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පටුන 

නතමො ස්සභ වත ොඅරහත ොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ජාතක-අට්ඨකථා 

(දුතියෙොභාය ො) 

2. දුකනිපායතො 

1. දළ්හවග්ය ො 

[151] 1. රාතජොවාදජා කවණ්ණනා 

දළ්හං දළ්හස්සඛිපතීති ඉදංසත්ථා තජ වතනවිහරන්ත ො රාතජොවාදං

ආරබ්භ කතථසි. තසො යතසකුණජාතයක (ජා. 2.17.1 ආදතයො) ආවි
භවිස්සති. එකස්මිං පන දිවතස තකොසලරාජා එකං අ ති  ං දුබ්බිනිච්ඡයං
අඩ්ඩං විනිච්ඡිනිත්වා භුත් පා රාතසො අල්ලහත්තථොව අලඞ්ක රථං
අභිරුය්හ සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා ඵුල්ලපදුමසස්සිරිතකසු පාතදසු
නිපතිත්වාසත්ථාරංවන්දිත්වාඑකමන් ංනිසීදි. අථනංසත්ථාඑ දතවොච

– ‘‘හන්දකුත ොනුත්වං, මහාරාජ, ආ ච්ඡසි දිවා දිවස්සා’’ති. ‘‘භන්ත , 
අජ්ජඑකංඅ ති  ංදුබ්බිනිච්ඡයංඅඩ්ඩංවිනිච්ඡිනන්ත ො ඔකාසංඅලභිත්වා
ඉදානි  ං තීතරත්වා භුඤ්ජිත්වා අල්ලහත්තථොව තුම්හාකං උපට්ඨානං

ආ ත ොම්හී’’ති.සත්ථා ‘‘මහාරාජ, ධම්තමනසතමනඅඩ්ඩවිනිච්ඡයං නාම

කුසලං, සග් මග්ත ොඑස.අනච්ඡරියංතඛොපතන ං, යංතුම්තහමාදිසස්ස 
සබ්බඤ්ඤුබුද්ධස්ස සන්තිකා ඔවාදං ලභමානා ධම්තමන සතමන අඩ්ඩං 

විනිච්ඡිතනයයාථ.එ තදවඅච්ඡරියං, යංපුබ්තබරාජාතනොඅසබ්බඤ්ඤූනම්පි 
පණ්ඩි ානංවචනංසුත්වාධම්තමනසතමන අඩ්ඩංවිනිච්ඡිනන් ා චත් ාරි
අ ති මනානි වජ්තජත්වා දස රාජධම්තම අතකොතපත්වා ධම්තමන රජ්ජං
කාතරත්වා සග් පුරංපූරයමානා අ මිංසූ’’තිවත්වා ත නයාචිත ො අතී ං
ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො
 ස්ස අග් මතහසියා කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං  තහත්වා ලද්ධ බ්භපරිහාතරො
තසොත්ථිනා මාතුකුච්ඡිම්හා නික්ඛමි. නාමග් හණදිවතස පනස්ස 

‘‘බ්රහ්මදත් කුමාතරො’’ත්තවවනාමංඅකංසු.තසොඅනුපුබ්තබනවයප්පත්ත ො 
තසොළසවස්සකාතල  ක්කසිලං  න්ත්වා සබ්බසිප්තපසු නිප්ඵත්තිං පත්වා

පිතු අච්චතයන රජ්තජ පතිට්ඨාය ධම්තමන සතමන රජ්ජං කාතරසි, 
ඡන්දාදිවතසනඅ න්ත්වා විනිච්ඡයං අනුසාසි.  ස්මිං එවං ධම්තමන රජ්ජං
කාතරන්ත  අමච්චාපි ධම්තමතනව තවොහාරං විනිච්ඡිනිංසු. තවොහාතරසු

ධම්තමන විනිච්ඡයමාතනසු කූටඩ්ඩකාරකා නාම නාතහසුං, ත සං අභාවා
අඩ්ඩත්ථාය රාජඞ් තණ උපරතවො පච්ඡිජ්ජි. අමච්චා දිවසම්පි 

විනිච්ඡයට්ඨාතන නිසීදිත්වා කඤ්චි විනිච්ඡයත්ථාය ආ ච්ඡන් ං අදිස්වා

උට්ඨාය පක්කමන්ති, විනිච්ඡයට්ඨානංඡඩ්තඩ බ්බභාවංපාපුණි. 
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තබොධිසත්ත ො චින්ත සි – ‘‘මයි ධම්තමන රජ්ජං කාතරන්ත  

විනිච්ඡයට්ඨානං ආ ච්ඡන් ා නාම නත්ථි, උපරතවො පච්ඡිජ්ජි, 

විනිච්ඡයට්ඨානං ඡඩ්තඩ බ්බභාවං පත් ං, ඉදානි මයා අත් තනො අගුණං
පරිතයසිතුං වට්ටති ‘අයං නාම තම අගුතණො’ති සුත්වා  ං පහාය
ගුතණසුතයව වත්තිස්සාමී’’ති.  ත ො පට්ඨාය ‘‘අත්ථි නු තඛො තම තකොචි
අගුණවාදී’’ති පරිග් ණ්හන්ත ො අන්ත ොවළඤ්ජකානං අන් තර කඤ්චි
අගුණවාදිං අදිස්වාඅත් තනොගුණකථතමවසුත්වා‘‘එත මය්හංභතයනාපි
අගුණං අවත්වා ගුණතමව වතදයු’’න්ති බහිවළඤ්ජනතක
පරිග් ණ්හන්ත ො ත්ථාපිඅදිස්වාඅන්ත ොන තර පරිග් ණ්හි.බහින තර
චතූසුද්වාතරසුචතු ාමතකපරිග් ණ්හි. ත්ථාපිකඤ්චි අගුණවාදිංඅදිස්වා
අත් තනො ගුණකථතමව සුත්වා ‘‘ජනපදං පරිග් ණ්හිස්සාමී’’ති අමච්තච
රජ්ජං පටිච්ඡාතපත්වා රථං ආරුය්හ සාරථිතමව  තහත්වා
අඤ්ඤා කතවතසන න රා නික්ඛමිත්වා ජනපදං පරිග් ණ්හමාතනො යාව
පච්චන් භූමිං න්ත්වාකඤ්චි අගුණවාදිං අදිස්වා අත් තනොගුණකථතමව
සුත්වාපච්චන් සීමත ො මහාමග්ත නන රාභිමුතඛොතයවනිවත්ති. 

 ස්මිං පන කාතල බල්ලිතකො නාම තකොසලරාජාපි ධම්තමන රජ්ජං
කාතරන්ත ො අගුණකථං  තවසන්ත ො හුත්වා අන්ත ොවළඤ්ජකාදීසු
අගුණවාදිං අදිස්වා අත් තනො ගුණකථතමව සුත්වා ජනපදං 
පරිග් ණ්හන්ත ො ංපතදසංඅ මාසි.ත උතභොපිඑකස්මිංනින්නට්ඨාතන

සකටමග්ත  අභිමුඛා අතහසුං, රථස්ස උක්කමනට්ඨානං නත්ථි. අථ
බල්ලිකරඤ්තඤො සාරථි බාරාණසිරඤ්තඤො සාරථිං ‘‘ ව රථං

උක්කමාතපහී’’ති ආහ. තසොපි ‘‘අම්තභො සාරථි,  ව රථං උක්කමාතපහි, 
ඉමස්මිං රතථ බාරාණසිරජ්ජසාමිතකො බ්රහ්මදත් මහාරාජා නිසින්තනො’’ති 

ආහ. ඉ තරොපි නං ‘‘අම්තභො සාරථි, ඉමස්මිං රතථ තකොසලරජ්ජසාමිතකො

බල්ලිකමහාරාජා නිසින්තනො,  වරථංඋක්කමාතපත්වාඅම්හාකංරඤ්තඤො
රථස්ස ඔකාසං තදහී’’ති ආහ. බාරාණසිරඤ්තඤො සාරථි ‘‘අයම්පි කර

රාජාතයව, කං නු තඛො කා බ්බ’’න්ති චින්ත න්ත ො ‘‘අත්තථතසො
උපාතයො’’තිවයංපුච්ඡිත්වා ‘‘දහරස්ස රථංඋක්කමාතපත්වාමහල්ලකස්ස 

ඔකාසං දාතපස්සාමී’’තිසන්නිට්ඨානංකත්වා ංසාරථිංතකොසලරඤ්තඤො
වයං පුච්ඡිත්වා පරිග් ණ්හන්ත ො උභින්නම්පි සමානවයභාවං ඤත්වා
රජ්ජපරිමාණං බලං ධනං යසං ජාතිං ත ොත් ං කුලපතදසන්ති සබ්බං
පුච්ඡිත්වා ‘‘උතභොපි තිතයොජනසතිකස්ස රජ්ජස්ස සාමිතනො 
සමානබලධනයසජාතිත ොත් කුලපතදසා’’ති ඤත්වා ‘‘සීලවන් ස්ස

ඔකාසං දස්සාමී’’ති චින්ත ත්වා ‘‘තභො සාරථි, තුම්හාකං රඤ්තඤො

සීලාචාතරො කීදිතසො’’ති පුච්ඡි. තසො ‘‘අයඤ්ච අයඤ්ච අම්හාකං රඤ්තඤො
සීලාචාතරො’’ති අත් තනො රඤ්තඤො අගුණතමව ගුණත ො පකාතසන්ත ො
පඨමං ාථමාහ– 

1. 
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පටුන 

‘‘දළ්හංදළ්හස්සඛිපති, බල්ලිතකොමුදුනාමුදුං; 

සාධුම්පිසාධුනාතජති, අසාධුම්පිඅසාධුනා; 

එ ාදිතසොඅයංරාජා, මග් ාඋයයාහිසාර ’’ති. 

 ත්ථ දළ්හං දළ්හස්ස ඛිපතීති තයො දළ්තහො තහොති බලවදළ්තහන

පහාතරනවාවචතනනවාජිනි බ්තබො,  ස්ස දළ්හතමවපහාරංවාවචනංවා

ඛිපති. එවං දළ්තහොව හුත්වා  ං ජිනාතීති දස්තසති. බල්ලියකොති  ස්ස

රඤ්තඤො නාමං. මුදුනා මුදුන්ති මුදුපුග් ලං සයම්පි මුදු හුත්වා මුදුනාව

උපාතයනජිනාති. සාධුම්පිසාධුනායජතීතිතයසාධූසප්පුරිසා, ත සයම්පි

සාධු හුත්වා සාධුනාව උපාතයන ජිනාති. අසාධුම්පි අසාධුනාති තය පන

අසාධූ, ත  සයම්පි අසාධු හුත්වා අසාධුනාව උපාතයන ජිනාතීති දස්තසති. 

එතාදියසොඅෙංරාජාතිඅයංඅම්හාකංතකොසලරාජා සීලාචාතරනඑවරූතපො. 

මග් ා උෙයාහි ස සාර ති අත් තනො රථං මග් ා උක්කමාතපත්වා උයයාහි, 

උප්පතථනයාහි, අම්හාකංරඤ්තඤොමග් ංතදහීති වදති. 

අථ නං බාරාණසිරඤ්තඤො සාරථි ‘‘අම්තභො, කං පන  යා අත් තනො
රඤ්තඤො ගුණකථා කථි ා’’ති වත්වා ‘‘ආමා’’ති වුත්ත  ‘‘යදි පන එත 

ගුණාති වදසි, අගුණා පන කීදිසී’’ති වත්වා ‘‘එත   ාව අගුණා තහොන්තු, 
තුම්හාකංපනරඤ්තඤො කීදිතසොගුතණො’’තිවුත්ත  ‘‘ත නහිසුණාහී’’ති
දුතියං ාථමාහ– 

2. 

‘‘අක්තකොතධනජිතනතකොධං, අසාධුංසාධුනාජිතන; 

ජිතනකදරියංදාතනන, සච්තචනාලිකවාදිනං; 

එ ාදිතසොඅයංරාජා, මග් ාඋයයාහිසාර ’’ති. 

 ත්ථ එතාදියසොති එත හි ‘‘අක්තකොතධන ජිතන 
තකොධ’’න්තිආදිවතසන වුත්ත හි ගුතණහි සමන්නා ත ො. අයඤ්හි කුද්ධං

පුග් ලංසයං අක්තකොතධොහුත්වා අක්තකොතධනජිනාති, අසාධුං පනසයං

සාධුහුත්වාසාධුනාවඋපාතයන ජිනාති, කදරියංථද්ධමච්ඡරිංසයංදායතකො

හුත්වා දාතනන ජිනාති. සච්යෙනාලිකවාදිනන්ති මුසාවාදිං සයං සච්චවාදී

හුත්වා සච්තචන ජිනාති. මග් ා උෙයාහි ස සාර ති, සම්ම සාරථි, මග් ත ො 

අප ච්ඡ. එවංවිධසීලාචාරගුණයුත් ස්ස අම්හාකං රඤ්තඤො මග් ං තදහි, 
අම්හාකංරාජා මග් ස්සඅනුච්ඡවිතකොති. 

එවං වුත්ත  බල්ලිකරාජා ච සාරථි ච උතභොපි රථා ඔ රිත්වා අස්තස 

තමොතචත්වා රථං අපතනත්වා බාරාණසිරඤ්තඤො මග් ං අදංසු.

බාරාණසිරාජා බල්ලිකරඤ්තඤො ‘‘රඤ්ඤා නාම ඉදඤ්චිදඤ්ච කාතුං 
වට්ටතී’’ති ඔවාදං දත්වා බාරාණසිං  න්ත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා
ජීවි පරිතයොසාතනසග් පුරංපූතරසි. බල්ලිකරාජාපි ස්සඔවාදං තහත්වා
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පටුන 

ජනපදංපරිග් තහත්වාඅත් තනොඅගුණවාදිං අදිස්වාවසකන රං න්ත්වා
දානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වාජීවි පරිතයොසාතනසග් පුරතමව පූතරසි. 

සත්ථා තකොසලරාජස්ස ඔවාදත්ථාය ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා
ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා බල්ලිකරඤ්තඤො සාරථි තමොග් ල්ලාතනො 

අතහොසි, බල්ලිකරාජා ආනන්තදො, බාරාණසිරඤ්තඤො සාරථි සාරිපුත්ත ො, 
බාරාණසිරාජාපන අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

රාතජොවාදජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[152] 2. සිඞ් ාලජා කවණ්ණනා 

අසයමක්ඛිතකම්මන්තන්ති ඉදං සත්ථා කූටා ාරසාලායං විහරන්ත ො
තවසාලිවාසිකංඑකං න්හාපි පුත් ංආරබ්භකතථසි. ස්සකරපි ාරාජූනං
රාතජොතරොධානං රාජකුමාරානං රාජකුමාරිකානඤ්ච
මස්සුකරණතකසසණ්ඨපනඅට්ඨපදට්ඨපනාදීනි සබ්බකච්චානි කතරොති 

සද්තධො පසන්තනො තිසරණ ත ො සමාදින්නපඤ්චසීතලො, අන් රන් තර
සත්ථු ධම්මං සුණන්ත ො කාලං වීතිනාතමති. තසො එකස්මිං දිවතස
රාජනිතවසතන කම්මං කාතුං  ච්ඡන්ත ො අත් තනො පුත් ං  තහත්වා
 ත ො. තසො  ත්ථ එකං තදවච්ඡරාපටිභා ං අලඞ්ක පටියත් ං 
ලිච්ඡවිකුමාරිකංදිස්වාකතලසවතසනපටිබද්ධචිත්ත ොහුත්වාපි රාසද්ධිං 

රාජනිතවසනා නික්ඛමිත්වා ‘‘එ ං කුමාරිකං ලභමාතනො ජීවිස්සාමි, 
අලභමානස්ස තම එත්තථව මරණ’’න්තිආහාරුපච්තඡදං කත්වා මඤ්චකං
පරිස්සජිත්වානිපජ්ජි. 

අථ නං පි ා උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ ා , අවත්ථුම්හි ඡන්දරා ං මා කරි, 

හීනජච්තචො ත්වං න්හාපි පුත්ත ො, ලිච්ඡවිකුමාරිකා ඛත්තියධී ා 

ජාතිසම්පන්නා, න සා තුය්හං අනුච්ඡවිකා, අඤ්ඤං ත  ජාතිත ොත්ත හි
සදිසං කුමාරිකං ආතනස්සාමී’’ති ආහ. තසො පිතු කථං න  ණ්හි. අථ නං
මා ාභා ාභගිනීචූළපි ාචූළමා ාති සබ්තබපිඤා කාතචවමිත් සුහජ්ජා
ච සන්නිපතිත්වා සඤ්ඤාතපන් ාපි සඤ්ඤාතපතුං නාසක්ඛිංසු. තසො
 ත්තථව සුස්සිත්වා පරිසුස්සිත්වා ජීවි ක්ඛයං පාපුණි. අථස්ස පි ා

සරීරකච්චතප කච්චානි කත්වා  නුතසොතකො ‘‘සත්ථාරං වන්දිස්සාමී’’ති
බහුං න්ධමාලාවිතලපනං තහත්වාමහාවනං න්ත්වාසත්ථාරං පූතජත්වා

වන්දිත්වාඑකමන් ංනිසින්තනො‘‘කංනුතඛො, උපාසක, බහූනිදිවසානින 

දිස්සසී’’ති වුත්ත   මත්ථං ආතරොතචසි. සත්ථා ‘‘න තඛො, උපාසක, 

ඉදාතනව වපුත්ත ො අවත්ථුස්මිං ඡන්දරා ංඋප්පාතදත්වාවිනාසංපාපුණි, 
පුබ්තබපිපත්ත ොතයවා’’තිවත්වාත නයාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
හිමවන් පතදතසසීහතයොනියංනිබ්බත්ති. ස්සඡකනිට්ඨභා තරොඑකාච

භගිනීඅතහොසි, සබ්තබපිකඤ්චනගුහායංවසන්ති. ස්සාපනගුහායඅවිදූතර
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රජ පබ්බත  එකා ඵලිකගුහා අත්ථි,  ත්තථතකො සිඞ් ාතලො වසති.
අපරභාත  සීහානං මා ාපි තරො කාලමකංසු. ත  භගිනිං සීහතපොතිකං
කඤ්චනගුහායං ඨතපත්වා ත ොචරාය පක්කමිත්වා මංසං ආහරිත්වා  ස්සා 
තදන්ති. තසො සිඞ් ාතලො  ං සීහතපොතිකං දිස්වා පටිබද්ධචිත්ත ො අතහොසි.

 ස්සාපන මා ාපිතූනංධරමානකාතලඔකාසංනාලත්ථ, තසොසත් න්නම්පි
ත සං ත ොචරාය පක්කන් කාතල ඵලිකගුහාය ඔ රිත්වා කඤ්චනගුහාය
ද්වාරං  න්ත්වා සීහතපොතිකාය පුරත ො තලොකාමිසපටිසංයුත් ං එවරූපං

රහස්සකථංකතථසි–‘‘සීහතපොතිතක, අහම්පිචතුප්පතදො, ත්වම්පිචතුප්පදා, 

ත්වං තම පජාපතී තහොහි, අහං ත  පති භවිස්සාමි, ත  මයං සමග් ා

සම්තමොදමානා වසිස්සාම, ත්වං ඉත ො පට්ඨාය මං කතලසවතසන 
සඞ් ණ්හාහී’’ති. සා  ස්ස වචනං සුත්වා චින්ත සි – ‘‘අයං සිඞ් ාතලො

චතුප්පදානං අන් තර හීතනො පටිකුට්තඨො චණ්ඩාලසදිතසො, මයං

උත් මරාජකුලසම්ම ා, එසතඛොමයාසද්ධිං අසබ්භිංඅනනුච්ඡවිකංකථං

කතථති, අහං එවරූපං කථං සුත්වා ජීවිත න කං කරිස්සාමි, නාසාවා ං
සන්නිරුජ්ඣිත්වා මරිස්සාමී’’ති. අථස්සා එ දතහොසි – ‘‘මය්හං එවතමව 

මරණං අයුත් ං, භාතිකා  ාව තම ආ ච්ඡන්තු, ත සං කතථත්වා 

මරිස්සාමී’’ති. සිඞ් ාතලොපි  ස්සා සන්තිකා පටිවචනං අලභිත්වා ‘‘ඉදානි
එසා මය්හං කුජ්ඣතී’’ති තදොමනස්සප්පත්ත ො ඵලිකගුහායං පවිසිත්වා 
නිපජ්ජි. 

අතථතකො සීහතපො තකො මහිංසවාරණාදීසු අඤ්ඤ රං වධිත්වා මංසං

ඛාදිත්වා භගිනියාභා ංආහරිත්වා‘‘අම්ම, මංසංඛාදස්සූ’’තිආහ.‘‘භාතික, 

නාහං මංසං ඛාදාමි, මරිස්සාමී’’ති. ‘‘කං කාරණා’’ති? සා  ං පවත්තිං
ආචික්ඛි.‘‘ඉදානිකහංතසො සිඞ් ාතලො’’තිචවුත්ත ඵලිකගුහායංනිපන්නං

සිඞ් ාලං ‘‘ආකාතසනිපන්තනො’’ති මඤ්ඤමානා ‘‘භාතික, කංනපස්සසි, 
එතසො රජ පබ්බත  ආකාතස නිපන්තනො’’ති. සීහතපො තකො  ස්ස
ඵලිකගුහායංනිපන්නභාවංඅජානන්ත ො ‘‘ආකාතසනිපන්තනො’’තිසඤ්ඤී 
හුත්වා ‘‘මාතරස්සාමි න’’න්ති සීහතවත න පක්ඛන්දිත්වා ඵලිකගුහං
හදතයතනව පහරි. තසො හදතයන ඵලිත න  ත්තථව ජීවි ක්ඛයං පත්වා

පබ්බ පාතද පති. අථාපතරො ආ ච්ඡි, සා  ස්සපි  තථව කතථසි. තසොපි
 තථවකත්වාජීවි ක්ඛයංපත්වා පබ්බ පාතදපති. 

එවං ඡසුපි භාතිතකසු මත සු සබ්බපච්ඡා තබොධිසත්ත ො ආ ච්ඡි. සා 
 ස්සපි ංකාරණංආතරොතචත්වා‘‘ඉදානිතසොකුහි’’න්තිවුත්ත ‘‘එතසො 
රජ පබ්බ මත්ථතක ආකාතස නිපන්තනො’’ති ආහ. තබොධිසත්ත ො

චින්ත සි – ‘‘සිඞ් ාලානං ආකාතස පතිට්ඨා නාම නත්ථි, ඵලිකගුහායං
නිපන්නතකො භවිස්සතී’’ති. තසො පබ්බ පාදං ඔ රිත්වා ඡ භාතිතක මත 
දිස්වා ‘‘ඉතම අත් තනො බාල ාය පරිග් ණ්හනපඤ්ඤාය අභාතවන 

ඵලිකගුහභාවං අජානිත්වා හදතයන පහරිත්වා ම ා භවිස්සන්ති, 
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පටුන 

අසතමක්ඛිත්වා අතිතුරි ං කතරොන් ානං කම්මං නාම එවරූපං තහොතී’’ති
වත්වාපඨමං ාථමාහ– 

3. 

‘‘අසතමක්ඛි කම්මන් ං, තුරි ාභිනිපාතිනං; 

සානිකම්මානි ප්තපන්ති, උණ්හංවජ්තඣොහි ංමුතඛ’’ති. 

 ත්ථ අසයමක්ඛිතකම්මන්තං, තුරිතාභිනිපාතිනන්තිතයොපුග් තලොයං 

කම්මංකත්තුකාතමො තහොති,  ත්ථතදොසං අසතමක්ඛිත්වා අනුපධාතරත්වා
තුරිත ො හුත්වා තවත තනව  ං කම්මං කාතුං අභිනිප ති පක්ඛන්දති

පටිපජ්ජති,  ං අසතමක්ඛි කම්මන් ං තුරි ාභිනිපාතිනං එවං සානි

කම්මානි  ප්තපන්ති, තසොතචන්ති කලතමන්ති. යථා කං? 

උණ්හංවජ්ය ොහි සතං මුයෙති, යථා භුඤ්ජන්ත න ‘‘ඉදං සී ලං ඉදං
උණ්හ’’න්තිඅනුපධාතරත්වාඋණ්හංඅජ්තඣොහරණීයංමුතඛ අජ්තඣොහරි ං

ඨපි ංමුඛම්පිකණ්ඨම්පිකුච්ඡිම්පිදහතිතසොතචතිකලතමති, එවං  ථාරූපං
පුග් ලංසානිකම්මානි ප්තපන්ති. 

ඉති තසො සීතහො ඉමං  ාථං වත්වා ‘‘මම භාතිකා අනුපායකුසල ාය 

‘සිඞ් ාලංමාතරස්සාමා’තිඅතිතවත නපක්ඛන්දිත්වාසයංම ා, අහංපන
එවරූපං අකත්වා සිඞ් ාලස්ස ඵලිකගුහායං නිපන්නස්තසව හදයං
ඵාතලස්සාමී’’ති සිඞ් ාලස්ස ආතරොහනඔතරොහනමග් ං සල්ලක්තඛත්වා

 දභිමුතඛො හුත්වා තික්ඛත්තුං සීහනාදං නදි, පථවියා සද්ධිං ආකාසං
එකනින්නාදං අතහොසි. සිඞ් ාලස්ස ඵලිකගුහායං නිපන්නස්තසව 

සී  සි ස්සහදයංඵලි, තසො ත්තථවජීවි ක්ඛයංපාපුණි. 

සත්ථා ‘‘එවංතසොසිඞ් ාතලොසීහනාදංසුත්වා ජීවි ක්ඛයංපත්ත ො’’ති
වත්වාඅභිසම්බුද්තධොහුත්වාදුතියං ාථමාහ– 

4. 

‘‘සීතහොචසීහනාතදන, දද්දරංඅභිනාදයි; 

සුත්වාසීහස්සනිග්තඝොසං, සිඞ් ාතලොදද්දතරවසං; 

භීත ොසන් ාසමාපාදි, හදයඤ්චස්සඅප්ඵලී’’ති. 

 ත්ථ සීයහොතිචත් ාතරොසීහා–තිණසීතහො, පණ්ඩුසීතහො, කාළසීතහො, 
සුරත් හත්ථපාතදො තකසරසීතහොති. ත සු තකසරසීතහො ඉධ අධිප්තපත ො. 

දද්දරංඅභිනාදයීතිත නඅසනිපා සද්දසදිතසනතභරව තරන සීහනාතදන

 ං රජ පබ්බ ං අභිනාදයි එකනින්නාදං අකාසි. දද්දයර වසන්ති

ඵලිකමිස්සතක රජ පබ්බත  වසන්ත ො. භීයතො සන්තාසමාපාදීති

මරණභතයනභීත ොචිත්තුත්රාසංආපාදි. හදෙඤ්ෙස්සඅප්ඵලීතිත නචස්ස
භතයනහදයංඵලීති. 
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එවං සීතහො සිඞ් ාලං ජීවි ක්ඛයං පාතපත්වා භා තරො එකස්මිං ඨාතන
පටිච්ඡාතදත්වා ත සං ම භාවං භගිනියා ආචික්ඛිත්වා  ං සමස්සාතසත්වා
යාවජීවංකඤ්චනගුහායංවසිත්වායථාකම්මං ත ො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතනඋපාසතකො තසො ාපත්තිඵතල පතිට්ඨහි.

‘‘ දාසිඞ් ාතලො න්හාපි පුත්ත ොඅතහොසි, සීහතපොතිකාලිච්ඡවිකුමාරිකා, ඡ

කනිට්ඨභා තරොඅඤ්ඤ රතථරා අතහසුං, තජට්ඨභාතිකසීතහොපනඅහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

සිඞ් ාලජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[153] 3. සූකරජා කවණ්ණනා 

ෙතුප්පයදොඅහං, සම්මාතිඉදංසත්ථා තජ වතනවිහරන්ත ොඅඤ්ඤ රං
මහල්ලකත්තථරංආරබ්භකතථසි.එකස්මිඤ්හිදිවතස රත්තිංධම්මස්සවතන
වත් මාතන සත්ථරි  න්ධකුටිද්වාතර රමණීතය තසොපානඵලතක ඨත්වා 
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස සු ත ොවාදං දත්වා  න්ධකුටිං පවිට්තඨ ධම්මතසනාපති
සත්ථාරං වන්දිත්වා අත් තනො පරිතවණං අ මාසි. මහාතමොග් ල්ලාතනොපි
පරිතවණතමව න්ත්වා මුහුත් ංවිස්සමිත්වාතථරස්සසන්තිකංආ න්ත්වා

පඤ්හං පුච්ඡි, පුච්ඡි පුච්ඡි ං ධම්මතසනාපති   න තල පුණ්ණචන්දං
උට්ඨාතපන්ත ොවිය විස්සජ්තජත්වාපාකටමකාසි.ච ස්තසොපිපරිසාධම්මං
සුණමානානිසීදිංසු.  ත්තථතකො මහල්ලකත්තථතරො චින්ත සි – ‘‘සචාහං

ඉමිස්සාපරිසායමජ්තඣසාරිපුත් ංආලුතළන්ත ො පඤ්හංපුච්ඡිස්සාමි, අයං
තම පරිසා ‘බහුස්සුත ො අය’න්ති ඤත්වා සක්කාරසම්මානං කරිස්සතී’’ති
පරිසන් රා උට්ඨාය තථරං උපසඞ්කමිත්වා එකමන් ං ඨත්වා ‘‘ආවුතසො 

සාරිපුත් , මයම්පි ං එකං පඤ්හං පුච්ඡාම, අම්හාකම්පි ඔකාසංකතරොහි, 
තදහිතම විනිච්ඡයංආතවධිකායවානිතවධිකායවානිග් තහවාපග් තහ
වාවිතසතසවාපටිවිතසතස වා’’තිආහ.තථතරො ංඔතලොතකත්වා ‘‘අයං
මහල්ලතකොඉච්ඡාචාතරඨිත ොතුච්තඡොනකඤ්චි ජානාතී’’තිත නසද්ධිං
අකතථත්වාව ලජ්ජමාතනො බීජනිං ඨතපත්වා ආසනා ඔ රිත්වා පරිතවණං 

පාවිසි, තමොග් ල්ලානත්තථතරොපිඅත් තනොපරිතවණතමව අ මාසි. 

මනුස්සා උට්ඨාය ‘‘ ණ්හතථ ං තුච්ඡමහල්ලකං, මධුරධම්මස්සවනං 
තනොතසොතුංනඅදාසී’’තිඅනුබන්ධිංසු.තසොපලායන්ත ොවිහාරපච්චන්ත 
භින්නපදරාය වච්චකුටියාපතිත්වාගූථමක්ඛිත ොඅට්ඨාසි.මනුස්සා ංදිස්වා
විප්පටිසාරිතනො හුත්වා සත්ථු සන්තිකං අ මංසු. සත්ථා ත  දිස්වා ‘‘කං 

උපාසකා අතවලාය ආ  ත්ථා’’ති පුච්ඡි, මනුස්සා  මත්ථං ආතරොතචසුං. 
සත්ථා ‘‘න තඛොඋපාසකාඉදාතනතවසමහල්ලතකොඋප්පිලාවිත ොහුත්වා
අත් තනොබලං අජානිත්වාමහාබතලහිසද්ධිංපතයොතජත්වාගූථමක්ඛිත ො

ජාත ො, පුබ්තබතපස උප්පිලාවිත ො හුත්වා අත් තනො බලං අජානිත්වා
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මහාබතලහි සද්ධිං පතයොතජත්වා ගූථමක්ඛිත ො අතහොසී’’ති වත්වා ත හි
යාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
සීතහොහුත්වාහිමවන් පතදතසපබ්බ ගුහායවාසංකප්තපසි. ස්සාඅවිදූතර
එකං සරං නිස්සාය බහූ සූකරා නිවාසං කප්තපසුං.  තමව සරං නිස්සාය
 ාපසාපි පණ්ණසාලාසු වාසං කප්තපසුං. අතථකදිවසං සීතහො
මහිංසවාරණාදීසු අඤ්ඤ රං වධිත්වා යාවදත්ථං මංසං ඛාදිත්වා  ං සරං
ඔ රිත්වා පානීයං පිවිත්වා උත් රි.  ස්මිං ඛතණ එතකො ථූලසූකතරො  ං 
සරංනිස්සායත ොචරං ණ්හාති.සීතහො ංදිස්වා‘‘අඤ්ඤංඑකදිවසං ඉමං

ඛාදිස්සාමි, මං තඛො පන දිස්වා පුන න ආ ච්තඡයයා’’ති  ස්ස 

අනා මනභතයන සරත ො උත් රිත්වා එතකන පස්තසන  න්තුං ආරභි.
සූකතරො ඔතලොතකත්වා ‘‘එස මං දිස්වා මම භතයන උප න්තුං

අසක්තකොන්ත ො භතයන පලායති, අජ්ජ මයා ඉමිනා සීතහන සද්ධිං
පතයොතජතුං වට්ටතී’’ති සීසං උක්ඛිපිත්වා  ං යුද්ධත්ථාය අව්හයන්ත ො
පඨමං  ාථමාහ– 

5. 

‘‘චතුප්පතදොඅහංසම්ම, ත්වම්පිසම්මචතුප්පතදො; 

එහිසම්මනිවත් ස්සු, කංනුභීත ොපලායසී’’ති. 

සීතහො  ස්ස කථං සුත්වා ‘‘සම්ම සූකර, අජ්ජ අම්හාකං  යා සද්ධිං

සඞ් ාතමො නත්ථි, ඉත ො පන සත් තම දිවතස ඉමස්මිංතයව ඨාතන 
සඞ් ාතමො තහොතූ’’ති වත්වා පක්කාමි. සූකතරො ‘‘සීතහන සද්ධිං
සඞ් ාතමස්සාමී’’ති හට්ඨපහට්තඨො ංපවත්තිංඤා කානංආතරොතචසි.ත 

 ස්ස කථං සුත්වා භී  සි ා ‘‘ඉදානි ත්වං සබ්තබපි අම්තහ නාතසස්සසි, 

අත් තනොබලංඅජානිත්වාසීතහනසද්ධිංසඞ් ාමං කත්තුකාතමොති, සීතහො

ආ න්ත්වා සබ්තබපි අම්තහ ජීවි ක්ඛයං පාතපස්සති, සාහසිකකම්මං මා
කරී’’ති ආහංසු. තසොපි භී  සිත ො ‘‘ඉදානි කං කතරොමී’’ති පුච්ඡි. සූකරා

‘‘සම්ම, ත්වං එත සං  ාපසානං උච්චාරභූමිං  න්ත්වා පූතිගූතථ සත් 
දිවසානි සරීරං පරිවට්තටත්වා සුක්ඛාතපත්වා සත් තම දිවතස සරීරං
උස්සාවබින්දූහි ත තමත්වා සීහස්ස ආ මනත ො පුරිම රං  න්ත්වා

වා තයො ංඤත්වාඋපරිවාත තිට්ඨ, සුචිජාතිතකොසීතහො වසරීර න්ධං
ඝායිත්වාතුය්හංජයංදත්වා මිස්සතී’’තිආහංසු. තසො ථාකත්වාසත් තම
දිවතස ත්ථ අට්ඨාසි. සීතහො ස්ස සරීර න්ධං ඝායිත්වා ගූථමක්ඛි භාවං

ඤත්වා ‘‘සම්ම සූකර, සුන්දතරො ත  තලතසො චින්තිත ො, සතච ත්වං

ගූථමක්ඛිත ො නාභවිස්ස, ඉතධව  ං ජීවි ක්ඛයං අපාතපස්සං, ඉදානි පන

ත  සරීරං තනව මුතඛන ඩංසිතුං, න පාතදන පහරිතුං සක්කා, ජයං ත  

දම්මී’’තිවත්වාදුතියං ාථමාහ– 
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6. 

‘‘අසුචිපූතිතලොතමොසි, දුග් න්තධොවාසිසූකර; 

සතචයුජ්ජිතුකාතමොසි, ජයංසම්මදදාමිත ’’ති. 

 ත්ථ පූතිය ොයමොති මීළ්හමක්ඛි ත් ා දුග් න්ධතලොතමො. දුග් න්ය ො

වාසීති අනිට්ඨතජගුච්ඡපටිකූල න්තධො හුත්වා වායසි. ජෙං, සම්ම, දදාමි 

යතති ‘‘තුය්හං ජයං තදමි, අහං පරාජිත ො,  ච්ඡ ත්ව’’න්ති වත්වා සීතහො
 ත ොව නිවත්තිත්වා ත ොචරං  තහත්වා සතර පානීයං පිවිත්වා

පබ්බ ගුහතමව  ත ො. සූකතරොපි ‘‘සීතහො තම ජිත ො’’ති ඤා කානං

ආතරොතචසි. ත භී  සි ා ‘‘පුන එකදිවසංආ ච්ඡන්ත ොසීතහොසබ්තබව
අම්තහජීවි ක්ඛයංපාතපස්සතී’’තිපලායිත්වා අඤ්ඤත්ථඅ මංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

සූකතරො මහල්ලතකොඅතහොසි, සීතහොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

සූකරජා කවණ්ණනා තියා. 

[154] 4. උර ජා කවණ්ණනා 

ඉධූර ානං පවයරො පවිට්යඨොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
තසණිභණ්ඩනං ආරබ්භ කතථසි. තකොසලරඤ්තඤො කර තසවකා
තසණිපමුඛා ද්තව මහාමත් ා අඤ්ඤමඤ්ඤං දිට්ඨට්ඨාතන කලහං

කතරොන්ති, ත සං තවරිභාතවො සකලන තර පාකතටො ජාත ො. ත  තනව

රාජා, න ඤාතිමිත් ා සමග්ත  කාතුං සක්ඛිංසු. අතථකදිවසං සත්ථා 
පච්චූසසමතය තබොධතනයයබන්ධතව ඔතලොතකන්ත ො ත සං උභින්නම්පි
තසො ාපත්තිමග් ස්ස උපනිස්සයං දිස්වා පුනදිවතස එකතකොව සාවත්ථියං
පිණ්ඩාය පවිසිත්වා ත සු එකස්ස ත හද්වාතර අට්ඨාසි. තසොනික්ඛමිත්වා
පත් ං  තහත්වා සත්ථාරං අන්ත ොනිතවසනං පතවතසත්වා ආසනං
පඤ්ඤතපත්වා නිසීදාතපසි. සත්ථා නිසීදිත්වා  ස්ස තමත් ාභාවනාය 

ආනිසංසං කතථත්වා කල්ලචිත්  ං ඤත්වා සච්චානි පකාතසසි, තසො
සච්චපරිතයොසාතන තසො ාපත්තිඵතලපතිට්ඨහි. 

සත්ථා  ස්ස තසො ාපන්නභාවං ඤත්වා  තමව පත් ං  ාහාතපත්වා
උට්ඨාය ඉ රස්ස ත හද්වාරං අ මාසි. තසොපි නික්ඛමිත්වා සත්ථාරං

වන්දිත්වා ‘‘පවිසථ, භන්ත ’’ති ඝරං පතවතසත්වා නිසීදාතපසි. ඉ තරොපි 
පත් ං  තහත්වා සත්ථාරා සද්ධිංතයව පාවිසි. සත්ථා  ස්ස එකාදස

තමත් ානිසංතස වණ්තණත්වා කල්ලචිත්  ංඤත්වා සච්චානි පකාතසසි, 
සච්චපරිතයොසාතන තසොපි තසො ාපත්තිඵතල පතිට්ඨහි. ඉති ත  උතභොපි
තසො ාපන්නා හුත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං අච්චයං දස්තසත්වා ඛමාතපත්වා
සමග් ා සම්තමොදමානා එකජ්ඣාසයා අතහසුං.  ං දිවසඤ්තඤව ච
භ වත ො සම්මුඛාව එකත ො භුඤ්ජිංසු. සත්ථා භත් කච්චං නිට්ඨාතපත්වා
විහාරං අ මාසි. ත  බහූනි මාලා න්ධවිතලපනානි තචව 
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සප්පිමධුඵාණි ාදීනි ච ආදාය සත්ථාරා සද්ධිංතයව නික්ඛමිංසු. සත්ථා 
භික්ඛුසඞ්තඝනවත්ත  දස්සිත සු ත ොවාදංදත්වා න්ධකුටිං පාවිසි. 

භික්ඛූ සායන්හසමතය ධම්මසභායං සත්ථු ගුණකථං සමුට්ඨාතපසුං 

‘‘ආවුතසො, සත්ථා අදන් දමතකො, තය නාම ද්තව මහාමත්ත  චිරං

වායමමාතනොපි තනව රාජා සමග්ත  කාතුං සක්ඛි, න ඤාතිමිත් ාදතයො

සක්ඛිංසු, ත  එකදිවතසතනව  ථා ත න දමි ා’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහිකථාය සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය

නාමා’’තිවුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනවාහං ඉතමද්තවජතනසමග්ත 

අකාසිං, පුබ්තබතපත මයාසමග් ාක ාතයවා’’තිවත්වාඅතී ං ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  බාරාණසියං 
උස්සතව තඝොසිත  මහාසමජ්ජං අතහොසි. බහූ මනුස්සා තචව
තදවනා සුපණ්ණාදතයො ච සමජ්ජදස්සනත්ථං සන්නිපතිංසු.  තත්රකස්මිං
ඨාතනඑතකොනාත ොචසුපණ්තණොචසමජ්ජං පස්සමානාඑකත ොඅට්ඨංසු.
නාත ො සුපණ්ණස්ස සුපණ්ණභාවං අජානන්ත ො අංතස හත්ථං ඨතපසි.
සුපණ්තණො ‘‘තකන තම අංතස හත්තථො ඨපිත ො’’ති නිවත්තිත්වා
ඔතලොතකන්ත ො නා ං සඤ්ජානි. නාත ොපි ඔතලොතකන්ත ො සුපණ්ණං
සඤ්ජානිත්වා මරණභය ජ්ජිත ොන රා නික්ඛමිත්වානදීපිට්තඨන පලායි.
සුපණ්තණොපි‘‘ ං තහස්සාමී’’තිඅනුබන්ධි.  ස්මිංසමතයතබොධිසත්ත ො
 ාපතසො හුත්වා  ස්සා නදියා තීතර පණ්ණසාලාය වසමාතනො දිවා 
දරථපටිප්පස්සම්භනත්ථංඋදකසාටිකංනිවාතසත්වාවක්කලංබහිඨතපත්වා
නදිං ඔ රිත්වා න්හායති. නාත ො ‘‘ඉමං පබ්බජි ං නිස්සාය ජීවි ං
ලභිස්සාමී’’ති පකතිවණ්ණං විජහිත්වා මණික්ඛන්ධවණ්ණං මාතපත්වා
වක්කලන් රංපාවිසි.සුපණ්තණො අනුබන්ධමාතනො ං ත්ථපවිට්ඨංදිස්වා

වක්කතල රුභාතවනඅග් තහත්වාතබොධිසත් ං ආමන්ත ත්වා‘‘භන්ත , 

අහං ඡාත ො, තුම්හාකං වක්කලං  ණ්හථ, ඉමං නා ං ඛාදිස්සාමී’’ති
ඉමමත්ථංපකාතසතුංපඨමං ාථමාහ– 

7. 

‘‘ඉධූර ානං පවතරො පවිට්තඨො, තසලස්ස වණ්තණන

පතමොක්ඛමිච්ඡං; 

බ්රහ්මඤ්ච වණ්ණං අපචායමාතනො, බුභුක්ඛිත ො තනො වි රාමි 
තභොත්තු’’න්ති. 

 ත්ථ ඉධූර ානං පවයරො පවිට්යඨොති ඉමස්මිං වක්කතල උර ානං

පවතරො නා රාජා පවිට්තඨො. යස ස්ස වණ්යණනාති මණිවණ්තණන, 

මණික්ඛන්තධො හුත්වා පවිට්තඨොති අත්තථො. පයමොක්ෙමිච්ඡන්ති මම

සන්තිකා තමොක්ඛං ඉච්ඡමාතනො. බ්රහ්මඤ්ෙ වණ්ණං අපොෙමායනොති අහං
පනතුම්හාකංබ්රහ්මවණ්ණං තසට්ඨවණ්ණංපූතජන්ත ො රුංකතරොන්ත ො. 
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බුභුක්ඛියතොයනොවිතරාමි යභොත්තුන්තිඑ ංනා ංවක්කලන් රංපවිට්ඨං
ඡාත ොපිසමාතනොභක්ඛිතුංන සක්තකොමීති. 

තබොධිසත්ත ොඋදතකඨිත ොතයවසුපණ්ණරාජස්සථුතිංකත්වා දුතියං 
 ාථමාහ– 

8. 

‘‘තසොබ්රහ්මගුත්ත ොචිරතමවජීව, දිබයාචත පාතුභවන්තු භක්ඛා; 

තයො බ්රහ්මවණ්ණං අපචායමාතනො, බුභුක්ඛිත ො තනො වි රාසි 
තභොත්තු’’න්ති. 

 ත්ථ යසො බ්රහ්මගුත්යතොති තසො ත්වං බ්රහ්මත ොපිත ො බ්රහ්මරක්ඛිත ො

හුත්වා. දිබයාෙයත පාතුභවන්තුභක්ොතිතදව ානංපරිතභො ාරහාභක්ඛා

ච වපාතුභවන්තු, මා පාණාතිපා ංකත්වානා මංසඛාදතකොඅතහොසි. 

ඉති තබොධිසත්ත ො උදතක ඨිත ොව අනුතමොදනං කත්වා උත් රිත්වා
වක්කලං නිවාතසත්වා ත  උතභොපි  තහත්වා අස්සමපදං  න්ත්වා
තමත් ාභාවනාය වණ්ණං කතථත්වා ද්තවපි ජතන සමග්ත  අකාසි. ත 
 ත ොපට්ඨායසමග් ාසම්තමොදමානාසුඛංවසිංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

නාත ො ච සුපණ්තණො ච ඉතම ද්තව මහාමත් ා අතහසුං,  ාපතසො පන
අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

උර ජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[155] 5. භග් ජා කවණ්ණනා 

ජීව වස්සසතංභග් ාති ඉදංසත්ථාතජ වනසමීතපපතසනදිතකොසතලන
රඤ්ඤා කාරිත  රාජකාරාතම විහරන්ත ො අත් තනො ඛිපි කං ආරබ්භ
කතථසි.එකස්මිඤ්හිදිවතසසත්ථාරාජකාරාතමචතුපරිසමජ්තඣ නිසීදිත්වා

ධම්මංතදතසන්ත ොඛිපි.භික්ඛූ ‘‘ජීවතු, භන්ත භ වා, ජීවතු, සු ත ො’’ති

උච්චාසද්දං මහාසද්දං අකංසු, ත න සද්තදන ධම්මකථාය අන් රාතයො

අතහොසි. අථ තඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්ත සි – ‘‘අපි නු තඛො, භික්ඛතව, 

ඛිපිත  ‘ජීවා’ති වුත්ත ො  ප්පච්චයා ජීතවයය වා මතරයය වා’’ති? ‘‘තනො

තහ ං භන්ත ’’ති. ‘‘න, භික්ඛතව, ඛිපිත  ‘ජීවා’ති වත් බ්තබො, තයො

වතදයය ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 288). ත න තඛො පන සමතයන

මනුස්සා භික්ඛූනං ඛිපිත  ‘‘ජීවථ, භන්ත ’’ති වදන්ති, භික්ඛූ 
කුක්කුච්චායන් ා නාලපන්ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාම

සමණා සකයපුත්තියා ‘ජීවථ, භන්ත ’ති වුච්චමානා නාලපිස්සන්තී’’ති.

භ වත ො එ මත්ථං ආතරොතචසුං. ගිහී, භික්ඛතව, මඞ් ලිකා, අනුජානාමි, 

භික්ඛතව, ගිහීනං ‘‘ජීවථ, භන්ත ’’ති වුච්චමාතනන ‘‘චිරං ජීවා’’ති
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වත්තුන්ති. භික්ඛූ භ වන් ං පුච්ඡිංසු – ‘‘භන්ත , ජීවපටිජීවං නාම කදා

උප්පන්න’’න්ති? සත්ථා ‘‘භික්ඛතව, ජීවපටිජීවං නාම තපොරාණකාතල
උප්පන්න’’න්තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
කාසිරට්තඨඑකස්මිංබ්රාහ්මණකුතලනිබ්බත්ති. ස්සපි ාතවොහාරංකත්වා

ජීවිකං කප්තපති, තසො තසොළසවස්සුද්තදසිකං තබොධිසත් ං මණිකභණ්ඩං
උක්ඛිපාතපත්වා  ාමනි මාදීසු චරන්ත ො බාරාණසිං පත්වා තදොවාරිකස්ස
ඝතරභත් ංපචාතපත්වා භුඤ්ජිත්වානිවාසට්ඨානංඅලභන්ත ො‘‘අතවලාය
ආ  ාආ න්තුකාකත්ථවසන්තී’’ති පුච්ඡි.අථනංමනුස්සා ‘‘බහින තර

එකා සාලා අත්ථි, සා පන අමනුස්සපරිග් හි ා. සතච ඉච්ඡථ,  ත්ථ

වසථා’’ති ආහංසු. තබොධිසත්ත ො ‘‘එථ,  ා ,  ච්ඡාම, මා යක්ඛස්ස 

භායිත්ථ, අහං  ං දතමත්වා තුම්හාකං පාතදසු පාත ස්සාමී’’ති පි රං

 තහත්වා  ත්ථ  ත ො. අථස්ස පි ා ඵලතක නිපජ්ජි, සයං පිතු පාතද
සම්බාහන්ත ො නිසීදි.  ත්ථ අධිවත්තථො යක්තඛො ද්වාදස වස්සානි
තවස්සවණං උපට්ඨහිත්වා  ං සාලං ලභන්ත ො ‘‘ඉමං සාලං

පවිට්ඨමනුස්තසසු තයො ඛිපිත  ‘ජීවා’ති වදති, තයො ච ‘ජීවා’ති වුත්ත 

‘පටිජීවා’ති වදති, ත  ජීවපටිජීවභාණිතනො ඨතපත්වා අවතසතස
ඛාතදයයාසී’’ති ලභි. තසො පිට්ඨිවංසථූණාය වසති. තසො ‘‘තබොධිසත් ස්ස

පි රංඛිපාතපස්සාමී’’තිඅත් තනොආනුභාතවනසුඛුමචුණ්ණං විස්සජ්තජසි, 

චුණ්තණොආ න්ත්වා ස්සනාසපුතටපාවිසි. තසො ඵලතකනිපන්නතකොව

ඛිපි, තබොධිසත්ත ොන ‘‘ජීවා’’ති ආහ.යක්තඛො ංඛාදිතුංථූණායඔ රති. 

තබොධිසත්ත ො ංඔ රන් ංදිස්වා ‘‘ඉමිනාතමපි ාඛිපාපිත ොභවිස්සති, 

අයං තසො ඛිපිත  ‘ජීවා’ති අවදන් ං ඛාදකයක්තඛො භවිස්සතී’’ති පි රං
ආරබ්භපඨමං ාථමාහ– 

9. 

‘‘ජීවවස්සස ංභග් , අපරානිචවීසතිං; 

මාමංපිසාචාඛාදන්තු, ජීවත්වංසරතදොස ’’න්ති. 

 ත්ථ භග් ාතිපි රංනාතමනාලපති. අපරානිෙවීසතින්තිඅපරානිච

වීසතිවස්සානිජීව. මාමංපිසාොොදන්තූතිමංපිසාචාමාඛාදන්තු. ජීවත්වං

සරයදොසතන්ති ත්වං පන වීසුත් රං වස්සස ං ජීවාති. සරතදොස ඤ්හි

 ණියමානංවස්සස තමවතහොති,  ංපුරිතමහිවීසායසද්ධිංවීසුත් රංඉධ 
අධිප්තප ං. 

යක්තඛො තබොධිසත් ස්ස වචනං සුත්වා ‘‘ඉමං  ාව මාණවං ‘ජීවා’ති 

වුත් ත් ා ඛාදිතුං න සක්කා, පි රං පනස්ස ඛාදිස්සාමී’’ති පිතු සන්තිකං
අ මාසි. තසො  ං ආ ච්ඡන් ං දිස්වා චින්ත සි – ‘‘අයං තසො ‘පටිජීවා’ති
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අභණන් ානංඛාදකයක්තඛො භවිස්සති, පටිජීවංකරිස්සාමී’’ති.තසොපුත් ං
ආරබ්භදුතියං ාථමාහ– 

10. 

‘‘ත්වම්පිවස්සස ංජීවං, අපරානිචවීසතිං; 

විසංපිසාචාඛාදන්තු, ජීවත්වංසරතදොස ’’න්ති. 

 ත්ථ විසංපිසාො ොදන්තූතිපිසාචාහලාහලවිසංඛාදන්තු. 

යක්තඛො  ස්ස වචනං සුත්වා ‘‘උතභොපි තම න සක්කා ඛාදිතු’’න්ති 

පටිනිවත්ති.අථනංතබොධිසත්ත ොපුච්ඡි– ‘‘තභොයක්ඛ, කස්මාත්වංඉමං

සාලං පවිට්ඨමනුස්තස ඛාදසී’’ති? ‘‘ද්වාදස වස්සානි තවස්සවණං

උපට්ඨහිත්වා ලද්ධත් ා’’ති. ‘‘කං පන සබ්තබව ඛාදිතුං ලභසී’’ති? 

‘‘ජීවපටිජීවභාණිතනො ඨතපත්වා අවතසතස ඛාදාමී’’ති. ‘‘යක්ඛ, ත්වං
පුබ්තබපි අකුසලං කත්වා කක්ඛතළො ඵරුතසො පරවිහිංසතකො හුත්වා

නිබ්බත්ත ො, ඉදානිපි ාදිසංකම්මං කත්වා තමො මපරායතණොභවිස්සති, 

 ස්මා ඉත ො පට්ඨාය පාණාතිපා ාදීහි විරමස්සූ’’ති  ං යක්ඛං දතමත්වා
නිරයභතයන  ජ්තජත්වා පඤ්චසු සීතලසු පතිට්ඨාතපත්වා යක්ඛං 
තපසනකාරකංවියඅකාසි. 

පුනදිවතස සඤ්චරන් ා මනුස්සා යක්ඛං දිස්වා තබොධිසත්ත න චස්ස

දමි භාවං ඤත්වා රඤ්තඤො ආතරොතචසුං – ‘‘තදව, එතකො මාණතවො  ං 
යක්ඛං දතමත්වා තපසනකාරකංවියකත්වාඨිත ො’’ති. රාජා තබොධිසත් ං

පක්තකොසාතපත්වා තසනාපතිට්ඨාතන ඨතපසි, පිතු චස්ස මහන් ං යසං
අදාසි. තසො යක්ඛං බලිපටිග් ාහකං කත්වා තබොධිසත් ස්සඔවාතද ඨත්වා
දානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වාසග් පුරං පූතරසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනංආහරිත්වා ‘‘ජීවපටිජීවංනාම  ස්මිං කාතල 
උප්පන්න’’න්ති වත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා යක්තඛො

අඞ්ගුලිමාතලො අතහොසි, රාජා ආනන්තදො, පි ා කස්සතපො, පුත්ත ො පන
අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

භග් ජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[156] 6. අලීනචිත් ජා කවණ්ණනා 

අලීනචිත්තං නිස්සාොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං

ඔස්සට්ඨවීරියංභික්ඛුංආරබ්භකතථසි.වත්ථුඑකාදසනිපාත  සංවරජාතයක 

(ජා.1.11.97ආදතයො)ආවිභවිස්සති.තසොපනභික්ඛු සත්ථාරා‘‘සච්චංකර

ත්වං, භික්ඛු, වීරියං ඔස්සජී’’ති වුත්ත  ‘‘සච්චං, භ වා’’ති ආහ. අථ නං

සත්ථා‘‘නනුත්වං, භික්ඛු, පුබ්තබ වීරියංඅවිස්සජ්තජත්වාමංසතපසිසදිසස්ස

දහරකුමාරස්ස ද්වාදසතයොජනිතකබාරාණසින තර රජ්ජං  තහත්වා අදාසි, 
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පටුන 

ඉදානි කස්මා එවරූතප සාසතන පබ්බජිත්වා වීරියං ඔස්සජසී’’ති වත්වා
අතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  බාරාණසිත ො 

අවිදූතර වඩ්ඪකී ාතමො අතහොසි,  ත්ථ පඤ්චස ා වඩ්ඪකී වසන්ති. ත 
නාවාය උපරිතසො ං න්ත්වාඅරඤ්තඤත හසම්භාරදාරූනිතකොට්තටත්වා 
 ත්තථව එකභූමිකද්විභූමිකාදිතභතද ත හසම්භාතර සජ්තජත්වා ථම්භත ො
පට්ඨාය සබ්බදාරූසුසඤ්ඤංකත්වානදීතීරංතනත්වානාවංආතරොතපත්වා

අනුතසොත නන රං ආ න්ත්වාතයයාදිසානිත හානිආකඞ්ඛන්ති, ත සං
 ාදිසානි කත්වා කහාපතණ  තහත්වා පුන  ත්තථව  න්ත්වා
ත හසම්භාතර ආහරන්ති. එවං ත සං ජීවිකං කප්තපන් ානං එකස්මිං
කාතල ඛන්ධාවාරං බන්ධිත්වා දාරූනි තකොට්තටන් ානං අවිදූතර එතකො

හත්  ඛදිරඛාණුකං අක්කමි.  ස්ස තසො ඛාණුතකො පාදං විජ්ඣි, 

බලවතවදනා වත් න්ති, පාතදො උද්ධුමායිත්වා පුබ්බං  ණ්හි. තසො
තවදනාප්පත්ත ො ත සං දාරුතකොට්ටනසද්දංසුත්වා‘‘ඉතමවඩ්ඪකීනිස්සාය
මය්හං තසොත්ථි භවිස්සතී’’ති මඤ්ඤමාතනො තීහි පාතදහි ත සං සන්තිකං

 න්ත්වාඅවිදූතරනිපජ්ජි, වඩ්ඪකී ං උද්ධුමා පාදංදිස්වාඋපසඞ්කමිත්වා
පාතද ඛාණුකං දිස්වා තිඛිණවාසියා ඛාණුකස්ස සමන් ත ො ඔධිං දත්වා
රජ්ජුයා බන්ධිත්වා ආකඩ්ඪන් ා ඛාණුං නීහරිත්වා පුබ්බං තමොතචත්වා
උණ්තහොදතකන තධොවිත්වා  දනුරූතපහි තභසජ්තජහි මක්තඛත්වා
නචිරස්තසවවණං ඵාසුකංකරිංසු. 

හත් අතරොත ොහුත්වාචින්ත සි–‘‘මයාඉතමවඩ්ඪකීනිස්සාය ජීවි ං

ලද්ධං, ඉදානිත සංමයාඋපකාරංකාතුංවට්ටතී’’ති.තසො ත ොපට්ඨාය

වඩ්ඪකීහි සද්ධිං රුක්තඛ නීහරති,  ච්තඡන් ානං පරිවත්ත ත්වා තදති, 

වාසිආදීනි උපසංහරති, තසොණ්ඩාය තවතඨත්වා කාළසුත් තකොටියං
 ණ්හාති. වඩ්ඪකීපිස්ස තභොජනතවලාය එතකකං පිණ්ඩං තදන් ා පඤ්ච
පිණ්ඩස ානි තදන්ති.  ස්ස පන හත්ථිස්ස පුත්ත ො සබ්බතසත ො

හත්ථාජානීයතපො තකො අත්ථි, ත නස්ස එ දතහොසි – ‘‘අහං එ රහි 

මහල්ලතකො. ඉදානි මයා ඉතමසං වඩ්ඪකීනං කම්මකරණත් ාය පුත් ං
දත්වා  න්තුං වට්ටතී’’ති. තසො වඩ්ඪකීනං අනාචික්ඛිත්වාව අරඤ්ඤං

පවිසිත්වාපුත් ංආතනත්වා ‘‘අයංහත්ථිතපො තකොමමපුත්ත ො, තුම්තහහි

මය්හං ජීවි ං දින්නං, අහං තවො තවජ්ජතව නත්ථාය ඉමං දම්මි, අයං

තුම්හාකං ඉත ො පට්ඨාය කම්මානි කරිස්සතී’’ති වත්වා ‘‘ඉත ො පට්ඨාය, 

පුත් ක, යංමයාකත් බ්බංකම්මං,  ංත්වංකතරොහී’’ති පුත් ංඔවදිත්වා
වඩ්ඪකීනංදත්වාසයංඅරඤ්ඤංපාවිසි. 

 ත ො පට්ඨාය හත්ථිතපො තකො වඩ්ඪකීනං වචනකතරො ඔවාදක්ඛතමො

හුත්වා සබ්බකච්චානිකතරොති.ත පි ංපඤ්චහිපිණ්ඩසත හිතපොතසන්ති, 

තසො කම්මං කත්වා නදිං ඔ රිත්වා න්හත්වා කීළිත්වා ආ ච්ඡති, 
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වඩ්ඪකීදාරකාපි  ං තසොණ්ඩාදීසු  තහත්වා උදතකපි ථතලපි ත න සද්ධිං
කීළන්ති. ආජානීයා පන හත්ථිතනොපි අස්සාපි පුරිසාපි උදතක උච්චාරං වා

පස්සාවං වානකතරොන්ති,  ස්මා තසොපිඋදතකඋච්චාරපස්සාවං අකත්වා

බහිනදීතීතරතයවකතරොති.අතථකස්මිංදිවතස උපරිනදියාතදතවොවස්සි, අථ
සුක්ඛං හත්ථිලණ්ඩං උදතකන නදිං ඔ රිත්වා  ච්ඡන් ං 
බාරාණසීන රතිත්තථඑකස්මිංගුම්තබලග්ත ත්වා අට්ඨාසි.අථරඤ්තඤො

හත්ථිත ොපකා ‘‘හත්  න්හාතපස්සාමා’’ති පඤ්ච හත්ථිස ානි නයිංසු.
ආජානීයලණ්ඩස්ස න්ධං ඝායිත්වාඑතකොපිහත් නදිංඔ රිතුංනඋස්සහි.

සබ්තබපි නඞ්ගුට්ඨං උක්ඛිපිත්වා පලායිතුං ආරභිංසු, හත්ථිත ොපකා
හත්ථාචරියානං ආතරොතචසුං. ත  ‘‘උදතක පරිපන්තථන භවි බ්බ’’න්ති
උදකංතසොධාතපත්වා ස්මිං ගුම්තබ  ංආජානීයලණ්ඩංදිස්වා‘‘ඉදතමත්ථ
කාරණ’’න්ති ඤත්වා චාටිං ආහරාතපත්වා උදකස්ස පූතරත්වා  ං  ත්ථ

මද්දිත්වාහත් නංසරීතරසිඤ්චාතපසුං, සරීරානිසු න්ධානි අතහසුං. ස්මිං
කාතලත නදිංඔ රිත්වාන්හායිංසු. 

හත්ථාචරියා රඤ්තඤො  ං පවත්තිං ආතරොතචත්වා ‘‘ ං හත්ථාජානීයං

පරිතයසිත්වා ආතනතුං වට්ටති, තදවා’’ති ආහංසු. රාජා නාවාසඞ්ඝාතටහි
නදිං පක්ඛන්දිත්වා උද්ධං ාමීහිනාවාසඞ්ඝාතටහි වඩ්ඪකීනං වසනට්ඨානං
සම්පාපුණි. හත්ථිතපො තකොනදියං කීළන්ත ො තභරිසද්දං සුත්වා  න්ත්වා 
වඩ්ඪකීනං සන්තිතක අට්ඨාසි. වඩ්ඪකී රඤ්තඤො පච්චුග් මනං කත්වා

‘‘තදව, සතච දාරූහි අත්තථො, කං කාරණා ආ  ත්ථ, කං තපතසත්වා

ආහරාතපතුං න වට්ටතී’’ති ආහංසු. ‘‘නාහං, භතණ, දාරූනං අත්ථාය

ආ ත ො, ඉමස්ස පන හත්ථිස්ස අත්ථාය ආ ත ොම්හී’’ති. ‘‘ ාහාතපත්වා

 ච්ඡථ, තදවා’’ති. හත්ථිතපො තකො  න්තුං න ඉච්ඡි. ‘‘කං කාරාතපති, 

භතණ, හත් ’’ති? ‘‘වඩ්ඪකීනංතපොසාවනිකංආහරාතපති, තදවා’’ති.‘‘සාධු, 
භතණ’’ති රාජා හත්ථිස්ස චතුන්නං පාදානං තසොණ්ඩාය නඞ්ගුට්ඨස්ස ච
සන්තිතක ස සහස්සස සහස්සකහාපතණඨපාතපසි. හත්  එත් තකනාපි
අ න්ත්වාසබ්බවඩ්ඪකීනං දුස්සයුත සුවඩ්ඪකීභරියානංනිවාසනසාටතකසු
දින්තනසුසද්ධිංකීළි ානං දාරකානඤ්ච දාරකපරිහාතරකත නිවත්තිත්වා
වඩ්ඪකීචඉත්ථිතයොචදාරතකචඔතලොතකත්වාරඤ්ඤා සද්ධිංඅ මාසි. 

රාජා  ං ආදාය න රං  න්ත්වා න රඤ්ච හත්ථිසාලඤ්ච
අලඞ්කාරාතපත්වා හත්ථිං න රං පදක්ඛිණං කාතරත්වා හත්ථිසාලං 
පතවතසත්වා සබ්බාලඞ්කාතරහි අලඞ්කරිත්වා අභිතසකං දත්වා ඔපවය්හං
කත්වා අත් තනො සහායට්ඨාතන ඨතපත්වා උපඩ්ඪරජ්ජං හත්ථිස්ස දත්වා
අත් නා සමානපරිහාරංඅකාසි.හත්ථිස්සආ  කාලත ොපට්ඨායරඤ්තඤො
සකලජම්බුදීතප රජ්ජං හත්ථ  තමව අතහොසි. එවං කාතල  ච්ඡන්ත 
තබොධිසත්ත ො ස්ස රඤ්තඤො අග් මතහසියා කුච්ඡිම්හිපටිසන්ධිං  ණ්හි.
 ස්සා  බ්භපරිපාකකාතල රාජා කාලමකාසි. හත්  පන සතච රඤ්තඤො

කාලක භාවං ජාතනයය,  ත්තථවස්ස හදයං ඵතලයය,  ස්මා හත්ථිං
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රඤ්තඤො කාලක භාවං අජානාතපත්වාව උපට්ඨහිංසු. රඤ්තඤො පන
කාලක භාවං සුත්වා ‘‘තුච්ඡං කර රජ්ජ’’න්ති
අනන් රසාමන් තකොසලරාජා මහතියා තසනාය ආ න්ත්වා න රං
පරිවාතරසි. න රවාසිතනො ද්වාරානි පිදහිත්වා තකොසලරඤ්තඤො සාසනං
පහිණිංසු– ‘‘අම්හාකංරඤ්තඤො අග් මතහසීපරිපුණ්ණ බ්භා ‘ඉත ොකර
සත් තමදිවතසපුත් ංවිජායිස්සතී’ති අඞ් විජ්ජාපාඨකාආහංසු.සතචසා

පුත් ංවිජායිස්සති, මයංසත් තමදිවතසයුද්ධං දස්සාම, නරජ්ජං, එත් කං
කාලංආ තමථා’’ති.රාජා‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි. 

තදවී සත් තම දිවතස පුත් ං විජායි.  ස්ස නාමග් හණදිවතස පන 

මහාජනස්ස අලීනචිත් ං පග් ණ්හන්ත ො ජාත ොති
‘‘අලීනචිත් කුමාතරො’’ත්තවවස්සනාමං අකංසු.ජා දිවසත ොතයවපනස්ස
පට්ඨාය නා රා තකොසලරඤ්ඤා සද්ධිං යුජ්ඣිංසු. නින්නායකත් ා
සඞ් ාමස්ස මහන් ම්පි බලං යුජ්ඣමානං තථොකං තථොකං ඔසක්කති. 
අමච්චා තදවියා  මත්ථං ආතරොතචත්වා ‘‘මයං එවං ඔසක්කමාතන බතල 

පරාජයභාවස්ස භායාම, අම්හාකං පන රඤ්තඤො කාලක භාවං, පුත් ස්ස

ජා භාවං, තකොසලරඤ්තඤො ආ න්ත්වා යුජ්ඣානභාවඤ්ච රඤ්තඤො

සහායතකො මඞ් ලහත්  න ජානාති, ජානාතපම න’’න්ති පුච්ඡිංසු. සා
‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා පුත් ං අලඞ්කරිත්වා දුකූලචුම්බටතක 
නිපජ්ජාතපත්වා පාසාදා ඔරුය්හ අමච්ච ණපරිවු ා හත්ථිසාලං  න්ත්වා

තබොධිසත් ං හත්ථිස්ස පාදමූතල නිපජ්ජාතපත්වා ‘‘සාමි, සහාතයො ත 

කාලකත ො, මයං තුය්හං හදයඵාලනභතයන නාතරොචයිම්හ, අයං ත 

සහායස්ස පුත්ත ො, තකොසලරාජා ආ න්ත්වා න ර ංං පරිවාතරත්වා  ව

පුත්ත න සද්ධිං යුජ්ඣති, බලං ඔසක්කති,  ව පුත් ං ත්වඤ්තඤව වා

මාතරහි, රජ්ජංවාස්ස ණ්හිත්වා තදහී’’තිආහ. 

 ස්මිංකාතලහත් තබොධිසත් ංතසොණ්ඩායපරාමසිත්වා උක්ඛිපිත්වා
කුම්තභ ඨතපත්වා තරොදිත්වා තබොධිසත් ං ඔ ාතරත්වා තදවියා හත්තථ 

නිපජ්ජාතපත්වා ‘‘තකොසලරාජං  ණ්හිස්සාමී’’ති හත්ථිසාලත ො නික්ඛමි.
අථස්ස අමච්චාවම්මංපටිමුඤ්චිත්වාඅලඞ්කරිත්වාන රද්වාරංඅවාපුරිත්වා
 ං පරිවාතරත්වා නික්ඛමිංසු. හත්  න රා නික්ඛමිත්වා තකොඤ්චනාදං
කත්වා මහාජනං සන් ාතසත්වා පලාතපත්වා බලතකොට්ඨකං භින්දිත්වා
තකොසලරාජානං චූළාය  තහත්වා ආතනත්වා තබොධිසත් ස්ස පාදමූතල

නිපජ්ජාතපත්වා මාරණත්ථායස්ස උට්ඨිත  වාතරත්වා ‘‘ඉත ො පට්ඨාය

අප්පමත්ත ො තහොහි, ‘කුමාතරො දහතරො’ති සඤ්ඤං මා කරී’’ති ඔවදිත්වා 
උතයයොතජසි.  ත ො පට්ඨාය සකලජම්බුදීතප රජ්ජං තබොධිසත් ස්ස

හත්ථ  තමව ජා ං, අඤ්තඤො පටිසත්තු නාම උට්ඨහිතුං සමත්තථො
නාතහොසි. තබොධිසත්ත ො සත් වස්සිකකාතල අභිතසකං කත්වා
අලීනචිත් රාජානාමහුත්වාධම්තමනරජ්ජංකාතරත්වා ජීවි පරිතයොසාතන
සග් පුරංපූතරසි. 
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පටුන 

සත්ථාඉමංඅතී ංආහරිත්වාඅභිසම්බුද්තධොහුත්වාඉමං  ාථාද්වයමාහ
– 

11. 

‘‘අලීනචිත් ංනිස්සාය, පහට්ඨාමහතීචමූ; 

තකොසලංතසනාසන්තුට්ඨං, ජීවග් ාහංඅ ාහයි. 

12. 

‘‘එවංනිස්සයසම්පන්තනො, භික්ඛුආරද්ධවීරිතයො; 

භාවයංකුසලංධම්මං, තයො ක්තඛමස්සපත්තියා; 

පාපුතණඅනුපුබ්තබන, සබ්බසංතයොජනක්ඛය’’න්ති. 

 ත්ථ අලීනචිත්තං නිස්සාොති අලීනචිත් ං රාජකුමාරං නිස්සාය. 

පහට්ඨා මහතී ෙමූති ‘‘පතවණීරජ්ජං තනො දිට්ඨ’’න්ති හට්ඨතුට්ඨා හුත්වා

මහතී තසනා. යකොස ං යසනාසන්තුට්ඨන්ති තකොසලරාජානං තසන

රජ්තජන අසන්තුට්ඨං පරරජ්ජතලොතභන ආ  ං. ජීවග් ාහං අ ාහයීති

අමාතරත්වාව සා චමූ  ං රාජානං හත්ථිනා ජීවග් ාහං  ණ්හාතපසි. එවං

නිස්සෙසම්පන්යනොති යථා සා චමූ, එවං අඤ්තඤොපි කුලපුත්ත ො
නිස්සයසම්පන්තනො කලයාණමිත් ං බුද්ධං වා බුද්ධසාවකං වා නිස්සයං

ලභිත්වා. භික්ඛූතිපරිසුද්ධාධිවචනතම ං. ආරද් වීරියෙොතිපග් හි වීරිතයො

චතුතදොසාප ත න වීරිතයන සමන්නා ත ො. භාවෙං කුස ං  ම්මන්ති
කුසලං නිරවජ්ජං සත් තිංසතබොධිපක්ඛියසඞ්ඛා ං ධම්මං භාතවන්ත ො. 

යෙො ක්යෙමස්ස පත්තිොති චතූහි තයොත හි තඛමස්ස නිබ්බානස්ස

පාපුණනත්ථාය  ං ධම්මං භාතවන්ත ො. පාපුයණ අනුපුබ්යබන, 

සබ්බසංයෙොජනක්ෙෙන්ති එවං විපස්සනත ො පට්ඨාය ඉමං කුසලං ධම්මං
භාතවන්ත ො තසො කලයාණමිත්තුපනිස්සයසම්පන්තනො භික්ඛු අනුපුබ්තබන
විපස්සනාඤාණානි ච තහට්ඨිමමග් ඵලානි ච පාපුණන්ත ො පරිතයොසාතන
දසන්නම්පි සංතයොජනානං ඛයන්ත  උප්පන්නත් ා
සබ්බසංතයොජනක්ඛයසඞ්ඛා ං අරහත් ං පාපුණාති. යස්මා වා නිබ්බානං 

ආ ම්ම සබ්බසංතයොජනානි ඛීයන්ති,  ස්මා  ම්පි

සබ්බසංතයොජනක්ඛයතමව, එවං අනුපුබ්තබන නිබ්බානසඞ්ඛා ං
සබ්බසංතයොජනක්ඛයංපාපුණාතීතිඅත්තථො. 

ඉති භ වා අම මහානිබ්බාතනන ධම්මතදසනාය කූටං  තහත්වා

උත් රිපි සච්චානිපකාතසත්වා ජා කංසතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන

ඔස්සට්ඨවීරිතයො භික්ඛු අරහත්ත  පතිට්ඨහි. ‘‘ දා මා ා මහාමායා, පි ා

සුද්තධොදනමහාරාජා අතහොසි, රජ්ජං  තහත්වා දින්නහත්  අයං

ඔස්සට්ඨවීරිතයො භික්ඛු, හත්ථිස්ස පි ා සාරිපුත්ත ො, සාමන් තකොසලරාජා

තමොග් ල්ලාතනො, අලීනචිත් කුමාතරොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකායෙ ජාතක-අට්ඨකථා දුකනිපායතො 

  18 

පටුන 

අලීනචිත් ජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[157] 7. ගුණජා කවණ්ණනා 

යෙන කාමං පණායමතීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
ආනන්දත්තථරස්ස සාටකසහස්සලාභං ආරබ්භ කතථසි. තථරස්ස

තකොසලරඤ්තඤො අන්ත පුතර ධම්මවාචනවත්ථු තහට්ඨා මහාසාරජාතයක 

(ජා. 1.1.92) ආ  තමව. ඉති තථතර රඤ්තඤො අන්ත පුතර ධම්මං
වාතචන්ත  රඤ්තඤො සහස්සග්ඝනිකානං සාටකානං සහස්සං ආහරියිත්ථ.
රාජා ත ොපඤ්ච සාටකස ානිපඤ්චන්නංතදවීස ානංඅදාසි. ාසබ්බාපි
ත  සාටතක ඨතපත්වා පුනදිවතස ආනන්දත්තථරස්ස දත්වා සයං
පුරාණසාටතකතයවපාරුපිත්වාරඤ්තඤොපා රාසට්ඨානං අ මංසු. 

රාජා ‘‘මයා තුම්හාකං සහස්සග්ඝනිකා සාටකා දාපි ා, කස්මා තුම්තහ

ත අපාරුපිත්වාවආ  ා’’තිපුච්ඡි. ‘‘තදව, අම්තහහිත ආනන්දත්තථරස්ස

දින්නා’’ති. ‘‘ආනන්දත්තථතරන සබ්තබ  හි ා’’ති? ‘‘ආම, තදවා’’ති.

‘‘සම්මාසම්බුද්තධනතිචීවරං අනුඤ්ඤා ං, ආනන්දත්තථතරො දුස්සවණිජ්ජං

මඤ්තඤකරිස්සති, අතිබහූ ත නසාටකා  හි ා’’ති තථරස්සකුජ්ඣිත්වා
භුත් පා රාතසො විහාරං  න්ත්වා තථරස්ස පරිතවණං පවිසිත්වා තථරං

වන්දිත්වා නිසින්තනො පුච්ඡි – ‘‘අපි, භන්ත , අම්හාකං ඝතර ඉත්ථිතයො 

තුම්හාකං සන්තිතක ධම්මං උග් ණ්හන්ති වා සුණන්ති වා’’ති? ‘‘ආම, 

මහාරාජ,  තහ බ්බයුත් කං  ණ්හන්ති, තසො බ්බයුත් කං සුණන්තී’’ති.

‘‘කං  ා සුණන්තිතයව, උදාහු තුම්හාකං නිවාසනං වා පාරුපනං වා

දදන්තී’’ති? ‘‘ ා අජ්ජ, මහාරාජ, සහස්සග්ඝනිකානි පඤ්ච සාටකස ානි

අදංසූ’’ති. ‘‘තුම්තහහි  හි ානි  ානි, භන්ත ’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජා’’ති.

‘‘නනු, භන්ත , සත්ථාරාතිචීවරතමව අනුඤ්ඤා ’’න්ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, 

භ ව ා එකස්ස භික්ඛුතනො තිචීවරතමව පරිතභො සීතසන අනුඤ්ඤා ං, 

පටිග් හණංපනඅවාරි ං,  ස්මාමයාපිඅඤ්තඤසංජිණ්ණචීවරිකානංදාතුං 
ත සාටකාපටිග් හි ා’’ති. ‘‘ත පනභික්ඛූතුම්හාකංසන්තිකාසාටතක

ලභිත්වා තපොරාණචීවරානි කං කරිස්සන්තී’’ති? ‘‘තපොරාණසඞ්ඝාටිං

උත් රාසඞ් ං කරිස්සන්තී’’ති? ‘‘තපොරාණඋත් රාසඞ් ං කං

කරිස්සන්තී’’ති? ‘‘අන් රවාසකං කරිස්සන්තී’’ති.‘‘තපොරාණඅන් රවාසකං

කං කරිස්සන්තී’’ති? ‘‘පච්චත්ථරණං කරිස්සන්තී’’ති.

‘‘තපොරාණපච්චත්ථරණං කං කරිස්සන්තී’’ති? ‘‘භුම්මත්ථරණං 

කරිස්සන්තී’’ති. ‘‘තපොරාණභුම්මත්ථරණං කං කරිස්සන්තී’’ති? 

‘‘පාදපුඤ්ඡනංකරිස්සන්තී’’ති.‘‘තපොරාණපාදපුඤ්ඡනංකංකරිස්සන්තී’’ති? 

‘‘මහාරාජ, සද්ධාතදයයං නාම විනිපාත තුං න ලබ්භති,  ස්මා
තපොරාණපාදපුඤ්ඡනං වාසියා තකොට්තටත්වා මත්තිකාය මක්තඛත්වා

තසනාසතනසු මත්තිකාතලපනං කරිස්සන්තී’’ති. ‘‘භන්ත , තුම්හාකං
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දින්නං යාව පාදපුඤ්ඡනාපි නස්සිතුං න ලබ්භතී’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, 

අම්හාකංදින්නංනස්සිතුංනලබ්භති, පරිතභො තමව තහොතී’’ති. 

රාජා තුට්තඨො තසොමනස්සප්පත්ත ො හුත්වා ඉ රානිපි ත තහ ඨපි ානි 
පඤ්ච සාටකස ානි ආහරාතපත්වා තථරස්ස දත්වා අනුතමොදනං සුත්වා
තථරං වන්දිත්වා පදක්ඛිණංකත්වා පක්කාමි. තථතරො පඨමලද්ධානිපඤ්ච
සාටකස ානි ජිණ්ණචීවරිකානං භික්ඛූනං අදාසි. තථරස්ස පන

පඤ්චමත් ානි සද්ධිවිහාරිකස ානි, ත සු එතකො දහරභික්ඛු තථරස්ස

බහූපකාතරො පරිතවණං සම්මජ්ජති, පානීයපරිතභොජනීයං උපට්ඨතපති, 

දන් කට්ඨං මුතඛොදකං න්හාතනොදකං තදති, 

වච්චකුටිජන් ාඝරතසනාසනානි පටිජග් ති, 

හත්ථපරිකම්මපාදපරිකම්මපිට්ඨිපරිකම්මාදීනි කතරොති. තථතරො පච්ඡා
ලද්ධානි පඤ්ච සාටකස ානි ‘‘අයං තම බහූපකාතරො’’ති යුත් වතසන
සබ්බානි ස්තසවඅදාසි.තසොපිසබ්තබ ත සාටතකභාතජත්වාඅත් තනො
සමානුපජ්ඣායානංඅදාසි. 

එවං සබ්තබපි ත  ලද්ධසාටකා භික්ඛූ සාටතක ඡින්දිත්වා රජිත්වා
කණිකාරපුප්ඵවණ්ණානිකාසායානිනිවාතසත්වාචපාරුපිත්වාච සත්ථාරං

උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන් ං නිසීදිත්වා එවමාහංසු – ‘‘භන්ත , 

තසො ාපන්නස්ස අරියසාවකස්ස මුතඛොතලොකනදානංනාම අත් ’’ති. ‘‘න, 

භික්ඛතව, අරියසාවකානං මුතඛොතලොකනදානං නාම අත් ’’ති. ‘‘භන්ත , 
අම්හාකං උපජ්ඣාතයන ධම්මභණ්ඩා ාරිකත්තථතරන සහස්සග්ඝනිකානං

සාටකානං පඤ්ච ස ානි එකස්තසව දහරභික්ඛුතනො දින්නානි, තසො පන

අත් නාලද්තධභාතජත්වාඅම්හාකංඅදාසී’’ති. ‘‘න, භික්ඛතව, ආනන්තදො

මුතඛොතලොකනභික්ඛං තදති, තසො පනස්ස භික්ඛු බහූපකාතරො,  ස්මා
අත් තනො උපකාරස්ස උපකාරවතසන ගුණවතසන යුත් වතසන
‘උපකාරස්සනාම පච්චුපකාතරොකාතුංවට්ටතී’තික ඤ්ඤුක තවදිභාතවන
අදාසි.තපොරාණකපණ්ඩි ාපිහි අත් තනොඋපකාරානඤ්තඤවපච්චුපකාරං
කරිංසූ’’තිවත්වාත හියාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
සීතහො හුත්වා පබ්බ ගුහායං වසති. තසො එකදිවසං ගුහාය නික්ඛමිත්වා

පබ්බ පාදං ඔතලොතකසි,  ං පන පබ්බ පාදං පරික්ඛිපිත්වා මහාසතරො
අතහොසි.  ස්ස එකස්මිං උන්න ට්ඨාතන උපරිථද්ධකද්දමපිට්තඨ මුදූනි
හරි තිණානි ජායිංසු. සසකා තචව හරිණාදතයො ච සල්ලහුකමි ා
කද්දමමත්ථතකවිචරන් ා ානිඛාදන්ති. ං දිවසම්පිඑතකො මිත ො ානි
ඛාදන්ත ො විචරති. සීතහො ‘‘ ං මි ං  ණ්හිස්සාමී’’ති පබ්බ මත්ථකා 

උප්පතිත්වා සීහතවත න පක්ඛන්දි, මිත ො මරණභය ජ්ජිත ො විරවන්ත ො
පලායි.සීතහොතව ං සන්ධාතරතුංඅසක්තකොන්ත ොකලලපිට්තඨනිපතිත්වා 
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පටුන 

ඔසීදිත්වා උග් න්තුංඅසක්තකොන්ත ොචත් ාතරොපාදාථම්භාවියඔසීදිත්වා
සත් ාහංනිරාහාතරො අට්ඨාසි. 

අථ නං එතකො සිඞ් ාතලො ත ොචරප්පසුත ො  ං දිස්වා භතයන පලායි.

සීතහො  ංපක්තකොසිත්වා‘‘තභොසිඞ් ාල, මාපලායි, අහංකලතලලග්ත ො, 
ජීවි ං තම තදහී’’ති ආහ. සිඞ් ාතලො  ස්ස සන්තිකං  න්ත්වා ‘‘අහං  ං

උද්ධතරයයං, උද්ධතටො පන මං ඛාතදයයාසීති භායාමී’’තිආහ. ‘‘මා භායි, 

නාහං ංඛාදිස්සාමි, මහන් ංපනත ගුණං කරිස්සාමි, එතකනුපාතයනමං
උද්ධරාහී’’ති. සිඞ් ාතලො  ස්ස පටිඤ්ඤං  තහත්වා චතුන්නං පාදානං
සමන් ා කලතල අපතනත්වා චතුන්නම්පි පාදානං ච ස්තසො මාතිකා 

ඛණිත්වා උදකාභිමුඛංඅකාසි, උදකංපවිසිත්වාකලලංමුදුංඅකාසි.  ස්මිං
ඛතණ සිඞ් ාතලො සීහස්ස උදරන් රං අත් තනො සීසං පතවතසත්වා

‘‘වායාමංකතරොහි, සාමී’’තිඋච්චාසද්දංකතරොන්ත ොසීතසනඋදරං පහරි.
සීතහො තව ං ජතනත්වාකලලා උග් න්ත්වා පක්ඛන්දිත්වා ථතල අට්ඨාසි.
තසොමුහුත් ංවිස්සමිත්වාසරං ඔරුය්හකද්දමංතධොවිත්වාන්හායිත්වාදරථං
පටිප්පස්සම්තභත්වා එකං මහිංසං වධිත්වා දාඨාහි ඔවිජ්ඣිත්වා මංසං 

උබ්බත්ත ත්වා ‘‘ඛාද, සම්මා’’ති සිඞ් ාලස්ස පුරත ො ඨතපත්වා ත න
ඛාදිත  පච්ඡා අත් නා ඛාදි. පුන සිඞ් ාතලො එකං මංසතපසිං ඩංසිත්වා

 ණ්හි.‘‘ඉදංකමත්ථාය, සම්මා’’තිචවුත්ත  ‘‘තුම්හාකංදාසීඅත්ථි,  ස්සා
භාත ො භවිස්සතී’’ති ආහ. සීතහො ‘‘ ණ්හාහී’’ති වත්වා සයම්පි සීහියා

අත්ථාය මංසං  ණ්හිත්වා ‘‘එහි, සම්ම, අම්හාකං පබ්බ මුද්ධනි ඨත්වා
සඛියා වසනට්ඨානං  මිස්සාමා’’ති වත්වා  ත්ථ  න්ත්වා මංසං
ඛාදාතපත්වාසිඞ් ාලඤ්චසිඞ් ාලිඤ්චඅස්සාතසත්වා‘‘ඉත ොපට්ඨායඉදානි 
අහං තුම්තහ පටිජග්ගිස්සාමී’’ති අත් තනො වසනට්ඨානං තනත්වා ගුහාය
ද්වාතර අඤ්ඤිස්සා ගුහාය වසාතපසි. ත   ත ො පට්ඨාය ත ොචරාය
 ච්ඡන් ා සීහිඤ්ච සිඞ් ාලිඤ්ච ඨතපත්වා සිඞ් ාතලන සද්ධිං  න්ත්වා
නානාමිත වධිත්වාඋතභොපි  ත්තථවමංසංඛාදිත්වාඉ රාසම්පිද්වින්නං
ආහරිත්වාතදන්ති. 

එවංකාතල ච්ඡන්ත සීහීද්තවපුත්ත විජායි, සිඞ් ාලීපි ද්තවපුත්ත 
විජායි.ත සබ්තබපිසමග් වාසංවසිංසු.අතථකදිවසංසීහියාඑ දතහොසි– 

‘‘අයං සීතහො සිඞ් ාලඤ්ච සිඞ් ාලිඤ්ච සිඞ් ාලතපො තක ච අතිවිය

පියායති, නූනමස්ස සිඞ් ාලියාසද්ධිංසන්ථතවොඅත්ථි,  ස්මාඑවංසිතනහං

කතරොති, යංනූනාහංඉමං පීතළත්වා ජ්තජත්වාඉත ොපලාතපයය’’න්ති. සා
සීහස්ස සිඞ් ාලං තහත්වාත ොචරාය  කාතලසිඞ් ාලිංපීතළසි ජ්තජසි

‘‘කංකාරණා ඉමස්මිං ඨාතන වසති, න පලායසී’’ති? පුත් ාපිස්සා
සිඞ් ාලිපුත්ත   තථව ජ්ජයිංසු.සිඞ් ාලී මත්ථංසිඞ් ාලස්සකතථත්වා

‘‘සීහස්ස වචතනන එ ාය එවං ක භාවම්පි න ජානාම, චිරං වසිම්හා, 

නාසාතපයයාපි තනො, අම්හාකං වසනට්ඨානතමව  ච්ඡාමා’’ති ආහ.

සිඞ් ාතලො  ස්සා වචනං සුත්වා සීහං උපසඞ්කමිත්වා ආහ – ‘‘සාමි, චිරං
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අම්තහහි තුම්හාකං සන්තිතක නිවුත්ථං, අතිචිරං වසන් ා නාම අප්පියා 

තහොන්ති, අම්හාකං ත ොචරාය පක්කන් කාතල සීහී සිඞ් ාලිං විතහතඨති

‘ඉමස්මිං ඨාතන කස්මා වසථ, පලායථා’ති  ජ්තජති, සීහතපො කාපි
සිඞ් ාලතපො තක ජ්තජන්ති.තයොනාම යස්සඅත් තනොසන්තිතකවාසං

න තරොතචති, ත න තසො ‘යාහී’ති නීහරි බ්තබොව, විතහඨනං නාම 
කමත්ථිය’’න්තිවත්වාපඨමං ාථමාහ– 

13. 

‘‘තයනකාමංපණාතමති, ධම්තමොබලව ංමිගී; 

උන්නදන්තීවිජානාහි, ජා ංසරණත ොභය’’න්ති. 

 ත්ථ යෙන කාමං පණායමති,  ම්යමො බ වතන්ති බලවා නාම

ඉස්සතරොඅත් තනොතසවකංතයනදිසාභාත නඉච්ඡති, ත න දිසාභාත න
තසො පණාතමති නීහරති. එස ධම්තමො බලව ං අයං ඉස්සරානං සභාතවො

පතවණිධම්තමොව,  ස්මාසතචඅම්හාකංවාසංනතරොතචථ, උජුකතමවතනො

නීහරථ, විතහඨතනන තකො අත්තථොති දීතපන්ත ො එවමාහ. මිගීති සීහං

ආලපති.තසොහි මි රාජ ායමි ාඅස්සඅත් තිමිගී. උන්නදන්තීතිපි තමව 
ආලපති. තසො හි උන්න ානං දන් ානං අත්ථි ාය උන්න ා දන් ා අස්ස

අත් ති උන්නදන්තී. ‘‘උන්න දන්තී’’තිපි පාතඨොතයව. විජානාහීති ‘‘එස

ඉස්සරානං ධම්තමො’’ති එවං ජානාහි. ජාතං සරණයතො භෙන්ති අම්හාකං

තුම්තහ පතිට්ඨානට්තඨන සරණං, තුම්හාකඤ්තඤව සන්තිකා භයං ජා ං, 
 ස්මා අත් තනොවසනට්ඨානතමව මිස්සාමාතිදීතපති. 

අපතරො නතයො –  ව මිගී සීහී උන්නදන්තීමම පුත් දාරං  ජ්තජන්තී 

යෙන කාමං පණායමති, තයන තයනාකාතරන ඉච්ඡති, ත න පණාතමති

පවත් ති, විතහතඨතිපි පලාතපතිපි, එවං ත්වංවිජානාහි,  ත්ථකංසක්කා

අම්තහහිකාතුං.  ම්යමො බ වතං එස බලවන් ානං සභාතවො, ඉදානි මයං

 මිස්සාම.කස්මා? ජාතංසරණයතොභෙන්ති. 

 ස්ස වචනංසුත්වාසීතහොසීහිංආහ– ‘‘භද්තද, අසුකස්මිංනාමකාතල
මම ත ොචරත්ථාය  න්ත්වා සත් තම දිවතසඉමිනා සිඞ් ාතලනඉමාය ච

සිඞ් ාලියා සද්ධිං ආ  භාවං සරසී’’ති. ‘‘ආම, සරාමී’’ති. ‘‘ජානාසි පන

මය්හං සත් ාහං අනා මනස්ස කාරණ’’න්ති? ‘‘න ජානාමි, සාමී’’ති. 

‘‘භද්තද, අහං ‘එකං මි ං  ණ්හිස්සාමී’ති විරජ්ඣිත්වා කලතල ලග්ත ො, 

 ත ො නික්ඛමිතුංඅසක්තකොන්ත ොසත් ාහංනිරාහාතරොඅට්ඨාසිං, ස්වාහං

ඉමං සිඞ් ාලං නිස්සාය ජීවි ං ලභිං, අයං තම ජීවි දායතකො සහාතයො.

මිත් ධම්තම ඨාතුං සමත්තථො හි මිත්ත ො දුබ්බතලො නාම නත්ථි, ඉත ො
පට්ඨායමය්හංසහායස්සචසහායිකායච පුත් කානඤ්චඑවරූපංඅවමානං
මාඅකාසී’’තිවත්වාසීතහොදුතියං ාථමාහ– 
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14. 

‘‘අපිතචපිදුබ්බතලොමිත්ත ො, මිත් ධම්තමසුතිට්ඨති; 

තසොඤා තකොචබන්ධුච, තසොමිත්ත ොතසොචතමසඛා; 

දාඨිනිමාතිමඤ්ඤිත්තථො, සිඞ් ාතලොමමපාණතදො’’ති. 

 ත්ථ අපි යෙපීති එතකො අපිසද්තදො අනුග් හත්තථො, එතකො

සම්භාවනත්තථො. ත්රායංතයොජනා– දුබ්බය ොපියෙමිත්යතොමිත්ත ම්යමසු

අපි තිට්ඨති, සතච ඨාතුං සක්තකොති, යසො ඤාතයකො ෙ බන්ධු ෙ, යසො 

තමත් චිත්  ාය මිත්යතො, යසො ෙ යම සහායට්තඨන සො. දාඨිනි 

මාතිමඤ්ඤිත්යථොති, භද්තද, දාඨාසම්පන්තන සීහි මා මය්හං සහායං වා

සහායිං වාඅතිමඤ්ඤි, අයඤ්හි සිඞ් ාය ොමමපාණයදොති. 

සා  ස්සවචනංසුත්වාසිඞ් ාලිං ඛමාතපත්වා ත ොපට්ඨායසපුත් ාය
 ාය සද්ධිං සමග් වාසං වසි. සීහතපො කාපි සිඞ් ාලතපො තකහි සද්ධිං
කීළමානා සම්තමොදමානා මා ාපිතූනං අතික්කන් කාතලපි මිත් භාවං
අභින්දිත්වා සම්තමොදමානා වසිංසු. ත සං කර සත් කුලපරිවට්තට
අභිජ්ජමානාතමත්තිඅ මාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි – සච්චපරිතයොසාතන තකචි තසො ාපන්නා, තකචි

සකදා ාමිතනො, තකචි අනා ාමිතනො, තකචි අරහන්ත ො අතහසුං. ‘‘ දා

සිඞ් ාතලොආනන්තදොඅතහොසි, සීතහොපනඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

ගුණජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[158] 8. සුහනුජා කවණ්ණනා 

නයිදං විසමසීය නාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො ද්තව
චණ්ඩභික්ඛූ ආරබ්භකතථසි.  ස්මිඤ්හි සමතයතජ වතනපිඑතකො භික්ඛු
චණ්තඩො අතහොසි ඵරුතසො සාහසිතකො ජනපතදපි. අතථකදිවසං ජානපතදො

භික්ඛු තකනචිතදව කරණීතයන තජ වනං අ මාසි, සාමතණරා තචව 
දහරභික්ඛූ ච  ස්ස චණ්ඩභාවං ජානන්ති. ‘‘ත සං ද්වින්නං චණ්ඩානං
කලහං පස්සිස්සාමා’’ති කුතූහතලන  ං භික්ඛුං තජ වනවාසිකස්ස
පරිතවණංපහිණිංසු.ත උතභොපි චණ්ඩාඅඤ්ඤමඤ්ඤංදිස්වාවපියසංවාසං

සංසන්දිංසුසමිංසු, හත්ථපාදපිට්ඨිසම්බාහනාදීනිඅකංසු.ධම්මසභායංභික්ඛූ

කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, චණ්ඩා භික්ඛූ අඤ්තඤසං උපරි චණ්ඩා

ඵරුසා සාහසිකා, අඤ්ඤමඤ්ඤං පන උතභොපි සමග් ා සම්තමොදමානා

පියසංවාසා ජා ා’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි

කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, 

භික්ඛතව, ඉදාතනව, පුබ්තබතපත  අඤ්තඤසං චණ්ඩා ඵරුසා සාහසිකා, 
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පටුන 

අඤ්ඤමඤ්ඤං පන සමග් ා සම්තමොදමානා පියසංවාසා ච අතහසු’’න්ති
වත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
 ස්සසබ්බත්ථසාධතකොඅත්ථධම්මානුසාසතකොඅමච්තචොඅතහොසි.තසොපන

රාජා තථොකං ධනතලොභපකතිතකො,  ස්ස මහාතසොතණො නාම කූටඅස්තසො

අත්ථි. අථ උත් රාපථකා අස්සවාණිජා පඤ්ච අස්සස ානි ආතනසුං, 
අස්සානං ආ  භාවං රඤ්තඤො ආතරොතචසුං.  ත ො පුබ්තබ පන
තබොධිසත්ත ොඅස්තසඅග්ඝාතපත්වා මූලංඅපරිහාතපත්වාදාතපසි.රාජා ං

පරිහායමාතනො අඤ්ඤං අමච්චං පක්තකොසාතපත්වා ‘‘ ා , අස්තස

අග්ඝාතපහි, අග්ඝාතපන්ත ො ච පඨමං මහාතසොණං යථා ත සං අස්සානං

අන් රං පවිසති,  ථා විස්සජ්තජත්වා අස්තස ඩංසාතපත්වා වණිත  
කාරාතපත්වාදුබ්බලකාතලමූලංහාතපත්වාඅස්තසඅග්ඝාතපයයාසී’’තිආහ.

තසො ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වා ථාඅකාසි. 

අස්සවාණිජා අනත් මනා හුත්වා ත න ක කරියං තබොධිසත් ස්ස 
ආතරොතචසුං. තබොධිසත්ත ො ‘‘කං පන තුම්හාකං න තර කූටඅස්තසො

නත් ’’තිපුච්ඡි. ‘‘අත්ථිසාමි, සුහනුනාමකූටඅස්තසොචණ්තඩොඵරුතසො’’ති.
‘‘ත න හි පුන ආ ච්ඡන් ා  ං අස්සං ආතනයයාථා’’ති. ත  ‘‘සාධූ’’ති 
පටිස්සුණිත්වාපුනආ ච්ඡන් ා ංකූටස්සං ාහාතපත්වාආ ච්ඡිංසු.රාජා 

‘‘අස්සවාණිජා ආ  ා’’ති සුත්වා සීහපඤ්ජරං උග්ඝාතටත්වා අස්තස
ඔතලොතකත්වා මහාතසොණං විස්සජ්ජාතපසි. අස්සවාණිජාපි මහාතසොණං
ආ ච්ඡන් ං දිස්වා සුහනුං විස්සජ්ජාතපසුං. ත  අඤ්ඤමඤ්ඤං පත්වා
සරීරානි තලහන් ා සම්තමොදමානා අට්ඨංසු. රාජා තබොධිසත් ං පුච්ඡි –

‘‘පස්සසිඉතමද්තවකූටස්සාඅඤ්තඤසංචණ්ඩාඵරුසා සාහසිකා, අඤ්තඤ

අස්තස ඩංසිත්වා ත ලඤ්ඤං පාතපන්ති, ඉදානි අඤ්ඤමඤ්ඤං පන සරීරං 

තලහන් ා සම්තමොදමානා අට්ඨංසු, කං නාතම ’’න්ති? තබොධිසත්ත ො

‘‘නයිතම, මහාරාජ, විසමසීලා, සමසීලාසමධාතුකාචඑත ’’තිවත්වාඉමං
 ාථාද්වයමාහ– 

15. 

‘‘නයිදංවිසමසීතලන, තසොතණනසුහනූසහ; 

සුහනූපි ාදිතසොතයව, තයොතසොණස්සසත ොචතරො. 

16. 

‘‘පක්ඛන්දිනා ප බ්තභන, නිච්චං සන්දානඛාදිනා; 

සතමතිපාපංපාතපන, සතමතිඅස ාඅස’’න්ති. 

 ත්ථ නයිදං විසමසීය න, යසොයණන සුහනූ සහාති යං ඉදං සුහනු

කූටස්තසොතසොතණනසද්ධිංතපමංකතරොති, ඉදංනඅත් තනො විසමසීතලන, 
අථ තඛො අත් තනො සමසීතලතනව සද්ධිං කතරොති. උතභොපි තහත 
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අත් තනො අනාචාර ාය දුස්සීල ාය සමසීලා සමධාතුකා. සුහනූපි

තාදියසොයෙව, යෙො යසොණස්ස සය ොෙයරොති යාදිතසො තසොතණො, සුහනුපි

 ාදිතසොතයව, තයො තසොණස්ස සත ොචතරො යංත ොචතරො තසොතණො, තසොපි
 ංත ොචතරොතයව. යතථව හි තසොතණො අස්සත ොචතරො අස්තස

ඩංතසන්ත ොවචරති,  ථාසුහනුපි. ඉමිනාතනසංසමානත ොචර ංදස්තසති. 

ත  පනආචාරත ොචතරඑකත ොකත්වාදස්තසතුං ‘‘පක්ෙන්දිනා’’තිආදි

වුත් ං.  ත්ථ පක්ෙන්දිනාති අස්සානං උපරි පක්ඛන්දනසීතලන

පක්ඛන්දනත ොචතරන. ප බ්යභනාති කායපා බ්භියාදිසමන්නා ත න

දුස්සීතලන. නිච්ෙං සන්දානොදිනාති සදා අත් තනො බන්ධනතයොත් ං

ඛාදනසීතලන ඛාදනත ොචතරන ච. සයමති පාපං පායපනාති එත සු

අඤ්ඤ තරනපාතපන සද්ධිංඅඤ්ඤ රස්ස පාපංදුස්සීලයංසතමති. අසතා

අසන්ති එත සු අඤ්ඤ තරන අස ා අනාචාරත ොචරසම්පන්තනන සහ 

ඉ රස්සඅසංඅසාධුකම්මංසතමති, ගූථාදීනිවියගූථාදීහිඑකත ොසංසන්දති
සදිසං නිබ්බිතසසතමවතහොතීති. 

එවංවත්වාචපනතබොධිසත්ත ො‘‘මහාරාජ, රඤ්ඤානාමඅතිලුද්තධන

න භවි බ්බං, පරස්ස සන් කං නාම නාතසතුං න වට්ටතී’’ති රාජානං
ඔවදිත්වා අස්තස අග්ඝාතපත්වා භූ තමව මූලං දාතපසි. අස්සවාණිජා
යථාසභාවතමවමූලංලභිත්වා හට්ඨතුට්ඨා අ මංසු. රාජාපි තබොධිසත් ස්ස
ඔවාතදඨත්වායථාකම්මං ත ො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

ද්තව අස්සා ඉතම ද්තව දුට්ඨභික්ඛූ අතහසුං, රාජා ආනන්තදො, 
පණ්ඩි ාමච්තචොපනඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

සුහනුජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[159] 9. තමොරජා කවණ්ණනා 

උයදතෙං ෙක්ඛුමාඑකරාජාතිඉදංසත්ථාතජ වතනවිහරන්ත ොඑකං 
උක්කණ්ඨි භික්ඛුංආරබ්භකතථසි.තසොහිභික්ඛුභික්ඛූහිසත්ථුසන්තිකං

නීත ො ‘‘සච්චං කර, ත්වං භික්ඛු, උක්කණ්ඨිත ො’’ති වුත්ත  ‘‘සච්චං, 
භන්ත ’’ති වත්වා ‘‘කං දිස්වා’’ති වුත්ත  ‘‘එකං අලඞ්ක පටියත් සරීරං
මාතු ාමං ඔතලොතකත්වා’’තිආහ.අථනංසත්ථා‘‘භික්ඛුමාතු ාතමොනාම

කස්මා තුම්හාදිසානං චිත් ං නාලුතළස්සති, තපොරාණකපණ්ඩි ානම්පි හි
මාතු ාමස්සසද්දංසුත්වාසත්  වස්සස ානිඅසමුදාචිණ්ණකතලසාඔකාසං

ලභිත්වා ඛතණතනව සමුදාචරිංසු. විසුද්ධාපි සත් ා සංකලිස්සන්ති, 

උත් මයසසමඞ්ගිතනොපි ආයසකයං පාපුණන්ති, පත ව අපරිසුද්ධා’’ති
වත්වාඅතී ංආහරි. 
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අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
තමොරතයොනියං පටිසන්ධිං  තහත්වා අණ්ඩකාතලපි 

කණිකාරමකුළවණ්ණඅණ්ඩතකොතසොහුත්වාඅණ්ඩංභින්දිත්වා නික්ඛන්ත ො
සුවණ්ණවණ්තණො අතහොසි දස්සනීතයො පාසාදිතකො පක්ඛානං අන් තර 

සුරත් රාජිවිරාජිත ො, තසො අත් තනො ජීවි ං රක්ඛන්ත ො තිස්තසො 
පබ්බ රාජිතයො අතික්කම්ම චතුත්ථාය පබ්බ රාජියා එකස්මිං
දණ්ඩකහිරඤ්ඤපබ්බ  තල වාසං කප්තපසි. තසො පභා ාය රත්තියා
පබ්බ මත්ථතකනිසින්තනොසූරියංඋග් ච්ඡන් ං ඔතලොතකත්වාඅත් තනො
ත ොචරභූමියං රක්ඛාවරණත්ථාය බ්රහ්මමන් ං බන්ධන්ත ො 

‘‘උයදතෙ’’න්තිආදිමාහ. 

17. 

‘‘උතද යංචක්ඛුමාඑකරාජා, 

හරිස්සවණ්තණොපථවිප්පභාතසො; 

 ං ංනමස්සාමිහරිස්සවණ්ණංපථවිප්පභාසං, 
 යාජ්ජගුත් ාවිහතරමුදිවස’’න්ති. 

 ත්ථ උයදතීති පාචීනතලොකධාතුත ො උග් ච්ඡති. ෙක්ඛුමාති
සකලචක්කවාළවාසීනං අන්ධකාරං විධමිත්වා චක්ඛුපටිලාභකරතණන යං

ත න ත සං දින්නං චක්ඛු, ත න චක්ඛුනා චක්ඛුමා. එකරාජාති
සකලචක්කවාතළ ආතලොකකරානං අන් තර තසට්ඨවිසිට්ඨට්තඨන

එකරාජා. හරිස්සවණ්යණොති හරිසමානවණ්තණො, සුවණ්ණවණ්තණොති

අත්තථො. පථවිප්පභායසොති පථවියාපභාතසො. තංතංනමස්සාමීති ස්මා ං

එවරූපං භවන් ං නමස්සාමි වන්දාමි. තොජ්ජ ගුත්තා විහයරමු දිවසන්ති
 යා අජ්ජරක්ඛි ාත ොපි ාහුත්වාඉමංදිවසංචතුඉරියාපථවිහාතරනසුඛං
විහතරය්යාම. 

එවං තබොධිසත්ත ො ඉමාය  ාථාය සූරියං නමස්සිත්වා දුතිය ාථාය
අතීත  පරිනිබ්බුත බුද්තධතචවබුද්ධගුතණචනමස්සති. 

‘‘තය බ්රාහ්මණා තවදගූ සබ්බධම්තම, ත  තම නතමො ත  ච මං 

පාලයන්තු; 

නමත්ථු බුද්ධානං නමත්ථු තබොධියා, නතමො විමුත් ානං නතමො 

විමුත්තියා; 

ඉමංතසොපරිත් ංකත්වා, තමොතරොචරතිඑසනා’’ති. 

 ත්ථ යෙ බ්රාහ්මණාති තය බාහි පාපා විසුද්ධිබ්රාහ්මණා. යවදගූති

තවදානං පාරං   ාතිපි තවදගූ, තවතදහි පාරං   ාතිපි තවදගූ. ඉධ පන
සබ්තබ සඞ්ඛ ාසඞ්ඛ ධම්තම විදිත  පාකතට කත්වා   ාති තවදගූ.

ත තනවාහ ‘‘සබ්බධම්තම’’ති. සබ්තබ ඛන්ධාය නධාතුධම්තම
සලක්ඛණසාමඤ්ඤලක්ඛණවතසන අත් තනො ඤාණස්ස විදිත  පාකතට
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කත්වා   ා, තිණ්ණං මාරානං මත්ථකං මද්දිත්වා දසසහස්සිතලොකධාතුං 
උන්නාතදත්වා තබොධි තල සම්මාසම්තබොධිං පත්වා සංසාරං වා

අතික්කන් ාති අත්තථො. යත යම නයමොති ත  මම ඉමං නමක්කාරං

පටිච්ඡන්තු. යතෙමංපා ෙන්තූතිඑවංමයානමස්සි ාචත භ වන්ත ො

මං පාතලන්තුරක්ඛන්තුත ොතපන්තු. නමත්ථුබුද් ානංනමත්ථු යබොධිො, 

නයමො විමුත්තානං නයමො විමුත්තිොති අයං මම නමක්කාතරො අතී ානං

පරිනිබ්බු ානං බුද්ධානං අත්ථු, ත සඤ්තඤව චතූසු ච මග්ත සු චතූසු

ඵතලසු ඤාණසඞ්ඛා ාය තබොධියා අත්ථු,  ථා ත සඤ්තඤව 

අරහත් ඵලවිමුත්තියා විමුත් ානං අත්ථු, යා ච තනසං  දඞ් විමුත්ති 
වික්ඛම්භනවිමුත්ති සමුච්තඡදවිමුත්ති පටිප්පස්සද්ධිවිමුත්ති 

නිස්සරණවිමුත්තීති පඤ්චවිධා විමුත්ති,  ස්සා තනසං විමුත්තියාපි අයං

මය්හං නමක්කාතරො අත්ථූති. ‘‘ඉමං තසො පරිත් ං කත්වා, තමොතරො චරති
එසනා’’තිඉදංපනපදද්වයං සත්ථාඅභිසම්බුද්තධොහුත්වාආහ. ස්සත්තථො

– භික්ඛතව, තසො තමොතරො ඉමං පරිත් ං ඉමං රක්ඛං කත්වා අත් තනො
ත ොචරභූමියංපුප්ඵඵලාදීනංඅත්ථායනානප්පකාරායඑසනාය චරති. 

එවංදිවසංචරිත්වාසායංපබ්බ මත්ථතකනිසීදිත්වාඅත්ථඞ්  ං සූරියං
ඔතලොතකන්ත ො බුද්ධගුතණ ආවජ්තජත්වා නිවාසට්ඨාතන

රක්ඛාවරණත්ථායපුන බ්රහ්මමන් ංබන්ධන්ත ො ‘‘අයපතෙ’’න්තිආදිමාහ. 

18. 

‘‘අතප යංචක්ඛුමාඑකරාජා, හරිස්සවණ්තණොපථවිප්පභාතසො; 

 ං  ං නමස්සාමි හරිස්සවණ්ණං පථවිප්පභාසං,  යාජ්ජ ගුත් ා 
විහතරමුරත්තිං. 

‘‘තය බ්රාහ්මණා තවදගූ සබ්බධම්තම, ත  තම නතමො ත  ච මං 

පාලයන්තු; 

නමත්ථු බුද්ධානං නමත්ථු තබොධියා, නතමො විමුත් ානං නතමො 

විමුත්තියා; 

ඉමංතසොපරිත් ංකත්වා, තමොතරොවාසමකප්පයී’’ති. 

 ත්ථ අයපතීති අපයාති අත්ථං  ච්ඡති. ඉමං යසො පරිත්තං කත්වා, 

යමොයරො වාසමකප්පයීති ඉදම්පි අභිසම්බුද්තධො හුත්වා ආහ.  ස්සත්තථො –

භික්ඛතව, තසො තමොතරො ඉමං පරිත් ං ඉමං රක්ඛං කත්වා අත් තනො

නිවාසට්ඨාතන වාසං කප්පයිත්ථ,  ස්ස රත්තිං වා දිවා වා ඉමස්ස

පරිත් ස්සානුභාතවනතනවභයං, නතලොමහංතසොඅතහොසි. 

අතථතකො බාරාණසියා අවිදූතර තනසාද ාමවාසී තනසාතදො
හිමවන් පතදතස විචරන්ත ො  ස්මිං දණ්ඩකහිරඤ්ඤපබ්බ මත්ථතක
නිසින්නං තබොධිසත් ං දිස්වා ආ න්ත්වා පුත් ස්ස ආතරොතචසි.
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අතථකදිවසං තඛමා නාම බාරාණසිරඤ්තඤො තදවී සුපිතනන 
සුවණ්ණවණ්ණං තමොරං ධම්මං තදතසන් ං දිස්වා පබුද්ධකාතල රඤ්තඤො

ආතරොතචසි – ‘‘අහං, තදව, සුවණ්ණවණ්ණස්ස තමොරස්ස ධම්මං

තසොතුකාමා’’ති. රාජා අමච්තච පුච්ඡි. අමච්චා ‘‘බ්රාහ්මණා ජානිස්සන්තී’’ති
ආහංසු. බ්රාහ්මණා  ං සුත්වා ‘‘සුවණ්ණවණ්ණා තමොරානාම තහොන්තී’’ති
වත්වා ‘‘කත්ථ තහොන්තී’’ති වුත්ත  ‘‘තනසාදා ජානිස්සන්තී’’ති ආහංසු.

රාජා තනසාතද සන්නිපාත ත්වා පුච්ඡි. අථ තසො තනසාදපුත්ත ො ‘‘ආම, 

මහාරාජ, දණ්ඩකහිරඤ්ඤපබ්බත ො නාම අත්ථි,  ත්ථ සුවණ්ණවණ්තණො
තමොතරො වසතී’’ති ආහ. ‘‘ත න හි  ං තමොරං අමාතරත්වා බන්ධිත්වාව
ආතනහී’’ති. තනසාතදො  න්ත්වා  ස්ස ත ොචරභූමියං පාතස ඔඩ්තඩසි.
තමොතරන අක්කන් ට්ඨාතනපි පාතසො න සඤ්චරති. තනසාතදො  ණ්හිතුං
අසක්තකොන්ත ො සත්  වස්සානි විචරිත්වා  ත්තථව කාලමකාසි. තඛමාපි
තදවී පත්ථි ංඅලභමානාකාලමකාසි. 

රාජා ‘‘තමොරං තම නිස්සාය තදවී කාලක ා’’ති කුජ්ඣිත්වා 

‘‘හිමවන් පතදතස දණ්ඩකහිරඤ්ඤපබ්බත ො නාම අත්ථි,  ත්ථ

සුවණ්ණවණ්තණො තමොතරො වසති, තය  ස්ස මංසං ඛාදන්ති, ත  අජරා
අමරා තහොන්තී’’ති අක්ඛරං සුවණ්ණපට්තට ලිඛාතපත්වා සුවණ්ණපට්ටං
මඤ්ජූසාය නික්ඛිපාතපසි.  ස්මිං කාලකත  අඤ්තඤො රාජා රජ්ජං පත්වා
සුවණ්ණපට්ටංවාතචත්වා ‘‘අජතරොඅමතරොභවිස්සාමී’’තිඅඤ්ඤංතනසාදං 
තපතසසි.තසොපි න්ත්වාතබොධිසත් ං තහතුංඅසක්තකොන්ත ො ත්තථව
කාලමකාසි. එත තනව නියාතමන ඡ රාජපරිවට්ටා   ා. අථ සත් තමො
රාජා රජ්ජං පත්වා එකං තනසාදං පහිණි. තසො  න්ත්වා තබොධිසත්ත න

අක්කන් ට්ඨාතනපි පාසස්ස අසඤ්චරණභාවං, අත් තනො පරිත් ං කත්වා
ත ොචරභූමි මනභාවඤ්චස්ස ඤත්වා පච්චන් ං ඔ රිත්වා එකං තමොරිං

 තහත්වායථාහත්ථ ාළසද්තදනනච්චති, අච්ඡරාසද්තදනච වස්සති, එවං
සික්ඛාතපත්වා ංආදාය න්ත්වාතමොතරනපරිත්ත  අකත පාත ොතයව
පාසයට්ඨිතයො තරොතපත්වා පාතස ඔඩ්තඩත්වා තමොරිං වස්සාතපසි. තමොතරො
විසභා ං මාතු ාමසද්දං සුත්වා කතලසාතුතරො හුත්වා පරිත් ං කාතුං 
අසක්කුණිත්වා  න්ත්වා පාතස බජ්ඣි. අථ නං තනසාතදො  තහත්වා
 න්ත්වා බාරාණසිරඤ්තඤොඅදාසි. 

රාජා  ස්ස රූපසම්පත්තිං දිස්වා තුට්ඨමානතසො ආසනං දාතපසි. 

තබොධිසත්ත ො පඤ්ඤත් ාසතන නිසීදිත්වා ‘‘මහාරාජ, කස්මා මං

 ණ්හාතපසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘තය කර  ව මංසං ඛාදන්ති, ත  අජරා අමරා

තහොන්ති, ස්වාහං  ව මංසං ඛාදිත්වා අජතරො අමතරො තහොතුකාතමො  ං

 ණ්හාතපසි’’න්ති. ‘‘මහාරාජ, මම  ාව මංසං ඛාදන් ා අජරා අමරා 

තහොන්තු, අහංපනමරිස්සාමී’’ති? ‘‘ආම, මරිස්සසී’’ති.‘‘මයි මරන්ත පන

මම මංසතමව ඛාදිත්වා කන්ති කත්වා න මරිස්සන්තී’’ති? ‘‘ත්වං 

සුවණ්ණවණ්තණො,  ස්මා කර  ව මංසං ඛාදකා අජරා අමරා
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භවිස්සන්තී’’ති. ‘‘මහාරාජ, අහං පන න අකාරණා සුවණ්ණවණ්තණො

ජාත ො, පුබ්තබ පනාහං ඉමස්මිංතයව න තර චක්කවත්තී රාජා හුත්වා

සයම්පි පඤ්ච සීලානි රක්ඛිං, සකලචක්කවාළවාසිතනොපි රක්ඛාතපසිං, 

ස්වාහං කාලං කරිත්වා  ාවතිංසභවතන නිබ්බත්ත ො,  ත්ථ යාව ායුකං
ඨත්වා  ත ො චුත ො අඤ්ඤස්ස අකුසලස්ස නිස්සන්තදන තමොරතයොනියං
නිබ්බත්තිත්වාපි තපොරාණසීලානුභාතවන සුවණ්ණවණ්තණො ජාත ො’’ති.
‘‘‘ත්වං චක්කවත්තී රාජා හුත්වා සීලං රක්ඛිත්වා සීලඵතලන
සුවණ්ණවණ්තණො ජාත ො’ති කථමිදං අම්තහහි සද්ධා බ්බං. අත්ථි තනො

තකොචි සක්ඛී’’ති? ‘‘අත්ථි, මහාරාජා’’ති.‘‘තකොනාමා’’ති? ‘‘මහාරාජ, අහං

චක්කවත්තිකාතල ර නමතය රතථ නිසීදිත්වා ආකාතස විචරිං, තසො තම

රතථො මඞ් ලතපොක්ඛරණියා අන්ත ොභූමියං නිදහාපිත ො,  ං

මඞ් ලතපොක්ඛරණිත ොඋක්ඛිපාතපහි, තසො තමසක්ඛිභවිස්සතී’’ති. 

රාජා‘‘සාධූ’’තිපටිස්සුණිත්වාතපොක්ඛරණිත ොඋදකංහරාතපත්වා රථං

නීහරාතපත්වා තබොධිසත් ස්සසද්දහි. තබොධිසත්ත ො ‘‘මහාරාජ, ඨතපත්වා 
අම මහානිබ්බානං අවතසසා සබ්තබ සඞ්ඛ ධම්මා හුත්වා අභාවිතනො
අනිච්චා ඛයවයධම්මාතයවා’’ති රඤ්තඤො ධම්මං තදතසත්වා රාජානං
පඤ්චසු සීතලසු පතිට්ඨාතපසි. රාජා පසන්තනො තබොධිසත් ං රජ්තජන
පූතජත්වාමහන් ංසක්කාරංඅකාසි.තසොරජ්ජං  ස්තසවපටිනියයාතදත්වා

කතිපාහං වසිත්වා ‘‘අප්පමත්ත ො තහොහි, මහාරාජා’’ති ඔවදිත්වාආකාතස 

උප්පතිත්වා දණ්ඩකහිරඤ්ඤපබ්බ තමව අ මාසි. රාජාපි තබොධිසත් ස්ස
ඔවාතදඨත්වාදානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වායථාකම්මං ත ො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතනඋක්කණ්ඨි භික්ඛුඅරහත්ත පතිට්ඨහි.

‘‘ දා රාජා ආනන්තදො අතහොසි, සුවණ්ණතමොතරො පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

තමොරජා කවණ්ණනානවමා. 

[160] 10. විනීලජා කවණ්ණනා 

එවයමව නූන රාජානන්ති ඉදං සත්ථා තවළුවතන විහරන්ත ො
තදවදත් ස්ස සු  ාලයං ආරබ්භ කතථසි. තදවදත්ත  හි  යාසීස  ානං 
ද්වින්නං අග් සාවකානං සු  ාලයං දස්තසත්වානිපන්තන උතභොපි තථරා 
ධම්මං තදතසත්වා අත් තනො නිස්සි තක ආදාය තවළුවනං අ මිංසු. ත  

සත්ථාරා ‘‘සාරිපුත් , තදවදත්ත ො තුම්තහ දිස්වා කං අකාසී’’ති පුට්ඨා

‘‘භන්ත , සු  ාලයං දස්තසත්වා මහාවිනාසං පාපුණී’’ති ආතරොතචසුං.

සත්ථා ‘‘න තඛො, සාරිපුත් , තදවදත්ත ො ඉදාතනව මම අනුකරියං 

කතරොන්ත ො විනාසං පත්ත ො, පුබ්තබපි පාපුණිතයවා’’ති වත්වා තථතරහි
යාචිත ොඅතී ං ආහරි. 
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අතීත  විතදහරට්තඨ මිථිලායං විතදහරාතජ රජ්ජං කාතරන්ත  
තබොධිසත්ත ො ස්සඅග් මතහසියාකුච්ඡිම්හිනිබ්බත්ති.තසොවයප්පත්ත ො 
 ක්කසිලායංසබ්බසිප්පානිඋග් ණ්හිත්වාපිතුඅච්චතයනරජ්තජපතිට්ඨාසි.
 දා එකස්ස සුවණ්ණහංසරාජස්ස ත ොචරභූමියං කාකයා සද්ධිං සංවාතසො

අතහොසි. සා පුත් ං විජායි. තසො තනව මාතුපතිරූපතකො අතහොසි, න පිතු.

අථස්ස විනීලකධාතුකත් ා ‘‘විනීලතකො’’ත්තවව නාමං අකංසු. හංසරාජා
අභිණ්හං න්ත්වාපුත් ංපස්සති.අපතර පනස්සද්තවහංසතපො කාපුත් ා

අතහසුං.ත පි රංඅභිණ්හංමනුස්සපථං ච්ඡන් ං දිස්වාපුච්ඡිංසු–‘‘ ා , 

තුම්තහ කස්මා අභිණ්හං මනුස්සපථං  ච්ඡථා’’ති? ‘‘ ා ා, එකාය තම

කාකයා සද්ධිං සංවාසමන්වාය එතකො පුත්ත ො ජාත ො, ‘විනීලතකො’තිස්ස 

නාමං,  මහං දට්ඨං  ච්ඡාමී’’ති. ‘‘කහං පතනත  වසන්තී’’ති? 

‘‘විතදහරට්තඨමිථිලායඅවිදූතරඅසුකස්මිංනාමඨාතනඑකස්මිං ාලග්ත 

වසන්තී’’ති. ‘‘ ා , මනුස්සපතථොනාමසාසඞ්තකොසප්පටිභතයො, තුම්තහමා

 ච්ඡථ, මයං  න්ත්වා  ං ආතනස්සාමා’’ති ද්තව හංසතපො කා පි රා
ආචික්ඛි සඤ්ඤාය  ත්ථ  න්ත්වා  ං විනීලකං එකස්මිං දණ්ඩතක
නිසීදාතපත්වා මුඛතුණ්ඩතකන දණ්ඩතකොටියං ඩංසිත්වා 
මිථිලාන රමත්ථතකන පායිංසු.  ස්මිං ඛතණ විතදහරාජා
සබ්බතස චතුසින්ධවයුත් රථවතර නිසීදිත්වා න රං පදක්ඛිණං කතරොති.

විනීලතකො ංදිස්වාචින්ත සි–‘‘මය්හං විතදහරඤ්ඤාකංනානාකාරණං, 

එස චතුසින්ධවයුත් රතථ නිසීදිත්වා න රං අනුසඤ්චරති, අහං පන
හංසයුත් රතථනිසීදිත්වා ච්ඡාමී’’ති.තසොආකාතසන ච්ඡන්ත ොපඨමං

 ාථමාහ – 

19. 

‘‘එවතමව නූනරාජානං, තවතදහංමිථිලග් හං; 

අස්සාවහන්තිආජඤ්ඤා, යථාහංසාවිනීලක’’න්ති. 

 ත්ථ එවයමවාති එවං එව, නූනාති පරිවි ක්තකනිපාත ො. එකංතසපි

වට්ටතිතයව. යවයදහන්ති විතදහරට්ඨසාමිකං. මිථි ග් හන්ති මිථිලත හං, 

මිථිලායං ඝරං පරිග් තහත්වා වසමානන්ති අත්තථො. ආජඤ්ඤාති

කාරණාකාරණාජානනකා. ෙථා හංසා විනී කන්ති යථා ඉතම හංසා මං

විනීලකංවහන්ති, එවතමව වහන්තීති. 

හංසතපො කා  ස්සවචනංසුත්වාකුජ්ඣිත්වා ‘‘ඉතධවනංපාත ත්වා
 මිස්සාමා’’තිචිත් ංඋප්පාතදත්වාපි‘‘එවංකත පි ාතනොකං වක්ඛතී’’ති
 රහභතයනපිතුසන්තිකංතනත්වාත නක කරියංපිතුආචික්ඛිංසු. අථ

නං පි ා කුජ්ඣිත්වා ‘‘කං ත්වං මම පුත්ත හි අධික තරොසි, තයො මම

පුත්ත අභිභවිත්වා රතථයුත් සින්ධතවවියකතරොසි, අත් තනොපමාණංන

ජානාසි. ඉමං ඨානං  ව අත ොචතරො, අත් තනො මාතු වසනට්ඨානතමව
 ච්ඡාහී’’ති ජ්තජත්වාදුතියං ාථමාහ– 
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20. 

‘‘විනීලදුග් ංභජසි, අභූමිං ා තසවසි; 

 ාමන් කානිතසවස්සු, එ ංමා ාලයං වා’’ති. 

 ත්ථ විනී ාති  ං නාතමනාලපති. දුග් ං භජසීති ඉතමසං වතසන

ගිරිදුග් ංභජසි. අභූමිං, තාත, යසවසීති,  ා , ගිරිවිසමංනාම වඅභූමි,  ං

තසවසිඋප ච්ඡසි. එතං මාතා ෙං තවාති එ ං  ාමන් ං උක්කාරට්ඨානං

ආමකසුසානට්ඨානඤ්ච  ව මාතු ආලයං ත හං වසනට්ඨානං,  ත්ථ

 ච්ඡාහීති. එවං  ං  ජ්තජත්වා ‘‘ ච්ඡථ, නං මිථිලන රස්ස 

උක්කාරභූමියඤ්තඤව ඔ ාතරත්වා එථා’’ති පුත්ත ආණාතපසි, ත  ථා
අකංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

විනීලතකො තදවදත්ත ො අතහොසි, ද්තව හංසතපො කා ද්තව අග් සාවකා

අතහසුං, පි ාආනන්තදො අතහොසි, විතදහරාජාපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

විනීලජා කවණ්ණනාදසමා. 

දළ්හවග්ත ොපඨතමො. 

 ස්සුද්දානං– 

රාතජොවාදඤ්චසිඞ් ාලං, සූකරංඋර ංභග් ං; 

අලීනචිත් ගුණඤ්ච, සුහනුතමොරවිනීලං. 

2. සන්ථවවග්ය ො 

[161] 1. ඉන්දසමානත ොත් ජා කවණ්ණනා 

න සන්ථවං කාපුරියසන කයිරාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
එකං දුබ්බචජාතිකං ආරබ්භ කතථසි.  ස්ස වත්ථු නවකනිපාත  

ගිජ් ජාතයක (ජා. 1.9.1 ආදතයො) ආවිභවිස්සති. සත්ථා පන  ං භික්ඛුං

‘‘පුබ්තබපි ත්වං, භික්ඛු, දුබ්බච ාය පණ්ඩි ානං වචනං අකත්වා 
මත් හත්ථිපාතදහිසඤ්චුණ්ණිත ො’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
බ්රාහ්මණකුතලනිබ්බත්තිත්වාවුඩ්ඪිප්පත්ත ොඝරාවාසංපහායඉසිපබ්බජ්ජං 
පබ්බජිත්වා පඤ්චන්නං ඉසිස ානං  ණසත්ථා හුත්වා හිමවන් පතදතස
වාසං කප්තපසි.  දා ත සු  ාපතසසු ඉන්දසමානත ොත්ත ො නාතමතකො
 ාපතසො අතහොසි දුබ්බතචො අතනොවාදතකො. තසො එකං හත්ථිතපො කං
තපොතසසි. තබොධිසත්ත ො සුත්වා  ං පක්තකොසිත්වා ‘‘සච්චං කර ත්වං

හත්ථිතපො කං තපොතසසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘සච්චං, ආචරිය, ම මාතිකං එකං
හත්ථිතපො කං තපොතසමී’’ති. ‘‘හත්ථිතනො නාම වුඩ්ඪිප්පත් ා 
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තපොසතකතයවමාතරන්ති, මා  ං තපොතසහී’’ති. ‘‘ත න විනා වත්තිතුංන
සක්තකොමි ආචරියා’’ති. ‘‘ත න හි පඤ්ඤායිස්සසී’’ති. තසො ත න
තපොසියමාතනොඅපරභාත මහාසරීතරො අතහොසි. 

අතථකස්මිං කාතල ත  ඉසතයො වනමූලඵලාඵලත්ථාය දූරං  න්ත්වා 
 ත්තථවකතිපාහංවසිංසු.හත් පිඅග් දක්ඛිණවාත පභින්නමතදොහුත්වා
 ස්ස පණ්ණසාලං විද්ධංතසත්වා පානීයඝටං භින්දිත්වා පාසාණඵලකං
ඛිපිත්වාආලම්බනඵලකං ලුඤ්චිත්වා‘‘ ං ාපසංමාතරත්වාව මිස්සාමී’’ති
එකං  හනට්ඨානං පවිසිත්වා  ස්ස ආ මනමග් ං ඔතලොතකන්ත ො
අට්ඨාසි. ඉන්දසමානත ොත්ත ො  ස්ස ත ොචරං  තහත්වා සබ්තබසං
පුරත ොවආ ච්ඡන්ත ො ංදිස්වා පකතිසඤ්ඤාතයවස්සසන්තිකංඅ මාසි.
අථ නං තසො හත්   හනට්ඨානා නික්ඛමිත්වා තසොණ්ඩාය පරාමසිත්වා
භූමියං පාත ත්වා සීසං පාතදන අක්කමිත්වා ජීවි ක්ඛයං පාතපත්වා
මද්දිත්වා තකොඤ්චනාදංකත්වා අරඤ්ඤං පාවිසි. තසස ාපසා ං පවත්තිං 

තබොධිසත් ස්ස ආතරොතචසුං. තබොධිසත්ත ො ‘‘කාපුරිතසහි නාම සද්ධිං 
සංසග්ත ොනකා බ්තබො’’තිවත්වාඉමා ාථාආහ– 

21. 

‘‘නසන්ථවංකාපුරිතසනකයිරා, අරිතයොඅනරිතයනපජානමත්ථං; 

චිරානුවුත්තථොපිකතරොතිපාපං,  තජොයථාඉන්දසමානත ොත් ං. 

22. 

‘‘යං ත්තවව ජඤ්ඤා සදිතසො මමන්ති, සීතලන පඤ්ඤාය සුත න

චාපි; 

ත තනව තමත්තිං කයිරාථ සද්ධිං, සුතඛො හතව සප්පුරිතසන 
සඞ් තමො’’ති. 

 ත්ථ න සන්ථවං කාපුරියසන කයිරාති කුච්ඡිත න තකොධපුරිතසන

සද්ධිං ණ්හාසන්ථවංවාමිත් සන්ථවංවානකයිරාථ. අරියෙොඅනරියෙන

පජානමත්ථන්ති අරියෙොති චත් ාතරො අරියා ආචාරඅරිතයො ලිඞ් අරිතයො
දස්සනඅරිතයො පටිතවධඅරිතයොති.ත සුආචාරඅරිතයොඉධඅධිප්තපත ො.තසො
පජානමත්ථං අත්ථං පජානන්ත ො අත්ථානත්ථකුසතලො ආචාතර ඨිත ො
අරියපුග් තලො අනරිතයන නිල්ලජ්තජන දුස්සීතලන සද්ධිං සන්ථවං න

කතරයයාතිඅත්තථො.කංකාරණා? චිරානුවුත්යථොපිකයරොති පාපන්ති, යස්මා
අනරිතයො චිරං එකත ො අනුවුත්තථොපි  ං එකත ො නිවාසං අ තණත්වා 

කතරොති පාපං ලාමකකම්මං කතරොතිතයව. යථා කං?  යජො ෙථා 

ඉන්දසමානය ොත්තන්ති, යථාතසො තජොඉන්දසමානත ොත් ංමාතරන්ත ො

පාපංඅකාසීති අත්තථො. ෙංත්යවවජඤ්ඤාසදියසොමමන්තිආදීසුයංත්තවව 

පුග් ලං‘‘අයංමමසීලාදීහිසදිතසො’’තිජාතනයය, ත තනවසද්ධිංතමත්තිං

කයිරාථ, සප්පුරිතසනසද්ධිංසමා තමොසුඛාවතහොති. 
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එවං තබොධිසත්ත ො‘‘අතනොවාදතකනනාමන භවි බ්බං, සුසික්ඛිත න
භවිතුං වට්ටතී’’ති ඉසි ණං ඔවදිත්වා ඉන්දසමානත ොත් ස්ස සරීරකච්චං
කාතරත්වාබ්රහ්මවිහාතරභාතවත්වාබ්රහ්මතලොකූපත ොඅතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

ඉන්දසමානත ොත්ත ො අයං දුබ්බතචො අතහොසි,  ණසත්ථා පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

ඉන්දසමානත ොත් ජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[162] 2. සන්ථවජා කවණ්ණනා 

න සන්ථවස්මාපරමත්ථිපාපියෙොතිඉදංසත්ථාතජ වතනවිහරන්ත ො 

අග්ගිජුහනංආරබ්භකතථසි.වත්ථුතහට්ඨා නඞ්ගුට්ඨජාතයක (ජා.1.1.144

ආදතයො) කථි සදිසතමව. භික්ඛූ ත  අග්ගිං ජුහන්ත  දිස්වා ‘‘භන්ත , 

ජටිලානානප්පකාරං මිච්ඡා පංකතරොන්ති, අත්ථිනුතඛො එත්ථ වුඩ්ඪී’’ති

භ වන් ං පුච්ඡිංසු. ‘‘න, භික්ඛතව, එත්ථකාචි වුඩ්ඪි නාම අත්ථි, 
තපොරාණකපණ්ඩි ාපි අග්ගිජුහතන වුඩ්ඪි අත් ති සඤ්ඤාය චිරං අග්ගිං
ජුහිත්වා  ස්මිංකම්තම අවුඩ්ඪිතමව දිස්වා අග්ගිංඋදතකනනිබ්බාතපත්වා
සාඛාදීහි තපොතථත්වාපුනනිවත්තිත්වාපිනඔතලොතකසු’’න්තිවත්වාඅතී ං
ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්ති. මා ාපි තරො  ස්ස ජා ග්ගිං  තහත්වා  ං 

තසොළසවස්සුද්තදතස ඨි ං ආහංසු – ‘‘කං,  ා , ජා ග්ගිං  තහත්වා

අරඤ්තඤඅග්ගිං පරිචරිස්සසි, උදාහු තයොතවතදඋග් ණ්හිත්වාකුටුම්බං

සණ්ඨතපත්වාඝරාවාසං වසිස්සසී’’ති. තසො ‘‘නතමඝරාවාතසනඅත්තථො, 
අරඤ්තඤඅග්ගිංපරිචරිත්වා බ්රහ්මතලොකපරායතණොභවිස්සාමී’’තිජා ග්ගිං
 තහත්වාමා ාපි තරොවන්දිත්වා අරඤ්ඤංපවිසිත්වාපණ්ණසාලායවාසං
කප්තපත්වා අග්ගිං පරිචරි. තසො එකදිවසං නිමන්ති ට්ඨානං  න්ත්වා
සප්පිනා පායාසං ලභිත්වා ‘‘ඉමං පායාසං මහාබ්රහ්මුතනො යජිස්සාමී’’ති  ං

පායාසං ආහරිත්වා අග්ගිං ජාතලත්වා ‘‘අග්ගිං  ාව භවන් ං සප්පියුත් ං
පායාසං පාතයමී’’ති පායාසං අග්ගිම්හි පක්ඛිපි. බහුසිතනතහ පායාතස
අග්ගිම්හි පක්ඛිත් මත්ත තයව අග්ගි ජලිත්වා පච්චුග්  ාහි අච්චීහි
පණ්ණසාලං ඣාතපසි. බ්රාහ්මතණො භී  සිත ො පලායිත්වා බහි ඨත්වා

‘‘කාපුරිතසහි නාම සන්ථතවො න කා බ්තබො, ඉදානි තම ඉමිනා අග්ගිනා
කච්තඡනක ා පණ්ණසාලාඣාපි ා’’තිවත්වාපඨමං ාථමාහ– 

23. 

‘‘න සන්ථවස්මා පරමත්ථි පාපිතයො, තයො සන්ථතවො කාපුරිතසන

තහොති; 
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පටුන 

සන් ප්පිත ො සප්පිනා පායතසන, කච්ඡාක ං පණ්ණකුටිං 
අදය්හී’’ති. 

 ත්ථ න සන්ථවස්මාති  ණ්හාසන්ථවාපි ච මිත් සන්ථවාපි චාති

දුවිධාපිඑ ස්මාසන්ථවාපරංඋත් රිඅඤ්ඤංපාප රංනත්ථි, ලාමක රං

නාම නත් ති අත්තථො. යෙො සන්ථයවො කාපුරියසනාති තයො පාපතකන

කාපුරිතසන සද්ධිං දුවිතධොපි සන්ථතවො,  ත ො පාප රං අඤ්ඤං නත්ථි.

කස්මා? සන්තප්පියතො …යප.…අදය්හීති, යස්මා සප්පිනා ච පායාතසන ච
සන් ප්පිත ොපි අයං අග්ගි මයා කච්තඡන ක ං පණ්ණසාලං ඣාතපසීති
අත්තථො. 

තසො එවං වත්වා ‘‘න තම  යා මිත් දුබ්භිනා අත්තථො’’ති  ං අග්ගිං 
උදතකනනිබ්බාතපත්වා සාඛාහි තපොතථත්වා අන්ත ොහිමවන් ං පවිසිත්වා
එකං සාමමිගිං සීහස්ස ච බයග්ඝස්ස ච දීපිතනො ච මුඛං තලහන්තිං දිස්වා 

‘‘සප්පුරිතසහි සද්ධිං සන්ථවා පරං තසතයයො නාම නත් ’’ති චින්ත ත්වා
දුතියං ාථමාහ– 

24. 

‘‘න සන්ථවස්මා පරමත්ථි තසතයයො, තයො සන්ථතවො සප්පුරිතසන 

තහොති; 

සීහස්ස බයග්ඝස්සචදීපිතනොච, සාමා මුඛංතලහතිසන්ථතවනා’’ති. 

 ත්ථ සාමා මුෙං ය හති සන්ථයවනාති සාමා නාම මිගී ඉතමසං
තිණ්ණංජනානංසන්ථතවනසිතනතහනමුඛංතලහතීති. 

එවං වත්වා තබොධිසත්ත ො අන්ත ොහිමවන් ං පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං 
පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තිතයො ච නිබ්බත්ත ත්වා
ජීවි පරිතයොසාතන බ්රහ්මතලොකූපත ොඅතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනංආහරිත්වා ජා කංසතමොධාතනසි – ‘‘ත න
සමතයන  ාපතසොඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

සන්ථවජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[163] 3. සුසීමජා කවණ්ණනා 

කාළා මි ා යසතදන්තා තවීයමති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
ඡන්දකදානං ආරබ්භ කතථසි. සාවත්ථියඤ්හි කදාචි එකතමව කුලං 

බුද්ධප්පමුඛස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්ස දානංතදති, කදාචිඅඤ්ඤතිත්ථියානංතදති, 

කදාචි  ණබන්ධතනන බහූ එකත ො හුත්වා තදන්ති, කදාචි වීථිසභාත න, 

කදාචිසකලන රවාසිතනො ඡන්දකංසංහරිත්වා දානංතදන්ති.ඉමස්මිංපන
කාතල සකලන රවාසිතනො ඡන්දකං සංහරිත්වා සබ්බපරික්ඛාරදානං
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සජ්තජත්වා ද්තව තකොට්ඨාසා හුත්වා එකච්තච ‘‘ඉමං සබ්බපරික්ඛාරදානං

අඤ්ඤතිත්ථියානං දස්සාමා’’ති ආහංසු, එකච්තච ‘‘බුද්ධප්පමුඛස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්සා’’ති. එවං පුනප්පුනං කථාය වත් මානාය 

අඤ්ඤතිත්ථියසාවතකහි අඤ්ඤතිත්ථියානඤ්තඤව, බුද්ධසාවතකහි 

‘‘‘බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්තසවා’ති වුත්ත  සම්බහුලං කරිසාමා’’ති 
සම්බහුලාය කථාය ‘‘බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දස්සාමා’’ති

වදන් ාතයව බහුකා ජා ා, ත සඤ්තඤව කථා පතිට්ඨාසි. 
අඤ්ඤතිත්ථියසාවකා බුද්ධානං දා බ්බදානස්ස අන් රායං කාතුං
නාසක්ඛිංසු. නා රා බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං නිමන්ත ත්වා සත් ාහං
මහාදානං පවත්ත ත්වා සත් තම දිවතස සබ්බපරික්ඛාතර අදංසු. සත්ථා
අනුතමොදනං කත්වා මහාජනං මග් ඵතලහි පතබොතධත්වා
තජ වනවිහාරතමව  න්ත්වා භික්ඛුසඞ්තඝන වත්ත  දස්සිත 
 න්ධකුටිප්පමුතඛඨත්වාසු ත ොවාදංදත්වා න්ධකුටිංපාවිසි. 

සායන්හසමතයභික්ඛූධම්මසභායංසන්නිපතිත්වාකථං සමුට්ඨාතපසුං–

‘‘ආවුතසො, අඤ්ඤතිත්ථියසාවකා බුද්ධානං දා බ්බදානස්ස 

අන් රායකරණත්ථාය වායමන් ාපි අන් රායං කාතුං නාසක්ඛිංසු,  ං

සබ්බපරික්ඛාරදානං බුද්ධානංතයවපාදමූලංආ  ං, අතහොබුද්ධබලංනාම

මහන් ’’න්ති. සත්ථාආ න්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහිකථාය

සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය නාමා’’තිවුත්ත ‘‘න, භික්ඛතව, එත 
අඤ්ඤතිත්ථියසාවකා ඉදාතනව මය්හං දා බ්බදානස්ස

අන් රායකරණත්ථායවායමන්ති, පුබ්තබපිවායමිංසු, තසොපනපරික්ඛාතරො 
සබ්බකාතලපිමතමවපාදමූලංආ ච්ඡතී’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං සුසීතමො නාම රාජා අතහොසි.  දා තබොධිසත්ත ො

 ස්ස පුතරොහි ස්ස බ්රාහ්මණියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං  ණ්හි,  ස්ස
තසොළසවස්සිකකාතල පි ාකාලමකාසි.තසොපනධරමානකාතලරඤ්තඤො
හත්ථිමඞ් ලකාරතකො අතහොසි. හත් නං මඞ් ලකරණට්ඨාතන
ආභ උපකරණභණ්ඩඤ්ච හත්ථාලඞ්කාරඤ්ච සබ්බං තසොතයව අලත්ථ. 
එවමස්ස එතකකස්මිං මඞ් තල තකොටිමත් ං ධනං උප්පජ්ජති. අථ  ස්මිං
කාතල හත්ථිමඞ් ලඡතණො සම්පාපුණි. තසසා බ්රාහ්මණා රාජානං

උපසඞ්කමිත්වා‘‘මහාරාජ, හත්ථිමඞ් ලඡතණොසම්පත්ත ො, මඞ් ලංකාතුං

වට්ටති.පුතරොහි බ්රාහ්මණස්සපන පුත්ත ොඅතිදහතරො, තනව තයොතවතද

ජානාති, න හත්ථිසුත් ං, මයං හත්ථිමඞ් ලං කරිස්සාමා’’ති ආහංසු. රාජා
‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි. බ්රාහ්මණා පුතරොහි පුත් ස්ස හත්ථිමඞ් ලං කාතුං
අදත්වා ‘‘හත්ථිමඞ් ලං කත්වා මයං ධනං  ණ්හිස්සාමා’’ති හට්ඨතුට්ඨා
විචරන්ති.අථ‘‘චතුත්තථදිවතසහත්ථිමඞ් ලං භවිස්සතී’’තිතබොධිසත් ස්ස

මා ා  ං පවත්තිං සුත්වා ‘‘හත්ථිමඞ් ලකරණං නාම යාව සත් මා

කුලපරිවට්ටා අම්හාකං වංතසො, වංතසො ච තනො ඔසක්කස්සති, ධනා ච
පරිහායිස්සාමා’’තිඅනුතසොචමානාපතරොදි. 
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තබොධිසත්ත ො ‘‘කස්මා, අම්ම, තරොදසී’’ති වත්වා  ං කාරණං සුත්වා

‘‘නනු, අම්ම, අහංමඞ් ලං කරිස්සාමී’’තිආහ. ‘‘ ා , ත්වං තනව තයො

තවතද ජානාසි, නහත්ථිසුත් ං, කථං මඞ් ලංකරිස්සසී’’ති. ‘‘අම්ම, කදා

පන හත්ථිමඞ් ලං කරිස්සතී’’ති? ‘‘ඉත ො චතුත්තථ දිවතස,  ා ා’’ති.

‘‘අම්ම,  තයොපනතවතදපගුතණකත්වාහත්ථිසුත් ං ජානනකආචරිතයො

කහං වසතී’’ති? ‘‘ ා , එවරූතපො දිසාපාතමොක්තඛො ආචරිතයො ඉත ො 

වීසතයොජනස මත්ථතක  න්ධාරරට්තඨ  ක්කසිලායං වසතී’’ති. ‘‘අම්ම, 

අම්හාකං වංසං න නාතසස්සාමි, අහං ස්තව එකදිවතසතනව  ක්කසිලං
 න්ත්වා එකරත්ත තනව  තයො තවතද ච හත්ථිසුත් ඤ්ච උග් ණ්හිත්වා

පුනදිවතස ආ න්ත්වා චතුත්තථ දිවතස හත්ථිමඞ් ලං කරිස්සාමි, මා
තරොදී’’ති මා රං සමස්සාතසත්වා පුනදිවතස තබොධිසත්ත ො පාත ොව
භුඤ්ජිත්වා එකතකොව නික්ඛමිත්වා එකදිවතසතනව  ක්කසිලං  න්ත්වා
ආචරියං වන්දිත්වාඑකමන් ංනිසීදි. 

අථනංආචරිතයො‘‘කුත ොආ ත ොසි,  ා ා’’තිපුච්ඡි.‘‘බාරාණසිත ො, 

ආචරියා’’ති. ‘‘තකනත්තථනා’’ති? ‘‘තුම්හාකං සන්තිතක  තයො තවතද ච

හත්ථිසුත් ඤ්ච උග් ණ්හනත්ථායා’’ති. ‘‘සාධු,  ා , උග් ණ්හා’’ති.

තබොධිසත්ත ො ‘‘ආචරිය, මය්හං කම්මං අච්චායික’’න්ති සබ්බං පවත්තිං

ආතරොතචත්වා ‘‘අහං එකදිවතසතනව වීසතයොජනස ං ආ ත ො, 

අජ්තජතවකරත්තිං මය්හතමව ඔකාසං කතරොථ, ඉත ො  තියදිවතස

හත්ථිමඞ් ලං භවිස්සති, අහං එතකතනව උද්තදසමග්ත න සබ්බං
උග් ණ්හිස්සාමී’’ති වත්වා ආචරියං ඔකාසං කාතරත්වා ආචරියස්ස
භුත් කාතල සයං භුඤ්ජිත්වාආචරියස්ස පාතද තධොවිත්වා සහස්සත්ථවිකං
පුරත ොඨතපත්වා වන්දිත්වාඑකමන් ංනිසින්තනො පරියත්තිංපට්ඨතපත්වා
අරුතණ උග් ච්ඡන්ත   තයො තවතද ච හත්ථිසුත් ඤ්ච නිට්ඨතපත්වා

‘‘අඤ්තඤොපි අත්ථි, ආචරියා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘නත්ථි  ා , සබ්බං 

නිට්ඨි ’’න්තිවුත්ත  ‘‘ආචරිය, ඉමස්මිං න්තථඑත් කංපදපච්චාභට්ඨං, 

එත් කං සජ්ඣායසම්තමොහට්ඨානං, ඉත ොපට්ඨායතුම්තහඅන්ත වාසිතක
එවං වාතචයයාථා’’ති ආචරියස්ස සිප්පං තසොතධත්වා පාත ොව භුඤ්ජිත්වා
ආචරියං වන්දිත්වා එකදිවතසතනව බාරාණසිං පච්චා න්ත්වා මා රං

වන්දිත්වා ‘‘උග් හි ං ත ,  ා , සිප්ප’’න්ති වුත්ත  ‘‘ආම, අම්මා’’ති
වත්වාමා රංපරිත ොතසසි. 

පුනදිවතස හත්ථිමඞ් ලඡතණො පටියාදියිත්ථ. ස මත්ත 
හත්ථිතසොණ්ඩාලඞ්කාතර ච සුවණ්ණද්ධතජ තහමජාලසඤ්ඡන්තන කත්වා

ඨතපසුං, රාජඞ් ණංඅලඞ්කරිංසු.බ්රාහ්මණා‘‘මයංහත්ථිමඞ් ලංකරිස්සාම, 
මයං කරිස්සාමා’’ති මණ්ඩි පසාධි ා අට්ඨංසු. සුසීතමොපි රාජා
සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිත ො උපකරණභණ්ඩං ාහාතපත්වාමඞ් ලට්ඨානං
අ මාසි. තබොධිසත්ත ොපිකුමාරපරිහාතරන අලඞ්කත ොඅත් තනොපරිසාය

පුරක්ඛ පරිවාරිත ො රඤ්තඤො සන්තිකං  න්ත්වා ‘‘සච්චං කර, මහාරාජ, 
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තුම්තහ අම්හාකං වංසඤ්ච අත් තනො වංසඤ්ච නාතසත්වා ‘අඤ්තඤහි
බ්රාහ්මතණහි හත්ථිමඞ් ලං කාතරත්වා හත්ථාලඞ්කාරඤ්ච උපකරණානි ච
ත සංදස්සාමා’තිඅවචුත්ථා’’තිවත්වාපඨමං ාථමාහ– 

25. 

‘‘කාළාමි ාතස දන් ා වීතම, පතරොස ංතහමජාලාභිඡන්නා; 

ත ත දදාමීතිසුසීමබ්රූසි, අනුස්සරං තපත්තිපි ාමහාන’’න්ති. 

 ත්ථ යතයතදදාමීතිසුසීමබ්රූසීතිත  එත  වසන් තක‘‘කාළාමි ා
තස දන් ා’’ති එවං  ත  පතරොස ං සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිත  හත් 

අඤ්තඤසංබ්රාහ්මණානංදදාමීතිසච්චංකර, තභොසුසීම, එවංබ්රූසීතිඅත්තථො. 

අනුස්සරං යපත්තිපිතාමහානන්ති අම්හාකඤ්ච අත් තනො ච වංතස

පිතුපි ාමහානංආචිණ්ණං සරන්ත ොතයව. ඉදං වුත් ං තහොති – මහාරාජ, 
යාව සත් මකුලපරිවට්ටා තුම්හාකං තපත්තිපි ාමහානං අම්හාකං 

තපත්තිපි ාමහා ච හත්ථිමඞ් ලං කතරොන්ති, තසො ත්වං එවං
අනුස්සරන්ත ොපි අම්හාකඤ්ච අත් තනො ච වංසං නාතසත්වා සච්චං කර
එවංබූ්රසීති. 

සුසීතමොරාජාතබොධිසත් ස්සවචනංසුත්වාදුතියං ාථමාහ– 

26. 

‘‘කාළාමි ාතස දන් ාමමීතම, පතරොස ංතහමජාලාභිඡන්නා; 

ත ත දදාමීතිවදාමිමාණව, අනුස්සරං තපත්තිපි ාමහාන’’න්ති. 

 ත්ථ යතයතදදාමීති ත එත හත් අඤ්තඤසංබ්රාහ්මණානංදදාමීති

සච්චතමව මාණව වදාමි, තනව හත්  බ්රාහ්මණානං දදාමීති අත්තථො. 

අනුස්සරන්ති තපත්තිපි ාමහානං කරියං අනුස්සරාමිතයව, තනො

නානුස්සරාමි, අම්හාකං තපත්තිපි ාමහානං හත්ථිමඞ් ලං තුම්හාකං
තපත්තිපි ාමහා කතරොන්තීති පන අනුස්සරන්ත ොපි එවං වදාමිතයවාති
අධිප්පාතයතනවමාහ. 

අථනංතබොධිසත්ත ොඑ දතවොච–‘‘මහාරාජ, අම්හාකඤ්චඅත් තනො
චවංසං අනුස්සරන්ත ොතයවකස්මාමංඨතපත්වාඅඤ්තඤහිහත්ථිමඞ් ලං

කාරාතපථා’’ති. ‘‘ත්වං කර,  ා ,  තයො තවතද හත්ථිසුත් ඤ්ච න

ජානාසී’’ති මය්හං ආතරොතචසුං, ත නාහං අඤ්තඤහි බ්රාහ්මතණහි

කාරාතපමීති.‘‘ත නහි, මහාරාජ, එත් තකසුබ්රාහ්මතණසු එකබ්රාහ්මතණොපි
තීසු තවතදසු වා හත්ථිසුත්ත සු වා එකතදසම්පි යදි මයා සද්ධිං කතථතුං

සමත්ත ො අත්ථි, උට්ඨහතු,  තයොපි තවතද හත්ථිසුත් ඤ්ච සද්ධිං 
හත්ථිමඞ් ලකරතණන මං ඨතපත්වා අඤ්තඤො සකලජම්බුදීතපපි
ජානන්ත ොනාම නත් ’’ති සීහනාදංනදි.එකබ්රාහ්මතණොපි  ස්සපටිසත්තු
හුත්වා උට්ඨාතුං නාසක්ඛි. තබොධිසත්ත ො අත් තනො කුලවංසං 
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පතිට්ඨාතපත්වා මඞ් ලං කත්වා බහුං ධනං ආදාය අත් තනො නිතවසනං
අ මාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන තකචි තසො ාපන්නා අතහසුං, තකචි

සකදා ාමිතනො, තකචි අනා ාමිතනො, තකචි අරහත් ං පාපුණිංසු. ‘‘ දා

මා ා මහාමායා අතහොසි, පි ා සුද්තධොදනමහාරාජා, සුසීතමො රාජා

ආනන්තදො, දිසාපාතමොක්තඛො ආචරිතයො සාරිපුත්ත ො, මාණතවො පන
අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

සුසීමජා කවණ්ණනා තියා. 

[164] 4. ගිජ්ඣජා කවණ්ණනා 

ෙං නු ගිජ්ය ො යෙොජනසතන්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො

එකං මාතුතපොසකභික්ඛුංආරබ්භකතථසි.වත්ථු සාමජාතයක (ජා. 2.22.296

ආදතයො)ආවිභවිස්සති.සත්ථාපන ංභික්ඛුං‘‘සච්චංකරත්වං, භික්ඛු, ගිහී
තපොතසසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්ච’’න්ති වුත්ත  ‘‘කං පන ත  තහොන්තී’’ති 

පුච්ඡිත්වා ‘‘මා ාපි තරො තම, භන්ත ’’ති වුත්ත  ‘‘සාධු සාධූ’’ති  ස්ස

සාධුකාරං දත්වා ‘‘මා, භික්ඛතව, ඉමං භික්ඛුං උජ්ඣායිත්ථ, 

තපොරාණකපණ්ඩි ාපි ගුණවතසන අඤ්ඤා කානම්පි උපකාරං අකංසු, 

ඉමස්ස පන මා ාපිතූනං උපකාරකරණං භාතරොතයවා’’ති වත්වා අතී ං
ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
ගිජ්ඣකූටපබ්බත  ගිජ්ඣතයොනියංනිබ්බත්තිත්වා මා ාපි තරො තපොතසති.
අතථකස්මිං කාතල මහතී වා වුට්ඨි අතහොසි. ගිජ්ඣා වා වුට්ඨිං සහිතුං
අසක්තකොන් ා සී භතයන බාරාණසිං  න්ත්වා පාකාරසමීතප ච
පරිඛාසමීතප ච සීත නකම්පමානා නිසීදිංසු.  දා බාරාණසිතසට්ඨි න රා
නික්ඛමිත්වාන්හායිතුං ච්ඡන්ත ොත ගිජ්තඣකලමන්ත  දිස්වාඑකස්මිං
අතනොවස්සකට්ඨාතන සන්නිපාත ත්වා අග්ගිං කාරාතපත්වා ත ොසුසානං 
තපතසත්වා ත ොමංසං ආහරාතපත්වා ත සං දාතපත්වා ආරක්ඛං ඨතපසි.
ගිජ්ඣාවූපසන් ාය වා වුට්ඨියා කල්ලසරීරාහුත්වාපබ්බ තමවඅ මංසු.
ත   ත්තථව සන්නිපතිත්වා එවං මන් යිංසු – ‘‘බාරාණසිතසට්ඨිනා

අම්හාකං උපකාතරො කත ො, කතූපකාරස්ස ච නාම පච්චුපකාරං කාතුං 

වට්ටති,  ස්මා ඉත ො පට්ඨාය තුම්තහසු තයො යං වත්ථං වා ආභරණං වා

ලභති, ත න  ං බාරාණසිතසට්ඨිස්ස ත තහ ආකාසඞ් තණ
පාත  බ්බ’’න්ති. 

 ත ො පට්ඨාය ගිජ්ඣා මනුස්සානං වත්ථාභරණානි ආ තප 

සුක්ඛාතපන් ානං පමාදං ඔතලොතකත්වා තසනා විය මංසතපසිං සහසා
 තහත්වා බාරාණසිතසට්ඨිස්ස ත තහ ආකාසඞ් තණ පාත න්ති. තසො
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ගිජ්ඣානංආහරණභාවංඤත්වා සබ්බානි ානිවිසුංතයවඨතපසි.‘‘ගිජ්ඣා
න රංවිලුම්පන්තී’’තිරඤ්තඤොආතරොතචසුං. රාජා ‘‘එකංගිජ්ඣම්පි ාව

 ණ්හථ, සබ්බං ආහරාතපස්සාමී’’ති  ත්ථ  ත්ථ පාතස තචව ජාලානි ච

ඔඩ්ඩාතපසි.මාතුතපොසකගිජ්තඣො පාතසබජ්ඣි,  ං  තහත්වා ‘‘රඤ්තඤො
දස්තසස්සාමා’’ති තනන්ති. බාරාණසිතසට්ඨි රාජුපට්ඨානං  ච්ඡන්ත ො ත 
මනුස්තස ගිජ්ඣං  තහත්වා  ච්ඡන්ත  දිස්වා ‘‘මා ඉමං ගිජ්ඣං 
බාධයිංසූ’’ති සද්ධිඤ්තඤව අ මාසි. ගිජ්ඣං රඤ්තඤො දස්තසසුං. අථ නං

රාජා පුච්ඡි – ‘‘තුම්තහන රං විලුම්පිත්වා වත්ථාදීනි ණ්හථා’’ති. ‘‘ආම, 

මහාරාජා’’ති. ‘‘කස්ස  ානි දින්නානී’’ති? ‘‘බාරාණසිතසට්ඨිස්සා’’ති.

‘‘කංකාරණා’’ති? ‘‘අම්හාකං ත න ජීවි ං ද්වින්නං, උපකාරස්ස නාම

පච්චුපකාරංකාතුංවට්ටති,  ස්මාඅදම්හා’’ති. අථනංරාජා ‘‘ගිජ්ඣාකර

තයොජනස මත්ථතක ඨත්වා කුණපං පස්සන්ති, කස්මා ත්වං අත් තනො
ඔඩ්ඩි ංපාසංනපස්සසී’’තිවත්වාපඨමං ාථමාහ– 

27. 

‘‘යංනුගිජ්තඣොතයොජනස ං, කුණපානිඅතවක්ඛති; 

කස්මාජාලඤ්චපාසඤ්ච, ආසජ්ජාපිනබුජ්ඣසී’’ති. 

 ත්ථ ෙන්ති නිපා මත් ං, නූති නාමත්තථ නිපාත ො. ගිජ්තඣො නාම

තයොජනස ං අතික්කමිත්වාඨි ානිකුණපානිඅතවක්ඛති, පස්සතීතිඅත්තථො. 

ආසජ්ජාපීති ආසාතදත්වාපි, සම්පාපුණිත්වාපීති අත්තථො. ‘‘ත්වං අත් තනො
අත්ථායඔඩ්ඩි ංජාලඤ්චපාසඤ්චපත්වාපිකස්මානබුජ්ඣසී’’ති පුච්ඡි. 

ගිජ්තඣො ස්සවචනංසුත්වාදුතියං ාථමාහ– 

28. 

‘‘යදාපරාභතවොතහොති, තපොතසොජීවි සඞ්ඛතය; 

අථජාලඤ්චපාසඤ්ච, ආසජ්ජාපිනබුජ්ඣතී’’ති. 

 ත්ථ පරාභයවොති විනාතසො. යපොයසොතිසත්ත ො. 

ගිජ්ඣස්සවචනංසුත්වාරාජාතසට්ඨිංපුච්ඡි–‘‘සච්චංකර, මහාතසට්ඨි, 

ගිජ්තඣහි තුම්හාකං ත තහ වත්ථාදීනි ආභ ානී’’ති. ‘‘සච්චං, තදවා’’ති. 

‘‘කහං  ානී’’ති? ‘‘තදව, මයා  ානි සබ්බානි විසුං ඨපි ානි, යං තයසං

සන් කං,  ං ත සං දස්සාමි, ඉමං ගිජ්ඣං විස්සජ්තජථා’’ති ගිජ්ඣං
විස්සජ්ජාතපත්වාමහාතසට්ඨිං සබ්තබසංසන් කානිදාතපසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන මාතුතපොසකභික්ඛු තසො ාපත්තිඵතල

පතිට්ඨහි. ‘‘ දා රාජා ආනන්තදො අතහොසි, බාරාණසිතසට්ඨි සාරිපුත්ත ො, 
මාතුතපොසකගිජ්තඣොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකායෙ ජාතක-අට්ඨකථා දුකනිපායතො 

  39 

පටුන 

ගිජ්ඣජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[165] 5. නකුලජා කවණ්ණනා 

සද්ධිං කත්වා අමිත්යතනාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො

තසණිභණ්ඩනංආරබ්භකතථසි.වත්ථුතහට්ඨා උර ජාතයක (ජා.1.2.7-8) 

කථි සදිසතමව. ඉධාපි සත්ථා ‘‘න, භික්ඛතව, ඉතම ද්තව මහාමත් ා

ඉදාතනවමයාසමග් ාක ා, පුබ්තබපාහංඉතමසමග්ත  අකාසිංතයවා’’ති
වත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
එකස්මිං ාමතකබ්රාහ්මණකුතලනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්ත ො ක්කසිලායං 
සබ්බසිප්පානි උග් තහත්වා ඝරාවාසං පහාය ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා
අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තිතයො ච නිබ්බත්ත ත්වා උඤ්ඡාචරියාය
වනමූලඵලාහාතරො හිමවන් පතදතස වාසං කප්තපසි.  ස්ස

චඞ්කමනතකොටියං එකස්මිං වම්මිතක නකුතලො,  ස්තසව සන්තිතක
එකස්මිං රුක්ඛබිතල සප්තපො ච වාසං කප්තපසි. ත  උතභොපි අහිනකුලා 
නිච්චකාලං කලහං කතරොන්ති. තබොධිසත්ත ො ත සං කලතහ ආදීනවඤ්ච
තමත් ාභාවනාය ච ආනිසංසං කතථත්වා ‘‘කලහං නාම අකත්වා
සමග් වාසංවසිතුංවට්ටතී’’තිඔවදිත්වාඋතභොපිත  සමග්ත අකාසි.අථ
සප්පස්ස බහිනික්ඛන් කාතල නකුතලො චඞ්කමනතකොටියං වම්මිකස්ස 

බිලද්වාතර සීසං නීහරිත්වා මුඛං විවරිත්වා නිපන්තනො අස්සසන්ත ො
පස්සසන්ත ො නිද්දංඋප ඤ්ඡි.තබොධිසත්ත ො ං ථා නිද්දායමානංදිස්වා 

‘‘කංනුතඛොත නිස්සායභයංඋප්පන්න’’න්තිපුච්ඡන්ත ොපඨමං ාථමාහ
– 

29. 

‘‘සන්ධිංකත්වාඅමිත්ත න, අණ්ඩතජනජලාබුජ; 

විවරියදාඨංතසසි, කුත ොත භයමා  ’’න්ති. 

 ත්ථ සන්ධිං කත්වාති මිත් භාවං කරිත්වා. අණ්ඩයජනාති 

අණ්ඩතකොතසනිබ්බත්ත නනාත න. ජ ාබුජාතිනකුලංආලපති.තසො හි

ජලාබුම්හිජා ත් ා‘‘ජලාබුතජො’’තිවුච්චති. විවරිොති විවරිත්වා. 

එවං තබොධිසත්ත නවුත්ත ොනකුතලො ‘‘අයය, පච්චාමිත්ත ොනාමන 
අවජානි බ්තබොආසඞ්ක බ්තබොතයවා’’තිවත්වාදුතියං ාථමාහ– 

30. 

‘‘සඞ්තකතථවඅමිත් ස්මිං, මිත් ස්මිම්පිනවිස්සතස; 

අභයාභයමුප්පන්නං, අපිමූලානිකන් තී’’ති. 
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 ත්ථ අභොභෙමුප්පන්නන්තිනඉත ොත  භයමුප්පන්නන්තිඅභතයො, 

තකො තසො? මිත්ත ො. යඤ්හි මිත් ස්මිම්පි විස්සාතස සති  ත ො භයං

උප්පජ්ජති,  ං මූ ානිපි කන්තති, මිත් ස්ස සබ්බරන්ධානං විදි ත් ා
මූලඝච්චාය සංවත් තීතිඅත්තථො. 

අථ නංතබොධිසත්ත ො‘‘මාභායි, යථාසප්තපො යි නදුබ්භති, එවමහං

කරිස්සාමි, ත්වං ඉත ො පට්ඨාය  ස්මිං ආසඞ්කං මා කරී’’ති ඔවදිත්වා
චත් ාතරො බ්රහ්මවිහාතර භාතවත්වා බ්රහ්මතලොකපරායතණො අතහොසි. ත පි 
යථාකම්මං  ා. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

සප්තපො චනකුතලොචඉතමද්තවමහාමත් ාඅතහසුං,  ාපතසොපනඅහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

නකුලජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[166] 6. උපසාළකජා කවණ්ණනා 

උපසාළකනාමානීති ඉදං සත්ථාතවළුවතනවිහරන්ත ොඑකංඋපසාළකං
නාමසුසානසුද්ධිකංබ්රාහ්මණංආරබ්භ කතථසි. තසොකර අඩ්තඪො අතහොසි

මහද්ධතනො, දිට්ඨි තිකත් ා පන ධුරවිහාතර වසන් ානම්පි බුද්ධානං
සඞ් හං නාම න අකාසි. පුත්ත ො පනස්ස පණ්ඩිත ො අතහොසි

ඤාණසම්පන්තනො.තසො මහල්ලකකාතලපුත් ංආහ–‘‘මාතඛොමං,  ා , 

අඤ්ඤස්ස වසලස්ස ඣාපි සුසාතන ඣාතපහි, එකස්මිං පන

අනුච්ඡිට්ඨසුසාතනතයව මං ඣාතපයයාසී’’ති. ‘‘ ා , අහං තුම්හාකං

ඣාතප බ්බයුත් කං ඨානං න ජානාමි, සාධු ව  මං ආදාය  න්ත්වා 

‘ඉමස්මිං ඨාතන මංඣාතපයයාසී’ති තුම්තහව ආචික්ඛථා’’ති. බ්රාහ්මතණො

‘‘සාධු,  ා ා’’ති  ං ආදාය න රා නික්ඛමිත්වා ගිජ්ඣකූටමත්ථකං

අභිරුහිත්වා ‘‘ ා , ඉදං අඤ්ඤස්ස වසලස්ස අඣාපි ට්ඨානං, එත්ථ මං
ඣාතපයයාසී’’තිවත්වාපුත්ත න සද්ධිංපබ්බ ාඔ රිතුංආරභි. 

සත්ථා පන  ං දිවසං පච්චූසකාතල තබොධතනයයබන්ධතව
ඔතලොතකන්ත ො ත සං පි ාපුත් ානං තසො ාපත්තිමග් ස්ස උපනිස්සයං
අද්දස.  ස්මා මග් ං  තහත්වා ඨි ලුද්දතකො විය පබ්බ පාදං  න්ත්වා

ත සං පබ්බ මත්ථකාඔ රන් ානංආ මයමාතනො නිසීදි, ත ඔ රන් ා
සත්ථාරං අද්දසංසු. සත්ථා පටිසන්ථාරං කතරොන්ත ො ‘‘කහං  මිස්සථ

බ්රාහ්මණා’’තිපුච්ඡි.මාණතවො මත්ථංආතරොතචසි.සත්ථා ‘‘ත නහිඑහි, 
 ව පි රා ආචික්ඛි ට්ඨානං  ච්ඡාමා’’ති උතභො පි ාපුත්ත   තහත්වා
පබ්බ මත්ථකං ආරුය්හ ‘‘ක රං ඨාන’’න්ති පුච්ඡි. මාණතවො ‘‘ඉතමසං

තිණ්ණං පබ්බ ානං අන් රං ආචික්ඛි, භන්ත ’’ති ආහ.සත්ථා ‘‘නතඛො, 

මාණව,  වපි ාඉදාතනව සුසානසුද්ධිතකො, පුබ්තබපිසුසානසුද්ධිතකොව, න
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තචසඉදාතනව‘ඉමස්මිංඨාතනමං ඣාතපයයාසී’ති වආචික්ඛති, පුබ්තබපි
ඉමස්මිංතයව ඨාතන අත් තනො ඣාපි භාවං ආචික්ඛී’’ති වත්වා ත න
යාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  ඉමස්මිඤ්තඤව රාජ තහ අයතමව උපසාළතකො බ්රාහ්මතණො
අයතමවස්ස පුත්ත ො අතහොසි.  දා තබොධිසත්ත ො ම ධරට්තඨ
බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා පරිපුණ්ණසිප්තපො ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා
අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තිතයො ච නිබ්බත්ත ත්වා ඣානකීළං කීළන්ත ො
හිමවන් පතදතස චිරං වසිත්වා තලොණම්බිලතසවනත්ථාය ගිජ්ඣකූතට
පණ්ණසාලායං විහාසි.  දා තසො බ්රාහ්මතණො ඉමිනාව නියාතමන පුත් ං
වත්වාපුත්ත න‘‘තුම්තහතයවතම ථාරූපංඨානංආචික්ඛථා’’ති වුත්ත 
‘‘ඉදතමව ඨාන’’න්ති ආචික්ඛිත්වා පුත්ත න සද්ධිං ඔ රන්ත ො
තබොධිසත් ං දිස්වා  ස්ස සන්තිකං උපසඞ්කමි. තබොධිසත්ත ො ඉමිනාව

නියාතමන පුච්ඡිත්වා මාණවස්ස වචනං සුත්වා ‘‘එහි,  ව පි රා
ආචික්ඛි ට්ඨානස්ස උච්ඡිට්ඨභාවං වා අනුච්ඡිට්ඨභාවං වා ජානිස්සාමා’’ති
ත හි සද්ධිං පබ්බ මත්ථකංආරුය්හ ‘‘ඉදං තිණ්ණං පබ්බ ානං අන් රං 

අනුච්ඡිට්ඨට්ඨාන’’න්ති මාණතවන වුත්ත  ‘‘මාණව, ඉමස්මිංතයව ඨාතන

ඣාපි කානං පමාණං නත්ථි,  තවව පි ා ඉමස්මිංතයව රාජ තහ
බ්රාහ්මණකුතලතයව නිබ්බත්තිත්වා උපසාළතකොතයව නාම හුත්වා
ඉමස්මිංතයව පබ්බ න් තර චුද්දස ජාතිසහස්සානි ඣාපිත ො. පථවියඤ්හි
අඣාපි ට්ඨානංවාඅසුසානට්ඨානංවාසීසානං අනිතවසි ට්ඨානංවාලද්ධුං
නසක්කා’’තිපුබ්තබනිවාසඤාතණනපරිච්ඡින්දිත්වාඉමං  ාථාද්වයමාහ– 

31. 

‘‘උපසාළකනාමානි, සහස්සානිචතුද්දස; 

අස්මිංපතදතසදඩ්ඪානි, නත්ථිතලොතකඅනාම ං. 

32. 

‘‘යම්හිසච්චඤ්චධම්තමොච, අහිංසාසංයතමොදතමො; 

එ ංඅරියාතසවන්ති, එ ංතලොතකඅනාම ’’න්ති. 

 ත්ථ අනාමතන්ති ම ට්ඨානං.  ඤ්හි උපචාරවතසන ‘‘අම ’’න්ති

වුච්චති,  ං පටිතසතධන්ත ො ‘‘අනාම ’’න්ති ආහ. ‘‘අනම ’’න්තිපි

පාතඨො, තලොකස්මිඤ්හි අනම ට්ඨානං අසුසානං නාම නත් ති අත්තථො. 

ෙම්හි ස සච්ෙඤ්ෙ  ම්යමො ොති යස්මිං පුග් තල චතුසච්චවත්ථුකං

පුබ්බභා සච්චඤාණඤ්ච තලොකුත් රධම්තමො ච අත්ථි. අහි සංසාති පතරසං

අවිතහසා අවිතහඨනා. සංෙයමොති සීලසංයතමො. දයමොති ඉන්ද්රියදමනං.

ඉදඤ්ච ගුණජා ං යම්හි පුග් තල අත්ථි, එතං අරිො යසවන්තීති, අරියා

බුද්ධා ච පච්තචකබුද්ධා ච බුද්ධසාවකා ච එ ං ඨානං තසවන්ති, එවරූපං
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පුග් ලංඋපසඞ්කමන්ති භජන්තීතිඅත්තථො. එතංය ොයකඅනාමතන්තිඑ ං
ගුණජා ංතලොතක අම භාවසාධනත ොඅනාම ංනාම. 

එවං තබොධිසත්ත ො පි ාපුත් ානං ධම්මං තදතසත්වා චත් ාතරො 
බ්රහ්මවිහාතරභාතවත්වාබ්රහ්මතලොකපරායතණොඅතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා 

ජා කං සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන උතභො පි ාපුත් ා

තසො ාපත්තිඵතල පතිට්ඨහිංසු. ‘‘ දා පි ාපුත් ාව එ රහි පි ාපුත් ා

අතහසුං,  ාපතසොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

උපසාළකජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[167] 7. සමිද්ධිජා කවණ්ණනා 

අභුත්වා භික්ෙසිභික්ඛූතිඉදංසත්ථාරාජ හං උපනිස්සාය තපොදාරාතම
විහරන්ත ො සමිද්ධිතථරං ආරබ්භ කතථසි. එකදිවසඤ්හි ආයස්මා සමිද්ධි
සබ්බරත්තිං පධානං පදහිත්වා අරුණුග් මනතවලාය න්හත්වා
සුවණ්ණවණ්ණං අත් භාවං සුක්ඛාපයමාතනො අන් රවාසකංනිවාතසත්වා
උත් රාසඞ් ං හත්තථන  තහත්වා අට්ඨාසි සුපරිකම්මක ා විය

සුවණ්ණපටිමා.අත් භාවසමිද්ධියාතයවහිස්ස ‘‘සමිද්ධී’’තිනාමංඅතහොසි.
අථස්සසරීරතසොභග් ංදිස්වාඑකා තදවධී ාපටිබද්ධචිත් ාතථරංඑවමාහ

–‘‘ත්වංතඛොසි, භික්ඛු, දහතරොයුවාසුසු කාළතකතසොභතෙනතයොබ්බතනන

සමන්නා ත ො අභිරූතපො දස්සනීතයො පාසාදිතකො, එවරූපස්ස  ව කාතම

අපරිභුඤ්ජිත්වාතකොඅත්තථොපබ්බජ්ජාය, කාතම ාවපරිභුඤ්ජස්සු, පච්ඡා 

පබ්බජිත්වාසමණධම්මංකරිස්සසී’’ති.අථනංතථතරොආහ–‘‘තදවධීත , 

‘අසුකස්මිංනාම වතයඨිත ොමරිස්සාමී’තිමමමරණකාලංනජානාමි, එස

තම කාතලො පටිච්ඡන්තනො,  ස්මා  රුණකාතලතයව සමණධම්මං කත්වා
දුක්ඛස්සන් ංකරිස්සාමී’’ති.සාතථරස්සසන්තිකා පටිසන්ථාරංඅලභිත්වා
 ත්තථව අන් රධායි. තථතරො සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා එ මත්ථං 

ආතරොතචසි. සත්ථා ‘‘න තඛො, සමිද්ධි, ත්වඤ්තඤව එ රහි තදවධී ාය

පතලොභිත ො, පුබ්තබපි තදවධී තරො පබ්බජිත  පතලොභිංසුතයවා’’ති වත්වා
ත නයාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
එකස්මිං කාසි ාමතක බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො
සබ්බසිප්තපසු නිප්ඵත්තිං පත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච
සමාපත්තිතයො ච නිබ්බත්ත ත්වා හිමවන් පතදතස එකං ජා ස්සරං
නිස්සාය වාසං කප්තපසි. තසො සබ්බරත්තිං පධානං පදහිත්වා
අරුණුග් මනතවලායන්හත්වාඑකංවක්කලංනිවාතසත්වා එකංහත්තථන
 තහත්වා සරීරං තවොදකං කතරොන්ත ො අට්ඨාසි. අථස්ස
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පටුන 

රූපතසොභග් ප්පත් ං අත් භාවං ඔතලොතකත්වා පටිබද්ධචිත් ා එකා
තදවධී ාතබොධිසත් ංපතලොභයමානාපඨමං  ාථමාහ– 

33. 

‘‘අභුත්වාභික්ඛසිභික්ඛු, නහිභුත්වානභික්ඛසි; 

භුත්වානභික්ඛුභික්ඛස්සු, මා ංකාතලොඋපච්ච ා’’ති. 

 ත්ථ අභුත්වා භික්ෙසි භික්ඛූති භික්ඛු ත්වං දහරකාතල

කතලසකාමවතසන වත්ථුකාතම අභුත්වාව භික්ඛාය චරසි. න හි ස භුත්වාන

භික්ෙසීති නනුනාම පඤ්ච කාමගුතණ භුත්වා භික්ඛාය චරි බ්බං, කාතම

අභුත්වාව භික්ඛාචරියං උප ත ොසි. භුත්වාන භික්ඛු භික්ෙස්සූති භික්ඛු 

දහරකාතල ාවකාතමභුඤ්ජිත්වාපච්ඡාමහල්ලකකාතලභික්ඛස්සු. මාතං

කාය ො උපච්ෙ ාති අයං කාතම භුඤ්ජනකාතලො දහරකාතලො,  ං මා 
අතික්කමතූති. 

තබොධිසත්ත ො තදව ාය වචනං සුත්වා අත් තනො අජ්ඣාසයං
පකාතසන්ත ොදුතියං ාථමාහ– 

34. 

‘‘කාලංතවොහංනජානාමි, ඡන්තනොකාතලොනදිස්සති; 

 ස්මාඅභුත්වාභික්ඛාමි, මාමංකාතලොඋපච්ච ා’’ති. 

 ත්ථ කා ං යවොහං න ජානාමීති යවොති නිපා මත් ං. අහං පන
‘‘පඨමවතය වා මයා මරි බ්බං මජ්ඣිමවතය වා පච්ඡිමවතය වා’’ති එවං
අත් තනොමරණකාලංනජානාමි.පණ්ඩිත නහිපුග් තලන– 

‘‘ජීවි ංබයාධිකාතලොච, තදහනික්තඛපනං ති; 

පඤ්තචත ජීවතලොකස්මිං, අනිමිත් ානනායතර’’ති. 

ඡන්යනො කාය ො න දිස්සතීති යස්මා ‘‘අසුකස්මිං නාම වයකාතල
තහමන් ාදිඋතුකාතලවාමයාමරි බ්බ’’න්තිමය්හම්තපස ඡන්තනොහුත්වා

කාතලො න දිස්සති, සුප්පටිච්ඡන්තනො හුත්වා ඨිත ො න පඤ්ඤායති. තස්මා

අභුත්වා භික්ොමීතිත නකාරතණනපඤ්චකාමගුතණ අභුත්වා භික්ඛාමි. 

මා මං කාය ො උපච්ෙ ාති මං සමණධම්මකරණකාතලො මා අතික්කමතූති
අත්තථො. ඉමිනා කාරතණන දහතරොව සමාතනො පබ්බජිත්වා සමණධම්මං
කතරොමීති.තදවධී ාතබොධිසත් ස්සවචනංසුත්වා ත්තථවඅන් රධායි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

තදවධී ා අයං තදවධී ා අතහොසි, අහතමව ත න සමතයන  ාපතසො
අතහොසි’’න්ති. 
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සමිද්ධිජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[168] 8. සකුණග්ඝිජා කවණ්ණනා 

යසයනො බ සා පතමායනොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො

අත් ජ්ඣාසයං සකුයණොවාදසුත්තං (සං. නි. 5.372) ආරබ්භ කතථසි.

එකදිවසඤ්හිසත්ථාභික්ඛූආමන්ත ත්වා‘‘ත ොචතර, භික්ඛතව, චරථසතක 

තපත්තිතකවිසතය’’ති(සං.නි.5.372) ඉමංසංයුත් මහාවග්ත සුත් න් ං

කතථන්ත ො ‘‘තුම්තහ  ාව තිට්ඨථ, පුබ්තබ තිරච්ඡාන  ාපි සකං 
තපත්තිකවිසයං පහාය අත ොචතර චරන් ා පච්චාමිත් ානං හත්ථපථං
 න්ත්වාපි අත් තනො පඤ්ඤාසම්පත්තියා උපායතකොසල්තලන
පච්චාමිත් ානංහත්ථාමුච්චිංසූ’’තිවත්වා අතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
ලාපසකුණතයොනියං නිබ්බත්තිත්වා නඞ් ලකට්ඨකරතණ තලඩ්ඩුට්ඨාතන
වාසංකප්තපසි.තසො එකදිවසං‘‘සකවිසතයත ොචර හණංපහායපරවිසතය
ත ොචරං  ණ්හිස්සාමී’’ති අටවිපරියන් ං අ මාසි. අථනං  ත්ථ ත ොචරං
 ණ්හන් ං දිස්වා සකුණග්ඝි සහසා අජ්ඣප්පත් ා අග් තහසි. තසො

සකුණග්ඝියාහරියමාතනොඑවංපරිතදවසි–‘‘මයතමවම්හඅලක්ඛිකා, මයං 

අප්පපුඤ්ඤා, තයමයංඅත ොචතරචරිම්හපරවිසතය, සතචජ්ජමයංත ොචතර

චතරයයාම සතක තපත්තිතක විසතය, නමයායං සකුණග්ඝි අලං අභවිස්ස

යදිදං යුද්ධායා’’ති. ‘‘තකො පන, ත  ලාප, ත ොචතරො සතකො තපත්තිතකො

විසතයො’’ති? ‘‘යදිදං නඞ් ලකට්ඨකරණං තලඩ්ඩුට්ඨාන’’න්ති. අථ නං

සකුණග්ඝිසතකබතලඅපත්ථද්ධාඅමුඤ්චි–‘‘ ච්ඡතඛො, ත්වංලාප,  ත්රපි
තම  න්ත්වා න තමොක්ඛසී’’ති. තසො  ත්ථ  න්ත්වා මහන් ං තලඩ්ඩුං
අභිරුහිත්වා ‘‘එහි තඛො දානි සකුණග්ඝී’’ති තසනං අව්හයන්ත ො අට්ඨාසි. 
සකුණග්ඝි සතක බතල අපත්ථද්ධා උතභො පක්තඛ සන්නය්හ ලාපසකුණං
සහසා අජ්ඣප්පත් ා. යදා පන  ං ලාතපො ‘‘බහුආ  ා තඛො මයායං

සකුණග්ඝී’’ති අඤ්ඤාසි, අථ පරිවත්තිත්වා  ස්තසව තලඩ්ඩුස්ස අන් රං
පච්චාපාදි. සකුණග්ඝි තව ං සන්ධාතරතුං අසක්තකොන්තී  ත්තථව උරං
පච්ච ාතළසි. එවං සා භින්තනන හදතයන නික්ඛන්ත හි අක්ඛීහි 
ජීවි ක්ඛයංපාපුණි. 

සත්ථා ඉමං අතී ං දස්තසත්වා ‘‘එවං, භික්ඛතව, තිරච්ඡාන  ාපි

අත ොචතර චරන් ා සපත් හත්ථං  ච්ඡන්ති, ත ොචතර පන සතක 

තපත්තිතක විසතය චරන් ා සපත්ත නිග් ණ්හන්ති,  ස්මා තුම්තහපි මා

අත ොචතරචරථ පරවිසතය.අත ොචතර, භික්ඛතව, චර ංපරවිසතයලච්ඡති

මාතරො ඔ ාරං, ලච්ඡති මාතරො ආරම්මණං. තකො ච, භික්ඛතව, භික්ඛුතනො

අත ොචතරො පරවිසතයො? යදිදං පඤ්ච කාමගුණා. ක තම පඤ්ච? 

චක්ඛුවිඤ්තඤයයා රූපා…තප.… අයං, භික්ඛතව, භික්ඛුතනො අත ොචතරො
පරවිසතයො’’තිවත්වාඅභිසම්බුද්තධොහුත්වාපඨමං ාථමාහ– 
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35. 

‘‘තසතනො බලසාප මාතනො, ලාපංත ොචරඨායිනං; 

සහසාඅජ්ඣප්පත්ත ොව, මරණංත නුපා මී’’ති. 

 ත්ථ බ සා පතමායනොති ‘‘ලාපං  ණ්හිස්සාමී’’ති බතලන ථාතමන

ප මාතනො. ය ොෙරඨායිනන්ති සකවිසයා නික්ඛමිත්වා ත ොචරත්ථාය

අටවිපරියන්ත ඨි ං. අජ් ප්පත්යතොතිසම්පත්ත ො. මරණං යතනුපා මීති
ත නකාරතණනමරණංපත්ත ො. 

 ස්මිං පන මරණං පත්ත  ලාතපො නික්ඛමිත්වා ‘‘දිට්ඨා ව  තම 
පච්චාමිත් ස්සපිට්ඨී’’ති ස්සහදතයඨත්වාඋදානංඋදාතනන්ත ො දුතියං

 ාථමාහ – 

36. 

‘‘තසොහංනතයනසම්පන්තනො, තපත්තිතකත ොචතරරත ො; 

අතප සත්තුතමොදාමි, සම්පස්සංඅත්ථමත් තනො’’ති. 

 ත්ථ නයෙනාති උපාතයන. අත්ථමත්තයනොති අත් තනො
අතරො භාවසඞ්ඛා ංවුඩ්ඪිං. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන බහූ භික්ඛූ තසො ාපත්තිඵලාදීනි

පාපුණිංසු. ‘‘ දා තසතනො තදවදත්ත ො අතහොසි, ලාතපො පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

සකුණග්ඝිජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[169] 9. අරකජා කවණ්ණනා 

යෙො යව යමත්යතන චිත්යතනාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො 
තමත් සුත් ං ආරබ්භ කතථසි. එකස්මිඤ්හි සමතය සත්ථා භික්ඛූ

ආමන්ත සි – ‘‘තමත් ාය, භික්ඛතව, තචත ොවිමුත්තියා ආතසවි ාය
භාවි ාය බහුලීක ාය යානීක ාය වත්ථුක ාය අනුට්ඨි ාය පරිචි ාය

සුසමාරද්ධාය එකාදසානිසංසා පාටිකඞ්ඛා. ක තම එකාදස? සුඛං සුපති, 

සුඛං පටිබුජ්ඣති, න පාපකං සුපිනං පස්සති, මනුස්සානං පිතයො තහොති, 

අමනුස්සානං පිතයො තහොති, තදව ා රක්ඛන්ති, නාස්ස අග්ගි වා විසං වා

සත්ථං වා කමති, තුවටං චිත් ං සමාධියති, මුඛවණ්තණො විප්පසීදති, 

අසම්මූළ්තහොකාලංකතරොති, උත් රිඅප්පටිවිජ්ඣන්ත ොබ්රහ්මතලොකූපත ො 

තහොති. තමත් ාය, භික්ඛතව, තචත ොවිමුත්තියා ආතසවි ාය…තප.…

සුසමාරද්ධාය ඉතම එකාදසානිසංසා පාටිකඞ්ඛා’’ති (අ. නි. 11.15). ඉතම

එකාදසානිසංතස  තහත්වාඨි ංතමත් ාභාවනංවණ්තණත්වා ‘‘භික්ඛතව, 
භික්ඛුනා නාම සබ්බසත්ත සු ඔදිස්සකාතනොදිස්සකවතසන තමත් ා
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භාතව බ්බා, හිත ොපි හිත න ඵරි බ්තබො, අහිත ොපි හිත න ඵරි බ්තබො, 
මජ්ඣත්ත ොපි හිත න ඵරි බ්තබො. එවං සබ්බසත්ත සු 

ඔදිස්සකාතනොදිස්සකවතසන තමත් ා භාතව බ්බා, කරුණා මුදි ා

උතපක්ඛා භාතව බ්බා, චතූසු බ්රහ්මවිහාතරසු කම්මං කා බ්බතමව. එවං
කතරොන්ත ො හි මග් ං වා ඵලං වා අලභන්ත ොපි බ්රහ්මතලොකපරායතණො

අතහොසි, තපොරාණකපණ්ඩි ාපි සත්  වස්සානි තමත් ං භාතවත්වා සත් 
සංවට්ටවිවට්ටකප්තපබ්රහ්මතලොකස්මිංතයවවසිංසූ’’තිවත්වා අතී ංආහරි. 

අතීත  එකස්මිං කප්තප තබොධිසත්ත ො බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා
වයප්පත්ත ො කාතම පහාය ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා චතුන්නං 
බ්රහ්මවිහාරානං ලාභී අරතකො නාම සත්ථා හුත්වා හිමවන් පතදතස වාසං

කප්තපසි,  ස්ස මහා පරිවාතරො අතහොසි. තසො ඉසි ණං ඔවදන්ත ො

‘‘පබ්බජිත න නාම තමත් ා භාතව බ්බා, කරුණා මුදි ා උතපක්ඛා
භාතව බ්බා. තමත් චිත් ඤ්හි නාතම ං අප්පනාප්පත් ං 
බ්රහ්මතලොකපරායණ ං සාතධතී’’ති තමත් ාය ආනිසංසං පකාතසන්ත ො
ඉමා ාථාආහ– 

37. 

‘‘තයො තවතමත්ත නචිත්ත න, සබ්බතලොකානුකම්පති; 

උද්ධංඅතධොචතිරියං, අප්පමාතණනසබ්බතසො. 

38. 

‘‘අප්පමාණංහි ංචිත් ං, පරිපුණ්ණංසුභාවි ං; 

යංපමාණක ංකම්මං, න ං ත්රාවසිස්සතී’’ති. 

 ත්ථ යෙො යව යමත්යතන චිත්යතන, සබ්බය ොකානුකම්පතීති
ඛත්තියාදීසුවාසමණබ්රාහ්මතණසුවාතයො තකොචිඅප්පමාතණනතමත්ත න

චිත්ත න සකලං සත් තලොකං අනුකම්පති. උද් න්ති පථවිත ො යාව

තනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාය නබ්රහ්මතලොකා. අය ොති පථවියා තහට්ඨා

උස්සතද මහානිරතය. තිරිෙන්තිමනුස්සතලොතක, යත් කානි චක්කවාළානි
ච ත සු සබ්තබසු එත් තක ඨාතන නිබ්බත් ා සබ්තබ සත් ා අතවරා

තහොන්තු, අබයාපජ්ඣා අනීඝා, සුඛී අත් ානං පරිහරන්තූතිඑවං භාවිත න

තමත්ත න චිත්ත නාති අත්තථො. අප්පමායණනාති අප්පමාණසත් ානං

අප්පමාණාරම්මණත් ා අප්පමාතණන. සබ්බයසොති සබ්බාකාතරන, උද්ධං
අතධොතිරියන්තිඑවං සබ්බසු තිදුග් තිවතසනාතිඅත්තථො. 

අප්පමාණං හි සතං චිත්තන්ති අප්පමාණං කත්වා භාවි ං සබ්බසත්ත සු

හි චිත් ං. පරිපුණ්ණන්ති අවිකලං. සුභාවිතන්ති සුවඩ්ඪි ං, 

අප්පනාචිත් ස්තස ං නාමං. ෙං පමාණකතං කම්මන්ති යං ‘‘අප්පමාණං 
අප්පමාණාරම්මණ’’න්ති එවං ආරම්මණත්තිකවතසන ච 
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වසීභාවප්පත්තිවතසනචඅවඩ්ඪිත්වාක ංපරිත් ංකාමාවචරකම්මං. න තං

තත්රාවසිස්සතීති ං පරිත් ංකම්මං යං  ං ‘‘අප්පමාණං හි ං චිත් ’’න්ති

සඞ්ඛ  ං රූපාවචරකම්මං,  ත්ර න අවසිස්සති. යථා නාම මතහොතඝන 
අජ්තඣොත්ථටං පරිත්ත ොදකං ඔඝස්ස අබ්භන් තර ත න අසංහීරමානං

නාවසිස්සතින තිට්ඨති, අථතඛොමතහොතඝොව ංඅජ්තඣොත්ථරිත්වාතිට්ඨති, 
එවතමව  ං පරිත් කම්මං  ස්ස මහග්  කම්මස්ස අබ්භන් තර ත න
මහග්  කම්තමන අච්ඡින්දිත්වා අග් හි විපාතකොකාසං හුත්වා න

අවසිස්සති න තිට්ඨති, න සක්තකොති අත් තනො විපාකං දාතුං, අථ තඛො
මහග්  කම්මතමව ංඅජ්තඣොත්ථරිත්වාතිට්ඨතිවිපාකංතදතීති. 

එවං තබොධිසත්ත ො අන්ත වාසිකානං තමත් ාභාවනාය ආනිසංසං
කතථත්වා අපරිහීනජ්ඣාතනො බ්රහ්මතලොතක නිබ්බත්තිත්වා සත් 
සංවට්ටවිවට්ටකප්තපනඉමං තලොකංපුනඅ මාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

ඉසි තණොබුද්ධපරිසාඅතහොසි, අරතකොපනසත්ථාඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

අරකජා කවණ්ණනානවමා. 

[170] 10. කකණ්ටකජා කවණ්ණනා 

නාෙං පුයර උණ්ණමතීති ඉදං කකණ්ටකජා කං මහාඋමඞ් ජා තක

(ජා.2.22.590 ආදතයො)ආවිභවිස්සති. 

කකණ්ටකජා කවණ්ණනාදසමා. 

සන්ථවවග්ත ොදුතිතයො. 

 ස්සුද්දානං– 

ඉන්දසමානත ොත් ඤ්ච, සන්ථවංසුසීමංගිජ්ඣං; 

නකුලංඋපසාළකං, සමිද්ධිචසකුණග්ඝි; 
අරකඤ්චකකණ්ටකං. 

3. ක යාණවග්ය ො 

[171] 1. කලයාණධම්මජා කවණ්ණනා 

ක යාණ ම්යමොති ඉදං සත්ථාතජ වතනවිහරන්ත ොඑකංබධිරසස්සුං
ආරබ්භ කතථසි. සාවත්ථියඤ්හි එතකො කුටුම්බිතකො සද්තධො පසන්තනො
තිසරණ ත ො පඤ්චසීතලන සමන්නා ත ො. තසො එකදිවසං බහූනි 
සප්පිආදීනිතභසජ්ජානිතචවපුප්ඵ න්ධවත්ථාදීනිච තහත්වා‘‘තජ වතන
සත්ථු සන්තිතක ධම්මං තසොස්සාමී’’ති අ මාසි.  ස්ස  ත්ථ   කාතල

සස්සුඛාදනීයතභොජනීයං  තහත්වාධී රංදට්ඨකාමා ංත හංඅ මාසි, සා
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පටුන 

චතථොකංබධිරධාතුකාතහොති.සාධී රා සද්ධිංභුත් තභොජනා භත් සම්මදං

විතනොදයමානා ධී රං පුච්ඡි – ‘‘කං, අම්ම, භත් ා ත  සම්තමොදමාතනො

අවිවදමාතනොපියසංවාසංවසතී’’ති.‘‘කං, අම්ම, කතථථයාදිතසොතුම්හාකං

ජාමා ා සීතලන තචව ආචාරසම්පදාය ච,  ාදිතසො පබ්බජිත ොපි 
දුල්ලතභො’’ති. උපාසිකා ධීතු වචනං සාධුකං අසල්ලක්තඛත්වා

‘‘පබ්බජිත ො’’ති පදතමව  තහත්වා ‘‘අම්ම, කස්මා ත  භත් ා
පබ්බජිත ො’’තිමහාසද්දංඅකාසි. ංසුත්වා සකලත හවාසිතනො‘‘අම්හාකං
කර කුටුම්බිතකො පබ්බජිත ො’’ති විරවිංසු. ත සං සද්දං සුත්වා ද්වාතරන
සඤ්චරන් ා ‘‘කං නාම කතර ’’න්ති පුච්ඡිංසු. ‘‘ඉමස්මිං කර ත තහ
කුටුම්බිතකො පබ්බජිත ො’’ති. තසොපි තඛො කුටුම්බිතකො දසබලස්ස ධම්මං
සුත්වා විහාරානික්ඛම්මන රංපාවිසි. 

අථ නං අන් රාමග්ත තයව එතකො පුරිතසො දිස්වා ‘‘සම්ම, ත්වං කර 
පබ්බජිත ොති  ව ත තහ පුත් දාරපරිජතනො පරිතදවතී’’ති ආහ. අථස්ස 

එ දතහොසි – ‘‘අයං අපබ්බජි තමව කර මං ‘පබ්බජිත ො’ති වදති, 

උප්පන්තනො තඛො පන තම කලයාණසද්තදො න අන් රධාතප බ්තබො, 
අජ්තජව මයා පබ්බජිතුං වට්ටතී’’ති  ත ොව නිවත්තිත්වා සත්ථු සන්තිකං

 න්ත්වා ‘‘කංනුතඛො, උපාසක, ඉදාතනවබුද්ධුපට්ඨානංකත්වා න්ත්වා

ඉදාතනව පච්චා ත ොසී’’ති වුත්ත   මත්ථං ආතරොතචත්වා ‘‘භන්ත , 

කලයාණසද්තදො නාම උප්පන්තනො න අන් රධාතපතුං වට්ටති,  ස්මා
පබ්බජිතුකාතමො හුත්වා ආ ත ොම්හී’’ති ආහ. තසො පබ්බජ්ජඤ්ච
උපසම්පදඤ්ච ලභිත්වාසම්මා පටිපන්තනොනචිරස්තසව අරහත් ං පාපුණි.
ඉදං කර කාරණං භික්ඛුසඞ්තඝ පාකටං ජා ං. අතථකදිවසං ධම්මසභායං

භික්ඛූ කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, අසුතකො නාම කුටුම්බිතකො
‘උප්පන්තනොකලයාණසද්තදො න අන් රධාතප බ්තබො’තිපබ්බජිත්වාඉදානි

අරහත් ංපත්ත ො’’ති.සත්ථාආ න්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි

කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘භික්ඛතව, 
තපොරාණකපණ්ඩි ාපි ‘උප්පන්තනො කලයාණසද්තදො විරාතධතුං න
වට්ටතී’තිපබ්බජිංසුතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
තසට්ඨිකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො පිතු අච්චතයන තසට්ඨිට්ඨානං
පාපුණි. තසො එකදිවසං නිතවසනා නික්ඛමිත්වා රාජුපට්ඨානං අ මාසි.

අථස්ස සස්සු ‘‘ධී රං පස්සිස්සාමී’’ති  ං ත හං අ මාසි, සා තථොකං
බධිරධාතුකාති සබ්බං පච්චුප්පන්නවත්ථුසදිසතමව.  ං පන රාජුපට්ඨානං
 න්ත්වා අත් තනො ඝරංආ ච්ඡන් ං දිස්වා එතකො පුරිතසො ‘‘තුම්තහකර
පබ්බජි ාති තුම්හාකං ත තහ මහාපරිතදතවො පවත් තී’’ති ආහ.
තබොධිසත්ත ො ‘‘උප්පන්තනො කලයාණසද්තදො නාම න අන් රධාතපතුං

වට්ටතී’’ති  ත ොව නිවත්තිත්වා රඤ්තඤො සන්තිකං  න්ත්වා ‘‘කං, 

මහාතසට්ඨි, ඉදාතනව  න්ත්වා පුන ආ ත ොසී’’ති වුත්ත  ‘‘තදව, 
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ත හජතනො කර මං අපබ්බජි තමව ‘පබ්බජිත ො’ති වත්වා පරිතදවති, 

උප්පන්තනො තඛො පන කලයාණසද්තදො න අන් රධාතප බ්තබො, 

පබ්බජිස්සාමහං, පබ්බජ්ජං තම අනුජානාහී’’ති එ මත්ථං පකාතසතුං ඉමා
 ාථාආහ– 

41. 

‘‘කලයාණධම්තමොති යදාජනින්ද, තලොතකසමඤ්ඤං අනුපාපුණාති; 

 ස්මා න හිතයයථ නතරො සපඤ්තඤො, හිරියාපි සන්ත ො 
ඝුරමාදියන්ති. 

42. 

‘‘සායං සමඤ්ඤා ඉධ මජ්ජ පත් ා, කලයාණධම්තමොති ජනින්ද 

තලොතක; 

 ාහං සතමක්ඛං ඉධ පබ්බජිස්සං, න හි මත්ථි ඡන්තදො ඉධ 
කාමතභොත ’’ති. 

 ත්ථ ක යාණ ම්යමොතිසුන්දරධම්තමො. සමඤ්ඤංඅනුපාපුණාතීතියදා
සීලවා කලයාණධම්තමො පබ්බජිත ොති ඉදං පඤ්ඤත්තිතවොහාරං පාපුණාති. 

තස්මානහි සයෙයථාති ත ො සාමඤ්ඤත ොනපරිහාතයථ. හි සරිොපිසන්යතො

ධුරමාදිෙන්තීති, මහාරාජ, සප්පුරිසා නාම අජ්ඣත් සමුට්ඨි ාය හිරියා

බහිද්ධසමුට්ඨිත න ඔත් ප්තපනපිඑ ංපබ්බජි ධුරං ණ්හන්ති. ඉ මජ්ජ 

පත්තාති ඉධ මයා අජ්ජ පත් ා. තාහං සයමක්ෙන්ති  ං අහං ගුණවතසන

ලද්ධසමඤ්ඤංසතමක්ඛන්ත ොපස්සන්ත ො. නහි සමත්ථි ඡන්යදොතිනහිතම

අත්ථි ඡන්තදො. ඉ  කාමයභොය ති ඉමස්මිං තලොතක
කතලසකාමවත්ථුකාමපරිතභොත හි. 

තබොධිසත්ත ො එවං වත්වා රාජානං පබ්බජ්ජං අනුජානාතපත්වා
හිමවන් පතදසං  න්ත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච 

සමාපත්තිතයොචනිබ්බත්ත ත්වාබ්රහ්මතලොකපරායතණොඅතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

රාජාආනන්තදොඅතහොසි, බාරාණසිතසට්ඨිපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

කලයාණධම්මජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[172] 2. දද්දරජා කවණ්ණනා 

යකො නු සද්යදන මහතාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
තකොකාලිකං ආරබ්භ කතථසි.  ස්මිඤ්හි කාතල බහූ බහුස්සු ා භික්ඛූ 
මතනොසිලා තලනදමානා  රුණසීහා වියආකාස ඞ් ං ඔ ාතරන් ා විය 

සඞ්ඝමජ්තඣ සරභාණං භණන්ති. තකොකාලිතකො ත සු සරභාණං
භණන්ත සු අත් තනො තුච්ඡභාවං අජානිත්වාව ‘‘අහම්පි සරභාණං
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භණිස්සාමී’’ති භික්ඛූනං අන් රං පවිසිත්වා ‘‘අම්හාකං සරභාණං න

පාතපන්ති. සතච අම්හාකම්පි පාතපයුං, මයම්පි භතණයයාමා’’ති
භික්ඛුසඞ්ඝස්සනාමංඅග් තහත්වාව ත්ථ ත්ථකතථන්ත ො ආහිණ්ඩති.
 ස්ස සා කථා භික්ඛුසඞ්තඝ පාකටා ජා ා. භික්ඛූ ‘‘වීමංසිස්සාම  ාව 

න’’න්ති සඤ්ඤාය එවමාහංසු – ‘‘ආවුතසො තකොකාලික, අජ්ජ සඞ්ඝස්ස
සරභාණං භණාහී’’ති. තසො අත් තනො බලං අජානිත්වාව ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වා ‘‘අජ්ජ සරභාණං භණිස්සාමී’’ති අත් තනො සප්පායං යාගුං

පිවි, ඛජ්ජකංඛාදි, සප්පාතයතනවසූතපන භුඤ්ජි. 

සූරිතය අත්ථඞ් ත  ධම්මස්සවනකාතල තඝොසිත  භික්ඛුසඞ්තඝො 
සන්නිපති. තසො කණ්ටකුරණ්ඩකවණ්ණං කාසාවං නිවාතසත්වා
කණිකාරපුප්ඵවණ්ණං චීවරං පාරුපිත්වා සඞ්ඝමජ්ඣං පවිසිත්වා තථතර
වන්දිත්වා අලඞ්ක ර නමණ්ඩතප පඤ්ඤත් වරධම්මාසනං අභිරුහිත්වා

චිත්රබීජනිං  තහත්වා ‘‘සරභාණං භණිස්සාමී’’ති නිසීදි,  ාවතදවස්ස සරීරා

තසදා මුච්චිංසු, සාරජ්ජං ඔක්කමි, පුබ්බ ාථාය පඨමං පදං උදාහරිත්වා
අනන් රං න පස්සි. තසො කම්පමාතනො ආසනා ඔරුය්හ ලජ්ජිත ො
සඞ්ඝමජ්ඣත ො අපක්කම්ම අත් තනො පරිතවණං අ මාසි. අඤ්තඤො
බහුස්සුත ො භික්ඛු සරභාණං භණි.  ත ො පට්ඨාය භික්ඛූ  ස්ස තුච්ඡභාවං

ජානිංසු.අතථකදිවසං ධම්මසභායංභික්ඛූකථංසමුට්ඨාතපසුං– ‘‘ආවුතසො, 

පඨමං තකොකාලිකස්සතුච්ඡභාතවොදුජ්ජාතනො, ඉදානි පතනසසයංනදිත්වා 

පාකතටො ජාත ො’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි

කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, 

භික්ඛතව, තකොකාලිතකො ඉදාතනව නදිත්වා පාකතටො ජාත ො, පුබ්තබපි
නදිත්වාපාකතටොඅතහොසී’’තිවත්වාඅතී ං ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
හිමවන් පතදතසසීහතයොනියංනිබ්බත්තිත්වාබහූනං සීහානංරාජා අතහොසි.
තසො අතනකසීහපරිවාතරො රජ ගුහායං වාසං කප්තපසි.  ස්ස අවිදූතර
එකස්සායගුහාය එතකොසිඞ් ාතලොපිවසති.අතථකදිවසංතදතවවස්සිත්වා
වි ත  සබ්තබ සීහා සීහරාජස්තසව ගුහද්වාතර සන්නිපතිත්වා සීහනාදං
නදන් ා සීහකීළං කීළිංසු. ත සං එවං නදිත්වා කීළනකාතල තසොපි
සිඞ් ාතලොනදති.සීහා ස්සසද්දංසුත්වා‘‘අයංසිඞ් ාතලොඅම්තහහි සද්ධිං
නදතී’’තිලජ්ජි ාතුණ්හීඅතහසුං. ත සංතුණ්හීභූ කාතලතබොධිසත් ස්ස 

පුත්ත ො සීහතපො තකො ‘‘ ා , ඉතම සීහා නදිත්වා සීහකීළං කීළන් ා

එ ස්සසද්දංසුත්වා ලජ්ජායතුණ්හීජා ා, තකොනාතමසඅත් තනොසද්තදන
අත් ානංජානාතපතී’’තිපි රං පුච්ඡන්ත ොපඨමං ාථමාහ– 

43. 

‘‘තකොනුසද්තදනමහ ා, අභිනාතදතිදද්දරං; 

 ංසීහානප්පටිනදන්ති, තකොනාතමතසොමි ාධිභූ’’ති. 
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 ත්ථ අභිනායදති දද්දරන්ති දද්දරං රජ පබ්බ ං එකනාදං කතරොති. 

මි ාධිභූති පි රං ආලපති. අයඤ්තහත්ථ අත්තථො – මි ාධිභූ මි තජට්ඨක
සීහරාජපුච්ඡාමි ං‘‘තකො නාතමතසො’’ති. 

අථස්සවචනංසුත්වාපි ාදුතියං ාථමාහ– 

44. 

‘‘අධතමොමි ජා ානං, සිඞ් ාතලො ා වස්සති; 

ජාතිමස්සජිගුච්ඡන් ා, තුණ්හීසීහාසමච්චතර’’ති. 

 ත්ථ සමච්ෙයරති සන්තිඋපසග් මත් ං, අච්චන්තීතිඅත්තථො, තුණ්හී
හුත්වා නිසීදන්තීති වුත් ං තහොති. තපොත්ථතකසු පන ‘‘සමච්ඡතර’’ති
ලිඛන්ති. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛතව, තකොකාලිතකො ඉදාතනව අත් තනො නාතදන

අත් ානං පාකටං කතරොති, පුබ්තබපි අකාසිතයවා’’ති වත්වා ඉමං
ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා සිඞ් ාතලො

තකොකාලිතකො අතහොසි, සීහතපො තකො රාහුතලො, සීහරාජා පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

දද්දරජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[173] 3. මක්කටජා කවණ්ණනා 

තාතමාණවයකො එතසොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං

කුහකභික්ඛුංආරබ්භකතථසි.වත්ථුපකණ්ණකනිපාත  උද්දා කජාතයක 

(ජා. 1.14.62 ආදතයො) ආවිභවිස්සති.  දා පන සත්ථා ‘‘භික්ඛතව, නායං

භික්ඛු ඉදාතනව කුහතකො, පුබ්තබපි මක්කතටො හුත්වා අග්ගිස්ස කාරණා
තකොහඤ්ඤංඅකාසිතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
එකස්මිං කාසි ාමතක බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො
 ක්කසිලායං සිප්පංඋග් ණ්හිත්වාඝරාවාසංසණ්ඨතපසි.අථස්සබ්රාහ්මණී
එකං පුත් ං විජායිත්වා පුත් ස්ස ආධාවිත්වා පරිධාවිත්වා විචරණකාතල
කාලමකාසි. තබොධිසත්ත ො  ස්සා තප කච්චං කත්වා ‘‘කං තම දානි

ඝරාවාතසන, පුත් ං තහත්වා පබ්බජිස්සාමී’’තිඅස්සුමුඛංඤාතිමිත් වග් ං
පහාය පුත් ංආදාය හිමවන් ං පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා  ත්ථ
වනමූලඵලාහාතරො වාසං කප්තපසි. තසො එකදිවසං වස්සානකාතල තදතව
වස්සන්ත  සාරදාරූනි අග්ගිං ජාතලත්වා විසිබ්බන්ත ො ඵලකත්ථතර

නිපජ්ජි, පුත්ත ොපිස්ස ාපසකුමාරතකොපිතුපාතදසම්බාහන්ත ොව නිසීදි. 
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අතථතකොවනමක්කතටොසීත නපීළියමාතනො ස්සපණ්ණසාලාය ං

අග්ගිං දිස්වා ‘‘සචාහං එත්ථ පවිසිස්සාමි, ‘මක්කතටො මක්කතටො’ති මං

තපොතථත්වා නීහරිස්සන්ති, අග්ගිංවිසිබ්තබතුංනලභිස්සාමි, අත්ථිදානිතම

උපාතයො,  ාපසතවසං  තහත්වා තකොහඤ්ඤං කත්වා පවිසිස්සාමී’’ති
චින්ත ත්වා එකස්ස ම  ාපසස්ස වක්කලානි නිවාතසත්වා පච්ඡිඤ්ච
අඞ්කුසයට්ඨිඤ්ච  තහත්වා පණ්ණසාලද්වාතර එකං  ාලරුක්ඛං නිස්සාය
සංකුටිත ො අට්ඨාසි. ාපසකුමාරතකො ංදිස්වාමක්කටභාවංඅජානන්ත ො
‘‘එතකො මහල්ලක ාපතසො සීත න පීළිත ො අග්ගිං විසිබ්තබතුං ආ ත ො 
භවිස්සතී’’ති පිතු  ාපසස්ස කතථත්වා ‘‘එ ං පණ්ණසාලං පතවතසත්වා
විසිබ්බාතපස්සාමී’’තිචින්ත ත්වාපි රං ආලපන්ත ොපඨමං ාථමාහ– 

45. 

‘‘ ා  මාණවතකොඑතසො,  ාලමූලංඅපස්සිත ො; 

අ ාරකඤ්චිදංඅත්ථි, හන්දතදමස්ස ාරක’’න්ති. 

 ත්ථ මාණවයකොති සත් ාධිවචනං. ත න ‘‘ ා , එතසො එතකො

මාණවතකො සත්ත ො එතකො  ාපතසො’’ති දීතපති. තා මූ ං අපස්සියතොති

 ාලක්ඛන්ධං නිස්සාය ඨිත ො. අ ාරකඤ්චිදං අත් ති ඉදඤ්ච අම්හාකං

පබ්බජි ා ාරංඅත්ථි, පණ්ණසාලංසන්ධායවදති. හන්දාතිවවස්සග් ත්තථ

නිපාත ො. යදමස්ස ාරකන්ති එ ස්ස එකමන්ත  වසනත්ථාය අ ාරකං
තදම. 

තබොධිසත්ත ො පුත් ස්ස වචනං සුත්වා උට්ඨාය පණ්ණසාලද්වාතර 

ඨත්වා ඔතලොතකන්ත ො  ස්ස මක්කටභාවං ඤත්වා ‘‘ ා , මනුස්සානං

නාමනඑවරූපංමුඛං තහොති, මක්කතටොඑස, නයිධපක්තකොසි බ්තබො’’ති
වත්වාදුතියං ාථමාහ– 

46. 

‘‘මාතඛොත්වං ා පක්තකොසි, දූතසයයතනොඅ ාරකං; 

තන ාදිසංමුඛංතහොති, බ්රාහ්මණස්සසුසීලිතනො’’ති. 

 ත්ථ දූයසෙයයනොඅ ාරකන්තිඅයඤ්හිඉධ පවිට්තඨොසමාතනොඉමං
කච්තඡන ක ං පණ්ණසාලං අග්ගිනා වා ඣාතපන්ත ො උච්චාරාදීනි වා 

කතරොන්ත ො දූතසයය. යනතාදිසන්ති ‘‘එ ාදිසං බ්රාහ්මණස්ස සුසීලිතනො

මුඛං න තහොති, මක්කතටො එතසො’’ති වත්වා තබොධිසත්ත ො එකං උම්මුකං

 තහත්වා ‘‘කං එත්ථ තිට්ඨසී’’ති ඛිපිත්වා  ං පලාතපසි. මක්කතටො
වක්කලානි ඡඩ්තඩත්වා රුක්ඛං අභිරුහිත්වා වනසණ්ඩං පාවිසි.
තබොධිසත්ත ො චත් ාතරො බ්රහ්මවිහාතර භාතවත්වා බ්රහ්මතලොකූපත ො
අතහොසි. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

මක්කතටොඅයංකුහකභික්ඛුඅතහොසි,  ාපසකුමාතරොරාහුතලො,  ාපතසොපන 

අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

මක්කටජා කවණ්ණනා තියා. 

[174] 4. දුබ්භියමක්කටජා කණ්ණනා 

අදම්හ යත වාරි පහූතරූපන්ති ඉදං සත්ථා තවළුවතන විහරන්ත ො
තදවදත් ංආරබ්භකතථසි.එකදිවසඤ්හිධම්මසභායංභික්ඛූතදවදත් ස්ස 

අක ඤ්ඤුමිත් දුබ්භිභාවං කතථන් ා නිසීදිංසු. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘න, 

භික්ඛතව, තදවදත්ත ොඉදාතනවඅක ඤ්ඤූමිත් දුබ්භී, පුබ්තබපිඑවරූතපො
අතහොසී’’තිවත්වාඅතී ං ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
එකස්මිංකාසි ාමතකබ්රාහ්මණකුතලනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්ත ොඝරාවාසං 
සණ්ඨතපසි.  ස්මිං පන සමතය කාසිරට්තඨ වත් නිමහාමග්ත  එතකො

 ම්භීතරො උදපාතනො තහොති අතනො රණීතයො තිරච්ඡානානං, 
මග් ප්පටිපන්නා පුඤ්ඤත්ථිකා මනුස්සා දීඝරජ්ජුතකන වාරතකන උදකං
උස්සිඤ්චිත්වා එකස්සා තදොණියා පූතරත්වා තිරච්ඡානානං පානීයං තදන්ති.

 ස්ස සාමන් ත ො මහන් ං අරඤ්ඤං,  ත්ථ බහූ මක්කටා වසන්ති. අථ

 ස්මිං මග්ත  ද්තව තීණි දිවසානි මනුස්සසඤ්චාතරො පච්ඡිජ්ජි, තිරච්ඡානා
පානීයං න ලභිංසු. එතකො මක්කතටො පිපාසාතුතරො හුත්වා පානීයං
පරිතයසන්ත ො උදපානස්ස සන්තිතක විචරති. තබොධිසත්ත ො තකනචිතදව
කරණීතයන  ං මග් ං පටිපජ්ජිත්වා  ත්ථ  ච්ඡන්ත ො පානීයං
උත් ාතරත්වා පිවිත්වා හත්ථපාතද තධොවිත්වා ඨිත ො  ං මක්කටං අද්දස. 
අථස්ස පිපාසි භාවං ඤත්වා පානීයං උස්සිඤ්චිත්වා තදොණියං ආකරිත්වා

අදාසි, දත්වා ච පන ‘‘විස්සමිස්සාමී’’ති එකස්මිං රුක්ඛමූතල නිපජ්ජි.
මක්කතටොපානීයං පිවිත්වා අවිදූතරනිසීදිත්වාමුඛමක්කටිකංකතරොන්ත ො
තබොධිසත් ං භිංසාතපසි. තබොධිසත්ත ො  ස්ස  ං කරියං දිස්වා ‘‘අතර

දුට්ඨමක්කට, අහං වපිපාසි ස්ස කලන් ස්සබහුං පානීයංඅදාසිං, ඉදානි

ත්වං මය්හං මුඛමක්කටිකං කතරොසි, අතහො පාපජනස්ස නාම කත ො
උපකාතරොනිරත්ථතකො’’තිවත්වාපඨමං  ාථමාහ– 

47. 

‘‘අදම්හ ත වාරිපහූ රූපං, ඝම්මාභි ත් ස්ස පිපාසි ස්ස; 

තසො දානි පිත්වාන කරිඞ්කතරොසි, අසඞ් තමො පාපජතනන 
තසතයයො’’ති. 

 ත්ථ යසො දානි පිත්වාන කිරිඞ්කයරොසීති තසො ඉදානි ත්වං මයා
දින්නපානීයං පිවිත්වා මුඛමක්කටිකං කතරොන්ත ො ‘‘කරි කරී’’ති සද්දං
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කතරොසි. අසඞ් යමොපාපජයනනයසයෙයොතිපාපජතනනසද්ධිං සඞ් තමො

නතසතයයො, අසඞ් තමොවතසතයයොති. 

 ං සුත්වා තසො මිත් දුබ්භී මක්කතටො ‘‘ත්වං ‘එත් තකනතව ං

නිට්ඨි ’න්ති සඤ්ඤං කතරොසි, ඉදානි ත  සීතස වච්චං පාත ත්වා
 මිස්සාමී’’තිවත්වාදුතියං ාථමාහ– 

48. 

‘‘තකොත සුත ොවාදිට්තඨොවා, සීලවානාමමක්කතටො; 

ඉදානිතඛො ංඔහච්ඡං, එසාඅස්මාකධම්ම ා’’ති. 

 ත්රායං සඞ්තඛපත්තථො – තභො බ්රාහ්මණ, ‘‘මක්කතටො
ක ගුණජානනතකො ආචාරසම්පන්තනො සීලවා නාම අත් ’’ති කහං  යා

සුත ොවාදිට්තඨොවා, ඉදානිතඛොඅහං ං ඔහච්ඡංවච්චංත සීතසකත්වා

පක්කමිස්සාමි, අස්මාකඤ්හි මක්කටානං නාම එසා ධම්ම ා අයං

ජාතිසභාතවො, යදිදංඋපකාරකස්සසීතසවච්චංකා බ්බන්ති. 

 ං සුත්වා තබොධිසත්ත ො උට්ඨාය  න්තුං ආරභි. මක්කතටො 
 ඞ්ඛණඤ්තඤවඋප්පතිත්වාසාඛායංනිසීදිත්වාඔලම්බකංඔ රන්ත ොවිය
 ස්සසීතස වච්චංපාත ත්වාවිරවන්ත ොවනසණ්ඩංපාවිසි.තබොධිසත්ත ො
න්හත්වාඅ මාසි. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනවතදවදත්ත ො, පුබ්තබපිමයාක ගුණං
න ජානාසිතයවා’’ති වත්වා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි – ‘‘ දා මක්කතටො තදවදත්ත ො අතහොසි, බ්රාහ්මතණො පන
අහතමව අතහොසි’’න්ති. 

දුබ්භියමක්කටජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[175] 5. ආදිච්චුපට්ඨානජා කවණ්ණනා 

සබ්යබසු කිර භූයතසූති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං
කුහකභික්ඛුං ආරබ්භකතථසි.වත්ථුතහට්ඨාකථි සදිසතමව. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
කාසිරට්තඨ බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො  ක්කසිලායං 
සබ්බසිප්පානි උග් ණ්හිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච
සමාපත්තිතයො ච නිබ්බත්ත ත්වා මහාපරිවාතරො  ණසත්ථා හුත්වා
හිමවන්ත  වාසං කප්තපසි. තසො  ත්ථ චිරං වසිත්වා
තලොණම්බිලතසවනත්ථායපබ්බ ාඔරුය්හපච්චන්ත එකං ාමංනිස්සාය 

පණ්ණසාලායං වාසං උප ඤ්ඡි. අතථතකො තලොලමක්කතටො ඉසි තණ 

භික්ඛාචාරං ත අස්සමපදංආ න්ත්වාපණ්ණසාලාඋත්තිණ්ණාකතරොති, 
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පානීයඝතටසු උදකං ඡඩ්තඩති, කුණ්ඩිකං භින්දති, අග්ගිසාලායං වච්චං
කතරොති.  ාපසා වස්සං වසිත්වා ‘‘ඉදානි හිමවන්ත ො පුප්ඵඵලසමිද්තධො

රමණීතයො,  ත්තථව  මිස්සාමා’’ති පච්චන්  ාමවාසිතක ආපුච්ඡිංසු.

මනුස්සා ‘‘ස්තව, භන්ත , මයං භික්ඛං  තහත්වා අස්සමපදංආ මිස්සාම, 
 ං පරිභුඤ්ජිත්වාව  මිස්සථා’’ති වත්වා දුතියදිවතස පහූ ං 
ඛාදනීයතභොජනීයං  තහත්වා  ත්ථ අ මංසු.  ං දිස්වා තසො මක්කතටො

චින්ත සි – ‘‘තකොහඤ්ඤං කත්වා මනුස්තස ආරාතධත්වා මය්හම්පි
ඛාදනීයතභොජනීයං ආහරාතපස්සාමී’’ති. තසො  ාපසචරණං චරන්ත ො විය
සීලවා විය ච හුත්වා  ාපසානං අවිදූතර සූරියං නමස්සමාතනො අට්ඨාසි.

මනුස්සා  ං දිස්වා ‘‘සීලවන් ානං සන්තිතක වසන් ා සීලවන් ා
තහොන්තී’’තිවත්වාපඨමං ාථමාහ– 

49. 

‘‘සබ්තබසුකරභූත සු, සන්තිසීලසමාහි ා; 

පස්සසාඛමි ංජම්මං, ආදිච්චමුපතිට්ඨතී’’ති. 

 ත්ථ සන්ති සී සමාහි සතාති සීතලන සමන්නා  ා සංවිජ්ජන්ති, 

සීලවන් ාචසමාහි ාචඑකග් චිත් ාසංවිජ්ජන්තීතිපි අත්තථො. ජම්මන්ති

ලාමකං. ආදිච්ෙමුපතිට්ඨතීතිසූරියංනමස්සමාතනොතිට්ඨති. 

එවං ත  මනුස්තස  ස්ස ගුණං කතථන්ත  දිස්වා තබොධිසත්ත ො 

‘‘තුම්තහ ඉමස්ස තලොලමක්කටස්ස සීලාචාරං අජානිත්වා අවත්ථුස්මිංතයව
පසන්නා’’ති වත්වාදුතියං ාථමාහ– 

50. 

‘‘නාස්ස සීලංවිජානාථ, අනඤ්ඤායපසංසථ; 

අග්ගිහුත් ඤ්චඋහන්නං, ද්තවචභින්නාකමණ්ඩලූ’’ති. 

 ත්ථ අනඤ්ඤාොති අජානිත්වා. උහන්නන්ති ඉමිනා පාපමක්කතටන

ඌහදං. කමණ්ඩලූති කුණ්ඩිකා. ‘‘ද්තව ච කුණ්ඩිකා ත න භින්නා’’ති 

එවමස්සඅගුණංකතථසි. 

මනුස්සා මක්කටස්ස කුහකභාවං ඤත්වා තලඩ්ඩුඤ්ච යට්ඨිඤ්ච 
 තහත්වා තපොතථත්වා පලාතපත්වා ඉසි ණස්ස භික්ඛං අදංසු. ඉසතයොපි
හිමවන් තමව  න්ත්වාඅපරිහීනජ්ඣානාබ්රහ්මතලොකපරායණාඅතහසුං. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

මක්කතටොඅයංකුහතකොභික්ඛුඅතහොසි, ඉසි තණොබුද්ධපරිසා,  ණසත්ථා 
පනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

ආදිච්චුපට්ඨානජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 
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[176] 6. කළායමුට්ඨිජා කවණ්ණනා 

බාය ො වතාෙං දුමසාෙය ොෙයරොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
තකොසලරාජානං ආරබ්භ කතථසි. එකස්මිඤ්හි සමතය වස්සකාතල
තකොසලරඤ්තඤොපච්චන්ත ොකුපි. ත්ථඨි ා තයොධාද්තවතීණියුද්ධානි
කත්වාපච්චත්ථිතකඅභිභවිතුංඅසක්තකොන් ාරඤ්තඤො සාසනංතපතසසුං.
රාජා අකාතල වස්සාතනතයව නික්ඛමිත්වා තජ වනසමීතප ඛන්ධාවාරං 

බන්ධිත්වා චින්ත සි – ‘‘අහං අකාතල නික්ඛන්ත ො, කන්දරපදරාදතයො

උදකපූරා, දුග් තමො මග්ත ො, සත්ථාරං උපසඞ්කමිස්සාමි, තසො මං ‘කහං

 ච්ඡසි, මහාරාජා’තිපුච්ඡිස්සති, අථාහංඑ මත්ථංආතරොතචස්සාමි, නතඛො

පන මං සත්ථා සම්පරායිතකතනවත්තථන අනුග් ණ්හාති, 

දිට්ඨධම්මිතකනාපිඅනුග් ණ්හාතිතයව,  ස්මිංසතචතම මතනන අවුඩ්ඪි

භවිස්සති, ‘අකාතලො, මහාරාජා’තිවක්ඛති.සතචපනවුඩ්ඩිභවිස්සති, තුණ්හී
භවිස්සතී’’ති. තසො තජ වනං පවිසිත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා එකමන් ං 

නිසීදි. සත්ථා ‘‘හන්දකුත ොනුත්වං, මහාරාජ, ආ ච්ඡසි දිවා දිවස්සා’’ති 

පුච්ඡි. ‘‘භන්ත , අහං පච්චන් ං වූපසතමතුං නික්ඛන්ත ො ‘තුම්තහ

වන්දිත්වා  මිස්සාමී’ති ආ ත ොම්හී’’ති. සත්ථා ‘‘පුබ්තබපි, මහාරාජ, 
රාජාතනො තසනාය අබ්භුග් ච්ඡමානාය පණ්ඩි ානං කථං සුත්වා අකාතල
අබ්භුග් මනංනාම න මිංසූ’’තිවත්වාත නයාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
 ස්ස අත්ථධම්මානුසාසතකො සබ්බත්ථකඅමච්තචො අතහොසි. අථ රඤ්තඤො
පච්චන්ත  කුපිත  පච්චන් තයොධා පණ්ණං තපතසසුං. රාජා වස්සකාතල

නික්ඛමිත්වා උයයාතන ඛන්ධාවාරං බන්ධි, තබොධිසත්ත ො රඤ්තඤො
සන්තිතකඅට්ඨාසි. ස්මිංඛතණඅස්සානංකළාතය තසතදත්වාආහරිත්වා
තදොණියං පක්ඛිපිංසු. උයයාතන මක්කතටසු එතකො මක්කතටො රුක්ඛා 
ඔ රිත්වා  ත ො කළාතය  තහත්වා මුඛං පූතරත්වා හත්තථහිපි  තහත්වා

උප්පතිත්වා රුක්තඛනිසීදිත්වාඛාදිතුංආරභි, අථස්සඛාදමානස්සහත්ථතකො
එතකො කළාතයො භූමියං පති. තසො මුතඛන ච හත්තථහි ච  හිත  සබ්තබ 
කළාතය ඡඩ්තඩත්වා රුක්ඛා ඔරුය්හ තමවකළායං ඔතලොතකන්ත ො  ං
කළායං අදිස්වාව පුන රුක්ඛං අභිරුහිත්වා අඩ්තඩ සහස්සපරාජිත ො විය
තසොචමාතනොදුම්මුතඛොරුක්ඛසාඛායංනිසීදි. රාජාමක්කටස්සකරියංදිස්වා

තබොධිසත් ංආමන්ත ත්වා ‘‘පස්සථ, කංනාතම ංමක්කතටනක ’’න්ති

පුච්ඡි. තබොධිසත්ත ො ‘‘මහාරාජ, බහුං අනවතලොතකත්වා අප්පං
ඔතලොතකත්වා දුබ්බුද්ධිතනො බාලා එවරූපං කතරොන්තිතයවා’’ති වත්වා
පඨමං ාථමාහ– 

51. 

‘‘බාතලො ව ායං දුමසාඛත ොචතරො, පඤ්ඤා ජනින්ද නයිමස්ස

විජ්ජති; 

කළායමුට්ඨිංඅවකරියතකවලං, එකංකළායංපති ං තවසතී’’ති. 
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පටුන 

 ත්ථ දුමසාෙය ොෙයරොති මක්කතටො. තසො හි දුමසාඛාසු ත ොචරං

 ණ්හාති, සාව අස්ස ත ොචතරො සඤ්චරණභූමිභූ ා,  ස්මා 

‘‘දුමසාඛත ොචතරො’’ති වුච්චති. ජනින්දාති රාජානං ආලපති. රාජා හි

පරමිස්සරභාතවන ජනස්ස ඉන්තදොති ජනින්තදො. කළාෙමුට්ඨින්ති

චණකමුට්ඨිං. ‘‘කාළරාජමාසමුට්ඨි’’න්තිපි වදන්තිතයව. අවකිරිොති

අවකරිත්වා. යකව න්ති සබ්බං.  යවසතීති භූමියං පති ං එකතමව
පරිතයසති. 

එවං වත්වා පුන තබොධිසත්ත ො  ං උපසඞ්කමිත්වා රාජානං
ආමන්ත ත්වාදුතියං ාථමාහ– 

52. 

‘‘එවතමවමයංරාජ, තයචඤ්තඤඅතිතලොභිතනො; 

අප්තපනබහුංජියයාම, කළාතයතනවවානතරො’’ති. 

 ත්රායං සඞ්තඛපත්තථො – මහාරාජ, එවතමව මයඤ්ච තය චඤ්තඤ 
තලොභාභිභූ ා ජනා සබ්තබපි අප්තපන බහුං ජිය්යාම. මයඤ්හි එ රහි
අකාතල වස්සානසමතය මග් ං  ච්ඡන් ා අප්පකස්ස අත්ථස්ස කාරණා

බහුකාඅත්ථාපරිහායාම. කළායෙයනවවානයරොතියථාඅයංවානතරොඑකං

කළායංපරිතයසමාතනොත තනතකන කළාතයනසබ්බකළාතයහිපරිහීතනො, 
එවං මයම්පි අකාතලන කන්දරපදරාදීසු පූතරසු  ච්ඡමානා අප්පමත් කං
අත්ථංපරිතයසමානාබහූහි හත්ථිවාහනඅස්සවාහනාදීහිතචවබලකාතයනච
පරිහායිස්සාම. ස්මාඅකාතල න්තුංන වට්ටතීතිරඤ්තඤොඔවාදංඅදාසි. 

රාජා  ස්ස කථං සුත්වා  ත ො නිවත්තිත්වා බාරාණසිතමව පාවිසි. 
තචොරාපි ‘‘රාජා කර තචොරමද්දනං කරිස්සාමීති න රා නික්ඛන්ත ො’’ති
සුත්වා පච්චන් ත ොපලායිංසු.පච්චුප්පන්තනපිතචොරා ‘‘තකොසලරාජාකර
නික්ඛන්ත ො’’ති සුත්වා පලායිංසු. රාජා සත්ථු ධම්මතදසනං සුත්වා
උට්ඨායාසනාවන්දිත්වා පදක්ඛිණංකත්වාසාවත්ථිතමවපාවිසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

රාජාආනන්තදොඅතහොසි, පණ්ඩි ාමච්තචොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

කළායමුට්ඨිජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[177] 7. තින්දුකජා කවණ්ණනා 

 නුහත්ථක ායපහීතිඉදංසත්ථාතජ වතන විහරන්ත ොපඤ්ඤාපාරමිං

ආරබ්භකතථසි.සත්ථාහි මහායබොධිජාතයක (ජා.2.18.124 ආදතයො) විය 

උමඞ් ජාතයක (ජා.2.22.590ආදතයො)වියචඅත් තනොපඤ්ඤායවණ්ණං 

වණ්ණි ංසුත්වා ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව ථා ත ො පඤ්ඤවා, පුබ්තබපි
පඤ්ඤවා උපායකුසතලොතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 
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අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො
වානරතයොනියං නිබ්බත්තිත්වා අසීතිසහස්සවානර ණපරිවාතරො 
හිමවන් පතදතස වාසංකප්තපසි.  ස්සාසන්තන එතකො පච්චන්  ාමතකො

කදාචි වසති, කදාචි උබ්බසති.  ස්ස පන  ාමස්ස මජ්තඣ

සාඛාවිටපසම්පන්තනො මධුරඵතලො එතකො තින්දුකරුක්තඛො අත්ථි, 
වානර තණොඋබ්බසි කාතලආ න්ත්වා ස්ස ඵලානිඛාදති. අථාපරස්මිං
ඵලවාතර තසො  ාතමො පුන ආවාතසො අතහොසි දළ්හපරික්ඛිත්ත ො

ද්වාරයුත්ත ො, තසොපිරුක්තඛො ඵලභාරනමි සාතඛො අට්ඨාසි. වානර තණො

චින්ත සි – ‘‘මයං පුබ්තබ අසුක ාතම තින්දුකඵලානි ඛාදාම, ඵලිත ො නු

තඛො තසො එ රහි රුක්තඛො, උදාහු තනො, ආවසිත ො තසො  ාතමො, උදාහු
තනො’’ති. එවඤ්ච පනචින්ත ත්වා ‘‘ ච්ඡ ඉමං පවත්තිං ජානාහී’’ති එකං 
වානරං තපතසසි. තසො  න්ත්වා රුක්ඛස්ස ච ඵලි භාවං  ාමස්ස ච
 ාළ්හවාසභාවංඤත්වා ආ න්ත්වාවානරානංආතරොතචසි. 

වානරා ස්සඵලි භාවංසුත්වා‘‘මධුරානිතින්දුකඵලානි ඛාදිස්සාමා’’ති
උස්සාහජා ා වානරින්දස්ස  මත්ථං ආතරොතචසුං. වානරින්තදො ‘‘ ාතමො 

ආවාතසො අනාවාතසො’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආවාතසො, තදවා’’ති. ‘‘ත න හි න

 න් බ්බං. මනුස්සා හි බහුමායා තහොන්තී’’ති. ‘‘තදව, මනුස්සානං
පටිසල්ලානතවලාය අඩ්ඪරත් සමතය ඛාදිස්සාමා’’ති බහූ  න්ත්වා
වානරින්දංසම්පටිච්ඡාතපත්වාහිමවන් ාඔ රිත්වා  ස්ස ාමස්සඅවිදූතර
මනුස්සානං පටිසල්ලානකාලං ආ මයමානා මහාපාසාණපිට්තඨ සයිත්වා
මජ්ඣිමයාතම මනුස්තසසු නිද්දං ඔක්කමන්ත සු රුක්ඛං ආරුය්හ ඵලානි 
ඛාදිංසු. අතථතකො පුරිතසො සරීරකච්තචන ත හා නික්ඛමිත්වා
 ාමමජ්ඣ ත ො වානතර දිස්වා මනුස්සානං ආචික්ඛි. බහූ මනුස්සා
ධනුකලාපං සන්නය්හිත්වා නානාවුධහත්ථා තලඩ්ඩුදණ්ඩාදීනි ආදාය
‘‘පභා ායරත්තියාවානතර  ණ්හිස්සාමා’’තිරුක්ඛංපරිවාතරත්වාඅට්ඨංසු.
අසීතිසහස්සවානරාමනුස්තස දිස්වාමරණභය ජ්ජි ා‘‘නත්ථිතනොඅඤ්ඤං
පටිස්සරණං අඤ්ඤත්ර වානරින්තදනා’’ති  ස්ස සන්තිකං  න්ත්වා පඨමං
 ාථමාහංසු– 

53. 

‘‘ධනුහත්ථකලාතපහි, තනත්තිංසවරධාරිභි; 

සමන් ාපරිකණ්ණම්හ, කථංතමොක්තඛොභවිස්සතී’’ති. 

 ත්ථ  නුහත්ථක ායපහීති ධනුකලාපහත්තථහි, ධනූනි තචව

සරකලාතප ච  තහත්වා ඨිත හීති අත්තථො. යනත්තිංසවර ාරිභීති

තනත්තිංසා වුච්චන්ති ඛග් ා, උත් මඛග් ධාරීහීති අත්තථො. 

පරිකිණ්ණම්හාතිපරිවාරි ම්හ. කථන්ති තකනනුතඛොඋපාතයනඅම්හාකං
තමොක්තඛොභවිස්සතීති. 
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ත සං කථංසුත්වාවානරින්තදො‘‘මාභායිත්ථ, මනුස්සානාමබහුකච්චා, 

අජ්ජපි මජ්ඣිමයාතමො වත් ති, අපි නාම ත සං ‘අම්තහ මාතරස්සාමා’ති
පරිවාරි ානං ඉමස්ස කච්චස්ස අන් රායකරං අඤ්ඤං කච්චං 
උප්පජ්තජයයා’’තිවානතරසමස්සාතසත්වාදුතියං ාථමාහ– 

54. 

‘‘අප්තපවබහුකච්චානං, අත්තථොජාතයථතකොචිනං; 

අත්ථිරුක්ඛස්සඅච්ඡින්නං, ඛජ්ජථඤ්තඤව තින්දුක’’න්ති. 

 ත්ථ නන්තිනිපා මත් ං, අප්තපව බහුකච්චානංමනුස්සානංඅඤ්තඤො

තකොචි අත්තථො උප්පජ්තජයයාති අයතමතවත්ථ අත්තථො. අත්ථි රුක්ෙස්ස

අච්ඡින්නන්ති ඉමස්ස රුක්ඛස්ස ඵලානං ආකඩ්ඪනපරිකඩ්ඪනවතසන

අච්ඡින්නං බහු ඨානං අත්ථි. ෙජ්ජථඤ්යඤව තින්දුකන්ති තින්දුකඵලං

ඛජ්ජථඤ්තඤව.තුම්තහහියාව තකනතවොඅත්තථො අත්ථි,  ත් කංඛාදථ, 
අම්හාකංපහරණකාලංජානිස්සාමාති. 

එවං මහාසත්ත ො කපි ණං සමස්සාතසසි. එත් කඤ්හි අස්සාසං
අලභමානා සබ්තබපි ත  ඵලිත න හදතයන ජීවි ක්ඛයං පාපුතණයුං.
මහාසත්ත ො පන එවං වානර ණං අස්සාතසත්වා ‘‘සබ්තබ වානතර
සමාතනථා’’තිආහ.සමාතනන් ා ස්සභාගිතනයයංතසනකං නාමවානරං

අදිස්වා‘‘තසනතකොනා ත ො’’තිආතරොතචසුං.‘‘සතචතසනතකොනා ත ො, 

තුම්තහ මා භායිත්ථ, ඉදානි තවො තසො තසොත්ථිංකරිස්සතී’’ති. තසනතකොපි
තඛො වානර ණස්ස මනකාතලනිද්දායිත්වාපච්ඡාපබුද්තධොකඤ්චිඅදිස්වා
පදානුපදිතකො හුත්වා ආ ච්ඡන්ත ො මනුස්තස දිස්වා ‘‘වානර ණස්ස භයං
උප්පන්න’’න්ති ඤත්වා එකස්මිං පරියන්ත  ත තහ අග්ගිං ජාතලත්වා
සුත් ං කන් න්තියා මහල්ලකත්ථියා සන්තිකං  න්ත්වා තඛත් ං
 ච්ඡන්ත ො  ාමදාරතකො විය එකං උම්මුකං  තහත්වා උපරිවාත  ඨත්වා
 ාමංපදීතපසි.මනුස්සාමක්කතටඡඩ්තඩත්වා අග්ගිංනිබ්බාතපතුංඅ මංසු.
වානරාපලායන් ාතසනකස්සත්ථායඑතකකංඵලං තහත්වා පලායිංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

භාගිතනතයයො තසනතකො මහානාතමො සක්තකො අතහොසි, වානර තණො

බුද්ධපරිසා, වානරින්තදොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

තින්දුකජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[178] 8. කච්ඡපජා කවණ්ණනා 

ජනිත්තං යම භවිත්තං යමති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං
අහිවා කතරො මුත් ං ආරබ්භ කතථසි. සාවත්ථියං කර එකස්මිං කුතල

අහිවා කතරොත ො උප්පජ්ජි. මා ාපි තරො පුත් ං ආහංසු – ‘‘ ා , මා

ඉමස්මිංත තහ වස, භිත්තිංභින්දිත්වාපලායිත්වායත්ථකත්ථචි න්ත්වා
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ජීවි ංරක්ඛ, පච්ඡාආ න්ත්වාඉමස්මිංනාමඨාතනමහානිධානංඅත්ථි,  ං
උද්ධරිත්වාකුටුම්බං සණ්ඨතපත්වාසුතඛනජීතවයයාසී’’ති.පුත්ත ොත සං
වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා භිත්තිං භින්දිත්වා පලායිත්වා අත් තනො තරොත 
වූපසන්ත  ආ න්ත්වා මහානිධානං උද්ධරිත්වා කුටුම්බං සණ්ඨතපත්වා
ඝරාවාසං වසි. තසො එකදිවසං සප්පිත ලාදීනි තචව වත්ථච්ඡාදනාදීනි ච
 ාහාතපත්වා තජ වනං  න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වානිසීදි. සත්ථා ත න
සද්ධිං පටිසන්ථාරං කත්වා ‘‘තුම්හාකං ත තහ අහිවා කතරොත ො

උප්පන්තනොති අස්සුම්හ, කන්ති කත්වා මුත්ත ොසී’’ති පුච්ඡි, තසො  ං

පවත්තිං ආචික්ඛි. සත්ථා ‘‘පුබ්තබපි තඛො, උපාසක, භතය උප්පන්තන
අත් තනො වසනට්ඨාතන ආලයං කත්වා අඤ්ඤත්ථ අ  ා ජීවි ක්ඛයං

පාපුණිංසු, අනාලයං පනකත්වා අඤ්ඤත්ථ   ා ජීවි ං ලභිංසූ’’ති වත්වා
ත නයාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
කාසි ාමතක කුම්භකාරකුතල නිබ්බත්තිත්වා කුම්භකාරකම්මං කත්වා
පුත් දාරං තපොතසසි.  දා පන බාරාණසියං මහානදියා සද්ධිං එකාබද්තධො
මහාජා ස්සතරො අතහොසි. තසො බහුඋදකකාතල නදියා සද්ධිං එතකොදතකො

තහොති, උදතක මන්දීභූත  විසුං තහොති. මච්ඡකච්ඡපා පන ‘‘ඉමස්මිං

සංවච්ඡතර සුවුට්ඨිකා භවිස්සති, ඉමස්මිං සංවච්ඡතර දුබ්බුට්ඨිකා’’ති
ජානන්ති. අථ  ස්මිං සතර නිබ්බත් මච්ඡකච්ඡපා ‘‘ඉමස්මිං සංවච්ඡතර
දුබ්බුට්ඨිකාභවිස්සතී’’තිඤත්වා උදකස්සඑකාබද්ධකාතලතයව ම්හාසරා
නික්ඛමිත්වා නදිං අ මිංසු. එතකො පන කච්ඡතපො ‘‘ඉදං තම ජා ට්ඨානං

වඩ්ඪි ට්ඨානං, මා ාපිතූහි වසි ට්ඨානං, න සක්තකොමි ඉමං ජහිතු’’න්ති

නදිං න අ මාසි. අථ නිදාඝසමතය  ත්ථ උදකං ඡිජ්ජි, තසො කච්ඡතපො
තබොධිසත් ස්සමත්තික හණට්ඨාතනභූමිංඛණිත්වාපාවිසි. තබොධිසත්ත ො
‘‘මත්තිකං තහස්සාමී’’ති ත්ථ න්ත්වාමහාකුද්දාතලනභූමිංඛණන්ත ො 
කච්ඡපස්ස පිට්ඨිං භින්දිත්වා මත්තිකපිණ්ඩං විය කුද්දාතලතනව නං
උද්ධරිත්වා ථතල පාත සි. තසො තවදනාප්පත්ත ො හුත්වා ‘‘වසනට්ඨාතන
ආලයං ජහිතුං අසක්තකොන්ත ො එවං විනාසං පාපුණි’’න්ති වත්වා
පරිතදවමාතනොඉමා ාථාඅතවොච– 

55. 

‘‘ජනිත් ංතමභවිත් ංතම, ඉතිපඞ්තකඅවස්සයිං; 

 ංමංපඞ්තකොඅජ්ඣභවි, යථාදුබ්බලකං ථා; 

 ං ංවදාමිභග් ව, සුතණොහිවචනංමම. 

56. 

‘‘ ාතමවායදිවාරඤ්තඤ, සුඛංයත්රාධි ච්ඡති; 

 ංජනිත් ංභවිත් ඤ්ච, පුරිසස්සපජානත ො; 

යම්හිජීතව ම්හි ච්තඡ, නනිතක හත ොසියා’’ති. 
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පටුන 

 ත්ථ ජනිත්තං යම භවිත්තං යමති ඉදං මම ජා ට්ඨානං, ඉදං මම

වඩ්ඪි ට්ඨානං. ඉති පඞ්යක අවස්සයින්ති ඉමිනා කාරතණනාහං ඉමස්මිං

කද්දතම අවස්සයිං නිපජ්ජිං, වාසං කප්තපසින්ති අත්තථො. අජ් භවීති

අධිඅභවිවිනාසංපාතපසි. භග් වාතිකුම්භකාරංආලපති.කුම්භකාරානඤ්හි 

නාමත ොත් පඤ්ඤත්ති එසා, යදිදං භග් වාති. සුෙන්ති 

කායිකතච සිකස්සාදං. තං ජනිත්තං භවිත්තඤ්ොති  ං ජා ට්ඨානඤ්ච

වඩ්ඪි ට්ඨානඤ්ච. ‘‘ජානිත් ං භාවිත් ’’න්ති දීඝවතසනපි පාතඨො, 

තසොතයවත්තථො. පජානයතොති අත්ථානත්ථං කාරණාකාරණං ජානන් ස්ස. 

න නියකතහයතො සිොති නිතකත  ආලයං කත්වා අඤ්ඤත්ථ අ න්ත්වා

නිතකත නහත ො, එවරූපංමරණදුක්ඛංපාපිත ොනභතවයයාති. 

එවං තසො තබොධිසත්ත න සද්ධිං කතථන්ත ො කාලමකාසි.
තබොධිසත්ත ො  ං  තහත්වා සකල ාමවාසිතනො සන්නිපා ාතපත්වා ත 

මනුස්තස ඔවදන්ත ො එවමාහ – ‘‘පස්සථ ඉමං කච්ඡපං, අයං අඤ්තඤසං
මච්ඡකච්ඡපානං මහානදිං  මනකාතල අත් තනො වසනට්ඨාතන ආලයං
ඡින්දිතුංඅසක්තකොන්ත ො ත හිසද්ධිං අ න්ත්වාමමමත්තික හණට්ඨානං
පවිසිත්වානිපජ්ජි.අථස්සාහංමත්තිකං  ණ්හන්ත ොමහාකුද්දාතලනපිට්ඨිං

භින්දිත්වාමත්තිකපිණ්ඩංවියනංථතල පාත සිං, අයංඅත් නාක කම්මං
සරිත්වා ද්වීහි  ාථාහි පරිතදවිත්වා කාලමකාසි. එවතමස අත් තනො

වසනට්ඨාතන ආලයං කත්වා මරණං පත්ත ො, තුම්තහපි මා ඉමිනා

කච්ඡතපන සදිසා අහුවත්ථ, ඉත ො පට්ඨාය ‘මය්හං රූපං මය්හං සද්තදො
මය්හං  න්තධො මය්හං රතසො මය්හං තඵොට්ඨබ්තබො මය්හං පුත්ත ො මය්හං
ධී ා මය්හං දාසදාසිපරිච්තඡතදො මය්හං හිරඤ්ඤසුවණ්ණ’න්ති

 ණ්හාවතසනඋපතභො වතසනමා ණ්හිත්ථ, එකතකොතවසසත්ත ොතීසු 

භතවසු පරිවත් තී’’ති. එවං බුද්ධලීලාය මහාජනස්ස ඔවාදමදාසි, තසො
ඔවාතදො සකලජම්බුදීපංපත්ථරිත්වාසට්ඨිමත් ානිවස්සසහස්සානිඅට්ඨාසි.
මහාජතනො තබොධිසත් ස්ස ඔවාතද ඨත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා

ආයුපරිතයොසාතන සග් පුරං පූතරසි, තබොධිසත්ත ොපි  තථව පුඤ්ඤානි
කත්වාසග් පුරංපූතරසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන තසො කුලපුත්ත ො තසො ාපත්තිඵතල

පතිට්ඨාසි. ‘‘ දාකච්ඡතපො ආනන්තදොඅතහොසි, කුම්භකාතරොපනඅහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

කච්ඡපජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[179] 9. ස ධම්මජා කවණ්ණනා 

තඤ්ෙ අප්පන්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකවීසතිවිධං
අතනසනං ආරබ්භකතථසි.එකස්මිඤ්හිකාතලබහූභික්ඛූතවජ්ජකම්තමන
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පටුන 

දූ කම්තමන පහිණකම්තමන ජඞ්ඝතපසනිතකන පිණ්ඩපටිපිණ්තඩනාති
එවරූපාය එකවීසතිවිධාය අතනසනාය ජීවිකං කප්තපසුං. සා 

සායකතජාතයක (ජා. 1.2.173-174) ආවිභවිස්සති. සත්ථා ත සං  ථා
ජීවිකකප්පනභාවං ඤත්වා ‘‘එ රහි තඛො බහූ භික්ඛූ අතනසනාය ජීවිකං 

කප්තපන්ති, ත පනඑවංජීවිකංකප්තපත්වායක්ඛත් භාවාතප ත් භාවා

න මුච්චිස්සන්ති, ධුරත ොණාහුත්වාවනිබ්බත්තිස්සන්ති, නිරතයපටිසන්ධිං 

 ණ්හිස්සන්ති, එත සංහි ත්ථායසුඛත්ථාය අත් ජ්ඣාසයං සකපටිභානං
එකං ධම්මතදසනං කතථතුං වට්ටතී’’ති භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපා ාතපත්වා

‘‘න, භික්ඛතව, එකවීසතිවිධාය අතනසනාය පච්චයා උප්පාතද බ්බා.
අතනසනාය හි උප්පන්තනො පිණ්ඩපාත ො ආදිත් තලොහගුළසදිතසො
හලාහලවිසූපතමො. අතනසනා හි නාතමසා බුද්ධපච්තචකබුද්ධසාවතකහි
 රහි බ්බාපටිකුට්ඨා.අතනසනාය උප්පන්නංපිණ්ඩපා ංභුඤ්ජන් ස්සහි
හාතසො වා තසොමනස්සං වා නත්ථි. එවං උප්පන්තනො හි පිණ්ඩපාත ො මම

සාසතන චණ්ඩාලස්ස උච්ඡිට්ඨතභොජනසදිතසො,  ස්ස පරිතභොත ො
ස ධම්මමාණවස්ස චණ්ඩාලුච්ඡිට්ඨභත් පරිතභොත ො වියතහොතී’’ති වත්වා 
අතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
චණ්ඩාලතයොනියං නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො තකනචිතදව කරණීතයන
පාතථයය ණ්ඩුතල ච භත් පුටඤ්ච  තහත්වා මග් ං පටිපජ්ජි.  ස්මිඤ්හි
කාතල බාරාණසියං එතකො මාණතවො අත්ථි ස ධම්තමො නාම
උදිච්චබ්රාහ්මණමහාසාලකුතල නිබ්බත්ත ො. තසොපි තකනචිතදව 

කරණීතයන ණ්ඩුතලචභත් පුටඤ්ච අ තහත්වාවමග් ං පටිපජ්ජි, ත 
උතභොපි මහාමග්ත  සමා ච්ඡිංසු. මාණතවො තබොධිසත් ං
‘‘කංජාතිතකොසී’’ති පුච්ඡි. තසො ‘‘අහං චණ්ඩාතලො’’ති වත්වා ‘‘ත්වං

කංජාතිතකොසී’’ති මාණවං පුච්ඡි. ‘‘උදිච්චබ්රාහ්මතණො අහ’’න්ති. ‘‘සාධු
 ච්ඡාමා’’ති ත  උතභොපි මග් ං අ මංසු. තබොධිසත්ත ො පා රාසතවලාය
උදකඵාසුකට්ඨාතන නිසීදිත්වා හත්තථ තධොවිත්වා භත් පුටං තමොතචත්වා

‘‘මාණව, භත් ංභුඤ්ජාහී’’තිආහ.‘‘නත්ථි, අතරචණ්ඩාල, මමභත්ත න 

අත්තථො’’ති. තබොධිසත්ත ො ‘‘සාධූ’’ති පුටකභත් ං උච්ඡිට්ඨං අකත්වාව
අත් තනො යාපනමත් ං අඤ්ඤස්මිං පණ්තණ පක්ඛිපිත්වා පුටකභත් ං
බන්ධිත්වා එකමන්ත  ඨතපත්වා භුඤ්ජිත්වා පානීයං පිවිත්වා

තධො හත්ථපාතදො  ණ්ඩුතල ච තසසභත් ඤ්ච ආදාය ‘‘ ච්ඡාම, 
මාණවා’’තිමග් ංපටිපජ්ජි. 

ත  සකලදිවසං  න්ත්වා සායං උතභොපි එකස්මිං උදකඵාසුකට්ඨාතන 

න්හත්වා පච්චුත් රිංසු. තබොධිසත්ත ො ඵාසුකට්ඨාතනනිසීදිත්වා භත් පුටං 
තමොතචත්වාමාණවං අනාපුච්ඡිත්වාභුඤ්ජිතුංආරභි. මාණතවොසකලදිවසං

මග්  මතනන කලන්ත ො ඡා ජ්ඣත්ත ො ‘‘සතච තම භත් ං දස්සති, 
භුඤ්ජිස්සාමී’’ති ඔතලොතකන්ත ො අට්ඨාසි. ඉ තරො කඤ්චි අවත්වා
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පටුන 

භුඤ්ජත ව. මාණතවො චින්ත සි – ‘‘අයං චණ්ඩාතලො මය්හං අවත්වාව
සබ්බං භුඤ්ජති නිප්පීතළත්වාපි  ං  තහත්වා උපරි උච්ඡිට්ඨභත් ං
ඡඩ්තඩත්වා තසසං භුඤ්ජිතුං වට්ටතී’’ති. තසො  ථාකත්වා උච්ඡිට්ඨභත් ං
භුඤ්ජි. අථස්ස භුත් මත් ස්තසව ‘‘මයා අත් තනො 

ජාතිත ොත් කුලපතදසානං අනනුච්ඡවිකං ක ං, චණ්ඩාලස්ස නාම තම

උච්ඡිට්ඨභත් ං භුත් ’’න්ති බලවවිප්පටිසාතරො උප්පජ්ජි,  ාවතදවස්ස
සතලොහි ං භත් ං මුඛත ො උග් ච්ඡි. තසො ‘‘අප්පමත් කස්ස ව  තම
කාරණා අනනුච්ඡවිකං කම්මං ක ’’න්ති උප්පන්නබලවතසොක ාය
පරිතදවමාතනොපඨමං ාථමාහ– 

57. 

‘‘ ඤ්ච අප්පඤ්චඋච්ඡිට්ඨං,  ඤ්ච කච්තඡනතනොඅදා; 

තසොහංබ්රාහ්මණජාතිතකො, යංභුත් ං ම්පිඋග්  ’’න්ති. 

 ත්රායං සඞ්තඛපත්තථො – යං මයා භුත් ං,  ං අප්පඤ්ච උච්ඡිට්ඨඤ්ච, 

 ඤ්ච තසො චණ්ඩාතලො න අත් තනො රුචියා මං අදාසි, අථ තඛො 

නිප්පීළියමාතනො කච්තඡන කසිතරන අදාසි, තසොහං

පරිසුද්ධබ්රාහ්මණජාතිතකො, ත තනව තම යං භුත් ං,  ම්පි සද්ධිං
තලොහිත නඋග්  න්ති. 

එවංමාණතවොපරිතදවිත්වා‘‘කංදානිතමඑවරූපංඅනනුච්ඡවිකං කම්මං
කත්වාජීවිත නා’’තිඅරඤ්ඤං පවිසිත්වාකස්සචිඅත් ානං අදස්තසත්වාව 

අනාථමරණංපත්ත ො. 

සත්ථා ඉමං අතී ං දස්තසත්වා ‘‘තසයයථාපි, භික්ඛතව, 
ස ධම්මමාණවස්ස  ං චණ්ඩාලුච්ඡිට්ඨකං භුඤ්ජිත්වා අත් තනො

අයුත් තභොජනස්ස භුත් ත් ා තනව හාතසො, න තසොමනස්සං උප්පජ්ජි, 
එවතමව තයො ඉමස්මිං සාසතන පබ්බජිත ො අතනසනාය ජීවිකං

කප්තපන්ත ො  ථාලද්ධපච්චයං පරිභුඤ්ජති,  ස්ස 

බුද්ධපටිකුට්ඨ රහි ජීවි භාවත ො තනව හාතසො, න තසොමනස්සං
උප්පජ්ජතී’’තිවත්වා අභිසම්බුද්තධොහුත්වාදුතියං ාථමාහ– 

58. 

‘‘එවංධම්මංනිරංකත්වා, තයොඅධම්තමනජීවති; 

ස ධම්තමොවලාතභන, ලද්තධනපිනනන්දතී’’ති. 

 ත්ථ  ම්මන්ති ආජීවපාරිසුද්ධිසීලධම්මං. නිරංකත්වාති නීහරිත්වා 

ඡඩ්තඩත්වා. අ ම්යමනාතිඑකවීසතියා අතනසනසඞ්ඛාත න මිච්ඡාජීතවන. 

සත ම්යමොති ස්සනාමං, ‘‘සන් ධම්තමො’’තිපි පාතඨො. නනන්දතීතියථා

ස ධම්තමොමාණතවො ‘‘චණ්ඩාලුච්ඡිට්ඨකංතමලද්ධ’’න්තිත නලාතභන

න නන්දති, එවං ඉමස්මිම්පිසාසතන පබ්බජිත ොකුලපුත්ත ො අතනසනාය
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ලද්ධලාභං පරිභුඤ්ජන්ත ො න නන්දති න තුස්සති, ‘‘බුද්ධ රහි ජීවිකාය
ජීවාමී’’ති තදොමනස්සප්පත්ත ො තහොති.  ස්මා අතනසනාය ජීවිකං
කප්තපන් ස්ස ස ධම්මමාණවස්තසව අරඤ්ඤං පවිසිත්වා අනාථමරණං
මරිතුංවරන්ති. 

එවං සත්ථාඉමංධම්මතදසනංතදතසත්වා සච්චානිපකාතසත්වාජා කං

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන බහූ භික්ඛූ තසො ාපත්තිඵලාදීනි

පාපුණිංසු. ‘‘ දා මාණතවොආනන්තදො අතහොසි, අහතමව චණ්ඩාලපුත්ත ො 
අතහොසි’’න්ති. 

ස ධම්මජා කවණ්ණනානවමා. 

[180] 10. දුද්දදජා කවණ්ණනා 

දුද්දදං දදමානානන්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො  ණදානං
ආරබ්භ කතථසි. සාවත්ථියං කර ද්තව සහායකා කුටුම්බියපුත් ා ඡන්දකං
සංහරිත්වා සබ්බපරික්ඛාරදානං සජ්තජත්වා බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං
නිමන්ත ත්වා සත් ාහං මහාදානං පවත්ත ත්වා සත් තම දිවතස
සබ්බපරික්ඛාතර අදංසු. ත සු  ණතජට්ඨතකො සත්ථාරං වන්දිත්වා

එකමන් ං නිසීදිත්වා ‘‘භන්ත , ඉමස්මිං දාතන බහුදායකාපි අත්ථි

අප්පදායකාපි, ත සං සබ්තබසම්පි ‘ඉදං දානං මහප්ඵලං තහොතූ’’’ති දානං
නියයාතදසි.සත්ථා‘‘තුම්තහහිතඛොඋපාසකාබුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස

දානංදත්වාඑවංනියයාතදන්ත හිමහාකම්මංක ං, තපොරාණකපණ්ඩි ාපි
දානංදත්වාඑවතමවනියයාදිංසූ’’තිවත්වාත නයාචිත ොඅතී ං ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
කාසිරට්තඨ බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො  ක්කසිලායං 
සබ්බසිප්පානි උග් ණ්හිත්වා ඝරාවාසං පහාය ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා
 ණසත්ථා හුත්වාහිමවන් පතදතසචිරංවසිත්වාතලොණම්බිලතසවනත්ථාය
ජනපදචාරිකංචරමාතනො බාරාණසිංපත්වාරාජුයයාතනවසිත්වාපුනදිවතස
ද්වාර ාතම සපරිවාතරො භික්ඛාය චරි. මනුස්සා භික්ඛං අදංසු. පුනදිවතස

බාරාණසියං චරි, මනුස්සා සම්පියායමානා භික්ඛං දත්වා  ණබන්ධතනන
ඡන්දකං සංහරිත්වා දානං සජ්තජත්වා ඉසි ණස්ස මහාදානං පවත් යිංසු.
දානපරිතයොසාතන ණතජට්ඨතකොඑවතමවවත්වාඉමිනාව නියාතමනදානං

නියයාතදසි. තබොධිසත්ත ො ‘‘ආවුතසො, චිත් ප්පසාතද සති අප්පකං නාම 
දානංනත් ’’තිවත්වාඅනුතමොදනංකතරොන්ත ොඉමා ාථාඅතවොච– 

59. 

‘‘දුද්දදං දදමානානං, දුක්කරංකම්ම කුබ්බ ං; 

අසන්ත ොනානුකුබ්බන්ති, ස ංධම්තමොදුරන්නතයො. 

60. 
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‘‘ ස්මාස ඤ්චඅස ං, නානාතහොතිඉත ො ති; 

අසන්ත ොනිරයංයන්ති, සන්ත ොසග් පරායණා’’ති. 

 ත්ථ දුද්දදන්තිදානංනාම තලොභතදොසවසිතකහිඅපණ්ඩිත හිදාතුංන

සක්කා,  ස්මා ‘‘දුද්දද’’න්ති වුච්චති.  ං දදමානානං. දුක්කරං කම්ම

කුබ්බතන්ති  තදව දානකම්මං සබ්තබහි කාතුං න සක්කාති දුක්කරං.  ං

කුරුමානානං. අසන්යතොති අපණ්ඩි ා බාලා. නානුකුබ්බන්තීති  ං කම්මං

නානුකතරොන්ති. සතං ම්යමොතිපණ්ඩි ානං සභාතවො. දානං සන්ධාතය ං

වුත් ං. දුරන්නයෙොති ඵලසම්බන්ධවතසන දුජ්ජාතනො, එවරූපස්ස දානස්ස 

එවරූතපො ඵලවිපාතකො තහොතීති දුරනුතබොතධො. අපිච දුරන්නයෙොති 

දුරධි තමො, අපණ්ඩිත හි දානං දත්වා දානඵලංනාම ලද්ධුංන සක්කාතිපි

අත්තථො. නානායහොතිඉයතො තීතිඉත ොචවිත්වාපරතලොකං ච්ඡන් ානං 

පටිසන්ධිග් හණං නානා තහොති. අසන්යතො නිරෙං ෙන්තීති අපණ්ඩි ා

දුස්සීලා දානං අදත්වා සීලං අරක්ඛිත්වා නිරයං  ච්ඡන්ති. සන්යතො

සග් පරාෙණාතිපණ්ඩි ාපනදානංදත්වාසීලංරක්ඛිත්වා උතපොසථකම්මං

කරිත්වා තීණි සුචරි ානි පූතරත්වා සග් පරායණා තහොන්ති, මහන් ං 
සග් සුඛසම්පත්තිංඅනුභවන්තීති. 

එවං තබොධිසත්ත ො අනුතමොදනං කත්වා චත් ාතරො වස්සිතක මාතස
 ත්තථව වසිත්වා වස්සාතික්කතම හිමවන් ං  න්ත්වා ඣානං
නිබ්බත්ත ත්වාඅපරිහීනජ්ඣාතනො බ්රහ්මතලොකූපත ොඅතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

ඉසි තණො බුද්ධපරිසාඅතහොසි,  ණසත්ථාපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

දුද්දදජා කවණ්ණනාදසමා. 

කලයාණවග්ත ො තිතයො. 
 ස්සුද්දානං– 

කලයාණධම්මං දද්දරං, මක්කටි දුබ්භිමක්කටං; 

ආදිච්චුපට්ඨානඤ්තචව, කළායමුට්ඨිතින්දුකං; 

කච්ඡපංස ධම්මඤ්ච, දුද්දදන්තිචත දස. 

4. අසදිසවග්ය ො 
[181] 1. අසදිසජා කවණ්ණනා 

 නුග් යහො අසදියසොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
මහාභිනික්ඛමනං ආරබ්භ කතථසි. එකදිවසඤ්හි භික්ඛූ ධම්මසභායං
සන්නිසින්නා භ වත ො මහානික්ඛමපාරමිං වණ්තණන් ානිසීදිංසු. සත්ථා

ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති
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පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව,  ථා ත ො ඉදාතනව

මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛන්ත ො, පුබ්තබපි තස ච්ඡත් ං පහාය 
නික්ඛන්ත ොතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො

 ස්සඅග් මතහසියාකුච්ඡිම්හිපටිසන්ධිං ණ්හි,  ස්ස තසොත්ථිනාජා ස්ස
නාමග් හණදිවතස ‘‘අසදිසකුමාතරො’’තිනාමං අකංසු. අථස්සආධාවිත්වා 
පරිධාවිත්වා විචරණකාතල අඤ්තඤො පුඤ්ඤවා සත්ත ො තදවියා කුච්ඡිම්හි

පටිසන්ධිං  ණ්හි,  ස්ස තසොත්ථිනා ජා ස්ස නාමග් හණදිවතස
‘‘බ්රහ්මදත් කුමාතරො’’ති නාමං අකංසු. ත සු තබොධිසත්ත ො
තසොළසවස්සකාතල  ක්කසිලං  න්ත්වා දිසාපාතමොක්ඛස්ස ආචරියස්ස
සන්තිතක  තයො තවතද අට්ඨාරස ච සිප්පානි උග් ණ්හිත්වා ත සු 

ඉස්සාසසිප්තප අසදිතසො හුත්වා බාරාණසිං පච්චා මි. රාජා කාලං

කතරොන්ත ො ‘‘අසදිසකුමාරස්ස රජ්ජං දත්වා බ්රහ්මදත් ස්ස ඔපරජ්ජං
තදථා’’ති වත්වා කාලමකාසි.  ස්මිං කාලකත  තබොධිසත්ත ො අත් තනො

රජ්තජ දීයමාතන ‘‘න මය්හං රජ්තජනත්තථො’’ති පටික්ඛිපි, බ්රහ්මදත් ං

රජ්තජ අභිසිඤ්චිංසු. තබොධිසත්ත ො ‘‘මය්හං රජ්තජන අත්තථො නත් ’’ති

කඤ්චිපිනඉච්ඡි, කනිට්තඨරජ්ජංකාතරන්ත  පකතියාවසනාකාතරතනව
වසි. රාජපාදමූලිකා ‘‘අසදිසකුමාතරො රජ්ජං පත්තථතී’’ති වත්වා රඤ්තඤො
සන්තිතක තබොධිසත් ං පරිභින්දිංසු. තසොපි ත සං වචනං  තහත්වා
පරිභින්නචිත්ත ො‘‘භා රංතම ණ්හථා’’තිමනුස්තසපතයොතජසි. 

අතථතකො තබොධිසත් ස්ස අත්ථචරතකො  ං කාරණං තබොධිසත් ස්ස
ආතරොතචසි. තබොධිසත්ත ො කනිට්ඨභාතිකස්ස කුජ්ඣිත්වා න රා
නික්ඛමිත්වා අඤ්ඤං රට්ඨං  න්ත්වා ‘‘එතකො ධනුග් තහො ආ න්ත්වා

රාජද්වාතර ඨිත ො’’ති රඤ්තඤො ආතරොචාතපසි. රාජා ‘‘කත් කං තභො ං

ඉච්ඡසී’’තිපුච්ඡි. ‘‘එකසංවච්ඡතරන ස සහස්ස’’න්ති.‘‘සාධුආ ච්ඡතූ’’ති.

අථනංආ න්ත්වා සමීතපඨි ං පුච්ඡි – ‘‘ත්වං ධනග් තහොසී’’ති? ‘‘ආම, 
තදවා’’ති.‘‘සාධුමංඋපට්ඨහස්සූ’’ති.තසො ත ො පට්ඨායරාජානංඋපට්ඨහි.

 ස්ස පරිබ්බයං දීයමානං දිස්වා ‘‘අතිබහුංලභතී’’ති තපොරාණකධනුග් හා
උජ්ඣායිංසු.අතථකදිවසංරාජාඋයයානං  න්ත්වාමඞ් ලසිලාපට්ටසමීතප
සාණිපාකාරං පරික්ඛිපාතපත්වා අම්බරුක්ඛමූතල මහාසයතන නිපන්තනො
උද්ධං ඔතලොතකන්ත ො රුක්ඛග්ත  එකං අම්බපිණ්ඩිං දිස්වා ‘‘ඉමං න 

සක්කා අභිරුහිත්වා  ණ්හිතු’’න්ති ධනුග් තහ පක්තකොසාතපත්වා ‘‘ඉමං 

අම්බපිණ්ඩිංසතරනඡින්දිත්වාපාත තුංසක්ඛිස්සථා’’තිආහ.න ං, තදව, 

අම්හාකං  රු, තදතවනපනතනොබහුවාතරකම්මංදිට්ඨපුබ්බං, අධුනා ත ො

ධනුග් තහොඅම්තහහි බහු රංලභති,  ංපා ාතපථාති. 

රාජා තබොධිසත් ං පක්තකොසාතපත්වා ‘‘සක්ඛිස්සසි,  ා , එ ං 

පාත තු’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, මහාරාජ, එකං ඔකාසං ලභමාතනො
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සක්ඛිස්සාමී’’ති. ‘‘ක තරොකාස’’න්ති? ‘‘තුම්හාකං සයනස්ස
අන්ත ොකාස’’න්ති. රාජා සයනං හරාතපත්වා ඔකාසං කාතරසි.

තබොධිසත් ස්ස හත්තථ ධනු නත්ථි, නිවාසනන් තර ධනුං සන්නය්හිත්වා 

විචරති,  ස්මා ‘‘සාණිං ලද්ධුං වට්ටතී’’ති ආහ. රාජා ‘‘සාධූ’’ති සාණිං
ආහරාතපත්වා පරික්ඛිපාතපසි. තබොධිසත්ත ො අන්ත ොසාණිං පවිසිත්වා
උපරිනිවත්ථං තස වත්ථං හරිත්වා එකං රත් පටං නිවාතසත්වා කච්ඡං
බන්ධිත්වා එකං රත් පටං උදතර බන්ධිත්වා පසිබ්බකත ො සන්ධියුත් ං
ඛග් ං නීහරිත්වා වාමපස්තස සන්නය්හිත්වා සුවණ්ණකඤ්චුකං
පටිමුඤ්චිත්වා චාපනාළිං පිට්ඨියං සන්නය්හිත්වා 
සන්ධියුත් තමණ්ඩකමහාධනුං ආදාය පවාළවණ්ණං ජියං ආතරොතපත්වා
උණ්හීසං සීතස පටිමුඤ්චිත්වා තිඛිණඛුරප්පං නතඛහි පරිවත් යමාතනො
සාණිං ද්විධා කත්වා පථවිං ඵාතලත්වා අලඞ්ක නා කුමාතරො විය
නික්ඛමිත්වාසරඛිපනට්ඨානං න්ත්වාඛුරප්පං සන්නය්හිත්වාරාජානංආහ

– ‘‘කං, මහාරාජ, එ ං අම්බපිණ්ඩිං උද්ධං ආතරොහනකණ්තඩන පාත මි, 

උදාහු අතධො ඔතරොහනකණ්තඩනා’’ති. ‘‘ ා , බහූ මයා

ආතරොහනකණ්තඩන පාත න් ා දිට්ඨපුබ්බා, ඔතරොහනකණ්තඩන පන

පාත න් ා මයා න දිට්ඨපුබ්බා, ඔතරොහනකණ්තඩන පාත හී’’ති.

‘‘මහාරාජ, ඉදංකණ්ඩංදූරං ආතරොහිස්සති, යාවචාතුමහාරාජිකභවනං,  ාව

 න්ත්වාසයංඔතරොහිස්සති, යාවස්ස ඔතරොහනං,  ාවතුම්තහහිඅධිවාතසතුං
වට්ටතී’’ති.රාජා‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි. 

අථ නං පුන ආහ – ‘‘මහාරාජ, ඉදං කණ්ඩං පන ආතරොහමානං 

අම්බපිණ්ඩිවණ්ටං යාවමජ්ඣං කන් මානං ආතරොහිස්සති, ඔතරොහමානං
තකසග් මත් ම්පි ඉත ො වා එත්ත ො වා අ න්ත්වා උජුඤ්තඤව පතිත්වා

අම්බපිණ්ඩිං  තහත්වා ඔ රිස්සති, පස්ස, මහාරාජා’’ති තව ං ජතනත්වා
කණ්ඩං ඛිපි.  ං කණ්ඩං අම්බපිණ්ඩිවණ්ටං යාවමජ්ඣං කන් මානං
අභිරුහි.තබොධිසත්ත ො‘‘ඉදානි ං කණ්ඩංයාවචාතුමහාරාජිකභවනං  ං
භවිස්සතී’’ති ඤත්වා පඨමං ඛිත් කණ්ඩත ො අධික රං තව ං ජතනත්වා

අඤ්ඤංකණ්ඩංඛිපි,  ං න්ත්වාපුරිමකණ්ඩපුඞ්තඛපහරිත්වා නිවත්තිත්වා

සයං  ාවතිංසභවනං අභිරුහි.  ත්ථ නං තදව ා අග් තහසුං, 
නිවත් නකණ්ඩස්ස වා ඡින්නසද්තදො අසනිසද්තදො විය අතහොසි.
මහාජතනන ‘‘කං එතසො සද්තදො’’ති වුත්ත  තබොධිසත්ත ො
‘‘නිවත් නකණ්ඩස්ස සද්තදො’’ති වත්වා අත් තනො අත් තනො සරීතර
කණ්ඩස්ස ප නභාවං ඤත්වා භී  සි ං මහාජනං ‘‘මා භායිත්ථා’’ති 
සමස්සාතසත්වා ‘‘කණ්ඩස්ස භූමියං පතිතුං න දස්සාමී’’ති ආහ. කණ්ඩං
ඔ රමානං තකසග් මත් ම්පිඉත ොවාඑත්ත ොවාඅ න්ත්වාඋජුඤ්තඤව
පතිත්වා අම්බපිණ්ඩිං ඡින්දි. තබොධිසත්ත ො අම්බපිණ්ඩියා ච කණ්ඩස්ස ච
භූමියං පතිතුං අදත්වා ආකාතසතයව සම්පටිච්ඡන්ත ො එතකන හත්තථන

අම්බපිණ්ඩිං, එතකනහත්තථනකණ්ඩංඅග් තහසි. මහාජතනො ංඅච්ඡරියං
දිස්වා ‘‘න තනො එවරූපං දිට්ඨපුබ්බ’’න්ති මහාපුරිසං පසංසති උන්නදති
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පටුන 

අප්තඵොතටති අඞ්ගුලිතයො විධූනති, තචලුක්තඛපසහස්සානි පවත්ත ති.
රාජපරිසාය තුට්ඨපහට්ඨාය තබොධිසත් ස්ස දින්නධනං තකොටිමත් ං
අතහොසි. රාජාපිස්ස ධනවස්සං වස්තසන්ත ො විය බහුං ධනං මහන් ඤ්ච
යසංඅදාසි. 

එවංතබොධිසත්ත ත නරඤ්ඤාසක්කත  රුකත  ත්ථවසන්ත  

‘‘අසදිසකුමාතරො කර බාරාණසියං නත් ’’ති සත්  රාජාතනො ආ න්ත්වා
බාරාණසින රං පරිවාතරත්වා ‘‘රජ්ජං වා තදතු යුද්ධං වා’’ති රඤ්තඤො
පණ්ණං තපතසසුං. රාජා මරණභයභීත ො ‘‘කුහිං තම භා ා වසතී’’ති
පුච්ඡිත්වා ‘‘එකං සාමන් රාජානං උපට්ඨහතී’’ති සුත්වා ‘‘මම භාතිතක

අනා ච්ඡන්ත  මය්හං ජීවි ං නත්ථි,  ච්ඡථ  ස්ස මම වචතනන පාතද
වන්දිත්වා ඛමාතපත්වා  ණ්හිත්වා ආ ච්ඡථා’’ති දූත  පාතහසි. ත 
 න්ත්වා තබොධිසත් ස්ස  ං පවත්තිං ආතරොතචසුං. තබොධිසත්ත ො  ං
රාජානං ආපුච්ඡිත්වා බාරාණසිං පච්චා න්ත්වා රාජානං ‘‘මා භායී’’ති 

සමස්සාතසත්වා කණ්තඩ අක්ඛරානි ඡින්දිත්වා ‘‘අහං අසදිසකුමාතරො

ආ ත ො, අඤ්ඤං එකකණ්ඩං ඛිපන්ත ො සබ්තබසං තවො ජීවි ං හරිස්සාමි, 
ජීවිත න අත්ථිකා පලායන්තූ’’ති අට්ටාලතක ඨත්වා සත් න්නං රාජූනං
භුඤ්ජන් ානං කඤ්චනපාතිමකුතලතයව කණ්ඩං පාත සි. ත  අක්ඛරානි
දිස්වාමරණභයභී ාසබ්තබවපලායිංසු.එවංමහාසත්ත ො ඛුද්දකමක්ඛිකාය
පිවනමත් ම්පි තලොහි ං අනුප්පාතදත්වා සත්  රාජාතනො පලාතපත්වා 
කනිට්ඨභා රං අපතලොතකත්වා කාතම පහාය ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා
අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තිතයො ච නිබ්බත්ත ත්වා ජීවි පරිතයොසාතන
බ්රහ්මතලොකූපත ොඅතහොසි. 

සත්ථා ‘‘එවං, භික්ඛතව, අසදිසකුමාතරො සත්  රාජාතනො පලාතපත්වා
විජි සඞ් ාතමො ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත ො’’ති අභිසම්බුද්තධො හුත්වා ඉමා
 ාථාඅතවොච– 

61. 

‘‘ධනුග් තහොඅසදිතසො, රාජපුත්ත ොමහබ්බතලො; 

දූතරපාතීඅක්ඛණතවධී, මහාකායප්පදාලතනො. 

62. 

‘‘සබ්බාමිත්ත රණංකත්වා, නචකඤ්චිවිතහඨයි; 

භා රංතසොත්ථිංකත්වාන, සංයමංඅජ්ඣුපා මී’’ති. 

 ත්ථ අසදියසොති න තකවලං නාතමතනව, බලවීරියපඤ්ඤාහිපි

අසදිතසොව. මහබ්බය ොති කායබතලනපි පඤ්ඤාබතලනපි මහබ්බතලො. 

දූයරපාතීතියාවචාතුමහාරාජිකභවනා  ාවතිංසභවනාචකණ්ඩංතපතසතුං

සමත්ථ ාය දූතරපාතී. අක්ෙණයවධීති අවිරාධි තවධී. අථ වා අක්ඛණා

වුච්චති විජ්ජු, යාව එකා විජ්ජු නිච්ඡරති,  ාව ත තනොභාතසන සත් ට්ඨ 
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වාතරකණ්ඩානි  තහත්වාවිජ්ඣතීති අක්ෙණයවධී.මහාකාෙප්පදා යනොති

මහන්ත  කාතය පදාතලති. චම්මකාතයො, දාරුකාතයො, තලොහකාතයො, 

අතයොකාතයො, වාලිකකාතයො, උදකකාතයො, ඵලකකාතයොති ඉතම සත් 
මහාකායා නාම.  ත්ථ අඤ්තඤො චම්මකායපදාලතනො මහිංසචම්මං 

විනිවිජ්ඣති, තසොපනස ම්පිමහිංසචම්මානංවිනිවිජ්ඣතිතයව.අඤ්තඤො 

අට්ඨඞ්ගුලබහලං උදුම්බරපදරං, චතුරඞ්ගුලබහලං අසනපදරං විනිවිජ්ඣති, 

තසො පන ඵලකස ම්පි එකත ො බද්ධං විනිවිජ්ඣති,  ථා ද්වඞ්ගුලබහලං

 ම්බතලොහපට්ටං, අඞ්ගුලබහලං අයපට්ටං. වාලිකසකටස්ස බදරසකටස්ස
පලාලසකටස්ස වා පච්ඡාභාත න කණ්ඩං පතවතසත්වා පුතරභාත න

අතිපාත ති, පකතියා උදතක චතුඋසභට්ඨානං කණ්ඩං තපතසති, ථතල 

අට්ඨඋසභන්ති එවං ඉතමසං සත් න්නං මහාකායානං පදාලනත ො

මහාකායප්පදාලතනො. සබ්බාමිත්යතති සබ්තබ අමිත්ත . රණං කත්වාති

යුද්ධං කත්වා පලාතපසීති අත්තථො. න ෙ කඤ්චි වියහඨයීති එකම්පි න
විතහතඨසි. අවිතහඨයන්ත ොතයව පන ත හි සද්ධිං කණ්ඩතපසතනතනව

රණංකත්වා. සංෙමංඅජ්ඣුපා මීතිසීලසංයමං පබ්බජ්ජංඋප ත ො. 

එවං සත්ථාඉමංධම්මතදසනංආහරිත්වාජා කං සතමොධාතනසි–‘‘ දා

කනිට්ඨභා ා ආනන්තදො අතහොසි, අසදිසකුමාතරො පන අහතමව 
අතහොසි’’න්ති. 

අසදිසජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[182] 2. සඞ් ාමාවචරජා කවණ්ණනා 

සඞ් ාමාවෙයරො සූයරොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
නන්දත්තථරංආරබ්භකතථසි. සත්ථරිහිපඨම මතනනකපිලපුරං න්ත්වා
කනිට්ඨභාතිකං නන්දරාජකුමාරං පබ්බාතජත්වා කපිලපුරා නික්ඛම්ම
අනුපුබ්තබන සාවත්ථිං  න්ත්වා විහරන්ත  ආයස්මා නන්තදො භ වත ො
පත් ංආදාය  ථා ත නසද්ධිං ත හානික්ඛමනකාතල ‘‘නන්දකුමාතරො 
කර සත්ථාරා සද්ධිං  ච්ඡතී’’ති සුත්වා අඩ්ඪුල්ලිඛිත හි තකතසහි

වා පානන් තරන ඔතලොතකත්වා ‘‘තුවටං තඛො, අයයපුත් , 
ආ ච්තඡයයාසී’’ති ඉදං ජනපදකලයාණියා වුත් වචනං අනුස්සරන්ත ො
උක්කණ්ඨිත ො අනභිරත ො උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාත ො 
ධමනිසන්ථ  ත්ත ො අතහොසි. සත්ථා  ස්ස  ං පවත්තිං ඤත්වා 

‘‘යංනූනාහං නන්දං අරහත්ත  පතිට්ඨාතපයය’’න්ති චින්ත ත්වා  ස්ස

වසනපරිතවණං  න්ත්වා පඤ්ඤත් ාසතන නිසින්තනො ‘‘කච්චි, නන්ද, 

ඉමස්මිං සාසතන අභිරමසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘භන්ත , ජනපදකලයාණියා

පටිබද්ධචිත්ත ො හුත්වා නාභිරමාමී’’ති. ‘‘හිමවන් චාරිකං   පුබ්තබොසි

නන්දා’’ති? ‘‘න  පුබ්තබො, භන්ත ’’ති. ‘‘ත නහි  ච්ඡාමා’’ති. ‘‘නත්ථි

තම, භන්ත , ඉද්ධි, ක ාහං  මිස්සාමී’’ති. සත්ථා ‘‘අහං  ං, නන්ද, මම
ඉද්ධිබතලන තනස්සාමී’’ති තථරං හත්තථ  තහත්වා ආකාසං
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පක්ඛන්දන්ත ො අන් රාමග්ත  එකස්මිං ඣාමතඛත්ත  ඣාමඛාණුතක
නිසින්නංඡින්නකණ්ණනාසනඞ්ගුට්ඨං ඣාමතලොමංඡින්නඡවිංචම්මමත් ං

තලොහි පලිගුණ්ඨි ංඑකංපලුට්ඨමක්කටිංදස්තසසි– ‘‘පස්සසි, නන්ද, එ ං

මක්කටි’’න්ති.‘‘ආම, භන්ත ’’ති.‘‘සුට්ඨපච්චක්ඛං කතරොහී’’ති. 

අථ නං  තහත්වා සට්ඨිතයොජනිකං මතනොසිලා ලං, 

අතනො ත් දහාදතයො සත්  මහාසතර, පඤ්ච මහානදිතයො, 
සුවණ්ණපබ්බ රජ පබ්බ මණිපබ්බ පටිමණ්ඩි ං 
අතනකස රාමතණයයකං හිමවන් පබ්බ ඤ්ච දස්තසත්වා

‘‘ ාවතිංසභවනං ත , නන්ද, දිට්ඨපුබ්බ’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘න, දිට්ඨපුබ්බං, 

භන්ත ’’ති වුත්ත  ‘‘එහි, නන්ද,  ාවතිංසභවනං ත  දස්සයිස්සාමී’’ති
 ත්ථ තනත්වා පණ්ඩුකම්බලසිලාසතන නිසීදි. සක්තකො තදවරාජා ද්වීසු
තදවතලොතකසුතදවසඞ්තඝනසද්ධිං ආ න්ත්වාවන්දිත්වාඑකමන් ංනිසීදි.
අඩ්ඪතියතකොටිසඞ්ඛා  ස්ස පරිචාරිකා පඤ්චස ා කකුටපාදා
තදවච්ඡරාතයොපි ආ න්ත්වා වන්දිත්වා එකමන් ං නිසීදිංසු. සත්ථා
ආයස්මන් ං නන්දං  ා පඤ්චස ා අච්ඡරා කතලසවතසන පුනප්පුනං

ඔතලොකාතපසි. ‘‘පස්සසි, නන්ද, ඉමා කකුටපාදිනිතයො අච්ඡරාතයො’’ති? 

‘‘ආම, භන්ත ’’ති. ‘‘කං නු තඛො එ ා තසොභන්ති, උදාහු

ජනපදකලයාණී’’ති. ‘‘තසයයථාපි, භන්ත , ජනපදකලයාණිං උපනිධායසා

පලුට්ඨමක්කටී, එවතමව ඉමා උපනිධාය ජනපදකලයාණී’’ති. ‘‘ඉදානි කං 

කරිස්සසි නන්දා’’ති? ‘‘කං කම්මං කත්වා, භන්ත , ඉමා අච්ඡරා

ලභන්තී’’ති? ‘‘සමණධම්මං කත්වා’’ති. ‘‘සතච තම, භන්ත , ඉමාසං 

පටිලාභත්ථාය භ වාපාටිතභොත ොතහොති, අහංසමණධම්මංකරිස්සාමී’’ති.

‘‘කතරොහි, නන්ද, අහං ත  පාටිතභොත ො’’ති. එවං තථතරො තදවසඞ්ඝස්ස

මජ්තඣ  ථා  ං පාටිතභො ං  තහත්වා ‘‘මා, භන්ත , අතිපපඤ්චං

කතරොථ, එථ  ච්ඡාම, අහං සමණධම්මං කරිස්සාමී’’ති ආහ. සත්ථා  ං
ආදායතජ වනතමවපච්චා මි.තථතරොසමණධම්මංකාතුංආරභි. 

සත්ථාධම්මතසනාපතිංආමන්ත ත්වා‘‘සාරිපුත් , මය්හං කනිට්ඨභා ා
නන්තදො ාවතිංසතදවතලොතකතදවසඞ්ඝස්සමජ්තඣතදවච්ඡරානංකාරණා
මං පාටිතභො ං අග් තහසී’’ති  ස්ස ආචික්ඛි. එත නුපාතයන
මහාතමොග් ල්ලානත්තථරස්ස මහාකස්සපත්තථරස්ස අනුරුද්ධත්තථරස්ස
ධම්මභණ්ඩා ාරිකආනන්දත්තථරස්සාති අසීතියා මහාසාවකානං
තයභුතයයනචතසසභික්ඛූනංආචික්ඛි.ධම්මතසනාපති සාරිපුත් ත්තථතරො

නන්දත්තථරං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘සච්චං කර ත්වං, ආවුතසො නන්ද, 
 ාවතිංසතදවතලොතක තදවසඞ්ඝස්ස මජ්තඣ ‘තදවච්ඡරා ලභන්ත ො
සමණධම්මංකරිස්සාමී’ති දසබලංපාටිතභො ං ණ්හී’’තිවත්වා‘‘නනුඑවං
සන්ත   ව බ්රහ්මචරියවාතසො මාතු ාමසන්නිස්සිත ො

කතලසසන්නිස්සිත ො,  ස්ස ත  ඉත් නං අත්ථාය සමණධම්මං 
කතරොන් ස්ස භතියා කම්මං කතරොන්ත න කම්මකාරතකන සද්ධිං කං 
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පටුන 

නානාකරණ’’න්ති තථරං ලජ්ජාතපසි නිත්ත ජං අකාසි. එත නුපාතයන
සබ්තබපි අසීතිමහාසාවකා අවතසසභික්ඛූ ච  ං ආයස්මන් ං නන්දං
ලජ්ජාපයිංසු. 

තසො‘‘අයුත් ංව තමක ’’න්තිහිරියාචඔත් ප්තපනචවීරියං දළ්හං
පග් ණ්හිත්වා විපස්සනං වඩ්තඪත්වා අරහත් ං පත්වා සත්ථාරං 

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘අහං, භන්ත , භ වත ො පටිස්සවං මුඤ්චාමී’’ති ආහ.

සත්ථාපි ‘‘යදා ත්වං, නන්ද, අරහත් ං පත්ත ො,  දාතයවාහං පටිස්සවා
මුත්ත ො’’තිආහ.එ මත්ථං විදිත්වාධම්මසභායංභික්ඛූකථංසමුට්ඨාතපසුං

– ‘‘යාව ඔවාදක්ඛතමො චායං, ආවුතසො, නන්දත්තථතරො එතකොවාතදතනව
හිතරොත් ප්පං පච්චුපට්ඨතපත්වා සමණධම්මං කත්වා අරහත් ං

පත්ත ො’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය 

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, 

ඉදාතනව, පුබ්තබපිනන්තදොඔවාදක්ඛතමොතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
හත්ථාචරියකුතලනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්ත ොහත්ථාචරියසිප්තපනිප්ඵත්තිං 
පත්ත ො එකං බාරාණසිරඤ්තඤො සපත් රාජානං උපට්ඨාසි. තසො  ස්ස
මඞ් ලහත්ථිං සුසික්ඛි ං කත්වා සික්ඛාතපසි. තසො රාජා ‘‘බාරාණසිරජ්ජං
 ණ්හිස්සාමී’’ති තබොධිසත් ං  තහත්වා මඞ් ලහත්ථිං ආරුය්හ මහතියා
තසනාය බාරාණසිං  න්ත්වා පරිවාතරත්වා ‘‘රජ්ජං වා තදතු යුද්ධං වා’’ති
රඤ්තඤො පණ්ණං තපතසසි. බ්රහ්මදත්ත ො ‘‘යුද්ධං දස්සාමී’’ති 
පාකාරද්වාරට්ටාලකත ොපුතරසු බලකායං ආතරොතපත්වා යුද්ධං අදාසි. 
සපත් රාජාමඞ් ලහත්ථිංවම්තමනඡාතදත්වාසයම්පිවම්මංපටිමුඤ්චිත්වා 
හත්තික්ඛන්ධවර ත ො තිඛිණං අඞ්කුසං ආදාය ‘‘න රං භින්දිත්වා
පච්චාමිත් ං ජීවි ක්ඛයංපාතපත්වාරජ්ජංහත්ථ  ංකරිස්සාමී’’තිහත්ථිං
න රාභිමුඛං තපතසසි. තසො උණ්හකලලානි තචව යන් පාසාතණ ච
නානප්පකාරානි ච පහරණානි විස්සජ්තජන්ත  දිස්වා මරණභයභීත ො
උපසඞ්කමිතුං අසක්තකොන්ත ො පටික්කමි. අථ නං හත්ථාචරිතයො 

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ ා , ත්වං සූතරො සඞ් ාමාවචතරො, එවරූතප ඨාතන
පටික්කමනං නාමතුය්හංනානුච්ඡවික’’න්තිවත්වාහත්ථිංඔවදන්ත ොඉමා
 ාථා අතවොච– 

63. 

‘‘සඞ් ාමාවචතරොසූතරො, බලවාඉතිවිස්සුත ො; 

කංනුත ොරණමාසජ්ජ, පටික්කමසිකුඤ්ජර. 

64. 

‘‘ඔමද්දඛිප්පංපලිඝං, එසිකානිචඅබ්බහ; 

ත ොරණානිචමද්දිත්වා, ඛිප්පංපවිසකුඤ්ජරා’’ති. 
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 ත්ථ ඉතිවිස්සුයතොති,  ා , ත්වං පවත් සම්පහාරංසඞ් ාමංමද්දිත්වා

අවචරණත ො සඞ් ාමාවෙයරො, ථිරහදය ාය සූයරො, ථාමසම්පත්තියා 

බ වාති එවං විස්සුත ො පඤ්ඤාත ො පාකතටො. යතොරණමාසජ්ජාති

න රද්වාරසඞ්ඛා ංත ොරණංපත්වා. පටික්කමසීතිකංනුතඛොඔසක්කසි, 

තකන කාරතණන නිවත් සීති වදති. ඔමද්දාති අවමද්ද අතධො පා ය. 

එසිකානි ෙ අබ්බහාති න රද්වාතර තසොළසර නං අට්ඨර නං භූමියං

පතවතසත්වා නිච්චලං කත්වා නිඛා ා එසිකත්ථම්භා තහොන්ති, ත  ඛිප්පං

උද්ධර ලුඤ්චාහීති ආණාතපති. යතොරණානි ෙ මද්දිත්වාති න රද්වාරස්ස

පිට්ඨසඞ්ඝාතට මද්දිත්වා. ඛිප්පං පවිසාති සීඝං න රං පවිස. කුඤ්ජරාති
නා ංආලපති. 

 ං සුත්වා නාත ො තබොධිසත් ස්ස එතකොවාතදතනව නිවත්තිත්වා 
එසිකත්ථම්තභ තසොණ්ඩාය පලිතවතඨත්වා අහිච්ඡත් කානි විය ලුඤ්චිත්වා
ත ොරණං මද්දිත්වා පලිඝං ඔ ාතරත්වා න රද්වාරං භින්දිත්වා න රං
පවිසිත්වාරජ්ජං  තහත්වාඅදාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

හත්  නන්තදො අතහොසි, රාජා ආනන්තදො, හත්ථාචරිතයො පන අහතමව 
අතහොසි’’න්ති. 

සඞ් ාමාවචරජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[183] 3. වාතලොදකජා කවණ්ණනා 

වාය ොදකං අප්පරසං නිහීනන්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
පඤ්චසත  විඝාසාතදආරබ්භකතථසි.සාවත්ථියංකරපඤ්චස ාඋපාසකා
ඝරාවාසපලිතබොධං පුත් දාරස්ස නියයාතදත්වා සත්ථු ධම්මතදසනං

සුණන් ා එකත ොව විචරන්ති. ත සු තකචි තසො ාපන්නා, තකචි

සකදා ාමිතනො, තකචි අනා ාමිතනො, එතකොපි පුථුජ්ජතනො නාම නත්ථි, 
සත්ථාරංනිමන්ත න් ාපිත උපාසතකඅන්ත ොකරිත්වාව නිමන්ත න්ති.
ත සං පන දන් කට්ඨමුතඛොදකවත්ථ න්ධමාලදායකා පඤ්චස ා
චූළුපට්ඨාකා විඝාසාදා හුත්වා වසන්ති. ත  භුත් පා රාසා නිද්දායිත්වා
උට්ඨායඅචිරවතිං  න්ත්වානදීතීතරඋන්නදන් ාමල්ලයුද්ධංයුජ්ඣන්ති.
ත  පන පඤ්චස ා උපාසකා අප්පසද්දා අප්පනිග්තඝොසා
පටිසල්ලානමනුයුඤ්ජන්ති. සත්ථා ත සං විඝාසාදානං උච්චාසද්දං සුත්වා

‘‘කං එතසො, ආනන්ද, සද්තදො’’ති තථරං පුච්ඡිත්වා ‘‘විඝාසාදසද්තදො, 

භන්ත ’’ති වුත්ත  ‘‘න තඛො, ආනන්ද, ඉතම විඝාසාදා ඉදාතනව විඝාසං 

ඛාදිත්වා උන්නදන්ති, පුබ්තබපි උන්නදන්තිතයව, ඉතමපි උපාසකා න

ඉදාතනව සන්නිසින්නා, පුබ්තබපි සන්නිසින්නාතයවා’’ති වත්වා තථතරන
යාචිත ොඅතී ං ආහරි. 
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අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
අමච්චකුතලනිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො රඤ්තඤො අත්ථධම්මානුසාසතකො
අතහොසි. අතථකස්මිං කාතල තසො රාජා ‘‘පච්චන්ත ො කුපිත ො’’ති සුත්වා
පඤ්චසත  සින්ධතව කප්පාතපත්වා චතුරඞ්ගිනියා තසනාය  න්ත්වා
පච්චන් ංවූපසතමත්වාබාරාණසිතමව පච්චා න්ත්වා ‘‘සින්ධවාකලන් ා
අල්ලරසතමව තනසං මුද්දිකපානං තදථා’’ති ආණාතපසි. සින්ධවා
 න්ධපානං පිවිත්වා අස්සසාලං  න්ත්වා අත් තනො අත් තනො ඨාතනසු 
අට්ඨංසු.ත සංපන දින්නාවසිට්ඨකංඅප්පරසංබහුකසටංඅතහොසි. මනුස්සා
‘‘ඉදං කං කතරොමා’’ති රාජානං පුච්ඡිංසු. රාජා උදතකන මද්දිත්වා 

මකචිපිතලොතිකාහි පරිස්සාතවත්වා ‘‘තය ෙභාසින්ධවානංනිවාපං පහිංසු, 
ත සං දාතපථා’’ති දාතපසි.  ෙභා කසටඋදකං පිවිත්වා මත් ා හුත්වා
විරවන් ා රාජඞ් තණ විචරිංසු. රාජා මහාවා පානං විවරිත්වා රාජඞ් ණං

ඔතලොකයමාතනො සමීතප ඨි ං තබොධිසත් ං ආමන්ත ත්වා ‘‘පස්ස, ඉතම 

 ෙභාකසතටොදකංපිවිත්වාමත් ා හුත්වාවිරවන් ාඋප්ප න් ාවිචරන්ති, 
සින්ධවකුතලජා සින්ධවාපන න්ධපානං පිවිත්වානිස්සද්දාසන්නිසින්නා

නඋප්පිලවන්ති, කංනුතඛොකාරණ’’න්ති පුච්ඡන්ත ොපඨමං ාථමාහ– 

65. 

‘‘වාතලොදකංඅප්පරසංනිහීනං, පිත්වාමතදොජායති ෙභානං; 

ඉමඤ්චපිත්වානරසංපණී ං, මතදොනසඤ්ජායති සින්ධවාන’’න්ති. 

 ත්ථ වාය ොදකන්ති මකචිවාතලහිපරිස්සාවි උදකං.‘‘වාලුදක’’න්තිපි

පාතඨො. නිහීනන්ති නිහීනරසභාතවන නිහීනං. න සඤ්ජාෙතීති සින්ධවානං

මතදොනජායති, කංනුතඛොකාරණන්තිපුච්ඡි. 

අථස්සකාරණංආචික්ඛන්ත ොතබොධිසත්ත ොදුතියං ාථමාහ– 

66. 

‘‘අප්පං පිවිත්වාන නිහීනජච්තචො, තසො මජ්ජතී ත න ජනින්ද 

පුට්තඨො; 

තධොරය්හසීලීචකුලම්හිජාත ො, නමජ්ජතීඅග් රසං පිවිත්වා’’ති. 

 ත්ථ යතනජනින්දපුට්යඨොතිජනින්ද උත් මරාජතයොනිහීනජච්තචො, 

ත න නිහීනජච්චභාතවන පුට්තඨො මජ්ජති පමජ්ජති. ය ොරය්හසීලීති
තධොරය්හසීතලො ධුරවහනකආචාතරන සම්පන්තනො ජාතිසින්ධතවො. 

අග් රසන්තිසබ්බපඨමං හි ංමුද්දිකරසං පිවිත්වාපිනමජ්ජති. 

රාජා තබොධිසත් ස්ස වචනං සුත්වා  ෙතභ රාජඞ් ණා නීහරාතපත්වා 
 ස්තසවඔවාතදඨිත ොදානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වායථාකම්මං ත ො. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

පඤ්චස ා  ෙභා ඉතම විඝාසාදා අතහසුං, පඤ්චස ා සින්ධවා ඉතම 

උපාසකා, රාජාආනන්තදො, පණ්ඩි ාමච්තචොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

වාතලොදකජා කවණ්ණනා තියා. 

[184] 4. ගිරිදත් ජා කවණ්ණනා 

දූසියතො ගිරිදත්යතනාති ඉදං සත්ථා තවළුවතන විහරන්ත ො එකං

විපක්ඛතසවිං භික්ඛුංආරබ්භකතථසි.වත්ථුතහට්ඨා මහි සළාමුෙජාතයක (ජා. 

1.1.26) කථි තමව. සත්ථා පන ‘‘න, භික්ඛතව, අයං භික්ඛු ඉදාතනව

විපක්ඛං තසවති, පුබ්තබතපස විපක්ඛතසවතකොතයවා’’ති වත්වා අතී ං
ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං සාමරාජා රජ්ජං කාතරසි.  දා තබොධිසත්ත ො
අමච්චකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො  ස්ස අත්ථධම්මානුසාසතකො 

අතහොසි. රඤ්තඤො පන පණ්ඩතවො නාම මඞ් ලස්තසො,  ස්ස ගිරිදත්ත ො

නාමඅස්සබන්තධො, තසො ඛඤ්තජොඅතහොසි.අස්තසොමුඛරජ්ජුතක තහත්වා
 ං පුරත ො පුරත ො  ච්ඡන් ං දිස්වා ‘‘මං එස සික්ඛාතපතී’’ති සඤ්ඤාය
 ස්ස අනුසික්ඛන්ත ො ඛඤ්තජො අතහොසි.  ස්ස අස්සස්ස ඛඤ්ජභාවං

රඤ්තඤො ආතරොතචසුං, රාජා තවජ්තජ තපතසසි. ත   න්ත්වා අස්සස්ස
සරීතර තරො ංඅපස්සන් ා‘‘තරො මස්සනපස්සාමා’’තිරඤ්තඤොකථයිංසු.

රාජා තබොධිසත් ං තපතසසි – ‘‘ ච්ඡ වයස්ස, එත්ථකාරණං ජානාහී’’ති.
තසො  න්ත්වා ඛඤ්ජඅස්සබන්ධසංසග්ත න  ස්ස ඛඤ්ජභූ භාවං ඤත්වා

රඤ්තඤො මත්ථංආතරොතචත්වා ‘‘සංසග් තදොතසනනාමඑවං තහොතී’’ති
දස්තසන්ත ොපඨමං ාථමාහ–- 

67. 

‘‘දූසිත ොගිරිදත්ත න, හතයොසාමස්සපණ්ඩතවො; 

තපොරාණංපකතිංහිත්වා,  ස්තසවානුවිධියයතී’’ති. 

 ත්ථ හයෙො සාමස්සාති සාමස්ස රඤ්තඤො මඞ් ලස්තසො. යපොරාණං

පකතිං හි සත්වාති අත් තනො තපොරාණපකතිං සිඞ් ාරභාවං පහාය. 

අනුවිධිෙයතීතිඅනුසික්ඛති. 

අථ නංරාජා ‘‘ඉදානිවයස්සකං කත් බ්බ’’න්තිපුච්ඡි.තබොධිසත්ත ො
‘‘සුන්දරංඅස්සබන්ධංලභිත්වායථාතපොරාතණො භවිස්සතී’’තිවත්වාදුතියං
 ාථමාහ– 

68. 

‘‘සතච ච නුතජොතපොතසො, සිඛරාකාරකප්පිත ො; 

ආනතනනං තහත්වාන, මණ්ඩතලපරිවත් තය; 
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ඛිප්පතමවපහන්ත්වාන,  ස්තසවානුවිධියයතී’’ති. 

 ත්ථ තනුයජොති  ස්ස අනුතජො. අනුරූපං ජාත ො හි අනුතජො,  ස්ස

අනුතජො නුතජො.ඉදංවුත් ංතහොති–සතචහි, මහාරාජ,  ස්ස සිඞ් ාරස්ස
ආචාරසම්පන්නස්සඅස්සස්සඅනුරූපංජාත ොසිඞ් ාතරොආචාරසම්පන්තනො 

තපොතසො. සිෙරාකාරකප්පියතොති සිඛතරන සුන්දතරන ආකාතරන 
කප්පි තකසමස්සු  ං අස්සං ආනතන  තහත්වා අස්සමණ්ඩතල

පරිවත්ත යය, ඛිප්පතමතවස  ං ඛඤ්ජභාවං පහාය ‘‘අයං සිඞ් ාතරො
ආචාරසම්පන්තනොඅස්සත ොපතකොමංසික්ඛාතපතී’’ති සඤ්ඤායඛිප්පතමව

 ස්ස අනුවිධියයති අනුසික්ඛිස්සති, පකතිභාතවතයව ඨස්සතීති අත්තථො.

රාජා ථා කාතරසි, අස්තසොපකතිභාතවපතිට්ඨාසි.රාජා ‘‘තිරච්ඡානානම්පි
නාම ආසයං ජානිස්සතී’’ති තුට්ඨචිත්ත ො තබොධිසත් ස්ස මහන් ං යසං
අදාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

ගිරිදත්ත ො තදවදත්ත ො අතහොසි, අස්තසො විපක්ඛතසවතකො භික්ඛු, රාජා

ආනන්තදො, අමච්චපණ්ඩිත ොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

ගිරිදත් ජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[185] 5. අනභිරතිජා කවණ්ණනා 

ෙයථොදයකආවිය අප්පසන්යනතිඉදංසත්ථා තජ වතනවිහරන්ත ො
අඤ්ඤ රං බ්රාහ්මණකුමාරං ආරබ්භ කතථසි. සාවත්ථියං කර එතකො 
බ්රාහ්මණකුමාතරො තිණ්ණං තවදානං පාරගූ බහූ ඛත්තියකුමාතර ච
බ්රාහ්මණකුමාතර ච මන්ත  වාතචසි. තසො අපරභාත  ඝරාවාසං
සණ්ඨතපත්වා වත්ථාලඞ්කාරදාසදාසිතඛත් වත්ථුත ොමහිංසපුත් දාරාදීනං 
අත්ථාය චින් යමාතනො රා තදොසතමොහවසිතකො හුත්වා ආවිලචිත්ත ො

අතහොසි, මන්ත පටිපාටියාපරිවත්ත තුංනාසක්ඛි, ඉත ොචිත ොචමන් ා
නපටිභංසු.තසොඑකදිවසං බහුං න්ධමාලාදිං තහත්වාතජ වනං න්ත්වා

සත්ථාරං පූතජත්වා වන්දිත්වා එකමන් ං නිසීදි. සත්ථා ත න සද්ධිං

පටිසන්ථාරංකත්වා ‘‘කං, මාණව, මන්ත වාතචසි, පගුණාත මන් ා’’ති

පුච්ඡි. ‘‘පුබ්තබ තම, භන්ත , මන් ා පගුණා අතහසුං, ඝරාවාසස්ස පන

 හි කාලත ො පට්ඨාය චිත් ං තම ආවිලං ජා ං, ත න තම මන් ා න

පගුණා’’ති. අථ නං සත්ථා ‘‘න තඛො, මාණව, ඉදාතනව, පුබ්තබපි ත  

චිත් ස්ස අනාවිලකාතල  ව මන් ා පගුණා අතහසුං, රා ාදීහි පන
ආවිලකාතල වමන් ාන පටිභංසූ’’තිවත්වාත නයාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
බ්රාහ්මණමහාසාලකුතලනිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො ක්කසිලායංමන්ත  

උග් ණ්හිත්වා දිසාපාතමොක්තඛො ආචරිතයො හුත්වා බාරාණසියං බහූ
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පටුන 

ඛත්තියකුමාතර ච බ්රාහ්මණකුමාතර ච මන්ත  වාතචසි.  ස්ස සන්තිතක

එතකො බ්රාහ්මණමාණතවො  තයො තවතද පගුතණ අකාසි, එකපතදපි
නික්කඞ්තඛොපිට්ඨිආචරිතයොහුත්වාමන්ත වාතචසි.තසොඅපතරන සමතයන
ඝරාවාසං  තහත්වා ඝරාවාසචින් ායආවිලචිත්ත ො මන්ත  පරිවත්ත තුං

නාසක්ඛි. අථ නං ආචරිතයො අත් තනො සන්තිකං ආ  ං ‘‘කං, මාණව, 

පගුණා ත  මන් ා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඝරාවාස හි කාලත ො පට්ඨාය තම

චිත් ංආවිලංජා ං, මන්ත  පරිවත්ත තුංනසක්තකොමී’’තිවුත්ත ‘‘ ා , 

ආවිතල චිත් ම්හි පගුණාපි මන් ා න පටිභන්ති, අනාවිතල පන චිත්ත 

අප්පටිභාණංනාමනත් ’’තිවත්වාඉමා ාථාආහ – 

69. 

‘‘යතථොදතකආවිතලඅප්පසන්තන, නපස්සතිසිප්පිකසම්බුකඤ්ච; 

සක්ඛරංවාලුකංමච්ඡගුම්බං, එවංආවිලම්හිචිත්ත ; 

නතසොපස්සතිඅත් දත්ථංපරත්ථං. 

70. 

‘‘යතථොදතක අච්තඡවිප්පසන්තන, තසොපස්සති සිප්පිකසම්බුකඤ්ච; 

සක්ඛරංවාලුකංමච්ඡගුම්බං, එවං අනාවිලම්හි චිත්ත ; 
තසොපස්සතිඅත්ථදත්ථංපරත්ථ’’න්ති. 

 ත්ථ ආවිය ති කද්දමාලුළිත . අප්පසන්යනති  ාතයව ආවිල ාය

අවිප්පසන්තන. සිප්පිකසම්බුකඤ්ොති සිප්පිකඤ්ච සම්බුකඤ්ච. 

මච්ඡගුම්බන්ති මච්ඡඝටං. එවං ආවි ම්හීති එවතමව රා ාදීහි ආවිතල

චිත්ත . අත්තදත්ථං පරත්ථන්ති තනව අත් දත්ථං න පරත්ථං පස්සතීති

අත්තථො. යසොපස්සතීතිඑවතමවඅනාවිතලචිත්ත තසොපුරිතසොඅත් දත්ථං 
පරත්ථඤ්චපස්සතීති. 

සත්ථා ඉමං අතී ං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන බ්රාහ්මණකුමාතරො තසො ාපත්තිඵතල

පතිට්ඨහි. ‘‘ දා මාණතවො අයතමව මාණතවො අතහොසි, ආචරිතයො පන
අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

අනභිරතිජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[186] 6. දධිවාහනජා කවණ්ණනා 

වණ්ණ න් රසූයපයතොති ඉදං සත්ථා තවළුවතන විහරන්ත ො
විපක්ඛතසවිංභික්ඛුංආරබ්භකතථසි.වත්ථුතහට්ඨාකථි තමව.සත්ථාපන 

‘‘භික්ඛතව, අසාධුසන්නිවාතසො නාම පාතපො අනත්ථකතරො,  ත්ථ

මනුස්සභූ ානං  ාව පාපසන්නිවාසස්ස අනත්ථකර ාය කං වත් බ්බං, 
පුබ්තබපනඅසාත නඅමධුතරන නිම්බරුක්තඛනසද්ධිංසන්නිවාසමා ම්ම
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මධුරරතසො දිබ්බරසපටිභාත ො අතච තනො අම්බරුක්තඛොපි අමධුතරො
තිත් තකොජාත ො’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  කාසිරට්තඨ
චත් ාතරො භා තරො බ්රාහ්මණා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා හිමවන් පතදතස
පටිපාටියාපණ්ණසාලාකත්වාවාසංකප්තපසුං.ත සංතජට්ඨකභා ාකාලං 
කත්වා සක්කත් ං පාපුණි. තසො  ං කාරණං ඤත්වා අන් රන් රා
සත් ට්ඨදිවසච්චතයන ත සං උපට්ඨානං  ච්ඡන්ත ො එකදිවසං

තජට්ඨක ාපසං වන්දිත්වා එකමන් ං නිසීදිත්වා – ‘‘භන්ත , තකන ත 
අත්තථො’’තිපුච්ඡි. පණ්ඩුතරොත ො ාපතසො‘‘අග්ගිනාතමඅත්තථො’’තිආහ.
තසො  ං සුත්වා  ස්ස වාසිඵරසුකං අදාසි. වාසිඵරසුතකො නාම දණ්තඩ
පතවසනවතසන වාසිපි තහොති ඵරසුපි.  ාපතසො ‘‘තකො තම ඉමං ආදාය

දාරූනිආහරිස්සතී’’තිආහ.අථනංසක්තකොඑවමාහ–‘‘යදාත , භන්ත , 

දාරූහි අත්තථො, ඉමං ඵරසුං හත්තථන පහරිත්වා ‘දාරූනි තම ආහරිත්වා

අග්ගිංකතරොහී’ති වතදයයාසි, දාරූනිආහරිත්වා අග්ගිං කත්වා දස්සතී’’ති.

 ස්ස වාසිඵරසුකං දත්වා දුතියම්පි උපසඞ්කමිත්වා ‘‘භන්ත , තකන ත 

අත්තථො’’තිපුච්ඡි. ස්ස පණ්ණසාලාය හත්ථිමග්ත ොතහොති, තසොහත් හි

උපද්දුත ො‘‘හත් නංතමවතසනදුක්ඛංඋප්පජ්ජති, ත පලාතපහී’’තිආහ.

සක්තකො ස්සඑකංතභරිංඋපනාතමත්වා‘‘භන්ත , ඉමස්මිං තල පහතට

තුම්හාකංපච්චාමිත් ාපලායිස්සන්ති, ඉමස්මිං තලපහතටතමත් චිත් ා 
හුත්වා චතුරඞ්ගිනියා තසනාය පරිවාතරස්සන්තී’’ති වත්වා  ං තභරිං දත්වා 

කනිට්ඨස්ස සන්තිකං  න්ත්වා ‘‘භන්ත , තකන ත  අත්තථො’’ති පුච්ඡි.

තසොපි පණ්ඩුතරො ධාතුතකොව,  ස්මා ‘‘දධිනා තම අත්තථො’’ති ආහ.
සක්තකො  ස්ස එකං දධිඝටං දත්වා ‘‘සතච තුම්තහ ඉච්ඡමානා ඉමං

ආසිඤ්තචයයාථ, මහානදී හුත්වා මතහොඝං පවත්ත ත්වා තුම්හාකං රජ්ජං
 තහත්වා දාතුං සමත්තථොපි භවිස්සතී’’ති වත්වා පක්කාමි.  ත ො පට්ඨාය

වාසිඵරසුතකොතජට්ඨභාතිකස්සඅග්ගිංකතරොති, ඉ තරනතභරි තල පහතට

හත් පලායන්ති, කනිට්තඨොදධිංපරිභුඤ්ජති. 

 ස්මිං කාතල එතකො සූකතරො එකස්මිං පුරාණ ාමට්ඨාතන චරන්ත ො 
ආනුභාවසම්පන්නං එකං මණික්ඛන්ධං අද්දස. තසො  ං මණික්ඛන්ධං
මුතඛනඩංසිත්වා  ස්සානුභාතවනආකාතසඋප්පතිත්වාසමුද්දස්සමජ්තඣ
එකං දීපකං  න්ත්වා ‘‘එත්ථ දානි මයා වසිතුං වට්ටතී’’ති ඔ රිත්වා
ඵාසුකට්ඨාතන එකස්ස උදුම්බරරුක්ඛස්ස තහට්ඨා වාසං කප්තපසි. තසො
එකදිවසං  ස්මිං රුක්ඛමූතල මණික්ඛන්ධං පුරත ො ඨතපත්වා නිද්දං

ඔක්කමි. අතථතකො කාසිරට්ඨවාසී මනුස්තසො ‘‘නිරුපකාතරො එස
අම්හාක’’න්තිමා ාපිතූහිත හානික්කඩ්ඪිත ොඑකංපට්ටන ාමං  න්ත්වා
නාවිකානං කම්මකාතරො හුත්වා නාවං ආරුය්හ සමුද්දමජ්තඣ භින්නාය
නාවායඵලතකනිපන්තනො ංදීපකංපත්වා ඵලාඵලානිපරිතයසන්ත ො ං
සූකරංනිද්දායන් ංදිස්වාසණිකං න්ත්වාමණික්ඛන්ධං  ණ්හිත්වා ස්ස
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ආනුභාතවනආකාතස උප්පතිත්වා උදුම්බරරුක්තඛනිසීදිත්වා චින්ත සි –
‘‘අයංසූකතරො ඉමස්සමණික්ඛන්ධස්සආනුභාතවන ආකාසචාරිතකොහුත්වා

ඉධවසතිමඤ්තඤ, මයාපඨමතමවඉමංසූකරංමාතරත්වාමංසංඛාදිත්වා 
පච්ඡා  න්තුං වට්ටතී’’ති. තසො එකං දණ්ඩකං භඤ්ජිත්වා  ස්ස සීතස
පාත ති. සූකතරො පබුජ්ඣිත්වා මණිං අපස්සන්ත ො ඉත ො චිත ො ච

කම්පමාතනො විධාවති, රුක්තඛ නිසින්නපුරිතසො හසි. සූකතරො
ඔතලොතකන්ත ො ංදිස්වා ංරුක්ඛංසීතසනපහරිත්වා  ත්තථවමත ො. 

තසො පුරිතසො ඔ රිත්වා අග්ගිං කත්වා  ස්ස මංසං පචිත්වා ඛාදිත්වා
ආකාතස උප්පතිත්වා හිමවන් මත්ථතකන  ච්ඡන්ත ො අස්සමපදං දිස්වා 
තජට්ඨභාතිකස්ස ාපසස්සඅස්සතමඔ රිත්වාද්වීහතීහංවසිත්වා ාපසස්ස 

වත් පටිවත් ංඅකාසි, වාසිඵරසුකස්සආනුභාවඤ්චපස්සි.තසො‘‘ඉමංමයා
 තහතුං වට්ටතී’’ති මණික්ඛන්ධස්ස ආනුභාවං  ාපසස්ස දස්තසත්වා

‘‘භන්ත , ඉමං මණිං  තහත්වා වාසිඵරසුකං තදථා’’ති ආහ.  ාපතසො
ආකාතසනචරිතුකාතමො ං තහත්වාවාසිඵරසුකං අදාසි.තසො ං තහත්වා
තථොකං  න්ත්වා වාසිඵරසුකං පහරිත්වා ‘‘වාසිඵරසුක  ාපසස්ස සීසං
ඡින්දිත්වාමණික්ඛන්ධංතමආහරා’’තිආහ.තසො න්ත්වා ාපසස්සසීසං 
ඡින්දිත්වා මණික්ඛන්ධං ආහරි. තසො වාසිඵරසුකං පටිච්ඡන්නට්ඨාතන
ඨතපත්වා මජ්ඣිම ාපසස්සසන්තිකං  න්ත්වාකතිපාහංවසිත්වාතභරියා 
ආනුභාවං දිස්වා මණික්ඛන්ධං දත්වා තභරිං  ණ්හිත්වා පුරිමනතයතනව
 ස්සපි සීසං ඡින්දාතපත්වා කනිට්ඨං උපසඞ්කමිත්වා දධිඝටස්සආනුභාවං
දිස්වා මණික්ඛන්ධං දත්වා දධිඝටං  තහත්වා පුරිමනතයතනව  ස්ස සීසං
ඡින්දාතපත්වා මණික්ඛන්ධඤ්ච වාසිඵරසුකඤ්ච තභරිඤ්ච දධිඝටඤ්ච
 තහත්වා ආකාතස උප්පතිත්වා බාරාණසියා අවිදූතර ඨත්වා
බාරාණසිරඤ්තඤො ‘‘යුද්ධං වා තම තදතු රජ්ජං වා’’ති එකස්ස පුරිසස්ස
හත්තථ පණ්ණංපාතහසි. 

රාජා සාසනං සුත්වාව ‘‘තචොරං  ණ්හිස්සාමී’’ති නික්ඛමි. තසො එකං 

තභරි ලං පහරි, චතුරඞ්ගිනී තසනා පරිවාතරසි. රඤ්තඤො අවත්ථරණභාවං

ඤත්වා දධිඝටං විස්සජ්තජසි, මහානදීපවත්ති.මහාජතනො දධිම්හිඔසීදිත්වා
නික්ඛමිතුං නාසක්ඛි. වාසිඵරසුකං පහරිත්වා ‘‘රඤ්තඤො සීසං ආහරා’’ති 

ආහ, වාසිඵරසුතකො  න්ත්වා රඤ්තඤො සීසංආහරිත්වා පාදමූතලනික්ඛිපි.
එතකොපි ආවුධං උක්ඛිපිතුං නාසක්ඛි. තසො මහන්ත න බතලන පරිවුත ො
න රං පවිසිත්වා අභිතසකං කාතරත්වා දධිවාහතනො නාම රාජා හුත්වා
ධම්තමනසතමනරජ්ජංකාතරසි. 

 ස්තසකදිවසං මහානදියං ජාලකරණ්ඩතක කීළන් ස්ස
කණ්ණමුණ්ඩදහත ො තදවපරිතභො ං එකං අම්බපක්කං ආ න්ත්වා ජාතල

ලග්ගි, ජාලං උක්ඛිපන් ා  ං දිස්වා රඤ්තඤො අදංසු.  ං මහන් ං
ඝටප්පමාණං පරිමණ්ඩලං සුවණ්ණවණ්ණං අතහොසි. රාජා ‘‘කස්ස ඵලං
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නාතම ’’න්තිවනචරතකපුච්ඡිත්වා ‘‘අම්බඵල’’න්ති සුත්වාපරිභුඤ්ජිත්වා
 ස්සඅට්ඨිංඅත් තනොඋයයාතනතරොපාතපත්වාඛීතරොදතකන සිඤ්චාතපසි.
රුක්තඛොනිබ්බත්තිත්වා තිතයසංවච්ඡතරඵලංඅදාසි.අම්බස්ස සක්කාතරො

මහා අතහොසි, ඛීතරොදතකන සිඤ්චන්ති,  න්ධපඤ්චඞ්ගුලිකං තදන්ති, 

මාලාදාමානි පරික්ඛිපන්ති,  න්ධත තලන දීපං ජාතලන්ති, පරික්තඛතපො
පනස්ස පටසාණියා අතහොසි. ඵලානි මධුරානි සුවණ්ණවණ්ණානි අතහසුං.
දධිවාහනරාජා අඤ්තඤසං රාජූනං අම්බඵලං තපතසන්ත ො අට්ඨිත ො
රුක්ඛනිබ්බත් නභතයන අඞ්කුරනිබ්බත් නට්ඨානං මණ්ඩූකකණ්ටතකන
විජ්ඣිත්වා තපතසසි. ත සං අම්බං ඛාදිත්වා අට්ඨි තරොපි ංන සම්පජ්ජති.
ත ‘‘කංනුතඛොඑත්ථ කාරණ’’න්තිපුච්ඡන් ා ංකාරණංජානිංසු. 

අතථතකො රාජා උයයානපාලං පක්තකොසිත්වා ‘‘දධිවාහනස්ස
අම්බඵලානං රසංනාතසත්වාතිත් කභාවංකාතුංසක්ඛිස්සසී’’තිපුච්ඡිත්වා

‘‘ආම, තදවා’’ති වුත්ත  ‘‘ත න හි  ච්ඡාහී’’ති සහස්සං දත්වා තපතසසි.
තසො බාරාණසිං  න්ත්වා ‘‘එතකො උයයානපාතලො ආ ත ො’’ති රඤ්තඤො
ආතරොචාතපත්වා ත න පක්තකොසාපිත ො පවිසිත්වා රාජානං වන්දිත්වා

‘‘ත්වං උයයානපාතලො’’ති පුට්තඨො ‘‘ආම, තදවා’’ති වත්වා අත් තනො 
ආනුභාවං වණ්තණසි. රාජා ‘‘ ච්ඡ අම්හාකං උයයානපාලස්ස සන්තිතක
තහොහී’’ති ආහ. ත   ත ො පට්ඨාය ද්තව ජනා උයයානං පටිජග් න්ති.
අධුනා ත ො උයයානපාතලො අකාලපුප්ඵානි සුට්ඨ පුප්ඵාතපන්ත ො
අකාලඵලානි  ණ්හාතපන්ත ො උයයානං රමණීයං අකාසි. රාජා  ස්ස 

පසීදිත්වාතපොරාණකඋයයානපාලංනීහරිත්වා ස්තසවඋයයානංඅදාසි.තසො
උයයානස්ස අත් තනො හත්ථ  භාවං ඤත්වා අම්බරුක්ඛං පරිවාතරත්වා

නිම්තබ ච ඵග් වවල්ලිතයො ච තරොතපසි, අනුපුබ්තබන නිම්බා වඩ්ඪිංසු, 

මූතලහි මූලානි, සාඛාහි ච සාඛා සංසට්ඨා ඔනද්ධවිනද්ධා අතහසුං. ත න
අසා අමධුරසංසග්ත න  ාවමධුරඵතලො අම්තබො තිත් තකො ජාත ො

නිම්බපණ්ණසදිසරතසො, අම්බඵලානංතිත් කභාවං ඤත්වාඋයයානපාතලො
පලායි. 

දධිවාහතනො උයයානං  න්ත්වා අම්බඵලං ඛාදන්ත ො මුතඛ පවිට්ඨං 
අම්බරසංනිම්බකසටංවියඅජ්තඣොහරිතුංඅසක්තකොන්ත ොකක්කාතරත්වා
නිට්ඨභි. දා තබොධිසත්ත ො ස්සඅත්ථධම්මානුසාසතකොඅමච්තචොඅතහොසි.

රාජා තබොධිසත් ං ආමන්ත ත්වා ‘‘පණ්ඩි , ඉමස්ස රුක්ඛස්ස

තපොරාණකපරිහාරත ො පරිහීනං නත්ථි, එවං සන්ත පිස්ස ඵලං තිත් කං

ජා ං, කංනුතඛොකාරණ’’න්තිපුච්ඡන්ත ොපඨමං ාථමාහ– 

71. 

‘‘වණ්ණ න්ධරසූතපත ො, අම්තබොයංඅහුවාපුතර; 

 තමවපූජංලභමාතනො, තකනම්තබොකටුකප්ඵතලො’’ති. 

අථස්සකාරණංආචික්ඛන්ත ොතබොධිසත්ත ොදුතියං ාථමාහ– 
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72. 

‘‘පුචිමන්දපරිවාතරො, අම්තබොත දධිවාහන; 

මූලංමූතලනසංසට්ඨං, සාඛාසාඛානිතසවතර; 

අසා සන්නිවාතසන, ත නම්තබොකටුකප්ඵතලො’’ති. 

 ත්ථ පුචිමන්දපරිවායරොති නිම්බරුක්ඛපරිවාතරො. සාො සාො

නියසවයරති පුචිමන්දස්ස සාඛාතයො අම්බරුක්ඛස්ස සාඛාතයො නිතසවන්ති. 

අසාතසන්නිවායසනාති අමධුතරහි පුචිමන්තදහි සද්ධිං සන්නිවාතසන. 

යතනාති ත න කාරතණන අයං අම්තබො කටුකප්ඵතලො අසා ඵතලො 
තිත් කඵතලොජාත ොති. 

රාජා  ස්ස වචනං සුත්වා සබ්තබපි පුචිමන්තද ච ඵග් වවල්ලිතයො ච 

ඡින්දාතපත්වා මූලානි උද්ධරාතපත්වා සමන් ා අමධුරපංසුං හරාතපත්වා
මධුරපංසුං පක්ඛිපාතපත්වා ඛීතරොදකසක්ඛතරොදක න්තධොදතකහි අම්බං
පටිජග් ාතපසි. තසො මධුරසංසග්ත න පුන මධුතරොව අතහොසි. රාජා
පකතිඋයයානපාලස්තසව උයයානං නියයාතදත්වා යාව ායුකං ඨත්වා
යථාකම්මං ත ො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා
අහතමව පණ්ඩි ාමච්තචොඅතහොසි’’න්ති. 

දධිවාහනජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[187] 7. චතුමට්ඨජා කවණ්ණනා 

උච්යෙ විටභිමාරුය්හාතිඉදංසත්ථාතජ වතනවිහරන්ත ොඅඤ්ඤ රං 
මහල්ලකභික්ඛුං ආරබ්භ කතථසි. එකදිවසං කර ද්වීසු අග් සාවතකසු
අඤ්ඤමඤ්ඤං පඤ්හපුච්ඡනවිස්සජ්ජනකථාය නිසින්තනසු එතකො
මහල්ලතකො භික්ඛු ත සං සන්තිකං  න්ත්වා  තිතයො හුත්වා නිසීදිත්වා 

‘‘භන්ත , මයම්පි තුම්තහ පඤ්හං පුච්ඡිස්සාම, තුම්තහපි අත් තනොකඞ්ඛං
අම්තහපුච්ඡථා’’ති ආහ.තථරා ංජිගුච්ඡිත්වාඋට්ඨායපක්කමිංසු.තථරානං
ධම්මං තසොතුං නිසින්නපරිසා සමා මස්ස භින්නකාතල සත්ථු සන්තිකං
 න්ත්වා ‘‘කං අකාතල ආ  ත්ථා’’ති වුත්ත   ං කාරණං ආතරොචයිංසු.

සත්ථා‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව සාරිපුත් තමොග් ල්ලානාඑ ංජිගුච්ඡිත්වා

අකතථත්වාපක්කමන්ති, පුබ්තබපි පක්කමිංසූ’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
අරඤ්ඤාය තන රුක්ඛතදව ා අතහොසි. අථ ද්තව හංසතපො කා
චිත් කූටපබ්බ ා නික්ඛමිත්වා  ස්මිං රුක්තඛ නිසීදිත්වා ත ොචරාය
 න්ත්වා නිවත් න් ාපි  ස්මිංතයව විස්සමිත්වා චිත් කූටං  ච්ඡන්ති.
 ච්ඡන්ත   ච්ඡන්ත  කාතල ත සං තබොධිසත්ත න සද්ධිං විස්සාතසො
අතහොසි.  ච්ඡන් ා ච ආ ච්ඡන් ා ච අඤ්ඤමඤ්ඤං සම්තමොදිත්වා 
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ධම්මකථංකතථත්වාපක්කමිංසු.අතථකදිවසංත සුරුක්ඛග්ත නිසීදිත්වා
තබොධිසත්ත න සද්ධිං කතථන්ත සු එතකො සිඞ් ාතලො  ස්ස රුක්ඛස්ස
තහට්ඨාඨත්වාත හිහංසතපො තකහි සද්ධිංමන්ත න්ත ොපඨමං ාථමාහ
– 

73. 

‘‘උච්තචවිටභිමාරුය්හ, මන් යව්තහොරතහො  ා; 

නීතචඔරුය්හමන් ව්තහො, මි රාජාපිතසොස්සතී’’ති. 

 ත්ථ උච්යෙ විටභිමාරුය්හාති පකතියා ච උච්තච ඉමස්මිං රුක්තඛ

උච්ච රංඑකංවිටපංඅභිරුහිත්වා. මන්තෙව්යහොතිමන්ත ථකතථථ. නීයෙ 

ඔරුය්හාතිඔ රිත්වානීතචඨාතනඨත්වාමන්ත ථ. මි රාජාපි යසොස්සතීති
අත් ානං මි රාජානං කත්වා ආහ. හංසතපො කා ජිගුච්ඡිත්වා උට්ඨාය 
චිත් කූටතමව  ා. 

ත සං  කාතලතබොධිසත්ත ොසිඞ් ාලස්සදුතියං ාථමාහ– 

74. 

‘‘යංසුවණ්තණොසුවණ්තණන, තදතවොතදතවනමන් තය; 

කංත ත්ථචතුමට්ඨස්ස, බිලංපවිසජම්බුකා’’ති. 

 ත්ථ සුවණ්යණොති සුන්දරවණ්තණො. සුවණ්යණනාති දුතිතයන

හංසතපො තකන. යදයවොයදයවනාතිත තයවද්තවතදතවකත්වාකතථති. 

ෙතුමට්ඨස්සාතිසරීතරන ජාතියාසතරනගුතණනාති ඉතමහිචතූහිමට්ඨස්ස
සුද්ධස්සාති අක්ඛරත්තථො. අසුද්ධංතයව පන  ං පසංසාවචතනන 

නින්දන්ත ො එවමාහ, චතූහි ලාමකස්ස කං ත  එත්ථ සිඞ් ාලස්සාති

අයතමත්ථ අධිප්පාතයො. ‘‘බි ං පවිසා’’ති ඉදං තබොධිසත්ත ො
තභරවාරම්මණංදස්තසත්වා ංපලාතපන්ත ොආහ. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

සිඞ් ාතලො මහල්ලතකො අතහොසි, ද්තව හංසතපො කා

සාරිපුත් තමොග් ල්ලානා, රුක්ඛතදව ාපන අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

චතුමට්ඨජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[188] 8. සීහතකොත්ථුජා කවණ්ණනා 

සීහඞ්ගුලීසීහනයෙොතිඉදංසත්ථාතජ වතන විහරන්ත ොතකොකාලිකං
ආරබ්භ කතථසි. එකදිවසං කර තකොකාලිතකො අඤ්තඤසු බහුස්සුත සු 

ධම්මං කතථන්ත සු සයම්පි කතථතුකාතමො අතහොසීති සබ්බං තහට්ඨා

වුත් නතයතනව විත්ථාතර බ්බං.  ං පන පවත්තිං සුත්වා සත්ථා ‘‘න, 
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භික්ඛතව, තකොකාලිතකො ඉදාතනව අත් තනො සද්තදන පාකතටො ජාත ො, 
පුබ්තබපිපාකතටොඅතහොසී’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
හිමවන් පතදතස සීතහො හුත්වා එකාය සිඞ් ාලියා සද්ධිං සංවාසමන්වාය
පුත් ං පටිලභි. තසො අඞ්ගුලීහි නතඛහි තකසතරන වණ්තණන

සණ්ඨාතනනාති ඉතමහි ආකාතරහි පිතුසදිතසො අතහොසි, සද්තදන
මාතුසදිතසො. අතථකදිවසං තදතව වස්සිත්වා වි ත  සීතහසු නදිත්වා
සීහකීළං කීළන්ත සුතසොපිත සංඅන් තරනදිතුකාතමොහුත්වාසිඞ් ාලිකං
නාදං නදි. අථස්ස සද්දං සුත්වා සීහා තුණ්හී අතහසුං.  ස්ස සද්දං සුත්වා

අපතරො තබොධිසත් ස්ස සජාතිපුත්ත ො ‘‘ ා , අයං සීතහො වණ්ණාදීහි

අම්තහහි සමාතනො, සද්තදො පනස්ස අඤ්ඤාදිතසො, තකො නාතමතසො’’ති
පුච්ඡන්ත ොපඨමං ාථමාහ– 

75. 

‘‘සීහඞ්ගුලීසීහනතඛො, සීහපාදපතිට්ඨිත ො; 

තසොසීතහොසීහසඞ්ඝම්හි, එතකොනදතිඅඤ්ඤථා’’ති. 

 ත්ථ සීහපාදපතිට්ඨියතොති සීහපාතදතහව පතිට්ඨිත ො. එයකො නදති

අඤ්ඤථාතිඑතකොවඅවතසසසීතහහිඅසදිතසනසිඞ් ාලසද්තදනනදන්ත ො
අඤ්ඤථා නදති. 

 ං සුත්වා තබොධිසත්ත ො ‘‘ ා , එස  ව භා ා සිඞ් ාලියා පුත්ත ො, 

රූතපන මයා සදිතසො, සද්තදන මා රා සදිතසො’’ති වත්වා සිඞ් ාලිපුත් ං

ආමන්ත ත්වා‘‘ ා , ත්වංඉත ොපට්ඨායඉධවසන්ත ොඅප්පසද්තදො වස, 

සතච පුනනදිස්සසි, සිඞ් ාලභාවං ත  ජානිස්සන්තී’’ති ඔවදන්ත ො දුතියං

 ාථමාහ – 

76. 

‘‘මාත්වංනදිරාජපුත් , අප්පසද්තදොවතනවස; 

සතරනතඛො ංජාතනයුං, නහිත තපත්තිතකොසතරො’’ති. 

 ත්ථ රාජපුත්තාති සීහස්ස මි රඤ්තඤො පුත් . ඉමඤ්ච පන ඔවාදං
සුත්වාපුනතසොනදිතුංනාමනඋස්සහි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

සිඞ් ාතලො තකොකාලිතකො අතහොසි, සජාතිපුත්ත ො රාහුතලො, මි රාජා පන
අහතමව අතහොසි’’න්ති. 

සීහතකොත්ථුජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 
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[189] 9. සීහචම්මජා කවණ්ණනා 

යනතං සීහස්ස නදිතන්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
තකොකාලිකඤ්තඤව ආරබ්භ කතථසි. තසො ඉමස්මිං කාතල සරභඤ්ඤං
භණිතුකාතමො අතහොසි.සත්ථා ංපවත්තිංසුත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො
කස්සකකුතලනිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ොකසිකම්තමන ජීවිකං කප්තපසි.
 ස්මිං කාතල එතකො වාණිතජො  ෙභභාරතකන තවොහාරං කතරොන්ත ො
විචරති. තසො     ට්ඨාතන  ෙභස්ස පිට්ඨිත ො භණ්ඩිකං ඔ ාතරත්වා
 ෙභං සීහචම්තමන පාරුපිත්වා සාලියවතඛත්ත සු විස්සජ්තජති.
තඛත් රක්ඛකා  ං දිස්වා ‘‘සීතහො’’ති සඤ්ඤාය උපසඞ්කමිතුං න
සක්තකොන්ති. අතථකදිවසං තසො වාණිතජො එකස්මිං  ාමද්වාතර නිවාසං
 තහත්වා පා රාසං පචාතපන්ත ො  ත ො  ෙභං සීහචම්මං පාරුපිත්වා
යවතඛත්ත  විස්සජ්තජසි. තඛත් රක්ඛකා ‘‘සීතහො’’ති සඤ්ඤාය  ං 
උපසඞ්කමිතුං අසක්තකොන් ා ත හං  න්ත්වා ආතරොතචසුං.
සකල ාමවාසිතනො ආවුධානි  තහත්වා සඞ්තඛ ධතමන් ා තභරිතයො

වාතදන් ා තඛත් සමීපං  න්ත්වා උන්නදිංසු,  ෙතභො මරණභයභීත ො
 ෙභරවංරවි.අථස්ස ෙභභාවංඤත්වාතබොධිසත්ත ොපඨමං ාථමාහ– 

77. 

‘‘තන ං සීහස්සනදි ං, නබයග්ඝස්සන දීපිතනො; 

පාරුත ොසීහචම්තමන, ජම්තමොනදති ෙතභො’’ති. 

 ත්ථ ජම්යමොතිලාමතකො. ාමවාසිතනොපි ස්ස  ෙභභාවංඤත්වා ං
අට්ඨීනිභඤ්ජන් ාතපොතථත්වාසීහචම්මංආදායඅ මංසු. 

අථ තසො වාණිතජො ආ න්ත්වා  ං බයසනභාවප්පත් ං  ෙභං දිස්වා 
දුතියං ාථමාහ– 

78. 

‘‘චිරම්පිතඛො ංඛාතදයය,  ෙතභොහරි ංයවං; 

පාරුත ොසීහචම්තමන, රවමාතනොවදූසයී’’ති. 

 ත්ථ තන්ති නිපා මත් ං, අයං  ෙතභො අත් තනො  ෙභභාවං
අජානාතපත්වාසීහචම්තමනපාරුත ොචිරම්පිකාලංහරි ංයවං ඛාතදයයාති

අත්තථො. රවමායනොව දූසයීති අත් තනො පන  ෙභරවං රවමාතනොතවස

අත් ානං දූසයි, නත්තථත්ථ සීහචම්මස්ස තදොතසොති.  ස්මිං එවං 

කතථන්ත තයව  ෙතභො  ත්තථව නිපන්තනො මරි, වාණිතජොපි  ං පහාය
පක්කාමි. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

වාණිතජො තදවදත්ත ො අතහොසි,  ෙතභො තකොකාලිතකො, පණ්ඩි කස්සතකො
පනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

සීහචම්මජා කවණ්ණනානවමා. 

[190] 10. සීලානිසංසජා කවණ්ණනා 

පස්ස සද් ාෙසී ස්සාතිඉදංසත්ථාතජ වතන විහරන්ත ොඑකංසද්ධං
උපාසකං ආරබ්භ කතථසි. තසො කර සද්තධො පසන්තනො අරියසාවතකො 
එකදිවසං තජ වනං  ච්ඡන්ත ො සායං අචිරවතිනදීතීරං  න්ත්වානාවිතක
නාවං තීතර ඨතපත්වා ධම්මස්සවනත්ථාය  ත  තිත්තථ නාවං අදිස්වා

බුද්ධාරම්මණංපීතිං  තහත්වානදිංඔ රි, පාදාඋදකම්හිනඔසීදිංසු. තසො
පථවී තල  ච්ඡන්ත ො විය තවමජ්ඣං   කාතල වීචිං පස්සි. අථස්ස

බුද්ධාරම්මණා පීති මන්දා ජා ා, පාදා ඔසීදිතුං ආරභිංසු, තසො පුන
බුද්ධාරම්මණං පීතිං දළ්හං කත්වා උදකපිට්තඨතනව  න්ත්වා තජ වනං
පවිසිත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා එකමන් ං නිසීදි. සත්ථා ත න සද්ධිං 

පටිසන්ථාරංකත්වා ‘‘උපාසක, කච්චිමග් ංආ ච්ඡන්ත ො අප්පකලමතථන

ආ ත ොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘භන්ත , බුද්ධාරම්මණං පීතිං  තහත්වා 
උදකපිට්තඨ පතිට්ඨං ලභිත්වා පථවිං මද්දන්ත ො විය ආ ත ොම්හී’’ති

වුත්ත  ‘‘න තඛො පන, උපාසක, ත්වඤ්තඤව බුද්ධගුතණ අනුස්සරිත්වා

පතිට්ඨං ලද්තධො, පුබ්තබපි උපාසකා සමුද්දමජ්තඣ නාවාය භින්නාය
බුද්ධගුතණඅනුස්සරන් ාපතිට්ඨංලභිංසූ’’ති වත්වාත නයාචිත ොඅතී ං
ආහරි. 

අතීත  කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකාතල තසො ාපන්තනො අරියසාවතකො

එතකන න්හාපි කුටුම්බිතකන සද්ධිං නාවං අභිරුහි,  ස්ස න්හාපි ස්ස

භරියා‘‘අයය, ඉමස්සසුඛදුක්ඛං වභාතරො’’තින්හාපි ං ස්සඋපාසකස්ස

හත්තථනික්ඛිපි.අථසා නාවාසත් තමදිවතසසමුද්දමජ්තඣභින්නා, ත පි
ද්තව ජනා එකස්මිං ඵලතක නිපන්නා එකං දීපකං පාපුණිංසු.  ත්ථ තසො
න්හාපිත ො සකුතණ මාතරත්වා පචිත්වා ඛාදන්ත ො උපාසකස්සපි තදති.
උපාසතකො‘‘අලංමය්හ’’න්තිනඛාදති.තසොචින්ත සි–‘‘ඉමස්මිං ඨාතන
අම්හාකංඨතපත්වාතීණිසරණානිඅඤ්ඤාපතිට්ඨානත් ’’ති.තසොතිණ්ණං
ර නානං ගුතණඅනුස්සරි.අථස්සානුසරන් ස්ස ස්මිංදීපතකනිබ්බත්ත ො

නා රාජා අත් තනො සරීරං මහානාවං කත්වා මාතපසි, සමුද්දතදව ා 

නියාමතකො අතහොසි, නාවා සත් හි ර තනහි පූරයිත්ථ,  තයො කූපකා

ඉන්දනීලමණිමයා අතහසුං, සුවණ්ණමතයො ලඞ්කාතරො, රජ මයානි

තයොත් ානි, සුවණ්ණමයානියට්ඨිඵියානි. 

සමුද්දතදව ා නාවාය ඨත්වා ‘‘අත්ථි ජම්බුදීප මිකා’’ති තඝොතසසි.

උපාසතකො‘‘මයං මිස්සාමා’’තිආහ.ත නහිඑහි, නාවං අභිරුහාති.තසො
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නාවං අභිරුහිත්වා න්හාපි ං පක්තකොසි, සමුද්දතදව ා – ‘‘තුය්හඤ්තඤව

ලබ්භති, න එ ස්සා’’ති ආහ. ‘‘කංකාරණා’’ති? ‘‘එ ස්ස සීලගුණාචාතරො 

නත්ථි,  ංකාරණං.අහඤ්හිතුය්හංනාවංආහරිං, නඑ ස්සා’’ති.‘‘තහොතු, 
අහංඅත් නා දින්නදාතනනරක්ඛි සීතලනභාවි භාවනායඑ ස්සපත්තිං

දම්මී’’ති. න්හාපිත ො ‘‘අනුතමොදාමි, සාමී’’ති ආහ. තදව ා ‘‘ඉදානි
 ණ්හිස්සාමී’’ති ම්පිආතරොතපත්වා උතභොපිජතනසමුද්දානික්ඛාතමත්වා
නදියා බාරාණසිං  න්ත්වා අත් තනො ආනුභාතවන ද්වින්නම්පි ත සං
ත තහ ධනං පතිට්ඨතපත්වා ‘‘පණ්ඩිත තහව සද්ධිං සංසග්ත ො නාම 
කා බ්තබො. සතච හි ඉමස්ස න්හාපි ස්ස ඉමිනා උපාසතකන සද්ධිං

සංසග්ත ො නාභවිස්ස, සමුද්දමජ්තඣතයව නස්සිස්සා’’ති
පණ්ඩි සංසග් ගුණංකථයමානාඉමා ාථාඅතවොච– 

79. 

‘‘පස්සසද්ධායසීලස්ස, චා ස්සචඅයංඵලං; 

නාත ොනාවායවණ්තණන, සද්ධංවහතුපාසකං. 

80. 

‘‘සබ්භිතරව සමාතසථ, සබ්භිකුබ්තබථ සන්ථවං; 

ස ඤ්හිසන්නිවාතසන, තසොත්ථිං ච්ඡතින්හාපිත ො’’ති. 

 ත්ථ පස්සාති කඤ්චි අනියතමත්වා පස්සථාති ආලපති. සද් ාොති

තලොකයතලොකුත් රාය සද්ධාය. සීතලපි එතසව නතයො. ො ස්සාති

තදයයධම්මපරිච්චා ස්ස තචව කතලසපරිච්චා ස්ස ච. අෙං ඵ න්ති ඉදං

ඵලං, ගුණං ආනිසංසන්ති අත්තථො. අථ වා චා ස්ස ච ඵලං පස්ස, අයං

නාත ො නාවාය වණ්තණනාති එවම්තපත්ථ අත්තථො දට්ඨබ්තබො. නාවාෙ

වණ්යණනාති නාවාය සණ්ඨාතනන. සද් න්ති තීසු ර තනසු

පතිට්ඨි සද්ධං. සබ්භියරවාති පණ්ඩිත හිතයව. සමායසථාති එකත ො

ආවතසයය, උපවතසයයාති අත්තථො. කුබ්යබථාති කතරයය. සන්ථවන්ති 
මිත් සන්ථවං.  ණ්හාසන්ථතවො පන තකනචිපි සද්ධිං න කා බ්තබො. 

න්හාපියතොතින්හාපි කුටුම්බිතකො.‘‘නහාපිත ො’’තිපිපාතඨො. 

එවං සමුද්දතදව ා ආකාතස ඨත්වා ධම්මං තදතසත්වා ඔවදිත්වා 
නා රාජානං ණ්හිත්වාඅත් තනොවිමානතමවඅ මාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං
සතමොධාතනසි – සච්චපරිතයොසාතන උපාසතකො සකදා ාමිඵතල පතිට්ඨහි.

‘‘ දා තසො ාපන්නඋපාසතකොපරිනිබ්බායි, නා රාජාසාරිපුත්ත ොඅතහොසි, 
සමුද්දතදව ාපනඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

සීලානිසංසජා කවණ්ණනාදසමා. 
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අසදිසවග්ත ොචතුත්තථො. 

 ස්සුද්දානං– 

අසදිසඤ්චසඞ් ාමං, වාතලොදකංගිරිදත් ං; 

නභිරතිදධිවාහං, චතුමට්ඨංසීහතකොට්ඨං; 
සීහචම්මංසීලානිසංසං. 

5. රුහකවග්ය ො 

[191] 1. රුහකජා කවණ්ණනා 

අපි රුහක ඡින්නාපීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො 
පුරාණදුතියිකාපතලොභනං ආරබ්භ කතථසි. වත්ථු අට්ඨකනිපාත  

ඉන්ද්රිෙජාතයක (ජා.1.8.60ආදතයො)ආවිභවිස්සති.සත්ථාපන ං භික්ඛුං

‘‘අයං ත  භික්ඛු ඉත්  අනත්ථකාරිකා, පුබ්තබපි ත  එසා සරාජිකාය
පරිසාය මජ්තඣලජ්ජාතපත්වා ත හානික්ඛමනාකාරංකාතරසී’’ති වත්වා
ත නයාචිත ොඅතී ං ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
 ස්සඅග් මතහසියාකුච්ඡිම්හිනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්ත ොපිතුඅච්චතයන 

රජ්තජපතිට්ඨායධම්තමනරජ්ජංකාතරසි. ස්සරුහතකොනාමපුතරොහිත ො

අතහොසි,  ස්ස පුරාණී නාම බ්රාහ්මණී භරියා. රාජා බ්රාහ්මණස්ස
අස්සභණ්ඩතකන අලඞ්කරිත්වා අස්සං අදාසි. තසො  ං අස්සං ආරුය්හ
රඤ්තඤොඋපට්ඨානං ච්ඡති. අථනං අලඞ්ක අස්සස්ස පිට්තඨනිසීදිත්වා
 ච්ඡන් ංආ ච්ඡන් ඤ්චදිස්වා හිං හිං ඨි ාමනුස්සා‘‘අතහො අස්සස්ස

රූපං, අතහො අස්තසො තසොභතී’’ති අස්සතමව පසංසන්ති. තසො ත හං

ආ න්ත්වා පාසාදං අභිරුය්හ භරියං ආමන්ත සි – ‘‘භද්තද, අම්හාකං

අස්තසො අතිවිය තසොභති, උතභොසු පස්තසසු ඨි ා මනුස්සා අම්හාකං
අස්සතමව වණ්තණන්තී’’ති. සා පන බ්රාහ්මණී තථොකං ඡින්නිකා 

ධුත්තිකධාතුකා, ත නනංඑවමාහ–‘‘අයය, ත්වංඅස්සස්සතසොභනකාරණං

න ජානාසි, අයං අස්තසො අත් තනො අලඞ්ක ං අස්සභණ්ඩකං නිස්සාය

තසොභති, සතච ත්වම්පි අස්තසො විය තසොභිතුකාතමො අස්සභණ්ඩකං
පිළන්ධිත්වා අන් රවීථිං ඔරුය්හ අස්තසො විය පාතද තකොට්ටයමාතනො

 න්ත්වා රාජානං පස්ස, රාජාපි  ං වණ්ණයිස්සති, මනුස්සාපි  ඤ්තඤව 
වණ්ණයිස්සන්තී’’ති. 

තසො උම්මත් කජාතිතකො බ්රාහ්මතණො  ස්සා වචනං සුත්වා ‘‘ඉමිනා 
නාමකාරතණනසාමංවදතී’’තිඅජානිත්වා ථාසඤ්ඤීහුත්වා ථාඅකාසි.

තය තය පස්සන්ති, ත  ත  පරිහාසං කතරොන් ා ‘‘තසොභතිආචරිතයො’’ති

වදිංසු. රාජා පන නං ‘‘කං, ආචරිය, පිත් ං ත  කුපි ං, උම්මත් තකොසි
ජාත ො’’තිආදීනි වත්වා ලජ්ජාතපසි.  ස්මිං කාතල බ්රාහ්මතණො ‘‘අයුත් ං
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මයා ක ’’න්ති ලජ්ජිත ො බ්රාහ්මණියා කුජ්ඣිත්වා ‘‘ ායම්හි සරාජිකාය

පරිසායඅන් තරලජ්ජාපිත ො, තපොතථත්වා ංනික්කඩ්ඪිස්සාමී’’තිත හං
අ මාසි. ධුත්තිකබ්රාහ්මණී  ස්ස කුජ්ඣිත්වා ආ මනභාවං ඤත්වා
පුතර රඤ්තඤව චූළද්වාතරන නික්ඛමිත්වා රාජනිතවසනං  න්ත්වා
චතූහපඤ්චාහං  ත්තථව අතහොසි. රාජා  ං කාරණං ඤත්වා පුතරොහි ං 

පක්තකොසාතපත්වා ‘‘ආචරිය, මාතු ාමස්ස නාම තදොතසො තහොතිතයව, 
බ්රාහ්මණියාඛමිතුං වට්ටතී’’තිඛමාපනත්ථායපඨමං ාථමාහ– 

81. 

‘‘අපිරුහකඡින්නාපි, ජියාසන්ධීයත පුන; 

සන්ධීයස්සුපුරාණියා, මාතකොධස්සවසං මී’’ති. 

 ත්රායං සඞ්තඛපත්තථො – තභො රුහක, නනු ඡින්නාපි ධනුජියා පුන 

සන්ධීයතිඝටීයති, එවතමවත්වම්පිපුරාණියාසද්ධිංසන්ධීයස්සු, තකොධස්ස
වසංමා  මීති. 

 ං සුත්වාරුහතකො දුතියං ාථමාහ– 

82. 

‘‘විජ්ජමාතනසුවාතකසු, විජ්ජමාතනසුකාරිසු; 

අඤ්ඤංජියංකරිස්සාමි, අලඤ්තඤවපුරාණියා’’ති. 

 ස්සත්තථො – මහාරාජ, ධනුකාරමුදුවාතකසු ච ජියකාරතකසු ච 

මනුස්තසසුවිජ්ජමාතනසුඅඤ්ඤංජියංකරිස්සාමි, ඉමායඡින්නායපුරාණියා

ජියාය අලං, නත්ථිතමතකොචිඅත්තථොති.එවඤ්චපනවත්වා ංනීහරිත්වා
අඤ්ඤංබ්රාහ්මණිං ආතනසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 
සතමොධාතනසි – සච්චපරිතයොසාතන උක්කණ්ඨි භික්ඛු තසො ාපත්තිඵතල

පතිට්ඨහි. ‘‘ දා, බ්රාහ්මණී, පුරාණදුතියිකා අතහොසි, රුහතකො

උක්කණ්ඨි භික්ඛු, බාරාණසිරාජාපනඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

රුහකජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[192] 2. සිරිකාළකණ්ණිජා කවණ්ණනා 

ඉත්  සිො රූපවතීති ඉදං සිරිකාළකණ්ණිජා කං මහාඋමඞ් ජා තක 
ආවිභවිස්සති. 

සිරිකාළකණ්ණිජා කවණ්ණනාදුතියා. 
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[193] 3. චූළපදුමජා කවණ්ණනා 

අෙයමව සා අහමපි යසො අනඤ්යඤොති ඉදං සත්ථා තජ වතන

විහරන්ත ොඋක්කණ්ඨි භික්ඛුංආරබ්භකතථසි.වත්ථු උම්මාදන්තීජාතයක 

(ජා.2.20.57ආදතයො)ආවිභවිස්සති.තසොපන භික්ඛුසත්ථාරා‘‘සච්චංකර

ත්වං, භික්ඛු, උක්කණ්ඨිත ො’’තිවුත්ත ‘‘සච්චං, භ වා’’තිවත්වා‘‘තකන

පන ත්වං උක්කණ්ඨාපිත ො’’ති වුත්ත  ‘‘අහං, භන්ත , එකං
අලඞ්ක පටියත් ං මාතු ාමං දිස්වා කතලසානුවත් තකො හුත්වා

උක්කණ්ඨිත ොම්හී’’ති ආහ. අථ නං සත්ථා ‘‘භික්ඛු, මාතු ාතමො නාම

අක ඤ්ඤූ මිත් දුබ්භී බහුමායා, තපොරාණකපණ්ඩි ාපි අත් තනො 
දක්ඛිණජාණුතලොහි ං පාතයත්වා යාවජීවි දානම්පි දත්වා මාතු ාමස්ස
චිත් ංන ලභිංසූ’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො

 ස්ස අග් මතහසියා කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්ති, නාමග් හණදිවතස චස්ස
‘‘පදුමකුමාතරො’’තිනාමංඅකංසු. ස්සඅපතරනඡකනිට්ඨභාතිකාඅතහසුං.
ත  සත් පිජනාඅනුපුබ්තබනවුඩ්ඪිප්පත් ාඝරාවාසං තහත්වාරඤ්තඤො
සහායාවිය විචරන්ති.අතථකදිවසංරාජාරාජඞ් ණංඔතලොතකන්ත ොඨිත ො
ත  මහාපරිවාතරන රාජුපට්ඨානං ආ ච්ඡන්ත  දිස්වා ‘‘ඉතම මං වධිත්වා
රජ්ජම්පි ණ්තහයු’’න්තිආසඞ්කං උප්පාතදත්වාත පක්තකොසාතපත්වා–

‘‘ ා ා, තුම්තහඉමස්මිංන තරවසිතුංනලභථ, අඤ්ඤත්ථ න්ත්වාමම
අච්චතයන ආ න්ත්වා කුලසන් කං රජ්ජං  ණ්හථා’’ති ආහ. ත  පිතු
වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා තරොදිත්වා කන්දිත්වා අත් තනො අත් තනො ඝරානි 
 න්ත්වා පජාපතිතයොආදාය ‘‘යත්ථ වා  ත්ථ වා  න්ත්වා ජීවිස්සාමා’’ති
න රා නික්ඛමිත්වා මග් ං  ච්ඡන් ා එකං කන් ාරං පත්වා අන්නපානං
අලභමානා ඛුදං අධිවාතසතුං අසක්තකොන් ා ‘‘මයං ජීවමානා ඉත්ථිතයො
ලභිස්සාමා’’ති කනිට්ඨස්ස භරියං මාතරත්වා ත රස තකොට්ඨාතස කත්වා
මංසං ඛාදිංසු. තබොධිසත්ත ො අත් තනො ච භරියාය ච ලද්ධතකොට්ඨාතසසු
එකංඨතපත්වාඑකංද්තවපිඛාදිංසු.එවංඡදිවතසඡඉත්ථිතයො මාතරත්වා
මංසංඛාදිංසු. 

තබොධිසත්ත ො පන දිවතස දිවතස එතකකං ඨතපත්වා ඡ තකොට්ඨාතස
ඨතපසි.සත් තම දිවතස ‘‘තබොධිසත් ස්සභරියංමාතරස්සාමා’’ති වුත්ත  

තබොධිසත්ත ො ත  ඡ තකොට්ඨාතස ත සං දත්වා ‘‘අජ්ජ  ාව ඉතම ඡ

තකොට්ඨාතස ඛාදථ, ස්තව ජානිස්සාමා’’ති වත්වා ත සං මංසං ඛාදිත්වා
නිද්දායනකාතලභරියං තහත්වාපලායි. සාතථොකං න්ත්වා ‘‘ න්තුංන

සක්තකොමි, සාමී’’ති ආහ. අථ නං තබොධිසත්ත ො ඛන්තධනාදාය
අරුණුග් මනතවලාය කන් ාරා නික්ඛමි. සා සූරිතය උග් ත  

‘‘පිපාසි ාම්හි, සාමී’’ති ආහ. තබොධිසත්ත ො ‘‘උදකං නත්ථි, භද්තද’’ති

වත්වා පුනප්පුනංකථිත ඛග්ත න දක්ඛිණජාණුකං පහරිත්වා – ‘‘භද්තද, 

පානීයං නත්ථි, ඉදං පන තම දක්ඛිණජාණුතලොහි ං පිවමානා නිසීදාහී’’ති
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ආහ. සා  ථා අකාසි. ත  අනුපුබ්තබන මහා ඞ් ං පත්වා පිවිත්වා ච
න්හත්වා ච ඵලාඵලං ඛාදිත්වා ඵාසුකට්ඨාතන විස්සමිත්වා එකස්මිං
 ඞ් ානිවත් තනඅස්සමපදංමාතපත්වාවාසං කප්තපසුං. 

අතථකදිවසං උපරි ඞ් ාය රාජාපරාධිකං තචොරං හත්ථපාතද ච 
කණ්ණනාසඤ්ච ඡින්දිත්වා එකස්මිං අම්බණතක නිපජ්ජාතපත්වා
මහා ඞ් ාය පවාතහසුං. තසො මහන් ං අට්ටස්සරංකතරොන්ත ො  ං ඨානං
පාපුණි. තබොධිසත්ත ො  ස්ස කරුණං පරිතදවි සද්දං සුත්වා
‘‘දුක්ඛප්පත්ත ො සත්ත ො මයිඨිත මානස්සී’’ති  ඞ් ාතීරං න්ත්වා ං
උත් ාතරත්වා අස්සමපදං ආතනත්වා කාසාවතධොවනතලපනාදීහි 
වණපටිකම්මං අකාසි. භරියා පනස්ස ‘‘එවරූපං නාම දුස්සීලං කුණ්ඨං
 ඞ් ාය ආවාතහත්වා පටිජග් න්ත ො විචරතී’’ති වත්වා  ං කුණ්ඨං
ජිගුච්ඡමානා නිට්ඨභන්තී විචරති. තබොධිසත්ත ො  ස්ස වතණසු
සංවිරුළ්තහසු භරියාය සද්ධිං  ං අස්සමපතදතයව ඨතපත්වා අටවිත ො
ඵලාඵලානිආහරිත්වා ඤ්චභරියඤ්චතපොතසසි.ත සුඑවංවසන්ත සුසා 
ඉත්  එ ස්මිං කුණ්තඨ පටිබද්ධචිත් ා හුත්වා ත න සද්ධිං අනාචාරං

චරිත්වා එතකනුපාතයනතබොධිසත් ංමාතරතුකාමාහුත්වාඑවමාහ–‘‘සාමි, 
අහං තුම්හාකං අංතස නිසීදිත්වා කන් ාරා නික්ඛමමානා එකං පබ්බ ං
ඔතලොතකත්වා අතයයපබ්බ ම්හි නිබ්බත් තදවත  ‘සතචඅහංසාමිතකන

සද්ධිංඅතරො ාජීවි ංලභිස්සාමි, බලිකම්මංත  කරිස්සාමී’තිආයාචිං, සා

මං ඉදානි උත් ාතසති, කතරොමස්සා බලිකම්ම’’න්ති. තබොධිසත්ත ො  ං
මායං අජානන්ත ො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා බලිකම්මං සජ්තජත්වා  ාය
බලිභාජනං  ාහාතපත්වා පබ්බ මත්ථකං අභිරුහි. අථ නං සා එවමාහ –

‘‘සාමි, තදව ායපිත්වඤ්තඤවඋත් මතදව ා, පඨමං ාව ංවනපුප්තඵහි 
පූතජත්වා පදක්ඛිණං කත්වා වන්දිත්වා පච්ඡා තදව ාය බලිකම්මං
කරිස්සාමී’’ති. සා තබොධිසත් ං පපා ාභිමුඛං ඨතපත්වා වනපුප්තඵහි
පූතජත්වා පදක්ඛිණං කත්වා වන්දිතුකාමා විය හුත්වා පිට්ඨිපස්තස ඨත්වා
පිට්ඨියංපහරිත්වාපපාත  පාත ත්වා‘‘දිට්ඨාතමපච්චාමිත් ස්සපිට්ඨී’’ති
තුට්ඨමානසාපබ්බ ා ඔතරොහිත්වාකුණ්ඨස්සසන්තිකංඅ මාසි. 

තබොධිසත්ත ොපි පපා ානුසාතරන පබ්බ ා ප න්ත ො
උදුම්බරරුක්ඛමත්ථතක එකස්මිං අකණ්ටතක පත් සඤ්ඡන්තන ගුම්තබ

ලග්ගි, තහට්ඨාපබ්බ ං පන ඔතරොහිතුං න සක්කා. තසො උදුම්බරඵලානි
ඛාදිත්වා සාඛන් තර නිසීදි. අතථතකො මහාසරීතරො ත ොධරාජා 
තහට්ඨාපබ්බ පාදත ො අභිරුහිත්වා  ස්මිං උදුම්බරඵලානි ඛාදති. තසො  ං

දිවසං තබොධිසත් ං දිස්වා පලායි, පුනදිවතස ආ න්ත්වා එකස්මිං පස්තස
ඵලානි ඛාදිත්වා පක්කාමි. තසො එවං පුනප්පුනං ආ ච්ඡන්ත ො
තබොධිසත්ත න සද්ධිං විස්සාසං ආපජ්ජිත්වා ‘‘ත්වං ඉමං ඨානං තකන
කාරතණනආ ත ොසී’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමිනානාම කාරතණනා’’තිවුත්ත 
‘‘ත න හි මා භායී’’ති වත්වා තබොධිසත් ං අත් තනො පිට්ඨියං 
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නිපජ්ජාතපත්වා ඔ ාතරත්වා අරඤ්ඤත ො නික්ඛමිත්වා මහාමග්ත 
ඨතපත්වා‘‘ත්වං ඉමිනාමග්ත න ච්ඡාහී’’තිඋතයයොතජත්වාඅරඤ්ඤතමව
පාවිසි. තබොධිසත්ත ො එකං  ාමකං  න්ත්වා  ත්තථව වසන්ත ො පිතු
කාලක භාවං සුත්වා බාරාණසිං  න්ත්වා කුලසන් තක රජ්තජ පතිට්ඨාය
පදුමරාජා නාම හුත්වා දස රාජධම්තම අතකොතපත්වා ධම්තමන රජ්ජං 
කාතරන්ත ො චතූසු න රද්වාතරසු න රමජ්තඣ නිතවසනද්වාතරති ඡ
දානසාලාතයො කාතරත්වා තදවසිකං ඡ ස සහස්සානි විස්සජ්තජත්වා දානං
අදාසි. 

සාපි තඛො ඉත්   ං කුණ්ඨං ඛන්තධ නිසීදාතපත්වා අරඤ්ඤා 
නික්ඛමිත්වා මනුස්සපතථ භික්ඛං චරමානා යාගුභත් ං සංහරිත්වා  ං
කුණ්ඨං තපොතසසි. මනුස්සා ‘‘අයං ත කං තහොතී’’ති පුච්ඡියමානා ‘‘අහං

එ ස්ස මාතුලධී ා, පිතුච්ඡාපුත්ත ොතමඑතසො, එ ස්තසවමංඅදංසු, සාහං
වජ්ඣප්පත් ම්පි අත් තනොසාමිකංඋක්ඛිපිත්වාපරිහරන්තීභික්ඛංචරිත්වා

තපොතසමී’’ති. මනුස්සා ‘‘අයං පතිබ්බ ා’’ති  ත ො පට්ඨාය බහු රං

යාගුභත් ං අදංසු. අපතර පන ජනා එවමාහංසු – ‘‘ත්වං මා එවං විචරි, 

පදුමරාජාබාරාණසියංරජ්ජංකාතරති, සකලජම්බුදීපං සඞ්තඛොතභත්වාදානං

තදති, තසො ංදිස්වාතුස්සිස්සති, තුට්තඨොත බහුංධනං දස්සති,  වසාමිකං
ඉතධව නිසීදාතපත්වා  ච්ඡා’’ති ථිරං කත්වා තවත් පච්ඡිං අදංසු. සා
අනාචාරා  ං කුණ්ඨං තවත් පච්ඡියං නිසීදාතපත්වා පච්ඡිං උක්ඛිපිත්වා 
බාරාණසිං  න්ත්වා දානසාලාසු භුඤ්ජමානා විචරති. තබොධිසත්ත ො 
අලඞ්ක හත්ථික්ඛන්ධවර ත ො දානග් ං න්ත්වා අට්ඨන්නං වා දසන්නං

වා සහත්ථා දානං දත්වා පුන ත හං  ච්ඡති. සා අනාචාරා  ං කුණ්ඨං
පච්ඡියං නිසීදාතපත්වාපච්ඡිංඋක්ඛිපිත්වා ස්ස මනමග්ත අට්ඨාසි. 

රාජාදිස්වා ‘‘කංඑ ’’න්තිපුච්ඡි. ‘‘එකා, තදව, පතිබ්බ ා’’ති.අථනං

පක්තකොසාතපත්වාසඤ්ජානිත්වාකුණ්ඨංපච්ඡියානීහරාතපත්වා ‘‘අයංත 

කං තහොතී’’ති පුච්ඡි. සා ‘‘පිතුච්ඡාපුත්ත ො තම, තදව, කුලදත්තිතකො 

සාමිතකො’’ති ආහ. මනුස්සා  ං අන් රං අජානන් ා ‘‘අතහො 
පතිබ්බ ා’’තිආදීනි වත්වා  ං අනාචාරිත්ථිං වණ්ණයිංසු. පුන රාජා ‘‘අයං
ත කුණ්තඨො කුලදත්තිතකොසාමිතකො’’තිපුච්ඡි.සාරාජානංඅසඤ්ජානන්තී

‘‘ආම, තදවා’’ති සූරා හුත්වා කතථසි. අථ නං රාජා ‘‘කං එස

බාරාණසිරඤ්තඤොපුත්ත ො, නනුත්වං පදුමකුමාරස්සභරියාඅසුකරඤ්තඤො

ධී ා, අසුකා නාම මම ජාණුතලොහි ං පිවිත්වා ඉමස්මිං කුණ්තඨ
පටිබද්ධචිත් ා මං පපාත  පාත සි. සා ඉදානි ත්වං නලාතටන මච්චුං

 තහත්වා මං ‘මත ො’ති මඤ්ඤමානා ඉමං ඨානං ආ  ා, නනු අහං

ජීවාමී’’ති වත්වා අමච්තච ආමන්ත ත්වා ‘‘තභො, අමච්චා නනු චාහං
තුම්තහහි පුට්තඨොඑවංකතථසිං‘මමකනිට්ඨභාතිකාඡඉත්ථිතයොමාතරත්වා

මංසං ඛාදිංසු, අහං පන මය්හං භරියං අතරො ංකත්වා  ඞ් ාතීරං තනත්වා
අස්සමපතද වසන්ත ො එකං වජ්ඣප්පත් ං කුණ්ඨං උත් ාතරත්වා
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පටුන 

පටිජග්ගිං.සාඉත් එ ස්මිං පටිබද්ධචිත් ාමංපබ්බ පාතදපාත සි.අහං

අත් තනොතමත් චිත්  ායජීවි ං ලභි’න්ති.යායඅහංපබ්බ ාපාතිත ො, 

නසාඅඤ්ඤා, එසාදුස්සීලා, තසොපි වජ්ඣප්පත්ත ොකුණ්තඨොනඅඤ්තඤො, 
අයතමවා’’තිවත්වාඉමා ාථාඅතවොච– 

85. 

‘‘අයතමව සා අහමපි තසො අනඤ්තඤො, අයතමව තසො

හත්ථච්ඡින්තනො අනඤ්තඤො; 

යමාහ‘තකොමාරපතීමම’න්ති, වජ්ඣිත්ථිතයොනත්ථිඉත් සු සච්චං. 

86. 

‘‘ඉමඤ්චජම්මංමුසතලනහන්ත්වා, ලුද්දංඡවංපරදාරූපතසවිං; 

ඉමිස්සා ච නං පාපපතිබ්බ ාය, ජීවන්තියා ඡින්දථ 
කණ්ණනාස’’න්ති. 

 ත්ථ ෙමාහ යකොමාරපතී මමන්ති යං එසා ‘‘අයං තම, තකොමාරපති, 

කුලදත්තිතකො සාමිතකො’’ති ආහ, අයතමව තසො, න අඤ්තඤො. ‘‘යමාහු, 

තකොමාරපතී’’තිපි පාතඨො. අයතමව හි තපොත්ථතකසු ලිඛිත ො,  ස්සාපි 

අයතමවත්තථො, වචනවිපල්ලාතසො පතනත්ථ තවදි බ්තබො. යඤ්හි රඤ්ඤා

වුත් ං,  තදව ඉධ ආ  ං. වජ්ඣිත්ථියෙොති ඉත්ථිතයො නාම වජ්ඣා

වධි බ්බාඑව. නත්ථිඉත් සුසච්ෙන්තිඑ ාසුසභාතවොනාතමතකොනත්ථි. 

‘‘ඉමඤ්ෙ ජම්ම’’න්තිආදි ද්වින්නම්පි ත සං දණ්ඩාණාපනවතසන වුත් ං.

 ත්ථ ජම්මන්ති ලාමකං. මුසය න හන්ත්වාති මුසතලන හනිත්වා

තපොතථත්වාඅට්ඨීනි භඤ්ජිත්වාචුණ්ණවිචුණ්ණංකත්වා. ලුද්දන්තිදාරුණං. 

ඡවන්ති ගුණාභාතවනනිජ්ජීවං ම සදිසං. ඉමිස්සා ෙ නන්ති එත්ථ නන්ති

නිපා මත් ං, ඉමිස්සාචපාපපතිබ්බ ාය අනාචාරායදුස්සීලායජීවන්තියාව
කණ්ණනාසංඡින්දථාතිඅත්තථො. 

තබොධිසත්ත ොතකොධංඅධිවාතසතුංඅසක්තකොන්ත ොඑවංත සංදණ්ඩං 

ආණාතපත්වාපින ථාකාතරසි. තකොපංපනමන්දංකත්වායථාසා පච්ඡිං

සීසත ොඔතරොතපතුංනසක්තකොති, එවං ාළ්හ රංබන්ධාතපත්වාකුණ්ඨං
 ත්ථ පක්ඛිපාතපත්වාඅත් තනොවිජි ානීහරාතපසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 
සතමොධාතනසි – සච්චපරිතයොසාතන උක්කණ්ඨි භික්ඛු තසො ාපත්තිඵතල

පතිට්ඨහි. ‘‘ දා ඡ භා තරො අඤ්ඤ රා තථරා අතහසුං, භරියා

චිඤ්චමාණවිකා, කුණ්තඨො තදවදත්ත ො, ත ොධරාජා ආනන්තදො, පදුමරාජා
පනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

චූළපදුමජා කවණ්ණනා තියා. 
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[194] 4. මණිතචොරජා කවණ්ණනා 

න සන්ති යදවා පවසන්ති නූනාති ඉදං සත්ථා තවළුවතන විහරන්ත ො
වධාය පරිසක්කන් ං තදවදත් ං ආරබ්භ කතථසි.  දා පන සත්ථා

‘‘තදවදත්ත ො වධාය පරිසක්කතී’’ති සුත්වා ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව, 

පුබ්තබපි තදවදත්ත ොමය්හංවධායපරිසක්කතිතයව, පරිසක්කන්ත ොපිපන
මංවධිතුංනාසක්ඛී’’ති වත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
බාරාණසිත ො අවිදූතර  ාමතක  හපතිකුතල නිබ්බත්ති. අථස්ස

වයප්පත් ස්ස බාරාණසිත ො කුලධී රං ආතනසුං, සා සුවණ්ණවණ්ණා
අතහොසි අභිරූපා දස්සනීයා තදවච්ඡරා විය පුප්ඵල ා විය ලළමානා
මත් කන්නරී විය ච සුජා ාති නාතමන පතිබ්බ ා සීලාචාරසම්පන්නා
වත් සම්පන්නා.නිච්චකාලම්පිස්සා පතිවත් ං සස්සුවත් ං සසුරවත් ඤ්ච

ක තමවතහොති, සාතබොධිසත් ස්සපියාඅතහොසිමනාපා.ඉති උතභොපි ත 
සම්තමොදමානාඑකචිත් ාසමග් වාසංවසිංසු. 

අතථකදිවසං සුජා ා ‘‘මා ාපි තරො දට්ඨකාමාම්හී’’ති තබොධිසත් ස්ස 

ආතරොතචසි. ‘‘සාධු, භද්තද, මග් පාතථයයං පතහොනකං පටියාතදහී’’ති
ඛජ්ජවිකතිං පචාතපත්වා ඛජ්ජකාදීනි යානතක ඨතපත්වා යානකං

පාතජන්ත ොයානකස්සපුරත ොඅතහොසි, ඉ රා පච්ඡත ො.ත න රසමීපං
 න්ත්වා යානකං තමොතචත්වා න්හත්වා භුඤ්ජිංසු. පුන තබොධිසත්ත ො

යානකං තයොතජත්වා පුරත ො නිසීදි, සුජා ා වත්ථානි පරිවත්ත ත්වා 
අලඞ්කරිත්වා පච්ඡත ො නිසීදි. යානකස්ස අන්ත ොන රං පවිට්ඨකාතල
බාරාණසිරාජා හත්ථික්ඛන්ධවර ත ො න රං පදක්ඛිණං කතරොන්ත ො  ං
පතදසංඅ මාසි.සුජා ාඔ රිත්වා යානකස්සපච්ඡත ොපදසාපායාසි.රාජා
 ංදිස්වා ස්සා රූපසම්පත්තියාආකඩ්ඪියමානතලොචතනොපටිබද්ධචිත්ත ො

හුත්වාඑකංඅමච්චංආණාතපසි– ‘‘ ච්ඡත්වංඑතිස්සාසස්සාමිකභාවංවා
අස්සාමිකභාවංවාජානාහී’’ති.තසො  න්ත්වා ස්සාසස්සාමිකභාවංඤත්වා

‘‘සස්සාමිකාකර, තදව, යානතකනිසින්තනො පුරිතසොඑතිස්සාසාමිතකො’’ති
ආහ. 

රාජා පටිබද්ධචිත් ං විතනොතදතුං අසක්තකොන්ත ො කතලසාතුතරො

හුත්වා ‘‘එතකන නං උපාතයන මාරාතපත්වා ඉත්ථිං  ණ්හිස්සාමී’’ති

චින්ත ත්වාඑකංපුරිසං ආමන්ත ත්වා ‘‘ ච්ඡ, තභො, ඉමංචූළාමණිංවීථිං
 ච්ඡන්ත ො විය හුත්වා එ ස්ස පුරිසස්ස යානතක පක්ඛිපිත්වා එහී’’ති
චූළාමණිං දත්වා උතයයොතජසි. තසො ‘‘සාධූ’’ති  ං  තහත්වා  න්ත්වා

යානතකඨතපත්වා ‘‘ඨපිත ො තම, තදවා’’තිආ න්ත්වාආතරොතචසි. රාජා

‘‘චූළාමණි තම නට්තඨො’’ති ආහ, මනුස්සා එකතකොලාහලං අකංසු. රාජා

‘‘සබ්බද්වාරානි පිදහිත්වා සඤ්චාරං ඡින්දිත්වා තචොරං පරිතයසථා’’තිආහ, 

රාජපුරිසා  ථා අකංසු, න රං එකසඞ්තඛොභං අතහොසි. ඉ තරො පුරිතසො
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මනුස්තස  තහත්වා තබොධිසත් ස්ස සන්තිකං  න්ත්වා ‘‘තභො, යානකං

ඨතපහි, රඤ්තඤො චූළාමණි නට්තඨො, යානකං තසොතධස්සාමී’’ති යානකං
තසොතධන්ත ො අත් නා ඨපි මණිං  තහත්වා තබොධිසත් ං  තහත්වා
‘‘මණිතචොතරො’’තිහත්තථහිචපාතදහිචතපොතථත්වා පච්ඡාබාහංබන්ධිත්වා

තනත්වා ‘‘අයං මණිතචොතරො’’ති රඤ්තඤො දස්තසසි. රාජාපි ‘‘සීසමස්ස
ඡින්දථා’’තිආණාතපසි. 

අථ නං රාජපුරිසා චතුක්තක චතුක්තක කසාහි  ාතළන් ා 
දක්ඛිණද්වාතරන න රා නික්ඛමාතපසුං. සුජා ාපි යානකං පහාය බාහා

පග් ය්හ පරිතදවමානා ‘‘සාමි, මං නිස්සාය ඉමං දුක්ඛං පත්ත ොසී’’ති
පරිතදවමානා පච්ඡත ො පච්ඡත ො අ මාසි. රාජපුරිසා ‘‘සීසමස්ස
ඡින්දිස්සාමා’’ති තබොධිසත් ං උත් ානං නිපජ්ජාතපසුං.  ං දිස්වා සුජා ා
අත් තනොසීලගුණංආවජ්තජත්වා ‘‘නත්ථිව මඤ්තඤ ඉමස්මිංතලොතක
සීලවන් ානං විතහඨතක පාපසාහසිකමනුස්තස නිතසතධතුං සමත්ථා
තදව ා නාමා’’තිආදීනිවත්වාපඨමං ාථමාහ– 

87. 

‘‘නසන්තිතදවාපවසන්තිනූන, නහිනූනසන්තිඉධතලොකපාලා; 

සහසා කතරොන් ානමසඤ්ඤ ානං, න හි නූන සන්ති 
පටිතසධි ාතරො’’ති. 

 ත්ථ නසන්ති, යදවාතිඉමස්මිංතලොතක සීලවන් ානංඔතලොකනකා

පාපානඤ්චනිතසධකානසන්තිනූනතදවා. පවසන්තිනූනාතිඑවරූතපසුවා

කච්තචසුඋප්පන්තනසුනූනපවසන්ති පවාසං ච්ඡන්ති. ඉ , ය ොකපා ාති
ඉමස්මිං තලොතක තලොකපාලසම්ම ා සමණබ්රාහ්මණාපි සීලවන් ානං 

අනුග් ාහකා න හි නූන සන්ති. සහසා කයරොන්තානමසඤ්ඤතානන්ති
සහසා අවීමංසිත්වා සාහසිකං දාරුණං කම්මං කතරොන් ානං දුස්සීලානං. 

පටියසධිතායරොති එවරූපං කම්මං මා කරිත්ථ, න ලබ්භා එ ං කාතුන්ති 

පටිතසතධන් ානත් තිඅත්තථො. 

එවං  ාය සීලසම්පන්නාය පරිතදවමානාය සක්කස්ස තදවරඤ්තඤො 

නිසින්නාසනං උණ්හාකාරං දස්තසසි, සක්තකො ‘‘තකො නු තඛො මං 
සක්කත් ත ො චාතවතුකාතමො’’ති ආවජ්තජන්ත ො ඉමං කාරණං ඤත්වා 

‘‘බාරාණසිරාජාඅතිඵරුසකම්මංකතරොති, සීලසම්පන්නංසුජා ංකලතමති, 
 න්තුං දානි තම වට්ටතී’’ති තදවතලොකා ඔරුය්හ අත් තනො ආනුභාතවන
හත්ථිපිට්තඨ නිසින්නං  ං පාපරාජානං හත්ථික්ඛන්ධත ො ඔ ාතරත්වා 
ධම්ම ණ්ඩිකාය උත් ානං නිපජ්ජාතපත්වා තබොධිසත් ං උක්ඛිපිත්වා 
සබ්බාලඞ්කාතරහි අලඞ්කරිත්වා රාජතවසං  ාහාතපත්වා හත්ථික්ඛන්තධ
නිසීදාතපසි. රාජපුරිසා ඵරසුං උක්ඛිපිත්වා සීසං ඡින්දන් ා රඤ්තඤො සීසං

ඡින්දිංසු, ඡින්නකාතලතයව චස්ස රඤ්තඤො සීසභාවං ජානිංසු. සක්තකො
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තදවරාජා දිස්සමානකසරීතරතනව තබොධිසත් ස්ස සන්තිකං  න්ත්වා
තබොධිසත් ස්ස රාජාභිතසකං කත්වා සුජා ාය ච අග් මතහසිට්ඨානං
දාතපසි.අමච්චාතචවබ්රාහ්මණ හපතිකාදතයොචසක්කංතදවරාජානං දිස්වා

‘‘අධම්මිකරාජා මාරිත ො, ඉදානි අම්තහහි සක්කදත්තිතකො ධම්මිකරාජා 
ලද්තධො’’තිතසොමනස්සප්පත් ාඅතහසුං. 

සක්තකොපි ආකාතස ඨත්වා ‘‘අයං තවො සක්කදත්තිතකො රාජා, ඉත ො

පට්ඨාය ධම්තමන රජ්ජං කාතරස්සති. සතච හි රාජා අධම්මිතකො තහොති, 

තදතවො අකාතල වස්සති, කාතල න වස්සති, ඡා භයං තරො භයං
සත්ථභයන්ති ඉමානි තීණි භයානි උප  ාතනව තහොන්තී’’ති ඔවදන්ත ො
දුතියං ාථමාහ– 

88. 

‘‘අකාතලවස්සතී ස්ස, කාතල ස්සනවස්සති; 

සග් ාචචවතිඨානා, නනුතසො ාව ාහත ො’’ති. 

 ත්ථ අකාය ති අධම්මිකරඤ්තඤො රජ්තජ අයුත් කාතල සස්සානං

පක්කකාතල වා ලායනමද්දනාදිකාතල වා තදතවො වස්සති. කාය ති
යුත් පයුත් කාතලවපනකාතල රුණසස්සකාතල බ්භග් හණකාතල ච

නවස්සති. සග් ාෙෙවතිඨානාතිසග් සඞ්ඛා ාඨානා තදවතලොකාචවතීති

අත්තථො. අධම්මිකරාජා හි අප්පටිලාභවතසන තදවතලොකා චවති නාම, 
සග්ත පි වා රජ්ජං කාතරන්ත ො අධම්මිකරාජා  ත ො චවතීතිපි අත්තථො. 

නනුයසො තාවතා හයතොතිනනුතසො අධම්මිතකො රාජා එත් තකනහත ො

තහොති.අථ වාඑකංසවාචීඑත්ථනු-කාතරො, තනතසොඑකංතසනඑත් ාව ා 

හත ො, අට්ඨසු පන මහානිරතයසු තසොළසසු ච උස්සදනිරතයසු දීඝරත් ං
තසො හඤ්ඤිස්සතීතිඅයතමත්ථඅත්තථො. 

එවං සක්තකො මහාජනස්ස ඔවාදං දත්වා අත් තනො තදවට්ඨානතමව
අ මාසි.තබොධිසත්ත ොපිධම්තමනරජ්ජංකාතරත්වාසග් පුරංපූතරසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි – ‘‘ දා අධම්මිකරාජා තදවදත්ත ො අතහොසි, සක්තකො

අනුරුද්තධො, සුජා ා රාහුලමා ා, සක්කදත්තියරාජා පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

මණිතචොරජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[195] 5. පබ්බතූපත්ථරජා කවණ්ණනා 

පබ්බතූපත්ථයර රම්යමති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
තකොසලරාජානං ආරබ්භ කතථසි. තකොසලරඤ්තඤො කර එතකො අමච්තචො
අන්ත පුතර පදුස්සි. රාජාපි පරිවීමංසමාතනො  ං  ථත ො ඤත්වා ‘‘සත්ථු
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ආතරොතචස්සාමී’’ති තජ වනං  න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා ‘‘භන්ත , 

අම්හාකංඅන්ත පුතරඑතකොඅමච්තචො පදුස්සි,  ස්සකංකාතුංවට්ටතී’’ති

පුච්ඡි.අථනංසත්ථා ‘‘උපකාරතකොත , මහාරාජ, තසොචඅමච්තචොසාච

ඉත්  පියා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, භන්ත , අතිවිය උපකාරතකො සකලං

රාජකුලං සන්ධාතරති, සාපි තම ඉත්  පියා’’ති වුත්ත  ‘‘මහාරාජ, 

‘අත් තනොඋපකාරතකසුතසවතකසුපියාසුචඉත් සුදුබ්භිතුංනසක්කා’ති
පුබ්තබපි රාජාතනො පණ්ඩි ානං කථං සුත්වා මජ්ඣත් ාව අතහසු’’න්ති
වත්වාත නයාචිත ොඅතී ං ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
අමච්චකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො  ස්ස අත්ථධම්මානුසාසතකො
අතහොසි. අථස්ස රඤ්තඤො එතකො අමච්තචො අන්ත පුතර පදුස්සි. රාජා නං

 ථත ොඤත්වා‘‘අමච්තචොපිතම බහූපකාතරො, අයංඉත් පිතමපියා, ද්තවපි

ඉතමනාතසතුංනසක්කා, පණ්ඩි ාමච්චංපඤ්හංපුච්ඡිත්වාසතචසහි බ්බං

භවිස්සති, සහිස්සාමි, තනො තච, න සහිස්සාමී’’ති තබොධිසත් ං

පක්තකොසාතපත්වාආසනංදත්වා ‘‘පණ්ඩි , පඤ්හංපුච්ඡිස්සාමී’’තිවත්වා

‘‘පුච්ඡථ, මහාරාජ, විස්සජ්තජස්සාමී’’තිවුත්ත පඤ්හං පුච්ඡන්ත ොපඨමං
 ාථමාහ– 

89. 

‘‘පබ්බතූපත්ථතර රම්තම, ජා ාතපොක්ඛරණීසිවා; 

 ංසිඞ් ාතලොඅපාපායි, ජානංසීතහනරක්ඛි ’’න්ති. 

 ත්ථ පබ්බතූපත්ථයරරම්යමති හිමවන් පබ්බ පාතදපත්ථරිත්වාඨිත 

අඞ් ණට්ඨාතනති අත්තථො. ජාතා යපොක්ෙරණී සිවාති සිවා සී ලා

මධුතරොදකාතපොක්ඛරණී නිබ්බත් ා, අපිචතඛොතපොක්ඛරසඤ්ඡන්නානදීපි

තපොක්ඛරණීතයව. අපාපායීති අප-ඉතිඋපසග්ත ො, අපායීති අත්තථො. ජානං

සීයහනරක්ඛිතන්තිසාතපොක්ඛරණීසීහපරිතභො ා සීතහනරක්ඛි ා, තසොපි
නං සිඞ් ාතලො ‘‘සීතහන රක්ඛි ා අය’’න්ති ජානන්ත ොව අපායි.  ං කං

මඤ්ඤති, බාතලො සිඞ් ාතලො සීහස්ස අභායිත්වා පිතවයය එවරූපං
තපොක්ඛරණින්ති අයතමත්ථාධිප්පාතයො. 

තබොධිසත්ත ො ‘‘අද්ධා එ ස්ස අන්ත පුතර එතකො අමච්තචො පදුට්තඨො 
භවිස්සතී’’තිඤත්වාදුතියං ාථමාහ– 

90. 

‘‘පිවන්තිතචමහාරාජ, සාපදානිමහානදිං; 

නත නඅනදීතහොති, ඛමස්සුයදිත පියා’’ති. 

 ත්ථ සාපදානීති න තකවලං සිඞ් ාතලොව, අවතසසානි
සුනඛපසදබිළාරමි ාදීනි සබ්බසාපදානි  ං තපොක්ඛරසඤ්ඡන්නත් ා 
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‘‘තපොක්ඛරණී’’ති ලද්ධනාමං නදිං පිවන්ති තච. න යතන අනදී යහොතීති

නදියඤ්හිද්විපදචතුප්පදාපිඅහිමච්ඡාපිසබ්තබපිපාසි ාපානීයං පිවන්ති, න

සා ත න කාරතණන අනදී නාම තහොති, නාපි උච්ඡිට්ඨනදී. කස්මා? 

සබ්තබසං සාධාරණත් ා. යථා නදී තයන තකනචි පී ා න දුස්සති, එවං
ඉත් පි කතලසවතසන සාමිකං අතික්කමිත්වා අඤ්තඤන සද්ධිං සංවාසං

  ා තනව අනිත්  තහොති. කස්මා? සබ්තබසං සාධාරණභාතවන. නාපි

උච්ඡිට්ඨිත් .කස්මා? ඔදකන්තික ායසුද්ධභාතවන. ෙමස්සුෙදියතපිොති

යදි පන ත  සා ඉත්  පියා, තසො ච අමච්තචො බහූපකාතරො, ත සං
උභින්නම්පිඛමස්සුමජ්ඣත් භාතවනතිට්ඨාහීති. 

එවං මහාසත්ත ො රඤ්තඤො ඔවාදං අදාසි. රාජා  ස්ස ඔවාතද ඨත්වා
‘‘පුන එවරූපං පාපකම්මං මාකරිත්ථා’’ති වත්වා උභින්නම්පි ඛමි.  ත ො
පට්ඨාය ත ඔරමිංසු.රාජාපිදානාදීනිපුඤ්ඤානි කත්වාජීවි පරිතයොසාතන
සග් පුරං පූතරසි. තකොසලරාජාපි ඉමං ධම්මතදසනං සුත්වා ත සං 
උභින්නම්පිඛමිත්වාමජ්ඣත්ත ොඅතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

රාජාආනන්තදොඅතහොසි, පණ්ඩි ාමච්තචොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

පබ්බතූපත්ථරජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[196] 6. වලාහකස්සජා කවණ්ණනා 

යෙ න කාහන්ති ඔවාදන්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං

උක්කණ්ඨි භික්ඛුං ආරබ්භ කතථසි. තසො හි භික්ඛු සත්ථාරා ‘‘සච්චං කර

ත්වං, භික්ඛු, උක්කණ්ඨිත ොසී’’ති පුට්තඨො ‘‘සච්ච’’න්ති වත්වා ‘‘කං
කාරණා’’තිවුත්ත ‘‘එකංඅලඞ්ක ංමාතු ාමංදිස්වාකතලසවතසනා’’ති
ආහ. අථ නං සත්ථා ‘‘ඉත්ථිතයො නාතම ා භික්ඛු අත් තනො
රූපසද්ද න්ධරසතඵොට්ඨබ්තබහි තචව ඉත්ථිකුත් විලාතසහි ච පුරිතස
පතලොතභත්වා අත් තනො වතස කත්වා වසං උප  භාවං ඤත්වා 
සීලවිනාසඤ්තචව ධනවිනාසඤ්ච පාපනට්තඨන ‘යක්ඛිනිතයො’ති වුච්චන්ති.
පුබ්තබපිහි යක්ඛිනිතයො ඉත්ථිකුත්ත නඑකං පුරිසසත්ථංඋපසඞ්කමිත්වා
වාණිතජපතලොතභත්වා අත් තනොවතසකත්වාපුනඅඤ්තඤපුරිතසදිස්වා
ත  සබ්තබපි ජීවි ක්ඛයං පාතපත්වා උතභොහි හනුකපස්තසහි තලොහිත න
පග්ඝරන්ත නමුඛංපූරාතපත්වාඛාදිංසූ’’තිවත්වා අතී ංආහරි. 

අතීත  ම්බපණ්ණිදීතපසිරීසවත්ථුනාම යක්ඛන රං අතහොසි,  ත්ථ 
යක්ඛිනිතයො වසිංසු.  ා භින්නනාවානං වාණිජානං ආ  කාතල
අලඞ්ක පටියත් ා ඛාදනීයතභොජනීයං  ාහාතපත්වා දාසි ණපරිවු ා

දාරතක අඞ්තකනාදාය වාණිතජ උපසඞ්කමන්ති. ත සං ‘‘මනුස්සාවාසං
ආ  ම්හා’’තිසඤ්ජානනත්ථං ත්ථ ත්ථ කසිත ොරක්ඛාදීනිකතරොන්ත 

මනුස්තස ත ො තණ සුනතඛති එවමාදීනි දස්තසන්ති, වාණිජානං සන්තිකං
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පටුන 

 න්ත්වා ‘‘ඉමං යාගුං පිවථ, භත් ං භුඤ්ජථ, ඛාදනීයං ඛාදථා’’ති වදන්ති. 
වාණිජා අජානන් ා  ාහි දින්නං පරිභුඤ්ජන්ති. අථ ත සං ඛාදිත්වා

භුඤ්ජිත්වා පිවිත්වා විස්සමි කාතල පටිසන්ථාරං කතරොන්ති, ‘‘තුම්තහ 

කත්ථ වාසිකා, කුත ො ආ  ා, කහං  ච්ඡිස්සථ, තකන කම්තමන
ඉධා  ත්ථා’’ති පුච්ඡන්ති. ‘‘භින්නනාවා හුත්වා ඉධා  ම්හා’’ති වුත්ත 

‘‘සාධු, අයයා, අම්හාකම්පි සාමිකානං නාවං අභිරුහිත්වා   ානං තීණි

සංවච්ඡරානිඅතික්කන් ානි, ත ම ාභවිස්සන්ති; තුම්තහපිවාණිජාතයව, 
මයං තුම්හාකං පාදපරිචාරිකා භවිස්සාමා’’ති වත්වා ත  වාණිතජ
ඉත්ථිකුත් හාවභාවවිලාතසහි පතලොතභත්වා යක්ඛන රං තනත්වා සතච

පඨම හි ා මනුස්සා අත්ථි, ත  තදවසඞ්ඛලිකාය බන්ධිත්වා කාරණඝතර 

පක්ඛිපන්ති, අත් තනොවසනට්ඨාතනභින්නනාතවමනුස්තස අලභන්තිතයො
පන පරත ො කලයාණිං ඔරත ො නා දීපන්ති එවං සමුද්දතීරං
අනුසඤ්චරන්ති. අයං ාසංධම්ම ා. 

අතථකදිවසං පඤ්චස ා භින්නනාවා වාණිජා  ාසං න රසමීතප
උත් රිංසු.  ා ත සං සන්තිකං  න්ත්වා පතලොතභත්වා යක්ඛන රං
තනත්වා පඨමං  හිත මනුස්තස තදවසඞ්ඛලිකායබන්ධිත්වාකාරණඝතර

පක්ඛිපිත්වාතජට්ඨයක්ඛිනීතජට්ඨකවාණිජං, තසසාතසතසති ාපඤ්චස ා
යක්ඛිනිතයො ත  පඤ්චසත  වාණිතජ අත් තනො සාමිතක අකංසු. අථ සා
තජට්ඨයක්ඛිනී රත්තිභාත  වාණිතජ නිද්දං උප ත  උට්ඨාය  න්ත්වා

කාරණඝතර මනුස්තසමාතරත්වාමංසංඛාදිත්වාආ ච්ඡති, තසසාපි තථව
කතරොන්ති. තජට්ඨයක්ඛිනියා මනුස්සමංසං ඛාදිත්වා ආ  කාතල සරීරං
සී ලං තහොති. තජට්ඨවාණිතජො පරිග් ණ්හන්ත ො  ස්සා යක්ඛිනිභාවං

ඤත්වා ‘‘ඉමා පඤ්චස ා යක්ඛිනිතයො භවිස්සන්ති, අම්තහහි පලායිතුං
වට්ටතී’’තිපුනදිවතසපාත ොව මුඛතධොවනත්ථාය න්ත්වාතසසවාණිජානං

ආතරොතචසි – ‘‘ඉමා යක්ඛිනිතයො, න මනුස්සිත්ථිතයො, අඤ්තඤසං

භින්නනාවානංආ  කාතලත සාමිතකකත්වාඅම්තහපි ඛාදිස්සන්ති, එථ
ඉත ොපලායිස්සාමා’’තිත සුපඤ්චසත සුඅඩ්ඪත යයස ා‘‘නමයං එ ා

විජහිතුං සක්ඛිස්සාම, තුම්තහ  ච්ඡථ, මයං න පලායිස්සාමා’’ති ආහංසු. 
තජට්ඨවාණිතජො අත් තනො වචනකාතර අඩ්ඪත යයසත   තහත්වා  ාසං
භීත ොපලායි. 

 ස්මිං පන කාතල තබොධිසත්ත ො වලාහකස්සතයොනියං නිබ්බත්ති, 
සබ්බතසත ො කාළසීතසො මුඤ්ජතකතසො ඉද්ධිමා තවහාසඞ් තමො අතහොසි.
තසො හිමවන් ත ො ආකාතස උප්පතිත්වා  ම්බපණ්ණිදීපං  න්ත්වා  ත්ථ 

 ම්බපණ්ණිසතර පල්ලතල සයංජා සාලිං ඛාදිත්වා  ච්ඡති. එවං
 ච්ඡන්ත ො ච ‘‘ජනපදං  න්තුකාමා අත් ’’ති තික්ඛත්තුං
කරුණාපරිභාවි ංමානුසිංවාචංභාසති.ත  තබොධිසත් ස්සවචනංසුත්වා

උපසඞ්කමිත්වා අඤ්ජලිං පග් ය්හ ‘‘සාමි, මයං ජනපදං  මිස්සාමා’’ති

ආහංසු.ත නහිමය්හංපිට්ඨිංඅභිරුහථාති.අප්තපකච්තච අභිරුහිංසු, ත සු



ඛුද්දකනිකායෙ ජාතක-අට්ඨකථා දුකනිපායතො 

  98 

පටුන 

එකච්තච වාලධිං  ණ්හිංසු, එකච්තච අඤ්ජලිං පග් තහත්වා අට්ඨංසුතයව.
තබොධිසත්ත ො අන් මතසො අඤ්ජලිං පග් තහත්වා ඨිත  සබ්තබපි ත  

අඩ්ඪත යයසත  වාණිතජ අත් තනො ආනුභාතවන ජනපදං තනත්වා
සකසකට්ඨාතනසු පතිට්ඨතපත්වා අත් තනො වසනට්ඨානං ආ මාසි.  ාපි
තඛො යක්ඛිනිතයො අඤ්තඤසං ආ  කාතල  ත්ථ ඔහීනතක
අඩ්ඪත යයසත මනුස්තසවධිත්වාඛාදිංසු. 

සත්ථාභික්ඛූආමන්ත ත්වා‘‘භික්ඛතව, යථාත යක්ඛිනීනංවසං   ා

වාණිජා ජීවි ක්ඛයං පත් ා, වලාහකස්සරාජස්ස වචනකරා වාණිජා

සකසකට්ඨාතනසු පතිට්ඨි ා, එවතමවබුද්ධානංඔවාදංඅකතරොන් ාභික්ඛූපි
භික්ඛුනිතයොපි උපාසකාපි උපාසිකාතයොපි චතූසු අපාතයසු 

පඤ්චවිධබන්ධනකම්මකරණට්ඨානාදීසු මහාදුක්ඛං පාපුණන්ති. ඔවාදකරා
පන තිස්තසො කුලසම්පත්තිතයො ච ඡ කාමසග්ත  වීසති බ්රහ්මතලොතකති
ඉමානි ච ඨානානි පත්වා අම මහානිබ්බානං සච්ඡිකත්වා මහන් ං සුඛං
අනුභවන්තී’’තිවත්වාඅභිසම්බුද්තධොහුත්වාඉමා ාථා අතවොච– 

91. 

‘‘තයනකාහන්තිඔවාදං, නරාබුද්තධනතදසි ං; 

බයසනංත  මිස්සන්ති, රක්ඛසීහිවවාණිජා. 

92. 

‘‘තයචකාහන්තිඔවාදං, නරාබුද්තධනතදසි ං; 

තසොත්ථිංපාරං මිස්සන්ති, වලාතහතනවවාණිජා’’ති. 

 ත්ථ යෙනකාහන්තීතිතයන කරිස්සන්ති. බයසනංයත මිස්සන්තීති

ත  මහාවිනාසං පාපුණිස්සන්ති. රක්ෙසීහි සව වාණිජාති රක්ඛසීහි 

පතලොභි වාණිජා විය. යසොත්ථිං පාරං  මිස්සන්තීති අනන් රාතයන

නිබ්බානං පාපුණිස්සන්ති. ව ායහයනව වාණිජාති වලාතහතනව
‘‘ආ ච්ඡථා’’ති වුත් ා ස්සවචනකරාවාණිජාවිය.යථා හිත සමුද්දපාරං

 න්ත්වා සකසකට්ඨානං අ මංසු, එවං බුද්ධානං ඔවාදකරා සංසාරපාරං 
නිබ්බානං ච්ඡන්තීතිඅම මහානිබ්බාතනනධම්මතදසනායකූටං ණ්හි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 
සතමොධාතනසි – සච්චපරිතයොසාතන උක්කණ්ඨි භික්ඛු තසො ාපත්තිඵතල

පතිට්ඨහි, අඤ්තඤපි බහූ
තසො ාපත්තිඵලසකදා ාමිඵලඅනා ාමිඵලඅරහත් ඵලානි පාපුණිංසු. ‘‘ දා 

වලාහකස්සරාජස්සවචනකරාඅඩ්ඪත යයස ාවාණිජාබුද්ධපරිසාඅතහසුං, 
වලාහකස්සරාජා පනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

වලාහකස්සජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 
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[197] 7. මිත් ාමිත් ජා කවණ්ණනා 

න නං උම්හෙයත දිස්වාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
අඤ්ඤ රං භික්ඛුං ආරබ්භ කතථසි. අඤ්ඤ තරො භික්ඛු ‘‘මයා  හිත  

මය්හංඋපජ්ඣාතයොනකුජ්ඣිස්සතී’’තිඋපජ්ඣාතයනඨපි ංවිස්සාතසන
එකං වත්ථඛණ්ඩං  තහත්වා උපාහනත්ථවිකං කත්වා පච්ඡා උපජ්ඣායං

ආපුච්ඡි.අථ ංඋපජ්ඣාතයො ‘‘කංකාරණා ණ්හී’’ති වත්වා‘‘මයා හිත 
න කුජ්ඣිස්සතීති තුම්හාකං විස්සාතසනා’’ති වුත්ත  ‘‘තකො මයා සද්ධිං
තුය්හං විස්සාතසො නාමා’’ති වත්වා කුද්තධො උට්ඨහිත්වා පහරි.  ස්ස සා
කරියා භික්ඛූසු පාකටා ජා ා. අතථකදිවසං භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං

සමුට්ඨාතපසුං–‘‘ආවුතසො, අසුතකොකර දහතරොඋපජ්ඣායස්සවිස්සාතසන
වත්ථඛණ්ඩං තහත්වාඋපාහනත්ථවිකංඅකාසි.අථනං උපජ්ඣාතයො‘තකො
මයාසද්ධිංතුය්හංවිස්සාතසොනාමා’තිවත්වාකුද්තධොඋට්ඨහිත්වා පහරී’’ති.

සත්ථාආ න්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’ති 

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනතවස භික්ඛු

අත් තනො සද්ධිවිහාරිතකන සද්ධිං අවිස්සාසිතකො, පුබ්තබපි
අවිස්සාසිතකොතයවා’’තිවත්වා අතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
කාසිරට්තඨ බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො ඉසිපබ්බජ්ජං 
පබ්බජිත්වාඅභිඤ්ඤා චසමාපත්තිතයොචනිබ්බත්ත ත්වා  ණසත්ථාහුත්වා
හිමවන් පතදතස වාසං කප්තපසි.  ස්මිං ඉසි තණ එතකො  ාපතසො 
තබොධිසත් ස්සවචනංඅකත්වාඑකංම මාතිකංහත්ථිතපො කංපටිජග්ගි.
අථනංතසො වුද්ධිප්පත්ත ොමාතරත්වා අරඤ්ඤංපාවිසි. ස්සසරීරකච්චං

කත්වා ඉසි තණො තබොධිසත් ං පරිවාතරත්වා – ‘‘භන්ත , තකනනු තකො
කාරතණන මිත් භාතවො වා අමිත් භාතවො වා සක්කා ජානිතු’’න්ති පුච්ඡි.
තබොධිසත්ත ො ‘‘ඉමිනා ච ඉමිනා ච කාරතණනා’’ති ආචික්ඛන්ත ො ඉමා
 ාථාඅතවොච– 

93. 

‘‘නනංඋම්හයත දිස්වා, නචනංපටිනන්දති; 

චක්ඛූනිචස්සනදදාති, පටිතලොමඤ්චවත් ති. 

94. 

‘‘එත භවන්තිආකාරා, අමිත් ස්මිංපතිට්ඨි ා; 

තයහිඅමිත් ංජාතනයය, දිස්වාසුත්වාචපණ්ඩිත ො’’ති. 

 ත්ථ නනංඋම්හෙයතදිස්වාතිතයොහි යස්සඅමිත්ත ොතහොති, තසො ං

පුග් ලංදිස්වානඋම්හයත , හසි ංනකතරොති, පහට්ඨාකාරංනදස්තසති. 

න ෙනංපටිනන්දතීති ස්සවචනංසුත්වාපි ංපුග් ලංන පටිනන්දති, සාධු

සුභාසි න්ති න චානුතමොදති. ෙක්ඛූනි ෙස්ස න දදාතීති චක්ඛුනා චක්ඛුං
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ආහච්ච පටිමුතඛො හුත්වා න ඔතලොතකති, අඤ්ඤත ො චක්ඛූනි හරති. 

පටිය ොමඤ්ෙ වත්තතීති  ස්ස කායකම්මම්පි වචීකම්මම්පි න තරොතචති, 

පටිතලොම ාහං  ණ්හාති පච්චනීක ාහං. ආකාරාති කාරණානි. යෙහි ස

අමිත්තන්ති තයහි කාරතණහි  ානි කාරණානි දිස්වා සුත්වා ච පණ්ඩිත ො

පුග් තලො ‘‘අයං තම අමිත්ත ො’’ති ජාතනයය,  ත ො විපරීත හි පන
මිත් භාතවොජානි බ්තබොති. 

එවං තබොධිසත්ත ො මිත් ාමිත් භාවකාරණානි ආචික්ඛිත්වා 
බ්රහ්මවිහාතරභාතවත්වාබ්රහ්මතලොකූපත ොඅතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

හත්ථිතපොසක ාපතසො සද්ධිවිහාරිතකො අතහොසි, හත්  උපජ්ඣාතයො, 

ඉසි තණොබුද්ධපරිසා,  ණසත්ථාපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

මිත් ාමිත් ජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[198] 8. රාධජා කවණ්ණනා 

පවාසා ආ යතො තාතාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං

උක්කණ්ඨි භික්ඛුං ආරබ්භකතථසි.තසොකරසත්ථාරා ‘‘සච්චංකර, ත්වං

භික්ඛු, උක්කණ්ඨිත ො’’ති පුට්තඨො ‘‘සච්චං, භන්ත ’’ති වත්වා
‘‘කංකාරණා’’තිවුත්ත  ‘‘එකං අලඞ්ක ඉත්ථිං දිස්වාකතලසවතසනා’’ති

ආහ.අථනංසත්ථා‘‘මාතු ාතමොනාමභික්ඛුනසක්කා රක්ඛිතුං, පුබ්තබපි

තදොවාරිතකඨතපත්වාරක්ඛන් ාපිරක්ඛිතුංනසක්ඛිංසු, කං ත ඉත්ථියා, 
ලද්ධාපිසාරක්ඛිතුංනසක්කා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 

සුවතයොනියං නිබ්බත්ති, ‘‘රාතධො’’තිස්ස නාමං, කනිට්ඨභා ා පනස්ස
තපොට්ඨපාතදො නාම. ත  උතභොපි  රුණකාතලතයව එතකො ලුද්දතකො

 තහත්වා බාරාණසියං අඤ්ඤ රස්ස බ්රාහ්මණස්ස අදාසි, බ්රාහ්මතණො ත 
පුත් ට්ඨාතන ඨතපත්වා පටිජග්ගි. බ්රාහ්මණස්ස පන බ්රාහ්මණී අරක්ඛි ා
දුස්සීලා. තසො තවොහාරකරණත්ථාය  ච්ඡන්ත ො ත  සුවතපො තක

ආමන්ත ත්වා ‘‘ ා ා, අහං තවොහාරකරණත්ථාය  ච්ඡාමි, කාතල වා 

විකාතල වා තුම්හාකං මාතු කරණකම්මං ඔතලොතකයයාථ, අඤ්ඤස්ස
පුරිසස්ස  මනභාවං වා අ මනභාවං වා ජාතනයයාථා’’ති බ්රාහ්මණිං
සුවතපො කානං පටිච්ඡාතපත්වා අ මාසි. සා  ස්ස නික්ඛන් කාලත ො

පට්ඨායඅනාචාරංචරි, රත්තිම්පිදිවාපිආ ච්ඡන් ානඤ්ච  ච්ඡන් ානඤ්ච
පමාණංනත්ථි. 

 ං දිස්වා තපොට්ඨපාතදො රාධං පුච්ඡි – ‘‘බ්රාහ්මතණො ඉමං බ්රාහ්මණිං

අම්හාකංනියයාතදත්වා ත ො, අයඤ්ච පාපකම්මං කතරොති, වදාමින’’න්ති.

රාතධො ‘‘මා වදාහී’’ති ආහ. තසො  ස්ස වචනං අග් තහත්වා ‘‘අම්ම, 
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කංකාරණාපාපකම්මංකතරොසී’’තිආහ.සා ංමාතරතුකාමාහුත්වා‘‘ ා , 

ත්වං නාමමය්හංපුත්ත ො, ඉත ොපට්ඨායනකරිස්සාමි, එහි,  ා ,  ාවා’’ති

පියායමානා විය පක්තකොසිත්වා ආ  ං  තහත්වා ‘‘ත්වං මං ඔවදසි, 
අත් තනො පමාණං න ජානාසී’’ති ගීවං පරිවත්ත ත්වා මාතරත්වා
උද්ධනන් තරසුපක්ඛිපි.බ්රාහ්මතණොආ න්ත්වා විස්සමිත්වා තබොධිසත් ං

‘‘කං,  ා රාධ, මා ාත අනාචාරංකතරොති, නකතරොතී’’ති පුච්ඡන්ත ො
පඨමං ාථමාහ– 

95. 

‘‘පවාසා ආ ත ො ා , ඉදානිනචිරා ත ො; 

කච්චින්නු ා ත මා ා, නඅඤ්ඤමුපතසවතී’’ති. 

 ස්සත්තථො – අහං,  ා  රාධ, පවාසා ආ ත ො, තසො චම්හි ඉදාතනව

ආ ත ො නචිරා ත ො, ත නපවත්තිංඅජානන්ත ො ංපුච්ඡාමි–‘‘කච්චිනු

ත ,  ා , මා ාඅඤ්ඤං පුරිසංනඋපතසවතී’’ති. 

රාතධො‘‘ ා , පණ්ඩි ානාමභූ ංවාඅභූ ංවාඅනියයානිකංනාමන 
කතථසු’’න්තිඤාතපන්ත ොදුතියං ාථමාහ– 

96. 

‘‘න තඛොපතන ංසුභණං, ගිරංසච්චුපසංහි ං; 

සතයථතපොට්ඨපාතදොව, මුම්මුතරඋපකූථිත ො’’ති. 

 ත්ථ ගිරන්ති වචනං.  ඤ්හි යථා ඉදානි ගිරා, එවං  දා ‘‘ගිර’’න්ති

වුච්චති, තසො සුවතපො තකො ලිඞ් ං අනාදියිත්වා එවමාහ. අයං පතනත්ථ

අත්තථො –  ා , පණ්ඩිත න නාම සච්චුපසංහි ං යථාභූ ං අත්ථයුත් ං 
සභාවවචනම්පිඅනියයානිකංනසුභණං.අනියයානිකඤ්චසච්චංභණන්ත ො 

සයෙථයපොට්ඨපායදොව, මුම්මුයරඋපකූථියතො, යථාතපොට්ඨපාතදොකුක්කුතළ 

ඣාතමොසයති, එවංසතයයයාති.‘‘උපකූධිත ො’’තිපිපාතඨො, අයතමවත්තථො. 

එවං තබොධිසත්ත ො බ්රාහ්මණස්ස ධම්මං තදතසත්වා ‘‘මයාපි ඉමස්මිං

ඨාතනවසිතුංනසක්කා’’තිබ්රාහ්මණංආපුච්ඡිත්වාඅරඤ්ඤතමව පාවිසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන උක්කණ්ඨි භික්ඛු තසො ාපත්තිඵතල 

පතිට්ඨහි. ‘‘ දා තපොට්ඨපාතදො ආනන්තදො අතහොසි, රාතධො පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

රාධජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 
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[199] 9.  හපතිජා කවණ්ණනා 

උභෙං යම න ෙමතීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
උක්කණ්ඨි තමව භික්ඛුං ආරබ්භ කතථසි. කතථන්ත ො ච ‘‘මාතු ාතමො

නාම අරක්ඛිත ො, පාපකම්මං කත්වා තයන තකනචි උපාතයන සාමිකං
වඤ්තචතිතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
කාසිරට්තඨ  හපතිකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො ඝරාවාසං  ණ්හි.
 ස්සභරියා දුස්සීලා ාමතභොජතකනසද්ධිංඅනාචාරංචරති.තබොධිසත්ත ො

 ං ඤත්වා පරිග් ණ්හන්ත ො චරති.  දා පන අන්ත ොවස්තස බීතජසු

නීහතටසු ඡා කං අතහොසි, සස්සානං  බ්භ හණකාතලො ජාත ො.
සකල ාමවාසිතනො ‘‘ඉත ො මාසද්වතයන සස්සානි උද්ධරිත්වා වීහිං
දස්සාමා’’ති එකත ො හුත්වා  ාමතභොජකස්ස හත්ථත ො එකං ජරත ොණං
 තහත්වාමංසං ඛාදිංසු. 

අතථකදිවසං  ාමභාජතකො ඛණං ඔතලොතකත්වා තබොධිසත් ස්ස
බහි  තවලායං ත හං පාවිසි. ත සං සුඛනිපන්නක්ඛතණතයව
තබොධිසත්ත ො  ාමද්වාතරන පවිසිත්වා ත හාභිමුතඛො පායාසි. සා ඉත් 
 ාමද්වාරාභිමුඛී  ං දිස්වා ‘‘තකො නු තඛො එතසො’’ති උම්මාතර ඨත්වා

ඔතලොතකන්තී ‘‘තසොතයවා’’ති ඤත්වා  ාමතභොජකස්ස ආචික්ඛි, 

 ාමතභොජතකො භීත ොපකම්පි.අථනංසා‘‘මාභායි, අත්තථතකොඋපාතයො, 

අම්තහහි වහත්ථත ොත ොණමංසං ඛාදි ං, ත්වංමංසමූලංතසොතධන්ත ො

විය තහොහි, අහං තකොට්ඨං ආරුය්හ තකොට්ඨද්වාතර ඨත්වා ‘වීහි නත් ’ති

වක්ඛාමි.ත්වංත හමජ්තඣඨත්වා‘අම්හාකංඝතරදාරකා ඡා ා, මංසමූලං
තම තදහී’ති පුනප්පුනං තචොතදයයාසී’’ති වත්වා තකොට්ඨං ආරුය්හ 
තකොට්ඨද්වාතර නිසීදි. ඉ තරො ත හමජ්තඣ ඨත්වා ‘‘මංසමූලං තදහී’’ති

වදති. සා තකොට්ඨද්වාතර නිසින්නා ‘‘තකොට්තඨ වීහි නත්ථි, සස්තස
උද්ධරන්ත දස්සාමි  ච්ඡාහී’’තිආහ. 

තබොධිසත්ත ො ත හං පවිසිත්වා ත සං කරියං දිස්වා ‘‘ඉමාය පාපාය 
ක උපාතයො එසභවිස්සතී’’ති ඤත්වා  ාමතභොජකංආමන්ත ත්වා ‘‘තසො 
 ාමතභොජකඅම්තහ වජරත ොණස්සමංසංඛාදන් ා‘ඉත ොමාසද්වතයන

වීහිං දස්සාමා’ති ඛාදිම්හ, ත්වං අඩ්ඪමාසම්පි අනතික්කමිත්වා ඉදාතනව 

කස්මා ආහරාතපසි, න ත්වං ඉමිනා කාරතණන ආ ත ො, අඤ්තඤන

කාරතණන ආ ත ො භවිස්සසි, මය්හං  ව කරියා න රුච්චති, අයම්පි

අනාචාරා පාපධම්මා තකොට්තඨ වීහීනං අභාවං ජානාති, සා දානි තකොට්ඨං

ආරුය්හ ‘වීහි නත් ’ති වදති, ත්වම්පි ‘තදහී’ති වදති, උභින්නම්පි තවො
කරණංමය්හංනරුච්චතී’’තිඑ මත්ථංපකාතසන්ත ො ඉමා ාථාඅතවොච– 

97. 
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‘‘උභයංතමනඛමති, උභයංතමනරුච්චති; 

යාචායංතකොට්ඨතමොතිණ්ණා, නදස්සංඉතිභාසති. 

98. 

‘‘ ං ං ාමපතිබ්රූමි, කදතරඅප්පස්මිජීවිත ; 

ද්තවමාතසසඞ් රංකත්වා, මංසංජරග් වංකසං; 

අප්පත් කාතලතචොතදසි,  ම්පිමය්හංනරුච්චතී’’ති. 

 ත්ථ තංතං ාමපතිබ්රූමීති, අම්තභො  ාමතජට්ඨක, ත නකාරතණන

 ං වදාමි. කදයර අප්පස්මි ජීවියතති අම්හාකං ජීවි ං නාම කදරඤ්තචව

ථද්ධංලූඛංකසිරංඅප්පඤ්චමන්දංපරිත් ං,  ස්මිංතනොඑවරූතපජීවිත 

වත් මාතන. ද්යවමායසසඞ් රංකත්වා, මංසංජරග් වංකිසන්තිඅම්හාකං
මංසං  ණ්හන් ානං ජරග් වං කසං දුබ්බලං ජරත ොණං දදමාතනො ත්වං
‘‘ද්වීහි මාතසහි මූලං දා බ්බ’’න්ති එවං ද්තව මාතස සඞ් රං පරිච්තඡදං

කත්වා. අප්පත්තකාය  යෙොයදසීති  ස්මිං කාතල අසම්පත්ත  අන් රාව

තචොතදසි. තම්පි මය්හං න රුච්ෙතීති යා චායං පාපධම්මා දුස්සීලා
අන්ත ොතකොට්තඨ වීහීනං නත්ථිභාවං ජානමානාව අජානන්තී විය හුත්වා

තකොට්ඨතමොතිණ්ණා තකොට්ඨද්වාතර ඨත්වා න දස්සං ඉති භාසති, යඤ්ච

ත්වං අකාතලතචොතදසි,  ම්පීතිඉදංඋභයම්පිමමතනවඛමතිනරුච්චතීති. 

එවං තසො කතථන්ත ොව  ාමතභොජකං චූළාය  තහත්වා කඩ්ඪිත්වා
ත හමජ්තඣ පාත ත්වා ‘‘ ාමතභොජතකොම්හීති පරස්ස
රක්ඛි ත ොපි භණ්තඩ අපරජ්ඣසී’’තිආදීහි පරිභාසිත්වා තපොතථත්වා
දුබ්බලං කත්වා ගීවාය  තහත්වා ත හා නික්කඩ්ඪිත්වා  ම්පි දුට්ඨඉත්ථිං
තකතසසු  තහත්වා තකොට්ඨා ඔ ාතරත්වා නිප්තපොතථත්වා ‘‘සතච පුන 

එවරූපං කතරොසි, ජානිස්සසී’’ති සන් ජ්තජසි.  ත ො පට්ඨාය

 ාමතභොජතකො ංත හං ඔතලොතකතුම්පිනවිසහි, සාපිපාපාපුනමනසාපි
අතිචරිතුංනාසක්ඛි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන උක්කණ්ඨි භික්ඛු තසො ාපත්තිඵතල

පතිට්ඨහි. ‘‘ දා ාමතභොජතකො තදවදත්ත ො, නිග් හකාරතකො හපතිපන
අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

 හපතිජා කවණ්ණනානවමා. 

[200] 10. සාධුසීලජා කවණ්ණනා 

සරීරදබයන්තිඉදංසත්ථාතජ වතන විහරන්ත ොඅඤ්ඤ රංබ්රාහ්මණං
ආරබ්භකතථසි. ස්සකරච ස්තසොධී තරොඅතහසුං. ා චත් ාතරොජනා

පත්තථන්ති, ත සුඑතකොඅභිරූතපොසරීරසම්පන්තනො, එතකොවයප්පත්ත ො 

මහල්ලතකො, එතකොජාතිසම්පන්තනො, එතකොසීලවා.බ්රාහ්මතණොචින්ත සි–
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පටුන 

‘‘ධී තරො නිතවතසන්ත නපතිට්ඨාතපන්ත නකස්සනුතඛොදා බ්බා, කං

රූපසම්පන්නස්ස, උදාහු වයප්පත් ස්ස, ජාතිසම්පන්නසීලවන් ානං
අඤ්ඤ රස්සා’’ති. තසො චින්ත න්ත ොපි අජානිත්වා ‘‘ඉමං කාරණං

සම්මාසම්බුද්තධොජානිස්සති,  ංපුච්ඡිත්වාඑත සං අන් තරඅනුච්ඡවිකස්ස
දස්සාමී’’ති  න්ධමාලාදීනි  ාහාතපත්වා විහාරං  න්ත්වා සත්ථාරං
වන්දිත්වා එකමන් ංනිසින්තනොආදිත ො පට්ඨාය මත්ථංආතරොතචත්වා 

‘‘භන්ත , ඉතමසු චතූසු ජතනසු කස්ස දාතුං වට්ටතී’’ති පුච්ඡි. සත්ථා

‘‘පුබ්තබපි පණ්ඩි ා එ ං පඤ්හං කථයිංසු, භවසඞ්තඛප  ත් ා පන
සල්ලක්තඛතුංනසක්තකොසී’’ති වත්වාත නයාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො  ක්කසිලායං සිප්පං
උග් ණ්හිත්වා ආ න්ත්වාබාරාණසියංදිසාපාතමොක්තඛොආචරිතයොඅතහොසි.

අතථකස්සබ්රාහ්මණස්සච ස්තසො ධී තරොඅතහසුං,  ාඑවතමවචත් ාතරො
ජනා පත්ථයිංසු. බ්රාහ්මතණො ‘‘කස්ස නු තඛො දා බ්බා’’ති අජානන්ත ො
‘‘ආචරියං පුච්ඡිත්වා දා බ්බයුත් කස්ස දස්සාමී’’ති  ස්ස සන්තිකං
 න්ත්වා මත්ථංපුච්ඡන්ත ොපඨමං ාථමාහ– 

99. 

‘‘සරීරදබයං වුඩ්ඪබයං, තසොජච්චං සාධුසීලියං; 

බ්රාහ්මණංත වපුච්ඡාම, කන්නුත සංවනිම්හතස’’ති. 

 ත්ථ ‘‘සරීරදබය’’න්තිආදීහි ත සං චතුන්නං විජ්ජමාතන ගුතණ
පකාතසති. අයඤ්තහත්ථ අධිප්පාතයො – ධී තරො තම චත් ාතරො ජනා

පත්තථන්ති, ත සු එකස්ස සරීරදබයමත්ථි, සරීරසම්පදා අභිරූපභාතවො
සංවිජ්ජති. එකස්ස වුඩ්ඪබයං වුඩ්ඪිභාතවො මහල්ලක ා අත්ථි. එකස්ස

තසොජච්චං සුජාති ා ජාතිසම්පදා අත්ථි. ‘‘සුජච්ච’’න්තිපි පාතඨො. එකස්ස

සාධුසීලියංසුන්දරසීලභාතවො සීලසම්පදා අත්ථි. බ්රාහ්මණංයතව පුච්ඡාමාති
ත සු අසුකස්ස නාතම ා දා බ්බාති අජානන් ා මයං භවන් ං 

බ්රාහ්මණඤ්තඤව පුච්ඡාම. කන්නු යතසං වනිම්හයසති ත සං චතුන්නං

ජනානංකංවනිම්හතස, කංඉච්ඡාම, කස්ස ාකුමාරිකාදදාමාතිපුච්ඡති. 

 ං සුත්වා ආචරිතයො ‘‘රූපසම්පදාදීසු විජ්ජමානාසුපි විපන්නසීතලො 

 ාරය්තහො,  ස්මා  ං නප්පමාණං, අම්හාකං සීලවන් භාතවො රුච්චතී’’ති
ඉමමත්ථං පකාතසන්ත ොදුතියං ාථමාහ– 

100. 

‘‘අත්තථොඅත්ථිසරීරස්මිං, වුඩ්ඪබයස්සනතමොකතර; 

අත්තථොඅත්ථිසුජා ස්මිං, සීලංඅස්මාකරුච්චතී’’ති. 
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 ත්ථ අත්යථො අත්ථි සරීරස්මින්ති රූපසම්පන්තන සරීතරපි අත්තථො

විතසතසො වුද්ධි අත්ථිතයව, ‘‘නත් ’’ති න වදාමි. වුඩ්ඪබයස්ස නයමො

කයරති වුඩ්ඪභාවස්ස පන නමක්කාරතමව කතරොමි. වුඩ්ඪභාතවො හි

වන්දනමානනංලභති. අත්යථොඅත්ථි සුජාතස්මින්තිසුජාත පිපුරිතසවුඩ්ඪි

අත්ථි, ජාතිසම්පත්තිපි ඉච්ඡි බ්බාතයව. සී ං අස්මාක රුච්ෙතීති අම්හාකං
පන සීලතමව රුච්චති. සීලවා හි ආචාරසම්පන්තනො සරීරදබයවිරහිත ොපි
පුජ්තජො පාසංතසොති. බ්රාහ්මතණො  ස්ස වචනං සුත්වා සීලවන් ස්තසව
ධී තරොඅදාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 
සතමොධාතනසි – සච්චපරිතයොසාතන බ්රාහ්මතණො තසො ාපත්තිඵතල

පතිට්ඨහි.‘‘ දා බ්රාහ්මතණොඅයතමවබ්රාහ්මතණොඅතහොසි, දිසාපාතමොක්තඛො
ආචරිතයොපනඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

සාධුසීලජා කවණ්ණනාදසමා. 

රුහකවග්ත ොපඤ්චතමො. 

 ස්සුද්දානං– 

රුහකං සිරිකාළකං, පදුමංමණිතචොරකං; 

පබ්බතූපත්ථරවලාහං, මිත් ාමිත් ඤ්චරාධඤ්ච; 
 හපතිසාධුසීලං. 

6. නතංදළ්හවග්ය ො 

[201] 1. බන්ධනා ාරජා කවණ්ණනා 

න තං දළ්හං බන් නමාහු ධීරාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
බන්ධනා ාරං ආරබ්භ කතථසි.  ස්මිං කර කාතල බහූ 

සන්ධිච්තඡදකපන්ථඝා කතචොතර ආතනත්වා තකොසලරඤ්තඤො දස්තසසුං.
ත  රාජා අද්දුබන්ධනරජ්ජුබන්ධනසඞ්ඛලිකබන්ධතනහි බන්ධාතපසි.
තිංසමත් ාජානපදාභික්ඛූ සත්ථාරංදට්ඨකාමාආ න්ත්වාදිස්වාවන්දිත්වා
පුනදිවතස පිණ්ඩාය චරන් ා බන්ධනා ාරං  න්ත්වා ත  තචොතර දිස්වා
පිණ්ඩපා පටික්කන් ා සායන්හසමතය  ථා  ං උපසඞ්කමිත්වා

‘‘භන්ත , අජ්ජ අම්තහහි පිණ්ඩාය චරන්ත හි බන්ධනා ාතර බහූ තචොරා 

අද්දුබන්ධනාදීහිබද්ධාමහාදුක්ඛංඅනුභවන් ාදිට්ඨා, ත  ානිබන්ධනානි 

ඡින්දිත්වා පලායිතුං න සක්තකොන්ති, අත්ථි නු තඛො ත හි බන්ධතනහි

ථිර රං නාම අඤ්ඤං බන්ධන’’න්ති පුච්ඡිංසු. සත්ථා ‘‘භික්ඛතව, කං

බන්ධනානි නාතම ානි, යං පතන ං ධනධඤ්ඤපුත් දාරාදීසු

 ණ්හාසඞ්ඛා ං කතලසබන්ධනං, එ ං එත හි බන්ධතනහි ස ගුතණන

සහස්සගුතණන ථිර රං, එවං මහන් ම්පි පතන ං දුච්ඡින්දනියං බන්ධනං 
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තපොරාණකපණ්ඩි ා ඡින්දිත්වා හිමවන් ං පවිසිත්වා පබ්බජිංසූ’’ති වත්වා
අතී ං ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 

එකස්මිං දුග්   හපතිකුතල නිබ්බත්ති,  ස්ස වයප්පත් ස්ස පි ා

කාලමකාසි. තසො භතිං කත්වා මා රං තපොතසසි, අථස්ස මා ා
අනිච්ඡමානස්තසවඑකංකුලධී රංත තහකත්වා අපරභාත කාලමකාසි.
භරියායපිස්ස කුච්ඡියං  බ්තභො පතිට්ඨාසි. තසො  බ්භස්ස පතිට්ඨි භාවං

අජානන්ත ො‘‘භද්තද, ත්වංභතිංකත්වාජීවාහි, අහං පබ්බජිස්සාමී’’තිආහ. 

සාපි‘‘ බ්තභොතමපතිට්ඨිත ො, මයි විජා ායදාරකංදිස්වාපබ්බජිස්සසී’’ති

ආහ. තසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා  ස්සා විජා කාතල ‘‘භද්තද, ත්වං

තසොත්ථිනා විජා ා, ඉදානාහං පබ්බජිස්සාමී’’ති ආපුච්ඡි. අථ නං සා
‘‘පුත් කස්ස  ාව ථනපානත ො අප මනකාලං ආ තමහී’’ති වත්වා පුන
 බ්භං ණ්හි. 

තසොචින්ත සි– ‘‘ඉමංසම්පටිච්ඡාතපත්වා න්තුංනසක්කා, ඉමිස්සා
අනාචික්ඛිත්වාව පලායිත්වා පබ්බජිස්සාමී’’ති. තසො  ස්සා අනාචික්ඛිත්වා

රත්ථිභාත උට්ඨායපලායි.අථනං න රගුත්තිකා අග් තහසුං.තසො‘‘අහං, 

සාමි, මාතුතපොසතකො නාම, විස්සජ්තජථ ම’’න්ති ත හි අත් ානං 
විස්සජ්ජාතපත්වා එකස්මිං ඨාතන වසිත්වා අග් ද්වාතරතනව නික්ඛමිත්වා 
හිමවන් ංපවිසිත්වාඉසිපබ්බජ්ජංපබ්බජිත්වාඅභිඤ්ඤාචසමාපත්තිතයොච 
නිබ්බත්ත ත්වා ඣානකීළං කීළන්ත ො විහාසි. තසො  ත්ථ වසන්ත ො
‘‘එවරූපම්පි නාම තම දුච්ඡින්දනියං පුත් දාරබන්ධනං කතලසබන්ධනං
ඡින්දි ’’න්තිඋදානංඋදාතනන්ත ො ඉමා ාථාඅතවොච– 

101. 

‘‘න ංදළ්හංබන්ධනමාහුධීරා, යදායසංදාරුජපබ්බජඤ්ච; 

සාරත් රත් ාමණිකුණ්ඩතලසු, පුත්ත සුදාතරසුචයා අතපක්ඛා. 

102. 

‘‘එ ංදළ්හංබන්ධනමාහුධීරා, ඔහාරිනංසීථිලංදුප්පමුඤ්චං; 

එ ම්පි තඡත්වාන වජන්ති ධීරා, අනතපක්ඛිතනො කාමසුඛං 
පහායා’’ති. 

 ත්ථ ධීරාතිධිතිමන් ා, ධික්ක පාපාති ධීරා.අථවාධීවුච්චතිපඤ්ඤා, 

 ාය පඤ්ඤාය සමන්නා  ාති ධීරා, බුද්ධා පච්තචකබුද්ධා බුද්ධසාවකා 

තබොධිසත් ා ච ඉතම ධීරා නාම. ෙදාෙසන්තිආදීසු යං සඞ්ඛලිකසඞ්ඛා ං

අයසා නිබ්බත් ං ආයසං, යං අද්දුබන්ධනසඞ්ඛා ං දාරුජං, යඤ්ච

පබ්බජතිතණහිවාඅඤ්තඤහිවාවාකාදීහිරජ්ජුං කත්වාක රජ්ජුබන්ධනං, 
 ං ආයසාදිං ඡින්දිතුං සක්කුතණයයභාතවන ධීරා දළ්හං ථිරන්ති නාහු න
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කතථන්ති. සාරත්තරත්තාති සාරත් ා හුත්වා රත් ා, බලවරා රත් ාති

අත්තථො. මණිකුණ්ඩය සූති මණීසු ච කුණ්ඩතලසු ච, මණියුත්ත සු වා
කුණ්ඩතලසු. 

එතං දළ්හන්ති තය මණිකුණ්ඩතලසු සාරත් රත් ා, ත සං තයො ච

සාරාත ො, යා ච ත සං පුත් දාතරසු අතපක්ඛා  ණ්හා, එ ං කතලසමයං

බන්ධනංදළ්හංථිරන්තිධීරා ආහු. ඔහාරිනන්තිආකඩ්ඪිත්වාචතූසුඅපාතයසු

පා නත ො අවහරති තහට්ඨා හරතීතිඔහාරිනං. සිථි න්තිබන්ධනට්ඨාතන 

ඡවිචම්මමංසානි න ඡින්දති, තලොහි ං න නීහරති, බන්ධනභාවම්පි න

ජානාතපති, ථලපථජලපථාදීසු කම්මානි කාතුං තදතීති සිථිලං. 

දුප්පමුඤ්ෙන්ති  ණ්හාතලොභවතසන හි එකවාරම්පි උප්පන්නං 
කතලසබන්ධනං දට්ඨට්ඨානත ො කච්ඡතපො විය දුම්තමොචයං තහොතීති

දුප්පමුඤ්චං. එතම්පි යඡත්වානාති එ ං එවං දළ්හම්පි කතලසබන්ධනං
ඤාණඛග්ත න ඡින්දිත්වා අයදාමානි ඡින්දිත්වා මත් වරවාරණා විය
පඤ්ජතර ඡින්දිත්වා සීහතපො කා විය ච ධීරා වත්ථුකාමකතලසකාතම
උක්කාරභූමිං විය ජිගුච්ඡමානා අනතපක්ඛිතනො හුත්වා කාමසුඛං පහාය

වජන්තිපක්කමන්ති, පක්කමිත්වාචපනහිමවන් ංපවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං
පබ්බජිත්වාඣානසුතඛනවීතිනාතමන්තීති. 

එවං තබොධිසත්ත ො ඉමං උදානං උදාතනත්වා අපරිහීනජ්ඣාතනො
බ්රහ්මතලොකපරායතණොඅතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන තකචි තසො ාපන්නා, තකචි

සකදා ාමිතනො, තකචි අනා ාමිතනො, තකචි අරහන්ත ො අතහසුං. ‘‘ දා

මා ා මහාමායා අතහොසි, පි ා සුද්තධොදනමහාරාජා, භරියා රාහුලමා ා, 

පුත්ත ො රාහුතලො, පුත් දාරං පහාය නික්ඛමිත්වා පබ්බජිත ො පුරිතසො පන 
අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

බන්ධනා ාරජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[202] 2. තකළිසීලජා කවණ්ණනා 

හංසා යකොඤ්ො මයූරා ොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
ආයස්මන් ං ලකුණ්ඩකභද්දියං ආරබ්භ කතථසි. තසො කරායස්මා
බුද්ධසාසතන පාකතටො අතහොසි පඤ්ඤාත ො මධුරස්සතරො
මධුරධම්මකථිතකො පටිසම්භිදාප්පත්ත ො මහාඛීණාසතවො අසීතියා

මහාතථරානං අන් තරො පමාතණනඔමතකොලකුණ්ඩතකොසාමතණතරොවිය, 
ඛුද්දතකො කීළනත්ථාය කත ො විය.  ස්මිං එකදිවසං  ථා  ං වන්දිත්වා
තජ වනතකොට්ඨකං  ත  ජනපදා තිංසමත් ා භික්ඛූ ‘‘දසබලං
වන්දිස්සාමා’’ති තජ වනං පවිසන් ා විහාරතකොට්ඨතක තථරං දිස්වා
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‘‘සාමතණතරො එතසො’’ති සඤ්ඤාය තථරං චීවරකණ්තණ  ණ්හන් ා
හත්තථ  ණ්හන් ා සීසං  ණ්හන් ා නාසාය පරාමසන් ා කණ්තණසු
 තහත්වා චාතලත්වා හත්ථකුක්කුච්චං කත්වා පත් චීවරං පටිසාතමත්වා
සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වානිසීදිත්වා සත්ථාරාමධුරපටිසන්ථාතර

කත  පුච්ඡිංසු – ‘‘භන්ත , ලකුණ්ඩකභද්දියත්තථතරො කර නාතමතකො

තුම්හාකං සාවතකො මධුරධම්මකථිතකො අත්ථි, කහං තසො ඉදානී’’ති. ‘‘කං

පන, භික්ඛතව, දට්ඨකාමත්ථා’’ති? ‘‘ආම, භන්ත ’’ති. ‘‘යං, භික්ඛතව, 
තුම්තහ ද්වාරතකොට්ඨතක දිස්වා චීවරකණ්ණාදීසු  ණ්හන් ා

හත්ථකුක්කුච්චං කත්වා ආ  ා, එස තසො’’ති. ‘‘භන්ත , එවරූතපො
පත්ථි පත්ථතනො අභිනීහාරසම්පන්තනො සාවතකො කංකාරණා 

අප්තපසක්තඛො ජාත ො’’ති? සත්ථා ‘‘අත් නාක පාපකම්මංනිස්සායා’’ති
වත්වාත හි යාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
සක්තකොතදවරාජාඅතහොසි. දාබ්රහ්මදත් ස්සජිණ්ණංජරාප්පත් ංහත්ථිං

වා අස්සංවාත ොණංවාදස්තසතුංනසක්කා, තකළිසීතලොහුත්වා ථාරූපං

දිස්වාව අනුබන්ධාතපති, ජිණ්ණසකටම්පි දිස්වා භින්දාතපති, 
ජිණ්ණමාතු ාතම දිස්වා පක්තකොසාතපත්වා උදතර පහරාතපත්වා

පා ාතපත්වාපුනඋට්ඨාතපත්වාභායාතපති, ජිණ්ණපුරිතසදිස්වාලඞ්ඝතක

වියභූමියංසංපරිවත් කාදිකීළං කීළාතපති, අපස්සන්ත ො ‘‘අසුකඝතරකර
මහල්ලතකො අත් ’’ති සුත්වාපි පක්තකොසාතපත්වා කීළති. මනුස්සා

ලජ්ජන් ා අත් තනො මා ාපි තරො තිතරොරට්ඨානි තපතසන්ති, 

මාතුපට්ඨානධම්තමො පිතුපට්ඨානධම්තමො පච්ඡිජ්ජි, රාජතසවකාපි

තකළිසීලාව අතහසුං. ම ම ා චත් ාතරො අපාතය පූතරන්ති, තදවපරිසා 
පරිහායති. 

සක්තකොඅභිනතවතදවපුත්ත අපස්සන්ත ො‘‘කංනුතඛොකාරණ’’න්ති 
ආවජ්තජන්ත ො  ං කාරණං ඤත්වා ‘‘දතමස්සාමි න’’න්ති
මහල්ලකවණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා ජිණ්ණයානතක ද්තව  ක්කචාටිතයො
ආතරොතපත්වා ද්තව ජරත ොතණ තයොතජත්වා එකස්මිං ඡණදිවතස
අලඞ්ක හත්ථිං අභිරුහිත්වා බ්රහ්මදත්ත  අලඞ්ක න රං පදක්ඛිණං
කතරොන්ත  පිතලොතිකනිවත්තථො  ං යානකං පාතජන්ත ො රඤ්තඤො
අභිමුතඛොඅ මාසි.රාජාජිණ්ණයානකංදිස්වා‘‘එ ංයානකංඅපතනථා’’ති

වදති. මනුස්සා ‘‘කහං, තදව, න පස්සාමා’’තිආහංසු. සක්තකො අත් තනො
ආනුභාතවන රඤ්තඤොතයව දස්තසසි. අථනං බහුසම්පත්ත  ස්මිං  ස්ස
උපරිභාත න පාතජන්ත ො රඤ්තඤො මත්ථතක එකං චාටිං භින්දිත්වා
නිවත් ාතපන්ත ො දුතියං භින්දි. අථස්ස සීසත ො පට්ඨාය ඉත ො චිත ො ච

 ක්කං පග්ඝරති, තසො ත න අට්ටීයති හරායති ජිගුච්ඡති. අථස්ස  ං 
උපද්දු භාවං ඤත්වා සක්තකො යානකං අන් රධාතපත්වා සක්කත් භාවං

මාතපත්වා වජිරහත්තථො ආකාතස ඨත්වා ‘‘පාප අධම්මිකරාජ, කං ත්වං
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පටුන 

මහල්ලතකොනභවිස්සසි,  ව සරීරංජරානපහරිස්සති, තකළිසීතලොහුත්වා

වුඩ්තඪ විතහඨනකම්මං කතරොසි, එකකං  ං නිස්සාය එ ං කම්මං කත්වා

ම ම ා අපාතය පරිපූතරන්ති, මනුස්සා මා ාපි තරො පටිජග්ගිතුං න

ලභන්ති. සතච ඉමම්හා කම්මා න විරමිස්සසි, වජිතරන ත  සීසං 

පදාතලස්සාමි, මා ඉත ො පට්ඨාතය ං කම්මං අකත්ථා’’ති සන් ජ්තජත්වා
මා ාපිතූනං ගුණං කතථත්වා වුඩ්ඪාපචායිකකම්මස්ස ආනිසංසං
පකාතසත්වා ඔවදිත්වා සකට්ඨානතමව අ මාසි. රාජා  ත ො පට්ඨාය
 ථාරූපංකම්මංකාතුංචිත් ම්පිනඋප්පාතදසි. 

සත්ථා ඉමංඅතී ංආහරිත්වාඅභිසම්බුද්තධො හුත්වාඉමා ාථාඅතවොච– 

103. 

‘‘හංසාතකොඤ්චාමයූරාච, හත්ථතයොපසදාමි ා; 

සබ්තබසීහස්සභායන්ති, නත්ථිකායස්මිතුලය ා. 

104. 

‘‘එවතමව මනුස්තසසු, දහතරොතචපිපඤ්ඤවා; 

තසොහි ත්ථමහාතහොති, තනවබාතලොසරීරවා’’ති. 

 ත්ථ පසදා මි ාති පසදසඞ්ඛා ා මි ා, පසදා මි ා ච අවතසසා මි ා

චාතිපි අත්තථො. ‘‘පසදමි ා’’තිපි පාතඨො, පසදා මි ාති අත්තථො. නත්ථි

කාෙස්මි තු යතාති සරීතර පමාණං නාම නත්ථි. යදි භතවයය, මහාසරීරා

හත්ථිතනො තචව පසදමි ා ච සීහං මාතරයුං, සීතහො හංසාදතයො 

ඛුද්දකසරීතරතයවමාතරයය, ඛුද්දකාතයවසීහස්සභාතයයුං, න මහන් ා.

යස්මා පතන ං නත්ථි,  ස්මා සබ්තබපි ත  සීහස්ස භායන්ති. සරීරවාති

බාතලො මහාසරීතරොපි මහා නාම න තහොති,  ස්මා ලකුණ්ඩකභද්දිතයො
සරීතරනඛුද්දතකොපිමා ංඤාතණනපිඛුද්දතකොතිමඤ්ඤිත්ථාති අත්තථො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතනත සුභික්ඛූසුතකචිතසො ාපන්නා, තකචි

සකදා ාමිතනො, තකචි අනා ාමිතනො, තකචිඅරහන්ත ොඅතහසුං.‘‘ දාරාජා

ලකුණ්ඩකභද්දිතයො අතහොසි, තසො  ාය තකළිසීල ාය පතරසං

තකළිනිස්සතයොජාත ො, සක්තකොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

තකළිසීලජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[203] 3. ඛන්ධජා කවණ්ණනා 

විරූපක්යෙහි ස යම යමත්තන්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
අඤ්ඤ රං භික්ඛුං ආරබ්භ කතථසි.  ං කර ජන් ාඝරද්වාතර කට්ඨානි 

ඵාතලන් ංපූතිරුක්ඛන් රානික්ඛමිත්වාඑතකොසප්තපොපාදඞ්ගුලියංඩංසි, 
තසො  ත්තථව මත ො.  ස්ස ම භාතවො සකලවිහාතර පාකතටො අතහොසි.
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ධම්මසභායං භික්ඛූ කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, අසුතකො කර භික්ඛු
ජන් ාඝරද්වාතර කට්ඨානි ඵාතලන්ත ො සප්තපන දට්තඨො  ත්තථව

මත ො’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘සතච තසො, 

භික්ඛතව, භික්ඛුචත් ාරිඅහිරාජකුලානිආරබ්භ තමත් ංඅභාවයිස්ස, නනං
සප්තපො ඩංතසයය. තපොරාණක ාපසාපි අනුප්පන්තන බුද්තධ චතූසු
අහිරාජකුතලසු තමත් ං භාතවත්වා  ානි අහිරාජකුලානි නිස්සාය
උප්පජ්ජනකභයත ො මුච්චිංසූ’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො
කාසිරට්තඨ බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො කාතම පහාය
ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තිතයො ච නිබ්බත්ත ත්වා
හිමවන් පතදතස එකස්මිං  ඞ් ානිවත් තන අස්සමපදං මාතපත්වා
ඣානකීළං කීළන්ත ො ඉසි ණපරිවුත ො විහාසි.  දා  ඞ් ාතීතර

නානප්පකාරා දීඝජාතිකාඉසීනංපරිපන්ථංකතරොන්ති, තයභුතයයනඉසතයො
ජීවි ක්ඛයං පාපුණන්ති.  ාපසා  මත්ථං තබොධිසත් ස්ස ආතරොතචසුං.

තබොධිසත්ත ො සබ්තබ  ාපතස සන්නිපා ාතපත්වා ‘‘සතච තුම්තහ චතූසු

අහිරාජකුතලසුතමත් ංභාතවයයාථ, නතවොසප්පාඩංතසයුං,  ස්මාඉත ො
පට්ඨාය චතූසු අහිරාජකුතලසු එවං තමත් ං භාතවථා’’ති වත්වා ඉමං

 ාථමාහ – 

105. 

‘‘විරූපක්තඛහිතමතමත් ං, තමත් ංඑරාපතථහිතම; 

ඡබයාපුත්ත හිතමතමත් ං, තමත් ංකණ්හාත ො මතකහි චා’’ති. 

 ත්ථ විරූපක්යෙහි ස යම යමත්තන්ති විරූපක්ඛනා රාජකුතලහි සද්ධිං

මය්හං තමත් ං. එරාපථාදීසුපි එතසව නතයො. එ ානිපි හි
එරාපථනා රාජකුලං ඡබයාපුත් නා රාජකුලං
කණ්හාත ො මකනා රාජකුලන්තිනා රාජකුලාතනව. 

එවං චත් ාරි නා රාජකුලානි දස්තසත්වා ‘‘සතච තුම්තහ එත සු 

තමත් ං භාතවතුං සක්ඛිස්සථ, දීඝජාතිකා තවො න ඩංසිස්සන්ති න
විතහතඨස්සන්තී’’ති වත්වාදුතියං ාථමාහ– 

‘‘අපාදතකහි තමතමත් ං, තමත් ංද්විපාදතකහි තම; 

චතුප්පතදහිතමතමත් ං, තමත් ංබහුප්පතදහිතම’’ති. 

 ත්ථපඨමපතදනඔදිස්සකංකත්වාසබ්තබසුඅපාදතකසුදීඝජාතිතකසු 

තචව මච්තඡසු ච තමත් ාභාවනා දස්සි ා, දුතියපතදන මනුස්තසසු තචව

පක්ඛිජාත සු ච,  තියපතදන හත්ථිඅස්සාදීසු සබ්බචතුප්පතදසු, 
චතුත්ථපතදන විච්ඡිකස පදිඋච්චාලිඞ් පාණකමක්කටකාදීසු. 
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එවං සරූතපන තමත් ාභාවනං දස්තසත්වා ඉදානි ආයාචනවතසන 
දස්තසන්ත ොඉමං ාථමාහ– 

‘‘මාමංඅපාදතකොහිංසි, මාමංහිංසිද්විපාදතකො; 

මාමංචතුප්පතදොහිංසි, මාමංහිංසිබහුප්පතදො’’ති. 

 ත්ථ මාමන්තිඑත සුඅපාදකාදීසුතකොචිඑතකොපිමාමංහිංසතු, මා 
විතහතඨතූතිඑවංආයාචන් ාතමත් ංභාතවථාතිඅත්තථො. 

ඉදානිඅතනොදිස්සකවතසනතමත් ාභාවනංදස්තසන්ත ොඉමං ාථමාහ
– 

‘‘සබ්තබසත් ාසබ්තබපාණා, සබ්තබභූ ාචතකවලා; 

සබ්තබභොනිපස්සන්තු, මාකඤ්චිපාපමා මා’’ති. 

 ත්ථ ණ්හාදිට්ඨිවතසනවට්තටපඤ්චසුඛන්තධසුආසත් ා විසත් ා

ලග් ා ලග්ගි ාති සත්තා, අස්සාසපස්සාසපවත් නසඞ්ඛාත න

පාණනවතසන පාණා, භූ භාවි නිබ්බත් නවතසන භූතාති එවං
වචනමත් විතසතසො තවදි බ්තබො.අවිතසතසනපනසබ්බානිතප ානිපදානි

සබ්බසත් සඞ් ාහකාතනව. යකව ාති සකලා. ඉදං සබ්බසද්දස්තසව හි

පරියායවචනං. භද්රානි පස්සන්තූති සබ්තබතපත  සත් ා භොනි සාධූනි 

කලයාණාතනව පස්සන්තු. මා කඤ්චි පාපමා මාති එත සු කඤ්චි එකං

සත් ම්පිපාපංලාමකංදුක්ඛංමාආ මා, මාආ ච්ඡතුමාපාපුණාතු, සබ්තබ
අතවරා අබයාපජ්ජාසුඛීනිද්දුක්ඛාතහොන්තූති. 

එවං ‘‘සබ්බසත්ත සුඅතනොදිස්සකවතසනතමත් ං භාතවථා’’තිවත්වා
පුනතිණ්ණංර නානංගුතණඅනුස්සරාතපතුං– 

106. 

‘‘අප්පමාතණොබුද්තධො, අප්පමාතණොධම්තමො; 
අප්පමාතණොසඞ්තඝො’’තිආහ. 

 ත්ථ පමාණකරානං කතලසානං අභාතවන ගුණානඤ්ච

පමාණාභාතවන බුද්ධර නං අප්පමාණං.  ම්යමොති නවවිතධො

තලොකුත් රධම්තමො.  ස්සපිපමාණංකාතුංනසක්කාති අප්පමායණො. ත න

අප්පමාතණන ධම්තමනසමන්නා  ත් ා සඞ්ය ොපිඅප්පමායණො. 

ඉතිතබොධිසත්ත ො ‘‘ඉතමසංතිණ්ණංර නානංගුතණඅනුස්සරථා’’ති 

වත්වාතිණ්ණංර නානංඅප්පමාණගුණ ංදස්තසත්වාසප්පමාතණසත්ත 
දස්තසතුං– 

‘‘පමාණවන් ානි සරීසපානි, අහිවිච්ඡිකස පදී; 
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උණ්ණනාභිසරබූමූසිකා’’තිආහ. 

 ත්ථ සරීසපානීතිසප්පදීඝජාතිකානංනාමං. ත හිසරන් ා ච්ඡන්ති, 

සිතරන වා සපන්තීති සරීසපා. ‘‘අහී’’තිආදි ත සං සරූපත ො නිදස්සනං.

 ත්ථ උණ්ණනාභීතිමක්කටතකො. ස්සහිනාභිත ොඋණ්ණාසදිසංසුත් ං 

නික්ඛමති,  ස්මා‘‘උණ්ණනාභී’’තිවුච්චති. සරබූති ඝරත ොළිකා. 

ඉති තබොධිසත්ත ො ‘‘යස්මා එත සං අන්ත ොරා ාදතයො පමාණකරා

ධම්මා අත්ථි,  ස්මා  ානි සරීසපාදීනි පමාණවන් ානී’’ති දස්තසත්වා
‘‘අප්පමාණානං තිණ්ණංර නානංආනුභාතවනඉතමපමාණවන් ාසත් ා
රත්තින්දිවං පරිත් කම්මං කතරොන්තූති එවං තිණ්ණං ර නානං ගුතණ
අනුස්සරථා’’තිවත්වා ත ොඋත් රිකත් බ්බං දස්තසතුංඉමං ාථමාහ– 

‘‘ක ාතමරක්ඛාක ාතමපරිත් ා, පටික්කමන්තුභූ ානි; 

තසොහං නතමො භ වත ො, නතමො සත් න්නං
සම්මාසම්බුද්ධාන’’න්ති. 

 ත්ථ කතා යම රක්ොති මයා ර නත් යගුතණ අනුස්සරන්ත න

අත් තනො රක්ඛා ගුත්ති ක ා. කතා යම පරිත්තාති පරිත් ාණම්පි තම

අත් තනො ක ං. පටික්කමන්තු භූතානීති මයි අහි ජ්ඣාසයානි භූ ානි

පටික්කමන්තු අප ච්ඡන්තු. යසොහං නයමො භ වයතොති තසො අහං එවං
ක පරිත්ත ො අතී ස්සපරිනිබ්බු ස්සසබ්බස්සපිබුද්ධස්සභ වත ොනතමො

කතරොමි. නයමොසත්තන්නංසම්මාසම්බුද් ානන්තිවිතසතසනපන අතීත  

පටිපාටියාපරිනිබ්බු ානංසත් න්නංසම්මාසම්බුද්ධානංනතමොකතරොමීති. 

එවං ‘‘නමක්කාරං කතරොන් ාපි සත්  බුද්තධ අනුස්සරථා’’ති 

තබොධිසත්ත ො ඉසි ණස්ස ඉමං පරිත් ං බන්ධිත්වා අදාසි. ආදිත ො පන
පට්ඨාය ද්වීහි  ාථාහි චතූසු අහිරාජකුතලසු තමත් ාය දීපි ත් ා
ඔදිස්සකාතනොදිස්සකවතසනවා ද්වින්නංතමත් ාභාවනානංදීපි ත් ාඉදං

පරිත් ං ඉධ වුත් න්ති තවදි බ්බං, අඤ්ඤං වා කාරණං පරිතයසි බ්බං.

 ත ොපට්ඨායඉසි තණොතබොධිසත් ස්සඔවාතදඨත්වා තමත් ංභාතවසි, 
බුද්ධගුතණඅනුස්සරි.එවතමත සු බුද්ධගුතණ අනුස්සරන්ත සුතයවසබ්තබ
දීඝජාතිකා පටික්කමිංසු. තබොධිසත්ත ොපි බ්රහ්මවිහාතර භාතවත්වා
බ්රහ්මතලොකපරායතණොඅතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

ඉසි තණොබුද්ධපරිසාඅතහොසි,  ණසත්ථාපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

ඛන්ධජා කවණ්ණනා තියා. 
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[204] 4. වීරකජා කවණ්ණනා 

අපි වීරක පස්යසසීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො සු  ාලයං
ආරබ්භකතථසි.තදවදත් ස්සපරිසං තහත්වාආ ත සුහිතථතරසු සත්ථා

‘‘සාරිපුත් , තදවදත්ත ො තුම්තහ දිස්වා කං අකාසී’’ති පුච්ඡිත්වා 

‘‘සු  ාලයං, භන්ත , දස්තසසී’’තිවුත්ත  ‘‘නතඛො, සාරිපුත් , ඉදාතනව

තදවදත්ත ොමම අනුකරියංකතරොන්ත ොවිනාසංපත්ත ො, පුබ්තබපිවිනාසං
පාපුණී’’තිවත්වාතථතරන යාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො
හිමවන් පතදතසඋදකකාකතයොනියංනිබ්බත්තිත්වාඑකංසරං උපනිස්සාය

වසි, ‘‘වීරතකො’’තිස්ස නාමං අතහොසි.  දා කාසිරට්තඨ දුබ්භික්ඛං අතහොසි, 

මනුස්සාකාකභත් ං වා දාතුංයක්ඛනා බලිකම්මං වාකාතුංනාසක්ඛිංසු.
ඡා කරට්ඨත ො කාකා තයභුතයයන අරඤ්ඤං පවිසිංසු.  ත්තථතකො
බාරාණසිවාසී සවිට්ඨතකො නාම කාතකො කාකං ආදාය වීරකස්ස
වසනට්ඨානං  න්ත්වා  ං සරංනිස්සාය එකමන්ත  වාසංකප්තපසි. තසො 
එකදිවසං ස්මිංසතරත ොචරං ණ්හන්ත ොවීරකංසරංඔ රිත්වාමච්තඡ
ඛාදිත්වා පච්චුත් රිත්වා සරීරං සුක්ඛාතපන් ං දිස්වා ‘‘ඉමං උදකකාකං

නිස්සාය සක්කා බහූ මච්තඡ ලද්ධුං, ඉමං උපට්ඨහිස්සාමී’’ති  ං

උපසඞ්කමිත්වා‘‘කං, සම්මා’’ති වුත්ත ‘‘ඉච්ඡාමි ංසාමිඋපට්ඨහිතු’’න්ති
වත්වා‘‘සාධූ’’තිත න සම්පටිච්ඡිත ො ත ොපට්ඨායඋපට්ඨාසි.වීරතකොපි
 ත ො පට්ඨාය අත් තනො යාපනමත් ං ඛාදිත්වා මච්තඡ උද්ධරිත්වා
සවිට්ඨකස්සතදති.තසොපිඅත් තනොයාපනමත් ං ඛාදිත්වාතසසංකාකයා
තදති. 

 ස්ස අපරභාත මාතනොඋප්පජ්ජි – ‘‘අයම්පි උදකකාතකොකාළතකො, 

අහම්පි කාළතකො, අක්ඛිතුණ්ඩපාතදහිපි එ ස්ස ච මය්හඤ්චනානාකරණං 

නත්ථි, ඉත ොපට්ඨායඉමිනා හි මච්තඡහිමය්හංකම්මංනත්ථි, අහතමව 

 ණ්හිස්සාමී’’ති. තසො වීරකං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘සම්ම, ඉත ො පට්ඨාය

අහතමව සරං ඔ රිත්වා මච්තඡ  ණ්හිස්සාමී’’ති වත්වා ‘‘න ත්වං, සම්ම, 

උදකංඔ රිත්වා මච්තඡ ණ්හනකකුතලනිබ්බත්ත ො, මානස්සී’’තිත න
වාරියමාතනොපි වචනං අනාදියිත්වා සරං ඔරුය්හ උදකං පවිසිත්වා

උම්මුජ්ජමාතනො තසවාලං ඡින්දිත්වා නික්ඛමිතුං නාසක්ඛි, තසවාලන් තර

ලග්ගි, අග් තුණ්ඩතමව පඤ්ඤායි. තසො නිරස්සාතසො අන්ත ොඋදතකතයව 
ජීවි ක්ඛයං පාපුණි. අථස්ස භරියා ආ මනං අපස්සමානා  ං පවත්තිං

ජානනත්ථංවීරකස්සසන්තිකං න්ත්වා‘‘සාමි, සවිට්ඨතකොනපඤ්ඤායති, 
කහංනුතඛොතසො’’තිපුච්ඡමානාපඨමං ාථමාහ– 

107. 

‘‘අපිවීරකපස්තසසි, සකුණංමඤ්ජුභාණකං; 

මයූරගීවසඞ්කාසං, පතිංමය්හංසවිට්ඨක’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකායෙ ජාතක-අට්ඨකථා දුකනිපායතො 

 114 

පටුන 

 ත්ථ අපි, වීරක, පස්යසසීති, සාමිවීරක, අපිපස්සසි. මඤ්ජුභාණකන්ති

මඤ්ජුභාණිනං. සා හි රා වතසන ‘‘මධුරස්සතරො තම පතී’’ති මඤ්ඤති, 

 ස්මාඑවමාහ. මයූරගීවසඞ්කාසන්තිතමොරගීවසමානවණ්ණං. 

 ංසුත්වාවීරතකො‘‘ආම, ජානාමිත සාමිකස්ස  ට්ඨාන’’න්ති වත්වා
දුතියං ාථමාහ– 

108. 

‘‘උදකථලචරස්සපක්ඛිතනො, නිච්චංආමකමච්ඡතභොජිතනො; 

 ස්සානුකරංසවිට්ඨතකො, තසවාතලපලිගුණ්ඨිත ොමත ො’’ති. 

 ත්ථ උදකථ ෙරස්සාති උදතක ච ථතල ච චරිතුං සමත්ථස්ස. 

පක්ඛියනොති අත් ානං සන්ධාය වදති. තස්සානුකරන්ති  ස්ස

අනුකතරොන්ත ො. යසවාය  පලිගුණ්ඨියතො මයතොති උදකං පවිසිත්වා
තසවාලං ඡින්දිත්වා නික්ඛමිතුං අසක්තකොන්ත ො තසවාලපරිතයොනද්තධො

අන්ත ොඋදතකතයව මත ො, පස්ස, එ ස්ස තුණ්ඩං දිස්සතීති.  ං සුත්වා
කාකීපරිතදවිත්වාබාරාණසිතමවඅ මාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

සවිට්ඨතකොතදවදත්ත ොඅතහොසි, වීරතකොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

වීරකජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[205] 5.  ඞ්ත යයජා කවණ්ණනා 

යසොභති මච්යඡො ඞ්ය යෙයොතිඉදංසත්ථාතජ වතන විහරන්ත ොද්තව
දහරභික්ඛූආරබ්භකතථසි. ත කරසාවත්ථිවාසිතනොකුලපුත් ා සාසතන 

පබ්බජිත්වා අසුභභාවනං අනුනුයුඤ්ජිත්වා රූපපසංසකා හුත්වා රූපං

උපලාතළන් ා විචරිංසු.ත එකදිවසං‘‘ත්වංනතසොභසි, අහංතසොභාමී’’ති
රූපං නිස්සාය උප්පන්නවිවාදා අවිදූතර නිසින්නං එකං මහල්ලකත්තථරං
දිස්වා ‘‘එතසොඅම්හාකං තසොභනභාවංවාඅතසොභනභාවංවාජානිස්සතී’’ති

 ං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘භන්ත , තකො අම්තහසු තසොභතනො’’ති පුච්ඡිංසු. තසො

‘‘ආවුතසො, තුම්තහහි අහතමව තසොභන තරො’’ති ආහ. දහරා ‘‘අයං 
මහල්ලතකො අම්තහහි පුච්ඡි ං අකතථත්වා අපුච්ඡි ං කතථතී’’ති  ං
පරිභාසිත්වා පක්කමිංසු. සා ත සං කරියා භික්ඛුසඞ්තඝ පාකටා ජා ා.

අතථකදිවසං ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, අසුතකො
මහල්ලතකොතථතරොකරත රූපනිස්සි තකදහතර ලජ්ජාතපසී’’ති.සත්ථා

ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, ඉතම ද්තව දහරා

ඉදාතනවරූපපසංසකා, පුබ්තබතපත රූපතමවඋපලාතළන් ාවිචරිංසූ’’ති
වත්වාඅතී ං ආහරි. 
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අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
 ඞ් ාතීතර රුක්ඛතදව ා අතහොසි.  දා  ඞ් ායමුනානං සමා මට්ඨාතන

 ඞ්ත තයයො ච යාමුතනතයයො ච ද්තව මච්ඡා ‘‘අහං තසොභාමි, ත්වං න
තසොභසී’’තිරූපංනිස්සාය විවදමානාඅවිදූතර ඞ් ාතීතරකච්ඡපංනිපන්නං
දිස්වා ‘‘එතසොඅම්හාකංතසොභනභාවංවා අතසොභනභාවංවාජානිස්සතී’’ති

 ං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘කං නු තඛො, සම්ම කච්ඡප,  ඞ්ත තයයො තසොභති, 

උදාහු යාමුතනතයයො’’ති පුච්ඡිංසු. කච්ඡතපො ‘‘ ඞ්ත තයයොපි තසොභති, 

යාමුතනතයයොපි තසොභති, තුම්තහහි පන ද්වීහි අහතමව අතිතරක රං
තසොභාමී’’තිඉමමත්ථංපකාතසන්ත ොපඨමං ාථමාහ– 

109. 

‘‘තසොභති මච්තඡො ඞ්ත තයයො, අතථොතසොභති යාමුතනො; 

චතුප්පතදොයංපුරිතසො, නිතරොධපරිමණ්ඩතලො; 

ඊසකාය ගීතවොච, සබ්තබවඅතිතරොචතී’’ති. 

 ත්ථ ෙතුප්පයදොෙන්ති චතුප්පතදො අයං. පුරියසොති අත් ානං සන්ධාය

වදති. නියරො පරිමණ්ඩය ොති සුජාත ො නිතරොතධො විය පරිමණ්ඩතලො. 

ඊසකාෙතගීයවොති ර සා විය ආය ගීතවො. සබ්යබව අතියරොෙතීති එවං

සණ්ඨානසම්පන්තනො කච්ඡතපො සබ්තබව අතිතරොචති, අහතමව සබ්තබ
තුම්තහඅතික්කමිත්වාතසොභාමීතිවදති. 

මච්ඡා  ස්ස කථං හුත්වා ‘‘අම්තභො! පාපකච්ඡප අම්තහහි පුච්ඡි ං
අකතථත්වාඅඤ්ඤතමවකතථසී’’තිවත්වාදුතියං ාථමාහ– 

110. 

‘‘යංපුච්ඡිත ොන ංඅක්ඛාසි, අඤ්ඤංඅක්ඛාසිපුච්ඡිත ො; 

අත්ථප්පසංසතකොතපොතසො, නායංඅස්මාකරුච්චතී’’ති. 

 ත්ථ අත්තප්පසංසයකොති අත් ානං පසංසනසීතලො අත්තුක්කංසතකො

තපොතසො. නාෙංඅස්මාකරුච්ෙතීති අයංපාපකච්ඡතපොඅම්හාකංනරුච්චති
නඛමතීතිකච්ඡපස්සඋපරිඋදකංඛිපිත්වා සකට්ඨානතමව මිංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

ද්තව මච්ඡා ද්තව දහරභික්ඛූ අතහසුං, කච්ඡතපො මහල්ලතකො, ඉමස්ස
කාරණස්ස පච්චක්ඛකාරිකා  ඞ් ාතීතර නිබ්බත් රුක්ඛතදව ා පන
අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

 ඞ්ත යයජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 
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[206] 6. කුරුඞ් මි ජා කවණ්ණනා 

ඉඞ් වට්ටමෙංපාසන්තිඉදංසත්ථා තවළුවතනවිහරන්ත ොතදවදත් ං
ආරබ්භකතථසි. දාහිසත්ථා ‘‘තදවදත්ත ොවධාය පරිසක්කතී’’තිසුත්වා

‘‘න, භික්ඛතව, තදවදත්ත ො ඉදාතනව මය්හං වධාය පරිසක්කති, පුබ්තබපි
පරිසක්කතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො
කුරුඞ් මිත ො හුත්වා අරඤ්තඤ එකස්ස සරස්ස අවිදූතර එකස්මිං ගුම්තබ

වාසංකප්තපසි. ස්තසවසරස්සඅවිදූතරඑකස්මිං රුක්ඛග්ත ස පත්ත ො, 
සරස්මිං පන කච්ඡතපො වාසං කප්තපසි. එවං ත   තයොපි සහායකා 
අඤ්ඤමඤ්ඤං පියසංවාසං වසිංසු. අතථතකො මි ලුද්දතකො අරඤ්තඤ
චරන්ත ො පානීයතිත්තථ තබොධිසත් ස්ස පදවලඤ්ජං දිස්වා
තලොහනි ළසදිසං වට්ටමයං පාසං ඔඩ්තඩත්වා අ මාසි. තබොධිසත්ත ො
පානීයං පාතුං ආ ත ො පඨමයාතමතයව පාතස බජ්ඣිත්වා බද්ධරවං රවි.
 ස්ස ත න සද්තදන රුක්ඛග් ත ො ස පත්ත ො උදකත ො ච කච්ඡතපො

ආ න්ත්වා ‘‘කං නු තඛො කා බ්බ’’න්ති මන් යිංසු. අථ ස පත්ත ො

කච්ඡපංආමන්ත ත්වා ‘‘සම්ම,  ව දන් ා අත්ථි, ත්වං ඉමං පාසං ඡින්ද, 

අහං  න්ත්වා යථා තසොනා ච්ඡති,  ථා කරිස්සාමි, එවං අම්තහහි ද්වීහිපි
ක පරක්කතමන සහාතයො තනො ජීවි ං ලභිස්සතී’’ති ඉමමත්ථං
පකාතසන්ත ොපඨමං ාථමාහ– 

111. 

‘‘ඉඞ්ඝවට්ටමයංපාසං, ඡින්දදන්ත හිකච්ඡප; 

අහං ථාකරිස්සාමි, යථාතනහිතිලුද්දතකො’’ති. 

අථ කච්ඡතපො චම්මවරත් ං ඛාදිතුං ආරභි, ස පත්ත ො ලුද්දකස්ස 
වසන ාමං  ත ො අවිදූතර රුක්තඛ නිසීදි. ලුද්දතකො පච්චූසකාතලතයව
සත්තිං  තහත්වා නික්ඛමි. සකුතණො  ස්ස නික්ඛමනභාවං ඤත්වා
වස්සිත්වා පක්තඛ පප්තඵොතටත්වා  ං පුරිමද්වාතරන නික්ඛමන් ං මුතඛ
පහරි. ලුද්තදො ‘‘කාළකණ්ණිනා සකුතණනම්හි පහතටො’’ති නිවත්තිත්වා
තථොකං සයිත්වා පුන සත්තිං  තහත්වා උට්ඨාසි. සකුතණො ‘‘අයං පඨමං 
පුරිමද්වාතරන නික්ඛන්ත ො ඉදානි පච්ඡිමද්වාතරන නික්ඛමිස්සතී’’ති

ඤත්වා  න්ත්වා පච්ඡිමත තහ නිසීදි. ලුද්තදොපි ‘‘පුරිමද්වාතරන තම 

නික්ඛන්ත න කාළකණ්ණී සකුතණො දිට්තඨො, ඉදානි පච්ඡිමද්වාතරන

නික්ඛමිස්සාමී’’ති පච්ඡිමද්වාතරන නික්ඛමි, සකුතණො පුන වස්සිත්වා

 න්ත්වා මුතඛ පහරි. ලුද්තදො ‘‘පුනපි කාළකණ්ණීසකුතණන පහතටො, න
දානිතමඑසනික්ඛමිතුංතදතී’’තිනිවත්තිත්වා යාවඅරුණුග් මනාසයිත්වා
අරුණුග් මනතවලාය සත්තිං  තහත්වා නික්ඛමි. සකුතණො තවත න
 න්ත්වා‘‘ලුද්තදොආ ච්ඡතී’’තිතබොධිසත් ස්සකතථසි. 
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 ස්මිං ඛතණකච්ඡතපනඑකතමවචම්මවද්ධං ඨතපත්වාතසසවරත් ා

ඛාදි ාතහොන්ති.දන් ාපනස්සප නාකාරප්පත් ාජා ා, මුඛත ො තලොහි ං
පග්ඝරති. තබොධිසත්ත ො ලුද්දපුත් ං සත්තිං  තහත්වා අසනිතවත න

ආ ච්ඡන් ං දිස්වා ංවද්ධංඡින්දිත්වාවනංපාවිසි, සකුතණොරුක්ඛග්ත 

නිසීදි, කච්ඡතපො පන දුබ්බලත් ා  ත්තථව නිපජ්ජි. ලුද්තදො කච්ඡපං
 තහත්වා පසිබ්බතක පක්ඛිපිත්වා එකස්මිං ඛාණුතක ලග්ත සි.
තබොධිසත්ත ොනිවත්තිත්වාඔතලොතකන්ත ොකච්ඡපස්ස  හි භාවංඤත්වා
‘‘සහායස්සජීවි දානං දස්සාමී’’ති දුබ්බතලොවියහුත්වා ලුද්දස්සඅත් ානං

දස්තසසි.තසො‘‘දුබ්බතලොඑසභවිස්සති, මාතරස්සාමින’’න්ති සත්තිංආදාය
අනුබන්ධි. තබොධිසත්ත ොනාතිදූතරනාච්චාසන්තන  ච්ඡන්ත ො  ංආදාය 

අරඤ්ඤං පාවිසි, දූරං   භාවං ඤත්වා පදං වඤ්තචත්වා අඤ්තඤන
මග්ත න වා තවත න  න්ත්වා සිඞ්ත න පසිබ්බකං උක්ඛිපිත්වා භූමියං
පාත ත්වා ඵාතලත්වා කච්ඡපං නීහරි. ස පත්ත ොපි රුක්ඛා ඔ රි.
තබොධිසත්ත ො ද්වින්නම්පිඔවාදං දදමාතනො ‘‘අහංතුම්තහනිස්සායජීවි ං

ලභිං, තුම්තහහි සහායකස්ස කත් බ්බං මය්හං ක ං, ඉදානි ලුද්තදො

ආ න්ත්වා තුම්තහ  ණ්තහයය,  ස්මා, සම්ම ස පත් , ත්වං අත් තනො

පුත් තක  තහත්වා අඤ්ඤත්ථ යාහි, ත්වම්පි, සම්ම කච්ඡප, උදකං
පවිසාහී’’තිආහ.ත  ථාඅකංසු. 

සත්ථාඅභිසම්බුද්තධොහුත්වාදුතියං ාථමාහ– 

112. 

‘‘කච්ඡතපො පාවිසීවාරිං, කුරුඞ්ත ොපාවිසී වනං; 

ස පත්ත ොදුමග් ම්හා, දූතරපුත්ත අපානයී’’ති. 

 ත්ථ අපානයීතිආනයි,  තහත්වාඅ මාසීති අත්තථො; 

ලුද්තදොපි  ං ඨානං ආ න්ත්වා කඤ්චි අපස්සිත්වා ඡින්නපසිබ්බකං
 තහත්වා තදොමනස්සප්පත්ත ො අත් තනො ත හං අ මාසි. ත   තයොපි
සහායා යාවජීවංවිස්සාසංඅච්ඡින්දිත්වායථාකම්මං  ා. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

ලුද්දතකො තදවදත්ත ො අතහොසි, ස පත්ත ො සාරිපුත්ත ො, කච්ඡතපො

තමොග් ල්ලාතනො, කුරුඞ් මිත ොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

කුරුඞ් මි ජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[207] 7. අස්සකජා කවණ්ණනා 

අෙමස්සකරායජනාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
පුරාණදුතියිකාපතලොභනංආරබ්භකතථසි. තසොහිභික්ඛුසත්ථාරා ‘‘සච්චං

කර, ත්වංභික්ඛු, උක්කණ්ඨිත ොසී’’තිපුට්තඨො ‘‘සච්ච’’න්තිවත්වා‘‘තකන
උක්කණ්ඨාපිත ොසී’’තිවුත්ත ‘‘පුරාණදුතියිකායා’’ති ආහ.අථනංසත්ථා
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‘‘නඉදාතනව ස්සාභික්ඛුඉත්ථියා යිසිතනතහොඅත්ථි, පුබ්තබපි ත්වං ං
නිස්සායමහාදුක්ඛංපත්ත ො’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත කාසිරට්තඨපාටලින තරඅස්සතකොනාමරාජා රජ්ජංකාතරසි. 
 ස්ස උපරී නාම අග් මතහසී පියා අතහොසි මනාපා අභිරූපා දස්සනීයා 

පාසාදිකා අතික්කන් ා මානුසවණ්ණං, අපත් ා දිබ්බවණ්ණං. සා

කාලමකාසි,  ස්සා කාලකරියාය රාජා තසොකාභිභූත ො අතහොසි දුක්ඛී
දුම්මතනො. තසො  ස්සා සරීරං තදොණියං නිපජ්ජාතපත්වා ත ලකලලං
පක්ඛිපාතපත්වා තහට්ඨාමඤ්තච ඨපාතපත්වා නිරාහාතරො තරොදමාතනො
පරිතදවමාතනො නිපජ්ජි. මා ාපි තරො අවතසසඤා කා 

මිත් ාමච්චබ්රාහ්මණ හපතිකාදතයොපි ‘‘මා තසොචි, මහාරාජ, අනිච්චා
සඞ්ඛාරා’’තිආදීනි වදන් ා සඤ්ඤාතපතුං නාසක්ඛිංසු.  ස්ස
විලපන් ස්තසව සත්  දිවසා අතික්කන් ා.  දා තබොධිසත්ත ො
පඤ්චාභිඤ්ඤඅට්ඨසමාපත්තිලාභී  ාපතසො හුත්වා හිමවන් පතදතස 
විහරන්ත ො ආතලොකං වඩ්තඪත්වා දිබ්තබන චක්ඛුනා ජම්බුදීපං
ඔතලොතකන්ත ො  ං රාජානං  ථා පරිතදවමානං දිස්වා ‘‘එ ස්ස මයා
අවස්සතයනභවි බ්බ’’න්තිඉද්ධානුභාතවන ආකාතසඋප්පතිත්වාරඤ්තඤො
උයයාතනඔ රිත්වාමඞ් ලසිලාපට්තටකඤ්චනපටිමාවිය නිසීදි. 

අතථතකො පාටලින රවාසී බ්රාහ්මණමාණතවො උයයානං  ත ො
තබොධිසත් ං දිස්වා වන්දිත්වා නිසීදි. තබොධිසත්ත ො ත න සද්ධිං

පටිසන්ථාරං කත්වා ‘‘කං, මාණව, රාජා ධම්මිතකො’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, 

භන්ත , ධම්මිතකො රාජා, භරියා පනස්ස කාලක ා, තසො  ස්සා සරීරං

තදොණියංපක්ඛිපාතපත්වාවිලපමාතනොනිපන්තනො, අජ්ජසත් තමො දිවතසො, 

කස්ස තුම්තහ රාජානං එවරූපා දුක්ඛා න තමොතචථ, යුත් ං නු තඛො
තුම්හාදිතසසු සීලවන්ත සු සංවිජ්ජමාතනසු රඤ්තඤො එවරූපං දුක්ඛං

අනුභවිතු’’න්ති. ‘‘න තඛො අහං, මාණව, රාජානං ජානාමි, සතච පන තසො

ආ න්ත්වාමංපුච්තඡයය, අහතමවස්ස ස්සානිබ්බත් ට්ඨානංආචික්ඛිත්වා

රඤ්තඤො සන්තිතකතයව  ං කථාතපයය’’න්ති. ‘‘ත න හි, භන්ත , යාව

රාජානං ආතනමි,  ාව ඉතමව නිසීදථා’’ති මාණතවො තබොධිසත් ස්ස
පටිඤ්ඤං  තහත්වා රඤ්තඤො සන්තිකං  න්ත්වා  මත්ථං ආතරොතචත්වා 

‘‘ ස්සදිබ්බචක්ඛුකස්සසන්තිකං න්තුංවට්ටතී’’තිආහ. 

රාජා‘‘උපරිංකරදට්ඨංලභිස්සාමී’’තිතුට්ඨමානතසොරථං අභිරුහිත්වා

 ත්ථ  න්ත්වා තබොධිසත් ං වන්දිත්වා එකමන් ං නිසින්තනො – ‘‘සච්චං

කර තුම්තහ තදවියා නිබ්බත් ට්ඨානං ජානාථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, 

මහාරාජා’’ති. ‘‘කත්ථ නිබ්බත් ා’’ති? ‘‘සා තඛො, මහාරාජ, රූපස්මිංතයව
මත් ා පමාදමා ම්ම කලයාණකම්මං අකත්වා ඉමස්මිංතයව උයයාතන

ත ොමයපාණකතයොනියං නිබ්බත් ා’’ති. ‘‘නාහං සද්දහාමී’’ති. ‘‘ත න හි
ත  දස්තසත්වා කථාතපමී’’ති. ‘‘සාධු කථාතපථා’’ති. තබොධිසත්ත ො
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අත් තනො ආනුභාතවන ‘‘උතභොපි ත ොමයපිණ්ඩං වට්ටයමානා රඤ්තඤො
පුරත ො ආ ච්ඡන්තූ’’ති ත සං ආ මනං අකාසි. ත   තථව ආ මිංසු.

තබොධිසත්ත ො ංදස්තසන්ත ො‘‘අයංත , මහාරාජ, උපරිතදවී,  ංජහිත්වා

ත ොමයපාණකස්ස පච්ඡත ො පච්ඡත ො  ච්ඡති, පස්සථ න’’න්ති ආහ. 
භන්ත  ‘‘‘උපරී නාම ත ොමයපාණකතයොනියං නිබ්බත්තිස්සතී’ති න

සද්දහාමහ’’න්ති. ‘‘කථාතපමිනං, මහාරාජා’’ති.‘‘කථාතපථ, භන්ත ’’ති. 

තබොධිසත්ත ො අත් තනො ආනුභාතවන  ං කථාතපන්ත ො ‘‘උපරී’’ති

ආහ.සා මනුස්සභාසාය‘‘කං, භන්ත ’’තිආහ.‘‘ත්වංඅතී භතවකානාම

අතහොසී’’ති? ‘‘භන්ත , අස්සකරඤ්තඤො අග් මතහසී උපරී නාම

අතහොසි’’න්ති. ‘‘කං පන ත  ඉදානි අස්සකරාජා පිතයො, උදාහු

ත ොමයපාණතකො’’ති? ‘‘භන්ත , තසො මය්හං පුරිමජාතියා සාමිතකො,  දා
අහං ඉමස්මිං උයයාතන ත න සද්ධිං රූපසද්ද න්ධරසතඵොට්ඨබ්තබ
අනුභවමානාවිචරිං.ඉදානි පනතමභවසඞ්තඛප  කාලත ොපට්ඨායතසො

කංතහොති, අහඤ්හිඉදානිඅස්සකරාජානංමාතරත්වා  ස්ස ලතලොහිත න
මය්හං සාමිකස්ස ත ොමයපාණකස්ස පාතද මක්තඛය්ය’’න්ති වත්වා 
පරිසමජ්තඣමනුස්සභාසායඉමා ාථාඅතවොච– 

113. 

‘‘අයමස්සකරාතජන, තදතසොවිචරිත ොමයා; 

අනුකාමයකාතමන, පිතයනපතිනාසහ. 

114. 

‘‘නතවනසුඛදුක්තඛන, තපොරාණංඅපිධීයති; 

 ස්මාඅස්සකරඤ්ඤාව, කීතටොපිය තරොමමා’’ති. 

 ත්ථ අෙමස්සකරායජන, යදයසො විෙරියතො මොති අයං රමණීතයො

උයයානපතදතසො පුබ්තබ මයා අස්සකරාතජන සද්ධිං විචරිත ො. අනුකාමෙ

කායමනාති අනූති නිපා මත් ං, මයා  ං කාමයමානාය ත න මං

කාමයමාතනන සහාති අත්තථො. පියෙනාති  ස්මිං අත් භාතව පිතයන. 

නයවන සුෙදුක්යෙන, යපොරාණං අපිධීෙතීති, භන්ත , නතවන හි සුතඛන

තපොරාණංසුඛං, නතවනච දුක්තඛනතපොරාණංදුක්ඛංපිධීයතිපටිච්ඡාදීයති, 

එසාතලොකස්සධම්ම ාතිදීතපති. තස්මාඅස්සකරඤ්ඤාව, කීයටොපිෙතයරො

මමාති යස්මා නතවන තපොරාණං පිධීයති,  ස්මා මම අස්සකරාජත ො
ස ගුතණනසහස්සගුතණනකීතටොවපිය තරොති. 

 ං සුත්වා අස්සකරාජා විප්පටිසාරී හුත්වා  ත්ථ ඨිත ොව කුණපං 
නීහරාතපත්වා සීසං න්හත්වා තබොධිසත් ං වන්දිත්වා න රං පවිසිත්වා
අඤ්ඤං අග් මතහසිං කත්වා ධම්තමන රජ්ජං කාතරසි. තබොධිසත්ත ොපි
රාජානංඔවදිත්වා නිස්තසොකංකත්වාහිමවන් තමවඅ මාසි. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන උක්කණ්ඨි භික්ඛු තසො ාපත්තිඵතල 

පතිට්ඨහි. ‘‘ දාඋපරීපුරාණදුතියිකාඅතහොසි, අස්සකරාජාඋක්කණ්ඨිත ො

භික්ඛු, මාණතවොසාරිපුත්ත ො,  ාපතසොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

අස්සකජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[208] 8. සුසුමාරජා කවණ්ණනා 

අ ං යමයතහි ස අම්යබහීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
තදවදත් ස්ස වධාය පරිසක්කනං ආරබ්භ කතථසි.  දා හි සත්ථා

‘‘තදවදත්ත ො වධාය පරිසක්කතී’’ති සුත්වා ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව

තදවදත්ත ො මය්හං වධාය පරිසක්කති, පුබ්තබපි පරිසක්කතයව, 
සන් ාසමත් ම්පිපනකාතුංනසක්ඛී’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  හිමවන් පතදතස 
තබොධිසත්ත ො කපිතයොනියං නිබ්බත්තිත්වා නා බතලො ථාමසම්පන්තනො
මහාසරීතරො තසොභග් ප්පත්ත ො හුත්වා  ඞ් ානිවත් තන අරඤ්ඤාය තන
වාසං කප්තපසි.  දා  ඞ් ාය එතකො සුසුමාතරො වසි. අථස්ස භරියා
තබොධිසත් ස්ස සරීරං දිස්වා  ස්ස හදයමංතස තදොහළං උප්පාතදත්වා

සුසුමාරංආහ–‘‘අහංසාමි, එ ස්සකපිරාජස්සහදයමංසංඛාදිතුකාමා’’ති.

‘‘භද්තද, මයං ජලත ොචරා, එතසො ථලත ොචතරො, කන්ති නං  ණ්හිතුං

සක්ඛිස්සාමා’’ති. ‘‘තයන තකනචි උපාතයන  ණ්හ, සතච න ලභිස්සාමි, 

මරිස්සාමී’’ති.‘‘ත නහිමාතසොචි, අත්තථතකොඋපාතයො, ඛාදාතපස්සාමි ං 
 ස්ස හදයමංස’’න්ති සුසුමාරිං සමස්සාතසත්වා තබොධිසත් ස්ස  ඞ් ාය
පානීයං පිවිත්වා  ඞ් ාතීතරනිසින්නකාතල සන්තිකං  න්ත්වා එවමාහ –

‘‘වානරින්ද, ඉමස්මිං පතදතස කසායඵලානි ඛාදන්ත ො කං ත්වං

නිවිට්ඨට්ඨාතනතයව චරසි, පාර ඞ් ාය අම්බලබුජාදීනං මධුරඵලානං

අන්ත ො නත්ථි, කං ත   ත්ථ  න්ත්වා ඵලාඵලං ඛාදිතුං න වට්ටතී’’ති? 

‘‘කුම්භීලරාජ,  ඞ් ා මතහොදකා විත්ථිණ්ණා, කථං  ත්ථ  මිස්සාමී’’ති? 

‘‘සතච ඉච්ඡසි, අහං  ං මම පිට්ඨිං ආතරොතපත්වා තනස්සාමී’’ති. තසො 
සද්දහිත්වා ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි. ‘‘ත නහිඑහිපිට්ඨිංතමඅභිරූහා’’තිච 
වුත්ත  ංඅභිරුහි.සුසුමාතරොතථොකංතනත්වාඋදතකඔසීදාතපසි. 

තබොධිසත්ත ො ‘‘සම්ම, උදතක මං ඔසීදාතපසි, කං නු තඛො එ ’’න්ති

ආහ. ‘‘නාහං ංධම්මසුධම්ම ාය තහත්වා ච්ඡාමි, භරියායපනතම ව

හදයමංතසතදොහතළො උප්පන්තනො,  මහං ව හදයංඛාදාතපතුකාතමො’’ති.

‘‘සම්ම, කතථන්ත න ත  සුන්දරංක ං. සතච හි අම්හාකං උදතර හදයං

භතවයය, සාඛග්ත සු චරන් ානං චුණ්ණවිචුණ්ණං භතවයයා’’ති. ‘‘කහං

පන තුම්තහ ඨතපථා’’ති? තබොධිසත්ත ො අවිදූතර එකං උදුම්බරං

පක්කඵලපිණ්ඩිසඤ්ඡන්නං දස්තසන්ත ො ‘‘පස්තස ානි අම්හාකං හදයානි
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පටුන 

එ ස්මිංඋදුම්බතරඔලම්බන්තී’’තිආහ.‘‘සතචතම හදයං දස්සසි, අහං ං

න මාතරස්සාමී’’ති. ‘‘ත න හි මං එත්ථ තනහි, අහං ත  රුක්තඛ
ඔලම්බන් ං දස්සාමී’’ති. තසො  ං ආදාය  ත්ථ අ මාසි. තබොධිසත්ත ො

 ස්ස පිට්ඨිත ො උප්පතිත්වා උදුම්බරරුක්තඛ නිසීදිත්වා ‘‘සම්ම, බාල 

සුසුමාර, ‘ඉතමසං සත් ානං හදයං නාම රුක්ඛග්ත  තහොතී’ති සඤ්ඤී

අතහොසි, බාතලොසි, අහං  ං වඤ්තචසිං,  ව ඵලාඵලං  තවව තහොතු, 
සරීරතමව පන ත  මහන් ං පඤ්ඤා පන නත් ’’ති වත්වා ඉමමත්ථං
පකාතසන්ත ොඉමා ාථාඅතවොච– 

115. 

‘‘අලංතමත හිඅම්තබහි, ජම්බූහිපනතසහිච; 

යානිපාරංසමුද්දස්ස, වරංමය්හංඋදුම්බතරො. 

116. 

‘‘මහතීව ත තබොන්දි, නචපඤ්ඤා දූපිකා; 

සුසුමාරවඤ්චිත ොතමසි,  ච්ඡදානියථාසුඛ’’න්ති. 

 ත්ථ අ ං යමයතහීති යානි  යා දීපතක නිද්දිට්ඨානි, එත හි මය්හං

අලං. වරං මය්හං උදුම්බයරොති මය්හං අයතමව උදුම්බරරුක්තඛො වරං. 

යබොන්දීති සරීරං. තදූපිකාති පඤ්ඤා පන ත   දූපිකා  ස්ස සරීරස්ස

අනුච්ඡවිකා නත්ථි.  ච්ඡදානිෙථාසුෙන්තිඉදානියථාසුඛං ච්ඡ, නත්ථිත 
හදයමංස හණූපාතයොති අත්තථො. සුසුමාතරො සහස්සං පරාජිත ො විය දුක්ඛී
දුම්මතනො පජ්ඣායන්ත ොවඅත් තනොනිවාසට්ඨානතමව ත ො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

සුසුමාතරො තදවදත්ත ො අතහොසි, සුසුමාරී චිඤ්චමාණවිකා, කපිරාජා පන
අහතමව අතහොසි’’න්ති. 

සුසුමාරජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[209] 9. කුක්කුටජා කවණ්ණනා 

දිට්ඨා මො වයන රුක්ොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
ධම්මතසනාපතිසාරිපුත් ත්තථරස්ස සද්ධිවිහාරිකං දහරභික්ඛුං ආරබ්භ 
කතථසි. තසො කර අත් තනො සරීරස්ස ගුත්තිකම්තම තඡතකො අතහොසි. 

‘‘සරීරස්සතමනසුඛංභතවයයා’’තිභතයනඅතිසී ංඅච්චුණ්හංපරිතභො ං

නකතරොති, ‘‘සීතුණ්තහහිසරීරංකලතමයයා’’තිභතයනබහිනනික්ඛමති, 
අතිකලින්නඋත් ණ්ඩුලාදීනි න භුඤ්ජති.  ස්ස සා සරීරගුත්තිකුසල ා
සඞ්ඝමජ්තඣ පාකටා ජා ා. භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨාතපසුං –

‘‘ආවුතසො, අසුතකො දහතරො කර භික්ඛු සරීරගුත්තිකම්තම තඡතකො’’ති.

සත්ථාආ න්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, අයංදහතරොඉදාතනව
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සරීරගුත්තිකම්තම තඡතකො, පුබ්තබපි තඡතකොව අතහොසී’’ති වත්වා අතී ං 
ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
අරඤ්ඤාය තන රුක්ඛතදව ා අතහොසි. අතථතකො සකුණලුද්දතකො එකං
දීපකකුක්කුටමාදාය වාලරජ්ජුඤ්චයට්ඨිඤ්ච තහත්වාඅරඤ්තඤකුක්කුතට
බන්ධන්ත ොඑකංපලායිත්වා අරඤ්ඤංපවිට්ඨංතපොරාණකුක්කුටංබන්ධිතුං

ආරභි.තසොවාලපාතසකුසල ායඅත් ානං බන්ධිතුංනතදති, උට්ඨායුට්ඨාය
නිලීයති. ලුද්දතකො අත් ානං සාඛාපල්ලතවහි පටිච්ඡාතදත්වා පුනප්පුනං
යට්ඨිඤ්ච පාසඤ්ච ඔඩ්තඩති. කුක්කුතටො  ං ලජ්ජාතපතුකාතමො මානුසිං
වාචංනිච්ඡාතරත්වාපඨමං ාථමාහ– 

117. 

‘‘දිට්ඨාමයාවතනරුක්ඛා, අස්සකණ්ණාවිභීටකා; 

න ානිඑවංසක්කන්ති, යථාත්වංරුක්ඛසක්කසී’’ති. 

 ස්සත්තථො–සම්මලුද්දක, මයාඉමස්මිංවතනජා ාබහූ අස්සකණ්ණා

ච විභීටකා චරුක්ඛා දිට්ඨපුබ්බා,  ානි පනරුක්ඛානි යථා ත්වං සක්කසි

සඞ්කමසි ඉත ො චිත ො ච විචරසි, එවං න සක්කන්ති න සඞ්කමන්ති න 
විචරන්තීති. 

එවංවත්වාචපනතසොකුක්කුතටොපලායිත්වාඅඤ්ඤත්ථඅ මාසි.  ස්ස
පලායිත්වා  කාතලලුද්දතකොදුතියං ාථමාහ– 

118. 

‘‘තපොරාණකුක්කුතටො අයං, තභත්වාපඤ්ජරමා ත ො; 

කුසතලොවාලපාසානං, අපක්කමතිභාසතී’’ති. 

 ත්ථ කුසය ොවා පාසානන්තිවාලමතයසු පාතසසුකුසතලොඅත් ානං

බන්ධිතුං අදත්වා අපක්කමති තචව භාසති ච, භාසිත්වා ච පන පලාත ොති
එවංවත්වාලුද්දතකොඅරඤ්තඤචරිත්වායථාලද්ධමාදායත හතමව ත ො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

ලුද්දතකො තදවදත්ත ො අතහොසි, කුක්කුතටො කායගුත්තිකුසතලො දහරභික්ඛු, 
 ස්ස පන කාරණස්ස පච්චක්ඛකාරිකා රුක්ඛතදව ා පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

කුක්කුටජා කවණ්ණනානවමා. 
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[210] 10. කන්ද ලකජා කවණ්ණනා 

අම්යභො යකො නාමෙං රුක්යෙොති ඉදං සත්ථා තවළුවතන විහරන්ත ො
සු  ාලයං ආරබ්භ කතථසි.  දා හි සත්ථා ‘‘තදවදත්ත ො සු  ාලයං 

අකාසී’’ති සුත්වා ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව තදවදත්ත ො මය්හං අනුකරියං

කතරොන්ත ො විනාසං පත්ත ො, පුබ්තබපි පාපුණිතයවා’’ති වත්වා අතී ං
ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 

හිමවන් පතදතස රුක්ඛතකොට්ටකසකුණතයොනියං නිබ්බත්ති, 

‘‘ඛදිරවනිතයො’’තිස්සනාමං අතහොසි.තසොඛදිරවතනතයවත ොචරං ණ්හි, 

 ස්තසතකො කන්ද ලතකො නාම සහාතයො අතහොසි, තසො 
සිම්බලිපාලිභද්දකවතන ත ොචරං  ණ්හාති. තසො එකදිවසං ඛදිරවනියස්ස
සන්තිකං අ මාසි. ඛදිරවනිතයො ‘‘සහාතයො තම ආ ත ො’’ති කන්ද ලකං
 තහත්වාඛදිරවනංපවිසිත්වාඛදිරඛන්ධං තුණ්තඩනපහරිත්වාරුක්ඛත ො
පාණතක නීහරිත්වා අදාසි. කන්ද ලතකො දින්තන දින්තන මධුරපූතව විය

ඡින්දිත්වාඡින්දිත්වාඛාදි. ස්සඛාදන් ස්තසවමාතනොඋප්පජ්ජි – ‘‘අයම්පි 

රුක්ඛතකොට්ටකතයොනියං නිබ්බත්ත ො, අහම්පි, කං තම එත න

දින්නත ොචතරන, සයතමව ඛදිරවතන ත ොචරං  ණ්හිස්සාමී’’ති. තසො 

ඛදිරවනියං ආහ – ‘‘සම්ම, මා ත්වං දුක්ඛං අනුභවි, අහතමව ඛදිරවතන
ත ොචරං  ණ්හිස්සාමී’’ති. 

අථ නං තසො ‘‘හන්ද ත්වං සම්ම, සිම්බලිපාලිභද්දකාදිවතන නිස්සාතර

ත ොචරග් හණකුතල ජාත ො, ඛදිරා නාම ජා සාරා ථද්ධා, මා ත  එ ං
රුච්චී’’ති ආහ. කන්ද ලතකො ‘‘කං දානාහං න රුක්ඛතකොට්ටකතයොනියං 
නිබ්බත්ත ො’’ති  ස්ස වචනං අනාදියිත්වා තවත න  න්ත්වා ඛදිරරුක්ඛං

තුණ්තඩන පහරි.  ාවතදවස්ස තුණ්ඩං භිජ්ජි, අක්ඛීනි

නික්ඛමනාකාරප්පත් ානි ජා ානි, සීසං ඵලි ං. තසො ඛන්තධ පතිට්ඨාතුං
අසක්තකොන්ත ොභූමියංපතිත්වාපඨමං ාථමාහ– 

119. 

‘‘අම්තභොතකොනාමයංරුක්තඛො, සින්නපත්ත ොසකණ්ටතකො; 

යත්ථඑකප්පහාතරන, උත් මඞ් ංවිභිජ්ජි ’’න්ති. 

 ත්ථ අම්යභොයකොනාමෙංරුක්යෙොති, තභො ඛදිරවනිය, තකොනාමඅයං

රුක්තඛො. ‘‘තකො නාම තසො’’තිපි පාතඨො. සින්නපත්යතොති සුඛුමපත්ත ො. 

ෙත්ථ එකප්පහායරනාතියස්මිංරුක්තඛඑතකතනවපහාතරන. උත්තමඞ් ං 

විභිජ්ජිතන්ති සීසං භින්නං, න තකවලඤ්ච සීසං, තුණ්ඩම්පි භින්නං. තසො 
තවදනාප්පත්  ාය ඛදිරරුක්ඛං ‘‘කං රුක්තඛො නාතමතසො’’ති ජානිතුං
අසක්තකොන්ත ො තවදනාප්පත්ත ොහුත්වාඉමාය ාථායවිප්පලපි. 
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 ංවචනංසුත්වාඛදිරවනිතයොදුතියං ාථමාහ– 

120. 

‘‘අචාරිව ායංවිතුදංවනානි, කට්ඨඞ් රුක්තඛසුඅසාරතකසු; 

අථාසදාඛදිරංජා සාරං, යත්ථබ්භිදා රුතළො උත් මඞ් ’’න්ති. 

 ත්ථ අොරි වතාෙන්ති අචරි ව  අයං. විතුදං වනානීති 
නිස්සාරසිම්බලිපාලිභද්දකවනානි විතුදන්ත ො විජ්ඣන්ත ො. 

කට්ඨඞ් රුක්යෙසූති වනකට්ඨතකොට්ඨාතසසු රුක්තඛසු. අසාරයකසූති

නිස්සාතරසු පාලිභද්දකසිම්බලිආදීසු. අථාසදා ෙදිරං ජාතසාරන්ති අථ

තපො කකාලත ොපට්ඨායජා සාරංඛදිරං සම්පාපුණි. ෙත්ථබ්භිදා රුයළො

උත්තමඞ් න්ති ෙත්ථබ්භිදාති යස්මිං ඛදිතර අභින්දි පදාලයි.  රුයළොති
සකුතණො.සබ්බසකුණානඤ්තහ ංස ාරවසප්පතිස්සවචනං. 

ඉති නංඛදිරවනිතයොවත්වා‘‘තභොකන්ද ලක, යත්ථත්වංඋත් මඞ් ං

අභින්දි, ඛදිතරො නාතමතසො සාරරුක්තඛො’’ති ආහ. තසො  ත්තථව 
ජීවි ක්ඛයංපාපුණි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

කන්ද ලතකො තදවදත්ත ො අතහොසි, ඛදිරවනිතයො පන අහතමව 

අතහොසි’’න්ති. 

කන්ද ලකජා කවණ්ණනාදසමා. 

න ංදළ්හවග්ත ොඡට්තඨො. 

 ස්සුද්දානං– 

බන්ධනා ාරංතකළිසීලං, ඛණ්ඩංවීරක ඞ්ත යයං; 

කුරුඞ් මස්සකඤ්තචව, සුසුමාරඤ්චකුක්කුටං; 
කන්ද ලකන්තිත දස. 

7. බීරණථම්භවග්ය ො 

[211] 1. තසොමදත් ජා කවණ්ණනා 

අකාසි යෙොග් න්තිඉදංසත්ථාතජ වතනවිහරන්ත ොලාළුදායිත්තථරං
ආරබ්භ කතථසි. තසොහි ද්වින්නංතිණ්ණංජනානං අන් තර එකවචනම්පි

සම්පාතදත්වා කතථසුං න සක්තකොති, සාරජ්ජබහුතලො ‘‘අඤ්ඤං
කතථස්සාමී’’තිඅඤ්ඤතමවකතථසි. ස්ස ංපවත්තිං භික්ඛූධම්මසභායං

කතථන් ා නිසීදිංසු. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි

කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, 
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භික්ඛතව, ලාළුදායී ඉදාතනව සාරජ්ජබහුතලො, පුබ්තබපි 
සාරජ්ජබහුතලොතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
කාසිරට්තඨ අඤ්ඤ රස්මිං බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො
 ක්කසිලායං සිප්පං උග් ණ්හිත්වා පුන ත හං ආ න්ත්වා මා ාපිතූනං

දුග්  භාවං ඤත්වා ‘‘පරිහීනකුලත ො තසට්ඨිකුලං පතිට්ඨතපස්සාමී’’ති
මා ාපි තරො ආපුච්ඡිත්වා බාරාණසිං  න්ත්වා රාජානං උපට්ඨාසි. තසො
රඤ්ඤා පිතයො අතහොසි මනාතපො. අථස්ස පිතුතනො ‘‘ද්වීහිතයව ත ොතණහි
කසිං කත්වා ජීවිකං කප්තපන් ස්ස එතකො ත ොතණො මත ො. තසො

තබොධිසත් ංඋපසඞ්කමිත්වා‘‘ ා , එතකොත ොතණොමත ො, කසිකම්මංන 

පවත් ති, රාජානංඑකංත ොණංයාචාහී’’තිආහ. ‘‘ ා , නචිරස්තසවතම

රාජා දිට්තඨො, ඉදාතනව ත ොණං යාචිතුං න යුත් ං, තුම්තහ යාචථා’’ති.

‘‘ ා , ත්වංමය්හං සාරජ්ජබහුලභාවංනජානාසි, අහඤ්හිද්වින්නංතිණ්ණං
සම්මුතඛ කථං සම්පාතදතුං න සක්තකොමි. සතච අහං රඤ්තඤො සන්තිකං

ත ොණංයාචිතුං මිස්සාමි, ඉමම්පිදත්වා ආ මිස්සාමී’’ති.‘‘ ා , යංතහොති, 

 ං තහොතු, න සක්කා මයා රාජානං යාචිතුං, අපිච තඛො පනාහං තුම්තහ
තයොග් ංකාතරස්සාමී’’ති.‘‘ත නහිසාධුමංතයොග් ංකාතරහී’’ති. 

තබොධිසත්ත ො පි රං ආදාය බීරණත්ථම්භකසුසානං  න්ත්වා  ත්ථ 

 ත්ථ තිණකලාතප බන්ධිත්වා ‘‘අයං රාජා, අයං උපරාජා, අයං

තසනාපතී’’ති නාමානි කත්වා පටිපාටියා පිතු දස්තසත්වා ‘‘ ා , ත්වං

රඤ්තඤො සන්තිකං  න්ත්වා ‘ජයතු, මහාරාජා’ති එවං ඉමං  ාථං වත්වා
ත ොණංයාතචයයාසී’’ති ාථංඋග් ණ්හාතපසි– 

‘‘ද්තව තමත ොණාමහාරාජ, තයහිතඛත් ං කසාමතස; 

ත සුඑතකොමත ොතදව, දුතියංතදහිඛත්තියා’’ති. 

බ්රාහ්මතණො එතකන සංවච්ඡතරන ඉමං  ාථං පගුණං කත්වා

තබොධිසත් ංආහ–‘‘ ා , තසොමදත් ,  ාථාතමපගුණාජා ා, ඉදානිඅහං

යස්ස කස්සචි සන්තිතක වත්තුං සක්තකොමි, මං රඤ්තඤො සන්තිකං

තනහී’’ති. තසො ‘‘සාධු,  ා ා’’ති  ථාරූපං පණ්ණාකාරං  ාහාතපත්වා

පි රං රඤ්තඤොසන්තිකංතනසි.බ්රාහ්මතණො ‘‘ජයතු, මහාරාජා’’තිවත්වා
පණ්ණාකාරංඅදාසි.රාජා‘‘අයංත තසොමදත් බ්රාහ්මතණො කංතහොතී’’ති

ආහ. ‘‘පි ා තම, මහාරාජා’’ති. ‘‘තකනට්තඨනා ත ො’’ති?  ස්මිං ඛතණ 
බ්රාහ්මතණොත ොණයාචනත්ථාය ාථංවදන්ත ො– 

‘‘ද්තවතමත ොණාමහාරාජ, තයහිතඛත් ංකසාමතස; 

ත සුඑතකොමත ොතදව, දුතියං ණ්හඛත්තියා’’ති.–ආහ; 
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රාජා බ්රාහ්මතණන විරජ්ඣිත්වා කථි භාවං ඤත්වා සි ං කත්වා 

‘‘තසොමදත් , තුම්හාකංත තහබහූමඤ්තඤ ත ොණා’’තිආහ. ‘‘තුම්තහහි

දින්නා භවිස්සන්ති, මහාරාජා’’ති. රාජා තබොධිසත් ස්ස තුස්සිත්වා 
බ්රාහ්මණස්ස තසොළස ත ොතණ අලඞ්කාරභණ්ඩතක නිවාසන ාමඤ්චස්ස
බ්රහ්මතදයයං දත්වාමහන්ත නයතසනබ්රාහ්මණංඋතයයොතජසි.බ්රාහ්මතණො
සබ්බතස සින්ධවයුත් ං රථං අභිරුය්හ මහන්ත න පරිවාතරන  ාමං

අ මාසි. තබොධිසත්ත ො පි රා සද්ධිං රතථ නිසීදිත්වා  ච්ඡන්ත ො ‘‘ ා , 

අහං තුම්තහ සකලසංවච්ඡරං තයොග් ං කාතරසිං, සන්නිට්ඨානකාතල පන
තුම්හාකංත ොණංරඤ්තඤොඅදත්ථා’’තිවත්වාපඨමං ාථමාහ– 

121. 

‘‘අකාසිතයොග් ංධුවමප්පමත්ත ො, සංවච්ඡරංබීරණථම්භකස්මිං; 

බයාකාසි සඤ්ඤං පරිසං වි ය්හ, න නියයතමො  ායති 
අප්පපඤ්ඤ’’න්ති. 

 ත්ථ අකාසි යෙොග් ං ධුවමප්පමත්යතො, සංවච්ඡරං 

බීරණථම්භකස්මින්ති,  ා , ත්වං නිච්චං අප්පමත්ත ො බීරණත්ථම්භමතය 

සුසාතන තයොග් ං අකාසි. බයාකාසි සඤ්ඤං පරිසං වි ය්හාති අථ ච පන

පරිසං වි ාහිත්වා  ං සඤ්ඤං විඅකාසි විකාරං ආපාතදසි, පරිවත්ත සීති

අත්තථො. නනිෙයයමොතාෙති අප්පපඤ්ඤන්ති අප්පහඤ්ඤංනාම පුග් ලං
නියයතමොතයොග් ාචිණ්ණංචරණංන ායතිනරක්ඛතීති. 

අථස්ස වචනංසුත්වාබ්රාහ්මතණොදුතියං  ාථමාහ– 

122. 

‘‘ද්වයංයාචනතකො ා , තසොමදත් නි ච්ඡති; 

අලාභංධනලාභංවා, එවංධම්මාහියාචනා’’ති. 

 ත්ථ එවං ම්මාහි සොෙනාතියාචනාහි එවංසභාවාති. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛතව, ලාළුදායී ඉදාතනව සාරජ්ජබහුතලො, පුබ්තබපි 
සාරජ්ජබහුතලොතයවා’’ති වත්වා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං

සතමොධාතනසි – ‘‘ දා රාජා ආනන්තදො, තසොමදත් ස්ස පි ා ලාළුදායී

අතහොසි, තසොමදත්ත ොපනඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

තසොමදත් ජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[212] 2. උච්ඡිට්ඨභත් ජා කවණ්ණනා 

අඤ්යඤො උපරියමො වණ්යණොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
පුරාණදුතියිකාපතලොභනං ආරබ්භකතථසි.තසොහිභික්ඛුසත්ථාරා ‘‘සච්චං

කර, ත්වංභික්ඛු, උක්කණ්ඨිත ොසී’’තිපුට්තඨො ‘‘සච්ච’’න්තිවත්වා ‘‘තකො
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 ං උක්කණ්ඨාතපසී’’ති වුත්ත  ‘‘පුරාණදුතියිකා’’තිආහ. අථ නං සත්ථා

‘‘භික්ඛු අයං ත  ඉත්  අනත්ථකාරිකා, පුබ්තබපි අත් තනො ජාරස්ස
උච්ඡිට්ඨකංතභොතජසී’’තිවත්වාඅතී ං ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
එකස්මිං ඨාතන භික්ඛං චරිත්වා ජීවිකකප්පතක කපතණ නටකකුතල
නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො දුග් ත ො දුරූපතකො හුත්වා භික්ඛං චරිත්වා
ජීවිකං කප්තපසි.  දා කාසිරට්තඨ එකස්මිං  ාමතක එකස්ස බ්රාහ්මණස්ස
බ්රාහ්මණී දුස්සීලා පාපධම්මා අතිචාරං චරති. අතථකදිවසං බ්රාහ්මතණ
තකනචිතදවකරණීතයන බහි ත   ස්සාජාතරො ංඛණංඔතලොතකත්වා

 ංත හංපාවිසි.සාත නසද්ධිංඅතිචරිත්වා ‘‘මුහුත් ංඅච්ඡ, භුඤ්ජිත්වාව
 මිස්සසී’’ති භත් ං සම්පාතදත්වා සූපබයඤ්ජනසම්පන්නං උණ්හභත් ං
වඩ්තඪත්වා ‘‘ත්වං භුඤ්ජා’’ති  ස්ස දත්වා සයං බ්රාහ්මණස්ස ආ මනං
ඔතලොකයමානා ද්වාතර අට්ඨාසි. තබොධිසත්ත ො බ්රාහ්මණියා ජාරස්ස
භුඤ්ජනට්ඨාතනපිණ්ඩංපච්චාසීසන්ත ොඅට්ඨාසි. 

 ස්මිං ඛතණ බ්රාහ්මතණො ත හාභිමුතඛො ආ ච්ඡති. බ්රාහ්මණී  ං

ආ ච්ඡන් ංදිස්වාතවත නපවිසිත්වා‘‘උට්තඨහි, බ්රාහ්මතණොආ ච්ඡතී’’ති
ජාරංතකොට්තඨඔ ාතරත්වාබ්රාහ්මණස්සපවිසිත්වා නිසින්නකාතලඵලකං
උපතනත්වාහත්ථතධොවනං දත්වාඉ තරනභුත් ාවසිට්ඨස්ස සී භත් ස්ස
උපරි උණ්හභත් ං වඩ්තඪත්වා බ්රාහ්මණස්ස අදාසි. තසො භත්ත  හත්ථං 
ඔ ාතරත්වා උපරි උණ්හං තහට්ඨා ච භත් ං සී ලං දිස්වා චින්ත සි –
‘‘ඉමිනා අඤ්ඤස්සභුත් ාධිතකනඋච්ඡිට්ඨභත්ත නභවි බ්බ’’න්ති.තසො
බ්රාහ්මණිං පුච්ඡන්ත ොපඨමං ාථමාහ– 

123. 

‘‘අඤ්තඤොඋපරිතමොවණ්තණො, අඤ්තඤොවණ්තණොචතහට්ඨිතමො; 

බ්රාහ්මණීත්තවවපුච්ඡාමි, කංතහට්ඨාකඤ්ච උප්පරී’’ති. 

 ත්ථ වණ්යණොති ආකාතරො. අයඤ්හි උපරිමස්ස උණ්හභාවං

තහට්ඨිමස්සචසී භාවංපුච්ඡන්ත ොඑවමාහ. කිංයහට්ඨා කිඤ්ෙඋප්පරීති

වුඩ්ඪි භත්ත න නාම උපරි සී තලන, තහට්ඨා උණ්තහන භවි බ්බං, 

ඉදඤ්චපනන ාදිසං, ත න ංපුච්ඡාමි–‘‘තකනකාරතණන උපරිභත් ං

උණ්හං, තහට්ඨිමංසී ල’’න්ති. 

බ්රාහ්මණී අත් නා ක කම්මස්ස උත් ානභාවභතයන බ්රාහ්මතණ 

පුනප්පුනං කතථන්ත පි තුණ්හීතයව අතහොසි.  ස්මිං ඛතණ නටපුත් ස්ස

එ දතහොසි– ‘‘තකොට්තඨනිසීදාපි පාපපුරිතසනජාතරනභවි බ්බං, ඉමිනා

ත හස්සාමිතකන, බ්රාහ්මණී පන අත් නාක කම්මස්ස පාකටභාවභතයන

කඤ්චි න කතථති, හන්දාහං ඉමිස්සා ක කම්මං පකාතසත්වා ජාරස්ස
තකොට්ඨතක නිසීදාපි භාවං බ්රාහ්මණස්ස කතථමී’’ති. තසො බ්රාහ්මණස්ස
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ත හා නික්ඛන් කාලත ො පට්ඨාය ඉ රස්ස ත හපතවසනං අතිචරණං
අග් භත් භුඤ්ජනංබ්රාහ්මණියාද්වාතරඨත්වාමග් ංඔතලොකනං ඉ රස්ස
තකොට්තඨඔ ාරි භාවන්තිසබ්බං ංපවත්තිංආචික්ඛිත්වාදුතියං ාථමාහ 

– 

124. 

‘‘අහංනතටොස්මිභද්දන්ත , භික්ඛතකොස්මිඉධා ත ො; 

අයඤ්හිතකොට්ඨතමොතිණ්තණො, අයංතසොයං තවසසී’’ති. 

 ත්ථ අහං නයටොස්මි, භද්දන්යතති, සාමි, අහං නටජාතිතකො. 

භික්ෙයකොස්මි ඉ ා යතොති ස්වාහං ඉමං ඨානං භික්ඛතකො භික්ඛං

පරිතයසමාතනො ආ ත ොස්මි. අෙඤ්හි ස යකොට්ඨයමොතිණ්යණොති අයං පන
එතිස්සාජාතරොඉමංභත් ංභුඤ්ජන්ත ො වභතයන තකොට්ඨංඔතිණ්තණො. 

අෙං යසො ෙං  යවසසීති යං ත්වං කස්ස නු තඛො ඉමිනා උච්ඡිට්ඨතකන

භවි බ්බන්ති තවසසි, අයංතසො.චූළාය නං  තහත්වාතකොට්ඨානීහරිත්වා

යථා න පුතනවරූපං පාපං කතරොති,  ථා අස්ස සතිං ජතනහීති වත්වා

පක්කාමි.බ්රාහ්මතණොඋතභොපිත යථානංනපුතනවරූපංපාපංකතරොන්ති, 
 ජ්ජනතපොථතනහි ථාසික්ඛාතපත්වායථාකම්මං ත ො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතනඋක්කණ්ඨිත ොභික්ඛුතසො ාපත්තිඵතල

පතිට්ඨහි. ‘‘ දා බ්රාහ්මණී පුරාණදුතියිකා අතහොසි, බ්රාහ්මතණො

උක්කණ්ඨිත ොභික්ඛු, නටපුත්ත ොපන අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

උච්ඡිට්ඨභත් ජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[213] 3. භරුජා කවණ්ණනා 

ඉසීනමන්තරං කත්වාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
තකොසලරාජානං ආරබ්භ කතථසි. භ වත ො හි භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච
ලාභසක්කාතරොමහාඅතහොසි.යථාහ– 

‘‘ත න තඛො පන සමතයන භ වා සක්කත ො තහොති  රුකත ො
මානිත ො පූජිත ො අපචිත ො ලාභී
චීවරපිණ්ඩපා තසනාසනගිලානපච්චයතභසජ්ජපරික්ඛාරානං.
භික්ඛුසඞ්තඝොපි තඛො සක්කත ො තහොති…තප.… පරික්ඛාරානං.
අඤ්ඤතිත්ථියා පන පරිබ්බාජකා අසක්ක ා තහොන්ති…තප.…

පරික්ඛාරාන’’න්ති(උදා.14). 

ත  එවං පරිහීනලාභසක්කාරා අතහොරත් ං ගුළ්හසන්නිපා ං කත්වා 
මන් යන්ති ‘‘සමණස්ස ත ො මස්ස උප්පන්නකාලත ො පට්ඨාය මයං

හ ලාභසක්කාරා ජා ා, සමතණො ත ො තමො ලාභග් යසග් ප්පත්ත ො
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ජාත ො, තකන නු තඛො කාරතණනස්ස එසා සම්පත්තී’’ති.  තත්රතක
එවමාහංසු – ‘‘සමතණො ත ො තමො සකලජම්බුදීපස්ස උත් මට්ඨාතන

භූමිසීතසවසති.ත නස්සලාභසක්කාතරොඋප්පජ්ජතී’’ති, තසසා ‘‘අත්තථ ං

කාරණං, මයම්පි තජ වනපිට්තඨ තිත්ථියාරාමං කාතරමු, එවං ලාභිතනො 
භවිස්සාමා’’තිආහංසු.ත සබ්තබපි‘‘එවතම ’’න්තිසන්නිට්ඨානංකත්වා

‘‘සතචපි මයං රඤ්තඤො අනාතරොතචත්වා ආරාමං කාතරස්සාම, භික්ඛූ

වාතරස්සන්ති, ලඤ්ජංලභිත්වා අභිජ්ජනතකොනාමනත්ථි,  ස්මාරඤ්තඤො
ලඤ්ජං දත්වාආරාමට්ඨානං ණ්හිස්සාමා’’ති සම්මන්ත ත්වාඋපට්ඨාතක

යාචිත්වා රඤ්තඤො ස සහස්සං දත්වා ‘‘මහාරාජ, මයං තජ වනපිට්ඨියං

තිත්ථියාරාමං කරිස්සාම, සතච භික්ඛූ ‘කාතුං න දස්සාමා’ති තුම්හාකං

ආතරොතචන්ති, තනසං පටිවචනං න දා බ්බ’’න්ති ආහංසු. රාජා 
ලඤ්ජතලොතභන‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි. 

තිත්ථියා රාජානං සඞ් ණ්හිත්වා වඩ්ඪකං පක්තකොසාතපත්වා කම්මං

පට්ඨතපසුං, මහාසද්තදො අතහොසි. සත්ථා ‘‘තක පතනත , ආනන්ද, 

උච්චාසද්දමහාසද්දා’’තිපුච්ඡි. ‘‘අඤ්ඤතිත්ථියා, භන්ත , තජ වනපිට්ඨියං 

තිත්ථියාරාමංකාතරන්ති,  ත්තථතසොසද්තදො’’ති. ‘‘ආනන්ද, තන ංඨානං 

තිත්ථියාරාමස්ස අනුච්ඡවිකං, තිත්ථියා උච්චාසද්දකාමා, න සක්කා ත හි

සද්ධිං වසිතු’’න්තිවත්වාභික්ඛුසඞ්ඝංසන්නිපාත ත්වා‘‘ ච්ඡථ, භික්ඛතව, 
රඤ්තඤො ආචික්ඛිත්වා තිත්ථියාරාමකරණං නිවාතරථා’’ති ආහ.
භික්ඛුසඞ්තඝො  න්ත්වා රඤ්තඤොනිතවසනද්වාතර අට්ඨාසි. රාජා සඞ්ඝස්ස

ආ  භාවං සුත්වාපි ‘‘තිත්ථියාරාමං නිස්සාය ආ  ා භවිස්සන්තී’’ති
ලඤ්ජස්ස  හි ත් ා ‘‘රාජා ත තහ නත් ’’ති වදාතපසි. භික්ඛූ  න්ත්වා
සත්ථු ආතරොතචසුං. සත්ථා ‘‘ලඤ්ජං නිස්සාය එවං කතරොතී’’ති ද්තව
අග් සාවතකතපතසසි.රාජාත සම්පිආ  භාවංසුත්වා තථව වදාතපසි.

ත පි ආ න්ත්වා සත්ථු ආරාතචසුං. සත්ථා ‘‘න ඉදානි, සාරිපුත් , රාජා 

ත තහනිසීදිතුංලභිස්සති, බහිනික්ඛමිස්සතී’’තිපුනදිවතසපුබ්බණ්හසමයං 
නිවාතසත්වා පත් චීවරමාදාය පඤ්චහි භික්ඛුසත හි සද්ධිං රඤ්තඤො
නිතවසනද්වාරං අ මාසි. රාජා සුත්වා පාසාදා ඔ රිත්වා පත් ං  තහත්වා
සත්ථාරං පතවතසත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස යාගුඛජ්ජකං දත්වා
සත්ථාරං වන්දිත්වා එකමන් ං නිසීදි. සත්ථා රඤ්තඤො එකං

පරියායධම්මතදසනං ආරභන්ත ො ‘‘මහාරාජ, තපොරාණකරාජාතනො ලඤ්ජං
 තහත්වාසීලවන්ත අඤ්ඤමඤ්ඤංකලහංකාතරත්වාඅත් තනොරට්ඨස්ස 
අස්සාමිතනොහුත්වාමහාවිනාසංපාපුණිංසූ’’තිවත්වාත නයාචිත ොඅතී ං
ආහරි. 

අතීත  භරුරට්තඨ භරුරාජා නාම රජ්ජං කාතරසි.  දා තබොධිසත්ත ො
පඤ්චාභිඤ්තඤො අට්ඨසමාපත්තිලාභී  ණසත්ථා  ාපතසො හුත්වා 
හිමවන් පතදතස චිරං වසිත්වා තලොණම්බිලතසවනත්ථාය
පඤ්චස  ාපසපරිවුත ො හිමවන් ා ඔ රිත්වා අනුපුබ්තබන භරුන රං
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පත්වා  ත්ථ පිණ්ඩාය චරිත්වා න රා නික්ඛමිත්වා උත් රද්වාතර
සාඛාවිටපසම්පන්නස්ස වටරුක්ඛස්ස මූතලනිසීදිත්වා භත් කච්චං කත්වා
 ත්තථවරුක්ඛමූතලවාසංකප්තපසි.එවං ස්මිංඉසි තණ ත්ථවසන්ත  

අඩ්ඪමාසච්චතයන අඤ්තඤො  ණසත්ථා පඤ්චස පරිවාතරො ආ න්ත්වා
න තර භික්ඛාය චරිත්වා න රානික්ඛමිත්වා දක්ඛිණද්වාතර  ාදිසස්තසව
වටරුක්ඛස්සමූතලනිසීදිත්වා භත් කච්චංකත්වා ත්ථරුක්ඛමූතලවාසං
කප්තපසි. ඉති ත  ද්තවපි ඉසි ණා  ත්ථ යථාභිරන් ං විහරිත්වා
හිමවන් තමවඅ මංසු. 

ත සං   කාතලදක්ඛිණද්වාතරවටරුක්තඛො සුක්තඛො.පුනවාතරත සු
ආ ච්ඡන්ත සු දක්ඛිණද්වාතර වටරුක්ඛවාසිතනො පඨම රං ආ න්ත්වා
අත් තනො වටරුක්ඛස්ස සුක්ඛභාවං ඤත්වා භික්ඛාය චරිත්වා න රා
නික්ඛමිත්වා උත් රද්වාතර වටරුක්ඛමූලං  න්ත්වා භත් කච්චං කත්වා
 ත්ථ වාසං කප්තපසුං. ඉ තර පන ඉසතයො පච්ඡා ආ න්ත්වා න තර
භික්ඛාය චරිත්වා අත් තනො රුක්ඛමූලතමව  න්ත්වා භත් කච්චං කත්වා

වාසංකප්තපසුං. ත  ‘‘නතසො තුම්හාකංරුක්තඛො, අම්හාකංරුක්තඛො’’ති

රුක්ඛංනිස්සායඅඤ්ඤමඤ්ඤංකලහං කරිංසු, කලතහොමහාඅතහොසි.එතක
‘‘අම්හාකං පඨමං වසි ට්ඨානං තුම්තහ න ලභිස්සථා’’ති වදන්ති. එතක

‘‘මයංඉමස්මිංවාතරපඨම රංඉධා  ා, තුම්තහනලභිස්සථා’’තිවදන්ති. 

ඉති ත  ‘‘මයං සාමිතනො, මයං සාමිතනො’’ති කලහං කතරොන් ා
රුක්ඛමූලස්සත්ථාය රාජකුලං අ මංසු. රාජා පඨමං වුත්ථඉසි ණඤ්තඤව

සාමිකං අකාසි. ඉ තර ‘‘න දානි මයං ඉතමහි පරාජි ාති අත් ානං
වදාතපස්සාමා’’ති දිබ්බචක්ඛුනාඔතලොතකත්වා එකං චක්කවත්තිපරිතභො ං

රථපඤ්ජරං දිස්වාආහරිත්වා රඤ්තඤොලඤ්ජං දත්වා ‘‘මහාරාජ, අම්තහපි
සාමිතකකතරොහී’’තිආහංසු. 

රාජා ලඤ්ජං  තහත්වා ‘‘ද්තවපි  ණා වසන්තූ’’ති ද්තවපි සාමිතක 
අකාසි.ඉ තරඉසතයො ස්සරථපඤ්ජරස්සරථචක්කානිනීහරිත්වාලඤ්ජං

දත්වා ‘‘මහාරාජ, අම්තහතයව සාමිතක කතරොහී’’ති ආහංසු. රාජා  ථා
අකාසි. ඉසි ණා ‘‘අම්තහහි වත්ථුකාතම ච කතලසකාතම ච පහාය
පබ්බජිත හිරුක්ඛමූලස්සකාරණාකලහංකතරොන්ත හි ලඤ්ජංදදන්ත හි
අයුත් ං ක ’’න්ති විප්පටිසාරිතනො හුත්වා තවත න පලායිත්වා 
හිමවන් තමව අ මංසු. සකලභරුරට්ඨවාසිතනො තදව ා එකත ො හුත්වා
‘‘සීලවන්ත  කලහං කතරොන්ත න රඤ්ඤා අයුත් ං ක ’’න්ති
භරුරඤ්තඤො කුජ්ඣිත්වා තිතයොජනසතිකං භරුරට්ඨං සමුද්දං
උබ්බත්ත ත්වා අරට්ඨමකංසු. ඉති එකං භරුරාජානං නිස්සාය 
සකලරට්ඨවාසිතනොපිවිනාසංපත් ාති. 

සත්ථාඉමංඅතී ංආහරිත්වාඅභිසම්බුද්තධොහුත්වාඉමා ාථා අතවොච– 

125. 
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‘‘ඉසීනමන් රංකත්වා, භරුරාජාතිතමසු ං; 

උච්ඡින්තනොසහරට්තඨහි, සරාජාවිභවඞ් ත ො. 

126. 

‘‘ ස්මාහිඡන්දා මනං, නප්පසංසන්තිපණ්ඩි ා; 

අදුට්ඨචිත්ත ොභාතසයය, ගිරංසච්චුපසංහි ’’න්ති. 

 ත්ථ අන්තරං කත්වාති ඡන්දා තිවතසන විවරං කත්වා. භරුරාජාති

භරුරට්තඨ රාජා. ඉති යම සුතන්ති ඉති මයා පුබ්තබ එ ං සු ං. තස්මා හි ස 

ඡන්දා මනන්ති යස්මා හි ඡන්දා මනං  න්ත්වා භරුරාජා සහ රට්තඨන 

උච්ඡින්තනො,  ස්මාඡන්දා මනංපණ්ඩි ානප්පසංසන්ති. අදුට්ඨචිත්යතොති

කතලතසහි අදූසි චිත්ත ො හුත්වා. භායසෙය ගිරං සච්චුපසංහි සතන්ති
සභාවනිස්සි ං අත්ථනිස්සි ං කාරණනිස්සි තමව ගිරං භාතසයය. තය හි
 ත්ථ භරුරඤ්තඤො ලඤ්ජං  ණ්හන් ස්ස අයුත් ං එ න්ති

පටික්තකොසන් ා සච්චුපසංහි ං ගිරං භාසිංසු, ත සං ඨි ට්ඨානං
නාළිතකරදීතපඅජ්ජාපිදීපකසහස්සංපඤ්ඤායතීති. 

සත්ථාඉමංධම්මතදසනංආහරිත්වා‘‘මහාරාජ, ඡන්දවසිතකනනාමන 

භවි බ්බං, ද්තව පබ්බජි  තණ කලහං කාතරතුං න වට්ටතී’’ති වත්වා

ජා කංසතමොධාතනසි– ‘‘අහංත නසමතයනතජට්ඨකඉසිඅතහොසි’’න්ති, 

රාජා  ථා  ස්ස භත් කච්චං කත්වා   කාතල මනුස්තස තපතසත්වා

තිත්ථියාරාමංවිද්ධංසාතපසි, තිත්ථියාඅප්පතිට්ඨා අතහසුං. 

භරුජා කවණ්ණනා තියා. 

[214] 4. පුණ්ණනදීජා කවණ්ණනා 

පුණ්ණං නදින්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො පඤ්ඤාපාරමිං
ආරබ්භකතථසි.එකස්මිඤ්හිදිවතසධම්මසභායංභික්ඛූ  ථා  ස්සපඤ්ඤං

ආරබ්භ කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, සම්මාසම්බුද්තධො මහාපඤ්තඤො 
පුථුපඤ්තඤොහාසපඤ්තඤොජවනපඤ්තඤොතික්ඛපඤ්තඤො ම්භීරපඤ්තඤො
නිබ්තබධිකපඤ්තඤො උපායපඤ්ඤායසමන්නා ත ො’’ති.සත්ථාආ න්ත්වා

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහිකථාය සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය

නාමා’’තිවුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව, පුබ්තබපි ථා ත ොපඤ්ඤවා
උපායකුසතලොතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
පුතරොහි කුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො  ක්කසිලායං සබ්බසිප්පානි 

උග් ණ්හිත්වාපිතුඅච්චතයනපුතරොහි ට්ඨානංලභිත්වාබාරාණසිරඤ්තඤො 
අත්ථධම්මානුසාසතකො අතහොසි. අපරභාත  රාජා පරිතභදකානං කථං 
 තහත්වාතබොධිසත් ස්සකුද්තධො‘‘මාමමසන්තිතකවසී’’තිතබොධිසත් ං
බාරාණසිත ො පබ්බාතජසි. තබොධිසත්ත ො පුත් දාරං  තහත්වා එකස්මිං
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කාසික ාමතක වාසං කප්තපසි. අපරභාත  රාජා  ස්ස ගුණං සරිත්වා

‘‘මය්හං කඤ්චි තපතසත්වා ආචරියං පක්තකොසිතුං න යුත් ං, එකං පන
 ාථං බන්ධිත්වා පණ්ණං ලිඛිත්වා කාකමංසං පචාතපත්වා පණ්ණඤ්ච
මංසඤ්ච තස වත්තථන පලිතවතඨත්වා රාජමුද්දිකාය ලඤ්තඡත්වා

තපතසස්සාමි. යදි පණ්ඩිත ො භවිස්සති, පණ්ණංවාතචත්වාකාකමංසභාවං

ඤත්වා ආ මිස්සති, තනො තච, නා මිස්සතී’’ති ‘‘පුණ්ණං නදි’’න්ති ඉමං
 ාථංපණ්තණලිඛි– 

127. 

‘‘පුණ්ණංනදිංතයනචතපයයමාහු, ජා ංයවංතයනචගුය්හමාහු; 

දූරං   ං තයන ච අව්හයන්ති, තසො  යා ත ො හන්ද ච භුඤ්ජ 

බ්රාහ්මණා’’ති. 

 ත්ථ පුණ්ණංනදිංයෙනෙයපෙයමාහූති කාකතපයයානදීහිවදන් ා

තයනපුණ්ණංනදිංකාකතපයයමාහු, නහිඅපුණ්ණානදී ‘‘කාකතපයයා’’ති
වුච්චති. යදාපි නදීතීතර ඨත්වා ගීවං පසාතරත්වා කාතකන පාතුං සක්කා

තහොති,  දානං‘‘කාකතපයයා’’තිවදන්ති. ජාතංෙවංයෙනෙ ගුය්හමාහූති 

ෙවන්ති තදසනාසීසමත් ං, ඉධ පන සබ්බම්පි ජා ං උග්  ං
සම්පන්න රුණසස්සං අධිප්තප ං.  ඤ්හි යදා අන්ත ො පවිට්ඨකාකං

පටිච්ඡාතදතුං සක්තකොති,  දා ගුය්හතීති ගුය්හං. කං ගුය්හති? කාකං. ඉති
කාකස්ස ගුය්හං කාකගුය්හන්ති  ං වදමානා කාතකන ගුය්හවචනස්ස

කාරණභූත න ‘‘ගුය්හ’’න්තිවදන්ති.ත නවුත් ං‘‘තයනචගුය්හමාහූ’’ති. 

දූරං  තං යෙන ෙ අව්හෙන්තීති දූරං   ං විප්පවුත්ථං පියපුග් ලං යං

ආ න්ත්වානිසින්නංදිස්වාසතචඉත්ථන්නාතමොආ ච්ඡති, වස්සකාකාති

වා වස්සන් ඤ්තඤව වා සුත්වා ‘‘යථා කාතකො වස්සති, ඉත්ථන්නාතමො

ආ මිස්සතී’’ති එවං වදන් ා තයන ච අව්හයන්ති කතථන්ති මන්ත න්ති, 

උදාහරන්තීතිඅත්තථො. යසොතයා යතොතිතසොත ආනීත ො. හන්දෙභුඤ්ජ, 

බ්රාහ්මණාති  ණ්හ, බ්රාහ්මණ, භුඤ්ජස්සු නං, ඛාද ඉදං කාකමංසන්ති 
අත්තථො. 

ඉති රාජා ඉමං  ාථං පණ්තණලිඛිත්වා තබොධිසත් ස්ස තපතසසි. තසො
පණ්ණංවාතචත්වා‘‘රාජාමංදට්ඨකාතමො’’තිඤත්වාදුතියං  ාථමාහ– 

128. 

‘‘යත ො මංසරතීරාජා, වායසම්පිපතහ තව; 

හංසාතකොඤ්චාමයූරාච, අසතීතයවපාපියා’’ති. 

 ත්ථ ෙයතො මං සරතී රාජා, වාෙසම්පි පයහතයවති යදා රාජා

වායසමංසංලභිත්වා ම්පිපතහතුංමං සරති. හංසා යකොඤ්ො මයූරා ොති

යදා පනස්ස එත  හංසාදතයො උපනී ා භවිස්සන්ති, එකානි හංසමංසාදීනි
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පටුන 

ලච්ඡති,  දා මං කස්මා න සරිස්සතීති අත්තථො? අට්ඨකථායං පන

‘‘හංසතකොඤ්චමයූරාන’’න්ති පාතඨො. තසො සුන්දර රා, ඉතමසං හංසාදීනං

මංසංලභිත්වාකස්මාමංනසරිස්සති, සරිස්සතිතයවාතිඅත්තථො. අසතීයෙව

පාපිොති යං වා  ං වා ලභිත්වා සරණං නාම සුන්දරං, තලොකස්මිං පන

අසතිතයව පාපියා, අසතිකරණංතයව හීනං ලාමකං,  ඤ්ච අම්හාකං

රඤ්තඤො නත්ථි. සරති මං රාජා, ආ මනං තම පච්චාසීසති,  ස්මා

 මිස්සාමීතියානං තයොජාතපත්වා  න්ත්වා රාජානංපස්සි, රාජාතුස්සිත්වා
පුතරොහි ට්ඨාතනතයවපතිට්ඨාතපසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

රාජා ආනන්තදොඅතහොසි, පුතරොහිත ොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

පුණ්ණනදීජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[215] 5. කච්ඡපජා කවණ්ණනා 

අවධීවතඅත්තානන්තිඉදංසත්ථාතජ වතන විහරන්ත ොතකොකාලිකං

ආරබ්භකතථසි.වත්ථු මහාතක්කාරිජාතයක (ජා.1.13.104ආදතයො)ආවි-

භවිස්සති. දාපනසත්ථා ‘‘න, භික්ඛතව, තකොකාලිතකොඉදාතනව වාචාය

හත ො, පුබ්තබපිවාචායහත ොතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
අමච්චකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො  ස්ස අත්ථධම්මානුසාසතකො

අතහොසි. තසො පන රාජා බහුභාණී අතහොසි,  ස්මිංකතථන්ත  අඤ්තඤසං 
වචනස්ස ඔකාතසො නාම නත්ථි. තබොධිසත්ත ො  ස්ස  ං බහුභාණි ං
වාතරතුකාතමො එකං උපායං උපධාතරන්ත ො විචරති.  ස්මිඤ්ච කාතල

හිමවන් පතදතස එකස්මිං සතර කච්ඡතපො වසති, ද්තව හංසතපො කා
ත ොචරාය චරන් ා ත න සද්ධිං විස්සාසං අකංසු. ත  දළ්හවිස්සාසිකා

හුත්වා එකදිවසං කච්ඡපං ආහංසු – ‘‘සම්ම කච්ඡප, අම්හාකං හිමවන්ත 

චිත් කූටපබ්බ  තල කඤ්චනගුහායං වසනට්ඨානං රමණීතයො පතදතසො, 

 ච්ඡසි අම්හාකංසද්ධි’’න්ති.‘‘අහංකන්තිකත්වා මිස්සාමී’’ති? ‘‘මයං ං

 තහත්වා  මිස්සාම, සතචත්වංමුඛංරක්ඛිතුංසක්ඛිස්සසි, කස්සචිකඤ්චි

න කතථස්සසී’’ති. ‘‘රක්ඛිස්සාමි, සාමි,  තහත්වා මං  ච්ඡථා’’ති. ත 
‘‘සාධූ’’ති වත්වාඑකංදණ්ඩකංකච්ඡතපනඩංසාතපත්වාසයං  ස්සඋතභො
තකොටිතයො ඩංසිත්වා ආකාසං පක්ඛන්දිංසු.  ං  ථා හංතසහි නීයමානං
 ාමදාරකාදිස්වා‘‘ද්තව හංසාකච්ඡපංදණ්ඩතකනහරන්තී’’තිආහංසු. 

කච්ඡතපො ‘‘යදි මං සහායකා තනන්ති, තුම්හාකං එත්ථ කං 
දුට්ඨතචටකා’’ති වත්තුකාතමො හංසානං සීඝතව  ාය බාරාණසින තර
රාජනිතවසනස්ස උපරිභා ං සම්පත් කාතල දට්ඨට්ඨානත ො දණ්ඩකං

විස්සජ්තජත්වා ආකාසඞ් තණ පතිත්වා ද්තවභාත ො අතහොසි, ‘‘කච්ඡතපො
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ආකාසත ො පතිත්වා ද්තවධා භින්තනො’’ති එකතකොලාහලං අතහොසි. රාජා
තබොධිසත් ංආදායඅමච්ච ණපරිවුත ො ංඨානං න්ත්වාකච්ඡපංදිස්වා 

තබොධිසත් ං පුච්ඡි – ‘‘පණ්ඩි , කන්ති කත්වා එස පතිත ො’’ති? 

තබොධිසත්ත ො ‘‘චිරපටිකඞ්තඛොහං රාජානං ඔවදිතුකාතමො උපායං

උපධාතරන්ත ොචරාමි, ඉමිනාකච්ඡතපන හංතසහිසද්ධිංවිස්සාතසොකත ො

භවිස්සති, ත හි ඉමං ‘හිමවන් ං තනස්ස්සාමා’ති දණ්ඩකං ඩංසාතපත්වා

ආකාසං පක්ඛන්ත හි භවි බ්බං, අථ ඉමිනා කස්සචි වචනං සුත්වා 

අරක්ඛි මුඛ ායකඤ්චිවත්තුකාතමනදණ්ඩකාවිස්සට්තඨොභවිස්සති, එවං 
ආකාසත ොපතිත්වාජීවි ක්ඛයංපත්ත තනවභවි බ්බ’’න්ති චින්ත ත්වා

‘‘ආම මහාරාජ, අතිමුඛරා නාම අපරියන් වචනා එවරූපං දුක්ඛං 
පාපුණන්තිතයවා’’තිවත්වාඉමා ාථාඅතවොච– 

129. 

‘‘අවධීව අත් ානං, කච්ඡතපොබයාහරංගිරං; 

සුග් හී ස්මිංකට්ඨස්මිං, වාචායසකයාවධි. 

130. 

‘‘එ ම්පි දිස්වානරවීරියතසට්ඨ, වාචං පමුඤ්තචකුසලංනාතිතවලං; 

පස්සසිබහුභාතණන, කච්ඡපංබයසනං  ’’න්ති. 

 ත්ථ අවධී වතාති ඝාත සි ව . බයාහරන්ති බයාහරන්ත ො. 

සුග් හීතස්මිං කට්ඨස්මින්ති මුතඛන සුට්ඨ ඩංසිත්වා  හිත  දණ්ඩතක. 

වාොෙ සකිොවධීති අතිමුඛර ාය අකාතල වාචං නිච්ඡාතරන්ත ො 
දට්ඨට්ඨානං විස්සජ්තජත්වා  ාය සකාය වාචාය අත් ානං අවධි ඝාත සි.

එවතමස ජීවි ක්ඛයං පත්ත ො, න අඤ්ඤථාති. එතම්පි දිස්වාති එ ම්පි

කාරණං දිස්වා. නරවීරිෙයසට්ඨාති නතරසු වීරිතයන තසට්ඨ උත් මවීරිය

රාජවර. වාෙං පමුඤ්යෙ කුස ං නාතියව න්ති සච්චාදිපටිසංයුත් ං

කුසලතමව පණ්ඩිත ො පුරිතසො මුඤ්තචයය නිච්ඡාතරයය,  ම්පි හි ං

කාලයුත් ං, නඅතිතවලං, අතික්කන් කාලංඅපරියන් වාචං නභාතසයය. 

පස්සසීති නනු පච්චක්ඛත ො පස්සසි. බහුභායණනාති බහුභණතනන. 

කච්ඡපංබයසනං  තන්තිඑ ංකච්ඡපංජීවි ක්ඛයංපත් න්ති. 

රාජා ‘‘මං සන්ධාය භාසතී’’ති ඤත්වා ‘‘අම්තහ සන්ධාය කතථසි, 

පණ්ඩි ා’’තිආහ.තබොධිසත්ත ො ‘‘මහාරාජ, ත්වංවාතහොහි අඤ්තඤොවා, 
තයොතකොචිපමාණාතික්කන් ංභාසන්ත ොඑවරූපංබයසනංපාපුණාතී’’ති
පාකටං කත්වාකතථසි.රාජා ත ොපට්ඨායවිරමිත්වාමන්දභාණීඅතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

කච්ඡතපොතකොකාලිතකොඅතහොසි, ද්තවහංසතපො කාද්තවමහාතථරා, රාජා 

ආනන්තදො, අමච්චපණ්ඩිත ොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකායෙ ජාතක-අට්ඨකථා දුකනිපායතො 

 135 

පටුන 

කච්ඡපජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[216] 6. මච්ඡජා කවණ්ණනා 

න මාෙමග්ගි තපතීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
පුරාණදුතියිකාපතලොභනං ආරබ්භ කතථසි.  ඤ්හි භික්ඛුං සත්ථා ‘‘සච්චං

කර ත්වං, භික්ඛු, උක්කණ්ඨිත ොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘සච්චං, භන්ත ’’ති වුත්ත 
‘‘තකන උක්කණ්ඨාපිත ොසී’’ති පුට්තඨො ‘‘පුරාණදුතියිකායා’’ති ආහ. අථ

නං සත්ථා ‘‘අයං ත  භික්ඛු ඉත්  අනත්ථකාරිකා, පුබ්තබපි ත්වං එ ං
නිස්සාය සූතලන විජ්ඣිත්වා අඞ් ාතරසු පචිත්වා ඛාදි බ්බ ං පත්ත ො
පණ්ඩිත නිස්සායජීවි ං අලත්ථා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
 ස්ස පුතරොහිත ො අතහොසි. අතථකදිවසං තකවට්ටා ජාතල ලග් ං මච්ඡං
උද්ධරිත්වා උණ්හවාලුකාපිට්තඨ ඨතපත්වා ‘‘අඞ් ාතරසු නං පචිත්වා
ඛාදිස්සාමා’’ති සූලං  ච්ඡිංසු. මච්තඡො මච්ඡිං ආරබ්භ පරිතදවමාතනො ඉමා
 ාථාඅතවොච– 

131. 

‘‘නමායමග්ගි පති, නසූතලොසාධු ච්ඡිත ො; 

යඤ්චමංමඤ්ඤත මච්ඡී, අඤ්ඤංතසොරතියා ත ො. 

132. 

‘‘තසොමංදහතිරා ග්ගි, චිත් ංචූප තපතිමං; 

ජාලිතනොමුඤ්චථායිරාමං, නකාතමහඤ්ඤත ක්වචී’’ති. 

 ත්ථ නමාෙමග්ගි තපතීතිනමංඅයංඅග්ගි පති, න ාපංජතනති, න

තසොචයතීතිඅත්තථො. නසූය ොතිඅයංසූතලොපිසාධු ච්ඡිත ොමංන පති, න

තම තසොකං උප්පාතදති. ෙඤ්ෙ මං මඤ්ඤයතති යං පන මං මච්ඡී එවං 

මඤ්ඤති‘‘අඤ්ඤංමච්ඡිංතසොපඤ්චකාමගුණරතියා ත ො’’ති,  තදව මං

 පති තසොචයති. යසො මං දහතීති තයො පතනස රා ග්ගි, තසො මං දහති

ඣාතපති. චිත්තංචූපතයපතිමන්ති රා සම්පයුත් කංමමචිත් තමවචමං

උප ාතපති කලතමති විතහතඨති. ජාලියනොති තකවට්තට ආලපති. ත  හි

ජාලස්සඅත්ථි ාය‘‘ජාලිතනො’’ති වුච්චන්ති. මුඤ්ෙථායිරාමන්තිමුඤ්චථමං

සාමිතනොති යාචති. න කායම හඤ්ඤයත ක්වචීති කාතම පතිට්ඨිත ො
කාතමන නීයමාතනොසත්ත ොනක්වචිහඤ්ඤති.නහි ංතුම්හාදිසාහනිතුං

අනුච්ඡවිකාති පරිතදවති. අථ වා කායමති තහතුවචතන භුම්මං, කාමතහතු
මච්ඡිං අනුබන්ධමාතනොනාමනක්වචිතුම්හාදිතසහිහඤ්ඤතීතිපරිතදවති.
 ස්මිංඛතණ තබොධිසත්ත ොනදීතීරං ත ො ස්සමච්ඡස්සපරිතදවි සද්දං
සුත්වා තකවට්තට උපසඞ්කමිත්වා ංමච්ඡංතමොතචසි. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන උක්කණ්ඨි භික්ඛු තසො ාපත්තිඵතල

පතිට්ඨහි. ‘‘ දා මච්ඡී පුරාණදුතියිකා අතහොසි, මච්තඡො උක්කණ්ඨි භික්ඛු, 
පුතරොහිත ොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

මච්ඡජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[217] 7. තසග්ගුජා කවණ්ණනා 

සබ්යබො ය ොයකොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං
පණ්ණිකඋපාසකං ආරබ්භ කතථසි. වත්ථු එකකනිපාත  විත්ථාරි තමව.

ඉධාපි සත්ථා  ං ‘‘කං, උපාසක, චිරස්සං ආ ත ොසී’’ති පුච්ඡි.

පණ්ණිකඋපාසතකො ‘‘ධී ා තම, භන්ත , නිච්චං පහංසි මුඛී,  මහං

වීමංසිත්වාඑකස්සකුලදාරකස්සඅදාසිං,  ත්ථ ඉතිකත් බ්බ ායතුම්හාකං

දස්සනායආ න්තුං ඔකාසං න ලභි’’න්තිආහ. අථ නං සත්ථා ‘‘න තඛො, 

උපාසක, ඉදාතනතවසාසීලවතී, පුබ්තබපිසීලවතී, ත්වඤ්චනඉදාතනතව ං

වීමංසසි, පුබ්තබපිවීමංසිතයවා’’තිවත්වාත නයාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
රුක්ඛතදව ා අතහොසි.  දා අයතමව පණ්ණිකඋපාසතකො ‘‘ධී රං 
වීමංසිස්සාමී’’තිඅරඤ්ඤංතනත්වාකතලසවතසනඉච්ඡන්ත ො විය හත්තථ
 ණ්හි.අථනංපරිතදවමානංපඨම ාථායඅජ්ඣභාසි– 

133. 

‘‘සබ්තබො තලොතකො අත් මතනො අතහොසි, අතකොවිදා  ාමධම්මස්ස

තසග්ගු; 

තකොමාරි තකො නාම  වජ්ජ ධම්තමො, යං ත්වං  හි ා පවතන 
පතරොදසී’’ති. 

 ත්ථ සබ්යබො ය ොයකො අත්තමයනො අයහොසීති, අම්ම, සකතලොපි

සත් තලොතකො එතිස්සා කාමතසවනාය අත් මතනො ජාත ො. අයකොවිදා

 ාම ම්මස්ස යසග්ගූති යසග්ගූති  ස්සා නාමං. ත න ත්වං පන, අම්ම, 

තසග්ගු අතකොවිදා  ාමධම්මස්ස, ඉමස්මිං  ාමධම්තම වසලධම්තම

අකුසලාසීති වුත් ං තහොති. යකොමාරි යකො නාම තවජ්ජ  ම්යමොති, අම්ම, 

කුමාරිතකොනාතමස වඅජ්ජසභාතවො. ෙංත්වං හි සතාපවයනපයරොදසීති
ත්වං මයා ඉමස්මිං පවතන සන්ථවවතසන හත්තථ  හි ා පතරොදසි න

සම්පටිච්ඡසි, තකොඑස වසභාතවො, කං කුමාරිකාතයවත්වන්තිපුච්ඡති. 

 ං සුත්වා කුමාරිකා ‘‘ආම,  ා , කුමාරිකාතයවාහං, නාහං 
තමථුනධම්මංනාමජානාමී’’තිවත්වාපරිතදවමානාදුතියං ාථමාහ– 

134. 
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‘‘තයො දුක්ඛඵුට්ඨාය භතවයය  ාණං, තසො තම පි ා දුබ්භි වතන 

කතරොති; 

සා කස්ස කන්දාමි වනස්ස මජ්තඣ, තයො  ායි ා තසො සහසං 
කතරොතී’’ති. 

සා තහට්ඨා කථි ාතයව. ඉති තසො පණ්ණිතකො  දා ධී රං වීමංසිත්වා 
ත හංතනත්වාකුලදාරකස්සදත්වායථාකම්මං ත ො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන පණ්ණිකඋපාසතකො තසො ාපත්තිඵතල

පතිට්ඨහි. ‘‘ දාධී ා ධී ාතයව, පි ාපි ාතයවඅතහොසි,  ස්සකාරණස්ස
පච්චක්ඛකාරිකාරුක්ඛතදව ාපනඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

තසග්ගුජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[218] 8. කූටවාණිජජා කවණ්ණනා 

සඨස්ස සායඨෙයමිදන්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං
කූටවාණිජං ආරබ්භ කතථසි. සාවත්ථිවාසිතනො හි කූටවාණිතජො ච 
පණ්ඩි වාණිතජො ච ද්තව වාණිජා මිත්තිකා හුත්වා පඤ්ච සකටස ානි
භණ්ඩස්ස පූරාතපත්වාපුබ්බන් ත ොඅපරන් ංවිචරමානාතවොහාරංකත්වා
බහුං ලාභං ලභිත්වා සාවත්ථිං පච්චා මිංසු. පණ්ඩි වාණිතජො කූටවාණිජං

ආහ – ‘‘සම්ම, භණ්ඩං භාතජමා’’ති. කූටවාණිතජො ‘‘අයං දීඝරත් ං
දුක්ඛතසයයාය දුබ්තභොජතනන කලන්ත ො අත් තනො ඝතර නානග් රසං

භත් ංභුඤ්ජිත්වාඅජීරතකනමරිස්සති, අථසබ්බම්තප ංභණ්ඩං මය්හතමව

භවිස්සතී’’ති චින්ත ත්වා ‘‘නක්ඛත් ං න මනාපං, දිවතසො න මනාතපො, 

ස්තව ජානිස්සාමි, පුනදිවතස ජානිස්සාමී’’ති කාලං තඛතපති. අථ නං 
පණ්ඩි වාණිතජො නිප්පීතළත්වා භාජාතපත්වා  න්ධමාලං ආදාය සත්ථු
සන්තිකං  න්ත්වාසත්ථාරංපූතජත්වා වන්දිත්වාඑකමන් ංනිසීදි.සත්ථා

‘‘කදා ආ ත ොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අඩ්ඪමාසමත්ත ො තම, භන්ත , 

ආ  ස්සා’’ති වත්වා ‘‘අථ කස්මා එවං පපඤ්චං කත්වා බුද්ධුපට්ඨානං

ආ ත ොසී’’තිපුට්තඨො ංපවත්තිං ආතරොතචසි.සත්ථා‘‘නතඛො, උපාසක, 

ඉදාතනව, පුබ්තබතපසකූටවාණිතජොතයවා’’තිවත්වාත න යාචිත ොඅතී ං
ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
අමච්චකුතලනිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො  ස්ස විනිච්ඡයාමච්තචො අතහොසි.
 දා  ාමවාසී ච න රවාසී ච ද්තව වාණිජා මිත් ා අතහසුං.  ාමවාසී
න රවාසිස්ස සන්තිතක පඤ්ච ඵාලස ානි ඨතපසි. තසො ත  ඵාතල
වික්කණිත්වාමූලං තහත්වාඵාලානංඨපි ට්ඨාතන මූසිකවච්චංආකරිත්වා
ඨතපසි. අපරභාත   ාමවාසී ආ න්ත්වා ‘‘ඵාතල තම තදහී’’ති ආහ. 
කූටවාණිතජො‘‘ඵාලාත මූසිකාහිඛාදි ා’’තිමූසිකවච්චංදස්තසසි.ඉ තරො
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පටුන 

‘‘ඛාදි ාව තහොන්තු, මූසිකාහිඛාදිත කංසක්කාකාතු’’න්තින්හානත්ථාය
 ස්ස පුත් ං ආදාය  ච්ඡන්ත ො එකස්ස සහායකස්ස ත තහ ‘‘ඉමස්ස
කත්ථචි  න්තුං මා අදත්ථා’’ති වත්වා අන්ත ො බ්තභ නිසීදාතපත්වා සයං
න්හායිත්වා කූටවාණිජස්ස ත හං අ මාසි. තසො ‘‘පුත්ත ො තම කහ’’න්ති

ආහ.‘‘සම්ම,  වපුත් ංතීතරඨතපත්වාමම උදතකනිමුග් කාතලඑතකො
කුලතලො ආ න්ත්වා  ව පුත් ං නඛපඤ්ජතරන  තහත්වා ආකාසං 

පක්ඛන්ත ො, අහං පාණිං පහරිත්වා විරවිත්වා වායමන්ත ොපි තමොතචතුං

නාසක්ඛි’’න්ති. ‘‘ත්වං මුසා භණසි, කුලලා දාරතක  තහත්වා  න්තුං

සමත්ථා නාම නත් ’’ති. ‘‘සම්ම, තහොතු, අයුත්ත පි තහොන්ත  අහං කං

කතරොමි, කුලතලතනව ත  පුත්ත ො නීත ො’’ති. තසො  ං සන් ජ්තජත්වා

‘‘අතර දුට්ඨතචොර මනුස්සමාරක, ඉදානි  ං විනිච්ඡයං  න්ත්වා
කඩ්ඪාතපස්සාමී’’ති නික්ඛමි. තසො ‘‘මම රුච්චනකතමව කතරොසී’’ති 

ත තනවසද්ධිංවිනිච්ඡයට්ඨානංඅ මාසි. 

කූටවාණිතජො තබොධිසත් ං ආහ – ‘‘අයං, සාමි, මම පුත් ං  තහත්වා 

න්හායිතුං ත ො, ‘කහංතමපුත්ත ො’තිවුත්ත  ‘කුලතලනහතටො’තිආහ, 
විනිච්ඡිනථ තමඅඩ්ඩ’’න්ති.තබොධිසත්ත ො‘‘සච්චංභතණ’’තිඉ රංපුච්ඡි.

තසො ආහ – ‘‘ආම, සාමි, අහං  ං ආදාය  ත ො, තසතනන පහටභාතවො

සච්චතමව, සාමී’’ති. ‘‘කං පන තලොතකකුලලානාම දාරතකහරන්තී’’ති? 

‘‘සාමි, අහම්පි තුම්තහ පුච්ඡාමි – ‘‘කුලලා දාරතක  තහත්වා ආකාතස

 න්තුං න සක්තකොන්ති, මූසිකා පන අයඵාතල ඛාදන්තී’’ති. ‘‘ඉදං කං

නාමා’’ති? ‘‘සාමි, මයා එ ස්ස ඝතර පඤ්ච ඵාලස ානි ඨපි ානි, ස්වායං
‘ඵාලා ත  මූසිකාහි ඛාදි ා’ති වත්වා ‘ඉදං ත  ඵාතල ඛාදි මූසිකානං

වච්ච’න්තිවච්චං දස්තසති, සාමි, මූසිකාතචඵාතලඛාදන්ති, කුලලාපිදාරතක

හරිස්සන්ති.සතචන ඛාදන්ති, තසනාපි ංනහරිස්සන්ති.එතසොපන‘ඵාලා

ත මූසිකාහිඛාදි ා’තිවදති, ත සංඛාදි භාවංවාඅඛාදි භාවංවාජානාථ, 
අඩ්ඩං තම විනිච්ඡිනථා’’ති. තබොධිසත්ත ො ‘‘සඨස්ස පටිසාතඨයයං කත්වා
ජිනිස්සාමීතිඉමිනා චින්ති ංභවිස්සතී’’තිඤත්වා‘‘සුට්ඨත චින්ති ’’න්ති

වත්වාඉමා ාථාඅතවොච – 

135. 

‘‘සඨස්සසාතඨයයමිංදසුචින්ති ං, පච්තචොඩ්ඩි ංපටිකූටස්ස කූටං; 

ඵාලංතචඛාතදයුංමූසිකා, කස්මාකුමාරංකුලලාන හතරයුං. 

136. 

‘‘කූටස්සහිසන්තිකූටකූටා, භවතිචාපිනිකතිතනොනික යා; 

තදහි පුත් නට්ඨ ඵාලනට්ඨස්ස ඵාලං, මා ත  පුත් මහාසි 
ඵාලනට්තඨො’’ති. 
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පටුන 

 ත්ථ සඨස්සාති සඨභාතවන තකරාටිතකන ‘‘එකං උපායං කත්වා

පරසන් කං ඛාදිතුං වට්ටතී’’ති සඨස්ස. සායඨෙයමිදං සුචින්තිතන්ති ඉදං

පටිසාතඨයයං චින්ත න්ත න  යා සුට්ඨ චින්ති ං. පච්යෙොඩ්ඩිතං

පටිකූටස්සකූටන්තිකූටස්සපුග් ලස්ස යා පටිකූටංසුට්ඨපච්තචොඩ්ඩි ං, 

පටිභා ං කත්වා ඔඩ්ඩි සදිසතමව ක න්ති අත්තථො. ඵා ං යෙ ොයදෙයං

මූසිකාතියදිමූසිකාඵාලංඛාතදයුං. කස්මාකුමාරංකු  ානහයරෙයන්ති
මූසිකාසුඵාතල ඛාදන්තීසුකුලලාකංකාරණාකුමාරංතනොහතරයුං. 

කූටස්ස හි ස සන්ති කූටකූටාති ත්වං ‘‘අහතමව මූසිකාහි ඵාතල

ඛාදාපි පුරිතසො කූතටො’’ති මඤ්ඤසි,  ාදිසස්ස පන කූටස්ස ඉමස්මිං

තලොතක බහූ කූටා සන්ති, කූටස්ස කූටාති කූටපටිකූටානං එ ං නාමං, 

කූටස්ස පටිකූටා නාම සන්තීති වුත් ං තහොති. භවති ොපි නිකතියනො

නිකතයාති නිකතිතනොතනකතිකස්සවඤ්චනකපුග් ලස්සනික යාඅපතරො

නිකතිකාරතකො වඤ්චනකපුරිතසො භවතිතයව. යදහි ස පුත්තනට්ඨ

ඵා නට්ඨස්ස ඵා න්ති අම්තභො නට්ඨපුත්  පුරිස, එ ස්ස නට්ඨඵාලස්ස

ඵාලංතදහි. මායත පුත්තමහාසිඵා නට්යඨොතිසතචහිස්සඵාලංනදස්සසි, 

පුත් ංත හරිස්සති,  ංත එසමාහරතු, ඵාලමස්සතදහීති.‘‘තදමි, සාමි, 

සතච තම පුත් ං තදතී’’ති. ‘‘තදමි, සාමි, සතච තම ඵාතල තදතී’’ති. එවං 

නට්ඨපුත්ත ො පුත් ං, නට්ඨඵාතලොචඵාලංපටිලභිත්වාඋතභොපියථාකම්මං
  ා. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

කූටවාණිතජො ඉදානි කූටවාණිතජොව, පණ්ඩි වාණිතජො

පණ්ඩි වාණිතජොතයව, විනිච්ඡයාමච්තචොපන අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

කූටවාණිජජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[219] 9.  රහි ජා කවණ්ණනා 

හි සරඤ්ඤංයමසුවණ්ණංයමතිඉදංසත්ථා තජ වතනවිහරන්ත ොඑකං
අනභිරතියාඋක්කණ්ඨි භික්ඛුංආරබ්භකතථසි.එ ස්සහි පච්තචකං හි ං

ආරම්මණං නාම නත්ථි, අනභිරතිවාසං වසන් ං පන  ං සත්ථු සන්තිකං 

ආතනසුං. තසො සත්ථාරා ‘‘සච්චං කර ත්වං, භික්ඛු, උක්කණ්ඨිත ොසී’’ති

පුට්තඨො ‘‘සච්ච’’න්තිවත්වා‘‘කංකාරණා’’තිවුත්ත ‘‘කතලසවතසනා’’ති

ආහ.අථනංසත්ථා ‘‘අයං, භික්ඛු, කතලතසොනාමපුබ්තබතිරච්ඡාතනහිපි

 රහිත ො, ත්වං එවරූතප සාසතන පබ්බජිත ො කස්මා තිරච්ඡාතනහිපි
 රහි කතලසවතසනඋක්කණ්ඨිත ො’’තිවත්වාඅතී ං ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
හිමවන් පතදතස වානරතයොනියං නිබ්බත්ති.  තමනං එතකො වනචරතකො
 තහත්වා ආතනත්වා රඤ්තඤො අදාසි. තසො චිරං රාජත තහ වසමාතනො
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පටුන 

වත් සම්පන්තනො අතහොසි, මනුස්සතලොතකවත් මානංකරියංතයභුතයයන
අඤ්ඤාසි. රාජා  ස්ස වත්ත  පසීදිත්වා වනචරකං පක්තකොසාතපත්වා

‘‘ඉමං වානරං  හි ට්ඨාතනතයව විස්සජ්තජහී’’ති ආණාතපසි, තසො  ථා
අකාසි. වානර තණො තබොධිසත් ස්ස ආ  භාවං ඤත්වා  ස්ස
දස්සනත්ථාය මහන්ත  පාසාණපිට්තඨ සන්නිපතිත්වා තබොධිසත්ත න

සද්ධිං සම්තමොදනීයං කථං කත්වා ‘‘සම්ම, කහං එත් කං කාලං
වුත්තථොසී’’ති ආහ. ‘‘බාරාණසියං රාජනිතවසතන’’ති. ‘‘අථ කථං

මුත්ත ොසී’’ති? ‘‘රාජාමංතකළිමක්කටංකත්වාමමවත්ත  පසන්තනොමං
විස්සජ්තජසී’’ති. 

අථ නං ත  වානරා ‘‘මනුස්සතලොතක වත් මානකරියං නාම තුම්තහ 

ජානිස්සථ, අම්හාකම්පි  ාව කතථථ, තසොතුකාමම්හා’’තිආහංසු. ‘‘මා මං
මනුස්සානං කරියං පුච්ඡථා’’ති. ‘‘කතථථ තසොතුකාමම්හා’’ති.

තබොධිසත්ත ොපි ‘‘මනුස්සානාම ඛත්තියාපි බ්රාහ්මණාපි ‘මය්හං මය්හ’න්ති

වදන්ති, හුත්වා අභාවට්තඨන අනිච්ච ං න ජානන්ති, සුණාථ දානි ත සං
අන්ධබාලානංකාරණ’’න්තිවත්වා ඉමා ාථාඅතවොච– 

137. 

‘‘හිරඤ්ඤංතමසුවණ්ණංතම, එසාරත්තිංදිවාකථා; 

දුම්තමධානංමනුස්සානං, අරියධම්මංඅපස්ස ං. 

138. 

‘‘ද්තවද්තව හප තයොත තහ, එතකො ත්ථඅමස්සුතකො; 

ලම්බත්ථතනොතවණිකත ො, අතථොඅඞ්ක කණ්ණතකො; 

කීත ොධතනනබහුනා, තසො ංවිතුදත ජන’’න්ති. 

 ත්ථ හි සරඤ්ඤං යම සුවණ්ණං යමති තදසනාසීසමත් තම ං, ඉමිනා

පන පදද්වතයන දසවිධම්පි ර නං සබ්බං, පුබ්බණ්ණාපරණ්ණං 
තඛත් වත්ථුංද්විපදචතුප්පදඤ්චසබ්බංදස්තසන්ත ො‘‘ඉදංතමඉදංතම’’ති

ආහ. එසාරත්තිංදිවාකථාතිඑසාමනුස්සානංරත්තිඤ්චදිවාච නිච්චකාලං
කථා. අඤ්ඤං පන ත  ‘‘පඤ්චක්ඛන්ධා අනිච්චා’’ති වා ‘‘හුත්වා න 

භවන්තී’’ති වා න ජානන්ති, එවතමව පරිතදවන් ා විචරන්ති. 

දුම්යම ානන්ති අප්පපඤ්ඤානං. අරිෙ ම්මං අපස්සතන්ති අරියානං

බුද්ධාදීනං ධම්මං, අරියං වා නිද්තදොසං නවවිධං තලොකුත් රධම්මං
අපස්සන් ානංඑසාවකථා.අඤ්ඤාපන‘‘අනිච්චංවාදුක්ඛංවා’’ති ත සං
කථානාමනත්ථි. 

 හපතයෙොති ත තහ අධිපතිභූ ා. එයකො තත්ථාති ත සු ද්වීසු

ඝරසාමිතකසු ‘‘එතකො’’ති මාතු ාමං සන්ධාය වදති.  ත්ථ යවණිකයතොති

ක තවණී, නානප්පකාතරන සණ්ඨාපි තකසකලාතපොති අත්තථො. අයථො 
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අඞ්කිතකණ්ණයකොති අථ ස්තවව විද්ධකණ්තණො ඡිද්දකණ්තණොති

ලම්බකණ්ණ ං සන්ධායාහ. කීයතො  යනන බහුනාති තසො පතනස
අමස්සුතකො ලම්බත්ථතනොතවණිකත ොඅඞ්ක කණ්තණොමා ාපිතූනංබහුං 

ධනං දත්වා කීත ො, මණ්තඩත්වා පසාතධත්වා යානං ආතරොතපත්වා

මහන්ත න පරිවාතරන ඝරං ආනීත ො. යසො තං විතුදයත ජනන්ති තසො
 හපති ආ  කාලත ො පට්ඨාය  ස්මිං ත තහ දාසකම්මකරාදිතභදං ජනං

‘‘අතරදුට්ඨදාසදුට්ඨදාසි, ඉමංනකතරොසී’’තිමුඛසත්තීහිවිතුදති, සාමිතකො

විය හුත්වා මහාජනං විචාතරති. එවං  ාව ‘‘මනුස්සතලොතක අතිවිය
අයුත් ’’න්තිමනුස්සතලොකං රහි. 

 ංසුත්වාසබ්තබවානරා‘‘මාකතථථ, මාකතථථ, අතසො බ්බයුත් කං 
අස්සුම්හා’’තිඋතභොහිහත්තථහිකණ්තණදළ්හංපිදහිංසු. ‘‘ඉමස්මිංඨාතන
අම්තහහි ඉදංඅයුත් ංසු ’’න්ති ංඨානම්පි රහිත්වාඅඤ්ඤත්ථඅ මංසු.
තසොපිට්ඨිපාසාතණො  රහි පිට්ඨිපාසාතණොතයවකරනාමජාත ො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතනතසොභික්ඛුතසො ාපත්තිඵතලපතිට්ඨහි.

‘‘ දා වානර තණො බුද්ධපරිසා අතහොසි, වානරින්තදො පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

 රහි ජා කවණ්ණනානවමා. 

[220] 10. ධම්මධජජා කවණ්ණනා 

සුෙං ජීවිතරූයපොසීති ඉදං සත්ථා තවළුවතන විහරන්ත ො තදවදත් ස්ස

වධායපරිසක්කනංආරබ්භකතථසි. දාහිසත්ථා‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව, 

පුබ්තබපි තදවදත්ත ො මය්හං වධාය පරිසක්කතයව, සන් ාසමත් ම්පි පන
කාතුංනාසක්ඛී’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං යසපාණි නාම රාජා රජ්ජං කාතරසි, කාළතකො
නාමස්ස තසනාපති අතහොසි.  දා තබොධිසත්ත ො  ස්තසව පුතරොහිත ො

අතහොසිනාතමන ධම්මධතජොනාම, රඤ්තඤො පන සීසප්පසාධනකප්පතකො

ඡත් පාණි නාම. රාජා ධම්තමන රජ්ජං කාතරති, තසනාපති පනස්ස

විනිච්ඡයංකතරොන්ත ොලඤ්ජංඛාදතිපරපිට්ඨිමංසිතකො, ලඤ්ජං  තහත්වා
අස්සාමිතකසාමිතකකතරොති.අතථකදිවසංවිනිච්ඡතයපරාජිත ොමනුස්තසො
බාහා පග් ය්හකන්දන්ත ොවිනිච්ඡයානික්ඛන්ත ොරාජුපට්ඨානං ච්ඡන් ං 

තබොධිසත් ං දිස්වා  ස්ස පාතදසු පතිත්වා ‘‘තුම්හාදිතසසු නාම, සාමි, 
රඤ්තඤො අත්ථඤ්ච ධම්මඤ්ච අනුසාසන්ත සු කාළකතසනාපති ලඤ්ජං
 තහත්වා අස්සාමිතක සාමිතක කතරොතී’’ති අත් තනො පරාජි භාවං

තබොධිසත් ස්ස කතථසි. තබොධිසත්ත ො කාරුඤ්ඤං උප්පාතදත්වා ‘‘එහි

භතණ, අඩ්ඩං ත  විනිච්ඡිනිස්සාමී’’ති  ං  තහත්වා විනිච්ඡයට්ඨානං
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අ මාසි. මහාජතනො සන්නිපති, තබොධිසත්ත ො  ං අඩ්ඩං පටිවිනිච්ඡිනිත්වා
සාමිකඤ්තඤවසාමිකංඅකාසි. 

මහාජතනොසාධුකාරංඅදාසි, තසොසද්තදොමහාඅතහොසි.රාජා ංසුත්වා 

‘‘කං සද්තදො නාතමතසො’’ති පුච්ඡි. ‘‘තදව, ධම්මධජපණ්ඩිත න

දුබ්බිනිච්ඡිත ො අඩ්තඩො සුවිනිච්ඡිත ො,  තත්රස සාධුකාරසද්තදො’’ති. රාජා
තුට්තඨො තබොධිසත් ං පක්තකොසාතපත්වා ‘‘අඩ්තඩො කර ත  ආචරිය

විනිච්ඡිත ො’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, මහාරාජ, කාළතකන දුබ්බිනිච්ඡි ං අඩ්ඩං

විනිච්ඡිනි’’න්තිවුත්ත  ‘‘ඉත ො දානි පට්ඨාය තුම්තහවඅඩ්ඩං විනිච්ඡිනථ, 
මය්හඤ්ච කණ්ණසුඛං භවිස්සති තලොකස්ස ච වුඩ්ඪී’’ති වත්වා
අනිච්ඡන් ම්පි  ං ‘‘සත් ානුද්දයාය විනිච්ඡතය නිසීදථා’’ති යාචිත්වා 

සම්පටිච්ඡාතපසි.  ත ො පට්ඨාය තබොධිසත්ත ො විනිච්ඡතය නිසීදති, 

සාමිතකතයවසාමිතක කතරොති. 

කාළතකො  ත ො පට්ඨාය ලඤ්ජං අලභන්ත ො ලාභත ො පරිහායිත්වා 

තබොධිසත් ස්ස ආඝා ං බන්ධිත්වා ‘‘මහාරාජ, ධම්මධජපණ්ඩිත ො  ව
රජ්ජං පත්තථතී’’ති තබොධිසත් ං රඤ්තඤො අන් තර පරිභින්දි. රාජා
අසද්දහන්ත ො‘‘මාඑවංඅවචා’’ති පටික්ඛිපිත්වාපුනත න‘‘සතචතමන

සද්දහථ,  ස්සා මනකාතල වා පාතනන ඔතලොතකථ. අථාතනන
සකලන රස්ස අත් තනො හත්තථ ක භාවං පස්සිස්සථා’’ති වුත්ත  රාජා
 ස්ස අඩ්ඩකාරකපරිසං දිස්වා ‘‘එ ස්තසව පරිසා’’ති සඤ්ඤාය භිජ්ජිත්වා

‘‘කං කතරොම තසනාපතී’’ති පුච්ඡි. ‘‘තදව, එ ං මාතරතුං වට්ටතී’’ති. 

‘‘ඔළාරිකතදොසං අපස්සන් ා කථං මාතරස්සාමා’’ති? ‘‘අත්තථතකො 
උපාතයො’’ති. ‘‘ක රූපාතයො’’ති. ‘‘අසය්හමස්ස කම්මං ආතරොතපත්වා  ං
කාතුං අසක්තකොන් ං  ං ත න තදොතසන මාතරස්සාමා’’ති. ‘‘කං පන

අසය්හකම්ම’’න්ති? ‘‘මහාරාජ, උයයානං නාම සාරභූමියං තරොපි ං
පටිජග්ගියමානං තීහි චතූහි සංවච්ඡතරහි ඵලං තදති. තුම්තහ  ං 

පක්තකොසාතපත්වා ‘ස්තව උයයානං කීළිස්සාම, උයයානං තම මාතපහී’ති

වදථ, තසො මාතපතුංනසක්ඛිස්සති.අථනං ස්මිංතදොතසමාතරස්සාමා’’ති. 

රාජා තබොධිසත් ං ආමන්ත ත්වා ‘‘පණ්ඩි , මය්හං පුරාණඋයයාතන 

චිරං කීළිම්හ, ඉදානි නවඋයයාතන කීළිතුකාමම්හ, ස්තව කීළිස්සාම, 

උයයානංතනො මාතපහි, සතචමාතපතුංනසක්ඛිස්සසි, ජීවි ංත නත් ’’ති.
තබොධිසත්ත ො ‘‘කාළතකන ලඤ්ජං අලභමාතනන රාජා අන් තර

පරිභින්තනො භවිස්සතී’’ති ඤත්වා ‘‘සක්තකොන්ත ො ජානිස්සාමි, 
මහාරාජා’’තිවත්වාත හං න්ත්වාසුතභොජනංභුඤ්ජිත්වාචින් යමාතනො 

සයතන නිපජ්ජි, සක්කස්ස භවනං උණ්හාකාරං දස්තසසි. සක්තකො 
ආවජ්තජන්ත ොතබොධිසත් ස්සචිත් ංඤත්වාතවත නා න්ත්වා සිරි බ්භං
පවිසිත්වා ආකාතස ඨත්වා ‘‘කං චින්ත සි පණ්ඩි ා’’ති පුච්ඡි. ‘‘තකොසි 

ත්ව’’න්ති? ‘‘සක්තකොහමස්මී’’ති.‘‘රාජාමං‘උයයානංමාතපහී’තිආහ,  ං 
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චින්ත මී’’ති. ‘‘පණ්ඩි , මා චින් යි, අහං ත 

නන්දනවනචිත් ල ාවනසදිසං උයයානං මාතපස්සාමි, ක රස්මිං ඨාතන

මාතපමී’’ති? ‘‘අසුකට්ඨාතනමාතපහී’’ති.සක්තකො මාතපත්වාතදවපුරතමව
 ත ො. 

පුනදිවතස තබොධිසත්ත ො උයයානං පච්චක්ඛත ො දිස්වා  න්ත්වා 

රඤ්තඤො ආතරොතචසි – ‘‘නිට්ඨි ං ත , මහාරාජ, උයයානං, කීළස්සූ’’ති.
රාජා  න්ත්වා අට්ඨාරසහත්තථන මතනොසිලාවණ්තණන පාකාතරන
පරික්ඛිත් ං ද්වාරට්ටාලකසම්පන්නං 
පුප්ඵඵලභාරභරි නානාරුක්ඛපටිමණ්ඩි ං උයයානංදිස්වාකාළකං පුච්ඡි–

‘‘පණ්ඩිත න අම්හාකං වචනං ක ං, ඉදානි කං කතරොමා’’ති. ‘‘මහාරාජ, 

එකරත්ත න උයයානං මාතපතුං සක්තකොන්ත ො රජ්ජං  තහතුං කං න

සක්තකොතී’’ති? ‘‘ඉදානි කං කතරොමා’’ති? ‘‘අපරම්පි නං අසය්හකම්මං

කාතරමා’’ති. ‘‘කං කම්මං නාමා’’ති? ‘‘සත් ර නමයං තපොක්ඛරණිං

මාතපමා’’ති. රාජා ‘‘සාධූ’’ති තබොධිසත් ං ආමන්ත ත්වා ‘‘ආචරිය, 

උයයානං  ාව ත  මාපි ං, එ ස්ස පන අනුච්ඡවිකං සත් ර නමයං

තපොක්ඛරණිංමාතපහි.සතචමාතපතුංනසක්ඛිස්සසි, ජීවි ංත නත් ’’ති 

ආහ.තබොධිසත්ත ො‘‘සාධු, මහාරාජ, සක්තකොන්ත ොමාතපස්සාමී’’තිආහ.
අථස්ස සක්තකො තපොක්ඛරණිං මාතපසි තසොභග් ප්පත් ං ස තිත්ථං
සහස්සවඞ්කං පඤ්චවණ්ණපදුමසඤ්ඡන්නංනන්දනතපොක්ඛරණිසදිසං. 

පුනදිවතසතබොධිසත්ත ො ම්පිපච්චක්ඛංකත්වාරඤ්තඤොආතරොතචසි

– ‘‘මාපි ා, තදව, තපොක්ඛරණී’’ති. රාජා  ම්පි දිස්වා ‘‘ඉදානි කං
කතරොමා’’ති කාළකං පුච්ඡි. ‘‘උයයානස්ස අනුච්ඡවිකං ත හං මාතපතුං

ආණාතපහි, තදවා’’ති. රාජා තබොධිසත් ංආමන්ත ත්වා ‘‘ඉදානි, ආචරිය, 
ඉමස්ස උයයානස්ස තචව තපොක්ඛරණියා ච අනුච්ඡවිකං සබ්බදන් මයං

ත හං මාතපහි, තනො තච මාතපස්සසි, ජීවි ං ත  නත් ’’ති ආහ. අථස්ස
සක්තකො ත හම්පි මාතපසි. තබොධිසත්ත ො පුනදිවතස  ම්පි පච්චක්ඛං
කත්වා රඤ්තඤො ආතරොතචසි. රාජා  ම්පි දිස්වා ‘‘ඉදානි කං කතරොමා’’ති

කාළකං පුච්ඡි. ‘‘ත හස්ස අනුච්ඡවිකං මණිං මාතපතුං ආණාතපහි, 

මහාරාජා’’ති ආහ. රාජා තබොධිසත් ං ආමන්ත ත්වා ‘‘පණ්ඩි , ඉමස්ස

දන් මයත හස්සඅනුච්ඡවිකංමණිංමාතපහි, මණිආතලොතකන විචරිස්සාම.

සතචමාතපතුංනසක්තකොසි, ජීවි ං ත නත් ’’තිආහ. අථස්සසක්තකො 
මණිම්පිමාතපසි. 

තබොධිසත්ත ො පුනදිවතස  ං පච්චක්ඛං කත්වා රඤ්තඤො ආතරොතචසි. 

රාජා  ම්පි දිස්වා ‘‘ඉදානි කං කරිස්සාමා’’ති කාළකං පුච්ඡි. ‘‘මහාරාජ, 

ධම්මධජබ්රාහ්මණස්ස ඉච්ඡිතිච්ඡි දායිකාතදව ාඅත්ථිමඤ්තඤ, ඉදානියං

තදව ාපි මාතපතුං න සක්තකොති,  ං ආණාතපහි. චතුරඞ් සමන්නා  ං

නාම මනුස්සං තදව ාපි මාතපතුං න සක්තකොති,  ස්මා 
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‘චතුරඞ් සමන්නා  ං තම උයයානපාලං මාතපහී’ති  ං වදාහී’’ති. රාජා

තබොධිසත් ං ආමන්ත ත්වා ‘‘ආචරිය,  යා අම්හාකං උයයානං, 

තපොක්ඛරණී, දන් මයපාසාතදො,  ස්ස ආතලොකකරණත්ථායමණිර නඤ්ච

මාපි ං, ඉදානි තම උයයානරක්ඛකං චතුරඞ් සමන්නා  ං උයයානපාලං

මාතපහි, තනො තච මාතපස්සසි, ජීවි ං ත  නත් ’’ති ආහ. තබොධිසත්ත ො 

‘‘තහොතු, ලභමාතනොජානිස්සාමී’’තිත හං න්ත්වාසුතභොජනංභුඤ්ජිත්වා
නිපන්තනො පච්චූසකාතල පබුජ්ඣිත්වා සයනපීතඨ නිසින්තනො චින්ත සි –

‘‘සක්තකො තදවරාජා යං අත් නා සක්කා මාතපතුං,  ං මාතපසි, 

චතුරඞ් සමන්නා  ංපනඋයයානපාලංනසක්කා මාතපතුං, එවංසන්ත  
පතරසංහත්තථමරණත ො අරඤ්තඤඅනාථමරණතමව වර ර’’න්ති. තසො
කස්සචි අනාතරොතචත්වා පාසාදා ඔ රිත්වා අග් ද්වාතරතනව න රා 
නික්ඛමිත්වා අරඤ්ඤං පවිසිත්වා අඤ්ඤ රස්මිං රුක්ඛමූතල ස ං ධම්මං
ආවජ්ජමාතනො නිසීදි. 

සක්තකො  ං කාරණං ඤත්වා වනචරතකො විය හුත්වා තබොධිසත් ං 

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘බ්රාහ්මණ, ත්වං සුඛුමාතලො, අදිට්ඨපුබ්බදුක්ඛරූතපො විය
ඉමං අරඤ්ඤං පවිසිත්වා කං කතරොන්ත ො නිසින්තනොසී’’ති ඉමමත්ථං

පුච්ඡන්ත ොපඨමං ාථමාහ – 

136. 

‘‘සුඛංජීවි රූතපොසි, රට්ඨාවිවනමා ත ො; 

තසොඑකතකොරුක්ඛමූතල, කපතණොවියඣායසී’’ති. 

 ත්ථ සුෙං ජීවිතරූයපොසීති ත්වං සුතඛන ජීවි සදිතසො සුතඛධිත ො

සුඛපරිහත ො විය. රට්ඨාති ආකණ්ණමනුස්සට්ඨානා. විවනමා යතොති

නිරුදකට්ඨානං අරඤ්ඤං පවිට්තඨො. රුක්ෙමූය තිරුක්ඛසමීතප. කපයණො 

විෙ  ාෙසීති කපතණො විය එකතකො නිසින්තනොඣායසි පජ්ඣායසි, කං
නාතම ංචින්ත සීතිපුච්ඡි. 

 ංසුත්වාතබොධිසත්ත ොදුතියං ාථමාහ– 

140. 

‘‘සුඛං ජීවි රූතපොස්මි, රට්ඨාවිවනමා ත ො; 

තසොඑකතකොරුක්ඛමූතල, කපතණොවියඣායාමි; 
ස ංධම්මංඅනුස්සර’’න්ති. 

 ත්ථ සතං  ම්මං අනුස්සරන්ති, සම්ම, සච්චතම ං, අහං සුඛං

ජීවි රූතපොරට්ඨාචවිවනමා ත ො, තසොහංඑකතකොවඉමස්මිංරුක්ඛමූතල 
නිසීදිත්වා කපතණො විය ඣායාමි. යං පන වතදසි ‘‘කං නාතම ං

චින්ත සී’’ති,  ං ත  පතවතදමි ‘‘ස ං ධම්ම’’න්ති. අහඤ්හි ස ං ධම්මං

අනුස්සරන්ත ො ඉධ නිසින්තනො. සතං  ම්මන්ති
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බුද්ධපච්තචකබුද්ධබුද්ධසාවකානං ස ං සප්පුරිසානං පණ්ඩි ානං ධම්මං.
ලාතභො අලාතභො යතසො අයතසො නින්දා පසංසා සුඛං දුක්ඛන්ති අයඤ්හි
අට්ඨවිතධොතලොකධම්තමො.ඉමිනාපනඅබ්භාහ ාසන්ත ොනකම්පන්ති න

පතවතධන්ති, අයතමත්ථ අකම්පනසඞ්ඛාත ො ස ං ධම්තමො ඉමං
අනුස්සරන්ත ො නිසින්තනොම්හීතිදීතපති. 

අථ නං සක්තකො ‘‘එවං සන්ත , බ්රාහ්මණ, ඉමස්මිං ඨාතන කස්මා

නිසින්තනොසී’’ති. ‘‘රාජා චතුරඞ් සමන්නා  ං උයයානපාලං ආහරාතපති, 

 ාදිසං න සක්තකොමි ලද්ධුං, තසොහං ‘කං තම පරස්ස හත්තථ මරතණන, 
අරඤ්ඤං පවිසිත්වා අනාථමරණං මරිස්සාමී’ති චින්ත ත්වා ඉධා න්ත්වා

නිසින්තනො’’ති. ‘‘බ්රාහ්මණ, අහංසක්තකොතදවරාජා, මයාත උයයානාදීනි

මාපි ානි, චතුරඞ් සමන්නා  ං උයයානපාලං මාතපතුං න සක්කා, 

තුම්හාකං රඤ්තඤො සීසප්පසාධනකප්පතකො ඡත් පාණි නාම, තසො

චතුරඞ් සමන්නා ත ො, චතුරඞ් සමන්නා ත න උයයානපාතලන අත්තථ
සති එ ං කප්පකං උයයානපාලං කාතුං වතදහී’’ති. ඉති සක්තකො 
තබොධිසත් ස්ස ඔවාදං දත්වා ‘‘මා භායී’’ති සමස්සාතසත්වා අත් තනො
තදවපුරතමව  ත ො. 

තබොධිසත්ත ො ත හං  න්ත්වා භුත් පා රාතසො රාජද්වාරං  න්ත්වා

ඡත් පාණිම්පි  ත්තථව දිස්වා හත්තථ  තහත්වා ‘‘ත්වං කර, සම්ම

ඡත් පාණි, චතුරඞ් සමන්නා ත ොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘තකො ත  මය්හං 

චතුරඞ් සමන්නා  භාවං ආචික්ඛී’’ති වුත්ත  ‘‘සක්තකො, තදවරාජා’’ති

වත්වා ‘‘කංකාරණා ආචික්ඛී’’ති පුට්තඨො ‘‘ඉමිනා නාම කාරතණනා’’ති

සබ්බංආචික්ඛි.තසො ‘‘ආම, අහංචතුරඞ් සමන්නා ත ො’’තිආහ.අථනං

තබොධිසත්ත ො හත්තථ  තහත්වාව රඤ්තඤො සන්තිකං  න්ත්වා ‘‘අයං, 

මහාරාජ, ඡත් පාණි, චතුරඞ් සමන්නා ත ො, චතුරඞ් සමන්නා ත න
උයයානපාතලනඅත්තථසතිඉමංඋයයානපාලංකතරොථා’’තිආහ.අථනං 

රාජා ‘‘ත්වංකර චතුරඞ් සමන්නා ත ොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, මහාරාජා’’ති.

‘‘ක තමහි චතුරඞ්ත හිසමන්නා ත ොසී’’ති? 

‘‘අනුසූයතකො අහංතදව, අමජ්ජපායතකොඅහං; 

නිස්තනහතකොඅහංතදව, අක්තකොධනංඅධිට්ඨිත ො’’ති. 

‘‘මය්හඤ්හි, මහාරාජ, උසූයා නාම නත්ථි, මජ්ජං තම න පිවි පුබ්බං, 
පතරසුතමස්තනතහොවාතකොතධොවානභූ පූබ්තබො.ඉතමහිචතූහිඅඞ්ත හි 
සමන්නා ත ොම්හී’’ති. 

අථ නං රාජා, තභො ඡත් පාණි, ‘‘අනුසූයතකොස්මී’’ති වදසීති. ‘‘ආම, 

තදව, අනුසූයතකොම්හී’’ති.‘‘කංආරම්මණංදිස්වාඅනුසූයතකොජාත ොසී’’ති? 
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‘‘සුණාහි තදවා’’තිඅත් තනොඅනුසූයකකාරණංකතථන්ත ොඉමං ාථමාහ
– 

‘‘ඉත්ථියා කාරණාරාජ, බන්ධාතපසිං පුතරොහි ං; 

තසොමංඅත්තථනිතවතදසි,  ස්මාහංඅනුසූයතකො’’ති. 

 ස්සත්තථො – අහං, තදව, පුබ්තබ ඉමස්මිංතයව බාරාණසින තර
 ාදිතසොව රාජාහුත්වාඉත්ථියාකාරණාපුතරොහි ංබන්ධාතපසිං. 

‘‘අබද්ධා ත්ථබජ්ඣන්ති, යත්ථබාලාපභාසතර; 

බද්ධාපි ත්ථමුච්චන්ති, යත්ථධීරාපභාසතර’’ති.(ජා. 1.1.120) – 

ඉමස්මිඤ්හි ජා තකආ  නතයතනවඑකස්මිං කාතලඅයංඡත් පාණිරාජා
හුත්වා චතුසට්ඨියා පාදමූලිතකහි සද්ධිං සම්පදුස්සිත්වා තබොධිසත් ං
අත් තනො මතනොරථං අපූතරන් ං නාතසතුකාමාය තදවියා පරිභින්තනො
බන්ධාතපසි. දානංබන්ධිත්වාආනීත ොතබොධිසත්ත ොයථාභූ ංතදවියා
තදොසං ආතරොතපත්වා සයං මුත්ත ො රඤ්ඤා බන්ධාපිත  සබ්තබපි ත 

පාදමූලිතක තමොතචත්වා ‘‘එත සඤ්ච තදවියා ච අපරාධං ඛමථ, 
මහාරාජා’’ති ඔවදි. සබ්බං තහට්ඨා වුත් නතයතනව විත්ථාරත ො
තවදි බ්බං. ංසන්ධායාහ– 

‘‘ඉත්ථියාකාරණාරාජ, බන්ධාතපසිංපුතරොහි ං; 

තසොමංඅත්තථනිතවතදසි,  ස්මාහංඅනුසූයතකො’’ති. 

 දා පන තසොහං චින්ත සිං – ‘‘අහං තසොළස සහස්සඉත්ථිතයො පහාය

එ ං එකතමවකතලසවතසන සඞ් ණ්හන්ත ොපි සන් ප්තපතුං නාසක්ඛිං, 
එවං දුප්පූරණීයානං ඉත් නංකුජ්ඣනංනාමනිවත්ථවත්තථ කලිස්සන්ත 

‘කස්මා කලිස්සසී’ති කුජ්ඣනසදිසං තහොති, භුත් භත්ත  ගූථභාවං
ආපජ්ජන්ත  ‘කස්මා එ ං සභාවං ආපජ්ජසී’ති කුජ්ඣනසදිසං තහොති.

‘ඉත ො දානි පට්ඨාය යාව අරහත් ං න පාපුණාමි,  ාවකතලසංනිස්සාය
මයි උසූයා මා උප්පජ්ජතූ’’’ති අධිට්ඨහිං.  ත ො පට්ඨාය අනුසූයතකො
ජාත ො.ඉදංසන්ධාය–‘‘ ස්මාහංඅනුසූයතකො’’තිආහ. 

අථ නං රාජා ‘‘සම්ම ඡත් පාණි, කං ආරම්මණං දිස්වා අමජ්ජතපො 
ජාත ොසී’’තිපුච්ඡි.තසො ංකාරණංආචික්ඛන්ත ොඉමං ාථමාහ– 

‘‘මත්ත ො අහංමහාරාජ, පුත් මංසානි ඛාදයිං; 

 ස්සතසොතකනහංඵුට්තඨො, මජ්ජපානංවිවජ්ජයි’’න්ති. 

අහං, මහාරාජ, පුබ්තබ  ාදිතසො බාරාණසිරාජා හුත්වා මජ්තජන විනා 

වත්තිතුං නාසක්ඛිං, අමංසකභත් ම්පි භුඤ්ජිතුං නාසක්ඛිං. න තර



ඛුද්දකනිකායෙ ජාතක-අට්ඨකථා දුකනිපායතො 

 147 

පටුන 

උතපොසථදිවතසසු මාඝාත ො තහොති, භත් කාරතකො පක්ඛස්ස

ත රසියඤ්තඤවමංසං තහත්වාඨතපසි,  ං දුන්නික්ඛිත් ංසුනඛාඛාදිංසු.
භත් කාරතකො උතපොසථදිවතස මංසං අලභිත්වා රඤ්තඤො 
නානග් රසතභොජනං පචිත්වා පාසාදං ආතරොතපත්වා උපනාතමතුං

අසක්තකොන්ත ො තදවිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘තදවි, අජ්ජ තම මංසංනලද්ධං, 

අමංසකතභොජනංනාමඋපනාතමතුංන සක්තකොමි, කන්තිකතරොමී’’තිආහ.

‘‘ ා , මය්හං පුත්ත ො රඤ්ඤා පිතයො මනාතපො, පුත් ං තම දිස්වා රාජා

 තමවචුම්බන්ත ොපරිස්සජන්ත ොඅත් තනො අත්ථිභාවම්පිනජානාති, අහං

පුත් ං මණ්තඩත්වා රඤ්තඤො ඌරුම්හිනිසීදාතපයයං, රඤ්තඤො පුත්ත න
සද්ධිංකීළනකාතලත්වංභත් ං උපතනයයාසී’’ති.සාඑවංවත්වාඅත් තනො
පුත් ං අලඞ්ක ාභරණං මණ්තඩත්වා රඤ්තඤො ඌරුම්හි නිසීදාතපසි.
රඤ්තඤොපුත්ත නසද්ධිංකීළනකාතලභත් කාරතකොභත් ං උපනාතමසි.
රාජා සුරාමදමත්ත ො පාතියං මංසං අදිස්වා ‘‘මංසං කහ’’න්ති පුච්ඡිත්වා 

‘‘අජ්ජ, තදව, උතපොසථදිවසං මාඝා  ාය මංසං න ලද්ධ’’න්ති වුත්ත 
‘‘මය්හංමංසංනාම දුල්ලභ’’න්තිවත්වාඌරුම්හිනිසින්නස්සපියපුත් ස්ස
ගීවං වට්තටත්වා ජීවි ක්ඛයං පාතපත්වා භත් කාරකස්ස පුරත ො ඛිපිත්වා

‘‘තවත නසම්පාතදත්වා ආහරා’’තිආහ.භත් කාරතකො ථාඅකාසි, රාජා
පුත් මංතසන භත් ං භුඤ්ජි. රඤ්තඤො භතයන එතකොපි කන්දිතුං වා
තරොදිතුංවාකතථතුංවාසමත්තථොනාමනාතහොසි. 

රාජා භුඤ්ජිත්වා සයනපිට්තඨ නිද්දං උප න්ත්වා පච්චූසකාතල 
පබුජ්ඣිත්වාවි  මතදො‘‘පුත් ංතමආතනථා’’තිආහ. ස්මිංකාතලතදවී

කන්දමානා පාදමූතලපති. ‘‘කං, භද්තද’’තිචවුත්ත , ‘‘තදව, හිතයයොත  
පුත් ං මාතරත්වා පුත් මංතසන භත් ං භුත් ’’න්ති ආහ. රාජා
පුත් තසොතකන තරොදිත්වාකන්දිත්වා ‘‘ඉදං තම දුක්ඛංසුරාපානංනිස්සාය
උප්පන්න’’න්ති සුරාපාතනතදොසංදිස්වා‘‘ඉත ොපට්ඨායයාවඅරහත් ංන

පාපුණාමි,  ාව එවරූපං විනාසකාරකං සුරං නාම න පිවිස්සාමී’’ති පංසුං
 තහත්වා මුඛං පුඤ්ඡිත්වා අධිට්ඨාසි. ත ො පට්ඨායමජ්ජංනාමන පිවිං.

ඉමමත්ථංසන්ධාය– ‘‘මත්ත ොඅහං, මහාරාජා’’තිඉමං ාථමාහ. 

අථනංරාජා‘‘කංපන, සම්මඡත් පාණි, ආරම්මණංදිස්වා නිස්තනතහො
ජාත ොසී’’තිපුච්ඡි.තසො ංකාරණංආචික්ඛන්ත ොඉමං ාථමාහ– 

‘‘ක වාතසොනාමහංරාජ, පුත්ත ොපච්තචකතබොධිතම; 

පත් ංභින්දිත්වාචවිත ො, නිස්තනතහො ස්සකාරණා’’ති. 

මහාරාජ, පුබ්තබ අහං බාරාණසියංතයව ක වාතසො නාම රාජා.  ස්ස

තම පුත්ත ො විජායි. ලක්ඛණපාඨකා  ං දිස්වා ‘‘මහාරාජ, අයං කුමාතරො
පානීයං අලභිත්වා මරිස්සතී’’ති ආහංසු. ‘‘දුට්ඨකුමාතරො’’තිස්ස නාමං

අතහොසි.තසොවිඤ්ඤු ංපත්ත ො ඔපරජ්ජංකාතරසි, රාජාකුමාරංපුරත ොවා
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පච්ඡත ො වා කත්වා විචරි, පානීයං අලභිත්වා මරණභතයන චස්ස චතූසු

ද්වාතරසු අන්ත ොන තරසු ච  ත්ථ  ත්ථ තපොක්ඛරණිතයො කාතරසි, 
චතුක්කාදීසුමණ්ඩතපකාතරත්වාපානීයචාටිතයොඨපාතපසි.තසොඑකදිවතස
අලඞ්ක පටියත්ත ො පාත ොව උයයානං  ච්ඡන්ත ො අන් රාමග්ත 
පච්තචකබුද්ධං පස්සි. මහාජතනොපි පච්තචකබුද්ධං දිස්වා  තමව වන්දති 

පසංසති, අඤ්ජලිඤ්චස්ස පග් ණ්හාති. 

කුමාතරො චින්ත සි – ‘‘මාදිතසන සද්ධිං  ච්ඡන් ා ඉමං මුණ්ඩකං 

වන්දන්ති පසංසන්ති, අඤ්ජලිඤ්චස්ස පග් ණ්හන්තී’’ති. තසො කුපිත ො 

හත්ථික්ඛන්ධත ො ඔරුය්හ පච්තචකබුද්ධං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ලද්ධං ත , 

සමණ, භත් ’’න්ති වත්වා ‘‘ආම, කුමාරා’’ති වුත්ත   ස්ස හත්ථත ො
පත් ං  තහත්වා භූමියං පාත ත්වා සද්ධිං භත්ත න මද්දිත්වා
පාදප්පහාතරනචුණ්ණවිචුණ්ණංඅකාසි. පච්තචකබුද්තධො‘‘නට්තඨොව ායං

සත්ත ො’’ති  ස්ස මුඛං ඔතලොතකසි. කුමාතරො ‘‘අහං, සමණ, 

ක වාසරඤ්තඤොපුත්ත ො, නාතමනදුට්ඨකුමාතරොනාම, ත්වංතමකුද්තධො
අක්ඛීනි උම්මීතලත්වාඔතලොතකන්ත ොකංකරිස්සසී’’තිආහ. 

පච්තචකබුද්තධො ඡින්නභත්ත ො හුත්වා තවහාසං අබ්භුග් න්ත්වා
උත් රහිමවන්ත  නන්දනමූලපබ්භාරතමව  ත ො. කුමාරස්සාපි 

 ඞ්ඛණඤ්තඤව පාපකම්මං පරිපච්චි. තසො ‘‘ඩය්හාමි ඩය්හාමී’’ති

සමුග්  සරීරඩාතහො  ත්තථව පති.  ත්ථ  ත්තථව යත් කං පානීයං, 

 ත් කං පානීයං සබ්බං ඡිජ්ජි, මාතිකා සුස්සිංසු,  ත්තථව ජීවි ක්ඛයං 
පත්වා අවීචිම්හි නිබ්බත්ති. රාජා  ං පවත්තිං සුත්වා පුත් තසොතකන

අභිභූත ොචින්ත සි–‘‘අයංතම තසොතකොපියවත්ථුත ොඋප්පජ්ජි, සතචතම

ස්තනතහො නාභවිස්ස, තසොතකො න උප්පජ්ජිස්ස, ඉත ො දානි තම පට්ඨාය
සවිඤ්ඤාණතකවාඅවිඤ්ඤාණතකවාකස්මිඤ්චිවත්ථුස්මිං ස්තනතහොනාම

මා උප්පජ්ජතූ’’ති අධිට්ඨාසි,  ත ො පට්ඨාය ස්තනතහො නාම නත්ථි.  ං 
සන්ධාය‘‘ක වාතසොනාමාහ’’න්ති ාථමාහ. 

 ත්ථ පුත්යතො පච්යෙකයබොධි යම. පත්තං භින්දිත්වා ෙවියතොති මම

පුත්ත ො පච්තචකතබොධිපත් ං භින්දිත්වා චවිත ොති අත්තථො. නිස්යනයහො

තස්සකාරණාති දා උප්පන්නස්තනහවත්ථුස්සකාරණා අහංනිස්තනතහො
ජාත ොතිඅත්තථො. 

අථ නං රාජා ‘‘කං පන, සම්ම, ආරම්මණං දිස්වා නික්තකොතධො 
ජාත ොසී’’තිපුච්ඡි.තසො ංකාරණංආචික්ඛන්ත ොඉමං ාථමාහ– 

‘‘අරතකොහුත්වාතමත් චිත් ං, සත් වස්සානිභාවයිං; 

සත් කප්තපබ්රහ්මතලොතක,  ස්මාඅක්තකොධතනොඅහ’’න්ති. 
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 ස්සත්තථො – අහං, මහාරාජ, අරතකො නාම  ාපතසො හුත්වා සත්  
වස්සානි තමත් චිත් ං භාතවත්වා සත්  සංවට්ටවිවට්ටකප්තප

බ්රහ්මතලොතක වසිං,  ස්මා අහං දීඝරත් ං තමත් ාභාවනාය
ආචිණ්ණපරිචිණ්ණත් ාඅක්තකොධතනොජාත ොති. 

එවං ඡත් පාණිනා අත් තනො චතූසු අඞ්ත සු කථිත සු රාජා පරිසාය 
ඉඞ්ගි සඤ්ඤංඅදාසි. ඞ්ඛණඤ්තඤවඅමච්චාචබ්රාහ්මණ හපතිකාදතයො 

ච උට්ඨහිත්වා ‘‘අතර ලඤ්ජඛාදක දුට්ඨතචොර, ත්වං ලඤ්ජං අලභිත්වා
පණ්ඩි ං උපවදිත්වා මාතරතුකාතමො ජාත ො’’ති කාළකං තසනාපතිං
හත්ථපාතදසු  තහත්වා රාජනිතවසනා ඔ ාතරත්වා  හි  හිත තහව
පාසාණමුග් තරහිසීසංභින්දිත්වා ජීවි ක්ඛයංපාතපත්වාපාතදසු තහත්වා
කඩ්ඪන් ාසඞ්කාරට්ඨාතනඡඩ්තඩසුං. ත ො පට්ඨායරාජාධම්තමනරජ්ජං
කාතරන්ත ොයථාකම්මං ත ො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

කාළකතසනාපති තදවදත්ත ො අතහොසි, ඡත් පාණිකප්පතකො සාරිපුත්ත ො, 

සක්තකොඅනුරුද්තධො, ධම්මධතජොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

ධම්මධජජා කවණ්ණනාදසමා. 

බීරණථම්භවග්ත ොසත් තමො. 

 ස්සුද්දානං– 

තසොමදත් ඤ්චඋච්ඡිට්ඨං, කුරුපුණ්ණනදීපිච; 

කච්ඡපමච්ඡතසග්ගුච, කූටවාණිජ රහි; 
ධම්මධජන්තිත දස. 

8. කාසාවවග්ය ො 

[221] 1. කාසාවජා කවණ්ණනා 

අනික්කසායවො කාසාවන්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
තදවදත් ංආරබ්භකතථසි. වත්ථුපනරාජ තහසමුට්ඨි ං.එකස්මිංසමතය
ධම්මතසනාපති පඤ්චහි භික්ඛුසත හි සද්ධිං තවළුවතන විහරති.
තදවදත්ත ොපි අත් තනො අනුරූපාය දුස්සීලපරිසාය පරිවුත ො  යාසීතස
විහරති.  ස්මිං සමතය රාජ හවාසිතනො ඡන්දකං සඞ්ඝරිත්වා දානං
සජ්ජයිංසු. අතථතකො තවොහාරත්ථාය ආ  වාණිතජො ඉමං සාටකං
විස්සජ්තජත්වා‘‘මම්පිපත්තිකං කතරොථා’’තිමහග්ඝං න්ධකාසාවංඅදාසි.

නා රා මහාදානං පවත් යිංසු, සබ්බං ඡන්දතකන සඞ්කඩ්ඪි ං
කහාපතණතහව නිට්ඨාසි. තසො සාටතකො අතිතරතකො අතහොසි. මහාජතනො

සන්නිපතිත්වා ‘‘අයං  න්ධකාසාවසාටතකො අතිතරතකො. කස්ස නං තදම, 

කංසාරිපුත් ත්තථරස්ස, උදාහු තදවදත් ස්සා’’තිමන් යිංසු. 
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 ත්තථතක ‘‘සාරිපුත් ත්තථරස්සා’’ති ආහංසු. අපතර 

‘‘සාරිපුත් ත්තථතරො කතිපාහං වසිත්වා යථාරුචි පක්කමිස්සති, 

තදවදත් ත්තථතරො පනනිබද්ධං අම්හාකංන රතමවඋපනිස්සායවිහරති, 

මඞ් ලාමඞ් තලසු අයතමවඅම්හාකං අවස්සතයො, තදවදත් ස්සදස්සාමා’’ති
ආහංසු. සම්බහුලිකංකතරොන්ත සුපි‘‘තදවදත් ස්සදස්සාමා’’තිවත් ාතරො

බහු රා අතහසුං, අථ නං තදවදත් ස්ස අදංසු. තදවදත්ත ො  ස්ස දසා
ඡින්දාතපත්වා ඔවට්ටිකං සිබ්බාතපත්වා රජාතපත්වා සුවණ්ණපට්ටවණ්ණං
කත්වා පාරුපි.  ස්මිං කාතල තිංසමත් ා භික්ඛූ රාජ හා නික්ඛමිත්වා
සාවත්ථිං  න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා ක පටිසන්ථාරා  ං පවත්තිං

ආතරොතචත්වා ‘‘එවං, භන්ත , අත් තනො අනනුච්ඡවිකං අරහද්ධජං

පාරුපී’’ති ආතරොතචසුං. සත්ථා ‘‘න, භික්ඛතව, තදවදත්ත ො ඉදාතනව

අත් තනො අනනුරූපංඅරහද්ධජංපරිදහති, පුබ්තබපිපරිදහිතයවා’’තිවත්වා
අතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
හිමවන් පතදතස හත්ථිකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො 
අසීතිසහස්සමත් වාරණපරිවාතරො යූථපති හුත්වා අරඤ්ඤාය තන වසති.
අතථතකො දුග්  මනුස්තසො බාරාණසියං විහරන්ත ො දන් කාරවීථියං

දන් කාතර දන් වලයාදීනි කතරොන්ත  දිස්වා ‘‘හත්ථිදන්ත  ලභිත්වා
 ණ්හිස්සථා’’ති පුච්ඡි. ත  ‘‘ආම  ණ්හිස්සාමා’’ති ආහංසු. තසො ආවුධං
ආදාය කාසාවවත්ථවසතනො පච්තචකබුද්ධතවසං  ණ්හිත්වා පටිසීසකං
පටිමුඤ්චිත්වාහත්ථිවීථියංඨත්වා ආවුතධනහත්ථිංමාතරත්වාදන්ත ආදාය
බාරාණසියං වික්කණන්ත ො ජීවිකං කප්තපසි. තසො අපරභාත 
තබොධිසත් ස්ස පරිවාරහත් නං සබ්බපච්ඡිමං හත්ථිං මාතරතුං ආරභි. 
හත්ථිතනො තදවසිකං හත් සු පරිහායන්ත සු ‘‘තකන නු තඛො කාරතණන
හත්ථිතනො පරිහායන්තී’’තිතබොධිසත් ස්සආතරොතචසුං. 

තබොධිසත්ත ො පරිග් ණ්හන්ත ො ‘‘පච්තචකබුද්ධතවසං  තහත්වා 

හත්ථිවීථිපරියන්ත  එතකො පුරිතසො තිට්ඨති, කච්චි නු තඛො තසො මාතරති, 

පරිග් ණ්හිස්සාමින’’න්තිඑකදිවසං හත්  පුරත ොකත්වාසයං පච්ඡත ො
අතහොසි. තසො තබොධිසත් ං දිස්වා ආවුධං ආදාය පක්ඛන්දි. තබොධිසත්ත ො
නිවත්තිත්වා ඨිත ො ‘‘භූමියං තපොතථත්වා මාතරස්සාමි න’’න්ති තසොණ්ඩං 
පසාතරත්වාත නපරිදහි ානිකාසාවානිදිස්වා‘‘ඉමංඅරහද්ධජංමයා රුං

කාතුං වට්ටතී’’ති තසොණ්ඩං පටිසංහරිත්වා ‘‘අම්තභො පුරිස, නනු එස

අරහද්ධතජො අනනුච්ඡවිතකො තුය්හං, කස්මා එ ං පරිදහසී’’ති ඉමා  ාථා
අතවොච– 

141. 

‘‘අනික්කසාතවොකාසාවං, තයොවත්ථංපරිදහිස්සති; 

අතපත ොදමසච්තචන, නතසොකාසාවමරහති. 
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142. 

‘‘තයො චවන් කසාවස්ස, සීතලසුසුසමාහිත ො; 

උතපත ොදමසච්තචන, සතවකාසාවමරහතී’’ති. 

 ත්ථ අනික්කසායවොති කසාතවො වුච්චති රාත ො තදොතසො තමොතහො
මක්තඛො පළාතසො ඉස්සා මච්ඡරියං මායා සාතඨයයං ථම්තභො සාරම්තභො

මාතනො අතිමාතනොමතදොපමාතදො, සබ්තබඅකුසලාධම්මාසබ්තබදුච්චරි ා

සබ්බං භව ාමිකම්මං දියඩ්ඪකතලසසහස්සං, එතසො කසාතවො නාම. තසො

යස්ස පුග් ලස්ස අප්පහීතනො සන් ානත ො අනිස්සට්තඨො අනික්ඛන්ත ො, 

තසො අනික්කසාතවොනාම. කාසාවන්ති කසායරසපී ං අරහද්ධජභූ ං. යෙො

වත්ථං පරිදහි සස්සතීති තයො එවරූතපො හුත්වා එවරූපං වත්ථං පරිදහිස්සති

නිවාතසතිතචවපාරුපතිච. අයපයතොදමසච්යෙනාතිඉන්ද්රියදමසඞ්ඛාත න
දතමනච නිබ්බානසඞ්ඛාත නචපරමත්ථසච්තචනඅතපත ොපරිවජ්ජිත ො.

නිස්සක්කත්තථ වා කරණවචනං, එ ස්මා දමසච්චා අතපත ොති අත්තථො.

‘‘සච්ච’’න්ති තචත්ථ වචීසච්චං චතුසච්චම්පි වට්ටතිතයව. න යසො 

කාසාවමරහතීති තසො පුග් තලො අනික්කසාවත් ා අරහද්ධජං කාසාවං න
අරහති අනනුච්ඡවිතකොඑ ස්ස. 

යෙො ෙ වන්තකසාවස්සාති තයො පන පුග් තලො යථාවුත් ස්තසව

කසාවස්ස වන් ත් ා වන් කසාතවො අස්ස. සීය සු සුසමාහි සයතොති

මග් සීතලසු තචව ඵලසීතලසු ච සම්මාආහිත ො, ආතනත්වා ඨපිත ො විය 

ත සුපතිට්ඨිත ො.ත හිසීතලහිසමඞ්ගීභූ ස්තස ංඅධිවචනං. උයපයතොති

සමන්නා ත ො. දමසච්යෙනාති වුත් ප්පකාතරන දතමනචසච්තචනච. ස

යව කාසාවමරහතීති තසො එවරූතපො පුග් තලො ඉමං අරහද්ධජං කාසාවං
අරහති. 

එවං තබොධිසත්ත ො  ස්ස පුරිසස්ස ඉමං කාරණං කතථත්වා ‘‘ඉත ො

පට්ඨාය මා ඉධ ආ මි, ආ ච්ඡසි තච, ජීවි ං ත  නත් ’’’ති  ජ්තජත්වා
පලාතපසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

හත්ථිමාරකපුරිතසො තදවදත්ත ො අතහොසි, යූථපති පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

කාසාවජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[222] 2. චූළනන්දියජා කවණ්ණනා 

ඉදං තදාෙරිෙවයෙොති ඉදං සත්ථා තවළුවතන විහරන්ත ො තදවදත් ං
ආරබ්භ කතථසි. එකදිවසඤ්හි භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨාතපසුං –

‘‘ආවුතසො, තදවදත්ත ො නාම කක්ඛතළො ඵරුතසො සාහසිතකො
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සම්මාසම්බුද්තධඅභිමාතරපතයොතජසි, සිලංපවිජ්ඣි, නාළාගිරිංපතයොතජසි, 
ඛන්තිතමත් ානුද්දයමත් ම්පිස්ස  ථා ත  නත් ’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව, පුබ්තබපි තදවදත්ත ො
කක්ඛතළොඵරුතසො නික්කාරුණිතකොතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 

හිමවන් පතදතස මහානන්දිතයො නාම වානතරො අතහොසි, කනිට්ඨභාතිතකො
පනස්ස චූළනන්දිතයො නාම. ත  උතභොපි අසීතිසහස්සවානරපරිවාරා
හිමවන් පතදතස අන්ධමා රං පටිජග් න් ා වාසං කප්තපසුං. ත  මා රං
සයනගුම්තබ ඨතපත්වා අරඤ්ඤං පවිසිත්වා මධුරානි ඵලාඵලානි මාතුයා

තපතසන්ති. ආහරණකවානරා  ස්සා න තදන්ති, සා ඛුදාපීළි ා 

අට්ඨිචම්මාවතසසා කසා අතහොසි. අථ නං තබොධිසත්ත ො ආහ – ‘‘මයං, 

අම්ම, තුම්හාකං මධුරඵලාඵලානි තපතසම, තුම්තහ කස්මා මිලායථා’’ති.

‘‘ ා , නාහංලභාමී’’ති. තබොධිසත්ත ොචින්ත සි – ‘‘මයියූථංපරිහරන්ත 

මා ා තම නස්සිස්සති, යූථං පහාය මා රංතයව පටිජග්ගිස්සාමී’’ති. තසො

චූළනන්දියං පක්තකොසිත්වා ‘‘ ා , ත්වං යූථං පරිහර, අහං මා රං

පටිජග්ගිස්සාමී’’තිආහ.තසොපි නං‘‘භාතික, මය්හංයූථපරිහරතණනකම්මං

නත්ථි, අහම්පි මා රතමව පටිජග්ගිස්සාමී’’ති ආහ. ඉති ත  උතභොපි
එකච්ඡන්දා හුත්වා යූථං පහාය මා රං  තහත්වා හිමවන් ා ඔරුය්හ
පච්චන්ත නිතරොධරුක්තඛවාසංකප්තපත්වාමා රං පටිජග්ගිංසු. 

අතථතකො බාරාණසිවාසී බ්රාහ්මණමාණතවො  ක්කසිලායං
දිසාපාතමොක්ඛස්ස ආචරියස්ස සන්තිතක සබ්බසිප්පානි උග් ණ්හිත්වා
‘‘ මිස්සාමී’’ති ආචරියං ආපුච්ඡි. ආචරිතයො අඞ් විජ්ජානුභාතවන  ස්ස

කක්ඛළඵරුසසාහසිකභාවං ඤත්වා ‘‘ ා , ත්වං කක්ඛතළො ඵරුතසො

සාහසිතකො, එවරූපානංනසබ්බකාලංඑකසදිසතමවඉජ්ඣති, මහාවිනාසං 

මහාදුක්ඛංපාපුණිස්සසි, මාත්වංකක්ඛතළොතහොහි, පච්ඡානු ාපනකාරණං
කම්මං මා කරී’’ති ඔවදිත්වා උතයයොතජසි. තසො ආචරියං වන්දිත්වා
බාරාණසිං  න්ත්වා ඝරාවාසං  තහත්වා අඤ්තඤහි සිප්තපහි ජීවිකං

කප්තපතුං අසක්තකොන්ත ො ‘‘ධනුතකොටිං නිස්සාය ජීවිස්සාමි, ලුද්දකම්මං
කත්වා ජීවිකං කප්තපස්සාමී’’ති බාරාණසිත ො නික්ඛමිත්වා
පච්චන්  ාමතක වසන්ත ො ධනුකලාපසන්නද්තධො අරඤ්ඤං පවිසිත්වා
නානාමිත  මාතරත්වා මංසවික්කතයන ජීවිකං කප්තපසි. තසො එකදිවසං
අරඤ්තඤ කඤ්චි අලභිත්වා ආ ච්ඡන්ත ො අඞ් ණපරියන්ත  ඨි ං
නිතරොධරුක්ඛං දිස්වා ‘‘අපි නාතමත්ථ කඤ්චි භතවයයා’’ති
නිතරොධරුක්ඛාභිමුතඛොපායාසි. 

 ස්මිංඛතණඋතභොපිත භා තරොමා රංඵලානිඛාදාතපත්වාපුරත ො 
කත්වාවිටපබ්භන් තරනිසින්නා ංආ ච්ඡන් ංදිස්වා‘‘කංතනොමා රං 
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කරිස්සතී’’තිසාඛන් තරනිලීයිංසු.තසොපිතඛොසාහසිකපුරිතසොරුක්ඛමූලං
ආ න්ත්වා ං ත සංමා රංජරාදුබ්බලංඅන්ධංදිස්වාචින්ත සි–‘‘කංතම
තුච්ඡහත්ථ මතනන ඉමං මක්කටිං විජ්ඣිත්වා  තහත්වා  මිස්සාමී’’ති.
තසො  ස්සා විජ්ඣනත්ථාය ධනුං  ණ්හි.  ං දිස්වා තබොධිසත්ත ො ‘‘ ා 

චූළනන්දිය, එතසොතමපුරිතසො මා රංවිජ්ඣිතුකාතමො, අහමස්සාජීවි දානං

දස්සාමි, ත්වං මමච්චතයන මා රං පටිජග්ත යයාසී’’ති වත්වා සාඛන් රා

නික්ඛමිත්වා ‘‘තභො පුරිස, මා තමමා රං විජ්ඣි, එසා අන්ධා ජරාදුබ්බලා, 

අහමස්සා ජීවි දානං තදමි, ත්වං එ ං අමාතරත්වා මං මාතරහී’’ති  ස්ස
පටිඤ්ඤං  තහත්වා සරස්ස ආසන්නට්ඨාතන නිසීදි. තසො නික්කරුතණො 
තබොධිසත් ං විජ්ඣිත්වා පාත ත්වා මා රම්පිස්ස විජ්ඣිතුං පුන ධනුං

සන්නය්හි.  ං දිස්වා චූළනන්දිතයො ‘‘අයං තම මා රං විජ්ඣිතුකාතමො, 

එකදිවසම්පි තඛො තම මා ා ජීවමානා ලද්ධජීවි ාතයව නාම තහොති, 

ජීවි දානමස්සා දස්සාමී’’ති සාඛන් රා නික්ඛමිත්වා ‘‘තභො පුරිස, මා තම

මා රං විජ්ඣි, අහමස්සාජීවි දානංදම්මි, ත්වංමංවිජ්ඣිත්වාඅම්තහද්තව
භාතිතක  තහත්වා අම්හාකං මාතු ජීවි දානං තදහී’’ති  ස්ස පටිඤ්ඤං
 තහත්වාසරස්ස ආසන්නට්ඨාතනනිසීදි.තසො ම්පිවිජ්ඣිත්වාපාත ත්වා
‘‘අයං මක්කටී ඝතර දාරකානං භවිස්සතී’’ති මා රම්පි ත සං විජ්ඣිත්වා
පාත ත්වා තයොපිකාතජනාදායත හාභිමුතඛො පායාසි. 

අථස්ස පාපපුරිසස්ස ත තහ අසනි පතිත්වා භරියඤ්ච ද්තව දාරතක ච 

ත තහතනව සද්ධිං ඣාතපසි, පිට්ඨිවංසථූණමත් ං අවසිස්සි. අථස්ස නං
 ාමද්වාතරතයව එතකො පුරිතසො දිස්වා  ං පවත්තිං ආතරොතචසි. තසො
පුත් දාරතසොතකන අභිභූත ො  ස්මිංතයව ඨාතන මංසකාජඤ්ජ ධනුඤ්ච
ඡඩ්තඩත්වාවත්ථං පහායනග්ත ොබාහාපග් ය්හපරිතදවමාතනො න්ත්වා

ඝරං පාවිසි. අථස්ස සා ථූණා භිජ්ජිත්වා සීතස පතිත්වා සීසං භින්දි, පථවී

විවරංඅදාසි, අවීචිත ොජාලාඋට්ඨහි. තසොපථවියාගිලියමාතනොආචරියස්ස
ඔවාදං සරිත්වා ‘‘ඉමං ව  කාරණං දිස්වා පාරාසරියබ්රාහ්මතණො මය්හං

ඔවාදමදාසී’’තිපරිතදවමාතනොඉමං ාථාද්වයමාහ – 

143. 

‘‘ඉදං දාචරියවතචො, පාරාසරිතයොයදබ්රවි; 

මාසුත්වංඅකරිපාපං, යංත්වංපච්ඡාක ං තප. 

144. 

‘‘යානිකතරොතිපුරිතසො,  ානිඅත් නිපස්සති; 

කලයාණකාරීකලයාණං, පාපකාරීචපාපකං; 

යාදිසංවපත බීජං,  ාදිසංහරත ඵල’’න්ති. 

 ස්සත්තථො – යං පාරාසරිතයො බ්රාහ්මතණො අබ්රවි – ‘‘මාසු ත්වං පාපං

අකරී, යංක ංපච්ඡාත්වඤ්තඤව තපයයා’’ති, ඉදං ංආචරියස්සවචනං.
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යානි කායවචීමතනොද්වාතරහි කම්මානි පුරිතසො කතරොති, ත සං විපාකං
පටිලභන්ත ො  ානිතයව අත් නි පස්සති. කලයාණකම්මකාරී කලයාණං

ඵලමනුතභොති, පාපකාරීචපාපකතමවහීනංලාමකං අනිට්ඨඵලංඅනුතභොති.

තලොකස්මිම්පි හි යාදිසං වපත  බීජං,  ාදිසං හරත  ඵලං, බීජානුරූපං
බීජානුච්ඡවිකතමවඵලංහරති ණ්හාතිඅනුභවතීති.ඉතිතසොපරිතදවන්ත ො 
පථවිංපවිසිත්වාඅවීචිමහානිරතයනිබ්බත්ති. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛතව, තදවදත්ත ො ඉදාතනව, පුබ්තබපි කක්ඛතළො
ඵරුතසො නික්කාරුණිතකොතයවා’’ති වත්වා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා 

ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා ලුද්දකපුරිතසො තදවදත්ත ො අතහොසි, 

දිසාපාතමොක්තඛො ආචරිතයො සාරිපුත්ත ො, චූළනන්දිතයො ආනන්තදො, මා ා

මහාපජාපතිත ො මී, මහානන්දිතයොපනඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

චූළනන්දියජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[223] 3. පුටභත් ජා කවණ්ණනා 

නයම නමන්තස්සභයජභජන්තන්තිඉදංසත්ථාතජ වතනවිහරන්ත ො
එකං කුටුම්බිකංආරබ්භකතථසි.සාවත්ථින රවාසීකතරතකොකුටුම්බිතකො
එතකන ජනපදකුටුම්බිතකනසද්ධිංතවොහාරංඅකාසි.තසො අත් තනොභරියං
ආදාය  ස්ස ධාරණකස්ස සන්තිකං අ මාසි. ධාරණතකො ‘‘දාතුං න

සක්තකොමී’’ති න කඤ්චි අදාසි, ඉ තරො කුජ්ඣිත්වා භත් ං අභුඤ්ජිත්වාව
නික්ඛමි.අථනංඅන් රාමග්ත  ඡා ජ්ඣත් ංදිස්වාමග් පටිපන්නාපුරිසා
‘‘භරියායපිදත්වාභුඤ්ජාහී’’ති භත් පුටංඅදංසු.තසො ං තහත්වා ස්සා

අදාතුකාතමො හුත්වා ‘‘භද්තද, ඉදං තචොරානං තිට්ඨනට්ඨානං, ත්වං පුරත ො
යාහී’’ති උතයයොතජත්වා සබ්බං භත් ං භුඤ්ජිත්වා තුච්ඡපුටං දස්තසත්වා

‘‘භද්තද, අභත් කං තුච්ඡපුටතමව අදංසූ’’ති ආහ. සා ත න එකතකතනව
භුත් භාවං ඤත්වා තදොමනස්සප්පත් ා අතහොසි. ත  උතභොපි
තජ වනපිට්ඨිවිහාතරන  ච්ඡන් ා ‘‘පානීයං පිවිස්සාමා’’ති තජ වනං
පවිසිංසු. 

සත්ථාපි ත සඤ්තඤව ආ මනං ඔතලොතකන්ත ො මග් ං  තහත්වා 

ඨි ලුද්දතකො විය  න්ධකුටිඡායාය නිසීදි, ත  සත්ථාරං දිස්වා
උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වානිසීදිංසු.සත්ථාත හිසද්ධිංපටිසන්ථාරංකත්වා

‘‘කං, උපාසිතක, අයං ත  භත් ා හි කාතමො සස්තනතහො’’ති පුච්ඡි.

‘‘භන්ත , අහංඑ ස්සසස්තනහා, අයං පනමය්හංනිස්තනතහො, තිට්ඨන්තු

අඤ්තඤපි දිවසා, අජ්තජතවස අන් රාමග්ත  පුටභත් ං ලභිත්වා මය්හං

අදත්වා අත් නාව භුඤ්ජී’’ති. ‘‘උපාසිතක, නිච්චකාලම්පි ත්වං එ ස්ස

හි කාමාසස්තනහා, අයංපනනිස්තනතහොව.යදාපනපණ්ඩිත  නිස්සාය

 ව ගුතණ ජානාති,  දා ත  සබ්බිස්සරියං නියයාතදතී’’ති වත්වා  ාය
යාචිත ො අතී ංආහරි. 



ඛුද්දකනිකායෙ ජාතක-අට්ඨකථා දුකනිපායතො 

 155 

පටුන 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
අමච්චකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො  ස්ස අත්ථධම්මානුසාසතකො
අතහොසි. අථ රාජා ‘‘පදුබ්තභයයාපි තම අය’’න්ති අත් තනො පුත් ං 
ආසඞ්කන්ත ො නීහරි. තසො අත් තනො භරියං  තහත්වා න රා නික්ඛම්ම
එකස්මිංකාසික ාමතක වාසංකප්තපසි.තසොඅපරභාත පිතුකාලක භාවං 

සුත්වා ‘‘කුලසන් කං රජ්ජං ණ්හිස්සාමී’’තිබාරාණසිං පච්චා ච්ඡන්ත ො

අන් රාමග්ත  ‘‘භරියායපි දත්වා භුඤ්ජාහී’’ති භත් පුටං ලභිත්වා  ස්සා
අදත්වා සයතමව  ං භුඤ්ජි. සා ‘‘කක්ඛතළො ව ායං පුරිතසො’’ති
තදොමනස්සප්පත් ා අතහොසි. තසො බාරාණසියං රජ්ජං  තහත්වා  ං
අග් මතහසිට්ඨාතනඨතපත්වා‘‘එත් කතමව එතිස්සාඅල’’න්තිනඅඤ්ඤං

සක්කාරංවාසම්මානංවාකතරොති, ‘‘කථංයාතපසී’’තිපිනං නපුච්ඡති. 

තබොධිසත්ත ොචින්ත සි–‘‘අයංතදවීරඤ්තඤොබහූපකාරාසස්තනහා, 

රාජා පතන ං කස්මිඤ්චි න මඤ්ඤති, සක්කාරසම්මානමස්සා
කාතරස්සාමී’’ති  ං උපසඞ්කමිත්වා උපචාරං කත්වා එකමන් ං ඨත්වා

‘‘කං,  ා ා’’ති වුත්ත  ‘‘කථං සමුට්ඨාතපතුං මයං, තදවි, තුම්තහ

උපට්ඨහාම, කංනාමමහල්ලකානංපිතූනං වත්ථඛණ්ඩංවාභත් පිණ්ඩංවා

දාතුංනවට්ටතී’’තිආහ.‘‘ ා , අහංඅත් නාව කඤ්චිනලභාමි, තුම්හාකං

කංදස්සාමි, නනුලභනකාතලඅදාසිං, ඉදානිපනතමරාජාන කඤ්චිතදති.

තිට්ඨතු අඤ්ඤං දානං, රජ්ජං  ණ්හිතුං ආ ච්ඡන්ත ො අන් රාමග්ත  

භත් පුටංලභිත්වාභත් මත් ම්පිතමඅදත්වාඅත් නාවභුඤ්ජී’’ති. ‘‘කං

පන, අම්ම, රඤ්තඤො සන්තිතක එවං කතථතුං සක්ඛිස්සථා’’ති? 

‘‘සක්ඛිස්සාමි,  ා ා’’ති. ‘‘ත න හි අජ්තජව මම රඤ්තඤො සන්තිතක
ඨි කාතල මයි පුච්ඡන්ත  එවං කතථථ අජ්තජව තවො ගුණං
ජානාතපස්සාමී’’තිඑවංවත්වාතබොධිසත්ත ොපුරිම රං න්ත්වාරඤ්තඤො
සන්තිතක අට්ඨාසි.සාපි න්ත්වාරඤ්තඤොසමීතපඅට්ඨාසි. 

අථ නං තබොධිසත්ත ො ‘‘අම්ම, තුම්තහ අතිවිය කක්ඛළා, කං නාම 
පිතූනං වත්ථඛණ්ඩං වා භත් පිණ්ඩමත් ං වා දාතුං න වට්ටතී’’ති ආහ.

‘‘ ා , අහතමව රඤ්තඤො සන්තිකා කඤ්චි න ලභාමි, තුම්හාකං කං

දස්සාමී’’ති? ‘‘නනු අග් මතහසිට්ඨානංත ලද්ධ’’න්ති? ‘‘ ා , කස්මිඤ්චි

සම්මාතන අසති අග් මතහසිට්ඨානං කං කරිස්සති, ඉදානි තම තුම්හාකං

රාජා කං දස්සති, තසො අන් රාමග්ත  භත් පුටං ලභිත්වා  ත ො කඤ්චි

අදත්වා සයතමව භුඤ්ජී’’ති.තබොධිසත්ත ො ‘‘එවංකර, මහාරාජා’’තිපුච්ඡි.

රාජාඅධිවාතසසි. තබොධිසත්ත ො ස්සඅධිවාසනංවිදිත්වා‘‘ත නහි, අම්ම, 
රඤ්තඤො අප්පියකාලත ො පට්ඨාය කං තුම්හාකං ඉධ වාතසන.

තලොකස්මිඤ්හි අප්පියසම්පතයොත ො ච දුක්තඛො, තුම්හාකං ඉධ වාතස සති

රඤ්තඤො අප්පියසම්පතයොත ොව දුක්ඛං භවිස්සති, ඉතම සත් ා නාම

භජන්ත  භජන්ති, අභජනභාවංඤත්වා අඤ්ඤත්ථ  න් බ්බං, මහන්ත ො
තලොකසන්නිවාතසො’’තිවත්වාඉමා ාථාඅතවොච– 
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145. 

‘‘නතම නමන් ස්ස භතජ භජන් ං, කච්චානුකුබ්බස්ස කතරයය 

කච්චං; 

නානත්ථකාමස්සකතරයයඅත්ථං, අසම්භජන් ම්පින සම්භතජයය. 

146. 

‘‘චතජචජන් ංවනථංනකයිරා, අතප චිත්ත නනසම්භතජයය; 

දිතජො දුමං ඛීණඵලන්ති ඤත්වා, අඤ්ඤං සතමක්තඛයය මහා හි 
තලොතකො’’ති. 

 ත්ථ නයම නමන්තස්ස භයජ භජන්තන්ති තයො අත් තනො නමති, 

 ස්තසව පටිනතමයය. තයො ච භජති,  තමව භතජයය. කිච්ොනුකුබ්බස්ස

කයරෙයකිච්ෙන්තිඅත් තනො උප්පන්නකච්චංඅනුකුබ්බන් ස්තසව ස්සපි

උප්පන්නකච්චං පටිකතරයය. ෙයජ ෙජන්තං වනථංනකයිරාති අත් ානං

ජහන් ං ජතහතයයව,  ස්මිං  ණ්හාසඞ්ඛා ං වනථං න කතරයය. 

අයපතචිත්යතනාති වි  චිත්ත න විපල්ලත්ථචිත්ත න. නසම්භයජෙයාති 

 ථාරූතපනසද්ධිංනසමා ච්තඡයය. දියජො දුමන්තියථාසකුතණො පුබ්තබ
ඵලි ම්පිරුක්ඛංඵතලඛීතණ‘‘ඛීණඵතලොඅය’’න්තිඤත්වා ංඡඩ්තඩත්වා 

අඤ්ඤං සතමක්ඛති පරිතයසති, එවං අඤ්ඤං සතමක්තඛයය. මහා හි එස

තලොතකො, අථතුම්තහ සස්තනහංඑකංපුරිසංලභිස්සථාති. 

 ං සුත්වා බාරාණසිරාජා තදවියා සබ්බිස්සරියං අදාසි.  ත ො පට්ඨාය
සමග් ාසම්තමොදමානාවසිංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන ද්තව ජයම්පතිකා තසො ාපත්තිඵතල 

පතිට්ඨහිංසු. ‘‘ දා ජයම්පතිකා ඉතම ද්තව ජයම්පතිකා අතහසුං, 
පණ්ඩි ාමච්තචොපන අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

පුටභත් ජා කවණ්ණනා තියා. 

[224] 4. කුම්භිලජා කවණ්ණනා 

ෙස්යසයත ෙතුයරො  ම්මාති ඉදං සත්ථා තවළුවතන විහරන්ත ො
තදවදත් ංආරබ්භකතථසි. 

147. 

‘‘යස්තසත චතුතරොධම්මා, වානරින්දයථා ව; 

සච්චංධම්තමොධිතිචාත ො, දිට්ඨංතසොඅතිවත් ති. 

148. 

‘‘යස්සතචත නවිජ්ජන්ති, ගුණාපරමභද්දකා; 
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සච්චංධම්තමොධිතිචාත ො, දිට්ඨංතසොනාතිවත් තී’’ති. 

 ත්ථ ගුණා පරමභද්දකාති යස්ස එත  පරමභද්දකා චත් ාතරො

රාසට්තඨනපිණ්ඩට්තඨනගුණානවිජ්ජන්ති, තසොපච්චාමිත් ං අතික්කමිතුං
න සක්තකොතීති. තසසතමත්ථ සබ්බං තහට්ඨා කුම්භිලජා තක
වුත් නයතමව සද්ධිංසතමොධාතනනාති. 

කුම්භිලජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[225] 5. ඛන්තිවණ්ණජා කවණ්ණනා 

අත්ථි යම පුරියසො, යදවාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
තකොසලරාජානං ආරබ්භ කතථසි.  ස්ස කතරතකො බහූපකාතරො අමච්තචො 
අන්ත පුතර පදුස්සි. රාජා ‘‘උපකාරතකො තම’’ති ඤත්වාපි අධිවාතසත්වා

සත්ථු ආතරොතචසි. සත්ථා ‘‘තපොරාණකරාජාතනොපි, මහාරාජ, එවං
අධිවාතසසුංතයවා’’තිවත්වාත නයාචිත ොඅතී ං ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  එතකො අමච්තචො 

 ස්සඅන්ත පුතරපදුස්සි, අමච්චස්සාපිතසවතකො ස්සත තහපදුස්සි.තසො
 ස්ස අපරාධංඅධිවාතසතුංඅසක්තකොන්ත ො ංආදායරඤ්තඤොසන්තිකං

 න්ත්වා ‘‘තදව, එතකොතම උපට්ඨාතකොසබ්බකච්චකාරතකො, තසොමය්හං

ත තහපදුස්සි,  ස්ස කංකාතුංවට්ටතී’’තිපුච්ඡන්ත ොපඨමං ාථමාහ– 

149. 

‘‘අත්ථිතමපුරිතසොතදව, සබ්බකච්තචසුබයාවතටො; 

 ස්සතචතකොපරාධත්ථි,  ත්ථත්වංකන්තිමඤ්ඤසී’’ති. 

 ත්ථ තස්ස යෙයකොපරා ත් ති  ස්ස ච පුරිසස්ස එතකො අපරාතධො

අත්ථි. තත්ථත්වංකින්තිමඤ්ඤසීති ත්ථ ස්සපුරිසස්ස අපරාතධත්වං

‘‘කංකා බ්බ’’න්තිමඤ්ඤසි, යථාත චිත් ංඋප්පජ්ජති,  දනුරූපමස්ස
දණ්ඩංපතණහීතිදීතපති. 

 ංසුත්වාරාජාදුතියං ාථමාහ– 

150. 

‘‘අම්හාකම්පත්ථිපුරිතසො, එදිතසොඉධවිජ්ජති; 

දුල්ලතභොඅඞ් සම්පන්තනො, ඛන්තිරස්මාකරුච්චතී’’ති. 

 ස්සත්තථො – අම්හාකම්පි රාජූනං ස ං එදිතසො බහූපකාතරො අ ාතර 

දුස්සනකපුරිතසොඅත්ථි, තසොචතඛොඉධවිජ්ජති, ඉදානිපිඉතධවසංවිජ්ජති, 

මයං රාජාතනොපි සමානා  ස්ස බහූපකාර ං සන්ධාය අධිවාතසම, තුය්හං
පන අරඤ්තඤොපි සත ො අධිවාසනභාතරො ජාත ො. අඞ් සම්පන්තනො හි
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සබ්තබහිගුණතකොට්ඨාතසහිසමන්නා ත ොපුරිතසො නාමදුල්ලතභො, ත න
කාරතණනඅස්මාකංඑවරූතපසුඨාතනසුඅධිවාසනඛන්තිතයව රුච්චතීති. 

අමච්තචො අත් ානං සන්ධාය රඤ්තඤො වුත් භාවං ඤත්වා  ත ො

පට්ඨාය අන්ත පුතර පදුස්සිතුං න විසහි, තසොපිස්ස තසවතකො රඤ්තඤො
ආතරොචි භාවංඤත්වා ත ො පට්ඨාය ංකම්මංකාතුංනවිසහි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා
අහතමව බාරාණසිරාජා අතහොසි’’න්ති. තසොපි අමච්තචො රඤ්තඤො සත්ථු
කථි භාවංඤත්වා ත ොපට්ඨාය  ංකම්මංකාතුංනාසක්ඛීති. 

ඛන්තිවණ්ණජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[226] 6. තකොසියජා කවණ්ණනා 

කාය  නික්ෙමනා සාධූති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
තකොසලරාජානං ආරබ්භ කතථසි. තකොසලරාජා පච්චන් වූපසමනත්ථාය
අකාතලනික්ඛමි.වත්ථුතහට්ඨා වුත් නයතමව. 

සත්ථා පනඅතී ංආහරිත්වාආහ– ‘‘මහාරාජ, අතීත බාරාණසිරාජා
අකාතලනික්ඛමිත්වාඋයයාතනඛන්ධාවාරංනිතවසයි. ස්මිංකාතල එතකො
උලූකසකුතණො තවළුගුම්බං පවිසිත්වා නිලීයි. කාකතසනා ආ න්ත්වා
‘නික්ඛන් තමව  ං  ණ්හිස්සාමා’’’ති පරිවාතරසි. තසො සූරියත්ථඞ් මනං 
අතනොතලොතකත්වා අකාතලතයව නික්ඛමිත්වා පලායිතුං ආරභි. අථ නං
කාකා පරිවාතරත්වා තුණ්තඩහි තකොට්තටන් ා පරිපාත සුං. රාජා

තබොධිසත් ංආමන්ත ත්වා ‘‘කංනුතඛො, පණ්ඩි , ඉතමකාකාතකොසියං

පරිපාත න්තී’’ති පුච්ඡි. තබොධිසත්ත ො ‘‘අකාතල, මහාරාජ, අත් තනො

වසනට්ඨානානික්ඛමන් ාඑවරූපංදුක්ඛංපටිලභන්තිතයව,  ස්මාඅකාතල 
අත් තනොවසනට්ඨානානික්ඛමිතුංනවට්ටතී’’තිඉමමත්ථංපකාතසන්ත ො
ඉමං  ාථාද්වයමාහ– 

151. 

‘‘කාතලනික්ඛමනාසාධු, නාකාතලසාධුනික්ඛතමො; 

අකාතලනහිනික්ඛම්ම, එකකම්පිබහුජ්ජතනො; 

නකඤ්චිඅත්ථංතජොත ති, ධඞ්කතසනාවතකොසියං. 

152. 

‘‘ධීතරොචවිධිවිධානඤ්ඤූ, පතරසංවිවරානුගූ; 

සබ්බාමිත්ත වසීකත්වා, තකොසිතයොවසුඛීසියා’’ති. 

 ත්ථ කාය නික්ෙමනාසාධූති, මහාරාජ, නික්ඛමනානාමනික්ඛමනං

වා පරක්කමනං වා යුත් පයුත් කාතලසාධු. නාකාය සාධුනික්ෙයමොති
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අකාතලපනඅත් තනොවසනට්ඨානත ොඅඤ්ඤත්ථ  න්තුංනික්ඛතමොනාම

නික්ඛමනංවාපරක්කමනංවානසාධු. ‘‘අකාය න හී’’තිආදීසුචතූසුපතදසු

පඨතමන සද්ධිං  තියං, දුතිතයන චතුත්ථං තයොතජත්වා එවං අත්තථො
තවදි බ්තබො. අත් තනො වසනට්ඨානත ො හි තකොචි පුරිතසො අකාතලන

නික්ඛමිත්වා වා පරක්කමිත්වා වා න කිඤ්චි අත්ථං යජොයතති, අත් තනො

අප්පමත් කම්පි වුඩ්ඪිං උප්පාතදතුං න සක්තකොති, අථ තඛො එකකම්පි

බහුජ්ජයනො බහුපි තසො පච්චත්ථිකජතනො එ ං අකාතල නික්ඛමන් ං වා
පරක්කමන් ංවාඑකකංපරිවාතරත්වා මහාවිනාසංපාතපති. ත්රායංඋපමා

–  ඞ්කයසනාව යකොසිෙං, යථා අයං ධඞ්කතසනා ඉමං අකාතල
නික්ඛමන් ඤ්ච පරක්කමන් ඤ්ච තකොසියං තුණ්තඩහි විතුදන්ති

මහාවිනාසං පාතපන්ති,  ථා  ස්මා තිරච්ඡාන ත  ආදිං කත්වා තකනචි
අකාතල අත් තනො වසනට්ඨානත ො න නික්ඛමි බ්බං න
පරක්කමි බ්බන්ති. 

දුතිය ාථාය ධීයරොති පණ්ඩිත ො. විධීති තපොරාණකපණ්ඩිත හි

ඨපි පතවණී. වි ානන්තිතකොට්ඨාතසොවාසංවිදහනංවා. විවරානුගූතිවිවරං

අනු ච්ඡන්ත ොජානන්ත ො. සබ්බාමිත්යතති සබ්තබඅමිත්ත . වසීකත්වාති

අත් තනො වතස කත්වා. යකොසියෙොවාති ඉමම්හා බාලතකොසියා අඤ්තඤො
පණ්ඩි තකොසිතයො විය. ඉදං වුත් ං තහොති – තයො ච තඛො පණ්ඩිත ො

‘‘ඉමස්මිංකාතලනික්ඛමි බ්බංපරක්කමි බ්බං, ඉමස්මිංනනික්ඛමි බ්බං
න පරක්කමි බ්බ’’න්ති තපොරාණකපණ්ඩිත හි ඨපි ස්ස 
පතවණිසඞ්ඛා ස්ස විධිතනො තකොට්ඨාසසඞ්ඛා ං විධානං වා  ස්ස වා

විධිතනො විධානං සංවිදහනං අනුට්ඨානං ජානාති, තසො විධිවිධානඤ්ඤූ
පතරසං අත් තනො පච්චාමිත් ානං විවරං ඤත්වා යථා නාම පණ්ඩිත ො
තකොසිතයොරත්තිසඞ්ඛාත අත් තනොකාතලනික්ඛමිත්වාච පරක්කමිත්වා
ච ත්ථ ත්ථසයි ානඤ්තඤවකාකානංසීසානිඡින්දමාතනොත සබ්තබ 

අමිත්ත  වසීකත්වා සුඛී සියා, එවං ධීතරොපි කාතල නික්ඛමිත්වා
පරක්කමිත්වා අත් තනො පච්චාමිත්ත  වසීකත්වා සුඛී නිද්දුක්තඛො
භතවයයාති.රාජාතබොධිසත් ස්ස වචනංසුත්වානිවත්ති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

රාජා ආනන්තදොඅතහොසි, පණ්ඩි ාමච්තචොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

තකොසියජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[227] 7. ගූථපාණජා කවණ්ණනා 

සූයරො සූයරන සඞ් ම්මාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
අඤ්ඤ රං භික්ඛුං ආරබ්භ කතථසි.  ස්මිං කර කාතල තජ වනත ො 

ති ාවු ඩ්ඪතයොජනමත්ත  එතකො නි ම ාතමො,  ත්ථ බහූනි
සලාකභත් පක්ඛියභත් ානිඅත්ථි.  තත්රතකොපඤ්හපුච්ඡතකොතකොණ්තඩො
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වසති. තසො සලාකභත් පක්ඛියභත් ානං අත්ථාය ආ ත  දහතර ච 

සාමතණතර ච ‘‘තක ඛාදන්ති, තක පිවන්ති, තක භුඤ්ජන්තී’’ති පඤ්හං
පුච්ඡිත්වා කතථතුං අසක්තකොන්ත  ලජ්ජාතපසි. ත   ස්ස භතයන
සලාකභත් පක්ඛියභත් ත්ථාය ං ාමංන ච්ඡන්ති.අතථකදිවසංඑතකො

භික්ඛු සලාකග් ං  න්ත්වා ‘‘භන්ත , අසුක ාතම සලාකභත් ං වා

පක්ඛියභත් ං වා අත් ’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අත්ථාවුතසො,  ත්ථ පතනතකො

තකොණ්තඩො පඤ්හං පුච්ඡති,  ං කතථතුං අසක්තකොන්ත  අක්තකොසති

පරිභාසති,  ස්සභතයනතකොචි න්තුංන සක්තකොතී’’තිවුත්ත ‘‘භන්ත , 

 ත්ථ භත් ානි මය්හං පාතපථ, අහං  ං දතමත්වා නිබ්බිතසවනං කත්වා
 ත ො පට්ඨාය තුම්තහ දිස්වා පලායනකං කරිස්සාමී’’ති ආහ. භික්ඛූ
‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වා ස්ස ත්ථභත් ානිපාතපසුං. 

තසො  ත්ථ  න්ත්වා  ාමද්වාතර චීවරං පාරුපි.  ං දිස්වා තකොණ්තඩො

චණ්ඩතමණ්ඩතකො විය තවත න උප න්ත්වා ‘‘පඤ්හං තම, සමණ, 

කතථහී’’තිආහ. ‘‘උපාසක,  ාතමචරිත්වායාගුංආදායආසනසාලං ාව
තම ආ න්තුං තදහී’’ති. තසො යාගුං ආදාය ආසනසාලං ආ ත පි  ස්මිං

 තථවආහ.තසොපිනංභික්ඛු‘‘යාගුං  ාවතමපාතුංතදහි, ආසනසාලං ාව

සම්මජ්ජිතුං තදහි, සලාකභත් ං  ාව තම ආහරිතුං තදහී’’ති වත්වා

සලාකභත් ං ආහරිත්වා  තමව පත් ං  ාහාතපත්වා ‘‘එහි, පඤ්හං ත  
කතථස්සාමී’’තිබහි ාමංතනත්වාචීවරංසංහරිත්වාඅංතසඨතපත්වා ස්ස

හත්ථත ො පත් ං තහත්වාඅට්ඨාසි. ත්රාපිනංතසො ‘‘සමණ, පඤ්හංතම

කතථහී’’ති ආහ. අථ නං ‘‘කතථමි ත  පඤ්හ’’න්ති එකප්පහාතරතනව
පාත ත්වා අට්ඨීනි සංචුණ්තණන්ත ො විය තපොතථත්වා ගූථං මුතඛ
පක්ඛිපිත්වා‘‘ඉත ොදානිපට්ඨායඉමං ාමංආ  ංකඤ්චි භික්ඛුංපඤ්හං
පුච්ඡි කාතලජානිස්සාමී’’තිසන් ජ්තජත්වාපක්කාමි.තසො ත ො පට්ඨාය
භික්ඛූදිස්වාවපලායති.අපරභාත  ස්සභික්ඛුතනොසාකරියාභික්ඛුසඞ්තඝ 

පාකටා ජා ා. අතථකදිවසං ධම්මසභායං භික්ඛූ කථං සමුට්ඨාතපසුං –

‘‘ආවුතසො, අසුකභික්ඛුකරතකොණ්ඩස්සමුතඛගූථංපක්ඛිපිත්වා ත ො’’ති.

සත්ථාආ න්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය නාමා’’තිවුත්ත ‘‘න, භික්ඛතව, තසොභික්ඛුඉදාතනව ං

මීළ්තහනආසාතදති, පුබ්තබපි ආසාතදසිතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  අඞ් ම ධවාසිතනො අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස රට්ඨං  ච්ඡන් ා
එකදිවසං ද්වින්නං රට්ඨානං සීමන් තර එකං සරං නිස්සාය වසිත්වා සුරං 
පිවිත්වා මච්ඡමංසං ඛාදිත්වා පාත ොව යානානි තයොතජත්වා පක්කමිංසු.
ත සං   කාතල එතකො ගූථඛාදතකො පාණතකො ගූථ න්තධන ආ න්ත්වා
ත සං පී ට්ඨාතන ඡඩ්ඩි ං සුරං දිස්වා පිපාසාය පිවිත්වා මත්ත ො හුත්වා

ගූථපුඤ්ජංඅභිරුහි, අල්ලගූථං  ස්මිංආරුළ්තහතථොකංඔනමි.තසො‘‘පථවී
මං ධාතරතුං න සක්තකොතී’’ති විරවි.  ස්මිඤ්තඤව ඛතණ එතකො
මත් වරවාරතණො  ං පතදසං පත්වා ගූථ න්ධං ඝායිත්වා ජිගුච්ඡන්ත ො
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පටික්කමි. තසො  ං දිස්වා ‘‘එස මම භතයන පලායතී’’ති සඤ්ඤී හුත්වා 

‘‘ඉමිනා තම සද්ධිං සඞ් ාමං කාතුං වට්ටතී’’ති  ං අව්හයන්ත ො පඨමං
 ාථමාහ– 

153. 

‘‘සූතරොසූතරනසඞ් ම්ම, වික්කන්ත නපහාරිනා; 

එහිනා නිවත් ස්සු, කංනුභීත ොපලායසි; 

පස්සන්තුඅඞ් ම ධා, මමතුය්හඤ්චවික්කම’’න්ති. 

 ස්සත්තථො – ත්වං සූතරො මයා සූතරන සද්ධිං සමා න්ත්වා
වීරියවික්කතමනවික්කන්ත නපහාරදානසමත්ථ ායපහාරිනාකංකාරණා 

අසඞ් ාතමත්වාව  ච්ඡසි, නනු නාම එකසම්පහාතරොපි දා බ්තබො සියා, 

 ස්මාඑහිනා  නිවත් ස්සු, එත් තකතනවමරණභය ජ්ජිත ොහුත්වාකං

නු භීත ො පලායසි, ඉතම ඉමං සීමං අන් රං කත්වා වසන් ා පස්සන්තු, 
අඞ් ම ධා මම තුය්හඤ්ච වික්කමං උභින්නම්පි අම්හාකං පරක්කමං
පස්සන්තූති. 

තසො හත්  කණ්ණං දත්වා  ස්ස වචනං සුත්වා නිවත්තිත්වා  ස්ස 
සන්තිකං න්ත්වා ංඅපසාතදන්ත ොදුතියං ාථමාහ– 

154. 

‘‘න ංපාදාවධිස්සාමි, නදන්ත හිනතසොණ්ඩියා; 

මීළ්තහන ංවධිස්සාමි, පූතිහඤ්ඤතුපූතිනා’’ති. 

 ස්සත්තථො – න  ං පාදාදීහි වධිස්සාමි, තුය්හං පන අනුච්ඡවිතකන
මීළ්තහන ංවධිස්සාමීති. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘පූතිගූථපාණතකො පූතිනාව හඤ්ඤතූ’’ති  ස්ස 

මත්ථතකමහන් ංලණ්ඩං පාත ත්වාඋදකං විස්සජ්තජත්වා ත්තථව ං
ජීවි ක්ඛයං පාතපත්වාතකොඤ්චනාදංනදන්ත ොඅරඤ්ඤතමවපාවිසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

ගූථපාණතකො තකොණ්තඩො අතහොසි, වාරතණො තසො භික්ඛු,  ං කාරණං
පච්චක්ඛත ො දිස්වා  ස්මිං වනසණ්තඩ නිවුත්ථතදව ා පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

ගූථපාණජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[228] 8. කාමනී ජා කවණ්ණනා 

තයෙො ගිරින්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො කාමනී බ්රාහ්මණං
නාම ආරබ්භකතථසි. වත්ථු පච්චුප්පන්නඤ්ච අතී ඤ්ච ද්වාදසකනිපාත  
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කාමජාතයක (ජා. 1.12.37 ආදතයො) ආවිභවිස්සති. ත සු පන ද්වීසු 

රාජපුත්ත සුතජට්ඨතකොආ න්ත්වාබාරාණසියංරාජාඅතහොසි, කනිට්තඨො 
උපරාජා. ත සු රාජා වත්ථුකාමකතලසකාතමසු අතිත්ත ො ධනතලොතලො
අතහොසි.  දා තබොධිසත්ත ො සක්තකො තදවරාජා හුත්වා ජම්බුදීපං
ඔතලොතකන්ත ො  ස්ස රඤ්තඤො ද්වීසුපි කාතමසු අතිත් භාවං ඤත්වා
‘‘ඉමං රාජානං නිග් ණ්හිත්වා ලජ්ජාතපස්සාමී’’ති

බ්රාහ්මණමාණවවණ්තණන ආ න්ත්වා රාජානං පස්සි, රඤ්ඤා ච 

‘‘තකනත්තථන ආ ත ොසි මාණවා’’ති වුත්ත  ‘‘අහං, මහාරාජ, තීණි
න රානි පස්සාමි තඛමානි සුභික්ඛානි පහූ හත්ථිඅස්සරථපත්තීනි

හිරඤ්ඤසුවණ්ණාලඞ්කාරභරි ානි, සක්කා ච පන  ානි අප්පතකතනව

බතලන ණ්හිතුං, අහංත  ානි තහත්වා දාතුංආ ත ො’’තිආහ. ‘‘කදා 

 ච්ඡාම, මාණවා’’ති වුත්ත  ‘‘ස්තව මහාරාජා’’ති. ‘‘ත න හි  ච්ඡ, 

පාත ොව ආ ච්තඡයයාසී’’ති. ‘‘සාධු, මහාරාජ, තවත න බලං සජ්තජහී’’ති
වත්වාසක්තකො සකට්ඨානතමව  ත ො. 

රාජා පුනදිවතස තභරිං චරාතපත්වා බලසජ්ජං කාතරත්වා අමච්තච 
පක්තකොසාතපත්වා හිතයයො එතකො බ්රාහ්මණමාණතවො ‘‘උත් රපඤ්චාතල
ඉන්දපත්ත තකකතකති ඉතමසුතීසුන තරසුරජ්ජං තහත්වාදස්සාමී’’ති

ආහ,  ං මාණවං ආදාය තීසු න තරසු රජ්ජං  ණ්හිස්සාම, තවත න නං

පක්තකොසථාති. ‘‘කත්ථස්ස, තදව, නිවාතසො දාපිත ො’’ති? ‘‘න තම  ස්ස

නිවාසත හංදාපි ’’න්ති.‘‘නිවාසපරිබ්බතයොපනදින්තනො’’ති? ‘‘තසොපින 

දින්තනො’’ති. අථ ‘‘කහං නං පස්සිස්සාමා’’ති? ‘‘න රවී සු

ඔතලොතකථා’’ති. ත  ඔතලොතකන් ා අදිස්වා ‘‘න පස්සාම, මහාරාජා’’ති

ආහංසු. රඤ්තඤො මාණවං අපස්සන් ස්ස ‘‘එවං මහන් ා නාම ඉස්සරියා

පරිහීතනොම්හී’’ති මහාතසොතකො උදපාදි, හදයවත්ථු උණ්හං අතහොසි, 

වත්ථුතලොහි ං කුප්පි, තලොහි පක්ඛන්දිකා උදපාදි, තවජ්ජා තිකච්ඡිතුං 
නාසක්ඛිංසු. 

 ත ො තීහචතූහච්චතයන සක්තකො ආවජ්ජමාතනො  ස්ස  ං ආබාධං

ඤත්වා ‘‘තිකච්ඡිස්සාමි න’’න්ති බ්රාහ්මණවණ්තණන ආ න්ත්වා ද්වාතර

ඨත්වා ‘‘තවජ්ජබ්රාහ්මතණො තුම්හාකං තිකච්ඡනත්ථාය ආ ත ො’’ති 
ආතරොචාතපසි.රාජා ංසුත්වා‘‘මහන් මහන් ාරාජතවජ්ජාමංතිකච්ඡිතුං 

නාසක්ඛිංසු, පරිබ්බයමස්ස දාතපත්වා උතයයොතජථා’’ති ආහ. සක්තකො  ං

සුත්වා ‘‘මය්හං තනව නිවාසපරිබ්බතයන අත්තථො, තවජ්ජලාභම්පි න

 ණ්හිස්සාමි, තිකච්ඡිස්සාමි නං, පුන රාජා මං පස්සතූ’’ති ආහ. රාජා  ං
සුත්වා ‘‘ත න හි ආ ච්ඡතූ’’ති ආහ. සක්තකො පවිසිත්වා ජයාතපත්වා

එකමන් ං අට්ඨාසි, රාජා ‘‘ත්වං මං තිකච්ඡසී’’ති ආහ. ‘‘ආම, තදවා’’ති.

‘‘ත න හි තිකච්ඡස්සූ’’ති. ‘‘සාධු, මහාරාජ, බයාධිතනො තම ලක්ඛණං

කතථථ, තකනකාරතණනඋප්පන්තනො, කං ඛාදි ං වා පී ං වා නිස්සාය, 

උදාහු දිට්ඨං වා සු ං වා’’ති? ‘‘ ා , මය්හං බයාධි සු ං නිස්සාය 
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උප්පන්තනො’’ති. ‘‘කං ත සු ’’න්ති. ‘‘ ා  එතකො මාණතවො ආ න්ත්වා

මය්හං ‘තීසු න තරසු රජ්ජං  ණ්හිත්වා දස්සාමී’ති ආහ, අහං  ස්ස

නිවාසට්ඨානං වානිවාසපරිබ්බයං වා න දාතපසිං, තසො මය්හං කුජ්ඣිත්වා
අඤ්ඤස්සරඤ්තඤොසන්තිකං ත ොභවිස්සති.අථතම‘එවංමහන් ානාම 
ඉස්සරියා පරිහීතනොම්හී’ති චින්ත න් ස්ස අයං බයාධි උප්පන්තනො. සතච

සක්තකොසි ත්වං තම කාමචිත් ං නිස්සාය උප්පන්නං බයාධිං තිකච්ඡිතුං, 
තිකච්ඡාහී’’ති එ මත්ථංපකාතසන්ත ොපඨමං ාථමාහ– 

155. 

‘‘ තයොගිරිංඅන් රංකාමයාමි, පඤ්චාලාකුරුතයොතකකතකච; 

 තුත් රිංබ්රාහ්මණකාමයාමි, තිකච්ඡමංබ්රාහ්මණ කාමනී ’’න්ති. 

 ත්ථ තයෙොගිරින්ති තයොගිරී, අයතමවවා පාතඨො.යථා‘‘සුදස්සනස්ස

ගිරිතනො, ද්වාරඤ්තහ ංපකාසතී’’තිඑත්ථසුදස්සනං තදවන රංයුජ්ඣිත්වා

දුග් ණ්හ ාය දුච්චලන ාය ‘‘සුදස්සනගිරී’’ති වුත් ං, එවමිධාපි තීණි
න රානි‘‘ තයොගිරි’’න්තිඅධිප්තප ානි. ස්මාඅයතමත්ථඅත්තථො– තීණි
ච න රානි ත සඤ්ච අන් රං තිවිධම්පි රට්ඨං කාමයාමි. ‘‘පඤ්චාලා
කුරුතයො තකකතක චා’’ති ඉමානි ත සං රට්ඨානං නාමානි. ත සු 

පඤ්ො ාති උත් රපඤ්චාලා,  ත්ථ කපිලං නාම න රං. කුරුයෙොති 

කුරුරට්ඨං,  ත්ථ ඉන්දපත් ං නාම න රං. යකකයක ොති පච්චත්ත 

උපතයො වචනං, ත න තකකකරට්ඨං දස්තසති.  ත්ථ

තකකකරාජධානීතයව න රං. තතුත්තරින්ති  ං අහං ඉත ො පටිලද්ධා 

බාරාණසිරජ්ජා  තුත් රිං තිවිධං රජ්ජං කාමයාමි. තිකිච්ඡ මං, බ්රාහ්මණ, 

කාමනීතන්තිඉතමහිවත්ථුකාතමහිචකතලසකාතමහිචනී ංහ ංපහ ං 

සතචසක්තකොසි, තිකච්ඡමංබ්රාහ්මණාති. 

අථ නං සක්තකො ‘‘මහාරාජ, ත්වං මූතලොසධාදීහි අත කච්තඡො. 
ඤාතණොසතධතනවතිකච්ඡි බ්තබො’’තිවත්වාදුතියං ාථමාහ– 

156. 

‘‘කණ්හාහිදට්ඨස්ස කතරොන්ති තහතක, අමනුස්සපවිට්ඨස්ස

කතරොන්තිපණ්ඩි ා; 

න කාමනී ස්ස කතරොති තකොචි, ඔක්කන් සුක්කස්ස හි කා 
තිකච්ඡා’’ති. 

 ත්ථ කණ්හාහි සදට්ඨස්ස කයරොන්ති යහයකති එකච්තච හි තිකච්ඡකා
තඝොරවිතසනකාළසප්තපන දට්ඨස්ස මන්ත හි තචව ඔසතධහි ච තිකච්ඡං

කතරොන්ති. අමනුස්සපවිට්ඨස්ස කයරොන්ති පණ්ඩිතාති අපතර පණ්ඩි ා
භූ තවජ්ජා භූ යක්ඛාදීහි අමනුස්තසහි පවිට්ඨස්ස අභිභූ ස්ස  හි ස්ස

බලිකම්මපරිත් කරණඔසධපරිභාවි ාදීහි තිකච්ඡං කතරොන්ති. න
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කාමනීතස්ස කයරොති යකොචීති කාතමහි පන නී ස්ස කාමවසිකස්ස

පුග් ලස්ස අඤ්ඤත්ර පණ්ඩිත හි අඤ්තඤො තකොචි තිකච්ඡං න කතරොති, 

කතරොන්ත ොපි කාතුං සමත්තථො නාම නත්ථි. කංකාරණා? 

ඔක්කන්තසුක්කස්සහි සකාතිකිච්ඡාති, ඔක්කන් සුක්කස්ස අවක්කන් ස්ස
කුසලධම්මමරියාදංඅතික්කන් ස්සඅකුසලධම්තමපතිට්ඨි ස්ස පුග් ලස්ස

මන්ත ොසධාදීහිකානාමතිකච්ඡා, නසක්කාඔසතධහි තිකච්ඡිතුන්ති. 

ඉතිස්ස මහාසත්ත ො ඉමං කාරණං දස්තසත්වා උත් රි එවමාහ – 

‘‘මහාරාජ, සතචත්වං ානිතීණිරජ්ජානිලච්ඡසි, අපිනුතඛොඉතමසුචතූසු
න තරසු රජ්ජං කතරොන්ත ො එකප්පහාතරතනව චත් ාරි සාටකයු ානි

පරිදතහයයාසි, චතූසු වා සුවණ්ණපාතීසු භුඤ්තජයයාසි, චතූසු වා සයතනසු

සතයයයාසි, මහාරාජ,  ණ්හාවසිතකන නාම භවිතුංන වට්ටති,  ණ්හා හි

නාතමසාවිපත්තිමූලා.සාවඩ්ඪමානාතයො ං වඩ්තඪති,  ංපුග් ලංඅට්ඨසු
මහානිරතයසුතසොළසසුඋස්සදනිරතයසුනානප්පකාරතභතදසුච අවතසතසසු
අපාතයසුඛිපතී’’ති. එවං රාජානංනිරයාදිභතයන ජ්තජත්වාමහාසත්ත ො
ධම්මං තදතසසි. රාජාපිස්ස ධම්මං සුත්වා වි  තසොතකො හුත්වා  ාවතදව

නිබයාධි ං පාපුණි. සක්තකොපිස්ස ඔවාදං දත්වා සීතලසු පතිට්ඨාතපත්වා
තදවතලොකතමව  ත ො. තසොපි  ත ො පට්ඨාය දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා 
යථාකම්මං ත ො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි – ‘‘ දා රාජා කාමනී බ්රාහ්මතණො අතහොසි, සක්තකො පන
අහතමව අතහොසි’’න්ති. 

කාමනී ජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[229] 9. පලායි ජා කවණ්ණනා 

 ජග් යමය හීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
පලායි පරිබ්බාජකං ආරබ්භ කතථසි. තසො කර වාදත්ථාය සකලජම්බුදීපං 
විචරිත්වාකඤ්චිපටිවාදිංඅලභිත්වාඅනුපුබ්තබනසාවත්ථිං න්ත්වා‘‘අත්ථි
නු තඛො තකොචි මයා සද්ධිං වාදං කාතුං සමත්තථො’’ති මනුස්තස පුච්ඡි.
මනුස්සා ‘‘ ාදිසානං සහස්තසනපිසද්ධිංවාදංකාතුංසමත්තථොසබ්බඤ්ඤූ

ද්විපදානං අග්ත ො මහාත ො තමො ධම්මිස්සතරො පරප්පවාදමද්දතනො, 
සකතලපි ජම්බුදීතප උප්පන්තනො පරප්පවාතදො  ං භ වන් ං අතික්කමිතුං
සමත්තථොනාමනත්ථි.තවලන් ංපත්වාසමුද්දඌමිතයො වියහි සබ්බවාදා
 ස්ස පාදමූලං පත්වා චුණ්ණවිචුණ්ණා තහොන්තී’’ති බුද්ධගුතණ කතථසුං. 
පරිබ්බාජතකො‘‘කහං පනතසොඑ රහී’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘තජ වතන’’ති සුත්වා
‘‘ඉදානිස්ස වාදං ආතරොතපස්සාමී’’ති මහාජනපරිවුත ො තජ වනං
 ච්ඡන්ත ොතජත න රාජකුමාතරනනවතකොටිධනංවිස්සජ්තජත්වාකාරි ං
තජ වනද්වාරතකොට්ඨකං දිස්වා ‘‘අයං සමණස්ස ත ො මස්ස
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වසනපාසාතදො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ද්වාරතකොට්ඨතකො අය’’න්ති සුත්වා 

‘‘ද්වාරතකොට්ඨතකො ාවඑවරූතපො, වසනත හංකීදිසංභවිස්සතී’’තිවත්වා
‘‘ න්ධකුටි නාම අප්පතමයයා’’ති වුත්ත  ‘‘එවරූතපන සමතණන සද්ධිං
තකො වාදං කරිස්සතී’’ති  ත ොව පලායි. මනුස්සා උන්නාදිතනො හුත්වා
තජ වනං පවිසිත්වා සත්ථාරා ‘‘කං අකාතල ආ  ත්ථා’’ති වුත් ා  ං

පවත්තිං කථයිංසු. සත්ථා ‘‘න තඛො උපාසකා ඉදාතනව, පුබ්තබතපස මම
වසනට්ඨානස්ස ද්වාරතකොට්ඨකං දිස්වා පලායත වා’’ති වත්වා ත හි 
යාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත   න්ධාරරට්තඨ  ක්කසිලායං තබොධිසත්ත ො රජ්ජං කාතරසි, 
බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත ො. තසො ‘‘ ක්කසිලං  ණ්හිස්සාමී’’ති මහන්ත න
බලකාතයන න්ත්වාන රත ො අවිදූතරඨත්වා ‘‘ඉමිනා නියාතමනහත් 

තපතසථ, ඉමිනාඅස්තස, ඉමිනාරතථ, ඉමිනාපත්තී, එවංධාවිත්වා ආවුතධහි

පහරථ, එවං ඝනවස්සවලාහකා විය සරවස්සං වස්සථා’’ති ත නං
විචාතරන්ත ොඉමං  ාථාද්වයමාහ– 

157. 

‘‘ ජග් තමතඝහිහයග් මාලිභි, රථූමිජාත හිසරාභිවස්තසභි; 

ථරුග් හාවට්ටදළ්හප්පහාරිභි, පරිවාරි ා ක්කසිලා සමන් ත ො. 

158. 

‘‘අභිධාවථචූපධාවථච, විවිධාවිනාදි ාවදන්තිභි; 

වත්  ජ්ජ තුමුතලො තඝොතසො යථා, විජ්ජුල ා ජලධරස්ස 
 ජ්ජත ො’’ති. 

 ත්ථ  ජග් යමය හීතිඅග්  ජතමතඝහි, තකොඤ්චනාදං ජ්ජන්ත හි

මත් වරවාරණවලාහතකහීති අත්තථො. හෙග් මාලිභීති අග් හයමාලීහි, 

වරසින්ධවවලාහකකුතලහි අස්සානීතකහීති අත්තථො. රථූමිජායතහීති

සඤ්ජා ඌමිතවත හි සා රසලිතලහි විය සඤ්ජා රථූමීහි, රථානීතකහීති

අත්තථො. සරාභිවස්යසභීති ත හිතයව රථානීතකහි ඝනවස්සතමතඝො විය

සරවස්සං වස්සන්ත හි. ථරුග් හාවට්ටදළ්හප්පහාරිභීති ථරුග් තහහි 

ආවට්ටදළ්හප්පහාරීහි, ඉත ො චිත ො ච ආවත්තිත්වා පරිවත්තිත්වා දළ්හං
පහරන්ත හි  හි ඛග් ර නථරුදණ්තඩහි පත්තිතයොතධහි චාති අත්තථො. 

පරිවාරිතා තක්කසි ාසමන්තයතොතියථාඅයං ක්කසිලාපරිවාරි ාතහොති, 
සීඝං ථාකතරොථාති අත්තථො. 

අභි ාවථ චූප ාවථ ොති තවත න ධාවථ තචව උපධාවථ ච. විවි ා 

විනාදිතා වදන්තිභීති වරවාරතණහි සද්ධිං විවිධා විනදි ා භවථ, 

තසලි  ජ්ජි වාදිත හිනානාවිරවාතහොථාතිඅත්තථො. වත්තතජ්ජතුමුය ො 

ය ොයසොති වත් තු අජ්ජ තුමුතලො මහන්ත ො අසනිසද්දසදිතසො තඝොතසො. 
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පටුන 

ෙථාවිජ්ජු තාජ  රස්ස ජ්ජයතොතියථා ජ්ජන් ස්ස ජලධරස්සමුඛත ො

නිග්  ා විජ්ජුල ා චරන්ති, එවං විචරන් ා න රං පරිවාතරත්වා රජ්ජං
 ණ්හථාතිවදති. 

ඉතිතසොරාජා ජ්ජිත්වාතසනංවිචාතරත්වාන රද්වාරසමීපං  න්ත්වා
ද්වාරතකොට්ඨකං දිස්වා ‘‘ඉදං රඤ්තඤො වසනත හ’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අයං 
න රද්වාරතකොට්ඨතකො’’ති වුත්ත  ‘‘න රද්වාරතකොට්ඨතකො  ාව

එවරූතපො, රඤ්තඤො නිතවසනං කීදිසං භවිස්සතී’’ති වත්වා
‘‘තවජයන් පාසාදසදිස’’න්තිසුත්වා‘‘එවං යසසම්පන්තනනරඤ්ඤාසද්ධිං
යුජ්ඣිතුං න සක්ඛිස්සාමා’’ති ද්වාරතකොට්ඨකං දිස්වාව නිවත්තිත්වා
පලායිත්වාබාරාණසිතමවඅ මාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

බාරාණසිරාජාපලායි පරිබ්බාජතකොඅතහොසි,  ක්කසිලරාජාපනඅහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

පලායි ජා කවණ්ණනානවමා. 

[230] 10. දුතියපලායි ජා කවණ්ණනා 

 ජමපරිමිතන්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං
පලායි පරිබ්බාජකතමව ආරබ්භ කතථසි. ඉමස්මිං පන වත්ථුස්මිං තසො
පරිබ්බාජතකො තජ වනං පාවිසි.  ස්මිං ඛතණ සත්ථා මහාජනපරිවුත ො 
අලඞ්ක ධම්මාසතන නිසින්තනො මතනොසිලා තල සීහනාදං නදන්ත ො
සීහතපො තකො විය ධම්මං තදතසති. පරිබ්බාජතකො දසබලස්ස
බ්රහ්මසරීරපටිභා ං රූපං පුණ්ණචන්දසස්සිරිකං මුඛං සුවණ්ණපට්ටසදිසං
නලාටඤ්ච දිස්වා ‘‘තකො එවරූපං පුරිසුත් මං ජිනිතුං සක්ඛිස්සතී’’ති
නිවත්තිත්වා පරිසන් රං පවිසිත්වා පලායි. මහාජතනො  ං අනුබන්ධිත්වා
නිවත්තිත්වා සත්ථුස්ස  ං පවත්තිං ආතරොතචසි. සත්ථා ‘‘න තසො 

පරිබ්බාජතකො ඉදාතනව, පුබ්තබපි මම සුවණ්ණවණ්ණං මුඛං දිස්වා
පලාත ොතයවා’’තිවත්වා අතී ංආහරි. 

අතීත තබොධිසත්ත ොබාරාණසියංරජ්ජංකාතරසි,  ක්කසිලායංඑතකො 
 න්ධාරරාජා. තසො ‘‘බාරාණසිං  තහස්සාමී’’ති චතුරඞ්ගිනියා තසනාය
ආ න්ත්වාන රං පරිවාතරත්වා න රද්වාතරඨිත ොඅත් තනො බලවාහනං
ඔතලොතකත්වා ‘‘තකො එත් කං බලවාහනං ජිනිතුං සක්ඛිස්සතී’’ති

අත් තනොතසනංසංවණ්තණත්වාපඨමං ාථමාහ – 

159. 

‘‘ධජමපරිමි ං අනන් පාරං, දුප්පසහංධඞ්තකහි සා රංව; 

ගිරිමිවඅනිතලනදුප්පසය්තහො, දුප්පසතහොඅහමජ්ජ  ාදිතසනා’’ති. 
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 ත්ථ  ජමපරිමිතන්ති ඉදං  ාව තම රතථසු තමොරඡතද ඨතපත්වා

උස්සාපි ධජතමව අපරිමි ං බහුං අතනකස සඞ්ඛයං. අනන්තපාරන්ති
බලවාහනම්පිතම‘‘එත් කාහත් එත් කාඅස්සා එත් කාරථාඑත් කා

පත්තී’’ති  ණනපරිච්තඡදරහි ං අනන් පාරං. දුප්පසහන්ති න සක්කා

පටිසත්තූහි සහිතුං අභිභවිතුං. යථා කං?  ඞ්යකහි ස සා රංව, යථා සා තරො 
බහූහි කාතකහි තව වික්ඛම්භනවතසන වා අතික්කමනවතසන වා

දුප්පසතහො, එවං දුප්පසහං. ගිරිමිව අනිය න දුප්පසය්යහොතිඅපිචතමඅයං

බලකාතයො යථා පබ්බත ො වාත න අකම්පනීයත ො දුප්පසතහො,  ථා

අඤ්තඤනබලකාතයනදුප්පසතහො. දුප්පසයහොඅහමජ්ජතාදියසනාතිස්වාහං
ඉමිනා බතලන සමන්නා ත ො අජ්ජ  ාදිතසන දුප්පසතහොති අට්ටාලතක
ඨි ංතබොධිසත් ංසන්ධායවදති. 

අථස්ස තසො පුණ්ණචන්දසස්සිරිකං අත් තනොමුඛං දස්තසත්වා ‘‘බාල, 

මා විප්පලපසි, ඉදානි ත  බලවාහනං මත් වාරතණො විය නළවනං
විද්ධංතසස්සාමී’’ති සන් ජ්තජත්වාදුතියං ාථමාහ– 

160. 

‘‘මා බාලියං විලපි න හිස්ස  ාදිසං, විඩය්හතස න හි ලභතස 

නිතසධකං; 

ආසජ්ජසි ජමිවඑකචාරිනං, තයො ංපදානළමිවතපොථයිස්සතී’’ති. 

 ත්ථ මාබාලිෙංවි පීතිමාඅත් තනො බාලභාවංවිප්පලපසි. නහි සස්ස

තාදිසන්තිනහිඅස්ස  ාදිතසො, අයතමවවාපාතඨො. ාදිතසො‘‘අනන් පාරං
තම බලවාහන’’න්ති එවරූපං  ක්තකන්ත ො රජ්ජඤ්ච  තහතුං සමත්තථො

නාම න හි අස්ස, න තහොතීති අත්තථො. විඩය්හයසති ත්වං බාල, තකවලං

රා තදොසතමොහමානපරිළාතහනවිඩය්හසිතයව. නහි ස භයසනියස කන්ති

මාදිසං පන පසය්හ අභිභවිත්වා නිතසධකං න  ාව ලභසි, අජ්ජ  ං

ආ  මග්ත තනව පලාතපස්සාමි. ආසජ්ජසීති උප ච්ඡසි.  ජමිව 

එකොරිනන්ති එකචාරිනං මත් වරවාරණං විය. යෙො තං පදා නළමිව 

යපොථයිස්සතීතිතයො ංයථානාමමත් වරවාරතණොපාදානළංතපොතථති

සංචුණ්තණති, එවං තපොථයිස්සති,  ං ත්වං ආසජ්ජසීති අත් ානං
සන්ධායාහ. 

එවං  ජ්තජන් ස්ස පනස්ස කථං සුත්වා  න්ධාරරාජා
උල්තලොතකන්ත ො කඤ්චනපට්ටසදිසං මහානලාටං දිස්වා අත් තනො
 හණභීත ොනිවත්තිත්වාපලායන්ත ොසකන රතමවඅ මාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

 න්ධාරරාජා පලායි පරිබ්බාජතකො අතහොසි, බාරාණසිරාජා පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 
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දුතියපලායි ජා කවණ්ණනාදසමා. 

කාසාවවග්ත ොඅට්ඨතමො. 

 ස්සුද්දානං– 

කාසාවංචූළනන්දියං, පුටභත් ඤ්චකුම්භිලං; 

ඛන්තිවණ්ණංතකොසියඤ්ච, ගූථපාණංකාමනී ං; 
පලායි ද්වයම්පිච. 

9. උපාහනවග්ය ො 

[231] 1. උපාහනජා කවණ්ණනා 

ෙථාපි කීතාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො තදවදත් ං ආරබ්භ

කතථසි. ධම්මසභායඤ්හි භික්ඛූ කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, 
තදවදත්ත ොආචරියංපච්චක්ඛාය  ථා  ස්සපටිපක්තඛොපටිසත්තුහුත්වා

මහාවිනාසංපාපුණී’’ති.සත්ථාආ න්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි

කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, 

භික්ඛතව, තදවදත්ත ො ඉදාතනව ආචරියං පච්චක්ඛාය මම පටිපක්තඛො

හුත්වා මහාවිනාසං පත්ත ො, පුබ්තබපි පත්ත ොතයවා’’ති වත්වා අතී ං
ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
හත්ථාචරියකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො හත්ථිසිප්තප නිප්ඵත්තිං
පාපුණි. අතථතකො කාසි ාමතකො මාණවතකො ආ න්ත්වා  ස්ස සන්තිතක
සිප්පං උග් ණ්හි. තබොධිසත් ා නාම සිප්පං වාතචන් ා ආචරියමුට්ඨිං න

කතරොන්ති, අත් තනොජානනනියාතමනනිරවතසසං සික්ඛාතපන්ති. ස්මා
තසො මාණතවො තබොධිසත් ස්ස ජානනසිප්පං නිරවතසසමුග් ණ්හිත්වා

තබොධිසත් ං ආහ – ‘‘ආචරිය, අහං රාජානං උපට්ඨහිස්සාමී’’ති.

තබොධිසත්ත ො ‘‘සාධු,  ා ා’’ති  න්ත්වා රඤ්තඤො ආතරොතචසි – 

‘‘මහාරාජ, මම අන්ත වාසිතකො තුම්තහ උපට්ඨාතුං ඉච්ඡතී’’ති. ‘‘සාධු, 

උපට්ඨාතූ’’ති. ‘‘ත න හිස්ස පරිබ්බයං ජානාථා’’ති? ‘‘තුම්හාකං

අන්ත වාසිතකො තුම්තහහි සමකං න ලච්ඡති, තුම්තහසු ස ං ලභන්ත සු

පණ්ණාසංලච්ඡති, ද්තවලභන්ත සුඑකං ලච්ඡතී’’ති.තසොත හං න්ත්වා

 ංපවත්තිංඅන්ත වාසිකස්සආතරොතචසි.අන්ත වාසිතකො ‘‘අහං, ආචරිය, 

තුම්තහහි සමං සිප්පං ජානාමි. සතච සමකඤ්තඤව පරිබ්බයං ලභිස්සාමි, 

උපට්ඨහිස්සාමි. තනො තච, න උපට්ඨහිස්සාමී’’ති ආහ. තබොධිසත්ත ො  ං

පවත්තිං රඤ්තඤො ආතරොතචසි. රාජා ‘‘සතචතසොතුම්තහහිසමප්පකාතරො, 
තුම්තහහි සමකඤ්තඤව සිප්පං දස්තසතුං සක්තකොන්ත ො සමකං
ලභිස්සතී’’තිආහ. තබොධිසත්ත ො  ං පවත්තිං  ස්ස ආතරොතචත්වා ත න
‘‘සාධුදස්තසස්සාමී’’තිවුත්ත රඤ්තඤොආතරොතචසි.රාජා‘‘ත නහි ස්තව
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සිප්පංදස්තසථා’’ති.‘‘සාධු, දස්තසස්සාම, න තරතභරිංචරාතපථා’’ති.රාජා 

‘‘ස්තව කර ආචරිතයො ච අන්ත වාසිතකො ච උතභො හත්ථිසිප්පං

දස්තසස්සන්ති, රාජඞ් තණ සන්නිපතිත්වා දට්ඨකාමා පස්සන්තූ’’ති තභරිං
චරාතපසි. 

ආචරිතයො ‘‘නතමඅන්ත වාසිතකොඋපායතකොසල්ලං ජානාතී’’තිඑකං
හත්ථිං  තහත්වා එකරත්ත තනව විතලොමං සික්ඛාතපසි. තසො  ං 

‘‘ ච්ඡා’’තිවුත්ත ඔසක්කතුං, ‘‘ඔසක්කා’’තිවුත්ත  න්තුං, ‘‘තිට්ඨා’’ති 

වුත්ත  නිපජ්ජිතුං, ‘‘නිපජ්ජා’’ති වුත්ත  ඨාතුං, ‘‘ ණ්හා’’ති වුත්ත 

ඨතපතුං, ‘‘ඨතපහී’’තිවුත්ත  ණ්හිතුංසික්ඛාතපත්වාපුනදිවතස ංහත්ථිං
අභිරුහිත්වා රාජඞ් ණං අ මාසි. අන්ත වාසිතකොපි එකං මනාපං හත්ථිං
අභිරුහි. මහාජතනො සන්නිපති. උතභොපි සමකං සිප්පං දස්තසසුං. පුන

තබොධිසත්ත ොඅත් තනොහත්ථිං විතලොමංකාතරසි, තසො‘‘ ච්ඡා’’ති වුත්ත  

ඔසක්ක, ‘‘ඔසක්කා’’තිවුත්ත පුරත ොධාවි, ‘‘තිට්ඨා’’තිවුත්ත නිපජ්ජි, 

‘‘නිපජ්ජා’’තිවුත්ත අට්ඨාසි, ‘‘ ණ්හා’’තිවුත්ත නික්ඛිපි, ‘‘නික්ඛිපා’’ති 

වුත්ත   ණ්හි. මහාජතනො ‘‘අතර දුට්ඨඅන්ත වාසික, ත්වං ආචරිතයන

සද්ධිංසාරම්භං කතරොසි, අත් තනොපමාණංනජානාසි, ‘ආචරිතයනසමකං
ජානාමී’ති එවංසඤ්ඤී තහොසී’’ති තලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහි පහරිත්වා  ත්තථව
ජීවි ක්ඛයංපාතපසි. 

තබොධිසත්ත ො හත්ථිම්හා ඔරුය්හ රාජානං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘මහාරාජ, 

සිප්පං නාම අත් තනො සුඛත්ථාය  ණ්හන්ති, එකච්චස්ස පන  හි සිප්පං 
දුක්කටඋපාහනාවියවිනාසතමවආවහතී’’තිවත්වාඉදං ාථාද්වයමාහ– 

161. 

‘‘යථාපිකී ාපුරිසස්සුපාහනා, සුඛස්සඅත්ථායදුඛංඋදබ්බතහ; 

ඝම්මාභි ත් ා ලසාපපීළි ා,  ස්තසවපාතදපුරිසස්ස ඛාදතර. 

162. 

‘‘එවතමවතයොදුක්කුලීතනොඅනරිතයො,  ම්මාකවිජ්ජඤ්චසු ඤ්ච 

ආදිය; 

 තමවතසො ත්ථසුත නඛාදති, අනරිතයොවුච්චතිපානදූපතමො’’ති. 

 ත්ථ උදබ්බයහති උදබ්බතහයය.  ම්මාභිතත්තා ත සා පපීළිතාති

ඝම්තමනඅභි ත් ාපාද තලනච පීළි ා. තස්යසවාතිතයන ාසුඛත්ථාය

කණිත්වා පාතදසු පටිමුක්කා දුක්කටූපාහනා,  ස්තසව. ොදයරති වණං
කතරොන් ා පාතදඛාදන්ති. 

දුක්කුලීයනොති දුජ්ජාතිතකො අකුලපුත්ත ො. අනරියෙොති

හිතරොත් ප්පවජ්ජිත ො අසප්පුරිතසො. තම්මාක විජ්ජඤ්ෙ සුතඤ්ෙ ආදිොති
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එත්ථ ං ං මනතීති ‘‘ ම්තමො’’ති වත් බ්තබ ම්මාතකො,  ං ං සිප්පං

ආතසවතිපරිවත්ත තීතිඅත්තථො, ආචරියස්තස ංනාමං. ස්මා ම්මාකා, 

 ාථාබන්ධසුඛත්ථං පනස්ස රස්සභාතවො කත ො. විජ්ජන්ති අට්ඨාරසසු

විජ්ජාට්ඨාතනසු යංකඤ්චි. සුතන්ති යංකඤ්චි සු පරියත්ති. 

ආදිොතිආදියිත්වා. තයමව යසො තත්ථ සුයතන ොදතීති තයමවාති 

අත් ානතමව. යසොති තයො දුක්කුලීතනො අනරිතයො ආචරියම්හා විජ්ජඤ්ච

සු ඤ්චආදියති, තසො. තත්ථසුයතන ොදතීති ස්සසන්තිතකසුත නතසො

අත් ානතමව ඛාදතීති අත්තථො. අට්ඨකථායං පන ‘‘ත තනව තසො  ත්ථ
සුත නඛාදතී’’තිපිපාතඨො. ස්සාපිතසොත න ත්ථසුත නඅත් ානතමව 

ඛාදතීති අයතමව අත්තථො. අනරියෙො වුච්ෙති පානදූපයමොති ඉති අනරිතයො
දුපාහනූපතමො දුක්කටූපාහනූපතමො වුච්චති. යථා හි දුක්කටූපාහනා පුරිසං 

ඛාදන්ති, එවතමස සුත න ඛාදන්ත ො අත් නාව අත් ානං ඛාදති. අථ වා

පානාය දුත ොති පානදු, උපාහනූප ාපි ස්ස උපාහනාය ඛාදි පාදස්තස ං

නාමං.  ස්මා තයො තසො අත් ානං සුත න ඛාදති, තසො ත න සුත න

ඛාදි ත් ා ‘‘අනරිතයො’’ති වුච්චති පානදූපතමො, 
උපාහනූප ාපි පාදසදිතසොති වුච්චතීති අයතමත්ථ අත්තථො. රාජා තුට්තඨො
තබොධිසත් ස්ස මහන් ංයසංඅදාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

අන්ත වාසිතකො තදවදත්ත ො අතහොසි, ආචරිතයො පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

උපාහනජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[232] 2. වීණාථූණජා කවණ්ණනා 

එකචින්තියතොෙමත්යථොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
අඤ්ඤ රංකුමාරිකංආරබ්භකතථසි.සාකතරකාසාවත්ථියංතසට්ඨිධී ා 
අත් තනො ත තහඋසභරාජස්සසක්කාරංකයිරමානං දිස්වා ධාතිං පුච්ඡි –

‘‘අම්ම, තකො නාතමස එවං සක්කාරං ලභතී’’ති. ‘‘උසභරාජා නාම, 

අම්මා’’ති.පුනසාඑකදිවසංපාසාතද ඨත්වාඅන් රවීථිංඔතලොතකන්තීඑකං
ඛුජ්ජං දිස්වා චින්ත සි – ‘‘ගුන්නං අන් තර තජට්ඨකස්ස පිට්ඨියංකකුධං

තහොති, මනුස්සතජට්ඨකස්සපි ත නභවි බ්බං, අයංමනුස්තසසුපුරිසූසතභො

භවිස්සති, එ ස්ස මයා පාදපරිචාරිකාය භවිතුං වට්ටතී’’ති. සා දාසිං

තපතසත්වා ‘‘තසට්ඨිධී ා  යා සද්ධිං  න්තුකාමා, අසුකට්ඨානං කර
 න්ත්වා තිට්ඨා’’ති  ස්ස ආතරොතචත්වා සාරභණ්ඩකං ආදාය
අඤ්ඤා කතවතසනපාසාදාඔ රිත්වාත නසද්ධිංපලායි.අපරභාත  ං 
කම්මං න තර ච භික්ඛුසඞ්තඝ ච පාකටං ජා ං. ධම්මසභායං භික්ඛූකථං

සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, අසුකා කර තසට්ඨිධී ා ඛුජ්තජන සද්ධිං

පලා ා’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  සත්ථා ‘‘න, 
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භික්ඛතව, ඉදාතනතවසාඛුජ්ජංකාතමති, පුබ්තබපි කාතමසිතයවා’’තිවත්වා
අතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො
එකස්මිං නි ම ාතම තසට්ඨිකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො ඝරාවාසං
වසන්ත ො පුත් ධී ාහි වඩ්ඪමාතනො අත් තනො පුත් ස්ස
බාරාණසීතසට්ඨිස්ස ධී රංවාතරත්වාදිවසංඨතපසි.තසට්ඨිධී ාඅත් තනො
ත තහ උසභස්ස සක්කාරසම්මානං දිස්වා ‘‘තකො නාතමතසො’’ති ධාතිං
පුච්ඡිත්වා ‘‘උසතභො’’තිසුත්වා අන් රවීථියා  ච්ඡන් ං එකංඛුජ්ජං දිස්වා
‘‘අයංපුරිසූසතභොභවිස්සතී’’තිසාරභණ්ඩකං තහත්වා ත නසද්ධිංපලායි.
තබොධිසත්ත ොපි තඛො ‘‘තසට්ඨිධී රං ත හං ආතනස්සාමී’’ති මහන්ත න 

පරිවාතරන බාරාණසිං  ච්ඡන්ත ො  තමව මග් ං පටිපජ්ජි. ත  උතභොපි
සබ්බරත්තිං මග් ං අ මංසු. අථ ඛුජ්ජස්ස සබ්බරත්තිං සී ාසිහ ස්ස

අරුතණොදතයසරීතරවාත ොකුප්පි, මහන් ාතවදනාවත් න්ති.තසොමග් ා

ඔක්කම්මතවදනාප්පත්ත ොහුත්වාවීණාදණ්ඩතකො වියසංකුටිත ොනිපජ්ජි, 
තසට්ඨිධී ාපිස්ස පාදමූතල නිසීදි. තබොධිසත්ත ො තසට්ඨිධී රං ඛුජ්ජස්ස
පාදමූතලනිසින්නංදිස්වාසඤ්ජානිත්වාඋපසඞ්කමිත්වාතසට්ඨිධී ාය සද්ධිං
සල්ලපන්ත ොපඨමං ාථමාහ– 

163. 

‘‘එකචින්තිත ොයමත්තථො, බාතලොඅපරිණායතකො; 

නහිඛුජ්තජනවාතමන, තභොතිසඞ් න්තුමරහසී’’ති. 

 ත්ථ එකචින්තියතොෙමත්යථොති අම්ම, යං ත්වං අත්ථං චින්ත ත්වා

ඉමිනාඛුජ්තජනසද්ධිංපලා ා, අයං යාඑකකායඑව චින්තිත ොභවිස්සති. 

බාය ො අපරිණාෙයකොති අයං ඛුජ්තජො බාතලො, දුප්පඤ්ඤභාතවන

මහල්ලතකොපි බාතලොව, අඤ්ඤස්මිං  තහත්වා  ච්ඡන්ත  අසති  න්තුං 

අසමත්ථ ාය අපරිණායතකො. න හි ස ඛුජ්යජන වායමන, යභොති 

සඞ් න්තුමරහසීති ඉමිනා හි ඛුජ්තජන වාමනත් ා වාතමන තභොති ත්වං
මහාකුතලජා ාඅභිරූපාදස්සනීයාසඞ් න්තුංසහ න්තුංනාරහසීති. 

අථස්ස ංවචනංසුත්වාතසට්ඨිධී ාදුතියං ාථමාහ– 

164. 

‘‘පුරිසූසභංමඤ්ඤමානා, අහංඛුජ්ජමකාමයිං; 

තසොයංසංකුටිත ොතසති, ඡින්න න්තියථාථුණා’’ති. 

 ස්සත්තථො – අහං, අයය, එකං උසභං දිස්වා ‘‘ගුන්නං තජට්ඨකස්ස

පිට්ඨියං කකුධං තහොති, ඉමස්සපි  ං අත්ථි, ඉමිනාපි පුරිසූසතභන 

භවි බ්බ’’න්තිඑවමහංඛුජ්ජංපුරිසූසභංමඤ්ඤමානාඅකාමයිං.තසොයංයථා

නාම ඡින්න න්තිසතදොණිතකොවීණාදණ්ඩතකො, එවංසංකුටිත ොතසතීති. 
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තබොධිසත්ත ො  ස්සා අඤ්ඤා කතවතසන නික්ඛන් භාවතමවඤත්වා
 ංන්හාතපත්වාඅලඞ්කරිත්වාරථංආතරොතපත්වාත හතමව අ මාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

අයතමව තසට්ඨිධී ාඅතහොසි, බාරාණසීතසට්ඨිපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

වීණාථූණජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[233] 3. විකණ්ණකජා කවණ්ණනා 

කාමං ෙහි සං ඉච්ඡසි යතන  ච්ඡාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
එකං උක්කණ්ඨි භික්ඛුං ආරබ්භ කතථසි. තසො හි ධම්මසභං ආනීත ො

‘‘සච්චංකර, ත්වං භික්ඛු, උක්කණ්ඨිත ො’’තිසත්ථාරාපුට්තඨො‘‘සච්ච’’න්ති
වත්වා ‘‘කස්මා උක්කණ්ඨිත ොසී’’ති වුත්ත  ‘‘කාමගුණකාරණා’’ති ආහ.

අථනංසත්ථා ‘‘කාමගුණානාතමත  භික්ඛුවිකණ්ණකසල්ලසදිසා, සකං
හදතය පතිට්ඨං ලභමානා විකණ්ණකං විය විද්ධං සුංසුමාරං මරණතමව
පාතපන්තී’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  තබොධිසත්ත ො බාරාණසියං ධම්තමන රජ්ජං කාතරන්ත ො
එකදිවසං උයයානං  න්ත්වා තපොක්ඛරණීතීරං සම්පාපුණි. නච්චගී ාසු

කුසලා නච්චගී ානි පතයොතජසුං, තපොක්ඛරණියං මච්ඡකච්ඡපා
ගී සද්දතලොල ාය සන්නිපතිත්වා රඤ්ඤාව සද්ධිං  ච්ඡන්ති. රාජා
 ාලක්ඛන්ධප්පමාණං මච්ඡඝටං දිස්වා ‘‘කං නු තඛො ඉතම මච්ඡා මයා

සද්ධිංතයව චරන්තී’’ති අමච්තච පුච්ඡි. අමච්චා ‘‘එත , තදව, 
උපට්ඨහන්තී’’තිආහංසු.රාජා ‘‘එත කරමංඋපට්ඨහන්තී’’ති තුස්සිත්වා
ත සං නිච්චභත් ං පට්ඨතපසි. තදවසිකං  ණ්ඩුලම්බණං පාතචසි. මච්ඡා 

භත් තවලායඑකච්තචආ ච්ඡන්ති, එකච්තචනා ච්ඡන්ති, භත් ංනස්සති.
රඤ්තඤො  මත්ථංආතරොතචසුං.රාජා‘‘ඉත ොපට්ඨායසත් තවලායතභරිං
පහරිත්වා තභරිසඤ්ඤාය මච්තඡසු සන්නිපතිත සු භත් ං තදථා’’ති ආහ.
 ත ො පට්ඨාය භත් කම්මිතකො තභරිං පහරාතපත්වා සන්නිපති ානං
මච්ඡානංභත් ංතදති.ත පිතභරිසඤ්ඤායසන්නිපතිත්වා භුඤ්ජන්ති. 

ත සුඑවංසන්නිපතිත්වාභුඤ්ජන්ත සුඑතකොසුංසුමාතරොආ න්ත්වා 
මච්තඡ ඛාදි. භත් කම්මිතකො රඤ්තඤො ආතරොතචසි. රාජා  ං සුත්වා
‘‘සුංසුමාරං මච්ඡානං ඛාදනකාතල විකණ්ණතකන විජ්ඣිත්වා  ණ්හා’’ති

ආහ. තසො ‘‘සාධූ’’ති  න්ත්වා නාවාය ඨත්වා මච්තඡ ඛාදිතුං ආ  ං 

සුංසුමාරං විකණ්ණතකන පහරි,  ං  ස්ස අන්ත ොපිට්ඨිං පාවිසි. තසො
තවදනාප්පත්ත ො හුත්වා  ං  තහත්වාව පලායි. භත් කම්මිතකො  ස්ස
විද්ධභාවංඤත්වා ංආලපන්ත ො පඨමං ාථමාහ– 

165. 
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‘‘කාමං යහිං ඉච්ඡසි ත න  ච්ඡ, විද්තධොසි මම්මම්හි 

විකණ්ණතකන; 

හත ොසි භත්ත න සුවාදිත න, තලොතලො ච මච්තඡ
අනුබන්ධමාතනො’’ති. 

 ත්ථ කාමන්තිඑකංතසන. ෙහි සංඉච්ඡසියතන ච්ඡාතියස්මිංඉච්ඡසි, 

 ස්මිං  ච්ඡ. මම්මම්හීති මම්මට්ඨාතන. විකණ්ණයකනාති 

විකණ්ණකසල්තලන. හයතොසි භත්යතන සුවාදියතන, ය ොය ො ෙ මච්යඡ 

අනුබන් මායනොති ත්වං තභරිවාදි සඤ්ඤාය භත්ත  දීයමාතන තලොතලො
හුත්වා ඛාදනත්ථාය මච්තඡ අනුබන්ධමාතනො ත න සවාදිත න භත්ත න

හත ො,   ට්ඨාතනපි ත  ජීවි ං නත් ති අත්තථො. තසො අත් තනො
වසනට්ඨානං න්ත්වාජීවි ක්ඛයංපත්ත ො. 

සත්ථා ඉමංකාරණංදස්තසත්වා අභිසම්බුද්තධොහුත්වාදුතියං ාථමාහ– 

166. 

‘‘එවම්පිතලොකාමිසංඔප න්ත ො, විහඤ්ඤතීචිත් වසානුවත්තී; 

තසො හඤ්ඤතී ඤාතිසඛාන මජ්තඣ, මච්ඡානුත ො තසොරිව 
සුංසුමාතරො’’ති. 

 ත්ථ ය ොකාමිසන්ති පඤ්ච කාමගුණා. ත  හි තලොතකො ඉට්ඨත ො

කන් ත ො මනාපත ො  ණ්හාති,  ස්මා ‘‘තලොකාමිස’’න්ති වුච්චති. 

ඔපතන්යතොති  ං තලොකාමිසං අනුප න්ත ො කතලසවතසන

චිත් වසානුවත්තී පුග් තලො විහඤ්ඤති කලමති, යසො හඤ්ඤතීති තසො
එවරූතපො පුග් තලොඤාතීනඤ්ච සඛානඤ්ච මජ්තඣතසො විකණ්ණතකන
විද්තධොමච්ඡානුත ොසුංසුමාතරො වියපඤ්චකාමගුතණමනාපාති තහත්වා
හඤ්ඤතිකලමතිමහාවිනාසංපාපුණාතිතයවාති. 

එවං සත්ථාඉමංධම්මතදසනංආහරිත්වා සච්චානිපකාතසත්වාජා කං

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන උක්කණ්ඨි භික්ඛු තසො ාපත්තිඵතල

පතිට්ඨහි. ‘‘ දාසුංසුමාතරොතදවදත්ත ො, මච්ඡාබුද්ධපරිසා, බාරාණසිරාජා
පනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

විකණ්ණකජා කවණ්ණනා තියා. 

[234] 4. අසි ාභූජා කවණ්ණනා 

ත්වයමව දානිමකරාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො අඤ්ඤ රං
කුමාරිකංආරබ්භ කතථසි.සාවත්ථියංකතරකස්මිංද්වින්නංඅග් සාවකානං

උපට්ඨාකකුතලඑකාකුමාරිකා අභිරූපාතසොභග් ප්පත් ා, සාවයප්පත් ා
සමානජාතිකං කුලං අ මාසි. සාමිතකො  ං කස්මිඤ්චි අමඤ්ඤමාතනො
අඤ්ඤත්ථචිත් වතසනචරති.සා ස්ස ංඅත් නිඅනාදර ං අ තණත්වා
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ද්තව අග් සාවතක නිමන්ත ත්වා දානං දත්වා ධම්මං සුණන්තී 
තසො ාපත්තිඵතල පතිට්ඨහි. සා  ත ො පට්ඨාය මග් ඵලසුතඛන

වීතිනාමයමානා‘‘සාමිතකොපිමං නඉච්ඡති, ඝරාවාතසනතමකම්මංනත්ථි, 
පබ්බජිස්සාමී’’ති චින්ත ත්වා මා ාපිතූනං ආචික්ඛිත්වා පබ්බජිත්වා
අරහත් ං පාපුණි.  ස්සා සා කරියා භික්ඛූසු පාකටා ජා ා. අතථකදිවසං

භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, අසුකකුලස්ස ධී ා
අත්ථ තවසිකා සාමිකස්ස අනිච්ඡභාවං ඤත්වා අග් සාවකානං ධම්මං
සුත්වා තසො ාපත්තිඵතල පතිට්ඨාය පුන මා ාපි තරො ආපුච්ඡිත්වා

පබ්බජිත්වා අරහත් ං පත් ා, එවං අත්ථ තවසිකා, ආවුතසො සා

කුමාරිකා’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, 

ඉදාතනතවසා කුලධී ා අත්ථ තවසිකා, පුබ්තබපි අත්ථ තවසිකාතයවා’’ති
වත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තිතයො ච නිබ්බත්ත ත්වා 
හිමවන් පතදතස වාසං කප්තපසි.  දා බාරාණසිරාජා අත් තනො පුත් ස්ස 

බ්රහ්මදත් කුමාරස්ස පරිවාරසම්පත්තිං දිස්වා උප්පන්නාසඞ්තකො පුත් ං
රට්ඨා පබ්බාතජසි. තසො අසි ාභුං නාම අත් තනො තදවිංආදාය හිමවන් ං 
පවිසිත්වාමච්ඡමංසඵලාඵලානිඛාදන්ත ොපණ්ණසාලායනිවාසංකප්තපසි.
තසො එකං කන්නරිං දිස්වා පටිබද්ධචිත්ත ො ‘‘ඉමං පජාපතිංකරිස්සාමී’’ති
අසි ාභුං අ තණත්වා  ස්සා අනුපදං අ මාසි. සා  ං කන්නරිං

අනුබන්ධමානංදිස්වා‘‘අයංමං අ තණත්වාකන්නරිංඅනුබන්ධති, කංතම
ඉමිනා’’ති විරත් චිත් ා හුත්වා තබොධිසත් ං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා
අත් තනොකසිණපරිකම්මංකථාතපත්වාකසිණං ඔතලොතකන්තීඅභිඤ්ඤාච
සමාපත්තිතයො ච නිබ්බත්ත ත්වා තබොධිසත් ං වන්දිත්වා ආ න්ත්වා
අත් තනො පණ්ණසාලාය ද්වාතර අට්ඨාසි. බ්රහ්මදත්ත ොපි කන්නරිං 
අනුබන්ධන්ත ො විචරිත්වා  ස්සා   මග් ම්පි අදිස්වා ඡින්නාතසො හුත්වා 
පණ්ණසාලාභිමුතඛොව ආ ත ො. අසි ාභූ  ං ආ ච්ඡන් ං දිස්වා තවහාසං

අබ්භුග් න්ත්වා මණිවණ්තණ   න තල ඨි ා ‘‘අයයපුත් ,  ං නිස්සාය
මයාඉදංඣානසුඛංලද්ධ’’න්ති වත්වාඉමං ාථමාහ– 

167. 

‘‘ත්වතමව දානිමකර, යංකාතමොබය මා යි; 

තසොයංඅප්පටිසන්ධිතකො, ඛරඡින්නංවතරනුක’’න්ති. 

 ත්ථ ත්වයමව දානිමකරාති, අයයපුත් , මං පහාය කන්නරිං

අනුබන්ධන්ත ොත්වඤ්තඤවඉදානි ඉදංඅකර. ෙංකායමොබය මාතයීතියං

මම යිකාතමොවි ත ො වික්ඛම්භනප්පහාතනනපහීතනො, යස්සපහීනත් ා

අහං ඉමං විතසසං පත් ාති දීතපති. යසොෙං අප්පටිසන්ධියකොති තසො පන
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කාතමොඉදානිඅප්පටිසන්ධිතකො ජාත ො, නසක්කාපටිසන්ධිතුං. ෙරඡින්නංව

යරනුකන්ති ඛතරො වුච්චති කකතචො, තරනුකං වුච්චති හත්ථිදන්ත ො. යථා

කකතචන ඡින්තනො හත්ථිදන්ත ො අප්පටිසන්ධිතකො තහොති, න පුන

පුරිමනතයනඅල්ලීයති, එවංපුනමය්හං යාසද්ධිං චිත් ස්සඝටනංනාම
නත් තිවත්වා ස්සපස්සන් ස්තසවඋප්පතිත්වාඅඤ්ඤත්ථ අ මාසි. 

තසො ස්සා  කාතලපරිතදවමාතනොදුතියං ාථමාහ– 

168. 

‘‘අත්රිච්ඡංඅතිතලොතභන, අතිතලොභමතදනච; 

එවංහායතිඅත්ථම්හා, අහංවඅසි ාභුයා’’ති. 

 ත්ථ අත්රිච්ඡංඅතිය ොයභනාති අත්රිච්ඡාවුච්චතිඅත්රඅත්රඉච්ඡාසඞ්ඛා ා

අපරියන්  ණ්හා, අතිතලොතභො වුච්චති අතික්කමිත්වා පවත් තලොතභො. 

අතිය ොභමයදනොති පුරිසමදංඋප්පාදනත ො අතිතලොභමතදොනාමජායති.
ඉදංවුත් ංතහොති–අත්රිච්ඡාවතසන අත්රිච්ඡමාතනොපුග් තලොඅතිතලොතභන

චඅතිතලොභමතදනචයථාඅහංඅසි ාභුයාරාජධී ාය පරිහීතනො, එවංඅත්ථා
හායතීති. 

ඉතිතසොඉමාය ාථායපරිතදවිත්වාඅරඤ්තඤඑකතකොවවසිත්වාපිතු 

අච්චතයන න්ත්වාරජ්ජං ණ්හි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

රාජපුත්ත ොචරාජධී ාචඉතමද්තවජනාඅතහසුං,  ාපතසොපනඅහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

අසි ාභූජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[235] 5. වච්ඡනඛජා කවණ්ණනා 

සුො  රාවච්ඡනොතිඉදංසත්ථාතජ වතන විහරන්ත ො තරොජමල්ලං
ආරබ්භ කතථසි. තසො කරායස්මත ො ආනන්දස්ස ගිහිසහාතයො. තසො 

එකදිවසං ආ මනත්ථාය තථරස්ස සාසනං පාතහසි, තථතරො සත්ථාරං
ආපුච්ඡිත්වා අ මාසි. තසො තථරං නානග් රසතභොජනං තභොතජත්වා
එකමන් ං නිසින්තනො තථතරන සද්ධිං පටිසන්ථාරං කත්වා තථරං

ගිහිතභොත හිපඤ්චහිකාමගුතණහිනිමන්ත න්ත ො‘‘භන්ත ආනන්ද, මම

ත තහ පහූ ං සවිඤ්ඤාණකඅවිඤ්ඤාණකර නං, ඉදං මජ්තඣභින්දිත්වා

තුය්හං දම්මි, එහි උතභො අ ාරං අජ්ඣාවසාමා’’ති. තථතරො  ස්ස
කාමගුතණසුආදීනවං කතථත්වා උට්ඨායාසනා විහාරං  න්ත්වා ‘‘දිට්තඨො

ත , ආනන්ද, තරොතජො’’ති සත්ථාරා පුච්ඡිත ො ‘‘ආම, භන්ත ’’ති වත්වා

‘‘කමස්ස කතථසී’’ති වුත්ත  ‘‘භන්ත , මං තරොතජො ඝරාවාතසන

නිමන්ත සි, අථස්සාහං ඝරාවාතස තචව කාමගුතණසු ච ආදීනවං
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කතථසි’’න්ති. සත්ථා ‘‘න තඛො, ආනන්ද, තරොතජො මල්තලො ඉදාතනව

පබ්බජිත ඝරාවාතසනනිමන්ත සි, පුබ්තබපිනිමන්ත සිතයවා’’ති වත්වා
ත නයාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො
අඤ්ඤ රස්මිං නි ම ාතම බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො
ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා හිමවන් පතදතස චිරං වසිත්වා 
තලොණම්බිලතසවනත්ථායබාරාණසිංපත්වාරාජුයයාතනවසිත්වාපුනදිවතස
බාරාණසිං පාවිසි. අථස්ස බාරාණසිතසට්ඨි ආචාරවිහාතර පසීදිත්වා ත හං
තනත්වා තභොතජත්වා උයයාතන වසනත්ථාය පටිඤ්ඤං  තහත්වා  ං
පටිජග් න්ත ොඋයයාතනවසාතපසි.ත  අඤ්ඤමඤ්ඤංඋප්පන්නසිතනහා
අතහසුං. 

අතථකදිවසං බාරාණසිතසට්ඨි තබොධිසත්ත  තපමවිස්සාසවතසන එවං 

චින්ත සි – ‘‘පබ්බජ්ජා නාම දුක්ඛා, මම සහායං වච්ඡනඛපරිබ්බාජකං 
උප්පබ්බාතජත්වා සබ්බං විභවං මජ්තඣ භින්දිත්වා  ස්ස දත්වා ද්තවපි 
සමග් වාසංවසිස්සාමා’’ති.තසොඑකදිවසංභත් කච්චපරිතයොසාතනත න

සද්ධිං මධුරපටිසන්ථාරංකත්වා‘‘භන්ත වච්ඡනඛ, පබ්බජ්ජානාමදුක්ඛා, 

සුතඛො ඝරාවාතසො, එහි උතභො සමග් ා කාතම පරිභුඤ්ජන් ා වසාමා’’ති
වත්වාපඨමං ාථමාහ– 

169. 

‘‘සුඛා ඝරාවච්ඡනඛ, සහිරඤ්ඤාසතභොජනා; 

යත්ථභුත්වාපිවිත්වාච, සතයයයාථඅනුස්සුතකො’’ති. 

 ත්ථ සහි සරඤ්ඤාති සත් ර නසම්පන්නා. සයභොජනාති

බහුඛාදනීයතභොජනීයා. ෙත්ථ භුත්වා පිවිත්වා ොති තයසු
සහිරඤ්ඤතභොජතනසු ඝතරසු නානග් රසානි තභොජනානි පරිභුඤ්ජිත්වා

නානාපානානි ච පිවිත්වා. සයෙෙයාථ අනුස්සුයකොති තයසු

අලඞ්ක සිරිසයනපිට්තඨ අනුස්සුතකො හුත්වා සතයයයාසි, ත  ඝරා නාම
අතිවියසුඛාති. 

අථස්ස  ං සුත්වා තබොධිසත්ත ො ‘‘මහාතසට්ඨි, ත්වං අඤ්ඤාණ ාය 

කාමගිද්තධො හුත්වා ඝරාවාසස්ස ගුණං, පබ්බජ්ජාය ච අගුණං කතථසි, 

ඝරාවාසස්සත  අගුණංකතථස්සාමි, සුණාහිදානී’’තිවත්වාදුතියං ාථමාහ
– 

170. 

‘‘ඝරා නානීහමානස්ස, ඝරානාභණත ොමුසා; 

ඝරානාදින්නදණ්ඩස්ස, පතරසංඅනිකුබ්බත ො; 

එවංඡිද්දංදුරභිසම්භවං, තකොඝරංපටිපජ්ජතී’’ති. 



ඛුද්දකනිකායෙ ජාතක-අට්ඨකථා දුකනිපායතො 

 177 

පටුන 

 ත්ථ  රා නානීහමානස්සාති නිච්චකාලං කසිත ොරක්ඛාදිකරතණන

අනීහමානස්සඅවායමන් ස්සඝරානාමනත්ථි, ඝරාවාතසොන පතිට්ඨාතීති

අත්තථො.  රා නාභණයතො මුසාති තඛත් වත්ථුහිරඤ්ඤසුවණ්ණාදීනං

අත්ථායඅමුසාභණත ොපිඝරානාමනත්ථි.  රානාදින්නදණ්ඩස්ස, පයරසං

අනිකුබ්බයතොති නාදින්නදණ්ඩස්සාති අග් හි දණ්ඩස්ස, 
නික්ඛිත් දණ්ඩස්ස පතරසං අනිකුබ්බත ො ඝරා නාම නත්ථි. තයො පන
ආදින්නදණ්තඩොහුත්වාපතරසං දාසකම්මකරාදීනං ස්මිං ස්මිංඅපරාතධ

අපරාධානුරූපං වධබන්ධනතඡදන ාළනාදිවතසන කතරොති,  ස්තසව

ඝරාවාතසො සණ්ඨහතීති අත්තථො. එවං ඡිද්දං දුරභිසම්භවං, යකො  රං

පටිපජ්ජතීති  ං දානි එවං එත සං ඊහනාදීනං අකරතණ සති  ාය  ාය
පරිහානියා ඡිද්දං කරතණපි සති නිච්චතමව කා බ්බත ො දුරභිසම්භවං 

දුරාරාධනීයං, නිච්චංකතරොන් ස්සපිවා දුරභිසම්භවතමව දුප්පූරංඝරාවාසං
‘‘අහං නිප්පරි ස්තසොහුත්වාඅජ්ඣාවසිස්සාමී’’තිතකොපටිපජ්ජතීති. 

එවංමහාසත්ත ොඝරාවාසස්සතදොසංකතථත්වාඋයයානතමවඅ මාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

බාරාණසිතසට්ඨි තරොතජො මල්තලො අතහොසි, වච්ඡනඛපරිබ්බාජතකො පන
අහතමව අතහොසි’’න්ති. 

වච්ඡනඛජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[236] 6. බකජා කවණ්ණනා 

භද්දයකො වතෙං පක්ඛීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං

කුහකභික්ඛුං ආරබ්භකතථසි. ඤ්හිසත්ථාආතනත්වාදස්සි ංදිස්වා‘‘න, 

භික්ඛතව, ඉදාතනව, පුබ්තබතපසකුහතකොතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො
හිමවන් පතදතස එකස්මිං සතර මච්තඡො හුත්වා මහාපරිවාතරො වසි. 
අතථතකො බතකො ‘‘මච්තඡ ඛාදිස්සාමී’’ති සරස්ස ආසන්නට්ඨාතන සීසං
පාත ත්වා පක්තඛ පසාතරත්වා මන්දමන්තදො මච්තඡ ඔතලොතකන්ත ො
අට්ඨාසි ත සං පමාදං ආ මයමාතනො.  ස්මිං ඛතණ තබොධිසත්ත ො
මච්ඡ ණපරිවුත ොත ොචරං ණ්හන්ත ො ංඨානංපාපුණි.මච්ඡ තණො ං
බකං පස්සිත්වාපඨමං ාථමාහ– 

171. 

‘‘භද්දතකොව යංපක්ඛී, දිතජොකුමුදසන්නිතභො; 

වූපසන්ත හිපක්තඛහි, මන්දමන්තදොවඣායතී’’ති. 

 ත්ථ මන්දමන්යදොව  ාෙතීති අබලබතලො විය හුත්වා කඤ්චි
අජානන්ත ොවියඑකතකොවඣායතීති. 
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අථනංතබොධිසත්ත ොඔතලොතකත්වාදුතියං ාථමාහ– 

172. 

‘‘නාස්සසීලංවිජානාථ, අනඤ්ඤායපසංසථ; 

අම්තහදිතජොනපාතලති, ත නපක්ඛීනඵන්දතී’’ති. 

 ත්ථ අනඤ්ඤාොතිඅජානිත්වා. අම්යහදියජොනපාය තීතිඑසදිතජො

අම්තහ න රක්ඛති න ත ොපායති, ‘‘ක රං නු තඛො එත සු කබළං

කරිස්සාමී’’තිඋපධාතරති. යතනපක්ඛීන ඵන්දතීතිත නායංසකුතණොන
ඵන්දති න චලතීති. එවං වුත්ත  මච්ඡ තණො උදකං තඛොතභත්වා බකං
පලාතපසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

බතකො කුහතකොභික්ඛුඅතහොසි, මච්ඡරාජාපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

බකජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[237] 7. සාතක ජා කවණ්ණනා 

යකො නු යෙො භ වා යහතූති ඉදං සත්ථා සාතක ං උපනිස්සාය
විහරන්ත ොසාතක ං බ්රාහ්මණංආරබ්භකතථසි.වත්ථුපතනත්ථඅතී ම්පි
පච්චුප්පන්නම්පි තහට්ඨා එකකනිපාත  (ජා. අට්ඨ.

1.1.සාතක ජා කවණ්ණනා) කථි තමව.  ථා  ස්ස පන විහාරං

  කාතල භික්ඛූ ‘‘සිතනතහො නාතමස, භන්ත , කථං පතිට්ඨාතී’’ති
පුච්ඡන් ාපඨමං ාථමාහංසු– 

173. 

‘‘තකොනුතඛොභ වාතහතු, එකච්තචඉධපුග් තල; 

අතීවහදයංනිබ්බාති, චිත් ඤ්චාපිපසීදතී’’ති. 

 ස්සත්තථො – තකො නු තඛො තහතු, තයන ඉතධකච්තච පුග් තල 

දිට්ඨමත්ත තයව හදයං අතිවිය නිබ්බාති, සුවාසි ස්ස සී ස්ස උදකස්ස

ඝටසහස්තසන පරිසිත් ංවියසී ලංතහොති, එකච්තචනනිබ්බාති.එකච්තච

දිට්ඨමත්ත තයව චිත් ං පසීදති, මුදු තහොති, තපමවතසන අල්ලීයති, 
එකච්තචනඅල්ලීයතීති. 

අථතනසංසත්ථාතපමකාරණංදස්තසන්ත ොදුතියං ාථමාහ– 

174. 

‘‘පුබ්තබවසන්නිවාතසන, පච්චුප්පන්නහිත නවා; 

එවං ංජායත තපමං, උප්පලංවයතථොදතක’’ති. 
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 ස්සත්තථො – භික්ඛතව, තපමං නාතම ං ද්වීහි කාරතණහි ජායති, 
පුරිමභතවමා ාවාපි ාවාපුත්ත ොවාධී ාවාභා ාවාභගිනීවාපතිවා
භරියා වා සහාතයො වා මිත්ත ො වා හුත්වා තයො තයන සද්ධිං එකට්ඨාතන 

වුත්ථපුබ්තබො,  ස්ස ඉමිනා පුබ්යබව සන්නිවායසන භවන් තරපි
අනුබන්ධන්ත ො තසො සිතනතහො න විජහති. ඉමස්මිං අත් භාතව කත න 

පච්චුප්පන්නහි සයතන වා එවං තං ජාෙයත යපමං, ඉතමහි ද්වීහි කාරතණහි 

තපමංනාමජායති.යථාකං? උප්ප ංවෙයථොදයකති.වා-කාරස්ස රස්සත් ං

ක ං. සමුච්චයත්තථ තචස වුත්ත ො,  ස්මා උප්පලඤ්ච තසසං
ජලජපුප්ඵඤ්ච යථා උදතක ජායමානං ද්තව කාරණානි නිස්සාය ජායති

උදකඤ්තචව කලලඤ්ච,  ථා එත හි ද්වීහි කාරතණහි තපමං ජායතීති
එවතමත්ථඅත්තථොදට්ඨබ්තබො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

බ්රාහ්මතණොචබ්රාහ්මණීචඉතමද්තවජනාඅතහසුං, පුත්ත ොපන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

සාතක ජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[238] 8. එකපදජා කවණ්ණනා 

ඉඞ්  එකපදං, තාතාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං

කුටුම්බිකං ආරබ්භ කතථසි. සාවත්ථිවාසී කතරස කුටුම්බිතකො, අථස්ස
එකදිවසංඅඞ්තකනිසින්තනො පුත්ත ොඅත්ථස්සද්වාරංනාමපඤ්හංපුච්ඡි.

තසො‘‘බුද්ධවිසතයොඑසපඤ්තහො, න ං අඤ්තඤොකතථතුංසක්ඛිස්සතී’’ති

පුත් ං  තහත්වා තජ වනං  න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා ‘‘භන්ත , අයං

තමදාරතකොඌරුම්හිනිසින්තනොඅත්ථස්සද්වාරංනාම පඤ්හංපුච්ඡි, අහං

 ංඅජානන්ත ොඉධා ත ො, කතථථ, භන්ත , ඉමංපඤ්හ’’න්ති.සත්ථා ‘‘න

තඛො, උපාසක, අයං දාරතකො ඉදාතනව අත්ථ තවසතකො, පුබ්තබපි

අත්ථ තවසතකොව හුත්වා ඉමං පඤ්හං පණ්ඩිත  පුච්ඡි, 

තපොරාණකපණ්ඩි ාපිස්ස කතථසුං, භවසඞ්තඛප  ත් ා පන න 

සල්ලක්තඛසී’’තිවත්වාත නයාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
තසට්ඨිකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො පිතු අච්චතයන තසට්ඨිට්ඨානං

ලභි. අථස්ස පුත්ත ො දහතරො කුමාතරොඌරුම්හි නිසීදිත්වා ‘‘ ා , මය්හං
එකපදං අතනකත්ථනිස්සි ංඑකංකාරණංකතථථා’’තිපුච්ඡන්ත ො පඨමං
 ාථමාහ– 

175. 

‘‘ඉඞ්ඝ එකපදං ා , අතනකත්ථපදස්සි ං; 

කඤ්චිසඞ් ාහිකංබ්රූසි, තයනත්තථසාධතයමතස’’ති. 
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පටුන 

 ත්ථ ඉඞ් ාතියාචනත්තථතචොදනත්තථවා නිපාත ො. එකපදන්තිඑකං

කාරණපදං, එකං කාරණූපසඤ්හි ං වා බයඤ්ජනපදං. 

අයනකත්ථපදස්සිතන්ති අතනකානි අත්ථපදානි කාරණපදානි නිස්සි ං. 

කිඤ්චි සඞ් ාහි සකං බ්රූසීති කඤ්චි එකපදං බහූනං පදානං සඞ් ාහිකං බ්රූහි, 

අයතමව වා පාතඨො. යෙනත්යථ සා යෙමයසති තයන එතකන පතදන

අතනකත්ථනිස්සිත න මයං අත් තනො වුඩ්ඪිං සාතධයයාම,  ං තම
කතථහීතිපුච්ඡි. 

අථස්සපි ාකතථන්ත ොදුතියං ාථමාහ– 

176. 

‘‘දක්තඛතයයකපදං  ා , අතනකත්ථපදස්සි ං; 

 ඤ්චසීතලනසඤ්ඤුත් ං, ඛන්තියාඋපපාදි ං; 

අලංමිත්ත සුඛාතපතුං, අමිත් ානංදුඛායචා’’ති. 

 ත්ථ දක්යෙයෙයකපදන්ති දක්තඛයයං එකපදං. දක්තඛයයං නාම 
ලාභුප්පාදකස්ස තඡකස්ස කුසලස්ස ඤාණසම්පයුත් ං වීරියං. 

අයනකත්ථපදස්සිතන්තිඑවං වුත් ප්පකාරං වීරියං අතනතකහි අත්ථපතදහි

නිස්සි ං. ක තරහීති? සීලාදීහි. ත තනව ‘‘තඤ්ෙ සීය න 

සඤ්ඤුත්ත’’න්තිආදිමාහ.  ස්සත්තථො –  ඤ්ච පතන ං වීරියං 
ආචාරසීලසම්පයුත් ං අධිවාසනඛන්තියා උතප ං මිත්ත  සුඛාතපතුං
අමිත් ානඤ්ච දුක්ඛාය අලං සමත්ථං. තකො හි නාම
ලාභුප්පාදකඤාණසම්පයුත් කුසලවීරියසමන්නා ත ො 

ආචාරඛන්තිසම්පන්තනො මිත්ත  සුඛාතපතුං, අමිත්ත  වා දුක්ඛාතපතුං න 
සක්තකොතීති. 

එවං තබොධිසත්ත ො පුත් ස්ස පඤ්හං කතථසි. තසොපි පිතු
කථි නතයතනව අත් තනොඅත්ථංසාතධත්වායථාකම්මං ත ො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතනපි ාපුත් ාතසො ාපත්තිඵතලපතිට්ඨි ා.

‘‘ දා පුත්ත ො අයතමව පුත්ත ො අතහොසි, බාරාණසිතසට්ඨි පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

එකපදජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[239] 9. හරි මණ්ඩූකජා කවණ්ණනා 

ආසීවිසම්පි මං සන්තන්ති ඉදං සත්ථා තවළුවතන විහරන්ත ො
අජා සත්තුං ආරබ්භ කතථසි. තකොසලරාජස්ස හි පි ා මහාතකොසතලො
බිම්බිසාරරඤ්තඤො ධී රං දදමාතනො ධීතු න්හානමූලං කාසි ාමකං නාම
අදාසි. සා අජා සත්තුනා පිතුඝා කකම්තම කත  රඤ්තඤො සිතනතහන
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නචිරස්තසව කාලමකාසි. අජා සත්තු මා රි කාලක ායපි  ං  ාමං
භුඤ්ජත ව. තකොසලරාජා‘‘පිතුඝා කස්සතචොරස්සමමකුලසන් කං ාමං

නදස්සාමී’’තිත නසද්ධිං යුජ්ඣති.කදාචිමාතුලස්සජතයොතහොති, කදාචි

භාගිතනයයස්ස. යදා පන අජා සත්තු ජිනාති,  දා තසොමනස්සප්පත්ත ො
රතථ ධජං උස්සාතපත්වා මහන්ත න යතසන න රං පවිසති. යදා පන

පරාජයති,  දා තදොමනස්සප්පත්ත ො කඤ්චි අජානාතපත්වාව පවිසති.

අතථකදිවසංධම්මසභායංභික්ඛූකථංසමුට්ඨාතපසුං‘‘ආවුතසො, අජා සත්තු

මාතුලංජිනිත්වාතුස්සති, පරාජිත ොතදොමනස්සප්පත්ත ොතහොතී’’ති.සත්ථා 

ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්ත ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව, පුබ්තබතපස

ජිනිත්වා තුස්සති, පරාජිත ො තදොමනස්සප්පත්ත ො තහොතී’’ති වත්වා අතී ං 
ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
නීලමණ්ඩූකතයොනියංනිබ්බත්ති. දාමනුස්සානදීකන්දරාදීසු ත්ථ ත්ථ
මච්තඡ  හණත්ථාය කුමීනානි ඔඩ්තඩසුං. එකස්මිං කුමීතන බහූ මච්ඡා

පවිසිංසු.අතථතකො උදකාසීවිතසොමච්තඡඛාදන්ත ො ංකුමීනංපාවිසි, බහූ
මච්ඡා එකත ො හුත්වා  ං ඛාදන් ා එකතලොහි ං අකංසු. තසො පටිසරණං
අපස්සන්ත ො මරණභය ජ්ජිත ො කුමීනමුතඛන නික්ඛමිත්වා 
තවදනාප්පත්ත ො උදකපරියන්ත  නිපජ්ජි. නීලමණ්ඩූතකොපි  ස්මිං ඛතණ
උප්පතිත්වා කුමීනසූලමත්ථතක නිපන්තනො තහොති. ආසීවිතසො
විනිච්ඡයට්ඨානං අලභන්ත ො  ත්ථ නිපන්නං  ං දිස්වා ‘‘සම්ම

නීලමණ්ඩූක, ඉතමසං මච්ඡානං කරියා රුච්චති තුය්හ’’න්ති පුච්ඡන්ත ො
පඨමං ාථමාහ– 

177. 

‘‘ආසීවිසම්පිමංසන් ං, පවිට්ඨංකුමිනාමුඛං; 

රුච්චත හරි ාමා ා, යංමංඛාදන්තිමච්ඡකා’’ති. 

 ත්ථ ආසීවිසම්පි මං සන්තන්ති මං ආ  විසං සමානං. රුච්ෙයත

හරිතාමාතා, ෙං මං ොදන්ති මච්ඡකාති එ ං  ව රුච්චති
හරි මණ්ඩූකපුත් ාතිවදති. 

අථ නං හරි මණ්ඩූතකො ‘‘ආම, සම්ම, රුච්චතී’’ති. ‘‘කංකාරණා’’ති? 

‘‘සතචත්වම්පි වපතදසංආ ත මච්තඡඛාදසි, මච්ඡාපිඅත් තනො පතදසං

ආ  ං ංඛාදන්ති, අත් තනොවිසතයපතදතසත ොචරභූමියංඅබලවා නාම
නත් ’’තිවත්වාදුතියං ාථමාහ– 

178. 

‘‘විලුම්පත වපුරිතසො, යාවස්සඋපකප්පති; 
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යදාචඤ්තඤවිලුම්පන්ති, තසොවිලුත්ත ොවිලුම්පතී’’ති. 

 ත්ථ විලුම්පයතව පුරියසො, ොවස්ස උපකප්පතීතියාව අස්ස පුරිසස්ස

ඉස්සරියංඋපකප්පතිඉජ්ඣතිපවත් ති,  ාව තසොඅඤ්ඤංවිලුම්පතිතයව.

‘‘යාවතසොඋපකප්පතී’’තිපිපාතඨො, යත් කංකාලංතසොපුරිතසොසක්තකොති

විලුම්පිතුන්තිඅත්තථො. ෙදා ෙඤ්යඤවිලුම්පන්තීතියදාචඅඤ්තඤඉස්සරා

හුත්වා විලුම්පන්ති. යසො විලුත්යතො විලුම්පතීති අථ තසො විලුම්පතකො

අඤ්තඤහි විලුම්පති. ‘‘විලුම්පත ’’තිපි පාතඨො, අයතමවත්තථො.

‘‘විලුම්පන’’න්තිපිපඨන්ති,  ස්සත්තථොන සතමති.එවං‘‘විලුම්පතකොපුන
විලුම්පං පාපුණාතී’’ති තබොධිසත්ත න අඩ්තඩ විනිච්ඡිත  උදකාසීවිසස්ස
දුබ්බලභාවංඤත්වා ‘‘පච්චාමිත් ං ණ්හිස්සාමා’’ති මච්ඡ ණාකුමීනමුඛා
නික්ඛමිත්වා ත්තථවනංජීවි ක්ඛයංපාතපත්වාපක්කමුං. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

උදකාසීවිතසො අජා සත්තු අතහොසි, නීලමණ්ඩූතකො පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

හරි මණ්ඩූකජා කවණ්ණනානවමා. 

[240] 10. මහාපිඞ් ලජා කවණ්ණනා 

සබ්යබොජයනොතිඉදංසත්ථාතජ වතන විහරන්ත ොතදවදත් ංආරබ්භ
කතථසි. තදවදත්ත  සත්ථරි ආඝා ං බන්ධිත්වා නවමාසච්චතයන
තජ වනද්වාරතකොට්ඨතක පථවියං නිමුග්ත  තජ වනවාසිතනො ච

සකලරට්ඨවාසිතනොච ‘‘බුද්ධපටිකණ්ටතකොතදවදත්ත ොපථවියාගිලිත ො, 
නිහ පච්චාමිත්ත ොදානි සම්මාසම්බුද්තධොජාත ො’’තිතුට්ඨහට්ඨා අතහසුං.
ත සං කථං සුත්වා පරම්පරතඝොතසන සකලජම්බුදීපවාසිතනො 
යක්ඛභූ තදව ණා ච තුට්ඨහට්ඨා එව අතහසුං. අතථකදිවසං භික්ඛූ

ධම්මසභායංකථං සමුට්ඨාතපසුං–‘‘ආවුතසො, තදවදත්ත පථවියංනිමුග්ත 
‘බුද්ධපටිකණ්ටතකො තදවදත්ත ො පථවියා ගිලිත ො’ති මහාජතනො

අත් මතනොජාත ො’’ති.සත්ථාආ න්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි

කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, 

භික්ඛතව, ඉදාතනව තදවදත්ත  මත  මහාජතනො තුස්සති තචව හසති ච, 
පුබ්තබපිතුස්සිතචව හසිචා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං මහාපිඞ් තලො නාම රාජා අධම්තමන විසතමන

රජ්ජං කාතරසි, ඡන්දාදිවතසන පාපකම්මානි කතරොන්ත ො
දණ්ඩබලිජඞ්ඝකහාපණාදිග් හතණන උච්ඡුයන්ත  උච්ඡුං විය මහාජනං

පීතළසිකක්ඛතළොඵරුතසොසාහසිතකො, පතරසු අනුද්දයාමත් ම්පිනාමස්ස

නත්ථි, ත තහඉත් නම්පිපුත් ධී ානම්පි අමච්චබ්රාහ්මණ හපතිකාදීනම්පි

අප්පිතයො අමනාතපො, අක්ඛිම්හි පති රජං විය, භත් පිණ්තඩසක්ඛරා විය, 
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පණ්හිං විජ්ඣිත්වා පවිට්ඨකණ්ටතකො විය ච අතහොසි.  දා තබොධිසත්ත ො
මහාපිඞ් ලස්ස පුත්ත ො හුත්වා නිබ්බත්ති. මහාපිඞ් තලො දීඝරත් ං රජ්ජං
කාතරත්වා කාලමකාසි.  ස්මිං කාලකත  සකලබාරාණසිවාසිතනො 
හට්ඨතුට්ඨා මහාහසි ං හසිත්වා දාරූනං සකටසහස්තසන මහාපිඞ් ලං
ඣාතපත්වා අතනතකහි ඝටසහස්තසහි ආළාහනං නිබ්බාතපත්වා
තබොධිසත් ං රජ්තජ අභිසිඤ්චිත්වා ‘‘ධම්මිතකො තනො රාජා ලද්තධො’’ති
හට්ඨතුට්ඨා න තර උස්සවතභරිං චරාතපත්වා සමුස්සි ධජපටාකං න රං
අලඞ්කරිත්වා ද්වාතර ද්වාතර මණ්ඩපං කාතරත්වා 
විප්පකණ්ණලාජකුසුමමණ්ඩි  තලසු අලඞ්ක මණ්ඩතපසු නිසීදිත්වා
ඛාදිංසුතචව පිවිංසුච. 

තබොධිසත්ත ොපි අලඞ්කත  මහා තල සමුස්සි තස ච්ඡත් ස්ස 

පල්ලඞ්කවරස්ස මජ්තඣ මහායසං අනුභවන්ත ො නිසීදි. අමච්චා ච 
බ්රාහ්මණ හපතිරට්ඨිකතදොවාරිකාදතයො ච රාජානං පරිවාතරත්වා අට්ඨංසු.
අතථතකොතදොවාරිතකො නාතිදූතරඨත්වාඅස්සසන්ත ොපස්සසන්ත ොපතරොදි.

තබොධිසත්ත ො  ං දිස්වා ‘‘සම්ම තදොවාරික, මම පි රි කාලකත  සබ්තබ

තුට්ඨපහට්ඨාඋස්සවංකීළන් ාවිචරන්ති, ත්වං පනතරොදමාතනොඨිත ො, කං
නු තඛො මම පි ා  තවව පිතයො අතහොසි මනාතපො’’ති පුච්ඡන්ත ො පඨමං
 ාථමාහ– 

179. 

‘‘සබ්තබො ජතනො හිංසිත ො පිඞ් තලන,  ස්මිං මත  පච්චයා 

තවදයන්ති; 

පිතයො නු ත  ආසි අකණ්හතනත්ත ො, කස්මා නු ත්වං තරොදසි 
ද්වාරපාලා’’ති. 

 ත්ථ හි සංසියතොති නානප්පකාතරහි දණ්ඩබලිආදීහි පීළිත ො. 

පිඞ් ය නාතිපිඞ් ලක්තඛන. ස්ස කරද්තවපිඅක්ඛීනිනිබ්බිද්ධපිඞ් ලානි

බිළාරක්ඛිවණ්ණානි අතහසුං, ත තනවස්ස ‘‘පිඞ් තලො’’ති නාමං අකංසු. 

පච්ෙො යවදෙන්තීති පීතිතයො පතවදයන්ති. අකණ්හයනත්යතොති

පිඞ් ලතනත්ත ො. කස්මා නු ත්වන්ති තකන නු කාරතණන ත්වං තරොදසි.

අට්ඨකථායංපන ‘‘කස්මාතුව’’න්තිපාතඨො. 

තසො  ස්ස වචනං සුත්වා ‘‘නාහං, මහාරාජ, ‘මහාපිඞ් තලො මත ො’ති 

තසොතකන තරොදාමි, සීසස්ස තම සුඛං ජා ං. පිඞ් ලරාජා හි පාසාදා
ඔ රන්ත ොචආතරොහන්ත ොච කම්මාරමුට්ඨිකායපහරන්ත ොවියමය්හං

සීතසඅට්ඨට්ඨඛටතකතදති, තසොපරතලොකං  න්ත්වාපිමමසීතසදදමාතනො

වියනිරයපාලානම්පි යමස්සපි සීතල ඛටතක දස්සති, අථනං ත  ‘අතිවිය

අයංඅම්තහබාධතී’තිපුනඉතධවආතනත්වාවිස්සජ්තජයුං, අථතමතසො 
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පුනපි සීතස ඛටතක දතදයයාති භතයනාහං තරොදාමී’’ති ඉමමත්ථං

පකාතසන්ත ොදුතියං ාථමාහ – 

180. 

‘‘න තම පිතයො ආසි අකණ්හතනත්ත ො, භායාමි පච්චා මනාය

 ස්ස; 

ඉත ො  ත ො හිංතසයය මච්චුරාජං, තසො හිංසිත ො ආතනයය පුන 
ඉධා’’ති. 

අථ නං තබොධිසත්ත ො ‘‘තසො රාජා දාරූනං වාහසහස්තසන දඩ්තඪො 

උදකඝටසත හි සිත්ත ො, සාපිස්ස ආළාහනභූමි සමන් ත ො ඛ ා, 
පකතියාපි ච පරතලොකං   ා නාම අඤ්ඤත්ථ  තිවසා පුන ත තනව

සරීතරනනා ච්ඡන්ති, මාත්වංභායී’’ති ං සමස්සාතසන්ත ොඉමං ාථමාහ
– 

181. 

‘‘දඩ්තඪො වාහසහස්තසහි, සිත්ත ොඝටසත හි තසො; 

පරික්ඛ ාචසාභූමි, මාභායිනා මිස්සතී’’ති. 

 ත ොපට්ඨායතදොවාරිතකොඅස්සාසං පටිලභි. තබොධිසත්ත ොධම්තමන 

රජ්ජංකාතරත්වාදානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වායථාකම්මං ත ො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

මහාපිඞ් තලොතදවදත්ත ොඅතහොසි, පුත්ත ොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

මහාපිඞ් ලජා කවණ්ණනාදසමා. 

උපාහනවග්ත ොනවතමො. 

 ස්සුද්දානං– 

උපාහනංවීණාථූණං, විකණ්ණකංඅසි ාභු; 

වච්ඡනඛංබකඤ්තචව, සාතක ඤ්චඑකපදං; 
හරි මාතුපිඞ් ලං. 

10. සිඞ් ා වග්ය ො 

[241] 1. සබ්බදාඨජා කවණ්ණනා 

සිඞ් ාය ො මානත්ථද්ය ොති ඉදං සත්ථා තවළුවතන විහරන්ත ො
තදවදත් ංආරබ්භ කතථසි.තදවදත්ත ොඅජා සත්තුංපසාතදත්වාඋප්පාදි ං

ලාභසක්කාරං චිරට්ඨිතිකං කාතුං නාසක්ඛි, නාළාගිරිපතයොජතන
පාටිහාරියස්ස දිට්ඨකාලත ො පට්ඨාය  ස්ස තසො ලාභසක්කාතරො 
අන් රධායි. අතථකදිවසං භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨාතපසුං –
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‘‘ආවුතසො, තදවදත්ත ො ලාභසක්කාරං උප්පාතදත්වා චිරට්ඨිතිකං කාතුං 

නාසක්ඛී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය 

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, 

තදවදත්ත ො ඉදාතනවඅත් තනොඋප්පන්නංලාභසක්කාරංඅන් රධාතපති, 
පුබ්තබපි අන් රධාතපසිතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො
 ස්ස පුතරොහිත ො අතහොසි තිණ්ණං තවදානං අට්ඨාරසන්නඤ්ච සිප්පානං
පාරං  ත ො. තසො පථවීජයමන් ං නාම ජානාති. පථවීජයමන්ත ොති
ආවට්ටනමන්ත ො වුච්චති. අතථකදිවසං තබොධිසත්ත ො ‘‘ ං මන් ං
සජ්ඣායිස්සාමී’’ති එකස්මිං අඞ් ණට්ඨාතන පිට්ඨිපාසාතණ නිසීදිත්වා
සජ්ඣායමකාසි.  ං කර මන් ං අඤ්ඤවිහි ං ධිතිවිරහි ං සාතවතුං න

සක්කා,  ස්මා නං තසො  ථාරූතප ඨාතන සජ්ඣායති. අථස්ස 
සජ්ඣායනකාතලඑතකොසිඞ් ාතලොඑකස්මිංබිතලනිපන්තනො ංමන් ං
සුත්වාව පගුණමකාසි. තසො කර අනන් රාතීත  අත් භාතව
පගුණපථවීජයමන්ත ො එතකො බ්රාහ්මතණො අතහොසි. තබොධිසත්ත ො 
සජ්ඣායං කත්වා උට්ඨාය ‘‘පගුතණො ව  තම අයං මන්ත ො’’ති ආහ.

සිඞ් ාතලො බිලා නික්ඛමිත්වා ‘‘අම්තභො බ්රාහ්මණ, අයං මන්ත ො  යාපි
මතමව පගුණ තරො’’ති වත්වා පලායි. තබොධිසත්ත ො ‘‘අයං සිඞ් ාතලො
මහන් ංඅකුසලංකරිස්සතී’’ති ‘‘ ණ්හථ  ණ්හථා’’තිතථොකංඅනුබන්ධි.
සිඞ් ාතලොපලායිත්වාඅරඤ්ඤංපාවිසි. 

තසො  න්ත්වා එකං සිඞ් ාලිං තථොකං සරීතර ඩංසි, ‘‘කං, සාමී’’ති ච 

වුත්ත  ‘‘මය්හං ජානාසි න ජානාසී’’ති ආහ. සා ‘‘ආම, ජානාමී’’ති
සම්පටිච්ඡි. තසො පථවීජයමන් ං පරිවත්ත ත්වා අතනකානිසිඞ් ාලස ානි
ආණාතපත්වා සබ්තබපි හත්ථිඅස්සසීහබයග්ඝසූකරමි ාදතයො චතුප්පතද
අත් තනොසන්තිතක අකාසි.කත්වා ච පනසබ්බදාතඨොනාම රාජාහුත්වා
එකං සිඞ් ාලිං අග් මතහසිං අකාසි. ද්වින්නං හත් නං පිට්තඨ සීතහො

තිට්ඨති, සීහපිට්තඨ සබ්බදාතඨොසිඞ් ාතලොරාජාසිඞ් ාලියාඅග් මතහසියා

සද්ධිංනිසීදති, මහන්ත ොයතසො අතහොසි.තසොයසමහන්ත නපමජ්ජිත්වා
මානං උප්පාතදත්වා ‘‘බාරාණසිරජ්ජං  ණ්හිස්සාමී’’ති

සබ්බචතුප්පදපරිවුත ො බාරාණසියා අවිදූරට්ඨානං සම්පාපුණි, පරිසා 

ද්වාදසතයොජනාඅතහොසි.තසොඅවිදූතරඨිත ොතයව ‘‘රජ්ජංවාතදතු, යුද්ධං
වා’’ති රඤ්තඤො සාසනං තපතසසි. බාරාණසිවාසිතනො භී  සි ා
න රද්වාරානිපිදහිත්වාඅට්ඨංසු. 

තබොධිසත්ත ො රාජානං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘මා භායි, මහාරාජ, 

සබ්බදාඨසිඞ් ාතලන සද්ධිං යුද්ධං මම භාතරො, ඨතපත්වා මං අඤ්තඤො
ත න සද්ධිං යුජ්ඣිතුං සමත්තථො නාම නත් ’’ති රාජානඤ්ච නා තර ච 

සමස්සාතසත්වා ‘‘කන්ති කත්වා නු තඛො සබ්බදාතඨො රජ්ජං  තහස්සති, 
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පුච්ඡිස්සාමි  ාව න’’න්ති ද්වාරට්ටාලකං අභිරුහිත්වා ‘‘සම්ම සබ්බදාඨ, 
කන්ති කත්වා ඉමං රජ්ජං  ණ්හිස්සසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘සීහනාදං නදාතපත්වා
මහාජනං සද්තදන සන් ාතසත්වා  ණ්හිස්සාමී’’ති. තබොධිසත්ත ො
‘‘අත්තථ ’’න්ති ඤත්වා අට්ටාලකා ඔරුය්හ
‘‘සකලද්වාදසතයොජනිකබාරාණසින රවාසිතනො කණ්ණච්ඡිද්දානි
මාසපිට්තඨන ලඤ්ජන්තූ’’ති තභරිං චරාතපසි. මහාජතනො තභරියා ආණං
සුත්වා අන් මතසොබිළාතලඋපාදාය සබ්බචතුප්පදානඤ්තචවඅත් තනොච

කණ්ණච්ඡිද්දානි යථා පරස්ස සද්දං තසොතුංන සක්කා, එවං මාසපිට්තඨන
ලඤ්ජි. 

අථ තබොධිසත්ත ො පුන අට්ටාලකං අභිරුහිත්වා ‘‘සබ්බදාඨා’’ති ආහ. 

‘‘කං, බ්රාහ්මණා’’ති? ‘‘ඉමං රජ්ජං කන්ති කත්වා  ණ්හිස්සසී’’ති? 

‘‘සීහනාදං නදාතපත්වා මනුස්තස  ාතසත්වා ජීවි ක්ඛයං පාතපත්වා
 ණ්හිස්සාමී’’ති. ‘‘සීහනාදං නදාතපතුං න සක්ඛිස්සසි. ජාතිසම්පන්නා හි
සුරත් හත්ථපාදා තකසරසීහරාජාතනො  ාදිසස්ස ජරසිඞ් ාලස්ස ආණං න

කරිස්සන්තී’’ති. සිඞ් ාතලො මානත්ථද්තධො හුත්වා ‘‘අඤ්තඤ  ාව සීහා

තිට්ඨන්තු, යස්සාහංපිට්තඨනිසින්තනො,  ඤ්තඤවනදාතපස්සාමී’’තිආහ.

‘‘ත නහිනදාතපහි, යදිසක්තකොසී’’ති.තසොයස්මිංසීතහ නිසින්තනො,  ස්ස
‘‘නදාහී’’තිපාතදනසඤ්ඤංඅදාසි.සීතහොහත්ථිකුම්තභමුඛං උප්පීතළත්වා
තික්ඛත්තුං අප්පටිවත්තියං සීහනාදං නදි. හත්  සන් ාසප්පත් ා හුත්වා
සිඞ් ාලං පාදමූතල පාත ත්වා පාතදනස්ස සීසං අක්කමිත්වා

චුණ්ණවිචුණ්ණං අකංසු, සබ්බදාතඨො ත්තථවජීවි ක්ඛයංපත්ත ො.ත පි
හත්  සීහනාදං සුත්වා මරණභය ජ්ජි ා අඤ්ඤමඤ්ඤං ඔවිජ්ඣිත්වා

 ත්තථව ජීවි ක්ඛයං පාපුණිංසු, ඨතපත්වා සීතහ තසසාපි මි සූකරාදතයො
සසබිළාරපරිතයොසානා සබ්තබ චතුප්පාදා  ත්තථව ජීවි ක්ඛයං පාපුණිංසු.

සීහා පලායිත්වා අරඤ්ඤං පවිසිංසු, ද්වාදසතයොජනිතකො මංසරාසි අතහොසි.
තබොධිසත්ත ො අට්ටාලකා ඔ රිත්වාන රද්වාරානි විවරාතපත්වා ‘‘සබ්තබ 
අත් තනො කණ්තණසු මාසපිට්ඨං අපතනත්වා මංසත්ථිකා මංසං
ආහරන්තූ’’තින තරතභරිං චරාතපසි.මනුස්සාඅල්ලමංසංඛාදිත්වාතසසං
සුක්ඛාතපත්වා වල්ලූරමකංසු.  ස්මිං කර කාතල වල්ලූරකරණං උදපාදීති
වදන්ති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ඉමා අභිසම්බුද්ධ ාථා වත්වා
ජා කංසතමොධාතනසි– 

182. 

‘‘සිඞ් ාතලොමානත්ථද්තධොච, පරිවාතරනඅත්ථිතකො; 

පාපුණිමහතිංභූමිං, රාජාසිසබ්බදාඨිනං. 

183. 
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පටුන 

‘‘එවතමවමනුස්තසසු, තයොතහොතිපරිවාරවා; 

තසොහි ත්ථමහාතහොති, සිඞ් ාතලොවියදාඨින’’න්ති. 

 ත්ථ මානත්ථද්ය ොති පරිවාරං නිස්සාය උප්පන්තනන මාතනන

ථද්තධො. පරිවායරනඅත්ථියකොති උත් රිම්පිපරිවාතරනඅත්ථිතකොහුත්වා. 

මහතිං භූමින්ති මහන් ං සම්පත්තිං. රාජාසි සබ්බදාඨිනන්ති සබ්තබසං 

දාඨීනං රාජා ආසි. යසො හි ස තත්ථ මහා යහොතීති තසො පරිවාරසම්පන්තනො

පුරිතසොත සුපරිවාතරසුමහානාමතහොති. සිඞ් ාය ොවිෙදාඨිනන්තියථා

සිඞ් ාතලොදාඨීනංමහාඅතහොසි, එවං මහාතහොති, අථතසොසිඞ් ාතලොවිය
පමාදංආපජ්ජිත්වා ංපරිවාරංනිස්සායවිනාසං පාපුණාතීති. 

‘‘ දාසිඞ් ාතලො තදවදත්ත ො අතහොසි, රාජාසාරිපුත්ත ො, පුතරොහිත ො
පන අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

සබ්බදාඨජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[242] 2. සුනඛජා කවණ්ණනා 

බාය ො වතාෙං සුනයෙොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
අම්බණතකොට්ඨතකආසනසාලායභත් භුඤ්ජනසුනඛංආරබ්භකතථසි. ං
කර ජා කාලත ොපට්ඨායපානීයහාරකා තහත්වා ත්ථතපොතසසුං.තසො
අපරභාත   ත්ථ භත් ං භුඤ්ජන්ත ො ථූලසරීතරො අතහොසි. අතථකදිවසං
එතකො ාමවාසී පුරිතසො ං ඨානං පත්ත ොසුනඛං දිස්වා පානීයහාරකානං
උත් රිසාටකඤ්ච කහාපණඤ්ච දත්වා  ද්දූතලන බන්ධිත්වා  ං ආදාය

පක්කාමි. තසො  තහත්වා නීයමාතනො න වස්සි, දින්නං දින්නං ඛාදන්ත ො
පච්ඡත ොපච්ඡත ොඅ මාසි.අථතසොපුරිතසො ‘‘අයංඉදානිමංපියායතී’’ති 

 ද්දූලං තමොතචසි, තසො විස්සට්ඨමත්ත ො එකතවත න ආසනසාලතමව
 ත ො. භික්ඛූ  ං දිස්වා ත න   කාරණං ජානිත්වා සායන්හසමතය

ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, ආසනසාලාය සුනතඛො
බන්ධනතමොක්ඛකුසතලො විස්සට්ඨමත්ත ොව පුන ආ ත ො’’ති. සත්ථා 

ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති 

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්ත ‘‘න, භික්ඛතව, තසොසුනතඛොඉදාතනව 

බන්ධනතමොක්ඛකුසතලො, පුබ්තබපිකුසතලොතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
කාසිරට්තඨඑකස්මිංමහාතභො කුතලනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්ත ොඝරාවාසං

අග් තහසි.  දා බාරාණසියං එකස්ස මනුස්සස්ස සුනතඛො අතහොසි, තසො
පිණ්ඩිභත් ංලභන්ත ොථූලසරීතරො ජාත ො.අතථතකො ාමවාසීබාරාණසිං
ආ ත ො ංසුනඛංදිස්වා ස්ස මනුස්සස්සඋත් රිසාටකඤ්චකහාපණඤ්ච
දත්වා සුනඛං  තහත්වා චම්මතයොත්ත න බන්ධිත්වා තයොත් තකොටියං
 තහත්වා  ච්ඡන්ත ො අටවිමුතඛ එකං සාලං පවිසිත්වා සුනඛං බන්ධිත්වා



ඛුද්දකනිකායෙ ජාතක-අට්ඨකථා දුකනිපායතො 

 188 

පටුන 

ඵලතක නිපජ්ජිත්වා නිද්දං ඔක්කමි.  ස්මිං කාතල තබොධිසත්ත ො
තකනචිතදව කරණීතයන අටවිං පටිපන්තනො  ං සුනඛං තයොත්ත න

බන්ධිත්වාඨපි ංදිස්වාපඨමං ාථමාහ – 

184. 

‘‘බාතලොව ායංසුනතඛො, තයොවරත් ංනඛාදති; 

බන්ධනාචපමුඤ්තචයය, අසිත ොචඝරංවතජ’’ති. 

 ත්ථ පමුඤ්යෙෙයාතිපතමොතචයය, අයතමව වාපාතඨො. අසියතොෙ රං

වයජතිඅසිත ොසුහිත ොහුත්වාඅත් තනො වසනට්ඨානං ච්තඡයය. 

 ංසුත්වාසුනතඛොදුතියං ාථමාහ– 

185. 

‘‘අට්ඨි ංතමමනස්මිංතම, අතථොතමහදතයක ං; 

කාලඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, යාවපස්සුපතූජතනො’’ති. 

 ත්ථ අට්ඨිතං යම මනස්මිං යමති යං තුම්තහ කතථථ,  ං මයා

අධිට්ඨි තමව, මනස්මිංතයවතමඑ ං. අයථොයම හදයෙකතන්තිඅථචපන

තම තුම්හාකං වචනං හදතය ක තමව. කා ඤ්ෙ පටිකඞ්ොමීති කාලං

පටිමාතනමි. ොව පස්සුපතූ ජයනොති යාවායං මහාජතනො පසුපතු නිද්දං

ඔක්කමතු,  ාවාහං කාලං පටිමාතනමි. ඉ රථා හි ‘‘අයං සුනතඛො

පලායතී’’තිරතවො උප්පජ්තජයය,  ස්මාරත්තිභාත සබ්තබසංසුත් කාතල
චම්මතයොත් ං ඛාදිත්වා පලායිස්සාමීති. තසො එවං වත්වා මහාජතන නිද්දං
ඔක්කන්ත  තයොත් ං ඛාදිත්වා සුහිත ො හුත්වා පලායිත්වා අත් තනො
සාමිකානංඝරතමව ත ො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

සුනතඛොවඑ රහිසුනතඛො, පණ්ඩි පුරිතසොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

සුනඛජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[243] 3. ගුත්තිලජා කවණ්ණනා 

සත්තතන්තිංසුමධුරන්තිඉදංසත්ථා තවළුවතනවිහරන්ත ොතදවදත් ං
ආරබ්භ කතථසි.  ස්මිඤ්හි කාතල භික්ඛූ තදවදත් ං ආහංසු – ‘‘ආවුතසො

තදවදත් , සම්මාසම්බුද්තධො තුය්හං ආචරිතයො, ත්වං සම්මාසම්බුද්ධං

නිස්සායතීණිපිටකානිඋග් ණ්හි, චත් ාරිඣානානිඋප්පාතදසි, ආචරියස්ස

නාම පටිසත්තුනා භවිතුං න යුත් ’’න්ති. තදවදත්ත ො ‘‘කං පන තම, 

ආවුතසො, සමතණො ත ො තමො ආචරිතයො, නනුමයා අත් තනො බතලතනව

තීණි පිටකානි උග් හි ානි, චත් ාරි ඣානානි උප්පාදි ානී’’ති ආචරියං

පච්චක්ඛාසි.භික්ඛූධම්මසභායංකථං සමුට්ඨාතපසුං‘‘ආවුතසො, තදවදත්ත ො
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ආචරියං පච්චක්ඛාය සම්මාසම්බුද්ධස්ස පටිසත්තු හුත්වා මහාවිනාසං

පත්ත ො’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, 
තදවදත්ත ො ඉදාතනව ආචරියං පච්චක්ඛාය මම පටිසත්තු හුත්වා විනාසං 

පාපුණාති, පුබ්තබපිපත්ත ොතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 

 න්ධබ්බකුතල නිබ්බත්ති, ‘‘ගුත්තිලකුමාතරො’’තිස්ස නාමං අකංසු. තසො
වයප්පත්ත ො  න්ධබ්බසිප්තප නිප්ඵත්තිං පත්වා ගුත්තිල න්ධබ්තබො නාම
සකලජම්බුදීතප අග්  න්ධබ්තබොඅතහොසි.තසොදාරාභරණංඅකත්වාඅන්තධ
මා ාපි තරො තපොතසසි.  දා බාරාණසිවාසිතනො වාණිජා වණිජ්ජාය
උජ්තජනින රං  න්ත්වා උස්සතව ඝුට්තඨ ඡන්දකං සංහරිත්වා බහුං
මාලා න්ධවිතලපනඤ්ච ඛජ්ජතභොජ්ජාදීනි ච ආදාය කීළනට්ඨාතන
සන්නිපතිත්වා‘‘තව නංදත්වාඑකං න්ධබ්බං ආතනථා’’තිආහංසු.ත න

ච සමතයන උජ්තජනියං මූසිතලොනාම තජට්ඨ න්ධබ්තබො තහොති, ත   ං
පක්තකොසාතපත්වාඅත් තනො  න්ධබ්බංකාතරසුං. 

මූසිතලො වීණං වාදන්ත ො වීණං උත් මමුච්ඡනාය මුච්ඡිත්වා වාතදසි. 
ත සං ගුත්තිල න්ධබ්බස්ස  න්ධබ්තබ ජා පරිචයානං  ස්ස  න්ධබ්බං 

කලඤ්ජකණ්ඩූවනං විය හුත්වා උපට්ඨාසි, එතකොපි පහට්ඨාකාරං න
දස්තසසි. මූසිතලො ත සු තුට්ඨාකාරං අදස්තසන්ත සු ‘‘අතිඛරං කත්වා

වාතදමි මඤ්තඤ’’ති මජ්ඣිමමුච්ඡනාය මුච්ඡිත්වා මජ්ඣිමසතරන වාතදසි, 
ත   ත්ථපි මජ්ඣත් ාව අතහසුං. අථ තසො ‘‘ඉතම න කඤ්චි ජානන්ති

මඤ්තඤ’’ති සයම්පි අජානනතකො විය හුත්වා  න්තිතයො සිථිතල වාතදසි, 

ත  ත්ථපිනකඤ්චිආහංසු.අථතනමූසිතලො ‘‘අම්තභොවාණිජා, කංනු 
තඛො මයි වීණං වාතදන්ත  තුම්තහ න තුස්සථා’’ති. ‘‘කං පන ත්වං වීණං

වාතදසි, මයඤ්හි ‘අයංවීණංමුච්තඡතී’තිසඤ්ඤංඅකරිම්හා’’ති. ‘‘කංපන

තුම්තහමයා උත් රි රංආචරියංජානාථ, උදාහුඅත් තනොඅජානනභාතවන

න තුස්සථා’’ති. වාණිජා ‘‘බාරාණසියං ගුත්තිල න්ධබ්බස්ස වීණාසද්දං
සු පුබ්බානං  ව වීණාසද්තදො ඉත් නං දාරතක ත ොසාපනසද්තදො විය

තහොතී’’තිආහංසු.‘‘ත නහි, හන්ද, තුම්තහහි දින්නපරිබ්බයංපටිග් ණ්හථ, 

නමය්හංඑත නත්තථො, අපිචතඛොපනබාරාණසිං ච්ඡන් ා මං ණ්හිත්වා
 ච්තඡයයාථා’’ති. ත  ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා  මනකාතල  ං ආදාය
බාරාණසිං  න්ත්වා  ස්ස ‘‘එ ං ගුත්තිලස්ස වසනට්ඨාන’’න්ති
ආචික්ඛිත්වා සකසකනිතවසනංඅ මිංසු. 

මූසිතලො තබොධිසත් ස්ස ත හං පවිසිත්වා ලග්ත ත්වා ඨපි ං 

තබොධිසත් ස්ස ජාතිවීණං දිස්වා  තහත්වා වාතදසි, අථ තබොධිසත් ස්ස

මා ාපි තරො අන්ධභාතවන  ං අපස්සන් ා ‘‘මූසිකා මඤ්තඤ වීණං
ඛාදන්තී’’ති සඤ්ඤාය ‘‘සුසූ’’ති ආහංසු.  ස්මිං කාතල මූසිතලො වීණං
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පටුන 

ඨතපත්වා තබොධිසත් ස්ස මා ාපි තරො වන්දිත්වා ‘‘කුත ො ආ ත ොසී’’ති
වුත්ත  ‘‘ආචරියස්ස සන්තිතක සිප්පං උග් ණ්හිතුං උජ්තජනිත ො
ආ ත ොම්හී’’තිආහ.තසො‘‘සාධූ’’තිවුත්ත ‘‘කහං ආචරිතයො’’තිපුච්ඡිත්වා

‘‘විප්පවුත්තථො,  ා , අජ්ජ ආ මිස්සතී’’ති සුත්වා  ත්තථව නිසීදිත්වා
තබොධිසත් ං ආ  ං දිස්වා ත න ක පටිසන්ථාතරො අත් තනො

ආ  කාරණංආතරොතචසි. තබොධිසත්ත ො අඞ් විජ්ජාපාඨතකො, තසො  ස්ස 

අසප්පුරිසභාවංඤත්වා‘‘ ච්ඡ ා , නත්ථි වසිප්ප’’න්තිපටික්ඛිපි.තසො 
තබොධිසත් ස්ස මා ාපිතූනං පාතද  තහත්වා උපකාරං කතරොන්ත ො ත 
ආරාතධත්වා ‘‘සිප්පං තම දාතපථා’’ති යාචි. තබොධිසත්ත ො මා ාපිතූහි
පුනප්පුනංවුච්චමාතනොත අතික්කමිතුං අසක්තකොන්ත ොසිප්පංඅදාසි.තසො

තබොධිසත්ත තනවසද්ධිංරාජනිතවසනං ච්ඡති.රාජා ං දිස්වා‘‘තකොඑස, 

ආචරියා’’ති පුච්ඡි. ‘‘මය්හං අන්ත වාසිතකො, මහාරාජා’’ති. තසො 
අනුක්කතමන රඤ්තඤොවිස්සාසිතකොඅතහොසි.තබොධිසත්ත ො ආචරියමුට්ඨිං
අකත්වා අත් තනො ජානනනියාතමන සබ්බං සිප්පං සික්ඛාතපත්වා 

‘‘නිට්ඨි ංත ,  ා , සිප්ප’’න්තිආහ. 

තසො චින්ත සි – ‘‘මය්හං සිප්පං පගුණං, ඉදඤ්ච බාරාණසින රං 

සකලජම්බුදීතප අග් න රං, ආචරිතයොපි මහල්ලතකො, ඉතධව මයා වසිතුං
වට්ටතී’’ති.තසො ආචරියංආහ–‘‘ආචරියඅහංරාජානංඋපට්ඨහිස්සාමී’’ති.

ආචරිතයො ‘‘සාධු,  ා , රඤ්තඤො ආතරොතචස්සාමී’’ති න්ත්වා ‘‘අම්හාකං

අන්ත වාසිතකො තදවං උපට්ඨාතුං ඉච්ඡති, තදයයධම්මමස්ස ජානාථා’’ති
රඤ්තඤො ආතරොතචත්වා රඤ්ඤා ‘‘තුම්හාකං තදයයධම්මත ො උපඩ්ඪං
ලභිස්සතී’’ති වුත්ත   ං පවත්තිං මූසිලස්ස ආතරොතචසි. මූසිතලො ‘‘අහං 

තුම්තහහිසමකඤ්තඤවලභන්ත ොඋපට්ඨහිස්සාමි, නඅලභන්ත ො’’තිආහ. 

‘‘කංකාරණා’’ති? ‘‘නනු අහං තුම්හාකං ජානනසිප්පං සබ්බං ජානාමී’’ති? 

‘‘ආම, ජානාසී’’ති. ‘‘එවං සන්ත  කස්මා මය්හං උපඩ්ඪං තදතී’’ති? 
තබොධිසත්ත ොරඤ්තඤොආතරොතචසි.රාජා‘‘යදිඑවංතුම්තහහිසමකංසිප්පං
දස්තසතුං සක්තකොන්ත ො සමකං ලභිස්සතී’’ති ආහ. තබොධිසත්ත ො

රඤ්තඤොවචනං ස්සආතරොතචත්වාත න ‘‘සාධුදස්තසස්සාමී’’තිවුත්ත 

රඤ්තඤො ංපවත්තිංආතරොතචත්වා ‘‘සාධුදස්තසතු, ක රදිවසංසාකච්ඡා

තහොතූ’’තිවුත්ත ‘‘ඉත ොසත් තමදිවතසතහොතු, මහාරාජා’’තිආහ. 

රාජා මූසිලං පක්තකොසාතපත්වා ‘‘සච්චං කර ත්වං ආචරිතයන සද්ධිං 

සාකච්ඡං කරිස්සසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, තදවා’’ති වුත්ත  ‘‘ආචරිතයන

සද්ධිං විග් තහො නාම න වට්ටති, මා කරී’’ති වාරියමාතනොපි ‘‘අලං, 

මහාරාජ, තහොතුතයව තම ආචරිතයන සද්ධිං සත් තම දිවතස සාකච්ඡා, 
ක රස්ස ජානිභාවං ජානිස්සාමා’’ති ආහ. රාජා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා
‘‘ඉත ොකරසත් තමදිවතස ආචරියගුත්තිතලොචඅන්ත වාසිකමූසිතලොච

රාජද්වාතර අඤ්ඤමඤ්ඤං සාකච්ඡං කත්වා සිප්පං දස්තසස්සන්ති, නා රා
සන්නිපතිත්වාසිප්පංපස්සන්තූ’’තිතභරිං චරාතපසි. 
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තබොධිසත්ත ො චින්ත සි – ‘‘අයං මූසිතලො දහතරො  රුතණො, අහං

මහල්ලතකො පරිහීනථාතමො, මහල්ලකස්ස කරියා නාම න සම්පජ්ජති.

අන්ත වාසිතක නාම පරාජිත පි විතසතසො නත්ථි, අන්ත වාසිකස්ස පන
ජතයසතිපත් බ්බලජ්ජත ොඅරඤ්ඤංපවිසිත්වා මරණංවර ර’’න්ති.තසො

අරඤ්ඤංපවිසිත්වාමරණභතයනනිවත් ති, ලජ්ජාභතයන ච්ඡති. එවමස්ස

 මනා මනං කතරොන් ස්තසව ඡ දිවසා අතික්කන් ා, තිණානි ම ානි, 
ජඞ්ඝමග්ත ො නිබ්බත්ති.  ස්මිං ඛතණ සක්කස්ස භවනං උණ්හාකාරං
දස්තසසි.සක්තකොආවජ්ජමාතනො  ංකාරණංඤත්වා‘‘ගුත්තිල න්ධබ්තබො

අන්ත වාසිකස්ස භතයන අරඤ්තඤ මහාදුක්ඛං අනුතභොති, එ ස්ස මයා
අවස්සතයනභවිතුං වට්ටතී’’ති තවත න න්ත්වා තබොධිසත් ස්ස පුරත ො

ඨත්වා ‘‘ආචරිය, කස්මා අරඤ්ඤං පවිට්තඨොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘තකොසි
ත්ව’’න්තිවුත්ත ‘‘සක්තකොහමස්මී’’තිආහ. අථනංතබොධිසත්ත ො‘‘අහං

තඛො, තදවරාජ, අන්ත වාසිකත ො පරාජයභතයන අරඤ්ඤං පවිට්තඨො’’ති 
වත්වාපඨමං ාථමාහ– 

186. 

‘‘සත්  න්තිංසුමධුරං, රාමතණයයංඅවාචයිං; 

තසොමංරඞ් ම්හිඅව්තහති, සරණංතමතහොතිතකොසියා’’ති. 

 ස්සත්තථො–අහං, තදවරාජ, මූසිලංනාමඅන්ත වාසිකංසත්  න්තිං 

සුමධුරංරාමතණයයංවීණංඅත් තනොජානනනියාතමනසික්ඛාතපසිං, තසො

මං ඉදානි රඞ් මණ්ඩතල පක්තකොසති,  ස්ස තම ත්වං, තකොසියත ොත් , 
සරණංතහොහීති. 

සක්තකො  ස්ස වචනං සුත්වා ‘‘මා භායි, අහං ත   ාණඤ්ච 
තලණඤ්චා’’තිවත්වාදුතියං ාථමාහ– 

187. 

‘‘අහං ංසරණංසම්ම, අහමාචරියපූජතකො; 

න ංජයිස්සතිසිස්තසො, සිස්සමාචරියතජස්සසී’’ති. 

 ත්ථ අහං තං සරණන්ති අහං සරණං අවස්සතයො පතිට්ඨා හුත්වා  ං

 ායිස්සාමි. සම්මාති පියවචනතම ං. සිස්සමාෙරිෙ, යජස්සසීති, ආචරිය, 
ත්වංවීණංවාදයමාතනොසිස්සංජිනිස්සසි.අපිචත්වං වීණංවාතදන්ත ොඑකං

 න්තිං ඡින්දිත්වා ඡ වාතදයයාසි, වීණාය ත  පකතිසද්තදො භවිස්සති.

මූසිතලොපි  න්තිං ඡින්දිස්සති, අථස්ස වීණාය සද්තදො න භවිස්සති.  ස්මිං
ඛතණ තසො පරාජයං පාපුණිස්සති. අථස්ස පරාජයභාවං ඤත්වා දුතියම්පි
 තියම්පි චතුත්ථම්පි පඤ්චමම්පි සත් මම්පි  න්තිං ඡින්දිත්වා

සුද්ධදණ්ඩකතමව වාතදයයාසි, ඡින්න න්තිතකොටීහි සතරො නික්ඛමිත්වා
සකලංද්වාදසතයොජනිකං බාරාණසින රං ඡාතදත්වාඨස්සතීති. 
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එවං වත්වා සක්තකො තබොධිසත් ස්ස තිස්තසො පාසකඝටිකා දත්වා

එවමාහ – ‘‘වීණාසද්තදතනව පන සකලන තර ඡාදිත  ඉත ො එකං

පාසකඝටිකං ආකාතස ඛිතපයයාසි, අථ ත  පුරත ො ඔ රිත්වා තීණි

අච්ඡරාස ානි නච්චිස්සන්ති.  ාසං නච්චනකාතල ච දුතියං ඛිතපයයාසි, 
අථාපරානිපි තීණි ස ානි ඔ රිත්වා  ව වීණාධුතර නච්චිස්සන්ති.  ත ො 

 තියං ඛිතපයයාසි, අථාපරානි තීණි ස ානි ඔ රිත්වා රඞ් මණ්ඩතල

නච්චිස්සන්ති. අහම්පි ත  සන්තිකං ආ මිස්සාමි,  ච්ඡ මා භායී’’ති 
තබොධිසත් ං අස්සාතසසි. තබොධිසත්ත ො පුබ්බණ්හසමතය ත හං අ මාසි.
නා රා රාජද්වාරසමීතප මණ්ඩපං කත්වා රඤ්තඤො ආසනං පඤ්ඤතපසුං.

රාජා පාසාදා ඔ රිත්වා අලඞ්ක මණ්ඩතප පල්ලඞ්කමජ්තඣ නිසීදි, 

ද්වාදසසහස්සාඅලඞ්කතිත්ථිතයො අමච්චබ්රාහ්මණ හපතිකාදතයොචරාජානං

පරිවාරයිංසු, සබ්තබ නා රා සන්නිපතිංසු, රාජඞ් තණ චක්කාතිචක්තක
මඤ්චාතිමඤ්තචබන්ධිංසු. 

තබොධිසත්ත ොපි න්හා ානුලිත්ත ො නානග් රසතභොජනං භුඤ්ජිත්වා
වීණං  ාහාතපත්වා අත් තනො පඤ්ඤත් ාසතන නිසීදි. සක්තකො

අදිස්සමානකාතයනආ න්ත්වා ආකාතස අට්ඨාසි, තබොධිසත්ත ොතයව නං
පස්සති. මූසිතලොපි ආ න්ත්වා අත් තනො ආසතන නිසීදි. මහාජතනො

පරිවාතරසි, ආදිත ොව ද්තවපි සමසමං වාදයිංසු. මහාජතනො ද්වින්නම්පි 
වාදිත න තුට්තඨො උක්කුට්ඨිසහස්සානි පවත්ත සි. සක්තකො ආකාතස
ඨත්වා තබොධිසත් ඤ්තඤව සාතවන්ත ො ‘‘එකං  න්තිං ඡින්දා’’ති ආහ.

තබොධිසත්ත ො න්තිං ඡින්දි, සාඡින්නාපිඡින්නතකොටියාසරංමුඤ්චත ව, 

තදව න්ධබ්බං විය වත් ති. මූසිතලොපි  න්තිං ඡින්දි,  ත ො සද්තදො න

නික්ඛමි. ආචරිතයො දුතියම්පි ඡින්දි …තප.… සත් මම්පි ඡින්දි.
සුද්ධදණ්ඩකං වාතදන් ස්ස සද්තදො න රං ඡාතදත්වා අට්ඨාසි.
තචලුක්තඛපසහස්සානි තචව උක්කුට්ඨිසහස්සානි ච පවත් යිංසු.

තබොධිසත්ත ො එකං පාසකං ආකාතස ඛිපි, තීණි අච්ඡරාස ානි ඔ රිත්වා
නච්චිංසු. එවං දුතිතය ච  තිතය ච ඛිත්ත  තීණි තීණි අච්ඡරාස ානි
ඔ රිත්වාවුත් නතයතනවනච්චිංසු. 

 ස්මිං ඛතණ රාජා මහාජනස්ස ඉඞ්ගි සඤ්ඤං අදාසි, මහාජතනො

උට්ඨාය ‘‘ත්වං ආචරිතයන සද්ධිං විරුජ්ඣිත්වා ‘සමකාරං කතරොමී’ති

වායමසි, අත් තනො පමාණං න ජානාසී’’ති මූසිලං  ජ්තජත්වා
 හි  හිත තහවපාසාණදණ්ඩාදීහිසංචුණ්තණත්වා ජීවි ක්ඛයංපාතපත්වා
පාතද  තහත්වා සඞ්කාරට්ඨාතන ඡඩ්තඩසි. රාජා තුට්ඨචිත්ත ො ඝනවස්සං

වස්සාතපන්ත ො විය තබොධිසත් ස්ස බහුං ධනං අදාසි,  ථා නා රා.

සක්තකො තබොධිසත්ත නසද්ධිං පටිසන්ථාරංකත්වා ‘‘අහං ත , පණ්ඩි , 

සහස්සයුත් ං ආජඤ්ඤරථං ාහාතපත්වාපච්ඡාමා ලිංතපතසස්සාමි, ත්වං
සහස්සයුත් ං තවජයන් රථවරං අභිරුය්හ තදවතලොකංආ ච්තඡයයාසී’’ති
වත්වාපක්කාමි. 
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පටුන 

අථ නං  න්ත්වා පණ්ඩුකම්බලසිලායං නිසින්නං ‘‘කහං   ාත්ථ, 
මහාරාජා’’තිතදවධී තරොපුච්ඡිංසු.සක්තකො ාසං ංකාරණංවිත්ථාතරන
කතථත්වා තබොධිසත් ස්ස සීලඤ්ච ගුණඤ්ච වණ්තණසි. තදවධී තරො

‘‘මහාරාජ, මයම්පි ආචරියං දට්ඨකාමා, ඉධ නං ආතනහී’’ති ආහංසු.

සක්තකො මා ලිං ආමන්ත ත්වා ‘‘ ා , තදවච්ඡරා ගුත්තිල න්ධබ්බං

දට්ඨකාමා,  ච්ඡ නං තවජයන් රතථ නිසීදාතපත්වා ආතනහී’’ති. තසො
‘‘සාධූ’’ති න්ත්වාතබොධිසත් ංආතනසි.සක්තකො තබොධිසත්ත නසද්ධිං

සම්තමොදිත්වා ‘‘තදවකඤ්ඤාකරත , ආචරිය,  න්ධබ්බං තසොතුකාමා’’ති

ආහ.‘‘මයංමහාරාජ,  න්ධබ්බානාමසිප්පංනිස්සායජීවාම, මූලං ලභන් ා

වාතදයයාමා’’ති.‘‘වාතදහි, අහංත මූලංදස්සාමී’’ති.‘‘නමය්හංඅඤ්තඤන 

මූතලනත්තථො, ඉමාපනතදවධී තරොඅත් තනොඅත් තනොකලයාණකම්මං

කතථන්තු, එවාහං වාතදස්සාමී’’ති. අථනංතදවධී තරොආහංසු–‘‘අම්තහහි

ක ං කලයාණකම්මං පච්ඡා තුම්හාකං කතථස්සාම,  න්ධබ්බං කතරොහි

ආචරියා’’ති. තබොධිසත්ත ො සත් ාහං තදව ානං  න්ධබ්බං අකාසි,  ං
දිබ්බ න්ධබ්බං අභිභවිත්වා පවත්ති. සත් තම දිවතස ආදිත ො පට්ඨාය
තදවධී ානං කලයාණකම්මං පුච්ඡි. එකං කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකාතල
එකස්ස භික්ඛුතනො උත් මවත්ථං දත්වා සක්කස්ස පරිචාරිකා හුත්වා
නිබ්බත් ං අච්ඡරාසහස්සපරිවාරං උත් මවත්ථතදවකඤ්ඤං ‘‘ත්වං
පුරිමභතවකංකම්මංකත්වා නිබ්බත් ා’’තිපුච්ඡි. ස්සපුච්ඡනාකාතරොච
විස්සජ්ජනාචවිමානවත්ථුම්හි ආ  තමව.වුත් ඤ්හි ත්ථ– 

‘‘අභික්කන්ත නවණ්තණන, යාත්වංතිට්ඨසිතදවත ; 

ඔභාතසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවිය ාරකා. 

‘‘තකනත  ාදිතසොවණ්තණො, තකනත ඉධමිජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචත තභො ා, තයතකචිමනතසොපියා. 

‘‘පුච්ඡාමි ංතදවිමහානුභාතව, මනුස්සභූ ාකමකාසිපුඤ්ඤං; 

තකනාසිඑවංජලි ානුභාවා, වණ්තණොචත සබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

‘‘වත්ථුත් මදායිකානාරී, පවරාතහොතිනතරසුනාරීසු; 

එවංපියරූපදායිකාමනාපං, දිබ්බංසාලභත උතපච්චඨානං. 

‘‘ ස්සාතමපස්සවිමානං, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනීහමස්මි; 

අච්ඡරාසහස්සස්සාහං, පවරාපස්සපුඤ්ඤානංවිපාකං. 

‘‘ත නතම ාදිතසොවණ්තණො, ත නතමඉධමිජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචතමතභො ා, තයතකචිමනතසොපියා. 

‘‘ත නම්හි එවංජලි ානුභාවා; 

වණ්තණොචතමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති.(වි.ව.329-331, 333-336); 
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අපරා පිණ්ඩායචරමානස්සභික්ඛුතනො පූජනත්ථායපුප්ඵානිඅදාසි, අපරා

‘‘තචතිතය  න්ධපඤ්චඞ්ගුලිකං තදථා’’ති  න්තධ අදාසි, අපරා මධුරානි

ඵලාඵලානිඅදාසි, අපරාඋච්ඡුරසංඅදාසි, අපරාකස්සපදසබලස්ස තචතිතය

 න්ධපඤ්චඞ්ගුලිකං අදාසි, අපරා මග් පටිපන්නානං භික්ඛූනං

භික්ඛුනීනඤ්ච කුලත තහ වාසං උප  ානං සන්තිතක ධම්මං අස්තසොසි, 
අපරා නාවාය උපකට්ඨාය තවලාය භුත් ස්ස භික්ඛුතනො උදතක ඨත්වා

උදකං අදාසි, අපරා අ ාරමජ්තඣ වසමානා අක්තකොධනා හුත්වා

සස්සුසසුරවත් ං අකාසි, අපරා අත් තනොලද්ධතකොට්ඨාසත ොපිසංවිභා ං

කත්වාව පරිභුඤ්ජි, සීලවතී ච අතහොසි, අපරා පරත තහ දාසී හුත්වා 
නික්තකොධනා නිම්මානා අත් තනො ලද්ධතකොට්ඨාසත ො සංවිභා ං කත්වා

තදවරඤ්තඤො පරිචාරිකා හුත්වා නිබ්බත් ා (වි. ව. අට්ඨ. 328-336). එවං
සබ්බාපි ගුත්තිලවිමානවත්ථුස්මිං ආ  ා ඡත්තිංස තදවධී ා යං යං කම්මං

කත්වා  ත්ථ නිබ්බත් ා, සබ්බං තබොධිසත්ත ො පුච්ඡි.  ාපිස්ස අත් තනො

ක කම්මං ාථාහිතයව කතථසුං. ංසුත්වාතබොධිසත්ත ො‘‘ලාභාව තම, 

සුලද්ධං ව  තම, ස්වාහං ඉධා න්ත්වා අප්පමත් තකනපි කම්තමන
පටිලද්ධදිබ්බසම්පත්තිතයො අස්තසොසිං. ඉත ො දානි පට්ඨාය මනුස්සතලොකං
 න්ත්වා දානාදීනි කුසලකම්මාතනව කරිස්සාමී’’ති වත්වා ඉමං උදානං 
උදාතනසි– 

‘‘ස්වා  ංව තමඅජ්ජ, සුප්පභා ංසුහුට්ඨි ං; 

යංඅද්දසාමිතදව ාතයො, අච්ඡරාකාමවණ්ණිතයො. 

‘‘ඉමාසාහං ධම්මංසුත්වා, කාහාමිකුසලං බහුං; 

දාතනනසමචරියාය, සංයතමනදතමනච; 

ස්වාහං  ත්ථ  මිස්සාමි, යත්ථ  න්ත්වා න තසොචතර’’ති. (වි. ව.
617-618); 

අථ නං සත් ාහච්චතයන තදවරාජා මා ලිසඞ් ාහකං ආණාතපත්වා
රතථ නිසීදාතපත්වා බාරාණසිතමව තපතසසි. තසො බාරාණසිං  න්ත්වා
තදවතලොතක අත් නා දිට්ඨකාරණං මනුස්සානං ආචික්ඛි.  ත ො පට්ඨාය
මනුස්සාසඋස්සාහාපුඤ්ඤානිකාතුං මඤ්ඤිංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

මූසිතලො තදවදත්ත ො අතහොසි, සක්තකො අනුරුද්තධො, රාජා ආනන්තදො, 
ගුත්තිල න්ධබ්තබොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

ගුත්තිලජා කවණ්ණනා තියා. 

[244] 4. වි තිච්ඡජා කවණ්ණනා 

ෙං පස්සති න තං ඉච්ඡතීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං
පලායිකං පරිබ්බාජකංආරබ්භකතථසි. තසොකර සකලජම්බුදීතප පටිවාදං
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අලභිත්වාසාවත්ථිං ආ න්ත්වා‘‘තකොමයාසද්ධිංවාදංකාතුංසමත්තථො’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘සම්මාසම්බුද්තධො’’ති සුත්වා මහාජනපරිවුත ො තජ වනං
 න්ත්වා භ වන් ං චතුපරිසමජ්තඣ ධම්මං තදතසන් ං පඤ්හං පුච්ඡි.

අථස්සසත්ථා ංවිස්සජ්තජත්වා ‘‘එකංනාමක’’න්තිපඤ්හංපුච්ඡි, තසො
 ං කතථතුං අසක්තකොන්ත ො උට්ඨාය පලායි. නිසින්නපරිසා

‘‘එකපතදතනවතවො, භන්ත , පරිබ්බාජතකොනිග් හිත ො’’තිආහංසු.සත්ථා 

‘‘නාහං, උපාසකා, ඉදාතනතව ං එකපතදතනව නිග් ණ්හාමි, පුබ්තබපි
නිග් ණ්හිංතයවා’’ති වත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
කාසිරට්තඨ බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො කාතම පහාය
ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා දීඝරත් ං හිමවන්ත  වසි. තසො පබ්බ ා ඔරුය්හ
එකං නි ම ාමංනිස්සාය ඞ් ානිවත් තනපණ්ණසාලායංවාසංකප්තපසි.
අතථතකො පරිබ්බාජතකො සකලජම්බුදීතප පටිවාදං අලභිත්වා  ං නි මං
පත්වා ‘‘අත්ථි නු තඛො තකොචි මයා සද්ධිං වාදං කාතුං සමත්තථො’’ති
පුච්ඡිත්වා ‘‘අත් ’’ති තබොධිසත් ස්ස ආනුභාවං සුත්වා මහාජනපරිවුත ො
 ස්ස වසනට්ඨානං  න්ත්වා පටිසන්ථාරං කත්වා නිසීදි. අථ නං 
තබොධිසත්ත ො ‘‘වණ්ණ න්ධපරිභාවි ං  ඞ් ාපානීයං පිවිස්සතී’’ති පුච්ඡි. 

පරිබ්බාජතකො වාතදන ඔත්ථරන්ත ො ‘‘කා  ඞ් ා, වාලුකා  ඞ් ා, උදකං

 ඞ් ා, ඔරිමතීරං  ඞ් ා, පාරිමතීරං  ඞ් ා’’තිආහ. තබොධිසත්ත ො ‘‘ත්වං

පන, පරිබ්බාජක, ඨතපත්වා උදකං වාලුකං ඔරිමතීරං පාරිමතීරඤ්ච කහං
 ඞ් ං ලභිස්සසී’’ති ආහ. පරිබ්බාජතකො අප්පටිභාතනො හුත්වා උට්ඨාය
පලායි. ස්මිංපලාත තබොධිසත්ත ොනිසින්නපරිසාය ධම්මංතදතසන්ත ො
ඉමා ාථාඅතවොච– 

188. 

‘‘යංපස්සතින ංඉච්ඡති, යඤ්චනපස්සති ංකරිච්ඡති; 

මඤ්ඤාමිචිරංචරිස්සති, නහි ංලච්ඡතියංසඉච්ඡති. 

189. 

‘‘යං ලභතිනත නතුස්සති, යඤ්චපත්තථති ලද්ධංහීතළති; 

ඉච්ඡාහිඅනන් ත ොචරා, වි තිච්ඡානනතමොකතරොමතස’’ති. 

 ත්ථ ෙංපස්සතීති යංඋදකාදිංපස්සති,  ං ඞ් ාතිනඉච්ඡති. ෙඤ්ෙ

න පස්සතීති යඤ්ච උදකාදිවිනිමුත් ං  ඞ් ං න පස්සති,  ං කරිච්ඡති. 

මඤ්ඤාමිචිරංෙරිස්සතීතිඅහංඑවංමඤ්ඤාමි–අයංපරිබ්බාජතකො එවරූපං

 ඞ් ංපරිතයසන්ත ොචිරංචරිස්සති.යථාවාඋදකාදිවිනිමුත් ං ඞ් ං, එවං 

රූපාදිවිනිමුත් ංඅත් ානම්පිපරිතයසන්ත ොසංසාතරචිරං චරිස්සති. නහි ස

තං  ච්ඡතීති චිරං චරන්ත ොපි යං  ං එවරූපං  ඞ් ං වා අත් ානං වා

ඉච්ඡති,  ංනලච්ඡති. ෙං භතීතියංඋදකංවාරූපාදිංවාලභති, ත නන
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තුස්සති. ෙඤ්ෙපත්යථති ද් ංහීයළතීතිඑවංලද්තධනඅතුස්සන්ත ොයං

යං සම්පත්තිං පත්තථති,  ං  ං ලභිත්වා ‘‘කං එ ායා’’ති හීතළති

අවමඤ්ඤති. ඉච්ඡා හි ස අනන්තය ොෙරාති ලද්ධං හීතළත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං
ආරම්මණං ඉච්ඡනත ො අයං ඉච්ඡා නාම  ණ්හා අනන් ත ොචරා. 

වි තිච්ඡානනයමො කයරොමයසති ස්මා තය වි තිච්ඡා බුද්ධාදතයො, ත සං
මයංනමක්කාරංකතරොමාති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

පරිබ්බාජතකො එ රහි පරිබ්බාජතකො අතහොසි,  ාපතසො පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

වි තිච්ඡජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[245] 5. මූලපරියායජා කවණ්ණනා 

කාය ො  සති භූතානීති ඉදං සත්ථා උක්කට්ඨං නිස්සාය සුභ වතන
විහරන්ත ො මූලපරියායසුත් න් ං ආරබ්භ කතථසි.  දා කර පඤ්චස ා
බ්රාහ්මණා තිණ්ණං තවදානං පාරගූ සාසතන පබ්බජිත්වා තීණි පිටකානි 
උග් ණ්හිත්වාමානමදමත් ාහුත්වා‘‘සම්මාසම්බුද්තධොපිතීතණවපිටකානි

ජානාති, මයම්පි  ානි ජානාම, එවං සන්ත  කං  ස්ස අම්තහහි

නානාකරණ’’න්තිබුද්ධුපට්ඨානං න ච්ඡන්ති, පටිපක්ඛාහුත්වාචරන්ති. 

අතථකදිවසංසත්ථාත සුආ න්ත්වාඅත් තනොසන්තිතකනිසින්තනසු 

අට්ඨහිභූමීහිපටිමණ්තඩත්වාමූලපරියායසුත් න් ංකතථසි, ත නකඤ්චි 
සල්ලක්තඛසුං. අථ තනසං එ දතහොසි – ‘‘මයං අම්තහහි සදිසා පණ්ඩි ා

නත් ’ති මානං කතරොම, ඉදානි පන න කඤ්චි ජානාම, බුද්තධහි සදිතසො

පණ්ඩිත ො නාම නත්ථි, අතහො බුද්ධගුණා නාමා’’ති. ත   ත ො පට්ඨාය 
නිහ මානා හුත්වා උද්ධටදාඨා විය සප්පා නිබ්බිතසවනා ජා ා. සත්ථා
උක්කට්ඨායං යථාභිරන් ංවිහරිත්වාතවසාලිං න්ත්වාත ො මකතචතිතය

ත ො මකසුත් න් ංනාමකතථසි, දසසහස්සිතලොකධාතුකම්පි,  ංසුත්වා
ත  භික්ඛූ අරහත් ං පාපුණිංසු. මූලපරියායසුත් න් පරිතයොසාතන පන
සත්ථරි උක්කට්ඨායං විහරන්ත තයව භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං

සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, අතහො බුද්ධානං ආනුභාතවො, ත  නාම
බ්රාහ්මණපබ්බජි ා  ථා මානමදමත් ා භ ව ා මූලපරියායතදසනාය

නිහ මානා ක ා’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි

කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, 

භික්ඛතව, ඉදාතනව, පුබ්තබපාහංඉතමඑවං මානපග් හි සිතරවිචරන්ත 
නිහ මාතනඅකාසිංතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො තිණ්ණං තවදානං පාරගූ
දිසාපාතමොක්තඛො ආචරිතයොහුත්වාපඤ්චමාණවකස ානිමන්ත වාතචසි.
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ත  පඤ්චස ාපි නිට්ඨි සිප්පා සිප්තප අනුතයො ං දත්වා ‘‘යත් කං මයං

ජානාම, ආචරිතයොපි ත් කතමව, විතසතසො නත් ’’තිමානත්ථද්ධාහුත්වා

ආචරියස්ස සන්තිකං න  ච්ඡන්ති, වත් පටිවත් ං න කතරොන්ති. ත 
එකදිවසං ආචරිතය බදරිරුක්ඛමූතල නිසින්තන  ං වම්තභතුකාමා 
බදරිරුක්ඛංනතඛනආතකොතටත්වා ‘‘නිස්සාතරොවායංරුක්තඛො’’තිආහංසු.
තබොධිසත්ත ො අත් තනොවම්භනභාවංඤත්වාඅන්ත වාසිතක ‘‘එකංතවො

පඤ්හං පුච්ඡිස්සාමී’’ති ආහ. ත  හට්ඨතුට්ඨා ‘‘වතදථ, කතථස්සාමා’’ති.
ආචරිතයොපඤ්හංපුච්ඡන්ත ොපඨමං ාථමාහ– 

190. 

‘‘කාතලොඝසතිභූ ානි, සබ්බාතනවසහත් නා; 

තයොචකාලඝතසොභූත ො, සභූ පචනිංපචී’’ති. 

 ත්ථ කාය ොති පුතරභත් කාතලොපි පච්ඡාභත් කාතලොපීති එවමාදි. 

භූතානීතිසත් ාධිවචනතම ං, න කාතලොභූ ානංචම්මමංසාදීනිලුඤ්චිත්වා

ඛාදති, අපිච තඛො තනසං ආයුවණ්ණබලානි තඛතපන්ත ො තයොබ්බඤ්ඤං 
මද්දන්ත ොආතරො යංවිනාතසන්ත ොඝසති ඛාදතීතිවුච්චති.එවංඝසන්ත ො

චනකඤ්චි වජ්තජති, සබ්බායනව  සති. නතකවලඤ්ච භූ ාතනව, අපිච

තඛො සහත්තනා අත් ානම්පිඝසති, පුතරභත් කාතලොපච්ඡාභත් කාලංන

පාපුණාති. එස නතයො පච්ඡාභත් කාලාදීසු. යෙො ෙ කා  යසො භූයතොති

ඛීණාසවස්තස ං අධිවචනං. තසො හි අරියමග්ත නආයතිං පටිසන්ධිකාලං

තඛතපත්වා ඛාදිත්වාඨි ත් ා‘‘කාලඝතසොභූත ො’’තිවුච්චති. සභූතපෙනිං

පචීති තසො යායං  ණ්හා අපාතයසු භූත  පචති,  ං ඤාණග්ගිනා පචි දහි

භස්මමකාසි, ත න ‘‘භූ පචනිං පචී’’ති වුච්චති. ‘‘පජනි’’න්තිපි පාතඨො, 
ජනිකංනිබ්බත් කන්තිඅත්තථො. 

ඉමං පඤ්හං සුත්වා මාණතවසු එතකොපි ජානිතුං සමත්තථො නාම
නාතහොසි. අථ තන තබොධිසත්ත ො ‘‘මා තඛො තුම්තහ ‘අයං පඤ්තහො තීසු

තවතදසු අත් ’ති සඤ්ඤං අකත්ථ, තුම්තහ ‘යමහං ජානාමි,  ං සබ්බං

ජානාමා’ති මඤ්ඤමානා මං බදරිරුක්ඛසදිසං කතරොථ, මම තුම්තහහි

අඤ්ඤා ස්ස බහුතනො ජානනභාවං න ජානාථ,  ච්ඡථ සත් තම දිවතස

කාලං දම්මි, එත් තකන කාතලන ඉමං පඤ්හං චින්ත ථා’’ති. ත 
තබොධිසත් ං වන්දිත්වා අත් තනො අත් තනො වසනට්ඨානං  න්ත්වා

සත් ාහං චින්ත ත්වාපි පඤ්හස්ස තනව අන් ං, න තකොටිං පස්සිංසු. ත 

සත් මදිවතස ආචරියස්ස සන්තිකං  න්ත්වා වන්දිත්වා නිසීදිත්වා ‘‘කං, 

භෙමුඛා, ජානිත්ථ පඤ්හ’’න්ති වුත්ත  ‘‘න ජානාමා’’ති වදිංසු. අථ
තබොධිසත්ත ොත  රහමාතනොදුතියං ාථමාහ– 

191. 

‘‘බහූනිනරසීසානි, තලොමසානිබ්රහානිච; 



ඛුද්දකනිකායෙ ජාතක-අට්ඨකථා දුකනිපායතො 
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ගීවාසුපටිමුක්කානි, තකොචිතදතවත්ථකණ්ණවා’’ති. 

 ස්සත්තථො – බහූනි නරානං සීසානි දිස්සන්ති, සබ්බානි ච  ානි 

තලොමසානි, සබ්බානි මහන් ානි ගීවාසුතයව ඨපි ානි, න  ාලඵලං විය

හත්තථන හි ානි, නත්ථිත සංඉතමහිධම්තමහිනානාකරණං.එත්ථපන

තකොචිතදව කණ්ණවාති අත් ානං සන්ධායාහ. කණ්ණවාති පඤ්ඤවා, 
කණ්ණඡිද්දං පන න කස්සචි නත්ථි. ඉති ත  මාණවතක

‘‘කණ්ණඡිද්දමත් තමවතුම්හාකංබාලානංඅත්ථි, න පඤ්ඤා’’ති රහිත්වා

පඤ්හං විස්සජ්තජසි. ත  සුත්වා – ‘‘අතහො ආචරියා නාම මහන් ා’’ති
ඛමාතපත්වානිහ මානාතබොධිසත් ං උපට්ඨහිංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

පඤ්චස ා මාණවකා ඉතම භික්ඛූ අතහසුං, ආචරිතයො පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

මූලපරියායජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[246] 6. බාතලොවාදජා කවණ්ණනා 

හන්ත්වා යඡත්වා වධිත්වා ොති ඉදං සත්ථා තවසාලිං උපනිස්සාය 
කූටා ාරසාලායං විහරන්ත ො සීහතසනාපතිං ආරබ්භ කතථසි. තසො හි
භ වන් ංසරණං න්ත්වා නිමන්ත ත්වාපුනදිවතසසමංසකභත් ංඅදාසි.
නි ණ්ඨා  ං සුත්වා කුපි ා අනත් මනා  ථා  ං විතහතඨතුකාමා
‘‘සමතණොත ො තමොජානංඋද්දිස්සක ංමංසංභුඤ්ජතී’’ති අක්තකොසිංසු.

භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, නි ණ්තඨො

නාටපුත්ත ො ‘සමතණො ත ො තමො ජානං උද්දිස්සක ං මංසං භුඤ්ජතී’ති

සද්ධිං පරිසාය අක්තකොසන්ත ො ආහිණ්ඩතී’’ති.  ං සුත්වා සත්ථා ‘‘න, 

භික්ඛතව, නි ණ්තඨොනාටපුත්ත ොඉදාතනවමං උද්දිස්සක මංසඛාදතනන

 රහති, පුබ්තබපි රහිතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා 
තලොණම්බිලතසවනත්ථාය හිමවන් ත ො බාරාණසිං  න්ත්වා පුනදිවතස
න රංභික්ඛායපාවිසි. අතථතකොකුටුම්බිතකො ‘‘ ාපසංවිතහතඨස්සාමී’’ති
ඝරංපතවතසත්වාපඤ්ඤත් ාසතන නිසීදාතපත්වාමච්ඡමංතසනපරිවිසිත්වා

භත් කච්චාවසාතන එකමන් ං නිසීදිත්වා ‘‘ඉමං මංසං තුම්තහතයව

උද්දිස්ස පාතණ මාතරත්වා ක ං, ඉදං අකුසලං මා අම්හාකතමව, 
තුම්හාකම්පිතහොතූ’’තිවත්වාපඨමං ාථමාහ– 

192. 

‘‘හන්ත්වාතඡත්වාවධිත්වාච, තදතිදානංඅසඤ්ඤත ො; 

එදිසංභත් ංභුඤ්ජමාතනො, සපාතපනඋපලිප්පතී’’ති. 
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 ත්ථ හන්ත්වාති පහරිත්වා. යඡත්වාති කලතමත්වා. වධිත්වාති

මාතරත්වා. යදති දානං අසඤ්ඤයතොති අසඤ්ඤත ො දුස්සීතලො එවංකත්වා

දානං තදති. එදිසං භත්තං භුඤ්ජමායනො, ස පායපන උපලිප්පතීති එදිසං 
උද්දිස්සක භත් ං භුඤ්ජමාතනො තසො සමතණොපි පාතපන උපලිප්පති
සංයුජ්ජතිතයවාති. 

 ංසුත්වාතබොධිසත්ත ොදුතියං ාථමාහ– 

193. 

‘‘පුත් දාරම්පිතචහන්ත්වා, තදතිදානංඅසඤ්ඤත ො; 

භුඤ්ජමාතනොපිසප්පඤ්තඤො, නපාතපනඋපලිප්පතී’’ති. 

 ත්ථ භුඤ්ජමායනොපි සප්පඤ්යඤොතිතිට්ඨතුඅඤ්ඤංමංසං, පුත් දාරං
වධිත්වාපි දුස්සීතලන දින්නං සප්පඤ්තඤො ඛන්තිතමත් ාදිගුණසම්පන්තනො
 ංභුඤ්ජමාතනොපිපාතපනන උපලිප්පතීති.එවමස්සතබොධිසත්ත ොධම්මං
කතථත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාමි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

කුටුම්බිතකො නි ණ්තඨො නාටපුත්ත ො අතහොසි,  ාපතසො පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

බාතලොවාදජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[247] 7. පාදඤ්ජලිජා කවණ්ණනා 

අද් ා පාදඤ්ජලී සබ්යබති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
ලාළුදායීතථරං ආරබ්භ කතථසි. එකස්මිඤ්හි දිවතස ද්තව අග් සාවකා 

පඤ්හං විනිච්ඡිනන්ති, භික්ඛූ පඤ්හං සුණන් ා තථතර පසංසන්ති.
ලාළුදායීතථතරො පන පරිසන් තර නිසින්තනො ‘‘එත  අම්තහහි සමං කං

ජානන්තී’’තිඔට්ඨංභඤ්ජි. ං දිස්වාතථරාඋට්ඨායපක්කමිංසු, පරිසාභිජ්ජි.

ධම්මසභායං භික්ඛූ කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො ලාළුදායී, ද්තව

අග් සාවතක රහිත්වාඔට්ඨංභඤ්ජී’’ති.  ංසුත්වාසත්ථා‘‘න, භික්ඛතව, 

ඉදාතනව, පුබ්තබපි ලාළුදායී ඨතපත්වා ඔට්ඨභඤ්ජනං  ත ො උත් රි
අඤ්ඤංනජානාතී’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො
 ස්ස අත්ථධම්මානුසාසතකො අමච්තචො අතහොසි. රඤ්තඤො පාදඤ්ජලීනාම
පුත්ත ොලාතලොදන්ධපරිසක්කතනොඅතහොසි.අපරභාත රාජා කාලමකාසි.
අමච්චා රඤ්තඤො ම කච්චානි කත්වා ‘‘ ං රජ්තජ අභිසිඤ්චිස්සාමා’’ති 
මන් යමානා රාජපුත් ං පාදඤ්ජලිං ආහංසු. තබොධිසත්ත ො පන ‘‘අයං

කුමාතරො ලාතලො දන්ධපරිසක්කතනො, පරිග් තහත්වා නං
අභිසිඤ්චිස්සාමා’’ති ආහ. අමච්චා විනිච්ඡයං සජ්තජත්වා කුමාරං සමීතප
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නිසීදාතපත්වාඅඩ්ඩංවිනිච්ඡිනන් ානසම්මා විනිච්ඡිනිංසු.ත අස්සාමිකං

සාමිකං කත්වා කුමාරං පුච්ඡිංසු – ‘‘කීදිසං, කුමාර, සුට්ඨ අඩ්ඩං
විනිච්ඡිනිම්හා’’ති. තසො ඔට්ඨං භඤ්ජි. තබොධිසත්ත ො ‘‘පණ්ඩිත ො ව  

මඤ්තඤ කුමාතරො, අසම්මාවිනිච්ඡි භාතවො ත න ඤාත ො භවිස්සතී’’ති
මඤ්ඤමාතනොපඨමං  ාථමාහ– 

194. 

‘‘අද්ධා පාදඤ්ජලීසබ්තබ, පඤ්ඤාය අතිතරොචති; 

 ථාහිඔට්ඨංභඤ්ජති, උත් රිංනූනපස්සතී’’ති. 

 ස්සත්තථො – එකංතසන පාදඤ්ජලිකුමාතරො සබ්තබ අම්තහ පඤ්ඤාය 

අතිතරොචති.  ථා හි ඔට්ඨං භඤ්ජති, නූන උත් රිං අඤ්ඤං කාරණං
පස්සතීති. 

ත  අපරස්මිම්පි දිවතස විනිච්ඡයං සජ්තජත්වා අඤ්ඤං අඩ්ඩං සුට්ඨ

විනිච්ඡිනිත්වා ‘‘කීදිසං, තදව, සුට්ඨ විනිච්ඡිනි ’’න්ති පුච්ඡිංසු. තසො පුනපි
ඔට්ඨතමව භඤ්ජි. අථස්ස අන්ධබාලභාවං ඤත්වා තබොධිසත්ත ො දුතියං

 ාථමාහ – 

195. 

‘‘නායංධම්මංඅධම්මංවා, අත්ථානත්ථඤ්චබුජ්ඣති; 

අඤ්ඤත්රඔට්ඨනිබ්තභො ා, නායංජානාතිකඤ්චන’’න්ති. 

අමච්චා පාදඤ්ජලිකුමාරස්ස ලාලභාවං ඤත්වා තබොධිසත් ං රජ්තජ 
අභිසිඤ්චිංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

පාදඤ්ජලීලාළුදායීඅතහොසි, පණ්ඩි ාමච්තචොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

පාදඤ්ජලිජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[248] 8. කංසුතකොපමජා කවණ්ණනා 

සබ්යබහි ස කිංසුයකො දිට්යඨොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
කංසුතකොපමසුත් න් ං ආරබ්භ කතථසි. චත් ාතරො හි භික්ඛූ  ථා  ං 

උපසඞ්කමිත්වාකම්මට්ඨානංයාචිංසු, සත්ථාත සංකම්මට්ඨානංකතථසි.
ත  කම්මට්ඨානං  තහත්වා අත් තනො රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානානි අ මිංසු.

ත සු එතකො ඡ ඵස්සාය නානි පරිග් ණ්හිත්වා අරහත් ං පාපුණි, එතකො

පඤ්චක්ඛන්තධ, එතකො චත් ාතරො මහාභූත , එතකො අට්ඨාරස ධාතුතයො.
ත  අත් තනො අත් තනො අධි  විතසසං සත්ථු ආතරොතචසුං. අතථකස්ස

භික්ඛුතනො පරිවි ක්තකො උදපාදි – ‘‘ඉතමසං කම්මට්ඨානානි නානා, 

නිබ්බානං එකං, කථංසබ්තබහිඅරහත් ංපත් ’’න්ති.තසොසත්ථාරංපුච්ඡි.
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සත්ථා‘‘කංත , භික්ඛු, කංසුකදිට්ඨභාතිතකහිනානත් ’’න්තිවත්වා‘‘ඉදං

තනො, භන්ත , කාරණං කතථථා’’තිභික්ඛූහියාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත   ස්ස චත් ාතරො

පුත් ා අතහසුං. ත  එකදිවසං සාරථිං පක්තකොතසත්වා ‘‘මයං, සම්ම, 

කංසුකංදට්ඨකාමා, කංසුකරුක්ඛංතනොදස්තසහී’’තිආහංසු.සාරථි‘‘සාධු, 
දස්තසස්සාමී’’තිවත්වාචතුන්නම්පිඑකත ොඅදස්තසත්වාතජට්ඨරාජපුත් ං
 ාව රතථ නිසීදාතපත්වා අරඤ්ඤං තනත්වා ‘‘අයං කංසුතකො’’ති

ඛාණුකකාතල කංසුකං දස්තසසි. අපරස්ස බහලපලාසකාතල, අපරස්ස

පුප්ඵි කාතල, අපරස්ස ඵලි කාතල. අපරභාත  චත් ාතරොපි භා තරො
එකත ොනිසින්නා‘‘කංසුතකොනාමකීදිතසො’’තිකථංසමුට්ඨාතපසුං. ත ො

එතකො ‘‘තසයයාථාපි ඣාමථූතණො’’ති ආහ. දුතිතයො ‘‘තසයයථාපි

නිතරොධරුක්තඛො’’ති,  තිතයො ‘‘තසයයථාපි මංසතපසී’’ති, චතුත්තථො
‘‘තසයයථාපි සිරීතසො’’ති. ත  අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස කථාය අපරිතුට්ඨා පිතු

සන්තිකං න්ත්වා‘‘තදව, කංසුතකොනාමකීදිතසො’’ති පුච්ඡිත්වා‘‘තුම්තහහි
කං කථි ’’න්ති වුත්ත  අත් නා කථි නීහාරං රඤ්තඤො කතථසුං. රාජා

‘‘චතූහිපිතුම්තහහිකංසුතකොදිට්තඨො, තකවලංතවොකංසුකස්ස දස්තසන්ත ො

සාරථි‘ඉමස්මිංකාතලකංසුතකොකීදිතසො, ඉමස්මිං කීදිතසො’තිවිභජිත්වාන

පුච්ඡිත ො, ත නතවොකඞ්ඛාඋප්පන්නා’’තිවත්වාපඨමං  ාථමාහ– 

196. 

‘‘සබ්තබහි කංසුතකොදිට්තඨො, කංන්තවත්ථ විචිකච්ඡථ; 

නහිසබ්තබසුඨාතනසු, සාර පරිපුච්ඡිත ො’’ති. 

 ත්ථ න හි ස සබ්යබසු ඨායනසු, සාර  පරිපුච්ඡියතොති සබ්තබහි තවො

කංසුතකො දිට්තඨො, කං නු තුම්තහ එත්ථ විචිකච්ඡථ, සබ්තබසු ඨාතනසු

කංසුතකොතවතසො, තුම්තහහිපනනහිසබ්තබසුඨාතනසු සාරථිපරිපුච්ඡිත ො, 
ත නතවොකඞ්ඛාඋප්පන්නාති. 

සත්ථාඉමංකාරණංදස්තසත්වා ‘‘යථා, භික්ඛු, ත චත් ාතරො භාතිකා

විභා ං කත්වා අපුච්ඡි ත් ා කංසුතක කඞ්ඛං උප්පාතදසුං, එවං ත්වම්පි 
ඉමස්මිං ධම්තමකඞ්ඛං උප්පාතදසී’’ති වත්වා අභිසම්බුද්තධො හුත්වා දුතියං 
 ාථමාහ– 

197. 

‘‘එවංසබ්තබහිඤාතණහි, තයසංධම්මාඅජානි ා; 

ත තවධම්තමසුකඞ්ඛන්ති, කංසුකස්මිංවභා තරො’’ති. 

 ස්සත්තථො – යථා ත  භා තරො සබ්තබසු ඨාතනසු කංසුකස්ස 

අදිට්ඨත් ා කඞ්ඛිංසු, එවං සබ්තබහි විපස්සනාඤාතණහි තයසං සබ්තබ 

ඡඵස්සාය නඛන්ධභූ ධාතුතභදා ධම්මා අජානි ා, තසො ාපත්තිමග් ස්ස 
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අනධි  ත් ාඅප්පටිවිද්ධා, ත තවත සුඵස්සාය නාදිධම්තමසු කඞ්ඛන්ති
යථාඑකස්මිංතයවකංසුකස්මිංචත් ාතරොභා තරොති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 
බාරාණසිරාජාඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

කංසුතකොපමජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[249] 9. සාලකජා කවණ්ණනා 

එකපුත්තයකො භවිස්සසීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
අඤ්ඤ රං මහාතථරං ආරබ්භ කතථසි. තසො කතරකං කුමාරකං
පබ්බාතජත්වා පීතළන්ත ො  ත්ථ විහරති. සාමතණතරො පීළං සහිතුං

අසක්තකොන්ත ොඋප්පබ්බජි.තථතරො  න්ත්වා ංඋපලාතපති‘‘කුමාර,  ව

චීවරං  තවව භවිස්සති පත්ත ොපි, මම සන් කං පත් චීවරම්පි  තවව

භවිස්සති, එහි පබ්බජාහී’’ති. තසො ‘‘නාහං පබ්බජිස්සාමී’’ති වත්වාපි

පුනප්පුනං වුච්චමාතනො පබ්බජි. අථ නං පබ්බජි දිවසත ො පට්ඨාය පුන
තථතරොවිතහතඨසි.තසොපීළංඅසහන්ත ොපුන උප්පබ්බජිත්වාඅතනකවාරං

යාචන්ත පි  ස්මිං ‘‘ත්වං තනව මං සහසි, න විනා වත්තිතුං සක්තකොසි, 
 ච්ඡනපබ්බජිස්සාමී’’තිනපබ්බජි.භික්ඛූධම්මසභායංකථං සමුට්ඨාතපසුං

– ‘‘ආවුතසො, සුහදතයො ව  තසො දාරතකො මහාතථරස්සආසයංඤත්වා න 

පබ්බජී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය 

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, 

ඉදාතනතවස සුහදතයො, පුබ්තබපිසුහදතයොව, එකවාරංඑ ස්සතදොසංදිස්වා
නපුනඋප ච්ඡී’’තිවත්වා අතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
කුටුම්බිකකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො ධඤ්ඤවික්කතයන ජීවිකං
කප්තපසි. අඤ්ඤ තරොපි අහිතුණ්ඩිතකො එකං මක්කටං සික්ඛාතපත්වා
ඔසධං  ාහාතපත්වා ත න සප්පං කීළාතපන්ත ො ජීවිකං කප්තපසි. තසො

බාරාණසියංඋස්සතවඝුට්තඨඋස්සවංකීළිතුකාතමො ‘‘ඉමංමාපමජ්ජී’’ති ං
මක්කටං  ස්ස ධඤ්ඤවාණිජස්ස හත්තථ ඨතපත්වා උස්සවං කීළිත්වා
සත් තම දිවතස  ස්ස සන්තිකං  න්ත්වා ‘‘කහං මක්කතටො’’ති පුච්ඡි. 
මක්කතටොසාමිකස්සසද්දංසුත්වාවධඤ්ඤාපණත ොතවත නනික්ඛමි.අථ
නං තසො තවළුතපසිකාය පිට්ඨියං තපොතථත්වා ආදාය උයයානං  න්ත්වා
එකමන්ත  බන්ධිත්වා නිද්දං ඔක්කමි. මක්කතටො  ස්ස නිද්දායනභාවං
ඤත්වා අත් තනො බන්ධනං තමොතචත්වා පලායිත්වා අම්බරුක්ඛං ආරුය්හ
අම්බපක්කං ඛාදිත්වා අට්ඨිං අහිතුණ්ඩිකස්ස සරීතර පාත සි. තසො

පබුජ්ඣිත්වාඋල්තලොතකන්ත ො ංදිස්වා ‘‘මධුරවචතනනනංවඤ්තචත්වා
රුක්ඛාඔ ාතරත්වා ණ්හිස්සාමී’’ති  ංඋපලාතපන්ත ොපඨමං ාථමාහ– 

198. 
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‘‘එකපුත් තකොභවිස්සසි, ත්වඤ්චතනොතහස්සසිඉස්සතරොකුතල; 

ඔතරොහ දුමස්මාසාලක, එහිදානිඝරකං වතජමතස’’ති. 

 ස්සත්තථො – ත්වං මය්හං එකපුත් තකො භවිස්සසි, කුතල ච තම 

තභො ානං ඉස්සතරො, එ ම්හාරුක්ඛා ඔ ර, එහි අම්හාකං ඝරං  මිස්සාම. 

සා කාතිනාතමනආලපන්ත ොආහ. 

 ං සුත්වාමක්කතටොදුතියං ාථමාහ– 

199. 

‘‘නනුමංසුහදතයොතිමඤ්ඤසි, යඤ්චමංහනසිතවළුයට්ඨියා; 

පක්කම්බවතනරමාමතස,  ච්ඡත්වංඝරකංයථාසුඛ’’න්ති. 

 ත්ථ නනු මං සුහදයෙොති මඤ්ඤසීති නනු ත්වං මං ‘‘සුහදතයො’’ති

මඤ්ඤසි, ‘‘සුහදතයො අය’’න්ති මඤ්ඤසීති අත්තථො. ෙඤ්ෙ මං හනසි

යවළුෙට්ඨිොති යං මං එවං අතිමඤ්ඤසි, යඤ්ච තවළුතපසිකාය හනසි, 

ත නාහං නා ච්ඡාමීති දීතපති. අථ නං ‘‘මයං ඉමස්මිං පක්කම්බවයන

රමාමයස,  ච්ඡත්වං රකංෙථාසුෙ’’න්තිවත්වා උප්පතිත්වාවනංපාවිසි.
අහිතුණ්ඩිතකොපිඅනත් මතනොඅත් තනොත හංඅ මාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

මක්කතටො සාමතණතරො අතහොසි, අහිතුණ්ඩිතකො මහාතථතරො, 
ධඤ්ඤවාණිතජොපනඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

සාලකජා කවණ්ණනානවමා. 

[250] 10. කපිජා කවණ්ණනා 

අෙං ඉසී උපසමසංෙයම රයතොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
එකං කුහකං භික්ඛුං ආරබ්භ කතථසි.  ස්ස හි කුහකභාතවො භික්ඛූසු 

පාකතටො ජාත ො. භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, 
අසුතකො භික්ඛු නියයානිතක බුද්ධසාසතන පබ්බජිත්වා කුහකවත් ං

පූතරතී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය 

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, එස

භික්ඛු ඉදාතනව, පුබ්තබපිකුහතකොතයව, අග්ගිමත් ස්සකාරණාමක්කතටො
හුත්වා තකොහඤ්ඤමකාසී’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
කාසිරට්තඨ බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො පුත් ස්ස
ආධාවිත්වා පරිධාවිත්වා විචරණකාතල බ්රාහ්මණියා ම ාය පුත් ං
අඞ්තකනාදායහිමවන් ං පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා ම්පි පුත් ං 
 ාපසකුමාරකං කත්වා පණ්ණසාලාය වාසං කප්තපසි. වස්සාරත් සමතය
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අච්ඡින්නධාතර තදතව වස්සන්ත  එතකො මක්කතටො සී පීළිත ො දන්ත 
ඛාදන්ත ො කම්පන්ත ො විචරති. තබොධිසත්ත ො මහන්ත  දාරුක්ඛන්තධ

ආහරිත්වා අග්ගිං කත්වා මඤ්චතක නිපජ්ජි, පුත් තකොපිස්ස පාතද
පරිමජ්ජමාතනො නිසීදි. තසො මක්කතටො එකස්ස ම  ාපසස්ස සන් කානි
වක්කලානි නිවාතසත්වා ච පාරුපිත්වා ච අජිනචම්මං අංතස කත්වා
කාජකමණ්ඩලුං ආදාය ඉසිතවතසනා න්ත්වා පණ්ණසාලද්වාතර අග්ගිස්ස

කාරණාකුහකකම්මංකත්වා අට්ඨාසි.  ාපසකුමාරතකො  ං දිස්වා ‘‘ ා , 

 ාපතසො එතකො සී පීළිත ො කම්පමාතනො තිට්ඨති, ඉධ නං පක්තකොසථ, 
විසිබ්තබස්සතී’’තිපි රංආයාචන්ත ොපඨමං ාථමාහ– 

200. 

‘‘අයංඉසීඋපසමසංයතමරත ො, සතිට්ඨතිසිසිරභතයනඅට්ටිත ො; 

හන්දඅයංපවිසතුමංඅ ාරකං, විතනතුසී ංදරථඤ්ච තකවල’’න්ති. 

 ත්ථ උපසමසංෙයමරයතොතිරා ාදිකතලසඋපසතම චසීලසංයතමච

රත ො. ස තිට්ඨතීති තසො තිට්ඨති. සිසිරභයෙනාති වා වුට්ඨිජනි ස්ස

සිසිරස්ස භතයන. අට්ටියතොති පීළිත ො. පවිසතුමන්ති පවිසතු ඉමං. 

යකව න්තිසකලංඅනවතසසං. 

තබොධිසත්ත ො පුත් ස්ස වචනං සුත්වා උට්ඨාය ඔතලොතකන්ත ො 
මක්කටභාවංඤත්වාදුතියං ාථමාහ– 

201. 

‘‘නායං ඉසීඋපසමසංයතමරත ො, කපීඅයං දුමවරසාඛත ොචතරො; 

තසො දූසතකො තරොසතකො චාපි ජම්තමො, සතච වතජමම්පි 
දූතසයය ාර’’න්ති. 

 ත්ථ දුමවරසාෙය ොෙයරොති දුමවරානං සාඛත ොචතරො. යසො දූසයකො

යරොසයකො ොපි ජම්යමොති තසො එවං     ට්ඨානස්ස දූසනත ො දූසතකො, 

ඝට්ටන ාය තරොසතකො, ලාමකභාතවන ජම්තමො. සයෙ වයජති යදි ඉමං

පණ්ණසාලං වතජ පවිතසයය, සබ්බං උච්චාරපස්සාවකරතණන ච
අග්ගිදාතනනචදූතසයයාති. 

එවඤ්ච පන වත්වා තබොධිසත්ත ො උම්මුකං  තහත්වා  ං
සන් ාතසත්වා පලාතපසි. තසො උප්පතිත්වා වනං පක්ඛන්ත ො  ථා 

පක්ඛන්ත ොවඅතහොසි, නපුන ංඨානංඅ මාසි.තබොධිසත්ත ොඅභිඤ්ඤා
ච සමාපත්තිතයො ච නිබ්බත්ත ත්වා  ාපසකුමාරස්ස කසිණපරිකම්මං

ආචික්ඛි, තසොපි අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තිතයො ච උප්පාතදසි. ත  උතභොපි
අපරිහීනජ්ඣානාබ්රහ්මතලොකපරායණාඅතහසුං. 
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සත්ථා ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව, තපොරාණත ො පට්ඨායතපස
කුහතකොතයවා’’ති ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා

ජා කං සතමොධාතනසි. සච්චපරිතයොසාතන තකචි තසො ාපන්නා, තකචි

සකදා ාමිතනො, තකචි අනා ාමිතනො තකචි අරහන්ත ො අතහසුං. ‘‘ දා 

මක්කතටො කුහකභික්ඛු අතහොසි, පුත්ත ො රාහුතලො, පි ා පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

කපිජා කවණ්ණනාදසමා. 

සිඞ් ාලවග්ත ොදසතමො. 
 ස්සුද්දානං– 

සබ්බදාඨීචසුනතඛො, ගුත්තිතලොවි තිච්ඡාච; 

මූලපරියායංබාතලොවාදං, පාදඤ්ජලිකංසුතකොපමං; 
සාලකංකපිත දස. 

අථවග්ගුද්දානං– 

දළ්හවග්ත ොචසන්ථතවො, කලයාණධම්මාසදිතසො; 

රූහතකොදළ්හවග්ත ොච, බීරණථම්භකාසාතවො; 

උපාහතනොසිඞ් ාතලොච, දසවග් ාදුතකසියුං. 

දුකනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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3. තිකනිපායතො 

1. සඞ්කප්පවග්ය ො 

[251] 1. සඞ්කප්පරා ජා කවණ්ණනා 

සඞ්කප්පරා ය ොයතනාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
උක්කණ්ඨි භික්ඛුං ආරබ්භ කතථසි. සාවත්ථින රවාසී කතරතකො
කුලපුත්ත ො සාසතනඋරංදත්වාපබ්බජිත්වාඑකදිවසංසාවත්ථියංපිණ්ඩාය
චරන්ත ො එකං අලඞ්ක පටියත් ං ඉත්ථිං දිස්වා උප්පන්නකාමරාත ො
අනභිරත ො විචරි.  තමනං ආචරියුපජ්ඣායාදතයො දිස්වා අනභිරතිකාරණං

පුච්ඡිත්වා විබ්භමිතුකාමභාවමස්ස ඤත්වා ‘‘ආවුතසො, සත්ථා නාම
කාමරා ාදිකතලසපීළි ානං කතලතස හාතරත්වා සච්චානි පකාතසත්වා 

තසො ාපත්තිඵලාදීනි තදති, එහි  ං සත්ථු සන්තිකං තනස්සාමා’’ති ආදාය

අ මංසු. සත්ථාරාච‘‘කංනුතඛො, භික්ඛතව, අනිච්ඡමානකඤ්තඤවභික්ඛුං
 තහත්වා ආ  ත්ථා’’තිවුත්ත  මත්ථංආතරොතචසුං.සත්ථා‘‘සච්චංකර

ත්වං, භික්ඛු, උක්කණ්ඨිත ො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භන්ත ’’ති වුත්ත 
‘‘කංකාරණා’’ති පුච්ඡි. තසො  මත්ථං ආතරොතචසි. අථ නං සත්ථා

‘‘ඉත්ථිතයොනාතම ා, භික්ඛු, පුබ්තබ ඣානබතලන වික්ඛම්භි කතලසානං

විසුද්ධසත් ානම්පි සංකතලසං උප්පාතදසුං,  ාදිසං තුච්ඡපුග් ලං

කංකාරණා න සංකතලසිස්සන්ති, විසුද්ධාපි සත් ා සංකලිස්සන්ති, 

උත් මයසසමඞ්ගිතනොපි ආයසකයං පාපුණන්ති, පත ව අපරිසුද්ධා.

සිතනරුකම්පනකවාත ො පුරාණපණ්ණකසටං කං න කම්තපස්සති, 

තබොධි තලනිසීදිත්වා අභිසම්බුජ්ඣනකසත් ංඅයංකතලතසොආතලොතළසි, 
 ාදිසංකංනආතලොතළස්සතී’’තිවත්වා ත හියාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
අසීතිතකොටිවිභතව බ්රාහ්මණමහාසාලකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො
 ක්කසිලායං සබ්බසිප්පානි උග් ණ්හිත්වා බාරාණසිං පච්චා න්ත්වා
ක දාරපරිග් තහො මා ාපිතූනං අච්චතයන ත සං ම කච්චානි කත්වා

හිරඤ්තඤොතලොකනකම්මං කතරොන්ත ො ‘‘ඉදං ධනං පඤ්ඤායති, තයහි

පතන ං සම්භ ං, ත  න පඤ්ඤායන්තී’’ති ආවජ්තජන්ත ො

සංතව ප්පත්ත ො අතහොසි, සරීරා තසදා මුච්චිංසු. තසො ඝරාවාතස චිරං
වසන්ත ොමහාදානංදත්වාකාතමපහායඅස්සුමුඛංඤාතිසඞ්ඝං පරිච්චජිත්වා
හිමවන් ං පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා රමණීතය පතදතස 

පණ්ණසාලං මාතපත්වා උඤ්ඡාචරියාය වනමූලඵලාදීහි යාතපන්ත ො
නචිරස්තසව අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තිතයො ච උප්පාතදත්වා ඣානකීළං

කීළන්ත ොචිරංවසිත්වාචින්ත සි– ‘‘මනුස්සපථං න්ත්වාතලොණම්බිලං

උපතසවිස්සාමි, එවංතමසරීරඤ්තචවථිරං භවිස්සති, ජඞ්ඝවිහාතරොචකත ො

භවිස්සති, තය ච මාදිසස්ස සීලසම්පන්නස්ස භික්ඛං වා දස්සන්ති, 

අභිවාදනාදීනිවාකරිස්සන්ති, ත සග් පුරංපූතරස්සන්තී’’ති. 
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පටුන 

තසො හිමවන් ා ඔ රිත්වා අනුපුබ්තබන චාරිකං චරමාතනො බාරාණසිං 
පත්වා සූරියත්ථඞ් මනතවලාය වසනට්ඨානං ඔතලොතකන්ත ො රාජුය්යානං

දිස්වා‘‘ඉදං පටිසල්ලානසාරුප්පං, එත්ථවසිස්සාතම’’තිඋයයානංපවිසිත්වා
අඤ්ඤ රස්මිං රුක්ඛමූතල නිසින්තනො ඣානසුතඛන රත්තිං තඛතපත්වා
පුනදිවතස ක සරීරපටිජග් තනො පුබ්බණ්හසමතය ජටාජිනවක්කලානි
සණ්ඨතපත්වා භික්ඛාභාජනං ආදාය සන්තින්ද්රිතයො සන් මානතසො
ඉරියාපථසම්පන්තනො යු මත් දස්සතනො හුත්වා සබ්බාකාරසම්පන්නාය 

අත් තනො රූපසිරියා තලොකස්ස තලොචනානි ආකඩ්තඪන්ත ො න රං 
පවිසිත්වා භික්ඛාය චරන්ත ො රඤ්තඤො නිතවසනද්වාරං පාපුණි. රාජා
මහා තල චඞ්කමන්ත ො වා පානන් තරන තබොධිසත් ං දිස්වා

ඉරියාපථස්මිඤ්තඤව පසීදිත්වා ‘‘සතච සන් ධම්තමො නාම අත්ථි, ඉමස්ස

ත න අබ්භන් තර භවි බ්බ’’න්ති චින්ත ත්වා ‘‘ ච්ඡ,  ං  ාපසං
ආතනහී’’ති එකං අමච්චං ආණාතපසි. තසො  න්ත්වා වන්දිත්වා

භික්ඛාභාජනං  තහත්වා ‘‘රාජා, භන්ත ,  ං පක්තකොසතී’’ති ආහ.

තබොධිසත්ත ො ‘‘මහාපුඤ්ඤ, අම්තහ රාජානජානාතී’’තිආහ. ‘‘ත නහි, 

භන්ත , යාවාහං ආ ච්ඡාමි,  ාව ඉතධව තහොථා’’ති  න්ත්වා රඤ්තඤො

ආතරොතචසි.රාජා‘‘අම්හාකංකුලූපක ාපතසොනත්ථි,  ච්ඡ, නං ආතනහී’’ති

සයම්පි වා පාතනන හත්ථං පසාතරත්වා වන්දන්ත ො ‘‘ඉත ො එථ, 
භන්ත ’’ති ආහ. තබොධිසත්ත ො අමච්චස්ස හත්තථ භික්ඛාභාජනං දත්වා
මහා ලංඅභිරුහි. 

අථ නං රාජා වන්දිත්වා රාජපල්ලඞ්තක නිසීදාතපත්වා අත් තනො 
සම්පාදිත හි යාගුඛජ්ජකභත්ත හි පරිවිසිත්වා ක භත් කච්චං පඤ්හං
පුච්ඡි. පඤ්හබයාකරතණන භිතයයොතසොමත් ාය පසීදිත්වා වන්දිත්වා

‘‘භන්ත , තුම්තහ කත්ථවාසිකා, කුත ො ආ  ත්ථා’’ති පුච්ඡිත්වා

‘‘හිමවන් වාසිකා මයං, මහාරාජ, හිමවන් ත ො ආ  ා’’ති වුත්ත  පුන

‘‘කංකාරණා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘වස්සාරත් කාතල, මහාරාජ, නිබද්ධවාතසො

නාම ලද්ධුං වට්ටතී’’ති වුත්ත  ‘‘ත න හි, භන්ත , රාජුයයාතන වසථ, 

තුම්තහ ච චතූහි පච්චතයහි න කලමිස්සථ, අහඤ්ච සග් සංවත් නිකං
පුඤ්ඤං පාපුණිස්සාමී’’ති පටිඤ්ඤං  තහත්වා භුත් පා රාතසො 
තබොධිසත්ත නසද්ධිං උයයානං න්ත්වාපණ්ණසාලංකාතරත්වා චඞ්කමං
මාතපත්වා තසසානිපි රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානාදීනි සම්පාතදත්වා 

පබ්බජි පරික්ඛාතර පටියාතදත්වා ‘‘සුතඛන වසථ, භන්ත ’’ති
උයයානපාලං සම්පටිච්ඡාතපසි. තබොධිසත්ත ො  ත ො පට්ඨාය ද්වාදස 
සංවච්ඡරානි  ත්තථවවසි. 

අතථකදිවසංරඤ්තඤොපච්චන්ත ොකුපිත ො.තසො ස්සවූපසමනත්ථාය 

 න්තුකාතමො තදවිං ආමන්ත ත්වා ‘‘භද්තද,  යා න තර ඔහීයිතුං

වට්ටතී’’ති ආහ. ‘‘කං නිස්සාය කතථථ, තදවා’’ති. ‘‘සීලවන් ං  ාපසං, 

භද්තද’’ති. ‘‘තදව, නාහං  ස්මිං පමජ්ජිස්සාමි, අම්හාකං අයයස්ස
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පටිජග් නංමමභාතරො, තුම්තහනිරාසඞ්කා  ච්ඡථා’’ති.රාජානික්ඛමිත්වා

 ත ො, තදවීපිතබොධිසත් ං තථවසක්කච්චං උපට්ඨාති.තබොධිසත්ත ොපන
රඤ්තඤො   කාතල නිබද්ධතවලායං ආ න්ත්වා අත් තනො රුචි ාය 
තවලායරාජනිතවසනං න්ත්වාභත් කච්චංකතරොති. 

අතථකදිවසං තබොධිසත්ත  අතිචිරායන්ත  තදවී සබ්බං
ඛාදනීයතභොජනීයං පටියාතදත්වා න්හත්වා අලඞ්කරිත්වා නීචමඤ්චකං
පඤ්ඤාතපත්වා තබොධිසත් ස්ස ආ මනං ඔතලොකයමානා මට්ඨසාටකං
සිථිලංකත්වානිවාතසත්වානිපජ්ජි.තබොධිසත්ත ොපිතවලං සල්ලක්තඛත්වා
භික්ඛාභාජනං ආදාය ආකාතසනා න්ත්වා මහාවා පානද්වාරං පාපුණි. 
 ස්ස වක්කලසද්දං සුත්වා සහසා උට්ඨහමානාය තදවියා සරීරා

මට්ඨසාටතකොභස්සිත්ථ, තබොධිසත්ත ොවිසභා ාරම්මණං දිස්වාඉන්ද්රියානි
භින්දිත්වා සුභවතසන ඔතලොතකසි. අථස්සඣානබතලන සන්නිසින්තනොපි

කතලතසො කරණ්ඩතක පක්ඛිත් ආසීවිතසො විය ඵණං කත්වා උට්ඨහි, 
ඛීරරුක්ඛස්ස වාසියා ආතකොටි කාතලො විය අතහොසි. කතලසුප්පාදතනන

සතහව ඣානඞ් ානි පරිහායිංසු, ඉන්ද්රියානි අපරිපුණ්ණානි අතහසුං, සයං 
පක්ඛච්ඡින්නකාතකොවියඅතහොසි.තසොපුබ්තබවියනිසීදිත්වාභත් කච්චං

කාතුං නාසක්ඛි, නිසීදාපියමාතනොපි න නිසීදි. අථස්ස තදවී සබ්බං 
ඛාදනීයතභොජනීයංභික්ඛාභාජතනතයව පක්ඛිපි.යථාචපුබ්තබ භත් කච්චං

කත්වා සීහපඤ්ජතරනනික්ඛමිත්වාආකාතසතනව ච්ඡති, එවං  ං දිවසං 
 න්තුං නාසක්ඛි. භත් ං පන  තහත්වා මහානිස්තසණියා ඔ රිත්වා
උයයානං අ මාසි. තදවීපි අස්ස අත් නි පටිබද්ධචිත්  ං අඤ්ඤාසි. තසො
උයයානං  න්ත්වා භත් ං අභුඤ්ජිත්වාව තහට්ඨාමඤ්චතක නික්ඛිපිත්වා

‘‘තදවියා එවරූපා හත්ථතසොභා පාදතසොභා, එවරූපං කටිපරිතයොසානං, 

එවරූපංඌරුලක්ඛණ’’න්තිආදීනිවිප්පලපන්ත ොසත් ාහං නිපජ්ජි, භත් ං
පූතිකංඅතහොසිනීලමක්ඛිකාපරිපුණ්ණං. 

අථ රාජා පච්චන් ං වූපසතමත්වා පච්චා ත ො අලඞ්ක පටියත් ං
න රං පදක්ඛිණං කත්වා රාජනිතවසනං අ න්ත්වාව ‘‘තබොධිසත් ං
පස්සිස්සාමී’’ති උයයානං  න්ත්වා උක්ලාපං අස්සමපදං දිස්වා 

‘‘පක්කන්ත ො භවිස්සතී’’ති පණ්ණසාලාය ද්වාරං විවරිත්වා

අන්ත ොපවිට්තඨො  ං නිපන්නකං දිස්වා ‘‘තකනචි අඵාසුතකන
භවි බ්බ’’න්ති පූතිභත් ං ඡඩ්ඩාතපත්වා පණ්ණසාලං පටිජග් ාතපත්වා

‘‘භන්ත , කං ත  අඵාසුක’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘විද්තධොස්මි, මහාරාජා’’ති. රාජා
‘‘මම පච්චාමිත්ත හි මයි ඔකාසං අලභන්ත හි ‘මමායනට්ඨානමස්ස 
දුබ්බලංකරිස්සාමා’තිආ න්ත්වාඑසවිද්තධොභවිස්සතිමඤ්තඤ’’තිසරීරං 
පරිවත්ත ත්වාවිද්ධට්ඨානංඔතලොතකන්ත ොවිද්ධට්ඨානංඅදිස්වා ‘‘කත්ථ 

විද්තධොසි, භන්ත ’’ති පුච්ඡි. තබොධිසත්ත ො ‘‘නාහං, මහාරාජ, අඤ්තඤන

විද්තධො, අහං පනඅත් නාවඅත් ානංහදතයවිජ්ඣි’’න්තිවත්වාඋට්ඨාය
නිසීදිත්වාඉමා ාථා අතවොච– 
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1. 

‘‘සඞ්කප්පරා තධොත න, වි ක්කනිසිත නච; 

නාලඞ්කත නභතෙන, උසුකාරාකත නච. 

2. 

‘‘නකණ්ණාය මුත්ත න, නාපිතමොරූපතසවිනා; 

ත නම්හිහදතයවිද්තධො, සබ්බඞ් පරිදාහිනා. 

3. 

‘‘ආතවධඤ්ච නපස්සාමි, යත ොරුහිරමස්සතව; 

යාවඅතයොනිතසොචිත් ං, සයංතමදුක්ඛමාභ ’’න්ති. 

 ත්ථ සඞ්කප්පරා ය ොයතනාතිකාමවි ක්කසම්පයුත් රා තධොත න. 

විතක්කනිසියතනොතිත තනවරාත ොදතකනවි ක්කපාසාතණනිසිත න. 

නා ඞ්කයතන භයද්රනාති තනව අලඞ්කත න භතෙන, අනලඞ්කත න 

බීභච්තඡනාති අත්තථො. උසුකාරාකයතන ොති උසුකාතරහිපි අකත න. න

කණ්ණාෙතමුත්යතනාති යාව දක්ඛිණකණ්ණචූළකං ආකඩ්ඪිත්වා 

අමුත් තකන. නාපි යමොරූපයසවිනාති තමොරපත් ගිජ්ඣපත් ාදීහි 

අකතූපතසවතනන. යතනම්හි සහදයෙවිද්ය ොතිත නකතලසකණ්තඩනාහං 

හදතය විද්තධො අම්හි. සබ්බඞ් පරිදාහි සනාති සබ්බානි අඞ් ානි

පරිදහනසමත්තථන. මහාරාජ, ත න හි කතලසකණ්තඩන හදතය
විද්ධකාලත ොපට්ඨායමම අග්ගිපදිත් ානිවසබ්බානිඅඞ් ානිඩය්හන්තීති
දස්තසති. 

ආයව ඤ්ෙ න පස්සාමීති විද්ධට්ඨාතන වණඤ්ච න පස්සාමි. ෙයතො

රුහි සරමස්සයවති යත ො තම ආතවධත ො තලොහි ං පග්ඝතරයය,  ං න

පස්සාමීති අත්තථො. ොව අයෙොනියසො චිත්තන්ති එත්ථ ොවාති දළ්හත්තථ

නිපාත ො, අතිවිය දළ්හං කත්වා අතයොනිතසො චිත් ං වඩ්ඪි න්ති අත්තථො. 

සෙංයම දුක්ෙමාභතන්තිඅත් නාවමයාඅත් තනොදුක්ඛංආනී න්ති. 

එවං තබොධිසත්ත ො ඉමාහි තීහි  ාථාහි රඤ්තඤො ධම්මං තදතසත්වා
රාජානංපණ්ණසාලත ොබහිකත්වාකසිණපරිකම්මංකත්වානට්ඨංඣානං 
උප්පාතදත්වා පණ්ණසාලාය නික්ඛමිත්වා ආකාතස නිසින්තනො රාජානං

ඔවදිත්වා ‘‘මහාරාජ, අහංහිමවන් තමව මිස්සාමී’’තිවත්වා‘‘නසක්කා, 

භන්ත ,  න්තු’’න්ති වුච්චමාතනොපි ‘‘මහාරාජ, මයා ඉධ වසන්ත න

එවරූතපොවිප්පකාතරොපත්ත ො, ඉදානිනසක්කාඉධවසිතු’’න්තිරඤ්තඤො
යාචන් ස්තසවආකාතසඋප්පතිත්වාහිමවන් ං  න්ත්වා ත්ථයාව ායුකං
ඨත්වාබ්රහ්මතලොකූපත ොඅතහොසි. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතනඋක්කණ්ඨි භික්ඛුඅරහත්ත  පතිට්ඨහි.

තකචි තසො ාපන්නා, තකචි සකදා ාමිතනො, තකචි අනා ාමිතනො, තකචි

අරහන්ත ො අතහසුං.‘‘ දාරාජාආනන්තදොඅතහොසි,  ාපතසොපනඅහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

සඞ්කප්පරා ජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[252] 2. තිලමුට්ඨිජා කවණ්ණනා 

අජ්ජාපි යමතංමනසීතිඉදංසත්ථාතජ වතනවිහරන්ත ොඅඤ්ඤ රං

තකොධනං භික්ඛුං ආරබ්භ කතථසි. අඤ්ඤ තරො කර, භික්ඛු, තකොධතනො

අතහොසි උපායාසබහුතලො, අප්පම්පි වුත්ත ො සමාතනො කුප්පි අභිසජ්ජි, 
තකොපඤ්ච තදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාත්වාකාසි. අතථකදිවසං භික්ඛූ

ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, අසුතකො නාම භික්ඛු
තකොධතනො උපායාසබහුතලො උද්ධතන පක්ඛිත් තලොණං විය

 ට ටායන්ත ොවිචරති, එවරූතප නික්තකොධතනබුද්ධසාසතනපබ්බජිත ො
සමාතනො තකොධමත් ම්පි නිග් ණ්හිතුං න සක්තකොතී’’ති. සත්ථා ත සං
කථංසුත්වාඑකංභික්ඛුංතපතසත්වා ංභික්ඛුං පක්තකොසාතපත්වා‘‘සච්චං

කර ත්වං, භික්ඛු, තකොධතනො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භන්ත ’’ති වුත්ත 

‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව, පුබ්තබපි අයං තකොධතනො අතහොසී’’ති වත්වා 
අතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත   ස්ස පුත්ත ො 
බ්රහ්මදත් කුමාතරොනාමඅතහොසි.තපොරාණකරාජාතනොචඅත් තනොපුත්ත 
‘‘එවං එත  නිහ මානදප්පා සීතුණ්හක්ඛමා තලොකචාරිත් ඤ්ඤූ ච
භවිස්සන්තී’’ති අත් තනො න තර දිසාපාතමොක්ඛආචරිතය විජ්ජමාතනපි

සිප්පුග් හණත්ථාය දූතර තිතරොරට්ඨං තපතසන්ති,  ස්මා තසොපි රාජා
තසොළසවස්සුද්තදසිකං පුත් ං පක්තකොසාතපත්වා එකපටලිකඋපාහනා ච

පණ්ණච්ඡත් ඤ්චකහාපණසහස්සඤ්චදත්වා ‘‘ ා ,  ක්කසිලං  න්ත්වා
සිප්පං උග් ණ්හා’’ති තපතසසි. තසො ‘‘සාධූ’’ති මා ාපි තරො වන්දිත්වා
නික්ඛමිත්වා අනුපුබ්තබන  ක්කසිලං පත්වා ආචරියස්ස ත හං පුච්ඡිත්වා
ආචරිතයමාණවකානංසිප්පං වාතචත්වාඋට්ඨාය ඝරද්වාතර චඞ්කමන්ත  

ත හං  න්ත්වා යස්මිං ඨාතන ඨිත ො ආචරියං අද්දස,  ත්තථව උපාහනා
ඔමුඤ්චිත්වා ඡත් ඤ්චඅපතනත්වාආචරියංවන්දිත්වාඅට්ඨාසි.තසො ස්ස
කලන් භාවංඤත්වා ආ න්තුකසඞ් හංකාතරසි.කුමාතරොභුත් තභොජතනො

තථොකං විස්සමිත්වා ආචරියං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා අට්ඨාසි, ‘‘කුත ො

ආ ත ොසි,  ා ා’’ති ච වුත්ත  ‘‘බාරාණසිත ො’’ති ආහ. ‘‘කස්ස

පුත්ත ොසී’’ති? ‘‘බාරාණසිරඤ්තඤො’’ති. ‘‘තකනත්තථනා ත ොසී’’ති? 

‘‘සිප්පං උග් ණ්හත්ථායා’’ති. ‘‘කං ත  ආචරියභාත ො ආභත ො, උදාහු
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ධම්මන්ත වාසිතකො තහොතුකාතමොසී’’ති? තසො ‘‘ආචරියභාත ො තම 
ආභත ො’’තිවත්වාආචරියස්සපාදමූතලසහස්සත්ථවිකංඨතපත්වා වන්දි. 

ධම්මන්ත වාසිකා දිවා ආචරියස්ස කම්මං කත්වා රත්තිං සිප්පං 

උග් ණ්හන්ති, ආචරියභා දායකා ත තහ තජට්ඨපුත් ා විය හුත්වා
සිප්පතමව උග් ණ්හන්ති.  ස්මා තසොපි ආචරිතයො සල්ලහුතකන
සුභනක්ඛත්ත න කුමාරස්ස සිප්පං පට්ඨතපසි. කුමාතරොපි සිප්පං
උග් ණ්හන්ත ො එකදිවසං ආචරිතයන සද්ධිං න්හායිතුං අ මාසි. අතථකා
මහල්ලිකා ඉත්  තිලානි තසත  කත්වා පත්ථරිත්වා රක්ඛමානා නිසීදි. 
කුමාතරොතස තිතලදිස්වා ඛාදිතුකාතමොහුත්වා එකංතිලමුට්ඨිං තහත්වා

ඛාදි, මහල්ලිකා ‘‘ ණ්හාලුතකොඑතසො’’තිකඤ්චිඅවත්වාතුණ්හීඅතහොසි.

තසො පුනදිවතසපි  ාය තවලාය  තථව අකාසි, සාපි නං න කඤ්චි ආහ.

ඉ තරො  තියදිවතසපි  තථවාකාසි,  දා මහල්ලිකා ‘‘දිසාපාතමොක්තඛො
ආචරිතයොඅත් තනොඅන්ත වාසිතකහිමංවිලුම්පාතපතී’’ති බාහාපග් ය්හ

කන්දි. ආචරිතයො නිවත්තිත්වා ‘‘කං එ ං, අම්මා’’ති පුච්ඡි. ‘‘සාමි, 

අන්ත වාසිතකො ත  මයා ක ානං තස තිලානං අජ්තජකං මුට්ඨිං ඛාදි, 

හිතයයො එකං, පතර එකං, නනු එවං ඛාදන්ත ො මම සන් කං සබ්බං 

නාතසස්සතී’’ති.‘‘අම්ම, මාතරොදි, මූලංත දාතපස්සාමී’’ති.‘‘නතම, සාමි, 

මූතලනත්තථො, යථා පතනස කුමාතරො පුන එවං න කතරොති,  ථා  ං

සික්ඛාතපහී’’ති.ආචරිතයො ‘‘ත නහිපස්ස, අම්මා’’තිද්වීහිමාණතවහි ං
කුමාරංද්වීසුහත්තථසු  ාහාතපත්වාතවළුතපසිකං තහත්වා‘‘පුනඑවරූපං
මා අකාසී’’ති තික්ඛත්තුං පිට්ඨියං පහරි. කුමාතරො ආචරියස්ස කුජ්ඣිත්වා
රත් ානි අක්ඛීනි කත්වා පාදපිට්ඨිත ො යාව තකසමත්ථකා ඔතලොතකසි.
තසොපිස්ස කුජ්ඣිත්වා ඔතලොක භාවං අඤ්ඤාසි. කුමාතරො සිප්පං 
නිට්ඨාතපත්වා ‘‘අනුතයො ං දත්වා මාරාතප බ්තබො එස මයා’’ති ත න

ක තදොසං හදතය ඨතපත්වා  මනකාතල ආචරියං වන්දිත්වා ‘‘යදාහං, 

ආචරිය, බාරාණසිරජ්ජං පත්වා තුම්හාකං සන්තිකං තපතසස්සාමි,  දා
තුම්තහආ ච්තඡයයාථා’’තිසසිතනතහොවියපටිඤ්ඤං  තහත්වාපක්කාමි. 

තසො බාරාණසිං පත්වා මා ාපි තරො වන්දිත්වා සිප්පං දස්තසසි. රාජා

‘‘ජීවමාතනන තම පුත්ත ො දිට්තඨො, ජීවමාතනොවස්ස රජ්ජසිරිං පස්සාමී’’ති
පුත් ං රජ්තජ පතිට්ඨාතපසි. තසො රජ්ජසිරිං අනුභවමාතනො ආචරිතයන
ක තදොසං සරිත්වා උප්පන්නතකොතධො ‘‘මාරාතපස්සාමි න’’න්ති 

පක්තකොසනත්ථායආචරියස්ස දූ ංපාතහසි.ආචරිතයො ‘‘ රුණකාතලනං
සඤ්ඤාතපතුං න සක්ඛිස්සාමී’’ති අ න්ත්වා  ස්ස රඤ්තඤො
මජ්ඣිමවයකාතල ‘‘ඉදානි නං සඤ්ඤාතපතුං සක්ඛිස්සාමී’’ති  න්ත්වා
රාජද්වාතර ඨත්වා ‘‘ ක්කසිලාචරිතයො ආ ත ො’’ති ආතරොචාතපසි. රාජා
තුට්තඨො බ්රාහ්මණං පක්තකොසාතපත්වා  ං අත් තනො සන්තිකං ආ  ං 
දිස්වාව තකොධං උප්පාතදත්වා රත් ානි අක්ඛීනි කත්වා අමච්තච

ආමන්ත ත්වා ‘‘තභො, අජ්ජාපි තම ආචරිතයන පහටට්ඨානං රුජ්ජති, 
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ආචරිතයොනලාතටනමච්චුංආදාය ‘මරිස්සාමී’ති ආ ත ො, අජ්ජස්සජීවි ං
නත් ’’තිවත්වා පුරිමාද්තව ාථාඅතවොච– 

4. 

‘‘අජ්ජාපිතම ංමනසි, යංමංත්වංතිලමුට්ඨියා; 

බාහායමං තහත්වාන, ලට්ඨියාඅනු ාළයි. 

5. 

‘‘නනුජීවිත නරමසි, තයනාසිබ්රාහ්මණා ත ො; 

යංමංබාහා තහත්වාන, තික්ඛත්තුංඅනු ාළයී’’ති. 

 ත්ථ ෙං මං බාහාෙ මන්ති ද්වීසු පතදසු උපතයො වචනං

අනු ාළන හණාතපක්ඛං. යං මං ත්වං තිලමුට්ඨියා කාරණා අනු ාළයි, 

අනු ාතළන්ත ොචමංබාහාය තහත්වාඅනු ාළයි,  ංඅනු ාළනංඅජ්ජාපි

තමමනසීති අයඤ්තහත්ථ අත්තථො. නනුජීවියතන රමසීතිමඤ්තඤත්වං 

අත් තනොජීවි ම්හිනාභිරමසි. යෙනාසිබ්රාහ්මණා යතොති යස්මාබ්රාහ්මණ

ඉධ මම සන්තිකං ආ ත ොසි. ෙං මං බාහා  යහත්වානාති යං මම බාහා

 තහත්වා, යං මං බාහාය  තහත්වාතිපි අත්තථො. තික්ෙත්තුං අනුතාළයීති

 තයො වාතර තවළුලට්ඨියා  ාතළසි, අජ්ජ දානි  ස්ස ඵලං වින්දාහීති නං
මරතණනසන් ජ්තජන්ත ොඑවමාහ. 

 ංසුත්වාආචරිතයො තියං ාථමාහ– 

6. 

‘‘අරිතයොඅනරියංකුබ්බන් ං, තයොදණ්තඩනනිතසධති; 

සාසනං ංන ංතවරං, ඉතිනංපණ්ඩි ාවිදූ’’ති. 

 ත්ථ අරියෙොති සුන්දරාධිවචනතම ං. තසො පන අරිතයො චතුබ්බිතධො
තහොති ආචාරඅරිතයො දස්සනඅරිතයො ලිඞ් අරිතයො පටිතවධඅරිතයොති.  ත්ථ

මනුස්තසොවාතහොතු තිරච්ඡාතනොවා, අරියාචාතරඨිත ො ආොරඅරියෙො නාම.
වුත් ම්පි තච ං– 

‘‘අරියවත් සිවක්කඞ් , තයොපිණ්ඩමපචායති; 

චජාමිත  ංභත් ාරං,  ච්ඡථූතභොයථාසුඛ’’න්ති.(ජා. 2.21.106); 

රූතපනපනඉරියාපතථනචපාසාදිතකනදස්සනීතයනසමන්නා ත ො 
දස්සනඅරිතයොනාම.වුත් ම්පිතච ං– 

‘‘අරියාවකාතසොසි පසන්නතනත්ත ො, මඤ්තඤ භවං පබ්බජිත ො

කුලම්හා; 
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කථං නු චිත් ානි පහාය තභොත , පබ්බජි නික්ඛම්ම ඝරා 

සපඤ්ඤා’’ති.(ජා.2.17.143); 

නිවාසනපාරුපනලිඞ් ග් හතණන පන සමණසදිතසො හුත්වා
විචරන්ත ො දුස්සීතලොපිලිඞ් අරිතයොනාම.යංසන්ධායවුත් ං– 

‘‘ඡදනංකත්වානසුබ්බ ානං, පක්ඛන්දීකුලදූසතකොප බ්තභො; 

මායාවීඅසඤ්ඤත ොපලාතපො, පතිරූතපනචරංසමග් දූසී’’ති. 

බුද්ධාදතයොපනපටිතවධඅරියානාම.ත නවුත් ං–‘‘අරියා වුච්චන්ති
බුද්ධා ච පච්තචකබුද්ධා ච බුද්ධසාවකා චා’’ති. ත සු ඉධආචාරඅරිතයොව 

අධිප්තපත ො. 

අනරිෙන්ති දුස්සීලං පාපධම්මං. කුබ්බන්තන්ති පාණාතිපා ාදිකං

පඤ්චවිධදුස්සීලයකම්මං කතරොන් ං, එකතමව වා එ ං අත්ථපදං, අනරියං

හීනංලාමකංපඤ්චතවරභයකම්මංකතරොන් ං පුග් ලං. යෙොතිඛත්තියාදීසු

තයොතකොචි. දණ්යඩනාතිතයනතකනචිපහරණතකන. නියස තීති ‘‘මාපුන

එවරූපං කරී’’ති පහරන්ත ො නිවාතරති. සාසනං තං න තං යවරන්ති  ං, 

මහාරාජ, අකත් බ්බංකතරොන්ත පුත් ධී තරොවාඅන්ත වාසිතකවා එවං

පහරිත්වානිතසධනංනාමඉමස්මිංතලොතකසාසනංඅනුසිට්ඨිඔවාතදො, න

තවරං. ඉති නං පණ්ඩිතා විදූති එවතම ං පණ්ඩි ා ජානන්ති.  ස්මා, 

මහාරාජ, ත්වම්පිඑවං ජාන, නඑවරූතපඨාතනතවරංකාතුංඅරහසි.සතචහි 

ත්වං, මහාරාජ, මයා එවං සික්ඛාපිත ො නාභවිස්ස, අථ  ච්ඡන්ත  කාතල
පූවසක්ඛලිආදීනිතචව ඵලාඵලාදීනි ච හරන්ත ො තචොරකම්තමසු පලුද්තධො
අනුපුබ්තබන සන්ධිච්තඡදනපන්ථදූහන ාමඝා කාදීනි කත්වා
‘‘රාජාපරාධිතකො තචොතරො’’ති සතහොඩ්ඪං  තහත්වා රඤ්තඤො දස්සිත ො

‘‘ ච්ඡථස්ස තදොසානුරූපං දණ්ඩං උපතනථා’’ති දණ්ඩභයං පාපුණිස්ස, 

කුත ොත එවරූපාසම්පත්ති අභවිස්ස, නනුමංනිස්සායඉදංඉස්සරියං යා

ලද්ධන්ති එවං ආචරිතයො රාජානං සඤ්ඤාතපසි. පරිවාතරත්වා ඨි ා

අමච්චාපිස්ස කථං සුත්වා ‘‘සච්චං, තදව, ඉදං ඉස්සරියං තුම්හාකං
ආචරියස්තසවසන් ක’’න්තිආහංසු. 

 ස්මිං ඛතණ රාජා ආචරියස්ස ගුණං සල්ලක්තඛත්වා ‘‘සබ්බිස්සරියං

ත , ආචරිය, දම්මි, රජ්ජං පටිච්ඡා’’තිආහ.ආචරිතයො ‘‘න තම, මහාරාජ, 
රජ්තජනත්තථො’’ති පටික්ඛිපි. රාජා  ක්කසිලං තපතසත්වා ආචරියස්ස 
පුත් දාරං ආහරාතපත්වා මහන් ං ඉස්සරියං දත්වා  තමව පුතරොහි ං
කත්වා පිතුට්ඨාතන ඨතපත්වා  ස්තසොවාතද ඨිත ො දානාදීනි පුඤ්ඤානි
කත්වාසග් පරායතණොඅතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන තකොධතනො භික්ඛු අනා ාමිඵතල
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පතිට්ඨහි, බහූ ජනා තසො ාපන්නසකදා ාමිඅනා ාමිතනො අතහසුං. ‘‘ දා

රාජාතකොධතනොභික්ඛුඅතහොසි, ආචරිතයොපන අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

තිලමුට්ඨිජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[253] 3. මණිකණ්ඨජා කවණ්ණනා 

මමන්නපානන්ති ඉදං සත්ථා ආළවිං නිස්සාය අග් ාළතව තචතිතය

විහරන්ත ො කුටිකාරසික්ොපදං (පාරා. 342) ආරබ්භ කතථසි. ආළවකා හි
භික්ඛූ සඤ්ඤාචිකාය කුටිතයො කාරයමානා යාචනබහුලා විඤ්ඤත්තිබහුලා

විහරිංසු ‘‘පුරිසං තදථ, පුරිසත්ථකරං තදථා’’තිආදීනි වදන් ා. මනුස්සා 
උපද්දු ා යාචනාය උපද්දු ා විඤ්ඤත්තියා භික්ඛූ දිස්වා උබ්බිජ්ජිංසුපි
උත් සිංසුපි පලායිංසුපි. අථායස්මා මහාකස්සතපො ආළවිං උපසඞ්කමිත්වා

පිණ්ඩාය පාවිසි, මනුස්සා තථරම්පි දිස්වා  තථව පටිපජ්ජිංසු. තසො 

පච්ඡාභත් ං පිණ්ඩපා පටික්කන්ත ො භික්ඛූ ආමන්ත ත්වා ‘‘පුබ්බායං, 

ආවුතසො, ආළවී සුලභපිණ්ඩා, ඉදානි කස්මා දුල්ලභපිණ්ඩා ජා ා’’ති 
පුච්ඡිත්වා ංකාරණංසුත්වාභ වතිආළවිංආ න්ත්වාඅග් ාළවතචතිතය
විහරන්ත  භ වන් ං උපසඞ්කමිත්වා එ මත්ථං ආතරොතචසි. සත්ථා
එ ස්මිංකාරතණභික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපා ාතපත්වාආළවතකභික්ඛූපටිපුච්ඡි 

– ‘‘සච්චං කර තුම්තහ, භික්ඛතව, සඤ්ඤාචිකාය කුටිතයො කාතරථා’’ති.

‘‘සච්චං, භන්ත ’’ති වුත්ත  ත  භික්ඛූ  රහිත්වා ‘‘භික්ඛතව, යාචනා
නාතමසා සත් ර නපරිපුණ්තණ නා භවතන වසන් ානං නා ානම්පි

අමනාපා, පත ව මනුස්සානං, තයසං එකං කහාපණකං උප්පාතදන් ානං 
පාසාණත ොමංසංඋප්පාටනකාතලොවියතහොතී’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
මහාවිභතව බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්ති.  ස්ස ආධාවිත්වා පරිධාවිත්වා
විචරණකාතල අඤ්තඤොපි පුඤ්ඤවා සත්ත ො  ස්ස මාතු කුච්ඡිස්මිං
නිබ්බත්ති. ත  උතභොපි භා තරො වයප්පත් ා මා ාපිතූනං කාලකරියාය
සංවිග් හදයාඉසිපබ්බජ්ජංපබ්බජිත්වා  ඞ් ාතීතරපණ්ණසාලංමාතපත්වා

වසිංසු. ත සු තජට්ඨස්ස උපරි ඞ් ාය පණ්ණසාලා අතහොසි, කනිට්ඨස්ස
අතධො ඞ් ාය. අතථකදිවසං මණිකණ්තඨො නාම නා රාජා නා භවනා 
නික්ඛමිත්වා ඞ් ාතීතරමාණවකතවතසනවිචරන්ත ොකනිට්ඨස්සඅස්සමං

 න්ත්වා වන්දිත්වාඑකමන් ංනිසීදි, ත අඤ්ඤමඤ්ඤංසම්තමොදනීයකථං

කතථත්වා විස්සාසිකා අතහසුං, විනා වත්තිතුං නාසක්ඛිංසු. මණිකණ්තඨො
අභිණ්හං කනිට්ඨ ාපසස්ස සන්තිකං ආ න්ත්වා කථාසල්ලාතපන
නිසීදිත්වා මනකාතල ාපතසසිතනතහනඅත් භාවංවිජහිත්වා තභොත හි
 ාපසංපරික්ඛිපන්ත ොපරිස්සජිත්වාඋපරිමුද්ධනිමහන් ංඵණංධාතරත්වා 
තථොකං වසිත්වා  ං සිතනහං විතනොතදත්වා සරීරං විනිතවතඨත්වා  ාපසං
වන්දිත්වා සකට්ඨානතමව ච්ඡති.  ාපතසො  ස්ස භතයනකතසො අතහොසි
ලූතඛොදුබ්බණ්තණො උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාත ොධමනිසන්ථ  ත්ත ො. 
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පටුන 

තසො එකදිවසං භාතු සන්තිකං අ මාසි. අථනං තසො පුච්ඡි – ‘‘කස්ස, 

ත්වං තභො, කතසො ලූතඛො දුබ්බණ්තණො උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාත ො 

ධමනිසන්ථ  ත්ත ො’’ති.තසො ස්ස ංපවත්තිංආතරොතචත්වා‘‘කංපන, 

ත්වංතභො,  ස්ස නා රාජස්සආ මනං ඉච්ඡසි, නඉච්ඡසී’’තිපුට්තඨො ‘‘න 
ඉච්ඡාමී’’ති වත්වා ‘‘තසො පන නා රාජා  ව සන්තිකං ආ ච්ඡන්ත ො කං
පිළන්ධනං පිළන්ධිත්වාආ ච්ඡතී’’තිවුත්ත ‘‘මණිර න’’න්තිආහ.ත න
හිත්වං ස්මිං නා රාතජ වසන්තිකංආ න්ත්වාඅනිසින්තනතයව‘‘මණිං

තම තදහී’’ති යාච, එවං තසො නාත ො  ං තභොත හි අපරික්ඛිපිත්වාව
 මිස්සති. පුනදිවතස අස්සමපදද්වාතර ඨත්වා ආ ච්ඡන් තමව නං

යාතචයයාසි,  තියදිවතස  ඞ් ාතීතර ඨත්වා උදකා උම්මුජ්ජන් තමව නං

යාතචයයාසි, එවංතසො වසන්තිකංපුනනආ මිස්සතීති. 

 ාපතසො ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා අත් තනො පණ්ණසාලං  න්ත්වා
පුනදිවතස නා රාජානං ආ න්ත්වා ඨි මත් තමව ‘‘එ ං අත් තනො 

පිළන්ධනමණිං තම තදහී’’ති යාචි, තසො අනිසීදිත්වාව පලායි. අථ නං
දුතියදිවතස අස්සමපදද්වාතර ඨත්වා ආ ච්ඡන් තමව ‘‘හිතයයො තම

මණිර නංනාදාසි, අජ්ජ දානං ලද්ධුං වට්ටතී’’තිආහ.නාත ො අස්සමපදං
අපවිසිත්වාව පලායි.  තියදිවතස උදකත ො උම්මුජ්ජන් තමව නං ‘‘අජ්ජ

තම තිතයොදිවතසොයාචන් ස්ස, තදහිදානිතමඑ ං මණිර න’’න්තිආහ.
නා රාජාඋදතකඨත්වාව ාපසංපටික්ඛිපන්ත ොද්තව ාථාආහ– 

7. 

‘‘මමන්නපානංවිපුලංඋළාරං, උප්පජ්ජතීමස්සමණිස්සතහතු; 

 ංත නදස්සංඅතියාචතකොසි, නචාපිත අස්සමමා මිස්සං. 

8. 

‘‘සුසූයථාසක්ඛරතධො පාණී,  ාතසසිමංතසලංයාචමාතනො; 

 ංත නදස්සංඅතියාචතකොසි, නචාපිත  අස්සමමා මිස්ස’’න්ති. 

 ත්ථ මමන්නපානන්ති මම යාගුභත් ාදිදිබ්බතභොජනං

අට්ඨපානකතභදඤ්ච දිබ්බපානං. විපු න්තිබහු. උළාරන්තිතසට්ඨංපණී ං. 

තං යතති  ං මණිං තුය්හං. අතිොෙයකොසීති කාලඤ්ච පමාණඤ්ච
අතික්කමිත්වා අජ්ජ තීණි දිවසානි මය්හං පියං මනාපං මණිර නං

යාචමාතනො අතික්කම්ම යාචතකොසි. න ොපි යතති න තකවලං න දස්සං, 

අස්සමම්පි ත  නා මිස්සං. සුසූ ෙථාති යථා නාම යුවා  රුණමනුස්තසො. 

සක්ෙරය ොතපාණීති සක්ඛරාය තධො පාණි, ත තලන පාසාතණ

තධො අසිහත්තථො. තායසසිමං යස ං ොෙමායනොති ඉමං මණිං යාචන්ත ො
ත්වං කඤ්චනථරුඛග් ං අබ්බාහිත්වා ‘‘සීසං ත  ඡින්දාමී’’ති වදන්ත ො 
 රුණපුරිතසොවියමං ාතසසි. 
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එවං වත්වා තසො නා රාජා උදතක නිමුජ්ජිත්වා අත් තනො
නා භවනතමව  න්ත්වා න පච්චා ඤ්ඡි. අථ තසො  ාපතසො  ස්ස
දස්සනීයස්සනා රාජස්ස අදස්සතනන භිතයයොතසොමත් ායකතසො අතහොසි
ලූතඛො දුබ්බණ්තණො උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාත ො ධමනිසන්ථ  ත්ත ො. අථ
තජට්ඨ ාපතසො ‘‘කනිට්ඨස්ස පවත්තිං ජානිස්සාමී’’ති  ස්ස සන්තිකං

ආ න්ත්වා  ං භිතයයොතසොමත් ාය පණ්ඩුතරොගිනං දිස්වා ‘‘කං නු තඛො, 

තභො, ත්වං භිතයයොතසොමත් ාය පණ්ඩුතරොගී ජාත ො’’ති වත්වා ‘‘ ස්ස
දස්සනීයස්ස නා රාජස්ස අදස්සතනනා’’ති සුත්වා ‘‘අයං  ාපතසො
නා රාජානං විනා වත්තිතුං න සක්තකොතී’’ති සල්ලක්තඛත්වා  තියං
 ාථමාහ– 

9. 

‘‘න  ංයාතචයස්සපියංජිගීතස, තදස්තසොතහොති අතියාචනාය; 

නාත ො මණිං යාචිත ො බ්රාහ්මතණන, අදස්සනංතයව
 දජ්ඣ මා’’ති. 

 ත්ථ නතංොයෙති ංභණ්ඩංනයාතචයය. ෙස්සපිෙංජිගීයසතියං

භණ්ඩං අස්ස පුග් ලස්ස පියන්ති ජාතනයය. යදස්යසො යහොතීති අප්පිතයො

තහොති. අතිොෙනාොතිපමාණං අතික්කමිත්වා වරභණ්ඩංයාචන්ත ො ාය 

අතියාචනාය. අදස්සනංයෙව තදජ්  මාති  ත ො පට්ඨාය අදස්සනතමව 

 ත ොති. 

එවංපන ංවත්වා‘‘ඉත ොදානිපට්ඨායමාතසොචී’’තිසමස්සාතසත්වා 
තජට්ඨභා ා අත් තනො අස්සමතමව  ත ො. අථාපරභාත  ත  ද්තවපි
භා තරො අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තිතයො ච නිබ්බත්ත ත්වා
බ්රහ්මතලොකපරායණාඅතහසුං. 

සත්ථා ‘‘එවං, භික්ඛතව, සත් ර නපරිපුණ්තණ නා භවතන

වසන් ානං නා ානම්පි යාචනා නාම අමනාපා, කමඞ් ං පන
මනුස්සාන’’න්ති ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි –

‘‘ දාකනිට්තඨොආනන්තදොඅතහොසි, තජට්තඨොපන අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

මණිකණ්ඨජා කවණ්ණනා තියා. 

[254] 4. කුණ්ඩකකුච්ඡිසින්ධවජා කවණ්ණනා 

භුත්වා තිණපරි ාසන්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
සාරිපුත් ත්තථරං ආරබ්භ කතථසි. එකස්මිඤ්හි සමතය සම්මාසම්බුද්තධ
සාවත්ථියං වස්සං වසිත්වා චාරිකං චරිත්වා පුන පච්චා ත  මනුස්සා
‘‘ආ න්තුකසක්කාරං කරිස්සාමා’’ති බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස 

මහාදානංදදන්ති.විහාතරඑකංධම්මතඝොසකභික්ඛුංඨතපසුං, තසොතයතය
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ආ න්ත්වා යත් තක භික්ඛූ ඉච්ඡන්ති, ත සං ත සං භික්ඛූ විචාතරත්වා
තදති. 

අතථකා දුග්  මහල්ලිකා ඉත්  එකතමව පටිවීසං සජ්තජත්වා ත සං 
ත සංමනුස්සානංභික්ඛූසුවිචාතරත්වාදින්තනසුඋස්සූතරධම්මතඝොසකස්ස
සන්තිකං ආ න්ත්වා ‘‘මය්හං එකං භික්ඛුං තදථා’’ති ආහ. තසො ‘‘මයා

සබ්තබ භික්ඛූ විචාතරත්වා දින්නා, සාරිපුත් ත්තථතරො පන විහාතරතයව, 
ත්වං  ස්ස භික්ඛං තදහී’’ති ආහ. සා ‘‘සාධූ’’ති තුට්ඨචිත් ා
තජ වනද්වාරතකොට්ඨතක ඨත්වා තථරස්ස ආ  කාතල වන්දිත්වා
හත්ථත ො පත් ං  තහත්වා ඝරං තනත්වා නිසීදාතපසි. ‘‘එකාය කර
මහල්ලිකාය ධම්මතසනාපති අත් තනො ඝතර නිසීදාපිත ො’’ති බහූනි 

සද්ධානිකුලානිඅස්තසොසුං.ත සුරාජාපස්තසනදීතකොසතලො ංපවත්තිං
සුත්වා  ස්සා සාටතකන තචව සහස්සත්ථවිකාය ච සද්ධිං භත් භාජනානි
පහිණි ‘‘මය්හං අයයං පරිවිසමානා ඉමං සාටකං නිවාතසත්වා ඉතම

කහාපතණ වළඤ්තජත්වා තථරං පරිවිසතූ’’ති. යථා ච රාජා, එවං
අනාථපිණ්ඩිතකො චූළඅනාථපිණ්ඩිතකො විසාඛා ච මහාඋපාසිකා පහිණි.
අඤ්ඤානිපි පන කුලානි එකස ද්විස ාදිවතසන අත් තනො අත් තනො 
බලානුරූතපන කහාපතණ පහිණිංසු. එවං එකාතහතනව සා මහල්ලිකා
ස සහස්සමත් ං ලභි. තථතරො පන  ාය දින්නයාගුතමව පිවිත්වා  ාය
ක ඛජ්ජකතමවපක්කභත් තමව චපරිභුඤ්ජිත්වාඅනුතමොදනංකත්වා ං
මහල්ලිකංතසො ාපත්තිඵතලපතිට්ඨාතපත්වා විහාරතමවඅ මාසි. 

ධම්මසභායං භික්ඛූ තථරස්ස ගුණකථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, 

ධම්මතසනාපති මහල්ලික හප ානිං දුග්  භාවත ො තමොතචසි, පතිට්ඨා
අතහොසි. ාය දින්නමාහාරංඅජිගුච්ඡන්ත ොපරිභුඤ්ජී’’ති.සත්ථාආ න්ත්වා

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, සාරිපුත්ත ො ඉදාතනව එතිස්සා

මහල්ලිකාය අවස්සතයො ජාත ො, න ච ඉදාතනව  ාය දින්නං ආහාරං

අජිගුච්ඡන්ත ො පරිභුඤ්ජති, පුබ්තබපි පරිභුඤ්ජිතයවා’’ති වත්වා අතී ං
ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
උත් රාපතථ අස්සවාණිජකුතල නිබ්බත්ති. උත් රාපථජනපදත ො
පඤ්චස ා අස්සවාණිජා අස්තස බාරාණසිං ආතනත්වා වික්කණන්ති.
අඤ්ඤ තරොපි අස්සවාණිතජො පඤ්චඅස්සස ානි ආදාය බාරාණසිමග් ං
පටිපජ්ජි. අන් රාමග්ත  ච බාරාණසිත ො අවිදූතර එතකො නි ම ාතමො 

අත්ථි,  ත්ථපුබ්තබමහාවිභතවොතසට්ඨිඅතහොසි. ස්සමහන් ංනිතවසනං, 

 ංපනකුලං අනුක්කතමනපරික්ඛයං  ං, එකාවමහල්ලිකාඅවසිට්ඨා, සා
 ස්මිං නිතවසතන වසති. අථ තසො අස්සවාණිතජො  ං නි ම ාමං පත්වා
‘‘තව නං දස්සාමී’’ති  ස්සා නිතවසතන නිවාසං  ණ්හිත්වා අස්තස
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එකමන්ත  ඨතපසි.  ංදිවසතමවස්ස එකස්සා ආජානීයාවළවාය 
 බ්භවුට්ඨානං අතහොසි. තසො ද්තව  තයො දිවතස වසිත්වා අස්තස බලං

 ාහාතපත්වා ‘‘රාජානං පස්සිස්සාමී’’ති අස්තස ආදාය පායාසි. අථ නං

මහල්ලිකා ‘‘ත හතව නං තදහී’’ති වත්වා ‘‘සාධු, අම්ම, තදමී’’ති වුත්ත 

‘‘ ා , තව නං තම දදමාතනො ඉමම්පි අස්සතපො කං තව නත ො
ඛණ්තඩත්වා තදහී’’ති ආහ. වාණිතජො  ථා කත්වා පක්කාමි. සා  ස්මිං
අස්සතපො තක පුත් සිතනහං පච්චුපට්ඨතපත්වා
අවස්සාවනඣාමකභත් විඝාසතිණානිදත්වා ංපටිජග්ගි. 

අථාපරභාත  තබොධිසත්ත ො පඤ්ච අස්සස ානි ආදාය ආ ච්ඡන්ත ො
 ස්මිං ත තහ නිවාසං  ණ්හි. කුණ්ඩකඛාදකස්ස සින්ධවතපො කස්ස
ඨි ට්ඨානත ො  න්ධං ඝායිත්වා එකඅස්තසොපි ත හං පවිසිතුං නාසක්ඛි.

තබොධිසත්ත ො මහල්ලිකං පුච්ඡි – ‘‘අම්ම, කච්චි ඉමස්මිං ත තහ අස්තසො

අත් ’’ති. ‘‘ ා , අඤ්තඤො අස්තසො නාමනත්ථි, අහං පනපුත් ංකත්වා

එකං අස්සතපො කං පටිජග් ාමි, තසො එත්ථ අත් ’’ති. ‘‘කහං තසො, 

අම්මා’’ති? ‘‘චරිතුං  ත ො,  ා ා’’ති. ‘‘කාය තවලාය ආ මිස්සති, 

අම්මා’’ති? ‘‘සායන්තහ,  ා ා’’ති. තබොධිසත්ත ො  ස්ස ආ මනං 
පටිමාතනන්ත ො අස්තස බහි ඨතපත්වාව නිසීදි. සින්ධවතපො තකොපි
විචරිත්වාකාතලතයව ආ මි.තබොධිසත්ත ොකුණ්ඩකකුච්ඡිසින්ධවතපො කං

දිස්වා ලක්ඛණානි සමාතනත්වා ‘‘අයං සින්ධතවො අනග්තඝො, මහල්ලිකාය
මූලං දත්වා  තහතුං වට්ටතී’’ති චින්ත සි. සින්ධවතපො තකොපි ත හං
පවිසිත්වා අත් තනො වසනට්ඨාතනතයව ඨිත ො.  ස්මිං ඛතණ ත  අස්සා 
ත හංපවිසිතුංසක්ඛිංසු. 

තබොධිසත්ත ො ද්වීහතීහං වසිත්වා අස්තස සන් ප්තපත්වා  ච්ඡන්ත ො

‘‘අම්ම, ඉමං අස්සතපො කං මූලං  තහත්වා මය්හං තදහී’’ති ආහ. ‘‘කං 

වතදසි,  ා , පුත් ංවික්කණන් ානාමඅත් ’’ති. ‘‘අම්ම, ත්වං එ ංකං 

ඛාදාතපත්වා පටිජග් සී’’ති? ‘‘ඔදනකඤ්ජිකඤ්ච ඣාමකභත් ඤ්ච

විඝාසතිණඤ්ච ඛාදාතපත්වා කුණ්ඩකයාගුඤ්ච පාතයත්වා පටිජග් ාමි, 

 ා ා’’ති. ‘‘අම්ම, අහං එ ං ලභිත්වා පිණ්ඩරසතභොජනං තභොතජස්සාමි, 
ඨි ට්ඨාතන තචලවි ානං පසාතරත්වා අත්ථරණපිට්තඨ ඨතපස්සාමී’’ති.

‘‘ ා , එවංසන්ත මමපුත්ත ොචසුඛං අනුභවතු,  ං තහත්වා ච්ඡා’’ති.
අථ තබොධිසත්ත ො  ස්ස චතුන්නං පාදානං නඞ්ගුට්ඨස්ස මුඛස්ස ච මූලං
එතකකං කත්වා ඡ සහස්සත්ථවිකාතයො ඨතපත්වා මහල්ලිකං නවවත්ථං
නිවාසාතපත්වා සින්ධවතපො කස්ස පුරත ො ඨතපසි. තසො අක්ඛීනි
උම්මීතලත්වා මා රංඔතලොතකත්වාඅස්සූනිපවත්ත සි.සාපි ස්සපිට්ඨිං

පරිමජ්ජිත්වා ආහ – ‘‘මයා පුත් තපොසාවනිකං ලද්ධං, ත්වං,  ා , 

 ච්ඡාහී’’ති,  දාතසොඅ මාසි. 
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තබොධිසත්ත ො පුනදිවතස අස්සතපො කස්ස පිණ්ඩරසතභොජනං

සජ්තජත්වා ‘‘වීමංසිස්සාමි ාවනං, ජානාතිනුතඛොඅත් තනොබලං, උදාහු
නජානාතී’’තිතදොණියං කුණ්ඩකයාගුංආකරාතපත්වාදාතපසි.තසො‘‘නාහං
ඉමං තභොජනං භුඤ්ජිස්සාමී’’ති  ං යාගුං පායිතුං න ඉච්ඡි. තබොධිසත්ත ො
 ස්සවීමංසනවතසනපඨමං ාථමාහ– 

10. 

‘‘භුත්වා තිණපරිඝාසං, භුත්වා ආචාමකුණ්ඩකං; 

එ ංත තභොජනංආසි, කස්මාදානිනභුඤ්ජසී’’ති. 

 ත්ථ භුත්වා තිණපරි ාසන්තිත්වංපුබ්තබමහල්ලිකායදින්නංත සං
ත සං ඛාදි ාවතසසං විඝාසතිණසඞ්ඛා ං පරිඝාසං භුඤ්ජිත්වා වඩ්ඪිත ො. 

භුත්වා ආොමකුණ්ඩකන්ති එත්ථ ආචාතමො වුච්චති ඔදනාවතසසං. 

කුණ්ඩකන්තිකුණ්ඩකතමව.එ ඤ්චභුඤ්ජිත්වාවඩ්ඪිත ොසීති දීතපති. එතං

යතතිඑ ං වපුබ්තබතභොජනංආසි. කස්මාදානිනභුඤ්ජසීතිමයාපිත 

 තමවදින්නං, ත්වං ංකස්මා ඉදානිනභුඤ්ජසීති. 

 ංසුත්වාසින්ධවතපො තකොඉ රාද්තව ාථාඅතවොච– 

11. 

‘‘යත්ථතපොසංනජානන්ති, ජාතියාවිනතයනවා; 

බහු ත්ථමහාබ්රහ්තම, අපිආචාමකුණ්ඩකං. 

12. 

‘‘ත්වඤ්චතඛොමංපජානාසි, යාදිසායංහයුත් තමො; 

ජානන්ත ොජානමා ම්ම, නත භක්ඛාමිකුණ්ඩක’’න්ති. 

 ත්ථ ෙත්ථාති යස්මිංඨාතන. යපොසන්තිසත් ං. ජාතිො විනයෙනවාති

‘‘ජාතිසම්පන්තනො වා එතසො, නවා, ආචාරයුත්ත ො වා, නවා’’ති එවංන 

ජානන්ති. මහාබ්රහ්යමති  රුකාලපතනන ආලපන්ත ො ආහ. ොදිසාෙන්ති

යාදිතසො අයං, අත් ානං සන්ධාය වදති. ජානන්යතො ජානමා ම්මාති අහං
අත් තනොබලංජානන්ත ොජානන් තමව ං ආ ම්මපටිච්ච වසන්තිතක
කුණ්ඩකංකං භුඤ්ජිස්සාමි. න හි ත්වං කුණ්ඩකං තභොජාතපතුකාම ාය ඡ
සහස්සානිදත්වාමං ණ්හීති. 

 ං සුත්වා තබොධිසත්ත ො ‘‘ ං වීමංසනත්ථාය  ං මයා ක ං, මා 
කුජ්ඣී’’ති  ං සමස්සාතසත්වා සුතභොජනං තභොතජත්වා ආදාය රාජඞ් ණං
 න්ත්වා එකස්මිං පස්තස පඤ්ච අස්සස ානි ඨතපත්වා එකස්මිං පස්තස
විචිත් සාණිං පරික්ඛිපිත්වා තහට්ඨා අත්ථරණං පත්ථරිත්වා උපරි
තචලවි ානංබන්ධිත්වා සින්ධවතපො කංඨතපසි. 



ඛුද්දකනිකායෙ ජාතක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 
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පටුන 

රාජා ආ න්ත්වා අස්තස ඔතලොතකන්ත ො ‘‘අයං අස්තසො කස්මා විසුං 

ඨපිත ො’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘මහාරාජ, අයංසින්ධතවොඉතමඅස්තස විසුංඅකත ො

තමොතචස්සතී’’ති සුත්වා ‘‘තසොභතනො, තභො, සින්ධතවො’’ති පුච්ඡි.

තබොධිසත්ත ො ‘‘ආම, මහාරාජා’’ති වත්වා ‘‘ත න හිස්ස ජවං

පස්සිස්සාමී’’ති වුත්ත   ං අස්සං කප්තපත්වා අභිරුහිත්වා ‘‘පස්ස, 
මහාරාජා’’ති මනුස්තස උස්සාතරත්වා රාජඞ් තණ අස්සං පාතහසි. සබ්බං
රාජඞ් ණං නිරන් රං අස්සපන්තීහි පරික්ඛිත් මිවාතහොසි. පුන

තබොධිසත්ත ො ‘‘පස්ස, මහාරාජ, සින්ධවතපො කස්ස තව ’’න්ති

විස්සජ්තජසි, එකපුරිතසොපිනංනඅද්දස.පුනරත්ථපටං උදතරපරික්ඛිපිත්වා

විස්සජ්තජසි, රත් පටතමව පස්සිංසු. අථ නං අන්ත ොන තර එකස්සා

උයයානතපොක්ඛරණියා උදකපිට්තඨ විස්සජ්තජසි,  ත්ථස්ස උදකපිට්තඨ
ධාවත ො ඛුරග් ානිපි න ත මිංසු. පුනවාරං පදුමිනිපත් ානං උපරි 
ධාවන්ත ො එකපණ්ණම්පි න උදතක ඔසීදාතපසි. එවමස්ස ජවසම්පන්නං 

දස්තසත්වා ඔරුය්හ පාණිං පහරිත්වා හත්ථ ලං උපනාතමසි, අස්තසො
උප න්ත්වා චත් ාතරො පාතද එකත ො කත්වා හත්ථ තල අට්ඨාසි. අථ

මහාසත්ත ො රාජානං ආහ – ‘‘මහාරාජ, ඉමස්ස අස්සතපො කස්ස
සබ්බාකාතරනතවත දස්සියමාතනසමුද්දපරියන්ත ො නප්පතහොතී’’ති.රාජා
තුස්සිත්වා මහාසත් ස්ස උපඩ්ඪරජ්ජං අදාසි. සින්ධවතපො කම්පි
අභිසිඤ්චිත්වාමඞ් ලඅස්සංඅකාසි. 

තසොරඤ්තඤොපිතයොඅතහොසිමනාතපො, සක්කාතරොපිස්සමහාඅතහොසි.
 ස්ස හි වසනට්ඨානං රඤ්තඤො අලඞ්ක පටියත්ත ො වාසඝර බ්තභො විය

අතහොසි, චතුජාති න්තධහි භූමිතලපනං අකංසු,  න්ධදාමමාලාදාමානි

ඔසාරයිංසු, උපරි සුවණ්ණ ාරකඛචි ං තචලවි ානං අතහොසි, සමන් ත ො

චිත්රසාණි පරික්ඛිත් ා අතහොසි, නිච්චං  න්ධත ලපදීපා ඣායිංසු, 

උච්චාරපස්සාවට්ඨාතනපිස්ස සුවණ්ණකටාහං ඨපයිංසු, නිච්චං
රාජාරහතභොජනතමව භුඤ්ජි.  ස්ස පනආ  කාලත ො පට්ඨාය රඤ්තඤො
සකලජම්බුදීතපරජ්ජංහත්ථ  තමවඅතහොසි.රාජා තබොධිසත් ස්සඔවාතද
ඨත්වාදානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වාසග් පරායතණොඅතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන බහූ තසො ාපන්නා සකදා ාමිතනො

අනා ාමිතනොඅරහන්ත ොචඅතහසුං. ‘‘ දාමහල්ලිකාඅයතමවමහල්ලිකා

අතහොසි, සින්ධතවො සාරිපුත්ත ො, රාජා ආනන්තදො, අස්සවාණිජ්තජො පන
අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

කුණ්ඩකකුච්ඡිසින්ධවජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 
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[255] 5. සුකජා කවණ්ණනා 

ොව යසො මත්තමඤ්ඤාසීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං
අතිබහුං භුඤ්ජිත්වා අජීරතණනකාලක ං භික්ඛුං ආරබ්භ කතථසි.  ස්මිං
කරඑවංකාලකත ධම්මසභායංභික්ඛූ ස්සඅගුණකථං සමුට්ඨාතපසුං –

‘‘ආවුතසො, අසුතකො නාම භික්ඛු අත් තනො කුච්ඡිප්පමාණං අජානිත්වා 
අතිබහුං භුඤ්ජිත්වා ජීරාතපතුං අසක්තකොන්ත ො කාලකත ො’’ති. සත්ථා

ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’ති වුත්ත ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව, පුබ්තබතපස
අතිතභොජනපච්චතයතනවමත ො’’තිවත්වාඅතී ං ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
හිමවන් පතදතස සුකතයොනියං නිබ්බත්තිත්වා අතනකානං සුකසහස්සානං
සමුද්දානු ත  හිමවන් පතදතස වසන් ානං රාජා අතහොසි.  ස්තසතකො

පුත්ත ො අතහොසි,  ස්මිං බලප්පත්ත  තබොධිසත්ත ො දුබ්බලචක්ඛුතකො

අතහොසි.සුකානංකරසීතඝොතවත ොතහොති, ත නත සං මහල්ලකකාතල
පඨමං චක්ඛුතමව දුබ්බලං තහොති. තබොධිසත් ස්ස පුත්ත ො මා ාපි තරො 
කුලාවතක ඨතපත්වා ත ොචරං ආහරිත්වා තපොතසසි. තසො එකදිවසං
ත ොචරභූමිං න්ත්වා පබ්බ මත්ථතකඨිත ොසමුද්දංඔතලොතකන්ත ොඑකං
දීපකංපස්සි. ස්මිංපන සුවණ්ණවණ්ණංමධුරඵලංඅම්බවනංඅත්ථි.තසො
පුනදිවතස ත ොචරතවලාය උප්පතිත්වා  ස්මිං අම්බවතන ඔ රිත්වා
අම්බරසං පිවිත්වා අම්බපක්කං ආදාය ආ න්ත්වා මා ාපිතූනං අදාසි.

තබොධිසත්ත ො  ං ඛාදන්ත ො රසං සඤ්ජානිත්වා ‘‘ ා , නනු ඉමං 

අසුකදීපතකඅම්බපක්ක’’න්තිවත්වා‘‘ආම,  ා ා’’තිවුත්ත ‘‘ ා , එ ං

දීපකං  ච්ඡන් ානාමසුකාදීඝමායුංපාතලන් ානාමනත්ථි, මාතඛොත්වං
පුන  ං දීපකං අ මාසී’’ති ආහ. තසො  ස්ස වචනං අග් තහත්වා
අ මාසිතයව. 

අතථකදිවසංබහුංඅම්බරසංපිවිත්වාමා ාපිතූනංඅත්ථාය අම්බපක්කං
ආදාය සමුද්දමත්ථතකනා ච්ඡන්ත ො අතිධා  ාය කලන් කාතයො

නිද්දායාභිභූත ො, තසො නිද්දායන්ත ොපි ආ ච්ඡත ව, තුණ්තඩන පනස්ස
 හි ං අම්බපක්කං පති. තසො අනුක්කතමන ආ මනවීථිං ජහිත්වා
ඔසීදන්ත ො උදකපිට්තඨතනව ආ ච්ඡන්ත ො උදතක පති. අථ නං එතකො
මච්තඡො  තහත්වා ඛාදි. තබොධිසත්ත ො  ස්මිං ආ මනතවලාය
අනා ච්ඡන්ත තයව ‘‘සමුද්තද පතිත්වා මත ො භවිස්සතී’’ති අඤ්ඤාසි.
අථස්සමා ාපි තරොපිආහාරංඅලභමානාසුස්සිත්වා මරිංසු. 

සත්ථා ඉමංඅතී ංආහරිත්වාඅභිසම්බුද්තධො හුත්වාඉමා ාථාඅතවොච– 

13. 

‘‘යාවතසොමත් මඤ්ඤාසි, තභොජනස්මිංවිහඞ් තමො; 
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 ාවඅද්ධානමාපාදි, මා රඤ්චඅතපොසයි. 

14. 

‘‘යත ොචතඛොබහු රං, තභොජනංඅජ්ඣවාහරි; 

 ත ො ත්තථවසංසීදි, අමත් ඤ්ඤූහිතසොඅහු. 

15. 

‘‘ ස්මාමත් ඤ්ඤු ාසාධු, තභොජනස්මිංඅගිද්ධ ා; 

අමත් ඤ්ඤූහිසීදන්ති, මත් ඤ්ඤූචනසීදතර’’ති. 

 ත්ථ ොවයසොතියාවතසොවිහඞ් තමොතභොජතන මත් මඤ්ඤාසි. තාව

අද් ානමාපාදීති  ත්ථකං කාලං ජීවි අද්ධානං ආපාදි, ආයුං වින්දි. 

මාතරඤ්ොති තදසනාසීසතම ං, මා ාපි තරොචඅතපොසයීතිඅත්තථො. ෙයතො

ෙ යෙොති යස්මිඤ්ච තඛො කාතල. යභොජනං අජ් වාහරීති අම්බරසං 

අජ්තඣොහරි. තයතොති ස්මිංකාතල. තත්යථව සංසීදීති ස්මිංසමුද්තදතයව

ඔසීදිනිමුජ්ජි, මච්ඡතභොජන ංආපජ්ජි. 

තස්මා මත්තඤ්ඤුතා සාධූති යස්මා තභොජතන අමත් ඤ්ඤූ සුතකො

සමුද්තද ඔසීදිත්වා මත ො,  ස්මා තභොජනස්මිං අගිද්ධි ාසඞ්ඛාත ො 

මත් ඤ්ඤුභාතවො සාධු, පමාණජානනං සුන්දරන්ති අත්තථො. අථ වා

‘‘පටිසඞ්ඛා තයොනිතසො ආහාරං ආහාතරති, තනව දවාය න මදාය…තප.…
ඵාසුවිහාතරොචා’’ති. 

‘‘අල්ලංසුක්ඛඤ්චභුඤ්ජන්ත ො, නබාළ්හංසුහිත ොසියා; 

ඌනුදතරොමි ාහාතරො, සත ොභික්ඛුපරිබ්බතජ. 

‘‘චත් ාතරො පඤ්චආතලොතප, අභුත්වාඋදකං පිතව; 

අලංඵාසුවිහාරාය, පහි ත් ස්සභික්ඛුතනො.(තථර ා. 982-983); 

‘‘මනුජස්ස සදාසතීමත ො, මත් ංජානත ොලද්ධතභොජතන; 

 නූ ස්සභවන්තිතවදනා, සණිකංජීරතිආයුංපාලය’’න්ති. (සං. 

නි.1.124) – 

එවංවණ්ණි ාමත් ඤ්ඤු ාපිසාධු. 

‘‘කන් ාතරපුත් මංසංව, අක්ඛස්සබ්භඤ්ජනංයථා; 

එවංආහරිආහරං, යාපනත්ථමමුච්ඡිත ො’’ති.(විසුද්ධි.1.19) – 

එවංවණ්ණි ාඅගිද්ධි ාපිසාධු.පාළියංපන‘‘අගිද්ධිමා’’ති ලිඛි ං,  ත ො

අයං අට්ඨකථාපාතඨොව සුන්දර තරො. අමත්තඤ්ඤූ හි ස සීදන්තීති තභොජතන
පමාණංඅජානන් ාහිරස ණ්හාවතසනපාපකම්මංකත්වාචතූසු අපාතයසු
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සීදන්ති. මත්තඤ්ඤූෙනසීදයරතිතයපනතභොජතන පමාණංජානන්ති, ත 
දිට්ඨධම්තමපිසම්පරාතයපිනසීදන්තීති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන බහූ තසො ාපන්නාපි සකදා ාමිතනොපි
අනා ාමිතනොපි අරහන්ත ොපි අතහසුං. ‘‘ දා සුකරාජපුත්ත ො තභොජතන

අමත් ඤ්ඤූභික්ඛුඅතහොසි, සුකරාජාපනඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

සුකජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[256] 6. ජරූදපානජා කවණ්ණනා 

ජරූදපානං ෙණමානාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
සාවත්ථිවාසිතනො වාණිතජ ආරබ්භ කතථසි. ත  කර සාවත්ථියං භණ්ඩං
 තහත්වා සකටානි පූතරත්වා තවොහාරත්ථාය  මනකාතල  ථා  ං
නිමන්ත ත්වා සරණානි  තහත්වා සීතලසු පතිට්ඨාය සත්ථාරං වන්දිත්වා

‘‘මයං, භන්ත , තවොහාරත්ථායදීඝමග් ං මිස්සාම, භණ්ඩංවිස්සජ්තජත්වා
සිද්ධිප්පත් ාතසොත්ථිනාපච්චා න්ත්වාපනතුම්තහ වන්දිස්සාමා’’තිවත්වා
මග් ං පටිපජ්ජිංසු. ත  කන් ාරමග්ත  පුරාණඋදපානං දිස්වා ‘‘ඉමස්මිං

උදපාතනපානීයංනත්ථි, මයඤ්ච පිපාසි ා, ඛණිස්සාමන’’න්ති ඛණන් ා
පටිපාටියා බහුං අයං…තප.… තවළුරියං ලභිංසු. ත  ත තනව සන්තුට්ඨා
හුත්වා ත සං ර නානං සකටානි පූතරත්වා තසොත්ථිනා සාවත්ථිං

පච්චා මිංසු. ත  ආභ ං ධනං පටිසාතමත්වා මයං ‘‘සිද්ධිප්පත් ා භත් ං
දස්සාමා’’ති  ථා  ං නිමන්ත ත්වා දානං දත්වා වන්දිත්වා එකමන් ං
නිසින්නා අත් තනො ධනස්ස ලද්ධාකාරං සත්ථු ආතරොතචසුං. සත්ථා 

‘‘තුම්තහතඛොඋපාසකාත නධතනනසන්තුට්ඨාහුත්වාපමාණඤ්ඤු ාය

ධනඤ්ච ජීවි ඤ්ච අලභිත්ථ, තපොරාණකා පන අසන්තුට්ඨා
අමත් ඤ්ඤුතනොපණ්ඩි ානංවචනංඅකත්වා ජීවික්ඛයංපත් ා’’තිවත්වා
ත හියාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
බාරාණසියංවාණිජකුතලනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්ත ොසත්ථවාහතජට්ඨතකො
අතහොසි. තසො බාරාණසියං භණ්ඩං  තහත්වා සකටානි පූතරත්වා බහූ
වාණිතජ ආදාය  තමව කන් ාරං පටිපන්තනො  තමව උදපානං අද්දස.
 ත්ථ ත  වාණිජා ‘‘පානීයං පිවිස්සාමා’’ති  ං උදපානං ඛණන් ා
පටිපාටියා බහූනි අයාදීනි ලභිංසු. ත  බහුම්පි ර නං ලභිත්වා ත න 

අසන්තුට්ඨා ‘‘අඤ්ඤම්පි එත්ථ ඉත ො සුන්දර රං භවිස්සතී’’ති
භිතයයොතසොමත් ාය ං ඛණිංසුතයව.අථතබොධිසත්ත ොත ආහ– ‘‘තභො

වාණිජා, තලොතභො නාතමස විනාසමූලං, අම්තහහි බහු ධනං ලද්ධං, 

එත් තකතනව සන්තුට්ඨා තහොථ, මා අතිඛණථා’’ති. ත  ත න

නිවාරියමානාපි ඛණිංසුතයව. තසො ච උදපාතනොනා පරිග් හිත ො, අථස්ස
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තහට්ඨාවසනකනා රාජාඅත් තනොවිමාතන භිජ්ජන්ත තලඩ්ඩූසූචපංසූසු
ච ප මාතනසු කුද්තධො ඨතපත්වා තබොධිසත් ං අවතසතස සබ්තබපි
නාසිකවාත න පහරිත්වා ජීවි ක්ඛයං පාතපත්වා නා භවනා නික්ඛම්ම
සකටානි තයොතජත්වා සබ්බර නානං පූතරත්වා තබොධිසත් ං සුඛයානතක 
නිසීදාතපත්වා නා මාණවතකහි සද්ධිං සකටානි තයොජාතපන්ත ො
තබොධිසත් ං බාරාණසිං තනත්වා ඝරං පතවතසත්වා  ං පටිසාතමත්වා
අත් තනො නා භවනතමව  ත ො. තබොධිසත්ත ො  ං ධනං විස්සජ්තජත්වා
සකලජම්බුදීපං උන්නඞ් ලං කත්වා දානං දත්වා සීලං සමාදියිත්වා 
උතපොසථකම්මංකත්වාජීවි පරිතයොසාතනසග් පුරංපූතරසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා අභිසම්බුද්තධො හුත්වා ඉමා  ාථා
අතවොච– 

16. 

‘‘ජරූදපානං ඛණමානා, වාණිජාඋදකත්ථිකා; 

අජ්ඣ මුංඅයසංතලොහං, තිපුසීසඤ්චවාණිජා; 

රජ ංජා රූපඤ්ච, මුත් ාතවළුරියාබහූ. 

17. 

‘‘ත චත නඅසන්තුට්ඨා, භිතයයොභිතයයොඅඛාණිසුං; 

ත  ත්ථාසීවිතසොතඝොතරො, ත ජස්සීත ජසාහනි. 

18. 

‘‘ ස්මා ඛතණනාතිඛතණ, අතිඛා ඤ්හිපාපකං; 

ඛාත නචධනංලද්ධං, අතිඛාත නනාසි ’’න්ති. 

 ත්ථ අෙසන්ති කාළතලොහං. ය ොහන්ති  ම්බතලොහං. මුත්තාති

මුත් ාතයො. යත ෙ යතන අසන්තුට්ඨාති ත  ච වාණිජා ත න ධතනන 

අසන්තුට්ඨා. යත තත්ථාති ත  වාණිජා  ස්මිං උදපාතන. යතජස්සීති

විසත තජන සමන්නා ත ො. යතජසා හනීති විසත තජන ඝාත සි. 

අතිොයතනනාසිතන්තිඅතිඛතණන  ඤ්චධනංජීවි ඤ්චනාසි ං. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

නා රාජා සාරිපුත්ත ො අතහොසි, සත්ථවාහතජට්ඨතකො පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

ජරූදපානජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[257] 7.  ාමණිචන්දජා කවණ්ණනා 

නාෙං  රානං කුසය ොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
පඤ්ඤාපසංසනංආරබ්භ කතථසි.ධම්මසභායඤ්හිභික්ඛූදසබලස්සපඤ්ඤං
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පසංසන් ා නිසීදිංසු – ‘‘ආවුතසො,  ථා ත ො මහාපඤ්තඤො පුථුපඤ්තඤො
හාසපඤ්තඤො ජවනපඤ්තඤො තික්ඛපඤ්තඤො නිබ්තබධිකපඤ්තඤො 
සතදවකං තලොකං පඤ්ඤාය අතික්කමතී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය

නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව, පුබ්තබපි  ථා ත ො
පඤ්ඤවාතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං ජනසන්තධො නාම රාජා රජ්ජං කාතරසි.
තබොධිසත්ත ො  ස්ස අග් මතහසියා කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්ති.  ස්ස මුඛං 

සුපරිමජ්ජි කඤ්චනාදාස ලං විය පරිසුද්ධං අතහොසි අතිතසොභග් ප්පත් ං, 
ත නස්ස නාමග් හණදිවතස ‘‘ආදාසමුඛමාතරො’’ති නාමං අකංසු.  ං 
සත් වස්සබ්භන් තරතයව පන පි ා  තයො තවතද ච සබ්බඤ්ච තලොතක
කත් බ්බාකත් බ්බං සික්ඛාතපත්වා ස්සසත් වස්සිකකාතලකාලමකාසි.
අමච්චා මහන්ත නසක්කාතරන රඤ්තඤො සරීරකච්චංකත්වා ම කදානං

දත්වාසත් තමදිවතසරාජඞ් තණසන්නිපතිත්වා ‘‘කුමාතරොඅතිදහතරො, න

සක්කා රජ්තජ අභිසිඤ්චිතුං, වීමංසිත්වානං අභිසිඤ්චිස්සාමා’’ති එකදිවසං
න රං අලඞ්කාරාතපත්වා විනිච්ඡයට්ඨානං සජ්තජත්වා පල්ලඞ්කං

පඤ්ඤතපත්වා කුමාරස්ස සන්තිකං  න්ත්වා ‘‘විනිච්ඡයට්ඨානං, තදව, 
 න්තුං වට්ටතී’’ති ආහංසු. කුමාතරො ‘‘සාධූ’’ති මහන්ත න පරිවාතරන
 න්ත්වාපල්ලඞ්තකනිසීදි. 

 ස්ස නිසින්නකාතල අමච්චා එකං ද්වීහි පාතදහි විචරණමක්කටං 

වත්ථුවිජ්ජාචරියතවසං ාහාතපත්වා විනිච්ඡයට්ඨානං තනත්වා ‘‘තදව, අයං
පුරිතසො පිතු මහාරාජස්ස කාතල වත්ථුවිජ්ජාචරිතයො පගුණවිජ්තජො

අන්ත ොභූමියං සත් ර නට්ඨාතන ගුණතදොසං පස්සති, එත තනව  හි ං

රාජකුලානං ත හට්ඨානං තහොති, ඉමං තදතවො සඞ් ණ්හිත්වා ඨානන් තර
ඨතපතූ’’තිආහංසු.කුමාතරො ං තහට්ඨා චඋපරිච ඔතලොතකත්වා ‘‘නායං

මනුස්තසො, මක්කතටො එතසො’’ති ඤත්වා ‘‘මක්කටා නාම ක ං ක ං 

විද්ධංතසතුංජානන්ති, අක ංපනකාතුංවාවිචාතරතුංවානජානන්තී’’ති
චින්ත ත්වා අමච්චානංපඨමං ාථමාහ– 

19. 

‘‘නායංඝරානංකුසතලො, තලොතලොඅයංවලීමුතඛො; 

ක ංක ංතඛොදූතසයය, එවංධම්මමිදංකුල’’න්ති. 

 ත්ථ නාෙං රානංකුසය ොතිඅයංසත්ත ොන ඝරානංකුසතලො, ඝරානි

විචාතරතුං වා කාතුං වා තඡතකො න තහොති. ය ොය ොති තලොලජාතිතකො. 

වලීමුයෙොති වලිතයො මුතඛ අස්සාති වලීමුතඛො. එවං  ම්මමිදංකු න්ති ඉදං
මක්කටකුලං නාමක ංක ංදූතස බ්බංවිනාතස බ්බන්තිඑවංසභාවන්ති. 
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අථාමච්චා ‘‘එවං භවිස්සති, තදවා’’ති  ං අපතනත්වා 
එකාහද්වීහච්චතයනපුන තමවඅලඞ්කරිත්වාවිනිච්ඡයට්ඨානංආතනත්වා

‘‘අයං, තදව, පිතුමහාරාජස්සකාතලවිනිච්ඡයාමච්තචො, විනිච්ඡයසුත් මස්ස

සුපවත්ති ං, ඉමං සඞ් ණ්හිත්වා විනිච්ඡයකම්මං කාතරතුං වට්ටතී’’ති
ආහංසු. කුමාතරො ංඔතලොතකත්වා‘‘චිත් වත ොමනුස්සස්සතලොමංනාම

එවරූපං න තහොති, අයං නිචිත් තකො වානතරො විනිච්ඡයකම්මං කාතුං න

සක්ඛිස්සතී’’තිඤත්වාදුතියං ාථමාහ – 

20. 

‘‘නයිදංචිත් වත ොතලොමං, නායංඅස්සාසිතකොමිත ො; 

සිට්ඨංතමජනසන්තධන, නායංකඤ්චිවිජානතී’’ති. 

 ත්ථ නයිදං චිත්තවයතො ය ොමන්ති යං ඉදං එ ස්ස සරීතර

ඵරුසතලොමං, ඉදං විචාරණපඤ්ඤාය සම්පයුත් චිත් වත ො න තහොති. 

පාකතිකචිත්ත න පන අචිත් තකො නාම තිරච්ඡාන ත ො නත්ථි. නාෙං 

අස්සාසියකොති අයං අවස්සතයො වා හුත්වා අනුසාසනිං වා දත්වා අඤ්ඤං

අස්සාතසතුං අසමත්ථ ායන අස්සාසිතකො. මිය ොති මක්කටංආහ. සිට්ඨං 

යම ජනසන්ය නාති මය්හං පි රා ජනසන්තධන එ ං සිට්ඨං කථි ං, 

‘‘මක්කතටොනාම කාරණාකාරණංනජානාතී’’තිඑවංඅනුසාසනීදින්නාති

දීතපති. නාෙං කිඤ්චි විජානතීති ස්මා අයං වානතරොනකඤ්චි ජානාතීති

නිට්ඨතමත්ථ  න් බ්බං.පාළියංපන ‘‘නායංකඤ්චිනදූසතය’’තිලිඛි ං, 
 ංඅට්ඨකථායං නත්ථි. 

අමච්චාඉමම්පි ාථංසුත්වා ‘‘එවංභවිස්සති, තදවා’’ති ං අපතනත්වා

පුනපි එකදිවසං  තමව අලඞ්කරිත්වා විනිච්ඡයට්ඨානං ආතනත්වා ‘‘අයං, 

තදව, පුරිතසො පිතු මහාරාජස්ස කාතල මා ාපිතුඋපට්ඨානකාරතකො, 

කුතලතජට්ඨාපචායිකකම්මකාරතකො, ඉමංසඞ් ණ්හිතුං වට්ටතී’’තිආහංසු.

කුමාතරො  ං ඔතලොතකත්වා ‘‘මක්කටා නාම චලචිත් ා, එවරූපං කම්මං
කාතුංනසමත්ථා’’තිචින්ත ත්වා තියං ාථමාහ– 

21. 

‘‘නමා රංපි රංවා, භා රංභගිනිංසකං; 

භතරයය ාදිතසොතපොතසො, සිට්ඨංදසරතථනතම’’ති. 

 ත්ථ භාතරංභගිනිංසකන්තිඅත් තනො භා රංවාභගිනිංවා.පාළියං

පන ‘‘සඛ’’න්ති ලිඛි ං,  ං පන අට්ඨකථායං ‘‘සකන්ති වුත්ත 

සකභාතිකභගිනිතයො ලබ්භන්ති, සඛන්ති වුත්ත  සහායතකො ලබ්භතී’’ති 

විචාරි තමව. භයරෙයාති තපොතසයය. තාදියසො යපොයසොති යාදිතසො එස

දිස්සති,  ාදිතසො මක්කටජාතිතකො සත්ත ො න භතරයය. සිට්ඨං දසරයථන

යමති එවං තම පි රා අනුසිට්ඨං. පි ා හිස්ස ජනං චතූහි සඞ් හවත්ථූහි



ඛුද්දකනිකායෙ ජාතක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 
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පටුන 

සන්දහනත ො ‘‘ජනසන්තධො’’ති වුච්චති, දසහිරතථහිකත් බ්බාකත් බ්බං
අත් තනො එතකතනව රතථන කරණත ො ‘‘දසරතථො’’ති.  ස්ස සන්තිකා
එවරූපස්සඔවාදස්සසු ත් ාඑවමාහ. 

අමච්චා ‘‘එවං භවිස්සති, තදවා’’ති මක්කටං අපතනත්වා ‘‘පණ්ඩිත ො 

කුමාතරො, සක්ඛිස්සති රජ්ජං කාතරතු’’න්ති තබොධිසත් ං රජ්තජ 
අභිසිඤ්චිත්වා ‘‘ආදාසමුඛරඤ්තඤො ආණා’’ති න තර තභරිං චරාතපසුං. 

 ත ොපට්ඨායතබොධිසත්ත ොධම්තමනරජ්ජංකාතරසි, පණ්ඩි භාතවොපිස්ස
සකලජම්බුදීපං පත්ථරිත්වා ත ො. 

පණ්ඩි භාවදීපනත්ථංපනස්සඉමානිචුද්දසවත්ථූනිආභ ානි– 

‘‘ත ොතණො පුත්ත ොහතයොතචව, නළකාතරො ාමතභොජතකො; 

 ණිකා රුණීසප්තපො, මිත ොතිත්තිරතදව ා; 

නාත ො පස්සිතනොතචව, අතථොබ්රාහ්මණමාණතවො’’ති. 

 ත්රායංඅනුපුබ්බීකථා–තබොධිසත් ස්මිඤ්හිරජ්තජ අභිසිඤ්චිත එතකො
ජනසන්ධරඤ්තඤො පාදමූලිතකො නාතමන  ාමණිචන්තදො නාම එවං

චින්ත සි – ‘‘ඉදං රජ්ජං නාම සමානවතයහි සද්ධිං තසොභති, අහඤ්ච

මහල්ලතකො, දහරංකුමාරං උපට්ඨාතුංනසක්ඛිස්සාමි, ජනපතදකසිකම්මං

කත්වා ජීවිස්සාමී’’ති, තසො න රත ො තිතයොජනමත් ං  න්ත්වා එකස්මිං

 ාමතක වාසං කප්තපසි. කසිකම්මත්ථාය පනස්ස ත ොණාපි නත්ථි, තසො
තදතවවුට්තඨඑකංසහායකංද්තවත ොතණයාචිත්වාසබ්බදිවසං කසිත්වා
තිණං ඛාදාතපත්වා ත ොතණ සාමිකස්ස නියයාතදතුං ත හං අ මාසි. තසො
 ස්මිං ඛතණ භරියාය සද්ධිං ත හමජ්තඣ නිසීදිත්වා භත් ං භුඤ්ජති.

ත ොණාපිපරිචතයනත හං පවිසිංසු, ත සුපවිසන්ත සුසාමිතකොථාලකං

උක්ඛිපි, භරියා ථාලකං අපතනසි.  ාමණිචන්තදො ‘‘භත්ත න මං
නිමන්ත යු’’න්ති ඔතලොතකන්ත ො ත ොතණ අනියයාතදත්වාව  ත ො.
තචොරා රත්තිං වජං භින්දිත්වා ත තයව ත ොතණ හරිංසු. ත ොණසාමිතකො
පාත ොව වජං පවිට්තඨො ත  ත ොතණ අදිස්වා තචොතරහි හටභාවං
ජානන්ත ොපි ‘‘ ාමණිචන්දස්ස ගීවං කරිස්සාමී’’ති  ං උපසඞ්කමිත්වා 

‘‘තභොත ොතණ, තමතදහී’’තිආහ. ‘‘නනුත ොණාත හංපවිට්ඨා’’ති.‘‘කං

පන ත  මය්හං නියයාදි ා’’ති? ‘‘න නියයාදි ා’’ති. ‘‘ත න හි අයං ත 

රාජදූත ො, එහී’’ති ආහ. ත සු හි ජනපතදසු යංකඤ්චි සක්ඛරං වා

කපාලඛණ්ඩංවාඋක්ඛිපිත්වා‘‘අයංත රාජදූත ො, එහී’’තිවුත්ත තයොන

 ච්ඡති,  ස්ස රාජාණං කතරොති,  ස්මා තසො ‘‘රාජදූත ො’’ති සුත්වාව
නික්ඛමි. 

තසො ත න සද්ධිං රාජකුලං  ච්ඡන්ත ො එකං සහායකස්ස වසන ාමං

පත්වා ‘‘තභො, අතිඡාත ොම්හි, යාව  ාමං පවිසිත්වා ආහාරකච්චං කත්වා
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ආ ච්ඡාමි,  ාව ඉතධව තහොහී’’ති වත්වා සහායත හං පාවිසි. සහාතයො

පනස්ස ත තහ නත්ථි, සහායිකා දිස්වා ‘‘සාමි, පක්කාහාතරො නත්ථි, 

මුහුත් ං අධිවාතසහි, ඉදාතනව පචිත්වා දස්සාමී’’ති නිස්තසණියා තවත න

 ණ්ඩුලතකොට්ඨකං අභිරුහන්තී භූමියං පති,  ඞ්ඛණඤ්තඤව  ස්සා 
සත් මාසිතකො බ්තභොපතිත ො. ස්මිංඛතණ ස්සාසාමිතකොආ න්ත්වා

 ං දිස්වා ‘‘ත්වංතමභරියංපහරිත්වා බ්භංපාත සි, අයංත රාජදූත ො, 
එහී’’ති ං තහත්වා නික්ඛමි. ත ොපට්ඨායද්තවජනා ාමණිංමජ්තඣ
කත්වා ච්ඡන්ති. 

අතථකස්මිං  ාමද්වාතර එතකො අස්සත ොපතකො අස්සංනිවත්ත තුංන 

සක්තකොති, අස්තසොපි ත සං සන්තිතකන  ච්ඡති. අස්සත ොපතකො 

 ාමණිචන්දං දිස්වා ‘‘මාතුල  ාමණිචන්ද, එ ං  ාව අස්සං තකනචිතදව

පහරිත්වා නිවත්ත හී’’තිආහ.තසොඑකංපාසාණං තහත්වාඛිපි, පාසාතණො
අස්සස්ස පාතද පහරිත්වා එරණ්ඩදණ්ඩකං විය භින්දි. අථ නං

අස්සත ොපතකො‘‘ යාතමඅස්සස්සපාතදොභින්තනො, අයං ත රාජදූත ො’’ති
වත්වා ණ්හි. 

තසො තීහි ජතනහි නීයමාතනො චින්ත සි – ‘‘ඉතම මං රඤ්තඤො 

දස්තසස්සන්ති, අහං ත ොණමූලම්පි දාතුං න සක්තකොමි, පත ව 

 බ්භපා නදණ්ඩං, අස්සමූලංපනකුත ොලභිස්සාමි, ම ංතමතසතයයො’’ති.
තසො  ච්ඡන්ත ො අන් රාමග්ත  අටවියං මග් සමීතපතයව එකං එකත ො

පපා ං පබ්බ ං අද්දස,  ස්ස ඡායාය ද්තව පි ාපුත් ා නළකාරා එකත ො

කලඤ්ජං චිනන්ති.  ාමණිචන්තදො ‘‘තභො, සරීරකච්චං කාතුකාතමොම්හි, 

තථොකං ඉතධව තහොථ, යාව ආ ච්ඡාමී’’ති වත්වා පබ්බ ං අභිරුහිත්වා 

පපා පස්තස ප මාතනො පිතුනළකාරස්ස පිට්ඨියං පති, නළකාතරො
එකප්පහාතරතනව ජීවි ක්ඛයං පාපුණි.  ාමණි උට්ඨාය අට්ඨාසි.

නළකාරපුත්ත ො ‘‘ත්වං තම පිතුඝා කතචොතරො, අයං ත  රාජදූත ො’’ති

වත්වා ංහත්තථ තහත්වාගුම්බත ොනික්ඛමි, ‘‘කංඑ ’’න්තිචවුත්ත 
‘‘පිතුඝා කතචොතරොතම’’තිආහ. ත ොපට්ඨාය ාමණිංමජ්තඣ කත්වා
චත් ාතරොජනාපරිවාතරත්වානයිංසු. 

අථාපරස්මිං  ාමද්වාතර එතකො  ාමතභොජතකො  ාමණිචන්දං දිස්වා 

‘‘මාතුල  ාමණිචන්ද, කහං  ච්ඡසී’’ති වත්වා ‘‘රාජානං පස්සිතු’’න්ති

වුත්ත  ‘‘අද්ධා ත්වං රාජානං පස්සිස්සසි, අහං රඤ්තඤො සාසනං

දාතුකාතමො, හරිස්සසී’’ති ආහ. ‘‘ආම, හරිස්සාමී’’ති. ‘‘අහං පකතියා

අභිරූතපොධනවායසසම්පන්තනොඅතරොත ො, ඉදානි පනම්හිදුග් ත ොතචව

පණ්ඩුතරොගීච,  ත්ථකංකාරණන්තිරාජානංපුච්ඡ, රාජාකර පණ්ඩිත ො, 

තසො ත  කතථස්සති,  ස්ස සාසනං පුන මය්හං කතථයයාසී’’ති. තසො
‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි. 
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අථනංපුරත ොඅඤ්ඤ රස්මිං ාමද්වාතරඑකා ණිකාදිස්වා‘‘මාතුල 

 ාමණිචන්ද, කහං ච්ඡසී’’තිවත්වා‘‘රාජානංපස්සිතු’’න්තිවුත්ත ‘‘රාජා

කර පණ්ඩිත ො, මමසාසනංහරා’’ති වත්වාඑවමාහ – ‘‘පුබ්තබඅහංබහුං 

භතිං ලභාමි, ඉදානි පන  ම්බුලමත් ම්පි න ලභාමි, තකොචි තම සන්තිකං

ආ ත ො නාම නත්ථි,  ත්ථ කං කාරණන්ති රාජානං පුච්ඡිත්වා
පච්චා න්ත්වාමය්හං කතථයයාසී’’ති. 

අථ නං පුරත ො අඤ්ඤ රස්මිං  ාමද්වාතර එකා  රුණිත්  දිස්වා 

 තථව පුච්ඡිත්වා ‘‘අහං තනව සාමිකස්ස ත තහ වසිතුං සක්තකොමි, න

කුලත තහ,  ත්ථකංකාරණන්තිරාජානංපුච්ඡිත්වාපච්චා න්ත්වාමය්හං 
කතථයයාසී’’තිආහ. 

අථනං ත ොපරභාත මහාමග් සමීතපඑකස්මිංවම්මිතකවසන්ත ො 

සප්තපො දිස්වා ‘‘ ාමණිචන්ද, කහං යාසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘රාජානං

පස්සිතු’’න්ති වුත්ත  ‘‘රාජා කර පණ්ඩිත ො, සාසනං තම හරා’’ති වත්වා
‘‘අහං ත ොචරත්ථාය  මනකාතල ඡා ජ්ඣත්ත ො මිලා සරීතරො
වම්මිකත ො නික්ඛමන්ත ො සරීතරන බිලං පූතරත්වා සරීරං කඩ්තඪන්ත ො

කච්තඡන නික්ඛමාමි, ත ොචරං චරිත්වා ආ ත ො පන සුහිත ො ථූලසරීතරො

හුත්වා පවිසන්ත ො බිලපස්සානි අඵුසන්ත ො සහසාව පවිසාමි,  ත්ථ කං
කාරණන්තිරාජානං පුච්ඡිත්වාමය්හංකතථය්යාසී’’තිආහ. 

අථ නංපුරත ොඑතකොමිත ොදිස්වා තථව පුච්ඡිත්වා‘‘අහංඅඤ්ඤත්ථ

තිණංඛාදිතුංනසක්තකොමි, එකස්මිංතයවරුක්ඛමූතල සක්තකොමි,  ත්ථකං
කාරණන්තිරාජානංපුච්තඡයයාසී’’තිආහ. 

අථනං ත ොපරභාත එතකොතිත්තිතරොදිස්වා තථවපුච්ඡිත්වා‘‘අහං 
එකස්මිංතයවවම්මිකපාතදනිසීදිත්වාවස්සන්ත ොමනාපංකරිත්වාවස්සිතුං 

සක්තකොමි, තසසට්ඨාතනසුනිසින්තනොනසක්තකොමි,  ත්ථකංකාරණන්ති
රාජානං පුච්තඡයයාසී’’තිආහ. 

අථ නං පුරත ො එකා රුක්ඛතදව ා දිස්වා ‘‘චන්ද, කහං යාසී’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘රඤ්තඤො සන්තික’’න්ති වුත්ත  ‘‘රාජා කර පණ්ඩිත ො, අහං

පුබ්තබ සක්කාරප්පත්ත ො අතහොසිං, ඉදානි පන පල්ලවමුට්ඨිමත් ම්පි න

ලභාමි,  ත්ථකංකාරණන්තිරාජානංපුච්තඡයයාසී’’තිආහ. 

 ත ොඅපරභාත එතකොනා රාජා ං දිස්වා තථවපුච්ඡිත්වා ‘‘රාජා 

කරපණ්ඩිත ො, පුබ්තබඉමස්මිංසතරඋදකංපසන්නංමණිවණ්ණං, ඉදානි

ආවිලං පණ්ණකතසවාලපරිතයොනද්ධං,  ත්ථ කං කාරණන්ති රාජානං
පුච්තඡයයාසී’’තිආහ. 
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අථනං පුරත ොන රස්සආසන්නට්ඨාතන එකස්මිංආරාතම වසන් ා

 ාපසා දිස්වා  තථව පුච්ඡිත්වා ‘‘රාජා කර පණ්ඩිත ො, පුබ්තබ ඉමස්මිං

ආරාතමඵලාඵලානි මධුරානිඅතහසුං, ඉදානිනිතරොජානිකසටානිජා ානි, 
 ත්ථකංකාරණන්තිරාජානං පුච්තඡයයාසී’’තිආහංසු. 

 ත ො නං පුරත ො  න්ත්වා න රද්වාරසමීතප එකස්සං සාලායං

බ්රාහ්මණමාණවකාදිස්වා ‘‘කහං, තභොචන්ද,  ච්ඡසී’’තිවත්වා ‘‘රඤ්තඤො

සන්තික’’න්ති වුත්ත  ‘‘ත න හි තනො සාසනං  තහත්වා  ච්ඡ, 

අම්හාකඤ්හි පුබ්තබ  හි  හි ට්ඨානං පාකටං අතහොසි, ඉදානි පන

ඡිද්දඝතටඋදකංවියනසණ්ඨාතින පඤ්ඤායති, අන්ධකාතරොවියතහොති, 
 ත්ථකංකාරණන්තිරාජානංපුච්තඡයයාසී’’ති ආහංසු. 

 ාමණිචන්තදො ඉමානි දස සාසනානි  තහත්වා රඤ්තඤො සන්තිකං
අ මාසි. රාජා විනිච්ඡයට්ඨාතන නිසින්තනො අතහොසි. ත ොණසාමිතකො
 ාමණිචන්දං  තහත්වා රාජානං උපසඞ්කමි. රාජා  ාමණිචන්දං දිස්වා

සඤ්ජානිත්වා ‘‘අයං අම්හාකංපිතුඋපට්ඨාතකො, අම්තහඋක්ඛිපිත්වාපරිහරි, 

කහංනු තඛො එත් කංකාලං වසී’’ති චින්ත ත්වා ‘‘අම්තභො  ාමණිචන්ද, 

කහං එත් කං කාලං වසසි, චිරකාලත ො පට්ඨාය න පඤ්ඤායසි, 

තකනත්තථන ආ ත ොසී’’ති ආහ. ‘‘ආම, තදව, අම්හාකං තදවස්ස

සග්   කාලත ො පට්ඨාය ජනපදං  න්ත්වා කසිකම්මං කත්වා ජීවාමි, 

 ත ොමං අයං පුරිතසොත ොණඅඩ්ඩකාරණා රාජදූ ං දස්තසත්වාතුම්හාකං

සන්තිකං ආකඩ්ඪී’’ති. ‘‘අනාකඩ්ඪියමාතනො නා ච්තඡයයාසි’’, 

‘‘ආකඩ්ඪි භාතවොතයව තසොභතනො, ඉදානි  ං දට්ඨං ලභාමි, කහං තසො

පුරිතසො’’ති? ‘‘අයං, තදවා’’ති. ‘‘සච්චංකර, තභො, අම්හාකං චන්දස්ස දූ ං

දස්තසසී’’ති? ‘‘සච්චං, තදවා’’ති. ‘‘කංකාරණා’’ති? ‘‘අයං තමතදව ද්තව

ත ොතණ නතදතී’’ති. ‘‘සච්චංකර, චන්දා’’ති. ‘‘ත න හි, තදව, මය්හම්පි
වචනංසුණාථා’’ති සබ්බංපවත්තිංකතථසි. ංසුත්වාරාජාත ොණසාමිකං

පුච්ඡි–‘‘කං, තභො,  වත හං පවිසන්ත ත ොතණඅද්දසා’’ති.‘‘නාද්දසං, 

තදවා’’ති. ‘‘කං, තභො, මං ‘ආදාසමුඛරාජා නාමා’ති කතථන් ානං න

සු පුබ්බං යා, විස්සත්තථොකතථහී’’ති? ‘‘අද්දසං, තදවා’’ති. ‘‘තභොචන්ද, 

ත ොණානංඅනියයාදි ත් ාත ොණා වගීවා, අයංපනපුරිතසොදිස්වාව‘න 

පස්සාමී’ති සම්පජානමුසාවාදං භණි,  ස්මාත්වඤ්තඤවකම්මිතකො හුත්වා
ඉමස්ස ච පුරිසස්ස පජාපතියාය චස්ස අක්ඛීනි උප්පාතටත්වා සයං
ත ොණමූලංචතුවීසතිකහාපතණ තදහී’’ති.එවංවුත්ත ත ොණසාමිකංබහි
කරිංසු.තසො‘‘අක්ඛීසුඋප්පාටිත සු චතුවීසතිකහාපතණහිකංකරිස්සාමී’’ති

 ාමණිචන්දස්සපාතදසුපතිත්වා‘‘සාමිචන්ද, ත ොණමූලකහාපණාතුය්තහව

තහොන්තු, ඉතමච ණ්හාහී’’තිඅඤ්තඤපිකහාපතණදත්වා පලායි. 

 ත ො දුතිතයො ආහ – ‘‘අයං, තදව, මම පජාපතිං පහරිත්වා  බ්භං

පාත සී’’ති. ‘‘සච්චං චන්දා’’ති? ‘‘සුතණොහි මහාරාජා’’ති චන්තදො සබ්බං
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විත්ථාතරත්වා කතථසි. අථ නං රාජා ‘‘කං පන ත්වං එ ස්ස පජාපතිං 

පහරිත්වා  බ්භං පාත සී’’ති පුච්ඡි. ‘‘න පාත මි, තදවා’’ති. ‘‘අම්තභො

සක්ඛිස්සසි ත්වං ඉමිනා  බ්භස්ස පාති භාවං සාතධතු’’න්ති? ‘‘න 

සක්තකොමි, තදවා’’ති. ‘‘ඉදානිකංකතරොසී’’ති? ‘‘තදව, පුත් ං තමලද්ධුං 

වට්ටතී’’ති. ‘‘ත න හි, අම්තභො චන්ද, ත්වං එ ස්ස පජාපතිං  ව ත තහ

කරිත්වා යදා පුත් විජා ා තහොති,  දා නං තනත්වා එ ස්තසව තදහී’’ති.

තසොපි  ාමණිචන්දස්ස පාතදසු පතිත්වා ‘‘මා තම, සාමි, ත හං, භින්දී’’ති
කහාපතණදත්වා පලායි. 

අථ තිතයොආ න්ත්වා ‘‘ඉමිනාතම, තදව, පහරිත්වාඅස්සස්සපාතදො 

භින්තනො’’තිආහ.‘‘සච්චංචන්දා’’ති.‘‘සුතණොහි, මහාරාජා’’තිචන්තදො ං
පවත්තිං විත්ථාතරනකතථසි. ංසුත්වාරාජාඅස්සත ොපකංආහ–‘‘සච්චං

කර ත්වං ‘අස්සං පහරිත්වා නිවත්ත හී’ති කතථසී’’ති. ‘‘න කතථමි, 

තදවා’’ති. තසො පුනවාතර පුච්ඡිත ො ‘‘ආම, කතථමී’’ති ආහ. රාජා චන්දං

ආමන්ත ත්වා ‘‘අම්තභො චන්ද, අයං කතථත්වාව ‘න කතථමී’ති මුසාවාදං

වදති, ත්වංඑ ස්සජිව්හංඡින්දිත්වාඅස්සමූලංඅම්හාකං සන්තිකා තහත්වා
සහස්සංතදහී’’තිආහ.අස්සත ොපතකොඅපතරපිකහාපතණදත්වා පලායි. 

 ත ො නළකාරපුත්ත ො ‘‘අයං තම, තදව, පිතුඝා කතචොතරො’’ති ආහ.

‘‘සච්චං කර, චන්දා’’ති. ‘‘සුතණොහි, තදවා’’ති චන්තදො  ම්පි කාරණං
විත්ථාතරත්වා කතථසි. අථ රාජා නළකාරං ආමන්ත ත්වා ‘‘ඉදානි කං

කතරොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘තදව තම පි රං ලද්ධුං වට්ටතී’’ති. ‘‘අම්තභො චන්ද, 

ඉමස්සකරපි රං ලද්ධුංවට්ටති, ම කංපනනසක්කාපුනආතනතුං, ත්වං
ඉමස්ස මා රං ආතනත්වා  ව ත තහ කත්වා එ ස්ස පි ා තහොහී’’ති.

නළකාරපුත්ත ො ‘‘මා තම, සාමි, ම ස්ස පිතු ත හං භින්දී’’ති
 ාමණිචන්දස්සකහාපතණදත්වාපලායි. 

 ාමණිචන්තදොඅඩ්තඩජයංපත්වාතුට්ඨචිත්ත ොරාජානංආහ– ‘‘අත්ථි, 

තදව, තුම්හාකං තකහිචි සාසනං පහි ං,  ං තවො කතථමී’’ති. ‘‘කතථහි, 

චන්දා’’ති. චන්තදො බ්රාහ්මණමාණවකානං සාසනං ආදිං කත්වා
පටිතලොමක්කතමනඑතකකංකථං කතථසි.රාජාපටිපාටියාවිස්සජ්තජසි. 

කථං? පඨමං ාවසාසනංසුත්වා‘‘පුබ්තබත සංවසනට්ඨාතනතවලං 

ජානිත්වාවස්සනකුක්කුතටොඅතහොසි, ත සංත නසද්තදනඋට්ඨායමන්ත 

 තහත්වා සජ්ඣායං කතරොන් ානඤ්තඤව අරුතණො උග් ච්ඡති, ත න
ත සං හි  හි ංනනස්සති. ඉදානි පනතනසංවසනට්ඨාතනඅතවලාය

වස්සනකකුක්කුතටො අත්ථි, තසො අතිරත්තිං වා වස්සති අතිපභාත  වා, 
අතිරත්තිං වස්සන් ස්ස  ස්ස සද්තදන උට්ඨාය මන්ත   තහත්වා 

නිද්දාභිභූ ා සජ්ඣායං අකත්වාව පුන සයන්ති, අතිපභාත  වස්සන් ස්ස
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සද්තදන උට්ඨාය සජ්ඣායිතුං න ලභන්ති, ත න ත සං  හි  හි ං න
පඤ්ඤායතී’’තිආහ. 

දුතියං සුත්වා ‘‘ත  පුබ්තබ සමණධම්මං කතරොන් ා කසිණපරිකම්තම 

යුත් පයුත් ා අතහසුං. ඉදානි පන සමණධම්මං විස්සජ්තජත්වා
අකත් බ්තබසු යුත් පයුත් ා ආරාතම උප්පන්නානි ඵලාඵලානි

උපට්ඨාකානංදත්වාපිණ්ඩපටිපිණ්ඩතකන මිච්ඡාජීතවනජීවිකංකප්තපන්ති, 
ත නතනසංඵලාඵලානිනමධුරානි ජා ානි.සතචපනත පුබ්තබවියපුන

සමණධම්තම යුත් පයුත් ා භවිස්සන්ති, පුන ත සං ඵලාඵලානි මධුරානි

භවිස්සන්ති. ත   ාපසා රාජකුලානං පණ්ඩි භාවං න ජානන්ති, 
සමණධම්මංත සංකාතුංවතදහී’’තිආහ. 

 තියං සුත්වා ‘‘ත  නා රාජාතනො අඤ්ඤමඤ්ඤං කලහං කතරොන්ති, 

ත න ං උදකංආවිලංජා ං.සතචත පුබ්තබවියසමග් ාභවිස්සන්ති, 
පුනපසන්නං භවිස්සතී’’තිආහ. 

චතුත්ථංසුත්වා‘‘සාරුක්ඛතදව ාපුබ්තබඅටවියංපටිපන්තන මනුස්තස

රක්ඛති,  ස්මා නානප්පකාරං බලිකම්මං ලභති. ඉදානි පන ආරක්ඛං න

කතරොති,  ස්මාබලිකම්මංනලභති.සතචපුබ්තබවියආරක්ඛංකරිස්සති, 

පුන ලාභග් ප්පත් ා භවිස්සති. සා රාජූනං අත්ථිභාවං න ජානාති,  ස්මා
අටවිආරුළ්හමනුස්සානංආරක්ඛං කාතුංවතදහී’’තිආහ. 

පඤ්චමංසුත්වා‘‘යස්මිංවම්මිකපාතදනිසීදිත්වාතසොතිත්තිතරො මනාපං

වස්සති,  ස්ස තහට්ඨා මහන්තී නිධිකුම්භි අත්ථි,  ං උද්ධරිත්වා ත්වං 
 ණ්හාහී’’තිආහ. 

ඡට්ඨං සුත්වා ‘‘යස්ස රුක්ඛස්ස මූතල තසො මිත ො තිණානි ඛාදිතුං 

සක්තකොති,  ස්ස රුක්ඛස්ස උපරි මහන් ං භමරමධු අත්ථි, තසො

මධුමක්ඛිත සුතිතණසු පලුද්තධොඅඤ්ඤානිඛාදිතුංනසක්තකොති, ත්වං ං

මධුපටලංහරිත්වාඅග් මධුං අම්හාකංපහිණ, තසසංඅත් නාපරිභුඤ්ජා’’ති
ආහ. 

සත් මං සුත්වා ‘‘යස්මිං වම්මිතක තසො සප්තපො වසති,  ස්ස තහට්ඨා

මහන්තීනිධිකුම්භිඅත්ථි, තසො ංරක්ඛමාතනොවසන්ත ොනික්ඛමනකාතල

ධනතලොතභන සරීරං සිථිලං කත්වා ලග් න්ත ො නික්ඛමති, ත ොචරං
 තහත්වා ධනසිතනතහන අලග් න්ත ො තවත න සහසා පවිසති.  ං
නිධිකුම්භිං උද්ධරිත්වාත්වං ණ්හාහී’’තිආහ. 

අට්ඨමං සුත්වා ‘‘ ස්සා  රුණිත්ථියා සාමිකස්ස ච මා ාපිතූනඤ්ච
වසන ාමානං අන් තර එකස්මිං  ාමතක ජාතරො අත්ථි. සා  ං සරිත්වා

 ස්මිං සිතනතහන සාමිකස්ස ත තහ වසිතුං අසක්තකොන්තී ‘මා ාපි තරො
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පස්සිස්සාමී’තිජාරස්සත තහකතිපාහංවසිත්වාමා ාපිතූනංත හං  ච්ඡති, 
 ත්ථකතිපාහංවසිත්වාපුනජාරංසරිත්වා‘සාමිකස්සත හං මිස්සාමී’ති 

පුන ජාරස්තසව ත හං  ච්ඡති.  ස්සා ඉත්ථියා රාජූනං අත්ථිභාවං

ආචික්ඛිත්වා ‘සාමිකස්තසවකරත තහවසතු.සතච ංරාජා ණ්හාතපති, 

ජීවි ංත නත්ථි, අප්පමාදං කාතුංවට්ටතී’ති ස්සාකතථහී’’තිආහ. 

නවමංසුත්වා‘‘සා ණිකාපුබ්තබඑකස්සහත්ථත ොභතිං තහත්වා  ං

අජීරාතපත්වා අඤ්ඤස්ස හත්ථත ො න  ණ්හාති, ත නස්සා පුබ්තබ බහුං
උප්පජ්ජි. ඉදානිපනඅත් තනොධම්ම ංවිස්සජ්තජත්වාඑකස්සහත්ථත ො

 හි ං අජීරාතපත්වාව අඤ්ඤස්ස හත්ථත ො  ණ්හාති, පුරිමස්ස ඔකාසං

අකත්වා පච්ඡිමස්ස කතරොති, ත නස්සා භති න උප්පජ්ජති, න තකචි නං

උපසඞ්කමන්ති. සතච අත් තනො ධම්තම ඨස්සති, පුබ්බසදිසාව භවිස්සති.
අත් තනොධම්තමඨාතුමස්සාකතථහී’’තිආහ. 

දසමං සුත්වා ‘‘තසො  ාමතභොජතකො පුබ්තබ ධම්තමන සතමන අඩ්ඩං 

විනිච්ඡිනි, ත නමනුස්සානංපිතයොඅතහොසිමනාතපො, සම්පියායමානාචස්ස

මනුස්සා බහුපණ්ණාකාරංආහරිංසු, ත නඅභිරූතපොධනවායසසම්පන්තනො

අතහොසි.ඉදානිපන ලඤ්ජවිත් තකොහුත්වාඅධම්තමනඅඩ්ඩංවිනිච්ඡිනති, 
ත න දුග් ත ො කපතණො හුත්වා පණ්ඩුතරොත න අභිභූත ො. සතච පුබ්තබ

විය ධම්තමන අඩ්ඩං විනිච්ඡිනිස්සති, පුන පුබ්බසදිතසො භවිස්සති. තසො

රඤ්තඤො අත්ථිභාවං න ජානාති, ධම්තමන අඩ්ඩං විනිච්ඡිනිතුමස්ස
කතථහී’’තිආහ. 

ඉති තසො  ාමණිචන්තදො ඉමානි එත් කානි සාසනානි රඤ්තඤො

ආතරොතචසි, රාජා අත් තනො පඤ්ඤාය සබ්බානිපි ානි සබ්බඤ්ඤුබුද්තධො 
විය බයාකරිත්වා  ාමණිචන්දස්ස බහුං ධනං දත්වා  ස්ස වසන ාමං
බ්රහ්මතදයයං කත්වා ස්තසවදත්වාඋතයයොතජසි.තසොන රානික්ඛමිත්වා
තබොධිසත්ත න දින්නසාසනං බ්රාහ්මණමාණවකානඤ්ච  ාපසානඤ්ච
නා රාජස්සචරුක්ඛතදව ායච ආතරොතචත්වාතිත්තිරස්සවසනට්ඨානත ො
නිධිං තහත්වාමි ස්සතිණඛාදනට්ඨාතන රුක්ඛත ොභමරමධුං තහත්වා
රඤ්තඤොමධුංතපතසත්වාසප්පස්සවසනට්ඨාතනවම්මිකං ඛණිත්වානිධිං
 තහත්වා  රුණිත්ථියා ච  ණිකාය ච  ාමතභොජකස්ස ච රඤ්තඤො 
කථි නියාතමතනව සාසනංආතරොතචත්වා මහන්ත න යතසන අත් තනො
 ාමකං  න්ත්වා යාව ායුකං ඨත්වා යථාකම්මං  ත ො. ආදාසමුඛරාජාපි
දානාදීනිපුඤ්ඤානි කත්වාජීවි පරිතයොසාතනසග් පුරංපූතරන්ත ො ත ො. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛතව,  ථා ත ො ඉදාතනව මහාපඤ්තඤො, පුබ්තබපි 
මහාපඤ්තඤොතයවා’’ති වත්වා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි

පකාතසත්වා ජා කං සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන බහූ
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තසො ාපන්නසකදා ාමිඅනා ාමිඅරහන්ත ො අතහසුං. ‘‘ දා  ාමණිචන්තදො

ආනන්තදොඅතහොසි, ආදාසමුඛරාජාපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

 ාමණිචන්දජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[258] 8. මන්ධාතුජා කවණ්ණනා 

ොවතා ෙන්දිමසූරිොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං
උක්කණ්ඨි භික්ඛුංආරබ්භකතථසි.තසොකරසාවත්ථිංපිණ්ඩායචරමාතනො 
එකංඅලඞ්ක පටියත් ංඉත්ථිංදිස්වාඋක්කණ්ඨි.අථනංභික්ඛූධම්මසභං

ආතනත්වා ‘‘අයං, භන්ත , භික්ඛු උක්කණ්ඨිත ො’’ති සත්ථු දස්තසසුං.

සත්ථා ‘‘සච්චං කර ත්වං, භික්ඛු, උක්කණ්ඨිත ො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, 

භන්ත ’’ති වුත්ත  ‘‘කදා ත්වං, භික්ඛු, අ ාරං අජ්ඣාවසමාතනො  ණ්හං

පූතරතුං සක්ඛිස්සසි, කාම ණ්හා හි නාතමසා සමුද්තදො විය දුප්පූරා, 
තපොරාණකරාජාතනො ද්විසහස්සපරිත් දීපපරිවාතරසු චතූසු මහාදීතපසු
චක්කවත්තිරජ්ජං කාතරත්වා මනුස්සපරිහාතරතනව
චාතුමහාරාජිකතදවතලොතක රජ්ජං කාතරත්වා  ාවතිංසතදවතලොතක
ඡත්තිංසාය සක්කානඤ්ච වසනට්ඨාතන තදවරජ්ජංකාතරත්වාපි අත් තනො

කාම ණ්හං පූතරතුං අසක්තකොන් ාව කාලමකංසු, ත්වං පතන ං  ණ්හං
කදාපූතරතුංසක්ඛිස්සසී’’තිවත්වා අතී ංආහරි. 

අතීත  පඨමකප්පිතකසු මහාසම්මත ො නාම රාජා අතහොසි.  ස්ස

පුත්ත ො තරොතජො නාම,  ස්ස පුත්ත ො වරතරොතජො නාම,  ස්ස පුත්ත ො

කල්යාතණො නාම,  ස්ස පුත්ත ො වරකලයාතණො නාම,  ස්ස පුත්ත ො

උතපොසතථො නාම,  ස්ස පුත්ත ො මන්ධාතු නාම අතහොසි. තසො සත් හි
ර තනහිචතූහිචඉද්ධීහිසමන්නා ත ො චක්කවත්තිරජ්ජංකාතරසි. ස්ස
වාමහත්ථං සමඤ්ජිත්වා දක්ඛිණහත්තථන අප්තඵොටි කාතල ආකාසා

දිබ්බතමතඝො විය ජාණුප්පමාණං සත් ර නවස්සං වස්සති, එවරූතපො 
අච්ඡරියමනුස්තසොඅතහොසි.තසොචතුරාසීතිවස්සසහස්සානිකුමාරකීළංකීළි.

චතුරාසීති වස්සසහස්සානි ඔපරජ්ජං කාතරසි, චතුරාසීති වස්සසහස්සානි 

චක්කවත්තිරජ්ජංකාතරසි, ආයුප්පමාණංඅසඞ්තඛයයයංඅතහොසි. 

තසො එකදිවසං කාම ණ්හං පූතරතුං අසක්තකොන්ත ො

උක්කණ්ඨි ාකාරං දස්තසසි. අථාමච්චා ‘‘කං නු තඛො, තදව, 
උක්කණ්ඨිත ොසී’’ති පුච්ඡිංසු. ‘‘මය්හං පුඤ්ඤබතල ඔතලොකයමාතන ඉදං

රජ්ජංකංකරිස්සති, ක රංනුතඛොඨානංරමණීය’’න්ති? ‘‘තදවතලොතකො, 
මහාරාජා’’ති. තසො චක්කර නං අබ්භුක්කරිත්වා සද්ධිං පරිසාය 

චාතුමහාරාජිකතදවතලොකං අ මාසි. අථස්ස චත් ාතරො මහාරාජාතනො 
දිබ්බමාලා න්ධහත්ථා තදව ණපරිවු ා පච්චුග් මනං කත්වා  ං ආදාය 

චාතුමහාරාජිකතදවතලොකං  න්ත්වා තදවරජ්ජං අදංසු.  ස්ස සකපරිසාය
පරිවාරි ස්තසව  ස්මිංරජ්ජංකාතරන් ස්සදීතඝොඅද්ධාවීතිවත්ත ො. 
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පටුන 

තසො  ත්ථාපි  ණ්හං පූතරතුං අසක්තකොන්ත ො උක්කණ්ඨි ාකාරං 

දස්තසසි, චත් ාතරොමහාරාජාතනො‘‘කංනුතඛො, තදව, උක්කණ්ඨිත ොසී’’ති

පුච්ඡිංසු. ‘‘ඉමම්හා තදවතලොකාක රං ඨානං රමණීය’’න්ති. ‘‘මයං, තදව, 

පතරසං උපට්ඨාකපරිසා,  ාවතිංසතදවතලොතකො රමණීතයො’’ති. මන්ධා ා
චක්කර නංඅබ්භුක්කරිත්වාඅත් තනොපරිසාය පරිවුත ො ාවතිංසාභිමුතඛො
පායාසි. අථස්ස සක්තකො තදවරාජා දිබ්බමාලා න්ධහත්තථො 

තදව ණපරිවුත ොපච්චුග් මනංකත්වා ංහත්තථ තහත්වා‘‘ඉත ොඑහි, 
මහාරාජා’’ති ආහ. රඤ්තඤො තදව ණපරිවු ස්ස  මනකාතල
පරිණායකර නංචක්කර නංආදායසද්ධිංපරිසාය මනුස්සපථංඔ රිත්වා
අත් තනො න රතමව පාවිසි. සක්තකො මන්ධාතුං  ාවතිංසභවනං තනත්වා 
තදව ාද්තවතකොට්ඨාතසකත්වාඅත් තනොතදවරජ්ජංමජ්තඣභින්දිත්වා
අදාසි.  ත ො පට්ඨාය ද්තව රාජාතනො රජ්ජං කාතරසුං. එවං කාතල
 ච්ඡන්ත සක්තකොසට්ඨිච වස්සස සහස්සානිතිස්තසොචවස්සතකොටිතයො

ආයුං තඛතපත්වා චවි, අඤ්තඤො සක්තකො නිබ්බත්ති. තසොපි තදවරජ්ජං 

කාතරත්වා ආයුක්ඛතයන චවි. එත නූපාතයන ඡත්තිංස සක්කා චවිංසු, 
මන්ධා ාපනමනුස්සපරිහාතරනතදවරජ්ජං කාතරසිතයව. 

 ස්ස එවං කාතල  ච්ඡන්ත  භිතයයොතසොමත් ාය කාම ණ්හා 

උප්පජ්ජි, තසො ‘‘කංතමඋපඩ්ඪරජ්තජන, සක්කංමාතරත්වාඑකරජ්ජතමව 

කරිස්සාමී’’තිචින්ත සි.සක්කංමාතරතුංනාමනසක්කා,  ණ්හානාතමසා 

විපත්තිමූලා, ත නස්ස ආයුසඞ්ඛාතරො පරිහායි, ජරා සරීරං පහරි.

මනුස්සසරීරඤ්ච නාම තදවතලොතක න භිජ්ජති, අථ තසො තදවතලොකා
භස්සිත්වා උයයාතන ඔ රි. උයයානපාතලො  ස්ස ආ  භාවං රාජකුතල
නිතවතදසි. රාජකුලංආ න්ත්වා උයයාතනතයව සයනං පඤ්ඤතපසි. රාජා

අනුට්ඨානතසයයාය නිපජ්ජි. අමච්චා ‘‘තදව, තුම්හාකං පරත ො කන්ති
කතථමා’’ති පුච්ඡිංසු. ‘‘මම පරත ො තුම්තහ ඉමං සාසනං මහාජනස්ස
කතථයයාථ – ‘මන්ධාතුමහාරාජා ද්විසහස්සපරිත් දීපපරිවාතරසු චතූසු 

මහාදීතපසුචක්කවත්තිරජ්ජංකාතරත්වාදීඝරත් ංචාතුමහාරාජිතකසුරජ්ජං
කාතරත්වා ඡත්තිංසාය සක්කානං ආයුප්පමාතණන තදවතලොතක රජ්ජං
කාතරත්වා  ණ්හං අපූතරත්වා කාලමකාසී’’’ති. තසො එවං වත්වා කාලං
කත්වායථාකම්මං ත ො. 

සත්ථාඉමංඅතී ංආහරිත්වාඅභිසම්බුද්තධොහුත්වාඉමා ාථා අතවොච– 

22. 

‘‘යාව ාචන්දිමසූරියා, පරිහරන්තිදිසාභන්තිවිතරොචනා; 

සබ්තබවදාසාමන්ධාතු, තයපාණාපථවිස්සි ා. 

23. 

‘‘නකහාපණවස්තසන, තිත්තිකාතමසුවිජ්ජති; 
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අප්පස්සාදාදුඛාකාමා, ඉතිවිඤ්ඤායපණ්ඩිත ො. 

24. 

‘‘අපිදිබ්තබසුකාතමසු, රතිංතසොනාධි ච්ඡති; 

 ණ්හක්ඛයරත ොතහොති, සම්මාසම්බුද්ධසාවතකො’’ති. 

 ත්ථ ොවතාතිපරිච්තඡදවචනං. පරිහරන්තීතියත් තකනපරිච්තඡතදන

සිතනරුං පරිහරන්ති. දිසා භන්තීති දසසු දිසාසු භාසන්ති පභාසන්ති. 

වියරොෙනාතිආතලොකකරණ ායවිතරොචනසභාවා. සබ්යබවදාසා මන් ාතු, 

යෙ පාණා පථවිස්සිතාති එත් තක පතදතස තය පථවිනිස්සි ා පාණා

ජනපදවාසිතනොමනුස්සා, සබ්තබවත ‘‘දාසාමයංරඤ්තඤො මන්ධාතුස්ස, 

අයයතකො තනො රාජා මන්ධා ා’’ති එවං උප  ත් ා භුජිස්සාපි සමානා 
දාසාතයව. 

නකහාපණවස්යසනාතිත සංදාසභූ ානං මනුස්සානංඅනුග් හායයං

මන්ධා ා අප්තඵොතටත්වා සත් ර නවස්සං වස්සාතපති,  ං ඉධ

‘‘කහාපණවස්ස’’න්තිවුත් ං. තිත්තිකායමසූතිත නාපිකහාපණවස්තසන

වත්ථුකාමකතලසකාතමසු තිත්ති නාම නත්ථි, එවං දුප්පූරා එසා  ණ්හා. 

අප්පස්සාදා දුො කාමාති සුපිනකූපමත් ා කාමා නාම අප්පස්සාදා

පරිත් සුඛා, දුක්ඛතමව පතනත්ථ බහු රං.  ං

දුක්ඛක්ඛන්ධසුත් පරියාතයනදීතප බ්බං. ඉති විඤ්ඤාොතිඑවංජානිත්වා. 

දිබ්යබසූති තදව ානං පරිතභොත සු රූපාදීසු. රතිං යසොති තසො
විපස්සතකො භික්ඛු දිබ්තබහි කාතමහි නිමන්තියමාතනොපි ත සු රතිං

නාධි ච්ඡති ආයස්මා සමිද්ධි විය. තණ්හක්ෙෙරයතොති නිබ්බානරත ො.

නිබ්බානඤ්හිආ ම්ම ණ්හා ඛීයති,  ස්මා ං‘‘ ණ්හක්ඛතයො’’තිවුච්චති.

 ත්ථ රත ො තහොති අභිරත ො. සම්මාසම්බුද් සාවයකොති බුද්ධස්ස
සවනන්ත ජාත ොබහුස්සුත ො තයො ාවචරපුග් තලො. 

එවංසත්ථාඉමංධම්මතදසනංආහරිත්වාසච්චානිපකාතසත්වාජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන උක්කණ්ඨි භික්ඛු තසො ාපත්තිඵතල

පතිට්ඨහි, අඤ්තඤ පන බහූ තසො ාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසු. ‘‘ දා
මන්ධාතුරාජාඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

මන්ධාතුජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[259] 9. තිරීටවච්ඡජා කවණ්ණනා 

නයිමස්ස විජ්ජාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො ආයස්මත ො

ආනන්දස්ස තකොසලරඤ්තඤො මාතු ාමානං හත්ථත ො පඤ්චස ානි, 

රඤ්තඤො හත්ථත ො පඤ්චස ානීති දුස්සසහස්සපටිලාභවත්ථුං ආරබ්භ
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කතථසි. වත්ථු තහට්ඨා දුකනිපාත  ගුණජාතයක (ජා. අට්ඨ.

2.2.ගුණජා කවණ්ණනා) විත්ථාරි තමව. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො
කාසිරට්තඨ බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා නාමග් හණදිවතස 

තිරීටවච්ඡකුමායරොති ක නාතමො අනුපුබ්තබන වයප්පත්ත ො  ක්කසිලායං
සබ්බසිප්පානි උග් ණ්හිත්වා අ ාරං අජ්ඣාවසන්ත ො මා ාපිතූනං 
කාලකරියායසංවිග් හදතයොහුත්වානික්ඛමිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා
අරඤ්ඤාය තන වනමූලඵලාහාතරො හුත්වා වාසං කප්තපසි.  ස්මිං  ත්ථ

වසන්ත බාරාණසිරඤ්තඤොපච්චන්ත ොකුපි, තසො ත්ථ න්ත්වායුද්තධ 
පරාජිත ොමරණභයභීත ොහත්ථික්ඛන්ධ ත ොඑතකනපස්තසනපලායිත්වා
අරඤ්තඤ විචරන්ත ො පුබ්බණ්හසමතය තිරීටවච්ඡස්ස ඵලාඵලත්ථාය

  කාතල  ස්ස අස්සමපදං පාවිසි. තසො ‘‘ ාපසානං වසනට්ඨාන’’න්ති
හත්ථිත ො ඔ රිත්වා වා ා තපන කලන්ත ො පිපාසිත ො පානීයඝටං
ඔතලොතකන්ත ො කත්ථචි අදිස්වා චඞ්කමනතකොටියං උදපානං අද්දස. 
උදකඋස්සිඤ්චනත්ථාය පන රජ්ජුඝටං අදිස්වා පිපාසං සන්ධාතරතුං
අසක්තකොන්ත ො හත්ථිස්ස කුච්ඡියං බද්ධතයොත් ං  තහත්වා හත්ථිං
උදපාන තට ඨතපත්වා  ස්ස පාතද තයොත් ං බන්ධිත්වා තයොත්ත න
උදපානං ඔ රිත්වා තයොත්ත  අපාපුණන්ත  උත් රිත්වා උත් රසාටකං

තයොත් තකොටියා සඞ්ඝාතටත්වා පුන ඔ රි,  ථාපි නප්පතහොසිතයව. තසො 
අග් පාතදහි උදකංඵුසිත්වාඅතිපිපාසිත ො‘‘පිපාසංවිතනොතදත්වා මරණම්පි
සුමරණ’’න්ති චින්ත ත්වා උදපාතන පතිත්වා යාවදත්ථං පිවිත්වා 
පච්චුත් රිතුං අසක්තකොන්ත ො  ත්තථව අට්ඨාසි. හත් පි සුසික්ඛි ත් ා 
අඤ්ඤත්ථ අ න්ත්වා රාජානං ඔතලොතකන්ත ො  ත්තථව අට්ඨාසි.
තබොධිසත්ත ො සායන්හසමතය ඵලාඵලං ආහරිත්වා හත්ථිං දිස්වා ‘‘රාජා

ආ ත ො භවිස්සති, වම්මි හත් තයව පන පඤ්ඤායති, කං නු තඛො
කාරණ’’න්තිතසොහත්ථිසමීපංඋපසඞ්කමි.හත් පි ස්ස උපසඞ්කමනභාවං
ඤත්වා එකමන් ං අට්ඨාසි. තබොධිසත්ත ො උදපාන ටං  න්ත්වා රාජානං 

දිස්වා ‘‘මා භායි, මහාරාජා’’ති සමස්සාතසත්වා නිස්තසණිං බන්ධිත්වා
රාජානං උත් ාතරත්වා කායමස්ස සම්බාහිත්වා ත තලන මක්තඛත්වා
න්හාතපත්වා ඵලාඵලානි ඛාදාතපත්වා හත්ථිස්සසන්නාහං තමොතචසි. රාජා
ද්වීහතීහං විස්සමිත්වා තබොධිසත් ස්ස අත් තනො සන්තිකං ආ මනත්ථාය
පටිඤ්ඤං තහත්වා පක්කාමි.රාජබලකාතයොන රස්සඅවිදූතරඛන්ධාවාරං

බන්ධිත්වා ඨිත ො. රාජානං ආ ච්ඡන් ං දිස්වා පරිවාතරසි, රාජා න රං
පාවිසි. 

තබොධිසත්ත ොපි අඩ්ඪමාසච්චතයනබාරාණසිං පත්වාඋයයාතනවසිත්වා
පුනදිවතස භික්ඛං චරමාතනො රාජද්වාරං  ත ො. රාජා මහාවා පානං 
උග්ඝාතටත්වා රාජඞ් ණං ඔතලොකයමාතනො තබොධිසත් ං දිස්වා
සඤ්ජානිත්වා පාසාදා ඔරුය්හ වන්දිත්වා මහා ලං ආතරොතපත්වා
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සමුස්සි තස ච්ඡත්ත රාජපල්ලඞ්තක නිසීදාතපත්වාඅත් තනොපටියාදි ං
ආහාරං තභොතජත්වා සයම්පි භුඤ්ජිත්වා උයයානං තනත්වා  ත්ථස්ස
චඞ්කමනාදිපරිවාරං වසනට්ඨානං කාතරත්වා සබ්තබ පබ්බජි පරික්ඛාතර
දත්වා උයයානපාලං පටිච්ඡාතපත්වා වන්දිත්වා පක්කාමි.  ත ො පට්ඨාය

තබොධිසත්ත ො රාජනිතවසතනතයව පරිභුඤ්ජි, මහාසක්කාරසම්මාතනො
අතහොසි. 

 ංඅසහමානාඅමච්චා‘‘එවරූපංසක්කාරංඑතකොපිතයොතධොලභමාතනො

කංනාම නකතරයයා’’තිවත්වාඋපරාජානංඋප න්ත්වා‘‘තදව, අම්හාකං

රාජාඑකං ාපසංඅතිවිය මමායති, කංනාමත න ස්මිංදිට්ඨං, තුම්තහපි
 ාව රඤ්ඤා සද්ධිං මන්ත ථා’’ති ආහංසු. තසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා
අමච්තචහිසද්ධිංරාජානංඋපසඞ්කමිත්වා පඨමං ාථමාහ– 

25. 

‘‘නයිමස්ස විජ්ජාමයමත්ථි කඤ්චි, න බන්ධතවො තනො පන ත  

සහාතයො; 

අථ තකන වණ්තණන තිරීටවච්තඡො, ත දණ්ඩිතකො භුඤ්ජති 
අග් පිණ්ඩ’’න්ති. 

 ත්ථ නයිමස්ස විජ්ජාමෙමත්ථි කිඤ්චීති ඉමස්ස  ාපසස්ස විජ්ජාමයං

කඤ්චි කම්මං නත්ථි. න බන් යවො 
තිපුත් බන්ධවසිප්පබන්ධවත ොත් බන්ධවඤාතිබන්ධතවසු අඤ්ඤ තරොපි

නතහොති. යනො පන යතසහායෙොතිසහපංසුකීළිතකොසහායතකොපි ත න

තහොති. යකන වණ්යණනාතිතකනකාරතණන. තිරීටවච්යඡොති ස්සනාමං. 

යතදණ්ඩියකොති කුණ්ඩිකඨපනත්ථාය තිදණ්ඩකං  තහත්වා චරන්ත ො. 

අග් පිණ්ඩන්තිරසසම්පන්නංරාජාරහං අග් තභොජනං. 

 ංසුත්වාරාජාපුත් ංආමන්ත ත්වා ‘‘ ා , මමපච්චන් ං  න්ත්වා
යුද්ධපරාජි ස්ස ද්වීහතීහං අනා  භාවං සරසී’’ති වත්වා ‘‘සරාමී’’ති 

වුත්ත  ‘‘ දා මයා ඉමං නිස්සාය ජීවි ං ලද්ධ’’න්ති සබ්බං  ං පවත්තිං 

ආචික්ඛිත්වා ‘‘ ා , මය්හං ජීවි දායතක මම සන්තිකං ආ ත  රජ්ජං
දදන්ත ොපිඅහංතනවඑත නක ගුණානුරූපංකාතුංසක්තකොමී’’තිවත්වා
ඉ රාද්තව  ාථාඅතවොච– 

26. 

‘‘ආපාසුතමයුද්ධපරාජි ස්ස, එකස්සකත්වාවිවනස්මිතඝොතර; 

පසාරයීකච්ඡ  ස්සපාණිං, ත නූද ාරිංදුඛසම්පතරත ො. 

27. 

‘‘එ ස්සකච්තචනඉධානුපත්ත ො, තවසායිතනොවිසයාජීවතලොතක; 
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ලාභාරතහො  ා  තිරීටවච්තඡො, තදථස්ස තභො ං යජථඤ්ච 
යඤ්ඤ’’න්ති. 

 ත්ථ ආපාසූති ආපදාසු. එකස්සාති අදුතියස්ස. කත්වාති අනුකම්පං 

කරිත්වා තපමං උප්පාතදත්වා. විවනස්මින්ති පානීයරහිත  අරඤ්තඤ. 

ය ොයරති දාරුතණ. පසාරයී කිච්ඡ තස්ස පාණින්තිනිස්තසණිං බන්ධිත්වා
කූපං ඔ ාතරත්වා දුක්ඛ  ස්ස මය්හං උත් ාරණත්ථාය වීරියපටිසංයුත් ං

හත්ථං පසාතරසි. යතනූදතාරිං දුෙසම්පයරයතොති ත න කාරතණනම්හි
දුක්ඛපරිවාරිත ොපි  ම්හාකූපාඋත්තිණ්තණො. 

එතස්ස කිච්යෙන ඉ ානුපත්යතොති අහං එ ස්ස  ාපසස්ස කච්තචන, 

එත නක ස්සකච්චස්සානුභාතවනඉධානුප්පත්ත ො. යවසායියනොවිසොති

තවසායීවුච්චතියතමො,  ස්සවිසයා. ජීවය ොයකතිමනුස්සතලොතක.අහඤ්හි
ඉමස්මිං ජීවතලොතක ඨිත ො යමවිසයං මච්චුවිසයං පරතලොකං  ත ො නාම

අතහොසිං, තසොම්හිඑ ස්සකාරණා ත ො පුනඉධා ත ොතිවුත් ංතහොති. 

 ාභාරයහොති ලාභං අරතහො චතුපච්චයලාභස්ස අනුච්ඡවිතකො. යදථස්ස

යභො න්ති එත න පරිභුඤ්ජි බ්බං චතුපච්චයසමණපරික්ඛාරසඞ්ඛා ං

තභො ංඑ ස්සතදථ. ෙජථඤ්ෙෙඤ්ඤන්තිත්වඤ්චඅමච්චාචනා රාචාති

සබ්තබපි තුම්තහ එ ස්ස තභො ඤ්ච තදථ, යඤ්ඤඤ්ච යජථ.  ස්ස හි

දීයමාතනොතදයයධම්තමො ත නභුඤ්ජි බ්බත් ාතභොත ොතහොති, ඉ තරසං
දානයඤ්ඤත් ා යඤ්තඤො. ත නාහ ‘‘තදථස්ස තභො ං යජථඤ්ච
යඤ්ඤ’’න්ති. 

එවං රඤ්ඤා   න තල පුණ්ණචන්දං උට්ඨාතපන්ත න විය
තබොධිසත් ස්ස ගුතණ පකාසිත   ස්ස ගුතණො සබ්බත්ථතමව පාකතටො 

ජාත ො, අතිතරක තරො  ස්ස ලාභසක්කාතරො උදපාදි.  ත ො පට්ඨාය
උපරාජාවාඅමච්චාවා අඤ්තඤොවාතකොචිකඤ්චිරාජානංවත්තුංනවිසහි.
රාජා තබොධිසත් ස්ස ඔවාතද ඨත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා සග් පුරං
පූතරසි. තබොධිසත්ත ොපි අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තිතයො ච උප්පාතදත්වා
බ්රහ්මතලොකපරායතණොඅතහොසි. 

සත්ථා ‘‘තපොරාණකපණ්ඩි ාපි උපකාරවතසන කරිංසූ’’ති ඉමං
ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා රාජා ආනන්තදො

අතහොසි,  ාපතසොපනඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

තිරීටවච්ඡජා කවණ්ණනානවමා. 

[260] 10. දූ ජා කවණ්ණනා 

ෙස්සත්ථා දූරමාෙන්තීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං

තලොලභික්ඛුංආරබ්භකතථසි.වත්ථුනවකනිපාත  ෙක්කවාකජාතයක (ජා.

1.9.69 ආදතයො)ආවිභවිස්සති. සත්ථා පන ං භික්ඛුංආමන්ත ත්වා ‘‘න
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තඛො, භික්ඛු, ඉදාතනව, පුබ්තබපි ත්වංතලොතලො, තලොලයකාරතණතනවපන
අසිනාසීසච්තඡදනංලභී’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
 ස්ස පුත්ත ො හුත්වා වයප්පත්ත ො  ක්කසිලායං සබ්බසිප්පානි

උග් ණ්හිත්වා පිතුඅච්චතයනරජ්තජපතිට්ඨායතභොජනසුද්ධිතකොඅතහොසි, 

ත නස්ස යභොජනසුද්ධිකරාජාත්තවව නාමං ජා ං. තසො කර  ථාරූතපන

විධාතනන භත් ංභුඤ්ජති, යථාස්සඑකස්සාභත් පාතියාස සහස්සංවයං

 ච්ඡති. භුඤ්ජන්ත ො පන අන්ත ොත තහ න භුඤ්ජති, අත් තනො
තභොජනවිධානං ඔතලොතකන් ං මහාජනං පුඤ්ඤං කාතරතුකාම ාය
රාජද්වාතරර නමණ්ඩපංකාතරත්වාතභොජනතවලාය ංඅලඞ්කරාතපත්වා 
කඤ්චනමතය සමුස්සි තස ච්ඡත්ත  රාජපල්ලඞ්තක නිසීදිත්වා
ඛත්තියකඤ්ඤාහි පරිවුත ො ස සහස්සග්ඝනිකාය සුවණ්ණපාතියා
සබ්බරසතභොජනං භුඤ්ජති. අතථතකො තලොලපුරිතසො  ස්ස තභොජනවිධානං
ඔතලොතකත්වා  ං තභොජනං භුඤ්ජිතුකාතමො හුත්වා පිපාසං සන්ධාතරතුං
අසක්තකොන්ත ො ‘‘අත්තථතකො උපාතයො’’ති  ාළ්හං නිවාතසත්වා හත්තථ

උක්ඛිපිත්වා‘‘තභො, අහංදූත ො, දූත ො’’තිඋච්චාසද්දං කතරොන්ත ොරාජානං
උපසඞ්කමි. ත නචසමතයන ස්මිං ජනපතද ‘‘දූත ොම්හී’’ති වදන් ංන 

වාතරන්ති,  ස්මාමහාජතනොද්විධාභිජ්ජිත්වාඔකාසංඅදාසි.තසොතවත න

 න්ත්වා රඤ්තඤො පාතියා එකං භත් පිණ්ඩං  තහත්වා මුතඛ පක්ඛිපි, 

අථස්ස ‘‘සීසං ඡින්දිස්සාමී’’ති අසි ාතහො අසිං අබ්බාතහසි, රාජා ‘‘මා

පහරී’’ති නිවාතරසි, ‘‘මා භායි, භුඤ්ජස්සූ’’ති හත්ථං තධොවිත්වා නිසීදි.
තභොජනපරිතයොසාතන චස්ස අත් තනො පිවනපානීයඤ්තචව  ම්බූලඤ්ච

දාතපත්වා ‘‘තභො පුරිස, ත්වං ‘දූත ොම්හී’ති වදසි, කස්ස දූත ොසී’’ති පුච්ඡි.

‘‘මහාරාජ අහං  ණ්හාදූත ො, උදරදූත ො,  ණ්හා මං ආණාතපත්වා ‘ත්වං
 ච්ඡාහී’තිදූ ංකත්වාතපතසසී’’තිවත්වා පුරිමාද්තව ාථාඅතවොච– 

28. 

‘‘යස්සත්ථාදූරමායන්ති, අමිත් මපියාචිතුං; 

 ස්සූදරස්සහංදූත ො, මාතමකුජ්ඣරතථසභ. 

29. 

‘‘යස්සදිවාචරත්ත ොච, වසමායන්තිමාණවා; 

 ස්සූදරස්සහංදූත ො, මාතමකුජ්ඣරතථසභා’’ති. 

 ත්ථ ෙස්සත්ථා දූරමාෙන්තීති යස්ස අත්ථාය ඉතම සත් ා

 ණ්හාවසිකාහුත්වාදූරම්පි ච්ඡන්ති. රයථසභාතිරථතයොධතජට්ඨක. 
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රාජා  ස්ස වචනං සුත්වා ‘‘සච්චතම ං, ඉතම සත් ා උදරදූ ා 

 ණ්හාවතසනවිචරන්ති,  ණ්හාවඉතමසත්ත විචාතරති, යාවමනාපංව 
ඉමිනා කථි ’’න්ති ස්සපුරිසස්සතුස්සිත්වා තියං ාථමාහ– 

30. 

‘‘දදාමිත බ්රාහ්මණතරොහිණීනං,  වංසහස්සංසහපුඞ් තවන; 

දූත ොහිදූ ස්සකථංනදජ්ජං, මයම්පි ස්තසවභවාම දූ ා’’ති. 

 ත්ථ බ්රාහ්මණාති ආලපනමත් තම ං. යරොහි සණීනන්ති

රත් වණ්ණානං. සහ පුඞ් යවනාති යූථපරිණායතකන උපද්දවරක්ඛතකන

උසතභන සද්ධිං. මෙම්පීති අහඤ්ච අවතසසා ච සබ්තබ සත් ා  ස්තසව

උදරස්ස දූ ා භවාම,  ස්මා අහං උදරදූත ො සමාතනො උදරදූ ස්ස තුය්හං
කස්මාන දජ්ජන්ති.එවඤ්චපනවත්වා‘‘ඉමිනාව පුරිතසනඅස්සු පුබ්බං 
කාරණංකථි ’’න්තිතුට්ඨචිත්ත ො ස්සමහන් ංයසංඅදාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන තසො තලොලභික්ඛු සකදා ාමිඵතල

පතිට්ඨහි, අඤ්තඤපිබහූතසො ාපන්නාදතයොඅතහසුං. ‘‘ දාතලොලපුරිතසො

එ රහි තලොලභික්ඛු අතහොසි, තභොජනසුද්ධිකරාජා පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

දූ ජා කවණ්ණනාදසමා. 

සඞ්කප්පවග්ත ොපඨතමො. 

 ස්සුද්දානං– 

සඞ්කප්පතිලමුට්ඨිච, මණිචසින්ධවාසුකං; 

ජරූදපානං ාමණි, මන්ධා ාතිරීටදූ න්ති. 

2. පදුමවග්ය ො 

[261] 1. පදුමජා කවණ්ණනා 

ෙථා යකසා ෙ මස්සූ ොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
ආනන්දතබොධිම්හි මාලාපූජකාරතක භික්ඛූ ආරබ්භ කතථසි. වත්ථු 

කාලිඞ් යබොධිජාතයක ආවිභවිස්සති. තසො පන ආනන්දත්තථතරන

තරොපි ත් ා ‘‘ආනන්දතබොධී’’ති ජාත ො. තථතරන හි
තජ වනද්වාරතකොට්ඨතකතබොධිස්සතරොපි භාතවො සකලජම්බුදීතපපත්ථරි.
අතථකච්තච ජනපදවාසිතනො භික්ඛූ ‘‘ආනන්දතබොධිම්හි මාලාපූජං 
කරිස්සාමා’’ති තජ වනං ආ න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා පුනදිවතස
සාවත්ථිං පවිසිත්වා උප්පලවීථිං  න්ත්වා මාලං අලභිත්වා ආ න්ත්වා 

ආනන්දත්තථරස්ස ආතරොතචසුං – ‘‘ආවුතසො, මයං ‘තබොධිම්හි මාලාපූජං
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කරිස්සාමා’ති උප්පලවීථිං  න්ත්වා එකමාලම්පි න ලභිම්හා’’ති. තථතරො

‘‘අහං තවො, ආවුතසො, ආහරිස්සාමී’’ති උප්පලවීථිං  න්ත්වා බහූ

නීලුප්පලකලාතප උක්ඛිපාතපත්වා ආ ම්ම ත සං දාතපසි, ත   ානි
 තහත්වා තබොධිස්ස පූජං කරිංසු.  ං පවත්තිං සුත්වා ධම්මසභායං භික්ඛූ

තථරස්සගුණකථංසමුට්ඨාතපසුං–‘‘ආවුතසො, ජානපදාභික්ඛූ අප්පපුඤ්ඤා

උප්පලවීථිං  න්ත්වා මාලං න ලභිංසු, තථතරො පන  න්ත්වාව 

ආහරාතපසී’’ති.සත්ථාආ න්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහිකථාය 

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, 

ඉදාතනව වත්තුතඡකාකථාකුසලාමාලංලභන්ති, පුබ්තබපිලභිංසුතයවා’’ති 
වත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
තසට්ඨිපුත්ත ොඅතහොසි.අන්ත ොන තරචඑකස්මිංසතරපදුමානිපුප්ඵන්ති.
එතකො ඡින්නනාතසො පුරිතසො  ං සරං රක්ඛති. අතථකදිවසං බාරාණසියං
උස්සතව ඝුට්තඨ මාලං පිළන්ධිත්වා උස්සවං කීළිතුකාමා  තයො
තසට්ඨිපුත් ා ‘‘නාසච්ඡින්නස්ස අභූත න වණ්ණං වත්වා මාලං
යාචිස්සාමා’’ති  ස්ස පදුමානි භඤ්ජනකාතල සරස්ස සන්තිකං  න්ත්වා
එකමන් ංඅට්ඨංසු. 

ත සුඑතකො ංආමන්ත ත්වාපඨමං ාථමාහ– 

31. 

‘‘යථා තකසාචමස්සූච, ඡින්නංඡින්නං විරූහති; 

එවංරුහතුත නාසා, පදුමංතදහියාචිත ො’’ති. 

තසො ස්සකුජ්ඣිත්වාපදුමංනඅදාසි. 

අථස්සදුතිතයොදුතියං ාථමාහ– 

32. 

‘‘යථාසාරදිකංබීජං, තඛත්ත වුත් ංවිරූහති; 

එවංරුහතුත නාසා, පදුමංතදහියාචිත ො’’ති. 

 ත්ථ සාරදිකන්ති සරදසමතය  තහත්වා නික්ඛිත් ං සාරසම්පන්නං
බීජං.තසො ස්සපිකුජ්ඣිත්වාපදුමංනඅදාසි. 

අථස්ස තිතයො තියං ාථමාහ– 

33. 

‘‘උතභොපි පලපන්ත ත , අපිපද්මානි දස්සති; 

වජ්ජුංවාත නවාවජ්ජුං, නත්ථිනාසායරූහනා; 
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තදහිසම්මපදුමානි, අහංයාචාමියාචිත ො’’ති. 

 ත්ථ උයභොපි ප පන්යතයතති එත  ද්තවපි මුසා වදන්ති. අපි

පද්මානීති ‘‘අපි නාම තනො පදුමානි දස්සතී’’ති චින්ත ත්වා එවං වදන්ති. 

වජ්ජුංවා යතනවාවජ්ජුන්ති‘‘ වනාසාරුහතූ’’ති එවංවතදයුංවානවා

වතදයුං, එත සං වචනං අප්පමාණං, සබ්බත්ථාපි නත්ථි නාසාය රුහනා, 

අහං පන ත නාසං පටිච්ච න කඤ්චි වදාමි, තකවලං යාචාමි,  ස්ස තම

තදහි, සම්ම, පදුමානියාචිත ොති. 

 ං සුත්වා පදුමසරත ොපතකො ‘‘ඉතමහි ද්වීහි මුසාවාතදො කථිත ො, 

තුම්තහහි සභාතවොකථිත ො, තුම්හාකං අනුච්ඡවිකානි පදුමානී’’ති මහන් ං
පදුමකලාපං ආදාය ස්සදත්වාඅත් තනොපදුමසරතමව ත ො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා
පදුමලාභීතසට්ඨිපුත්ත ොඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

පදුමජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[262] 2. මුදුපාණිජා කවණ්ණනා 

පාණි යෙ මුදුයකො ෙස්සාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං
උක්කණ්ඨි භික්ඛුං ආරබ්භ කතථසි.  ඤ්හි සත්ථා ධම්මසභං ආනී ං

‘‘සච්චං කර ත්වං, භික්ඛු, උක්කණ්ඨිත ොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, 

භන්ත ’’තිවුත්ත ‘‘භික්ඛු, ඉත්ථිතයොනාතම ාකතලසවතසන මනත ො

අරක්ඛියා, තපොරාණකපණ්ඩි ාපි අත් තනො ධී රං රක්ඛිතුං නාසක්ඛිංසු, 
පි රා හත්තථ  තහත්වා ඨි ාව පි රං අජානාතපත්වා කතලසවතසන
පුරිතසනසද්ධිංපලායී’’තිවත්වාඅතී ං ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
 ස්ස අග් මතහසියා කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො  ක්කසිලායං 
සබ්බසිප්පානි උග් ණ්හිත්වා පිතු අච්චතයන රජ්තජ පතිට්ඨාය ධම්තමන
රජ්ජං කාතරසි. තසො ධී රඤ්ච භාගිතනයයඤ්ච ද්තවපි අන්ත ොනිතවසතන 

තපොතසන්ත ොඑකදිවසංඅමච්තචහිසද්ධිංනිසින්තනො‘‘මමච්චතයනමය්හං

භාගිතනතයයො රාජා භවිස්සති, ධී ාපි තම  ස්ස අග් මතහසී භවිස්සතී’’ති 
වත්වා අපරභාත  භාගිතනයයස්ස වයප්පත් කාතල පුන අමච්තචහි සද්ධිං

නිසින්තනො ‘‘මය්හං භාගිතනයයස්ස අඤ්ඤස්ස රඤ්තඤො ධී රං

ආතනස්සාම, මය්හං ධී රම්පි අඤ්ඤස්මිං රාජකුතල දස්සාම, එවං තනො
ඤා කාබහු රාභවිස්සන්තී’’තිආහ.අමච්චා සම්පටිච්ඡිංසු. 

අථ රාජා භාගිතනයයස්ස බහිත හං දාතපසි, අන්ත ො පතවසනං
නිවාතරසි. ත  පන අඤ්ඤමඤ්ඤං පටිබද්ධචිත් ා අතහසුං. කුමාතරො
‘‘තකනනුතඛොඋපාතයනරාජධී රංබහි නීහරාතපයය’’න්තිචින්ත න්ත ො
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‘‘අත්ථි උපාතයො’’ති ධාතියා ලඤ්ජං දත්වා ‘‘කං, අයයපුත් , කච්ච’’න්ති

වුත්ත ‘‘අම්ම, කථංනුතඛොරාජධී රංබහිකාතුංඔකාසං ලතභයයාමා’’ති

ආහ. ‘‘රාජධී ාය සද්ධිං කතථත්වා ජානිස්සාමී’’ති. ‘‘සාධු, අම්මා’’ති. සා

 න්ත්වා ‘‘එහි, අම්ම, සීතස ත  ඌකා  ණ්හිස්සාමී’’ති  ං නීචපීඨතක 
නිසීදාතපත්වා සයං උච්තච නිසීදිත්වා  ස්සා සීසං අත් තනො ඌරූසු

ඨතපත්වා ඌකා  ණ්හයමානා රාජධී ාය සීසං නතඛහි විජ්ඣි. රාජධී ා

‘‘නායං අත් තනොනතඛහිවිජ්ඣති, පිතුච්ඡාපුත් ස්සතමකුමාරස්සනතඛහි

විජ්ඣතී’’ති ඤත්වා ‘‘අම්ම, ත්වං කුමාරස්ස සන්තිකං අ මාසී’’ති පුච්ඡි.

‘‘ආම, අම්මා’’ති. ‘‘කං ත නසාසනංකථි ’’න්ති? ‘‘ වබහිකරණූපායං

පුච්ඡති, අම්මා’’ති. රාජධී ා ‘‘පණ්ඩිත ො තහොන්ත ො ජානිස්සතී’’ති පඨමං

 ාථංබන්ධිත්වා‘‘අම්ම, ඉමං උග් තහත්වාකුමාරස්සකතථහී’’තිආහ. 

34. 

‘‘පාණිතචමුදුතකොචස්ස, නාත ොචස්සසුකාරිත ො; 

අන්ධකාතරොචවස්තසයය, අථනූන දාසියා’’ති. 

සා  ං උග් ණ්හිත්වා කුමාරස්ස සන්තිකං  න්ත්වා ‘‘අම්ම, රාජධී ා

කමාහා’’ති වුත්ත  ‘‘අයයපුත් , අඤ්ඤං කඤ්චි අවත්වා ඉමං  ාථං 

පහිණී’’ති  ං  ාථං උදාහාසි. කුමාතරො ච  ස්සත්ථං ඤත්වා ‘‘ ච්ඡ, 
අම්මා’’ති ංඋතයයොතජසි. 

 ාථායත්තථො – සතච ත  එකස්සා චූළුපට්ඨාකාය මම හත්තථො විය 

හත්තථො මුදු අස්ස, යදි ච ත ආතනඤ්ජකාරණං සුකාරිත ො එතකො හත් 

අස්ස, යදිච ං දිවසංචතුරඞ් සමන්නා ත ොඅතිවියබහතලොඅන්ධකාතරො

අස්ස, තදතවො ච වස්තසයය. අථ නූන තදා සිොති  ාදිතස කාතල ඉතම
චත් ාතරො පච්චතය ආ ම්ම එකංතසන ත  මතනොරථස්ස මත්ථක මනං
සියාති. 

කුමාතරො එ මත්ථං  ථත ො ඤත්වා එකං අභිරූපං මුදුහත්ථං 
චූළුපට්ඨාකං සජ්ජං කත්වා මඞ් ලහත්ථිත ොපකස්ස ලඤ්ජං දත්වා හත්ථිං 
ආතනඤ්ජකාරණංකාතරත්වාකාලංආ තමන්ත ොඅච්ඡි. 

අතථකස්මිං කාළපක්ඛුතපොසථදිවතස මජ්ඣිමයාමසමනන් තර
ඝනකාළතමතඝො වස්සි.තසො‘‘අයංදානිරාජධී ායවුත් දිවතසො’’තිවාරණං
අභිරුහිත්වා මුදුහත්ථකං චූළුපට්ඨාකං හත්ථිපිට්තඨනිසීදාතපත්වා  න්ත්වා
රාජනිතවසනස්ස ආකාසඞ් ණාභිමුතඛ ඨාතන හත්ථිං මහාභිත්තියං
අල්ලීයාතපත්වා වා පානසමීතප ත තමන්ත ො අට්ඨාසි. රාජාපි ධී රං

රක්ඛන්ත ො අඤ්ඤත්ථ සයිතුං න තදති, අත් තනො සන්තිතක චූළසයතන
සයාතපති. සාපි ‘‘අජ්ජ කුමාතරො ආ මිස්සතී’’ති ඤත්වා නිද්දං 

අතනොක්කමිත්වාවනිපන්නා‘‘ ා න්හායිතුකාමාම්හී’’තිආහ.රාජා‘‘එහි, 
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අම්මා’’ති  ං හත්තථ  තහත්වා වා පානසමීපං තනත්වා ‘‘න්හායාහි, 
අම්මා’’ති උක්ඛිපිත්වා වා පානස්ස බහිපස්තස පමුතඛ ඨතපත්වා එකස්මිං

හත්තථ  තහත්වා අට්ඨාසි. සා න්හායමානාව කුමාරස්ස හත්ථං පසාතරසි, 
තසො  ස්සා හත්ථත ො ආභරණානි ඔමුඤ්චිත්වා උපට්ඨාකාය හත්තථ

පිළන්ධිත්වා  ංඋක්ඛිපිත්වාරාජධී රං නිස්සායපමුතඛඨතපසි. සා ස්සා

හත්ථං  තහත්වා පිතු හත්තථ ඨතපසි, තසො  ස්සා හත්ථං  තහත්වා ධීතු

හත්ථං මුඤ්චි, සා ඉ රස්මාපි හත්ථා ආභරණානි ඔමුඤ්චිත්වා  ස්සා
දුතියහත්තථපිළන්ධිත්වාපිතුහත්තථඨතපත්වා කුමාතරනසද්ධිංඅ මාසි.
රාජා ‘‘ධී ාතයව තම’’ති සඤ්ඤාය  ං දාරිකං න්හානපරිතයොසාතන 
සිරි බ්තභ සයාතපත්වා ද්වාරං පිධාය ලඤ්තඡත්වා ආරක්ඛං දත්වා
අත් තනොසයනං  න්ත්වානිපජ්ජි. 

තසො පභා ාය රත්තියා ද්වාරං විවරිත්වා  ං දාරිකං දිස්වා 

‘‘කතම ’’න්ති පුච්ඡි. සා  ස්සාකුමාතරනසද්ධිං   භාවංකතථසි. රාජා 
විප්පටිසාරීහුත්වා ‘‘හත්තථ තහත්වා චරන්ත නපිමාතු ාමං රක්ඛිතුංන

සක්කා, එවං අරක්ඛියා නාමිත්ථිතයො’’ති චින්ත ත්වා ඉ රා ද්තව  ාථා
අතවොච– 

35. 

‘‘අනලාමුදුසම්භාසා, දුප්පූරා ානදීසමා; 

සීදන්තිනංවිදිත්වාන, ආරකාපරිවජ්ජතය. 

36. 

‘‘යං එ ාඋපතසවන්ති, ඡන්දසාවාධතනනවා; 

ජා තවතදොවසංඨානං, ඛිප්පංඅනුදහන්තින’’න්ති. 

 ත්ථ අන ා මුදුසම්භාසාති මුදුවචතනනපි අසක්කුතණයයා, තනව
සක්කා සණ්හවාචාය සඞ් ණ්හිතුන්ති අත්තථො. පුරිතසහි වා එ ාසං න

අලන්ති අනලා. මුදුසම්භාසාති හදතය ථද්තධපි සම්භාසාව මුදු එ ාසන්ති

මුදුසම්භාසා. දුප්පූරා තා නදීසමාති යථා නදී ආ  ා  ස්ස උදකස්ස

සන්දනත ො උදතකන දුප්පූරා, එවං අනුභූ ානුභූත හි තමථුනාදීහි
අපරිතුස්සනත ොදුප්පූරා.ත නවුත් ං– 

‘‘තිණ්ණං, භික්ඛතව, ධම්මානං අතිත්ත ො අප්පටිවාතනො

මාතු ාතමොකාලං කතරොති.ක තමසංතිණ්ණං? තමථුනසමාපත්තියා

ච විජායනස්ස ච අලඞ්කාරස්ස ච. ඉතමසං තඛො, භික්ඛතව, තිණ්ණං
ධම්මානංඅතිත්ත ොඅප්පටිවාතනොමාතු ාතමොකාලංකතරොතී’’ති. 

සීදන්තීති අට්ඨසු මහානිරතයසු තසොළසසු උස්සදනිරතයසුනිමුජ්ජන්ති. 

නන්ති නිපා මත් ං. විදිත්වානාති එවං ජානිත්වා. ආරකා පරිවජ්ජයෙති
‘‘එ ා ඉත්ථිතයො නාම තමථුනධම්මාදීහි අතිත් ා කාලං කත්වා එත සු
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නිරතයසු සීදන්ති, එ ා එවං අත් නා සීදමානා කස්සඤ්ඤස්ස සුඛාය
භවිස්සන්තී’’තිඑවංඤත්වාපණ්ඩිත ොපුරිතසො දූරත ොව ා පරිවජ්ජතයති

දීතපති. ඡන්දසාවා යනනවාතිඅත් තනොවා ඡන්තදනරුචියාතපතමන, 
භතිවතසනලද්ධධතනනවායංපුරිසංඑ ාඉත්ථිතයොඋපතසවන්ති භජන්ති. 

ජාතයවයදොති අග්ගි. තසො හි ජා මත්ත ොව තවදියති, විදිත ො පාකතටො

තහොතීතිජා තවතදො.තසොයථාඅත් තනොඨානංකාරණංඔකාසංඅනුදහති, 

එවතම ාපි යංඋපතසවන්ති,  ං පුරිසං ධනයසසීලපඤ්ඤාසමන්නා  ම්පි
ත සං සබ්තබසං ධනාදීනං විනාසනත ො පුන  ාය සම්පත්තියා
අභබ්බුප්පත්තිකංකුරුමානාඛිප්පංඅනුදහන්ති ඣාතපන්ති.වුත් ම්පිතච ං
– 

‘‘බලවන්ත ොදුබ්බලාතහොන්ති, ථාමවන්ත ොපිහායතර; 

චක්ඛුමාඅන්ධකාතහොන්ති, මාතු ාමවසං  ා. 

‘‘ගුණවන්ත ො නිග්ගුණාතහොන්ති, පඤ්ඤවන්ත ොපි හායතර; 

පමත් ාබන්ධතනතසන්ති, මාතු ාමවසං  ා. 

‘‘අජ්තඣනඤ්ච පංසීලං, සච්චංචා ංසතිංමතිං; 

අච්ඡින්දන්තිපමත් ස්ස, පන්ථදූභීව ක්කරා. 

‘‘යසංකත්තිංධිතිංසූරං, බාහුසච්චංපජානනං; 

තඛපයන්තිපමත් ස්ස, කට්ඨපුඤ්ජංවපාවතකො’’ති. 

එවං වත්වා මහාසත්ත ො ‘‘භාගිතනතයයොපි මයාව තපොතස බ්තබො’’ති 
මහන්ත නසක්කාතරනධී රං ස්තසවදත්වා ංඔපරජ්තජපතිට්ඨතපසි.
තසොපිමාතුලස්ස අච්චතයනරජ්තජපතිට්ඨහි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදතසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන උක්කණ්ඨි භික්ඛු තසො ාපත්තිඵතල
පතිට්ඨහි.‘‘ දාරාජා අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

මුදුපාණිජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[263] 3. චූළපතලොභනජා කවණ්ණනා 

අභිජ්ජමායන වාරිස්මින්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං
උක්කණ්ඨි භික්ඛුතමව ආරබ්භ කතථසි.  ඤ්හි සත්ථා ධම්මසභං ආනී ං 

‘‘සච්චං කර, ත්වං භික්ඛු, උක්කණ්ඨිත ොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, 

භන්ත ’’ති වුත්ත  ‘‘භික්ඛු, ඉත්ථිතයො නාතම ා තපොරාණතක
සුද්ධසත්ත පි සංකතලතසසු’’න්තිවත්වාඅතී ංආහරි. 
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පටුන 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත ො රාජා අපුත් තකො හුත්වා අත් තනො 
ඉත්ථිතයො ‘‘පුත් පත්ථනංකතරොථා’’තිආහ. ාපුත්ත පත්තථන්ති.එවං
අද්ධාතන  ත  තබොධිසත්ත ො බ්රහ්මතලොකා චවිත්වා අග් මතහසියා
කුච්ඡිස්මිං නිබ්බත්ති.  ං ජා මත් ං න්හාතපත්වා ථඤ්ඤපායනත්ථාය

ධාතියා අදංසු. තසො පායමාතනො තරොදති, අථ නං අඤ්ඤිස්සා අදංසු.
මාතු ාමහත්ථ ත ො තනව තුණ්හී තහොති. අථ නං එකස්ස පාදමූලිකස්ස 

අදංසු, ත න හි මත්ත ොතයවතුණ්හීඅතහොසි. ත ොපට්ඨායපුරිසාව  ං

 තහත්වා චරන්ති. ථඤ්ඤං පාතයන් ා දුහිත්වා වා පාතයන්ති, 
සාණිඅන් තරන වා ථනං මුතඛ ඨතපන්ති. ත නස්ස 

අනිත්ථි න් කුමායරොති නාමං කරිංසු.  ස්ස අපරාපරං වද්ධමානස්සපි 
මාතු ාමං නාම දස්තසතුං න සක්කා. ත නස්ස රාජා විසුංතයව
නිසජ්ජාදිට්ඨානානි ඣානා ාරඤ්චකාතරසි. 

තසො  ස්ස තසොළසවස්සිකකාතල චින්ත සි – ‘‘මය්හං අඤ්තඤො

පුත්ත ො නත්ථි, අයං පන කුමාතරො කාතම න පරිභුඤ්ජති, රජ්ජම්පි න

ඉච්ඡිස්සති, දුල්ලද්තධො ව  තම පුත්ත ො’’ති. අථ නං එකා
නච්චගී වාදි කුසලා පුරිතස පරිචරිත්වා අත් තනො වතස කාතුං පටිබලා

 රුණනාටකත් උපසඞ්කමිත්වා‘‘තදව, කංනුචින්ත සී’’තිආහ, රාජා  ං

කාරණං ආචික්ඛි. ‘‘තහොතු, තදව, අහං  ං පතලොතභත්වා කාමරසං 
ජානාතපස්සාමී’’ති. ‘‘සතච තම පුත් ං අනිත්ථි න්ධකුමාරං පතලොතභතුං

සක්කස්සසි, තසො රාජා භවිස්සති, ත්වං අග් මතහසී’’ති. සා ‘‘මතමතසො

භාතරො, තුම්තහමා චින් යිත්ථා’’තිවත්වාආරක්ඛමනුස්තසඋපසඞ්කමිත්වා
ආහ – ‘‘අහං පච්චූසසමතය ආ න්ත්වා අයයපුත් ස්ස සයනට්ඨාතන

බහිඣානා ාතරඨත්වා ායිස්සාමි.සතචතසො කුජ්ඣති, මය්හංකතථයයාථ, 

අහං අප ච්ඡිස්සාමි. සතච සුණාති, වණ්ණං තම කතථයයාථා’’ති. ත 
‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිංසු. 

සාපි පච්චූසකාතල  ස්මිං පතදතස ඨත්වා  න්තිස්සතරන ගී ස්සරං, 

ගී ස්සතරන න්තිස්සරංඅනතික්කමිත්වාමධුතරනසද්තදන ායි, කුමාතරො

සුණන්ත ොව නිපජ්ජි, පුනදිවතස ච ආසන්නට්ඨාතන ඨත්වා  ායිතුං

ආණාතපසි, පුනදිවතසඣානා ාතරඨත්වා  ායිතුංආණාතපසි, පුනදිවතස
අත් තනො සමීතප ඨත්වාති එවං අනුක්කතමතනව  ණ්හං උප්පාතදත්වා
තලොකධම්මං තසවිත්වා කාමරසංඤත්වා ‘‘මාතු ාමං නාම අඤ්තඤසංන
දස්සාමී’’ති අසිං  තහත්වා අන් රවීථිං ඔ රිත්වා පුරිතස අනුබන්ධන්ත ො
විචරි.අථනංරාජා ාහාතපත්වා ායකුමාරිකායසද්ධිංන රා නීහරාතපසි.

උතභොපිඅරඤ්ඤංපවිසිත්වාඅතධො ඞ් ං න්ත්වාඑකස්මිංපස්තස ඞ් ං, 
එකස්මිං සමුද්දං කත්වා උභින්නමන් තර අස්සමපදං මාතපත්වා වාසං

කප්පයිංසු. කුමාරිකා පණ්ණසාලායං නිසීදිත්වා කන්දමූලාදීනි පචති, 

තබොධිසත්ත ොඅරඤ්ඤත ොඵලාඵලං ආහරති. 
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අතථකදිවසං  ස්මිංඵලාඵලත්ථාය ත  සමුද්දදීපකා එතකො ාපතසො
භික්ඛාචාරත්ථායආකාතසන ච්ඡන්ත ොධූමංදිස්වාඅස්සමපතද ඔ රි.අථ

නංසා‘‘නිසීද, යාවපච්චතී’’තිනිසීදාතපත්වාඉත්ථිකුත්ත නපතලොතභත්වා 
ඣානා චාතවත්වා බ්රහ්මචරියමස්ස අන් රධාතපසි. තසො
පක්ඛච්ඡින්නකාතකො විය හුත්වා  ං ජහිතුං අසක්තකොන්ත ො සබ්බදිවසං
 ත්තථවඨත්වා තබොධිසත් ං ආ ච්ඡන් ං දිස්වා තවත නසමුද්දාභිමුතඛො
පලායි.අථනංතසො ‘‘පච්චාමිත්ත ොතමඅයං භවිස්සතී’’තිඅසිං තහත්වා
අනුබන්ධි.  ාපතසො ආකාතස උප්ප නාකාරං දස්තසත්වා සමුද්තද පති.

තබොධිසත්ත ො ‘‘එස  ාපතසො ආකාතසනා ත ො භවිස්සති, ඣානස්ස

පරිහීනත් ා සමුද්තදපතිත ො, මයාදානිස්සඅවස්සතයනභවිතුංවට්ටතී’’ති
චින්ත ත්වාතවලන්ත  ඨත්වාඉමා ාථාඅතවොච– 

37. 

‘‘අභිජ්ජමාතනවාරිස්මිං, සයංආ ම්මඉද්ධියා; 

මිස්සීභාවිත්ථියා න්ත්වා, සංසීදසිමහණ්ණතව. 

38. 

‘‘ආවට්ටනීමහාමායා, බ්රහ්මචරියවිතකොපනා; 

සීදන්තිනංවිදිත්වාන, ආරකාපරිවජ්ජතය. 

39. 

‘‘යංඑ ාඋපතසවන්ති, ඡන්දසාවාධතනනවා; 

ජා තවතදොවසංඨානං, ඛිප්පංඅනුදහන්තින’’න්ති. 

 ත්ථ අභිජ්ජමායන වාරිස්මින්ති ඉමස්මිං උදතක අචලමාතන
අකම්පමාතනඋදකංඅනාමසිත්වාසයංආකාතසතනවඉද්ධියා ආ න්ත්වා. 

මිස්සීභාවිත්ථිොතිතලොකධම්මවතසනඉත්ථියා සද්ධිංමිස්සීභාවං. ආවට්ටනී

මහාමාොති ඉත්ථිතයො නාතම ා කාමාවට්තටන ආවට්ටනත ො ආවට්ටනී, 
අනන් ාහිඉත්ථිමායාහි සමන්නා  ත් ාමහාමායානාම.වුත් ඤ්තහ ං– 

‘‘මායාතච ාමරීචීච, තසොතකොතරොත ොචුපද්දතවො; 

ඛරාචබන්ධනාතච ා, මච්චුපාතසොගුහාසතයො; 

 ාසු තයො විස්සතස තපොතසො, තසො නතරසු නරාධතමො’’ති. (ජා. 
2.21.118); 

බ්රහ්මෙරිෙවියකොපනාති තසට්ඨචරියස්ස තමථුනවිරතිබ්රහ්මචරියස්ස

විතකොපනා. සීදන්තීති ඉත්ථිතයො නාතම ා ඉසීනං බ්රහ්මචරියවිතකොපතනන
අපාතයසු සීදන්ති.තසසංපුරිමනතයතනවතයොතජ බ්බං. 

එ ං පන තබොධිසත් ස්ස වචනං සුත්වා  ාපතසො සමුද්දමජ්තඣ
ඨිත ොතයව නට්ඨජ්ඣානං පුන උප්පාතදත්වා ආකාතසන අත් තනො
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වසනට්ඨානතමව  ත ො. තබොධිසත්ත ො චින්ත සි – ‘‘අයං  ාපතසො එවං

භාරිතකො සමාතනො සිම්බලිතූලං විය ආකාතසන  ත ො, මයාපි ඉමිනා විය
ඣානංඋප්පාතදත්වාආකාතසනචරිතුංවට්ටතී’’ති.තසො අස්සමං න්ත්වා

 ංඉත්ථිංමනුස්සපථංතනත්වා‘‘ ච්ඡ, ත්ව’’න්ති උතයයොතජත්වාඅරඤ්ඤං
පවිසිත්වා මනුඤ්තඤ භූමිභාත  අස්සමං මාතපත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං
පබ්බජිත්වා කසිණපරිකම්මං කත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තිතයො ච 
නිබ්බත්ත ත්වාබ්රහ්මතලොකපරායතණොඅතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන උක්කණ්ඨි භික්ඛු තසො ාපත්තිඵතල
පතිට්ඨහි.‘‘ දා අනිත්ථි න්ධකුමාතරොඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

චූළපතලොභනජා කවණ්ණනා තියා. 

[264] 4. මහාපනාදජා කවණ්ණනා 

පනායදො නාම යසො රාජාති ඉදං සත්ථා  ඞ් ාතීතර නිසින්තනො
භද්දජිත්තථරස්සානුභාවං ආරබ්භ කතථසි. එකස්මිඤ්හි සමතය සත්ථා
සාවත්ථියං වස්සං වසිත්වා ‘‘භද්දජිකුමාරස්ස සඞ් හං කරිස්සාමී’’ති 
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුත ො චාරිකං චරමාතනො භද්දියන රං පත්වා ජාතියාවතන
 තයොමාතස වසිකුමාරස්සඤාණපරිපාකංආ මයමාතනො.භද්දජිකුමාතරො
මහායතසො අසීතිතකොටිවිභවස්ස භද්දියතසට්ඨිතනො එකපුත් තකො.  ස්ස
තිණ්ණංඋතූනංඅනුච්ඡවිකා  තයොපාසාදාඅතහසුං.එතකකස්මිංචත් ාතරො
චත් ාතරො මාතස වසති. එකස්මිං වසිත්වා නාටකපරිවුත ො මහන්ත න
යතසන අඤ්ඤං පාසාදං  ච්ඡති.  ස්මිං ඛතණ ‘‘කුමාරස්ස යසං 

පස්සිස්සාමා’’ති සකලන රං සඞ්ඛුභි, පාසාදන් තර චක්කාතිචක්කානි 
මඤ්චාතිමඤ්චානිබන්ධන්ති. 

සත්ථා  තයො මාතස වසිත්වා ‘‘මයං  ච්ඡාමා’’ති න රවාසීනං

ආතරොතචසි.නා රා‘‘භන්ත , ස්තව මිස්සථා’’තිසත්ථාරං නිමන්ත ත්වා
දුතියදිවතස බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං සජ්තජත්වා 
න රමජ්තඣ මණ්ඩපං කත්වා අලඞ්කරිත්වා ආසනානි පඤ්ඤතපත්වා

කාලං ආතරොතචසුං. සත්ථා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුත ො  ත්ථ  න්ත්වා නිසීදි, 
මනුස්සා මහාදානං අදංසු. සත්ථා නිට්ඨි භත් කච්තචො මධුරස්සතරන
අනුතමොදනං ආරභි.  ස්මිං ඛතණ භද්දජිකුමාතරොපි පාසාදත ො පාසාදං

 ච්ඡති,  ස්ස සම්පත්තිදස්සනත්ථාය  ං දිවසං න තකොචි අ මාසි, 

අත් තනො මනුස්සාව පරිවාතරසුං. තසො මනුස්තස පුච්ඡි – ‘‘අඤ්ඤස්මිං

කාතල මයි පාසාදත ො පාසාදං  ච්ඡන්ත  සකලන රං සඞ්ඛුභති, 

චක්කාතිචක්කානිමඤ්චාතිමඤ්චානිබන්ධන්ති, අජ්ජපනඨතපත්වාමය්හං

මනුස්තස අඤ්තඤො තකොචි නත්ථි, කං නු තඛො කාරණ’’න්ති. ‘‘සාමි, 
සම්මාසම්බුද්තධො ඉමං භද්දියන රං උපනිස්සාය  තයො මාතස වසිත්වා
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පටුන 

අජ්තජව  මිස්සති, තසො භත් කච්චං නිට්ඨාතපත්වා මහාජනස්ස ධම්මං

තදතසති, සකලන රවාසිතනොපි ස්සධම්මකථං සුණන්තී’’ති.තසො‘‘ත න

හි එථ, මයම්පි සුණිස්සාමා’’ති සබ්බාභරණපටිමණ්ඩිත ොව මහන්ත න
පරිවාතරන උපසඞ්කමිත්වා පරිසපරියන්ත  ඨිත ො ධම්මං සුණන්ත ො
ඨිත ොව සබ්බකතලතසතඛතපත්වාඅග් ඵලංඅරහත් ංපාපුණි. 

සත්ථා භද්දියතසට්ඨිං ආමන්ත ත්වා ‘‘මහාතසට්ඨි, පුත්ත ො ත  

අලඞ්ක පටියත්ත ොව ධම්මකථං සුණන්ත ො අරහත්ත  පතිට්ඨිත ො, 
ත නස්ස අජ්තජව පබ්බජිතුං වා වට්ටති පරිනිබ්බායිතුං වා’’ති ආහ.

‘‘භන්ත , මය්හංපුත් ස්ස පරිනිබ්බාතනනකච්චංනත්ථි, පබ්බාතජථනං, 
පබ්බාතජත්වාචපනනං තහත්වාස්තව අම්හාකංත හංඋපසඞ්කමථා’’ති.
භ වා නිමන් නං අධිවාතසත්වා කුලපුත් ං ආදාය විහාරං  න්ත්වා
පබ්බාතජත්වා උපසම්පදං දාතපසි.  ස්ස මා ාපි තරො සත් ාහං
මහාසක්කාරං කරිංසු. සත්ථා සත් ාහං වසිත්වා කුලපුත් මාදාය චාරිකං
චරන්ත ොතකොටි ාමංපාපුණි. තකොටි ාමවාසිතනොමනුස්සාබුද්ධප්පමුඛස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං අදංසු. සත්ථා භත් කච්චාවසාතන අනුතමොදනං

ආරභි. කුලපුත්ත ො අනුතමොදනකරණකාතල බහි ාමං  න්ත්වා ‘‘සත්ථු
ආ  කාතලතයවඋට්ඨහිස්සාමී’’ති ඞ් ාතිත්ථසමීතපඑකස්මිංරුක්ඛමූතල 

ඣානං සමාපජ්ජිත්වා නිසීදි. මහල්ලකත්තථතරසු ආ ච්ඡන්ත සුපි 
අනුට්ඨහිත්වාසත්ථුආ  කාතලතයවඋට්ඨහි.පුථුජ්ජනාභික්ඛූ‘‘අයංපුතර
විය පබ්බජිත්වාමහාතථතරආ ච්ඡන්ත පිදිස්වානඋට්ඨහතී’’තිකුජ්ඣිංසු. 

තකොටි ාමවාසිතනො මනුස්සා නාවාසඞ්ඝාත  බන්ධිංසු. සත්ථා

නාවාසඞ්ඝාත ඨත්වා‘‘කහං, භද්දජී’’ති පුච්ඡි.‘‘එස, භන්ත , ඉතධවා’’ති.

‘‘එහි, භද්දජි, අම්තහහිසද්ධිංඑකනාවං අභිරුහා’’ති.තථතරොපිඋප්පතිත්වා
එකනාවාය අට්ඨාසි. අථ නං  ඞ් ාය මජ්ඣං   කාතල සත්ථා ආහ –

‘‘භද්දජි,  යා මහාපනාදරාජකාතල අජ්ඣාවුත්ථපාසාතදො කහ’’න්ති.

ඉමස්මිං ඨාතන නිමුග්ත ො, භන්ත ති. පුථුජ්ජනා භික්ඛූ ‘‘භද්දජිත්තථතරො

අඤ්ඤං බයාකතරොතී’’තිආහංසු. සත්ථා ‘‘ත නහි, භද්දජි, සබ්රහ්මචාරීනං
කඞ්ඛං ඡින්දා’’ති ආහ.  ස්මිං ඛතණ තථතරො සත්ථාරං වන්දිත්වා
ඉද්ධිබතලන  න්ත්වා පාසාදථූපිකං පාදඞ්ගුලියා  තහත්වා
පඤ්චවීසතිතයොජනංපාසාදං තහත්වාආකාතසඋප්පති. උප්පතිත ොචපන
තහට්ඨාපාසාතද ඨි ානං පාසාදං භින්දිත්වා පඤ්ඤායි. තසො එකතයොජනං 
ද්විතයොජනංතිතයොජනන්තියාව වීසතිතයොජනා උදකත ො පාසාදං උක්ඛිපි.
අථස්ස පුරිමභතව ඤා කා පාසාදතලොතභන මච්ඡකච්ඡපනා මණ්ඩූකා
හුත්වා ස්මිංතයවපාසාතදනිබ්බත් ා පාසාතදඋට්ඨහන්ත පරිවත්තිත්වා
පරිවත්තිත්වා උදතකතයව පතිංසු. සත්ථා ත  ප න්ත  දිස්වා ‘‘ඤා කා

ත , භද්දජි, කලමන්තී’’ති ආහ. තථතරො සත්ථු වචනං සුත්වා පාසාදං

විස්සජ්තජසි, පාසාතදොයථාඨාතනතයවපතිට්ඨහි, සත්ථාපාර ඞ් ං ත ො.

අථස්ස  ඞ් ාතීතරතයව ආසනං පඤ්ඤාපයිංසු, තසො පඤ්ඤත්ත 
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වරබුද්ධාසතන  රුණසූරිතයො විය රස්මිතයො මුඤ්චන්ත ො නිසීදි. අථ නං

භික්ඛූ ‘‘කස්මිං කාතල, භන්ත , අයං පාසාතදො භද්දජිත්තථතරන
අජ්ඣාවුත්තථො’’තිපුච්ඡිංසු.සත්ථා‘‘මහාපනාදරාජකාතල’’තිවත්වා අතී ං
ආහරි. 

අතීත  විතදහරට්තඨ මිථිලායං සුරුචි නාම රාජා අතහොසි, පුත්ත ොපි 

 ස්සසුරුචිතයව,  ස්සපනපුත්ත ොමහාපනාතදොනාමඅතහොසි, ත ඉමං
පාසාදං පටිලභිංසු. පටිලාභත්ථාය පනස්ස ඉදං පුබ්බකම්මං – ද්තව
පි ාපුත් ානතළහිචඋදුම්බරදාරූහි චපච්තචකබුද්ධස්සවසනපණ්ණසාලං
කරිංසු. ඉමස්මිං ජා තක සබ්බං අතී වත්ථු පකණ්ණකනිපාත  

සුරුචිජාතයක (ජා.1.14.102 ආදතයො) ආවිභවිස්සති. 

සත්ථා ඉමං අතී ං ආහරිත්වා සම්මාසම්බුද්තධො හුත්වා ඉමා  ාථා
අතවොච– 

40. 

‘‘පනාතදො නාමතසොරාජා, යස්සයූතපො සුවණ්ණතයො; 

තිරියංතසොළසුබ්තබතධො, උද්ධමාහුසහස්සධා. 

41. 

‘‘සහස්සකණ්තඩො ස ත ණ්ඩු, ධජාලු හරි ාමතයො; 

අනච්චුං ත්ථ න්ධබ්බා, ඡසහස්සානිසත් ධා. 

42. 

‘‘එවතම ං දාආසි, යථාභාසසිභද්දජි; 

සක්තකොඅහං දාආසිං, තවයයාවච්චකතරො වා’’ති. 

 ත්ථ යූයපොති පාසාතදො. තිරිෙං යසොළසුබ්යබය ොති විත්ථාරත ො

තසොළසකණ්ඩපා විත්ථාතරො අතහොසි. උද් මාහු සහස්ස ාති උබ්තබතධන

සහස්සකණ්ඩ මනමත් ං උච්තචො අහු, සහස්සකණ්ඩ මන ණනාය
පඤ්චවීසතිතයොජනප්පමාණං තහොති. විත්ථාතරො පනස්ස 
අට්ඨතයොජනමත්ත ො. 

සහස්සකණ්යඩො සතය ණ්ඩූති තසො පතනස සහස්සකණ්ඩුබ්තබතධො

පාසාතදො ස භූමිතකො අතහොසි.  ජාලූති ධජසම්පන්තනො. හරිතාමයෙොති

හරි මණිපරික්ඛිත්ත ො. අට්ඨකථායං පන ‘‘සමාලුහරි ාමතයො’’ති පාතඨො, 
හරි මණිමතයහි ද්වාරකවාටවා පාතනහි සමන්නා ත ොති අත්තථො. 

සමාලූති කර ද්වාරකවාටවා පානානං නාමං.  න් බ්බාති නටා, ඡ

සහස්සානිසත්ත ාති ඡ න්ධබ්බසහස්සානිසත් ධාහුත්වා ස්සපාසාදස්ස
සත් සු ඨාතනසු රඤ්තඤො රතිජනනත්ථාය නච්චිංසූති අත්තථො. ත  එවං
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නච්චන් ාපිරාජානංහාතසතුංනාසක්ඛිංසු, අථසක්තකොතදවරාජාතදවනටං

තපතසත්වාසමජ්ජංකාතරසි,  දාමහාපනාතදොහසි. 

ෙථා භාසසි, භද්දජීති භද්දජිත්තථතරන හි ‘‘භද්දජි,  යා
මහාපනාදරාජකාතල අජ්ඣාවුත්ථපාසාතදො කහ’’න්ති වුත්ත  ‘‘ඉමස්මිං 

ඨාතනනිමුග්ත ො, භන්ත ’’තිවදන්ත න ස්මිංකාතලඅත් තනොඅත්ථාය
 ස්සපාසාදස්ස නිබ්බත් භාතවොචමහාපනාදරාජභාතවොචභාසිත ොතහොති.

 ං තහත්වාසත්ථා‘‘යථාත්වං, භද්දජි, භාසසි,  දාඑ ං තථවඅතහොසි, 
අහං  දා  ව කායතවයයාවච්චකතරො සක්තකො තදවානමින්තදො
අතහොසි’’න්තිආහ. ස්මිං ඛතණපුථුජ්ජනභික්ඛූ නික්කඞ්ඛාඅතහසුං. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

මහාපනාතදොරාජාභද්දජිඅතහොසි, සක්තකොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

මහාපනාදජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[265] 5. ඛුරප්පජා කවණ්ණනා 

දිස්වා ඛුරප්යපතිඉදංසත්ථාතජ වතනවිහරන්ත ොඑකංඔස්සට්ඨවීරියං 

භික්ඛුං ආරබ්භ කතථසි.  ඤ්හි සත්ථා ‘‘සච්චං කර ත්වං, භික්ඛු, 

ඔස්සට්ඨවීරිතයො’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘සච්චං, භන්ත ’’තිවුත්ත ‘‘භික්ඛු, කස්මා 

එවං ත්වං නියයානිකසාසතන පබ්බජිත්වා වීරියං ඔස්සජි, 
තපොරාණකපණ්ඩි ා අනියයානිකට්ඨාතනපි වීරියං කරිංසූ’’ති වත්වා අතී ං
ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
එකස්මිං අටවිආරක්ඛකකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො
පඤ්චපුරිසස පරිවාතරො අටවිආරක්ඛතකසු සබ්බතජට්ඨතකො හුත්වා
අටවිමුතඛ එකස්මිං  ාතම වාසං කප්තපසි. තසො භතිං  තහත්වා මනුස්තස
අටවිං අතික්කාතමති. අතථකස්මිං දිවතස බාරාණතසයයතකො 
සත්ථවාහපුත්ත ො පඤ්චහි සකටසත හි  ං  ාමං පත්වා  ං

පක්තකොසාතපත්වා ‘‘සම්ම, සහස්සං තහත්වාමංඅටවිංඅතික්කාතමහී’’ති

ආහ. තසො ‘‘සාධූ’’ති  ස්ස හත්ථත ො සහස්සං  ණ්හි, භතිං

 ණ්හන්ත ොතයව  ස්ස ජීවි ං පරිච්චජි. තසො  ං ආදාය අටවිං පාවිසි, 

අටවිමජ්තඣ පඤ්චස ා තචොරා උට්ඨහිංසු, තචොතර දිස්වාව තසසපුරිසා

උතරන නිපජ්ජිංසු, ආරක්ඛකතජට්ඨතකො එතකොව නදන්ත ො වග් න්ත ො
පහරිත්වා පඤ්චසත පි තචොතර පලාතපත්වා සත්ථවාහපුත් ං තසොත්ථිනා
කන් ාරං ාතරසි. 

සත්ථවාහපුත්ත ො පරකන් ාතර සත්ථං නිතවතසත්වා 
ආරක්ඛකතජට්ඨකං නානග් රසතභොජනං තභොතජත්වා සයම්පි

භුත් පා රාතසො සුඛනිසින්තනො ත න සද්ධිං සල්ලපන්ත ො ‘‘සම්ම, 
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 ථාදාරුණානං තචොරානංආවුධානි  තහත්වා අවත්ථරණකාතල තකනනු
තඛො ත  කාරතණන චිත්තුත්රාසමත් ම්පි න උප්පන්න’’න්ති පුච්ඡන්ත ො
පඨමං ාථමාහ– 

43. 

‘‘දිස්වා ඛුරප්තප ධනුතව නුන්තන, ඛග්ත   හීත  තිඛිතණ

ත ලතධොත ; 

 ස්මිං භයස්මිං මරතණ වියූළ්තහ, කස්මා නු ත  නාහු 
ඡම්භි ත් ’’න්ති. 

 ත්ථ  නුයව නුන්යනති ධනුතවත න විස්සට්තඨ. ෙග්ය   හීයතති

ථරුදණ්තඩහිසු හිත ඛග්ත . මරයණවියූළ්යහතිමරතණපච්චුපට්ඨිත . 

කස්මානුයතනාහූතිතකනනුතඛොකාරතණනනාතහොසි. ඡම්භිතත්තන්ති
සරීරචලනං. 

 ංසුත්වාආරක්ඛකතජට්ඨතකොඉ රාද්තව ාථාඅභාසි– 

44. 

‘‘දිස්වා ඛුරප්තප ධනුතව නුන්තන, ඛග්ත   හීත  තිඛිතණ

ත ලතධොත ; 

 ස්මිංභයස්මිංමරතණවියූළ්තහ, තවදංඅලත්ථංවිපුලං උළාරං. 

45. 

‘‘තසො තවදජාත ො අජ්ඣභවිං අමිත්ත , පුබ්තබව තම ජීවි මාසි 

චත් ං; 

න හි ජීවිත  ආලයං කුබ්බමාතනො, සූතරො කයිරා සූරකච්චං 
කදාචී’’ති. 

 ත්ථ යවදං අ ත්ථන්ති තුට්ඨිඤ්තචව තසොමනස්සඤ්ච පටිලභිං. 

විපු න්ති බහුං. උළාරන්ති උත් මං. අජ් භවින්ති ජීවි ං පරිච්චජිත්වා

අභිභවිං. පුබ්යබව යම ජීවිතමාසි ෙත්තන්ති මයා පුබ්තබව  ව හත්ථත ො

භතිං  ණ්හන්ත තනව ජීවි ං චත් මාසි. න හි ස ජීවියත ආ ෙං

කුබ්බමායනොතිජීවි ස්මිඤ්හිනිකන්තිංකුරුමාතනො පුරිසකච්චංකදාචිපින
කතරොති. 

එවං තසොසරවස්තසවස්සන්ත ජීවි නිකන්තියා විස්සට්ඨත් ාඅත් නා
සූරකච්චස්ස ක භාවං ඤාතපත්වා සත්ථවාහපුත් ං උතයයොතජත්වා
සක ාමතමවපච්චා න්ත්වාදානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වායථාකම්මං  ත ො. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන ඔස්සට්ඨවීරිතයො භික්ඛු අරහත්ත 
පතිට්ඨහි.‘‘ දා ආරක්ඛකතජට්ඨතකොඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

ඛුරප්පජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[266] 6. වා ග් සින්ධවජා කවණ්ණනා 

යෙනාසි කිසිොපණ්ඩූතිඉදංසත්ථාතජ වතනවිහරන්ත ොසාවත්ථියං
අඤ්ඤ රං කුටුම්බිකංආරබ්භකතථසි.සාවත්ථියංකතරකාඅභිරූපාඉත් 

එකං අභිරූපං කුටුම්බිකං දිස්වා පටිබද්ධචිත් ා අතහොසි, සකලසරීරං
ඣායමාතනො වියස්සා අබ්භන් තර කතලසග්ගි උප්පජ්ජි. සා තනව

කායස්සාදං ලභි, න චිත් ස්සාදං, භත් ම්පිස්සා න රුච්චි, තකවලං
මඤ්චකඅටනිං  තහත්වා නිපජ්ජි. අථ නං උපට්ඨායිකා ච සහායිකා ච 

පුච්ඡිංසු– ‘‘කංනුතඛොත්වංකම්පමානචිත් ාඅටනිං තහත්වානිපන්නා, 
කං ත  අඵාසුක’’න්ති. සා එකං ද්තව වාතර අකතථත්වා පුනප්පුනං
වුච්චමානා  මත්ථං ආතරොතචසි. අථ නං  ා සමස්සාතසත්වා ‘‘ත්වං මා

චින් යි, මයං  ං ආතනස්සාමා’’ති වත්වා  න්ත්වා කුටුම්බිතකන සද්ධිං

මන්ත සුං, තසො පටික්ඛිපිත්වා පුනප්පුනං වුච්චමාතනො අධිවාතසසි.  ා
‘‘අසුකදිවතස අසුකතවලායං ආ ච්ඡා’’ති පටිඤ්ඤං  තහත්වා  න්ත්වා
 ස්සා ආතරොතචසුං. සා අත් තනො සයන බ්භං සජ්තජත්වා අත් ානං
අලඞ්කරිත්වා සයනපිට්තඨ නිසින්නා  ස්මිං ආ න්ත්වා සයතනකතදතස
නිසින්තනචින්ත සි– ‘‘සචාහංඉමස්ස  රුකංඅකත්වා ඉදාතනවඔකාසං

කරිස්සාමි, ඉස්සරියං තම පරිහායිස්සති, ආ  දිවතසතයව ඔකාසකරණං

නාම අකාරණං, අජ්ජ න මඞ්කුං කත්වා අඤ්ඤස්මිං දිවතස ඔකාසං
කරිස්සාමී’’ති.අථනං හත්ථ හණාදිවතසනතකළිංකාතුංආරද්ධංහත්තථ

 තහත්වා ‘‘අතපහි අතපහි, න තම  යා අත්තථො’’ති නිබ්භච්තඡසි. තසො
ඔසක්කත්වාලජ්ජිත ොඋට්ඨායඅත් තනොත හතමව  ත ො. 

ඉ රා ඉත්ථිතයො  ාය  ථාක භාවංඤත්වාකුටුම්බිතකනික්ඛන්ත 
 ං උපසඞ්කමිත්වා එවමාහංසු – ‘‘ත්වං එ ස්මිං පටිබද්ධචිත් ා ආහාරං

පටික්ඛිපිත්වා නිපජ්ජි, අථනං මයං පුනප්පුනං යාචිත්වා ආනයිම්හ,  ස්ස
කස්මා ඔකාසං න අකාසී’’ති. සා  මත්ථං ආතරොතචසි. ඉ රා ‘‘ත න හි
පඤ්ඤායිස්සසී’’ති වත්වා පක්කමිංසු. කුටුම්බිතකො පුන නිවත්තිත්වාපි න
ඔතලොතකසි. සා  ං අලභමානා නිරාහාරා  ත්තථව ජීවි ක්ඛයං පාපුණි.
කුටුම්බිතකො  ස්සා ම භාවං ඤත්වා බහුං මාලා න්ධවිතලපනං ආදාය
තජ වනං  න්ත්වා සත්ථාරං පූතජත්වා එකමන් ං නිසීදිත්වා සත්ථාරා ච

‘‘කංනුතඛො, උපාසක, නපඤ්ඤායසී’’තිපුච්ඡිත  මත්ථංආතරොතචත්වා 

‘‘ස්වාහං, භන්ත , එත් කං කාලං ලජ්ජාය බුද්ධුපට්ඨානං නා ත ො’’ති

ආහ. සත්ථා ‘‘න, උපාසක, ඉදාතනතවසා කතලසවතසන  ං

පක්තකොසාතපත්වාආ  කාතල  ංඔකාසංඅකත්වාලජ්ජාතපසි, පුබ්තබපි
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පන පණ්ඩිත සු පටිබද්ධචිත් ා හුත්වා පක්තකොසාතපත්වා ආ  කාතල
ඔකාසං අකත්වා කලතමත්වාව උතයයොතජසී’’ති වත්වා ත න යාචිත ො
අතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
සින්ධවකුතල නිබ්බත්තිත්වා වා ග් සින්ධතවො නාම හුත්වා  ස්ස
මඞ් ලඅස්තසො අතහොසි. අස්සත ොපකා ංතනත්වා ඞ් ායංන්හාතපන්ති.
අථ නං භද්දලී නාම  ෙභී දිස්වා පටිබද්ධචිත් ා හුත්වා කතලසවතසන

කම්පමානා තනව තිණං ඛාදි, න උදකං පිවි, පරිසුස්සිත්වා කසා
අට්ඨිචම්මමත් ා අතහොසි. අථ නං පුත්ත ො  ෙභතපො තකො මා රං

පරිසුස්සමානංදිස්වා‘‘කංනුතඛොත්වං, අම්ම, තනව තිණංඛාදසි, නඋදකං

පිවසි, පරිසුස්සිත්වා  ත්ථ  ත්ථ කම්පමානා නිපජ්ජසි, කං ත 
අඵාසුක’’න්තිපුච්ඡි.සාඅකතථත්වාපුනප්පුනංවුච්චමානා මත්ථංකතථසි.

අථ නං පුත්ත ො සමස්සාතසත්වා ‘‘අම්ම, මා චින් යි, අහං  ං
ආතනස්සාමී’’ති වත්වා වා ග් සින්ධවස්ස න්හායිතුං ආ  කාතල  ං

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ ා , මය්හං මා ා තුම්තහසු පටිබද්ධචිත් ා නිරාහාරා

සුස්සිත්වාමරිස්සති, ජීවි දානමස්සාතදථා’’තිආහ. ‘‘සාධු,  ා , දස්සාමි, 
අස්සත ොපකා මං න්හාතපත්වා තථොකං  ඞ් ාතීතර විචරණත්ථාය

විස්සජ්තජන්ති, ත්වං මා රං  තහත්වා  ං පතදසං එහී’’ති. තසො  න්ත්වා
මා රංආතනත්වා ස්මිංපතදතසවිස්සජ්තජත්වාඑකමන් ං පටිච්ඡන්තනො
අට්ඨාසි. 

අස්සත ොපකාපි වා ග් සින්ධවං  ස්මිං ඨාතන විස්සජ්තජසුං. තසො  ං
 ෙභිං ඔතලොතකත්වා උපසඞ්කමි. අථ සා  ෙභී  ස්මිං උපසඞ්කමිත්වා
අත් තනො සරීරං උපසිඞ්ඝමාතන ‘‘සචාහං  රුං අකත්වා

ආ  ක්ඛතණතයවස්සඔකාසංකරිස්සාමි, එවං තමයතසොචඉස්සරියඤ්ච

පරිහායිස්සති, අනිච්ඡමානා විය භවිතුං වට්ටතී’’ති චින්ත ත්වා සින්ධවස්ස

තහට්ඨාහනුතක පාතදන පහරිත්වා පලායි, දන් මූලමස්ස භිජ්ජිත්වා
  කාතලො විය අතහොසි. වා ග් සින්ධතවො ‘‘තකො තම එ ාය අත්තථො’’ති 

ලජ්ජිත ො  ත ොව පලායි. සා විප්පටිසාරිනී හුත්වා  ත්තථව පතිත්වා 
තසොචමානානිපජ්ජි. 

අථ නංපුත්ත ොඋපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡන්ත ො පඨමං ාථමාහ– 

46. 

‘‘තයනාසිකසියාපණ්ඩු, තයනභත් ංනරුච්චති; 

අයංතසොආ ත ොභත් ා, කස්මාදානිපලායසී’’ති. 

 ත්ථ යෙනාති ස්මිංපටිබද්ධචිත්  ාය තයනකාරණභූත න. 

පුත් ස්සවචනංසුත්වා ෙභීදුතියං ාථමාහ– 
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47. 

‘‘සතචපනාදිතකතනව, සන්ථතවොනාමජායති; 

යතසොහායතිඉත් නං,  ස්මා ා පලායහ’’න්ති. 

 ත්ථ ආදියකයනවාතිආදිත ොව පඨමතමව. සන්ථයවොති

තමථුනධම්මසංතයො වතසන මිත් සන්ථතවො. ෙයසො හාෙති ඉත් නන්ති, 

 ා , ඉත් නඤ්හි රුකංඅකත්වාආදිත ොව සන්ථවංකුරුමානානංයතසො

හායති, ඉස්සරිය බ්බි භාතවො පරිහායතීති. එවං සා ඉත් නං සභාවං
පුත් ස්සකතථසි. 

 තිය ාථං පනසත්ථාඅභිසම්බුද්තධොහුත්වා ආහ– 

48. 

‘‘යසස්සිනංකුතලජා ං, ආ  ංයානඉච්ඡති; 

තසොචතිචිරරත් ාය, වා ග් මිවභද්දලී’’ති. 

 ත්ථ ෙසස්සිනන්තියසසම්පන්නං. ොනඉච්ඡතීතියාඉත්  ථාරූපං

පුරිසංනඉච්ඡති. චිරරත්තාොතිචිරරත් ං, දීඝමද්ධානන්තිඅත්තථො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතනකුටුම්බිතකොතසො ාපත්තිඵතලපතිට්ඨහි.

‘‘ දා  ෙභී සා ඉත්  අතහොසි, වා ග් සින්ධතවො පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

වා ග් සින්ධවජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[267] 7. කක්කටකජා කවණ්ණනා 

සිඞ්ගී මිය ොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො අඤ්ඤ රං ඉත්ථිං
ආරබ්භ කතථසි. සාවත්ථියං කතරතකො කුටුම්බිතකො අත් තනො භරියං 
 තහත්වා උද්ධාරතසොධනත්ථාය ජනපදං  න්ත්වා උද්ධාරං තසොතධත්වා
ආ ච්ඡන්ත ො අන් රාමග්ත  තචොතරහි  හිත ො. භරියා පනස්ස අභිරූපා

පාසාදිකා දස්සනීයා, තචොරතජට්ඨතකො  ස්සා සිතනතහන කුටුම්බිකං

මාතරතුං ආරභි. සා පන ඉත්  සීලවතී ආචාරසම්පන්නා පතිතදව ා, සා

තචොරතජට්ඨකස්සපාතදසුනිපතිත්වා‘‘සාමි, සතචමයිසිතනතහොඅත්ථි, මා 

මය්හංසාමිකංමාතරහි.සතචමාතරසි, අහම්පිවිසංවාඛාදිත්වානාසවා ංවා 

සන්නිරුම්භිත්වා මරිස්සාමි,  යා පන සද්ධිං න  මිස්සාමි, මා තම
අකාරතණනසාමිකං මාතරහී’’තියාචිත්වා ංවිස්සජ්ජාතපසි.ත උතභොපි
තසොත්ථිනා සාවත්ථිං පත්වා තජ වනපිට්ඨිවිහාතරන  ච්ඡන් ා ‘‘විහාරං
පවිසිත්වාසත්ථාරංවන්දිස්සාමා’’ති  න්ධකුටිපරිතවණං න්ත්වාසත්ථාරං

වන්දිත්වාඑකමන් ංනිසීදිංසු.ත සත්ථාරා ‘‘කහං  ත්ථ, උපාසකා’’ති
පුට්ඨා ‘‘උද්ධාරතසොධනත්ථායා’’ති ආහංසු. ‘‘අන් රාමග්ත  පන



ඛුද්දකනිකායෙ ජාතක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 

 257 

පටුන 

ආතරොත යනආ  ත්ථා’’ති වුත්ත කුටුම්බිතකොආහ – ‘‘අන් රාමග්ත 

තනො, භන්ත , තචොරා  ණ්හිංසු,  තත්රසා මං මාරියමානං තචොරතජට්ඨකං

යාචිත්වා තමොතචසි, ඉමං නිස්සාය මයා ජීවි ං ලද්ධ’’න්ති. සත්ථා ‘‘න, 

උපාසක, ඉදාතනතව ාය එවං තුය්හංජීවි ංදින්නං, පුබ්තබපිපණ්ඩි ානම්පි
ජීවි ංඅදාසිතයවා’’තිවත්වාත න යාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  හිමවන්ත  

මහාඋදකරහතදො,  ත්ථ මහාසුවණ්ණකක්කටතකො අතහොසි. තසො  ස්ස
නිවාසභාතවන ‘‘කුළීරදතහො’’ති පඤ්ඤායිත්ථ. කක්කටතකො මහා අතහොසි

ඛලමණ්ඩලප්පමාතණො, හත්   තහත්වා වධිත්වා ඛාදති. හත්   ස්ස
භතයන  ත්ථ ඔ රිත්වා ත ොචරං  ණ්හිතුං න සක්තකොන්ති.  දා
තබොධිසත්ත ො කුළීරදහං උපනිස්සාය වසමානං හත්ථියූථතජට්ඨකං පටිච්ච 
කතරණුයා කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං  ණ්හි. අථස්ස මා ා ‘‘ බ්භං
රක්ඛිස්සාමී’’ති අඤ්ඤංපබ්බ ප්පතදසං න්ත්වා බ්භංරක්ඛිත්වාපුත් ං
විජායි.තසොඅනුක්කතමන විඤ්ඤු ංපත්ත ො මහාසරීතරොථාමසම්පන්තනො
තසොභග් ප්පත්ත ො අඤ්ජනපබ්බත ොවියඅතහොසි.තසො එකායකතරණුයා
සද්ධිං සංවාසං කප්තපත්වා ‘‘කක්කටකං  ණ්හිස්සාමී’’ති අත් තනො
භරියඤ්චමා රඤ්චආදාය ංහත්ථියූථංඋපසඞ්කමිත්වා පි රංපස්සිත්වා

‘‘ ා , අහංකක්කටකං ණ්හිස්සාමී’’තිආහ.අථනංපි ා‘‘න සක්ඛිස්සසි, 
 ා ා’’තිවාතරත්වාපුනප්පුනංවදන් ං‘‘ත්වඤ්තඤවජානිස්සසී’’ති ආහ. 

තසො කුළීරදහං උපනිස්සාය වසන්ත  සබ්බවාරතණ සන්නිපාත ත්වා 
සබ්තබහිසද්ධිං දහසමීපං න්ත්වා ‘‘කංතසොකක්කටතකොඔ රණකාතල

 ණ්හාති, උදාහු ත ොචරං  ණ්හනකාතල, උදාහු උත් රණකාතල’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘උත් රණකාතල’’ති සුත්වා ‘‘ත න හි තුම්තහ කුළීරදහං

ඔ රිත්වා යාවදත්ථං ත ොචරං  තහත්වා පඨමං උත් රථ, අහං පච්ඡත ො
භවිස්සාමී’’ති ආහ. වාරණා  ථා කරිංසු. කුළීතරො පච්ඡත ො උත් රන් ං 
තබොධිසත් ං මහාසණ්ඩාතසන කම්මාතරො තලොහසලාකං විය අළද්වතයන

පාතද දළ්හං  ණ්හි, කතරණුකා තබොධිසත් ං අවිජහිත්වා සමීතපතයව

අට්ඨාසි.තබොධිසත්ත ොආකඩ්ඪන්ත ොකුළීරං චාතලතුංනාසක්ඛි, කුළීතරො
පන ංආකඩ්ඪන්ත ොඅත් තනොඅභිමුඛංකතරොති.තසො මරණභය ජ්ජිත ො

බද්ධරවං රවි, සබ්තබ වාරණා මරණභය ජ්ජි ා තකොඤ්චනාදං කත්වා 

මුත් කරීසංචජමානාපලායිංසු, කතරණුකාපිස්සසණ්ඨාතුංඅසක්තකොන්තී
පලායිතුං ආරභි. 

අථ නං තසො අත් තනො බද්ධභාවං සඤ්ඤාතපත්වා  ස්සා
අපලායනත්ථංපඨමං ාථමාහ– 

49.  ත්ථ සිඞ්ගීමිය ොතිසිඞ්ගීසුවණ්ණවණ්තණො මිත ො.ද්වීහිඅතළහි
සිඞ් කච්චං සාතධන්ත හි යුත්  ාය සිඞ්ගීති අත්තථො. මිත ොති පන



ඛුද්දකනිකායෙ ජාතක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 

 258 

පටුන 

සබ්බපාණසඞ් ාහකවතසනඉධකුළීතරො වුත්ත ො. ආෙතෙක්ඛුයනත්යතොති

එත්ථ දස්සනට්තඨන චක්ඛු, නයනට්තඨන තනත් ං, ආය ානි

චක්ඛුසඞ්ඛා ානි තනත් ානි අස්සාති ආය චක්ඛුතනත්ත ො, දීඝඅක්ඛීති

අත්තථො.අට්ඨිතමවස්ස චකච්චංසාතධතීති අට්ඨිත්තයෙො.යතනාභිභූයතොති

ත නමිත නඅභිභූත ොඅජ්තඣොත්ථත ො නිච්චලං හිත ොහුත්වා. කපණං

රුදාමීති කාරුඤ්ඤප්පත්ත ො හුත්වා රුදාමි විරවාමි. මා යහව මන්ති මං
එවරූපං බයසනප්පත් ං අත් තනො පාණසමං පියසාමිකං ත්වං මා තහව
ජහීති. 

අථසාකතරණුකානිවත්තිත්වා ංඅස්සාසයමානාදුතියං ාථමාහ – 

50. 

‘‘අයයන ංජහිස්සාමි, කුඤ්ජරංසට්ඨිහායනං; 

පථබයාචාතුරන් ාය, සුප්පිතයොතහොසිතමතුව’’න්ති. 

 ත්ථ සට්ඨිහාෙනන්ති ජාතියා සට්ඨිවස්සකාලස්මිඤ්හි කුඤ්ජරා

ථාතමන පරිහායන්ති, සා අහං එවං ථාමහීනං ඉමං බයසනං පත් ං  ං න

ජහිස්සාමි, මා භායි, ඉමිස්සා හි චතූසු දිසාසු සමුද්දං පත්වා ඨි ාය
චාතුරන් ායපථවියාත්වංමය්හංසුට්ඨපිතයොති. 

අථ නං සන්ථම්තභත්වා ‘‘අයය, ඉදානි  ං කුළීතරන සද්ධිං තථොකං 
කථාසල්ලාපං ලභමානා විස්සජ්ජාතපස්සාමී’’ති වත්වා කුළීරං යාචමානා

 තියං ාථමාහ – 

51. 

‘‘තය කුළීරාසමුද්දස්මිං,  ඞ් ායයමුනාය ච; 

ත සංත්වංවාරිතජොතසට්තඨො, මුඤ්චතරොදන්තියාපති’’න්ති. 

 ස්සත්තථො–තයසමුද්තදවා ඞ් ායවායමුනායවාකුළීරා, සබ්තබසං
වණ්ණසම්පත්තියා ච මහන් ත්ත න ච ත්වතමව තසට්තඨො උත් තමො.

ත න ං යාචාමි, මය්හංතරොදමානායසාමිකංමුඤ්චාති. 

කුළීතරො  ස්සා කථයමානාය ඉත්ථිසද්තද නිමිත් ං  තහත්වා 
ආකඩ්ඪියමානතසොහුත්වාවාරණස්සපාදත ොඅතළවිනිතවතඨන්ත ො‘‘අයං
විස්සට්තඨො ඉදංනාම කරිස්සතී’’තිනකඤ්චි අඤ්ඤාසි. අථනංවාරතණො

පාදං උක්ඛිපිත්වා පිට්ඨියං අක්කමි,  ාවතදව අට්ඨීනි භිජ්ජිංසු. වාරතණො

තුට්ඨරවං රවි, සබ්තබ වාරණා සන්නිපතිත්වා කුළීරං නීහරිත්වා මහී තල
ඨතපත්වා මද්දන් ා චුණ්ණවිචුණ්ණමකංසු.  ස්ස ද්තව අළා සරීරත ො

භිජ්ජිත්වා එකමන්ත  පතිංසු. තසො ච කුළීරදතහො  ඞ් ාය එකාබද්තධො, 

 ඞ් ාය පූරණකාතල  ඞ්ත ොදතකන පූරති, උදතක මන්දීභූත  දහත ො
උදකං  ඞ් ං ඔ රති. අථ ද්තවපි ත  අළා උප්ලවිත්වා  ඞ් ාය වුය්හිංසු.
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ත සු එතකො සමුද්දං පාවිසි, එකං දසභාතිකරාජාතනො උදතක කීළමානා 
ලභිත්වාආළිඞ් ංනාමමුදිඞ් ංඅකංසු.සමුද්දංපනපවිට්ඨංඅසුරා තහත්වා 
ආලම්බරං නාම තභරිං කාතරසුං. ත  අපරභාත  සක්තකන සඞ් ාතම

පරාජි ා  ං ඡඩ්තඩත්වා පලායිංසු, අථ නං සක්තකො අත් තනො අත්ථාය
 ණ්හාතපසි.‘‘ආලම්බරතමතඝොවියථනතී’’ති ං සන්ධායවදන්ති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන උතභො ජයම්පතිකා තසො ාපත්තිඵතල

පතිට්ඨහිංසු. ‘‘ දා කතරණුකා අයං උපාසිකා අතහොසි, වාරතණො පන
අහතමව අතහොසි’’න්ති. 

කක්කටකජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[268] 8. ආරාමදූසකජා කවණ්ණනා 

යෙො යව සබ්බසයමතානන්ති ඉදං සත්ථා දක්ඛිණාගිරිජනපතද
අඤ්ඤ රං උයයානපාලපුත් ං ආරබ්භ කතථසි. සත්ථා කර වුත්ථවස්තසො
තජ වනා නික්ඛමිත්වා දක්ඛිණාගිරිජනපතද චාරිකං චරි. අතථතකො
උපාසතකො බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං නිමන්ත ත්වා උයයාතන

නිසීදාතපත්වා යාගුඛජ්ජතකහි සන් ප්තපත්වා ‘‘අයයා, උයයානචාරිකං
චරිතුකාමා ඉමිනා උයයානපාතලන සද්ධිං චරන්තූ’’ති වත්වා ‘‘අයයානං
ඵලාඵලානි දතදයයාසී’’ති උයයානපාලං ආණාතපසි. භික්ඛූ චරමානා එකං

ඡිද්දට්ඨානංදිස්වා‘‘ඉදංඨානංඡිද්දංවිරළරුක්ඛං, කංනු තඛොකාරණ’’න්ති
පුච්ඡිංසු. අථ තනසං උයයානපාතලො ආචික්ඛි – ‘‘එතකො කර 

උයයානපාලපුත්ත ො උපතරොපතකසු උදකං ආසිඤ්චන්ත ො
‘මූලප්පමාතණන ආසිඤ්චිස්සාමී’ති උප්පාතටත්වා මූලප්පමාතණන උදකං

ආසිඤ්චි, ත න ංඨානංඡිද්දංජා ’’න්ති. භික්ඛූසත්ථුසන්තිකං න්ත්වා

 මත්ථං ආතරොතචසුං. සත්ථා ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව පුබ්තබපි තසො
කුමාරතකොආරාමදූසතකොතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං විස්සතසතන නාම රඤ්තඤ රජ්ජං කාතරන්ත 
උස්සතවඝුට්තඨඋයයානපාතලො ‘‘උස්සවංකීළිස්සාමී’’ති උයයානවාසිතනො

මක්කතට ආහ – ‘‘ඉදං උයයානං තුම්හාකං බහූපකාරං, අහං සත් ාහං

උස්සවං කීළිස්සාමි, තුම්තහ සත්  දිවතස උපතරොපතකසු උදකං
ආසිඤ්චථා’’ති.ත ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිංසු.තසොත සංචම්මඝටතක දත්වා
පක්කාමි.මක්කටාඋදකංආසිඤ්චන් ාඋපතරොපතකසුආසිඤ්චිංසු.අථතන 

මක්කටතජට්ඨතකො ආහ – ‘‘ආ තමථ  ාව, උදකං නාම සබ්බකාලං

දුල්ලභං,  ංරක්ඛි බ්බං, උපතරොපතකඋප්පාතටත්වාමූලප්පමාණං ඤත්වා

දීඝමූලතකසු බහුං, රස්සමූලතකසු අප්පං උදකං සිඤ්චිතුං වට්ටතී’’ති. ත 

‘‘සාධූ’’තිවත්වාඑකච්තච උපතරොපතකඋප්පාතටත්වා ච්ඡන්ති, එකච්තච
ත තරොතපත්වාඋදකංසිඤ්චන්ති. 
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 ස්මිං කාතල තබොධිසත්ත ො බාරාණසියං එකස්ස කුලස්ස පුත්ත ො 

අතහොසි, තසො තකනචිතදව කරණීතයන උයයානං  න්ත්වා ත  මක්කතට

 ථා කතරොන්ත  දිස්වා ‘‘තකො තුම්තහ එවං කාතරතී’’ති පුච්ඡිත්වා

‘‘වානරතජට්ඨතකො’’ති වුත්ත  ‘‘තජට්ඨකස්ස  ාව තවො අයං පඤ්ඤා, 
තුම්හාකං පන කීදිසී භවිස්සතී’’ති  මත්ථං පකාතසන්ත ො ඉමං පඨමං
 ාථමාහ– 

52. 

‘‘තයොතවසබ්බසතම ානං, අහුවාතසට්ඨසම්මත ො; 

 ස්සායංඑදිසීපඤ්ඤා, කතමවඉ රාපජා’’ති. 

 ත්ථ සබ්බසයමතානන්ති ඉතමසං සබ්තබසං සමානජාතීනං. අහුවාති

අතහොසි. කියමවඉතරා පජාතියාඉ රාඑත සුලාමිකාපජා, කීදිසානුතඛො
 ස්සාපඤ්ඤාති. 

 ස්සකථංසුත්වාවානරාදුතියං ාථමාහංසු– 

53. 

‘‘එවතමවතුවංබ්රහ්තම, අනඤ්ඤායවිනින්දසි; 

කථංමූලංඅදිස්වාන, රුක්ඛංජඤ්ඤාපතිට්ඨි ’’න්ති. 

 ත්ථ බ්රහ්යමතිආලපනමත් ං.අයං පතනත්ථසඞ්තඛපත්තථො –ත්වං, 

තභො පුරිස, කාරණාකාරණං අජානිත්වා එවතමව අම්තහ විනින්දසි, රුක්ඛං

නාම ‘‘ ම්භීතර පතිට්ඨිත ො වා එස, නවා’’ති මූලං අනුප්පාතටත්වාකථං

ඤාතුං සක්කා, ත න මයං උප්පාතටත්වා මූලප්පමාතණන උදකං 
ආසිඤ්චාමාති. 

 ං සුත්වාතබොධිසත්ත ො තියං ාථමාහ– 

54. 

‘‘නාහං තුම්තහවිනින්දාමි, තයචඤ්තඤවානරා වතන; 

විස්සතසතනොව ාරය්තහො, යස්සත්ථාරුක්ඛතරොපකා’’ති. 

 ත්ථ විස්සයසයනොව  ාරය්යහොති බාරාණසිරාජා විස්සතසතනොතයව

එත්ථ  රහි බ්තබො. ෙස්සත්ථා රුක්ෙයරොපකාති යස්සත්ථාය තුම්හාදිසා
රුක්ඛතරොපකාජා ාති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

වානරතජට්ඨතකො ආරාමදූසකකුමාතරො අතහොසි, පණ්ඩි පුරිතසො පන
අහතමව අතහොසි’’න්ති. 

ආරාමදූසකජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 



ඛුද්දකනිකායෙ ජාතක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 

 261 

පටුන 

[269] 9. සුජා ජා කවණ්ණනා 

න හි ස වණ්යණන සම්පන්නාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
අනාථපිණ්ඩිකස්ස සුණිසං ධනඤ්චයතසට්ඨිධී රං විසාඛාය කනිට්ඨභගිනිං
සුජා ංආරබ්භකතථසි.සාකරමහන්ත නයතසනඅනාථපිණ්ඩිකස්සඝරං 

පූරයමානා පාවිසි, ‘‘මහාකුලස්ස ධී ා අහ’’න්ති මානථද්ධා අතහොසි

තකොධනා චණ්ඩී ඵරුසා, සස්සුසසුරසාමිකවත් ානින කතරොති, ත හජනං
 ජ්තජන්තී පහරන්තී චරති. අතථකදිවසං සත්ථා පඤ්චහි භික්ඛුසත හි
පරිවුත ො අනාථපිණ්ඩිකස්ස ත හං  න්ත්වා නිසීදි. මහාතසට්ඨි ධම්මං

සුණන්ත ොව භ වන් ං උපනිසීදි,  ස්මිං ඛතණ සුජා ා දාසකම්මකතරහි 
සද්ධිංකලහංකතරොති.සත්ථාධම්මකථංඨතපත්වා‘‘කංසද්තදොඑතසො’’ති

ආහ.එසා, භන්ත , කුලසුණ්හාඅ ාරවා, තනවස්සාසස්සුසසුරසාමිකවත් ං

අත්ථි, අස්සද්ධා අප්පසන්නාඅතහොරත් ංකලහංකුරුමානාවිචරතීති.ත න
හිනංපක්තකොසථාති.සා ආ න්ත්වාවන්දිත්වාඑකමන් ංඅට්ඨාසි. 

අථ නං සත්ථා ‘‘සත්තිමා, සුජාත , පුරිසස්ස භරියා,  ාසං ත්වං 

ක රා’’තිපුච්ඡි.‘‘භන්ත , නාහංසංඛිත්ත නකථි ස්සඅත්ථංආජානාමි, 
විත්ථාතරන තමකතථථා’’ති. සත්ථා ‘‘ත නහි ඔහි තසො ා සුතණොහී’’ති
වත්වාඉමා ාථාඅභාසි– 

‘‘පදුට්ඨචිත් ා අහි ානුකම්පිනී, අඤ්තඤසු රත් ා අතිමඤ්ඤත 

පතිං, 

ධතනනකී ස්සවධායඋස්සුකා; යාඑවරූපාපුරිසස්සභරියා, 

ව කාෙභරිොතිචසාපවුච්චති.[1] 

‘‘යං ඉත්ථියා වින්දති සාමිතකො ධනං, සිප්පං වණිජ්ජඤ්ච කසිං 

අධිට්ඨහං, 

අප්පම්පි  ස්සඅපහාතුමිච්ඡති; යාඑවරූපා පුරිසස්සභරියා, 

තචොරීච භරිොතිචසාපවුච්චති.[2] 

‘‘අකම්මකාමාඅලසාමහග්ඝසා, ඵරුසාචචණ්ඩීචදුරුත් වාදිනී, 

උට්ඨායකානංඅභිභුයයවත් ති; යාඑවරූපාපුරිසස්සභරියා, 

අෙයාෙභරිොතිචසාපවුච්චති. [3] 

‘‘යා සබ්බදා තහොති හි ානුකම්පිනී, මා ාව පුත් ං අනුරක්ඛත  

පතිං, 

 ත ොධනංසම්භ මස්සරක්ඛති; යාඑවරූපාපුරිසස්සභරියා, 

මා ාච භරිොතිචසාපවුච්චති.[4] 

‘‘යථාපි තජට්ඨා භගිනී කනිට්ඨකා, ස ාරවා තහොති සකම්හි

සාධිතක, 
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හිරීමනාභත්තුවසානුවත්තිනී; යාඑවරූපාපුරිසස්සභරියා, 

භගිනීෙභරිොතිචසාපවුච්චති. [5] 

‘‘යාචීධදිස්වානපතිංපතමොදති, සඛීසඛාරංවචිරස්සමා  ං, 

තකොතලයයකාසීලවතීපතිබ්බ ා; යාඑවරූපාපුරිසස්සභරියා, 

සඛීෙභරිොතිචසාපවුච්චති.[6] 

‘‘අක්කුද්ධසන් ා වධදණ්ඩ ජ්ජි ා, අදුට්ඨචිත් ා පතිතනො

තිතික්ඛති, 

අක්තකොධනාභත්තුවසානුවත්තිනී; යාඑවරූපාපුරිසස්සභරියා, 

දාසීෙභරිොතිචසාපවුච්චති’’.(අ. නි.7.63); [7] 

ඉමා තඛො, සුජාත , පුරිසස්ස සත්  භරියා.  ාසු වධකසමා තචොරීසමා

අයයසමාති ඉමා තිස්තසො නිරතය නිබ්බත් න්ති, ඉ රා ච ස්තසො 
නිම්මානරතිතදවතලොතක. 

‘‘යාචීධ භරියාවධකාතිවුච්චති, තචොරීති අයයාතිචයාපවුච්චති; 

දුස්සීලරූපාඵරුසාඅනාදරා, කායස්සතභදානිරයංවජන්ති ා. 

‘‘යාචීධමා ාභගිනීසඛීතිච, දාසීතිභරියාතිචයාපවුච්චති; 

සීතල ඨි ත් ා චිරරත් සංවු ා, කායස්ස තභදා සු තිං වජන්ති 

 ා’’ති.(අ.නි.7.63); 

එවං සත්ථරි ඉමා සත්  භරියා දස්තසන්ත තයව සුජා ා 

තසො ාපත්තිඵතල පතිට්ඨහි. ‘‘සුජාත , ත්වං ඉමාසං සත් න්නං භරියානං

ක රා’’ති වුත්ත  ‘‘දාසිසමා අහං, භන්ත ’’ති වත්වා  ථා  ං වන්දිත්වා
ඛමාතපසි. ඉති සත්ථා සුජා ං ඝරසුණ්හං එතකොවාතදතනව දතමත්වා
ක භත් කච්තචො තජ වනං  න්ත්වා භික්ඛුසඞ්තඝන වත්ත  දස්සිත 

 න්ධකුටිං පාවිසි. ධම්මසභායම්පි තඛො, භික්ඛූ, සත්ථු ගුණකථං

සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, එතකොවාතදතනව සත්ථා සුජා ං ඝරසුණ්හං 
දතමත්වා තසො ාපත්තිඵතල පතිට්ඨාතපසී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය

නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව, පුබ්තබපි මයා සුජා ා
එතකොවාතදතනවදමි ා’’තිවත්වාඅතී ං ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
 ස්ස අග් මතහසියාකුච්ඡිස්මිංනිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො ක්කසිලායං 
සබ්බසිප්පානි උග් ණ්හිත්වා පිතු අච්චතයන රජ්තජ පතිට්ඨාය ධම්තමන
සතමන රජ්ජං කාතරසි.  ස්ස මා ා තකොධනා අතහොසි චණ්ඩා ඵරුසා 
අක්තකොසිකා පරිභාසිකා. තසො මාතු ඔවාදං දාතුකාතමොපි ‘‘අවත්ථුකං
කතථතුංන යුත් ’’න්ති ස්සාඅනුසාසනත්ථංඑකංඋපමංඔතලොතකන්ත ො
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චරති. අතථකදිවසං උයයානං අ මාසි, මා ාපි පුත්ත න සද්ධිංතයව

අ මාසි. අථ අන් රාමග්ත  කකී සකුතණො විරවි, තබොධිසත් පරිසා  ං

සද්දං සුත්වා කණ්තණ පිදහිත්වා ‘‘අම්තභො, චණ්ඩවාතච ඵරුසවාතච මා
සද්දමකාසී’’ති ආහ. තබොධිසත්ත  පන නාටකපරිවාරිත  මා රා සද්ධිං
උයයාතනවිචරන්ත එකස්මිංසුපුප්ඵි සාලරුක්තඛනිලීනාඑකාතකොකලා 
මධුතරන සතරන වස්සි. මහාජතනො  ස්සා සද්තදන සම්මත්ත ො හුත්වා
අඤ්ජලිං පග් තහත්වා ‘‘සණ්හවාතචසඛිලවාතචමුදුවාතචවස්සවස්සා’’ති
ගීවංඋක්ඛිපිත්වා ඔහි තසොත ොඔතලොතකන්ත ොඅට්ඨාසි. 

අථ මහාසත්ත ො  ානි ද්තව කාරණානි දිස්වා ‘‘ඉදානි මා රං 

සඤ්ඤාතපතුං සක්ඛිස්සාමී’’ති චින්ත ත්වා ‘‘අම්ම, අන් රාමග්ත 

කකීසද්දං සුත්වා මහාජතනො ‘මා සද්දමකාසි, මා සද්දමකාසී’ති කණ්තණ 

පිදහි, ඵරුසවාචානාමනකස්සචිපියා’’තිවත්වාඉමා ාථාඅතවොච– 

55. 

‘‘නහිවණ්තණනසම්පන්නා, මඤ්ජුකාපියදස්සනා; 

ඛරවාචාපියාතහොන්ති, අස්මිංතලොතකපරම්හිච. 

56. 

‘‘නනුපස්සසිමංකාළිං, දුබ්බණ්ණංතිලකාහ ං; 

තකොකලංසණ්හභාතණන, බහූනංපාණිනංපියං. 

57. 

‘‘ ස්මාසඛිලවාචස්ස, මන් භාණීඅනුද්ධත ො; 

අත්ථංධම්මඤ්චදීතපති, මධුරං ස්සභාසි ’’න්ති. 

 ාසං අයමත්තථො – අම්ම, ඉතම සත් ා පියඞ්ගුසාමාදිනා

සරීරවණ්තණන සමන්නා  ා කථානිග්තඝොසස්ස මධුර ාය මඤ්ජුකා, 

අභිරූප ාය පිෙදස්සනා සමානාපි අන් මතසො මා ාපි තරොපි 

අක්තකොසපරිභාසාදිවතසනපවත් ායඛරවාචායසමන්නා  ත් ා ෙරවාො 
ඉමස්මිඤ්ච පරස්මිඤ්ච තලොතක පියා නාම න තහොන්ති අන් රාමග්ත 

ඛරවාචා කකී විය, සණ්හභාණිතනො පන මට්ඨාය මධුරාය වාචාය
සමන්නා  ාවිරූපාපිපියාතහොන්ති.ත න ංවදාමි –නනුපස්සසිත්වං
ඉමං කාළිං දුබ්බණ්ණං සරීරවණ්ණත ොපි කාළ තරහි තිලතකහි ආහ ං 

තකොකලං, යාඑවංදුබ්බණ්ණාසමානාපිසණ්හභාසතනනබහූනංපියාජා ා.

ඉති යස්මා ඛරවාතචො සත්ත ො තලොතක මා ාපිතූනම්පි අප්පිතයො,  ස්මා
බහුජනස්සපියභාවංඉච්ඡන්ත ො තපොතසොසඛිලවාතචොසණ්හමට්ඨමුදුවාතචො

අස්ස. පඤ්ඤාසඞ්ඛා ාය මන් ාය පරිච්ඡින්දිත්වා වචනත ො මන්තභාණී, 

විනා උද්ධච්තචන පමාණයුත් ස්තසව කථනත ො අනුද් යතො. තයො හි
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එවරූතපො පුග් තලො පාළිඤ්ච අත්ථඤ්ච දීතපති,  ස්ස භාසි ං
කාරණසන්නිස්සි ංකත්වාපරං අනක්තකොතසත්වාකථි  ායමධුරන්ති. 

එවං තබොධිසත්ත ො ඉමාහිතීහි ාථාහි මාතු ධම්මං තදතසත්වා මා රං 

සඤ්ඤාතපසි, සා ත ොපට්ඨායආචාරසම්පන්නාඅතහොසි.තබොධිසත්ත ොපි
මා රංඑතකොවාතදන නිබ්බිතසවනංකත්වායථාකම්මං ත ො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

බාරාණසිරඤ්තඤොමා ාසුජා ාඅතහොසි, රාජාපනඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

සුජා ජා කවණ්ණනානවමා. 

[270] 10. උලූකජා කවණ්ණනා 

සබ්යබහි ස කිර ඤාතීහීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
කාතකොලූකකලහං ආරබ්භ කතථසි.  ස්මිඤ්හි කාතල කාකා දිවා උලූතක

ඛාදන්ති, උලූකා සූරියත්ථඞ් මනත ො පට්ඨාය  ත්ථ  ත්ථ සයි ානං
කාකානං සීසානි ඡින්දිත්වා ත  ජීවි ක්ඛයං පාතපන්ති. අතථකස්ස
භික්ඛුතනො තජ වනපච්චන්ත  එකස්මිං පරිතවතණ වසන් ස්ස
සම්මජ්ජනකාතලරුක්ඛත ොපති ානිසත් ට්ඨනාළිමත් ානිපිබහු රානිපි 
කාකසීසානිඡඩ්තඩ බ්බානිතහොන්ති. තසො මත්ථං භික්ඛූනංආතරොතචසි.

භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, අමුකස්ස කර
භික්ඛුතනො වසනට්ඨාතන දිවතස දිවතස එත් කානි නාම කාකසීසානි 

ඡඩ්තඩ බ්බානි තහොන්තී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, 

එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡි, භික්ඛූ ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වත්වා

‘‘කදා පට්ඨාය පන, භන්ත , කාකානඤ්ච උලූකානඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං

තවරංඋප්පන්න’’න්තිපුච්ඡිංසු, සත්ථා‘‘පඨමකප්පිකකාලත ොපට්ඨායා’’ති
වත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  පඨමකප්පිකා මනුස්සා සන්නිපතිත්වා එකං අභිරූපං 
තසොභග් ප්පත් ංආචාරසම්පන්නංසබ්බාකාරපරිපුණ්ණංපුරිසං තහත්වා

රාජානං කරිංසු, චතුප්පදාපි සන්නිපතිත්වා එකං සීහං රාජානං අකංසු, 
මහාසමුද්තද මච්ඡා ආනන්දං නාම මච්ඡං රාජානං අකංසු.  ත ො
සකුණ ණා හිමවන් පතදතස එකස්මිං පිට්ඨිපාසාතණ සන්නිපතිත්වා

‘‘මනුස්තසසුරාජාපඤ්ඤායති,  ථාචතුප්පතදසුතචව මච්තඡසුච.අම්හාකං

පනන් තරරාජානාමනත්ථි, අප්පතිස්සවාතසොනාමනවට්ටති, අම්හාකම්පි

රාජානංලද්ධුංවට්ටති, එකංරාජට්ඨාතනඨතප බ්බයුත් කංජානාථා’’ති. 
ත  ාදිසංසකුණංඔතලොකයමානා එකංඋලූකංතරොතචත්වා ‘‘අයං තනො
රුච්චතී’’තිආහංසු. අතථතකො සකුතණො සබ්තබසං අජ්ඣාසයග් හණත්ථං
තික්ඛත්තුං සාතවසි.  ස්ස සාතවන් ස්ස ද්තව සාවනා අධිවාතසත්වා
 තියසාවනාය එතකො කාතකො උට්ඨාය ‘‘තිට්ඨ  ාතව ස්ස ඉමස්මිං 

රාජාභිතසකකාතලඑවරූපංමුඛංභවති, කුද්ධස්සකීදිසංභවිස්සති, ඉමිනාහි
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කුද්තධන ඔතලොක ා මයං  ත් කපාතල පක්ඛිත් තලොණං විය  ත්ථ

 ත්තථවභිජ්ජිස්සාම, ඉමං රාජානංකාතුංමය්හංනරුච්චතී’’තිඉමමත්ථං
පකාතසතුංපඨමං ාථමාහ– 

58. 

‘‘සබ්තබහි කරඤාතීහි, තකොසිතයොඉස්සතරොකත ො; 

සතචඤාතීහනුඤ්ඤාත ො, භතණයයාහංඑකවාචික’’න්ති. 

 ස්සත්තථො–යාඑසාසාවනාවත් ති,  ංසුත්වාවදාමි.සබ්තබහි කර
ඉතමහි සමා ත හි ඤාතීහි අයං තකොසිතයො රාජා කත ො. සතච පනාහං

ඤාතීහි අනුඤ්ඤාත ො භතවයයං, එත්ථ වත් බ්බං එකවාචිකං කඤ්චි
භතණයයන්ති. 

අථ නංඅනුජානන් ාසකුණාදුතියං ාථමාහංසු – 

59. 

‘‘භණසම්මඅනුඤ්ඤාත ො, අත්ථංධම්මඤ්චතකවලං; 

සන්තිහිදහරාපක්ඛී, පඤ්ඤවන්ත ොජුතින්ධරා’’ති. 

 ත්ථ භණ, සම්ම, අනුඤ්ඤායතොති, සම්ම, වායස ත්වං අම්තහහි

සබ්තබහි අනුඤ්ඤාත ො, යං ත  භණි බ්බං,  ං භණ. අත්ථං  ම්මඤ්ෙ

යකව න්ති භණන්ත ො ච කාරණඤ්තචව පතවණිආ  ඤ්ච වචනං 

අමුඤ්චිත්වා භණ. පඤ්ඤවන්යතො ජුතින් රාති පඤ්ඤාසම්පන්නා තචව
ඤාතණොභාසධරාචදහරාපිපක්ඛිතනොඅත්ථිතයව. 

තසොඑවංඅනුඤ්ඤාත ො තියං ාථමාහ– 

60. 

‘‘නතමරුච්චතිභද්දංතවො, උලූකස්සාභිතසචනං; 

අක්කුද්ධස්සමුඛංපස්ස, කථංකුද්තධොකරිස්සතී’’ති. 

 ස්සත්තථො – භද්දං තුම්හාකං තහොතු, යං පතන ං තික්ඛත්තුං 

සාවනවාචායඋලූකස්සඅභිතසචනංකරීයති, එ ංමය්හංනරුච්චති.එ ස්ස

හි ඉදානි තුට්ඨචිත් ස්ස අක්කුද්ධස්ස මුඛං පස්සථ, කුද්තධො පනායංකථං

කරිස්සතීතින ජානාමි, සබ්බථාපිඑ ංමය්හංනරුච්චතීති. 

තසොඑවංවත්වා‘‘මය්හංනරුච්චති, මය්හංනරුච්චතී’’ති විරවන්ත ො

ආකාතස උප්පති, උලූතකොපි නං උට්ඨාය අනුබන්ධි.  ත ො පට්ඨාය ත  
අඤ්ඤමඤ්ඤං තවරං බන්ධිංසු. සකුණා සුවණ්ණහංසං රාජානං කත්වා
පක්කමිංසු. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතනබහූ තසො ාපන්නාදතයො අතහසුං. ‘‘ දා
රජ්තජඅභිසිත් හංසතපොත ොඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

උලූකජා කවණ්ණනාදසමා. 

පදුමවග්ත ොදුතිතයො. 

 ස්සුද්දානං– 

පදුමංමුදුපාණීච, පතලොභනංපනාදකං; 

ඛුරප්පංසින්ධවඤ්තචව, කක්කටා, රාමදූසකං; 
සුජා ංඋලූකංදස. 

3. උදපානවග්ය ො 

[271] 1. උදපානදූසකජා කවණ්ණනා 

ආරඤ්ඤිකස්ස ඉසියනොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං 
උදපානදූසකසිඞ් ාලං ආරබ්භ කතථසි. එතකො කර සිඞ් ාතලො
භික්ඛුසඞ්ඝස්සපානීයඋදපානං උච්චාරපස්සාවකරතණනදූතසත්වාපක්කාමි.
අථ නං එකදිවසං උදපානසමීපං ආ  ං සාමතණරා තලඩ්ඩූහි පහරිත්වා

කලතමසුං, තසො ත ොපට්ඨාය ංඨානංපුනනිවත්තිත්වාපින ඔතලොතකසි.

භික්ඛූ  ං පවත්තිංඤත්වා ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, 
උදපානදූසකසිඞ් ාතලො කර සාමතණතරහි කලමි කාලත ො පට්ඨාය පුන

නිවත්තිත්වාපි න ඔතලොතකසී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛතව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව, පුබ්තබතපස සිඞ් ාතලො
උදපානදූසතකොතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං ඉදතමව ඉසිප නං අයතමව උදපාතනො අතහොසි.
 දා තබොධිසත්ත ො බාරාණසියං කුලඝතර නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො
ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වාඉසි ණපරිවුත ොඉසිප තනවාසංකප්තපසි. දා
එතකොසිඞ් ාතලොඉදතමවඋදපානං දූතසත්වාපක්කමති.අථනංඑකදිවසං
 ාපසා පරිවාතරත්වා ඨි ා එතකනුපාතයන  තහත්වා තබොධිසත් ස්ස
සන්තිකංආනයිංසු.තබොධිසත්ත ොසිඞ් ාතලනසද්ධිංසල්ලපන්ත ොපඨමං 
 ාථමාහ– 

61. 

‘‘ආරඤ්ඤිකස්සඉසිතනො, චිරරත්  පස්සිතනො; 

කච්ඡාක ංඋදපානං, කථංසම්මඅවාහයී’’ති. 
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 ස්සත්තථො – අරඤ්තඤ වසන ාය ආරඤ්ඤිකස්ස, එසි ගුණත් ා 

ඉසියනො, චිරරත් ං  පං නිස්සාය වුත්ථත් ා චිරරත්තතපස්සියනො 

කිච්ඡාකතං කච්තඡනදුක්තඛනනිප්ඵාදි ංඋදපානං කථං කමත්ථාය සම්ම 

සිඞ් ාල, ත්වං අවාහයි මුත් කරීතසන අජ්තඣොත්ථරි දූතසසි,  ං වා 
මුත් කරීසංඑත්ථඅවාහයිපාත සීති. 

 ං සුත්වාසිඞ් ාතලොදුතියං ාථමාහ– 

62. 

‘‘එසධම්තමොසිඞ් ාලානං, යංපිත්වාඔහදාමතස; 

පිතුපි ාමහංධම්තමො, න ංඋජ්ඣාතුමරහසී’’ති. 

 ත්ථ එස  ම්යමොති එසසභාතවො. ෙං පිත්වා ඔහදාමයසති, සම්ම, යං

මයං යත්ථ පානීයං පිවාම,  තමවඌහදාමපි ඔමුත්ත මපි, එස අම්හාකං

සිඞ් ාලානංධම්තමොති දස්තසති. පිතුපිතාමහන්තිපිතූනඤ්චපි ාමහානඤ්ච

තනො එස ධම්තමො. න තං උජ් ාතුමරහසීති  ං අම්හාකං පතවණිආ  ං

ධම්මං සභාවංත්වංඋජ්ඣාතුංනඅරහසි, නයුත් ංත එත්ථකුජ්ඣිතුන්ති. 

අථස්සතබොධිසත්ත ො තියං ාථමාහ– 

63. 

‘‘තයසංතවොඑදිතසොධම්තමො, අධම්තමොපනකීදිතසො; 

මාතවොධම්මංඅධම්මංවා, අද්දසාමකුදාචන’’න්ති. 

 ත්ථ මා යවොති තුම්හාකං ධම්මං වා අධම්මං වා න මයං කදාචි
අද්දසාමාති. 

එවංතබොධිසත්ත ො ස්සඔවාදංදත්වා‘‘මාපුනආ ච්ඡා’’තිආහ.තසො 
 ත ොපට්ඨායපුනනිවත්තිත්වාපිනඔතලොතකසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි – ‘‘ දා උදපානදූසතකො අයතමව සිඞ් ාතලො අතහොසි, 
 ණසත්ථාපනඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

උදපානදූසකජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[272] 2. බයග්ඝජා කවණ්ණනා 

යෙන මිත්යතන සංසග් ාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
තකොකාලිකං ආරබ්භ කතථසි. තකොකාලිකවත්ථු ත රසකනිපාත  

තක්කාරිෙජාතයක (ජා. 1.13.104 ආදතයො) ආවිභවිස්සති. තකොකාලිතකො
පන ‘‘සාරිපුත් තමොග් ල්ලාතන  තහත්වා ආ මිස්සාමී’’ති
තකොකාලිකරට්ඨත ො තජ වනං ආ න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා තථතර
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උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ආවුතසො, තකොකාලිකරට්ඨවාසිතනො මනුස්සා තුම්තහ 

පක්තකොසන්ති, එථ  ච්ඡාමා’’ති ආහ. ‘‘ ච්ඡ ත්වං, ආවුතසො, න මයං
ආ ච්ඡාමා’’ති. තසො තථතරහි පටික්ඛිත්ත ො සයතමව අ මාසි. අථ භික්ඛූ

ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, තකොකාලිතකො

සාරිපුත් තමොග් ල්ලාතනහි සහාපි විනාපි වත්තිතුං න සක්තකොති, 

සංතයො ම්පින සහති, විතයො ම්පිනසහතී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය

නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව, පුබ්තබපි තකොකාලිතකො 

සාරිපුත් තමොග් ල්ලාතනහි තනව සහ, න විනා වත්තිතුං සක්තකොතී’’ති
වත්වාඅතී ං ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
අඤ්ඤ රස්මිං අරඤ්ඤාය තන රුක්ඛතදව ා හුත්වා නිබ්බත්ති.  ස්ස
විමානත ො අවිදූතර අඤ්ඤ රස්මිං වනප්පතිතජට්ඨතක අඤ්ඤා
රුක්ඛතදව ා වසති.  ස්මිං වනසණ්තඩ සීතහො ච බයග්තඝො ච වසන්ති.

ත සං භතයන තකොචි  ත්ථ න තඛත් ං කතරොති, න රුක්ඛං ඡින්දති, 
නිවත්තිත්වා ඔතලොතකතුං සමත්තථො නාම නත්ථි. ත  පන සීහබයග්ඝා

නානප්පකාතර මිත  වධිත්වා ඛාදන්ති, ඛාදි ාවතසසං  ත්තථව පහාය
 ච්ඡන්ති. ත න තසො වනසණ්තඩො අසුචිකුණප න්තධො තහොති. අථ ඉ රා
රුක්ඛතදව ා අන්ධබාලා කාරණාකාරණං අජානමානා එකදිවසං 

තබොධිසත් ංආහ–‘‘සම්ම, එත තනොසීහබයග්තඝනිස්සායවනසණ්තඩො

අසුචිකුණප න්තධො ජාත ො, අහං එත  පලාතපමී’’ති. තබොධිසත්ත ො

‘‘සම්ම, ඉතම ද්තව නිස්සාය අම්හාකං විමානානි රක්ඛියන්ති, එත සු

පලායන්ත සු විමානානි තනො විනස්සිස්සන්ති, සීහබයග්ඝානං පදං
අපස්සන් ාමනුස්සාසබ්බංවනං ඡින්දිත්වාඑකඞ් ණංකත්වාතඛත් ානි

කරිස්සන්ති, මාත එවංරුච්චී’’ති වත්වාපුරිමාද්තව ාථාඅතවොච– 

64. 

‘‘තයනමිත්ත නසංසග් ා, තයො ක්තඛතමොවිහියයති; 

පුබ්තබවජ්ඣාභවං ස්ස, රක්තඛඅක්ඛීවපණ්ඩිත ො. 

65. 

‘‘තයනමිත්ත නසංසග් ා, තයො ක්තඛතමොපවඩ්ඪති; 

කතරයයත් සමංවුත්තිං, සබ්බකච්තචසුපණ්ඩිත ො’’ති. 

 ත්ථ යෙන මිත්යතන සංසග් ාති තයන පාපමිත්ත න සද්ධිං

සංසග් තහතු සංසග් කාරණා, තයන සද්ධිං දස්සනසංසග්ත ො 
සවනසංසග්ත ො කායසංසග්ත ො සමුල්ලපනසංසග්ත ො
පරිතභො සංසග්ත ොතිඉමස්සපඤ්චවිධස්ස සංසග් ස්සක ත් ාතිඅත්තථො. 

යෙො ක්යෙයමොති කායචිත් සුඛං.  ඤ්හි දුක්ඛතයො ත ො තඛමත් ා ඉධ 
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තයො ක්තඛතමොති අධිප්තප ං. විහි සෙයතීති පරිහායති. පුබ්යබවජ් ාභවං

තස්ස, රක්යෙඅක්ඛීවපණ්ඩියතොති ස්ස පාපමිත් ස්ස අජ්ඣාභවංත න

අභිභවි බ්බංඅත් තනොලාභයසජීවි ං, යථානංතසොන අජ්ඣාභවති,  ථා
පඨම රතමවඅත් තනොඅක්ඛීවියපණ්ඩිත ොපුරිතසොරක්තඛයය. 

දුතිය ාථාය යෙනාති තයන කලයාණමිත්ත න සහ සංසග් කාරණා. 

යෙො ක්යෙයමො පවඩ්ඪතීති කායචිත් සුඛං වඩ්ඪති. කයරෙයත්තසමං

වුත්තින්ති ස්ස කලයාණමිත් ස්සසබ්බකච්තචසුපණ්ඩිත ොපුරිතසොයථා

අත් තනොජීවි වුත්තිඤ්ච උපතභො පරිතභො වුත්තිඤ්චකතරොති, එවතම ං

සබ්බංකතරයය, අධිකම්පිකතරයය, හීනංපන නකතරයයාති. 

එවංතබොධිසත්ත නකාරතණකථිත පිසාබාලතදව ාඅනුපධාතරත්වා 
එකදිවසං තභරවරූපාරම්මණං දස්තසත්වා ත  සීහබයග්තඝ පලාතපසි.
මනුස්සා ත සං පදවලඤ්ජං අදිස්වා ‘‘සීහබයග්ඝා අඤ්ඤං වනසණ්ඩං
  ා’’ති ඤත්වා වනසණ්ඩස්ස එකපස්සං ඡින්දිංසු. තදව ා තබොධිසත් ං

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘අහං, සම්ම,  ව වචනං අකත්වා ත  පලාතපසිං, ඉදානි

ත සං   භාවං ඤත්වා මනුස්සා වනසණ්ඩං ඡින්දන්ති, කං නු තඛො

කා බ්බ’’න්තිවත්වා‘‘ඉදානිත අසුකවනසණ්තඩනාම වසන්ති,  න්ත්වා
ත  ආතනහී’’ති වුත් ා  ත්ථ  න්ත්වා ත සං පුරත ො ඨත්වා අඤ්ජලිං
පග් ය්හ තියං ාථමාහ– 

66. 

‘‘එථබයග්ඝානිවත් ව්තහො, පච්චුතපථමහාවනං; 

මාවනංඡින්දිනිබයග්ඝං, බයග්ඝාමාතහසු නිබ්බනා’’ති. 

 ත්ථ බයග් ාති උතභොපි ත  බයග්ඝනාතමතනවාලපන්තී ආහ. 

නිවත්තව්යහොතිනිවත් ථ. පච්චුයපථමහාවනන්ති ංමහාවනංපච්චුතපථ

පුනඋප ච්ඡථ, අයතමවවාපාතඨො. මාවනංඡින්දිනිබයග් න්තිඅම්හාකං 
වසනකවනසණ්ඩං ඉදානි තුම්හාකං අභාතවන නිබයග්ඝං මනුස්සා මා

ඡින්දිංසු. බයග් ා මායහසු නිබ්බනාති තුම්හාදිසා ච බයග්ඝරාජාතනො 
අත් තනොවසනට්ඨානාපලායි ත් ානිබ්බනාවසනට්ඨානභූත නවතනන

විරහි ාමාඅතහසුං. ත එවං ායතදව ායයාචියමානාපි‘‘ ච්ඡත්වං, න
මයං ආ මිස්සාමා’’ති පටික්ඛිපිංසුතයව. තදව ා එකකාව වනසණ්ඩං
පච්චා ඤ්ඡි. මනුස්සාපි කතිපාතහතනව සබ්බං වනං ඡින්දිත්වා තඛත් ානි
කරිත්වාකසිකම්මංකරිංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං

සතමොධාතනසි – ‘‘ දා අපණ්ඩි ා තදව ා තකොකාලිතකො අතහොසි, සීතහො

සාරිපුත්ත ො, බයග්තඝො තමොග් ල්ලාතනො, පණ්ඩි තදව ා පන අහතමව 
අතහොසි’’න්ති. 
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බයග්ඝජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[273] 3. කච්ඡපජා කවණ්ණනා 

යකො නු උද්ධිතභත්යතොවාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
තකොසලරාජස්ස ද්වින්නං මහාමත් ානං කලහවූපසමනං ආරබ්භ කතථසි.
පච්චුප්පන්නවත්ථුදුකනිපාත  කථි තමව. 

අතීත පනබාරාණසියංබ්රහ්මදත්ත රජ්ජංකාතරන්ත තබොධිසත්ත ො 
කාසිරට්තඨ බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො  ක්කසිලායං 
සබ්බසිප්පානි උග් ණ්හිත්වා කාතම පහාය ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා 
හිමවන් පතදතස  ඞ් ාතීතර අස්සමපදං මාතපත්වා  ත්ථ අභිඤ්ඤා ච
සමාපත්තිතයො ච නිබ්බත්ත ත්වා ඣානකීළං කීළන්ත ො වාසං කප්තපසි.

ඉමස්මිං කර ජා තක තබොධිසත්ත ො පරමමජ්ඣත්ත ො අතහොසි, 
උතපක්ඛාපාරමිං පූතරසි.  ස්ස පණ්ණසාලද්වාතර නිසින්නස්ස එතකො
ප බ්තභො දුස්සීතලො මක්කතටො ආ න්ත්වා කණ්ණතසොත සු අඞ් ජාත න

සලාකපතවසනකම්මං කතරොති, තබොධිසත්ත ො අවාතරත්වා මජ්ඣත්ත ො
හුත්වා නිසීදතිතයව. අතථකදිවසං එතකො කච්ඡතපො උදකා උත් රිත්වා
 ඞ් ාතීතර මුඛං විවරිත්වා ආ පං  ප්පන්ත ො නිද්දායති.  ං දිස්වා තසො
තලොලවානතරො ස්සමුතඛසලාකපතවසනකම්මංඅකාසි.අථස්සකච්ඡතපො 

පබුජ්ඣිත්වා අඞ් ජා ං සමුග්ත  පක්ඛිපන්ත ො විය ඩංසි, බලවතවදනා
උප්පජ්ජි. තවදනංඅධිවාතසතුංඅසක්තකොන්ත ො‘‘තකොනුතඛොමංඉමම්හා

දුක්ඛාතමොතචයය, කස්ස සන්තිකං ච්ඡාමී’’තිචින්ත ත්වා ‘‘අඤ්තඤොමං

ඉමම්හා දුක්ඛා තමොතචතුං සමත්තථො නත්ථි අඤ්ඤත්ර  ාපතසන,  ස්තසව
සන්තිකං මයා  න්තුං වට්ටතී’’ති කච්ඡපං ද්වීහි හත්තථහි උක්ඛිපිත්වා
තබොධිසත් ස්සසන්තිකංඅ මාසි.තබොධිසත්ත ොත න දුස්සීලමක්කතටන
සද්ධිංදවංකතරොන්ත ොපඨමං ාථමාහ– 

67. 

‘‘තකො නුඋද්ධි භත්ත ොව, පූරහත්තථොවබ්රාහ්මතණො; 

කහංනුභික්ඛංඅචරි, කංසද්ධංඋපසඞ්කමී’’ති. 

 ත්ථ යකො නු උද්ධිතභත්යතොවාති තකො නු එස වඩ්ඪි භත්ත ො විය, 

එකං වඩ්ඪි භත් ං භත් පූරපාතිං හත්තථහි  තහත්වා විය තකොනු එතසො

ආ ච්ඡතීති අත්තථො. පූරහත්යථොව බ්රාහ්මයණොති කත්තිකමාතස වාචනකං
ලභිත්වා පූරහත්තථො බ්රාහ්මතණො විය ච තකො නු තඛො එතසොති වානරං

සන්ධාය වදති. කහංනුභික්ෙං අෙරීති, තභො වානර, කස්මිං පතදතස අජ්ජ

ත්වංභික්ඛංඅචරි. කංසද් ං උපසඞ්කමීතික රංනාමපුබ්බතපත උද්දිස්ස

ක ංසද්ධභත් ං, ක රංවා සද්ධංපුග් ලංත්වංඋපසඞ්කමි, කුත ොත 
අයංතදයයධම්තමොලද්තධොතිදීතපති. 

 ංසුත්වාදුස්සීලවානතරොදුතියං ාථමාහ– 
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68. 

‘‘අහංකපිස්මිදුම්තමතධො, අනාමාසානිආමසිං; 

ත්වංමංතමොචයභද්දංත , මුත්ත ො ච්තඡයය පබ්බ ’’න්ති. 

 ත්ථ අහං කපිස්මි දුම්යමය ොති භද්දං ත  අහං අස්මි දුම්තමතධො

චපලචිත්ත ො මක්කතටො. අනාමාසානි ආමසින්ති අනාමසි බ්බට්ඨානානි

ආමසිං. ත්වංමංයමොෙෙ භද්දංයතතිත්වංදයාලුඅනුකම්පතකොමංඉමම්හා

දුක්ඛාතමොතචහි, භද්දං ත තහොතු. මුත්යතො ච්යඡෙය පබ්බතන්තිතසොහං

 වානුභාතවන ඉමම්හා බයසනා මුත්ත ො පබ්බ තමව  ච්තඡයයං, න ත 
පුනචක්ඛුපතථඅත් ානංදස්තසයයන්ති. 

තබොධිසත්ත ො  ස්මිං කාරුඤ්තඤන කච්ඡතපන සද්ධිං සල්ලපන්ත ො 
 තියං ාථමාහ– 

69. 

‘‘කච්ඡපාකස්සපාතහොන්ති, තකොණ්ඩඤ්ඤාතහොන්තිමක්කටා; 

මුඤ්චකස්සපතකොණ්ඩඤ්ඤං, ක ංතමථුනකං යා’’ති. 

 ස්සත්තථො – කච්ඡපා නාම කස්සපත ොත් ා තහොන්ති, මක්කටා

තකොණ්ඩඤ්ඤත ොත් ා, කස්සපතකොණ්ඩඤ්ඤානඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං 
ආවාහවිවාහසම්බන්තධො අත්ථි. අද්ධා  යිදං තලොතලන දුස්සීලමක්කතටන

 යා සද්ධිං,  යා ච දුස්සීතලන ඉමිනා මක්කතටන සද්ධිං
ත ොත් සදිස ාසඞ්ඛා ස්ස තමථුනධම්මස්ස අනුච්ඡවිකං

දුස්සීලයකම්මසඞ්ඛා ම්පි තමථුනකං ක ං,  ස්මා මුඤ්ෙ, කස්සප, 

යකොණ්ඩඤ්ඤන්ති. 

කච්ඡතපො තබොධිසත් ස්ස වචනං සුත්වා කාරතණන පසන්තනො
වානරස්ස අඞ් ජා ං මුඤ්චි. මක්කතටො මුත් මත්ත ොව තබොධිසත් ං

වන්දිත්වා පලාත ො, පුන  ං ඨානං නිවත්තිත්වාපි න ඔතලොතකසි.
කච්ඡතපොපි තබොධිසත් ං වන්දිත්වාසකට්ඨානතමව ත ො.තබොධිසත්ත ොපි
අපරිහීනජ්ඣාතනොබ්රහ්මතලොකපරායතණො අතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි – ‘‘ දා කච්ඡපවානරා ද්තව මහාමත් ා අතහසුං,  ාපතසො
පනඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

කච්ඡපජා කවණ්ණනා තියා. 

[274] 4. තලොලජා කවණ්ණනා 

කාෙං බ ාකා සිඛිනීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං
තලොලභික්ඛුං ආරබ්භ කතථසි.  ඤ්හි ධම්මසභං ආනී ං සත්ථා ‘‘න ත්වං 
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භික්ඛු ඉදාතනව තලොතලො, පුබ්තබපි තලොතලොතයව, තලොල ාතයව ච

ජීවි ක්ඛයං පත්ත ො,  ං නිස්සාය තපොරාණකපණ්ඩි ාපි අත් තනො
වසනට්ඨානාපරිබාහිරාඅතහසු’’න්තිවත්වාඅතී ං ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  

බාරාණසිතසට්ඨිතනො මහානතස භත් කාරතකො පුඤ්ඤත්ථාය නීළපච්ඡිං
ඨතපසි.  දා තබොධිසත්ත ො පාරාව තයොනියං නිබ්බත්තිත්වා  ත්ථ වාසං
කප්තපසි. අතථතකො තලොලකාතකො මහානසමත්ථතකන  ච්ඡන්ත ො
නානප්පකාරංමච්ඡමංසවිකතිංදිස්වාපිපාසාභිභූත ො‘‘කංනුතඛොනිස්සාය 
සක්කාභතවයයංඔකාසං ලද්ධු’’න්තිචින්ත ත්වාතබොධිසත් ං දිස්වා‘‘ඉමං
නිස්සාය සක්කා’’ති සන්නිට්ඨානං කත්වා  ස්ස ත ොචරාය 

අරඤ්ඤ මනකාතලපිට්ඨිත ොපිට්ඨිත ොඅනුබන්ධි.අථනංතබොධිසත්ත ො

‘‘මයංතඛො, කාක, අඤ්ඤත ොචරා, ත්වම්පිඅඤ්ඤත ොචතරො, කංනුතඛොමං

අනුබන්ධසී’’ති ආහ. ‘‘තුම්හාකං, සාමි, කරියා මය්හං රුච්චති, අහම්පි
තුම්තහහි සමානත ොචතරො හුත්වා තුම්තහ උපට්ඨාතුං ඉච්ඡාමී’’ති.
තබොධිසත්ත ො සම්පටිච්ඡි. තසො ත න සද්ධිං ත ොචරභූමියං එකත ොචරං
චරන්ත ො විය ඔසක්කත්වා ත ොමයරාසිං විද්ධංතසත්වා පාණතකඛාදිත්වා
කුච්ඡිපූරං කත්වා තබොධිසත් ං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘තුම්තහ එත් කං කාලං

චරතථව, නනුතභොජතනනාම පමාණංඤාතුං වට්ටති, එථනාතිසායතමව
 ච්ඡාමා’’ති ආහ. තබොධිසත්ත ො  ං ආදාය වසනට්ඨානං අ මාසි.
භත් කාරතකො ‘‘අම්හාකං පාරාවත ො සහායං  තහත්වා ආ ත ො’’ති
කාකස්සාපි එකං ථුසපච්ඡිං ඨතපසි. කාතකොපි චතූහපඤ්චාහං ත තනව 

නීහාතරනවසි. 

අතථකදිවසං තසට්ඨිතනොබහුමච්ඡමංසං ආහරියිත්ථ, කාතකො ං දිස්වා
තලොභාභිභූත ො පච්චූසකාලත ො පට්ඨාය නිත්ථුනන්ත ො නිපජ්ජි. අථ නං

පුනදිවතස තබොධිසත්ත ො ‘‘එහි, සම්ම, ත ොචරාය පක්කමිස්සාමා’’තිආහ. 

‘‘තුම්තහ  ච්ඡථ, මය්හං අජිණ්ණාසඞ්කා අත් ’’ති. ‘‘සම්ම, කාකානං

අජීරතකො නාම නත්ථි, දීපවට්ටිමත් තමව හි තුම්හාකං කුච්ඡියං තථොකං

තිට්ඨති, තසසං අජ්තඣොහටමත් තමවජීරති, මමවචනංකතරොහි, මාඑ ං 

මච්ඡමංසං දිස්වා එවමකාසී’’ති. ‘‘සාමි, කං නාතම ං කතථථ, 

අජිණ්ණාසඞ්කාව මය්හ’’න්ති. ‘‘ත න හි අප්පමත්ත ො තහොහී’’ති  ං
ඔවදිත්වාතබොධිසත්ත ොපක්කාමි. 

භත් කාරතකොපි නානාමච්ඡමංසවිකතිතයො සම්පාතදත්වා සරීරත ො
තසදං අපතනන්ත ොමහානසද්වාතරඅට්ඨාසි.කාතකො‘‘අයංඉදානිකාතලො
මංසං ඛාදිතු’’න්ති  න්ත්වා රසකතරොටිමත්ථතක නිසීදි. භත් කාරතකො
‘‘කරී’’තිසද්දංසුත්වා නිවත්තිත්වාඔතලොතකන්ත ොකාකංදිස්වාපවිසිත්වා
 ං  තහත්වා සකලසරීරතලොමං ලුඤ්චිත්වා මත්ථතක චූළං ඨතපත්වා
සිඞ්ගීතවරමරිචාදීනි පිසිත්වා  ක්තකන ආතලොතළත්වා ‘‘ත්වං අම්හාකං
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තසට්ඨිතනො මච්ඡමංසං උච්ඡිට්ඨකං කතරොසී’’ති සකලසරීරමස්ස

මක්තඛත්වා ඛිපිත්වා නීළපච්ඡියං පාත සි, බලවතවදනා උප්පජ්ජි. 
තබොධිසත්ත ො ත ොචරභූමිත ො ආ න්ත්වා  ං නිත්ථුනන් ං දිස්වා දවං
කතරොන්ත ොපඨමං  ාථමාහ– 

70. 

‘‘කායංබලාකාසිඛිනී, තචොරීලඞ්ඝිපි ාමහා; 

ඔරංබලාතකආ ච්ඡ, චණ්තඩොතමවායතසොසඛා’’ති. 

 ත්ථ කාෙං බ ාකා සිඛිනීති  ං කාකං  ස්ස බහල ක්තකන
මක්ඛි සරීරතස වණ්ණත් ා මත්ථතක ච සිඛාය ඨපි ත් ා ‘‘කා එසා

බලාකා සිඛිනී’’ති පුච්ඡන්ත ො ආලපති. යෙොරීති කුලස්ස අනනුඤ්ඤාය

කුලඝරං, කාකස්ස වා අරුචියා පච්ඡිං පවිට්ඨත් ා ‘‘තචොරී’’ති වදති. 

 ඞ්ඝිපිතාමහාති ලඞ්ඝී වුච්චති ආකාතස ලඞ්ඝනත ො තමතඝො, බලාකා ච

නාම තමඝසද්තදන  බ්භං  ණ්හන්තීති තමඝසද්තදො බලාකානං පි ා, 

තමතඝො පි ාමතහො තහොති. ත නාහ ‘‘ලඞ්ඝිපි ාමහා’’ති. ඔරං බ ායක

ආ ච්ඡාති, අම්තභො බලාතක, ඉත ො එහි. ෙණ්යඩො යම වා ෙයසො සොති

මය්හං සඛා පච්ඡිසාමිතකො වායතසො චණ්තඩො ඵරුතසො, තසො ආ ත ො  ං

දිස්වා කණයසදිතසන තුණ්තඩන තකොට්තටත්වා ජීවි ක්ඛයං පාතපයය, 

 ස්මායාවවායතසොනා ච්ඡති,  ාවපච්ඡිත ොඔ රිත්වාඉත ො එහි, සීඝං
පලායස්සූතිවදති. 

 ංසුත්වාකාතකොදුතියං ාථමාහ– 

71. 

‘‘නාහං බලාකාසිඛිනී, අහංතලොතලොස්මි වායතසො; 

අකත්වාවචනංතුය්හං, පස්සලූතනොස්මිආ ත ො’’ති. 

 ත්ථ ආ යතොතිත්වංඉදානිත ොචරභූමිත ො ආ ත ො, මංලූනංපස්සාති
අත්තථො. 

 ංසුත්වාතබොධිසත්ත ො තියං ාථමාහ– 

72. 

‘‘පුනපාපජ්ජසීසම්ම, සීලඤ්හි ව ාදිසං; 

නහිමානුසකාතභො ා, සුභුඤ්ජාතහොන්තිපක්ඛිනා’’ති. 

 ත්ථ පුනපාපජ්ජසී සම්මාති සම්ම වායස, පුනපි ත්වං එවරූපං දුක්ඛං

පටිලභිස්සතසව, නත්ථි ත  එත් තකන තමොක්තඛො. කංකාරණා? සී ඤ්හි ස

තව තාදිසං පාපකං, යස්මා  ව ආචාරසීලං  ාදිසං දුක්ඛාධි මස්තසව

අනුරූපං. න හි ස මානුසකාති මනුස්සා නාම මහාපුඤ්ඤා, තිරච්ඡාන  ානං
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 ථාරූපං පුඤ්ඤං නත්ථි,  ස්මා මානුසකා තභො ා තිරච්ඡාන ත න
පක්ඛිනානභුඤ්ජීයන්තීති. 

එවඤ්ච පන වත්වා තබොධිසත්ත ො ‘‘ඉත ො දානි පට්ඨාය මයා එත්ථ
වසිතුං න සක්කා’’ති උප්පතිත්වා අඤ්ඤත්ථ අ මාසි. කාතකොපි 
නිත්ථුනන්ත ො ත්තථවකාලමකාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන තලොලභික්ඛු අනා ාමිඵතල පතිට්ඨහි.

‘‘ දා තලොලකාතකො තලොලභික්ඛු අතහොසි, පාරාවත ො පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

තලොලජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[275] 5. රුචිරජා කවණ්ණනා 

කාෙං බ ාකා රුචිරාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං
තලොලභික්ඛුං ආරබ්භකතථසි.ද්තවපිවත්ථූනිපුරිමසදිසාතනව ාථාපි. 

73. 

‘‘කායං බලාකාරුචිරා, කාකනීළස්මිමච්ඡති; 

චණ්තඩොකාතකොසඛාමය්හං, යස්සතච ංකුලාවකං. 

74. 

‘‘නනුමංසම්මජානාසි, දිජසාමාකතභොජන; 

අකත්වාවචනංතුය්හං, පස්සලූතනොස්මිආ ත ො. 

75. 

‘‘පුනපාපජ්ජසීසම්ම, සීලඤ්හි ව ාදිසං; 

නහිමානුසකාතභො ා, සුභුඤ්ජාතහොන්තිපක්ඛිනා’’ති.– 

 ාථාහිඑකන් රිකාතයව. 

 ත්ථ ‘‘රුචිරා’’ති  ක්කමක්ඛි සරීර ාය තස වණ්ණ ං සන්ධාය

වදති. රුචිරා පියදස්සනා, පණ්ඩරාති අත්තථො. කාකනීළස්මින්ති

කාකකුලාවතක. ‘‘කාකනිඩ්ඪස්මි’’න්තිපිපාතඨො. දිජාතිකාතකොපාතරව ං

ආලපති. සාමාකයභොජනාති තිණබීජතභොජන. සාමාකග් හතණන තහත්ථ
සබ්බම්පි තිණබීජං හි ං. ඉධාපිතබොධිසත්ත ො ‘‘නඉදානිසක්කා ඉත ො
පට්ඨායමයාඑත්ථ වසිතු’’න්තිඋප්පතිත්වාඅඤ්ඤත්ථ ත ො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන තලොලභික්ඛු අනා ාමිඵතල පතිට්ඨහි. 
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‘‘ දා තලොලකාතකො තලොලභික්ඛු අතහොසි, පාරාවත ො පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

රුචිරජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[276] 6. කුරුධම්මජා කවණ්ණනා 

තව සද් ඤ්ෙ සී ඤ්ොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං
හංසඝා කභික්ඛුංආරබ්භකතථසි.සාවත්ථිවාසිතනො ද්තවසහායකාභික්ඛූ
පබ්බජිත්වා ලද්ධූපසම්පදා තයභුතයයන එකත ො විචරන්ති. ත  එකදිවසං
අචිරවතිං න්ත්වාන්හත්වාවාලුකපුලිතනආ පං  ප්පමානාසාරණීයකථං

කතථන් ා අට්ඨංසු,  ස්මිං ඛතණ ද්තව හංසා ආකාතසන  ච්ඡන්ති. 
අතථතකො දහරභික්ඛු සක්ඛරං  තහත්වා ‘‘එකස්ස හංසතපො කස්ස අක්ඛිං

පහරිස්සාමී’’ති ආහ, ඉ තරො ‘‘න සක්ඛිස්සසී’’ති ආහ. ‘‘තිට්ඨතු ඉමස්මිං

පස්තස අක්ඛි, පරපස්තස අක්ඛිං පහරිස්සාමී’’ති. ‘‘ඉදම්පි න

සක්ඛිස්සසිතයවා’’ති. ‘‘ත නහිඋපධාතරහී’’තිතියංසංසක්ඛරං තහත්වා
හංසස්ස පච්ඡාභාත  ඛිපි. හංතසො සක්ඛරසද්දං සුත්වා නිවත්තිත්වා

ඔතලොතකසි, අථනං ඉ තරො වට්ටසක්ඛරං  තහත්වා පරපස්තස අක්ඛිම්හි
පහරිත්වා ඔරිමක්ඛිනා නික්ඛමාතපසි. හංතසො විරවන්ත ො පරිවත්තිත්වා
ත සං පාදමූතලතයව පති.  ත්ථ  ත්ථ ඨි ා භික්ඛූ දිස්වා ආ න්ත්වා 

‘‘ආවුතසො, එවරූතප නියයානිකසාසතන පබ්බජිත්වා අනනුච්ඡවිකං තවො
ක ං පාණාතිපා ං කතරොන්ත හී’’ති වත්වා ත  ආදාය  ථා  ස්ස

දස්තසසුං. සත්ථා ‘‘සච්චං, කර  යා භික්ඛු පාණාතිපාත ො කත ො’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භන්ත ’’ති වුත්ත  ‘‘භික්ඛු, කස්මා එවරූතප

නියයානිකසාසතන පබ්බජිත්වා එවමකාසි, තපොරාණකපණ්ඩි ා
අනුප්පන්තන බුද්තධ අ ාරමජ්තඣ සංකලිට්ඨවාසං වසමානා

අප්පමත් තකසුපි ඨාතනසු කුක්කුච්චං කරිංසු, ත්වං පන එවරූතප

නියයානිකසාසතන පබ්බජිත්වා කුක්කුච්චමත් ම්පි න අකාසි, නනු නාම
භික්ඛුනා කායවාචාචිත්ත හි සඤ්ඤත න භවි බ්බ’’න්ති වත්වා අතී ං 
ආහරි. 

අතීත  කුරුරට්තඨ ඉන්දපත්ථන තර ධනඤ්චතය තකොරතබය රජ්ජං
කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො  ස්ස අග් මතහසියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං 
 තහත්වා අනුපුබ්තබන විඤ්ඤු ං පත්ත ො  ක්කසිලායං සබ්බසිප්පානි
උග් ණ්හිත්වා පි රා ඔපරජ්තජ පතිට්ඨාපිත ො අපරභාත  පිතු අච්චතයන
රජ්ජං පත්වා දස රාජධම්තම අතකොතපන්ත ො කුරුධම්තම වත්තිත්ථ.

කුරුධම්තමො නාම පඤ්ච සීලානි,  ානි තබොධිසත්ත ො පරිසුද්ධානි කත්වා

රක්ඛි. යථා ච තබොධිසත්ත ො, එවමස්ස මා ා අග් මතහසී කනිට්ඨභා ා
උපරාජා පුතරොහිත ො බ්රාහ්මතණො රජ්ජු ාහතකො අමච්තචො සාරථි තසට්ඨි
තදොණමාපතකො මහාමත්ත ො තදොවාරිතකො න රතසොභිනී වණ්ණදාසීති
එවතමත . 
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‘‘රාජාමා ාමතහසීච, උපරාජාපුතරොහිත ො; 

රජ්ජුතකොසාරථිතසට්ඨි, තදොතණොතදොවාරිතකො ථා; 

 ණිතකකාදසජනා, කුරුධම්තමපතිට්ඨි ා’’ති. 

ඉති ඉතම සබ්තබපි පරිසුද්ධානි කත්වා පඤ්ච සීලානි රක්ඛිංසු. රාජා
චතූසු න රද්වාතරසු ච න රමජ්තඣ ච නිතවසනද්වාතර චාති ඡ
දානසාලාතයො කාතරත්වා තදවසිකං ඡස සහස්සං ධනං විස්සජ්තජන්ත ො

සකලජම්බුදීපංඋන්නඞ් ලංකත්වාදානං අදාසි,  ස්සපනදානජ්ඣාසය ා
දානාභිර  ා සකලජම්බුදීපං අජ්තඣොත්ථරි.  ස්මිං කාතල කාලිඞ් රට්තඨ

දන් පුරන තරකාලිඞ් රාජාරජ්ජංකාතරසි. ස්සරට්තඨතදතවොන වස්සි, 

 ස්මිං අවස්සන්ත  සකලරට්තඨ ඡා කං ජා ං, ආහාරවිපත්තියා ච

මනුස්සානං තරොත ො උදපාදි, දුබ්බුට්ඨිභයං ඡා කභයං තරො භයන්ති තීණි 

භයානිඋප්පජ්ජිංසු.මනුස්සානිග් හණාදාරතකහත්තථසු තහත්වා ත්ථ
 ත්ථ විචරන්ති. 

සකලරට්ඨවාසිතනො එකත ො හුත්වා දන් පුරං  න්ත්වා රාජද්වාතර 
උක්කුට්ඨිමකංසු. රාජා වා පානං නිස්සාය ඨිත ො  ං සද්දං සුත්වා ‘‘කං

කාරණා එත  විරවන්තී’’ති පුච්ඡි. ‘‘මහාරාජ, සකලරට්තඨ තීණි භයානි 

උප්පන්නානි, තදතවො න වස්සති, සස්සානි න විපන්නානි, ඡා කං ජා ං.
මනුස්සා දුබ්තභොජනාතරො ාභිභූ ානිග් හණාපුත්ත හත්තථසු තහත්වා

විචරන්ති, තදවං වස්සාතපහි මහාරාජා’’ති. ‘‘තපොරාණකරාජාතනො තදතව

අවස්සන්ත  කං කතරොන්තී’’ති? ‘‘තපොරාණකරාජාතනො, මහාරාජ, තදතව
අවස්සන්ත  දානං දත්වා උතපොසථං අධිට්ඨාය සමාදින්නසීලා සිරි බ්භං

පවිසිත්වා දබ්බසන්ථතර සත් ාහං නිපජ්ජන්ති,  දා තදතවො වස්සතී’’ති.
රාජා‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වා ථාඅකාසි. එවංසන්ත පිතදතවොනවස්සි. 

රාජාඅමච්තචපුච්ඡි–‘‘අහංකත් බ්බකච්චංඅකාසිං, තදතවොන වස්සති, 

කන්ති කතරොමා’’ති? ‘‘මහාරාජ, ඉන්දපත්ථන තර ධනඤ්චයස්ස

තකොරබයරඤ්තඤො අඤ්ජනවණ්තණො නාම මඞ් ලහත්  අත්ථි,  ං

ආතනස්සාම, එවං සන්ත  තදතවො වස්සතී’’ති. ‘‘තසො රාජා

බලවාහනසම්පන්තනො දුප්පසතහො, කථමස්ස හත්ථිං ආතනස්සාමා’’ති? 

‘‘මහාරාජ, ත න සද්ධිං යුද්ධකච්චං නත්ථි, දානජ්ඣාසතයො රාජා
දානාභිරත ො යාචිත ො සමාතනො අලඞ්ක සීසම්පි ඡින්දිත්වා
පසාදසම්පන්නානි අක්ඛීනිපි උප්පාතටත්වා සකලරජ්ජම්පි නියයාතදත්වා

දතදයය, හත්ථිම්හිවත් බ්බතමවනත්ථි, අවස්සං යාචිත ොදස්සතී’’ති.‘‘තක

පන  ං යාචිතුං සමත්ථා’’ති? ‘‘බ්රාහ්මණා, මහාරාජා’’ති. රාජා
බ්රාහ්මණ ාමත ො අට්ඨ බ්රාහ්මතණ පක්තකොසාතපත්වා සක්කාරසම්මානං
කත්වා හත්ථිං යාචනත්ථාය තපතසසි. ත  පරිබ්බයං ආදාය අද්ධිකතවසං
 තහත්වා සබ්බත්ථ එකරත්තිවාතසන තුරි  මනං  න්ත්වා කතිපාහං
න රද්වාතර දානසාලාසු භුඤ්ජිත්වා සරීරං සන් ප්තපත්වා ‘‘කදා රාජා
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දානග් ං ආ ච්ඡිස්සතී’’ති පුච්ඡිංසු. මනුස්සා ‘‘පක්ඛස්ස  තයො දිවතස 

චාතුද්දතසපන්නරතසඅට්ඨමියඤ්ච ආ ච්ඡති, ස්තවපනපුණ්ණමී,  ස්මා
ස්තවආ ච්ඡිස්සතී’’තිවදිංසු. 

බ්රාහ්මණා පුනදිවතස පාත ොව  න්ත්වා පාචීනද්වාතර අට්ඨංසු. 
තබොධිසත්ත ො පාත ොව න්හත්වා  ත් ානුලිත්ත ො
සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිත ො අලඞ්ක හත්ථික්ඛන්ධවර ත ො මහන්ත න
පරිවාතරනපාචීනද්වාතරනදානසාලං න්ත්වා ඔ රිත්වාසත් ට්ඨජනානං
සහත්ථා භත් ං දත්වා ‘‘ඉමිනාව නීහාතරන තදථා’’ති වත්වා හත්ථිං
අභිරුහිත්වා දක්ඛිණද්වාරං අ මාසි. බ්රාහ්මණා පාචීනද්වාතර ආරක්ඛස්ස
බලව ාය ඔකාසං අලභිත්වා දක්ඛිණද්වාරතමව  න්ත්වා රාජානං
ආ ච්ඡන් ං ඔතලොකයමානා ද්වාරත ො නාතිදූතර උන්න ට්ඨාතන ඨි ා 

සම්පත් ං රාජානං හත්තථ උක්ඛිපිත්වා ‘‘ජයතු භවං, මහාරාජා’’ති
ජයාතපසුං. රාජා වජිරඞ්කුතසන වාරණං නිවත්ත ත්වා ත සං සන්තිකං 

 න්ත්වා ‘‘තභොබ්රාහ්මණා, කංඉච්ඡථා’’තිපුච්ඡි.බ්රාහ්මණාතබොධිසත් ස්ස
ගුණං වණ්තණන් ාපඨමං ාථමාහංසු– 

76. 

‘‘ වසද්ධඤ්චසීලඤ්ච, විදිත්වානජනාධිප; 

වණ්ණංඅඤ්ජනවණ්තණන, කාලිඞ් ස්මිංනිමිම්හතස’’ති. 

 ත්ථ සද් න්ති කම්මඵලානං සද්දහනවතසන ඔකප්පනියසද්ධං. 

සී න්ති සංවරසීලං අවීතික්කමසීලං. වණ්ණන්ති  දා  ස්මිං තදතස

සුවණ්ණං වුච්චති, තදසනාසීසතමව තච ං. ඉමිනා පන පතදන සබ්බම්පි

හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිධනධඤ්ඤං සඞ් හි ං. අඤ්ජනවණ්යණනාති

අඤ්ජනපුඤ්ජසමානවණ්තණන ඉමිනා  ව නාත න, කාලිඞ් ස්මින්ති

කාලිඞ් රඤ්තඤො සන්තිතක. නිමිම්හයසති විනිමයවතසන  ණ්හිම්හ, 

පරිතභො වතසනවාඋදතර පක්ඛිපිම්හාතිඅත්තථො. යසතිනිපා මත් ං.ඉදං

වුත් ං තහොති–මයඤ්හි, ජනාධිප,  වසද්ධඤ්චසීලඤ්චවිදිත්වාන‘‘අද්ධා
තනො එවං සද්ධාසීලසම්පන්තනො රාජා යාචිත ො අඤ්ජනවණ්ණං නා ං 
දස්සතී’’ති ඉමිනා අත් තනො සන් තකන විය අඤ්ජනවණ්තණන
කාලිඞ් රඤ්තඤො සන්තිතක නා ං තවො ආහරිස්සාමාති වත්වා
බහුධනධඤ්ඤංනිමිම්හතසපරිවත් යිම්හතචවඋදතරච පක්ඛිපිම්හ. එවං
 ංමයංධාරයමානාඉධා  ා. ත්ථකත් බ්බංතදතවොජානාතූති. 

අපතරො නතයො –  ව සද්ධඤ්ච සීලගුණසඞ්ඛා ං වණ්ණඤ්ච සුත්වා 

‘‘උළාරගුතණො රාජා ජීවි ම්පි යාචිත ො දතදයය, පත ව තිරච්ඡාන  ං
නා ’’න්ති එවං කාලිඞ් ස්ස සන්තිතක ඉමිනා අඤ්ජනවණ්තණන  ව

වණ්ණංනිමිම්හතසනිමිම්හ තුලයිම්හ, ත නම්හාඉධා  ාති. 
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 ං සුත්වා තබොධිසත්ත ො ‘‘සතච, තවො බ්රාහ්මණා, ඉමං නා ං 

පරිවත්ත ත්වාධනංඛාදි ංසුඛාදි ංමාචින් යිත්ථ, යථාලඞ්ක තමවතවො
නා ං දස්සාමී’’තිසමස්සාතසත්වාඉ රාද්තව ාථාඅතවොච– 

77. 

‘‘අන්නභච්චාචභච්චාච, තයොධඋද්දිස්ස ච්ඡති; 

සබ්තබත අප්පටික්ඛිප්පා, පුබ්බාචරියවතචොඉදං. 

78. 

‘‘දදාමි තවො බ්රාහ්මණා නා තම ං, රාජාරහං රාජතභොග් ං

යසස්සිනං; 

අලඞ්ක ංතහමජාලාභිඡන්නං, සසාරථිං ච්ඡථතයනකාම’’න්ති. 

 ත්ථ අන්නභච්ො ෙභච්ො ොති පුරිසං උපනිස්සාය ජීවමානා

යාගුභත් ාදිනා අන්තනන භරි බ්බාති අන්නභච්චා, ඉ තර  ථා 
අභරි බ්බත් ා අභච්චා. සන්ධිවතසන පතනත්ථ අකාරතලොතපො
තවදි බ්තබො. එත් ාව ා අත් ානං උපනිස්සාය ච අනුපනිස්සාය ච
ජීවමානවතසනසබ්තබපිසත් ාද්තවතකොට්ඨාතස කත්වාදස්සි ාතහොන්ති. 

යෙො උද්දිස්ස ච්ඡතීතිත සු සත්ත සුඉධජීවතලොතකතයොසත්ත ොයං

පුරිසං කායචිතදව පච්චාසීසනාය උද්දිස්ස  ච්ඡති. සබ්යබ යත

අප්පටික්ඛිප්පාති ථාඋද්දිස්ස  ච්ඡන් ාසතචපිබහූතහොන්ති,  ථාපිත න

පුරිතසනසබ්තබත අප්පටික්ඛිප්පා, ‘‘අතපථ, නතවො දස්සාමී’’තිඑවංන

පටික්ඛිපි බ්බාති අත්තථො. පුබ්බාෙරිෙවයෙො ඉදන්ති පුබ්බාචරියා වුච්චන්ති

මා ාපි තරො, ඉදං ත සංවචනං.එවමහංමා ාපිතූහිසික්ඛාපිත ොතිදීතපති. 

දදාමි යවො බ්රාහ්මණා නා යමතන්ති යස්මා ඉදං අම්හාකං

පුබ්බාචරියවතචො,  ස්මාහං බ්රාහ්මණා තුම්හාකං ඉමං නා ං දදාමි. 

රාජාරහන්ති රඤ්තඤො අනුච්ඡවිකං. රාජයභොග් න්ති රාජපරිතභො ං. 

ෙසස්සිනන්ති පරිවාරසම්පන්නං,  ං කර හත්ථිං නිස්සාය

හත්ථිත ොපකහත්ථිතවජ්ජාදීනි පඤ්ච කුලස ානි ජීවන්ති, ත හි

සද්ධිඤ්තඤව තවො දදාමීති අත්තථො. අ ඞ්කතන්ති නානාවිතධහි

හත්ථිඅලඞ්කාතරහි අලඞ්ක ං. යහමජා ාභිඡන්නන්ති සුවණ්ණජාතලන

අභිච්ඡන්නං. සසාරථින්ති තයො පනස්ස සාරථි හත්ථිත ොපතකො ආචරිතයො, 

ත නසද්ධිංතයව දදාමි,  ස්මාසසාරථිහුත්වාතුම්තහසපරිවාරංඉමංනා ං
 තහත්වාතයනකාමං  ච්ඡථාති. 

එවං හත්ථික්ඛන්ධවර ත ොව මහාසත්ත ො වාචාය දත්වා පුන 

හත්ථික්ඛන්ධා ඔරුය්හ ‘‘සතච අනලඞ්ක ට්ඨානං අත්ථි, අලඞ්කරිත්වා
දස්සාමී’’ති වත්වා තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං කතරොන්ත ො උපධාතරත්වා
අනලඞ්ක ට්ඨානං අදිස්වා  ස්ස තසොණ්ඩං බ්රාහ්මණානං හත්තථසු
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ඨතපත්වාසුවණ්ණභිඞ්කාතරන පුප්ඵ න්ධවාසි ංඋදකං පාත ත්වා අදාසි.
බ්රාහ්මණාසපරිවාරංනා ං සම්පටිච්ඡිත්වා හත්ථිපිට්තඨනිසින්නාදන් පුරං 

 න්ත්වාහත්ථිංරඤ්තඤොඅදංසු, හත්ථිම්හිආ ත පිතදතවොනවස්සත ව.
රාජා ‘‘කං නු තඛො කාරණ’’න්ති උත් රිං පුච්ඡන්ත ො

‘‘ධනඤ්චයතකොරබයරාජා කුරුධම්මං රක්ඛති, ත නස්ස රට්තඨ

අන්වඩ්ඪමාසං අනුදසාහං තදතවො වස්සති, රඤ්තඤො ගුණානුභාතවො තචස, 
ඉමස්ස පන තිරච්ඡාන  ස්ස ගුණා තහොන් ාපි කත් කා භතවයු’’න්ති
සුත්වා‘‘ත න හියථාලඞ්ක තමවසපරිවාරංහත්ථිංපතිතනත්වාරඤ්තඤො

දත්වායංතසොකුරුධම්මං රක්ඛති,  ංසුවණ්ණපට්තටලිඛිත්වාආතනථා’’ති 
බ්රාහ්මතණ ච අමච්තච ච තපතසසි. ත   න්ත්වා රඤ්තඤො හත්ථිං

නියයාතදත්වා‘‘තදව, ඉමස්මිං හත්ථිම්හි ත පිඅම්හාකංරට්තඨ තදතවොන

වස්සති, තුම්තහ කර කුරුධම්මං නාම රක්ඛථ, අම්හාකම්පි රාජා  ං
රක්ඛිතුකාතමො ඉමස්මිං සුවණ්ණපට්තට ලිඛිත්වා ආතනථා’’ති තපතසසි.

‘‘තදථ තනො කුරුධම්ම’’න්ති. ‘‘ ා ා, සච්චාහං එ ං කුරුධම්මං රක්ඛාමි, 

ඉදානි පන තම  ත්ථ කුක්කුච්චං අත්ථි, න තම තසො කුරුධම්තමො චිත් ං

ආරාතධති,  ස්මාතුම්හාකංදාතුංනසක්කා’’ති. 

කස්මාපන ංසීලංරාජානංනආරාතධතීති?  දාකරරාජූනං තිතය 

 තිතයසංවච්ඡතරකත්තිකමාතසපවත්ත ොඡතණොනාමතහොති,  ංඡණං
කීළන් ා රාජාතනො සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩි ා තදවතවසං  තහත්වා
චිත් රාජස්සනාමයක්ඛස්සසන්තිතක ඨත්වාචතුද්දිසාපුප්ඵපටිමණ්ඩිත 
චිත් සතර ඛිපන්ති. අයම්පි රාජා  ං ඛණං කීළන්ත ො එකස්සා
 ළාකපාළියාචිත් රාජස්සයක්ඛස්සසන්තිතකඨත්වාචතුද්දිසා චිත් සතර
ඛිපිත්වාත සුතසසදිසා ත  තයොසතරදිස්වාඋදකපිට්තඨඛිත් සරංන 

අද්දස. රඤ්තඤො ‘‘කච්චි නු තඛො මයා ඛිත්ත ො සතරො මච්ඡසරීතර

පතිත ො’’ති කුක්කුච්චං අතහොසි පාණාතිපා කම්තමන සීලතභදං ආරබ්භ, 

 ස්මා සීලං න ආරාතධති. තසො එවමාහ – ‘‘ ා ා, මය්හං කුරුධම්තම

කුක්කුච්චං අත්ථි, මා ා පන තම සුරක්ඛි ං රක්ඛති,  ස්සා සන්තිතක

 ණ්හථා’’ති.‘‘මහාරාජ, තුම්හාකං‘පාණංවධිස්සාමී’තිතච නානත්ථි,  ං 

විනා පාණාතිපාත ො නාම න තහොති, තදථ තනො අත් නා රක්ඛි ං
කුරුධම්ම’’න්ති. ‘‘ත න හි ලිඛථා’’ති සුවණ්ණපට්තට ලිඛාතපසි –

‘‘පාතණො න හන් බ්තබො, අදින්නං නාදා බ්බං, කාතමසු මිච්ඡා න

චරි බ්බං, මුසානභණි බ්බං, මජ්ජංනපා බ්බ’’න්තිලිඛාතපත්වාචපන

‘‘එවංසන්ත පිතනව මංආරාතධති, මාතුතමසන්තිතක ණ්හථා’’තිආහ. 

දූ ා රාජානං වන්දිත්වා  ස්සා සන්තිකං  න්ත්වා ‘‘තදවි, තුම්තහකර

කුරුධම්මංරක්ඛථ,  ංතනොතදථා’’තිවදිංසු. ‘‘ ා ා, සච්චාහං කුරුධම්මං

රක්ඛාමි, ඉදානි පන තම  ත්ථ කුක්කුච්චං උප්පන්නං, න තම තසො 
කුරුධම්තමො ආරාතධති ත න තවො දාතුං න සක්කා’’ති.  ස්සා කර ද්තව

පුත් ාතජට්තඨො රාජා, කනිට්තඨොඋපරාජා.අතථතකොරාජාතබොධිසත් ස්ස
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පටුන 

ස සහස්සග්ඝනකං චන්දනසාරං සහස්සග්ඝනකං කඤ්චනමාලං තපතසසි.
තසො ‘‘මා රං පූතජස්සාමී’’ති  ං සබ්බං මාතු තපතසසි. සා චින්ත සි –

‘‘අහං තනවචන්දනං විලිම්පාමි, නමාලංධාතරමි, සුණිසානං දස්සාමී’’ති.

අථස්සා එ දතහොසි – ‘‘තජට්ඨසුණිසා තම ඉස්සරා, අග් මතහසිට්ඨාතන 

ඨි ා,  ස්සා සුවණ්ණමාලං දස්සාමි. කනිට්ඨසුණිසා පන දුග්  ා,  ස්සා
චන්දනසාරං දස්සාමී’’ති. සා රඤ්තඤො තදවියා සුවණ්ණමාලං දත්වා

උපරාජභරියාය චන්දනසාරං අදාසි, දත්වා ච පනස්සා ‘‘අහං කුරුධම්මං

රක්ඛාමි, එ ාසං දුග්  ාදුග්  භාතවො මය්හං අප්පමාණං, 

තජට්ඨාපචායිකකම්මතමව පනකාතුං මය්හං අනුරූපං, කච්චි නු තඛො තම

 ස්සඅක ත් ාසීලංභින්න’’න්තිකුක්කුච්චංඅතහොසි,  ස්මාඑවමාහ.අථ

නංදූ ා‘‘අත් තනොසන් කංනාමයථාරුචියාදීයති, තුම්තහ එත් තකනපි

කුක්කුච්චංකුරුමානාකංඅඤ්ඤංපාපංකරිස්සථ, සීලංනාමඑවරූතපනන 

භිජ්ජති, තදථ තනො කුරුධම්ම’’න්ති වත්වා  ස්සාපි සන්තිතක  තහත්වා
සුවණ්ණපට්තටලිඛිංසු. 

‘‘ ා ා, එවං සන්ත පි තනව මං ආරාතධති, සුණිසා පන තම සුට්ඨ 

රක්ඛති,  ස්සා සන්තිතක  ණ්හථා’’ති වුත් ා ච පන අග් මතහසිං
උපසඞ්කමිත්වා පුරිමනතයතනව කුරුධම්මං යාචිංසු. සාපි පුරිමනතයතනව

වත්වා‘‘ඉදානිමංසීලං නාරාතධති, ත නතවොදාතුංනසක්කා’’තිආහ.සා
කරඑකදිවසංසීහපඤ්ජතරඨි ාරඤ්තඤො න රංපදක්ඛිණංකතරොන් ස්ස
පච්ඡත ො හත්ථිපිට්තඨ නිසින්නං උපරාජං දිස්වා තලොභං උප්පාතදත්වා

‘‘සචාහං ඉමිනා සද්ධිං සන්ථවං කතරයයං, භාතු අච්චතයන රජ්තජ 
පතිට්ඨිත ොමංඑසසඞ් ණ්තහයයා’’තිචින්ත සි.අථස්සා‘‘අහංකුරුධම්මං 

රක්ඛමානා සසාමිකා හුත්වා කතලසවතසන අඤ්ඤං පුරිසං ඔතලොතකසිං, 

සීතලනතමභින්තනන භවි බ්බ’’න්ති කුක්කුච්චංඅතහොසි,  ස්මාඑවමාහ.

අථනංදූ ා ‘‘අතිචාතරොනාමඅතයයචිත්තුප්පාදමත්ත න නතහොති, තුම්තහ 

එත් තකනපිකුක්කුච්චංකුරුමානාවීතික්කමංකංකරිස්සථ, නඑත් තකන

සීලං භිජ්ජති, තදථ තනො කුරුධම්ම’’න්ති වත්වා  ස්සාපි සන්තිතක
 තහත්වා සුවණ්ණපට්තටලිඛිංසු. 

‘‘ ා ා, එවංසන්ත පිතනවමංආරාතධති, උපරාජාපනසුට්ඨ රක්ඛති, 
 ස්ස සන්තිතක  ණ්හථා’’ති වුත් ා ච පන උපරාජානං උපසඞ්කමිත්වා 
පුරිමනතයතනව කුරුධම්මං යාචිංසු. තසො පන සායං රාජුපට්ඨානං
 ච්ඡන්ත ො රතථතනව රාජඞ් ණං පත්වා සතච රඤ්තඤො සන්තිතක

භුඤ්ජිත්වා  ත්තථව සයිතුකාතමො තහොති, රස්මිතයො ච පත ොදඤ්ච
අන්ත ොධුතර ඡඩ්තඩති.  ාය සඤ්ඤාය ජතනො පක්කමිත්වා පුනදිවතස 

පාත ොව න්ත්වා  ස්සනික්ඛමනංඔතලොතකන්ත ොවතිට්ඨති.සාරථිපිරථං
ත ොපයිත්වා පුනදිවතස පාත ොව  ං ආදාය රාජද්වාතර තිට්ඨති. සතච

 ඞ්ඛණඤ්තඤව නික්ඛන්තුකාතමො තහොති, රස්මිතයො ච පත ොදඤ්ච
අන්ත ොරතථතයව ඨතපත්වා රාජුපට්ඨානං  ච්ඡති. මහාජතනො  ාය
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සඤ්ඤාය ‘‘ඉදාතනව නික්ඛමිස්සතී’’ති රාජද්වාතරතයව තිට්ඨති. තසො

එකදිවසං එවං කත්වා රාජනිතවසනං පාවිසි, පවිට්ඨමත් ස්සතයවස්ස

තදතවොපාවස්සි. රාජා ‘‘තදතවොවස්සතී’’ති ස්සනික්ඛන්තුංනාදාසි, තසො
 ත්තථවභුඤ්ජිත්වාසයි. මහාජතනො‘‘ඉදානිනික්ඛමිස්සතී’’තිසබ්බරත්තිං
ත තමන්ත ො අට්ඨාසි.උපරාජා දුතියදිවතසනික්ඛමිත්වාත තමත්වාඨි ං

මහාජනං දිස්වා ‘‘අහං කුරුධම්මං රක්ඛන්ත ො එත් කං ජනං කලතමසිං, 

සීතලන තම භින්තනන භවි බ්බ’’න්ති කුක්කුච්චං අතහොසි, ත න ත සං

දූ ානං ‘‘සච්චාහං කුරුධම්මං රක්ඛාමි, ඉදානි පන තම කුක්කුච්චං අත්ථි, 
ත නතවොනසක්කා දාතු’’න්තිවත්වා මත්ථංආතරොතචසි. අථනං දූ ා 

‘‘තුම්හාකං, තදව, ‘එත කලමන්තූ’තිචිත් ංනත්ථි, අතච නකංකම්මංන

තහොති, එත් තකනපිකුක්කුච්චංකතරොන් ානංකථංතුම්හාකංවීතික්කතමො
භවිස්සතී’’ති වත්වා  ස්සපි සන්තිතක සීලං  තහත්වා සුවණ්ණපට්තට
ලිඛිංසු. 

‘‘එවං සන්ත පි තනව මං ආරාතධති, පුතරොහිත ො පන සුට්ඨ රක්ඛති, 
 ස්ස සන්තිතක  ණ්හථා’’ති වුත් ා ච පන පුතරොහි ං උපසඞ්කමිත්වා
යාචිංසු. තසොපි එකදිවසං රාජුපට්ඨානං  ච්ඡන්ත ො එතකන රඤ්ඤා  ස්ස
රඤ්තඤොතපසි ං රුණරවිවණ්ණං රථංඅන් රාමග්ත දිස්වා‘‘කස්සායං

රතථො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘රඤ්තඤො ආභත ො’’ති සුත්වා ‘‘අහං මහල්ලතකො, 

සතච තම රාජා ඉමං රථං දතදයය, සුඛං ඉමං ආරුය්හ විචතරයය’’න්ති
චින්ත ත්වා රාජුපට්ඨානං  ත ො.  ස්ස ජයාතපත්වා ඨි කාතල රඤ්තඤො

රථං දස්තසසුං.රාජාදිස්වා ‘‘අතිවිය සුන්දතරොඅයංරතථො, ආචරියස්සනං

තදථා’’තිආහ.පුතරොහිත ොනඉච්ඡි, පුනප්පුනං වුච්චමාතනොපිනඉච්ඡිතයව.

කංකාරණා? එවං කරස්ස අතහොසි – ‘‘අහං කුරුධම්මං රක්ඛන්ත ොව

පරසන් තකතලොභං අකාසිං, භින්තනනතමසීතලනභවි බ්බ’’න්ති.තසො 

එ මත්ථං ආචික්ඛිත්වා ‘‘ ා ා, කුරුධම්තම තමකුක්කුච්චං අත්ථි, න මං

තසො ධම්තමො ආරාතධති,  ස්මා න සක්කා දාතු’’න්ති ආහ. අථ නං දූ ා

‘‘අයය, තලොභුප්පාදමත්ත න න සීලං භිජ්ජති, තුම්තහ එත් තකනපි
කුක්කුච්චං කතරොන් ා කං වීතික්කමං කරිස්සථා’’ති වත්වා  ස්සපි
සන්තිතකසීලං තහත්වාසුවණ්ණපට්තටලිඛිංසු. 

‘‘එවංසන්ත පිතනවමංආරාතධති, රජ්ජු ාහතකොඅමච්තචොපනසුට්ඨ 

රක්ඛති,  ස්සසන්තිතක ණ්හථා’’තිවුත් ාචපන ම්පිඋපසඞ්කමිත්වා
යාචිංසු. තසොපි එකදිවසං ජනපතද තඛත් ං මිනන්ත ො රජ්ජුං දණ්ඩතක
බන්ධිත්වා එකං තකොටිං තඛත් සාමිතකන  ණ්හාතපත්වා එකං අත් නා

අග් තහසි, ත න හි රජ්ජුතකොටියා බද්ධදණ්ඩතකොඑකස්සකක්කටකස්ස

බිලමජ්ඣංපාපුණි.තසොචින්ත සි–‘‘සතචදණ්ඩකං බිතලඔ ාතරස්සාමි, 

අන්ත ොබිතල කක්කටතකො නස්සිස්සති. සතච පන පරත ො කරිස්සාමි, 

රඤ්තඤො සන් කං නස්සිස්සති. සතච ඔරත ො කරිස්සාමි, කුටුම්බිකස්ස

සන් කං නස්සිස්සති, කං නු තඛො කා බ්බ’’න්ති? අථස්ස එ දතහොසි –
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‘‘බිතලකක්කටතකන භවි බ්බං, සතචභතවයය, පඤ්ඤාතයයය, එත්තථව

නං ඔ ාතරස්සාමී’’ති බිතල දණ්ඩකං ඔ ාතරසි, කක්කටතකො ‘‘කරී’’ති
සද්දමකාසි.අථස්සඑ දතහොසි–‘‘දණ්ඩතකො කක්කටකපිට්තඨඔතිණ්තණො

භවිස්සති, කක්කටතකොමත ොභවිස්සති, අහඤ්චකුරුධම්මං රක්ඛාමි, ත න

තම සීතලන භින්තනන භවි බ්බ’’න්ති. තසො එ මත්ථං ආචික්ඛිත්වා

‘‘ඉමිනාතම කාරතණනකුරුධම්තමකුක්කුච්චං අත්ථි, ත නතවොනසක්කා
දාතු’’න්ති ආහ. අථ නං දූ ා ‘‘තුම්හාකං ‘කක්කටතකො මරතූ’ති චිත් ං

නත්ථි, අතච නකංකම්මංනාමනතහොති.තුම්තහඑත් තකනපිකුක්කුච්චං 
කතරොන් ා කං වීතික්කමං කරිස්සථා’’ති වත්වා  ස්සපි සන්තිතක සීලං
 තහත්වා සුවණ්ණපට්තටලිඛිංසු. 

‘‘එවං සන්ත පිතනවමංආරාතධති, සාරථිපන සුට්ඨ රක්ඛති,  ස්ස
සන්තිතක  ණ්හථා’’ති වුත් ා ච පන  ම්පි උපසඞ්කමිත්වා යාචිංසු. තසො
එකදිවසංරාජානංරතථනඋයයානංතනසි.රාජා ත්ථදිවාකීළිත්වාසායං 

නික්ඛමිත්වා රථං අභිරුහි,  ස්ස න රං අසම්පත් ස්තසව
සූරියත්ථඞ් මනතවලාය තමතඝො උට්ඨහි. සාරථි රඤ්තඤො ත මනභතයන
සින්ධවානං පත ොදසඤ්ඤමදාසි. සින්ධවා ජතවන පක්ඛන්දිංසු.  ත ො
පට්ඨාය ච පනත උයයානං  ච්ඡන් ාපි ත ොආ ච්ඡන් ාපි ං ඨානං

පත්වාජතවන ච්ඡන්තිආ ච්ඡන්ති.කංකාරණා? ත සංකරඑ දතහොසි– 

‘‘ඉමස්මිං ඨාතන පරිස්සතයන භවි බ්බං, ත න තනො සාරථි  දා
පත ොදසඤ්ඤංඅදාසී’’ති. සාරථිස්සපිඑ දතහොසි–‘‘රඤ්තඤොත මතනවා

අත මතන වා මය්හං තදොතසො නත්ථි, අහං පන අට්ඨාතන

සුසික්ඛි සින්ධවානං පත ොදසඤ්ඤං අදාසිං, ත න ඉතම ඉදානි අපරාපරං

ජවන් ා කලමන්ති, අහඤ්ච කුරුධම්මං රක්ඛාමි, ත න තම භින්තනන
සීතලන භවි බ්බ’’න්ති. තසො එ මත්ථං ආචික්ඛිත්වා ‘‘ඉමිනා කාරතණන

කුරුධම්තමකුක්කුච්චංඅත්ථි, ත නතවොන සක්කාදාතු’’න්තිආහ.අථනං

දූ ා ‘‘තුම්හාකං ‘සින්ධවාකලමන්තූ’තිචිත් ං නත්ථි, අතච නකංකම්මං

නාම න තහොති, එත් තකනපි ච තුම්තහ කුක්කුච්චං කතරොන් ා කං
වීතික්කමං කරිස්සථා’’ති වත්වා  ස්ස සන්තිතක සීලං  තහත්වා
සුවණ්ණපට්තට ලිඛිංසු. 

‘‘එවංසන්ත පිතනවමංආරාතධති, තසට්ඨිපනසුට්ඨරක්ඛති,  ස්ස
සන්තිතක ණ්හථා’’තිවුත් ාචපන ම්පිඋපසඞ්කමිත්වායාචිංසු.තසොපි 

එකදිවසං  බ්භත ො නික්ඛන් සාලිසීසං අත් තනො සාලිතඛත් ං  න්ත්වා 
පච්චතවක්ඛිත්වා නිවත් මාතනො ‘‘වීහිමාලං බන්ධාතපස්සාමී’’ති එකං
සාලිසීසමුට්ඨිං  ාහාතපත්වා ථූණාය බන්ධාතපසි. අථස්ස එ දතහොසි –

‘‘ඉමම්හාතකදාරාමයා රඤ්තඤොභාත ො දා බ්තබො, අදින්නභා ත ොතයව

තම තකදාරත ො සාලිසීසමුට්ඨි  ාහාපිත ො, අහඤ්ච කුරුධම්මං රක්ඛාමි, 

ත නතමභින්තනනසීතලනභවි බ්බ’’න්ති.තසොඑ මත්ථංආචික්ඛිත්වා 

‘‘ඉමිනාතමකාරතණනකුරුධම්තමකුක්කුච්චංඅත්ථි, ත නතවොනසක්කා
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දාතු’’න්ති ආහ. අථනං දූ ා ‘‘තුම්හාකං තථයයචිත් ංනත්ථි, ත නවිනා

අදින්නාදානං නාම පඤ්ඤාතපතුං න සක්කා, එත් තකනපි කුක්කුච්චං
කතරොන් ා තුම්තහ පරසන් කං නාම කං  ණ්හිස්සථා’’ති වත්වා  ස්සපි
සන්තිතකසීලං තහත්වා සුවණ්ණපට්තටලිඛිංසු. 

‘‘එවං සන්ත පිතනවමංආරාතධති, තදොණමාපතකොපන මහාමත්ත ො

සුට්ඨ රක්ඛති,  ස්ස සන්තිතක  ණ්හථා’’ති වුත් ා ච පන  ම්පි 
උපසඞ්කමිත්වායාචිංසු.තසොකරඑකදිවසංතකොට්ඨා ාරද්වාතරනිසීදිත්වා
රාජභාත  වීහිං මිනාතපන්ත ො අමි වීහිරාසිත ො වීහිං  තහත්වා ලක්ඛං

ඨතපසි,  ස්මිං ඛතණ තදතවො පාවස්සි. මහාමත්ත ො ලක්ඛානි  තණත්වා
‘‘මි වීහී එත් කා නාම තහොන්තී’’ති වත්වා ලක්ඛවීහිං සංකඩ්ඪිත්වා
මි රාසිම්හි පක්ඛිපිත්වා තවත න  න්ත්වා ද්වාරතකොට්ඨතක ඨත්වා

චින්ත සි– ‘‘කංනුතඛොමයාලක්ඛවීහීමි වීහිරාසිම්හි පක්ඛිත් ා, උදාහු
අමි රාසිම්හී’’ති. අථස්ස එ දතහොසි – ‘‘සතච තම මි වීහිරාසිම්හි

පක්ඛිත් ා අකාරතණතනව රඤ්තඤො සන් කං වඩ්ඪි ං,  හපතිකානං

සන් කං නාසි ං, අහඤ්ච කුරුධම්මං රක්ඛාමි, ත න තම භින්තනන
සීතලන භවි බ්බ’’න්ති. තසො එ මත්ථං ආචික්ඛිත්වා ‘‘ඉමිනා තම

කාරතණනකුරුධම්තම කුක්කුච්චංඅත්ථි, ත නතවොනසක්කාදාතු’’න්ති

ආහ.අථනංදූ ා‘‘තුම්හාකං තථයයචිත් ංනත්ථි, ත නවිනාඅදින්නාදානං

නාම පඤ්ඤාතපතුං න සක්කා, එත් තකනපි කුක්කුච්චං කතරොන් ා කං
තුම්තහ පරස්ස සන් කං  ණ්හිස්සථා’’ති වත්වා  ස්සපි සන්තිතක සීලං
 තහත්වාසුවණ්ණපට්තටලිඛිංසු. 

‘‘එවං සන්ත පිතනවමංආරාතධති, තදොවාරිතකො පනසුට්ඨ රක්ඛති, 
 ස්සසන්තිතක ණ්හථා’’තිවුත් ාචපන ම්පිඋපසඞ්කමිත්වායාචිංසු.
තසොපි එකදිවසංන රද්වාරං පිධානතවලාය තික්ඛත්තුං සද්දමනුස්සාතවසි.
අතථතකො දලිද්දමනුස්තසො අත් තනො කනිට්ඨභගිනියා සද්ධිං
දාරුපණ්ණත්ථාය අරඤ්ඤං  න්ත්වා නිවත් න්ත ො  ස්ස සද්දං සුත්වා
භගිනිං ආදාය තවත න ද්වාරං සම්පාපුණි. අථ නං තදොවාරිතකො ‘‘ත්වං

න තරරඤ්තඤොඅත්ථිභාවංකංනජානාසි, ‘සකලස්තසවඉමස්සන රස්ස 

ද්වාරං පිධීයතී’ති න ජානාසි, අත් තනො මාතු ාමං  තහත්වා අරඤ්තඤ

කාමරතිකීළං කීළන්ත ොදිවසංවිචරසී’’තිආහ.අථස්සඉ තරන ‘‘නතම, 

සාමි, භරියා, භගිනීතමඑසා’’ති වුත්ත එ දතහොසි– ‘‘අකාරණංව තම

ක ංභගිනිංභරියාතිකතථන්ත න, අහඤ්චකුරුධම්මං රක්ඛාමි, ත නතම

භින්තනන සීතලන භවි බ්බ’’න්ති. තසො එ මත්ථං ආචික්ඛිත්වා ‘‘ඉමිනා

තම කාරතණන කුරුධම්තම කුක්කුච්චං අත්ථි, ත න තවො න සක්කා

දාතු’’න්තිආහ.අථනංදූ ා ‘‘එ ංතුම්තහහි ථාසඤ්ඤායකථි ං, එත්ථ 

තවො සීලතභතදො නත්ථි, එත් තකනපි ච තුම්තහ කුක්කුච්චායන් ා 
කුරුධම්තම සම්පජානමුසාවාදං නාම කං කරිස්සථා’’ති වත්වා  ස්සපි
සන්තිතකසීලං  තහත්වාසුවණ්ණපට්තටලිඛිංසු. 
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පටුන 

‘‘එවං සන්ත පි තනව මං ආරාතධති, වණ්ණදාසී පන සුට්ඨ රක්ඛති, 
 ස්සසන්තිතක ණ්හථා’’තිවුත් ාචපන ම්පිඋපසඞ්කමිත්වායාචිංසු.

සා පුරිමනතයතනව පටික්ඛිපි. කංකාරණා? සක්තකො කර තදවානමින්තදො 

‘‘ ස්සා සීලං වීමංසිස්සාමී’’ති මාණවකවණ්තණන ආ න්ත්වා ‘‘අහං
ආ මිස්සාමී’’ති වත්වා සහස්සං දත්වා තදවතලොකතමව  න්ත්වා තීණි
සංවච්ඡරානි නා ච්ඡි. සා අත් තනො සීලතභදභතයන තීණි සංවච්ඡරානි

අඤ්ඤස්සපුරිසස්සහත්ථත ො ම්බූලමත් ම්පින  ණ්හි, සාඅනුක්කතමන
දුග්  ා හුත්වා චින්ත සි – ‘‘මය්හං සහස්සං දත්වා   පුරිසස්ස තීණි

සංවච්ඡරානි අනා ච්ඡන් ස්ස දුග්  ා ජා ා, ජීවි වුත්තිං ඝතටතුං න

සක්තකොමි, ඉත ොදානිපට්ඨායමයාවිනිච්ඡයමහාමත් ානංආතරොතචත්වා 

පරිබ්බයං  තහතුං වට්ටතී’’ති. සා විනිච්ඡයං  න්ත්වා ‘‘සාමි, පරිබ්බයං

දත්වා   පුරිසස්සතමතීණිසංවච්ඡරානි, ම භාවම්පිස්සනජානාමි, ජීවි ං

ඝතටතුං න සක්තකොමි, කං කතරොමි, සාමී’’ති ආහ. තීණි සංවච්ඡරානි

අනා ච්ඡන්ත  කං කරිස්සසි, ඉත ො පට්ඨාය පරිබ්බයං  ණ්හාති.  ස්සා
ලද්ධවිනිච්ඡයාය විනිච්ඡයත ො නික්ඛමමානාය එව එතකො පුරිතසො
සහස්සභණ්ඩිකංඋපනාතමසි. 

 ස්ස හණත්ථායහත්ථංපසාරණකාතලසක්තකොඅත් ානංදස්තසසි.
සා දිස්වාව ‘‘මය්හං සංවච්ඡරත් යමත්ථතක සහස්සදායතකො පුරිතසො

ආ ත ො,  ා , නත්ථිතම  වකහාපතණහිඅත්තථො’’තිහත්ථංසමිඤ්තජසි.
සක්තකො අත් තනො සරීරඤ්තඤව අභිනිම්මිනිත්වා  රුණසූරිතයො විය

ජලන්ත ො ආකාතස අට්ඨාසි, සකලන රං සන්නිපති. සක්තකො
මහාජනමජ්තඣ ‘‘අහං එතිස්සා වීමංසනවතසන සංවච්ඡරත් යමත්ථතක

සහස්සං අදාසිං, සීලං රක්ඛන් ා නාම එවරූපා හුත්වා රක්ඛථා’’ති ඔවාදං
දත්වා  ස්සා නිතවසනං සත් ර තනහි පූතරත්වා ‘‘ඉත ො පට්ඨාය 
අප්පමත් ා තහොහී’’ති  ං අනුසාසිත්වා තදවතලොකතමව අ මාසි. ඉමිනා
කාරතණන සා ‘‘අහං  හි භතිං අජීරාතපත්වාව අඤ්තඤන දීයමානාය

භතියාහත්ථංපසාතරසිං, ඉමිනාකාරතණන මංසීලංනාරාතධති, ත නතවො
දාතුං න සක්කා’’ති පටික්ඛිපි. අථ නං දූ ා ‘‘හත්ථප්පසාරණමත්ත න

සීලතභතදො නත්ථි, සීලං නාම එ ං පරමවිසුද්ධි තහොතී’’ති වත්වා  ස්සාපි
සන්තිතකසීලං තහත්වාසුවණ්ණපට්තටලිඛිංසු. 

ඉති ඉතමසං එකාදසන්නං ජනානං රක්ඛණසීලං සුවණ්ණපට්තට
ලිඛිත්වා දන් පුරං  න්ත්වා කාලිඞ් රඤ්තඤො සුවණ්ණපට්ටං දත්වා  ං
පවත්තිංආතරොතචසුං. රාජා ස්මිංකුරුධම්තමවත් මාතනොපඤ්චසීලානි

පූතරසි.  ස්මිං ඛතණ සකලකාලිඞ් රට්තඨ තදතවො වස්සි, තීණි භයානි

වූපසන් ානි, රට්ඨං තඛමං සුභික්ඛං අතහොසි. තබොධිසත්ත ො යාවජීවං
දානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වාසපරිවාතරොසග් පුරං පූතරසි. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි. ‘‘සච්චපරිතයොසාතන තකචි තසො ාපන්නා අතහසුං, තකචි 

සකදා ාමිතනො, තකචි අනා ාමිතනො, තකචි අරහන්ත ො’’ති.
ජා කසතමොධාතනපන– 

‘‘ ණිකාඋප්පලවණ්ණා, පුණ්තණොතදොවාරිතකො දා; 

රජ්ජු ාතහොකච්චායතනො, තමොග් ල්ලාතනොතදොණමාපතකො. 

‘‘සාරිපුත්ත ො දාතසට්ඨි, අනුරුද්තධොචසාරථි; 

බ්රාහ්මතණොකස්සතපොතථතරො, උපරාජානන්දපණ්ඩිත ො. 

‘‘මතහසීරාහුලමා ා, මායාතදවීජතනත්තියා; 

කුරුරාජාතබොධිසත්ත ො, එවංධාතරථජා ක’’න්ති. 

කුරුධම්මජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[277] 7. තරොමකජා කවණ්ණනා 

වස්සානි පඤ්ඤාස සමාධිකානීති ඉදං සත්ථා තවළුවතන විහරන්ත ො
භ වත ො වධාය පරිසක්කනං ආරබ්භ කතථසි. පච්චුප්පන්නවත්ථු
උත් ානතමව. 

අතීත පනබාරාණසියංබ්රහ්මදත්ත රජ්ජංකාතරන්ත තබොධිසත්ත ො 
පාරාවත ො හුත්වා බහුපාරාව පරිවුත ො අරඤ්තඤ පබ්බ ගුහායං වාසං
කප්තපසි.අඤ්ඤ තරොපි තඛො ාපතසොසීලසම්පන්තනොත සංපාරාව ානං
වසනට්ඨානත ො අවිදූතර එකං පච්චන්  ාමං උපනිස්සාය අස්සමපදං
මාතපත්වා පබ්බ ගුහායං වාසං කප්තපසි. තබොධිසත්ත ො අන් රන් රා
 ස්සසන්තිකංආ න්ත්වාතසො බ්බයුත් කංසුණාති. ාපතසො  ත්ථචිරං

වසිත්වාපක්කාමි, අථඤ්තඤොකූටජටිතලොආ න්ත්වා ත්ථවාසංකප්තපසි. 
තබොධිසත්ත ොපාරාව පරිවුත ො ංඋපසඞ්කමිත්වාවන්දිත්වාපටිසන්ථාරං
කත්වා අස්සමපතද විචරිත්වා ගිරිකන්දරසමීතප ත ොචරං  තහත්වා සායං
අත් තනො වසනට්ඨානං  ච්ඡති. කූට ාපතසො  ත්ථ
අතිතරකපණ්ණාසවස්සානිවසි. 

අථස්ස එකදිවසං පච්චන්  ාමවාසිතනො මනුස්සා පාරාව මංසං 
අභිසඞ්ඛරිත්වා අදංසු. තසො  ත්ථ රස ණ්හාය බජ්ඣිත්වා ‘‘කං මංසං

නාතම ’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘පාරාව මංස’’න්ති සුත්වා චින්ත සි – ‘‘මය්හං 

අස්සමපදං බහූ පාරාව ා ආ ච්ඡන්ති, ත  මාතරත්වා මංසං ඛාදිතුං
වට්ටතී’’ති. තසො  ණ්ඩුලසප්පිදධිඛීරමරිචාදීනි ආහරිත්වා එකමන්ත 
ඨතපත්වා මුග් රං චීවරකණ්තණන පටිච්ඡාතදත්වා පාරාව ානං ආ මනං
ඔතලොතකන්ත ොපණ්ණසාලද්වාතරනිසීදි.තබොධිසත්ත ො පාරාව පරිවුත ො
ආ න්ත්වා  ස්ස කූටජටිලස්ස දුට්ඨකරියං ඔතලොතකත්වා ‘‘අයං 
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දුට්ඨ ාපතසො අඤ්තඤනාකාතරන නිසින්තනො, කච්චි නු තඛො අම්හාකං

සමානජාතීනංමංසංඛාදි, පරි ණ්හිස්සාමින’’න්තිඅනුවාත ඨත්වා ස්ස

සරීර න්ධං ඝායිත්වා‘‘අයංඅම්තහමාතරත්වාමංසංඛාදිතුකාතමො, න ස්ස 
සන්තිකං න්තුංවට්ටතී’’තිපාරාවත ආදායපටික්කමිත්වාචරි. ාපතසො
 ං අනා ච්ඡන් ං දිස්වා ‘‘මධුරකථං ත හි සද්ධිං කතථත්වා විස්සාතසන
උප ත මාතරත්වා මංසංඛාදිතුංවට්ටතී’’තිචින්ත ත්වාපුරිමාද්තව ාථා
අතවොච– 

79. 

‘‘වස්සානිපඤ්ඤාසසමාධිකානි, වසිම්හතසලස්සගුහායතරොමක; 

අසඞ්කමානාඅභිනිබ්බු ත් ා, හත්ථත් මායන්තිමමණ්ඩජා පුතර. 

80. 

‘‘ත දානි වක්කඞ් කමත්ථමුස්සුකා, භජන්ති අඤ්ඤං ගිරිකන්දරං 

දිජා; 

නනූන මඤ්ඤන්ති මමං යථා පුතර, චිරප්පවුත්ථා අථ වා න ත  

ඉතම’’ති. 

 ත්ථ සමාධිකානීති සමඅධිකානි. යරොමකාති රුමාය උප්පන්න, 

සුතධො පවාතළන සමානවණ්ණතනත් පාද ාය තබොධිසත් ං පාරාව ං

ආලපති. අසඞ්කමානාති එවං අතිතරකපඤ්ඤාසවස්සානි ඉමිස්සා
පබ්බ ගුහාය වසන්ත සුඅම්තහසුඑත අණ්ඩජාඑකදිවසම්පිමයිආසඞ්කං
අකත්වා අභිනිබ්බු චිත් ාව හුත්වා පුබ්තබ මම හත්ථත් ං
හත්ථප්පසාරතණොකාසං ආ ච්ඡන්තීතිඅත්තථො. 

යතදානීතිත ඉදානි. වක්කඞ් ාතිතබොධිසත් ංආලපති, සබ්තබපිපන
පක්ඛිතනො උප්ප නකාතල ගීවං වක්කං කත්වා උප්ප නත ො

‘‘වක්කඞ් ා’’ති වුච්චන්ති. කිමත්ථන්ති කංකාරණං සම්පස්සමානා? 

උස්සුකාති උක්කණ්ඨි රූපා හුත්වා. ගිරිකන්දරන්ති ගිරිත ො අඤ්ඤං

පබ්බ කන්දරං. ෙථාපුයරතියථාපුබ්තබඑත පක්ඛිතනොමං රුංකත්වා

පියං කත්වා මඤ්ඤන්ති,  ථා ඉදානි න නූන මඤ්ඤන්ති, පුබ්තබ ඉධ

නිවුත්ථ ාපතසො අඤ්තඤො, අයං අඤ්තඤො, එවං මඤ්තඤ එත  මං

මඤ්ඤන්තීතිදීතපති. චිරප්පවුත්ථාඅථ වානයතඉයමතිකංනුතඛොඉතම
චිරං විප්පවසිත්වා දීඝස්ස අද්ධුතනො අච්චතයන ආ  ත් ා මං ‘‘තසොතයව 

අය’’න්තින සඤ්ජානන්ති, උදාහු තය අම්තහසු අභිනිබ්බු චිත් ා, න ත 

ඉතම, අඤ්තඤවආ න්තුකපක්ඛිතනො, ඉතමතකනමංන උපසඞ්කමන්තීති
පුච්ඡති. 

 ං සුත්වාතබොධිසත්ත ොපක්කමිත්වාඨිත ොව  තියං ාථමාහ– 

81. 
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‘‘ජානාම  ං න මයං සම්පමූළ්හා, තසොතයව ත්වං ත  මයමස්ම 

නාඤ්තඤ; 

චිත් ඤ්ච ත  අස්මිං ජතන පදුට්ඨං, ආජීවිකා ත න 
 මුත් සාමා’’ති. 

 ත්ථ නමෙංසම්පමූළ්හාතිමයංමූළ්හා පමත් ානතහොම. චිත්තඤ්ෙ

යත අස්මිං ජයන පදුට්ඨන්ති ත්වං, තසොතයව මයම්පි ත තයව, න  ං

සඤ්ජානාම, අපිචතඛොපන වචිත් ංඅස්මිංජතන පදුට්ඨංඅම්තහමාතරතුං

උප්පන්නං. ආජීවිකාති ආජීවතහතු පබ්බජි  පදුට්ඨ ාපස. යතන

තමුත්තසාමාතිත නකාරතණන ං උත් සාමභායාමනඋපසඞ්කමාම. 

කූට ාපතසො ‘‘ඤාත ො අහං ඉතමහී’’ති මුග් රං ඛිපිත්වා විරජ්ඣිත්වා

‘‘ ච්ඡ  ාවත්වං විරද්තධොම්හී’’තිආහ. අථනං තබොධිසත්ත ො ‘‘මං ාව

විරද්තධොසි, චත් ාතරො පන අපාතය න විරජ්ඣසි. සතච ඉධ වසිස්සසි, 

 ාමවාසීනං ‘තචොතරො අය’න්ති ආචික්ඛිත්වා  ං  ාහාතපස්සාමි සීඝං

පලායස්සූ’’ති ං ජ්තජත්වා පක්කාමි.කූටජටිතලො ත්ථවසිතුංනාසක්ඛි, 
අඤ්ඤත්ථඅ මාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි – ‘‘ දා කූට ාපතසො තදවදත්ත ො අතහොසි, පුරිතමො

සීලවන්  ාපතසො සාරිපුත්ත ො, පාරාව තජට්ඨතකො පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

තරොමකජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[278] 8. මහිංසරාජජා කවණ්ණනා 

කිමත්ථමභිසන් ාොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං
තලොලමක්කටං ආරබ්භ කතථසි. සාවත්ථියං කර එකස්මිං කුතල එතකො
තපොසාවනියතලොලමක්කතටො හත්ථිසාලං  න්ත්වා එකස්ස සීලවන් ස්ස

හත්ථිස්ස පිට්ඨියං නිසීදිත්වා උච්චාරපස්සාවං කතරොති, පිට්ඨියං චඞ්කමති.
හත්  අත් තනො සීලවන්  ාය ඛන්තිසම්පදාය න කඤ්චි කතරොති.
අතථකදිවසං  ස්සහත්ථිස්සඨාතනඅඤ්තඤො දුට්ඨහත්ථිතපොත ොඅට්ඨාසි.
මක්කතටො‘‘තසොතයව අය’’න්තිසඤ්ඤායදුට්ඨහත්ථිස්සපිට්ඨිංඅභිරුහි.අථ
නං තසො තසොණ්ඩාය  තහත්වා භූමියං ඨතපත්වා පාතදන අක්කමිත්වා
සඤ්චුණ්තණසි.සා පවත්ති භික්ඛුසඞ්තඝපාකටාජා ා.අතථකදිවසංභික්ඛූ

ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, තලොලමක්කතටො කර

සීලවන් හත්ථිසඤ්ඤායදුට්ඨහත්ථිපිට්ඨිංඅභිරුහි, අථ නංතසොජීවි ක්ඛයං

පාතපසී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, 
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ඉදාතනතවස, තලොලමක්කතටො එවංසීතලො, තපොරාණත ො පට්ඨාය
එවංසීතලොතයවා’’තිවත්වාඅතී ං ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
හිමවන් පතදතස මහිංසතයොනියං නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො
ථාමසම්පන්තනො මහාසරීතරො පබ්බ පාදපබ්භාරගිරිදුග් වනඝතටසු
විචරන්ත ොඑකංඵාසුකං රුක්ඛමූලං දිස්වාත ොචරං තහත්වා දිවා ස්මිං
රුක්ඛමූතල අට්ඨාසි. අතථතකො තලොලමක්කතටො රුක්ඛා ඔ රිත්වා  ස්ස
පිට්ඨිං අභිරුහිත්වා උච්චාරපස්සාවං කත්වා සිඞ්ත   ණ්හිත්වා
ඔලම්බන්ත ො නඞ්ගුට්තඨ  තහත්වා තදොලායන්ත ොව කීළි. තබොධිසත්ත ො

ඛන්තිතමත් ානුද්දයසම්පදාය ං ස්සඅනාචාරංනමනසාකාසි, මක්කතටො 
පුනප්පුනං  තථව කරි. අතථකදිවසං  ස්මිං රුක්තඛ අධිවත්ථා තදව ා
රුක්ඛක්ඛන්තධ ඨත්වා නං ‘‘මහිංසරාජ කස්මා ඉමස්ස දුට්ඨමක්කටස්ස

අවමානං සහසි, නිතසතධහින’’න්ති වත්වා එ මත්ථං පකාතසන්තී පුරිමා
ද්තව ාථාඅතවොච– 

82. 

‘‘කමත්ථමභිසන්ධාය, ලහුචිත් ස්සදුබ්භිතනො; 

සබ්බකාමදදස්තසව, ඉමංදුක්ඛංතිතික්ඛසි. 

83. 

‘‘සිඞ්ත නනිහනාතහ ං, පදසාචඅධිට්ඨහ; 

භිතයයොබාලාපකුජ්තඣයුං, තනොචස්සපටිතසධතකො’’ති. 

 ත්ථ කිමත්ථමභිසන් ාොති කං නු තඛො කාරණං පටිච්ච කං

සම්පස්සමාතනො. දුබ්භියනොති මිත් දුබ්භිස්ස. සබ්බකාමදදස්යසවාති

සබ්බකාමදදස්ස සාමිකස්සඉව. තිතික්ෙසීතිඅධිවාතසසි. පදසාෙඅධිට්ඨහාති

පාතදනචනංතිණ්හඛුරග්ත නයථාඑත්තථවමරති, එවංඅක්කම. භියෙයො

බා ාතිසතචහිපටිතසධතකොනභතවයය, බාලාඅඤ්ඤාණසත් ාපුනප්පුනං
කුජ්තඣයුංඝට්තටයුංවිතහතඨයුංඑවාති දීතපති. 

 ං සුත්වා තබොධිසත්ත ො ‘‘රුක්ඛතදවත , සචාහං ඉමිනා 

ජාතිත ොත් බලාදීහි අධිතකො සමාතනො ඉමස්ස තදොසං න සහිස්සාමි, කථං
තම මතනොරතථො නිප්ඵත්තිං  මිස්සති. අයං පන මං විය අඤ්ඤම්පි

මඤ්ඤමාතනොඑවංඅනාචාරං කරිස්සති,  ත ොතයසංචණ්ඩමහිංසානංඑස

එවං කරිස්සති, එත තයව එ ං වධිස්සන්ති. සා  ස්ස අඤ්තඤහි මාරණා
මය්හං දුක්ඛත ොචපාණාතිපා ත ොච විමුත්තිභවිස්සතී’’තිවත්වා තියං
 ාථමාහ– 

84. 

‘‘මතමවායංමඤ්ඤමාතනො, අඤ්තඤතපවංකරිස්සති; 
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ත නං ත්ථවධිස්සන්ති, සාතමමුත්තිභවිස්සතී’’ති. 

කතිපාහච්චතයන පන තබොධිසත්ත ො අඤ්ඤත්ථ  ත ො. අඤ්තඤො
චණ්ඩමහිංතසො  ත්ථ ආ න්ත්වා අට්ඨාසි. දුට්ඨමක්කතටො ‘‘තසොතයව 

අය’’න්තිසඤ්ඤාය ස්සපිට්ඨිංඅභිරුහිත්වා තථවඅනාචාරංචරි. අථනං
තසො විධුනන්ත ො භූමියං පාත ත්වා සිඞ්ත න හදතය විජ්ඣිත්වා පාතදහි 
මද්දිත්වාසඤ්චුණ්තණසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි – ‘‘ දා දුට්ඨමහිංතසො අයං දුට්ඨහත්  අතහොසි, 

දුට්ඨමක්කතටො එ රහි අයං මක්කතටො, සීලවා මහිංසරාජා පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

මහිංසරාජජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[279] 9. ස පත් ජා කවණ්ණනා 

ෙථා මාණවයකො පන්යථති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
පණ්ඩුකතලොහි තක ආරබ්භ කතථසි. ඡබ්බග්ගියානඤ්හි ද්තව ජනා 

තමත්තියභූමජකා රාජ හං උපනිස්සාය විහරිංසු, ද්තව අස්සජිපුනබ්බසුකා

කීටාගිරිං උපනිස්සායවිහරිංසු, පණ්ඩුකතලොහි කාඉතමපනද්තවසාවත්ථිං
උපනිස්සාය තජ වතන විහරිංසු. ත  ධම්තමන නීහටං අධිකරණං

උක්තකොතටන්ති. තයපි ත සං සන්දිට්ඨසම්භත් ා තහොන්ති, ත සං

උපත්ථම්භාහුත්වා‘‘න, ආවුතසො, තුම්තහඑත හිජාතියාවාත ොත්ත න වා

සීතලනවානිහීන රා.සතචතුම්තහඅත් තනො ාහංවිස්සජ්තජථ, සුට්ඨ රං
තවො එත  අධිභවිස්සන්තී’’තිආදීනි වත්වා  ාහං විස්සජ්තජතුං න තදන්ති.
ත නභණ්ඩනානිතචව කලහවිග් හවිවාදාචපවත් න්ති.භික්ඛූඑ මත්ථං
භ වත ො ආතරොතචසුං. අථ භ වා එ ස්මිං නිදාතන එ ස්මිං පකරතණ
භික්ඛූසන්නිපා ාතපත්වා පණ්ඩුකතලොහි තක පක්තකොසාතපත්වා ‘‘සච්චං

කරතුම්තහ, භික්ඛතව, අත් නාපිඅධිකරණංඋක්තකොතටථ, අඤ්තඤසම්පි

 ාහං විස්සජ්තජතුං න තදථා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භන්ත ’’ති වුත්ත 

‘‘එවංසන්ත , භික්ඛතව, තුම්හාකංකරියාස පත් මාණවස්සකරියාවිය 
තහොතී’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො
අඤ්ඤ රස්මිං කාසි ාමතක එකස්මිං කුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො
කසිවණිජ්ජාදීහි ජීවිකං අකප්තපත්වා පඤ්චස මත්ත  තචොතර  තහත්වා
ත සං තජට්ඨතකො හුත්වා පන්ථදූහනසන්ධිච්තඡදාදීනි කතරොන්ත ො ජීවිකං
කප්තපසි.  දා බාරාණසියං එතකො කුටුම්බිතකො එකස්ස ජානපදස්ස
කහාපණසහස්සං දත්වා පුන අග් තහත්වාව කාලමකාසි. අථස්ස භරියා

අපරභාත  ගිලානා මරණමඤ්තච නිපන්නා පුත් ං ආමන්ත ත්වා ‘‘ ා , 

පි ා ත  එකස්ස සහස්සං දත්වා අනාහරාතපත්වාව මත ො, සතච අහම්පි
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මරිස්සාමි, නතසො තුය්හං දස්සති,  ච්ඡනං මයි ජීවන්තියාආහරාතපත්වා

 ණ්හා’’තිආහ.තසො ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වා ත්ථ න්ත්වාකහාපතණ
ලභි. අථස්ස මා ා කාලකරියං කත්වා පුත් සිතනතහන  ස්ස
ආ මනමග්ත ඔපපාතිකසිඞ් ාලීහුත්වානිබ්බති. 

 දා තසො තචොරතජට්ඨතකො මග් පටිපන්තන විලුම්පමාතනො සපරිතසො

 ස්මිං මග්ත අට්ඨාසි.අථසාසිඞ් ාලීපුත්ත අටවීමුඛංසම්පත්ත ‘‘ ා , 

මා අටවිං අභිරුහි, තචොරා එත්ථ ඨි ා, ත   ං මාතරත්වා කහාපතණ
 ණ්හිස්සන්තී’’ති පුනප්පුනං මග් ං ඔච්ඡින්දමානා නිවාතරති. තසො  ං
කාරණං අජානන්ත ො ‘‘අයං කාළකණ්ණී සිඞ් ාලී මය්හං මග් ං
ඔච්ඡින්දතී’’තිතලඩ්ඩුදණ්ඩං තහත්වාමා රංපලාතපත්වාඅටවිං පටිපජ්ජි.
අතථතකො ස පත් සකුතණො ‘‘ඉමස්ස පුරිසස්ස හත්තථ කහාපණසහස්සං

අත්ථි, ඉමං මාතරත්වා  ං කහාපණං  ණ්හථා’’ති විරවන්ත ො
තචොරාභිමුතඛොපක්ඛන්දි.මාණතවොත න ක කාරණංඅජානන්ත ො ‘‘අයං

මඞ් ලසකුතණො, ඉදානි තම තසොත්ථි භවිස්සතී’’ති චින්ත ත්වා ‘‘වස්ස, 

සාමි, වස්ස, සාමී’’තිවත්වාඅඤ්ජලිංපග් ණ්හි. 

තබොධිසත්ත ොසබ්බරු ඤ්ඤූත සංද්වින්නංකරියංදිස්වා චින්ත සි–

ඉමාය සිඞ් ාලියා එ ස්ස මා රා භවි බ්බං, ත න සා ‘‘ඉමං මාතරත්වා 
කහාපතණ  ණ්හන්තී’’ති භතයන වාතරති. ඉමිනා පන ස පත්ත න

පච්චාමිත්ත න භවි බ්බං, ත න තසො ‘‘ඉමං මාතරත්වා කහාපතණ
 ණ්හථා’’ති අම්හාකං ආතරොතචසි. අයං පන එ මත්ථං අජානන්ත ො

අත්ථකාමං මා රං  ජ්තජත්වා පලාතපසි, අනත්ථකාමස්ස ස පත් ස්ස

‘‘අත්ථකාතමො තම’’ති සඤ්ඤාය අඤ්ජලිං පග් ණ්හාති, අතහො ව ායං

බාතලොති. තබොධිසත් ානඤ්හි එවං මහාපුරිසානම්පි ස ං

පරසන් කග් හණං විසමපටිසන්ධිග් හණවතසන තහොති, 

‘‘නක්ඛත් තදොතසනා’’තිපිවදන්ති. 

මාණතවො ආ න්ත්වා තචොරානං සීමන් රං පාපුණි. තබොධිසත්ත ො  ං 
 ාහාතපත්වා ‘‘කත්ථ වාසිතකොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘බාරාණසිවාසිතකොම්හී’’ති.

‘‘කහං අ මාසී’’ති? ‘‘එකස්මිං  ාමතක සහස්සං ලද්ධබ්බං අත්ථි,  ත්ථ

අ මාසි’’න්ති. ‘‘ලද්ධං පන ත ’’ති? ‘‘ආම, ලද්ධ’’න්ති. ‘‘තකන ත්වං 

තපසිත ොසී’’ති? ‘‘සාමි, පි ාතමමත ො, මා ාපිතමගිලානා, සා‘මයිම ාය
එසන ලභිස්සතී’තිමඤ්ඤමානාමංතපතසසී’’ති.‘‘ඉදානි වමාතුපවත්තිං

ජානාසී’’ති? ‘‘න ජානාමි, සාමී’’ති. ‘‘මා ා ත   යි නික්ඛන්ත  කාලං
කත්වා පුත් සිතනතහන සිඞ් ාලී හුත්වා  ව මරණභයභී ා මග් ං ත 

ඔච්ඡින්දිත්වා ංවාතරසි,  ංත්වං ජ්තජත්වා පලාතපසි, ස පත් සකුතණො
පන ත  පච්චාමිත්ත ො. තසො ‘ඉමං මාතරත්වා කහාපතණ  ණ්හථා’ති 

අම්හාකං ආචික්ඛි, ත්වං අත් තනො බාල ාය අත්ථකාමං මා රං

‘අනත්ථකාමා තම’ති මඤ්ඤසි, අනත්ථකාමං ස පත් ං ‘අත්ථකාතමො
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තම’ති. ස්සතුම්හාකංක ගුතණොනාම නත්ථි, මා ාපනත මහාගුණා, 
කහාපතණ තහත්වා ච්ඡා’’තිවිස්සජ්තජසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා අභිසම්බුද්තධො හුත්වා ඉමා  ාථා
අතවොච– 

85. 

‘‘යථාමාණවතකොපන්තථ, සිඞ් ාලිංවනත ොචරිං; 

අත්ථකාමංපතවතදන්තිං, අනත්ථකාමාතිමඤ්ඤති; 

අනත්ථකාමංස පත් ං, අත්ථකාතමොතිමඤ්ඤති. 

86. 

‘‘එවතමවඉතධකච්තචො, පුග් තලොතහොති ාදිතසො; 

හිත හිවචනංවුත්ත ො, පටිග් ණ්හාතිවාමත ො. 

87. 

‘‘තය චතඛොනංපසංසන්ති, භයාඋක්කංසයන්ති වා; 

 ඤ්හිතසොමඤ්ඤත මිත් ං, ස පත් ංවමාණතවො’’ති. 

 ත්ථ හි සයතහීති හි ං වුඩ්ඪිං ඉච්ඡමාතනහි. වෙනං වුත්යතොති

හි සුඛාවහං ඔවාදානුසාසනං වුත්ත ො. පටිග් ණ්හාති වාමයතොති ඔවාදං

අ ණ්හන්ත ො ‘‘අයං තම න අත්ථාවතහො තහොති, අනත්ථාවතහො තම
අය’’න්ති ණ්හන්ත ොවාමත ොපටිග් ණ්හාති නාම. 

යෙ ෙ යෙො නන්ති තය ච තඛො  ං අත් තනො  ාහං  තහත්වා

ඨි පුග් ලං ‘‘අධිකරණං  තහත්වා ඨිත හි නාම තුම්හාදිතසහි

භවි බ්බ’’න්ති වණ්තණන්ති. භො උක්කංසෙන්ති වාති ඉමස්ස  ාහස්ස

විස්සට්ඨපච්චයා තුම්හාකං ඉදඤ්චිදඤ්ච භයං උප්පජ්ජිස්සති, මා

විස්සජ්ජයිත්ථ, න එත  බාහුසච්චකුලපරිවාරාදීහි තුම්තහ සම්පාපුණන්තීති

එවංවිස්සජ්ජනපච්චයාභයං දස්තසත්වාඋක්ඛිපන්ති. තඤ්හි සයසොමඤ්ඤයත

මිත්තන්ති තය එවරූපා තහොන්ති, ත සු යංකඤ්චි තසො එකච්තචො

බාලපුග් තලො අත් තනො බාල ාය මිත් ං මඤ්ඤති, ‘‘අයං තම

අත්ථකාතමො මිත්ත ො’’ති මඤ්ඤති. සතපත්තංව මාණයවොති යථා
අනත්ථකාමඤ්තඤව ස පත් ං තසො මාණතවො අත් තනො බාල ාය

‘‘අත්ථකාතමො තම’’ති මඤ්ඤති, පණ්ඩිත ො පන එවරූපං ‘‘අනුප්පියභාණී
මිත්ත ො’’තිඅ තහත්වාදූරත ොවනංවිවජ්තජති.ත නවුත් ං– 

‘‘අඤ්ඤදත්ථුහතරොමිත්ත ො, තයොචමිත්ත ොවචීපතරො; 

අනුප්පියඤ්චතයොආහ, අපාතයසුචතයොසඛා. 

‘‘එත අමිත්ත චත් ාතරො, ඉතිවිඤ්ඤායපණ්ඩිත ො; 
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ආරකාපරිවජ්තජයය, මග් ංපටිභයංයථා’’ති.(දී.නි. 3.259); 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 
තචොරතජට්ඨතකොඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

ස පත් ජා කවණ්ණනානවමා. 

[280] 10. පුටදූසකජා කවණ්ණනා 

අද් ා හි ස නූන මි රාජාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං
පුටදූසකං ආරබ්භ කතථසි. සාවත්ථියං කතරතකො අමච්තචො බුද්ධප්පමුඛං
භික්ඛුසඞ්ඝං නිමන්ත ත්වා උයයාතන නිසීදාතපත්වා දානං දදමාතනො
‘‘අන් රාභත්ත  උයයාතන චරිතුකාමා චරන්තූ’’ති ආහ. භික්ඛූ
උයයානචාරිකං චරිංසු.  ස්මිං ඛතණ උයයානපාතලො පත් සම්පන්නං
රුක්ඛං අභිරුහිත්වාමහන් මහන් ානිපණ්ණානි තහත්වා‘‘අයංපුප්ඵානං

භවිස්සති, අයං ඵලාන’’න්ති පුතට කත්වා රුක්ඛමූතල පාත ති.  ස්ස
පුත්ත ොදාරතකොපාති පාති ංපුටං විද්ධංතසති.භික්ඛූ මත්ථංභ වත ො

ආතරොතචසුං. සත්ථා ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව, පුබ්තබතපස
පුටදූසතකොතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
බාරාණසියං එකස්මිං බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො අ ාරං 
අජ්ඣාවසමාතනො එකදිවසං තකනචිතදව කරණීතයන උයයානං අ මාසි.
 ත්ථබහූවානරා වසන්ති. උයයානපාතලො ඉමිනාවනියාතමනපත් පුතට

පාත ති, තජට්ඨවානතරො පාති පාතිත  විද්ධංතසති. තබොධිසත්ත ො  ං
ආමන්ත ත්වා ‘‘උයයානපාතලන පාති පාති ං පුටං විද්ධංතසත්වා
මනාප රංකාතුකාතමොමඤ්තඤ’’තිවත්වාපඨමං ාථමාහ– 

88. 

‘‘අද්ධා හිනූනමි රාජා, පුටකම්මස්ස තකොවිතදො; 

 ථාහිපුටංදූතසති, අඤ්ඤංනූනකරිස්සතී’’ති. 

 ත්ථ මි රාජාති මක්කටං වණ්තණන්ත ො වදති. පුටකම්මස්සාති

මාලාපුටකරණස්ස. යකොවියදොතිතඡතකො. අයං පතනත්ථ සඞ්තඛපත්තථො –

අයං මි රාජා එකංතසන පුටකම්මස්ස තකොවිතදො මඤ්තඤ,  ථා හි

පාති පාති ංපුටංදූතසති, අඤ්ඤංනූන ත ො මනාප රංකරිස්සතීති. 

 ංසුත්වාමක්කතටොදුතියං ාථමාහ– 

89. 

‘‘නතමමා ාවාපි ාවා, පුටකම්මස්සතකොවිතදො; 

ක ංක ංතඛොදූතසම, එවංධම්මමිදංකුල’’න්ති. 
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 ං සුත්වාතබොධිසත්ත ො තියං ාථමාහ– 

90. 

‘‘තයසංතවොඑදිතසොධම්තමො, අධම්තමොපනකීදිතසො; 

මාතවොධම්මංඅධම්මංවා, අද්දසාමකුදාචන’’න්ති. 

එවංවත්වාචපනවානර ණං රහිත්වාපක්කාමි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි– ‘‘ දාවානතරොපුටදූසකදාරතකොඅතහොසි, පණ්ඩි පුරිතසො
පනඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

පුටදූසකජා කවණ්ණනාදසමා. 

උදපානවග්ත ො තිතයො. 

 ස්සුද්දානං– 

උදපානවරං වනබයග්ඝකපි, සිඛිනීචබලාක රුචිරවතරො; 

සුජනාධිපතරොමකදූසපුන, ස පත් වතරොපුටකම්මදසාති. 

4. අබ්භන්තරවග්ය ො 

[281] 1. අබ්භන් රජා කවණ්ණනා 

අබ්භන්තයරො නාම දුයමොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
සාරිපුත් ත්තථරස්ස බිම්බාතදවීතථරියා අම්බරසදානං ආරබ්භ කතථසි.
සම්මාසම්බුද්තධ හි පවත්ති වරධම්මචක්තක තවසාලියං කූටා ාරසාලායං
විහරන්ත  මහාපජාපතී ත ො මී පඤ්ච සාකයස ානි ආදාය  න්ත්වා
පබ්බජ්ජං යාචිත්වා පබ්බජ්ජඤ්තචව උපසම්පදඤ්ච ලභි. අපරභාත   ා

පඤ්චස ා භික්ඛුනිතයො නන්දයකොවාදං (ම. නි. 3.398 ආදතයො) සුත්වා
අරහත් ං පාපුණිංසු. සත්ථරි පන සාවත්ථිං උපනිස්සාය විහරන්ත  

රාහුලමා ා බිම්බාතදවී ‘‘සාමිතකො තම පබ්බජිත්වා සබ්බඤ්ඤු ං පත්ත ො, 

පුත්ත ොපි තම පබ්බජිත්වා  ස්තසව සන්තිතක වසති, අහං අ ාරමජ්තඣ

කංකරිස්සාමි, අහම්පි පබ්බජිත්වා සාවත්ථිං  න්ත්වා සම්මාසම්බුද්ධඤ්ච
පුත් ඤ්චනිබද්ධං පස්සමානාවිහරිස්සාමී’’තිචින්ත ත්වාභික්ඛුනුපස්සයං
 න්ත්වා පබ්බජිත්වා ආචරියුපජ්ඣායාහි සද්ධිං සාවත්ථිං  න්ත්වා
සත්ථාරඤ්ච පියපුත් ඤ්ච පස්සමානා එකස්මිං භික්ඛුනුපස්සතය වාසං
කප්තපසි.රාහුලසාමතණතරොආ න්ත්වාමා රං පස්සති. 

අතථකදිවසංතථරියාඋදරවාත ො කුප්පි.සා පුත්ත දට්ඨංආ ත  ස්ස

දස්සනත්ථාය නික්ඛමිතුං නාසක්ඛි, අඤ්ඤාව ආ න්ත්වා අඵාසුකභාවං
කථයිංසු. තසො මාතුසන්තිකං  න්ත්වා ‘‘කං ත ලද්ධුං වට්ටතී’’ති පුච්ඡි.
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‘‘ ා , අ ාරමජ්තඣ තම සක්ඛරතයොජිත  අම්බරතස පීත  උදරවාත ො

වූපසම්මති, ඉදානි පිණ්ඩාය චරිත්වා ජීවිකං කප්තපම, කුත ො  ං

ලභිස්සාමා’’ති. සාමතණතරො ‘‘ලභන්ත ො ආහරිස්සාමී’’ති වත්වා නික්ඛමි.

 ස්ස පනායස්මත ො උපජ්ඣාතයො ධම්මතසනාපති, ආචරිතයො

මහාතමොග් ල්ලාතනො, චූළපි ාආනන්දත්තථතරො, පි ා සම්මාසම්බුද්තධොති
මහාසම්පත්ති.එවංසන්ත පිඅඤ්ඤස්සසන්තිකංඅ න්ත්වා උපජ්ඣායස්ස
සන්තිකං න්ත්වාවන්දිත්වාදුම්මුඛාකාතරොහුත්වාඅට්ඨාසි.අථ නංතථතරො

‘‘කංනුතඛො, රාහුල, දුම්මුතඛොවියාසී’’තිආහ.‘‘මාතුතම, භන්ත , තථරියා 

උදරවාත ොකුපිත ො’’ති.‘‘කංලද්ධුංවට්ටතී’’ති? ‘‘සක්ඛරතයොජිත නකර

අම්බරතසන ඵාසුතහොතී’’ති.‘‘තහොතුලභිස්සාමි, මාචින් යී’’ති. 

තසො පුනදිවතස ංආදායසාවත්ථිංපවිසිත්වා සාමතණරංආසනසාලායං

නිසීදාතපත්වා රාජද්වාරං අ මාසි. තකොසලරාජා තථරං දිස්වා නිසීදාතපසි, 
 ඞ්ඛණඤ්තඤවඋයයානපාතලො පිණ්ඩිපක්කානංමධුරඅම්බානං එකං පුටං
ආහරි. රාජා අම්බානං  චං අපතනත්වා සක්ඛරං පක්ඛිපිත්වා සයතමව
මද්දිත්වා තථරස්ස පත් ං පූතරත්වා අදාසි. තථතරො රාජනිතවසනා
නික්ඛමිත්වාආසනසාලං න්ත්වා සාමතණරස්සඅදාසි ‘‘හරිත්වාමාතුත 

තදහී’’ති.තසොහරිත්වාඅදාසි, තථරියා පරිභුත් මත්ත වඋදරවාත ොවූපසමි.

රාජාපිමනුස්සංතපතසසි–‘‘තථතරොඉධනිසීදිත්වා අම්බරසංනපරිභුඤ්ජි, 
 ච්ඡකස්සචිදින්නභාවංජානාහී’’ති.තසොතථතරනසද්ධිංතයව  න්ත්වා ං
පවත්තිං ඤත්වා ආ න්ත්වා රඤ්තඤො කතථසි. රාජා චින්ත සි – ‘‘සතච 

සත්ථාඅ ාරංඅජ්ඣාවසිස්ස, චක්කවත්තිරාජාඅභවිස්ස, රාහුලසාමතණතරො

පරිණායකර නං, තථරීඉත්ථිර නං, සකලචක්කවාළරජ්ජංඑත සඤ්තඤව

අභවිස්ස. අම්තහහි එත  උපට්ඨහන්ත හි චරි බ්බං අස්ස, ඉදානි
පබ්බජිත්වා අම්තහ උපනිස්සාය වසන්ත සු එත සු න යුත් ං අම්හාකං
පමජ්ජිතු’’න්ති. තසො  ත ො පට්ඨාය තථරියා නිබද්ධං අම්බරසං දාතපසි.
තථතරනබිම්බාතදවීතථරියාඅම්බරසස්සදින්නභාතවොභික්ඛුසඞ්තඝ පාකතටො

ජාත ො. අතථකදිවසං භික්ඛූධම්මසභායංකථංසමුට්ඨාතපසුං– ‘‘ආවුතසො, 
සාරිපුත් ත්තථතරො කර බිම්බාතදවීතථරිං අම්බරතසන සන් ප්තපසී’’ති. 

සත්ථාආ න්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’ති 

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව රාහුලමා ා 

සාරිපුත්ත න අම්බරතසන සන් ප්පි ා, පුබ්තබතපස එ ං
සන් ප්තපසිතයවා’’තිවත්වා අතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො
කාසි ාමතක බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො  ක්කසිලායං
සබ්බසිප්පානි උග් ණ්හිත්වා සණ්ඨපි ඝරාවාතසො මා ාපිතූනං අච්චතයන 
ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා හිමවන් පතදතස අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තිතයො ච 

නිබ්බත්ත ත්වා ඉසි ණපරිවුත ො  ණසත්ථා හුත්වා දීඝස්ස අද්ධුතනො
අච්චතයන තලොණම්බිලතසවනත්ථාය පබ්බ පාදා ඔ රිත්වා චාරිකං
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චරමාතනොබාරාණසිංපත්වාඋයයාතන වාසංකප්තපසි.අථස්සඉසි ණස්ස
සීලත තජනසක්කස්සභවනංකම්පි.සක්තකො ආවජ්ජමාතනො ංකාරණං

ඤත්වා‘‘ඉතමසං ාපසානංඅවාසායපරිසක්කස්සාමි, අථත  භින්නාවාසා

උපද්දු ා චරමානා චිත්ත කග්  ං න ලභිස්සන්ති, එවං තම ඵාසුකං 
භවිස්සතී’’ති චින්ත ත්වා ‘‘තකො නු තඛො උපාතයො’’ති වීමංසන්ත ො ඉමං
උපායං අද්දස – මජ්ඣිමයාමසමනන් තර රඤ්තඤො අග් මතහසියා

සිරි බ්භං පවිසිත්වා ආකාතස ඨත්වා ‘‘භද්තද, සතච ත්වං

අබ්භන් රඅම්බපක්කංඛාතදයයාසි, පුත් ංලභිස්සසි, තසො චක්කවත්තිරාජා
භවිස්සතී’’ති ආචික්ඛිස්සාමි. රාජා තදවියා කථං සුත්වා අම්බපක්කත්ථාය

උයයානං තපතසස්සති, අථාහං අම්බානි අන් රධාතපස්සාමි, රඤ්තඤො 

උයයාතන අම්බානං අභාවං ආතරොතචස්සන්ති, ‘‘තක ත  ඛාදන්තී’’ති 

වුත්ත  ‘‘ ාපසා ඛාදන්තී’’ති වක්ඛන්ති,  ං සුත්වා රාජා  ාපතස

තපොතථත්වා නීහරාතපස්සති, එවංත උපද්දු ාභවිස්සන්තීති. 

තසො මජ්ඣිමයාමසමනන් තර සිරි බ්භං පවිසිත්වා ආකාතස ඨිත ො 
අත් තනො තදවරාජභාවං ජානාතපත්වා  ාය සද්ධිං සල්ලපන්ත ො පුරිමා

ද්තව ාථාඅතවොච – 

91. 

‘‘අබ්භන් තරො නාමදුතමො, යස්සදිබයමිදං ඵලං; 

භුත්වාතදොහළිනීනාරී, චක්කවත්තිංවිජායති. 

92. 

‘‘ත්වම්පිභද්තදමතහසීසි, සාචාපිපතිතනොපියා; 

ආහරිස්සතිත රාජා, ඉදංඅබ්භන් රංඵල’’න්ති. 

 ත්ථ අබ්භන්තයරො නාම දුයමොති ඉමිනා  ාව 

 ාමනි මජනපදපබ්බ ාදීනං අසුකස්ස අබ්භන් තරොති අවත්වා තකවලං

එකං අබ්භන් රං අම්බරුක්ඛං කතථසි. ෙස්ස දිබයමිදං ඵ න්ති යස්ස

අම්බරුක්ඛස්ස තදව ානං පරිතභො ාරහං දිබයං ඵලං. ඉදන්ති පන

නිපා මත් තමව. යදොහළිනීති සඤ්ජා තදොහළා. ත්වම්පි, භද්යද, මයහසීසීති

ත්වං, තසොභතන මතහසී, අසි.අට්ඨකථායංපන‘‘මතහසීචා’’තිපිපාතඨො. සා

ොපිපතියනො පිොතිතසොළසන්නංතදවීසහස්සානංඅබ්භන් තරඅග් මතහසී

චාපි පතිතනො චාපි පියාතිඅත්තථො. ආහරිස්සතියත රාජා, ඉදං අබ්භන්තරං 

ඵ න්ති ස්සාත පියායඅග් මතහසියාඉදංමයාවුත් ප්පකාරංඵලංරාජා 

ආහරාතපස්සති, සාත්වං ංපරිභුඤ්ජිත්වාචක්කවත්ති බ්භංලභිස්සසීති. 

එවංසක්තකොතදවියාඉමාද්තව ාථාවත්වා‘‘ත්වංඅප්පමත් ා තහොහි, 

මා පපඤ්චං අකාසි, ස්තව රඤ්තඤො ආතරොතචයයාසී’’ති  ං අනුසාසිත්වා
අත් තනො වසනට්ඨානතමව ත ො. සා පුනදිවතසගිලානාලයං දස්තසත්වා



ඛුද්දකනිකායෙ ජාතක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 
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පටුන 

පරිචාරිකානං සඤ්ඤං දත්වා නිපජ්ජි. රාජා සමුස්සි තස ච්ඡත්ත 

සීහාසතනනිසින්තනොනාටකානිපස්සන්ත ොතදවිං අදිස්වා‘‘කහං, තදවී’’ති

පරිචාරිතක පුච්ඡි. ‘‘ගිලානා, තදවා’’ති. තසො  ස්සා සන්තිකං  න්ත්වා

සයනපස්තස නිසීදිත්වා පිට්ඨිං පරිමජ්ජන්ත ො ‘‘කං ත , භද්තද, 

අඵාසුක’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘මහාරාජ අඤ්ඤං අඵාසුකං නාම නත්ථි, තදොහතළො

තම උප්පන්තනො’’ති. ‘‘කං ඉච්ඡසි, භද්තද’’ති? ‘‘අබ්භන් රඅම්බඵලං

තදවා’’ති. ‘‘අබ්භන් රඅම්තබො නාම කහං අත් ’’ති? ‘‘නාහං, තදව, 

අබ්භන් රඅම්බං ජානාමි,  ස්ස පන තම ඵලං ලභමානාය ජීවි ං අත්ථි, 

අලභමානාය නත් ’’ති. ‘‘ත න හි ආහරාතපස්සාමි, මා චින් යී’’ති රාජා
තදවිංඅස්සාතසත්වා උට්ඨාය න්ත්වාරාජපල්ලඞ්තකනිසින්තනොඅමච්තච

පක්තකොසාතපත්වා‘‘තදවියා අබ්භන් රඅම්තබනාමතදොහතළොඋප්පන්තනො, 
කංකා බ්බ’’න්ති පුච්ඡි.‘‘තදවද්වින්නංඅම්බානංඅන් තරඨිත ොඅම්තබො

අබ්භන් රඅම්තබො නාම, උයයානං තපතසත්වා අබ්භන් තර ඨි අම්බත ො
ඵලංආහරාතපත්වාතදවියාදාතපථා’’ති. 

රාජා ‘‘සාධු, එවරූපං අම්බංආහරථා’’තිඋයයානං තපතසසි. සක්තකො 
අත් තනො ආනුභාතවන උයයාතන අම්බානි ඛාදි සදිසානි කත්වා
අන් රධාතපසි. අම්බත්ථාය   ා මනුස්සා සකලඋයයානං විචරන් ා එකං
අම්බම්පිඅලභිත්වා න්ත්වාඋයයාතන අම්බානංඅභාවංරඤ්තඤොකථයිංසු.

‘‘තක අම්බානි ඛාදන්තී’’ති? ‘‘ ාපසා, තදවා’’ති. ‘‘ ාපතස උයයානත ො
තපොතථත්වා නීහරථා’’ති. මනුස්සා ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා නීහරිංසු.
සක්කස්ස මතනොරතථො මත්ථකං පාපුණි. තදවී අම්බඵලත්ථාය නිබද්ධං
කත්වා නිපජ්ජිතයව. රාජා කත් බ්බකච්චං අපස්සන්ත ො අමච්තච ච 
බ්රාහ්මතණ ච සන්නිපා ාතපත්වා ‘‘අබ්භන් රඅම්බස්ස අත්ථිභාවං

ජානාථා’’ති පුච්ඡි. බ්රාහ්මණා ආහංසු – ‘‘තදව, අබ්භන් රඅම්තබො නාම

තදව ානංපරිතභොත ො, ‘හිමවන්ත කඤ්චනගුහායඅන්ත ොඅත් ’තිඅයං
තනො පරම්පරා ත ො අනුස්සතවො’’ති. ‘‘තකො පන  ත ො අම්බං ආහරිතුං

සක්ඛිස්සතී’’ති? ‘‘න සක්කා  ත්ථ මනුස්සභූත න  න්තුං, එකං
සුවතපො කංතපතසතුංවට්ටතී’’ති. 

ත න ච සමතයන රාජකුතල එතකො සුවතපො තකො මහාසරීතරො
කුමාරකානං යානකචක්කනාභිමත්ත ො ථාමසම්පන්තනො පඤ්ඤවා

උපායකුසතලො. රාජා  ං ආහරාතපත්වා ‘‘ ා  සුවතපො ක, අහං  ව

බහූපකාතරො, කඤ්චනපඤ්ජතර වසසි, සුවණ්ණ ට්ටතක මධුලාතජ ඛාදසි, 

සක්ඛරපානකං පිවසි,  යාපි අම්හාකං එකං කච්චං නිත්ථරිතුං වට්ටතී’’ති

ආහ. ‘‘කං, තදවා’’ති. ‘‘ ා  තදවියා අබ්භන් රඅම්තබ තදොහතළො

උප්පන්තනො, තසො ච අම්තබො හිමවන්ත  කඤ්චනපබ්බ න් තර අත්ථි

තදව ානං පරිතභොත ො, න සක්කා මනුස්සභූත න  ත්ථ  න්තුං,  යා

 ත ොඅම්බඵලංආහරිතුං වට්ටතී’’ති.‘‘සාධු, තදව, ආහරිස්සාමී’’ති.අථනං
රාජා සුවණ්ණ ට්ටතක මධුලාතජ ඛාදාතපත්වා සක්ඛරපානකං පාතයත්වා
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ස පාකත තලන  ස්ස පක්ඛන් රානි මක්තඛත්වා උතභොහි හත්තථහි
 තහත්වා සීහපඤ්ජතර ඨත්වා ආකාතස විස්සජ්තජසි. තසොපි රඤ්තඤො 
නිපච්චකාරං දස්තසත්වාආකාතසපක්ඛන්දන්ත ොමනුස්සපථංඅතික්කම්ම
හිමවන්ත  පඨතම පබ්බ න් තර වසන් ානං සුකානං සන්තිකං  න්ත්වා

අබ්භන් රඅම්තබො නාම කත්ථ අත්ථි, කතථථ තම  ං ඨාන’’න්ති පුච්ඡි.

‘‘මයංනජානාම, දුතිතයපබ්බ න් තරසුකා ජානිස්සන්තී’’ති. 

තසො ත සං වචනං සුත්වා  ත ො උප්පතිත්වා දුතියං පබ්බ න් රං 

අ මාසි,  ථා තියං, චතුත්ථං, පඤ්චමං, ඡට්ඨංඅ මාසි. ත්ථපි නංසුකා

‘‘නමයංජානාම, සත් මපබ්බ න් තරසුකාජානිස්සන්තී’’තිආහංසු.තසො 
 ත්ථපි  න්ත්වා ‘‘අබ්භන් රඅම්තබො නාම කත්ථ අත් ’’ති පුච්ඡි.
‘‘අසුකට්ඨාතන නාම කඤ්චනපබ්බ න් තර’’ති ආහංසු. ‘‘අහං  ස්ස

ඵලත්ථාය ආ ත ො, මං  ත්ථ තනත්වා  ත ො තම ඵලං දාතපථා’’ති.

සුක ණා ආහංසු – ‘‘සම්ම, තසො තවස්සවණමහාරාජස්ස පරිතභොත ො, න

සක්කා උපසඞ්කමිතුං, සකලරුක්තඛො මූලත ො පට්ඨාය සත් හි

තලොහජාතලහි පරික්ඛිත්ත ො, සහස්සකුම්භණ්ඩරක්ඛසා රක්ඛන්ති, ත හි 

දිට්ඨස්සජීවි ංනාමනත්ථි, කප්පුට්ඨානග්ගිඅවීචිමහානිරයසදිසට්ඨානං, මා

 ත්ථ පත්ථනං කරී’’ති. ‘‘සතච තුම්තහ න  ච්ඡථ, මය්හං ඨානං
ආචික්ඛථා’’ති. ‘‘ත නහි අසුතකනචඅසුතකනචඨාතනනයාහී’’ති.තසො
ත හිආචික්ඛි වතසතනව සුට්ඨ මග් ං උපධාතරත්වා  ං ඨානං  න්ත්වා
දිවා අත් ානං අදස්තසත්වා මජ්ඣිමයාමසමනන් තර රක්ඛසානං
නිද්තදොක්කමනසමතය අබ්භන් රඅම්බස්ස සන්තිකං  න්ත්වා එතකන 

මූලන් තරනසණිකංඅභිරුහිතුංආරභි.තලොහජාලං‘‘කරී’’තිසද්දමකාසි. 

රක්ඛසා පබුජ්ඣිත්වා සුකතපො කං දිස්වා ‘‘අම්බතචොතරොය’’න්ති 
 තහත්වා කම්මකරණං සංවිදහිංසු. එතකො ‘‘මුතඛ පක්ඛිපිත්වා ගිලිස්සාමි

න’’න්ති ආහ, අපතරො ‘‘හත්තථහි මද්දිත්වා පුඤ්ජිත්වා විප්පකරිස්සාමි

න’’න්ති, අපතරො ‘‘ද්තවධා ඵාතලත්වා අඞ් ාතරසු පචිත්වා ඛාදිස්සාමී’’ති.
තසො ත සං කම්මකරණසංවිධානං සුත්වාපි අසන් සිත්වාව ත  රක්ඛතස

ආමන්ත ත්වා ‘‘අම්තභො රක්ඛසා, තුම්තහ කස්ස මනුස්සා’’ති ආහ.

‘‘තවස්සවණමහාරාජස්සා’’ති. ‘‘අම්තභො, තුම්තහපි එකස්ස රඤ්තඤොව

මනුස්සා, අහම්පි රඤ්තඤොව මනුස්තසො, බාරාණසිරාජා මං 

අබ්භන් රඅම්බඵලත්ථාය තපතසසි, ස්වාහං  ත්තථව අත් තනො රඤ්තඤො
ජීවි ං දත්වා ආ ත ො. තයො හි අත් තනොමා ාපිතූනඤ්තචව සාමිකස්ස ච

අත්ථාය ජීවි ං පරිච්චජති, තසො තදවතලොතකතයව නිබ්බත් ති,  ස්මා
අහම්පි ඉමම්හා තිරච්ඡානතයොනියා චවිත්වා තදවතලොතක 

නිබ්බත්තිස්සාමී’’තිවත්වා තියං ාථමාහ– 

93. 

‘‘භත්තුරත්තථපරක්කන්ත ො, යංඨානමධි ච්ඡති; 
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සූතරොඅත් පරිච්චාගී, ලභමාතනොභවාමහ’’න්ති. 

 ත්ථ භත්තුරත්යථති භත් ා වුච්චන්ති භත් ාදීහි භරණතපොසකා පි ා

මා ා සාමිතකො ච, ඉතිතිවිධස්සතප ස්ස භත්තු අත්ථාය. පරක්කන්යතොති

පරක්කමංකතරොන්ත ොවායමන්ත ො. ෙංඨානමධි ච්ඡතීතියංසුඛකාරණං

යසංවාලාභංවාසග් ංවා අධි ච්ඡති. සූයරොතිඅභීරුවික්කමසම්පන්තනො. 

අත්තපරිච්ොගීති කාතයචජීවිත ච නිරතපක්තඛොහුත්වා ස්සතිවිධස්සපි

භත්තු අත්ථාය අත් ානං පරිච්චජන්ත ො.  භමායනො භවාමහන්තියං තසො

එවරූතපොසූතරොතදවසම්පත්තිංවා මනුස්සසම්පත්තිංවාලභති, අහම්පි ං

ලභමාතනො භවාමි,  ස්මා හාතසොව තම එත්ථ, න ාතසො, කං මං තුම්තහ
 ාතසථාති. 

එවං තසො ඉමාය  ාථාය ත සං ධම්මං තදතසසි. ත   ස්ස ධම්මකථං 

සුත්වා පසන්නචිත් ා ‘‘ධම්මිතකො එස, න සක්කා මාතරතුං, විස්සජ්තජම

න’’න්ති වත්වා සුකතපො කං විස්සජ්තජත්වා ‘අම්තභො සුකතපො ක, 

මුත්ත ොසි, අම්හාකං හත්ථත ො තසොත්ථිනා  ච්ඡා’’ති ආහංසු. ‘‘මය්හං

ආ මනංමාතුච්ඡංකතරොථ, තදථතමඑකංඅම්බඵල’’න්ති.‘‘සුකතපො ක, 

තුය්හංඑකංඅම්බඵලංදාතුංනාමනභාතරො, ඉමස්මිංපනරුක්තඛඅම්බානි

අඞ්තකත්වා හි ානි, එකස්මිං ඵතල අසතමන්ත  අම්හාකං ජීවි ංනත්ථි.
තවස්සවතණන හි කුජ්ඣිත්වා සකං ඔතලොකත   ත් කපාතල 

පක්ඛිත් තිලා විය කුම්භණ්ඩසහස්සං භිජ්ජිත්වා විප්පකරීයති, ත න ත 

දාතුං න සක්තකොම, ලභනට්ඨානං පන ආචික්ඛිස්සාමා’’ති. ‘‘තයො තකොචි

තදතු, ඵතලතනව තම අත්තථො, ලභනට්ඨානං ආචික්ඛථා’’ති. ‘‘එ ස්ස
කඤ්චනපබ්බ ස්සඅන් තරතජොතිරතසොනාම ාපතසො අග්ගිංජුහමාතනො

කඤ්චනපත්තියා නාම පණ්ණසාලායං වසති තවස්සවණස්ස කුලූපතකො, 

තවස්සවතණො ස්සනිබද්ධංචත් ාරිඅම්බඵලානිතපතසති,  ස්සසන්තිකං 
 ච්ඡා’’ති. 

තසො ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වා ාපසස්සසන්තිකං න්ත්වා වන්දිත්වා
එකමන් ං නිසීදි. අථ නං  ාපතසො ‘‘කුත ො ආ ත ොසී’’ති පුච්ඡි. 

‘‘බාරාණසිරඤ්තඤො සන්තිකා’’ති. ‘‘කමත්ථාය ආ ත ොසී’’ති? ‘‘සාමි, 

අම්හාකංරඤ්තඤො තදවියාඅබ්භන් රඅම්බපක්තකතදොහතළොඋප්පන්තනො, 

 දත්ථංආ ත ොම්හි, රක්ඛසාපනතම සයංඅම්බපක්කංඅදත්වාතුම්හාකං

සන්තිකං තපතසසු’’න්ති. ‘‘ත න හි නිසීද, ලභිස්සසී’’ති. අථස්ස

තවස්සවතණො චත් ාරි ඵලානි තපතසසි.  ාපතසො  ත ො ද්තව පරිභුඤ්ජි, 
එකං සුවතපො කස්ස ඛාදනත්ථාය අදාසි. ත න  ස්මිං ඛාදිත  එකං ඵලං 
සික්කාය පක්ඛිපිත්වා සුවතපො කස්ස ගීවාය පටිමුඤ්චිත්වා ‘‘ඉදානි

 ච්ඡා’’ති සුකතපො කංවිස්සජ්තජසි. තසො ංආහරිත්වාතදවියාඅදාසි.සා

 ං ඛාදිත්වා තදොහළං පටිප්පස්සම්තභසි,  ත ොනිදානං පනස්සා පුත්ත ො
නාතහොසි. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

තදවී රාහුලමා ා අතහොසි, සුතකොආනන්තදො, අම්බපක්කදායතකො ාපතසො 

සාරිපුත්ත ො, උයයාතනනිවුත්ථ ාපතසොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

අබ්භන් රජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[282] 2. තසයයජා කවණ්ණනා 

යසෙයංයසො යසෙයයසො යහොතීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
එකං තකොසලරඤ්තඤො අමච්චං ආරබ්භ කතථසි. තසො කර රඤ්තඤො

බහූපකාතරො සබ්බකච්චනිප්ඵාදතකො අතහොසි. රාජා ‘‘බහූපකාතරො තම
අය’’න්ති  ස්ස මහන් ං යසං අදාසි.  ං අසහමානා අඤ්තඤ රඤ්තඤො 
තපසුඤ්ඤං උපසංහරිත්වා  ං පරිභින්දිංසු. රාජා ත සං වචනං සද්දහිත්වා
තදොසං අනුපපරික්ඛිත්වාව  ං සීලවන් ං නිද්තදොසං සඞ්ඛලිකබන්ධතනන
බන්ධාතපත්වා බන්ධනා ාතරපක්ඛිපාතපසි.තසො ත්ථඑකතකොවසන්ත ො
සීලසම්පත්තිංනිස්සාය චිත්ත කග්  ංලභිත්වාඑකග් චිත්ත ොසඞ්ඛාතර
සම්මසිත්වා තසො ාපත්තිඵලං පාපුණි. අථස්ස රාජා අපරභාත 
නිද්තදොසභාවං ඤත්වා සඞ්ඛලිකබන්ධනං භින්දාතපත්වා පුරිමයසත ො
මහන්  රං යසං අදාසි. තසො ‘‘සත්ථාරං වන්දිස්සාමී’’ති බහූනි 
මාලා න්ධාදීනි ආදාය විහාරං  න්ත්වා  ථා  ං පූතජත්වා වන්දිත්වා
එකමන් ං නිසීදි. සත්ථා ත න සද්ධිං පටිසන්ථාරං කතරොන්ත ො

‘‘අනත්තථො කර ත  උප්පන්තනොති අස්සුම්හා’’ති ආහ. ‘‘ආම, භන්ත , 

උප්පන්තනො, අහං පන ත න අනත්තථන අත්ථං අකාසිං, බන්ධනා ාතර

නිසීදිත්වාතසො ාපත්තිඵලංනිබ්බත්ත සි’’න්ති.සත්ථා‘‘නතඛො, උපාසක, 

ත්වඤ්තඤව අනත්තථන අත්ථං ආහරි, තපොරාණකපණ්ඩි ාපි අත් තනො
අනත්තථනඅත්ථං ආහරිංසුතයවා’’තිවත්වාත නයාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
 ස්ස අග් මතහසියා කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො  ක්කසිලායං 
සබ්බසිප්පානි උග් ණ්හිත්වා පිතු අච්චතයන රජ්තජ පතිට්ඨාය දස

රාජධම්තම අතකොතපත්වා දානං තදති, පඤ්ච සීලානි රක්ඛති, 
උතපොසථකම්මං කතරොති. අථස්තසතකො අමච්තචො අන්ත පුතර පදුස්සි. 
පාදමූලිකාදතයො ඤත්වා ‘‘අසුකඅමච්තචො අන්ත පුතර පදුට්තඨො’’ති
රඤ්තඤො ආතරොතචසුං. රාජා පරිග් ණ්හන්ත ො යථාසභාවත ො ඤත්වා
පක්තකොසාතපත්වා‘‘මාමංඉත ොපට්ඨාය උපට්ඨාහී’’තිනිබ්බිසයංඅකාසි.
තසො න්ත්වාඅඤ්ඤ රංසාමන් රාජානංඋපට්ඨහීති සබ්බංවත්ථුතහට්ඨා 

මහාසී වජාතයක (ජා. 1.1.51) කථි සදිසතමව. ඉධාපි තසො රාජා
තික්ඛත්තුංවීමංසිත්වා ස්සඅමච්චස්සවචනං සද්දහිත්වා‘‘බාරාණසිරජ්ජං
 ණ්හිස්සාමී’’ති මහන්ත න පරිවාතරන රජ්ජසීමං පාපුණි.

බාරාණසිරඤ්තඤොසත් ස මත් ාමහාතයොධා ංපවත්තිංසුත්වා ‘‘තදව, 
අසුතකොනාම කරරාජාබාරාණසිරජ්ජං ණ්හිස්සාමී’තිජනපදංභින්දන්ත ො
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ආ ච්ඡති, එත්තථව නං  න්ත්වා  ණ්හිස්සාමා’’ති ආහංසු. ‘‘මය්හං

පරවිහිංසායලද්තධනරජ්තජනකච්චං නත්ථි, මාකඤ්චිකරිත්ථා’’ති? 

තචොරරාජා ආ න්ත්වා න රං පරික්ඛිපි, පුන අමච්චා රාජානං

උපසඞ්කමිත්වා‘‘තදව, මාඑවංකරිත්ථ,  ණ්හිස්සාමන’’න්ති ආහංසු.රාජා

‘‘න ලබ්භා කඤ්චි කාතුං, න රද්වාරානි විවරථා’’ති වත්වා සයං 
අමච්ච ණපරිවුත ො මහා තල රාජපල්ලඞ්තක නිසීදි. තචොරරාජා චතූසු
ද්වාතරසු මනුස්තස තපොතථන්ත ො න රං පවිසිත්වා පාසාදං අභිරුය්හ
අමච්චපරිවු ං රාජානං  ාහාතපත්වා සඞ්ඛලිකාහි බන්ධාතපත්වා
බන්ධනා ාතර පක්ඛිපාතපසි. රාජා බන්ධනා ාතර නිසින්තනොව 
තචොරරාජානං තමත් ායන්ත ො තමත් ජ්ඣානං උප්පාතදසි.  ස්ස

තමත් ානුභාතවන තචොරරඤ්තඤො කාතය ඩාතහො උප්පජ්ජි, සකලසරීරං
යමකඋක්කාහිඣාපියමානංවියජා ං.තසො මහාදුක්ඛාභිතුන්තනො ‘‘කංනු
තඛො කාරණ’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘තුම්තහ සීලවන් ං රාජානං බන්ධනා ාතර

පක්ඛිතපථ, ත නතවො ඉදං දුක්ඛංඋප්පන්නං භවිස්සතී’’ති. තසො න්ත්වා 
තබොධිසත් ංඛමාතපත්වා‘‘තුම්හාකංරජ්ජංතුම්හාකතමවතහොතූ’’තිරජ්ජං
 ස්තසව නියයාතදත්වා‘‘ඉත ොපට්ඨායතුම්හාකංපච්චත්ථිතකොතමභාතරො 
තහොතූ’’තිවත්වාපදුට්ඨාමච්චස්සරාජාණංකාතරත්වාඅත් තනොන රතමව
 ත ො. 

තබොධිසත්ත ො අලඞ්ක මහා තල සමුස්සි තස ච්ඡත්ත 
රාජපල්ලඞ්තක නිසින්තනොඅමච්තචහිසද්ධිංසල්ලපන්ත ොපුරිමාද්තව ාථා
අතවොච– 

94. 

‘‘තසයයංතසො තසයයතසොතහොති, තයො තසයයමුපතසවති; 

එතකනසන්ධිංකත්වාන, ස ංවජ්තඣඅතමොචයිං. 

95. 

‘‘ ස්මාසබ්තබනතලොතකන, සන්ධිංකත්වානඑකත ො; 

තපච්චසග් ංනි ච්තඡයය, ඉදංසුණාථකාසියා’’ති. 

 ත්ථ යසෙයංයසො යසෙයයසො යහොති, යෙො යසෙයමුපයසවතීති
අනවජ්ජඋත් මධම්මසඞ්ඛාත ො තසතයයො අංතසො තකොට්ඨාතසො අස්සාති

තසයයංතසො, කුසලධම්මනිස්සි පුග් තලො. තයො පුනප්පුනං  ං තසයයං 

කුසලධම්මභාවනං කුසලාභිර ං වා උත් මපුග් ලමුපතසවති, තසො

තසයයතසො තහොති පාසංස තරො තචව උත් රි තරො ච තහොති. එයකන

සන්ධිංකත්වාන, සතංවජ්ය  අයමොෙයින්ති දමිනාපිතච ංතවදි බ්බං–
අහඤ්හි තසයයං තමත් ාභාවනං උපතසවන්ත ො  ාය තමත් ාභාවනාය
එතකන තචොරරඤ්ඤා සන්ධිං සන්ථවං කත්වා තමත් ාභාවනං භාතවත්වා
තුම්තහස ජතනවජ්තඣඅතමොචයිං. 
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දුතිය ාථාය අත්තථො – යස්මා අහං එතකන සද්ධිං එකත ො

තමත් ාභාවනාය සන්ධිංකත්වාතුම්තහවජ්ඣප්පත්ත ස ජතනතමොචයිං, 

 ස්මා තවදි බ්බතමතව ං,  ස්මා සබ්තබන තලොතකන සද්ධිං
තමත් ාභාවනාය සන්ධිං කත්වා එකත ො පුග් තලො තපච්ච පරතලොතක

සග් ං නි ච්තඡයය. තමත් ාය හි උපචාරං කාමාවචතර පටිසන්ධිං තදති, 
අප්පනාබ්රහ්මතලොතක.ඉදංමමවචනංසබ්තබපිතුම්තහ කාසිරට්ඨවාසිතනො
සුණාථාති. 

එවං මහාසත්ත ො මහාජනස්ස තමත් ාභාවනාය ගුණං වණ්තණත්වා 
ද්වාදසතයොජනිතක බාරාණසින තර තස ච්ඡත් ං පහාය හිමවන් ං
පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජි. සත්ථා සම්මාසම්බුද්තධො හුත්වා  තියං
 ාථමාහ– 

96. 

‘‘ඉදංවත්වාමහාරාජා, කංතසොබාරාණසිග් තහො; 

ධනුංකණ්ඩඤ්චනික්ඛිප්ප, සංයමංඅජ්ඣුපා මී’’ති. 

 ත්ථ මහන්ත ො රාජාති මහාරාජා. කංයසොති  ස්ස නාමං. බාරාණසිං

 තහත්වාඅජ්ඣාවසනත ො බාරාණසිග් යහො. තසොරාජාඉදංවචනංවත්වා 

 නුඤ්ච සරසඞ්ඛා ං කණ්ඩඤ්ෙ නික්ඛිප්ප ඔහාය ඡඩ්තඩත්වා සීලසංයමං 

උප ත ො පබ්බජිත ො, පබ්බජිත්වා ච පන ඣානං උප්පාතදත්වා 
අපරිහීනජ්ඣාතනොබ්රහ්මතලොතකඋප්පන්තනොති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

තචොරරාජාආනන්තදොඅතහොසි, බාරාණසිරාජාපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

තසයයජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[283] 3. වඩ්ඪකීසූකරජා කවණ්ණනා 

වරං වරං ත්වන්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
ධනුග් හතිස්සත්තථරං ආරබ්භ කතථසි. පතසනදිරඤ්තඤො පි ා
මහාතකොසතලො බිම්බිසාරරඤ්තඤො ධී රං තවතදහිං නාම තකොසලතදවිං
දදමාතනො  ස්සා න්හානචුණ්ණමූලං ස සහස්සුට්ඨානං කාසි ාමං අදාසි.
අජා සත්තුනාපනපි රිමාරිත තකොසලතදවීපි තසොකාභිභූ ාකාලමකාසි.

 ත ො පතසනදි තකොසලරාජා චින්ත සි – ‘‘අජා සත්තුනා පි ා මාරිත ො, 

භගිනීපිතමසාමිතකකාලකත ත නතසොතකනකාලක ා, පිතුඝා කස්ස
තචොරස්සකාසි ාමංන දස්සාමී’’ති. තසො ං අජා සත්තුස්සන අදාසි.  ං

 ාමංනිස්සායත සංද්වින්නම්පි කාතලනකාලංයුද්ධංතහොති, අජා සත්තු

 රුතණොසමත්තථො, පතසනදි මහල්ලතකොතයව.තසොඅභික්ඛණංපරජ්ජති, 

මහාතකොසලස්සාපිමනුස්සා තයභුතයයනපරාජි ා.අථරාජා‘‘මයංඅභිණ්හං

පරජ්ජාම, කං නු තඛො කා බ්බ’’න්ති අමච්තච පුච්ඡි. ‘‘තදව, අයයා නාම
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පටුන 

මන් ච්තඡකාතහොන්ති, තජ වනවිහාතරභික්ඛූනං කථංතසොතුංවට්ටතී’’ති.
රාජා ‘‘ත න හි  ායං තවලායං භික්ඛූනං කථාසල්ලාපං සුණාථා’’ති
චරපුරිතසආණාතපසි.ත  ත ොපට්ඨාය ථාඅකංසු. 

 ස්මිං පන කාතල ද්තව මහල්ලකත්තථරා විහාරපච්චන්ත  
පණ්ණසාලායංවසන්තිදත් ත්තථතරොචධනුග් හතිස්සත්තථතරො ච. ත සු
ධනුග් හතිස්සත්තථතරො පඨමයාතමපි මජ්ඣිමයාතමපි නිද්දායිත්වා
පච්ඡිමයාතම පබුජ්ඣිත්වා උම්මුක්කානි තසොතධත්වා අග්ගිං ජාතලත්වා 

නිසින්නතකො ආහ – ‘‘භන්ත , දත් ත්තථරා’’ති. ‘‘කං, භන්ත , 

තිස්සත්තථරා’’ති? ‘‘කං නිද්දායසි තනො ත්ව’’න්ති. ‘‘අනිද්දායන් ා කං

කරිස්සාමා’’ති? ‘‘උට්ඨාය  ාව නිසීදථා’’ති. තසො උට්ඨාය නිසින්තනො  ං

දත් ත්තථරං ආහ – ‘‘භන්ත  දත් ත්තථර, අයං ත  තලොතලො

මතහොදරතකොසතලො චාටිමත් ං භත් තමව පූතිං කතරොති, යුද්ධවිචාරණං

පනකඤ්චි නජානාති, පරාජිත ොපරාජිත ොත්තවවවදාතපතී’’ති.‘‘කංපන

කාතුං වට්ටතී’’ති?  ස්මිං ඛතණ ත  චරපුරිසා ත සං කථං සුණන් ා
අට්ඨංසු. 

ධනුග් හතිස්සත්තථතරො යුද්ධං විචාතරසි – ‘‘භන්ත , යුද්තධො නාම 

තිවිතධො – පදුමබූතහො, චක්කබූතහො, සකටබූතහොති. අජා සත්තුං
 ණ්හිතුකාතමන අසුතක නාම පබ්බ කුච්ඡිස්මිං ද්වීසු පබ්බ භිත්තීසු
මනුස්තස ඨතපත්වා පුරත ො දුබ්බලබලං දස්තසත්වා පබ්බ න් රං
පවිට්ඨභාවං ජානිත්වා පවිට්ඨමග් ං ඔච්ඡින්දිත්වා පුරත ො ච පච්ඡත ො ච
උතභොසු පබ්බ භිත්තීසු වග්ගිත්වා උන්නදිත්වා ඛිතප පති මච්ඡං විය
අන්ත ොමුට්ඨියංවට්ටතපො කංවියචකත්වාසක්කා අස්ස ං තහතු’’න්ති.
චරපුරිසා ංසාසනංරඤ්තඤොආතරොතචසුං. ංසුත්වාරාජා සඞ් ාමතභරිං
චරාතපත්වා  න්ත්වා සකටබූහං කත්වා අජා සත්තුං ජීවග් ාහං 
 ාහාතපත්වාඅත් තනොධී රංවජිරකුමාරිංභාගිතනයයස්සදත්වාකාසි ාමං
 ස්සා න්හානමූලං කත්වා දත්වා උතයයොතජසි. සා පවත්ති භික්ඛුසඞ්තඝ
පාකටා ජා ා. අතථකදිවසං භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨාතපසුං –

‘‘ආවුතසො, තකොසලරාජා කර ධනුග් හතිස්සත්තථරස්ස විචාරණාය

අජා සත්තුං ජිනී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි

කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, 

භික්ඛතව, ඉදාතනව, පුබ්තබපි ධනුග් හතිස්තසො යුද්ධවිචාරණාය 
තඡතකොතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො

අරඤ්තඤ රුක්ඛතදව ා හුත්වා නිබ්බත්ති.  දා බාරාණසිං නිස්සාය
නිවුත්ථවඩ්ඪක ාමකා එතකො වඩ්ඪකී ථම්භත්ථාය අරඤ්ඤං  න්ත්වා
ආවාතට පති ං සූකරතපො කං දිස්වා  ං ඝරං තනත්වා පටිජග්ගි. තසො

වුඩ්ඪිප්පත්ත ො මහාසරීතරො වඞ්කදාතඨො ආචාරසම්පන්තනො අතහොසි, 
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වඩ්ඪකනා තපොසි ත් ා පන ‘‘වඩ්ඪකීසූකතරො’’ත්තවව පඤ්ඤායි.

වඩ්ඪකස්ස රුක්ඛ ච්ඡනකාතල තුණ්තඩන රුක්ඛං පරිවත්ත ති, මුතඛන

ඩංසිත්වාවාසිඵරසුනිඛාදනමුග් තරආහරති, කාලසුත් තකොටියං  ණ්හාති.

අථතසොවඩ්ඪකී‘‘තකොචිතදව, නංඛාතදයයා’’තිභතයනතනත්වාඅරඤ්තඤ 
විස්සජ්තජසි. තසොපි අරඤ්ඤං පවිසිත්වා තඛමං ඵාසුකට්ඨානං
ඔතලොතකන්ත ො එකං පබ්බ න් තර මහන් ං ගිරිකන්දරං අද්දස
සම්පන්නකන්දමූලඵලංඵාසුකංවසනට්ඨානං අතනකස සූකරසමාකණ්ණං.

ත  සූකරා  ං දිස්වා  ස්ස සන්තිකං ආ මංසු. තසොපි ත  ආහ – ‘‘අහං

තුම්තහව ඔතලොතකන්ත ො විචරාමි, අපිච තවො මයා දිට්ඨා, ඉදඤ්ච ඨානං

රමණීයං, අහම්පිඉදානිඉතධවවසිස්සාමී’’ති.‘‘සච්චංඉදංඨානංරමණීයං, 

පරිස්සතයොපතනත්ථ අත් ’’ති.‘‘අහම්පිතුම්තහදිස්වාඑ ංඅඤ්ඤාසිං, එවං

ත ොචරසම්පන්තන ඨාතන වසන් ානං තවො සරීතරසු මංසතලොහි ං නත්ථි, 

කං පන තවො එත්ථ භය’’න්ති? ‘‘එතකො බයග්තඝො පාත ොව ආ න්ත්වා

දිට්ඨදිට්ඨංතයව  තහත්වා  ච්ඡතී’’ති. ‘‘කං පන තසො නිබද්ධං  ණ්හාති, 

උදාහු අන් රන් රා’’ති? ‘‘නිබද්ධං  ණ්හාතී’’ති. ‘‘කති පන ත  

බයග්ඝා’’ති? ‘‘එතකොතයවා’’ති. ‘‘එත් කා තුම්තහ එකස්ස යුජ්ඣිතුං න 

සක්තකොථා’’ති? ‘‘ආම, නසක්තකොමා’’ති.‘‘අහං ං ණ්හිස්සාමි, තකවලං

තුම්තහ මම වචනං කතරොථ, තසො බයග්තඝො කහං වසතී’’ති? ‘‘එ ස්මිං
පබ්බත ’’ති. 

තසො රත්තිඤ්තඤව සූකතර චරාතපත්වා යුද්ධං විචාතරන්ත ො ‘‘යුද්ධං 
නාම පදුමබූහචක්කබූහසකටබූහවතසන තිවිධං තහොතී’’ති වත්වා
පදුමබූහවතසන විචාතරසි. තසො හි භූමිසීසං ජානාති.  ස්මා ‘‘ඉමස්මිං
ඨාතන යුද්ධං විචාතරතුං වට්ටතී’’ති සූකරපිල්ලතක මා තරො ච ත සං

මජ්ඣට්ඨාතන ඨතපසි. තසො  ා ආවිජ්ඣිත්වා මජ්ඣිමසූකරිතයො,  ා

ආවිජ්ඣිත්වා තපො කසූකතර, ත  ආවිජ්ඣිත්වා ජරසූකතර, ත 

ආවිජ්ඣිත්වා දීඝදාඨසූකතර, ත  ආවිජ්ඣිත්වා යුද්ධසමත්තථ
බලව රසූකතර දසවීසතිංසජතන ස්මිං ස්මිංඨාතනබලගුම්බංකත්වා
ඨතපසි. අත් තනො ඨි ට්ඨානස්ස පුරත ො එකං පරිමණ්ඩලං ආවාටං

ඛණාතපසි, පච්ඡත ො එකං සුප්පසණ්ඨානං අනුපුබ්බනින්නං පබ්භාරසදිසං.
 ස්ස සට්ඨිසත් තිමත්ත තයොධසූකතරආදාය ස්මිං  ස්මිං ඨාතන ‘‘මා
භායිත්ථා’’තිකම්මංවිචාරත ොඅරුණංඋට්ඨහි. 

බයග්තඝො උට්ඨාය ‘‘කාතලො’’තිඤත්වා  න්ත්වාත සංසම්මුඛාඨිත 
පබ්බ  තල ඨත්වා අක්ඛීනි උම්මීතලත්වා සූකතර ඔතලොතකසි.

වඩ්ඪකීසූකතරො ‘‘පටිඔතලොතකථ න’’න්ති සූකරානං සඤ්ඤං අදාසි, ත 

පටිඔතලොතකසුං. බයග්තඝො මුඛං උග්ඝාතටත්වා අස්තසොසි, සූකරාපි  ථා

කරිංසු. බයග්තඝො මුත් ං ඡඩ්තඩසි, සූකරාපි ඡඩ්ඩයිංසු. ඉති යං යං තසො 

කතරොති,  ං  ං ත  පටිකරිංසු. තසො චින්ත සි – ‘‘පුබ්තබ සූකරා මයා

ඔතලොක කාතල පලායන් ා පලායිතුම්පි න සක්තකොන්ති, අජ්ජ
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අපලායිත්වා මම පටිසත්තු හුත්වා මයා ක තමව පටිකතරොන්ති. එ ස්මිං

භූමිසීතස ඨිත ො එතකො ත සං සංවිධායතකොපි අත්ථි, අජ්ජ මය්හං   ස්ස
ජතයො න පඤ්ඤායතී’’ති. තසො නිවත්තිත්වා අත් තනො වසනට්ඨානතමව

අ මාසි. ත න පන හි මංසඛාදතකො එතකොකූටජටිතලො අත්ථි, තසො  ං
තුච්ඡහත්ථතමව ආ ච්ඡන් ං දිස්වා ත න සද්ධිං සල්ලපන්ත ො පඨමං
 ාථමාහ– 

97. 

‘‘වරං වරංත්වංනිහනංපුතරචරි, 

අස්මිංපතදතසඅභිභුයයසූකතර; 

තසොදානිඑතකොබයප ම්මඣායසි, 

බලංනුත බයග්ඝනචජ්ජවිජ්ජතී’’ති. 

 ත්ථ වරංවරංත්වංනිහනංපුයරෙරි, අස්මිං පයදයසඅභිභුෙයසූකයරති

අම්තභො බයග්ඝ, ත්වං පුබ්තබ ඉමස්මිං පතදතස සබ්බසූකතර අභිභවිත්වා
ඉතමසුසූකතරසු වරං වරංත්වං උත් මුත් මං සූකරංනිහනන්ත ො විචරි. 

යසොදානි එයකො බයප ම්ම ාෙසීති තසො ත්වං ඉදානි අඤ්ඤ රං සූකරං

අග් තහත්වා එකතකොව අප න්ත්වා ඣායසි පජ්ඣායසි. බ ං නු යත

බයග්  න ෙජ්ජ විජ්ජතීති කං නු ත , අම්තභො බයග්ඝ, අජ්ජ කායබලං
නත් ති. 

 ංසුත්වාබයග්තඝොදුතියං ාථමාහ– 

98. 

‘‘ඉතමසුදංයන්තිදිතසොදිසංපුතර, භයට්ටි ාතලණ තවසිතනොපුථූ; 

ත  දානි සඞ් ම්ම වසන්ති එකත ො, යත්ථට්ඨි ා දුප්පසහජ්ජතම 
මයා’’ති. 

 ත්ථ සුදන්ති නිපාත ො.අයංපනසඞ්තඛපත්තථො–ඉතමසූකරාපුබ්තබ

මංදිස්වාභතයනඅට්ටි ාපීළි ා අත් තනොතලණ තවසිතනො පුථූ විසුංවිසුං

හුත්වා දියසොදිසංෙන්ති,  ං ංදිසංඅභිමුඛාපලායන්ති, ත දානිසබ්තබපි 

සමා න්ත්වා එකත ො වසන්ති තිට්ඨන්ති,  ඤ්ච භූමිසීසං උප  ා, යත්ථ
ඨි ා දුප්පසහාදුම්මද්දයාඅජ්ජඉතමමයාති. 

අථස්ස උස්සාහංජතනන්ත ොකූටජටිතලො‘‘මා භායි,  ච්ඡ යිනදිත්වා
පක්ඛන්දන්ත  සබ්තබපි භී ා භිජ්ජිත්වා පලායිස්සන්තී’’තිආහ. බයග්තඝො
 ස්මිං උස්සාහං ජතනන්ත  සූතරො හුත්වා පුන  න්ත්වා පබ්බ  තල
අට්ඨාසි. වඩ්ඪකීසූකතරො ද්වින්නං ආවාටානං අන් තර අට්ඨාසි. සූකරා

‘‘සාමි, මහාතචොතරො පුනා ත ො’’ති ආහංසු. ‘‘මා භායිත්ථ, ඉදානි  ං 

 ණ්හිස්සාමී’’ති. බයග්තඝොනදිත්වා වඩ්ඪකීසූකරස්සඋපරි ප ති, සූකතරො
 ස්ස අත් තනො උපරි ප නකාතල පරිවත්තිත්වා තවත න උජුකං
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ඛ ආවාතට පති. බයග්තඝො තව ං සන්ධාතරතුං අසක්තකොන්ත ො
උපරිභාත න  න්ත්වා සුප්පමුඛස්ස තිරියං ඛ ආවාටස්ස අතිසම්බාතධ
මුඛට්ඨාතනපතිත්වාපුඤ්ජකත ොවියඅතහොසි.සූකතරොආවාටා උත් රිත්වා
අසනිතවත න  න්ත්වා බයග්ඝං අන් රසත්ථිම්හි දාඨාය පහරිත්වා යාව 
වක්කපතදසාඵාතලත්වාපඤ්චමධුරමංසංදාඨායපලිතවතඨත්වාබයග්ඝස්ස
මත්ථතක ආවිජ්ඣිත්වා ‘‘ ණ්හථතුම්හාකංපච්චාමිත් ’’න්තිඋක්ඛිපිත්වා

බහිආවාතට ඡඩ්තඩසි. පඨමං ආ  ා බයග්ඝමංසං ලභිංසු, පච්ඡා ආ  ා
‘‘බයග්ඝමංසංකීදිසං තහොතී’’තිත සංමුඛංඋපසිඞ්ඝන් ාවිචරිංසු. 

සූකරාන ාවතුස්සන්ති.වඩ්ඪකීසූකතරොත සංඉඞ්ඝි ංදිස්වා ‘‘කංනු

තඛොතුම්තහනතුස්සථා’’තිආහ.‘‘සාමි, කංඑත නබයග්තඝනඝාතිත න, 

අඤ්තඤො පන බයග්ඝආණාපනසමත්තථො කූටජටිතලො අත්ථිතයවා’’ති.

‘‘තකො නාතමතසො’’ති? ‘‘එතකො දුස්සීල ාපතසො’’ති. ‘‘බයග්තඝොපි මයා

ඝාතිත ො, තසො තම කං පතහොති, එථ  ණ්හිස්සාම න’’න්ති සූකරඝටාය
සද්ධිං පායාසි. කූට ාපතසොපි බයග්තඝ චිරායන්ත  ‘‘කං නු තඛො සූකරා
බයග්ඝං ණ්හිංසූ’’තිපටිපථං ච්ඡන්ත ොත සූකතරආ ච්ඡන්ත දිස්වා 
අත් තනො පරික්ඛාරං ආදාය පලායන්ත ො ත හි අනුබන්ධිත ො පරික්ඛාරං

ඡඩ්තඩත්වා තවත න උදුම්බරරුක්ඛං අභිරුහි. සූකරා ‘‘ඉදානිම්හ, සාමි, 

නට්ඨා,  ාපතසො පලායිත්වා රුක්ඛං අභිරුහී’’ති ආහංසු. ‘‘කං රුක්ඛං

නාමා’’ති? ‘‘උදුම්බරරුක්ඛ’’න්ති. තසො ‘‘සූකරිතයො උදකං ආහරන්තු, 

සූකරතපො කා පථවිං ඛණන්තු, දීඝදාඨා සූකරා මූලානි ඡින්දන්තු, තසසා
පරිවාතරත්වා ආරක්ඛන්තූ’’ති සංවිදහිත්වා ත සු  ථා කතරොන්ත සු සයං
උදුම්බරස්ස උජුකං ථූලමූලං ඵරසුනා පහරන්ත ො විය එකප්පහාරතමව
කත්වාඋදුම්බරරුක්ඛං පාත සි. පරිවාතරත්වාඨි සූකරා කූටජටිලංභූමියං
පාත ත්වා ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකංකත්වා යාව අට්ඨිත ො ඛාදිත්වා වඩ්ඪකීසූකරං
උදුම්බරඛන්තධතයවනිසීදාතපත්වා කූටජටිලස්ස පරිතභො සඞ්තඛන උදකං 

ආහරිත්වා අභිසිඤ්චිත්වා රාජානං කරිංසු, එකඤ්ච  රුණසූකරිං  ස්ස
අග් මතහසිං අකංසු.  ත ො පට්ඨාය කර යාවජ්ජ නා රාජාතනො
උදුම්බරභද්දපීතඨනිසීදාතපත්වාතීහි සඞ්තඛහිඅභිසිඤ්චන්ති. 

 ස්මිං වනසණ්තඩ අධිවත්ථා තදව ා  ං අච්ඡරියං දිස්වා එකස්මිං
විටපන් තරසූකරානංඅභිමුඛාහුත්වා තියං ාථමාහ– 

99. 

‘‘නමත්ථුසඞ්ඝානසමා  ානං, දිස්වාසයංසඛයවදාමි අබ්භු ං; 

බයග්ඝං මි ා යත්ථ ජිනිංසු දාඨිතනො, සාමග්ගියා දාඨබතලසු 
මුච්චතර’’ති. 

 ත්ථ නමත්ථු සඞ් ානන්ති අයං මම නමක්කාතරො සමා  ානං

සූකරසඞ්ඝානං අත්ථු. දිස්වා සෙං සෙය වදාමි අබ්භුතන්ති ඉදං පුබ්තබ
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අභූ පුබ්බංඅබ්භු ංසඛයංමිත් භාවංසයං දිස්වාවදාමි. බයග් ංමි ාෙත්ථ

ජිනිංසුදාඨියනොති යත්රහිනාමදාඨිතනොසූකරමි ාබයග්ඝංජිනිංසු, අයතමව

වා පාතඨො. සාමග්ගිො දාඨබය සු මුච්ෙයරති යා සා දාඨබතලසු සූකතරසු

සාමග්ගී එකජ්ඣාසය ා,  ායත සුසාමග්ගියාත  දාඨබලාපච්චාමිත් ං
 තහත්වාඅජ්ජමරණභයා මුත් ාතිඅත්තථො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

ධනුග් හතිස්තසො වඩ්ඪකීසූකතරො අතහොසි, රුක්ඛතදව ා පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

වඩ්ඪකීසූකරජා කවණ්ණනා තියා. 

[284] 4. සිරිජා කවණ්ණනා 

ෙං උස්සුකා සඞ් රන්තීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං 
සිරිතචොරබ්රාහ්මණං ආරබ්භ කතථසි. ඉමස්මිං ජා තක පච්චුප්පන්නවත්ථු

තහට්ඨා ෙදිරඞ් ාරජාතයක (ජා. 1.1.40) විත්ථාරි තමව. ඉධාපි පන සා 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ඝතර චතුත්තථ ද්වාරතකොට්ඨතක වසනකා
මිච්ඡාදිට්ඨිතදව ා දණ්ඩකම්මං කතරොන්තී චතුපඤ්ඤාසහිරඤ්ඤතකොටිතයො
ආහරිත්වාතකොට්තඨපූතරත්වා තසට්ඨිනාසද්ධිංසහායිකාඅතහොසි.අථනං

තසොආදායසත්ථුසන්තිකංතනසි.සත්ථා  ස්සාධම්මංතදතසසි, සාධම්මං
සුත්වා තසො ාපන්නා අතහොසි.  ත ො පට්ඨාය තසට්ඨිතනො යතසො
යථාතපොරාතණොව ජාත ො. අතථතකො සාවත්ථිවාසී සිරිලක්ඛණඤ්ඤූ

බ්රාහ්මතණොචින්ත සි– ‘‘අනාථපිණ්ඩිතකොදුග් ත ොහුත්වාපුනඉස්සතරො

ජාත ො, යංනූනාහං  ං දට්ඨකාතමො විය  ත්වා  ස්ස ඝරත ො සිරිං
තථතනත්වා ආ ච්තඡයය’’න්ති. තසො  ස්ස ඝරං  න්ත්වා ත න 

ක සක්කාරසම්මාතනො සාරණීයකථාය වත් මානාය ‘‘කමත්ථං
ආ ත ොසී’’ති වුත්ත  ‘‘කත්ථ නු තඛො සිරී පතිට්ඨි ා’’ති ඔතලොතකසි.
තසට්ඨිතනො ච සබ්බතසත ො තධො සඞ්ඛපටිභාත ො කුක්කුතටො

සුවණ්ණපඤ්ජතර පක්ඛිපිත්වාඨපිත ො අත්ථි,  ස්සචූළායසිරී පතිට්ඨාසි.
බ්රාහ්මතණො ඔතලොකයමාතනො සිරියා  ත්ථ පතිට්ඨි භාවං ඤත්වා ආහ –

‘‘අහං, මහාතසට්ඨි, පඤ්චසත මාණතවමන්ත වාතචමි, අකාලරවිංඑකං

කුක්කුටං නිස්සාය ත  ච මයඤ්ච කලමාම, අයඤ්ච කර කුක්කුතටො

කාලරවී, ඉමස්සත්ථායආ ත ොම්හි, තදහිතමඑ ංකුක්කුට’’න්ති.‘‘ ණ්හ, 

බ්රාහ්මණ, තදමි ත  කුක්කුට’’න්ති. ‘‘තදමී’’ති ච වුත් ක්ඛතණතයව සිරී
 ස්සචූළත ොඅප න්ත්වා උස්සීසතකඨපිත මණික්ඛන්තධපතිට්ඨාසි. 

බ්රාහ්මතණො සිරියා මණිම්හි පතිට්ඨි භාවං ඤත්වා මණිම්පි යාචි.
‘‘මණිම්පිතදමී’’තිවුත් ක්ඛතණතයවසිරීමණිත ොඅප න්ත්වාඋස්සීසතක 

ඨපි ආරක්ඛයට්ඨියං පතිට්ඨාසි. බ්රාහ්මතණො සිරියා  ත්ථ පතිට්ඨි භාවං
ඤත්වා  ම්පි යාචි. ‘‘ තහත්වා  ච්ඡාහී’’ති වුත් ක්ඛතණතයව සිරී
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පටුන 

යට්ඨිත ො අප න්ත්වා පුඤ්ඤලක්ඛණතදවියා නාම තසට්ඨිතනො
අග් මතහසියා සීතස පතිට්ඨාසි. සිරිතචොරබ්රාහ්මතණො  ත්ථ පතිට්ඨි භාවං

ඤත්වා ‘‘අවිස්සජ්ජියභණ්ඩං එ ං, යාචිතුම්පි න සක්කා’’ති චින්ත ත්වා

තසට්ඨිංඑ දතවොච–‘‘මහාතසට්ඨි, අහං තුම්හාකංත තහ‘සිරිංතථතනත්වා

 මිස්සාමී’තිආ ච්ඡිං, සිරීපන ත කුක්කුටස්සචූළායංපතිට්ඨි ාඅතහොසි, 

 ස්මිංමමදින්තන ත ොඅප න්ත්වා මණිම්හිපතිට්ඨහි, මණිම්හිදින්තන

ආරක්ඛයට්ඨියං පතිට්ඨහි, ආරක්ඛයට්ඨියා දින්නාය  ත ො අප න්ත්වා

පුඤ්ඤලක්ඛණතදවියා සීතස පතිට්ඨහි, ‘ඉදං තඛො පන

අවිස්සජ්ජියභණ්ඩ’න්ති ඉමම්පි තම න  හි ං, න සක්කා  ව සිරිං 

තථතනතුං,  ව සන් කං  තවව තහොතූ’’ති උට්ඨායාසනා පක්කාමි.
අනාථපිණ්ඩිතකො ‘‘ඉමං කාරණං සත්ථු කතථස්සාමී’’ති විහාරං  න්ත්වා
සත්ථාරං පූතජත්වා වන්දිත්වා එකමන් ං නිසින්තනො සබ්බං  ථා  ස්ස

ආතරොතචසි.සත්ථා ංසුත්වා ‘‘නතඛො,  හපති, ඉදාතනවඅඤ්තඤසංසිරී

අඤ්ඤත්ථ  ච්ඡති, පුබ්තබපි අප්පපුඤ්තඤහි උප්පාදි සිරී පන
පුඤ්ඤවන් ානංතයවපාදමූලං  ා’’තිවත්වාත නයාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
කාසිරට්තඨබ්රාහ්මණකුතලනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්ත ො ක්කසිලායංසිප්පං 
උග් ණ්හිත්වා අ ාරං අජ්ඣාවසන්ත ො මා ාපිතූනං කාලකරියාය
සංවිග්ත ො නික්ඛමිත්වා හිමවන් පතදතස ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා
අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තිතයො ච උප්පාතදත්වා දීඝස්ස අද්ධුතනො අච්චතයන
තලොණම්බිලතසවනත්ථාය ජනපදං  න්ත්වා බාරාණසිරඤ්තඤො උයයාතන
වසිත්වා පුනදිවතස භික්ඛං චරමාතනො හත්ථාචරියස්ස ඝරද්වාරං අ මාසි.
තසො  ස්ස ආචාරවිහාතර පසන්තනො භික්ඛං දත්වා උයයාතන වසාතපත්වා
නිච්චං පටිජග්ගි.  ස්මිංකාතල එතකොකට්ඨහාරතකො අරඤ්ඤත ො දාරූනි
ආහරන්ත ො තවලාය න රද්වාරං පාපුණිතුං නාසක්ඛි. සායං එකස්මිං

තදවකුතලදාරුකලාපං උස්සීසතකකත්වානිපජ්ජි, තදවකුතලවිස්සට්ඨාබහූ
කුක්කුටා  ස්ස අවිදූතර එකස්මිං රුක්තඛ සයිංසු. ත සු
උපරිසයි කුක්කුතටො පච්චූසකාතල වච්චං පාත න්ත ො 
තහට්ඨාසයි කුක්කුටස්ස සරීතර පාත සි. ‘‘තකන තම සරීතර වච්චං
පාති ’’න්ති ච වුත්ත  ‘‘මයා’’ති ආහ. ‘‘කංකාරණා’’ති ච වුත්ත 
‘‘අනුපධාතරත්වා’’තිවත්වාපුනපි පාත සි. ත ොඋතභොපිඅඤ්ඤමඤ්ඤං

කුද්ධා ‘‘කං ත  බලං, කං ත  බල’’න්ති කලහං කරිංසු. අථ
තහට්ඨාසයි කුක්කුතටො ආහ – ‘‘මං මාතරත්වා අඞ් ාතර පක්කමංසං
ඛාදන්ත ො පාත ොවකහාපණසහස්සං ලභතී’’ති.උපරිසයි කුක්කුතටොආහ

– ‘‘අම්තභො, මා ත්වං එත් තකන  ජ්ජි, මම ථූලමංසං ඛාදන්ත ො රාජා

තහොති, බහිමංසං ඛාදන්ත ො පුරිතසො තච, තසනාපතිට්ඨානං, ඉත්  තච, 

අග් මතහසිට්ඨානං ලභති. අට්ඨිමංසං පන තම ඛාදන්ත ො ගිහී තච, 

භණ්ඩා ාරිකට්ඨානං, පබ්බජිත ොතච, රාජකුලූපකභාවංලභතී’’ති. 
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පටුන 

කට්ඨහාරතකොත සංවචනංසුත්වා‘‘රජ්තජපත්ත සහස්තසනකච්චං 
නත් ’’ති සණිකං අභිරුහිත්වා උපරිසයි කුක්කුටං  තහත්වා මාතරත්වා
උච්ඡඞ්ත  කත්වා ‘‘රාජා භවිස්සාමී’’ති  න්ත්වා විවටද්වාතරතනවන රං
පවිසිත්වාකුක්කුටං නිත් චංකත්වාඋදරංතසොතධත්වා‘‘ඉදංකුක්කුටමංසං
සාධුකං සම්පාතදහී’’ති පජාපතියා අදාසි. සා කුක්කුටමංසඤ්ච භත් ඤ්ච

සම්පාතදත්වා ‘‘භුඤ්ජ, සාමී’’ති  ස්ස උපනාතමසි. ‘‘භද්තද, එ ං මංසං

මහානුභාවං, එ ංඛාදිත්වාඅහංරාජාභවිස්සාමි, ත්වං අග් මතහසීභවිස්සසි, 
 ං භත් ඤ්ච මංසඤ්ච ආදාය  ඞ් ාතීරං  න්ත්වා න්හායිත්වා
භුඤ්ජිස්සාමා’’ති භත් භාජනං තීතර ඨතපත්වා න්හානත්ථාය ඔ රිංසු. 
 ස්මිං ඛතණ වාත න ඛුභි ං උදකං ආ න්ත්වා භත් භාජනං ආදාය
අ මාසි. ංනදීතසොත න වුය්හමානංතහට්ඨානදියංහත්ථිංන්හාතපන්ත ො
එතකො හත්ථාචරිතයො මහාමත්ත ො දිස්වා උක්ඛිපාතපත්වා විවරාතපත්වා
‘‘කතමත්ථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘භත් ඤ්තචව කුක්කුටමංසඤ්ච සාමී’’ති. තසො  ං

පිදහාතපත්වා ලඤ්ඡාතපත්වා ‘‘යාව මයං ආ ච්ඡාම,  ාවිමං භත් ං මා
විවරා’’තිභරියායතපතසසි.තසොපිතඛොකට්ඨහාරතකොමුඛත ොපවිට්තඨන 
වාලුතකොදතකනඋද්ධුමා උදතරොපලායි. 

අතථතකො  ස්ස හත්ථාචරියස්ස කුලූපතකො දිබ්බචක්ඛුක ාපතසො

‘‘මය්හං උපට්ඨාතකො හත්ථිට්ඨානං න විජහති, කදා නු තඛො සම්පත්තිං
පාපුණිස්සතී’’ති දිබ්බචක්ඛුනාඋපධාතරන්ත ො ංපුරිසංදිස්වා ංකාරණං
ඤත්වාපුතර රං න්ත්වා හත්ථාචරියස්සනිතවසතනනිසීදි.හත්ථාචරිතයො
ආ න්ත්වා  ං වන්දිත්වා එකමන් ං නිසින්තනො  ං භත් භාජනං
ආහරාතපත්වා ‘‘ ාපසංමංතසොදතනන පරිවිසථා’’තිආහ. ාපතසොභත් ං
 තහත්වා මංතස දීයමාතන අග් තහත්වා ‘‘ඉමං මංසං අහං විචාතරමී’’ති

වත්වා ‘‘විචාතරථ, භන්ත ’’ති වුත්ත  ථූලමංසාදීනි එතකකං තකොට්ඨාසං

කාතරත්වා ථූලමංසං හත්ථාචරියස්ස දාතපසි, බහිමංසං  ස්ස භරියාය, 

අට්ඨිමංසංඅත් නාපරිභුඤ්ජි.තසොභත් කච්චාවසාතන ච්ඡන්ත ො ‘‘ත්වං

ඉත ො තියදිවතසරාජාභවිස්සසි, අප්පමත්ත ොතහොහී’’තිවත්වාපක්කාමි. 
 තියදිවතස එතකො සාමන් රාජා ආ න්ත්වා බාරාණසිං පරිවාතරසි.
බාරාණසිරාජා හත්ථාචරියං රාජතවසං  ාහාතපත්වා ‘‘හත්ථිං අභිරුහිත්වා 
යුජ්ඣා’’තිආණාතපත්වාසයංඅඤ්ඤා කතවතසනතසනායවිචාතරන්ත ො
එතකනමහාතවත නසතරන විද්තධො ඞ්ඛණඤ්තඤවමරි. ස්සම භාවං
ඤත්වා හත්ථාචරිතයො බහූකහාපතණ නීහරාතපත්වා ‘‘ධනත්ථිකා පුරත ො
හුත්වා යුජ්ඣන්තූ’’ති තභරිං චරාතපසි. බලකාතයො මුහුත්ත තනව
සාමන් රාජානංජීවි ක්ඛයංපාතපසි.අමච්චාරඤ්තඤොසරීරකච්චංකත්වා 

‘‘කං රාජානං කතරොමා’’ති මන් යමානා ‘‘අම්හාකං රාජා ජීවමාතනො

අත් තනොතවසං හත්ථාචරියස්සඅදාසි, අයතමවයුද්ධංකත්වාරජ්ජං ණ්හි, 

එ ස්තසව රජ්ජං දස්සාමා’’ති  ං රජ්තජන අභිසිඤ්චිංසු, භරියම්පිස්ස
අග් මතහසිංඅකංසු. තබොධිසත්ත ොරාජකුලූපතකොඅතහොසි. 
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සත්ථාඅතී ංආහරිත්වාඅභිසම්බුද්තධොහුත්වාඉමාද්තව ාථා අභාසි– 

100. 

‘‘යංඋස්සුකාසඞ්ඝරන්ති, අලක්ඛිකාබහුංධනං; 

සිප්පවන්ත ොඅසිප්පාච, ලක්ඛිවා ානිභුඤ්ජති. 

101. 

‘‘සබ්බත්ථක පුඤ්ඤස්ස, අතිච්චඤ්තඤවපාණිතනො; 

උප්පජ්ජන්තිබහූතභො ා, අප්පනාය තනසුපී’’ති. 

 ත්ථ ෙංඋස්සුකාතියංධනසඞ්ඝරතණ උස්සුක්කමාපන්නාඡන්දජා ා

කච්තඡන බහුං ධනං සඞ්ඝරන්ති.‘‘තය උස්සුකා’’තිපි පාතඨො, තය පුරිසා 
ධනසංහරතණ උස්සුකා හත්ථිසිප්පාදිවතසන සිප්පවන්ත ො අසිප්පා ච
අන් මතසො තව තනන කම්මං කත්වා බහුං ධනං සඞ්ඝරන්තීති අත්තථො. 

 ක්ඛිවාතානිභුඤ්ජතීති ානි‘‘බහුංධන’’න්ති වුත් ානිධනානිපුඤ්ඤවා
පුරිතසො අත් තනො පුඤ්ඤඵලං පරිභුඤ්ජන්ත ො කඤ්චි කම්මං අකත්වාපි
පරිභුඤ්ජති. 

අතිච්ෙඤ්යඤවපාණියනොතිඅතිච්චඅඤ්තඤ එවපාණිතනො.එව-කාතරො

පුරිමපතදන තයොතජ බ්තබො, සබ්බත්තථව ක පුඤ්ඤස්ස අඤ්තඤ 

අක පුඤ්තඤ සත්ත  අතික්කමිත්වාති අත්තථො. අප්පනාෙතයනසුපීති අපි
අනාය තනසුපිඅර නාකතරසුර නානි අසුවණ්ණාය නාදීසුසුවණ්ණාදීනි
අහත්ථාය නාදීසුහත්ථිආදතයොති සවිඤ්ඤාණකඅවිඤ්ඤාණකාබහූතභො ා

උප්පජ්ජන්ති.  ත්ථ මුත් ාමණිආදීනං අනාකතර උප්පත්තියං
දුට්ඨ ාමණිඅභයමහාරාජස්සවත්ථු කතථ බ්බං. 

සත්ථා පනඉමා ාථාවත්වා‘‘ හපති, ඉතමසං සත් ානංපුඤ්ඤසදිසං

අඤ්ඤං ආය නං නාම නත්ථි, පුඤ්ඤවන් ානඤ්හි අනාකතරසු ර නානි 
උප්පජ්ජන්තිතයවා’’තිවත්වාඉමංධම්මංතදතසසි– 

‘‘එසතදවමනුස්සානං, සබ්බකාමදතදොනිධි; 

යංයතදවාභිපත්තථන්ති, සබ්බතමත නලබ්භති. 

‘‘සුවණ්ණ ාසුසර ා, සුසණ්ඨානාසුරූප ා; 

ආධිපච්චපරිවාතරො, සබ්බතමත නලබ්භති. 

‘‘පතදසරජ්ජංඉස්සරියං, චක්කවත්තිසුඛංපියං; 

තදවරජ්ජම්පිදිබ්තබසු, සබ්බතමත නලබ්භති. 

‘‘මානුස්සිකාචසම්පත්ති, තදවතලොතකචයාරති; 

යාචනිබ්බානසම්පත්ති, සබ්බතමත නලබ්භති. 
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‘‘මිත් සම්පදමා ම්ම, තයොනිතසොවපයුඤ්ජත ො; 

විජ්ජාවිමුත්තිවසීභාතවො, සබ්බතමත නලබ්භති. 

‘‘පටිසම්භිදාවිතමොක්ඛාච, යාචසාවකපාරමී; 

පච්තචකතබොධිබුද්ධභූමි, සබ්බතමත නලබ්භති. 

‘‘එවංමහත්ථිකාඑසා, යදිදංපුඤ්ඤසම්පදා; 

 ස්මාධීරාපසංසන්ති, පණ්ඩි ාක පුඤ්ඤ ’’න්ති.(ඛු.පා. 8.10-

16); 

ඉදානි තයසුඅනාථපිණ්ඩිකස්සසිරී පතිට්ඨි ා,  ානිර නානිදස්තසතුං 

‘‘කුක්කුයටො’’තිආදිමාහ. 

102. 

‘‘කුක්කුතටො මණතයොදණ්තඩො, ථිතයොච පුඤ්ඤලක්ඛණා; 

උප්පජ්ජන්තිඅපාපස්ස, ක පුඤ්ඤස්සජන්තුතනො’’ති. 

 ත්ථ දණ්යඩොතිආරක්ඛයට්ඨිංසන්ධාය වුත් ං, ථියෙොතිතසට්ඨිභරියං
පුඤ්ඤලක්ඛණතදවිං. තසසතමත්ථ උත් ානතමව.  ාථං වත්වා ච පන

ජා කංසතමොධාතනසි – ‘‘ දා රාජාආනන්තදො අතහොසි, කුලූපක ාපතසො
පනඅහතමවසම්මාසම්බුද්තධොඅතහොසි’’න්ති. 

සිරිජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[285] 5. මණිසූකරජා කවණ්ණනා 

දරිො සත්ත වස්සානීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
සුන්දරීමාරණං ආරබ්භකතථසි.ත නතඛොපනසමතයනභ වාසක්කත ො

තහොති  රුකත ොති වත්ථු උදායන (උදා. 38) ආ  තමව. අයං පතනත්ථ
සඞ්තඛතපො – භ වත ො කර භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච පඤ්චන්නං මහානදීනං
මතහොඝසදිතසලාභසක්කාතරඋප්පන්තන හ ලාභසක්කාරාඅඤ්ඤතිත්ථියා
සූරියුග් මනකාතල ඛජ්තජොපනකා විය නිප්පභා හුත්වා එකත ො
සන්නිපතිත්වා මන් යිංසු – ‘‘මයං සමණස්ස ත ො මස්ස

උප්පන්නකාලත ො පට්ඨාය හ ලාභසක්කාරා, න තකොචි අම්හාකං

අත්ථිභාවම්පි ජානාති, තකන නු තඛො සද්ධිං එකත ො හුත්වා සමණස්ස
ත ො මස්ස අවණ්ණං උප්පාතදත්වා ලාභසක්කාරමස්ස 
අන් රධාතපයයාමා’’ති.අථතනසංඑ දතහොසි–‘‘සුන්දරියාසද්ධිංඑකත ො
හුත්වා සක්කුණිස්සාමා’’ති. 

ත  එකදිවසං සුන්දරිං තිත්ථියාරාමං පවිසිත්වා වන්දිත්වා ඨි ං 

නාලපිංසු.සාපුනප්පුනංසල්ලපන්තීපිපටිවචනංඅලභිත්වා‘‘අපිනු, අයයා, 

තුම්තහ තකනචි විතහඨි ාත්ථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘කං, භගිනි, සමණං ත ො මං
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අම්තහ විතහතඨත්වාහ ලාභසක්කාතරකත්වාවිචරන් ංනපස්සසී’’ති.සා

එවමාහ–‘‘මයාඑත්ථ කංකාතුංවට්ටතී’’ති? ත්වංතඛොසි, භගිනි, අභිරූපා

තසොභග් ප්පත් ා, සමණස්ස ත ො මස්ස අයසං ආතරොතපත්වා මහාජනං

 ව කථං  ාහාතපත්වා හ ලාභසක්කාරං කතරොහී’’ති? සා ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වා වන්දිත්වා පක්කන් ා.  ත ො පට්ඨාය
මාලා න්ධවිතලපනකප්පූරකටුකඵලාදීනි තහත්වාසායංමහාජනස්සසත්ථු 

ධම්මතදසනං සුත්වා න රං පවිසනකාතල තජ වනාභිමුඛී  ච්ඡති. ‘‘කහං

 ච්ඡසී’’තිච පුට්ඨා‘‘සමණස්සත ො මස්සසන්තිකං, අහඤ්හිත නසද්ධිං
එක න්ධකුටියං වසාමී’’ති වත්වා අඤ්ඤ රස්මිං තිත්ථියාරාතම වසිත්වා

පාත ොව තජ වනමග් ංඔ රිත්වාන රාභිමුඛී ච්ඡති.‘‘කං, සුන්දරි, කහං
  ාසී’’තිච පුට්ඨා‘‘සමතණනත ො තමනසද්ධිංඑක න්ධකුටියංවසිත්වා
 ංකතලසරතියාරමාතපත්වා ආ  ාම්හී’’තිවදති. 

අථනංකතිපාහච්චතයනධුත් ානංකහාපතණදත්වා‘‘ ච්ඡථසුන්දරිං 
මාතරත්වා සමණස්ස ත ො මස්ස  න්ධකුටියා සමීතප මාලාකචවරන් තර

නික්ඛිපිත්වා එථා’’තිවදිංසු, ත  ථාඅකංසු. ත ොතිත්ථියා‘‘සුන්දරිංන 
පස්සාමා’’ති තකොලාහලං කත්වා රඤ්තඤො ආතරොතචත්වා ‘‘කහං තවො

ආසඞ්කා’’තිවුත් ා ‘‘ඉතමසු දිවතසසුතජ වතනවසති,  ත්රස්සා පවත්තිං

න ජානාමා’’ති වත්වා ‘‘ත න හි  ච්ඡථ, නං විචිනථා’’ති රඤ්ඤා
අනුඤ්ඤා ා අත් තනො උපට්ඨාතක  තහත්වා තජ වනං  න්ත්වා
විචිනන් ා මාලාකචවරන් තර දිස්වා මඤ්චකං ආතරොතපත්වා න රං

පතවතසත්වා ‘‘සමණස්ස ත ො මස්ස සාවකා ‘සත්ථාරා ක පාපකම්මං
පටිච්ඡාතදස්සාමා’ති සුන්දරිං මාතරත්වා මාලාකචවරන් තරනික්ඛිපිංසූ’’ති

රඤ්තඤොආතරොතචසුං, රාජා‘‘ත නහි ච්ඡථ, න රංආහිණ්ඩථා’’තිආහ.
ත  න රවී සු ‘‘පස්සථ සමණානං සකයපුත්තියානං කම්ම’’න්තිආදීනි
විරවිත්වාපුනරඤ්තඤොනිතවසනද්වාරංඅ මංසු. 

රාජා සුන්දරියා සරීරං ආමකසුසාතන අට්ටකං ආතරොතපත්වා
රක්ඛාතපසි. සාවත්ථිවාසිතනො ඨතපත්වා අරියසාවතක තසසා තයභුතයයන
‘‘පස්සථ සමණානං සකයපුත්තියානං කම්ම’’න්තිආදීනි වත්වා
අන්ත ොන තර ච බහින තර ච භික්ඛූ අක්තකොසන් ා පරිභාසන් ා
විචරන්ති. භික්ඛූ  ං පවත්තිං  ථා  ස්සආතරොතචසුං. සත්ථා ‘‘ත න හි
තුම්තහපිත මනුස්තසඑවංපටිතචොතදථා’’ති– 

‘‘අභූ වාදීනිරයංඋතපති, තයොවාපිකත්වානකතරොමිචාහ; 

උතභොපි ත තපච්චසමාභවන්ති, නිහීනකම්මා මනුජාපරත්ථා’’ති.

(උදා.38) – 

ඉමං ාථමාහ. 
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රාජා ‘‘සුන්දරියා අඤ්තඤහි මාරි භාවං ජානාථා’’ති පුරිතස තපතසසි. 
ත පිතඛොධුත් ාත හිකහාපතණහිසුරංපිවන් ා අඤ්ඤමඤ්ඤංකලහං
කතරොන්ති.  ත්තථතකො එවමාහ – ‘‘ත්වං සුන්දරිං එකප්පහාතරතනව
මාතරත්වා මාලාකචවරන් තරනික්ඛිපිත්වා  ත ො ලද්ධකහාපතණහි සුරං

පිවසි, තහොතු තහොතූ’’ති. රාජපුරිසා ත  ධුත්ත   තහත්වා රඤ්තඤො

දස්තසසුං. අථ ත  රාජා ‘‘තුම්තහහි මාරි ා’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, තදවා’’ති.

‘‘තකහි මාරාපි ා’’ති? ‘‘අඤ්ඤතිත්ථිතයහි, තදවා’’ති. රාජා තිත්ථිතය

පක්තකොසාතපත්වාසුන්දරිංඋක්ඛිපාතපත්වා‘‘ ච්ඡථ තුම්තහ, එවංවදන් ා
න රං ආහිණ්ඩථ ‘අයං සුන්දරී සමණස්ස ත ො මස්ස අවණ්ණං 

ආතරොතපතුකාතමහි අම්තහහි මාරාපි ා, තනව සමණස්ස ත ො මස්ස, න

ත ො මසාවකානං තදොතසො අත්ථි, අම්හාකංතයව තදොතසො’’’ති ආණාතපසි.

ත  ථාඅකංසු.බාලමහාජතනො දාසද්දහි, තිත්ථියාපිපුරිසවධදණ්තඩන
පලිබුද්ධා. ත ොපට්ඨායබුද්ධානංමහන්  තරො ලාභසක්කාතරොඅතහොසි. 

අතථකදිවසං භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, 

තිත්ථියා ‘බුද්ධානං කාළකභාවං උප්පාතදස්සාමා’ති සයං කාළකා ජා ා, 
බුද්ධානංපන මහන්  තරොලාභසක්කාතරොඋදපාදී’’ති.සත්ථාආ න්ත්වා

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය

නාමා’’තිවුත්ත ‘‘න, භික්ඛතව, සක්කාබුද්ධානංසංකතලසංඋප්පාතදතුං, 
බුද්ධානං සංකලිට්ඨභාවකරණං නාම ජාතිමණිතනො 

කලිට්ඨභාවකරණසදිසං, පුබ්තබ ජාතිමණිං ‘කලිට්ඨං කරිස්සාමා’ති
වායමන් ාපි නාසක්ඛිංසුකලිට්ඨංකාතු’’න්තිවත්වාත හියාචිත ොඅතී ං
ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
එකස්මිං  ාමතක බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො කාතමසු
ආදීනවං දිස්වා නික්ඛමිත්වා හිමවන් පතදතස තිස්තසො පබ්බ රාජිතයො
අතික්කමිත්වා ාපතසොහුත්වා පණ්ණසාලායංවසි. ස්සාඅවිදූතරමණිගුහා

අතහොසි,  ත්ථ තිංසමත් ා සූකරා වසන්ති, ගුහාය අවිදූතර එතකො සීතහො

චරති,  ස්ස මණිම්හි ඡායා පඤ්ඤායති. සූකරා සීහච්ඡායං දිස්වා භී ා
උත්රස් ාඅප්පමංසතලොහි ාඅතහසුං.ත ‘‘ඉමස්ස මණිතනොවිප්පසන්නත් ා

අයං ඡායා පඤ්ඤායති, ඉමං මණිං සංකලිට්ඨං විවණ්ණං කතරොමා’’ති
චින්ත ත්වා අවිදූතර එකං සරං  න්ත්වාකලතල පවට්තටත්වාආ න්ත්වා
 ං මණිං ඝංසන්ති. තසො සූකරතලොතමහි ඝංසියමාතනො විප්පසන්න තරො
අතහොසි.සූකරාඋපායං අපස්සන් ා‘‘ඉමස්සමණිතනොවිවණ්ණකරණූපායං
 ාපසංපුච්ඡිස්සාමා’’තිතබොධිසත් ං උපසඞ්කමිත්වාවන්දිත්වාඑකමන් ං
ඨි ාපුරිමාද්තව ාථාඋදාහරිංසු– 

103. 

‘‘දරියාසත් වස්සානි, තිංසමත් ාවසාමතස; 
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හඤ්ඤාමමණිතනොආභං, ඉතිතනොමන් රංඅහු. 

104. 

‘‘යාව ා මණිංඝංසාම, භිතයයොතවොදායත මණි; 

ඉදඤ්චදානිපුච්ඡාම, කංකච්චංඉධමඤ්ඤසී’’ති. 

 ත්ථ දරිොතිමණිගුහායං. වසාමයසතිවසාම. හඤ්ඤාමාතිහනිස්සාම, 

මයම්පි විවණ්ණං කරිස්සාම. ඉදඤ්ෙදානි පුච්ඡාමාති ඉදානි මයං ‘‘තකන

කාරතණනඅයංමණිකලිස්සමාතනොතවොදායත ’’තිඉදං ංපුච්ඡාම. ‘‘කිං

කිච්ෙං ‘ඉ  මඤ්ඤසී’ති ඉමස්මිං අත්තථ ත්වං ඉමං කච්චං කන්ති
මඤ්ඤසී’’ති. 

අථතනසංආචික්ඛන්ත ොතබොධිසත්ත ො තියං ාථමාහ– 

105. 

‘‘අයංමණිතවළුරිතයො, අකාතචොවිමතලොසුතභො; 

නාස්සසක්කාසිරිංහන්තුං, අපක්කමථසූකරා’’ති. 

 ත්ථ අකායෙොති අකක්කතසො. සුයභොති තසොභතනො. සිරින්ති පභං. 

අපක්කමථාතිඉමස්සමණිස්සපභානාතසතුංනසක්කා, තුම්තහපනඉමං 
මණිගුහංපහායඅඤ්ඤත්ථ ච්ඡථාති. 

ත  ස්සකථංසුත්වා ථාඅකංසු.තබොධිසත්ත ොඣානංඋප්පාතදත්වා 
බ්රහ්මතලොකපරායතණොඅතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා
 ාපතසො අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

මණිසූකරජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[286] 6. සාලූකජා කවණ්ණනා 

මා සාලූකස්ස පිහයීති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො 

ථුල්ලකුමාරිකාපතලොභනං ආරබ්භ කතථසි.  ං චූළනාරදකස්සපජාතයක 

(ජා. 1.13.40 ආදතයො) ආවිභවිස්සති.  ං පන භික්ඛුං සත්ථා

පක්තකොසාතපත්වා ‘‘සච්චං කර ත්වං, භික්ඛු, උක්කණ්ඨිත ොසී’’ති පුච්ඡි.

‘‘එවං, භන්ත ’’ති. ‘‘තකො  ං උක්කණ්ඨාතපතී’’ති? ‘‘ථුල්ලකුමාරිකා, 

භන්ත ’’ති.සත්ථා‘‘එසාත භික්ඛු අනත්ථකාරිකා, පුබ්තබපිත්වංඑතිස්සා
විවාහත්ථාය ආ  පරිසාය උත් රිභඞ්ත ො අතහොසී’’ති වත්වා භික්ඛූහි
යාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො

මහාතලොහි ත ොතණො නාම අතහොසි, කනිට්ඨභා ා පනස්ස චූළතලොහිත ො
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නාම. උතභොපි ත ොණා  ාමතක එකස්මිං කුතල කම්මං කතරොන්ති.  ස්ස

කුලස්සඑකාවයප්පත් ා කුමාරිකාඅත්ථි,  ංඅඤ්ඤකුලංවාතරසි.අථනං
කුලං ‘‘විවාහකාතල උත් රිභඞ්ත ො භවිස්සතී’’ති සාලූකං නාම සූකරං

යාගුභත්ත න පටිජග්ගි, තසො තහට්ඨාමඤ්තච සයති. අතථකදිවසං

චූළතලොහිත ොභා රංආහ–‘‘භාතික, මයංඉමස්මිංකුතලකම්මංකතරොම, 

අම්තහ නිස්සාය ඉමං කුලං ජීවති, අථ ච පනිතම මනුස්සා අම්හාකං

තිණපලාලමත් ං තදන්ති, ඉමං සූකරං යාගුභත්ත න තපොතසන්ති, 

තහට්ඨාමඤ්තච සයාතපන්ති, කං නාතමස එත සං කරිස්සතී’’ති.

මහාතලොහිත ො ‘‘ ා , මා ත්වං එ ස්ස යාගුභත් ං පත්ථය, එතිස්සා 
කුමාරිකාය විවාහදිවතස එ ං උත් රිභඞ් ං කාතුකාමා එත  මංසස්ස

ථූලභාවකරණත්ථං තපොතසන්ති, කතිපාහච්චතයන  ං පස්සිස්සසි
තහට්ඨාමඤ්චත ො නික්ඛාතමත්වා වධිත්වා ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකං ඡින්දිත්වා
ආ න්තුකභත් ංකරියමාන’’න්තිවත්වාපුරිමාද්තව  ාථාසමුට්ඨාතපසි– 

106. 

‘‘මා සාලූකස්සපිහයි, ආතුරන්නානි භුඤ්ජති; 

අප්තපොස්සුක්තකොභුසංඛාද, එ ංදීඝායුලක්ඛණං. 

107. 

‘‘ඉදානිතසොඉධා න්ත්වා, අති යුත් තසවතකො; 

අථදක්ඛසිසාලූකං, සයන් ංමුසලුත් ර’’න්ති. 

 ත්ථායං සඞ්තඛපත්තථො –  ා , ත්වං මා සාලූකසූකරභාවං පත්ථයි, 

අයඤ්හි ආතුරන්නානි මරණතභොජනානි භුඤ්ජති, යානි භුඤ්ජිත්වා

නචිරස්තසව මරණං පාපුණිස්සති, ත්වං පන අප්යපොස්සුක්යකො නිරාලතයො

හුත්වා අත් නා ලද්ධං ඉමං පලාලමිස්සකං භුසං ඛාද, එ ං දීඝායුභාවස්ස 

 ක්ෙණං සඤ්ජානනනිමිත් ං.ඉදානිකතිපාහස්තසවතසොතවවාහිකපුරිතසො
මහතියා පරිසාය යුත්ත ො යුත් තසවතකො ඉධ අතිථි හුත්වා ආ ත ො

භවිස්සති, අතථ ං සාලූකං මුසලසදිතසන උත් තරොට්තඨන

සමන්නා  ත් ා මුසලුත්තරං මාරි ංසයන් ං දක්ඛසීති. 

 ත ො කතිපාහස්තසව තවවාහිතකසු ආ ත සු සාලූකං මාතරත්වා 

උත් රිභඞ් මකංසු. උතභො ත ොණා  ං  ස්ස විපත්තිං දිස්වා ‘‘අම්හාකං 
භුසතමවවර’’න්තිචින් යිංසු.සත්ථා අභිසම්බුද්තධොහුත්වා දත්ථතජොතිකං
 තියං ාථමාහ– 

108. 

‘‘විකන් ංසූකරංදිස්වා, සයන් ංමුසලුත් රං; 

ජරග් වාවිචින්ත සුං, වරම්හාකංභුසාමිවා’’ති. 

 ත්ථ භුසාමිවාතිභුසතමවඅම්හාකංවරං උත් මන්තිඅත්තථො. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතනතසොභික්ඛුතසො ාපත්තිඵතලපතිට්ඨහි.

‘‘ දා කුමාරිකා එ රහි ථුල්ලකුමාරිකා අතහොසි, සාලූතකො

උක්කණ්ඨි භික්ඛු, චූළතලොහිත ොආනන්තදො, මහාතලොහිත ොපනඅහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

සාලූකජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[287] 7. ලාභ රහජා කවණ්ණනා 

නානුම්මත්යතොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
සාරිපුත් ත්තථරස්ස සද්ධිවිහාරිකං ආරබ්භ කතථසි. තථරස්ස කර 

සද්ධිවිහාරිතකො තථරං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන් ං නිසින්තනො

‘‘ලාභුප්පත්තිපටිපදංතම, භන්ත , කතථථ, කංකතරොන්ත ොචීවරාදීනංලාභී 

තහොතී’’ති පුච්ඡි. අථස්ස තථතරො ‘‘ආවුතසො, චතූහඞ්ත හි සමන්නා  ස්ස

ලාභසක්කාතරො උප්පජ්ජති, අත් තනො අබ්භන් තර හිතරොත් ප්පං

භින්දිත්වාසාමඤ්ඤංපහාය අනුම්මත්ත තනවඋම්මත්ත නවියභවි බ්බං, 

පිසුණවාචා වත් බ්බා, නටසදිතසන භවි බ්බං, විකණ්ණවාතචන
කුතූහතලන භවි බ්බ’’න්ති ඉමං ලාභුප්පත්තිපටිපදං කතථසි. තසො  ං
පටිපදං  රහිත්වා උට්ඨාය පක්කන්ත ො. තථතරො සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා 

වන්දිත්වා  ං පවත්තිං ආචික්ඛි. සත්ථා ‘‘තනතසො, සාරිපුත් , භික්ඛු

ඉදාතනව ලාභං  රහති, පුබ්තබතපස  රහිතයවා’’ති වත්වා තථතරන
යාචිත ොඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො තසොළසවස්සිකකාතලතයව
තිණ්ණං තවදානං අට්ඨාරසන්නඤ්ච සිප්පානං පරිතයොසානං පත්වා
දිසාපාතමොක්තඛො ආචරිතයො හුත්වා පඤ්ච මාණවකස ානි සිප්පං වාතචසි.
 තත්රතකො මාණතවො සීලාචාරසම්පන්තනො එකදිවසං ආචරියං
උපසඞ්කමිත්වා ‘‘කථං ඉතමසං සත් ානං ලාතභො උප්පජ්ජතී’’ති 

ලාභුප්පත්තිපටිපදං පුච්ඡි. ආචරිතයො ‘‘ ා , ඉතමසං සත් ානං චතූහි
කාරතණහිලාතභොඋප්පජ්ජතී’’තිවත්වාපඨමං ාථමාහ– 

109. 

‘‘නානුම්මත්ත ොනාපිසුතණො, නානතටොනාකුතූහතලො; 

මූළ්තහසුලභත ලාභං, එසාත අනුසාසනී’’ති. 

 ත්ථ නානුම්මත්යතොති න අනුම්මත්ත ො. ඉදං වුත් ං තහොති – යථා
උම්මත් තකොනාමඉත්ථිපුරිසදාරිකදාරතකදිස්වාත සං වත්ථාලඞ්කාරාදීනි

විලුම්පති,  ත ො  ත ො මච්ඡමංසපූවාදීනි බලක්කාතරන  තහත්වා ඛාදති, 

එවතමව තයො ගිහිභූත ො අජ්ඣත් බහිද්ධසමුට්ඨානං හිතරොත් ප්පං පහාය 
කුසලාකුසලං අ තණත්වා නිරයභයං අභායන්ත ො තලොභාභිභූත ො
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පරියාදිණ්ණචිත්ත ොකාතමසු පමත්ත ොසන්ධිච්තඡදාදීනිසාහසිකකම්මානි

කතරොති, පබ්බජිත ොපි හිතරොත් ප්පං පහාය කුසලාකුසලං අ තණත්වා
නිරයභයං අභායන්ත ො සත්ථාරා පඤ්ඤත් ං සික්ඛාපදං මද්දන්ත ො 
තලොතභනඅභිභූත ොපරියාදිණ්ණචිත්ත ොචීවරාදිමත් ංනිස්සායඅත් තනො

සාමඤ්ඤං විජහිත්වා පමත්ත ො තවජ්ජකම්මදූ කම්මාදීනි කතරොති, 

තවළුදානාදීනි නිස්සාය ජීවිකං කප්තපති, අයං අනුම්මත්ත ොපි

උම්මත් සදිසත් ාඋම්මත්ත ොනාම, එවරූපස්සඛිප්පංලාතභොඋප්පජ්ජති.

තයො පන එවං අනුම්මත්ත ො ලජ්ජී කුක්කුච්චතකො, එස මූළ්තහසු

අපණ්ඩිත සුපුරිතසසුලාභංනලභති,  ස්මා ලාභත්ථිතකනඋම්මත් තකන
වියභවි බ්බන්ති. 

නාපිසුයණොති එත්ථාපි තයො පිසුතණො තහොති, ‘‘අසුතකන ඉදං නාම

ක ’’න්ති රාජකුතල තපසුඤ්ඤං උපසංහරති, තසො අඤ්තඤසං යසං 
අච්ඡින්දිත්වා අත් තනො  ණ්හාති. රාජාතනොපි නං ‘‘අයං අම්තහසු

සසස්තනතහො’’ති උච්තච ඨාතන ඨතපන්ති, අමච්චාදතයොපිස්ස ‘‘අයං තනො

රාජකුතල පරිභින්තදයයා’’ති භතයන දා බ්බං මඤ්ඤන්ති, එවං එ රහි

පිසුණස්සලාතභොඋප්පජ්ජති.තයොපනඅපිසුතණො, තසො මූළ්තහසුලාභංන
ලභතීතිඑවමත්තථොතවදි බ්තබො. 

නානයටොතිලාභංඋප්පාතදන්ත නනතටනවිය භවි බ්බං.යථානතටො

හිතරොත් ප්පං පහාය නච්චගී වාදිත හි කීළං කත්වා ධනං සංහරති, 
එවතමවලාභත්ථිතකන හිතරොත් ප්පංභින්දිත්වා ඉත්ථිපුරිසදාරිකදාරකානං
තසොණ්ඩසහාතයන විය නානප්පකාරං තකළිං කතරොන්ත න විචරි බ්බං.

තයොඑවංඅනතටො, තසොමූළ්තහසුලාභංනලභති. 

නාකුතූහය ොති කුතූහතලො නාම විප්පකණ්ණවාතචො. රාජාතනො හි

අමච්තච පුච්ඡන්ති – ‘‘අසුකට්ඨාතන කර ‘මනුස්තසො මාරිත ො, ඝරං

විලුත් ං, පතරසංදාරාපධංසි ා’තිසුයයති, තකසංනුතඛොඉදං කම්ම’’න්ති.
 ත්ථතසතසසුඅකතථන්ත සුතයවතයොඋට්ඨහිත්වා ‘‘අසුතකොචඅසුතකො

ච නාමා’’ති වදති, අයං කුතූහතලො නාම. රාජාතනො  ස්ස වචතනන ත 
පුරිතසපරිතයසිත්වා නිතසතධත්වා ‘‘ඉමංනිස්සායතනොන රංනිච්තචොරං

ජා ’’න්ති  ස්ස මහන් ං යසං තදන්ති, තසසාපි ජනා ‘‘අයං තනො
රාජපුරිතසහි පුට්තඨො සුයුත් දුයුත් ංකතථයයා’’ති භතයන ස්තසව ධනං

තදන්ති, එවංකුතූහලස්සලාතභොඋප්පජ්ජති.තයොපනඅකුතූහතලො, එසන 

මූළ්තහසුලභතිලාභං. එසායතඅනුසාසනීතිඑසාඅම්හාකං සන්තිකාතුය්හං
ලාභානුසිට්ඨීති. 

අන්ත වාසිතකොආචරියස්සකථංසුත්වාලාභං රහන්ත ො– 

110. 
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‘‘ධිරත්ථු ංයසලාභං, ධනලාභඤ්චබ්රාහ්මණ; 

යාවුත්තිවිනිපාත න, අධම්මචරතණනවා. 

111. 

‘‘අපිතචපත් මාදාය, අන ාතරොපරිබ්බතජ; 

එසාව ජීවිකා තසතයයො, යා චාධම්තමන එසනා’’ති. – 

 ාථාද්වයමාහ; 

 ත්ථ ො වුත්තීති යා ජීවි වුත්ති. විනිපායතනාති අත් තනො

විනිපාත න. අ ම්මෙරයණනාති අධම්මකරියාය විසමකරියාය

වධබන්ධන රහාදීහි අත් ානං විනිපාත ත්වා අධම්මං චරිත්වා යා වුත්ති, 

 ඤ්ච යසධනලාභඤ්ච සබ්බං ධිරත්ථු නින්දාමි  රහාමි, න තම 

එත නත්තථොති අධිප්පාතයො. පත්තමාදාොති භික්ඛාභාජනං  තහත්වා. 

අන ායරො පරිබ්බයජති අත තහො පබ්බජිත ො හුත්වා චතරයය, න ච

සප්පුරිතසොකායදුච්චරි ාදිවතසනඅධම්මචරියංචතරයය.කංකාරණා? එසාව

ජීවිකා යසයෙයො. ො ො ම්යමන එසනාති, යා එසා අධම්තමන

ජීවිකපරිතයසනා,  ත ො එසා පත් හත්ථස්ස පරකුතලසු භික්ඛාචරියාව

තසතයයො, ස ගුතණනසහස්සගුතණනසුන්දර තරොතිදස්තසති. 

එවං මාණතවො පබ්බජ්ජාය ගුණං වණ්තණත්වා නික්ඛමිත්වා 
ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා ධම්තමන භික්ඛං පරිතයසන්ත ො අභිඤ්ඤා ච
සමාපත්තිතයොච නිබ්බත්ත ත්වාබ්රහ්මතලොකපරායතණොඅතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

මාණතවොලාභ රහීභික්ඛුඅතහොසි, ආචරිතයොපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

ලාභ රහජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[288] 8. මච්ඡුද්දානජා කවණ්ණනා 

අග් න්තිමච්ඡාතිඉදංසත්ථාතජ වතන විහරන්ත ොඑකංකූටවාණිජං
ආරබ්භකතථසි.වත්ථුතහට්ඨාකථි තමව. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
කුටුම්බිකකුතල නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ත ො කුටුම්බං සණ්ඨතපසි. 

කනිට්ඨභා ාපිස්සඅත්ථි, ත සංඅපරභාත පි ාකාලකත ො.ත එකදිවසං
‘‘පිතු සන් කං තවොහාරං සාතධස්සාමා’’ති එකං  ාමං  න්ත්වා
කහාපණසහස්සං ලභිත්වා ආ ච්ඡන් ා නදීතිත්තථ නාවං පටිමාතනන් ා
පුටභත් ංභුඤ්ජිංසු.තබොධිසත්ත ොඅතිතරකභත් ං  ඞ් ායමච්ඡානංදත්වා
නදීතදව ාය පත්තිං අදාසි. තදව ා පත්තිං අනුතමොදිත්වාතයව දිබ්තබන
යතසනවඩ්ඪිත්වාඅත් තනොයසවුඩ්ඪිංආවජ්ජමානා ංකාරණංඅඤ්ඤාසි. 
තබොධිසත්ත ොපි වාලිකායං උත් රාසඞ් ං පත්ථරිත්වා නිපන්තනො නිද්දං
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ඔක්කමි, කනිට්ඨභා ා පනස්ස තථොකං තචොරපකතිතකො. තසො ත 
කහාපතණ තබොධිසත් ස්ස අදත්වා සයතමව  ණ්හිතුකාම ාය
කහාපණභණ්ඩිකසදිසං එකං සක්ඛරභණ්ඩිකං කත්වා ද්තවපි භණ්ඩිකා
එකත ොවඨතපසි.ත සංනාවංඅභිරුහිත්වා ඞ් ාමජ්ඣ  ානංකනිට්තඨො
නාවං තඛොතභත්වා‘‘සක්ඛරභණ්ඩිකංඋදතක ඛිපිස්සාමී’’ති සහස්සභණ්ඩිකං

ඛිපිත්වා‘‘භාතික, සහස්සභණ්ඩිකාඋදතකපති ා, කන්තිකතරොමා’’ති ආහ.

‘‘උදතක පති ාය කං කරිස්සාම, මා චින් යී’’ති. නදීතදව ා චින්ත සි –
‘‘අහං ඉමිනා දින්නපත්තිං අනුතමොදිත්වා දිබ්බයතසන වඩ්ඪිත්වා එ ස්ස
සන් කං රක්ඛිස්සාමී’’ති අත් තනො ආනුභාතවන  ං භණ්ඩිකං එකං
මහාමච්ඡං ගිලාතපත්වා සයං ආරක්ඛං  ණ්හි. තසොපි තචොතරො ත හං
 න්ත්වා ‘‘භා ා තම වඤ්චිත ො’’ති භණ්ඩිකං තමොතචන්ත ො සක්ඛරා
පස්සිත්වාහදතයනසුස්සන්ත නමඤ්චස්සඅටනිංඋපගූහිත්වා නිපජ්ජි. 

 දා තකවට්ටා මච්ඡ හණත්ථාය ජාලං ඛිපිංසු. තසො මච්තඡො 
තදව ානුභාතවනජාලංපාවිසි.තකවට්ටා ං තහත්වාවික්කණිතුංන රං
පවිට්ඨා. මනුස්සා මහාමච්ඡං දිස්වා මූලං පුච්ඡන්ති. තකවට්ටා
‘‘කහාපණසහස්සඤ්ච සත්  ච මාසතක දත්වා  ණ්හථා’’ති වදන්ති.
මනුස්සා ‘‘සහස්සග්ඝනකමච්තඡොපි තනො දිට්තඨො’’ති පරිහාසං කතරොන්ති.
තකවට්ටාමච්ඡං තහත්වා තබොධිසත් ස්සඝරද්වාරං න්ත්වා‘‘ඉමංමච්ඡං

 ණ්හථා’’ති ආහංසු. ‘‘කමස්ස මූල’’න්ති? ‘‘සත්  මාසතක දත්වා

 ණ්හථා’’ති. ‘‘අඤ්තඤසං දදමානා කථං තදථා’’ති? ‘‘අඤ්තඤසං

සහස්තසනචසත් හිචමාසතකහිතදම, තුම්තහපනසත් මාසතකදත්වා 
 ණ්හථා’’ති.තසොත සංසත් මාසතකදත්වාමච්ඡංභරියායතපතසසි.සා
මච්ඡස්ස කුච්ඡිං ඵාලයමානා සහස්සභණ්ඩිකං දිස්වා තබොධිසත් ස්ස 
ආතරොතචසි. තබොධිසත්ත ො  ං ඔතලොතකත්වා අත් තනො ලඤ්ඡං දිස්වා 
සකසන් කභාවංඤත්වා ‘‘ඉදානි ඉතම තකවට්ටා ඉමං මච්ඡං අඤ්තඤසං

දදමානාසහස්තසනතචව සත් හිචමාසතකහිතදන්ති, අම්තහපනපත්වා

සහස්සස්සඅම්හාකංසන් කත් ා සත්ත වමාසතක තහත්වාඅදංසු, ඉදං
අන් රං අජානන් ං න සක්කා කඤ්චි සද්දහාතපතු’’න්ති චින්ත ත්වා
පඨමං ාථමාහ– 

112. 

‘‘අග්ඝන්ති මච්ඡා අධිකං සහස්සං, න තසො අත්ථි තයො ඉමං 

සද්දතහයය; 

මය්හඤ්ච අස්සු ඉධ සත්  මාසා, අහම්පි  ං මච්ඡුද්දානං 
කතණයය’’න්ති. 

 ත්ථ අධිකන්ති අඤ්තඤහි පුච්ඡි ා තකවට්ටා ‘‘සත් මාසාධිකං

සහස්සංඅග්ඝන්තී’’තිවදන්ති. නයසො අත්ථියෙොඉමංසද්දයහෙයාතිතසො

පුරිතසො න අත්ථි, තයො ඉමං කාරණං පච්චක්ඛත ො අජානන්ත ො මම
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වචතනනසද්දතහයය, එත් කංවාමච්ඡා අග්ඝන්තීතිතයොඉමංසද්දතහයය, 

තසො නත්ථි,  ස්මාතයව ත  අඤ්තඤහි න  හි ාතිපි අත්තථො. මය්හඤ්ෙ

අස්සූති මය්හං පන සත්  මාසකා අතහසුං. මච්ඡුද්දානන්ති මච්ඡවග් ං.
ත න හි මච්තඡන සද්ධිං අඤ්තඤපි මච්ඡා එකත ො බද්ධා  ං සකලම්පි

මච්ඡුද්දානං සන්ධාතය ං වුත් ං. කියණෙයන්තිකණිං, සත්ත ව මාසතක
දත්වාඑත් කංමච්ඡවග් ං  ණ්හින්තිඅත්තථො. 

එවඤ්චපනවත්වාඉදංචින්ත සි– ‘‘කංනුතඛොනිස්සායමයාඑත  

කහාපණාලද්ධා’’ති?  ස්මිංඛතණනදීතදව ාආකාතසදිස්සමානරූතපන

ඨත්වා ‘‘අහං,  ඞ් ාතදව ා,  යා මච්ඡානං අතිතරකභත් ං දත්වා මය්හං

පත්ති දින්නා, ත නාහං  ව සන් කං රක්ඛන්තී ආ  ා’’ති දීපයමානා
 ාථමාහ– 

113. 

‘‘මච්ඡානංතභොජනංදත්වා, මමදක්ඛිණමාදිසි; 

 ංදක්ඛිණංසරන්තියා, ක ංඅපචිතිං යා’’ති. 

 ත්ථ දක්ඛිණන්තිඉමස්මිංඨාතනපත්තිදානංදක්ඛිණානාම. සරන්තිො

කතංඅපචිතිංතොති ං යාමය්හංක ංඅපචිතිංසරන්තියා මයාඉදං ව
ධනංරක්ඛි න්තිඅත්තථො. 

ඉදංවත්වාචපනසාතදව ා ස්සකනිට්තඨනක කූටකම්මංසබ්බං 

කතථත්වා‘‘එතසොඉදානිහදතයනසුස්සන්ත නනිපන්තනො, දුට්ඨචිත් ස්ස

වුඩ්ඪිනාම නත්ථි, අහංපන‘ වසන් කංමානස්සී’තිධනංත ආහරිත්වා

අදාසිං, ඉදං කනිට්ඨතචොරස්සඅදත්වාසබ්බංත්වඤ්තඤව ණ්හා’’තිවත්වා
 තියං ාථමාහ– 

114. 

‘‘පදුට්ඨචිත් ස්සනඵාතිතහොති, නචාපි ංතදව ාපූජයන්ති; 

තයො භා රං තපත්තිකං සාපත යයං, අවඤ්චයී 

දුක්කටකම්මකාරී’’ති. 

 ත්ථ න ඵාති යහොතීති එවරූපස්ස පුග් ලස්ස ඉධතලොතක වා

පරතලොතක වා වුඩ්ඪි නාම න තහොති. න ොපි තන්ති  ං පුග් ලං  ස්ස
සන් කංරක්ඛමානාතදව ානපූජයන්ති. 

ඉති තදව ා මිත් දුබ්භිතචොරස්ස කහාපතණ අදාතුකාමා එවමාහ.
තබොධිසත්ත ො පන ‘‘න සක්කා එවං කාතු’’න්ති  ස්සපි පඤ්ච 
කහාපණස ානිතපතසසිතයව. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන වාණිතජො තසො ාපත්තිඵතල පතිට්ඨහි.

‘‘ දා කනිට්ඨභා ා ඉදානි කූටවාණිතජො, තජට්ඨභා ා පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

මච්ඡුද්දානජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[289] 9. නානාඡන්දජා කවණ්ණනා 

නානාඡන්දා, මහාරාජාතිඉදංසත්ථාතජ වතන විහරන්ත ොආයස්මත ො
ආනන්දස්ස අට්ඨවරලාභං ආරබ්භ කතථසි. වත්ථු එකාදසකනිපාත  

ජුණ්හජාතයක (ජා.1.11.13ආදතයො)ආවිභවිස්සති. 

අතීත  පනතබොධිසත්ත ොබාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත රජ්ජංකාතරන්ත 
 ස්ස අග් මතහසියා කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො  ක්කසිලායං
සබ්බසිප්පානි උග් තහත්වා පිතු අච්චතයන රජ්ජං පාපුණි. ස්ස ඨානත ො
අපනීත ොපිතුපුතරොහිත ො අත්ථි.තසොදුග් ත ොහුත්වාඑකස්මිංජරත තහ
වසති.අතථකදිවසංතබොධිසත්ත ො අඤ්ඤා කතවතසනරත්තිභාත න රං
පරිග් ණ්හන්ත ො විචරති.  තමනං ක කම්මතචොරා එකස්මිං සුරාපාතන
සුරං පිවිත්වා අපරම්පි ඝතටනාදාය අත් තනො ත හං  ච්ඡන් ා 
අන් රවීථියං දිස්වා ‘‘අතර තකොසි ත්ව’’න්ති වත්වා පහරිත්වා
උත් රිසාටකං  තහත්වාඝටංඋක්ඛිපාතපත්වා ාතසන් ා ච්ඡිංසු.තසොපි
තඛොබ්රාහ්මතණො ස්මිං ඛතණනික්ඛමිත්වාඅන් රවීථියංඨිත ොනක්ඛත් ං
ඔතලොතකන්ත ො රඤ්තඤො අමිත් ානං හත්ථ  භාවං ඤත්වා බ්රාහ්මණිං

ආමන්ත සි. සා ‘‘කං, අයයා’’ති වත්වා තවත න  ස්ස සන්තිකංආ  ා.
අථ නං තසො ආහ – ‘‘තභොති අම්හාකං රාජා අමිත් ානං වසං  ත ො’’ති. 

‘‘අයය, කංත රඤ්තඤොසන්තිතකපවත්තියා, බ්රාහ්මණාජානිස්සන්තී’’ති. 

රාජා බ්රාහ්මණස්ස සද්දං සුත්වා තථොකං  න්ත්වා ධුත්ත  ආහ –

‘‘දුග් ත ොම්හි, සාමි, උත් රාසඞ් ං  තහත්වා විස්සජ්තජථ ම’’න්ති. ත 
පුනප්පුනංකතථන් ංකාරුඤ්තඤනවිස්සජ්තජසුං.තසොත සං වසනත හං

සල්ලක්තඛත්වානිවත්ති.අථතපොරාණකපුතරොහිත ොබ්රාහ්මතණොපි‘‘තභොති, 
අම්හාකංරාජාඅමිත් හත්ථත ොමුත්ත ො’’තිආහ.රාජා ම්පිසුත්වා ම්පි
ත හං සල්ලක්තඛත්වා පාසාදං අභිරුහි. තසො විභා ාය රත්තියාබ්රාහ්මතණ

පක්තකොසාතපත්වා ‘‘කං ආචරියා රත්තිං නක්ඛත් ං ඔතලොකයිත්ථා’’ති

පුච්ඡි.‘‘ආම, තදවා’’ති.‘‘කං තසොභන’’න්ති? ‘‘තසොභනං, තදවා’’ති.‘‘තකොචි

 ාතහො නත් ’’ති. ‘‘නත්ථි, තදවා’’ති. රාජා ‘‘අසුකත හත ො බ්රාහ්මණං

පක්තකොසථා’’ති තපොරාණකපුතරොහි ං පක්තකොසාතපත්වා ‘‘කං, ආචරිය, 

රත්තිං ත නක්ඛත් ං දිට්ඨ’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, තදවා’’ති. ‘‘අත්ථි තකොචි

 ාතහො’’ති. ‘‘ආම, මහාරාජ, අජ්ජ රත්තිං තුම්තහ අමිත් වසං  න්ත්වා
මුහුත්ත තනවමුත් ා’’ති. රාජා ‘‘නක්ඛත් ජානනතකනනාමඑවරූතපන 



ඛුද්දකනිකායෙ ජාතක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 

 321 

පටුන 

භවි බ්බ’’න්ති තසසබ්රාහ්මතණ නික්කඩ්ඪාතපත්වා ‘‘බ්රාහ්මණ, 

පසන්තනොස්මි ත , වරං ත්වං  ණ්හා’’ති ආහ. ‘‘මහාරාජ, පුත් දාතරන
සද්ධිංමන්ත ත්වා  ණ්හිස්සාමී’’ති.‘‘ ච්ඡමන්ත ත්වාඑහී’’ති. 

තසො  න්ත්වා බ්රාහ්මණිඤ්ච පුත් ඤ්ච සුණිසඤ්ච දාසිඤ්ච 

පක්තකොසිත්වා ‘‘රාජා තම වරං දදාති, කං  ණ්හාමා’’ති පුච්ඡි. බ්රාහ්මණී 

‘‘මය්හංතධනුස ංආතනහී’’තිආහ, පුත්ත ොඡත් මාණතවොනාම‘‘මය්හං

කුමුදවණ්තණහි චතූහි සින්ධතවහි යුත් ං ආජඤ්ඤරථ’’න්ති, සුණිසා

‘‘මය්හංමණිකුණ්ඩලංආදිං කත්වාසබ්බාලඞ්කාර’’න්ති, පුණ්ණානාමදාසී
‘‘මය්හං උදුක්ඛලමුසලඤ්තචව සුප්පඤ්චා’’ති. බ්රාහ්මතණො පන  ාමවරං

 තහතුකාතමොරඤ්තඤොසන්තිකං න්ත්වා ‘‘කං, බ්රාහ්මණ, පුච්ඡිත ොත 

පුත් දාතරො’’තිපුට්තඨො‘‘ආම, තදව, පුච්ඡිත ො, අතනකච්ඡන්තදො’’තිවත්වා
පඨමං ාථාද්වයමාහ– 

115. 

‘‘නානාඡන්දාමහාරාජ, එකා ාතරවසාමතස; 

අහං ාමවරංඉච්තඡ, බ්රාහ්මණීච වංස ං. 

116. 

‘‘පුත්ත ොචආජඤ්ඤරථං, කඤ්ඤාචමණිකුණ්ඩලං; 

යාතචසාපුණ්ණිකාජම්මී, උදුක්ඛලංභිකඞ්ඛතී’’ති. 

 ත්ථ ඉච්යඡති ඉච්ඡාමි.  වංසතන්තිතධනූනංගුන්නංස ං. කඤ්ඤාති

සුණිසා. ොයෙසාතියාඑසා අම්හාකංඝතරපුණ්ණිකානාමදාසී, සාජම්මී
ලාමිකාසුප්පමුසතලහිසද්ධිං උදුක්ඛලංඅභිකඞ්ඛතිඉච්ඡතීති. 

රාජා‘‘සබ්තබසංඉච්ඡිතිච්ඡි ංතදථා’’තිආණාතපන්ත ො– 

117. 

‘‘බ්රාහ්මණස්ස  ාමවරං, බ්රාහ්මණියා වං ස ං; 

පුත් ස්සආජඤ්ඤරථං, කඤ්ඤායමණිකුණ්ඩලං; 

යඤ්තච ංපුණ්ණිකංජම්මිං, පටිපාතදථුදුක්ඛල’’න්ති.–  ාථමාහ; 

 ත්ථ ෙඤ්යෙතන්ති යඤ්ච එ ං පුණ්ණිකන්ති වදති,  ං ජම්මිං
උදුක්ඛලංපටිපාතදථසම්පටිච්ඡාතපථාති. 

ඉති රාජා බ්රාහ්මතණන පත්ථි ඤ්ච අඤ්ඤඤ්ච මහන් ං යසං දත්වා 

‘‘ඉත ොපට්ඨායඅම්හාකංකත් බ්බකච්තචසුඋස්සුක්කංආපජ්ජා’’තිවත්වා 
බ්රාහ්මණංඅත් තනොසන්තිතකඅකාසි. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

බ්රාහ්මතණොආනන්තදොඅතහොසි, රාජාපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

නානාඡන්දජා කවණ්ණනානවමා. 

[290] 10. සීලවීමංසකජා කවණ්ණනා 

සී ං කියරව ක යාණන්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො එකං 
සීලවීමංසකබ්රාහ්මණංආරබ්භකතථසි.වත්ථුපනපච්චුප්පන්නම්පිඅතී ම්පි 

තහට්ඨා එකකනිපාත  සී වීමංසකජාතයක (ජා. 1.1.86) විත්ථාරි තමව.
ඉධ පන බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත   ස්ස පුතරොහිත ො 
සීලසම්පන්තනො ‘‘අත් තනො සීලං වීමංසිස්සාමී’’ති තහරඤ්ඤිකඵලකත ො
ද්තවදිවතසඑතකකං කහාපණං ණ්හි.අථනං තියදිවතස‘‘තචොතරො’’ති
 තහත්වා රඤ්තඤො සන්තිකං නයිංසු. තසො අන් රාමග්ත  අහිතුණ්ඩිතක

සප්පංකීළාතපන්ත අද්දස.අථනංරාජාදිස්වා ‘‘කස්මාඑවරූපංඅකාසී’’ති

පුච්ඡි. බ්රාහ්මතණො‘‘අත් තනො සීලංවීමංසිතුකාම ායා’’තිවත්වාඉමා ාථා
අතවොච– 

118. 

‘‘සීලංකතරවකලයාණං, සීලංතලොතකඅනුත් රං; 

පස්සතඝොරවිතසොනාත ො, සීලවාතිනහඤ්ඤති. 

119. 

‘‘තසොහං සීලංසමාදිස්සං, තලොතකඅනුම ං සිවං; 

අරියවුත්තිසමාචාතරො, තයනවුච්චතිසීලවා. 

120. 

‘‘ඤාතීනඤ්චපිතයොතහොති, මිත්ත සුචවිතරොචති; 

කායස්සතභදාසු තිං, උපපජ්ජතිසීලවා’’ති. 

 ත්ථ සී න්තිආචාතරො. කිරාතිඅනුස්සවත්තථනිපාත ො. ක යාණන්ති

තසොභනං, ‘‘සීලංකතරවකලයාණ’’න්තිඑවං පණ්ඩි ා වදන්තීතිඅත්තථො. 

පස්සාතිඅත් ානතමවවදති. නහඤ්ඤතීතිපරම්පිනවිතහතඨති, පතරහිපින

විතහඨීයති. සමාදිස්සන්ති සමාදියිස්සාමි. අනුමතං සිවන්ති ‘‘තඛමං

නිබ්භය’’න්තිඑවංපණ්ඩිත හිසම්පටිච්ඡි ං. යෙනවුච්ෙතීතිතයනසීතලන
සීලවා පුරිතසො අරියානං බුද්ධාදීනං පටිපත්තිං සමාචරන්ත ො

‘‘අරියවුත්තිසමාචාතරො’’ති වුච්චති,  මහං සමාදියිස්සාමීති අත්තථො. 

වියරොෙතීතිපබ්බ මත්ථතකඅග්ගික්ඛන්තධොවිය විතරොචති. 

එවං තබොධිසත්ත ො තීහි  ාථාහි සීලස්ස වණ්ණං පකාතසන්ත ො

රඤ්තඤො ධම්මං තදතසත්වා ‘‘මහාරාජ, මම ත තහ පිතු සන් කං මාතු

සන් කංඅත් නාඋප්පාදි ං  යාදින්නඤ්චබහුධනංඅත්ථි, පරියන්ත ො
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නාම න පඤ්ඤායති, අහං පන සීලං වීමංසන්ත ො තහරඤ්ඤිකඵලකත ො
කහාපතණ ණ්හිං.ඉදානිමයාඉමස්මිංතලොතක ජාතිත ොත් කුලපතදසානං

ලාමකභාතවො, සීලස්තසව ච තජට්ඨකභාතවො ඤාත ො, අහං පබ්බජිස්සාමි, 
පබ්බජ්ජං තම අනුජානාහී’’ති අනුජානාතපත්වා රඤ්ඤා පුනප්පුනං
යාචියමාතනොපි නික්ඛම්ම හිමවන් ං පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා
අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තිතයො ච නිබ්බත්ත ත්වා බ්රහ්මතලොකපරායතණො
අතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා
සීලවීමංසතකොපුතරොහිත ොබ්රාහ්මතණොඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

සීලවීමංසකජා කවණ්ණනාදසමා. 

අබ්භන් රවග්ත ොචතුත්තථො. 
 ස්සුද්දානං– 

දුමකංසවරුත් මබයග්ඝමි ා, මණතයොමණිසාලුකමව්හයතනො; 

අනුසාසනිතයොපිචමච්ඡවතරො, මණිකුණ්ඩලතකනකතරනදසාති. 

5. කුම්භවග්ය ො 

[291] 1. සුරාඝටජා කවණ්ණනා 

සබ්බකාමදදං කුම්භන්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස භාගිතනයයං ආරබ්භ කතථසි. තසො කර මා ාපිතූනං
සන් කා චත් ාලීස හිරඤ්ඤතකොටිතයො පානබයසතනන නාතසත්වා
තසට්ඨිතනො සන්තිකං අ මාසි. තසොපිස්ස ‘‘තවොහාරං කතරොහී’’ති සහස්සං

අදාසි,  ම්පිනාතසත්වාපුනඅ මාසි.පුනස්සපඤ්චස ානි දාතපසි,  ානිපි
නාතසත්වාපුනආ  ස්සද්තවථූලසාටතකදාතපසි.ත පිනාතසත්වාපුන 

ආ  ං ගීවායං  ාහාතපත්වා නීහරාතපසි. තසො අනාතථො හුත්වා පරකුට්ටං

නිස්සායකාලමකාසි,  තමනංකඩ්ඪිත්වාබහිඡඩ්තඩසුං. අනාථපිණ්ඩිතකො
විහාරං න්ත්වාසබ්බං ං භාගිතනයයස්සපවත්තිං ථා  ස්සආතරොතචසි.

සත්ථා ‘‘ත්වං එ ං කථං සන් ප්තපස්සසි, යමහං පුබ්තබ සබ්බකාමදදං
කුම්භං දත්වාපිසන් ප්තපතුං නාසක්ඛි’’න්තිවත්වාත නයාචිත ොඅතී ං
ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
තසට්ඨිකුතල නිබ්බත්තිත්වා පිතු අච්චතයන තසට්ඨිට්ඨානං ලභි.  ස්ස

ත තහ භූමි  තමව චත් ාලීසතකොටිධනං අතහොසි, පුත්ත ො පනස්ස
එතකොතයව. තබොධිසත්ත ොදානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වාකාලකත ොසක්තකො
තදවරාජා හුත්වා නිබ්බත්ති. අථස්ස පුත්ත ො වීථිං ආවරිත්වා මණ්ඩපං
කාතරත්වා මහාජනපරිවුත ො නිසීදිත්වා සුරං පාතුං ආරභි. තසො
ලඞ්ඝනධාවනනච්චගී ාදීනි කතරොන් ානං සහස්සං සහස්සං දදමාතනො 
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ඉත්ථිතසොණ්ඩසුරාතසොණ්ඩමංසතසොණ්ඩාදිභාවං ආපජ්ජිත්වා ‘‘ක්ව ගී ං, 

ක්ව නච්චං, ක්ව වාදි ’’න්ති සමජ්ජත්ථිතකො පමත්ත ො හුත්වා
ආහිණ්ඩන්ත ො නචිරස්තසව චත් ාලීසතකොටිධනං
උපතභො පරිතභොගූපකරණානි ච විනාතසත්වා දුග් ත ො කපතණො
පිතලොතිකංනිවාතසත්වාවිචරි.සක්තකොආවජ්තජන්ත ො ස්සදුග්  භාවං

ඤත්වා පුත් තපතමනආ න්ත්වාසබ්බකාමදදංකුම්භංදත්වා‘‘ ා , යථා

අයං කුම්තභො න භිජ්ජති,  ථා නං රක්ඛ, ඉමස්මිං ත  සති ධනස්ස

පරිච්තඡතදො නාම න භවිස්සති, අප්පමත්ත ො තහොහී’’ති ඔවදිත්වා
තදවතලොකතමව ත ො. ත ොපට්ඨායසුරංපිවන්ත ොවිචරි. අතථකදිවසං

මත්ත ො  ංකුම්භංආකාතස ඛිපිත්වා සම්පටිච්ඡන්ත ො එකවාරං විරජ්ඣි, 

කුම්තභො භූමියං පතිත්වා භිජ්ජි.  ත ො පට්ඨාය පුන දලිද්තදො හුත්වා
පිතලොතිකං නිවාතසත්වා කපාලහත්තථො භික්ඛං චරන්ත ො පරකුට්ටං
නිස්සාය කාලමකාසි. 

සත්ථාඉමංඅතී ංආහරිත්වා– 

121. 

‘‘සබ්බකාමදදංකුම්භං, කුටංලද්ධානධුත් තකො; 

යාවනංඅනුපාතලති,  ාවතසොසුඛතමධති. 

122. 

‘‘යදාමත්ත ොචදිත්ත ොච, පමාදාකුම්භමබ්භිදා; 

 දානග්ත ොචතපොත්තථොච, පච්ඡාබාතලොවිහඤ්ඤති. 

123. 

‘‘එවතමවතයොධනංලද්ධා, පමත්ත ොපරිභුඤ්ජති; 

පච්ඡා ප්පතිදුම්තමතධො, කුටංභිත්වාවධුත් තකො’’ති.– 

ඉමාඅභිසම්බුද්ධ ාථාවත්වාජා කංසතමොධාතනසි. 

 ත්ථ සබ්බකාමදදන්ති සබ්තබ වත්ථුකාතම දාතුං සමත්ථං කුම්භං. 

කුටන්තිකුම්භතවවචනං. ොවාතියත් කංකාලං. අනුපාය තීතිතයොතකොචි 

එවරූපංලභිත්වායාවරක්ඛති,  ාවතසොසුඛතමධතීතිඅත්තථො. මත්යතො ෙ

දිත්යතො ොතිසුරාමතදනමත්ත ො දප්තපනදිත්ත ො. පමාදා කුම්භමබ්භිදාති

පමාතදනකුම්භංභින්දි. නග්ය ොෙයපොත්යථො ොතිකදාචිනග්ත ො, කදාචි

තපොත්ථකපිතලොතිකාය නිවත්ථත් ා තපොත්තථො. එවයමවාති එවං එව. 

පමත්යතොතිපමාතදන. තප්පතීතිතසොචති. 

‘‘ දාසුරාඝටතභදතකොධුත්ත ොතසට්ඨිභාගිතනතයයොඅතහොසි, සක්තකො
පන අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 
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සුරාඝටජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[292] 2. සුපත් ජා කවණ්ණනා 

බාරාණසයං, මහාරාජාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො 
බිම්බාතදවියා සාරිපුත් ත්තථතරන දින්නං තරොහි මච්ඡරසං
නවසප්පිමිස්සකං සාලිභත් ං ආරබ්භ කතථසි. වත්ථු තහට්ඨා

කථි අබ්භන්තරජාතයක (ජා.1.3.91-93) වත්ථුසදිසතමව. දාපිහිතථරියා 

උදරවාත ො කුප්පි, රාහුලභද්තදො තථරස්ස ආචික්ඛි. තථතරො  ං
ආසනසාලායං නිසීදාතපත්වා තකොසලරඤ්තඤො නිතවසනං  න්ත්වා
තරොහි මච්ඡරසංනවසප්පිමිස්සකංසාලිභත් ංආහරිත්වා  ස්සඅදාසි.තසො

ආහරිත්වා මාතු තථරියා අදාසි,  ස්සා භුත් මත් ාය උදරවාත ො 
පටිප්පස්සම්භි.රාජාපුරිතසතපතසත්වාපරිග් ණ්හාතපත්වා ත ොපට්ඨාය
තථරියා  ථාරූපං භත් ං අදාසි. අතථකදිවසං භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං

සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො ධම්මතසනාපති, තථරිං එවරූතපන නාම

තභොජතනනසන් ප්තපසී’’ති. සත්ථාආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, 

එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, 

භික්ඛතව, ඉදාතනව සාරිපුත්ත ො රාහුලමා ාය පත්ථි ං තදති, පුබ්තබපි 
අදාසිතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
කාකතයොනියං නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො අසීතියා කාකසහස්සානං

තජට්ඨතකො සුපත්ත ො නාම කාකරාජා අතහොසි, අග් මතහසී පනස්ස

සුඵස්සා නාම කාකී අතහොසි, තසනාපති සුමුතඛො නාම. තසො අසීතියා
කාකසහස්තසහි පරිවුත ො බාරාණසිං උපනිස්සාය වසි. තසො එකදිවසං
සුඵස්සං ආදාය ත ොචරං පරිතයසන්ත ො බාරාණසිරඤ්තඤො 
මහානසමත්ථතකනඅ මාසි.සූතදොරඤ්තඤොනානාමච්ඡමංසවිකතිපරිවාරං
තභොජනං සම්පාතදත්වා තථොකං භාජනානි විවරිත්වා උසුමං පලාතපන්ත ො
අට්ඨාසි. සුඵස්සා මච්ඡමංස න්ධං ඝායිත්වා රාජතභොජනං භුඤ්ජිතුකාමා

හුත්වා  ං දිවසං අකතථත්වා දුතියදිවතස ‘‘එහි, භද්තද, ත ොචරාය

 මිස්සාමා’’ති වුත් ා ‘‘තුම්තහ  ච්ඡථ, මය්හං එතකො තදොහතළො අත් ’’ති
වත්වා ‘‘කීදිතසො තදොහතළො’’ති වුත්ත  ‘‘බාරාණසිරඤ්තඤො තභොජනං 

භුඤ්ජිතුකාමාම්හි, න තඛො පන සක්කා මයා  ං ලද්ධුං,  ස්මා ජීවි ං

පරිච්චජිස්සාමි, තදවා’’තිආහ.තබොධිසත්ත ොචින් යමාතනොනිසීදි.සුමුතඛො 

ආ න්ත්වා ‘‘කං, මහාරාජ, අනත් මතනොසී’’ති පුච්ඡි, රාජා  මත්ථං

ආතරොතචසි. තසනාපති ‘‘මා චින් යි, මහාරාජා’’ති ත  උතභොපි

අස්සාතසත්වා ‘‘අජ්ජ තුම්තහ ඉතධව තහොථ, මයං භත් ංආහරිස්සාමා’’ති
වත්වාපක්කාමි. 

තසො කාතක සන්නිපාත ත්වා  ං කාරණං කතථත්වා ‘‘එථ භත් ං 
ආහරිස්සාමා’’තිකාතකහිසද්ධිංබාරාණසිංපවිසිත්වාමහානසස්සඅවිදූතර
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කාතකවග්ත  වග්ත කත්වා ස්මිං ස්මිංඨාතන ආරක්ඛත්ථායඨතපත්වා
සයං අට්ඨහි කාකතයොතධහි සද්ධිං මහානසඡදතන නිසීදි රඤ්තඤො
භත් හරණකාලංඔතලොකයමාතනො.ත ච කාතකආහ– ‘‘අහංරඤ්තඤො

භත්ත  හරියමාතන භාජනානි පාත ස්සාමි, භාජතනසු පතිත සු මය්හං

ජීවි ං නත්ථි, තුම්තහසු චත් ාතරො ජනා මුඛපූරං භත් ං, චත් ාතරො
මච්ඡමංසං  තහත්වා තනත්වා සුපත් ං සපජාපතිකං කාකරාජානං

තභොතජථ, ‘කහං තසනාපතී’ති වුත්ත  ‘පච්ඡත ො එහිතී’ති වතදයයාථා’’ති.
අථ සූතදො රඤ්තඤො තභොජනවිකතිං සම්පාතදත්වා කාතජන  තහත්වා
රාජකුලං පායාසි.  ස්ස රාජඞ් ණං   කාතල කාකතසනාපති කාකානං
සඤ්ඤං දත්වා සයං උප්පතිත්වා භත් හාරකස්ස උතර නිසීදිත්වා
නඛපඤ්ජතරන පහරිත්වා කණයග් සදිතසන තුණ්තඩන නාසග් මස්ස
අභිහන්ත්වා උට්ඨාය ද්වීහි පක්තඛහි මුඛමස්ස පිදහි. රාජා මහා තල
චඞ්කමන්ත ො මහාවා පාතනන ඔතලොතකත්වා  ං කාකස්ස කරියං දිස්වා

භත් හාරකස්ස සද්දං දත්වා ‘‘තභො භත් කාරක, භාජනානි ඡඩ්තඩත්වා
කාකතමව  ණ්හා’’තිආහ.තසොභාජනානිඡඩ්තඩත්වාකාකංදළ්හං ණ්හි.
රාජාපිනං‘‘ඉත ො එහී’’තිආහ. 

 ස්මිං ඛතණකාකාආ න්ත්වාඅත් තනොපතහොනකං භුඤ්ජිත්වා තසසං
වුත් නියාතමතනව  තහත්වා අ මිංසු.  ත ො තසසා ආ න්ත්වා තසසං

භුඤ්ජිංසු. ත පි අට්ඨ ජනා  න්ත්වා රාජානං සපජාපතිකං තභොතජසුං, 
සුඵස්සායතදොහතළොවූපසමි.භත් හාරතකොකාකංරඤ්තඤොඋපතනසි.අථ

නං රාජා පුච්ඡි – ‘‘තභො කාක, ත්වං මමඤ්චන ලජ්ජි, භත් හාරකස්ස ච

නාසං ඛණ්තඩසි, භත් භාජනානි ච භින්දි, අත් තනො ච ජීවි ං න රක්ඛි, 

කස්මා එවරූපං කම්මමකාසී’’ති? කාතකො ‘‘මහාරාජ, අම්හාකං රාජා

බාරාණසිං උපනිස්සාය වසති, අහමස්ස තසනාපති,  ස්ස සුඵස්සා නාම 

භරියා තදොහළිනී තුම්හාකං තභොජනං භුඤ්ජිතුකාමා, රාජා  ස්සා තදොහළං

මය්හංආචික්ඛි. අහං ත්තථවමමජීවි ංපරිච්චජිත්වාආ ත ො, ඉදානිතම

 ස්සා තභොජනං තපසි ං, මය්හං මතනොරතථො මත්ථකං පත්ත ො, ඉමිනා
කාරතණනමයාඑවරූපංකම්මංක ’’න්තිදීතපන්ත ොඉමා  ාථාආහ. 

124. 

‘‘බාරාණසයංමහාරාජ, කාකරාජානිවාසතකො; 

අසීතියාසහස්තසහි, සුපත්ත ොපරිවාරිත ො. 

125. 

‘‘ ස්සතදොහළිනීභරියා, සුඵස්සාභක්ඛිතුමිච්ඡති; 

රඤ්තඤොමහානතසපක්කං, පච්චග්ඝංරාජතභොජනං. 

126. 

‘‘ත සාහං පහිත ොදූත ො, රඤ්තඤොචම්හි ඉධා ත ො; 
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භත්තුඅපචිතිංකුම්මි, නාසායමකරංවණ’’න්ති. 

 ත්ථ බාරාණසයන්ති බාරාණසියං. නිවාසයකොති නිබද්ධවසනතකො. 

පක්කන්ති නානප්පකාතරන සම්පාදි ං. තකචි ‘‘සිද්ධ’’න්ති සජ්ඣායන්ති. 

පච්ෙග් න්ති අබ්භුණ්හං අපාරිවාසිකං, මච්ඡමංසවිකතීසු වා පච්තචකං

මහග්ඝං එත්ථාති පච්චග්ඝං. යතසාහං පහි සයතො දූයතො, රඤ්යඤො ෙම්හි ස

ඉ ා යතොති ත සං උභින්නම්පි අහං දූත ො ආණත්තිකතරො රඤ්තඤො ච

අම්හි පහිත ො,  ස්මාඉධආ ත ොතිඅත්තථො. භත්තුඅපචිතිංකුම්මීති ස්වාහං
එවං ආ ත ො අත් තනො භත්තු අපචිතිං සක්කාරසම්මානං කතරොමි. 

නාසාෙමකරංවණන්ති, මහාරාජ, ඉමිනාකාරතණනතුම්තහචඅත් තනො ච
ජීවි ං අ තණත්වා භත් භාජනං පා ාතපතුං භත් හාරකස්ස නාසාය 

මුඛතුණ්ඩතකන වණං අකාසිං, මයා අත් තනො රඤ්තඤො අපචිති ක ා, 

ඉදානිතුම්තහයංඉච්ඡථ,  ංදණ්ඩංකතරොථාති. 

රාජා  ස්ස වචනං සුත්වා ‘‘මයං  ාව මනුස්සභූ ානං මහන් ං යසං

දත්වාඅම්හාකංසුහජ්තජකාතුංනසක්තකොම,  ාමාදීනි දදමානාපිඅම්හාකං

ජීවි දායකංනලභාම, අයංකාතකොසමාතනො අත් තනො රඤ්තඤො ජීවි ං 

පරිච්චජති, අතිවිය සප්පුරිතසො මධුරස්සතරො ධම්මකථිතකො’’ති ගුතණසු
පසීදිත්වා  ං තස ච්ඡත්ත න පූතජසි. තසො අත් නා ලද්තධන
තස ච්ඡත්ත නරාජානතමවපූතජත්වා තබොධිසත් ස්සගුතණකතථසි.රාජා
නං පක්තකොසාතපත්වා ධම්මං සුත්වා උභින්නම්පි ත සං අත් තනො

තභොජනනියාතමන භත් ං පට්ඨතපසි, තසසකාකානං තදවසිකං එකං

 ණ්ඩුලම්බණං පචාතපසි, සයඤ්ච තබොධිසත් ස්ස ඔවාතද ඨත්වා
සබ්බසත් ානංඅභයංදත්වාපඤ්ච සීලානිරක්ඛි.සුපත් කාතකොවාතදොපන
සත් වස්සස ානිපවත්ති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

රාජා ආනන්තදො අතහොසි, සුමුතඛො තසනාපති සාරිපුත්ත ො, සුඵස්සා

රාහුලමා ා, සුපත්ත ොපනඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

සුපත් ජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[293] 3. කායනිබ්බින්දජා කවණ්ණනා 

ඵුට්ඨස්ස යමති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො අඤ්ඤ රං පුරිසං
ආරබ්භ කතථසි. සාවත්ථියං කතරතකො පුරිතසො පණ්ඩුතරොත න අට්ටිත ො
තවජ්තජහි පටික්ඛිත්ත ො. පුත් දාතරොපිස්ස ‘‘තකො ඉමං පටිජග්ගිතුං 
සක්තකොතී’’ති චින්ත සි.  ස්ස එ දතහොසි – ‘‘සචාහං ඉමම්හා තරො ා 

වුට්ඨහිස්සාමි, පබ්බජිස්සාමී’’ති. තසො කතිපාතහතනව කඤ්චි සප්පායං
ලභිත්වා අතරොත ොහුත්වාතජ වනං න්ත්වාසත්ථාරංපබ්බජ්ජංයාචි.තසො
සත්ථු සන්තිතක පබ්බජ්ජඤ්ච උපසම්පදඤ්ච ලභිත්වා නචිරස්තසව
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අරහත් ං පාපුණි. අතථකදිවසං භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨාතපසුං –

‘‘ආවුතසො, අසුතකො නාම පණ්ඩුතරොගී ‘ඉමම්හා තරො ා වුට්ඨිත ො
පබ්බජිස්සාමී’ති චින්ත ත්වා පබ්බජිත ො තචව අරහත් ඤ්ච පත්ත ො’’ති.

සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය

සන්නිසින්නා’’ති. පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, 

ඉදානිඅයතමව; පුබ්තබපණ්ඩි ාපිඑවංවත්වාතරො ාවුට්ඨාය පබ්බජිත්වා
අත් තනොවුඩ්ඪිමකංසූ’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ත ො කුටුම්බං සණ්ඨතපත්වා

වසන්ත ො පණ්ඩුතරොගී අතහොසි. තවජ්ජාපි පටිජග්ගිතුං නාසක්ඛිංසු, 

පුත් දාතරොපිස්ස විප්පටිසාරී අතහොසි. තසො ‘‘ඉමම්හා තරො ා වුට්ඨිත ො
පබ්බජිස්සාමී’’ති චින්ත ත්වා කඤ්චිතදව සප්පායං ලභිත්වා අතරොත ො
හුත්වා හිමවන් ං පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච
සමාපත්තිතයොචඋප්පාතදත්වාඣානසුතඛනවිහරන්ත ො ‘‘එත් කං කාලං
එවරූපංසුඛංනාමනාලත්ථ’’න්තිඋදානංඋදාතනන්ත ොඉමා ාථාආහ– 

127. 

‘‘ඵුට්ඨස්සතමඅඤ්ඤ තරනබයාධිනා, තරොත නබාළ්හංදුඛි ස්ස 

රුප්පත ො; 

පරිසුස්සතිඛිප්පමිදංකතළවරං, පුප්ඵංයථාපංසුනිආ තප ක ං. 

128. 

‘‘අජඤ්ඤංජඤ්ඤසඞ්ඛා ං, අසුචිංසුචිසම්ම ං; 

නානාකුණපපරිපූරං, ජඤ්ඤරූපංඅපස්සත ො. 

129. 

‘‘ධිරත්ථුමංආතුරංපූතිකායං, තජගුච්ඡියංඅස්සුචිං බයාධිධම්මං; 

යත්ථප්පමත් ා අධිමුච්ඡි ා පජා, හාතපන්ති මග් ං 
සු තූපපත්තියා’’ති. 

 ත්ථ අඤ්ඤතයරනාති අට්ඨනවුතියා තරොත සු එතකන

පණ්ඩුතරො බයාධිනා. යරොය නාති රුජ්ජනසභාවත් ා එවංලද්ධනාතමන. 

රුප්පයතොති ඝට්ටියමානස්ස පීළියමානස්ස. පංසුනි ආතයප කතන්ති යථා

ආ තප ත් වාලිකායඨපි ං සුඛුමපුප්ඵංපරිසුස්තසයය, එවංපරිසුස්සතීති
අත්තථො. 

අජඤ්ඤං ජඤ්ඤසඞ්ොතන්ති පටිකූලං අමනාපතමව බාලානං

මනාපන්ති සඞ්ඛං   ං. නානාකුණපපරිපූරන්ති තකසාදීහි ද්වත්තිංසාය

කුණතපහි පරිපුණ්ණං. ජඤ්ඤරූපං අපස්සයතොති අපස්සන් ස්ස 

අන්ධබාලපුථුජ්ජනස්ස මනාපංසාධුරූපංපරිතභො සභාවංහුත්වා උපට්ඨාති, 
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‘‘අක්ඛිම්හා අක්ඛිගූථතකො’’තිආදිනා නතයන පකාසිත ො අසුභසභාතවො
බාලානංන උපට්ඨාති. 

ආතුරන්තිනිච්චගිලානං. අධිමුච්ඡිතාතිකතලසමුච්ඡායඅතිවියමුච්ඡි ා. 

පජාති අන්ධබාලපුථුජ්ජනා. හායපන්ති මග් ං සු තූපපත්තිොති ඉමස්මිං
පූතිකාතයලග් ාලග්ගි ාහුත්වාඅපායමග් ං පූතරන් ාතදවමනුස්සතභදාය
සු තිඋපපත්තියාමග් ංපරිහාතපන්ති. 

ඉති මහාසත්ත ො නානප්පකාතරන අසුචිභාවඤ්ච නිච්චාතුරභාවඤ්ච 
පරිග් ණ්හන්ත ො කාතය නිබ්බින්දිත්වා යාවජීවං චත් ාතරො බ්රහ්මවිහාතර 

භාතවත්වාබ්රහ්මතලොකපරායතණොඅතහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතනබහුජනාතසො ාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසු.
‘‘ දා ාපතසොඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

කායනිබ්බින්දජා කවණ්ණනා තියා. 

[294] 4. ජම්බුඛාදකජා කවණ්ණනා 

යකොෙං බින්දුස්සයරො වග්ගූති ඉදං සත්ථා තවළුවතන විහරන්ත ො
තදවදත් තකොකාලිතක ආරබ්භ කතථසි.  දා හි තදවදත්ත  

පරිහීනලාභසක්කාතර තකොකාලිතකො කුලානි උපසඞ්කමිත්වා
‘‘තදවදත් ත්තථතරොනාම මහාසම්ම පතවණියාඔක්කාකරාජවංතසජාත ො
අසම්භින්නඛත්තියවංතස වඩ්ඪිත ො තිපිටකධතරො ඣානලාභී මධුරකතථො

ධම්මකථිතකො, තදථ කතරොථ තථරස්සා’’ති තදවදත් ස්ස වණ්ණං භාසති. 
තදවදත්ත ොපි ‘‘තකොකාලිතකො උදිච්චබ්රාහ්මණකුලා නික්ඛමිත්වා

පබ්බජිත ො බහුස්සුත ො ධම්මකථිතකො, තදථ කතරොථ තකොකාලිකස්සා’’ති
තකොකාලිකස්ස වණ්ණං භාසති. ඉති ත  අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස වණ්ණං
භාසිත්වාකුලඝතරසුභුඤ්ජන් ාවිචරන්ති.අතථකදිවසං ධම්මසභායංභික්ඛූ 

කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො තදවදත් තකොකාලිකා, අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස
අභූ ගුණකථං කතථත්වා භුඤ්ජන් ා විචරන්තී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව ත  අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස 

අභූ ගුණකථංකතථත්වාභුඤ්ජන්ති, පුබ්තබතපවංභුඤ්ජිංසුතයවා’’තිවත්වා
අතී ං ආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො
අඤ්ඤ රස්මිංජම්බුවනසණ්තඩරුක්ඛතදව ාහුත්වා නිබ්බත්ති. තත්රතකො
කාතකොජම්බුසාඛායනිසින්තනොජම්බුපක්කානි ඛාදති.අතථතකොසිඞ් ාතලො
ආ න්ත්වා උද්ධං ඔතලොතකන්ත ො කාකං දිස්වා ‘‘යංනූනාහං ඉමස්ස
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අභූ ගුණකථං කතථත්වා ජම්බූනි ඛාතදයය’’න්ති  ස්ස වණ්ණං
කතථන්ත ොඉමං  ාථමාහ– 

130. 

‘‘තකොයංබින්දුස්සතරොවග්ගු, සරවන් ානමුත් තමො; 

අච්චුත ොජම්බුසාඛාය, තමොරච්ඡාතපොවකූජතී’’ති. 

 ත්ථ බින්දුස්සයරොති බින්දුනා අවිසාතරන පිණ්ඩිත න සතරන

සමන්නා ත ො. වග්ගූතිමධුරසද්තදො. අච්චුයතොතිනචුත ොසන්නිසින්තනො. 

යමොරච්ඡායපොව කූජතීති  රුණතමොතරොව මනාතපන සද්තදන ‘‘තකො
නාතමතසො කූජතී’’තිවදති. 

අථනංකාතකොපටිපසංසන්ත ොදුතියං ාථමාහ– 

131. 

‘‘කුලපුත්ත ොවජානාති, කුලපුත් ංපසංසිතුං; 

බයග්ඝච්ඡාපසරීවණ්ණ, භුඤ්ජසම්මදදාමිත ’’ති. 

 ත්ථ බයග් ච්ඡාපසරීවණ්ණාති ත්වං අම්හාකං

බයග්ඝතපො කසමානවණ්තණොව ඛායසි, ත න  ං වදාමි අම්තභො 

බයග්ඝච්ඡාපසරීවණ්ණ. භුඤ්ජ, සම්ම, දදාමි යතති වයස්ස යාවදත්ථං

ජම්බුපක්කානිඛාද, අහංත දදාමීති. 

එවඤ්ච පන වත්වා ජම්බුසාඛං චාතලත්වා ඵලානි පාත සි. අථ  ස්මිං 
ජම්බුරුක්තඛ අධිවත්ථා තදව ා ත  උතභොපි අභූ ගුණකථං කතථත්වා
ජම්බූනිඛාදන්ත  දිස්වා තියං ාථමාහ– 

132. 

‘‘චිරස්සං ව පස්සාමි, මුසාවාදීසමා ත ; 

වන් ාදංකුණපාදඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්ඤංපසංසතක’’ති. 

 ත්ථ වන්තාදන්ති පතරසං වන් භත් ඛාදකං කාකං. කුණපාදඤ්ොති
කුණපඛාදකං සිඞ් ාලඤ්ච. 

ඉමඤ්ච පන  ාථං වත්වා සා තදව ා තභරවරූපාරම්මණං දස්තසත්වා
ත   ත ොපලාතපසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

සිඞ් ාතලොතදවදත්ත ොඅතහොසි, කාතකොතකොකාලිතකො, රුක්ඛතදව ාපන
අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

ජම්බුඛාදකජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 
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[295] 5. අන් ජා කවණ්ණනා 

උසභස්යසවයතෙන්ය ොතිඉදංසත්ථාතජ වතන විහරන්ත ොත තයව
ද්තවජතනආරබ්භකතථසි.පච්චුප්පන්නවත්ථුපුරිමසදිසතමව. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
එකස්මිං  ාමූපචාතරඑරණ්ඩරුක්ඛතදව ා හුත්වානිබ්බත්ති. දා එකස්මිං
 ාමතකම ං ජරග් වංනික්කඩ්ඪිත්වා ාමද්වාතරඑරණ්ඩවතනඡඩ්තඩසුං.
එතකොසිඞ් ාතලො ආ න්ත්වා ස්සමංසංඛාදි.එතකොකාතකොආ න්ත්වා

එරණ්තඩනිලීතනො ංදිස්වා ‘‘යංනූනාහංඑ ස්සඅභූ ගුණකථංකතථත්වා
මංසංඛාතදයය’’න්තිචින්ත ත්වාපඨමං  ාථමාහ– 

133. 

‘‘උසභස්තසවත ඛන්තධො, සීහස්තසවවිජම්භි ං; 

මි රාජනතමො යත්ථු, අපිකඤ්චිලභාමතස’’ති. 

 ත්ථ නයමොතයත්ථූතිනතමොත  අත්ථු. 

 ංසුත්වාසිඞ් ාතලොදුතියං ාථමාහ– 

134. 

‘‘කුලපුත්ත ොවජානාති, කුලපුත් ංපසංසිතුං; 

මයූරගීවසඞ්කාස, ඉත ොපරියාහිවායසා’’ති. 

 ත්ථ ඉයතො පරිොහීති එරණ්ඩත ො ඔ රිත්වා ඉත ො තයනාහං, 
ත නා න්ත්වාමංසංඛාදාතිවදති. 

 ංත සංකරියංදිස්වාරුක්ඛතදව ා තියං ාථමාහ– 

135. 

‘‘මි ානං සිඞ් ාතලොඅන්ත ො, පක්ඛීනංපන වායතසො; 

එරණ්තඩොඅන්ත ොරුක්ඛානං,  තයොඅන් ාසමා  ා’’ති. 

 ත්ථ අන්යතොතිහීතනොලාමතකො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

සිඞ් ාතලොතදවදත්ත ොඅතහොසි, කාතකොතකොකාලිතකො, රුක්ඛතදව ාපන
අහතමව අතහොසි’’න්ති. 

අන් ජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 
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[296] 6. සමුද්දජා කවණ්ණනා 

යකො නාෙන්ති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො උපනන්දත්තථරං

ආරබ්භ කතථසි. තසො හි මහග්ඝතසො මහා ණ්තහො අතහොසි, සකටපූතරහි 
පච්චතයහිපි සන් ප්තපතුං න සක්කා. වස්සූපනායිකකාතල ද්වීසු තීසු

විහාතරසු වස්සං උප න්ත්වා එකස්මිං උපාහතන ඨතපති, එකස්මිං

කත් රයට්ඨිං, එකස්මිං උදකතුම්බං. එකස්මිං සයං වසති, ජනපදවිහාරං
 න්ත්වා පණී පරික්ඛාතර භික්ඛූ දිස්වා අරියවංසකථං කතථත්වා ත සං

පංසුකූලානි  ාහාතපත්වා ත සං චීවරානි  ණ්හාති, මත්තිකාපත්ත 
 ාහාතපත්වා මනාපමනාතප පත්ත  ථාලකානි ච  තහත්වා යානකං
පූතරත්වා තජ වනං ආ ච්ඡති. අතථකදිවසං භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං

සමුට්ඨාතපසුං–‘‘ආවුතසො, උපනන්තදොසකයපුත්ත ොමහග්ඝතසොමහිච්තඡො
අඤ්තඤසං පටිපත්තිං කතථත්වා සමණපරික්ඛාතරන යානකං පූතරත්වා

ආ ච්ඡතී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහි කථාය

සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්ත  ‘‘අයුත් ං, භික්ඛතව, 

උපනන්තදන ක ං පතරසං අරියවංසකථං කතථන්ත න, පඨම රඤ්හි 
අත් නාඅප්පිච්තඡනහුත්වාපච්ඡාපතරසංඅරියවංසංකතථතුංවට්ටතී’’ති. 

‘‘අත් ානතමව පඨමං, පතිරූතපනිතවසතය; 

අථඤ්ඤමනුසාතසයය, නකලිස්තසයයපණ්ඩිත ො’’ති.(ධ.ප.158) 

– 

ඉමං ධම්මපතද  ාථං තදතසත්වා උපනන්දං  රහිත්වා ‘‘න, භික්ඛතව, 

ඉදාතනව උපනන්තදො මහිච්තඡො, පුබ්තබ මහාසමුද්තදපි උදකං රක්ඛි බ්බං 
මඤ්ඤී’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො
සමුද්දතදව ා හුත්වා නිබ්බත්ති. අතථතකො කාතකො සමුද්දස්ස උපරිභාත 

විචරන්ත ො ‘‘සමුද්තද උදකං පමාතණන පිවථ, රක්ඛන් ා පිවථා’’ති 
මච්ඡසඞ්ඝසකුණසඞ්තඝ වාතරන්ත ො වාතරන්ත ො චරති.  ං දිස්වා 
සමුද්දතදව ාපඨමං ාථමාහ– 

136. 

‘‘තකොනායංතලොණත ොයස්මිං, සමන් ාපරිධාවති; 

මච්තඡමකතරචවාතරති, ඌමීසුචවිහඤ්ඤතී’’ති. 

 ත්ථ යකොනාෙන්තිතකොනුඅයං. 

 ංසුත්වාසමුද්දකාතකොදුතියං ාථමාහ– 

137. 

‘‘අනන් පායීසකුතණො, අතිත්ත ොතිදිසාසුත ො; 
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සමුද්දංපාතුමිච්ඡාමි, සා රංසරි ංපති’’න්ති. 

 ස්සත්තථො –අහංඅනන් සා රංපාතුමිච්ඡාමි, ත නම්හි අනන්තපායී 

නාම සකුයණො මහතියාපි අපූරණියා  ණ්හාය සමන්නා  ත් ා 

අතිත්යතොතිපි අහං දිසාසු සුයතො විස්සුත ො පාකතටො, ස්වාහං ඉමං

සකලසමුද්දංසුන්දරානංර නානං ආකරත් ාසා තරනවාඛ ත් ා සා රං 

සරි ානංපතිභාතවන සරිතංපතිං පාතුමිච්ඡාමීති. 

 ංසුත්වාසමුද්දතදව ා තියං ාථමාහ– 

138. 

‘‘තසොඅයංහායතිතචව, පූරත චමතහොදධි; 

නාස්සනායතිපී න්ත ො, අතපතයයොකරසා තරො’’ති. 

 ත්ථ යසො අෙං හාෙති යෙවාති උදකස්ස ඔසක්කනතවලාය හායති, 

නික්ඛමනතවලාය පූරති. නාස්ස නාෙතීති අස්ස මහාසමුද්දස්ස සතචපි නං

සකලතලොතකො පිතවයය,  ථාපි ‘‘ඉත ො එත් කං නාම උදකං පී ’’න්ති

පරියන්ත ොනපඤ්ඤායති. අයපයෙයොකිරාතිඑතසොකරසා තරොනසක්කා
තකනචිඋදකංතඛතපත්වා පාතුන්ති. 

එවඤ්ච පන වත්වා සා තභරවරූපාරම්මණං දස්තසත්වා සමුද්දකාකං 
පලාතපසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා

සමුද්දකාතකොඋපනන්තදොඅතහොසි, තදව ාපනඅහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

සමුද්දජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[297] 7. කාමවිලාපජා කවණ්ණනා 

උච්යෙ සකුණ යඩමානාති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො
පුරාණදුතියිකාපතලොභනං ආරබ්භ කතථසි. පච්චුප්පන්නවත්ථු 

පුප්ඵරත්තජාතයක (ජා. 1.1.147) කථි ං, අතී වත්ථු ඉන්ද්රිෙජාතයක (ජා.

1.8.60 ආදතයො)ආවිභවිස්සති. ංපනපුරිසංජීවන් ංසූතලඋත් ාතසසුං.
තසො ත්ථනිසින්තනො ආකාතසන ච්ඡන් ංඑකංකාකංදිස්වා ාවඛරම්පි
 ං තවදනං අ තණත්වා පියභරියාය සාසනං තපතසතුං කාකං
ආමන්ත න්ත ොඉමා ාථාආහ– 

139. 

‘‘උච්තචසකුණතඩමාන, පත් යානවිහඞ් ම; 

වජ්ජාසිතඛොත්වංවාමූරුං, චිරංතඛොසාකරිස්සති. 
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140. 

‘‘ඉදංතඛොසානජානාති, අසිංසත්තිඤ්චඔඩ්ඩි ං; 

සාචණ්ඩීකාහතිතකොධං,  ංතම පතිතනොඉදං. 

141. 

‘‘එසඋප්පලසන්නාතහො, නික්ඛඤ්චුස්සීසතකොහි ං; 

කාසිකඤ්චමුදුංවත්ථං,  ප්තපතුධනිකාපියා’’ති. 

 ත්ථ යඩමානාති  ච්ඡමානචරමාන. පත්තොනාති තමවාලපති,  ථා 

විහඞ් මාති. තසො හි පත්ත හි යානං කත්වා  මනත ො පත් යාතනො, 

ආකාතස  මනත ො විහඞ් තමො. වජ්ජාසීති වතදයයාසි. වාමූරුන්ති

කදලික්ඛන්ධසමානඌරුං, මමසූතලනිසින්නභාවං වතදයයාසි. චිරංයෙොසා

කරිස්සතීතිසාඉමංපවත්තිං අජානමානාමමආ මනංචිරංකරිස්සති, ‘‘චිරං
තම  ස්සපියස්සනචආ ච්ඡතී’’තිඑවං චින්ත ස්සතීතිඅත්තථො. 

අසිංසත්තිඤ්ොතිඅසිසමාන ාය සත්තිසමාන ායචසූලතමවසන්ධාය

වදති.  ඤ්හි  ස්ස උත් ාසනත්ථාය ඔඩ්ඩි ං ඨපි ං. ෙණ්ඩීති තකොධනා. 

කාහතියකො න්ති ‘‘අතිචිරායතී’’ති මයිතකොධං කරිස්සති. තංයමතපතීති

 ං ස්සාකුජ්ඣනංමං පති. යනොඉදන්තිඉධපනඉදංසූලංමංන පතීති
දීතපති. 

‘‘එස උප්ප සන්නායහො’’තිආදීහි ඝතර උස්සීසතක ඨපි ං අත් තනො

භණ්ඩං ආචික්ඛති.  ත්ථ උප්ප සන්නායහොති උප්පතලො ච සන්නාතහො ච

උප්පලසන්නාතහො, උප්පලසදිතසොකණතයොචසන්නාහතකොචාතිඅත්තථො. 

නික්ෙඤ්ොති පඤ්චහි සුවණ්තණහි ක ං අඞ්ගුලිමුද්දිකං. කාසිකඤ්ෙ මුදු 

වත්ථන්ති මුදුං කාසිකසාටකයු ං සන්ධායාහ. එත් කං කර ත න

උස්සීසතක නික්ඛිත් ං. තප්යපතු නිකා පිොතිඑ ං සබ්බං තහත්වා සා

මමපියාධනත්ථිකාඉමිනාධතනන ප්තපතුපූතරතු, සන්තුට්ඨාතහොතූති. 

එවංතසොපරිතදවමාතනොවකාලංකත්වානිරතයනිබ්බත්ති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකාතසත්වා ජා කං 

සතමොධාතනසි, සච්චපරිතයොසාතන උක්කණ්ඨි භික්ඛු, තසො ාපත්තිඵතල

පතිට්ඨහි.‘‘ දා භරියාඑ රහිභරියාඅතහොසි, තයනපනතදවපුත්ත න ං

කාරණංදිට්ඨං, තසොඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

කාමවිලාපජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[298] 8. උදුම්බරජා කවණ්ණනා 

උදුම්බරා චියමපක්කාතිඉදංසත්ථාතජ වතනවිහරන්ත ොඅඤ්ඤ රං
භික්ඛුං ආරබ්භකතථසි. තසොකර අඤ්ඤ රස්මිං පච්චන්  ාමතකවිහාරං
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කාතරත්වා වසති. රමණීතයො විහාතරො පිට්ඨිපාසාතණ නිවිට්තඨො, මන්දං

සම්මජ්ජනට්ඨානං උදකඵාසුකං, ත ොචර ාතමො නාතිදූතර නාච්චාසන්තන, 
සම්පියායමානාමනුස්සාභික්ඛංතදන්ති.අතථතකොභික්ඛු චාරිකංචරමාතනො
 ංවිහාරංපාපුණි.තනවාසිතකො ස්සආ න්තුකවත් ංකත්වාපුනදිවතස
 ං ආදාය ාමංපිණ්ඩායපාවිසි.මනුස්සාපණී ංභික්ඛංදත්වාස්වා නාය
නිමන් යිංසු. ආ න්තුතකො කතිපාහං භුඤ්ජිත්වා චින්ත සි –
‘‘එතකනුපාතයන ඉමං භික්ඛුං වඤ්තචත්වා නික්කඩ්ඪිත්වා ඉමං විහාරං

 ණ්හිස්සාමී’’ති. අථ නං තථරූපට්ඨානං ආ  ං පුච්ඡි – ‘‘කං, ආවුතසො, 

බුද්ධූපට්ඨානංනාකාසී’’ති? ‘‘භන්ත , ඉමංවිහාරංපටිජග් න්ත ොනත්ථි, 

ත නම්හින  පුබ්තබො’’ති.‘‘යාවත්වං බුද්ධූපට්ඨානං න්ත්වාආ ච්ඡසි, 

 ාවාහං පටිජග්ගිස්සාමී’’ති. ‘‘සාධු, භන්ත ’’ති තනවාසිතකො ‘‘යාව
මමා මනාතථතරමා පමජ්ජිත්ථා’’තිමනුස්සානංවත්වාපක්කාමි. 

 ත ො පට්ඨාය ආ න්තුතකො ‘‘ ස්ස තනවාසිකස්ස අයඤ්ච අයඤ්ච 

තදොතසො’’ති ත  මනුස්තස පරිභින්දි. ඉ තරොපි සත්ථාරං වන්දිත්වා

පුනා ත ො, අථස්සතසො තසනාසනංනඅදාසි.තසොඑකස්මිංඨාතනවසිත්වා

පුනදිවතසපිණ්ඩාය ාමංපාවිසි, මනුස්සාසාමීචිමත් ම්පිනකරිංසු.තසො
විප්පටිසාරී හුත්වා පුන තජ වනං  න්ත්වා  ං කාරණං භික්ඛූනං

ආතරොතචසි. ත  භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, 
අසුතකොකරභික්ඛුඅසුකංභික්ඛුංවිහාරානික්කඩ්ඪිත්වාසයං ත්ථවසී’’ති. 

සත්ථාආ න්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛතව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’ති 

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්ත ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව, පුබ්තබපිතසො
ඉමං වසනට්ඨානානික්කඩ්ඪිතයවා’’තිවත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
අරඤ්තඤරුක්ඛතදව ාහුත්වානිබ්බත්ති. ත්ථවස්සාතනසත් සත් ාහං
තදතවො වස්සි.අතථතකොරත් මුඛඛුද්දකමක්කතටොඑකස්සාඅතනොවස්සිකාය
පාසාණදරියා වසමාතනො එකදිවසං දරිද්වාතර අත මනට්ඨාතන සුතඛන 
නිසීදි. ත්ථඑතකො කාළමුඛමහාමක්කතටොතින්ත ොසීත නපීළියමාතනො

විචරන්ත ො  ං  ථානිසින්නං දිස්වා ‘‘උපාතයන නං නීහරිත්වා එත්ථ
වසිස්සාමී’’ති චින්ත ත්වා කුච්ඡිං ඔලම්තබත්වා සුහි ාකාරං දස්තසත්වා
 ස්සපුරත ොඨත්වාපඨමං ාථමාහ– 

142. 

‘‘උදුම්බරාචිතමපක්කා, නිතරොධාචකපිත්ථනා; 

එහිනික්ඛමභුඤ්ජස්සු, කංජිඝච්ඡායමියයසී’’ති. 

 ත්ථ කපිත්ථනාති පිලක්ඛා. එහි ස නික්ෙමාති එත  උදුම්බරාදතයො

ඵලභාරනමි ා, අහම්පි ඛාදිත්වා සුහිත ො ආ ත ොස්මි, ත්වම්පි  ච්ඡ
භුඤ්ජස්සූති. 
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තසොපි ස්සවචනංසුත්වාසද්දහිත්වාඵලානිඛාදිතුකාතමො නික්ඛමිත්වා
 ත්ථ  ත්ථ විචරිත්වා කඤ්චි අලභන්ත ො පුනා න්ත්වා  ං 
අන්ත ොපාසාණදරියං පවිසිත්වා නිසින්නං දිස්වා ‘‘වඤ්තචස්සාමි න’’න්ති
 ස්ස පුරත ොඨත්වාදුතියං ාථමාහ– 

143. 

‘‘එවං තසොසුහිත ොතහොති, තයොවුඩ්ඪමපචායති; 

යථාහමජ්ජසුහිත ො, දුමපක්කානිමාසිත ො’’ති. 

 ත්ථ දුමපක්කානි මාසියතොති උදුම්බරාදීනි රුක්ඛඵලානි ඛාදිත්වා
අසිත ොධාත ොසුහිත ො. 

 ංසුත්වාමහාමක්කතටො තියං ාථමාහ– 

144. 

‘‘යංවතනතජොවතනජස්ස, වඤ්තචයයකපිතනොකපි; 

දහතරොකපිසද්තධයය, නහිජිණ්තණොජරාකපී’’ති. 

 ස්සත්තථො –යංවතනජාත ොකපිවතනජා ස්සකපිතනොවඤ්චනං 

කතරයය,  ං  යා සදිතසො දහතරො වානතරො සද්දතහයය, මාදිතසො පන

ජිණ්තණො ජරාකපි මහල්ලකමක්කතටො න හි සද්දතහයය, ස ක්ඛත්තුම්පි
භණන් ස්සතුම්හාදිසස්සන සද්දහති.ඉමස්මිඤ්හිහිමවන් පතදතසසබ්බං

ඵලාඵලං වස්තසන කලින්නං පති ං, පුන ව ඉදං ඨානංනත්ථි,  ච්ඡාති.
තසො ත ොවපක්කාමි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

ඛුද්දකමක්කතටො තනවාසිතකො අතහොසි, කාළමහාමක්කතටො ආ න්තුතකො, 
රුක්ඛතදව ාපනඅහතමව අතහොසි’’න්ති. 

උදුම්බරජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[299] 9. තකොමාරපුත් ජා කවණ්ණනා 

පුයර තුවන්ති ඉදං සත්ථා පුබ්බාරාතම විහරන්ත ො තකළිසීතල භික්ඛූ 

ආරබ්භ කතථසි. ත  කර භික්ඛූ සත්ථරි උපරිපාසාතද විහරන්ත 
තහට්ඨාපාසාතද දිට්ඨසු ාදීනිකතථන් ාකලහඤ්චපරිභාසඤ්චකතරොන් ා
නිසීදිංසු. සත්ථා මහාතමොග් ල්ලානං ආමන්ත ත්වා ‘‘එත  භික්ඛූ
සංතවතජහී’’ති ආහ. තථතරො ආකාතස උප්පතිත්වා පාදඞ්ගුට්ඨතකන
පාසාදථුපිකං පහරිත්වා යාව උදකපරියන් ා පාසාදං කම්තපසි. ත  භික්ඛූ
මරණභයභී ා නික්ඛමිත්වා බහි අට්ඨංසූ. ත සං තසො තකළිසීලභාතවො 
භික්ඛූසු පාකතටො ජාත ො. අතථකදිවසං භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං

සමුට්ඨාතපසුං – ‘‘ආවුතසො, එකච්තච භික්ඛූ එවරූතප නියයානිකසාසතන
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පබ්බජිත්වා තකළිසීලා හුත්වා විචරන්ති, ‘අනිච්චං දුක්ඛං අනත් ා’ති

විපස්සනාය කම්මං න කතරොන්තී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛතව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්ත  ‘‘න, භික්ඛතව, ඉදාතනව, පුබ්තබතපත  තකළිසීලකාතයවා’’ති
වත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 

එකස්මිං  ාමතක බ්රාහ්මණකුතල නිබ්බත්ති, ‘‘තකොමාරපුත්ත ො’’ති නං
සඤ්ජානිංසු. තසො අපරභාත  නික්ඛමිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා
හිමවන් පතදතස වසි. අථඤ්තඤ තකළිසීලා  ාපසා හිමවන් පතදතස

අස්සමං මාතපත්වා වසිංසු, කසිණපරිකම්මමත් ම්පි තනසං නත්ථි, 

අරඤ්ඤත ො ඵලාඵලානි ආහරිත්වා ඛාදිත්වා හසමානා නානප්පකාරාය

තකළියා වීතිනාතමන්ති. ත සං සන්තිතක එතකො මක්කතටො අත්ථි, තසොපි
තකළිසීලතකොව මුඛවිකාරාදීනි කතරොන්ත ො  ාපසානං නානාවිධං තකළිං
දස්තසති. ාපසා  ත්ථචිරංවසිත්වාතලොණම්බිලතසවනත්ථායමනුස්සපථං
අ මංසු. ත සං   කාලත ො පට්ඨාය තබොධිසත්ත ො  ං ඨානං  න්ත්වා

වාසංකප්තපසි, මක්කතටොත සංවිය ස්සපිතකළිං දස්තසසි. 

තබොධිසත්ත ො අච්ඡරං පහරිත්වා ‘‘සුසික්ඛි පබ්බජි ානං සන්තිතක 

වසන්ත න නාම ආචාරසම්පන්තනන කායාදීහි සුසඤ්ඤත න ඣාතනසු 

යුත්ත නභවිතුංවට්ටතී’’ති ස්සඔවාදංඅදාසි.තසො ත ොපට්ඨායසීලවා 

ආචාරසම්පන්තනොඅතහොසි, තබොධිසත්ත ොපි ත ොඅඤ්ඤත්ථඅ මාසි.අථ
ත  ාපසා තලොණම්බිලං තසවිත්වා ංඨානං අ මංසු. මක්කතටො පුබ්තබ

විය ත සං තකළිං න දස්තසසි. අථ නං  ාපසා ‘‘පුබ්තබ, ත්වං ආවුතසො, 

අම්හාකං පුරත ො තකළිං අකාසි, ඉදානි න කතරොසි, කංකාරණා’’ති 
පුච්ඡන් ාපඨමං ාථමාහංසු– 

145. 

‘‘පුතරතුවංසීලව ංසකාතස, ඔක්කන්තිකංකීළසිඅස්සමම්හි; 

කතරොහතරමක්කටියානිමක්කට, න ංමයංසීලව ංරමාමා’’ති. 

 ත්ථ සී වතං සකායසති තකළිසීලානං අම්හාකං සන්තිතක. 

ඔක්කන්තිකන්ති මිත ො විය ඔක්කන්තිත්වා කීළසි. කයරොහයරති එත්ථ 

අයරති ආලපනං. මක්කටිොනීති මුඛමක්කටිකකීළාසඞ්ඛා ානි

මුඛවිකාරානි. න තං මෙං සී වතං රමාමාති යං පුබ්තබ  ව තකළිසීලං

තකළිව ං,  ංමයංඑ රහිනරමාම, ත්වම්පිතනො නරමාතපසි, කංනුතඛො
කාරණන්ති. 

 ං සුත්වාමක්කතටොදුතියං ාථමාහ– 

146. 
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‘‘සු ාහිමය්හංපරමාවිසුද්ධි, තකොමාරපුත් ස්ස බහුස්සු ස්ස; 

මා දානි මං මඤ්ඤි තුවං යථා පුතර, ඣානානුයුත්ත ො විහරාමි 
ආවුතසො’’ති. 

 ත්ථ මය්හන්ති කරණත්තථ සම්පදානං. විසුද්ධීති ඣානවිසුද්ධි. 

බහුස්සුතස්සාති බහූනං කසිණපරිකම්මානං අට්ඨන්නඤ්ච සමාපත්තීනං

සු ත් ා තචව පටිවිද්ධත් ා ච බහුස්සු ස්ස. තුවන්ති ත සු එකං  ාපසං

ආලපන්ත ො ඉදානි මා මං ත්වං පුතර විය සඤ්ජානි, නාහං පුරිමසදිතසො, 
ආචරිතයොතමලද්තධොතිදීතපති. 

 ං සුත්වා ාපසා තියං ාථමාහංසු– 

147. 

‘‘සතචපි තසලස්මි වතපයය බීජං, තදතවො ච වස්තස න හි  ං 

විරූළ්තහ; 

සු ාහිත සාපරමාවිසුද්ධි, ආරාතුවංමක්කට ඣානභූමියා’’ති. 

 ස්සත්තථො–සතචපිපාසාණපිට්තඨපඤ්චවිධංබීජංවතපයය, තදතවොච 

සම්මා වස්තසයය, අතඛත්  ාය  ං න විරූළ්තහයය, එවතමව  යා පරමා

ඣානවිසුද්ධි සු ා, ත්වංපනතිරච්ඡානතයොනිකත් ාආරාඣානභූමියාදූතර

ඨිත ො, නසක්කා යාඣානං නිබ්බත්ත තුන්තිමක්කටං රහිංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා 

තකළිසීලා  ාපසා ඉතම භික්ඛූ අතහසුං, තකොමාරපුත්ත ො පන අහතමව
අතහොසි’’න්ති. 

තකොමාරපුත් ජා කවණ්ණනානවමා. 

[300] 10. වකජා කවණ්ණනා 

පරපාණයරො ා ජීවන්යතොති ඉදං සත්ථා තජ වතන විහරන්ත ො

පුරාණසන්ථ ං ආරබ්භ කතථසි. වත්ථු විනයෙ (පාරා. 565 ආදතයො)
විත්ථාරත ොආ  තමව.අයංපතනත්ථසඞ්තඛතපො–ආයස්මාඋපතසතනො
දුවස්සිතකො එකවස්සිතකන සද්ධිවිහාරිතකන සද්ධිං සත්ථාරං
උපසඞ්කමිත්වා සත්ථාරා  රහිත ො වන්දිත්වා පක්කන්ත ො විපස්සනං
පට්ඨතපත්වාඅරහත් ප්පත්ත ො අප්පිච්ඡ ාදිගුණයුත්ත ොත රසධු ඞ් ානි
සමාදායපරිසම්පිත රසධු ඞ් ධරංකත්වා භ වතිත මාසංපටිසල්ලීතන
සපරිතසො සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා පරිසං නිස්සාය පඨමං  රහං ලභිත්වා
අධම්මිකාය කතිකාය අනනුවත් තන දුතියං සාධුකාරං ලභිත්වා ‘‘ඉත ො
පට්ඨාය ධු ඞ් ධරා භික්ඛූ යථාසුඛං උපසඞ්කමිත්වා මං පස්සන්තූ’’ති
සත්ථාරාක ානුග් තහො නික්ඛමිත්වාභික්ඛූනං මත්ථංආතරොතචසි. ත ො
පභුතිභික්ඛූධු ඞ් ධරාහුත්වා සත්ථාරං දස්සනායඋපසඞ්කමිත්වාසත්ථරි
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පටිසල්ලානා වුට්ඨිත   ත්ථ  ත්ථ පංසුකූලානි ඡඩ්තඩත්වා අත් තනො
පත් චීවරාතනව  ණ්හිංසු. සත්ථා සම්බහුතලහි භික්ඛූහි සද්ධිං
තසනාසනචාරිකං චරන්ත ො  ත්ථ  ත්ථ පති ානි පංසුකූලානි දිස්වා

පුච්ඡිත්වා  මත්ථං සුත්වා ‘‘භික්ඛතව, ඉතමසං නාම භික්ඛූනං
ධු ඞ් සමාදානං න චිරට්ඨිතිකං වකස්ස උතපොසථකම්මසදිසං අතහොසී’’ති
වත්වාඅතී ංආහරි. 

අතීත  බාරාණසියං බ්රහ්මදත්ත  රජ්ජං කාතරන්ත  තබොධිසත්ත ො 
සක්තකො තදවරාජා අතහොසි. අතථතකො වතකො  ඞ් ාතීතර පාසාණපිට්තඨ

වසති, අථ  ඞ් ාය මතහොදකං ආ න්ත්වා  ං පාසාණං පරික්ඛිපි. වතකො

අභිරුහිත්වාපාසාණපිට්තඨනිපජ්ජි, තනවස්ස ත ොචතරොඅත්ථි, නත ොචරාය

 මනමග්ත ො, උදකම්පි වඩ්ඪත ව. තසො චින්ත සි – ‘‘මය්හං තනව 

ත ොචතරො අත්ථි, න ත ොචරාය  මනමග්ත ො, නික්කම්මස්ස පන
නිපජ්ජනත ො උතපොසථකම්මං වර’’න්ති මනසාව උතපොසථං අධිට්ඨාය
සීලානි සමාදියිත්වා නිපජ්ජි.  දා සක්තකො තදවරාජාආවජ්ජමාතනො  ස්ස
 ං දුබ්බලසමාදානං ඤත්වා ‘‘එ ං වකං විතහතඨස්සාමී’’ති එළකරූතපන
ආ න්ත්වා  ස්ස අවිදූතර ඨත්වා අත් ානං දස්තසසි. වතකො  ං දිස්වා 

‘‘අඤ්ඤස්මිං දිවතසඋතපොසථකම්මංජානිස්සාමී’’තිඋට්ඨාය ං ණ්හිතුං
පක්ඛන්දි. එළතකොපි ඉත ො චිත ො ච පක්ඛන්දිත්වා අත් ානං  තහතුං
නාදාසි. වතකො  ං  තහතුං අසක්තකොන්ත ො නිවත්තිත්වා ආ ම්ම
‘‘උතපොසථකම්මං ාවතමනභිජ්ජතී’’ති ත්තථව පුනනිපජ්ජි.සක්තකො
සක්කත් භාතවතනව ආකාතස ඨත්වා ‘‘ ාදිසස්ස දුබ්බලජ්ඣාසයස්ස කං

උතපොසථකම්තමන, ත්වං මම සක්කභාවං අජානන්ත ො එළකමංසං 
ඛාදිතුකාතමො අතහොසී’’ති  ං විතහතඨත්වා  රහිත්වා තදවතලොකතමව
 ත ො. 

148. 

‘‘පරපාණතරොධාජීවන්ත ො, මංසතලොහි තභොජතනො; 

වතකොව ංසමාදාය, උපපජ්ජිඋතපොසථං. 

149. 

‘‘ ස්ස සක්තකොව ඤ්ඤාය, අජරූතපනුපා මි; 

වී  තපොඅජ්ඣප්පත්ත ො, භඤ්ජිතලොහි තපො පං. 

150. 

‘‘එවතමව ඉතධකච්තච, සමාදානම්හිදුබ්බලා; 

ලහුංකතරොන්තිඅත් ානං, වතකොවඅජකාරණා’’ති.– 

තිස්තසොපිඅභිසම්බුද්ධ ාථාව. 
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පටුන 

 ත්ථ උපපජ්ජිඋයපොසථන්තිඋතපොසථවාසං උප ත ො. වතඤ්ඤාොති

 ස්සදුබ්බලව ංඅඤ්ඤාය. වීතතයපොඅජ් ප්පත්යතොතිවි   තපොහුත්වා

උප ත ො,  ං ඛාදිතුං පක්ඛන්දීති අත්තථො. ය ොහි සතයපොති තලොහි පායී. 

තපන්ති ංඅත් තනොසමාදාන පංභින්දි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මතදසනං ආහරිත්වා ජා කං සතමොධාතනසි – ‘‘ දා
සක්තකො අහතමවඅතහොසි’’න්ති. 

වකජා කවණ්ණනාදසමා. 

කුම්භවග්ත ොපඤ්චතමො. 

 ස්සුද්දානං– 

වරකුම්භසුපත් සිරිව්හයතනො, සුචිසම්ම බින්දුසතරොචුසතභො; 

සරි ංපතිචණ්ඩිජරාකපිනා, අථමක්කටියාවකතකනදසාති. 

අථවග්ගුද්දානං– 

සඞ්කප්තපොපදුතමොතචව, උදපාතනන තියං; 

අබ්භන් රංඝටතභදං, තිකනිපා ම්හිලඞ්ක න්ති. 

තිකනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 

(දුතිතයොභාත ොනිට්ඨිත ො.) 
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