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පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅ හයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

ජාතක-අට්ඨකථා 

(තතියෙොභාය ො) 

4. චතුක්කනිපායතො 
1. කාලිඞ් වග්ය ො 

[301] 1. චූළකාලිඞ්ගජාතකවණ්ණනා 

විවරථිමාසං ද්වාරන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො චතුන්නං
පරිබ්බාජිකානං පබ්බජ්ජං ආ බ්භ කයථසි. යවසාලියං කි  ලිච්ඡවි ාජූනං
සත්ත සහස්සානි සත්ත සතානි සත්ත ච ලිච්ඡවී වසිංසු. යත සබ්යබපි
පුච්ඡාපටිපුච්ඡාචිත්තකා අයහසුං. අයථයකො පඤ්චසු වාදසයතසු බයත්යතො 

නිගණ්යඨො යවසාලියං සම්පාපුණි, යත තස්ස සඞ්ගහං අකංසු. අප ාපි

එවරූපානිගණ්ඨී සම්පාපුණි.  ාජායනොද්යවපිජයනවාදංකාය සුං, උයභොපි
සදිසාව අයහසුං. තයතො ලිච්ඡවීනං එතදයහොසි ‘‘ඉයම ද්යවපි පටිච්ච
උප්පන්යනො පුත්යතො බයත්යතො භවිස්සතී’’ති. යතසං විවාහං කාය ත්වා
ද්යවපි එකයතො වායසසුං. අථ යනසං සංවාසමන්වාය පටිපාටියා චතස්යසො

දාරිකායයොඑයකොචදා යකොජායි. දාරිකානං ‘‘සච්චා, යලොලා, අවධාරිකා, 

පටිච්ඡාදා’’ති නාමං අකංසු, දා කස්ස ‘‘සච්චයකො’’ති. යත පඤ්චපි ජනා

විඤ්ඤුතං පත්තා මාතියතො පඤ්ච වාදසතානි, පිතියතො පඤ්ච වාදසතානීති
වාදසහස්සං උග්ගණ්හිංසු. මාතාපිතය ො දාරිකානං එවං ඔවදිංසු ‘‘සයච 

යකොචි ගිහී තුම්හාකං වාදං භින්දිස්සති, තස්ස පාදපරිචාරිකා භයවයයාථ.

සයච පබ්බජියතොභින්දිස්සති, තස්සසන්තියකපබ්බයජයයාථා’’ති. 

අප භායග මාතාපිතය ො කාලමකංසු. යතසු කාලකයතසු
සච්චකනිගණ්යඨො තත්යථව යවසාලියං ලිච්ඡවීනං සිප්පං සික්ඛායපන්යතො
වසි. භගිනියයො ජම්බුසාඛං ගයහත්වා වාදත්ථාය නග ා නග ං ච මානා
සාවත්ථං පත්වා නග ද්වාය  සාඛං නිඛණිත්වා ‘‘යයො අම්හාකං වාදං

ආය ොයපතුංසක්යකොතිගිහීවා පබ්බජියතොවා, යසොඑතංපංසුපුඤ්ජංපායදහි
විකිරිත්වා පායදයහව සාඛං මද්දතූ’’ති දා කානං වත්වා භික්ඛාය නග ං
පවිසිංසු. අථායස්මා සාරිපුත්යතො අසම්මට්ඨට්ඨානං සම්මජ්ජිත්වා
රිත්තඝයටසු පානීයං උපට්ඨයපත්වා ගිලායන ච පටිජග්ගිත්වා දිවාත ං 

සාවත්ථං පිණ්ඩාය පවිසන්යතො තං සාඛං දිස්වා දා යක පුච්ඡි, දා කා තං
පවත්තිං ආචික්ඛංසු. යථය ො දා යකයහව පාතායපත්වා මද්දායපත්වා

‘‘යයහි අයං සාඛා ඨපිතා, යත කතභත්තකිච්චාව ආගන්ත්වා
යජතවනද්වා යකොට්ඨයක මං පස්සන්තූ’’ති දා කානං වත්වා නග ං
පවිසිත්වා කතභත්තකිච්යචො විහා ද්වා යකොට්ඨයක අට්ඨාසි. තාපි
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පරිබ්බාජිකා භික්ඛාය චරිත්වා ආගතා සාඛං මද්දිතං දිස්වා ‘‘යකනායං

මද්දිතා’’ති වත්වා ‘‘සාරිපුත්තත්යථය න, සයච තුම්යහ වාදත්ථකා, 
යජතවනද්වා යකොට්ඨකං ගච්ඡථා’’ති දා යකහි වුත්තා පුන නග ං
පවිසිත්වාමහාජනංසන්නිපායතත්වාවිහා ද්වා යකොට්ඨකං ගන්ත්වායථ ං
වාදසහස්සං පුච්ඡිංසු. යථය ො තං විස්සජ්යජත්වා ‘‘අඤ්ඤං කිඤ්චි 

ජානාථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘න ජානාම, සාමී’’ති. ‘‘අහං පන යවො කිඤ්චි

පුච්ඡාමී’’ති. ‘‘පුච්ඡ, සාමි, ජානන්තියයොකයථස්සාමා’’ති. 

යථය ො‘‘එකංනාමකි’’න්තිපුච්ඡි.තානජානිංසු.යථය ො විස්සජ්යජසි.

තා ‘‘අම්හාකං, සාමි, ප ාජයයො, තුම්හාකං ජයයො’’ති ආහංසු. ‘‘ඉදානිකිං 

කරිස්සථා’’ති? ‘‘අම්හාකංමාතාපිතූහිඅයංඔවායදොදින්යනො‘සයචයවොගිහී

වාදං භින්දිස්සති, තස්ස පජාපතියයො භයවයයාථ. සයච පබ්බජියතො, තස්ස

සන්තියක පබ්බයජයයාථා’ති, පබ්බජ්ජං යනො යදථා’’ති. යථය ො ‘‘සාධූ’’ති
වත්වාතා උප්පලවණ්ණාය යථරියා සන්තියකපබ්බායජසි.තා සබ්බාපින
චි ස්යසව අ හත්තං පාපුණිංසු. අයථකදිවසං භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං 

සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, සාරිපුත්තත්යථය ො චතුන්නං පරිබ්බාජිකානං
අවස්සයයො හුත්වාසබ්බා අ හත්තංපායපසී’’ති.සත්ථාආගන්ත්වා ‘‘කාය

නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය

නාමා’’තිවුත්යත‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපසඑතාසංඅවස්සයයො 

අයහොසි, ඉදානි පන පබ්බජ්ජාභියසකං දායපසි, පුබ්යබ  ාජමයහසිට්ඨායන
ඨයපසී’’තිවත්වාඅතීතං ආහරි. 

අතීයත කාලිඞ්ග ට්යඨ දන්තපු නගය  කාලිඞ්ග ායජ  ජ්ජං 
කාය න්යත අස්සක ට්යඨ පාටලිනගය  අස්සයකො නාම  ාජා  ජ්ජං
කාය සි.කාලිඞ්යගො සම්පන්නබලවාහයනොසයම්පිනාගබයලොපටියයොධංන
පස්සති. යසො යුජ්ඣිතුකායමො හුත්වා අමච්චානං ආය ොයචසි ‘‘අහං

යුද්ධත්ථයකො, පටියයොධං පන න පස්සාමි, කිං කය ොමා’’ති. අමච්චා

‘‘අත්යථයකො, මහා ාජ, උපායයො, ධීතය ො යත චතස්යසො උත්තමරූපධ ා, 
තා පසායධත්වා පටිච්ඡන්නයායන නිසීදායපත්වා බලපරිවුතා
ගාමනිගම ාජධානියයො ච ායපථ. යයො  ාජා තා අත්තයනො යගයහ

කාතුකායමොභවිස්සති, යතනසද්ධිංයුද්ධංකරිස්සාමා’’තිවදිංසු. ාජා තථා
කාය සි. තාහි ගතගතට්ඨායන  ාජායනො භයයනතාසංනග ං පවිසිතුංන

යදන්ති, පණ්ණාකා ං යපයසත්වා බහිනගය යයව වසායපන්ති. එවං
සකලජම්බුදීපංවිචරිත්වා අස්සක ට්යඨපාටලිනග ංපාපුණිංසු.අස්සයකොපි
නග ද්වා ානි පිදහායපත්වා පණ්ණාකා ං යපයසසි. තස්ස නන්දියසයනො

නාමඅමච්යචොපණ්ඩියතොබයත්යතොඋපායකුසයලො. යසො චින්යතසි ‘‘ඉමා

කි  ාජධීතය ොසකලජම්බුදීපංවිචරිත්වාපටියයොධංනලභිංසු, එවංසන්යත 

ජම්බුදීයපොතුච්යඡොනාමඅයහොසි, අහංකාලිඞ්යගනසද්ධිංයුජ්ඣිස්සාමී’’ති.
යසො නග ද්වා ං ගන්ත්වා යදොවාරියක ආමන්යතත්වා තාසං ද්වා ං

විව ායපතුංපඨමංගාථමාහ – 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා චතුක්කනිපායතො 
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පටුන 

1. 

‘‘විව ථමාසංද්වා ං, නග ංපවිසන්තුඅරුණ ාජස්ස; 

සීයහනසුසිට්යඨන, සු ක්ඛතංනන්දියසයනනා’’ති. 

තත්ථ අරුණරාජස්සාතියසොහි ජ්යජ පතිට්ඨිතකායල ට්ඨනාමවයසන

අස්සයකො නාම ජායතො, කුලදත්තියං පනස්ස නාමං අරුයණොති. යතනාහ

‘‘අරුණ ාජස්සා’’ති. සීයෙනාති පුරිසසීයහන. සුසිට්යඨනාති ආචරියයහි

සුට්ඨුඅනුසාසියතන. නන්දියසයනනාතිමයා නන්දියසයනනනාම. 

යසො එවං වත්වා ද්වා ං විව ායපත්වා තා ගයහත්වා අස්සක ඤ්යඤො 

දත්වා ‘‘තුම්යහ මා භායිත්ථ, යුද්යධ සති අහං ජිනිස්සාමි, ඉමා
උත්තමරූපධ ා  ාජධීතය ො මයහසියයො කය ොථා’’ති තාසං අභියසකං

දායපත්වා තාහි සද්ධිං ආගයත පුරියස ‘‘ගච්ඡථ, තුම්යහ  ාජධීතූනං
අස්සක ායජන මයහසිට්ඨායන ඨපිතභාවං තුම්හාකං  ඤ්යඤො
ආචික්ඛථා’’තිඋයයයොයජසි.යත ගන්ත්වාආය ොයචසුං.කාලිඞ්යගො ‘‘නහි
නූන යසො මය්හං බලං ජානාතී’’ති වත්වා තාවයදව මහතියා යසනාය
නික්ඛමි. නන්දියසයනො තස්ස ආගමනං ඤත්වා ‘‘අත්තයනො කි 

 ජ්ජසීමායයමව යහොතු, මා අම්හාකං  ඤ්යඤො  ජ්ජසීමං ඔක්කමතු, 
උභින්නං  ජ්ජානං අන්තය  යුද්ධං භවිස්සතී’’ති සාසනං යපයසසි. යසො
සාසනං සුත්වා අත්තයනො  ජ්ජපරියන්යතයයව අට්ඨාසි. අස්සයකොපි
අත්තයනො  ජ්ජපරියන්යත අට්ඨාසි. තදා යබොධිසත්යතො ඉසිපබ්බජ්ජං 
පබ්බජිත්වා යතසං ද්වින්නං  ජ්ජානං අන්තය  පණ්ණසාලායං වසති.

කාලිඞ්යගො චින්යතසි‘‘සමණානාමකිඤ්චිජානිස්සන්ති, යකොජානාති, කිං

භවිස්සති, කස්ස ජයයො වා ප ාජයයො වා භවිස්සති, තාපසං පුච්ඡිස්සාමී’’ති
අඤ්ඤාතකයවයසන යබොධිසත්තං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං

නිසීදිත්වා පටිසන්ථා ං කත්වා ‘‘භන්යත, කාලිඞ්යගො ච අස්සයකො ච

යුජ්ඣිතුකාමා අත්තයනො අත්තයනො  ජ්ජසීමායයමව ඨිතා, එයතසු කස්ස

ජයයො භවිස්සති, කස්ස ප ාජයයො’’ති පුච්ඡි. මහාපුඤ්ඤ, අහං ‘‘අසුකස්ස

ජයයො, අසුකස්ස ප ාජයයො’’ති න ජානාමි, සක්යකො පන යදව ාජා

ඉධාගච්ඡති, තමහංපුච්ඡිත්වා කයථස්සාමි, ස්යවආගච්යඡයයාසීති.සක්යකො

යබොධිසත්තස්ස උපට්ඨානං ආගන්ත්වා නිසීදි, අථ නං යබොධිසත්යතො

තමත්ථං පුච්ඡි. භන්යත, කාලිඞ්යගො ජිනිස්සති, අස්සයකො ප ාජිස්සති, 
ඉදඤ්චිදඤ්චපුබ්බනිමිත්තං පඤ්ඤායිස්සතීති. 

කාලිඞ්යගො පුනදිවයස ආගන්ත්වා පුච්ඡි, යබොධිසත්යතොපිස්ස ආචික්ඛ.
යසො ‘‘කිං නාම පුබ්බනිමිත්තං භවිස්සතී’’ති අපුච්ඡිත්වාව ‘‘අහං කි  

ජිනිස්සාමී’’තිඋට්ඨායතුට්ඨියාපක්කාමි.සාකථාවිත්ථාරිකාඅයහොසි.තං
සුත්වා අස්සයකො නන්දියසනං පක්යකොසායපත්වා ‘‘කාලිඞ්යගො කි 

ජිනිස්සතිං, මයංප ාජිස්සාම, කිංනුයඛොකාතබ්බ’’න්තිආහ.යසො ‘‘යකො

එතං ජානාති මහා ාජ, කස්ස ජයයො වා ප ාජයයො වා, තුම්යහ මා
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පටුන 

චින්තයිත්ථා’’ති  ාජානං අස්සායසත්වා යබොධිසත්තං උපසඞ්කමිත්වා

වන්දිත්වා එකමන්තං නිසින්යනො ‘‘භන්යත, යකො ජිනිස්සති, යකො

ප ාජිස්සතී’’ති පුච්ඡි. ‘‘කාලිඞ්යගො ජිනිස්සති, අස්සයකො ප ාජිස්සතී’’ති? 

‘‘භන්යත, ජිනන්තස්ස පුබ්බනිමිත්තං කිං භවිස්සති, කිං 

ප ාජිනන්තස්සා’’ති? ‘‘මහාපුඤ්ඤ, ජිනන්තස්ස ආ ක්ඛයදවතා

සබ්බයසයතො උසයභො භවිස්සති, ඉත ස්ස සබ්බකාළයකො, උභින්නම්පි
ආ ක්ඛයදවතා යුජ්ඣිත්වා ජයප ාජයං කරිස්සන්තී’’ති. නන්දියසයනො තං
සුත්වා උට්ඨාය ගන්ත්වා  ඤ්යඤො සහායය සහස්සමත්යත මහායයොයධ

ගයහත්වා අවිදූය  පබ්බතං අභිරුය්හ ‘‘අම්යභො, අම්හාකං  ඤ්යඤො ජීවිතං

දාතුං සක්ඛස්සථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, සක්ඛස්සාමා’’ති. ‘‘යතන හි ඉමස්මිං
පපායත පතථා’’ති. යත පතිතුංආ භිංසු. අථ යන වාය ත්වා ‘‘අලං එත්ථ

පතයනන, අම්හාකං  ඤ්යඤො ජීවිතං දාතුං සුහදයා අනිවත්තියනො හුත්වා
යුජ්ඣථා’’තිආහ.යත සම්පටිච්ඡිංසුං. 

අථ සඞ්ගායම උපට්ඨියත කාලිඞ්යගො ‘‘අහං කි  ජිනිස්සාමී’’ති

යවොසානං ආපජ්ජි, බලකායාපිස්ස ‘‘අම්හාකං කි  ජයයො’’ති යවොසානං 

ආපජ්ජිත්වා සන්නාහං අකත්වා වග්ගවග්ගා හුත්වා යථාරුචි පක්කමිංසු, 
වීරියක ණකායල වීරියං න කරිංසු. උයභොපි  ාජායනො අස්සං අභිරුහිත්වා 

‘‘යුජ්ඣිස්සාමා’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං උපසඞ්කමන්ති. උභින්නං
ආ ක්ඛයදවතා පු යතො ගන්ත්වා කාලිඞ්ග ඤ්යඤො ආ ක්ඛයදවතා

සබ්බයසයතො උසයභො අයහොසි, ඉත ස්ස සබ්බකාළයකො. තා යදවතාපි
අඤ්ඤමඤ්ඤං යුජ්ඣනාකා ං දස්යසන්තා උපසඞ්කමිංසු. යත පන උසභා 

උභින්නං ාජූනංයයවපඤ්ඤායන්ති, නඅඤ්යඤසං.නන්දියසයනොඅස්සකං

පුච්ඡි ‘‘පඤ්ඤායති යත, මහා ාජ, ආ ක්ඛයදවතා’’ති. ‘‘ආම, 

පඤ්ඤායතී’’ති. ‘‘යකනාකාය නා’’ති. ‘‘කාලිඞ්ග ඤ්යඤො ආ ක්ඛයදවතා

සබ්බයසයතො උසයභො හුත්වා පඤ්ඤායති, අම්හාකං ආ ක්ඛයදවතා

සබ්බකාළයකො කිලමන්යතො හුත්වා තිට්ඨතී’’ති. ‘‘මහා ාජ, තුම්යහ මා 

භායථ, මයං ජිනිස්සාම, කාලිඞ්යගො ප ාජිස්සති, තුම්යහ අස්සපිට්ඨියතො
ඔතරිත්වා ඉමං සත්තිං ගයහත්වා සුසික්ඛතසින්ධවං උද පස්යස
වාමහත්යථන උප්පීයළත්වා ඉමිනා පුරිසසහස්යසන සද්ධිං යවයගන

ගන්ත්වා කාලිඞ්ග ඤ්යඤො ආ ක්ඛයදවතං සත්තිප්පහාය න පායතථ, 

තයතො මයං සහස්සමත්තා සත්තිසහස්යසන පහරිස්සාම, එවං කාලිඞ්ගස්ස

ආ ක්ඛයදවතා නස්සිස්සති, තයතො කාලිඞ්යගො ප ාජිස්සති, මයං 
ජිනිස්සාමා’’ති.  ාජා ‘‘සාධූ’’ති නන්දියසයනන දින්නසඤ්ඤාය ගන්ත්වා

සත්තියා පහරි, සූ යයොධසහස්සාපි අමච්චා සත්තිසහස්යසන පහරිංසු.

ආ ක්ඛයදවතා තත්යථව ජීවිතක්ඛයං පාපුණි, තාවයදව කාලිඞ්යගො
ප ාජිත්වාපලායි.තංපලායමානංදිස්වා සහස්සමත්තාඅමච්චා‘‘කාලිඞ්යගො
පලායතී’’ති උන්නදිංසු. කාලිඞ්යගො ම ණභයභීයතො පලායමායනො තං
තාපසංඅක්යකොසන්යතොදුතියංගාථමාහ– 
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2. 

‘‘ජයයොකලිඞ්ගානමසය්හසාහිනං, ප ාජයයොඅනයයොඅස්සකානං; 

ඉච්යචව යතභාසිතංබ්රහ්මචාරි, න උජ්ජුභූතාවිතථංභණන්තී’’ති. 

තත්ථ අසය්ෙසාහිනන්ති අසය්හං දුස්සහං සහිතුං සමත්ථානං. ඉච්යචව

යත භාසිතන්ති එවං තයා කූටතාපස ලඤ්ජං ගයහත්වා ප ාජිනක ාජානං

ජිනිස්සති, ජිනන ාජානඤ්ච ප ාජිස්සතීති භාසිතං. න උජ්ජුභූතාති යය

කායයනවාචායමනසාචඋජුභූතා, නයතමුසා භණන්තීති. 

එවංයසොතාපසං අක්යකොසන්යතො පලායන්යතො අත්තයනොනග යමව

ගයතො, නිවත්තිත්වා ඔයලොයකතුම්පි නාසක්ඛ. තයතො කතිපාහච්චයයන
සක්යකොතාපසස්සඋපට්ඨානං අගමාසි.තාපයසොයතනසද්ධිංකයථන්යතො
තතියංගාථමාහ– 

3. 

‘‘යදවා මුසාවාදමුපාතිවත්තා, සච්චංධනංප මං යතසුසක්ක; 

තංයතමුසාභාසිතංයදව ාජ, කිංවාපටිච්චමඝවා මහින්දා’’ති. 

තත්ථ තං යත මුසා භාසිතන්ති යං තයා මය්හං භාසිතං, තං

අත්ථභඤ්ජනකමුසාවාදංකයථන්යතනතයාමුසාභාසිතං, තයාකිංකා ණං 

පටිච්චඑවංභාසිතන්ති? 

තං සුත්වාසක්යකොචතුත්ථංගාථමාහ– 

4. 

‘‘නනු යත සුතං බ් ාහ්මණ භඤ්ඤමායන, යදවා න ඉස්සන්ති 

පුරිසප ක්කමස්ස; 

දයමො සමාධි මනයසො අයභජ්යජො, අබයග්ගතා නික්කමනඤ්ච

කායල; 

දළ්හඤ්ච විරියං පුරිසප ක්කයමො ච, යතයනව ආසි විජයයො 
අස්සකාන’’න්ති. 

තස්සත්යථො –කිං තයා, බ්රාහ්මණ, තත්ථ තත්ථ වචයන භඤ්ඤමායන 

ඉදංන සුතපුබ්බං, යං යදවා පුරිසප ක්කමස්සන ඉස්සන්තිනඋසූයන්ති, 

අස්සක ඤ්යඤො වීරියක ණවයසන අත්තදමනසඞ්ඛායතො දයමො, 

සමග්ගභායවන මනයසො අයභජ්යජො, අයභජ්ජසමාධි, අස්සක ඤ්යඤො

සහායානං වීරියක ණකායල අබ්යග් තා යථා කාලිඞ්ගස්ස මනුස්සා

වග්ගවග්ගා හුත්වා ඔසක්කිංසු, එවං අයනොසක්කනං සමග්ගභායවන

අයභජ්ජචිත්තානං වීරිෙඤ්ච පුරිසපරක්කයමො ච ථය ො අයහොසි, යතයනව
කා යණනඅස්සකානං ජයයොඅයහොසීති. 
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පලායතචපනකාලිඞ්යගඅස්සක ාජාවියලොපංගාහායපත්වාඅත්තයනො 
නග ං ගයතො. නන්දියසයනො කාලිඞ්ගස්ස සාසනං යපයසසි ‘‘ඉමාසං

චතුන්නං  ාජකඤ්ඤානං දායජ්ජයකොට්ඨාසං යපයසතු, සයච න යපයසති, 
කාතබ්බයමත්ථ ජානිස්සාමී’’ති. යසො තං සාසනං සුත්වා භීතතසියතො තාහි

ලද්ධබ්බදායජ්ජංයපයසසි, තයතොපට්ඨායසමග්ගවාසං වසිංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි ‘‘තදා 

කාලිඞ්ග ඤ්යඤො ධීතය ො ඉමා දහ භික්ඛුනියයො අයහසුං, නන්දියසයනො

සාරිපුත්යතො, තාපයසොපන අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

චූළකාලිඞ්ගජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[302] 2. මහාඅස්සාය ොහජාතකවණ්ණනා 

අයදයෙයසුං දදං දානන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො 
ආනන්දත්යථ ං ආ බ්භ කයථසි. පච්චුප්පන්නවත්ථු යහට්ඨා කථතයමව.

සත්ථා ‘‘යපො ාණකපණ්ඩිතාපි අත්තයනො උපකා වයසයනව කිරිංසූ’’ති
වත්වාඉධාපිඅතීතංආහරි. 

අතීයත යබොධිසත්යතො බා ාණසි ාජා හුත්වා ධම්යමන සයමන  ජ්ජං 

කාය ති, දානං යදති, සීලං  ක්ඛති. යසො ‘‘පච්චන්තං කුපිතං
වූපසයමස්සාමී’’ති බලවාහනපරිවුයතො ගන්ත්වා ප ාජියතො අස්සං
අභිරුහිත්වා පලායමායනො එකං පච්චන්තගාමං පාපුණි. තත්ථ තිංස ජනා
 ාජයසවකාවසන්ති.යතපායතොවගාමමජ්යඣසන්නිපතිත්වා ගාමකිච්චං
කය ොන්ති. තස්මිං ඛයණ  ාජා වම්මිතං අස්සං අභිරුහිත්වා 
අලඞ්කතපටියත්යතොගාමද්වාය න අන්යතොගාමංපාවිසි.යත ‘‘කිංනු යඛො
ඉද’’න්ති භීතා පලායිත්වා සකසකයගහානි පවිසිංසු. එයකො පයනත්ථ
අත්තයනො යගහං අගන්ත්වා  ඤ්යඤො පච්චුග්ගමනං කත්වා ‘‘ ාජා කි 

පච්චන්තං ගයතො’’ති සුයයති, යකොසි ත්වං  ාජපුරියසො යචො පුරියසොති? 

‘‘ ාජපුරියසො, සම්මා’’ති. ‘‘යතන හි එථා’’ති  ාජානං යගහං යනත්වා

අත්තයනොපීඨයකනිසීදායපත්වා‘‘එහි, භද්යද, සහායකස්සපායද යධොවා’’ති
භරියංතස්සපායද යධොවායපත්වා අත්තයනොබලානුරූයපනආහා ං දත්වා 

‘‘මුහුත්තං විස්සමථා’’ති සයනං පඤ්ඤායපසි,  ාජා නිපජ්ජි. ඉතය ො
අස්සස්ස සන්නාහං යමොයචත්වා චඞ්කමායපත්වා උදකං පායයත්වා පිට්ඨිං
යතයලනමක්යඛත්වාතිණං අදාසි. එවංතයයො චත්තාය ො දිවයස ාජානං

පටිජග්ගිත්වා ‘‘ගච්ඡාමහං, සම්මා’’ති වුත්යතපුන ඤ්යඤොචඅස්සස්සච

කත්තබ්බයුත්තකංසබ්බමකාසි. ාජාතුස්සිත්වා ගච්ඡන්යතො ‘‘අහං, සම්ම, 

මහාඅස්සාය ොයහො නාම, නග මජ්යඣ අම්හාකං යගහං, සයච යකනචි 

කිච්යචන නග ං ආගච්ඡසි, දක්ඛණද්වාය  ඨත්වා යදොවාරිකං
‘මහාඅස්සාය ොයහො කත යගයහ වසතී’ති පුච්ඡිත්වා යදොවාරිකං ගයහත්වා
අම්හාකංයගහංආගච්යඡයයාසී’’තිවත්වා පක්කාමි. 
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බලකායයොපි ාජානංඅදිස්වාබහිනගය ඛන්ධාවා ංබන්ධිත්වාඨියතො 
 ාජානං දිස්වා පච්චුග්ගන්ත්වා පරිවාය සි.  ාජා නග ං පවිසන්යතො
ද්වා න්තය  ඨත්වා යදොවාරිකං පක්යකොසායපත්වා මහාජනං

පටික්කමායපත්වා ‘‘තාත, එයකො පච්චන්තගාමවාසී මං දට්ඨුකායමො

ආගන්ත්වා ‘මහාඅස්සාය ොහස්ස යගහං කහ’න්ති තං පුච්ඡිස්සති, තං ත්වං

හත්යථ ගයහත්වා ආයනත්වා මං දස්යසයයාසි, තදා ත්වං සහස්සං

ලභිස්සසී’’ති ආහ. යසො නාගච්ඡති, තස්මිං අනාගච්ඡන්යත  ාජා තස්ස

වසනගායම බලිං වඩ්ඪායපසි, බලිම්හි වඩ්ඪියත නාගච්ඡති. එවං දුතියම්පි 

තතියම්පි බලිං වඩ්ඪායපසි, යනව ආගච්ඡති. අථ නං ගාමවාසියනො 

සන්නිපතිත්වා ආහංසු ‘‘අයය, තව සහායස්ස මහාඅස්සාය ොහස්ස
ආගතකාලයතො පට්ඨාය මයං බලිනා පීළියමානා සීසං උක්ඛපිතුං න

සක්යකොම, ගච්ඡතව සහායස්සමහාඅස්සාය ොහස්ස වත්වා අම්හාකං බලිං

විස්සජ්ජායපහී’’ති.සාධු ගච්ඡිස්සාමි, නපනසක්කාතුච්ඡහත්යථනගන්තුං, 

මය්හංසහායස්සද්යවදා කා අත්ථ, යතසඤ්චභරියායචස්සසහායකස්සච
යමනිවාසනපාරුපනපිළන්ධනාදීනි සජ්යජථාති.‘‘සාධුසජ්ජිස්සාමා’’තියත
සබ්බංපණ්ණාකා ංසජ්ජයිංසු. 

යසො තඤ්ච අත්තයනො ඝය  පක්කපූවඤ්ච ආදාය ගන්ත්වා 

දක්ඛණද්වා ං පත්වා යදොවාරිකං පුච්ඡි ‘‘කහං, සම්ම, මහාඅස්සාය ොහස්ස 
යගහ’’න්ති. යසො ‘‘එහි දස්යසමි යත’’ති තං හත්යථ ගයහත්වා  ාජද්වා ං

ගන්ත්වා ‘‘යදොවාරියකො එකං පච්චන්තගාමවාසිං ගයහත්වා ආගයතො’’ති
පටියවයදසි.  ාජා තං සුත්වා ආසනා උට්ඨාය ‘‘මය්හං සහායයො ච යතන
සද්ධිංආගතාචපවිසන්තූ’’තිපච්චුග්ගමනං කත්වාදිස්වාවනංපරිස්සජිත්වා
‘‘මය්හං සහායිකා ච දා කා ච අය ොගා’’ති පුච්ඡිත්වා හත්යථ ගයහත්වා
මහාතලං අභිරුහිත්වා යසතච්ඡත්තස්ස යහට්ඨා  ාජාසයන නිසීදායපත්වා

අග්ගමයහසිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘භද්යද, සහායස්ස යම පායද යධොවා’’ති 

ආහ. සා තස්ස්ස පායද යධොවි,  ාජා සුවණ්ණභිඞ්කාය න උදකංආසිඤ්චි.

යදවීපිපායද යධොවිත්වාගන්ධයතයලනමක්යඛසි. ාජා‘‘කිං, සම්ම, අත්ථ, 
කිඤ්චි අම්හාකං ඛාදනීය’’න්ති පුච්ඡි. යසො ‘‘අත්ථී’’ති පසිබ්බකයතො පූයව
නීහ ායපසි.  ාජා සුවණ්ණතට්ටයකන ගයහත්වා තස්ස සඞ්ගහං
කය ොන්යතො ‘‘මම සහායයනආනීතං ඛාදථා’’ති යදවියා ච අමච්චානඤ්ච
ඛාදායපත්වා සයම්පි ඛාදි. ඉතය ො ඉත ම්පි පණ්ණාකා ං දස්යසසි.  ාජා
තස්ස සඞ්ගහත්ථං කාසිකවත්ථානි අපයනත්වා යතන ආභතවත්ථයුගං 

නිවායසසිං. යදවීපි කාසිකවත්ථඤ්යචව ආභ ණානි ච අපයනත්වා යතන
ආභතවත්ථංනිවායසත්වාආභ ණානිපිළන්ධි. 

අථනං ාජා ාජා හංයභොජනංයභොජායපත්වාඑකංඅමච්චංආණායපසි 

‘‘ගච්ඡ ඉමස්ස මම ක ණනියායමයනව මස්සුකම්මං කාය ත්වා
ගන්යධොදයකන න්හායපත්වා සතසහස්සග්ඝනිකං කාසිකවත්ථං
නිවාසායපත්වා ාජාලඞ්කාය නඅලඞ්කා ායපත්වා ආයනහී’’ති.යසොතථා
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අකාසි.  ාජා නගය  යභරිං ච ායපත්වා අමච්යච සන්නිපාතායපත්වා 
යසතච්ඡත්තස්ස මජ්යඣ ජාතිහිඞ්ගුලකසුත්තං පායතත්වා උපඩ්ඪ ජ්ජං

අදාසි.යතතයතො පට්ඨායඑකයතොභුඤ්ජන්තිපිවන්තිසයන්ති, විස්සායසො
ථය ො අයහොසි යකනචි අයභජ්යජො. අථස්ස  ාජා පුත්තදාය පි
පක්යකොසායපත්වා අන්යතොනගය  නියවසනං මායපත්වා අදාසි. යත 

සමග්ගාසම්යමොදමානා ජ්ජංකාය න්ති. 

අථ අමච්චා කුජ්ඣිත්වා  ාජපුත්තං ආහංසු ‘‘කුමා ,  ාජා එකස්ස

ගහපතිකස්සඋපඩ්ඪ ජ්ජංදත්වායතනසද්ධිංඑකයතොභුඤ්ජති පිවතිසයති, 

දා යකචවන්දායපති, ඉමිනා  ඤ්ඤාකතකම්මංනජානාම, කිංකය ොති

 ාජා, මයං ලජ්ජාම, ත්වං  ඤ්යඤො කයථහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති

සම්පටිච්ඡිත්වාසබ්බංතං කථං ඤ්යඤොආය ොයචත්වා‘‘මාඑවංකය ොහි, 

මහා ාජා’’ති ආහ. ‘‘තාත, අහං යුද්ධප ාජියතො කහං වසිං, අපි නු

ජානාථා’’ති. ‘‘න ජානාම, යදවා’’ති. ‘‘අහං එතස්ස ඝය  වසන්යතො

අය ොයගො හුත්වාආගන්ත්වා ජ්ජංකාය සිං, එවංමමඋපකාරියනොකස්මා

සම්පත්තිංන දස්සාමී’’තිඑවංවත්වාචපනයබොධිසත්යතො ‘‘තාත, යයොහි

අදාතබ්බයුත්තකස්සයදති, දාතබ්බයුත්තකස්සනයදති, යසොආපදංපත්වා
කිඤ්චිඋපකා ංනලභතී’’තිදස්යසන්යතො ඉමාගාථාආහ– 

5. 

‘‘අයදයයයසු දදංදානං, යදයයයසු නප්පයවච්ඡති; 

ආපාසුබයසනංපත්යතො, සහායංනාධිගච්ඡති. 

6. 

‘‘නායදයයයසුදදංදානං, යදයයයසුයයොපයවච්ඡති; 

ආපාසුබයසනංපත්යතො, සහායමධිගච්ඡති. 

7. 

‘‘සඤ්යඤොගසම්යභොගවියසසදස්සනං, අනරියධම්යමසු සයඨසු

නස්සති; 

කතඤ්චඅරියයසුචඅජ්ජයවසු, මහප්ඵලංයහොතිඅණුම්පි තාදිසු. 

8. 

‘‘යයොපුබ්යබකතකලයායණො, අකායලොයකසුදුක්ක ං; 

පච්ඡාකයි ානවාකයි ා, අච්චන්තංපූජනා යහො’’ති. 

තත්ථ අයදයෙයසූති පුබ්යබ අකතූපකාය සු. යදයෙයසූති පුබ්යබ

කතූපකාය සු. නප්පයවච්ඡතීති න පයවයසති න යදති. ආපාසූති ආපදාසු. 

බ්යසනන්ති දුක්ඛං. සඤ්යඤො සම්යභො වියසසදස්සනන්ති යයො මිත්යතන

කයතො සඤ්යඤොයගො යචව සම්යභොයගො ච, තස්ස වියසසදස්සනං
ගුණදස්සනං සුකතං මය්හං ඉමිනාති එතං සබ්බං අසුද්ධධම්මත්තා



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා චතුක්කනිපායතො 

9 

පටුන 

අනරියධම්යමසු යක ාටිකත්තා සයඨසු නස්සති. අරියෙසූති අත්තයනො

කතගුණජානයනනඅරියයසුපරිසුද්යධසු. අජ්ජයවසූතියතයනවකා යණන

උජුයකසු අකුටියලසු. අණුම්පීති අප්පමත්තකම්පි. තාදිසූති යය තාදිසා

පුග්ගලා යහොන්ති අරියා උජුභූතා, යතසු අප්පම්පි කතං මහප්ඵලං යහොති 

මහාජුතිකංමහාවිප්ඵා ං, සුයඛත්යතවුත්තබීජමිවනනස්සති, ඉත ස්මිංපන
පායප බහුම්පි කතං අග්ගිම්හි ඛත්තබීජමිව නස්සතීති අත්යථො. වුත්තම්පි
යචතං– 

‘‘යථාපිබීජමග්ගිම්හි, ඩය්හතිනවිරූහති; 

එවංකතංඅසප්පුරියස, නස්සතිනවිරූහති. 

‘‘කතඤ්ඤුම්හිචයපොසම්හි, සීලවන්යතඅරියවුත්තියන; 

සුයඛත්යත විය බීජානි, කතං තම්හිනනස්සතී’’ති. (ජා. 1.10.77-

78); 

පුබ්යබ් කතකල්යායණොති පඨමත ං උපකා ං කත්වා ඨියතො. අකාති

අකරි, අයංයලොයකසුදුක්ක ංනාමඅකාසීති අත්යථො. පච්ඡාකයිරාතියසො

පච්ඡා අඤ්ඤං කිඤ්චි ගුණං කය ොතු වා මා වා, යතයනව පඨමකයතන

ගුයණන අච්චන්තංපූජනාරයෙො යහොති, සබ්බංසක්කා සම්මානංඅ හතීති. 

ඉදංපනසුත්වායනවඅමච්චා, න ාජපුත්යතොපුනකිඤ්චි කයථසීති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

පච්චන්තගාමවාසී ආනන්යදො අයහොසි, බා ාණසි ාජා පන අහයමව 

අයහොසි’’න්ති. 

මහාඅස්සාය ොහජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[303] 3. එක ාජජාතකවණ්ණනා 

අනුත්තයර කාමගුයණ සමිද්යෙති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
අඤ්ඤත ංයකොසල ාජයසවකංආ බ්භකයථසි.පච්චුප්පන්නවත්ථු යහට්ඨා 

යසෙයජාතයක (ජා. 1.3.94 ආදයයො) කථතයමව. ඉධ පන සත්ථා ‘‘න

ත්වඤ්යඤව අනත්යථන අත්ථං ආහරි, යපො ාණකපණ්ඩිතාපි අත්තයනො
අනත්යථන අත්ථංආහරිංසූ’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයතබා ාණසි ඤ්යඤොඋපට්ඨායකොඅමච්යචො ාජන්යතපුය  දුබ්භි. 
 ාජා පච්චක්ඛයතොව තස්ස යදොසං දිස්වා තං  ට්ඨා පබ්බායජසි. යසො
දුබ්භියසනං නාම යකොසල ාජානං උපට්ඨහන්යතොති සබ්බං 

මොසීල්වජාතයක (ජා.1.1.51) කථතයමව.ඉධපනදුබ්භියසයනොමහාතයල 

අමච්චමජ්යඣ නිසින්නං බා ාණසි ාජානං ගණ්හායපත්වා සික්කාය
පක්ඛපායපත්වා උත්තරුම්මාය  යහට්ඨාසීසකං ඔලම්බායපසි.  ාජා
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යචො  ාජානංආ බ්භ යමත්තං භායවත්වා කසිණපරිකම්මංකත්වාඣානං

නිබ්බත්යතසි, බන්ධනං ඡිජ්ජි, තයතො  ාජා ආකායස පල්ලඞ්යකන නිසීදි.

යචො  ාජස්ස සරීය  දායහො උප්පජ්ජි, ‘‘ඩය්හාමි ඩය්හාමී’’ති භූමියං

අප ාප ං පරිවත්තති. ‘‘කියමත’’න්ති වුත්යත ‘‘මහා ාජ, තුම්යහ එවරූපං 
ධම්මික ාජානං නි ප ාධං ද්වා ස්ස උත්තරුම්මාය  යහට්ඨාසීසකං
ඔලම්බායපථා’’ති වදිංසු. යතන හි යවයගන ගන්ත්වා යමොයචථ නන්ති.
පුරිසාගන්ත්වා ාජානංආකායස පල්ලඞ්යකනනිසින්නං දිස්වාආගන්ත්වා
දුබ්භියසනස්ස ආය ොයචසුං. යසො යවයගන ගන්ත්වා තං වන්දිත්වා
ඛමායපතුංපඨමංගාථමාහ– 

9. 

‘‘අනුත්තය කාමගුයණසමිද්යධ, භුත්වානපුබ්යබවසිඑක ාජ; 

යසොදානි දුග්යග න කම්හි ඛත්යතො, නප්පජ්ජයහ වණ්ණබලං 
පු ාණ’’න්ති. 

තත්ථ වසීති වුත්යථො. එකරාජාති යබොධිසත්තං නායමනාලපති. 

යසොදානීති යසො ත්වං ඉදානි. දුග්ය ති විසයම. නරකම්හීති ආවායට.

ඔලම්බිතට්ඨානංසන්ධායයතං වුත්තං. නප්පජ්ජයෙවණ්ණබ්ල්ංපුරාණන්ති
එවරූයප විසමට්ඨායන ඛත්යතොපි යපො ාණකවණ්ණඤ්ච බලඤ්ච
නප්පජහසීතිපුච්ඡති. 

තංසුත්වායබොධිසත්යතොයසසගාථාඅයවොච– 

10. 

‘‘පුබ්යබව ඛන්තී ච තයපො ච මය්හං, සම්පත්ථතා දුබ්භියසන 

අයහොසි; 

තංදානිලද්ධානකථංනු ාජ, ජයහඅහංවණ්ණබලංපු ාණං. 

11. 

‘‘සබ්බාකිය වංපරිනිට්ඨිතානි, යසස්සිනංපඤ්ඤවන්තං විසය්හ; 

යයසොචලද්ධාපුරිමංඋළා ං, නප්පජ්ජයහවණ්ණබලංපු ාණං. 

12. 

‘‘පනුජ්ජදුක්යඛනසුඛංජනින්ද, සුයඛනවාදුක්ඛමසය්හසාහි; 

උභයත්ථ සන්යතො අභිනිබ්බුතත්තා, සුයඛ ච දුක්යඛ ච භවන්ති 
තුලයා’’ති. 

තත්ථ ඛන්තීති අධිවාසනඛන්ති. තයපොති තපච ණං. සම්පත්ථිතාති

ඉච්ඡිතා අභිකඞ්ඛතා. දුබ්භියසනාතිතං නායමනාලපති. තංදානිල්ද්ොනාති

තං පත්ථනංඉදානාහං ලභිත්වා. ජයෙතියකනකා යණනඅහංජයහයයං.

යස්සහිදුක්ඛං වායදොමනස්සංවායහොති, යසොතංජයහයයාතිදීයපති. 
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‘‘සබ්බ්ා කියරවං පරිනිට්ඨිතානී’’ති අනුස්සවවයසන අත්තයනො

සම්පත්තිං දස්යසන්යතො ආහ. ඉදං වුත්තං යහොති – සබ්බායනව මම
කත්තබ්බකිච්චානිදානසීලභාවනාඋයපොසථකම්මානිපුබ්යබව නිට්ඨිතානීති. 

ෙසස්සිනං පඤ්ඤවන්තං විසය්ොති පරිවා සම්පත්තියා යසස්සි, 

පඤ්ඤාසම්පදාය පඤ්ඤවන්ත, අසය්හසාහිතාය විසය්හ. එවං තීණියපතානි

ආලපනායනව. නන්ති පයනත්ථ නිපායතො. 
බයඤ්ජනසිලිට්ඨතාවයසනන්තකා ස්සසානුනාසිකතාකතාති පච්යචතබ්බා. 

ෙයසො චාතියසඤ්ච, අයයමව වා පායඨො. ල්ද්ො පුරිමන්තිලභිත්වා පුරිමං

පුබ්යබ අලද්ධපුබ්බං. උළාරන්ති මහන්තං.
කියලසවික්ඛම්භනයමත්තාභාවනාඣානුප්පත්තියයො සන්ධායයවමාහ. 

නප්පජ්ජයෙති එවරූපං යසං ලද්ධා කිංකා ණා පු ාණවණ්ණබලං
ජහිස්සාමීතිඅත්යථො. 

දුක්යඛනාතිතයාඋප්පාදියතනන කම්හි ඛපනදුක්යඛනමම ජ්ජසුඛං

පනුදිත්වා. සුයඛන වා දුක්ඛන්ති ඣානසුයඛන වා තං දුක්ඛං පනුදිත්වා. 

උභෙත්ථ සන්යතොති යය සන්යතො යහොන්ති මාදිසා, යත ද්වීසුපි එයතසු

යකොට්ඨායසසු අභිනිබ්බුතසභාවා මජ්ඣත්තා සුයඛ ච දුක්යඛ ච භවන්ති 

තුල්යා, එකසදිසානිබ්බිකා ාවයහොන්තීති. 

ඉදං සුත්වා දුබ්භියසයනො යබොධිසත්තං ඛමායපත්වා ‘‘තුම්හාකං  ජ්ජං

තුම්යහව කාය ථ, අහං යවො යචොය  පටිබාහිස්සාමී’’ති වත්වා තස්ස 

දුට්ඨාමච්චස්ස  ාජාණං කාය ත්වා පක්කාමි. යබොධිසත්යතොපි  ජ්ජං
අමච්චානං නියයායදත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා බ්රහ්මයලොකප ායයණො
අයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

දුබ්භියසයනොආනන්යදොඅයහොසි, බා ාණසි ාජාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

එක ාජජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[304] 4. දද්ද ජාතකවණ්ණනා 

ඉමානිමන්තිඉදංසත්ථායජතවයන විහ න්යතොඑකංයකොධනංභික්ඛුං
ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු යහට්ඨා කථතයමව. තදා හි ධම්මසභායං තස්ස

යකොධනභාවකථායසමුට්ඨිතායසත්ථාආගන්ත්වා‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, 
එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත තං

පක්යකොසායපත්වා‘‘සච්චංකි ත්වංභික්ඛුයකොධයනොසී’’තිවත්වා‘‘ආම, 

භන්යත’’තිවුත්යත‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපස යකොධයනොයයව, 
යකොධනභායවයනවස්සයපො ාණකපණ්ඩිතාපරිසුද්ධානාග ාජභායව ඨිතාපි
තීණිවස්සානිගූථපූරිතායඋක්කා භූමියංවසිංසූ’’තිවත්වා අතීතංආහරි. 
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අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 

හිමවන්තපයදයස දද්ද පබ්බතපායද දද්ද නාගභවනං නාම අත්ථ, තත්ථ

 ජ්ජං කාය න්තස්ස දද්ද  ඤ්යඤො පුත්යතො මහාදද්දය ො නාම අයහොසි, 
කනිට්ඨභාතා පනස්ස චූළදද්දය ො නාම. යසො යකොධයනො ඵරුයසො
නාගමාණවයක අක්යකොසන්යතො පරිභාසන්යතො පහ න්යතො විච ති.
නාග ාජා තස්ස ඵරුසභාවං ඤත්වා නාගභවනයතො තං නීහ ායපතුං
ආණායපසි.මහාදද්දය ො පනපිත ංඛමායපත්වානිවාය සි. දුතියම්පි ාජා

තස්සකුජ්ඣි, දුතියම්පිඛමායපසි. තතියවාය පන‘‘ත්වංමංඉමංඅනාචා ං

නීහ ායපන්තං නිවාය සි, ගච්ඡථ ද්යවපි ජනා ඉමම්හා නාගභවනා
නික්ඛමිත්වා බා ාණසියං උක්කා භූමියං තීණි වස්සානි වසථා’’ති 
නාගභවනා නික්කඩ්ඪායපසි. යත තත්ථ ගන්ත්වා වසිංසු. අථ යන
උක්කා භූමියං උදකපරියන්යත යගොච ං පරියයසමායන ගාමදා කා දිස්වා
පහ න්තායලඩ්ඩුදණ්ඩාදයයො ඛපන්තා‘‘යකඉයමපුථුලසීසාසූචිනඞ්ගුට්ඨා
උදකයදඩ්ඩුභාමණ්ඩූකභක්ඛා’’තිආදීනි වත්වාඅක්යකොසන්තිපරිභාසන්ති. 

චූළදද්දය ොචණ්ඩඵරුසතායයතසංතංඅවමානංඅසහන්යතො‘‘භාතික, 

ඉයම දා කාඅම්යහපරිභවන්ති, ආසීවිසභාවංයනොනජානන්ති, අහංයතසං

අවමානංසහිතුංන සක්යකොමි, නාසාවායතනයතනායසස්සාමී’’තිභාත ා

සද්ධිංසල්ලපන්යතොපඨමංගාථමාහ – 

13. 

‘‘ඉමානිමංදද්ද තාපයන්ති, වාචාදුරුත්තානිමනුස්සයලොයක; 

මණ්ඩූකභක්ඛාඋදකන්තයසවී, ආසීවිසංමංඅවිසාසපන්තී’’ති. 

තත්ථ තාපෙන්තීති දුක්ඛායපන්ති. මණ්ඩූකභක්ඛා උදකන්තයසවීති 

‘‘මණ්ඩූකභක්ඛා’’ති ච ‘‘උදකන්තයසවී’’ති ච වදන්තා එයත අවිසා
ගාමදා කාමංආසීවිසං සමානංසපන්තිඅක්යකොසන්තීති. 

තස්ස වචනංසුත්වාමහාදද්දය ොයසසගාථා අභාසි– 

14. 

‘‘සකා ට්ඨාපබ්බාජියතො, අඤ්ඤංජනපදංගයතො; 

මහන්තංයකොට්ඨංකයි ාථ, දුරුත්තානංනියධතයව. 

15. 

‘‘යත්ථ යපොසංනජානන්ති, ජාතියාවිනයයන වා; 

නතත්ථමානංකයි ාථ, වසමඤ්ඤාතයකජයන. 

16. 

‘‘වියදසවාසංවසයතො, ජාතයවදසයමනපි; 

ඛමිතබ්බංසපඤ්යඤන, අපිදාසස්සතජ්ජිත’’න්ති. 
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තත්ථ දුරුත්තානං නියෙතයවති යථා ධඤ්ඤනිධානත්ථාය මහන්තං

යකොට්ඨං කත්වා පූය ත්වා කිච්යච උප්පන්යන ධඤ්ඤං වළඤ්යජන්ති, 

එවයමවං වියදසං ගයතො අන්යතොහදයය පණ්ඩියතො යපොයසො දුරුත්තානං
නිධානත්ථාය මහන්තංයකොට්ඨංකයි ාථ.තත්ථතානිදුරුත්තානිනිදහිත්වා

පුනඅත්තයනොපයහොනකකායල කාතබ්බංකරිස්සති. ජාතිොවිනයෙනවාති
‘‘අයං ඛත්තියයො බ්රාහ්මයණො’’ති වා ‘‘සීලවා බහුස්සුයතො
ගුණසම්පන්යනො’’ති වා එවං යත්ථ ජාතියා විනයයන වා න ජානන්තීති

අත්යථො. මානන්ති එවරූපං මං ලාමකයවොහාය න යවොහ න්ති, න

සක්කය ොන්ති න ගරුං කය ොන්තීති මානං න කය යය. වසමඤ්ඤාතයක

ජයනති අත්තයනො ජාතියගොත්තාදීනි අජානන්තස්ස ජනස්ස සන්තියක

වසන්යතො. වසයතොතිවසතා, අයයමවවාපායඨො. 

එවංයතතත්ථතීණිවස්සානිවසිංසු.අථයනපිතාපක්යකොසායපසි.යත 
තයතොපට්ඨායනිහතමානාජාතා. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන යකොධයනො භික්ඛු අනාගාමිඵයල

පතිට්ඨහි. ‘‘තදා චූළදද්දය ො යකොධයනො භික්ඛු අයහොසි, මහාදද්දය ො පන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

දද්ද ජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[305] 5. සීලවීමංසනජාතකවණ්ණනා 

නත්ථි යල්ොයක රයෙො නාමාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො

කියලසනිග්ගහං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු එකාදසකනිපායත පානීෙජාතයක 

(ජා. 1.11.59 ආදයයො) ආවි භවිස්සති. අයං පයනත්ථ සඞ්යඛයපො –
පඤ්චසතා භික්ඛූ අන්යතොයජතවයන වසන්තා මජ්ඣිමයාමසමනන්තය 
කාමවිතක්කං විතක්කයිංසු. සත්ථා ඡසුපි  ත්තිදිවායකොට්ඨායසසු යථා 

එකචක්ඛුයකො චක්ඛුං, එකපුත්යතො පුත්තං, චාමරී වාලං අප්පමායදන

 ක්ඛති, එවං නිච්චකාලංභික්ඛූඔයලොයකති.යසො ත්තිභායගදිබ්බචක්ඛුනා
යජතවනං ඔයලොයකන්යතො චක්කවත්ති ඤ්යඤො අත්තයනො නියවසයන
උප්පන්නයචොය වියයතභික්ඛූදිස්වා ගන්ධකුටිංවිවරිත්වාආනන්දත්යථ ං

ආමන්යතත්වා ‘‘ආනන්ද, අන්යතොයජතවයන යකොටිසන්ථාය 
වසනකභික්ඛූසන්නිපාතායපත්වාගන්ධකුටිද්වාය ආසනංපඤ්ඤායපහී’’ති 
ආහ. යසො තථා කත්වා සත්ථු පටියවයදසි. සත්ථා පඤ්ඤත්තාසයන

නිසීදිත්වා සබ්බසඞ්ගාහිකවයසන ආමන්යතත්වා ‘‘භික්ඛයව, 
යපො ාණකපණ්ඩිතා‘පාපක යණ යහොනාම නත්ථී’තිපාපංනකරිංසූ’’ති
වත්වායතහියාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො තත්යථව බා ාණසියං
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දිසාපායමොක්ඛස්ස ආචරියස්ස සන්තියක පඤ්චන්නං මාණවකසතානං
යජට්ඨයකො හුත්වා සිප්පං උග්ගණ්හාති. ආචරියස්ස පන වයප්පත්තා ධීතා
අත්ථ. යසො චින්යතසි ‘‘ඉයමසං මාණවකානං සීලං වීමංසිත්වා
සීලසම්පන්නස්යසව ධීත ං දස්සාමී’’ති. යසො එකදිවසං මාණවයක 

ආමන්යතත්වා ‘‘තාතා, මය්හංධීතාවයප්පත්තා, විවාහමස්සාකාය ස්සාමි, 

වත්ථාලඞ්කා ං ලද්ධුං වට්ටති, ගච්ඡථ තුම්යහ අත්තයනො අත්තයනො

ඤාතකානං අපස්සන්තානඤ්යඤව යථයනත්වා වත්ථාලඞ්කාය  ආහ ථ, 

යකනචිඅදිට්ඨයමවගණ්හාමි, දස්යසත්වාආභතංනගණ්හාමී’’තිආහ.යත
‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා තයතො පට්ඨාය ඤාතකානං අපස්සන්තානං
යථයනත්වාවත්ථපිළන්ධනාදීනිආහ න්ති.ආචරියයොආභතාභතං විසුංවිසුං
ඨයපසි.යබොධිසත්යතොපනනකිඤ්චිආහරි.අථනංආචරියයොආහ‘‘ත්වං 

පන, තාත, නකිඤ්චිආහ සී’’ති. ‘‘ආම, ආචරියා’’ති. ‘‘කස්මා, තාතා’’ති.

‘‘තුම්යහනකස්සචිපස්ස්සන්තස්සආභතංගණ්හථ, අහංපනපාපක යණ
 යහො නාමනපස්සාමී’’තිදීයපන්යතොඉමාද්යවගාථාආහ– 

17. 

‘‘නත්ථයලොයක යහොනාම, පාපකම්මංපකුබ්බයතො; 

පස්සන්තිවනභූතානි, තංබායලොමඤ්ඤතී යහො. 

18. 

‘‘අහං  යහොනපස්සාමි, සුඤ්ඤංවාපින විජ්ජති; 

යත්ථඅඤ්ඤංනපස්සාමි, අසුඤ්ඤංයහොතිතංමයා’’ති. 

තත්ථ රයෙොති පටිච්ඡන්නට්ඨානං. වනභූතානීතිවයනනිබ්බත්තභූතානි. 

තංබ්ායල්ොතිතංපාපකම්මං යහොමයාකතන්තිබායලොමඤ්ඤති. සුඤ්ඤං

වාපීතියංවාඨානංසත්යතහිසුඤ්ඤංතුච්ඡං භයවයය, තම්පිනත්ථීතිආහ. 

ආචරියයොතස්සපසීදිත්වා ‘‘තාත, නමය්හංයගයහධනංනත්ථ, අහං 
පන සීලසම්පන්නස්ස ධීත ං දාතුකායමො ඉයම මාණවයක වීමංසන්යතො

එවමකාසිං, මම ධීතා තුය්හයමව අනුච්ඡවිකා’’ති ධීත ං අලඞ්කරිත්වා

යබොධිසත්තස්ස අදාසි. යසසමාණවයක ‘‘තුම්යහහි ආභතාභතං තුම්හාකං
යගහයමවයනථා’’තිආහ. 

සත්ථා ‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, යත දුස්සීලමාණවකා අත්තයනො 

දුස්සීලතාය තං ඉත්ථං න ලභිංසු, ඉතය ො පණ්ඩිතමාණයවො
සීලසම්පන්නතාය ලභී’’ති වත්වා අභිසම්බුද්යධො හුත්වා ඉත ා ද්යව ගාථා
අභාසි– 

19. 

‘‘දුජ්ජච්යචොචසුජච්යචොච, නන්යදොචසුඛවඩ්ඪියතො; 

වජ්යජොචඅද්ධුවසීයලොච, යතධම්මංජහුමත්ථකා. 
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20. 

‘‘බ්රාහ්මයණොචකථංජයහ, සබ්බධම්මානපා ගූ; 

යයොධම්මමනුපායලති, ධිතිමාසච්චනික්කයමො’’ති. 

තත්ථ දුජ්ජච්යචොතිආදයයො ඡ යජට්ඨකමාණවා, යතසං නාමං ගණ්හි, 

අවයසසානං නාමං අග්ගයහත්වා සබ්බසඞ්ගාහිකවයසයනව ‘‘යත ෙම්මං

ජහුමත්ථිකා’’ති ආහ. තත්ථ යතති සබ්යබපි යත මාණවා. ෙම්මන්ති 

ඉත්ථපටිලාභසභාවං. ජහුමත්ථිකාති ජහුං අත්ථකා, අයයමව වා පායඨො.
මකාය ොපදබයඤ්ජනසන්ධිවයසනවුත්යතො.ඉදංවුත්තංයහොති– සබ්යබපි
යත මාණවා තාය ඉත්ථයා අත්ථකාව හුත්වා අත්තයනො දුස්සීලතාය තං 
ඉත්ථපටිලාභසභාවංජහිංසු. 

බ්රාේමයණොචාතිඉතය ොපනසීලසම්පන්යනො බ්රාහ්මයණො. කථංජයෙති

යකන කා යණන තං ඉත්ථපටිලාභසභාවං ජහිස්සති. සබ්බ්ෙම්මානන්ති

ඉමස්මිං ඨායන යලොකියානි පඤ්ච සීලානි, දස සීලානි, තීණිසුචරිතානි ච, 

සබ්බධම්මා නාම, යතසං යසො පා ං ගයතොති පාරගූ. ෙම්මන්ති

වුත්තප්පකා යමව ධම්මං යෙො අනුපායල්ති  ක්ඛති. ධිතිමාති

සීල ක්ඛනධිතියා සමන්නාගයතො. සච්චනික්කයමොති සච්යච සභාවභූයත
යථාවුත්යතසීලධම්යමනික්කයමන සමන්නාගයතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන තානි පඤ්ච භික්ඛුසතානි අ හත්යත
පතිට්ඨහිංසු. 

තදා ආචරියයො සාරිපුත්යතො අයහොසි, පණ්ඩිතමාණයවො පන අහයමව 
අයහොසින්ති. 

සීලවීමංසනජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[306] 6. සුජාතාජාතකවණ්ණනා 

කිමණ්ඩකාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො මල්ලිකං යදවිං

ආ බ්භකයථසි. එකදිවසංකි   ඤ්යඤොතායසද්ධිං සිරිවිවායදො අයහොසි, 

‘‘සයනකලයහො’’තිපිවදන්තියයව. ාජාකුජ්ඣිත්වාතස්සාඅත්ථභාවම්පින
ජානාති. මල්ලිකා යදවීපි ‘‘සත්ථා  ඤ්යඤො මයි කුද්ධභාවං න ජානාති
මඤ්යඤ’’ති චින්යතසි. සත්ථාපි ඤත්වා ‘‘ඉයමසං සමග්ගභාවං
කරිස්සාමී’’ති පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීව මාදාය
පඤ්චභික්ඛුසතපරිවාය ො සාවත්ථං පවිසිත්වා  ාජද්වා ං අගමාසි.  ාජා
තථාගතස්ස පත්තං ගයහත්වා නියවසනං පයවයසත්වා පඤ්ඤත්තාසයන
නිසීදායපත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දක්ඛයණොදකං දත්වා

යාගුඛජ්ජකං ආහරි. සත්ථා පත්තං හත්යථන පිදහිත්වා ‘‘මහා ාජ, කහං

යදවී’’ති ආහ. ‘‘කිං, භන්යත, තාය අත්තයනො යයසන මත්තායා’’ති? 
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‘‘මහා ාජ, සයයමව යසං දත්වා මාතුගාමං උක්ඛපිත්වා තාය කතස්ස 
අප ාධස්ස අසහනං නාම න යුත්ත’’න්ති.  ාජා සත්ථු වචනං සුත්වා තං

පක්යකොසායපසි, සා සත්ථා ං පරිවිසි. සත්ථා ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤං සමග්යගහි
භවිතුං වට්ටතී’’ති සාමග්ගි සවණ්ණංකයථත්වා පක්කාමි. තයතො පට්ඨාය
උයභො සමග්ගවාසං වසිංසු. භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං

‘‘ආවුයසො, සත්ථා එකවචයනයනව උයභො සමග්යග අකාසී’’ති. සත්ථා

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපාහං 
එයත එකවායදයනව සමග්යග අකාසි’’න්ති වත්වා යතහි යාචියතො අතීතං
ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො
තස්ස අත්ථධම්මානුසාසයකො අමච්යචො අයහොසි. අයථකදිවසං  ාජා 
වාතපානං විවරිත්වා  ාජඞ්ගණං ඔයලොකයමායනො අට්ඨාසි. තස්මිං ඛයණ
එකාපණ්ණිකධීතා අභිරූපාපඨමවයයඨිතාසුජාතානාමබද පච්ඡිංසීයස

කත්වා ‘‘බද ානි ගණ්හථ, බද ානි ගණ්හථා’’ති වදමානා  ාජඞ්ගයණන
ගච්ඡති. ාජාතස්සාසද්දංසුත්වාතාය පටිබද්ධචිත්යතොහුත්වාඅසාමිකභාවං
ඤත්වාතංපක්යකොසායපත්වාඅග්ගමයහසිට්ඨායන ඨයපත්වාමහන්තංයසං
අදාසි. සා  ඤ්යඤො පියා අයහොසි මනාපා. අයථකදිවසං  ාජා 
සුවණ්ණතට්ටයක බද ානි ඛාදන්යතො නිසීදි. තදා සුජාතා යදවී  ාජානං

බද ානි ඛාදන්තං දිස්වා ‘‘මහා ාජ, කිං නාම තුම්යහ ඛාදථා’’ති පුච්ඡන්තී
පඨමංගාථමාහ– 

21. 

‘‘කිමණ්ඩකාඉයමයදව, නික්ඛත්තාකංසමල්ලයක; 

උපයලොහිතකාවග්ගූ, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 

තත්ථ කිමණ්ඩකාති කිංඵලානි නායමතානි, පරිමණ්ඩලවයසන පන

අණ්ඩකාති ආහ. කංසමල්ල්යකති සුවණ්ණතට්ටයක. උපයල්ොහිතකාති

 ත්තවණ්ණා. වග්ගූතියචොක්ඛානිම්මලා. 

 ාජා කුජ්ඣිත්වා ‘‘බද වාණිජයක පණ්ණිකගහපතිකස්ස ධීයත
අත්තයනො කුලසන්තකානිබද ානිපිනජානාසී’’තිවත්වාද්යවගාථාඅභාසි
– 

22. 

‘‘යානි පුය තුවංයදවි, භණ්ඩු නන්තකවාසිනී; 

උච්ඡඞ්ගහත්ථාපචිනාසි, තස්සායතයකොලියංඵලං. 

23. 

‘‘උඩ්ඩය්හයතන මති, යභොගාවිප්පජහන්තිතං; 
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තත්යථවිමංපටියනථ, යත්ථයකොලංපචිස්සතී’’ති. 

තත්ථ භණ්ඩූති මුණ්ඩසීසා හුත්වා. නන්තකවාසිනීති

ජිණ්ණපියලොතිකනිවත්ථා. උච්ඡඞ් ෙත්ථා පචිනාසීති අටවිං පවිසිත්වා
අඞ්කුසයකන සාඛං ඔනායමත්වා ඔචියතොචිතං හත්යථන ගයහත්වා

උච්ඡඞ්යගපක්ඛපනවයසනඋච්ඡඞ්ගහත්ථා හුත්වාපචිනාසිඔචිනාසි. තස්සා

යත යකොලිෙං ඵල්න්ති තස්සා තව එවං පචිනන්තියා ඔචිනන්තියා යමහං

ඉදානිඛාදාමි, ඉදං යකොලියංකුලදත්තියංඵලන්තිඅත්යථො. 

උඩ්ඩය්ෙයත න රමතීති අයං ජම්මී ඉමස්මිං  ාජකුයල වසමානා

යලොහකුම්භියං පක්ඛත්තාවියඩය්හතිනාභි මති. යභො ාති ාජයභොගාඉමං 

අලක්ඛකං විප්පජහන්ති. ෙත්ථ යකොල්ං පචිස්සතීති යත්ථ ගන්ත්වා පුන

බද යමව පචිනිත්වා වික්කිණන්තී ජීවිකං කප්යපස්සති, තත්යථව නං 
යනථාතිවදති. 

යබොධිසත්යතො ‘‘ඨයපත්වා මං අඤ්යඤො ඉයම සමග්යග කාතුං න 

සක්ඛස්සතී’’ති  ාජානං සඤ්ඤායපත්වා ‘‘ඉමිස්සා අනික්කඩ්ඪනං
කරිස්ස්සාමී’’ති චින්යතත්වාචතුත්ථංගාථමාහ– 

24. 

‘‘යහොන්තියහයතමහා ාජ, ඉද්ධිප්පත්තායනාරියා; 

ඛමයදවසුජාතාය, මාස්සාකුජ්ඣ යථසභා’’ති. 

තස්සත්යථො–මහා ාජ, එයතඑවරූපාපමාදයදොසායසංපත්තායනාරියා 

යහොන්තියයව, එතංඑවරූයපඋච්යචඨායනඨයපත්වාඉදානි ‘‘එත්තකස්ස

අප ාධස්සඅසහනං නාමනයුත්තංතුම්හාකං, තස්මාඛම, යදව, සුජාතාය, 

එතිස්සාමාකුජ්ඣ රයථසභ  ථයජට්ඨකාති. 

 ාජාතස්සවචයනනයදවියාතංඅප ාධංසහිත්වායථාඨායනයයවනං 
ඨයපසි.තයතොපට්ඨායඋයභොසමග්ගවාසංවසිංසූති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

බා ාණසි ාජා යකොසල ාජා අයහොසි, සුජාතා මල්ලිකා, අමච්යචො පන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සුජාතාජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[307] 7. පලාසජාතකවණ්ණනා 

අයචතනං බ්රාේමණ අස්සුණන්තන්ති ඉදං සත්ථා පරිනිබ්බානමඤ්යච 

නිපන්යනොආනන්දත්යථ ංආ බ්භකයථසි. යසොහායස්මා ‘‘අජ්ජ  ත්තියා
පච්චූසසමයය සත්ථා පරිනිබ්බායිස්සතී’’තිඤත්වා ‘‘අහඤ්චම්හි යසක්යඛො

සක ණීයයො, සත්ථු ච යම පරිනිබ්බානං භවිස්සති, පඤ්චවීසති වස්සානි



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා චතුක්කනිපායතො 
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පටුන 

සත්ථු කතං උපට්ඨානං නිප්ඵලං භවිස්සතී’’ති යසොකාභිභූයතො
උයයානඔව යක කපිසීසං ආලම්බිත්වා පය ොදි. සත්ථා තං අපස්සන්යතො

‘‘කහං, භික්ඛයව, ආනන්යදො’’ති පුච්ඡිත්වා තමත්ථං සුත්වා තං

පක්යකොසායපත්වා ‘‘කතපුඤ්යඤොසි ත්වං, ආනන්ද, පධානමනුයුඤ්ජ, 

ඛප්පං යහොහිසි අනාසයවො, මා චින්තයි, ඉදානි තයා මම කතං උපට්ඨානං

කිංකා ණානිප්ඵලංභවිස්සති, යස්සයතපුබ්යබ ස ාගාදිකායලපිමමකතං
උපට්ඨානංනිප්ඵලංනායහොසී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
බා ාණසියතො අවිදූය  පලාසරුක්ඛයදවතා හුත්වා නිබ්බත්ති. තදා
බා ාණසිවාසියනො මනුස්සායදවතාමඞ්ගලිකාඅයහසුංනිච්චංබලික ණාදීසු
පයුත්තා. අයථයකො දුග්ගතබ්රාහ්මයණො ‘‘අහම්පි එකං යදවතං
පටිජග්ගිස්සාමී’’ති එකස්මිං උන්නතප්පයදයස ඨිතස්ස මහයතො
පලාසරුක්ඛස්ස මූලං සමං නිත්තිණං කත්වා පරික්ඛපිත්වා වාලුකං
ඔකිරිත්වාව සම්මජ්ජිත්වා රුක්යඛ ගන්ධපඤ්චඞ්ගුලිකානි දත්වා
මාලාගන්ධධූයමහිපූයජත්වාදීපංජායලත්වා ‘‘සුඛංසයා’’තිවත්වාරුක්ඛං 
පදක්ඛණං කත්වා පක්කමති. දුතියදිවයස පායතොව ගන්ත්වා සුඛයසයයං
පුච්ඡති. අයථකදිවසංරුක්ඛයදවතාචින්යතසි‘‘අයංබ්රාහ්මයණොඅතිවියමං

පටිජග්ගති, ඉමං බ්රාහ්මණංවීමංසිත්වායයනකා යණනමංපටිජග්ගති, තං
දස්සාමී’’ති. සා තස්මිං ඛයණ බ්රාහ්මයණ ආගන්ත්වා රුක්ඛමූයල
සම්මජ්ජන්යතමහල්ලකබ්රාහ්මණයවයසන සමීයපඨත්වාපඨමංගාථමාහ– 

25. 

‘‘අයචතනං බ්රාහ්මණඅස්සුණන්තං, ජායනො අජානන්තමිමංපලාසං; 

ආ ද්ධවිරියයො ධුවං අප්පමත්යතො, සුඛයසයයං පුච්ඡසි කිස්ස 
යහතූ’’ති. 

තත්ථ අස්සුණන්තන්ති අයචතනත්තාව අසුණන්තං. ජායනොති තුවං

ජානමායනොහුත්වා ධුවංඅප්පමත්යතොතිනිච්චංඅප්පමත්යතො. 

තංසුත්වාබ්රාහ්මයණොදුතියංගාථමාහ– 

26. 

‘‘දූය සුයතොයචවබ්රහාචරුක්යඛො, යදයසඨියතොභූතනිවාසරූයපො; 

තස්මා නමස්සාමි ඉමං පලාසං, යය යචත්ථ භූතා යත ධනස්ස 
යහතූ’’ති. 

තත්ථ දූයරසුයතොති බ්රාහ්මණඅයංරුක්යඛො දූය සුයතොවිස්සුයතො, න

ආසන්නට්ඨායනයයව පාකයටො. බ්රො චාති මහන්යතො ච. යදයස ඨියතොති 

උන්නයත සයම භූමිප්පයදයස ඨියතො. භූතනිවාසරූයපොති 

යදවතානිවාසසභායවො, අද්ධාඑත්ථමයහසක්ඛායදවතානිවුත්ථා භවිස්සති. 
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යතෙනස්සයෙතූතිඉමඤ්චරුක්ඛංයයයචත්ථ නිවුත්ථාභූතා, යතධනස්ස

යහතුනමස්සාමි, නනික්කා ණාති. 

තං සුත්වා රුක්ඛයදවතා බ්රාහ්මණස්ස පසන්නා ‘‘අහං, බ්රාහ්මණ, 

ඉමස්මිං රුක්යඛ නිබ්බත්තයදවතා, මා භායි, ධනං යත දස්සාමී’’ති තං 
අස්සායසත්වා අත්තයනො විමානද්වාය  මහන්යතන යදවතානුභායවන
ආකායසඨත්වාඉත ාද්යව ගාථාඅභාසි– 

27. 

‘‘යසො යත කරිස්සාමි යථානුභාවං, කතඤ්ඤුතං බ්රාහ්මණ 

යපක්ඛමායනො; 

කථඤ්හිආගම්මසතංසකායස, යමොඝානියතඅස්සුපරිඵන්දිතානි. 

28. 

‘‘යයො තින්දුකරුක්ඛස්ස පය ො පිලක්යඛො, පරිවාරියතො

පුබ්බයඤ්යඤො උළාය ො; 

තස්යසසමූලස්මිංනිධිනිඛායතො, අදායායදොගච්ඡතං උද්ධ ාහී’’ති. 

තත්ථ ෙථානුභාවන්ති යථාසත්තියථාබලං. කතඤ්ඤුතන්තිතයාමය්හං
කතගුණං ජානන්යතො තං අත්තනි විජ්ජමානංකතඤ්ඤුතං යපක්ඛමායනො. 

ආ ම්මාති ආගන්ත්වා. සතං සකායසති සප්පුරිසානං සන්තියක. යමොඝානි

යත අස්සු පරිඵන්දිතානීති සුඛයසයයපුච්ඡනවයසන වාචාඵන්දිතානි
සම්මජ්ජනාදික යණනකායඵන්දිතානිචතවකථං අඵලානිභවිස්සන්ති. 

යෙො තින්දුකරුක්ඛස්ස පයරො පිල්ක්යඛොති යයො එස තින්දුකරුක්ඛස්ස
ප යතො පිලක්ඛරුක්යඛොඨියතොතිවිමානද්වාය ඨිතාවහත්ථං පසාය ත්වා

දස්යසති. පරිවාරියතොතිආදීසු තස්ස පිලක්ඛරුක්ඛස්ස මූයල එස තං

රුක්ඛමූලං පරික්ඛපිත්වා නිහිතතාය පරිවාරියතො, පුබ්යබ

යිට්ඨයඤ්ඤවයසන පුරිමසාමිකානං උප්පන්නතාය පුබ්බ්ෙඤ්යඤො, 

අයනකනිධිකුම්භිභායවනමහන්තත්තා උළායරො, භූමිංඛණිත්වාඨපිතත්තා 

නිඛායතො, ඉදානි දායාදානං අභාවයතො අදාොයදො. ඉදංවුත්තංයහොති –එස
තංරුක්ඛමූලංපරික්ඛපිත්වාගීවායගීවංපහ න්තීනං නිධිකුම්භීනංවයසන

මහානිධිනිඛායතොඅසාමියකො, ගච්ඡතංඋද්ධරිත්වාගණ්හාති. 

එවඤ්ච පන වත්වා සා යදවතා ‘‘බ්රාහ්මණ, ත්වං එතං උද්ධරිත්වා 

ගණ්හන්යතො කිලමිස්සසි, ගච්ඡ ත්වං, අහයමව තං තව ඝ ං යනත්වා

අසුකස්මිං අසුකස්මිඤ්ච ඨායන නිදහිස්සාමි, ත්වං එතං ධනං යාවජීවං

පරිභුඤ්ජන්යතොදානංයදහි, සීලං ක්ඛාහී’’තිබ්රාහ්මණස්සඔවාදංදත්වාතං
ධනංඅත්තයනොආනුභායවනතස්සඝය  පතිට්ඨායපසි. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

බ්රාහ්මයණොආනන්යදොඅයහොසි, රුක්ඛයදවතාපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

පලාසජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[308] 8. සකුණජාතකවණ්ණනා 

අකරම්ෙස යත කිච්චන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො

යදවදත්තස්ස අකතඤ්ඤුතං ආ බ්භ කයථසි. ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, 
පුබ්යබපියදවදත්යතොඅකතඤ්ඤූයයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
හිමවන්තපයදයස රුක්ඛයකොට්ටකසකුයණො හුත්වා නිබ්බත්ති. අයථකස්ස

සීහස්ස මංසං ඛාදන්තස්ස අට්ඨි ගයල ලග්ගි, ගයලො උද්ධුමායි, යගොච ං 

ගණ්හිතුං න සක්යකොති, ඛ ා යවදනා පවත්තති. අථ නං යසො සකුයණො

යගොච ප්පසුයතොදිස්වා සාඛායනිලීයනො‘‘කිංයත, සම්ම, දුක්ඛ’’න්තිපුච්ඡි.

යසොතමත්ථංආචික්ඛ. ‘‘අහං යත, සම්ම, එතංඅට්ඨිංඅපයනයයං, භයයන

පනයතමුඛංපවිසිතුංනවිසහාමි, ඛායදයයාසිපිම’’න්ති.‘‘මාභායි, සම්ම, 

නාහං තං ඛාදාමි, ජීවිතං යම යදහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති තං වාමපස්යසන

නිපජ්ජායපත්වා ‘‘යකො ජානාති, කිම්යපස කරිස්සතී’’ති චින්යතත්වා යථා

මුඛං පිදහිතුං න සක්යකොති, තථා තස්ස අධය ොට්යඨ ච උත්තය ොට්යඨ ච

දණ්ඩකං ඨයපත්වා මුඛං පවිසිත්වා අට්ඨියකොටිං තුණ්යඩන පහරි, අට්ඨි
පතිත්වා ගතං. යසො අට්ඨිං පායතත්වා සීහස්ස මුඛයතො නික්ඛමන්යතො
දණ්ඩකංතුණ්යඩනපහරිත්වාපායතන්යතොවනික්ඛමිත්වාසාඛග්යග නිලීයි.
සීයහො නිය ොයගො හුත්වා එකදිවසං එකං වනමහිංසං වධිත්වා ඛාදති.

සකුයණො ‘‘වීමංසිස්සාමින’’න්තිතස්සඋපරිභායගසාඛායනිලීයිත්වායතන
සද්ධිං සල්ලපන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

29. 

‘‘අක ම්හසයතකිච්චං, යංබලංඅහුවම්හයස; 

මිග ාජනයමොතයත්ථු, අපිකිඤ්චිලභාමයස’’ති. 

තත්ථ අකරම්ෙස යත කිච්චන්ති යභො, සීහ, මයම්පි තව එකං කිච්චං

අකරිම්හ. ෙංබ්ල්ංඅහුවම්ෙයසතියං අම්හාකංබලංඅයහොසි, යතනබයලන
තයතොකිඤ්චිඅහායපත්වාඅකරිම්හයයව. 

තං සුත්වාසීයහොදුතියංගාථමාහ– 

30. 

‘‘මමයලොහිතභක්ඛස්ස, නිච්චංලුද්දානිකුබ්බයතො; 

දන්තන්ත ගයතොසන්යතො, තංබහුංයම්පිජීවසී’’ති. 
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තංසුත්වාසකුයණොඉත ාද්යවගාථාඅභාසි– 

31. 

‘‘අකතඤ්ඤුමකත්තා ං, කතස්සඅප්පටිකා කං; 

යස්මිංකතඤ්ඤුතානත්ථ, නි ත්ථාතස්සයසවනා. 

32. 

‘‘යස්ස සම්මුඛචිණ්යණන, මිත්තධම්යමොන ලබ්භති; 

අනුසූයමනක්යකොසං, සණිකංතම්හාඅපක්කයම’’න්ති. 

තත්ථ අකතඤ්ඤුන්ති කතගුණං අජානන්තං. අකත්තාරන්ති යංකිඤ්චි

අකය ොන්තං. සම්මුඛචිණ්යණනාති සම්මුයඛ කයතන ගුයණන. 

අනුසූෙමනක්යකොසන්ති තං පුග්ගලං න උසූයන්යතො න අක්යකොසන්යතො 
සණිකං තම්හා පාපපුග්ගලා අපගච්යඡයයාති. එවං වත්වා යසො සකුයණො
පක්කාමි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

සීයහො යදවදත්යතොඅයහොසි, සකුයණොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සකුණජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[309] 9. ඡවජාතකවණ්ණනා 

සබ්බ්මිදං චරිමං කතන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො

ඡබ්බග්ගියයභික්ඛූ ආ බ්භකයථසි.වත්ථු විනයෙ (පාචි.646) විත්ථා යතො
ආගතයමව. අයං පයනත්ථ සඞ්යඛයපො – සත්ථා ඡබ්බග්ගියය

පක්යකොසායපත්වා‘‘සච්චංකි තුම්යහ, භික්ඛයව, නීයචආසයනනිසීදිත්වා

උච්යච ආසයන නිසින්නස්ස ධම්මං යදයසථා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘එවං, 

භන්යත’’තිවුත්යතයතභික්ඛූග හිත්වා‘‘අයුත්තං, භික්ඛයව, තුම්හාකංමම

ධම්යම අගා වක ණං, යපො ාණකපණ්ඩිතා හි නීයච ආසයන නිසීදිත්වා 
බාහි කමන්යතපිවායචන්යතග හිංසූ’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො
චණ්ඩාලකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො කුටුම්බං සණ්ඨයපසි. තස්ස

භරියාඅම්බයදොහළිනීහුත්වාතංආහ‘‘සාමි, ඉච්ඡාමහංඅම්බං ඛාදිතු’’න්ති.

‘‘භද්යද, ඉමස්මිං කායල අම්බං නත්ථ, අඤ්ඤං කිඤ්චි අම්බිලඵලං 

ආහරිස්සාමී’’ති. ‘‘සාමි, අම්බඵලං ලභමානාව ජීවිස්සාමි, අලභමානාය යම

ජීවිතං නත්ථී’’ති. යසො තස්සා පටිබද්ධචිත්යතො ‘‘කහං නු යඛො අම්බඵලං 
ලභිස්සාමී’’ති චින්යතසි. යතන යඛො පන සමයයන බා ාණසි ඤ්යඤො
උයයායන අම්යබො ධුවඵයලො යහොති. යසො ‘‘තයතො අම්බපක්කංආහරිත්වා
ඉමිස්සා යදොහළං පටිප්පස්සම්යභස්සාමී’’ති  ත්තිභායග උයයානං ගන්ත්වා
අම්බං අභිරුහිත්වා නිලීයනො සාඛාය සාඛං අම්බං ඔයලොයකන්යතො විචරි.
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තස්ස තථා කය ොන්තස්යසව  ත්ති විභායි. යසො චින්යතසි ‘‘සයච ඉදානි

ඔතරිත්වා ගමිස්සාමි, දිස්වා මං ‘යචොය ො’ති ගණ්හිස්සන්ති,  ත්තිභායග 

ගමිස්සාමී’’ති.අයථකංවිටපංඅභිරුහිත්වානිලීයනොඅච්ඡි. 

තදා බා ාණසි ාජා ‘‘පුය ොහිතස්ස සන්තියක මන්යත 
උග්ගණ්හිස්සාමී’’ති උයයානං පවිසිත්වා අම්බරුක්ඛමූයල උච්යච ආසයන 

නිසීදිත්වා ආචරියං නීයච ආසයන නිසීදායපත්වා මන්යත උග්ගණ්හි.

යබොධිසත්යතොඋපරි නිලීයනොචින්යතසි–‘‘යාවඅධම්මියකොඅයං ාජා, යයො

උච්චාසයනනිසීදිත්වාමන්යත උග්ගණ්හාති.අයංබ්රාහ්මයණොපිඅධම්මියකො, 

යයො නීචාසයන නිසීදිත්වා මන්යත වායචති. අහම්පි අධම්මියකො, යයො
මාතුගාමස්සවසංගන්ත්වාමමජීවිතංඅගයණත්වාඅම්බං ආහ ාමී’’ති.යසො
රුක්ඛයතො ඔත න්යතො එකං ඔලම්බනසාඛං ගයහත්වා යතසං උභින්නම්පි

අන්තය  පතිට්ඨාය ‘‘මහා ාජ, අහං නට්යඨො, ත්වං මූළ්යහො, පුය ොහියතො
මයතො’’තිආහ.යසො ඤ්ඤා‘‘කිංකා ණා’’තිපුට්යඨොපඨමංගාථමාහ– 

33. 

‘‘සබ්බමිදංචරිමංකතං, උයභොධම්මංනපස්සය ; 

උයභොපකතියාචුතා, යයොචායංමන්යතජ්ඣායපති; 
යයොචමන්තංඅධීයතී’’ති. 

තත්ථ සබ්බ්මිදංචරිමංකතන්තියං අම්යහහිතීහිජයනහිකතං, සබ්බං
ඉදං කිච්චං ලාමකං නිම්මරියාදං අධම්මිකං. එවං අත්තයනො යචො භාවං
යතසඤ්චමන්යතසුඅගා වංග හිත්වාපුනඉතය  ද්යවයයවග හන්යතො 

‘‘උයභො ෙම්මං න පස්සයර’’තිආදිමාහ. තත්ථ උයභොති ඉයම ද්යවපි ජනා 

ගරුකා ා හංයපො ාණකධම්මංනපස්සන්ති, තයතොධම්මපකතියතොචුතා.
ධම්යමොහි පඨමුප්පත්තිවයසනපකතිනාම.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘ධම්යමො හයවපාතු යහොසිපුබ්යබ; 

පච්ඡාඅධම්යමොඋදපාදියලොයක’’ති.(ජා.1.11.28); 

යෙො චාෙන්ති යයො ච අයංනීචාසයන නිසීදිත්වා මන්යත අජ්ඣායපති, 

යයොචඋච්යචආසයනනිසීදිත්වාඅධීයතීති. 

තංසුත්වාබ්රාහ්මයණොදුතියංගාථමාහ– 

34. 

‘‘සාලීනංඔදනංභුඤ්යජ, සුචිංමංසූපයසචනං; 

තස්මාඑතංනයසවාමි, ධම්මංඉසීහියසවිත’’න්ති. 

තස්සත්යථො –අහඤ්හියභොඉමස්ස ඤ්යඤොසන්තකංසාලීනංඔදනං 

සුචිං පණ්ඩ ංනානප්පකා ායමංසවිකතියාසිත්තං මංසූපයසචනං භුඤ්ජාමි, 
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තස්මා උදය  බද්යධො හුත්වා එතං එසිතගුයණහි ඉසීහි යසවිතං ධම්මං න
යසවාමීති. 

තංසුත්වාඉතය ොද්යවගාථාඅභාසි– 

35. 

‘‘පරිබ්බජමහායලොයකො, පචන්තඤ්යඤපිපාණියනො; 

මාතංඅධම්යමොආචරියතො, අස්මාකුම්භමිවාභිදා. 

36. 

‘‘ධි ත්ථු තංයසලාභං, ධනලාභඤ්ච බ්රාහ්මණ; 

යාවුත්තිවිනිපායතන, අධම්මච යණනවා’’ති. 

තත්ථ පරිබ්බ්ජාතිඉයතො අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡ. මොති අයං යලොයකොනාම

මහා. පචන්තඤ්යඤපි පාණියනොතිඉමස්මිංජම්බුදීයපඅඤ්යඤපිපාණියනො

පචන්ති, නායයමයවයකො ාජා. අස්මාකුම්භමිවාභිදාතිපාසායණොඝටංවිය.

ඉදංවුත්තංයහොති – යංත්වංඅඤ්ඤත්ථඅගන්ත්වාඉධවසන්යතොඅධම්මං

ආච සි, යසොඅධම්යමොඑවංආචරියතො පාසායණොඝටංවියමාතංභින්දි. 

‘‘ධිරත්ථූ’’තිගාථාය අයංසඞ්යඛපත්යථො– බ්රාහ්මණයයොඑසඑවංතව

යසලායභොචධනලායභොචධි ත්ථු, තංග හාමමයං.කස්මා? යස්මා අයං
තයා ලද්ධලායභො ආයතිං අපායයසු විනිපාතනයහතුනා සම්පති ච

අධම්මච යණන ජීවිතවුත්ති නාම යහොති, යා යචසා වුත්ති ඉමිනා ආයතිං

විනිපායතනඉධඅධම්මච යණනවානිප්පජ්ජති, කිංතාය, යතන තංඑවං
වදාමීති. 

අථස්ස ධම්මකථාය  ාජා පසීදිත්වා ‘‘යභො, පුරිස, කිංජාතියකොසී’’ති 

පුච්ඡි. ‘‘චණ්ඩායලො අහං, යදවා’’ති. යභො ‘‘සයච ත්වං ජාතිසම්පන්යනො

අභවිස්ස්ස,  ජ්ජං යත අහං අදස්සං, ඉයතො පට්ඨාය පන අහං දිවා  ාජා

භවිස්සාමි, ත්වං  ත්තිං  ාජා යහොහී’’ති අත්තයනො කණ්යඨ පිළන්ධනං
පුප්ඵදාමං තස්ස ගීවායං පිළන්ධායපත්වා තං නග ගුත්තිකං අකාසි. අයං
නග ගුත්තිකානං කණ්යඨ  ත්තපුප්ඵදාමපිළන්ධනවංයසො. තයතො පට්ඨාය
පන  ාජා තස්යසොවායද ඨත්වා ආචරියය ගා වං කරිත්වා නීයච ආසයන
නිසින්යනො මන්යතඋග්ගණ්හීති. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වාජාතකංසයමොධායනසි‘‘තදා ාජා 

ආනන්යදොඅයහොසි, චණ්ඩාලපුත්යතොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

ඡවජාතකවණ්ණනානවමා. 
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[310] 10. යසයයජාතකවණ්ණනා 

සසමුද්දපරිොෙන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
උක්කණ්ඨිතභික්ඛුංආ බ්භකයථසි. යසොහිසාවත්ථයංපිණ්ඩායච න්යතො
එකං අභිරූපං අලඞ්කතපටියත්තං ඉත්ථං දිස්වා උක්කණ්ඨියතො සාසයන
නාභි මි.අථභික්ඛූභගවයතොආය ොයචසුං.යසොභගවතා‘‘සච්චංකි  ත්වං

භික්ඛුඋක්කණ්ඨියතොසී’’තිපුට්යඨො ‘‘සච්චං, භන්යත’’තිවත්වා ‘‘යකොතං 
උක්කණ්ඨායපසී’’ති වුත්යත තමත්ථං ආය ොයචසි. සත්ථා ‘‘කස්මා ත්වං

එවරූයප නියයානිකසාසයනපබ්බජිත්වාඋක්කණ්ඨියතොසි, පුබ්යබපණ්ඩිතා
පුය ොහිතට්ඨානං ලභන්තාපි තං පටික්ඛපිත්වා පබ්බජිංසූ’’ති වත්වා අතීතං
ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
පුය ොහිතස්ස බ්රාහ්මණියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං ගණ්හිත්වා  ඤ්යඤො
පුත්යතන සද්ධිං එකදිවයස විජායි.  ාජා ‘‘අත්ථ නු යඛො යකොචි යම

පුත්යතන සද්ධිං එකදිවයස ජායතො’’ති අමච්යච පුච්ඡි. ‘‘අත්ථ, මහා ාජ, 
පුය ොහිතස්සපුත්යතො’’ති. ාජාතංආහ ායපත්වාධාතීනංදත්වාපුත්යතන
සද්ධිං එකයතොව පටිජග්ගායපසි. උභින්නං ආභ ණානි යචව
පානයභොජනාදීනි ච එකසදිසායනව අයහසුං. යත වයප්පත්තා එකයතොව
තක්කසිලංගන්ත්වාසබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිත්වාආගමංසු. ාජාපුත්තස්ස

ඔප ජ්ජං අදාසි, මහායයසො අයහොසි. තයතො පට්ඨාය යබොධිසත්යතො

 ාජපුත්යතනසද්ධිංඑකයතොවඛාදතිපිවතිසයති, අඤ්ඤමඤ්ඤං විස්සායසො
ථය ොඅයහොසි. 

අප භායග ාජපුත්යතොපිතුඅච්චයයන ජ්යජපතිට්ඨාය මහාසම්පත්තිං

අනුභවි. යබොධිසත්යතො චින්යතසි ‘‘මය්හං සහායයො  ජ්ජමනුසාසති, 

සල්ලක්ඛතක්ඛයණයයවයඛොපනමය්හංපුය ොහිතට්ඨානංදස්සති, කිංයම

ඝ ාවායසන, පබ්බජිත්වා වියවකමනුබ්රූයහස්සාමී’’ති? යසො මාතාපිතය ො
වන්දිත්වාපබ්බජ්ජං අනුජානායපත්වාමහාසම්පත්තිංඡඩ්යඩත්වාඑකයකොව
නික්ඛමිත්වා හිමවන්තං පවිසිත්වා මයනො යම භූමිභායග පණ්ණසාලං
මායපත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තියයො ච
නිබ්බත්යතත්වාඣානකීළංකීළන්යතොවිහාසි.තදා ාජාතං අනුස්සරිත්වා

‘‘මය්හං සහායයො න පඤ්ඤායති, කහං යසො’’ති පුච්ඡි. අමච්චා තස්ස 
පබ්බජිතභාවංආය ොයචත්වා‘‘ මණීයයකි වනසණ්යඩවසතී’’තිආහංසු.
 ාජා තස්ස වසයනොකාසං පුච්ඡිත්වා යසයයං නාම අමච්චං ‘‘ගච්ඡ සහායං

යම ගයහත්වා එහි, පුය ොහිතට්ඨානමස්ස දස්සාමී’’තිආහ. යසො ‘‘සාධූ’’ති
පටිස්සුණිත්වා බා ාණසියතො නික්ඛමිත්වා අනුපුබ්යබන පච්චන්තගාමං
පත්වා තත්ථ ඛන්ධාවා ං ඨයපත්වා වනච යකහි සද්ධිං යබොධිසත්තස්ස
වසයනොකාසංගන්ත්වායබොධිසත්තං පණ්ණසාලද්වාය සුවණ්ණපටිමංවිය
නිසින්නං දිස්වා වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදිත්වා කතපටිසන්ථාය ො
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පටුන 

‘‘භන්යත,  ාජා තුය්හං පුය ොහිතට්ඨානං දාතුකායමො, ආගමනං යත
ඉච්ඡතී’’තිආහ. 

යබොධිසත්යතො ‘‘තිට්ඨතු පුය ොහිතට්ඨානං, අහං සකලං 
කාසියකොසලජම්බුදීප ජ්ජං චක්කවත්තිසිරියමව වා ලභන්යතොපි න

ගච්ඡිස්සාමි, න හි පණ්ඩිතා සකිං ජහිතකියලයස පුන ගණ්හන්ති, සකිං
ජහිතඤ්හිනිට්ඨුභයඛළසදිසං යහොතී’’තිවත්වාඉමාගාථාඅභාසි– 

37. 

‘‘සසමුද්දපරියායං, මහිංසාග කුණ්ඩලං; 

නඉච්යඡසහනින්දාය, එවංයසයයවිජානහි. 

38. 

‘‘ධි ත්ථුතංයසලාභං, ධනලාභඤ්චබ්රාහ්මණ; 

යාවුත්තිවිනිපායතන, අධම්මච යණනවා. 

39. 

‘‘අපියචපත්තමාදාය, අනගාය ොපරිබ්බයජ; 

සායයවජීවිකායසයයයො, යාචාධම්යමනඑසනා. 

40. 

‘‘අපි යචපත්තමාදාය, අනගාය ොපරිබ්බයජ; 

අඤ්ඤංඅහිංසයංයලොයක, අපි ජ්යජනතංව ’’න්ති. 

තත්ථ සසමුද්දපරිොෙන්ති පරියායයො වුච්චති පරිවාය ො, සමුද්දං

පරිවාය ත්වා ඨියතන චක්කවාළපබ්බයතන සද්ධිං, සමුද්දසඞ්ඛායතන වා

පරිවාය නසද්ධින්තිඅත්යථො. සා රකුණ්ඩල්න්තිසාග මජ්යඣදීපවයසන

ඨිතත්තා තස්ස කුණ්ඩලභූතන්ති අත්යථො. නින්දාොතිඣානසුඛසම්පන්නං 

පබ්බජ්ජං ඡඩ්යඩත්වා ඉස්සරියං ගණ්හීති ඉමාය නින්දාය. යසෙයාති තං

නායමනාලපති. විජානහීති ධම්මං විජානාහි. ො වුත්ති විනිපායතනාති යා 
පුය ොහිතට්ඨානවයසන ලද්ධා යසලාභධනලාභවුත්ති ඣානසුඛයතො
අත්තවිනිපාතනසඞ්ඛායතන විනිපායතන ඉයතො ගන්ත්වා

ඉස්සරියමදමත්තස්සඅධම්මච යණනවායහොති, තංවුත්තිං ධි ත්ථු. 

පත්තමාදාොති භික්ඛාභාජනං ගයහත්වා. අන ායරොති අපි අහං 

අගා වි හියතො ප කුයලසු චය යයං. සායෙව ජීවිකාති සා එව යම ජීවිකා

යසයයයො ව ත ා. ො චාෙම්යමන එසනාති යා ච අධම්යමන එසනා. ඉදං

වුත්තං යහොති – යා අධම්යමනඑසනා, තයතො එසාව ජීවිකා සුන්ද ත ාති. 

අහිංසෙන්ති අවියහයඨන්යතො. අපි රජ්යජනාති එවං ප ං අවියහයඨන්යතො
කපාලහත්ථස්සමමජීවිකකප්පනං ජ්යජනාපිව ං උත්තමන්ති. 
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ඉති යසො පුනප්පුනං යාචන්තම්පිතං පටික්ඛපි. යසයයයොපිතස්ස මනං
අලභිත්වා තං වන්දිත්වා ගන්ත්වා තස්ස අනාගමනභාවං  ඤ්යඤො
ආය ොයචසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල 

පතිට්ඨහි, අපය පිබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිසච්ඡිකරිංසු. 

තදා ාජාආනන්යදොඅයහොසි, යසයයයොසාරිපුත්යතො, පුය ොහිතපුත්යතො
පන අහයමවඅයහොසින්ති. 

යසයයජාතකවණ්ණනාදසමා. 

කාලිඞ්ගවග්යගොපඨයමො. 

2. පුචිමන්දවග්ය ො 

[311] 1. පුචිමන්දජාතකවණ්ණනා 

උට්යඨහි යචොරාති ඉදං සත්ථා යවළුවයන විහ න්යතො ආයස්මන්තං 
මහායමොග්ගල්ලානං ආ බ්භ කයථසි. යථය  කි   ාජගහං උපනිස්සාය
අ ඤ්ඤකුටිකාය විහ න්යත එයකො යචොය ො නග ද්වා ගායම එකස්මිං
යගයහ සන්ධිං ඡින්දිත්වා හත්ථසා ං ආදාය පලායිත්වා යථ ස්ස
කුටිපරියවණං පවිසිත්වා ‘‘ඉධ මය්හං ආ ක්යඛො භවිස්සතී’’ති යථ ස්ස
පණ්ණසාලාය පමුයඛ නිපජ්ජි. යථය ො තස්ස පමුයඛ සයිතභාවං ඤත්වා
තස්මිං ආසඞ්කංකත්වා‘‘යචො සංසග්යගොනාමනවට්ටතී’’තිනික්ඛමිත්වා
‘‘මාඉධසයී’’ති නීහරි.යසොයචොය ොතයතොනික්ඛමිත්වාපදංයමොයහත්වා 
පලායි. මනුස්සා උක්කං ආදාය යචො ස්ස පදානුසාය න තත්ථ ආගන්ත්වා
තස්ස ආගතට්ඨානඨිතට්ඨානනිසින්නට්ඨානසයිතට්ඨානාදීනි දිස්වා

‘‘යචොය ො ඉයතො ආගයතො, ඉධ ඨියතො, ඉධ නිසින්යනො, ඉමිනා ඨායනන

අපගයතො, න දිට්යඨො යනො’’ති ඉයතො චියතො ච පක්ඛන්දිත්වා අදිස්වාව
පටිගතා. පුනදිවයස යථය ො පුබ්බණ්හසමයං  ාජගයහ පිණ්ඩාය චරිත්වා
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොයවළුවනංගන්ත්වාතංපවත්තිංසත්ථුආය ොයචසි. 

සත්ථා ‘‘න යඛො, යමොග්ගල්ලාන, ත්වඤ්යඤව ආසඞ්කිතබ්බයුත්තකං

ආසඞ්කි, යපො ාණකපණ්ඩිතාපි ආසඞ්කිංසූ’’ති වත්වා යථය න යාචියතො
අතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො
නග ස්ස සුසානවයන නිම්බරුක්ඛයදවතා හුත්වා නිබ්බත්ති. අයථකදිවසං
නග ද්වා ගායමකතකම්මයචොය ොතංසුසානවනංපාවිසි.තදාචපනතත්ථ
නිම්යබො ච අස්සත්යථො චාති ද්යව යජට්ඨකරුක්ඛා. යචොය ො
නිම්බරුක්ඛමූයල භණ්ඩිකං ඨයපත්වා නිපජ්ජි. තස්මිං පනකායල යචොය 
ගයහත්වා නිම්බසූයල උත්තායසන්ති. අථ සා යදවතා චින්යතසි ‘‘සයච
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මනුස්සාආගන්ත්වාඉමංයචො ංගණ්හිස්සන්ති, ඉමස්යසව නිම්බරුක්ඛස්ස

සාඛංඡින්දිත්වාසූලංකත්වාඑතංඋත්තායසස්සන්ති, එවංසන්යත රුක්යඛො

නස්සිස්සති, හන්දනංඉයතොනීහරිස්සාමී’’ති.සායතනසද්ධිංසල්ලපන්තී 
පඨමංගාථමාහ– 

41. 

‘‘උට්යඨහියචො කිංයසසි, යකොඅත්යථොසුපයනනයත; 

මාතංගයහසුං ාජායනො, ගායමකිබ්බිසකා ක’’න්ති. 

තත්ථ රාජායනොති  ාජපුරියස සන්ධාය වුත්තං. කිබ්බිසකාරකන්ති 
දාරුණසාහසිකයචො කම්මකා කං. 

ඉති නං වත්වා ‘‘යාව තං  ාජපුරිසා න ගණ්හන්ති, තාව අඤ්ඤත්ථ 
ගච්ඡා’’ති භායායපත්වා පලායපසි. තස්මිං පලායත අස්සත්ථයදවතා දුතියං
ගාථමාහ– 

42. 

‘‘යංනුයචො ංගයහස්සන්ති, ගායමකිබ්බිසකා කං; 

කිංතත්ථපුචිමන්දස්ස, වයනජාතස්සතිට්ඨයතො’’ති. 

තත්ථ වයනජාතස්ස තිට්ඨයතොතිනිම්යබොවයනජායතොයචවඨියතොච.
යදවතාපනතත්ථනිබ්බත්තත්තා රුක්ඛසමුදාචාය යනවසමුදාචරි. 

තංසුත්වානිම්බයදවතාතතියංගාථමාහ– 

43. 

‘‘නත්වංඅස්සත්ථජානාසි, මමයචො ස්සචන්ත ං; 

යචො ංගයහත්වා ාජායනො, ගායමකිබ්බිසකා කං; 

අප්යපන්තිනිම්බසූලස්මිං, තස්මිංයමසඞ්කයතමයනො’’ති. 

තත්ථ අස්සත්ථාති පුරිමනයයයනවතස්මිංනිබ්බත්තයදවතංසමුදාච ති. 

මම යචොරස්ස චන්තරන්ති මම ච යචො ස්ස ච එකයතො අවසනකා ණං. 

අප්යපන්ති නිම්බ්සූල්ස්මින්ති ඉමස්මිං කායල  ාජායනො යචො ං නිම්බසූයල

ආවුණන්ති. තස්මිං යම සඞ්කයත මයනොති තස්මිං කා යණ මම චිත්තං

සඞ්කති. සයච හි ඉමං සූයලආවුණිස්සන්ති, විමානං යමනස්සිස්සති, අථ

සාඛාය ඔලම්යබස්සන්ති, විමායන යමකුණපගන්යධො භවිස්සති, යතනාහං
එතංපලායපසින්තිඅත්යථො. 

එවං තාසං යදවතානං අඤ්ඤමඤ්ඤං සල්ලපන්තානඤ්යඤව
භණ්ඩසාමිකා උක්කාහත්ථා පදානුසාය න ආගන්ත්වා යචො ස්ස

සයිතට්ඨානං දිස්වා ‘‘අම්යභො ඉදායනව යචොය ො උට්ඨාය පලායතො, න

ලද්යධොයනොයචොය ො, සයචලභිස්සාම, ඉමස්යසවනංනිම්බස්සසූයල වා
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ආවුණිත්වාසාඛායවාඔලම්යබත්වාගමිස්සාමා’’තිවත්වාඉයතොචියතොච 
පක්ඛන්දිත්වායචො ංඅදිස්වාවගතා. 

යතසංවචනංසුත්වාඅස්සත්ථයදවතාචතුත්ථංගාථමාහ– 

44. 

‘‘සඞ්යකයය සඞ්කිතබ්බානි,  ක්යඛයයානාගතංභයං; 

අනාගතභයාධීය ො, උයභොයලොයකඅයවක්ඛතී’’ති. 

තත්ථ රක්යඛෙයානා තං භෙන්ති ද්යව අනාගතභයානි
දිට්ඨධම්මිකඤ්යචවසම්ප ායිකඤ්චාති.යතසුපාපමිත්යතපරිවජ්යජන්යතො 

දිට්ඨධම්මිකං  ක්ඛති, තීණි දුච්චරිතානි පරිවජ්යජන්යතො සම්ප ායිකං

 ක්ඛති. අනා තභොති අනාගතභයයහතුතං භයං භායමායනො ධීයරො 

පණ්ඩියතොපුරියසොපාපමිත්තසංසග්ගංනකය ොති, තීහිපි ද්වාය හිදුච්චරිතං

න ච ති. උයභො යල්ොයකති එවං භායන්යතො යහස

ඉධයලොකප යලොකසඞ්ඛායත උයභො යලොයක අයවක්ඛති ඔයලොයකති, 

ඔයලොකයමායනො ඉධයලොකභයයන පාපමිත්යත විවජ්යජති, 
ප යලොකභයයනපාපංනකය ොතීති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

අස්සත්ථයදවතා ආනන්යදො අයහොසි, නිම්බයදවතා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

පුචිමන්දජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[312] 2. කස්සපමන්දියජාතකවණ්ණනා 

අපි කස්සප මන්දිොති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං 
මහල්ලකභික්ඛුං ආ බ්භ කයථසි. සාවත්ථයං කිය යකො කුලපුත්යතො
කායමසු ආදීනවං දිස්වා සත්ථු සන්තියක පබ්බජිත්වා කම්මට්ඨායන
අනුයුත්යතො න චි ස්යසව අ හත්තං පාපුණි. තස්ස අප භායග මාතා
කාලමකාසි. යසො මාතු අච්චයයන පිත ඤ්ච කනිට්ඨභාත ඤ්ච 

පබ්බායජත්වා යජතවයන වසිත්වා වස්සූපනායිකසමයය චීව පච්චයස්ස
සුලභතං සුත්වා එකං ගාමකාවාසං ගන්ත්වා තයයොපි තත්යථව වස්සං
උපගන්ත්වා වුත්ථවස්සා යජතවනයමව ආගමංසු. දහ භික්ඛු යජතවනස්ස

ආසන්නට්ඨායන ‘‘සාමයණ ත්වංයථ ංවිස්සායමත්වා ආයනයයාසි, අහං
පුය ත ං ගන්ත්වා පරියවණං පටිජග්ගිස්සාමී’’ති යජතවනං පාවිසි. 
මහල්ලකත්යථය ො සණිකං ආගච්ඡති. සාමයණය ො පුනප්පුනං සීයසන

උප්පීයළන්යතොවිය ‘‘ගච්ඡ, භන්යත, ගච්ඡ, භන්යත’’තිතංබලක්කාය න
යනති. යථය ො ‘‘ත්වං මං අත්තයනො වසං ආයනසී’’ති පුන නිවත්තිත්වා
යකොටියතො පට්ඨාය ආගච්ඡති. යතසං එවං අඤ්ඤමඤ්ඤං කලහං

කය ොන්තානඤ්යඤවසූරියයොඅත්ථඞ්ගයතො, අන්ධකාය ොජායතො. 
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ඉතය ොපි පරියවණං සම්මජ්ජිත්වා උදකං උපට්ඨයපත්වා යතසං
ආගමනං අපස්සන්යතො උක්කං ගයහත්වා පච්චුග්ගමනං කත්වා යත 

ආගච්ඡන්යත දිස්වා ‘‘කිං චි ායිත්ථා’’ති පුච්ඡි. මහල්ලයකො තං කා ණං
කයථසි. යසො යත ද්යවපි විස්සායමත්වා සණිකං ආයනසි. තං දිවසං
බුද්ධුපට්ඨානස්ස ඔකාසං න ලභි. අථ නං දුතියදිවයස බුද්ධුපට්ඨානං
ආගන්ත්වා වන්දිත්වා නිසින්නං සත්ථා ‘‘කදා ආගයතොසී’’ති පුච්ඡි.

‘‘හියයයො, භන්යත’’ති. ‘‘හියයයො ආගන්ත්වා අජ්ජ බුද්ධුපට්ඨානං 

කය ොසී’’ති? යසො ‘‘ආම, භන්යත’’ති වත්වා තං කා ණංආචික්ඛ. සත්ථා

මහල්ලකංග හිත්වා ‘‘නඑසඉදායනවඑවරූපංකම්මංකය ොති, පුබ්යබපි

අකාසි.ඉදානිපනයතනත්වංකිලමියතො, පුබ්යබපිපණ්ඩියතකිලයමසී’’ති 
වත්වායතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
කාසිනිගයම බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති. තස්ස වයප්පත්තකායල මාතා
කාලමකාසි. යසො මාතු සරී කිච්චං කත්වා මාසද්ධමාසච්චයයන ඝය  
විජ්ජමානං ධනං දානං දත්වා පිත ඤ්ච කනිට්ඨභාත ඤ්ච ගයහත්වා
හිමවන්තපයදයස යදවදත්තියංවක්කලංගයහත්වාඉසිපබ්බජ්ජංපබ්බජිත්වා
උඤ්ඡාචරියාය වනමූලඵලාඵයලහියායපන්යතො මණීයයවනසණ්යඩවසි.
හිමවන්යත පන වස්සකායල අච්ඡින්නධාය  යදයව වස්සන්යතන සක්කා

යහොති කන්දමූලං ඛණිතුං, ඵලානි ච පණ්ණානි ච පතන්ති. තාපසා
යයභුයයයන හිමවන්තයතො නික්ඛමිත්වා මනුස්සපයථ වසන්ති. තදා 
යබොධිසත්යතොපිත ඤ්චකනිට්ඨභාත ඤ්චගයහත්වාමනුස්සපයථවසිත්වා
පුනහිමවන්යත පුප්ඵිතඵලියතයතඋයභොපිගයහත්වාහිමවන්යතඅත්තයනො
අස්සමපදං ආගච්ඡන්යතො අස්සමස්සාවිදූය  සූරියය අත්ථඞ්ගයත ‘‘තුම්යහ

සණිකංආගච්යඡයයාථ, අහං පු යතො ගන්ත්වා අස්සමං පටිජග්ගිස්සාමී’’ති
වත්වායතඔහායගයතො.ඛුද්දකතාපයසොපිත ා සද්ධිංසණිකංගච්ඡන්යතො
තං කටිප්පයදයස සීයසන උප්පීයළන්යතො විය ගච්ඡ ගච්ඡාති තං
බලක්කාය නයනති.මහල්ලයකො‘‘ත්වංමංඅත්තයනොරුචියාආයනසී’’ති 
පටිනිවත්තිත්වා යකොටියතො පට්ඨාය ආගච්ඡති. එවං යතසං කලහං
කය ොන්තානඤ්යඤව අන්ධකාය ොඅයහොසි. 

යබොධිසත්යතොපි පණ්ණසාලං සම්මජ්ජිත්වා උදකං උපට්ඨයපත්වා 
උක්කමාදාය පටිපථං ආගච්ඡන්යතො යත දිස්වා ‘‘එත්තකං කාලං කිං
කරිත්ථා’’ති ආහ. ඛුද්දකතාපයසො පිත ා කතකා ණං කයථසි.
යබොධිසත්යතො උයභොපි යත සණිකං යනත්වා පරික්ඛා ං පටිසායමත්වා
පිත ංන්හායපත්වාපාදයධොවනපිට්ඨිසම්බාහනාදීනිකත්වා අඞ්ගා කපල්ලං

උපට්ඨයපත්වා පටිප්පස්සද්ධකිලමථං පිත ං උපනිසීදිත්වා ‘‘තාත, 

තරුණදා කා නාම මත්තිකාභාජනසදිසා මුහුත්තයනව භිජ්ජන්ති, සකිං

භින්නකාලයතො පට්ඨාය පුන න සක්කා යහොන්ති ඝයටතුං, යත
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අක්යකොසන්තාපි පරිභාසන්තාපි මහල්ලයකහි අධිවායසතබ්බා’’ති වත්වා

පිත ංඔවදන්යතොඉමාගාථාඅභාසි – 

45. 

‘‘අපි කස්සපමන්දියා, යුවාසපතිහන්තිවා; 

සබ්බංතංඛමයතධීය ො, පණ්ඩියතොතංතිතික්ඛති. 

46. 

‘‘සයචපිසන්යතොවිවදන්ති, ඛප්පංසන්තීයය පුන; 

බාලාපත්තාවභිජ්ජන්ති, නයතසමථමජ්ඣගූ. 

47. 

‘‘එයතභියයයොසමායන්ති, සන්ධියතසංනජී ති; 

යයොචාධිපන්නංජානාති, යයොචජානාතියදසනං. 

48. 

‘‘එයසොහිඋත්තරිතය ො, භා වයහොධු ද්ධය ො; 

යයොපය සාධිපන්නානං, සයංසන්ධාතුම හතී’’ති. 

තත්ථ කස්සපාති පිත ං නායමනාලපති. මන්දිොති මන්දීභායවන

තරුණතාය. යුවාසපති ෙන්තිවාතිතරුණදා යකොඅක්යකොසතිපිපහ තිපි. 

ධීයරොති ධික්කතපායපො, ධී වා වුච්චති පඤ්ඤා, තාය සමන්නාගයතොතිපි
අත්යථො. ඉත ං පන ඉමස්යසව යවවචනං. උභයයනාපි සබ්බං තං
බාලදා යකහි කතං අප ාධං මහල්ලයකො ධීය ො පණ්ඩියතො සහති 
තිතික්ඛතීතිදස්යසති. 

සන්ධීෙයරති පුන මිත්තභායවන සන්ධීයන්ති ඝටීයන්ති. බ්ාල්ා

පත්තාවාතිබාලකාපන මත්තිකාපත්තාවභිජ්ජන්ති. නයතසමථමජ්ඣගූති
යත බාලකා අප්පමත්තකම්පි විවාදං කත්වා යවරූපසමනං න වින්දන්ති

නාධිගච්ඡන්ති. එයත භියෙයොති එයත ද්යව ජනා භින්නාපි පුන

සමාගච්ඡන්ති. සන්ධීති මිත්තසන්ධි. යතසන්ති යතසඤ්යඤව ද්වින්නං

සන්ධි න ජී ති. යෙො චාධිපන්නන්ති යයො ච අත්තනා අධිපන්නං

අතික්කන්තං අඤ්ඤස්මිං කතයදොසං ජානාති. යදසනන්ති යයො ච යතන
අත්තයනො යදොසං ජානන්යතන යදසිතං අච්චයයදසනං පටිග්ගණ්හිතුං
ජානාති. 

යෙො පයරසාධිපන්නානන්ති යයො පය සං අධිපන්නානං යදොයසන

අභිභූතානං අප ාධකා කානං. සෙං සන්ොතුමරෙතීති යතසු

අඛමායපන්යතසුපි ‘‘එහි, භද්රමුඛ, උද්යදසං ගණ්හ, අට්ඨකථං සුණ, 

භාවනමනුයුඤ්ජ, කස්මාපරිබාහිය ොයහොසී’’තිඑවංසයංසන්ධාතුංඅ හති 

මිත්තභාවං ඝයටති, එයසො එවරූයපො යමත්තාවිහාරී උත්තරිතය ො
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මිත්තභා ස්ස මිත්තධු ස්සචවහනයතො ‘‘භාරවයෙො’’ති ‘‘ධුරද්ෙයරො’’තිච
සඞ්ඛංගච්ඡතීති. 

එවං යබොධිසත්යතො පිතු ඔවාදං අදාසි, යසොපි තයතො පභුති දන්යතො
අයහොසි සුදන්යතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

පිතා තාපයසො මහල්ලයකො අයහොසි, ඛුද්දකතාපයසො සාමයණය ො, පිතු
ඔවාදදායයකොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

කස්සපමන්දියජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[313] 3. ඛන්තිවාදීජාතකවණ්ණනා 

යෙොයතෙත්යථචපායදචාතිඉදංසත්ථා යජතවයනවිහ න්යතොඑකං
යකොධනභික්ඛුංආ බ්භකයථසි.වත්ථුයහට්ඨාකථතයමව.සත්ථා පනතං

භික්ඛුං‘‘කස්මා, ත්වංභික්ඛු, අක්යකොධනස්සබුද්ධස්සසාසයන පබ්බජිත්වා

යකොධං කය ොසි, යපො ාණකපණ්ඩිතා සරීය  පහා සහස්යස පතන්යත 
හත්ථපාදකණ්ණනාසාසු ඡිජ්ජමානාසු ප ස්ස යකොධං න කරිංසූ’’ති වත්වා
අතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං කලාබු නාම  ාජා  ජ්ජං කාය සි. තදා
යබොධිසත්යතො අසීතියකොටිවිභයව බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා
කුණ්ඩලකුමාය ොනාමමාණයවොහුත්වා වයප්පත්යතොතක්කසිලංගන්ත්වා
සබ්බසිප්පානිඋග්ගණ්හිත්වාකුටුම්බං සණ්ඨයපත්වාමාතාපිතූනංඅච්චයයන
ධන ාසිං ඔයලොයකත්වා ‘‘ඉමං ධනං උප්පායදත්වා මම ඤාතකා

අග්ගයහත්වාව ගතා, මයා පයනතං ගයහත්වා ගන්තුං වට්ටතී’’ති සබ්බං

ධනං වියචයයදානවයසන යයො යං ආහ ති, තස්ස තං දත්වා හිමවන්තං
පවිසිත්වා පබ්බජිත්වා ඵලාඵයලන යායපන්යතො චි ං වසිත්වා
යලොණම්බිලයසවනත්ථායමනුස්සපථංආගන්ත්වා අනුපුබ්යබනබා ාණසිං
පත්වා  ාජුයයායන වසිත්වා පුනදිවයස නගය  භික්ඛාය ච න්යතො 
යසනාපතිස්ස නිවාසනද්වා ං සම්පාපුණි. යසනාපති තස්ස ඉරියාපයථසු
පසීදිත්වා ඝ ං පයවයසත්වා අත්තයනො පටියාදිතයභොජනං යභොයජත්වා
පටිඤ්ඤංගයහත්වා තත්යථව ාජුයයායනවසායපසි. 

අයථකදිවසං කලාබු ාජා සු ාමදමත්යතො යඡකනාටකපරිවුයතො
මහන්යතන යයසන උයයානං ගන්ත්වා මඞ්ගලසිලාපට්යට සයනං 
අත්ථ ායපත්වා එකිස්සා පියමනාපාය ඉත්ථයා අඞ්යක සයි.

ගීතවාදිතනච්යචසු යඡකා නාටකිත්ථයයො ගීතාදීනි පයයොයජසුං, සක්කස්ස

යදව ඤ්යඤො විය මහාසම්පත්ති අයහොසි,  ාජා නිද්දං ඔක්කමි. අථ තා

ඉත්ථයයො ‘‘යස්සත්ථායමයං ගීතාදීනිපයයොජයාම, යසො නිද්දංඋපගයතො, 
කිං යනො ගීතාදීහී’’ති වීණාදීනි තූරියානි තත්ථ තත්යථව ඡඩ්යඩත්වා 
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පටුන 

උයයානං පක්කන්තා පුප්ඵඵලපල්ලවාදීහි පයලොභියමානා උයයායන 
අභි මිංසු. තදා යබොධිසත්යතො තස්මිං උයයායන සුපුප්ඵිතසාලමූයල
පබ්බජ්ජාසුයඛන වීතිනායමන්යතොමත්තව වා යණොවියනිසින්යනොයහොති.

අථතාඉත්ථයයොඋයයායනච මානාතං දිස්වා ‘‘එථ, අයයායයො, එතස්මිං

රුක්ඛමූයල පබ්බජියතො නිසින්යනො, යාව  ාජා න පබුජ්ඣති, තාවස්ස
සන්තියක කිඤ්චි සුණමානා නිසීදිස්සාමා’’ති ගන්ත්වා වන්දිත්වා
පරිවාය ත්වානිසින්නා‘‘අම්හාකංකයථතබ්බයුත්තකංකිඤ්චිකයථථා’’ති 
වදිංසු.යබොධිසත්යතොතාසංධම්මංකයථසි.අථසාඉත්ථීඅඞ්කංචායලත්වා
 ාජානං පයබොයධසි.  ාජා පබුද්යධො තා අපස්සන්යතො ‘‘කහං ගතා

වසලියයො’’ති ආහ. එතා, මහා ාජ, ගන්ත්වා එකං තාපසං පරිවාය ත්වා

නිසීදිංසූති.  ාජා කුපියතො ඛග්ගං ගයහත්වා ‘‘සික්ඛායපස්සාමි නං
කූටජටිල’’න්තියවයගනඅගමාසි. 

අථතාඉත්ථයයො ාජානංකුද්ධංආගච්ඡන්තංදිස්වාතාසු වල්ලභත ා
ගන්ත්වා  ඤ්යඤො හත්ථා අසිං ගයහත්වා  ාජානං වූපසයමසුං. යසො

ආගන්ත්වා යබොධිසත්තස්ස සන්තියක ඨත්වා ‘‘කිංවාදී ත්වං, සමණා’’ති

පුච්ඡි. ‘‘ඛන්තිවාදී, මහා ාජා’’ති. ‘‘කා එසා ඛන්ති නාමා’’ති? 

‘‘අක්යකොසන්යතසු පරිභාසන්යතසු පහ න්යතසු අකුජ්ඣනභායවො’’ති.
 ාජා ‘‘පස්සිස්සාමි දානි යත ඛන්තියා අත්ථභාව’’න්ති යචො ඝාතකං
පක්යකොසායපසි. යසො අත්තයනො චාරිත්යතන ඵ සුඤ්ච කණ්ටකකසඤ්ච
ආදාය කාසායනිවසයනො  ත්තමාලාධය ො ආගන්ත්වා  ාජානං වන්දිත්වා

‘‘කිං කය ොමි, යදවා’’ති ආහ. ඉමං යචො ං දුට්ඨතාපසං ගයහත්වා
ආකඩ්ඪිත්වාභූමියංපායතත්වා කණ්ටකකසංගයහත්වාපු යතොචපච්ඡයතො
ච උයභොසු පස්යසසු චාති චතූසුපි පස්යසසු ද්යවපහා සහස්සමස්ස යදහීති.

යසො තථා අකාසි. යබොධිසත්තස්ස ඡවි භිජ්ජි. චම්මං භිජ්ජි, මංසං ඡිජ්ජි, 
යලොහිතංපග්ඝ ති. 

පුන ාජා‘‘කිංවාදීත්වංභික්ඛූ’’තිආහ.‘‘ඛන්තිවාදී, මහා ාජ’’.‘‘ත්වං

පන මය්හං චම්මන්තය  ඛන්තී’’ති මඤ්ඤසි, නත්ථ මය්හං චම්මන්තය 

ඛන්ති, තයා පන දට්ඨුං අසක්කුයණයයය හදයබ්භන්තය  මම ඛන්ති 
පතිට්ඨිතා. ‘‘මහා ාජා’’ති. පුන යචො ඝාතයකො ‘‘කිං කය ොමී’’ති පුච්ඡි.
‘‘ඉමස්ස කූටජටිලස්ස උයභො හත්යථ ඡින්දා’’ති. යසො ඵ සුං ගයහත්වා

ගණ්ඩියංඨයපත්වා හත්යථ ඡින්දි. අථනං ‘‘පායද ඡින්දා’’තිආහ, පායදපි
ඡින්දි.හත්ථපාදයකොටීහිඝටඡිද්යදහි ලාඛා යසොවියයලොහිතංපග්ඝ ති.පුන

 ාජා ‘‘කිංවාදීසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘ඛන්තිවාදී, මහා ාජ’’. ‘‘ත්වං පන මය්හං

හත්ථපාදයකොටීසු‘ඛන්තිඅත්ථී’තිමඤ්ඤසි, නත්යථසා එත්ථ, මය්හංඛන්ති
ගම්භී ට්ඨායන පතිට්ඨිතා’’ති. යසො ‘‘කණ්ණනාසමස්ස ඡින්දා’’ති ආහ.

ඉතය ො කණ්ණනාසං ඡින්දි, සකලසරීය  යලොහිතං අයහොසි. පුන නං

‘‘කිංවාදී නාමත්ව’’න්තිපුච්ඡි.‘‘මහා ාජ, ඛන්තිවාදීනාම’’.‘‘මායඛො පන

ත්වං ‘කණ්ණනාසිකයකොටීසු පතිට්ඨිතා ඛන්තී’ති මඤ්ඤසි, මම ඛන්ති
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ගම්භීය  හදයබ්භන්තය  පතිට්ඨිතා’’ති.  ාජා ‘‘කූටජටිල තව ඛන්තිං
ත්වයමව උක්ඛපිත්වා නිසීදා’’ති යබොධිසත්තස්ස හදයං පායදන පහරිත්වා
පක්කාමි. 

තස්මිං ගයත යසනාපති යබොධිසත්තස්ස සරී යතො යලොහිතං පුඤ්ඡිත්වා 
හත්ථපාදකණ්ණනාසයකොටියයො සාටකකණ්යණ කත්වා යබොධිසත්තං

සණිකං නිසීදායපත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදිත්වා ‘‘සයච, භන්යත, 

තුම්යහ කුජ්ඣිතුකාමා, තුම්යහසුකතාප ාධස්ස ඤ්යඤොවකුජ්යඣයයාථ, 
මාඅඤ්යඤස’’න්ති යාචන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

49. 

‘‘යයොයතහත්යථචපායදච, කණ්ණනාසඤ්චයඡදයි; 

තස්සකුජ්ඣමහාවී , මා ට්ඨංවිනසාඉද’’න්ති. 

තත්ථ මොවීරාති මහාවීරිය. මා රට්ඨං විනසා ඉදන්ති ඉදං නි ප ාධං
කාසි ට්ඨංමා විනායසහි. 

තංසුත්වායබොධිසත්යතොදුතියංගාථමාහ– 

50. 

‘‘යයොයමහත්යථචපායදච, කණ්ණනාසඤ්චයඡදයි; 

චි ංජීවතුයසො ාජා, නහිකුජ්ඣන්තිමාදිසා’’ති. 

තත්ථ මාදිසාතිමම සදිසාඛන්තිබයලනසමන්නාගතාපණ්ඩිතා ‘‘අයං

මංඅක්යකොසිපරිභාසිපහරි, ඡින්දි භින්දී’’තිතංනකුජ්ඣන්ති. 

 ඤ්යඤො උයයානා නික්ඛමන්තස්ස යබොධිසත්තස්ස චක්ඛුපථං 
විජහනකායලයයව අයං චතුනහුතාධිකා ද්වියයොජනසතසහස්සබහලා

මහාපථවී ඛලිබද්ධසාටයකො විය ඵලිතා, අවීචියතො ජාලා නික්ඛමිත්වා
 ාජානං කුලදත්තියයන  ත්තකම්බයලන පාරුපන්තී විය ගණ්හි. යසො
උයයානද්වාය යයව පථවිං පවිසිත්වා අවීචිමහානි යය පතිට්ඨහි. 
යබොධිසත්යතොපි තං දිවසයමව කාලමකාසි.  ාජපරිසා ච නාග ා ච
ගන්ධමාලාධූමහත්ථා ආගන්ත්වායබොධිසත්තස්සසරී කිච්චංඅකංසු.යකචි

පනාහු‘‘යබොධිසත්යතොපුන හිමවන්තයමවගයතො’’ති, තංඅභූතං. 

51. 

‘‘අහූ අතීතමද්ධානං, සමයණො ඛන්තිදීපයනො; 

තංඛන්තියායයවඨිතං, කාසි ාජාඅයඡදයි. 

52. 

‘‘තස්සකම්මඵරුසස්ස, විපායකොකටුයකොඅහු; 

යංකාසි ාජායවයදසි, නි යම්හිසමප්පියතො’’ති.– 
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ඉමාද්යවඅභිසම්බුද්ධගාථා. 

තත්ථ අතීතමද්ොනන්ති අතීයත අද්ධායන. ඛන්තිදීපයනොති

අධිවාසනඛන්තිසංවණ්ණයනො. අයඡදයීති මා ායපසි. එකච්යච පන

‘‘යබොධිසත්තස්ස පුන හත්ථපාදකණ්ණනාසා ඝටිතා’’ති වදන්ති, තම්පි

අභූතයමව. සමප්පියතොතිපතිට්ඨියතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන යකොධයනො භික්ඛු අනාගාමිඵයල

පතිට්ඨහි, අඤ්යඤබහූ යසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසු. 

තදා කලාබු ාජා යදවදත්යතො අයහොසි, යසනාපති සාරිපුත්යතො, 
ඛන්තිවාදී තාපයසොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

ඛන්තිවාදීජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[314] 4. යලොහකුම්භිජාතකවණ්ණනා 

දුජ්ජීවිතමජීවිම්ොති ඉදංසත්ථායජතවයනවිහ න්යතොයකොසල ාජානං
ආ බ්භ කයථසි. තදා කි  යකොසල ාජා  ත්තිභායග චතුන්නං

යන යිකසත්තානං සද්දං සුණි. එයකො දු-කා යමව භණි, එයකො ස-කා ං, 

එයකො න-කා ං, එයකො යසො-කා යමවාති. යත කි  අතීතභයව 

සාවත්ථයංයයව පා දාරිකා  ාජපුත්තා අයහසුං. යත පය සං
 ක්ඛතයගොපිතමාතුගායමසු අප ජ්ඣිත්වා චිත්තයකළිං කීළන්තා බහුං
පාපකම්මං කත්වා ම ණචක්යකන ඡින්නා සාවත්ථසාමන්යත චතූසු
යලොහකුම්භීසු නිබ්බත්තා සට්ඨි වස්සසහස්සානි තත්ථ පච්චිත්වා උග්ගතා
යලොහකුම්භිමුඛවට්ටිං දිස්වා ‘‘කදානුයඛො ඉමම්හා දුක්ඛා මුච්චිස්සාමා’’ති
චත්තාය ොපිමහන්යතනසද්යදනඅනුපටිපාටියාවි විංසු. ාජායතසං සද්දං
සුත්වාම ණභයතජ්ජියතොනිසින්නයකොවඅරුණංඋට්ඨායපසි. 

අරුණුග්ගමනයවලාය බ්රාහ්මණාආගන්ත්වා  ාජානංසුඛසයිතංපුච්ඡිංසු.

 ාජා ‘‘කුයතො යම ආචරියා සුඛසයිතං, අජ්ජාහං එවරූයප චත්තාය ො

භිංසනකසද්යදසුණි’’න්ති.බ්රාහ්මණාහත්යථ විධුනිංසු. ‘‘කිංආචරියා’’ති? 

‘‘සාහසිකසද්දා, මහා ාජා’’ති. ‘‘සපටිකම්මා අප්පටිකම්මා’’ති? ‘‘කාමං

අප්පටිකම්මා, මයං පන සුසික්ඛතා, මහා ාජා’’ති. ‘‘කිං කත්වා

පටිබාහිස්සථා’’ති? ‘‘මහා ාජ, පටිකම්මං මහන්තංන සක්කාකාතුං, මයං
පන සබ්බචතුක්කං යඤ්ඤං යජිත්වා හාය ස්සාමා’’ති. ‘‘යතන හි ඛප්පං
චත්තාය ො හත්ථී චත්තාය ො අස්යස චත්තාය ො උසයභ චත්තාය ො
මනුස්යසති ලටුකිකසකුණිකා ආදිං කත්වා චත්තාය ො චත්තාය ො පායණ
ගයහත්වා සබ්බචතුක්කයඤ්ඤං යජිත්වා මම යසොත්ථභාවං කය ොථා’’ති.

‘‘සාධු, මහා ාජා’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා යයනත්යථො, තං ගයහත්වා 

යඤ්ඤාවාටං පච්චුපට්ඨයපසුං, බහුපායණ ථූණූපනීයත කත්වා ඨයපසුං.
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පටුන 

‘‘බහුං මච්ඡමංසං ඛාදිස්සාම, බහුං ධනං ලභිස්සාමා’’ති උස්සාහප්පත්තා

හුත්වා‘‘ඉදංලද්ධුං වට්ටති, ඉදංලද්ධුංවට්ටති, යදවා’’තිඅප ාප ංච න්ති. 

මල්ලිකා යදවී  ාජානං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘කිං නු යඛො, මහා ාජ, 

බ්රාහ්මණාඅතිවියඋස්සාහයන්තාවිච න්තී’’තිපුච්ඡි.‘‘යදවිකිංතුය්හිමිනා, 

ත්වං අත්තයනො යයසයනව මත්තා පමත්තා, දුක්ඛං පන අම්හාකයමව න

ජානාසී’’ති? ‘‘කිං, මහා ාජා’’ති. ‘‘යදවි, අහං එවරූපං නාම අයසොතබ්බං

සුණිං, තයතො ඉයමසං සද්දානං සුතත්තා ‘‘කිං භවිස්සතී’’ති බ්රාහ්මයණ

පුච්ඡිං, බ්රාහ්මණා ‘‘තුම්හාකංමහා ාජ ජ්ජස්සවායභොගානංවාජීවිතස්සවා

අන්ත ායයො පඤ්ඤායති, සබ්බචතුක්යකනයඤ්ඤං යජිත්වා යසොත්ථභාවං

කරිස්සාමා’’ති වදිංසු, යත මය්හං වචනං ගයහත්වා යඤ්ඤාවාටං කත්වා

යයන යයනත්යථො, තස්ස තස්ස කා ණාආගච්ඡන්තී’’ති. ‘‘කිං පන යදව, 
ඉයමසං සද්දානං නිප්ඵත්තිං සයදවයක යලොයක අග්ගබ්රාහ්මණං 

පුච්ඡිත්ථා’’ති? ‘‘යකො එස යදවි, සයදවයක යලොයක අග්ගබ්රාහ්මයණො

නාමා’’ති? ‘‘මහායගොතයමොසම්මාසම්බුද්යධො’’ති.‘‘යදවි, සම්මාසම්බුද්යධො

යමනපුච්ඡියතො’’ති? ‘‘යතනහිගන්ත්වාපුච්ඡථා’’ති. 

 ාජා තස්සා වචනං ගයහත්වා භුත්තපාත ායසො  ථව මාරුය්හ

යජතවනං ගන්ත්වා සත්ථා ං වන්දිත්වා පුච්ඡි ‘‘අහං, භන්යත,  ත්තිභායග

චත්තාය ො සද්යද සුත්වා බ්රාහ්මයණ පුච්ඡිං, යත ‘සබ්බචතුක්කයඤ්ඤං 

යජිත්වා යසොත්ථං කරිස්සාමා’ති වත්වා යඤ්ඤාවායට කම්මං කය ොන්ති, 

යතසං සද්දානං සුතත්තා මය්හං කිං භවිස්සතී’’ති. ‘‘න කිඤ්චි, මහා ාජ, 

යන යිකසත්තාදුක්ඛමනුභවන්තාඑවංවි විංසු, නඉයමසද්දාඉදානිතයා

එව සුතා, යපො ාණක ාජූහිපි සුතායයව, යතපි බ්රාහ්මයණ පුච්ඡිත්වා

පසුඝාතයඤ්ඤං කත්තුකාමා හුත්වා පණ්ඩිතානං කථං සුත්වා න කරිංසු, 
පණ්ඩිතා යතසං සද්දානං අන්ත ං කයථත්වා මහාජනං විස්සජ්ජායපත්වා
යසොත්ථමකංසූ’’තිවත්වායතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො
අඤ්ඤත ස්මිං කාසිගායම බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො
කායමසුආදීනවංදිස්වාකායමපහායඉසිපබ්බජ්ජංපබ්බජිත්වාඅභිඤ්ඤා ච
සමාපත්තියයොචඋප්පායදත්වාඣානකීළංකීළන්යතොහිමවන්යත මණීයය
වනසණ්යඩ වසති. තදා බා ාණසි ාජා චතුන්නං යන යිකානං ඉයමව
චත්තාය ො සද්යද සුත්වා භීතතසියතො ඉමිනාව නියායමන බ්රාහ්මයණහි

‘‘තිණ්ණං අන්ත ායානං අඤ්ඤතය ො භවිස්සති, සබ්බචතුක්කයඤ්යඤන
තංවූපසයමස්සාමා’’තිවුත්යතසම්පටිච්ඡි.පුය ොහියතො බ්රාහ්මයණහිසද්ධිං

යඤ්ඤාවාටං පච්චුපට්ඨායපසි, මහාජයනො ථූණූපනීයතො අයහොසි. තදා 
යබොධිසත්යතො යමත්තාභාවනං පුය චාරිකං කත්වා දිබ්බචක්ඛුනා යලොකං

ඔයලොයකන්යතො ඉමං කා ණං දිස්වා ‘‘අජ්ජ, මයා ගන්තුං වට්ටති, 
මහාජනස්ස යසොත්ථ භවිස්සතී’’ති ඉද්ධිබයලන යවහාසං උප්පතිත්වා
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බා ාණසි ඤ්යඤො උයයායනඔතරිත්වාමඞ්ගලසිලාපට්යටකඤ්චනරූපකං
වියනිසීදි.තදාපුය ොහිතස්ස යජට්ඨන්යතවාසියකොආචරියංඋපසඞ්කමිත්වා

‘‘නනු, ආචරිය, අම්හාකං යවයදසු ප ං මාය ත්වා යසොත්ථක ණං නාම

නත්ථී’’ති ආහ. පුය ොහියතො ‘‘ත්වං  ාජධනං  ක්ඛසි, බහුං මච්ඡමංසං

ඛාදිස්සාම, ධනංලභිස්සාම, තුණ්හීයහොහී’’තිතංපටිබාහි. 

යසො ‘‘නාහං එත්ථ සහායයො භවිස්සාමී’’ති නික්ඛමිත්වා  ාජුයයානං
ගන්ත්වායබොධිසත්තංදිස්වාවන්දිත්වාකතපටිසන්ථාය ො එකමන්තංනිසීදි.

යබොධිසත්යතො ‘‘කිං, මාණව,  ාජා ධම්යමන  ජ්ජං කාය තී’’ති පුච්ඡි. 

‘‘භන්යත,  ාජාධම්යමන ජ්ජංකාය ති,  ත්තිභායගපනචත්තාය ොසද්යද
සුත්වා බ්රාහ්මයණපුච්ඡි.බ්රාහ්මණා‘සබ්බචතුක්කයඤ්ඤංයජිත්වායසොත්ථං 
කරිස්සාමා’’’ති වදිංසු.  ාජා පසුඝාතකම්මං කත්වා අත්තයනො යසොත්ථං

කාතුකායමො මහාජයනොථූණූපනීයතො, ‘‘කිංනුයඛො, භන්යත, තුම්හාදිසානං
සීලවන්තානං යතසං සද්දානං නිප්ඵත්තිං වත්වා මහාජනං ම ණමුඛා

යමොයචතුං වට්ටතී’’ති. ‘‘මාණව,  ාජා අම්යහ න ජානාති, මයම්පි තං න

ජානාම, ඉයමසං පන සද්දානං නිප්ඵත්තිං ජානාම, සයච  ාජා අම්යහ

උපසඞ්කමිත්වා පුච්යඡයය,  ාජානං නික්කඞ්ඛං කත්වා කයථස්සාමා’’ති. 

‘‘යතනහි, භන්යත, මුහුත්තංඉයධවයහොථ, අහං ාජානංආයනස්සාමී’’ති.

‘‘සාධු, මාණවා’’ති.යසොගන්ත්වා ඤ්යඤොතමත්ථංආය ොයචත්වා ාජානං
ආයනසි. 

අථ ාජායබොධිසත්තංවන්දිත්වාඑකමන්තංනිසින්යනොපුච්ඡි ‘‘සච්චං

කි තුම්යහමයාසුතසද්දානංනිප්ඵත්තිංජානාථා’’ති? ‘‘ආම, මහා ාජා’’ති. 

‘‘කයථථ, භන්යත’’ති. ‘‘මහා ාජ, එයත පුරිමභයව පය සං
 ක්ඛතයගොපියතසු දාය සු චාරිත්තංආපජ්ජිත්වාබා ාණසිසාමන්යතචතූසු
යලොහකුම්භීසු නිබ්බත්තා පක්කුථයත ඛා යලොයහොදයක යඵණුද්යදහකං
පච්චමානාතිංසවස්සසහස්සානි අයධො ගන්ත්වාකුම්භිතලං ආහච්චඋද්ධං
ආය ොහන්තා තිංසවස්සසහස්යසයනව කායලන කුම්භිමුඛං දිස්වා බහි
ඔයලොයකත්වා චත්තාය ො ජනා චතස්යසො ගාථා පරිපුණ්ණං කත්වා 
වත්තුකාමාපිතථාකාතුං අසක්යකොන්තාඑයකකයමවඅක්ඛ ංවත්වාපුන

යලොහකුම්භීසුයයව නිමුග්ගා. යතසු දු-කා ං වත්වා නිමුග්ගසත්යතො එවං
වත්තුකායමොඅයහොසි– 

53. 

‘දුජ්ජීවිතමජීවිම්හ, යයසන්යතන දදම්හයස; 

විජ්ජමායනසුයභොයගසු, දීපංනාකම්හඅත්තයනො’ති.– 

තං ගාථං පරිපුණ්ණංකාතුං නාසක්ඛී’’ති වත්වා යබොධිසත්යතො අත්තයනො
ඤායණනතංගාථංපරිපුණ්ණංකත්වාකයථසි.යසසාසුපිඑයසවනයයො. 

යතසු ස-කා ංවත්වාවත්තුකාමස්සඅයං ගාථා– 
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54. 

‘‘සට්ඨිවස්සසහස්සානි, පරිපුණ්ණානිසබ්බයසො; 

නි යයපච්චමානානං, කදාඅන්යතොභවිස්සතී’’ති. 

න-කා ංවත්වාවත්තුකාමස්සඅයංගාථා – 

55. 

‘‘නත්ථඅන්යතොකුයතොඅන්යතො, නඅන්යතොපටිදිස්සති; 

තදාහිපකතංපාපං, මමතුය්හඤ්චමාරිසා’’ති. 

යසො-කා ංවත්වාවත්තුකාමස්සඅයංගාථා – 

56. 

‘‘යසොහංනූනඉයතොගන්ත්වා, යයොනිංලද්ධානමානුසිං; 

වදඤ්ඤූසීලසම්පන්යනො, කාහාමිකුසලංබහු’’න්ති. 

තත්ථ දුජ්ජීවිතන්ති තීණි දුච්චරිතානි ච න්යතො දුජ්ජීවිතං ලාමකජීවිතං

ජීවතිනාම, යසොපිතයදවසන්ධායාහ ‘‘දුජ්ජීවිතමජීවිම්හා’’ති. යෙසන්යතන

දදම්ෙයසතියයමයං යදයයධම්යමචපටිග්ගාහයකචසංවිජ්ජමායනයයවන

දානං දදිම්හ. දීපං නාකම්ෙ අත්තයනොති අත්තයනො පතිට්ඨං න කරිම්හ. 

පරිපුණ්ණානීති අනූනානි අනධිකානි. සබ්බ්යසොති සබ්බාකාය න. 

පච්චමානානන්ති අම්හාකංඉමස්මිංනි යයපච්චමානානං. 

නත්ථි අන්යතොති‘‘අම්හාකංඅසුකකායලනාමයමොක්යඛොභවිස්සතී’’ති

එවං කාලපරිච්යඡයදොනත්ථ. කුයතොඅන්යතොතියකනකා යණනඅන්යතො 

පඤ්ඤායිස්සති. න අන්යතොති අන්තං දට්ඨුකාමානම්පි යනො දුක්ඛස්ස

අන්යතො න පටිදිස්සති. තදා හි පකතන්ති තස්මිං කායල මාරිසා මම ච
තුය්හඤ්ච පකතං පාපං පකට්ඨං කතං අතිබහුයමව කතං. ‘‘තථා හි 

පකත’’න්තිපිපායඨො, යතනකා යණනකතං, යයනස්ස අන්යතොදට්ඨුංන 

සක්කාති අත්යථො. මාරිසාතිමයා සදිසා, පියාලපනයමතං එයතසං. නූනාති 

එකංසත්යථනිපායතො, යසො අහං ඉයතො ගන්ත්වා යයොනිංමානුසිංලද්ධාන
වදඤ්ඤූ සීලසම්පන්යනො හුත්වා එකංයසයනව බහුං කුසලං කරිස්සාමීති
අයයමත්ථඅත්යථො. 

ඉති යබොධිසත්යතො එකයමකං ගාථං වත්වා ‘‘මහා ාජ, යසො
යන යිකසත්යතො ඉමං ගාථං පරිපුණ්ණං කත්වා වත්තුකායමො අත්තයනො

පාපස්ස මහන්තතාය තථා කයථතුං නාසක්ඛ, ඉති යසො අත්තයනො
කම්මවිපාකං අනුභවන්යතො වි වි.තුම්හාකං එතස්ස සද්දස්සසවනපච්චයා

අන්ත ායයො නාම නත්ථ, තුම්යහ මා භායිත්ථා’’ති  ාජානං සඤ්ඤායපසි.
 ාජා මහාජනං විස්සජ්ජායපත්වා සුවණ්ණයභරිං ච ායපත්වා යඤ්ඤාවාටං 
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විද්ධංසායපසි. යබොධිසත්යතො මහාජනස්ස යසොත්ථං කත්වා කතිපාහං
වසිත්වාතත්යථව ගන්ත්වාඅපරිහීනජ්ඣායනොබ්රහ්මයලොයකඋප්පජ්ජි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 
සයමොධායනසි – ‘‘තදා පුය ොහිතස්ස යජට්ඨන්යතවාසිකමාණයවො

සාරිපුත්යතොඅයහොසි, තාපයසොපන අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

යලොහකුම්භිජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[315] 5. සබ්බමංසලාභජාතකවණ්ණනා 

ඵරුසා වත යත වාචාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
සාරිපුත්තත්යථය නපීතවිය චනානංදින්න සපිණ්ඩපාතංආ බ්භකයථසි.
තදා කි  යජතවයන එකච්යච භික්ඛූ ස්යනහවිය චනං පිවිංසු. යතසං

 සපිණ්ඩපායතන අත්යථො යහොති, ගිලානුපට්ඨාකා ‘‘ සභත්තං
ආහරිස්සාමා’’ති සාවත්ථං පවිසිත්වා ඔදනිකඝ වීථයං පිණ්ඩාය චරිත්වාපි
 සභත්තංඅලභිත්වානිවත්තිංසු.යථය ොදිවාත ං පිණ්ඩායපවිසමායනොයත

භික්ඛූ දිස්වා ‘‘කිං, ආවුයසො, අතිපයගවනිවත්තථා’’ති පුච්ඡි. යතතමත්ථං
ආය ොයචසුං. යථය ො ‘‘යතන හි එථා’’ති යත ගයහත්වා තයමව වීථං

අගමාසි, මනුස්සා පූය ත්වා  සභත්තං අදංසු. ගිලානුපට්ඨාකා  සභත්තං

ආහරිත්වා ගිලානානං අදංසු, යත පරිභුඤ්ජිංසු. අයථකදිවසං ධම්මසභායං

භික්ඛූ කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, යථය ො කි  පීතවිය චනානං
උපට්ඨායක සභත්තංඅලභිත්වානික්ඛමන්යතගයහත්වා ඔදනිකඝ වීථයං

චරිත්වාබහුං සපිණ්ඩපාතංයපයසසී’’ති.සත්ථාආගන්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, 

භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදානි සාරිපුත්යතොව මංසං ලභි, පුබ්යබපි මුදුවාචා
පියවචනාවත්තුංයඡකාපණ්ඩිතාලභිංසූ’’තිවත්වාඅතීතං ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
යසට්ඨිපුත්යතො අයහොසි. අයථකදිවසං එයකො මිගලුද්දයකො බහුං මංසං
ලභිත්වා යානකං පූය ත්වා ‘‘වික්කිණිස්සාමී’’ති නග ං ආගච්ඡති. තදා
බා ාණසිවාසිකා චත්තාය ො යසට්ඨිපුත්තා නග ා නික්ඛමිත්වා එකස්මිං
මග්ගසභාගට්ඨායනකිඤ්චිදිට්ඨංසුතං සල්ලපන්තානිසීදිංසු.එයතසුඑයකො
යසට්ඨිපුත්යතො තං මංසයානකං දිස්වා ‘‘එතං ලුද්දකං මංසඛණ්ඩං
ආහ ායපමී’’ති ආහ. ‘‘ගච්ඡ ආහ ායපහී’’ති. යසො තං උපසඞ්කමිත්වා 

‘‘අය , ලුද්දක, යදහි යම මංසඛණ්ඩ’’න්ති ආහ. ලුද්දයකො ‘‘මාරිස, ප ං

කිඤ්චි යාචන්යතන නාම පියවචයනන භවිතබ්බං, තයා කථතවාචාය
අනුච්ඡවිකංමංසඛණ්ඩං ලභිස්සසී’’තිවත්වාපඨමංගාථමාහ– 

57. 

‘‘ඵරුසාවතයතවාචා, මංසංයාචනයකොඅසි; 

කියලොමසදිසීවාචා, කියලොමංසම්මදම්මියත’’ති. 
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තත්ථ කියල්ොමසදිසීති ඵරුසතාය කියලොමසදිසී. කියල්ොමං සම්ම දම්මි

යතති හන්ද ගණ්හ, ඉදං යත වාචාය සදිසං කියලොමං දම්මීති නි සං
නිමංසයලොහිතංකියලොමකඛණ්ඩංඋක්ඛපිත්වාඅදාසි. 

අථ නං අපය ො යසට්ඨිපුත්යතො ‘‘කින්ති වත්වා යාචසී’’ති පුච්ඡි. 

‘‘අය ’’ති වත්වාති. යසො ‘‘අහම්පි නං යාචිස්සාමී’’ති වත්වා ගන්ත්වා 

‘‘යජට්ඨභාතික, මංසඛණ්ඩං යම යදහී’’ති ආහ. ඉතය ො ‘‘තව වචනස්ස්ස 
අනුච්ඡවිකංමංසඛණ්ඩංලභිස්සසී’’තිවත්වාදුතියංගාථමාහ– 

58. 

‘‘අඞ්ගයමතංමනුස්සානං, භාතායලොයකපවුච්චති; 

අඞ්ගස්සසදිසීවාචා, අඞ්ගංසම්මදදාමියත’’ති. 

තස්සත්යථො – ඉමස්මිංයලොයකමනුස්සානං අඞ්ගසදිසත්තාඅඞ්ගයමතං

යදිදංභාතාභගිනීති, තස්මාතයවසාඅඞ්ගසදිසීවාචාති එතිස්සාඅනුච්ඡවිකං
අඞ්ගයමවදදාමියතති.එවඤ්චපනවත්වාඅඞ්ගමංසං උක්ඛපිත්වාඅදාසි. 

තම්පි අපය ො යසට්ඨිපුත්යතො ‘‘කින්ති වත්වා යාචසී’’ති පුච්ඡි.
‘‘භාතිකා’’ති වත්වාති. යසො ‘‘අහම්පි නං යාචිස්සාමී’’ති වත්වා ගන්ත්වා

‘‘තාත, මංසඛණ්ඩං යම යදහී’’ති ආහ. ලුද්දයකො තව වචනානූරූපං 
ලච්ඡසී’’තිවත්වාතතියංගාථමාහ– 

59. 

‘‘තාතාතිපුත්යතොවදමායනො, කම්යපතිහදයංපිතු; 

හදයස්සසදිසීවාචා, හදයංසම්මදම්මියත’’ති. 

එවඤ්චපනවත්වාහදයමංයසනසද්ධිංමධු මංසංඋක්ඛපිත්වා අදාසි. 

තං චතුත්යථො යසට්ඨිපුත්යතො ‘‘කින්ති වත්වා යාචසී’’ති පුච්ඡි. යසො
‘‘තාතා’’තිවත්වාති.යසො ‘‘අහම්පියාචිස්සාමී’’තිවත්වාගන්ත්වා ‘‘සහාය 

මංසඛණ්ඩං යම යදහී’’ති ආහ. ලුද්දයකො ‘‘තව වචනානුරූපං ලච්ඡසී’’ති
වත්වාචතුත්ථං ගාථමාහ– 

60. 

‘‘යස්සගායමසඛානත්ථ, යථා ඤ්ඤංතයථවතං; 

සබ්බස්සසදිසීවාචා, සබ්බංසම්මදදාමියත’’ති. 

තස්සත්යථො – යස්ස පුරිසස්ස ගායම සුඛදුක්යඛසු සහ අයනයතො 

සහායසඞ්ඛායතො සඛා නත්ථ, තස්ස තං ඨානං යථා අමනුස්සං අරඤ්ඤං 

තයථව යහොති, ඉති අයං තව වාචා සබ්බ්ස්ස සදිසී, සබ්යබන අත්තයනො

සන්තයකන විභයවන සදිසී, තස්මා සබ්බයමව ඉමං මම සන්තකං
මංසයානකංදදාමියතති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා චතුක්කනිපායතො 
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එවඤ්චපනවත්වා‘‘එහි, සම්ම, සබ්බයමවඉදංමංසයානකංතවයගහං 
ආහරිස්සාමී’’ති ආහ. යසට්ඨිපුත්යතො යතන යානකං පාජායපන්යතො 
අත්තයනොඝ ංගන්ත්වාමංසංඔතා ායපත්වාලුද්දකස්සසක්කා සම්මානං
කත්වා පුත්තදා ම්පිස්ස පක්යකොසායපත්වා ලුද්දකම්මයතො අපයනත්වා
අත්තයනො කුටුම්බමජ්යඣ වසායපන්යතො යතන සද්ධිං අයභජ්ජසහායයො
හුත්වායාවජීවංසමග්ගවාසං වසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

ලුද්දයකොසාරිපුත්යතොඅයහොසි, සබ්බමංසලාභීයසට්ඨිපුත්යතොපන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

සබ්බමංසලාභජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[316] 6. සසපණ්ඩිතජාතකවණ්ණනා 

සත්ත යම යරොහිතා මච්ඡාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො 
සබ්බපරික්ඛා දානං ආ බ්භ කයථසි. සාවත්ථයං කි  එයකො කුටුම්බියකො 
බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස සබ්බපරික්ඛා දානං සජ්යජත්වා ඝ ද්වාය  
මණ්ඩපං කාය ත්වා බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං නිමන්යතත්වා
සුසජ්ජිතමණ්ඩයප පඤ්ඤත්තව ාසයන නිසීදායපත්වා නානග්ග සං
පණීතදානං දත්වා පුන ස්වාතනායාති සත්තාහං නිමන්යතත්වා සත්තයම
දිවයස බුද්ධප්පමුඛානං පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං සබ්බපරික්ඛාය  අදාසි.

සත්ථා භත්තකිච්චාවසායන අනුයමොදනං කය ොන්යතො ‘‘උපාසක, තයා 

පීතියසොමනස්සංකාතුංවට්ටති, ඉදඤ්හි දානංනාමයපො ාණකපණ්ඩිතානං

වංයසො, යපො ාණකපණ්ඩිතා හි සම්පත්තයාචකානං ජීවිතං පරිච්චජිත්වා
අත්තයනොමංසම්පි අදංසූ’’තිවත්වායතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
සසයයොනියංනිබ්බත්තිත්වාඅ ඤ්යඤවසි.තස්සපනඅ ඤ්ඤස්සඑකයතො
පබ්බතපායදොඑකයතො නදීඑකයතොපච්චන්තගාමයකොඅයහොසි.අපය පිස්ස
තයයො සහායා අයහසුං මක්කයටො ච සිඞ්ගායලො ච උද්යදො චාති. යත
චත්තාය ොපි පණ්ඩිතා එකයතොව වසන්තා අත්තයනො අත්තයනො 
යගොච ට්ඨායනයගොච ංගයහත්වාසායන්හසමයයඑකයතොසන්නිපතන්ති. 

සසපණ්ඩියතො ‘‘දානං දාතබ්බං, සීලං  ක්ඛතබ්බං, උයපොසථකම්මං
කාතබ්බ’’න්ති තිණ්ණං ජනානං ඔවාදවයසන ධම්මං යදයසති. යත තස්ස
ඔවාදංසම්පටිච්ඡිත්වාඅත්තයනො අත්තයනොනිවාසගුම්බංපවිසිත්වාවසන්ති.
එවං කායල ගච්ඡන්යත එකදිවසං යබොධිසත්යතො ආකාසං ඔයලොයකත්වා

චන්දංදිස්වා‘‘ස්යවඋයපොසථදිවයසො’’තිඤත්වාඉතය තයයොආහ ‘‘ස්යව

උයපොසයථො, තුම්යහපි තයයො ජනා සීලං සමාදියිත්වා උයපොසථකා යහොථ, 

සීයල පතිට්ඨාය දින්නදානං මහප්ඵලං යහොති, තස්මා යාචයක සම්පත්යත
තුම්යහහි ඛාදිතබ්බාහා යතො දානං දත්වා ඛායදයයාථා’’ති. යත ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වාඅත්තයනොඅත්තයනො වසනට්ඨායනසුවසිංසු. 
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පුනදිවයස යතසු උද්යදො පායතොව ‘‘යගොච ං පරියයසිස්සාමී’’ති 
නික්ඛමිත්වාගඞ්ගාතී ංගයතො.අයථයකොබාලිසියකොසත්තය ොහිතමච්යඡ
උද්ධරිත්වා වල්ලියා ආවුණිත්වා යනත්වා ගඞ්ගාතීය  වාලුකං වියූහිත්වා 
වාලිකාය පටිච්ඡායදත්වා පුන මච්යඡ ගණ්හන්යතො අයධොගඞ්ගං ගච්ඡි.
උද්යදො මච්ඡගන්ධං ඝායිත්වා වාලුකං වියූහිත්වා මච්යඡ දිස්වා නීහරිත්වා
‘‘අත්ථ නු යඛො එයතසං සාමියකො’’ති තික්ඛත්තුං යඝොයසත්වා සාමිකං 
අපස්සන්යතො වල්ලියකොටිං ඩංසිත්වා යනත්වා අත්තයනො වසනගුම්යබ
ඨයපත්වා ‘‘යවලායයමව ඛාදිස්සාමී’’ති අත්තයනො සීලං ආවජ්යජන්යතො
නිපජ්ජි.සිඞ්ගායලොපිවසනට්ඨානයතො නික්ඛමිත්වායගොච ංපරියයසන්යතො
එකස්ස යඛත්තයගොපකස්සකුටියං ද්යවමංසසූලානිඑකං යගොධං එකඤ්ච
දධිවා කං දිස්වා ‘‘අත්ථ නු යඛො එයතසං සාමියකො’’ති තික්ඛත්තුං 
යඝොයසත්වා සාමිකං අදිස්වා දධිවා කස්ස උග්ගහණ ජ්ජුකං ගීවාය
පයවයසත්වා ද්යව මංසසූයල ච යගොධඤ්ච මුයඛන ඩංසිත්වා යනත්වා
අත්තයනො වසනගුම්යබඨයපත්වා ‘‘යවලායයමව ඛාදිස්සාමී’’ති අත්තයනො
සීලං ආවජ්යජන්යතො නිපජ්ජි. මක්කයටොපි වසනට්ඨානයතො නික්ඛමිත්වා
වනසණ්ඩං පවිසිත්වා අම්බපිණ්ඩං ආහරිත්වා අත්තයනො වසනගුම්යබ
ඨයපත්වා ‘‘යවලායයමව ඛාදිස්සාමී’’ති අත්තයනො සීලං ආවජ්යජන්යතො 
නිපජ්ජි. 

යබොධිසත්යතො පන ‘‘යවලායයමව වසනට්ඨානයතො නික්ඛමිත්වා
දබ්බතිණානි ඛාදිස්සාමී’’ති අත්තයනො වසනගුම්යබයයව නිපන්යනො

චින්යතසි ‘‘මම සන්තිකං ආගතානං යාචකානං තිණානි දාතුං න සක්කා, 

තිලතණ්ඩුලාදයයොපි මය්හං නත්ථ, සයච යම සන්තිකං යාචයකො

ආගච්ඡිස්සති, අත්තයනො සරී මංසං දස්සාමී’’ති. තස්ස සීලයතයජන
සක්කස්ස පණ්ඩුකම්බලසිලාසනං උණ්හාකා ං දස්යසසි. යසො

ආවජ්ජමායනො ඉදං කා ණං දිස්වා ‘‘සස ාජානං වීමංසිස්සාමී’’ති පඨමං

උද්දස්ස වසනට්ඨානං ගන්ත්වා බ්රාහ්මණයවයසන අට්ඨාසි. ‘‘බ්රාහ්මණ, 

කිමත්ථං ඨියතොසී’’ති වුත්යත පණ්ඩිත සයච කිඤ්චි ආහා ං ලයභයයං, 
උයපොසථයකො හුත්වා වයසයයන්ති. යසො ‘‘සාධු දස්සාමි යත ආහා ’’න්ති
යතන සද්ධිංසල්ලපන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

61. 

‘‘සත්තයමය ොහිතාමච්ඡා, උදකාථලමුබ්භතා; 

ඉදංබ්රාහ්මණයමඅත්ථ, එතංභුත්වාවයනවසා’’ති. 

තත්ථ ථල්මුබ්භතාතිඋදකයතො ථයලඨපිතා, යකවට්යටනවාඋද්ධටා. 

එතං භුත්වාති එතං මම සන්තකං මච්ඡාහා ං පචිත්වා භුඤ්ජිත්වා
සමණධම්මං කය ොන්යතො මණීයය රුක්ඛමූයලනිසින්යනොඉමස්මිංවයන
වසාති. 
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බ්රාහ්මයණො ‘‘පයගව තාව යහොතු, පච්ඡා ජානිස්සාමී’’ති සිඞ්ගාලස්ස

සන්තිකං ගයතො. යතනාපි ‘‘කිමත්ථං ඨියතොසී’’ති වුත්යතො තයථවාහ.
සිඞ්ගායලො‘‘සාධුදස්සාමී’’තියතනසද්ධිංසල්ලපන්යතොදුතියං ගාථමාහ– 

62. 

‘‘දුස්ස යමයඛත්තපාලස්ස,  ත්තිභත්තං අපාභතං; 

මංසසූලාචද්යවයගොධා, එකඤ්චදධිවා කං; 

ඉදංබ්රාහ්මණයමඅත්ථ, එතංභුත්වාවයනවසා’’ති. 

තත්ථ දුස්ස යමති යයො එස මම අවිදූය  යඛත්තපායලො වසති, දුස්ස

අමුස්සාතිඅත්යථො. අපාභතන්ති ආභතංආනීතං. මංසසූල්ාචද්යවය ොොති

අඞ්ගා පක්කානි ද්යව මංසසූලානි ච එකා ච යගොධා. දධිවාරකන්ති

දධිවා යකො. ඉදන්තිඉදංඑත්තකංමමඅත්ථ, එතංසබ්බම්පියථාභිරුචියතන 
පායකනපචිත්වාපරිභුඤ්ජිත්වාඋයපොසථයකොහුත්වා මණීයයරුක්ඛමූයල
නිසීදිත්වා සමණධම්මංකය ොන්යතොඉමස්මිංවනසණ්යඩවසාතිඅත්යථො. 

බ්රාහ්මයණො ‘‘පයගව තාව යහොතු, පච්ඡා ජානිස්සාමී’’ති මක්කටස්ස 
සන්තිකං ගයතො. යතනාපි ‘‘කිමත්ථං ඨියතොසී’’ති වුත්යතො තයථවාහ.
මක්කයටො‘‘සාධු දස්සාමී’’තියතනසද්ධිංසල්ලපන්යතොතතියංගාථමාහ– 

63. 

‘‘අම්බපක්කංදකංසීතං, සීතච්ඡායාමයනො මා; 

ඉදංබ්රාහ්මණයමඅත්ථ, එතංභුත්වාවයනවසා’’ති. 

තත්ථ අම්බ්පක්කන්ති මධු අම්බඵලං. දකං සීතන්ති ගඞ්ගාය උදකං

සීතලං. එතං භුත්වාවයනවසාතිබ්රාහ්මණඑතංඅම්බපක්කංපරිභුඤ්ජිත්වා
සීතලං උදකං පිවිත්වා යථාභිරුචියත  මණීයය රුක්ඛමූයල නිසින්යනො
සමණධම්මංකය ොන්යතොඉමස්මිං වනසණ්යඩවසාති. 

බ්රාහ්මයණො ‘‘පයගවතාවයහොතු, පච්ඡාජානිස්සාමී’’ති සසපණ්ඩිතස්ස
සන්තිකං ගයතො. යතනාපි ‘‘කිමත්ථං ඨියතොසී’’ති වුත්යතො තයථවාහ. තං 

සුත්වා යබොධිසත්යතො යසොමනස්සප්පත්යතො ‘‘බ්රාහ්මණ, සුට්ඨු යත කතං

ආහා ත්ථාය මම සන්තිකං ආගච්ඡන්යතන, අජ්ජාහං අදින්නපුබ්බං දානං

දස්සාමි. ත්වං පන සීලවා පාණාතිපාතං න කරිස්සසි, ගච්ඡ, බ්රාහ්මණ, 

නානාදාරූනි සඞ්කඩ්ඪිත්වා අඞ්ගාය  කත්වා මය්හං ආය ොයචහි, අහං

අත්තානං පරිච්චජිත්වාඅඞ්ගා මජ්යඣපතිස්සාමි. මම සරීය පක්යකත්වං
මංසං ඛාදිත්වා සමණධම්මං කය යයාසී’’ති යතන සද්ධිං සල්ලපන්යතො
චතුත්ථංගාථමාහ– 

64. 

‘‘නසසස්සතිලාඅත්ථ, නමුග්ගානපිතණ්ඩුලා; 
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ඉමිනාඅග්ගිනාපක්කං, මමංභුත්වාවයනවසා’’ති. 

තත්ථ මමංභුත්වාතියංතංඅහංඅග්ගිං කය ොහීතිවදාමි, ඉමිනාඅග්ගිනා

පක්කං මං භුඤ්ජිත්වා ඉමස්මිං වයන වස, එකස්ස සසස්ස සරී ං නාම
එකස්සපුරිසස්සයාපනමත්තංයහොතීති. 

සක්යකොතස්සවචනංසුත්වාඅත්තයනොආනුභායවනඑකංඅඞ්ගා  ාසිං 
මායපත්වා යබොධිසත්තස්ස ආය ොයචසි. යසො දබ්බතිණසයනයතො උට්ඨාය

තත්ථගන්ත්වා‘‘සයච යමයලොමන්තය සුපාණකාඅත්ථ, යතමාමරිංසූ’’ති
තික්ඛත්තුං සරී ං විධුනිත්වා සකලසරී ං දානමුයඛ ඨයපත්වා ලඞ්ඝිත්වා
පදුමසය   ාජහංයසො විය පමුදිතචිත්යතො අඞ්ගා  ාසිම්හි පති. යසො පන

අග්ගි යබොධිසත්තස්ස සරීය  යලොමකූපමත්තම්පි උණ්හං කාතුං නාසක්ඛ, 

හිමගබ්භං පවිට්යඨො විය අයහොසි. අථ සක්කං ආමන්යතත්වා ‘‘බ්රාහ්මණ, 

තයාකයතොඅග්ගිඅතිසීතයලො, මමසරීය යලොමකූපමත්තම්පිඋණ්හංකාතුං

න සක්යකොති, කිං නායමත’’න්ති ආහ. ‘‘සසපණ්ඩිත, නාහං බ්රාහ්මයණො, 

සක්යකොහමස්මි, තව වීමංසනත්ථාය ආගයතොම්හී’’ති. ‘‘සක්ක, ත්වං තාව

තිට්ඨ, සකයලොපියචයලොකසන්නිවායසො මංදායනනවීමංයසයය, යනවයම
අදාතුකාමතංපස්යසයයා’’තියබොධිසත්යතොසීහනාදංනදි. අථනංසක්යකො

‘‘සසපණ්ඩිත, තව ගුයණො සකලකප්පං පාකයටො යහොතූ’’ති පබ්බතං
පීයළත්වා පබ්බත සං ආදාය චන්දමණ්ඩයල සසලක්ඛණං ලිඛත්වා
යබොධිසත්තං ආයනත්වා තස්මිං වනසණ්යඩ තස්මිංයයව වනගුම්යබ
තරුණදබ්බතිණපිට්යඨනිපජ්ජායපත්වාඅත්තයනො වසනට්ඨානයමව ගයතො.
යතපි චත්තාය ො පණ්ඩිතා සමග්ගා සම්යමොදමානා සීලං පූය ත්වා දානං
දත්වාඋයපොසථකම්මංකත්වායථාකම්මංගතා. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන සබ්බපරික්ඛා දානදායයකො ගහපති
යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. 

තදා උද්යදො ආනන්යදො අයහොසි, සිඞ්ගායලො යමොග්ගල්ලායනො, 

මක්කයටො සාරිපුත්යතො, සක්යකොඅනුරුද්යධො, සසපණ්ඩියතොපනඅහයමව
අයහොසින්ති. 

සසපණ්ඩිතජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[317] 7. මතය ොදනජාතකවණ්ණනා 

මතං මතංඑවයරොදථාතිඉදංසත්ථායජතවයනවිහ න්යතොඅඤ්ඤත ං 
සාවත්ථවාසිංකුටුම්බිකංආ බ්භකයථසි.තස්සකි භාතාකාලමකාසි.යසො

තස්ස කාලකිරියාය යසොකාභිභූයතො න න්හායති න භුඤ්ජති න විලිම්පති, 

පායතොවසුසානංගන්ත්වා යසොකසමප්පියතොය ොදති.සත්ථාපච්චූසසමයය
යලොකං ඔයලොයකන්යතො තස්ස යසොතාපත්තිඵලූපනිස්සයං දිස්වා ‘‘ඉමස්ස
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අතීතකා ණං ආහරිත්වා යසොකං වූපසයමත්වා යසොතාපත්තිඵලං දාතුං

ඨයපත්වාමංඅඤ්යඤොයකොචිසමත්යථොනත්ථ, ඉමස්සමයාඅවස්සයයන 

භවිතුං වට්ටතී’’ති පුනදිවයස පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො
පච්ඡාසමණංආදාය තස්සඝ ද්වා ංගන්ත්වා ‘‘සත්ථාආගයතො’’තිසුත්වා

ආසනං පඤ්ඤයපත්වා ‘‘පයවයසථා’’ති කුටුම්බියකන වුත්යතො පවිසිත්වා
පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි. කුටුම්බියකොපිආගන්ත්වා සත්ථා ං වන්දිත්වා

එකමන්තංනිසීදි.අථනංසත්ථා ‘‘කිංකුටුම්බිකචින්යතසී’’තිආහ.‘‘ආම, 

භන්යත, මමභාතු මතකාලයතො පට්ඨාය චින්යතමී’’ති. ‘‘ආවුයසො, සබ්යබ

සඞ්ඛා ා අනිච්චා, භිජ්ජිතබ්බයුත්තකං භිජ්ජති, න තත්ථ චින්යතතබ්බං, 
යපො ාණකපණ්ඩිතාපි භාතරි මයතපි ‘භිජ්ජිතබ්බයුත්තකං භිජ්ජතී’ති න
චින්තයිංසූ’’තිවත්වායතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 

අසීතියකොටිවිභයව යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්ති, තස්ස වයප්පත්තස්ස
මාතාපිතය ොකාලමකංසු. යතසුකාලකයතසුයබොධිසත්තස්සභාතාකුටුම්බං

විචාය ති, යබොධිසත්යතො තං නිස්සාය ජීවති. යසො අප භායග තථාරූයපන
බයාධිනා කාලමකාසි.ඤාතිමිත්තා සුහජ්ජා සන්නිපතිත්වා බාහා පග්ගය්හ

කන්දන්ති ය ොදන්ති, එයකොපි සකභායවන සණ්ඨාතුං නාසක්ඛ, 

යබොධිසත්යතොපනයනවකන්දතිනය ොදති.මනුස්සා‘‘පස්සථයභො, ඉමස්ස

භාතරි මයතමුඛසඞ්යකොචනමත්තම්පිනත්ථ, අතිවිය ථද්ධහදයයො, ‘ද්යවපි
යකොට්ඨායස අහයමව පරිභුඤ්ජිස්සාමී’ති භාතු ම ණං ඉච්ඡති මඤ්යඤ’’ති
යබොධිසත්තං ග හිංසු. ඤාතකාපි නං ‘‘ත්වං භාතරි මයත න ය ොදසී’’ති 

ග හිංසුයයව. යසො යතසං කථං සුත්වා ‘‘තුම්යහ අත්තයනො
අන්ධබාලභායවන අට්ඨ යලොකධම්යම අජානන්තා ‘මම භාතා මයතො’ති

ය ොදථ, අහම්පි මරිස්සාමි, තුම්යහපි මරිස්සථ, අත්තානම්පි ‘මයම්පි
මරිස්සාමා’ති කස්මා න ය ොදථ. සබ්යබ සඞ්ඛා ා අනිච්චා හුත්වා

නිරුජ්ඣන්ති, යතයනව සභායවන සණ්ඨාතුං සමත්යථො එකසඞ්ඛාය ොපි
නත්ථ. තුම්යහ අන්ධබාලා අඤ්ඤාණතාය අට්ඨ යලොකධම්යම අජානිත්වා

ය ොදථ, අහංකිමත්ථං ය ොදිස්සාමී’’තිවත්වාඉමාගාථාඅභාසි– 

65. 

‘‘මතං මතංඑවය ොදථ, නහිතංය ොදථයයො මරිස්සති; 

සබ්යබපිසරී ධාරියනො, අනුපුබ්යබනජහන්තිජීවිතං. 

66. 

‘‘යදවමනුස්සාචතුප්පදා, පක්ඛගණාඋ ගාචයභොගියනො; 

සම්හිසරීය අනිස්ස ා,  මමානාවජහන්තිජීවිතං. 

67. 

‘‘එවංචලිතංඅසණ්ඨිතං, සුඛදුක්ඛංමනුයජස්වයපක්ඛය; 
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කන්දිතරුදිතංනි ත්ථකං, කිංයවොයසොකගණාභිකී ය . 

68. 

‘‘ධුත්තාචයසොණ්ඩාඅකතා, බාලාසූ ාඅයයොගියනො; 

ධී ංමඤ්ඤන්තිබායලොති, යයධම්මස්සඅයකොවිදා’’ති. 

තත්ථ මතං මතං එවාති මතං මතංයයව. අනුපුබ්යබ්නාති අත්තයනො

අත්තයනොම ණවාය  සම්පත්යතපටිපාටියාජහන්තිජීවිතං, නඑකයතොව

සබ්යබ ම න්ති, යදි එවං මය යයං, යලොකප්පවත්ති උච්ඡිජ්යජයය. 

යභොගියනොතිමහන්යතන සරී යභොයගනසමන්නාගතා. රමමානාවාතිතත්ථ
තත්ථ නිබ්බත්තා සබ්යබපි එයත යදවාදයයො සත්තා අත්තයනො අත්තයනො

නිබ්බත්තට්ඨායන අභි මමානාව අනුක්කණ්ඨිතාව ජීවිතං ජහන්ති. එවං

චලිතන්ති එවං තීසු භයවසු නිච්චලභාවස්ස ච සණ්ඨිතභාවස්ස ච අභාවා

චලිතං අසණ්ඨිතං. කිං යවො යසොක ණාභිකීරයරති කිංකා ණා තුම්යහ
යසොක ාසීඅභිකි න්ති අජ්යඣොත්ථ න්ති. 

ධුත්තා ච යසොණ්ඩා අකතාති ඉත්ථධුත්තා සු ාධුත්තා අක්ඛධුත්තා ච 

සු ායසොණ්ඩාදයයො යසොණ්ඩා ච අකතබුද්ධියනො අසික්ඛතකා ච. බ්ාල්ාති

බායලයන සමන්නාගතා අවිද්දසුයනො. සූරා අයෙොගියනොති

අයයොනියසොමනසිකාය න සූ ා, යයොයගසු අයුත්තතාය අයයොගියනො. 

‘‘අයයොධියනො’’තිපි පායඨො, කියලසමාය න සද්ධිං යුජ්ඣිතුං අසමත්ථාති

අත්යථො. ධීරංමඤ්ඤන්තිබ්ායල්ොති, යෙෙම්මස්සඅයකොවිදාතියයඑවරූපා 

ධුත්තාදයයො අට්ඨවිධස්ස යලොකධම්මස්ස අයකොවිදා, යත අප්පමත්තයකපි
දුක්ඛධම්යම උප්පන්යන අත්තනා කන්දමානා ය ොදමානා අට්ඨ
යලොකධම්යමකථයතො ජානිත්වාඤාතිම ණාදීසු අකන්දන්තං අය ොදන්තං
මාදිසංධී ංපණ්ඩිතං‘‘බායලොඅයංනය ොදතී’’ති මඤ්ඤන්තීති. 

එවංයබොධිසත්යතොයතසංධම්මංයදයසත්වාසබ්යබපියතනිස්යසොයක 
අකාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනකුටුම්බියකොයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි. 
තදා මහාජනස්ස්ස ධම්මං යදයසත්වා නිස්යසොකභාවක පණ්ඩියතො පන
අහයමවඅයහොසින්ති. 

මතය ොදනජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[318] 8. කණයව ජාතකවණ්ණනා 

ෙං තං වසන්ත සමයෙති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො

පු ාණදුතියිකාපයලොභනං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු ඉන්ද්රිෙජාතයක (ජා.

1.8.60ආදයයො)ආවිභවිස්සති.සත්ථාපනතං භික්ඛුං‘‘පුබ්යබත්වංභික්ඛු
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එතංනිස්සාය අසිනා සීසච්යඡදං පටිලභී’’ති වත්වා යතන යාචියතො අතීතං
ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො
කාසිගාමයක එකස්ස ගහපතිකස්ස ඝය  යචො නක්ඛත්යතන ජායතො 
වයප්පත්යතො යචො කම්මං කත්වා ජීවිකංකප්යපන්යතො යලොයක පාකයටො

අයහොසි සූය ො නාගබයලො, යකොචි නං ගණ්හිතුං නාසක්ඛ. යසො එකදිවසං
එකස්මිංයසට්ඨිඝය සන්ධිංඡින්දිත්වා බහුංධනංඅවහරි.නාග ා  ාජානං 

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘යදව, එයකො මහායචොය ො නග ං විලුම්පති, තං
ගණ්හායපථා’’තිවදිංසු. ාජාතස්සගහණත්ථාය නග ගුත්තිකංආණායපසි.
යසො  ත්තිභායග තත්ථ තත්ථ වග්ගබන්ධයනන මනුස්යස ඨයපත්වා තං
සයහොඩ්ඪංගාහායපත්වා  ඤ්යඤොආය ොයචසි.  ාජා ‘‘සීසමස්සඡින්දා’’ති 

නග ගුත්තිකඤ්යඤව ආණායපසි. නග ගුත්තියකො තං පච්ඡාබාහං
ගාළ්හබන්ධනං බන්ධායපත්වා ගීවායස්ස  ත්තකණවී මාලං ලග්යගත්වා
සීයසඉට්ඨකචුණ්ණංඔකිරිත්වා චතුක්යකචතුක්යකකසාහිතාළායපන්යතො
ඛ ස්සය න පණයවන ආඝාතනං යනති. ‘‘ඉමස්මිං කි  නගය 
වියලොපකා යකොයචොය ොගහියතො’’තිසකලනග ංසඞ්ඛුභි. 

තදා ච බා ාණසියං සහස්සං ගණ්හන්තී සාමා නාම ගණිකා යහොති 
 ාජවල්ලභා පඤ්චසතවණ්ණදාසීපරිවා ා. සා පාසාදතයල වාතපානං
විවරිත්වාඨිතාතං නීයමානංපස්සි.යසොපනඅභිරූයපොපාසාදියකොඅතිවිය
යසොභග්ගප්පත්යතො යදවවණ්යණො සබ්යබසං මත්ථකමත්ථයකන
පඤ්ඤායති. සාමා තං දිස්වා පටිබද්ධචිත්තා හුත්වා ‘‘යකන නු යඛො
උපායයනාහං ඉමං පුරිසං අත්තයනො සාමිකං කය යය’’න්ති චින්තයන්තී
‘‘අත්යථයකො උපායයො’’ති අත්තයනො අත්ථචරිකාය එකිස්සා හත්යථ

නග ගුත්තිකස්සසහස්සංයපයසසි ‘‘අයංයචොය ොසාමායභාතා, අඤ්ඤත්ර

සාමාය අඤ්යඤො එතස්ස අවස්සයයො නත්ථ, තුම්යහ කි  ඉදං සහස්සං

ගයහත්වාඑතංවිස්සජ්යජථා’’ති. සාගන්ත්වාතථාඅකාසි.නග ගුත්තියකො

‘‘අයං යචොය ො පාකයටො, න සක්කා එතං විස්සජ්යජතුං, අඤ්ඤං පන
මනුස්සං ලභිත්වා ඉමං පටිච්ඡන්නයානයක නිසීදායපත්වා යපයසතුං
සක්කා’’තිආහ.සාගන්ත්වාතස්සාආය ොයචසි. 

තදා පයනයකො යසට්ඨිපුත්යතො සාමාය පටිබද්ධචිත්යතො යදවසිකං
සහස්සං යදති. යසො තං දිවසම්පි සූරියත්ථඞ්ගමනයවලාය සහස්සං
ගණ්හිත්වා තං ඝ ං අගමාසි. සාමාපි සහස්සභණ්ඩිකං ගයහත්වා ඌරූසු

ඨයපත්වා පය ොදන්තී නිසින්නා යහොති. ‘‘කිං එත’’න්ති ච වුත්තා ‘‘සාමි, 

අයං යචොය ො මම භාතා, ‘අහං නීචකම්මං කය ොමී’ති මය්හං සන්තිකං න

එති, නග ගුත්තිකස්සපහිතං‘සහස්සංලභමායනොවිස්සජ්යජස්සාමින’න්ති 
සාසනං යපයසසි. ඉදානි ඉමං සහස්සං ආදාය නග ගුත්තිකස්ස සන්තිකං
ගච්ඡන්තං න ලභාමී’’ති ආහ. යසො තස්සා පටිබද්ධචිත්තතාය ‘‘අහං
ගමිස්සාමී’’තිආහ.‘‘යතනහිතයා ආභතයමවගයහත්වාගච්ඡාහී’’ති.යසො
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තං ගයහත්වා නග ගුත්තිකස්ස යගහං ගඤ්ඡි. යසො තං යසට්ඨිපුත්තං
පටිච්ඡන්නට්ඨායන ඨයපත්වා යචො ං පටිච්ඡන්නයානයක නිසීදායපත්වා

සාමාය පහිණිත්වා ‘‘අයං යචොය ො  ට්යඨ පාකයටො, තමන්ධකා ං තාව

යහොතු, අථ නං මනුස්ස්සානං පටිසල්ලීනයවලාය ඝාතායපස්සාමී’’ති 
අපයදසං කත්වා මුහුත්තං වීතිනායමත්වා මනුස්යසසු පටිසල්ලීයනසු
යසට්ඨිපුත්තං මහන්යතනා ක්යඛන ආඝාතනං යනත්වා අසිනා සීසං
ඡින්දිත්වාසරී ංසූයලආය ොයපත්වා නග ංපාවිසි. 

තයතො පට්ඨාය සාමා අඤ්යඤසං හත්ථයතො කිඤ්චි න ගණ්හාති, 
යතයනව සද්ධිංඅභි මමානාවිච ති.යසොචින්යතසි‘‘සයචඅයංඅඤ්ඤස්මිං

පටිබද්ධචිත්තා භවිස්සති, මම්පි මා ායපත්වා යතන සද්ධිං අභි මිස්සති, 

අච්චන්තං මිත්තදුබ්භිනී එසා, මයා ඉධ අවසිත්වා ඛප්පං පලායිතුං වට්ටති, 
ගච්ඡන්යතො ච පන තුච්ඡහත්යථො අගන්ත්වා එතිස්සා ආභ ණභණ්ඩං

ගයහත්වා ගච්ඡිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාඑකස්මිං දිවයසතංආහ– ‘‘භද්යද, 

මයං පඤ්ජය  පක්ඛත්තකුක්කුටා විය නිච්චං ඝය යයව යහොම, එකදිවසං
උයයානකීළං කරිස්සාමා’’ති. සා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා
ඛාදනීයයභොජනීයාදිං සබ්බං පටියායදත්වා සබ්බාභ ණපටිමණ්ඩිතා යතන
සද්ධිං පටිච්ඡන්නයායන නිසීදිත්වා උයයානං අගමාසි. යසො තත්ථ තාය
සද්ධිං කීළන්යතො ‘‘ඉදානි මය්හං පලායිතුං වට්ටතී’’ති තාය සද්ධිං 
කියලස තියා  මිතුකායමො විය එකං කණවී ගච්ඡන්ත ං පවිසිත්වා තං
ආලිඞ්ගන්යතො විය නිප්පීයළත්වා විසඤ්ඤං කත්වා පායතත්වා
සබ්බාභ ණානි ඔමුඤ්චිත්වා තස්සායයව උත්ත ාසඞ්යගන බන්ධිත්වා
භණ්ඩිකංඛන්යධඨයපත්වාඋයයානවතිංලඞ්ඝිත්වා පක්කාමි. 

සාපි පටිලද්ධසඤ්ඤා උට්ඨාය පරිචාරිකානං සන්තිකං ආගන්ත්වා

‘‘අයයපුත්යතො කහ’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘න ජානාම, අයයය’’ති. ‘‘මං මතාති
සඤ්ඤායභායිත්වාපලායතොභවිස්සතී’’තිඅනත්තමනාහුත්වාතයතොයයව
යගහං ගන්ත්වා ‘‘මම පියසාමිකස්ස අදිට්ඨකාලයතො පට්ඨායයව
අලඞ්කතසයයන න සයිස්සාමී’’ති භූමියං නිපජ්ජි. තයතො පට්ඨාය මනාපං

සාටකං න නිවායසති, ද්යව භත්තානි න භුඤ්ජති, ගන්ධමාලාදීනි න

පටියසවති, ‘‘යයන යකනචි උපායයන අයයපුත්තං පරියයසිත්වා 
පක්යකොසායපස්සාමී’’ති නයට පක්යකොසායපත්වා සහස්සං අදාසි. ‘‘කිං

කය ොම, අයයය’’ති වුත්යත ‘‘තුම්හාකංඅගමනට්ඨානංනාමනත්ථ, තුම්යහ 
ගාමනිගම ාජධානියයොච න්තාසමජ්ජංකත්වාසමජ්ජමණ්ඩයලපඨමයමව
ඉමං ගීතං ගායයයයාථා’’ති නයට සික්ඛායපන්තී පඨමං ගාථං වත්වා
‘‘තුම්යහහි ඉමස්මිං ගීතයක ගීයත සයච අයයපුත්යතො තස්මිං පරිසන්තය 

භවිස්සති, තුම්යහහිසද්ධිංකයථස්සති, අථස්ස මමඅය ොගභාවංකයථත්වා

තං ආදාය ආගච්යඡයයාථ, යනො යච ආගච්ඡති, සාසනං යපයසයයාථා’’ති
පරිබ්බයංදත්වානයටඋයයයොයජසි.යතබා ාණසියතො නික්ඛමිත්වාතත්ථ
තත්ථ සමජ්ජංකය ොන්තා එකං පච්චන්තගාමකං අගමිංසු. යසොපි යචොය ො 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා චතුක්කනිපායතො 

48 

පටුන 

පලායිත්වා තත්ථ වසති. යත තත්ථ සමජ්ජං කය ොන්තා පඨමයමව ඉමං
ගීතකංගායිංසු– 

69. 

‘‘යංතංවසන්තසමයය, කණයවය සුභාණුසු; 

සාමංබාහායපීයළසි, සාතංආය ොගයමබ්රවී’’ති. 

තත්ථ කණයවයරසූති ක වීය සු. භාණුසූති  ත්තවණ්ණානං පුප්ඵානං

පභාය සම්පන්යනසු. සාමන්ති එවංනාමිකං. පීයළසීති කියලස තියා 

 මිතුකායමොවියආලිඞ්ගන්යතොපීයළසි. සාතන්තිසාසාමා අය ොගා, ත්වං

පන‘‘සාමතා’’තිසඤ්ඤායභීයතොපලායසි, සාඅත්තයනොආය ොගයං අබ්රවි 

කයථසි, ආය ොයචසීතිඅත්යථො. 

යචොය ො තං සුත්වානටං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ත්වං ‘සාමා ජීවතී’ති වදසි, 
අහංපනනසද්දහාමී’’තියතනසද්ධිංසල්ලපන්යතොදුතියංගාථමාහ– 

70. 

‘‘අම්යභොනකි සද්යධයයං, යංවායතොපබ්බතංවයහ; 

පබ්බතඤ්යචවයහවායතො, සබ්බම්පිපථවිංවයහ; 

යත්ථසාමාකාලකතා, සාමංආය ොගයමබ්රවී’’ති. 

තස්සත්යථො – අම්යභොනට, ඉදංකි න සද්දයහයයංනසද්දහිතබ්බං.යං

වායතොතිණපණ්ණානිවියපබ්බතංවයහයය, සයචපියසො පබ්බතංවයහයය, 

සබ්බම්පි පථවිං වයහයය, යථා යචතං අසද්දයහයයං, තථා ඉදන්ති. ෙත්ථ

සාමා කාල්කතාති යා නාම සාමා කාලකතා, සා මං ආයරො යං අබ්රවීති
කිංකා ණාසද්දයහයයං.මතානාමන කස්සචිසාසනංයපයසන්තීති. 

තස්ස වචනංසුත්වානයටො තතියංගාථමාහ– 

71. 

‘‘නයචවසාකාලකතා, නචසාඅඤ්ඤමිච්ඡති; 

එකභත්තිකිනීසාමා, තයමවඅභිකඞ්ඛතී’’ති. 

තත්ථ තයමව අභිකඞ්ඛතීති අඤ්ඤං පුරිසං න ඉච්ඡති, තඤ්යඤව
කඞ්ඛතිඉච්ඡතිපත්යථතීති. 

තං සුත්වා යචොය ො ‘‘සා ජීවතු වා මා වා, නතාය මය්හං අත්යථො’’ති 
වත්වාචතුත්ථංගාථමාහ– 

72. 

‘‘අසන්ථුතංමංචි සන්ථුයතන, නිමීනිසාමාඅධුවංධුයවන; 

මයාපිසාමානිමියනයයඅඤ්ඤං, ඉයතොඅහංදූ ත ං ගමිස්ස’’න්ති. 
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තත්ථ අසන්ථුතන්ති අකතසංසග්ගං. චිරසන්ථුයතනාති

චි කතසංසග්යගන. නිමීනීති පරිවත්යතසි. අධුවංධුයවනාතිමංඅධුවංයතන
ධුවසාමියකන පරිවත්යතතුං නග ගුත්තිකස්ස සහස්සං දත්වා මං ගණ්හීති

අත්යථො. මොපිසාමානිමියනෙයඅඤ්ඤන්තිසාමාමයාපිඅඤ්ඤංසාමිකං 

පරිවත්යතත්වාගණ්යහයය. ඉයතොඅෙංදූරතරං මිස්සන්ති යත්ථනසක්කා

තස්සාසාසනංවාපවත්තිංවායසොතුං, තාදිසංදූ ත ංඨානංගමිස්සං, තස්මා
මම ඉයතො අඤ්ඤත්ථ ගතභාවං තස්සා ආය ොයචථාති වත්වා යතසං
පස්සන්තානඤ්යඤව ගාළ්හත ංනිවායසත්වායවයගනපලායි. 

නටාගන්ත්වායතනකතකිරියංතස්සාකථයිංසු.සාවිප්පටිසාරිනී හුත්වා
අත්තයනොපකතියාඑවවීතිනායමසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල 
පතිට්ඨහි. 

තදායසට්ඨිපුත්යතොඅයංභික්ඛුඅයහොසි, සාමාපු ාණදුතියිකා, යචොය ො 
පනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

කණයව ජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[319] 9. තිත්ති ජාතකවණ්ණනා 

සුසුඛං වත ජීවාමීති ඉදං සත්ථා යකොසම්බියං නිස්සාය බදරිකා ායම
විහ න්යතො  ාහුලත්යථ ං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු යහට්ඨා 

තිපල්ල්ත්ථජාතයක (ජා. 1.1.16) විත්ථාරිතයමව. භික්ඛූධම්මසභායං කථං

සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො,  ාහුයලො සික්ඛාකායමො කුක්කුච්චයකො
ඔවාදක්ඛයමො’’ති. තස්සායස්මයතො ගුණකථාය සමුට්ඨාපිතාය සත්ථා

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි
 ාහුයලොසික්ඛාකායමොකුක්කුච්චයකොඔවාදක්ඛයමොයයවා’’තිවත්වා අතීතං
ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො තක්කසිලං ගන්ත්වා
සබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා නික්ඛම්ම හිමවන්තපයදයස ඉසිපබ්බජ්ජං
පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තියයො ච නිබ්බත්යතත්වා ඣානකීළං
කීළන්යතො  මණීයය වනසණ්යඩ වසිත්වා යලොණම්බිලයසවනත්ථාය
අඤ්ඤත ං පච්චන්තගාමකං අගමාසි. තත්ථ නං මනුස්සා දිස්වා 
පසන්නචිත්තාඅඤ්ඤත ස්මිංඅ ඤ්යඤපණ්ණසාලංකාය ත්වාපච්චයයහි
උපට්ඨහන්තා වාසායපසුං. තදා තස්මිං ගාමයක එයකො සාකුණියකො එකං
දීපකතිත්ති ං ගයහත්වා සුට්ඨු සික්ඛායපත්වා පඤ්ජය  පක්ඛපිත්වා
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පටිජග්ගති.යසොතංඅ ඤ්ඤංයනත්වාතස්ස සද්යදනආගතාගයතතිත්තිය 

ගයහත්වාවික්කිණිත්වාජීවිකංකප්යපසි.තිත්තිය ො ‘‘මංඑකංනිස්සායබහූ

මමඤාතකා නස්සන්ති, මය්හයමතං පාප’’න්ති නිස්සද්යදො අයහොසි. යසො
තස්ස නිස්සද්දභාවං ඤත්වා යවළුයපසිකාය නං සීයස පහ ති. තිත්තිය ො 
දුක්ඛාතු තායසද්දංකය ොති.එවංයසොසාකුණියකොතංනිස්සායතිත්තිය 
ගයහත්වා ජීවිකංකප්යපසි. 

අථයසොතිත්තිය ොචින්යතසි ‘‘ඉයමම න්තූතිමය්හංයචතනානත්ථ, 

පටිච්චකම්මං පන මං ඵුසති, මයි සද්දං අකය ොන්යත එයත නාගච්ඡන්ති, 

කය ොන්යතයයව ආගච්ඡන්ති, ආගතාගයත අයං ගයහත්වා ජීවිතක්ඛයං

පායපති, අත්ථ නුයඛොඑත්ථමය්හංපාපං, නත්ථී’’ති.යසොතයතොපට්ඨාය
‘‘යකො නු යඛො යම ඉමං කඞ්ඛං ඡින්යදයයා’’ති තථාරූපං පණ්ඩිතං
උපධාය න්යතො ච ති. අයථකදිවසං යසො සාකුණියකො බහූ තිත්තිය 

ගයහත්වාපච්ඡිං පූය ත්වා ‘‘පානීයංපිවිස්සාමී’’තියබොධිසත්තස්සඅස්සමං
ගන්ත්වාතංපඤ්ජ ං යබොධිසත්තස්සසන්තියකඨයපත්වාපානීයංපිවිත්වා
වාලුකාතයල නිපන්යනො නිද්දං ඔක්කමි. තිත්තිය ො තස්ස

නිද්යදොක්කන්තභාවං ඤත්වා ‘‘මම කඞ්ඛං ඉමං තාපසං පුච්ඡිස්සාමි, 

ජානන්යතො යම කයථස්සතී’’ති පඤ්ජය  නිසින්යනොයයව තං පුච්ඡන්යතො 
පඨමංගාථමාහ– 

73. 

‘‘සුසුඛංවතජීවාමි, ලභාමියචවභුඤ්ජිතුං; 

පරිපන්යථචතිට්ඨාමි, කානුභන්යතගතීමමා’’ති. 

තත්ථ සුසුඛංවතජීවාමීතිඅහං, භන්යත, ඉමංසාකුණිකංනිස්සායසුට්ඨු

සුඛං ජීවාමි. ල්භාමීති යථාරුචිතං ඛාදනීයං යභොජනීයං භුඤ්ජිතුම්පි ලභාමි. 

පරිපන්යථ ච තිට්ඨාමීති අපිච යඛො යත්ථ මම ඤාතකා මම සද්යදන

ආගතාගතා විනස්සන්ති, තස්මිං පරිපන්යථ තිට්ඨාමි. කානු, භන්යත,  තී

මමාතිකා නුයඛො, භන්යත, මමගති, කානිප්ඵත්තිභවිස්සතීතිපුච්ඡි. 

තස්සපඤ්හංවිස්සජ්යජන්යතොයබොධිසත්යතොදුතියංගාථමාහ– 

74. 

‘‘මයනොයචයතනප්පණමති, පක්ඛපාපස්සකම්මුයනො; 

අබයාවටස්සභද්රස්ස, නපාපමුපලිම්පතී’’ති. 

තත්ථ පාපස්ස කම්මුයනොති යදි තව මයනො පාපකම්මස්සත්ථාය න

පණමති, පාපක යණතන්නින්යනොතප්යපොයණො තප්පබ්භාය ොන යහොති. 

අබ්යාව්ස්සාති එවං සන්යත පාපකම්මක ණත්ථාය අබයාවටස්ස 

උස්සුක්කං අනාපන්නස්ස තව භද්රස්ස සුද්ධස්යසව සයතො පාපං න
උපලිම්පතින අල්ලීයතීති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා චතුක්කනිපායතො 

51 

පටුන 

තංසුත්වාතිත්තිය ොතතියංගාථමාහ– 

75. 

‘‘ඤාතයකො යනොනිසින්යනොති, බහුආගච්ඡයත ජයනො; 

පටිච්චකම්මංඵුසති, තස්මිංයමසඞ්කයතමයනො’’ති. 

තස්සත්යථො –භන්යත, සචාහංසද්දංනකය යයං, අයංතිත්ති ජයනො 

න ආගච්යඡයය, මයි පන සද්දං කය ොන්යත ‘‘ඤාතයකො යනො

නිසින්යනො’’තිඅයංබහුජයනො ආගච්ඡති, තංආගතාගතංලුද්යදොගයහත්වා
ජීවිතක්ඛයංපායපන්යතො මංපටිච්චනිස්සායඑතංපාණාතිපාතකම්මංඵුසති

පටිලභතිවින්දති, තස්මිංමංපටිච්චකයතපායපමමනුයඛොඑතංපාපන්ති
එවංයමමයනො සඞ්කයතපරිසඞ්කතිකුක්කුච්චංආපජ්ජතීති. 

තංසුත්වායබොධිසත්යතොචතුත්ථංගාථමාහ– 

76. 

‘‘නපටිච්චකම්මංඵුසති, මයනොයචනප්පදුස්සති; 

අප්යපොස්සුක්කස්සභද්රස්ස, නපාපමුපලිම්පතී’’ති. 

තස්සත්යථො – යදි තව පාපකිරියාය මයනො න පදුස්සති, තන්නින්යනො 

තප්යපොයනො තප්පබ්භාය ො න යහොති, එවං සන්යත ලුද්යදනආයස්මන්තං

පටිච්ච කතම්පි පාපකම්මං තං න ඵුසති න අල්ලීයති, පාපකිරියාය හි
අප්යපොස්සුක්කස්ස නි ාලයස්ස භද්රස්ස පරිසුද්ධස්යසව සයතො තව

පාණාතිපාතයචතනාය අභාවා තං පාපං න උපලිම්පති, තව චිත්තං න
අල්ලීයතීති. 

එවං මහාසත්යතො තිත්ති ං සඤ්ඤායපසි, යසොපි තං නිස්සාය 
නික්කුක්කුච්යචොඅයහොසි.ලුද්යදොපබුද්යධොයබොධිසත්තංවන්දිත්වාපඤ්ජ ං
ආදාය පක්කාමි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

තිත්තිය ො ාහුයලොඅයහොසි, තාපයසොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

තිත්ති ජාතකවණ්ණනානවමා. 

[320] 10. සුච්චජජාතකවණ්ණනා 

සුච්චජං වත නච්චජීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං
කුටුම්බිකංආ බ්භ කයථසි. යසො කි  ‘‘ගාමයක උද්ධා ං සායධස්සාමී’’ති

භරියාය සද්ධිං තත්ථ ගන්ත්වා සායධත්වා ධනං ආහරිත්වා ‘‘පච්ඡා
යනස්සාමී’’ති එකස්මිං කුයල ඨයපත්වා පුන සාවත්ථං ගච්ඡන්යතො 

අන්ත ාමග්යගඑකංපබ්බතංඅද්දස.අථනංභරියාආහ‘‘සයච, සාමි, අයං

පබ්බයතො සුවණ්ණමයයො භයවයය, දයදයයාසි පන යමකිඤ්චී’’ති. ‘‘කාසි
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ත්වං, න කිඤ්චි දස්සාමී’’ති. සා ‘‘යාව ථද්ධහදයයො වතායං, පබ්බයත
සුවණ්ණමයය ජායතපි මය්හං කිඤ්චි න දස්සතී’’ති අනත්තමනා අයහොසි.
යත යජතවනසමීපං ආගන්ත්වා ‘‘පානීයං පිවිස්සාමා’’ති විහා ං පවිසිත්වා
පානීයං පිවිංසු. සත්ථාපි පච්චූසකායලයයව යතසං යසොතාපත්තිඵලස්ස
උපනිස්සයං දිස්වා ආගමනං ඔයලොකයමායනො ගන්ධකුටිපරියවයණ නිසීදි
ඡබ්බණ්ණ ස්මියයො විස්සජ්යජන්යතො. යතපි පානීයං පිවිත්වා ආගන්ත්වා
සත්ථා ංවන්දිත්වානිසීදිංසු.සත්ථායතහිසද්ධිං පටිසන්ථා ංකත්වා‘‘කහං

ගතාත්ථා’’තිපුච්ඡි.‘‘අම්හාකංගාමයකඋද්ධා ං සාධනත්ථාය, භන්යත’’ති.

‘‘කිං, උපාසියක තව සාමියකො තුය්හං හිතං පටිකඞ්ඛති, උපකා ං යත

කය ොතී’’ති.භන්යත, අහංඉමස්මිංසසියනහා, අයංපනමයිනිස්සියනයහො, 

අජ්ජමයා පබ්බතං දිස්වා ‘‘සචායංපබ්බයතොසුවණ්ණමයයොඅස්ස, කිඤ්චි

යම දයදයයාසී’’ති වුත්යතො ‘‘කාසි ත්වං, නකිඤ්චි දස්සාමී’’තිආහ, එවං

ථද්ධහදයයොඅයන්ති. ‘‘උපාසියක, එවංනායමසවදති, යදාපනතවගුණං

ස ති, තදා සබ්බිස්සරියං යතයදතී’’ති වත්වා ‘‘කයථථ, භන්යත’’ති යතහි
යාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
තස්ස සබ්බකිච්චකා යකො අමච්යචො අයහොසි. අයථකදිවසං  ාජා පුත්තං
උප ාජානං උපට්ඨානං ආගච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘අයං මම අන්යතපුය 

දුබ්යභයයා’’තිතං පක්යකොසායපත්වා ‘‘තාත, යාවාහං ජීවාමි, තාවනගය 

වසිතුංනලච්ඡසි, අඤ්ඤත්ථවසිත්වාමමච්චයයන  ජ්ජංකාය හී’’තිආහ.
යසො ‘‘සාධූ’’තිපිත ංවන්දිත්වා යජට්ඨභරියායසද්ධිංනග ා නික්ඛමිත්වා
පච්චන්තං ගන්ත්වා අ ඤ්ඤං පවිසිත්වා පණ්ණසාලං මායපත්වා 
වනමූලඵලාඵයලහියායපන්යතොවසි.අප භායග ාජාකාලමකාසි.උප ාජා
නක්ඛත්තං ඔයලොයකන්යතො තස්ස කාලකතභාවං ඤත්වා බා ාණසිං
ආගච්ඡන්යතො අන්ත ාමග්යග එකං පබ්බතං අද්දස. අථ නං භරියා ආහ

‘‘සයච, යදව, අයං පබ්බයතො සුවණ්ණමයයො අස්ස, දයදයයාසි යම

කිඤ්චී’’ති. ‘‘කාසිත්වං, නකිඤ්චිදස්සාමී’’ති.සා‘‘අහංඉමස්මිංසියනහං

ඡින්දිතුං අසක්යකොන්තී අ ඤ්ඤං පාවිසිං, අයඤ්ච එවං වදති, අතිවිය

ථද්ධහදයයො,  ාජා හුත්වාපි එස මය්හං කිං කලයාණං කරිස්සතී’’ති
අනත්තමනා අයහොසි. යසො ආගන්ත්වා  ජ්යජ පතිට්ඨියතො තං

අග්ගමයහසිට්ඨායන ඨයපසි, ඉදං යසමත්තකයමව අදාසි. උත්තරි පන

සක්කා සම්මායනොනත්ථ, තස්සාඅත්ථභාවම්පිනජානාති. 

යබොධිසත්යතො ‘‘අයං යදවී ඉමස්ස  ඤ්යඤො උපකාරිකා දුක්ඛං
අගයණත්වාඅ ඤ්ඤවාසංවසි.අයංපයනතංඅගයණත්වාඅඤ්ඤාහිසද්ධිං 

අභි මන්යතො විච ති, යථා එසා සබ්බිස්සරියං ලභති, තථා කරිස්සාමී’’ති
චින්යතත්වා එකදිවසං තං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘මහායදවි මයං තුම්හාකං

සන්තිකාපිණ්ඩපාතමත්තම්පින ලභාම, කස්මාඅම්යහසුපමජ්ජිත්ථ, අතිවිය

ථද්ධහදයා අත්ථා’’ති ආහ. ‘‘තාත, සචාහං අත්තනා ලයභය්යං, තුය්හම්පි
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පටුන 

දයදයයං, අලභමානාපනකිංදස්සාමි,  ාජාපිමය්හං ඉදානිකිංනාමදස්සති, 
යසොඅන්ත ාමග්යග‘ඉමස්මිංපබ්බයතසුවණ්ණමයයජායතමය්හං කිඤ්චි

දස්සසී’තිවුත්යතො ‘කාසිත්වං, නකිඤ්චිදස්සාමී’තිආහ, සුපරිච්චජම්පින
පරිච්චජී’’ති. ‘‘කිං පන  ඤ්යඤො සන්තියක ඉමං කථං කයථතුං 

සක්ඛස්සථා’’ති? ‘‘සක්ඛස්සාමි, තාතා’’ති. ‘‘යතන හි අහං  ඤ්යඤො

සන්තියක ඨියතො පුච්ඡිස්සාමි, තුම්යහ කයථයයාථා’’ති. ‘‘සාධු, තාතා’’ති.
යබොධිසත්යතො යදවියා  ඤ්යඤො උපට්ඨානං ආගන්ත්වා ඨිතකායල ආහ

‘‘නනු, අයයය, මයංතුම්හාකංසන්තිකා කිඤ්චිනලභාමා’’ති? ‘‘තාත, අහං

ලභමානාතුය්හංදයදයයං, අහයමවකිඤ්චිනලභාමි, අලභමානාතුය්හංකිං

දස්සාමි,  ාජාපි ඉදානි මය්හං කිං නාම දස්සති, යසො අ ඤ්ඤයතො 

ආගමනකායලඑකංපබ්බතංදිස්වා‘සචායංපබ්බයතොසුවණ්ණමයයොඅස්ස, 

කිඤ්චි යම දයදයයාසී’ති වුත්යතො ‘කාසි ත්වං, නකිඤ්චි දස්සාමී’ති වදති, 
සුපරිච්චජම්පින පරිච්චජී’’තිඑතමත්ථං දීයපන්තීපඨමංගාථමාහ– 

77. 

‘‘සුච්චජංවතනච්චජි, වාචායඅදදංගිරිං; 

කිඤ්හිතස්සචජන්තස්ස, වාචායඅදදපබ්බත’’න්ති. 

තත්ථ සුච්චජංවතාතිසුයඛනචජිතුං සක්කුයණයයම්පිනචජි. අදදන්ති

වචනමත්යතනාපි පබ්බතං අදදමායනො. කිඤ්හි තස්සචජන්තස්සාති තස්ස

නායමතස්ස මයා යාචිතස්ස න චජන්තස්ස කිඤ්හි චයජයය. වාචාෙ අදද 

පබ්බ්තන්තිසචායංමයායාචියතොමමවචයනනසුවණ්ණමයම්පියහොන්තං

තංපබ්බතං වාචායඅදද, වචනමත්යතනඅදස්සාතිඅත්යථො. 

තං සුත්වා ාජාදුතියංගාථමාහ– 

78. 

‘‘යඤ්හිකයි ාතඤ්හිවයද, යංනකයි ානතංවයද; 

අකය ොන්තංභාසමානං, පරිජානන්තිපණ්ඩිතා’’ති. 

තස්සත්යථො – යයදව හි පණ්ඩියතො පුරියසො කායයන කය යය, තං

වාචායවයදයය.යංනකයි ා, නතංවයදයය, දාතුකායමොවදම්මීතිවයදයය, 

න අදාතුකායමොති අධිප්පායයො. කිංකා ණා? යයො හි ‘‘දස්සාමී’’ති වත්වාපි

පච්ඡා න දදාති, තං අකය ොන්තං යකවලං මුසා භාසමානං පරිජානන්ති

පණ්ඩිතා. අයං ‘‘දස්සාමී’’ති වචනමත්තයමවභාසති, නපනයදති, යඤ්හි

යඛො පන අදින්නම්පි වචනමත්යතයනව දින්නං යහොති, තං පුය ත යමව

ලද්ධං නාම භවිස්සතීති එවං තස්ස මුසාවාදිභාවං පරිජානන්ති පණ්ඩිතා, 
බාලාපනවචනමත්යතයනවතුස්සන්තීති. 

තංසුත්වායදවී ඤ්යඤොඅඤ්ජලිංපග්ගයහත්වාතතියංගාථමාහ – 
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79. 

‘‘ ාජපුත්තනයමොතයත්ථු, සච්යචධම්යමඨියතොචසි; 

යස්සයතබයසනංපත්යතො, සච්චස්මිං මයතමයනො’’ති. 

තත්ථ සච්යච ෙම්යමතිවචීසච්යචචසභාවධම්යමච. බ්යසනං පත්යතොති
යස්ස තව  ට්ඨා පබ්බාජනීයසඞ්ඛාතං බයසනං පත්යතොපි මයනො 
සච්චස්මිංයයව මති. 

එවං ඤ්යඤොගුණකථංකථයමානායයදවියාතංසුත්වායබොධිසත්යතො
තස්සා ගුණකථංකයථන්යතොචතුත්ථංගාථමාහ– 

80. 

‘‘යාදලිද්දීදලිද්දස්ස, අඩ්ඪාඅඩ්ඪස්සකිත්තිම; 

සාහිස්සප මාභරියා, සහි ඤ්ඤස්සඉත්ථයයො’’ති. 

තත්ථ කිත්තිමාති කිත්තිසම්පන්නාති අත්යථො. සා හිස්ස පරමාති යා
දලිද්දස්ස සාමිකස්ස දලිද්දකායල සයම්පි දලිද්දී හුත්වා තං න පරිච්චජති. 

අඩ්ඪස්සාති අඩ්ඪකායල අඩ්ඪා හුත්වා සාමිකයමව අනුවත්තති, 

සමානසුඛදුක්ඛාව යහොති, සා හි තස්ස ප මා උත්තමා භරියා නාම. 

සහිරඤ්ඤස්ස පන ඉස්සරියය ඨිතස්ස ඉත්ථයයො නාම යහොන්තියයව, 
අනච්ඡරියයමවඑතන්ති. 

එවඤ්ච පන වත්වා යබොධිසත්යතො ‘‘අයං, මහා ාජ, තුම්හාකං

දුක්ඛතකායලඅ ඤ්යඤසමානදුක්ඛාහුත්වාවසි, ඉමිස්සාසම්මානංකාතුං 
වට්ටතී’’ති යදවියා ගුණං කයථසි.  ාජා තස්ස වචයනන යදවියා ගුණං

සරිත්වා ‘‘පණ්ඩිත, තව කථායාහං යදවියා ගුණං අනුස්සරි’’න්ති වත්වා 
තස්සා සබ්බිස්සරියමදාසි. ‘‘තයාහං යදවියා ගුණං ස ාපියතො’’ති
යබොධිසත්තස්සපිමහන්තං සක්කා ංඅකාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උයභො ජයම්පතිකා යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨහිංසු. 

තදා බා ාණසි ාජා අයං කුටුම්බියකො අයහොසි, යදවී අයං උපාසිකා, 
පණ්ඩිතාමච්යචොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

සුච්චජජාතකවණ්ණනාදසමා. 

පුචිමන්දවග්යගොදුතියයො. 
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3. කුටිදූසකවග්ය ො 

[321] 1. කුටිදූසකජාතකවණ්ණනා 

මනුස්සස්යසව යත සීසන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො 
මහාකස්සපත්යථ ස්ස පණ්ණසාලඣාපකං දහ භික්ඛුං ආ බ්භ කයථසි.
වත්ථු පන  ාජගයහ සමුට්ඨිතං. තදා කි  යථය ො  ාජගහං නිස්සාය

අ ඤ්ඤකුටියං විහ ති, තස්ස ද්යව දහ ා උපට්ඨානං කය ොන්ති. යතසු

එයකො යථ ස්ස උපකා යකො, එයකො දුබ්බයචො ඉතය න කතං අත්තනා 
කතසදිසංකය ොති.යතනමුයඛොදකාදීසුඋපට්ඨාපියතසුයථ ස්සසන්තිකං

ගන්ත්වා වන්දිත්වා ‘‘භන්යත, උදකංඨපිතං, මුඛංයධොවථා’’තිආදීනිවදති.
යතන කාලස්යසව වුට්ඨාය යථ ස්ස පරියවයණ සම්මට්යඨ යථ ස්ස
නික්ඛමනයවලාය ඉයතො චියතො ච පහ න්යතො සකලපරියවණං අත්තනා
සම්මට්ඨං වියකය ොති. වත්තසම්පන්යනො චින්යතසි ‘‘අයං දුබ්බයචො මයා

කතංඅත්තනාකතසදිසංකය ොති, එතස්සසඨකම්මංපාකටං කරිස්සාමී’’ති. 

තස්මිං අන්යතොගායමභුත්වාආගන්ත්වා නිද්දායන්යතවන්හායනොදකං
තායපත්වා පිට්ඨියකොට්ඨයක ඨයපත්වා අඤ්ඤං අඩ්ඪනාළිමත්තං උදකං
උද්ධයනඨයපසි.ඉතය ොපබුජ්ඣිත්වාවගන්ත්වාඋසුමං උට්ඨහන්තංදිස්වා
‘‘උදකං තායපත්වා යකොට්ඨයක ඨපිතං භවිස්සතී’’ති යථ ස්ස්ස සන්තිකං

ගන්ත්වා ‘‘භන්යත, න්හානයකොට්ඨයක උදකං ඨපිතං, න්හායථා’’ති ආහ.

යථය ො ‘න්හායිස්සාමී’’තියතනසද්ධිංයයවආගන්ත්වායකොට්ඨයකඋදකං
අදිත්වා ‘‘කහං උදක’’න්ති පුච්ඡි. යසො යවයගන අග්ගිසාලං ගන්ත්වා

තුච්ඡභාජයන උළුඞ්කං ඔතාය සි, උළුඞ්යකො තුච්ඡභාජනස්ස තයල
පටිහයතො ‘‘තතා’’ති සද්දමකාසි. තයතො පට්ඨාය තස්ස 

‘‘උළුඞ්කසද්දයකො’’ත්යවවනාමංජාතං. 

තස්මිංඛයණඉතය ොපිට්ඨියකොට්ඨකයතොඋදකංආහරිත්වා‘‘න්හායථ, 
භන්යත’’ති ආහ. යථය ො න්හත්වා ආවජ්යජන්යතො උළුඞ්කසද්දකස්ස

දුබ්බචභාවං ඤත්වා තං සායං යථරුපට්ඨානං ආගතං ඔවදි ‘‘ආවුයසො, 

සමයණනනාම අත්තනාකතයමව ‘කතංයම’තිවත්තුංවට්ටති, අඤ්ඤථා

සම්පජානමුසාවායදො යහොති, ඉයතො පට්ඨාය එවරූපං මා අකාසී’’ති. යසො
යථ ස්සකුජ්ඣිත්වා පුනදිවයසයථය නසද්ධිං පිණ්ඩාය ගාමංන පාවිසි.
යථය ො ඉතය යනව සද්ධිං පාවිසි. උළුඞ්කසද්දයකොපි යථ ස්ස

උපට්ඨාකකුලංගන්ත්වා‘‘භන්යත, යථය ොකහ’’න්තිවුත්යත ‘‘අඵාසුයකන

විහාය යයවනිසින්යනො’’තිවත්වා‘‘කිං, භන්යත, ලද්ධුංවට්ටතී’’ති වුත්යත
‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච යදථා’’ති ගයහත්වා අත්තයනො රුචිතට්ඨානං ගන්ත්වා 
භුඤ්ජිත්වාවිහා ංඅගමාසි. 

පුනදිවයසයථය ොතංකුලංගන්ත්වානිසීදි.මනුස්යසහි‘‘කිං, භන්යත, 

අයයස්ස අඵාසුකං, හියයයො කි ත්ථ විහාය යයව නිසින්නා, අසුකදහ ස්ස 

හත්යථ ආහා ං යපසයිම්හ, පරිභුත්යතො අයයයනා’’ති වුත්යත යථය ො
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තුණ්හීභූයතොව භත්තකිච්චං කත්වා විහා ං ගන්ත්වා සායං

යථරුපට්ඨානකායල ආගතං ආමන්යතත්වා ‘‘ආවුයසො, අසුකගායම නාම
අසුකකුයල ‘යථ ස්ස ඉදඤ්චිදඤ්ච ලද්ධුං වට්ටතී’ති විඤ්ඤායපත්වා කි 

යත භුත්ත’’න්ති වත්වා ‘‘විඤ්ඤත්ති නාම න වට්ටති, මා පුන එවරූපං
අනාචා ංච ා’’තිආහ.යසොඑත්තයකනයථය ආඝාතංබන්ධිත්වා ‘‘අයං

හියයයොපි උදකමත්තං නිස්සාය මයා සද්ධිං කලහං කරි, ඉදානි පනස්ස
උපට්ඨාකානං යගයහ මයා භත්තමුට්ඨි භුත්තාති අසහන්යතො පුන කලහං

කය ොති, ජානිස්සාමිස්ස කත්තබ්බයුත්තක’’න්ති පුනදිවයසයථය පිණ්ඩාය
පවිට්යඨ මුග්ග ං ගයහත්වා පරියභොගභාජනානි භින්දිත්වා පණ්ණසාලං
ඣායපත්වා පලායි. යසො ජීවමායනොව මනුස්සයපයතො හුත්වා සුස්සිත්වා
කාලං කත්වා අවීචිමහානි යය නිබ්බත්ති. යසො යතන කයතො අනාචාය ො
මහාජනස්සමජ්යඣපාකයටොජායතො. 

අයථකච්යච භික්ඛූ  ාජගහා සාවත්ථං ගන්ත්වා සභාගට්ඨායන 

පත්තචීව ං පටිසායමත්වා සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා වන්දිත්වා නිසීදිංසු.
සත්ථා යතහි සද්ධිං පටිසන්ථා ං කත්වා ‘‘කුයතො ආගතත්ථා’’ති පුච්ඡි.

‘‘ ාජගහා, භන්යත’’ති. ‘‘යකො තත්ථ ඔවාදදායයකො ආචරියයො’’ති.

‘‘මහාකස්සපත්යථය ො, භන්යත’’ති. ‘‘සුඛං, භික්ඛයව, කස්සපස්සා’’ති.

‘‘ආම, භන්යත, යථ ස්ස සුඛං, සද්ධිවිහාරියකො පනස්ස ඔවායද දින්යන
කුජ්ඣිත්වා යථ ස්ස පණ්ණසාලංඣායපත්වා පලායීති. තං සුත්වා සත්ථා

‘‘භික්ඛයව, කස්සපස්ස එවරූයපන බායලන සද්ධිං ච ණයතො එකචරියාව
යසයයයො’’තිවත්වාඉමංධම්මපයදගාථමාහ– 

‘‘ච ඤ්යචනාධිගච්යඡයය, යසයයංසදිසමත්තයනො; 

එකචරියංදළ්හංකයි ා, නත්ථබායලසහායතා’’ති.(ධ.ප.61); 

ඉදඤ්ච පන වත්වා පුන යත භික්ඛූ ආමන්යතත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, 

ඉදායනව යසො කුටිදූසයකො, පුබ්යබපි කුටිදූසයකොයයව, න ච ඉදායනව

ඔවාදදායකස්සකුජ්ඣති, පුබ්යබපිකුජ්ඣියයවා’’ති වත්වා යතහි යාචියතො
අතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො
සිඞ්ගිලසකුණයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො අත්තයනො මනාපං
අයනොවස්සකං කුලාවකං කත්වා හිමවන්තපයදයස වසති. අයථයකො
මක්කයටො වස්සකායල අච්ඡින්නධාය  යදයව වස්සන්යත සීතපීළියතො
දන්යත ඛාදන්යතො යබොධිසත්තස්ස අවිදූය  නිසීදි. යබොධිසත්යතො තං තථා

කිලමන්තංදිස්වායතනසද්ධිංසල්ලපන්යතොපඨමංගාථමාහ – 

81. 

‘‘මනුස්සස්යසවයතසීසං, හත්ථපාදාචවාන ; 

අථයකනනුවණ්යණන, අගා ංයතනවිජ්ජතී’’ති. 
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තත්ථ වණ්යණනාති කා යණන. අ ාරන්ති තව නිවාසයගහං යකන
කා යණනනත්ථීති පුච්ඡි. 

තංසුත්වාවානය ොදුතියංගාථමාහ– 

82. 

‘‘මනුස්සස්යසවයමසීසං, හත්ථපාදාචසිඞ්ගිල; 

යාහුයසට්ඨාමනුස්යසසු, සායමපඤ්ඤානවිජ්ජතී’’ති. 

තත්ථ සිඞ්ගිල්ාතිතංසකුණංනායමනාලපති. ොහුයසට්ඨාමනුස්යසසූති

යා මනුස්යසසු යසට්ඨාති කයථන්ති, සා මම විචා ණපඤ්ඤා නත්ථ.

සීසහත්ථපාදකායබලානිහියලොයකඅප්පමාණං, විචා ණපඤ්ඤාවයසට්ඨා, 

සාමමනත්ථ, තස්මායමඅගා ංනවිජ්ජතීති. 

තංසුත්වායබොධිසත්යතොඉත ංගාථාද්වයමාහ– 

83. 

‘‘අනවට්ඨිතචිත්තස්ස, ලහුචිත්තස්සදුබ්භියනො; 

නිච්චංඅද්ධුවසීලස්ස, සුඛභායවොනවිජ්ජති. 

84. 

‘‘යසො ක ස්සුආනුභාවං, වීතිවත්තස්සු සීලියං; 

සීතවාතපරිත්තාණං, ක ස්සුකුටවංකපී’’ති. 

තත්ථ අනවට්ඨිතචිත්තස්සාති අප්පතිට්ඨිතචිත්තස්ස. දුබ්භියනොති

මිත්තදුබ්භිස්ස. අද්ධුවසීල්ස්සාතිනසබ්බකාලංසීල ක්ඛකස්ස. යසොකරස්සු

ආනුභාවන්ති යසො ත්වං සම්ම මක්කට පඤ්ඤාය උප්පාදනත්ථංආනුභාවං

බලං උපායං කය ොහි. වීතිවත්තස්සු සීලිෙන්ති අත්තයනො

දුස්සීලභාවසඞ්ඛාතං සීලියං අතික්කමිත්වා සීලවා යහොති. කු්වං කපීති
සීතවාතස්ස පරිත්තාණසමත්ථං අත්තයනො කුටවං කුලාවකං එකං
වසනාගා කංකය ොහීති. 

මක්කයටො චින්යතසි ‘‘අයං තාව අත්තයනො අයනොවස්සකට්ඨායන 

නිසින්නභායවන මං පරිභාසති, න නිසීදායපස්සාමි නං ඉමස්මිං

කුලාවයක’’ති. තයතො යබොධිසත්තං ගණ්හිතුකායමො පක්ඛන්දි, 
යබොධිසත්යතො උප්පතිත්වා අඤ්ඤත්ථ ගයතො. මක්කයටො කුලාවකං
විද්ධංයසත්වාචුණ්ණවිචුණ්ණංකත්වාපක්කාමි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

මක්කයටො කුටිඣාපයකො අයහොසි, සිඞ්ගිලසකුයණො පන අහයමව 

අයහොසි’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා චතුක්කනිපායතො 
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පටුන 

කුටිදූසකජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[322] 2. දුද්දුභජාතකවණ්ණනා 

දුද්දුභාෙති භද්දන්යතති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
අඤ්ඤතිත්ථයයආ බ්භකයථසි.තිත්ථයාකි යජතවනස්සසමීයප තස්මිං

තස්මිංඨායනකණ්ටකාපස්සයයයසයයංකප්යපන්ති, පඤ්චාතපංතයපන්ති, 
නානප්පකා ංමිච්ඡාතපංච න්ති.අථසම්බහුලාභික්ඛූසාවත්ථයංපිණ්ඩාය 
චරිත්වා යජතවනං ආගච්ඡන්තා අන්ත ාමග්යග යත දිස්වා ගන්ත්වා

සත්ථා ං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘අත්ථ නු යඛො, භන්යත, අඤ්ඤතිත්ථයානං 

වතසමාදායන සාය ො’’ති පුච්ඡිංසු. සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, යතසං 

වතසමාදායන සාය ො වා වියසයසො වා අත්ථ, තඤ්හි නිඝංසියමානං
උපපරික්ඛයමානං උක්කා භූමිමග්ගසදිසංසසකස්ස දුද්දුභසදිසං යහොතී’’ති

වත්වා ‘‘දුද්දුභසදිසභාවමස්ස මයං න ජානාම, කයථථ යනො, භන්යත’’ති
යතහියාචියතොඅතීතං ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
සීහයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො අ ඤ්යඤ පටිවසති. තදා පන 
පච්ඡිමසමුද්දසමීයප යබලුවමිස්සකතාලවනං යහොති. තයත්රයකො සසයකො
යබලුවරුක්ඛමූයල එකස්ස තාලගච්ඡස්ස යහට්ඨා වසති. යසො එකදිවසං
යගොච ං ආදාය ආගන්ත්වා තාලපණ්ණස්ස යහට්ඨා නිපන්යනො චින්යතසි

‘‘සයචඅයංපථවීසංවට්යටයය, කහංනුයඛො ගමිස්සාමී’’ති.තස්මිංඛයණ
එකංයබලුවපක්කංතාලපණ්ණස්සඋපරිපති.යසොතස්ස සද්යදන‘‘අද්ධා
පථවීසංවට්ටතී’’තිඋප්පතිත්වාපච්ඡයතොඅයනොයලොයකන්යතොවපලායි.තං 
ම ණභයභීතං යවයගන පලායන්තං අඤ්යඤො සසයකො දිස්වා පුච්ඡි ‘‘කිං 

යභො, අතිවියභීයතොපලායසී’’ති. ‘‘මා පුච්ඡි, යභො’’ති. යසො ‘‘කිංයභො, කිං
යභො’’ති පච්ඡයතො ධාවයතව. ඉතය ො නිවත්තිත්වා අයනොයලොයකන්යතොව
‘‘එත්ථ පථවී සංවට්ටතී’’ති ආහ. යසොපි තස්ස පච්ඡයතො පලායි. එවං

තමඤ්යඤොඅද්දස, තමඤ්යඤොති එවං සසකසහස්සංඑකයතොහුත්වාපලායි.

යත එයකොපි මියගො දිස්වා එකයතො හුත්වා පලායි. එයකො සූකය ො, එයකො

යගොකණ්යණො, එයකො මහිංයසො, එයකො ගවයයො, එයකො ඛග්යගො, එයකො

බයග්යඝො, එයකො සීයහො, එයකො හත්ථී දිස්වා ‘‘කියමත’’න්ති පුච්ඡිත්වා
‘‘එත්ථ පථවී සංවට්ටතී’’ති වුත්යත පලායි. එවං අනුක්කයමන
යයොජනමත්තංති ච්ඡානබලං අයහොසි. 

තදායබොධිසත්යතොතංබලංපලායන්තංදිස්වා‘‘කියමත’’න්ති පුච්ඡිත්වා
‘‘එත්ථ පථවී සංවට්ටතී’’ති සුත්වා චින්යතසි ‘‘පථවීසංවට්ටනං නාම න 

කදාචි අත්ථ, අද්ධා එයතසං කිඤ්චි දුස්සුතං භවිස්සති, මයි යඛො පන

උස්සුක්කං අනාපජ්ජන්යතසබ්යබනස්සිස්සන්ති, ජීවිතංයනසංදස්සාමී’’ති
සීහයවයගන පු යතො පබ්බතපාදං ගන්ත්වා තික්ඛත්තුං සීහනාදං නදි. යත
සීහභයතජ්ජිතා නිවත්තිත්වා පිණ්ඩිතා අට්ඨංසු. සීයහො යතසං අන්ත ං
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පවිසිත්වා ‘‘කිමත්ථං පලායථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘පථවී සංවට්ටතී’’ති. ‘‘යකන

සංවට්ටමානා දිට්ඨා’’ති? ‘‘හත්ථී ජානන්තී’’ති. හත්ථී පුච්ඡි. යත ‘‘මයංන

ජානාම, සීහා ජානන්තී’’ති වදිංසු, සීහාපි ‘‘මයං න ජානාම, බයග්ඝා

ජානන්තී’’ති, බයග්ඝාපි ‘‘මයං න ජානාම, ඛග්ගා ජානන්තී’’ති, ඛග්ගාපි

‘‘ගවයා ජානන්තී’’ති, ගවයාපි ‘‘මහිංසා ජානන්තී’’ති, මහිංසාපි

‘‘යගොකණ්ණා ජානන්තී’’ති, යගොකණ්ණාපි‘‘සූක ාජානන්තී’’ති, සූක ාපි

‘‘මිගාජානන්තී’’ති, මිගාපි‘‘මයංනජානාම, සසකාජානන්තී’’ති, සසයකසු

පුච්ඡියමායනසු‘‘අයංකයථතී’’ති තංසසකංදස්යසසුං.අථනං‘‘එවංකි , 

සම්ම, පස්සසිපථවීසංවට්ටතී’’තිපුච්ඡි. ‘‘ආම, සාමිමයාදිට්ඨා’’ති.‘‘කත්ථ

වසන්යතො පස්සසී’’ති? ‘‘පච්ඡිමසමුද්දසමීයප යබලුවමිස්සකතාලවයන
වසාමි. අහඤ්හි තත්ථ යබලුවරුක්ඛමූයල තාලගච්යඡ තාලපණ්ණස්ස 

යහට්ඨානිපන්යනොචින්යතසිං‘‘සයචපථවීසංවට්ටති, කහංගමිස්සාමී’’ති, 
අථ තඞ්ඛණඤ්යඤවපථවියාසංවට්ටනසද්දංසුත්වාපලායතොම්හී’’ති. 

සීයහො චින්යතසි ‘‘අද්ධා තස්ස තාලපණ්ණස්ස උපරි යබලුවපක්කං 

පතිත්වාදුද්දුභායනසද්දමකාසි, ස්වායංතංසද්දංසුත්වා‘පථවීසංවට්ටතී’ති 

සඤ්ඤං උප්පායදත්වා පලායි, තථයතො ජානිස්සාමී’’ති. යසො තං සසකං 
ගයහත්වා මහාජනං අස්සායසත්වා ‘‘අහං ඉමිනා දිට්ඨට්ඨායන පථවියා

සංවට්ටනභාවංවා අසංවට්ටනභාවංවාතථයතොජානිත්වාආගමිස්සාමි, යාව 
මමාගමනා තුම්යහ එත්යථව යහොථා’’ති සසකං පිට්ඨියං ආය ොයපත්වා 
සීහයවයගන පක්ඛන්දිත්වා තාලවයන සසකං ඔතාය ත්වා ‘‘එහි තයා
දිට්ඨට්ඨානං දස්යසහී’’තිආහ.‘‘නවිසහාමිසාමී’’ති.‘‘එහිමාභායී’’ති.යසො
යබලුවරුක්ඛං උපසඞ්කමිතුං අසක්යකොන්යතො අවිදූය  ඨත්වා ‘‘ඉදං සාමි
දුද්දුභායනට්ඨාන’’න්ති වත්වාපඨමංගාථමාහ– 

85. 

‘‘දුද්දුභායතිභද්දන්යත, යස්මිංයදයසවසාමහං; 

අහම්යපතංනජානාමි, කියමතංදුද්දුභායතී’’ති. 

තත්ථ දුද්දුභාෙතීති දුද්දුභසද්දං කය ොති. භද්දන්යතතිභද්දංතවඅත්ථු. 

කියමතන්තියස්මිංපයදයසඅහංවසාමි, තත්ථදුද්දුභායති, අහම්පි නජානාමි

‘‘කිං වා එතං දුද්දුභායති, යකන වා කා යණන දුද්දුභායති, යකවලං 
දුද්දුභායනසද්දංඅස්යසොසි’’න්ති. 

එවංවුත්යතසීයහොයබලුවරුක්ඛමූලංගන්ත්වාතාලපණ්ණස්ස යහට්ඨා
සසයකන නිපන්නට්ඨානඤ්යචව තාලපණ්ණමත්ථයක පතිතං
යබලුවපක්කඤ්චදිස්වා පථවියාඅසංවට්ටනභාවංතථයතොජානිත්වාසසකං
පිට්ඨියංආය ොයපත්වාසීහයවයගනඛප්පං මිගසඞ්ඝානංසන්තිකංගන්ත්වා
සබ්බං පවත්තිං ආය ොයචත්වා ‘‘තුම්යහ මා භායථා’’ති මිගගණං

අස්සායසත්වාවිස්සජ්යජසි.සයචහිතදායබොධිසත්යතොනභයවයය, සබ්යබ 
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සමුද්දං පවිසිත්වා නස්යසයයං. යබොධිසත්තං පන නිස්සාය සබ්යබ ජීවිතං 
ලභිංසූති. 

86. 

‘‘යබලුවංපතිතංසුත්වා, දුද්දුභන්තිසයසොජවි; 

සසස්සවචනංසුත්වා, සන්තත්තාමිගවාහිනී. 

87. 

‘‘අප්පත්වාපදවිඤ්ඤාණං, ප යඝොසානුසාරියනො; 

පනාදප මාබාලා, යතයහොන්තිප පත්තියා. 

88. 

‘‘යය චසීයලනසම්පන්නා, පඤ්ඤායූපසයම  තා; 

ආ කාවි තාධී ා, නයහොන්තිප පත්තියා’’ති.– 

ඉමාතිස්යසොඅභිසම්බුද්ධගාථා. 

තත්ථ යබ්ලුවන්ති යබලුවපක්කං. දුද්දුභන්තීති එවං සද්දං කුරුමානං. 

සන්තත්තාති උත්රස්තා. මි වාහිනීති අයනකසහස්සසඞ්ඛා මිගයසනා. 

පදවිඤ්ඤාණන්ති විඤ්ඤාණපදං, යසොතවිඤ්ඤාණයකොට්ඨාසං

අපාපුණිත්වාති අත්යථො. යත යෙොන්ති පරපත්තිොති යත
ප යඝොසානුසාරියනො තයමව ප යඝොසසඞ්ඛාතං පනාදං ‘‘ප ම’’න්ති 

මඤ්ඤමානා බාලා අන්ධපුථුජ්ජනා විඤ්ඤාණපදස්ස අප්පත්තතාය

ප පත්තියාවයහොන්ති, පය සංවචනංසද්දහිත්වායංවාතංවාකය ොන්ති. 

සීයල්නාතිඅරියමග්යගනආගතසීයලන සමන්නාගතා. පඤ්ඤායූපසයම

රතාතිමග්යගයනවආගතපඤ්ඤාය කියලසූපසයම  තා, යථා වා සීයලන, 

එවංපඤ්ඤායපිසම්පන්නා, කියලසූපසයම තාතිපි අත්යථො. ආරකාවිරතා

ධීරාති පාපකිරියයතො ආ කා වි තා පණ්ඩිතා. න යහොන්තීති යත එවරූපා
යසොතාපන්නා පාපයතො ඔ තභායවන කියලසූපසයම අභි තභායවන ච
එකවා ං මග්ගඤායණන පටිවිද්ධධම්මා අඤ්යඤසං කයථන්තානම්පි න

සද්දහන්තිනගණ්හන්ති. කස්මා? අත්තයනොපච්චක්ඛත්තාති.යතනවුත්තං
– 

‘‘අස්සද්යධොඅකතඤ්ඤූච, සන්ධිච්යඡයදොචයයොනය ො; 

හතාවකායසොවන්තායසො, සයවඋත්තමයපොරියසො’’ති.(ධ.ප.97); 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා
සීයහො අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

දුද්දුභජාතකවණ්ණනාදුතියා. 
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[323] 3. බ්රහ්මදත්තජාතකවණ්ණනා 

ද්වෙං ොචනයකොති ඉදං සත්ථා ආළවිං නිස්සාය අග්ගාළයව යචතියය
විහ න්යතො කුටිකා සික්ඛාපදං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු පන යහට්ඨා 

මණිකණ්ඨජාතයක (ජා.1.3.7 ආදයයො)ආගතයමව.ඉධපන සත්ථා‘‘සච්චං

කි  තුම්යහ, භික්ඛයව, යාචනබහුලා විඤ්ඤත්තිබහුලා විහ ථා’’ති වත්වා

‘‘ආම, භන්යත’’ති වුත්යත යත භික්ඛූ ග හිත්වා ‘‘භික්ඛයව, 
යපො ාණකපණ්ඩිතා පථවිස්සය න  ඤ්ඤා පවාරිතාපි පණ්ණච්ඡත්තඤ්ච
එකපටලිකං උපාහනයුගඤ්ච යාචිතුකාමා හිය ොත්තප්පයභදනභයයන
මහාජනමජ්යඣඅකයථත්වා යහොකථයිංසූ’’තිවත්වාඅතීතං ආහරි. 

අතීයත කපිල ට්යඨ උත්ත පඤ්චාලනගය  උත්ත පඤ්චාල ායජ
 ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො එකස්මිං නිගමගායම බ්රාහ්මණකුයල
නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො තක්කසිලායං සබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා 
අප භායග තාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා හිමවන්යත උඤ්ඡාචරියාය
වනමූලඵලාඵයලන යායපන්යතො චි ං වසිත්වා යලොණම්බිලයසවනත්ථාය 

මනුස්සපථංවිච න්යතොඋත්ත පඤ්චාලනග ංපත්වා ාජුයයායනවසිත්වා
පුනදිවයස භික්ඛං පරියයසමායනොනග ං පවිසිත්වා  ාජද්වා ං සම්පාපුණි.
 ාජාතස්සාචාය ච විහාය චපසීදිත්වාමහාතයලනිසීදායපත්වා ාජා හං
පණීතයභොජනංයභොයජත්වාපටිඤ්ඤං ගයහත්වාඋයයායනයයවවසායපසි.
යසො නිබද්ධං  ාජඝය යයව භුඤ්ජන්යතො වස්සානස්ස අච්චයයන
හිමවන්තයමවගන්තුකායමොහුත්වාචින්යතසි‘‘මය්හංමග්ගංගච්ඡන්තස්ස 

එකපටලිකා උපාහනා යචව පණ්ණච්ඡත්තඤ්ච ලද්ධුං වට්ටති,  ාජානං
යාචිස්සාමී’’ති. යසො එකදිවසං  ාජානං උයයානං ආගන්ත්වා වන්දිත්වා
නිසින්නං දිස්වා ‘‘උපාහනඤ්ච ඡත්තඤ්ච යාචිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා පුන

චින්යතසි ‘‘ප ං ‘ඉමං නාම යදහී’ති යාචන්යතො ය ොදති නාම, පය ොපි

‘නත්ථී’ති වදන්යතො පටිය ොදති නාම, ‘මා යඛො පන මං ය ොදන්තං 

මහාජයනො අද්දස, මා  ාජාන’’න්ති  යහො පටිච්ඡන්නට්ඨායන උයභොපි

ය ොදිත්වාතුණ්හී භවිස්සාමා’’ති.අථනං ‘‘මහා ාජ,  යහොපච්චාසීසාමී’’ති
ආහ.  ාජා තං සුත්වා  ාජපුරියස අපසක්කි. යබොධිසත්යතො ‘‘සයච මයි

යාචන්යත ාජානදස්සති, යමත්තියනො භිජ්ජිස්සති, තස්මානයාචිස්සාමී’’ති

තං දිවසං නාමං ගයහතුං අසක්යකොන්යතො ‘‘ගච්ඡ, තාව, මහා ාජ, 
පුයනකදිවසංජානිස්සාමී’’තිආහ. 

පුයනකදිවසං  ඤ්යඤො උයයානං ආගතකායල තයථව පුන තයථවාති
එවං යාචිතුං අසක්යකොන්තස්යසව ද්වාදස සංවච්ඡ ානි අතික්කන්තානි.

තයතො  ාජා චින්යතසි ‘‘මය්හං අයයයො ‘මහා ාජ,  යහො පච්චාසීසාමී’ති

වත්වා පරිසාය අපගතාය කිඤ්චි වත්තුං න විසහති, වත්තුකාමස්යසවස්ස

ද්වාදස වස්සානි අතික්කන්තානි, චි ං යඛො පනස්ස බ්රහ්මචරියං ච න්තස්ස

උක්කණ්ඨිත්වා යභොයග භුඤ්ජිතුකායමො  ජ්ජං පච්චාසීසති මඤ්යඤ, 

 ජ්ජස්ස පන නාමං ගයහතුං අසක්යකොන්යතො තුණ්හී යහොති, අජ්ජ
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දානිස්සාහං  ජ්ජංආදිංකත්වා යං ඉච්ඡති, තං දස්සාමී’’ති. යසො උයයානං
ගන්ත්වා වන්දිත්වා නිසින්යනො යබොධිසත්යතන ‘‘ යහො පච්චාසීසාමී’’ති
වුත්යතපරිසායඅපගතායතංකිඤ්චිවත්තුං අසක්යකොන්තංආහ ‘‘තුම්යහ
ද්වාදසවස්සානි‘ යහොපච්චාසීසාමී’තිවත්වා යහො ලද්ධාපිකිඤ්චිවත්තුං

නසක්යකොථ, අහංයවො ජ්ජංආදිංකත්වාසබ්බංපවාය මි, නිබ්භයාහුත්වා

යංයවොරුච්චති, තංයාචථා’’ති. ‘‘මහා ාජ, යමහංයාචාමි, තං දස්සසී’’ති? 

‘‘දස්සාමි, භන්යත’’ති. ‘‘මහා ාජ, මය්හංමග්ගංගච්ඡන්තස්ස එකපටලිකා

උපාහනා ච පණ්ණච්ඡත්තඤ්ච ලද්ධුං වට්ටතී’’ති. ‘‘එත්තකං, භන්යත, 

තුම්යහද්වාදසසංවච්ඡ ානියාචිතුංනසක්යකොථා’’ති.‘‘ආම, මහා ාජා’’ති. 

‘‘කිංකා ණා, භන්යත, එවමකත්ථා’’ති.‘‘මහා ාජ, ‘ඉමංනාමයමයදහී’ති

යාචන්යතොය ොදති නාම, ‘නත්ථී’තිවදන්යතො පටිය ොදතිනාම.‘සයචත්වං

මයායාචියතො නදයදයයාසි, තංයනොය ොදිතපටිය ොදිතංනාමමහාජයනොමා
පස්සතූ’ති එතදත්ථං  යහො පච්චාසීසාමී’’ති වත්වා ආදියතො තිස්යසො ගාථා
අභාසි– 

89. 

‘‘ද්වයංයාචනයකො ාජ, බ්රහ්මදත්තනිගච්ඡති; 

අලාභංධනලාභංවා, එවංධම්මාහියාචනා. 

90. 

‘‘යාචනංය ොදනංආහු, පඤ්චාලානං යථසභ; 

යයොයාචනංපච්චක්ඛාති, තමාහුපටිය ොදනං. 

91. 

‘‘මාමද්දසංසුය ොදන්තං, පඤ්චාලාසුසමාගතා; 

තුවංවාපටිය ොදන්තං, තස්මාඉච්ඡාමහං යහො’’ති. 

තත්ථ රාජ බ්රේමදත්තාති ද්වීහිපි  ාජානං ආලපති. නි ච්ඡතීති ලභති

වින්දති. එවංෙම්මාති එවංසභාවා. ආහූතිපණ්ඩිතාකයථන්ති. පඤ්චාල්ානං

රයථසභාති පඤ්චාල ට්ඨස්ස ඉස්ස   ථපව . යෙො ොචනං පච්චක්ඛාතීති

යයො පන යං යාචනකං ‘‘නත්ථී’’ති පටික්ඛපති. තමාහූති තං පටික්ඛපනං

‘‘පටිය ොදන’’න්ති වදන්ති. මා මද්දසංසූති තව  ට්ඨවාසියනො පඤ්චාලා
සුසමාගතා මංය ොදන්තංමාඅද්දසංසූති. 

 ාජායබොධිසත්තස්සගා වලක්ඛයණපසීදිත්වාව ංදදමායනොචතුත්ථං 
ගාථමාහ– 

92. 

‘‘දදාමියතබ්රාහ්මණය ොහිණීනං, ගවංසහස්සංසහපුඞ්ගයවන; 

අරියයො හි අරියස්ස කථං න දජ්ජා, සුත්වාන ගාථා තව 
ධම්මයුත්තා’’ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා චතුක්කනිපායතො 
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පටුන 

තත්ථ යරොහිණීනන්ති  ත්තවණ්ණානං. අරියෙොති ආචා සම්පන්යනො. 

අරිෙස්සාති ආචා සම්පන්නස්ස. කථං න දජ්ජාති යකන කා යණන න

දයදයය. ෙම්මයුත්තාති කා ණයුත්තා. 

යබොධිසත්යතොපන‘‘නාහං, මහා ාජ, වත්ථුකායමහිඅත්ථයකො, යංඅහං 

යාචාමි, තයදව යම යදහී’’ති එකපටලිකා උපාහනා ච පණ්ණච්ඡත්තඤ්ච

ගයහත්වා ‘‘මහා ාජ, අප්පමත්යතො යහොහි, දානං යදහි, සීලං  ක්ඛාහි, 
උයපොසථකම්මං කය ොහී’’ති  ාජානං ඔවදිත්වා තස්ස යාචන්තස්යසව
හිමවන්තයමව ගයතො.තත්ථ අභිඤ්ඤාචසමාපත්තියයොචනිබ්බත්යතත්වා
බ්රහ්මයලොකප ායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

 ාජා ආනන්යදොඅයහොසි, තාපයසොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

බ්රහ්මදත්තජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[324] 4. චම්මසාටකජාතකවණ්ණනා 

කල්යාණරූයපො වතෙන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
චම්මසාටකං නාම පරිබ්බාජකං ආ බ්භ කයථසි. තස්ස කි  චම්මයමව
නිවාසනඤ්ච පාරුපනඤ්ච යහොති. යසො එකදිවසං පරිබ්බාජකා ාමා
නික්ඛමිත්වා සාවත්ථයං භික්ඛාය ච න්යතො එළකානං යුජ්ඣනට්ඨානං 
සම්පාපුණි.එළයකොතංදිස්වාපහරිතුකායමොඔසක්කි.පරිබ්බාජයකො ‘‘එස
මය්හං අපචිතිං දස්යසතී’’ති න පටික්කමි. එළයකො යවයගනාගන්ත්වා තං
ඌරුම්හි පහරිත්වා පායතසි. තස්ස තං අසන්තපග්ගහණකා ණං
භික්ඛුසඞ්යඝ පාකටං අයහොසි. භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං

‘‘ආවුයසො, චම්මසාටකපරිබ්බාජයකො අසන්තපග්ගහං කත්වා විනාසං 

පත්යතො’’ති සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය 

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, 

ඉදායනව, පුබ්යබයපස අසන්තපග්ගහං කත්වා විනාසං පත්යතොයයවා’’ති
වත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
එකස්මිං වාණිජකුයලනිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො වණිජ්ජං කය ොති. තදා
එයකො චම්මසාටකපරිබ්බාජයකොබා ාණසියංභික්ඛායච න්යතොඑළකානං 
යුජ්ඣනට්ඨානං පත්වා එළකං ඔසක්කන්තං දිස්වා ‘‘අපචිතිං යම
කය ොතී’’ති සඤ්ඤාය අපටික්කමිත්වා ‘‘ඉයමසං එත්තකානං මනුස්සානං
අන්තය  අයං එයකො එළයකො අම්හාකං ගුණං ජානාතී’’ති තස්ස අඤ්ජලිං
පග්ගයහත්වාඨියතොවපඨමංගාථමාහ– 

93. 

‘‘කලයාණරූයපොවතයංචතුප්පයදො, සුභද්දයකොයචවසුයපසයලොච; 
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යයො බ්රාහ්මණං ජාතිමන්තූපපන්නං, අපචායති යමණ්ඩවය ො 
යසස්සී’’ති. 

තත්ථ කල්යාණරූයපොති කලයාණජාතියකො. සුයපසයල්ොති සුට්ඨු

පියසීයලො. ජාතිමන්තූපපන්නන්ති ජාතියා ච මන්යතහි ච සම්පන්නං. 

ෙසස්සීතිවණ්ණභණනයමතං. 

තස්මිං ඛයණ ආපයණ නිසින්යනො පණ්ඩිතවාණියජො තං පරිබ්බාජකං
නියසයධන්යතොදුතියංගාථමාහ– 

94. 

‘‘මාබ්රාහ්මණඉත්ත දස්සයනන, විස්සාසමාපජ්ජි චතුප්පදස්ස; 

දළ්හප්පහා ංඅභිකඞ්ඛමායනො, අවසක්කතීදස්සති සුප්පහා ’’න්ති. 

තත්ථ ඉත්තරදස්සයනනාති ඛණිකදස්සයනන. 

තස්ස පණ්ඩිතවාණිජස්ස කයථන්තස්යසව යසො යමණ්ඩයකො 
යවයගනාගන්ත්වාඌරුම්හිපහරිත්වාතංතත්යථවයවදනාප්පත්තංකත්වා
පායතසි. යසො පරියදවමායනො නිපජ්ජි. සත්ථා තං කා ණං පකායසන්යතො
තතියංගාථමාහ– 

95. 

‘‘ඌරුට්ඨි භග්ගං වට්ටියතො ඛාරිභාය ො, සබ්බඤ්ච භණ්ඩං 

බ්රාහ්මණස්සභින්නං; 

උයභොපිබාහාපග්ගය්හකන්දති, අතිධාවථහඤ්ඤයත බ්රහ්මචාරී’’ති. 

තස්සත්යථො – භික්ඛයව, තස්ස පරිබ්බාජකස්ස ඌරුට්ඨිකං භග්ගං, 

ඛාරිභාය ො වට්ටියතො පවට්ටියතො, තස්මිං පවට්ටමායන යං තත්ථ තස්ස

බ්රාහ්මණස්ස උපක ණභණ්ඩං, තම්පි සබ්බං භින්නං, යසොපි උයභො බාහා

උක්ඛපිත්වා පරිවාය ත්වා ඨිතපරිසං සන්ධාය ‘‘අභිධාවථ, හඤ්ඤයත 

බ්රහ්මචාරී’’තිවදන්යතොකන්දතිය ොදතිපරියදවතීති. 

පරිබ්බාජයකොචතුත්ථංගාථංආහ– 

96. 

‘‘එවංයසොනිහයතොයසති, යයොඅපූජංපසංසති; 

යථාහමජ්ජපහයතො, හයතොයමණ්යඩනදුම්මතී’’ති. 

තත්ථ අපූජන්ති අපූජනීයං. ෙථාෙමජ්ජාති යථා අහං අජ්ජ
අසන්තපග්ගහං කත්වා ඨියතො යමණ්යඩන දළ්හප්පහාය න පහයතො

එත්යථව මාරියතො. දුම්මතීති දුප්පඤ්යඤො. එවං යයො අඤ්යඤොපි 
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අසන්තපග්ගහං කරිස්සති, යසොපි අහං විය දුක්ඛං අනුභවිස්සතීති යසො 
පරියදවන්යතොතත්යථවජීවිතක්ඛයංපත්යතොති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

චම්මසාටයකො එත හි චම්මසාටයකො අයහොසි, පණ්ඩිතවාණියජො පන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

චම්මසාටකජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[325] 5. යගොධ ාජජාතකවණ්ණනා 

සමණං තං මඤ්ඤමායනොති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං
කුහකංභික්ඛුංආ බ්භකයථසි.වත්ථුයහට්ඨාවිත්ථාරිතයමව.ඉධාපි භික්ඛූ

තංභික්ඛුංආයනත්වා ‘‘අයං, භන්යත, භික්ඛුකුහයකො’’තිසත්ථුදස්යසසුං. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපස කුහයකොයයවා’’ති වත්වා
අතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
යගොධයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො කායබයලන සම්පන්යනො

අ ඤ්යඤ වසති. එයකො දුසීලතාපයසොපි තස්ස අවිදූය  පණ්ණසාලං
මායපත්වා වාසං කප්යපසි. යබොධිසත්යතො යගොච ාය ච න්යතො තං දිස්වා
‘‘සීලවන්තතාපසස්ස පණ්ණසාලා භවිස්සතී’’ති තත්ථ ගන්ත්වා තං
වන්දිත්වා අත්තයනො වසනට්ඨානයමව ගච්ඡති. අයථකදිවසං යසො
කූටතාපයසො උපට්ඨාකකුයල සම්පාදිතං මධු මංසං ලභිත්වා ‘‘කිං මංසං 
නායමත’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘යගොධමංස’’න්ති සුත්වා  සතණ්හාය අභිභූයතො
‘‘මය්හං අස්සමපදං නිබද්ධං ආගච්ඡමානං යගොධං මාය ත්වා යථාරුචි
පචිත්වා ඛාදිස්සාමී’’ති සප්පිදධිකටුකභණ්ඩාදීනි ගයහත්වා තත්ථ ගන්ත්වා
මුග්ග ං ගයහත්වා කාසායවන පටිච්ඡායදත්වා යබොධිසත්තස්ස ආගමනං
ඔයලොයකන්යතොපණ්ණසාලද්වාය උපසන්තූපසන්යතො වියනිසීදි. 

යසොආගන්ත්වාතංපදුට්ඨින්ද්රියංදිස්වා ‘‘ඉමිනාඅම්හාකංසජාතිකමංසං

ඛාදිතංභවිස්සති, පරිග්ගණ්හිස්සාමින’’න්තිඅයධොවායතඨත්වාසරී ගන්ධං
ඝායිත්වා සජාතිමංසස්ස ඛාදිතභාවං ඤත්වා තාපසං අනුපගම්ම

පටික්කමිත්වා චරි. තාපයසොපි තස්ස අනාගමනභාවං ඤත්වා මුග්ග ං ඛපි, 

මුග්ගය ො සරීය  අපතිත්වා නඞ්ගුට්ඨයකොටිං පාපුණි. තාපයසො ‘‘ගච්ඡ

වි ද්යධොස්මී’’තිආහ.යබොධිසත්යතො ‘‘මංතාවවි ද්යධොසි, චත්තාය ොපන
අපායය න වි ද්යධොසී’’ති වත්වා පලායිත්වා චඞ්කමනයකොටියං ඨිතං 
වම්මිකං පවිසිත්වා අඤ්යඤන ඡිද්යදන සීසං නීහරිත්වා යතන සද්ධිං
සල්ලපන්යතො ද්යවගාථාඅභාසි– 

97. 

‘‘සමණංතංමඤ්ඤමායනො, උපගච්ඡිමසඤ්ඤතං; 
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යසොමංදණ්යඩනපාහාසි, යථාඅස්සමයණොතථා. 

98. 

‘‘කිංයතජටාහිදුම්යමධ, කිංයතඅජිනසාටියා; 

අබ්භන්ත ංයතගහනං, බාහි ංපරිමජ්ජසී’’ති. 

තත්ථ අසඤ්ඤතන්තිඅහංකායාදීහි අසඤ්ඤතංඅස්සමණයමවසමානං
තං ‘‘සමයණො එයසො’’ති සමිතපාපතාය සමණං මඤ්ඤමායනො උපගච්ඡිං. 

පාොසීති පහරි. අජිනසාටිොති එකංසං කත්වා පාරුයතන අජිනචම්යමන

තුය්හංයකොඅත්යථො. අබ්භන්තරංයත  ෙනන්තිතවසරී බ්භන්ත ංවිසපූ ා

විය අලාබු, ගූථපූය ො විය ආවායටො, ආසීවිසපූය ො විය වම්මියකො

කියලසගහනං. බ්ාහිරන්ති යකවලං බහිසරී ං පරිමජ්ජසි, තං
අන්යතොඵරුසතාය බහිමට්ඨතාය හත්ථලණ්ඩං විය අස්සලණ්ඩං විය ච
යහොතීති. 

තංසුත්වාතාපයසොතතියංගාථමාහ– 

99. 

‘‘එහියගොධනිවත්තස්සු, භුඤ්ජසාලීනයමොදනං; 

යතලංයලොණඤ්චයමඅත්ථ, පහූතංමය්හපිප්ඵලී’’ති. 

තත්ථ පහූතං මය්ෙ පිප්ඵලීති න යකවලං සාලීනයමොදනං

යතලයලොණයමව, හිඞ්ගුජී කසිඞ්ගියව ලසුණමරිචපිප්ඵලිප්පයභදං

කටුකභණ්ඩම්පි මය්හං බහු අත්ථ, යතනාභිසඞ්ඛතං සාලීනයමොදනං
භුඤ්ජාහීති. 

තංසුත්වායබොධිසත්යතොචතුත්ථංගාථමාහ– 

100. 

‘‘එසභියයයොපයවක්ඛාමි, වම්මිකංසතයපොරිසං; 

යතලංයලොණඤ්චකිත්යතසි, අහිතංමය්හපිප්ඵලී’’ති. 

තත්ථ පයවක්ඛාමීති පවිසිස්සාමි. අහිතන්ති යං එතං තව

කටුකභණ්ඩසඞ්ඛාතං පිප්ඵලි, එතංමය්හංඅහිතංඅසප්පායන්ති. 

එවඤ්චපනවත්වා‘‘අය , කූටජටිල, සයචඉධවසිස්සසි, යගොච ගායම 

මනුස්යසයහව තං ‘අයං යචොය ො’ති ගාහායපත්වා විප්පකා ං පායපස්සාමි, 
සීඝං පලායස්සූ’’තිසන්තජ්යජසි.කූටජටියලොතයතොපලායි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

කූටජටියලො අයං කුහකභික්ඛු අයහොසි, යගොධ ාජා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 
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යගොධ ාජජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[326] 6. කක්කාරුජාතකවණ්ණනා 

කායෙනයෙොනාවෙයරතිඉදංසත්ථායවළුවයන විහ න්යතොයදවදත්තං
ආ බ්භකයථසි. තස්ස හි සඞ්ඝං භින්දිත්වා ගතස්ස අග්ගසාවයකහි සද්ධිං
පරිසාය පක්කන්තාය උණ්හං යලොහිතං මුඛයතො උග්ගඤ්ඡි. අථ භික්ඛූ

ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, යදවදත්යතො මුසාවාදං කත්වා
සඞ්ඝං භින්දිත්වා ඉදානිගිලායනො හුත්වා මහාදුක්ඛං අනුයභොතී’’ති. සත්ථා

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපස

මුසාවාදීයයව, න යචස ඉදායනව මුසාවාදං කත්වා මහාදුක්ඛං අනුයභොති, 

පුබ්යබපිඅනුයභොසියයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො
තාවතිංසභවයන අඤ්ඤතය ො යදවපුත්යතො අයහොසි. යතන යඛො පන
සමයයන බා ාණසියං මහාඋස්සයවො අයහොසි. බහූ නාගා ච සුපණ්ණා ච
භූමට්ඨකාචයදවාආගන්ත්වා උස්සවංඔයලොකයිංසු.තාවතිංසභවනයතොපි
චත්තාය ොයදවපුත්තාකක්කාරූනිනාම දිබ්බපුප්ඵානියතහිකතචුම්බටකං
පිළන්ධිත්වා උස්සවදස්සනං ආගමිංසු. ද්වාදසයයොජනිකං බා ාණසිනග ං

යතසං පුප්ඵානං ගන්යධන එකගන්ධං අයහොසි. මනුස්සා ‘‘ඉමානි පුප්ඵානි

යකන පිළන්ධිතානී’’ති උපධාය න්තා විච න්ති. යත යදවපුත්තා ‘‘අම්යහ
එයත උපධාය න්තී’’ති ඤත්වා  ාජඞ්ගයණ උප්පතිත්වා මහන්යතන

යදවානුභායවන ආකායස අට්ඨංසු. මහාජයනො සන්නිපති,  ාජාපි සද්ධිං

උප ාජාදීහි අගමාසි. අථ යන ‘‘කත යදවයලොකයතො, සාමි, ආගච්ඡථා’’ති 

පුච්ඡිංසු. ‘‘තාවතිංසයදවයලොකයතො ආගච්ඡාමා’’ති. ‘‘යකන කම්යමන

ආගතත්ථා’’ති. ‘‘උස්සවදස්සනත්ථායා’’ති. ‘‘කිංපුප්ඵානි නායමතානී’’ති? 

‘‘දිබ්බකක්කාරුපුප්ඵානිනාමා’’ති. ‘‘සාමි, තුම්යහ යදවයලොයක අඤ්ඤානි 

පිළන්යධයයාථ, ඉමානි අම්හාකං යදථා’’ති. යදවපුත්තා

‘‘දිබ්බකක්කාරුපුප්ඵානි මහානුභාවානි යදවානඤ්යඤව අනුච්ඡවිකානි, 

මනුස්සයලොයක ලාමකානං දුප්පඤ්ඤානං හීනාධිමුත්තිකානං දුස්සීලානං
නානුච්ඡවිකානි. යය පන මනුස්සා ඉයමහි ච ඉයමහි ච ගුයණහි

සමන්නාගතා, යතසංඑතානිඅනුච්ඡවිකානී’’තිආහංසු. 

එවඤ්චපනවත්වායතසුයජට්ඨකයදවපුත්යතොපඨමංගාථමාහ– 

101. 

‘‘කායයනයයොනාවහය , වාචායනමුසාභයණ; 

යයසොලද්ධානමජ්යජයය, සයවකක්කාරුම හතී’’ති. 

තස්සත්යථො – යයොකායයනප ස්සසන්තකං තිණසලාකම්පිනාවහ ති, 

වාචාය ජීවිතං පරිච්චජමායනොපි මුසාවාදං න භණති. යදසනාසීසයමයවතං, 
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කායද්වා වචීද්වා මයනොද්වාය හි පන යයො දසපි අකුසලකම්මපයථ න

කය ොතීති අයයමත්ථ අධිප්පායයො. ෙයසො ල්ද්ොති ඉස්සරියඤ්ච ලභිත්වා

යයොඉස්සරියමදමත්යතොසතිංවිස්සජ්යජත්වාපාපකම්මංන කය ොති, සයව
එවරූයපොඉයමහිගුයණහියුත්යතොපුග්ගයලොඉමංදිබ්බපුප්ඵංඅ හති.තස්මා 

යයො ඉයමහිගුයණහිසමන්නාගයතො, යසො ඉමානිපුප්ඵානියාචිතුං අ හති, 
තස්ස දස්සාමීති. 

තං සුත්වා පුය ොහියතො චින්යතසි ‘‘මය්හං ඉයමසු ගුයණසු එයකොපි 

නත්ථ, මුසාවාදංපනවත්වාඑතානිපුප්ඵානිගයහත්වාපිළන්ධිස්සාමි, එවං
මං මහාජයනො‘ගුණසම්පන්යනොඅය’න්තිජානිස්සතී’’ති.යසො‘‘අහංඑයතහි
ගුයණහි සමන්නාගයතො’’තිවත්වාතානිපුප්ඵානිආහ ායපත්වාපිළන්ධිත්වා
දුතියංයදවපුත්තං යාචි.යසොදුතියංගාථමාහ– 

102. 

‘‘ධම්යමනවිත්තයමයසයය, නනිකතයාධනංහය ; 

යභොයගලද්ධානමජ්යජයය, සයවකක්කාරුම හතී’’ති. 

තස්සත්යථො – ධම්යමන පරිසුද්ධාජීයවන සුවණ්ණ ජතාදිවිත්තං 

පරියයයසයය. නනිකතයාතිනවඤ්චනායධනංහය යය, වත්ථාභ ණාදියක

යභොයගලභිත්වාපමාදංනාපජ්යජයය, එවරූයපොඉමානිපුප්ඵානි අ හතීති. 

පුය ොහියතො ‘‘අහං එයතහි ගුයණහි සමන්නාගයතො’’ති වත්වා තානි

ආහ ායපත්වාපිළන්ධිත්වාතතියංයදවපුත්තංයාචි.යසොතතියංගාථමාහ – 

103. 

‘‘යස්සචිත්තංඅහාලිද්දං, සද්ධාචඅවි ාගිනී; 

එයකොසාදුංනභුඤ්යජයය, සයවකක්කාරුම හතී’’ති. 

තස්සත්යථො – යස්ස පුග්ගලස්ස චිත්තං අහාලිද්දං හලිද්දි ායගො විය

ඛප්පංනවි ජ්ජති, ථ යමවයහොති. සද්ොච අවිරාගිනීතිකම්මංවාවිපාකං
වාඔකප්පනීයස්සවාපුග්ගලස්සවචනං සද්දහිත්වාඅප්පමත්තයකයනවන
වි ජ්ජතිනභිජ්ජති.යයොයාචයකවාඅඤ්යඤවා සංවිභාගා යහපුග්ගයල

බහි කත්වා එකයකොව සාදු සයභොජනං න භුඤ්ජති, යනසං සංවිභජිත්වා

භුඤ්ජති, යසොඉමානිපුප්ඵානිඅ හතීති. 

පුය ොහියතො ‘‘අහං එයතහි ගුයණහි සමන්නාගයතො’’ති වත්වා තානි
පුප්ඵානිආහ ායපත්වාපිළන්ධිත්වාචතුත්ථංයදවපුත්තංයාචි.යසො චතුත්ථං
ගාථමාහ– 

104. 

‘‘සම්මුඛාවාතිය ොක්ඛාවා, යයොසන්යතනපරිභාසති; 
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යථාවාදීතථාකාරී, සයවකක්කාරුම හතී’’ති. 

තස්සත්යථො–යයොපුග්ගයලොසම්මුඛාවාප ම්මුඛාවා සීලාදිගුණයුත්යත

සන්යත උත්තමපණ්ඩිතපුරියස න අක්යකොසති න පරිභාසති, යං වාචාය 

වදති, තයදවකායයනකය ොති, යසොඉමානිපුප්ඵානිඅ හතීති. 

පුය ොහියතො ‘‘අහං එයතහි ගුයණහි සමන්නාගයතො’’ති වත්වා තානිපි 
ආහ ායපත්වා පිළන්ධි. චත්තාය ො යදවපුත්තා චත්තාරි පුප්ඵචුම්බටකානි
පුය ොහිතස්ස දත්වා යදවයලොකයමව ගතා. යතසං ගතකායල පුය ොහිතස්ස

සීයසමහතීයවදනාඋප්පජ්ජි, තිඛණසිඛය නනිම්මථතංවියචඅයපට්යටන
පීළිතං විය ච සීසං අයහොසි. යසො යවදනාප්පත්යතො අප ාප ං

පරිවත්තමායනො මහාසද්යදන වි වි, ‘‘කියමත’’න්ති ච වුත්යත ‘‘අහං
මමබ්භන්තය  අවිජ්ජමායනයයව ගුයණ ‘අත්ථී’ති මුසාවාදං කත්වා යත

යදවපුත්යත ඉමානිපුප්ඵානියාචිං, හ යථතානිමමසීසයතො’’තිආහ.තානි

හ න්තාපි හරිතුං නාසක්ඛංසු, අයපට්යටන බද්ධානි විය අයහසුං. අථ නං
උක්ඛපිත්වා යගහං නයිංසු. තත්ථ තස්ස වි වන්තස්ස සත්ත දිවසා
වීතිවත්තා. 

 ාජා අමච්යච ආමන්යතත්වා ‘‘දුස්සීලබ්රාහ්මයණො මරිස්සති, කිං

කය ොමා’’ති ආහ. ‘‘යදව, පුන උස්සවං කාය ම, යදවපුත්තා පුන
ආගච්ඡිස්සන්තී’’ති. ාජාපුනඋස්සවං කාය සි.යදවපුත්තාපුනආගන්ත්වා

සකලනග ංපුප්ඵගන්යධන එකගන්ධංකත්වාතයථව ාජඞ්ගයණඅට්ඨංසු, 
මහාජයනො සන්නිපතිත්වා දුස්සීලබ්රාහ්මණං ආයනත්වා යතසං පු යතො

උත්තානංනිපජ්ජායපසි.යසො‘‘ජීවිතංයම යදථ, සාමී’’තියදවපුත්යතයාචි.
යදවපුත්තා ‘‘තුය්හං දුස්සීලස්ස පාපධම්මස්ස අනනුච්ඡවිකායනයවතානි

පුප්ඵානි, ත්වං පන ‘අම්යහ වඤ්යචස්සාමී’ති සඤ්ඤී අයහොසි, අත්තයනො
මුසාවාදඵලං ලද්ධ’’න්ති මහාජනමජ්යඣ දුස්සීලබ්රාහ්මණං ග හිත්වා
සීසයතො පුප්ඵචුම්බටකං අපයනත්වා මහාජනස්ස ඔවාදං දත්වා
සකට්ඨානයමවඅගමංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

බ්රාහ්මයණො යදවදත්යතො අයහොසි, යතසු යදවපුත්යතසු එයකො කස්සයපො, 

එයකො යමොග්ගල්ලායනො, එයකො සාරිපුත්යතො, යජට්ඨකයදවපුත්යතො පන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

කක්කාරුජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[327] 7. කාකවතීජාතකවණ්ණනා 

වාති චාෙං තයතො  න්යෙොති ඉදං සත්ථා යජතවයනවිහ න්යතො එකං

උක්කණ්ඨිතභික්ඛුංආ බ්භකයථසි.තදාහිසත්ථාතංභික්ඛුං ‘‘සච්චංකි 

ත්වං භික්ඛු උක්කණ්ඨියතොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘සච්චං, භන්යත’’ති. ‘‘කස්මා
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උක්කණ්ඨියතොසී’’ති? ‘‘කියලසවයසන, භන්යත’’ති. ‘‘භික්ඛු මාතුගායමො

නාම අ ක්ඛයයො, නසක්කා  ක්ඛතුං, යපො ාණකපණ්ඩිතා පනමාතුගාමං
මහාසමුද්දමජ්යඣ සිම්බලිරුක්ඛවිමායන වසායපන්තාපි  ක්ඛතුං
නාසක්ඛංසූ’’තිවත්වාඅතීතං ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
තස්සඅග්ගමයහසියාකුච්ඡිස්මිංනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්යතොපිතුඅච්චයයන 

 ජ්ජංකාය සි.කාකවතීනාමස්සඅග්ගමයහසීඅයහොසිඅභිරූපායදවච්ඡ ා

විය. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථා යතො පන අතීතවත්ථු කුණාල්ජාතයක 

(ජා. 2.21.කුණාලජාතක) ආවි භවිස්සති. තදා පයනයකො සුපණ්ණ ාජා
මනුස්සයවයසන ආගන්ත්වා  ඤ්ඤා සහ ජූතං කීළන්යතො කාකවතියා 
අග්ගමයහසියා පටිබද්ධචිත්යතො තං ආදාය සුපණ්ණභවනං යනත්වා තාය
සද්ධිංඅභි මි.  ාජායදවිංඅපස්සන්යතොනටකුයව ංනාම ගන්ධබ්බං‘‘ත්වං 
විචිනාහි න’’න්ති ආහ. යසො තං සුපණ්ණ ාජානං පරිග්ගයහත්වා එකස්මිං
සය එ කවයන නිපජ්ජිත්වාතයතොසුපණ්ණස්සගමනකායලපත්තන්තය 
නිසීදිත්වාසුපණ්ණභවනංපත්වා පත්තන්ත යතොනික්ඛමිත්වාතායසද්ධිං
කියලසසංසග්ගංකත්වාපුනතස්යසව පත්තන්තය නිසින්යනොආගන්ත්වා
සුපණ්ණස්ස  ඤ්ඤා සද්ධිං ජූතකීළනකායල අත්තයනො වීණං ගයහත්වා
ජූතමණ්ඩලං ගන්ත්වා  ඤ්යඤො සන්තියක ඨියතො ගීතවයසන පඨමං

ගාථමාහ – 

105. 

‘‘වාති චායංතයතොගන්යධො, යත්ථයමවසතී පියා; 

දූය ඉයතොහිකාකවතී, යත්ථයමනි යතොමයනො’’ති. 

තත්ථ  න්යෙොතිතස්සා දිබ්බගන්ධවිලිත්තායසරී ගන්යධො. ෙත්ථයමති

යත්ථ සුපණ්ණභවයන මම පියා වසති, තයතො ඉමිනා සද්ධිං
කතකායසංසග්ගාය තස්සා ඉමස්ස කායයන සද්ධිං ආගයතො ගන්යධො

වායතීති අධිප්පායයො. දූයර ඉයතොති ඉමම්හා ඨානා දූය . හි-කාය ො

නිපාතමත්යතො. කාකවතීති කාකවතී යදවී. ෙත්ථ යමති යස්සා උපරි මම
මයනොනි යතො. 

තංසුත්වාසුපණ්යණොදුතියංගාථමාහ– 

106. 

‘‘කථංසමුද්දමතරී, කථංඅතරියකපුකං; 

කථංසත්තසමුද්දානි, කථංසිම්බලිමාරුහී’’ති. 

තස්සත්යථො –ත්වං ඉමං ජම්බුදීපසමුද්දංතස්ස ප යතො යකපුකංනාම 

නදිංපබ්බතන්තය සුඨිතානිසත්තසමුද්දානිචකථංඅතරි, යකනුපායයන
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තිණ්යණො සත්ත සමුද්දානි අතික්කමිත්වා ඨිතං අම්හාකං භවනං
සිම්බලිරුක්ඛඤ්චකථංආරුහීති. 

තං සුත්වානටකුයවය ොතතියංගාථමාහ– 

107. 

‘‘තයාසමුද්දමතරිං, තයාඅතරියකපුකං; 

තයාසත්තසමුද්දානි, තයාසිම්බලිමාරුහි’’න්ති. 

තත්ථ තොති තයා ක ණභූයතන තව පත්තන්තය  නිසින්යනො අහං
සබ්බයමතංඅකාසින්තිඅත්යථො. 

තයතො සුපණ්ණ ාජාචතුත්ථංගාථමාහ– 

108. 

‘‘ධි ත්ථුමංමහාකායං, ධි ත්ථුමංඅයචතනං; 

යත්ථජායායහංජා ං, ආවහාමිවහාමිචා’’ති. 

තත්ථ ධිරත්ථු මන්ති අත්තානං ග හන්යතො ආහ. අයචතනන්ති

මහාසරී තායලහුභාවගරුභාවස්සඅජානනතාය අයචතනං. ෙත්ථාතියස්මා.
ඉදං වුත්තං යහොති – යස්මා අහං අත්තයනො ජායාය ජා ං ඉමං ගන්ධබ්බං 

පත්තන්තය නිසින්නං ආයනන්යතොආවහාමියනන්යතොචවහාමි, තස්මා
ධි ත්ථු මන්ති. යසො තං ආයනත්වා බා ාණසි ඤ්යඤො දත්වා පුන නග ං
නාගමාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨහි.තදා නටකුයවය ොඋක්කණ්ඨිතභික්ඛුඅයහොසි,  ාජාපනඅහයමව
අයහොසින්ති. 

කාකවතීජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[328] 8. අනනුයසොචියජාතකවණ්ණනා 

බ්හූනං විජ්ජතී යභොතීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං
මතභරියංකුටුම්බිකංආ බ්භකයථසි.යසොකි භරියායමතායනන්හායින 

පිවි න ලිම්පි න භුඤ්ජි, න කම්මන්යත පයයොයජසි, අඤ්ඤදත්ථු
යසොකාභිභූයතො ආළාහනං ගන්ත්වා පරියදවමායනො විචරි. අබ්භන්තය 
පනස්සකුයටපදීයපොවිය යසොතාපත්තිමග්ගස්සඋපනිස්සයයොජලති.සත්ථා
පච්චූසසමයය යලොකං ඔයලොයකන්යතො තං දිස්වා ‘‘ඉමස්ස මං ඨයපත්වා

අඤ්යඤො යකොචි යසොකංනීහරිත්වා යසොතාපත්තිමග්ගස්ස දායයකොනත්ථ, 

භවිස්සාමිස්ස අවස්සයයො’’ති පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො 
පච්ඡාසමණංආදායතස්සයගහද්වා ංගන්ත්වාකුටුම්බියකනසුතාගමයනො 
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පටුන 

කතපච්චුග්ගමනාදිසක්කාය ො පඤ්ඤත්තාසයන නිසින්යනො කුටුම්බිකං 

ආගන්ත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං නිසින්නං ‘‘කිං, උපාසක, චින්යතසී’’ති 

පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, භන්යත, භරියා යම කාලකතා, තමහං අනුයසොචන්යතො

චින්යතමී’’ති වුත්යත‘‘උපාසක, භිජ්ජනධම්මංනාමභිජ්ජති, තස්මිංභින්යන

නයුත්තං චින්යතතුං, යපො ාණකපණ්ඩිතාපිභරියායමතාය ‘භිජ්ජනධම්මං
භිජ්ජතී’තින චින්තයිංසූ’’ති වත්වායතනයාචියතොඅතීතංආහරි.අතීතවත්ථු 

දසකනිපායත චූළයබ්ොධිජාතයක (ජා.1.10.49ආදයයො)ආවිභවිස්සති, අයං
පයනත්ථසඞ්යඛයපො. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො තක්කසිලායං සබ්බසිප්පානි 

උග්ගණ්හිත්වා මාතාපිතූනං සන්තිකං අගමාසි. ඉමස්මිං ජාතයක 
යබොධිසත්යතො යකොමා බ්රහ්මචාරී අයහොසි. අථස්ස මාතාපිතය ො ‘‘තව
දාරිකපරියයසනං කය ොමා’’ති ආය ොචයිංසු. යබොධිසත්යතො ‘‘න මය්හං

ඝ ාවායසනත්යථො, අහංතුම්හාකංඅච්චයයන පබ්බජිස්සාමී’’තිවත්වායතහි

පුනප්පුනං යාචියතො එකං කඤ්චනරූපකං කාය ත්වා ‘‘එවරූපං කුමාරිකං
ලභමායනො ගණ්හිස්සාමී’’ති ආහ. තස්ස මාතාපිතය ො තං කඤ්චනරූපකං 
පටිච්ඡන්නයායන ආය ොයපත්වා ‘‘ගච්ඡථ ජම්බුදීපතලං විච න්තා යත්ථ

එවරූපං බ්රාහ්මණකුමාරිකං පස්සථ, තත්ථ ඉමං කඤ්චනරූපකං දත්වා තං
ආයනථා’’තිමහන්යතන පරිවාය නමනුස්යසයපයසසුං. 

තස්මිං පනකායලඑයකොපුඤ්ඤවාසත්යතොබ්රහ්මයලොකයතො චවිත්වා 
කාසි ට්යඨයයව නිගමගායම අසීතියකොටිවිභවස්ස බ්රාහ්මණස්ස යගයහ

කුමාරිකා හුත්වා නිබ්බත්ති, ‘‘සම්මිල්ලහාසිනී’’තිස්සා නාමං අකංසු. සා
යසොළසවස්සකායල අභිරූපා අයහොසි පාසාදිකා යදවච්ඡ ප්පටිභාගා
සබ්බඞ්ගසම්පන්නා. තස්සාපි කියලසවයසන චිත්තං නාම න

උප්පන්නපුබ්බං, අච්චන්තබ්රහ්මචාරිනී අයහොසි. කඤ්චනරූපකං ආදාය
විච න්තා මනුස්සා තං ගාමං පාපුණිංසු. තත්ථ මනුස්සා තං දිස්වා
‘‘අසුකබ්රාහ්මණස්සධීතාසම්මිල්ලහාසිනීකිංකා ණාඉධඨිතා’’තිආහංසු. 
මනුස්සා තං සුත්වා බ්රාහ්මණකුලං ගන්ත්වා සම්මිල්ලහාසිනිං වාය සුං. සා

‘‘අහං තුම්හාකං අච්චයයන පබ්බජිස්සාමි, න යම ඝ ාවායසනත්යථො’’ති
මාතාපිතූනං සාසනං යපයසසි. යත ‘‘කිං කය ොසි කුමාරියක’’ති වත්වා
කඤ්චනරූපකං ගයහත්වා තං මහන්යතන පරිවාය න යපසයිංසු.
යබොධිසත්තස්සචසම්මිල්ලහාසිනියාචඋභින්නම්පි අනිච්ඡන්තානඤ්යඤව
මඞ්ගලං කරිංසු. යත එකගබ්යභ වසමානා එකස්මිං සයයන සයන්තාපි න 

අඤ්ඤමඤ්ඤංකියලසවයසනඔයලොකයිංසු, ද්යවභික්ඛූද්යවබ්රාහ්මායනො
වියචඑකස්මිං ඨායනවසිංසු. 

අප භායග යබොධිසත්තස්ස මාතාපිතය ො කාලමකංසු. යසො යතසං

සරී කිච්චං කත්වා සම්මිල්ලහාසිනිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘භද්යද, මම

කුලසන්තකා අසීතියකොටියයො, තව කුලසන්තකා අසීතියකොටියයොති ඉමං
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එත්තකං ධනං ගයහත්වා ඉමං කුටුම්බං පටිපජ්ජාහි, අහං පබ්බජිස්සාමී’’ති

ආහ.‘‘අයයපුත්ත, තයිපබ්බජන්යතඅහම්පිපබ්බජිස්සාමි, න සක්යකොමිතං

ජහිතු’’න්ති. ‘‘යතන හි එහී’’ති සබ්බං ධනං දානමුයඛ විස්සජ්යජත්වා
යඛළපිණ්ඩං විය සම්පත්තිං පහාය හිමවන්තං පවිසිත්වා උයභොපි
තාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා වනමූලඵලාහා ා තත්ථ චි ං වසිත්වා
යලොණම්බිලයසවනත්ථාය හිමවන්තා ඔතරිත්වා අනුපුබ්යබන බා ාණසිං
පත්වා  ාජුයයායනවසිංසු. 

යතසං තත්ථ වසන්තානං සුඛුමාලාය පරිබ්බාජිකාය නිය ොජං 
මිස්සකභත්තං පරිභුඤ්ජන්තියා යලොහිතපක්ඛන්දිකාබායධො උප්පජ්ජි. සා 
සප්පායයභසජ්ජං අලභමානා දුබ්බලා අයහොසි. යබොධිසත්යතො
භික්ඛාචා යවලායතං පරිග්ගයහත්වානග ද්වා ංයනත්වාඑකිස්සාසාලාය
ඵලයකනිපජ්ජායපත්වාසයං භික්ඛායපාවිසි.සාතස්මිංඅනික්ඛන්යතයයව
කාලමකාසි. මහාජයනො පරිබ්බාජිකාය රූපසම්පත්තිං දිස්වා පරිවාය ත්වා
ය ොදතිපරියදවති. යබොධිසත්යතොභික්ඛංචරිත්වාආගයතොතස්සාමතභාවං

ඤත්වා ‘‘භිජ්ජනධම්මං භිජ්ජති, සබ්යබ සඞ්ඛා ා අනිච්චා
එවංගතිකායයවා’’ති වත්වා තාය නිපන්නඵලයකයයව නිසීදිත්වා 
මිස්සකයභොජනංභුඤ්ජිත්වාමුඛංවික්ඛායලසි.පරිවාය ත්වාඨිතමහාජයනො

‘‘අයං යත, භන්යත, පරිබ්බාජිකා කිං යහොතී’’ති පුච්ඡි. ‘‘ගිහිකායල යම

පාදපරිචාරිකා අයහොසී’’ති. ‘‘භන්යත, මයං තාව න සණ්ඨාම ය ොදාම

පරියදවාම, තුම්යහකස්මාන ය ොදථා’’ති? යබොධිසත්යතො ‘‘ජීවමානාතාව

එසා මම කිඤ්චි යහොති, ඉදානි ප යලොකසමඞ්ගිතාය න කිඤ්චි යහොති, 

ම ණවසං ගතා, අහං කිස්ස ය ොදාමී’’ති මහාජනස්ස ධම්මං යදයසන්යතො
ඉමාගාථා අභාසි– 

109. 

‘‘බහූනංවිජ්ජතීයභොතී, යතහියමකිංභවිස්සති; 

තස්මාඑතංනයසොචාමි, පියංසම්මිල්ලහාසිනිං. 

110. 

‘‘තංතංයචඅනුයසොයචයය, යංයංතස්සනවිජ්ජති; 

අත්තානමනුයසොයචයය, සදාමච්චුවසංපතං. 

111. 

‘‘නයහවඨිතංනාසීනං, නසයානංනපද්ධගුං; 

යාවබයාතිනිමිසති, තත්රාපි සතීවයයො. 

112. 

‘‘තත්ථත්තනිවතප්පද්යධ, විනාභායවඅසංසයය; 

භූතංයසසංදයිතබ්බං, වීතංඅනනුයසොචිය’’න්ති. 
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තත්ථ බ්හූනං විජ්ජතී යභොතීති අයං යභොතී අම්යහ ඡඩ්යඩත්වා ඉදානි

අඤ්යඤසංබහූනංමතකසත්තානං අන්තය විජ්ජතිඅත්ථඋපලබ්භති. යතහි

යමකිං භවිස්සතීති යතහි මතකසත්යතහි සද්ධිං වත්තමානා ඉදායනයවසා

මය්හංකිං භවිස්සති, යතහිවාමතකසත්යතහිඅතිය කසම්බන්ධවයසයනසා

මය්හං කිංභවිස්සති, කානාමභවිස්සති, කිංභරියා, උදාහුභගිනීති? ‘‘යතහි

යමක’’න්තිපි පායඨො, යතහි මතයකහි සද්ධිං ඉදම්පි යම කයළව ං එකං

භවිස්සතීතිඅත්යථො. තස්මාතියස්මාඑසාමතයකසුසඞ්ඛංගතා, මය්හංසා

නකිඤ්චි යහොති, තස්මාඑතංනයසොචාමි. 

ෙං ෙං තස්සාති යං යං තස්ස අනුයසොචනකස්ස සත්තස්ස න විජ්ජති

නත්ථ, මතංනිරුද්ධං, තංතංසයචඅනුයසොයචයයාතිඅත්යථො. ‘‘යස්සා’’තිපි

පායඨො, යං යං යස්ස න විජ්ජති, තං තං යසො අනුයසොයචයයාති අත්යථො. 

මච්චුවසං පතන්ති එවං සන්යත නිච්චං මච්චුවසං පතන්තං ගච්ඡන්තං

අත්තානයමව අනුයසොයචයය, යතනස්ස අයසොචනකායලොයයව න
භයවයයාතිඅත්යථො. 

තතියගාථාය නයෙවඨිතංනාසීනං, නසොනංන පද්ෙගුන්තිකඤ්චි

සත්තං ආයුසඞ්ඛාය ො අනුගච්ඡතීති පාඨයසයසො. තත්ථ පද්ෙගුන්ති
පරිවත්යතත්වා ච මානං. ඉදං වුත්තං යහොති – ඉයම සත්තා චතූසුපි

ඉරියාපයථසු පමත්තා විහ න්ති, ආයුසඞ්ඛා ා පන  ත්තිඤ්ච දිවා ච 

සබ්බිරියාපයථසු අප්පමත්තා අත්තයනො ඛයගමනකම්මයමව කය ොන්තීති. 

ොවබ්යාතීතියාවඋම්මිසති.අයඤ්හිතස්මිංකායලයවොහාය ො.ඉදං වුත්තං

යහොති – යාව උම්මිසති ච නිමිසති ච, තත්රාපි එවං අප්පමත්තයක කායල

ඉයමසං සත්තානං රසතීවයෙො, තීසුවයයසුයසොයසොවයයොහායයතවන 

වඩ්ඪතීති. 

තත්ථත්තනිවතප්පද්යෙතිතත්ථවත අත්තනිපද්යධ.ඉදංවුත්තංයහොති
තස්මිං වත එවං  සමායන වයය අයං ‘‘අත්තා’’ති සඞ්ඛයං ගයතො

අත්තභායවො පද්යධො යහොති, වයයන අඩ්යඪො උපඩ්යඪො අපරිපුණ්යණොව

යහොති. එවං තත්ථ ඉමස්මිං අත්තනි පද්යධ යයො යචස තත්ථ තත්ථ 

නිබ්බත්තානං සත්තානං විනාභායවො අසංසයයො, තස්මිං විනාභායවපි 

අසංසයෙ නිස්සංසයය යං භූතං යසසං අමතං ජීවමානං, තං ජීවමානයමව 

දයිතබ්බ්ං පියායිතබ්බං යමත්තායිතබ්බං, ‘‘අයං සත්යතො අය ොයගො යහොතු 

අබයාපජ්යජො’’ති එවං තස්මිං යමත්තාභාවනා කාතබ්බා. යං පයනතං වීතං 

විගතංමතං, තං අනනුයසොචිෙං න අනුයසොචිතබ්බන්ති. 

එවං මහාසත්යතො චතූහි ගාථාහි අනිච්චාකා ං දීයපන්යතො ධම්මං 
යදයසසි. මහාජයනො පරිබ්බාජිකාය සරී කිච්චං අකාසි. යබොධිසත්යතො
හිමවන්තයමව පවිසිත්වා ඣානාභිඤ්ඤාසමාපත්තියයො නිබ්බත්යතත්වා
බ්රහ්මයලොකප ායයණොඅයහොසි. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනකුටුම්බියකොයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි. 

තදා සම්මිල්ලහාසිනී  ාහුලමාතා අයහොසි, තාපයසො පන අහයමව
අයහොසින්ති. 

අනනුයසොචියජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[329] 9. කාළබාහුජාතකවණ්ණනා 

ෙං අන්නපානස්සාති ඉදං සත්ථා යවළුවයන විහ න්යතො
හතලාභසක්කා ං යදවදත්තං ආ බ්භ කයථසි. යදවදත්යතන හි තථාගයත
අට්ඨානයකොපං බන්ධිත්වා ධනුග්ගයහසු පයයොජියතසු
නාළාගිරිවිස්සජ්ජයනනතස්සයදොයසොපාකයටොජායතො. අථස්සපට්ඨපිතානි

ධුවභත්තාදීනි මනුස්ස්සා න කරිංසු,  ාජාපි නං න ඔයලොයකසි. යසො 
හතලාභසක්කාය ො කුයලසු විඤ්ඤායපත්වා භුඤ්ජන්යතො විචරි. භික්ඛූ

ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, යදවදත්යතො ‘ලාභසක්කා ං
උප්පායදස්සාමී’තිඋප්පන්නම්පි ථ ංකාතුංනාසක්ඛී’’ති.සත්ථාආගන්ත්වා

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එත හිකථාය සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය

නාමා’’තිවුත්යත‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපසහතලාභසක්කාය ො
අයහොසී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං ධනඤ්ජයය  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො

 ායධො නාම සුයකො අයහොසි මහාසරීය ො පරිපුණ්ණගත්යතො, කනිට්යඨො
පනස්ස යපොට්ඨපායදොනාම.එයකොලුද්දයකොයතද්යවපිජයනබන්ධිත්වා
යනත්වා බා ාණසි ඤ්යඤො අදාසි.  ාජා උයභොපි යත සුවණ්ණපඤ්ජය 
පක්ඛපිත්වා සුවණ්ණතට්ටයකන මධුලායජ ඛාදායපන්යතො සක්ඛය ොදකං

පායයන්යතොපටිජග්ගි.සක්කාය ොචමහා අයහොසි, ලාභග්ගයසග්ගප්පත්තා
අයහසුං. අයථයකො වනච යකො කාළබාහුං නායමකං මහාකාළමක්කටං 
ආයනත්වාබා ාණසි ඤ්යඤොඅදාසි.තස්සපච්ඡාආගතත්තාමහන්තතය ො

ලාභසක්කාය ො අයහොසි, සුකානං පරිහායි. යබොධිසත්යතො

තාදිලක්ඛණයයොගයතො න කිඤ්චි ආහ, කනිට්යඨො පනස්ස්ස 

තාදිලක්ඛණාභාවාතංමක්කටස්සසක්කා ං අසහන්යතො ‘‘භාතික, පුබ්යබ

ඉමස්මිං  ාජකුයල සාධු සඛාදනීයාදීනි අම්හාකයමව යදන්ති, ඉදානි පන

මයං න ලභාම, කාළබාහුමක්කටස්යසව යදන්ති. මයං ධනඤ්ජය ඤ්යඤො

සන්තිකා ලාභසක්කා ං අලභන්තා ඉමස්මිං ඨායන කිං කරිස්සාම, එහි
අ ඤ්ඤයමව ගන්ත්වා වසිස්සාමා’’ති යතන සද්ධිං සල්ලපන්යතො පඨමං
ගාථමාහ– 

113. 

‘‘යං අන්නපානස්සපුය ලභාම, තංදානි සාඛමිගයමවගච්ඡති; 

ගච්ඡාමදානිවනයමව ාධ, අසක්කතාචස්මධනඤ්ජයායා’’ති. 
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තත්ථ ෙං අන්නපානස්සාති යං අන්නපානං අස්ස  ඤ්යඤො සන්තිකා.

උපයයොගත්යථවාසාමිවචනං. ෙනඤ්ජොොතික ණත්යථසම්පදානවචනං, 

ධනඤ්ජයයන. අසක්කතා චස්මාති අන්නපානං න ලභාම, ඉමිනා ච න
සක්කතම්හාති අත්යථො. 

තංසුත්වා ායධොදුතියංගාථමාහ– 

114. 

‘‘ලායභො අලායභො යයසො අයයසො ච, නින්දා පසංසා ච සුඛඤ්ච

දුක්ඛං; 

එයත අනිච්චා මනුයජසු ධම්මා, මා යසොචි කිං යසොචසි 

යපොට්ඨපාදා’’ති. 

තත්ථ ෙයසොතිඉස්සරියපරිවාය ො. අෙයසොතිතස්සාභායවො. එයතතිඑයත

අට්ඨ යලොකධම්මා මනුයජසු අනිච්චා, ලාභග්ගයසග්ගප්පත්තා හුත්වාපි 

අපය නසමයයනඅප්පලාභා අප්පසක්කා ා යහොන්ති, නිච්චලාභියනොනාම
නයහොන්ති.යසාදීසුපිඑයසවනයයො. 

තං සුත්වා යපොට්ඨපායදො මක්කයට උසූයං අපයනතුං අසක්යකොන්යතො
තතියං ගාථමාහ– 

115. 

‘‘අද්ධාතුවංපණ්ඩිතයකොසි ාධ, ජානාසිඅත්ථානිඅනාගතානි; 

කථංනුසාඛාමිගංදක්ඛසාම, නිද්ධාවිතං ාජකුලයතොව ජම්ම’’න්ති. 

තත්ථ කථං නූති යකන නු යඛො උපායයන. දක්ඛිසාමාති දක්ඛස්සාම. 

නිද්ොවිතන්තිනිවුට්ඨාපිතංනික්කඩ්ඪාපිතං. ජම්මන්තිලාමකං. 

තංසුත්වා ායධොචතුත්ථංගාථමාහ– 

116. 

‘‘චායලතිකණ්ණංභකුටිංකය ොති, මුහුංමුහුංභායයයතකුමාය ; 

සයයමවතංකාහතිකාළබාහු, යයනා කාඨස්සතිඅන්නපානා’’ති. 

තත්ථ භාෙෙයතකුමායරති ාජකුමාය  උත්රායසති. යෙනාරකාඨස්සති

අන්නපානාතියයනකා යණන ඉමම්හාඅන්නපානාදූය ඨස්සති, සයයමව

තංකා ණංකරිස්සති, මා ත්වංඑතස්සචින්තයීතිඅත්යථො. 

කාළබාහුපි කතිපායහයනව  ාජකුමා ානං පු යතො ඨත්වා
කණ්ණචලනාදීනි කය ොන්යතො කුමාය  භායායපසි. යත භීතතසිතා
විස්ස මකංසු. ාජා‘‘කිංඑත’’න්ති පුච්ඡිත්වාතමත්ථංසුත්වා‘‘නික්කඩ්ඪථ
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න’’න්තිමක්කටංනික්කඩ්ඪායපසි. සුකානංලාභසක්කාය ොපුනපාකතියකො
අයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

කාළබාහු යදවදත්යතො අයහොසි, යපොට්ඨපායදො ආනන්යදො,  ායධො පන
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 

කාළබාහුජාතකවණ්ණනානවමා. 

[330] 10. සීලවීමංසජාතකවණ්ණනා 

සීල්ං කියරව කල්යාණන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො 
සීලවීමංසකබ්රාහ්මණංආ බ්භකයථසි.ද්යවපිවත්ථූනියහට්ඨාකථතායනව.
ඉධ පන යබොධිසත්යතො බා ාණසි ඤ්යඤො පුය ොහියතො අයහොසි. යසො
අත්තයනො සීලං වීමංසන්යතො තීණි දිවසානි යහ ඤ්ඤිකඵලකයතො
කහාපණං ගණ්හි. තං ‘‘යචොය ො’’ති ගයහත්වා  ඤ්යඤො දස්යසසුං. යසො
 ඤ්යඤො සන්තියකඨියතො– 

117. 

‘‘සීලංකිය වකලයාණං, සීලංයලොයකඅනුත්ත ං; 

පස්සයඝො වියසොනායගො, සීලවාතිනහඤ්ඤතී’’ති.– 

ඉමායපඨමගාථායසීලංවණ්යණත්වා ාජානංපබ්බජ්ජං අනුජානායපත්වා
පබ්බජිතුංගච්ඡති. 

අයථකස්මිංදිවයසසූනාපණයතොයසයනොමංසයපසිංගයහත්වාආකාසං 
පක්ඛන්දි.තමඤ්යඤසකුණාපරිවාය ත්වාපාදනඛතුණ්ඩකාදීහිපහ න්ති.

යසොතංදුක්ඛං සහිතුංඅසක්යකොන්යතොමංසයපසිංඡඩ්යඩසි, අපය ොගණ්හි.

යසොපිතයථවවියහඨියමායනො ඡඩ්යඩසි, අථඤ්යඤොගණ්හි.එවංයයොයයො

ගණ්හි, තංතංසකුණාඅනුබන්ධිංසු.යයොයයො ඡඩ්යඩසි, යසොයසොසුඛයතො

අයහොසි. යබොධිසත්යතොතං දිස්වා ‘‘ඉයමකාමානාමමංසයපසූපමා, එයත

ගණ්හන්තානංයයවදුක්ඛං, විස්සජ්යජන්තානංසුඛ’’න්තිචින්යතත්වාදුතියං 
ගාථමාහ– 

118. 

‘‘යාවයදවස්සහූ කිඤ්චි, තාවයදවඅඛාදිසුං; 

සඞ්ගම්මකුලලායලොයක, නහිංසන්තිඅකිඤ්චන’’න්ති. 

තස්සත්යථො – යාවයදව අස්ස යසනස්ස අහු කිඤ්චි මුයඛන ගහිතං

මංසඛණ්ඩං, තාවයදවනංඉමස්මිංයලොයකකුලලාසමාගන්ත්වා අඛාදිංසු.
තස්මිං පන විස්සට්යඨ තයමනං අකිඤ්චනං නිප්පලියබොධං පක්ඛං 
යසසපක්ඛයනොනහිංසන්තීති. 
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යසොනග ානික්ඛමිත්වාඅන්ත ාමග්යගඑකස්මිංගායමසායංඑකස්ස 
යගයහ නිපජ්ජි. තත්ථ පන පිඞ්ගලා නාම දාසී ‘‘අසුකයවලාය
ආගච්යඡයයාසී’’තිඑයකන පුරියසනසද්ධිංසඞ්යකතමකාසි.සාසාමිකානං
පායද යධොවිත්වා යතසුනිපන්යනසුතස්සාගමනං ඔයලොයකන්තී උම්මාය 

නිසීදිත්වා ‘‘ඉදානි ආගමිස්සති, ඉදානි ආගමිස්සතී’’ති පඨමයාමම්පි
මජ්ඣිමයාමම්පි වීතිනායමසි. පච්චූසසමයය පන ‘‘න යසො ඉදානි
ආගමිස්සතී’’තිඡින්නාසාහුත්වානිපජ්ජිත්වානිද්දංඔක්කමි. යබොධිසත්යතො
ඉදංකා ණංදිස්වා‘‘අයංදාසී‘යසොපුරියසොආගමිස්සතී’තිආසායඑත්තකං 

කාලං නිසින්නා, ඉදානිස්ස අනාගමනභාවංඤත්වා ඡින්නාසා හුත්වා සුඛං

සුපති. කියලයසසු හි ආසා නාම දුක්ඛං, නි ාසභායවොව සුඛ’’න්ති

චින්යතත්වාතතියංගාථමාහ – 

119. 

‘‘සුඛංනි ාසාසුපති, ආසාඵලවතීසුඛා; 

ආසංනි ාසංකත්වාන, සුඛංසුපතිපිඞ්ගලා’’ති. 

තත්ථ ඵල්වතීති යස්සා ආසාය ඵලං ලද්ධං යහොති, සා තස්ස ඵලස්ස

සුඛතාය සුඛා නාම. නිරාසං කත්වානාති අනාසං කත්වා ඡින්දිත්වා

පජහිත්වාතිඅත්යථො. පිඞ් ල්ාති එසාපිඞ්ගලදාසීඉදානිසුඛංසුපතීති. 

යසො පුනදිවයස තයතො ගාමා අ ඤ්ඤං පවිසන්යතො අ ඤ්යඤ එකං
තාපසංඣානං අප්යපත්වානිසින්නං දිස්වා ‘‘ඉධයලොයකචප යලොයකච
ඣානසුඛයතො උත්තරිත ං සුඛං නාම නත්ථී’’ති චින්යතත්වා චතුත්ථං
ගාථමාහ– 

120. 

‘‘නසමාධිපය ොඅත්ථ, අස්මිංයලොයකප ම්හිච; 

නප ංනාපිඅත්තානං, විහිංසතිසමාහියතො’’ති. 

තත්ථ න සමාධිපයරොති සමාධියතො පය ො අඤ්යඤො සුඛධම්යමො නාම
නත්ථීති. 

යසො අ ඤ්ඤං පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා ඣානාභිඤ්ඤා 
උප්පායදත්වාබ්රහ්මයලොකප ායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 
පුය ොහියතොඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සීලවීමංසජාතකවණ්ණනාදසමා. 

කුටිදූසකවග්යගොතතියයො. 
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4. යකොකිල්වග්ය ො 

[331] 1. යකොකිලජාතකවණ්ණනා 

යෙො යව කායල් අසම්පත්යතති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
යකොකාලිකංආ බ්භකයථසි.වත්ථුතක්කාරියජාතයකවිත්ථාරිතයමව. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 

තස්සඅමච්යචොඔවාදයකො අයහොසි,  ාජාබහුභාණීඅයහොසි. යබොධිසත්යතො
‘‘තස්සබහුභාණිතං නියසයධස්සාමී’’තිඑකංඋපමංඋපධාය න්යතොවිච ති.

අයථකදිවසං  ාජා උයයානං ගයතො මඞ්ගලසිලාපට්යට නිසීදි, තස්සුපරි
අම්බරුක්යඛොඅත්ථ.තයත්රකස්මිංකාකකුලාවයක කාළයකොකිලාඅත්තයනො

අණ්ඩකං නික්ඛපිත්වා අගමාසි. කාකී තං යකොකිලඅණ්ඩකං පටිජග්ගි, 

අප භායග තයතො යකොකිලයපොතයකො නික්ඛමි. කාකී ‘‘පුත්යතො යම’’ති
සඤ්ඤාය මුඛතුණ්ඩයකන යගොච ං ආහරිත්වා තං පටිජග්ගි. යසො

අවිරූළ්හපක්යඛො අකායලයයව යකොකිල වං  වි. කාකී ‘‘අයං ඉදායනව

තාව අඤ්ඤං  වං  වති, වඩ්ඪන්යතො කිං කරිස්සතී’’ති තුණ්ඩයකන
යකොට්යටත්වාමාය ත්වාකුලාවකාපායතසි.යසො ඤ්යඤොපාදමූයල පති. 

 ාජා යබොධිසත්තං පුච්ඡි ‘‘කියමතං සහායා’’ති? යබොධිසත්යතො ‘‘අහං 

 ාජානං නිවාය තුං එකං උපමං පරියයසාමි, ලද්ධා දානි යම සා’’ති

චින්යතත්වා ‘‘මහා ාජ, අතිමුඛ ාඅකායලබහුභාණියනොඑවරූපංලභන්ති.

අයං මහා ාජ, යකොකිලයපොතයකො කාකියා පුට්යඨො අවිරූළ්හපක්යඛො
අකායලයයව යකොකිල වං  වි. අථ නං කාකී ‘නායං මම පුත්තයකො’ති 
ඤත්වා මුඛතුණ්ඩයකන යකොට්යටත්වා මාය ත්වා කුලාවකා පායතසි.

මනුස්සාවායහොන්තු ති ච්ඡානාවා, අකායලබහුභාණියනොඑවරූපංදුක්ඛං

ලභන්තී’’තිවත්වාඉමාගාථාඅභාසි – 

121. 

‘‘යයොයවකායලඅසම්පත්යත, අතියවලංපභාසති; 

එවංයසොනිහයතොයසති, යකොකිලායිවඅත්රයජො. 

122. 

‘‘න හිසත්ථංසුනිසිතං, විසංහලාහලාමිව; 

එවංනිකට්යඨපායතති, වාචාදුබ්භාසිතායථා. 

123. 

‘‘තස්මාකායලඅකායලවා, වාචං ක්යඛයයපණ්ඩියතො; 

නාතියවලංපභායසයය, අපිඅත්තසමම්හිවා. 

124. 

‘‘යයොචකායලමිතංභායස, මතිපුබ්යබොවිචක්ඛයණො; 

සබ්යබඅමිත්යතආයදති, සුපණ්යණොඋ ගාමිවා’’ති. 
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තත්ථ කායල් අසම්පත්යතති අත්තයනො වචනකායල අසම්පත්යත. 

අතියවල්න්ති යවලාතික්කන්තං කත්වා අතිය කප්පමාණං භාසති. 

ෙල්ාෙල්ාමිවාතිහලාහලංඉව. නිකට්යඨතිතස්මිංයයවඛයණඅප්පමත්තයක

කායල. තස්මාති යස්මා සුනිසිතසත්ථහලාහලවිසයතොපි ඛප්පත ං 

දුබ්භාසිතවචනයමව පායතසි, තස්මා. කායල් අකායල් වාති වත්තුං

යුත්තකායල ච අකායල ච වාචං රක්යඛෙය, අතියවලං න භායසයය අපි
අත්තනාසයමනින්නානාක යණපිපුග්ගයලතිඅත්යථො. 

මතිපුබ්යබ්ොති මතිං පුය චාරිකං කත්වා කථයනන මතිපුබ්යබො. 

විචක්ඛයණොති ඤායණන විචාය ත්වා අත්ථවින්දනපුග්ගයලො විචක්ඛයණො

නාම. උර ාමිවාතිඋ ගංඉව. ඉදංවුත්තංයහොති–යථාසුපණ්යණොසමුද්දං

යඛොයභත්වා මහායභොගං උ ගං ආයදති ගණ්හාති, ආදියිත්වා ච

තඞ්ඛණඤ්යඤව නං සිම්බලිං ආය ොයපත්වා මංසං ඛාදති, එවයමව යයො

මතිපුබ්බඞ්ගයමොවිචක්ඛයණොවත්තුංයුත්තකායල මිතංභාසති, යසොසබ්යබ

අමිත්යතආයදතිගණ්හාති, අත්තයනොවයසවත්යතතීති. 

 ාජා යබොධිසත්තස්ස ධම්මයදසනං සුත්වා තයතො පට්ඨාය මිතභාණී 

අයහොසි, යසඤ්චස්සවඩ්යඪත්වාමහන්තත ංඅදාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

යකොකිලයපොතයකො යකොකාලියකො අයහොසි, පණ්ඩිතාමච්යචො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

යකොකිලජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[332] 2.  ථලට්ඨිජාතකවණ්ණනා 

අපි ෙන්ත්වා ෙයතො බ්රූතීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
යකොසල ඤ්යඤො පුය ොහිතංආ බ්භකයථසි. යසොකි   යථන අත්තයනො
යභොගගාමං ගච්ඡන්යතො සම්බායධ මග්යග  ථං පායජන්යතො එකං
සකටසත්ථං දිස්වා ‘‘තුම්හාකං සකටං අපයනථා’’ති ගච්ඡන්යතො සකයට
අනපනීයමායන කුජ්ඣිත්වා පයතොදලට්ඨියා පුරිමසකයට සාකටිකස්ස
 ථධුය  පහරි. සා  ථධුය  පටිහතා නිවත්තිත්වා තස්යසව නලාටං පහරි. 
තාවයදවස්ස නලායට ගණ්යඩො උට්ඨහි. යසො නිවත්තිත්වා ‘‘සාකටියකහි
පහයටොම්හී’’ති  ඤ්යඤො ආය ොයචසි. සාකටියක පක්යකොසායපත්වා
විනිච්ඡිනන්තා තස්යසව යදොසං අද්දසංසු. අයථකදිවසං භික්ඛූ ධම්මසභායං

කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො,  ඤ්යඤො කි  පුය ොහියතො ‘සාකටියකහි
පහයටොම්හී’ති අඩ්ඩංකය ොන්යතො සයයමව ප ජ්ජී’’ති. සත්ථාආගන්ත්වා

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එත හිකථාය සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපස එවරූපං
අකාසියයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා චතුක්කනිපායතො 

81 

පටුන 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
තස්යසව විනිච්ඡයාමච්යචො අයහොසි. අථ  ඤ්යඤො පුය ොහියතො  යථන
අත්තයනොයභොගගාමං ගච්ඡන්යතොතිසබ්බංපුරිමසදිසයමව.ඉධපනයතන
 ඤ්යඤො ආය ොචියත  ාජා සයං විනිච්ඡයය නිසීදිත්වා සාකටියක
පක්යකොසායපත්වා කම්මං අයසොයධත්වාව ‘‘තුම්යහහි මම පුය ොහිතං 
යකොට්යටත්වානලායටගණ්යඩොඋට්ඨාපියතො’’ති වත්වා ‘‘සබ්බස්සහ ණං

යතසංකය ොථා’’ති ආහ.අථනංයබොධිසත්යතො‘‘තුම්යහ, මහා ාජ, කම්මං

අයසොයධත්වාව එයතසං සබ්බස්සං හ ායපථ, එකච්යච පන අත්තනාව

අත්තානං පහරිත්වාපි ‘පය න පහටම්හා’ති වදන්ති, තස්මා අවිචිනිත්වා

කාතුං න යුත්තං,  ජ්ජං කාය න්යතන නාම නිසායමත්වා කම්මං කාතුං
වට්ටතී’’තිවත්වාඉමාගාථාඅභාසි. 

125. 

‘‘අපිහන්ත්වාහයතොබ්රූති, යජත්වාජියතොතිභාසති; 

පුබ්බමක්ඛායියනො ාජ, අඤ්ඤදත්ථුනසද්දයහ. 

126. 

‘‘තස්මාපණ්ඩිතජාතියයො, සුයණයයඉත ස්සපි; 

උභින්නංවචනංසුත්වා, යථාධම්යමොතථාකය . 

127. 

‘‘අලයසො ගිහීකාමයභොගීනසාධු, අසඤ්ඤයතො පබ්බජියතොනසාධු; 

 ාජානසාධුඅනිසම්මකාරී, යයොපණ්ඩියතොයකොධයනොතංනසාධු. 

128. 

‘‘නිසම්ම ඛත්තියයො කයි ා, නානිසම්මදිසම්පති; 

නිසම්මකාරියනො ාජ, යයසොකිත්තිචවඩ්ඪතී’’ති. 

තත්ථ අපිෙන්ත්වාතිඅපිඑයකොඅත්තනාව අත්තානංහන්ත්වා‘‘පය න

පහයටොම්හී’’ති බූ්රති කයථති. යජත්වාජියතොතිසයංවාපනප ංජිත්වා‘‘අහං

ජියතොම්හී’’ති භාසති. අඤ්ඤදත්ථූතිමහා ාජ, පුබ්බයමව ාජකුලංගන්ත්වා 

අක්ඛායන්තස්ස පුබ්බ්මක්ඛායියනො අඤ්ඤදත්ථු න සද්දයෙ, එකංයසන

වචනංනසද්දයහයය. තස්මාතියස්මා පඨමත ංආගන්ත්වාකයථන්තස්ස

එකංයසන වචනං න සද්දහාතබ්බං, තස්මා. ෙථා ෙම්යමොති යථා

විනිච්ඡයසභායවො ඨියතො, තථාකය යය. 

අසඤ්ඤයතොතිකායාදීහිඅසඤ්ඤයතොදුස්සීයලො. තංනසාධූතියංතස්ස
පණ්ඩිතස්ස ඤාණවයතො පුග්ගලස්ස ආධානග්ගාහිවයසන

දළ්හයකොපසඞ්ඛාතංයකොධනං, තංනසාධු. නානිසම්මාතිනඅනිසායමත්වා. 

දිසම්පතීති දිසානංපති, මහා ාජ. ෙයසොකිත්තිචාතිඉස්සරියපරිවාය ොයචව 

කිත්තිසද්යදොචවඩ්ඪතීති. 
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 ාජා යබොධිසත්තස්ස වචනං සුත්වා ධම්යමන විනිච්ඡිනි, ධම්යමන 
විනිච්ඡියමායනබ්රාහ්මණස්යසවයදොයසොජායතොති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

බ්රාහ්මයණො එත හි බ්රාහ්මයණොව අයහොසි, පණ්ඩිතාමච්යචො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

 ථලට්ඨිජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[333] 3. පක්කයගොධජාතකවණ්ණනා 

තයදව යමත්වන්තිඉදංසත්ථායජතවයනවිහ න්යතොඑකංකුටුම්බිකං
ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු යහට්ඨා විත්ථාරිතයමව. ඉධ පන යතසං උද්ධා ං
සායධත්වා ආගච්ඡන්තානං අන්ත ාමග්යග ලුද්දයකො ‘‘උයභොපි ඛාදථා’’ති
එකං පක්කයගොධං අදාසි. යසො පුරියසො භරියං පානීයත්ථාය යපයසත්වා

සබ්බං යගොධං ඛාදිත්වා තස්සා ආගතකායල ‘‘භද්යද, යගොධා පලාතා’’ති

ආහ.‘‘සාධු, සාමි, පක්කයගොධායපලායන්තියාකිංසක්කාකාතු’’න්ති? සා 
යජතවයන පානීයං පිවිත්වා සත්ථු සන්තියක නිසින්නා සත්ථා ා ‘‘කිං

උපාසියක, අයං යත හිතකායමො සසියනයහො උපකා යකො’’ති පුච්ඡිතා

‘‘භන්යත, අහංඑතස්සහිතකාමාසසියනහා, අයංපනමයි නිස්සියනයහො’’ති

ආහ.සත්ථා‘‘යහොතුමාචින්තයි, එවංනායමසකය ොති.යදාපනයතගුණං 

ස ති, තදාතුය්හයමවසබ්බිස්සරියංයදතී’’තිවත්වායතහියාචියතොඅතීතං
ආහරි. 

අතීතම්පි යහට්ඨා වුත්තසදිසයමව. ඉධ පන යතසං නිවත්තන්තානං 
අන්ත ාමග්යගලුද්දයකොකිලන්තභාවංදිස්වා‘‘ද්යවපිජනාඛාදථා’’තිඑකං
පක්කයගොධං අදාසි. ාජධීතාතංවල්ලියාබන්ධිත්වාආදායමග්ගංපටිපජ්ජි.
යතඑකංස ංදිස්වා මග්ගාඔක්කම්මඅස්සත්ථමූයලනිසීදිංසු. ාජපුත්යතො

‘‘ගච්ඡභද්යද, ස යතො පදුමිනිපත්යතනඋදකංආහ , මංසංඛාදිස්සාමා’’ති
ආහ. සා යගොධං සාඛාය ලග්යගත්වා පානීයත්ථාය ගතා. ඉතය ො සබ්බං
යගොධං ඛාදිත්වා අග්ගනඞ්ගුට්ඨං ගයහත්වා ප ම්මුයඛො නිසීදි. යසො තාය

පානීයං ගයහත්වා ආගතාය ‘‘භද්යද, යගොධා සාඛාය ඔතරිත්වා වම්මිකං 

පාවිසි, අහංධාවිත්වාඅග්ගනඞ්ගුට්ඨංඅග්ගයහසිං, ගහිතට්ඨානංහත්යථයයව

කත්වා ඡිජ්ජිත්වා බිලං පවිට්ඨා’’ති ආහ. ‘‘යහොතු, යදව, පක්කයගොධාය

පලායන්තියා කිං කරිස්සාම, එහි ගච්ඡාමා’’ති. යත පානීයං පිවිත්වා
බා ාණසිංඅගමංසු. 

 ාජපුත්යතො  ජ්ජං පත්වා තං අග්ගමයහසිට්ඨානමත්යත ඨයපසි, 
සක්කා සම්මායනො පනස්සා නත්ථ. යබොධිසත්යතො තස්සා සක්කා ං
කාය තුකායමො  ඤ්යඤො සන්තියක ඨත්වා ‘‘නනු මයං අයයය තුම්හාකං

සන්තිකා කිඤ්චි න ලභාම, කිං යනො න ඔයලොයකථා’’ති ආහ. ‘‘තාත, 

අහයමව  ඤ්යඤො සන්තිකාකිඤ්චින ලභාමි, තුය්හංකිං දස්සාමි,  ාජාපි
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මය්හං ඉදානි කිං දස්සති, යසො අ ඤ්ඤයතො ආගමනකායල පක්කයගොධං

එකයකොව ඛාදී’’ති. ‘‘අයයය, න යදයවො එවරූපං කරිස්සති, මා එවං

අවචුත්ථා’’ති. අථනං යදවී ‘‘තුය්හං තං, තාත, නපාකටං,  ඤ්යඤොයයව
මය්හඤ්චපාකට’’න්තිවත්වාපඨමංගාථමාහ– 

129. 

‘‘තයදවයමත්වංවිදියතො, වනමජ්යඣ යථසභ; 

යස්සයතඛග්ගබද්ධස්ස, සන්නද්ධස්සතිරීටියනො; 

අස්සත්ථදුමසාඛාය, පක්කයගොධාපලායථා’’ති. 

තත්ථ තයදවාති තස්මිංයයව කායල ‘‘අයං මය්හං අදායයකො’’ති එවං
ත්වං විදියතො. අඤ්යඤ පන තව සභාවං න ජානන්තීති අත්යථො. 

ඛග් බ්ද්ෙස්සාති බද්ධඛග්ගස්ස. තිරීටියනොති තිරීටවත්ථනිවත්ථස්ස

මග්ගාගමනකායල. පක්කය ොොතිඅඞ්ගා පක්කායගොධාපලායථාති. 

එවං  ඤ්ඤාකතයදොසංපරිසමජ්යඣපාකටංකත්වා කයථසි.තංසුත්වා

යබොධිසත්යතො ‘‘අයයය, යදවස්ස අප්පියකාලයතො පභුති උභින්නම්පි 
අඵාසුකංකත්වාකස්මාඉධවසථා’’තිවත්වාද්යවගාථාඅභාසි– 

130. 

‘‘නයම නමන්තස්ස භයජ භජන්තං, කිච්චානුකුබ්බස්ස කය යය 

කිච්චං; 

නානත්ථකාමස්සකය යයඅත්ථං, අසම්භජන්තම්පින සම්භයජයය. 

131. 

‘‘චයජචජන්තංවනථංනකයි ා, අයපතචිත්යතනනසම්භයජයය; 

දියජො දුමං ඛීණඵලන්ති ඤත්වා, අඤ්ඤං සයමක්යඛයය මහා හි 
යලොයකො’’ති. 

තත්ථ නයමනමන්තස්සාතියයොඅත්තනි මුදුචිත්යතනනමති, තස්යසව

පටිනයමයය. කිච්චානුකුබ්බ්ස්සාති අත්තයනො උප්පන්නං කිච්චං 

අනුකුබ්බන්තස්යසව. අනත්ථකාමස්සාතිඅවඩ්ඪිකාමස්ස. වනථංනකයිරාති 

තස්මිං චජන්යත තණ්හාස්යනහං න කය යය. අයපතචිත්යතනාති

අපගතචිත්යතන වි ත්තචිත්යතන. න සම්භයජෙයාති න සමාගච්යඡයය. 

අඤ්ඤංසයමක්යඛෙයාතිඅඤ්ඤං ඔයල්ොයකෙය, ෙථා දියජොඛීණඵල්ං දුමං 

රුක්ඛං ඤත්වා අඤ්ඤං ඵලභරිතං රුක්ඛං ගච්ඡති, තථා ඛීණ ාගං පුරිසං
ඤත්වාඅඤ්ඤංසසියනහංඋපගච්යඡයයාති අධිප්පායයො. 

 ාජා යබොධිසත්යත කයථන්යත එව තස්සා ගුණං සරිත්වා ‘‘භද්යද, 

එත්තකං කාලං තව ගුණං න සල්ලක්යඛසිං, පණ්ඩිතස්සයයව කථාය
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සල්ලක්යඛසිං, මම අප ාධංසහන්තියාඉදංසකල ජ්ජංතුය්හයමවදම්මී’’ති
වත්වාචතුත්ථංගාථමාහ– 

132. 

‘‘යසො යත කරිස්සාමි යථානුභාවං, කතඤ්ඤුතං ඛත්තියය

යපක්ඛමායනො; 

සබ්බඤ්චයතඉස්සරියංදදාමි, යස්සිච්ඡසීතස්සතුවං දදාමී’’ති. 

තත්ථ යසොති යසො අහං. ෙථානුභාවන්ති යථාසත්ති යථාබලං. 

ෙස්සිච්ඡසීතියස්සඉච්ඡසි, තස්සඉදං ජ්ජංආදිංකත්වායං ත්වංඉච්ඡසි, තං
දදාමීති. 

එවඤ්ච පන වත්වා  ාජා යදවියා සබ්බිස්සරියං අදාසි, ‘‘ඉමිනාහං 
එතිස්සාගුණංස ාපියතො’’තිපණ්ඩිතස්සපිමහන්තංඉස්සරියංඅදාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උයභො ජයම්පතිකා යසොතාපත්තිඵයල 
පතිට්ඨහිංසු. 

තදා ජයම්පතිකා එත හි ජයම්පතිකාව අයහසුං, පණ්ඩිතාමච්යචො පන 
අහයමවඅයහොසින්ති. 

පක්කයගොධජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[334] 4.  ායජොවාදජාතකවණ්ණනා 

 වං යචතරමානානන්තිඉදංසත්ථායජතවයනවිහ න්යතො ායජොවාදං

ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු යතසකුණජාතයක (ජා. 2.17.1 ආදයයො) ආවි 

භවිස්සති. ඉධ පන සත්ථා ‘‘මහා ාජ, යපො ාණක ාජායනොපි පණ්ඩිතානං
කථං සුත්වා ධම්යමන සයමන  ජ්ජං කාය න්තා සග්ගපු ං පූ යමානා
ගමිංසූ’’තිවත්වා ඤ්ඤායාචියතොඅතීතං ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො
බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො සික්ඛතසබ්බසිප්යපො
ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තියයො ච නිබ්බත්යතත්වා
 මණීයය හිමවන්තපයදයස වනමූලඵලාහාය ො විහාසි. අථ  ාජා
අගුණපරියයසයකො හුත්වා ‘‘අත්ථ නු යඛො යම යකොචි අගුණං
කයථන්යතො’’ති පරියයසන්යතො අන්යතොජයන ච බහිජයන ච
අන්යතොනගය  ච බහිනගය  ච කඤ්චි අත්තයනො අවණ්ණවාදිං අදිස්වා
‘‘ජනපයද නු යඛො කථ’’න්ති අඤ්ඤාතකයවයසන ජනපදං චරි. තත්රාපි
අවණ්ණවාදිං අපස්සන්යතො අත්තයනො ගුණකථයමව සුත්වා
‘‘හිමවන්තපයදයස නු යඛො කථ’’න්ති අ ඤ්ඤං පවිසිත්වා විච න්යතො 
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යබොධිසත්තස්ස අස්සමං පත්වා තං අභිවායදත්වා කතපටිසන්ථාය ො
එකමන්තංනිසීදි. 

තදායබොධිසත්යතොඅ ඤ්ඤයතොපරිපක්කානිනියරොධඵලානිආහරිත්වා 

පරිභුඤ්ජි, තානි යහොන්ති මධු ානි ඔජවන්තානි සක්ඛ චුණ්ණසම සානි.

යසො  ාජානම්පි ආමන්යතත්වා ‘‘ඉමං මහාපුඤ්ඤ, නියරොධපක්කඵලං
ඛාදිත්වාපානීයංපිවා’’තිආහ.  ාජාතථාකත්වායබොධිසත්තංපුච්ඡි‘‘කිංනු

යඛො, භන්යත, ඉමංනියරොධපක්කංඅති වියමධු ’’න්ති? ‘‘මහාපුඤ්ඤ, නූන

 ාජා ධම්යමන සයමන  ජ්ජං කාය ති, යතයනතං මධු න්ති.  ඤ්යඤො

අධම්මිකකායල අමධු ං නු යඛො, භන්යත, යහොතී’’ති. ‘‘ආම, මහාපුඤ්ඤ, 
 ාජූසු අධම්මියකසු යතලමධුඵාණිතාදීනිපි වනමූලඵලානිපි අමධු ානි

යහොන්තිනිය ොජානි, නයකවලංඑතානි, සකලම්පි ට්ඨංනිය ොජංකසටං 

යහොති.යතසුපනධම්මියකසුසබ්බානිතානිමධු ානියහොන්ති ඔජවන්තානි, 

සකලම්පි  ට්ඨං ඔජවන්තයමව යහොතී’’ති.  ාජා ‘‘එවං භවිස්සති, 
භන්යත’’ති අත්තයනො  ාජභාවං අජානායපත්වාව යබොධිසත්තං වන්දිත්වා
බා ාණසිං ගන්ත්වා ‘‘තාපසස්ස වචනං වීමංසිස්සාමී’’ති අධම්යමන  ජ්ජං
කාය ත්වා ‘‘ඉදානි ජානිස්සාමී’’තිකිඤ්චිකාලංවීතිනායමත්වාපුනතත්ථ
ගන්ත්වාතංවන්දිත්වා එකමන්තංනිසීදි. 

යබොධිසත්යතොපිස්ස තයථව වත්වා නියරොධපක්කං අදාසි, තං තස්ස 

තිත්තක සංඅයහොසි. ාජා‘‘අමධු ංනි ස’’න්තිසහයඛයළනඡඩ්යඩත්වා

‘‘තිත්තකං, භන්යත’’ති ආහ. යබොධිසත්යතො ‘‘මහාපුඤ්ඤ, නූන  ාජා
අධම්මියකොභවිස්සති. ාජූනඤ්හි අධම්මිකකායලඅ ඤ්යඤඵලාඵලංආදිං
කත්වාසබ්බංඅමධු ංනිය ොජංජාත’’න්තිවත්වා ඉමාගාථාඅභාසි– 

133. 

‘‘ගයව යචත මානානං, ජිම්හංගච්ඡති පුඞ්ගයවො; 

සබ්බාතාජිම්හංගච්ඡන්ති, යනත්යතජිම්හංගයතසති. 

134. 

‘‘එවයමවමනුස්යසසු, යයොයහොතියසට්ඨසම්මයතො; 

යසොයචඅධම්මංච ති, පයගවඉත ාපජා; 

සබ්බං ට්ඨංදුඛංයසති,  ාජායචයහොතිඅධම්මියකො. 

135. 

‘‘ගවංයචත මානානං, උජුංගච්ඡතිපුඞ්ගයවො; 

සබ්බාගාවීඋජුංයන්ති, යනත්යතඋජුංගයතසති. 

136. 

‘‘එවයමවමනුස්යසසු, යයොයහොතියසට්ඨසම්මයතො; 

යසොසයචධම්මංච ති, පයගවඉත ාපජා; 
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සබ්බං ට්ඨංසුඛංයසති,  ාජායචයහොතිධම්මියකො’’ති. 

තත්ථ  වන්ති ගුන්නං. තරමානානන්ති නදිං ඔත න්තානං. ජිම්ෙන්ති

කුටිලං වඞ්කං. යනත්යතති නායයක ගයහත්වා ගච්ඡන්යත ගවයජට්ඨයක

උසයභපුඞ්ගයව. පය වඉතරා පජාතිඉතය සත්තාපුය ත යමවඅධම්මං

ච න්තීති අත්යථො. දුඛං යසතීති න යකවලං යසති, චතූසුපි ඉරියාපයථසු

දුක්ඛයමව වින්දති. අෙම්මියකොති යදි  ාජා ඡන්දාදිඅගතිගමනවයසන 

අධම්මියකොයහොති. සුඛං යසතීතිසයච  ාජා අගතිගමනංපහායධම්මියකො

යහොති, සබ්බං ට්ඨංචතූසුඉරියාපයථසුසුඛප්පත්තයමව යහොතීති. 

 ාජා යබොධිසත්තස්ස ධම්මං සුත්වා අත්තයනො  ාජභාවං ජානායපත්වා 

‘‘භන්යත, පුබ්යබනියරොධපක්කංඅහයමවමධු ංකත්වාතිත්තකංඅකාසිං, 
ඉදානි පුන මධු ං කරිස්සාමී’’ති යබොධිසත්තං වන්දිත්වා නග ං ගන්ත්වා
ධම්යමන ජ්ජං කාය න්යතොසබ්බංපටිපාකතිකංඅකාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

 ාජා ආනන්යදොඅයහොසි, තාපයසොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

 ායජොවාදජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[335] 5. ජම්බුකජාතකවණ්ණනා 

බ්රො පවඩ්ඪකායයො යසොති ඉදං සත්ථා යවළුවයන විහ න්යතො
යදවදත්තස්ස සුගතාලයක ණං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු යහට්ඨා

විත්ථාරිතයමව, අයං පයනත්ථ සඞ්යඛයපො. සත්ථා ා ‘‘සාරිපුත්ත, 

යදවදත්යතො තුම්යහ දිස්වාකිං අකාසී’’ති වුත්යතො යථය ොආහ ‘‘භන්යත, 
යසොතුම්හාකංඅනුකය ොන්යතො මමහත්යථබීජනිංදත්වානිපජ්ජි.අථනං

යකොකාලියකොඋය ජණ්ණුනාපහරි, ඉතියසො තුම්හාකං අනුකය ොන්යතො

දුක්ඛං අනුභවී’’ති. තං සුත්වා සත්ථා ‘‘න යඛො, සාරිපුත්ත, යදවදත්යතො

ඉදායනව මම අනුකය ොන්යතො දුක්ඛං අනුයභොති, පුබ්යබයපස
අනුයභොසියයවා’’ති වත්වායතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
සීහයයොනියංනිබ්බත්තිත්වාහිමවන්යතගුහායංවසන්යතො එකදිවසං මහිංසං
වධිත්වාමංසංඛාදිත්වාපානීයංපිවිත්වාගුහංආගච්ඡති.එයකොසිඞ්ගායලො

තං දිස්වා පලායිතුං අසක්යකොන්යතොඋය නනිපජ්ජි, ‘‘කිංජම්බුකා’’ති ච

වුත්යත ‘‘උපට්ඨහිස්සාමිතං, භද්දන්යත’’තිආහ.සීයහො ‘‘යතනහිඑහී’’ති
තං අත්තයනො වසනට්ඨානං යනත්වා දිවයස දිවයස මංසං ආහරිත්වා
යපොයසසි. තස්ස සීහවිඝායසන ථූලසරී තං පත්තස්ස එකදිවසං මායනො

උප්පජ්ජි.යසොසීහංඋපසඞ්කමිත්වාආහ‘‘අහං, සාමි, නිච්චකාලංතුම්හාකං

පලියබොයධො, තුම්යහ නිච්චං මංසං ආහරිත්වා මං යපොයසථ, අජ්ජ තුම්යහ

ඉයධව යහොථ, අහං එකං වා ණං වධිත්වා මංසං ඛාදිත්වා තුම්හාකම්පි 
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ආහරිස්සාමී’’ති. සීයහො ‘‘මා යත, ජම්බුක, එතං රුච්චි, න ත්වං වා ණං

වධිත්වාමංසඛාදකයයොනියංනිබ්බත්යතො, අහංයතවා ණංවධිත්වාදස්සාමි, 

වා යණො නාමමහාකායයො පවඩ්ඪකායයො, මා වා ණං ගණ්හි, මම වචනං
කය ොහී’’තිවත්වාපඨමං ගාථමාහ. 

137. 

‘‘බ්රහාපවඩ්ඪකායයොයසො, දීඝදායඨොචජම්බුක; 

නත්වංතත්ථකුයලජායතො, යත්ථගණ්හන්තිකුඤ්ජ ’’න්ති. 

තත්ථ බ්රොති මහන්යතො. පවඩ්ඪකායෙොති උද්ධං උග්ගතකායයො. 

දීඝදායඨොති දීඝදන්යතො යතහි දන්යතහි තුම්හාදියස පහරිත්වා ජීවිතක්ඛයය 

පායපති. ෙත්ථාතියස්මිං සීහකුයලජාතාමත්තවා ණංගණ්හන්ති, ත්වංන

තත්ථජායතො, සිඞ්ගාලකුයලපනජායතොසීති අත්යථො. 

සිඞ්ගායලොසීයහනවාරියතොයයවගුහානික්ඛමිත්වාතික්ඛත්තුං ‘‘බුක්ක
බුක්කා’’ති සිඞ්ගාලිකං නදං නදිත්වා පබ්බතකූයට ඨියතො පබ්බතපාදං 
ඔයලොයකන්යතො එකං කාළවා ණං පබ්බතපායදන ආගච්ඡන්තං දිස්වා
උල්ලඞ්ඝිත්වා ‘‘තස්ස කුම්යභ පතිස්සාමී’’ති පරිවත්තිත්වා පාදමූයල පති.

වා යණො පුරිමපාදං උක්ඛපිත්වා තස්ස මත්ථයක පතිට්ඨායපසි, සීසං

භිජ්ජිත්වා චුණ්ණවිචුණ්ණං ජාතං. යසො තත්යථව අනුත්ථුනන්යතො සයි, 

වා යණො යකොඤ්චනාදං කය ොන්යතො පක්කාමි. යබොධිසත්යතො ගන්ත්වා

පබ්බතමත්ථයක ඨියතො තං විනාසප්පත්තං දිස්වා ‘‘අත්තයනො මානං
නිස්සායනට්යඨොසිඞ්ගායලො’’තිතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

138. 

‘‘අසීයහොසීහමායනන, යයොඅත්තානංවිකුබ්බති; 

යකොත්ථූවගජමාසජ්ජ, යසතිභූමයාඅනුත්ථුනං. 

139. 

‘‘යසස්සියනොඋත්තමපුග්ගලස්ස, සඤ්ජාතඛන්ධස්සමහබ්බලස්ස; 

අසයමක්ඛය ථාමබලූපපත්තිං, ස යසති නායගන හයතොයං
ජම්බුයකො. 

140. 

‘‘යයොචීධකම්මංකුරුයතපමාය, ථාමබ්බලංඅත්තනිසංවිදිත්වා; 

ජප්යපනමන්යතනසුභාසියතන, පරික්ඛවායසොවිපුලං ජිනාතී’’ති. 

තත්ථ විකුබ්බ්තීති පරිවත්යතති. යකොත්ථූවාති සිඞ්ගායලො විය. 

අනුත්ථුනන්ති අනුත්ථුනන්යතො. ඉදං වුත්තං යහොති – යථා අයං යකොත්ථු

මහන්තං ගජං පත්වා අනුත්ථුනන්යතො භූමියං යසති, එවං යයො අඤ්යඤො

දුබ්බයලොබලවතාවිග්ගහංකය ොති, යසොපිඑවරූයපොවයහොතීති. 
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ෙසස්සියනොති ඉස්සරියවයතො. උත්තමපුග් ල්ස්සාති කායබයලන ච

ඤාණබයලන ච උත්තමපුග්ගලස්ස. සඤ්ජාතඛන්ෙස්සාති

සුසණ්ඨිතමහාඛන්ධස්ස. මෙබ්බ්ල්ස්සාතිඑ මහාථාමස්ස. ථාමබ්ලූපපත්තින්ති
එවරූපස්සසීහස්සථාමසඞ්ඛාතංබලඤ්යචව සීහජාතිසඞ්ඛාතංඋපපත්තිඤ්ච

අජානිත්වා, කායථාමඤ්ච ඤාණබලඤ්ච සීහඋපපත්තිඤ්ච අජානිත්වාති

අත්යථො. ස යසතීති අත්තානම්පි සීයහන සදිසං මඤ්ඤමායනො, යසො අයං
ජම්බුයකොනායගනහයතොමතසයනංයසති. 

පමාොතිපමිනිත්වාඋපපරික්ඛත්වා. ‘‘පමාණා’’තිපිපායඨො, අත්තයනො
පමාණං ගයහත්වා යයො අත්තයනො පමායණනකම්මං කුරුයතති අත්යථො. 

ථාමබ්බ්ල්න්ති ථාමසඞ්ඛාතං බලං, කායථාමඤ්ච ඤාණබලඤ්චාතිපි

අත්යථො. ජප්යපනාති ජයපන, අජ්යඣයනනාති අත්යථො. මන්යතනාති

අඤ්යඤහි පණ්ඩියතහි සද්ධිං මන්යතත්වා ක යණන. සුභාසියතනාති

සච්චාදිගුණයුත්යතන අනවජ්ජවචයනන. පරික්ඛවාති පරික්ඛාසම්පන්යනො. 

යසොවිපුල්ංජිනාතීති යයොඑවරූයපොයහොති, යංකිඤ්චිකම්මංකුරුමායනො
අත්තයනො ථාමඤ්ච බලඤ්ච ඤත්වා ජප්පමන්තවයසන පරිච්ඡින්දිත්වා

සුභාසිතං භාසන්යතො කය ොති, යසො විපුලං මහන්තං අත්ථං ජිනාති න
පරිහායතීති. 

එවං යබොධිසත්යතො ඉමාහි තීහි ගාථාහි ඉමස්මිං යලොයක 

කත්තබ්බයුත්තකංකම්මංකයථසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

සිඞ්ගායලොයදවදත්යතොඅයහොසි, සීයහොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

ජම්බුකජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[336] 6. බ්රහාඡත්තජාතකවණ්ණනා 

තිණංතිණන්තිල්පසීතිඉදංසත්ථායජතවයන විහ න්යතොකුහකභික්ඛුං
ආ බ්භකයථසි.පච්චුප්පන්නවත්ථුකථතයමව. 

අතීයතපනබා ාණසියංබ්රහ්මදත්යත ජ්ජංකාය න්යතයබොධිසත්යතො 
තස්ස අත්ථධම්මානුසාසයකො අමච්යචො අයහොසි. බා ාණසි ාජා මහතියා 
යසනායයකොසල ාජානංඅබ්භුග්ගන්ත්වාසාවත්ථංපත්වායුද්යධනනග ං
පවිසිත්වා  ාජානං ගණ්හි. යකොසල ඤ්යඤො පන පුත්යතො ඡත්යතො නාම 

කුමාය ො අත්ථ.යසොඅඤ්ඤාතකයවයසනනික්ඛමිත්වාතක්කසිලංගන්ත්වා
තයයො යවයද ච අට්ඨා ස සිප්පානි ච උග්ගණ්හිත්වා තක්කසිලයතො
නික්ඛම්මසබ්බසමයසිප්පානිසික්ඛන්යතො එකංපච්චන්තගාමංපාපුණි.තං
නිස්සාය පඤ්චසතතාපසා අ ඤ්යඤපණ්ණසාලාසු වසන්ති. කුමාය ො යත
උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ඉයමසම්පිසන්තියකකිඤ්චි සික්ඛස්සාමී’’ති පබ්බජිත්වා

යංයතජානන්ති, තංසබ්බංඋග්ගණ්හි.යසොඅප භායගගණසත්ථාජායතො. 
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අයථකදිවසංඉසිගණංආමන්යතත්වා‘‘මාරිසා, කස්මාමජ්ඣිමයදසංන 

ගච්ඡථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘මාරිස, මජ්ඣිමයදයස මනුස්සා නාම පණ්ඩිතා, යත

පඤ්හං පුච්ඡන්ති, අනුයමොදනං කා ායපන්ති, මඞ්ගලං භණායපන්ති, 

අසක්යකොන්යතග හන්ති, මයංයතනභයයනනගච්ඡාමා’’ති.‘‘මාතුම්යහ 

භායථ, අහයමතං සබ්බං කරිස්සාමී’’ති. ‘‘යතන හි ගච්ඡාමා’’ති සබ්යබ
අත්තයනො අත්තයනො ඛාරිවිවිධමාදාය අනුපුබ්යබන බා ාණසිං පත්තා.
බා ාණසි ාජාපි යකොසල ජ්ජං අත්තයනො හත්ථගතං කත්වා තත්ථ
 ාජයුත්යත ඨයපත්වා සයං තත්ථ විජ්ජමානං ධනං ගයහත්වා බා ාණසිං
ගන්ත්වා උයයායන යලොහචාටියයො පූ ායපත්වා නිදහිත්වා තස්මිං සමයය 

බා ාණසියයමව වසති. අථ යත ඉසයයො  ාජුයයායන  ත්තිං වසිත්වා
පුනදිවයස නග ං භික්ඛාය පවිසිත්වා  ාජද්වා ං අගමංසු.  ාජා යතසං
ඉරියාපයථස්සු පසීදිත්වා පක්යකොසායපත්වා මහාතයල නිසීදායපත්වා
යාගුඛජ්ජකංදත්වායාවභත්තකාලාතංතංපඤ්හංපුච්ඡි. ඡත්යතො ඤ්යඤො
චිත්තං ආ ායධන්යතො සබ්බපඤ්යහ විස්සජ්යජත්වා භත්තකිච්චාවසායන 
විචිත්රංඅනුයමොදනංඅකාසි. ාජාසුට්ඨුත ංපසන්යනොපටිඤ්ඤංගයහත්වා
සබ්යබපියත උයයායනවාසායපසි. 

ඡත්යතොනිධිඋද්ධ ණමන්තංජානාති.යසොතත්ථවසන්යතො ‘‘කහංනු
යඛො ඉමිනා මම පිතු සන්තකං ධනං නිදහිත’’න්ති මන්තං පරිවත්යතත්වා
ඔයලොයකන්යතො උයයායනනිදහිතභාවංඤත්වා ‘‘ඉදංධනංගයහත්වාමම

 ජ්ජං ගණ්හිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා තාපයසආමන්යතත්වා ‘‘මාරිසා, අහං

යකොසල ඤ්යඤො පුත්යතො, බා ාණසි ඤ්ඤා අම්හාකං  ජ්යජ ගහියත
අඤ්ඤාතකයවයසන නික්ඛමිත්වා එත්තකං කාලං අත්තයනො ජීවිතං 

අනු ක්ඛං, ඉදානි කුලසන්තකං ධනං ලද්ධං, අහං එතං ආදාය ගන්ත්වා

අත්තයනො  ජ්ජං ගණ්හිස්සාමි, තුම්යහ කිං කරිස්සථා’’ති ආහ. ‘‘මයම්පි

තයාව සද්ධිං ගමිස්සාමා’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති මහන්යත මහන්යත
චම්මපසිබ්බයක කාය ත්වා  ත්තිභායග භූමිං ඛණිත්වා ධනචාටියයො
උද්ධරිත්වා පසිබ්බයකසු ධනං පක්ඛපිත්වා චාටියයො තිණස්ස පූ ායපත්වා
පඤ්ච ච ඉසිසතානි අඤ්යඤ ච මනුස්යස ධනං ගාහායපත්වා පලායිත්වා
සාවත්ථං ගන්ත්වා සබ්යබ  ාජයුත්යත ගාහායපත්වා  ජ්ජං ගයහත්වා 
පාකා අට්ටාලකාදිපටිසඞ්ඛ ණංකා ායපත්වාපුනසපත්ත ඤ්ඤායුද්යධන
අග්ගයහතබ්බං කත්වා නග ං අජ්ඣාවසති. බා ාණසි ඤ්යඤොපි ‘‘තාපසා
උයයානයතො ධනං ගයහත්වා පලාතා’’ති ආය ොචයිංසු. යසො උයයානං

ගන්ත්වා චාටියයො විව ායපත්වා තිණයමව පස්සි, තස්ස ධනං නිස්සාය
මහන්යතො යසොයකො උප්පජ්ජි. යසො නග ං ගන්ත්වා ‘‘තිණං තිණ’’න්ති 

විප්පලපන්යතොච ති, නාස්සයකොචියසොකංනිබ්බායපතුංසක්යකොති. 

යබොධිසත්යතො චින්යතසි ‘‘ ඤ්යඤො මහන්යතො යසොයකො, 

විප්පලපන්යතො ච ති, ඨයපත්වා යඛො පන මං නාස්ස අඤ්යඤො යකොචි

යසොකං වියනොයදතුං සමත්යථො, නිස්යසොකං නං කරිස්සාමී’’ති. යසො
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එකදිවසං යතන සද්ධිං සුඛනිසින්යනො තස්ස විප්පලපනකායල පඨමං 
ගාථමාහ– 

141. 

‘‘තිණංතිණන්තිලපසි, යකොනුයතතිණමාහරි; 

කිංනුයතතිණකිච්චත්ථ, තිණයමවපභාසසී’’ති. 

තත්ථ කිංනුයතතිණකිච්චත්ථීතිකිංනු තවතියණනකිච්චංකාතබ්බං

අත්ථ. තිණයමවපභාසසීති ත්වඤ්හියකවලං ‘‘තිණංතිණ’’න්තිතිණයමව

පභාසසි, ‘‘අසුකතිණං නාමා’’ති න කයථසි, තිණනාමං තාවස්ස කයථහි

‘‘අසුකතිණංනාමා’’ති, මයංයතආහරිස්සාම, අථපනයත තියණනත්යථො

නත්ථ, නික්කා ණාමාවිප්පලපීති. 

තංසුත්වා ාජාදුතියංගාථමාහ– 

142. 

‘‘ඉධාගමාබ්රහ්මචාරී, බ්රහාඡත්යතොබහුස්සුයතො; 

යසොයමසබ්බංසමාදාය, තිණංනික්ඛප්පගච්ඡතී’’ති. 

තත්ථ බ්රොති දීයඝො. ඡත්යතොතිතස්සනාමං. සබ්බ්ං සමාදාොති සබ්බං

ධනං ගයහත්වා. තිණං නික්ඛිප්ප  ච්ඡතීති චාටීසු තිණං නික්ඛපිත්වා
ගයතොතිදස්යසන්යතොඑවමාහ. 

තං සුත්වායබොධිසත්යතො තතියංගාථමාහ– 

143. 

‘‘එයවතංයහොතිකත්තබ්බං, අප්යපනබහුමිච්ඡතා; 

සබ්බංසකස්සආදානං, අනාදානංතිණස්සචා’’ති. 

තස්සත්යථො – අප්යපනතියණනබහුධනංඉච්ඡතා එවංඑතංකත්තබ්බං

යහොති, යදිදං පිතු සන්තකත්තා සකස්ස ධනස්ස සබ්බං ආදානං 

අගය්හූපගස්ස තිණස්ස ච අනාදානං. ඉති, මහා ාජ, යසො බ්රහා ඡත්යතො
ගයහතබ්බයුත්තකං අත්තයනො පිතු සන්තකං ධනං ගයහත්වා

අග්ගයහතබ්බයුත්තකං තිණං චාටීසු පක්ඛපිත්වා ගයතො, තත්ථ කා
පරියදවනාති. 

තංසුත්වා ාජාචතුත්ථංගාථමාහ– 

144. 

‘‘සීලවන්යතොනකුබ්බන්ති, බායලොසීලානිකුබ්බති; 

අනිච්චසීලංදුස්සීලයං, කිංපණ්ඩිච්චංකරිස්සතී’’ති. 
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තත්ථ සීල්වන්යතොතියයසීලසම්පන්නා බ්රහ්මචා යයො, යතඑවරූපංන

කුබ්බන්ති. බ්ායල්ො සීල්ානි කුබ්බ්තීති බායලො පන දු ාචාය ො එවරූපානි

අත්තයනො අනාචා සඞ්ඛාතානි සීලානි කය ොති. අනිච්චසීල්න්ති අද්ධුයවන

දීඝ ත්තං අප්පවත්යතන සීයලන සමන්නාගතං. දුස්සීල්යන්ති දුස්සීලං. කිං

පණ්ඩිච්චංකරිස්සතීතිඑවරූපංපුග්ගලංබාහුසච්චපරිභාවිතං පණ්ඩිච්චංකිං

කරිස්සතිකිං සම්පායදස්සති, විපත්තියමවස්ස කරිස්සතීති. තං ග හන්යතො
වත්වායසොතායයබොධිසත්තස්සකථායනිස්යසොයකොහුත්වාධම්යමන ජ්ජං 
කාය සි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

බ්රහාඡත්යතො කුහකභික්ඛු අයහොසි, පණ්ඩිතාමච්යචො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

බ්රහාඡත්තජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[337] 7. පීඨජාතකවණ්ණනා 

න යත පීඨමදායිම්හාති ඉදං සත්ථා යජතවයනවිහ න්යතො අඤ්ඤත ං
භික්ඛුංආ බ්භකයථසි.යසො කි ජනපදයතොයජතවනංගන්ත්වාපත්තචීව ං

පටිසායමත්වා සත්ථා ං වන්දිත්වා සාමයණ දහය  පුච්ඡි ‘‘ආවුයසො, 

සාවත්ථයං ආගන්තුකභික්ඛූනං යක උපකා කා’’ති. ‘‘ආවුයසො, 

අනාථපිණ්ඩියකො නාම මහායසට්ඨි, විසාඛා නාම මහාඋපාසිකා එයත
භික්ඛුසඞ්ඝස්සඋපකා කාමාතාපිතුට්ඨානියා’’ති.යසො‘‘සාධූ’’තිපුනදිවයස
පායතොව එකභික්ඛුස්සපි අපවිට්ඨකායල අනාථපිණ්ඩිකස්ස ඝ ද්වා ං

අගමාසි.තංඅයවලාය ගතත්තායකොචිනඔයලොයකසි. යසොතයතොකිඤ්චි
අලභිත්වාවිසාඛාය ඝ ද්වා ංගයතො.තත්රාපිඅතිපායතොවගතත්තාකිඤ්චින

ලභි.යසොතත්ථතත්ථ විචරිත්වාපුනාගච්ඡන්යතොයාගුයානිට්ඨිතායගයතො, 
පුනපිතත්ථතත්ථවිචරිත්වා භත්යතනිට්ඨියතගයතො.යසොවිහා ංගන්ත්වා

‘‘ද්යවපිකුලානිඅස්සද්ධානි අප්පසන්නානිඑව, ඉයමභික්ඛූපන‘සද්ධානි
පසන්නානී’තිකයථන්තී’’තිතානිකුලානි පරිභවන්යතොච ති. 

අයථකදිවසං ධම්මසභායං භික්ඛූ කථං සමුට්ඨායපසුං – ‘‘ආවුයසො, 
අසුයකො කි  ජානපයදො භික්ඛු අතිකාලස්යසව කුලද්වා ං ගයතො භික්ඛං

අලභිත්වාකුලානි පරිභවන්යතොච තී’’ති.සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, 

භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති
වුත්යත තං භික්ඛුං පක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චං කි  භික්ඛූ’’ති පුච්ඡිත්වා

‘‘සච්චං, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘කස්මා ත්වං භික්ඛු කුජ්ඣසි, පුබ්යබ
අනුප්පන්යනබුද්යධතාපසාපි තාවකුලද්වා ංගන්ත්වාභික්ඛංඅලභිත්වාන
කුජ්ඣිංසූ’’තිවත්වාඅතීතං ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො තක්කසිලායං සබ්බසිප්පානි 
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උග්ගණ්හිත්වා අප භායග තාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා හිමවන්යත චි ං
වසිත්වා යලොණම්බිලයසවනත්ථාය බා ාණසිං පත්වා උයයායන වසිත්වා
පුනදිවයස නග ං භික්ඛාය පාවිසි. තදා බා ාණසියසට්ඨි සද්යධො යහොති
පසන්යනො. යබොධිසත්යතො ‘‘කත ං කුලඝ ං සද්ධ’’න්ති පුච්ඡිත්වා
‘‘යසට්ඨිඝ ’’න්ති සුත්වා යසට්ඨියනො ඝ ද්වා ං අගමාසි. තස්මිං ඛයණ

යසට්ඨි  ාජුපට්ඨානං ගයතො, මනුස්සාපිනං න පස්සිංසු, යසො නිවත්තිත්වා
ගච්ඡති. අථ නං යසට්ඨි  ාජකුලයතො නිවත්තන්යතො දිස්වා වන්දිත්වා
භික්ඛාභාජනං ගයහත්වා ඝ ං යනත්වා නිසීදායපත්වා
පාදයධොවනයතලමක්ඛනයාගුඛජ්ජකාදීහි සන්තප්යපත්වා අන්ත ාභත්යත
කිඤ්චි කා ණං අපුච්ඡිත්වා කතභත්තකිච්චං වන්දිත්වා එකමන්තං 

නිසින්යනො ‘‘භන්යත, අම්හාකං ඝ ද්වා ං ආගතා නාම යාචකා වා
ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණා වා සක්කා සම්මානං අලභිත්වා ගතපුබ්බා නාම

නත්ථ, තුම්යහපනඅජ්ජඅම්හාකං දා යකහිඅදිට්ඨත්තාආසනංවාපානීයං

වාපාදයධොවනංවායාගුභත්තංවාඅලභිත්වාවගතා, අයංඅම්හාකංයදොයසො, 
තංයනොඛමිතුංවට්ටතී’’තිවත්වාපඨමංගාථමාහ– 

145. 

‘‘නයතපීඨමදායිම්හා, නපානංනපියභොජනං; 

බ්රහ්මචාරිඛමස්සුයම, එතංපස්සාමිඅච්චය’’න්ති. 

තත්ථ නයතපීඨමදායිම්ොතිපීඨම්පියත නදාපයිම්හ. 

තං සුත්වායබොධිසත්යතොදුතියංගාථමාහ– 

146. 

‘‘යනවාභිසජ්ජාමිනචාපිකුප්යප, නචාපියමඅප්පියමාසි කිඤ්චි; 

අයථොපි යම ආසි මයනොවිතක්යකො, එතාදියසො නූන කුලස්ස
ධම්යමො’’ති. 

තත්ථ යනවාභිසජ්ජාමීතියනවලග්ගාමි. එතාදියසොති ‘‘ඉමස්සකුලස්ස

එතාදියසො නූන සභායවො, අදායකවංයසො එස භවිස්සතී’’ති එවං යම
මයනොවිතක්යකොඋප්පන්යනො. 

තංසුත්වායසට්ඨිඉත ාද්යවගාථාඅභාසි– 

147. 

‘‘එසස්මාකංකුයලධම්යමො, පිතුපිතාමයහොසදා; 

ආසනංඋදකංපජ්ජං, සබ්යබතංනිපදාමයස. 

148. 

‘‘එසස්මාකංකුයලධම්යමො, පිතුපිතාමයහොසදා; 

සක්කච්චංඋපතිට්ඨාම, උත්තමංවියඤාතක’’න්ති. 
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පටුන 

තත්ථ ෙම්යමොති සභායවො. පිතුපිතාමයෙොති පිතූනඤ්ච පිතාමහානඤ්ච

සන්තයකො. උදකන්ති පාදයධොවනඋදකං. පජ්ජන්ති පාදමක්ඛනයතලං.

සබ්යබතන්තිසබ්බංඑතං. නිපදාමයසති නිකා පකා ාඋපසග්ගා, දාමයසති

අත්යථො, දදාමාති වුත්තං යහොති. ඉමිනා යාව සත්තමා කුලපරිවට්ටා

දායකවංයසොඅම්හාකංවංයසොතිදස්යසති. උත්තමං විෙඤාතකන්තිමාත ං
වියපිත ංවියචමයංධම්මිකංසමණංවාබ්රාහ්මණංවා දිස්වාසක්කච්චං
සහත්යථනඋපට්ඨහාමාතිඅත්යථො. 

යබොධිසත්යතොපනකතිපාහංබා ාණසියසට්ඨියනොධම්මංයදයසන්යතො
තත්ථ වසිත්වා පුනහිමවන්තයමවගන්ත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තියයො ච
නිබ්බත්යතත්වා බ්රහ්මයලොකප ායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනයසොභික්ඛුයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි.

තදා බා ාණසියසට්ඨි ආනන්යදො අයහොසි, තාපයසො පන අහයමව
අයහොසින්ති. 

පීඨජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[338] 8. ථුසජාතකවණ්ණනා 

විදිතං ථුසන්තිඉදංසත්ථායවළුවයනවිහ න්යතොඅජාතසත්තුංආ බ්භ
කයථසි. තස්මිං කි  මාතුකුච්ඡිගයත තස්ස මාතු යකොසල ාජධීතාය
බිම්බිසා  ඤ්යඤො දක්ඛණජාණුයලොහිතපිවනයදොහයළොඋප්පජ්ජිත්වාපණ්ඩු
අයහොසි.සාපරිචාරිකාහිපුච්ඡිතා තාසංතමත්ථංආය ොයචසි. ාජාපිසුත්වා
යනමිත්තයක පක්යකොසායපත්වා ‘‘යදවියා කි  එවරූයපො යදොහයළො

උප්පන්යනො, තස්සකානිප්ඵත්තී’’තිපුච්ඡි.යනමිත්තකා‘‘යදවියා කුච්ඡිම්හි
නිබ්බත්තකසත්යතොතුම්යහමාය ත්වා ජ්ජංගණ්හිස්සතී’’තිආහංසු.  ාජා

‘‘සයච මම පුත්යතො මං මාය ත්වා  ජ්ජං ගණ්හිස්සති, යකො එත්ථ
යදොයසො’’ති දක්ඛණජාණුං සත්යථන ඵාලායපත්වා යලොහිතං
සුවණ්ණතට්ටයකනගාහායපත්වායදවියා පායයසි.සාචින්යතසි‘‘සයචමම

කුච්ඡියං නිබ්බත්යතො පුත්යතො පිත ං මාය ස්සති, කිං යම යතනා’’ති. සා

ගබ්භපාතනත්ථංකුච්ඡිංමද්දායපසි. 

 ාජා ඤත්වා තං පක්යකොසායපත්වා ‘‘භද්යද මය්හං කි  පුත්යතො මං 

මාය ත්වා  ජ්ජං ගණ්හිස්සති, නයඛො පනාහං අජය ො අමය ො, පුත්තමුඛං

පස්සිතුං යම යදහි, මා ඉයතො පභුති එවරූපං කම්මං අකාසී’’ති ආහ. සා
තයතො පට්ඨායඋයයානං ගන්ත්වා කුච්ඡිං මද්දායපසි.  ාජාඤත්වා තයතො
පට්ඨාය උයයානගමනං නිවාය සි. සා පරිපුණ්ණගබ්භා පුත්තං විජායි.
නාමග්ගහණදිවයස චස්ස අජාතස්යසව පිතු සත්තුභාවයතො 

‘‘අජාතසත්තු’’ත්යවව නාමමකංසු. තස්මිං කුමා පරිහාය න වඩ්ඪන්යත
සත්ථා එකදිවසං පඤ්චසතභික්ඛුපරිවුයතො  ඤ්යඤො නියවසනං ගන්ත්වා
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නිසීදි.  ාජා බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පණීයතන ඛාදනීයයභොජනීයයන
පරිවිසිත්වා සත්ථා ං වන්දිත්වා ධම්මං සුණන්යතො නිසීදි. තස්මිං ඛයණ
කුමා ං මණ්යඩත්වා  ඤ්යඤො අදංසු.  ාජා බලවසියනයහන පුත්තං
ගයහත්වා ඌරුම්හි නිසීදායපත්වා පුත්තගයතන යපයමන පුත්තයමව

මමායන්යතොන ධම්මංසුණාති.සත්ථාතස්සපමාදභාවංඤත්වා‘‘මහා ාජ, 

පුබ්යබ ාජායනොපුත්යත ආසඞ්කමානාපටිච්ඡන්යනකාය ත්වා ‘අම්හාකං
අච්චයයනනීහරිත්වා  ජ්යජ පතිට්ඨායපයයාථා’තිආණායපසු’’න්ති වත්වා
යතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
තක්කසිලායං දිසාපායමොක්ඛආචරියයො හුත්වා බහූ  ාජකුමාය  ච
බ්රාහ්මණකුමාය  ච සිප්පං වායචසි. බා ාණසි ඤ්යඤොපි පුත්යතො
යසොළසවස්සකායලතස්සසන්තිකංගන්ත්වා තයයොයවයදචසබ්බසිප්පානි
ච උග්ගණ්හිත්වා පරිපුණ්ණසිප්යපො ආචරියං ආපුච්ඡි. ආචරියයො
අඞ්ගවිජ්ජාවයසන තං ඔයලොයකන්යතො ‘‘ඉමස්ස පුත්තං නිස්සාය

අන්ත ායයො පඤ්ඤායති, තමහං අත්තයනො ආනුභායවන හරිස්සාමී’’ති 

චින්යතත්වා චතස්යසො ගාථා බන්ධිත්වා  ාජකුමා ස්ස අදාසි, එවඤ්ච පන

තං වයදසි ‘‘තාත, පඨමං ගාථං  ජ්යජ පතිට්ඨාය තව පුත්තස්ස

යසොළසවස්සකායල භත්තං භුඤ්ජන්යතො වයදයයාසි, දුතියං

මහාඋපට්ඨානකායල, තතියං පාසාදං අභිරුහමායනොයසොපානසීයසඨත්වා, 
චතුත්ථං සයනසිරිගබ්භං පවිසන්යතො උම්මාය  ඨත්වා’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති 

සම්පටිච්ඡිත්වා ආචරියං වන්දිත්වා ගයතො ඔප ජ්යජ පතිට්ඨාය පිතු
අච්චයයන  ජ්යජ පතිට්ඨාසි. තස්ස පුත්යතො යසොළසවස්සකායල  ඤ්යඤො 
උයයානකීළාදීනංඅත්ථායනික්ඛමන්තස්සසිරිවිභවංදිස්වාපිත ංමාය ත්වා
 ජ්ජං ගයහතුකායමො හුත්වා අත්තයනො උපට්ඨාකානං කයථසි. යත ‘‘සාධු

යදව, මහල්ලකකායලලද්යධන ඉස්සරියයනයකොඅත්යථො, යයනයකනචි
උපායයන  ාජානං මාය ත්වා  ජ්ජං ගණ්හිතුං වට්ටතී’’ති වදිංසු.කුමාය ො
‘‘විසං ඛාදායපත්වා මාය ස්සාමී’’ති පිත ා සද්ධිං සායමාසං භුඤ්ජන්යතො
විසං ගයහත්වානිසීදි.  ාජා භත්තපාතියං භත්යත අච්ඡුපන්යතයයව පඨමං
ගාථමාහ– 

149. 

‘‘විදිතංථුසංඋන්දු ානං, විදිතංපනතණ්ඩුලං; 

ථුසංථුසංවිවජ්යජත්වා, තණ්ඩුලංපනඛාදය ’’ති. 

තත්ථ විදිතන්ති කාළවද්දයලපි අන්ධකාය  උන්දු ානං ථුයසො
ථුසභායවනතණ්ඩුයලොචතණ්ඩුලභායවනවිදියතොපාකයටොයයව.ඉධපන 

ලිඞ්ගවිපල්ලාසවයසන ‘‘ථුසං තණ්ඩුල’’න්ති වුත්තං. ඛාදයරති ථුසං ථුසං

වජ්යජත්වාතණ්ඩුලයමවඛාදන්ති.ඉදං වුත්තං යහොති –තාතකුමා , යථා
උන්දු ානංඅන්ධකාය පිථුයසොථුසභායවනතණ්ඩුයලොච තණ්ඩුලභායවන
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පාකයටො, යතථුසං වජ්යජත්වාතණ්ඩුලයමවඛාදන්ති, එවයමවමමපිතව
විසං ගයහත්වානිසින්නභායවොපාකයටොති. 

කුමාය ො ‘‘ඤායතොම්හී’’ති භීයතො භත්තපාතියං විසං පායතතුං 
අවිසහිත්වා උට්ඨාය  ාජානං වන්දිත්වා ගයතො. යසො තමත්ථං අත්තයනො

උපට්ඨාකානං ආය ොයචත්වා ‘‘අජ්ජ තාවම්හි ඤායතො, ඉදානි කථං
මාය ස්සාමී’’ති පුච්ඡි. යත තයතො පට්ඨාය උයයායන පටිච්ඡන්නා හුත්වා

නිකණ්ණිකවයසන මන්තයමානා ‘‘අත්යථයකො උපායයො, ඛග්ගං
සන්නය්හිත්වා මහාඋපට්ඨානං ගතකායල අමච්චානං අන්තය  ඨත්වා
 ඤ්යඤො පමත්තභාවං ඤත්වා ඛග්යගන පහරිත්වා මාය තුං වට්ටතී’’ති

වවත්ථයපසුං. කුමාය ො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා මහාඋපට්ඨානකායල
සන්නද්ධඛග්යගො හුත්වාගන්ත්වාඉයතොචියතොච ඤ්යඤොපහ යණොකාසං
උපධාය ති.තස්මිං ඛයණ ාජාදුතියංගාථමාහ– 

150. 

‘‘යා මන්තනාඅ ඤ්ඤස්මිං, යාචගායම නිකණ්ණිකා; 

යඤ්යචතංඉතිචීතිච, එතම්පිවිදිතංමයා’’ති. 

තත්ථ අරඤ්ඤස්මින්ති උයයායන. නිකණ්ණිකාති කණ්ණමූයල

මන්තනා. ෙඤ්යචතං ඉති චීති චාති යඤ්ච එතං ඉදානි මම

පහ යණොකාසපරියයසනං. ඉදං වුත්තං යහොති –තාතකුමා , යා එසාතව
අත්තයනො උපට්ඨායකහි සද්ධිං උයයායන ච ගායම ච නිකණ්ණිකා

මන්තනා, යඤ්යචතං ඉදානිමමමා ණත්ථාය ඉති චීති චක ණං, එතම්පි
සබ්බංමයාඤාතන්ති. 

කුමාය ො ‘‘ජානාති යම යවරිභාවං පිතා’’ති තයතො පලායිත්වා 

උපට්ඨාකානංආය ොයචසි.යතසත්තට්ඨදිවයසඅතික්කමිත්වා‘‘කුමා , න

යත පිතා, යවරිභාවං ජානාති, තක්කමත්යතන ත්වං එවංසඤ්ඤී අයහොසි, 
මාය හින’’න්තිවදිංසු.යසො එකදිවසංඛග්ගංගයහත්වායසොපානමත්ථයක
ගබ්භද්වාය අට්ඨාසි. ාජායසොපානමත්ථයක ඨියතොතතියංගාථමාහ– 

151. 

‘‘ධම්යමනකි ජාතස්ස, පිතාපුත්තස්ස්සමක්කයටො; 

දහ ස්යසවසන්තස්ස, දන්යතහිඵලමච්ඡිදා’’ති. 

තත්ථ ෙම්යමනාති සභායවන. පිතා පුත්තස්ස මක්කය්ොති පිතා
මක්කයටො පුත්තස්ස මක්කටයපොතකස්ස. ඉදං වුත්තං යහොති – යථා
අ ඤ්යඤ ජායතො මක්කයටො අත්තයනො යූථපරිහ ණං ආසඞ්කන්යතො

තරුණස්සමක්කටයපොතකස්සදන්යතහිඵලංඡින්දිත්වාපුරිසභාවංනායසති, 

තථා තව අති ජ්ජකාමස්ස ඵලානි උප්පාටායපත්වා පුරිසභාවං
නායසස්සාමීති. 
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කුමාය ො ‘‘ගණ්හායපතුකායමො මං පිතා’’ති භීයතො පලායිත්වා 

‘‘පිත ාම්හි සන්තජ්ජියතො’’ති උපට්ඨාකානං ආය ොයචසි. යත

අඩ්ඪමාසමත්යතවීතිවත්යත ‘‘කුමා , සයච ාජාජායනයය, එත්තකංකාලං

නාධිවායසයය, තක්කමත්යතනතයාකථතං, මාය හි න’’න්තිවදිංසු. යසො
එකදිවසං ඛග්ගං ගයහත්වා උපරිපාසායද සිරිසයනං පවිසිත්වා
‘‘ආගච්ඡන්තයමව නං මාය ස්සාමී’’ති යහට්ඨාපල්ලඞ්යක නිසීදි.  ාජා

භුත්තසායමායසො පරිජනං උයයයොයජත්වා ‘‘නිපජ්ජිස්සාමී’’ති සිරිගබ්භං
පවිසන්යතොඋම්මාය ඨත්වාචතුත්ථංගාථමාහ– 

152. 

‘‘යයමතං පරිසප්පසි, අජකායණොවසාසයප; 

යයොපායංයහට්ඨයතොයසති, එතම්පිවිදිතංමයා’’ති. 

තත්ථ පරිසප්පසීති භයයන ඉයතො චියතො ච සප්පසි. සාසයපති

සාසපයඛත්යත. යෙොපාෙන්තියයොපි අයං. ඉදං වුත්තං යහොති –යම්පිඑතං

ත්වං සාසපවනංපවිට්ඨකාණඑළයකොවියභයයනඉයතො චියතොචසංසප්පසි, 

පඨමං විසං ගයහත්වා ආගයතොසි, දුතියං ඛග්යගන පහරිතුකායමො හුත්වා

ආගයතොසි, තතියං ඛග්ගං ආදාය යසොපානමත්ථයක අට්ඨාසි, ඉදානි මං

‘‘මාය ස්සාමී’’තියහට්ඨාසයයනනිපන්යනොසි, සබ්බයමතංජානාමි, නතං

ඉදානි විස්සජ්යජමි, ගයහත්වා  ාජාණං කා ායපස්සාමීති. එවං තස්ස
අජානන්තස්යසවසාසාගාථාතංතංඅත්ථංදීයපති. 

කුමාය ො‘‘ඤායතොම්හිපිත ා, ඉදානිමංනාස්යසස්සතී’’ති භයප්පත්යතො
යහට්ඨාසයනානික්ඛමිත්වාඛග්ගං ඤ්යඤොපාදමූයලඡඩ්යඩත්වා ‘‘ඛමාහි 

යම, යදවා’’ති පාදමූයල උය න නිපජ්ජි.  ාජා ‘‘න මය්හං යකොචි කම්මං
ජානාතීති ත්වං චින්යතසී’’ති තං තජ්යජත්වා සඞ්ඛලිකබන්ධයනන
බන්ධායපත්වා බන්ධනාගා ං පයවසායපත්වා ආ ක්ඛං ඨයපසි. තදා  ාජා

යබොධිසත්තස්ස ගුණං සල්ලක්යඛසි. යසො අප භායග කාලමකාසි, තස්ස
සරී කිච්චංකත්වාකුමා ංබන්ධනාගා ානීහරිත්වා ජ්යජ පතිට්ඨායපසුං. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා
තක්කසිලායංදිසාපායමොක්යඛොආචරියයොඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

ථුසජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[339] 9. බායවරුජාතකවණ්ණනා 

අදස්සයනන යමොරස්සාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
හතලාභසක්කාය  තිත්ථයය ආ බ්භ කයථසි. තිත්ථයා හි අනුප්පන්යන 

බුද්යධ ලාභියනො අයහසුං, උප්පන්යන පන බුද්යධ හතලාභසක්කා ා
සූරියුග්ගමයන ඛජ්යජොපනකාවියජාතා.යතසංතංපවත්තිංආ බ්භභික්ඛූ

ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 
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භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපියාවගුණවන්තානඋප්පජ්ජන්ති, 

තාව නිග්ගුණා ලාභග්ගයසග්ගප්පත්තා අයහසුං, ගුණවන්යතසු පන
උප්පන්යනසුනිග්ගුණා හතලාභසක්කා ාජාතා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
යමො යයොනියංනිබ්බත්තිත්වා වුඩ්ඪිමන්වායයසොභග්ගප්පත්යතො අ ඤ්යඤ
විචරි. තදා එකච්යච වාණිජා දිසාකාකං ගයහත්වා නාවාය බායවරු ට්ඨං
අගමංසු.තස්මිංකි කායල බායවරු ට්යඨසකුණානාමනත්ථ.ආගතාගතා
 ට්ඨවාසියනො තං පඤ්ජය  නිසින්නං දිස්වා ‘‘පස්සථමස්ස ඡවිවණ්ණං
ගලපරියයොසානං මුඛතුණ්ඩකං මණිගුළසදිසානි අක්ඛීනී’’ති කාකයමව

පසංසිත්වා යත වාණිජයක ආහංසු ‘‘ඉමං, අයයා, සකුණං අම්හාකං යදථ, 

අම්හාකංඉමිනාඅත්යථො, තුම්යහඅත්තයනො ට්යඨඅඤ්ඤං ලභිස්සථා’’ති.
‘‘යතන හි මූයලන ගණ්හථා’’ති. ‘‘කහාපයණන යනො යදථා’’ති. ‘‘න

යදමා’’ති. අනුපුබ්යබන වඩ්ඪිත්වා ‘‘සයතන යදථා’’ති වුත්යත ‘‘අම්හාකං

එස බහූපකාය ො, තුම්යහහි සද්ධිං යමත්ති යහොතූ’’ති කහාපණසතං
ගයහත්වා අදංසු. යත තං යනත්වා සුවණ්ණපඤ්ජය  පක්ඛපිත්වා
නානප්පකාය නමච්ඡමංයසනයචවඵලාඵයලනච පටිජග්ගිංසු.අඤ්යඤසං
සකුණානං අවිජ්ජමානට්ඨායන දසහි අසද්ධම්යමහිසමන්නාගයතො කායකො
ලාභග්ගයසග්ගප්පත්යතොඅයහොසි. 

පුනවාය  යත වාණිජා එකං යමො  ාජානං ගයහත්වා යථා

අච්ඡ සද්යදන වස්සති, පාණිප්පහ ණසද්යදනනච්චති, එවංසික්ඛායපත්වා
බායවරු ට්ඨං අගමංසු. යසො මහාජයන සන්නිපතියතනාවාය ධුය  ඨත්වා
පක්යඛ විධුනිත්වා මධු ස්ස ං නිච්ඡාය ත්වා නච්චි. මනුස්සා තං දිස්වා

යසොමනස්සජාතා‘‘එතං, අයයා, යසොභග්ගප්පත්තංසුසික්ඛතංසකුණ ාජානං

අම්හාකං යදථා’’ති ආහංසු. අම්යහහි පඨමං කායකො ආනීයතො, තං

ගණ්හිත්ථ, ඉදානිඑකංයමො  ාජානංආනයිම්හා, එතම්පියාචථ, තුම්හාකං

 ට්යඨ සකුණං නාම ගයහත්වා ආගන්තුං න සක්කාති. ‘‘යහොතු, අයයා, 

අත්තයනො  ට්යඨඅඤ්ඤංලභිස්සථ, ඉමංයනොයදථා’’තිමූලංවඩ්යඪත්වා
සහස්යසන ගණ්හිංසු. අථ නං සත්ත තනවිචිත්යත පඤ්ජය  ඨයපත්වා

මච්ඡමංසඵලාඵයලහි යචව මධුලාජසක්ක පානකාදීහි ච පටිජග්ගිංසු, 

මයූ  ාජා ලාභග්ගයසග්ගප්පත්යතො ජායතො, තස්සාගතකාලයතො පට්ඨාය 

කාකස්ස ලාභසක්කාය ො පරිහායි, යකොචි නං ඔයලොයකතුම්පි න ඉච්ඡි. 
කායකො ඛාදනීයයභොජනීයං අලභමායනො ‘‘කාකා’’ති වස්සන්යතො ගන්ත්වා
උක්කා භූමියං ඔතරිත්වායගොච ංගණ්හි. 

සත්ථාද්යවවත්ථූනිඝයටත්වාසම්බුද්යධොහුත්වාඉමාගාථා අභාසි– 

153. 

‘‘අදස්සයනන යමො ස්ස, සිඛයනො මඤ්ජුභාණියනො; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා චතුක්කනිපායතො 
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කාකංතත්ථඅපූයජසුං, මංයසනචඵයලනච. 

154. 

‘‘යදාචස සම්පන්යනො, යමොය ොබායවරුමාගමා; 

අථලායභොචසක්කාය ො, වායසස්සඅහායථ. 

155. 

‘‘යාව නුප්පජ්ජතීබුද්යධො, ධම්ම ාජා පභඞ්කය ො; 

තාවඅඤ්යඤඅපූයජසුං, පුථූසමණබ්රාහ්මයණ. 

156. 

‘‘යදාචස සම්පන්යනො, බුද්යධොධම්මංඅයදසයි; 

අථලායභොචසක්කාය ො, තිත්ථයානංඅහායථා’’ති. 

තත්ථ සිඛියනොති සිඛාය සමන්නාගතස්ස. මඤ්ජුභාණියනොති

මධු ස්ස ස්ස. අපූයජසුන්ති අපූජයිංසු. මංයසන ච ඵයල්න චාති

නානප්පකාය න මංයසන ඵලාඵයලන ච. බ්ායවරුමා මාති බායවරු ට්ඨං

ආගයතො. ‘‘භායවරූ’’තිපිපායඨො. අොෙථාතිපරිහීයනො. ෙම්මරාජාතිනවහි

යලොකුත්ත ධම්යමහි පරිසං  ඤ්යජතීති ධම්ම ාජා. පභඞ්කයරොති
සත්තයලොකඔකාසයලොකසඞ්ඛා යලොයකසු ආයලොකස්ස කතත්තා

පභඞ්කය ො. සරසම්පන්යනොති බ්රහ්මස්සය න සමන්නාගයතො. ෙම්මං

අයදසයීතිචතුසච්චධම්මංපකායසසීති. 

ඉති ඉමා චතස්යසො ගාථා භාසිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

කායකො නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො අයහොසි, යමො  ාජා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

බායවරුජාතකවණ්ණනානවමා. 

[340] 10. විසය්හජාතකවණ්ණනා 

අදාසි දානානීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො අනාථපිණ්ඩිකං

ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු යහට්ඨා ඛදි ඞ්ගා ජාතයක (ජා. 1.1.40) 
විත්ථාරිතයමව. ඉධ පන සත්ථා අනාථපිණ්ඩිකං. ආමන්යතත්වා
‘‘යපො ාණකපණ්ඩිතාපි ගහපති ‘දානං මා දදාසී’ති ආකායස ඨත්වා
වාය න්තං සක්කං යදවානමින්දං පටිබාහිත්වා දානං අදංසුයයවා’’තිවත්වා
යතන යාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
අසීතියකොටිවිභයවො විසය්යහො නාම යසට්ඨි හුත්වා පඤ්චහි සීයලහි 

සමන්නාගයතො දානජ්ඣාසයයො දානාභි යතො අයහොසි. යසො චතූසු

නග ද්වාය සු, නග මජ්යඣ, අත්තයනො ඝ ද්වාය ති ඡසු ඨායනසු
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දානසාලායයොකාය ත්වා දානංපවත්යතසි, දිවයස දිවයසඡ සතසහස්සානි
විස්සජ්යජති. යබොධිසත්තස්ස ච වනිබ්බකයාචකානඤ්ච එකසදිසයමව
භත්තං යහොති. තස්ස ජම්බුදීපං උන්නඞ්ගලං කත්වා දානං දදයතො 

දානානුභායවන සක්කස්ස භවනං කම්පි, සක්කස්ස යදව ඤ්යඤො 
පණ්ඩුකම්බලසිලාසනංඋණ්හාකා ං දස්යසසි.සක්යකො ‘‘යකොනුයඛොමං
ඨානා චායවතුකායමො’’ති උපධාය න්යතො මහායසට්ඨිං දිස්වා ‘‘අයං
විසය්යහො අතිවිය පත්ථරිත්වා සකලජම්බුදීපං උන්නඞ්ගලං කය ොන්යතො

දානංයදති, ඉමිනාදායනනමං චායවත්වාසයංසක්යකොභවිස්සතිමඤ්යඤ, 

ධනමස්ස නායසත්වා එතං දලිද්දං කත්වා යථා දානං න යදති, තථා
කරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා සබ්බං ධනධඤ්ඤං යතලමධුඵාණිතසක්ක ාදීනි
අන්තමයසොදාසකම්මක යපොරිසම්පිඅන්ත ධායපසි. 

තදා දානබයාවටා ආගන්ත්වා ‘‘සාමි දානග්ගං පච්ඡින්නං, 
ඨපිතඨපිතට්ඨායනනකිඤ්චිපස්සාමා’’තිආය ොචයිංසු. ‘‘ඉයතොපරිබ්බයං

හ ථ, මා දානං පච්ඡින්දථා’’ති භරියං පක්යකොසායපත්වා ‘‘භද්යද, දානං
පවත්තායපහී’’ති ආහ. සා සකලයගහං විචිනිත්වා අඩ්ඪමාසකමත්තම්පි

අදිස්වා ‘‘අයය, අම්හාකං නිවත්ථවත්ථං ඨයපත්වා අඤ්ඤං කිඤ්චි න

පස්සාමි, සකලයගහං තුච්ඡ’’න්ති ආහ. සත්ත තනගබ්යභසු ද්වා ං

විව ායපත්වා න කිඤ්චි අද්දස, යසට්ඨිඤ්ච භරියඤ්ච ඨයපත්වා අඤ්යඤ 
දාසකම්මක ාපි න පඤ්ඤායිංසු. පුන මහාසත්යතො. භරියං ආමන්යතත්වා

‘‘භද්යද, න සක්කා දානං පච්ඡින්දිතුං, සකලනියවසනං විචිනිත්වා කිඤ්චි
උපධාය හී’’තිආහ.තස්මිංඛයණඑයකොතිණහා යකොඅසිතඤ්චකාජඤ්ච 

තිණබන්ධන ජ්ජුඤ්ච ද්වා න්තය  ඡඩ්යඩත්වා පලායි. යසට්ඨිභරියා තං

දිස්වා ‘‘සාමි, ඉදං ඨයපත්වා අඤ්ඤං න පස්සාමී’’ති ආහරිත්වා අදාසි. 

මහාසත්යතො ‘‘භද්යද, මයා එත්තකං කාලං තිණං නාම න ලායිතපුබ්බං, 
අජ්ජ පන තිණං ලායිත්වා ආහරිත්වා වික්කිණිත්වා යථානුච්ඡවිකං දානං
දස්සාමී’’ති දානුපච්යඡදභයයනඅසිතඤ්යචවකාජඤ්ච  ජ්ජුඤ්ච ගයහත්වා
නග ානික්ඛමිත්වා තිණවත්ථුංගන්ත්වාතිණංලායිත්වා‘‘එයකොඅම්හාකං

භවිස්සති, එයකන දානං දස්සාමී’’ති ද්යව තිණකලායප බන්ධිත්වා කායජ
ලග්යගත්වාආදායගන්ත්වා නග ද්වාය වික්කිණිත්වාමාසයකගයහත්වා

එකං යකොට්ඨාසං යාචකානං අදාසි. යාචකා බහූ, යතසං ‘‘මය්හම්පි යදහි, 
මය්හම්පියදහී’’තිවදන්තානංඉත ම්පියකොට්ඨාසං දත්වා තංදිවසංසද්ධිං
භරියායඅනාහාය ොවීතිනායමසි.ඉමිනානියායමනඡදිවසා වීතිවත්තා. 

අථස්ස සත්තයම දිවයස තිණං ආහ මානස්ස සත්තාහං නි ාහා ස්ස 
අතිසුඛුමාලස්ස නලායට සූරියාතයපන පහටමත්යත අක්ඛීනි භමිංසු. යසො
සතිං පච්චුපට්ඨායපතුං අසක්යකොන්යතොතිණං අවත්ථරිත්වා පති.සක්යකො
තස්ස කිරියං උපධා යමායනො විච ති. යසො තඞ්ඛණඤ්යඤව ආගන්ත්වා
ආකායසඨත්වාපඨමංගාථමාහ– 
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157. 

‘‘අදාසි දානානිපුය විසය්හ, දදයතොචයත ඛයධම්යමොඅයහොසි; 

ඉයතො ප ං යච න දයදයය දානං, තිට්යඨයයං යත සංයමන්තස්ස 
යභොගා’’ති. 

තස්සත්යථො – අම්යභො විසය්හ ත්වං ඉයතො පුබ්යබ තව යගයහ ධයන 
විජ්ජමායන සකලජම්බුදීපං උන්නඞ්ගලං කරිත්වා දානානි අදාසි. තස්ස ච

යත එවං දදයතො යභොගානං ඛයධම්යමො ඛයසභායවො අයහොසි, සබ්බං

සාපයතයයංඛීණං, ඉයතොප ංයචපිත්වංදානංන දයදයය, කස්සචිකිඤ්චින

දයදයයාසි, තව සංයමන්තස්ස අදදන්තස්ස යභොගා තයථව තිට්යඨයයං, 

‘‘ඉයතො පට්ඨාය න දස්සාමී’’ති ත්වං මය්හං පටිඤ්ඤං යදහි, අහං යත
යභොයගදස්යසස්සාමීති. 

මහාසත්යතො තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘යකොසි ත්ව’’න්ති ආහ.
‘‘සක්යකොහමස්මී’’ති.යබොධිසත්යතො‘‘සක්යකොනාමසයංදානංදත්වා සීලං
සමාදියිත්වා උයපොසථකම්මං කත්වා සත්ත වත්තපදානි පූය ත්වා

සක්කත්තං පත්යතො, ත්වං පන අත්තයනො ඉස්සරියකා ණං දානං වාය සි, 
අනරියංවතකය ොසී’’තිවත්වා තිස්යසොගාථාඅභාසි– 

158. 

‘‘අනරියමරියයනසහස්සයනත්ත, සුදුග්ගයතනාපිඅකිච්චමාහු; 

මායවොධනංතංඅහුයදව ාජ, යංයභොගයහතුවිජයහමුසද්ධං. 

159. 

‘‘යයනඑයකො යථොයාති, යාතියතනපය ො යථො; 

යපො ාණංනිහිතංවත්තං, වත්තතඤ්යඤවවාසව. 

160. 

‘‘යදියහස්සතිදස්සාම, අසන්යතකිංදදාමයස; 

එවංභූතාපිදස්සාම, මාදානංපමදම්හයස’’ති. 

තත්ථ අනරිෙන්ති ලාමකං පාපකම්මං. අරියෙනාති පරිසුද්ධාචාය න

අරියයන. සුදුග් යතනාපීති සුදලිද්යදනාපි. අකිච්චමාහූති අකත්තබ්බන්ති

බුද්ධාදයයො අරියා වදන්ති, ත්වං පන මං අනරියං මග්ගං ආය ොයචසීති

අධිප්පායයො. යවොති නිපාතමත්තං. ෙං යභො යෙතූති යස්ස ධනස්ස

පරිභුඤ්ජනයහතුමයං දානසද්ධංවිජයහමුපරිච්චයජයයාම, තංධනයමවමා

අහු, නයනොයතනධයනනඅත්යථොති දීයපති. 

රයථොතියංකිඤ්චි යානං. ඉදං වුත්තං යහොති – යයනමග්යගන එයකො

 යථො යාති, අඤ්යඤොපි  යථො ‘‘ ථස්ස ගතමග්යගො එයසො’’ති යතයනව

මග්යගනයාති. යපොරාණංනිහිතංවත්තන්තියං මයාපුබ්යබනිහිතංවත්තං, 
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තං මයි ධ න්යත වත්තතුයයව, මා තිට්ඨතූති අත්යථො. එවංභූතාති එවං

තිණහා කභූතාපිමයංයාව ජීවාම, තාවදස්සාමයයව.කිංකා ණා? මාදානං 

පමදම්ෙයසති.අදදන්යතොහිදානංපමජ්ජතිනාමනස තිනසල්ලක්යඛති, 

අහංපන ජීවමායනොදානංපමුස්සිතුංනඉච්ඡාමි, තස්මාදානංදස්සාමියයවාති
දීයපති. 

සක්යකො තං පටිබාහිතුං අසක්යකොන්යතො ‘‘කිමත්ථාය දානං දදාසී’’ති 

පුච්ඡි. යබොධිසත්යතො ‘‘යනව සක්කත්තං, න බ්රහ්මත්තං පත්ථයමායනො, 
සබ්බඤ්ඤුතං පත්යථන්යතො පනාහං දදාමී’’තිආහ. සක්යකොතස්ස වචනං
සුත්වා තුට්යඨොහත්යථනපිට්ඨිංපරිමජ්ජි.යබොධිසත්තස්සතඞ්ඛණඤ්යඤව 
පරිමජ්ජිතමත්තස්යසවසකලසරී ංපරිපූරි.සක්කානුභායවනචස්සසබ්යබො 

විභවපරිච්යඡයදො පටිපාකතියකොව අයහොසි. සක්යකො ‘‘මහායසට්ඨි, ත්වං
ඉයතොපට්ඨායදිවයස දිවයසද්වාදසසතසහස්සානිවිස්සජ්යජන්යතො දානං
දදාහී’’ති තස්ස යගයහ අපරිමාණං ධනං කත්වා තං උයයයොයජත්වා
සකට්ඨානයමවගයතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

යසට්ඨිභරියා  ාහුලමාතා අයහොසි, විසය්යහො පන යසට්ඨි අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

විසය්හජාතකවණ්ණනාදසමා. 

යකොකිලවග්යගොචතුත්යථො. 

5. චූළකුණාල්වග්ය ො 

[341] 1. කණ්ඩරීජාතකවණ්ණනා 

නරානමාරාමකරාසූති ඉමස්ස ජාතකස්ස විත්ථා කථා කුණාල්ජාතයක 

(ජා.2.21.කුණාලජාතක)ආවිභවිස්සති. 

කණ්ඩරීජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[342] 2. වාන ජාතකවණ්ණනා 

අසක්ඛිං වත අත්තානන්ති ඉදං සත්ථා යවළුවයන විහ න්යතො
යදවදත්තස්ස වධාය පරිසක්කනං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු (ජා. අට්ඨ.

2.2.සුසුමා ජාතකවණ්ණනා)යහට්ඨා විත්ථාරිතයමව. 

අතීයතපනබා ාණසියංබ්රහ්මදත්යත ජ්ජංකාය න්යතයබොධිසත්යතො 
හිමවන්තපයදයසකපියයොනියංනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්යතොගඞ්ගාතීය වසි.
අයථකා අන්යතොගඞ්ගායං සංසුමාරී යබොධිසත්තස්ස හදයමංයස යදොහළං
උප්පායදත්වා සංසුමා ස්සකයථසි.යසො‘‘තංකපිංඋදයකනිමුජ්ජායපත්වා
මාය ත්වා හදයමංසං ගයහත්වා සංසුමාරියා දස්සාමී’’ති චින්යතත්වා
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මහාසත්තං ආහ – ‘‘එහි, සම්ම, අන්ත දීපයක ඵලාඵයල ඛාදිතුං

ගච්ඡාමා’’ති. ‘‘කථං, සම්ම, අහං ගමිස්සාමී’’ති. ‘‘අහං තං මම පිට්ඨියං
නිසීදායපත්වා යනස්සාමී’’ති. යසො තස්ස චිත්තං අජානන්යතො ලඞ්ඝිත්වා
පිට්ඨියං නිසීදි. සංසුමාය ො යථොකං ගන්ත්වා නිමුජ්ජිතුං ආ භි. අථ නං

වානය ො ‘‘කිංකා ණා, යභො, මං උදයකනිමුජ්ජායපසී’’තිආහ. ‘‘අහං තං
මාය ත්වා තව හදයමංසං මම භරියාය දස්සාමී’’ති. ‘‘දන්ධ ත්වං මම

හදයමංසං උය අත්ථීතිමඤ්ඤසී’’ති? ‘‘අථකහංයතඨපිත’’න්ති? ‘‘එතං

උදුම්බය  ඔලම්බන්තං න පස්සසී’’ති? ‘‘පස්සාමි, දස්සසි පන යම’’ති.

‘‘ආම, දස්සාමී’’ති. සංසුමාය ො දන්ධතාය තං ගයහත්වා නදීතීය 
උදුම්බ මූලං ගයතො. යබොධිසත්යතො තස්ස පිට්ඨියතො ලඞ්ඝිත්වා
උදුම්බ රුක්යඛනිසින්යනොඉමාගාථාඅභාසි– 

161. 

‘‘අසක්ඛං වතඅත්තානං, උද්ධාතුංඋදකා ථලං; 

නදානාහංපුනතුය්හං, වසංගච්ඡාමිවාරිජ. 

162. 

‘‘අලයමයතහිඅම්යබහි, ජම්බූහිපනයසහිච; 

යානිපා ංසමුද්දස්ස, ව ංමය්හංඋදුම්බය ො. 

163. 

‘‘යයොචඋප්පතිතංඅත්ථං, නඛප්පමනුබුජ්ඣති; 

අමිත්තවසමන්යවති, පච්ඡාචඅනුතප්පති. 

164. 

‘‘යයො චඋප්පතිතංඅත්ථං, ඛප්පයමව නියබොධති; 

මුච්චයතසත්තුසම්බාධා, නචපච්ඡානුතප්පතී’’ති. 

තත්ථ අසක්ඛිංවතාතිසමත්යථොවතඅයහොසිං. උද්ොතුන්තිඋද්ධරිතුං. 

වාරිජාති සංසුමා ං ආලපති. ොනි පාරං සමුද්දස්සාති ගඞ්ගං 

සමුද්දනායමනාලපන්යතො ‘‘යානි සමුද්දස්ස පා ං ගන්ත්වා ඛාදිතබ්බානි, 

අලං යතහී’’ති වදති. පච්ඡා ච අනුතප්පතීති උප්පන්නං අත්ථං ඛප්පං

අජානන්යතොඅමිත්තවසංගච්ඡති, පච්ඡාචඅනුතප්පති. 

ඉති යසො චතූහිගාථාහි යලොකියකිච්චානංනිප්ඵත්තිකා ණංකයථත්වා 
වනසණ්ඩයමවපාවිසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

සංසුමාය ොයදවදත්යතොඅයහොසි, වානය ොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

වාන ජාතකවණ්ණනාදුතියා. 
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[343] 3. කුන්තිනීජාතකවණ්ණනා 

අවසිම්ෙ තවා ායරති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
යකොසල ඤ්යඤො යගයහනිවුත්ථංකුන්තිනීසකුණිකංආ බ්භකයථසි. සා

කි  ඤ්යඤො දූයතයයහාරිකාඅයහොසි.ද්යවයපොතකාපිස්සාඅත්ථ,  ාජාතං
සකුණිකං එකස්ස  ඤ්යඤො පණ්ණං ගාහායපත්වා යපයසසි. තස්සා
ගතකායල  ාජකුයල දා කා යත සකුණයපොතයක හත්යථහි පරිමද්දන්තා

මාය සුං. සා ආගන්ත්වා යත යපොතයක මයත පස්සන්තී ‘‘යකන යම
පුත්තකාමාරිතා’’තිපුච්ඡි.‘‘අසුයකනචඅසුයකනචා’’ති.තස්මිඤ්චකායල 

 ාජකුයලයපොසාවනිකබයග්යඝොඅත්ථකක්ඛයළොඵරුයසො, බන්ධනබයලන
තිට්ඨති.අථයතදා කා තංබයග්ඝංදස්සනායඅගමංසු.සාපිසකුණිකායතහි

සද්ධිං ගන්ත්වා ‘‘යථා ඉයමහි මම පුත්තකා මාරිතා, තයථව යන

කරිස්සාමී’’ති යත දා යක ගයහත්වා බයග්ඝස්ස පාදමූයල ඛපි, බයග්යඝො
මු ාමු ායපත්වා ඛාදි. සා ‘‘ඉදානි යම මයනො යථො පරිපුණ්යණො’’ති 
උප්පතිත්වා හිමවන්තයමව ගතා. තං කා ණං සුත්වා භික්ඛූ ධම්මසභායං

කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො,  ාජකුයල කි  අසුකා නාම කුන්තිනී 

සකුණිකා යය හිස්සා යපොතකා මාරිතා, යත දා යක බයග්ඝස්ස පාදමූයල 

ඛපිත්වා හිමවන්තයමව ගතා’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්යත‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපසාඅත්තයනොයපොතකඝාතයක
දා යක ගයහත්වා බයග්ඝස්ස පාදමූයල ඛපිත්වා හිමවන්තයමව ගතා’’ති
වත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං යබොධිසත්යතො ධම්යමන සයමන  ජ්ජං කාය සි.
තස්ස නියවසයන එකා කුන්තිනී සකුණිකා දූයතයයහාරිකාති සබ්බං
පුරිමසදිසයමව. අයං පන වියසයසො. අයං කුන්තිනී බයග්යඝන දා යක

මා ායපත්වා චින්යතසි ‘‘ඉදානි න සක්කා මයා ඉධ වසිතුං, ගමිස්සාමි, 

ගච්ඡන්තී ච පන  ඤ්යඤො අනාය ොයචත්වා නගමිස්සාමි, ආය ොයචත්වාව
ගමිස්සාමී’’ති. සා  ාජානං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං ඨිතා

‘‘සාමි, තුම්හාකං පමායදන මම පුත්තයක දා කා මාය සුං, අහං

යකොධවසිකා හුත්වා යත දා යක පටිමාය සිං, ඉදානි මයා ඉධ වසිතුං න

සක්කා’’තිවත්වාපඨමංගාථමාහ – 

165. 

‘‘අවසිම්හතවාගාය , නිච්චංසක්කතපූජිතා, 

ත්වයමවදානිමකරි, හන්ද ාජවජාමහ’’න්ති. 

තත්ථ ත්වයමව දානිමකරීති මං පණ්ණං ගාහායපත්වා යපයසත්වා
අත්තයනො පමායදන මම පියපුත්තයක අ ක්ඛන්යතො ත්වඤ්යඤව ඉදානි 

එතං මම යදොමනස්සකා ණං අකරි. ෙන්දාති වවස්සග්ගත්යථ නිපායතො. 

රාජාතියබොධිසත්තංආලපති. වජාමෙන්තිඅහංහිමවන්තංගච්ඡාමීති. 
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තංසුත්වා ාජාදුතියංගාථමාහ– 

166. 

‘‘යයො යවකයතපටිකයත, කිබ්බියස පටිකිබ්බියස; 

එවංතංසම්මතීයව ං, වසකුන්තිනිමාගමා’’ති. 

තස්සත්යථො – යයො පුග්ගයලො පය න කයත කිබ්බියස අත්තයනො 
පුත්තමා ණාදියකදාරුයණකම්යමකයතපුනඅත්තයනොතස්සපුග්ගලස්ස

පටිකයත පටිකිබ්බියස‘‘පටිකතං මයාතස්සා’’තිජානාති. එවංතංසම්මතී

යවරන්ති එත්තයකන තං යව ං සම්මති වූපසන්තං යහොති, තස්මා වස
කුන්තිනිමාගමාති. 

තංසුත්වාකුන්තිනීතතියංගාථමාහ– 

167. 

‘‘නකතස්සචකත්තාච, යමත්තිසන්ධීයයතපුන; 

හදයංනානුජානාති, ගච්ඡඤ්යඤව යථසභා’’ති. 

තත්ථ න කතස්ස ච කත්තා චාති කතස්ස ච අභිභූතස්ස උපපීළිතස්ස

පුග්ගලස්ස, ඉදානි විභත්තිවිපරිණාමං කත්වා යයො කත්තා තස්ස චාති
ඉයමසං ද්වින්නං පුග්ගලානං පුන මිත්තභායවො නාම න සන්ධීයති න

ඝටීයතීති අත්යථො. ෙදෙංනානුජානාතීති යතනකා යණනමම හදයං ඉධ

වාසං නානුජානාති.  ච්ඡඤ්යඤව රයථසභාති තස්මා අහං මහා ාජ
ගමිස්සාමියයවාති. 

තංසුත්වා ාජාචතුත්ථංගාථමාහ– 

168. 

‘‘කතස්සයචවකත්තාච, යමත්තිසන්ධීයයතපුන; 

ධී ානංයනොචබාලානං, වසකුන්තිනිමාගමා’’ති. 

තස්සත්යථො –කතස්සයචවපුග්ගලස්ස, යයොචකත්තාතස්සයමත්ති 

සන්ධීයයත පුන, සා පන ධී ානං, යනො ච බාලානං. ධී ානඤ්හි යමත්ති

භින්නාපි පුන ඝටීයති, බාලානං පනසකිංභින්නාභින්නාවයහොති, තස්මා
වසකුන්තිනිමාගමාති. 

සකුණිකා‘‘එවංසන්යතපිනසක්කාමයාඉධවසිතුංසාමී’’ති ාජානං 
වන්දිත්වාඋප්පතිත්වාහිමවන්තයමවගතා. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

කුන්තිනීයයව එත හි කුන්තිනී අයහොසි, බා ාණසි ාජා පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 
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කුන්තිනීජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[344] 4. අම්බජාතකවණ්ණනා 

යෙො නීලිෙං මණ්ඩෙතීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං 
අම්බයගොපකත්යථ ංආ බ්භකයථසි.යසොකි මහල්ලකකායලපබ්බජිත්වා
යජතවනපච්චන්යත අම්බවයනපණ්ණසාලංකාය ත්වාඅම්යබ ක්ඛන්යතො

පතිතානි අම්බපක්කානි ඛාදන්යතො විච ති, අත්තයනො
සම්බන්ධමනුස්සානම්පි යදති. තස්මිං භික්ඛාචා ං පවිට්යඨ අම්බයචො කා
අම්බානි පායතත්වා ඛාදිත්වා ච ගයහත්වා ච ගච්ඡන්ති. තස්මිං ඛයණ 
චතස්යසොයසට්ඨිධීතය ොඅචි වතියංන්හායිත්වාවිච න්තියයොතංඅම්බවනං
පවිසිංසු. මහල්ලයකො ආගන්ත්වා තා දිස්වා ‘‘තුම්යහහි යම අම්බානි

ඛාදිතානී’’තිආහ. ‘‘භන්යත, මයංඉදායනවආගතා, නතුම්හාකංඅම්බානි

ඛාදාමා’’ති. ‘‘යතනහි සපථං කය ොථා’’ති? ‘‘කය ොම, භන්යත’’ති සපථං
කරිංසු.මහල්ලයකොතාසපථංකාය ත්වා ලජ්ජායපත්වාවිස්සජ්යජසි.තස්ස

තංකිරියංසුත්වාභික්ඛූධම්මසභායංකථං සමුට්ඨායපසුං‘‘ආවුයසො, අසුයකො
කි  මහල්ලයකො අත්තයනො වසනකං අම්බවනං පවිට්ඨා යසට්ඨිධීතය ො
සපථංකාය ත්වාලජ්ජායපත්වාවිස්සජ්යජසී’’ති. සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කාය

නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපස අම්බයගොපයකො
හුත්වා චතස්යසො යසට්ඨිධීතය ො සපථං කාය ත්වා ලජ්ජායපත්වා 
විස්සජ්යජසී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
සක්කත්තං කාය සි. තදා එයකො කූටජටියලො බා ාණසිං උපනිස්සාය
නදීතීය  අම්බවයන පණ්ණසාලං මායපත්වා අම්යබ  ක්ඛන්යතො පතිතානි
අම්බපක්කානි ඛාදන්යතො සම්බන්ධමනුස්සානම්පි යදන්යතො
නානප්පකාය නමිච්ඡාජීයවනජීවිකංකප්යපන්යතො විච ති.තදාසක්යකො

යදව ාජා ‘‘යක නු යඛො යලොයක මාතාපිතය ො උපට්ඨහන්ති, කුයල 

යජට්ඨාපචයනකම්මං කය ොන්ති, දානං යදන්ති, සීලං  ක්ඛන්ති, 

උයපොසථකම්මං කය ොන්ති, යක පබ්බජිතා සමණධම්යම යුත්තපයුත්තා

විහ න්ති, යක අනාචා ං ච න්තී’’ති යලොකං යවොයලොයකන්යතො ඉමං
අම්බයගොපකං අනාචා ං කූටජටිලං දිස්වා ‘‘අයං කූටජටියලො
කසිණපරිකම්මාදිං අත්තයනො සමණධම්මං පහාය අම්බවනං  ක්ඛන්යතො

විච ති, සංයවයජස්සාමි න’’න්ති තස්ස ගාමං භික්ඛාය පවිට්ඨකායල
අත්තයනොආනුභායවනඅම්යබපායතත්වායචොය හිවිලුම්බියතවියඅකාසි. 

තදා බා ාණසියතො චතස්යසො යසට්ඨිධීතය ො තං අම්බවනං පවිසිංසු. 
කූටජටියලො තා දිස්වා ‘‘තුම්යහහි යම අම්බානි ඛාදිතානී’’ති පලිබුද්ධි.

‘‘භන්යත, මයං ඉදායනවආගතා, නයත අම්බානි ඛාදාමා’’ති. ‘‘යතන හි

සපථං කය ොථා’’ති? ‘‘කත්වා ච පන ගන්තුං ලභිස්සාමා’’ති? ‘‘ආම, 
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ලභිස්සථා’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත’’තිතාසු යජට්ඨිකාසපථංකය ොන්තීපඨමං
ගාථමාහ– 

169. 

‘‘යයොනීලියංමණ්ඩයති, සණ්ඩායසනවිහඤ්ඤති; 

තස්සසාවසමන්යවතු, යායතඅම්යබඅවාහරී’’ති. 

තස්සත්යථො – යයො පුරියසො පලිතානං කාළවණ්ණක ණත්ථාය

නීලඵලාදීනි යයොයජත්වා කතං නීලියං මණ්ඩයති, නීලයකසන්තය  ච

උට්ඨිතං පලිතං උද්ධ න්යතො සණ්ඩායසන විහඤ්ඤති කිලමති, තස්ස

එවරූපස්සමහල්ලකස්සසා වසං අන්යවතු, තථාරූපංපතිංලභතු, යායත
අම්යබඅවාහරීති. 

තාපයසො ‘‘ත්වං එකමන්තං තිට්ඨාහී’’ති වත්වා දුතියං යසට්ඨිධීත ං
සපථංකාය සි.සාසපථංකය ොන්තීදුතියංගාථමාහ– 

170. 

‘‘වීසංවාපඤ්චවීසංවා, ඌනතිංසංවජාතියා; 

තාදිසාපතිමාලද්ධා, යායතඅම්යබඅවාහරී’’ති. 

තස්සත්යථො –නාරියයොනාමපන්න සයසොළසවස්සිකකායලපුරිසානං

පියා යහොන්ති.යාපනතවඅම්බානිඅවාහරි, සාඑවරූයපයයොබ්බයනපතිං
අලභිත්වාජාතියාවීසං වාපඤ්චවීසංවාඑයකනද්වීහිඌනතායඌනතිංසං
වාවස්සානිපත්වාතාදිසාපරිපක්කවයා හුත්වාපිපතිංමාලද්ධාති. 

තායපිසපථංකත්වාඑකමන්තංඨිතායතතියාතතියංගාථමාහ– 

171. 

‘‘දීඝං ගච්ඡතුඅද්ධානං, එකිකාඅභිසාරිකා; 

සඞ්යකයතපතිමාඅද්ද, යායතඅම්යබඅවාහරී’’ති. 

තස්සත්යථො – යා යත අම්යබ අවාහරි, සා පතිං පත්ථයමානා තස්ස 
සන්තිකං අභිස ණතාය අභිසාරිකා නාම හුත්වා එකිකා අදුතියා

ගාවුතද්විගාවුතමත්තං දීඝං අද්ධානං ගච්ඡතු, ගන්ත්වාපි ච තස්මිං
අසුකට්ඨානංනාමආගච්යඡයයාසීති කයතසඞ්යකයතතංපතිංමාඅද්දසාති. 

තායපිසපථංකත්වාඑකමන්තංඨිතායචතුත්ථාචතුත්ථංගාථමාහ – 

172. 

‘‘අලඞ්කතාසුවසනා, මාලිනීචන්දනුස්සදා; 

එකිකා සයයන යසතු, යා යත අම්යබ අවාහරී’’ති. – සා 

උත්තානත්ථායයව; 
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තාපයසො ‘‘තුම්යහහි අතිභාරියා සපථා කතා, අඤ්යඤහි අම්බානි 

ඛාදිතානි භවිස්සන්ති, ගච්ඡථ දානි තුම්යහ’’ති තා උයයයොයජසි. සක්යකො 
යභ වරූපා ම්මණංදස්යසත්වාකූටතාපසංතයතොපලායපසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

කූටජටියලො අයං අම්බයගොපයකො මහල්ලයකො අයහොසි, චතස්යසො

යසට්ඨිධීතය ො එතායයව, සක්යකොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

අම්බජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[345] 5.  ාජකුම්භජාතකවණ්ණනා 

වනං ෙදග්ගි දෙතීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං
අලසභික්ඛුං ආ බ්භ කයථසි. යසො කි  සාවත්ථවාසී කුලපුත්යතො සාසයන
උ ං දත්වා පබ්බජිත්වාපි අලයසො අයහොසි 

උද්යදසපරිපුච්ඡායයොනියසොමනසිකා වත්තපටිවත්තාදීහි පරිබාහිය ො
නීව ණාභිභූයතො. නිසින්නට්ඨානාදීසු ඉරියාපයථසු තථා එව යහොති. තස්ස

තංආලසියභාවංආ බ්භභික්ඛූ ධම්මසභායංකථංසමුට්ඨායපසුං‘‘ආවුයසො, 
අසුයකො නාම භික්ඛු එවරූයප නියයානිකසාසයන පබ්බජිත්වා ආලසියයො

කුසීයතො නීව ණාභිභූයතො විහ තී’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපසආලසියයොයයවා’’ති වත්වා
අතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 

තස්ස අමච්ච තනං අයහොසි, බා ාණසි ාජා ආලසියජාතියකො අයහොසි.
යබොධිසත්යතො ‘‘ ාජානං පයබොයධස්සාමී’’ති එකං උපමං උපධාය න්යතො
විච ති. අයථකදිවසං  ාජා උයයානං ගන්ත්වා අමච්චගණපරිවුයතො තත්ථ
විච න්යතො එකං  ාජකුම්භංනාමආලසියං පස්සි. තථාරූපාකි  ආලසියා
සකලදිවසං ගච්ඡන්තාපි එකද්වඞ්ගුලමත්තයමව ගච්ඡන්ති.  ාජා තං දිස්වා 

‘‘වයස්සයකොනාමයසො’’තියබොධිසත්තංපුච්ඡි.මහාසත්යතො‘‘ ාජකුම්යභො

නායමස, මහා ාජ, ආලසියයො. එවරූයපො හි සකලදිවසං ගච්ඡන්යතොපි
එකඞ්ගුලද්වඞ්ගුලමත්තයමවගච්ඡතී’’ති වත්වායතනසද්ධිංසල්ලපන්යතො

‘‘අම්යභො,  ාජකුම්භ, තුම්හාකංදන්ධගමනංඉමස්මිං අ ඤ්යඤදාවග්ගිම්හි
උට්ඨියතකිංකය ොථා’’තිවත්වාපඨමංගාථමාහ– 

173. 

‘‘වනං යදග්ගිදහති, පාවයකොකණ්හවත්තනී; 

කථංකය ොසිපචලක, එවංදන්ධප ක්කයමො’’ති. 

තත්ථ ෙදග්ගීති යදා අග්ගි. පාවයකො කණ්ෙවත්තනීති අග්ගියනො

යවවචනං. පචල්කාති තං ආලපති. යසො හි චලන්යතො චලන්යතො ගච්ඡති, 
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නිච්චං වා පචලායති, තස්මා ‘‘පචලයකො’’ති වුච්චති. දන්ෙපරක්කයමොති 
ගරුවීරියයො. 

තංසුත්වා ාජකුම්යභොදුතියංගාථමාහ– 

174. 

‘‘බහූනිරුක්ඛඡිද්දානි, පථබයාවිව ානිච; 

තානියචනාභිසම්යභොම, යහොතියනොකාලපරියායයො’’ති. 

තස්සත්යථො – පණ්ඩිත, අම්හාකං ඉයතො උත්තරිගමනං නාම නත්ථ. 
ඉමස්මිංපනඅ ඤ්යඤරුක්ඛඡිද්දානිපථවියංවිව ානිචබහූනි.යදිතානින

පාපුණාම, යෙොතියනොකාල්පරිොයෙොතිම ණයමවයනොයහොතීති. 

තං සුත්වායබොධිසත්යතොඉත ාද්යවගාථා අභාසි– 

175. 

‘‘යයො දන්ධකායලත ති, ත ණීයයචදන්ධති; 

සුක්ඛපණ්ණංවඅක්කම්ම, අත්ථංභඤ්ජතිඅත්තයනො. 

176. 

‘‘යයොදන්ධකායලදන්යධති, ත ණීයයචතා යි; 

සසීව ත්තිංවිභජං, තස්සත්යථොපරිපූ තී’’ති. 

තත්ථ දන්ෙකායල්තියතසංයතසංකම්මානං සණිකංකත්තබ්බකායල. 

තරතීතිතුරිතතුරියතොයවයගනතානි කම්මානිකය ොති. සුක්ඛපණ්ණංවාති

යථා වාතාතපසුක්ඛං තාලපණ්ණංබලවා පුරියසො අක්කමිත්වාභඤ්යජයය, 

තත්යථව චුණ්ණවිචුණ්ණං කය යය, එවං යසො අත්තයනො අත්ථං වුද්ධිං

භඤ්ජති. දන්යෙතීති දන්ධයති දන්ධකාතබ්බානි කම්මානි දන්ධයමව

කය ොති. තාරයීති තුරිතකාතබ්බානි කම්මානි තුරියතොව කය ොති. සසීව

රත්තිං විභජන්ති යථා චන්යදො ජුණ්හපක්ඛං  ත්තිං යජොතයමායනො

කාළපක්ඛ ත්තියතො  ත්තිංවිභජන්යතොදිවයසදිවයසපරිපූ ති, එවංතස්ස
පුරිසස්සඅත්යථොපරිපූ තීති වුත්තංයහොති. 

 ාජා යබොධිසත්තස්සවචනංසුත්වාතයතො පට්ඨායඅනලයසොජායතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

 ාජකුම්යභො ආලසියභික්ඛු අයහොසි, පණ්ඩිතාමච්යචො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

 ාජකුම්භජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 
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[346] 6. යකසවජාතකවණ්ණනා 

මනුස්සින්දං ජහිත්වානාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
විස්සාසයභොජනං ආ බ්භ කයථසි. අනාථපිණ්ඩිකස්ස කි  යගයහ 

පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං නිබද්ධභත්තං යහොති, යගහං නිච්චකාලං 
භික්ඛුසඞ්ඝස්සඔපානභූතංකාසාවපජ්යජොතංඉසිවාතපටිවාතං. අයථකදිවසං
 ාජා නග ං පදක්ඛණං කය ොන්යතො යසට්ඨියනො නියවසයන භික්ඛුසඞ්ඝං

දිස්වා ‘‘අහම්පි අරියසඞ්ඝස්සනිබද්ධංභික්ඛං දස්සාමී’’තිවිහා ං ගන්ත්වා
සත්ථා ං වන්දිත්වා පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං නිබද්ධං භික්ඛං පට්ඨයපසි.

තයතො පට්ඨාය  ාජනියවසයන නිබද්ධං භික්ඛා දියයති, 
තිවස්සිකගන්ධසාලියභොජනං පණීතං. විස්සායසනපි සියනයහනපි සහත්ථා

දායකානත්ථ,  ාජයුත්යතදායපසි.භික්ඛූ නිසීදිත්වා භුඤ්ජිතුංනඉච්ඡන්ති, 

නානග්ග සභත්තං ගයහත්වාඅත්තයනොඅත්තයනොඋපට්ඨාකකුලංගන්ත්වා
තංභත්තංයතසංදත්වායතහි දින්නංලූඛංවාපණීතංවාභුඤ්ජන්ති. 

අයථකදිවසං  ඤ්යඤො බහුං ඵලාඵලං ආහරිංසු.  ාජා ‘‘සඞ්ඝස්ස 
යදථා’’තිආහ.මනුස්සාභත්තග්ගංගන්ත්වාඑකභික්ඛුම්පිඅදිස්වා ‘‘එයකො 

භික්ඛුපි නත්ථී’’ති  ඤ්යඤො ආය ොයචසුං. ‘‘නනු යවලායයව තාවා’’ති? 

‘‘ආම, යවලා, භික්ඛූ පන තුම්හාකං යගයහ භත්තං ගයහත්වා අත්තයනො
අත්තයනොවිස්සාසිකානං උපට්ඨාකානංයගහංගන්ත්වායතසංදත්වායතහි

දින්නංලූඛංවාපණීතංවා භුඤ්ජන්තී’’ති. ාජා ‘‘අම්හාකංභත්තංපණීතං, 

යකන නු යඛො කා යණන අභුත්වා අඤ්ඤං භුඤ්ජන්ති, සත්ථා ං
පුච්ඡිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා විහා ං ගන්ත්වා සත්ථා ං වන්දිත්වා පුච්ඡි.

සත්ථා‘‘මහා ාජ, යභොජනංනාමවිස්සාසප මං, තුම්හාකං යගයහවිස්සාසං
පච්චුපට්ඨායපත්වා සියනයහන දායකානං අභාවා භික්ඛූ භත්තං ගයහත්වා

අත්තයනො අත්තයනො විස්සාසිකට්ඨායන පරිභුඤ්ජන්ති. මහා ාජ, 

විස්සාසසදියසො අඤ්යඤො  යසො නාම නත්ථ, අවිස්සාසියකන දින්නං
චතුමධු ම්පි හි විස්සාසියකන දින්නං සාමාකභත්තං න අග්ඝති.
යපො ාණකපණ්ඩිතාපි ය ොයග උප්පන්යන  ඤ්ඤා පඤ්ච යවජ්ජකුලානි
ගයහත්වා යභසජ්යජ කාරියතපි ය ොයග අවූපසන්යත විස්සාසිකානං
සන්තිකංගන්ත්වාඅයලොණකංසාමාකනීවා යාගුඤ්යචවඋදකමත්තසිත්තං 
අයලොණකපණ්ණඤ්ච පරිභුඤ්ජිත්වා නිය ොගා ජාතා’’ති වත්වා යතන
යාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 

කාසි ට්යඨබ්රාම්හණකුයලනිබ්බත්ති, ‘‘කප්පකුමාය ො’’තිස්ස නාමංඅකංසු.
යසො වයප්පත්යතො තක්කසිලායං සබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා අප භායග
ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජි. තදා යකසයවො නාම තාපයසො පඤ්චහි තාපසසයතහි
පරිවුයතො ගණසත්ථා හුත්වා හිමවන්යත වසති. යබොධිසත්යතො තස්ස
සන්තිකං ගන්ත්වා පඤ්චන්නං අන්යතවාසිකසතානංයජට්ඨන්යතවාසියකො

හුත්වා විහාසි, යකසවතාපසස්ස හිතජ්ඣාසයයො සසියනයහො අයහොසි. යත
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අඤ්ඤමඤ්ඤං අතිවිය විස්සාසිකා අයහසුං. අප භායග යකසයවො යත
තාපයසආදාය යලොණම්බිලයසවනත්ථායමනුස්සපථංගන්ත්වා බා ාණසිං
පත්වා ාජුයයායනවසිත්වාපුනදිවයසනග ංභික්ඛායපවිසිත්වා  ාජද්වා ං
අගමාසි.  ාජා ඉසිගණං දිස්වා පක්යකොසායපත්වා අන්යතොනියවසයන
යභොයජත්වා පටිඤ්ඤං ගයහත්වා උයයායන වසායපසි. අථ වස්සා ත්යත

අතික්කන්යත යකසයවො  ාජානං ආපුච්ඡි.  ාජා ‘‘භන්යත, තුම්යහ

මහල්ලකා, අම්යහ තාව උපනිස්සාය වසථ, දහ තාපයස හිමවන්තං
යපයසථා’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධූ’’ති යජට්ඨන්යතවාසියකන සද්ධිං යත
හිමවන්තං යපයසත්වාසයංඑකයකොවඔහියි.කප්යපොහිමවන්තංගන්ත්වා
තාපයසහිසද්ධිංවසි. 

යකසයවො කප්යපන විනා වසන්යතො උක්කණ්ඨිත්වා තං දට්ඨුකායමො

හුත්වා නිද්දං න ලභති, තස්ස නිද්දං අලභන්තස්ස සම්මා ආහාය ො න 

පරිණාමංගච්ඡති, යලොහිතපක්ඛන්දිකාඅයහොසි, බාළ්හායවදනාවත්තන්ති.

 ාජා පඤ්ච යවජ්ජකුලානි ගයහත්වා තාපසං පටිජග්ගි, ය ොයගො න

වූපසම්මති. යකසයවො  ාජානංආහ ‘‘මහා ාජ, කිං මය්හං ම ණං ඉච්ඡථ, 

උදාහු අය ොගභාව’’න්ති? ‘‘අය ොගභාවං, භන්යත’’ති. ‘‘යතන හි මං

හිමවන්තං යපයසථා’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත’’ති  ාජා නා දං නාම අමච්චං

පක්කාසායපත්වා‘‘නා ද, අම්හාකංභදන්තංගයහත්වා වනච යකහිසද්ධිං
හිමවන්තං යාහී’’ති යපයසසි. නා යදො තං තත්ථ යනත්වා පච්චාගමාසි. 

යකසවස්සපි කප්යප දිට්ඨමත්යතයයව යචතසිකය ොයගො වූපසන්යතො, 
උක්කණ්ඨා පටිප්පස්සම්භි. අථස්ස කප්යපො අයලොණයකන අධූපයනන 

උදකමත්තසිත්තපණ්යණන සද්ධිං සාමාකනීවා යාගුං අදාසි, තස්ස 
තඞ්ඛණඤ්යඤවයලොහිතපක්ඛන්දිකාපටිප්පස්සම්භි. 

පුන  ාජා නා දං යපයසසි ‘‘ගච්ඡ යකසවස්ස තාපසස්ස පවත්තිං 

ජානාහී’’ති. යසො ගන්ත්වා තං අය ොගං දිස්වා ‘‘භන්යත, බා ාණසි ාජා
පඤ්ච යවජ්ජකුලානි ගයහත්වා පටිජග්ගන්යතො තුම්යහ අය ොයග කාතුං

නාසක්ඛ, කථංයතකප්යපො පටිජග්ගී’’තිවත්වාපඨමංගාථමාහ– 

177. 

‘‘මනුස්සින්දංජහිත්වාන, සබ්බකාමසමිද්ධිනං; 

කථංනුභගවායකසී, කප්පස්ස මතිඅස්සයම’’ති. 

තත්ථ මනුස්සින්දන්ති මනුස්සානං ඉන්දං බා ාණසි ාජානං. කථං නු

භ වා යකසීති යකන නු යඛො උපායයන අයං අම්හාකං භගවා
යකසවතාපයසොකප්පස්සඅස්සයම මතීති. 

එවං අඤ්යඤහි සද්ධිං සල්ලපන්යතො විය යකසවස්ස අභි තිකා ණං 
පුච්ඡි.තංසුත්වායකසයවොදුතියංගාථමාහ– 
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178. 

‘‘සාදූනි මණීයානි, සන්තිවක්ඛාමයනො මා; 

සුභාසිතානිකප්පස්ස, නා ද මයන්තිම’’න්ති. 

තත්ථ වක්ඛාති රුක්ඛා. පාළියං පන ‘‘රුක්ඛා’’ත්යවව ලිඛතං. 

සුභාසිතානීතිකප්යපනකථතානි සුභාසිතානිමං මයන්තීතිඅත්යථො. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘එවං මං අභි මායපන්යතො කප්යපො අයලොණකං

අධූපනං උදකසිත්තපණ්ණමිස්සං සාමාකනීවා යාගුං පායයසි, තාය යම

සරීය  බයාධිවූපසමියතො, අය ොයගොජායතොම්හී’’තිආහ.තංසුත්වානා යදො
තතියංගාථමාහ– 

179. 

‘‘සාලීනං ඔදනංභුඤ්යජ, සුචිංමංසූපයසචනං; 

කථංසාමාකනීවා ං, අයලොණංඡාදයන්තිත’’න්ති. 

තත්ථ භුඤ්යජති භුඤ්ජසි, අයයමව වා පායඨො. ඡාදෙන්තීති ඡාදයති
පීයණති යතොයසති. ගාථාබන්ධසුඛත්ථං පන අනුනාසියකො කයතො. ඉදං
වුත්තං යහොති – යයො ත්වං සුචිං මංසූපයසචනං  ාජකුයල  ාජා හං

සාලිභත්තං භුඤ්ජසි, තං කථමිදං සාමාකනීවා ං අයලොණං පීයණති

යතොයසති, කථංයතඑතංරුච්චතීති. 

තංසුත්වායකසයවොචතුත්ථංගාථමාහ– 

180. 

‘‘සාදුංවායදිවාසාදුං, අප්පංවායදිවාබහුං; 

විස්සත්යථොයත්ථභුඤ්යජයය, විස්සාසප මා සා’’ති. 

තත්ථ ෙදි වාසාදුන්ති යදි වා අසාදුං. විස්සත්යථොති නි ාසඞ්යකො

විස්සාසපත්යතො හුත්වා. ෙත්ථ භුඤ්යජෙයාති යස්මිං නියවසයන එවං

භුඤ්යජයය, තත්ථඑවං භුත්තංයංකිඤ්චියභොජනංසාදුයමව.කස්මා? යස්මා 

විස්සාසපරමා රසා, විස්සායසොප යමොඋත්තයමොඑයතසන්තිවිස්සාසප මා
 සා. විස්සාසසදියසො හි අඤ්යඤො  යසො නාම නත්ථ. අවිස්සාසියකන හි
දින්නංචතුමධු ම්පිවිස්සාසියකන දින්නංඅම්බිලකඤ්ජියංනඅග්ඝතීති. 

නා යදොතස්සවචනංසුත්වා  ඤ්යඤොසන්තිකංගන්ත්වා ‘‘යකසයවො
ඉදං නාමකයථසී’’තිආචික්ඛ. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

 ාජා ආනන්යදො අයහොසි, නා යදො සාරිපුත්යතො, යකසයවො බකබ්රහ්මා, 
කප්යපොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 
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යකසවජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[347] 7. අයකූටජාතකවණ්ණනා 

සබ්බ්ාෙසන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො යලොකත්ථචරියං

ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු මොකණ්ෙජාතයක (ජා. 1.12.61 ආදයයො) ආවි
භවිස්සති. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
තස්ස අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො 
උග්ගහිතසබ්බසිප්යපො පිතු අච්චයයන  ජ්යජ පතිට්ඨාය ධම්යමන  ජ්ජං
කාය සි.තදා මනුස්සායදවමඞ්ගලිකාහුත්වාබහූඅයජළකාදයයො මාය ත්වා 
යදවතානං බලිකම්මං කය ොන්ති. යබොධිසත්යතො ‘‘පායණො න
හන්තබ්යබො’’ති යභරිං ච ායපසි. යක්ඛා බලිකම්මං අලභමානා
යබොධිසත්තස්ස කුජ්ඣිත්වා හිමවන්යත යක්ඛසමාගමං ගන්ත්වා
යබොධිසත්තස්ස මා ණත්ථාය එකං කක්ඛළං යක්ඛං යපයසසුං. යසො
කණ්ණිකමත්තං මහන්තං ආදිත්තං අයකූටං ගයහත්වා ‘‘ඉමිනා නං
පහරිත්වා මාය ස්සාමී’’ති ආගන්ත්වා මජ්ඣිමයාමසමනන්තය 
යබොධිසත්තස්ස සයනමත්ථයක අට්ඨාසි. තස්මිං ඛයණ සක්කස්ස ආසනං
උණ්හාකා ං දස්යසසි.යසොආවජ්ජමායනොතංකා ණංඤත්වාඉන්දවජි ං
ආදාය ගන්ත්වායක්ඛස්සඋපරිඅට්ඨාසි.යබොධිසත්යතොයක්ඛංදිස්වා ‘‘කිං

නුයඛොඑසමං  ක්ඛමායනොඨියතො, උදාහුමාය තුකායමො’’තියතනසද්ධිං
සල්ලපන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

181. 

‘‘සබ්බායසංකූටමතිප්පමාණං, පග්ගය්හයයොතිට්ඨසි අන්තලික්යඛ; 

 ක්ඛායයමත්වංවිහියතොනුසජ්ජ, උදාහුයමයචතයයස වධායා’’ති. 

තත්ථ විහියතොනුසජ්ජාතිවිහියතොනුඅසි අජ්ජ. 

යබොධිසත්යතො පනයක්ඛයමව පස්සති, නසක්කං. යක්යඛො සක්කස්ස 

භයයන යබොධිසත්තං පහරිතුං න සක්යකොති. යසො යබොධිසත්තස්ස කථං

සුත්වා ‘‘මහා ාජ, නාහං තව  ක්ඛණත්ථාය ඨියතො, ඉමිනා පන ජලියතන

අයකූයටනපහරිත්වාතංමාය ස්සාමීති ආගයතොම්හි, සක්කස්සභයයනතං
පහරිතුංනසක්යකොමී’’තිඑතමත්ථංදීයපන්යතොදුතියං ගාථමාහ– 

182. 

‘‘දූයතො අහං ාජිධ ක්ඛසානං, වධායතුය්හං පහියතොහමස්මි; 

ඉන්යදො ච තං  ක්ඛති යදව ාජා, යතනුත්තමඞ්ගං න යත 
ඵාලයාමී’’ති. 

තංසුත්වායබොධිසත්යතොඉත ාද්යවගාථාඅභාසි– 
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183. 

‘‘සයච චමං ක්ඛතියදව ාජා, යදවානමින්යදො මඝවාසුජම්පති; 

කාමං පිසාචාවිනදන්තුසබ්යබ, නසන්තයස  ක්ඛසියාපජාය. 

184. 

‘‘කාමංකන්දන්තුකුම්භණ්ඩා, සබ්යබපංසුපිසාචකා; 

නාලංපිසාචායුද්ධාය, මහතීසාවිභිංසිකා’’ති. 

තත්ථ රක්ඛසිො පජාොති  ක්ඛසිසඞ්ඛාතාය පජාය, 

 ක්ඛසසත්තානන්ති අත්යථො. කුම්භණ්ඩාති කුම්භමත්ත හස්සඞ්ගා

මයහොද ායක්ඛා. පංසුපිසාචකාතිසඞ්කා ට්ඨායනපිසාචා. නාල්න්තිපිසාචා

නාම මයා සද්ධිං යුද්ධායන සමත්ථා. මෙතී සා විභිංසිකාති යං පයනයත

යක්ඛා සන්නිපතිත්වා විභිංසිකං දස්යසන්ති, සා මහතී විභිංසිකා

භයකා ණදස්සනමත්තයමවමය්හං, නපනාහංභායාමීති අත්යථො. 

සක්යකොයක්ඛංපලායපත්වාමහාසත්තංඔවදිත්වා‘‘මාභායි, මහා ාජ, 
ඉයතොපට්ඨායතව ක්ඛාමමායත්තා’’තිවත්වාසකට්ඨානයමවගයතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

සක්යකො අනුරුද්යධොඅයහොසි, බා ාණසි ාජාඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

අයකූටජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[348] 8. අ ඤ්ඤජාතකවණ්ණනා 

අරඤ්ඤා  ාමමා ම්මාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො

ථුල්ලකුමාරිකාපයලොභනං ආ බ්භකයථසි. වත්ථු චූළනාරදකස්සපජාතයක 

(ජා.1.13.40 ආදයයො)ආවිභවිස්සති. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
බ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්යතොතක්කසිලායංඋග්ගහිතසිප්යපො
භරියාය කාලකතායපුත්තංගයහත්වාඉසිපබ්බජ්ජංපබ්බජිත්වාහිමවන්යත
වසන්යතො පුත්තං අස්සමපයද ඨයපත්වා ඵලාඵලත්ථාය ගච්ඡති. තදා
යචොය සු පච්චන්තගාමං පහරිත්වා ක මය  ගයහත්වා ගච්ඡන්යතසු එකා
කුමාරිකා පලායිත්වා තං අස්සමපදං පත්වා තාපසකුමා ං පයලොයභත්වා

සීලවිනාසංපායපත්වා‘‘එහිගච්ඡාමා’’තිආහ.‘‘පිතා තාව යමආගච්ඡතු, තං
පස්සිත්වා ගමිස්සාමී’’ති. ‘‘යතන හි දිස්වා ආගච්ඡා’’ති නික්ඛමිත්වා
අන්ත ාමග්යගනිසීදි.තාපසකුමාය ොපිතරිආගයත පඨමංගාථමාහ– 

185. 

‘‘අ ඤ්ඤාගාමමාගම්ම, කිංසීලංකිංවතංඅහං; 

පුරිසංතාතයසයවයයං, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 
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පටුන 

තත්ථ අරඤ්ඤා  ාමමා ම්මාති තාත අහං ඉයතො අ ඤ්ඤයතො
මනුස්සපථංවසනත්ථායගයතොවසනගාමංපත්වාකිංකය ොමීති. 

අථස්සපිතාඔවාදංදදන්යතොතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

186. 

‘‘යයොතංවිස්සාසයයතාත, විස්සාසඤ්චඛයමයයයත; 

සුස්සූසීචතිතික්ඛීච, තංභයජහිඉයතොගයතො. 

187. 

‘‘යස්සකායයනවාචාය, මනසානත්ථදුක්කටං; 

උ සීවපතිට්ඨාය, තංභයජහිඉයතොගයතො. 

188. 

‘‘හලිද්දි ාගංකපිචිත්තං, පුරිසං ාගවි ාගිනං; 

තාදිසංතාතමායසවි, නිම්මනුස්සම්පියචසියා’’ති. 

තත්ථ යෙො තං විස්සාසයෙති යයො පුරියසො තං විස්සායසයය න

පරිසඞ්යකයය. විස්සාසඤ්චඛයමෙයයතතියයොචඅත්තනිකයි මානංතව

විස්සාසං පත්යතො නි ාසඞ්යකො තං ඛයමයය. සුස්සූසීති යයො ච තව 

විස්සාසවචනංයසොතුමිච්ඡති. තිතික්ඛීතියයොචතයාකතං අප ාධංඛමති. තං

භයජහීතිතංපුරිසංභයජයයාසි පයිරුපායසයයාසි. උරසීවපතිට්ඨාොතියථා
තස්ස උ සි පතිට්ඨාය වඩ්ඪියතො ඔ සපුත්යතො ත්වම්පි තාදියසො උ සි
පතිට්ඨිතපුත්යතොවියහුත්වා එවරූපංපුරිසංභයජයයාසීතිඅත්යථො. 

ෙලිද්දිරා න්ති හලිද්දි ාගසදිසං අථ චිත්තං. කපිචිත්තන්ති

ලහුපරිවත්තිතාය මක්කටචිත්තං. රා විරාගිනන්ති මුහුත්යතයනව 

 ජ්ජනවි ජ්ජනසභාවං. නිම්මනුස්සම්පි යච සිොති සයචපි සකලං
ජම්බුදීපතලං කායදුච්චරිතාදිවි හිතස්ස මනුස්සස්ස අභායවන නිම්මනුස්සං 

සියා, තථාපි, තාත, තාදිසං ලහුචිත්තං මා යසවි, සබ්බම්පි මනුස්සපථං
විචිනිත්වායහට්ඨාවුත්තගුණසම්පන්නයමවභයජයයාසීතිඅත්යථො. 

තං සුත්වා තාපසකුමාය ො ‘‘අහං, තාත, ඉයමහි ගුයණහි සමන්නාගතං

පුරිසං කත්ථ ලභිස්සාමි, න ගච්ඡාමි, තුම්හාකඤ්යඤව සන්තියක 
වසිස්සාමී’’ති වත්වා නිවත්ති. අථස්ස පිතා කසිණපරිකම්මං ආචික්ඛ.
උයභොපි අපරිහීනජ්ඣානාබ්රහ්මයලොකප ායණාඅයහසුං. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

පුත්යතො ච කුමාරිකා ච එයතයයව අයහසුං, පිතා තාපයසො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

අ ඤ්ඤජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 
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[349] 9. සන්ධියභදජාතකවණ්ණනා 

යනව ඉත්ථීසු සාමඤ්ඤන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
යපසුඤ්ඤසික්ඛාපදං ආ බ්භ කයථසි. එකස්මිං කි  සමයය සත්ථා 

‘‘ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ යපසුඤ්ඤං උපසංහ න්තී’’ති සුත්වා යත

පක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චං කි  තුම්යහ, භික්ඛයව, භික්ඛූනං

භණ්ඩනජාතානං කලහජාතානං විවාදාපන්නානං යපසුඤ්ඤං උපසංහ ථ, 

යතන අනුප්පන්නානි යචව භණ්ඩනානි උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නානි ච 
භියයයොභාවාය සංවත්තන්තී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්ච’’න්ති වුත්යත යත භික්ඛූ

ග හිත්වා ‘‘භික්ඛයව, පිසුණා වාචා නාම තිඛණසත්තිපහා සදිසා, දළ්යහො

විස්සායසොපි තාය ඛප්පං භිජ්ජති, තඤ්ච පන ගයහත්වා අත්තයනො 
යමත්තිභින්දනකජයනොසීහඋසභසදියසොයහොතී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
තස්ස පුත්යතො හුත්වා වයප්පත්යතො තක්කසිලායං උග්ගහිතසිප්යපො පිතු
අච්චයයන ධම්යමන  ජ්ජං කාය සි. තදා එයකො යගොපාලයකො අ ඤ්යඤ
යගොකුයලසු ගායවො පටිජග්ගිත්වා ආගච්ඡන්යතො එකං ගබ්භිනිං
අසල්ලක්යඛත්වා පහාය ආගයතො. තස්සා එකාය සීහියා සද්ධිං විස්සායසො
උප්පජ්ජි.තාඋයභොපිදළ්හමිත්තාහුත්වාඑකයතොවිච න්ති.අප භායගගාවී 

වච්ඡකං, සීහී සීහයපොතකං විජායි. යත උයභොපි ජනා කුයලන

ආගතයමත්තියා දළ්හමිත්තා හුත්වා එකයතො විච න්ති. අයථයකො
වනච යකො අ ඤ්ඤං පවිසිත්වා යතසං විස්සාසං දිස්වා අ ඤ්යඤ

උප්පජ්ජනකභණ්ඩංආදායබා ාණසිංගන්ත්වා ඤ්යඤො දත්වා ‘‘අපියත, 

සම්ම, කිඤ්චිඅ ඤ්යඤඅච්ඡරියං දිට්ඨපුබ්බ’’න්ති ඤ්ඤාපුට්යඨො ‘‘යදව, 

අඤ්ඤං කිඤ්චි න පස්සාමි, එකං පන සීහඤ්ච උසභඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං
විස්සාසියක එකයතො විච න්යත අද්දස’’න්ති ආහ. ‘‘එයතසං තතියය

උප්පන්යන භයං භවිස්සති, යදා යතසං තතියං පස්සති, අථ යම 

ආචික්යඛයයාසී’’ති.‘‘සාධු, යදවා’’ති. 

වනච යකපනබා ාණසිං ගයතඑයකොසිඞ්ගායලො සීහඤ්චඋසභඤ්ච
උපට්ඨහි. වනච යකො අ ඤ්ඤං ගන්ත්වා තං දිස්වා ‘‘තතියස්ස
උප්පන්නභාවං  ඤ්යඤො කයථස්සාමී’’ති නග ං ගයතො. සිඞ්ගායලො
චින්යතසි ‘‘මයා ඨයපත්වා සීහමංසඤ්ච උසභමංසඤ්ච අඤ්ඤං

අඛාදිතපුබ්බං නාම නත්ථ, ඉයම භින්දිත්වා ඉයමසං මංසං ඛාදිස්සාමී’’ති.

යසො‘‘අයංතංඑවංවදති, අයංතංඑවංවදතී’’තිඋයභොපියතඅඤ්ඤමඤ්ඤං 
භින්දිත්වා න චි ස්යසව කලහං කාය ත්වා ම ණාකා ප්පත්යත අකාසි.

වනච යකොපි ගන්ත්වා  ඤ්යඤො ‘‘යතසං, යදව, තතියයො උප්පන්යනො’’ති

ආහ. ‘‘යකො යසො’’ති? ‘‘සිඞ්ගායලො, යදවා’’ති.  ාජා ‘‘යසො උයභො මිත්යත

භින්දිත්වා මා ායපස්සති, මයං යතසං මතකායල සම්පාපුණිස්සාමා’’ති
වත්වා  ථං අභිරුය්හ වනච යකන මග්ගයදසයකන ගච්ඡන්යතො යතසු 
අඤ්ඤමඤ්ඤංකලහංකත්වාජීවිතක්ඛයංපත්යතසුසම්පාපුණි.සිඞ්ගායලො
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පන හට්ඨතුට්යඨො එකවා ං සීහස්ස මංසං ඛාදති, එකවා ං උසභස්ස මංසං 
ඛාදති. ාජායතඋයභොපිජීවිතක්ඛයප්පත්යතදිස්වා යථඨියතොවසා ථනා
සද්ධිං සල්ලපන්යතොඉමාගාථාඅභාසි– 

189. 

‘‘යනව ඉත්ථීසුසාමඤ්ඤං, නාපිභක්යඛසු සා ථ; 

අථස්සසන්ධියභදස්ස, පස්සයාවසුචින්තිතං. 

190. 

‘‘අසිතික්යඛොවමංසම්හි, යපසුඤ්ඤංපරිවත්තති; 

යත්ථූසභඤ්චසීහඤ්ච, භක්ඛයන්තිමිගාධමා. 

191. 

‘‘ඉමංයසොසයනංයසති, යමිමංපස්සසිසා ථ; 

යයොවාචංසන්ධියභදස්ස, පිසුණස්සනියබොධති. 

192. 

‘‘යතජනාසුඛයමධන්ති, න ාසග්ගගතාරිව; 

යයවාචංසන්ධියභදස්ස, නාවයබොධන්තිසා ථී’’ති. 

තත්ථ යනව ඉත්ථීසූති සම්ම සා ථ, ඉයමසං ද්වින්නං ජනානං යනව

ඉත්ථීසු සාමඤ්ඤං අත්ථ න, භක්යඛසුපි. අඤ්ඤයමව හි ඉත්ථං සීයහො

යසවති, අඤ්ඤංඋසයභො, අඤ්ඤංභක්ඛංසීයහොඛාදති, අඤ්ඤං උසයභොති

අත්යථො. අථස්සාති එවං කලහකා යණ අවිජ්ජමායනපි අථ ඉමස්ස
මිත්තසන්ධියභදකස්ස දුට්ඨසිඞ්ගාලස්ස ‘‘උභින්නං මංසං ඛාදිස්සාමී’’ති 

චින්යතත්වාඉයමමාය න්තස්ස පස්සොවසුචින්තිතං, සුචින්තිතංජාතන්ති

අධිප්පායයො. ෙත්ථාති යස්මිං යපසුඤ්යඤ පරිවත්තමායන. උසභඤ්ච

සීහඤ්චමිගාධමාසිඞ්ගාලාඛාදන්ති, තංයපසුඤ්ඤං මංසම්හිතිඛයණොඅසි
වියමිත්තභාවංඡින්දන්තයමවපරිවත්තතීතිදීයපති. 

ෙමිමං පස්සසීති සම්ම සා ථ, යං ඉමං පස්සසි ඉයමසං ද්වින්නං

මතසයනං, අඤ්යඤොපියයොපුග්ගයලොසන්ධියභදස්සපිසුණස්ස පිසුණවාචං

නියබොධති ගණ්හාති, යසො ඉමං සයනං යසති, එවයමවං ම තීති දස්යසති. 

සුඛයමෙන්තීති සුඛං වින්දන්ති ලභන්ති. නරා සග්  තාරිවාති සග්ගගතා

දිබ්බයභොගසමඞ්ගියනො න ා විය යත සුඛං වින්දන්ති. නාවයබ්ොෙන්තීති න

සා යතො පච්යචන්ති, තාදිසං පන වචනං සුත්වා යචොයදත්වා සාය ත්වා
යමත්තිංඅභින්දිත්වාපාකතිකාව යහොන්තීති. 

 ාජා ඉමා ගාථා භාසිත්වා සීහස්ස යකස චම්මනඛදාඨා ගාහායපත්වා
නග යමවගයතො. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 
බා ාණසි ාජාඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සන්ධියභදජාතකවණ්ණනානවමා. 

[350] 10. යදවතාපඤ්හජාතකවණ්ණනා 

ෙන්ති ෙත්යථහි පායදහීති අයං යදවතාපුච්ඡා උමඞ් ජාතයක (ජා.

2.22.590 ආදයයො)ආවි භවිස්සති. 

යදවතාපඤ්හජාතකවණ්ණනාදසමා. 

චූළකුණාලවග්යගොපඤ්චයමො. 

ජාතකුද්දානං – 

කාලිඞ්යගොඅස්සාය ොයහොච, එක ාජාචදද්දය ො; 

සීලවීමංසසුජාතා, පලායසොසකුයණොඡයවො; 
යසයයයොතිදසජාතකා. 

පුචිමන්යදොකස්සයපොච, ඛන්තිවාදීයලොහකුම්භී; 

සබ්බමංසලාභීසයසො, මතාය ොදකණයව ා; 
තිත්තිය ොසුච්චයජොදස. 

කුටිදූයසොදුද්දභායයො, බ්රහ්මදත්තචම්මසාටයකො; 

යගොධ ාජාචකක්කාරු, කාකවතීනනුයසොචියයො; 
කාළබාහුසීලවීමංයසොදස. 

යකොකාලියකො  ථලට්ඨි, පක්කයගොධ ායජොවාදා; 

ජම්බුකබ්රහාඡත්යතොච, පීඨථුසාචබායවරු; 
විසය්හයසට්ඨිදසධා. 

කින්නරීවාන කුන්තිනී, අම්බහාරීගජකුම්යභො; 

යකසවායකූටා ඤ්ඤං, සන්ධියභයදොයදවතාපඤ්හා. 

වග්ගුද්දානං– 

කාලිඞ්යගොපුචිමන්යදොච, කුටිදූසකයකොකිලා; 

චූළකුණාලවග්යගොති, පඤ්චවග්ගාචතුක්කම්හි; 
යහොන්තිපඤ්ඤාසජාතකා. 

චතුක්කනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. පඤ්චකනිපායතො 
1. මණිකුණ්ඩල්වග්ය ො 

[351] 1. මණිකුණ්ඩලජාතකවණ්ණනා 

ජීයනො රථස්සංමණිකුණ්ඩයල් චාතිඉදංසත්ථායජතවයනවිහ න්යතො
යකොසල ඤ්යඤො අන්යතපුය  සබ්බත්ථසාධකං පදුට්ඨාමච්චං ආ බ්භ
කයථසි. වත්ථු යහට්ඨා විත්ථාරිතයමව. ඉධ පන යබොධිසත්යතො 
බා ාණසි ාජා අයහොසි. පදුට්ඨාමච්යචො යකොසල ාජානං ආයනත්වා
කාසි ජ්ජං ගාහායපත්වා බා ාණසි ාජානං බන්ධායපත්වා බන්ධනාගාය 

පක්ඛපායපසි.  ාජා ඣානං උප්පායදත්වා ආකායස පල්ලඞ්යකන නිසීදි, 
යචො  ඤ්යඤො සරීය  ඩායහො උප්පජ්ජි. යසො බා ාණසි ාජානං 
උපසඞ්කමිත්වාපඨමංගාථමාහ– 

1. 

‘‘ජීයනො  ථස්සං මණිකුණ්ඩයල ච, පුත්යත ච දාය  ච තයථව

ජීයනො; 

සබ්යබසු යභොයගසු අයසසයකසු, කස්මා න සන්තප්පසි 
යසොකකායල’’ති. 

තත්ථ ජීයනො රථස්සං මණිකුණ්ඩයල් චාති මහා ාජ, ත්වං  ථඤ්ච

අස්සඤ්ච මණිකුණ්ඩලානි ච ජීයනො, ‘‘ජීයනො  ථස්යස ච මණිකුණ්ඩයල

චා’’තිපිපායඨො. අයසසයකසූතිනිස්යසසයකසු. 

තං සුත්වායබොධිසත්යතොඉමාද්යවගාථාඅභාසි – 

2. 

‘‘පුබ්යබව මච්චං විජහන්ති යභොගා, මච්යචො වා යත පුබ්බත ං 

ජහාති; 

අසස්සතායභොගියනොකාමකාමි, තස්මානයසොචාමහංයසොකකායල. 

3. 

‘‘උයදති ආපූ තියවති චන්යදො, අත්ථංතයපත්වානපයලතිසූරියයො; 

විදිතා මයා සත්තුක යලොකධම්මා, තස්මා න යසොචාමහං 
යසොකකායල’’ති. 

තත්ථ පුබ්යබ්ව මච්චන්ති මච්චං වා යභොගා පුබ්යබව පඨමත ඤ්යඤව

විජහන්ති, මච්යචො වා යත යභොයග පුබ්බත ං ජහාති. කාමකාමීති

යචො  ාජානං ආලපති. අම්යභො, කායම කාමයමාන කාමකාමි යභොගියනො 

නාම යලොයක අසස්සතා, යභොයගසු වා නට්යඨසු ජීවමානාව අයභොගියනො

යහොන්ති, යභොයග වා පහාය සයං නස්සන්ති, තස්මා අහං මහාජනස්ස

යසොකකායලපින යසොචාමීති අත්යථො. විදිතා මො සත්තුක යල්ොකෙම්මාති
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යචො  ාජානං ආලපති. අම්යභො, සත්තුක, මයා ලායභො අලායභො යයසො
අයයසොතිආදයයොයලොකධම්මාවිදිතා.යයථවහිචන්යදොඋයදතිච පූ තිච

පුනචඛීයති, යථා චසූරියයො අන්ධකා ං විධමන්යතොමහන්තංආයලොකං

තයපත්වාන පුන සායං අත්ථං පයලති අත්ථං ගච්ඡතින දිස්සති, එවයමව

යභොගා උප්පජ්ජන්ති ච නස්සන්ති ච, තත්ථ කිං යසොයකන, තස්මා න
යසොචාමීතිඅත්යථො. 

එවං මහාසත්යතො යචො  ඤ්යඤො ධම්මං යදයසත්වා ඉදානි තයමව
යචො ං ග හන්යතොආහ– 

4. 

‘‘අලයසොගිහීකාමයභොගීනසාධු, අසඤ්ඤයතොපබ්බජියතොනසාධු; 

 ාජානසාධුඅනිසම්මකාරී, යයොපණ්ඩියතොයකොධයනොතංනසාධු. 

5. 

‘‘නිසම්මඛත්තියයොකයි ා, නානිසම්මදිසම්පති; 

නිසම්මකාරියනො ාජ, යයසොකිත්තිචවඩ්ඪතී’’ති. 

ඉමා පනද්යවගාථායහට්ඨාවිත්ථාරිතායයව. යචො  ාජායබොධිසත්තං
ඛමායපත්වා ජ්ජංපටිච්ඡායපත්වාඅත්තයනොජනපදයමවගයතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

යකොසල ාජා ආනන්යදො අයහොසි, බා ාණසි ාජා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

මණිකුණ්ඩලජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[352] 2. සුජාතජාතකවණ්ණනා 

කිං නුසන්තරමායනොවාතිඉදංසත්ථායජතවයනවිහ න්යතොමතපිතිකං 

කුටුම්බිකං ආ බ්භ කයථසි. යසො කි  පිතරි මයත පරියදවමායනො විච ති, 

යසොකං වියනොයදතුං න සක්යකොති. අථ සත්ථා තස්ස
යසොතාපත්තිඵලූපනිස්සයං දිස්වා සාවත්ථං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාසමණං
ආදාය තස්ස යගහං ගන්ත්වා පඤ්ඤත්තාසයන නිසින්යනො තං වන්දිත්වා

නිසින්නං ‘‘කිං, උපාසක, යසොචසී’’ති වත්වා ‘‘ආම, භන්යත’’ති වුත්යත 

‘‘ආවුයසො, යපො ාණකපණ්ඩිතාපණ්ඩිතානංවචනංසුත්වාපිතරිකාලකයත
නයසොචිංසූ’’ති වත්වායතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 

කුටුම්බිකයගයහ නිබ්බත්ති, ‘‘සුජාතකුමාය ො’’තිස්ස නාමං කරිංසු. තස්ස 

වයප්පත්තස්ස පිතාමයහො කාලමකාසි. අථස්ස පිතා පිතු කාලකිරියයතො
පට්ඨාය යසොකසමප්පියතො ආළාහනං ගන්ත්වා ආළාහනයතො අට්ඨීනි
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ආහරිත්වා අත්තයනොආ ායම මත්තිකාථූපංකත්වාතානිතත්ථනිදහිත්වා

ගතගතයවලායථූපංපුප්යඵහිපූයජත්වා යචතියංආවිජ්ඣන්යතොපරියදවති, 

යනවන්හායතිනලිම්පතිනභුඤ්ජතිනකම්මන්යත විචාය ති.තං දිස්වා
යබොධිසත්යතො ‘‘පිතායමඅයයකස්සමතකාලයතොපට්ඨායයසොකාභිභූයතො 

ච ති, ඨයපත්වා පන මං අඤ්යඤො එතං සඤ්ඤායපතුං න සක්යකොති, 
එයකනනංඋපායයනනිස්යසොකං කරිස්සාමී’’තිබහිගායම එකංමතයගොණං

දිස්වාතිණඤ්චපානීයඤ්ච ආහරිත්වාතස්සපු යතොඨයපත්වා ‘‘ඛාද, ඛාද, 

පිව, පිවා’’තිආහ.ආගතාගතානංදිස්වා ‘‘සම්මසුජාත, කිංඋම්මත්තයකොසි, 
මතයගොණස්සතියණොදකංයදසී’’තිවදන්ති.යසොන කිඤ්චිපටිවදති.අථස්ස

පිතු සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘පුත්යතො යත උම්මත්තයකො ජායතො, 
මතයගොණස්ස්ස තියණොදකං යදතී’’ති ආහංසු. තං සුත්වා කුටුම්බිකස්ස 

පිතුයසොයකොඅපගයතො, පුත්තයසොයකොපතිට්ඨියතො.යසොයවයගනාගන්ත්වා

‘‘නනු ත්වං, තාත සුජාත, පණ්ඩියතොසි, කිංකා ණා මතයගොණස්ස
තියණොදකංයදසී’’තිවත්වාද්යව ගාථාඅභාසි– 

6. 

‘‘කිංනුසන්ත මායනොව, ලායිත්වාහරිතංතිණං; 

ඛාදඛාදාතිලපසි, ගතසත්තංජ ග්ගවං. 

7. 

‘‘නහිඅන්යනනපායනන, මයතොයගොයණොසමුට්ඨයහ; 

ත්වඤ්චතුච්ඡංවිලපසි, යථාතංදුම්මතීතථා’’ති. 

තත්ථ සන්තරමායනොවාති තුරියතො විය හුත්වා. ල්ායිත්වාති ලුනිත්වා. 

ල්පසීති විලපසි.  තසත්තං ජරග් වන්ති විගතජීවිතං ජිණ්ණයගොණං. ෙථා

තන්ති එත්ථ තන්ති නිපාතමත්තං, යථා දුම්මති අප්පපඤ්යඤො විලයපයය, 

තථාත්වංතුච්ඡංවිලපසීති. 

තයතොයබොධිසත්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

8. 

‘‘තයථවතිට්ඨතිසීසං, හත්ථපාදාචවාලධි; 

යසොතාතයථවතිට්ඨන්ති, මඤ්යඤයගොයණොසමුට්ඨයහ. 

9. 

‘‘යනවයයකස්සසීසඤ්ච, හත්ථපාදාචදිස්සය ; 

රුදංමත්තිකථූපස්මිං, නනුත්වඤ්යඤවදුම්මතී’’ති. 

තත්ථ තයථවාතියථාපුබ්යබඨිතං, තයථව තිට්ඨති. මඤ්යඤතිඑයතසං
සීසාදීනං තයථව ඨිතත්තා අයං යගොයණො සමුට්ඨයහයයාති මඤ්ඤාමි. 

යනවෙයකස්ස සීසඤ්චාති අයයකස්ස පන සීසඤ්ච හත්ථපාදා ච න
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දිස්සන්ති. ‘‘පිට්ඨිපාදානදිස්සය ’’තිපි පායඨො. නනුත්වඤ්යඤවදුම්මතීති

අහංතාවසීසාදීනි පස්සන්යතොඑවංකය ොමි, ත්වංපනනකිඤ්චිපස්සසි, 

ඣාපිතට්ඨානයතො අට්ඨීනි ආහරිත්වා මත්තිකාථූපං කත්වා පරියදවසි. ඉති
මං පටිච්ච සතගුයණන සහස්සගුයණන සතසහස්සගුයණන නනු

ත්වඤ්යඤව දුම්මති. භිජ්ජනධම්මා නාම සඞ්ඛා ා භිජ්ජන්ති, තත්ථ කා
පරියදවනාති. 

තං සුත්වා යබොධිසත්තස්ස පිතා ‘‘මම පුත්යතො පණ්ඩියතො

ඉධයලොකප යලොකකිච්චං ජානාති, මම සඤ්ඤාපනත්ථාය එතං කම්මං

අකාසී’’ති චින්යතත්වා ‘‘තාතසුජාතපණ්ඩිත, ‘සබ්යබසඞ්ඛා ාඅනිච්චා’ති

යමඤාතා, ඉයතො පට්ඨායනයසොචිස්සාමි, පිතුයසොකහ ණකපුත්යතනනාම
තාදියසන භවිතබ්බ’’න්තිවත්වාපුත්තස්සථුතිංකය ොන්යතොආහ– 

10. 

‘‘ආදිත්තංවතමංසන්තං, ඝතසිත්තංවපාවකං; 

වාරිනාවියඔසිඤ්චං, සබ්බංනිබ්බාපයයද ං. 

11. 

‘‘අබ්බහීවතයමසල්ලං, යමාසිහදයස්සිතං; 

යයොයමයසොකපය තස්ස, පිතුයසොකංඅපානුදි. 

12. 

‘‘යසොහං අබ්බූළ්හසල්යලොස්මි, වීතයසොයකො අනාවියලො; 

නයසොචාමිනය ොදාමි, තවසුත්වානමාණව. 

13. 

‘‘එවංකය ොන්තිසප්පඤ්ඤා, යයයහොන්තිඅනුකම්පකා; 

විනිවත්යතන්තියසොකම්හා, සුජායතොපිත ංයථා’’ති. 

තත්ථ නිබ්බ්ාපයෙති නිබ්බාපයි. දරන්ති යසොකද ථං. සුජායතො පිතරං

ෙථාති යථා මම පුත්යතො සුජායතො මං පිත ං සමානං අත්තයනො

සප්පඤ්ඤතාය යසොකම්හා විනිවත්තයි, එවං අඤ්යඤපි සප්පඤ්ඤා
යසොකම්හාවිනිවත්තයන්තීති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනකුටුම්බියකොයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි.
තදාසුජායතොඅහයමව අයහොසින්ති. 

සුජාතජාතකවණ්ණනාදුතියා. 
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[353] 3. යවනසාඛජාතකවණ්ණනා 

නයිදංනිච්චංභවිතබ්බ්න්තිඉදංසත්ථා භග්යගසුසංසුමා ගි ංනිස්සාය
යභසකළාවයන විහ න්යතො යබොධි ාජකුමා ං ආ බ්භ කයථසි. 
යබොධි ාජකුමාය ො නාම උයදනස්ස  ඤ්යඤො පුත්යතො තස්මිං කායල
සංසුමා ගිය වසන්යතොඑකං පරියයොදාතසිප්පංවඩ්ඪකිංපක්යකොසායපත්වා
අඤ්යඤහි  ාජූහි අසදිසං කත්වා යකොකනදං නාම පාසාදං කා ායපසි.

කා ායපත්වා චපන ‘‘අයංවඩ්ඪකීඅඤ්ඤස්සපි ඤ්යඤොඑවරූපංපාසාදං
කය යයා’’ති මච්ඡ ායන්යතො තස්ස අක්ඛීනි උප්පාටායපසි. යතනස්ස
අක්ඛීනං උප්පාටිතභායවො භික්ඛුසඞ්යඝ පාකයටො ජායතො. තස්මා භික්ඛූ

ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, යබොධි ාජකුමාය ො කි  

තථාරූපස්සවඩ්ඪකියනොඅක්ඛීනිඋප්පාටායපසි, අයහොකක්ඛයළොඵරුයසො

සාහසියකො’’ති. සත්ථාආගන්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එත හිකථාය

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, 

ඉදායනව, පුබ්යබයපස කක්ඛයළො ඵරුයසො සාහසියකොව. න යකවලඤ්ච

ඉදායනව, පුබ්යබයපස ඛත්තියසහස්සානං අක්ඛීනි උප්පාටායපත්වා
මාය ත්වායතසංමංයසනබලිකම්මංකාය සී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
තක්කසිලායං දිසාපායමොක්යඛො ආචරියයො අයහොසි. ජම්බුදීපතයල 

ඛත්තියමාණවාබ්රාහ්මණමාණවාචතස්යසවසන්තියකසිප්පංඋග්ගණ්හිංසු. 
බා ාණසි ඤ්යඤොපුත්යතොබ්රහ්මදත්තකුමාය ොනාමතස්සසන්තියකතයයො
යවයද උග්ගණ්හි. යසො පන පකතියාපි කක්ඛයළො ඵරුයසො සාහසියකො
අයහොසි.යබොධිසත්යතො අඞ්ගවිජ්ජාවයසනතස්සකක්ඛළඵරුසසාහසිකභාවං

ඤත්වා‘‘තාත, ත්වංකක්ඛයළොඵරුයසො සාහසියකො, ඵරුයසනනාමලද්ධං

ඉස්සරියංඅචි ට්ඨිතිකංයහොති, යසොඉස්සරියයවිනට්යඨ භින්නනායවොවිය

සමුද්යදපතිට්ඨංනලභති, තස්මාමාඑවරූයපොඅයහොසී’’තිතංඔවදන්යතො 
ද්යවගාථාඅභාසි– 

14. 

‘‘නයිදං නිච්චං භවිතබ්බං බ්රහ්මදත්ත, යඛමං සුභික්ඛං සුඛතා ච 

කායය; 

අත්ථච්චයය මා අහු සම්පමූළ්යහො, භින්නප්ලයවො සාග ස්යසව 
මජ්යඣ. 

15. 

‘‘යානිකය ොතිපුරියසො, තානි අත්තනිපස්සති; 

කලයාණකාරීකලයාණං, පාපකාරීචපාපකං; 

යාදිසංවපයතබීජං, තාදිසංහ යතඵල’’න්ති. 
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තත්ථ සුඛතාච කායෙතිතාතබ්රහ්මදත්ත, යයදතංයඛමංවාසුභික්ඛංවා

යා වා එසා සුඛතා කායය, ඉදං සබ්බං ඉයමසං සත්තානං නිච්චං

සබ්බකාලයමව න භවති, ඉදං පන අනිච්චං හුත්වා අභාවධම්මං. 

අත්ථච්චයෙති යසො ත්වං අනිච්චතාවයසන ඉස්සරියය විගයත අත්තයනො
අත්ථස්ස අච්චයය යථා නාම භින්නප්ලයවො භින්නනායවො මනුස්යසො

සාග මජ්යඣ පතිට්ඨං අලභන්යතො සම්පමූළ්යහො යහොති, එවං මා අහු

සම්පමූළ්යහො. තානිඅත්තනි පස්සතීතියතසංකම්මානංවිපාකංවින්දන්යතො
තානිඅත්තනිපස්සතිනාම. 

යසො ආචරියං වන්දිත්වා බා ාණසිං ගන්ත්වා පිතු සිප්පං දස්යසත්වා
ඔප ජ්යජ පතිට්ඨාය පිතු අච්චයයන  ජ්ජං පාපුණි. තස්ස පිඞ්ගියයො නාම 

පුය ොහියතො අයහොසි කක්ඛයළො ඵරුයසො සාහසියකො. යසො යසයලොයභන
චින්යතසි ‘‘යංනූනාහං ඉමිනා  ඤ්ඤා සකලජම්බුදීයප සබ්යබ  ාජායනො

ගාහායපයයං, එවයමස එක ාජා භවිස්සති, අහම්පි එකපුය ොහියතො
භවිස්සාමී’’ති. යසොතං  ාජානං අත්තයනොකථංගාහායපසි.  ාජා මහතියා
යසනාය නග ා නික්ඛමිත්වා එකස්ස  ඤ්යඤො නග ං රුන්ධිත්වා තං
 ාජානං ගණ්හි. එයතනුපායයන සකලජම්බුදීයප  ජ්ජං ගයහත්වා
 ාජසහස්සපරිවුයතො ‘‘තක්කසිලායං  ජ්ජං ගණ්හිස්සාමී’’ති අගමාසි.
යබොධිසත්යතොනග ංපටිසඞ්ඛරිත්වාපය හිඅප්පධංසියං අකාසි. 

බා ාණසි ාජා ගඞ්ගානදීතීය මහයතො නියරොධරුක්ඛස්ස්සමූයලසාණිං
පරික්ඛපායපත්වාඋපරිවිතානංකා ායපත්වාසයනං පඤ්ඤයපත්වානිවාසං
ගණ්හි. යසො ජම්බුදීපතයල සහස්ස ාජායනො ගයහත්වා යුජ්ඣමායනොපි 

තක්කසිලංගයහතුංඅසක්යකොන්යතොඅත්තයනොපුය ොහිතංපුච්ඡි‘‘ආචරිය, 
මයං එත්තයකහි  ාජූහි සද්ධිං ආගන්ත්වාපි තක්කසිලං ගයහතුං න

සක්යකොම, කිංනු යඛො කාතබ්බ’’න්ති. ‘‘මහා ාජ, සහස්ස ාජූනං අක්ඛීනි
උප්පායටත්වාමාය ත්වාකුච්ඡිං ඵායලත්වාපඤ්චමධු මංසංආදායඉමස්මිං
නියරොයධ අධිවත්ථාය යදවතාය බලිකම්මං කත්වා අන්තවට්ටීහි රුක්ඛං

පරික්ඛපිත්වා යලොහිතපඤ්චඞ්ගුලිකානිකය ොම, එවංයනොඛප්පයමවජයයො
භවිස්සතී’’ති.  ාජා ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා අන්යතොසාණියං මහාබයල
මල්යල ඨයපත්වා එකයමකං  ාජානං පක්යකොසායපත්වා නිප්පීළයනන
විසඤ්ඤං කාය ත්වා අක්ඛීනි උප්පායටත්වා මාය ත්වා මංසං ආදාය
කයළව ානි ගඞ්ගායං පවායහත්වා වුත්තප්පකා ං බලිකම්මං කාය ත්වා 
බලියභරිංආයකොටායපත්වායුද්ධායගයතො. 

අථස්ස අට්ටාලකයතො එයකො යක්යඛො ආගන්ත්වා දක්ඛණක්ඛං

උප්පායටත්වා අගමාසි, අථස්ස මහතී යවදනා උප්පජ්ජි. යසො 
යවදනාප්පත්යතො ආගන්ත්වා නියරොධරුක්ඛමූයල පඤ්ඤත්තාසයන
උත්තානයකොනිපජ්ජි. තස්මිංඛයණඑයකොගිජ්යඣොඑකංතිඛණයකොටිකං

අට්ඨිංගයහත්වාරුක්ඛග්යගනිසින්යනො මංසංඛාදිත්වාඅට්ඨිංවිස්සජ්යජසි, 

අට්ඨියකොටිආගන්ත්වා ඤ්යඤොවාමක්ඛම්හි අයසූලංවියපතිත්වා අක්ඛං



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා පඤ්චකනිපායතො 

125 

පටුන 

භින්දි.තස්මිංඛයණයබොධිසත්තස්සවචනං සල්ලක්යඛසි.යසො ‘‘අම්හාකං
ආචරියයො ‘ඉයම සත්තා බීජානුරූපං ඵලං විය කම්මානුරූපං විපාකං
අනුයභොන්තී’ති කයථන්යතො ඉදං දිස්වා කයථසි මඤ්යඤ’’ති වත්වා
විලපන්යතො ද්යවගාථාඅභාසි– 

16. 

‘‘ඉදංතදාචරියවයචො, පා ාසරියයොයදබ්රවි; 

‘මාසුත්වංඅකරිපාපං, යංත්වංපච්ඡාකතංතයප’. 

17. 

‘‘අයයමව යසො පිඞ්ගිය යවනසායඛො, යම්හි ඝාතයිං ඛත්තියානං 

සහස්ස්සං; 

අලඞ්කයත චන්දනසා ානුලිත්යත, තයමව දුක්ඛං පච්චාගතං 
මම’’න්ති. 

තත්ථ ඉදං තදාචරිෙවයචොති ඉදං තංආචරියස්ස වචනං. පාරාසරියෙොති

තං යගොත්යතනකිත්යතති. පච්ඡාකතන්තියංපාපංතයාකතං, පච්ඡාතං

තයපයය කිලයමයය, තං මා කරීති ඔවාදං අදාසි, අහං පනස්ස වචනං න 

කරින්ති. අෙයමවාති නියරොධරුක්ඛං දස්යසන්යතො විලපති. යවනසායඛොති

පත්ථටසායඛො. ෙම්හි ඝාතයින්ති යම්හි රුක්යඛ ඛත්තියසහස්සං මාය සිං. 

අල්ඞ්කයත චන්දනසාරානුලිත්යතති  ාජාලඞ්කාය හි අලඞ්කයත 

යලොහිතචන්දනසා ානුලිත්යත යත ඛත්තියය යත්ථාහං ඝායතසිං, අයයමව 
යසො රුක්යඛො ඉදානි මය්හං කිඤ්චි පරිත්තාණං කාතුං න සක්යකොතීති

දීයපති. තයමවදුක්ඛන්තියංමයාපය සංඅක්ඛඋප්පාටනදුක්ඛංකතං, ඉදං

යම තයථව පටිආගතං, ඉදානියනොආචරියස්ස වචනං මත්ථකං පත්තන්ති
පරියදවති. 

යසො එවංපරියදවමායනොඅග්ගමයහසිං අනුස්සරිත්වා– 

18. 

‘‘සාමා ච යඛො චන්දනලිත්තගත්තා, ලට්ඨීව යසොභඤ්ජනකස්ස 

උග්ගතා; 

අදිස්වා කාලං කරිස්සාමි උබ්බරිං, තං යම ඉයතො දුක්ඛත ං 
භවිස්සතී’’ති.– 

ගාථමාහ– 

තස්සත්යථො – මම භරියා සුවණ්ණසාමා උබ්බරී යථා නාම 

සිග්ගුරුක්ඛස්ස උජුඋග්ගතා සාඛා මන්දමාලුයතරිතාකම්පමානා යසොභති, 

එවං ඉත්ථවිලාසං කුරුමානා යසොභති, තමහං ඉදානි අක්ඛීනං භින්නත්තා
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උබ්බරිං අදිස්වාව කාලං කරිස්සාමි, තං යම තස්සා අදස්සනං ඉයතො
ම ණදුක්ඛයතොපිදුක්ඛත ං භවිස්සතීති. 

යසො එවං විලපන්යතොව මරිත්වා නි යය නිබ්බත්ති. න නං 

ඉස්සරියලුද්යධො පුය ොහියතො පරිත්තාණං කාතුං සක්ඛ, න අත්තයනො
ඉස්සරියං.තස්මිං මතමත්යතයයවබලකායයොභිජ්ජිත්වාපලායි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

බා ාණසි ාජා යබොධි ාජකුමාය ො අයහොසි, පිඞ්ගියයො යදවදත්යතො, 
දිසාපායමොක්ඛාචරියයොපන අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

යවනසාඛජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[354] 4. උ ගජාතකවණ්ණනා 

උරය ොව තචං ජිණ්ණන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
මතපුත්තකං කුටුම්බිකං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු පන
මතභරියමතපිතිකවත්ථුසදිසයමව. ඉධාපි තයථව සත්ථා තස්ස නියවසනං

ගන්ත්වා තං ආගන්ත්වා වන්දිත්වා නිසින්නං ‘‘කිං, ආවුයසො, යසොචසී’’ති

පුච්ඡිත්වා‘‘ආම, භන්යත, පුත්තස්සයමමතකාලයතො පට්ඨායයසොචාමී’’ති

වුත්යත‘‘ආවුයසො, භිජ්ජනධම්මංනාමභිජ්ජති, නස්සනධම්මංනාම නස්සති, 

තඤ්චයඛොනඑකස්මිංයයවකුයල, නාපිඑකස්මිඤ්යඤවගායම, අථයඛො

අපරිමායණසු චක්කවායළසු තීසු භයවසු අම ණධම්යමො නාම නත්ථ, 

තබ්භායවයනව ඨාතුං සමත්යථො එකසඞ්ඛාය ොපි සස්සයතො නාම නත්ථ, 

සබ්යබ සත්තා ම ණධම්මා, සබ්යබ සඞ්ඛා ා භිජ්ජනධම්මා, 

යපො ාණකපණ්ඩිතාපි පුත්යත මයත ‘ම ණධම්මං මතං, නස්සනධම්මං
නට්ඨ’න්තිනයසොචිංසූ’’තිවත්වායතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
බා ාණසියං ද්වා ගාමයක බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා කුටුම්බං
සණ්ඨයපත්වා කසිකම්යමනජීවිකංකප්යපසි.තස්සපුත්යතො චධීතා චාති
ද්යව දා කා අයහසුං. යසො පුත්තස්ස වයප්පත්තස්ස සමානකුලයතො

කුමාරිකං ආහරිත්වා අදාසි, ඉති යත දාසියා සද්ධිං ඡ ජනා අයහසුං –

යබොධිසත්යතො, භරියා, පුත්යතො, ධීතා, සුණිසා, දාසීති. යත සමග්ගා
සම්යමොදමානා පියසංවාසා අයහසුං. යබොධිසත්යතො යසසානං පඤ්චන්නං

එවංඔවාදං යදති‘‘තුම්යහයථාලද්ධනියායමයනවදානංයදථ, සීලං ක්ඛථ, 

උයපොසථකම්මං කය ොථ, ම ණස්සතිං භායවථ, තුම්හාකං ම ණභාවං

සල්ලක්යඛථ, ඉයමසඤ්හි සත්තානං ම ණං ධුවං, ජීවිතං අද්ධුවං, සබ්යබ

සඞ්ඛා ා අනිච්චා ඛයවයධම්මියනොව,  ත්තිඤ්ච දිවා ච අප්පමත්තා
යහොථා’’ති. යත ‘‘සාධූ’’ති ඔවාදං සම්පටිච්ඡිත්වා අප්පමත්තා ම ණස්සතිං
භායවන්ති. 
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අයථකදිවසංයබොධිසත්යතොපුත්යතනසද්ධිංයඛත්තං ගන්ත්වාකසති.
පුත්යතො කචව ං සඞ්කඩ්ඪිත්වාඣායපති. තස්සාවිදූය  එකස්මිං වම්මියක
ආසීවියසො අත්ථ. ධූයමො තස්ස අක්ඛීනි පහරි. යසො කුද්යධො නික්ඛමිත්වා

‘‘ඉමංනිස්සායමය්හංභය’’න්තිචතස්යසොදාඨා නිමුජ්ජායපන්යතොතංඩංසි, 
යසො පරිවත්තිත්වා පතියතො. යබොධිසත්යතො පරිවත්තිත්වා තං පතිතං දිස්වා
යගොයණ ඨයපත්වා ගන්ත්වා තස්ස මතභාවං ඤත්වා තං උක්ඛපිත්වා 
එකස්මිංරුක්ඛමූයලනිපජ්ජායපත්වාපාරුපිත්වායනවය ොදිනපරියදවි– 

‘‘භිජ්ජනධම්මං පන භින්නං, ම ණධම්මං මතං, සබ්යබ සඞ්ඛා ා අනිච්චා 
ම ණනිප්ඵත්තිකා’’ති අනිච්චභාවයමව සල්ලක්යඛත්වා කසි. යසො

යඛත්තසමීයපන ගච්ඡන්තං එකං පටිවිස්සකං පුරිසං දිස්වා ‘‘තාත, යගහං

ගච්ඡසී’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ආමා’’තිවුත්යතයතනහිඅම්හාකම්පිඝ ංගන්ත්වා

බ්රාහ්මණිංවයදයයාසි ‘‘අජ්ජකි පුබ්යබවියද්වින්නංභත්තංඅනාහරිත්වා

එකස්යසවාහා ං ආහය යයාථ, පුබ්යබ ච එකිකාව දාසී ආහා ං ආහ ති, 
අජ්ජ පන චත්තාය ොපි ජනා සුද්ධවත්ථනිවත්ථා ගන්ධපුප්ඵහත්ථා
ආගච්යඡයයාථා’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති ගන්ත්වා බ්රාහ්මණියා තයථව කයථසි.

යකන යත, තාත, ඉමං සාසනං දින්නන්ති. බ්රාහ්මයණන, අයයයති. සා

‘‘පුත්යතො යම මයතො’’ති අඤ්ඤාසි, කම්පනමත්තම්පිස්සා නායහොසි. එවං 
සුභාවිතචිත්තා සුද්ධවත්ථනිවත්ථා ගන්ධපුප්ඵහත්ථා දාසිං පන ආහා ං
ආහ ායපත්වා යසයසහි සද්ධිං යඛත්තං අගමාසි. එකස්සපි ය ොදිතං වා
පරියදවිතං වානායහොසි. 

යබොධිසත්යතො පුත්තස්ස නිපන්නඡායායයමව නිසීදිත්වා භුඤ්ජි. 
භුත්තාවසායන සබ්යබපි දාරූනි උද්ධරිත්වා තං චිතකං ආය ොයපත්වා

ගන්ධපුප්යඵහි පූයජත්වාඣායපසුං. එකස්ස ච එකබින්දුපි අස්සුනායහොසි, 
සබ්යබපි සුභාවිතම ණස්සතියනො යහොන්ති. යතසං සීලයතයජන සක්කස්ස

ආසනං උණ්හාකා ං දස්යසසි. යසො ‘‘යකො නු යඛො මං ඨානා 
චායවතුකායමො’’ති උපධාය න්යතො යතසං ගුණයතයජන උණ්හභාවං
ඤත්වාපසන්නමානයසොහුත්වා‘‘මයාඑයතසංසන්තිකංගන්ත්වාසීහනාදං 
නදායපත්වා සීහනාදපරියයොසායන එයතසං නියවසනං
සත්ත තනපරිපුණ්ණං කත්වා ආගන්තුං වට්ටතී’’ති යවයගන තත්ථ

ගන්ත්වා ආළාහනපස්යස ඨියතො ‘‘තාත, කිං කය ොථා’’ති ආහ. ‘‘එකං

මනුස්සංඣායපම, සාමී’’ති. ‘‘නතුම්යහමනුස්සංඣායපස්සථ, එකංපන

මිගං මාය ත්වා පචථ මඤ්යඤ’’ති. ‘‘නත්යථතං සාමි, මනුස්සයමව
ඣායපමා’’ති. ‘‘යතන හි යවරිමනුස්යසො යවො භවිස්සතී’’ති. අථ නං

යබොධිසත්යතො ‘‘ඔ සපුත්යතොයනොසාමි, න යවරියකො’’තිආහ. ‘‘යතනහි

යවො අප්පියපුත්යතො භවිස්සතී’’ති? ‘‘අතිවිය පියපුත්යතො, සාමී’’ති. ‘‘අථ

කස්මානය ොදසී’’ති? යසොඅය ොදනකා ණංකයථන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

19. 

‘‘උ යගොවතචංජිණ්ණං, හිත්වාගච්ඡතිසංතනුං; 
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එවංසරීය නිබ්යභොයග, යපයතකාලකයතසති. 

20. 

‘‘ඩය්හමායනොනජානාති, ඤාතීනංපරියදවිතං; 

තස්මාඑතංනයසොචාමි, ගයතොයසොතස්සයාගතී’’ති. 

තත්ථ සං තනුන්ති අත්තයනො සරී ං. නිබ්යභොය ති ජීවිතින්ද්රියස්ස

අභායවන යභොග හියත. යපයතති ප යලොකං පටිගයත. කාල්කයතති

කතකායල, මයතතිඅත්යථො. ඉදංවුත්තංයහොති –සාමි, මමපුත්යතොයථා
නාම උ යගො ජිණ්ණතචං නිච්ඡින්දිත්වා අයනොයලොයකත්වා අනයපක්යඛො

ඡඩ්යඩත්වා ගච්යඡයය, එවං අත්තයනො සරී ං ඡඩ්යඩත්වා ගච්ඡති, තස්ස 

ජීවිතින්ද්රිය හියතසරීය එවංනිබ්යභොයගතස්මිඤ්චයමපුත්යතයපයතපුන
පටිගයත ම ණකාලංකත්වාඨියතසතියකොකාරුඤ්යඤනවාපරියදයවන
වා අත්යථො. අයඤ්හි යථා සූයලහි විජ්ඣිත්වා ඩය්හමායනො සුඛදුක්ඛං න

ජානාති, එවංඤාතීනංපරියදවිතම්පිනජානාති, යතනකා යණනාහංඑතං

නයසොචාමි.යාතස්සඅත්තයනොගති, තංයසොගයතොති. 

සක්යකො යබොධිසත්තස්ස වචනංසුත්වාබ්රාහ්මණිංපුච්ඡි ‘‘අම්ම, තුය්හං

යසො කිං යහොතී’’ති? ‘‘දස මායස කුච්ඡිනා පරිහරිත්වා ථඤ්ඤං පායයත්වා

හත්ථපායදසණ්ඨයපත්වාවඩ්ඪිතපුත්යතොයම, සාමී’’ති. ‘‘අම්ම, පිතාතාව

පුරිසභායවන මා ය ොදතු, මාතු හදයං පන මුදුකං යහොති, ත්වං කස්මා න

ය ොදසී’’ති? සාඅය ොදනකා ණංකයථන්තී– 

21. 

‘‘අනව්හියතොතයතොආගා, අනනුඤ්ඤායතොඉයතොගයතො; 

යථාගයතොතථාගයතො, තත්ථකාපරියදවනා. 

22. 

‘‘ඩය්හමායනොනජානාති, ඤාතීනංපරියදවිතං; 

තස්මා එතං න යසොචාමි, ගයතො යසො තස්ස යා ගතී’’ති. –

ගාථාද්වයමාහ – 

තත්ථ අනව්හියතොති අයං තාත මයා ප යලොකයතො අනව්හියතො

අයාචියතො. ආ ාති අම්හාකං යගහං ආගයතො. ඉයතොති ඉයතො
මනුස්සයලොකයතො ගච්ඡන්යතොපි මයා අනනුඤ්ඤායතොව ගයතො. 

ෙථා යතොති ආගච්ඡන්යතොපි යථා අත්තයනොව රුචියා ආගයතො, 

ගච්ඡන්යතොපි තයථව ගයතො. තත්ථාති තස්මිං තස්ස ඉයතො ගමයන කා

පරියදවනා. ඩය්ෙමායනොතිගාථාවුත්තනයයනයවදිතබ්බා. 

සක්යකො බ්රාහ්මණියා කථං සුත්වා තස්ස භගිනිං පුච්ඡි ‘‘අම්ම, තුය්හං

යසොකිංයහොතී’’ති? ‘‘භාතායම, සාමී’’ති. ‘‘අම්ම, භගිනියයොනාමභාතූසු
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සියනහා යහොන්ති, ත්වං කස්මා න ය ොදසී’’ති? සා අය ොදනකා ණං
කයථන්තී– 

23. 

‘‘සයචය ොයදකිසාඅස්සං, තස්සායමකිංඵලංසියා; 

ඤාතිමිත්තසුහජ්ජානං, භියයයොයනොඅ තීසියා. 

24. 

ඩය්හමායනො නජානාති, ඤාතීනංපරියදවිතං; 

තස්මා එතං න යසොචාමි, ගයතො යසො තස්ස යා ගතී’’ති. –

ගාථාද්වයමාහ – 

තත්ථ සයචතියදිඅහංභාතරිමයත ය ොයදයයං, කිසසරී ාඅස්සං.භාතු

පනයමතප්පච්චයාවුඩ්ඪිනාමනත්ථීති දස්යසති. තස්සායමතිතස්සාමය්හං
ය ොදන්තියා කිං ඵලං යකො ආනිසංයසො භයවයය. මය්හං අවුද්ධි පන

පඤ්ඤායතීති දීයපති. ඤාතිමිත්තසුෙජ්ජානන්ති ඤාතිමිත්තසුහදානං. 

අයයමවවාපායඨො. භියෙයොයනොතියයඅම්හාකංඤාතීචමිත්තාච සුහදයා

ච, යතසංඅධිකත ාඅ තිසියා. 

සක්යකො භගිනියා කථං සුත්වා භරියං පුච්ඡි ‘‘අම්ම, තුය්හං යසො කිං

යහොතී’’ති? ‘‘පති යම, සාමී’’ති. ‘‘ඉත්ථයයො නාම පතිම්හි මයත විධවා

යහොන්ති අනාථා, ත්වං කස්මා න ය ොදසී’’ති. සාපිස්ස අය ොදනකා ණං
කයථන්තී– 

25. 

‘‘යථාපිදා යකොචන්දං, ගච්ඡන්තමනුය ොදති; 

එවංසම්පදයමයවතං, යයොයපතමනුයසොචති. 

26. 

‘‘ඩය්හමායනොනජානාති, ඤාතීනංපරියදවිතං; 

තස්මා එතං න යසොචාමි, ගයතො යසො තස්ස යා ගතී’’ති. –

ගාථාද්වයමාහ – 

තස්සත්යථො – යථා නාම යත්ථ කත්ථචි යුත්තායුත්තං 
ලබ්භනීයාලබ්භනීයංඅජානන්යතොබාලදා යකොමාතුඋච්ඡඞ්යගනිසින්යනො

පුණ්ණමාසියං පුණ්ණංචන්දංආකායසගච්ඡන්තංදිස්වා‘‘අම්ම, චන්දංයම

යදහි, අම්ම, චන්දං යම යදහී’’ති පුනප්පුනං ය ොදති, එවංසම්පදයමයවතං, 

එවංනිප්ඵත්තිකයමව එතං තස්ස රුණ්ණං යහොති, යයො යපතං කාලකතං

අනුයසොචති. ඉයතොපි ච බාලත ං. කිංකා ණා? යසො හි විජ්ජමානචන්දං

අනුය ොදති, මය්හංපනපතිමයතොඑත හිඅවිජ්ජමායනොසූයලහි විජ්ඣිත්වා
ඩය්හමායනොපිනකිඤ්චිජානාතීති. 
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සක්යකො භරියාය වචනං සුත්වා දාසිං පුච්ඡි ‘‘අම්ම, තුය්හං යසො කිං

යහොතී’’ති? ‘‘අයයයො යම, සාමී’’ති. ‘‘නනු ත්වං ඉමිනා පීයළත්වා

යපොයථත්වාපරිභුත්තා භවිස්සසි, තස්මා‘‘සුමුත්තා අහ’’න්තිනය ොදසී’’ති.

‘සාමි, මා එවං අවච, න එතං එතස්ස අනුච්ඡවිකං, 

ඛන්තියමත්තානුද්දයසම්පන්යනොයමඅයයපුත්යතො, උය සංවඩ්ඪිතපුත්යතො

විය අයහොසී’ති. ‘‘අථ කස්මා න ය ොදසී’’ති? සාපිස්ස අය ොදනකා ණං
කයථන්තී– 

27. 

‘‘යථාපිඋදකකුම්යභො, භින්යනොඅප්පටිසන්ධියයො; 

එවංසම්පදයමයවතං, යයොයපතමනුයසොචති. 

28. 

‘‘ඩය්හමායනො නජානාති, ඤාතීනංපරියදවිතං; 

තස්මා එතං න යසොචාමි, ගයතො යසො තස්ස යා ගතී’’ති. –

ගාථාද්වයමාහ – 

තස්සත්යථො – යථා නාම උදකකුම්යභො උක්ඛපියමායනො පතිත්වා
සත්තධා භින්යනො පුන තානි කපාලානි පටිපාටියා ඨයපත්වා සංවිදහිත්වා

පටිපාකතිකං කාතුං න සක්යකොති, යයො යපතමනුයසොචති, තස්සපි

එතමනුයසොචනං එවංනිප්ඵත්තිකයමව යහොති, මතස්ස පුන ජීවායපතුං
අසක්කුයණයයත්තා ඉද්ධිමයතො වා ඉද්ධානුභායවන භින්නං කුම්භං 

සංවිදහිත්වා උදකස්ස පූය තුං සක්කා භයවයය, කාලකයතො පන
ඉද්ධිබයලනාපි න සක්කා පටිපාකතිතං කාතුන්ති. ඉත ා ගාථා
වුත්තත්ථායයව. 

සක්යකො සබ්යබසං ධම්මකථං සුත්වා පසීදිත්වා ‘‘තුම්යහහි 

අප්පමත්යතහි ම ණස්සති භාවිතා, තුම්යහ ඉයතො පට්ඨාය සහත්යථන

කම්මං මා කරිත්ථ, අහං, සක්යකො යදව ාජා, අහං යවො යගයහ සත්ත

 තනානි අපරිමාණානි කරිස්සාමි, තුම්යහ දානං යදථ, සීලං  ක්ඛථ, 

උයපොසථකම්මංකය ොථ, අප්පමත්තා යහොථා’’තියතසංඔවාදංදත්වායගහං
අපරිමිතධනංකත්වාපක්කාමි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනකුටුම්බියකොයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි.

තදාදාසී ඛුජ්ජුත්ත ාඅයහොසි, ධීතාඋප්පලවණ්ණා, පුත්යතො ාහුයලො, මාතා

යඛමා, බ්රාහ්මයණො පනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

උ ගජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 
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[355] 5. ඝටජාතකවණ්ණනා 

අඤ්යඤ යසොචන්ති යරොදන්තීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
යකොසල ඤ්යඤො එකං අමච්චං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු යහට්ඨා
කථතසදිසයමව.ඉධපන ාජාඅත්තයනො උපකා ස්ස්සඅමච්චස්සමහන්තං
යසංදත්වාපරියභදකානංකථංගයහත්වාතං බන්ධායපත්වාබන්ධනාගාය 
පයවයසසි.යසොතත්ථනිසින්යනොවයසොතාපත්තිමග්ගං නිබ්බත්යතසි. ාජා
තස්ස ගුණං සල්ලක්යඛත්වා යමොචායපසි. යසො ගන්ධමාලං ආදාය සත්ථු
සන්තිකං ගන්ත්වා වන්දිත්වා නිසීදි. අථ නං සත්ථා ‘‘අනත්යථො කි  යත 

උප්පන්යනො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, භන්යත, අනත්යථන පන යම අත්යථො

ආගයතො, යසොතාපත්තිමග්යගොනිබ්බත්යතො’’තිවුත්යත‘‘නයඛො, උපාසක, 

ත්වඤ්යඤව අනත්යථන අත්ථං ආහරි, යපො ාණකපණ්ඩිතාපි ආහරිංසූ’’ති
වත්වායතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො

තස්ස අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්ති, ‘‘ඝටකුමාය ො’’තිස්ස නාමං
කරිංසු. යසො අපය න සමයයන තක්කසිලායං උග්ගහිතසිප්යපො ධම්යමන
 ජ්ජං කාය සි. තස්ස අන්යතපුය  එයකො අමච්යචො දුබ්භි. යසො තං
පච්චක්ඛයතො ඤත්වා  ට්ඨා පබ්බායජසි. තදා සාවත්ථයං ධඞ්ක ාජා නාම
 ජ්ජං කාය සි. යසො තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා තං උපට්ඨහිත්වා යහට්ඨා
වුත්තනයයනඅත්තයනො වචනං ගාහායපත්වා බා ාණසි ජ්ජං ගණ්හායපසි.
යසොපි  ජ්ජං ගයහත්වා යබොධිසත්තං සඞ්ඛලිකාහි බන්ධායපත්වා
බන්ධනාගා ං පයවයසසි. යබොධිසත්යතොඣානංනිබ්බත්යතත්වා ආකායස

පල්ලඞ්යකන නිසීදි, ධඞ්කස්ස සරීය  ඩායහො උප්පජ්ජි. යසො ගන්ත්වා
යබොධිසත්තස්ස සුවණ්ණාදාසඵුල්ලපදුමසස්සිරිකං මුඛං දිස්වා යබොධිසත්තං 
පුච්ඡන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

29. 

‘‘අඤ්යඤයසොචන්තිය ොදන්ති, අඤ්යඤඅස්සුමුඛාජනා; 

පසන්නමුඛවණ්යණොසි, කස්මාඝටනයසොචසී’’ති. 

තත්ථ අඤ්යඤතිතංඨයපත්වා යසසමනුස්සා. 

අථස්ස යබොධිසත්යතො අයසොචනකා ණං කයථන්යතො චතස්යසො ගාථා
අභාසි– 

30. 

‘‘නාබ්භතීතහය ො යසොයකො, නානාගතසුඛාවයහො; 

තස්මාධඞ්කනයසොචාමි, නත්ථයසොයකදුතීයතා. 

31. 

‘‘යසොචංපණ්ඩුකියසොයහොති, භත්තඤ්චස්සනරුච්චති; 
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අමිත්තාසුමනායහොන්ති, සල්ලවිද්ධස්සරුප්පයතො. 

32. 

‘‘ගායමවායදිවා ඤ්යඤ, නින්යනවායදිවාථයල; 

ඨිතංමංනාගමිස්සති, එවංදිට්ඨපයදොඅහං. 

33. 

‘‘යස්සත්තානාලයමයකොව, සබ්බකාම සාහය ො; 

සබ්බාපිපථවීතස්ස, නසුඛංආවහිස්සතී’’ති. 

තත්ථ නාබ්භතීතෙයරොති නාබ්භතීතාහාය ො, අයයමව වා පායඨො.
යසොයකොනාමඅබ්භතීතංඅතික්කන්තංනිරුද්ධංඅත්ථඞ්ගතංපුනනාහ ති. 

දුතීෙතාති සහායතා. අතීතාහ යණන වා අනාගතාහ යණන වා යසොයකො

නාම කස්සචි සහායයො න යහොති, යතනාපි කා යණනාහං න යසොචාමීති 

වදති. යසොචන්තියසොචන්යතො. සල්ල්විද්ෙස්ස රුප්පයතොතියසොකසල්යලන
විද්ධස්ස යතයනව ඝට්ටියමානස්ස්ස ‘‘දිට්ඨා වත යනො පච්චාමිත්තස්ස
පිට්ඨී’’තිඅමිත්තාසුමනායහොන්තීතිඅත්යථො. 

ඨිතංමංනා මිස්සතීතිසම්මධඞ්ක ාජ, එයතසුගාමාදීසුයත්ථකත්ථචි

ඨිතං මං පණ්ඩුකිසභාවාදිකං යසොකමූලකං බයසනං න ආගමිස්සති. එවං

දිට්ඨපයදොති යථා තං බයසනං නාගච්ඡති, එවං මයා ඣානපදං දිට්ඨං.

‘‘අට්ඨයලොකධම්මපද’’න්තිපි වදන්තියයව. පාළියං පන ‘‘න මත්තං

නාගමිස්සතී’’ති ලිඛතං, තං අට්ඨකථායං නත්ථ. පරියයොසානගාථාය 
ඉච්ඡිතපත්ථතත්යථන ඣානසුඛසඞ්ඛාතං සබ්බකාම සං ආහ තීති 

සබ්බ්කාමරසාෙයරො. ඉදං වුත්තං යහොති – යස්ස  ඤ්යඤො පහාය

අඤ්ඤසහායය අත්තාව එයකො සබ්බකාම සාහය ො නාලං, සබ්බං

ඣානසුඛසඞ්ඛාතංකාම සංආහරිතුංඅසමත්යථො, තස්ස ඤ්යඤොසබ්බාපි

පථවී න සුඛං ආවහිස්සති. කාමාතු ස්ස හි සුඛං නාම නත්ථ, යයො පන

කියලසද ථ හිතංඣානසුඛංආහරිතුංසමත්යථො, යසො  ාජාසුඛීයහොතීති.

යයොපයනතායගාථාය ‘‘යස්සත්ථානාලයමයකො’’තිපිපායඨො, තස්සත්යථො
නදිස්සති. 

ඉති ධඞ්යකො ඉමා චතස්යසො ගාථා සුත්වා යබොධිසත්තං ඛමායපත්වා
 ජ්ජං පටිච්ඡායපත්වා පක්කාමි. යබොධිසත්යතොපි  ජ්ජං අමච්චානං
පටිනියයායදත්වා හිමවන්තපයදසං ගන්ත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා 
අපරිහීනජ්ඣායනොබ්රහ්මයලොකප ායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

ධඞ්ක ාජාආනන්යදොඅයහොසි, ඝට ාජාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

ඝටජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 
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[356] 6. යකො ණ්ඩියජාතකවණ්ණනා 

එයකොඅරඤ්යඤතිඉදංසත්ථායජතවයන විහ න්යතොධම්මයසනාපතිං
ආ බ්භ කයථසි. යථය ො කි  ආගතාගතානං දුස්සීලානං 

මිගලුද්දකමච්ඡබන්ධාදීනං දිට්ඨදිට්ඨානඤ්යඤව ‘‘සීලං ගණ්හථ, සීලං
ගණ්හථා’’ති සීලං යදති. යත යථය  ගරුභායවන තස්ස කථං භින්දිතුං

අසක්යකොන්තාසීලංගණ්හන්ති, ගයහත්වාචපනන ක්ඛන්ති, අත්තයනො
අත්තයනො කම්මයමව කය ොන්ති. යථය ො සද්ධිවිහාරියක ආමන්යතත්වා 

‘‘ආවුයසො, ඉයමමනුස්සාමම සන්තියකසීලංගණ්හිංසු, ගණ්හිත්වාචපන

න ක්ඛන්තී’’ති ආහ.‘‘භන්යත, තුම්යහඑයතසංඅරුචියාසීලංයදථ, එයත

තුම්හාකංකථං භින්දිතුංඅසක්යකොන්තාගණ්හන්ති, තුම්යහඉයතොපට්ඨාය
එවරූපානංසීලංමා අදත්ථා’’ති.යථය ොඅනත්තමයනොඅයහොසි.තංපවත්තිං

සුත්වා භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං – ‘‘ආවුයසො, 
සාරිපුත්තත්යථය ො කි  දිට්ඨදිට්ඨානඤ්යඤව සීලං යදතී’’ති. සත්ථා

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති 

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපස 
දිට්ඨදිට්ඨානංඅයාචන්තානඤ්යඤවසීලංයදතී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
බ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්යතොතක්කසිලායංදිසාපායමොක්ඛස්ස 
ආචරියස්ස යජට්ඨන්යතවාසියකො යකො ණ්ඩියයො නාම අයහොසි. තදා යසො
ආචරියයො දිට්ඨදිට්ඨානං යකවට්ටාදීනං අයාචන්තානඤ්යඤව ‘‘සීලං

ගණ්හථ, සීලං ගණ්හථා’’ති සීලං යදති. යත ගයහත්වාපි න  ක්ඛන්ති 

ආචරියයොතමත්ථංඅන්යතවාසිකානං ආය ොයචසි.අන්යතවාසිකා‘‘භන්යත, 

තුම්යහඑයතසංඅරුචියාසීලංයදථ, තස්මා භින්දන්ති, ඉයතො දානිපට්ඨාය

යාචන්තානඤ්යඤව දයදයයාථ, මා අයාචන්තාන’’න්ති වදිංසු. යසො

විප්පටිසාරීඅයහොසි, එවංසන්යතපිදිට්ඨදිට්ඨානංසීලංයදතියයව. 

අයථකදිවසං එකස්මා ගාමා මනුස්සා ආගන්ත්වා 
බ්රාහ්මණවාචනකත්ථාය ආචරියං නිමන්තයිංසු. යසො යකො ණ්ඩියමාණවං

පක්යකොසිත්වා ‘‘තාත, අහං න ගච්ඡාමි, ත්වං ඉයම පඤ්චසයත මාණයව
ගයහත්වා තත්ථ ගන්ත්වා වාචනකානි සම්පටිච්ඡිත්වා අම්හාකං
දින්නයකොට්ඨාසං ආහ ා’’ති යපයසසි. යසො ගන්ත්වා පටිනිවත්තන්යතො
අන්ත ාමග්යග එකං කන්ද ං දිස්වා චින්යතසි ‘‘අම්හාකං ආචරියයො

දිට්ඨදිට්ඨානං අයාචන්තානඤ්යඤව සීලං යදති, ඉයතො දානි පට්ඨාය යථා 

යාචන්තානඤ්යඤව යදති, තථා නං කරිස්සාමී’’ති. යසො යතසු මාණයවසු 
සුඛනිසින්යනසුඋට්ඨායමහන්තං මහන්තං යසලංඋක්ඛපිත්වා කන්ද ායං

ඛපි, පුනප්පුනං ඛපියයව. අථ නං යත මාණවා උට්ඨාය ‘‘ආචරිය, කිං 

කය ොසී’’ති ආහංසු. යසො න කිඤ්චි කයථසි, යත යවයගන ගන්ත්වා
ආචරියස්සආය ොයචසුං. ආචරියයොආගන්ත්වායතනසද්ධිංසල්ලපන්යතො
පඨමංගාථමාහ– 
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34. 

‘‘එයකො අ ඤ්යඤ ගිරිකන්ද ායං, පග්ගය්හ පග්ගය්හ සිලං 

පයවච්ඡසි; 

පුනප්පුනං සන්ත මානරූයපො, යකො ණ්ඩිය යකො නු තව 
යිධත්යථො’’ති. 

තත්ථ යකො නු තව යිෙත්යථොති යකො නු තව ඉධ කන්ද ායං
සිලාඛපයනනඅත්යථො. 

යසො තස්සවචනංසුත්වාආචරියංපයබොයධතුකායමො දුතියංගාථමාහ– 

35. 

‘‘අහඤ්හිමංසාග යසවිතන්තං, සමංකරිස්සාමියථාපිපාණි; 

විකිරියසානූනිචපබ්බතානිච, තස්මාසිලංදරියා පක්ඛපාමී’’ති. 

තත්ථ අෙඤ්හිමන්ති අහඤ්හි ඉමං මහාපථවිං. සා රයසවිතන්තන්ති

සාගය හියසවිතං චාතු න්තං. ෙථාපිපාණීතිහත්ථතලංවියසමංකරිස්සාමි. 

විකිරිොති විකිරිත්වා. සානූනි ච පබ්බ්තානි චාති පංසුපබ්බයත ච
සිලාපබ්බයතච. 

තංසුත්වාබ්රාහ්මයණොතතියංගාථමාහ– 

36. 

‘‘නයිමං මහිං අ හති පාණිකප්පං, සමං මනුස්යසො ක ණාය

යමයකො; 

මඤ්ඤාමිමඤ්යඤව දරිං ජිගීසං, යකො ණ්ඩිය හාහසි 
ජීවයලොක’’න්ති. 

තත්ථ කරණාෙ යමයකොති ක ණාය එයකො කාතුං න සක්යකොතීති

දීයපති. මඤ්ඤාමිමඤ්යඤව දරිං ජිගීසන්ති අහං මඤ්ඤාමි තිට්ඨතු පථවී, 

ඉමඤ්යඤවඑකංදරිංජිගීසං පූ ණත්ථායවායමන්යතොසිලාපරියයසන්යතො

උපායං විචිනන්යතොව ත්වං ඉමං ජීවයලොකං හාහසි ජහිස්සසි, මරිස්සසීති
අත්යථො. 

තංසුත්වාමාණයවොචතුත්ථංගාථමාහ– 

37. 

‘‘සයචඅයංභූතධ ංනසක්කා, සමංමනුස්යසොක ණායයමයකො; 

එවයමවත්වංබ්රහ්යමඉයමමනුස්යස, නානාදිට්ඨියකනානයිස්සසි 
යත’’ති. 
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තස්සත්යථො – සයච අයං එයකො මනුස්යසො ඉමං භූතධ ං පථවිං සමං

කාතුං න සක්කා න සමත්යථො, එවයමව ත්වං ඉයම දුස්සීලමනුස්යස

නානාදිට්ඨියක නානයිස්සසි, යත එවං ‘‘සීලං ගණ්හථ, සීලං ගණ්හථා’’ති

වදන්යතො අත්තයනො වසං න ආනයිස්සසි, පණ්ඩිතපුරිසායයව හි
පාණාතිපාතං ‘‘අකුසල’’න්ති ග හන්ති. සංසා යමොචකාදයයො පයනත්ථ 

කුසලසඤ්ඤියනො, යත ත්වං කථං ආනයිස්සසි, තස්මා දිට්ඨදිට්ඨානං සීලං
අදත්වා යාචන්තානඤ්යඤවයදහීති. 

තං සුත්වාආචරියයො ‘‘යුත්තංවදති යකො ණ්ඩියයො, ඉදානිනඑවරූපං
කරිස්සාමී’’තිඅත්තයනොවි ද්ධභාවංඤත්වාපඤ්චමං ගාථමාහ– 

38. 

‘‘සංඛත්තරූයපන භවංමමත්ථං, අක්ඛාසි යකො ණ්ඩියඑවයමතං; 

යථානසක්කාපථවීසමායං, කත්තුංමනුස්යසනතථා මනුස්සා’’ති. 

තත්ථ සමාෙන්ති සමං අයං. එවං ආචරියයො මාණවස්ස ථුතිං අකාසි, 
යසොපිනංයබොයධත්වාසයංඝ ංයනසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

බ්රාහ්මයණො සාරිපුත්යතො අයහොසි, යකො ණ්ඩියමාණයවො පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

යකො ණ්ඩියජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[357] 7. ලටුකිකජාතකවණ්ණනා 

වන්දාමිතංකුඤ්ජරසට්ඨිොෙනන්තිඉදං සත්ථායවළුවයනවිහ න්යතො
යදවදත්තං ආ බ්භ කයථසි. එකස්මිඤ්හි දිවයස භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං

සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, යදවදත්යතො කක්ඛයළො ඵරුයසො සාහසියකො, 

සත්යතසු කරුණාමත්තම්පිස්සනත්ථී’’ති.සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, 

භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපස නික්කරුයණොයයවා’’ති
වත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
හත්ථයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො පාසාදියකො මහාකායයො 
අසීතිසහස්සවා ණපරිවාය ො යූථපති හුත්වා හිමවන්තපයදයස විහාසි. තදා

එකාලටුකිකා සකුණිකාහත්ථීනංවිච ණට්ඨායනඅණ්ඩානිනික්ඛපි, තානි
පරිණතානිභින්දිත්වා සකුණයපොතකානික්ඛමිංසු.යතසුඅවිරුළ්හපක්යඛසු
උප්පතිතුංඅසක්යකොන්යතසුයයව මහාසත්යතොඅසීතිසහස්සවා ණපරිවුයතො
යගොච ාය ච න්යතො තං පයදසං පත්යතො. තං දිස්වා ලටුකිකා චින්යතසි

‘‘අයංහත්ථ ාජාමමයපොතයකමද්දිත්වාමාය ස්සති, හන්දනං පුත්තකානං
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පරිත්තාණත්ථාය ධම්මිකා ක්ඛං යාචාමී’’ති. සා උයභො පක්යඛ එකයතො
කත්වාතස්සපු යතොඨත්වාපඨමංගාථමාහ– 

39. 

‘‘වන්දාමි තංකුඤ්ජ සට්ඨිහායනං, ආ ඤ්ඤකං යූථපතිංයසස්සිං; 

පක්යඛහි තං පඤ්ජලිකං කය ොමි, මා යම වධී පුත්තයක 
දුබ්බලායා’’ති. 

තත්ථ සට්ඨිොෙනන්ති සට්ඨිවස්සකායල හායනබලං. ෙසස්සින්ති

පරිවා සම්පන්නං. පක්යඛහි තං පඤ්චලිකං කයරොමීති අහං පක්යඛහි තං
අඤ්ජලිකංකය ොමීතිඅත්යථො. 

මහාසත්යතො ‘‘මා චින්තයි ලටුකියක, අහං යත පුත්තයක 
 ක්ඛස්සාමී’’ති සකුණයපොතකානං උපරි ඨත්වා අසීතියා හත්ථසහස්යසසු
ගයතසු ලටුකිකං ආමන්යතත්වා ‘‘ලටුකියක අම්හාකං පච්ඡයතො එයකො

එකචාරියකො හත්ථී ආගච්ඡති, යසො අම්හාකං වචනං න කරිස්සති, තස්මිං
ආගයත තම්පි යාචිත්වා පුත්තකානං යසොත්ථභාවං කය යයාසී’’ති වත්වා
පක්කාමි. සාපි තස්ස පච්චුග්ගමනං කත්වා උයභොහි පක්යඛහි අඤ්ජලිං
කත්වාදුතියංගාථමාහ– 

40. 

‘‘වන්දාමිතංකුඤ්ජ එකචාරිං, ආ ඤ්ඤකංපබ්බතසානුයගොච ං; 

පක්යඛහි තං පඤ්ජලිකං කය ොමි, මා යම වධී පුත්තයක 
දුබ්බලායා’’ති. 

තත්ථ පබ්බ්තසානුය ොචරන්ති ඝනයසලපබ්බයතසුචපංසුපබ්බයතසුච
යගොච ංගණ්හන්තං. 

යසොතස්සාවචනංසුත්වාතතියංගාථමාහ– 

41. 

‘‘වධිස්සාමි යත ලටුකියක පුත්තකානි, කිං යම තුවං කාහසි 

දුබ්බලාසි; 

සතංසහස්සානිපිතාදිසීනං, වායමනපායදනපයපොථයයයය’’න්ති. 

තත්ථ වධිස්සාමි යතති ත්වං කස්මා මම විච ණමග්යග පුත්තකානි

ඨයපසි, යස්මා ඨයපසි, තස්මා වධිස්සාමි යත පුත්තකානීති වදති. කිං යම

තුවං කාෙසීති මය්හං මහාථාමස්ස ත්වං දුබ්බලා කිං කරිස්සසි. 

පයපොථයෙෙයන්ති අහං තාදිසානං ලටුකිකානං සතසහස්සම්පි වායමන 

පායදනසඤ්චුණ්යණයයං, දක්ඛණපායදනපනකථාවනත්ථීති. 
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එවඤ්ච පන වත්වා යසො තස්සා පුත්තයක පායදන සඤ්චුණ්යණත්වා
මුත්යතන පවායහත්වා නදන්යතොව පක්කාමි. ලටුකිකා රුක්ඛසාඛාය 

නිලීයිත්වා ‘‘ඉදානි තාව වා ණ නදන්යතො ගච්ඡසි, කතිපායහයනව යම 

කිරියං පස්සිස්සසි, කායබලයතො ඤාණබලස්ස මහන්තභාවං න ජානාසි, 

යහොතු, ජානායපස්සාමි න’’න්තිතංසන්තජ්ජයමානාවචතුත්ථංගාථමාහ– 

42. 

‘‘නයහවසබ්බත්ථබයලනකිච්චං, බලඤ්හිබාලස්සවධායයහොති; 

කරිස්සාමි යත නාග ාජා අනත්ථං, යයො යම වධී පුත්තයක 
දුබ්බලායා’’ති. 

තත්ථ බ්යල්නාති කායබයලන. අනත්ථන්ති අවුඩ්ඪිං. යෙො යමති යයො
ත්වං මමදුබ්බලායපුත්තයකවධීඝායතසි. 

සාඑවංවත්වාකතිපාහංඑකංකාකංඋපට්ඨහිත්වායතනතුට්යඨන ‘‘කිං

යතකය ොමී’’තිවුත්තා ‘‘සාමි, අඤ්ඤංයමකාතබ්බංනත්ථ, එකස්සපන 
එකචාරිකවා ණස්ස තුණ්යඩන පහරිත්වා තුම්යහහි අක්ඛීනි භින්නානි
පච්චාසීසාමී’’ති ආහ.සායතන ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිතාඑකංනීලමක්ඛකං

උපට්ඨහි. තායපි ‘‘කිං යත, කය ොමී’’ති වුත්තා ‘‘ඉමිනා කායකන
එකචාරිකවා ණස්සඅක්ඛීසුභින්යනසුතුම්යහහි තත්ථආසාටිකංපායතතුං
ඉච්ඡාමී’’ති වත්වා තායපි ‘‘සාධූ’’ති වුත්යත එකං මණ්ඩූකං උපට්ඨහිත්වා

යතන ‘‘කිං යත, කය ොමී’’ති වුත්තා ‘‘යදා එකචාරිකවා යණො අන්යධො

හුත්වා පානීයංපරියයසති, තදාපබ්බතමත්ථයකඨියතොසද්දංකත්වාතස්මිං

පබ්බතමත්ථකං අභිරුහන්යත ඔතරිත්වා පපායත සද්දං කය යයාථ, අහං
තුම්හාකං සන්තිකා එත්තකං පච්චාසීසාමී’’ති ආහ. යසොපි තස්සා වචනං
‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි. 

අයථකදිවසං කායකො වා ණස්ස ද්යවපි අක්ඛීනි තුණ්යඩන භින්දි, 
නීලමක්ඛකා ආසාටිකං පායතසි. යසො පුළයවහි ඛජ්ජන්යතො
යවදනාප්පත්යතො පිපාසාභිභූයතො පානීයං පරියයසමායනො විචරි. තස්මිං 
කායල මණ්ඩූයකො පබ්බතමත්ථයක ඨත්වා සද්දමකාසි. වා යණො ‘‘එත්ථ
පානීයං භවිස්සතී’’ති පබ්බතමත්ථකං අභිරුහි. අථ මණ්ඩූයකො ඔතරිත්වා
පපායත ඨත්වා සද්දමකාසි. වා යණො ‘‘එත්ථ පානීයං භවිස්සතී’’ති
පපාතාභිමුයඛො ගච්ඡන්යතො පරිගළිත්වා පබ්බතපායද පතිත්වා ජීවිතක්ඛයං

පාපුණි. ලටුකිකා තස්ස මතභාවං ඤත්වා ‘‘දිට්ඨා යම පච්චාමිත්තස්ස
පිට්ඨී’’තිහට්ඨතුට්ඨාතස්සඛන්යධචඞ්කමිත්වා යථාකම්මංගතා. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, යකනචි සද්ධිං යව ං නාම කාතබ්බං, එවං 
බලසම්පන්නම්පිවා ණංඉයමචත්තාය ොජනාඑකයතොහුත්වාවා ණස්ස
ජීවිතක්ඛයං පායපසු’’න්ති– 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා පඤ්චකනිපායතො 

138 

පටුන 

43. 

‘‘කාකඤ්ච පස්සලටුකිකං, මණ්ඩූකං නීලමක්ඛකං; 

එයතනාගංඅඝායතසුං, පස්සයව ස්සයවරිනං; 

තස්මාහියව ංනකයි ාථ, අප්පියයනපියකනචී’’ති.– 

ඉමංඅභිසම්බුද්ධගාථංවත්වාජාතකංසයමොධායනසි. 

තත්ථ පස්සාතිඅනියාමිතාලපනයමතං, භික්ඛූ පනසන්ධාය වුත්තත්තා

පස්සථභික්ඛයවතිවුත්තංයහොති. එයතතිඑයතචත්තාය ොඑකයතොහුත්වා. 

අඝායතසුන්ති තං වධිංසු. පස්ස යවරස්ස යවරිනන්ති පස්සථ යවරිකානං
යව ස්සගතින්තිඅත්යථො. 

තදා එකචාරිකහත්ථී යදවදත්යතො අයහොසි, යූථපති පන අහයමව 
අයහොසින්ති. 

ලටුකිකජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[358] 8. චූළධම්මපාලජාතකවණ්ණනා 

අෙයමව දූසිො භූනෙතාති ඉදං සත්ථා යවළුවයන විහ න්යතො
යදවදත්තස්ස වධාය පරිසක්කනං ආ බ්භ කයථසි. අඤ්යඤසු ජාතයකසු

යදවදත්යතො යබොධිසත්තස්ස තාසමත්තම්පි කාතුං නාසක්ඛ, ඉමස්මිං පන
චූළධම්මපාලජාතයක යබොධිසත්තස්ස සත්තමාසිකකායල හත්ථපායද ච

සීසඤ්චයඡදායපත්වාඅසිමාලකංනාමකාය සි. දද්දරජාතයක (ජා.1.2.43-

44) ගීවං ගයහත්වා මාය ත්වා උද්ධයන මංසං පචිත්වා ඛාදි. 

ඛන්තීවාදීජාතයක (ජා. 1.4.49 ආදයයො) ද්වීහිපි කසාහි පහා සහස්යසහි
තාළායපත්වාහත්ථපායදචකණ්ණනාසඤ්චයඡදායපත්වා ජටාසුගයහත්වා
කඩ්ඪායපත්වාඋත්තානකංනිපජ්ජායපත්වාඋය පායදනපහරිත්වාගයතො. 

යබොධිසත්යතොතංදිවසංයයවජීවිතක්ඛයංපාපුණි. චූළනන්දිෙජාතයකපි (ජා.

1.2.143-144) මොකපිජාතයකපි (ජා. 1.7.83 ආදයයො) මාය සියයව.
එවයමව යසො දීඝ ත්තං වධාය පරිසක්කන්යතො බුද්ධකායලපි
පරිසක්කියයව. අයථකදිවසං භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං –

‘‘ආවුයසො, යදවදත්යතො බුද්ධානං මා ණත්ථයමව උපායං කය ොති, 

‘සම්මාසම්බුද්ධං මා ායපස්සාමී’ති ධනුග්ගයහ පයයොයජසි, සිලං පවිජ්ඣි, 

නාළාගිරිං විස්සජ්ජායපසී’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, 

එත හිකථාය සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත ‘‘න, 

භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපස මය්හං වධාය පරිසක්කියයව, ඉදානි පන

තාසමත්තම්පි කාතුං න සක්යකොති, පුබ්යබ මං චූළධම්මපාලකුමා කායල
අත්තයනො පුත්තං සමානං ජීවතක්ඛයං පායපත්වා අසිමාලකං කාය සී’’ති
වත්වාඅතීතංආහරි. 
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අතීයතබා ාණසියංමහාපතායපනාම ජ්ජංකාය න්යතයබොධිසත්යතො

තස්ස අග්ගමයහසියා චන්දායදවියා කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්ති, 

‘‘ධම්මපායලො’’තිස්ස නාමං කරිංසු. තයමනං සත්තමාසිකකායල මාතා
ගන්යධොදයකන න්හායපත්වා අලඞ්කරිත්වා කීළාපයමානා නිසීදි.  ාජා
තස්සා වසනට්ඨානං අගමාසි. සා පුත්තං කීළාපයමානා පුත්තසියනයහන

සමප්පිතා හුත්වා  ාජානං පස්සිත්වාපි න උට්ඨහි. යසො චින්යතසි ‘‘අයං

ඉදායනවතාවපුත්තංනිස්සායමානංකය ොති, මංකිස්මිඤ්චිනමඤ්ඤති, 

පුත්යත පනවඩ්ඪන්යතමයි‘මනුස්යසො’තිපිසඤ්ඤංනකරිස්සති, ඉදායනව
නං ඝායතස්සාමී’’ති. යසො නිවත්තිත්වා  ාජාසයන නිසීදිත්වා ‘‘අත්තයනො
විධායනන ආගච්ඡතූ’’ති යචො ඝාතකං පක්යකොසායපසි. යසො
කාසායවත්ථනිවත්යථො  ත්තමාලාධය ො ඵ සුං අංයස ඨයපත්වා
උපධානඝටිකං හත්ථපාදඨපනදණ්ඩකඤ්ච ආදාය ආගන්ත්වා  ාජානං

වන්දිත්වා ‘‘කිං කය ොමි, යදවා’’ති අට්ඨාසි. යදවියා සිරිගබ්භං ගන්ත්වා
ධම්මපාලංආයනහීති.යදවීපි ඤ්යඤො කුජ්ඣිත්වානිවත්තනභාවංඤත්වා
යබොධිසත්තං උය  නිපජ්ජායපත්වා ය ොදමානා නිසීදි. යචො ඝාතයකො
ගන්ත්වා තං පිට්ඨියං හත්යථන පහරිත්වා හත්ථයතොකුමා ං අච්ඡින්දිත්වා

ආදාය  ඤ්යඤො සන්තිකංආගන්ත්වා ‘‘කිංකය ොමි, යදවා’’තිආහ.  ාජා 
එකං ඵලකං ආහ ායපත්වා පු යතො නික්ඛපායපත්වා ‘‘ඉධ නං
නිපජ්ජායපහී’’තිආහ.යසොතථා අකාසි. 

චන්දායදවී පුත්තස්ස පච්ඡයතොව පරියදවමානා ආගච්ඡි. පුන 

යචො ඝාතයකො‘‘කිංකය ොමී, යදවා’’තිආහ.ධම්මපාලස්සහත්යථඡින්දාති.

චන්දායදවී ‘‘මහා ාජ, මම පුත්යතො සත්තමාසියකො බාලයකො න කිඤ්චි

ජානාති, නත්යථතස්ස යදොයසො, යදොයසො පන යහොන්යතො මයි භයවයය, 
තස්මාමය්හංහත්යථයඡදායපහී’’තිඉමමත්ථංපකායසන්තී පඨමංගාථමාහ
– 

44. 

‘‘අහයමවදූසියාභූනහතා,  ඤ්යඤොමහාපතාපස්ස; 

එතංමුඤ්චතුධම්මපාලං, හත්යථයමයදවයඡයදහී’’ති. 

තත්ථ දූසිොති දූසිකා, තුම්යහ දිස්වා අනුට්ඨහමානා යදොසකාරිකාති

අත්යථො. ‘‘දූසිකා’’තිපි පායඨො, අයයමවත්යථො. භූනෙතාති හතභූනා, 

හතවුඩ්ඪීතිඅත්යථො. රඤ්යඤොතිඉදං‘‘දූසියා’’තිපයදනයයොයජතබ්බං.අහං

 ඤ්යඤො මහාපතාපස්සඅප ාධකාරිකා, නායංකුමාය ො, තස්මා නි ප ාධං

එතං බාලකං මුඤ්චතු ධම්මපාලං, සයචපි හත්යථ යඡදායපතුකායමො, 

යදොසකාරිකායහත්යථයම, යදව, යඡයදහීතිඅයයමත්ථඅත්යථො. 

 ාජා යචො ඝාතකං ඔයලොයකසි. ‘‘කිං කය ොමි, යදවා’’ති? ‘‘පපඤ්චං 
අකත්වා හත්යථ යඡදා’’ති. තස්මිං ඛයණ යචො ඝාතයකො තිඛණඵ සුං
ගයහත්වාකුමා ස්ස තරුණවංසකළීය විය ද්යවහත්යථඡින්දි.යසොද්වීසු
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හත්යථසු ඡිජ්ජමායනසු යනව ය ොදි න පරියදවි, ඛන්තිඤ්ච යමත්තඤ්ච
පුය චාරිකං කත්වා අධිවායසසි. චන්දා පන යදවී ඡින්නහත්ථයකොටිං
ගයහත්වා උච්ඡඞ්යග කත්වා යලොහිතලිත්තා පරියදවමානා විචරි. පුන

යචො ඝාතයකො‘‘කිංකය ොමි, යදවා’’තිපුච්ඡි.‘‘ද්යවපිපායදඡින්දා’’ති.තං
සුත්වාචන්දායදවීදුතියං ගාථමාහ– 

45. 

‘‘අහයමවදූසියාභූනහතා,  ඤ්යඤොමහාපතාපස්ස; 

එතංමුඤ්චතුධම්මපාලං, පායදයමයදවයඡයදහී’’ති. 

තත්ථඅධිප්පායයොවුත්තනයයයනවයවදිතබ්යබො. 

 ාජාපි පුන යචො ඝාතකං ආණායපසි. යසො උයභොපි පායද ඡින්දි.
චන්දායදවී පාදයකොටිම්පි ගයහත්වා උච්ඡඞ්යග කත්වා යලොහිතලිත්තා

පරියදවමානා ‘‘සාමි මහාපතාප, ඡින්නහත්ථපාදා නාම දා කා මාත ා

යපොයසතබ්බායහොන්ති, අහංභතිංකත්වාමමපුත්තකං යපොයසස්සාමි, යදහි

යමඑත’’න්තිආහ.යචො ඝාතයකො ‘‘කිංයදවකතා ාජාණා, නිට්ඨිතංමම 

කිච්ච’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘න තාව නිට්ඨිත’’න්ති. ‘‘අථ කිං කය ොමි, යදවා’’ති? 

‘‘සීසමස්සඡින්දා’’ති.තංසුත්වාචන්දායදවීතතියංගාථමාහ– 

46. 

‘‘අහයමවදූසියාභූනහතා,  ඤ්යඤොමහාපතාපස්ස; 

එතංමුඤ්චතුධම්මපාලං, සීසංයමයදවයඡයදහී’’ති. 

වත්වාචපනඅත්තයනොසීසංඋපයනසි. 

පුන යචො ඝාතයකො ‘‘කිං කය ොමි, යදවා’’ති පුච්ඡි. ‘‘සීසමස්ස 

ඡින්දා’’ති.යසොසීසංඡින්දිත්වා ‘‘කතා, යදව,  ාජාණා’’තිපුච්ඡි. ‘‘නතාව 

කතා’’ති. ‘‘අථකිංකය ොමි, යදවා’’ති? ‘‘අසිතුණ්යඩනනංසම්පටිච්ඡිත්වා
අසිමාලකං නාම කය ොහී’’ති. යසො තස්ස කයළව ං ආකායස ඛපිත්වා
අසිතුණ්යඩන සම්පටිච්ඡිත්වා අසිමාලකංනාමකත්වා මහාතයලවිප්පකිරි.
චන්දායදවී යබොධිසත්තස්ස මංයස උච්ඡඞ්යගකත්වා මහාතයල ය ොදමානා

පරියදවමානාඉමාගාථාඅභාසි – 

47. 

‘‘න හිනූනිමස්ස ඤ්යඤො, මිත්තාමච්චාච විජ්ජය සුහදා; 

යයනවදන්ති ාජානං, මාඝාතයිඔ සංපුත්තං. 

48. 

‘‘නහිනූනිමස්ස ඤ්යඤො, ඤාතීමිත්තාචවිජ්ජය සුහදා; 

යයනවදන්ති ාජානං, මාඝාතයිඅත්රජංපුත්ත’’න්ති. 
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තත්ථ මිත්තාමච්චා ච විජ්ජයර සුෙදාති නූන ඉමස්ස  ඤ්යඤො
දළ්හමිත්තාවාසබ්බකිච්යචසු සහභාවියනොඅමච්චාවාමුදුහදයතායසුහදාවා

යකචි න විජ්ජන්ති. යෙ න වදන්තීති යය අධුනා ආගන්ත්වා ‘‘අත්තයනො

පියපුත්තං මා ඝාතයී’’ති න වදන්ති, ඉමං  ාජානං පටියසයධන්ති, යත

නත්ථයයවාතිමඤ්යඤ.දුතියගාථායං ඤාතීතිඤාතකා. 

ඉමා පන ද්යව ගාථා වත්වා චන්දායදවී උයභොහි හත්යථහි හදයමංසං 
ධා යමානාතතියංගාථමාහ– 

49. 

‘‘චන්දනසා ානුලිත්තා, බාහාඡිජ්ජන්තිධම්මපාලස්ස; 

දායාදස්සපථබයා, පාණායමයදවරුජ්ඣන්තී’’ති. 

තත්ථ දාොදස්ස පථබ්යාති පිතුසන්තකාය චාතු න්තාය පථවියා

දායාදස්ස යලොහිතචන්දනසා ානුලිත්තා හත්ථා ඡිජ්ජන්ති, පාදා ඡිජ්ජන්ති, 

සීසඤ්ච ඡිජ්ජති, අසිමාලයකොපි කයතො, තව වංසං පච්ඡින්දිත්වා ගයතොසි 

දානීති එවමාදීනි විලපන්ති එවමාහ. පාණා යම යදව රුජ්ඣන්තීති යදව, 
මය්හම්පිඉමංයසොකංසන්ධාය තුංඅසක්යකොන්තියාජීවිතං රුජ්ඣතීති. 

තස්සාඑවංපරියදවමානායඑවඩය්හමායනයවළුවයනයවළුවියහදයං

ඵලි, සා තත්යථව ජීවිතක්ඛයං පත්තා.  ාජාපි පල්ලඞ්යක ඨාතුං

අසක්යකොන්යතොමහාතයලපති, පද තලංද්විධාභිජ්ජි, යසොතයතොපිභූමියං
පති. තයතො චතුනහුතාධිකද්වියයොජනසතසහස්සබහලාපි ඝනපථවී තස්ස 

අගුණං ධාය තුං අසක්යකොන්තී භිජ්ජිත්වා විව මදාසි, අවීචියතො ජාලා
උට්ඨාය කුලදත්තියකන කම්බයලන පරික්ඛපන්තී විය තං ගයහත්වා
අවීචිම්හිඛපි. චන්දායචයබොධිසත්තස්සචඅමච්චාසරී කිච්චංකරිංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

 ාජා යදවදත්යතො අයහොසි, චන්දායදවී මහාපජාපතියගොතමී, 
ධම්මපාලකුමාය ොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

චූළධම්මපාලජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[359] 9. සුවණ්ණමිගජාතකවණ්ණනා 

වික්කම යර ෙරිපාදාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො සාවත්ථයං
එකං කුලධීත ං ආ බ්භ කයථසි. සා කි  සාවත්ථයං ද්වින්නං
අග්ගසාවකානං උපට්ඨාකකුලස්ස ධීතා සද්ධා පසන්නා බුද්ධමාමකා
ධම්මමාමකා සඞ්ඝමාමකාආචා සම්පන්නා පණ්ඩිතා දානාදිපුඤ්ඤාභි තා.
තං අඤ්ඤං සාවත්ථයයමව සමානජාතිකං මිච්ඡාදිට්ඨිකකුලං වාය සි.
අථස්සා මාතාපිතය ො ‘‘අම්හාකං ධීතා සද්ධා පසන්නා තීණි  තනානි

මමායති දානාදිපුඤ්ඤාභි තා, තුම්යහ මිච්ඡාදිට්ඨිකා ඉමිස්සාපි යථාරුචියා
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පටුන 

දානං වා දාතුං ධම්මං වා යසොතුං විහා ං වා ගන්තුං සීලං වා  ක්ඛතුං

උයපොසථකම්මංවාකාතුංන දස්සථ, නමයංතුම්හාකංයදම, අත්තනාසදිසං
මිච්ඡාදිට්ඨිකකුලාවකුමාරිකං ගණ්හථා’’තිආහංසු. යතයතහිපටික්ඛත්තා
‘‘තුම්හාකං ධීතා අම්හාකං ඝ ං ගන්ත්වා යථාධිප්පායයන සබ්බයමතං

කය ොතු, මයං න වාය ස්සාම, යදථ යනො එත’’න්ති වත්වා ‘‘යතන හි
ගණ්හථා’’තිවුත්තාභද්දයකනනක්ඛත්යතනමඞ්ගලංකත්වාතංඅත්තයනො

ඝ ං නයිංසු. සා වත්තාචා සම්පන්නා පතියදවතා අයහොසි, 
සස්සුසසු සාමිකවත්තානිකතායනව යහොන්ති. 

සා එකදිවසං සාමිකං ආහ – ‘‘ඉච්ඡාමහං, අයයපුත්ත, අම්හාකං 

කුලූපකත්යථ ානං දානං දාතු’’න්ති. සාධු, භද්යද, යථාජ්ඣාසයයන දානං
යදහීති. සා යථය  නිමන්තායපත්වා මහන්තං සක්කා ං කත්වා

පණීතයභොජනං යභොයජත්වා එකමන්තං නිසීදිත්වා ‘‘භන්යත, ඉමං කුලං

මිච්ඡාදිට්ඨිකංඅස්සද්ධංතිණ්ණං තනානංගුණංන ජානාති, සාධු, අයයා, 

යාව ඉමං කුලං තිණ්ණං  තනානං ගුණං ජානාති, තාව ඉයධව භික්ඛං 
ගණ්හථා’’ති ආහ. යථ ා අධිවායසත්වා තත්ථ නිබද්ධං භුඤ්ජන්ති. පුන

සාමිකං ආහ ‘‘අයයපුත්ත, යථ ා ඉධ නිබද්ධං ආගච්ඡන්ති, කිංකා ණා 

තුම්යහ න පස්සථා’’ති. ‘‘සාධු, පස්සිස්සාමී’’ති. සා පුනදිවයස යථ ානං 

භත්තකිච්චපරියයොසායනතස්සආය ොයචසි. යසො උපසඞ්කමිත්වා යථය හි 
සද්ධිං පටිසන්ථා ං කත්වා එකමන්තං නිසීදි. අථස්ස ධම්මයසනාපති
ධම්මකථංකයථසි. යසොයථ ස්සධම්මකථායචඉරියාපයථසුචපසීදිත්වා

තයතො පට්ඨාය යථ ානං ආසනං පඤ්ඤයපති, පානීයං පරිස්සායවති, 

අන්ත ාභත්යතධම්මකථංසුණාති, තස්සඅප භායග මිච්ඡාදිට්ඨිභිජ්ජි. 

අයථකදිවසං යථය ො ද්වින්නම්පි ධම්මකථං කයථන්යතො සච්චානි

පකායසසි, සච්චපරියයොසායන උයභොපි ජයම්පතිකා යසොතාපත්තිඵයල 
පතිට්ඨහිංසු. තයතො පට්ඨාය තස්ස මාතාපිතය ො ආදිං කත්වා අන්තමයසො
දාසකම්මක ාපි සබ්යබමිච්ඡාදිට්ඨිංභින්දිත්වාබුද්ධධම්මසඞ්ඝමාමකායයව

ජාතා. අයථකදිවසං දාරිකා සාමිකං ආහ – ‘‘අයයපුත්ත, කිං යම

ඝ ාවායසන, ඉච්ඡාමහං පබ්බජිතු’’න්ති. යසො ‘‘සාධු භද්යද, අහම්පි
පබ්බජිස්සාමී’’ති මහන්යතන පරිවාය න තං භික්ඛුනුපස්සයං යනත්වා
පබ්බායජත්වා සයම්පිසත්ථා ං උපසඞ්කමිත්වා පබ්බජ්ජං යාචි.තං සත්ථා
පබ්බායජසි. උයභොපි විපස්සනං වඩ්යඪත්වා න චි ස්යසව අ හත්තං

පාපුණිංසු.අයථකදිවසංභික්ඛූධම්මසභායංකථංසමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, 

අසුකා නාම දහ භික්ඛුනී අත්තයනො යචව පච්චයා ජාතා සාමිකස්ස ච, 
අත්තනාපි පබ්බජිත්වා අ හත්තං පත්වා තම්පි පායපසී’’ති. සත්ථා

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව තාව එසා

සාමිකං  ාගපාසා යමොයචසි, පුබ්යබයපසා යපො ාණකපණ්ඩියත පන 
ම ණපාසායමොයචසී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 
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අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
මිගයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො අභිරූයපො අයහොසි පාසාදියකො
දස්සනීයයො සුවණ්ණවණ්යණො ලාඛා සපරිකම්මකයතහි විය හත්ථපායදහි 
 ජතදාමසදියසහි විසායණහි මණිගුළිකපටිභායගහි අක්ඛීහි
 ත්තකම්බලයගණ්ඩුසදියසන මුයඛන සමන්නාගයතො. භරියාපිස්ස

තරුණමිගී අභිරූපා අයහොසි දස්සනීයා. යත සමග්ගවාසං වසිංසු, 
අසීතිසහස්සචිත්රමිගායබොධිසත්තංඋපට්ඨහිංසු.තදාලුද්දකාමිගවීථීසුපායස 
ඔඩ්යඩසුං. අයථකදිවසං යබොධිසත්යතො මිගානං පු යතො ගච්ඡන්යතො පායද

පායසන බජ්ඣිත්වා ‘‘ඡින්දිස්සාමි න’’න්ති ආකඩ්ඪි, චම්මං ඡිජ්ජි, පුන

ආකඩ්ඪන්තස්ස මංසං ඡිජ්ජි, පුන න්හාරු ඡිජ්ජි, පායසො අට්ඨිමාහච්ච
අට්ඨාසි.යසොපාසංඡින්දිතුං අසක්යකොන්යතොම ණභයතජ්ජියතොබද්ධ වං
 වි.තංසුත්වාභීයතොමිගගයණොපලායි.භරියා පනස්සපලායිත්වාමිගානං
අන්තය  ඔයලොයකන්තී තං අදිස්වා ‘‘ඉදං භයං මය්හං පියසාමිකස්ස
උප්පන්නං භවිස්සතී’’ති යවයගන තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා අස්සුමුඛී 

ය ොදමානා ‘‘සාමි, ත්වං මහබ්බයලො, කිං එතං පාසං සන්ධාය තුං න

සක්ඛස්සසි, යවගං ජයනත්වා ඡින්දාහි න’’න්ති තස්ස උස්සාහං ජයනන්තී
පඨමංගාථමාහ– 

50. 

‘‘වික්කමය හරිපාද, වික්කමය මහාමිග; 

ඡින්දවා ත්තිකංපාසං, නාහංඑකාවයන යම’’ති. 

තත්ථ වික්කමාති ප ක්කම, ආකඩ්ඪාති අත්යථො. යරති ආමන්තයන

නිපායතො. ෙරිපාදාති සුවණ්ණපාද. සකලසරී ම්පි තස්ස සුවණ්ණවණ්ණං, 

අයංපන ගා යවයනවමාහ. නාෙංඑකාතිඅහංතයාවිනාඑකිකාවයනන 

 මිස්සාමි, තියණොදකංපනඅග්ගයහත්වාසුස්සිත්වාමරිස්සාමීතිදස්යසති. 

තං සුත්වාමියගොදුතියංගාථමාහ– 

51. 

‘‘වික්කමාමිනපාය මි, භූමිංසුම්භාමියවගසා; 

දළ්යහොවා ත්තියකොපායසො, පාදංයමපරිකන්තතී’’ති. 

තත්ථ වික්කමාමීති භද්යද, අහං වීරියං කය ොමි. න පායරමීති පාසං

ඡින්දිතුංපනනසක්යකොමීතිඅත්යථො. භූමිංසුම්භාමීතිඅපිනාමඡිජ්යජයයාති

පායදනාපි භූමිං පහ ාමි. යව සාති යවයගන. පරිකන්තතීති චම්මාදීනි
ඡින්දන්යතොසමන්තාකන්තතීති. 

අථනංමිගී‘‘මාභායි, සාමි, අහංඅත්තයනොබයලනලුද්දකං යාචිත්වා

තවජීවිතංආහරිස්සාමි.සයචයාචනායනසක්ඛස්සාමි, මමජීවිතම්පි දත්වා
තව ජීවිතං ආහරිස්සාමී’’ති මහාසත්තං අස්සායසත්වා යලොහිතලිත්තං
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යබොධිසත්තං පරිග්ගයහත්වා අට්ඨාසි. ලුද්දයකොපි අසිඤ්ච සත්තිඤ්ච

ගයහත්වා කප්පුට්ඨානග්ගි විය ආගච්ඡති. සා තං දිස්වා ‘‘සාමි, ලුද්දයකො

ආගච්ඡති, අහං අත්තයනො බලං කරිස්සාමි, ත්වං මා භායී’’ති මිගං
අස්සායසත්වාලුද්දකස්ස පටිපථං ගන්ත්වා පටික්කමිත්වා එකමන්තං ඨිතා

තංවන්දිත්වා‘‘සාමි, මමසාමියකො සුවණ්ණවණ්යණොසීලාචා සම්පන්යනො, 
අසීතිසහස්සානංමිගානං ාජා’’තියබොධිසත්තස්ස ගුණංකයථත්වාමිග ායජ
ඨියතයයවඅත්තයනොවධංයාචන්තීතතියංගාථමාහ– 

52. 

‘‘අත්ථ ස්සු පලාසානි, අසිංනිබ්බාහ ලුද්දක; 

පඨමංමංවධිත්වාන, හනපච්ඡාමහාමිග’’න්ති. 

තත්ථ පල්ාසානීති මංසට්ඨපනත්ථං පලාසපණ්ණානි අත්ථ ස්සු. අසිං

නිබ්බ්ාොති අසිංයකොසයතොනීහ . 

තංසුත්වාලුද්දයකො ‘‘මනුස්සභූතාතාවසාමිකස්සඅත්ථාය අත්තයනො

ජීවිතංනපරිච්චජන්ති, අයංති ච්ඡානගතාජීවිතංපරිච්චජති, මනුස්සභාසාය 

ච මධුය න සය න කයථති, අජ්ජ ඉමිස්සා ච පතියනො චස්සා ජීවිතං 
දස්සාමී’’තිපසන්නචිත්යතොචතුත්ථංගාථමාහ– 

53. 

‘‘නයමසුතංවාදිට්ඨංවා, භාසන්තිංමානුසිංමිගිං; 

ත්වඤ්චභද්යදසුඛීයහොහි, එයසොචාපිමහාමියගො’’ති. 

තත්ථ සුතංවාදිට්ඨංවාතිමයාඉයතො පුබ්යබඑවරූපංදිට්ඨංවාසුතංවා

නත්ථ. භාසන්තිං මානුසිං මිගින්ති අහඤ්හි ඉයතො පුබ්යබ මානුසිං වාචං
භාසන්තිං මිගිං යනව අද්දසංන අස්යසොසිං. යයසං පන ‘‘න යම සුතා වා

දිට්ඨා වා, භාසන්තී මානුසී මිගී’’ති පාළි, යතසං යථාපාළියමව අත්යථො

දිස්සති. භද්යදතිභද්දයක පණ්ඩියකඋපායකුසයල.ඉතිතංආලපිත්වාපුන
‘‘ත්වඤ්චඑයසොචාපිමහාමියගොතිද්යවපි ජනාසුඛීනිද්දුක්ඛායහොථා’’තිතං
සමස්සායසත්වා ලුද්දයකො යබොධිසත්තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා වාසියා
චම්මපාසං ඡින්දිත්වා පායද ලග්ගපාසකං සණිකං නීහරිත්වා න්හාරුනා

න්හාරුං, මංයසන මංසං, චම්යමන චම්මං පටිපායටත්වා පාදං හත්යථන 
පරිමජ්ජි.තඞ්ඛණඤ්යඤවමහාසත්තස්සපූරිතපා මිතානුභායවනලුද්දකස්ස
ච යමත්තචිත්තානුභායවන මිගියා ච යමත්තධම්මානුභායවන
න්හාරුමංසචම්මානි න්හාරුමංසචම්යමහි ඝටයිංසු. යබොධිසත්යතො පන සුඛී
නිද්දුක්යඛොඅට්ඨාසි. 

මිගීයබොධිසත්තංසුඛතංදිස්වායසොමනස්සජාතාලුද්දකස්ස අනුයමොදනං
කය ොන්තීපඤ්චමංගාථමාහ– 
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‘‘එවංලුද්දකනන්දස්සු, සහසබ්යබහිඤාතිභි; 

යථාහමජ්ජනන්දාමි, මුත්තංදිස්වාමහාමිග’’න්ති. 

තත්ථ ලුද්දකාති දාරුණකම්මකිරියායලද්ධනාමවයසනආලපති. 

යබොධිසත්යතො ‘‘අයං ලුද්යදො මය්හං අවස්සයයො ජායතො, මයාපිස්ස 
අවස්සයයයනව භවිතුං වටතී’’ති යගොච භූමියං දිට්ඨං එකං මණික්ඛන්ධං

තස්ස දත්වා ‘‘සම්ම, ඉයතො පට්ඨාය පාණාතිපාතාදීනි මා කරි, ඉමිනා
කුටුම්බං සණ්ඨයපත්වා දා යක යපොයසන්යතො දානසීලාදීනි පුඤ්ඤානි
කය ොහී’’තිතස්යසොවාදංදත්වාඅ ඤ්ඤංපාවිසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

ලුද්දයකො ඡන්යනො අයහොසි, මිගී දහ භික්ඛුනී, මිග ාජා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

සුවණ්ණමිගජාතකවණ්ණනානවමා. 

[360] 10. සුයයොනන්දීජාතකවණ්ණනා 

වාති  න්යෙො තිමිරානන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
උක්කණ්ඨිතභික්ඛුංආ බ්භකයථසි.තඤ්හිසත්ථා‘‘සච්චංකි  ත්වංභික්ඛු
උක්කණ්ඨියතොසී’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘සච්ච’’න්තිවුත්යත‘‘කිං දිස්වා’’තිවත්වා
‘‘අලඞ්කතමාතුගාම’’න්ති වුත්යත ‘‘මාතුගායමොනායමස භික්ඛුන සක්කා

 ක්ඛතුං, යපො ාණකපණ්ඩිතාසුපණ්ණභවයනකත්වා ක්ඛන්තාපි ක්ඛතුං 
නාසක්ඛංසූ’’තිවත්වායතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයතබා ාණසියංතම්බ ාජානාම ජ්ජංකාය සි.තස්සසුයයොනන්දී 

නාම අග්ගමයහසී අයහොසි උත්තමරූපධ ා. තදා යබොධිසත්යතො

සුපණ්ණයයොනියං නිබ්බත්ති, තස්මිං කායල නාගදීයපො යසදුමදීයපො නාම
අයහොසි.යබොධිසත්යතොතස්මිංදීයපසුපණ්ණභවයන වසති.යසොබා ාණසිං
ගන්ත්වා තම්බ ායජන සද්ධිං මාණවකයවයසන ජූතං කීළති. තස්ස 

රූපසම්පත්තිං දිස්වා පරිචාරිකා ‘‘අම්හාකං  ඤ්ඤා සද්ධිං එවරූයපොනාම
මාණවයකො ජූතං කීළතී’’ති සුයයොනන්දියා ආය ොයචසුං. සා සුත්වා තං
දට්ඨුකාමා හුත්වා එකදිවසං අලඞ්කරිත්වා ජූතමණ්ඩලං ආගන්ත්වා
පරිචාරිකානං අන්තය  ඨිතා නං ඔයලොයකසි. යසොපි යදවිං ඔයලොයකසි.
ද්යවපි අඤ්ඤමඤ්ඤං පටිබද්ධචිත්තා අයහසුං. සුපණ්ණ ාජා අත්තයනො

ආනුභායවනනගය වාතංසමුට්ඨායපසි, යගහපතනභයයන ාජනියවසනා 
මනුස්සානික්ඛමිංසු.යසොඅත්තයනොආනුභායවනඅන්ධකා ංකත්වායදවිං 
ගයහත්වා ආකායසන ආගන්ත්වා නාගදීයප අත්තයනො භවනං පාවිසි 

සුයයොනන්දියා ගතට්ඨානං ජානන්තා නාම නායහසුං. යසො තාය සද්ධිං 
අභි මමායනොගන්ත්වා ඤ්ඤාසද්ධිංජූතංකීළති. 
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 ඤ්යඤොපනසග්යගොනාමගන්ධබ්යබොඅත්ථ, යසොයදවියාගතට්ඨානං 

අජානන්යතොතංගන්ධබ්බංආමන්යතත්වා ‘‘ගච්ඡ, තාත, ගන්ධබ්බසබ්බං
ථලජලපථං අනුවිචරිත්වායදවියාගතට්ඨානං පස්සා’’තිඋයයයොයජසි. යසො
පරිබ්බයංගයහත්වා ද්වා ගාමයතොපට්ඨායවිචිනන්යතොකුරුකච්ඡංපාපුණි.
තදා කුරුකච්ඡවාණිජා නාවාය සුවණ්ණභූමිං ගච්ඡන්ති. යසො යත
උපසඞ්කමිත්වා‘‘අහංගන්ධබ්යබොනාවායයවතනං ඛණ්යඩත්වාතුම්හාකං

ගන්ධබ්බං කරිස්සාමි, මම්පි යනථා’’ති ආහ. යත ‘‘සාධූ’’ති තම්පි
ආය ොයපත්වා නාවං විස්සජ්යජසුං. යත සුඛපයාතාය නාවාය තං

පක්යකොසිත්වා ‘‘ගන්ධබ්බංයනොකය ොහී’’තිආහංසු.‘‘අහංයචගන්ධබ්බං

කය යයං, මයි පන ගන්ධබ්බං කය ොන්යත මච්ඡා චලිස්සන්ති, අථ යවො
නායවො භිජ්ජිස්සතී’’ති. ‘‘මනුස්සමත්යත ගන්ධබ්බං කය ොන්යත මච්ඡානං

චලනංනාමනත්ථ, කය ොහී’’ති.‘‘යතනහිමාමය්හං කුජ්ඣිත්ථා’’තිවීණං

මුච්ඡිත්වා තන්තිස්සය න ගීතස්ස ං, ගීතස්සය න තන්තිස්ස ං
අනතික්කමිත්වාගන්ධබ්බංඅකාසි.යතනසද්යදනසම්මත්තාහුත්වා මච්ඡා
චලිංසු. 

අයථයකොමකය ොඋප්පතිත්වානාවායපතන්යතොනාවංභින්දි.සග්යගො 
ඵලයක නිපජ්ජිත්වා යථාවාතං ගච්ඡන්යතො නාගදීයප සුපණ්ණභවනස්ස
නියරොධරුක්ඛස්ස සන්තිකං පාපුණි. සුයයොනන්දීපි යදවී සුපණ්ණ ාජස්ස
ජූතං කීළිතුං ගතකායල විමානා ඔතරිත්වා යවලන්යත විච න්තී සග්ගං
ගන්ධබ්බං දිස්වා සඤ්ජානිත්වා ‘‘කථං ආගයතොසී’’ති පුච්ඡි. යසො සබ්බං
කයථසි. ‘‘යතන හි මා භායී’’ති තං අස්සායසත්වා බාහාහි පරිග්ගයහත්වා
විමානං ආය ොයපත්වා සයනපිට්යඨ නිපජ්ජායපත්වා සමස්සත්ථකායල
දිබ්බයභොජනං දත්වා දිබ්බගන්යධොදයකන න්හායපත්වා දිබ්බවත්යථහි 
අච්ඡායදත්වා දිබ්බගන්ධපුප්යඵහි අලඞ්කරිත්වා පුන දිබ්බසයයන
නිපජ්ජායපසි. එවංදිවසංපරිග්ගහමානාසුපණ්ණ ඤ්යඤොආගමනයවලාය
පටිච්ඡායදත්වා ගතකායල යතන සද්ධිං කියලසවයසන අභි මි. තයතො
මාසද්ධමාසච්චයයනබා ාණසිවාසියනොවාණිජා දාරුදකගහණත්ථායතස්මිං
දීයප නියරොධරුක්ඛමූලං සම්පත්තා. යසො යතහි සද්ධිං නාවං අභිරුය්හ
බා ාණසිං ගන්ත්වා  ාජානං දිස්වාව තස්ස ජූතකීළනයවලාය වීණං
ගයහත්වා ඤ්යඤොගන්ධබ්බංකය ොන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

55. 

‘‘වාතිගන්යධොතිමි ානං, කුසමුද්යදොචයඝොසවා; 

දූය ඉයතොසුයයොනන්දී, තම්බකාමාතුදන්තිම’’න්ති. 

තත්ථ තිමිරානන්ති තිමි රුක්ඛපුප්ඵානං.තංකි නියරොධංපරිවාය ත්වා

තිමි රුක්ඛා අත්ථ, යත සන්ධායයවං වදති. කුසමුද්යදොති ඛුද්දකසමුද්යදො. 

යඝොසවාති මහා යවො. තස්යසව නියරොධස්ස සන්තියක සමුද්දං 

සන්ධායයවමාහ. ඉයතොතිඉමම්හානග ා. තම්බ්ාති ාජානංආලපති.අථවා 
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පටුන 

තම්බ්කාමාති තම්යබන කාමිතකාමා තම්බකාමා නාම. යත මං හදයය
විජ්ඣන්තීතිදීයපති. 

තංසුත්වාසුපණ්යණොදුතියංගාථමාහ– 

56. 

‘‘කථංසමුද්දමතරි, කථංඅද්දක්ඛයසදුමං; 

කථංතස්සාචතුය්හඤ්ච, අහුසග්ගසමාගයමො’’ති. 

තත්ථ යසදුමන්තියසදුමදීපං. 

තයතො සග්යගොතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

57. 

‘‘කුරුකච්ඡාපයාතානං, වාණිජානංධයනසිනං; 

මකය හිඅභිදානාවා, ඵලයකනාහමප්ලවිං. 

58. 

‘‘සාමංසණ්යහනමුදුනා, නිච්චංචන්දනගන්ධිනී; 

අඞ්යගනඋද්ධරීභද්දා, මාතාපුත්තංවඔ සං. 

59. 

‘‘සාමංඅන්යනනපායනන, වත්යථනසයයනනච; 

අත්තනාපිචමන්දක්ඛී, එවංතම්බවිජානහී’’ති. 

තත්ථ සා මං සණ්යෙනමුදුනාතිඑවං ඵලයකන තී ං උත්තිණ්ණං මං
සමුද්දතීය  විච න්තී සා දිස්වා ‘‘මා භායී’’ති සණ්යහන මුදුනා වචයනන

සමස්සායසත්වාති අත්යථො. අඞ්ය නාති බාහුයුගළං ඉධ ‘‘අඞ්යගනා’’ති

වුත්තං. භද්දාති දස්සනීයා පාසාදිකා. සා මං අන්යනනාති සා මං එයතන

අන්නාදිනා සන්තප්යපසීති අත්යථො. අත්තනාපි චාති න යකවලං

අන්නාදීයහව, අත්තනාපිමංඅභි යමන්තීසන්තප්යපසීතිදීයපති. මන්දක්ඛීති

මන්දදස්සනී, මුදුනා ආකාය න ඔයලොකනසීලාති වුත්තං යහොති.

‘‘මත්තක්ඛී’’තිපිපායඨො, මදමත්යතහිවියඅක්ඛීහි සමන්නාගතාතිඅත්යථො. 

එවංතම්බ්ාතිඑවංතම්බ ාජ ජානාහීති. 

සුපණ්යණො ගන්ධබ්බස්ස කයථන්තස්යසව විප්පටිසාරී හුත්වා ‘‘අහං

සුපණ්ණභවයනවසන්යතොපි ක්ඛතුංනාසක්ඛං, කිංයමතායදුස්සීලායා’’ති

තං ආයනත්වා ඤ්යඤොපටිදත්වාපක්කාමි, තයතොපට්ඨායපුනනාගච්ඡීති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල
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පතිට්ඨහි. තදා  ාජා ආනන්යදො අයහොසි, සුපණ්ණ ාජා පන අහයමව
අයහොසින්ති. 

සුයයොනන්දීජාතකවණ්ණනාදසමා. 

මණිකුණ්ඩලවග්යගොපඨයමො. 

2. වණ්ණායරොෙවග්ය ො 

[361] 1. වණ්ණාය ොහජාතකවණ්ණනා 

වණ්ණායරොයෙනාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො ද්යව
අග්ගසාවයකආ බ්භකයථසි. එකස්මිඤ්හිසමයයඋයභොපිමහායථ ා‘‘ඉමං
අන්යතොවස්සංසුඤ්ඤාගා ං අනුබ්රූයහස්සාමා’’තිසත්ථා ංආපුච්ඡිත්වාගණං
පහාය සයයමව පත්තචීව ං ආදාය යජතවනා නික්ඛමිත්වා එකං
පච්චන්තගාමං නිස්සාය අ ඤ්යඤ විහරිංසු. අඤ්ඤතය ොපි විඝාසාදපුරියසො
යථ ානංඋපට්ඨානංකය ොන්යතොතත්යථවඑකමන්යතවසි.යසොයථ ානං 

සමග්ගවාසං දිස්වා ‘‘ඉයම අතිවියසමග්ගා වසන්ති, සක්කානුයඛො එයත
අඤ්ඤමඤ්ඤං භින්දිතු’’න්තිචින්යතත්වාසාරිපුත්තත්යථ ංඋපසඞ්කමිත්වා

‘‘කිං නු යඛො, භන්යත, අයයයන මහායමොග්ගල්ලානත්යථය න සද්ධිං

තුම්හාකංකිඤ්චියව ං අත්ථී’’තිපුච්ඡි. ‘‘කිංපනාවුයසො’’ති.එස, භන්යත, 
මම ආගතකායල ‘‘සාරිපුත්යතො නාම ජාතියගොත්තකුලපයදයසහි වා
සුතගන්ථපටියවධඉද්ධීහි වා මයා සද්ධිං කිං පයහොතී’’ති තුම්හාකං
අගුණයමවකයථසීති.යථය ොසිතංකත්වා‘‘ගච්ඡත්වං ආවුයසො’’තිආහ. 

යසො අප ස්මිම්පි දිවයස මහායමොග්ගල්ලානත්යථ ම්පි උපසඞ්කමිත්වා

තයථවකයථසි. යසොපිනං සිතංකත්වා ‘‘ගච්ඡ, ත්වං, ආවුයසො’’ති වත්වා 

සාරිපුත්තත්යථ ං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ආවුයසො, එයසො විඝාසායදො තුම්හාකං

සන්තියක කිඤ්චි කයථසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආමාවුයසො, මය්හම්පි සන්තියක

කයථසි, ඉමං නීහරිතුං වට්ටතී’’ති. ‘‘සාධු, ආවුයසො, නීහ ා’’ති වුත්යත
යථය ො ‘‘මා ඉධ වසී’’ති අච්ඡ ං පහරිත්වා තං නීහරි. යත උයභොපි
සමග්ගවාසං වසිත්වා සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා වන්දිත්වානිසීදිංසු. සත්ථා

පටිසන්ථා ං කත්වා ‘‘සුයඛන වස්සං වසිත්ථා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘භන්යත, 
එයකො විඝාසායදො අම්යහ භින්දිතුකායමො හුත්වා භින්දිතුං අසක්යකොන්යතො

පලායී’’තිවුත්යත‘‘නයඛොයසො, සාරිපුත්ත, ඉදායනව, පුබ්යබයපසතුම්යහ 

‘භින්දිස්සාමී’තිභින්දිතුංඅසක්යකොන්යතොපලායී’’තිවත්වායතහියාචියතො
අතීතං ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
අ ඤ්යඤ රුක්ඛයදවතා අයහොසි. තදා සීයහො ච බයග්යඝො ච අ ඤ්යඤ 

පබ්බතගුහායංවසන්ති.එයකොසිඞ්ගායලොයතඋපට්ඨහන්යතොයතසං විඝාසං
ඛාදිත්වාමහාකායයොහුත්වාඑකදිවසංචින්යතසි‘‘මයා සීහබයග්ඝානංමංසං

න ඛාදිතපුබ්බං, මයා ඉයම ද්යව ජයන භින්දිතුං වට්ටති, තයතො යනසං
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කලහංකත්වාමතානංමංසංඛාදිස්සාමී’’ති.යසොසීහංඋපසඞ්කමිත්වා‘‘කිං, 

සාමි, තුම්හාකංබයග්යඝනසද්ධිංකිඤ්චියව ංඅත්ථී’’තිපුච්ඡි. ‘‘කිංපන, 

සම්මා’’ති? එස, භන්යත, මමාගතකායල ‘‘සීයහොනාමසරී වණ්යණනවා
ආය ොහපරිණායහන වා ජාතිබලවීරියයහි වා මම කලභාගම්පි න

පාපුණාතී’’තිතුම්හාකංඅගුණයමවකයථසීති.අථනං සීයහො ‘‘ගච්ඡත්වං, 
න යසො එවං කයථස්සතී’’ති ආහ. බයග්ඝම්පි උපසඞ්කමිත්වා එයතයනව

උපායයනකයථසි.තංසුත්වාබයග්යඝොපිසීහංඋපසඞ්කමිත්වා‘‘සම්ම, ත්වං 
කි ඉදඤ්චිදඤ්චවයදසී’’තිපුච්ඡන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

60. 

‘‘වණ්ණාය ොයහනජාතියා, බලනික්කමයනනච; 

සුබාහුනමයායසයයයො, සුදාඨඉතිභාසසී’’ති. 

තත්ථ බ්ල්නික්කමයනන චාතිකායබයලනයචවවීරියබයලනච. සුබ්ාහු

න මො යසයෙයොති අයං සුබාහු නාම බයග්යඝො එයතහි කා යණහි මයා
යනව සදියසො න උත්තරිතය ොති සච්චං කි  ත්වං යසොභනාහි දාඨාහි

සමන්නාගතසුදාඨමිග ාජ, එවං වයදසීති. 

තංසුත්වාසුදායඨොයසසාචතස්යසොගාථාඅභාසි– 

61. 

‘‘වණ්ණාය ොයහනජාතියා, බලනික්කමයනනච; 

සුදායඨොනමයායසයයයො, සුබාහුඉතිභාසසි. 

62. 

‘‘එවංයචමංවිහ න්තං, සුබාහුසම්මදුබ්භසි; 

නදානාහංතයාසද්ධිං, සංවාසමභිය ොචයය. 

63. 

‘‘යයොපය සංවචනානි, සද්දයහයයයථාතථං; 

ඛප්පංභිජ්යජථමිත්තස්මිං, යව ඤ්චපසයවබහුං. 

64. 

‘‘න යසො මිත්යතො යයො සදා අප්පමත්යතො, යභදාසඞ්කී 

 න්ධයමවානුපස්සී; 

යස්මිඤ්ච යසතී උ සීව පුත්යතො, ස යව මිත්යතො යයො අයභජ්යජො
පය හී’’ති. 

තත්ථ සම්මාති වයස්ස. දුබ්භසීති යදි එවං තයා සද්ධිං සමග්ගවාසං

වසන්තංමංසිඞ්ගාලස්සකථංගයහත්වාත්වංදුබ්භසිහනිතුංඉච්ඡසි, ඉයතො

දානිපට්ඨායඅහංතයාසද්ධිංසංවාසංනඅභිය ොචයය. ෙථාතථන්තිතථයතො
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යථාතථං යථාතච්ඡං අවිසංවාදයකන අරියයන වුත්තවචනං සද්ධාතබ්බං.

එවංයයොයයසංයකසඤ්චිපය සංවචනානිසද්දයහථාතිඅත්යථො. යෙොසදා

අප්පමත්යතොතියයොනිච්චංඅප්පමත්යතොහුත්වාමිත්තස්ස විස්සාසංනයදති, 

යසො මිත්යතො නාම න යහොතීති අත්යථො. යභදාසඞ්කීති ‘‘අජ්ජ භිජ්ජිස්සති, 
ස්යව භිජ්ජිස්සතී’’ති එවං මිත්තස්ස යභදයමව ආසඞ්කති. 

රන්ෙයමවානුපස්සීතිඡිද්දං විව යමවපස්සන්යතො. උරසීවපුත්යතොතියස්මිං
මිත්යතමාතු හදයයපුත්යතොවියනි ාසඞ්යකොනිබ්භයයොයසති. 

ඉති ඉමාහිචතූහිගාථාහිසීයහනමිත්තගුයණ කථයතබයග්යඝො‘‘මය්හං
යදොයසො’’ති සීහං ඛමායපසි. යතතත්යථව සමග්ගවාසං වසිංසු. සිඞ්ගායලො
පනපලායිත්වාඅඤ්ඤත්ථගයතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

සිඞ්ගායලො විඝාසායදො අයහොසි, සීයහො සාරිපුත්යතො, බයග්යඝො

යමොග්ගල්ලායනො, තං කා ණං පච්චක්ඛයතො දිට්ඨා තස්මිං වයන
නිවුත්ථරුක්ඛයදවතාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

වණ්ණාය ොහජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[362] 2. සීලවීමංසජාතකවණ්ණනා 

සීල්ං යසයෙයොති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං
සීලවීමංසකබ්රාහ්මණං ආ බ්භ කයථසි. තං කි   ාජා ‘‘එස 
සීලසම්පන්යනො’’තිඅඤ්යඤහිබ්රාහ්මයණහිඅතිය කංකත්වාපස්සති.යසො

චින්යතසි ‘‘කිංනුයඛොමං  ාජා ‘සීලසම්පන්යනො’ති අඤ්යඤහිඅතිය කං

කත්වා පස්සති, උදාහු ‘සුතධ යුත්යතො’ති, වීමංසිස්සාමි තාව සීලස්ස වා
සුතස්ස වා මහන්තභාව’’න්ති. යසො එකදිවසං යහ ඤ්ඤිකඵලකයතො

කහාපණංගණ්හි.යහ ඤ්ඤියකොගරුභායවනනකිඤ්චිආහ, දුතියවාය පි
න කිඤ්චි ආහ. තතියවාය  පන තං ‘‘වියලොපඛාදයකො’’ති ගාහායපත්වා
 ඤ්යඤො දස්යසත්වා ‘‘කිං ඉමිනා කත’’න්ති වුත්යත ‘‘කුටුම්බං

විලුම්පතී’’ති ආහ. ‘‘සච්චං කි , බ්රාහ්මණා’’ති? ‘‘න, මහා ාජ, කුටුම්බං 

විලුම්පාමි, මය්හංපන ‘සීලංනුයඛොමහන්තං, සුතංනුයඛො’තිකුක්කුච්චං

අයහොසි, ස්වාහං ‘එයතසුකත ංනුයඛොමහන්ත’න්තිවීමංසන්යතොතයයො

වාය  කහාපණං ගණ්හිං, තං මං එස බන්ධායපත්වා තුම්හාකං දස්යසති.

ඉදානි යම සුතයතො සීලස්ස මහන්තභායවො ඤායතො, න යම

ඝ ාවායසනත්යථො, පබ්බජිස්සාමහ’’න්ති පබ්බජ්ජං අනුජානායපත්වා
ඝ ද්වා ංඅයනොයලොයකත්වාවයජතවනංගන්ත්වාසත්ථා ංපබ්බජ්ජං යාචි.
තස්සසත්ථා පබ්බජ්ජඤ්චඋපසම්පදඤ්ච දායපසි. යසො අචිරූපසම්පන්යනො 
විපස්සනං විපස්සිත්වා අග්ගඵයල පතිට්ඨහි. භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං

සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, අසුකබ්රාහ්මයණො අත්තයනො සීලං වීමංසිත්වා
පබ්බජියතො විපස්සිත්වා අ හත්තං පත්යතො’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය 
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නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදානිඅයයමව, පුබ්යබපණ්ඩිතාපිසීලං
වීමංසිත්වා පබ්බජිත්වා අත්තයනො පතිට්ඨං කරිංසුයයවා’’ති වත්වා අතීතං
ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො තක්කසිලායං සබ්බසිප්පානි 

උග්ගණ්හිත්වා බා ාණසිං ආගන්ත්වා  ාජානං පස්සි.  ාජා තස්ස
පුය ොහිතට්ඨානං අදාසි.යසොපඤ්චසීලානි ක්ඛති. ාජාපිනං ‘‘සීලවා’’ති
ගරුංකත්වාපස්සි. යසො චින්යතසි ‘‘කිංනුයඛො  ාජා ‘සීලවා’තිමංගරුං

කත්වා පස්සති, උදාහු ‘සුතධ යුත්යතො’’’ති. සබ්බං

පච්චුප්පන්නවත්ථුසදිසයමව.ඉධපනයසොබ්රාහ්මයණො ‘‘ඉදානියමසුතයතො
සීලස්සමහන්තභායවොඤායතො’’තිවත්වාඉමාපඤ්චගාථාඅභාසි– 

65. 

‘‘සීලංයසයයයොසුතංයසයයයො, ඉතියමසංසයයොඅහු; 

සීලයමවසුතායසයයයො, ඉතියමනත්ථසංසයයො. 

66. 

‘‘යමොඝාජාතිචවණ්යණොච, සීලයමවකිරුත්තමං; 

සීයලනඅනුයපතස්ස, සුයතනත්යථොනවිජ්ජති. 

67. 

‘‘ඛත්තියයොචඅධම්මට්යඨො, යවස්යසොචාධම්මනිස්සියතො; 

යතපරිච්චජ්ජුයභොයලොයක, උපපජ්ජන්තිදුග්ගතිං. 

68. 

‘‘ඛත්තියාබ්රාහ්මණායවස්සා, සුද්දාචණ්ඩාලපුක්කුසා; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, භවන්තිතිදියවසමා. 

69. 

‘‘න යවදාසම්ප ායාය, නජාතිනාපි බන්ධවා; 

සකඤ්චසීලංසංසුද්ධං, සම්ප ායායසුඛායචා’’ති. 

තත්ථ සීල්යමව සුතා යසයෙයොති සුතපරියත්තියතො සතගුයණන
සහස්සගුයණනසීලයමවඋත්තරිත න්ති. එවඤ්චපනවත්වාසීලංනායමතං 

එකවිධං සංව වයසන, දුවිධං චාරිත්තවාරිත්තවයසන, තිවිධං

කායිකවාචසිකමානසිකවයසන, චතුබ්බිධං 
පාතියමොක්ඛසංව ඉන්ද්රියසංව ආජීවපාරිසුද්ධිපච්චයසන්නිස්සිතවයසනාති
මාතිකං ඨයපත්වාවිත්ථාය න්යතොසීලස්සවණ්ණංඅභාසි. 
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යමොඝාති අඵලා තුච්ඡා. ජාතීති ඛත්තියකුලාදීසු නිබ්බත්ති. වණ්යණොති
සරී වණ්යණො අභිරූපභායවො. යා හි යස්මා සීල හිතස්ස ජාතිසම්පදා වා

වණ්ණසම්පදා වා සග්ගසුඛං දාතුං න සක්යකොති, තස්මා උභයම්පි තං 

‘‘යමොඝ’’න්ති ආහ. සීල්යමව කිරාති අනුස්සවවයසන වදති, න පන සයං

ජානාති. අනුයපතස්සාති අනුපගතස්ස. සුයතනත්යථො න විජ්ජතීති
සීල හිතස්ස සුතපරියත්තිමත්යතන ඉධයලොයක වා ප යලොයක වා කාචි
වඩ්ඪිනාමනත්ථ. 

තයතොප ාද්යවගාථාජාතියායමොඝභාවදස්සනත්ථංවුත්තා.තත්ථ යත

පරිච්චජ්ජුයභොයල්ොයකතියතදුස්සීලායදවයලොකඤ්ච මනුස්සයලොකඤ්චාති

උයභොපි යලොයක පරිච්චජිත්වා දුග්ගතිං උපපජ්ජන්ති. චණ්ඩාල්පුක්කුසාති

ඡවඡඩ්ඩකචණ්ඩාලාචපුප්ඵඡඩ්ඩකපුක්කුසාච. භවන්තිතිදියවසමාතිඑයත

සබ්යබපිසීලානුභායවනයදවයලොයක නිබ්බත්තාසමායහොන්තිනිබ්බියසසා, 
යදවාත්යවවසඞ්ඛයංගච්ඡන්ති. 

පඤ්චමගාථා සබ්යබසම්පි සුතාදීනං යමොඝභාවදස්සනත්ථං වුත්තා. 

තස්සත්යථො – මහා ාජ, එයත යවදාදයයො ඨයපත්වා ඉධයලොයක
යසමත්තදානංසම්ප ායයදුතියයවා තතියයවාභයවයසංවාසුඛංවාදාතුං

නාම න සක්යකොන්ති, පරිසුද්ධං පන අත්තයනො සීලයමව තං දාතුං
සක්යකොතීති. 

එවං මහාසත්යතො සීලගුයණ යථොයමත්වා  ාජානං පබ්බජ්ජං 
අනුජානායපත්වා තං දිවසයමව හිමවන්තං පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං
පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තියයො ච නිබ්බත්යතත්වා
අපරිහීනජ්ඣායනොබ්රහ්මයලොකප ායයණො අයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා
සීලං වීමංසිත්වාඉසිපබ්බජ්ජංපබ්බජියතොඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සීලවීමංසජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[363] 3. හිරිජාතකවණ්ණනා 

හිරිං තරන්තන්ති ඉදං සත්ථායජතවයනවිහ න්යතොඅනාථපිණ්ඩිකස්ස
සහායංපච්චන්තවාසියසට්ඨිංආ බ්භ කයථසි.ද්යවපිවත්ථූනිඑකකනිපායත
නවමවග්ගස්ස පරියයොසානජාතයක විත්ථාරිතායනව. ඉධ පන
‘‘පච්චන්තවාසියසට්ඨියනො මනුස්සා අච්ඡින්නසබ්බසාපයතයයා අත්තයනො 
සන්තකස්සඅස්සාමියනොහුත්වාපලාතා’’තිබා ාණසියසට්ඨිස්සආය ොචියත 
බා ාණසියසට්ඨි ‘‘අත්තයනො සන්තිකංආගතානංකත්තබ්බං අකය ොන්තා
නාමපටිකා යකන ලභන්තියයවා’’තිවත්වාඉමාගාථාඅභාසි– 

70. 
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‘‘හිරිංත න්තංවිජිගුච්ඡමානං, තවාහමස්මීඉතිභාසමානං; 

යසයයානි කම්මානි අනාදියන්තං, යනයසො මමන්ති ඉති නං 
විජඤ්ඤා. 

71. 

‘‘යඤ්හිකයි ාතඤ්හිවයද, යංනකයි ානතංවයද; 

අකය ොන්තංභාසමානං, පරිජානන්තිපණ්ඩිතා. 

72. 

‘‘න යසො මිත්යතො යයො සදා අප්පමත්යතො, යභදාසඞ්කී 

 න්ධයමවානුපස්සී; 

යස්මිඤ්ච යසතී උ සීව පුත්යතො, ස යව මිත්යතො යයො අයභජ්යජො 
පය හි. 

73. 

‘‘පායමොජ්ජක ණංඨානං, පසංසාවහනංසුඛං; 

ඵලානිසංයසොභායවති, වහන්යතොයපොරිසංධු ං. 

74. 

‘‘පවියවක සංපිත්වා,  සංඋපසමස්සච; 

නිද්දය ොයහොතිනිප්පායපො, ධම්මප්පීති සංපිව’’න්ති. 

තත්ථ හිරිං තරන්තන්ති ලජ්ජං අතික්කන්තං. විජිගුච්ඡමානන්ති

මිත්තභායවන ජිගුච්ඡයමානං. තවාෙමස්මීති‘‘තවඅහංමිත්යතො’’තියකවලං 

වචනමත්යතයනවභාසමානං. යසෙයානිකම්මානිති‘‘දස්සාමි කරිස්සාමී’’ති

වචනස්ස අනුරූපානි උත්තමකම්මානි. අනාදිෙන්තන්ති අකය ොන්තං. 

යනයසොමමන්ති එවරූපංපුග්ගලං‘‘නඑයසොමමමිත්යතො’’තිවිජඤ්ඤා. 

පායමොජ්ජකරණං ඨානන්ති දානම්පි සීලම්පි භාවනාපි පණ්ඩියතහි
කලයාණමිත්යතහි සද්ධිං මිත්තභායවොපි. ඉධ පන වුත්තප්පකා ං
මිත්තභාවයමව සන්ධායයවමාහ. පණ්ඩියතන හි කලයාණමිත්යතන සද්ධිං 

මිත්තභායවො පායමොජ්ජම්පි කය ොති, පසංසම්පි වහති.

ඉධයලොකප යලොයකසු කායිකයචතසිකසුඛයහතුයතො ‘‘සුඛ’’න්තිපි වුච්චති, 
තස්මා එතං ඵලඤ්ච ආනිසංසඤ්ච සම්පස්සමායනො ඵලානිසංයසො
කුලපුත්යතො පුරියසහි වහිතබ්බං දානසීලභාවනාමිත්තභාවසඞ්ඛාතං
චතුබ්බිධම්පි යපොරිසං ධු ං වහන්යතො එතං මිත්තභාවසඞ්ඛාතං

පායමොජ්ජක ණං ඨානං පසංසාවහනං සුඛං භායවති වඩ්යඪති, න
පණ්ඩියතහි මිත්තභාවංභින්දතීතිදීයපති. 

පවියවකරසන්තිකායචිත්තඋපධිවියවකානං සං යතවියවයකනිස්සාය

උප්පන්නං යසොමනස්ස සං. උපසමස්ස චාති කියලසූපසයමන
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ලද්ධයසොමනස්සස්ස. නිද්දයරො යෙොති නිප්පායපොති 

සබ්බකියලසද ථාභායවන නිද්දය ො, කියලසාභායවන නිප්පායපො යහොති. 

ෙම්මප්පීතිරසන්ති ධම්මපීතිසඞ්ඛාතං  සං, විමුත්තිපීතිං පිවන්යතොති
අත්යථො. 

ඉති මහාසත්යතො පාපමිත්තසංසග්ගයතො උබ්බිග්යගො පවියවක යසන 

අමතමහානිබ්බානංපායපත්වායදසනායකූටංගණ්හි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

පච්චන්තවාසී ඉදානි පච්චන්තවාසීයයව, තදා බා ාණසියසට්ඨි අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

හිරිජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[364] 4. ඛජ්යජොපනකජාතකවණ්ණනා 

75-79. 
යකො නු සන්තම්හි පජ්යජොයතති අයං ඛජ්යජොපනකපඤ්යහො

මහාඋමඞ්යග විත්ථා යතොආවිභවිස්සති. 

ඛජ්යජොපනකජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[365] 5. අහිතුණ්ඩිකජාතකවණ්ණනා 

ධුත්යතොම්හීති ඉදංසත්ථායජතවයනවිහ න්යතොඑකංමහල්ලකභික්ඛුං

ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු යහට්ඨා සාලූකජාතයක (ජා. 1.3.106 ආදයයො)
විත්ථාරිතං. ඉධාපි යසො මහල්ලයකො එකං ගාමදා කං පබ්බායජත්වා
අක්යකොසතිපහ ති.දා යකොපලායිත්වා විබ්භමි.දුතියම්පිනංපබ්බායජත්වා 
තයථවාකාසි. දුතියම්පි විබ්භමිත්වා පුන යාචියමායනො ඔයලොයකතුම්පි න

ඉච්ඡි. භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, අසුයකො නාම

මහල්ලයකොඅත්තයනොසාමයණය නසහාපිවිනාපි වත්තිතුංනසක්යකොති, 

ඉතය ො තස්ස යදොසං දිස්වා පුන ඔයලොයකතුම්පි න ඉච්ඡි, සුහදයයො 

කුමා යකො’’ති.සත්ථාආගන්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එත හිකථාය 

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, 

ඉදායනව, පුබ්යබයපස සාමයණය ො සුහදයයොව, සකිං යදොසං දිස්වා පුන
ඔයලොයකතුම්පිනඉච්ඡී’’ති වත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
ධඤ්ඤවාණිජකුයලනිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතොධඤ්ඤවික්කයයනජීවිකං
කප්යපසි. අයථයකොඅහිතුණ්ඩියකොමක්කටංගයහත්වාසික්ඛායපත්වාඅහිං
කීළායපන්යතො බා ාණසියං උස්සයව ඝුට්යඨ තං මක්කටං
ධඤ්ඤවාණිජකස්සසන්තියකඨයපත්වාඅහිංකීළායපන්යතො සත්තදිවසානි
විචරි. යසොපි වාණියජො මක්කටස්ස ඛාදනීයං යභොජනීයං අදාසි.
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අහිතුණ්ඩියකො සත්තයමදිවයසඋස්සවකීළනයතොආගන්ත්වාතංමක්කටං
යවළුයපසිකාය තික්ඛත්තුං පහරිත්වා තං ආදාය උයයානං ගන්ත්වා
බන්ධිත්වා නිද්දං ඔක්කමි. මක්කයටො බන්ධනං යමොයචත්වා අම්බරුක්ඛං
ආරුය්හඅම්බානිඛාදන්යතොනිසීදි.යසොපබුද්යධො රුක්යඛමක්කටංදිස්වා
‘‘එතංමයාඋපලායපත්වාගයහතුංවට්ටතී’’තියතනසද්ධිං සල්ලපන්යතො
පඨමංගාථමාහ– 

80. 

‘‘ධුත්යතොම්හිසම්මසුමුඛ, ජූයතඅක්ඛප ාජියතො; 

හය හිඅම්බපක්කානි, වීරියංයතභක්ඛයාමයස’’ති. 

තත්ථ අක්ඛපරාජියතොතිඅක්යඛහිප ාජියතො. ෙයරහීතිපායතහි.අයයමව
වාපායඨො. 

තං සුත්වාමක්කයටොයසසගාථාඅභාසි– 

81. 

‘‘අලිකං වතමංසම්ම, අභූයතනපසංසසි; 

යකොයතසුයතොවාදිට්යඨොවා, සුමුයඛොනාමමක්කයටො. 

82. 

‘‘අජ්ජාපි යමතංමනසි, යංමංත්වං අහිතුණ්ඩික; 

ධඤ්ඤාපණංපවිසිත්වා, මත්යතොඡාතංහනාසිමං. 

83. 

‘‘තාහංස ංදුක්ඛයසයයං, අපි ජ්ජම්පිකා යය; 

යනවාහංයාචියතොදජ්ජං, තථාහිභයතජ්ජියතො. 

84. 

‘‘යඤ්චජඤ්ඤාකුයලජාතං, ගබ්යභතිත්තංඅමච්ඡරිං; 

යතනසඛඤ්චමිත්තඤ්ච, ධීය ොසන්ධාතුම හතී’’ති. 

තත්ථ අලිකංවතාතිමුසාවත. අභූයතනාතිඅවිජ්ජමායනන. යකොයතති

ක්ව තයා. සුමුයඛොති සුන්ද මුයඛො. අහිතුණ්ඩිකාති තං ආලපති.

‘‘අහියකොණ්ඩිකා’’තිපි පායඨො. ඡාතන්ති ජිඝච්ඡාභිභූතං දුබ්බලං කපණං. 

ෙනාසීති යවළුයපසිකාය තික්ඛත්තුං පහ සි. තාෙන්ති තං අහං. සරන්ති

ස න්යතො. දුක්ඛයසෙයන්ති තස්මිං ආපයණ දුක්ඛසයනං. අපි රජ්ජම්පි

කාරයෙති සයචපි බා ාණසි ජ්ජං ගයහත්වා මය්හං දත්වා මං  ජ්ජං 

කාය යයාසි, එවම්පිතං යනවාහංයාචියතො දජ්ජං, තංඑකම්පි අම්බපක්කං

අහංතයා යාචියතොනදයදයයං.කිංකා ණා? තථාහිභෙතජ්ජියතොති, තථාහි 
අහංතයාභයයනතජ්ජියතොතිඅත්යථො. 
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පටුන 

 බ්යභ තිත්තන්ති සුයභොජන යසන මාතුකුච්ඡියංයයව
අලඞ්කතපටියත්යත සයනගබ්යභයයව වා තිත්තං යභොගාසාය අකපණං. 

සඛිඤ්චමිත්තඤ්චාතිසඛභාවඤ්චමිත්තභාවඤ්චතථාරූයපන කුලජායතන
තිත්යතනඅකපයණනඅමච්ඡරිනාසද්ධිංපණ්ඩියතොසන්ධාතුංපුනඝයටතුං

අ හති, තයා පනකපයණන අහිතුණ්ඩියකනසද්ධිං යකො මිත්තභාවං පුන
ඝයටතුන්තිඅත්යථො.එවඤ්ච පනවත්වාවානය ොවනංසහසාපාවිසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

අහිතුණ්ඩියකො මහල්ලයකො අයහොසි, මක්කයටො සාමයණය ො, 
ධඤ්ඤවාණියජොපන අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

අහිතුණ්ඩිකජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[366] 6. ගුම්බියජාතකවණ්ණනා 

මධුවණ්ණං මධුරසන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො 
උක්කණ්ඨිතභික්ඛුංආ බ්භකයථසි.තඤ්හිසත්ථා‘‘සච්චංකි ත්වංභික්ඛු 

උක්කණ්ඨියතොසී’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘සච්චං, භන්යත’’තිවුත්යත‘‘කිංදිස්වා’’ති 
වත්වා ‘‘අලඞ්කතමාතුගාම’’න්ති වුත්යත ‘‘භික්ඛු ඉයම පඤ්ච කාමගුණා
නාම එයකන ගුම්බියයන යක්යඛන හලාහලවිසං පක්ඛපිත්වා මග්යග
ඨපිතමධුසදිසා’’තිවත්වායතන යාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
සත්ථවාහකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො බා ාණසියතො පඤ්චහි
සකටසයතහි භණ්ඩං ආදාය යවොහා ත්ථාය ගච්ඡන්යතො

මහාවත්තනිඅටවිද්වා ං පත්වා සත්ථයක සන්නිපාතායපත්වා ‘‘අම්යභො, 

ඉමස්මිංමග්යගවිසපණ්ණපුප්ඵඵලාදීනිඅත්ථ, තුම්යහකිඤ්චි අඛාදිතපුබ්බං

ඛාදන්තා මං අපුච්ඡිත්වා මා ඛාදිත්ථ, අමනුස්සාපි විසං පක්ඛපිත්වා

භත්තපුටමධුකඵලානි මග්යග ඨයපන්ති, තානිපි මං අනාපුච්ඡිත්වා මා 
ඛාදිත්ථා’’ති ඔවාදං දත්වා මග්ගං පටිපජ්ජි. අයථයකො ගුම්බියයො නාම
යක්යඛො අටවියා මජ්ඣට්ඨායන මග්යග පණ්ණානි අත්ථරිත්වා
හලාහලවිසසංයුත්තානි මධුපිණ්ඩානි ඨයපත්වා සයං මග්ගසාමන්යත මධුං
ගණ්හන්යතො විය රුක්යඛ යකොට්යටන්යතො විච ති. අජානන්තා
‘‘පුඤ්ඤත්ථාය ඨපිතානි භවිස්සන්තී’’ති ඛාදිත්වා ජීවිතක්ඛයං පාපුණන්ති.
අමනුස්සාආගන්ත්වායතඛාදන්ති.යබොධිසත්තස්සසත්ථකමනුස්සාපි තානි

දිස්වා එකච්යච යලොලජාතිකා අධිවායසතුං අසක්යකොන්තා ඛාදිංසු, 

පණ්ඩිතජාතිකා ‘‘පුච්ඡිත්වා ඛාදිස්සාමා’’ති ගයහත්වා අට්ඨංසු.

යබොධිසත්යතොයතදිස්වා හත්ථගතානිඡඩ්ඩායපසි, යයහිපඨමත ංඛාදිතානි, 

යතමරිංසු.යයහිඅඩ්ඪඛාදිතානි, යතසං වමනවිය චනංදත්වාවන්තකායල
චතුමධු ං අදාසි. ඉති යත තස්ස ආනුභායවන ජීවිතං පටිලභිංසු.
යබොධිසත්යතො යසොත්ථනා ඉච්ඡිතට්ඨානං ගන්ත්වා භණ්ඩං විස්සජ්යජත්වා
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අත්තයනො යගහයමව අගමාසි. තමත්ථං කයථන්යතො සත්ථා ඉමා
අභිසම්බුද්ධගාථාඅභාසි– 

85. 

‘‘මධුවණ්ණංමධු සං, මධුගන්ධංවිසංඅහු; 

ගුම්බියයොඝාසයමසායනො, අ ඤ්යඤඔදහීවිසං. 

86. 

‘‘මධුඉතිමඤ්ඤමානා, යයතංවිසමඛාදිසුං; 

යතසංතංකටුකංආසි, ම ණංයතනුපාගමුං. 

87. 

‘‘යය චයඛොපටිසඞ්ඛාය, විසංතං පරිවජ්ජයුං; 

යතආතුය සුසුඛතා, ඩය්හමායනසුනිබ්බුතා. 

88. 

‘‘එවයමවමනුස්යසසු, විසංකාමාසයමොහිතා; 

ආමිසංබන්ධනඤ්යචතං, මච්චුයවයසොගුහාසයයො. 

89. 

‘‘එවයමවඉයමකායම, ආතු ාපරිචාරියක; 

යයසදාපරිවජ්යජන්ති, සඞ්ගංයලොයකඋපච්චගු’’න්ති. 

තත්ථ ගුම්බියෙොති තස්මිං වනගුම්යබ විච යණන එවංලද්ධනායමො

යක්යඛො. ඝාසයමසායනොති ‘‘තං විසං ඛාදිත්වා මයත ඛාදිස්සාමී’’ති එවං

අත්තයනොඝාසංපරියයසන්යතො. ඔදහීතිතංමධුනාසමානවණ්ණගන්ධ සං

විසංනික්ඛපි. කටුකංආසීතිතිඛණංඅයහොසි. මරණං යතනුපා මුන්තියතන
වියසනයතසත්තාම ණංඋපගතා. 

ආතුයරසූති විසයවයගන ආසන්නම යණසු. ඩය්ෙමායනසූති

විසයතයජයනව ඩය්හමායනසු. විසං කාමා සයමොහිතාති යථා තස්මිං

වත්තනිමහාමග්යගවිසංසයමොහිතංනික්ඛත්තං, එවං මනුස්යසසුපියයඑයත

රූපාදයයො පඤ්ච වත්ථුකාමා තත්ථ තත්ථ සයමොහිතා නික්ඛත්තා, යත

‘‘විස’’න්තියවදිතබ්බා. ආමිසංබ්න්ෙනඤ්යචතන්තිඑයත පඤ්චකාමගුණා
නාම එවං ඉමස්ස මච්ඡභූතස්ස යලොකස්ස මා බාලිසියකන පක්ඛත්තං 

ආමිසඤ්යචව, භවාභවයතො නික්ඛමිතුං අප්පදායනන අන්දුආදිප්පයභදං 

නානප්පකා ං බන්ධනඤ්ච. මච්චුයවයසො ගුොසයෙොති සරී ගුහාය
වසනයකොම ණමච්චුයවයසො. 

එවයමවඉයමකායමතියථාවත්තනිමහාමග්යග විසංනික්ඛත්තං, එවං

තත්ථ තත්ථ නික්ඛත්යත ඉයම කායම. ආතුරාති එකන්තම ණධම්මතාය
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ආතු ා ආසන්නම ණා පණ්ඩිතමනුස්සා. පරිචාරියකති කියලසපරිචාරියක

කියලසබන්ධයක. යෙ සදා පරිවජ්යජන්තීති යය වුත්තප්පකා ා

පණ්ඩිතපුරිසානිච්චං එවරූයපකායමවජ්යජන්ති. සඞ් ංයල්ොයකතියලොයක

සඞ්ගනට්යඨන ‘‘සඞ්ග’’න්ති ලද්ධනාමං  ාගාදියභදං කියලසජාතං. 

උපච්චගුන්තිඅතීතානාමාතියවදිතබ්බා, අතික්කමන්තීතිවා අත්යථො. 

සත්ථා සච්චානිපකායසත්වාජාතකං සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන
උක්කණ්ඨිතභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. තදා සත්ථවායහො අහයමව
අයහොසින්ති. 

ගුම්බියජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[367] 7. සාළියජාතකවණ්ණනා 

ය්වාෙංසාළිෙඡායපොතීතිඉදංසත්ථා යවළුවයනවිහ න්යතො‘‘ආවුයසො, 
යදවදත්යතො තාසකා යකොපි භවිතුං නාසක්ඛී’’ති වචනං ආ බ්භ කයථසි.

තදා හි සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපස මම තාසකා යකොපි
භවිතුං නාසක්ඛී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
ගාමයක කුටුම්බිකකුයල නිබ්බත්තිත්වා තරුණකායල පංසුකීළයකහි
දා යකහි සද්ධිං ගාමද්වාය  නියරොධරුක්ඛමූයල කීළති. තදා එයකො
දුබ්බලයවජ්යජො ගායම කිඤ්චි අලභිත්වා නික්ඛමන්යතො තං ඨානං පත්වා
එකං සප්පං විටපබ්භන්තය න සීසං නීහරිත්වා නිද්දායන්තං දිස්වා ‘‘මයා

ගායමකිඤ්චිනලද්ධං, ඉයම දා යකවඤ්යචත්වාසප්යපන ඩංසායපත්වා
තිකිච්ඡිත්වා කිඤ්චියදව ගණ්හිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා යබොධිසත්තං ආහ

‘‘සයච සාළියඡාපං පස්යසයයාසි, ගණ්යහයයාසී’’ති. ‘‘ආම, 

ගණ්යහයය’’න්ති. ‘‘පස්යසයසො විටපබ්භන්තය  සයියතො’’ති. යසො තස්ස

සප්පභාවංඅජානන්යතොරුක්ඛංආරුය්හතංගීවායංගයහත්වා ‘‘සප්යපො’’ති
ඤත්වා නිවත්තිතුං අයදන්යතො සුග්ගහිතං ගයහත්වා යවයගන ඛපි. යසො 
ගන්ත්වා යවජ්ජස්ස ගීවායං පතියතො ගීවං පලියවයඨත්වා ‘‘ක  ක ා’’ති
ඩංසිත්වා තත්යථවනංපායතත්වාපලායි.මනුස්සාපරිවා යිංසු. 

මහාසත්යතොසම්පත්තපරිසායධම්මංයදයසන්යතොඉමාගාථාඅභාසි – 

90. 

‘‘ය්වායංසාළියඡායපොති, කණ්හසප්පංඅගාහයි; 

යතනසප්යපනයංදට්යඨො, හයතොපාපානුසාසයකො. 

91. 

‘‘අහන්තා මහන්තා ං, යයොනය ොහන්තුමිච්ඡති; 

එවංයසොනිහයතොයසති, යථායංපුරියසොහයතො. 
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92. 

‘‘අහන්තා මඝායතන්තං, යයොනය ො හන්තුමිච්ඡති; 

එවංයසොනිහයතොයසති, යථායංපුරියසොහයතො. 

93. 

‘‘යථාපංසුමුට්ඨිංපුරියසො, පටිවාතංපටික්ඛයප; 

තයමවයසො යජොහන්ති, තථායංපුරියසොහයතො. 

94. 

‘‘යයො අප්පදුට්ඨස්ස න ස්ස දුස්සති, සුද්ධස්ස යපොසස්ස 

අනඞ්ගණස්ස; 

තයමවබාලංපච්යචතිපාපං, සුඛුයමො යජොපටිවාතංවඛත්යතො’’ති. 

තත්ථ ය්වාෙන්ති යයො අයං, අයයමව වා පායඨො. සප්යපනෙන්ති යසො

අයංයතනසප්යපනදට්යඨො. පාපානුසාසයකොතිපාපකංඅනුසාසයකො. 

අෙන්තාරන්ති අපහ න්තං. අෙන්තාරන්ති අමාය න්තං. යසතීති

මතසයනං සයති. අඝායතන්තන්ති අමාය න්තං. සුද්ෙස්සාතිනි ප ාධස්ස. 

යපොසස්සාති සත්තස්ස. අනඞ් ණස්සාති ඉදම්පි නි ප ාධභාවඤ්යඤව 

සන්ධායවුත්තං. පච්යචතීතිකම්මසරික්ඛකංහුත්වා පතිඑති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

දුබ්බලයවජ්යජො යදවදත්යතො අයහොසි, පණ්ඩිතදා යකො පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

සාළියජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[368] 8. තචසා ජාතකවණ්ණනා 

අමිත්තෙත්ථත්ථ තාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො

පඤ්ඤාපා මිං ආ බ්භ කයථසි. තදා හි සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, 

පුබ්යබපිතථාගයතොපඤ්ඤවාඋපායකුසයලොයයවා’’තිවත්වා අතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
ගාමයක කුටුම්බිකකුයල නිබ්බත්තිත්වාති සබ්බං පුරිමජාතකනියායමයනව
කයථතබ්බං. ඉධ පන යවජ්යජ මයත ගාමවාසියනො මනුස්සා
‘‘මනුස්සමා කා’’ති යත දා යක කුදණ්ඩයකහි බන්ධිත්වා ‘‘ ඤ්යඤො
දස්යසස්සාමා’’ති බා ාණසිං නයිංසු. යබොධිසත්යතො අන්ත ාමග්යගයයව

යසසදා කානං ඔවාදං අදාසි ‘‘තුම්යහ මා භායථ,  ාජානං දිස්වාපි අභීතා

තුට්ඨින්ද්රියාභයවයයාථ,  ාජාඅම්යහහිසද්ධිංපඨමත ං කයථස්සති, තයතො
පට්ඨාය අහං ජානිස්සාමී’’ති. යත ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා තථා කරිංසු.
 ාජා යත අභීයත තුට්ඨින්ද්රියය දිස්වා ‘‘ඉයම ‘මනුස්සමා කා’ති 
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කුදණ්ඩකබද්ධා ආනීතා, එවරූපං දුක්ඛං පත්තාපි න භායන්ති, 

තුට්ඨින්ද්රියායයව, කිං නු යඛො එයතසං අයසොචනකා ණං, පුච්ඡිස්සාමි
යන’’තිපුච්ඡන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

95. 

‘‘අමිත්තහත්ථත්ථගතා, තචසා සමප්පිතා; 

පසන්නමුඛවණ්ණාත්ථ, කස්මාතුම්යහනයසොචථා’’ති. 

තත්ථ අමිත්තෙත්ථත්ථ තාති කුදණ්ඩයකහි ගීවායං බන්ධිත්වා

ආයනන්තානං අමිත්තානං හත්ථගතා. තචසාරසමප්පිතාතියවළුදණ්ඩයකහි

බද්ධත්තාඑවමාහ. කස්මාති‘‘එවරූපංබයසනංපත්තාපිතුම්යහකිංකා ණා
නයසොචථා’’ති පුච්ඡති. 

තං සුත්වායබොධිසත්යතොයසසගාථාඅභාසි– 

96. 

‘‘නයසොචනායපරියදවනාය, අත්යථොවලබ්යභොඅපිඅප්පයකොපි; 

යසොචන්තයමනංදුඛතංවිදිත්වා, පච්චත්ථකාඅත්තමනා භවන්ති. 

97. 

‘‘යයතො චයඛොපණ්ඩියතොආපදාසු, නයවධතී අත්ථවිනිච්ඡයඤ්ඤූ; 

පච්චත්ථකාස්සදුඛතාභවන්ති, දිස්වාමුඛංඅවිකා ං පු ාණං. 

98. 

‘‘ජප්යපනමන්යතනසුභාසියතන, අනුප්පදායනනපයවණියාවා; 

යථායථායත්ථලයභථඅත්ථං, තථාතථාතත්ථප ක්කයමයය. 

99. 

‘‘යයතො ච ජායනයය අලබ්භයනයයයො, මයාව අඤ්යඤන වා එස

අත්යථො; 

අයසොචමායනො අධිවාසයයයය, කම්මං දළ්හං කින්ති කය ොමි 

දානී’’ති. 

තත්ථ අත්යථොතිවුඩ්ඪි. පච්චත්ථිකාඅත්තමනාතිඑතංපුරිසංයසොචන්තං
දුක්ඛතංවිදිත්වා පච්චාමිත්තාතුට්ඨචිත්තායහොන්ති.යතසංතුස්සනකා ණං

නාම පණ්ඩියතන කාතුං න වට්ටතීති දීයපති. ෙයතොති යදා. න යවෙතීති

චිත්තුත්රාසභයයනනකම්පති. අත්ථවිනිච්ඡෙඤ්ඤූති තස්ස තස්ස අත්ථස්ස
විනිච්ඡයකුසයලො. 

ජප්යපනාති මන්තපරිජප්පයනන. මන්යතනාති පණ්ඩියතහි සද්ධිං

මන්තග්ගහයණන. සුභාසියතනාති පියවචයනන. අනුප්පදායනනාති 
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ලඤ්ජදායනන. පයවණිොති කුලවංයසන. ඉදං වුත්තං යහොති – මහා ාජ, 

පණ්ඩියතන නාම ආපදාසු උප්පන්නාසු න යසොචිතබ්බං න කිලමිතබ්බං, 
ඉයමසු පන පඤ්චසුකා යණසු අඤ්ඤත වයසන පච්චාමිත්තා ජිනිතබ්බා.

සයච හි සක්යකොති, මන්තං පරිජප්පිත්වා මුඛබන්ධනං කත්වාපි යත

ජිනිතබ්බා, තථා අසක්යකොන්යතන පණ්ඩියතහි සද්ධිං මන්යතත්වා එකං

උපායංසල්ලක්යඛත්වාජිනිතබ්බා, පියවචනංවත්තුංසක්යකොන්යතනපියං

වත්වාපියතජිනිතබ්බා, තථාඅසක්යකොන්යතන විනිච්ඡයාමච්චානංලඤ්ජං

දත්වාපි ජිනිතබ්බා, තථා අසක්යකොන්යතන කුලවංසං කයථත්වා ‘‘මයං

අසුකපයවණියාආගතා, තුම්හාකඤ්චඅම්හාකඤ්චඑයකොවපුබ්බපුරියසො’’ති 

එවං විජ්ජමානඤාතියකොටිං ඝයටත්වාපි ජිනිතබ්බා එවාති. ෙථා ෙථාති
එයතසුපඤ්චසුකා යණසුයයනයයනකා යණනයත්ථයත්ථඅත්තයනො

වුඩ්ඪිං ලයභයය. තථා තථාති යතන යතන කා යණන තත්ථ තත්ථ 

ප ක්කයමයය, ප ක්කමංකත්වාපච්චත්ථයකජියනයයාතිඅධිප්පායයො. 

ෙයතො ච ජායනෙයාතියදා පන ජායනයය, මයා වා අඤ්යඤනවා එස

අත්යථො අලබ්භයනයයයො නානප්පකාය න වායමිත්වාපි නසක්කා ලද්ධුං, 
තදා පණ්ඩියතො පුරියසො අයසොචමායනො අකිලමමායනො ‘‘මයා පුබ්යබ

කතකම්මංදළ්හංථ ංනසක්කාපටිබාහිතුං, ඉදානිකිංසක්කාකාතු’’න්ති 
අධිවාසයයයයාති. 

 ාජා යබොධිසත්තස්ස ධම්මකථං සුත්වා කම්මං යසොයධත්වා 
නිද්යදොසභාවංඤත්වාකුදණ්ඩයකහ ායපත්වාමහාසත්තස්සමහන්තංයසං

දත්වා අත්තයනො අත්ථධම්මඅනුසාසකං අමච්ච තනං අකාසි, 
යසසදා කානම්පියසංදත්වාඨානන්ත ානි අදාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි ‘‘තදා 

බා ාණසි ාජා ආනන්යදො අයහොසි, දා කා යථ ානුයථ ා, පණ්ඩිතදා යකො
පනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

තචසා ජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[369] 9. මිත්තවින්දකජාතකවණ්ණනා 

කයාෙං යදවානමකරන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං

දුබ්බචභික්ඛුං ආ බ්භකයථසි.වත්ථු මොමිත්තවින්දකජාතයක (ජා.1.5.100 
ආදයයො) ආවි භවිස්සති. අයං පන මිත්තවින්දයකො සමුද්යද ඛත්යතො
අත්රිච්යඡො හුත්වා පු යතො ගන්ත්වා යන යිකසත්තානං පච්චනට්ඨානං
උස්සදනි යං දිස්වා ‘‘එකං නග ’’න්ති සඤ්ඤාය පවිසිත්වා ඛු චක්කං
අස්සායදසි. තදා යබොධිසත්යතො යදවපුත්යතො හුත්වා උස්සදනි යචාරිකං
ච ති.යසොතංදිස්වාපුච්ඡන්යතො පඨමංගාථමාහ– 

100. 
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‘‘කයාහංයදවානමක ං, කිංපාපංපකතංමයා; 

යංයමසි ස්මිංඔහච්ච, චක්කංභමතිමත්ථයක’’ති. 

තත්ථ කයාෙංයදවානමකරන්තිසාමි යදවපුත්ත, කිංනාමඅහංයදවානං

අකරිං, කිං මං යදවා යපොයථන්තීති. කිං පාපං පකතං මොති
දුක්ඛමහන්තතායයවදනාප්පත්යතොඅත්තනාකතං පාපංඅසල්ලක්යඛන්යතො

එවමාහ. ෙං යමති යයන පායපන මම සි ස්මිං ඔහච්ච ඔහනිත්වා ඉදං

ඛු චක්කංමමමත්ථයකභමති, තංකිංනාමාති? 

තං සුත්වායබොධිසත්යතොදුතියංගාථමාහ– 

101. 

‘‘අතික්කම්ම මණකං, සදාමත්තඤ්චදූභකං; 

බ්රහ්මත්ත ඤ්චපාසාදං, යකනත්යථනඉධාගයතො’’ති. 

තත්ථ රමණකන්තිඵලිකපාසාදං. සදාමත්තන්ති ජතපාසාදං. දූභකන්ති 

මණිපාසාදං. බ්රේමත්තරඤ්ච පාසාදන්ති සුවණ්ණපාසාදඤ්ච. 

යකනත්යථනාති ත්වං එයතසු  මණකාදීසු චතස්යසො අට්ඨ යසොළස 

ද්වත්තිංසාති එතා යදවධීතය ො පහාය යත පාසායද අතික්කමිත්වා යකන
කා යණනඉධ ආගයතොති. 

තයතොමිත්තවින්දයකොතතියංගාථමාහ– 

102. 

‘‘ඉයතො බහුත ායභොගා, අත්රමඤ්යඤ භවිස්සය ; 

ඉතිඑතායසඤ්ඤාය, පස්සමංබයසනංගත’’න්ති. 

තත්ථ ඉයතොබ්හුතරාතිඉයමසුචතූසුපාසායදසු යභොයගහිඅතිය කත ා
භවිස්සන්ති. 

තයතොයබොධිසත්යතොයසසගාථාඅභාසි– 

103. 

‘‘චතුබ්භිඅට්ඨජ්ඣගමා, අට්ඨාහිපිචයසොළස; 

යසොළසාහිචබාත්තිංස, අත්රිච්ඡංචක්කමාසයදො; 

ඉච්ඡාහතස්සයපොසස්ස, චක්කංභමතිමත්ථයක. 

104. 

‘‘උපරිවිසාලා දුප්පූ ා, ඉච්ඡා විසටගාමිනී; 

යයචතංඅනුගිජ්ඣන්ති, යතයහොන්තිචක්කධාරියනො’’ති. 
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තත්ථ උපරිවිසාල්ාති මිත්තවින්දක තණ්හා නායමසා ආයසවියමානා

උපරිවිසාලා යහොති පත්ථටා, මහාසමුද්යදො විය දුප්පූ ා, රූපාදීසු 

ආ ම්මයණසු තං තං ආ ම්මණං ඉච්ඡමානාය ඉච්ඡාය පත්ථටාය

විසටගාමිනී, තස්මා යය පුරිසා තං එවරූපං තණ්හං අනුගිජ්ඣන්ති, 

පුනප්පුනංගිද්ධාහුත්වාගණ්හන්ති. යතයෙොන්තිචක්කොරියනොතියතඑතං
ඛු චක්කංධාය න්තීති වදති. 

මිත්තවින්දකං පන කයථන්තයමව නිපිසමානං තං ඛු චක්කං භස්සි, 
යතනයසොපුනකයථතුංනාසක්ඛ.යදවපුත්යතොඅත්තයනොයදවට්ඨානයමව
ගයතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

මිත්තවින්දයකො දුබ්බචභික්ඛු අයහොසි, යදවපුත්යතො පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

මිත්තවින්දකජාතකවණ්ණනානවමා. 

[370] 10. පලාසජාතකවණ්ණනා 

ෙංයසො පල්ාසමවචාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
කියලසනිග්ගහං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු පඤ්ඤාසජාතයක ආවි භවිස්සති.

ඉධ පන සත්ථා භික්ඛූ ආමන්යතත්වා ‘‘භික්ඛයව, කියලයසො නාම

ආසඞ්කිතබ්යබොව, අප්පමත්තයකො සමායනොපිනියරොධගච්යඡො විය විනාසං 

පායපති, යපො ාණකපණ්ඩිතාපි ආසඞ්කිතබ්බං ආසඞ්කිංසුයයවා’’ති වත්වා
අතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
සුවණ්ණහංසයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො චිත්තකූටපබ්බයත
සුවණ්ණගුහායං වසන්යතො හිමවන්තපයදයස ජාතස්සය  සයංජාතසාලිං
ඛාදිත්වාආගච්ඡති. තස්ස ගමනාගමනමග්යග මහාපලාසරුක්යඛො අයහොසි.

යසො ගච්ඡන්යතොපි තත්ථ විස්සමිත්වා ගච්ඡති, ආගච්ඡන්යතොපි තත්ථ

විස්සමිත්වා ආගච්ඡති. අථස්ස තස්මිං රුක්යඛ නිබ්බත්තයදවතාය සද්ධිං
විස්සායසො අයහොසි. අප භායග එකා සකුණිකා එකස්මිං නියරොධරුක්යඛ
නියරොධපක්කං ඛාදිත්වා ආගන්ත්වා තස්මිං පලාසරුක්යඛ නිසීදිත්වා

විටපන්තය  වච්චං පායතසි. තත්ථ නියරොධගච්යඡො ජායතො, යසො 
චතු ඞ්ගුලමත්තකායල  ත්තඞ්කු පලාසතාය යසොභති. හංස ාජා තං දිස්වා

රුක්ඛයදවතං ආමන්යතත්වා‘‘සම්මපලාස, නියරොයධොනාමයම්හිරුක්යඛ

ජායති, වඩ්ඪන්යතො තං නායසති, ඉමස්ස වඩ්ඪිතුං මා යදති, විමානං යත

නායසස්සති, පටිකච්යචවනං උද්ධරිත්වා ඡඩ්යඩහි, ආසඞ්කිතබ්බයුත්තකං
නාම ආසඞ්කිතුං වට්ටතී’’ති පලාසයදවතාය සද්ධිං මන්යතන්යතො පඨමං
ගාථමාහ– 
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105. 

‘‘හංයසො පලාසමවච, නියරොයධොසම්මජායති; 

අඞ්කස්මිංයතනිසින්යනොව, යසොයතමම්මානියඡච්ඡතී’’ති. 

පඨමපායදො පයනත්ථ අභිසම්බුද්යධන හුත්වා සත්ථා ා වුත්යතො. 

පල්ාසන්තිපලාසයදවතං. සම්මාති වයස්ස. අඞ්කස්මින්තිවිටභියං. යසොයත 

මම්මානි යඡච්ඡතීති යසො යත අඞ්යක සංවඩ්යඪො සපත්යතො විය ජීවිතං 
ඡින්දිස්සතීතිඅත්යථො.ජීවිතසඞ්ඛා ාහිඉධ‘‘මම්මානී’’තිවුත්තා. 

තංසුත්වාතස්සවචනංඅගණ්හන්තීපලාසයදවතාදුතියංගාථමාහ – 

106. 

‘‘වඩ්ඪතායමවනියරොයධො, පතිට්ඨස්සභවාමහං; 

යථාපිතාචමාතාච, එවංයමයසොභවිස්සතී’’ති. 

තස්සත්යථො – සම්ම, නත්වං ජානාසි වඩ්ඪතයමවඑස, අහමස්ස යථා 

බාලකායලපුත්තානංමාතාපිතය ො පතිට්ඨායහොන්ති, තථා භවිස්සාමි, යථා

පනසංවඩ්ඪාපුත්තාපච්ඡාමහල්ලකකායලමාතාපිතූනංපතිට්ඨා යහොන්ති, 
මය්හම්පිපච්ඡාමහල්ලකකායලඑවයමවයසොපතිට්යඨොභවිස්සතීති. 

තයතොහංයසොතතියංගාථමාහ– 

107. 

‘‘යංත්වංඅඞ්කස්මිංවඩ්යඪසි, ඛී රුක්ඛංභයානකං; 

ආමන්තයඛොතංගච්ඡාම, වුඩ්ඪිමස්සනරුච්චතී’’ති. 

තත්ථ ෙං ත්වන්ති යස්මා ත්වං එතඤ්ච භයදායකත්යතන භයානකං

ඛී රුක්ඛංසපත්තංවියඅඞ්යකවඩ්යඪසි. ආමන්තයඛොතන්තිතස්මාමයං

තංආමන්යතත්වා ජානායපත්වාගච්ඡාම. වුඩ්ඪිමස්සාති අස්සවුඩ්ඪිමය්හං
නරුච්චතීති. 

එවඤ්චපනවත්වාහංස ාජාපක්යඛපසාය ත්වාචිත්තකූටපබ්බතයමව 

ගයතො.තයතො පට්ඨායපුනනාගච්ඡි. අප භායගනියරොයධොවඩ්ඪිං, තස්මිං

එකා රුක්ඛයදවතාපි නිබ්බත්ති. යසො වඩ්ඪන්යතො පලාසං භඤ්ජි, සාඛාහි
සද්ධිංයයව යදවතාය විමානං පති. සා තස්මිං කායල හංස ඤ්යඤො වචනං

සල්ලක්යඛත්වා ‘‘ඉදං අනාගතභයං දිස්වා හංස ාජාකයථසි, අහං පනස්ස
වචනංනාකාසි’’න්ති පරියදවමානාචතුත්ථංගාථමාහ– 

108. 

‘‘ඉදානියඛොමංභායයති, මහායනරුනිදස්සනං; 

හංසස්සඅනභිඤ්ඤාය, මහායමභයමාගත’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා පඤ්චකනිපායතො 

165 

පටුන 

තත්ථ ඉදානි යඛො මං භායෙතීති අයං නියරොයධො තරුණකායල

යතොයසත්වා ඉදානි මං භායායපති සන්තායසති. මොයනරුනිදස්සනන්ති
සියනරුපබ්බතසදිසං මහන්තං හංස ාජස්ස වචනං සුත්වා අජානිත්වා

තරුණකායලයයව එතස්ස අනුද්ධටත්තා. මො යම භෙමා තන්ති ඉදානි
මය්හංමහන්තංභයංආගතන්තිපරියදවි. 

නියරොයධොපි වඩ්ඪන්යතො සබ්බං පලාසං භඤ්ජිත්වා ඛාණුකමත්තයමව 

අකාසි.යදවතායවිමානංසබ්බංඅන්ත ධායි. 

109. 

‘‘න තස්සවුඩ්ඪිකුසලප්පසත්ථා, යයො වඩ්ඪමායනොඝසයතපතිට්ඨං; 

තස්සූපය ොධංපරිසඞ්කමායනො, පතා යීමූලවධායධීය ො’’ති.– 

පඤ්චමාඅභිසම්බුද්ධගාථා. 

තත්ථ කුසල්ප්පසත්ථාති කුසයලහි පසත්ථා. ඝසයතති ඛාදති, 

විනායසතීති අත්යථො. පතාරයීති පත ති වායමති. ඉදං වුත්තං යහොති –

භික්ඛයව, යයො වඩ්ඪමායනො අත්තයනො පතිට්ඨං නායසති, තස්ස වුඩ්ඪි

පණ්ඩියතහි න පසත්ථා, තස්ස පන අබ්භන්ත ස්ස වා බාහි ස්ස වා
පරිස්සයස්ස ‘‘ඉයතොයමඋපය ොයධොභවිස්සතී’’තිඑවං උපය ොධංවිනාසං
පරිසඞ්කමායනොවීය ොඤාණසම්පන්යනොමූලවධායප ක්කමතීති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන පඤ්චසතා භික්ඛූ අ හත්තං පාපුණිංසු. 
තදාසුවණ්ණහංයසොඅහයමවඅයහොසින්ති. 

පලාසජාතකවණ්ණනාදසමා. 

වණ්ණාය ොහවග්යගොදුතියයො. 

3. අඩ්ඪවග්ය ො 

[371] 1. දීඝීතියකොසලජාතකවණ්ණනා 

එවංභූතස්ස යත රාජාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො 
යකොසම්බයක භණ්ඩනකා යක ආ බ්භ කයථසි. යතසඤ්හි යජතවනං

ආගන්ත්වා ඛමාපනකායල සත්ථා යත ආමන්යතත්වා ‘‘භික්ඛයව, තුම්යහ

මය්හංඔ සාමුඛයතොජාතාපුත්තානාම, පුත්යතහිචපිත ාදින්නංඔවාදං

භින්දිතුංනවට්ටති, තුම්යහපනමමඔවාදංන කරිත්ථ, යපො ාණකපණ්ඩිතා
අත්තයනොමාතාපිතය ොඝායතත්වා ජ්ජංගයහත්වාඨිතයචොය පි අ ඤ්යඤ
හත්ථපථං ආගයත මාතාපිතූහි දින්නං ඔවාදං න භින්දිස්සාමාති න
මා යිංසූ’’ති වත්වාඅතීතංආහරි. 
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ඉමස්මිං පන ජාතයක ද්යවපි වත්ථූනි. සඞ්ඝයභදකක්ඛන්ෙයක 
විත්ථා යතොආවිභවිස්සන්ති.යසොපන දීඝාවුකුමාය ොඅ ඤ්යඤඅත්තයනො

අඞ්යක නිපන්නං බා ාණසි ාජානං චූළාය ගයහත්වා ‘‘ඉදානි මය්හං
මාතාපිතුඝාතකං යචො ං ඛණ්ඩාඛණ්ඩං කත්වා ඡින්දිස්සාමී’’ති අසිං 
උක්ඛපන්යතො තස්මිං ඛයණ මාතාපිතූහි දින්නං ඔවාදං සරිත්වා ‘‘ජීවිතං

චජන්යතොපි යතසං ඔවාදං න භින්දිස්සාමි, යකවලං ඉමං තජ්යජස්සාමී’’ති
චින්යතත්වාපඨමං ගාථමාහ– 

110. 

‘‘එවංභූතස්සයත ාජ, ආගතස්සවයසමම; 

අත්ථනුයකොචිපරියායයො, යයොතංදුක්ඛාපයමොචයය’’ති. 

තත්ථ වයසමමාතිමම වසංආගතස්ස. පරිොයෙොතිකා ණං. 

තයතො ාජාදුතියංගාථමාහ– 

111. 

‘‘එවංභූතස්සයමතාත, ආගතස්සවයසතව; 

නත්ථයනොයකොචිපරියායයො, යයොමංදුක්ඛාපයමොචයය’’ති. 

තත්ථ යනොතිනිපාතමත්ථං, නත්ථයකොචිපරියායයො, යයොමංඑතස්මා
දුක්ඛා පයමොචයයතිඅත්යථො. 

තයතොයබොධිසත්යතොඅවයසසගාථාඅභාසි– 

112. 

‘‘නාඤ්ඤංසුචරිතං ාජ, නාඤ්ඤං ාජසුභාසිතං; 

තායයතම ණකායල, එවයමවිත ංධනං. 

113. 

‘‘අක්යකොච්ඡිමංඅවධිමං, අජිනිමංඅහාසියම; 

යයචතංඋපනය්හන්ති, යව ංයතසංනසම්මති. 

114. 

‘‘අක්යකොච්ඡිමංඅවධිමං, අජිනිමංඅහාසියම; 

යයචතංනුපනය්හන්ති, යව ංයතසූපසම්මති. 

115. 

‘‘නහියවය නයව ානි, සම්මන්තීධකුදාචනං; 

අයවය නචසම්මන්ති, එසධම්යමොසනන්තයනො’’න්ති. 
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තත්ථ නාඤ්ඤං සුචරිතන්ති නාඤ්ඤං සුචරිතා, අයයමව වා පායඨො, 

ඨයපත්වා සුචරිතං අඤ්ඤං න පස්සාමීති අත්යථො. ඉධ ‘‘සුචරිත’’න්තිපි

‘‘සුභාසිත’’න්තිපි මාතාපිතූහි දින්නං ඔවාදංයයව සන්ධායාහ. එවයමවාති

නි ත්ථකයමව. ඉදං වුත්තං යහොති – මහා ාජ, අඤ්ඤත්ර
ඔවාදානුසිට්ඨිසඞ්ඛාතා සුචරිතසුභාසිතා ම ණකායල තායිතුං  ක්ඛතුං 

සමත්යථො නාම අඤ්යඤො නත්ථ, යං එතං ඉත ං ධනං, තං එවයමව

නි ත්ථකයමව යහොති, ත්වඤ්හි ඉදානි මය්හං යකොටිසතසහස්සමත්තම්පි

ධනං දදන්යතො ජීවිතං න ලයභයයාසි, තස්මා යවදිතබ්බයමතං ‘‘ධනයතො
සුචරිතසුභාසිතයමවඋත්තරිත ’’න්ති. 

යසසගාථාසුපි අයං සඞ්යඛපත්යථො – මහා ාජ, යය පුරිසා ‘‘අයං මං 

අක්යකොසි, අයංමංපහරි, අයංමංඅජිනි, අයංමමසන්තකංඅහාසී’’ති එවං

යව ං උපනය්හන්ති බන්ධිත්වා විය හදයය ඨයපන්ති, යතසං යව ං න

උපසම්මති. යය ච පයනතං න උපනය්හන්ති හදයය න ඨයපන්ති, යතසං

වූපසම්මති. යව ානි හි න කදාචි යවය න සම්මන්ති, අයවය යනව පන

සම්මන්ති. එස ෙම්යමො සනන්තයනොති එයසො යපො ාණයකො ධම්යමො
චි කාලප්පවත්යතොසභායවොති. 

එවඤ්ච පනවත්වායබොධිසත්යතො‘‘අහං, මහා ාජ, තයිනදුබ්භාමි, ත්වං
පන මං මාය හී’’ති තස්ස හත්යථ අසිං ඨයපසි.  ාජාපි ‘‘නාහං තයි
දුබ්භාමී’’ති සපථං කත්වා යතන සද්ධිං නග ං ගන්ත්වා තං අමච්චානං 

දස්යසත්වා ‘‘අයං, භයණ, යකොසල ඤ්යඤො පුත්යතො දීඝාවුකුමාය ොනාම, 

ඉමිනා මය්හං ජීවිතං දින්නං, න ලබ්භා ඉමං කිඤ්චි කාතු’’න්ති වත්වා
අත්තයනො ධීත ංදත්වාපිතුසන්තයක ජ්යජපතිට්ඨායපසි.තයතොපට්ඨාය
උයභොපිසමග්ගා සම්යමොදමානා ජ්ජංකාය සුං. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

මාතාපිතය ො මහා ාජකුලානි අයහසුං, දීඝාවුකුමාය ො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

දීඝීතියකොසලජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[372] 2. මිගයපොතකජාතකවණ්ණනා 

අ ාරා පච්චුයපතස්සාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං
මහල්ලකංආ බ්භකයථසි.යසොකිය කංදා කංපබ්බායජසි.සාමයණය ො 
තං සක්කච්චං උපට්ඨහිත්වා අප භායග අඵාසුයකන කාලමකාසි. තස්ස
කාලකිරියාය මහල්ලයකො යසොකාභිභූයතො මහන්යතන සද්යදන
පරියදවන්යතොවිචරි.භික්ඛූසඤ්ඤායපතුංඅසක්යකොන්තා ධම්මසභායංකථං

සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, අසුයකො නාම මහල්ලයකො සාමයණ ස්ස

කාලකිරියාය පරියදවන්යතොවිච ති, ම ණස්සතිභාවනායපරිබාහිය ොඑයසො

භවිස්සතී’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා පඤ්චකනිපායතො 
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පටුන 

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, 

ඉදායනව, පුබ්යබයපසඑතස්මිංමයත පරියදවන්යතොවිචරී’’තිවත්වාඅතීතං
ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො
සක්කත්තං කාය සි. තදා එයකො කාසි ට්ඨවාසී බ්රාහ්මයණො හිමවන්තං
පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා ඵලාඵයලහි යායපසි. යසො එකදිවසං 
අ ඤ්යඤඑකංමතමාතිකංමිගයපොතකංදිස්වාඅස්සමංආයනත්වායගොච ං
දත්වා යපොයසසි. මිගයපොතයකො වඩ්ඪන්යතො අභිරූයපො අයහොසි
යසොභග්ගප්පත්යතො. තාපයසො තං අත්තයනො පුත්තකං කත්වා පරිහ ති.
එකදිවසං මිගයපොතයකො බහුං තිණං ඛාදිත්වා අජී යකන කාලමකාසි.

තාපයසො ‘‘පුත්යතො යම මයතො’’ති පරියදවන්යතො විච ති. තදා සක්යකො
යදව ාජා යලොකං පරිග්ගණ්හන්යතො තං තාපසං දිස්වා ‘‘සංයවයජස්සාමි 

න’’න්තිආගන්ත්වාආකායසඨියතොපඨමංගාථමාහ– 

116. 

‘‘අගා ාපච්චුයපතස්ස, අනගා ස්සයතසයතො; 

සමණස්සනතංසාධු, යංයපතමනුයසොචසී’’ති. 

තංසුත්වාතාපයසොදුතියංගාථමාහ– 

117. 

‘‘සංවායසනහයවසක්ක, මනුස්සස්සමිගස්සවා; 

හදයයජායයතයපමං, නතංසක්කාඅයසොචිතු’’න්ති. 

තත්ථ න තං සක්කාති තං මනුස්සං වා ති ච්ඡානං වා න සක්කා

අයසොචිතුං, යසොචාමියයවාහන්ති. 

තයතොසක්යකොද්යවගාථාඅභාසි– 

118. 

‘‘මතංමරිස්සංය ොදන්ති, යයරුදන්තිලපන්තිච; 

තස්මාත්වංඉසිමාය ොදි, ය ොදිතංයමොඝමාහුසන්යතො. 

119. 

‘‘ය ොදියතනහයවබ්රහ්යම, මයතොයපයතොසමුට්ඨයහ; 

සබ්යබසඞ්ගම්මය ොදාම, අඤ්ඤමඤ්ඤස්සඤාතයක’’ති. 

තත්ථ මරිස්සන්තියයොඉදානිමරිස්සති, තං. ල්පන්තිචාතිවිලපන්තිච.

ඉදං වුත්තං යහොති – යය යලොයක මතඤ්ච මරිස්සන්තඤ්ච ය ොදන්ති, යත

රුදන්ති යචව විලපන්ති ච, යතසං අස්සුපච්ඡිජ්ජනදිවයසො නාම නත්ථ.

කිංකා ණා? සදාපි මතානඤ්ච මරිස්සන්තානඤ්ච අත්ථතාය. තස්මා ත්වං
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ඉසිමායරොදි. කිංකා ණා? යරොදිතංයමොඝමාහුසන්යතොති, බුද්ධාදයයොපන 

පණ්ඩිතාය ොදිතං ‘‘යමොඝ’’න්තිවදන්ති. මයතොයපයතොතියයොඑස මයතො

යපයතොති වුච්චති, යදි යසො ය ොදියතන සමුට්ඨයහයය, එවං සන්යත කිං

නික්කම්මා අච්ඡාම, සබ්යබව සමාගම්ම අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ඤාතයක

ය ොදාම.යස්මාපනයතය ොදිතකා ණාන උට්ඨහන්ති, තස්මාය ොදිතස්ස
යමොඝභාවංසායධති. 

එවං සක්කස්ස කයථන්තස්ස තාපයසො ‘‘නි ත්ථකං ය ොදිත’’න්ති
සල්ලක්යඛත්වාසක්කස්සථුතිංකය ොන්යතොතිස්යසොගාථා අභාසි– 

120. 

‘‘ආදිත්තං වතමංසන්තං, ඝතසිත්තංව පාවකං; 

වාරිනාවියඔසිඤ්චං, සබ්බංනිබ්බාපයයද ං. 

121. 

‘‘අබ්බහිවතයමසල්ලං, යමාසිහදයස්සිතං; 

යයොයමයසොකපය තස්ස, පුත්තයසොකංඅපානුදි. 

122. 

‘‘යසොහංඅබ්බූළ්හසල්යලොස්මි, වීතයසොයකොඅනාවියලො; 

නයසොචාමිනය ොදාමි, තවසුත්වානවාසවා’’ති. 

තත්ථ ෙමාසීතියංයමආසි. ෙදෙස්සිතන්තිහදයයනිස්සිතං. අපානුදීති 

නීහරි.සක්යකොතාපසස්සඔවාදංදත්වාසකට්ඨානයමවගයතො. 

සත්ථා ඉධං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

තාපයසො මහල්ලයකොඅයහොසි, මියගොසාමයණය ො, සක්යකොපනඅහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

මිගයපොතකජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[373] 3. මූසිකජාතකවණ්ණනා 

කුහිං තාකත්ථ තාතිඉදංසත්ථා යවළුවයනවිහ න්යතොඅජාතසත්තුං

ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු යහට්ඨා ථුසජාතයක (ජා. 1.4.149 ආදයයො)
විත්ථාරිතයමව. ඉධාපි සත්ථා තයථව  ාජානං සකිං පුත්යතන සද්ධිං
කීළමානං සකිං ධම්මං සුණන්තං දිස්වා ‘‘තං නිස්සාය  ඤ්යඤො භයං

උප්පජ්ජිස්සතී’’ති ඤත්වා ‘‘මහා ාජ, යපො ාණක ාජායනො ආසඞ්කිතබ්බං
ආසඞ්කිත්වා අත්තයනො පුත්තං ‘අම්හාකං ධූමකායල  ජ්ජං කාය තූ’ති
එකමන්යතඅකංසූ’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
තක්කසිලායංබ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වාදිසාපායමොක්ඛාචරියයොඅයහොසි.
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තස්ස සන්තියක බා ාණසි ඤ්යඤො පුත්යතො යවකුමාය ො නාම 
සබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා අනුයයොගං දත්වා ගන්තුකායමො තං ආපුච්ඡි.
ආචරියයො ‘‘පුත්තං නිස්සාය තස්ස අන්ත ායයො භවිස්සතී’’ති
අඞ්ගවිජ්ජාවයසනඤත්වා‘‘එතමස්සහරිස්සාමී’’ති එකංඋපමංඋපධාය තුං

ආ භි.තදාපනස්සඑයකො අස්යසොඅයහොසි, තස්ස පායදවයණොඋට්ඨහි, තං
වණානු ක්ඛණත්ථං යගයහයයව කරිංසු. තස්සාවිදූය  එයකො උදපායනො 

අත්ථ. අයථකා මූසිකා යගහා නික්ඛමිත්වා අස්සස්ස පායද වණං ඛාදති, 
අස්යසො වාය තුං න සක්යකොති. යසො එකදිවසං යවදනං අධිවායසතුං
අසක්යකොන්යතො මූසිකං ඛාදිතුං ආගතං පායදන පහරිත්වා මාය ත්වා
උදපායනපායතසි.අස්සයගොපකාමූසිකංඅපස්සන්තා ‘‘අඤ්යඤසු දිවයසසු

මූසිකාආගන්ත්වාවණංඛාදති, ඉදානිනපඤ්ඤායති, කහංනුයඛොගතා’’ති 

වදිංසු. 

යබොධිසත්යතො තං කා ණං පච්චක්ඛං කත්වා ‘‘අඤ්යඤ අජානන්තා

‘කහං මූසිකාගතා’තිවදන්ති, මූසිකායපනමාය ත්වාඋදපායනඛත්තභාවං
අහයමවජානාමී’’ති ඉදයමවකා ණංඋපමංකත්වාපඨමංගාථංබන්ධිත්වා
 ාජකුමා ස්ස අදාසි. යසො අප ං උපමං උපධාය න්යතො තයමව අස්සං
පරුළ්හවණං නික්ඛමිත්වා එකං යවවත්ථුං ගන්ත්වා ‘‘යවං ඛාදිස්සාමී’’ති
වතිච්ඡිද්යදනමුඛංපයවයසන්තංදිස්වාතයමවකා ණංඋපමංකත්වා දුතියං
ගාථංබන්ධිත්වාතස්සඅදාසි.තතියගාථංපනඅත්තයනොපඤ්ඤාබයලයනව 

බන්ධිත්වා තම්පි තස්ස දත්වා ‘‘තාත, ත්වං  ජ්යජ පතිට්ඨාය සායං 
න්හානයපොක්ඛ ණිං ගච්ඡන්යතො යාව ධු යසොපානා පඨමං ගාථං

සජ්ඣායන්යතො ගච්යඡයයාසි, තව නිවසනපාසාදං පවිසන්යතො යාව

යසොපානපාදමූලා දුතියං ගාථං සජ්ඣායන්යතො ගච්යඡයයාසි, තයතො යාව
යසොපානමත්ථකා තතියං ගාථං සජ්ඣායන්යතො ගච්යඡයයාසී’’ති වත්වා
යපයසසි. 

යසො කුමාය ොගන්ත්වාඋප ාජාහුත්වාපිතු අච්චයයන ජ්ජංකාය සි, 

තස්යසයකොපුත්යතොජායි.යසොයසොළසවස්සකායල ජ්ජයලොයභන ‘‘පිත ං

මාය ස්සාමී’’තිචින්යතත්වාඋපට්ඨායකආහ‘‘මය්හංපිතාතරුයණො, අහං 

එතස්ස ධූමකාලං ඔයලොයකන්යතො මහල්ලයකො භවිස්සාමි ජ ාජිණ්යණො, 

තාදියසකායලලද්යධනපි  ජ්යජනයකොඅත්යථො’’ති.යතආහංසු‘‘යදව, න

සක්කාපච්චන්තංගන්ත්වායචො ත්තං කාතුං, තවපිත ංයකනචිඋපායයන

මාය ත්වා ජ්ජංගණ්හා’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’තිඅන්යතොනියවසයන ඤ්යඤො
සායංන්හානයපොක්ඛ ණීසමීපංගන්ත්වා‘‘එත්ථනං මාය ස්සාමී’’තිඛග්ගං
ගයහත්වා අට්ඨාසි.  ාජා සායං මූසිකං නාම දාසිං ‘‘ගන්ත්වා 

යපොක්ඛ ණීපිට්ඨිංයසොයධත්වාඑහි, න්හායිස්සාමී’’තියපයසසි.සාගන්ත්වා 
යපොක්ඛ ණීපිට්ඨිංයසොයධන්තීකුමා ංපස්සි.කුමාය ොඅත්තයනොකම්මස්ස
පාකටභාවභයයන තං ද්විධා ඡින්දිත්වා යපොක්ඛ ණියං පායතසි.  ාජා
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න්හායිතුංඅගමාසි. යසසජයනො ‘‘අජ්ජාපිමූසිකා දාසීනපුනාගච්ඡති, කුහිං
ගතාකත්ථ ගතා’’තිආහ. ාජා– 

123. 

‘‘කුහිංගතාකත්ථගතා, ඉතිලාලප්පතීජයනො; 

අහයමයවයකොජානාමි, උදපායනමූසිකාහතා’’ති.– 

පඨමංගාථංභණන්යතොයපොක්ඛ ණීතී ංඅගමාසි. 

තත්ථ කුහිං  තා කත්ථ  තාති අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනානි. ඉති

ල්ාල්ප්පතීතිඑවං විප්පලපති. ඉති අයං ගාථා ‘‘අජානන්යතො ජයනො මූසිකා

දාසී කුහිං ගතාති විප්පලපති,  ාජකුමාය න ද්විධා ඡින්දිත්වා මූසිකාය
යපොක්ඛ ණියං පාතිතභාවං අහයමව එයකො ජානාමී’’ති  ඤ්යඤො 
අජානන්තස්යසවඉමමත්ථංදීයපති. 

කුමාය ො‘‘මයාකතකම්මංමය්හංපිත ාඤාත’’න්තිභීයතොපලායිත්වා 
තමත්ථං උපට්ඨාකානං ආය ොයචසි. යත සත්තට්ඨදිවසච්චයයන පුන තං

ආහංසු‘‘යදව, සයච  ාජාජායනයය, නතුණ්හීභයවයය, තක්කගායහනපන

යතන තං වුත්තං භවිස්සති, මාය හි න’’න්ති. යසො පුයනකදිවසං
ඛග්ගහත්යථො යසොපානපාදමූයල ඨත්වා  ඤ්යඤො ආගමනකායල ඉයතො
චියතො චපහ යණොකාසංඔයලොයකසි. ාජා– 

124. 

‘‘යඤ්යචතංඉතිචීතිච, ගද්රයභොවනිවත්තසි; 

උදපායනමූසිකංහන්ත්වා, යවංභක්යඛතුමිච්ඡසී’’ති.– 

දුතියං ගාථංසජ්ඣායන්යතොඅගමාසි.අයම්පි ගාථා‘‘යස්මාත්වංඉතිචීතිච

ඉයතො චියතො ච පහ යණොකාසං ඔයලොයකන්යතො ගද්රයභොව නිවත්තසි, 
තස්මාතංජානාමි ‘පුරිමදිවයසයපොක්ඛ ණියංමූසිකං දාසිංහන්ත්වාඅජ්ජ
මංයව ාජානංභක්යඛතුංමාය තුංඉච්ඡසී’’’ති ඤ්යඤො අජානන්තස්යසව
ඉමමත්ථංදීයපති. 

කුමාය ො ‘‘දිට්යඨොම්හි පිත ා’’ති උත්රස්යතො පලායි. යසො පුන 

අඩ්ඪමාසමත්තංඅතික්කමිත්වා‘‘ ාජානංදබ්බියාපහරිත්වාමාය ස්සාමී’’ති
එකං දීඝදණ්ඩකංදබ්බිපහ ණංගයහත්වාඔලුම්බිත්වාඅට්ඨාසි. ාජා– 

125. 

‘‘දහය ො චාසිදුම්යමධ, පඨමුප්පත්තියකො සුසු; 

දීඝඤ්යචතංසමාසජ්ජ, නයතදස්සාමිජීවිත’’න්ති.– 

තතියංගාථංසජ්ඣායන්යතොයසොපානපාදමත්ථකංඅභිරුහි. 
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තත්ථ පඨමුප්පත්තියකොති පඨමවයයන උප්පත්තියතො උයපයතො, 

පඨමවයය ඨියතොති අත්යථො. සුසූති තරුයණො. දීඝන්ති දීඝදණ්ඩකං

දබ්බිපහ ණං. සමාසජ්ජාති ගයහත්වා, ඔලුම්බිත්වා ඨියතොසීති අත්යථො.

අයම්පි ගාථා ‘‘දුම්යමධ, අත්තයනො වයං පරිභුඤ්ජිතුංනලභිස්සසි, නයත

දානි නිල්ලජ්ජස්ස ජීවිතං දස්සාමි, මාය ත්වා ඛණ්ඩාඛණ්ඩං ඡින්දිත්වා
සූයලයයව ආවුණායපස්සාමී’’ති  ඤ්යඤො අජානන්තස්යසව කුමා ං
සන්තජ්ජයමානාඉමමත්ථංදීයපති. 

යසොතං දිවසංපලායිතුංඅසක්යකොන්යතො ‘‘ජීවිතංයමයදහි, යදවා’’ති 
 ඤ්යඤොපාදමූයලනිපජ්ජි. ාජාතංතජ්යජත්වාසඞ්ඛලිකාහිබන්ධායපත්වා 
බන්ධනාගාය  කාය ත්වා යසතච්ඡත්තස්ස යහට්ඨා අලඞ්කත ාජාසයන

නිසීදිත්වා ‘‘අම්හාකං ආචරියයො දිසාපායමොක්යඛො බ්රාහ්මයණො ඉමං මය්හං
අන්ත ායං දිස්වා ඉමා තිස්යසො ගාථා අභාසී’’ති හට්ඨතුට්යඨො උදානං
උදායනන්යතොයසසගාථාඅභාසි– 

126. 

‘‘නාන්තලික්ඛභවයනන, නාඞ්ගපුත්තපියනනවා; 

පුත්යතනහිපත්ථයියතො, සියලොයකහිපයමොචියතො. 

127. 

‘‘සබ්බං සුතමධීයයථ, හීනමුක්කට්ඨමජ්ඣිමං; 

සබ්බස්සඅත්ථංජායනයය, නචසබ්බංපයයොජයය; 

යහොතිතාදිසයකොකායලො, යත්ථඅත්ථාවහංසුත’’න්ති. 

තත්ථ නාන්තලික්ඛභවයනනාතිඅන්තලික්ඛභවනංවුච්චතිදිබ්බවිමානං, 

අහං අජ්ජ අන්තලික්ඛභවනම්පි න ආරුළ්යහො, තස්මා
අන්තලික්ඛභවයනනාපි අජ්ජ ම ණයතො න පයමොචියතොම්හි. 

නාඞ් පුත්තපියනන වාති අඞ්ගසරික්ඛයකන වා පුත්තපියනනපි න

පයමොචියතො. පුත්යතනහි පත්ථයියතොති අහං පන අත්තයනො පුත්යතයනව

අජ්ජ මාය තුං පත්ථයතො. සියල්ොයකහි පයමොචියතොති යසොහං ආචරියයන
බන්ධිත්වාදින්නාහිගාථාහිපයමොචියතො. 

සුතන්ති පරියත්තිං. අධීයෙථාති ගණ්යහයය සික්යඛයය. 

හීනමුක්කට්ඨමජ්ඣිමන්තිහීනංවායහොතු උත්තමංවාමජ්ඣිමංවා, සබ්බං

අධීයිතබ්බයමවාතිදීයපති. නච සබ්බ්ංපයෙොජයෙතිහීනංමන්තංවාසිප්පං

වා මජ්ඣිමං වා න පයයොජයය, උත්තමයමව පයයොජයයයයාති අත්යථො. 

ෙත්ථ අත්ථාවෙං සුතන්ති යස්මිං කායල මයහොසධපණ්ඩිතස්ස

කුම්භකා කම්මක ණං විය යංකිඤ්චි සික්ඛතසිප්පං අත්ථාවහං යහොති, 
තාදියසොපිකායලොයහොතියයවාතිඅත්යථො. අප භායග ඤ්යඤොඅච්චයයන
කුමාය ො ජ්යජ පතිට්ඨාසි. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 
දිසාපායමොක්යඛොආචරියයොඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

මූසිකජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[374] 4. චූළධනුග්ගහජාතකවණ්ණනා 

සබ්බ්ං භණ්ඩන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
පු ාණදුතියිකාපයලොභනංආ බ්භකයථසි.යතනභික්ඛුනා‘‘පු ාණදුතියිකා

මං, භන්යත, උක්කණ්ඨායපතී’’ති වුත්යත සත්ථා ‘‘එසා භික්ඛු, ඉත්ථී න

ඉදායනව තුය්හං අනත්ථකාරිකා, පුබ්යබපි යත එතං නිස්සාය අසිනා සීසං
ඡින්න’’න්තිවත්වා භික්ඛූහියාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො
සක්කත්තං කාය සි. තදා එයකො බා ාණසිවාසී බ්රාහ්මණමාණයවො 
තක්කසිලායංසබ්බසිප්පානිඋග්ගණ්හිත්වාධනුකම්යමනිප්ඵත්තිංපත්යතො 
චූළධනුග්ගහපණ්ඩියතොනාමඅයහොසි.අථස්සආචරියයො ‘‘අයංමයාසදිසං
සිප්පං උග්ගණ්හී’’තිඅත්තයනොධීත ංඅදාසි.යසොතංගයහත්වා‘‘බා ාණසිං
ගමිස්සාමී’’ති මග්ගංපටිපජ්ජි.අන්ත ාමග්යගඑයකොවා යණොඑකංපයදසං

සුඤ්ඤමකාසි, තං ඨානං අභිරුහිතුං න යකොචි උස්සහි.
චූළධනුග්ගහපණ්ඩියතොමනුස්සානං වාය න්තානඤ්යඤව භරියංගයහත්වා

අටවිමුඛංඅභිරුහි.අථස්සඅටවිමජ්යඣවා යණො උට්ඨහි, යසොතංකුම්යභ
සය න විජ්ඣි. සය ො විනිවිජ්ඣිත්වා පච්ඡාභායගන නික්ඛමි. වා යණො

තත්යථවපති, ධනුග්ගහපණ්ඩියතොතංඨානංයඛමංකත්වාපු යතොඅඤ්ඤං
අටවිං පාපුණි. තත්ථාපි පඤ්ඤාස යචො ා මග්ගං හනන්ති. තම්පි යසො
මනුස්යසහි වාරියමායනො අභිරුය්හ යතසං යචො ානං මියග වධිත්වා
මග්ගසමීයපමංසංපචිත්වාඛාදන්තානං ඨිතට්ඨානංපාපුණි. 

තදා තංයචො ාඅලඞ්කතපටියත්තායභරියාය සද්ධිංආගච්ඡන්තංදිස්වා
‘‘ගණ්හිස්සාම න’’න්ති උස්සාහං කරිංසු. යචො යජට්ඨයකො 

පුරිසලක්ඛණකුසයලො, යසොතංඔයලොයකත්වාව‘‘උත්තමපුරියසොඅය’’න්ති
ඤත්වා එකස්සපි උට්ඨහිතුං නාදාසි. ධනුග්ගහපණ්ඩියතො ‘‘ගච්ඡ
‘අම්හාකම්පි එකං මංසසූලං යදථා’ති වත්වා මංසං ආහ ා’’ති යතසං
සන්තිකංභරියංයපයසසි.සාගන්ත්වා‘‘එකංකි මංසසූලං යදථා’’තිආහ.
යචො යජට්ඨයකො ‘‘අනග්යඝො පුරියසො’’ති මංසසූලං දායපසි. යචො ා
‘‘අම්යහහි කි  පක්කං ඛාදිත’’න්ති අපක්කමංසසූලං අදංසු. ධනුග්ගයහො

අත්තානං සම්භායවත්වා ‘‘මය්හං අපක්කමංසසූලං දදන්තී’’ති යචො ානං

කුජ්ඣි.යචො ා‘‘කිංඅයයමයවයකොපුරියසො, මයංඉත්ථයයො’’තිකුජ්ඣිත්වා
උට්ඨහිංසු. ධනුග්ගයහො එකූනපඤ්ඤාස ජයන එකූනපඤ්ඤාසකණ්යඩහි
විජ්ඣිත්වාපායතසි.යචො යජට්ඨකංවිජ්ඣිතුංකණ්ඩංනායහොසි. තස්සකි 

කණ්ඩනාළියංසමපණ්ණාසයයවකණ්ඩානි.යතසුඑයකනවා ණංවිජ්ඣි, 
එකූනපඤ්ඤාසකණ්යඩහි යචොය  විජ්ඣිත්වා යචො යජට්ඨකං පායතත්වා
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තස්සඋය නිසින්යනො ‘‘සීසමස්සඡින්දිස්සාමී’’තිභරියායහත්ථයතොඅසිං
ආහ ායපසි.සාතඞ්ඛණඤ්යඤව යචො යජට්ඨයකයලොභංකත්වායචො ස්ස 

හත්යථ ථරුං, සාමිකස්ස හත්යථ ධා ං ඨයපසි. යචොය ො ථරුදණ්ඩං
ප ාමසිත්වාඅසිං නීහරිත්වාධනුග්ගහස්සසීසංඡින්දි. 

යසොතංඝායතත්වා ඉත්ථංආදායගච්ඡන්යතො ජාතියගොත්තං පුච්ඡි. සා
‘‘තක්කසිලායං දිසාපායමොක්ඛාචරියස්ස ධීතාම්හී’’ති ආහ. ‘‘කථං ත්වං
ඉමිනා ලද්ධා’’ති. මය්හං පිතා ‘‘අයං මයා සදිසං කත්වා සිප්පං සික්ඛී’’ති

තුස්සිත්වා ඉමස්ස මං අදාසි, සාහං තයි සියනහං කත්වා අත්තයනො
කුලදත්තියං සාමිකං මා ායපසින්ති. යචො යජට්ඨයකො ‘‘කුලදත්තියං

තායවසාසාමිකංමාය සි, අඤ්ඤංපයනකං දිස්වාමම්පිඑවයමවංකරිස්සති, 

ඉමං ඡඩ්යඩතුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා ගච්ඡන්යතො අන්ත ාමග්යග එකං

කුන්නදිං උත්තානතලං තඞ්ඛයණොදකපූ ං දිස්වා ‘‘භද්යද, ඉමිස්සං නදියං

සුසුමා ාකක්ඛළා, කිංකය ොමා’’තිආහ.‘‘සාමි, සබ්බං ආභ ණභණ්ඩංමම
උත්ත ාසඞ්යගන භණ්ඩිකං කත්වා ප තී ං යනත්වා පුන ආගන්ත්වා මං 
ගයහත්වා ගච්ඡා’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති සබ්බං ආභ ණභණ්ඩං ආදාය නදිං
ඔතරිත්වාත න්යතො වියප තී ංපත්වාතංඡඩ්යඩත්වාපායාසි.සාතංදිස්වා

‘‘සාමි, කිං මං ඡඩ්යඩත්වා විය ගච්ඡසි, කස්මා එවං කය ොසි, එහි මම්පි
ආදායගච්ඡා’’තියතන සද්ධිංසල්ලපන්තීපඨමංගාථමාහ– 

128. 

‘‘සබ්බංභණ්ඩංසමාදාය, පා ංතිණ්යණොසිබ්රාහ්මණ; 

පච්චාගච්ඡලහුංඛප්පං, මම්පිතාය හිදානියතො’’ති. 

තත්ථ ල්හුං ඛිප්පන්ති ලහුං පච්චාගච්ඡ, ඛප්පං මම්පි තාය හි දානි
ඉයතොති අත්යථො. 

යචොය ොතංසුත්වාප තීය ඨියතොයයවදුතියංගාථමාහ– 

129. 

‘‘අසන්ථුතංමංචි සන්ථුයතන, නිමීනියභොතීඅධුවංධුයවන; 

මයාපි යභොතීනිමියනයයඅඤ්ඤං, ඉයතොඅහං දූ ත ංගමිස්ස’’න්ති. 

සායහට්ඨාවුත්තත්ථායයව– 

යචොය ො පන ‘‘ඉයතො අහං දූ ත ං ගමිස්සං, තිට්ඨ ත්ව’’න්ති වත්වා 
තස්සා වි වන්තියාව ආභ ණභණ්ඩිකං ආදාය පලායතො. තයතො සා බාලා 
අත්රිච්ඡතාය එවරූපං බයසනං පත්තා අනාථා හුත්වා අවිදූය  එකං
එළගලාගුම්බං උපගන්ත්වා ය ොදමානා නිසීදි. තස්මිං ඛයණ සක්යකො
යදව ාජා යලොකං ඔයලොයකන්යතො තං අත්රිච්ඡතාහතං සාමිකා ච ජා ා ච
පරිහීනං ය ොදමානං දිස්වා ‘‘එතං නිග්ගණ්හිත්වා ලජ්ජායපත්වා
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ආගමිස්සාමී’’ති මාතලිඤ්ච පඤ්චසිඛඤ්ච ආදාය තත්ථ ගන්ත්වා නදීතීය 

ඨත්වා ‘‘මාතලි, ත්වංමච්යඡොභව, පඤ්චසිඛත්වංසකුයණොභව, අහංපන 

සිඞ්ගායලො හුත්වා මුයඛන මංසපිණ්ඩං ගයහත්වා එතිස්සා සම්මුඛට්ඨානං

ගමිස්සාමි, ත්වංමයිතත්ථගයතඋදකයතොඋල්ලඞ්ඝිත්වාමමපු යතොපත, 
අථාහං මුයඛන ගහිතමංසපිණ්ඩං ඡඩ්යඩත්වා මච්ඡං ගයහතුං

පක්ඛන්දිස්සාමි, තස්මිං ඛයණත්වං, පඤ්චසිඛ, තං මංසපිණ්ඩං ගයහත්වා

ආකායස උප්පත, ත්වං මාතලි, උදයක පතා’’ති ආණායපසි. ‘‘සාධු, 

යදවා’’ති, මාතලි, මච්යඡොඅයහොසි, පඤ්චසියඛොසකුයණොඅයහොසි.සක්යකො 
සිඞ්ගායලො හුත්වා මංසපිණ්ඩං මුයඛනාදාය තස්සා සම්මුඛට්ඨානං අගමාසි.
මච්යඡො උදකා උප්පතිත්වා සිඞ්ගාලස්ස පු යතො පති. යසො මුයඛන
ගහිතමංසපිණ්ඩංඡඩ්යඩත්වා මච්ඡස්සත්ථායපක්ඛන්දි.මච්යඡොඋප්පතිත්වා

උදයක පති, සකුයණොමංසපිණ්ඩං ගයහත්වාආකායසඋප්පති, සිඞ්ගායලො
උයභොපිඅලභිත්වා එළගලාගුම්බංඔයලොයකන්යතො දුම්මුයඛොනිසීදි.සාතං

දිස්වා‘‘අයංඅත්රිච්ඡතාහයතොයනවමංසං, නමච්ඡංලභී’’ති කුටංභින්දන්තී 
වියමහාහසිතංහසි.තංසුත්වාසිඞ්ගායලො තතියංගාථමාහ– 

130. 

‘‘කායංඑළගලාගුම්යබ, කය ොතිඅහුහාසියං; 

නයීධනච්චගීතංවා, තාළංවාසුසමාහිතං; 

අනම්හිකායලසුයසොණි, කින්නුජග්ඝසියසොභයන’’ති. 

තත්ථ කාෙන්ති කා අයං. එළ ල්ාගුම්යබ්ති කම්යබොජිගුම්යබ. 

අහුොසිෙන්ති දන්තවිදංසකං මහාහසිතං වුච්චති, තං කා එසා එතස්මිං

ගුම්යබ කය ොතීති පුච්ඡති. නයීෙ නච්චගීතං වාති ඉමස්මිං ඨායන කස්සචි
නච්චන්තස්ස නච්චං වා ගායන්තස්ස ගීතං වා හත්යථ සුසමාහියත කත්වා

වායදන්තස්සසුසමාහිතංහත්ථතාළංවානත්ථ, කංදිස්වාත්වං හයසයයාසීති

දීයපති. අනම්හිකායල්ති ය ොදනකායල. සුයසොණීති සුන්ද යසොණි. කිං නු

ජග්ඝසීති යකන කා යණන ත්වං ය ොදිතුං යුත්තකායල අය ොදමානාව

මහාහසිතංහසසි. යසොභයනතිතංපසංසන්යතොආලපති. 

තංසුත්වාසාචතුත්ථංගාථමාහ– 

131. 

‘‘සිඞ්ගාලබාලදුම්යමධ, අප්පපඤ්යඤොසිජම්බුක; 

ජීයනොමච්ඡඤ්චයපසිඤ්ච, කපයණොවියඣායසී’’ති. 

තත්ථ ජීයනොති ජානිප්පත්යතො හුත්වා. යපසින්ති මංසයපසිං. කපයණො

විෙ ඣාෙසීති සහස්සභණ්ඩිකං ප ාජියතො කපයණො විය ඣායසි යසොචසි
චින්යතසි. 

තයතොසිඞ්ගායලොපඤ්චමංගාථමාහ– 
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132. 

‘‘සුදස්සංවජ්ජමඤ්යඤසං, අත්තයනොපනදුද්දසං; 

ජීනාපතිඤ්චජා ඤ්ච, මඤ්යඤත්වඤ්යඤවඣායසී’’ති. 

තත්ථ ත්වඤ්යඤව ඣාෙසීති පාපධම්යම දුස්සීයල අහං තාව මම

යගොච ං න ලභිස්සාමි, ත්වං පන අත්රිච්ඡතාය හතා තංමුහුත්තදිට්ඨයක

යචොය  පටිබද්ධචිත්තා හුත්වා තඤ්ච ජා ං කුලදත්තියඤ්ච පතිං ජීනා, මං
උපාදාය සතගුයණන සහස්සගුයණන කපණත ා හුත්වා ඣායසි ය ොදසි
පරියදවසීති ලජ්ජායපත්වාවිප්පකා ංපායපන්යතොමහාසත්යතොඑවමාහ. 

සා තස්සවචනංසුත්වාගාථමාහ– 

133. 

‘‘එවයමතංමිග ාජ, යථාභාසසිජම්බුක; 

සානූනාහංඉයතොගන්ත්වා, භත්තුයහස්සංවසානුගා’’ති. 

තත්ථ නූනාති එකංසත්යථ නිපායතො. සා අහං ඉයතො ගන්ත්වා පුන
අඤ්ඤංභත්තා ංලභිත්වාඑකංයසයනව තස්සභත්තුවසානුගාවසවත්තිනී
භවිස්සාමීති. 

අථස්සා අනාචා ාය දුස්සීලාය වචනං සුත්වා සක්යකො යදව ාජා 
ඔසානගාථමාහ– 

134. 

‘‘යයොහය මත්තිකංථාලං, කංසථාලම්පියසොහය ; 

කතංයයවතයාපාපං, පුනයපවංකරිස්සසී’’ති. 

තස්සත්යථො – අනාචාය  කිං කයථසි, යයො මත්තිකං ථාලං හ ති, 

සුවණ්ණථාල ජතථාලාදිප්පයභදංකංසථාලම්පියසොහ යතව, ඉදඤ්චතයා 

පාපං කතයමව, න සක්කා තව සද්ධාතුං, සා ත්වං පුනපි එවං
කරිස්සසියයවාති. එවං යසො තං ලජ්ජායපත්වා විප්පකා ං පායපත්වා
සකට්ඨානයමවඅගමාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨහි. 

තදා ධනුග්ගයහොඋක්කණ්ඨිතභික්ඛු අයහොසි, සා ඉත්ථී පු ාණදුතියිකා, 
සක්යකොයදව ාජාපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

චූළධනුග්ගහජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 
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[375] 5. කයපොතජාතකවණ්ණනා 

ඉදානියඛොම්හීතිඉදංසත්ථායජතවයන විහ න්යතොඑකංයලොලභික්ඛුං
ආ බ්භ කයථසි. යලොලවත්ථු අයනකයසො විත්ථාරිතයමව. තං පන සත්ථා

‘‘සච්චංකි ත්වංභික්ඛු, යලොයලො’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ආම, භන්යත’’ති වුත්යත

‘‘න යඛො භික්ඛු ඉදායනව, පුබ්යබපි ත්වං යලොයලොසි, යලොලතාය පන
ජීවිතක්ඛයං පත්යතො’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො
පා ාවතයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා බා ාණසියසට්ඨියනො මහානයස 

නීළපච්ඡියං වසති. අයථයකො කායකො මච්ඡමංසලුද්යධො යතන සද්ධිං
යමත්තිං කත්වාතත්යථවවසි.යසොඑකදිවසංබහුංමච්ඡමංසංදිස්වා‘‘ඉමං 
ඛාදිස්සාමී’’ති නිත්ථුනන්යතො නීළපච්ඡියංයයව නිපජ්ජිත්වා පා ාවයතන

‘‘එහි, සම්ම, යගොච ාය ගමිස්සාමා’’ති වුච්චමායනොපි ‘‘අජී යකන

නිපන්යනොම්හි, ගච්ඡ ත්ව’’න්ති වත්වා තස්මිං ගයත ‘‘ගයතො යම

පච්චාමිත්තකණ්ටයකො, ඉදානි යථාරුචි මච්ඡමංසං ඛාදිස්සාමී’’ති
චින්යතන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

135. 

‘‘ඉදානි යඛොම්හි සුඛයතො අය ොයගො, නික්කණ්ටයකො නිප්පතියතො

කයපොයතො; 

කාහාමිදානීහදයස්සතුට්ඨිං, තථාහිමංමංසසාකං බයලතී’’ති. 

තත්ථ නිප්පතියතොතිනිග්ගයතො. කයපොයතොතිපා ාවයතො. කාොමිදානීති 

කරිස්සාමිදානි. තථාහිමංමංසසාකංබ්යල්තීතිතථාහිමංසඤ්ච අවයසසං

සාකඤ්චමය්හංබලංකය ොති, උට්යඨහිඛාදාතිවදමානංවියඋස්සාහංමමං
කය ොතීති අත්යථො. 

යසො භත්තකා යක මච්ඡමංසං පචිත්වා මහානසා නික්ඛම්ම සරී යතො
යසදං පවායහන්යතපච්ඡියතොනික්ඛමිත්වා සකය ොටියංනිලීයිත්වා ‘‘කිරි
කිරී’’ති සද්දමකාසි. භත්තකා යකො යවයගනාගන්ත්වා කාකං ගයහත්වා
සබ්බපත්තානි ලුඤ්ජිත්වා අල්ලසිඞ්ගීයව ඤ්ච සිද්ධත්ථයක ච පිසිත්වා
ලසුණං පූතිතක්යකන මද්දිත්වා සකලසරී ං මක්යඛත්වා එකං කඨලං
ඝංසිත්වා විජ්ඣිත්වා සුත්තයකනතස්සගීවායංබන්ධිත්වානීළපච්ඡියංයයව
තංපක්ඛපිත්වාඅගමාසි. පා ාවයතොආගන්ත්වාතංදිස්වා‘‘කාඑසාබලාකා

මමසහායස්සපච්ඡියංනිපන්නා, චණ්යඩොහියසොආගන්ත්වාඝායතයයාපි

න’’න්තිපරිහාසංකය ොන්යතොදුතියංගාථමාහ – 

136. 

‘‘කායංබලාකාසිඛනී, යචොරීලඞ්ඝිපිතාමහා; 

ඔ ංබලායකආගච්ඡ, චණ්යඩොයමවායයසොසඛා’’ති. 
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සායහට්ඨා(ජා.අට්ඨ.2.3.70) වුත්තත්ථායයව. 

තංසුත්වාකායකොතතියංගාථමාහ– 

137. 

‘‘අලඤ්හියතජග්ඝිතායය, මමංදිස්වානඑදිසං; 

විලූනංසූදපුත්යතන, පිට්ඨමණ්යඩනමක්ඛත’’න්ති. 

තත්ථ අල්න්ති පටියසධත්යථ නිපායතො. ජග්ඝිතායෙති හසිතුං. ඉදං

වුත්තංයහොති – ඉදානිමංඑදිසංඑවංදුක්ඛප්පත්තංදිස්වාතවඅලංහසිතුං, 
මාඑදියසකායල පරිහාසයකළිංකය ොහීති. 

යසො පරිහාසයකළිංකය ොන්යතොවපුනචතුත්ථං ගාථමාහ– 

138. 

‘‘සුන්හායතොසුවිලිත්යතොසි, අන්නපායනනතප්පියතො; 

කණ්යඨචයතයවළුරියයො, අගමානුකජඞ්ගල’’න්ති. 

තත්ථ කණ්යඨ ච යත යවළුරියෙොති අයං යත යවළුරියමණිපිකණ්යඨ

පිළන්යධො, ත්වං එත්තකං කාලං අම්හාකං එතං න දස්යසසීති කපාලං 

සන්ධායයවමාහ. කජඞ් ල්න්ති ඉධ බා ාණසීයයව ‘‘කජඞ්ගලා’’ති 

අධිප්යපතා.ඉයතොනික්ඛමිත්වාකච්චිඅන්යතොනග ංගයතොසීතිපුච්ඡති. 

තයතොකායකොපඤ්චමංගාථමාහ– 

139. 

‘‘මායතමිත්යතොඅමිත්යතොවා, අගමාසිකජඞ්ගලං; 

පිඤ්ඡානිතත්ථලායිත්වා, කණ්යඨබන්ධන්ති වට්ටන’’න්ති. 

තත්ථ පිඤ්ඡානීති පත්තානි. තත්ථල්ායිත්වාතිතස්මිං බා ාණසිනගය  

ලුඤ්චිත්වා. වට්් නන්තිකඨලිකං. 

තංසුත්වාපා ාවයතොඔසානගාථමාහ– 

140. 

‘‘පුනපාපජ්ජසීසම්ම, සීලඤ්හිතවතාදිසං; 

නහිමානුසකායභොගා, සුභුඤ්ජායහොන්තිපක්ඛනා’’ති. 

තත්ථ පුනපාපජ්ජසීති පුනපි එවරූපං ආපජ්ජිස්සසි. එවරූපඤ්හි යත
සීලන්ති. 

ඉතිනංයසොඔවදිත්වාතත්ථඅවසිත්වාපක්යඛපසාය ත්වා අඤ්ඤත්ථ
අගමාසි.කායකොපිතත්යථවජීවිතක්ඛයංපාපුණි. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන යලොලභික්ඛු අනාගාමිඵයල පතිට්ඨහි.

තදා කායකොයලොලභික්ඛුඅයහොසි, කයපොයතොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

කයපොතජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

අඩ්ඪවග්යගොතතියයො. 

ජාතකුද්දානං– 

මණිකුණ්ඩල සුජාතා, යවනසාඛඤ්චඔ ගං; 

ඝටංයකො ණ්ඩිලටුකි, ධම්මපාලංමිගංතථා. 

සුයයොනන්දීවණ්ණාය ොහ, සීලංහිරීඛජ්යජොපනං; 

අහිගුම්බියසාළියං, තචසා ංමිත්තවින්දං. 

පලාසඤ්යචවදීඝිති, මිගයපොතකමූසිකං; 

ධනුග්ගයහොකයපොතඤ්ච, ජාතකාපඤ්චවීසති. 

පඤ්චකනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. ඡක්කනිපායතො 
1. අවාරිෙවග්ය ො 

[376] 1. අවාරියජාතකවණ්ණනා 

මාසු කුජ්ඣ භූමිපතීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං

තිත්ථනාවිකංආ බ්භකයථසි.යසොකි බායලොඅයහොසි අඤ්ඤායණො, යනව

යසො බුද්ධාදීනං  තනානං, න අඤ්යඤසං පුග්ගලානං ගුණං ජානාති, 
චණ්යඩො ඵරුයසො සාහසියකො. අයථයකො ජානපයදො භික්ඛු ‘‘බුද්ධුපට්ඨානං
කරිස්සාමී’’ති ආගච්ඡන්යතො සායං අචි වතීතිත්ථං පත්වා තං එවමාහ

‘‘උපාසක, ප තී ං ගමිස්සාමි, නාවං යම යදහී’’ති. ‘‘භන්යත, ඉදානි

අකායලො, එකස්මිං ඨායනවසස්සූ’’ති. ‘‘උපාසක, ඉධකුහිං වසිස්සාමි, මං

ගණ්හිත්වා ගච්ඡා’’ති. යසොකුජ්ඣිත්වා ‘‘එහි ය සමණ, වහාමී’’ති යථ ං
නාවංආය ොයපත්වාඋජුකංඅගන්ත්වායහට්ඨානාවංයනත්වාඋල්යලොළං
කත්වා තස්ස පත්තචීව ං යතයමත්වා කිලයමත්වා තී ං පත්වා
අන්ධකා යවලායං උයයයොයජසි. අථ යසො විහා ං ගන්ත්වා තං දිවසං
බුද්ධුපට්ඨානස්ස ඔකාසං අලභිත්වා පුනදිවයස සත්ථා ං උපසඞ්කමිත්වා
වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදිත්වා සත්ථා ා කතපටිසන්ථාය ො ‘‘කදා 

ආගයතොසී’’ති වුත්යත ‘‘හියයයො, භන්යත’’ති වත්වා ‘‘අථ කස්මා අජ්ජ 
බුද්ධුපට්ඨානංආගයතොසී’’තිවුත්යතතමත්ථංආය ොයචසි.තංසුත්වාසත්ථා

‘‘නයඛො භික්ඛුඉදායනව, පුබ්යබයපසචණ්යඩොඵරුයසොසාහසියකො, ඉදානි

පන යතන ත්වං කිලමියතො, පුබ්යබයපස පණ්ඩියත කිලයමසී’’ති වත්වා
යතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො තක්කසිලායං සබ්බසිප්පානි
උග්ගණ්හිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා දීඝමද්ධානං හිමවන්යත
ඵලාඵයලන යායපත්වා යලොණම්බිලයසවනත්ථාය බා ාණසිං පත්වා 
 ාජුයයායන වසිත්වා පුනදිවයස නග ං භික්ඛාය පාවිසි. අථ නං
 ාජඞ්ගණප්පත්තං  ාජා දිස්වා තස්ස ඉරියාපයථ පසීදිත්වා අන්යතපු ං

ආයනත්වා යභොයජත්වා පටිඤ්ඤං ගයහත්වා  ාජුයයායන වසායපසි, 

යදවසිකං උපට්ඨානං අගමාසි. තයමනං යබොධිසත්යතො ‘‘ ඤ්ඤා නාම, 

මහා ාජ, චත්තාරි අගතිගමනානි වජ්යජත්වා අප්පමත්යතන
ඛන්තියමත්තානුද්දයසම්පන්යනනහුත්වා ධම්යමන ජ්ජංකාය තබ්බ’’න්ති
වත්වායදවසිකංඔවදන්යතො– 

1. 

‘‘මාසුකුජ්ඣභූමිපති, මාසුකුජ්ඣ යථසභ; 

කුද්ධංඅප්පටිකුජ්ඣන්යතො,  ාජා ට්ඨස්සපූජියතො. 

2. 

‘‘ගායමවායදිවා ඤ්යඤ, නින්යනවායදිවාථයල; 
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සබ්බත්ථ අනුසාසාමි, මාසු කුජ්ඣ  යථසභා’’ති. – ද්යව ගාථා 

අභාසි; 

තත්ථ රට්ඨස්ස පූජියතොතිඑවරූයපො  ාජා  ට්ඨස්ස පූජනීයයො යහොතීති

අත්යථො. සබ්බ්ත්ථ අනුසාසාමීති එයතසු ගාමාදීසු යත්ථ කත්ථචි

වසන්යතොපාහං මහා ාජ, ඉමාය එව අනුසිට්ඨියා තමනුසාසාමි, එයතසු වා

ගාමාදීසු යත්ථ කත්ථචි එකස්මිම්පි එකසත්යතපි අනුසාසාමි. මාසු කුජ්ඣ

රයථසභාතිඑවයමවාහංතංඅනුසාසාමි,  ඤ්ඤානාම කුජ්ඣතුංනවට්ටති.

කිංකා ණා?  ාජායනොනාමවාචාවුධා, යතසංකුද්ධානංවචනමත්යතයනව 
බහූජීවිතක්ඛයංපාපුණන්තීති. 

එවංයබොධිසත්යතො ඤ්යඤොආගතාගතදිවයසඉමාද්යවගාථාඅභාසි.
 ාජා අනුසිට්ඨියාපසන්නචිත්යතොමහාසත්තස්සසතසහස්සුට්ඨානකංඑකං

ගාමව ං අදාසි, යබොධිසත්යතො පටික්ඛපි. ඉති යසො තත්යථව

ද්වාදසසංවච්ඡ ං වසිත්වා ‘‘අතිචි ං නිවුත්යථොම්හි, ජනපදචාරිකං තාව
චරිත්වා ආගමිස්සාමී’’ති  ඤ්යඤො අකයථත්වාව උයයානපාලං

ආමන්යතත්වා‘‘තාත, උක්කණ්ඨිතරූයපොස්මි, ජනපදංචරිත්වා ආගමිස්සාමි, 
ත්වං  ඤ්යඤො කයථයයාසී’’ති වත්වා පක්කන්යතො ගඞ්ගාය නාවාතිත්ථං
පාපුණි. තත්ථ අවාරියපිතා නාම නාවියකො අයහොසි. යසො බායලො යනව

ගුණවන්තානංගුණංජානාති, නඅත්තයනොආයාපායංජානාති, යසොගඞ්ගං 

තරිතුකාමං ජනං පඨමං තාය ත්වා පච්ඡා යවතනං යාචති, යවතනං

අයදන්යතහිසද්ධිංකලහං කය ොන්යතොඅක්යකොසප්පහාය යයවබහූලභති, 

අප්පං ලාභං, එවරූයපො අන්ධබායලො. තං සන්ධාය සත්ථා අභිසම්බුද්යධො
හුත්වාතතියංගාථමාහ– 

3. 

‘‘අවාරියපිතා නාම, අහුගඞ්ගායනාවියකො; 

පුබ්යබජනංතාය ත්වාන, පච්ඡායාචතියවතනං; 

යතනස්සභණ්ඩනංයහොති, නචයභොයගහිවඩ්ඪතී’’ති. 

තත්ථ අවාරිෙපිතා නාමාති අවාරියා නාම තස්ස ධීතා, තස්සා වයසන

අවාරියපිතානාමජායතො. යතනස්සභණ්ඩනන්තියතනකා යණන, යතන
වාපච්ඡායාචියමායනනජයනන සද්ධිංතස්සභණ්ඩනංයහොති. 

යබොධිසත්යතො තං නාවිකං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ආවුයසො, ප තී ං මං 

යනහී’’ති ආහ. තං සුත්වා යසො ආහ ‘‘සමණ, කිං යම නාවායවතනං

දස්සසී’’ති? ‘‘ආවුයසො, අහං යභොගවඩ්ඪිංඅත්ථවඩ්ඪිංධම්මවඩ්ඪිංනාමයත

කයථස්සාමී’’ති.තංසුත්වානාවියකො ‘‘ධුවංඑසමය්හංකිඤ්චිදස්සතී’’තිතං

ප තී ංයනත්වා ‘‘යදහියමනාවාය යවතන’’න්තිආහ.යසොතස්ස‘‘සාධු, 

ආවුයසො’’තිපඨමංයභොගවඩ්ඪිංකයථන්යතො– 
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4. 

‘‘අතිණ්ණංයයවයාචස්සු, අපා ංතාතනාවික; 

අඤ්යඤොහිතිණ්ණස්සමයනො, අඤ්යඤොයහොතිපාය සියනො’’ති.– 

ගාථමාහ; 

තත්ථ අපාරන්ති තාත, නාවික ප තී ං අතිණ්ණයමව ජනං ඔරිමතීය 

ඨිතඤ්යඤව යවතනං යාචස්සු, තයතො ලද්ධඤ්ච ගයහත්වා ගුත්තට්ඨායන

ඨයපත්වාපච්ඡාමනුස්යසප තී ංයනයයාසි, එවංයතයභොගවඩ්ඪි භවිස්සති. 

අඤ්යඤො හි තිණ්ණස්ස මයනොති තාත නාවික, ප තී ං ගතස්ස අඤ්යඤො

මයනො භවති, අදත්වාව ගන්තුකායමො යහොති. යයො පයනස පාය සී නාම

ප තී ං එසති, ප තී ං ගන්තුකායමො යහොති, යසො අතිය කම්පි දත්වා

ගන්තුකායමොයහොති, ඉති පාය සියනොඅඤ්යඤොමයනොයහොති, තස්මාත්වං

අතිණ්ණයමවයායචයයාසි, අයංතාවයතයභොගානං වඩ්ඪිනාමාති. 

තංසුත්වානාවියකො චින්යතසි‘‘අයංතාවයම ඔවායදොභවිස්සති, ඉදානි

පයනසඅඤ්ඤංකිඤ්චිමය්හංදස්සතී’’ති.අථනංයබොධිසත්යතො ‘‘අයංතාව

යත, ආවුයසො, යභොගවඩ්ඪි, ඉදානි අත්ථධම්මවඩ්ඪිං සුණාහී’’ති වත්වා 
ඔවදන්යතො– 

5. 

‘‘ගායම වායදිවා ඤ්යඤ, නින්යනවායදිවා ථයල; 

සබ්බත්ථඅනුසාසාමි, මාසුකුජ්ඣිත්ථනාවිකා’’ති.– ගාථමාහ; 

ඉතිස්සඉමායගාථායඅත්ථධම්මවඩ්ඪිංකයථත්වා‘‘අයංයත අත්ථවඩ්ඪි
ච ධම්මවඩ්ඪි චා’’ති ආහ. යසො පන දන්ධපුරියසො තං ඔවාදං න කිඤ්චි 

මඤ්ඤමායනො ‘‘ඉදං, සමණ, තයාමය්හං දින්නං නාවායවතන’’න්තිආහ. 

‘‘ආමාවුයසො’’ති. ‘‘මය්හං ඉමිනා කම්මං නත්ථ, අඤ්ඤං යම යදහී’’ති.

‘‘ආවුයසො, ඉදං ඨයපත්වාමය්හංඅඤ්ඤංනත්ථී’’ති.‘‘අථත්වංකස්මාමම
නාවං ආරුළ්යහොසී’’ති තාපසං ගඞ්ගාතීය  පායතත්වා උය  නිසීදිත්වා
මුඛයමවස්සයපොයථසි. 

සත්ථා ‘‘ඉති යසො, භික්ඛයව, තාපයසො යං ඔවාදං දත්වා  ඤ්යඤො 

සන්තිකාගාමව ංලභි, තයමවඔවාදංඅන්ධබාලස්සනාවිකස්සකයථත්වා

මුඛයපොථනංපාපුණි, තස්මාඔවාදංයදන්යතනයුත්තජනස්යසවදාතබ්යබො, 
නඅයුත්තජනස්සා’’තිවත්වා අභිසම්බුද්යධොහුත්වාතදනන්ත ංගාථමාහ– 

6. 

‘‘යායයවානුසාසනියා,  ාජාගාමව ංඅදා; 

තායයවානුසාසනියා, නාවියකොපහරීමුඛ’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ඡක්කනිපායතො 
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පටුන 

තස්ස තං පහ න්තස්යසව භරියා භත්තං ගයහත්වා ආගතා පාපපුරිසං 

දිස්වා ‘‘සාමි, අයං තාපයසො නාම  ාජකුලූපයකො, මා පහරී’’ති ආහ. යසො

කුජ්ඣිත්වා ‘‘ත්වං යම ඉමං කූටතාපසං පහරිතුං න යදසී’’ති උට්ඨාය තං

පහරිත්වාපායතසි.අථ භත්තපාතිපතිත්වාභිජ්ජි, තස්සාචපනගරුගබ්භාය
ගබ්යභො භූමියං පති. අථ නං මනුස්සා සම්පරිවාය ත්වා
‘‘පුරිසඝාතකයචොය ො’’ති ගයහත්වා බන්ධිත්වා  ඤ්යඤො දස්යසසුං.  ාජා
විනිච්ඡිනිත්වා තස්ස  ාජාණං කාය සි. සත්ථා අභිසම්බුද්යධො හුත්වා
තමත්ථංපකායසන්යතොඔසානගාථමාහ– 

7. 

‘‘භත්තංභින්නංහතාභරියා, ගබ්යභොචපතියතොඡමා; 

මියගොවජාතරූයපන, නයතනත්ථංඅබන්ධිසූ’’ති. 

තත්ථ භත්තං භින්නන්ති භත්තපාති භින්නා. ෙතාති පහතා. ඡමාති

භූමියං. මිය ොව ජාතරූයපනාති යථා මියගො සුවණ්ණං වා හි ඤ්ඤං වා
මුත්තාමණිආදීනි වා මද්දිත්වා ගච්ඡන්යතොපි අත්ථරිත්වා නිපජ්ජන්යතොපි
යතන ජාතරූයපන අත්තයනො අත්ථං වඩ්යඪතුං නිබ්බත්යතතුං න

සක්යකොති, එවයමවයසො අන්ධබායලො පණ්ඩියතහි දින්නංඔවාදංසුත්වාපි
අත්තයනො අත්ථං වඩ්යඪතුං නිබ්බත්යතතුං නාසක්ඛීති වුත්තං යහොති. 

අබ්න්ධිසූති එත්ථඅබන්ධියසොතිඑවමත්යථොදට්ඨබ්යබො.ස-ඔඉතිඉයමසං
පදානඤ්හිසූතිසන්ධි යහොති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන යසොභික්ඛුයසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි.

තදා නාවියකො ඉදානි නාවියකොව අයහොසි,  ාජා ආනන්යදො, තාපයසො පන
අහයමව අයහොසින්ති. 

අවාරියජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[377] 2. යසතයකතුජාතකවණ්ණනා 

මා තාත කුජ්ඣි න හි සාධු යකොයෙොති ඉදං සත්ථා යජතවයන

විහ න්යතො කුහකභික්ඛුං ආ බ්භ කයථසි, පච්චුප්පන්නවත්ථු 

උද්දාල්ජාතයක (ජා.1.14.62ආදයයො)ආවිභවිස්සති. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
බා ාණසියං දිසාපායමොක්යඛො ආචරියයො හුත්වා පඤ්චසයත මාණයව
මන්යතවායචසි.යතසං යජට්ඨයකොයසතයකතුනාමඋදිච්චබ්රාහ්මණකුයල

නිබ්බත්තමාණයවො, තස්සජාතිංනිස්සාය මහන්යතොමායනොඅයහොසි.යසො
එකදිවසං අඤ්යඤහි මාණයවහි සද්ධිං නග ා නික්ඛමන්යතො නග ං 
පවිසන්තං එකං චණ්ඩාලං දිස්වා ‘‘යකොසි ත්ව’’න්ති පුච්ඡිත්වා
‘‘චණ්ඩායලොහමස්මී’’ති වුත්යත තස්ස සරී ං පහරිත්වා ආගතවාතස්ස 
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අත්තයනොසරීය ඵුසනභයයන‘‘නස්ස, චණ්ඩාල, කාළකණ්ණී, අයධොවාතං
යාහී’’ති වත්වා යවයගන තස්ස උපරිවාතං අගමාසි. චණ්ඩායලො සීඝත ං
ගන්ත්වාතස්සඋපරිවායතඅට්ඨාසි. අථනංයසො ‘‘නස්සකාළකණ්ණී’’ති

සුට්ඨුත ංඅක්යකොසිපරිභාසි.තංසුත්වාචණ්ඩායලො ‘‘ත්වංයකොසී’’තිපුච්ඡි.

‘‘බ්රාහ්මණමාණයවොහමස්මී’’ති. ‘‘බ්රාහ්මයණොයහොතු, මයාපනපුට්ඨපඤ්හං

කයථතුං සක්ඛස්සසී’’ති. ‘‘ආම, සක්ඛස්සාමී’’ති. ‘‘සයච න සක්යකොසි, 
පාදන්තය නතංගයමමී’’ති.යසොඅත්තානං තක්යකත්වා‘‘ගයමහී’’තිආහ. 

චණ්ඩාලපුත්යතො තස්සකථං පරිසං ගාහායපත්වා ‘‘මාණව, දිසා නාම 
කත ා’’ති පඤ්හං පුච්ඡි. ‘‘දිසා නාම පු ත්ථමාදයයො චතස්යසො දිසා’’ති.

චණ්ඩායලො ‘‘නාහං තං එතං දිසං පුච්ඡාමි, ත්වං එත්තකම්පි අජානන්යතො
මමසරීය පහටවාතං ජිගුච්ඡසී’’තිතංඛන්ධට්ඨියකගයහත්වාඔනයමත්වා
අත්තයනො පාදන්තය න ගයමසි. මාණවා තං පවත්තිං ආචරියස්ස

ආචික්ඛංසු. තං සුත්වා ආචරියයො ‘‘සච්චං කි , තාත, යසතයකතු

චණ්ඩායලනාසි පාදන්තය න ගමියතො’’ති? ‘‘ආම, ආචරිය, යසො මං
චණ්ඩාලදාසිපුත්යතො දිසාමත්තම්පි න ජානාසී’’ති අත්තයනො පාදන්තය න

ගයමසි, ඉදානිදිස්වාකත්තබ්බං අස්සජානිස්සාමීතිකුද්යධොචණ්ඩාලපුත්තං

අක්යකොසිපරිභාසි.අථනංආචරියයො ‘තාත, යසතයකතුමාතස්සකුජ්ඣි, 

පණ්ඩියතොචණ්ඩාලදාසිපුත්යතො, නයසො තංඑතංදිසංපුච්ඡති, අඤ්ඤංදිසං

පුච්ඡි, තයා පන දිට්ඨසුතවිඤ්ඤාතයතො අදිට්ඨාසුතාවිඤ්ඤාතයමව
බහුත ’’න්තිඔවදන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

8. 

‘‘මා තාත කුජ්ඣි න හි සාධු යකොයධො, බහුම්පි යත 

අදිට්ඨමස්සුතඤ්ච; 

මාතාපිතා දිසතායසතයකතු, ආචරියමාහුදිසතං පසත්ථා. 

9. 

‘‘අගාරියනොඅන්නදපානවත්ථදා, අව්හායිකාතම්පිදිසංවදන්ති; 

එසාදිසාප මායසතයකතු, යංපත්වාදුක්ඛීසුඛයනො භවන්තී’’ති. 

තත්ථ න හි සාධු යකොයෙොති යකොයධො නාම උප්පජ්ජමායනො
සුභාසිතදුබ්භාසිතං අත්ථානත්ථං හිතාහිතං ජානිතුං න යදතීති න සාධු න 

ලද්ධයකො. බ්හුම්පි යත අදිට්ඨන්ති තයා චක්ඛුනා අදිට්ඨං යසොයතන ච

අස්සුතයමව බහුත ං. දිසතාති දිසා. මාතාපිතය ො පුත්තානං පුරිමත ං 

උප්පන්නත්තා පු ත්ථමදිසා නාම ජාතාති වදති. ආචරිෙමාහු දිසතං

පසත්ථාතිආචරියා පන දක්ඛයණයයත්තා දිසතං පසත්ථා දක්ඛණා දිසාති
බුද්ධාදයයොඅරියාආහුකයථන්ති දීයපන්ති. 

අ ාරියනොතිගහට්ඨා. අන්නදපානවත්ථදාතිඅන්නදා, පානදා, වත්ථදාච. 

අව්ොයිකාති ‘‘එථ යදයයධම්මං පටිග්ගණ්හථා’’ති පක්යකොසනකා. තම්පි
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දිසං වදන්තීති තම්පි බුද්ධාදයයො අරියා එකං දිසං වදන්ති. ඉමිනා
චතුපච්චයදායකා ගහට්ඨා පච්චයය අපදිසිත්වා ධම්මිකසමණබ්රාහ්මයණහි
උපගන්තබ්බත්තා එකා දිසා නාමාති දීයපති. අපය ො නයයො – යය එයත

අගාරියනො අන්නපානවත්ථදා, යතසං ඡකාමසග්ගසම්පත්තිදායකට්යඨන

උපරූපරි අව්හායනයතොයයඅව්හායිකාධම්මිකසමණබ්රාහ්මණා, තම්පිදිසං

වදන්ති, බුද්ධාදයයො අරියා උපරිමදිසං නාම වදන්තීති දීයපති. වුත්තම්පි
යචතං– 

‘‘මාතාපිතාදිසාපුබ්බා, ආචරියාදක්ඛණාදිසා; 

පුත්තදා ාදිසාපච්ඡා, මිත්තාමච්චාචඋත්ත ා. 

‘‘දාසකම්මක ායහට්ඨා, උද්ධංසමණබ්රාහ්මණා; 

එතාදිසානමස්යසයය, අලමත්යතොකුයලගිහී’’ති.(දී.නි. 3.273); 

එසා දිසාති ඉදං පන නිබ්බානං සන්ධාය වුත්තං. ජාතිආදිනා හි
නානප්පකාය න දුක්යඛන දුක්ඛතා සත්තා යං පත්වා නිද්දුක්ඛා සුඛයනො

භවන්ති, එසාඑවචසත්යතහිඅගතපුබ්බාදිසානාම. යතයනවචනිබ්බානං
‘‘ප මා’’තිආහ.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘සමතිත්තිකං අනවයසසකං, යතලපත්තංයථා පරිහය යය; 

එවං සචිත්තමනු ක්යඛ, පත්ථයායනො දිසං අගතපුබ්බ’’න්ති. (ජා. 
1.1.96); 

එවංමහාසත්යතොමාණවස්සදිසාකයථසි.යසොපන ‘‘චණ්ඩායලනම්හි 
පාදන්තය න ගමියතො’’ති තස්මිං ඨායන අවසිත්වා තක්කසිලං ගන්ත්වා 
දිසාපායමොක්ඛාචරියස්සසන්තියකසබ්බසිප්පානිඋග්ගණ්හිත්වා ආචරියයන
අනුඤ්ඤායතො තක්කසිලයතො නික්ඛමිත්වා සබ්බසමයසිප්පං සික්ඛන්යතො
විචරි. යසො එකං පච්චන්තගාමං පත්වා තං නිස්සාය වසන්යත පඤ්චසයත
තාපයස දිස්වා යතසං සන්තියක පබ්බජිත්වා යං යත ජානන්ති

සිප්පමන්තච ණං, තංඋග්ගණ්හිත්වා ගණසත්ථාහුත්වා යතහිපරිවාරියතො
බා ාණසිංගන්ත්වාපුනදිවයසභික්ඛංච න්යතො  ාජඞ්ගණංඅගමාසි. ාජා
තාපසානං ඉරියාපයථ පසීදිත්වා අන්යතොනියවසයන යභොයජත්වා යත 

අත්තයනොඋයයායනවසායපසි.යසොඑකදිවසංතාපයසපරිවිසිත්වා ‘‘අජ්ජ
සායන්යහ උයයානංගන්ත්වාඅයයයවන්දිස්සාමී’’තිආහ. 

යසතයකතුඋයයානංගන්ත්වාතාපයසසන්නිපායතත්වා‘‘මාරිසා, අජ්ජ

 ාජා ආගමිස්සති,  ාජායනො ච නාම සකිං ආ ායධත්වා යාවතායුකං සුඛං

ජීවිතුං සක්කා, අජ්ජඑකච්යචවග්ගුලිවතංච ථ, එකච්යචකණ්ටකයසයයං

කප්යපථ, එකච්යච පඤ්චාතපං තප්යපථ, එකච්යච

උක්කුටිකප්පධානමනුයුඤ්ජථ, එකච්යච උදයකොය ොහණකම්මං කය ොථ, 
එකච්යච මන්යත සජ්ඣායථා’’ති විචාය ත්වා සයං පක්කසාලද්වාය 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ඡක්කනිපායතො 

186 

පටුන 

අපස්සයපීඨයක නිසීදිත්වා පඤ්චවණ්ණ ඞ්ගසමුජ්ජලවාසනං එකං
යපොත්ථකංවිචිත්රවණ්යණආධා යක ඨයපත්වාසුසික්ඛයතහිචතූහිපඤ්චහි
මාණයවහි පුච්ඡියත පුච්ඡියත පඤ්යහ කයථසි. තස්මිං ඛයණ  ාජා
ආගන්ත්වා යත මිච්ඡාතපං කය ොන්යත දිස්වා තුට්යඨො යසතයකතුං
උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං නිසින්යනො පුය ොහියතන සද්ධිං 
සල්ලපන්යතොතතියංගාථමාහ– 

10. 

‘‘ඛ ාජිනා ජටිලා පඞ්කදන්තා, දුම්මක්ඛරූපා යයයම ජප්පන්ති 

මන්යත; 

කච්චිනුයතමානුසයකපයයොයග, ඉදංවිදූපරිමුත්තා අපායා’’ති. 

තත්ථ ඛරාජිනාතිසඛුය හි අජිනචම්යමහි සමන්නාගතා. පඞ්කදන්තාති

දන්තකට්ඨස්ස අඛාදයනන මලග්ගහිතදන්තා. දුම්මක්ඛරූපාති 

අනඤ්ජිතාමණ්ඩිතලූඛනිවාසනපාරුපනා මාලාගන්ධවියලපනවජ්ජිතා, 

කිලිට්ඨරූපාති වුත්තං යහොති. යෙයම ජප්පන්තීති යය ඉයම මන්යත

සජ්ඣායන්ති. මානුසයක පයෙොය තිමනුස්යසහි කත්තබ්බපයයොයගඨිතා. 

ඉදංවිදූපරිමුත්තාඅපාොතිඉමස්මිං පයයොයගඨත්වාඉමංයලොකංවිදිත්වා
පාකටංකත්වා‘‘කච්චිඑයත ඉසයයොචතූහිඅපායයහිමුත්තා’’තිපුච්ඡති. 

තංසුත්වාපුය ොහියතොචතුත්ථංගාථමාහ– 

11. 

‘‘පාපානිකම්මානිකරිත්ව ාජ, බහුස්සුයතොයචනචය යය ධම්මං; 

සහස්සයවයදොපිනතංපටිච්ච, දුක්ඛාපමුඤ්යචච ණං අපත්වා’’ති. 

තත්ථ කරිත්වාතිකත්වා. චරණන්ති සහ සීයලන අට්ඨ සමාපත්තියයො.

ඉදංවුත්තංයහොති.මහා ාජ, ‘‘අහංබහුස්සුයතොම්හී’’තිසහස්සයවයදොපියච

තිවිධං සුචරිතධම්මං න චය යය, පාපායනව කය යය, යසො තානි පාපානි
කම්මානි කත්වා තං බාහුසච්චං පටිච්ච සීලසමාපත්තිසඞ්ඛාතං ච ණං

අප්පත්වාදුක්ඛානපමුඤ්යච, අපායදුක්ඛයතොන මුච්චයතවාති. 

තං සුත්වා  ාජා තාපයසසු පසාදං හරි. තයතො යසතයකතු චින්යතසි 

‘‘ඉමස්ස  ඤ්යඤො තාපයසසු පසායදො උදපාදි, තං පයනස පුය ොහියතො

වාසියාපහරිත්වාවිය ඡින්දි, මයාඑයතනසද්ධිංකයථතුංවට්ටතී’’ති.යසො
යතනසද්ධිංකයථන්යතොපඤ්චමං ගාථමාහ– 

12. 

‘‘සහස්සයවයදොපි නතංපටිච්ච, දුක්ඛා පමුඤ්යචච ණංඅපත්වා; 

මඤ්ඤාමියවදාඅඵලාභවන්ති, සසංයමංච ණයමවසච්ච’’න්ති. 
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තස්සත්යථො – සයච සහස්සයවයදොපි තං බාහුසච්චං පටිච්ච ච ණං

අප්පත්වා අත්තානං දුක්ඛා න පමුඤ්යච, එවං සන්යත අහං මඤ්ඤාමි

‘‘තයයො යවදා අඵලා යහොන්ති, සසීලං සමාපත්තිච ණයමව සච්චං 
යහොතී’’ති. 

තංසුත්වාපුය ොහියතොඡට්ඨංගාථමාහ– 

13. 

‘‘නයහවයවදාඅඵලාභවන්ති, සසංයමංච ණයමවසච්චං; 

කිත්තිඤ්හි පප්යපොති අධිච්ච යවයද, සන්තිං පුයණති ච යණන 
දන්යතො’’ති. 

තස්සත්යථො – තයයො යවදා අඵලා න භවන්ති, සසංයමං ච ණයමව

සච්චං යසයයං උත්තමං පව ං න යහව යහොති. කිංකා ණා? කිත්තිඤ්හි

පප්යපොති අධිච්ච යවයදති තයයො යවයද අධිච්ච දිට්ඨධම්යම කිත්තිමත්තං

යසමත්තං ලාභමත්තං ලභති, ඉයතො ප ං අඤ්ඤං නත්ථ, තස්මා න යත

අඵලා. සන්තිං පුයණතිචරයණනදන්යතොතිසීයලපතිට්ඨායසමාපත්තියයො
නිබ්බත්යතත්වා සමාපත්තිපදට්ඨානං විපස්සනං වඩ්යඪන්යතො අච්චන්තං
සන්තංනිබ්බානංනාමතංඑති පාපුණාති. 

ඉති පුය ොහියතො යසතයකතුයනො වාදං භින්දිත්වා යත සබ්යබ ගිහී 

කාය ත්වා ඵලකාවුධානි ගාහායපත්වා මහන්තත යක කත්වා  ඤ්යඤො
උපට්ඨායකකාය සි.අයං කි මහන්තත කානංවංයසො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

යසතයකතුකුහකභික්ඛුඅයහොසි, චණ්ඩායලොසාරිපුත්යතො,  ාජාආනන්යදො, 
පුය ොහියතොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

යසතයකතුජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[378] 3. දරීමුඛජාතකවණ්ණනා 

පඞ්යකො චකාමාතිඉදංසත්ථායජතවයනවිහ න්යතොමහාභිනික්ඛමනං
ආ බ්භ කයථසි.පච්චුප්පන්නවත්ථුයහට්ඨාකථතයමව. 

අතීයත  ාජගහනගය  මගධ ාජා නාම  ජ්ජං කාය සි. තදා

යබොධිසත්යතො තස්ස අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්ති, 
බ්රහ්මදත්තකුමාය ොතිස්ස නාමං අකංසු. තස්ස ජාතදිවයසයයව

පුය ොහිතස්සපි පුත්යතො ජායි, තස්ස මුඛං අතිවිය යසොභති, යතනස්ස
දරීමුයඛොති නාමං අකංසු. යත උයභොපි  ාජකුයලයයව සංවඩ්ඪා
අඤ්ඤමඤ්ඤං පියසහායා හුත්වා යසොළසවස්සකායලතක්කසිලං ගන්ත්වා

සබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා ‘‘සබ්බසමයසිප්පඤ්ච සික්ඛස්සාම, 
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යදසචාරිත්තඤ්ච ජානිස්සාමා’’ති ගාමනිගමාදීසු ච න්තා බා ාණසිං පත්වා
යදවකුයලවසිත්වාපුනදිවයසබා ාණසිංභික්ඛායපවිසිංසු. තත්ථඑකස්මිං
කුයල ‘‘බ්රාහ්මයණ යභොයජත්වා වාචනකං දස්සාමා’’ති පායාසං පචිත්වා
ආසනානිපඤ්ඤත්තානියහොන්ති.මනුස්සායතඋයභොපි භික්ඛායච න්යත
දිස්වා ‘‘බ්රාහ්මණා ආගතා’’ති යගහං පයවයසත්වා මහාසත්තස්ස ආසයන

සුද්ධවත්ථං පඤ්ඤායපසුං, දරීමුඛස්සආසයන  ත්තකම්බලං. දරීමුයඛොතං 

නිමිත්තං දිස්වා ‘‘අජ්ජ මය්හං සහායයො බා ාණසි ාජා භවිස්සති, අහං
යසනාපතී’’ති අඤ්ඤාසි.යතතත්ථභුඤ්ජිත්වාවාචනකංගයහත්වා මඞ්ගලං 
වත්වා නික්ඛම්ම තං  ාජුයයානං අගමංසු. තත්ථ මහාසත්යතො

මඞ්ගලසිලාපට්යට නිපජ්ජි, දරීමුයඛොපනස්සපායදපරිමජ්ජන්යතොනිසීදි. 

තදා බා ාණසි ඤ්යඤො මතස්ස සත්තයමො දිවයසො යහොති. පුය ොහියතො
 ඤ්යඤො සරී කිච්චංකත්වාඅපුත්තයක ජ්යජසත්තයමදිවයසඵුස්ස ථං

විස්සජ්යජසි. ඵුස්ස ථවිස්සජ්ජනකිච්චං මොජනකජාතයක (ජා. 2.22.123 
ආදයයො) ආවි භවිස්සති. ඵුස්ස යථො නග ා නික්ඛමිත්වා චතු ඞ්ගිනියා 
යසනාය පරිවුයතො අයනකසයතහි තූරියයහි වජ්ජමායනහි උයයානද්වා ං 

පාපුණි. දරීමුයඛොතූරියසද්දංසුත්වා ‘‘සහායස්සයම ඵුස්ස යථොආගච්ඡති, 

අජ්යජයවස  ාජා හුත්වා මය්හං යසනාපතිට්ඨානං දස්සති, යකො යම

ඝ ාවායසනත්යථො, නික්ඛමිත්වා පබ්බජිස්සාමී’’ති යබොධිසත්තං
අනාමන්යතත්වාව එකමන්තං ගන්ත්වා පටිච්ඡන්යන අට්ඨාසි. පුය ොහියතො
උයයානද්වාය   ථං ඨයපත්වා උයයානං පවිට්යඨො යබොධිසත්තං 
මඞ්ගලසිලාපට්යට නිපන්නං දිස්වා පායදසු ලක්ඛණානි ඔයලොයකත්වා
‘‘අයං පුඤ්ඤවා සත්යතො ද්විසහස්සදීපපරිවා ානං චතුන්නම්පි මහාදීපානං

 ජ්ජං කාය තුං සමත්යථො, ධිති පනස්ස කීදිසා’’ති සබ්බතූරියානි
පග්ගණ්හායපසි. යබොධිසත්යතො පබුජ්ඣිත්වා මුඛයතො සාටකං අපයනත්වා
මහාජනං ඔයලොයකත්වා පුන සාටයකන මුඛං පටිච්ඡායදත්වා යථොකං 
නිපජ්ජිත්වා පස්සද්ධද යථො උට්ඨාය සිලාපට්යට පල්ලඞ්යකන නිසීදි.

පුය ොහියතො ජාණුයකන පතිට්ඨාය ‘‘යදව,  ජ්ජං තුම්හාකං පාපුණාතී’’ති

ආහ. ‘‘අපුත්තකංභයණ  ජ්ජ’’න්ති. ‘‘ආම, යදවා’’ති. ‘‘යතනහිසාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡි. යත තස්ස උයයායනයයව අභියසකං අකංසු. යසො
යසමහන්තතායදරීමුඛංඅසරිත්වාව ථංඅභිරුය්හ මහාජනපරිවුයතොනග ං
පවිසිත්වා පදක්ඛණංකත්වා  ාජද්වාය  ඨියතොව අමච්චානං ඨානන්ත ානි
විචාය ත්වාපාසාදංඅභිරුහි. 

තස්මිං ඛයණ දරීමුයඛො ‘‘සුඤ්ඤං දානි උයයාන’’න්ති ආගන්ත්වා

මඞ්ගලසිලාය නිසීදි, අථස්ස පු යතො පණ්ඩුපලාසං පති. යසො තස්මිංයයව
පණ්ඩුපලායස ඛයවයං පට්ඨයපත්වා තිලක්ඛණං සම්මසිත්වා පථවිං 
උන්නායදන්යතො පච්යචකයබොධිං නිබ්බත්යතසි. තස්ස තඞ්ඛණඤ්යඤව

ගිහිලිඞ්ගං අන්ත ධායි, ඉද්ධිමයපත්තචීව ං ආකාසයතො ඔතරිත්වා සරීය 
පටිමුඤ්චි. තාවයදව අට්ඨපරික්ඛා ධය ො ඉරියාපථසම්පන්යනො
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වස්සසට්ඨිකත්යථය ො විය හුත්වා ඉද්ධියා ආකායස උප්පතිත්වා
හිමවන්තපයදයස නන්දමූලකපබ්භා ං අගමාසි. යබොධිසත්යතොපි ධම්යමන

 ජ්ජං කාය සි, යසමහන්තතාය පන යයසන පමත්යතො හුත්වා චත්තාලීස

වස්සානි දරීමුඛං න සරි, චත්තාලීයස පන සංවච්ඡය  අතීයත තං සරිත්වා 

‘‘මය්හං සහායයො දරීමුයඛො නාම අත්ථ, කහං නු යඛො යසො’’ති තං
දට්ඨුකායමො අයහොසි. යසො තයතො පට්ඨාය අන්යතපුය පි පරිසමජ්යඣපි

‘‘කහං නු යඛො මය්හං සහායයො දරීමුයඛො, යයො යම තස්ස වසනට්ඨානං

කයථති, මහන්තමස්ස යසං දස්සාමී’’ති වදති. එවං තස්ස පුනප්පුනං තං
ස න්තස්යසවඅඤ්ඤානිදසසංවච්ඡ ානි අතික්කන්තානි. 

දරීමුඛපච්යචකබුද්යධොපි පඤ්ඤාසවස්සච්චයයන ආවජ්යජන්යතො ‘‘මං 
යඛො සහායයො ස තී’’ති ඤත්වා ‘‘ඉදානි යසො මහල්ලයකො පුත්තධීතාදීහි

වුද්ධිප්පත්යතො, ගන්ත්වාධම්මංකයථත්වාපබ්බායජස්සාමින’’න්තිඉද්ධියා
ආකායසනආගන්ත්වා උයයායනඔතරිත්වාසුවණ්ණපටිමාවියසිලාපට්යට

නිසීදි.උයයානපායලොතං දිස්වා උපසඞ්කමිත්වා ‘‘භන්යත, කුයතොතුම්යහ

එථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘නන්දමූලකපබ්භා යතො’’ති. ‘‘යක නාම තුම්යහ’’ති? 

‘‘දරීමුඛපච්යචකබුද්යධොනාමාහං, ආවුයසො’’ති.‘‘භන්යත, අම්හාකං ාජානං

ජානාථා’’ති? ‘‘ආමජානාමි, ගිහිකායලයනොසහායයො’’ති. ‘‘භන්යත,  ාජා 

තුම්යහ දට්ඨුකායමො, කයථස්සාමිතස්සතුම්හාකංආගතභාව’’න්ති. ‘‘ගච්ඡ
කයථහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති වත්වා තුරිතතුරියතොව ගන්ත්වා තස්ස
සිලාපට්යට නිසින්නභාවං  ඤ්යඤො කයථසි.  ාජා ‘‘ආගයතො කි  යම

සහායයො, පස්සිස්සාමි න’’න්ති  ථං ආරුය්හ මහන්යතන පරිවාය න
උයයානංගන්ත්වාපච්යචකබුද්ධංවන්දිත්වාපටිසන්ථා ංකත්වා එකමන්තං

නිසීදි.අථනංපච්යචකබුද්යධො ‘‘කිං, බ්රහ්මදත්ත, ධම්යමන ජ්ජං කාය සි, 

අගතිගමනංනගච්ඡසි, ධනත්ථාය යලොකංන පීයළසි, දානාදීනි පුඤ්ඤානි

කය ොසී’’තිආදීනි වදන්යතො පටිසන්ථා ං කත්වා ‘‘බ්රහ්මදත්ත, 

මහල්ලයකොසි, එත හිකායමපහායපබ්බජිතුංයතසමයයො’’තිවත්වාතස්ස 

ධම්මංයදයසන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

14. 

‘‘පඞ්යකො ච කාමා පලියපො ච කාමා, භයඤ්ච යමතං තිමූලං

පවුත්තං; 

 යජො ච ධූයමො ච මයා පකාසිතා, හිත්වා තුවං පබ්බජ 
බ්රහ්මදත්තා’’ති. 

තත්ථ පඞ්යකොති උදයක ජාතානි තිණයසවාලකුමුදගච්ඡාදීනි

අධිප්යපතානි. යථා හි උදකං ත න්තං තානි ලග්ගායපන්ති සජ්ජායපන්ති, 
තථාසංසා සාග ංත න්තස්සයයොගාවච ස්සපඤ්චකාමගුණාසබ්යබවා
පන වත්ථුකාමකියලසකාමා ලග්ගාපනවයසන පඞ්යකො නාම. ඉමස්මිඤ්හි
පඞ්යක ආසත්තා විසත්තා යදවාපි මනුස්සාපි ති ච්ඡානාපි කිලමන්ති
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ය ොදන්ති පරියදවන්ති. පලියපො ච කාමාති පලියපො වුච්චති මහාකද්දයමො, 
යම්හිලග්ගා සූක මිගාදයයොපිසීහාපිවා ණාපිඅත්තානංඋද්ධරිත්වාගන්තුං

න සක්යකොන්ති, වත්ථුකාමකියලසකාමාපි තංසරික්ඛතාය ‘‘පලිපා’’ති
වුත්තා. පඤ්ඤවන්යතොපි හි සත්තා යතසු කායමසු සකිං ලග්ගකාලයතො
පට්ඨාය යත කායම පදායලත්වා සීඝං උට්ඨාය අකිඤ්චනං අපලියබොධං

 මණීයංපබ්බජ්ජංඋපගන්තුංනසක්යකොන්ති. භෙඤ්ච යමතන්තිභයඤ්ච

එතං, ම-කාය ො බයඤ්ජනසන්ධිවයසන වුත්යතො. තිමූල්න්ති තීහි මූයලහි

පතිට්ඨිතං විය අචලං. බලවභයස්යසතංනාමං. පවුත්තන්තිමහා ාජ, එයත
කාමා නාම දිට්ඨධම්මිකසම්ප ායිකස්ස අත්තානුවාදභයාදිකස්ස යචව 
ද්වත්තිංසකම්මක ණඡනවුතිය ොගවසප්පවත්තස්සචභයස්සපච්චයට්යඨන
බලවභයන්ති බුද්ධපච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවයකහි යචව

සබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්යතහි ච පවුත්තං කථතං, දීපිතන්ති අත්යථො. අථ වා 

භෙඤ්ච යමතන්ති භයඤ්ච මයා එතං තිමූලං පවුත්තන්ති එවඤ්යචත්ථ
අත්යථොදට්ඨබ්යබොයයව. 

රයජොචධූයමොචාති ජධූමසදිසත්තා ‘‘ යජො’’තිච‘‘ධූයමො’’තිචමයා
පකාසිතා. යථා හි සුන්හාතස්ස සුවිලිත්තාලඞ්කතස්ස පුරිසස්ස සරීය 

සුඛුම ජං පතිතං, තං සරී ං දුබ්බණ්ණං යසොභා හිතං කිලිට්ඨං කය ොති, 

එවයමවඉද්ධිබයලනආකායසනආගන්ත්වාචන්යදොවියචසූරියයොවිය ච 
යලොයක පඤ්ඤාතාපි සකිං කාම ජස්ස අන්යතො පතිතකාලයතො පට්ඨාය 

ගුණවණ්ණගුණයසොභාගුණසුද්ධීනං උපහතත්තා දුබ්බණ්ණා යසොභා හිතා
කිලිට්ඨායයව යහොන්ති.යථාචධූයමනපහටකාලයතොපට්ඨායසුපරිසුද්ධාපි

භිත්ති කාළවණ්ණා යහොති, එවං අතිපරිසුද්ධඤ්ඤාණාපි කාමධූයමන
පහටකාලයතො පට්ඨාය ගුණවිනාසප්පත්තියා මහාජනමජ්යඣ කාළකාව
හුත්වාපඤ්ඤායන්ති.ඉති ජධූමසරික්ඛතාය එයතකාමා ‘‘ යජොචධූයමො

චා’’ති මයා තුය්හං පකාසිතා, තස්මා ඉයම කායම හිත්වා තුවං පබ්බජ
බ්රහ්මදත්තාති ාජානංපබ්බජ්ජායඋස්සාහංජයනති. 

තං සුත්වා  ාජා කියලයසහි අත්තයනො බද්ධභාවං කයථන්යතො දුතියං 
ගාථමාහ– 

15. 

‘‘ගධියතො ච  ත්යතො ච අධිමුච්ඡියතො ච, කායමස්වහං බ්රාහ්මණ 

භිංසරූපං; 

තං නුස්සයහ ජීවිකත්යථො පහාතුං, කාහාමි පුඤ්ඤානි 
අනප්පකානී’’ති. 

තත්ථ  ධියතොති අභිජ්ඣාකායගන්යථන බද්යධො. රත්යතොති

පකතිජහාපයනන  ායගන  ත්යතො. අධිමුච්ඡියතොති අතිවිය මුච්ඡියතො. 

කායමස්වෙන්ති දුවියධසුපිකායමසුඅහං. බ්රාේමණාතිදරීමුඛපච්යචකබුද්ධං

ආලපති. භිංසරූපන්ති බලවරූපං. තං නුස්සයෙති තං දුවිධම්පි කාමං න
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පටුන 

උස්සහාමිනසක්යකොමි. ජීවිකත්යථො පොතුන්තිඉමායජීවිකායඅත්ථයකො

අහං තං කාමං පහාතුං න සක්යකොමීති වදති. කාොමි පුඤ්ඤානීති ඉදානි
දානසීලඋයපොසථකම්මසඞ්ඛාතානි පුඤ්ඤානි අනප්පකානි බහූනි
කරිස්සාමීති. 

එවංකියලසකායමොනායමසසකිංඅල්ලීනකාලයතොපට්ඨායඅපයනතුං

න සක්යකොති, යයන සංකිලිට්ඨචිත්යතො මහාපුරියසො පච්යචකබුද්යධන 
පබ්බජ්ජාය ගුයණ කථයතපි ‘‘පබ්බජිතුං න සක්යකොමී’’ති ආහ. යයොයං
දීපඞ්ක පාදමූයල අත්තනි සම්භයවන ඤායණන බුද්ධක ධම්යම

විචිනන්යතොතතියංයනක්ඛම්මපා මිංදිස්වා – 

‘‘ඉමං ත්වංතතියංතාව, දළ්හංකත්වා සමාදිය; 

යනක්ඛම්මපා මිතංගච්ඡ, යදියබොධිංපත්තුමිච්ඡසි. 

‘‘යථාඅන්දුඝය පුරියසො, චි වුත්යථොදුඛට්ටියතො; 

නතත්ථ ාගංජයනති, මුත්තිංයයවගයවසති. 

‘‘තයථවත්වංසබ්බභයව, පස්සඅන්දුඝය විය; 

යනක්ඛම්මාභිමුයඛොහුත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසී’’ති.– 

එවං යනක්ඛම්යම ගුණං පරිකිත්යතසි, යසො පච්යචකබුද්යධන පබ්බජ්ජාය
වණ්ණං වත්වා ‘‘කියලයස ඡඩ්යඩත්වා සමයණො යහොහී’’ති වුච්චමායනොපි
‘‘නාහං කියලයසඡඩ්යඩත්වාසමයණොභවිතුංසක්යකොමී’’තිවදති. 

ඉමස්මිං කි  යලොයක අට්ඨ උම්මත්තකා නාම. යතනාහු යපො ාණා

‘‘අට්ඨ පුග්ගලා උම්මත්තකසඤ්ඤං පටිලභන්ති, කාමුම්මත්තයකො

යලොභවසං ගයතො, යකොධුම්මත්තයකො යදොසවසං ගයතො, දිට්ඨුම්මත්තයකො

විපල්ලාසවසං ගයතො, යමොහුම්මත්තයකො අඤ්ඤාණවසං ගයතො, 

යක්ඛුම්මත්තයකො යක්ඛවසං ගයතො, පිත්තුම්මත්තයකො පිත්තවසං ගයතො, 

සුරුම්මත්තයකොපානවසංගයතො, බයසනුම්මත්තයකො යසොකවසංගයතො’’ති.
ඉයමසු අට්ඨසු උම්මත්තයකසු මහාසත්යතො ඉමස්මිං ජාතයක 
කාමුම්මත්තයකොහුත්වායලොභවසංගයතොපබ්බජ්ජායගුණංනඅඤ්ඤාසි. 

එවංඅනත්ථකා කංපනඉමංගුණපරිධංසකංයලොභජාතංකස්මාසත්තා 

පරිමුඤ්චිතුං න සක්යකොන්තීති? අනමතග්යග සංසාය  අයනකානි
කප්පයකොටිසතසහස්සානි එකයතො බන්ධිතභායවන. එවං සන්යතපි තං
පණ්ඩිතා ‘‘අප්පස්සාදා කාමා’’තිආදීනං අයනයකසං පච්චයවක්ඛණානං
වයසන පජහන්ති. යතයනව දරීමුඛපච්යචකබුද්යධො මහාසත්යතන 

‘‘පබ්බජිතුං න සක්යකොමී’’ති වුත්යතපි ධු නික්යඛපං අකත්වා උත්තරිම්පි
ඔවදන්යතො ද්යවගාථාආහ. 
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16. 

‘‘යයො අත්ථකාමස්ස හිතානුකම්පියනො, ඔවජ්ජමායනො න කය ොති

සාසනං; 

ඉදයමව යසයයයො ඉති මඤ්ඤමායනො, පුනප්පුනං ගබ්භමුයපති 
මන්යදො. 

17. 

‘‘යසො යඝො රූපංනි යංඋයපති, සුභාසුභං මුත්තකරීසපූ ං; 

සත්තා සකායය න ජහන්ති ගිද්ධා, යය යහොන්ති කායමසු 
අවීත ාගා’’ති. 

තත්ථ අත්ථකාමස්සාති වුඩ්ඪිකාමස්ස. හිතානුකම්පියනොති හියතන

මුදුචිත්යතන අනුකම්පන්තස්ස. ඔවජ්ජමායනොති ඔවදියමායනො. ඉදයමව 

යසයෙයොතියංඅත්තනාගහිතංඅයසයයංඅනුත්තමම්පිසමානං, තංඉදයමව

යසයයයො ඉති මඤ්ඤමායනො. මන්යදොති යසො අඤ්ඤාණපුග්ගයලො

මාතුකුච්ඡියං වාසංනාතික්කමති, පුනප්පුනංගබ්භංඋයපතියයවාතිඅත්යථො. 

යසො යඝොරරූපන්තිමහා ාජ, යසොමන්යදොතං මාතුකුච්ඡිංඋයපන්යතො
යඝො රූපං දාරුණජාතිකං නි යං උයපති නාම. මාතුකුච්ඡි හි 

නි ස්සාදට්යඨන ඉධ ‘‘නි යයො’’ති වුත්යතො, ‘‘චතුකුට්ටිකනි යයො’’ති

වුච්චති. ‘‘චතුකුට්ටිකනි යයො නාම කතය ො’’ති වුත්යත මාතුකුච්ඡියමව
වත්තුං වට්ටති. අවීචිමහානි යය නිබ්බත්තසත්තස්ස හි අප ාප ං

ආධාවනපරිධාවනංයහොතියයව, තස්මාතං ‘‘චතුකුට්ටිකනි යයො’’තිවත්තුං

නලබ්භති, මාතුකුච්ඡියංපනනව වාදසවාමායසචතූහිපිපස්යසහිඉයතො

චියතො ච ධාවිතුං නාම න සක්කා, අතිසම්බායධ ඔකායස චතුයකොයටන

චතුසඞ්කුටියතයනවහුත්වාඅච්ඡිතබ්බං, තස්මාඑස ‘‘චතුකුට්ටිකනි යයො’’ති
වුච්චති. 

සුභාසුභන්ති සුභානං අසුභං. සුභානඤ්හි සංසා භීරුකානං
යයොගාවච කුලපුත්තානංමාතුකුච්ඡිඑකන්තංඅසුභසම්මයතො.යතනවුත්තං 
– 

‘‘අජඤ්ඤංජඤ්ඤසඞ්ඛාතං, අසුචිංසුචිසම්මතං; 

නානාකුණපපරිපූ ං, ජඤ්ඤරූපංඅපස්සයතො. 

‘‘ධි ත්ථුමංආතු ංපූතිකායං, යජගුච්ඡියංඅස්සුචිං බයාධිධම්මං; 

යත්ථප්පමත්තා අධිමුච්ඡිතා පජා, හායපන්ති මග්ගං 

සුගතූපපත්තියා’’ති.(ජා.1.3.128-129); 
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සත්තාතිආසත්තා විසත්තා ලග්ගා ලග්ගිතා සකායෙන ජෙන්තීතිතං

මාතුකුච්ඡිං න පරිච්චජන්ති. ගිද්ොති ගධිතා. යෙ යෙොන්තීති යය කායමසු

අවීත ාගායහොන්ති, යතඑතංගබ්භවාසංන ජහන්තීති. 

එවං දරීමුඛපච්යචකබුද්යධො ගබ්භඔක්කන්තිමූලකඤ්ච, 
පරිහා මූලකඤ්ච දුක්ඛං දස්යසත්වා ඉදානි ගබ්භවුට්ඨානමූලකං දස්යසතුං
දියඩ්ඪගාථමාහ. 

18. 

‘‘මීළ්යහන ලිත්තා රුහිය න මක්ඛතා, යසම්යහන ලිත්තා 

උපනික්ඛමන්ති; 

යං යඤ්හි කායයන ඵුසන්ති තාවයද, සබ්බං අසාතං දුඛයමව 
යකවලං. 

19. 

‘‘දිස්වා වදාමි න හි අඤ්ඤයතො සවං, පුබ්යබනිවාසං බහුකං 
ස ාමී’’ති. 

තත්ථ මීළ්යෙන ලිත්තාති මහා ාජ, ඉයම සත්තා මාතුකුච්ඡියතො
නික්ඛමන්තා න චතුජ්ජාතිගන්යධහි විලිම්පිත්වා සු භිමාලං පිළන්ධිත්වා

නික්ඛමන්ති, පු ාණගූයථන පන මක්ඛතා පලිබුද්ධා හුත්වා නික්ඛමන්ති. 

රුහියරන මක්ඛිතාති  ත්තයලොහිතචන්දනානුලිත්තාපි ච හුත්වා න

නික්ඛමන්ති,  ත්තයලොහිතමක්ඛතා පන හුත්වා නික්ඛමන්ති. යසම්යෙන

ලිත්තාති න චාපි යසතචන්දනවිලිත්තා නික්ඛමන්ති, 

බහලපිච්ඡිලයසම්හලිත්තා පන හුත්වා නික්ඛමන්ති. ඉත්ථීනඤ්හි 

ගබ්භවුට්ඨානකායල එතා අසුචියයො නික්ඛමන්ති. තාවයදතිතස්මිං සමයය.

ඉදං වුත්තං යහොති – මහා ාජ, ඉයම සත්තා තස්මිං මාතුකුච්ඡියතො
නික්ඛමනසමයය එවං මීළ්හාදිලිත්තා නික්ඛමන්තා යං යං

නික්ඛමනමග්ගපයදසං වා හත්ථං වා පාදං වා ඵුසන්ති, තං සබ්බං අසාතං

අමධු ං යකවලං අසම්මිස්සං දුක්ඛයමව ඵුසන්ති, සුඛංනාම යතසං තස්මිං
සමයය නත්ථීති. 

දිස්වා වදාමි න හි අඤ්ඤයතො සවන්ති මහා ාජ, අහං ඉමං එත්තකං

වදන්යතොනඅඤ්ඤයතොසවං, අඤ්ඤස්සසමණස්සවා බ්රාහ්මණස්සවාතං

සුත්වා න වදාමි, අත්තයනො පන පච්යචකයබොධිඤායණන දිස්වා 

පටිවිජ්ඣිත්වාපච්චක්ඛංකත්වාවදාමීතිඅත්යථො. පුබ්යබ්නිවාසං බ්හුකන්ති

ඉදංඅත්තයනොආනුභාවංදස්යසන්යතොආහ.ඉදංවුත්තංයහොති–මහා ාජ, 

අහඤ්හි පුබ්යබ නිවුත්ථක්ඛන්ධපටිපාටිසඞ්ඛාතං පුබ්යබනිවාසං බහුකං

ස ාමි, සතසහස්සකප්පාධිකානිද්යවඅසඞ්යඛයයයානිස ාමීති. 

ඉදානිසත්ථාඅභිසම්බුද්යධොහුත්වා‘‘එවංයසොපච්යචකබුද්යධො  ාජානං
සුභාසිතකථායසඞ්ගණ්හී’’තිවත්වාඔසායනඋපඩ්ඪගාථමාහ– 
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‘‘චිත්රාහි ගාථාහි සුභාසිතාහි, දරීමුයඛොනිජ්ඣාපයිසුයමධ’’න්ති. 

තත්ථ චිත්රාහීති අයනකත්ථසන්නිස්සිතාහි. සුභාසිතාහීති සුකථතාහි. 

දරීමුයඛොනිජ්ඣාපයිසුයමෙන්තිභික්ඛයව, යසො දරීමුඛපච්යචකබුද්යධො තං
සුයමධංසුන්ද පඤ්ඤංකා ණාකා ණජානනසමත්ථං ාජානංනිජ්ඣායපසි

සඤ්ඤායපසි, අත්තයනොවචනංගණ්හායපසීතිඅත්යථො. 

එවං පච්යචකබුද්යධො කායමසු යදොසං දස්යසත්වා අත්තයනො වචනං 

ගාහායපත්වා‘‘මහා ාජ, ඉදානිපබ්බජවාමාවා, මයාපනතුය්හංකායමසු

ආදීනයවො පබ්බජ්ජායචආනිසංයසොකථයතො, ත්වංඅප්පමත්යතොයහොහී’’ති
වත්වා සුවණ්ණ ාජහංයසො විය ආකායස උප්පතිත්වා වලාහකගබ්භං
මද්දන්යතො නන්දමූලකපබ්භා යමව ගයතො. මහාසත්යතො 
දසනඛසයමොධානසමුජ්ජලං අඤ්ජලිං සි ස්මිං ඨයපත්වා නමස්සමායනො
තස්මිං දස්සනවිසයය අතීයත යජට්ඨපුත්තං පක්යකොසායපත්වා  ජ්ජං
පටිච්ඡායපත්වා මහාජනස්ස ය ොදන්තස්ස පරියදවන්තස්ස කායම පහාය
හිමවන්තං පවිසිත්වා පණ්ණසාලං මායපත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා න
චි ස්යසවඅභිඤ්ඤාචසමාපත්තියයොච නිබ්බත්යතත්වාආයුපරියයොසායන
බ්රහ්මයලොකූපයගොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන බහූ යසොතාපන්නාදයයො අයහසුං. තදා
 ාජාඅහයමව අයහොසින්ති. 

දරීමුඛජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[379] 4. යනරුජාතකවණ්ණනා 

කායකොල්ා කාකසඞ්ඝා චාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
අඤ්ඤත ංභික්ඛුංආ බ්භකයථසි.යසොකි සත්ථුසන්තියකකම්මට්ඨානං 
ගයහත්වාඑකංපච්චන්තගාමංඅගමාසි.මනුස්සාතස්සඉරියාපයථපසීදිත්වා
තං යභොයජත්වාපටිඤ්ඤංගයහත්වා අ ඤ්යඤපණ්ණසාලංකත්වාතත්ථ

වසායපසුං, අතිවිය චස්සසක්කා ංකරිංසු. අයථයකසස්සතවාදාආගමංසු.
යත යතසං වචනං සුත්වා යථ ස්ස වාදං විස්සජ්යජත්වා සස්සතවාදං
ගයහත්වායතසඤ්යඤවසක්කා ංකරිංසු.තයතො උච්යඡදවාදාආගමංසු යත
සස්සතවාදංවිස්සජ්යජත්වා උච්යඡදවාදයමවගණ්හිංසු.අථඤ්යඤඅයචලකා
ආගමිංසු. යත උච්යඡදවාදං විස්සජ්යජත්වා අයචලකවාදං ගණ්හිංසු. යසො
යතසං ගුණාගුණං අජානන්තානං මනුස්සානං සන්තියක දුක්යඛන වසිත්වා
වුත්ථවස්යසො පවාය ත්වා සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා කතපටිසන්ථාය ො

‘‘කහංවස්සංවුත්යථොසී’’තිවුත්යත‘‘පච්චන්තංනිස්සාය, භන්යත’’තිවත්වා

‘‘සුඛං වුත්යථොසී’’ති පුට්යඨො ‘‘භන්යත, ගුණාගුණං අජානන්තානං 
සන්තියකදුක්ඛංවුත්යථොස්මී’’තිආහ.සත්ථා ‘‘භික්ඛුයපො ාණකපණ්ඩිතා 
ති ච්ඡානයයොනියං නිබ්බත්තාපි ගුණාගුණං අජානන්යතහි සද්ධිං
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එකදිවසම්පිනවසිංසු, ත්වංඅත්තයනොගුණාගුණංඅජානනට්ඨායනකස්මා
වසී’’තිවත්වායතනයාචියතොඅතීතං ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 

සුවණ්ණහංසයයොනියං නිබ්බත්ති, කනිට්ඨභාතාපිස්ස අත්ථ. යත 
චිත්තකූටපබ්බයත වසන්තා හිමවන්තපයදයස සයංජාතසාලිං ඛාදන්ති. යත
එකදිවසං තත්ථ චරිත්වා චිත්තකූටං ආගච්ඡන්තා අන්ත ාමග්යග එකං
යනරුං නාම කඤ්චනපබ්බතං දිස්වා තස්ස මත්ථයක නිසීදිංසු. තං පන
පබ්බතං නිස්සාය වසන්තා සකුණසඞ්ඝා චතුප්පදා ච යගොච භූමියං

නානාවණ්ණා යහොන්ති, පබ්බතං පවිට්ඨකාලයතො පට්ඨාය යත සබ්යබ
තස්යසොභායසන සුවණ්ණවණ්ණා යහොන්ති. තං දිස්වා යබොධිසත්තස්ස
කනිට්යඨොතං කා ණංඅජානිත්වා‘‘කිංනුයඛොඑත්ථකා ණ’’න්තිභාත ා
සද්ධිංසල්ලපන්යතොද්යව ගාථාඅභාසි– 

20. 

‘‘කායකොලාකාකසඞ්ඝාච, මයඤ්චපතතංව ා; 

සබ්යබවසදිසායහොම, ඉමංආගම්මපබ්බතං. 

21. 

‘‘ඉධසීහාචබයග්ඝාච, සිඞ්ගාලාචමිගාධමා; 

සබ්යබවසදිසායහොන්ති, අයංයකොනාමපබ්බයතො’’ති. 

තත්ථ කායකොල්ාතිවනකාකා. කාකසඞ්ඝාතිපකතිකාකසඞ්ඝාච. පතතං

වරාති පක්ඛීනංයසට්ඨා. සදිසායෙොමාතිසදිසවණ්ණායහොම. 

තස්ස වචනංසුත්වායබොධිසත්යතොතතියංගාථමාහ – 

22. 

‘‘ඉමංයනරූතිජානන්ති, මනුස්සාපබ්බතුත්තමං; 

ඉධවණ්යණනසම්පන්නා, වසන්තිසබ්බපාණියනො’’ති. 

තත්ථ ඉෙ වණ්යණනාති ඉමස්මිං යනරුපබ්බයත ඔභායසන
වණ්ණසම්පන්නාහුත්වා. 

තං සුත්වාකනිට්යඨොයසසගාථාඅභාසි– 

23. 

‘‘අමානනායත්ථසියා, අන්තානංවාවිමානනා; 

හීනසම්මානනාවාපි, නතත්ථවිසතිංවයස. 

24. 

‘‘යත්ථාලයසොචදක්යඛොච, සූය ොභීරුචපූජියා; 
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නතත්ථසන්යතොවසන්ති, අවියසසකය නය . 

25. 

‘‘නායං යනරුවිභජති, හීනඋක්කට්ඨමජ්ඣියම; 

අවියසසකය ොයනරු, හන්දයනරුංජහාමයස’’ති. 

තත්ථ පඨමගාථාය අයමත්යථො – යත්ථ සන්තානං පණ්ඩිතානං

සීලසම්පන්නානං මානනස්ස අභායවන අමානනා අවමඤ්ඤනා ච

අවමානවයසන විමානනාවා හීනානංවාදුස්සීලානංසම්මානනාසියා, තත්ථ

නිවායස න වයසයය. පූජිොති එයත එත්ථ එකසදිසාය පූජාය පූජනීයා

යහොන්ති, සමකං සක්කා ං ලභන්ති. හීනඋක්කට්ඨමජ්ඣියමති 

ජාතියගොත්තකුලප්පයදසසීලාචා ඤාණාදීහි හීයන ච මජ්ඣියම ච

උක්කට්යඨ ච අයං න විභජති. ෙන්දාති වවස්සග්ගත්යථ නිපායතො. 

ජොමයසතිපරිච්චජාම.එවඤ්චපනවත්වාඋයභොපියතහංසා උප්පතිත්වා
චිත්තකූටයමවගතා. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනයසොභික්ඛුයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි.

තදා කනිට්ඨහංයසො ආනන්යදො අයහොසි, යජට්ඨකහංයසො පන අහයමව
අයහොසින්ති. 

යනරුජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[380] 5. ආසඞ්කජාතකවණ්ණනා 

ආසාවතී නාම ල්තාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො

පු ාණදුතියිකාපයලොභනං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු ඉන්ද්රිෙජාතයක (ජා.

1.8.60 ආදයයො) ආවිභවිස්සති.ඉධපනසත්ථාතංභික්ඛුං‘‘සච්චංකි ත්වං

උක්කණ්ඨියතොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘යකන 

උක්කණ්ඨාපියතොසී’’ති වත්වා ‘‘පු ාණදුතියිකාය, භන්යත’’ති වුත්යත

‘‘භික්ඛු එසා ඉත්ථී තුය්හං අනත්ථකාරිකා, පුබ්යබපි ත්වං එතං නිස්සාය 

චතු ඞ්ගිනියසනංජහිත්වාහිමවන්තපයදයසමහන්තං දුක්ඛංඅනුභවන්යතො
තීණි සංවච්ඡ ානිවසී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
කාසිගායම බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො තක්කසිලායං 
උග්ගහිතසිප්යපො ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා වනමූලඵලාහාය ො අභිඤ්ඤා ච
සමාපත්තියයො ච නිබ්බත්යතත්වා හිමවන්තපයදයස වසි. තස්මිං කායල
එයකො පුඤ්ඤසම්පන්යනො සත්යතො තාවතිංසභවනයතො චවිත්වා තස්මිං

ඨායන පදුමසය  එකස්මිං පදුමගබ්යභ දාරිකා හුත්වා නිබ්බත්ති, 

යසසපදුයමසු පු ාණභාවං පත්වා පතන්යතසුපි තං මහාකුච්ඡිකං හුත්වා

තිට්ඨයතව. තාපයසො නහායිතුං පදුමස ං ගයතො තං දිස්වා ‘‘අඤ්යඤසු
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පදුයමසු පතන්යතසුපි ඉදං මහාකුච්ඡිකං හුත්වා තිට්ඨති, කිං නු යඛො 
කා ණ’’න්තිචින්යතත්වාඋදකසාටකංනිවායසත්වාඔත න්යතොගන්ත්වා
තංපදුමං විවරිත්වාතංදාරිකංදිස්වාධීතුසඤ්ඤංඋප්පායදත්වාපණ්ණසාලං
ආයනත්වා පටිජග්ගි.සාඅප භායගයසොළසවස්සිකාහුත්වාඅභිරූපාඅයහොසි

උත්තමරූපධ ා අතික්කන්තාමානුසකවණ්ණං, අපත්තා යදවවණ්ණං.තදා

සක්යකො යබොධිසත්තස්ස උපට්ඨානං ආගච්ඡති, යසො තං දාරිකං දිස්වා

‘‘කුයතො එසා’’ති පුච්ඡිත්වා ලද්ධනියාමං සුත්වා ‘‘ඉමිස්සා කිං ලද්ධුං

වට්ටතී’’තිපුච්ඡි.‘‘නිවාසට්ඨානං වත්ථාලඞ්කා යභොජනවිධානං, මාරිසා’’ති.

යසො ‘‘සාධු, භන්යත’’ති තස්සා වසනට්ඨානස්ස ආසන්යන ඵලිකපාසාදං
මායපත්වාදිබ්බසයනදිබ්බවත්ථාලඞ්කා දිබ්බන්නපානානි මායපසි. 

යසො පාසායදො තස්සා අභිරුහනකායල ඔතරිත්වා භූමියං පතිට්ඨාති, 
අභිරුළ්හකායල ලඞ්ඝිත්වා ආකායස තිට්ඨති. සා යබොධිසත්තස්ස 
වත්තපටිවත්තං කුරුමානා පාසායද වසති. තයමයකො වනච යකො දිස්වා 

‘‘අයං, යවො භන්යත, කිං යහොතී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ධීතා යම’’ති සුත්වා

බා ාණසිං ගන්ත්වා ‘‘යදව, මයා හිමවන්තපයදයස එවරූපා නාම එකස්ස
තාපසස්ස ධීතා දිට්ඨා’’ති  ඤ්යඤො ආය ොයචසි. තං සුත්වා යසො
සවනසංසග්යගනබජ්ඣිත්වාවනච කංමග්ගයදසකංකත්වා චතු ඞ්ගිනියා
යසනාය තං ඨානං ගන්ත්වා ඛන්ධාවා ං නිවාසායපත්වා වනච කං ආදාය 
අමච්චගණපරිවුයතොඅස්සමපදංපවිසිත්වා මහාසත්තංවන්දිත්වා එකමන්තං

නිසින්යනො‘‘භන්යත, ඉත්ථයයොනාමබ්රහ්මචරියස්සමලං, තුම්හාකංධීත ං 
අහං පටිජග්ගිස්සාමී’’ති ආහ. යබොධිසත්යතො පන ‘‘කිං නු යඛො එතස්මිං
පදුයම’’ති ආසඞ්කං කත්වා උදකං ඔතරිත්වා ආනීතභායවන තස්සා
කුමාරිකාය ආසඞ්කාති නාමං අකාසි. යසො තං  ාජානං ‘‘ඉමං ගයහත්වා

ගච්ඡා’’තිඋජුකං අවත්වා ‘‘මහා ාජ, ඉමායකුමාරිකාය නාමං ජානන්යතො

ගණ්හිත්වාගච්ඡා’’තිආහ.‘‘තුම්යහහි කථයත ඤස්සාමි, භන්යත’’ති.‘‘අහං

යත න කයථමි, ත්වං අත්තයනො පඤ්ඤාබයලන නාමං ජානන්යතොව 

ගයහත්වායාහී’’ති.යසො‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වාතයතොපට්ඨායඅමච්යචහි

සද්ධිං ‘‘කින්නාමානුයඛොඑසා’’තිනාමංඋපධාය ති.යසොයානිදුජ්ජානානි

නාමානි, තානි කිත්යතත්වා ‘‘අසුකා නාම භවිස්සතී’’ති යබොධිසත්යතන
සද්ධිංකයථති.යබොධිසත්යතො‘‘න එවංනාමා’’තිපටික්ඛපති. 

 ඤ්යඤො ච නාමං උපධාය න්තස්ස සංවච්ඡය ො අතීයතො. තදා 

හත්ථඅස්සමනුස්යස සීහාදයයො වාළා ගණ්හන්ති, දීඝජාතිකපරිපන්යථො

යහොති, මක්ඛකපරිපන්යථොයහොති, සීයතනකිලමිත්වාබහූමනුස්සාම න්ති.
අථ  ාජා කුජ්ඣිත්වා ‘‘කිං යම එතායා’’ති යබොධිසත්තස්ස කයථත්වා
පායාසි.ආසඞ්කාකුමාරිකා තං දිවසං ඵලිකවාතපානං විවරිත්වා අත්තානං

දස්යසන්තීඅට්ඨාසි. ාජාතංදිස්වා ‘‘මයංතවනාමංජානිතුංනසක්යකොම, 

ත්වං හිමවන්යතයයව වස, මයං ගමිස්සාමා’’ති ආහ. ‘‘කහං, මහා ාජ, 

ගච්ඡන්යතො මාදිසං ඉත්ථං ලභිස්සසි, මම වචනං සුණාහි, 
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පටුන 

තාවතිංසයදවයලොයක චිත්තලතාවයන ආසාවතී නාම ලතා අත්ථ, තස්සා

ඵලස්සඅබ්භන්තය  දිබ්බපානංනිබ්බත්තං, තංඑකවා ංපිවිත්වාචත්තාය ො

මායසමත්තාහුත්වා දිබ්බසයයනසයන්ති, සාපනවස්සසහස්යසන ඵලති, 
සු ායසොණ්ඩා යදවපුත්තා ‘ඉයතො ඵලං ලභිස්සාමා’ති දිබ්බපානපිපාසං
අධිවායසත්වාවස්සසහස්සං නිබද්ධංගන්ත්වාතංලතං‘අය ොගානුයඛො’ති

ඔයලොයකන්ති, ත්වංපන එකසංවච්ඡය යනවඋක්කණ්ඨියතො, ආසාඵලවතී

නාමසුඛා, මාඋක්කණ්ඨී’’තිවත්වාතිස්යසො ගාථාඅභාසි– 

26. 

‘‘ආසාවතීනාමලතා, ජාතාචිත්තලතාවයන; 

තස්සාවස්සසහස්යසන, එකංනිබ්බත්තයතඵලං. 

27. 

‘‘තංයදවාපයිරුපාසන්ති, තාවදූ ඵලංසතිං; 

ආසීයසවතුවං ාජ, ආසාඵලවතීසුඛා. 

28. 

‘‘ආසීසයතවයසොපක්ඛී, ආසීසයතවයසොදියජො; 

තස්සචාසාසමිජ්ඣති, තාවදූ ගතාසතී; 

ආසීයසවතුවං ාජ, ආසාඵලවතීසුඛා’’ති. 

තත්ථ ආසාවතීති එවංනාමිකා. සා හි යස්මා තස්සා ඵයල ආසා

උප්පජ්ජති, තස්මා එතං නාමං ලභති. චිත්තල්තාවයනති එවංනාමයක
උයයායන. තස්මිං කි  උයයායන තිණරුක්ඛලතාදීනං පභා තත්ථ

පවිට්ඨපවිට්ඨානං යදවතානං සරී වණ්ණං චිත්තං කය ොති, යතනස්ස

‘‘චිත්තලතාවන’’න්ති නාමං ජාතං. පයිරුපාසන්තීති පුනප්පුනං උයපන්ති. 

ආසීයසවාතිආසීසාහියයවපත්යථහියයව, මා ආසච්යඡදංකය ොහීති. 

 ාජා තස්සා කථාය බජ්ඣිත්වා පුන අමච්යච සන්නිපාතායපත්වා 
දසනාමකංකාය ත්වානාමංගයවසන්යතොඅප ම්පිසංවච්ඡ ංවසි.තස්සා

දසනාමකම්පි නාමං නායහොසි, ‘‘අසුකා නාමා’’ති වුත්යත යබොධිසත්යතො
පටික්ඛපයතව.පුන ාජා‘‘කිංයම ඉමායා’’තිතු ඞ්ගංආරුය්හපායාසි.සාපි

පුන වාතපායන ඨත්වා අත්තානං දස්යසසි.  ාජා ‘‘තිට්ඨ ත්වං, මයං

ගමිස්සාමා’’ති ආහ. ‘‘කස්මා යාසි, මහා ාජා’’ති? ‘‘තවනාමං ජානිතුංන

සක්යකොමී’’ති. ‘‘මහා ාජ, කස්මා නාමං න ජානිස්සසි, ආසා නාම

අසමිජ්ඣනකා නාම නත්ථ, එයකො කි  බයකො පබ්බතමුද්ධනි ඨියතො 

අත්තනාපත්ථතංලභි, ත්වංකස්මානලභිස්සසි, අධිවායසහි, මහා ාජා’’ති.
එයකො කි  බයකො එකස්මිං පදුමසය  යගොච ං ගයහත්වා උප්පතිත්වා
පබ්බතමත්ථයක නිලීයි. යසො තං දිවසං තත්යථව වසිත්වා පුනදිවයස

චින්යතසි ‘‘අහං ඉමස්මිං පබ්බතමත්ථයක සුඛං නිසින්යනො, සයච ඉයතො
අයනොතරිත්වාඑත්යථවනිසින්යනොයගොච ංගයහත්වා පානීයංපිවිත්වාඉමං
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දිවසංවයසයයං, භද්රකංවතඅස්සා’’ති.අථතංදිවසයමවසක්යකො යදව ාජා
අසු නිම්මථනංකත්වාතාවතිංසභවයනයදවිස්සරියංලද්ධාචින්යතසි ‘මම

තාව මයනො යථො මත්ථකං පත්යතො, අත්ථ නු යඛො අඤ්යඤො යකොචි
අපරිපුණ්ණමයනො යථො’ති උපධාය න්යතො තං දිස්වා ‘ඉමස්ස මයනො ථං
මත්ථකං පායපස්සාමී’ති බකස්ස නිසින්නට්ඨානයතො අවිදූය  එකා නදී

අත්ථ, තං නදිං ඔඝපුණ්ණං කත්වා පබ්බතමත්ථයකන යපයසසි. යසොපි
බයකො තත්යථව නිසින්යනො මච්යඡ ඛාදිත්වා පානීයං පිවිත්වා තං දිවසං

තත්යථව වසි, උදකම්පි භස්සිත්වා ගතං. ‘‘එවං, මහා ාජ, බයකොපි තාව

අත්තයනො ආසාඵලං ලභි, කිං ත්වං න ලභිස්සසී’’ති වත්වා 

‘‘ආසීසයතවා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ ආසීසයතවාති ආසීසතියයව පත්යථතියයව. පක්ඛීති පක්යඛහි

යුත්තතාය පක්ඛී. ද්වික්ඛත්තුං ජාතතාය දියජො. තාව දූර තා සතීති

පබ්බතමත්ථකයතො මච්ඡානඤ්ච උදකස්ස ච දූ භාවං පස්ස, එවං දූ ගතා
සමානාසක්කස්සආනුභායවනබකස්සආසා පූරියයවාති. 

අථ ාජාතස්සාකථංසුත්වාරූයපබජ්ඣිත්වාකථායඅල්ලීයනො ගන්තුං

අසක්යකොන්යතො අමච්යච සන්නිපායතත්වා සතනාමං කාය සි, 

සතනාමවයසන නාමං ගයවසයතොපිස්ස අඤ්ඤං සංවච්ඡ ං අතීතං. යසො
තිණ්ණං සංවච්ඡ ානං අච්චයයන යබොධිසත්තං උපසඞ්කමිත්වා

සතනාමවයසන ‘‘අසුකා නාම භවිස්සතී’’ති පුච්ඡි. ‘‘න ජානාසි, 
මහා ාජා’’ති. යසො ‘‘ගමිස්සාම දානි මය’’න්ති යබොධිසත්තං වන්දිත්වා
පායාසි.ආසඞ්කාකුමාරිකාචපුනඵලිකවාතපානංනිස්සාය ඨිතාව. ාජාතං

දිස්වා‘‘ත්වංඅච්ඡ, මයංගමිස්සාමා’’තිආහ.‘‘කස්මා, මහා ාජා’’ති.‘‘ත්වං

මං වචයනයනව සන්තප්යපසි, න ච කාම තියා, තව මධු වචයනන 

බජ්ඣිත්වා වසන්තස්ස මම තීණි සංවච්ඡ ානි අතික්කන්තානි, ඉදානි
ගමිස්සාමී’’ති ඉමාගාථාආහ– 

29. 

‘‘සම්යපසියඛොමංවාචාය, නචසම්යපසිකම්මුනා; 

මාලායසය යයකස්යසව, වණ්ණවන්තාඅගන්ධිකා. 

30. 

‘‘අඵලං මධු ංවාචං, යයොමිත්යතසු පකුබ්බති; 

අදදංඅවිස්සජංයභොගං, සන්ධියතනස්සජී ති. 

31. 

‘‘යඤ්හිකයි ාතඤ්හිවයද, යංනකයි ානතංවයද; 

අකය ොන්තංභාසමානං, පරිජානන්තිපණ්ඩිතා. 

32. 
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‘‘බලඤ්චවතයමඛීණං, පායථයයඤ්චනවිජ්ජති; 

සඞ්යකපාණූපය ොධාය, හන්දදානිවජාමහ’’න්ති. 

තත්ථ සම්යපසීති සන්තප්යපසි පීයණසි. යසයරෙයකස්සාති

සුවණ්ණකු ණ්ඩකස්ස. යදසනාසීසයමයවතං, යංකිඤ්චි පන
සුවණ්ණකු ණ්ඩකජයසුමනාදිකං අඤ්ඤම්පි පුප්ඵං වණ්ණසම්පන්නං 

අගන්ධකං, සබ්බං තං සන්ධායයවමාහ. වණ්ණවන්තා අ න්ධිකාති යථා

යසය යයකාදීනංමාලාවණ්ණවන්තතායදස්සයනනතප්යපති, අගන්ධතාය

ගන්යධන න තප්යපති, එවං ත්වම්පි දස්සයනන පියවචයනන ච

සන්තප්යපසි, නකම්මුනාතිදීයපති. අදදන්තිභද්යද, යයො ‘‘ඉමංනාමයවො
යභොගං දස්සාමී’’ති මධු වචයනන වත්වා තං යභොගං අදදන්යතො

අවිස්සජ්යජන්යතො යකවලං මධු වචනයමව කය ොති, යතන සද්ධිං අස්ස

මිත්තස්ස සන්ධිජී ති, මිත්තසන්ථයවොන ඝටීයති. පායථෙයඤ්චාතිභද්යද, 
මය්හං තව මධු වචයනන බජ්ඣිත්වා තීණි සංවච්ඡ ානි වසන්තස්යසව

හත්ථඅස්ස ථපත්තිසඞ්ඛාතං බලඤ්ච ඛීණං, මනුස්සානං

භත්තයවතනසඞ්ඛාතං පායථයයඤ්ච නත්ථ. සඞ්යක පාණූපයරොොොති

ස්වාහංඉයධවඅත්තයනොජීවිතවිනාසංආසඞ්කාමි, හන්දදානාහං ගච්ඡාමීති. 

ආසඞ්කා කුමාරිකා  ඤ්යඤො වචනං සුත්වා ‘‘මහා ාජ, ත්වං මය්හං

නාමං ජානාසි, තයා වුත්තයමව මම නාමං, ඉදං යම පිතු කයථත්වා මං
ගණ්හිත්වායාහී’’ති ඤ්ඤාසද්ධිංසල්ලපන්තීආහ– 

33. 

‘‘එතයදවහියමනාමං, යංනාමස්මි යථසභ; 

ආගයමහිමහා ාජ, පිත ංආමන්තයාමහ’’න්ති. 

තස්සත්යථො – යංනාමා අහං අස්මි, තං එතං ආසඞ්කාත්යවව මම 
නාමන්ති. 

තං සුත්වා ාජායබොධිසත්තස්සසන්තිකං ගන්ත්වා‘‘භන්යත, තුම්හාකං
ධීතාආසඞ්කානාමා’’තිආහ.‘‘නාමංඤාතකාලයතොපට්ඨාය තංගයහත්වා

ගච්ඡ, මහා ාජා’’ති. යසො මහාසත්තං වන්දිත්වා ඵලිකවිමානද්වා ං 

ආගන්ත්වා ආහ – ‘‘භද්යද, පිත ාපි යත මය්හං දින්නා, එහි දානි

ගමිස්සාමා’’ති. ‘‘ආගයමහි, මහා ාජ, පිත ං ආමන්තයාමහ’’න්ති පාසාදා
ඔතරිත්වාමහාසත්තංවන්දිත්වා ය ොදිත්වාඛමායපත්වා ඤ්යඤොසන්තිකං
ආගතා.  ාජා තං ගයහත්වා බා ාණසිං ගන්ත්වා පුත්තධීතාහි වඩ්ඪන්යතො
පියසංවාසංවසි.යබොධිසත්යතොඅපරිහීනජ්ඣායනොබ්රහ්මයලොයක උප්පජ්ජි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල
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පතිට්ඨහි. තදා ආසඞ්කා කුමාරිකා පු ාණදුතියිකා අයහොසි,  ාජා

උක්කණ්ඨිතභික්ඛු, තාපයසොපනඅහයමව අයහොසින්ති. 

ආසඞ්කජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[381] 6. මිගායලොපජාතකවණ්ණනා 

න යමරුච්චීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං දුබ්බචභික්ඛුං 
ආ බ්භ කයථසි. සත්ථා තං භික්ඛුං පක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චං කි  ත්වං

භික්ඛු දුබ්බයචො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘න යඛො භික්ඛු

ඉදායනව, පුබ්යබපි ත්වං දුබ්බයචොයයව, දුබ්බචභාවඤ්ච පන නිස්සාය
පණ්ඩිතානං වචනං අකය ොන්යතො යව ම්භවාතමුයඛ බයසනං ගයතොසී’’ති
වත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො
ගිජ්ඣයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා අපනන්දගිජ්යඣො නාම අයහොසි. යසො 
ගිජ්ඣගණපරිවුයතොගිජ්ඣකූටපබ්බයතවසි.පුත්යතොපනස්සමිගායලොයපො

නාම ථාමබලසම්පන්යනො අයහොසි, යසො අඤ්යඤසං ගිජ්ඣානං සීමං
අතික්කමිත්වා අතිඋච්චං උප්පති. ගිජ්ඣා ‘‘පුත්යතො යත අතිදූ ං
උප්පතතී’’ති ගිජ්ඣ ඤ්යඤොආචික්ඛංසු. යසො තං පක්යකොයසත්වා ‘‘ත්වං

කි , තාත, අතිඋච්චං ගච්ඡසි, අතිඋච්චං ගච්ඡන්යතො ජීවිතක්ඛයං

පාපුණිස්සසී’’තිවත්වාතිස්යසොගාථාඅභාසි – 

34. 

‘‘නයමරුච්චිමිගායලොප, යස්සයතතාදිසීගතී; 

අතුච්චංතාතපතසි, අභූමිංතාතයසවසි. 

35. 

‘‘චතුක්කණ්ණංවයකදා ං, යදායතපථවීසියා; 

තයතොතාතනිවත්තස්සු, මාස්සුඑත්යතොප ංගමි. 

36. 

‘‘සන්තිඅඤ්යඤපිසකුණා, පත්තයානාවිහඞ්ගමා; 

අක්ඛත්තාවාතයවයගන, නට්ඨායතසස්සතීසමා’’ති. 

තත්ථ මි ායල්ොපාති පුත්තං නායමන ආලපති. අතුච්චං තාත පතසීති

තාත, ත්වං අඤ්යඤසං ගිජ්ඣානං සීමං අතික්කමිත්වා අතිඋච්චං ගච්ඡසි. 

චතුක්කණ්ණංව යකදාරන්තිඉමිනාස්සසීමංආචික්ඛති.ඉදංවුත්තංයහොති–

තාත, යදායතඅයං මහාපථවීචතුක්කණ්ණංයකදා ංවියසියා, එවංඛුද්දිකා 

විය හුත්වාපඤ්ඤායයථ, අථත්වංඑත්තකාඨානානිවත්යතයයාසි, එත්යතො

ප ංමාගමීති. සන්තිඅඤ්යඤපීතිනයකවලංත්වයමව, අඤ්යඤපිගිජ්ඣා

එවං කරිංසූති දීයපති. අක්ඛිත්තාති යතපි ගිජ්ඣා අම්හාකං සීමං 
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අතික්කමිත්වා ගතා වාතයවයගන ආකඩ්ඪිතා නස්සිංසු. සස්සතීසමාති
සස්සතීහි පථවීපබ්බතාදීහි සමං අත්තානං මඤ්ඤමානා අත්තයනො
වස්සසහස්සපරිමාණංආයුංඅපූය ත්වාපිඅන්ත ානට්ඨාතිඅත්යථො. 

මිගායලොයපො අයනොවාදකත්තාපිතුවචනං අකත්වාලඞ්ඝන්යතො පිත ා 
අක්ඛාතං සීමං දිස්වා තං අතික්කම්ම කාලවායත පත්වා යතපි ඡින්දිත්වා

උප්පතියතො යව ම්භවාතමුඛංපක්ඛන්දි, අථනංයව ම්භවාතාපහරිංසු.යසො
යතහිපහටමත්යතොව ඛණ්ඩාඛණ්ඩංහුත්වාආකායසයයවඅන්ත ධායි. 

37. 

‘‘අකත්වා අපනන්දස්ස, පිතුවුද්ධස්ස සාසනං; 

කාලවායතඅතික්කම්ම, යව ම්භානංවසංඅගා. 

38. 

‘‘තස්සපුත්තාචදා ාච, යයචඤ්යඤඅනුජීවියනො; 

සබ්යබබයසනමාපාදුං, අයනොවාදකය දියජ. 

39. 

‘‘එවම්පි ඉධවුද්ධානං, යයොවාකයං නාවබුජ්ඣති; 

අතිසීමචය ොදිත්යතො, ගිජ්යඣොවාතීතසාසයනො; 

සබ්යබබයසනංපප්යපොන්ති, අකත්වාවුද්ධසාසන’’න්ති.– 

ඉමාතිස්යසොඅභිසම්බුද්ධගාථා. 

තත්ථ අනුජීවියනොති තං නිස්සාය ජීවනකා. අයනොවාදකයර දියජති
තස්මිංමිගායලොයපගිජ්යඣඔවාදං අගණ්හන්යතසබ්යබපියතයතනසද්ධිං

අතිසීමං ගන්ත්වා විනාසං පාපුණිංසු. එවම්පීති, භික්ඛයව, යථා යසො

ගිජ්යඣො, එවං යයො අඤ්යඤොපි ගහට්යඨො වා පබ්බජියතො වා

හිතානුකම්පකානං වුද්ධානං වචනං න ගණ්හාති, යසොපි අයං සීමං 
අතික්කමිත්වාච න්යතොදිත්යතොගබ්බියතොගිජ්යඣොවබයසනංපාපුණාතීති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි–‘‘තදාමිගායලොයපොදුබ්බචභික්ඛුඅයහොසි, අපනන්යදොපන
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 

මිගායලොපජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[382] 7. සිරිකාළකණ්ණිජාතකවණ්ණනා 

කා නු කායළන වණ්යණනාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
අනාථපිණ්ඩිකං ආ බ්භ කයථසි. යසො හි යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨිතකාලයතො පට්ඨාය අඛණ්ඩානි පඤ්ච සීලානි  ක්ඛ, භරියාපිස්ස
පුත්තධීතය ොපි දාසාපි භතිං ගයහත්වා කම්මං කය ොන්තා කම්මක ාපි



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ඡක්කනිපායතො 

203 

පටුන 

සබ්යබ ක්ඛංසුයයව.අයථකදිවසංභික්ඛූධම්මසභායංකථංසමුට්ඨායපසුං 

‘‘ආවුයසො, අනාථපිණ්ඩියකොසුචියයවසුචිපරිවාය ොහුත්වාච තී’’ති.සත්ථා

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති 

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබ 
යපො ාණකපණ්ඩිතාපි සුචීයයව සුචිපරිවා ා අයහසු’’න්ති වත්වා යතහි
යාචියතොඅතීතං ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො

යසට්ඨි හුත්වා දානං අදාසි, සීලං  ක්ඛ, උයපොසථකම්මං කරි, භරියාපිස්ස

පඤ්ච සීලානි  ක්ඛ, පුත්තධීතය ොපි දාසකම්මක යපොරිසාපි පඤ්ච සීලානි 
 ක්ඛංසු. යසො සුචිපරිවා යසට්ඨිත්යවව පඤ්ඤායිත්ථ. අයථකදිවසං යසො

චින්යතසි ‘‘සයච මයා සුචිපරිවා සීයලො යකොචි ආගමිස්සති, තස්ස මම

නිසීදනපල්ලඞ්කං වා නිපජ්ජනසයනං වා දාතුං න යුත්තං, අනුච්ඡිට්ඨං
අපරිභුත්තං දාතුං වට්ටතී’’ති අත්තයනො වසනට්ඨායනයයව එකපස්යස
අපරිභුත්තපල්ලඞ්කඤ්ච යසනාසනඤ්ච පඤ්ඤායපසි. තස්මිං සමයය
චාතුමහා ාජිකයදවයලොකයතො විරූපක්ඛමහා ාජස්ස ධීතා කාළකණ්ණී ච
නාම ධත ට්ඨමහා ාජස්සධීතාසිරීචනාමාතිඉමා ද්යවබහුංගන්ධමාලං
ආදාය‘‘අයනොතත්යත කීළිස්සාමා’’තිඅයනොතත්තතිත්ථංආගච්ඡිංසු.තස්මිං

පන දයහබහූනිතිත්ථානි, යතසු බුද්ධානංතිත්යථබුද්ධායයවන්හායන්ති, 

පච්යචකබුද්ධානං තිත්යථ පච්යචකබුද්ධාව න්හායන්ති, භික්ඛූනං තිත්යථ

භික්ඛූව න්හායන්ති, තාපසානං තිත්යථ තාපසාව න්හායන්ති, 
චාතුමහා ාජිකාදීසු ඡසු කාමසග්යගසු යදවපුත්තානං තිත්යථ යදවපුත්තාව

න්හායන්ති, යදවධීතානංතිත්යථ යදවධීතාවන්හායන්ති. 

තත්රිමා ද්යව ආගන්ත්වා ‘‘අහං පඨමං න්හායිස්සාමි, අහං පඨම’’න්ති

තිත්ථාය කලහං කරිංසු. කාළකණ්ණී ‘‘අහං යලොකං පායලමි විචාය මි, 
තස්මා පඨමං නායිතුං යුත්තාම්හී’’ති වදති. සිරී ‘‘අහං මහාජනස්ස

ඉස්සරියදායිකාය පටිපදාය ඨිතා, තස්මා පඨමං න්හායිතුං යුත්තාම්හී’’ති
වදති. තා ‘‘අම්යහසු පඨමං න්හායිතුං යුත්තරූපං වා අයුත්තරූපං වා
චත්තාය ො මහා ාජායනො ජානිස්සන්තී’’ති යතසං සන්තිකං ගන්ත්වා
‘‘අම්යහසු කා පඨමං අයනොතත්තදයහ න්හායිතුං යුත්තරූපා’’ති පුච්ඡිංසු.
ධත ට්ඨවිරූපක්ඛා ‘‘න සක්කා අම්යහහි විනිච්ඡිනිතු’’න්ති 

විරූළ්හකයවස්සවණානං භා මකංසු. යත ‘‘අම්යහපි න සක්ඛස්සාම, 
සක්කස්ස පාදමූයල යපයසස්සාමා’’ති තා සක්කස්ස සන්තිකං යපයසසුං.
සක්යකොතාසංවචනංසුත්වා චින්යතසි‘‘ඉමාද්යවපිමමපුරිසානඤ්යඤව

ධීතය ො, නසක්කාමයාඉමංඅඩ්ඩං විනිච්ඡිනිතු’’න්ති.අථතාසක්යකොආහ

‘‘බා ාණසියං සුචිපරිවාය ො නාම යසට්ඨි අත්ථ, තස්ස ඝය 

අනුච්ඡිට්ඨසයනඤ්චපඤ්ඤත්තං, යාතත්ථනිසීදිතුංවාසයිතුං වාලභති, සා
පඨමංන්හායිතුංයුත්තරූපා’’ති.තංසුත්වාකාළකණ්ණීතස්මිංඛයණයයව 
නීලවත්ථං නිවායසත්වා නීලවියලපනං විලිම්පිත්වා නීලමණිපිළන්ධනං
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පිළන්ධිත්වා යන්තපාසායණො විය යදවයලොකයතො ඔතරිත්වා 
මජ්ඣිමයාමසමනන්තය යසට්ඨියනො පාසාදස්සඋපට්ඨානද්වාය  සයනස්ස
අවිදූය  ඨායන නීල ස්මිං විස්සජ්යජත්වා ආකායස අට්ඨාසි. යසට්ඨි 

ඔයලොයකත්වා තං අද්දස, සහදස්සයනයනවස්ස සා අප්පියා අයහොසි 
අමනාපා.යසොතායසද්ධිංසල්ලපන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

40. 

‘‘කානුකායළනවණ්යණන, නචාපිපියදස්සනා; 

කාවාත්වංකස්සවාධීතා, කථංජායනමුතංමය’’න්ති. 

තත්ථ කායළනාතිනීයලන. වණ්යණනාතිසරී වත්ථාභ ණවණ්යණන. 

න චාපි පිෙදස්සනාති ධාතුයසො, භික්ඛයව, සත්තා සංසන්දන්තීති වුත්තං, 

අයඤ්ච යදවධීතාඅනාචා ාදුස්සීලා, තස්මාසාසහදස්සයනයනවස්සඅප්පියා

ජාතා, යතයනවමාහ. කාවාත්වන්ති‘‘කාචත්වං, අයයමවවාපායඨො. 

තංසුත්වාකාළකණ්ණීදුතියංගාථමාහ– 

41. 

‘‘මහා ාජස්සහංධීතා, විරූපක්ඛස්සචණ්ඩියා; 

අහංකාළීඅලක්ඛකා, කාළකණ්ණීතිමංවිදූ; 

ඔකාසංයාචියතොයදහි, වයසමුතවසන්තියක’’ති. 

තත්ථ චණ්ඩිොති යකොධනා. යකොධභායවන හි මය්හං චණ්ඩීති නාමං

කරිංසු. අල්ක්ඛිකාති නිප්පඤ්ඤා. මං විදූති එවං මං

චාතුමහා ාජිකයදවයලොයක ජානන්ති. වයසමූති මයං අජ්ජ එක ත්තං තව

සන්තියකවයසයයාම, එතස්මිංයම අනුච්ඡිට්ඨාසනසයයනඔකාසංයදහීති. 

තයතොයබොධිසත්යතොතතියංගාථමාහ– 

42. 

‘‘කිංසීයලකිංසමාචාය , පුරියසනිවිසයසතුවං; 

පුට්ඨායමකාළිඅක්ඛාහි, කථංජායනමුතංමය’’න්ති. 

තත්ථ නිවිසයසතිතවචිත්යතනනිවිසසි පතිට්ඨහසීති. 

තයතො සාඅත්තයනොගුණංකයථන්තීචතුත්ථං ගාථමාහ– 

43. 

‘‘මක්ඛී පළාසීසා ම්භී, ඉස්සුකීමච්ඡරී සයඨො; 

යසොමය්හංපුරියසොකන්යතො, ලද්ධංයස්සවිනස්සතී’’ති. 
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තස්සත්යථො–යයොපුරියසොඅත්තයනොකතගුණංනජානාති, ගුණමක්ඛී 

යහොති, අත්තයනොකිස්මිඤ්චිකා යණකථයත‘‘කිංඅහංඑතංනජානාමී’’ති

යුගග්ගාහං ගණ්හාති, අඤ්යඤහි කිඤ්චි කතං දිස්වා සා ම්භවයසන 

ක ණුත්තරිකං කය ොති, පය  ලාභං ලභන්යත න තුස්සති, ‘‘මය්හං

ඉස්සරියං පය සං මා යහොතු, මය්හයමව යහොතූ’’ති සකසම්පත්තිං

යගොයපත්වා ප ස්ස තිණග්යගන යතලබින්දුම්පි න යදති, 
යක ාටිකලක්ඛයණන සමන්නාගයතො හුත්වා අත්තයනො සන්තකං ප ස්ස

අදත්වායතහි යතහිඋපායයහිප සන්තකයමවඛාදති, යස්සලද්ධංධඤ්ඤං

වාධනංවාවිනස්සතින තිට්ඨති, සු ාධුත්යතොඅක්ඛධුත්යතොඉත්ථධුත්යතො

වාහුත්වාලද්ධංලද්ධං විනායසතියයව, අයංඑයතහිගුයණහිසමන්නාගයතො

පුරියසො මය්හං කන්යතො පියයො මනායපො, එවරූයප අහං චිත්යතන
පතිට්ඨහාමීති. 

සායයවපඤ්චමඡට්ඨසත්තමගාථාඅභාසි– 

44. 

‘‘යකොධයනොඋපනාහීච, පිසුයණොචවියභදයකො; 

කණ්ඩකවායචොඵරුයසො, යසොයමකන්තතය ොතයතො. 

45. 

‘‘අජ්ජසුයවතිපුරියසො, සදත්ථංනාවබුජ්ඣති; 

ඔවජ්ජමායනොකුප්පති, යසයයංයසොඅතිමඤ්ඤති. 

46. 

‘‘දවප්පලුද්යධොපුරියසො, සබ්බමිත්යතහිධංසති; 

යසොමය්හංපුරියසොකන්යතො, තස්මිංයහොමිඅනාමයා’’ති. 

තාපි ඉමිනාව නයයන විත්ථාය තබ්බා. සඞ්යඛපත්යථො පයනත්ථ – 

යකොෙයනොතිඅප්පමත්තයකනාපිකුජ්ඣනයකො. උපනාහීතිප ස්සඅප ාධං

හදයය ඨයපත්වා සුචිය නපි තස්ස අනත්ථකා යකො. පිසුයණොති

පිසුණවායචො. වියභදයකොති අප්පමත්තයකනපි මිත්තභින්දනයකො. 

කණ්ඩකවායචොතිසයදොසවායචො. ඵරුයසොති ථද්ධවායචො. කන්තතයරොතියසො

පුරියසො මය්හං පුරිමාපිකන්තතය ො පියතය ො. අජ්ජ සුයවති ‘‘ඉදංකම්මං

අජ්ජ කාතබ්බං, ඉදං ස්යව, ඉදං තතියදිවසාදීසූ’’ති එවං යසො සදත්ථං

අත්තයනොකිච්චං නාවබුජ්ඣතිනජානාති. ඔවජ්ජමායනොතිඔවදියමායනො. 

යසෙයං යසො අතිමඤ්ඤතීති ජාතියගොත්තකුලප්පයදසසීලාචා ගුයණහි 
උත්තරිත ං උත්තමපුග්ගලං ‘‘ත්වං මය්හං කිං පයහොසී’’ති අතික්කමිත්වා

මඤ්ඤති. දවප්පලුද්යෙොතිරූපාදීසු කාමගුයණසුනි න්ත දයවනපලුද්යධො

අභිභූයතො වසං ගයතො. ෙංසතීති ‘‘තයා මය්හං කිං කත’’න්තිආදීනි වත්වා

සබ්යබයහව මිත්යතහි ධංසති පරිහායති. අනාමොති අයං එයතහි ගුයණහි
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සමන්නාගයත පුග්ගයල නිද්දුක්ඛා නිස්යසොකා යහොමි, තං ලභිත්වා
අඤ්ඤත්ථඅනාලයාහුත්වාවසාමී’’ති. 

අථ නංග හන්යතොමහාසත්යතොඅට්ඨමංගාථමාහ – 

47. 

‘‘අයපහිඑත්යතොත්වංකාළි, යනතංඅම්යහසුවිජ්ජති; 

අඤ්ඤංජනපදංගච්ඡ, නිගයම ාජධානියයො’’ති. 

තත්ථ අයපහීති අපගච්ඡ. යනතං අම්යෙසූති එතං මක්ඛාදිකං තව

පියභාවක ණංඅම්යහසුපින විජ්ජතිනත්ථ. නි යමරාජොනියෙොතිඅඤ්යඤ

නිගයමපි අඤ්ඤා  ාජධානියයොපි ගච්ඡ, යත්ථ මයං තංන පස්සාම, තත්ථ
ගච්ඡාතිදීයපති. 

තංසුත්වාකාළකණ්ණීඅද්දිතාහුත්වාඅනන්ත ගාථමාහ– 

48. 

‘‘අහම්පියඛොතංජානාමි, යනතංතුම්යහසුවිජ්ජති; 

සන්තියලොයකඅලක්ඛකා, සඞ්ඝ න්තිබහුංධනං; 

අහංයදයවොචයමභාතා, උයභොනංවිධමාමයස’’ති. 

තත්ථ යනතංතුම්යෙසූතියංමමපියභාවක ණං මක්ඛාදිකංයයනඅහං

අත්තනාපිසමන්නාගතා, තංතුම්යහසුනත්ථීතිඅහම්පිඑතං ජානාමි. සන්ති

යල්ොයක අල්ක්ඛිකාති අඤ්යඤ පන යලොයක නිස්සීලා නිප්පඤ්ඤා සන්ති. 

සඞ්ඝරන්තීති යත නිස්සීලා නිප්පඤ්ඤාපි සමානා එයතහි මක්ඛාදීහි බහුං

ධනං සඞ්ඝ න්ති පිණ්ඩං කය ොන්ති. උයභො නන්ති තං පන එයතහි
සඞ්ඝරිත්වා ඨපිතං ධනං අහඤ්ච මය්හයමව භාතා යදයවො ච නාම

යදවපුත්යතොති උයභො එකයතො හුත්වා විධමාමයස නායසම, අම්හාකං පන

යදවයලොයකබහූදිබ්බපරියභොගා අත්ථදිබ්බානිසයනානි, ත්වං දයදයයාසිවා

යනොවා, යකොයමතයාඅත්යථොතිවත්වාපක්කාමි. 

තස්සා පක්කන්තකායල සිරී යදවධීතා සුවණ්ණවණ්යණහි 

වත්ථවියලපයනහි සුවණ්ණාලඞ්කාය න ආගන්ත්වා උපට්ඨානද්වාය  
පීත ස්මිං විස්සජ්යජත්වා සයමහි පායදහි සමං පථවියං පතිට්ඨාය සගා වා
අට්ඨාසි. තංදිස්වාමහාසත්යතොපඨමංගාථමාහ– 

49. 

‘‘කානුදිබ්යබනවණ්යණන, පථබයාසුපතිට්ඨිතා; 

කාවාත්වංකස්සවාධීතා, කථංජායනමුතංමය’’න්ති. 

තත්ථ දිබ්යබ්නාති විසිට්යඨනඋත්තයමන. 
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තංසුත්වාසිරීදුතියංගාථමාහ– 

50. 

‘‘මහා ාජස්සහංධීතා, ධත ට්ඨස්සසිරීමයතො; 

අහංසිරීචලක්ඛීච, භූරිපඤ්ඤාතිමංවිදූ; 

ඔකාසංයාචියතොයදහි, වයසමුතවසන්තියක’’ති. 

තත්ථ සිරීචල්ක්ඛීචාතිසිරීතිච ලක්ඛීතිචඅහයමවංනාමා, නඅඤ්ඤා. 

භූරිපඤ්ඤාති මං විදූති මං චාතුමහා ාජිකයදවයලොයක පථවීසමාය විපුලාය

පඤ්ඤාය සමන්නාගතාති ජානන්ති. වයසමු තව සන්තියකති තව

අනුච්ඡිට්ඨාසයනයචවඅනුච්ඡිට්ඨසයයනච එක ත්තිංවයසයයාම, ඔකාසං
යමයදහීති. 

තයතොප ංයබොධිසත්යතොආහ– 

51. 

‘‘කිංසීයලකිංසමාචාය , පුරියසනිවිසයසතුවං; 

පුට්ඨායමලක්ඛඅක්ඛාහි, කථංජායනමුතංමයං. 

52. 

‘‘යයොචාපිසීයතඅථවාපිඋණ්යහ, වාතාතයපඩංසසරීසයපච; 

ඛුධංපිපාසංඅභිභුයයසබ්බං,  ත්තින්දිවංයයොසතතං නියුත්යතො. 

53. 

‘‘කාලාගතඤ්ච න හායපති අත්ථං, යසො යම මනායපො නිවියස ච

තම්හි; 

අක්යකොධයනොමිත්තවාචාගවාච, සීලූපපන්යනොඅසයඨොජුභූයතො. 

54. 

‘‘සඞ්ගාහයකො සඛයලො සණ්හවායචො, මහත්තපත්යතොපි 

නිවාතවුත්ති; 

තස්මිංහංයපොයසවිපුලාභවාමි, ඌමිසමුද්දස්සයථාපි වණ්ණං. 

55. 

‘‘යයො චාපි මිත්යත අථ වා අමිත්යත, යසට්යඨ සරික්යඛ අථ වාපි 

හීයන; 

අත්ථංච න්තංඅථවාඅනත්ථං, ආවී යහොසඞ්ගහයමවවත්යත. 

56. 

‘‘වාචං නවජ්ජාඵරුසංකදාචි, මතස්සජීවස්ස චතස්සයහොමි; 
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එයතසං යයො අඤ්ඤත ං ලභිත්වා, කන්තා සිරී මජ්ජති

අප්පපඤ්යඤො; 

තංදිත්තරූපංවිසමංච න්තං, කරීසඨානංවවිවජ්ජයාමි. 

57. 

‘‘අත්තනාකුරුයතලක්ඛං, අලක්ඛංකුරුතත්තනා; 

නහිලක්ඛංඅලක්ඛංවා, අඤ්යඤොඅඤ්ඤස්සකා යකො’’ති. 

යසට්ඨිස්සපුච්ඡායහොති, සිරියාවිස්සජ්ජනා. 

තත්ථ ඩංසසරීසයප චාති ඩංසා වුච්චන්ති පිඞ්ගලමක්ඛකා, සබ්බාපි වා

මක්ඛකාජාතිකාඉධ ‘‘ඩංසා’’තිඅධිප්යපතා. සරීසපාතිදීඝජාතිකා.ඩංසාච

සරීසපාචඩංසසරීසපා, තස්මිං ඩංසසරීසයපසති.ඉදංවුත්තංයහොති–යයො
මහායසට්ඨිසීයතවාඋණ්යහවාවාතාතයපවා ඩංසසරීසයපවාසතිඑයතහි
සීතාදීහි පීළියමායනොපි එතානි යචව සීතාදීනි ඛුධඤ්ච පිපාසඤ්චාති
සබ්බම්යපතං පරිස්සයං අභිභුයය අභිභවිත්වා තිණං විය අගයණත්වා 
 ත්තින්දිවංකසිවණිජ්ජාදීසුයචවදානසීලාදීසුචසතතංඅත්තයනොකම්යමසු
නියුත්යතො අත්තානංයයොයජත්වාවත්තති. 

කාල්ා තඤ්චාති කසිකාලාදීසු කසිආදීනි
ධනපරිච්චාගසීල ක්ඛණධම්මස්සවනාදිකායලසුච ධනපරිච්චජනාදිප්පයභදං

දිට්ඨධම්මසම්ප ායය සුඛාවහං අත්ථං න හායපති, යුත්තප්පයුත්තකායල

කය ොතියයව, යසො මය්හං මනායපො තස්මිඤ්ච පුරියස අහං නිවිසාමීති. 

අක්යකොෙයනොති අධිවාසනඛන්තියා සමන්නාගයතො. මිත්තවාති

කලයාණමිත්යතනසමන්නාගයතො. චා වාතිධනපරිච්චාගයුත්යතො. 

සඞ් ාෙයකොති මිත්තසඞ්ගහආමිසසඞ්ගහධම්මසඞ්ගහානං කා යකො. 

සඛියල්ොති මුදුවායචො. සණ්ෙවායචොති මධු වචයනො. මෙත්තපත්යතොපි

නිවාතවුත්තීති මහන්තං ඨානං විපුලං ඉස්සරියං පත්යතොපි යයසන

අනුද්ධයතොනීචවුත්ති පණ්ඩිතානං ඔවාදකය ො යහොති. තස්මිංෙං යපොයසති

තස්මිංඅහංපුරියස. විපුල්ා භවාමීතිඅඛුද්දකායහොමි.යසොහිමහතියාසිරියා

පදට්ඨානං. ඌමිසමුද්දස්සෙථාපිවණ්ණන්තියථානාමසමුද්දස්සවණ්ණං 

ඔයලොයකන්තානංඋපරූපරිආගච්ඡමානාඌමිවිපුලා වියඛායති, එවමහං
තස්මිංපුග්ගයල විපුලායහොමීතිදීයපති. 

ආවී රයෙොති සම්මුඛා ච ප ම්මුඛා ච. සඞ් ෙයමව වත්යතති එතස්මිං
මිත්තාදියභයදපුග්ගයලචතුබ්බිධං සඞ්ගහයමවවත්යතතිපවත්යතති. 

න වජ්ජාති යයො කදාචි කිස්මිඤ්චි කායල ඵරුසවචනං න වයදයය, 

මධු වචයනොව යහොති. මතස්ස ජීවස්ස චාති තස්සාහං පුග්ගලස්ස මතස්සපි

ජීවන්තස්සපි භත්තිකා යහොමි, ඉධයලොයකපි ප යලොයකපි තාදිසයමව
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පටුන 

භජාමීති දස්යසති. එයතසං යෙොති එයතසං සීතාභිභවනාදීනං යහට්ඨා

වුත්තගුණානංයයොපුග්ගයලොඑකම්පිගුණංලභිත්වා පමජ්ජතිපමුස්සති, පුන

නානුයුඤ්ජතීතිඅත්යථො. කන්තාසිරී, කන්තසිරිං, කන්තංසිරින්තිතයයොපි

පාඨා, යතසං වයසන අයං අත්ථයයොජනා – යයො පුග්ගයලො සිරිං ලභිත්වා

‘‘කන්තායමසිරියථාඨායනඨිතා’’තිඑයතසංඅඤ්ඤත ංගුණං පමජ්ජති, 
යයො වා පුග්ගයලො කන්තසිරිං පියසිරිං ඉච්ඡන්යතො එයතසං ගුණානං

අඤ්ඤත ං ලභිත්වා පමජ්ජති, යයො වා පුග්ගයලො සිරිං ලභිත්වා කන්තං

මනාපං සිරිං එයතසං ගුණානං අඤ්ඤත ං පමජ්ජති. අප්පපඤ්යඤොති

නිප්පඤ්යඤො. තං දිත්තරූපං විසමං චරන්තන්ති තං අහං දිත්තසභාවං
ගබ්බිතසභාවං කායදුච්චරිතාදියභදංවිසමංච න්තංසුචිජාතියකොමනුස්යසො 
ගූථකූපංවියදූ යතොවිවජ්ජයාමීති. 

අඤ්යඤො අඤ්ඤස්ස කාරයකොති එවං සන්යත ලක්ඛං වා අලක්ඛං වා

අඤ්යඤො පුරියසො අඤ්ඤස්ස කා යකො නාම නත්ථ, යයො යකොචි අත්තනා 
අත්තයනොලක්ඛංවාඅලක්ඛංවාකය ොතීති. 

එවං මහාසත්යතො යදවියා වචනං අභිනන්දිත්වා ‘‘ඉදං අනුච්ඡිට්ඨං 

ආසනඤ්ච සයනඤ්ච තුය්හංයයව අනුච්ඡවිකං, පල්ලඞ්යක ච සයයන ච
නිසීදයචවනිපජ්ජ චා’’තිආහ.සාතත්ථවසිත්වාපච්චූසකායලනික්ඛමිත්වා
චාතුමහා ාජිකයදවයලොකං ගන්ත්වා අයනොතත්තදයහ පඨමංනහායි.තම්පි
සයනංසිරියදවතායපරිභුත්තභාවාසිරිසයනං නාමජාතං.සිරිසයනස්සඅයං

වංයසො, ඉමිනාකා යණනයාවජ්ජතනා‘‘සිරිසයන’’න්ති වුච්චති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

සිරියදවී උප්පලවණ්ණා අයහොසි, සුචිපරිවා යසට්ඨි පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

සිරිකාළකණ්ණිජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[383] 8. කුක්කුටජාතකවණ්ණනා 

සුචිත්තපත්තඡදනාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං
උක්කණ්ඨිතභික්ඛුං ආ බ්භ කයථසි. තඤ්හි භික්ඛුං සත්ථා ‘‘කස්මා
උක්කණ්ඨියතොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘එකං අලඞ්කතපටියත්තං ඉත්ථං දිස්වා

කියලසවයසන, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘භික්ඛු ඉත්ථයයො නාම වඤ්යචත්වා

උපලායපත්වා අත්තයනො වසං ගතකායල විනාසං පායපන්ති, යලොලබිළාරී
වියයහොන්තී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
අ ඤ්යඤ කුක්කුටයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා අයනකසතකුක්කුටපරිවාය ො
අ ඤ්යඤ වසති. තස්ස අවිදූය  එකා බිළාරිකාපි වසති. සා ඨයපත්වා
යබොධිසත්තං අවයසයස කුක්කුයට උපායයන වඤ්යචත්වා ඛාදි.
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යබොධිසත්යතො තස්සා ගහණං න ගච්ඡති. සා චින්යතසි ‘‘අයං කුක්කුයටො

අතිවියසයඨොඅම්හාකඤ්චසඨභාවංඋපායකුසලභාවඤ්චන ජානාති, ඉමං
මයා ‘අහං භරියා යත භවිස්සාමී’ති උපලායපත්වා අත්තයනො වසං
ආගතකායල ඛාදිතුංවට්ටතී’’ති.සායතනනිසින්නරුක්ඛස්සමූලංගන්ත්වා 
වණ්ණසම්භාසනපුබ්බඞ්ගමායවාචායතංයාචමානාපඨමංගාථමාහ– 

58. 

‘‘සුචිත්තපත්තඡදන, තම්බචූළවිහඞ්ගම; 

ඔය ොහදුමසාඛාය, මුධාභරියාභවාමියත’’ති. 

තත්ථ සුචිත්තපත්තඡදනාති සුචිත්යතහි පත්යතහි කතච්ඡදන. මුොති
විනාමූයලනනකිඤ්චිගයහත්වා අහංභරියායතභවාමි. 

තංසුත්වායබොධිසත්යතො‘‘ඉමායමමසබ්යබඤාතකාඛාදිතා, ඉදානිමං 

උපලායපත්වාඛාදිතුකාමා අයහොසි, උයයයොයජස්සාමින’’න්තිචින්යතත්වා
දුතියං ගාථමාහ– 

59. 

‘‘චතුප්පදී ත්වංකලයාණි, ද්විපදාහං මයනො යම; 

මිගීපක්ඛීඅසඤ්ඤුත්තා, අඤ්ඤංපරියයසසාමික’’න්ති. 

තත්ථ මිගීති බිළාරිං සන්ධායාහ. අසඤ්ඤුත්තාති ජයම්පතිකා භවිතුං 

අයුත්තාඅසම්බන්ධා, නත්ථයතසංඊදියසොසම්බන්යධොතිදීයපති. 

තං සුත්වා තයතො සා ‘‘අයං අතිවිය සයඨො, යයන යකනචි උපායයන 
වඤ්යචත්වානංඛාදිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාතතියංගාථමාහ– 

60. 

‘‘යකොමාරිකායතයහස්සාමි, මඤ්ජුකාපියභාණිනී; 

වින්දමංඅරියයනයවයදන, සාවයමංයදිච්ඡසී’’ති. 

තත්ථ යකොමාරිකාතිඅහංඑත්තකංකාලං අඤ්ඤංපුරිසංනජානාමි, තව

යකොමාරිකාභරියාභවිස්සාමීතිවදති. මඤ්ජුකාපිෙභාණිනීතිතවමධු කථා

පියභාණිනීයයව භවිස්සාමි. වින්ද මන්ති පටිලභ මං. අරියෙන යවයදනාති 

සුන්දය නපටිලායභන.අහම්පිහිඉයතොපුබ්යබපුරිසසම්ඵස්සංනජානාමි, 

ත්වම්පි ඉත්ථසම්ඵස්සංනජානාසි, ඉතිපකතියාබ්රහ්මචාරී බ්රහ්මචාරිනිංමං

නිද්යදොයසන ලායභන ලභ. යදි මං ඉච්ඡසි, අථ යම වචනං න සද්දහසි, 

ද්වාදසයයොජනායබා ාණසියායභරිංච ායපත්වා‘‘අයංයමදාසී’’ති සාවය, 
මංඅත්තයනොදාසංකත්වාගණ්හාහීතිවදති. 

තයතො යබොධිසත්යතො ‘‘ඉමං තජ්යජත්වා පලායපතුං වට්ටතී’’ති 

චින්යතත්වාචතුත්ථංගාථමාහ– 
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61. 

‘‘කුණපාදිනියලොහිතයප, යචොරිකුක්කුටයපොථනි; 

නත්වංඅරියයනයවයදන, මමංභත්තා මිච්ඡසී’’ති. 

තත්ථ න ත්වං අරියෙනාති ත්වං අරියයන බ්රහ්මචරියවාසලායභන මං

භත්තා ංනඉච්ඡසි, වඤ්යචත්වාපනමංඛාදිතුකාමාසි, නස්සපායපතිතං

පලායපසි.සාපනපලායිත්වාවගතා, නපුනඔයලොයකතුම්පිවිසහි. 

62. 

‘‘එවම්පි චතු ානාරී, දිස්වානසධනංන ං; 

යනන්තිසණ්හාහිවාචාහි, බිළාරීවියකුක්කුටං. 

63. 

‘‘යයොචඋප්පතිතංඅත්ථං, නඛප්පමනුබුජ්ඣති; 

අමිත්තවසමන්යවති, පච්ඡාචඅනුතප්පති. 

64. 

‘‘යයො චඋප්පතිතංඅත්ථං, ඛප්පයමව නියබොධති; 

මුච්චයත සත්තුසම්බාධා, කුක්කුයටොව බිළාරියා’’ති. – ඉමා 

අභිසම්බුද්ධගාථා; 

තත්ථ චතුරාතිචාතුරියයනසමන්නාගතා. නාරීතිඉත්ථයයො. යනන්තීති

අත්තයනො වසං උපයනන්ති. බිළාරී විොති යථා සා බිළාරී තං කුක්කුටං 

යනතුංවායමති, එවංඅඤ්ඤාපිනාරියයොයනන්තියයව. උප්පතිතං අත්ථන්ති

උප්පන්නංකිඤ්චියදවඅත්ථං. න අනුබුජ්ඣතීතියථාසභායවනනජානාති, 

පච්ඡා ච අනුතප්පති. කුක්කුය්ොවාති යථා යසො ඤාණසම්පන්යනො

කුක්කුයටොබිළාරියතොමුත්යතො, එවංසත්තුසම්බාධයතොමුච්චතීතිඅත්යථො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල 

පතිට්ඨහි.තදාකුක්කුට ාජාඅහයමවඅයහොසින්ති. 

කුක්කුටජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[384] 9. ධම්මධජජාතකවණ්ණනා 

ෙම්මං චරථ ඤාතයෙොති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං

කුහකභික්ඛුංආ බ්භකයථසි.තදාහිසත්ථා‘‘න, භික්ඛයව, අයංඉදායනව 

කුහයකො, පුබ්යබපිකුහයකොයයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
සකුණයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො සකුණසඞ්ඝපරිවුයතො
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සමුද්දමජ්යඣ දීපයක වසි. අයථකච්යච කාසි ට්ඨවාසියනො වාණිජා

දිසාකාකං ගයහත්වා නාවාය සමුද්දං පක්ඛන්දිංසු, සමුද්දමජ්යඣ නාවා
භිජ්ජි. යසො දිසාකායකො තං දීපකං ගන්ත්වා චින්යතසි ‘‘අයං

මහාසකුණසඞ්යඝො, මයා කුහකකම්මං කත්වා එයතසං අණ්ඩකානි යචව
ඡාපයක ච ව ං ව ං ඛාදිතුං වට්ටතී’’ති. යසො ඔතරිත්වා සකුණසඞ්ඝස්ස

මජ්යඣමුඛංවිවරිත්වාඑයකනපායදනපථවියංඅට්ඨාසි.‘‘යකොනාමත්වං, 
සාමී’’තිසකුයණහිපුට්යඨො ‘‘අහංධම්මියකොනාමා’’තිආහ. ‘‘කස්මාපන

එයකන පායදන ඨියතොසී’’ති? ‘‘මයා දුතියය පායද නික්ඛත්යත පථවී

ධාය තුංන සක්යකොතී’’ති.‘‘අථකස්මාමුඛංවිවරිත්වාතිට්ඨසී’’ති? ‘‘අහං

අඤ්ඤං ආහා ං න ඛාදාමි, වාතයමව ඛාදාමී’’ති. එවඤ්ච පන වත්වා යත

සකුයණ ආමන්යතත්වා ‘‘ඔවාදං යවො දස්සාමි, තං සුණාථා’’ති යතසං
ඔවාදවයසනපඨමංගාථමාහ– 

65. 

‘‘ධම්මංච ථඤාතයයො, ධම්මංච ථභද්දංයවො; 

ධම්මචාරීසුඛංයසති, අස්මිංයලොයකප ම්හිචා’’ති. 

තත්ථ ෙම්මං චරථාතිකායසුචරිතාදියභදං ධම්මං කය ොථ. ඤාතයෙොති

යත ආලපති. ෙම්මං චරථ භද්දං යවොති එකවා ං චරිත්වා මා ඔසක්කථ, 

පුනප්පුනංච ථ, එවංභද්දංයවො භවිස්සති. සුඛංයසතීතියදසනාසීසයමතං, 

ධම්මචාරීපනසුඛං තිට්ඨතිගච්ඡතිනිසීදතියසති, සබ්බිරියාපයථසුසුඛයතො
යහොතීතිදීයපති. 

සකුණා ‘‘අයංකායකොයකොහඤ්යඤනඅණ්ඩකානි ඛාදිතුංඑවංවදතී’’ති
අජානිත්වාතංදුස්සීලංවණ්යණන්තාදුතියංගාථමාහංසු– 

66. 

‘‘භද්දයකොවතයංපක්ඛී, දියජොප මධම්මියකො; 

එකපායදනතිට්ඨන්යතො, ධම්මයමවානුසාසතී’’ති. 

තත්ථ ෙම්මයමවාතිසභාවයමව. අනුසාසතීතිකයථසි. 

සකුණාතස්ස දුස්සීලස්සසද්දහිත්වා ‘‘ත්වංකි සාමිඅඤ්ඤං යගොච ං

නගණ්හසි, වාතයමවභක්ඛසි, යතනහිඅම්හාකංඅණ්ඩකානිචඡාපයකච 
ඔයලොයකයයාසී’’ති වත්වා යගොච ාය ගච්ඡන්ති. යසො පායපො යතසං
ගතකායල අණ්ඩකානි ච ඡාපයක ච කුච්ඡිපූ ං ඛාදිත්වා යතසං
ආගමනකායලඋපසන්තූපසන්යතො හුත්වා මුඛං විවරිත්වා එයකන පායදන
තිට්ඨති.සකුණාආගන්ත්වාපුත්තයකඅපස්සන්තා‘‘යකොනුයඛොඛාදතී’’ති 

මහාසද්යදන වි වන්ති, ‘‘අයං කායකො ධම්මියකො’’ති තස්මිං
ආසඞ්කාමත්තම්පින කය ොන්ති.අයථකදිවසංමහාසත්යතොචින්යතසි‘‘ඉධ

පුබ්යබයකොචි පරිපන්යථොනත්ථ, ඉමස්සආගතකාලයතො පට්ඨායජායතො, 
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ඉමං පරිග්ගණ්හිතුං වට්ටතී’’ති. යසො සකුයණහි සද්ධිං යගොච ාය
ගච්ඡන්යතොවියහුත්වා නිවත්තිත්වාපටිච්ඡන්නට්ඨායනඅට්ඨාසි.කායකොපි 

‘‘ගතා සකුණා’’ති නි ාසඞ්යකො හුත්වා උට්ඨාය ගන්ත්වා අණ්ඩකානි ච
ඡාපයකචඛාදිත්වා පුනාගන්ත්වාමුඛංවිවරිත්වාඑයකනපායදනඅට්ඨාසි. 

සකුණ ාජාසකුයණසුආගයතසුසබ්යබසන්නිපාතායපත්වා‘‘අහංයවො 
අජ්ජ පුත්තකානං පරිපන්ථං පරිග්ගණ්හන්යතො ඉමං පාපකාකං ඛාදන්තං

අද්දසං, එථ නං ගණ්හාමා’’ති සකුණසඞ්ඝං ආමන්යතත්වා පරිවාය ත්වා

‘‘සයචපලායති, ගණ්යහයයාථ න’’න්තිවත්වායසසගාථාඅභාසි– 

67. 

‘‘නාස්සසීලංවිජානාථ, අනඤ්ඤායපසංසථ; 

භුත්වාඅණ්ඩඤ්චයපොතඤ්ච, ධම්යමොධම්යමොතිභාසති. 

68. 

‘‘අඤ්ඤංභණතිවාචාය, අඤ්ඤංකායයනකුබ්බති; 

වාචායයනොචකායයන, නතංධම්මංඅධිට්ඨියතො. 

69. 

‘‘වාචාය සඛයලො මයනොවිදුග්යගො, ඡන්යනො කූපසයයොව 

කණ්හසප්යපො; 

ධම්මධයජොගාමනිගමාසුසාධු, දුජ්ජායනොපුරියසනබාලියසන. 

70. 

‘‘ඉමංතුණ්යඩහිපක්යඛහි, පාදාචිමංවියහඨථ; 

ඡවඤ්හිමංවිනායසථ, නායංසංවාසනා යහො’’ති. 

තත්ථ නාස්සසීල්න්තිනඅස්සසීලං. අනඤ්ඤාොතිඅජානිත්වා. භුත්වාති 

ඛාදිත්වා. වාචාෙ යනො ච කායෙනාති අයඤ්හි වචයනයනව ධම්මං ච ති, 

කායයනපනනකය ොති. නතංෙම්මං අධිට්ඨියතොතිතස්මා ජානිතබ්යබො

යථායං ධම්මං භණති, න තං අධිට්ඨියතො, තස්මිං ධම්යම න අධිට්ඨියතො. 

වාචාෙ සඛියල්ොති වචයනන මුදු. මයනොවිදුග්ය ොති මනසා විදුග්යගො

දුප්පයවයසො විසයමො. ඡන්යනොති යස්මිං බියල සයති, යතන ඡන්යනො. 

කූපසයෙොතිබිලාසයයො. ෙම්මෙයජොති සුචරිතධම්මංධජංකත්වාවිච යණන

ධම්මද්ධයජො.  ාමනි මාසු සාධූති ගායමසු ච නිගයමසු ච සාධු භද්දයකො

සම්භාවියතො. දුජ්ජායනොතිඅයංඑවරූයපො දුස්සීයලොපටිච්ඡන්නකම්මන්යතො

බාලියසන අඤ්ඤායණන පුරියසන න සක්කා ජානිතුං. පාදා චිමන්ති

අත්තයනො අත්තයනො පායදන ච ඉමං. වියෙඨථාති පහ ථ හනථ. ඡවන්ති

ලාමකං. නාෙන්තිඅයංඅම්යහහි සද්ධිංඑකස්මිංඨායනසංවාසංනඅ හතීති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ඡක්කනිපායතො 

214 

පටුන 

එවඤ්ච පන වත්වා සකුණයජට්ඨයකො සයයමව ලඞ්ඝිත්වා තස්ස සීසං

තුණ්යඩන පහරි, අවයසසා සකුණා තුණ්ඩනඛපාදපක්යඛහි පහරිංසු. යසො
තත්යථවජීවිතක්ඛයංපාපුණි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

කුහකකායකො ඉදානි කුහකභික්ඛු අයහොසි, සකුණ ාජා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

ධම්මධජජාතකවණ්ණනානවමා. 

[385] 10. නන්දියමිග ාජජාතකවණ්ණනා 

සයච බ්රාේමණ  ච්යඡසීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං 
මාතුයපොසකභික්ඛුංආ බ්භකයථසි.තඤ්හිසත්ථා‘‘සච්චංකි ත්වංභික්ඛු

ගිහී යපොයසසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘කිං යත

යහොන්තී’’ති වුත්යත ‘‘මාතාපිතය ො යම, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘සාධු සාධු

භික්ඛු යපො ාණකපණ්ඩිතානං වංසං පායලසි, යපො ාණකපණ්ඩිතා හි
ති ච්ඡානයයොනියං නිබ්බත්තිත්වාපි මාතාපිතූනං ජීවිතං අදංසූ’’ති වත්වා
අතීතංආහරි. 

අතීයත යකොසල ට්යඨ සායකයත යකොසල ායජ  ජ්ජං කාය න්යත
යබොධිසත්යතො මිගයයොනියංනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්යතොනන්දියමියගොනාම
හුත්වා සීලාචා සම්පන්යනො මාතාපිතය ො යපොයසසි. තදා යකොසල ාජා
මිගවිත්තයකොවඅයහොසි.යසොපනමනුස්සානං කසිකම්මාදීනිකාතුංඅදත්වා

මහාපරිවාය ො යදවසිකං මිගවං ගච්ඡති. මනුස්සා සන්නිපතිත්වා ‘‘අයයා, 

අයං  ාජා අම්හාකං කම්මච්යඡදං කය ොති, ඝ ාවායසොපි නස්සති, යංනූන
මයං අජ්ජුනවනංඋයයානංපරික්ඛපිත්වාද්වා ංයයොයජත්වා යපො ක්ඛණිං
ඛණිත්වා තිණානිආය ොයපත්වා දණ්ඩමුග්ග ාදිහත්ථා අ ඤ්ඤං පවිසිත්වා 
ගුම්යබ පහ න්තා මියග නීහරිත්වා පරිවාය ත්වා යගොරූපානි විය වජං
උයයානං පයවයසත්වාද්වා ංපිදහිත්වා ඤ්යඤොආය ොයචත්වාඅත්තයනො
කම්මං කය යයාමා’’ති මන්තයිංසු. ‘‘අත්යථයසො උපායයො’’ති සබ්යබ
එකච්ඡන්දා හුත්වා උයයානං සජ්යජත්වා අ ඤ්ඤං පවිසිත්වා
යයොජනමත්තට්ඨානං පරික්ඛපිංසු. 

තස්මිංඛයණනන්දියයොඑකස්මිංඛුද්දකගුම්යබමාතාපිතය ො ගයහත්වා
භූමියං නිපන්යනො යහොති. මනුස්සා නානාඵලකාවුධහත්ථා බාහුනා බාහුං
පීයළත්වා තං ගුම්බං පරික්ඛපිංසු. අයථකච්යච මියග ඔයලොයකන්තා තං
ගුම්බං පවිසිංසු. නන්දියයො යත දිස්වා ‘‘අජ්ජ මයා ජීවිතං පරිච්චජිත්වා
මාතාපිතූනං ජීවිතං දාතුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා උට්ඨාය මාතාපිතය ො 

වන්දිත්වා‘‘අම්මතාත, ඉයමමනුස්සාඉමංගුම්බංපවිසිත්වාඅම්යහතයයොපි 

පස්සිස්සන්ති, තුම්යහඑයකනඋපායයනජීයවයයාථ, ජීවිතංයවොයසයයයො, 
අහං තුම්හාකංජීවිතදානංදත්වාමනුස්යසහිගුම්බපරියන්යතඨත්වාගුම්යබ 
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පහටමත්යතයයව නික්ඛමිස්සාමි, අථ යත ‘ඉමස්මිං ඛුද්දකගුම්යබ

එයකොයයවමියගො භවිස්සතී’තිමඤ්ඤමානාගුම්බංනපවිසිස්සන්ති, තුම්යහ
අප්පමත්තා යහොථා’’ති මාතාපිතය ො ඛමායපත්වා ගමනසජ්යජො අට්ඨාසි.
යසො මනුස්යසහි ගුම්බපරියන්යත ඨත්වා උන්නායදත්වා ගුම්යබ

පහටමත්යතයයවතයතොනික්ඛමි.යත ‘‘එයකොයවත්ථමියගොභවිස්සතී’’ති
ගුම්බංනපවිසිංසු.අථනන්දියයොගන්ත්වාමිගානං අන්ත ංපාවිසි.මනුස්සා
පරිවාය ත්වා සබ්යබ මියග උයයානං පයවයසත්වා ද්වා ං ථයකත්වා
 ඤ්යඤොආය ොයචත්වාසකසකට්ඨානානිඅගමංසු. 

තයතො පට්ඨාය  ාජා සයයමව ගන්ත්වා එකං මිගං විජ්ඣිත්වා තං 

ගයහත්වා එහීති එකං යපයසත්වා ආහ ායපසි. මිගා වා ං ඨපයිංසු, 

පත්තවාය ො මියගො එකමන්යත තිට්ඨති, තං විජ්ඣිත්වා ගණ්හන්ති.

නන්දියයොයපොක්ඛ ණියංපානීයං පිවති, තිණානිඛාදති, වාය ොපනස්සන
තාව පාපුණාති. අථ බහූනං දිවසානං අච්චයයන තස්ස මාතාපිතය ො තං
දට්ඨුකාමා හුත්වා ‘‘අම්හාකං පුත්යතො නන්දියමිග ාජා නාගබයලො 

ථාමසම්පන්යනො, සයච ජීවති, අවස්සං වතිං ලඞ්ඝිත්වා අම්හාකං

දස්සනත්ථාය ආගමිස්සති, සාසනමස්ස යපයසස්සාමා’’ති චින්යතත්වා 

මග්ගසමීයප ඨත්වා එකං බ්රාහ්මණං දිස්වා ‘‘අයය, කහං ගච්ඡසී’’ති
මානුසිකාය වාචාය පුච්ඡිත්වා ‘‘සායකත’’න්ති වුත්යත පුත්තස්ස සාසනං
පහිණන්තාපඨමං ගාථමාහංසු– 

71. 

‘‘සයචබ්රාහ්මණගච්යඡසි, සායකයතඅජ්ජුනංවනං; 

වජ්ජාසිනන්දියංනාම, පුත්තංඅස්මාකයමො සං; 

මාතාපිතාචයතවුද්ධා, යතතංඉච්ඡන්තිපස්සිතු’’න්ති. 

තස්සත්යථො – සයච, ත්වං බ්රාහ්මණ, සායකතං ගච්ඡසි, සායකයත 

අජ්ජුනවනංනාමඋයයානංඅත්ථ, තත්ථඅම්හාකංපුත්යතොනන්දියයොනාම

මියගොඅත්ථ, තංවයදයයාසි‘‘මාතාපිතය ොයතවුඩ්ඪායාවනම න්ති, තාව
තංපස්සිතුං ඉච්ඡන්තී’’ති. 

යසො ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වාසායකතංගන්ත්වා පුනදිවයස උයයානං
පවිසිත්වා ‘‘නන්දියමියගොනාමකතය ො’’තිපුච්ඡි.මියගොආගන්ත්වාතස්ස 
සමීයපඨත්වා‘‘අහ’’න්තිආහ.බ්රාහ්මයණොතමත්ථංආය ොයචසි.නන්දියයො

තංසුත්වා ‘‘ගච්යඡයයාමහං, බ්රාහ්මණ, වතිංලඞ්ඝිත්වා යනොන ගච්යඡයයං, 

මයා පන  ඤ්යඤො සන්තකං නිවාපපානයභොජනං භුත්තං, තං යම

ඉණට්ඨායනඨිතං, ඉයමසඤ්චමිගානං මජ්යඣචි වුත්යථොස්මි, තස්ස යම
 ඤ්යඤො යචව එයතසඤ්ච යසොත්ථභාවං අකත්වා අත්තයනො බලං

අදස්යසත්වාගමනංනාම නයුත්තං, අත්තයනොවාය පනසම්පත්යතඅහං
එයතසං යසොත්ථභාවං කත්වා සුඛයතො ආගච්ඡිස්සාමී’’ති තමත්ථං
පකායසන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 
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72. 

‘‘භුත්තාමයානිවාපානි,  ාජියනොපානයභොජනං; 

තං ාජපිණ්ඩංඅවයභොත්තුං, නාහංබ්රාහ්මණමුස්සයහ. 

73. 

‘‘ඔදහිස්සාමහංපස්සං, ඛු ප්පානිස්ස ාජියනො; 

තදාහංසුඛයතොමුත්යතො, අපිපස්යසයයමාත ’’න්ති. 

තත්ථ නිවාපානීති යතසු යතසු ඨායනසු නිවුතානි නිවාපානි. 

පානයභොජනන්ති පානීයඤ්ච අවයසසතිණඤ්ච. තං රාජපිණ්ඩන්ති තං
 ඤ්යඤො සන්තකං සඞ්කඩ්ඪිත්වා සයමොධානකට්යඨන පිණ්ඩං. 

අවයභොත්තුන්ති දුබ්භුත්තං භුඤ්ජිතුං.  ඤ්යඤො හිකිච්චං අනිප්ඵායදන්යතො

තංඅවභුත්තං භුඤ්ජතිනාම, ස්වාහංඑවංඅවයභොත්තුංනඋස්සහාමීතිවදති. 

බ්රාේමණ මුස්සයෙති යචත්ථ බ්රාේමණාති ආලපනං, ම-කාය ො
පදසන්ධිවයසනවුත්යතො. 

ඔදහිස්සාමෙං පස්සං, ඛුරප්පානිස්ස රාජියනොති අහං, බ්රාහ්මණ, 
අත්තයනො වාය  සම්පත්යත ඛු ප්පං සන්නය්හිත්වා ආගතස්ස  ඤ්යඤො

මිගයූථයතො නික්ඛමිත්වා එකමන්යත ඨත්වා ‘‘මං විජ්ඣ, මහා ාජා’’ති

වත්වා අත්තයනො මහාඵාසුකපස්සං ඔදහිස්සාමි ඔඩ්යඩස්සාමි. සුඛියතො

මුත්යතොති තදා අහං ම ණභයා මුත්යතො සුඛයතො නිද්දුක්යඛො  ඤ්ඤා
අනුඤ්ඤායතොඅපිනාමමාත ංපස්යසයයන්ති. 

තං සුත්වා බ්රාහ්මයණො පක්කාමි. අප භායග තස්ස වා දිවයස  ාජා 
මහන්යතනපරිවාය නඋයයානංආගච්ඡි.මහාසත්යතොඑකමන්යතඅට්ඨාසි.
 ාජා‘‘මිගං විජ්ඣිස්සාමී’’තිඛු ප්පංසන්නය්හි.මහාසත්යතොයථාඅඤ්යඤ

ම ණභයතජ්ජිතා පලායන්ති, එවං අපලායිත්වා නිබ්භයයො හුත්වා යමත්තං
පුය චාරිකං කත්වා මහාඵාසුකපස්සං ඔදහිත්වා නිච්චයලොව අට්ඨාසි.  ාජා

තස්ස යමත්තානුභායවන ස ං විස්සජ්යජතුං නාසක්ඛ. මහාසත්යතො ‘‘කිං, 

මහා ාජ, ස ංනමුච්යචසි, මුඤ්චාහී’’ති ආහ.‘‘නසක්යකොමි, මිග ාජා’’ති.

‘‘යතනහිගුණවන්තානංගුණංජාන, මහා ාජා’’ති.තදා  ාජායබොධිසත්යත
පසීදිත්වාධනුංඡඩ්යඩත්වා ‘‘ඉමංඅචිත්තකං කලිඞ්ග කණ්ඩම්පි තාවතව

ගුණං ජානාති, අහං සචිත්තයකො මනුස්සභූයතොපි තව ගුණං න ජානාමි, 

මිග ාජ, මය්හංඛම, අභයංයතදම්මී’’තිආහ. ‘‘මහා ාජ, මය්හංතාවඅභයං

යදසි, අයං පනඋයයායන මිගගයණොකිංකරිස්සතී’’ති? ‘‘එතස්සපි අභයං

දම්මී’’ති.එවංමහාසත්යතො නියරොෙජාතයක (ජා.1.1.12) වුත්තනයයයනව
සබ්යබසං අ ඤ්යඤ මිගානං ආකාසගතසකුණානං ජලච මච්ඡානඤ්ච 

අභයං දායපත්වා  ාජානං පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨායපත්වා ‘‘මහා ාජ, 

 ඤ්ඤානාම අගතිගමනංපහායදස ාජධම්යමඅයකොයපන්යතනධම්යමන
සයමන ජ්ජංකාය තුං වට්ටතී’’ති. 
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‘‘දානං සීලංපරිච්චාගං, අජ්ජවංමද්දවං තපං; 

අක්යකොධංඅවිහිංසඤ්ච, ඛන්තිඤ්චඅවිය ොධනං. 

‘‘ඉච්යචයතකුසයලධම්යම, ඨියතපස්සාමිඅත්තනි; 

තයතො යම ජායයත පීති, යසොමනස්සඤ්චනප්පක’’න්ති. (ජා. 
2.21.176-177) – 

එවං වුත්යත  ාජධම්යමගාථාබන්යධයනවයදයසත්වාකතිපාහං  ඤ්යඤො 
සන්තියක වසිත්වා නගය  සබ්බසත්තානං අභයදානපකාසනත්ථං

සුවණ්ණයභරිං ච ායපත්වා ‘‘අප්පමත්යතො යහොහි, මහා ාජා’’ති වත්වා
මාතාපිතූනංදස්සනත්ථායගයතො. 

74. 

‘‘මිග ාජාපුය ආසිං, යකොසලස්සනියකතයන; 

නන්දියයොනාමනායමන, අභිරූයපොචතුප්පයදො. 

75. 

‘‘තංමංවධිතුමාගච්ඡි, දායස්මිංඅජ්ජුයනවයන; 

ධනුංආ ජ්ජංකත්වාන, උසුංසන්නය්හයකොසයලො. 

76. 

‘‘තස්සාහංඔදහිංපස්සං, ඛු ප්පානිස්ස ාජියනො; 

තදාහංසුඛයතොමුත්යතො, මාත ංදට්ඨුමාගයතො’’ති.– 

ඉමාතිස්යසොඅභිසම්බුද්ධගාථායහොන්ති. 

තත්ථ යකොසල්ස්ස නියකතයනති යකොසලස්ස  ඤ්යඤො නියකතයන

වසනට්ඨායන, තස්ස සන්තියක අ ඤ්ඤස්මින්ති අත්යථො. දාෙස්මින්ති

මිගානං වසනත්ථාය දින්නඋයයායන. ආරජ්ජං කත්වානාති ජියාය සද්ධිං

එකයතො කත්වා, ආය ොයපත්වාති අත්යථො. සන්නය්ොති සන්නය්හිත්වා

යයොයජත්වා. ඔදහින්තිඔඩ්යඩසිං. මාතරංදට්ඨුමා යතොති යදසනාසීසයමතං, 
 ඤ්යඤො ධම්මං යදයසත්වා සබ්බසත්තානං අභයත්ථාය සුවණ්ණයභරිං 
ච ායපත්වාමාතාපිතය ොදට්ඨුංආගයතොස්මීතිඅත්යථො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන මාතුයපොසකභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨහි. තදා මාතාපිතය ො මහා ාජකුලානි අයහසුං, බ්රාහ්මයණො

සාරිපුත්යතො,  ාජාආනන්යදො, නන්දියමිග ාජාපන අහයමවඅයහොසින්ති. 

නන්දියමිග ාජජාතකවණ්ණනාදසමා. 

අවාරියවග්යගොපඨයමො. 
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2. ඛරපුත්තවග්ය ො 

[386] 1. ඛ පුත්තජාතකවණ්ණනා 

සච්චං කියරවමාෙංසූති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
පු ාණදුතියිකාපයලොභනං ආ බ්භ කයථසි. තඤ්හි භික්ඛුං සත්ථා ‘‘සච්චං

කි  ත්වංභික්ඛුඋක්කණ්ඨියතොසී’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, භන්යත’’තිවුත්යත
‘‘යකන උක්කණ්ඨාපියතොසී’’ති වත්වා ‘‘පු ාණදුතියිකායා’’ති වුත්යත

‘‘භික්ඛුඅයංයත ඉත්ථීඅනත්ථකාරිකා, පුබ්යබපිත්වංඉමංනිස්සායඅග්ගිං
පවිසිත්වාම න්යතො පණ්ඩියතනිස්සායජීවිතංලභී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං යසනයක නාම  ඤ්යඤ  ජ්ජං කාය න්යත
යබොධිසත්යතො සක්කත්තං කාය සි. තදා යසනකස්ස  ඤ්යඤො එයකන
නාග ායජන සද්ධිං මිත්තභායවො යහොති. යසො කි  නාග ාජා නාගභවනා
නික්ඛමිත්වා ථයලයගොච ංගණ්හන්යතො ච ති. අථනං ගාමදා කා දිස්වා
‘‘සප්යපො අය’’න්ති යලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහි පහරිංසු. අථ  ාජා උයයානං කීළිතුං 
ගච්ඡන්යතොදිස්වා‘‘කිංඑයතදා කාකය ොන්තී’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘එකංසප්පං 

පහ න්තී’’ති සුත්වා ‘‘පහරිතුං මා යදථ, පලායපථ යන’’ති පලායපසි.
නාග ාජා ජීවිතං ලභිත්වා නාගභවනං ගන්ත්වා බහූනි  තනානි ආදාය
අඩ්ඪ ත්තසමයය  ඤ්යඤො සයනඝ ං පවිසිත්වා තානි  තනානි දත්වා

‘‘මහා ාජ, මයා තුම්යහ නිස්සාය ජීවිතං ලද්ධ’’න්ති  ඤ්ඤා සද්ධිං
මිත්තභාවං කත්වා පුනප්පුනං ගන්ත්වා  ාජානං පස්සති. යසො අත්තයනො
නාගමාණවිකාසු එකං කායමසු අතිත්තං නාගමාණවිකං  ක්ඛණත්ථාය 

 ඤ්යඤො සන්තියක ඨයපත්වා ‘‘යදා එතං න පස්සසි, තදා ඉමං මන්තං 
පරිවත්යතයයාසී’’තිතස්සඑකංමන්තංඅදාසි. 

යසො එකදිවසං උයයානං ගන්ත්වා නාගමාණවිකාය සද්ධිං
යපොක්ඛ ණියං උදකකීළං කීළි. නාගමාණවිකා එකං උදකසප්පං දිස්වා
අත්තභාවං විජහිත්වා යතන සද්ධිං අසද්ධම්මං පටියසවි.  ාජා තං
අපස්සන්යතො ‘‘කහං නු යඛො ගතා’’ති මන්තං පරිවත්යතත්වා අනාචා ං
කය ොන්තිං දිස්වායවළුයපසිකායපහරි.සා කුජ්ඣිත්වාතයතොනාගභවනං
ගන්ත්වා ‘‘කස්මා ආගතාසී’’ති පුට්ඨා ‘‘තුම්හාකං සහායයො මං අත්තයනො
වචනං අගණ්හන්තිං පිට්ඨියං පහරී’’ති පහා ං දස්යසසි.නාග ාජාතථයතො 

අජානිත්වාව චත්තාය ො නාගමාණවයක ආමන්යතත්වා ‘‘ගච්ඡථ, 
යසනකස්ස සයනඝ ංපවිසිත්වානාසවායතනතංභුසංවියවිද්ධංයසථා’’ති
යපයසසි.යතගන්ත්වා  ඤ්යඤොසිරිසයයනනිපන්නකායලගබ්භංපවිසිංසු.

යතසං පවිසනයවලායයමව  ාජා යදවිං ආහ – ‘‘ජානාසි නු යඛො භද්යද, 

නාගමාණවිකාය ගතට්ඨාන’’න්ති? ‘‘න ජානාමි, යදවා’’ති. ‘‘අජ්ජ සා
අම්හාකං යපොක්ඛ ණියං කීළනකායල අත්තභාවං විජහිත්වා එයකන

උදකසප්යපන සද්ධිං අනාචා ං අකාසි, අථ නං අහං ‘එවං මා කරී’ති

සික්ඛාපනත්ථායයවළුයපසිකාය පහරිං, සා‘නාගභවනංගන්ත්වාසහායස්ස
යම අඤ්ඤං කිඤ්චි කයථත්වා යමත්තිං භින්යදයයා’ති යම භයං
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උප්පජ්ජතී’’ති.තංසුත්වානාගමාණවකාතයතොවනිවත්තිත්වා නාගභවනං
ගන්ත්වානාග ාජස්සතමත්ථංආය ොයචසුං.යසොසංයවගප්පත්යතොහුත්වා 
තඞ්ඛණඤ්යඤව  ඤ්යඤො සයනඝ ං ආගන්ත්වා තමත්ථං ආචික්ඛත්වා
ඛමායපත්වා ‘‘ඉදං යම දණ්ඩකම්ම’’න්ති සබ්බරුතජානනං නාම මන්තං

දත්වා ‘‘අයං, මහා ාජ, අනග්යඝො මන්යතො, සයච ඉමං මන්තං අඤ්ඤස්ස

දයදයයාසි, දත්වාව අග්ගිං පවිසිත්වා මය යයාසී’’ති ආහ.  ාජා ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡි.යසොතයතොපට්ඨායකිපිල්ලිකානම්පිසද්දං ජානාති. 

තස්යසකදිවසං මහාතයලනිසීදිත්වා මධුඵාණියතහිඛාදනීයංඛාදන්තස්ස
එකංමධුබින්දුචඵාණිතබින්දුචපූවඛණ්ඩඤ්ච භූමියංපති.එකාකිපිල්ලිකා

තං දිස්වා ‘‘ ඤ්යඤො මහාතයල මධුචාටි භින්නා, ඵාණිතසකටං පූවසකටං 

නික්කුජ්ජිතං, මධුඵාණිතඤ්චපූවඤ්ච ඛාදථා’’තිවි වන්තීවිච ති.අථ ාජා
තස්සා වංසුත්වාහසි. ඤ්යඤොසමීයපඨිතා යදවී‘‘කිංනුයඛොදිස්වා ාජා
හසී’’තිචින්යතසි.තස්මිංඛාදනීයංඛාදිත්වා න්හත්වාපල්ලඞ්යකනිසින්යන

එකංමක්ඛකංසාමියකො‘‘එහිභද්යද, කියලස තියා  මිස්සාමා’’තිආහ.අථ

නංසා‘‘අධිවායසහිතාවසාමි, ඉදානි ඤ්යඤොගන්යධ ආහරිස්සන්ති, තස්ස

විලිම්පන්තස්ස පාදමූයල ගන්ධචුණ්ණං පතිස්සති, අහං තත්ථ වට්යටත්වා

සුගන්ධා භවිස්සාමි, තයතො  ඤ්යඤො පිට්ඨියං නිපජ්ජිත්වා  මිස්සාමා’’ති
ආහ. ාජාතම්පිසද්දංසුත්වාහසි.යදවීපි ‘‘කිංනුයඛොදිස්වා හසී’’තිපුන
චින්යතසි.පුන ඤ්යඤොසායමාසංභුඤ්ජන්තස්සඑකංභත්තසිත්ථංභූමියං 

පති.කිපිල්ලිකා‘‘ ාජකුයලභත්තසකටංභග්ගං, භත්තංභුඤ්ජථා’’තිවි වි.
තං සුත්වා  ාජා පුනපි හසි. යදවී සුවණ්ණකටච්ඡුං ගයහත්වා  ාජානං
පරිවිසන්තී‘‘මංනු යඛොදිස්වා ාජාහසතී’’තිවිතක්යකසි. 

සා  ඤ්ඤාසද්ධිංසයනංආරුය්හනිපජ්ජනකායල ‘‘කිංකා ණායදව, 
හසී’’ති පුච්ඡි. යසො ‘‘කිං යත මම හසිතකා යණනා’’ති වත්වා පුනප්පුනං
නිබද්යධො කයථසි. අථනං සා ‘‘තුම්හාකං ජානනමන්තං මය්හං යදථා’’ති

වත්වා ‘‘න සක්කා දාතු’’න්ති පටික්ඛත්තාපි පුනප්පුනං නිබන්ධි.  ාජා 

‘‘සචාහං ඉමං මන්තං තුය්හං දස්සාමි, මරිස්සාමී’’ති ආහ. ‘‘ම න්යතොපි

මය්හං යදහි, යදවා’’ති.  ාජා මාතුගාමවසියකො හුත්වා ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වා ‘‘ඉමිස්සා මන්තං දත්වා අග්ගිං පවිසිස්සාමී’’ති  යථන
උයයානංපායාසි. 

තස්මිං ඛයණ සක්යකො යලොකං ඔයලොයකන්යතො ඉමං කා ණං දිස්වා

‘‘අයං බාල ාජා මාතුගාමං නිස්සාය ‘අග්ගිං පවිසිස්සාමී’ති ගච්ඡති, 
ජීවිතමස්ස දස්සාමී’’තිසුජංඅසු කඤ්ඤංආදායබා ාණසිංආගන්ත්වාතං
අජිකං කත්වාඅත්තනාඅයජොහුත්වා ‘‘මහාජයනොමාපස්සතූ’’තිඅධිට්ඨාය 

 ඤ්යඤො  ථස්ස පු යතො අයහොසි. තං  ාජා යචව  යථ යුත්තසින්ධවා ච

පස්සන්ති, අඤ්යඤො යකොචි න පස්සති. අයජො කථාසමුට්ඨාපනත්ථං
 ථපු යතො අජිකාය සද්ධිං යමථුනං ධම්මං පටියසවන්යතො විය අයහොසි.
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තයමයකො  යථ යුත්තසින්ධයවො දිස්වා ‘‘සම්ම අජ ාජ, මයං පුබ්යබ ‘අජා

කි  බාලා අහිරිකා’ති අස්සුම්හ, න ච තං පස්සිම්හ, ත්වං පන  යහො
පටිච්ඡන්නට්ඨායන කත්තබ්බං අනාචා ං අම්හාකං එත්තකානං

පස්සන්තානඤ්යඤව කය ොසි, න ලජ්ජසි, තං යනො පුබ්යබ සුතං ඉමිනා
දිට්යඨන සයමතී’’තිවත්වාපඨමංගාථමාහ– 

77. 

‘‘සච්චංකිය වමාහංසු, වස්තංබායලොතිපණ්ඩිතා; 

පස්සබායලො යහොකම්මං, ආවිකුබ්බංනබුජ්ඣතී’’ති. 

තත්ථ වස්තන්තිඅජං. පණ්ඩිතාතිඤාණසම්පන්නාතංබායලොතිවදන්ති, 

සච්චංකි වදන්ති. පස්සාතිආලපනං, පස්සථාහිඅත්යථො. න බුජ්ඣතීතිඑවං
කාතුංඅයුත්තන්තිනජානාති. 

තංසුත්වාඅයජොද්යවගාථාඅභාසි– 

78. 

‘‘ත්වංයඛොපිසම්මබායලොසි, ඛ පුත්තවිජානහි; 

 ජ්ජුයාහිපරික්ඛත්යතො, වඞ්යකොට්යඨොඔහියතොමුයඛො. 

79. 

‘‘අප ම්පිසම්මයතබාලයං, යයොමුත්යතොනපලායසි; 

යසොචබාලතය ොසම්ම, යංත්වංවහතියසනක’’න්ති. 

තත්ථ ත්වංයඛොපිසම්මාතිසම්මසින්ධව මයාපියඛොත්වංබාලතය ො. 

ඛරපුත්තාති යසො කි  ගද්රභස්ස ජාතයකො, යතන තං එවමාහ. විජානහීති

අහයමව බායලොති එවං ජානාහි. පරික්ඛිත්යතොති යුයගන සද්ධිං ගීවාය 

පරික්ඛත්යතො. වඞ්යකොට්යඨොති වඞ්කඔට්යඨො. ඔහියතොමුයඛොති

මුඛබන්ධයනනපිහිතමුයඛො. යෙොමුත්යතොන පල්ාෙසීතියයොත්වං ථයතො

මුත්යතො සමායනො මුත්තකායල පලායිත්වා අ ඤ්ඤං න පවිසසි, තං යත

අපලායනං අප ම්පිබාලයං, යසො ච බ්ාල්තයරොතියංත්වං යසනකං වහසි, 

යසොයසනයකොතයාපිබාලතය ො. 

 ාජා යතසං උභින්නම්පිකථං ජානාති, තස්මාතං සුණන්යතො සණිකං 
 ථංයපයසසි.සින්ධයවොපිතස්සකථංසුත්වාපුනචතුත්ථංගාථමාහ– 

80. 

‘‘යංනුසම්මඅහංබායලො, අජ ාජවිජානහි; 

අථයකනයසනයකොබායලො, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 
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තත්ථ ෙන්ති ක ණත්යථපච්චත්තවචනං. නූතිඅනුස්සවත්යථනිපායතො.

ඉදං වුත්තං යහොති – සම්ම අජ ාජ, යයන තාව ති ච්ඡානගතත්යතන

කා යණනඅහංබායලො, තංත්වං කා ණංජානාහි, සක්කාඑතංතයාඤාතුං, 

අහඤ්හිති ච්ඡානගතත්තාවබායලො, තස්මාමං ඛ පුත්තාතිආදීනිවදන්යතො

සුට්ඨු වදසි, අයං පන යසනයකො  ාජා යකනකා යණන බායලො, තං යම 
කා ණංපුච්ඡියතොඅක්ඛාහීති. 

තංසුත්වාඅයජොආචික්ඛන්යතොපඤ්චමංගාථමාහ– 

81. 

‘‘උත්තමත්ථංලභිත්වාන, භරියායයයොපදස්සති; 

යතනජහිස්සතත්තානං, සායචවස්සනයහස්සතී’’ති. 

තත්ථ උත්තමත්ථන්ති සබ්බරුතජානනමන්තං. යතනාති තස්සා
මන්තප්පදානසඞ්ඛායතන කා යණන තං දත්වා අග්ගිං පවිසන්යතො

අත්තානඤ්ච ජහිස්සති, සා චස්ස භරියා න භවිස්සති, තස්මා එස තයාපි

බාලතය ො, යයොලද්ධංයසං ක්ඛතුංනසක්යකොතීති. 

 ාජාතස්සවචනංසුත්වා ‘‘අජ ාජ, අම්හාකංයසොත්ථංකය ොන්යතොපි 

ත්වඤ්යඤවකරිස්සසි, කයථහිතාවයනොකත්තබ්බයුත්තක’’න්තිආහ.අථ

නං අජ ාජා ‘‘මහා ාජ, ඉයමසං සත්තානං අත්තනා අඤ්යඤො පියතය ො

නාමනත්ථ, එකංපියභණ්ඩං නිස්සාය අත්තානංනායසතුංලද්ධයසංපහාතුං
නවට්ටතී’’ති වත්වාඡට්ඨංගාථමාහ– 

82. 

‘‘න යව පියම්යමති ජනින්ද තාදියසො, අත්තං නි ංකත්වා පියානි

යසවති; 

අත්තාව යසයයයො ප මා ච යසයයයො, ලබ්භා පියා ඔචිතත්යථන 
පච්ඡා’’ති. 

තත්ථ පිෙම්යමති පියං යම, අයයමව වා පායඨො. ඉදං වුත්තං යහොති –

ජනින්ද, තාදියසො තුම්හාදියසො යසමහත්යත ඨියතො පුග්ගයලො එකං 
පියභණ්ඩං නිස්සාය ‘‘ඉදං පියං යම’’ති අත්තං නි ංකත්වා අත්තානං

ඡඩ්යඩත්වා තානි පියානි න යසවයතව. කිංකා ණා? අත්තාව යසයෙයො

පරමාච යසයෙයොති, යස්මාසතගුයණනසහස්සගුයණනඅත්තාවයසයයයො

වය ො උත්තයමො, ප මා ච යසයයයො, ප මා උත්තමාපි අඤ්ඤස්මා
පියභණ්ඩාති අත්යථො. එත්ථ හි ච-කාය ො පි-කා ත්යථ නිපායතොති

දට්ඨබ්යබො. ල්බ්භා පිොඔචිතත්යථනපච්ඡාතිඔචිතත්යථනවඩ්ඪිතත්යථන

යසසම්පන්යනන පුරියසන පච්ඡා පියා නාම සක්කා ලද්ධුං, න තස්සා
කා ණාඅත්තානායසතබ්යබොති. 
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එවං මහාසත්යතො  ඤ්යඤො ඔවාදං අදාසි.  ාජා තුස්සිත්වා ‘‘අජ ාජ, 

කුයතොආගයතොසී’’ති පුච්ඡි. සක්යකො අහං, මහා ාජ, තව අනුකම්පාය තං

ම ණා යමොයචතුං ආගයතොම්හීති. යදව ාජ, අහං එතිස්සා ‘‘මන්තං

දස්සාමී’’ති අවචං, ඉදානි ‘‘කිං කය ොමී’’ති? ‘‘මහා ාජ, තුම්හාකං

උභින්නම්පි විනායසනකිච්චං නත්ථ, ‘සිප්පස්ස උපචාය ො’ති වත්වා එතං

කතිපයය පහාය  පහ ායපහි, ඉමිනා උපායයන න ගණ්හිස්සතී’’ති.  ාජා
‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි.මහාසත්යතො  ඤ්යඤොඔවාදං දත්වාසකට්ඨානයමව
ගයතො.  ාජාඋයයානංගන්ත්වායදවිංපක්යකොසායපත්වාආහ‘‘ගණ්හිස්සසි

භද්යද, මන්ත’’න්ති? ‘‘ආම, යදවා’’ති. ‘‘යතන හි උපචා ං කය ොමී’’ති.

‘‘යකොඋපචාය ො’’ති? ‘‘පිට්ඨියංපහා සයත පවත්තමායනසද්දංකාතුංන
වට්ටතී’’ති. සා මන්තයලොයභන ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි.  ාජා යචො ඝාතයක
පක්යකොසායපත්වා කසා ගාහායපත්වා උයභොසු පස්යසසු පහ ායපසි. සා
ද්යව තයයො පහාය  අධිවායසත්වා තයතො ප ං ‘‘න යම මන්යතන
අත්යථො’’ති  වි. අථ නං  ාජා ‘‘ත්වං මං මාය ත්වා මන්තං 
ගණ්හිතුකාමාසී’’තිපිට්ඨියංනිච්චම්මංකාය ත්වාවිස්සජ්ජායපසි.සාතයතො 
පට්ඨායපුනකයථතුංනාසක්ඛ. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨහි. තදා  ාජා උක්කණ්ඨිතභික්ඛු අයහොසි, යදවී පු ාණදුතියිකා, 

අස්යසොසාරිපුත්යතො, සක්යකොපන අහයමවඅයහොසින්ති. 

ඛ පුත්තජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[387] 2. සූචිජාතකවණ්ණනා 

අකක්කසං අඵරුසන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො 

පඤ්ඤාපා මිං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු මොඋමඞ් ජාතයක (ජා. 2.22.590

ආදයයො) ආවි භවිස්සති. තදා පන සත්ථා භික්ඛූ ආමන්යතත්වා ‘‘න, 

භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපිතථාගයතොපඤ්ඤවාඋපායකුසයලොයයවා’’ති
වත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
කාසි ට්යඨ කම්මා කුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො පරියයොදාතසිප්යපො

අයහොසි. මාතාපිතය ො පනස්ස දලිද්දා, යතසං ගාමයතො අවිදූය  අඤ්යඤො
සහස්සකුටියකො කම්මා ගායමො. තත්ථ කම්මා සහස්සයජට්ඨයකො

කම්මාය ො  ාජවල්ලයභො අඩ්යඪො මහද්ධයනො, තස්යසකා ධීතා අයහොසි
උත්තමරූපධ ා යදවච්ඡ ාපටිභාගා ජනපදකලයාණිලක්ඛයණහි
සමන්නාගතා. සාමන්තගායමසු මනුස්සා
වාසිඵ සුඵාලපාචනාදිකා ාපනත්ථාය තං ගාමං ගන්ත්වා යයභුයයයන තං

කුමාරිකං පස්සන්ති, යත අත්තයනො අත්තයනො ගාමං ගන්ත්වා 
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නිසින්නට්ඨානාදීසු තස්සා රූපං වණ්යණන්ති. යබොධිසත්යතො තං සුත්වා
සවනසංසග්යගන බජ්ඣිත්වා ‘‘පාදපරිචාරිකං නං කරිස්සාමී’’ති
උත්තමජාතිකං අයං ගයහත්වා එකං සුඛුමං ඝනං සූචිං කත්වා පායස
විජ්ඣිත්වාඋදයකඋප්පිලායපත්වා අප ම්පිතථාරූපයමවතස්සායකොසකං

කත්වා පායස විජ්ඣි. ඉමිනා නියායමන තස්සා සත්ත යකොසයක අකාසි, 

‘‘කථං අකාසී’’ති න වත්තබ්බං. යබොධිසත්තානඤ්හි ඤාණමහන්තතාය
ක ණං සමිජ්ඣතියයව. යසො තං සූචිං නාළිකාය පක්ඛපිත්වා ඔවට්ටිකාය
කත්වාතංගාමං ගන්ත්වාකම්මා යජට්ඨකස්සවසනවීථංපුච්ඡිත්වාතත්ථ
ගන්ත්වා ද්වාය  ඨත්වා ‘‘යකොමමහත්ථයතො එවරූපංනාමසූචිංමූයලන
කිණිතුං ඉච්ඡතී’’ති සූචිං වණ්යණන්යතො යජට්ඨකකම්මා ස්ස
ඝ ද්වා සමීයපඨත්වාපඨමංගාථමාහ– 

83. 

‘‘අකක්කසංඅඵරුසං, ඛ යධොතංසුපාසියං; 

සුඛුමංතිඛණග්ගඤ්ච, යකොසූචිංයකතුමිච්ඡතී’’ති. 

තස්සත්යථො – මම පටලස්ස වා තිලකස්ස වා ඔධියනො වා අභායවන 

අකක්කසං, සුමට්ඨතාය අඵරුසං, ඛය න පාසායණන යධොතත්තා 

ඛරයෙොතං, සුන්දය න සුවිද්යධන පායසන සමන්නාගතත්තා සුපාසිෙං, 

සණ්හතාය සුඛුමං, අග්ගස්සතිඛණතාය තිඛිණග් ං සූචිංමමහත්ථයතොමූලං
දත්වායකොකිණිතුං ඉච්ඡතීති. 

එවඤ්ච පනවත්වාපුනපිතංවණ්යණන්යතො දුතියංගාථමාහ– 

84. 

‘‘සුමජ්ජඤ්චසුපාසඤ්ච, අනුපුබ්බංසුවට්ටිතං; 

ඝනඝාතිමංපටිථද්ධං, යකොසූචිංයකතුමිච්ඡතී’’ති. 

තත්ථ සුමජ්ජඤ්චාති කුරුවින්දකචුණ්යණන සුට්ඨු මජ්ජිතං. 

සුපාසඤ්චාති සණ්යහන පාසයවධයකන විද්ධත්තා සුන්ද පාසං. 

ඝනඝාතිමන්ති යාඝාතියමානාඅධික ණිංඅනුපවිසති, අයං‘‘ඝනඝාතිමා’’ති

වුච්චති, තාදිසින්ති අත්යථො. පටිථද්ෙන්තිථද්ධංඅමුදුකං. 

තස්මිං ඛයණ සා කුමාරිකා භුත්තපාත ාසං පිත ං
ද ථපටිප්පස්සම්භනත්ථං චූළසයයන නිපන්නං තාලවණ්යටන බීජයමානා 
යබොධිසත්තස්ස මධු සද්දං සුත්වා අල්ලමංසපිණ්යඩන හදයය පහටා විය
ඝටසහස්යසන නිබ්බාපිතද ථාවියහුත්වා ‘‘යකොනුයඛොඑසඅතිමධුය න

සද්යදනකම්මා ානංවසනගායම සූචිංවික්කිණාති, යකනනුයඛොකම්යමන

ආගයතො, ජානිස්සාමි න’’න්ති තාලවණ්ටං ඨයපත්වා යගහා නික්ඛම්ම
බහිආළින්දයක ඨත්වා යතන සද්ධිං කයථසි. යබොධිසත්තානඤ්හි පත්ථතං

නාමසමිජ්ඣති, යසොහිතස්සායයවත්ථායතංගාමංආගයතො.සාචයතන
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සද්ධිං කයථන්තී ‘‘මාණව, සකල ට්ඨවාසියනො සූචිආදීනං අත්ථාය ඉමං

ගාමංආගච්ඡන්ති, ත්වං බාලතායකම්මා ගායමසූචිං වික්කිණිතුං ඉච්ඡසි, 

සයචපි දිවසං සූචියා වණ්ණං භාසිස්සසි, න යත යකොචි හත්ථයතො සූචිං

ගණ්හිස්සති, සයචත්වංමූලංලද්ධුං ඉච්ඡසි, අඤ්ඤංගාමංයාහී’’තිවත්වා
ද්යවගාථාඅභාසි– 

84. 

‘‘ඉයතොදානිපතායන්ති, සූචියයොබළිසානිච; 

යකොයංකම්මා ගාමස්මිං, සූචිංවික්යකතුමිච්ඡති. 

85. 

‘‘ඉයතොසත්ථානිගච්ඡන්ති, කම්මන්තාවිවිධාපුථූ; 

යකොයංකම්මා ගාමස්මිං, සූචිංවික්යකතුමිච්ඡතී’’ති. 

තත්ථ ඉයතොදානීති ඉමස්මිං  ට්යඨ ඉදානි සූචියයො ච බළිසානි ච

අඤ්ඤානිචඋපක ණානිඉමම්හාකම්මා ගාමාපතායන්ති නික්ඛමන්ති, තං

තං දිසං පත්ථ න්තා නිග්ගච්ඡන්ති. යකොෙන්ති එවං සන්යත යකො අයං

ඉමස්මිං කම්මා ගායම සූචිං වික්කිණිතුං ඉච්ඡති. සත්ථානීති බා ාණසිං 

ගච්ඡන්තානි නානප්පකා ානි සත්ථානි ඉයතොව ගච්ඡන්ති. විවිො පුථූති
නානප්පකා ා බහූ කම්මන්තාපි සකල ට්ඨවාසීනං ඉයතො
ගහිතඋපක යණයහවපවත්තන්ති. 

යබොධිසත්යතො තස්සා වචනං සුත්වා ‘‘භද්යද, ත්වං අජානන්තී 
අඤ්ඤායණනඑවංවයදසී’’තිවත්වාද්යවගාථාඅභාසි– 

86. 

‘‘සූචිං කම්මා ගාමස්මිං, වික්යකතබ්බා පජානතා; 

ආචරියාවජානන්ති, කම්මංසුකතදුක්කටං. 

87. 

‘‘ඉමඤ්යචයතපිතාභද්යද, සූචිංජඤ්ඤාමයාකතං; 

තයාචමංනිමන්යතයය, යඤ්චත්ථඤ්ඤංඝය ධන’’න්ති. 

තත්ථ සූචින්ති විභත්තිවිපල්ලායසො කයතො. ඉදං වුත්තං යහොති – සූචි
නාමපජානතාපණ්ඩියතනපුරියසනකම්මා ගාමස්මිංයයව වික්යකතබ්බා.

කිංකා ණා? ආචරිොව ජානන්ති, කම්මං සුකතදුක්ක්න්ති, තස්ස තස්ස

සිප්පස්ස ආචරියාව තස්මිං තස්මිං සිප්යප සුකතදුක්කටකම්මං ජානන්ති, 
ස්වාහං කම්මා කම්මං අජානන්තානං ගහපතිකානං ගාමං ගන්ත්වා මම

සූචියාසුකතදුක්කටභාවංකථංජානායපස්සාමි, ඉමස්මිංපනගායමමමබලං 
ජානායපස්සාමීති. එවං යබොධිසත්යතො ඉමාය ගාථාය අත්තයනො බලං
වණ්යණසි. 
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තොචමංනිමන්යතෙයාතිභද්යදසයචතව පිතාඉමංමයාකතංසූචිං

‘‘ඊදිසා වා එසා, එවං වා කතා’’ති ජායනයය, ‘‘ඉමං යම ධීත ං තව

පාදපරිචාරිකං දම්මි, ගණ්හාහි න’’න්ති එවං තයා ච මං නිමන්යතයය. 

ෙඤ්චත්ථඤ්ඤං ඝයර ෙනන්ති යඤ්ච අඤ්ඤං සවිඤ්ඤාණකං වා 

අවිඤ්ඤාණකං වා ඝය  ධනං අත්ථ, යතන මං නිමන්යතයය.

‘‘යඤ්චස්සඤ්ඤ’’න්තිපි පායඨො, යඤ්ච අස්ස ඝය  අඤ්ඤං ධනං අත්ථීති
අත්යථො. 

කම්මා යජට්ඨයකො සබ්බං යතසං කථං සුත්වා ‘‘අම්මා’’ති ධීත ං 

පක්යකොසිත්වා‘‘යකනසද්ධිංසල්ලපසී’’තිපුච්ඡි.තාත, එයකොපුරියසොසූචිං 

වික්කිණාති, යතනසද්ධිං සල්ලයපමීති. ‘‘යතනහි පක්යකොසාහින’’න්ති.
සාගන්ත්වා පක්යකොසි.යබොධිසත්යතොයගහංපවිසිත්වාකම්මා යජට්ඨකං
වන්දිත්වාඑකමන්තං අට්ඨාසි.අථනංයසො‘‘කත ගාමවාසියකොසී’’තිපුච්ඡි.
‘‘අහං අසුකගාමවාසියකොම්හි අසුකකම්මා ස්ස පුත්යතො’’ති. ‘‘කස්මා

ඉධාගයතොසී’’ති. ‘‘සූචිවික්කයත්ථායා’’ති. ‘‘ආහ , සූචිං යත පස්සාමා’’ති. 
යබොධිසත්යතොඅත්තයනොගුණංසබ්යබසංමජ්යඣපකායසතුකායමො‘‘නනු 
එකකානං ඔයලොකිතයතො සබ්යබසං මජ්යඣ ඔයලොයකතුං ව ත ’’න්ති

ආහ. යසො ‘‘සාධු, තාතා’’ති සබ්යබ කම්මාය  සන්නිපාතායපත්වා යතහි

පරිවුයතො ‘‘ආහ , තාත, මයංපස්සාමයත සූචි’’න්තිආහ. ‘‘ආචරිය, එකං
අධික ණිඤ්ච උදකපූ ඤ්ච කංසථාලං ආහ ායපථා’’ති. යසො ආහ ායපසි.
යබොධිසත්යතො ඔවට්ටිකයතො සූචිනාළිකං නීහරිත්වා අදාසි.

කම්මා යජට්ඨයකො තයතො සූචිං නීහරිත්වා ‘‘තාත, අයං සූචී’’ති පුච්ඡි.

‘‘නායංසූචි, යකොසයකොඑයසො’’ති.යසො උපධාය න්යතොයනවඅන්තං, න
යකොටිංඅද්දස.යබොධිසත්යතොආහ ායපත්වානයඛනයකොසකං අපයනත්වා

‘‘අයං සූචි, අයං යකොසයකො’’ති මහාජනස්ස දස්යසත්වා සූචිං ආචරියස්ස 

හත්යථ, යකොසකං පාදමූයල ඨයපසි. පුන යතන ‘‘අයං මඤ්යඤ සූචී’’ති
වුත්යතො ‘‘අයම්පි සූචියකොසයකොයයවා’’ති වත්වා නයඛන පහ න්යතො
පටිපාටියාඡසූචියකොසයකකම්මා යජට්ඨකස්ස පාදමූයලඨයපත්වා ‘‘අයං

සූචී’’ති තස්ස හත්යථ ඨයපසි. කම්මා සහස්සානි අඞ්ගුලියයො යඵොයටසුං, 
යචලුක්යඛපාපවත්තිංසු. 

අථනංකම්මා යජට්ඨයකො ‘‘තාත, ඉමායසූචියාකිං බල’’න්ති පුච්ඡි.
‘‘ආචරිය බලවතා පුරියසන අධික ණිං උක්ඛපායපත්වා අධික ණියා
යහට්ඨා උදකපාතිංඨපායපත්වාඅධික ණියාමජ්යඣඉමංසූචිංපහ ථා’’ති.
යසො තථා කාය ත්වා අධික ණියා මජ්යඣ සූචිං අග්යගන පහරි. සා
අධික ණිංවිනිවිජ්ඣිත්වාඋදකපිට්යඨ යකසග්ගමත්තම්පිඋද්ධංවා අයධො

වා අහුත්වා තිරියං පතිට්ඨාසි. සබ්යබකම්මා ා ‘‘අම්යහහි එත්තකංකාලං
‘කම්මා ා නාම එදිසා යහොන්තී’ති සුතිවයසනපි න සුතපුබ්බ’’න්ති

අඞ්ගුලියයො යඵොයටත්වා යචලුක්යඛපසහස්සං පවත්තයිංසු. 

කම්මා යජට්ඨයකො ධීත ං පක්යකොසිත්වා තස්මිඤ්යඤව පරිසමජ්යඣ 
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‘‘අයං කුමාරිකා තුය්හයමව අනුච්ඡවිකා’’ති උදකං පායතත්වා අදාසි. යසො
අප භායග කම්මා යජට්ඨකස්ස අච්චයයන තස්මිං ගායම
කම්මා යජට්ඨයකොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

කම්මා යජට්ඨකස්සධීතා ාහුලමාතාඅයහොසි, පණ්ඩිතකම්මා පුත්යතො පන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සූචිජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[388] 3. තුණ්ඩිලජාතකවණ්ණනා 

නවඡන්නයකති ඉදං සත්ථායජතවයනවිහ න්යතොඑකංම ණභීරුකං
භික්ඛුං ආ බ්භ කයථසි. යසො කි  සාවත්ථවාසී කුලපුත්යතො බුද්ධසාසයන

පබ්බජිත්වා ම ණභීරුයකො අයහොසි, අප්පමත්තකම්පි සාඛාචලනං 
දණ්ඩකපතනං සකුණචතුප්පදසද්දං වා අඤ්ඤං වා තථාරූපං සුත්වා
ම ණභයතජ්ජියතොහුත්වා කුච්ඡියංවිද්ධසයසොවියකම්පන්යතොවිචරි.භික්ඛූ

ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, අසුයකො කි  භික්ඛු

ම ණභීරුයකො අප්පමත්තකම්පි සද්දං සුත්වා විකම්පමායනො පලායති, 

ඉයමසඤ්ච සත්තානං ම ණයමව ධුවං, ජීවිතං අද්ධුවං, නනු තයදව

යයොනියසො මනසි කාතබ්බ’’න්ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති
වුත්යත තං භික්ඛුං පක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චං කි  ත්වං භික්ඛු

ම ණභීරුයකො’’ති වත්වා ‘‘ආම, භන්යත’’ති යතන පටිඤ්ඤායතො ‘‘න, 

භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපස ම ණභීරුයකොයයවා’’ති වත්වා අතීතං 
ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
සූකරියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං ගණ්හි. සූකරී පරිණතගබ්භා ද්යව පුත්යත
විජායි. සා එකදිවසං යත ගයහත්වා එකස්මිං ආවායට නිපජ්ජි. අයථකා
බා ාණසිද්වා ගාමවාසිනී මහල්ලිකා කප්පාසයඛත්තයතො පච්ඡිපුණ්ණං
කප්පාසංආදාය යට්ඨියාභූමිංආයකොයටන්තීආගච්ඡි.සූකරීතංසද්දංසුත්වා 
ම ණභයයන පුත්තයක ඡඩ්යඩත්වා පලායි. මහල්ලිකා සූක යපොතයක
දිස්වා පුත්තසඤ්ඤං පටිලභිත්වා පච්ඡියං පක්ඛපිත්වා ඝ ං යනත්වා

යජට්ඨකස්ස මහාතුණ්ඩියලො, කනිට්ඨස්ස චූළතුණ්ඩියලොති නාමං කරිත්වා
යතපුත්තයකවියයපොයසසි.යතඅප භායග වඩ්ඪිත්වාථූලසරී ා අයහසුං.
මහල්ලිකා ‘‘ඉයම යනො මූයලන යදහී’’ති වුච්චමානාපි ‘‘පුත්තා යම’’ති
වත්වාකස්සචිනයදති.අයථකස්මිංඡණකායල ධුත්තාසු ංපිවන්තාමංයස
ඛීයණ ‘‘කුයතො නු යඛො මංසං ලභිස්සාමා’’ති වීමංසන්තා මහල්ලිකාය

යගයහසූක ානංඅත්ථභාවංඤත්වාමූලංගයහත්වාතත්ථගන්ත්වා‘‘අම්ම, 

මූලංගයහත්වාඑකංයනොසූක ංයදහී’’තිආහංසු.සා‘‘අලං, තාතා, පුත්තා

යම එයත, පුත්තං නාම මංසං ඛාදනත්ථාය කිණන්තානං දදන්තා නාම
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නත්ථී’’ති පටික්ඛපි. ධුත්තා ‘‘අම්ම, මනුස්සානං සූක ා නාම පුත්තා න

යහොන්ති, යදහි යනො’’ති පුනප්පුනං යාචන්තාපි අලභිත්වා මහල්ලිකං සු ං

පායයත්වා මත්තකායල ‘‘අම්ම, සූකය හි කිං කරිස්සසි, මූලං ගයහත්වා
පරිබ්බයංකය ොහී’’තිතස්සාහත්යථකහාපයණඨපයිංසු. 

සා කහාපයණ ගයහත්වා ‘‘තාතා, මහාතුණ්ඩිලං දාතුං න සක්යකොමි. 

චූළතුණ්ඩිලං පන ගණ්හථා’’ති ආහ. ‘‘කහං යසො’’ති? ‘‘අයං එතස්මිං 

ගච්යඡති, සද්දමස්සයදහී’’ති.‘‘ආහා ංනපස්සාමී’’ති.ධුත්තාමූයලනඑකං 
භත්තපාතිං ආහ ායපසුං. මහල්ලිකා තං ගයහත්වා ද්වාය  ඨපිතං
සූක යදොණිං පූය ත්වා යදොණිසමීයප අට්ඨාසි. තිංසමත්තාපි ධුත්තා

පාසහත්ථාතත්යථවඅට්ඨංසු.මහල්ලිකා ‘‘තාත, චූළතුණ්ඩිල, එහී’’තිතස්ස
සද්දමකාසි. තං සුත්වා මහාතුණ්ඩියලො ‘‘එත්තකං කාලං මම මාත ා

චූළතුණ්ඩිලස්සසද්යදොන දින්නපුබ්යබො, මංයයවපඨමංසද්දායති, අවස්සං
අජ්ජ අම්හාකං භයං උප්පන්නං භවිස්සතී’’ති අඤ්ඤාසි. යසො කනිට්ඨං

ආමන්යතසි‘‘තාත, මමමාතාතංපක්යකොසති, ගච්ඡ තාවජානාහී’’ති.යසො

ගච්ඡා නික්ඛමිත්වා භත්තයදොණිසමීයප යතසං ඨිතභාවං දිස්වා ‘‘අජ්ජ යම
ම ණංඋප්පන්න’’න්තිම ණභයතජ්ජියතොනිවත්තිත්වාකම්පමායනොභාතු 

සන්තිකං ආගන්ත්වා ථම්භිතුං නාසක්ඛ, කම්පමායනො පරිබ්භමි.

මහාතුණ්ඩියලො තං දිස්වා ‘‘තාත, ත්වං අජ්ජ පන පයවධසි පරිබ්භමසි, 

පවිසනට්ඨානංඔයලොයකසි, කිං නායමතංකය ොසී’’තිපුච්ඡි.යසොඅත්තනා
දිට්ඨකා ණංකයථන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

88. 

‘‘නවඡන්නයකදානිදියයති, පුණ්ණායංයදොණිසුවාමිනීඨිතා; 

බහුයක ජයන පාසපාණියක, යනො ච යඛො යම පටිභාති
භුඤ්ජිතු’’න්ති. 

තත්ථ නවඡන්නයකදානි දිෙයතීති භාතික, පුබ්යබ අම්හාකං

කුණ්ඩකයාගුවාඣාමභත්තංවාදියයති, අජ්ජපනනවඡන්නකංනවාකා ං

දානංදියයති. පුණ්ණාෙං යදොණීතිඅයංඅම්හාකංභත්තයදොණිසුද්ධභත්තස්ස

පුණ්ණා. සුවාමිනී ඨිතාති අයයාපි යනො තස්සා සන්තියක ඨිතා. බ්හුයක

ජයනතිනයකවලඤ්ච අයයාව, අඤ්යඤොපිබහුයකො ජයනො පාසපාණියකො 

ඨියතො. යනො ච යඛො යම පටිභාතීති අයං එවං එයතසං ඨිතභායවොපි ඉදං 

භත්තංභුඤ්ජිතුම්පිමය්හංනපටිභාති, නරුච්චතීතිඅත්යථො. 

තං සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘තාත චූළතුණ්ඩිල, මම කි  මාතා එත්යථව 

සූකය  යපොයසන්තී නාම යදත්ථං යපොයසති, ස්වාස්සා අත්යථො අජ්ජ 

මත්ථකංපත්යතො, ත්වංමාචින්තයී’’තිවත්වාමධුය නසය නබුද්ධලීළාය
ධම්මං යදයසන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 
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89. 

‘‘තසසිභමසියලණමිච්ඡසි, අත්තායණොසිකුහිංගමිස්සසි; 

අප්යපොස්සුක්යකොභුඤ්ජතුණ්ඩිල, මංසත්ථායහි යපොසිතාම්හයස. 

90. 

‘‘ඔගහ  හදංඅකද්දමං, සබ්බංයසදමලං පවාහය; 

ගණ්හාහිනවංවියලපනං, යස්සගන්යධොනකදාචිඡිජ්ජතී’’ති. 

තත්ථ තසසි භමසීති ම ණභයයන උත්තසසි, යතයනව කිලමන්යතො

භමසි. යල්ණමිච්ඡසීති පතිට්ඨං ඔයලොයකසි. අත්තායණොසීති තාත, පුබ්යබ

අම්හාකං මාතා පටිස ණං අයහොසි, සා අජ්ජ පන නි යපක්ඛා අම්යහ

ඡඩ්යඩසි, ඉදානි කුහිං ගමිස්සසි. ඔ ොති ඔගාහ, අයයමව වා පායඨො. 

පවාෙොති පවායහහි, හාය හීතිඅත්යථො. නඡිජ්ජතීතිනනස්සති.ඉදං වුත්තං

යහොති–තාත, සයචම ණයතොතසසි, අකද්දමංයපොක්ඛ ණිංඔතරිත්වාතව
සරීය  සබ්බං යසදඤ්ච මලඤ්ච පවායහත්වා සු භිගන්ධවියලපනං
විලිම්පාති. 

තස්ස දස පා මියයො ආවජ්යජත්වා යමත්තාපා මිං පුය චාරිකං කත්වා 
පඨමංපදංඋදාහ න්තස්යසවසද්යදොසකලංද්වාදසයයොජනිකංබා ාණසිං
අජ්යඣොත්ථරිත්වා ගයතො. සුතසුතක්ඛයණයයව  ාජඋප ාජාදයයො ආදිං 
කත්වා බා ාණසිවාසියනො ආගමංසු. අනාගතාපි යගයහ ඨිතාව සුණිංසු.
 ාජපුරිසා ගච්යඡ ඡින්දිත්වා භූමිං සමං කත්වා වාලුකංඔකිරිංසු.ධුත්තානං
සු ාමයදොඡිජ්ජි.පායසඡඩ්යඩත්වාධම්මං සුණමානාඅට්ඨංසු.මහල්ලිකායපි
සු ාමයදොඡිජ්ජි.මහාසත්යතොමහාජනමජ්යඣ චූළතුණ්ඩිලස්සධම්මයදසනං

ආ භි. තං සුත්වා චූළතුණ්ඩියලො ‘‘මය්හං භාතා එවං වයදති, අම්හාකඤ්ච

වංයස යපොක්ඛ ණිං ඔතරිත්වා නහානං, සරී යතො යසදමලපවාහනං, 
පු ාණවියලපනං හාය ත්වා නවවියලපනගහණඤ්ච කිස්මිඤ්චි කායල

නත්ථ, කිංනු යඛො සන්ධාය භාතා මං එව මාහා’’ති පුච්ඡන්යතො චතුත්ථං
ගාථමාහ– 

91. 

‘‘කතයමො හයදොඅකද්දයමො, කිංසුයසදමලන්තිවුච්චති; 

කතමඤ්චනවංවියලපනං, යස්සගන්යධොනකදාචිඡිජ්ජතී’’ති. 

තං සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘යතන හි කනිට්ඨ ඔහිතයසොයතො සුණාහී’’ති 

බුද්ධලීළායධම්මංයදයසන්යතොඉමාගාථාඅභාසි– 

92. 

‘‘ධම්යමො හයදොඅකද්දයමො, පාපංයසදමලන්තිවුච්චති; 

සීලඤ්චනවංවියලපනං, තස්සගන්යධොනකදාචිඡිජ්ජති. 
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93. 

‘‘නන්දන්ති සරී ඝාතියනො, නචනන්දන්ති සරී ධාරියනො; 

පුණ්ණායචපුණ්ණමාසියා,  මමානාවජහන්තිජීවිත’’න්ති. 

තත්ථ ෙම්යමොති පඤ්චසීලඅට්ඨසීලදසසීලානි තීණි සුචරිතානි
සත්තතිංසයබොධිපක්ඛයධම්මා අමතමහානිබ්බානන්තිසබ්යබොයපසධම්යමො 

නාම. අකද්දයමොති  ාගයදොසයමොහමානදිට්ඨිකියලසකද්දමානං අභායවන 

අකද්දයමො. ඉමිනායසසධම්මයතොවිනිවත්යතත්වානිබ්බානයමව දස්යසති.

‘‘යාවතා, භික්ඛයව, ධම්මා සඞ්ඛතා වා අසඞ්ඛතා වා, වි ායගො යතසං

ධම්මානං අග්ගමක්ඛායති, යදිදං මදනිම්මදයනො පිපාසවිනයයො
ආලයසමුග්ඝායතො වට්ටුපච්යඡයදො තණ්හක්ඛයයො වි ායගො නිය ොයධො

නිබ්බාන’’න්ති(අ.නි.4.34; ඉතිවු.90) හිවුත්තං, තයදවදස්යසන්යතො, තාත

චූළතුණ්ඩිල, අහං නිබ්බානතළාකං ‘‘ හයදො’’ති කයථමි.

ජාතිජ ාබයාධිම ණාදීනිහි තත්ථනත්ථ, සයචම ණයතොමුඤ්චිතුකායමො, 
නිබ්බානගාමිනිං පටිපදං ගණ්හාති. උපනිස්සයපච්චයවයසන කි 
යබොධිසත්යතොඑවංකයථසි. 

පාපං යසදමල්න්ති තාත චූළතුණ්ඩිල, පාපං යසදමලසදිසත්තා
‘‘යසදමල’’න්ති යපො ාණකපණ්ඩියතහි කථතං. තං පයනතං එකවියධන

පාපං යදිදංමයනොපයදොයසො, දුවියධනපාපංපාපකඤ්චසීලං, පාපිකාචදිට්ඨි, 

තිවියධනපාපංතීණි දුච්චරිතානි, චතුබ්බියධනපාපංචත්තාරිඅගතිගමනානි, 

පඤ්චවියධන පාපං පඤ්ච යචයතොඛලා, ඡබ්බියධන පාපං ඡ අගා වා, 

සත්තවියධන පාපං සත්ත අසද්ධම්මා, අට්ඨවියධන පාපං අට්ඨ මිච්ඡත්තා, 

නවවියධනපාපංනවආඝාතවත්ථූනි, දසවියධනපාපංදස අකුසලකම්මපථා, 
බහුවියධනපාපං ායගොයදොයසොයමොයහොතිඑකකදුකතිකාදිවයසනවිභත්තා

අකුසලා ධම්මා, ඉති සබ්බම්යපතං පාපං ‘‘සරී නිස්සිතයසදමලසදිස’’න්ති
පණ්ඩියතහි කථතං. 

සීල්න්ති පඤ්චසීලං දසසීලං චතුපාරිසුද්ධිසීලං. ‘‘ඉදං, තාත, සීලං

චතුජ්ජාතිගන්ධවියලපනසදිස’’න්ති වදති. තස්සාති තස්ස සිලස්ස ගන්යධො

තීසුවයයසුකදාචින ඡිජ්ජති, සකලයලොකංපත්ථරිත්වාගච්ඡති. 

‘‘නපුප්ඵගන්යධොපටිවාතයමති, නචන්දනංතග්ග මල්ලිකාවා; 

සතඤ්චගන්යධොපටිවාතයමති, සබ්බාදිසාසප්පුරියසොපවායති. 

‘‘චන්දනං තග ංවාපි, උප්පලංඅථ වස්සිකී; 

එයතසංගන්ධජාතානං, සීලගන්යධොඅනුත්තය ො. 

‘‘අප්පමත්යතොඅයංගන්යධො, ය්වායංතග චන්දනං; 

යයොචසීලවතංගන්යධො, වාතියදයවසුඋත්තයමො’’ති. (ධ.ප. 54-

56); 
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නන්දන්තිසරීරඝාතියනොතිතාත චූළතුණ්ඩිල, ඉයම අඤ්ඤාණමනුස්සා

‘‘මධු මංසං ඛාදිස්සාම, පුත්තදා ම්පි ඛාදායපස්සාමා’’ති පාණාතිපාතං

කය ොන්තා නන්දන්ති තුස්සන්ති, පාණාතිපායතො ආයසවියතො භාවියතො

බහුලීකයතො නි යසංවත්තනියකො යහොති, ති ච්ඡානයයොනි…යප.…

යපත්තිවිසයසංවත්තනියකො යහොති, යයො සබ්බලහුයකො පාණාතිපාතස්ස

විපායකො, යසො මනුස්සභූතස්ස අප්පායුකසංවත්තනියකො යහොතීති ඉමං
පාණාතිපායතආදීනවංනජානන්ති.අජානන්තා– 

‘‘මධුවා මඤ්ඤතිබායලො, යාවපාපංන පච්චති; 

යදාචපච්චතිපාපං, බායලොදුක්ඛංනිගච්ඡතී’’ති.(ධ.ප.69) – 

මධු සඤ්ඤියනොහුත්වා– 

‘‘ච න්තිබාලාදුම්යමධා, අමිත්යතයනවඅත්තනා; 

කය ොන්තාපාපකංකම්මං, යංයහොතිකටුකප්ඵල’’න්ති.(ධ.ප.66) 

– 

එත්තකම්පිනජානන්ති. 

‘‘නතංකම්මංකතංසාධු, යංකත්වාඅනුතප්පති; 

යස්සඅස්සුමුයඛොය ොදං, විපාකංපටියසවතී’’ති.(ධ.ප.67); 

න ච නන්දන්ති සරීරොරියනොති තාත චූළතුණ්ඩිල, යය පයනයත

සරී ධාරියනො සත්තා, යත අත්තයනො ම යණ ආගච්ඡන්යත ඨයපත්වා
සීහමිග ාජහත්ථාජානීයඅස්සාජානීයඛීණාසයව අවයසසා යබොධිසත්තංආදිං
කත්වාඅභායන්තානාමනත්ථ. 

‘‘සබ්යබ තසන්තිදණ්ඩස්ස, සබ්යබභායන්ති මච්චුයනො; 

අත්තානංඋපමංකත්වා, නහයනයයනඝාතයය’’ති.(ධ.ප.129); 

පුණ්ණාොති ගුණපුණ්ණාය. පුණ්ණමාසිොති පුණ්ණචන්දයුත්තාය, 
මාසං වා පූය ත්වා ඨිතාය. තදා කි  පුණ්ණමාසී උයපොසථදිවයසො යහොති. 

රමමානාව ජෙන්ති ජීවිතන්ති තාත චූළතුණ්ඩිල, මා යසොචි මා පරියදවි, 

ම ණස්සනාමයතභායන්ති, යයසංඅබ්භන්තය සීලාදිගුණානත්ථ.මයං

පනසීලාචා සම්පන්නාපුඤ්ඤවන්යතො, තස්මාඅම්හාදිසාසත්තා මමානාව
ජහන්තිජීවිතන්ති. 

එවං මහාසත්යතො මධුය න සය න බුද්ධලීළාය ධම්මං යදයසසි.

මහාජනකායා අඞ්ගුලියයො යඵොයටසුං, යචලුක්යඛපා ච පවත්තිංසු, 
සාධුකා සද්දපුණ්ණං අන්තලික්ඛං අයහොසි. බා ාණසි ාජා යබොධිසත්තං
 ජ්යජන පූයජත්වා මහල්ලිකාය යසං දත්වා උයභොපි යත ගන්යධොදයකන
න්හායපත්වා ගන්ධාදීහි විලිම්පායපත්වා ගීවාසු මණි තනානි 
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පිළන්ධායපත්වා ඝ ං යනත්වා පුත්තට්ඨායන ඨයපත්වා මහන්යතන
පරිවාය නපටිජග්ගි. යබොධිසත්යතො ඤ්යඤො පඤ්චසීලානිඅදාසි.සබ්යබ
බා ාණසිවාසියනො ච කාසි ට්ඨවාසියනො ච පඤ්ච සීලානි  ක්ඛංසු.

මහාසත්යතො යනසං පක්ඛදිවයසසු ධම්මං යදයසසි, විනිච්ඡයය නිසීදිත්වා
අඩ්යඩතීය සි.තස්මිංධ මායනකූටඩ්ඩකා කානාම නායහසුං.අප භායග
 ාජා කාලමකාසි. මහාසත්යතො තස්ස සරී පරිහා ං කාය ත්වා විනිච්ඡයය 
යපොත්ථයක ලිඛායපත්වා ‘‘ඉමං යපොත්ථකං ඔයලොයකත්වා අඩ්ඩං
තීය යයාථා’’ති වත්වා මහාජනස්ස ධම්මං යදයසත්වා අප්පමායදන ඔවාදං
දත්වා සබ්යබසං ය ොදන්තානං පරියදවන්තානඤ්යඤව සද්ධිං
චූළතුණ්ඩියලන අ ඤ්ඤං පාවිසි. තදා යබොධිසත්තස්ස ඔවායදො සට්ඨි
වස්සසහස්සානිපවත්ති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන යසො ම ණභීරුයකො භික්ඛු
යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. 

තදා  ාජා ආනන්යදො අයහොසි, චූළතුණ්ඩියලො ම ණභීරුයකො භික්ඛු, 

පරිසා බුද්ධපරිසා, මහාතුණ්ඩියලොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

තුණ්ඩිලජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[389] 4. සුවණ්ණකක්කටකජාතකවණ්ණනා 

සිඞ්ගීමිය ොති ඉදං සත්ථා යවළුවයන විහ න්යතො ආනන්දත්යථ ස්ස
අත්තයනො අත්ථාය ජීවිතපරිච්චාගං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු යාව

ධනුග්ගහපයයොජනා ඛණ්ඩොල්ජාතයක (ජා. 2.22.982 ආදයයො)

ධනපාලවිස්සජ්ජනං චූළෙංසමොෙංසජාතයක (ජා. 1.15.133 ආදයයො)

කථතං. තදා හි භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, 
ධම්මභණ්ඩාගාරිකආනන්දත්යථය ො යසක්ඛපටිසම්භිදාප්පත්යතො හුත්වා
ධනපාලයක ආගච්ඡන්යත සම්මාසම්බුද්ධස්ස ජීවිතං පරිච්චජී’’ති. සත්ථා

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි
ආනන්යදොමය්හංජීවිතංපරිච්චජියයවා’’ති වත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාජගහස්ස පුබ්බපස්යස සාලින්දියයො නාම බ්රාහ්මණගායමො 
යහොති. තදා යබොධිසත්යතො තස්මිං ගායම කස්සකබ්රාහ්මණකුයල
නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො කුටුම්බං සණ්ඨයපත්වා තස්ස ගාමස්ස
පුබ්බුත්ත ාය දිසාය එකස්මිං ගාමයඛත්යත කරීසසහස්සමත්තං කසිං
කාය සි. යසො එකදිවසං මනුස්යසහි සද්ධිං යඛත්තං ගන්ත්වා කම්මකාය 
‘‘කසථා’’ති ආණායපත්වා මුඛයධොවනත්ථාය යඛත්තයකොටියං මහන්තං
යසොබ්භංඋපසඞ්කමි.තස්මිංයඛොපනයසොබ්යභඑයකොසුවණ්ණවණ්යණො 
කක්කටයකො පටිවසති අභිරූයපො පාසාදියකො. යබොධිසත්යතො දන්තකට්ඨං
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ඛාදිත්වාතංයසොබ්භං ඔතරි.තස්සමුඛයධොවනකායල කක්කටයකොසන්තිකං
ආගමාසි. අථ නං යසො උක්ඛපිත්වා අත්තයනො උත්තරිසාටකන්තය 
නිපජ්ජායපත්වා ගයහත්වා යඛත්යත කත්තබ්බකිච්චං කත්වා ගච්ඡන්යතො
තත්යථවනංයසොබ්යභපක්ඛපිත්වායගහංඅගමාසි. තයතොපට්ඨායයඛත්තං
ආගච්ඡන්යතො පඨමං තං යසොබ්භං ගන්ත්වා කක්කටකං උක්ඛපිත්වා 
උත්තරිසාටකන්තය  නිපජ්ජායපත්වා පච්ඡා කම්මන්තං විචාය සි. ඉති
යතසං අඤ්ඤමඤ්ඤංවිස්සායසොදළ්යහොඅයහොසි. 

යබොධිසත්යතො නිබද්ධං යඛත්තං ආගච්ඡති, අක්ඛීසු ච පනස්ස පඤ්ච 
පසාදා තීණි මණ්ඩලානි විසුද්ධානි හුත්වා පඤ්ඤායන්ති. අථස්ස
යඛත්තයකොටියං එකස්මිං තායල කාකකුලාවයක කාකී අක්ඛීනි දිස්වා

ඛාදිතුකාමා හුත්වා කාකං ආහ – ‘‘සාමි, යදොහයළො යම උප්පන්යනො’’ති.

‘‘කිං යදොහයළො නාමා’’ති? ‘‘එතස්ස බ්රාහ්මණස්ස අක්ඛීනි

ඛාදිතුකාමාම්හී’’ති. ‘‘දුද්යදොහයළො යතඋප්පන්යනො, යකො එතානිආහරිතුං 

සක්ඛස්සතී’’ති. ‘‘ත්වංනසක්යකොසී’’තිඅහම්යපතං ජානාමි, යයොපයනස

තාලස්ස අවිදූය වම්මියකො, එත්ථකණ්හසප්යපොවසති.‘‘තංඋපට්ඨහ, යසො

එතං ඩංසිත්වා මාය ස්සති, අථස්ස අක්ඛීනි උප්පායටත්වා ත්වං

ආහරිස්සසී’’ති. යසො‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වාතයතොපට්ඨායකණ්හසප්පං 
උපට්ඨහි. යබොධිසත්යතනපි වාපිතසස්සානං ගබ්භග්ගහණකායල

කක්කටයකො මහා අයහොසි. අයථකදිවසං සප්යපො කාකමාහ ‘‘සම්ම, ත්වං

නිබද්ධං මං උපට්ඨහසි, කිං යත කය ොමී’’ති. ‘‘සාමි, තුම්හාකං දාසියා

එතස්ස යඛත්තසාමිකස්ස අක්ඛීසු යදොහයළො උප්පජ්ජි, ස්වාහං තුම්හාකං
ආනුභායවන තස්ස අක්ඛීනි ලභිස්සාමීති තුම්යහ උපට්ඨහාමී’’ති. සප්යපො

‘‘යහොතු, නයිදං ගරුකං, ලභිස්සසී’’ති තං අස්සායසත්වා පුන දිවයස 
බ්රාහ්මණස්සආගමනමග්යගයකදා මරියාදං නිස්සායතියණහිපටිච්ඡන්යනො
හුත්වාතස්සාගමනංඔයලොයකන්යතො නිපජ්ජි. 

යබොධිසත්යතොආගච්ඡන්යතොපඨමංයසොබ්භංඔතරිත්වාමුඛංයධොවිත්වා 
සියනහං පච්චුපට්ඨායපත්වා සුවණ්ණකක්කටකං ආලිඞ්යගත්වා
උත්තරිසාටකන්තය  නිපජ්ජායපත්වා යඛත්තං පාවිසි. සප්යපො තං
ආගච්ඡන්තං දිස්වාව යවයගන පක්ඛන්දිත්වා පිණ්ඩිකමංයස ඩංසිත්වා
තත්යථව පායතත්වා වම්මිකං සන්ධාය පලායි. යබොධිසත්තස්ස පතනඤ්ච
කක්කටකස්ස සාටකන්ත යතො ලඞ්ඝනඤ්ච කාකස්ස ආගන්ත්වා 
යබොධිසත්තස්ස උය  නිලීයනඤ්ච අපච්ඡාඅපුරිමං අයහොසි. කායකො
නිලීයිත්වා අක්ඛීනි තුණ්යඩන පහරි. කක්කටයකො ‘‘ඉමං කාකං නිස්සාය

මම සහායස්ස භයං උප්පන්නං, එතස්මිං ගහියත සප්යපො ආගච්ඡිස්සතී’’ති
සණ්ඩායසන ගණ්හන්යතො විය කාකං ගීවායං අයළන දළ්හං ගයහත්වා

කිලයමත්වා යථොකං සිථලමකාසි. කායකො ‘‘කිස්ස මං සම්ම, ඡඩ්යඩත්වා

පලායසි, එස මං කක්කටයකො භියයයො වියහයඨති, යාව න ම ාමි, තාව
එහී’’තිසප්පංපක්යකොසන්යතො පඨමංගාථමාහ– 
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94. 

‘‘සිඞ්ගීමියගො ආයතචක්ඛුයනත්යතො, අට්ඨිත්තයචො වාරිසයයො

අයලොයමො; 

යතනාභිභූයතොකපණංරුදාමි, හය සඛාකිස්සනුමංජහාසී’’ති. 

තත්ථ සිඞ්ගීමිය ොති සිඞ්ගීසුවණ්ණවණ්ණතාය වා අළසඞ්ඛාතානං වා

සිඞ්ගානංඅත්ථතායකක්කටයකොවුත්යතො. ආෙතචක්ඛුයනත්යතොතිදීයඝහි
චක්ඛුසඞ්ඛායතහි යනත්යතහි සමන්නාගයතො. අට්ඨියමව තයචො අස්සාති 

අට්ඨිත්තයචො.ෙයර සඛාතිආලපනයමතං, අම්යභොසහායාතිඅත්යථො. 

සප්යපො තං සුත්වා මහන්තං ඵණං කත්වා කාකං අස්සායසන්යතො 
අගමාසි.සත්ථාඉමමත්ථංදීයපන්යතොඅභිසම්බුද්යධොහුත්වාදුතියංගාථමාහ
– 

95. 

‘‘යසො පස්සසන්යතො මහතා ඵයණන, භුජඞ්ගයමො

කක්කටමජ්ඣපත්යතො; 

සඛාසඛා ංපරිතායමායනො, භුජඞ්ගමංකක්කටයකොගයහසී’’ති. 

තත්ථ කක්ක්මජ්ඣපත්යතොතිකක්කටකං සම්පත්යතො. සඛාසඛාරන්ති

සහායයො සහායං. ‘‘සකං සඛා ’’න්තිපි පායඨො, අත්තයනො සහායන්ති

අත්යථො. පරිතාෙමායනොති ක්ඛමායනො.  යෙසීතිදුතියයන අයළනගීවායං
දළ්හංගයහසි. 

අථ නං කිලයමත්වා යථොකං සිථලමකාසි. අථ සප්යපො ‘‘කක්කටකා

නාම යනව කාකමංසං ඛාදන්ති, න සප්පමංසං, අථ යකන නු යඛො
කා යණන අයං අම්යහ ගණ්හී’’ති චින්යතත්වා තං පුච්ඡන්යතො තතියං
ගාථමාහ– 

96. 

‘‘න වායසං යනො පන කණ්හසප්පං, ඝාසත්ථයකො කක්කටයකො

අයදයය; 

පුච්ඡාමි තං ආයතචක්ඛුයනත්ත, අථ කිස්ස යහතුම්හ උයභො 
ගහීතා’’ති. 

තත්ථ ඝාසත්ථියකොතිආහා ත්ථයකොහුත්වා. අයදෙයාතිආදියයයය, න-
කාය නයයොයජත්වානගණ්හීති අත්යථො. 

තංසුත්වාකක්කටයකොගහණකා ණංකයථන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

97. 

‘‘අයංපුරියසොමමඅත්ථකායමො, යයොමංගයහත්වානදකායයනති; 
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තස්මිංමයතදුක්ඛමනප්පකංයම, අහඤ්චඑයසොචඋයභොනයහොම. 

98. 

‘‘මමඤ්චදිස්වානපවද්ධකායං, සබ්යබොජයනොහිංසිතුයමවමිච්යඡ; 

සාදුඤ්ච ථූලඤ්ච මුදුඤ්ච මංසං, කාකාපි මං දිස්ව 
වියහඨයයයය’’න්ති. 

තත්ථ අෙන්තියබොධිසත්තංනිද්දිසති. අත්ථකායමොතිහිතකායමො. දකාෙ

යනතීති යයො මං සම්පියායමායනො උත්තරිසාටයකන ගයහත්වාන උදකාය

යනති, අත්තයනො වසනකයසොබ්භං පායපති. තස්මිං මයතති සයච යසො

ඉමස්මිං ඨායන මරිස්සති, එතස්මිං මයත මමකායිකං යචතසිකං මහන්තං

දුක්ඛං භවිස්සතීති දීයපති. උයභො න යෙොමාති ද්යවපි ජනා න භවිස්සාම. 

මමඤ්ච දිස්වානාති ගාථාය අයමත්යථො – ඉදඤ්ච අප ංකා ණං, ඉමස්මිං
මයතඅනාථංනිප්පච්චයංමං පවඩ්ඪිතකායං දිස්වාසබ්යබොජයනො‘‘ඉමස්ස

කක්කටකස්ස සාදුඤ්චථූලඤ්චමුදුඤ්චමංස’’න්තිමංමාය තුංඉච්යඡයය, 

න යකවලඤ්ච ජයනො මනුස්යසො, ති ච්ඡානභූතා කාකාපි මං දිස්වා
වියහඨයයයයංවියහයසයයං මාය යයං. 

තං සුත්වා සප්යපො චින්යතසි ‘‘එයකනුපායයන ඉමං වඤ්යචත්වා 
කාකඤ්ච අත්තානඤ්ච යමොයචස්සාමී’’ති. අථනං වඤ්යචතුකායමො ඡට්ඨං
ගාථමාහ– 

99. 

‘‘සයචතස්සයහතුම්හඋයභොගහීතා, උට්ඨාතුයපොයසවිසමාවමාමි; 

මමඤ්ච කාකඤ්ච පමුඤ්ච ඛප්පං, පුය  විසං ගාළ්හමුයපති 
මච්ච’’න්ති. 

තත්ථ සයචතස්ස යෙතූතිසයච එතස්සකා ණා. උට්ඨාතූතිනිබ්බියසො

යහොතු. විසමාවමාමීතිඅහමස්සවිසංආකඩ්ඪාමි, නිබ්බිසංනංකය ොමි. පුයර

විසං  ාළ්ෙමුයපති මච්චන්ති ඉමඤ්හි මච්චං මයා අනාවමියමානං විසං

ගාළ්හංබලවංහුත්වාඋපගච්යඡයය, තංයාවනඋපගච්ඡති, තාවයදව අම්යහ
ද්යවපිජයනඛප්පංමුඤ්චාති. 

තං සුත්වා කක්කටයකො චින්යතසි ‘‘අයං එයකනුපායයන මං ද්යවපි

ජයන විස්සජ්ජායපත්වා පලායිතුකායමො, මය්හං උපායයකොසල්ලං න

ජානාති, අහං දානි යථා සප්යපො සඤ්චරිතුං සක්යකොති, එවං අළං සිථලං

කරිස්සාමි, කාකංපනයනව විස්සජ්යජස්සාමී’’තිඑවංචින්යතත්වාසත්තමං
ගාථමාහ– 

100. 
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‘‘සප්පං පයමොක්ඛාමි න තාව කාකං, පටිබන්ධයකො යහොහිති තාව

කායකො; 

පුරිසඤ්ච දිස්වාන සුඛං අය ොගං, කාකං පයමොක්ඛාමි යයථව 
සප්ප’’න්ති. 

තත්ථ පටිබ්න්ෙයකොති පාටියභොයගො. ෙයථව සප්පන්ති යථා භවන්තං

සප්පං මුඤ්චාමි, තථා කාකං පයමොක්ඛාමි, යකවලං ත්වං ඉමස්ස
බ්රාහ්මණස්සසරී යතොසීඝංවිසං ආවමාහීති. 

එවඤ්චපනවත්වාතස්සසුඛසඤ්චා ණත්ථංඅළංසිථලමකාසි.සප්යපො 
විසං ආවමිත්වා මහාසත්තස්ස සරී ං නිබ්බිසං අකාසි. යසො නිද්දුක්යඛො
උට්ඨාය පකතිවණ්යණයනව අට්ඨාසි. කක්කටයකො ‘‘සයච ඉයම ද්යවපි

ජනා අය ොගා භවිස්සන්ති, මය්හං සහායස්ස වඩ්ඪි නාම න භවිස්සති, 
විනායසස්සාමියන’’තිචින්යතත්වා කත්තරිකායඋප්පලමකුළංවියඅයළහි
උභින්නම්පි සීසං කප්යපත්වා ජීවිතක්ඛයං පායපසි. කාකීපි තම්හා ඨානා
පලායි. යබොධිසත්යතො සප්පස්ස සරී ං දණ්ඩයක යවයඨත්වා ගුම්බපිට්යඨ
ඛපි. සුවණ්ණකක්කටකං යසොබ්යභ විස්සජ්යජත්වා න්හත්වා
සාලින්දියගාමයමවගයතො.තයතොපට්ඨායකක්කටයකනසද්ධිං අධිකතය ො
විස්සායසොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 
සයමොධායනන්යතොඔසානගාථමාහ– 

101. 

‘‘කායකො තදා යදවදත්යතො අයහොසි, මාය ො පන කණ්හසප්යපො

අයහොසි; 

ආනන්දභද්යදොකක්කටයකො අයහොසි, අහංතදා බ්රාහ්මයණො යහොමි 
සත්ථා’’ති. 

සච්චපරියයොසායනබහූයසොතාපන්නාදයයොඅයහසුං.කාකීපනගාථාය

න වුත්තා, සාචිඤ්චමාණවිකාඅයහොසීති. 

සුවණ්ණකක්කටකජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[390] 5. මය්හකජාතකවණ්ණනා 

සකුයණො මය්ෙයකො නාමාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
ආගන්තුකයසට්ඨිං ආ බ්භ කයථසි. සාවත්ථයඤ්හි ආගන්තුකයසට්ඨි නාම

අඩ්යඪොඅයහොසිමහද්ධයනො.යසොයනව අත්තනායභොයගභුඤ්ජි, නපය සං

අදාසි, නානග්ග යස පණීයත යභොජයන උපනීයත තං න භුඤ්ජති, 

බිලඞ්ගදුතියං කණාජකං එව භුඤ්ජති, ධූපිතවාසියතසු කාසිකවත්යථසු

උපනීයතසු තානි හාය ත්වා ථූලථූලසාටයක නිවායසති, ආජානීයයුත්යත 
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පටුන 

මණිකනකවිචිත්යත  යථ උපනීයත තම්පි හ ායපත්වා කත්ත  ථයකන

ගච්ඡති, සුවණ්ණච්ඡත්යත ධාරියමායන තං අපයනත්වා පණ්ණච්ඡත්යතන
ධාරියමායනන. යසො යාවජීවං දානාදීසු පුඤ්යඤසු එකම්පි අකත්වා කාලං
කත්වා ය ොරුවනි යය නිබ්බත්ති. තස්ස අපුත්තකං සාපයතයයං  ාජබලං
සත්තහි  ත්තිදිවයසහි  ාජකුලං පයවයසසි. තස්මිං පයවසියත  ාජා

භුත්තපාත ායසොයජතවනංගන්ත්වාසත්ථා ංවන්දිත්වානිසින්යනො ‘‘කිං, 

මහා ාජ, බුද්ධුපට්ඨානං න කය ොසී’’ති වුත්යත ‘‘භන්යත, සාවත්ථයං 
ආගන්තුකයසට්ඨියනො නාම කාලකතස්ස අස්සාමිකධයන අම්හාකං ඝය 

ආහරියමායනයයවසත්ත  ත්තිදිවසාගතා, යසොපනඑතංධනංලභිත්වාපි

යනව අත්තනා පරිභුඤ්ජි, නපය සං අදාසි,  ක්ඛසපරිග්ගහිතයපොක්ඛ ණී

වියස්ස ධනං අයහොසි, යසො එකදිවසම්පි පණීතයභොජනාදීනං  සං

අනනුභවිත්වාව ම ණමුඛං පවිට්යඨො, එවං මච්ඡරී අපුඤ්ඤසත්යතො කිං 

කත්වා එත්තකං ධනං ලභි, යකන චස්ස යභොයගසු චිත්තං න  මී’’ති

සත්ථා ං පුච්ඡි. සත්ථා ‘‘මහා ාජ, ධනලායභො ච, ධනං ලද්ධා
අපරිභුඤ්ජනකා ණඤ්චයතයනවකත’’න්තිවත්වා යතනයාචියතොඅතීතං
ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත බා ාණසියසට්ඨි 

අස්සද්යධොඅයහොසිමච්ඡරී, නකස්සචිකිඤ්චියදති, නකඤ්චිසඞ්ගණ්හාති.
යසො එකදිවසං  ාජුපට්ඨානං ගච්ඡන්යතො තග සිඛං නාම පච්යචකබුද්ධං

පිණ්ඩායච න්තං දිස්වා වන්දිත්වා ‘‘ලද්ධා, භන්යත, භික්ඛා’’තිපුච්ඡිත්වා

‘‘නනු ච ාම මහායසට්ඨී’’ති වුත්යත පුරිසං ආණායපසි ‘‘ගච්ඡ, ඉමං
අම්හාකං ඝ ං ආයනත්වා මම පල්ලඞ්යක නිසීදායපත්වා අම්හාකං
පටියත්තභත්තස්ස පත්තං පූය ත්වා දායපහී’’ති. යසො පච්යචකබුද්ධං ඝ ං
යනත්වා නිසීදායපත්වා යසට්ඨිභරියාය ආචික්ඛ. සා නානග්ග සභත්තස්ස
පත්තං පූය ත්වා තස්ස අදාසි. යසො භත්තං ගයහත්වා යසට්ඨිනියවසනා
නික්ඛමිත්වාඅන්ත වීථයංපටිපජ්ජි.යසට්ඨි ාජකුලයතො පච්චාගච්ඡන්යතො

තං දිස්වා වන්දිත්වා ‘‘ලද්ධං, භන්යත, භත්ත’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘ලද්ධං

මහායසට්ඨී’’ති. යසො පත්තං ඔයලොයකත්වා චිත්තං පසායදතුං නාසක්ඛ, 

‘‘ඉමං යම භත්තං දාසා වා කම්මක ා වා භුඤ්ජිත්වා දුක්ක ම්පි කම්මං

කය යයං, අයහොවතයමජානී’’තිඅප යචතනංපරිපුණ්ණංකාතුංනාසක්ඛ. 
දානඤ්හි නාම තිස්යසො යචතනා පරිපුණ්ණං කාතුං සක්යකොන්තස්යසව
මහප්ඵලංයහොති. 

‘‘පුබ්යබවදානාසුමනාභවාම, දදම්පියවඅත්තමනාභවාම; 

දත්වාපියවනානුතප්පාමපච්ඡා, තස්මාහිඅම්හංදහ ා නමියයය .

(ජා.1.10.95); 

‘‘පුබ්යබවදානාසුමයනො, දදංචිත්තංපසාදයය; 
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දත්වාඅත්තමයනොයහොති, එසායඤ්ඤස්සසම්පදා’’. (අ.නි.6.37; 

යප.ව.305); 

ඉති, මහා ාජ, ආගන්තුකයසට්ඨි තග සිඛපච්යචකබුද්ධස්ස 

දින්නපච්චයයන බහුං ධනං ලභි, දත්වා අප යචතනං පණීතං කාතුං

අසමත්ථතාය යභොයග භුඤ්ජිතුං නාසක්ඛීති. ‘‘පුත්තං පන කස්මා න ලභි, 

භන්යත’’ති? සත්ථා ‘‘පුත්තස්ස අලභනකා ණම්පි යතයනව කතං, 
මහා ාජා’’තිවත්වායතනයාචියතොඅතීතං ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො
අසීතියකොටිවිභයව යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො මාතාපිතූනං
අච්චයයන කනිට්ඨං සඞ්ගණ්හිත්වා කුටුම්බං විචාය න්යතො ඝ ද්වාය  
දානසාලංකාය ත්වාමහාදානං පවත්යතන්යතො අගා ං අජ්ඣාවසි. අථස්ස
එයකො පුත්යතො ජායි. යසො තස්ස පදසා ගමනකායල කායමසු ආදීනවං
යනක්ඛම්යම චානිසංසං දිස්වා සද්ධිං පුත්තදාය න සබ්බං ඝ විභවං 

කනිට්ඨස්සනියයායතත්වා ‘‘අප්පමත්යතොදානංපවත්යතහී’’තිඔවාදංදත්වා
ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තියයො ච නිබ්බත්යතත්වා
හිමවන්තපයදයස විහාසි. කනිට්යඨොපිස්ස එකං පුත්තං පටිලභි. යසො තං
වඩ්ඪන්තංදිස්වාචින්යතසි‘‘මමභාතුපුත්යත ජීවන්යතකුටුම්බංභින්දිත්වා

ද්විධා භවිස්සති, භාතු පුත්තං මාය ස්සාමී’’ති. අථ නං එකදිවසං නදියං
ඔපිලායපත්වා මාය සි. තයමනං න්හත්වා ආගතං භාතු ජායා ‘‘කුහිං මම

පුත්යතො’’ති පුච්ඡි. ‘‘නදියං උදකං කීළි, අථ නං උදයක විචිනන්යතො
නාද්දස’’න්ති. සාය ොදිත්වාකන්දිත්වාතුණ්හීඅයහොසි. 

යබොධිසත්යතො තංපවත්තිංඤත්වා ‘‘ඉදං කිච්චංපාකටංකරිස්සාමී’’ති
ආකායසනාගන්ත්වා බා ාණසියං ඔතරිත්වා සුනිවත්යථො සුපාරුයතො තස්ස
ඝ ද්වාය  ඨත්වා දානසාලං අදිස්වා ‘‘දානසාලාපි ඉමිනා අසප්පුරියසන 

නාසිතා’’ති චින්යතසි. කනිට්යඨො තස්ස ආගතභාවං ඤත්වා ආගන්ත්වා
මහාසත්තං වන්දිත්වා පාසාදං ආය ොයපත්වා සුයභොජනං යභොයජසි. යසො

භත්තකිච්චාවසායනසුඛකථාය නිසින්යනො ‘‘දා යකොනපඤ්ඤායති, කහං

නු යඛො’’ති පුච්ඡි. ‘‘මයතො, භන්යත’’ති. ‘‘යකන කා යණනා’’ති? 

‘‘උදකකීළනට්ඨායන අසුකකා යණනාති න ජානාමී’’ති. ‘‘කිං ත්වං

අසප්පුරිස නජානිස්සසි, තයාකතකිච්චංමය්හංපාකටං, නනුත්වංඉමිනා

නාමකා යණනතංමාය සි, කිංනුත්වං ාජාදීනංවයසනනස්සමානංධනං

 ක්ඛතුං සක්කුයණයයාසි, මය්හකසකුණස්ස ච තුය්හඤ්ච කිං

නානාක ණ’’න්ති? අථස්ස මහාසත්යතො බුද්ධලීළාය ධම්මං යදයසන්යතො
ඉමාගාථාඅභාසි– 

102. 

‘‘සකුයණොමය්හයකොනාම, ගිරිසානුදරීචය ො; 

පක්කංපිප්ඵලිමාරුය්හ, ‘මය්හංමය්හ’න්තිකන්දති. 
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103. 

‘‘තස්යසවං විලපන්තස්ස, දිජසඞ්ඝා සමාගතා; 

භුත්වානපිප්ඵලිංයන්ති, විලපත්යවවයසොදියජො. 

104. 

‘‘එවයමව ඉයධකච්යචො, සඞ්ඝරිත්වාබහුං ධනං; 

යනවත්තයනොනඤාතීනං, යයථොධිංපටිපජ්ජති. 

105. 

‘‘නයසොඅච්ඡාදනංභත්තං, නමාලංනවියලපනං; 

අනුයභොතිසකිංකිඤ්චි, නසඞ්ගණ්හාතිඤාතයක. 

106. 

‘‘තස්යසවංවිලපන්තස්ස, මය්හංමය්හන්ති ක්ඛයතො; 

 ාජායනොඅථවායචො ා, දායාදායයවඅප්පියා; 

ධනමාදායගච්ඡන්ති, විලපත්යවවයසොනය ො. 

107. 

‘‘ධීය ොයභොයගඅධිගම්ම, සඞ්ගණ්හාතිචඤාතයක; 

යතනයසොකිත්තිංපප්යපොති, යපච්චසග්යගපයමොදතී’’ති. 

තත්ථ මය්ෙයකොති ‘‘මය්හංමය්හ’’න්තිවි වනවයසනඑවංලද්ධනායමො.

ගිරිසානුදරීසුච තීති ගිරිසානුදරීචයරො.පක්කංපිප්ඵලින්තිහිමවන්තපයදයස

එකංඵලභරිතං පිප්ඵලිරුක්ඛං. කන්දතීතිදිජගයණතංරුක්ඛංපරිවාය ත්වා 
පක්කානි ඛාදන්යත වාය තුං ‘‘මය්හං මය්හ’’න්ති පරියදවන්යතො විච ති. 

තස්යසවංවිල්පන්තස්සාතිතස්සවිලපන්තස්යසව. භුත්වානවිප්ඵලිංෙන්තීති
තං පිප්ඵලිරුක්ඛං පරිභුඤ්ජිත්වා අඤ්ඤං ඵලසම්පන්නංරුක්ඛං ගච්ඡන්ති. 

විල්පත්යවවාතියසො පනදියජො විලපතියයව. ෙයථොධින්තියථායකොට්ඨාසං, 
මාතාපිතාභාතුභගිනීපුත්තධීතාදීනං උපයභොගපරියභොගවයසන යයො යයො

යකොට්ඨායසොදාතබ්යබො, තංතං නයදතීතිඅත්යථො. 

සකින්ති එකවා ම්පි නානුයභොති. ‘‘සක’’න්තිපි පායඨො, අත්තයනො

සන්තකම්පීති අත්යථො. න සඞ් ණ්ොතීති

භත්තච්ඡාදනබීජනඞ්ගලාදිදානවයසන න සඞ්ගණ්හාති. විල්පත්යවව යසො

නයරොතිඑයතසු ාජාදීසුධනංගයහත්වාගච්ඡන්යතසු යකවලංයසොපුරියසො

විලපතියයව. ධීයරොති පණ්ඩියතො. සඞ් ණ්ොතීති අත්තයනො සන්තිකං
ආගයත දුබ්බලඤාතයක භත්තච්ඡාදනබීජනඞ්ගලාදිදායනන සඞ්ගණ්හාති. 

යතනාති යසො පුරියසො යතනඤාතිසඞ්ගයහන චතුපරිසමජ්යඣකිත්තිඤ්ච

අත්තයනො වණ්ණභණනඤ්ච පාපුණාති, යපච්ච සග්යග යදවනගය 
පයමොදති. 
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එවං මහාසත්යතොතස්ස ධම්මං යදයසත්වා දානං පාකතිකංකාය ත්වා
හිමවන්තයමවගන්ත්වාඅපරිහීනජ්ඣායනොබ්රහ්මයලොකූපයගො අයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘ඉති යඛො, මහා ාජ, 

ආගන්තුකයසට්ඨිභාතුපුත්තස්සමාරිතත්තාඑත්තකංකාලංයනවපුත්තං, 
න ධීත ං අලභී’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා කනිට්යඨො

ආගන්තුකයසට්ඨිඅයහොසි, යජට්ඨයකොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

මය්හකජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[391] 6. විජ්ජාධ ජාතකවණ්ණනා 

දුබ්බ්ණ්ණරූපන්ති ඉදංසත්ථායජතවයනවිහ න්යතොයලොකත්ථචරියං

ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු මොකණ්ෙජාතයක (ජා. 1.12.61 ආදයයො) ආවි

භවිස්සති. තදා පන සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි තථාගයතො
යලොකත්ථචරියංචරියයවා’’තිවත්වා අතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
සක්යකො අයහොසි. තදා එයකො විජ්ජාධය ො විජ්ජං පරිවත්යතත්වා
අඩ්ඪ ත්තසමයය ආගන්ත්වා බා ාණසි ඤ්යඤො අග්ගමයහසියා සද්ධිං

අතිච ති, තස්සා පරිචාරිකායයො සඤ්ජානිංසු. සා සයයමව  ාජානං

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘යදව, එයකො පුරියසො අඩ්ඪ ත්තසමයය සිරිගබ්භං
පවිසිත්වා මං දූයසතී’’ති ආහ. ‘‘සක්ඛස්සසි පන කිඤ්චි සඤ්ඤාණං 

කාතු’’න්ති? ‘‘සක්යකොමි, යදවා’’ති සා ජාතිහිඞ්ගුලිකපාතිං ආහ ායපත්වා
තස්ස පුරිසස්ස  ත්තිං ආගන්ත්වා අභි මිත්වා ගච්ඡන්තස්ස පිට්ඨියං
පඤ්චඞ්ගුලිකං දත්වා පායතොව  ඤ්යඤො ආය ොයචසි.  ාජා මනුස්යස

ආණායපසි ‘‘ගච්ඡථ, සබ්බදිසාසු ඔයලොයකත්වා පිට්ඨියං
කතජාතිහිඞ්ගුලපඤ්චඞ්ගුලිකපුරිසං ගණ්හථා’’ති. විජ්ජාධය ොපි  ත්තිං
අනාචා ං කත්වා දිවා සුසායන සූරියං නමස්සන්යතො එකපායදන තිට්ඨති. 
 ාජපුරිසාතංදිස්වාපරිවා යිංසු.යසො‘‘පාකටංයමකම්මංජාත’’න්ති විජ්ජං
පරිවත්යතත්වාආකායසනඋප්පතිත්වාගයතො. 

 ාජාතංදිස්වාආගතපුරියස‘‘අද්දසථා’’තිපුච්ඡි.‘‘ආම, අද්දසාමා’’ති.

‘‘යකොනායමයසො’’ති? ‘‘පබ්බජියතො, යදවා’’ති. ‘‘යසොහි  ත්තිං අනාචා ං 
කත්වා දිවා පබ්බජිතයවයසන වසති’’.  ාජා ‘‘ඉයම දිවා සමණයවයසන
චරිත්වා  ත්තිං අනාචා ං කය ොන්තී’’ති පබ්බජිතානං කුජ්ඣිත්වා

මිච්ඡාගහණංගයහත්වා ‘‘මය්හං විජිතාඉයමසබ්යබපබ්බජිතාපලායන්තු, 
දිට්ඨදිට්ඨට්ඨායන  ාජාණං කරිස්සන්තූ’’ති යභරිං ච ායපසි.
තියයොජනසතිකා කාසි ට්ඨා පලායිත්වා සබ්යබ පබ්බජිතා
අඤ්ඤ ාජධානියයො අගමිංසු. සකලකාසි ට්යඨ මනුස්සානං ඔවාදදායයකො 
එයකොපි ධම්මිකසමණබ්රාහ්මයණො නායහොසි. අයනොවාදකා මනුස්සා ඵරුසා 
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අයහසුං, දානසීලවිමුඛාමතමතායයභුයයයනඅපායයනිබ්බත්තිංසු, සග්යග
නිබ්බත්තනකා නාමනායහසුං. 

සක්යකො නයව යදවපුත්යත අපස්සන්යතො ‘‘කිං නු යඛො කා ණ’’න්ති
ආවජ්යජත්වා විජ්ජාධ ංනිස්සායබා ාණසි ඤ්ඤාකුද්යධන මිච්ඡාගහණං
ගයහත්වා පබ්බජිතානං  ට්ඨා පබ්බාජිතභාවං ඤත්වා ‘‘ඨයපත්වා මං 

අඤ්යඤො ඉමස්ස  ඤ්යඤො මිච්ඡාගහණං භින්දිතුං සමත්යථො නාම නත්ථ, 
 ඤ්යඤො ච  ට්ඨවාසීනඤ්ච අවස්සයයො භවිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා
නන්දමූලපබ්භාය  පච්යචකබුද්ධානං සන්තිකං ගන්ත්වා වන්දිත්වා

‘‘භන්යත, මය්හං එකං මහල්ලකං පච්යචකබුද්ධං යදථ, කාසි ට්ඨං

පසායදස්සාමී’’ති ආහ. යසො සඞ්ඝත්යථ යමව ලභි, අථස්ස පත්තචීව ං
ගයහත්වා තං පු යතො කත්වා සයං පච්ඡයතො හුත්වා සි ස්මිං අඤ්ජලිං
ඨයපත්වා පච්යචකබුද්ධං නමස්සන්යතො උත්තමරූපධය ො මාණවයකො
හුත්වා සකලනග ස්ස මත්ථයකන තික්ඛත්තුං විචරිත්වා  ාජද්වා ං

ආගන්ත්වා ආකායස අට්ඨාසි. අමච්චා  ඤ්යඤො ආය ොයචසුං ‘‘යදව, 
අභිරූයපො මාණවයකො එකං සමණං ආයනත්වා  ාජද්වාය  ආකායස

ඨියතො’’ති.  ාජා ආසනා උට්ඨාය සීහපඤ්ජය  ඨත්වා ‘‘මාණවක, කස්මා
ත්වංඅභිරූයපොසමායනොඑතස්සවිරූපස්සසමණස්සපත්තචීව ං ගයහත්වා
නමස්සමායනොඨියතො’’තියතනසද්ධිංසල්ලපන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

108. 

‘‘දුබ්බණ්ණරූපං තුවමරියවණ්ණී, පු ක්ඛත්වා පඤ්ජලියකො 

නමස්සසි; 

යසයයයොනු යතයසො උදවා සරික්යඛො, නාමං ප ස්සත්තයනො චාපි 
බූ්රහී’’ති. 

තත්ථ අරිෙවණ්ණීති සුන්ද රූයපො. යසයෙයො නු යතයසොති එයසො

විරූයපො පබ්බජියතො කිං නු තයා උත්තරිතය ො, උදාහු සරික්යඛො. නාමං

පරස්සත්තයනොචාපීතිඑතස්සප ස්සච අත්තයනොචනාමංබ්රූහීතිපුච්ඡති. 

අථ නං සක්යකො ‘‘මහා ාජ, සමණා නාම ගරුට්ඨානියා, යතන යම

නාමං ලපිතුංනලබ්භති, මය්හංපනයතනාමංකයථස්සාමී’’තිවත්වාදුතියං
ගාථමාහ– 

109. 

‘‘නනාමයගොත්තංගණ්හන්ති ාජ, සම්මග්ගතානුජ්ජුගතානයදවා; 

අහඤ්ච යත නාමයධයයං වදාමි, සක්යකොහමස්මී 
තිදසානමින්යදො’’ති. 

තත්ථ සම්මග් තානුජ්ජු තාන යදවාති මහා ාජ, සබ්බසඞ්ඛාය  යථා 
සභාවස සවයසන සම්මසිත්වා අග්ගඵලං අ හත්තං පත්තත්තා 
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සම්මග්ගතානං, උජුනා ච අට්ඨඞ්ගියකන මග්යගන නිබ්බානං ගතත්තා
උජුගතානං මහාඛීණාසවානං උපපත්තියදයවහි උත්තරිත ානං

විසුද්ධියදවානං උපපත්තියදවා නාමයගොත්තං න ගණ්හන්ති. අෙඤ්ච යත

නාමයෙෙයන්තිඅපිචඅහංඅත්තයනො නාමයධයයංතුය්හංකයථමි. 

තංසුත්වා ාජාතතියගාථායභික්ඛුනමස්සයනආනිසංසංපුච්ඡි – 

110. 

‘‘යයො දිස්වා භික්ඛුං ච ණූපපන්නං, පු ක්ඛත්වා පඤ්ජලියකො 

නමස්සති; 

පුච්ඡාමි තං යදව ායජතමත්ථං, ඉයතො චුයතො කිං ලභයත සුඛං
යසො’’ති. 

සක්යකොචතුත්ථගාථායකයථසි– 

111. 

‘‘යයො දිස්වා භික්ඛුං ච ණූපපන්නං, පු ක්ඛත්වා පඤ්ජලියකො 

නමස්සති; 

දිට්යඨවධම්යමලභයතපසංසං, සග්ගඤ්චයසොයාති සරී යභදා’’ති. 

තත්ථ භික්ඛුන්ති භින්නකියලසං පරිසුද්ධපුග්ගලං. චරණූපපන්නන්ති

සීලච යණන උයපතං. දිට්යඨව ෙම්යමති න යකවලං ඉයතො චුයතොයයව, 

ඉමස්මිංපනඅත්තභායවයසො පසංසංලභති, පසංසාසුඛංවින්දතීති. 

 ාජා සක්කස්ස කථං සුත්වා අත්තයනො මිච්ඡාගහණං භින්දිත්වා 
තුට්ඨමානයසොපඤ්චමංගාථමාහ– 

112. 

‘‘ලක්ඛීවතයමඋදපාදිඅජ්ජ, යංවාසවංභූතපතිද්දසාම; 

භික්ඛුඤ්ච දිස්වාන තුවඤ්ච සක්ක, කාහාමි පුඤ්ඤානි 

අනප්පකානී’’ති. 

තත්ථ ල්ක්ඛීතිසිරී, පඤ්ඤාතිපි වදන්ති.ඉදංවුත්තංයහොති–අජ්ජමම
තව වචනං සුණන්තස්යසව කුසලාකුසලවිපාකජානනපඤ්ඤා උදපාදීති. 

ෙන්තිනිපාතමත්තං. භූතපතිද්දසාමාතිභූතපතිංඅද්දසාම. 

තං සුත්වාසක්යකොපණ්ඩිතස්සථුතිං කය ොන්යතොඡට්ඨංගාථමාහ– 

113. 

‘‘අද්ධා හයව යසවිතබ්බා සපඤ්ඤා, බහුස්සුතා යය

බහුඨානචින්තියනො; 
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භික්ඛුඤ්ච දිස්වාන මමඤ්ච  ාජ, කය ොහි පුඤ්ඤානි 
අනප්පකානී’’ති. 

තත්ථ බ්හුඨානචින්තියනොතිබහූනිකා ණානි චින්තනසමත්ථා. 

තං සුත්වා ාජාඔසානගාථමාහ– 

114. 

‘‘අක්යකොධයනො නිච්චපසන්නචිත්යතො, සබ්බාතිථීයාචයයොයගො

භවිත්වා; 

නිහච්චමානංඅභිවාදයිස්සං, සුත්වානයදවින්ද සුභාසිතානී’’ති. 

තත්ථ සබ්බ්ාතිථීොචයෙොය ො භවිත්වාති සබ්යබසං අතිථීනං ආගතානං

ආගන්තුකානං යං යං යත යාචන්ති, තස්ස තස්ස යුත්යතො අනුච්ඡවියකො

භවිත්වා, සබ්බංයතහියාචිතයාචිතංදදමායනොතිඅත්යථො. සුත්වානයදවින්ද

සුභාසිතානීතිතවසුභාසිතානිසුත්වාඅහංඑවරූයපො භවිස්සාමීතිවදති. 

එවඤ්චපනවත්වාපාසාදාඔරුය්හපච්යචකබුද්ධංවන්දිත්වා එකමන්තං

අට්ඨාසි. පච්යචකබුද්යධො ආකායස පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා ‘‘මහා ාජ, 

විජ්ජාධය ො න සමයණො, ත්වං ඉයතො පට්ඨාය ‘අතුච්යඡො යලොයකො, අත්ථ 

ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණා’තිඤත්වාදානංයදහි, සීලං ක්ඛ, උයපොසථකම්මං
කය ොහී’’ති  ාජානං ඔවදි. සක්යකොපි සක්කානුභායවන ආකායස ඨත්වා
‘‘ඉයතො පට්ඨාය අප්පමත්තා යහොථා’’තිනාග ානං ඔවාදං දත්වා ‘‘පලාතා
සමණබ්රාහ්මණා ආගච්ඡන්තූ’’ති යභරිං ච ායපසි. අථ යත උයභොපි
සකට්ඨානයමව අගමංසු.  ාජා තස්ස ඔවායද ඨත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි
අකාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

පච්යචකබුද්යධො පරිනිබ්බුයතො,  ාජා ආනන්යදො අයහොසි, සක්යකො පන
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 

විජ්ජාධ ජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[392] 7. සිඞ්ඝපුප්ඵජාතකවණ්ණනා 

ෙයමතන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො අඤ්ඤත ං භික්ඛුං
ආ බ්භ කයථසි. යසො කි  යජතවනා නික්ඛමිත්වා යකොසල ට්යඨ
අඤ්ඤත ං අ ඤ්ඤං නිස්සාය විහ න්යතො එකදිවසං පදුමස ං ඔතරිත්වා
සුපුප්ඵිතපදුමං දිස්වා අයධොවායත ඨත්වා උපසිඞ්ඝි. අථ නං තස්මිං වයන

අධිවත්ථා යදවතා ‘‘මාරිස, ත්වං ගන්ධයථයනො නාම, ඉදං යත එකං
යථයයඞ්ග’’න්ති සංයවයජසි. යසො තාය සංයවජියතො පුන යජතවනං
ආගන්ත්වා සත්ථා ං වන්දිත්වා නිසින්යනො ‘‘කහං භික්ඛු නිවුත්යථොසී’’ති
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පුට්යඨො ‘‘අසුකවනසණ්යඩ නාම, තත්ථ ච මං යදවතා එවං නාම
සංයවයජසී’’තිආහ.අථනංසත්ථා ‘‘න යඛොභික්ඛුපුප්ඵංඋපසිඞ්ඝන්යතො

ත්වයමව යදවතාය සංයවජියතො, යපො ාණකපණ්ඩිතාපි සංයවජිතපුබ්බා’’ති
වත්වායතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
එකස්මිං කාසිකගායම බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො
තක්කසිලායං උග්ගහිතසිප්යපො අප භායග ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා එකං
පදුමස ං නිස්සාය උපවසන්යතො එකදිවසං ස ං ඔතරිත්වා සුපුප්ඵිතපදුමං
උපසිඞ්ඝමායනොඅට්ඨාසි.අථනංඑකා යදවධීතාරුක්ඛක්ඛන්ධවිවය ඨත්වා
සංයවජයමානාපඨමංගාථමාහ– 

115. 

‘‘යයමතංවාරිජංපුප්ඵං, අදින්නංඋපසිඞ්ඝසි; 

එකඞ්ගයමතංයථයයානං, ගන්ධයථයනොසිමාරිසා’’ති. 

තත්ථ එකඞ් යමතන්තිඑකයකොට්ඨායසො එස. 

තයතොයබොධිසත්යතොදුතියංගාථමාහ– 

116. 

‘‘නහ ාමිනභඤ්ජාමි, ආ ාසිඞ්ඝාමිවාරිජං; 

අථයකනනුවණ්යණන, ගන්ධයථයනොතිවුච්චතී’’ති. 

තත්ථ ආරාසිඞ්ඝාමීතිදූය ඨියතොඝායාමි. වණ්යණනාතිකා යණන. 

තස්මිං ඛයණ එයකො පුරියසො තස්මිං සය  භිසානි යචව ඛණති, 

පුණ්ඩරීකානි ච භඤ්ජති. යබොධිසත්යතො තං දිස්වා ‘‘මං ආ ා ඨත්වා

උපසිඞ්ඝන්තං ‘යචොය ො’ති වදසි, එතං පුරිසං කස්මා න භණසී’’ති තාය
සද්ධිංසල්ලපන්යතොතතියංගාථමාහ– 

117. 

‘‘යයොයංභිසානිඛණති, පුණ්ඩරීකානිභඤ්ජති; 

එවංආකිණ්ණකම්මන්යතො, කස්මාඑයසොනවුච්චතී’’ති. 

තත්ථ ආකිණ්ණකම්මන්යතොති කක්ඛළකම්මන්යතො
දාරුණකම්මන්යතො. 

අථස්සඅවචනකා ණංආචික්ඛන්තීයදවතාචතුත්ථපඤ්චමගාථාඅභාසි 

– 

118. 
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‘‘ආකිණ්ණලුද්යදොපුරියසො, ධාතියචලංවමක්ඛයතො; 

තස්මිංයමවචනංනත්ථ, තඤ්චා හාමිවත්තයව. 

119. 

‘‘අනඞ්ගණස්සයපොසස්ස, නිච්චංසුචිගයවසියනො; 

වාලග්ගමත්තංපාපස්ස, අබ්භාමත්තංවඛායතී’’ති. 

තත්ථ ොතියචල්ංවාති යඛළසිඞ්ඝාණිකමුත්තගූථමක්ඛතං ධාතිදාසියා

නිවත්ථයචලං විය අයං පාපමක්ඛයතොයයව, යතනකා යණන තස්මිං මම

වචනං නත්ථ. තඤ්චාරොමීති සමණා පන ඔවාදක්ඛමා යහොන්ති පියසීලා, 
තස්මා තං අප්පමත්තකම්පි අයුත්තං කය ොන්තං වත්තුං අ හාමි සමණාති. 

අනඞ් ණස්සාති නිද්යදොසස්ස තුම්හාදිසස්ස. අබ්භාමත්තංව ඛාෙතීති

මහායමඝප්පමාණං හුත්වා උපට්ඨාති, ඉදානි කස්මා එවරූපං යදොසං
අබ්යබොහාරිකංකය ොසීති. 

තායපනසංයවජියතොයබොධිසත්යතොසංයවගප්පත්යතොඡට්ඨංගාථමාහ
– 

120. 

‘‘අද්ධාමංයක්ඛජානාසි, අයථොමංඅනුකම්පසි; 

පුනපියක්ඛවජ්ජාසි, යදාපස්සසිඑදිස’’න්ති. 

තත්ථ ෙක්ඛාති යදවතං ආලපති. වජ්ජාසීති වයදයයාසි. ෙදා පස්සසි 

එදිසන්තියදාමමඑවරූපංයදොසංපස්සසි, තදාඑවංමමවයදයයාසීතිවදති. 

අථස්ස සායදවධීතා සත්තමංගාථමාහ– 

121. 

‘‘යනවතංඋපජීවාමි, නපියතභතකාම්හයස; 

ත්වයමවභික්ඛුජායනයය, යයනගච්යඡයයසුග්ගති’’න්ති. 

තත්ථ භතකාම්ෙයසති තවභතිහතාකම්මක ාපිනයහොම.කිංකා ණා

තංසබ්බකාලං ක්ඛමානාවිචරිස්සාමාති දීයපති. යෙන ච්යඡෙයාතිභික්ඛු

යයනකම්යමනත්වං සුගතිංගච්යඡයයාසි, ත්වයමවතංජායනයයාසීති. 

එවං සා තස්ස ඔවාදං දත්වා අත්තයනො විමානයමව පවිට්ඨා. 
යබොධිසත්යතොපිඣානංනිබ්බත්යතත්වාබ්රහ්මයලොකප ායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනයසොභික්ඛුයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි. 
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තදා යදවධීතා උප්පලවණ්ණා අයහොසි, තාපයසො පන අහයමව
අයහොසින්ති. 

සිඞ්ඝපුප්ඵජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[393] 8. විඝාසාදජාතකවණ්ණනා 

සුසුඛංවතජීවන්තීතිඉදංසත්ථා පුබ්බා ායමවිහ න්යතොයකළිසීලයක
භික්ඛූ ආ බ්භ කයථසි. යතසු හි මහායමොග්ගල්ලානත්යථය න පාසාදං
කම්යපත්වා සංයවජියතසු ධම්මසභායං භික්ඛූ යතසං අගුණං කයථන්තා

නිසීදිංසු. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය 

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, 

ඉදායනව, පුබ්යබයපයතයකළිසීලකායයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
සක්යකොඅයහොසි.අථඅඤ්ඤත ස්මිංකාසිකගායමසත්තභාතය ොකායමසු
යදොසං දිස්වා නික්ඛමිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා මජ්ඣා ඤ්යඤ
වසන්තා යයොයග යයොගං අකත්වා කායදළ්හීබහුලා හුත්වා නානප්පකා ං
කීළං කීළන්තා චරිංසු.සක්යකොයදව ාජා‘‘ඉයමසංයවයජස්සාමී’’තිසුයකො
හුත්වා යතසං වසනට්ඨානං ආගන්ත්වා එකස්මිං රුක්යඛ නිලීයිත්වා යත
සංයවයජන්යතොපඨමං ගාථමාහ– 

122. 

‘‘සුසුඛං වතජීවන්ති, යයජනාවිඝාසාදියනො; 

දිට්යඨවධම්යමපාසංසා, සම්ප ායයචසුග්ගතී’’ති. 

තත්ථ විඝාසාදියනොතිභුත්තාතිය කං භුඤ්ජන්යතසන්ධායාහ. දිට්යඨව

ෙම්යමතියයඑවරූපා, යත දිට්යඨවධම්යමපාසංසා, සම්ප ායයචයතසං

සුගතියහොති, සග්යගඋප්පජ්ජන්තීති අධිප්පායයනවදති. 

අථයතසුඑයකොතස්ස වචනං සුත්වා අවයසයසආමන්යතත්වා දුතියං 
ගාථමාහ– 

123. 

‘‘සුකස්සභාසමානස්ස, නනිසායමථපණ්ඩිතා; 

ඉදංසුණාථයසොදරියා, අම්යහවායංපසංසතී’’ති. 

තත්ථ භාසමානස්සාතිමානුසිකායවාචාය භණන්තස්ස. නනිසායමථාති

න සුණාථ. ඉදං සුණාථාති ඉදමස්ස වචනං සුණාථ. යසොදරිොති සමායන
උදය  වුත්ථභායවනයතආලපන්යතොආහ. 

අථයනපටික්ඛපන්යතොසුයකොතතියංගාථමාහ– 
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124. 

‘‘නාහංතුම්යහපසංසාමි, කුණපාදාසුණාථයම; 

උච්ඡිට්ඨයභොජියනොතුම්යහ, නතුම්යහවිඝාසාදියනො’’ති. 

තත්ථ කුණපාදාතිකුණපඛාදකාතියත ආලපති. 

යතතස්සවචනංසුත්වාසබ්යබපිචතුත්ථංගාථමාහංසු– 

125. 

‘‘සත්තවස්සාපබ්බජිතා, මජ්ඣා ඤ්යඤසිඛණ්ඩියනො; 

විඝායසයනවයායපන්තා, මයඤ්යචයභොයතොගා ය්හා; 
යකනුයභොයතොපසංසියා’’ති. 

තත්ථ සිඛණ්ඩියනොති චූළාය සමන්නාගතා. විඝායසයනවාති එත්තකං
කාලං සත්ත වස්සානි සීහබයග්ඝවිඝායසයනව යායපන්තා යදි යභොයතො

ගා ය්හා, අථයකනුයත පසංසියාති. 

යත ලජ්ජායපන්යතොමහාසත්යතොපඤ්චමංගාථමාහ – 

126. 

‘‘තුම්යහසීහානංබයග්ඝානං, වාළානඤ්චාවසිට්ඨකං; 

උච්ඡිට්යඨයනවයායපන්තා, මඤ්ඤිව්යහොවිඝාසාදියනො’’ති. 

තත්ථ වාළානඤ්චාවසිට්ඨකන්ති යසසවාළමිගානඤ්ච අවසිට්ඨකං
උච්ඡිට්ඨයභොජනං. 

තං සුත්වා තාපසා ‘‘සයච මයං න විඝාසාදා, අථ යක ච හි යත

විඝාසාදා’’ති? අථයතසංයසොතමත්ථංආචික්ඛන්යතොඡට්ඨංගාථමාහ– 

127. 

‘‘යයබ්රාහ්මණස්සසමණස්ස, අඤ්ඤස්සවාවනිබ්බියනො; 

දත්වාවයසසංභුඤ්ජන්ති, යතජනාවිඝාසාදියනො’’ති. 

තත්ථ වනිබ්බියනොති තං තං භණ්ඩං යාචනකස්ස. එවං යත
ලජ්ජායපත්වාමහාසත්යතොසකට්ඨානයමවගයතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

සත්ත භාතය ො ඉයම යකළිසීලකා භික්ඛූ අයහසුං, සක්යකො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

විඝාසාදජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 
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[394] 9. වට්ටකජාතකවණ්ණනා 

පණීතන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං යලොලභික්ඛුං
ආ බ්භ කයථසි. තඤ්හි සත්ථා ‘‘සච්චං කි  ත්වං භික්ඛු යලොයලො’’ති 

පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘න යඛො භික්ඛු ඉදායනව යලොයලො, 

පුබ්යබපි ත්වං යලොයලොයයව, යලොලතාය පන බා ාණසියං
හත්ථගවාස්සපුරිසකුණයපහි අතිත්යතො ‘ඉයතො උත්තරිත ං ලභිස්සාමී’ති
අ ඤ්ඤංපවිට්යඨොසී’’ති වත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
වට්ටකයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා අ ඤ්යඤ ලූඛතිණබීජාහාය ො වසි. තදා
බා ාණසියං එයකො යලොලකායකො හත්ථකුණපාදීහි අතිත්යතො ‘‘ඉයතො
උත්තරිත ං ලභිස්සාමී’’ති අ ඤ්ඤං පවිසිත්වා ඵලාඵලං ඛාදන්යතො

යබොධිසත්තං දිස්වා ‘‘අයං වට්ටයකො අතිවිය ථූලසරීය ො, මධු ං යගොච ං

ඛාදති මඤ්යඤ, එතස්ස යගොච ං පුච්ඡිත්වා තං ඛාදිත්වා අහම්පි ථූයලො
භවිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා යබොධිසත්තස්ස උපරිභායග සාඛාය නිලීයිත්වා

යබොධිසත්තංපුච්ඡි‘‘යභොවට්ටක, කිංනාමපණීතාහා ංභුඤ්ජසි, ථූලසරීය ො 

අයහොසී’’ති? යබොධිසත්යතො යතන පුච්ඡියතො යතන සද්ධිං පටිසන්ථා ං 
කය ොන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

128. 

‘‘පණීතංභුඤ්ජයසභත්තං, සප්පියතලඤ්චමාතුල; 

අථයකනනුවණ්යණන, කියසොත්වමසිවායසා’’ති. 

තත්ථ භත්තන්ති මනුස්සානං යභොජනනියායමන පටියාදිතභත්තං. 

මාතුල්ාතිතංපියසමුදාචාය නආලපති. කියසොතිඅප්පමංසයලොහියතො. 

තස්සවචනංසුත්වාකායකොතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

129. 

‘‘අමිත්තමජ්යඣවසයතො, යතසුආමිසයමසයතො; 

නිච්චංඋබ්බිග්ගහදයස්ස, කුයතොකාකස්සදළ්හියං. 

130. 

‘‘නිච්චංඋබ්යබගියනොකාකා, ධඞ්කාපායපනකම්මුනා; 

ලද්යධොපිණ්යඩොනපීයණති, කියසොයතනස්මිවට්ටක. 

131. 

‘‘ලූඛානිතිණබීජානි, අප්පස්යනහානිභුඤ්ජසි; 

අථයකනනුවණ්යණන, ථූයලොත්වමසිවට්ටකා’’ති. 
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තත්ථ දළ්හිෙන්ති එවරූපස්ස මය්හං කාකස්ස කුයතො දළ්හීභායවො, 

කුයතො ථූලන්ති අත්යථො. උබ්යබ්ගියනොති උබ්යබගවන්යතො. ෙඞ්කාති

කාකානයමව නාමං. පායපන කම්මුනා ල්ද්යෙොති කායකන
මනුස්සසන්තකවිලුම්පනසඞ්ඛායතන පායපන කම්යමන ලද්යධො පිණ්යඩො. 

නපීයණතීතිනතප්යපති. යතනස්මීතියතනකා යණනාහංකියසො අස්මි. 

අප්පස්යනොනීතිමන්යදොජානි.ඉදංකායකොයබොධිසත්තං ‘‘පණීතයභොජනං 
ඛාදතී’’තිසඤ්ඤීහුත්වාපිවට්ටකානංගහිතයගොච ංපුච්ඡන්යතොආහ. 

තංසුත්වායබොධිසත්යතොඅත්තයනොථූලභාවකා ණංකයථන්යතොඉමා
ගාථා අභාසි– 

132. 

‘‘අප්පිච්ඡා අප්පචින්තාය, අදූ ගමයනන ච; 

ලද්ධාලද්යධනයායපන්යතො, ථූයලොයතනස්මිවායස. 

133. 

‘‘අප්පිච්ඡස්සහියපොසස්ස, අප්පචින්තසුඛස්සච; 

සුසඞ්ගහිතමානස්ස, වුත්තීසුසමුදානයා’’ති. 

තත්ථ අප්පිච්ඡාති ආහාය සු අප්පිච්ඡතාය නිත්තණ්හතාය, යකවලං

සරී යාපනවයසයනවආහා ාහ ණතායාතිඅත්යථො. අප්පචින්තාොති‘‘අජ්ජ

කහං ආහා ං ලභිස්සාමි, ස්යව කහ’’න්ති එවං ආහා චින්තාය අභායවන. 

අදූර මයනන චාති ‘‘අසුකස්මිං නාම ඨායන මධු ං ලභිස්සාමී’’ති 

චින්යතත්වා අවිදූ ගමයනන ච. ල්ද්ොල්ද්යෙනාති ලූඛං වා යහොතු පණීතං

වා, යංලද්ධං, යතයනව. ථූයල්ොයතනස්මීතියතන චතුබ්බියධනකා යණන

ථූයලො අස්මි. වාෙසාති කාකං ආලපති. අප්පචින්තසුඛස්සාති
ආහා චින්තා හිතානං අප්පචින්තානමරියානං සුඛං අස්සත්ථීති

අප්පචින්තසුයඛො, තස්ස තාදියසන සුයඛන සමන්නාගතස්ස. 

සුසඞ් හිතමානස්සාති‘‘එත්තකංභුඤ්ජිත්වාජී ායපතුං සක්ඛස්සාමී’’තිඑවං

සුට්ඨු සඞ්ගහිතාහා මානස්ස. වුත්තී සුසමුදානොති එවරූපස්ස පුග්ගලස්ස
ජීවිතවුත්තිසුයඛනසක්කාසමුදායනතුං සුසමුදානයාසුනිබ්බත්තියා. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනයලොලභික්ඛුයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි. 

තදාකායකොයලොලභික්ඛුඅයහොසි, වට්ටයකොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

වට්ටකජාතකවණ්ණනානවමා. 
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[395] 10. පා ාවතජාතකවණ්ණනා 

චිරස්සං වත පස්සාමීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
යලොලභික්ඛුංයයව ආ බ්භ කයථසි. පච්චුප්පන්නවත්ථු යහට්ඨා
වුත්තනයයමව. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
පා ාවයතො හුත්වා බා ාණසියසට්ඨියනො මහානයස නීළපච්ඡියං වසති.
කායකොපි යතන සද්ධිං විස්සාසං කත්වා තත්යථව වසතීති සබ්බං 
විත්ථාය තබ්බං. භත්තකා යකො කාකපත්තානි ලුඤ්චිත්වා පිට්යඨන තං
මක්යඛත්වා එකං කපාලඛණ්ඩං විජ්ඣිත්වාකණ්යඨ පිළන්ධිත්වා පච්ඡියං
පක්ඛපි. යබොධිසත්යතො අ ඤ්ඤයතො ආගන්ත්වා තං දිස්වා පරිහාසං
කය ොන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

134. 

‘‘චි ස්සංවතපස්සාමි, සහායංමණිධාරිනං; 

සුකතාමස්සුකුත්තියා, යසොභයතවතයමසඛා’’ති. 

තත්ථ මස්සුකුත්තිොතිඉමාය මස්සුකිරියාය. 

තං සුත්වාකායකොදුතියංගාථමාහ– 

135. 

‘‘පරූළ්හකච්ඡනඛයලොයමො, අහංකම්යමසුබයාවයටො; 

චි ස්සංන්හාපිතංලද්ධා, යලොමංතංඅජ්ජහා යි’’න්ති. 

තත්ථ අෙං කම්යමසු බ්යාවය්ොති අහං සම්ම පා ාවත,  ාජකම්යමසු
බයාවයටොඔකාසංඅලභන්යතොපරූළ්හකච්ඡනඛයලොයමොඅයහොසින්තිවදති. 

අජ්ජොරයින්තිඅජ්ජහාය සිං. 

තයතොයබොධිසත්යතොතතියංගාථමාහ– 

136. 

‘‘යංනුයලොමංඅහාය සි, දුල්ලභංලද්ධකප්පකං; 

අථකිඤ්ච හියතසම්ම, කණ්යඨකිණිකිණායතී’’ති. 

තස්සත්යථො – යංතාවදුල්ලභංකප්පකං ලභිත්වායලොමංහ ායපසි, තං

හ ාපය, අථකිඤ්ච හියතවයස්සඉදංකණ්යඨ කිණිකිණායතීති. 

තයතොකායකොද්යවගාථාඅභාසි– 

137. 

‘‘මනුස්සසුඛුමාලානං, මණිකණ්යඨසුලම්බති; 
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යතසාහංඅනුසික්ඛාමි, මාත්වංමඤ්ඤිදවාකතං. 

138. 

‘‘සයචපිමංපිහයසි, මස්සුකුත්තිංසුකාරිතං; 

කා යිස්සාමියතසම්ම, මණිඤ්චාපිදදාමියත’’ති. 

තත්ථ මණීති එවරූපානං මනුස්සානං එකං මණි තනං කණ්යඨසු

ලම්බති. යතසාෙන්තියතසංඅහං. මාත්වංමඤ්ඤීතිත්වංපන‘‘එතංමයා

දවා කත’’න්ති මා මඤ්ඤි. සයචපිමං පිෙෙසීති සයච ඉමං මම කතං
මස්සුකුත්තිංත්වංඉච්ඡසි. 

තංසුත්වායබොධිසත්යතොඡට්ඨංගාථමාහ– 

139. 

‘‘ත්වඤ්යඤවමණිනාඡන්යනො, සුකතායචමස්සුයා; 

ආමන්තයඛොතංගච්ඡාමි, පියංයමතවදස්සන’’න්ති. 

තත්ථ මණිනාති මණියනො, අයයමව වා පායඨො. ඉදං වුත්තං යහොති –

සම්ම වායස, ත්වඤ්යඤව ඉමස්ස මණියනො අනුච්ඡවියකො ඉමිස්සා ච

සුකතාය මස්සුයා, මම පන තව අදස්සනයමව පියං, තස්මා තං
ආමන්තයිත්වා ගච්ඡාමීති. 

එවඤ්ච පන වත්වා යබොධිසත්යතො උප්පතිත්වා අඤ්ඤත්ථ ගයතො.
කායකො තත්යථවජීවිතක්ඛයංපත්යතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන යලොලභික්ඛු අනාගාමිඵයල පතිට්ඨහි.

තදා කායකොයලොලභික්ඛුඅයහොසි, පා ාවයතොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

පා ාවතජාතකවණ්ණනාදසමා. 

ඛ පුත්තවග්යගොදුතියයොනිට්ඨියතො. 

ජාතකුද්දානං– 

අවාරියංයසතයකතු, දරීමුඛඤ්චයනරුච; 

ආසඞ්කමිගායලොපඤ්ච, කාළකණ්ණීචකුක්කුටං. 

ධම්මධජඤ්චනන්දියං, ඛ පුත්තංසූචියචව; 

තුණ්ඩිලංයසොණ්ණකක්කටං, මය්හකංවිජ්ජාධ ඤ්යචව. 

සිඞ්ඝපුප්ඵංවිඝාසාදං, වට්ටකඤ්චපා ාවතං; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ඡක්කනිපායතො 

251 

පටුන 

සඞ්ගායිංසුමහායථ ා, ඡක්යකවීසතිජාතයක. 

ඡක්කනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. සත්තකනිපායතො 
1. කුක්කුවග්ය ො 

[396] 1. කුක්කුජාතකවණ්ණනා 

දිෙඩ්ඪකුක්කූති ඉදංසත්ථායජතවයනවිහ න්යතො  ායජොවාදංආ බ්භ 

කයථසි. පච්චුප්පන්නවත්ථු යතසකුණජාතයක (ජා. 2.17.1 ආදයයො) ආවි
භවිස්සති. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
තස්ස අත්ථධම්මානුසාසයකො අමච්යචො අයහොසි.  ාජා අගතිගමයන

පතිට්ඨාය අධම්යමන  ජ්ජං කාය සි, ජනපදං පීයළත්වා ධනයමව සංහරි.

යබොධිසත්යතො ාජානංඔවදිතුකායමොඑකංඋපමං උපධාය න්යතොවිච ති, 

 ඤ්යඤො උයයායන වාසාගා ං විප්පකතං යහොති අනිට්ඨිතච්ඡදනං, 
දාරුකණ්ණිකං ආය ොයපත්වා යගොපානසියයො පයවසිතමත්තා යහොන්ති.
 ාජාකීළනත්ථායඋයයානං ගන්ත්වාතත්ථවිචරිත්වාතංයගහංපවිසිත්වා
උල්යලොයකන්යතොකණ්ණිකමණ්ඩලං දිස්වා අත්තයනොඋපරිපතනභයයන
නික්ඛමිත්වා බහි ඨියතො පුන ඔයලොයකත්වා ‘‘කිං නු යඛො නිස්සාය

කණ්ණිකාඨිතා, කිංනිස්සායයගොපානසියයො’’තිචින්යතත්වායබොධිසත්තං 
පුච්ඡන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

1. 

‘‘දියඩ්ඪකුක්කූ උදයයනකණ්ණිකා, විදත්ථයයො අට්ඨපරික්ඛපන්ති

නං; 

සා සිංසපා, සා මයා අයඵග්ගුකා, කුහිං ඨිතා උප්පරියතො න 
ධංසතී’’ති. 

තත්ථ දිෙඩ්ඪකුක්කූති දියඩ්ඪ තනා. උදයෙනාති උච්චත්යතන. 

පරික්ඛිපන්ති නන්ති තං පයනතං අට්ඨ විදත්ථයයො පරික්ඛපන්ති, 

පරික්යඛපයතො අට්ඨවිදත්ථපමාණාති වුත්තං යහොති. කුහිං ඨිතාති කත්ථ 

පතිට්ඨිතාහුත්වා. නෙංසතීතිනපතති. 

තං සුත්වා යබොධිසත්යතො ‘‘ලද්ධා දානි යම  ඤ්යඤො ඔවාදත්ථාය
උපමා’’තිචින්යතත්වාඉමාගාථාආහ– 

2. 

‘‘යාතිංසතිසා මයාඅනුජ්ජුකා, පරිකිරියයගොපානසියයොසමංඨිතා; 

තාහිසුසඞ්ගහිතාබලසාපීළිතා, සමංඨිතාඋප්පරියතොනධංසති. 

3. 

‘‘එවම්පි මිත්යතහි දළ්යහහි පණ්ඩියතො, අයභජ්ජරූයපහි සුචීහි 

මන්තිභි; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා සත්තකනිපායතො 
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සුසඞ්ගහීයතොසිරියානධංසති, යගොපානසීභා වහාවකණ්ණිකා’’ති. 

තත්ථ ො තිංසති සාරමොති යා එතා සා රුක්ඛමයා තිංසති

යගොපානසියයො. පරිකිරිොති පරිවාය ත්වා. සමං ඨිතාති සමභායගන ඨිතා. 

බ්ල්සා පීළිතාති තාහි තාහි යගොපානසීහි බයලන පීළිතා සුට්ඨු සඞ්ගහිතා

එකාබද්ධා හුත්වා. පණ්ඩියතොති ඤාණසම්පන්යනො  ාජා. සුචීහීති

සුචිසමාචාය හි කලයාණමිත්යතහි. මන්තිභීති මන්තකුසයලහි. 

ය ොපානසීභාරවොව කණ්ණිකාති යථා යගොපානසීනං භා ං වහමානා

කණ්ණිකා න ධංසති න පතති, එවං  ාජාපි වුත්තප්පකාය හි මන්තීහි
අභිජ්ජහදයයහිසුසඞ්ගහියතොසිරියතොනධංසතිනපතතින පරිහායති. 

 ාජා යබොධිසත්යතකයථන්යතයයවඅත්තයනොකිරියං සල්ලක්යඛත්වා

කණ්ණිකාය අසති යගොපානසියයො න තිට්ඨන්ති, යගොපානසීහි අසඞ්ගහිතා 

කණ්ණිකානතිට්ඨති, යගොපානසීසුභිජ්ජන්තීසුකණ්ණිකාපතති, එවයමව
අධම්මියකො  ාජා අත්තයනො මිත්තාමච්යච ච බලකායය ච
බ්රාහ්මණගහපතියක ච අසඞ්ගණ්හන්යතො යතසු භිජ්ජන්යතසු යතහි

අසඞ්ගහියතො ඉස්සරියා ධංසති,  ඤ්ඤා නාම ධම්මියකන භවිතබ්බන්ති.

අථස්සතස්මිංඛයණපණ්ණාකා ත්ථායමාතුලුඞ්ගංආහරිංසු. ාජා ‘‘සහාය, 
ඉමං මාතුලුඞ්ගං ඛාදා’’ති යබොධිසත්තං ආහ. යබොධිසත්යතො තං ගයහත්වා

‘‘මහා ාජ, ඉමං ඛාදිතුං අජානන්තා තිත්තකං වා කය ොන්ති අම්බිලං වා, 
ජානන්තා පන පණ්ඩිතා තිත්තකං හාය ත්වා අම්බිලං අනීහරිත්වා 
මාතුලුඞ්ග සං අනායසත්වාව ඛාදන්තී’’ති  ඤ්යඤො ඉමාය උපමාය
ධනසඞ්ඝ ණූපායං දස්යසන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

4. 

‘‘ඛ ත්තචං යබල්ලං යථාපි සත්ථවා, අනාමසන්යතොපි කය ොති 

තිත්තකං; 

සමාහ ංසාදුංකය ොතිපත්ථව, අසාදුංකයි ා තනුබන්ධමුද්ධ ං. 

5. 

‘‘එවම්පි ගාමනිගයමසුපණ්ඩියතො, අසාහසං  ාජධනානිසඞ්ඝ ං; 

ධම්මානුවත්තීපටිපජ්ජමායනො, සඵාතිකයි ාඅවියහඨයං ප ’’න්ති. 

තත්ථ ඛරත්තචන්ති ථද්ධතචං. යබ්ල්ල්න්ති මාතුලුඞ්ගං. ‘යබල’’න්තිපි

පායඨො, අයයමවත්යථො. සත්ථවාති සත්ථකහත්යථො. අනාමසන්යතොති 

බහිතචංතනුකම්පි අතච්ඡන්යතො ඉදං ඵලංතිත්තකංකය ොති. සමාෙරන්ති
සමාහ න්යතො බහිතචංතච්ඡන්යතො අන්යතො ච අම්බිලං අනීහ න්යතොතං

සාදුංකය ොති. පත්ථිවාති ාජානංආලපති. තනුබ්න්ෙමුද්ෙරන්ති තනුකංපන
තචං උද්ධ න්යතො සබ්බයසො තිත්තකස්ස අනපනීතත්තා තං අසාදුයමව

කයි ා. එවන්ති එවං පණ්ඩියතො  ාජාපි අසාහසං සාහසියා තණ්හාය වසං 
අගච්ඡන්යතො අගතිගමනං පහාය  ට්ඨං අපීයළත්වා උපචිකානං
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වම්මිකවඩ්ඪනනියායමන මධුක ානංය ණුංගයහත්වාමධුක ණනියායමන
චධනංසඞ්ඝ න්යතො– 

‘‘දානංසීලංපරිච්චාගං, අජ්ජවංමද්දවංතපං; 

අක්යකොධංඅවිහිංසඤ්ච, ඛන්තිඤ්චඅවිය ොධන’’න්ති.– 

ඉති ඉයමසං දසන්නං  ාජධම්මානං අනුවත්තයනන ධම්මානුවත්තී හුත්වා
පටිපජ්ජමායනො යසො අත්තයනො ච පය සඤ්ච ඵාතිං වඩ්ඪිං කය යය ප ං 
අවියහයඨන්යතොයයවාති. 

 ාජා යබොධිසත්යතන සද්ධිං මන්යතන්යතො යපොක්ඛ ණීතී ං ගන්ත්වා 
සුපුප්ඵිතං බාලසූරියවණ්ණං උදයකන අනුපලිත්තං පදුමං දිස්වා ආහ –

‘‘සහාය, ඉමං පදුමංඋදයකසඤ්ජාතයමවඋදයකනඅලිම්පමානංඨිත’’න්ති.

අථනං යබොධිසත්යතො‘‘මහා ාජ,  ඤ්ඤානාමඑවරූයපනභවිතබ්බ’’න්ති

ඔවදන්යතොඉමාගාථාආහ – 

6. 

‘‘ඔදාතමූලංසුචිවාරිසම්භවං, ජාතංයථායපොක්ඛ ණීසුඅම්බුජං; 

පදුමං යථා අග්ගිනිකාසිඵාලිමං, න කද්දයමො න  යජො න වාරි 
ලිම්පති. 

7. 

‘‘එවම්පියවොහා සුචිංඅසාහසං, විසුද්ධකම්මන්තමයපතපාපකං; 

න ලිම්පති කම්මකියලස තාදියසො, ජාතං යථා යපොක්ඛ ණීසු 

අම්බුජ’’න්ති. 

තත්ථ ඔදාතමූල්න්ති පණ්ඩ මූලං. අම්බුජන්ති පදුමස්යසව යවවචනං. 

අග්ගිනිකාසිඵාලිමන්ති අග්ගිනිකාසිනා සූරියයන ඵාලිතං විකසිතන්ති

අත්යථො. නකද්දයමොන රයජොනවාරිලිම්පතීතියනවකද්දයමොන යජොන

උදකං ලිම්පති, න මක්යඛතීති අත්යථො. ‘‘ලිප්පති’’ච්යචව වා පායඨො, 

භුම්මත්යථ වා එතානි පච්චත්තවචනානි, එයතසුකද්දමාදීසුනලිප්පති, න

අල්ලීයතීති අත්යථො. යවොොරසුචින්ති යපො ාණයකහි ධම්මික ාජූහි 

ලිඛායපත්වා ඨපිතවිනිච්ඡයයවොහාය  සුචිං, අගතිගමනං පහාය ධම්යමන

විනිච්ඡයකා කන්ති අත්යථො. අසාෙසන්තිධම්මිකවිනිච්ඡයයඨිතත්තායයව 

සාහසිකකිරියායවි හිතං. විසුද්ෙකම්මන්තන්තියතයනව අසාහසිකට්යඨන
විසුද්ධකම්මන්තං සච්චවාදිං නික්යකොධං මජ්ඣත්තං තුලාභූතං යලොකස්ස. 

අයපතපාපකන්තිඅපගතපාපකම්මං. න ලිම්පතිකම්මකියල්සතාදියසොතිතං
 ාජානංපාණාතිපායතොඅදින්නාදානං කායමසුමිච්ඡාචාය ොමුසාවායදොතිඅයං

කම්මකියලයසො න අල්ලීයති. කිංකා ණා? තාදියසො ජාතං ෙථා

යපොක්ඛරණීසු අම්බුජං. තාදියසො හි  ාජා යථා යපොක්ඛ ණීසු ජාතං පදුමං

අනුපලිත්තං, එවංඅනුපලිත්යතොනාමයහොති. 
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 ාජා යබොධිසත්තස්ස ඔවාදං සුත්වා තයතො පට්ඨාය ධම්යමන  ජ්ජං 
කාය න්යතොදානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වාසග්ගප ායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

 ාජාආනන්යදොඅයහොසි, පණ්ඩිතාමච්යචොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

කුක්කුජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[397] 2. මයනොජජාතකවණ්ණනා 

ෙථා චායපො නින්නමතීති ඉදං සත්ථා යවළුවයන විහ න්යතො
විපක්ඛයසවකං භික්ඛුං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු පන යහට්ඨා 

මහිළාමුඛජාතයක (ජා. 1.1.26) විත්ථාරිතයමව. තදා පන සත්ථා ‘‘න, 

භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපස විපක්ඛයසවයකොයයවා’’ති වත්වා අතීතං
ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
සීයහොහුත්වාසීහියාසද්ධිංසංවසන්යතො ද්යවයපොතයකලභි –පුත්තඤ්ච

ධීත ඤ්ච. පුත්තස්ස මයනොයජොති නාමං අයහොසි, යසො වයප්පත්යතො එකං
සීහයපොතිකං ගණ්හි. ඉති යත පඤ්ච ජනා අයහසුං. මයනොයජො
වනමහිංසාදයයො වධිත්වා මංසං ආහරිත්වා මාතාපිතය ො ච භගිනිඤ්ච 
පජාපතිඤ්චයපොයසති.යසො එකදිවසංයගොච භූමියංගිරියංනාම සිඞ්ගාලං

පලායිතුංඅප්පයහොන්තංඋය නනිපන්නංදිස්වා‘‘කිං, සම්මා’’ති පුච්ඡිත්වා

‘‘උපට්ඨාතුකායමොම්හි, සාමී’’ති වුත්යත ‘‘සාධු, උපට්ඨහස්සූ’’ති තං
ගයහත්වා අත්තයනො වසනගුහං ආයනසි. යබොධිසත්යතො තං දිස්වා ‘‘තාත 

මයනොජ, සිඞ්ගාලානාමදුස්සීලාපාපධම්මාඅකිච්යචනියයොයජන්ති, මාඑතං
අත්තයනො සන්තියකකරී’’තිවාය තුංනාසක්ඛ. 

අයථකදිවසං සිඞ්ගායලො අස්සමංසං ඛාදිතුකායමො මයනොජං ආහ –

‘‘සාමි, අම්යහහි ඨයපත්වා අස්සමංසං අඤ්ඤං අඛාදිතපුබ්බං නාම නත්ථ, 

අස්සං ගණ්හිස්සාමා’’ති. ‘‘කහං පන, සම්ම, අස්සා යහොන්තී’’ති? 

‘‘බා ාණසියං නදීතීය ’’ති. යසො තස්ස වචනං ගයහත්වා යතන සද්ධිං
අස්සානං නදියා න්හානයවලායං ගන්ත්වා එකං අස්සං ගයහත්වා පිට්ඨියං
ආය ොයපත්වා යවයගන අත්තයනො ගුහාද්වා යමව ආගයතො. අථස්ස පිතා

අස්සමංසං ඛාදිත්වා ‘‘තාත, අස්සා නාම  ාජයභොගා,  ාජායනො ච නාම

අයනකමායා කුසයලහි ධනුග්ගයහහි විජ්ඣායපන්ති, අස්සමංසඛාදනසීහා

නාම දීඝායුකානයහොන්ති, ඉයතොපට්ඨායමාඅස්සංගණ්හී’’තිආහ.යසො
පිතුවචනංඅකත්වා ගණ්හයතව.‘‘සීයහොඅස්යසගණ්හාතී’’තිසුත්වා ාජා
අන්යතොනගය යයවඅස්සානං යපොක්ඛ ණිංකා ායපසි.තයතොපිආගන්ත්වා
ගණ්හියයව.  ාජා අස්සසාලං කාය ත්වා අන්යතොසාලායයමව තියණොදකං
දායපසි.සීයහොපාකා මත්ථයකනගන්ත්වාඅන්යතොසාලායතොපි ගණ්හියයව. 
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 ාජා එකං අක්ඛණයවධිං ධනුග්ගහං පක්යකොසායපත්වා ‘‘සක්ඛස්සසි 

තාත, සීහං විජ්ඣිතු’’න්ති ආහ. යසො ‘‘සක්යකොමී’’ති වත්වා පාකා ං
නිස්සාය සීහස්ස ආගමනමග්යග අට්ටකං කාය ත්වා අට්ඨාසි. සීයහො
ආගන්ත්වා බහිසුසායන සිඞ්ගාලං ඨයපත්වා අස්සගහණත්ථාය නග ං
පක්ඛන්දි. ධනුග්ගයහො ආගමනකායල ‘‘අතිතිඛයණො යවයගො’’ති සීහං
අවිජ්ඣිත්වා අස්සං ගයහත්වා ගමනකායල ගරුභා තාය ඔලීනයවගං සීහං
තිඛයණන නා ායචන පච්ඡාභායග විජ්ඣි. නා ායචො පුරිමකායයන

නික්ඛමිත්වාආකාසංපක්ඛන්දි. සීයහො ‘‘විද්යධොස්මී’’තිවි වි.ධනුග්ගයහො
තං විජ්ඣිත්වා අසනි විය ජියං යපොයථසි. සිඞ්ගායලො සීහස්ස ච ජියාය ච

සද්දං සුත්වා ‘‘සහායයො යම ධනුග්ගයහන විජ්ඣිත්වා මාරියතො භවිස්සති, 

මතයකන හි සද්ධිං විස්සායසො නාම නත්ථ, ඉදානි මම පකතියා
වසනවනයමව ගමිස්සාමී’’ති අත්තනාව සද්ධිං සල්ලපන්යතො ද්යව ගාථා 
අභාසි– 

8. 

‘‘යථාචායපොනින්නමති, ජියාචාපිනිකූජති; 

හඤ්ඤයතනූනමයනොයජො, මිග ාජාසඛාමම. 

9. 

‘‘හන්ද දානිවනන්තානි, පක්කමාමි යථාසුඛං; 

යනතාදිසාසඛායහොන්ති, ලබ්භායමජීවයතොසඛා’’ති. 

තත්ථ ෙථාතියයනාකාය යනව චායපොනින්නමති. ෙඤ්ඤයතනූනාති

නූන හඤ්ඤති. යනතාදිසාති එවරූපා මතකා සහායා නාම න යහොන්ති. 

ල්බ්භායමතිජීවයතොමමසහායයොනාමසක්කාලද්ධුං. 

සීයහොපි එකයවයගන ගන්ත්වා අස්සං ගුහාද්වාය  පායතත්වා සයම්පි 
මරිත්වා පති. අථස්ස ඤාතකා නික්ඛමිත්වා තං යලොහිතමක්ඛතං
පහා මුයඛහි පග්ඝරිතයලොහිතං පාපජනයසවිතාය ජීවිතක්ඛයං පත්තං

අද්දසංසු, දිස්වාචස්සමාතාපිතාභගිනීපජාපතීතිපටිපාටියාචතස්යසොගාථා
භාසිංසු– 

10. 

‘‘නපාපජනසංයසවී, අච්චන්තංසුඛයමධති; 

මයනොජංපස්සයසමානං, ගිරියස්සානුසාසනී. 

11. 

‘‘නපාපසම්පවඞ්යකන, මාතාපුත්යතනනන්දති; 

මයනොජංපස්සයසමානං, අච්ඡන්නංසම්හියලොහියත. 

12. 
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‘‘එවමාපජ්ජයතයපොයසො, පාපියයොචනිගච්ඡති; 

යයොයවහිතානංවචනං, නකය ොතිඅත්ථදස්සිනං. 

13. 

‘‘එවඤ්ච යසො යහොති තයතො ච පාපියයො, යයො උත්තයමො

අධමජනූපයසවී; 

පස්සුත්තමං අධමජනූපයසවිතං, මිගාධිපං ස ව යවගනිද්ධුත’’න්ති. 

තත්ථ අච්චන්තංසුඛයමෙතීතිනචි ංසුඛං ලභති. ගිරිෙස්සානුසාසනීති

අයං එවරූපා ගිරියස්සානුසාසනීති ග හන්යතො ආහ. පාපසම්පවඞ්යකනාති

පායපසු සම්පවඞ්යකන පාපසහායයන. අච්ඡන්නන්තිනිමුග්ගං. පාපියෙො ච

නි ච්ඡතීති පාපඤ්ච වින්දති. හිතානන්ති අත්ථකාමානං. අත්ථදස්සිනන්ති

අනාගතඅත්ථං පස්සන්තානං. පාපියෙොති පාපතය ො. අෙමජනූපයසවීති

අධමජනං උපයසවී. උත්තමන්තිසරී බයලනයජට්ඨකං. 

පච්ඡිමා අභිසම්බුද්ධගාථා– 

14. 

‘‘නිහීයතිපුරියසොනිහීනයසවී, නචහායයථකදාචිතුලයයසවී; 

යසට්ඨමුපගමං උයදති ඛප්පං, තස්මාත්තනා උත්තරිත ං 
භයජථා’’ති. 

තත්ථ නිහීෙතීති භික්ඛයව, නිහීනයසවී නාම මයනොයජො සීයහො විය

නිහීයතිපරිහායතිවිනාසං පාපුණාති. තුල්යයසවීතිසීලාදීහිඅත්තනා සදිසං

යසවමායනො න හායති, වඩ්ඪියයව පනස්ස යහොති. යසට්ඨමුප මන්ති

සීලාදීහි උත්තරිත ංයයව උපගච්ඡන්යතො. උයදති ඛිප්පන්ති සීඝයමව 

සීලාදීහිගුයණහිඋයදති, වුද්ධිංඋපගච්ඡතීති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන විපක්ඛයසවයකො යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨහි. 

තදා සිඞ්ගායලො යදවදත්යතො අයහොසි, මයනොයජො විපක්ඛයසවයකො, 

භගිනී උප්පලවණ්ණා, භරියා යඛමා භික්ඛුනී, මාතා  ාහුලමාතා, පිතා
සීහ ාජාපනඅහයමව අයහොසින්ති. 

මයනොජජාතකවණ්ණනාදුතියා. 
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[398] 3. සුතනුජාතකවණ්ණනා 

රාජා යත භත්තන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො

මාතුයපොසකභික්ඛුං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු සාමජාතයක (ජා. 2.22.296
ආදයයො)ආවිභවිස්සති. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො

දුග්ගතගහපතිකුයලනිබ්බත්ති, සුතනූතිස්සනාමංඅකංසු.යසො වයප්පත්යතො
භතිංකත්වාමාතාපිතය ොයපොයසත්වා පිතරිකාලකයතමාත ංයපොයසති.
තස්මිං පන කායල බා ාණසි ාජා මිගවිත්තයකො අයහොසි. යසො එකදිවසං
මහන්යතන පරිවාය න යයොජනද්වියයොජනමත්තං අ ඤ්ඤං පවිසිත්වා

‘‘යස්සඨිතට්ඨායනනමියගොපලායති, යසොඉමං නාමජියතො’’තිසබ්යබසං
ආය ොචායපසි. අමච්චා  ඤ්යඤො ධුවමග්ගට්ඨායන යකොට්ඨකං ඡායදත්වා
අදංසු. මනුස්යසහි මිගානං වසනට්ඨානානි පරිවාය ත්වා උන්නායදන්යතහි 
උට්ඨාපියතසුමියගසුඑයකොඑණිමියගො ඤ්යඤොඨිතට්ඨානංපටිපජ්ජි. ාජා

‘‘තං විජ්ඣිස්සාමී’’ති ස ං ඛපි. උග්ගහිතමායයො මියගො ස ං 
මහාඵාසුකාභිමුඛං ආගච්ඡන්තං ඤත්වා පරිවත්තිත්වා සය න විද්යධො විය
හුත්වාපති.  ාජා‘‘මියගොයමවිද්යධො’’තිගහණත්ථායධාවි.මියගොඋට්ඨාය

වාතයවයගන පලායි, අමච්චාදයයො  ාජානං අවහසිංසු. යසො මිගං
අනුබන්ධිත්වාකිලන්තකායලඛග්යගනද්විධා ඡින්දිත්වාඑකස්මිංදණ්ඩයක
ලග්ගිත්වා කාජං වහන්යතො විය ආගච්ඡන්යතො ‘‘යථොකං විස්සමිස්සාමී’’ති
මග්ගසමීයපඨිතංවටරුක්ඛංඋපගන්ත්වා නිපජ්ජිත්වානිද්දංඔක්කමි. 

තස්මිං පන වටරුක්යඛ නිබ්බත්යතො මඝයදයවො නාම යක්යඛො තත්ථ 
පවිට්යඨ යවස්සවණස්ස සන්තිකා ඛාදිතුං ලභි. යසො  ාජානං උට්ඨාය

ගච්ඡන්තං ‘‘තිට්ඨ භක්යඛොසි යම’’ති හත්යථ ගණ්හි. ‘‘ත්වං

යකොනායමොසී’’ති? ‘‘අහං ඉධ නිබ්බත්තයක්යඛො, ඉමං ඨානං පවිට්ඨයක

ඛාදිතුං ලභාමී’’ති.  ාජා සතිං උපට්ඨයපත්වා ‘‘කිං අජ්යජව මං ඛාදිස්සසි, 
උදාහු නිබද්ධං ඛාදිස්සසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘ලභන්යතො නිබද්ධං ඛාදිස්සාමී’’ති.

 ාජා ‘‘ඉමං අජ්ජ මිගං ඛාදිත්වා මං විස්සජ්යජහි, අහං යත ස්යව පට්ඨාය
එකාය භත්තපාතියා සද්ධිං එකං මනුස්සං යපයසස්සාමී’’ති. ‘‘යතන හි 

අප්පමත්යතො යහොහි, අයපසිතදිවයස තඤ්යඤව ඛාදිස්සාමී’’ති. ‘‘අහං 

බා ාණසි ාජා, මය්හං අවිජ්ජමානං නාම නත්ථී’’ති. යක්යඛො පටිඤ්ඤං
ගයහත්වා තං විස්සජ්යජසි. යසො නග ං පවිසිත්වා තමත්ථං එකස්ස
අත්ථච කස්ස අමච්චස්ස කයථත්වා ‘‘ඉදානි කිං කාතබ්බ’’න්ති පුච්ඡි.

‘‘දිවසපරිච්යඡයදොකයතො, යදවා’’ති? ‘‘න කයතො’’ති.‘‘අයුත්තංයවොකතං, 

එවංසන්යතපිමාචින්තයිත්ථ, බහූබන්ධනාගාය  මනුස්සා’’ති. ‘‘යතනහි

ත්වංඑතංකම්මංක , මය්හංජීවිතංයදහී’’ති. 

අමච්යචො‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වායදවසිකංබන්ධනාගා යතො මනුස්සං
නීහරිත්වාභත්තපාතිංගයහත්වාකඤ්චිඅජානායපත්වාවයක්ඛස්සයපයසසි. 
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යක්යඛො භත්තං භුඤ්ජිත්වා මනුස්සං ඛාදති. අප භායග බන්ධනාගා ානි
නිම්මනුස්සානි ජාතානි. ාජාභත්තහා කංඅලභන්යතොම ණභයයනකම්පි.

අථනං අමච්යචො අස්සායසත්වා ‘‘යදව, ජීවිතාසායතො ධනාසාව බලවත ා, 
හත්ථක්ඛන්යධ සහස්සභණ්ඩිකං ඨයපත්වා ‘යකො ඉමං ධනං ගයහත්වා
යක්ඛස්ස භත්තං ආදාය ගමිස්සතී’ති යභරිං ච ායපමා’’ති වත්වා තථා 
කාය සි. අථ තං සුත්වා යබොධිසත්යතො චින්යතසි ‘‘අහං භතියා

මාසකඩ්ඪමාසකං සඞ්ඝරිත්වා කිච්යඡන මාත ං යපොයසමි, ඉමං ධනං

ගයහත්වාමාතු දත්වායක්ඛස්ස සන්තිකංගමිස්සාමි, සයචයක්ඛං දයමතුං

සක්ඛස්සාමි, ඉච්යචතං කුසලං, යනො යච සක්ඛස්සාමි, මාතා යම සුඛං

ජීවිස්සතී’’ති.යසොතමත්ථංමාතුආය ොයචත්වා‘‘අලං තාත, නමමඅත්යථො
ධයනනා’’ති ද්යව වාය  පටික්ඛපිත්වා තතියවාය  තං අනාපුච්ඡිත්වාව

‘‘ආහ ථ, අයය, සහස්සං, අහංභත්තංහරිස්සාමී’’තිසහස්සං ගයහත්වාමාතු

දත්වා ‘‘අම්ම, මා චින්තයි, අහං යක්ඛං දයමත්වා මහාජනස්ස යසොත්ථං

කරිස්සාමි, අජ්යජව තව අස්සුකිලින්නමුඛං හාසායපන්යතොව
ආගච්ඡිස්සාමී’’තිමාත ංවන්දිත්වා ාජපුරියසහි සද්ධිං ඤ්යඤොසන්තිකං
ගන්ත්වාවන්දිත්වාඅට්ඨාසි. 

තයතො  ඤ්ඤා ‘‘තාත, ත්වං භත්තං හරිස්සසී’’ති වුත්යත ‘‘ආම, 

යදවා’’ති ආහ. ‘‘කිං යත ලද්ධුං වට්ටතී’’ති? ‘‘තුම්හාකං සුවණ්ණපාදුකා, 

යදවා’’ති. ‘‘කිංකා ණා’’ති? ‘‘යදව, යසො යක්යඛො අත්තයනො රුක්ඛමූයල

භූමියංඨිතයකඛාදිතුංලභති, අහංඑතස්සසන්තකභූමියංඅට්ඨත්වා පාදුකාසු

ඨස්සාමී’’ති.‘‘අඤ්ඤංකිංලද්ධුංවට්ටතී’’ති? ‘‘තුම්හාකංඡත්තං, යදවා’’ති.

‘‘ඉදං කිමත්ථායා’’ති? ‘‘යදව, යක්යඛො අත්තයනො රුක්ඛච්ඡායාය ඨිතයක 

ඛාදිතුං ලභති, අහං තස්ස රුක්ඛච්ඡායාය අට්ඨත්වා ඡත්තච්ඡායාය

ඨස්සාමී’’ති. ‘‘අඤ්ඤංකිංලද්ධුංවට්ටතී’’ති.‘‘තුම්හාකංඛග්ගං, යදවා’’ති.

‘‘ඉමිනා යකො අත්යථො’’ති? ‘‘යදව, අමනුස්සාපි ආවුධහත්ථානං

භායන්තියයවා’’ති. ‘‘අඤ්ඤං කිං ලද්ධුං වට්ටතී’’ති? ‘‘සුවණ්ණපාතිං

පූය ත්වා තුම්හාකං භුඤ්ජනකභත්තං යදථ, යදවා’’ති. ‘‘කිංකා ණා, 

තාතා’’ති? ‘‘යදව, මාදිසස්ස නාම පණ්ඩිතස්ස පුරිසස්ස මත්තිකපාතියා

ලූඛයභොජනං හරිතුං අනනුච්ඡවික’’න්ති. ‘‘සාධු, තාතා’’ති  ාජා සබ්බං 
දායපත්වාතස්සයවයයාවච්චකය පටිපායදසි. 

යබොධිසත්යතො ‘‘මහා ාජ, මා භායිත්ථ, අජ්ජාහං යක්ඛං දයමත්වා 
තුම්හාකංයසොත්ථංකත්වාආගමිස්සාමී’’ති ාජානංවන්දිත්වාඋපක ණානි 
ගාහායපත්වා තත්ථ ගන්ත්වා මනුස්යස රුක්ඛස්සාවිදූය  ඨයපත්වා
සුවණ්ණපාදුකං ආරුය්හ ඛග්ගං සන්නය්හිත්වා යසතච්ඡත්තං මත්ථයක
කත්වා කඤ්චනපාතියා භත්තං ගයහත්වා යක්ඛස්ස සන්තිකං පායාසි.
යක්යඛො මග්ගං ඔයලොයකන්යතො තං දිස්වා ‘‘අයං පුරියසො න අඤ්යඤසු

දිවයසසු ආගමනනියායමන එති, කිං නු යඛො කා ණ’’න්ති චින්යතසි. 
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යබොධිසත්යතොපි රුක්ඛසමීපං ගන්ත්වා අසිතුණ්යඩන භත්තපාතිං
අන්යතොඡායායකරිත්වා ඡායායපරියන්යතඨියතොපඨමංගාථමාහ. 

15. 

‘‘ ාජායතභත්තංපායහසි, සුචිංමංසූපයසචනං; 

මඝයදවස්මිංඅධිවත්යථ, එහිනික්ඛම්මභුඤ්ජසූ’’ති. 

තත්ථ පායෙසීති පහිණි. මඝයදවස්මිං අධිවත්යථති මඝයදයවොති

වටරුක්යඛො වුච්චති, තස්මිංඅධිවත්යථතියදවතංආලපති. 

තං සුත්වා යක්යඛො ‘‘ඉමං පුරිසං වඤ්යචත්වා අන්යතොඡායාය පවිට්ඨං
ඛාදිස්සාමී’’තිචින්යතත්වා දුතියංගාථමාහ– 

16. 

‘‘එහිමාණවඔය න, භික්ඛමාදායසූපිතං; 

ත්වඤ්චමාණවභික්ඛාච, උයභොභක්ඛාභවිස්සථා’’ති. 

තත්ථ භික්ඛන්තිමමනිබද්ධභික්ඛං. සූපිතන්තිසූපසම්පන්නං. 

තයතොයබොධිසත්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

17. 

‘‘අප්පයකනතුවංයක්ඛ, ථුල්ලමත්ථංජහිස්සසි; 

භික්ඛංයතනාහරිස්සන්ති, ජනාම ණසඤ්ඤියනො. 

18. 

‘‘ලද්ධායයක්ඛාතවනිච්චභික්ඛං, සුචිංපණීතං සසාඋයපතං; 

භික්ඛඤ්චයතආහරියයොනය ොඉධ, සුදුල්ලයභොයහහිතිභක්ඛයත 
මයී’’ති. 

තත්ථ ථුල්ල්මත්ථන්ති අප්පයකන කා යණන මහන්තං අත්ථං

ජහිස්සසීති දස්යසති. නාෙරිස්සන්තීති ඉයතො පට්ඨාය ම ණසඤ්ඤියනො

හුත්වා න ආහරිස්සන්ති, අථ ත්වං මිලාතසායඛො විය රුක්යඛො නි ාහාය ො

දුබ්බයලොභවිස්සසීති. ල්ද්ොෙන්තිලද්ධඅයං ලද්ධාගමනං.ඉදංවුත්තංයහොති

– සම්ම යක්ඛ, යං අහං අජ්ජ ආහරිං, ඉදං තව නිච්චභික්ඛං සුචිං පණීතං
උත්තමං  යසන උයපතං ලද්ධාගමනං යදවසිකං යත ආගච්ඡිස්සති. 

ආෙරියෙොතිආහ ණයකො. ඉදං වුත්තං යහොති – ‘‘සයච ත්වං ඉමං භික්ඛං

ගයහත්වා ආගතං මං භක්ඛසි, අයථවං මයි භක්ඛයත භික්ඛඤ්ච යත 

ආහ ණයකො අඤ්යඤො නය ො ඉධ සුදුල්ලයභො භවිස්සති. කිංකා ණා? 

මාදියසොහිබා ාණසියංඅඤ්යඤො පණ්ඩිතමනුස්යසොනාමනත්ථ, මයිපන

ඛාදියත සුතනුපි නාම යක්යඛන ඛාදියතො, අඤ්ඤස්ස කස්ස යසො
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ලජ්ජිස්සතී’’ති භත්තාහ ණකං න ලභිස්සසි, අථ යත ඉයතො පට්ඨාය

යභොජනං දුල්ලභං භවිස්සති, අම්හාකම්පි  ාජානං ගණ්හිතුං න ලභිස්සසි.

කස්මා? රුක්ඛයතො බහිභායවන. සයච පනිදං භත්තං භුඤ්ජිත්වා මං

පහිණිස්සසි, අහං යත  ඤ්යඤො කයථත්වා නිබද්ධං භත්තං යපයසස්සාමි, 

අත්තානම්පි ච යත ඛාදිතුං න දස්සාමි, අහම්පි තව සන්තියක ඨායන න

ඨස්සාමි, පාදුකාසු ඨස්සාමි, රුක්ඛච්ඡායායම්පි යතන ඨස්සාමි, අත්තයනො

ඡත්තච්ඡායායයමවඨස්සාමි, සයචපනමයාසද්ධිංවිරුජ්ඣිස්සසි, ඛග්යගන

තං ද්විධා භින්දිස්සාමි, අහඤ්හි අජ්ජ එතදත්ථයමව සජ්යජො හුත්වා
ආගයතොති.එවංකි නං මහාසත්යතොතජ්යජසි. 

යක්යඛො ‘‘යුත්තරූපං මාණයවො වදතී’’ති සල්ලක්යඛත්වා 
පසන්නචිත්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

19. 

‘‘මයමවසුතයනොඅත්යථො, යථාභාසසිමාණව; 

මයාත්වංසමනුඤ්ඤායතො, යසොත්ථංපස්සාහිමාත ං. 

20. 

‘‘ඛග්ගංඡත්තඤ්චපාතිඤ්ච, ගච්ඡමාදායමාණව; 

යසොත්ථංපස්සතුයතමාතා, ත්වඤ්චපස්සාහිමාත ’’න්ති. 

තත්ථ සුතයනොතියබොධිසත්තංආලපති. ෙථාභාසසීතියථාත්වංභාසසි, 

තථා යයො එස තයා භාසියතො අත්යථො, එයසො මයමවත්යථො, මය්හයමව
වඩ්ඪීති. 

යක්ඛස්සකථංසුත්වායබොධිසත්යතො ‘‘මමකම්මංනිප්ඵන්නං, දමියතො

යම යක්යඛො, බහුඤ්ච ධනං ලද්ධං,  ඤ්යඤො ච වචනං කත’’න්ති
තුට්ඨචිත්යතො යක්ඛස්සඅනුයමොදනංකය ොන්යතොඔසානගාථමාහ– 

21. 

‘‘එවංයක්ඛසුඛීයහොහි, සහසබ්යබහිඤාතිභි; 

ධනඤ්චයමඅධිගතං,  ඤ්යඤොචවචනංකත’’න්ති.– 

වත්වා ච පන යක්ඛං ආමන්යතත්වා ‘‘සම්ම, ත්වං පුබ්යබ අකුසලකම්මං
කත්වා කක්ඛයළො ඵරුයසො පය සං යලොහිතමංසභක්යඛො යක්යඛො හුත්වා 

නිබ්බත්යතො, ඉයතොපට්ඨායපාණාතිපාතාදීනිමාකරී’’තිසීයලචආනිසංසං, 
දුස්සීයලය ච ආදීනවං කයථත්වා යක්ඛං පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨායපත්වා

‘‘කිං යත අ ඤ්ඤවායසන, එහි නග ද්වාය  තං නිසීදායපත්වා
අග්ගභත්තලාභිං කය ොමී’’ති යක්යඛන සද්ධිං නික්ඛමිත්වා ඛග්ගාදීනි
යක්ඛං ගාහායපත්වා බා ාණසිං අගමාසි. ‘‘සුතනු මාණයවො යක්ඛං
ගයහත්වා එතී’’ති  ඤ්යඤො ආය ොයචසුං.  ාජා අමච්චපරිවුයතො
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යබොධිසත්තස්ස පච්චුග්ගමනං කත්වා යක්ඛං නග ද්වාය  නිසීදායපත්වා
අග්ගභත්තලාභිනං කත්වා නග ං පවිසිත්වා යභරිං ච ායපත්වා නාගය 
සන්නිපාතායපත්වා යබොධිසත්තස්ස ගුණං කයථත්වා යසනාපතිට්ඨානං 
අදාසි. අයඤ්ච යබොධිසත්තස්ස ඔවායද ඨත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා
සග්ගප ායයණො අයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන මාතුයපොසකභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල 

පතිට්ඨහි.තදායක්යඛොඅඞ්ගුලිමායලොඅයහොසි,  ාජාආනන්යදො, මාණයවො
පනඅහයමව අයහොසින්ති. 

සුතනුජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[399] 4. මාතුයපොසකගිජ්ඣජාතකවණ්ණනා 

යත කථං නු කරිස්සන්තීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං

මාතුයපොසකභික්ඛුං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු සාමජාතයක (ජා. 2.22.296
ආදයයො)ආවිභවිස්සති. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
ගිජ්ඣයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො වුද්යධ පරිහීනචක්ඛුයක
මාතාපිතය ො ගිජ්ඣගුහායං ඨයපත්වා යගොමංසාදීනි ආහරිත්වා යපොයසසි.
තස්මිං කායල බා ාණසියං සුසායන එයකො යනසායදො අනියයමත්වා
ගිජ්ඣානං පායස ඔඩ්යඩසි. අයථකදිවසං යබොධිසත්යතො යගොමංසාදිං 
පරියයසන්යතො සුසානං පවිට්යඨො පායදන පායස බජ්ඣිත්වා අත්තයනොන

චින්යතසි, වුද්යධ පරිහීනචක්ඛුයක මාතාපිතය ො අනුස්සරිත්වා ‘‘කථං නු

යඛොයමමාතාපිතය ොයායපස්සන්ති, මමබද්ධභාවම්පිඅජානන්තාඅනාථා
නිප්පච්චයා පබ්බතගුහායයමව සුස්සිත්වා මරිස්සන්ති මඤ්යඤ’’ති
විලපන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

22. 

‘‘යතකථංනුකරිස්සන්ති, වුද්ධාගිරිදරීසයා; 

අහංබද්යධොස්මිපායසන, නිලීයස්සවසංගයතො’’ති. 

තත්ථ නිලීෙස්සාතිඑවංනාමකස්ස යනසාදපුත්තස්ස. 

අථ යනසාදපුත්යතො ගිජ්ඣ ාජස්ස පරියදවිතසද්දං සුත්වා දුතියං
ගාථමාහ– 

23. 

‘‘කිංගිජ්ඣපරියදවසි, කානුයතපරියදවනා; 

නයමසුයතොවාදිට්යඨොවා, භාසන්යතොමානුසිංදියජො’’ති. 
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ගිජ්යඣොආහ– 

24. 

‘‘භ ාමි මාතාපිතය ො, වුද්යධගිරිදරීසයය; 

යතකථංනුකරිස්සන්ති, අහංවසංගයතොතවා’’ති. 

යනසායදොආහ– 

25. 

‘‘යංනුගිජ්යඣොයයොජනසතං, කුණපානිඅයවක්ඛති; 

කස්මාජාලඤ්චපාසඤ්ච, ආසජ්ජාපිනබුජ්ඣසී’’ති. 

ගිජ්ඣ ාජාආහ– 

26. 

‘‘යදාප ාභයවොයහොති, යපොයසොජීවිතසඞ්ඛයය; 

අථජාලඤ්චපාසඤ්ච, ආසජ්ජාපිනබුජ්ඣතී’’ති. 

27. 

‘‘භ ස්සුමාතාපිතය ො, වුද්යධගිරිදරීසයය; 

මයාත්වංසමනුඤ්ඤායතො, යසොත්ථංපස්සාහිඤාතයක. 

28. 

‘‘එවංලුද්දකනන්දස්සු, සහසබ්යබහිඤාතිභි; 

භරිස්සංමාතාපිතය ො, වුද්යධගිරිදරීසයය’’ති.– 

යනසාදපුත්යතනදුතියා, ගිජ්යඣනතතියාතිඉමාගාථාපටිපාටියා වුත්තා. 

තත්ථ ෙං නූති යං නු එතං යලොයක කථීයති. ගිජ්යඣො යෙොජනසතං, 

කුණපානිඅයවක්ඛතීතියයොජනසතංඅතික්කම්ම ඨිතානිපිකුණපානිපස්සති, 

තංයදිතථං, අථකස්මාත්වංඉමංජාලඤ්චපාසඤ්ච ආසජ්ජාපිනබුජ්ඣසි, 

සන්තිකංආගන්ත්වාපිනජානාසීති. 

පරාභයවොති විනායසො. භරස්සූති ඉදං යසො යබොධිසත්තස්ස ධම්මකථං

සුත්වා ‘‘පණ්ඩියතො ගිජ්ඣ ාජා පරියදවන්යතො න අත්තයනො පරියදවති, 

මාතාපිතූනං පරියදවති, නායංමාය තුංයුත්යතො’’තිතුස්සිත්වාආහ, වත්වාච
පන පියචිත්යතනමුදුචිත්යතනපාසංයමොයචසි. 

අථස්ස යබොධිසත්යතො ම ණමුඛා පමුත්යතො සුඛයතො අනුයමොදනං
කය ොන්යතොඔසානගාථංවත්වාමුඛපූ ංමංසංආදායමාතාපිතූනංඅදාසි. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන මාතුයපොසකභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨහි. 

තදා යනසාදපුත්යතො ඡන්යනො අයහොසි, මාතාපිතය ො මහා ාජකුලානි, 
ගිජ්ඣ ාජාපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

මාතුයපොසකගිජ්ඣජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[400] 5. දබ්භපුප්ඵජාතකවණ්ණනා 

අනුතීරචාරීභද්දන්යතතිඉදංසත්ථා යජතවයනවිහ න්යතොඋපනන්දං
සකයපුත්තංආ බ්භකයථසි.යසොහිසාසයනපබ්බජිත්වා අප්පිච්ඡතාදිගුයණ
පහාය මහාතණ්යහො අයහොසි. වස්සූපනායිකාය ද්යව තයයො විහාය  

පරිග්ගයහත්වාඑකස්මිංඡත්තංවාඋපාහනංවාඑකස්මිංකත්ත යට්ඨිංවා
උදකතුම්බං වාඨයපත්වාඑකස්මිංසයංවසති.යසොඑකස්මිංජනපදවිහාය 

වස්සං උපගන්ත්වා ‘‘භික්ඛූහි නාම අප්පිච්යඡහි භවිතබ්බ’’න්ති ආකායස
චන්දං උට්ඨායපන්යතො විය භික්ඛූනං පච්චයසන්යතොසදීපකං
අරියවංසපටිපදං කයථසි. තං සුත්වා භික්ඛූ මනාපානි පත්තචීව ානි
ඡඩ්යඩත්වාමත්තිකාපත්තානියචවපංසුකූලචීව ානිචගණ්හිංසු.යසො තානි
අත්තයනො වසනට්ඨායන ඨයපත්වා වුත්ථවස්යසො පවාය ත්වා යානකං
පූය ත්වායජතවනං ගච්ඡන්යතොඅන්ත ාමග්යගඑකස්සඅ ඤ්ඤවිහා ස්ස
පිට්ඨිභායග පායද වල්ලියා පලිබුද්යධො ‘‘අද්ධා එත්ථ කිඤ්චි ලද්ධබ්බං
භවිස්සතී’’ති තං විහා ං පාවිසි. තත්ථ පන ද්යව මහල්ලකා භික්ඛූ වස්සං
උපගච්ඡිංසු. යත ද්යව ච ථූලසාටයක එකඤ්ච සුඛුමකම්බලං ලභිත්වා
භායජතුං අසක්යකොන්තා තං දිස්වා ‘‘යථය ො යනො භායජත්වා දස්සතී’’ති

තුට්ඨචිත්තා ‘‘මයං, භන්යත, ඉමං වස්සාවාසිකං භායජතුං න සක්යකොම, 

ඉමං යනො නිස්සාය විවායදො යහොති, ඉදං අම්හාකං භායජත්වා යදථා’’ති

ආහංසු. යසො ‘‘සාධු භායජස්සාමී’’ති ද්යව ථූලසාටයක ද්වින්නම්පි

භායජත්වා ‘‘අයං අම්හාකං විනයධ ානං පාපුණාතී’’තිකම්බලං ගයහත්වා
පක්කාමි. 

යතපි යථ ා කම්බයල සාලයා යතයනව සද්ධිං යජතවනං ගන්ත්වා 

විනයධ ානංභික්ඛූනංතමත්ථංආය ොයචත්වා ‘‘ලබ්භතිනුයඛො, භන්යත, 
විනයධ ානංඑවංවියලොපංඛාදිතු’’න්තිආහංසු.භික්ඛූඋපනන්දත්යථය න

ආභතං පත්තචීව  ාසිං දිස්වා ‘‘මහාපුඤ්යඤොසි ත්වං ආවුයසො, බහුං යත

පත්තචීව ං ලද්ධ’’න්තිවදිංසු.යසො ‘‘කුයතොයමආවුයසො, පුඤ්ඤං, ඉමිනා
යම උපායයන ඉදං ලද්ධ’’න්ති සබ්බං කයථසි. භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං

සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, උපනන්යදො සකයපුත්යතො මහාතණ්යහො

මහායලොයභො’’ති.සත්ථා ආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එත හිකථාය

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, 

උපනන්යදනපටිපදාය අනුච්ඡවිකංකතං, ප ස්සපටිපදංකයථන්යතනනාම
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භික්ඛුනා පඨමං අත්තයනො අනුච්ඡවිකං කත්වා පච්ඡා පය ො
ඔවදිතබ්යබො’’ති. 

‘‘අත්තානයමවපඨමං, පතිරූයපනියවසයය; 

අථඤ්ඤමනුසායසයය, නකිලිස්යසයයපණ්ඩියතො’’ති.(ධ.ප.158) 

– 

ඉමාය ධම්මපයද ගාථාය ධම්මං යදයසත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, උපනන්යදො 

ඉදායනව, පුබ්යබයපස මහාතණ්යහො මහායලොයභොව, න ච පන ඉදායනව, 
පුබ්යබයපසඉයමසංසන්තකං විලුම්පියයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
නදීතීය රුක්ඛයදවතාඅයහොසි.තදාඑයකොසිඞ්ගායලොමායාවිංනාමභරියං
ගයහත්වා නදීතීය  එකස්මිං ඨායන වසි. අයථකදිවසං සිඞ්ගාලී සිඞ්ගාලං

ආහ ‘‘යදොහයළො යම සාමි, උප්පන්යනො, අල්ලය ොහිතමච්ඡං ඛාදිතුං

ඉච්ඡාමී’’ති. සිඞ්ගායලො ‘‘අප්යපොස්සුක්කා යහොහි, ආහරිස්සාමි යත’’ති
නදීතීය  ච න්යතො වල්ලියා පායද පලිබුජ්ඣිත්වා අනුතී යමව අගමාසි.
තස්මිං ඛයණ ගම්භී චාරී ච අනුතී චාරී චාති ද්යව උද්දා මච්යඡ 
පරියයසන්තාතීය අට්ඨංසු.යතසුගම්භී චාරීමහන්තංය ොහිතමච්ඡංදිස්වා
යවයගන උදයක පවිසිත්වා තං නඞ්ගුට්යඨ ගණ්හි. බලවා මච්යඡො
පරිකඩ්ඪන්යතො යාසි. යසො ගම්භී චාරී උද්යදො ‘‘මහාමච්යඡො උභින්නම්පි

යනොපයහොස්සති, එහියමසහායයොයහොහී’’ති ඉතය නසද්ධිංසල්ලපන්යතො
පඨමංගාථමාහ– 

29. 

‘‘අනුතී චාරී භද්දන්යත, සහායමනුධාවමං; 

මහායමගහියතොමච්යඡො, යසොමංහ තියවගසා’’ති. 

තත්ථ සොෙමනුොව මන්තිසහායඅනුධාවමං, සන්ධිවයසනම-කාය ො

වුත්යතො.ඉදංවුත්තංයහොති– යථාහංඉමිනාමච්යඡනනසංහී ාමි, එවංමං
නඞ්ගුට්ඨඛණ්යඩගයහත්වාත්වං අනුධාවාති. 

තං සුත්වාඉතය ොදුතියංගාථමාහ– 

30. 

‘‘ගම්භී චාරීභද්දන්යත, දළ්හංගණ්හාහිථාමසා; 

අහංතංඋද්ධරිස්සාමි, සුපණ්යණොඋ ගාමිවා’’ති. 

තත්ථ ථාමසාති ථායමන. උද්ෙරිස්සාමීති නීහරිස්සාමි. සුපණ්යණො 

උර ාමිවාතිගරුයළොසප්පංවිය. 
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අථද්යවපියතඑකයතොහුත්වාය ොහිතමච්ඡංනීහරිත්වාථයලඨයපත්වා 

මාය ත්වා ‘‘ත්වං භායජහි, ත්වං භායජහී’’ති කලහං කත්වා භායජතුං
අසක්යකොන්තා ඨයපත්වා නිසීදිංසු. තස්මිං කායල සිඞ්ගායලො තං ඨානං

අනුප්පත්යතො. යත තං දිස්වා උයභොපි පච්චුග්ගමනං කත්වා ‘‘අයං, සම්ම, 

දබ්භපුප්ඵමච්යඡො අම්යහහි එකයතො හුත්වා ගහියතො, තං යනො භායජතුං

අසක්යකොන්තානංවිවායදොඋප්පන්යනො, සමභාගංයනොභායජත්වා යදහී’’ති
තතියංගාථමාහංසු– 

31. 

‘‘විවායදොයනොසමුප්පන්යනො, දබ්භපුප්ඵසුයණොහියම; 

සයමහියමධගංසම්මා, විවායදොවූපසම්මත’’න්ති. 

තත්ථ දබ්භපුප්ඵාති දබ්භපුප්ඵසමානවණ්ණතාය තං ආලපන්ති. 

යමෙ න්තිකලහං. 

යතසංවචනංසුත්වාසිඞ්ගායලොඅත්තයනොබලංදීයපන්යතො– 

32. 

‘‘ධම්මට්යඨොහංපුය ආසිං, බහූඅඩ්ඩායමතීරිතා; 

සයමමියමධගංසම්මා, විවායදොවූපසම්මත’’න්ති.– 

ඉදංගාථංවත්වාභායජන්යතො– 

33. 

‘‘අනුතී චාරි නඞ්ගුට්ඨං, සීසංගම්භී චාරියනො; 

අච්චායංමජ්ඣියමොඛණ්යඩො, ධම්මට්ඨස්සභවිස්සතී’’ති.– 

ඉමංගාථමාහ– 

තත්ථපඨමගාථායඅයමත්යථො–අහංපුබ්යබ ාජූනංවිනිච්ඡයාමච්යචො 

ආසිං, යතන මයා විනිච්ඡයය නිසීදිත්වා බහූ අඩ්ඩා තීරිතා, යතසං යතසං 

බ්රාහ්මණගහපතිකාදීනං බහූ අඩ්ඩා තීරිතා විනිච්ඡිතා, ස්වාහං තුම්හාදිසානං 

සමජාතිකානං චතුප්පදානං අඩ්ඩං තීය තුං කිං න සක්ඛස්සාමි, අහං යවො

සයමමියමධගං, සම්මාමංනිස්සායතුම්හාකංවිවායදොවූපසම්මතූති. 

එවඤ්චපනවත්වාමච්ඡංතයයොයකොට්ඨායසකත්වාඅනුතී චාරිත්වං 

නඞ්ගුට්ඨං ගණ්හ, සීසං ගම්භී චාරියනො යහොතු. අච්චාෙං මජ්ඣියමො 

ඛණ්යඩොතිඅපිචඅයංමජ්ඣියමොයකොට්ඨායසො.අථවා අච්චාතිඅතිච්ච, ඉයම
ද්යව යකොට්ඨායස අතික්කමිත්වා ඨියතො අයං මජ්ඣියමො ඛණ්යඩො
ධම්මට්ඨස්සවිනිච්ඡයසාමිකස්සමය්හංභවිස්සතීති. 
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එවං තං මච්ඡං විභජිත්වා ‘‘තුම්යහ කලහං අකත්වා නඞ්ගුට්ඨඤ්ච 
සීසඤ්ච ඛාදථා’’ති වත්වා මජ්ඣිමඛණ්ඩං මුයඛන ඩංසිත්වා යතසං
පස්සන්තානංයයව පලායි. යත සහස්සං ප ාජිතා විය දුම්මුඛා නිසීදිත්වා
ගාථමාහංසු– 

34. 

‘‘චි ම්පිභක්යඛොඅභවිස්ස, සයචනවිවයදමයස; 

අසීසකංඅනඞ්ගුට්ඨං, සිඞ්ගායලොහ තිය ොහිත’’න්ති. 

තත්ථ චිරම්පීතිද්යවතයයොදිවයස සන්ධායවුත්තං. 

සිඞ්ගායලොපි ‘‘අජ්ජ භරියං ය ොහිතමච්ඡං ඛාදායපස්සාමී’’ති 

තුට්ඨචිත්යතො තස්සා සන්තිකං අගමාසි. සා තං ආගච්ඡන්තං දිස්වා

අභිනන්දමානා – 

35. 

‘‘යථාපි ාජානන්යදයය,  ජ්ජංලද්ධානඛත්තියයො; 

එවාහමජ්ජනන්දාමි, දිස්වාපුණ්ණමුඛංපති’’න්ති.– 

ඉමං ගාථංවත්වාඅධිගමූපායංපුච්ඡන්තී – 

36. 

‘‘කථංනුථලයජොසන්යතො, උදයකමච්ඡංප ාමසි; 

පුට්යඨොයමසම්මඅක්ඛාහි, කථංඅධිගතංතයා’’ති.– 

ඉමංගාථමාහ– 

තත්ථ කථංනූති ‘‘ඛාද, භද්යද’’තිමච්ඡඛණ්යඩපු යතොඨපියත‘‘කථං
නුත්වංථලයජොසමායනොඋදයකමච්ඡං ගණ්හී’’තිපුච්ඡි. 

සිඞ්ගායලොතස්සාඅධිගමූපායංආචික්ඛන්යතොඅනන්ත ගාථමාහ– 

37. 

‘‘විවායදනකිසායහොන්ති, විවායදනධනක්ඛයා; 

ජීනාඋද්දාවිවායදන, භුඤ්ජමායාවිය ොහිත’’න්ති. 

තත්ථ විවායදනකිසා යෙොන්තීතිභද්යද, ඉයමසත්තාවිවාදංකය ොන්තා

විවාදං නිස්සාය කිසා අප්පමංසයලොහිතා යහොන්ති. විවායදන ෙනක්ඛොති 
හි ඤ්ඤසුවණ්ණාදීනං ධනානං ඛයා විවායදයනව යහොන්ති. ද්වීසුපි

විවදන්යතසු එයකො ප ාජියතො ප ාජිතත්තා ධනක්ඛයං පාපුණාති, ඉතය ො

ජයභාගදායනන. ජීනා උද්දාතිද්යවඋද්දාපිවිවායදයනවඉමංමච්ඡංජීනා, 
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තස්මාත්වංමයා ආභතස්සඋප්පත්තිංමාපුච්ඡ, යකවලංඉමංභුඤ්ජමායාවි
ය ොහිතන්ති. 

ඉත ාඅභිසම්බුද්ධගාථා– 

38. 

‘‘එවයමවමනුස්යසසු, විවායදොයත්ථජායති; 

ධම්මට්ඨංපටිධාවති, යසොහියනසංවිනායයකො; 

ධනාපිතත්ථජීයන්ති,  ාජයකොයසොපවඩ්ඪතී’’ති. 

තත්ථ එවයමවාති භික්ඛයව, යථා එයත උද්දා ජීනා, එවයමව

මනුස්යසසුපි යස්මිං ඨායන විවායදො ජායති, තත්ථ යත මනුස්සා ධම්මට්ඨං 

පතිධාවන්ති, විනිච්ඡයසාමිකංඋපසඞ්කමන්ති.කිංකා ණා? යසොහියනසං 

විනාෙයකො, යසොයතසංවිවාදාපන්නානංවිවාදවූපසමයකොතිඅත්යථො. ෙනාපි 

තත්ථාතිතත්ථ යත විවාදාපන්නා ධනයතොපි ජීයන්ති, අත්තයනො සන්තකා

පරිහායන්ති, දණ්යඩන යචව ජයභාගග්ගහයණන ච  ාජයකොයසො
පවඩ්ඪතීති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

සිඞ්ගායලො උපනන්යදො අයහොසි, උද්දා ද්යව මහල්ලකා, තස්ස කා ණස්ස
පච්චක්ඛකාරිකා රුක්ඛයදවතාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

දබ්භපුප්ඵජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[401] 6. පණ්ණකජාතකවණ්ණනා 

පණ්ණකං තිඛිණොරන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
පු ාණදුතියිකාපයලොභනං ආ බ්භ කයථසි. තඤ්හි භික්ඛුං සත්ථා ‘‘සච්චං

කි ත්වංභික්ඛුඋක්කණ්ඨියතො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භන්යත’’තිවුත්යත

‘‘යකනඋක්කණ්ඨාපියතො’’තිවත්වා ‘‘පු ාණදුතියිකායා’’තිවුත්යත‘‘භික්ඛු

අයං ඉත්ථී තුය්හං අනත්ථකාරිකා, පුබ්යබපි ත්වං ඉමං නිස්සාය
යචතසිකය ොයගනම න්යතොපණ්ඩියතනිස්සායජීවිතං අලත්ථා’’තිවත්වා
අතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියංමද්දවමහා ායජ ජ්ජං කාය න්යතයබොධිසත්යතො

බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති, යසනකකුමාය ොතිස්ස නාමං අකංසු. යසො 
වයප්පත්යතො තක්කසිලායං සබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා බා ාණසිං

පච්චාගන්ත්වා මද්දව ඤ්යඤො අත්ථධම්මානුසාසයකො අමච්යචො අයහොසි, 

‘‘යසනකපණ්ඩියතො’’ති වුත්යත සකලනගය  චන්යදො විය සූරියයො විය ච
පඤ්ඤායි. තදා  ඤ්යඤො පුය ොහිතපුත්යතො  ාජුපට්ඨානං ආගයතො
සබ්බාලඞ්කා පටිමණ්ඩිතං උත්තමරූපධ ං  ඤ්යඤො අග්ගමයහසිං දිස්වා 
පටිබද්ධචිත්යතොහුත්වායගහංගන්ත්වානි ාහාය ොනිපජ්ජිත්වාසහායයකහි
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පුට්යඨො තමත්ථංආය ොයචසි. ාජාපි‘‘පුය ොහිතපුත්යතොනදිස්සති, කහංනු
යඛො’’ති පුච්ඡිත්වා තමත්ථංසුත්වාතං පක්යකොසායපත්වා ‘‘අහං යතඉමං

සත්තදිවසානිදම්මි, සත්තාහං ඝය කත්වාඅට්ඨයමදිවයසආයනයයාසී’’ති
ආහ.යසො‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වාතං යගහංයනත්වාතායසද්ධිංඅභි මි.
යත අඤ්ඤමඤ්ඤං පටිබද්ධචිත්තා හුත්වා කඤ්චි අජානායපත්වා

අග්ගද්වාය න පලායිත්වා අඤ්ඤස්ස  ඤ්යඤො විජිතං අගමසුං, යකොචි 

ගතට්ඨානංනජානි, නාවායගතමග්යගොවියඅයහොසි.  ාජානගය යභරිං
ච ායපත්වා නානප්පකාය නවිචිනන්යතොපිතස්සගතට්ඨානංනඅඤ්ඤාසි.

අථස්සතංනිස්සායබලවයසොයකො උප්පජ්ජි, හදයංඋණ්හංහුත්වායලොහිතං

පග්ඝරි.තයතොපට්ඨාය චස්සකුච්ඡියතොයලොහිතංනික්ඛමි, බයාධිමහන්යතො
අයහොසි.මහන්තාපි ාජයවජ්ජා තිකිච්ඡිතුංනාසක්ඛංසු. 

යබොධිසත්යතො ‘‘ඉමස්ස  ඤ්යඤො බයාධි නත්ථ, භරියං පන 

අපස්සන්යතො යචතසිකය ොයගන ඵුට්යඨො, උපායයන තං තිකිච්ඡිස්සාමී’’ති
ආයු ඤ්ච පුක්කුසඤ්චාති ද්යව  ඤ්යඤො පණ්ඩිතාමච්යච ආමන්යතත්වා
‘‘ ඤ්යඤො යදවියා අදස්සයනන යචතසිකං ය ොගං ඨයපත්වා අඤ්යඤො

ය ොයගොනත්ථ, බහූපකාය ො චයඛොපනඅම්හාකං ාජා, තස්මාඋපායයන

නං තිකිච්ඡාම,  ාජඞ්ගයණ සමජ්ජං කාය ත්වා අසිං ගිලිතුං ජානන්යතන

අසිංගිලායපත්වා  ාජානංසීහපඤ්ජය කත්වාසමජ්ජංඔයලොකායපස්සාම, 

 ාජා අසිං ගිලන්තං දිස්වා ‘අත්ථ නු යඛො ඉයතො අඤ්ඤං දුක්ක ත ’න්ති

පඤ්හංපුච්ඡිස්සති.තංසම්මආයු , ත්වං‘අසුකංනාමදදාමීතිවචනංඉයතො

දුක්ක ත ’න්ති බයාකය යයාසි, තයතො සම්ම පුක්කුස, තං පුච්ඡිස්සති, 

අථස්ස ත්වං ‘මහා ාජ, දදාමීති වත්වා අදදයතො සා වාචා අඵලා යහොති, 

තථාරූපංවාචංනයකචිඋපජීවන්තිනඛාදන්තිනපිවන්ති, යයපනතස්ස 

වචනස්සානුච්ඡවිකං කය ොන්ති, යථාපටිඤ්ඤාතමත්ථං යදන්තියයව, ඉදං

තයතො දුක්ක ත ’න්ති එවං බයාකය යයාසි, ඉයතො ප ං කත්තබ්බං අහං
ජානිස්සාමී’’ති වත්වාසමජ්ජංකාය සි. 

අථ යත තයයොපි පණ්ඩිතා  ඤ්යඤො සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘මහා ාජ, 

 ාජඞ්ගයණ සමජ්යජො වත්තති, තං ඔයලොයකන්තානං දුක්ඛම්පි න දුක්ඛං

යහොති, එහි ගච්ඡාමා’’ති  ාජානං යනත්වා සීහපඤ්ජ ං විවරිත්වා සමජ්ජං
ඔයලොකායපසුං. බහූ ජනා අත්තයනො අත්තයනො ජානනකසිප්පං දස්යසසුං.
එයකොපනපුරියසොයතත්තිංසඞ්ගුලංතිඛණධා ං අසි තනංගිලති. ාජාතං

දිස්වා ‘‘අයං පුරියසො එතං අසිං ගිලති, ‘අත්ථ නු යඛො ඉයතො අඤ්ඤං
දුක්ක ත ’න්ති ඉයම පණ්ඩියත පුච්ඡිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ආයු ං 
පුච්ඡන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

39. 

‘‘පණ්ණකංතිඛණධා ං, අසිංසම්පන්නපායිනං; 

පරිසායංපුරියසොගිලති, කිංදුක්ක ත ංතයතො; 
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යදඤ්ඤංදුක්ක ංඨානං, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 

තත්ථ පණ්ණකන්ති පණ්ණක ට්යඨ උප්පන්නං. සම්පන්නපායිනන්ති

සම්පන්නංප යලොහිතපායිනං. පරිසාෙන්තිපරිසමජ්යඣධනයලොයභනඅයං

පුරියසො ගිලති. ෙදඤ්ඤන්ති ඉයතො අසිගිලනයතො යං අඤ්ඤං දුක්ක ත ං

කා ණං, තංමයා පුච්ඡියතොකයථහීති. 

අථස්ස යසොතංකයථන්යතොදුතියංගාථමාහ– 

40. 

‘‘ගියලයයපුරියසොයලොභා, අසිංසම්පන්නපායිනං; 

යයොචවජ්ජාදදාමීති, තංදුක්ක ත ංතයතො; 

සබ්බඤ්ඤංසුක ංඨානං, එවංජානාහිමද්දවා’’ති. 

තත්ථ වජ්ජාති වයදයය. තං දුක්කරතරන්ති ‘‘දදාමී’’ති වචනං තයතො

අසිගිලනයතො දුක්ක ත ං. සබ්බ්ඤ්ඤන්ති ‘‘අසුකං නාම තව දස්සාමී’’ති

වචනං ඨයපත්වා අඤ්ඤං සබ්බම්පි කා ණං සුක ං. මද්දවාති  ාජානං
යගොත්යතන ආලපති. 

 ඤ්යඤො ආයු පණ්ඩිතස්ස වචනං සුත්වා ‘‘අසිගිලනයතො කි  ‘ඉදං

නාම දම්මී’ති වචනං දුක්ක ං, අහඤ්ච ‘පුය ොහිතපුත්තස්ස යදවිං දම්මී’ති

අවචං, අතිදුක්ක ං වත යම කත’’න්ති වීමංසන්තස්යසව හදයයසොයකො

යථොකංතනුත්තංගයතො. යසොතයතො ‘‘ප ස්ස ඉමං දම්මීතිවචනයතොපන
අඤ්ඤං දුක්ක ත ං අත්ථ නු යඛො’’ති චින්යතත්වා පුක්කුසපණ්ඩියතන
සද්ධිංසල්ලපන්යතොතතියංගාථමාහ– 

41. 

‘‘බයාකාසිආයුය ොපඤ්හං, අත්ථංධම්මස්සයකොවියදො; 

පුක්කුසංදානිපුච්ඡාමි, කිංදුක්ක ත ංතයතො; 

යදඤ්ඤංදුක්ක ංඨානං, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 

තත්ථ පඤ්ෙං අත්ථන්ති පඤ්හස්ස අත්ථං බයාකාසීති වුත්තං යහොති. 

ෙම්මස්ස යකොවියදොති තදත්ථයජොතයක ගන්යථ කුසයලො. තයතොති තයතො
වචනයතොකිං දුක්ක ත න්ති. 

අථස්සබයාකය ොන්යතොපුක්කුසපණ්ඩියතොචතුත්ථංගාථමාහ– 

42. 

‘‘නවාචමුපජීවන්ති, අඵලංගි මුදීරිතං; 

යයොචදත්වාඅවාකයි ා, තංදුක්ක ත ංතයතො; 

සබ්බඤ්ඤංසුක ංඨානං, එවංජානාහිමද්දවා’’ති. 
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තත්ථ දත්වාති‘‘අසුකංනාමදම්මී’’ති පටිඤ්ඤංදත්වා. අවාකයිරාතිතං

පටිඤ්ඤාතමත්ථං දදන්යතො තස්මිං යලොභං අවාකය යය ඡින්යදයය, තං

භණ්ඩං දයදයයාති වුත්තං යහොති. තයතොති තයතො අසිගිලනයතො ‘‘අසුකං
නාමයතදම්මී’’තිවචනයතොචතයදවදුක්ක ත ං. 

 ඤ්යඤො තං වචනං සුත්වා ‘‘අහං ‘පුය ොහිතපුත්තස්ස යදවිං දම්මී’ති

පඨමං වත්වා වාචාය අනුච්ඡවිකං කත්වා තං අදාසිං, දුක්ක ං වත යම
කත’’න්ති පරිවිතක්යකන්තස්ස යසොයකො තනුකතය ො ජායතො. අථස්ස 

එතදයහොසි‘‘යසනකපණ්ඩිතයතොඅඤ්යඤොපණ්ඩිතතය ොනාමනත්ථ, ඉමං
පඤ්හංඑතං පුච්ඡිස්සාමී’’ති.තයතොතංපුච්ඡන්යතොපඤ්චමංගාථමාහ– 

43. 

‘‘බයාකාසිපුක්කුයසොපඤ්හං, අත්ථංධම්මස්සයකොවියදො; 

යසනකංදානිපුච්ඡාමි, කිංදුක්ක ත ංතයතො; 

යදඤ්ඤංදුක්ක ංඨානං, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 

අථස්සබයාකය ොන්යතොයසනයකොඡට්ඨංගාථමාහ– 

44. 

‘‘දයදයයපුරියසොදානං, අප්පංවායදිවාබහුං; 

යයොචදත්වානානුතප්යප, තංදුක්ක ත ංතයතො; 

සබ්බඤ්ඤංසුක ංඨානං, එවංජානාහිමද්දවා’’ති. 

තත්ථ නානුතප්යපති අත්තයනො අතිකන්තං අතිමනාපං පියභණ්ඩං
ප ස්සදත්වා ‘‘කිමත්ථංමයාඉදංදින්න’’න්තිඑවංතං පියභණ්ඩංආ බ්භ

යයො පච්ඡානතප්පතිනයසොචති, තං අසිගිලනයතො ච ‘‘අසුකංනාමයත 
දම්මී’’තිවචනයතොචතස්සදානයතොචදුක්ක ත ං. 

ඉති මහාසත්යතො  ාජානං සඤ්ඤායපන්තා කයථසි. දානඤ්හි දත්වා 

අප යචතනාව දුස්සන්ධාරියා, තස්සා සන්ධා ණදුක්ක තා
යවස්සන්ත ජාතයකනදීපිතා. වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘අදුචාපංගයහත්වාන, ඛග්ගංබන්ධියවාමයතො; 

ආයනස්සාමිසයකපුත්යත, පුත්තානඤ්හිවයධොදුයඛො. 

‘‘අට්ඨානයමතං දුක්ඛරූපං, යංකුමා ා විහඤ්ඤය ; 

සතඤ්ච ධම්මමඤ්ඤාය, යකො දත්වා අනුතප්පතී’’ති. (ජා. 
2.22.2158-2159); 

 ාජාපි යබොධිසත්තස්ස වචනං සුත්වා සල්ලක්යඛසි ‘‘අහං අත්තයනො 
මයනයනව පුය ොහිතපුත්තස්ස යදවිං දත්වා සකමනං සන්ධාය තුං න 

සක්යකොමි, යසොචාමි කිලමාමි, න යම ඉදං අනුච්ඡවිකං, සයච සා මයි
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සසියනහා භයවයය, ඉමං ඉස්සරියං ඡඩ්යඩත්වා න පලායයයය, මයි පන
සියනහංඅකත්වා පලාතායකිංතායමය්හ’’න්ති.තස්යසවංචින්යතන්තස්ස

පදුමපත්යත උදකබින්දු විය සබ්බයසොයකො නිවත්තිත්වා ගයතො, 
තඞ්ඛණඤ්යඤවස්ස කුච්ඡි පරිසණ්ඨාසි. යසො නිය ොයගො සුඛයතො හුත්වා
යබොධිසත්තස්සථුතිංකය ොන්යතොඔසානගාථමාහ– 

45. 

‘‘බයාකාසිආයුය ොපඤ්හං, අයථොපුක්කුසයපොරියසො; 

සබ්යබපඤ්යහඅතියභොති, යථාභාසතියසනයකො’’ති. 

තත්ථ ෙථා භාසතීති යථා පණ්ඩියතො භාසති, තයථයවතං දානං නාම
දත්වා යනව අනුතප්පිතබ්බන්ති. ඉමං පනස්ස ථුතිං කත්වා තුට්යඨො බහුං
ධනමදාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨහි.තදා  ාජමයහසීපු ාණදුතියිකාඅයහොසි,  ාජාඋක්කණ්ඨිතභික්ඛු, 

ආයු පණ්ඩියතො යමොග්ගල්ලායනො, පුක්කුසපණ්ඩියතො සාරිපුත්යතො, 
යසනකපණ්ඩියතොඅහයමවඅයහොසින්ති. 

පණ්ණකජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[402] 7. සත්තුභස්තජාතකවණ්ණනා 

විබ්භන්තචිත්යතොති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො අත්තයනො

පඤ්ඤාපා මිං ආ බ්භ කයථසි. පච්චුප්පන්නවත්ථු උමඞ් ජාතයක (ජා.

2.22.590ආදයයො)ආවිභවිස්සති. 

අතීයත බා ාණසියං ජනයකො නාම  ාජා  ජ්ජං කාය සි. තදා

යබොධිසත්යතො බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති, යසනකකුමාය ොතිස්ස නාමං
කරිංසු. යසො වයප්පත්යතො තක්කසිලායං සබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා

බා ාණසිං පච්චාගන්ත්වා  ාජානං පස්සි,  ාජා තං අමච්චට්ඨායන ඨයපසි, 

මහන්තඤ්චස්ස යසං අනුප්පදාසි. යසො  ඤ්යඤො අත්ථඤ්ච ධම්මඤ්ච

අනුසාසි, මධු කයථො ධම්මකථයකො හුත්වා  ාජානං පඤ්චසු සීයලසු
පතිට්ඨායපත්වා දායන උයපොසථකම්යම දසසු කුසලකම්මපයථසූති ඉමාය

කලයාණපටිපදාය පතිට්ඨායපසි, සකල ට්යඨ බුද්ධානං උප්පන්නකායලො
වියඅයහොසි.පක්ඛදිවයසසු ාජාචඋප ාජාදයයොචසබ්යබ සන්නිපතිත්වා
ධම්මසභං සජ්යජන්ති. මහාසත්යතො සජ්ජිතධම්මසභායං 

 තනපල්ලඞ්කව ගයතො බුද්ධලීළාය ධම්මං යදයසති, බුද්ධානං
ධම්මකථාසදිසාවස්සකථා යහොති. 
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පටුන 

අථ අඤ්ඤතය ො මහල්ලකබ්රාහ්මයණො ධනභික්ඛං චරිත්වා
කහාපණසහස්සං ලභිත්වා එකස්මිං බ්රාහ්මණකුයල නික්ඛපිත්වා පුන
‘‘භික්ඛං චරිස්සාමී’’ති ගයතො. තස්ස ගතකායල තං කුලං කහාපයණ
වළඤ්යජසි.යසොආගන්ත්වාකහාපයණආහ ායපසි. බ්රාහ්මයණොකහාපයණ
දාතුංඅසක්යකොන්යතොඅත්තයනොධීත ංතස්සපාදපරිචාරිකංකත්වා අදාසි.
බ්රාහ්මයණො තං ගයහත්වා බා ාණසියතො අවිදූය  එකස්මිං බ්රාහ්මණගායම
වාසං කප්යපසි. අථස්ස භරියා දහ තාය කායමසු අතිත්තා අඤ්යඤන

තරුණබ්රාහ්මයණන සද්ධිං මිච්ඡාචා ං චරි. යසොළස හි අතප්පනීෙවත්ථූනි 

නාම. කතමානි යසොළස? සාගය ො සබ්බසවන්තීහි න තප්පති, අග්ගි

උපාදායනන න තප්පති,  ාජා  ට්යඨන න තප්පති, බායලො පායපහි න 

තප්පති, ඉත්ථීයමථුනධම්යමනඅලඞ්කාය නවිජායයනනාතිඉයමහිතීහින

තප්පති, බ්රාහ්මයණො මන්යතහි න තප්පති, ඣායී විහා සමාපත්තියා න

තප්පති, යසක්යඛො අපචයයන න තප්පති, අප්පිච්යඡො ධුතඞ්ගගුයණන න

තප්පති, ආ ද්ධවීරියයොවීරියා ම්යභනන තප්පති, ධම්මකථයකොසාකච්ඡාය

න තප්පති, විසා යදො පරිසාය න තප්පති, සද්යධො සඞ්ඝුපට්ඨායනන න

තප්පති, දායයකො පරිච්චායගනනතප්පති, පණ්ඩියතො ධම්මස්සවයනනන 

තප්පති, චතස්යසොපරිසාතථාගතදස්සයනනනතප්පන්තීති. 

සාපි බ්රාහ්මණී යමථුනධම්යමන, අතිත්තා තං බ්රාහ්මණං නීහරිත්වා
විස්සත්ථාපාපකම්මංකාතුකාමාහුත්වාඑකදිවසංදුම්මනා නිපජ්ජිත්වා‘‘කිං

යභොතී’’තිවුත්තා‘‘බ්රාහ්මණ, අහංතවයගයහකම්මංකාතුංන සක්යකොමි, 

දාසිදාසංආයනහී’’තිආහ.‘‘යභොතිධනංයමනත්ථ, කිංදත්වාආයනමී’’ති. 

‘‘භික්ඛං චරිත්වා ධනං පරියයසිත්වා ආයනහී’’ති. ‘‘යතන හි යභොති
පායථයයං යම සජ්යජහී’’ති. ‘‘සා තස්ස බද්ධසත්තූනඤ්ච
අබද්ධසත්තූනඤ්ච චම්මපසිබ්බකං පූය ත්වා අදාසි’’. බ්රාහ්මයණො
ගාමනිගම ාජධානීසු ච න්යතො සත්තකහාපණසතානිලභිත්වා ‘‘අලං යම
එත්තකං ධනං දාසිදාසමූලායා’’ති නිවත්තිත්වා අත්තයනො ගාමං
ආගච්ඡන්යතො එකස්මිං උදකඵාසුකට්ඨායන පසිබ්බකං මුඤ්චිත්වා සත්තුං
ඛාදිත්වා පසිබ්බකමුඛං අබන්ධිත්වාව පානීයං පිවිතුං ඔතිණ්යණො.
අයථකස්මිං රුක්ඛසුසිය  එයකො කණ්හසප්යපො සත්තුගන්ධං ඝායිත්වා 
පසිබ්බකං පවිසිත්වා යභොගං ආභුජිත්වා සත්තුං ඛාදන්යතො නිපජ්ජි.
බ්රාහ්මයණො ආගන්ත්වා පසිබ්බකස්ස අබ්භන්ත ං අයනොයලොයකත්වා
පසිබ්බකං බන්ධිත්වා අංයස කත්වා පායාසි. අන්ත ාමග්යග එකස්මිං

රුක්යඛ නිබ්බත්තයදවතා ඛන්ධවිටයප ඨත්වා ‘‘බ්රාහ්මණ, සයච

අන්ත ාමග්යගවසිස්සසි, සයංමරිස්සසි, සයචඅජ්ජඝ ං ගමිස්සසි, භරියා
යතමරිස්සතී’’තිවත්වාඅන්ත ධායි.යසොඔයලොයකන්යතොයදවතං අදිස්වා
භීයතොම ණභයතජ්ජියතොය ොදන්යතොපරියදවන්යතොබා ාණසිනග ද්වා ං 
සම්පාපුණි. 
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තදා ච පන්න සුයපොසයථො යහොති අලඞ්කතධම්මාසයන නිසීදිත්වා 
යබොධිසත්තස්ස ධම්මකථනදිවයසො. මහාජයනො නානාගන්ධපුප්ඵාදිහත්යථො
වග්ගවග්යගො හුත්වා ධම්මිං කථං යසොතුං ගච්ඡති. බ්රාහ්මයණො තං දිස්වා

‘‘කහං ගච්ඡථා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘බ්රාහ්මණ, අජ්ජ යසනකපණ්ඩියතො

මධු ස්සය න බුද්ධලීළාය ධම්මං යදයසති, කිං ත්වම්පි න ජානාසී’’ති

වුත්යත චින්යතසි ‘‘පණ්ඩියතො කි  ධම්මකථයකො, අහඤ්චම්හි 

ම ණභයතජ්ජියතො, පණ්ඩිතා යඛො පන මහන්තම්පි යසොකං හරිතුං 

සක්යකොන්ති, මයාපිතත්ථගන්ත්වාධම්මංයසොතුංවට්ටතී’’ති.යසොයතහි
සද්ධිං තත්ථ ගන්ත්වා මහාසත්තං පරිවාය ත්වා නිසින්නාය ස ාජිකාය
පරිසායපරියන්යත සත්තුපසිබ්බයකනඛන්ධගයතනධම්මාසනයතොඅවිදූය 
ම ණභයතජ්ජියතො ය ොදමායනො අට්ඨාසි. මහාසත්යතො ආකාසගඞ්ගං
ඔත න්යතොවියඅමතවස්සංවස්යසන්යතොවියචධම්මංයදයසසි. මහාජයනො
සඤ්ජාතයසොමනස්යසොසාධුකා ංදත්වාධම්මංඅස්යසොසි. 

පණ්ඩිතා ච නාම දිසාචක්ඛුකා යහොන්ති. තස්මිං ඛයණ මහාසත්යතො 
පසන්නපඤ්චපසාදානි අක්ඛීනි උම්මීයලත්වා සමන්තයතො පරිසං
ඔයලොයකන්යතො තං බ්රාහ්මණං දිස්වා චින්යතසි ‘‘එත්තකා පරිසා

යසොමනස්සජාතා සාධුකා ං දත්වා ධම්මං සුණන්ති, අයං පයනයකො

බ්රාහ්මයණො යදොමනස්සප්පත්යතො ය ොදති, එතස්ස අබ්භන්තය 

අස්සුජනනසමත්යථන යසොයකන භවිතබ්බං, තමස්ස අම්බියලන පහරිත්වා
තම්බමලංවියපදුමපලාසයතොඋදකබින්දුංවිය විනිවත්යතත්වාඑත්යථවනං
නිස්යසොකං තුට්ඨමානසං කත්වා ධම්මං යදයසස්සාමී’’ති. යසො තං

ආමන්යතත්වා ‘‘බ්රාහ්මණ, යසනකපණ්ඩියතො නාමාහං, ඉදායනව තං

නිස්යසොකං කරිස්සාමි, විස්සත්යථොකයථහී’’තියතනසද්ධිංසල්ලපන්යතො
පඨමංගාථමාහ– 

46. 

‘‘විබ්භන්තචිත්යතො කුපිතින්ද්රියයොසි, යනත්යතහි යත වාරිගණා 

සවන්ති; 

කිං යත නට්ඨං කිං පන පත්ථයායනො, ඉධාගමා බ්රහ්යම තදිඞ්ඝ 
බූ්රහී’’ති. 

තත්ථ කුපිතින්ද්රියෙොසීතිචක්ඛුන්ද්රියයමවසන්ධාය ‘‘කුපිතින්ද්රියයොසී’’ති

ආහ. වාරි ණාති අස්සුබින්දූනි. ඉඞ්ඝාති යචොදනත්යථ නිපායතො. තඤ්හි

මහාසත්යතො යචොයදන්යතො එවමාහ ‘‘බ්රාහ්මණ, සත්තා නාම ද්වීහි
කා යණහි යසොචන්ති පරියදවන්ති සත්තසඞ්ඛාය සු කිස්මිඤ්චියදව

පියජාතියකනට්යඨවා, කිඤ්චියදවපියජාතිකං පත්යථත්වා අලභන්තා වා.

තත්ථකිංයතනට්ඨං, කිංවාපනපත්ථයන්යතොත්වංඉධ ආගයතො, ඉදංයම
ඛප්පංබ්රූහී’’ති. 
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අථස්ස අත්තයනො යසොකකා ණං කයථන්යතො බ්රාහ්මයණො දුතියං
ගාථමාහ– 

47. 

‘‘මියයයථභරියාවජයතොමමජ්ජ, අගච්ඡයතොම ණමාහයක්යඛො; 

එයතන දුක්යඛන පයවධියතොස්මි, අක්ඛාහි යම යසනක 
එතමත්ථ’’න්ති. 

තත්ථ වජයතොති යගහං ගච්ඡන්තස්ස. අ ච්ඡයතොති අගච්ඡන්තස්ස. 

ෙක්යඛොති අන්ත ාමග්යග එකා රුක්ඛයදවතා එවමාහාති වදති. සා කි 

යදවතා ‘‘පසිබ්බයක යත බ්රාහ්මණ, කණ්හසප්යපො’’ති අනාචික්ඛන්තී

යබොධිසත්තස්සඤාණානුභාවප්පකාසනත්ථං නාචික්ඛ. එයතනදුක්යඛනාති

ගච්ඡයතො භරියාය ම ණදුක්යඛන, අගච්ඡයතො අත්තයනො ම ණදුක්යඛන, 

යතනස්මි පයවධියතො ඝට්ටියතො කම්පියතො. එතමත්ථන්ති එතං කා ණං.

යයන යම කා යණන ගච්ඡයතො භරියාය ම ණං, අගච්ඡයතො අත්තයනො

ම ණංයහොති, එතංයමකා ණං ආචික්ඛාහීතිඅත්යථො. 

මහාසත්යතො බ්රාහ්මණස්ස වචනං සුත්වා සමුද්දමත්ථයක ජාලං 
ඛපන්යතො විය ඤාණජාලං පත්ථරිත්වා ‘‘ඉයමසං සත්තානං බහූනි

ම ණකා ණානි.සමුද්යද නිමුග්ගාපිම න්ති, තත්ථවාළමච්යඡහිගහිතාපි, 

ගඞ්ගාය පතිතාපි, තත්ථ සුසුමාය හි ගහිතාපි, රුක්ඛයතො පතිතාපි, 

කණ්ටයකන විද්ධාපි, නානප්පකාය හිආවුයධහි පහටාපි, විසං ඛාදිත්වාපි, 

උබ්බන්ධිත්වාපි, පපායත පතිතාපි, අතිසීතාදීහි වා නානප්පකාය හි වා

ය ොයගහිඋපද්දුතාපිම න්තියයව, එවංබහූසුම ණකා යණසුකතය නනු
යඛො කා යණන අජ්යජස බ්රාහ්මයණො අන්ත ාමග්යග වසන්යතො සයං

මරිස්සති, යගහමස්සවජයතො භරියාමරිස්සතී’’තිචින්යතසි.චින්යතන්යතො
එව බ්රාහ්මණස්ස ඛන්යධ පසිබ්බකං දිස්වා ‘‘ඉමස්මිං පසිබ්බයක එයකන

සප්යපනපවිට්යඨනභවිතබ්බං, පවිසන්යතොචපයනයසො ඉමස්මිංබ්රාහ්මයණ
පාත ාසසමයය සත්තුං ඛාදිත්වා පසිබ්බකමුඛං අබන්ධිත්වා පානීයං පාතුං
ගයත සත්තුගන්යධන සප්යපො පවිට්යඨො භවිස්සති. බ්රාහ්මයණොපි පානීයං 
පිවිත්වා ආගයතො සප්පස්ස පවිට්ඨභාවං අජානිත්වා පසිබ්බකං බන්ධිත්වා

ආදාය පක්කන්යතො භවිස්සති, සචායං අන්ත ාමග්යග වසන්යතො සායං 
වසනට්ඨායන ‘‘සත්තුං ඛාදිස්සාමී’’ති පසිබ්බකං මුඤ්චිත්වා හත්ථං

පයවයසස්සති, අථනං සප්යපො හත්යථ ඩංසිත්වා ජීවිතක්ඛයං පායපස්සති, 
ඉදමස්ස අන්ත ාමග්යග වසන්තස්ස ම ණකා ණං. සයච පන යගහං

ගච්යඡයය, පසිබ්බයකොභරියාය හත්ථගයතොභවිස්සති, සා ‘අන්යතොභණ්ඩං

ඔයලොයකස්සාමී’’ති පසිබ්බකං මුඤ්චිත්වා හත්ථං පයවයසස්සති, අථ නං

සප්යපො ඩංසිත්වා ජීවිතක්ඛයං පායපස්සති, ඉදමස්ස අජ්ජ යගහං ගතස්ස
භරියායම ණකා ණ’’න්තිඋපායයකොසල්ලඤායණයනවඅඤ්ඤාසි. 
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අථස්ස එතදයහොසි ‘‘ඉමිනා කණ්හසප්යපන සූය න නිබ්භයයන
භවිතබ්බං. අයඤ්හි බ්රාහ්මණස්ස මහාඵාසුකං පහ න්යතොපි පසිබ්බයක

අත්තයනොචලනංවාඵන්දනංවා නදස්යසති, එවරූපායපරිසායමජ්යඣපි

අත්තයනො අත්ථභාවං න දස්යසති, තස්මා ඉමිනා කණ්හසප්යපන සූය න
නිබ්භයයන භවිතබ්බ’’න්ති. ඉදම්පි යසො උපායයකොසල්ලඤායණයනව 
දිබ්බචක්ඛුනාපස්සන්යතොවියඅඤ්ඤාසි.එවංස ාජිකායපරිසායමජ්යඣ
සප්පං පසිබ්බකං පවිසන්තං දිස්වා ඨිතපුරියසො විය මහාසත්යතො
උපායයකොසල්ලඤායණයනව පරිච්ඡින්දිත්වා බ්රාහ්මණස්ස පඤ්හං
කයථන්යතොතතියංගාථමාහ– 

48. 

‘‘බහූනි ඨානානිවිචින්තයිත්වා, යයමත්ථ වක්ඛාමිතයදවසච්චං; 

මඤ්ඤාමි යත බ්රාහ්මණ සත්තුභස්තං, අජානයතො කණ්හසප්යපො 
පවිට්යඨො’’ති. 

තත්ථ බ්හූනිඨානානීතිබහූනිකා ණානි. විචින්තයිත්වාතිපටිවිජ්ඣිත්වා

චින්තාවයසන පවත්තපටියවයධො හුත්වා. ෙයමත්ථ වක්ඛාමීතියං යත අහං

එයතසු කා යණසු එතං කා ණං වක්ඛාමි. තයදව සච්චන්ති තයදව තථං 

දිබ්බචක්ඛුනා දිස්වා කථතසදිසං භවිස්සතීති දීයපති. මඤ්ඤාමීති

සල්ලක්යඛමි. සත්තුභස්තන්ති සත්තුපසිබ්බකං. අජානයතොති
අජානන්තස්යසවඑයකොකණ්හසප්යපොපවිට්යඨොති මඤ්ඤාමීති. 

එවඤ්ච පනවත්වා‘‘අත්ථයතබ්රාහ්මණ, එතස්මිංපසිබ්බයකසත්තූ’’ති

පුච්ඡි. ‘‘අත්ථ, පණ්ඩිතා’’ති. ‘‘අජ්ජ පාත ාසයවලාය සත්තුං ඛාදී’’ති? 

‘‘ආම, පණ්ඩිතා’’ති. ‘‘කත්ථ නිසීදිත්වා’’ති? ‘‘අ ඤ්යඤ රුක්ඛමූලස්මිං, 
පණ්ඩිතා’’ති. ‘‘සත්තුං ඛාදිත්වා පානීයං පාතුං ගච්ඡන්යතො පසිබ්බකමුඛං

බන්ධි, නබන්ධී’’ති? ‘‘නබන්ධිං, පණ්ඩිතා’’ති. ‘‘පානීයංපිවිත්වාආගයතො

පසිබ්බකං ඔයලොයකත්වා බන්ධී’’ති. ‘‘අයනොයලොයකත්වාව බන්ධිං, 

පණ්ඩිතා’’ති. ‘‘බ්රාහ්මණ, තව පානීයං පාතුං ගතකායල අජානන්තස්යසව

යත සත්තුගන්යධන පසිබ්බකං සප්යපො පවිට්යඨොති මඤ්ඤාමි, එවයමත්ථ

ආගයතො ත්වං, තස්මා පසිබ්බකං ඔතාය ත්වා පරිසමජ්යඣ ඨයපත්වා
පසිබ්බකමුඛං යමොයචත්වා පටික්කම්ම ඨියතො එකං දණ්ඩකං ගයහත්වා

පසිබ්බකංතාව පහ , තයතොපත්ථටඵණංසුසූතිසද්දංකත්වානික්ඛමන්තං
කණ්හසප්පංදිස්වා නික්කඞ්යඛොභවිස්සතී’’තිචතුත්ථංගාථමාහ– 

49. 

‘‘ආදායදණ්ඩංපරිසුම්භභස්තං, පස්යසළමූගංඋ ගංදුජිව්හං; 

ඡින්දජ්ජකඞ්ඛංවිචිකිච්ඡිතානි, භුජඞ්ගමංපස්සපමුඤ්ච භස්ත’’න්ති. 

තත්ථ පරිසුම්භාතිපහ . පස්යසළමූ න්තිඑළං පග්ඝ න්යතනමුයඛන

එළමූගං පසිබ්බකයතො නික්ඛමන්තං දුජිව්හංඋ ගං පස්ස. ඡන්දජ්ජකඞ්ඛං 
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විචිකිච්ඡිතානීති ‘‘අත්ථනු යඛො යම පසිබ්බයක සප්යපො, උදාහුනත්ථී’’ති 

කඞ්ඛයමවපුනප්පුනංඋප්පජ්ජමානානිවිචිකිච්ඡිතානිචඅජ්ජඡින්ද, මය්හං 

සද්දහ, අවිතථඤ්හි යම යවයයාක ණං, ඉදායනව නික්ඛමන්තං භුජඞ්ගමං
පස්සපමුඤ්ච භස්තන්ති. 

බ්රාහ්මයණො මහාසත්තස්ස කථං සුත්වා සංවිග්යගො භයප්පත්යතො තථා
අකාසි.සප්යපොපිසත්තුභස්යතදණ්යඩනපහයටපසිබ්බකමුඛා නික්ඛමිත්වා
මහාජනං ඔයලොයකන්යතො අට්ඨාසි. තමත්ථං පකායසන්යතො සත්ථා
පඤ්චමංගාථමාහ– 

50. 

‘‘සංවිග්ගරූයපො පරිසාය මජ්යඣ, යසො බ්රාහ්මයණො සත්තුභස්තං 

පමුඤ්චි; 

අථ නික්ඛමි උ යගො උග්ගයතයජො, ආසීවියසො සප්යපො ඵණං 
කරිත්වා’’ති. 

සප්පස්ස ඵණං කත්වා නික්ඛන්තකායල ‘‘මහාසත්තස්ස 
සබ්බඤ්ඤුබුද්ධස්යසව බයාක ණං අයහොසී’’ති මහාජයනො

යචලුක්යඛපසහස්සානි පවත්යතසි, අඞ්ගුලියඵොටනසහස්සානි පරිබ්භමිංසු, 

ඝනයමඝවස්සංවියසත්ත තනවස්සංවස්සි, සාධුකා සහස්සානිපවත්තිංසු, 

මහාපථවීභිජ්ජනසද්යදො විය අයහොසි. ඉදං පන බුද්ධලීළාය එවරූපස්ස

පඤ්හස්සකථනංනාමයනවජාතියාබලං, නයගොත්තකුලප්පයදසානංබලං, 

කස්ස පයනතංබලන්ති? පඤ්ඤායබලං.පඤ්ඤවාහිපුග්ගයලොවිපස්සනං

වඩ්යඪත්වා අරියමග්ගද්වා ං විවරිත්වා අමතමහානිබ්බානං පවිසති, 
සාවකපා මිම්පි පච්යචකයබොධිම්පි සම්මාසම්යබොධිම්පි පටිවිජ්ඣති.

අමතමහානිබ්බානසම්පාපයකසු හි ධම්යමසු පඤ්ඤාව යසට්ඨා, අවයසසා
තස්සාපරිවා ායහොන්ති.යතයනතංවුත්තං– 

‘‘පඤ්ඤා හියසට්ඨාකුසලාවදන්ති, නක්ඛත්ත ාජාරිවතා කානං; 

සීලං සිරී චාපි සතඤ්ච ධම්යමො, අන්වායිකා පඤ්ඤවයතො 

භවන්තී’’ති.(ජා.2.17.81); 

එවං කථයත ච පන මහාසත්යතන පඤ්යහ එයකො අහිතුණ්ඩියකො
සප්පස්ස මුඛබන්ධනං කත්වා සප්පං ගයහත්වා අ ඤ්යඤ විස්සජ්යජසි.
බ්රාහ්මයණො  ාජානං උපසඞ්කමිත්වා ජයායපත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ

 ඤ්යඤොථුතිංකය ොන්යතොඋපඩ්ඪගාථමාහ – 

51. 

‘‘සුලද්ධලාභාජනකස්ස ඤ්යඤො; 
යයොපස්සතීයසනකංසාධුපඤ්ඤ’’න්ති. 
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තස්සත්යථො – යයො සාධුපඤ්ඤං උත්තමපඤ්ඤං යසනකපණ්ඩිතං

අක්ඛීනිඋම්මීයලත්වාඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණපියචක්ඛූහිපස්සිතුං ලභති, තස්ස
 ඤ්යඤො ජනකස්ස එයත ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ දස්සනලාභා සුලද්ධලාභා

වත, එයතනලද්යධසුසබ්බලායභසුඑයතවලාභාසුලද්ධලාභානාමාති. 

බ්රාහ්මයණොපි  ඤ්යඤො ථුතිං කත්වා පුන පසිබ්බකයතො සත්ත
කහාපණසතානිගයහත්වාමහාසත්තස්සථුතිංකත්වාතුට්ඨිදායං දාතුකායමො
දියඩ්ඪගාථමාහ– 

‘‘විවට්ටඡද්යදොනුසිසබ්බදස්සී, ඤාණංනුයතබ්රාහ්මණ භිංසරූපං. 

52. 

‘‘ඉමානියමසත්තසතානිඅත්ථ, ගණ්හාහිසබ්බානිදදාමි තුය්හං; 

තයා හි යම ජීවිතමජ්ජ ලද්ධං, අයථොපි භරියාය මකාසි 
යසොත්ථ’’න්ති. 

තත්ථ විවට්් ඡද්යදො නුසි සබ්බ්දස්සීති කිං නු යඛො ත්වං සබ්යබසු
ධම්මාකාය සු විවට්ටඡදයනො විවට්ටයනයයධම්යමො සබ්බඤ්ඤුබුද්යධොති

ථුතිවයසන පුච්ඡති. ඤාණං නු යත බ්රාේමණ භිංසරූපන්ති උදාහු
අසබ්බඤ්ඤුස්සපි සයතො තව ඤාණං අතිවිය භිංසරූපං 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංවියබලවන්ති. තොහියමතිතයාහි දින්නත්තාඅජ්ජ

මයාජීවිතංලද්ධං. අයථොපිභරිොෙමකාසි යසොත්ථින්තිඅයථොපියමභරියාය
ත්වයමවයසොත්ථංඅකාසි. 

ඉති යසො වත්වා ‘‘සයචපි සතසහස්සං භයවයය, දයදයයයමවාහං, 

එත්තකයමව යම ධනං, ඉමානි යම සත්ත සතානි ගණ්හා’’ති පුනප්පුනං 
යබොධිසත්තංයාචි.තංසුත්වායබොධිසත්යතොඅට්ඨමංගාථමාහ– 

53. 

‘‘නපණ්ඩිතායවතනමාදියන්ති, චිත්රාහිගාථාහිසුභාසිතාහි; 

ඉයතොපි යත බ්රහ්යම දදන්තු විත්තං, ආදාය ත්වං ගච්ඡ සකං 
නියකත’’න්ති. 

තත්ථ යවතනන්තියවත්තනං, අයයමවවා පායඨො. ඉයතොපියතබ්රේයමති

බ්රාහ්මණ, ඉයතොමමපාදමූලයතොපි තුය්හංධනංදදන්තු. විත්තංආදාෙත්වං

 ච්ඡාති ඉයතො අඤ්ඤානි තීණි සතානි ගයහත්වා සහස්සභණ්ඩිකං ආදාය
සකනියවසනං ගච්ඡ. 

එවඤ්ච පන වත්වා මහාසත්යතො බ්රාහ්මණස්ස සහස්සං පූ ායපන්යතො 

කහාපයණ දායපත්වා ‘‘බ්රාහ්මණ, යකන ත්වං ධනභික්ඛාය යපසියතො’’ති

පුච්ඡි. ‘‘භරියාය යමපණ්ඩිතා’’ති. ‘‘භරියා පනයතමහල්ලිකා, දහ ා’’ති.
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‘‘දහ ා, පණ්ඩිතා’’ති.‘‘යතනහිසාඅඤ්යඤනසද්ධිංඅනාචා ංකය ොන්තී

‘නිබ්භයා හුත්වා කරිස්සාමී’ති තං යපයසසි, සයච ඉයම කහාපයණ ඝ ං

යනස්සසි, සා යත දුක්යඛන ලද්ධකහාපයණ අත්තයනො ජා ස්ස දස්සති, 
තස්මා ත්වං උජුකයමව යගහං අගන්ත්වා බහිගායමරුක්ඛමූයල වා යත්ථ
කත්ථචිවාකහාපයණඨයපත්වාපවියසයයාසී’’තිවත්වාතංඋයයයොයජසි.
යසො ගාමසමීපංගන්ත්වා එකස්මිංරුක්ඛමූයලකහාපයණඨයපත්වාසායං
යගහංඅගමාසි. භරියාපිස්සතස්මිංඛයණජාය නසද්ධිංනිසින්නාඅයහොසි.
බ්රාහ්මයණොද්වාය  ඨත්වා‘‘යභොතී’’තිආහ.සාතස්සසද්දංසල්ලක්යඛත්වා
දීපං නිබ්බායපත්වා ද්වා ං විවරිත්වා බ්රාහ්මයණ අන්යතො පවිට්යඨ ඉත ං
නීහරිත්වාද්වා මූයල ඨයපත්වායගහංපවිසිත්වාපසිබ්බයකකිඤ්චිඅදිස්වා

‘‘බ්රාහ්මණ, කිං යත භික්ඛං චරිත්වා ලද්ධ’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘සහස්සං යම

ලද්ධ’’න්ති. ‘‘කහං පන ත’’න්ති. ‘‘අසුකට්ඨායන නාම ඨපිතං, පායතොව

ආහරිස්සාමි, මා චින්තයී’’ති. සා ගන්ත්වා ජා ස්ස ආචික්ඛ. යසො
නික්ඛමිත්වාඅත්තනාඨපිතංවියගණ්හි. 

බ්රාහ්මයණො පුනදිවයස ගන්ත්වා කහාපයණ අපස්සන්යතො 

යබොධිසත්තස්සසන්තිකංගන්ත්වා‘‘කිං, බ්රාහ්මණා’’තිවුත්යත‘‘කහාපයණ

න පස්සාමි, පණ්ඩිතා’’ති ආහ. ‘‘භරියාය යත ආචික්ඛී’’ති? ‘‘ආම, 
පණ්ඩිතා’’ති. මහාසත්යතොතායජා ස්සආචික්ඛතභාවංඤත්වා‘‘අත්ථපන

යතබ්රාහ්මණ, භරියාය කුලූපකබ්රාහ්මයණො’’තිපුච්ඡි. ‘‘අත්ථ, පණ්ඩිතා’’ති.

‘‘තුය්හම්පිඅත්ථී’’ති? ‘‘ආම, පණ්ඩිතා’’ති.අථස්සමහාසත්යතොසත්තන්නං

දිවසානං පරිබ්බයං දායපත්වා ‘‘ගච්ඡ පඨමදිවයසතව සත්ත, භරියාය යත

සත්තාතිචුද්දස බ්රාහ්මයණනිමන්යතත්වායභොයජථ, පුනදිවසයතොපට්ඨාය

එයකකංහායපත්වාසත්තයමදිවයස තවඑකං, භරියායයතඑකන්තිද්යව
බ්රාහ්මයණනිමන්යතත්වාභරියායයතසත්තදිවයස නිමන්තිතබ්රාහ්මණස්ස
නිබද්ධංආගමනභාවංඤත්වාමය්හංආය ොයචහී’’ති ආහ.බ්රාහ්මයණොතථා 

කත්වා ‘‘සල්ලක්ඛයතො යම පණ්ඩිත, නිබද්ධං භුඤ්ජනකබ්රාහ්මයණො’’ති
මහාසත්තස්සආය ොයචසි. 

යබොධිසත්යතො යතන සද්ධිං පුරියස යපයසත්වා තං බ්රාහ්මණං 
ආහ ායපත්වා ‘‘අසුකරුක්ඛමූලයතො යත ඉමස්ස බ්රාහ්මණස්ස සන්තකං

කහාපණසහස්සං ගහිත’’න්තිපුච්ඡි.‘‘නගණ්හාමි, පණ්ඩිතා’’ති.‘‘ත්වංමම

යසනකපණ්ඩිතභාවංන ජානාසි, ආහ ායපස්සාමියතකහාපයණ’’ති. යසො

භීයතො ‘‘ගහිතා යම’’ති සම්පටිච්ඡි. ‘‘කුහිං යත ඨපිතා’’ති? ‘‘තත්යථව, 

පණ්ඩිත, ඨපිතා’’ති. යබොධිසත්යතො බ්රාහ්මණං පුච්ඡි ‘‘බ්රාහ්මණ, කිං යත

සායයවභරියායහොතු, උදාහුඅඤ්ඤංගණ්හිස්සසී’’ති. ‘‘සායයවයමයහොතු, 
පණ්ඩිතා’’ති.යබොධිසත්යතොමනුස්යසයපයසත්වාබ්රාහ්මණස්ස කහාපයණ
ච බ්රාහ්මණිඤ්ච ආහ ායපත්වා යචො බ්රාහ්මණස්ස හත්ථයතො කහාපයණ 

බ්රාහ්මණස්සදායපත්වාඉත ස්ස ාජාණංකාය ත්වානග ානීහ ායපත්වා 
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බ්රාහ්මණියාපි  ාජාණං කාය ත්වා බ්රාහ්මණස්ස මහන්තං යසං දත්වා
අත්තයනොයයව සන්තියකවසායපසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන බහූ යසොතාපත්තිඵලාදීනි සච්ඡිකරිංසු.

තදා බ්රාහ්මයණො ආනන්යදො අයහොසි, රුක්ඛයදවතා සාරිපුත්යතො, පරිසා

බුද්ධපරිසා, යසනකපණ්ඩියතොපනඅහයමව අයහොසින්ති. 

සත්තුභස්තජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[403] 8. අට්ඨියසනජාතකවණ්ණනා 

යෙයම අෙං න ජානාමීති ඉදං සත්ථා ආළවිං නිස්සාය අග්ගාළයව
යචතියයවිහ න්යතොකුටිකා සික්ඛාපදංආ බ්භකයථසි. පච්චුප්පන්නවත්ථු

යහට්ඨා මණිකණ්ඨජාතයක (ජා.1.3.7 ආදයයො)කථතයමව.සත්ථාපනයත

භික්ඛූආමන්යතත්වා‘‘භික්ඛයව, යපො ාණකපණ්ඩිතා පුබ්යබඅනුප්පන්යන 
බුද්යධ බාහි කපබ්බජ්ජාය පබ්බජිත්වා  ාජූහි පවාරිතාපි ‘යාචනා නාම
පය සංඅප්පියාඅමනාපා’තිනයාචිංසූ’’තිවත්වාඅතීතං ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො

එකස්මිංනිගයමබ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති, අට්ඨියසනකුමාය ොතිස්සනාමං
කරිංසු. යසො වයප්පත්යතො තක්කසිලායං සබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා
අප භායගකායමසුආදීනවංදිස්වාඝ ාවාසයතො නික්ඛමිත්වාඉසිපබ්බජ්ජං
පබ්බජිත්වාඣානාභිඤ්ඤාසමාපත්තියයොනිබ්බත්යතත්වා හිමවන්තපයදයස
චි ංවසිත්වායලොණම්බිලයසවනත්ථායමනුස්සපථංඔතරිත්වාඅනුපුබ්යබන 
බා ාණසිං පත්වා  ාජුයයායන වසිත්වා පුනදිවයස භික්ඛාය ච න්යතො
 ාජඞ්ගණංඅගමාසි.  ාජාතස්සාචා විහාය පසීදිත්වාතංනිමන්තායපත්වා
පාසාදතයල පල්ලඞ්යක නිසීදායපත්වා සුයභොජනං යභොයජත්වා
යභොජනාවසායන අනුයමොදනං සුත්වා පසන්යනො පටිඤ්ඤං ගයහත්වා

මහාසත්තං ාජුයයායනවසායපසි, දිවසස්සචද්යවතයයොවාය උපට්ඨානං 
අගමාසි.යසොඑකදිවසංධම්මකථායපසන්යනො ජ්ජංආදිංකත්වා ‘‘යයන

යවොඅත්යථො, තං වයදයයාථා’’තිපවාය සි.යබොධිසත්යතො ‘‘ඉදංනාමයම

යදහී’’තිනවදති.අඤ්යඤයාචකා ‘‘ඉදංයදහි, ඉදංයදහී’’තිඉච්ඡිතිච්ඡිතං

යාචන්ති,  ාජාඅසජ්ජමායනොයදතියයව.යසො එකදිවසංචින්යතසි‘‘අඤ්යඤ

යාචනකවනිබ්බකා ‘ඉදඤ්චිදඤ්ච අම්හාකං යදහී’ති මං යාචන්ති, අයයයො

පනඅට්ඨියසයනොපවාරිතකාලයතොපට්ඨායනකිඤ්චියාචති, පඤ්ඤවායඛො 

පයනස උපායකුසයලො, පුච්ඡිස්සාමි න’’න්ති. යසො එකදිවසං
භුත්තපාත ායසො ගන්ත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං නිසින්යනො අඤ්යඤසං
යාචනකා ණංතස්සචඅයාචනකා ණංපුච්ඡන්යතො පඨමංගාථමාහ– 

54. 

‘‘යයයමඅහංනජානාමි, අට්ඨියසනවනිබ්බයක; 
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යතමංසඞ්ගම්මයාචන්ති, කස්මාමංත්වංනයාචසී’’ති. 

තත්ථ වනිබ්බ්යකති යාචනයක. සඞ් ම්මාතිසමාගන්ත්වා. ඉදං වුත්තං

යහොති – අයය, අට්ඨියසන, යයයම වනිබ්බයක අහං

නාමයගොත්තජාතිකුලප්පයදයසන‘‘ඉයම නායමයත’’තිපිනජානාමි, යතමං

සමාගන්ත්වාඉච්ඡිතිච්ඡිතංයාචන්ති, ත්වංපන කස්මාමංකිඤ්චිනයාචසීති. 

තංසුත්වායබොධිසත්යතොදුතියංගාථමාහ– 

55. 

‘‘යාචයකොඅප්පියයොයහොති, යාචංඅදදමප්පියයො; 

තස්මාහංතංනයාචාමි, මායමවියදස්සනාඅහූ’’ති. 

තත්ථ ොචයකොඅප්පියෙො යෙොතීතියයොහි, මහා ාජ, පුග්ගයලො‘‘ඉදංයම

යදහී’’තියාචයකො, යසොමාතාපිතූනම්පි මිත්තාමච්චාදීනම්පිඅප්පියයොයහොති
අමනායපො. තස්ස අප්පියභායවො මණිකණ්ඨජාතයකන දීයපතබ්යබො. 

ොචන්ති යාචිතභණ්ඩං. අදදන්ති අදදමායනො. ඉදං වුත්තං යහොති – යයොපි 

යාචිතං න යදති, යසො මාතාපිතය ො ආදිං කත්වා අදදමායනො පුග්ගයලො

යාචකස්සඅප්පියයො යහොතීති. තස්මාතියස්මායාචයකොපිදායකස්ස, යාචිතං

භණ්ඩං අදදන්යතොපියාචකස්සඅප්පියයොයහොති, තස්මාඅහංතංනයාචාමි. 

මා යම වියදස්සනා අහූති සයච හි අහං යායචයයයමව, තව වියදස්යසො

භයවයය, සා යමතව සන්තිකාඋප්පන්නා වියදස්සනා, සයචපනත්වංන

දයදයයාසි, මම වියදස්යසො භයවයයාසි, සා ච මම තයි වියදස්සනා, එවං

සබ්බථාපි මා යම වියදස්සනා අහු, මා යනො උභින්නම්පි යමත්තා භිජ්ජීති
එතමත්ථංසම්පස්සන්යතොඅහංතංනකිඤ්චි යාචාමීති. 

අථස්සවචනංසුත්වා ාජාතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

56. 

‘‘යයොයවයාචනජීවායනො, කායලයාචංනයාචති; 

ප ඤ්චපුඤ්ඤාධංයසති, අත්තනාපිනජීවති. 

57. 

‘‘යයොචයාචනජීවායනො, කායලයාචඤ්හියාචති; 

ප ඤ්චපුඤ්ඤංලබ්යභති, අත්තනාපිචජීවති. 

58. 

‘‘නයවයදස්සන්තිසප්පඤ්ඤා, දිස්වායාචකමාගයත; 

බ්රහ්මචාරිපියයොයමසි, වදත්වංභඤ්ඤමිච්ඡසී’’ති. 
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තත්ථ ොචනජීවායනොති යාචනජීවමායනො, අයයමව වා පායඨො. ඉදං

වුත්තං යහොති – අයය, අට්ඨියසන යයො යාචයනන ජීවමායනො ධම්මියකො
සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා යාචිතබ්බයුත්තපත්තකායල කිඤ්චියදව

යාචිතබ්බං න යාචති, යසො ප ඤ්ච දායකං පුඤ්ඤා ධංයසති පරිහායපති, 

අත්තනාපි ච සුඛං න ජීවති. පුඤ්ඤං ල්බ්යභතීති කායල පන යාචිතබ්බං 

යාචන්යතො ප ඤ්ච පුඤ්ඤං අධිගයමති, අත්තනාපි ච සුඛං ජීවති. න 

යවයදස්සන්තීති යං ත්වං වයදසි ‘‘මා යම වියදස්සනා අහූ’’ති, තං කස්මා 
වදසි. සප්පඤ්ඤා හි දානඤ්ච දානඵලඤ්ච ජානන්තා පණ්ඩිතා යාචයක

ආගයත දිස්වා න යදස්සන්ති න කුජ්ඣන්ති, අඤ්ඤදත්ථු පන පමුදිතාව 

යහොන්තීති දීයපති. ොචකමා යතති ම-කාය ො බයඤ්ජනසන්ධිවයසන 

වුත්යතො, යාචයක ආගයතති අත්යථො. බ්රේමචාරි පියෙො යමසීති අයය

අට්ඨියසන, පරිසුද්ධචාරිමහාපුඤ්ඤ, ත්වංමය්හංඅතිවියපියයො, තස්මාව ං 

ත්වං මං වයදහි යාචාහියයව. භඤ්ඤමිච්ඡසීතියංකිඤ්චි වත්තබ්බං ඉච්ඡසි, 

සබ්බංවද,  ජ්ජම්පියතදස්සාමියයවාති. 

එවං යබොධිසත්යතො  ඤ්ඤා  ජ්යජනාපි පවාරියතො යනව කිඤ්චි යාචි.
 ඤ්යඤො පන එවං අත්තයනො අජ්ඣාසයය කථයත මහාසත්යතොපි 

පබ්බජිතපටිපත්තිංදස්යසතුං ‘‘මහා ාජ, යාචනාහිනායමසාකාමයභොගීනං

ගිහීනං ආචිණ්ණා, න පබ්බජිතානං, පබ්බජියතන පන පබ්බජිතකාලයතො
පට්ඨාය ගිහීහි අසමානපරිසුද්ධාජීයවන භවිතබ්බ’’න්ති පබ්බජිතපටිපදං

දස්යසන්යතොඡට්ඨංගාථමාහ – 

59. 

‘‘නයවයාචන්තිසප්පඤ්ඤා, ධීය ොචයවදිතුම හති; 

උද්දිස්සඅරියාතිට්ඨන්ති, එසාඅරියානයාචනා’’ති. 

තත්ථ සප්පඤ්ඤාති බුද්ධා ච බුද්දසාවකා ච යබොධියා පටිපන්නා

ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිතා යබොධිසත්තා ච සබ්යබපි සප්පඤ්ඤා ච සුසීලා ච, 
එයත එවරූපා සප්පඤ්ඤා ‘‘අම්හාකං ඉදඤ්චිදඤ්ච යදථා’’ති න යාචන්ති. 

ධීයරොචයවදිතුමරෙතීතිඋපට්ඨායකොපනධීය ොපණ්ඩියතො ගිලානකායලච

අගිලානකායල ච යයන යයනත්යථො, තං සබ්බං සයයමව යවදිතුං ජානිතුං

අ හති. උද්දිස්ස අරිො තිට්ඨන්තීති අරියා පන වාචං අභින්දිත්වා

යයනත්ථකායහොන්ති, තංඋද්දිස්සයකවලංභික්ඛාචා වත්යතන තිට්ඨන්ති, 
යනව කායඞ්ගං වා වාචඞ්ගං වා යකොයපන්ති. කායවිකා ං දස්යසත්වා 

නිමිත්තංකය ොන්යතොහිකායඞ්ගංයකොයපතිනාම, වචීයභදංකය ොන්යතො

වාචඞ්ගං යකොයපති නාම, තදුභයං අකත්වා බුද්ධාදයයො අරියා තිට්ඨන්ති. 

එසා අරිොන ොචනාති එසා කායඞ්ගවාචඞ්ගං අයකොයපත්වා භික්ඛාය
තිට්ඨමානාඅරියානංයාචනා නාම. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා සත්තකනිපායතො 
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පටුන 

 ාජා යබොධිසත්තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘භන්යත, යදි සප්පඤ්යඤො

උපට්ඨායකොඅත්තනාවඤත්වාකුලූපකස්සදාතබ්බංයදති, අහම්පි තුම්හාකං
ඉදඤ්චිදඤ්චදම්මී’’තිවදන්යතොසත්තමංගාථමාහ– 

60. 

‘‘දදාමි යතබ්රාහ්මණය ොහිණීනං, ගවංසහස්සං සහපුඞ්ගයවන; 

අරියයො හි අරියස්ස කථං න දජ්ජා, සුත්වාන ගාථා තව 
ධම්මයුත්තා’’ති. 

තත්ථ යරොහිණීනන්ති  ත්තවණ්ණානං.  වං සෙස්සන්ති

ඛී දධිආදිමධු  සපරියභොගත්ථායඑවරූපානංගුන්නං සහස්සංතුය්හංදම්මි, 

තං යම පටිග්ගණ්හ. අරියෙොති ආචා අරියයො. අරිෙස්සාති ආචා අරියස්ස. 

කථං නදජ්ජාතියකනකා යණනනදයදයය. 

එවංවුත්යතයබොධිසත්යතො‘‘අහංමහා ාජ, අකිඤ්චයනොපබ්බජියතො, න
යම ගාවීහි අත්යථො’’ති පටික්ඛපි.  ාජා තස්යසොවායද ඨත්වා දානාදීනි
පුඤ්ඤානි කත්වා සග්ගප ායයණො අයහොසි. යසොපි අපරිහීනජ්ඣායනො
බ්රහ්මයලොයක උප්පජ්ජි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීසුපතිට්ඨිතා.තදා

 ාජාආනන්යදො අයහොසි, අට්ඨියසයනොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

අට්ඨියසනජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[404] 9. කපිජාතකවණ්ණනා 

ෙත්ථයවරීනිවසතීතිඉදංසත්ථායජතවයන විහ න්යතොයදවදත්තස්ස
පථවිපයවසනං ආ බ්භ කයථසි. තස්මිඤ්හි පථවිං පවිට්යඨ ධම්මසභායං

කථංසමුට්ඨායපසුං‘‘ආවුයසො, යදවදත්යතොසහපරිසායනට්යඨො’’ති.සත්ථා 

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනවයදවදත්යතො

සහපරිසායනට්යඨො, පුබ්යබපිනස්සියයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
කපියයොනියං නිබ්බත්තිත්වා පඤ්චසතකපිපරිවාය ො  ාජුයයායන වසි.
යදවදත්යතොපිකපියයොනියංනිබ්බත්තිත්වාපඤ්චසතකපිපරිවාය ො තත්යථව
වසි. අයථකදිවසං පුය ොහියත උයයානං ගන්ත්වා න්හත්වා අලඞ්කරිත්වා 
නික්ඛමන්යත එයකො යලොලකපි පුය ත ං ගන්ත්වා  ාජුයයානද්වාය  

යතො ණමත්ථයක නිසීදිත්වා තස්ස මත්ථයක වච්චපිණ්ඩං පායතත්වා පුන

උද්ධං ඔයලොයකන්තස්ස මුයඛ පායතසි. යසො නිවත්තිත්වා ‘‘යහොතු, 
ජානිස්සාමි තුම්හාකං කත්තබ්බ’’න්ති මක්කයට සන්තජ්යජත්වා පුන
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න්හත්වා පක්කාමි. යතන යව ං ගයහත්වා මක්කටානං සන්තජ්ජිතභාවං
යබොධිසත්තස්සආය ොයචසුං.යසො‘‘යවරීනං නිවසනට්ඨායනනාමවසිතුංන

වට්ටති, සබ්යබොපි කපිගයණො පලායිත්වා අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡතූ’’ති
කපිසහස්සස්සපි ආය ොචායපසි. දුබ්බචකපි අත්තයනො පරිවා මක්කයට

ගයහත්වා ‘‘පච්ඡාජානිස්සාමී’’තිතත්යථවනිසීදි.යබොධිසත්යතොඅත්තයනො
පරිවා ංගයහත්වා අ ඤ්ඤංපාවිසි.අයථකදිවසංඑකිස්සාවීහියකොට්ටිකාය
දාසියාආතයපපසාරිතවීහිං ඛාදන්යතොඑයකොඑළයකොඋම්මුක්යකනපහා ං
ලභිත්වා ආදිත්තසරීය ො පලායන්යතො එකිස්සා හත්ථසාලං නිස්සාය

තිණකුටියා කුට්යට සරී ං ඝංසි. යසො අග්ගි තිණකුටිකං ගණ්හි, තයතො

උට්ඨාය හත්ථසාලං ගණ්හි, හත්ථසාලාය හත්ථීනං පිට්ඨි ඣායි, 
හත්ථයවජ්ජාහත්ථීනංපටිජග්ගන්ති. 

පුය ොහියතොපිමක්කටානංගහණූපායංඋපධාය න්යතොවිච ති.අථනං 

 ාජුපට්ඨානං ආගන්ත්වා නිසින්නං  ාජා ආහ ‘‘ආචරිය, බහූ යනො හත්ථී

වණිතාජාතා, හත්ථයවජ්ජාපටිජග්ගිතුංනජානන්ති, ජානාසිනුයඛොකිඤ්චි

යභසජ්ජ’’න්ති? ‘‘ජානාමි, මහා ාජා’’ති. ‘‘කිං නාමා’’ති? ‘‘මක්කටවසා, 

මහා ාජා’’ති. ‘‘කහං ලභිස්සාමා’’ති? ‘‘නනු උයයායන බහූ මක්කටා’’ති? 

 ාජා ‘‘උයයායන මක්කයට මාය ත්වා වසං ආයනථා’’ති ආහ. ධනුග්ගහා
ගන්ත්වා පඤ්චසයතපි මක්කයට විජ්ඣිත්වා මාය සුං. එයකො පන
යජට්ඨකමක්කයටො පලායන්යතො ස පහා ං ලභිත්වාපි තත්යථව අපතිත්වා 
යබොධිසත්තස්ස වසනට්ඨානං පත්වා පති. වාන ා ‘‘අම්හාකං වසනට්ඨානං
පත්වාමයතො’’තිතස්සපහා ංලද්ධාමතභාවංයබොධිසත්තස්සආය ොයචසුං.
යසො ගන්ත්වා කපිගණමජ්යඣ නිසින්යනො ‘‘පණ්ඩිතානං ඔවාදං අකත්වා
යවරිට්ඨායනවසන්තා නාමඑවංවිනස්සන්තී’’තිකපිගණස්සඔවාදවයසන
ඉමාගාථාඅභාසි– 

61. 

‘‘යත්ථයවරීනිවසති, නවයසතත්ථපණ්ඩියතො; 

එක ත්තංද්වි ත්තංවා, දුක්ඛංවසතියවරිසු. 

62. 

‘‘දියසො යවලහුචිත්තස්ස, යපොසස්සානුවිධීයයතො; 

එකස්සකපියනොයහතු, යූථස්සඅනයයොකයතො. 

63. 

‘‘බායලොවපණ්ඩිතමානී, යූථස්සපරිහා යකො; 

සචිත්තස්සවසංගන්ත්වා, සයයථායංයථාකපි. 

64. 

‘‘නසාධුබලවාබායලො, යූථස්සපරිහා යකො; 

අහියතොභවතිඤාතීනං, සකුණානංවයචතයකො. 
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65. 

‘‘ධීය ොවබලවාසාධු, යූථස්සපරිහා යකො; 

හියතොභවතිඤාතීනං, තිදසානංවවාසයවො. 

66. 

‘‘යයො චසීලඤ්චපඤ්ඤඤ්ච, සුතඤ්චත්තනි පස්සති; 

උභින්නමත්ථංච ති, අත්තයනොචප ස්සච. 

67. 

‘‘තස්මාතුයලයයමත්තානං, සීලපඤ්ඤාසුතාමිව; 

ගණංවාපරිහය ධීය ො, එයකොවාපිපරිබ්බයජ’’ති. 

තත්ථ ල්හුචිත්තස්සාති ලහුචිත්යතො අස්ස. ඉදං වුත්තං යහොති – යයො

යපොයසො ලහුචිත්තස්ස මිත්තස්ස වාඤාතියනො වා අනුවිධීයති අනුවත්තති, 

තස්ස යපොසස්ස අනුවිධීයයතො යසො ලහුචිත්යතො දියසො යහොති, යවරිකිච්චං

කය ොති. එකස්ස කපියනොති පස්සථ එකස්ස ලහුචිත්තස්ස අන්ධබාලස්ස
කපියනො යහතු අයං සකලස්ස යූථස්ස අනයයො අවුඩ්ඪි මහාවිනායසො

කයතොති. පණ්ඩිතමානීති යයො සයං බායලො හුත්වා ‘‘අහං පණ්ඩියතො’’ති
අත්තානංමඤ්ඤමායනොපණ්ඩිතානංඔවාදංඅකත්වාසකස්සචිත්තස්සවසං 

ගච්ඡති, යසො සචිත්තස්ස වසං ගන්ත්වා යථායං දුබ්බචකපි මතසයනං

සයියතො, එවංසයයථාති අත්යථො. 

නසාධූතිබායලොනාමබලසම්පන්යනොයූථස්ස පරිහා යකොනසාධුන

ලද්ධයකො.කිංකා ණා? යසොහි අහියතොභවති ඤාතීනං, විනාසයමවවහති. 

සකුණානංවයචතයකොතියථාහි තිත්ති සකුණානං දීපකතිත්තිය ොදිවසම්පි

වස්සන්යතො අඤ්යඤ සකුයණ න මාය ති, ඤාතයකව මාය ති, 

යතසඤ්යඤව අහියතො යහොති, එවන්ති අත්යථො. හියතො භවතීතිකායයනපි

වාචායපි මනසාපි හිතකා යකොයයව. උභින්නමත්ථං චරතීති යයො ඉධ

පුග්ගයලො එයත සීලාදයයො ගුයණ අත්තනි පස්සති, යසො ‘‘මය්හං

ආචා සීලම්පි අත්ථ, පඤ්ඤාපි සුතපරියත්තිපි අත්ථී’’ති තථයතො ජානිත්වා
ගණං පරිහ න්යතො අත්තයනො ච පය සඤ්ච අත්තානං පරිවාය ත්වා
ච න්තානන්තිඋභින්නම්පිඅත්ථයමවච ති. 

තුයල්ෙය මත්තානන්ති තුයලයය අත්තානං. තුයල්ෙයාති තුයලත්වා. 

සීල්පඤ්ඤාසුතාමිවාති එතානි සීලාදීනි විය. ඉදං වුත්තං යහොති – යස්මා

සීලාදීනිඅත්තනිසමනුපස්සන්යතොඋභින්නමත්ථංච ති, තස්මාපණ්ඩියතො
එතානි සීලාදීනිවියඅත්තානම්පියතසුතුයලත්වා ‘‘පතිට්ඨියතොනුයඛොම්හි
සීයලපඤ්ඤාය සුයත’’තිතීය ත්වාපතිට්ඨිතභාවංපච්චක්ඛංකත්වාධීය ො

ගණං වා පරිහය යය, චතූසු ඉරියාපයථසු එයකො වා හුත්වා පරිබ්බයජයය

වත්යතයය, පරිසුපට්ඨායකනපි වියවකචාරිනාපි ඉයමහි තීහි ධම්යමහි
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සමන්නාගයතයනව භවිතබ්බන්ති. එවං මහාසත්යතො කපි ාජා හුත්වාපි
විනයපරියත්තිකිච්චංකයථසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

දුබ්බචකපි යදවදත්යතො අයහොසි, පරිසාපිස්ස යදවදත්තපරිසා, 
පණ්ඩිතකපි ාජාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

කපිජාතකවණ්ණනානවමා. 

[405] 10. බකජාතකවණ්ණනා 

ද්වාසත්තතීතිඉදංසත්ථායජතවයන විහ න්යතොබකබ්රහ්මානංආ බ්භ

කයථසි.තස්සහි ‘‘ඉදංනිච්චංධුවංසස්සතං අචවනධම්මං, ඉයතොඅඤ්ඤං
යලොකනිස්ස ණං නිබ්බානං නාම නත්ථී’’ති එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජි.
යහට්ඨූපපත්තියකොකිය සබ්රහ්මා පුබ්යබඣානංභායවත්වායවහප්ඵයලසු 

නිබ්බත්යතො, තත්ථ පඤ්චකප්පසතපරිමාණං ආයුං යඛයපත්වා
සුභකිණ්යහසු නිබ්බත්තිත්වා චතුසට්ඨිකප්පං යඛයපත්වා තයතො චුයතො

අට්ඨකප්පායුයකසුආභස්සය සු නිබ්බත්ති, තත්රස්සඑසාදිට්ඨිඋප්පජ්ජි.යසො

හි යනව උපරිබ්රහ්මයලොකයතො චුතිං, න තත්ථ උපපත්තිං අනුස්සරි, 
තදුභයම්පි අපස්සන්යතො එවං දිට්ඨිං ගණ්හි. භගවා තස්ස යචතසා
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤායයසයයථාපි නාමබලවා පුරියසොසමිඤ්ජිතංවා

බාහං පසාය යය, පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය, එවයමව යජතවයන 
අන්ත හියතොතස්මිංබ්රහ්මයලොයකපාතු යහොසි.අථ බ්රහ්මා භගවන්තංදිස්වා

‘‘එහියඛො, මාරිස, ස්වාගතංමාරිස, චි ස්සංයඛො, මාරිස, ඉමං පරියායමකාසි, 

යදිදං ඉධාගමනාය. ඉදඤ්හි මාරිස, නිච්චං ඉදං ධුවං ඉදං සස්සතං ඉදං 

යකවලංඉදංඅචවනධම්මං, ඉදඤ්හිනචජායතිනජීයතිනමීයතිනචවති

නඋපපජ්ජති, ඉයතො චපනඤ්ඤංඋත්තරිනිස්ස ණංනත්ථී’’තිආහ. 

එවංවුත්යතභගවාබකංබ්රහ්මානංඑතදයවොච‘‘අවිජ්ජාගයතොවතයභො 

බයකො බ්රහ්මා, අවිජ්ජාගයතො වත යභො බයකො බ්රහ්මා, යත්ර හි නාම
අනිච්චඤ්යඤව සමානං නිච්චන්ති වක්ඛති…යප.… සන්තඤ්ච පනඤ්ඤං

උත්තරිනිස්ස ණං, නත්ථඤ්ඤංඋත්තරි නිස්ස ණන්තිවක්ඛතී’’ති(සං.නි.

1.175). තංසුත්වාබ්රහ්මා‘‘ත්වංඑවං කයථසි, ත්වංඑවංකයථසි, ඉතිමංඑස
අනුයුඤ්ජන්යතොඅනුබන්ධතී’’තිචින්යතත්වායථා නාම දුබ්බයලොයචොය ො

කතිපයය පහාය  ලභිත්වා ‘‘කිං අහයමව යචොය ො, අසුයකොපි යචොය ො

අසුයකොපි යචොය ො’’ති සබ්යබපි සහායයක ආචික්ඛති, තයථව භගවයතො
අනුයයොගභයයන භීයතො අඤ්යඤපි අත්තයනො සහායයක ආචික්ඛන්යතො
පඨමංගාථමාහ– 

68. 

‘‘ද්වාසත්තති යගොතමපුඤ්ඤකම්මා, වසවත්තියනො ජාතිජ ංඅතීතා; 
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අයමන්තිමායවදගූබ්රහ්මපත්ති, අස්මාභිජප්පන්තිජනා අයනකා’’ති.

(සං.නි.1.175); 

තත්ථ ද්වාසත්තතීති න යකවලං යභො යගොතම, අහයමව, අථ යඛො
ඉමස්මිං බ්රහ්මයලොයක මයං ද්වාසත්තති ජනා පුඤ්ඤකම්මා අඤ්යඤසං 

උපරි අත්ථයනො වසං වත්තයනන වසවත්තියනො ජාතිඤ්ච ජ ඤ්ච අතීතා, 

අයංයනොයවයදහිගතත්තා යවදගූ, අයංයභොයගොතම අන්තිමාබ්රේමපත්ති, 

පච්ඡිමයකොටිප්පත්ති යසට්ඨභාවප්පත්ති. අස්මාභිජප්පන්ති ජනා අයනකාති
අම්යහ අඤ්යඤ බහූ ජනා පඤ්ජලිකා හුත්වා – ‘‘අයං යඛො භවං බ්රහ්මා

මහාබ්රහ්මා’’තිආදීනි වදන්තා නමස්සන්ති පත්යථන්ති පිහයන්ති, ‘‘අයහො
වතමයම්පිඑවරූපා භයවයයාමා’’තිඉච්ඡන්තීතිඅත්යථො. 

තස්ස වචනංසුත්වා සත්ථාදුතියංගාථමාහ– 

69. 

‘‘අප්පංහිඑතංනහිදීඝමායු, යංත්වංබකමඤ්ඤසිදීඝමායුං; 

සතංසහස්සානිනි බ්බුදානං, ආයුංපජානාමිතවාහබ්රහ්යම’’ති. (සං.

නි.1.175); 

තත්ථ සතංසෙස්සානිනිරබ්බුදානන්ති නි බ්බුදසඞ්ඛාතානංගණනානං

සතසහස්සානි. වස්සානඤ්හි දසදසකං සතං, දස සතානං සහස්සං, සතං

සහස්සානං සතසහස්සං, සතං සතසහස්සානං යකොටි නාම, සතං

යකොටිසතසහස්සානං පයකොටි නාම, සතං පයකොටිසතසහස්සානං

යකොටිපයකොටිනාම, සතංයකොටිපයකොටිසතසහස්සානංඑකං නහුතංනාම, 
සතං නහුතසතසහස්සානං එකං නින්නහුතං නාම. යඡයකො ගණයකො

එත්තකං ගයණතුං සක්යකොති, තයතො ප ං ගණනා නාම බුද්ධානයමව

විසයයො.තත්ථසතංනින්නහුතසතසහස්සානංඑකං අබ්බුදං, වීසතිඅබ්බුදානි

එකංනි බ්බුදං, යතසංනි බ්බුදසතසහස්සානංඑකංඅහහං නාම, එත්තකං

බකස්සබ්රහ්මුයනොතස්මිංභයවඅවසිට්ඨංආයු, තංසන්ධායභගවා එවමාහ. 

තංසුත්වාබයකොතතියංගාථමාහ– 

70. 

‘‘අනන්තදස්සී භගවාහමස්මි, ජාතිජ්ජ ං යසොකමුපාතිවත්යතො; 

කිං යම පු ාණං වතසීලවත්තං, ආචික්ඛ යම තං යමහං

විජඤ්ඤ’’න්ති. (සං.නි.1.175); 

තත්ථ භ වාති භගවා තුම්යහ ‘‘ආයුං පජානාමි තවාහ’’න්ති වදන්තා
‘‘අහං අනන්තදස්සී ජාතිජ ඤ්ච යසොකඤ්ච උපාතිවත්යතොස්මී’’ති වදථ. 

වතසීල්වත්තන්ති වතසමාදානඤ්ච සීලවත්තඤ්ච. ඉදං වුත්තං යහොති – යදි

තුම්යහ සබ්බඤ්ඤුබුද්ධා, එවං සන්යත කිං මය්හං පු ාණං වතඤ්ච
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සීලවත්තඤ්ච, ආචික්ඛ යම තං, යමහං තයා ආචික්ඛතං යාථාවස සයතො 
විජායනයයන්ති. 

අථස්ස භගවා අතීතානි වත්ථූනි ආහරිත්වා ආචික්ඛන්යතො චතස්යසො
ගාථාඅභාසි– 

71. 

‘‘යංත්වංඅපායයසිබහූමනුස්යස, පිපාසියතඝම්මනිසම්පය යත; 

තංයතපු ාණංවතසීලවත්තං, සුත්තප්පබුද්යධොවඅනුස්ස ාමි. 

72. 

‘‘යං එණිකූලස්මිජනංගහීතං, අයමොචයීගය්හක නීයමානං; 

තංයතපු ාණංවතසීලවත්තං, සුත්තප්පබුද්යධොවඅනුස්ස ාමි. 

73. 

‘‘ගඞ්ගායයසොතස්මිංගහීතනාවං, ලුද්යදනනායගනමනුස්සකප්පා; 

අයමොචයිත්වංබලසාපසය්හ, තංයතපු ාණංවතසීලවත්තං; 
සුත්තප්පබුද්යධොවඅනුස්ස ාමි. 

74. 

‘‘කප්යපො ච යත බද්ධචය ො අයහොසිං, සම්බුද්ධිමන්තං වතිනං 

අමඤ්ඤං; 

තං යත පු ාණං වතසීලවත්තං, සුත්තප්පබුද්යධොව අනුස්ස ාමී’’ති. 

(සං.නි.1.175); 

තත්ථ අපායෙසීතිපායයසි. ඝම්මනිසම්පයරයතතිඝම්යමනසම්පය යත

අතිවිය ඵුට්යඨ ඝම්මකිලන්යත. සුත්තප්පබුද්යෙොවාති පච්චූසකායල
සුපන්යතො සුපිනං පස්සිත්වා තං සුපිනකං විය අනුස්ස ාමි. යසො කි 
බකබ්රහ්මා එකස්මිං කප්යප තාපයසො හුත්වා මරුකන්තාය  වසන්යතො
බහූනංකන්තා පටිපන්නානං පානීයංආහරිත්වාඅදාසි.අයථකදිවසංඑයකො
සත්ථවායහො පඤ්චහි සකටසයතහි මරුකන්තා ං පටිපජ්ජි. මනුස්සා දිසා
වවත්ථයපතුං අසක්යකොන්තා සත්ත දිවසානි ආහිණ්ඩිත්වා ඛීණදාරුදකා
නි ාහා ා උණ්හාභිභූතා ‘‘ඉදානි යනො ජීවිතං නත්ථී’’ති සකයට
පරිවත්යතත්වා යගොයණ යමොයචත්වා යහට්ඨාසකයටසු නිපජ්ජිංසු. තදා
තාපයසො ආවජ්යජන්යතො යත දිස්වා ‘‘මයි පස්සන්යත මා නස්සිංසූ’’ති 

චින්යතත්වා අත්තයනො ඉද්ධානුභායවන ගඞ්ගායසොතං උබ්බත්යතත්වා

සත්ථවාහාභිමුඛං අකාසි, අවිදූය  ච එකං වනසණ්ඩං මායපසි. මනුස්සා
පානීයං පිවිත්වා න්හත්වා යගොයණ සන්තප්යපත්වා වනසණ්ඩයතො තිණං
ලායිත්වා දාරූනි ගයහත්වා දිසං සල්ලක්යඛත්වා අය ොගා කන්තා ං

අතික්කමිංසු, තංසන්ධායයතංවුත්තං. 
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එණිකූල්ස්මින්ති එණියා නාම නදියා කූයල.  ය්ෙක නීෙමානන්ති
ක ම ගාහංගයහත්වානීයමානං.යසොකි  තාපයසොඅප ස්මිංකායලඑකං
පච්චන්තගාමං නිස්සාය නදීතීය  වනසණ්යඩ විහාසි. අයථකස්මිං දිවයස
පබ්බතයතො යචො ා ඔතරිත්වා තං ගාමං පහරිත්වා මහාජනං ගයහත්වා 
පබ්බතං ආය ොයපත්වා අන්ත ාමග්යග චා කමනුස්යස ඨයපත්වා
පබ්බතබිලං පවිසිත්වා ආහා ං පචායපන්තා නිසීදිංසු. තාපයසො
යගොමහිංසාදීනඤ්යචව දා කදාරිකාදීනඤ්ච මහන්තං අට්ටස්ස ං සුත්වා
‘‘මයි පස්සන්යත මා නස්සිංසූ’’ති ඉද්ධානුභායවන අත්තභාවං ජහිත්වා
චතු ඞ්ගිනියායසනායපරිවුයතො ාජාහුත්වායුද්ධයභරිංආයකොටායපන්යතො
තං ඨානංඅගමාසි.චා කමනුස්සා තංදිස්වායචො ානංආය ොයචසුං.යචො ා 

‘‘ ඤ්ඤා සද්ධිං විග්ගයහො නාම න යුත්යතො’’ති සබ්බං ගහිතගහිතං
භණ්ඩකංඡඩ්යඩත්වා භත්තංඅභුඤ්ජිත්වාවපලායිංසු.තාපයසොයතසබ්යබ

ආයනත්වාසකගායමයයවපතිට්ඨායපසි, තංසන්ධායයතංවුත්තං. 

 හීතනාවන්ති නිග්ගහිතනාවං. ලුද්යදනාති කක්ඛයළන. 

මනුස්සකප්පාති මනුස්යසවිනායසතුකාමතාය. බ්ල්සාතිබයලන. පසය්ොති
අභිභවිත්වා.අප ස්මිංකායලයසොතාපයසොගඞ්ගාතීය  විහාසි.තදාමනුස්සා
ද්යව තයයො නාවාසඞ්ඝායට බන්ධිත්වා සඞ්ඝාටමත්ථයක පුප්ඵමණ්ඩපං
කාය ත්වාසඞ්ඝායටනිසීදිත්වාඛාදන්තාපිවන්තාසම්බන්ධකුලං ගච්ඡන්ති.
යත පීතාවයසසං සු ං භුත්තඛාදිතාවයසසානි භත්තමච්ඡමංසතම්බුලාදීනි 

ගඞ්ගායයමව පායතන්ති. ගඞ්යගයයයො නාග ාජා ‘‘ඉයම උච්ඡිට්ඨකං මම
උපරි ඛපන්තී’’ති කුජ්ඣිත්වා ‘‘සබ්යබ යත ජයන ගයහත්වා ගඞ්ගාය
ඔසීදායපස්සාමී’’ති මහන්තං එකයදොණිකනාවප්පමාණං අත්තභාවං
මායපත්වා උදකං භින්දිත්වා ඵණං ධා යමායනො යතසං අභිමුයඛො පායාසි.
යත නාග ාජානං දිස්වා ම ණභයතජ්ජිතා එකප්පහාය යනව මහාසද්දං
කරිංසු. තාපයසො යතසං පරියදවිතසද්දං සුත්වා නාග ාජස්ස ච කුද්ධභාවං
ඤත්වා ‘‘මයි පස්සන්යත මා නස්සිංසූ’’ති ඛප්පනිසන්තියා අත්තයනො

ආනුභායවන ඛප්පං සුපණ්ණවණ්ණං අත්තානං මායපත්වා අගමාසි. 
නාග ාජා තං දිස්වා ම ණභයතජ්ජියතො උදයක නිමුජ්ජි. මනුස්සා

යසොත්ථභාවංපත්වාඅගමංසු, තංසන්ධායයතංවුත්තං. 

බ්ද්ෙචයරොති අන්යතවාසියකො. සම්බුද්ධිමන්තං වතිනං අමඤ්ඤන්ති
බුද්ධිසම්පන්යනො යචව වතසම්පන්යනො ච තාපයසොති තං මඤ්ඤමායනො.

ඉමිනා කිං දස්යසති? මහාබ්රහ්යම අහං අතීයත තව යකසවතාපසකායල
කප්යපොනාම අන්යතවාසියකො යවයයාවච්චකය ො හුත්වා තුය්හංනා යදන 
නාමඅමච්යචනබා ාණසියතොහිමවන්තංආනීතස්සය ොගංවූපසයමසිං.අථ
නංනා යදොදුතියවාය  ආගන්ත්වානිය ොගංදිස්වාඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘මනුස්සින්දංජහිත්වාන, සබ්බකාමසමිද්ධිනං; 

කථංනුභගවායකසි, කප්පස්ස මතිඅස්සයම’’ති.(ජා. 1.4.181); 
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පටුන 

තයමනංත්වංඑතදයවොච– 

‘‘සාදූනි මණීයානි, සන්තිවක්ඛාමයනො මා; 

සුභාසිතානිකප්පස්ස, නා ද මයන්තිම’’න්ති.(ජා. 1.4.182); 

ඉතිස්ස භගවා ඉමං අත්තනා අන්යතවාසියකන හුත්වා ය ොගස්ස 
වූපසමිතභාවං දීයපන්යතො එවමාහ. තඤ්ච පන බ්රහ්මුනා මනුස්සයලොයක
කතකම්මංසබ්බං මහාබ්රහ්මානංසල්ලක්ඛායපන්යතොවකයථසි. 

යසො සත්ථු වචයනන අත්තනා කතකම්මං සරිත්වා තථාගතස්ස ථුතිං
කය ොන්යතොඔසානගාථමාහ– 

75. 

‘‘අද්ධාපජානාසිමයමතමායුං, අඤ්ඤම්පිජානාසිතථාහි බුද්යධො; 

තථාහිතායංජලිතානුභායවො, ඔභාසයංතිට්ඨති බ්රහ්මයලොක’’න්ති. 

තත්ථ තථාහි බුද්යෙොතිතථාහිත්වංබුද්යධො.බුද්ධානඤ්හිඅඤ්ඤාතං

නාමනත්ථ, සබ්බධම්මානංබුද්ධත්තායයවහියතබුද්ධානාමාතිදස්යසති. 

තථා හි තාෙන්ති බුද්ධත්තායයව ච පන තව අයං ජලියතො

සරී ප්පභානුභායවො. ඔභාසෙං තිට්ඨතීති ඉමං සකලම්පි බ්රහ්මයලොකං
ඔභායසන්යතො තිට්ඨති. 

එවං සත්ථා අත්තයනො බුද්ධගුණං ජානායපන්යතො ධම්මං යදයසත්වා

සච්චානි පකායසසි, සච්චපරියයොසායන සම්පත්තානං දසමත්තානං 
බ්රහ්මසහස්සානංඅනුපාදායආසයවහිචිත්තානිවිමුච්චිංසු.ඉතිභගවාබහූනං 
බ්රහ්මානං අවස්සයයො හුත්වා බ්රහ්මයලොකා යජතවනං ආගන්ත්වා තත්ථ
කථතනියායමයනව තං ධම්මයදසනං භික්ඛූනං කයථත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි– ‘‘තදායකසවතාපයසොබකබ්රහ්මා අයහොසි, කප්පමාණයවො
පනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

බකජාතකවණ්ණනාදසමා. 

කුක්කුවග්යගොපඨයමො. 

2.  න්ොරවග්ය ො 

[406] 1. ගන්ධා ජාතකවණ්ණනා 

හිත්වා  ාමසෙස්සානීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො 
යභසජ්ජසන්නිධිකා සික්ඛාපදං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු පන  ාජගයහ
සමුට්ඨිතං. ආයස්මතා හි පිලින්දවච්යඡන ආ ාමිකකුලං යමොයචතුං
 ාජනියවසනං ගන්ත්වා  ඤ්යඤො පාසායද ඉද්ධිබයලන යසොවණ්ණමයය
කයතමනුස්සා පසීදිත්වා යථ ස්ස පඤ්චයභසජ්ජානිපහිණිංසු. යසොතානි

පරිසාය විස්සජ්යජසි. පරිසා පනස්ස බාහුල්ලිකා අයහොසි, ලද්ධං ලද්ධං
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යකොළම්යබපි ඝයටපි පත්තත්ථවිකායයොපි පූය ත්වා පටිසායමසි. මනුස්සා
දිස්වා ‘‘මහිච්ඡා ඉයම සමණා අන්යතොයකොට්ඨාගාරිකා’’ති උජ්ඣායිංසු.
සත්ථා තංපවත්තිංසුත්වා ‘‘යානියඛොපනතානිගිලානානංභික්ඛූන’’න්ති

(පා ා. 622-623) සික්ඛාපදං පඤ්ඤයපත්වා ‘‘භික්ඛයව, 
යපො ාණකපණ්ඩිතා අනුප්පන්යන බුද්යධ බාහි කපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා
පඤ්චසීලමත්තකං  ක්ඛන්තාපි යලොණසක්ඛ මත්තකං පුනදිවසත්ථාය

නිදහන්යත ග හිංසු, තුම්යහ පන එවරූයප නියයානිකසාසයන පබ්බජිත්වා
දුතියතතියදිවසත්ථාය සන්නිධිං කය ොන්තා අයුත්තං කය ොථා’’ති වත්වා
අතීතංආහරි. 

අතීයතගන්ධා  ට්යඨයබොධිසත්යතොගන්ධා  ඤ්යඤොපුත්යතොහුත්වා 
පිතුඅච්චයයන ජ්යජපතිට්ඨායධම්යමන ජ්ජංකාය සි.මජ්ඣිමපයදයසපි
වියදහ ට්යඨ වියදයහො නාම  ාජා  ජ්ජං කාය සි. යත ද්යවපි  ාජායනො
අදිට්ඨසහායා හුත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං ථ විස්සාසා අයහසුං. තදා මනුස්සා

දීඝායුකා යහොන්ති, තිංස වස්සසහස්සානි ජීවන්ති. අයථකදා ගන්ධා  ාජා
පුණ්ණමුයපොසථදිවයස සමාදින්නසීයලො මහාතයල
පඤ්ඤත්තව පල්ලඞ්කමජ්ඣගයතො විවයටන සීහපඤ්ජය න
පාචීනයලොකධාතුං ඔයලොයකන්යතො අමච්චානං ධම්මත්ථයුත්තකථං
කයථන්යතො නිසීදි. තස්මිං ඛයණ ගගනතලං අතිලඞ්ඝන්තමිව පරිපුණ්ණං

චන්දමණ්ඩලං ාහුඅවත්ථරි, චන්දප්පභාඅන්ත ධායි.අමච්චා චන්දායලොකං
අපස්සන්තාචන්දස්ස ාහුනාගහිතභාවං ඤ්යඤොආය ොයචසුං. ාජාචන්දං 
ඔයලොයකත්වා ‘‘අයං චන්යදො ආගන්තුකඋපක්කියලයසන උපක්කිලිට්යඨො

නිප්පයභොජායතො, මය්හම්යපස ාජපරිවාය ොඋපක්කියලයසො, නයඛොපන

යමතං පතිරූපං, යාහං  ාහුනා ගහිතචන්යදො විය නිප්පයභො භයවයයං, 
විසුද්යධ ගගනතය  විය ොචන්තං චන්දමණ්ඩලං විය  ජ්ජං පහාය 

පබ්බජිස්සාමි, කිංයමපය නඔවදියතන, කුයලචගයණචඅලග්යගො හුත්වා

අත්තානයමව ඔවදන්යතො විචරිස්සාමි, ඉදං යම පතිරූප’’න්ති චින්යතත්වා

‘‘යං ඉච්ඡථ, තං  ාජානං කය ොථා’’ති  ජ්ජං අමච්චානං නියයායදසි. යසො 
 ජ්ජං ඡඩ්යඩත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා ඣානාභිඤ්ඤායයො
නිබ්බත්යතත්වා ඣාන තිසමප්පියතොහිමවන්තපයදයසවාසංකප්යපසි. 

වියදහ ාජාපි ‘‘සුඛං යම සහායස්සා’’ති වාණියජ පුච්ඡිත්වා තස්ස 

පබ්බජිතභාවං සුත්වා ‘‘මම සහායය පබ්බජියත අහං  ජ්යජන කිං
කරිස්සාමී’’ති සත්තයයොජනියක මිථලනගය  තියයොජනසතියක

වියදහ ට්යඨ යසොළසසු ගාමසහස්යසසු පූරිතානි යකොට්ඨාගා ානි, 
යසොළසසහස්සා චනාටකිත්ථයයොඡඩ්යඩත්වාපුත්තධීතය ො අමනසිකත්වා 
හිමවන්තපයදසං පවිසිත්වා පබ්බජිත්වා පවත්තඵලයභොජයනො හුත්වා
සමප්පවත්තවාසං වසන්යතො විචරි. යත උයභොපි සමවත්තචා ං ච න්තා

අප භායගසමාගච්ඡිංසු, නපන අඤ්ඤමඤ්ඤංසඤ්ජානිංසු, සම්යමොදමානා
එකයතොව සමප්පවත්තවාසං වසිංසු. තදා වියදහතාපයසො ගන්ධා තාපසස්ස
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උපට්ඨානං කය ොති. යතසං එකස්මිං පුණ්ණමදිවයස අඤ්ඤත ස්මිං
රුක්ඛමූයල නිසීදිත්වා ධම්මත්ථයුත්තකථං කයථන්තානං ගගනතයල
විය ොචමානං චන්දමණ්ඩලං  ාහු අවත්ථරි. වියදහතාපයසො ‘‘කිං නු යඛො
චන්දස්ස පභානට්ඨා’’තිඔයලොයකත්වා ාහුනාගහිතංචන්දංදිස්වා‘‘යකො

නු යඛො එස ආචරිය, චන්දං අවත්ථරිත්වා නිප්පභමකාසී’’ති පුච්ඡි.

අන්යතවාසිකඅයං ාහුනාම චන්දස්යසයකොඋපක්කියලයසො, විය ොචිතුංන

යදති, අහම්පි  ාහුගහිතං චන්දමණ්ඩලං දිස්වා ‘‘ඉදං පරිසුද්ධස්ස

චන්දමණ්ඩලස්සආගන්තුයකනඋපක්කියලයසනනිප්පභං ජාතං, මය්හම්පි

ඉදං  ජ්ජං උපක්කියලයසො, යාව චන්දමණ්ඩලං  ාහු විය ඉදං නිප්පභං න

කය ොති, තාව පබ්බජිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා තයදව  ාහුගහිතං
චන්දමණ්ඩලං ආ ම්මණං කත්වා මහා ජ්ජං ඡඩ්යඩත්වා පබ්බජියතොති.

‘‘ආචරිය, ත්වං ගන්ධා  ාජා’’ති? ‘‘ආම, අහ’’න්ති. ‘‘ආචරිය, අහම්පි 

වියදහ ට්යඨ මිථලනගය  වියදහ ාජා නාම, නනු මයං අඤ්ඤමඤ්ඤං

අදිට්ඨසහායා’’ති. ‘‘කිං පන යත ආ ම්මණං අයහොසී’’ති? අහං ‘‘තුම්යහ
පබ්බජිතා’’ති සුත්වා ‘‘අද්ධා පබ්බජ්ජාය මහන්තං ගුණං අද්දසා’’ති
තුම්යහයයව ආ ම්මණං කත්වා  ජ්ජං පහාය පබ්බජියතොති. යත තයතො
පට්ඨායඅතිවියසමග්ගාසම්යමොදමානාපවත්තඵලයභොජනාහුත්වා විහරිංසු.
තත්ථ දීඝ ත්තං වසිත්වා ච පන යලොණම්බිලයසවනත්ථාය හිමවන්තයතො
ඔතරිත්වා එකංපච්චන්තගාමංසම්පාපුණිංසු. 

මනුස්සායතසංඉරියාපයථපසීදිත්වාභික්ඛංදත්වාපටිඤ්ඤං ගයහත්වා
අ ඤ්යඤ  ත්තිදිවට්ඨානාදීනි මායපත්වා වසායපසුං. අන්ත ාමග්යගපි
යනසං භත්තකිච්චක ණත්ථායඋදකඵාසුකට්ඨායනපණ්ණසාලංකාය සුං.
යත පච්චන්තගායම භික්ඛං චරිත්වා තාය පණ්ණසාලාය නිසීදිත්වා 
පරිභුඤ්ජිත්වා අත්තයනො වසනට්ඨානං ගච්ඡන්ති. යතපි මනුස්සා යතසං

ආහා ං දදමානා එකදා යලොණං පත්යත පක්ඛපිත්වා යදන්ති, එකදා

පණ්ණපුයට බන්ධිත්වා යදන්ති, එකදා අයලොණකාහා යමව යදන්ති. යත
එකදිවසං පණ්ණපුයට බහුත ං යලොණං අදංසු. වියදහතාපයසො යලොණං
ආදාය ගන්ත්වා යබොධිසත්තස්ස භත්තකිච්චකායල පයහොනකං දත්වා
අත්තයනොපි පමාණයුත්තං ගයහත්වා අතිය කං පණ්ණපුයට බන්ධිත්වා
‘‘අයලොණකදිවයසභවිස්සතී’’තිතිණවට්ටිකඅන්තය  ඨයපසි.අයථකදිවසං
අයලොණයක ආහාය  ලද්යධ වියදයහො ගන්ධා ස්ස භික්ඛාභාජනං දත්වා 

තිණවට්ටිකඅන්ත යතොයලොණංආහරිත්වා‘‘ආචරිය, යලොණංගණ්හථා’’ති

ආහ. ‘‘අජ්ජ මනුස්යසහි යලොණං න දින්නං, ත්වං කුයතො ලභසී’’ති? 

‘‘ආචරිය, පුරිමදිවයසමනුස්සාබහුංයලොණමදංසු, අථාහං‘අයලොණකදිවයස
භවිස්සතී’ති අතිය කං යලොණං ඨයපසි’’න්ති. අථ නං යබොධිසත්යතො

‘‘යමොඝපුරිස, තියයොජනසතිකං වියදහ ට්ඨං පහාය පබ්බජිත්වා
අකිඤ්චනභාවං පත්වා ඉදානි යලොණසක්ඛ ාය තණ්හං ජයනසී’’ති
තජ්යජත්වා ඔවදන්යතොපඨමංගාථමාහ– 
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76. 

‘‘හිත්වා ගාමසහස්සානි, පරිපුණ්ණානි යසොළස; 

යකොට්ඨාගා ානිඵීතානි, සන්නිධිංදානිකුබ්බසී’’ති. 

තත්ථ යකොට්ඨා ාරානීති 
සුවණ්ණ ජතමණිමුත්තාදි තනයකොට්ඨාගා ානි යචව දුස්සයකොට්ඨාගා ානි

ච ධඤ්ඤයකොට්ඨාගා ානිච. ඵීතානීතිපූ ානි. සන්නිධිංදානිකුබ්බ්සීතිඉදානි

‘‘ස්යව භවිස්සති, තතියදිවයස භවිස්සතී’’ති යලොණමත්තං සන්නිධිං
කය ොසීති. 

වියදයහො එවං ග හියමායනො ග හං අසහන්යතො පටිපක්යඛො හුත්වා

‘‘ආචරිය, තුම්යහඅත්තයනොයදොසංඅදිස්වාමය්හයමවයදොසංපස්සථ, නනු

තුම්යහ ‘කිං යම පය න ඔවදියතන, අත්තානයමව ඔවදිස්සාමී’ති  ජ්ජං

ඡඩ්යඩත්වා පබ්බජිතා, තුම්යහ ඉදානි මංකස්මා ඔවදථා’’ති යචොයදන්යතො
දුතියංගාථමාහ– 

77. 

‘‘හිත්වාගන්ධා විසයං, පහූතධනධාරියං; 

පසාසනයතොනික්ඛන්යතො, ඉධදානිපසාසසී’’ති. 

තත්ථ පසාසනයතොති ඔවාදානුසාසනීදානයතො. ඉෙ දානීති ඉදානි ඉධ
අ ඤ්යඤකස්මාමංඔවදථාති. 

තං සුත්වායබොධිසත්යතොතතියංගාථමාහ– 

78. 

‘‘ධම්මංභණාමියවයදහ, අධම්යමොයමනරුච්චති; 

ධම්මංයමභණමානස්ස, නපාපමුපලිම්පතී’’ති. 

තත්ථ ෙම්මන්ති සභාවං, බුද්ධාදීහි වණ්ණිතං පසත්ථං කා ණයමව. 

අෙම්යමො යම න රුච්චතීති අධම්යමො නාම අසභායවො මය්හං කදාචිපි න

රුච්චති. නපාපමුපලිම්පතීති මමසභාවයමවකා ණයමවභණන්තස්සපාපං
නාම හදයය න ලිම්පති න අල්ලීයති. ඔවාදදානං නායමතං
බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකයබොධිසත්තානංපයවණී.යතහි දින්යනොවාදංබාලා

නගණ්හන්ති, ඔවාදදායකස්සපනපාපංනාමනත්ථ. 

‘‘නිධීනංවපවත්තා ං, යංපස්යසවජ්ජදස්සිනං; 

නිග්ගය්හවාදිංයමධාවිං, තාදිසංපණ්ඩිතංභයජ; 

තාදිසංභජමානස්ස, යසයයයොයහොතිනපාපියයො. 

‘‘ඔවයදයයානුසායසයය, අසබ්භාචනිවා යය; 
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සතඤ්හියසොපියයොයහොති, අසතංයහොතිඅප්පියයො’’ති.(ධ.ප. 76-

77); 

වියදහතාපයසො යබොධිසත්තස්ස කථං සුත්වා ‘‘ආචරිය, අත්ථනිස්සිතං 

කයථන්යතනපිප ංඝට්යටත්වාය ොයසත්වාකයථතුංන වට්ටති, ත්වංමං
කුණ්ඨසත්ථයකනමුණ්යඩන්යතොවියඅතිඵරුසංකයථසී’’තිවත්වාචතුත්ථං 
ගාථමාහ– 

79. 

‘‘යයනයකනචිවණ්යණන, පය ොලභතිරුප්පනං; 

මහත්ථයම්පියචවාචං, නතංභායසයයපණ්ඩියතො’’ති. 

තත්ථ යෙනයකනචීතිධම්මයුත්යතනාපි කා යණන. ල්භතිරුප්පනන්ති

ඝට්ටනං දුස්සනං කුප්පනං ලභතියයව. න තං භායසෙයාති තස්මා තං

ප පුග්ගලං යාය යසො වාචාය දුස්සති, තං මහත්ථයං මහන්තං
අත්ථනිස්සිතම්පිවාචංනභායසයයාති අත්යථො. 

අථස්සයබොධිසත්යතොපඤ්චමංගාථමාහ– 

80. 

‘‘කාමං රුප්පතුවාමාවා, භුසංව විකිරීයතු; 

ධම්මංයමභණමානස්ස, නපාපමුපලිම්පතී’’ති. 

තත්ථ කාමන්ති එකංයසන. ඉදං වුත්තං යහොති – අයුත්තකා යකො
පුග්ගයලො ‘‘අයුත්තං යතකත’’න්ති ඔවදියමායනො එකංයසයනවකුජ්ඣතු

වා මා වා කුජ්ඣතු, අථ වා භුසමුට්ඨි විය විකිරීයතු, මය්හං පන ධම්මං
භණන්තස්සපාපං නාමනත්ථීති. 

එවඤ්චපනවත්වා‘‘නයවොඅහං, ආනන්ද, තථාප ක්කමිස්සාමි, යථා 

කුම්භකාය ො ආමයක ආමකමත්යත. නිග්ගය්හ නිග්ගය්හාහං ආනන්ද, 

වක්ඛාමි, යයො සාය ොයසොඨස්සතී’’ති(ම.නි.3.196) ඉමස්සසුගයතොවාදස්ස
අනුරූපාය පටිපත්තියා ඨත්වා ‘‘යථා කුම්භකාය ො භාජයනසු පුනප්පුනං
ආයකොයටත්වා ආයකොයටත්වා ආමකං අග්ගයහත්වා සුපක්කයමව භාජනං

ගණ්හාති, එවං පුනප්පුනං ඔවදිත්වා නිග්ගණ්හිත්වා පක්කභාජනසදියසො

පුග්ගයලොගයහතබ්යබො’’තිදස්යසතුංපුනතංඔවදන්යතො – 

81. 

‘‘යනොයචඅස්සසකාබුද්ධි, විනයයොවාසුසික්ඛයතො; 

වයනඅන්ධමහිංයසොව, චය යයබහුයකොජයනො. 

82. 

‘‘යස්මාචපනියධකච්යච, ආයච ම්හිසුසික්ඛතා; 
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තස්මාවිනීතවිනයා, ච න්තිසුසමාහිතා’’ති.–ඉදං ගාථාද්වයමාහ; 

තස්සත්යථො – සම්ම යවයදහ, ඉයමසඤ්හි සත්තානං සයච අත්තයනො
බුද්ධි වා පණ්ඩියත ඔවාදදායයක නිස්සාය ආචා පණ්ණත්තිවිනයයො වා

සුසික්ඛයතො න භයවයය, එවං සන්යත යථා තිණලතාදිගහයන වයන
අන්ධමහිංයසොයගොච ායගොච ං සාසඞ්කනි ාසඞ්කඤ්චඨානංඅජානන්යතො

ච ති, තථාතුම්හාදියසොබහුයකොජයනොචය යය. යස්මාපනඉධඑකච්යච

සකායබුද්ධියා හිතාසත්තාආචරියසන්තියක ආචා පණ්ණත්තිසුසික්ඛතා, 
තස්මා ආචරියයහි අත්තයනො අත්තයනො අනුරූයපන විනයයන විනීතත්තා
විනීතවිනයාසුසමාහිතාඑකග්ගචිත්තාහුත්වාච න්තීති. 

ඉමිනා ඉදං දස්යසති – ඉමිනා හි සත්යතන ගිහිනා හුත්වා අත්තයනො 

කුලානුරූපා, පබ්බජියතන පබ්බජිතානුරූපා සික්ඛා සික්ඛතබ්බා. ගිහියනොපි
හි අත්තයනො කුලානුරූයපසු කසියගො ක්ඛාදීසු සික්ඛතාව සම්පන්නාජීවා

හුත්වා සුසමාහිතා ච න්ති, පබ්බජිතාපි පබ්බජිතානුරූයපසු පාසාදියකසු 
අභික්කන්තපටික්කන්තාදීසු අධිසීලඅධිචිත්තඅධිපඤ්ඤාසික්ඛාසු සික්ඛතාව 
විගතවික්යඛපාසුසමාහිතාච න්ති.යලොකස්මිඤ්හි– 

‘‘බාහුසච්චඤ්චසිප්පඤ්ච, විනයයොචසුසික්ඛයතො; 

සුභාසිතාචයාවාචා, එතංමඞ්ගලමුත්තම’’න්ති.(ඛු.පා.5.5; සු.නි.
264); 

තං සුත්වා යවයදහතාපයසො ‘‘ආචරිය, ඉයතො පට්ඨාය මං ඔවදථ

අනුසාසථ, අහං අනධිවාසනජාතිකතාය තුම්යහහි සද්ධිං කයථසිං, තං යම 
ඛමථා’’ති වන්දිත්වා මහාසත්තං ඛමායපසි. යත සමග්ගවාසං වසිත්වා පුන
හිමවන්තයමව අගමංසු. තත්ර යබොධිසත්යතො යවයදහතාපසස්ස
කසිණපරිකම්මං කයථසි. යසො තං කත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තියයො ච
නිබ්බත්යතසි. ඉති යත උයභොපි අපරිහීනජ්ඣානා බ්රහ්මයලොකප ායණා
අයහසුං. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

යවයදයහො ආනන්යදොඅයහොසි, ගන්ධා  ාජාපනඅහයමවඅයහොසී’’න්ති. 

ගන්ධා ජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[407] 2. මහාකපිජාතකවණ්ණනා 

අත්තානං සඞ්කමං කත්වාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො

ඤාතත්ථචරියං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු භද්දසාල්ජාතයක (ජා. 1.12.13
ආදයයො) ආවි භවිස්සති. තදා පන ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං

‘‘ආවුයසො, සම්මාසම්බුද්යධො ඤාතකානං අත්ථං ච තී’’ති. සත්ථා 

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති
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පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි
තථාගයතොඤාතීනංඅත්ථංචරියයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
කපියයොනියං නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො ආය ොහපරිණාහසම්පන්යනො
ථාමබලූයපයතො පඤ්චහත්ථබලපරිමායණො අසීතිසහස්සකපිගණපරිවුයතො
හිමවන්තපයදයස වසති. තත්ථ ගඞ්ගාතී ං නිස්සාය සාඛාවිටපසම්පන්යනො
සන්දච්ඡායයො බහලපත්යතො පබ්බතකූටං විය සමුග්ගයතො අම්බරුක්යඛො

අයහොසි ‘‘නියරොධරුක්යඛො’’තිපි වදන්ති. තස්ස මධු ානි ඵලානි
දිබ්බගන්ධ සානි මහන්තානි මහන්තකුම්භප්පමාණානි. තස්ස එකිස්සා

සාඛාය ඵලානි ථයල පතන්ති, එකිස්සා සාඛාය ගඞ්ගාජයල, ද්වින්නං
සාඛානං ඵලානි මජ්යඣ රුක්ඛමූයල පතන්ති. යබොධිසත්යතො කපිගණං 
ආදායතත්ථඵලානිඛාදන්යතො‘‘එකස්මිංකායලඉමස්සරුක්ඛස්සඋදයක
පතිතං ඵලං නිස්සාය අම්හාකං භයං උප්පජ්ජිස්සතී’’ති උදකමත්ථයක
සාඛාය එකඵලම්පි අනවයසයසත්වා පුප්ඵකායල කළායමත්තකාලයතො
පට්ඨායඛාදායපතියචවපාතායපති ච.එවංසන්යතපිඅසීතිවාන සහස්යසහි
අදිට්ඨංකිපිල්ලිකපුටපටිච්ඡන්නංඑකං පක්කඵලංනදියංපතිත්වාඋද්ධඤ්ච
අයධො ච ජාලං බන්ධායපත්වා උදකකීළං කීළන්තස්ස බා ාණසි ඤ්යඤො
උද්ධංජායලලග්ගි. ඤ්යඤොදිවසංකීළිත්වාසායංගමනසමයයයකවට්ටා 
ජාලං උක්ඛපන්තා තං දිස්වා ‘‘අසුකඵලං නාමා’’ති අජානන්තා  ඤ්යඤො
දස්යසසුං. 

 ාජා ‘‘කිංඵලං නායමත’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘න ජානාම, යදවා’’ති. ‘‘යක 

ජානිස්සන්තී’’ති? ‘‘වනච කා, යදවා’’ති. යසො වනච යක

පක්යකොසායපත්වා යතසං සන්තිකා ‘‘අම්බපක්ක’’න්ති සුත්වා ඡුරිකාය

ඡින්දිත්වා පඨමං වනච යක ඛාදායපත්වා පච්ඡා අත්තනාපි ඛාදි, 
ඉත්ථාගා ස්සාපි අමච්චානම්පි දායපසි.  ඤ්යඤො අම්බපක්ක යසො
සකලසරී ංඵරිත්වාඅට්ඨාසි.යසො සතණ්හායබජ්ඣිත්වාතස්ස රුක්ඛස්ස
ඨිතට්ඨානං වනච යක පුච්ඡිත්වා යතහි ‘‘හිමවන්තපයදයස නදීතීය ’’ති 

වුත්යත බහූ නාවාසඞ්ඝායට බන්ධායපත්වා වනච යකහි යදසිතමග්යගන

උද්ධංයසොතං අගමාසි. ‘‘එත්තකානි දිවසානී’’ති පරිච්යඡයදො න කථයතො, 

අනුපුබ්යබන පන තං ඨානං පත්වා ‘‘එයසො යදව, රුක්යඛො’’ති වනච කා
 ඤ්යඤොආචික්ඛංසු.  ාජානාවංඨයපත්වාමහාජනපරිවුයතො පදසා තත්ථ
ගන්ත්වා රුක්ඛමූයල සයනං පඤ්ඤපායපත්වා අම්බපක්කානි ඛාදිත්වා 

නානග්ග සයභොජනං භුඤ්ජිත්වා නිපජ්ජි, සබ්බදිසාසු ආ ක්ඛං ඨයපත්වා
අග්ගිං කරිංසු. 

මහාසත්යතොමනුස්යසසුනිද්දංඔක්කන්යතසුඅඩ්ඪ ත්තසමයය පරිසාය
සද්ධිංඅගමාසි.අසීතිසහස්සවාන ාසාඛායසාඛංච න්තාඅම්බානිඛාදන්ති. 
 ාජා පබුජ්ඣිත්වා කපිගණං දිස්වා මනුස්යස උට්ඨායපත්වා ධනුග්ගයහ 

පක්යකොසායපත්වා‘‘යථාඑයතඵලඛාදකාවාන ානපලායන්ති, තථායත
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පරික්ඛපිත්වා විජ්ඣථ, ස්යව අම්බානි යචව වාන මංසඤ්ච ඛාදිස්සාමී’’ති
ආහ. ධනුග්ගහා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා රුක්ඛං පරිවාය ත්වා සය 
සන්නය්හිත්වා අට්ඨංසු. යත දිස්වා වාන ා ම ණභයභීතා පලායිතුං

අසක්යකොන්තා මහාසත්තං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘යදව, ‘පලායනමක්කයට

විජ්ඣිස්සාමා’ති රුක්ඛං පරිවාය ත්වා ධනුග්ගහා ඨිතා, කිං කය ොමා’’ති

පුච්ඡිත්වාකම්පමානාඅට්ඨංසු.යබොධිසත්යතො‘‘මාභායිත්ථ, අහංයවො ජීවිතං
දස්සාමී’’ති වාන ගණං සමස්සායසත්වා උජුකං උග්ගතසාඛං ආරුය්හ
ගඞ්ගාභිමුඛං ගතසාඛං ගන්ත්වා තස්සා පරියන්තයතො පක්ඛන්දිත්වා
ධනුසතමත්තං ඨානං අතික්කම්ම ගඞ්ගාතීය  එකස්මිං ගුම්බමත්ථයක 
පතිත්වා තයතො ඔරුය්හ ‘‘මමාගතට්ඨානං එත්තකං භවිස්සතී’’ති ආකාසං 

පරිච්ඡින්දිත්වා එකං යවත්තලතං මූයල ඡින්දිත්වා යසොයධත්වා ‘‘එත්තකං

ඨානංරුක්යඛබජ්ඣිස්සති, එත්තකංආකාසට්ඨංභවිස්සතී’’තිඉමානිද්යව 
ඨානානිවවත්ථයපත්වාඅත්තයනොකටියංබන්ධනට්ඨානංනසල්ලක්යඛසි. 

යසො තං ලතං ආදාය එකං යකොටිං ගඞ්ගාතීය  පතිට්ඨිතරුක්යඛ 
බන්ධිත්වා එකං අත්තයනො කටියං බන්ධිත්වා වාතච්ඡින්නවලාහයකො විය
යවයගන ධනුසතමත්තං ඨානං ලඞ්ඝිත්වා කටියං බන්ධනට්ඨානස්ස
අසල්ලක්ඛතත්තා රුක්ඛං පාපුණිතුං අසක්යකොන්යතො උයභොහි හත්යථහි
අම්බසාඛංදළ්හංගණ්හිත්වාවාන ගණස්ස සඤ්ඤමදාසි ‘‘සීඝංමමපිට්ඨිං
මද්දමානා යවත්තලතාය යසොත්ථගමනං ගච්ඡථා’’ති. අසීතිසහස්සවාන ා
මහාසත්තං වන්දිත්වා ඛමායපත්වා තථා අගමංසු. තදා යදවදත්යතොපි 

මක්කයටොහුත්වායතසංඅබ්භන්තය යහොති.යසො‘‘අයංයමපච්චාමිත්තස්ස
පිට්ඨිං පස්සිතුං කායලො’’ති උච්චං සාඛං ආරුය්හ යවගං ජයනත්වා තස්ස

පිට්ඨියං පති. මහාසත්තස්ස හදයංභිජ්ජි, බලවයවදනාඋප්පජ්ජි. යසොපිතං
යවදනාප්පත්තං කත්වා පක්කාමි. මහාසත්යතො එකයකොව අයහොසි.  ාජා
අනිද්දායන්යතොවානය හිචමහාසත්යතනච කතකිරියංසබ්බංදිස්වා‘‘අයං
ති ච්ඡායනොහුත්වාඅත්තයනොජීවිතංඅගයණත්වාපරිසාය යසොත්ථභාවයමව
අකාසී’’තිචින්යතන්යතොනිපජ්ජි. 

යසො පභාතාය  ත්තියා මහාසත්තස්ස තුස්සිත්වා ‘‘න යුත්තං ඉමං 

කපි ාජානං නායසතුං, උපායයන නං ඔතාය ත්වා පටිජග්ගිස්සාමී’’ති
අන්යතොගඞ්ගාය නාවාසඞ්ඝාටං ඨයපත්වා තත්ථ අට්ටකං බන්ධායපත්වා
සණිකං මහාසත්තං ඔතා ායපත්වා පිට්ඨියං කාසාවවත්ථං පත්ථ ායපත්වා
ගඞ්යගොදයකන න්හායපත්වා ඵාණියතොදකං පායයත්වා පරිසුද්ධසරී ං
සහස්සපාකයතයලන අබ්භඤ්ජායපත්වා සයනපිට්යඨ එළකචම්මං 
සන්ථ ායපත්වා සණිකං තත්ථ නිපජ්ජායපත්වා අත්තනා නීයච ආසයන
නිසීදිත්වාපඨමං ගාථමාහ– 

83. 

‘‘අත්තානං සඞ්කමංකත්වා, යයොයසොත්ථං සමතා යි; 

කිංත්වංයතසංකියමතුය්හං, යහොන්තිඑයතමහාකපී’’ති. 
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තස්සත්යථො – අම්යභො මහාකපි, යයො ත්වං අත්තානං සඞ්කමං කත්වා

තුලංආය ොයපත්වාජීවිතංපරිච්චජිත්වාඉයමවානය යසොත්ථං සමතා යි, 

යඛයමනසන්තාය සි; කිංත්වංයතසංයහොසි, කියමතුය්හංවාකිංසුඑයත 

යහොන්තීති? 

තං සුත්වායබොධිසත්යතො ාජානංඔවදන්යතො යසසගාථාඅභාසි– 

84. 

‘‘ ාජාහංඉස්සය ොයතසං, යූථස්සපරිහා යකො; 

යතසංයසොකපය තානං, භීතානංයතඅරින්දම. 

85. 

‘‘උල්ලඞ්ඝයිත්වාඅත්තානං, විස්සට්ඨධනුයනොසතං; 

තයතොඅප පායදසු, දළ්හංබන්ධංලතාගුණං. 

86. 

‘‘ඡින්නබ්භමිවවායතන, නුණ්යණොරුක්ඛංඋපාගමිං; 

යසොහංඅප්පභවංතත්ථ, සාඛංහත්යථහිඅග්ගහිං. 

87. 

‘‘තංමංවියායතංසන්තං, සාඛායචලතායච; 

සමනුක්කමන්තාපායදහි, යසොත්ථංසාඛාමිගාගතා. 

88. 

‘‘තංමංනතපයතබන්යධො, මයතොයමනතයපස්සති; 

සුඛමාහරිතංයතසං, යයසං ජ්ජමකා යිං. 

89. 

‘‘එසායතඋපමා ාජ, තංසුයණොහිඅරින්දම; 

 ඤ්ඤා ට්ඨස්සයයොග්ගස්ස, බලස්සනිගමස්සච; 

සබ්යබසංසුඛයමට්ඨබ්බං, ඛත්තියයනපජානතා’’ති. 

තත්ථ යතසන්තියතසංඅසීතිසහස්සානං වාන ානං. භීතානංයතතිතව

විජ්ඣනත්ථායආණායපත්වාඨිතස්ස භීතානං. අරින්දමාති ාජානංආලපති.
 ාජා හි යචො ාදීනං අරීනං දමනයතො ‘‘අරින්දයමො’’ති වුච්චති. 

විස්සට්ඨෙනුයනො සතන්ති අනාය ොපිතධනුසතප්පමාණං ඨානං අත්තානං
ආකායසඋල්ලඞ්ඝයිත්වාවිස්සජ්යජත්වාතයතො ඉමම්හාරුක්ඛාලඞ්ඝයිත්වා

ගතට්ඨානයතො. අපරපායදසූති පච්ඡාපායදසු.ඉදංකටිභාගංසන්ධායවුත්තං.
යබොධිසත්යතො හිකටිභායගතංලතාගුණං දළ්හං බන්ධිත්වා පච්ඡිමපායදහි
භූමියං අක්කමිත්වා විස්සජ්යජත්වා වාතයවයගන ආකාසං පක්ඛන්දි. 

නුණ්යණො රුක්ඛං උපා මින්ති වාතච්ඡින්නං අබ්භමිව අත්තයනො 
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පටුන 

යවගජනියතන වායතන නුණ්යණො. යථා වාතච්ඡින්නබ්භං වායතන, එවං 

අත්තයනො යවයගන නුණ්යණො හුත්වා ඉමං අම්බරුක්ඛං උපාගමිං. 

අප්පභවන්ති යසො අහං තත්ථ ආකාසප්පයදයස රුක්ඛං පාපුණිතුං 
අප්පයහොන්යතොතස්සරුක්ඛස්සසාඛංහත්යථහිඅග්ගයහසින්තිඅත්යථො. 

විොෙතන්ති රුක්ඛසාඛාය ච යවත්තලතාය ච වීණාය භම තන්ති විය

විතතංආකඩ්ඪිතසරී ං. සමනුක්කමන්තාති මයාඅනුඤ්ඤාතාමංවන්දිත්වා

පායදහිඅනුක්කමන්තානි න්ත යමවඅක්කමන්තා යසොත්ථංගතා. තංමං

නතපයතබ්න්යෙොතිතංමංනාපියසො වල්ලියාබන්යධොතපති, නාපිඉදානි

ම ණංතයපස්සති.කිංකා ණා? සුඛමාෙරිතං යතසන්තියස්මා යයසං අහං

 ජ්ජමකා යිං, යතසං මයා සුඛමාහරිතං. එයත හි ‘‘මහා ාජ, අයං යනො
උප්පන්නං දුක්ඛංහරිත්වාසුඛං ආහරිස්සතී’’තිමං  ාජානංඅකංසු.අහම්පි
‘‘තුම්හාකං උප්පන්නං දුක්ඛං හරිස්සාමි’’ච්යචව එයතසං  ාජා ජායතො. තං

අජ්ජමයාඑයතසංම ණදුක්ඛංහරිත්වා ජීවිතසුඛංආහටං, යතනමංනාපි

බන්යධොතපති, නම ණවයධොතයපස්සති. 

එසා යත උපමාති එසා යත මහා ාජ, මයා කතකිරියාය උපමා. තං

සුයණොහීති තස්මා ඉමාය උපමාය සංසන්යදත්වා අත්තයනො දියයමානං

ඔවාදං සුණාහි. රඤ්ඤා රට්ඨස්සාති මහා ාජ,  ඤ්ඤා නාම උච්ඡුයන්යත
උච්ඡුං විය  ට්ඨං අපීයළත්වා චතුබ්බිධං අගතිගමනං පහාය චතූහි
සඞ්ගහවත්ථූහි සඞ්ගණ්හන්යතන දසසු  ාජධම්යමසු පතිට්ඨාය මයා විය
අත්තයනො ජීවිතං පරිච්චජිත්වා ‘‘කින්තියම  ට්ඨවාසියනො විගතභයා
ගිම්හකායලවිවටද්වාය ඤාතීහිචපරිවා යකහිචපරිවාරිතාඋය  පුත්යත
නච්යචන්තා සීයතන වායතන බීජියමානා යථාරුචි අත්තයනො අත්තයනො
සන්තකං පරිභුඤ්ජන්තා කායිකයචතසිකසුඛසමඞ්ගියනො භයවයය’’න්ති

සකල ට්ඨස්ස ච  ථසකටාදියුත්තවාහනස්ස යෙොග් ස්ස ච

පත්තිසඞ්ඛාතස්ස බ්ල්ස්ස චනිගමජනපදසඞ්ඛාතස්ස නි මස්ස චසබ්යබසං

සුඛයමව එසිතබ්බං ගයවසිතබ්බන්ති අත්යථො. ඛත්තියෙන පජානතාති
යඛත්තානං අධිපතිභායවන ‘‘ඛත්තියයො’’ති ලද්ධනායමන පන එයතන
අවයසසසත්යතඅතික්කම්මපජානතාඤාණසම්පන්යනන භවිතබ්බන්ති. 

එවං මහාසත්යතො  ාජානං ඔවදන්යතො අනුසාසන්යතොව කාලමකාසි.
 ාජා අමච්යච පක්යකොසායපත්වා ‘‘ඉමස්ස කපි ාජස්ස  ාජූනං විය 
සරී කිච්චං කය ොථා’’ති වත්වා ඉත්ථාගා ම්පි ආණායපසි ‘‘තුම්යහ
 ත්තවත්ථනිවත්ථා විකිණ්ණයකසා දණ්ඩදීපිකහත්ථා කපි ාජානං
පරිවාය ත්වා ආළාහනං ගච්ඡථා’’ති. අමච්චා දාරූනං සකටසතමත්යතන
චිතකං කරිත්වා  ාජූනං ක ණනියායමයනව මහාසත්තස්ස සරී කිච්චං
කත්වා සීසකපාලං ගයහත්වා  ඤ්යඤො සන්තිකං අගමංසු.  ාජා 
මහාසත්තස්ස ආළාහයන යචතියං කාය ත්වා දීයප ජාලායපත්වා
ගන්ධමාලාදීහිපූයජත්වා සීසකපාලංසුවණ්ණඛචිතංකාය ත්වාකුන්තග්යග
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ඨයපත්වා පු යතො කත්වා ගන්ධමාලාදීහි පූයජන්යතො බා ාණසිං ගන්ත්වා
අන්යතො ාජද්වාය ඨයපත්වා සකලනග ංසජ්ජායපත්වාසත්තාහංධාතුපූජං
කාය සි. අථ නං ධාතුං ගයහත්වා යචතියං කාය ත්වා යාවජීවං
ගන්ධමාලාදීහි පූයජත්වා යබොධිසත්තස්ස ඔවායද පතිට්ඨාය දානාදීනි 
පුඤ්ඤානි කය ොන්යතො ධම්යමන  ජ්ජං කාය ත්වා සග්ගප ායයණො
අයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි – ‘‘තදා  ාජා ආනන්යදො අයහොසි, දුට්ඨකපි යදවදත්යතො, 

පරිසාබුද්ධපරිසා, කපි ාජාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

මහාකපිජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[408] 3. කුම්භකා ජාතකවණ්ණනා 

අම්බ්ාෙමද්දං වනමන්තරස්මින්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො

කියලසනිග්ගහං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු පානීෙජාතයක (ජා. 1.11.59
ආදයයො) ආවි භවිස්සති. තදා පන සාවත්ථයං පඤ්චසතා සහායකා
පබ්බජිත්වා අන්යතොයකොටිසන්ථාය  වසමානා අඩ්ඪ ත්තසමයය 

කාමවිතක්කං විතක්කයිංසු. සත්ථා අත්තයනො සාවයක  ත්තියා තයයො

වාය , දිවසස්සතයයො වාය ති ත්තින්දිවංඡවාය ඔයලොයකන්යතොකිකී

අණ්ඩංවිය, චමරීවාලධිංවිය, මාතා පියපුත්තංවිය, එකචක්ඛුයකොපුරියසො

චක්ඛුං විය  ක්ඛති, තස්මිං තස්මිංයයව ඛයණ උප්පන්නකියලසං
නිග්ගණ්හාති.යසොතංදිවසංඅඩ්ඪ ත්තසමයයයජතවනං පරිග්ගණ්හන්යතො
යතසංභික්ඛූනංවිතක්කසමුදාචා ංඤත්වා‘‘ඉයමසං භික්ඛූනංඅබ්භන්තය 

අයං කියලයසො වඩ්ඪන්යතො අ හත්තස්ස යහතුං භින්දිස්සති, ඉදායනව
යනසං කියලසං නිග්ගණ්හිත්වා අ හත්තං දස්සාමී’’ති ගන්ධකුටියතො 

නික්ඛමිත්වා ආනන්දත්යථ ං පක්යකොසායපත්වා ‘‘ආනන්ද, 
අන්යතොයකොටිසන්ථාය  වසනකභික්ඛූ සබ්යබ සන්නිපායතහී’’ති

සන්නිපාතායපත්වා පඤ්ඤත්තව බුද්ධාසයන නිසීදිත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, 

අන්යතොපවත්තකියලසානං වයස වත්තිතුං වට්ටති, කියලයසො හි

වඩ්ඪමායනො පච්චාමිත්යතො විය මහාවිනාසං පායපති, භික්ඛුනා නාම

අප්පමත්තකම්පි කියලසං නිග්ගණ්හිතුං වට්ටති, යපො ාණකපණ්ඩිතා 
අප්පමත්තකං ආ ම්මණං දිස්වා අබ්භන්තය  පවත්තකියලසං
නිග්ගණ්හිත්වා පච්යචකයබොධිඤාණං නිබ්බත්යතසු’’න්ති වත්වා අතීතං
ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
බා ාණසිනග ස්සද්වා ගායමකුම්භකා කුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො
කුටුම්බංසණ්ඨයපත්වාඑකංපුත්තඤ්චධීත ඤ්චලභිත්වා කුම්භකා කම්මං
නිස්සාය පුත්තදා ං යපොයසසි. තදා කලිඞ්ග ට්යඨ දන්තපු නගය  

ක ණ්ඩයකො නාම  ාජා මහන්යතන පරිවාය න උයයානං ගච්ඡන්යතො
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උයයානද්වාය  ඵලභා භරිතං මධු ඵලං අම්බරුක්ඛං දිස්වා
හත්ථක්ඛන්ධව ගයතොයයව හත්ථං පසාය ත්වා එකං අම්බපිණ්ඩං
ගයහත්වාඋයයානංපවිසිත්වාමඞ්ගලසිලායනිසින්යනො දාතබ්බයුත්තකානං
දත්වා අම්බං පරිභුඤ්ජි. ‘‘ ඤ්ඤා ගහිතකාලයතො පට්ඨාය යසයසහි නාම
ගයහතබ්බයමවා’’ති අමච්චාපි බ්රාහ්මණගහපතිකාදයයොපි අම්බානි
පායතත්වා ඛාදිංසු. පච්ඡා ආගතා රුක්ඛං ආරුය්හ මුග්ගය හි යපොයථත්වා
ඔභග්ගවිභග්ගසාඛං කත්වාආමකඵලම්පිඅයසයසත්වාඛාදිංසු. 

 ාජා දිවසං උයයායන කීළිත්වා සායන්හසමයය 
අලඞ්කතහත්ථක්ඛන්ධවය  නිසීදිත්වා ගච්ඡන්යතො තං රුක්ඛං දිස්වා
හත්ථයතො ඔතරිත්වා රුක්ඛමූලං ගන්ත්වා රුක්ඛං ඔයලොයකත්වා ‘‘අයං

පායතොවපස්සන්තානං අතිත්තිකය ොඵලභා භරියතොයසොභමායනොඅට්ඨාසි, 
ඉදානිගහිතඵයලො ඔභග්ගවිභග්යගො අයසොභමායනො ඨියතො’’ති චින්යතත්වා

පුන අඤ්ඤයතො ඔයලොයකන්යතො අප ංනිප්ඵලං අම්බරුක්ඛං දිස්වා ‘‘එස
රුක්යඛොඅත්තයනොනිප්ඵලභායවනමුණ්ඩමණිපබ්බයතොවියයසොභමායනො

ඨියතො, අයං පනසඵලභායවනඉමංබයසනං පත්යතො, ඉදං අගා මජ්ඣම්පි

ඵලිතරුක්ඛසදිසං, පබ්බජ්ජා නිප්ඵලරුක්ඛසදිසා, සධනස්යසව භයං අත්ථ, 

නිද්ධනස්ස භයං නත්ථ, මයාපි නිප්ඵලරුක්යඛන විය භවිතබ්බ’’න්ති 
ඵලරුක්ඛං ආ ම්මණං කත්වා රුක්ඛමූයල ඨිතයකොව තීණි ලක්ඛණානි
සල්ලක්යඛත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා පච්යචකයබොධිඤාණං

නිබ්බත්යතත්වා‘‘විද්ධංසිතාදානියම මාතුකුච්ඡිකුටිකා, ඡින්නාතීසුභයවසු

පටිසන්ධි, යසොධිතා සංසා උක්කා භූමි, යසොසියතො මයා අස්සුසමුද්යදො, 

භින්යනො අට්ඨිපාකාය ො, නත්ථ යම පුන පටිසන්ධී’’ති ආවජ්යජන්යතො
සබ්බාලඞ්කා පටිමණ්ඩියතොවඅට්ඨාසි. 

අථ නං අමච්චා ආහංසු ‘‘අතිබහුං ඨිතත්ථ, මහා ාජා’’ති. ‘‘න මයං 

මහා ාජායනො, පච්යචකබුද්ධා නාම මය’’න්ති. ‘‘පච්යචකබුද්ධා නාම

තුම්හාදිසා න යහොන්ති, යදවා’’ති. ‘‘අථ කීදිසා යහොන්තී’’ති? 

‘‘ඔය ොපිතයකසමස්සුකාසාවවත්ථපටිච්ඡන්නාකුයලවාගයණවාඅලග්ගා 
වාතච්ඡින්නවලාහක ාහුමුත්තචන්දමණ්ඩලපටිභාගා හිමවන්යත

නන්දමූලකපබ්භාය  වසන්ති, එවරූපා යදව, පච්යචකබුද්ධා’’ති. තස්මිං

ඛයණ  ාජා හත්ථං උක්ඛපිත්වා සීසං ප ාමසි, තාවයදවස්ස ගිහිලිඞ්ගං

අන්ත ධායි, සමණලිඞ්ගංපාතු යහොසි. 

‘‘තිචීව ඤ්ච පත්යතොච, වාසිසූචිච බන්ධනං; 

පරිස්සාවයනනඅට්යඨයත, යුත්තයයොගස්සභික්ඛුයනො’’ති.– 

එවංවුත්තාසමණපරික්ඛා ාකායපටිබද්ධාවඅයහසුං.යසොආකායස ඨත්වා
මහාජනස්ස ඔවාදං දත්වා අනිලපයථන උත්ත හිමවන්යත
නන්දමූලකපබ්භා යමව අගමාසි. 
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ගන්ධා  ට්යඨපි තක්කසිලනගය  නග්ගජි නාම  ාජා උපරිපාසායද 
පල්ලඞ්කමජ්ඣගයතො එකං ඉත්ථං එයකකහත්යථ එයකකං මණිවලයං
පිළන්ධිත්වා අවිදූය  නිසීදිත්වා ගන්ධං පිසමානං දිස්වා ‘‘එතානි වලයානි
එයකකභායවනනඝට්යටන්තින වි වන්තී’’තිඔයලොයකන්යතොනිසීදි.අථ
සාදක්ඛණහත්ථයතොවලයං වාමහත්යථයයවපිළන්ධිත්වාදක්ඛණහත්යථන

ගන්ධං සඞ්කඩ්ඪිත්වා පිසිතුං ආ භි, වාමහත්යථ වලයං දුතියං ආගම්ම
ඝට්ටියමානං සද්දමකාසි.  ාජා තානි ද්යව වලයානි අඤ්ඤමඤ්ඤං
ඝට්යටන්තානිවි වන්තානිදිස්වා චින්යතසි ‘‘ඉදංවලයංඑයකකකායලන

ඝට්යටසි, දුතියංආගම්මඝට්යටති, සද්දංකය ොති, එවයමවඉයමසත්තාපි

එයකකා න ඝට්යටන්ති න විවදන්ති, ද්යව තයයො හුත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං

ඝට්යටන්ති, කලහංකය ොන්ති.අහංපනකස්මී ගන්ධාය සු ද්වීසු ජ්යජසු

 ට්ඨවාසියනොවිචාය මි, මයාපිඑකවලයසදියසනහුත්වාප ං අවිචාය ත්වා
අත්තානයමව විචාය න්යතන වසිතුං වට්ටතී’’ති සඞ්ඝට්ටනවලයං
ආ ම්මණං කත්වා යථානිසින්යනොව තීණි ලක්ඛණානි සල්ලක්යඛත්වා
විපස්සනං වඩ්යඪත්වා පච්යචකයබොධිඤාණං නිබ්බත්යතසි. යසසං
පුරිමසදිසයමව. 

වියදහ ට්යඨ මිථලනගය  නිමි නාම  ාජා භුත්තපාත ායසො 
අමච්චගණපරිවුයතො විවටසීහපඤ්ජය න අන්ත වීථං යපක්ඛමායනො
අට්ඨාසි. අයථයකො යසයනො සූනාපණයතො මංසයපසිං ගයහත්වා ආකාසං
පක්ඛන්දි.තයමනංඉයතොචියතොචගිජ්ඣාදයයොසකුණා සම්පරිවාය ත්වා
ආහා යහතු තුණ්යඩන විජ්ඣන්තා පක්යඛහි පහ න්තා පායදහි මද්දන්තා
අගමංසු. යසො අත්තයනො වධං අසහමායනො තං මංසං ඡඩ්යඩසි. අඤ්යඤො

ගණ්හි, සකුණා ඉමං මුඤ්චිත්වා තං අනුබන්ධිංසු. යතනපි විස්සට්ඨං

අඤ්යඤො අග්ගයහසි, තම්පි තයථව වියහයඨසුං.  ාජා යත සකුයණ දිස්වා

චින්යතසි‘‘යයොයයොමංසයපසිංගණ්හි, තස්ස තස්යසවදුක්ඛං, යයොයයොතං

විස්සජ්යජසි, තස්ස තස්යසව සුඛං, ඉයමපි පඤ්ච කාමගුයණ යයො යයො

ගණ්හාති, තස්සතස්යසවදුක්ඛං, ඉත ස්සසුඛං, ඉයමහිබහූනංසාධා ණා, 

මය්හංයඛොපනයසොළසඉත්ථසහස්සානි, මයාවිස්සට්ඨමංසපිණ්යඩනවිය
යසයනන පඤ්ච කාමගුයණ පහාය සුඛයතන භවිතුං වට්ටතී’’ති. යසො
යයොනියසො මනසි කය ොන්යතො යථාඨියතොව තීණි ලක්ඛණානි
සල්ලක්යඛත්වාවිපස්සනං වඩ්යඪත්වාපච්යචකයබොධිඤාණංනිබ්බත්යතසි.
යසසංපුරිමසදිසයමව. 

උත්ත පඤ්චාල ට්යඨ කපිලනගය  දුම්මුයඛො නාම  ාජා
භුත්තපාත ායසො සබ්බාලඞ්කා පටිමණ්ඩියතො අමච්චගණපරිවුයතො
විවටසීහපඤ්ජය   ාජඞ්ගණං ඔයලොයකන්යතො අට්ඨාසි. තස්මිං ඛයණ

යගොපාලකාවජද්වා ංවිවරිංසු, උසභාවජයතොනික්ඛමිත්වා කියලසවයසන
එකං ගාවිං අනුබන්ධිංසු. තත්යථයකො තිඛණසිඞ්යගො මහාඋසයභො අඤ්ඤං
උසභං ආගච්ඡන්තං දිස්වා කියලසමච්යඡ ාභිභූයතො තිඛයණන සිඞ්යගන



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා සත්තකනිපායතො 

303 

පටුන 

අන්ත සත්ථම්හි පහරි. තස්ස පහා මුයඛන අන්තානි නික්ඛමිංසු, යසො
තත්යථව ජීවිතක්ඛයං පාපුණි.  ාජා තං දිස්වා චින්යතසි ‘‘ඉයම සත්තා

ති ච්ඡානගයතආදිංකත්වා කියලසවයසනදුක්ඛංපාපුණන්ති, අයංඋසයභො

කියලසං නිස්සාය ජීවිතක්ඛයං පත්යතො, අඤ්යඤපි සත්තා කියලයසයහව

කම්පන්ති, මයා ඉයමසං සත්තානං කම්පනකියලයස පහාතුං වට්ටතී’’ති.
යසො ඨිතයකොව තීණි ලක්ඛණානි සල්ලක්යඛත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා 
පච්යචකයබොධිඤාණංනිබ්බත්යතසි.යසසංපුරිමසදිසයමව. 

අයථකදිවසං චත්තාය ො පච්යචකබුද්ධා භික්ඛාචා යවලං 
සල්ලක්යඛත්වා නන්දමූලකපබ්භා ා නික්ඛම්ම අයනොතත්තදයහ
නාගලතාදන්තකට්ඨං ඛාදිත්වාකතසරී පටිජග්ගනාමයනොසිලාතයලඨත්වා
නිවායසත්වා පත්තචීව මාදාය ඉද්ධියා ආකායස උප්පතිත්වා
පඤ්චවණ්ණවලාහයක මද්දමානා ගන්ත්වා බා ාණසිනග ද්වා ගාමකස්ස 
අවිදූය  ඔතරිත්වා එකස්මිං ඵාසුකට්ඨායන චීව ං පාරුපිත්වා පත්තං
ගයහත්වා ද්වා ගාමං පවිසිත්වා පිණ්ඩාය ච න්තා යබොධිසත්තස්ස
යගහද්වා ං සම්පාපුණිංසු. යබොධිසත්යතො යත දිස්වා තුට්ඨචිත්යතො හුත්වා
යගහං පයවයසත්වා පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදායපත්වා දක්ඛයණොදකං දත්වා
පණීයතන ඛාදනීයයන යභොජනීයයන පරිවිසිත්වා එකමන්තං නිසීදිත්වා

සඞ්ඝත්යථ ං වන්දිත්වා ‘‘භන්යත, තුම්හාකං පබ්බජ්ජා අතිවිය යසොභති, 

විප්පසන්නානි යවො ඉන්ද්රියානි, පරිසුද්යධො ඡවිවණ්යණො, කිං නු යඛො
ආ ම්මණං දිස්වා තුම්යහඉමංභික්ඛාචරියපබ්බජ්ජංඋපගතා’’තිපුච්ඡි. යථා

ච සඞ්ඝත්යථ ං, එවං යසයසපි උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි. අථස්ස යත

චත්තාය ොපි ජනා ‘‘අහං අසුකනගය  අසුක ට්යඨ අසුක ාජා නාම
හුත්වා’’තිආදිනා නයයන අත්තයනො අත්තයනො අභිනික්ඛමනවත්ථූනි
කයථත්වාපටිපාටියාඑයකකංගාථමාහංසු– 

90. 

‘‘අම්බාහමද්දංවනමන්ත ස්මිං, නියලොභාසංඵලිතංසංවිරූළ්හං; 

තමද්දසංඵලයහතුවිභග්ගං, තංදිස්වාභික්ඛාචරියංච ාමි. 

91. 

‘‘යසලං සුමට්ඨංන වී නිට්ඨිතං, නාරීයුගං ධා යිඅප්පසද්දං; 

දුතියඤ්චආගම්මඅයහොසිසද්යදො, තංදිස්වාභික්ඛාචරියං ච ාමි. 

92. 

‘‘දිජා දිජංකුණපමාහ න්තං, එකංසමානංබහුකා සයමච්ච; 

ආහා යහතූපරිපාතයිංසු, තංදිස්වාභික්ඛාචරියංච ාමි. 

93. 

‘‘උසභාහමද්දංයූථස්සමජ්යඣ, චලක්කකුංවණ්ණබලූපපන්නං; 

තමද්දසංකාමයහතුවිතුන්නං, තංදිස්වාභික්ඛාචරියං ච ාමී’’ති. 
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පටුන 

තත්ථ අම්බ්ාෙමද්දන්ති අම්බරුක්ඛං අහං අද්දසං. වනමන්තරස්මින්ති

වනඅන්තය , අම්බවනමජ්යඣති අත්යථො. සංවිරූළ්ෙන්ති සුවඩ්ඪිතං. 

තමද්දසන්තිතංඋයයානයතොනික්ඛන්යතො ඵලයහතුවිභග්ගංපුන අද්දසං. 

තං දිස්වාති තං ඵලයහතු විභග්ගං දිස්වා පටිලද්ධසංයවයගො
පච්යචකයබොධිඤාණං නිබ්බත්යතත්වා ඉමං භික්ඛාචරියපබ්බජ්ජං 

උපගයතොස්මි, තස්මා භික්ඛාචරියං ච ාමීති. ඉදං යසො ඵලයහතු විභග්ගං
අම්බරුක්ඛං දස්සනයතො පට්ඨාය සබ්බං චිත්තාචා ං කයථසි. යසසානං
විස්සජ්ජයනසුපි එයසව නයයො. අයං පයනත්ථ අනුත්තානපදවණ්ණනා – 

යසල්න්ති මණිවලයං. නරවීරනිට්ඨිතන්ති වී නය හි නිට්ඨිතං, 

පණ්ඩිතපුරියසහි කතන්ති අත්යථො. යු න්ති එයකකස්මිං එයකකං කත්වා

එකං වලයයුගළං. දිජා දිජන්ති ගහිතමංසපිණ්ඩං දිජං අවයසසදිජා. 

කුණපමාෙරන්තන්ති මංසපිණ්ඩං ආදාය ආහ න්තං. සයමච්චාති

සමාගන්ත්වා සන්නිපතිත්වා. පරිපාතයිංසූති යකොට්යටන්තා අනුබන්ධිංසු. 

උසභාෙමද්දන්තිඋසභංඅහංඅද්දසං. චල්ක්කකුන්තිචලක්කකුධං. 

යබොධිසත්යතොඑයකකංගාථංසුත්වා‘‘සාධු, භන්යත, තුම්හාකයමවතං 
ආ ම්මණංඅනුරූප’’න්තිඑයකකස්සපච්යචකබුද්ධස්සථුතිංඅකාසි.තඤ්ච
පනචතූහි ජයනහියදසිතංධම්මකථංසුත්වාඝ ාවායසඅනයපක්යඛොහුත්වා
පක්කන්යතසු පච්යචකබුද්යධසු භුත්තපාත ායසො සුඛනිසින්යනො භරියං

ආමන්යතත්වා ‘‘භද්යද, එයත චත්තාය ො පච්යචකබුද්ධා  ජ්ජං පහාය

පබ්බජිත්වා අකිඤ්චනා අපලියබොධා පබ්බජ්ජාසුයඛන වීතිනායමන්ති, අහං

පන භතියා ජීවිකං කප්යපමි, කිං යම ඝ ාවායසන, ත්වං පුත්තයක
සඞ්ගණ්හන්තීයගයහවසා’’තිවත්වාද්යවගාථාඅභාසි– 

94. 

‘‘ක ණ්ඩයකො කලිඞ්ගානං, ගන්ධා ානඤ්චනග්ගජි; 

නිමි ාජාවියදහානං, පඤ්චාලානඤ්චදුම්මුයඛො; 

එයත ට්ඨානිහිත්වාන, පබ්බජිංසුඅකිඤ්චනා. 

95. 

‘‘සබ්යබපියමයදවසමාසමාගතා, අග්ගීයථාපජ්ජලියතොතයථවියම; 

අහම්පිඑයකොචරිස්සාමිභග්ගවි, හිත්වානකාමානි යයථොධිකානී’’ති. 

තාසංඅත්යථො–භද්යද, එසසඞ්ඝත්යථය ොපච්යචකබුද්යධොදන්තපුය  

නාම නගය  ක ණ්ඩයකො නාම කලිඞ්ගානං ජනපදස්ස  ාජා, දුතියයො

තක්කසිලනගය  නග්ගජි නාම ගන්ධා ානං ජනපදස්ස  ාජා, තතියයො

මිථලනගය නිමිනාමවියදහානංජනපදස්ස ාජා, චතුත්යථොකපිලනගය 

දුම්මුයඛො නාම උත්ත පඤ්චාලානං ජනපදස්ස  ාජා, එයත එවරූපානි 

 ට්ඨානි හිත්වා අකිඤ්චනා හුත්වා පබ්බජිංසු. සබ්යබ්පියමති ඉයම පන
සබ්යබපි විසුද්ධියදයවහි පුරිමපච්යචකබුද්යධහි සමානා එකයතො සමාගතා. 
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අග්ගීෙථාතියථා හිඅග්ගිපජ්ජලියතොඔභාසති. තයථවියමතිඉයමපිතයථව 

සීලාදීහි පඤ්චහි ගුයණහි ඔභාසන්ති. යථා එයත, තථා අහම්පි පබ්බජිත්වා

එයකො චරිස්සාමීති අත්යථො. භග් වීති භරියං ආලපති. හිත්වාන කාමානීති

රූපාදයයො වත්ථුකායම හිත්වා. ෙයථොධිකානීති අත්තයනො ඔධිවයසන
ඨිතානි. ඉදං වුත්තං යහොති – රූපාදිඔධිවයසන යථාඨියත කායම පහාය

අහම්පි පබ්බජිත්වා එයකො චරිස්සාමීති. ‘‘යයතොධිකානී’’තිපි පායඨො, 

තස්සත්යථො – යයතො උප යතො ඔධි එයතසන්ති යයතොධිකානි, 
උප තයකොට්ඨාසානි. පබ්බජිස්සාමීති චින්තිතකාලයතො පට්ඨාය හි

කියලසකාමානං එයකො යකොට්ඨායසො උප යතො නාම යහොති නිරුද්යධො, 
තස්සවත්ථුභූයතොකාමයකොට්ඨායසොපිඋප යතොව යහොතීති. 

සා තස්ස කථං සුත්වා ‘‘මය්හම්පි යඛො සාමි, පච්යචකබුද්ධානං 
ධම්මකථංසුතකාලයතොපට්ඨායඅගාය චිත්තංනසණ්ඨාතී’’තිවත්වාඉමං
ගාථමාහ– 

96. 

‘‘අයයමව කායලොනහිඅඤ්යඤොඅත්ථ, අනුසාසිතා යමනභයවයය

පච්ඡා; 

අහම්පිඑකාචරිස්සාමිභග්ගව, සකුණීවමුත්තාපුරිසස්ස හත්ථා’’ති. 

තත්ථ අනුසාසිතා යමන භයවෙය පච්ඡාති අනුසාසයකො ඔවාදයකොන

භයවයයදුල්ලභත්තාඔවාදකානං, තස්මාඅයයමවපබ්බජිතුංකායලො, න හි

අඤ්යඤොඅත්ථීතිදස්යසති. සකුණීවමුත්තාතියථා සාකුණියකනගයහත්වා
සකුණපච්ඡියං ඛත්තාසු සකුණීසු තස්ස හත්ථයතො මුත්තා එකා සකුණී 

අනිලපථං ලඞ්ඝයිත්වා යථාරුචිතට්ඨානං ගන්ත්වා එකිකාව චය යය, තථා
අහම්පි තව හත්ථයතො මුත්තා එකිකා චරිස්සාමීති සයම්පි පබ්බජිතුකාමා 
හුත්වාඑවමාහ. 

යබොධිසත්යතොතස්සාකථංසුත්වාතුණ්හීඅයහොසි.සාපනයබොධිසත්තං 

වඤ්යචත්වා පුය ත ං පබ්බජිතුකාමා ‘‘සාමි, පානීයතිත්ථං ගමිස්සාමි, 
දා යක ඔයලොයකහී’’ති ඝටං ආදාය ගච්ඡන්තී විය පලායිත්වා
නග සාමන්යත තාපසානං සන්තියක ගන්ත්වා පබ්බජි. යබොධිසත්යතො
තස්සාඅනාගමනංඤත්වාසයංදා යකයපොයසසි.අප භායග යතසුයථොකං
වඩ්ඪිත්වා අත්තයනො අයානයජානනසමත්ථතං සම්පත්යතසු යතසං

වීමංසනත්ථං එකදිවසං භත්තං පචන්යතො යථොකං උත්තණ්ඩුලං පචි, 

එකදිවසං යථොකං කිලින්නං, එකදිවසං සුපක්කං, එකදිවසං අතිකිලින්නං, 

එකදිවසංඅයලොණකං, එකදිවසං අතියලොණකං.දා කා‘‘තාත, අජ්ජභත්තං

උත්තණ්ඩුලං, අජ්ජ කිලින්නං, අජ්ජ සුපක්කං, අජ්ජ අතිකිලින්නං, අජ්ජ

අයලොණකං, අජ්ජ අතියලොණක’’න්ති ආහංසු. තං සුත්වා යබොධිසත්යතො

‘‘ආම, තාතා’’ති වත්වා චින්යතසි ‘‘ඉයම දා කා ඉදානි 
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ආමපක්කයලොණිකඅතියලොණිකානි ජානන්ති, අත්තයනො ධම්මතාය ජීවිතුං

සක්ඛස්සන්ති, මයා පබ්බජිතුංවට්ටතී’’ති.අථයතදා යකඤාතකානංදත්වා

පටිච්ඡායපත්වා ‘‘අම්මතාතා, ඉයම දා යක සාධුකං යපොයසථා’’ති වත්වා
යසොඤාතකානං පරියදවන්තානඤ්යඤවනග ා නික්ඛමිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං
පබ්බජිත්වානග ස්සසාමන්යතයයවවසි. 

අථ නං එකදිවසං බා ාණසියං භික්ඛාය ච න්තං පරිබ්බාජිකා දිස්වා 

වන්දිත්වා ‘‘අයය, දා කා යත නාසිතා මඤ්යඤ’’ති ආහ. මහාසත්යතො

‘‘නාහං දා යක නායසමි, යතසං අත්තයනො අයානයජානනකායල

පබ්බජියතොම්හි, ත්වං යතසං අචින්යතත්වා පබ්බජ්ජාය අභි මා’’ති වත්වා
ඔසානගාථමාහ– 

97. 

‘‘ආමංපක්කඤ්චජානන්ති, අයථොයලොණංඅයලොණකං; 

තමහංදිස්වානපබ්බජිං, චය වත්වංච ාමහ’’න්ති. 

තත්ථ තමෙන්ති තං අහං දා කානං කිරියං දිස්වා පබ්බජියතො. චයරව

ත්වං චරාමෙන්ති ත්වම්පි භික්ඛාචරියයමව ච , අහම්පි භික්ඛාචරියයමව
චරිස්සාමීති. 

ඉති යසො පරිබ්බාජිකං ඔවදිත්වා උයයයොයජසි. සාපි ඔවාදං ගයහත්වා 
මහාසත්තං වන්දිත්වා යථාරුචිතංඨානංගතා. ඨයපත්වාකි තං දිවසංන
යත පුන අඤ්ඤමඤ්ඤං අද්දසංසු. යබොධිසත්යතො ච ඣානාභිඤ්ඤං
නිබ්බත්යතත්වා බ්රහ්මයලොකූපයගොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන යත පඤ්චසතා භික්ඛූ අ හත්යත

පතිට්ඨහිංසු. තදා ධීතා උප්පලවණ්ණා අයහොසි, පුත්යතො  ාහුලකුමාය ො, 

පරිබ්බාජිකා ාහුලමාතා, පරිබ්බාජයකොපන අහයමවඅයහොසින්ති. 

කුම්භකා ජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[409] 4. දළ්හධම්මජාතකවණ්ණනා 

අෙං යච දළ්ෙෙම්මස්සාති ඉදං සත්ථා යකොසම්බිං නිස්සාය
යඝොසිතා ායම විහ න්යතො උයදනස්ස  ඤ්යඤො භද්දවතිකං හත්ථනිං
ආ බ්භ කයථසි. තස්සා පන හත්ථනියා ලද්ධවිධානඤ්ච උයදනස්ස

 ාජවංයසො ච මාතඞ් ජාතයක (ජා. 1.15.1 ආදයයො) ආවි භවිස්සති.
එකදිවසං පන සා හත්ථනී නග ා නික්ඛමන්තී භගවන්තං පායතොව
අරියගණපරිවුතං අයනොමාය බුද්ධසිරියා නග ං පිණ්ඩාය පවිසන්තං දිස්වා 
තථාගතස්සපාදමූයලනිපජ්ජිත්වා‘‘භගවාසබ්බඤ්ඤුසබ්බයලොකනිත්ථ ණ
උයදයනොවංස ාජා මංතරුණකායලකම්මංනිත්ථරිතුංසමත්ථකායල‘ඉමං
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නිස්සාය මයා ජීවිතඤ්ච  ජ්ජඤ්ච යදවී ච ලද්ධා’ති පියායිත්වා මහන්තං

පරිහා ං අදාසි, සබ්බාලඞ්කාය හි අලඞ්කරිත්වා ඨිතට්ඨානං ගන්යධන
පරිභණ්ඩංකාය ත්වාමත්ථයක සුවණ්ණතා කඛචිතවිතානංබන්ධායපත්වා
සමන්තා චිත්රසාණිං පරික්ඛපායපත්වා ගන්ධයතයලන දීපං ජාලායපත්වා
ධූමතට්ටකං ඨපායපත්වා කරීසඡඩ්ඩනට්ඨායන සුවණ්ණකටාහං 

පතිට්ඨපායපත්වා මං චිත්තත්ථ ණපිට්යඨ ඨයපසි,  ාජා හඤ්ච යම
නානග්ග සයභොජනං දායපසි. ඉදානි පන යම මහල්ලකකායල කම්මං

නිත්ථරිතුංඅසමත්ථකායලසබ්බංතංපරිහා ං අච්ඡින්දි, අනාථානිප්පච්චයා

හුත්වා අ ඤ්යඤ යකතකානි ඛාදන්තී ජීවාමි, අඤ්ඤං මය්හං පටිස ණං

නත්ථ, උයදනං මම ගුණං සල්ලක්ඛායපත්වා යපො ාණකපරිහා ං යම 
පටිපාකතිකංකාය ථභගවා’’තිපරියදවමානාතථාගතංයාචි. 

සත්ථා ‘‘ගච්ඡත්වං, අහං යත  ඤ්යඤොකයථත්වා යසං පටිපාකතිකං 
කාය ස්සාමී’’ති වත්වා  ඤ්යඤොනියවසනද්වා ං අගමාසි.  ාජා තථාගතං
අන්යතොනියවසනං පයවයසත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස මහාදානං
පවත්යතසි. සත්ථා භත්තකිච්චපරියයොසායන අනුයමොදනං කය ොන්යතො

‘‘මහා ාජ, භද්දවතිකා කහ’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘න ජානාමි, භන්යත’’ති.

‘‘මහා ාජ, උපකා කානං යසං දත්වා මහල්ලකකායල ගයහතුං නාම න

වට්ටති, කතඤ්ඤුනා කතයවදිනා භවිතුං වට්ටති. භද්දවතිකා ඉදානි

මහල්ලිකාජ ාජිණ්ණාඅනාථාහුත්වාඅ ඤ්යඤයකතකානිඛාදන්තී ජීවති, 

තංජිණ්ණකායලඅනාථංකාතුංතුම්හාකංඅයුත්ත’’න්තිභද්දවතිකායගුණං 
කයථත්වා ‘‘සබ්බං යපො ාණකපරිහා ං පටිපාකතිකං කය ොහී’’ති වත්වා 
පක්කාමි.  ාජා තථා අකාසි. ‘‘තථාගයතන කි  භද්දවතිකාය ගුණං
කයථත්වා යපො ාණකයයසො පටිපාකතියකො කාරියතො’’ති සකලනග ං

පත්ථරි, භික්ඛුසඞ්යඝපි සා පවත්ති පාකටා ජාතා. අථ භික්ඛූ ධම්මසභායං

කථංසමුට්ඨායපසුං‘‘ආවුයසො, සත්ථා ාකි භද්දවතිකායගුණං කයථත්වා
යපො ාණකයයසො පටිපාකතියකො කාරියතො’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය

නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි තථාගයතො එතිස්සා
ගුණං කයථත්වා නට්ඨයසං පටිපාකතිකං කාය සියයවා’’ති වත්වා අතීතං
ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං දළ්හධම්යමො නාම  ාජා  ජ්ජං කාය සි. තදා 
යබොධිසත්යතො අමච්චකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො තං  ාජානං
උපට්ඨහි.යසො තස්සසන්තිකාමහන්තංයසංලභිත්වාඅමච්ච තනට්ඨායන
අට්ඨාසි. තදාතස්ස  ඤ්යඤොඑකාඔට්ඨිබයාධිහත්ථනීථාමබලසම්පන්නා

මහබ්බලා අයහොසි. සා එකදිවසං යයොජනසතං ගච්ඡති,  ඤ්යඤො

දූයතයයහ ණකිච්චං කය ොති, සඞ්ගායම යුද්ධං කත්වා සත්තු මද්දනං
කය ොති.  ාජා ‘‘අයං යම බහූපකා ා’’ති තස්සා සබ්බාලඞ්කා ං දත්වා
උයදයනන භද්දවතිකාය දින්නසදිසං සබ්බං පරිහා ං දායපසි. අථස්සා 
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ජිණ්ණදුබ්බලකායල  ාජා සබ්බං යසං ගණ්හි. සා තයතො පට්ඨාය අනාථා
හුත්වා අ ඤ්යඤ තිණපණ්ණානි ඛාදන්තී ජීවති. අයථකදිවසං  ාජකුයල
භාජයනසුඅප්පයහොන්යතසු ාජා කුම්භකා ංපක්යකොසායපත්වා‘‘භාජනානි
කි  නප්පයහොන්තී’’ති ආහ. ‘‘යගොමයාහ ණයානයක යයොයජතුං යගොයණ

න ලභාමි, යදවා’’ති.  ාජා තස්ස කථං සුත්වා ‘‘අම්හාකං ඔට්ඨිබයාධි 

කහ’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘අත්තයනො ධම්මතාය ච ති, යදවා’’ති.  ාජා ‘‘ඉයතො
පට්ඨාය තං යයොයජත්වා යගොමයං ආහ ා’’ති තං කුම්භකා ස්ස අදාසි.

කුම්භකාය ො‘‘සාධු, යදවා’’තිතථා අකාසි. 

අයථකදිවසං සා නග ා නික්ඛමමානා නග ං පවිසන්තං යබොධිසත්තං 

දිස්වාවන්දිත්වාතස්සපාදමූයලනිපජ්ජිත්වාපරියදවමානා‘‘සාමි,  ාජාමං 

‘තරුණකායල බහූපකා ා’ති සල්ලක්යඛත්වා මහන්තං යසං දත්වා ඉදානි

මහල්ලකකායල සබ්බං අච්ඡින්දිත්වා මයි චිත්තම්පින කය ොති, අහං පන

අනාථා අ ඤ්යඤ තිණපණ්ණානි ඛාදන්තී ජීවාමි, එවං දුක්ඛප්පත්තං මං 

ඉදානියානයකයයොයජතුංකුම්භකා ස්සඅදාසි, ඨයපත්වාතුම්යහඅඤ්ඤං

මය්හං පටිස ණං නත්ථ, මයා  ඤ්යඤො කතූපකා ං තුම්යහ ජානාථ, සාධු
ඉදානි යම නට්ඨං යසං පටිපාකතිකං කය ොථා’’ති වත්වා තිස්යසො ගාථා
අභාසි– 

98. 

‘‘අහංයචදළ්හධම්මස්ස, වහන්තීනාභි ාධයිං; 

ධ න්තීඋ සිසල්ලං, යුද්යධවික්කන්තචාරිනී. 

99. 

‘‘නූන ාජානජානාති, මමවික්කමයපොරිසං; 

සඞ්ගායමසුකතන්තානි, දූතවිප්පහිතානිච. 

100. 

‘‘සානූනාහංමරිස්සාමි, අබන්ධුඅප ායිනී; 

තදාහිකුම්භකා ස්ස, දින්නාඡකණහාරිකා’’ති. 

තත්ථ වෙන්තීති දූයතයයහ ණංසඞ්ගායමබලයකොට්ඨකභින්දනංතංතං

කිච්චංවහන්තීනිත්ථ න්තී. ෙරන්තීඋරසිසල්ල්න්තිඋ ස්මිංබද්ධංකණ්ඩං
වා අසිං වා සත්තිං වා යුද්ධකායල සත්තූනං උපරි අභිහ න්තී. 

වික්කන්තචාරිනීති වික්කමං ප ක්කමං කත්වා ප බලවිජයයන යුද්යධ 

වික්කන්තගාමිනී. ඉදං වුත්තං යහොති – සයච සාමි, අහං ඉමානි කිච්චානි

කය ොන්තී  ඤ්යඤොදළ්හධම්මස්සචිත්තංනා ාධයිංනපරියතොයසසිං, යකො
දානිඅඤ්යඤොතස්ස චිත්තංආ ාධයිස්සතීති. 

මම වික්කමයපොරිසන්ති මයා කතං පුරිසප ක්කමං. සුකතන්තානීති

සුකතානි.යථාහිකම්මායනව කම්මන්තානි, වනායනවවනන්තානි, එවමිධ
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සුකතායනව ‘‘සුකතන්තානී’’ති වුත්තානි. දූතවිප්පහිතානි චාති ගයල
පණ්ණං බන්ධිත්වා ‘‘අසුක ඤ්යඤො නාම යදහී’’ති පහිතාය මයා

එකදිවයසයනවයයොජනසතංගන්ත්වාකතානි දූතයපසනානිච. නූනරාජා

න ජානාතීති නූන තුම්හාකං එස  ාජා එතානි මයා කතානි කිච්චානි න

ජානාති. අපරායිනීතිඅප්පතිට්ඨා අප්පටිස ණා. තදාහීතිතථාහි, අයයමවවා 

පායඨො. දින්නාතිඅහං ඤ්ඤාඡකණහාරිකාකත්වාකුම්භකා ස්ස දින්නාති. 

යබොධිසත්යතො තස්සා කථං සුත්වා ‘‘ත්වං මා යසොචි, අහං  ඤ්යඤො 
කයථත්වාතවයසංපටිපාකතිකංකරිස්සාමී’’තිතංසමස්සායසත්වානග ං
පවිසිත්වා භුත්තපාත ායසො  ඤ්යඤො සන්තිකං ගන්ත්වා කථං

සමුට්ඨායපත්වා ‘‘මහා ාජ, නනු තුම්හාකං අසුකා නාම ඔට්ඨිබයාධි

අසුකට්ඨායනචඅසුකට්ඨායන චඋය සල්ලංබන්ධිත්වාසඞ්ගාමංනිත්ථරි, 

අසුකදිවසංනාමගීවාය පණ්ණංබන්ධිත්වායපසිතායයොජනසතංඅගමාසි, 

තුම්යහපිස්සා මහන්තං යසං අදත්ථ, සා ඉදානි කහ’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘තමහං
කුම්භකා ස්ස යගොමයහ ණත්ථාය අදාසි’’න්ති. අථ නං යබොධිසත්යතො

‘‘අයුත්තං යඛො, මහා ාජ, තුම්හාකං තං කුම්භකා ස්ස යානයක
යයොජනත්ථාය දාතු’’න්ති වත්වා  ඤ්යඤො ඔවාදවයසන චතස්යසො ගාථා
අභාසි– 

101. 

‘‘යාවතාසීසතීයපොයසො, තාවයදවපවීණති; 

අත්ථාපායයජහන්තිනං, ඔට්ඨිබයාධිංවඛත්තියයො. 

102. 

‘‘යයො පුබ්යබකතකලයායණො, කතත්යථො නාවබුජ්ඣති; 

අත්ථාතස්සපලුජ්ජන්ති, යයයහොන්තිඅභිපත්ථතා. 

103. 

‘‘යයොපුබ්යබකතකලයායණො, කතත්යථොමනුබුජ්ඣති; 

අත්ථාතස්සපවඩ්ඪන්ති, යයයහොන්තිඅභිපත්ථකා. 

104. 

‘‘තංයවොවදාමිභද්දන්යත, යාවන්යතත්ථසමාගතා; 

සබ්යබකතඤ්ඤුයනොයහොථ, චි ංසග්ගම්හිඨස්සථා’’ති. 

තත්ථ පඨමගාථාය තාව අත්යථො – ඉයධකච්යචො අඤ්ඤාණජාතියකො

යපොයසො ොවතාසීසතී, යාව ‘‘ඉදං නාම යම අයං කාතුං සක්ඛස්සතී’’ති 

පච්චාසීසති, තාවයදව තං පුරිසං පවීණති භජති යසවති, තස්ස පන 

අත්ථාපායෙ වඩ්ඪියාඅපගමයනපරිහීනකායලතංනානාකිච්යචසුපත්ථතං
යපොසංඑකච්යචබාලාඉමං ඔට්ඨිබයාධිංඅයංඛත්තියයොවියජහන්ති. 
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කතකල්යායණොතිපය නඅත්තයනො කතකලයාණකම්යමො. කතත්යථොති

නිප්ඵාදිතකිච්යචො. නාවබුජ්ඣතීතිපච්ඡාපිතංපය න කතංඋපකා ං තස්ස

ජ ාජිණ්ණකායල අසමත්ථකායල න ස ති, අත්තනා දින්නම්පි යසං පුන

ගණ්හාති. පලුජ්ජන්තීතිභිජ්ජන්තිනස්සන්ති. යෙ යෙොන්තිඅභිපත්ථිතාතියය

යකචි අත්ථා ඉච්ඡිතා නාම යහොන්ති, සබ්යබ නස්සන්තීති දීයපති.
මිත්තදුබ්භිපුග්ගලස්ස හි පත්ථතපත්ථතං අග්ගිම්හි පක්ඛත්තබීජං විය

නස්සති. කතත්යථො මනුබුජ්ඣතීති කතත්යථො අනුබුජ්ඣති, ම-කාය ො

බයඤ්ජනසන්ධිවයසනගහියතො. තංයවො වදාමීතියතනකා යණනතුම්යහ

වදාමි. ඨස්සථාති කතඤ්ඤුයනො හුත්වා චි කාලං සග්ගම්හි දිබ්බසම්පත්තිං
අනුභවන්තා පතිට්ඨහිස්සථ. 

එවං මහාසත්යතො ාජානංආදිංකත්වා සන්නිපතිතානංසබ්යබසංඔවාදං
අදාසි. තං සුත්වා  ාජා ඔට්ඨිබයාධියා යසං පටිපාකතිකං අකාසි.
යබොධිසත්තස්ස ච ඔවායද ඨත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා 
සග්ගප ායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

ඔට්ඨිබයාධි භද්දවතිකා අයහොසි,  ාජා ආනන්යදො, අමච්යචො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

දළ්හධම්මජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[410] 5. යසොමදත්තජාතකවණ්ණනා 

යෙො මං පුයර පච්චුඩ්යඩතීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
අඤ්ඤත ං මහල්ලකං ආ බ්භ කයථසි. යසො කිය කං සාමයණ ං

පබ්බායජසි, සාමයණය ොතස්සඋපකා යකො හුත්වාතථාරූයපනය ොයගන
කාලමකාසි. මහල්ලයකො තස්මිං කාලකයත ය ොදන්යතො පරියදවන්යතො 

විච ති. තං දිස්වා භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, 
අසුකමහල්ලයකො සාමයණ ස්ස කාලකිරියාය ය ොදන්යතො පරියදවන්යතො

විච ති, ම ණස්සතිකම්මට්ඨාන හියතො මඤ්යඤ’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එත හිකථාය සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපස ඉමස්මිං මයත
ය ොදියයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
තාවතිංසභවයන සක්කත්තං කාය සි. අයථයකො කාසිගාමවාසී
බ්රාහ්මණමහාසායලො කායම පහාය හිමවන්තං පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං 
පබ්බජිත්වාඋඤ්ඡාචරියාය වනමූලඵලාඵයලහියායපන්යතොවාසංකප්යපසි.
එකදිවසං ඵලාඵලත්ථායගයතො එකංහත්ථඡාපං දිස්වා අත්තයනො අස්සමං
ආයනත්වා පුත්තට්ඨායන ඨයපත්වා යසොමදත්යතොතිස්ස නාමං කත්වා
තිණපණ්ණානි ඛාදායපන්යතො පටිජග්ගි. යසො වයප්පත්යතො මහාසරීය ො
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හුත්වා එකදිවසං බහුං යභොජනං ගයහත්වා අජී යකන දුබ්බයලො අයහොසි.

තාපයසො තං අස්සමපයද කත්වා ඵලාඵලත්ථාය ගයතො, තස්මිං
අනාගයතයයව හත්ථයපොතයකොකාලමකාසි. තාපයසො ඵලාඵලං ගයහත්වා 

ආගච්ඡන්යතො ‘‘අඤ්යඤසු දිවයසසු යම පුත්යතො පච්චුග්ගමනං කය ොති, 

අජ්ජනදිස්සති, කහංනුයඛොගයතො’’තිපරියදවන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

105. 

‘‘යයො මංපුය පච්චුඩ්යඩති, අ ඤ්යඤ දූ මායයතො; 

යසොනදිස්සතිමාතඞ්යගො, යසොමදත්යතොකුහිංගයතො’’ති. 

තත්ථ පුයරති ඉයතො පුය . පච්චුඩ්යඩතීති පච්චුග්ගච්ඡති. අරඤ්යඤ 

දූරන්ති ඉමස්මිං නිම්මනුස්යස අ ඤ්යඤ මං දූ ං පච්චුඩ්යඩති. ආෙයතොති
ආයාමසම්පන්යනො. 

එවං පරියදවමායනො ආගන්ත්වා තං චඞ්කමනයකොටියං පතිතං දිස්වා
ගයලගයහත්වාපරියදවමායනොදුතියංගාථමාහ– 

106. 

‘‘අයංවායසොමයතොයසති, අල්ලසිඞ්ගංවවච්ඡියතො; 

භූමයානිපතියතොයසති, අම ාවතකුඤ්ජය ො’’ති. 

තත්ථ අෙංවාතිවිභාවනත්යථවා-සද්යදො. අයයමවයසො, නඅඤ්යඤොති

තං විභායවන්යතො එවමාහ. අල්ල්සිඞ් න්ති මාලුවලතාය අග්ගපවාලං. 

වච්ඡියතොතිඡින්යනො, ගිම්හකායලමජ්ඣන්හිකසමයය තත්තවාලිකාපුලියන
නයඛන ඡින්දිත්වා පාතියතො මාලුවලතාය අඞ්කුය ො වියාති වුත්තං යහොති. 

භූමයාතිභූමියං. අමරාවතාති මයතොවත, ‘‘අමරී’’තිපිපායඨො. 

තස්මිං ඛයණ සක්යකො යලොකං ඔයලොයකන්යතො තං දිස්වා ‘‘අයං

තාපයසො පුත්තදා ංපහායපබ්බජියතො, ඉදානිහත්ථයපොතයකපුත්තසඤ්ඤං

කත්වා පරියදවති, සංයවයජත්වා නං සතිං පටිලභායපස්සාමී’’ති තස්ස
අස්සමපදංආගන්ත්වාආකායසඨියතොව තතියංගාථමාහ– 

107. 

‘‘අනගාරියුයපතස්ස, විප්පමුත්තස්සයත සයතො; 

සමණස්සනතංසාධු, යංයපතමනුයසොචසී’’ති. 

අථස්සවචනංසුත්වාතාපයසොචතුත්ථංගාථමාහ– 

108. 

‘‘සංවායසනහයවසක්ක, මනුස්සස්සමිගස්සවා; 

හදයයජායයතයපමං, තංනසක්කාඅයසොචිතු’’න්ති. 
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තත්ථ මි ස්ස වාති ඉමස්මිං ඨායන සබ්යබපි ති ච්ඡානා ‘‘මිගා’’ති

වුත්තා. තන්තිපියායිතංසත්තං. 

අථනංඔවදන්යතොසක්යකොද්යවගාථාඅභාසි– 

109. 

‘‘මතංමරිස්සංය ොදන්ති, යයරුදන්තිලපන්තිච; 

තස්මාත්වංඉසිමාය ොදි, ය ොදිතංයමොඝමාහුසන්යතො. 

110. 

‘‘කන්දියතනහයවබ්රහ්යම, මයතොයපයතොසමුට්ඨයහ; 

සබ්යබසඞ්ගම්මය ොදාම, අඤ්ඤමඤ්ඤස්සඤාතයක’’ති. 

තත්ථ යෙ රුදන්ති ල්පන්ති චාති බ්රහ්යම යය සත්තා ය ොදන්ති

පරියදවන්තිච, සබ්යබයතමතං, යයොච මරිස්සති, තංය ොදන්ති, යතසංයයව

එවං ය ොදන්තානං අස්සුසුක්ඛනකායලොනත්ථ, තස්මා ත්වං ඉසි මා ය ොදි.

කිංකා ණා? යරොදිතං යමොඝමාහු සන්යතො, පණ්ඩිතා හි ‘‘ය ොදිතං

නිප්ඵල’’න්ති වදන්ති. මයතො යපයතොති යදි එස යපයතොති සඞ්ඛයං ගයතො

මයතොය ොදියතනසමුට්ඨයහයය, එවංසන්යතසබ්යබපිමයං සමාගන්ත්වා

අඤ්ඤමඤ්ඤස්සඤාතයකය ොදාම, කිංනික්කම්මාඅච්ඡාමාති. 

තාපයසො සක්කස්ස වචනං සුත්වා සතිං පටිලභිත්වා විගතයසොයකො 
අස්සූනිපුඤ්ඡිත්වාසක්කස්සථුතිවයසනයසසගාථාආහ– 

111. 

‘‘ආදිත්තංවතමංසන්තං, ඝතසිත්තංවපාවකං; 

වාරිනාවියඔසිඤ්චං, සබ්බංනිබ්බාපයයද ං. 

112. 

‘‘අබ්බහීවතයමසල්ලං, යමාසිහදයස්සිතං; 

යයොයමයසොකපය තස්ස, පුත්තයසොකංඅපානුදි. 

113. 

‘‘යසොහං අබ්බූළ්හසල්යලොස්මි, වීතයසොයකො අනාවියලො; 

නයසොචාමිනය ොදාමි, තවසුත්වානවාසවා’’ති. 

තා යහට්ඨා වුත්තත්ථායයව. එවං සක්යකො තාපසස්ස ඔවාදං දත්වා
සකට්ඨානයමවගයතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

හත්ථයපොතයකොසාමයණය ොඅයහොසි, තාපයසොමහල්ලයකො, සක්යකොපන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 
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යසොමදත්තජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[411] 6. සුසීමජාතකවණ්ණනා 

කාළානියකසානිපුයරඅයෙසුන්තිඉදං සත්ථා යජතවයනවිහ න්යතො
මහාභිනික්ඛමනං ආ බ්භ කයථසි. තස්මිඤ්හි සමයය භික්ඛූ ධම්මසභායං
නිසීදිත්වා දසබලස්ස නික්ඛමනං වණ්ණයිංසු. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය 

නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්යත ‘‘අනච්ඡරියං, භික්ඛයව, මයා දානි අයනකානි 

කප්පයකොටිසතසහස්සානි පූරිතපා මිනා මහාභිනික්ඛමනං, පුබ්යබපාහං
තියයොජනසතියක කාසි ට්යඨ  ජ්ජං ඡඩ්යඩත්වා නික්ඛන්යතොයයවා’’ති
වත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 

තස්ස පුය ොහිතස්ස අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්ති, තස්ස
ජාතදිවයසයයව බා ාණසි ඤ්යඤොපි පුත්යතො ජායි. යතසං

නාමග්ගහණදිවයස මහාසත්තස්ස සුසීමකුමාය ොති නාමං අකංසු, 
 ාජපුත්තස්ස බ්රහ්මදත්තකුමාය ොති. බා ාණසි ාජා ‘‘පුත්යතන යම සද්ධිං
එකදිවයස ජායතො’’ති යබොධිසත්තං ආණායපත්වා ධාතියයො දත්වා යතන
සද්ධිං එකයතො වඩ්යඪසි. යත උයභොපි වයප්පත්තා අභිරූපා
යදවකුමා වණ්ණියනො හුත්වා තක්කසිලායං සබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා
පච්චාගමිංසු.  ාජපුත්යතො උප ාජා හුත්වා යබොධිසත්යතන සද්ධිං එකයතො
ඛාදන්යතො පිවන්යතොනිසීදන්යතො සයන්යතො පිතු අච්චයයන  ජ්ජං පත්වා
මහාසත්තස්ස මහන්තං යසං දත්වා පුය ොහිතට්ඨායන තං ඨයපත්වා
එකදිවසං නග ං සජ්ජායපත්වා සක්යකො යදව ාජා විය අලඞ්කයතො 
අලඞ්කතඑ ාවණපටිභාගස්ස මත්තව වා ණස්ස ඛන්යධ නිසීදිත්වා
යබොධිසත්තං පච්ඡාසයන හත්ථපිට්යඨ නිසීදායපත්වා නග ං පදක්ඛණං
අකාසි.මාතාපිස්ස ‘‘පුත්තං ඔයලොයකස්සාමී’’තිසීහපඤ්ජය ඨත්වාතස්ස
නග ං පදක්ඛණං කත්වා ආගච්ඡන්තස්ස පච්ඡයතො නිසින්නං පුය ොහිතං

දිස්වා පටිබද්ධචිත්තා හුත්වා සයනගබ්භං පවිසිත්වා ‘‘ඉමං අලභන්තී
එත්යථවමරිස්සාමී’’තිආහා ංපච්ඡින්දිත්වානිපජ්ජි. 

 ාජා මාත ංඅපස්සන්යතො‘‘කුහිංයමමාතා’’ති පුච්ඡිත්වා‘‘ගිලානා’’ති

සුත්වාතස්සාසන්තිකංගන්ත්වාවන්දිත්වා‘‘කිං අම්ම, අඵාසුක’’න්තිපුච්ඡි.
සාලජ්ජායනකයථසි.යසොගන්ත්වා ාජපල්ලඞ්යක නිසීදිත්වාඅත්තයනො
අග්ගමයහසිංපක්යකොසිත්වා‘‘ගච්ඡඅම්මායඅඵාසුකංජානාහී’’ති යපයසසි.

සාගන්ත්වාපිට්ඨිංපරිමජ්ජන්තීපුච්ඡි, ඉත්ථයයොනාමඉත්ථීනං  හස්සංන

නිගුහන්ති, සා තස්සා තමත්ථං ආය ොයචසි. ඉත ාපි තං සුත්වා ගන්ත්වා 

 ඤ්යඤො ආය ොයචසි.  ාජා ‘‘යහොතු, ගච්ඡ නං සමස්සායසහි, පුය ොහිතං
 ාජානංකත්වාතස්ස තංඅග්ගමයහසිංකරිස්සාමී’’තිආහ.සාආගන්ත්වා
තං සමස්සායසසි.  ාජාපි පුය ොහිතං පක්යකොසායපත්වා එතමත්ථං
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ආය ොයචත්වා ‘‘සම්ම, මාතු යම ජීවිතං යදහි, ත්වං  ාජා භවිස්සසි, සා

අග්ගමයහසී, අහං උප ාජා’’ති ආහ. යසො ‘‘න සක්කා එවං කාතු’’න්ති
පටික්ඛපිත්වා යතන පුනප්පුනං යාචියමායනො සම්පටිච්ඡි.  ාජා පුය ොහිතං

 ාජානං, මාත ංඅග්ගමයහසිංකාය ත්වාසයංඋප ාජාඅයහොසි. 

යතසංසමග්ගවාසංවසන්තානංඅප භායගයබොධිසත්යතොඅගා මජ්යඣ 
උක්කණ්ඨියතො කායම පහාය පබ්බජ්ජාය නින්නචිත්යතො කියලස තිං

අනල්ලීයන්යතො එකයකොව තිට්ඨති, එකයකොව නිසීදති, එකයකොව සයති, 
බන්ධනාගාය  බද්යධො විය පඤ්ජය  පක්ඛත්තකුක්කුයටො විය ච අයහොසි.

අථස්සඅග්ගමයහසී ‘‘අයං  ාජාමයාසද්ධිංනාභි මති, එකයකොවතිට්ඨති

නිසීදතියසයයංකප්යපති, අයංයඛොපන දහය ොතරුයණො, අහංමහල්ලිකා, 

සීයසයමපලිතානිපඤ්ඤායන්ති, යංනූනාහං‘සීයසයතයදව, එකංපලිතං
පඤ්ඤායතී’ති මුසාවාදං කත්වා එයකනුපායයන  ාජානං පත්තියායපත්වා
මයා සද්ධිං අභි මායපයය’’න්ති චින්යතත්වා එකදිවසං  ඤ්යඤො සීයස

ඌකාවිචිනන්තීවිය හුත්වා ‘‘යදව, මහල්ලයකොසිජායතො, සීයසයතඑකං

පලිතංපඤ්ඤායතී’’තිආහ.‘‘යතනහි භද්යද, එතංපලිතංලුඤ්ජිත්වාමය්හං
හත්යථ ඨයපහී’’ති. සා තස්ස සීසයතො එකං යකසං ලුඤ්ජිත්වා අත්තයනො

සීයසපලිතංගයහත්වා‘‘ඉදංයත, යදව, පලිත’’න්තිතස්සහත්යථ ඨයපසි.
යබොධිසත්තස්සතං දිස්වාවභීතතසිතස්සකඤ්චනපට්ටසදිසානලාටායසදා 
මුච්චිංසු. 

යසො අත්තානං ඔවදන්යතො ‘‘සුසීම, ත්වං දහය ො හුත්වා මහල්ලයකො 

ජායතො, එත්තකංකාලංගූථකලයලනිමුග්යගොගාමසූකය ොවියකාමකලයල

නිමුජ්ජිත්වාතංකලලං ජහිතුංනසක්යකොසි, නනුකායමපහායහිමවන්තං
පවිසිත්වාපබ්බජිත්වා බ්රහ්මචරියවාසස්සයතකායලො’’තිචින්යතත්වාපඨමං
ගාථමාහ– 

114. 

‘‘කාළානි යකසානිපුය අයහසුං, ජාතානිසීසම්හි යථාපයදයස; 

තානජ්ජයසතානිසුසීමදිස්වා, ධම්මංච බ්රහ්මචරියස්ස කායලො’’ති. 

තත්ථ ෙථාපයදයසති තව සීයස තස්මිං තස්මිං යකසානං අනුරූයප
පයදයස ඉයතො පුබ්යබ කාළානි භම පත්තවණ්ණානි යකසානි ජාතානි 

අයහසුන්ති වදති. ෙම්මංචරාති දසකුසලකම්මපථධම්මංච ාතිඅත්තානයමව

ආණායපති. බ්රේමචරිෙස්සාතියමථුනවි තියායතකායලොතිඅත්යථො. 

එවංයබොධිසත්යතනබ්රහ්මචරියවාසස්සගුයණවණ්ණියතඉත ා ‘‘අහං 

‘ඉමස්ස ලග්ගනං කරිස්සාමී’ති විස්සජ්ජනයමව කරි’’න්ති භීතතසිතා
‘‘ඉදානිස්ස අපබ්බජ්ජනත්ථායසරී වණ්ණංවණ්ණයිස්සාමී’’තිචින්යතත්වා

ද්යවගාථාඅභාසි – 
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115. 

‘‘මයමව යදවපලිතංනතුය්හං, මයමවසීසංමම උත්තමඞ්ගං; 

‘අත්ථංකරිස්ස’න්තිමුසාඅභාණිං, එකාප ාධංඛම ාජයසට්ඨ. 

116. 

‘‘දහය ොතුවංදස්සනියයොසි ාජ, පඨමුග්ගයතොයහොතියථාකළීය ො; 

 ජ්ජඤ්චකාය හිමමඤ්චපස්ස, මාකාලිකංඅනුධාවී ජනින්දා’’ති. 

තත්ථ මයමවසීසන්තිමයමවසීයසසඤ්ජාතං පලිතන්තිදීයපති.ඉත ං

තස්යසවයවවචනං. අත්ථන්තිඅත්තයනො වුඩ්ඪිංකරිස්සාමීතිමුසාකයථසිං. 

එකාපරාෙන්ති. ඉමං මය්හං එකං අප ාධං. පඨමුග් යතොති පඨමවයයන

උග්ගයතො. යෙොහීති යහොසි, පඨමවයය පතිට්ඨියතොසීති අත්යථො.

‘‘යහොසී’’තියයවවා පායඨො. ෙථාකළීයරොතියථාසිනිද්ධඡවිතරුණකළීය ො

මන්දවායතරියතො අතිවිය යසොභති, එවරූයපොසි ත්වන්ති දස්යසති.

‘‘පඨමුග්ගයතො යහොතී’’තිපි පායඨො, තස්සත්යථො – යථා පඨමුග්ගයතො

තරුණකළීය ො දස්සනීයයො යහොති, එවං ත්වම්පි දස්සනීයයොති. මමඤ්ච

පස්සාති මමඤ්ච ඔයලොයකහි, මා මං අනාථං විධවං කය ොහීති අත්යථො. 

කාලිකන්ති බ්රහ්මචරියච ණං නාම දුතියය වා තතියය වා අත්තභායව

විපාකදානයතො කාලිකං නාම,  ජ්ජං පන ඉමස්මිංයයව අත්තභායව 

කාමගුණසුඛුප්පාදනයතො අකාලිකං, යසො ත්වං ඉමං අකාලිකං පහාය මා
කාලිකංඅනුධාවීති වදති. 

යබොධිසත්යතො තස්සා වචනං සුත්වා ‘‘භද්යද, ත්වං භවිතබ්බයමයවතං

කථං කයථසි, පරිණමන්යත හි මම වයය ඉයමහි කාළයකයසහි 
පරිවත්යතත්වා සාණවාකසදියසහි පණ්ඩය හි භවිතබ්බං. අහඤ්හි 

නීලුප්පලාදිකුසුමදාමසදිසකුමා ානං කඤ්චනරූපපටිභාගානං 
උත්තමයයොබ්බනවිලාසසම්පත්තානං ඛත්තියකඤ්ඤාදීනං වයය
පරිණමන්යත ජ ං පත්තානං යවවණ්ණියඤ්යචව සරී භඞ්ගඤ්ච පස්සාමි.

එවං විපත්තිපරියයොසායනොයවස භද්යද, ජීවයලොයකො’’ති වත්වා උපරි
බුද්ධලීළායධම්මංයදයසන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

117. 

‘‘පස්සාමි යවොහංදහරිංකුමාරිං, සාමට්ඨපස්සං සුතනුංසුමජ්ඣං; 

කාළප්පවාළාවපයවල්ලමානා, පයලොභයන්තීවනය සුගච්ඡති. 

118. 

‘‘තයමනපස්සාමිපය නනාරිං, ආසීතිකංනාවුතිකංවජච්චා; 

දණ්ඩං ගයහත්වාන පයවධමානං, යගොපානසීයභොග්ගසමං 
ච න්ති’’න්ති. 
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තත්ථ යවොතිනිපාතමත්තං. සාමට්ඨපස්සන්තිසම්මට්ඨපස්සං. අයයමව

වා පායඨො, සබ්බපස්යසසු මට්ඨඡවිවණ්ණන්ති අත්යථො. සුතනුන්ති

සුන්ද සරී ං. සුමජ්ඣන්ති සුසණ්ඨිතමජ්ඣං. කාළප්පවාළාව 

පයවල්ල්මානාතියථානාමතරුණකායලසුසමුග්ගතාකාළවල්ලීපවාළාවා

හුත්වා මන්දවායතරිතා ඉයතො චියතො ච පයවල්ලති, එවං පයවල්ලමානා

ඉත්ථවිලාසං දස්සයමානා කුමාරිකා පයල්ොභෙන්තීව නයරසු  ච්ඡති. 

සමීපත්යථ භුම්මවචනං, පුරිසානං සන්තියක යත පුරියස කියලසවයසන
පයලොභයන්තීවියගච්ඡති. 

තයමනපස්සාමිපයරනනාරින්තිතයමනංනාරිං අපය නසමයයනජ ං
පත්තං අන්ත හිතරූපයසොභග්ගප්පත්තං පස්සාමි. යබොධිසත්යතො හි 

පඨමගාථායරූයපඅස්සාදංකයථත්වාඉදානිආදීනවංදස්යසන්යතොඑවමාහ. 

ආසීතිකංනාවුතිකංවජච්චාතිඅසීතිසංවච්ඡ ංවානවුතිසංවච්ඡ ංවා ජාතියා. 

ය ොපානසීයභොග් සමන්ති යගොපානසීසමං යභොග්ගං, යගොපානසීආකාය න
භග්ගසරී ං ඔනමිත්වා නට්ඨකාකණිකං පරියයසන්තිං විය ච මානන්ති 

අත්යථො. කාමඤ්ච යබොධිසත්යතන දහ කායල දිස්වා පුන නාවුතිකකායල 

දිට්ඨපුබ්බානාමනත්ථ, ඤායණනදිට්ඨභාවංසන්ධායපයනතංවුත්තං. 

ඉති මහාසත්යතො ඉමාය ගාථාය රූපස්ස ආදීනවං දස්යසත්වා ඉදානි 

අගා මජ්යඣඅත්තයනොඅනභි තිංපකායසන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

119. 

‘‘යසොහං තයමවානුවිචින්තයන්යතො, එයකො සයාමි සයනස්ස

මජ්යඣ; 

‘අහම්පි එවං’ ඉති යපක්ඛමායනො, න ගයහ  යම බ්රහ්මචරියස්ස 
කායලො. 

120. 

‘‘ ජ්ජුවාලම්බනීයචසා, යායගයහවසයතො ති; 

එතම්පි යඡත්වාන වජන්ති ධී ා, අනයපක්ඛයනො කාමසුඛං 
පහායා’’ති. 

තත්ථ යසොෙන්තියසොඅහං. තයමවානුවිචින්තෙන්යතොතිතයමවරූපානං

අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච චින්යතන්යතො. එවං ඉති යපක්ඛමායනොති ‘‘යථා

එසා පරිණතා, අහම්පි ජ ං පත්යතො භග්ගසරීය ො භවිස්සාමී’’ති

යපක්ඛමායනො. න යෙ රයමතියගයහන මාමි. බ්රේමචරිෙස්සකායල්ොති 

භද්යද, බ්රහ්මචරියස්සයමකායලො, තස්මාපබ්බජිස්සාමීතිදීයපති. 

රජ්ජුවාල්ම්බ්නී යචසාති ච-කාය ො නිපාතමත්යතො, ආලම්බන ජ්ජු විය

එසාති අත්යථො. කත ා? ො ය යෙ වසයතො රති, යා යගයහ වසන්තස්ස
රූපාදීසු ආ ම්මයණසු කාම තීති අත්යථො. ඉමිනා කාමානං අප්පස්සාදතං
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දස්යසති. අයං එත්ථාධිප්පායයො – යථා ගිලානස්ස මනුස්සස්ස අත්තයනො 
බයලන පරිවත්තිතුං අසක්යකොන්තස්ස ‘‘ඉමං ආලම්බිත්වා

පරිවත්යතයයාසී’’ති ආලම්බන ජ්ජුං බන්යධයයං, තස්ස තං ආලම්බිත්වා

පරිවත්තන්තස්ස අප්පමත්තකං කායිකයචතසිකසුඛං භයවයය, එවං
කියලසාතු ානංසත්තානංවියවකසුඛවයසනපරිවත්තිතුං අසක්යකොන්තානං
අගා මජ්යඣ ඨපිතානි කාම තිදායකානි රූපාදීනි ආ ම්මණානි යතසං 
කියලසපරිළාහකායල යමථුනධම්මපටියසවනවයසන තානි ආ බ්භ
පරිවත්තමානානං කායිකයචතසිකසුඛසඞ්ඛාතා කාම ති නාම තං මුහුත්තං

උප්පජ්ජමානා අප්පමත්තිකා යහොති, එවං අප්පස්සාදා කාමාති. එතම්පි

යඡත්වානාති යස්මා පන බහුදුක්ඛා කාමා බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ

භියයයො, තස්මාතංආදීනවංසම්පස්සමානාපණ්ඩිතාඑතම්පි ජ්ජුංයඡත්වා 
ගූථකූයප නිමුග්ගපුරියසො තං පජහන්යතො විය අනයපක්ඛයනො එතං

අප්පමත්තකංබහුදුක්ඛං කාමසුඛං පොෙවජන්ති, නික්ඛමිත්වාමයනො මං
පබ්බජ්ජං පබ්බජන්තීති. 

එවං මහාසත්යතො කායමසු අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච දස්යසන්යතො 
බුද්ධලීළාය ධම්මං යදයසත්වා සහායං පක්යකොසායපත්වා  ජ්ජං
පටිච්ඡායපත්වා ඤාතිමිත්තසුහජ්ජානං ය ොදන්තානං පරියදවන්තානයමව
සිරිවිභවං ඡඩ්යඩත්වා හිමවන්තං පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා
ඣානාභිඤ්ඤංනිබ්බත්යතත්වා බ්රහ්මයලොකප ායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා බහූ ජයන

අමතපානං පායයත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා අග්ගමයහසී

 ාහුලමාතා අයහොසි, සහාය ාජා ආනන්යදො, සුසීම ාජා පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

සුසීමජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[412] 7. යකොටසිම්බලිජාතකවණ්ණනා 

අෙං දසසතංබ්යාමන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො

කියලසනිග්ගහං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු පන පානීෙජාතයක (ජා. 1.11.59
ආදයයො) ආවි භවිස්සති. ඉධාපි සත්ථා අන්යතොයකොටිසන්ථාය 
කාමවිතක්කාභිභූයත පඤ්චසයත භික්ඛූ දිස්වා භික්ඛුසඞ්ඝං 

සන්නිපාතායපත්වා ‘‘භික්ඛයව, ආසඞ්කිතබ්බයුත්තකං නාම ආසඞ්කිතුං

වට්ටති, කියලසානාමවඩ්ඪන්තාවයනනියරොධාදයයොවියරුක්ඛං, පුරිසං

භඤ්ජන්ති, යතයනව පුබ්යබපි යකොටසිම්බලියං නිබ්බත්තයදවතා එකං
සකුණං නියරොධබීජානි ඛාදිත්වා අත්තයනො රුක්ඛස්ස සාඛන්තය  වච්චං
පායතන්තංදිස්වා ‘ඉයතොයමවිමානස්සවිනායසො භවිස්සතී’තිභයප්පත්තා
අයහොසී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 
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අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
යකොටසිම්බලියං රුක්ඛයදවතා හුත්වා නිබ්බත්ති. අයථයකො සුපණ්ණ ාජා 
දියඩ්ඪයයොජනසතිකං අත්තභාවං මායපත්වා පක්ඛවායතහි මහාසමුද්යද 
උදකං ද්විධා කත්වා එකං බයාමසහස්සායාමං නාග ාජානං නඞ්ගුට්යඨ
ගයහත්වා මුයඛනස්සගහිතයගොච ංඡඩ්ඩායපත්වායකොටසිම්බලිංසන්ධාය
වනමත්ථයකන පායාසි. නාග ාජා ‘‘ඔලම්යබන්යතො අත්තානං
යමොයචස්සාමී’’ති නියරොධරුක්යඛ යභොගං පයවයසත්වා නියරොධං
යවයඨත්වා ගණ්හි. සුපණ්ණ ඤ්යඤො මහාබලතාය නාග ාජස්ස ච
මහාසරී තාය නියරොධරුක්යඛොසමුග්ඝාටංඅගමාසි.නාග ාජායනවරුක්ඛං

විස්සජ්යජසි, සුපණ්ණ ාජාසද්ධිංනියරොධරුක්යඛනනාග ාජානංගයහත්වා
යකොටසිම්බලිංපත්වා නාග ාජානංඛන්ධපිට්යඨනිපජ්ජායපත්වාඋද මස්ස
ඵායලත්වා නාගයමදංඛාදිත්වායසසකයළව ංසමුද්යදවිස්සජ්යජසි.තස්මිං

පන නියරොයධ එකා සකුණිකා අත්ථ, සා නියරොධරුක්යඛ විස්සට්යඨ
උප්පතිත්වා යකොටසිම්බලියා සාඛන්තය  නිසීදි. රුක්ඛයදවතා තං දිස්වා

‘‘අයං සකුණිකා මම රුක්ඛක්ඛන්යධ වච්චං පායතස්සති, තයතො
නියරොධගච්යඡොවාපිලක්ඛගච්යඡොවා උට්ඨහිත්වාසකලරුක්ඛංඔත්ථරිත්වා

ගච්ඡිස්සති, අථ යම විමානං නස්සිස්සතී’’ති භීතතසිතා පයවධි. තස්සා
පයවධන්තියා යකොටසිම්බලීපි යාව මූලා පයවධි. සුපණ්ණ ාජා තං 
පයවධමානංදිස්වාකා ණංපුච්ඡන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

121. 

‘‘අහං දසසතංබයාමං, උ ගමාදායආගයතො; 

තඤ්චමඤ්චමහාකායං, ධා යංනප්පයවධසි. 

122. 

‘‘අථමංඛුද්දකංපක්ඛං, අප්පමංසත ංමයා; 

ධා යංබයථසිභීතා, කමත්ථංයකොටසිම්බලී’’ති. 

තත්ථ දසසතංබ්යාමන්ති සහස්සබයාමමත්තායාමං. උර මාදාෙ

ආ යතොතිඑවංමහන්තංඋ ගං ආදායඉධආගයතො. තඤ්චමඤ්චාතිතඤ්ච

උ ගං මඤ්ච. ොරෙන්ති ධා යමානා. බ්යථසීති කම්පසි. කමත්ථන්ති කිං

අත්ථං, යකන කා යණනාති පුච්ඡති, කං වා අත්ථං සම්පස්සමානාතිපි

අත්යථො. යකෝසිම්බ්ලීති රුක්ඛනායමන යදවපුත්තං ආලපති. යසො හි

සිම්බලිරුක්යඛො ඛන්ධසාඛමහන්තතාය යකොටසිම්බලිනාමං ලභති, තස්මිං
අධිවත්ථයදවපුත්තස්සපිතයදවනාමං. 

අථස්ස කා ණංකයථන්යතොයදවපුත්යතොචතස්යසො ගාථාඅභාසි– 

123. 

‘‘මංසභක්යඛොතුවං ාජ, ඵලභක්යඛොඅයංදියජො; 

අයංනියරොධබීජානි, පිලක්ඛුදුම්බ ානිච; 
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අස්සත්ථානිචභක්ඛත්වා, ඛන්යධයමඔහදිස්සති. 

124. 

‘‘යතරුක්ඛාසංවිරූහන්ති, මමපස්යසනිවාතජා; 

යතමංපරියයොනන්ධිස්සන්ති, අරුක්ඛංමංකරිස්සය . 

125. 

‘‘සන්ති අඤ්යඤපිරුක්ඛායස, මූලියනො ඛන්ධියනොදුමා; 

ඉමිනාසකුණජායතන, බීජමාහරිතාහතා. 

126. 

‘‘අජ්ඣාරූහාභිවඩ්ඪන්ති, බ්රහන්තම්පිවනප්පතිං; 

තස්මා ාජපයවධාමි, සම්පස්සංනාගතංභය’’න්ති. 

තත්ථ ඔෙදිස්සතීතිවච්චංපායතස්සති. යතරුක්ඛාතියතහිබීයජහිජාතා

නියරොධාදයයො රුක්ඛා. සංවිරූෙන්තීති සංවිරුහිස්සන්ති වඩ්ඪිස්සන්ති. මම

පස්යසතිමමසාඛන්ත ාදීසු. නිවාතජාති මමසාඛාහිවාතස්සනිවාරිතත්තා

නිවායත ජාතා. යත මං පරියෙොනන්ධිස්සන්තීති එයත එවං වඩ්ඪිතා මං 

පරියයොනන්ධිස්සන්තීති අයයමත්ථාධිප්පායයො. කරිස්සයරති අයථවං
පරියයොනන්ධිත්වා මං අරුක්ඛයමව කරිස්සන්ති සබ්බයසො භඤ්ජිස්සන්ති. 

රුක්ඛා යසති රුක්ඛා. මූලියනො ඛන්ධියනොති මූලසම්පන්නා යචව

ඛන්ධසම්පන්නා ච. දුමාති රුක්ඛයවවචනයමව. බීජමාෙරිතාති බීජං

ආහරිත්වා. ෙතාති අඤ්යඤපි ඉමස්මිං වයන රුක්ඛා විනාසිතා සන්ති. 

අජ්ඣාරූොභිවඩ්ඪන්තීති නියරොධාදයයො රුක්ඛා අජ්ඣාරූහා හුත්වා
මහන්තම්පිඅඤ්ඤංවනප්පතිංඅතික්කම්මවඩ්ඪන්තීතිදස්යසති.එත්ථපන 

වයන පති, වනස්ස පති, වනප්පතීතිතයයොපි පාඨායයව. රාජාති සුපණ්ණං
ආලපති. 

රුක්ඛයදවතායවචනංසුත්වාසුපණ්යණොඔසානගාථමාහ– 

127. 

‘‘සඞ්යකයයසඞ්කිතබ්බානි,  ක්යඛයයානාගතංභයං; 

අනාගතභයාධීය ො, උයභොයලොයකඅයවක්ඛතී’’ති. 

තත්ථ අනා තං භෙන්ති පාණාතිපාතාදීහි වි මන්යතො දිට්ඨධම්මිකම්පි

සම්ප ායිකම්පි අනාගතං භයං  ක්ඛති නාම, පාපමිත්යත යවරිපුග්ගයල ච
අනුපසඞ්කමන්යතො අනාගතභයං  ක්ඛති නාම. එවං අනාගතං භයං

 ක්යඛය්ය. අනා තභොති අනාගතභයකා ණාතංභයංපස්සන්යතොධීය ො
ඉධයලොකඤ්චප යලොකඤ්චඅයවක්ඛතිඔයලොයකති නාම. 
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එවඤ්ච පන වත්වා සුපණ්යණො අත්තයනො ආනුභායවන තං පක්ඛං
තම්හා රුක්ඛාපලායපසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘ආසඞ්කිතබ්බයුත්තකං 

ආසඞ්කිතුංවට්ටතී’’තිවත්වාසච්චානිපකායසත්වාජාතකංසයමොධායනසි, 
සච්චපරියයොසායන පඤ්චසතාභික්ඛූඅ හත්තඵයලපතිට්ඨහිංසු. 

තදා සුපණ්ණ ාජා සාරිපුත්යතො අයහොසි, රුක්ඛයදවතා පන අහයමව 
අයහොසින්ති. 

යකොටසිම්බලිජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[413] 8. ධූමකාරිජාතකවණ්ණනා 

රාජා අපුච්ඡි විධුරන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
යකොසල ඤ්යඤො ආගන්තුකසඞ්ගහං ආ බ්භ කයථසි. යසො කි  එකස්මිං
සමයය පයවණිආගතානං යපො ාණකයයොධානං සඞ්ගහං අකත්වා
අභිනවාගතානං ආගන්තුකානඤ්යඤව සක්කා සම්මානං අකාසි. අථස්ස 
පච්චන්යත කුපියත යුජ්ඣනත්ථාය ගතස්ස ‘‘ආගන්තුකා ලද්ධසක්කා ා 

යුජ්ඣිස්සන්තී’’ති යපො ාණකයයොධා න යුජ්ඣිංසු, ‘‘යපො ාණකයයොධා
යුජ්ඣිස්සන්තී’’ති ආගන්තුකාපිනයුජ්ඣිංසු.යචො ා ාජානංජිනිංසු. ාජා
ප ාජියතො ආගන්තුකසඞ්ගහයදොයසන අත්තයනො ප ාජිතභාවං ඤත්වා

සාවත්ථංපච්චාගන්ත්වා‘‘කිංනුයඛොඅහයමවඑවං කය ොන්යතොප ාජියතො, 
උදාහු අඤ්යඤපි  ාජායනො ප ාජිතපුබ්බාති දසබලං පුච්ඡිස්සාමී’’ති 
භුත්තපාත ායසො යජතවනංගන්ත්වාසක්කා ංකත්වාසත්ථා ංවන්දිත්වා

තමත්ථං පුච්ඡි. සත්ථා ‘‘න යඛො, මහා ාජ, ත්වයමයවයකො, 
යපො ාණක ාජායනොපිආගන්තුකසඞ්ගහං කත්වාප ාජිතා’’තිවත්වායතන
යාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත කුරු ට්යඨඉන්දපත්ථනගය  යුධිට්ඨිලයගොත්යතො ධනඤ්චයයො
නාම යකො බය ාජා  ජ්ජං කාය සි. තදා යබොධිසත්යතො තස්ස 

පුය ොහිතකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො තක්කසිලායං සබ්බසිප්පානි 

උග්ගණ්හිත්වාඉන්දපත්ථංපච්චාගන්ත්වාපිතුඅච්චයයනපුය ොහිතට්ඨානං 

ලභිත්වා  ඤ්යඤො අත්ථධම්මානුසාසයකො අයහොසි, විධු පණ්ඩියතොතිස්ස
නාමං කරිංසු. තදා ධනඤ්චය ාජා යපො ාණකයයොයධ අගයණත්වා
ආගන්තුකානඤ්යඤව සඞ්ගහං අකාසි. තස්ස පච්චන්යත කුපියත
යුජ්ඣනත්ථාය ගතස්ස ‘‘ආගන්තුකා ජානිස්සන්තී’’ති යනව යපො ාණකා 

යුජ්ඣිංසු, ‘‘යපො ාණකායුජ්ඣිස්සන්තී’’තිනආගන්තුකායුජ්ඣිංසු.  ාජා
ප ාජියතො ඉන්දපත්ථයමව පච්චාගන්ත්වා ‘‘ආගන්තුකසඞ්ගහස්ස
කතභායවන ප ාජියතොම්හී’’ති චින්යතසි. යසො එකදිවසං ‘‘කිං නු යඛො

අහයමවආගන්තුකසඞ්ගහං කත්වා ප ාජියතො, උදාහු අඤ්යඤපි  ාජායනො
ප ාජිතපුබ්බා අත්ථීති විධු පණ්ඩිතං පුච්ඡිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා තං
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 ාජුපට්ඨානංආගන්ත්වානිසින්නංතමත්ථං පුච්ඡි.අථස්සතංපුච්ඡනාකා ං
ආවිකය ොන්යතොසත්ථාඋපඩ්ඪංගාථමාහ– 

128. 

‘‘ ාජාඅපුච්ඡිවිධු ං, ධම්මකායමොයුධිට්ඨියලො’’ති. 

තත්ථ ෙම්මකායමොති සුචරිතධම්මප්පියයො. 

‘‘අපිබ්රාහ්මණජානාසි, යකොඑයකොබහුයසොචතී’’ති– 

යසසඋපඩ්ඪගාථාය පන අයමත්යථො – අපි නාම, බ්රාහ්මණ, ත්වං ජානාසි
‘‘යකොඉමස්මිංයලොයක 

එයකො බහුයසොචති, නානාකා යණනයසොචතී’’ති. 

තං සුත්වා යබොධිසත්යතො ‘‘මහා ාජ, කිං යසොයකො නාම තුම්හාකං

යසොයකො, පුබ්යබධූමකාරීනායමයකොඅජපාලබ්රාහ්මයණොමහන්තංඅජයූථං
ගයහත්වා අ ඤ්යඤ වජං කත්වා තත්ථ අජා ඨයපත්වා අග්ගිඤ්ච ධූමඤ්ච
කත්වා අජයූථං පටිජග්ගන්යතො ඛී ාදීනි පරිභුඤ්ජන්යතො වසි. යසො තත්ථ
ආගයත සුවණ්ණවණ්යණ ස යභ දිස්වා යතසු සියනහං කත්වා අජා
අගයණත්වා අජානං සක්කා ං ස භානං කත්වා ස දකායල ස යභසු 
පලායිත්වා හිමවන්තං ගයතසු අජාසුපි නට්ඨාසු ස යභ අපස්සන්යතො

යසොයකනපණ්ඩුය ොගී හුත්වාජීවිතක්ඛයංපත්යතො, අයංආගන්තුකසඞ්ගහං
කත්වාතුම්යහහිසතගුයණන සහස්සගුයණනයසොචිත්වාකිලමිත්වා විනාසං
පත්යතො’’තිඉදං උදාහ ණංආයනත්වාදස්යසන්යතොඉමාගාථාආහ– 

129. 

‘‘බ්රාහ්මයණොඅජයූයථන, පහූයතයජොවයනවසං; 

ධූමංඅකාසිවායසට්යඨො,  ත්තින්දිවමතන්දියතො. 

130. 

‘‘තස්සතංධූමගන්යධන, ස භාමකසඩ්ඩිතා; 

වස්සාවාසංඋපගච්ඡුං, ධූමකාරිස්සසන්තියක. 

131. 

‘‘ස යභසුමනංකත්වා, අජායසොනාවබුජ්ඣථ; 

ආගච්ඡන්තීවජන්තීවා, තස්සතාවිනසුංඅජා. 

132. 

‘‘ස භා ස යදකායල, පහීනමකයසවයන; 

පාවිසුංගිරිදුග්ගානි, නදීනංපභවානිච. 

133. 
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‘‘ස යභචගයතදිස්වා, අජාචවිභවංගතා; 

කියසොචවිවණ්යණොචාසි, පණ්ඩුය ොගීචබ්රාහ්මයණො. 

134. 

‘‘එවංයයොසංනි ංකත්වා, ආගන්තුංකුරුයතපියං; 

යසොඑයකොබහුයසොචති, ධූමකාරීවබ්රාහ්මයණො’’ති. 

තත්ථ පහූයතයජොති පහූතඉන්ධයනො. ධූමං අකාසීති

මක්ඛකපරිපන්ථහ ණත්ථායඅග්ගිඤ්චධූමඤ්චඅකාසි. වායසට්යඨොතිතස්ස

යගොත්තං. අතන්දියතොති අනලයසො හුත්වා. තංධූම න්යෙනාති යතන

ධූමගන්යධන. සරභාති ස භමිගා. මකසඩ්ඩිතාතිමකයසහිඋපද්දුතාපීළිතා. 

යසසමක්ඛකාපි මකසග්ගහයණයනව ගහිතා. වස්සාවාසන්ති

වස්සා ත්තවාසං වසිංසු. මනං කත්වාති සියනහං උප්පායදත්වා. 

නාවබුජ්ඣථාති අ ඤ්ඤයතො චරිත්වා වජං ආගච්ඡන්තී යචව වජයතො

අ ඤ්ඤංගච්ඡන්තීච‘‘එත්තකාආගතා, එත්තකාඅනාගතා’’තිනජානාති. 

තස්සතාවිනසුන්තිතස්සතා එවංඅපච්චයවක්ඛන්තස්සසීහපරිපන්ථාදියතො

අ ක්ඛයමානාඅජාසීහපරිපන්ථාදීහි විනස්සිංසු, සබ්බාවවිනට්ඨා. 

නදීනංපභවානිචාතිපබ්බයතයයානංනදීනං පභවට්ඨානානිචපවිට්ඨා. 

විභවන්ති අභාවං. අජා ච විනාසං පත්තා දිස්වා ජානිත්වා. කියසො ච

විවණ්යණොති ඛී ාදිදායිකා අජා පහාය ස යභ සඞ්ගණ්හිත්වා යතපි
අපස්සන්යතොඋභයතො පරිහීයනො යසොකාභිභූයතොකියසොයචවදුබ්බණ්යණො

චඅයහොසි. එවංයෙොසං නිරංකත්වාතිඑවංමහා ාජ, යයොසකංයපො ාණං
අජ්ඣත්තිකං ජනං නීහරිත්වා පහාය කිස්මිඤ්චි අගයණත්වා ආගන්තුකං

පියංකය ොති, යසො තුම්හාදියසො එයකොබ්හුයසොචති, අයංයතමයාදස්සියතො
ධූමකාරී බ්රාහ්මයණොවියබහුයසොචතීති. 

එවං මහාසත්යතො  ාජානං සඤ්ඤායපන්යතො කයථසි. යසොපි
සඤ්ඤත්තං ගන්ත්වා තස්ස පසීදිත්වා බහුං ධනං අදාසි. තයතො පට්ඨාය ච
අජ්ඣත්තිකසඞ්ගහයමව කය ොන්යතො දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා
සග්ගප ායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

යකො බය ාජා ආනන්යදො අයහොසි, ධූමකාරී පයසනදියකොසයලො, 
විධු පණ්ඩියතොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

ධූමකාරිජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[414] 9. ජාග ජාතකවණ්ණනා 

යකොෙ ජා රතං සුත්යතොති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
අඤ්ඤත ංඋපාසකං ආ බ්භකයථසි.යසොහියසොතාපන්යනොඅරියසාවයකො



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා සත්තකනිපායතො 
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පටුන 

සාවත්ථයතො සකටසත්යථන සද්ධිං කන්තා මග්ගං පටිපජ්ජි. සත්ථවායහො
තත්ථ එකස්මිං උදකඵාසුකට්ඨායන පඤ්ච සකටසතානි යමොයචත්වා
ඛාදනීයයභොජනීයං සංවිදහිත්වා වාසං උපගච්ඡි. යත මනුස්සා තත්ථ තත්ථ 

නිපජ්ජිත්වා සුපිංසු, උපාසයකො පන සත්ථවාහස්ස සන්තියක එකස්මිං
රුක්ඛමූයල චඞ්කමං අධිට්ඨාසි. අථ නං සත්ථං විලුම්පිතුකාමා පඤ්චසතා 
යචො ා නානාවුධානි ගයහත්වා සත්ථං පරිවාය ත්වා අට්ඨංසු. යත තං
උපාසකං චඞ්කමන්තං දිස්වා ‘‘ඉමස්ස නිද්දායනකායල විලුම්පිස්සාමා’’ති

තත්ථතත්ථඅට්ඨංසු, යසොපි තියාම ත්තිංචඞ්කමියයව.යචො ාපච්චූසසමයය

ගහිතගහිතා පාසාණමුග්ග ාදයයො ඡඩ්යඩත්වා ‘‘යභො සත්ථවාහ, ඉමං
අප්පමායදන ජග්ගන්තං පුරිසං නිස්සාය ජීවිතං ලභිත්වා තව සන්තකස්ස

සාමියකො ජායතො, එතස්ස සක්කා ං කය යයාසී’’ති වත්වා පක්කමිංසු. 
මනුස්සා කාලස්යසව වුට්ඨාය යතහි ඡඩ්ඩිතපාසාණමුග්ග ාදයයො දිස්වා
‘‘ඉමංනිස්සාය අම්යහහි ජීවිතං ලද්ධ’’න්තිඋපාසකස්ස සක්කා ං අකංසු. 
උපාසයකොපිඉච්ඡිතට්ඨානංගන්ත්වාකතකිච්යචොපුනසාවත්ථංආගන්ත්වා

යජතවනං ගන්ත්වා තථාගතං පූයජත්වා වන්දිත්වා නිසින්යනො ‘‘කිං, 

උපාසක, නපඤ්ඤායසී’’ති වුත්යතතමත්ථංආය ොයචසි.සත්ථා‘‘නයඛො, 

උපාසක, ත්වංයයව අනිද්දායිත්වා ජග්ගන්යතො වියසසං ලභි, 
යපො ාණකපණ්ඩිතාපි ජග්ගන්තා වියසසං ගුණං ලභිංසූ’’ති වත්වා යතන
යාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො තක්කසිලායං සබ්බසිප්පානි 

උග්ගණ්හිත්වා පච්චාගන්ත්වා අගා මජ්යඣ වසන්යතො අප භායග
නික්ඛමිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා න චි ස්යසව ඣානාභිඤ්ඤං
නිබ්බත්යතත්වා හිමවන්තපයදයස ඨානචඞ්කමිරියාපයථො හුත්වා වසන්යතො
නිද්දං අනුපගන්ත්වා සබ්බ ත්තිං චඞ්කමති. අථස්ස චඞ්කමනයකොටියං
නිබ්බත්තරුක්ඛයදවතා තුස්සිත්වා රුක්ඛවිටයප ඨත්වා පඤ්හං පුච්ඡන්තී

පඨමංගාථමාහ – 

135. 

‘‘යකොධජාග තංසුත්යතො, යකොධසුත්යතසුජාගය ො; 

යකොමයමතංවිජානාති, යකොතංපටිභණාතියම’’ති. 

තත්ථ යකොොති යකො ඉධ. යකො මයමතන්ති යකො මම එතං පඤ්හං

විජානාති. යකොතංපටිභණාති යමතිඑතංමයාපුට්ඨං පඤ්හංමය්හං යකො

පටිභණාති, යකොබයාකරිතුං සක්ඛස්සතීතිපුච්ඡති. 

යබොධිසත්යතොතස්සාවචනංසුත්වා– 

136. 

‘‘අහංජාග තංසුත්යතො, අහංසුත්යතසුජාගය ො; 
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අහයමතංවිජානාමි, අහංපටිභණාමියත’’ති.– 

ඉමංගාථංවත්වාපුනතාය– 

137. 

‘‘කථං ජාග තංසුත්යතො, කථංසුත්යතසු ජාගය ො; 

කථංඑතංවිජානාසි, කථංපටිභණාසියම’’ති.– 

ඉමංගාථංපුට්යඨොතමත්ථංබයාකය ොන්යතො– 

138. 

‘‘යයධම්මංනප්පජානන්ති, සංයයමොතිදයමොතිච; 

යතසුසුප්පමායනසු, අහංජග්ගාමියදවයත. 

139. 

‘‘යයසං  ායගො චයදොයසොච, අවිජ්ජාච වි ාජිතා; 

යතසුජාග මායනසු, අහංසුත්යතොස්මියදවයත. 

140. 

‘‘එවංජාග තංසුත්යතො, එවංසුත්යතසුජාගය ො; 

එවයමතංවිජානාමි, එවංපටිභණාමියත’’ති.–ඉමාගාථාආහ; 

තත්ථ කථංජා රතංසුත්යතොතිකථංත්වං ජාග තංසත්තානංඅන්තය 

සුත්යතො නාම යහොසි. එස නයයො සබ්බත්ථ. යෙ ෙම්මන්ති යය සත්තා

නවවිධං යලොකුත්ත ධම්මං න පජානන්ති. සංෙයමොති දයමොති චාති ‘‘අයං

සංයයමො, අයං දයමො’’ති එවඤ්ච යය මග්යගන ආගතං සීලඤ්යචව
ඉන්ද්රියසංව ඤ්චනජානන්ති.ඉන්ද්රියසංවය ොහිමනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රියානං

දමනයතො ‘‘දයමො’’ති වුච්චති. යතසු සුප්පමායනසූති යතසු
කියලසනිද්දාවයසනසුපන්යතසුසත්යතසුඅහංඅප්පමාදවයසන ජග්ගාමි. 

‘‘යෙසං රාය ො චා’’ති ගාථාය යයසං මහාඛීණාසවානං පදසයතන
නිද්දිට්ඨදියඩ්ඪසහස්සතණ්හායලොභසඞ්ඛායතො  ායගො ච 
නවආඝාතවත්ථුසමුට්ඨායනො යදොයසො ච දුක්ඛාදීසු අට්ඨසු වත්ථූසු 

අඤ්ඤාණභූතාඅවිජ්ජාචාතිඉයමකියලසාවි ාජිතාපහීනා, යතසු අරියයසු
සබ්බාකාය න ජාග මායනසු යත උපාදාය අහං සුත්යතො නාම යදවයතති

අත්යථො. එවං ජා රතන්ති එවං යදවයත අහං ඉමිනා කා යණන ජාග තං
සුත්යතො නාමාති.එසනයයොසබ්බපයදසු. 

එවං මහාසත්යතන පඤ්යහ කථයත තුට්ඨා යදවතා තස්ස ථුතිං
කය ොන්තී ඔසානගාථමාහ– 

141. 
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‘‘සාධු ජාග තංසුත්යතො, සාධුසුත්යතසු ජාගය ො; 

සාධුයමතංවිජානාසි, සාධුපටිභණාසියම’’ති. 

තත්ථ සාධූති භද්දකං කත්වා ත්වං ඉමං පඤ්හං කයථසි, මයම්පි නං
එවයමව කයථමාති. එවං සා යබොධිසත්තස්ස ථුතිං කත්වා අත්තයනො
විමානයමවපාවිසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

යදවධීතාඋප්පලවණ්ණාඅයහොසි, තාපයසොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

ජාග ජාතකවණ්ණනානවමා. 

[415] 10. කුම්මාසපිණ්ඩිජාතකවණ්ණනා 

නකිරත්ථීතිඉදංසත්ථායජතවයන විහ න්යතොමල්ලිකංයදවිංආ බ්භ
කයථසි. සා හි සාවත්ථයං එකස්ස මාලාකා යජට්ඨකස්ස ධීතා
උත්තමරූපධ ා මහාපුඤ්ඤා යසොළසවස්සිකකායල එකදිවසං කුමාරිකාහි
සද්ධිංපුප්ඵා ාමංගච්ඡන්තීතයයොකුම්මාසපිණ්යඩගයහත්වා පුප්ඵපච්ඡියං
ඨයපත්වා ගච්ඡති. සා නග යතො නික්ඛමනකායල භගවන්තං සරී ප්පභං 
විස්සජ්යජත්වා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුතං නග ං පවිසන්තං දිස්වා තයයො
කුම්මාසපිණ්යඩ උපනායමසි. සත්ථා චතුමහා ාජදත්තියං පත්තං
උපයනත්වා පටිග්ගයහසි. සාපි තථාගතස්ස පායද සි සා වන්දිත්වා
බුද්ධා ම්මණංපීතිංගයහත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි.සත්ථා තංඔයලොයකත්වා

සිතංපාත්වාකාසි.ආයස්මාආනන්යදො‘‘යකොනුයඛො, භන්යත, යහතුයකො 
පච්චයයො තථාගතස්ස සිතක යණ’’ති භගවන්තං පුච්ඡි. අථස්ස සත්ථා

‘‘ආනන්ද, අයං කුමාරිකා ඉයමසං කුම්මාසපිණ්ඩානං ඵයලන අජ්යජව
යකොසල ඤ්යඤොඅග්ගමයහසී භවිස්සතී’’තිසිතකා ණංකයථසි. 

කුමාරිකාපිපුප්ඵා ාමංගතා. තංදිවසයමව යකොසල ාජාඅජාතසත්තුනා
සද්ධිං යුජ්ඣන්යතො යුද්ධප ාජියතො පලායිත්වා අස්සං අභිරුය්හ
ආගච්ඡන්යතො තස්සා ගීතසද්දං සුත්වා පටිබද්ධචිත්යතො අස්සං තං 
ආ ාමාභිමුඛං යපයසසි. පුඤ්ඤසම්පන්නා කුමාරිකා  ාජානං දිස්වා

අපලායිත්වාව ආගන්ත්වාඅස්සස්සනාස ජ්ජුයාගණ්හි,  ාජාඅස්සපිට්ඨියං

නිසින්යනොව ‘‘සසාමිකාසි, අසාමිකාසී’’ති පුච්ඡිත්වා අසාමිකභාවංඤත්වා
අස්සා ඔරුය්හ වාතාතපකිලන්යතො තස්සා අඞ්යක නිපන්යනො මුහුත්තං
විස්සමිත්වා තං අස්සපිට්ඨියං නිසීදායපත්වා බලකායපරිවුයතො නග ං
පවිසිත්වාඅත්තයනොකුලඝ ං යපයසත්වාසායන්හසමයයයානංපහිණිත්වා 
මහන්යතන සක්කා සම්මායනනකුලඝ යතො ආහ ායපත්වා  තන ාසිම්හි
ඨයපත්වා අභියසකං දත්වා අග්ගමයහසිං අකාසි. තයතො පට්ඨාය ච සා

 ඤ්යඤො පියා අයහොසි මනාපා, පුබ්බුට්ඨායිකාදීහි පඤ්චහි

කල්යාණධම්යමහිසමන්නාගතාපතියදවතා, බුද්ධානම්පි වල්ලභා අයහොසි.
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තස්සා සත්ථු තයයො කුම්මාසපිණ්යඩ දත්වා තං සම්පත්තිං අධිගතභායවො 
සකලනග ංපත්ථරිත්වාගයතො. 

අයථකදිවසංධම්මසභායංකථංසමුට්ඨායපසුං‘‘ආවුයසො, මල්ලිකායදවී 
බුද්ධානං තයයො කුම්මාසපිණ්යඩ දත්වා යතසං ඵයලන තං දිවසඤ්යඤව

අභියසකං පත්තා, අයහො බුද්ධානං මහාගුණතා’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එත හිකථාය සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්යත ‘‘අනච්ඡරියං, භික්ඛයව, මල්ලිකාය එකස්ස
සබ්බඤ්ඤුබුද්ධස්ස තයයො කුම්මාසපිණ්යඩ දත්වා යකොසල ඤ්යඤො 

අග්ගමයහසිභාවාධිගයමො. කස්මා? බුද්ධානං ගුණමහන්තතාය.
යපො ාණකපණ්ඩිතාපන පච්යචකබුද්ධානංඅයලොණකංඅස්යනහංඅඵාණිතං
කුම්මාසං දත්වා තස්ස ඵයලන දුතියය අත්තභායව තියයොජනසතියක
කාසි ට්යඨ ජ්ජසිරිංපාපුණිංසූ’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
එකස්මිං දලිද්දකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො එකං යසට්ඨිං නිස්සාය
භතියා කම්මං කය ොන්යතො ජීවිකං කප්යපසි. යසො එකදිවසං
‘‘පාත ාසත්ථාය යම භවිස්සතී’’ති අන්ත ාපණයතො චත්තාය ො
කුම්මාසපිණ්යඩ ගයහත්වා කම්මන්තං ගච්ඡන්යතො චත්තාය ො 
පච්යචකබුද්යධ භික්ඛාචා ත්ථාය බා ාණසිනග ාභිමුයඛ ආගච්ඡන්යත

දිස්වා‘‘ඉයම භික්ඛංසන්ධායබා ාණසිංගච්ඡන්ති, මය්හම්පියමචත්තාය ො 

කුම්මාසපිණ්ඩාඅත්ථ, යංනූනාහංඉයමඉයමසං දයදයය’’න්තිචින්යතත්වා

යත උපසංකමිත්වා වන්දිත්වා ‘‘භන්යත, ඉයම යම හත්යථ චත්තාය ො

කුම්මාසපිණ්ඩා, අහං ඉයම තුම්හාකං දදාමි, සාධු යම, භන්යත, 

පටිග්ගණ්හථ, එවමිදංපුඤ්ඤංමය්හං භවිස්සතිදීඝ ත්තංහිතායසුඛායා’’ති
වත්වායතසංඅධිවාසනංවිදිත්වාවාලිකං උස්සායපත්වාචත්තාරිආසනානි
පඤ්ඤයපත්වා යතසං උපරි සාඛාභඞ්ගං අත්ථරිත්වා පච්යචකබුද්යධ
පටිපාටියා නිසීදායපත්වා පණ්ණපුයටන උදකං ආහරිත්වා දක්ඛයණොදකං 
පායතත්වා චතූසු පත්යතසු චත්තාය ො කුම්මාසපිණ්යඩ පතිට්ඨායපත්වා

වන්දිත්වා ‘‘භන්යත, එයතසංනිස්සන්යදනදලිද්දයගයහනිබ්බත්තිනාමමා

යහොතු, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණප්පටියවධස්ස පච්චයයො යහොතූ’’ති ආහ. 

පච්යචකබුද්ධා පරිභුඤ්ජිංසු, පරියභොගාවසායන අනුයමොදනං කත්වා
උප්පතිත්වා නන්දමූලකපබ්භා යමවඅගමංසු. 

යබොධිසත්යතො අඤ්ජලිං පග්ගය්හ පච්යචකබුද්ධගතං පීතිං ගයහත්වා 
යතසුචක්ඛුපථංඅතීයතසුඅත්තයනො කම්මන්තංගන්ත්වා යාවතායුකංදානං
අනුස්සරිත්වාකාලංකත්වාතස්සඵයලනබා ාණසි ඤ්යඤොඅග්ගමයහසියා 

කුච්ඡිම්හිනිබ්බත්ති, බ්රහ්මදත්තකුමාය ොතිස්සනාමංඅකංසු.යසොඅත්තයනො
පදසා ගමනකාලයතො පට්ඨාය ‘‘අහං ඉමස්මිංයයවනගය භතයකොහුත්වා
කම්මන්තංගච්ඡන්යතො පච්යචකබුද්ධානංචත්තාය ොකුම්මාසපිණ්යඩදත්වා
තස්සදානස්සඵයලනඉධ නිබ්බත්යතො’’තිපසන්නාදායසමුඛනිමිත්තංවිය
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සබ්බං පුරිමජාතිකිරියං ජාතිස්ස ඤායණන පාකටං කත්වා පස්සි. යසො
වයප්පත්යතො තක්කසිලායං ගන්ත්වා සබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා
පච්චාගන්ත්වා සික්ඛතසිප්පං පිතු දස්යසත්වා තුට්යඨන පිත ා ඔප ජ්යජ

පතිට්ඨාපියතො, අප භායග පිතු අච්චයයන  ජ්යජ පතිට්ඨාසි. අථස්ස

උත්තමරූපධ ං යකොසල ඤ්යඤො ධීත ං ආයනත්වා අග්ගමයහසිං අකංසු, 
ඡත්තමඞ්ගලදිවයසපනස්සසකලනග ංයදවනග ංවියඅලඞ්කරිංසු. 

යසො නග ං පදක්ඛණං කත්වා අලඞ්කතපාසාදං අභිරුහිත්වා
මහාතලමජ්යඣ සමුස්සිතයසතච්ඡත්තං පල්ලඞ්කං අභිරුය්හ නිසින්යනො

පරිවාය ත්වා ඨියත එකයතො අමච්යච, එකයතො බ්රාහ්මණගහපතිආදයයො 

නානාවිභයව සිරිවිලාසසමුජ්ජයල, එකයතො නානාවිධපණ්ණාකා හත්යථ

නාග මනුස්යස, එකයතො අලඞ්කතයදවච්ඡ සඞ්ඝං විය
යසොළසසහස්සසඞ්ඛං නාටකිත්ථගණන්ති ඉමං අතිමයනො මං සිරිවිභවං
ඔයලොයකන්යතො අත්තයනො පුබ්බකම්මං අනුස්සරිත්වා ‘‘ඉදං

සුවණ්ණපිණ්ඩිකං කඤ්චනමාලංයසතච්ඡත්තං, ඉමානිචඅයනකසහස්සානි

හත්ථවාහනඅස්සවාහන ථවාහනානි, මණිමුත්තාදිපූරිතා සා ගබ්භා, 

නානාවිධධඤ්ඤපූරිතා මහාපථවී, යදවච්ඡ පටිභාගා නාරියයො චාති

සබ්යබොයපස මය්හං සිරිවිභයවො න අඤ්ඤස්ස සන්තයකො, චතුන්නං

පච්යචකබුද්ධානං දින්නස්ස චතුකුම්මාසපිණ්ඩදානස්යසව සන්තයකො, යත
නිස්සාය මයා එස ලද්යධො’’ති පච්යචකබුද්ධානං ගුණං අනුස්සරිත්වා
අත්තයනො කම්මං පාකටං අකාසි. තස්ස තං අනුස්ස න්තස්ස සකලසරී ං
පීතියා පූරි. යසො පීතියා යතමිතහදයයො මහාජනස්ස මජ්යඣ උදානගීතං
ගායන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

142. 

‘‘න කි ත්ථඅයනොමදස්සිසු, පාරිචරියා බුද්යධසුඅප්පිකා; 

සුක්ඛායඅයලොණිකායච, පස්සඵලංකුම්මාසපිණ්ඩියා. 

143. 

‘‘හත්ථගවාස්සාචියමබහූ, ධනධඤ්ඤංපථවීචයකවලා; 

නාරියයොචිමාඅච්ඡරූපමා, පස්සඵලංකුම්මාසපිණ්ඩියා’’ති. 

තත්ථ අයනොමදස්සිසූති අයනොමස්ස අලාමකස්ස 
පච්යචකයබොධිඤාණස්ස දිට්ඨත්තා පච්යචකබුද්ධා අයනොමදස්සියනො නාම. 

පාරිචරිොති අභිවාදනපච්චුට්ඨානඤ්ජලිකම්මාදියභදා සාමීචිකිරියාපි, 
සම්පත්යත දිස්වාඅත්තයනොසන්තකංඅප්පංවා බහුංවාලූඛංවාපණීතංවා
යදයයධම්මං චිත්තං පසායදත්වා ගුණං සල්ලක්යඛත්වා තිස්යසො යචතනා

වියසොයධත්වා ඵලං සද්දහිත්වා පරිච්චජනකිරියාපි. බුද්යෙසූති

පච්යචකබුද්යධසු. අප්පිකාති මන්දා පරිත්තා නාම නත්ථ කි . සුක්ඛාොති

නිස්යනහාය. අයල්ොණිකාොති ඵාණිතවි හිතාය. නිප්ඵාණිතත්තා හි සා
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‘‘අයලොණිකා’’ති වුත්තා. කුම්මාසපිණ්ඩිොති චත්තාය ො කුම්මාසපිණ්යඩ
එකයතො කත්වා ගහිතං කුම්මාසං සන්ධාය එවමාහ. ගුණවන්තානං
සමණබ්රාහ්මණානං ගුණං සල්ලක්යඛත්වා චිත්තං පසායදත්වා ඵලුප්පත්තිං
පාටිකඞ්ඛමානානංතිස්යසොයචතනාවියසොයධත්වා දින්නපදක්ඛණාඅප්පිකා

නාමනත්ථ, නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන මහාසම්පත්තියමවයදතීතිවුත්තං
යහොති.යහොතියචත්ථ– 

‘‘නත්ථචිත්යතපසන්නම්හි, අප්පිකානාමදක්ඛණා; 

තථාගයතවාසම්බුද්යධ, අථවාතස්සසාවයක. 

‘‘තිට්ඨන්යතනිබ්බුයතචාපි, සයමචිත්යතසමංඵලං; 

යචයතොපණිධියහතුහි, සත්තාගච්ඡන්තිසුග්ගති’’න්ති.(වි.ව. 804, 

806); 

ඉමස්සපනත්ථස්සදීපනත්ථාය– 

‘‘ඛීය ොදනං අහමදාසිං, භික්ඛුයනො පිණ්ඩාය ච න්තස්ස; (වි. ව. 
413); 

තස්සා යම පස්ස විමානං, අච්ඡ ා කාමවණ්ණිනීහමස්මි. (වි. ව. 
334); 

‘‘අච්ඡ ාසහස්සස්සාහං, පව ාපස්සපුඤ්ඤානං විපාකං; 

යතනයමතාදියසොවණ්යණො, යතනයමඉධමිජ්ඣති. 

‘‘උප්පජ්ජන්තිචයමයභොගා, යයයකචිමනයසොපියා; 

යතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා

පභාසතී’’ති. (වි.ව.334-336) – 

එවමාදීනිවිමානවත්ථූනිආහරිතබ්බානි. 

ෙනෙඤ්ඤන්ති මුත්තාදිධනඤ්චසත්තධඤ්ඤානිච. පථවීච යකවල්ාති

සකලායචසාමහාපථවීතිසකලපථවිංහත්ථගතංමඤ්ඤමායනොවදති. පස්ස

ඵල්ං කුම්මාසපිණ්ඩිොති අත්තයනො දානඵලං අත්තනාව දස්යසන්යතො
එවමාහ. දානඵලං කි  යබොධිසත්තා ච සබ්බඤ්ඤුබුද්ධායයව ච ජානන්ති. 
යතයනවසත්ථාඉතිවුත්තයකසුත්තන්තංකයථන්යතො– 

‘‘එවඤ්යච, භික්ඛයව, සත්තාජායනයයංදානසංවිභාගස්සවිපාකං, 

යථාහං ජානාමි, න අදත්වා භුඤ්යජයයං, න ච යනසං මච්යඡ මලං
චිත්තං පරියාදාය තිට්යඨයය. යයොපියනසං අස්ස චරියමොආයලොයපො

චරිමං කබළං, තයතොපි න අසංවිභජිත්වා භුඤ්යජයයං, සයච යනසං

පටිග්ගාහකාඅස්සු.යස්මාචයඛො, භික්ඛයව, සත්තානඑවං ජානන්ති
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දානසංවිභාගස්ස විපාකං, යථාහං ජානාමි, තස්මා අදත්වා භුඤ්ජන්ති, 

මච්යඡ මලඤ්චයනසංචිත්තංපරියාදායතිට්ඨතී’’ති(ඉතිවු.26). 

යබොධිසත්යතොපිඅත්තයනොඡත්තමඞ්ගලදිවයසසඤ්ජාතපීතිපායමොජ්යජො 
ඉමාහි ද්වීහි ගාථාහි උදානගීතං ගායි. තයතො පට්ඨාය ‘‘ ඤ්යඤො
පියගීත’’න්ති යබොධිසත්තස්ස නාටකිත්ථයයො ච
යසසනාටකගන්ධබ්බාදයයොපිචඅන්යතපු ජයනොපි අන්යතොනග වාසියනොපි
බහිනග වාසියනොපි පානාගාය සුපි අමච්චමණ්ඩයලසුපි ‘‘අම්හාකං 
 ඤ්යඤො පියගීත’’න්ති තයදව ගීතං ගායන්ති. එවං අද්ධායන ගයත 

අග්ගමයහසී තස්ස ගීතස්ස අත්ථං ජානිතුකාමා අයහොසි, මහාසත්තං පන
පුච්ඡිතුං න විසහති. අථස්සා එකස්මිං ගුයණ පසීදිත්වා එකදිවසං  ාජා

‘‘භද්යද, ව ං යත දස්සාමි, ව ං ගණ්හාහී’’ති ආහ. ‘‘සාධු, යදව, 

ගණ්හාමී’’ති. ‘‘හත්ථඅස්සාදීසු යතකිං දම්මී’’ති? ‘‘යදව, තුම්යහනිස්සාය

මය්හංනකිඤ්චිනත්ථ, නයමඑයතහිඅත්යථො, සයචපන දාතුකාමාත්ථ, 

තුම්හාකං ගීතස්ස අත්ථං කයථත්වා යදථා’’ති. ‘‘භද්යද, යකො යත ඉමිනා

වය න අත්යථො, අඤ්ඤං ගණ්හාහී’’ති. ‘‘යදව, අඤ්යඤන යම අත්යථො

නත්ථ, එතයදව ගණ්හාමී’’ති. ‘‘සාධු භද්යද, කයථස්සාමි, තුය්හං පන

එකිකාය  යහො න කයථස්සාමි, ද්වාදසයයොජනිකාය බා ාණසියා යභරිං
ච ායපත්වා  ාජද්වාය   තනමණ්ඩපං කාය ත්වා  තනපල්ලඞ්කං
පඤ්ඤායපත්වා අමච්චබ්රාහ්මණාදීහි ච නාගය හි යචව යසොළසහි
ඉත්ථසහස්යසහි ච පරිවුයතො යතසං මජ්යඣ  තනපල්ලඞ්යක නිසීදිත්වා 

කයථස්සාමී’’ති.සා‘‘සාධු, යදවා’’තිසම්පටිච්ඡි. 

 ාජා තථා කාය ත්වා අම ගණපරිවුයතො සක්යකො යදව ාජා විය 
මහාජනකායපරිවුයතො  තනපල්ලඞ්යක නිසීදි. යදවීපි
සබ්බාලඞ්කා පටිමණ්ඩිතා කඤ්චනභද්දපීඨං අත්ථරිත්වා එකමන්යත

අක්ඛයකොටියාඔයලොයකත්වාතථාරූයපඨායන නිසීදිත්වා‘‘යදව, තුම්හාකං
තුස්සිත්වා ගායනමඞ්ගලගීතස්ස තාව යම අත්ථං ගගනතයල පුණ්ණචන්දං
උට්ඨායපන්යතොවියපාකටං කත්වාකයථථා’’තිවත්වාතතියංගාථමාහ– 

144. 

‘‘අභික්ඛණං ාජකුඤ්ජ , ගාථාභාසසියකොසලාධිප; 

පුච්ඡාමිතං ට්ඨවඩ්ඪන, බාළ්හංපීතිමයනොපභාසසී’’ති. 

තත්ථ යකොසල්ාධිපාතිනයසොයකොසල ට්ඨාධියපො, කුසයලපනධම්යම

අධිපතිං කත්වා විහ ති, යතන නං ආලපන්තී එවමාහ, කුසලාධිප 

කුසලජ්ඣාසයාති අත්යථො. බ්ාළ්ෙං පීතිමයනො පභාසසීති අතිවිය

පීතියුත්තචිත්යතො හුත්වා භාසසි, තස්මාකයථථතාව යම එතාසං ගාථානං
අත්ථන්ති. 
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අථස්ස ගාථානමත්ථං ආවි කය ොන්යතො මහාසත්යතො චතස්යසො ගාථා

අභාසි – 

145. 

‘‘ඉමස්මිංයයවනගය , කුයලඅඤ්ඤතය අහුං; 

ප කම්මකය ොආසිං, භතයකොසීලසංවුයතො. 

146. 

‘‘කම්මායනික්ඛමන්යතොහං, චතුය ොසමයණද්දසං; 

ආචා සීලසම්පන්යන, සීතිභූයතඅනාසයව. 

147. 

‘‘යතසු චිත්තංපසායදත්වා, නිසීයදත්වා පණ්ණසන්ථයත; 

අදංබුද්ධානංකුම්මාසං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

148. 

‘‘තස්සකම්මස්සකුසලස්ස, ඉදංයමඑදිසංඵලං; 

අනුයභොමිඉදං ජ්ජං, ඵීතංධ ණිමුත්තම’’න්ති. 

තත්ථ කුයල් අඤ්ඤතයරති නායමන වා යගොත්යතන වා අපාකයට

එකස්මිංයයව කුයල. අහුන්ති නිබ්බත්තිං. පරකම්මකයරො ආසින්ති තස්මිං
කුයල ජායතොවාහං දලිද්දතාය ප ස්ස කම්මං කත්වා ජීවිකංකප්යපන්යතො

ප කම්මකය ො ආසිං. භතයකොති ප යවතනභයතො. සීල්සංවුයතොති

පඤ්චසීලසංවය  ඨියතො, භතියා ජීවන්යතොපි දුස්සීලයං පහාය

සීලසම්පන්යනොව අයහොසින්ති දීයපති. කම්මාෙ නික්ඛමන්යතොෙන්ති තං

දිවසං කත්තබ්බකිච්චස්ස ක ණත්ථාය නික්ඛන්යතො අහං. චතුයරො

සමයණද්දසන්ති භද්යද, අහං නග ා නික්ඛම්ම මහාමග්ගං ආරුය්හ
අත්තයනො කම්මභූමිං ගච්ඡන්යතො භික්ඛාය බා ාණසිනග ං පවිසන්යත

සමිතපායප චත්තාය ො පබ්බජියත අද්දසං. ආචාරසීල්සම්පන්යනති

එකවීසතියා අයනසනාහි ජීවිකකප්පනං අනාචාය ො නාම, තස්ස
පටිපක්යඛන ආචාය න යචව මග්ගඵයලහි ආගයතන සීයලන ච 

සමන්නාගයත. සීතිභූයතති  ාගාදිපරිළාහවූපසයමන යචව 

එකාදසඅග්ගිනිබ්බාපයනන ච සීතිභාවප්පත්යත. අනාසයවති 

කාමාසවාදිවි හියත. නිසීයදත්වාති වාලිකාසනානං උපරි සන්ථයත 
පණ්ණසන්ථය  නිසීදායපත්වා. සන්ථය ො හි ඉධ සන්ථයතොති වුත්යතො. 

අදන්තියනසංඋදකං දත්වාසක්කච්චංසයකහිහත්යථහිකුම්මාසං අදාසිං. 

කුසල්ස්සාති ආය ොගයානවජ්ජට්යඨන කුසලස්ස. ඵල්න්ති තස්ස

නිස්සන්දඵලං. ඵීතන්ති සබ්බසම්පත්තිඵුල්ලිතං. 

එවඤ්ච මහාසත්තස්ස අත්තයනො කම්මඵලං විත්ථාය ත්වා

කයථන්තස්සසුත්වායදවීපසන්නමනා‘‘සයච, මහා ාජ, එවංපච්චක්ඛයතො 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා සත්තකනිපායතො 

331 

පටුන 

දානඵලං ජානාථ, ඉයතො දානි පට්ඨාය එකං භත්තපිණ්ඩං ලභිත්වා
ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණානං දත්වාව පරිභුඤ්යජයයාථා’’ති යබොධිසත්තස්ස
ථුතිංකය ොන්තී– 

149. 

‘‘දදංභුඤ්ජමාචපමායදො, චක්කංවත්තයයකොසලාධිප; 

මා  ාජ අධම්මියකො අහු, ධම්මං පාලය යකොසලාධිපා’’ති. – ඉමං 

ගාථමාහ; 

තත්ථ දදංභුඤ්ජාති අඤ්යඤසංදත්වාවඅත්තනාභුඤ්ජ. මාචපමායදොති

දානාදීසු පුඤ්යඤසු මා පමජ්ජි. චක්කං වත්තෙ යකොසල්ාධිපාති 

කුසලජ්ඣාසය, මහා ාජ, පතිරූපයදසවාසාදිකං චතුබ්බිධං ධම්මචක්කං

පවත්යතහි.පකති යථො හිද්වීහිචක්යකහිගච්ඡති, අයංපනකායයොඉයමහි

චතූහිචක්යකහියදවයලොකංගච්ඡති, යතනයත‘‘ධම්මචක්ක’’න්තිසඞ්ඛයං

ගතා, තංත්වං චක්කං පවත්යතහි. අෙම්මියකොතියථා අඤ්යඤඡන්දාගතිං
ගච්ඡන්තා යලොකං උච්ඡුයන්යත පීයළත්වා විය ධනයමව සංකඩ්ඪන්තා

අධම්මිකායහොන්ති, තථාත්වංමාඅධම්මියකොඅහු. ෙම්මංපාල්ොති– 

‘‘දානංසීලංපරිච්චාගං, අජ්ජවංමද්දවංතපං; 

අක්යකොධං අවිහිංසඤ්ච, ඛන්තිඤ්ච අවිය ොධන’’න්ති. (ජා. 
2.21.176) – 

ඉමංපනදසවිධං ාජධම්මයමවපාලය ක්ඛ, මාපරිච්චජි. 

මහාසත්යතොතස්සාවචනංසම්පටිච්ඡන්යතො– 

150. 

‘‘යසොහංතයදවපුනප්පුනං, වටුමංආචරිස්සාමියසොභයන; 

අරියාචරිතංසුයකොසයල, අ හන්යතොයමමනාපාවපස්සිතු’’න්ති.– 

ගාථමාහ; 

තත්ථ වටුමන්ති මග්ගං. අරිොචරිතන්ති අරියයහි බුද්ධාදීහිආචිණ්ණං. 

සුයකොසයල්ති යසොභයන යකොසල ඤ්යඤො ධීයතති අත්යථො. අරෙන්යතොති

කියලයසහිආ කත්තා, අ ානඤ්චඅරීනඤ්චහතත්තා, පච්චයානංඅ හත්තා

එවංලද්ධනාමා පච්යචකබුද්ධා. ඉදං වුත්තං යහොති – භද්යද, 
යකොසල ාජධීයත යසො අහං ‘‘දානං යම දින්න’’න්ති තිත්තිං අකත්වා 
පුනප්පුනං තයදව අරියාචරිතං දානමග්ගං ආචරිස්සාමි. මය්හඤ්හි 

අග්ගදක්ඛයණයයත්තා අ හන්යතො මනාපදස්සනා, චීව ාදීනි දාතුකාමතාය
යතයයව පස්සිතුංඉච්ඡාමීති. 
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එවඤ්ච පන වත්වා  ාජා යදවියා සම්පත්තිං ඔයලොයකත්වා ‘‘භද්යද, 

මයාතාවපුරිමභයවඅත්තයනොකුසලකම්මංවිත්ථාය ත්වාකථතං, ඉමාසං

පනනාරීනංමජ්යඣ රූයපනවාලීළාවිලායසනවාතයාසදිසීඑකාපි නත්ථ, 
සා ත්වං කිං කම්මං කත්වා ඉමං සම්පත්තිං පටිලභී’’ති පුච්ඡන්යතො පුන
ගාථමාහ– 

151. 

‘‘යදවීවියඅච්ඡරූපමා, මජ්යඣනාරිගණස්සයසොභසි; 

කිංකම්මමකාසිභද්දකං, යකනාසිවණ්ණවතීසුයකොසයල’’ති. 

තස්සත්යථො – භද්යද සුයකොසයල් යකොසල ඤ්යඤො සුධීයත ත්වං

රූපසම්පත්තියා අච්ඡරූපමා තිදසපුය  සක්කස්සයදව ඤ්යඤො අඤ්ඤත ා

යදවධීතා විය ඉමස්ස නාරීගණස්ස මජ්යඣ යසොභසි, පුබ්යබ කිං නාම 

භද්දකං කලයාණකම්මං අකාසි, යකනාසි කා යණන එවං වණ්ණවතී
ජාතාති. 

අථස්සසාපුරිමභයවකලයාණකම්මංකයථන්තීයසසගාථාද්වයමාහ – 

152. 

‘‘අම්බට්ඨකුලස්සඛත්තිය, දාසයාහංප යපසියාඅහුං; 

සඤ්ඤතාචධම්මජීවිනී, සීලවතීචඅපාපදස්සනා. 

153. 

‘‘උද්ධටභත්තංඅහංතදා, ච මානස්සඅදාසිංභික්ඛුයනො; 

විත්තාසුමනාසයංඅහං, තස්සකම්මස්සඵලංමයමදිස’’න්ති. 

සාපි කි  ජාතිස්ස ාව අයහොසි, තස්මා අත්තයනො ජාතිස්ස ඤායණන 

පරිච්ඡින්දිත්වාවකයථසි. 

තත්ථ අම්බ්ට්ඨකුල්ස්සාති කුටුම්බියකුලස්ස. දාසයාෙන්ති දාසී අහං, 

‘‘දාසාහ’’න්තිපි පායඨො. පරයපසිොති පය හි තස්ස තස්ස කිච්චස්ස

ක ණත්ථායයපසිතබ්බා යපසනකාරිකා. සඤ්ඤතාතිදාසියයොනාමදුස්සීලා

යහොන්ති, අහං පන තීහි ද්වාය හි සඤ්ඤතා සීලසම්පන්නා. ෙම්මජීවිනීති 

ප වඤ්චනාදීනි අකත්වා ධම්යමන සයමන පවත්තිතජීවිකා. සීල්වතීති

ආචා සම්පන්නාගුණවතී. අපාපදස්සනාතිකලයාණදස්සනාපියධම්මා. 

උද්ේභත්තන්ති අත්තයනො පත්තයකොට්ඨාසවයසන උද්ධරිත්වා

ලද්ධභාගභත්තං. භික්ඛුයනොති භින්නකියලසස්ස පච්යචකබුද්ධස්ස. විත්තා

සුමනාතිතුට්ඨායසොමනස්සජාතාකම්මඵලංසද්දහන්තී. තස්සකම්මස්සාති

තස්සඑකභික්ඛාදානකම්මස්ස.ඉදං වුත්තංයහොති–අහං, මහා ාජ, පුබ්යබ
සාවත්ථයං අඤ්ඤත ස්ස කුටුම්බියකුලස්ස දාසී හුත්වා අත්තයනො
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ලද්ධභාගභත්තංආදායනික්ඛමන්තීඑකංපච්යචකබුද්ධං පිණ්ඩායච න්තං
දිස්වාඅත්තයනොතණ්හංමිලායපත්වාසඤ්ඤතාදිගුණසම්පන්නා කම්මඵලං

සද්දහන්තීතස්සතංභත්තංඅදාසිං, සාහංයාවතායුකංඨත්වාකාලංකත්වා 
තත්ථසාවත්ථයංයකොසල ඤ්යඤොඅග්ගමයහසියාකුච්ඡිම්හිනිබ්බත්තිත්වා

ඉදානි තව පායද පරිච මානා එවරූපං සම්පත්තිං අනුභවාමි, තස්ස මම
කම්මස්ස ඉදමීදිසං ඵලන්ති. තත්ථ ගුණසම්පන්නානං දින්නදානස්ස
මහප්ඵලභාවදස්සනත්ථං– 

‘‘අග්ගයතොයවපසන්නාන’’න්ති(ඉතිවු.90) ච. 

‘‘එසයදවමනුස්සානං, සබ්බකාමදයදොනිධී’’ති(ඛු.පා.8.10) ච. – 

ආදිගාථාවිත්ථාය තබ්බා. 

ඉතියතඋයභොපිඅත්තයනොපුරිමකම්මංවිත්ථා යතොකයථත්වාතයතො 
පට්ඨාය චතූසු නග ද්වාය සු නග මජ්යඣ නියවසනද්වාය ති ඡ
දානසාලායයො කාය ත්වා සකලජම්බුදීපං උන්නඞ්ගලං කත්වා මහාදානං
පවත්යතත්වා සීලං  ක්ඛත්වා උයපොසථකම්මං කත්වා ජීවිතපරියයොසායන
සග්ගප ායණාඅයහසුං. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

යදවී  ාහුලමාතාඅයහොසි,  ාජාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

කුම්මාසපිණ්ඩිජාතකවණ්ණනාදසමා. 

[416] 11. ප න්තපජාතකවණ්ණනා 

ආ මිස්සති යම පාපන්ති ඉදං සත්ථා යවළුවයන විහ න්යතො
යදවදත්තස්සවධාය පරිසක්කනංආ බ්භකයථසි.තදාහිධම්මසභායංකථං

සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, යදවදත්යතො තථාගතස්ස මා ණත්ථයමව

පරිසක්කති, ධනුග්ගයහ පයයොයජසි, සිලං පවිජ්ඣි, නාළාගිරිං

විස්සජ්ජායපසි, තථාගතස්ස විනාසත්ථයමව උපායං කය ොතී’’ති. සත්ථා

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපස

මමවධායපරිසක්කි, තාසමත්තම්පිපනකාතුංඅසක්යකොන්යතොඅත්තනාව 
දුක්ඛංඅනුයභොසී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
තස්ස අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො තක්කසිලායං 

සබ්බසිප්පානි සික්ඛ, සබ්බරුතජානනමන්තං උග්ගණ්හි. යසො ආචරියස්ස

අනුයයොගං දත්වා බා ාණසිං පච්චාගච්ඡි, පිතා තං ඔප ජ්යජ ඨයපසි.

කිඤ්චාපි ඔප ජ්යජ ඨයපති, මා ායපතුකායමො පනනං හුත්වා දට්ඨුම්පින
ඉච්ඡි. අයථකා සිඞ්ගාලී ද්යව යපොතයක ගයහත්වා  ත්තිං මනුස්යසසු
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පටිසල්ලීයනසු නිද්ධමයනන නග ං පාවිසි. යබොධිසත්තස්ස ච පාසායද

සයනගබ්භස්ස අවිදූය  එකා සාලා අත්ථ, තත්යථයකො අද්ධිකමනුස්යසො

උපාහනා ඔමුඤ්චිත්වාපාදමූයලභූමියංඨයපත්වාඑකස්මිංඵලයකනිපජ්ජි, 
නතාවනිද්දායති. තදාසිඞ්ගාලියායපොතකාඡාතාවි විංසු.අථයතසංමාතා

‘‘තාතා, මා සද්දං කරිත්ථ, එතිස්සා සාලාය එයකො මනුස්යසො උපාහනා

ඔමුඤ්චිත්වාභූමියංඨයපත්වාඵලයකනිපන්යනොන තාවනිද්දායති, එතස්ස
නිද්දායනකායල එතා උපාහනා ආහරිත්වා තුම්යහ ඛාදායපස්සාමී’’ති
අත්තයනො භාසාය ආහ. යබොධිසත්යතො මන්තානුභායවන තස්සා භාසං 
ජානිත්වාසයනගබ්භානික්ඛම්මවාතපානංවිවරිත්වා‘‘යකොඑත්ථා’’තිආහ.

‘‘අහං, යදව, අද්ධිකමනුස්යසො’’ති. ‘‘උපාහනා යත කුහි’’න්ති? ‘‘භූමියං, 

යදවා’’ති. ‘‘උක්ඛත්වා ඔලම්යබත්වා ඨයපහී’’ති. තං සුත්වා සිඞ්ගාලී
යබොධිසත්තස්ස කුජ්ඣි. 

පුන එකදිවසං සා තයථවනග ං පාවිසි. තදා යචයකො මත්තමනුස්යසො 

‘‘පානීයං පිවිස්සාමී’’ති යපොක්ඛ ණිං ඔත න්යතො පතිත්වා නිමුග්යගො
නි ස්සායසො මරි. නිවත්ථා පනස්ස ද්යව සාටකා නිවාසනන්තය 

කහාපණසහස්සං අඞ්ගුලියාචමුද්දිකාඅත්ථ.තදාපිසාපුත්තයක‘‘ඡාතම්හා, 

අම්මා’’ති වි වන්යත ‘‘තාතා, මා සද්දං කරිත්ථ, එතිස්සා යපොක්ඛ ණියා

මනුස්යසො මයතො, තස්ස ඉදඤ්චිදඤ්ච අත්ථ, යසො පන මරිත්වා

යසොපායනයයවනිපන්යනො, තුම්යහ එතං මනුස්සං ඛාදායපස්සාමී’’ති ආහ.
යබොධිසත්යතො තං සුත්වා වාතපානං විවරිත්වා ‘‘සාලාය යකො අත්ථී’’ති

වත්වා එයකනුට්ඨාය ‘‘අහං, යදවා’’ති වුත්යත ‘‘ගච්ඡ එතිස්සා
යපොක්ඛ ණියා මතමනුස්සස්ස සාටයක ච කහාපණසහස්සඤ්ච

අඞ්ගුලිමුද්දිකඤ්ච ගයහත්වා සරී මස්ස යථා න උට්ඨහති, එවං උදයක 
ඔසීදායපහී’’තිආහ. යසො තථා අකාසි. සා පුනපිකුජ්ඣිත්වා ‘‘පුරිමදිවයස

තාවයම පුත්තකානංඋපාහනාඛාදිතුංනඅදාසි, අජ්ජමතමනුස්සංඛාදිතුංන

යදති, යහොතු, ඉයතො දානිතතියදිවයසඑයකොසපත්ත ාජාආගන්ත්වානග ං

පරික්ඛපිස්සති. අථ නං පිතා යුද්ධත්ථාය යපයසස්සති, තත්ර යත සීසං

ඡින්දිස්සන්ති, අථයතගලයලොහිතං පිවිත්වායව ංමුඤ්චිස්සාමි.ත්වංමයා

සද්ධිං යව ං බන්ධසි, ජානිස්සාමී’’ති වි විත්වා යබොධිසත්තං තජ්යජත්වා
පුත්තයකගයහත්වානික්ඛමති. 

තතියදිවයස එයකො සපත්ත ාජා ආගන්ත්වා නග ං පරිවාය සි.  ාජා 

යබොධිසත්තං‘‘ගච්ඡ, තාත, යතනසද්ධිංයුජ්ඣා’’තිආහ.‘‘මයා, යදව, එකං

දිට්ඨං අත්ථ, ගන්තුං න විසහාමි, ජීවිතන්ත ායං භායාමී’’ති. ‘‘මය්හං තයි

මයත වා අමයත වා කිං, ගච්ඡායහව ත්ව’’න්ති? යසො ‘‘සාධු, යදවා’’ති
මහාසත්යතොපරිසංගයහත්වා සපත්ත ඤ්යඤොඨිතද්වාය නඅනික්ඛමිත්වා
අඤ්ඤං ද්වා ං විවරිත්වා නික්ඛමි. තස්මිං ගච්ඡන්යත සකලනග ං තුච්ඡං
විය අයහොසි. සබ්යබ යතයනව සද්ධිං නික්ඛමිංසු. යසො එකස්මිං
සභාගට්ඨායන ඛන්ධාවා ං නිවායසත්වා අච්ඡි.  ාජා චින්යතසි ‘‘උප ාජා 
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පටුන 

නග ං තුච්ඡං කත්වා බලං ගයහත්වා පලායි, සපත්ත ාජාපි නග ං

පරිවාය ත්වා ඨියතො, ඉදානි මය්හං ජීවිතං නත්ථී’’ති. යසො ‘‘ජීවිතං 
 ක්ඛස්සාමී’’ති යදවිඤ්ච පුය ොහිතඤ්ච ප න්තපංනායමකං පාදමූලිකඤ්ච
දාසං ගයහත්වා  ත්තිභායග අඤ්ඤාතකයවයසන පලායිත්වා අ ඤ්ඤං
පාවිසි. යබොධිසත්යතො තස්ස පලාතභාවං ඤත්වා නග ං පවිසිත්වා යුද්ධං
කත්වා සපත්තං පලායපත්වා  ජ්ජං ගණ්හි. පිතාපිස්ස එකස්මිං නදීතීය 
පණ්ණසාලංකාය ත්වාඵලාඵයලනයායපන්යතොවසි. ාජාච පුය ොහියතො
ච ඵලාඵලත්ථාය ගච්ඡන්ති. ප න්තපදායසො යදවියා සද්ධිං
පණ්ණසාලායයමව යහොති.තත්රාපි ාජානංපටිච්චයදවියාකුච්ඡිස්මිංගබ්යභො
පතිට්ඨාසි. සා අභිණ්හසංසග්ගවයසන ප න්තයපන සද්ධිං අතිචරි. සා

එකදිවසං ප න්තපං ආහ ‘‘ ඤ්ඤා ඤායත යනව තව, න මය්හං ජීවිතං

අත්ථ, තස්මා මාය හි න’’න්ති. ‘‘කථං මාය මී’’ති? එස තං ඛග්ගඤ්ච

න්හානසාටකඤ්ච ගාහායපත්වාන්හායිතුං ගච්ඡති, තත්රස්සන්හානට්ඨායන
පමාදං ඤත්වා ඛග්යගන සීසං ඡින්දිත්වා සරී ං ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකං කත්වා
භූමියංනිඛණාහීති.යසො‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි. 

අයථකදිවසං පුය ොහියතොයයව ඵලාඵලත්ථාය ගන්ත්වා අවිදූය 
 ඤ්යඤො න්හානතිත්ථසාමන්යතඑකංරුක්ඛං ආරුය්හඵලාඵලංගණ්හාති. 
 ාජා ‘‘න්හායිස්සාමී’’ති ප න්තපං ඛග්ගඤ්ච න්හානසාටකඤ්ච
ගාහායපත්වා නදීතී ං අගමාසි. තත්ථ නං න්හානකායල පමාදමාපන්නං
‘‘මාය ස්සාමී’’ති ප න්තයපො ගීවාය ගයහත්වා ඛග්ගං උක්ඛපි. යසො
ම ණභයයන වි වි. පුය ොහියතො තං සද්දං සුත්වා ඔයලොයකන්යතො
ප න්තපං  ාජානං මාය න්තං දිස්වා භීතතසියතො සාඛං විස්සජ්යජත්වා 
රුක්ඛයතො ඔරුය්හ එකං ගුම්බං පවිසිත්වා නිලීයි. ප න්තයපො තස්ස 
සාඛාවිස්සජ්ජනසද්දංසුත්වා ාජානංමාය ත්වාභූමියංඛණිත්වා ‘‘ඉමස්මිං

ඨායන සාඛාවිස්සජ්ජනසද්යදොඅයහොසි, යකොනුයඛොඑත්ථා’’තිවිචිනන්යතො
කඤ්චි අදිස්වා න්හත්වා ගයතො. තස්ස ගතකායල පුය ොහියතො
නිසින්නට්ඨානා නික්ඛමිත්වා  ඤ්යඤො සරී ං ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකං ඡින්දිත්වා
ආවායට නිඛාතභාවං ඤත්වා න්හත්වා අත්තයනො වධභයයන අන්ධයවසං

ගයහත්වාපණ්ණසාලංඅගමාසි.තංදිස්වාප න්තයපො‘‘කිං යත, බ්රාහ්මණ, 

කත’’න්ති ආහ. යසො අජානන්යතො විය ‘‘යදව, අක්ඛීනි යම නායසත්වා 

ආගයතොම්හි, උස්සන්නාසීවියසඅ ඤ්යඤඑකස්මිංවම්මිකපස්යසඅට්ඨාසිං, 
තයත්රයකන ආසීවියසන නාසවායතො විස්සට්යඨො යම භවිස්සතී’’ති ආහ.

ප න්තයපො‘‘නමංසඤ්ජානාති, ‘යදවා’තිවදති, සමස්සායසස්සාමින’’න්ති

චින්යතත්වා ‘‘බ්රාහ්මණ, මා චින්තයි, අහං තං පටිජග්ගිස්සාමී’’ති
අස්සායසත්වාඵලාඵලංදත්වාසන්තප්යපසි.තයතො පට්ඨායප න්තපදායසො

ඵලාඵලං ආහරි, යදවීපි පුත්තං විජායි. සා පුත්යත වඩ්ඪන්යත එකදිවසං
පච්චූසසමයය සුඛනිසින්නා සණිකං ප න්තපදාසං එතදයවොච ‘‘ත්වං

 ාජානං මාය න්යතො යකනචි දිට්යඨො’’ති. ‘‘න මං යකොචි අද්දස, 

සාඛාවිස්සජ්ජනසද්දං පන අස්යසොසිං, තස්සා සාඛාය මනුස්යසන වා
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ති ච්ඡායනන වා විස්සට්ඨභාවං න ජානාමි, යදා කදාචි පන යම භයං
ආගච්ඡන්තං සාඛාවිස්සට්ඨට්ඨානයතො ආගමිස්සතී’’ති තාය සද්ධිං 
සල්ලපන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

154. 

‘‘ආගමිස්සති යමපාපං, ආගමිස්සතියමභයං; 

තදාහිචලිතාසාඛා, මනුස්යසනමියගනවා’’ති. 

තත්ථ පාපන්ති ලාමකං අනිට්ඨං අකන්තං. භෙන්ති චිත්තුත්රාසභයම්පි

යම ආගමිස්සති, න සක්කා නාගන්තුං. කිංකා ණා? තදා හි චලිතා සාඛා

මනුස්යසනමිය න වාතිනපඤ්ඤායති, තස්මාතයතොමංභයංආගමිස්සති. 

යත‘‘පුය ොහියතොනිද්දායතී’’තිමඤ්ඤිංසු.යසොපනඅනිද්දායමායනොව 

යතසං කථං අස්යසොසි. අයථකදිවසං පුය ොහියතො ප න්තපදායස
ඵලාඵලත්ථාය ගයත අත්තයනො බ්රාහ්මණිං සරිත්වා විලපන්යතො දුතියං
ගාථමාහ– 

155. 

‘‘භීරුයා නූනයමකායමො, අවිදූය වසන්තියා; 

කරිස්සතිකිසංපණ්ඩුං, සාවසාඛාප න්තප’’න්ති. 

තත්ථ භීරුොති ඉත්ථී ච නාම අප්පමත්තයකනාපි භායති, තස්මා

‘‘භීරූ’’ති වුච්චති. අවිදූයරති නාතිදූය  ඉයතො කතිපයයයොජනමත්ථයක

වසන්තියා භීරුයා මය්හං බ්රාහ්මණියා යයො මම කායමො උප්පන්යනො, යසො

නූන මං කිසඤ්ච පණ්ඩුඤ්ච කරිස්සතීති දස්යසති. ‘‘සාව සාඛා’’ති ඉමිනා

පනඔපම්මංදස්යසති, යථා සාඛාප න්තපංකිසංපණ්ඩුංකය ොති, එවන්ති
අත්යථො. 

ඉතිබ්රාහ්මයණොගාථයමවවදති, අත්ථං පනනකයථති, තස්මා ඉමාය 
ගාථායකිච්චං යදවියා අපාකටං. අථනං ‘‘කිංකයථසිබ්රාහ්මණා’’තිආහ.

යසොපි ‘‘සල්ලක්ඛතංයම’’තිවත්වාපුනඑකදිවසංතතියංගාථමාහ– 

156. 

‘‘යසොචයිස්සතිමංකන්තා, ගායමවසමනින්දිතා; 

කරිස්සතිකිසංපණ්ඩුං, සාවසාඛාප න්තප’’න්ති. 

තත්ථ යසොචයිස්සතීති යසොකුප්පාදයනන සුක්ඛායපස්සති. කන්තාති

ඉට්ඨභරියා.  ායමවසන්තිබා ාණසියංවසන්තීතිඅධිප්පායයො. අනින්දිතාති
අග හිතාඋත්තමරූපධ ා. 

පුයනකදිවසං චතුත්ථංගාථමාහ– 
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157. 

‘‘තයාමංඅසිතාපඞ්ගි, සිතානිභණිතානිච; 

කිසංපණ්ඩුංකරිස්සන්ති, සාවසාඛාප න්තප’’න්ති. 

තත්ථ තොමංඅසිතාපඞ්ගීතිතයාමංඅසිතා අපඞ්ගි.ඉදංවුත්තංයහොති–

භද්යද, අක්ඛයකොටියතො අඤ්ජනසලාකායනීහරිත්වා අභිසඞ්ඛතඅසිතාපඞ්ගි
තයා පවත්තිතානි මන්දහසිතානි ච මධු භාසිතානි ච මං සා විස්සට්ඨසාඛා
වි වමානා ප න්තපං විය කිසං පණ්ඩුං කරිස්සතීති. ප-කා ස්ස ව-කා ං 
කත්වා‘‘වඞ්ගී’’තිපිපායඨොයයව. 

අප භායගකුමාය ොවයප්පත්යතොඅයහොසියසොළසවස්සුද්යදසියකො.අථ
නං බ්රාහ්මයණොයට්ඨියකොටිංගාහායපත්වාන්හානතිත්ථංගන්ත්වා අක්ඛීනි 

උම්මීයලත්වා ඔයලොයකසි. කුමාය ො ‘‘නනු ත්වං බ්රාහ්මණ, අන්යධො’’ති 

ආහ.යසො‘‘නාහංඅන්යධො, ඉමිනායමඋපායයන ජීවිතං ක්ඛාමී’’තිවත්වා

‘‘තවපිත ංජානාසී’’තිආහ.‘‘අයංයමපිතා’’තිවුත්යත ‘‘නායංතවපිතා, 

පිතා පන යත බා ාණසි ාජා, අයං තුම්හාකං දායසො, යසො මාතරි යත 
විප්පටිපජ්ජිත්වා ඉමස්මිං ඨායන තව පිත ං මාය ත්වා නිඛණී’’ති අට්ඨීනි 

නීහරිත්වාදස්යසසි.කුමා ස්සබලවයකොයධොඋප්පජ්ජි.අථනං‘‘ඉදානිකිං

කය ොමී’’ති පුච්ඡි. ‘‘යං යත ඉස්මිංයයව තිත්යථ පිතු යතන කතං, තං
කය ොහී’’ති සබ්බං පවත්තිං ආචික්ඛත්වා කුමා ං කතිපාහං ථරුගණ්හනං
සික්ඛායපසි. අයථකදිවසංකුමාය ොඛග්ගඤ්ච න්හානසාටකඤ්චගයහත්වා

‘‘න්හායිතුං ගච්ඡාම, තාතා’’ති ආහ. ප න්තයපො ‘‘සාධූ’’ති යතන සද්ධිං

ගයතො. අථස්ස න්හායිතුං ඔතිණ්ණකායල දක්ඛණහත්යථන අසිං, 
වාමහත්යථන චූළංගයහත්වා ‘‘ත්වංකි ඉමස්මිංයයවතිත්යථමමපිත ං

චූළායගයහත්වාවි වන්තං මාය සි, අහම්පිතංතයථවකරිස්සාමී’’තිආහ.
යසොම ණභයභීයතොපරියදවමායනොද්යවගාථා අභාසි– 

158. 

‘‘ආගමානූනයසොසද්යදො, අසංසිනූනයසොතව; 

අක්ඛාතංනූනතංයතන, යයොතංසාඛමකම්පයි. 

159. 

‘‘ඉදං යඛොතංසමාගම්ම, මමබාලස්ස චින්තිතං; 

තදාහිචලිතාසාඛා, මනුස්යසනමියගනවා’’ති. 

තත්ථ ආ මාතියසොසාඛසද්යදොනූනතංආගයතො සම්පත්යතො. අසංසි

නූනයසොතවාතියසොසද්යදොතවආය ොයචසි මඤ්යඤ. අක්ඛාතංනූනතං

යතනාති යයො සත්යතො තදා තං සාඛං අකම්පයි, යතන ‘‘එවං යත පිතා

මාරියතො’’තිනූනතංකා ණංඅක්ඛාතං. සමා ම්මාතිසඞ්ගම්ම, සමාගතන්ති

අත්යථො.යංමමබාලස්ස‘‘තදා චලිතාසාඛාමනුස්යසනමියගනවා, තයතො
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යමභයංඋප්පජ්ජිස්සතී’’තිචින්තිතං පරිවිතක්කිතංඅයහොසි, ඉදංතයාසද්ධිං
සමාගතන්තිවුත්තංයහොති. 

තයතොකුමාය ොඔසානගාථමාහ– 

160. 

‘‘තයථවත්වංඅයවයදසි, අවඤ්චිපිත ංමම; 

හන්ත්වාසාඛාහිඡායදන්යතො, ආගමිස්සතියමභය’’න්ති. 

තත්ථ තයථවත්වං අයවයදසීතිතයථවත්වං අඤ්ඤාසි. අවඤ්චිපිතරං

මමාති ත්වංමමපිත ං ‘‘න්හායිතුංගච්ඡාමා’’තිවිස්සායසත්වා න්හායන්තං

මාය ත්වාඛණ්ඩාඛණ්ඩිකංඡින්දිත්වානිඛණිත්වා‘‘සයචයකොචි ජානිස්සති, 

මය්හම්පිඑවරූපංභයංආගච්ඡිස්සතී’’තිවඤ්යචසි, ඉදංයඛොපනම ණභයං 
ඉදානිතවාගතන්ති. 

ඉති තං වත්වා තත්යථව ජීවිතක්ඛයං පායපත්වා නිඛණිත්වා සාඛාහි 
පටිච්ඡායදත්වා ඛග්ගං යධොවිත්වා න්හත්වා පණ්ණසාලං ගන්ත්වා තස්ස
මාරිතභාවං පුය ොහිතස්ස කයථත්වා මාත ං පරිභාසිත්වා ‘‘ඉධ කිං
කරිස්සාමා’’ති තයයො ජනා බා ාණසියමව අගමංසු. යබොධිසත්යතො
කනිට්ඨස්සඔප ජ්ජංදත්වාදානාදීනිපුඤ්ඤානි කත්වාසග්ගපදංපූය සි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි – ‘‘තදා පිතු ාජා යදවදත්යතො අයහොසි, පුය ොහියතො

ආනන්යදො, පුත්ත ාජාපන අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

ප න්තපජාතකවණ්ණනාඑකාදසමා. 

ගන්ධා වග්යගොදුතියයො. 

ජාතකුද්දානං– 

කුක්කු මයනොජසුතයනො, ගිජ්ඣදබ්භපුප්ඵ පණ්ණයකො; 

සත්තුභස්තඅට්ඨියසයනො, කපිබකබ්රහ්මාදස. 

ගන්ධාය ොමහාකපිච, කුම්භකාය ොදළ්හධම්යමො; 

යසොමදත්යතොසුසීයමොච, යකොටසිම්බලිධූමකාරී; 

ජාගය ොකුම්මාසපිණ්යඩො, ප න්තපාඑකාදස. 

සත්තකනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. අට්ඨකනිපායතො 
[417] 1. කච්චානිජාතකවණ්ණනා 

ඔදාතවත්ථා සුචි අල්ල්යකසාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
අඤ්ඤත ං මාතුයපොසකං උපාසකං ආ බ්භ කයථසි. යසො කි  සාවත්ථයං
කුලදා යකො ආචා සම්පන්යනො පිතරි කාලකයත මාතුයදවයතො හුත්වා 
මුඛයධොවනදන්තකට්ඨදානන්හාපනපාදයධොවනාදියවයයාවච්චකම්යමන

යචව යාගුභත්තාදීහි ච මාත ං පටිජග්ගි. අථ නං මාතා ‘‘තාත, තව

අඤ්ඤානිපි ඝ ාවාසකිච්චානි අත්ථ, එකං සමජාතිකං කුලකුමාරිකං

ගණ්හාහි, සාමංයපොයසස්සති, ත්වම්පිඅත්තයනොකම්මං කරිස්සසී’’තිආහ.

‘‘අම්ම, අහං අත්තයනො හිතසුඛං අපච්චාසීසමායනො තුම්යහ උපට්ඨහාමි, 

යකො අඤ්යඤො එවං උපට්ඨහිස්සතී’’ති? ‘‘කුලවඩ්ඪනකම්මං නාම තාත, 

කාතුං වට්ටතී’’ති. ‘‘න මය්හං ඝ ාවායසන අත්යථො, අහං තුම්යහ
උපට්ඨහිත්වා තුම්හාකං ධූමකායල පබ්බජිස්සාමී’’ති. අථස්ස මාතා
පුනප්පුනං යාචිත්වාපි මනං අලභමානා තස්ස ඡන්දං අග්ගයහත්වා
සමජාතිකංකුලකුමාරිකංආයනසි.යසොමාත ංඅප්පටික්ඛපිත්වාතාය සද්ධිං
සංවාසංකප්යපසි.සාපි ‘‘මය්හංසාමියකොමහන්යතනඋස්සායහනමාත ං 

උපට්ඨහති, අහම්පි නං උපට්ඨහිස්සාමි, එවමස්ස පියා භවිස්සාමී’’ති
චින්යතත්වා තං සක්කච්චං උපට්ඨහි. යසො ‘‘අයං යම මාත ං සක්කච්චං
උපට්ඨහී’’ති තයතො පට්ඨාය ලද්ධලද්ධානි මධු ඛාදනීයාදීනි තස්සායයව
යදති. සා අප භායග චින්යතසි ‘‘අයං ලද්ධලද්ධානි මධු ඛාදනීයාදීනි

මය්හඤ්යඤව යදති, අද්ධා මාත ං නීහරිතුකායමො භවිස්සති, 
නීහ ණූපායමස්සාකරිස්සාමී’’තිඑවංඅයයොනියසො උම්මුජ්ජිත්වාඑකංදිවසං

ආහ – ‘‘සාමි, තයිබහිනික්ඛමන්යතතවමාතාමං අක්යකොසතී’’ති.යසො
තුණ්හීඅයහොසි. 

සා චින්යතසි – ‘‘ඉමං මහල්ලිකං උජ්ඣායපත්වා පුත්තස්ස පටිකූලං
කාය ස්සාමී’’ති.තයතොපට්ඨායයාගුංදදමානාඅච්චුණ්හංවාඅතිසීතලංවා 

අතියලොණං වා අයලොණං වා යදති. ‘‘අම්ම, අච්චුණ්හා’’ති වා
‘‘අතියලොණා’’ති වා වුත්යත පූය ත්වා සීයතොදකං පක්ඛපති. පුන

‘‘අතිසීතලා, අයලොණායයවා’’ති වුත්යත ‘‘ඉදායනව ‘අච්චුණ්හා, 

අතියලොණා’තිවත්වාපුන ‘අතිසීතලා, අයලොණා’තිවදසි, කාතංයතොයසතුං
සක්ඛස්සතී’’ති මහාසද්දං කය ොති. න්හායනොදකම්පි අච්චුණ්හං කත්වා

පිට්ඨියං ආසිඤ්චති. ‘‘අම්ම, පිට්ඨි යම දහතී’’ති ච වුත්යත පුන පූය ත්වා

සීයතොදකං පක්ඛපති. ‘‘අතිසීතං, අම්මා’’ති වුත්යත ‘‘ඉදායනව

‘අච්චුණ්හ’න්තිවත්වාපුන‘අතිසීත’න්තිවදති, කාඑතිස්සා අවමානංසහිතුං

සක්ඛස්සතී’’ති පටිවිස්සකානං කයථසි. ‘‘අම්ම, මඤ්චයක යම බහූ 
මඞ්ගුලා’’තිචවුත්තාමඤ්චකංනීහරිත්වාතස්සඋපරිඅත්තයනොමඤ්චකං

යපොයථත්වා ‘‘යපොථයතො යම’’ති අතිහරිත්වා පඤ්ඤයපති. මහාඋපාසිකා
දිගුයණහි මඞ්ගුයලහි ඛජ්ජමානා සබ්බ ත්තිං නිසින්නාව වීතිනායමත්වා
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‘‘අම්ම, සබ්බ ත්තිං මඞ්ගුයලහි ඛාදිතාම්හී’’ති වදති. ඉත ා ‘‘හියයයො යත

මඤ්චයකො යපොථයතො, කා ඉමිස්සා කිච්චං නිත්ථරිතුං සක්යකොතී’’ති
පටිවත්වා ‘‘ඉදානි නං පුත්යතන උජ්ඣායපස්සාමී’’ති තත්ථ තත්ථ
යඛළසිඞ්ඝාණිකාදීනි විප්පකිරිත්වා ‘‘කා ඉමං සකලයගහං අසුචිං

කය ොතී’’ති වුත්යත ‘‘මාතා යත එවරූපංකය ොති, ‘මා කරී’ති වුච්චමානා

කලහංකය ොති, අහංඑවරූපාය කාළකණ්ණියාසද්ධිංඑකයගයහවසිතුංන

සක්යකොමි, එතංවාඝය වසායපහි, මංවා’’ති ආහ. 

යසොතස්සාවචනංසුත්වා‘‘භද්යද, ත්වංතරුණායත්ථකත්ථචි ගන්ත්වා

ජීවිතුං සක්කා, මාතා පන යම ජ ාදුබ්බලා, අහයමවස්සා පටිස ණං, ත්වං 
නික්ඛමිත්වාඅත්තයනොකුලයගහංගච්ඡාහී’’තිආහ.සාතස්සවචනංසුත්වා

භීතා චින්යතසි ‘‘න සක්කා ඉමං මාතු අන්තය  භින්දිතුං, එකංයසනස්ස

මාතා පියා, සයච පනාහං කුලඝ ං ගමිස්සං, විධවවාසං වසන්තී දුක්ඛතා

භවිස්සාමි, පුරිමනයයයනව සස්සුං ආ ායධත්වා පටිජග්ගිස්සාමී’’ති. සා
තයතොපට්ඨාය පුරිමසදිසයමවතංපටිජග්ගි.අයථකදිවසංයසොඋයපොසයකො
ධම්මස්සවනත්ථාය යජතවනං ගන්ත්වා සත්ථා ං වන්දිත්වා එකමන්තං

නිසීදි. ‘‘කිං, උපාසක, ත්වං පුඤ්ඤකම්යමසු න පමජ්ජසි, 

මාතුඋපට්ඨානකම්මං පූය සී’’ති ච වුත්යතො ‘‘ආම, භන්යත, සා පන මම

මාතා මය්හං අරුචියායයව එකං කුලදාරිකං ආයනසි, සා ඉදඤ්චිදඤ්ච 
අනාචා කම්මංඅකාසී’’තිසබ්බංසත්ථුආචික්ඛත්වා‘‘ඉතිභගවාසාඉත්ථී

යනවමං මාතු අන්තය භින්දිතුංසක්ඛ, ඉදානිනංසක්කච්චං උපට්ඨහතී’’ති

ආහ.සත්ථාතස්සකථංසුත්වා‘‘ඉදානිතාවත්වංඋපාසක, තස්සාවචනං න

අකාසි, පුබ්යබ පයනතිස්සා වචයනන තව මාත ං නික්කඩ්ඪිත්වා මං
නිස්සායපුනයගහං ආයනත්වාපටිජග්ගී’’තිවත්වායතනයාචියතොඅතීතං
ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත අඤ්ඤත ස්ස 
කුලස්සපුත්යතොපිතරිකාලකයතමාතුයදවයතොහුත්වාවුත්තනියායමයනව

මාත ංපටිජග්ගීති සබ්බංයහට්ඨාකථතනයයයනවවිත්ථාය තබ්බං. ‘‘අහං

එවරූපාය කාළකණ්ණියා සද්ධිං වසිතුං න සක්යකොමි, එතං වා ඝය 

වසායපහි, මං වා’’ති වුත්යත තස්සා කථං ගයහත්වා ‘‘මාතුයයව යම

යදොයසො’’තිමාත ංආහ‘‘අම්ම, ත්වංනිච්චං ඉමස්මිංඝය කලහංකය ොසි, 
ඉයතොනික්ඛමිත්වාඅඤ්ඤස්මිංයථාරුචියතඨායනවසාහී’’ති. සා‘‘සාධූ’’ති
ය ොදමානානික්ඛමිත්වා එකං සමිද්ධකුලංනිස්සාය භතිංකත්වා දුක්යඛන
ජීවිකංකප්යපසි.සස්සුයාඝ ානික්ඛන්තකායලසුණිසායගබ්යභොපතිට්ඨහි. 

සා ‘‘තායකාළකණ්ණියා යගයහ වසමානාය ගබ්භම්පින පටිලභිං, ඉදානි
යමගබ්යභො ලද්යධො’’තිපතියනොචපටිවිස්සකානඤ්චකයථන්තීවිච ති. 

අප භායග පුත්තං විජායිත්වා සාමිකං ආහ ‘‘තව මාතරි යගයහ

වසමානාය පුත්තංනලභිං, ඉදානියමලද්යධො, ඉමිනාපිකා යණනතස්සා
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කාළකණ්ණිභාවං ජානාහී’’ති. ඉත ා ‘‘මමකි නික්කඩ්ඪිතකායල පුත්තං

ලභී’’තිසුත්වාචින්යතසි‘‘අද්ධා ඉමස්මිංයලොයකධම්යමොමයතොභවිස්සති, 

සයච හි ධම්යමො මයතො න භයවයය, මාත ං යපොයථත්වා නික්කඩ්ඪන්තා

පුත්තංනලයභයයං, සුඛංනජීයවයයං, ධම්මස්සමතකභත්තංදස්සාමී’’ති.
සා එකදිවසං තිලපිට්ඨඤ්ච තණ්ඩුලඤ්ච පචනථාලිඤ්ච දබ්බිඤ්ච ආදාය
ආමකසුසානං ගන්ත්වා තීහි මනුස්සසීයසහි උද්ධනං කත්වා අග්ගිං
ජායලත්වා උදකං ඔරුය්හ සසීසං න්හත්වා සාටකං නිවායසත්වා මුඛං 
වික්ඛායලත්වා උද්ධනට්ඨානං ගන්ත්වා යකයස යමොයචත්වා තණ්ඩුයල
යධොවිතුං ආ භි. තදා යබොධිසත්යතො සක්යකො යදව ාජා අයහොසි.

යබොධිසත්තා ච නාම අප්පමත්තා යහොන්ති, යසො තස්මිං ඛයණ යලොකං
ඔයලොයකන්යතොතංදුක්ඛප්පත්තං‘‘ධම්යමොමයතො’’තිසඤ්ඤාය ධම්මස්ස
මතකභත්තං දාතුකාමං දිස්වා ‘‘අජ්ජ මය්හං බලං දස්යසස්සාමී’’ති
බ්රාහ්මණයවයසන මහාමග්ගං පටිපන්යනො විය හුත්වා තං දිස්වා මග්ගා

ඔක්කම්මතස්සාසන්තියකඨත්වා ‘‘අම්ම, සුසායනආහා ංපචන්තානාම 

නත්ථ, ත්වං ඉමිනා ඉධ පක්යකන තියලොදයනන කිං කරිස්සසී’’ති කථං
සමුට්ඨායපන්යතො පඨමංගාථමාහ– 

1. 

‘‘ඔදාතවත්ථාසුචිඅල්ලයකසා, කච්චානිකිං කුම්භිමධිස්සයිත්වා; 

පිට්ඨා තිලා යධොවසි තණ්ඩුලානි, තියලොදයනො යහහිති 

කිස්සයහතූ’’ති. 

තත්ථ කච්චානීති තං යගොත්යතන ආලපති. කුම්භිමධිස්සයිත්වාති

පචනථාලිකං මනුස්සසීසුද්ධනං ආය ොයපත්වා. යෙහිතීති අයං තියලොදයනො

කිස්ස යහතු භවිස්සති, කිං අත්තනා භුඤ්ජිස්සසි, උදාහු අඤ්ඤං
කා ණමත්ථීති. 

අථස්සසාආචික්ඛන්තීදුතියංගාථමාහ– 

2. 

‘‘න යඛො අයං බ්රාහ්මණ යභොජනත්ථා, තියලොදයනො යහහිති

සාධුපක්යකො; 

ධම්යමො මයතො තස්ස පහුත්තමජ්ජ, අහං කරිස්සාමි 
සුසානමජ්යඣ’’ති. 

තත්ථ ෙම්යමොති යජට්ඨාපචායනධම්යමො යචව තිවිධසුචරිතධම්යමො ච. 

තස්ස පහුත්තමජ්ජාති තස්සාහං ධම්මස්ස ඉදං මතකභත්තං කරිස්සාමීති
අත්යථො. 

තයතොසක්යකොතතියංගාථමාහ– 
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3. 

‘‘අනුවිච්චකච්චානිකය ොහිකිච්චං, ධම්යමොමයතොයකොනුතයවව 

සංසි; 

සහස්සයනත්යතොඅතුලානුභායවො, නමිය්යතීධම්මවය ොකදාචී’’ති. 

තත්ථ අනුවිච්චාති උපපරික්ඛත්වා ජානිත්වා. යකො නු තයවව සංසීති

යකො නු තව එවං ආචික්ඛ. සෙස්සයනත්යතොති අත්තානං ධම්මව ං
උත්තමධම්මංකත්වා දස්යසන්යතොඑවමාහ. 

තං වචනංසුත්වාඉත ාද්යවගාථාඅභාසි – 

4. 

‘‘දළ්හප්පමාණංමමඑත්ථබ්රහ්යම, ධම්යමොමයතොනත්ථමයමත්ථ 

කඞ්ඛා; 

යයයයවදානිපාපාභවන්ති, යතයතවදානිසුඛතාභවන්ති. 

5. 

‘‘සුණිසාහිමය්හංවඤ්ඣාඅයහොසි, සාමංවධිත්වානවිජායි පුත්තං; 

සා දානි සබ්බස්ස කුලස්ස ඉස්ස ා, අහං පනම්හි අපවිද්ධා 
එකිකා’’ති. 

තත්ථ දළ්ෙප්පමාණන්ති දළ්හං ථ ං නිස්සංසයං බ්රාහ්මණ එත්ථ මම

පමාණන්ති වදති. යෙ යෙති තස්ස මතභායවකා ණං දස්යසන්තී එවමාහ. 

වධිත්වානාති යපොයථත්වා නික්කඩ්ඪිත්වා. අපවිද්ොති ඡඩ්ඩිතා අනාථා 
හුත්වාඑකිකාවසාමි. 

තයතොසක්යකොඡට්ඨංගාථමාහ– 

6. 

‘‘ජීවාමියවොහංනමයතොහමස්මි, තයවවඅත්ථායඉධාගයතොස්මි; 

යා තං වධිත්වාන විජායි පුත්තං, සහාව පුත්යතන කය ොමි 
භස්ම’’න්ති. 

තත්ථ යවොති නිපාතමත්තං. 

ඉත ා තං සුත්වා ‘‘ධී අහං කිං කයථසිං, මම නත්තු අම ණකා ණං
කරිස්සාමී’’තිසත්තමංගාථමාහ– 

7. 

‘‘එවඤ්චයතරුච්චතියදව ාජ, මයමවඅත්ථායඉධාගයතොසි; 

අහඤ්ච පුත්යතො සුණිසා ච නත්තා, සම්යමොදමානා 
ඝ මාවයසමා’’ති. 
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අථස්සා සක්යකොඅට්ඨමංගාථමාහ– 

8. 

‘‘එවඤ්චයතරුච්චතිකාතියානි, හතාපිසන්තානජහාසිධම්මං; 

තුවඤ්ච පුත්යතො සුණිසා ච නත්තා, සම්යමොදමානා 
ඝ මාවයසථා’’ති. 

තත්ථ ෙතාපිසන්තාතියදිත්වංයපොථතාපි නික්කඩ්ඪිතාපිසමානාතව

දා යකසු යමත්තධම්මං න ජහාසි, එවං සන්යත යථා ත්වං ඉච්ඡසි, තථා

යහොතු, අහංයතඉමස්මිංගුයණපසන්යනොති. 

එවඤ්ච පන වත්වා අලඞ්කතපටියත්යතො සක්යකො අත්තයනො

ආනුභායවන ආකායස ඨත්වා ‘‘කච්චානි ත්වං මා භායි, පුත්යතො ච යත
සුණිසාචමමානුභායවන ආගන්ත්වාඅන්ත ාමග්යගතංඛමායපත්වාආදාය

ගමිස්සන්ති, අප්පමත්තායහොහී’’ති වත්වාඅත්තයනොඨානයමවගයතො.යතපි
සක්කානුභායවන තස්සා ගුණං අනුස්සරිත්වා ‘‘කහං යනො මාතා’’ති

අන්යතොගායමමනුස්යසපුච්ඡිත්වා ‘‘සුසානාභිමුඛංගතා’’තිසුත්වා ‘‘අම්ම, 

අම්මා’’ති සුසානමග්ගං පටිපජ්ජිත්වා තං දිස්වාව පායදසු පතිත්වා ‘‘අම්ම, 
අම්හාකංයදොසංඛමාහී’’තිතංඛමායපසුං.සාපිනත්තා ංගණ්හි. ඉතියත 
සම්යමොදමානායගහංගන්ත්වාතයතොපට්ඨායසමග්ගවාසංවසිංසු. 

9. 

‘‘සාකාතියානීසුණිසායසද්ධිං, සම්යමොදමානාඝ මාවසිත්ථ; 

පුත්යතොචනත්තාචඋපට්ඨහිංසු, යදවානමින්යදන අධිග්ගහීතා’’ති.
– 

අයංඅභිසම්බුද්ධගාථා. 

තත්ථ සාකාතිොනීතිභික්ඛයව, සාකච්චානයගොත්තා. යදවානමින්යදන

අධිග් හීතාති යදවින්යදන සක්යකන අනුග්ගහිතා හුත්වා තස්සානුභායවන
සමග්ගවාසංවසිංසූති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන යසො උපාසයකො යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨහි. තදා මාතුයපොසයකො එත හි මාතුයපොසයකො අයහොසි, භරියාපිස්ස

තදාභරියායයව, සක්යකොපනඅහයමව අයහොසින්ති. 

කච්චානිජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[418] 2. අට්ඨසද්දජාතකවණ්ණනා 

ඉදං පුයර නින්නමාහූති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
යකොසල ඤ්යඤො අඩ්ඪ ත්තසමයය සුතං භිංසනකං අවිනිබ්යභොගසද්දං
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ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු යහට්ඨා යල්ොෙකුම්භිජාතයක (ජා. 1.4.53 ආදයයො) 

කථතසදිසයමව. ඉධ පන සත්ථා ‘‘මය්හං, භන්යත, ඉයමසං සද්දානං

සුතත්තාකින්ති භවිස්සතී’’තිවුත්යත ‘‘මාභායි, මහා ාජ, නයතඑයතසං

සුතපච්චයායකොචිඅන්ත ායයො භවිස්සති, නහි, මහා ාජ, එවරූපංභයානකං

අවිනිබ්යභොගසද්දංත්වයමයවයකොසුණි, පුබ්යබපි ාජායනොඑවරූපංසද්දං
සුත්වා බ්රාහ්මණානං කථං ගයහත්වා සබ්බචතුක්කයඤ්ඤං යජිතුකාමා
පණ්ඩිතානංවචනංසුත්වායඤ්ඤහ ණත්ථායගහිතසත්යත විස්සජ්යජත්වා
නගය මාඝාතයභරිංච ායපසු’’න්තිවත්වායතනයාචියතොඅතීතං ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
අසීතියකොටිවිභයව බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො
තක්කසිලායං උග්ගහිතසිප්යපො මාතාපිතූනං අච්චයයන  තනවියලොකනං
කත්වාසබ්බංවිභවජාතංදානමුයඛ විස්සජ්යජත්වාකායමපහායහිමවන්තං
පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා ඣානාභිඤ්ඤායයො නිබ්බත්යතත්වා
අප භායග යලොණම්බිලයසවනත්ථාය මනුස්සපථං ච න්යතො බා ාණසිං
පත්වා  ාජුයයායන වසි. තදා බා ාණසි ාජා සිරිසයයන නිසින්යනො 
අඩ්ඪ ත්තසමයය අට්ඨ සද්යද අස්යසොසි – පඨමං  ාජනියවසනසාමන්තා

උයයායන එයකො බයකො සද්දමකාසි, දුතියං තස්මිං සද්යද

අනුපච්ඡින්යනයයව හත්ථසාලාය යතො ණනිවාසිනී කාකී සද්දමකාසි, 

තතියං  ාජයගයහකණ්ණිකායංනිවුත්ථඝුණපාණයකො සද්දමකාසි, චතුත්ථං

 ාජයගයහ යපොසාවනියයකොකියලො සද්දමකාසි, පඤ්චමං තත්යථව 

යපොසාවනියමියගො සද්දමකාසි, ඡට්ඨං තත්යථව යපොසාවනියවානය ො

සද්දමකාසි, සත්තමං තත්යථවයපොසාවනියකින්නය ො සද්දමකාසි, අට්ඨමං
තස්මිං සද්යද අනුපච්ඡින්යනයයව  ාජනියවසනමත්ථයකන උයයානං
ගච්ඡන්යතො පච්යචකබුද්යධොඑකංඋදානංඋදායනන්යතොසද්දමකාසි. 

බා ාණසි ාජා ඉයම අට්ඨ සද්යද සුත්වා භීතතසියතො පුනදිවයස 

බ්රාහ්මයණ පුච්ඡි. බ්රාහ්මණා ‘‘අන්ත ායයො යත, මහා ාජ, භවිස්සති, 

සබ්බචතුක්කයඤ්ඤං යජිස්සාමා’’ති වත්වා  ඤ්ඤා ‘‘යථාරුචිතං
කය ොථා’’ති අනුඤ්ඤාතා හට්ඨපහට්ඨා  ාජකුලයතො නික්ඛමිත්වා
යඤ්ඤකම්මං ආ භිංසු. අථ යනසං යජට්ඨකස්ස යඤ්ඤකා බ්රාහ්මණස්ස

අන්යතවාසී මාණයවො පණ්ඩියතො බයත්යතො ආචරියං ආහ – ‘‘ආචරිය, 
එවරූපංකක්ඛළංඵරුසංඅසාතංබහූනංසත්තානංවිනාසකම්මංමාකරී’’ති.

‘‘තාත, ත්වං කිං ජානාසි, සයචපි අඤ්ඤං කිඤ්චි න භවිස්සති, මච්ඡමංසං

තාව බහුං ඛාදිතුං ලභිස්සාමා’’ති. ‘‘ආචරිය, කුච්ඡිං නිස්සාය නි යය
නිබ්බත්තනකම්මං මා කය ොථා’’ති. තං සුත්වා යසසබ්රාහ්මණා ‘‘අයං
අම්හාකං ලාභන්ත ායං කය ොතී’’ති තස්ස කුජ්ඣිංසු. මාණයවො යතසං
භයයන ‘‘යතන හි තුම්යහව මච්ඡමංසඛාදනූපායං කය ොථා’’ති වත්වා 
නික්ඛමිත්වා බහිනගය   ාජානං නිවාය තුං සමත්ථං
ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණංඋපධාය න්යතො  ාජුයයානං ගන්ත්වා යබොධිසත්තං
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දිස්වාවන්දිත්වා‘‘භන්යත, කිංතුම්හාකං සත්යතසුඅනුකම්පානත්ථ,  ාජා

බහූ සත්යත මාය ත්වා යඤ්ඤං යජායපති, කිං යවො මහාජනස්ස

බන්ධනයමොක්ඛං කාතුං න වට්ටතී’’ති ආහ. ‘‘මාණව, එත්ථ යනව  ාජා

අම්යහ ජානාති, න මයං  ාජානං ජානාමා’’ති. ‘‘ජානාථ පන, භන්යත, 

 ඤ්ඤා සුතසද්දානං නිප්ඵත්ති’’න්ති? ‘‘ආම, ජානාමී’’ති. ‘‘ජානන්තා

 ඤ්යඤො කස්මා න කයථථා’’ති? ‘‘මාණව කිං සක්කා ‘අහං ජානාමී’ති

නලායට සිඞ්ගං බන්ධිත්වා චරිතුං, සයච ඉධාගන්ත්වා පුච්ඡිස්සති, 
කයථස්සාමී’’ති. 

මාණයවො යවයගන  ාජකුලං ගන්ත්වා ‘‘කිං, තාතා’’ති වුත්යත 

‘‘මහා ාජ, තුම්යහහි සුතසද්දානං නිප්ඵත්තිං ජානනයකො එයකො තාපයසො

තුම්හාකං උයයායන මඞ්ගලසිලායං නිසින්යනො ‘සයච මං පුච්ඡිස්සති, 

කයථස්සාමී’තිවදති, ගන්ත්වාතං පුච්ඡිතුංවට්ටතී’’තිආහ. ාජායවයගන

තත්ථගන්ත්වාතාපසංවන්දිත්වා කතපටිසන්ථාය ොනිසීදිත්වා‘‘සච්චංකි , 

භන්යත, තුම්යහ මයා සුතසද්දානං නිප්ඵත්තිං ජානාථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, 

මහා ාජා’’ති.‘‘යතනහිකයථථතංයම’’ති. ‘‘මහා ාජ, යතසංසුතපච්චයා

තව යකොචි අන්ත ායයො නත්ථ, යපො ාණුයයායන පන යත එයකො බයකො

අත්ථ, යසොයගොච ංඅලභන්යතොජිඝච්ඡායපය යතොපඨමං සද්දමකාසී’’ති
තස්සකිරියංඅත්තයනොඤායණනපරිච්ඡින්දිත්වාපඨමංගාථමාහ– 

10. 

‘‘ඉදං පුය නින්නමාහු, බහුමච්ඡංමයහොදකං; 

ආවායසොබක ාජස්ස, යපත්තිකංභවනංමම; 

තයජ්ජයභයකනයායපම, ඔකංනවිජහාමයස’’ති. 

තත්ථ ඉදන්ති මඞ්ගලයපොක්ඛ ණිං සන්ධාය වදති. සා හි පුබ්යබ

උදකතුම්යබනඋදයකපවිසන්යතමයහොදකාබහුමච්ඡා, ඉදානිපන උදකස්ස

පච්ඡින්නත්තා න මයහොදකා ජාතා. තයජ්ජ යභයකනාති යත මයං අජ්ජ

මච්යඡ අලභන්තා මණ්ඩූකමත්යතන යායපම. ඔකන්ති එවං ජිඝච්ඡාය
පීළිතාපිවසනට්ඨානංනවිජහාම. 

ඉති, මහා ාජ, යසො බයකො ජිඝච්ඡාපීළියතො සද්දමකාසි. සයචපි තං 

ජිඝච්ඡායතො යමොයචතුකායමො, තං උයයානං යසොධායපත්වා යපොක්ඛ ණිං
උදකස්සපූය හීති. ාජා තථාකාය තුංඑකංඅමච්චංආණායපසි. 

‘‘හත්ථසාලයතො යණ පන යත, මහා ාජ, එකා කාකී වසමානා

අත්තයනො පුත්තයසොයකනදුතියංසද්දමකාසි, තයතොපියතභයංනත්ථී’’ති

වත්වාදුතියංගාථමාහ – 

11. 

‘‘යකොදුතියංඅසීලිස්ස, බන්ධ ස්සක්ඛයභච්ඡති; 
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යකොයමපුත්යතකුලාවකං, මඤ්චයසොත්ථංකරිස්සතී’’ති. 

වත්වා ච පන ‘‘යකො නාම යත, මහා ාජ, හත්ථසාලාය

හත්ථයමණ්යඩො’’තිපුච්ඡි.‘‘බන්ධය ොනාම, භන්යත’’ති.‘‘එකක්ඛකායණො 

යසො, මහා ාජා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත’’ති. මහා ාජ, හත්ථසාලාය යත
ද්වා යතො යණ එකා කාකී කුලාවකං කත්වා අණ්ඩකානි නික්ඛපි. තානි

පරිණතානි කාකයපොතකා නික්ඛන්තා, හත්ථයමණ්යඩො හත්ථං ආරුය්හ
සාලයතො නික්ඛමන්යතො ච පවිසන්යතො ච අඞ්කුසයකන කාකිම්පි

පුත්තයකපිස්සාපහ ති, කුලාවකම්පිවිද්ධංයසති.සායතනදුක්යඛනපීළිතා 

තස්ස අක්ඛයභදනංආයාචන්තී එවමාහ, සයච යතකාකියා යමත්තචිත්තං

අත්ථ, එතං බන්ධ ං පක්යකොසායපත්වාකුලාවකවිද්ධංසනයතො වාය හීති. 

 ාජා තං පක්යකොසායපත්වා පරිභාසිත්වා හාය ත්වා අඤ්ඤස්සතං හත්ථං
අදාසි. 

‘‘පාසාදකණ්ණිකාය පන යත, මහා ාජ, එයකො ඝුණපාණයකො වසති.

යසො තත්ථ යඵග්ගුං ඛාදිත්වා තස්මිං ඛීයණ සා ං ඛාදිතුං නාසක්ඛ, යසො
භක්ඛං අලභිත්වා නික්ඛමිතුම්පි අසක්යකොන්යතො පරියදවමායනො තතියං

සද්දමකාසි, තයතොපි යත භයං නත්ථී’’ති වත්වා තස්ස කිරියං අත්තයනො
ඤායණනපරිච්ඡින්දිත්වා තතියංගාථමාහ– 

12. 

‘‘සබ්බාපරික්ඛතායඵග්ගු, යාවතස්සාගතීඅහු; 

ඛීණභක්යඛොමහා ාජ, සාය න මතීඝුයණො’’ති. 

තත්ථ ොවතස්සා තීඅහූතියාවතස්සා යඵග්ගුයානිප්ඵත්තිඅයහොසි, 

සාසබ්බාඛාදිතා. නරමතීති ‘‘මහා ාජ, යසොපාණයකොතයතොනික්ඛමිත්වා

ගමනට්ඨානම්පි අපස්සන්යතො පරියදවති, නීහ ායපහි න’’න්ති ආහ.  ාජා
එකංපුරිසංආණායපත්වාඋපායයනනංනීහ ායපසි. 

‘‘නියවසයන පන යත, මහා ාජ, එකා යපොසාවනියා යකොකිලා

අත්ථී’’ති? ‘‘අත්ථ, භන්යත’’ති. ‘‘මහා ාජ, සා අත්තනා නිවුත්ථපුබ්බං
වනසණ්ඩං සරිත්වා උක්කණ්ඨිත්වා ‘කදා නු යඛො ඉමම්හා පඤ්ජ ා

මුච්චිත්වා මණීයංවනසණ්ඩං ගච්ඡිස්සාමී’තිචතුත්ථංසද්දමකාසි, තයතොපි
යතභයංනත්ථී’’තිවත්වාචතුත්ථං ගාථමාහ– 

13. 

‘‘සා නූනාහංඉයතොගන්ත්වා,  ඤ්යඤොමුත්තා නියවසනා; 

අත්තානං මයිස්සාමි, දුමසාඛනියකතිනී’’ති. 
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තත්ථ දුමසාඛනියකතිනීති සුපුප්ඵිතාසු රුක්ඛසාඛාසු සකනියකතා

හුත්වා. එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘උක්කණ්ඨිතා, මහා ාජ, සා යකොකිලා, 
විස්සජ්යජහින’’න්තිආහ. ාජාතථාකාය සි. 

‘‘නියවසයනපනයත, මහා ාජ, එයකොයපොසාවනියයොමියගොඅත්ථී’’ති? 

‘‘අත්ථ, භන්යත’’ති. ‘‘මහා ාජ, යසො එයකො යූථපති අත්තයනො මිගිං

අනුස්සරිත්වා කියලසවයසනඋක්කණ්ඨියතොපඤ්චමංසද්දමකාසි, තයතොපි
යතභයංනත්ථී’’තිවත්වා පඤ්චමංගාථමාහ– 

14. 

‘‘යසො නූනාහංඉයතො ගන්ත්වා,  ඤ්යඤොමුත්යතොනියවසනා; 

අග්යගොදකානිපිස්සාමි, යූථස්සපු යතොවජ’’න්ති. 

තත්ථ අග්ය ොදකානීති අග්ගඋදකානි, අඤ්යඤහි මියගහි පඨමත ං
අපීතානි අනුච්ඡිට්යඨොදකානි යූථස්ස පු යතො ගච්ඡන්යතො කදා නු යඛො
පිවිස්සාමීති. 

මහාසත්යතො තම්පි මිගං විස්සජ්ජායපත්වා ‘‘නියවසයන පන යත, 

මහා ාජ, යපොසාවනියයො මක්කයටො අත්ථී’’ති පුච්ඡි. ‘‘අත්ථ, භන්යත’’ති

වුත්යත ‘‘යසොපි, මහා ාජ, හිමවන්තපයදයස යූථපති මක්කටීහි සද්ධිං

කාමගිද්යධො හුත්වා විච න්යතො භ යතන නාම ලුද්යදන ඉධ ආනීයතො, 

ඉදානි උක්කණ්ඨිත්වා තත්යථව ගන්තුකායමො ඡට්ඨං සද්දමකාසි, තයතොපි
යතභයංනත්ථී’’තිවත්වාඡට්ඨංගාථමාහ– 

15. 

‘‘තංමංකායමහිසම්මත්තං,  ත්තංකායමසුමුච්ඡිතං; 

ආනයීභ යතොලුද්යදො, බාහියකොභද්දමත්ථුයත’’ති. 

තත්ථ බ්ාහියකොති බාහික ට්ඨවාසී. භද්දමත්ථු යතති ඉමමත්ථං යසො

වානය ොආහ, තුය්හංපනභද්දමත්ථු, විස්සජ්යජහිනන්ති. 

මහාසත්යතො තං වාන ං විස්සජ්ජායපත්වා ‘‘නියවසයන පන යත, 

මහා ාජ, යපොසාවනියයොකින්නය ොඅත්ථී’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘අත්ථී’’තිවුත්යත

‘‘යසො, මහා ාජ, අත්තයනො කින්නරියා කතගුණං අනුස්සරිත්වා 
කියලසාතුය ො සද්දමකාසි.යසොහිතායසද්ධිංඑකදිවසංතුඞ්ගපබ්බතසිඛ ං
ආරුහි. යත තත්ථ වණ්ණගන්ධ සසම්පන්නානි නානාපුප්ඵානි ඔචිනන්තා

පිළන්ධන්තා සූරියං අත්ථඞ්ගතං න සල්ලක්යඛසුං, අත්ථඞ්ගයත සූරියය

ඔත න්තානං අන්ධකාය ො අයහොසි. තත්ර නං කින්නරී ‘සාමි, අන්ධකාය ො

වත්තති, අපක්ඛලන්යතොඅප්පමායදනඔත ාහී’තිවත්වා හත්යථගයහත්වා

ඔතාය සි, යසොතායතංවචනංඅනුස්සරිත්වාසද්දමකාසි, තයතොපියතභයං 
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නත්ථී’’ති තං කා ණං අත්තයනො ඤාණබයලන පරිච්ඡින්දිත්වා පාකටං
කය ොන්යතොසත්තමං ගාථමාහ– 

16. 

‘‘අන්ධකා තිමිසායං, තුඞ්යගඋපරිපබ්බයත; 

සාමංසණ්යහනමුදුනා, මාපාදංඛලියස්මනී’’ති. 

තත්ථ අන්ෙකාරතිමිසාෙන්ති අන්ධභාවකා යක තයම. තුඞ්ය ති

තිඛයණ. සණ්යෙන මුදුනාති මට්යඨන මුදුයකන වචයනන. මා පාදං ඛලි

ෙස්මනීතිය-කාය ො බයඤ්ජනසන්ධිවයසනගහියතො.ඉදංවුත්තංයහොති–සා

මංකින්නරීසණ්යහනමුදයකන වචයනන‘‘සාමි, අප්පමත්යතොයහොහි, මා

පාදංඛලිඅස්මනි, යථායතඋපක්ඛලිත්වාපායදො පාසාණස්මිංනඛලති, තථා
ඔත ා’’තිවත්වාහත්යථනගයහත්වාඔතාය සීති. 

ඉති මහාසත්යතො කින්නය න කතසද්දකා ණං කයථත්වා තං 

විස්සජ්ජායපත්වා ‘‘මහා ාජ, අට්ඨයමො උදානසද්යදො අයහොසි.
නන්දමූලකපබ්භා ස්මිං කි  එයකො පච්යචකබුද්යධො අත්තයනො
ආයුසඞ්ඛා පරික්ඛයං ඤත්වා ‘මනුස්සපථං ගන්ත්වා බා ාණසි ඤ්යඤො

උයයායනපරිනිබ්බායිස්සාමි, තස්සයමමනුස්සාසරී නික්යඛපං කාය ත්වා
සාධුකීළං කීළිත්වා ධාතුපූජං කත්වා සග්ගපථං පූය ස්සන්තී’ති 

ඉද්ධානුභායවන ආගච්ඡන්යතො තව පාසාදස්ස මත්ථකං පත්තකායල
ඛන්ධභා ං ඔතාය ත්වා නිබ්බානපු පයවසනදීපනං උදානං උදායනසී’’ති
පච්යචකබුද්යධනවුත්තංගාථමාහ– 

17. 

‘‘අසංසයං ජාතිඛයන්තදස්සී, නගබ්භයසයයං පුන ාවජිස්සං; 

අයමන්තිමා පච්ඡිමා ගබ්භයසයයා, ඛීයණො යම සංසාය ො 
පුනබ්භවායා’’ති. 

තස්සත්යථො – ජාතියා ඛයන්තසඞ්ඛාතස්ස නිබ්බානස්ස දිට්ඨත්තා 

ජාතිඛෙන්තදස්සී අහං අසංසෙං පුන ගබ්භයසයයං නආවජිස්සං, අයං යම

අන්තිමා ජාති, පච්ඡිමා ගබ්භයසයයා, ඛීයණො යම පුනබ්භවාය
ඛන්ධපටිපාටිසඞ්ඛායතොසංසාය ොති. 

‘‘ඉදඤ්ච පන යසො උදානං වත්වා ඉමං උයයානවනං ආගම්ම එකස්ස 

සුපුප්ඵිතස්ස සාලස්ස මූයල පරිනිබ්බුයතො, එහි, මහා ාජ, සරී කිච්චමස්ස 
කරිස්සාමා’’ති මහාසත්යතො  ාජානං ගයහත්වා පච්යචකබුද්ධස්ස
පරිනිබ්බුතට්ඨානං ගන්ත්වාසරී ංදස්යසසි. ාජාතස්සසරී ංදිස්වාසද්ධිං
බලකායයන ගන්ධමාලාදීහි පූයජත්වා යබොධිසත්තස්ස වචනං නිස්සාය
යඤ්ඤං හාය ත්වා සබ්බසත්තානං ජීවිතදානං දත්වා නගය  මාඝාතයභරිං
ච ායපත්වා සත්තාහං සාධුකීළං කීළිත්වා සබ්බගන්ධචිතයක මහන්යතන
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සක්කාය න පච්යචකබුද්ධස්ස සරී ං ඣායපත්වා ධාතුයයො චතුමහාපයථ
ථූපංකාය සි. යබොධිසත්යතොපි  ඤ්යඤොධම්මං යදයසත්වා ‘‘අප්පමත්යතො 
යහොහී’’ති ඔවදිත්වා හිමවන්තයමව පවිසිත්වා බ්රහ්මවිහාය සු පරිකම්මං
කත්වා අපරිහීනජ්ඣායනොබ්රහ්මයලොකප ායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘මහා ාජ, තස්ස සද්දස්ස 
සුතකා ණා තව යකොචි අන්ත ායයො නත්ථී’’ති යඤ්ඤං හ ායපත්වා 

‘‘මහාජනස්ස ජීවිතං යදහී’’ති ජීවිතදානං දායපත්වා නගය  ධම්මයභරිං
ච ායපත්වා ධම්මංයදයසත්වාජාතකංසයමොධායනසි‘‘තදා ාජාආනන්යදො

අයහොසි, මාණයවොසාරිපුත්යතො, තාපයසොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

අට්ඨසද්දජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[419] 3. සුලසාජාතකවණ්ණනා 

ඉදං සුවණ්ණකායූරන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස දාසිං ආ බ්භ කයථසි. සා කි  එකස්මිං උස්සවදිවයස
දාසිගයණන සද්ධිං උයයානං ගච්ඡන්තී අත්තයනො සාමිනිං
පුඤ්ඤලක්ඛණයදවිංආභ ණං යාචි. සා තස්සා සතසහස්සමූලං අත්තයනො
ආභ ණං අදාසි. සා තං පිළන්ධිත්වා දාසිගයණන සද්ධිං උයයානං පාවිසි.
අයථයකොයචොය ොතස්සාආභ යණයලොභංඋප්පායදත්වා‘‘ඉමංමාය ත්වා 
ආභ ණංහරිස්සාමී’’තිතායසද්ධිංසල්ලපන්යතොඋයයානංගන්ත්වාතස්සා 
මච්ඡමංසසු ාදීනි අදාසි. සා ‘‘කියලසවයසන යදති මඤ්යඤ’’ති ගයහත්වා
උයයානකීළං කීළිත්වාවීමංසනත්ථායසායන්හසමයයනිපන්යනදාසිගයණ

උට්ඨායතස්සසන්තිකං අගමාසි.යසො‘‘භද්යද, ඉමංඨානංඅප්පටිච්ඡන්නං, 
යථොකංපු යතොගච්ඡාමා’’තිආහ.තං සුත්වාඉත ා‘‘ඉමස්මිංඨායනසක්කා

 හස්සකම්මංකාතුං, අයංපනනිස්සංසයංමං මාය ත්වාපිළන්ධනභණ්ඩං

හරිතුකායමොභවිස්සති, යහොතු, සික්ඛායපස්සාමින’’න්ති චින්යතත්වා‘‘සාමි, 

සු ාමයදන යම සුක්ඛං සරී ං, පානීයං තාව මං පායයහී’’ති එකං කූපං
යනත්වා ‘‘ඉයතො යම පානීයං ඔසිඤ්චා’’ති  ජ්ජුඤ්ච ඝටඤ්ච දස්යසසි.

යචොය ො  ජ්ජුං කූයප ඔතාය සි, අථ නං ඔනමිත්වා උදකං ඔසිඤ්චන්තං
මහබ්බලදාසීඋයභොහිහත්යථහිආණිසදංපහරිත්වාකූයපඛපිත්වා‘‘න ත්වං
එත්තයකන මරිස්සසී’’ති එකං මහන්තං ඉට්ඨකං මත්ථයක ආසුම්භි. යසො
තත්යථව ජීවිතක්ඛයං පත්යතො. සාපි නග ං පවිසිත්වා සාමිනියාආභ ණං
දදමානා‘‘මනම්හිඅජ්ජ ඉමංආභ ණංනිස්සායමතා’’තිසබ්බංතංපවත්තිං

ආය ොයචසි, සාපි අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආය ොයචසි, අනාථපිණ්ඩියකො

තථාගතස්ස ආය ොයචසි. සත්ථා ‘‘න යඛො, ගහපති, ඉදායනව සා දාසී 

ඨානුප්පත්තිකාය පඤ්ඤාය සමන්නාගතා, පුබ්යබපි සමන්නාගතාව, න ච

ඉදායනවතාය යසො මාරියතො, පුබ්යබපිනං මාය සියයවා’’ති වත්වා යතන
යාචියතොඅතීතංආහරි. 
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අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත සුලසා නාම 

නග යසොභිනී පඤ්චසතවණ්ණදාසිපරිවා ා අයහොසි, සහස්යසන  ත්තිං

ගච්ඡති.තස්මිංයයව නගය සත්තුයකොනාම යචොය ො අයහොසිනාගබයලො, 
 ත්තිභායග ඉස්ස ඝ ානි පවිසිත්වා යථාරුචිං විලුම්පති. නාග ා
සන්නිපතිත්වා  ඤ්යඤොඋපක්යකොසිංසු. ාජානග ගුත්තිකංආණායපත්වා
තත්ථ තත්ථ ගුම්බං ඨපායපත්වා යචො ං ගණ්හායපත්වා ‘‘සීසමස්ස
ඡින්දථා’’ති ආහ. තං පච්ඡාබාහං බන්ධිත්වා චතුක්යක චතුක්යක කසාහි
තායළත්වා ආඝාතනං යනන්ති. ‘‘යචොය ො කි  ගහියතො’’ති සකලනග ං 
සඞ්ඛුභි.තදාසුලසාවාතපායනඨත්වාඅන්ත වීථංඔයලොයකන්තීතංදිස්වා 
පටිබද්ධචිත්තා හුත්වා ‘‘සයච ඉමං යචොය ොති ගහිතපුරිසං යමොයචතුං

සක්ඛස්සාමි, ඉදං කිලිට්ඨකම්මං අකත්වා ඉමිනාව සද්ධිං සමග්ගවාසං

කප්යපස්සාමී’’ති චින්යතත්වා යහට්ඨා කණයවරජාතයක (ජා. 1.4.69
ආදයයො) වුත්තනයයයනව නග ගුත්තිකස්ස සහස්සං යපයසත්වා තං
යමොයචත්වායතනසද්ධිංසම්යමොදමානා සමග්ගවාසංවසි.යචොය ොතිණ්ණං
චතුන්නංමාසානංඅච්චයයනචින්යතසි‘‘අහං ඉමස්මිංයයවඨායනවසිතුංන

සක්ඛස්සාමි, තුච්ඡහත්යථන පලායිතුම්පි න සක්කා, සුලසාය

පිළන්ධනභණ්ඩං සතසහස්සං අග්ඝති, සුලසං මාය ත්වා ඉදං

ගණ්හිස්සාමී’’ති. අථනංඑකදිවසංආහ– ‘‘භද්යද, අහංතදා  ාජපුරියසහි

නීයමායනොඅසුකපබ්බතමත්ථයක රුක්ඛයදවතායබලිකම්මංපටිස්සුණිං, සා

මංබලිකම්මංඅලභමානා භායායපති, බලිකම්මමස්සාකය ොමා’’ති. ‘‘සාධු, 

සාමි, සජ්යජත්වා යපයසහී’’ති.‘‘භද්යද, යපයසතුංනවට්ටති, මයංඋයභොපි
සබ්බාභ ණපටිමණ්ඩිතා මහන්යතන පරිවාය න ගන්ත්වා දස්සාමා’’ති.

‘‘සාධු, සාමි, තථාකය ොමා’’ති. 

අථ නං තථා කාය ත්වා පබ්බතපාදං ගතකායල ආහ – ‘‘භද්යද, 

මහාජනං දිස්වා යදවතා බලිකම්මං න සම්පටිච්ඡිස්සති, මයං උයභොව
අභිරුහිත්වා යදමා’’ති. යසො තාය ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡියතො තං බලිපාතිං
උක්ඛපායපත්වා සයං සන්නද්ධපඤ්චාවුයධො හුත්වා පබ්බතමත්ථකං
අභිරුහිත්වා එකං සතයපොරිසපපාතං නිස්සාය ජාතරුක්ඛමූයල බලිභාජනං

ඨපායපත්වා ‘‘භද්යද, නාහං බලිකම්මත්ථායආගයතො, තං පන මාය ත්වා

පිළන්ධනං යත ගයහත්වා ගමිස්සාමීති ආගයතොම්හි, තව පිළන්ධනං

ඔමුඤ්චිත්වා උත්ත සාටයකන භණ්ඩිකං කය ොහී’’ති ආහ. ‘‘සාමි, මං

කස්මාමාය සී’’ති? ‘‘ධනකා ණා’’ති.‘‘සාමි, මයාකතගුණංඅනුස්ස , අහං
තං බන්ධිත්වානීයමානංයසට්ඨිපුත්යතනපරිවත්යතත්වාබහුංධනං දත්වා

ජීවිතං ලභායපසිං, යදවසිකං සහස්සං ලභමානාපි අඤ්ඤං පුරිසං න

ඔයලොයකමි, එවඤ්හි තව උපකාරිකං මා මං මාය හි, බහුඤ්ච යත ධනං

දස්සාමි, තවදාසීචභවිස්සාමී’’තියාචන්තීපඨමං ගාථමාහ– 

18. 

‘‘ඉදංසුවණ්ණකායූ ං, මුත්තායවළුරියාබහූ; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අට්ඨකනිපායතො 

351 

පටුන 

සබ්බංහ ස්සුභද්දන්යත, මඤ්චදාසීතිසාවයා’’ති. 

තත්ථ කායූරන්ති ගීවායං පිළන්ධනපසාධනං කායූ ං. සාවොති
මහාජනමජ්යඣ සායවත්වාදාසිංකත්වාගණ්හාති. 

තයතොසත්තුයකන– 

19. 

‘‘ඔය ොපයස්සුකලයාණි, මාබාළ්හංපරියදවසි; 

නචාහංඅභිජානාමි, අහන්ත්වාධනමාභත’’න්ති.– 

අත්තයනො අජ්ඣාසයානුරූපං දුතියගාථාය වුත්තාය සුලසා 

ඨානුප්පත්තිකා ණං පටිලභිත්වා ‘‘අයං යචොය ො මය්හං ජීවිතං න දස්සති, 
උපායයන නං පඨමත ං පපායත පායතත්වා ජීවිතක්ඛයං පායපස්සාමී’’ති

චින්යතත්වාගාථාද්වයමාහ – 

20. 

‘‘යයතො ස ාමිඅත්තානං, යයතොපත්තාස්මි විඤ්ඤුතං; 

නචාහංඅභිජානාමි, අඤ්ඤංපියත ංතයා. 

21. 

‘‘එහිතංඋපගූහිස්සං, කරිස්සඤ්චපදක්ඛණං; 

නහිදානිපුනඅත්ථ, මමතුය්හඤ්චසඞ්ගයමො’’ති. 

සත්තුයකොතස්සාධිප්පායං අජානන්යතො ‘‘සාධු, භද්යද, එහි උපගූහස්සු

ම’’න්තිආහ.සුලසාතංතික්ඛත්තුංපදක්ඛණංකත්වාඋපගූහිත්වා ‘‘ඉදානි

තං, සාමි, චතූසුපස්යසසුවන්දිස්සාමී’’ති වත්වා පාදපිට්ඨියංසීසංඨයපත්වා
බාහුපස්යස වන්දිත්වා පච්ඡිමපස්සං ගන්ත්වා වන්දමානා විය හුත්වා
නාගබලාගණිකායචො ංද්වීසුපච්ඡාපායදසුගයහත්වායහට්ඨා සීසංකත්වා
සතයපොරියසන යකඛපි. යසො තත්යථව චුණ්ණවිචුණ්ණං පත්වා මරි. තං
කිරියං දිස්වාපබ්බතමත්ථයකනිබ්බත්තයදවතාඉමාගාථාඅභාසි– 

22. 

‘‘නහිසබ්යබසුඨායනසු, පුරියසොයහොතිපණ්ඩියතො; 

ඉත්ථීපිපණ්ඩිතායහොති, තත්ථතත්ථවිචක්ඛණා. 

23. 

‘‘නහිසබ්යබසුඨායනසු, පුරියසොයහොතිපණ්ඩියතො; 

ඉත්ථීපිපණ්ඩිතායහොති, ලහුංඅත්ථංවිචින්තිකා. 

24. 

‘‘ලහුඤ්ච වතඛප්පඤ්ච, නිකට්යඨ සමයචතයි; 
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මිගංපුණ්ණායයතයනව, සුලසාසත්තුකංවධි. 

25. 

‘‘යයොධඋප්පතිතංඅත්ථං, නඛප්පමනුබුජ්ඣති; 

යසොහඤ්ඤතිමන්දමති, යචොය ොවගිරිගබ්භය . 

26. 

‘‘යයොචඋප්පතිතංඅත්ථං, ඛප්පයමවනියබොධති; 

මුච්චයතසත්තුසම්බාධා, සුලසාසත්තුකාමිවා’’ති. 

තත්ථ පණ්ඩිතා යෙොතීති ඉත්ථීපි පණ්ඩිතා තත්ථ තත්ථ විචක්ඛණා

යහොති, අථවාඉත්ථීපණ්ඩිතායචවතත්ථතත්ථවිචක්ඛණාච යහොති. ල්හුං

අත්ථං විචින්තිකාති ලහුං ඛප්පං අත්ථං විචින්තිකා. ල්හුඤ්ච වතාති

අදන්ධඤ්චවත. ඛිප්පඤ්චාතිඅචිය යනව. නිකට්යඨ සමයචතයීතිසන්තියක

ඨිතාවතස්සම ණූපායංචින්යතසි. පුණ්ණාෙයතයනවාතිපූරිතධනුස්මිං.ඉදං 
වුත්තංයහොති–යථායඡයකොමිගලුද්දයකොසකණ්ඩපුණ්ණධනුස්මිං ඛප්පං

මිගං වධති, එවං සුලසා සත්තුකං වධීති. යෙොොති යයො ඉමස්මිං

සත්තයලොයක. නියබ්ොෙතීති ජානාති. සත්තුකාමිවාති සත්තුකා ඉව, යථා

සුලසාමුත්තා, එවංමුච්චතීති අත්යථො. 

ඉති සුලසා යචො ං වධිත්වා පබ්බතා ඔරුය්හ අත්තයනො පරිජනස්ස 
සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘අයයපුත්යතො කහ’’න්ති පුට්ඨා ‘‘මා තං පුච්ඡථා’’ති
වත්වා  ථංඅභිරුහිත්වානග යමවපාවිසි. 

සත්ථා ඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වාජාතකං සයමොධායනසි ‘‘තදා යත

උයභොපිඉයමයයවඅයහසුං, යදවතාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සුලසාජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[420] 4. සුමඞ්ගලජාතකවණ්ණනා 

භුසම්හිකුද්යෙොතිඉදංසත්ථායජතවයන විහ න්යතො ායජොවාදසුත්තං
ආ බ්භකයථසි.තදාපනසත්ථා ඤ්ඤායාචියතොඅතීතං ආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො
තස්ස අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්යතො වයප්පත්යතො පිතු අච්චයයන

 ජ්ජං කාය සි, මහාදානං පවත්යතසි. තස්ස සුමඞ්ගයලො නාම
උයයානපායලො අයහොසි. අයථයකො පච්යචකබුද්යධො නන්දමූලකපබ්භා ා
නික්ඛමිත්වා චාරිකං ච මායනො බා ාණසිං පත්වා උයයායන වසිත්වා
පුනදිවයස නග ං පිණ්ඩාය පාවිසි. තයමනං  ාජා දිස්වා පසන්නචිත්යතො
වන්දිත්වා පාසාදංආය ොයපත්වා  ාජාසයනනිසීදායපත්වා නානග්ග යසහි
ඛාදනීයයභොජනීයයහිපරිවිසිත්වාඅනුයමොදනංසුත්වාපසන්යනොඅත්තයනො 
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උයයායන වසනත්ථාය පටිඤ්ඤං ගාහායපත්වා උයයානං පයවයසත්වා
සයම්පි භුත්තපාත ායසො තත්ථ ගන්ත්වා  ත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානාදීනි
සංවිදහිත්වා සුමඞ්ගලං නාමඋයයානපාලං යවයයාවච්චක ංකත්වානග ං
පාවිසි. පච්යචකබුද්යධො තයතො පට්ඨාය නිබද්ධං  ාජයගයහ භුඤ්ජන්යතො

තත්ථචි ංවසි, සුමඞ්ගයලොපිනංසක්කච්චං උපට්ඨහි. 

අයථකදිවසං පච්යචකබුද්යධොසුමඞ්ගලං ආමන්යතත්වා‘‘අහංකතිපාහං

අසුකගාමංනිස්සායවසිත්වාආගච්ඡිස්සාමි,  ඤ්යඤො ආය ොයචහී’’තිවත්වා
පක්කාමි. සුමඞ්ගයලොපි  ඤ්යඤො ආය ොයචසි. පච්යචකබුද්යධො කතිපාහං 
තත්ථ වසිත්වා සායං සූරියය අත්ථඞ්ගයත තං උයයානං පච්චාගමි.
සුමඞ්ගයලො තස්ස ආගතභාවං අජානන්යතො අත්තයනො යගහං අගමාසි.
පච්යචකබුද්යධොපි පත්තචීව ං පටිසායමත්වා යථොකං චඞ්කමිත්වා
පාසාණඵලයක නිසීදි. තං දිවසං පන උයයානපාලස්ස ඝ ං පාහුනකා
ආගමිංසු. යසො යතසං සූපබයඤ්ජනත්ථාය ‘‘උයයායන අභයලද්ධං මිගං
මාය ස්සාමී’’ති ධනුං ආදාය උයයානං ගන්ත්වා මිගං උපධාය න්යතො
පච්යචකබුද්ධං දිස්වා ‘‘මහාමියගො භවිස්සතී’’ති සඤ්ඤාය ස ං

සන්නය්හිත්වාවිජ්ඣි.පච්යචකබුද්යධොසීසංවිවරිත්වා ‘‘සුමඞ්ගලා’’තිආහ.

යසො සංයවගප්පත්යතො වන්දිත්වා ‘‘භන්යත, අහං තුම්හාකං ආගතභාවං

අජානන්යතො ‘මියගො’ති සඤ්ඤාය විජ්ඣිං, ඛමථ යම’’ති වත්වා ‘‘යහොතු

දානිකිං කරිස්සසි, එහිස ංලුඤ්චිත්වාගණ්හාහී’’තිවුත්යතවන්දිත්වාස ං

ලුඤ්චි, මහතී යවදනා උප්පජ්ජි. පච්යචකබුද්යධො තත්යථව පරිනිබ්බායි.

උයයානපායලො ‘‘සයච  ාජා ජානිස්සති, නායසස්සතී’’ති පුත්තදා ං

ගයහත්වා තයතොව පලායි. තාවයදව ‘‘පච්යචකබුද්යධො පරිනිබ්බුයතො’’ති
යදවතානුභායවනසකලනග ංඑකයකොලාහලංජාතං. 

පුනදිවයස මනුස්සා උයයානං ගන්ත්වා පච්යචකබුද්ධං දිස්වා 

‘‘උයයානපායලොපච්යචකබුද්ධංමාය ත්වාපලායතො’’ති ඤ්යඤොකථයිංසු.
 ාජාමහන්යතන පරිවාය නඋයයානංගන්ත්වාසත්තාහංසරී පූජංකත්වා
මහන්යතන සක්කාය න ඣායපත්වා ධාතුයයො ආදාය යචතියං කත්වා තං
පූයජන්යතො ධම්යමන  ජ්ජං කාය සි. සුමඞ්ගයලොපි එකසංවච්ඡ ං
වීතිනායමත්වා ‘‘ ඤ්යඤො චිත්තං ජානිස්සාමී’’ති ආගන්ත්වා එකං අමච්චං
පස්සිත්වා ‘‘මයි  ඤ්යඤො චිත්තං ජානාහී’’ති ආහ. අමච්යචොපි  ඤ්යඤො
සන්තිකංගන්ත්වාතස්සගුණංකයථසි. ාජා අසුණන්යතොවියඅයහොසි.පුන
කිඤ්චි අවත්වා  ඤ්යඤො අනත්තමනභාවං සුමඞ්ගලස්ස කයථසි. යසො
දුතියසංවච්ඡය පිආගන්ත්වාතයථව ාජාතුණ්හීඅයහොසි.තතියසංවච්ඡය 
ආගන්ත්වා පුත්තදා ංගයහත්වාවආගමි.අමච්යචො ඤ්යඤොචිත්තමුදුභාවං
ඤත්වාතං ාජද්වාය  ඨයපත්වාතස්සාගතභාවං ඤ්යඤොකයථසි. ාජාතං

පක්යකොසායපත්වා පටිසන්ථා ං කත්වා ‘‘සුමඞ්ගල, කස්මා තයා මම 

පුඤ්ඤක්යඛත්තං පච්යචකබුද්යධො මාරියතො’’ති පුච්ඡි. යසො ‘‘නාහං, යදව, 

‘පච්යචකබුද්ධංමාය මී’තිමාය සිං, අපිචයඛොඉමිනානාමකා යණනඉදං
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පටුන 

නාමඅකාසි’’න්ති තංපවත්තිංආචික්ඛ.අථනං ාජා‘‘යතනහිමාභායී’’ති
සමස්සායසත්වාපුන උයයානපාලයමවඅකාසි. 

අථ නං යසො අමච්යචො පුච්ඡි ‘‘යදව, කස්මා තුම්යහ ද්යව වාය  

සුමඞ්ගලස්ස ගුණං සුත්වාපි කිඤ්චි න කථයිත්ථ, කස්මා පන තතියවාය 

සුත්වා තං පක්යකොසිත්වා අනුකම්පිත්ථා’’ති?  ාජා ‘‘තාත,  ඤ්ඤා නාම

කුද්යධනසහසාකිඤ්චි කාතුංන වට්ටති, යතනාහං පුබ්යබතුණ්හීහුත්වා
තතියවාය  සුමඞ්ගයල මම චිත්තස්ස මුදුභාවං ඤත්වා තං
පක්යකොසායපසි’’න්ති ාජවත්තංකයථන්යතොඉමාගාථාආහ– 

27. 

‘‘භුසම්හි කුද්යධොති අයවක්ඛයාන, න තාව දණ්ඩං පණයයයය 

ඉස්සය ො; 

අට්ඨානයසොඅප්පතිරූපමත්තයනො, ප ස්සදුක්ඛානිභුසං උදී යය. 

28. 

‘‘යයතො චජායනයයපසාදමත්තයනො, අත්ථංනියුඤ්යජයයප ස්ස 

දුක්කටං; 

තදායමත්යථොතිසයංඅයවක්ඛය, අථස්සදණ්ඩංසදිසංනියවසයය. 

29. 

‘‘න චාපි ඣායපති ප ං න අත්තනං, අමුච්ඡියතො යයො නයයත

නයානයං; 

යයො දණ්ඩධාය ො භවතීධ ඉස්සය ො, ස වණ්ණගුත්යතො සිරියා න 
ධංසති. 

30. 

‘‘යය ඛත්තියා යස අනිසම්මකාරියනො, පයණන්ති දණ්ඩං සහසා 

පමුච්ඡිතා; 

අවණ්ණසංයුතාජහන්තිජීවිතං, ඉයතොවිමුත්තාපිචයන්ති දුග්ගතිං. 

31. 

‘‘ධම්යම චයය අරියප්පයවදියත තා, අනුත්ත ායතවචසාමනසා

කම්මුනාච; 

යතසන්තියසො ච්චසමාධිසණ්ඨිතා, වජන්තියලොකංදුභයං තථාවිධා. 

32. 

‘‘ ාජාහමස්මි න පමදානමිස්සය ො, සයචපි කුජ්ඣාමි ඨයපමි

අත්තනං; 

නියසධයන්යතො ජනතං තථාවිධං, පයණමි දණ්ඩං අනුකම්ප 
යයොනියසො’’ති. 
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තත්ථ අයවක්ඛිොනාති අයවක්ඛත්වා ජානිත්වා. ඉදං වුත්තං යහොති –

තාත, පථවිස්සය ො ාජානාම‘‘අහංභුසංකුද්යධො බලවයකොධාභිභූයතො’’ති
ඤත්වා අට්ඨවත්ථුකාදියභදං දණ්ඩං ප ස්ස න පණයයයය න වත්යතයය.

කිංකා ණා? කුද්යධොහිඅට්ඨවත්ථුකංයසොළසවත්ථුකංකත්වාඅට්ඨායනන 
අකා යණන අත්තයනො  ාජභාවස්ස අනනුරූපං ‘‘ඉමං එත්තකං නාම

ආහ ථ, ඉදඤ්ච තස්ස කය ොථා’’ති ප ස්ස භුසං දුක්ඛානි බලවදුක්ඛානි
උදී යය. 

ෙයතොතියදා. ඉදං වුත්තං යහොති – යදා පන  ාජා ප ස්මිං උප්පන්නං

අත්තයනො පසාදං ජායනයය, අථ ප ස්ස දුක්කටං අත්ථං නියුඤ්යජයය

උපපරික්යඛයය, තදා එවංනියුඤ්ජන්යතො ‘‘අයංනායමත්ථ අත්යථො, අයං 
එතස්ස යදොයසො’’ති සයං අත්තපච්චක්ඛංකත්වා අථස්ස අප ාධකා කස්ස

අට්ඨවත්ථුකයහතු අට්යඨව, යසොළසවත්ථුකයහතු යසොළයසව කහාපයණ
ගණ්හමායනො දණ්ඩං සදිසං කතයදොසානුරූපං නියවසයය ඨයපයය

පවත්යතයයාති. 

අමුච්ඡියතොතිඡන්දාදීහිඅගතිකියලයසහි අමුච්ඡියතොඅනභිභූයතොහුත්වා

යයො නයානයං නයයත උපපරික්ඛති, යසො යනව ප ං ඣායපති, න 
අත්තානං.ඡන්දාදිවයසනහිඅයහතුකංදණ්ඩංපවත්යතන්යතොප ම්පියතන

දණ්යඩන ඣායපති දහති පීයළති, අත්තානම්පි තයතොනිදායනන පායපන.

අයං පන න ප ං ඣායපති, න අත්තානං. යෙො දණ්ඩොයරො භවතීෙ

ඉස්සයරොතියයොඉධපථවිස්සය ො ාජාඉධ සත්තයලොයකයදොසානුච්ඡවිකං

දණ්ඩං පවත්යතන්යතො දණ්ඩධාය ො යහොති. ස වණ්ණගුත්යතොති
ගුණවණ්යණනයචවයසවණ්යණනචගුත්යතො ක්ඛයතොසිරියානධංසති 

න පරිහායති. අවණ්ණසංයුතා ජෙන්තීති අධම්මිකා යලොල ාජායනො
අවණ්යණනයුත්තාහුත්වාජීවිතංජහන්ති. 

ෙම්යම ච යෙ අරිෙප්පයවදියතති යය  ාජායනො ආචා අරියයහි

ධම්මික ාජූහි පයවදියත දසවියධ  ාජධම්යම  තා. අනුත්තරා යතති යත

වචසා මනසා කම්මුනා ච තීහිපි එයතහි අනුත්ත ා යජට්ඨකා. යත 

සන්තියසොරච්චසමාධිසණ්ඨිතාති යත අගතිපහායනන කියලසසන්තියඤ්ච 
සුසීලයසඞ්ඛායත යසො ච්යච ච එකග්ගතාසමාධිම්හි ච සණ්ඨිතා පතිට්ඨිතා 

ධම්මික ාජායනො. වජන්ති යල්ොකං දුභෙන්ති ධම්යමන  ජ්ජං කාය ත්වා

මනුස්සයලොකයතො යදවයලොකං, යදවයලොකයතො මනුස්සයලොකන්ති

උභයයලොකයමව වජන්ති, නි යාදීසු න නිබ්බත්තන්ති. නරපමදානන්ති

න ානඤ්ච නාරීනඤ්ච. ඨයපමි අත්තනන්ති කුද්යධොපි යකොධවයසන

අගන්ත්වා අත්තානං යපො ාණක ාජූහි ඨපිතනයස්මිංයයව ධම්යම ඨයපමි, 
විනිච්ඡයධම්මංන භින්දාමීති. 
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එවං ඡහිගාථාහි  ඤ්ඤා අත්තයනො ගුයණකථයත සබ්බාපි  ාජපරිසා
තුට්ඨා‘‘අයංසීලාචා ගුණසම්පත්තිතුම්හාකඤ්යඤවඅනුරූපා’’ති  ඤ්යඤො
ගුයණකයථසුං. සුමඞ්ගයලො පන පරිසායකථතාවසායනඋට්ඨාය  ාජානං
වන්දිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ  ඤ්යඤො ථුතිං කය ොන්යතො තිස්යසො ගාථා
අභාසි– 

33. 

‘‘සිරීචලක්ඛීචතයවවඛත්තිය, ජනාධිපමාවිජහිකුදාචනං; 

අක්යකොධයනො නිච්චපසන්නචිත්යතො, අනීයඝො තුවං වස්සසතානි 
පාලය. 

34. 

‘‘ගුයණහි එයතහි උයපත ඛත්තිය, ඨිතමරියවත්තී සුවයචො

අයකොධයනො; 

සුඛීඅනුප්පීළපසාසයමදිනිං, ඉයතොවිමුත්යතොපිචයාහි සුග්ගතිං. 

35. 

‘‘එවංසුනීයතනසුභාසියතන, ධම්යමනඤායයනඋපායයසොනයං; 

නිබ්බාපයය සඞ්ඛුභිතං මහාජනං, මහාව යමයඝො සලියලන 
යමදිනි’’න්ති. 

තත්ථ සිරී ච ල්ක්ඛී චාති පරිවා සම්පත්ති ච පඤ්ඤා ච. අනීයඝොති 

නිද්දුක්යඛො හුත්වා. උයපත ඛත්තිොති උයපයතො ඛත්තිය, අයයමව වා

පායඨො. ඨිතමරිෙවත්තීති ඨිතඅරියවත්ති, අරියවත්ති නාම

දස ාජධම්මසඞ්ඛාතං යපො ාණ ාජවත්තං, තත්ථ පතිට්ඨිතත්තා

ඨිත ාජධම්යමො හුත්වාති අත්යථො. අනුප්පීළ පසාස යමදිනින්ති අනුප්පීළං 

පසාස යමදිනිඤ්ච, අයයමව වා පායඨො. සුනීයතනාති සුනයයන සුට්ඨු

කා යණන. ෙම්යමනාති දසකුසලකම්මපථධම්යමන. ඤායෙනාති

පුරිමපදස්යසව යවවචනං. උපාෙයසොති උපායයකොසල්යලන. නෙන්ති

නයන්යතො  ජ්ජං අනුසාසන්යතො ධම්මික ාජා. නිබ්බ්ාපයෙති ඉමාය
පටිපත්තියා කායිකයචතසිකදුක්ඛං ද ථං අපයනන්යතො
කායිකයචතසිකදුක්ඛසඞ්ඛුභිතම්පිමහාජනංමහායමයඝො සලියලනයමදිනිං

වියනිබ්බායපයය, ත්වම්පිතයථවනිබ්බායපහීතිදස්යසන්යතො එවමාහ. 

සත්ථා යකොසල ඤ්යඤො ඔවාදවයසන ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා

ජාතකං සයමොධායනසි– ‘‘තදාපච්යචකබුද්යධොපරිනිබ්බුයතො, සුමඞ්ගයලො

ආනන්යදොඅයහොසි,  ාජාපන අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සුමඞ්ගලජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 
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[421] 5. ගඞ්ගමාලජාතකවණ්ණනා 

අඞ් ාරජාතාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො උයපොසථකම්මං
ආ බ්භ කයථසි. එකදිවසඤ්හි සත්ථා උයපොසථයක උපාසයක

ආමන්යතත්වා ‘‘උපාසකා සාධුරූපං යවොකතං උයපොසථං උපවසන්යතහි, 

දානං දාතබ්බං, සීලං  ක්ඛතබ්බං, යකොයධො න කාතබ්යබො, යමත්තා

භායවතබ්බා, උයපොසථවායසො වසිතබ්යබො, යපො ාණකපණ්ඩිතා හි එකං
උපඩ්ඪුයපොසථකම්මං නිස්සාය මහායසං ලභිංසූ’’ති වත්වා යතහි යාචියතො
අතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත තස්මිං නගය  

සුචිපරිවාය ො නාම යසට්ඨි අයහොසි අසීතියකොටිධනවිභයවො
දානාදිපුඤ්ඤාභි යතො. තස්ස පුත්තදා ාපි පරිජයනොපි අන්තමයසො තස්මිං
ඝය වච්ඡපාලකාපි සබ්යබමාසස්සඡ දිවයසඋයපොසථංඋපවසන්ති.තදා
යබොධිසත්යතො එකස්මිං දලිද්දකුයල නිබ්බත්තිත්වා භතිං කත්වා කිච්යඡන
ජීවති.යසො‘‘භතිං කරිස්සාමී’’තිතස්සයගහංගන්ත්වාවන්දිත්වාඑකමන්තං
ඨියතො ‘‘කිං ආගයතොසී’’ති වුත්යත ‘‘තුම්හාකං යගයහ භතියා
කම්මක ණත්ථ’’න්තිආහ.යසට්ඨිඅඤ්යඤසංභතිකානං ආගතදිවයසයයව

‘‘ඉමස්මිං යගයහ කම්මං කය ොන්තා සීලං  ක්ඛන්ති, සීලං  ක්ඛතුං 

සක්යකොන්තා කම්මං කය ොථා’’ති වදති, යබොධිසත්තස්ස පන

සීල ක්ඛණආචික්ඛයණ සඤ්ඤං අකත්වා ‘‘සාධු, තාත, අත්තයනො භතිං
ජානිත්වාකම්මංකය ොහී’’ති ආහ.යසොතයතොපට්ඨායසුවයචොහුත්වාඋ ං

දත්වා අත්තයනො කිලමථං අගයණත්වා තස්ස සබ්බකිච්චානි කය ොති, 
පායතොවකම්මන්තංගන්ත්වාසායංආගච්ඡති. 

අයථකදිවසංනගය ඡණංයඝොයසසුං.මහායසට්ඨිදාසිංආමන්යතත්වා 

‘‘අජ්ජුයපොසථදිවයසො, යගයහකම්මක ානංපායතොවභත්තංපචිත්වායදහි, 
කාලස්යසව භුඤ්ජිත්වා උයපොසථකා භවිස්සන්තී’’ති ආහ. යබොධිසත්යතො

කාලස්යසවඋට්ඨාය කම්මන්තංඅගමාසි, ‘‘අජ්ජුයපොසථයකොභයවයයාසී’’ති
තස්ස යකොචි නාය ොයචසි. යසසකම්මක ා පායතොව භුඤ්ජිත්වා
උයපොසථකාව අයහසුං. යසට්ඨිපි සපුත්තදාය ො සපරිජයනො උයපොසථං

අධිට්ඨහි, සබ්යබපි උයපොසථකා අත්තයනො අත්තයනො වසනට්ඨානං
ගන්ත්වා සීලං ආවජ්යජන්තා නිසීදිංසු. යබොධිසත්යතො සකලදිවසං කම්මං
කත්වා සූරියත්ථඞ්ගමනයවලාය ආගයතො. අථස්ස භත්තකාරිකා
හත්ථයධොවනංදත්වාපාතියංභත්තංවඩ්යඪත්වාඋපනායමසි. යබොධිසත්යතො

‘‘අඤ්යඤසුදිවයසසුඉමායයවලායමහාසද්යදොයහොති, අජ්ජකහංගතා’’ති 
පුච්ඡි.‘‘සබ්යබඋයපොසථංසමාදියිත්වාඅත්තයනොඅත්තයනොවසනට්ඨානානි
ගතා’’ති. තං සුත්වා යබොධිසත්යතො චින්යතසි ‘‘එත්තකානං සීලවන්තානං

අන්තය අහංඑයකොදුස්සීයලො හුත්වානවසිස්සාමි, ඉදානිඋයපොසථඞ්යගසු

අධිට්ඨියතසු යහොති නු යඛො උයපොසථකම්මං, යනො’’ති. යසො ගන්ත්වා
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යසට්ඨිං පුච්ඡි. අථ නං යසට්ඨි ‘‘තාත පායතොව අනධිට්ඨිතත්තා සකලං

උයපොසථකම්මංනයහොති, උපඩ්ඪුයපොසථකම්මංපනයහොතී’’ති ආහ. 

යසො ‘‘එත්තකම්පි යහොතූ’’ති යසට්ඨිස්ස සන්තියක සමාදින්නසීයලො 
හුත්වාඋයපොසථකම්මං අධිට්ඨාය අත්තයනොවසයනොකාසංපවිසිත්වාසීලං 
ආවජ්යජන්යතො නිපජ්ජි. අථස්ස සකලදිවසං නි ාහා තාය 

පච්ඡිමයාමසමනන්තය  සත්ථකවාතා සමුට්ඨහිංසු. යසට්ඨිනානානාවිධානි
යභසජ්ජානි ආහරිත්වා ‘‘භුඤ්ජා’’ති වුච්චමායනොපි ‘‘උයපොසථං න

භින්දිස්සාමි, ජීවිතපරියන්තිකං කත්වා සමාදියි’’න්ති ආහ. බලවයවදනා

උප්පජ්ජි, අරුණුග්ගමනයවලාය සතිං පච්චුපට්ඨායපතුං නාසක්ඛ. අථ නං
‘‘ඉදානි මරිස්සතී’’ති නීහරිත්වා ‘‘ඔසා යක නිපජ්ජායපසුං. තස්මිං ඛයණ
බා ාණසි ාජා  ථව ගයතො මහන්යතන පරිවාය න නග ං පදක්ඛණං
කය ොන්යතොතංඨානංසම්පාපුණි.යබොධිසත්යතොතස්සසිරිං ඔයලොයකත්වා
තස්මිං යලොභං උප්පායදත්වා  ජ්ජං පත්යථසි. යසො චවිත්වා 
උපඩ්ඪුයපොසථකම්මනිස්සන්යදනතස්සඅග්ගමයහසියාකුච්ඡිම්හිපටිසන්ධිං

ගණ්හි. සා ලද්ධගබ්භපරිහා ා දසමාසච්චයයන පුත්තං විජායි, 

‘‘උදයකුමාය ො’’තිස්ස නාමං අකංසු. යසො වයප්පත්යතො සබ්බසිප්යපසු

නිප්ඵත්තිං පාපුණි, ජාතිස්ස ඤායණන අත්තයනො පුබ්බකම්මං සරිත්වා
‘‘අප්පකස්සකම්මස්සඵලංමමඉද’’න්තිඅභික්ඛණංඋදානං උදායනසි.යසො
පිතුඅච්චයයන ජ්ජංපත්වාපිඅත්තයනොමහන්තංසිරිවිභවංඔයලොයකත්වා 
තයදවඋදානංඋදායනසි. 

අයථකදිවසංනගය ඡණංසජ්ජයිංසු, මහාජයනොකීළාපසුයතොඅයහොසි.
තදා බා ාණසියාඋත්ත ද්වා වාසීඑයකොභතියකොඋදකභතිංකත්වාලද්ධං
අඩ්ඪමාසකං පාකාරිට්ඨකාය අන්තය  ඨයපත්වා භතිං කය ොන්යතො
දක්ඛණද්වා ං පත්වා තත්ථ උදකභතියමව කත්වා ජීවමානාය එකාය

කපණිත්ථයාසද්ධිංසංවාසංකප්යපසි.සාතංආහ– ‘‘සාමි, නගය ඡයණො

වත්තති, සයචයතකිඤ්චිඅත්ථ, මයම්පිකීයළයයාමා’’ති? ‘‘ආම, අත්ථී’’ති.

‘‘කිත්තකං, සාමී’’ති? ‘‘අඩ්ඪමාසයකො’’ති. ‘‘කහං යසො’’ති? 

‘‘උත්ත ද්වාය  ඉට්ඨකබ්භන්තය  ඨපියතොති ඉයතො යම

ද්වාදසයයොජනන්තය නිධානං, තවපන හත්යථකිඤ්චි අත්ථී’’ති? ‘‘ආම, 

අත්ථී’’ති. ‘‘කිත්තක’’න්ති? ‘‘අඩ්ඪමාසයකොවා’’ති. ‘‘ඉති තව

අඩ්ඪමාසයකො, මම අඩ්ඪමාසයකොති මාසයකොව යහොති, තයතො එයකන 

යකොට්ඨායසන මාලං, එයකන යකොට්ඨායසන ගන්ධං, එයකන

යකොට්ඨායසන සු ං ගයහත්වා කීළිස්සාම, ගච්ඡ තයා ඨපිතං අඩ්ඪමාසකං 
ආහ ා’’ති. යසො ‘‘භරියාය යම සන්තිකා කථා ලද්ධා’’ති හට්ඨතුට්යඨො

‘‘භද්යද, මා චින්තයි, ආහරිස්සාමි න’’න්ති වත්වා පක්කාමි. නාගබයලො
භතියකො ඡ යයොජනානි අතික්කම්ම මජ්ඣන්හිකසමයය
වීතච්චිකඞ්ගා සන්ථතං විය උණ්හං වාලුකං මද්දන්යතො ධනයලොයභන
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පටුන 

හට්ඨපහට්යඨොකසාව ත්තනිවාසයනොකණ්යණතාලපණ්ණං පිළන්ධිත්වා 
එයකනආයයොගවත්යතනගීතංගායන්යතො ාජඞ්ගයණනපායාසි. 

උදය ාජා සීහපඤ්ජ ංවිවරිත්වාඨියතොතංතථා ගච්ඡන්තංදිස්වා ‘‘කිං
නු යඛො එස එවරූපං වාතාතපං අගයණත්වා හට්ඨතුට්යඨො ගායන්යතො 

ගච්ඡති, පුච්ඡිස්සාමි න’’න්ති චින්යතත්වා පක්යකොසනත්ථාය එකං පුරිසං
පහිණි. යතනගන්ත්වා‘‘ ාජාතංපක්යකොසතී’’තිවුත්යත‘‘ ාජාමය්හංකිං

යහොති, නාහං  ාජානංජානාමී’’තිවත්වාබලක්කාය නනීයතොඑකමන්තං
අට්ඨාසි.අථනං ාජා පුච්ඡන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

36. 

‘‘අඞ්ගා ජාතාපථවී, කුක්කුළානුගතාමහී; 

අථගායසිවත්තානි, නතංතපතිආතයපො. 

37. 

‘‘උද්ධංතපතිආදිච්යචො, අයධොතපතිවාලුකා; 

අථගායසිවත්තානි, නතංතපතිආතයපො’’ති. 

තත්ථ අඞ් ාරජාතාති යභො පුරිස, අයං පථවී වීතච්චිකඞ්ගා ා විය

උණ්හජාතා. කුක්කුළානු තාති ආදිත්තඡාරිකසඞ්ඛායතනකුක්කුයළන විය

උණ්හවාලුකාය අනුගතා. වත්තානීතිආයයොගවත්තානිආය ොයපත්වා ගීතං
ගායසීති. 

යසො ඤ්යඤොකථංසුත්වාතතියංගාථමාහ– 

38. 

‘‘නමංතපතිආතයපො, ආතපාතපයන්තිමං; 

අත්ථාහිවිවිධා ාජ, යතතපන්තිනආතයපො’’ති. 

තත්ථ ආතපාති වත්ථුකාමකියලසකාමා. පුරිසඤ්හි යත අභිතපන්ති, 

තස්මා ‘‘ආතපා’’ති වුත්තා. අත්ථා හි විවිොති, මහා ාජ, මය්හං
වත්ථුකාමකියලසකායම නිස්සාය කත්තබ්බා නානාකිච්චසඞ්ඛාතා විවිධා

අත්ථාඅත්ථ, යතමංතපන්ති, නආතයපොති. 

අථ නං ාජා‘‘යකොනාමයතඅත්යථො’’තිපුච්ඡි. යසොආහ‘‘අහං, යදව, 

දක්ඛණද්වාය  කපණිත්ථයා සද්ධිං සංවාසං කප්යපසිං, සා මං ‘ඡණං

කීළිස්සාම, අත්ථ යතකිඤ්චි හත්යථ’ති පුච්ඡි, අථනං අහං ‘මමනිධානං 

උත්ත ද්වාය  පාකා න්තය  ඨපිත’න්ති අවචං, සා ‘ගච්ඡ තං ආහ , 

උයභොපිකීළිස්සාමා’තිමංපහිණි, සායමතස්සාකථාහදයංනවිජහති, තං

මං අනුස්ස න්තං කාමතයපො තපති, අයං යම, යදව, අත්යථො’’ති. අථ

‘‘එවරූපං වාතාතපංඅගයණත්වාකිංයතතුස්සනකා ණං, යයනගායන්යතො 
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ගච්ඡසී’’ති? ‘‘යදව, තං නිධානං ආහරිත්වා ‘තාය සද්ධිං අභි මිස්සාමී’ති

ඉමිනා කා යණන තුට්යඨො ගායාමී’’ති. ‘‘කිං පන යත, යභො පුරිස, 

උත්ත ද්වාය  ඨපිතනිධානං සතසහස්සමත්තං අත්ථී’’ති? ‘‘නත්ථ, 

යදවා’’ති. ාජා ‘‘යතනහිපඤ්ඤාසසහස්සානි, චත්තාලීස, තිංස, වීස, දස, 

සහස්සං, පඤ්ච සතානි, චත්තාරි, තීණි, ද්යව, එකං, සතං, පඤ්ඤාසං, 

චත්තාලීසං, තිංසං, වීසං, දස, පඤ්ච, චත්තාරි, තයයො, ද්යව, එයකො

කහාපයණො, අඩ්යඪො, පායදො, චත්තාය ො මාසකා, තයයො, ද්යව, එයකො
මාසයකො’’ති පුච්ඡි. සබ්බං පටික්ඛපිත්වා ‘‘අඩ්ඪමාසයකො’’ති වුත්යතො

‘‘ආම, යදව, එත්තකං මය්හං ධනං, තං ආහරිත්වා තාය සද්ධිං

අභි මිස්සාමීති ගච්ඡාමි, තාය පීතියා යතන යසොමනස්යසන න මං එස
වාතාතයපොතපතී’’තිආහ. 

අථනං  ාජා ‘‘යභො පුරිස, එවරූයපආතයප තත්ථ මා ගමි, අහං යත 

අඩ්ඪමාසකං දස්සාමී’’තිආහ. ‘‘යදව, අහංතුම්හාකංකථායඨත්වාතඤ්ච 

ගණ්හිස්සාමි, ඉත ඤ්චධනංනනායසස්සාමි, මමගමනංඅහායපත්වාතම්පි 

ගයහස්සාමී’’ති.‘‘යභොපුරිස, නිවත්ත, මාසකංයතදස්සාමි, ද්යවමාසයකහි

එවං වඩ්යඪත්වා යකොටිං යකොටිසතං අපරිමිතං ධනං දස්සාමි, නිවත්තා’’ති

වුත්යතපි‘‘යදව, තංගයහත්වාඉත ම්පිගණ්හිස්සාමි’’ඉච්යචවආහ.තයතො
යසට්ඨිට්ඨානාදීහි ඨානන්තය හිපයලොභියතොයාවඋප ජ්ජාතයථවවත්වා

‘‘උපඩ්ඪ ජ්ජං යතදස්සාමි, නිවත්තා’’තිවුත්යතසම්පටිච්ඡි. ාජා‘‘ගච්ඡථ 

මමසහායස්සයකසමස්සුංකාය ත්වාන්හායපත්වා අලඞ්කරිත්වාආයනථ
න’’න්ති අමච්යච ආණායපසි. අමච්චා තථා අකංසු.  ාජා  ජ්ජං ද්විධා
භින්දිත්වා තස්ස උපඩ්ඪ ජ්ජං අදාසි. ‘‘යසො පන තං ගයහත්වාපි
අඩ්ඪමාසකයපයමන උත්ත පස්සං ගයතොයයවා’’ති වදන්ති. යසො
අඩ්ඪමාසක ාජා නාම අයහොසි. යත සමග්ගා සම්යමොදමානා  ජ්ජං 
කාය න්තා එකදිවසං උයයානං ගමිංසු. තත්ථ කීළිත්වා උදය ාජා
අඩ්ඪමාසක ඤ්යඤො අඞ්යකසීසංකත්වානිපජ්ජි.තස්මිංනිද්දංඔක්කන්යත
පරිවා මනුස්සා කීළානුභවනවයසනතත්ථතත්ථඅගමංසු. 

අඩ්ඪමාසක ාජා ‘‘කිංයමනිච්චකාලං උපඩ්ඪ ජ්යජන, ඉමංමාය ත්වා
අහයමව සකල ජ්ජං කාය ස්සාමී’’ති ඛග්ගං අබ්බාහිත්වා ‘‘පහරිස්සාමි
න’’න්තිචින්යතත්වා පුන ‘‘අයං  ාජා මං දලිද්දකපණං මනුස්සං අත්තනා

සමානංකත්වාමහන්යතඉස්සරියයපතිට්ඨයපසි, එවරූපංනාමයසදායකං 

මාය ත්වා  ජ්ජං කාය ස්සාමීති මම ඉච්ඡා උප්පන්නා, අයුත්තං වත යම
කම්ම’’න්ති සතිං පටිලභිත්වා අසිං පයවයසසි. අථස්ස දුතියම්පි තතියම්පි
තයථව චිත්තං උප්පජ්ජි. තයතො චින්යතසි ‘‘ඉදං චිත්තං පුනප්පුනං
උප්පජ්ජමානංමංපාපකම්යම නියයොයජයයා’’ති.යසොඅසිංභූමියංඛපිත්වා

 ාජානංඋට්ඨායපත්වා‘‘ඛමාහියම, යදවා’’තිපායදසුපති.‘‘නනුසම්ම, තව

මමන්තය  යදොයසො නත්ථී’’ති? ‘‘අත්ථ, මහා ාජ, අහං ඉදං නාම

අකාසි’’න්ති.‘‘යතනහිසම්ම, ඛමාමි යත, ඉච්ඡන්යතොපන ජ්ජංකාය හි, 
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අහංඋප ාජාහුත්වාතංඋපට්ඨහිස්සාමී’’ති.යසො ‘‘නයම, යදව,  ජ්යජන

අත්යථො, අයඤ්හි තණ්හා මං අපායයසු නිබ්බත්තායපස්සති, තව  ජ්ජං

ත්වයමව ගණ්හ, අහං පබ්බජිස්සාමි, දිට්ඨං යම කාමස්ස මූලං, අයඤ්හි 

සඞ්කප්යපන වඩ්ඪති, න දානි නං තයතො පට්ඨාය සඞ්කප්යපස්සාමී’’ති
උදායනන්යතොචතුත්ථංගාථමාහ– 

39. 

‘‘අද්දසංකාමයතමූලං, සඞ්කප්පාකාමජායසි; 

නතංසඞ්කප්පයිස්සාමි, එවංකාමනයහහිසී’’ති. 

තත්ථ එවන්තිඑවංමමන්තය . නයෙහිසීතිනඋප්පජ්ජිස්සසීති. 

එවඤ්චපනවත්වාපුනකායමසුඅනුයුඤ්ජන්තස්සමහාජනස්සධම්මං 
යදයසන්යතොපඤ්චමංගාථමාහ– 

40. 

‘‘අප්පාපිකාමානඅලං, බහූහිපිනතප්පති; 

අහහාබාලලපනා, පරිවජ්යජථජග්ගයතො’’ති. 

තත්ථ අෙොති සංයවගදීපනං. ජග් යතොති ජග්ගන්යතො. ඉදං වුත්තං

යහොති–මහා ාජ, ඉමස්ස මහාජනස්සඅප්පකාපිවත්ථුකාමකියලසකාමාන

අලංපරියත්තාව, බහූහිපිචයතහින තප්පයතව, ‘‘අයහොඉයමමමරූපාමම

සද්දා’’ති ලපනයතො බාලලපනා කාමා, ඉයම විපස්සනං වඩ්යඪත්වා
යබොධිපක්ඛයානං ධම්මානං භාවනානුයයොගමනුයුත්යතො ජග්ගන්යතො

කුලපුත්යතො පරිවජ්යජථ, පරිඤ්ඤාපහානාභිසමයයහි අභිසයමත්වා
පජයහයයාති. 

එවං යසො මහාජනස්ස ධම්මං යදයසත්වා උදය ාජානං  ජ්ජං
පටිච්ඡායපත්වාමහාජනංඅස්සුමුඛංය ොදමානංපහායහිමවන්තං පවිසිත්වා
පබ්බජිත්වා ඣානාභිඤ්ඤායයො නිබ්බත්යතත්වා විහාසි. තස්ස 

පබ්බජිතකායල  ාජා තං උදානං සකලං කත්වා උදායනන්යතො ඡට්ඨං
ගාථමාහ– 

41. 

‘‘අප්පස්ස කම්මස්ස ඵලං මයමදං, උදයයො අජ්ඣාගමා

මහත්තපත්තං; 

සුලද්ධලායභොවතමාණවස්ස, යයොපබ්බජීකාම ාගංපහායා’’ති. 

තත්ථ උදයෙොති අත්තානං සන්ධාය වදති. මෙත්තපත්තන්ති

මහන්තභාවප්පත්තං විපුලං ඉස්සරියං අජ්ඣාගමා. මාණවස්සාති සත්තස්ස
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මය්හං සහායස්ස සුලද්ධලායභො, යයො කාම ාගං පහාය පබ්බජියතොති
අධිප්පායයයනවමාහ. 

ඉමිස්සා පන ගාථාය න යකොචි අත්ථං ජානාති. අථ නං එකදිවසං

අග්ගමයහසී ගාථාය අත්ථං පුච්ඡි,  ාජා න කයථසි. එයකො පනස්ස

ගඞ්ගමායලො නාම මඞ්ගලන්හාපියතො, යසො  ඤ්යඤො මස්සුං කය ොන්යතො

පඨමං ඛු පරිකම්මං කත්වා පච්ඡා සණ්ඩායසන යලොමානි ගණ්හාති, 

 ඤ්යඤොචඛු පරිකම්මකායලසුඛංයහොති, යලොමහ ණකායල දුක්ඛං.යසො

පඨමං තස්ස ව ං දාතුකායමො යහොති, පච්ඡා සීසච්යඡදනමාකඞ්ඛති.

අයථකදිවසං ‘‘භද්යද, අම්හාකං ගඞ්ගමාලකප්පයකො බායලො’’ති යදවියා

තමත්ථංආය ොයචත්වා ‘‘කිපන, යදව, කාතුං වට්ටතී’’තිවුත්යත ‘‘පඨමං
සණ්ඩායසන යලොමානි ගයහත්වා පච්ඡා ඛු පරිකම්ම’’න්ති ආහ. සා තං

කප්පකං පක්යකොසායපත්වා ‘‘තාත, ඉදානි  ඤ්යඤො මස්සුක ණදිවයස

පඨමංයලොමානිගයහත්වාපච්ඡාඛු පරිකම්මංකය යයාසි,  ඤ්ඤාච ‘ව ං

ගණ්හාහී’ති වුත්යත ‘අඤ්යඤන, යදව, යම අත්යථො නත්ථ, තුම්හාකං

උදානගාථාය අත්ථං ආචික්ඛථා’ති වයදයයාසි, අහං යත බහුං ධනං
දස්සාමී’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා මස්සුක ණදිවයස පඨමං

සණ්ඩාසංගණ්හි.‘‘කිං, භයණගඞ්ගමාල, අපුබ්බංයතක ණ’’න්ති ඤ්ඤා

වුත්යත ‘‘යදව, කප්පකා නාම අපුබ්බම්පි කය ොන්තී’’ති වත්වා පඨමං
යලොමානි ගයහත්වා පච්ඡා ඛු පරිකම්මං අකාසි.  ාජා ‘‘ව ං ගණ්හාහී’’ති

ආහ.‘‘යදව, අඤ්යඤනයම අත්යථොනත්ථ, තුම්හාකං උදානගාථායඅත්ථං
කයථථා’’ති.  ාජා අත්තයනො දලිද්දකායල කතං කයථතුං ලජ්ජන්යතො 

‘‘තාත, ඉමිනා යත වය න යකො අත්යථො, අඤ්ඤං ගණ්හාහී’’ති ආහ.

‘‘එතයමව යදහි, යදවා’’ති. යසො මුසාවාදභයයන ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා
කුම්මාසපිණ්ඩිජාතයක වුත්තනයයයනව සබ්බං සංවිදහායපත්වා

 තනපල්ලඞ්යක නිසීදිත්වා ‘‘අහං ගඞ්ගමාල, පුරිමභයව ඉමස්මිංයයව
නගය ’’ති සබ්බං පුරිමකිරියං ආචික්ඛත්වා ‘‘ඉමිනා කා යණන

උපඩ්ඪගාථං, ‘සහායයො පන යම පබ්බජියතො, අහං පමත්යතො හුත්වා
 ජ්ජයමව කාය මී’ති ඉමිනා කා යණන පච්ඡා උපඩ්ඪගාථං වදාමී’’ති
උදානස්සඅත්ථංකයථසි. 

තං සුත්වා කප්පයකො ‘‘උපඩ්ඪුයපොසථකම්යමන කි   ඤ්ඤා අයං 

සම්පත්ති ලද්ධා, කුසලං නාම කාතබ්බයමව, යංනූනාහං පබ්බජිත්වා
අත්තයනොපතිට්ඨං කය යය’’න්තිචින්යතත්වාඤාතියභොගපරිවට්ටංපහාය 

 ාජානං පබ්බජ්ජං අනුජානායපත්වා හිමවන්තං ගන්ත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං
පබ්බජිත්වා තිලක්ඛණං ආය ොයපන්යතො විපස්සනං වඩ්යඪත්වා
පච්යචකයබොධිං පත්වා ඉද්ධියා නිබ්බත්තපත්තචීව ධය ො

ගන්ධමාදනපබ්බයත පඤ්චඡබ්බස්සානි වසිත්වා ‘‘බා ාණසි ාජානං
ඔයලොයකස්සාමී’’ති ආකායසනාගන්ත්වා උයයායන මඞ්ගලසිලායං නිසීදි. 

උයයානපායලො සඤ්ජානිත්වා ගන්ත්වා  ඤ්යඤො ආය ොයචසි ‘‘යදව, 
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ගඞ්ගමායලො පච්යචකබුද්යධො හුත්වා ආකායසනාගන්ත්වා උයයායන

නිසින්යනො’’ති.  ාජාතං සුත්වා ‘‘පච්යචකබුද්ධං වන්දිස්සාමී’’ති යවයගන
නික්ඛමි.  ාජමාතා ච පුත්යතන සද්ධිංයයව නික්ඛමි.  ාජා උයයානං
පවිසිත්වාතංවන්දිත්වාඑකමන්තංනිසීදිසද්ධිං පරිසාය.යසො ඤ්ඤාසද්ධිං

පටිසන්ථා ං කය ොන්යතො ‘‘කිං, බ්රහ්මදත්ත, අප්පමත්යතොසි, ධම්යමන

 ජ්ජං කාය සි, දානාදීනි පුඤ්ඤානි කය ොසී’’ති  ාජානං කුලනායමන
ආලපිත්වා පටිසන්ථා ං කය ොති. තං සුත්වා  ඤ්යඤො මාතා ‘‘අයං

හීනජච්යචො මලමජ්ජයකොන්හාපිතපුත්යතොඅත්තානංනජානාති, මමපුත්තං

පථවිස්ස ං ජාතිඛත්තියං ‘බ්රහ්මදත්තා’ති නායමනාලපතී’’ති කුජ්ඣිත්වා
සත්තමංගාථමාහ– 

42. 

‘‘තපසාපජහන්තිපාපකම්මං, තපසාන්හාපිතකුම්භකා භාවං; 

තපසාඅභිභුයයගඞ්ගමාල, නායමනාලපසජ්ජ බ්රහ්මදත්තා’’ති. 

තස්සත්යථො – ඉයමතාවසත්තා තපසා අත්තනාකයතනතයපොගුයණන 

පාපකම්මං ජහන්ති, කිංපයනයතතපසා න්ොපිතකුම්භකාරභාවම්පි ජහන්ති, 

යං ත්වං ගඞ්ගමාල, අත්තයනො තපසා අභිභුයය මම පුත්තං බ්රහ්මදත්තං

නායමනාලපසි, පතිරූපංනුයතඑතන්ති? 

 ාජා මාත ංවාය ත්වාපච්යචකබුද්ධස්ස ගුණංපකායසන්යතොඅට්ඨමං
ගාථමාහ– 

43. 

‘‘සන්දිට්ඨිකයමවඅම්මපස්සථ, ඛන්තීයසො ච්චස්සඅයං විපායකො; 

යයොසබ්බජනස්සවන්දියතොහු, තංවන්දාමස ාජිකා සමච්චා’’ති. 

තත්ථ ඛන්තීයසොරච්චස්සාති අධිවාසනඛන්තියා ච යසො ච්චස්ස ච. තං

වන්දාමාතිතංඉදානි මයංස ාජිකාසමච්චාසබ්යබවන්දාම, පස්සථඅම්ම, 
ඛන්තීයසො ච්චානං විපාකන්ති. 

 ඤ්ඤා මාතරි වාරිතාය යසසමහාජයනො උට්ඨහිත්වා ‘‘අයුත්තං වත, 

යදව, එවරූපස්ස හීනජච්චස්ස තුම්යහ නායමනාලපන’’න්ති ආහ.  ාජා
මහාජනම්පි පටිබාහිත්වාතස්සගුණකථංකයථතුංඔසානගාථමාහ– 

44. 

‘‘මා කිඤ්චිඅවචුත්ථගඞ්ගමාලං, මුනිනං යමොනපයථසුසික්ඛමානං; 

එයසොහිඅතරිඅණ්ණවං, යංතරිත්වාච න්තිවීතයසොකා’’ති. 

තත්ථ මුනිනන්ති අගාරිකානගාරිකයසක්ඛායසක්ඛපච්යචකමුනීසු

පච්යචකමුනිං. යමොනපයථසු සික්ඛමානන්ති



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අට්ඨකනිපායතො 
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පටුන 

පුබ්බභාගපටිපදායබොධිපක්ඛයධම්මසඞ්ඛායතසු යමොනපයථසු සික්ඛමානං. 

අණ්ණවන්තිසංසා මහාසමුද්දං. 

එවඤ්ච පන වත්වා  ාජා පච්යචකබුද්ධං වන්දිත්වා ‘‘භන්යත, මය්හං

මාතුඛමථා’’තිආහ.‘‘ඛමාමි, මහා ාජා’’ති. ාජපරිසාපිනංඛමායපසි. ාජා 
අත්තානං නිස්සාය වසනත්ථාය පටිඤ්ඤං යාචි. පච්යචකබුද්යධො පන
පටිඤ්ඤං අදත්වා ස ාජිකාය පරිසාය පස්සන්තියාව ආකායස ඨත්වා
 ඤ්යඤොඔවාදං දත්වාගන්ධමාදනයමවගයතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවඤ්ච උපාසකා
උයපොසථවායසොනාමවසිතබ්බයුත්තයකො’’තිවත්වාජාතකංසයමොධායනසි

–‘‘තදා පච්යචකබුද්යධොපරිනිබ්බායි, අඩ්ඪමාසක ාජාආනන්යදොඅයහොසි, 

 ඤ්යඤොමාතාමහාමායා, අග්ගමයහසී ාහුලමාතා, උදය ාජාපනඅහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

ගඞ්ගමාලජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[422] 6. යචතියජාතකවණ්ණනා 

ෙම්යමො ෙයව ෙයතො ෙන්තීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
යදවදත්තස්ස පථවිපයවසනං ආ බ්භ කයථසි. තස්මිඤ්හි දිවයස භික්ඛූ 

ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, යදවදත්යතො මුසාවාදං කත්වා
පථවිං පවිට්යඨො අවීචිප ායයණො ජායතො’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය

නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි පථවිං
පවිට්යඨොයයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත පඨමකප්යප මහාසම්මයතො නාම  ාජා අසඞ්යඛයයයායුයකො

අයහොසි. තස්ස පුත්යතො ය ොයජො නාම, තස්ස පුත්යතො ව ය ොයජො නාම, 

තස්සපුත්යතොකලයායණොනාම, කලයාණස්සපුත්යතොව කලයායණොනාම, 

ව කලයාණස්ස පුත්යතො උයපොසයථො නාම, උයපොසථස්ස පුත්යතො

ව උයපොසයථොනාම, ව උයපොසථස්සපුත්යතොමන්ධාතානාම, මන්ධාතුස්ස

පුත්යතො ව මන්ධාතා නාම, ව මන්ධාතුස්ස පුත්යතො වය ො නාම, ව ස්ස 

පුත්යතො උපවය ො නාම අයහොසි, උපරිවය ොතිපි තස්යසව නාමං. යසො

යචතිය ට්යඨ යසොත්ථයනගය   ජ්ජං කාය සි, චතූහි  ාජිද්ධීහි

සමන්නාගයතො අයහොසිඋපරිචය ොආකාසගාමී, චත්තාය ොනං යදවපුත්තා

චතූසු දිසාසු ඛග්ගහත්ථා  ක්ඛන්ති, කායයතො චන්දනගන්යධො වායති, 
මුඛයතො උප්පලගන්යධො. තස්ස කපියලො නාම බ්රාහ්මයණො පුය ොහියතො
අයහොසි. කපිලබ්රාහ්මණස්ස පන කනිට්යඨො යකො කලම්යබො නාම  ඤ්ඤා
සද්ධිං එකාචරියකුයල උග්ගහිතසිප්යපො බාලසහායයො. යසො තස්ස
කුමා කායලයයව ‘‘අහං  ජ්ජං පත්වාතුය්හං පුය ොහිතට්ඨානං දස්සාමී’’ති
පටිජානි. යසො  ජ්ජං පත්වා පිතු පුය ොහිතං කපිලබ්රාහ්මණං
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පුය ොහිතට්ඨානයතො චායවතුං නාසක්ඛ. පුය ොහියත පන අත්තයනො 
උපට්ඨානං ආගච්ඡන්යත තස්මිං ගා යවන අපචිතාකා ං දස්යසසි.
බ්රාහ්මයණොතං සල්ලක්යඛත්වා ‘‘ ජ්ජංනාමසමවයයහිසද්ධිං සුපරිහා ං

යහොති, අහං ාජානං ආපුච්ඡිත්වාපබ්බජිස්සාමී’’තිචින්යතත්වා‘‘යදව, අහං

මහල්ලයකො, යගයහ කුමා යකො අත්ථ, තං පුය ොහිතං කය ොහි, අහං
පබ්බජිස්සාමී’’ති  ාජානං අනුජානායපත්වා පුත්තං පුය ොහිතට්ඨායන
ඨපායපත්වා  ාජුයයානං පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා 
ඣානාභිඤ්ඤායයො නිබ්බත්යතත්වා පුත්තං නිස්සාය තත්යථව වාසං
කප්යපසි. 

යකො කලම්යබො‘‘අයංපබ්බජන්යතොපිනමය්හංඨානන්ත ංදායපසී’’ති 

භාතරි ආඝාතං බන්ධිත්වා එකදිවසං සුඛකථාය නිසින්නසමයය  ඤ්ඤා

‘‘යකො කලම්බ කිං ත්වං පුය ොහිතට්ඨානං න කය ොසී’’ති වුත්යත ‘‘ආම, 

යදව, න කය ොමි, භාතා යම කය ොතී’’ති ආහ. ‘‘නනු යත භාතා

පබ්බජියතො’’ති? ‘‘ආමපබ්බජියතො, ඨානන්ත ං පනපුත්තස්ස දායපසී’’ති.

‘‘යතන හි ත්වං කය ොහී’’ති? ‘‘යදව, පයවණියා ආගතං ඨානන්ත ං මම
භාත ං අපයනත්වා න සක්කා මයා කාතු’’න්ති. ‘‘එවං සන්යත අහං තං

මහල්ලකංකත්වා භාත ං යත කනිට්ඨංකරිස්සාමී’’ති. ‘‘කථං, යදවා’’ති? 

‘‘මුසාවාදංකත්වා’’ති. ‘‘කිං යදව, න ජානාථ, යදා මම භාතා මහන්යතන

අබ්භුතධම්යමනසමන්නාගයතො විජ්ජාධය ො, යසො අබ්භුතධම්යමනතුම්යහ

වඤ්යචස්සති, චත්තාය ොයදවපුත්යතඅන්ත හියතවිය කරිස්සති, කායයතො

චමුඛයතොචසුගන්ධංදුග්ගන්ධංවියකරිස්සති, තුම්යහආකාසා ඔතාය ත්වා

භූමියං ඨියත විය කරිස්සති, තුම්යහ පථවිං පවිසන්තා විය භවිස්සථ, තදා 
තුම්හාකං කථාය පතිට්ඨාතුං න සක්ඛස්සථා’’ති. ‘‘ත්වං එවං සඤ්ඤං මා

කරි, අහං කාතුං සක්ඛස්සාමී’’ති. ‘‘කදා කරිස්සථ, යදවා’’ති? ‘‘ඉයතො 
සත්තයම දිවයස’’ති. සා කථා සකලනගය  පාකටා අයහොසි. ‘‘ ාජා කි  

මුසාවාදං කත්වා මහල්ලකං ඛුද්දකං, ඛුද්දකං මහල්ලකං කරිස්සති, 

ඨානන්ත ං ඛුද්දකස්ස දායපස්සති, කීදියසො නු යඛො මුසාවායදො නාම, කිං

නීලයකො, උදාහු පීතකාදීසු අඤ්ඤත වණ්යණො’’ති එවං මහාජනස්ස

විතක්යකොඋදපාදි. තදාකි යලොකස්සසච්චවාදීකායලො, ‘‘මුසාවායදොනාම
එවරූයපො’’තින ජානන්ති. 

පුය ොහිතපුත්යතොපි තං කථං සුත්වා පිතු සන්තිකං ගන්ත්වා කයථසි 

‘‘තාත,  ාජා කි  මුසාවාදං කත්වා තුම්යහ ඛුද්දයක කත්වා අම්හාකං

ඨානන්ත ං මම චූළපිතුස්ස දස්සතී’’ති. ‘‘තාත,  ාජා මුසාවාදං කත්වාපි

අම්හාකංඨානන්ත ංහරිතුං නසක්ඛස්සති.කත දිවයසපනකරිස්සතී’’ති? 

‘‘ඉයතොකි සත්තයමදිවයස’’ති.‘‘යතනහි තදාමය්හංආය ොයචයයාසී’’ති.
සත්තයම දිවයස මහාජනා ‘‘මුසාවාදං පස්සිස්සාමා’’ති  ාජඞ්ගයණ
සන්නිපතිත්වාමඤ්චාතිමඤ්යචබන්ධිත්වාඅට්ඨංසු.කුමාය ොගන්ත්වා පිතු
ආය ොයචසි.  ාජා අලඞ්කතපටියත්යතො නික්ඛම්ම මහාජනමජ්යඣ
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 ාජඞ්ගයණ ආකායස අට්ඨාසි. තාපයසො ආකායසනාගන්ත්වා  ඤ්යඤො
පු යතොනිසීදනචම්මංඅත්ථරිත්වාආකායස පල්ලඞ්යකනනිසීදිත්වා‘‘සච්චං

කි  ත්වං මහා ාජ, මුසාවාදං කත්වා ඛුද්දකං මහල්ලකං කත්වා තස්ස

ඨානන්ත ංදාතුකායමොසී’’ති? ‘‘ආමආචරිය, එවංයමකථත’’න්ති. අථනං

යසො ඔවදන්යතො ‘‘මහා ාජ, මුසාවායදො නාම භාරියයො ගුණපරිධංසයකො
චතූසු අපායයසු නිබ්බත්තායපති.  ාජානාම මුසාවාදංකය ොන්යතො ධම්මං

හනති, යසොධම්මංහනිත්වා සයයමවහඤ්ඤතී’’තිවත්වාපඨමංගාථමාහ– 

45. 

‘‘ධම්යමොහයවහයතොහන්ති, නාහයතොහන්තිකිඤ්චනං; 

තස්මාහිධම්මංනහයන, මාත්වංධම්යමොහයතොහනී’’ති. 

තත්ථ ෙම්යමොති යජට්ඨාපචායනධම්යමොඉධාධිප්යපයතො. 

අථ නං උත්තරිපි ඔවදන්යතො ‘‘සයච, මහා ාජ, මුසාවාදං කරිස්සසි, 
චතස්යසොඉද්ධියයොඅන්ත ධායිස්සන්තී’’තිවත්වාදුතියංගාථමාහ– 

46. 

‘‘අලිකංභාසමානස්ස, අපක්කමන්තියදවතා; 

පූතිකඤ්චමුඛංවාති, සකට්ඨානාචධංසති; 

යයොජානංපුච්ඡියතොපඤ්හං, අඤ්ඤථානංවියාකය ’’ති. 

තත්ථ අපක්කමන්ති යදවතාති මහා ාජ, සයච අලිකං භණිස්සසි, 

චත්තාය ො යදවපුත්තා ආ ක්ඛං ඡඩ්යඩත්වා අන්ත ධායිස්සන්තීති

අධිප්පායයයනතංවදති. පූතිකඤ්චමුඛංවාතීතිමුඛඤ්චයතකායයොචඋයභො

පූතිගන්ධං වායිස්සන්තීති සන්ධායාහ. සකට්ඨානා ච ෙංසතීති ආකාසයතො 
භස්සිත්වාපථවිංපවිසිස්සසීතිදීයපන්යතොඑවමාහ. 

තං සුත්වා  ාජා භීයතො යකො කලම්බං ඔයලොයකසි. අථනං යසො ‘‘මා

භායි, මහා ාජ, නනුමයාපඨමයමවතුම්හාකංඑතංකථත’’න්තිආහ. ාජා
කපිලස්ස වචනං සුත්වාපි අනාදියිත්වා අත්තනා කථතයමව පු යතො

කය ොන්යතො ‘‘ත්වංසි, භන්යත, කනිට්යඨො, යකො කලම්යබො යජට්යඨො’’ති

ආහ. අථස්ස සහ මුසාවායදන චත්තාය ො යදවපුත්තා ‘‘තාදිසස්ස
මුසාවාදියනො ආ ක්ඛං න ගණ්හිස්සාමා’’ති ඛග්යග පාදමූයල ඡඩ්යඩත්වා 

අන්ත ධායිංසු, මුඛංභින්නකුක්කුටණ්ඩපූතිවිය, කායයොවිවටවච්චකුටීවිය 

දුග්ගන්ධං වායි, ආකාසයතො භස්සිත්වා පථවියං පතිට්ඨහි, චතස්යසොපි

ඉද්ධියයො පරිහායිංසු. අථ නං මහාපුය ොහියතො ‘‘මා භායි, මහා ාජ, සයච

සච්චංභණිස්සසි, සබ්බංයත පාකතිකංකරිස්සාමී’’තිවත්වාතතියංගාථමාහ
– 

47. 
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‘‘සයචහිසච්චංභණසි, යහොහි ාජයථාපුය ; 

මුසායචභාසයස ාජ, භූමියංතිට්ඨයචතියා’’ති. 

තත්ථ භූමිෙං තිට්ඨාති භූමියංයයව පතිට්ඨ, පුන ආකාසං ලඞ්ඝිතුං න
සක්ඛස්සසීති අත්යථො. 

යසො ‘‘පස්ස, මහා ාජ, පඨමං මුසාවායදයනව යත චතස්යසො ඉද්ධියයො 

අන්ත හිතා, සල්ලක්යඛහි, ඉදානිපිසක්කාපාකතිකංකාතු’’න්තිවුත්යතොපි
‘‘එවං වත්වා තුම්යහ මං වඤ්යචතුකාමා’’ති දුතියම්පි මුසාවාදං භණිත්වා

යාව යගොප්ඵකා පථවිං පාවිසි. අථ නං පුනපි බ්රාහ්මයණො ‘‘සල්ලක්යඛහි, 

මහා ාජ, ඉදානිපිසක්කා පාකතිකංකාතු’’න්තිවත්වාචතුත්ථංගාථමාහ– 

48. 

‘‘අකායලවස්සතීතස්ස, කායලතස්සනවස්සති; 

යයොජානංපුච්ඡියතොපඤ්හං, අඤ්ඤථානංවියාකය ’’ති. 

තත්ථ තස්සාති යයො ජානන්යතො පුච්ඡිතං පඤ්හං මුසාවාදං කත්වා

අඤ්ඤථා බයාකය ොති, තස්ස  ඤ්යඤො විජියත යදයවො යුත්තකායල
අවස්සිත්වාඅකායලවස්සතීතිඅත්යථො. 

අථ නංපුනපිමුසාවාදඵයලනයාවජඞ්ඝාපථවිං පවිට්ඨං‘‘සල්ලක්යඛහි, 

මහා ාජා’’තිවත්වාපඤ්චමංගාථමාහ– 

49. 

‘‘සයචහිසච්චංභණසි, යහොහි ාජයථාපුය ; 

මුසායචභාසයස ාජ, භූමිංපවිසයචතියා’’ති. 

යසො තතියම්පි ‘‘ත්වංසි, භන්යත, කනිට්යඨො, යජට්යඨො 
යකො කලම්යබො’’ති මුසාවාදයමව කත්වා යාව ජාණුකා පථවිං පාවිසි. අථ

නංපුනපි ‘‘සල්ලක්යඛහි, මහා ාජා’’තිවත්වාද්යවගාථාඅභාසි– 

50. 

‘‘ජිව්හාතස්සද්විධායහොති, උ ගස්යසවදිසම්පති; 

යයොජානංපුච්ඡියතොපඤ්හං, අඤ්ඤථානංවියාකය . 

51. 

‘‘සයචහිසච්චංභණසි, යහොහි ාජයථාපුය ; 

මුසායචභාසයස ාජ, භියයයොපවිසයචතියා’’ති. 

ඉමාද්යවගාථාවත්වා‘‘ඉදානිසක්කාපාකතිකංකාතු’’න්තිආහ.  ාජා

තස්සවචනංසුත්වාපිඅනාදියිත්වා ‘‘ත්වංසි, භන්යත, කනිට්යඨො, යජට්යඨො 
යකො කලම්යබො’’තිචතුත්ථම්පිමුසාවාදංකත්වා යාවකටියතොපථවිං පාවිසි.
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අථ නං බ්රාහ්මයණො ‘‘සල්ලක්යඛහි, මහා ාජා’’ති වත්වා පුන ද්යව ගාථා 
අභාසි– 

52. 

‘‘ජිව්හාතස්සනභවති, මච්ඡස්යසවදිසම්පති; 

යයොජානංපුච්ඡියතොපඤ්හං, අඤ්ඤථානංවියාකය . 

53. 

‘‘සයචහිසච්චංභණසි, යහොහි ාජයථාපුය ; 

මුසායචභාසයස ාජ, භියයයොපවිසයචතියා’’ති. 

තත්ථ මච්ඡස්යසවාති නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායනමුසාවාදියනොමච්ඡස්ස

වියකථනසමත්ථාජිව්හානයහොති, මූයගොවයහොතීතිඅත්යථො. 

යසො පඤ්චමම්පි ‘‘ත්වංසි කනිට්යඨො, යජට්යඨො යකො කලම්යබො’’ති
මුසාවාදං කත්වා යාව නාභියතො පථවිං පාවිසි. අථ නං බ්රාහ්මයණො පුනපි 

‘‘සල්ලක්යඛහි, මහා ාජා’’තිවත්වාද්යවගාථාඅභාසි– 

54. 

‘‘ථයයොව තස්සජායන්ති, නපුමාජායය  කුයල; 

යයොජානංපුච්ඡියතොපඤ්හං, අඤ්ඤථානංවියාකය . 

55. 

‘‘සයචහිසච්චංභණසි, යහොහි ාජයථාපුය ; 

මුසායචභාසයස ාජ, භියයයොපවිසයචතියා’’ති. 

තත්ථ ථියෙොවාති නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන මුසාවාදිස්ස ධීතය ොව

ජායන්ති, පුත්තානජායන්තීති අත්යථො. 

 ාජාතස්සවචනංඅනාදියිත්වාඡට්ඨම්පිතයථවමුසාවාදංභණිත්වා යාව

ථනාපථවිංපාවිසි.අථනංපුනපිබ්රාහ්මයණො‘‘සල්ලක්යඛහි, මහා ාජා’’ති
වත්වා ද්යවගාථාඅභාසි– 

56. 

‘‘පුත්තාතස්සනභවන්ති, පක්කමන්තිදියසොදිසං; 

යයොජානංපුච්ඡියතොපඤ්හං, අඤ්ඤථානංවියාකය . 

57. 

‘‘සයචහිසච්චංභණසි, යහොහි ාජයථාපුය ; 

මුසායචභාසයස ාජ, භියයයොපවිසයචතියා’’ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අට්ඨකනිපායතො 

369 

පටුන 

තත්ථ පක්කමන්තීති සයච මුසාවාදිස්ස පුත්තා භවන්ති, මාතාපිතූනං
අනුපකා ාහුත්වාපලායන්තීතිඅත්යථො. 

යසො පාපමිත්තසංසග්ගයදොයසන තස්ස වචනං අනාදියිත්වා සත්තමම්පි 

තයථව මුසාවාදං අකාසි. අථස්ස පථවී විව ං අදාසි, අවීචියතො ජාලා
උට්ඨහිත්වා ගණ්හි. 

58. 

‘‘ස  ාජාඉසිනාසත්යතො, අන්තලික්ඛචය ො පුය ; 

පායවක්ඛපථවිංයචච්යචො, හීනත්යතොපත්වපරියායං. 

59. 

තස්මා හිඡන්දාගමනං, නප්පසංසන්ති පණ්ඩිතා; 

අදුට්ඨචිත්යතොභායසයය, ගි ංසච්චූපසංහිත’’න්ති.– 

ඉමාද්යවඅභිසම්බුද්ධගාථායහොන්ති. 

තත්ථ සරාජාතිභික්ඛයව, යසො ාජායචතියයො පුබ්යබඅන්තලික්ඛචය ො

හුත්වාපච්ඡාඉසිනාඅභිසත්යතොපරිහීනසභායවොහුත්වා. පත්වපරිොෙන්ති

අත්තයනො කාලපරියායං පත්වා පථවිං පාවිසීති අත්යථො. තස්මාති යස්මා

යචතිය ාජා ඡන්දාගමයනන අවීචිප ායයණො ජායතො, තස්මා. 

අදුට්ඨචිත්යතොති ඡන්දාදීහිඅදූසිතචිත්යතොහුත්වාසච්චයමවභායසයය. 

මහාජයනො ‘‘යචතිය ාජා ඉසිං අක්යකොසිත්වා මුසාවාදං කත්වා අවීචිං 
පවිට්යඨො’’ති භයප්පත්යතො අයහොසි.  ඤ්යඤො පඤ්ච පුත්තා ආගන්ත්වා
බ්රාහ්මණස්ස පායදසු පතිත්වා ‘‘අම්හාකං අවස්සයයො යහොහී’’ති වදිංසු.

බ්රාහ්මයණො‘‘තාතා, තුම්හාකංපිතාධම්මංනායසත්වාමුසාවාදංකත්වාඉසිං

අක්යකොසිත්වාඅවීචිං උපපන්යනො, ධම්යමොනායමසහයතොහනති, තුම්යහහි

නසක්කා ඉධ වසිතු’’න්ති වත්වා යතසු සබ්බයජට්ඨකං ‘‘එහිත්වං, තාත, 
පාචීනද්වාය නනික්ඛමිත්වාඋජුකංගච්ඡන්යතො සබ්බයසතංසත්තපතිට්ඨං

හත්ථ තනං පස්සිස්සසි, තාය සඤ්ඤාය තත්ථ නග ං මායපත්වා වස, තං

නග ං ෙත්ථිපුරං නාමභවිස්සතී’’තිආහ. දුතියංආමන්යතත්වා‘‘ත්වං, තාත, 
දක්ඛණද්වාය න නික්ඛමිත්වා උජුකයමව ගච්ඡන්යතො සබ්බයසතං

අස්ස තනං පස්සිස්සසි, තාය සඤ්ඤාය තත්ථ නග ං මායපත්වා වස, තං

නග ං අස්සපුරං නාම භවිස්සතී’’ති ආහ. තතියං ආමන්යතත්වා ‘‘ත්වං, 

තාත, පච්ඡිමද්වාය න නික්ඛමිත්වා උජුකයමව ගච්ඡන්යතො යකස සීහං

පස්සිස්සසි, තායසඤ්ඤායතත්ථනග ංමායපත්වාවස, තංනග ං සීෙපුරං 

නාම භවිස්සතී’’ති ආහ. චතුත්ථං ආමන්යතත්වා ‘‘ත්වං, තාත, 
උත්ත ද්වාය න නික්ඛමිත්වා උජුකයමව ගච්ඡන්යතො සබ්බ තනමයං

චක්කපඤ්ජ ං පස්සිස්සසි, තායසඤ්ඤායතත්ථ නග ංමායපත්වාවස, තං

නග ං උත්තරපඤ්චාල්ං නාම භවිස්සතී’’ති ආහ. පඤ්චමං ආමන්යතත්වා 
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‘‘තාත, තයා ඉමස්මිං ඨායන වසිතුං න සක්කා, ඉමස්මිං නගය  මහාථූපං
කත්වා නික්ඛමිත්වා පච්ඡිමුත්ත ාය දිසාය උජුකයමව ගච්ඡන්යතො ද්යව
පබ්බයත අඤ්ඤමඤ්ඤං පහරිත්වා පහරිත්වා දද්ද සද්දං කය ොන්යත

පස්සිස්සසි, තාය සඤ්ඤාය තත්ථ නග ං මායපත්වා වස, තං නග ං 

දද්දරපුරං නාම භවිස්සතී’’තිආහ. යත පඤ්චපි ජනා තාය තාය සඤ්ඤාය
ගන්ත්වාතස්මිංතස්මිංඨායනනග ානිමායපත්වා වසිංසු. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි
යදවදත්යතො මුසාවාදං කත්වා පථවිං පවිට්යඨො’’ති වත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි– ‘‘තදායචතිය ාජායදවදත්යතොඅයහොසි, කපිලබ්රාහ්මයණො
පන අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

යචතියජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[423] 7. ඉන්ද්රියජාතකවණ්ණනා 

යෙො ඉන්ද්රිොනන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො 
පු ාණදුතියිකාපයලොභනං ආ බ්භ කයථසි. සාවත්ථයං කිය යකො
කුලපුත්යතො සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා ‘‘න සක්කා අගා මජ්යඣ

වසන්යතන එකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං චරිතුං, 
නියයානිකසාසයන පබ්බජිත්වා දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සාමී’’ති ඝය  විභවං
පුත්තදා ස්ස නියයායදත්වා නික්ඛමිත්වා සත්ථා ං පබ්බජ්ජං යාචි.
සත්ථාපිස්ස පබ්බජ්ජං දායපසි. තස්ස ආචරියුපජ්ඣායයහි සද්ධිං පිණ්ඩාය
ච යතොනවකත්තායචවභික්ඛූනංබහුභායවනචකුලඝය වාආසනසාලාය

වා ආසනං න පාපුණාති, සඞ්ඝනවකානං යකොටියං පීඨකං වා ඵලකං වා
පාපුණාති. ආහාය ොපි උළුඞ්කපිට්යඨන ඝට්ටිතා භින්නසිත්ථකයාගු වා

පූතිසුක්ඛඛජ්ජකං වා ඣාමසුක්ඛකූය ො වා පාපුණාති, යාපනපමාණං න
යහොති. යසො අත්තනා ලද්ධං ගයහත්වා පු ාණදුතියිකාය සන්තිකං ගච්ඡති.
අථස්ස සා පත්තං ගයහත්වා වන්දිත්වා පත්තයතො භත්තං නීහරිත්වා
සුසම්පාදිතානි යාගුභත්තසූපබයඤ්ජනානි යදති. මහල්ලයකො  සතණ්හාය 

බජ්ඣිත්වාපු ාණදුතියිකංජහිතුංනසක්යකොති.සාචින්යතසි‘‘බද්යධොනු

යඛො, යනොති වීමංසිස්සාමින’’න්ති. 

අයථකදිවසං ජනපදමනුස්සං යසතමත්තිකාය න්හායපත්වා යගයහ 
නිසීදායපත්වා අඤ්යඤපිස්ස කතිපයය පරිවා මනුස්යස ආණායපත්වා
යථොකයථොකං පානයභොජනං දායපසි. යත ඛාදන්තා භුඤ්ජන්තා නිසීදිංසු.

යගහද්වාය චචක්යකසුයගොයණ බන්ධායපත්වාඑකංසකටම්පිඨපායපසි, 
සයංපනපිට්ඨිගබ්යභනිසීදිත්වාපූයවපචි. මහල්ලයකොආගන්ත්වාද්වාය 

අට්ඨාසි.තංදිස්වාඑයකොමහල්ලකපුරියසො‘‘අයයය, එයකො යථය ොද්වාය 

ඨියතො’’තිආහ. ‘‘වන්දිත්වා අතිච්ඡායපහී’’ති. යසො ‘‘අතිච්ඡථ, භන්යත’’ති

පුනප්පුනං කයථත්වාපි තං අගච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘අයයය, යථය ො න 
ගච්ඡතී’’තිආහ.සාආගන්ත්වාසාණිංඋක්ඛපිත්වාඔයලොයකත්වා‘‘අම්යභො
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අයං මම දා කපිතා’’ති වත්වා නික්ඛමිත්වා පත්තං ගයහත්වා යගහං

පයවයසත්වාපරිවිසිත්වා යභොජනපරියයොසායනවන්දිත්වා‘‘භන්යත, තුම්යහ

ඉයධව පරිනිබ්බායථ, මයං එත්තකං කාලං අඤ්ඤං කුලං න ගණ්හිම්හ, 

අසාමියකපනඝය ඝ ාවායසොනසණ්ඨාති, මයංඅඤ්ඤංකුලං ගණ්හාම, 

දූ ං ජනපදං ගච්ඡිස්සාම, තුම්යහ අප්පමත්තා යහොථ, සයච යම යදොයසො

අත්ථ, ඛමථා’’තිආහ.මහල්ලකස්සහදයඵාලනකායලොවියඅයහොසි.අථනං

‘‘අහං තංජහිතුංනසක්යකොමි, මාගච්ඡ, විබ්භමිස්සාමි, අසුකට්ඨායන යම

සාටකං යපයසහි, පත්තචීව ං පටිච්ඡායපත්වා ආගච්ඡිස්සාමී’’ති ආහ. සා
‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි. මහල්ලයකො විහා ං ගන්ත්වා ආචරියුපජ්ඣායය

පත්තචීව ං පටිච්ඡායපන්යතො ‘‘කස්මා, ආවුයසො, එවංකය ොසී’’තිවුත්යතො
‘‘පු ාණදුතියිකං ජහිතුං න සක්යකොමි විබ්භමිස්සාමී’’ති ආහ. අථ නං යත

අනිච්ඡන්තඤ්යඤව සත්ථු සන්තිකං යනත්වා ‘‘කිං, භික්ඛයව, ඉමං

අනිච්ඡන්තඤ්යඤවආනයිත්ථා’’තිවුත්යත‘‘භන්යත, අයංඋක්කණ්ඨිත්වා
විබ්භමිතුකායමො’’ති වදිංසු. අථ නං සත්ථා ‘‘සච්චං කි  ත්වං භික්ඛු

උක්කණ්ඨියතොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘සච්චං, භන්යත’’ති. ‘‘යකො තං 

උක්කණ්ඨායපසී’’ති? ‘‘පු ාණදුතියිකා භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘භික්ඛු න

ඉදායනවසා ඉත්ථීතුය්හංඅනත්ථකාරිකා, පුබ්යබපිත්වංතංනිස්සායචතූහි
ඣායනහිපරිහීයනො මහාදුක්ඛංපත්වාමංනිස්සායතම්හා දුක්ඛාමුච්චිත්වා
නට්ඨජ්ඣානං පටිලභී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො
තස්සපුය ොහිතංපටිච්චතස්සබ්රාහ්මණියාකුච්ඡිම්හි නිබ්බත්ති.ජාතදිවයස

චස්සසකලනගය ආවුධානිපජ්ජලිංසු, යතනස්ස ‘‘යජොතිපාලකුමාය ො’’ති
නාමංකරිංසු.යසොවයප්පත්යතොතක්කසිලායංසබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා
 ඤ්යඤො සිප්පං දස්යසත්වා ඉස්සරියං පහාය කඤ්චි අජානායපත්වා 
අග්ගද්වාය න නික්ඛමිත්වා අ ඤ්ඤං පවිසිත්වා සක්කදත්තියය
කවිට්ඨකඅස්සයම ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා ඣානාභිඤ්ඤායයො

නිබ්බත්යතසි. තං තත්ථ වසන්තං අයනකානි ඉසිසතානි පරිවාය සුං, 

මහාසමාගයමො අයහොසි. යසො ස භඞ්ගසත්ථා නාම අයහොසි, තස්ස සත්ත 

අන්යතවාසිකයජට්ඨකා අයහසුං. යතසු සාලිස්සය ො නාම ඉසි
කවිට්ඨකඅස්සමා නික්ඛමිත්වා සු ට්ඨජනපයද පු ත්ථමජනපයද
සායතොදිකාය නාම නදියා තීය  අයනකසහස්සඉසිපරිවාය ො වසි.
යමණ්ඩිස්සය ො නාම ඉසි පජ්යජොතකපඤ්චාල ඤ්යඤො විජියත 

කලබ්බචූළකං නාම නිගමං නිස්සාය අයනකසහස්සඉසිපරිවාය ො වසි.
පබ්බයතොනාමඉසිඑකං අටවිජනපදංනිස්සායඅයනකසහස්සඉසිපරිවාය ො
වසි.කාළයදවියලොනාමඉසි අවන්තිදක්ඛණාපයථඑකග්ඝනයසලංනිස්සාය
අයනකසහස්සඉසිපරිවාය ො වසි. කිසවච්යඡො නාම ඉසි එකයකොව
දණ්ඩකි ඤ්යඤොකුම්භවතීනග ංනිස්සායඋයයායනවසි. අනුපියතාපයසො
පන යබොධිසත්තස්ස උපට්ඨායකොතස්ස සන්තියක වසි.නා යදොනාම ඉසි 
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කාළයදවිලස්ස කනිට්යඨො මජ්ඣිමයදයස ආ ඤ්ජ ගිරිම්හි
පබ්බතජාලන්තය එකයකොව එකස්මිංගුහායලයණවසි. 

ආ ඤ්ජ ගිරියනො නාම අවිදූය  එයකො ආකිණ්ණමනුස්යසො නිගයමො

අත්ථ, යතසං අන්තය මහතී නදීඅත්ථ, තංනදිං බහූමනුස්සා ඔත න්ති. 
උත්තමරූපධ ාවණ්ණදාසියයොපිපුරියසපයලොභයමානාතස්සානදියාතීය 
නිසීදන්ති. නා දතාපයසොතාසුඑකං දිස්වා පටිබද්ධචිත්යතොහුත්වාඣානං
අන්ත ධායපත්වා නි ාහාය ො පරිසුස්සන්යතො කියලසවසං ගන්ත්වා
සත්තාහංවසිත්වා නිපජ්ජි.අථස්සභාතාකාළයදවියලොආවජ්යජන්යතොතං
කා ණං ඤත්වා ආකායසනාගන්ත්වා යලණං පාවිසි. නා යදො තං දිස්වා
‘‘කස්මා භවං ආගයතොසී’’ති ආහ. ‘‘භවං ‘අකල්ලයකො’ති භවන්තං

පටිජග්ගිතුං ආගයතොම්හී’’ති. අථ නං යසො ‘‘අභූතං කථං කයථසි, අලිකං
තුච්ඡං කයථසී’’තිමුසාවායදනනිග්ගණ්හි.යසො‘‘යනතංපහාතුංවට්ටතී’’ති

සාලිස්ස ංආයනසි, යමණ්ඩිස්ස ංආයනසි, පබ්බතම්පිආයනසි.ඉතය ොපි
යත තයයො මුසාවායදන නිග්ගණ්හි. කාළයදවියලො ‘‘ස භඞ්ගසත්ථා ං
ආයනස්සාමී’’තිආකායසනාගන්ත්වාතංආයනසි.යසො ආගන්ත්වාතංදිස්වා

‘‘ඉන්ද්රියවසංගයතො’’තිඤත්වා ‘‘කච්චිනා ද, ඉන්ද්රියානං වසංගයතො’’ති

පුච්ඡි.ඉතය නතංසුත්වාවඋට්ඨායවන්දිත්වා ‘‘ආම, ආචරියා’’තිවුත්යත 

‘‘නා ද, ඉන්ද්රියවසං ගතා නාම ඉමස්මිං අත්තභායව සුස්සන්තා දුක්ඛං
අනුභවිත්වා දුතියය අත්තභායව නි යය නිබ්බත්තන්තී’’ති වත්වා පඨමං 
ගාථමාහ– 

60. 

‘‘යයොඉන්ද්රියානංකායමන, වසංනා දගච්ඡති; 

යසොපරිච්චජ්ජුයභොයලොයක, ජීවන්යතොවවිසුස්සතී’’ති. 

තත්ථ යෙො ඉන්ද්රිොනන්ති නා ද, යයො පුරියසො රූපාදීසු සුභාකා ං
ගයහත්වා කියලසකාමවයසන ඡන්නං ඉන්ද්රියානං වසං ගච්ඡති. 

පරිච්චජ්ජුයභො යල්ොයකති යසො මනුස්සයලොකඤ්ච යදවයලොකඤ්චාති 

උයභොයලොයකපරිච්චජිත්වානි යාදීසුනිබ්බත්තන්තීතිඅත්යථො. ජීවන්යතොව

විසුස්සතීති ජීවන්යතොයයව අත්තනා ඉච්ඡිතං කියලසවත්ථුං අලභන්යතො

යසොයකනවිසුස්සති, මහාදුක්ඛංපාපුණාතීති. 

තංසුත්වානා යදො‘‘ආචරිය, කාමයසවනංනාමසුඛං, එවරූපංසුඛංකිං 
සන්ධායදුක්ඛන්තිවදසී’’තිපුච්ඡි.අථස්සස භඞ්යගො‘‘යතනහිසුණාහී’’ති
දුතියං ගාථමාහ– 

61. 

‘‘සුඛස්සානන්ත ං දුක්ඛං, දුක්ඛස්සානන්ත ංසුඛං; 

යසොසිපත්යතොසුඛාදුක්ඛං, පාටිකඞ්ඛව ංසුඛ’’න්ති. 
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තත්ථ සුඛස්සානන්තරන්ති කාමසුඛස්ස අනන්ත ං නි යදුක්ඛං. 

දුක්ඛස්සාති සීල ක්ඛණදුක්ඛස්ස අනන්ත ං දිබ්බමානුසකසුඛඤ්යචව

නිබ්බානසුඛඤ්ච. ඉදං වුත්තං යහොති – නා ද, ඉයම හි සත්තා 

කාමයසවනසමයය කාලං කත්වා එකන්තදුක්යඛ නි යය නිබ්බත්තන්ති, 

සීලං  ක්ඛන්තා විපස්සනාය කම්මං කය ොන්තා ච පන කිලමන්ති, යත

දුක්යඛන සීලං  ක්ඛත්වා සීලබයලන වුත්තප්පකා ං සුඛං ලභන්ති, ඉදං

දුක්ඛංසන්ධායාහංඑවංවදාමීති. යසොසිපත්යතොතියසොත්වංනා ද, ඉදානි
ඣානසුඛංනායසත්වා තයතො සුඛා මහන්තං කාමනිස්සිතං යචතසිකදුක්ඛං

පත්යතො. පාටිකඞ්ඛාති ඉදං කියලසදුක්ඛං ඡඩ්යඩත්වා පුන තයදව ව ං
උත්තමංඣානසුඛංඉච්ඡපත්යථහීති. 

නා යදො‘‘ඉදංආචරිය, දුක්ඛංදුස්සහං, නතංඅධිවායසතුං සක්යකොමී’’ති

ආහ. අථ නං මහාසත්යතො ‘‘නා ද, දුක්ඛං නාම උප්පන්නං 
අධිවායසතබ්බයමවා’’තිවත්වාතතියංගාථමාහ– 

62. 

‘‘කිච්ඡකායලකිච්ඡසයහො, යයොකිච්ඡංනාතිවත්තති; 

සකිච්ඡන්තංසුඛංධීය ො, යයොගංසමධිගච්ඡතී’’ති. 

තත්ථ නාතිවත්තතීති නානුවත්තති, අයයමව වා පායඨො. ඉදං වුත්තං

යහොති – නා ද, යයො කායිකයචතසිකදුක්ඛසඞ්ඛාතස්ස කිච්ඡස්ස 
උප්පන්නකායල අප්පමත්යතො තස්ස කිච්ඡස්ස හ ණූපායං කය ොන්යතො

කිච්ඡසයහොහුත්වා තංකිච්ඡංනානුවත්තති, තස්සවයසඅවත්තිත්වායතහි

යතහි උපායයහි තං කිච්ඡං අභිභවති විනායසති, යසො ධීය ො කිච්ඡස්ස

අන්තිමසඞ්ඛාතං නි ාමිසසුඛසඞ්ඛාතං ඣානසුඛං අධිගච්ඡති, තං වා

කිච්ඡන්තංයයොගසුඛංඅධිගච්ඡති, අකිලමන්යතොවපාපුණාතීති. 

යසො‘‘ආචරිය, කාමසුඛංනාමඋත්තමසුඛං, නතංජහිතුංසක්යකොමී’’ති 

ආහ. අථ නං මහාසත්යතො ‘‘නා ද, ධම්යමො නාම න යකනචි කා යණන
නායසතබ්යබො’’තිවත්වා චතුත්ථංගාථමාහ– 

63. 

‘‘න යහවකාමානකාමා, නානත්ථා නාත්ථකා ණා; 

නකතඤ්චනි ඞ්කත්වා, ධම්මාචවිතුම හසී’’ති. 

තත්ථ කාමාන කාමාති කාමානං කාමා, වත්ථුකාමානං පත්ථනායාති

අත්යථො. නානත්ථා නාත්ථකාරණාති න අනත්ථයතො න අත්ථකා ණා. න

කතඤ්ච නිරඞ්කත්වාතිකතඤ්චනිප්ඵාදිතංඣානං නි ංකත්වා. ඉදංවුත්තං

යහොති–නා ද, නයහවවත්ථුකාමපත්ථනායධම්මාචවිතුම හසි, එකස්මිං 
අනත්යථ උප්පන්යන තං පටිහනිතුකායමො නානත්ථා න අත්යථනපි

කා ණභූයතන ධම්මා චවිතුම හසි, ‘‘අසුයකො නාම යම අත්යථො
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උප්පජ්ජිස්සතී’’තිඑවම්පිඅත්ථකා ණාපින ධම්මාචවිතුම හසි, කතංපන
නිප්ඵාදිතංඣානසුඛංනි ංකත්වාවිනායසත්වායනවධම්මා චවිතුම හසීසි. 

එවං ස භඞ්යගන චතූහි ගාථාහි ධම්යම යදසියත කාළයදවියලො
අත්තයනො කනිට්ඨංඔවදන්යතොපඤ්චමංගාථමාහ– 

64. 

‘‘දක්ඛංගහපතීසාධු, සංවිභජ්ජඤ්චයභොජනං; 

අහායසොඅත්ථලායභසු, අත්ථබයාපත්තිඅබයයථො’’ති. 

තත්ථ දක්ඛං  ෙපතීති නා ද ඝ ාවාසං වසන්තානං ගහපතීනං

යභොගුප්පාදනත්ථාය අනලසයයඡකකුසලභාවසඞ්ඛාතං දක්ඛං නාම සාධු, 

දක්ඛභායවො භද්දයකො. සංවිභජ්ජඤ්ච යභොජනන්ති දුක්යඛන 
උප්පාදිතයභොගානං ධම්මිකසමණබ්රාහ්මයණහි සද්ධිං සංවිභජිත්වා

පරියභොගක ණංදුතියං සාධු. අොයසොඅත්ථල්ායභසූතිමහන්යතඉස්සරියය
උප්පන්යන අප්පමාදවයසන අහායසො අනුප්පිලාවිතත්තං තතියං සාධු. 

අත්ථබ්යාපත්තීති යදා පන අත්තයනො අත්ථබයාපත්ති යසවිනායසො යහොති, 

තදා අබ්යයථො අකිලමනංචතුත්ථංසාධු, තස්මාත්වං, නා ද, ‘‘ඣානංයම

අන්ත හිත’’න්ති මා යසොචි, සයච ඉන්ද්රියානං වසංන ගමිස්සසි, නට්ඨම්පි
යතඣානංපුනපාකතිකයමවභවිස්සතීති. 

තං පුන කාළයදවියලන නා දස්ස ඔවදිතභාවං ඤත්වා සත්ථා 
අභිසම්බුද්යධොහුත්වාඡට්ඨංගාථමාහ– 

65. 

‘‘එත්තාවයතතංපණ්ඩිච්චං, අපියසොයදවියලොබ්රවි; 

නයියතොකිඤ්චිපාපියයො, යයොඉන්ද්රියානංවසංවයජ’’ති. 

තස්සත්යථො – භික්ඛයව, එත්තකං එතං පණ්ඩිච්චං යසොයං යදවියලො

අබ්රවි. යයො පන කියලසවයසන ඉන්ද්රියානං වසං වජති, ඉයතො අඤ්යඤො
පාපියයොනත්ථීති. 

අථ නං ස භඞ්යගො ආමන්යතත්වා ‘‘නා ද, ඉදං තාව සුණ, යයො හි

පඨමයමවකත්තබ්බයුත්තකංනකය ොති, යසො අ ඤ්ඤංපවිට්ඨමාණවයකො
වියයසොචතිපරියදවතී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත එකස්මිං කාසිනිගයම එයකො බ්රාහ්මණමාණයවො අභිරූයපො
අයහොසි ථාමසම්පන්යනො නාගබයලො. යසො චින්යතසි – ‘‘කිං යම

කසිකම්මාදීනිකත්වා මාතාපිතූහි පුට්යඨහි, කිං පුත්තදාය න, කිං දානාදීහි

පුඤ්යඤහිකයතහි, කඤ්චිඅයපොයසත්වා කිඤ්චිපුඤ්ඤංඅකත්වාඅ ඤ්ඤං

පවිසිත්වා මියග මාය ත්වා අත්තානංයයව යපොයසස්සාමී’’ති? යසො
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පඤ්චාවුධසන්නද්යධො හිමවන්තං ගන්ත්වානානාමියග වධිත්වා ඛාදන්යතො
අන්යතොහිමවන්යත විධවාය නාම නදියා තීය  ගිරිපරික්ඛත්තං මහන්තං 
පබ්බතජාලං පත්වා තත්ථ මියග වධිත්වා අඞ්ගාය  පක්කමංසං ඛාදන්යතො

වාසංකප්යපසි. යසොචින්යතසි‘‘අහංසබ්බදාථාමසම්පන්යනොනභවිස්සාමි, 

දුබ්බලකායල අ ඤ්යඤ චරිතුං න සක්ඛස්සාමි, ඉදායනව නානාවණ්යණ
මියග පබ්බතජාලං පයවයසත්වා ද්වා ං යයොයජත්වා අ ඤ්ඤං
අනාහිණ්ඩන්යතොව යථාරුචියා මියග වධිත්වා ඛාදිස්සාමී’’ති තථා අකාසි.
අථස්සකායලඅතික්කන්යතතංකම්මංමත්ථකප්පත්තංදිට්ඨධම්මයවදනීයං 

ජාතං, අත්තයනො හත්ථපායදහි න ලභි ගන්තුං, අප ාප ං පරිවත්යතතුං

නාසක්ඛ, යනව කිඤ්චිඛාදනීයංයභොජනීයං, නපානීයංපස්සි, සරී ංමිලායි, 

මනුස්සයපයතො අයහොසි, ගිම්හකායල පථවී විය සරී ං භිජ්ජිත්වා  ාජියයො

දස්යසසි, යසොදුරූයපොදුස්සණ්ඨියතො මහාදුක්ඛංඅනුභවි. 

එවං අද්ධායන ගයත සිවි ට්යඨ සිවි ාජා නාම ‘‘අ ඤ්යඤ 
අඞ්ගා පක්කමංසං ඛාදිස්සාමී’’ති අමච්චානං  ජ්ජං නියයායදත්වා 
පඤ්චාවුධසන්නද්යධොඅ ඤ්ඤංපවිසිත්වාමියගවධිත්වාමංසංඛාදමායනො
අනුපුබ්යබනතං පයදසංපත්වාතංපුරිසංදිස්වාභීයතොපිසතිංඋපට්ඨයපත්වා

‘‘යකොසි ත්වං අම්යභො පුරිසා’’ති පුච්ඡි. ‘‘සාමි, මනුස්සයපයතො අහං, 

අත්තයනො කතකම්මස්ස ඵලං අනුයභොමි, ත්වං පන යකොසී’’ති? 

‘‘සිවි ාජාහමස්මී’’ති. ‘‘අථ කස්මා ඉධාගයතොසී’’ති? ‘‘මිගමංසං 

ඛාදනත්ථායා’’ති. අථස්ස යසො ‘‘අහම්පි මහා ාජ, ඉමිනාව කා යණන 
ආගන්ත්වා මනුස්සයපයතො ජායතො’’ති සබ්බං විත්ථාය න කයථත්වා
අත්තයනොදුක්ඛතභාවං  ඤ්යඤොආචික්ඛන්යතොයසසගාථාආහ– 

66. 

‘‘අමිත්තානංව හත්ථත්ථං, සිවිපප්යපොති මාමිව; 

කම්මංවිජ්ජඤ්චදක්යඛයයං, විවාහංසීලමද්දවං; 

එයතචයයසහායපත්වා, නිබ්බත්යතොයසහිකම්යමහි. 

67. 

‘‘යසොහං සහස්සජීයනොව, අබන්ධුඅප ායයණො; 

අරියධම්මාඅපක්කන්යතො, යථායපයතොතයථවහං. 

68. 

‘‘සුඛකායමදුක්ඛායපත්වා, ආපන්යනොස්මිපදංඉමං; 

යසොසුඛංනාධිගච්ඡාමි, ඨියතොභාණුමතාමිවා’’ති. 

තත්ථ අමිත්තානංව ෙත්ථත්ථන්ති අමිත්තානං හත්යථ අත්ථං විනාසං

විය. සිවීති  ාජානං ආලපති. පප්යපොති මාමිවාති මාදියසො පාපකම්යමන

පාපුණාති, අත්තයනොව කම්යමන විනාසං පාපුණාතීති වුත්තං යහොති. 

කම්මන්ති කසිකම්මාදියභදංආජීවසාධකංකිච්චං. විජ්ජන්ති නානප්පකා කං
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හත්ථසිප්පාදිකං සිප්පං. දක්යඛෙයන්ති නානප්පකාය න

යභොගුප්පාදනයකොසල්ලං. විවාෙන්ති ආවාහවිවාහසම්බන්ධං. සීල්මද්දවන්ති
පඤ්චවිධසීලඤ්යචව මුදුවචනං හිතකාමං පාපනිවා ණං

කලයාණමිත්තතඤ්ච. යසො හි ඉධ මද්දයවොති අධිප්යපයතො. එයත ච ෙයස

ොයපත්වාතිඑයතඑත්තයකයසදායයකධම්යම හායපත්වාච. නිබ්බ්ත්යතො

යසහි කම්යමහීති අත්තයනො කම්යමහි නිබ්බත්යතො. ඉදං වුත්තං යහොති –

අහං, මහා ාජ, ඉමස්මිංයලොයකඉස්සරියදායකං කත්තබ්බයුත්තකංකම්මං
අකත්වාසිප්පංඅසික්ඛත්වාඋපායයනයභොයග අනුප්පායදත්වාආවාහවිවාහං
අකත්වා සීලං අ ක්ඛත්වා මං අකිච්චං කය ොන්තං පාපනිවා ණසමත්යථ
කලයාණමිත්යත අභජිත්වා ඉයම එත්තයක යසදායකත්තා ‘‘යයස’’ති 
සඞ්ඛයංගයතයලොකප්පවත්තිධම්යමහායපත්වාඡඩ්යඩත්වාඉමංඅ ඤ්ඤං
පවිසිත්වා සයං කයතහි පාපකම්යමහි ඉදානි මනුස්සයපයතො හුත්වා
නිබ්බත්යතොස්මීති. 

සෙස්සජීයනොවාති සහස්සජීනපුරියසො වියාති අත්යථො. ස්වාහං සම්මා

පටිපජ්ජිත්වා යභොයග උප්පායදයයං, යතහි අයනකසහස්යසහි යභොයගහි

ජියතොතිපි අත්යථො. අපරාෙයණොති අස යණො, නිප්පතිට්යඨොති අත්යථො. 

අරිෙෙම්මාතිසප්පුරිසධම්මයතො. ෙථා යපයතොතියථාමයතො යපයතොහුත්වා

උප්පජ්යජයය, ජීවමායනොයයව තථා මනුස්සයපයතො ජායතොස්මීති අත්යථො. 

සුඛකායම දුක්ඛායපත්වාති සුඛකායම සත්යත දුක්ඛායපත්වා.

‘‘සුඛකායමො’’තිපි පායඨො, සයං සුඛකායමො ප ං දුක්ඛායපත්වාති අත්යථො. 

ආපන්යනොස්මි පදං ඉමන්ති එවරූපං යකොට්ඨාසං පත්යතොස්මි. පථන්තිපි

පායඨො, ඉදං දුක්ඛස්ස පථභූතං අත්තභාවං පත්යතොස්මීති අත්යථො. ඨියතො

භාණුමතාමිවාති භාණුමා වුච්චති අග්ගි, වීතච්චිකඞ්ගාය හි සමන්තා
පරිකිණ්යණො විය සරීය  උට්ඨියතන මහාදායහන දය්හන්යතො 
කායිකයචතසිකසුඛංනවින්දාමීතිවදති. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘අහං, මහා ාජ, සුඛකායමො ප ං දුක්ඛායපත්වා 

දිට්යඨව ධම්යම මනුස්සයපයතො ජායතො, තස්මා ත්වං පාපං මා කරි, 

අත්තයනොනග ංගන්ත්වාදානාදීනිපුඤ්ඤානිකය ොහී’’තිආහ. ාජාතථා
කත්වා සග්ගපු ං පූය සි. ස භඞ්ගසත්ථා ඉමං කා ණං ආහරිත්වා තාපසං
සඤ්ඤායපසි. යසො තස්ස ධම්මකථාය සංයවගං පටිලභිත්වා තං වන්දිත්වා
ඛමායපත්වා කසිණපරිකම්මං කත්වා නට්ඨංඣානං පටිපාකතිකං අකාසි.
ස භඞ්යගොතස්සතත්ථවසිතුංඅදත්වාතංආදාය අත්තයනොඅස්සමංගයතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨහි. 
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පටුන 

තදානා යදොඋක්කණ්ඨිතභික්ඛුඅයහොසි, නග යසොභිණීපු ාණදුතියිකා, 

සාලිස්සය ොසාරිපුත්යතො, යමණ්ඩිස්සය ොකස්සයපො, පබ්බයතොඅනුරුද්යධො, 

කාළයදවියලො කච්චායයනො, අනුපියයො ආනන්යදො, කිසවච්යඡො

මහායමොග්ගල්ලායනො, ස භඞ්යගොපනඅහයමව අයහොසින්ති. 

ඉන්ද්රියජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[424] 8. ආදිත්තජාතකවණ්ණනා 

ආදිත්තස්මින්තිඉදංසත්ථායජතවයන විහ න්යතොඅසදිසදානංආ බ්භ

කයථසි.අසදිසදානං මොය ොවින්දසුත්තවණ්ණනායතො (දී.නි.අට්ඨ.2.296) 
විත්ථාය ත්වා කයථතබ්බං. තස්ස පන දින්නදිවසයතො දුතියදිවයස

ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, යකොසල ාජා විචිනිත්වාව, 
පුඤ්ඤක්යඛත්තං ඤත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස අරියසඞ්ඝස්ස අසදිසදානං

අදාසී’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය 

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘අනච්ඡරියං, 

භික්ඛයව,  ඤ්යඤො විචිනිත්වා අනුත්තය  පුඤ්ඤක්යඛත්යත

දානපතිට්ඨාපනං, යපො ාණකපණ්ඩිතාපි විචිනිත්වාව මහාදානං අදංසූ’’ති
වත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයතසිවි ට්යඨය ොරුවනගය ය ොරුවමහා ාජානාමදස ාජධම්යම 

අයකොයපත්වා චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි ජනං සඞ්ගණ්හන්යතො මහාජනස්ස
මාතාපිතුට්ඨායන ඨත්වා කපණද්ධිකවනිබ්බකයාචකාදීනං මහාදානං
පවත්යතසි. තස්ස සමුද්දවිජයා නාම අග්ගමයහසී අයහොසි පණ්ඩිතා
ඤාණසම්පන්නා. යසො එකදිවසං දානග්ගං ඔයලොයකන්යතො ‘‘මය්හං දානං

දුස්සීලා යලොලසත්තා භුඤ්ජන්ති, තං මං න හායසති, අහං යඛො පන

සීලවන්තානං අග්ගදක්ඛයණයයානං පච්යචකබුද්ධානං දාතුකායමො, යත ච

හිමවන්තපයදයස වසන්ති, යකොනුයඛොයතනිමන්යතත්වාආයනස්සති, කං 
යපයසස්සාමී’’තිචින්යතත්වාතමත්ථංයදවියාආය ොයචසි.අථනංසාආහ

‘‘මහා ාජ, මා චින්තයිත්ථ, අම්හාකං දාතබ්බදානබයලන සීලබයලන
සච්චබයලන පුප්ඵානි යපයසත්වා පච්යචකබුද්යධ නිමන්යතත්වා යතසං
ආගතකායල සබ්බපරික්ඛා සම්පන්නදානං දස්සාමා’’ති.  ාජා ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වා ‘‘සකලනග වාසියනො සීලං සමාදියන්තූ’’ති නගය  යභරිං
ච ායපත්වා සයම්පි සපරිජයනො උයපොසථඞ්ගානි අධිට්ඨාය මහාදානං
පවත්යතත්වා සුමනපුප්ඵපුණ්ණං සුවණ්ණසමුග්ගං ගාහායපත්වා පාසාදා 
ඔරුය්හ  ාජඞ්ගයණ ඨත්වා පඤ්චඞ්ගානි පථවියං පතිට්ඨායපත්වා

පාචීනදිසාභිමුයඛො වන්දිත්වා ‘‘පාචීනදිසාය අ හන්යත වන්දාමි, සයච

අම්හාකංයකොචිගුයණොඅත්ථ, අම්යහසුඅනුකම්පංකත්වාඅම්හාකංභික්ඛං
ගණ්හථා’’ති වත්වා සත්ත පුප්ඵමුට්ඨියයො ඛපි. පාචීනදිසාය
පච්යචකබුද්ධානං අභායවන පුනදිවයසනාගමිංසු. දුතියදිවයස දක්ඛණදිසං

නමස්සි, තයතොපිනාගතා.තතියදිවයසපච්ඡිමදිසං නමස්සි, තයතොපිනාගතා.
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චතුත්ථදිවයස උත්ත දිසං නමස්සි, නමස්සිත්වා ච පන
‘‘උත්ත හිමවන්තපයදසවාසියනො පච්යචකබුද්ධා අම්හාකං භික්ඛං 
ගණ්හන්තූ’’ති සත්ත පුප්ඵමුට්ඨියයො විස්සජ්යජසි. පුප්ඵානි ගන්ත්වා 
නන්දමූලකපබ්භාය පඤ්චන්නංපච්යචකබුද්ධසතානංඋපරිපතිංසු. 

යත ආවජ්ජමානා ඤ්ඤාඅත්තයනොනිමන්තිතභාවං ඤත්වාපුනදිවයස

සත්ත පච්යචකබුද්යධ ආමන්යතත්වා ‘‘මාරිසා,  ාජා යවො නිමන්යතති, 
තස්ස සඞ්ගහං කය ොථා’’ති වදිංසු. සත්ත පච්යචකබුද්ධා
ආකායසනාගන්ත්වා  ාජද්වාය  ඔතරිංසු. යත දිස්වා  ාජා
යසොමනස්සජායතො වන්දිත්වා පාසාදං ආය ොයපත්වා මහන්තං සක්කා ං
කත්වා දානං දත්වා භත්තකිච්චපරියයොසායන පුනදිවසත්ථාය
පුනදිවසත්ථායාති එවං ඡ දිවයස නිමන්යතත්වා සත්තයම දිවයස
සබ්බපරික්ඛා දානං සජ්යජත්වා සත්ත තනඛචිතානි මඤ්චපීඨාදීනි
පඤ්ඤයපත්වා තිචීව ාදියක සබ්බසමණපරියභොයග සත්තන්නං
පච්යචකබුද්ධානං සන්තියක ඨයපත්වා ‘‘මයං ඉයම පරික්ඛාය  තුම්හාකං 
යදමා’’ති වත්වා යතසං භත්තකිච්චපරියයොසායන  ාජා ච යදවී ච උයභොපි
නමස්සමානා අට්ඨංසු.අථයනසංඅනුයමොදනංකය ොන්යතොසඞ්ඝත්යථය ො
ද්යවගාථාඅභාසි– 

69. 

‘‘ආදිත්තස්මිංඅගා ස්මිං, යංනීහ තිභාජනං; 

තංතස්සයහොතිඅත්ථාය, යනොචයංතත්ථඩය්හති. 

70. 

‘‘එවමාදීපියතොයලොයකො, ජ ායම යණනච; 

නීහය යථවදායනන, දින්නංයහොතිසුනීහත’’න්ති. 

තත්ථ ආදිත්තස්මින්ති තඞ්ඛයණ පජ්ජලියත. භාජනන්ති උපක ණං. 

යනො ච ෙං තත්ථ ඩය්ෙතීති යං පන තත්ථ ඩය්හති, අන්තමයසො

තිණසන්ථාය ොපි, සබ්බං තස්ස අනුපක ණයමව යහොති. ජරාෙ මරයණන

චාතියදසනාසීසයමතං, අත්ථයතො පයනසඑකාදසහිඅග්ගීහිආදීපියතොනාම. 

නීෙයරයථවාති තයතො එකාදසති අග්ගීහි පජ්ජලිතයලොකා
දසවිධදානවත්ථුයභදං තං තං පරික්ඛා දානං යචතනාය නික්කඩ්යඪයථව. 

දින්නංයෙොතීති අප්පංවාබහුංවායංදින්නං, තයදවසුනීහතංනාමයහොතීති. 

එවං සඞ්ඝත්යථය ො අනුයමොදනං කත්වා ‘‘අප්පමත්යතො යහොහි, 
මහා ාජා’’ති ඤ්යඤොඔවාදංදත්වාආකායසඋප්පතිත්වාපාසාදකණ්ණිකං
ද්විධා කත්වා ගන්ත්වා නන්දමූලකපබ්භාය යයව ඔතරි. තස්ස
දින්නපරික්ඛාය ොපි යතයනව සද්ධිං උප්පතිත්වානන්දමූලකපබ්භාය යයව
ඔතරි.  ඤ්යඤො ච යදවියා ච සකලසරී ං පීතියා පුණ්ණං අයහොසි. එවං
තස්මිංගයතඅවයසසාපි– 
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71. 

‘‘යයො ධම්මලද්ධස්සදදාතිදානං, උට්ඨානවීරියාධිගතස්සජන්තු; 

අතික්කම්ම යසො යවත ණිං යමස්ස, දිබ්බානි ඨානානි උයපති 
මච්යචො. 

72. 

‘‘දානඤ්චයුද්ධඤ්චසමානමාහු, අප්පාපිසන්තාබහුයක ජිනන්ති; 

අප්පම්පියචසද්දහායනොදදාති, යතයනවයසොයහොතිසුඛීප ත්ථ. 

73. 

‘‘වියචයයදානංසුගතප්පසත්ථං, යයදක්ඛයණයයාඉධජීවයලොයක; 

එයතසුදින්නානිමහප්ඵලානි, බීජානිවුත්තානියථා සුයඛත්යත. 

74. 

‘‘යයොපාණභූතානිඅයහඨයංච ං, පරූපවාදානකය ොතිපාපං; 

භීරුංපසංසන්තිනතත්ථසූ ං, භයාහිසන්යතොනකය ොන්ති පාපං. 

75. 

‘‘හීයනනබ්රහ්මචරියයන, ඛත්තියයඋපපජ්ජති; 

මජ්ඣියමනචයදවත්තං, උත්තයමනවිසුජ්ඣති. 

76. 

‘‘අද්ධාහිදානංබහුධාපසත්ථං, දානාචයඛොධම්මපදංවයසයයයො; 

පුබ්යබව හි පුබ්බතය ව සන්යතො, නිබ්බානයමවජ්ඣගමුං
සපඤ්ඤා’’ති.– 

එවයමයකකාය ගාථාය අනුයමොදනං කත්වා තයථව අගමිංසු සද්ධිං 
පරික්ඛාය හි. 

තත්ථ ෙම්මල්ද්ෙස්සාති ඛීණාසවං ආදිං කත්වා යාව 

සුක්ඛවිපස්සකයයොගාවචය ො පුග්ගයලො ධම්මස්ස ලද්ධත්තා ධම්මලද්යධො
නාම. ස්යවව උට්ඨානවීරියයන තස්ස ධම්මස්ස අධිගතත්තා
උට්ඨානවීරියාධිගයතො නාම. තස්ස පුග්ගලස්ස යයො ජන්තු දදාති දානන්ති

අත්යථො, ධම්යමන ලද්ධස්ස උට්ඨානසඞ්ඛායතන වීරියයන අධිගතස්ස
යදයයධම්මස්ස අග්ගං ගයහත්වා යයො ජන්තු සීලවන්යතසු දානං දදාතීතිපි
අත්යථො.උපයයොගත්යථවාසාමිවචනංකත්වායපත්ථඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 

යවතරණින්ති යදසනාසීසයමතං, අට්ඨ මහානි යය යසොළස ච උස්සයද

අතික්කමිත්වාති අත්යථො. දිබ්බ්ානි ඨානානි උයපතීති යදවයලොයක
උප්පජ්ජති. 
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සමානමාහූතිසදිසංවදන්ති.ඛයභීරුකස්ස හිදානංනත්ථ, භයභීරුකස්ස

යුද්ධංනත්ථ.ජීවියතආලයංවිජහිත්වායුජ්ජන්යතොව යුජ්ඣිතුංසක්යකොති, 

යභොයගසුආලයංවිජහිත්වාදායයකොදාතුංසක්යකොති, යතයනවතංඋභයං 

‘‘සමාන’’න්තිවදන්ති. අප්පාපිසන්තාතියථොකාපිසමානා පරිච්චත්තජීවිතා

බහුයක ජිනන්ති, එවයමව අප්පාපි මුඤ්චයචතනා බහුම්පි මච්යඡ චිත්තං

යලොභාදිං වා කියලසගහනං ජිනාති. අප්පම්පි යචති යථොකම්පි යච

යදයයධම්මංකම්මඤ්චඵලඤ්චසද්දහන්යතොයදති. යතයනවයසොතියතන
පරිත්තයදයයධම්මවත්ථුයකන පරිත්තයකනාපි චායගන යසො ප ත්ථ සුඛී

යහොති, මහා ාජාති. 

වියචෙයදානන්තිදක්ඛණඤ්ච දක්ඛයණයයඤ්චවිචිනිත්වාදින්නදානං.
තත්ථයංවාතංවාඅදත්වාඅග්ගංපණීතං යදයයධම්මංවිචිනිත්වාදදන්යතො

දක්ඛණං විචිනාති නාම, යයසං යතසං වා අදත්වා සීලාදිගුණසම්පන්යන

විචිනිත්වායතසංදදන්යතොදක්ඛයණයයංවිචිනාතිනාම. සු තප්පසත්ථන්ති
එවරූපං දානං බුද්යධහි පසත්ථං. තත්ථ දක්ඛයණයයවිචිනනං දස්යසතුං 

‘‘යෙ දක්ඛියණෙයා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ දක්ඛියණෙයාති දක්ඛණාය
අනුච්ඡවිකා බුද්ධාදයයො. 

පාණභූතානීතිපාණසඞ්ඛාතානිභූතානි. අයෙඨෙංචරන්තිකාරුඤ්යඤන

අවියහඨයන්යතොච මායනො. පරූපවාදාතිපරූපවාදභයයනපාපංනකය ොති. 

භීරුන්ති උපවාදභීරුකං. න තත්ථ සූරන්ති යයො පන

අයයොනියසොමනසිකාය න තස්මිං උපවායද සූය ො යහොති, තං පණ්ඩිතා

නප්පසංසන්ති. භොහීතිඋපවාදභයයනහිපණ්ඩිතාපාපංනකය ොන්ති. 

හීයනන බ්රේමචරියෙනාති බාහි තිත්ථායතයන තාව

යමථුනවි තිසීලමත්තකං හීනං බ්රහ්මචරියං නාම, යතන ඛත්තියකුයල

උප්පජ්ජති. ඣානස්ස උපචා මත්තං මජ්ඣිමං, යතන යදවයලොයක 

උප්පජ්ජති. අට්ඨ සමාපත්තියයො උත්තමං, යතන බ්රහ්මයලොයක 
උප්පජ්ජන්යතො විසුජ්ඣති නාම. සාසයන පන සීලවන්තස්යසව එකං 

යදවනිකායං පණිධාය බ්රහ්මචරියං හීනං නාම, පරිසුද්ධසීලස්යසව 

සමාපත්තිනිබ්බත්තනං මජ්ඣිමං නාම, පරිසුද්ධසීයල ඨත්වා විපස්සනං
වඩ්යඪත්වා අ හත්තුප්පත්තිඋත්තමංනාම. 

ඔසානගාථාය අයමත්යථො – මහා ාජ, කිඤ්චාපි එකංයසයනව දානං

බහුධා පසත්ථං වණ්ණිතං, දානයතො පන සමථවිපස්සනාසඞ්ඛාතං
නිබ්බානසඞ්ඛාතඤ්ච ධම්මයකොට්ඨාසභූතං ධම්මපදයමව උත්තරිත ං.

කිංකා ණා? පුබ්යබවහි ඉමස්මිංකප්යප කස්සපදසබලාදයයො පුබ්බතය ව
යවස්සභූදසබලාදයයො සන්යතො සප්පුරිසා සපඤ්ඤා සමථවිපස්සනං
භායවත්වානිබ්බානයමවඅජ්ඣගමුංඅධිගතාති. 
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එවංසත්තපච්යචකබුද්ධා අනුයමොදනාය ඤ්යඤො අමතමහානිබ්බානං 
වණ්යණත්වා  ාජානං අප්පමායදන ඔවදිත්වා වුත්තනයයයනව අත්තයනො
වසනට්ඨානයමවගතා.  ාජාපිසද්ධිං අග්ගමයහසියා දානං දත්වා යාවජීවං
ඨත්වාතයතොචවිත්වාසග්ගපු ං පූය සි. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා ‘‘එවංපුබ්යබපිපණ්ඩිතා වියචයය
දානං අදංසූ’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා පච්යචකබුද්ධා 

පරිනිබ්බායිංසු, සමුද්දවිජයා  ාහුලමාතා අයහොසි, ය ොරුවමහා ාජා පන
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 

ආදිත්තජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[425] 9. අට්ඨානජාතකවණ්ණනා 

 ඞ් ා කුමුදිනීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං
උක්කණ්ඨිතභික්ඛුංආ බ්භකයථසි.තඤ්හිභික්ඛුංසත්ථා‘‘සච්චං කි ත්වං

භික්ඛු උක්කණ්ඨියතොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භන්යත’’ති වුත්යත 

‘‘කිංකා ණා’’ති වත්වා ‘‘කියලසවයසනා’’ති වුත්යත ‘‘භික්ඛු මාතුගායමො
නාම අකතඤ්ඤූ මිත්තදුබ්භී අවිස්සාසනීයයො. අතීයත පණ්ඩිතා යදවසිකං
සහස්සං යදන්තාපි මාතුගාමං යතොයසතුං නාසක්ඛංසු. සා එකදිවසමත්තං

සහස්සංඅලභිත්වාව යත ගීවායංගාහායපත්වානීහ ායපසි, එවංඅකතඤ්ඤූ

මාතුගායමො, මා තස්සකා ණාකියලසවසංගච්ඡා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත තස්ස ච පුත්යතො

බ්රහ්මදත්තකුමාය ො, බා ාණසියසට්ඨියනො ච පුත්යතො මහාධනකුමාය ො

නාම. යතඋයභොපි සහපංසුකීළකා සහායකා අයහසුං, එකාචරියකුයලයයව

සිප්පං ගණ්හිංසු.  ාජකුමාය ො පිතු අච්චයයන  ජ්යජ පතිට්ඨාසි, 
යසට්ඨිපුත්යතොපිස්ස සන්තියකයයව අයහොසි. බා ාණසියඤ්ච එකා
නග යසොභිණී වණ්ණදාසී අභිරූපා අයහොසි යසොභග්ගප්පත්තා.
යසට්ඨිපුත්යතො යදවසිකං සහස්සං දත්වා නිච්චකායල තායයව සද්ධිං 

අභි මන්යතොපිතුඅච්චයයනයසට්ඨිට්ඨානංලභිත්වාපිනතංවිජහි, තයථව
යදවසිකං සහස්සං දත්වා අභි මි. යසට්ඨිපුත්යතො දිවසස්ස තයයො වාය 
 ාජුපට්ඨානංගච්ඡති. අථස්සඑකදිවසං ාජුපට්ඨානංගතස්ස ඤ්ඤාසද්ධිං

සමුල්ලපන්තස්යසව සූරියයො අත්ථඞ්ගමි, අන්ධකා ං ජාතං. යසො  ාජකුලා

නික්ඛමිත්වා ‘‘ඉදානි යගහං ගන්ත්වා ආගමනයවලා නත්ථ, 
නග යසොභිණියායයව යගහං ගමිස්සාමී’’ති උපට්ඨායක උයයයොයජත්වා 

එකයකොව තස්සා යගහං පාවිසි. අථ නං සා දිස්වා ‘‘අයයපුත්ත, සහස්සං

ආභත’’න්තිආහ. ‘‘භද්යද, අහංඅජ්යජවඅතිවිකායලොජායතො, තස්මායගහං

අගන්ත්වාමනුස්යස උයයයොයජත්වාඑකයකොවපවිට්යඨොස්මි, ස්යවපනයත
ද්යවසහස්සානිදස්සාමී’’ති. 
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සා චින්යතසි ‘‘සචාහං අජ්ජ ඔකාසං කරිස්සාමි, අඤ්යඤසුපි දිවයසසු

තුච්ඡහත්ථයකොව ආගමිස්සති, එවං යම ධනං පරිහායිස්සති, න දානිස්ස

ඔකාසං කරිස්සාමී’’ති. අථනං එවමාහ ‘‘සාමි, මයං වණ්ණදාසියයොනාම, 

අම්හාකං සහස්සං අදත්වා යකළි නාම නත්ථී’’ති. ‘‘භද්යද, ස්යව දිගුණං
ආහරිස්සාමී’’ති පුනප්පුනං යාචි. නග යසොභිණී දාසියයො ආණායපසි

‘‘එතස්ස ඉධ ඨත්වා මං ඔයලොයකතුං මා අදත්ථ, ගීවායං තං ගයහත්වා
නීහරිත්වා ද්වා ං පිදහථා’’ති. තං සුත්වා දාසියයො තථා කරිංසු. අථ යසො

චින්යතසි ‘‘අහං ඉමාය සද්ධිං අසීතියකොටිධනං ඛාදිං, සා මං එකදිවසං

තුච්ඡහත්ථං දිස්වා ගීවායං ගයහත්වා නීහ ායපසි, අයහො මාතුගායමො නාම
පායපො නිල්ලජ්යජො අකතඤ්ඤූ මිත්තදුබ්භී’’ති. යසො මාතුගාමස්ස අගුණං

අනුස්ස න්යතොව වි ජ්ජි, පටිකූලසඤ්ඤං පටිලභි, ඝ ාවායසපි

උක්කණ්ඨියතො ‘‘කිං යම ඝ ාවායසන, අජ්යජව නික්ඛමිත්වා
පබ්බජිස්සාමී’’ති පුන යගහං අගන්ත්වා  ාජානම්පි අදිස්වාව නග ා
නික්ඛමිත්වා අ ඤ්ඤං පවිසිත්වා ගඞ්ගාතීය  අස්සමං මායපත්වා
ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා ඣානාභිඤ්ඤායයො උප්පායදත්වා
වනමූලඵලාහාය ො තත්ථවාසංකප්යපසි. 

 ාජා තං අපස්සන්යතො ‘‘කහං මම සහායයො’’ති පුච්ඡි.
නග යසොභිණියාපි කතකම්මංසකලනගය පාකටංජාතං.අථස්සතමත්ථං

ආචික්ඛත්වා‘‘ඉතියතයදව, සහායයො ලජ්ජායඝ ම්පිඅගන්ත්වාඅ ඤ්ඤං
පවිසිත්වාපබ්බජියතොභවිස්සතී’’තිආහංසු.  ාජාතංසුත්වානග යසොභිණිං 
පක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චං කි  ත්වං එකදිවසං සහස්සං අලභිත්වා මම

සහායං ගීවායං ගාහායපත්වා නීහ ායපසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘සච්චං, යදවා’’ති.

‘‘පායපජම්මී, සීඝංමමසහායස්සගතට්ඨානංගන්ත්වා තංආයනහි, යනො

යචආයනස්සසි, ජීවිතංයතනත්ථී’’ති.සා ඤ්යඤොවචනංසුත්වාභීතා ථං 
ආරුය්හ මහන්යතන පරිවාය න නග ා නික්ඛමිත්වා තස්ස වසනට්ඨානං

පරියයසන්තී සුතවයසනතංඨානංසුත්වාතත්ථගන්ත්වාවන්දිත්වා‘‘අයය, 

මයා අන්ධබාලභායවන කතංයදොසංඛමථ, අහංනපුයනවංකරිස්සාමී’’ති

යාචිත්වා ‘‘සාධු, ඛමාමි යත, නත්ථ යම තයිආඝායතො’’ති වුත්යත ‘‘සයච

යමඛමථ, මයාසද්ධිං ථංඅභිරුහථ, නග ංගච්ඡිස්සාම, ගතකායල යංමම

ඝය  ධනං අත්ථ, සබ්බං දස්සාමී’’ති ආහ. යසො තස්සා වචනං සුත්වා

‘‘භද්යද, ඉදානිතයා සද්ධිං ගන්තුංන සක්කා, යදා පන ඉමස්මිං යලොයක

යයන න භවිතබ්බං, තං භවිස්සති, අපි නාම තදා ගච්යඡයය’’න්ති වත්වා
පඨමංගාථමාහ– 

77. 

‘‘ගඞ්ගාකුමුදිනීසන්තා, සඞ්ඛවණ්ණාචයකොකිලා; 

ජම්බූතාලඵලංදජ්ජා, අථනූනතදාසියා’’ති. 
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තස්සත්යථො–භද්යද, යථාහිකුමුදස ාකුමුයදහිසඤ්ඡන්නා තිට්ඨන්ති, 
තයථව සයච සකලාපි මහාගඞ්ගා කුමුදිනී සීඝයසොතං පහාය සන්තා

උපසන්තා සියා, සබ්යබ යකොකිලා ච සඞ්ඛවණ්ණා භයවයයං, සබ්යබො

ජම්බුරුක්යඛොචතාලඵලං දයදයය. අථනූනතදාසිොතිඅථතාදියසකායල

අම්හාකම්පි සමාගයමොනූනසියා, භයවයයනාමාතිවුත්තංයහොති. 

එවඤ්ච වත්වා පුනපි තාය ‘‘එහි, අයය, ගච්ඡාමා’’ති වුත්යත

‘‘ගච්ඡිස්සාමා’’ති වත්වා ‘‘කස්මිං කායල’’ති වුත්යත ‘‘අසුකස්මිඤ්ච
අසුකස්මිඤ්චා’’තිවත්වායසසගාථාඅභාසි– 

78. 

‘‘යදාකච්ඡපයලොමානං, පාවාය ොතිවියධොසියා; 

යහමන්තිකංපාවු ණං, අථනූනතදාසියා. 

79. 

‘‘යදාමකසපාදානං, අට්ටායලොසුකයතොසියා; 

දළ්යහොචඅවිකම්පීච, අථනූනතදාසියා. 

80. 

‘‘යදාසසවිසාණානං, නිස්යසණීසුකතාසියා; 

සග්ගස්සාය ොහණත්ථාය, අථනූනතදාසියා. 

81. 

‘‘යදා නිස්යසණිමාරුය්හ, චන්දංඛායදයය මූසිකා; 

 ාහුඤ්චපරිපායතයයං, අථනූනතදාසියා. 

82. 

‘‘යදාසු ාඝටංපිත්වා, මක්ඛකාගණචාරිණී; 

අඞ්ගාය වාසංකප්යපයයං, අථනූනතදාසියා. 

83. 

‘‘යදාබිම්යබොට්ඨසම්පන්යනො, ගද්රයභොසුමුයඛොසියා; 

කුසයලොනච්චගීතස්ස, අථනූනතදාසියා. 

84. 

‘‘යදාකාකාඋලූකාච, මන්තයයයයං යහොගතා; 

අඤ්ඤමඤ්ඤංපිහයයයයයං, අථනූනතදාසියා. 

85. 

‘‘යදා මුළාලපත්තානං, ඡත්තංථ ත ංසියා; 

වස්සස්සපටිඝාතාය, අථනූනතදාසියා. 
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86. 

‘‘යදාකුලයකොසකුයණො, පබ්බතංගන්ධමාදනං; 

තුණ්යඩනාදායගච්යඡයය, අථනූනතදාසියා. 

87. 

‘‘යදාසාමුද්දිකංනාවං, සයන්තංසවටාක ං; 

යචයටොආදායගච්යඡයය, අථනූනතදාසියා’’ති. 

තත්ථ තිවියෙොතිඑයකො කච්ඡපයලොමමයයනපුප්යඵන, එයකොතූයලන, 

එයකො උභයයනාති එවං තිප්පකාය ො. යෙමන්තිකං පාවුරණන්ති

හිමපාතසමයයපාවු ණායභවිතුංසමත්යථො. අථනූනතදාසිොතිඅථතස්මිං
කායල මම තයා සද්ධිං එකංයසයනව සංසග්යගො සියා. එවං සබ්බත්ථ

පච්ඡිමපදං යයොයජතබ්බං. අට්් ායල්ො සුකයතොති අභිරුහිත්වා යුජ්ඣන්තං

පුරිසසතං ධාය තුං යථා සක්යකොති, එවං සුකයතො. පරිපායතෙුන්ති

පලායපයයං. අඞ් ායරති වීතච්චිකඞ්ගා සන්ථය . වාසං කප්යපෙුන්ති

එයකකං සු ාඝටං පිවිත්වා මත්තා වයසයයං. බිම්යබ්ොට්ඨසම්පන්යනොති

බිම්බඵලසදියසහිඔට්යඨහිසමන්නාගයතො. සුමුයඛොතිසුවණ්ණආදාසසදියසො

මුයඛො. පිෙයෙෙුන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සම්පත්තිං ඉච්ඡන්තා පිහයයයයං

පත්යථයයං. මුළාල්පත්තානන්ති සණ්හානං මුළාලගච්ඡපත්තානං. 

කුල්යකොති එයකො ඛුද්දකසකුයණො. සාමුද්දිකන්ති

සමුද්දපක්ඛන්දනමහානාවං. සෙන්තං සව්ාකරන්ති යන්යතන යචව

වටාකය න ච සද්ධිං සබ්බසම්භා යුත්තං. යචය්ො ආදාොති යදා එවරූපං
නාවං ඛුද්දයකොගාමදා යකොහත්යථනගයහත්වාගච්යඡයයාතිඅත්යථො. 

ඉතිමහාසත්යතොඉමිනාඅට්ඨානපරිකප්යපනඑකාදසගාථාඅභාසි.තං 
සුත්වානග යසොභිණීමහාසත්තංඛමායපත්වානග ංගන්ත්වා ඤ්යඤොතං
කා ණංආය ොයචත්වා අත්තයනොජීවිතංයාචිත්වාගණ්හි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං භික්ඛු මාතුගායමො නාම 

අකතඤ්ඤූ මිත්තදුබ්භී’’ති වත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨහි.තදා ාජාආනන්යදො අයහොසි, තාපයසොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

අට්ඨානජාතකවණ්ණනානවමා. 

[426] 10. දීපිජාතකවණ්ණනා 

ඛමනීෙං ොපනීෙන්තිඉදං සත්ථා යවළුවයන විහ න්යතො එකං එළිකං
ආ බ්භ කයථසි. එකස්මිඤ්හි සමයය මහායමොග්ගල්ලානත්යථය ො 
ගිරිපරික්ඛත්යත එකද්වාය  ගිරිබ්බජයසනාසයන විහාසි.
ද්වා සමීයපයයවස්ස චඞ්කයමො අයහොසි.තදා එළකපාලකා ‘‘එළකා එත්ථ
ච න්තූ’’ති ගිරිබ්බජං පයවයසත්වා කීළන්තා විහ න්ති. යතසු එකදිවසං
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සායංආගන්ත්වාඑළයකගයහත්වාගච්ඡන්යතසුඑකාඑළිකා දූය ච මානා
එළයකනික්ඛමන්යතඅදිස්වාඔහීයි.තංපච්ඡානික්ඛමන්තිංඑයකොදීපියකො 
දිස්වා ‘‘ඛාදිස්සාමින’’න්ති ගිරිබ්බජද්වාය  අට්ඨාසි. සාපි ඉයතො චියතො ච 

ඔයලොයකන්තීතං දිස්වා ‘‘එසමංමාය ත්වාඛාදිතුකාමතායඨියතො, සයච

නිවත්තිත්වා පලායිස්සාමි, ජීවිතං යම නත්ථ, අජ්ජ මයා පුරිසකා ං කාතුං
වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා සිඞ්ගානි උක්ඛපිත්වා තස්ස අභිමුඛං යවයගන

පක්ඛන්දිත්වා දීපිකස්ස ‘‘ඉයතො ගණ්හිස්සාමි, ඉයතො ගණ්හිස්සාමී’’ති
විප්ඵන්දයතොව ගහණං අනුපගන්ත්වා යවයගන පලායිත්වා එළකානං
අන්ත ං පාවිසි. අථ යථය ො තං යතසං කිරියං දිස්වා පුනදිවයස ගන්ත්වා

තථාගතස්ස ආය ොයචත්වා ‘‘එවං භන්යත, සා එළිකා අත්තයනො 
උපායකුසලතාය ප ක්කමං කත්වා දීපිකයතො මුච්චී’’ති ආහ. සත්ථා

‘‘යමොග්ගල්ලාන, ඉදානි තාව යසො දීපියකො තං ගයහතුං නාසක්ඛ, පුබ්යබ
පනනංවි වන්තිංමාය ත්වාඛාදී’’ති වත්වායතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත මගධ ට්යඨ යබොධිසත්යතො එකස්මිං ගායම මහායභොගකුයල
නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්යතො කායම පහාය ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා 
ඣානාභිඤ්ඤායයො නිබ්බත්යතත්වා චි ං හිමවන්යත වසිත්වා
යලොණම්බිලයසවනත්ථාය  ාජගහං ගන්ත්වා එකස්මිංයයව ගිරිබ්බයජ
පණ්ණසාලං මායපත්වා වාසං කප්යපසි. තදා ඉමිනාව නියායමන
එළකපාලයකසුඑළයකච න්යතසුඑකදිවසං එවයමවඑකං එළිකංපච්ඡා 
නික්ඛමන්තිං දිස්වා එයකො දීපියකො ‘‘ඛාදිස්සාමි න’’න්ති ද්වාය  අට්ඨාසි.

සාපි තං දිස්වා ‘‘අජ්ජ මය්හං ජීවිතංනත්ථ, එයකනුපායයනඉමිනා සද්ධිං 
මධු පටිසන්ථා ංකත්වාහදයමස්සමුදුකංජයනත්වා ජීවිතං  ක්ඛස්සාමී’’ති
චින්යතත්වා දූ යතොව යතන සද්ධිං පටිසන්ථා ං කය ොන්තී ආගච්ඡමානා
පඨමංගාථමාහ– 

88. 

‘‘ඛමනීයං යාපනීයං, කච්චිමාතුලයතසුඛං; 

සුඛංයතඅම්මාඅවච, සුඛකාමාවයතමය’’න්ති. 

තත්ථ සුඛංයතඅම්මාතිමය්හංමාතාපි ‘‘තුම්හාකංසුඛංපුච්යඡයයාසී’’ති

අජ්ජ මං අවචාති අත්යථො. මෙන්ති මාතුල මයම්පි තුම්හාකං සුඛං එව
ඉච්ඡාමාති. 

තංසුත්වාදීපියකො‘‘අයංධුත්තිකාමංමාතුලවායදනවඤ්යචතුකාමා, න
යමකක්ඛළභාවංජානාතී’’තිචින්යතත්වාදුතියංගාථමාහ– 

89. 

‘‘නඞ්ගුට්ඨංයමඅවක්කම්ම, යහඨයිත්වානඑළියක; 

සාජ්ජමාතුලවායදන, මුඤ්චිතබ්බානුමඤ්ඤසී’’ති. 
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තස්සත්යථො – ත්වං මම නඞ්ගුට්ඨමණ්ඩලං අක්කමිත්වා යහඨයිත්වා

ආගච්ඡසි, සා ත්වං ‘‘අජ්ජ මාතුලවායදන මුඤ්චිතබ්බාහමස්මී’’ති මඤ්ඤසි

නු, එවංමඤ්ඤසිමඤ්යඤති. 

තංසුත්වාඉත ා‘‘මාතුල, මාඑවංකරී’’තිවත්වාතතියංගාථමාහ – 

90. 

‘‘පු ත්ථාමුයඛොනිසින්යනොසි, අහංයතමුඛමාගතා; 

පච්ඡයතොතුය්හංනඞ්ගුට්ඨං, කථංඛ්වාහංඅවක්කමි’’න්ති. 

තත්ථ මුඛන්ති අභිමුඛං. කථංඛ්වාෙංඅවක්කමින්තිතවපච්ඡයතොඨිතං
අහං කථංඅවක්කමින්තිඅත්යථො. 

අථ නං යසො ‘‘කිං කයථසි එළියක, මම නඞ්ගුට්ඨස්ස අට්ඨිතට්ඨානං 
නාමනත්ථී’’තිවත්වාචතුත්ථංගාථමාහ– 

91. 

‘‘යාවතා චතුය ොදීපා, සසමුද්දාසපබ්බතා; 

තාවතාමය්හංනඞ්ගුට්ඨං, කථංයඛොතංවිවජ්ජයී’’ති. 

තත්ථ තාවතාති එත්තකං ඨානං මම නඞ්ගුට්ඨං පරික්ඛපිත්වා ගතන්ති
වදති. 

තං සුත්වා එළිකා ‘‘අයං පායපො මධු කථාය න අල්ලීයති, පටිසත්තු 
හුත්වාතස්සකයථස්සාමී’’තිවත්වාපඤ්චමංගාථමාහ– 

92. 

‘‘පුබ්යබව යමතමක්ඛංසු, මාතාපිතාච භාතය ො; 

දීඝංදුට්ඨස්සනඞ්ගුට්ඨං, සාම්හියවහායසාගතා’’ති. 

තත්ථ අක්ඛිංසූති පුබ්යබව යම එතං මාතා ච පිතා ච භාතය ො ච

ආචික්ඛංසු. සාම්හීති සා අහං ඤාතකානං සන්තිකා තව නඞ්ගුට්ඨස්ස

දීඝභාවංසුත්වාතවනඞ්ගුට්ඨංපරිහ න්තී යවොෙසා ආකායසනආගතාති. 

අථනංයසො‘‘ජානාමියතඅහංආකායසනආගතභාවං, එවංආගච්ඡන්තී
පන මය්හංභක්යඛනායසත්වාආගතාසී’’තිවත්වාඡට්ඨංගාථමාහ– 

93. 

‘‘තඤ්චදිස්වානආයන්තිං, අන්තලික්ඛස්මිඑළියක; 

මිගසඞ්යඝොපලායිත්ථ, භක්යඛොයමනාසියතොතයා’’ති. 
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තං සුත්වා ඉත ා ම ණභයභීතා අඤ්ඤං කා ණං ආහරිතුං

අසක්යකොන්තී ‘‘මාතුල, මාඑවරූපංකක්ඛළකම්මංකරි, ජීවිතංයමයදහී’’ති
විලපි.ඉතය ොපිනං විලපන්තිඤ්යඤවඛන්යධගයහත්වාමාය ත්වාඛාදි. 

94. 

‘‘ඉච්යචවං විලපන්තියා, එළකියා රුහග්ඝයසො; 

ගලකංඅන්වාවමද්දි, නත්ථදුට්යඨසුභාසිතං. 

95. 

‘‘යනවදුට්යඨනයයොඅත්ථ, නධම්යමොනසුභාසිතං; 

නික්කමංදුට්යඨයුඤ්යජථ, යසොචසබ්භිංන ඤ්ජතී’’ති.– 

ඉමාද්යවඅභිසම්බුද්ධගාථා– 

තත්ථ රුෙග්ඝයසොති රුහි භක්යඛො යලොහිතපායී සාහසිකදීපියකො. 

 ල්කං අන්වාවමද්දීති ගීවං මද්දි, ඩංසිත්වා ඵායලසීති අත්යථො. නයෙොති

කා ණං. ෙම්යමොති සභායවො. සුභාසිතන්ති සුකථතවචනං, සබ්බයමතං

දුට්යඨ නත්ථීති අත්යථො. නික්කමං දුට්යඨ යුඤ්යජථාති භික්ඛයව, 

දුට්ඨපුග්ගයලප ක්කමයමවයුඤ්යජයය. යසොචසබ්භිංනරඤ්ජතීතියසො

පනපුග්ගයලොසබ්භිංසුන්ද ං සුභාසිතංන ඤ්ජති, නපියායතීතිඅත්යථො.
තාපයසොයතසංකිරියංසබ්බංඅද්දස. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

එළිකාවඑත හිඑළිකාඅයහොසි, දීපියකොපිඑත හිදීපියකොව, තාපයසොපන 
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

දීපිජාතකවණ්ණනාදසමා. 

ජාතකුද්දානං– 

කච්චානීඅට්ඨසද්දඤ්ච, සුලසාචසුමඞ්ගලං; 

ගඞ්ගමාලඤ්චයචතියං, ඉන්ද්රියඤ්යචවආදිත්තං; 

අට්ඨානඤ්යචවදීපිච, දසඅට්ඨනිපාතයක. 

අට්ඨකනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. නවකනිපායතො 
[427] 1. ගිජ්ඣජාතකවණ්ණනා 

පරිසඞ්කුපයථො නාමාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං
දුබ්බචභික්ඛුං ආ බ්භ කයථසි. යසො කි  එයකො කුලපුත්යතො 
නියයානිකසාසයන පබ්බජිත්වාපි අත්ථකායමහි ආචරියුපජ්ඣායයහි යචව

සබ්රහ්මචාරීහි ච ‘‘එවං යත අභික්කමිතබ්බං, එවං පටික්කමිතබ්බං, එවං

ආයලොකිතබ්බං, එවං වියලොකිතබ්බං, එවංසමිඤ්ජිතබ්බං, එවංපසාරිතබ්බං, 

එවං නිවායසතබ්බං, එවං පාරුපිතබ්බං, එවං පත්යතො ගයහතබ්යබො, 

යාපනමත්තං භත්තං ගයහත්වා පච්චයවක්ඛත්වාව පරිභුඤ්ජිතබ්බං, 
ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාය න යභොජයන මත්තඤ්ඤුනා ජාගරියමනුයුත්යතන

භවිතබ්බං, ඉදංආගන්තුකවත්තංනාමජානිතබ්බං, ඉදං ගමිකවත්තංනාම, 

ඉමානි චුද්දස ඛන්ධකවත්තානි, අසීති මහාවත්තානි. තත්ථ යත සම්මා 

වත්තිතබ්බං, ඉයම යත ස ධුතඞ්ගගුණා නාම, එයත සමාදාය
වත්තිතබ්බ’’න්ති ඔවදියමායනො දුබ්බයචො අයහොසි අක්ඛයමො

අප්පදක්ඛණග්ගාහී අනුසාසනිං. ‘‘අහං තුම්යහ න වදාමි, තුම්යහ පන මං

කස්මා වදථ, අහයමව අත්තයනො අත්ථං වා අනත්ථං වා ජානිස්සාමී’’ති 
අත්තානංඅවචනීයංඅකාසි.අථස්සදුබ්බචභාවංඤත්වාභික්ඛූධම්මසභායං

අගුණකථං කයථන්තානිසීදිංසු.සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, 
එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත තං
භික්ඛුං පක්යකොසායපත්වා‘‘සච්චංකි ත්වංභික්ඛුදුබ්බයචොසී’’තිපුච්ඡිත්වා 

‘‘සච්ච’’න්ති වුත්යත ‘‘කස්මා භික්ඛු එවරූයප නියයානිකසාසයන

පබ්බජිත්වා අත්ථකාමානං වචනං න කය ොසි, පුබ්යබපි ත්වං පණ්ඩිතානං
වචනං අකත්වා යව ම්භවාතමුයඛ චුණ්ණවිචුණ්යණො ජායතො’’ති වත්වා
අතීතංආහරි. 

අතීයතගිජ්ඣකූයටපබ්බයතයබොධිසත්යතොගිජ්ඣයයොනියංනිබ්බත්ති. 
පුත්යතොපනස්සසුපත්යතොනාමගිජ්ඣ ාජාඅයනකසහස්සගිජ්ඣපරිවාය ො

ථාමසම්පන්යනො අයහොසි. යසො මාතාපිතය ො යපොයසසි, ථාමසම්පන්නත්තා

පන අතිදූ ං උප්පතති. අථ නං පිතා ‘‘තාත, එත්තකං නාම ඨානං
අතික්කමිත්වානගන්තබ්බ’’න්තිඔවදි. යසො ‘‘සාධූ’’ති වත්වාපි එකදිවසං
පන වුට්යඨ යදයව ගිජ්යඣහි සද්ධිං උප්පතිත්වා යසයස ඔහාය අතිභූමිං
ගන්ත්වා යව ම්භවාතමුඛං පත්වා චුණ්ණවිචුණ්ණභාවං පාපුණි. සත්ථා
තමත්ථංදස්යසන්යතො අභිසම්බුද්යධොහුත්වාඉමාගාථාඅභාසි– 

1. 

‘‘පරිසඞ්කුපයථොනාම, ගිජ්ඣපන්යථොසනන්තයනො; 

තත්රාසිමාතාපිතය ො, ගිජ්යඣොයපොයසසිජිණ්ණයක; 

යතසංඅජග යමදං, අච්චහාසිබහුත්තයසො. 

2. 
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‘‘පිතාචපුත්තංඅවච, ජානංඋච්චංපපාතිනං; 

සුපත්තංථාමසම්පන්නං, යතජස්සිංදූ ගාමිනං. 

3. 

‘‘පරිප්ලවන්තංපථවිං, යදාතාතවිජානහි; 

සාගය නපරික්ඛත්තං, චක්කංවපරිමණ්ඩලං; 

තයතොතාතනිවත්තස්සු, මාස්සුඑත්යතොප ංගමි. 

4. 

‘‘උදපත්යතොසියවයගන, බලීපක්ඛීදිජුත්තයමො; 

ඔයලොකයන්යතොවක්කඞ්යගො, පබ්බතානිවනානිච. 

5. 

‘‘අද්දස්සපථවිංගිජ්යඣො, යථාසාසිපිතුස්සුතං; 

සාගය නපරික්ඛත්තං, චක්කංවපරිමණ්ඩලං. 

6. 

‘‘තඤ්චයසොසමතික්කම්ම, ප යමවච්චවත්තථ; 

තඤ්චවාතසිඛාතික්ඛා, අච්චහාසිබලිංදිජං. 

7. 

‘‘නාසක්ඛාතිගයතොයපොයසො, පුනයදවනිවත්තිතුං; 

දියජොබයසනමාපාදි, යව ම්භානංවසංගයතො. 

8. 

‘‘තස්ස පුත්තාචදා ාච, යයචඤ්යඤ අනුජීවියනො; 

සබ්යබබයසනමාපාදුං, අයනොවාදකය දියජ. 

9. 

‘‘එවම්පි ඉධවුඩ්ඪානං, යයොවාකයං නාවබුජ්ඣති; 

අතිසීමචය ොදිත්යතො, ගිජ්යඣොවාතීතසාසයනො; 

සයවබයසනංපප්යපොති, අකත්වාවුඩ්ඪසාසන’’න්ති. 

තත්ථ පරිසඞ්කුපයථොති සඞ්කුපයථො. මනුස්සා හි ඤ්ඤසුවණ්ණත්ථාය
ගච්ඡන්තා තස්මිං පයදයස ඛාණුයක යකොට්යටත්වා යතසු  ජ්ජුයයො

බන්ධිත්වා ගච්ඡන්ති, යතන යසො ගිජ්ඣපබ්බයත ජඞ්ඝමග්යගො 

‘‘සඞ්කුපයථො’’ති වුච්චති. ගිජ්ඣපන්යථොති ගිජ්ඣපබ්බතමත්ථයක

මහාමග්යගො. සනන්තයනොති යපො ායණො. තත්රාසීති තස්මිං 

ගිජ්ඣපබ්බතමත්ථයක සඞ්කුපයථ එයකො ගිජ්යඣො ආසි, යසො ජිණ්ණයක

මාතාපිතය ො යපොයසසි. අජ රයමදන්ති අජග ානං යමදං. අච්චොසීති

අතිවියආහරි. බ්හුත්තයසොති බහුයසො. ජානංඋච්චංපපාතිනන්ති ‘‘පුත්යතො
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යත අතිඋච්චං ඨානං ලඞ්ඝතී’’ති සුත්වා ‘‘උච්යච පපාතී අය’’න්ති

ජානන්යතො. යතජස්සින්ති පුරිසයතජසම්පන්නං. දූර ාමිනන්ති යතයනව

යතයජනදූ ගාමිං. පරිප්ල්වන්තන්තිඋප්පලපත්තංවියඋදයකඋප්ලවමානං. 

විජානහීතිවිජානාසි. චක්කංව පරිමණ්ඩල්න්තියස්මිං යත පයදයසඨිතස්ස

සමුද්යදන පරිච්ඡින්යනො ජම්බුදීයපො චක්කමණ්ඩලංව පඤ්ඤායති, තයතො
තාතනිවත්තාහීතිඔවදන්යතොඑවමාහ. 

උදපත්යතොසීති පිතු ඔවාදං අකත්වා එකදිවසං ගිජ්යඣහි සද්ධිං

උප්පතියතොයතඔහායපිත ාකථතට්ඨානංඅගමාසි. ඔයල්ොකෙන්යතොතිතං

ඨානංපත්වායහට්ඨාඔයලොයකන්යතො. වක්කඞ්ය ොතිවඞ්කගීයවො. ෙථාසාසි 

පිතුස්සුතන්ති යථාස්ස පිතු සන්තිකා සුතං ආසි, තයථව අද්දස, 

‘‘යථාස්සාසී’’තිපි පායඨො. පරයමවච්චවත්තථාති පිත ා අක්ඛාතට්ඨානයතො

ප ං අතිවත්යතොව. තඤ්ච වාතසිඛා තික්ඛාති තං අයනොවාදකං බලිම්පි

සමානං දිජං තිඛණයව ම්භවාතසිඛා අච්චහාසි අතිහරි, චුණ්ණවිචුණ්ණං

අකාසි. නාසක්ඛාති යතොති නාසක්ඛ අතිගයතො. යපොයසොති සත්යතො. 

අයනොවාදකයරති තස්මිං දියජ පණ්ඩිතානං ඔවාදං අකය ොන්යත සබ්යබපි

යතමහාදුක්ඛං පාපුණිංසු. අකත්වා වුඩ්ඪසාසනන්තිවුඩ්ඪානංහිතකාමානං
වචනංඅකත්වාඑවයමව බයසනංමහාදුක්ඛංපාපුණාති.තස්මා ත්වංභික්ඛු

මා ගිජ්ඣසදියසොභව, අත්ථකාමානංවචනංකය ොහීති.යසොසත්ථා ාඑවං
ඔවදියතොතයතොපට්ඨාය සුවයචොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

දුබ්බචගිජ්යඣො එත හි දුබ්බචභික්ඛු අයහොසි, ගිජ්ඣපිතා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

ගිජ්ඣජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[428] 2. යකොසම්බියජාතකවණ්ණනා 

පුථුසද්යදොති ඉදංසත්ථායකොසම්බිංනිස්සායයඝොසිතා ායමවිහ න්යතො
යකොසම්බියං භණ්ඩනකා යක භික්ඛූ ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු 

යකොසම්බ්කක්ඛන්ෙයක (මහාව. 451ආදයයො)ආගතයමව, අයං පයනත්ථ 

සඞ්යඛයපො. තදා කි  ද්යව භික්ඛූ එකස්මිං ආවායස වසිංසු විනයධය ො ච
සුත්තන්තියකො ච. යතසු සුත්තන්තියකො එකදිවසං සරී වලඤ්ජං කත්වා
උදකයකොට්ඨයකආචමනඋදකාවයසසංභාජයන ඨයපත්වානික්ඛමි. පච්ඡා
විනයධය ො තත්ථ පවිට්යඨො තං උදකං දිස්වා නික්ඛමිත්වා ඉත ං පුච්ඡි

‘‘ආවුයසො, තයා උදකං ඨපිත’’න්ති. ‘‘ආමාවුයසො’’ති. ‘‘කිං පයනත්ථ 

ආපත්තිභාවංනජානාසී’’ති? ‘‘ආමාවුයසොනජානාමී’’ති.‘‘යහොති, ආවුයසො, 

එත්ථ ආපත්තී’’ති? ‘‘යතන හි පටිකරිස්සාමි න’’න්ති. ‘‘සයච පන යත, 

ආවුයසො, අසඤ්චිච්ච අසතියා කතං, නත්ථ ආපත්තී’’ති. යසො තස්සා
ආපත්තියා අනාපත්තිදිට්ඨි අයහොසි. විනයධය ොපි අත්තයනොනිස්සිතකානං
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‘‘අයංසුත්තන්තියකොආපත්තිංආපජ්ජමායනොපින ජානාතී’’තිආය ොයචසි.
යත තස්ස නිස්සිතයක දිස්වා ‘‘තුම්හාකං උපජ්ඣායයො ආපත්තිං 
ආපජ්ජිත්වාපිආපත්තිභාවංනජානාතී’’තිආහංසු.යතගන්ත්වාඅත්තයනො
උපජ්ඣායස්ස ආය ොයචසුං. යසො එවමාහ – ‘‘අයං විනයධය ො පුබ්යබ

‘අනාපත්තී’ති වත්වා ඉදානි ‘ආපත්තී’ති වදති, මුසාවාදී එයසො’’ති. යත
ගන්ත්වා ‘‘තුම්හාකංඋපජ්ඣායයො මුසාවාදී’’තිඑවංඅඤ්ඤමඤ්ඤංකලහං
වඩ්ඪයිංසු. තයතො විනයධය ො ඔකාසං ලභිත්වා තස්ස ආපත්තියා
අදස්සයනන උක්යඛපනීයකම්මං අකාසි. තයතො පට්ඨාය යතසං
පච්චයදායකා උපාසකාපි ද්යව යකොට්ඨාසා අයහසුං. ඔවාදපටිග්ගාහිකා
භික්ඛුනියයොපි ආ ක්ඛයදවතාපි ද්යව යකොට්ඨාසා අයහසුං. තාසං
සන්දිට්ඨසම්භත්තාආකාසට්ඨයදවතාපියාව බ්රහ්මයලොකාසබ්යබපුථුජ්ජනා
ද්යවපක්ඛාඅයහසුං.යාව අකනිට්ඨභවනාපනඉදංයකොලාහලංඅගමාසි. 

අයථයකො භික්ඛු තථාගතං උපසඞ්කමිත්වා උක්යඛපකානං

‘‘ධම්මියකයනව කම්යමන අයං උක්ඛත්යතො, උක්ඛත්තානුවත්තකානං

අධම්මියකන කම්යමන උක්ඛත්යතො’’ති ලද්ධිං, උක්යඛපයකහි
වාරියමානානම්පි යතසං තං අනුපරිවාය ත්වා ච ණභාවඤ්ච සත්ථු

ආය ොයචසි.භගවා‘‘සමග්ගාකි යහොන්තූ’’තිද්යවවාය යපයසත්වා ‘‘න

ඉච්ඡන්ති භන්යත සමග්ගා භවිතු’’න්ති සුත්වා තතියවාය  ‘‘භින්යනො

භික්ඛුසඞ්යඝො’’ති යතසං සන්තිකං ගන්ත්වා උක්යඛපකානං උක්යඛපයන, 

ඉතය සඤ්ච අසඤ්චිච්ච ආපත්තියා අදස්සයන ආදීනවං වත්වා පක්කාමි.
පුන යතසං තත්යථව එකසීමායං උයපොසථාදීනි කාය ත්වා භත්තග්ගාදීසු
භණ්ඩනජාතානං ‘‘ආසනන්තරිකාය නිසීදිතබ්බ’’න්ති භත්තග්යග වත්තං
පඤ්ඤායපත්වා‘‘ඉදානිපිභණ්ඩනජාතා විහ න්තී’’තිසුත්වාතත්ථගන්ත්වා

‘‘අලං, භික්ඛයව, මා භණ්ඩන’’න්තිආදීනි වත්වා අඤ්ඤතය න භික්ඛුනා

ධම්මවාදිනාභගවයතොවියහසං අනිච්ඡන්යතන‘‘ආගයමතු, භන්යත, භගවා

ධම්මසාමි, අප්යපොස්සුක්යකො භන්යත, භගවා දිට්ඨධම්මසුඛවිහා ං

අනුයුත්යතො විහ තු, මයං යතන භණ්ඩයනන කලයහන විග්ගයහන
විවායදන පඤ්ඤායිස්සාමා’’තිවුත්යත– 

භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යතො නාම කාසි ාජා 
අයහොසීති බ්රහ්මදත්යතන දීඝීතිස්ස යකොසල ඤ්යඤො  ජ්ජං අච්ඡන්දිත්වා 
අඤ්ඤාතකයවයසන වසන්තස්ස මාරිතභාවඤ්යචව දීඝාවුකුමාය න
අත්තයනොජීවියතදින්යනතයතො පට්ඨායයතසංසමග්ගභාවඤ්චකයථත්වා

‘‘යතසඤ්හි නාම, භික්ඛයව,  ාජූනං ආදින්නදණ්ඩානං ආදින්නසත්ථානං

එවරූපං ඛන්තියසො ච්චං භවිස්සති. ඉධ යඛො තං, භික්ඛයව, යසොයභථ, යං
තුම්යහඑවංස්වාක්ඛායතධම්මවිනයයපබ්බජිතාසමානාඛමාච භයවයයාථ

යසො තා චා’’ති ඔවදිත්වා දුතියම්පි තතියම්පි ‘‘අලං, භික්ඛයව, මා 
භණ්ඩන’’න්ති වාය ත්වා අයනො මන්යත දිස්වා ‘‘පරියාදිණ්ණරූපා යඛො

ඉයම යමොඝපුරිසා, න යියම සුක ා සඤ්ඤායපතු’’න්ති පක්කමිත්වා
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පුනදිවයස පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො ගන්ධකුටියා යථොකං විස්සමිත්වා
යසනාසනං සංසායමත්වා අත්තයනො පත්තචීව මාදාය සඞ්ඝමජ්යඣ
ආකායසඨත්වාඉමාගාථාඅභාසි– 

10. 

‘‘පුථුසද්යදො සමජයනො, නබායලොයකොචිමඤ්ඤථ; 

සඞ්ඝස්මිංභිජ්ජමානස්මිං, නාඤ්ඤංභියයයොඅමඤ්ඤරුං. 

11. 

‘‘පරිමුට්ඨාපණ්ඩිතාභාසා, වාචායගොච භාණියනො; 

යාවිච්ඡන්තිමුඛායාමං, යයනනීතානතංවිදූ. 

12. 

‘‘අක්යකොච්ඡිමංඅවධිමං, අජිනිමංඅහාසියම; 

යයචතංඋපනය්හන්ති, යව ංයතසංනසම්මති. 

13. 

‘‘අක්යකොච්ඡි මංඅවධිමං, අජිනිමංඅහාසි යම; 

යයචතංනුපනය්හන්ති, යව ංයතසූපසම්මති. 

14. 

‘‘නහියවය නයව ානි, සම්මන්තීධකුදාචනං; 

අයවය නචසම්මන්ති, එසධම්යමොසනන්තයනො. 

15. 

‘‘පය  චනවිජානන්ති, මයයමත්ථයමාමයස; 

යයචතත්ථවිජානන්ති, තයතොසම්මන්තියමධගා. 

16. 

‘‘අට්ඨිච්ඡින්නාපාණහ ා, ගවාස්සධනහාරියනො; 

 ට්ඨංවිලුම්පමානානං, යතසම්පියහොතිසඞ්ගති; 
කස්මාතුම්හාකයනොසියා. 

17. 

‘‘සයචලයභථනිපකංසහායං, සද්ධිංච ංසාධුවිහාරිධී ං; 

අභිභුයයසබ්බානිපරිස්සයානි, චය යයයතනත්තමයනොසතීමා. 

18. 

‘‘යනොයචලයභථනිපකංසහායං, සද්ධිංච ංසාධුවිහාරිධී ං; 

 ාජාව ට්ඨංවිජිතංපහාය, එයකොචය මාතඞ්ග ඤ්යඤවනායගො. 

19. 
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‘‘එකස්සචරිතංයසයයයො, නත්ථබායලසහායතා; 

එයකොචය නපාපානිකයි ා, අප්යපොස්සුක්යකොමාතඞ්ග ඤ්යඤව 

නායගො’’ති. 

තත්ථ පුථු මහාසද්යදො අස්සාති පුථුසද්යදො. සමජයනොති සමායනො

එකසදියසො ජයනො, සබ්යබොවායං භණ්ඩනකා කජයනො සමන්තයතො 

සද්දනිච්ඡා යණනපුථුසද්යදොයචවසදියසොචාතිවුත්තංයහොති. නබ්ායල්ො 

යකොචිමඤ්ඤථාතිතත්ථයකොචිඑයකොපි ‘‘අහංබායලො’’ති න මඤ්ඤිත්ථ, 

සබ්යබ පණ්ඩිතමානියනො, සබ්යබොවායං භණ්ඩනකා යකො ජයනොයයව. 

නාඤ්ඤං භියෙයො අමඤ්ඤරුන්ති යකොචි එයකොපි ‘‘අහං බායලො’’ති න 

මඤ්ඤිත්ථ, භියයයො ච සඞ්ඝස්මිං භිජ්ජමායන අඤ්ඤම්පි එකං ‘‘මය්හං
කා ණා සඞ්යඝොභිජ්ජතී’’තිඉදංකා ණංනමඤ්ඤිත්ථාතිඅත්යථො. 

පරිමුට්ඨාති මුට්ඨස්සතියනො. පණ්ඩිතාභාසාති අත්තයනො

පණ්ඩිතමායනන පණ්ඩිතසදිසා. වාචාය ොචරභාණියනොති  ා-කා ස්ස

 ස්සායදයසො කයතො, වාචායගොච ා ච න සතිපට්ඨානාදිඅරියධම්මයගොච ා, 

භාණියනො ච. කථං භාණියනො? ොවිච්ඡන්ති මුඛාොමන්ති, යාව මුඛං

පසාය තුං ඉච්ඡන්ති, තාව පසාය ත්වා අග්ගපායදහි ඨත්වා භාණියනො, 

එයකොපි සඞ්ඝගා යවන මුඛසඞ්යකොචනං න කය ොතීති අත්යථො. යෙන

නීතාති යයන භණ්ඩයනන ඉමං නිල්ලජ්ජභාවං නීතා. න තං විදූති එවං
‘‘ආදීනවං ඉද’’න්තිතංනජානන්ති. 

යෙ චතංඋපනය්ෙන්තීතිතං‘‘අක්යකොච්ඡිම’’න්තිආදිකංආකා ංයය 

උපනය්හන්ති. සනන්තයනොති යපො ායණො. පයරති පණ්ඩියත ඨයපත්වා
තයතො අඤ්යඤ භණ්ඩනකා කා පය  නාම. යත එත්ථ සඞ්ඝමජ්යඣ

යකොලාහලංකය ොන්තා‘‘මයංයමාමයසඋපයමාමනස්සාම, සතතංසමිතං 

මච්චුසන්තිකං ගච්ඡාමා’’ති න ජානන්ති. යෙ ච තත්ථ විජානන්තීති යය

තත්ථපණ්ඩිතා‘‘මයංමච්චුසමීපංගච්ඡාමා’’තිවිජානන්ති. තයතොසම්මන්ති

යමෙ ාති භික්ඛයව, එවඤ්හි යත ජානන්තා යයොනියසොමනසිකා ං
උප්පායදත්වායමධගානංකලහානංවූපසමායපටිපජ්ජන්ති. 

අට්ඨිච්ඡින්නාති අයං ගාථා බ්රහ්මදත්තඤ්ච දීඝාවුකුමා ඤ්ච සන්ධාය

වුත්තා. යතසම්පි යහොති සඞ්ගති. කස්මා තුම්හාකං න යහොති? යයසං යවො

යනව මාතාපිතූනං අට්ඨීනි ඡින්නානි, න පාණා හටා, න ගවාස්සධනානි

හටානි. ඉදං වුත්තං යහොති – භික්ඛයව, යතසඤ්හි නාමආදින්නදණ්ඩානං 
ආදින්නසත්ථානං  ාජූනං එවරූපා සඞ්ගති සමාගයමො

ආවාහවිවාහසම්බන්ධං කත්වා එකයතො පානයභොජනං යහොති, තුම්යහ
එවරූයප සාසයන පබ්බජිත්වා අත්තයනො යව මත්තම්පි ජහිතුං න 

සක්යකොථ, යකොතුම්හාකංභික්ඛුභායවොති. 
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සයච ල්යභථාතිආදිගාථායයො පණ්ඩිතසහායස්ස ච බාලසහායස්ස ච 

වණ්ණාවණ්ණදීපනත්ථං වුත්තා. අභිභුෙය සබ්බ්ානි පරිස්සොනීති සබ්යබ
පාකටපරිස්සයය ච පටිච්ඡන්නපරිස්සයය ච අභිභවිත්වා යතන සද්ධිං

අත්තමයනොසතිමාචය යය. රාජාවරට්ඨංවිජිතං පොොතියථාඅත්තයනො

විජිතං ට්ඨංමහාජනක ාජාචඅරින්දම ාජාචපහායඑකයකොව චරිංසු, එවං

චය යයාති අත්යථො. මාතඞ් රඤ්යඤව නාය ොති මාතඞ්යගො අ ඤ්යඤ

නායගොව. මාතඞ්ය ොතිහත්ථීවුච්චති, නාය ොතිමහන්තාධිවචනයමතං.යථා

හි මාතුයපොසයකො මාතඞ්ගනායගො අ ඤ්යඤ එකයකො චරි, න ච පාපානි

අකාසි, යථා ච සීලවහත්ථනායගො. යථා ච පාලියලයයයකො, එවං එයකො 

චය , නචපාපානිකයි ාතිවුත්තංයහොති. 

සත්ථා එවං කයථත්වාපි යත භික්ඛූ සමග්යග කාතුං අසක්යකොන්යතො 
බාලකයලොණකගාමං ගන්ත්වා භගුත්යථ ස්ස එකීභායව ආනිසංසං
කයථත්වා තයතො තිණ්ණං කුලපුත්තානං වසනට්ඨානං ගන්ත්වා යතසං
සාමග්ගිවායස ආනිසංසං කයථත්වා තයතො පාලියලයයකවනසණ්ඩං
ගන්ත්වාතත්ථ යතමාසංවසිත්වාපුන යකොසම්බිංඅගන්ත්වාසාවත්ථයමව

අගමාසි. යකොසම්බිවාසියනොපි උපාසකා ‘‘ඉයම යඛො අයයා, යකොසම්බකා

භික්ඛූ බහුයනො අම්හාකං අනත්ථස්ස කා කා, ඉයමහි උබ්බාළ්යහො භගවා

පක්කන්යතො, ඉයමසං යනව අභිවාදනාදීනි කරිස්සාම, න උපගතානං

පිණ්ඩපාතං දස්සාම, එවං ඉයම පක්කමිස්සන්ති වා යව ං වි මිස්සන්ති වා
භගවන්තං වාපසායදස්සන්තී’’තිසම්මන්තයිත්වාතයථවඅකංසු.යතයතන
දණ්ඩකම්යමනපීළිතා සාවත්ථංගන්ත්වාභගවන්තංඛමායපසුං. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘පිතා 

සුද්යධොදනමහා ාජාඅයහොසි, මාතාමහාමායා, දීඝාවුකුමාය ොපනඅහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

යකොසම්බියජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[429] 3. මහාසුවජාතකවණ්ණනා 

දුයමො ෙදා යෙොතීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො අඤ්ඤත ං
භික්ඛුංආ බ්භ කයථසි.යසොකි සත්ථුසන්තියකකම්මට්ඨානංගයහත්වා
යකොසලජනපයද අඤ්ඤත ං පච්චන්තගාමං උපනිස්සාය අ ඤ්යඤ විහාසි.
මනුස්සා තස්ස  ත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානානි සම්පායදත්වා
ගමනාගමනසම්පන්යන ඨායන යසනාසනංකත්වා සක්කච්චං උපට්ඨහිංසු.

තස්ස වස්සූපගතස්ස පඨමමායසයයව යසො ගායමො ඣායි, මනුස්සානං 
බීජමත්තම්පි අවසිට්ඨං නායහොසි. යත තස්ස පණීතං පිණ්ඩපාතං දාතුං
නාසක්ඛංසු.යසො සප්පායයසනාසයනපිපිණ්ඩපායතනකිලමන්යතොමග්ගං
වා ඵලං වා නිබ්බත්යතතුං නාසක්ඛ. අථ නං යතමාසච්චයයන සත්ථා ං
වන්දිතුංආගතංසත්ථාපටිසන්ථා ංකත්වා‘‘කච්චි භික්ඛුපිණ්ඩපායතනන

කිලමන්යතොසි, යසනාසනසප්පායඤ්ච අයහොසී’’ති පුච්ඡි. යසො තමත්ථං
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ආය ොයචසි. සත්ථා ‘‘තස්ස යසනාසනං සප්පාය’’න්ති ඤත්වා ‘‘භික්ඛු
සමයණන නාම යසනාසනසප්පායය සති යලොලුප්පචා ං පහායකිඤ්චියදව
යථාලද්ධං පරිභුඤ්ජිත්වා සන්තුට්යඨන සමණධම්මං කාතුං වට්ටති.
යපො ාණකපණ්ඩිතා ති ච්ඡානයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා අත්තයනො
නිවාසසුක්ඛරුක්යඛ චුණ්ණං ඛාදන්තාපි යලොලුප්පචා ං පහාය සන්තුට්ඨා

මිත්තධම්මං අභින්දිත්වා අඤ්ඤත්ථ න ගමිංසු, ත්වං පන කස්මා
‘පිණ්ඩපායතො පරිත්යතො ලූයඛො’ති සප්පායයසනාසනං පරිච්චජී’’ති වත්වා
යතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත හිමවන්යත ගඞ්ගාතීය  එකස්මිං උදුම්බ වයන
අයනකසතසහස්සා සුකා වසිංසු. තත්ර එයකො සුව ාජා අත්තයනො
නිවාසරුක්ඛස්ස ඵයලසු ඛීයණසු යයදව අවසිට්ඨං යහොති අඞ්කුය ො වා

පත්තං වා තයචො වා පපටිකා වා, තං ඛාදිත්වා ගඞ්ගාය පානීයං පිවිත්වා
ප මප්පිච්ඡසන්තුට්යඨො හුත්වා අඤ්ඤත්ථ න ගච්ඡති. තස්ස 
අප්පිච්ඡසන්තුට්ඨභාවගුයණන සක්කස්ස භවනං කම්පි. සක්යකො
ආවජ්ජමායනො තං දිස්වා තස්ස වීමංසනත්ථං අත්තයනො ආනුභායවන තං
රුක්ඛං සුක්ඛායපසි.රුක්යඛො ඛාණුකමත්යතො හුත්වා ඡිද්දාවඡිද්යදො වායත
පහ න්යත ආයකොටියමායනො විය අට්ඨාසි. තස්ස ඡිද්යදහි චුණ්ණානි
නික්ඛමන්ති. සුව ාජා තානි චුණ්ණානි ඛාදිත්වා ගඞ්ගාය පානීයං පිවිත්වා
අඤ්ඤත්ථ අගන්ත්වා වාතාතපං අගයණත්වා උදුම්බ ඛාණුයක නිසීදි.
සක්යකො තස්ස ප මප්පිච්ඡභාවං ඤත්වා ‘‘මිත්තධම්මගුණං කථායපත්වා
ව මස්ස දත්වා උදුම්බ ං අමතඵලං කරිත්වා ආගමිස්සාමී’’ති එයකො
හංස ාජා හුත්වා සුජං අසු කඤ්ඤං පු යතො කත්වා තං උදුම්බ වනං 
ගන්ත්වා අවිදූය  එකරුක්ඛස්ස සාඛාය නිසීදිත්වා යතන සද්ධිං කථං
සමුට්ඨායපන්යතො පඨමංගාථමාහ– 

20. 

‘‘දුයමො යදා යහොති ඵලූපපන්යනො, භුඤ්ජන්ති නං විහඞ්ගමා 

සම්පතන්තා; 

ඛීණන්ති ඤත්වාන දුමං ඵලච්චයය, දියසොදිසං යන්ති තයතො 
විහඞ්ගමා’’ති. 

තස්සත්යථො–සුව ාජ, රුක්යඛොනාමයදාඵලසම්පන්යනොයහොති, තදා

තං සාඛයතො සාඛං සම්පතන්තාව විහඞ්ගමා භුඤ්ජන්ති, තං පන ඛීණං
ඤත්වා ඵලානං අච්චයයන තයතො රුක්ඛයතො දියසොදිසං විහඞ්ගමා
ගච්ඡන්තීති. 

එවඤ්ච පනවත්වාතයතොනංඋයයයොයජතුංදුතියං ගාථමාහ– 

21. 
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‘‘ච  චාරිකං යලොහිතතුණ්ඩ මා මරි, කිං ත්වං සුව සුක්ඛදුමම්හි 

ඣායසි; 

තදිඞ්ඝ මං බ්රූහි වසන්තසන්නිභ, කස්මා සුව සුක්ඛදුමං න 
රිඤ්චසී’’ති. 

තත්ථ ඣාෙසීති කිංකා ණා සුක්ඛඛාණුමත්ථයක ඣායන්යතො

පජ්ඣායන්යතොතිට්ඨසි. ඉඞ්ඝාතියචොදනත්යථනිපායතො. වසන්තසන්නිභාති
වසන්තකායල වනසණ්යඩො සුවගණසයමොකිණ්යණො විය නීයලොභායසො

යහොති, යතනතං‘‘වසන්තසන්නිභා’’තිආලපති. න රිඤ්චසීතිනඡඩ්යඩසි. 

අථ නං සුව ාජා ‘‘අහං හංස අත්තයනො කතඤ්ඤුකතයවදිතාය ඉමං
රුක්ඛංන ජහාමී’’තිවත්වාද්යවගාථාඅභාසි– 

22. 

‘‘යයයවසඛීනංසඛාය ොභවන්ති, පාණච්චයයදුක්ඛසුයඛසුහංස; 

ඛීණංඅඛීණම්පිනතංජහන්ති, සන්යතොසතං ධම්මමනුස්ස න්තා. 

23. 

‘‘යසොහං සතං අඤ්ඤතය ොස්මි හංස, ඤාතී ච යම යහොති සඛා ච

රුක්යඛො; 

තං නුස්සයහ ජීවිකත්යථො පහාතුං, ඛීණන්ති ඤත්වාන න යහස 

ධම්යමො’’ති. 

තත්ථ යෙ යව සඛීනං සඛායරො භවන්තීති යය සහායානං සහායා

යහොන්ති. ඛීණං අඛීණම්පීති පණ්ඩිතා නාම අත්තයනො සහායං

යභොගපරික්ඛයයන ඛීණම්පි අඛීණම්පි න ජහන්ති. සතං 

ෙම්මමනුස්සරන්තාති පණ්ඩිතානං පයවණිං අනුස්ස මානා. ඤාතී ච යමති

හංස ාජ, අයං රුක්යඛො සම්පියායනත්යථන මය්හං ඤාති ච

සමාචිණ්ණච ණතාය සඛා ච. ජීවිකත්යථොති තමහං ජීවිකාය අත්ථයකො
හුත්වාපහාතුං නසක්යකොමි. 

සක්යකොතස්සවචනංසුත්වාතුට්යඨොපසංසිත්වාව ංදාතුකායමො ද්යව
ගාථාඅභාසි– 

24. 

‘‘සාධු සක්ඛකතංයහොති, යමත්තිසංසති සන්ථයවො; 

සයචතංධම්මංය ොයචසි, පාසංයසොසිවිජානතං. 

25. 

‘‘යසොයතසුවව ංදම්මි, පත්තයානවිහඞ්ගම; 

ව ංව ස්සුවක්කඞ්ග, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡසී’’ති. 
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තත්ථ සාධූති සම්පහංසනං. සක්ඛි කතං යෙොති, යමත්ති සංසති

සන්ථයවොති සඛභායවො ච යමත්ති ච පරිසමජ්යඣ සන්ථයවො චාති තයා

මිත්තංකතංසාධුයහොතිලද්ධකංභද්දකයමව. සයචතංෙම්මන්තිසයචඑතං

මිත්තධම්මං. විජානතන්තිඑවංසන්යතවිඤ්ඤූනංපසංසිතබ්බයුත්තයකොසීති

අත්යථො. යසො යතති යසො අහං තුය්හං. වරස්සූති ඉච්ඡස්සු. ෙං කිඤ්චි

මනසිච්ඡසීතියංකිඤ්චිමනසා ඉච්ඡසි, සබ්බංතංව ංදදාමියතති. 

තංසුත්වාසුව ාජාව ංගණ්හන්යතොසත්තමංගාථමාහ– 

26. 

‘‘ව ඤ්චයමහංසභවංදයදයය, අයඤ්චරුක්යඛොපුන ායුංලයභථ; 

යසො සාඛවා ඵලිමා සංවිරූළ්යහො, මධුත්ථයකො තිට්ඨතු 
යසොභමායනො’’ති. 

තත්ථ සාඛවාති සාඛසම්පන්යනො. ඵලිමාති ඵයලන උයපයතො. 

සංවිරූළ්යෙොති සමන්තයතො විරූළ්හපත්යතො තරුණපත්තසම්පන්යනො

හුත්වා. මධුත්ථියකොතිසංවිජ්ජමානමධු ඵයලසුපක්ඛත්තමධුවියමධු ඵයලො 
හුත්වාතිඅත්යථො. 

අථස්ස සක්යකොව ංදදමායනොඅට්ඨමංගාථමාහ – 

27. 

‘‘තංපස්සසම්මඵලිමංඋළා ං, සහාවයතයහොතුඋදුම්බය න; 

යසො සාඛවා ඵලිමා සංවිරූළ්යහො, මධුත්ථයකො තිට්ඨතු 
යසොභමායනො’’ති. 

තත්ථ සොව යත යෙොතු උදුම්බ්යරනාති තව උදුම්බය න සද්ධිං සහ
එකයතොවවායසොයහොතු. 

එවඤ්ච පන වත්වා සක්යකො තං අත්තභාවං විජහිත්වා අත්තයනො ච
සුජාය ච ආනුභාවං දස්යසත්වා ගඞ්ගායතො හත්යථන උදකං ගයහත්වා 
උදුම්බ ඛාණුකංපහරි.තාවයදවසාඛාවිටපසච්ඡන්යනොමධු ඵයලොරුක්යඛො
උට්ඨහිත්වා මුණ්ඩමණිපබ්බයතො විය විලාසසම්පන්යනො අට්ඨාසි. සුව ාජා
තං දිස්වා යසොමනස්සප්පත්යතො සක්කස්ස ථුතිං කය ොන්යතො නවමං
ගාථමාහ– 

28. 

‘‘එවංසක්කසුඛීයහොහි, සහසබ්යබහිඤාතිභි; 

යථාහමජ්ජසුඛයතො, දිස්වානසඵලංදුම’’න්ති. 
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සක්යකොපි තස්ස ව ං දත්වා උදුම්බ ං අමතඵලං කත්වා සද්ධිං සුජාය
අත්තයනොඨානයමවගයතො.තමත්ථංදීපයමානාඔසායනඅභිසම්බුද්ධගාථා
ඨපිතා– 

29. 

‘‘සුවස්සචව ංදත්වා, කත්වානසඵලංදුමං; 

පක්කාමිසහභරියාය, යදවානංනන්දනංවන’’න්ති. 

සත්ථා ඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා ‘‘එවංභික්ඛුයපො ාණකපණ්ඩිතා 
ති ච්ඡානයයොනියංනිබ්බත්තාපිඅයලොලුප්පචා ාඅයහසුං.ත්වංපනකස්මා

එවරූයප සාසයන පබ්බජිත්වා යලොලුප්පචා ං ච සි, ගච්ඡ තත්යථව
වසාහී’’තිකම්මට්ඨානමස්ස කයථත්වා ජාතකංසයමොධායනසි. යසොභික්ඛු
තත්ථ ගන්ත්වා විපස්සනං වඩ්යඪන්යතො අ හත්තං පාපුණි. තදා සක්යකො

අනුරුද්යධොඅයහොසි, සුව ාජාපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

මහාසුවජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[430] 4. චූළසුවජාතකවණ්ණනා 

සන්ති රුක්ඛාති ඉදං සත්ථා සාවත්ථයං යජතවයන විහ න්යතො
යව ඤ්ජකණ්ඩං ආ බ්භ කයථසි. සත්ථරි යව ඤ්ජායං වස්සං වසිත්වා 
අනුපුබ්යබනසාවත්ථංඅනුප්පත්යතභික්ඛූධම්මසභායංකථංසමුට්ඨායපසුං

‘‘ආවුයසො, තථාගයතො ඛත්තියසුඛුමායලො බුද්ධසුඛුමායලො මහන්යතන
ඉද්ධානුභායවන සමන්නාගයතොපි යව ඤ්ජබ් ාහ්මයණන නිමන්තියතො
යතමාසංවසන්යතොමා ාවට්ටනවයසනතස්සසන්තිකා එකදිවසම්පිභික්ඛං
අලභිත්වා යලොලුප්පචා ං පහාය යතමාසං පත්ථපුලකපිට්යඨොදයකන 

යායපන්යතො අඤ්ඤත්ථ න අගමාසි, අයහො තථාගතානං 

අප්පිච්ඡසන්තුට්ඨභායවො’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, 
එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත 

‘‘අනච්ඡරියං, භික්ඛයව, තථාගතස්සඉදානියලොලුප්පචා ප්පහානං, පුබ්යබපි 
ති ච්ඡානයයොනියංනිබ්බත්යතොපියලොලුප්පචා ංපහාසි’’න්තිවත්වාඅතීතං
ආහරි. සබ්බම්පිවත්ථුපුරිමනයයයනවවිත්ථාය තබ්බං. 

30. 

‘‘සන්තිරුක්ඛාහරිපත්තා, දුමායනකඵලාබහූ; 

කස්මානුසුක්යඛයකොළායප, සුවස්සනි යතොමයනො. 

31. 

‘‘ඵලස්සඋපභුඤ්ජිම්හා, යනකවස්සගයණබහූ; 

අඵලම්පිවිදිත්වාන, සාවයමත්තියථාපුය . 

32. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා නවකනිපායතො 

399 

පටුන 

‘‘සුක්ඛඤ්චරුක්ඛංයකොළාපං, ඔපත්තමඵලංදුමං; 

ඔහායසකුණායන්ති, කිංයදොසංපස්සයසදිජ. 

33. 

‘‘යයඵලත්ථාසම්භජන්ති, අඵයලොතිජහන්තිනං; 

අත්තත්ථපඤ්ඤාදුම්යමධා, යතයහොන්තිපක්ඛපාතියනො. 

34. 

‘‘සාධුසක්ඛකතංයහොති, යමත්තිසංසතිසන්ථයවො; 

සයචතංධම්මංය ොයචසි, පාසංයසොසිවිජානතං. 

35. 

‘‘යසොයතසුවව ංදම්මි, පත්තයානවිහඞ්ගම; 

ව ංව ස්සුවක්කඞ්ග, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡසි. 

36. 

‘‘අපි නාමනං පස්යසයයං, සපත්තංසඵලංදුමං; 

දලිද්යදොවනිධිංලද්ධා, නන්යදයයාහංපුනප්පුනං. 

37. 

‘‘තයතොඅමතමාදාය, අභිසිඤ්චිමහීරුහං; 

තස්සසාඛාවිරූහිංසු, සීතච්ඡායාමයනො මා. 

38. 

‘‘එවංසක්කසුඛීයහොහි, සහසබ්යබහිඤාතිභි; 

යථාහමජ්ජසුඛයතො, දිස්වානසඵලංදුමං. 

39. 

‘‘සුවස්සචව ංදත්වා, කත්වානසඵලංදුමං; 

පක්කාමිසහභරියාය, යදවානංනන්දනංවන’’න්ති.– 

පඤ්හපටිපඤ්හාපිඅත්යථොපිපුරිමනයයයනවයවදිතබ්බා, අනුත්තානපදයමව
පනවණ්ණයිස්සාම. 

ෙරිපත්තාති නීලපත්තසච්ඡන්නා. යකොළායපති වායත පහ න්යත

ආයකොටිතසද්දං විය මුඤ්චමායන නිස්සාය . සුවස්සාති ආයස්මයතො

සුව ාජස්ස කස්මාඑවරූයපරුක්යඛමයනොනි යතො. ඵල්ස්සාතිඵලංඅස්ස 

රුක්ඛස්ස. යනකවස්ස යණති අයනකවස්සගයණ. බ්හූති සමායනපි

අයනකසයතනද්යවතයයො, අථයඛොබහූව. විදිත්වානාතිහංස ාජඉදානි

අම්හාකං ඉමංරුක්ඛං අඵලං විදිත්වාපි යථා පුය  එයතනසද්ධිං යමත්ති, 
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සාව යමත්ති, තඤ්හි මයං න භින්දාම, යමත්තිං භින්දන්තා හි අනරියා
අසප්පුරිසානාමයහොන්තීතිපකායසන්යතොඑවමාහ. 

ඔපත්තන්ති අවපත්තං නිප්පත්තං පතිතපත්තං. කිං යදොසං පස්සයසති

අඤ්යඤසකුණා එතං ඔහාය අඤ්ඤත්ථගච්ඡන්ති, ත්වං එවං ගමයනකිං

නාම යදොසං පස්සසි. යෙ ඵල්ත්ථාතියයපක්ඛයනො ඵලත්ථාය ඵලකා ණා

සම්භජන්ති උපගච්ඡන්ති, අඵයලොති ඤත්වා එතං ජහන්ති. 

අත්තත්ථපඤ්ඤාති අත්තයනො අත්ථාය පඤ්ඤා, ප ං අයනොයලොයකත්වා

අත්තනියයවවාඨිතාඑයතසංපඤ්ඤාතිඅත්තත්ථපඤ්ඤා. පක්ඛපාතියනොති
යත අත්තයනොයයව වුඩ්ඪිං පච්චාසීසමානා මිත්තපක්ඛං පායතන්ති
නායසන්තීතිපක්ඛපාතියනොනාමයහොන්ති.අත්තපක්යඛයයවවා පතන්තීති 

පක්ඛපාතියනො. 

අපි නාමනන්ති හංස ාජ, සයච යම මයනො යථො නිප්ඵජ්යජයය, තයා

දින්යනො වය ො සම්පජ්යජයය, අපිනාම අහං ඉමංරුක්ඛං සපත්තං සඵලං

පුන පස්යසයයං, තයතො දලිද්යදො නිධිං ලභිත්වාව පුනප්පුනං එතං

අභිනන්යදයයං, තං දිස්වාව පයමොයදයයං. අමතමාදාොති අත්තයනො
ආනුභායවනඨියතො ගඞ්යගොදකංගයහත්වා අභිසිඤ්චයීතිඅත්යථො. ඉමස්මිං
ජාතයකඉමායසද්ධිංද්යව අභිසම්බුද්ධගාථායහොන්ති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

සක්යකො අනුරුද්යධොඅයහොසි, සුව ාජාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

චූළසුවජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[431] 5. හරිතචජාතකවණ්ණනා 

සුතං යමතං මොබ්රේයමති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
උක්කණ්ඨිතභික්ඛුංආ බ්භකයථසි.තඤ්හිභික්ඛුංඑකං අලඞ්කතමාතුගාමං
දිස්වාඋක්කණ්ඨිතංදීඝයකසනඛයලොමංවිබ්භමිතුකාමං ආචරියුපජ්ඣායයහි
අරුචියා ආනීතං. සත්ථා ‘‘සච්චං කි  ත්වං භික්ඛු උක්කණ්ඨියතොසී’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘කිංකා ණා’’ති වත්වා

‘‘අලඞ්කතමාතුගාමං දිස්වා කියලසවයසන, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘භික්ඛු

කියලයසොනාමගුණවිද්ධංසයකොඅප්පස්සායදොනි යය නිබ්බත්තායපති, එස

පනකියලයසොකිංකා ණාතංනකිලයමස්සති? නහිසියනරුං පහරිත්වා 

පහ ණවායතො පු ාණපණ්ණස්ස ලජ්ජති, ඉමඤ්හි කියලසං නිස්සාය
යබොධිඤාණස්ස අනුපදං ච මානා පඤ්චඅභිඤ්ඤඅට්ඨසමාපත්තිලාභියනො
විසුද්ධමහාපුරිසාපි සතිං උපට්ඨයපතුං අසක්යකොන්තා ඣානං
අන්ත ධායපසු’’න්තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 

එකස්මිං නිගයම අසීතියකොටිවිභයව බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති, 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා නවකනිපායතො 

401 

පටුන 

කඤ්චනඡවිතාය පනස්ස ‘‘හරිතචකුමාය ො’’ති නාමං කරිංසු. යසො
වයප්පත්යතොතක්කසිලංගන්ත්වා උග්ගහිතසිප්යපොකුටුම්බංසණ්ඨයපත්වා

මාතාපිතූනං අච්චයයන ධනවියලොකනං කත්වා ‘‘ධනයමව පඤ්ඤායති, 

ධනස්සඋප්පාදකානපඤ්ඤායන්ති, මයාපිම ණමුයඛ චුණ්ණවිචුණ්යණන
භවිතබ්බ’’න්ති ම ණභයභීයතො මහාදානං දත්වා හිමවන්තං පවිසිත්වා
ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා සත්තයම දිවයස අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තියයො ච
නිබ්බත්යතත්වා තත්ථ චි ං වනමූලඵලාහාය ො යායපත්වා 
යලොණම්බිලයසවනත්ථාය පබ්බතා ඔතරිත්වා අනුපුබ්යබන බා ාණසිං
පත්වා  ාජුයයායන වසිත්වා පුනදිවයස බා ාණසියං භික්ඛාය ච න්යතො
 ාජද්වා ං සම්පාපුණි.  ාජා තං දිස්වා පසන්නචිත්යතො පක්යකොසායපත්වා
සමුස්සිතයසතච්ඡත්යත ාජපල්ලඞ්යක නිසීදායපත්වා නානග්ග සයභොජනං

යභොයජත්වා අනුයමොදනාවසායන අතිය කත ං පසීදිත්වා ‘‘කහං, භන්යත, 

ගච්ඡථා’’ති වත්වා ‘‘වස්සාවාසට්ඨානං උපධාය ම, මහා ාජා’’ති වුත්යත

‘‘සාධු, භන්යත’’ති භුත්තපාත ායසො තං ආදාය උයයානං ගන්ත්වා තත්ථ
 ත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානාදීනි කා ායපත්වා උයයානපාලං පරිචා කං කත්වා
දත්වා වන්දිත්වා නික්ඛමි. මහාසත්යතො තයතො පට්ඨාය නිබද්ධං  ඤ්යඤො
යගයහ භුඤ්ජන්යතොද්වාදසවස්සානිතත්ථවසි. 

අයථකදිවසං ාජාපච්චන්තංකුපිතංවූපසයමතුංගච්ඡන්යතො ‘‘අම්හාකං
පුඤ්ඤක්යඛත්තංමාපමජ්ජී’’තිමහාසත්තංයදවියා නියයායදත්වාඅගමාසි.
තයතොපට්ඨායසාමහාසත්තංසහත්ථාපරිවිසති.අයථකදිවසංසා යභොජනං
සම්පායදත්වා තස්මිං චි ායමායන ගන්යධොදයකන න්හත්වා සණ්හං
මට්ඨසාටකං නිවායසත්වා සීහපඤ්ජ ං විව ායපත්වා සරීය  වාතං
පහ ායපන්තීඛුද්දකමඤ්චයක නිපජ්ජි.මහාසත්යතොපිදිවාත ංසුනිවත්යථො
සුපාරුයතො භික්ඛාභාජනංආදාය ආකායසනාගන්ත්වා සීහපඤ්ජ ං පාපුණි.
යදවියා තස්ස වාකචි සද්දං සුත්වා යවයගන උට්ඨහන්තියා මට්ඨසාටයකො

භස්සි, මහාසත්තස්ස විසභාගා ම්මණං චක්ඛුං පටිහඤ්ඤි. අථස්ස
අයනකවස්සයකොටිසතසහස්සකායල අබ්භන්තය  නිවුත්ථකියලයසො
ක ණ්ඩයකසයිතආසීවියසො විය උට්ඨහිත්වාඣානං අන්ත ධායපසි. යසො

සතිං උපට්ඨායපතුං අසක්යකොන්යතො ගන්ත්වා යදවිං හත්යථ ගණ්හි, 
තාවයදව සාණිං පරික්ඛපිංසු. යසො තාය සද්ධිං යලොකධම්මං යසවිත්වා
භුඤ්ජිත්වා උයයානං ගන්ත්වා තයතො පට්ඨාය යදවසිකං තයථව අකාසි.
තස්ස තාය සද්ධිං යලොකධම්මපටියසවනං සකලනගය  පාකටං ජාතං.
අමච්චා ‘‘හරිතචතාපයසො එවමකාසී’’ති  ඤ්යඤො පණ්ණං පහිණිංසු.  ාජා
‘‘මං භින්දිතුකාමා එවං වදන්තී’’ති අසද්දහිත්වා පච්චන්තං වූපසයමත්වා
බා ාණසිං පච්චාගන්ත්වා නග ං පදක්ඛණං කත්වා යදවියා සන්තිකං

ගන්ත්වා‘‘සච්චං, කි මමඅයයයො හරිතචතාපයසොතයාසද්ධිංයලොකධම්මං

පටියසවතී’’තිපුච්ඡි. ‘‘සච්චං, යදවා’’ති.යසොතස්සාපිඅසද්දහිත්වා‘‘තයමව
පටිපුච්ඡිස්සාමී’’ති උයයානං ගන්ත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදිත්වා තං

පුච්ඡන්යතොපඨමංගාථමාහ – 
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40. 

‘‘සුතංයමතංමහාබ්රහ්යම, කායමභුඤ්ජතිහාරියතො; 

කච්යචතංවචනංතුච්ඡං, කච්චිසුද්යධොඉරියයසී’’ති. 

තත්ථ කච්යචතන්ති කච්චි එතං ‘‘හාරියතො කායම පරිභුඤ්ජතී’’ති

අම්යහහිසුතංවචනංතුච්ඡංඅභූතං, කච්චිත්වංසුද්යධො ඉරියයසිවිහ සීති. 

යසො චින්යතසි – ‘‘අයං  ාජා ‘නාහං පරිභුඤ්ජාමී’ති වුත්යතපි මම

සද්දහිස්සයතව, ඉමස්මිං යලොයක සච්චසදිසී පතිට්ඨා නාම නත්ථ.

උජ්ඣිතසච්චාහියබොධිමූයලනිසීදිත්වායබොධිංපාපුණිතුංන සක්යකොන්ති, 
මයාසච්චයමවකයථතුංවට්ටතී’’ති.යබොධිසත්තස්සහිඑකච්යචසුඨායනසු 

පාණාතිපායතොපි අදින්නාදානම්පි කායමසුමිච්ඡාචාය ොපි

සු ායම යමජ්ජපානම්පි යහොතියයව, අත්ථයභදකවිසංවාදනං පු ක්ඛත්වා

මුසාවායදො නාම න යහොති, තස්මා යසො සච්චයමව කයථන්යතො දුතියං
ගාථමාහ– 

41. 

‘‘එවයමතංමහා ාජ, යථායතවචනංසුතං; 

කුම්මග්ගංපටිපන්යනොස්මි, යමොහයනයයයසුමුච්ඡියතො’’ති. 

තත්ථ යමොෙයනයෙයසූති කාමගුයණසු. කාමගුයණසු හි යලොයකො

මුය්හති, යත ච යලොකං යමොහයන්ති, තස්මා යත ‘‘යමොහයනයයා’’ති 
වුච්චන්තීති. 

තංසුත්වා ාජාතතියංගාථමාහ– 

42. 

‘‘අදුපඤ්ඤාකිමත්ථයා, නිපුණාසාධුචින්තිනී; 

යායඋප්පතිතං ාගං, කිංමයනොනවියනොදයය’’ති. 

තත්ථ අදූති නිපායතො. ඉදං වුත්තං යහොති – භන්යත, ගිලානස්ස නාම

යභසජ්ජං, පිපාසිතස්ස පානීයං පටිස ණං, තුම්හාකං පයනසා නිපුණා

සාධූනංඅත්ථානංචින්තිනීපඤ්ඤාකිමත්ථයා, යායපුනඋප්පතිතං ාගං කිං

මයනොනවියනොදයෙ, කිංචිත්තංවියනොයදතුංනාසක්ඛීති. 

අථස්ස කියලසබලංදස්යසන්යතොහාරියතො චතුත්ථංගාථමාහ– 

43. 

‘‘චත්තාය ොයමමහා ාජ, යලොයකඅතිබලාභුසා; 

 ායගොයදොයසොමයදොයමොයහො, යත්ථපඤ්ඤානගාධතී’’ති. 
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තත්ථ ෙත්ථාති යයසු පරියුට්ඨානං පත්යතසු මයහොයඝ පතිතා විය
පඤ්ඤාගාධංපතිට්ඨංනලභති. 

තං සුත්වා ාජාපඤ්චමංගාථමාහ– 

44. 

‘‘අ හාසීලසම්පන්යනො, සුද්යධොච තිහාරියතො; 

යමධාවීපණ්ඩියතොයචව, ඉතියනොසම්මයතොභව’’න්ති. 

තත්ථ ඉතියනොසම්මයතොතිඑවංඅම්හාකං සම්මයතොසම්භාවියතොභවං. 

තයතොහාරියතොඡට්ඨමංගාථමාහ– 

45. 

‘‘යමධාවීනම්පිහිංසන්ති, ඉසිංධම්මගුයණ තං; 

විතක්කාපාපකා ාජ, සුභා ාගූපසංහිතා’’ති. 

තත්ථ සුභාතිසුභනිමිත්තග්ගහයණන පවත්තාති. 

අථනංකියලසප්පහායනඋස්සාහංකාය න්යතො ාජාසත්තමංගාථමාහ 

– 

46. 

‘‘උප්පන්නායංසරී යජො,  ායගොවණ්ණවිදූසයනොතව; 

තංපජහභද්දමත්ථුයත, බහුන්නාසියමධාවිසම්මයතො’’ති. 

තත්ථ වණ්ණවිදූසයනොතවාතිතව සරී වණ්ණස්සචගුණවණ්ණස්සච

විදූසයනො. බ්හුන්නාසීති බහූනංආසියමධාවීතිසම්මයතො. 

තයතො මහාසත්යතො සතිං ලභිත්වා කායමසු ආදීනවං සල්ලක්යඛත්වා 
අට්ඨමංගාථමාහ– 

47. 

‘‘යතඅන්ධකා යකකායම, බහුදුක්යඛමහාවියස; 

යතසංමූලංගයවසිස්සං, යඡච්ඡං ාගංසබන්ධන’’න්ති. 

තත්ථ අන්ෙකාරයකති පඤ්ඤාචක්ඛුවිනාසනයතො අන්ධභාවකය . 

බ්හුදුක්යඛතිඑත්ථ ‘‘අප්පස්සාදාකාමා’’තිආදීනි(ම.නි.1.234; පාචි.417; 

චූළව. 65) සුත්තානි හරිත්වා යතසං බහුදුක්ඛතා දස්යසතබ්බා. මොවියසති 
සම්පයුත්තකියලසවිසස්ස යචව විපාකවිසස්ස ච මහන්තතාය මහාවියස. 

යතසංමූල්න්තියතවුත්තප්පකාය කායමපහාතුංයතසං මූලං ගයවසිස්සං

පරියයසිස්සාමි.කිංපනයතසංමූලන්ති? අයයොනියසොමනසිකාය ො. යඡච්ඡං
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රා ං සබ්න්ෙනන්ති මහා ාජ, ඉදායනව පඤ්ඤාඛග්යගන පහරිත්වා
සුභනිමිත්තබන්ධයනනසබන්ධනං ාගංඡින්දිස්සාමීති. 

ඉදඤ්ච පන වත්වා ‘‘මහා ාජ, ඔකාසං තාව යම කය ොහී’’ති ඔකාසං 
කාය ත්වා පණ්ණසාලං පවිසිත්වා කසිණමණ්ඩලං ඔයලොයකත්වා පුන
නට්ඨජ්ඣානං උප්පායදත්වා පණ්ණසාලයතො නික්ඛමිත්වා ආකායස

පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා  ඤ්යඤො ධම්මං යදයසත්වා ‘‘මහා ාජ, අහං

අට්ඨායන වුත්ථකා ණා මහාජනමජ්යඣ ග හප්පත්යතො, අප්පමත්යතො

යහොහි, පුනදානිඅහංඅනිත්ථගන්ධවනසණ්ඩයමවගමිස්සාමී’’ති ඤ්යඤො 
ය ොදන්තස්ස පරියදවන්තස්ස හිමවන්තයමව ගන්ත්වා අපරිහීනජ්ඣායනො
බ්රහ්මයලොකූපයගො අයහොසි. 

සත්ථාතංකා ණංඤත්වා– 

48. 

‘‘ඉදංවත්වානහාරියතො, ඉසිසච්චප ක්කයමො; 

කාම ාගංවි ායජත්වා, බ්රහ්මයලොකූපයගොඅහූ’’ති.– 

අභිසම්බුද්යධො හුත්වා ඉමං ගාථං වත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනඋක්කණ්ඨිතභික්ඛුඅ හත්යතපතිට්ඨහි. 

තදා ාජාආනන්යදොඅයහොසි, හරිතචතාපයසොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

හරිතචජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[432] 6. පදකුසලමාණවජාතකවණ්ණනා 

බ්හුස්සුතන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං දා කංආ බ්භ
කයථසි. යසො කි  සාවත්ථයං කුටුම්බිකපුත්යතො සත්තවස්සකායලයයව
පදකුසයලො අයහොසි. අථස්ස පිතා ‘‘ඉමං වීමංසිස්සාමී’’ති තස්ස 

අජානන්තස්යසව මිත්තඝ ං අගමාසි. යසො පිතු ගතට්ඨානං අපුච්ඡිත්වාව
තස්සපදානුසාය නගන්ත්වාපිතුසන්තියකඅට්ඨාසි.අථනංපිතා එකදිවසං

පුච්ඡි ‘‘තාත, ත්වං මයි තං අජානායපත්වා ගයතපි මම ගතට්ඨානං කිං

ජානාසී’’ති? ‘‘තාත, පදං යත සඤ්ජානාමි, පදකුසයලො අහ’’න්ති. අථස්ස
වීමංසනත්ථාය පිතා භුත්තපාත ායසො ඝ ා නික්ඛමිත්වා අනන්ත ං 

පටිවිස්සකඝ ං ගන්ත්වා තයතො දුතියං, තයතො තතියං ඝ ං පවිසිත්වා
තතියඝ ා නික්ඛමිත්වා පුන අත්තයනො ඝ ං ආගන්ත්වා තයතො
උත්ත ද්වාය නනික්ඛමිත්වානග ං වාමංකය ොන්යතොයජතවනංගන්ත්වා
සත්ථා ංවන්දිත්වාධම්මංසුණන්යතොනිසීදි. දා යකො ‘‘කහංයමපිතා’’ති
පුච්ඡිත්වා ‘‘න ජානාමා’’ති වුත්යත තස්ස පදානුසාය න 

අනන්ත පටිවිස්සකස්ස ඝ ං ආදිං කත්වා පිතු ගතමග්යගයනව යජතවනං

ගන්ත්වාසත්ථා ං වන්දිත්වාපිතුසන්තියකඅට්ඨාසි.පිත ාච‘‘කථංතාත, 
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මම ඉධාගතභාවං අඤ්ඤාසී’’ති පුට්යඨො ‘‘පදං යත සඤ්ජානිත්වා
පදානුසාය න ආගයතොම්හී’’ති ආහ. සත්ථා ‘‘කිං කයථසි උපාසකා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘භන්යත, අයං දා යකො පදකුසයලො, අහං ඉමං වීමංසන්යතො

ඉමිනා නාම උපායයන ආගයතො, අයම්පි මං යගයහ අදිස්වා මම

පදානුසාය න ආගයතො’’ති වුත්යත ‘‘අනච්ඡරියං, උපාසක, භූමියං

පදසඤ්ජානනං, යපො ාණකපණ්ඩිතා ආකායස පදං සඤ්ජානිංසූ’’ති වත්වා
යතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයතබා ාණසියංබ්රහ්මදත්යත ජ්ජංකාය න්යතතස්ස අග්ගමයහසී

අතිචරිත්වා  ඤ්ඤා පුච්ඡිතා ‘‘සයච අහං තුම්යහ අතිච ාමි, අස්සමුඛී 
යක්ඛනීයහොමී’’තිසපථංකත්වාතයතොකාලංකත්වාඑකස්මිංපබ්බතපායද
අස්සමුඛී යක්ඛනීහුත්වායලණගුහායංවසමානාමහාඅටවියංපුබ්බන්තයතො
අප න්තංගමනමග්යග අනුසඤ්ච න්යතමනුස්යසගයහත්වාඛාදති.සාකි 
තීණි වස්සානි යවස්සවණං උපට්ඨහිත්වා ආයාමයතො තිංසයයොජයන
විත්ථා යතො පඤ්චයයොජයන ඨායන මනුස්යස ඛාදිතුං ලභි. අයථකදිවසං
එයකො අඩ්යඪො මහද්ධයනො මහායභොයගො අභිරූයපො බ්රාහ්මයණො බහූහි
මනුස්යසහි පරිවුයතො තං මග්ගං අභිරුහි. තං දිස්වා යක්ඛනී තුස්සිත්වා

පක්ඛන්දි, තං දිස්වා පරිවා මනුස්සා පලායිංසු. සා වාතයවයගන ගන්ත්වා
බ්රාහ්මණංගයහත්වා පිට්ඨියා නිපජ්ජායපත්වාගුහංගච්ඡන්තීපුරිසසම්ඵස්සං 
පටිලභිත්වා කියලසවයසන තස්මිං සියනහං උප්පායදත්වා තං අඛාදිත්වා
අත්තයනො සාමිකං අකාසි. යත උයභොපි සමග්ගසංවාසං වසිංසු තයතො
පට්ඨාය යක්ඛනී මනුස්යස ගණ්හන්තී වත්ථතණ්ඩුලයතලාදීනිපි ගයහත්වා
තස්ස නානග්ග සයභොජනං උපයනත්වා අත්තනා මනුස්සමංසං ඛාදති.
ගමනකායල තස්ස පලායනභයයන මහතියා සිලාය ගුහාද්වා ං පිදහිත්වා
ගච්ඡති. එවං යතසු සම්යමොදමායනසු වසන්යතසු යබොධිසත්යතො 
නිබ්බත්තට්ඨානා චවිත්වා බ්රාහ්මණං පටිච්ච තස්සා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං 
ගණ්හි. සා දසමාසච්චයයන පුත්තං විජායිත්වා පුත්යත ච බ්රාහ්මයණ ච
බලවසියනහා හුත්වා උයභොපි යපොයසසි. සා අප භායග පුත්යත
වුඩ්ඪිප්පත්යත පුත්තම්පි පිත ා සද්ධිං අන්යතොගුහායං පයවයසත්වා ද්වා ං
පිදහි. 

අයථකදිවසං යබොධිසත්යතොතස්සාගතකාලංඤත්වා සිලංඅපයනත්වා

පිත ංබහිඅකාසි.සාආගන්ත්වා‘‘යකනසිලාඅපනීතා’’තිවත්වා ‘‘අම්ම, 

මයා අපනීතා, අන්ධකාය  නිසීදිතුං න සක්යකොමී’’ති වුත්යත
පුත්තසියනයහනන කිඤ්චිඅයවොච.අයථකදිවසංයබොධිසත්යතොපිත ංපුච්ඡි

‘‘තාත, මය්හං මාතු මුඛං අඤ්ඤාදිසං, තුම්හාකං මුඛං අඤ්ඤාදිසං, කිංනු

යඛො කා ණ’’න්ති? ‘‘තාත, තව මාතා මනුස්සමංසඛාදිකා යක්ඛනී, මයං

උයභො මනුස්සා’’ති. ‘‘තාත, යදි එවං, ඉධකස්මා වසාම, එහි මනුස්සපථං

ගච්ඡාමා’’ති. ‘‘තාත, සයච මයං පලායිස්සාම, උයභොපි අම්යහ තව මාතා 

ඛාදිස්සතී’’ති.යබොධිසත්යතො‘‘මාභායි, තාත, තවමනුස්සපථසම්පාපනංමම
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භාය ො’’ති පිත ංසමස්සායසත්වාපුනදිවයසමාතරිගතායපිත ංගයහත්වා
පලායි. යක්ඛනී ආගන්ත්වා යත අදිස්වා වාතයවයගන පක්ඛන්දිත්වා යත

ගයහත්වා ‘‘බ්රාහ්මණ, කිං පලායසි, කිංයතඉධනත්ථී’’තිවත්වා ‘‘භද්යද, 

මා මය්හං කුජ්ඣි, පුත්යතො යත මං ගයහත්වා පලායතී’’ති වුත්යත
පුත්තසියනයහන කිඤ්චි අවත්වා යත අස්සායසත්වා අත්තයනො
වසනට්ඨානඤ්යඤව යත ගයහත්වා ගන්ත්වා එවං පුනපි කතිපයය දිවයස
පලායන්යතආයනසි. 

යබොධිසත්යතො චින්යතසි ‘‘මය්හං මාතු පරිච්ඡින්යනන ඔකායසන 

භවිතබ්බං, යංනූනාහංඉමිස්සාආණාපවත්තිට්ඨානසීමංපුච්යඡයයං, අථනං 
අතික්කමිත්වා පලායිස්සාමා’’ති. යසො එකදිවසං මාත ං ගයහත්වා

එකමන්තං නිසින්යනො ‘‘අම්ම, මාතුසන්තකං නාම පුත්තානං පාපුණාති, 
අක්ඛාහි තාව යම අත්තයනො සන්තකාය භූමියා පරිච්යඡද’’න්ති ආහ. සා

සබ්බදිසාසු පබ්බතනදීනිමිත්තාදීනි කයථත්වා ආයාමයතො තිංසයයොජනං, 
විත්ථා යතො පඤ්චයයොජනං පුත්තස්ස කයථත්වා ‘‘ඉදං එත්තකං ඨානං 
සල්ලක්යඛහිපුත්තා’’තිආහ.යසො ද්යවතයයොදිවයස අතික්කමිත්වාමාතු
අටවිගතකායල පිත ං ඛන්ධං ආය ොයපත්වා තස්සා දින්නසඤ්ඤාය 

වාතයවයගනපක්ඛන්යදොපරිච්යඡදනදීතී ංසම්පාපුණි.සාපිආගන්ත්වායත
අපස්සන්තී අනුබන්ධි.යබොධිසත්යතොපිත ංගයහත්වානදීමජ්ඣංඅගමාසි.
සා ආගන්ත්වා නදීතීය  ඨත්වා අත්තයනො පරිච්යඡදං අතික්කන්තභාවං

ඤත්වාතත්යථවඨත්වා‘‘තාත, පිත ං ගයහත්වාඑහි, යකොමය්හංයදොයසො, 

තුම්හාකංමංනිස්සායකිංනාමනසම්පජ්ජති, නිවත්ත, සාමී’’තිපුත්තඤ්ච

පතිඤ්චයාචි.අථබ්රාහ්මයණොනදිංඋත්තරි.සා පුත්තයමවයාචන්තී‘‘තාත, 

මාඑවංකරි, නිවත්තාහී’’තිආහ. ‘‘අම්ම, මයංමනුස්සා, ත්වංයක්ඛනී, න

සක්කා සබ්බකාලං තව සන්තියක වසිතු’’න්ති. ‘‘යනව නිවත්තිස්සසි, 

තාතා’’ති. ‘‘ආම, අම්මා’’ති. ‘‘තාත, යදිනනිවත්තිස්සසි, මනුස්සයලොයක

ජීවිතං නාම දුක්ඛං, සිප්පං අජානන්තා ජීවිතුං න සක්යකොන්ති, අහං එකං 

චින්තාමණිංනාමවිජ්ජංජානාමි, තස්සානුභායවනද්වාදසසංවච්ඡ මත්ථයක 

හටභණ්ඩම්පිපදානුපදංගන්ත්වා සක්කාජානිතුං.අයංයත ජීවිකාභවිස්සති, 

උග්ගණ්හ, තාත, අනග්ඝං මන්ත’’න්ති තථාරූයපන දුක්යඛන අභිභූතාපි
පුත්තසියනයහනමන්තං අදාසි. 

යබොධිසත්යතොනදියා ඨිතයකොව මාත ං වන්දිත්වා අතිසක්කච්චං සුතං 

කත්වාමන්තංගයහත්වාමාත ංවන්දිත්වා‘‘ගච්ඡථ, අම්මා’’තිආහ.‘‘තාත, 
තුම්යහසුඅනිවත්තන්යතසුමය්හංජීවිතංනත්ථී’’තිවත්වා– 

‘‘එහිපුත්තනිවත්තස්සු, මාඅනාථංකය ොහියම; 

අජ්ජපුත්තංඅපස්සන්තී, යක්ඛනීම ණංගතා’’ති. 

යක්ඛනී උ ං පහරි, තාවයදවස්සා පුත්තයසොයකන හදයං ඵලි. සා 
මරිත්වාතත්යථවපතිතා.තදායබොධිසත්යතොතස්සාමතභාවංඤත්වාපිත ං
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පක්යකොසිත්වා මාතු සන්තිකං ගන්ත්වා චිතකං කත්වා ඣායපත්වා
ආළාහනං නිබ්බායපත්වා නානාවණ්යණහි පුප්යඵහි පූයජත්වා වන්දිත්වා
ය ොදිත්වාපරියදවිත්වාපිත ංආදාය බා ාණසිංගන්ත්වා ාජද්වාය ඨත්වා
‘‘පදකුසයලොමාණයවො ද්වාය ඨියතො’’ති ඤ්යඤො පටියවයදත්වා ‘‘යතන

හි ආගච්ඡතූ’’ති වුත්යත පවිසිත්වා  ාජානං වන්දිත්වා ‘‘තාත, කිං සිප්පං

ජානාසී’’ති වුත්යත ‘‘යදව, ද්වාදසසංවච්ඡ මත්ථයකහටභණ්ඩං පදානුපදං 

ගන්ත්වා ගණ්හිතුං ජානාමී’’ති ආහ. ‘‘යතන හි මං උපට්ඨාහී’’ති. ‘‘යදව, 

යදවසිකං සහස්සං ලභන්යතො උපට්ඨහිස්සාමී’’ති. ‘‘සාධු තාත, 
උපට්ඨහා’’ති. ාජායදවසිකංසහස්සංදායපසි. 

අයථකදිවසං පුය ොහියතො  ාජානං ආහ – ‘‘මහා ාජ, මයං තස්ස
මාණවස්ස සිප්පානුභායවනකස්සචිකම්මස්ස අකතත්තා ‘සිප්පං අත්ථ වා

නත්ථ වා’ති න ජානාම, වීමංසිස්සාම තාව න’’න්ති.  ාජා ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වා උයභොපි ජනා නානා තනයගොපකානං සඤ්ඤං දත්වා
 තනසා භණ්ඩිකං ගයහත්වා පාසාදා ඔරුය්හ  ාජනියවසනන්තය 
තික්ඛත්තුං ආවිජ්ඣිත්වා නිස්යසණිං අත්ථරිත්වා පාකා මත්ථයකන බහි
ඔතරිත්වා විනිච්ඡයසාලං පවිසිත්වා තත්ථ නිසීදිත්වා පුන ගන්ත්වා 
නිස්යසණිං අත්ථරිත්වා පාකා මත්ථයකන ඔතරිත්වා අන්යතපුය 
යපොක්ඛ ණියා තී ං ගන්ත්වා යපොක්ඛ ණිං තික්ඛත්තුං පදක්ඛණං කත්වා
ඔතරිත්වා අන්යතොයපොක්ඛ ණියං භණ්ඩිකං ඨයපත්වා පාසාදං අභිරුහිංසු.
පුනදිවයස ‘‘ ාජනියවසනයතො කි   තනං හරිංසූ’’ති එකයකොලාහලං
අයහොසි.  ාජා අජානන්යතො විය හුත්වා යබොධිසත්තං පක්යකොසායපත්වා

‘‘තාත,  ාජනියවසනයතො බහු තනභණ්ඩං හටං, හන්ද නං අනුවිචිනිතුං

වට්ටතී’’තිආහ. ‘‘මහා ාජ, ද්වාදසසංවච්ඡ මත්ථයකහටභණ්ඩංයචො ානං
පදානුපදං ගන්ත්වා ආහ ණසමත්ථස්ස මම අනච්ඡරියං අජ්ජ  ත්තිං

හටභණ්ඩං ආහරිතුං, ආහරිස්සාමි තං, මා චින්තයිත්ථා’’ති. ‘‘යතන හි

ආහ ා’’ති. යසො ‘‘සාධු, යදවා’’ති වත්වා මාත ං වන්දිත්වා මන්තං 

පරිවත්යතත්වා මහාතයල ඨියතොව ‘‘මහා ාජ, ද්වින්නං යචො ානං පදං
පඤ්ඤායතී’’තිවත්වා  ඤ්යඤොචපුය ොහිතස්සචපදානුසාය නසිරිගබ්භං
පවිසිත්වා තයතො නික්ඛමිත්වා පාසාදා ඔරුය්හ  ාජනියවසනන්තය 
තික්ඛත්තුං පරිගන්ත්වා පදානුසාය යනව පාකා සමීපං ගන්ත්වා පාකාය 

ඨත්වා ‘‘මහා ාජ, ඉමස්මිං ඨායන පාකා යතො මුච්චිත්වා ආකායස පදං 

පඤ්ඤායති, නිස්යසණිං අත්ථ ායපත්වා යදථා’’ති නිස්යසණිං
පාකා මත්ථයකනඔතරිත්වා පදානුසාය යනවවිනිච්ඡයසාලංගන්ත්වාපුන
 ාජනියවසනං ආගන්ත්වා නිස්යසණිං අත්ථ ායපත්වා පාකා මත්ථයකන

ඔරුය්හ යපොක්ඛ ණිං ගන්ත්වා තික්ඛත්තුං පදක්ඛණං කත්වා ‘‘මහා ාජ, 
යචො ා ඉමං යපොක්ඛ ණිං ඔතිණ්ණා’’ති වත්වා අත්තනා ඨපිතං විය 

භණ්ඩිකං නීහරිත්වා  ඤ්යඤො දත්වා ‘‘මහා ාජ, ඉයම ද්යව යචො ා 
අභිඤ්ඤාතමහායචො ා ඉමිනා මග්යගන  ාජනියවසනං අභිරුළ්හා’’තිආහ.

මහාජනා තුට්ඨපහට්ඨාඅඞ්ගුලියයොයඵොයටසුං, යචලුක්යඛපාපවත්තිංසු. 
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 ාජා චින්යතසි – ‘‘අයං මාණයවො පදානුසාය න ගන්ත්වා යචොය හි 

ඨපිතභණ්ඩට්ඨානයමව මඤ්යඤ ජානාති, යචොය  පන ගණ්හිතුං න

සක්යකොතී’’ති.අථනංආහ ‘‘යචොය හිහටභණ්ඩංතාවයනොතයාආහටං, 

යචො ාපනනආහටා’’ති.‘‘මහා ාජ, ඉයධවයචො ා, න දූය ’’ති.‘‘යකො ච

යකො චා’’ති. ‘‘යයො මහා ාජ, ඉච්ඡති, යසොව යචොය ො යහොති, තයතො

තුම්හාකං භණ්ඩිකස්ස ලද්ධකාලයතො පට්ඨාය යචොය හි යකො අත්යථො, මා 

පුච්ඡිත්ථා’’ති. ‘‘තාත, අහං තුය්හං යදවසිකං සහස්සං දම්මි, යචොය  යම

ගයහත්වා යදහී’’ති.‘‘මහා ාජ, ධයනලද්යධකිංයචොය හී’’ති.‘‘ධනයතොපි

යනො, තාත, යචොය  ලද්ධුං වට්ටතී’’ති. ‘‘යතන හි, මහා ාජ, ‘ඉයම නාම

යචො ා’ති තුම්හාකං න කයථස්සාමි, අතීයත පවත්තකා ණං පන යත

ආහරිස්සාමි, සයච තුම්යහ පඤ්ඤවන්යතො, තං කා ණං ජානාථා’’ති යසො 
එවංවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයතබා ාණසියතොඅවිදූය නදීතී ගාමයකපාටලිනාමඑයකොනයටො
වසති. යසො එකස්මිං උස්සවදිවයස භරියමාදාය බා ාණසිං පවිසිත්වා
නච්චිත්වාවීණංවාදිත්වා ගායිත්වාධනංලභිත්වාඋස්සවපරියයොසායනබහුං
සු ාභත්තං ගාහායපත්වා අත්තයනො ගාමං ගච්ඡන්යතො නදීතී ං පත්වා
නයවොදකං ආගච්ඡන්තං දිස්වා භත්තං භුඤ්ජන්යතො සු ං පිවන්යතො
නිසීදිත්වාමත්යතොහුත්වාඅත්තයනොබලංඅජානන්යතො ‘‘මහාවීණංගීවාය 

බන්ධිත්වා නදිං උත්තරිත්වා ගමිස්සාමී’’ති භරියං හත්යථ ගයහත්වා නදිං

ඔතරි. වීණාඡිද්යදහි උදකං පාවිසි. අථ නං සා වීණා උදයක ඔසීදායපසි. 
භරියා පනස්ස ඔසීදනභාවං ඤත්වා තං විස්සජ්යජත්වා උත්තරිත්වා තීය 

අට්ඨාසි. නටපාටලි සකිං උම්මුජ්ජති, සකිං නිමුජ්ජති, උදකං පවිසිත්වා
උද්ධුමාතඋදය ොඅයහොසි. අථස්සභරියාචින්යතසි‘‘මය්හංසාමියකොඉදානි

මරිස්සති, එකං නං ගීතකං යාචිත්වා පරිසමජ්යඣ තං ගායන්තී ජීවිකං

කප්යපස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘සාමි, ත්වං උදයක නිමුජ්ජසි, එකං යම

ගීතකංයදහි, යතනජීවිකංකප්යපස්සාමී’’තිවත්වාගාථමාහ– 

49. 

‘‘බහුස්සුතං චිත්තකථං, ගඞ්ගාවහති පාටලිං; 

වුය්හමානකභද්දන්යත, එකංයමයදහිගාථක’’න්ති. 

තත්ථ  ාථකන්තිඛුද්දකංගාථං. 

අථ නංනටපාටලි‘‘භද්යද, කථංතවගීතකං දස්සාමි, ඉදානිමහාජනස්ස
පටිස ණභූතංඋදකංමංමාය තී’’තිවත්වාගාථමාහ– 

50. 

‘‘යයනසිඤ්චන්තිදුක්ඛතං, යයනසිඤ්චන්තිආතු ං; 

තස්සමජ්යඣමරිස්සාමි, ජාතංස ණයතොභය’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා නවකනිපායතො 

409 

පටුන 

යබොධිසත්යතො ඉමං ගාථං වත්වා ‘‘මහා ාජ, යථා උදකං මහාජනස්ස 

පටිස ණං, තථා  ාජායනොපි, යතසං සන්තිකා භයය උප්පන්යන තං භයං

යකො පටිබාහිස්සතී’’ති වත්වා ‘‘මහා ාජ, ඉදං කා ණං පටිච්ඡන්නං, මයා

පන පණ්ඩිතයවදනීයං කත්වා කථතං, ජානාහි, මහා ාජා’’ති ආහ. ‘‘තාත

අහං එවරූපං පටිච්ඡන්නකථංනජානාමි, යචොය යම ගයහත්වා යදහී’’ති.

අථස්ස මහාසත්යතො ‘‘යතනහි, මහා ාජ, ඉදං සුත්වා ජානාහී’’ති අප ම්පි

කා ණං ආහරි. යදව, පුබ්යබ ඉමිස්සාව බා ාණසියා ද්වා ගායම එයකො
කුම්භකාය ො භාජනත්ථාය මත්තිකං ආහ න්යතො එකස්මිංයයව ඨායන
නිබද්ධං ගණ්හිත්වා අන්යතොපබ්භා ං මහන්තංආවාටං ඛණි. අයථකදිවසං
තස්ස මත්තිකං ගණ්හන්තස්ස අකාලමහායමයඝො උට්ඨහිත්වා මහාවුට්ඨිං

පායතසි.උදකංඅවත්ථ මානංආවාටංපායතසි, යතනස්සමත්ථයකොභිජ්ජි.
යසොපරියදවන්යතොගාථමාහ– 

51. 

‘‘යත්ථබීජානිරූහන්ති, සත්තායත්ථපතිට්ඨිතා; 

සායමසීසංනිපීයළති, ජාතංස ණයතොභය’’න්ති. 

තත්ථ නිපීයළතීති නිපතිත්වාපීයළතිභින්දති. 

යථා හි යදව, මහාජනස්ස පටිස ණභූතා මහාපථවීකුම්භකා ස්ස සීසං 

භින්දි, එවයමවමහාපථවීසයමසබ්බයලොකස්සපටිස යණනරින්යදඋට්ඨාය

යචො කම්මං කය ොන්යත යකො බාහිස්සති, සක්ඛස්සසි, මහා ාජ, එවං

පටිච්ඡායදත්වා කථතං යචො ං ජානිතුන්ති. තාත, මය්හං පටිච්ඡන්යනන

කා ණං නත්ථ, අයං යචොය ොති එවං යම යචො ං ගයහත්වා යදහීති. යසො
 ාජානං ක්ඛන්යතො‘‘ත්වංයචොය ො’’ති අවත්වාඅප ම්පිඋදාහ ණංආහරි.

මහා ාජ, පුබ්යබ ඉමස්මිංයයව නගය  එකස්ස පුරිසස්ස යගහං ආදිත්තං.

යසො ‘‘අන්යතො පවිසිත්වාභණ්ඩකංනීහ ා’’ති අඤ්ඤංආණායපසි.තස්මිං
පවිසිත්වා නීහ න්යත යගහද්වා ං පිදහි. යසො ධූමන්යධො හුත්වා
නික්ඛමනමග්ගංඅලභන්යතොඋප්පන්නඩාහදුක්යඛොහුත්වාඅන්යතොඨියතොව 

පරියදවන්යතොගාථමාහ– 

52. 

‘‘යයනභත්තානිපච්චන්ති, සීතංයයනවිහඤ්ඤති; 

යසොමංඩහතිගත්තානි, ජාතංස ණයතොභය’’න්ති. 

තත්ථ යසොමංඩෙතීතියසොයමඩහති, අයයමවවා පායඨො. 

‘‘මහා ාජ, අග්ගි විය මහාජනස්ස පටිස ණභූයතො එයකො මනුස්යසො 

 තනභණ්ඩිකං හරි, මා මං යචො ං පුච්ඡා’’ති. ‘‘තාත, මය්හං යචො ං
යදහියයවා’’ති. යසො  ාජානං ‘‘ත්වං යචොය ො’’ති අවත්වා අප ම්පි

උදාහ ණංආහරි.යදව, පුබ්යබ ඉමස්මිංයයව නගය එයකොපුරියසොඅතිබහුං
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භුඤ්ජිත්වා ජී ායපතුං අසක්යකොන්යතො යවදනාප්පත්යතො හුත්වා
පරියදවන්යතොගාථමාහ– 

53. 

‘‘යයනභුත්යතනයාපන්ති, පුථූබ්රාහ්මණඛත්තියා; 

යසොමංභුත්යතොබයාපායදති, ජාතංස ණයතොභය’’න්ති. 

තත්ථ යසො මං භුත්යතො බ්යාපායදතීති යසො ඔදයනො භුත්යතො මං
බයාපායදතිමාය ති. 

‘‘මහා ාජ, භත්තංවියමහාජනස්සපටිස ණභූයතොඑයකොභණ්ඩංහරි, 

තස්මිං ලද්යධ කිං යචො ං පුච්ඡසී’’ති? ‘‘තාත, සක්යකොන්යතො යචො ං යම

යදහී’’ති.යසො තස්සසඤ්ඤාපනත්ථංඅප ම්පිඋදාහ ණංආහරි.මහා ාජ, 
පුබ්යබපි ඉමස්මිංයයවනගය එකස්සවායතොඋට්ඨහිත්වාගත්තානිභඤ්ජි.

යසොපරියදවන්යතොගාථමාහ – 

54. 

‘‘ගිම්හානං පච්ඡියමමායස, වාතමිච්ඡන්ති පණ්ඩිතා; 

යසොමංභඤ්ජතිගත්තානි, ජාතංස ණයතොභය’’න්ති. 

ඉතිමහා ාජ, ස ණයතොභයංඋප්පන්නං, ජානාහිතංකා ණන්ති.තාත, 

යචො ංයමයදහීති.යසොතස්සසඤ්ඤාපනත්ථංඅප ම්පිඋදාහ ණංආහරි.

යදව, අතීයත හිමවන්තපයදයසසාඛාවිටපසම්පන්යනොමහාරුක්යඛොඅයහොසි
පුප්ඵඵලසම්පන්යනො අයනකසහස්සානං සකුණානං නිවායසො තස්ස ද්යව

සාඛාඅඤ්ඤමඤ්ඤං සඞ්ඝට්යටසුං, තයතොධූයමොඋප්පජ්ජි, අග්ගිචුණ්ණානි
පතිංසු.තංදිස්වා සකුණයජට්ඨයකොගාථමාහ– 

55. 

‘‘යංනිස්සිතාජගතිරුහං, ස්වායංඅග්ගිංපමුඤ්චති; 

දිසාභජථවක්කඞ්ගා, ජාතංස ණයතොභය’’න්ති. 

තත්ථ ජ තිරුෙන්තිමහීරුහං. 

යථා හි, යදව, රුක්යඛො පක්ඛීනං පටිස ණං, එවං  ාජා මහාජනස්ස 

පටිස ණං, තස්මිංයචොරිකංකය ොන්යතයකොපටිබාහිස්සති, සල්ලක්යඛහි, 

යදවාති. තාත, මය්හං යචො යමව යදහීති. අථස්ස යසො අප ම්පි උදාහ ණං

ආහරි.මහා ාජ, එකස්මිංකාසිගායම අඤ්ඤත ස්සකුලඝ ස්සපච්ඡිමභායග

කක්ඛළාසුසුමා නදීඅත්ථ, තස්සචකුලස්ස එයකොවපුත්යතො. යසො පිතරි
කාලකයතමාත ංපටිජග්ගි.තස්සමාතාඅනිච්ඡමානස්යසවඑකං කුලධීත ං
ආයනසි.සාපුබ්බභායගසස්සුංසම්පියායිත්වාපච්ඡාපුත්තධීතාහි වඩ්ඪමානා
තංනීහරිතුකාමා අයහොසි. තස්සා පන මාතාපි තස්මිංයයව ඝය  වසති. සා 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා නවකනිපායතො 

411 

පටුන 

සාමිකස්ස සන්තියක සස්සුයා නානප්පකා ං යදොසං වත්වා පරිභින්දිත්වා

‘‘අහං යත මාත ං යපොයසතුං න සක්යකොමි, මාය හි න’’න්ති වත්වා

‘‘මනුස්සමා ණං නාම භාරියං, කථං නං මාය මී’’ති වුත්යත
‘‘නිද්යදොක්කමනකායලනං මඤ්චයකයනවසද්ධිංගයහත්වාසුසුමා නදියං

ඛපිස්සාම, අථ නං සුසමා ා ඛාදිස්සන්තී’’ති ආහ. ‘‘තුය්හං පන මාතා

කහ’’න්ති? ‘‘තස්සායයව සන්තියක සුපතී’’ති. ‘‘යතන හි ගච්ඡ, තස්සා
නිපන්නමඤ්චයක  ජ්ජුං බන්ධිත්වා සඤ්ඤං කය ොහී’’ති. සා තථාකත්වා

‘‘කතා යමසඤ්ඤා’’තිආහ. ඉතය ො ‘‘යථොකං අධිවායසහි, මනුස්සා තාව
නිද්දායන්තූ’’ති නිද්දායන්යතො විය නිපජ්ජිත්වා ගන්ත්වා තං  ජ්ජුකං 
භරියාය මාතුමඤ්චයකබන්ධිත්වා භරියං පයබොයධත්වා උයභොපිගන්ත්වා
තං මඤ්චයකයනව සද්ධිං උක්ඛපිත්වා නදියං ඛපිංසු. තත්ථ නං
නිද්දායමානංසුසුමා ා විද්ධංයසත්වාඛාදිංසු. 

සා පුනදිවයසමාතුපරිවත්තිතභාවංඤත්වා ‘‘සාමි, මමමාතාවමාරිතා, 
ඉදානිතවමාත ංමාය හී’’තිවත්වා‘‘යතනහිසාධූ’’ති වුත්යත‘‘සුසායන
චිතකං කත්වා අග්ගිම්හි නං පක්ඛපිත්වා මාය ස්සාමා’’ති ආහ. අථ නං
නිද්දායමානංඋයභොපිසුසානංයනත්වාඨපයිංසු.තත්ථසාමියකො භරියංආහ

‘‘අග්ගි යත ආභයතො’’ති? ‘‘පමුට්ඨාස්මි, සාමී’’ති. ‘‘යතන හි ගන්ත්වා

ආයනහී’’ති. ‘‘න සක්යකොමි සාමි, ගන්තුං, තයි ගයතපි ඨාතුං න 

සක්ඛස්සාමි, උයභොපි මයං ගච්ඡිස්සාමා’’ති. යතසු ගයතසු මහල්ලිකා
සීතවායතන පයබොධිතා සුසානභාවං ඤත්වා ‘‘ඉයම මං මාය තුකාමා

අග්ගිඅත්ථාය ගතා’’ති ච උපධාය ත්වා ‘‘න යම බලං ජානන්තී’’ති එකං
මතකයළව ං ගයහත්වා මඤ්චයක නිපජ්ජායපත්වා උපරි පියලොතිකාය
පටිච්ඡායදත්වාසයංපලායිත්වාතත්යථවයලණගුහංපාවිසි.ඉතය  අග්ගිං 
ආහරිත්වා ‘‘මහල්ලිකා’’ති සඤ්ඤාය කයළව ං ඣායපත්වා පක්කමිංසු.

එයකනයචොය න තස්මිංගුහායලයණපුබ්යබභණ්ඩිකාඨපිතා, යසො ‘‘තං

ගණ්හිස්සාමී’’ති ආගන්ත්වා මහල්ලිකං දිස්වා ‘‘එකා යක්ඛනී භවිස්සති, 
භණ්ඩිකායමඅමනුස්සපරිග්ගහිතා’’ති එකංභූතයවජ්ජංආයනසි.යවජ්යජො
මන්තංකය ොන්යතොගුහංපාවිසි. 

අථ නං සා ආහ ‘‘නාහං යක්ඛනී, එහි උයභොපි ඉමං ධනං 

භායජස්සාමා’’ති. ‘‘කථං සද්දහිතබ්බ’’න්ති? ‘‘තව ජිව්හං මම ජිව්හාය
ඨයපහී’’ති. යසොතථාඅකාසි.අථස්සසාජිව්හංඩංසිත්වාඡින්දිත්වාපායතසි.

භූතයවජ්යජො ‘‘අද්ධා එසා යක්ඛනී’’ති ජිව්හාය යලොහිතං පග්ඝ න්තියා
වි වමායනො පලායි. මහල්ලිකා පුනදිවයස මට්ඨසාටකං නිවායසත්වා 

නානා තනභණ්ඩිකංගයහත්වාඝ ංඅගමාසි.සුණිසාතංදිස්වා‘‘කහංයත, 

අම්ම, ඉදං ලද්ධ’’න්තිපුච්ඡි.‘‘අම්ම, එතස්මිංසුසායනදාරුචිතකායඣාපිතා

එවරූපං ලභන්තී’’ති. ‘‘අම්ම, මයාපි සක්කා ලද්ධු’’න්ති. ‘‘මාදිසී හුත්වා 
ලභිස්සසී’’ති. සා ලද්ධභණ්ඩිකයලොයභන සාමිකස්ස කයථත්වා තත්ථ

අත්තානං ඣායපසි. අථ නං පුනදිවයස සාමියකො අපස්සන්යතො ‘‘අම්ම, 
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ඉමායපියවලායත්වංආගතා, සුණිසායත නාගච්ඡතී’’තිආහ.සාතංසුත්වා

‘‘අය පාපපුරිස, කිංමතානාමආගච්ඡන්තී’’තිතං තජ්යජත්වාගාථමාහ– 

56. 

‘‘යමානයිංයසොමනස්සං, මාලිනිංචන්දනුස්සදං; 

සාමංඝ ානිච්ඡුභති, ජාතංස ණයතොභය’’න්ති. 

තත්ථ යසොමනස්සන්තියසොමනස්සං උප්පායදත්වා. ‘‘යසොමනස්සා’’තිපි

පායඨො, යසොමනස්සවතීහුත්වාතිඅත්යථො.ඉදංවුත්තං යහොති–යමහං‘‘ඉමං 

යම නිස්සාය පුත්යතො පුත්තධීතාහි වඩ්ඪිස්සති, මඤ්ච මහල්ලිකකායල
යපොයසස්සතී’’ති මාලිනිං චන්දනුස්සදං කත්වා අලඞ්කරිත්වා

යසොමනස්සජාතාආයනසිං. සා මං අජ්ජ ඝ ානීහ ති, ස ණයතොයයවයම
භයංඋප්පන්නන්ති. 

‘‘මහා ාජ, සුණිසා විය සස්සුයා මහාජනස්ස  ාජා පටිස ණං, තයතො

භයය උප්පන්යන කිං සක්කා කාතුං, සල්ලක්යඛහි, යදවා’’ති. තං සුත්වා

 ාජා‘‘තාත, නාහං තයාආනීතකා ණානිජානාමි, යචො යමවයමයදහී’’ති

ආහ. යසො ‘‘ ාජානං  ක්ඛස්සාමී’’ති අප ම්පි උදාහ ණං ආහරි. යදව, 
පුබ්යබ ඉමස්මිංයයව නගය  එයකො පුරියසො පත්ථනං කත්වා පුත්තං ලභි.
යසො පුත්තජාතකායල ‘‘පුත්යතො යම ලද්යධො’’ති යසොමනස්සජායතො තං
යපොයසත්වා වයප්පත්තකායලදාය නසංයයොයජත්වාඅප භායගජ ංපත්වා
කම්මං අධිට්ඨාතුං නාසක්ඛ. අථ නං පුත්යතො ‘‘ත්වං කම්මං කාතුං න

සක්යකොසි, ඉයතො නික්ඛමා’’ති යගහයතොනීහරි. යසො කිච්යඡනකසිය න
ජීවිකංකප්යපන්යතොපරියදවමායනොගාථමාහ– 

57. 

‘‘යයනජායතනනන්දිස්සං, යස්සචභවමිච්ඡිසං; 

යසොමංඝ ානිච්ඡුභති, ජාතංස ණයතොභය’’න්ති. 

තත්ථ යසොමන්තියසොපුත්යතොමංඝ යතො නිච්ඡුභතිනීහ ති.ස්වාහං

භික්ඛංචරිත්වාදුක්යඛනජීවාමි, ස ණයතොයයවයමභයං උප්පන්නන්ති. 

‘‘මහා ාජ, යථා පිතා නාම මහල්ලයකො පටිබයලන පුත්යතන

 ක්ඛතබ්යබො, එවංසබ්යබොපිජනපයදො ඤ්ඤා ක්ඛතබ්යබො, ඉදඤ්චභයං

උප්පජ්ජමානං සබ්බසත්යත  ක්ඛන්තස්ස  ඤ්යඤො සන්තිකා උප්පන්නං, 

ඉමිනා කා යණන ‘අසුයකො නාම යචොය ො’ති ජානාහි, යදවා’’ති. ‘‘තාත, 

නාහංකා ණංවාඅකා ණංවාජානාමි, යචො ංවායමයදහි, ත්වඤ්යඤවවා
යචොය ො යහොහී’’ති එවං  ාජා පුනප්පුනං මාණවං අනුයුඤ්ජි. අථනං යසො

එවමාහ ‘‘කිංපන, මහා ාජ, එකංයසනයචො ගහණංය ොයචථා’’ති? ‘‘ආම, 

තාතා’’ති. යතන හි ‘‘අසුයකො ච අසුයකො ච යචොය ො’’ති පරිසමජ්යඣ

පකායසමීති.‘‘එවංකය ොහි, තාතා’’ති.යසොතස්සවචනං සුත්වා‘‘අයං ාජා
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අත්තානං  ක්ඛතුං න යදති, ගණ්හිස්සාමි දානි යචො ’’න්ති සන්නිපතියත
මහාජයනආමන්යතත්වාඉමාගාථාආහ– 

58. 

‘‘සුණන්තු යමජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 

යයතොදකංතදාදිත්තං, යයතොයඛමංතයතොභයං. 

59. 

‘‘ ාජා විලුම්පයත ට්ඨං, බ්රාහ්මයණොච පුය ොහියතො; 

අත්තගුත්තාවිහ ථ, ජාතංස ණයතොභය’’න්ති. 

තත්ථ ෙයතොදකං තදාදිත්තන්ති යං උදකං තයදව ආදිත්තං. ෙයතො

යඛමන්ති යයතො  ාජයතො යඛයමන භවිතබ්බං, තයතොව භයං උප්පන්නං. 

අත්ථගුත්තාවිෙරථාතිතුම්යහඉදානි අනාථාජාතා, අත්තානංමාවිනායසථ, 

අත්තනාව ගුත්තා හුත්වා අත්තයනො සන්තකං ධනධඤ්ඤං  ක්ඛථ,  ාජා

නාම මහාජනස්ස පටිස ණං, තයතො තුම්හාකං භයං උප්පන්නං,  ාජා ච

පුය ොහියතො ච වියලොපඛාදකයචො ා, සයච යචොය  ගණ්හිතුකාමත්ථ, ඉයම
ද්යව ගයහත්වාකම්මක ණංකය ොථාති. 

යතතස්සකථංසුත්වාචින්තයිංසු‘‘අයං ාජා ක්ඛණා යහොපිසමායනො 
ඉදානිඅඤ්ඤස්සඋපරියදොසංආය ොයපත්වාඅත්තයනොභණ්ඩිකංසයයමව

යපොක්ඛ ණියං ඨයපත්වා යචො ං පරියයසායපති, ඉයතො දානි පට්ඨාය පුන
යචො කම්මස්ස අක ණත්ථාය මාය ම නං පාප ාජාන’’න්ති. යත
දණ්ඩමුග්ග ාදිහත්ථා උට්ඨාය තත්යථව  ාජානඤ්ච පුය ොහිතඤ්ච 

යපොයථත්වා ජීවිතක්ඛයං පායපත්වා මහාසත්තං අභිසිඤ්චිත්වා  ජ්යජ 
පතිට්ඨයපසුං. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘අනච්ඡරියං, උපාසක, පථවියං 

පදසඤ්ජානනං, යපො ාණකපණ්ඩිතා එවං ආකායස පදං සඤ්ජානිංසූ’’ති

වත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන
උපාසයකොචපුත්යතොචයසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨිතා.තදාපිතාකස්සයපො

අයහොසි, පදකුසලමාණයවොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

පදකුසලමාණවජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[433] 7. යලොමසකස්සපජාතකවණ්ණනා 

අස්ස ඉන්දසයමො රාජාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො එකං
උක්කණ්ඨිතභික්ඛුංආ බ්භකයථසි.තඤ්හිභික්ඛුංසත්ථා‘‘සච්චං කි ත්වං

භික්ඛු උක්කණ්ඨියතොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්ච’’න්ති වුත්යත ‘‘භික්ඛු

සියනරුකම්පනවායතො කිං පු ාණපණ්ණානි න කම්යපස්සති, 

යසසමඞ්ගියනොපි සප්පුරිසා ආයසකයං පාපුණන්ති, කියලසා නායමයත
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පටුන 

පරිසුද්ධසත්යතපි සංකිලිට්යඨකය ොන්ති, පයගවතාදිස’’න්තිවත්වායතන
යාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත බ්රහ්මදත්තස්ස
පුත්යතොබ්රහ්මදත්තකුමාය ොනාමපුය ොහිතපුත්යතොච කස්සයපොනාමද්යව
සහායකා හුත්වා එකාචරියකුයල සබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිංසු. අප භායග
බ්රහ්මදත්තකුමාය ො පිතු අච්චයයන  ජ්යජ පතිට්ඨාසි. කස්සයපො චින්යතසි

‘‘මය්හංසහායයො  ාජා ජායතො, ඉදානියමමහන්තං ඉස්සරියං දස්සති, කිං

යම ඉස්සරියයන, අහං මාතාපිතය ො ච  ාජානඤ්ච ආපුච්ඡිත්වා
පබ්බජිස්සාමී’’ති. යසො  ාජානඤ්ච මාතාපිතය ො චආපුච්ඡිත්වා හිමවන්තං
පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා සත්තයම දිවයස අභිඤ්ඤා ච
සමාපත්තියයො ච නිබ්බත්යතත්වා උඤ්ඡාචරියාය යායපන්යතො විහාසි.
පබ්බජිතං පන නං ‘‘යලොමසකස්සයපො’’ති සඤ්ජානිංසු. යසො 
ප මජිතින්ද්රියයො යඝො තයපො තාපයසො අයහොසි. තස්ස යතයජන සක්කස්ස
භවනංකම්පි.සක්යකො ආවජ්යජන්යතොතංදිස්වාචින්යතසි‘‘අයංතාපයසො

අතිවිය උග්ගයතයජො සක්කභාවාපි මං චායවයය, බා ාණසි ඤ්ඤා සද්ධිං
එකයතො හුත්වා තපමස්ස භින්දිස්සාමී’’ති. යසො සක්කානුභායවන
අඩ්ඪ ත්තසමයය බා ාණසි ඤ්යඤො සිරිගබ්භං පවිසිත්වා සකලගබ්භං 

සරී ප්පභායඔභායසත්වා  ඤ්යඤොසන්තියකආකායසඨියතො ‘‘උට්යඨහි, 
මහා ාජා’’ති  ාජානං පයබොයධසි. ‘‘යකොසි ත්ව’’න්ති වුත්යත

‘‘සක්යකොහමස්මී’’ති ආහ. ‘‘කිමත්ථං ආගයතොසී’’ති? ‘‘මහා ාජ, 

සකලජම්බුදීයප එක ජ්ජං ඉච්ඡසි, නඉච්ඡසී’’ති? ‘‘කිස්සන ඉච්ඡාමී’’ති? 
අථ නං සක්යකො ‘‘යතන හි යලොමසකස්සපං ආයනත්වා පසුඝාතයඤ්ඤං

යජායපහි, සක්කසයමො අජ ාමය ො හුත්වා සකලජම්බුදීයප  ජ්ජං

කාය ස්සසී’’තිවත්වාපඨමංගාථමාහ – 

60. 

‘‘අස්සඉන්දසයමො ාජ, අච්චන්තංඅජ ාමය ො; 

සයචත්වංයඤ්ඤංයායජයය, ඉසිංයලොමසකස්සප’’න්ති. 

තත්ථ අස්සාති භවිස්සසි. ොයජෙයාති සයච ත්වං අ ඤ්ඤායතනයතො
ඉසිංයලොමසකස්සපංආයනත්වා යඤ්ඤංයයජයයාසීති. 

තස්ස වචනංසුත්වා ාජා‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි.සක්යකො‘‘යතනහිමා
පපඤ්චං කරී’’ති වත්වා පක්කාමි.  ාජා පුනදිවයස යසයයං නාම අමච්චං

පක්යකොසායපත්වා ‘‘සම්ම, මය්හං පියසහායකස්ස යලොමසකස්සපස්ස
සන්තිකං ගන්ත්වා මම වචයනන එවං වයදහි ‘ ාජා කි  තුම්යහහි

පසුඝාතයඤ්ඤං යජායපත්වා සකලජම්බුදීයප එක ාජා භවිස්සති, 

තුම්හාකම්පි යත්තකංපයදසංඉච්ඡථ, තත්තකංදස්සති, මයාසද්ධිංයඤ්ඤං

යජිතුං ආගච්ඡථා’’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධු, යදවා’’ති තාපසස්ස
වසයනොකාසජානනත්ථං නගය  යභරිං ච ායපත්වා එයකන වනච යකන
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‘‘අහං ජානාමී’’තිවුත්යතතංපු යතොකත්වාමහන්යතන පරිවාය නතත්ථ
ගන්ත්වාඉසිංවන්දිත්වාඑකමන්තංනිසින්යනොතංසාසනංආය ොයචසි. අථ
නංයසො‘‘යසයයකිංනායමතංකයථසී’’තිවත්වාපටික්ඛපන්යතොචතස්යසො

ගාථාඅභාසි – 

61. 

‘‘සසමුද්දපරියායං, මහිංසාග කුණ්ඩලං; 

නඉච්යඡසහනින්දාය, එවංයසයයවිජානහි. 

62. 

‘‘ධි ත්ථුතංයසලාභං, ධනලාභඤ්චබ්රාහ්මණ; 

යාවුත්තිවිනිපායතන, අධම්මච යණනවා. 

63. 

‘‘අපියචපත්තමාදාය, අනගාය ොපරිබ්බයජ; 

සායයවජීවිකායසයයයො, යාචාධම්යමනඑසනා. 

64. 

‘‘අපියචපත්තමාදාය, අනගාය ොපරිබ්බයජ; 

අඤ්ඤංඅහිංසයංයලොයක, අපි ජ්යජනතංව ’’න්ති. 

තත්ථ සසමුද්දපරිොෙන්ති සසමුද්දපරික්යඛපං. සා රකුණ්ඩල්න්ති
චත්තාය ොදීයප පරික්ඛපිත්වාඨිතසාගය හිකණ්ණවලියාඨපිතකුණ්ඩයලහි

වියසමන්නාගතං. සෙනින්දාොති‘‘ඉමිනාපසුඝාතකම්මංකත’’න්තිඉමාය

නින්දායසහ චක්කවාළපරියන්තංමහාපථවිංනඉච්ඡාමීතිවදති. ොවුත්ති 

විනිපායතනාති න යක විනිපාතකම්යමන යා ච ජීවිතවුත්ති යහොති, තං

ධි ත්ථු, ග හාමි තං වුත්තින්ති දීයපති. සායෙව ජීවිකාති පබ්බජිතස්ස
මත්තිකාපත්තං ආදාය ප ඝ ානි උපසඞ්කමිත්වා ආහා පරියයසනජීවිකාව 

යසධනලාභයතො සතගුයණන සහස්සගුයණන ව ත ාති අත්යථො අපි

රජ්යජන තං වරන්ති තං අනගා ස්ස සයතො අඤ්ඤං අවිහිංසන්තස්ස 

පරිබ්බජනංසකලජම්බුදීප ජ්යජනපිව න්තිඅත්යථො. 

අමච්යචොතස්සකථංසුත්වාගන්ත්වා ඤ්යඤොආය ොයචසි.තංසුත්වා 
 ාජා‘‘අනාගච්ඡන්යතකිංසක්කාකාතු’’න්තිතුණ්හීඅයහොසි.පුනසක්යකො 

අඩ්ඪ ත්තසමයය ආගන්ත්වා ආකායස ඨත්වා ‘‘කිං, මහා ාජ, 
යලොමසකස්සපං ආයනත්වා යඤ්ඤං න යජායපසී’’ති ආහ. ‘‘මයා

යපසියතොපිනාගච්ඡතී’’ති. ‘‘යතනහි, මහා ාජ, අත්තයනොධීත ංචන්දවතිං
කුමාරිකංඅලඞ්කරිත්වායසයයංතයථව යපයසත්වා ‘සයචකි ආගන්ත්වා

යඤ්ඤංයජිස්සසි,  ාජායතඉමංකුමාරිකං දස්සතී’තිවදායපහි, අද්ධායසො
කුමාරිකාය පටිබද්ධචිත්යතො හුත්වා ආගච්ඡිස්සතී’’ති.  ාජා ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වා පුනදිවයස යසයයස්සහත්යථ ධීත ං අදාසි. යසො  ාජධීත ං
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ගයහත්වා තත්ථ ගන්ත්වා ඉසිං වන්දිත්වා පටිසන්ථා ං කත්වා
යදවච්ඡ පටිභාගං ාජධීත ංතස්සදස්යසත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි.අථඉසි 

ඉන්ද්රියානි භින්දිත්වා තං ඔයලොයකසි, සහ ඔයලොකයනයනව
පටිබද්ධචිත්යතොහුත්වාඣානා පරිහායි.අමච්යචොතස්සපටිබද්ධචිත්තභාවං

ඤත්වා ‘‘භන්යත, සයච කි  යඤ්ඤං යජිස්සථ,  ාජා යත ඉමං දාරිකං
පාදපරිචාරිකං කත්වා දස්සතී’’ති ආහ. යසො කියලසවයසන කම්පන්යතො

‘‘ඉමංකි යමදස්සතී’’තිආහ.‘‘ආම, යඤ්ඤංයජන්තස්සයතදස්සතී’’ති. 
යසො‘‘සාධුඉමංලභන්යතොයජිස්සාමී’’තිවත්වාතංගයහත්වාසයහවජටාහි
අලඞ්කත ථං අභිරුය්හ බා ාණසිං අගමාසි.  ාජාපි ‘‘ආගච්ඡති කි ා’’ති
සුත්වා යඤ්ඤාවායට කම්මං පට්ඨයපසි. අථ නං ආගතං දිස්වා ‘‘ස්යව

යඤ්ඤංයජාහි, අහංඉන්දසයමොභවිස්සාමි, යඤ්ඤපරියයොසායනයතධීත ං
දස්සාමී’’තිආහ.කස්සයපො ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි. අථනං  ාජා පුනදිවයස
තං ආදාය චන්දවතියා සද්ධිංයයව යඤ්ඤාවාටං ගයතො. තත්ථ 
හත්ථඅස්සඋසභාදිසබ්බචතුප්පදාපටිපාටියාඨපිතාවඅයහසුං.කස්සයපොයත
සබ්යබ හනිත්වාව ඝායතත්වා යඤ්ඤං යජිතුං ආ භි. අථ නං තත්ථ

සන්නිපතියතො මහාජයනො දිස්වා ‘‘ඉදං යත යලොමසකස්සප අයුත්තං

අප්පතිරූපං, කිං නායමතං කය ොසී’’ති වත්වා පරියදවන්යතො ද්යව ගාථා
අභාසි– 

65. 

‘‘බලං චන්යදොබලංසුරියයො, බලං සමණබ්රාහ්මණා; 

බලංයවලාසමුද්දස්ස, බලාතිබලමිත්ථයයො. 

66. 

‘‘යථාඋග්ගතපංසන්තං, ඉසිංයලොමසකස්සපං; 

පිතුඅත්ථාචන්දවතී, වාජයපයයංඅයාජයී’’ති. 

තත්ථ බ්ල්ංචන්යදොබ්ල්ංසුරියෙොති මහන්ධකා විධමයනඅඤ්ඤංබලං

නාමනත්ථ, චන්දිමසූරියායවත්ථබලවන්යතොතිඅත්යථො. සමණබ්රාේමණාති
ඉට්ඨානිට්ඨවිසයයවගසහයන ඛන්තිබලඤාණබයලන සමන්නාගතා

සමිතපාපබාහිතපාපා සමණබ්රාහ්මණා. බ්ල්ං යවල්ා සමුද්දස්සාති
මහාසමුද්දස්සඋත්තරිතුංඅදත්වාඋදකංආවරිත්වාවිනායසතුං සමත්ථතාය

යවලා බලං නාම. බ්ල්ාතිබ්ල්මිත්ථියෙොති ඉත්ථයයො පන විසදඤායණපි
අවීත ායග අත්තයනො වසං ආයනත්වා විනායසතුං සමත්ථතාය යතහි

සබ්යබහි බයලහිපි අතිබලානාම, සබ්බබයලහි ඉත්ථබලයමව මහන්තන්ති

අත්යථො. ෙථාතියස්මා. පිතුඅත්ථාතිපිතු වුඩ්ඪිඅත්ථාය.ඉදංවුත්තංයහොති–
යස්මාඉමංඋග්ගතපංසමානං සීලාදිගුණානංඑසිතත්තාඉසිංඅයංචන්දවතී

නිස්සීලං කත්වා පිතු වුඩ්ඪිඅත්ථාය වාජයපයයං යඤ්ඤං යායජති, තස්මා

ජානිතබ්බයමතං ‘‘බලාතිබලමිත්ථයයො’’ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා නවකනිපායතො 

417 

පටුන 

තස්මිං සමයයකස්සයපො යඤ්ඤං යජනත්ථාය ‘‘මඞ්ගලහත්ථං ගීවායං 
පහරිස්සාමී’’ති ඛග්ග තනං උක්ඛපි. හත්ථී තං දිස්වා ම ණභයතජ්ජියතො
මහා වං  වි. තස්ස  වං සුත්වා යසසාපි හත්ථඅස්සඋසභාදයයො
ම ණභයතජ්ජිතා භයයන වි විංසු. මහාජයනොපි වි වි. කස්සයපො තං
මහාවි වංසුත්වාසංයවගප්පත්යතොහුත්වාඅත්තයනො ජටාදීනිඔයලොයකසි.
අථස්ස ජටාමස්සුකච්ඡයලොමානිපාකටානිඅයහසුං. යසො විප්පටිසාරී හුත්වා
‘‘අනනුරූපංවතයමපාපකම්මංකත’’න්තිසංයවගංපකායසන්යතොඅට්ඨමං

ගාථමාහ – 

67. 

‘‘තං යලොභපකතංකම්මං, කටුකංකාමයහතුකං; 

තස්සමූලංගයවසිස්සං, යඡච්ඡං ාගංසබන්ධන’’න්ති. 

තස්සත්යථො–මහා ාජ, යංඑතංමයාචන්දවතියායලොභංඋප්පායදත්වා 

යතන යලොයභන පකතං කාමයහතුකං පාපකං, තං කටුකං තිඛණවිපාකං.

තස්සාහං අයයොනියසොමනසිකා සඞ්ඛාතංමූලංගයවසිස්සං, අලං යමඉමිනා 

ඛග්යගන, පඤ්ඤාඛග්ගං නීහරිත්වා සුභනිමිත්තබන්ධයනන සද්ධිං
සබන්ධනං ාගං ඡින්දිස්සාමීති. 

අථනං ාජා‘‘මාභායිසම්ම, ඉදානියතචන්දවතිංකුමාරිඤ්ච  ට්ඨඤ්ච

සත්ත තන ාසිඤ්චදස්සාමි, යජාහියඤ්ඤ’’න්තිආහ.තංසුත්වාකස්සයපො 

‘‘නයම, මහා ාජ, ඉමිනාකියලයසනඅත්යථො’’තිවත්වාඔසානගාථමාහ– 

68. 

‘‘ධි ත්ථු කායම සුබහූපි යලොයක, තයපොව යසයයයො කාමගුයණහි

 ාජ; 

තයපොකරිස්සාමිපහායකායම, තයවව ට්ඨංචන්දවතීච යහොතූ’’ති. 

තත්ථ සුබ්හූපීති අතිබහුයකපි. තයපො කරිස්සාමීති සීලසංයමතපයමව
කරිස්සාමි. 

යසොඑවංවත්වාකසිණංසමන්නාහරිත්වානට්ඨංවියසසං උප්පායදත්වා
ආකායස පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා  ඤ්යඤො ධම්මං යදයසත්වා 

‘‘අප්පමත්යතො යහොහී’’ති ඔවදිත්වා යඤ්ඤාවාටං විද්ධංසායපත්වා
මහාජනස්ස අභයදානං දායපත්වා  ඤ්යඤො යාචන්තස්යසව උප්පතිත්වා
අත්තයනො වසනට්ඨානයමව ගන්ත්වා යාවජීවං ඨත්වා ආයුපරියයොසායන
බ්රහ්මයලොකප ායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල
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පතිට්ඨහි. තදා යසයයයො මහාඅමච්යචො සාරිපුත්යතො අයහොසි, 
යලොමසකස්සයපොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

යලොමසකස්සපජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[434] 8. චක්කවාකජාතකවණ්ණනා 

කාසාෙවත්යථති ඉදං සත්ථායජතවයනවිහ න්යතොඑකංයලොලභික්ඛුං

ආ බ්භ කයථසි. යසො කි  යලොයලො අයහොසි පච්චයලුද්යධො, 
ආචරියුපජ්ඣායවත්තාදීනි ඡඩ්යඩත්වා පායතොව සාවත්ථං පවිසිත්වා 
විසාඛාය යගයහ අයනකඛාදනීයපරිවා ං යාගුං පිවිත්වා 
නානග්ග සසාලිමංයසොදනං භුඤ්ජිත්වාපි යතන අතිත්යතො තයතො
චූළඅනාථපිණ්ඩිකස්ස මහාඅනාථපිණ්ඩිකස්ස යකොසල ඤ්යඤොති යතසං
යතසංනියවසනානිසන්ධායවිචරි.අයථකදිවසං තස්සයලොලභාවංආ බ්භ

ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති 
වුත්යතතංභික්ඛුංපක්යකොසායපත්වා‘‘සච්චංකි ත්වංභික්ඛුයලොයලො’’ති 

පුච්ඡිත්වා‘‘සච්චං, භන්යත’’තිවුත්යත‘‘භික්ඛුකස්මායලොයලොසි, පුබ්යබපි 
ත්වං යලොලභායවන බා ාණසියං හත්ථකුණපාදීනි ඛාදිත්වා විච න්යතො
යතහි අතිත්යතො තයතො නික්ඛමිත්වා ගඞ්ගාතීය  විච න්යතො හිමවන්තං
පවට්යඨො’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත එයකො
යලොලකායකො බා ාණසියං හත්ථකුණපාදීනි ඛාදිත්වා විච න්යතො යතහි
අතිත්යතො‘‘ගඞ්ගාකූයල මච්ඡමතංඛාදිස්සාමී’’තිගන්ත්වාතත්ථමතමච්යඡ
ඛාදන්යතො කතිපාහං වසිත්වා හිමවන්තං පවිසිත්වා නානාඵලාඵලානි
ඛාදන්යතො බහුමච්ඡකච්ඡපං මහන්තං පදුමස ං පත්වා තත්ථ
සුවණ්ණවණ්යණ ද්යව චක්කවායක යසවාලං ඛාදිත්වා වසන්යත දිස්වා 

‘‘ඉයම අතිවිය වණ්ණසම්පන්නා යසොභග්ගප්පත්තා, ඉයමසං යභොජනං

මනාපං භවිස්සති, ඉයමසං යභොජනං පුච්ඡිත්වා අහම්පි තයදව භුඤ්ජිත්වා
සුවණ්ණවණ්යණො භවිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා යතසං සන්තිකං ගන්ත්වා
පටිසන්ථා ං කත්වා එකස්මිං සාඛපරියන්යත නිසීදිත්වා යතසං
පසංසනපටිසංයුත්තංකථංකයථන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

69. 

‘‘කාසායවත්යථ සකුයණවදාමි, දුයවදුයව නන්දමයනච න්යත; 

කංඅණ්ඩජංඅණ්ඩජාමානුයසසු, ජාතිංපසංසන්තිතදිඞ්ඝ බූ්රථා’’ති. 

තත්ථ කාසාෙවත්යථති සුවණ්ණවණ්යණ කාසායවත්යථ විය. දුයව

දුයවතිද්යවද්යව හුත්වා. නන්දමයනතිතුට්ඨචිත්යත. කං අණ්ඩජංඅණ්ඩජා

මානුයසසු ජාතිං පසංසන්තීති අම්යභො අණ්ඩජා තුම්යහ මනුස්යසසු

පසංසන්තාකංඅණ්ඩජංජාතිංකත ංනාමඅණ්ඩජන්තිවත්වාපසංසන්ති, 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා නවකනිපායතො 

419 

පටුන 

කං සකුණං නාමාති වත්වා තුම්යහ මනුස්සානං අන්තය  වණ්යණන්තීති 
අත්යථො. ‘‘කං අණ්ඩජං අණ්ඩජමානුයසසූ’’තිපි පායඨො. තස්සත්යථො –
තුම්යහඅණ්ඩයජසුච මානුයසසුචකත ංඅණ්ඩජන්තිවත්වාපසංසන්තීති. 

තංසුත්වාචක්කවායකොදුතියංගාථමාහ– 

70. 

‘‘අම්යහමනුස්යසසුමනුස්සහිංස, අනුබ්බයතචක්කවායක වදන්ති; 

කලයාණභාවම්යහදියජසුසම්මතා, අභිරූපාවිච ාම අණ්ණයව’’ති. 

තත්ථ මනුස්සහිංසාති කායකො මනුස්යස හිංසති වියහයඨති, යතන නං

එවං ආලපති. අනුබ්බ්යතති අඤ්ඤමඤ්ඤං අනුගයත සම්යමොදමායන

වියසංවායස. චක්කවායකති චක්කවාකානාමසා අණ්ඩජජාතීතිපසංසන්ති

වණ්යණන්ති කයථන්ති. දියජසූති යත්තකා පක්ඛයනො නාම, යතසු මයං
‘‘කලයාණභාවා’’තිපි මනුස්යසසුසම්මතා.දුතියයඅත්ථවිකප්යපමනුස්යසසු

අම්යහ ‘‘චක්කවාකා’’තිපි වදන්ති, දියජසු පන මයං ‘‘කලයාණභාවා’’ති

සම්මතා, ‘‘කලයාණභාවා’’ති යනො දිජා වදන්තීති අත්යථො. අණ්ණයවති

ඉමස්මිංඨායනසය ො ‘‘අණ්ණයවො’’තිවුත්යතො, ඉමස්මිංපදුමසය මයයමව
ද්යවජනාපය සංඅහිංසනයතොඅභිරූපා විච ාමාතිඅත්යථො.ඉමිස්සායපන
ගාථායචතුත්ථපදං‘‘නඝාසයහතූපිකය ොමපාප’’න්ති පඨන්ති.තස්සත්යථො

– යස්මා මයං ඝාසයහතූපි පාපං න කය ොම, තස්මා ‘‘කලයාණභාවා’’ති 
අම්යහමනුස්යසසුචදියජසුචසම්මතා. 

තංසුත්වාකායකොතතියංගාථමාහ– 

71. 

‘‘කිං අණ්ණයව කානි ඵලානි භුඤ්යජ, මංසං කුයතො ඛාදථ

චක්කවාකා; 

කිං යභොජනං භුඤ්ජථ යවො අයනොමා, බලඤ්ච වණ්යණො ච 
අනප්පරූපා’’ති. 

තත්ථ කින්ති පුච්ඡාවයසන ආලපනං, කිං යභො චක්කවාකාති වුත්තං

යහොති. අණ්ණයවති ඉමස්මිං සය . භුඤ්යජති භුඤ්ජථ, කිං භුඤ්ජථාති

අත්යථො මංසං කුයතො ඛාදථාති කත පාණානං සරී යතො මංසං ඛාදථ. 

භුඤ්ජථ යවොති යවොකාය ො නිපාතමත්තං, ප පයදන වාස්ස සම්බන්යධො
‘‘බලඤ්චවාවණ්යණොචඅනප්පරූපා’’ති. 

තයතොචක්කවායකොචතුත්ථංගාථමාහ– 

72. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා නවකනිපායතො 

420 

පටුන 

‘‘න අණ්ණයව සන්ති ඵලානි ධඞ්ක, මංසං කුයතො ඛාදිතුං

චක්කවායක; 

යසවාලභක්ඛම්හ අපාණයභොජනා, න ඝාසයහතූපි කය ොම
පාප’’න්ති. 

තත්ථ චක්කවායකති චක්කවාකස්ස. අපාණයභොජනාති
පාණක හිතඋදකයභොජනා. අම්හාකඤ්හි යසවාලඤ්යචව උදකඤ්ච 

යභොජනන්තිදස්යසති. නඝාසයෙතූතිතුම්හාදිසාවියමයං ඝාසයහතුපාපංන
කය ොමාති. 

තයතොකායකොද්යවගාථාඅභාසි– 

73. 

‘‘නයමඉදංරුච්චතිචක්කවාක, අස්මිංභයවයභොජනසන්නිකායසො; 

අයහොසි පුබ්යබ තයතො යම අඤ්ඤථා, ඉච්යචව යම විමති එත්ථ 
ජාතා. 

74. 

‘‘අහම්පිමංසානිඵලානිභුඤ්යජ, අන්නානිචයලොණියයතලියානි; 

 සංමනුස්යසසුලභාමියභොත්තුං, සූය ොවසඞ්ගාමමුඛංවියජත්වා; 

නචයමතාදියසොවණ්යණො, චක්කවාකයථාතවා’’ති. 

තත්ථ ඉදන්තිඉදංතුම්හාකං භුඤ්ජනයභොජනංමය්හංනරුච්චති. අස්මිං

භයව යභොජනසන්නිකායසොති ඉමස්මිං භයව යභොජනසන්නිකායසො යං

ඉමස්මිං චක්කවාකභයව යභොජනං, ත්වං යතන සන්නිකායසො තංසදියසො

තදනුරූයපො අයහොසි, අතිවිය පසන්නසරීය ොසීති අත්යථො. තයතො යම

අඤ්ඤථාති යං මය්හං පුබ්යබ තුම්යහ දිස්වාව එයත එත්ථ නානාවිධානි

ඵලානි යචව මච්ඡමංසඤ්ච ඛාදන්ති, යතන එවං යසොභග්ගප්පත්තාති

අයහොසි, ඉදානි යම තයතො අඤ්ඤථා යහොතීති අත්යථො. ඉච්යචව යමති
එයතයනවයමකා යණනඑත්ථතුම්හාකංසරී වණ්යණ විමතිජාතා‘‘කථං
නු යඛො එයත එවරූපංලූඛයභොජනං භුඤ්ජන්තා වණ්ණවන්යතො ජාතා’’ති. 

අෙම්පීතිඅහඤ්හි, අයයමවවා පායඨො. භුඤ්යජතිභුඤ්ජාමි. අන්නානි චාති

යභොජනානි ච. යල්ොණිෙයතලිොනීති යලොණයතලයුත්තානි. රසන්ති

මනුස්යසසු පරියභොගං පණීත සං. වියජත්වාති යථා සූය ො වී යයොයධො

සඞ්ගාමමුඛං වියජත්වා විලුම්පිත්වා පරිභුඤ්ජති, තථා විලුම්පිත්වා

පරිභුඤ්ජාමීති අත්යථො. ෙථාතවාතිඑවං පණීතං යභොජනං භුඤ්ජන්තස්සපි

මමතාදියසොවණ්යණො නත්ථ, යාදියසොතවවණ්යණො, යතනතවවචනංන
සද්දහාමීතිදීයපති. 

අථස්ස වණ්ණසම්පත්තියා අභාවකා ණං අත්තයනො ච භාවකා ණං
කයථන්යතො චක්කවායකොයසසගාථාඅභාසි– 
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75. 

‘‘අසුද්ධභක්යඛොසිඛණානුපාතී, කිච්යඡනයතලබ්භතිඅන්නපානං; 

නතුස්සසීරුක්ඛඵයලහිධඞ්ක, මංසානිවායානිසුසානමජ්යඣ. 

76. 

‘‘යයොසාහයසනඅධිගම්මයභොයග, පරිභුඤ්ජතිධඞ්කඛණානුපාතී; 

තයතො උපක්යකොසති නං සභායවො, උපක්කුට්යඨො වණ්ණබලං
ජහාති. 

77. 

‘‘අප්පම්පියචනිබ්බුතිංභුඤ්ජතීයදි, අසාහයසනඅපරූපඝාතී; 

බලඤ්ච වණ්යණො ච තදස්ස යහොති, න හි සබ්යබො ආහා මයයන 
වණ්යණො’’ති. 

තත්ථ අසුද්ෙභක්යඛොසීති ත්වං යථයනත්වා වඤ්යචත්වා භක්ඛනයතො

අසුද්ධභක්යඛොඅසි. ඛණානුපාතීති පමාදක්ඛයණඅනුපතනසීයලො. කිච්යඡන 

යතති තයා දුක්යඛන අන්නපානං ලබ්භති. මංසානි වා ොනීති යානි වා

සුසානමජ්යඣමංසානි, යතහිනතුස්සසි. තයතොතිපච්ඡා. උපක්යකොසතිනං

සභායවොති අත්තාවතංපුග්ගලංග හි. උපක්කුට්යඨොතිඅත්තනාපි පය හිපි
උපක්කුට්යඨො ග හියතො විප්පටිසාරිතාය වණ්ණඤ්ච බලඤ්ච ජහාසි. 

නිබ්බුතිංභුඤ්ජතීෙදීතියදිපනප ංඅවියහයඨත්වාඅප්පකම්පි ධම්මලද්ධං

නිබ්බුතියභොජනං භුඤ්ජති. තදස්ස යෙොතීති තදා අස්ස පණ්ඩිතස්ස සරීය 

බලඤ්ච වණ්යණො ච යහොති. ආොරමයෙනාති නානප්පකාය න

ආහාය යනව. ඉදං වුත්තං යහොති – යභො කාක, වණ්යණො නායමස

චතුසමුට්ඨායනො, යසො න ආහා මත්යතයනව යහොති, උතුචිත්තකම්යමහිපි 
යහොතියයවාති. 

එවංචක්කවායකොඅයනකපරියායයනකාකංග හි.කායකොහ ායිත්වා

‘‘න මය්හංතවවණ්යණනඅත්යථො, කාකා’’තිවස්සන්යතොපලායි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන යලොලභික්ඛු අනාගාමිඵයල පතිට්ඨහි.

තදා කායකොයලොලභික්ඛුඅයහොසි, චක්කවාකී ාහුලමාතා, චක්කවායකොපන
අහයමවඅයහොසින්ති. 

චක්කවාකජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[435] 9. හලිද්දි ාගජාතකවණ්ණනා 

සුතිතික්ඛන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
ථුල්ලකුමාරිකාපයලොභනං ආ බ්භ කයථසි. වත්ථු යත සකනිපායත 

චූළනාරදජාතයක (ජා.1.13.40ආදයයො)ආවිභවිස්සති.අතීතවත්ථුම්හි පන
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සා කුමාරිකා තස්ස තාපසකුමා ස්ස සීලං භින්දිත්වා අත්තයනො වයස

ඨිතභාවංඤත්වා ‘‘ඉමංවඤ්යචත්වාමනුස්සපථංයනස්සාමී’’තිචින්යතත්වා

‘‘රූපාදිකාමගුණවි හියත අ ඤ්යඤ ක්ඛතසීලංනාමනමහප්ඵලංයහොති, 

මනුස්සපයථ රූපාදීනං පච්චුපට්ඨායන මහප්ඵලං යහොති, එහි මයා සද්ධිං

තත්ථ ගන්ත්වා සීලං  ක්ඛාහි, කිං යත අ ඤ්යඤනා’’ති වත්වා පඨමං
ගාථමාහ– 

78. 

‘‘සුතිතික්ඛං අ ඤ්ඤම්හි, පන්තම්හි සයනාසයන; 

යයචගායමතිතික්ඛන්ති, යතඋළා ත ාතයා’’ති. 

තත්ථ සුතිතික්ඛන්ති සුට්ඨු අධිවාසනං. තිතික්ඛන්තීති සීතාදීනි
අධිවායසන්ති. 

තංසුත්වාතාපසකුමාය ො ‘‘පිතා යම අ ඤ්ඤංගයතො, තස්මිංආගයත

තං ආපුච්ඡිත්වාගමිස්සාමී’’තිආහ.සාචින්යතසි‘‘පිතාකි ස්ස අත්ථ, සයච

මංයසොපස්සිස්සති, කාජයකොටියාමංයපොයථත්වාවිනාසං පායපස්සති, මයා
පඨමයමව ගන්තබ්බ’’න්ති. අථ නං සා ‘‘යතන හි අහං මග්ගසඤ්ඤං 

කුරුමානා පඨමත ං ගමිස්සාමි, ත්වං පච්ඡාආගච්ඡාහී’’ති වත්වා අගමාසි.

යසො තස්සා ගතකායල යනව දාරූනි ආහරි, න පානීයං, න පරියභොජනීයං

උපට්ඨායපසි, යකවලං පජ්ඣායන්යතොව නිසීදි, පිතු ආගමනකායල
පච්චුග්ගමනං නාකාසි. අථ නං පිතා ‘‘ඉත්ථීනං වසං ගයතො එයසො’’ති

ඤත්වාපි ‘‘කස්මාතාත, යනව දාරූනිආහරි, නපානීයං, නපරියභොජනීයං 

උපට්ඨායපසි, පජ්ඣායන්යතොයයව පන නිසින්යනොසී’’ති ආහ. අථ නං

තාපසකුමාය ො ‘‘තාත, අ ඤ්යඤ කි   ක්ඛතසීලං නාම න මහප්ඵලං

යහොති, මනුස්සපයථ මහප්ඵලං, අහං තත්ථ ගන්ත්වා සීලං  ක්ඛස්සාමි, 

සහායයො යම මං ‘ආගච්යඡයයාසී’ති වත්වා පු යතො ගයතො, අහං යතයනව

සද්ධිං ගමිස්සාමි, තත්ථ පන වසන්යතන මයා කතය ො පුරියසො
යසවිතබ්යබො’’තිපුච්ඡන්යතොදුතියංගාථමාහ– 

79. 

‘‘අ ඤ්ඤාගාමමාගම්ම, කිංසීලංකිංවතංඅහං; 

පුරිසංතාතයසයවයයං, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 

අථස්සපිතාකයථන්යතොයසසගාථාඅභාසි– 

80. 

‘‘යයොයතවිස්සාසයයතාත, විස්සාසඤ්චඛයමයයයත; 

සුස්සූසීචතිතික්ඛීච, තංභයජහිඉයතොගයතො. 

81. 
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‘‘යස්සකායයනවාචාය, මනසානත්ථදුක්කටං; 

උ සීවපතිට්ඨාය, තංභයජහිඉයතොගයතො. 

82. 

‘‘යයොචධම්යමනච ති, ච න්යතොපිනමඤ්ඤති; 

විසුද්ධකාරිංසප්පඤ්ඤං, තංභයජහිඉයතොගයතො. 

83. 

‘‘හලිද්දි ාගං කපිචිත්තං, පුරිසං  ාගවි ාගිනං; 

තාදිසංතාතමායසවි, නිම්මනුස්සම්පියචසියා. 

84. 

‘‘ආසීවිසංවකුපිතං, මීළ්හලිත්තංමහාපථං; 

ආ කාපරිවජ්යජහි, යානීවවිසමංපථං. 

85. 

‘‘අනත්ථා තාතවඩ්ඪන්ති, බාලං අච්චුපයසවයතො; 

මාස්සුබායලනසංගච්ඡි, අමිත්යතයනවසබ්බදා. 

86. 

‘‘තංතාහංතාතයාචාමි, ක ස්සුවචනංමම; 

මාස්සුබායලනසංගච්ඡි, දුක්යඛොබායලහිසඞ්ගයමො’’ති. 

තත්ථ යෙොයත විස්සාසයෙතියයොතවවිස්සායසයය. ඛයමෙයයතතියයො 

චතවඅත්තනිතයාකතංවිස්සාසංඛයමයය. සුස්සූසීචතිතික්ඛී චාතිතව
වචනං සුස්සූසාය යචව වචනාධිවාසයනන ච සමන්නාගයතො භයවයයාති

අත්යථො. උරසීව පතිට්ඨාොති යථා මාතු උ සි පුත්යතො පතිට්ඨාති, එවං 
පතිට්ඨහිත්වාඅත්තයනොමාත ංවියමඤ්ඤමායනොතංභයජයයාසීතිවදති. 

යෙො ච ෙම්යමන චරතීති යයො තිවියධන සුචරියතන ධම්යමන ඉරියති. න

මඤ්ඤතීති තථා ච න්යතොපි ‘‘අහං ධම්මං ච ාමී’’ති මානං න කය ොති. 

විසුද්ෙකාරින්තිවිසුද්ධානංදසකුසලකම්මපථානංකා කං. 

රා විරාගිනන්ති  ාගිනඤ්ච වි ාගිනඤ්ච  ජ්ජිත්වා තංඛණඤ්යඤව

වි ජ්ජනසභාවං. නිම්මනුස්සම්පි යච සිොති සයචපි සකලජම්බුදීපතලං

නිම්මනුස්සංයහොති, යසොයයවඑයකොමනුස්යසො තිට්ඨති, තථාපිතාදිසංමා

යසවි. මොපථන්තිගූථමක්ඛතං මග්ගංවිය. ොනීවාතියායනනගච්ඡන්යතො

විය. විසමන්ති නින්නඋන්නතඛාණුපාසාණාදිවිසමං. බ්ාල්ං 

අච්චුපයසවයතොති බාලං අප්පඤ්ඤං අතියසවන්තස්ස. සබ්බ්දාති තාත, 
බායලනසහසංවායසොනාමඅමිත්තසංවායසො වියසබ්බදා නිච්චකාලයමව

දුක්යඛො. තංතාෙන්තියතනකා යණනතංඅහං. 
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යසොඑවංපිත ාඔවදියතො‘‘තාත, අහංමනුස්සපථංගන්ත්වා තුම්හාදියස

පණ්ඩියතනලභිස්සාමි, තත්ථගන්තුංභායාමි, ඉයධවතුම්හාකංසන්තියක 

වසිස්සාමී’’තිආහ.අථස්සභියයයොපිඔවාදංදත්වාකසිණපරිකම්මං ආචික්ඛ.
යසො න චි ස්යසව අභිඤ්ඤාසමාපත්තියයො නිබ්බත්යතත්වා සද්ධිං පිත ා
බ්රහ්මයලොකප ායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨහි. 

තදා තාපසකුමාය ො උක්කණ්ඨිතභික්ඛු අයහොසි, කුමාරිකා 

ථුල්ලකුමාරිකාව, පිතාතාපයසොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

හලිද්දි ාගජාතකවණ්ණනානවමා. 

[436] 10. සමුග්ගජාතකවණ්ණනා 

කුයතො නු ආ ච්ඡථාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
උක්කණ්ඨිතභික්ඛුංආ බ්භකයථසි.තඤ්හිසත්ථා‘‘සච්චංකි ත්වං භික්ඛු

උක්කණ්ඨියතොසී’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘සච්චං, භන්යත’’තිවුත්යත‘‘කස්මා භික්ඛු

මාතුගාමං පත්යථසි, මාතුගායමො නායමස අසබ්යභො අකතඤ්ඤූ, පුබ්යබ
දානව ක්ඛසා ගිලිත්වා කුච්ඡිනා පරිහ න්තාපි මාතුගාමං  ක්ඛතුං

එකපුරිසනිස්සිතං කාතුං නාසක්ඛංසු, ත්වං කථං සක්ඛස්සසී’’ති වත්වා
අතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත යබොධිසත්යතො 
කායම පහාය හිමවන්තං පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච
සමාපත්තියයො ච නිබ්බත්යතත්වා ඵලාඵයලන යායපන්යතො විහාසි. තස්ස
පණ්ණසාලාය අවිදූය  එයකො දානව ක්ඛයසො වසති. යසො අන්ත න්ත ා

මහාසත්තං උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුණාති, අටවියං පන මනුස්සානං
සඤ්ච ණමග්යග ඨත්වා ආගතාගයත මනුස්යස ගයහත්වා ඛාදති. තස්මිං
කායල එකා කාසි ට්යඨ කුලධීතා උත්තමරූපධ ා අඤ්ඤත ස්මිං
පච්චන්තගායමනිවුත්ථායහොති. තස්සාඑකදිවසංමාතාපිතූනංදස්සනත්ථාය
ගන්ත්වා පච්චාගමනකායල පරිවා මනුස්යස දිස්වා යසො දානයවො
යභ වරූයපන පක්ඛන්දි. මනුස්සා භීතා ගහිතගහිතාවුධානි ඡඩ්යඩත්වා 
පලායිංසු. දානයවො යායන නිසින්නං අභිරූපං මාතුගාමං දිස්වා
පටිබද්ධචිත්යතොහුත්වා තං අත්තයනොගුහං යනත්වාභරියං අකාසි.තයතො
පට්ඨාය සප්පියතලතණ්ඩුලමච්ඡමංසාදීනි යචව මධු ඵලාඵලානි ච

ආහරිත්වා තං යපොයසසි, වත්ථාලඞ්කාය හි ච නං අලඞ්කරිත්වා 
 ක්ඛණත්ථාය එකස්මිං ක ණ්ඩයක පක්ඛපිත්වා ක ණ්ඩකං ගිලිත්වා
කුච්ඡිනා පරිහ ති. යසො එකදිවසං න්හායිතුකාමතාය එකං ස ං ගන්ත්වා 
ක ණ්ඩකං උග්ගිලිත්වා තං තයතො නීහරිත්වා න්හායපත්වා විලිම්යපත්වා 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා නවකනිපායතො 

425 

පටුන 

අලඞ්කාය ත්වා ‘‘යථොකං තව සරී ං උතුං ගණ්හායපහී’’ති තං
ක ණ්ඩකසමීයප ඨයපත්වා සයං න්හානතිත්ථං ඔතරිත්වා තං
අනාසඞ්කමායනොයථොකංදූ ංගන්ත්වා න්හායි. 

තස්මිං සමයය වායුස්සපුත්යතො නාම විජ්ජාධය ො සන්නද්ධඛග්යගො 

ආකායසනගච්ඡති.සාතං දිස්වා ‘‘එහී’’තිහත්ථමුද්දං අකාසි, විජ්ජාධය ො
ඛප්පං ඔතරි. අථ නං සා ක ණ්ඩයක පක්ඛපිත්වා දානවස්ස ආගමනං
ඔයලොයකන්තී ක ණ්ඩකූපරි නිසීදිත්වා තං ආගච්ඡන්තං දිස්වා තස්ස
අත්තානංදස්යසත්වාතස්මිං ක ණ්ඩකසමීපංඅසම්පත්යතයයවක ණ්ඩකං
විවරිත්වා අන්යතො පවිසිත්වා විජ්ජාධ ස්ස උපරි නිපජ්ජිත්වා අත්තයනො
සාටකං පාරුපි. දානයවො ආගන්ත්වා ක ණ්ඩකං අයසොයධත්වා 

‘‘මාතුගායමොයයව යම’’ති සඤ්ඤාය ක ණ්ඩකං ගිලිත්වා අත්තයනො ගුහං

ගච්ඡන්යතො අන්ත ාමග්යග චින්යතසි ‘‘තාපයසො යම චි ං දිට්යඨො, අජ්ජ
තාවනං ගන්ත්වාවන්දිස්සාමී’’ති.යසොතස්සසන්තිකංඅගමාසි.තාපයසොපි
නං දූ යතොව ආගච්ඡන්තං දිස්වා ද්වින්නං ජනානං කුච්ඡිගතභාවං ඤත්වා
සල්ලපන්යතොපඨමං ගාථමාහ– 

87. 

‘‘කුයතොනුආගච්ඡථයභොතයයොජනා, ස්වාගතාඑථනිසීදථාසයන; 

කච්චිත්ථ, යභොන්යතොකුසලංඅනාමයං, චි ස්සමබ්භාගමනඤ්හියවො 
ඉධා’’ති. 

තත්ථ යභොති ආලපනං. කච්චිත්ථාති කච්චි යහොථ භවථ විජ්ජථ. 

යභොන්යතොති පුනආලපන්යතො ආහ. කුසල්ං අනාමෙන්තිකච්චි තුම්හාකං

කුසලංආය ොගයං. චිරස්සමබ්භා මනඤ්හි යවො ඉොතිඅජ්ජතුම්හාකං ඉධ
අබ්භාගමනඤ්ච චි ංජාතං. 

තං සුත්වා දානයවො ‘‘අහං ඉමස්ස තාපසස්ස සන්තිකං එකයකොව

ආගයතො, අයඤ්චතාපයසො‘තයයොජනා’තිවදති, කිංනායමසකයථති, කිං

නු යඛො සභාවං ඤත්වා කයථති, උදාහු උම්මත්තයකො හුත්වා විලපතී’’ති
චින්යතත්වාතාපසංඋපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වාඑකමන්තංනිසීදිත්වායතන
සද්ධිංසල්ලපන්යතොදුතියංගාථමාහ– 

88. 

‘‘අහයමව එයකො ඉධ මජ්ජ පත්යතො, න චාපි යම දුතියයො යකොචි

විජ්ජති; 

කියමවසන්ධායයතභාසිතංඉයස, කුයතොනුආගච්ඡථයභොතයයො 
ජනා’’ති. 
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තත්ථ ඉෙ මජ්ජාති ඉධ අජ්ජ. කියමව සන්ොෙ යත භාසිතං ඉයසති

භන්යත, ඉසිකිංනායමතංසන්ධාය තයාභාසිතං, පාකටංතාවයමකත්වා
කයථහීති. 

තාපයසො ‘‘එකංයසයනවාවුයසො යසොතුකායමොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, 
භන්යත’’තිවුත්යත‘‘යතනහිසුණාහී’’තිවත්වාතතියංගාථමාහ– 

89. 

‘‘තුවඤ්ච එයකො භරියා ච යත පියා, 

සමුග්ගපක්ඛත්තනිකිණ්ණමන්තය ; 

සා  ක්ඛතා කුච්ඡිගතාව යත සදා, වායුස්සපුත්යතන සහා තහිං 
 තා’’ති. 

තත්ථ තුවඤ්ච එයකොති පඨමං තාව ත්වං එයකො ජයනො. 

පක්ඛිත්තනිකිණ්ණමන්තයරති පක්ඛත්තානිකිණ්ණඅන්තය  තං තත්ථ
භරියං  ක්ඛතුකායමන සදා තයා සමුග්යග පක්ඛත්තා සද්ධිං සමුග්යගන 

නිකිණ්ණා අන්තය , අන්යතොකුච්ඡියං ඨපිතාති අත්යථො. වායුස්සපුත්යතන

සොති එවංනාමයකන විජ්ජාධය න සද්ධිං. තහිං රතාති තත්ථ තව 

අන්යතොකුච්ඡියඤ්යඤව කියලස තියා  තා. යසො දානි ත්වං මාතුගාමං
‘‘එකං පුරිසනිස්සිතං කරිස්සාමී’’ති කුච්ඡිනාපි පරිහ න්යතො තස්සා ජා ං
උක්ඛපිත්වාච සීති. 

තංසුත්වාදානයවො‘‘විජ්ජාධ ානාමබහුමායායහොන්ති, සචස්ස ඛග්යගො

හත්ථගයතොභවිස්සති, කුච්ඡිංයමඵායලත්වාපිපලායිස්සතී’’තිභීතතසියතො 
හුත්වාඛප්පංක ණ්ඩකංඋග්ගිලිත්වාපු යතොඨයපසි.සත්ථාඅභිසම්බුද්යධො 
හුත්වාතංපවත්තිංපකායසන්යතොචතුත්ථංගාථමාහ– 

90. 

‘‘සංවිග්ගරූයපො ඉසිනා වියාකයතො, යසො දානයවො තත්ථ 

සමුග්ගමුග්ගිලි; 

අද්දක්ඛ භරියං සුචිමාලධාරිනිං, වායුස්සපුත්යතන සහා තහිං
 ත’’න්ති. 

තත්ථ අද්දක්ඛීතියසොක ණ්ඩකං විවරිත්වාඅද්දස. 

ක ණ්ඩයකපනවිවටමත්යතයයවවිජ්ජාධය ොවිජ්ජංජප්පිත්වා ඛග්ගං
ගයහත්වා ආකාසං පක්ඛන්දි. තං දිස්වා දානයවො මහාසත්තස්ස තුස්සිත්වා 
ථුතිපුබ්බඞ්ගමායසසගාථාඅභාසි– 

91. 

‘‘සුදිට්ඨරූපමුග්ගතපානුවත්තිනා, හීනාන ායයපමදාවසංගතා; 
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යථාහයවපාණරියවත්ථ ක්ඛතා, දුට්ඨාමයී අඤ්ඤමභිප්පයමොදයි. 

92. 

‘‘දිවා ච  ත්යතො ච මයා උපට්ඨිතා, තපස්සිනා යජොතිරිවා වයන

වසං; 

සාධම්මමුක්කම්මඅධම්මමාචරි, අකිරියරූයපොපමදාහි සන්ථයවො. 

93. 

‘‘සරී මජ්ඣම්හි ඨිතාති මඤ්ඤහං, මය්හං අයන්ති අසතිං 

අසඤ්ඤතං; 

සාධම්මමුක්කම්මඅධම්මමාචරි, අකිරියරූයපොපමදාහි සන්ථයවො. 

94. 

‘‘සු ක්ඛතං යමති කථං නු විස්සයස, අයනකචිත්තාසු න හත්ථ 

 ක්ඛණා; 

එතාහිපාතාලපපාතසන්නිභා, එත්ථප්පමත්යතොබයසනං නිගච්ඡති. 

95. 

‘‘තස්මා හි යත සුඛයනො වීතයසොකා, යය මාතුගායමහි ච න්ති

නිස්සටා; 

එතං සිවං උත්තමමාභිපත්ථයං, න මාතුගායමහි කය යය 
සන්ථව’’න්ති. 

තත්ථ සුදිට්ඨරූපමුග් තපානුවත්තිනාති භන්යත, ඉසි

උග්ගතපානුවත්තිනා තයාසුදිට්ඨරූපංඉදංකා ණං. හීනාතිනීචා. ෙථාෙයව

පාණරියවත්ථ රක්ඛිතාති අයං මයා අත්තයනො පාණා විය එත්ථ 

අන්යතොකුච්ඡියං පරිහ න්යතන  ක්ඛතා. දුට්ඨා මයීති ඉදානි මයි

මිත්තදුබ්භිකම්මං කත්වා දුට්ඨා අඤ්ඤං පුරිසං අභිප්පයමොදති. යජොතිරිවා

වයන වසන්ති වයන වසන්යතන තපස්සිනා අග්ගි විය මයා උපට්ඨිතා

පරිචරිතා. සාෙම්මමුක්කම්මාතිසාඑසාධම්මං ඔක්කමිත්වාඅතික්කමිත්වා. 

අකිරිෙරූයපොතිඅකත්තබ්බරූයපො. සරීරමජ්ඣම්හිඨිතාතිමඤ්ඤෙං, මය්ෙං

අෙන්ති අසතිං අසඤ්ඤතන්ති ඉමං අසතිං අසප්පුරිසධම්මසමන්නාගතං

අසඤ්ඤතංදුස්සීලං ‘‘මය්හංසරී මජ්ඣම්හිඨිතා’’තිච‘‘මය්හංඅය’’න්තිච
මඤ්ඤාමි. 

සුරක්ඛිතං යමති කථං නු විස්සයසති අයං මයා සු ක්ඛතාති කථං

පණ්ඩියතො විස්සායසයය, යත්ර හි නාම මාදියසොපි අන්යතොකුච්ඡියං

 ක්ඛන්යතො  ක්ඛතුං නාසක්ඛ. පාතාල්පපාතසන්නිභාති යලොකස්සායදන
දුප්පූ ණීයත්තා මහාසමුද්යද පාතාලසඞ්ඛායතන පපායතන සදිසා. 

එත්ථප්පමත්යතොති එතාසු එවරූපාසු නිග්ගුණාසු පමත්යතො පුරියසො

මහාබයසනං පාපුණාති. තස්මා හීති යස්මා මාතුගාමවසං ගතා මහාවිනාසං
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පාපුණන්ති, තස්මායයමාතුගායමහි නිස්සටාහුත්වාච න්ති, යතසුඛයනො. 

එතංසිවන්තියයදතං මාතුගාමයතොනිස්සටානංවිසංසට්ඨානංච ණං, එතං

ඣානසුඛයමවසිවංයඛමංඋත්තමං අභිපත්යථතබ්බං, එතංපත්ථයමායනො
මාතුගායමහිසද්ධිංසන්ථවංනකය යයාති. 

එවඤ්චපනවත්වාදානයවොමහාසත්තස්සපායදසුනිපතිත්වා ‘‘භන්යත, 

තුම්යහනිස්සායමයා ජීවිතංලද්ධං, අහං ඉමාය පාපධම්මායවිජ්ජාධය න 
මා ාපියතො’’තිමහාසත්තංඅභිත්ථවි.යසොපිස්සධම්මංයදයසත්වා‘‘ඉමිස්සා

මා කිඤ්චි පාපං අකාසි, සීලානි ගණ්හාහී’’ති තං පඤ්චසු සීයලසු

පතිට්ඨායපසි. දානයවො ‘‘අහං කුච්ඡිනා පරිහ න්යතොපි තං  ක්ඛතුං න

සක්යකොමි, අඤ්යඤො යකො  ක්ඛස්සතී’’ති තං උයයයොයජත්වා අත්තයනො
අ ඤ්ඤයමවඅගමාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල 
පතිට්ඨහි.තදාදිබ්බචක්ඛුකතාපයසොඅහයමවඅයහොසින්ති. 

සමුග්ගජාතකවණ්ණනාදසමා. 

[437] 11. පූතිමංසජාතකවණ්ණනා 

න යඛො යම රුච්චතීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහ න්යතො
ඉන්ද්රියඅසංව ංආ බ්භකයථසි.එකස්මිඤ්හිසමයයබහූභික්ඛූ ඉන්ද්රියයසු
අගුත්තද්වා ා අයහසුං. සත්ථා ‘‘ඉයම භික්ඛූ ඔවදිතුං වට්ටතී’’ති 

ආනන්දත්යථ ස්ස වත්වා අනියමවයසන භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතායපත්වා 

අලඞ්කතපල්ලඞ්කව මජ්ඣගයතො භික්ඛූ ආමන්යතත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, 

භික්ඛුනානාම රූපාදීසුසුභනිමිත්තවයසනනිමිත්තංගයහතුංවට්ටති, සයච

හි තස්මිං සමයය කාලං කය ොති, නි යාදීසු නිබ්බත්තති, තස්මා රූපාදීසු

සුභනිමිත්තං මා ගණ්හථ. භික්ඛුනා නාම රූපාදියගොචය න න භවිතබ්බං, 

රූපාදියගොච ා හි දිට්යඨව ධම්යම මහාවිනාසං පාපුණන්ති, තස්මා ව ං, 

භික්ඛයව, තත්තායඅයයොසලාකායආදිත්තායසම්පජ්ජලිතාය සයජොතිභූතාය
චක්ඛුන්ද්රියං සම්පලිමට්ඨ’’න්ති විත්ථාය ත්වා ‘‘තුම්හාකං රූපං 
ඔයලොකනකායලොපි අත්ථ අයනොයලොකනකායලොපි. ඔයලොකනකායල

සුභවයසන අයනොයලොයකත්වා අසුභවයසයනව ඔයලොයකයයාථ, එවං

අත්තයනො යගොච ා න පරිහායිස්සථ. යකො පන තුම්හාකං යගොචය ොති? 

චත්තාය ො සතිපට්ඨානා, චත්තාය ො සම්මප්පධානා, චත්තාය ො ඉද්ධිපාදා, 

අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, නව යලොකුත්ත ධම්මා. එතස්මිඤ්හි යවො

යගොචය  ච න්තානං න ලච්ඡති මාය ො ඔතා ං, සයච පන කියලසවසිකා

හුත්වා සුභනිමිත්තවයසන ඔයලොයකස්සථ, පූතිමංසසිඞ්ගායලො විය
අත්තයනොයගොච ාපරිහායිස්සථා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 
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අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත හිමවන්තපයදයස 
අ ඤ්ඤායතයන පබ්බතගුහායං අයනකසතා එළකා වසන්ති. යතසං
වසනට්ඨානයතො අවිදූය  එකිස්සා ගුහාය පූතිමංයසො නාම සිඞ්ගායලො
යවණියා නාම භරියාය සද්ධිං වසති. යසො එකදිවසං භරියාය සද්ධිං
විච න්යතො යත එළයක දිස්වා ‘‘එයකනඋපායයන ඉයමසං මංසං ඛාදිතුං
වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා උපායයන එයකකං එළකං මාය සි. යත උයභොපි
එළකමංසං ඛාදන්තාථාමසම්පන්නාථූලසරී ාඅයහසුං.අනුපුබ්යබනඑළකා
පරික්ඛයංඅගමංසු.යතසං අන්තය යමණ්ඩමාතා නාමඑකාඑළිකාබයත්තා
අයහොසි උපායකුසලා. සිඞ්ගායලො තං මාය තුං අසක්යකොන්යතො එකදිවසං

භරියාය සද්ධිං සම්මන්යතන්යතො ‘‘භද්යද, එළකා ඛීණා, ඉමං එළිකං

එයකනඋපායයනඛාදිතුංවට්ටති, අයංපයනත්ථඋපායයො, ත්වං එකිකාව

ගන්ත්වාඑතායසද්ධිංසඛීයහොහි, අථයතතායසද්ධිංවිස්සායස උප්පන්යන

අහං මතාලයං කරිත්වානිපජ්ජිස්සාමි, ත්වං එතං උපසඞ්කමිත්වා ‘එළියක 

සාමියකොයමමයතො, අහඤ්චඅනාථා, ඨයපත්වාතංඅඤ්යඤොයමඤාතයකො

නත්ථ, එහිය ොදිත්වා කන්දිත්වාතස්සසරී කිච්චංකරිස්සාමා’තිවත්වාතං

ගයහත්වා ආගච්යඡයයාසි, අථ නං අහං උප්පතිත්වා ගීවාය ඩංසිත්වා
මාය ස්සාමී’’තිආහ. 

සා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා තාය සද්ධිං සඛභාවං කත්වා විස්සායස
උප්පන්යන එළිකං තථා අයවොච. එළිකා ‘‘ආළි සිඞ්ගාලි තව සාමියකන

සබ්යබමමඤාතකාඛාදිතා, භායාමිනසක්යකොමිගන්තු’’න්තිආහ. ‘‘ආළි, 

මා භායි, මතයකො කිං කරිස්සතී’’ති? ‘‘ඛ මන්යතො යත සාමියකො, 
භායායමවාහ’’න්ති සා එවං වත්වාපි තාය පුනප්පුනං යාචියමානා ‘‘අද්ධා
මයතො භවිස්සතී’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා තාය සද්ධිං පායාසි. ගච්ඡන්තී පන

‘‘යකොජානාති, කිං භවිස්සතී’’තිතස්මිංආසඞ්කායසිඞ්ගාලිංපු යතොකත්වා
සිඞ්ගාලං පරිග්ගණ්හන්තීයයව ගච්ඡති. සිඞ්ගායලො තාසං පදසද්දං සුත්වා
‘‘ආගතා නු යඛො එළිකා’’ති සීසං උක්ඛපිත්වා අක්ඛීනි පරිවත්යතත්වා
ඔයලොයකසි. එළිකා තං තථා කය ොන්තං දිස්වා ‘‘අයං පාපධම්යමො මං
වඤ්යචත්වා මාය තුකායමො මතාලයං දස්යසත්වා නිපන්යනො’’ති
නිවත්තිත්වාපලායන්තීසිඞ්ගාලියා‘‘කස්මාපලායසී’’තිවුත්යතතං කා ණං
කයථන්තීපඨමංගාථමාහ– 

96. 

‘‘න යඛොයමරුච්චතිආළි, පූතිමංසස්ස යපක්ඛනා; 

එතාදිසාසඛා ස්මා, ආ කාපරිවජ්ජයය’’ති. 

තත්ථ ආළීතිආලපනං, සඛසහායියකතිඅත්යථො. එතාදිසාසඛාරස්මාති
එවරූපා සහායකා අපක්කමිත්වා තං සහායකං ආ කා පරිවජ්යජයයාති
අත්යථො. 
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එවඤ්චපනවත්වාසානිවත්තිත්වාඅත්තයනොවසනට්ඨානයමවගතා. 
සිඞ්ගාලී තං නිවත්යතතුං අසක්යකොන්තී තස්සා කුජ්ඣිත්වා අත්තයනො
සාමිකස්යසව සන්තිකං ගන්ත්වා පජ්ඣායමානානිසීදි. අථනං සිඞ්ගායලො

ග හන්යතොදුතියංගාථමාහ – 

97. 

‘‘උම්මත්තිකාඅයංයවණී, වණ්යණතිපතියනොසඛං; 

පජ්ඣායිපටිගච්ඡන්තිං, ආගතංයමණ්ඩමාත ’’න්ති. 

තත්ථ යවණීති තස්සා නාමං. වණ්යණති පතියනො සඛින්ති පඨමයමව
අත්තයනො සඛං එළිකං ‘‘මයි සියනහා විස්සාසිකා ආගමිස්සති යනො

සන්තිකං, මතාලයංකය ොහී’’තිපතියනොසන්තියකවණ්යණති.අථ නංසා
ඉදානි ආගතං මම සන්තිකං අනාගන්ත්වාව පටිගච්ඡන්තිං යමණ්ඩමාත ං
පජ්ඣායති අනුයසොචතීති. 

තංසුත්වාසිඞ්ගාලීතතියංගාථමාහ– 

98. 

‘‘ත්වං යඛොසිසම්මඋම්මත්යතො, දුම්යමයධො අවිචක්ඛයණො; 

යයොත්වංමතාලයංකත්වා, අකායලනවියපක්ඛසී’’ති. 

තත්ථ අවිචක්ඛයණොතිවිචා ණපඤ්ඤා හියතො. අකායල්නවියපක්ඛසීති
එළිකායඅත්තයනොසන්තිකංඅනාගතායයව ඔයලොයකසීතිඅත්යථො. 

99. 

‘‘නඅකායලවියපක්ඛයය, කායලයපක්යඛයයපණ්ඩියතො; 

පූතිමංයසොව පජ්ඣායි, යයො අකායල වියපක්ඛතී’’ති. – අයං 

අභිසම්බුද්ධගාථා; 

තත්ථ අකායල්ති කාමගුයණ ආ බ්භ සුභවයසන චිත්තුප්පාදකායල.

අයඤ්හිභික්ඛුයනොරූපංඔයලොයකතුංඅකායලොනාම. කායල්තිඅසුභවයසන
අනුස්සතිවයසනකසිණවයසන වා රූපග්ගහණකායල. අයඤ්හි භික්ඛුයනො
රූපං ඔයලොයකතුං කායලො නාම. තත්ථ අකායල සා ත්තකායල රූපං
ඔයලොයකන්තා මහාවිනාසං පාපුණන්තීති
හරිතචජාතකයලොමසකස්සපජාතකාදීහි දීයපතබ්බං. කායල අසුභවයසන
ඔයලොයකන්තා අ හත්යත පතිට්ඨහන්තීති 

අසුභකම්මිකතිස්සත්යථ වත්ථුනා කයථතබ්බං. පූතිමංයසොව පජ්ඣායීති

භික්ඛයව, යථාපූතිමංසසිඞ්ගායලොඅකායලඑළිකංඔයලොයකත්වාඅත්තයනො 

යගොච ා පරිහීයනො පජ්ඣායති, එවං භික්ඛු අකායල සුභවයසන රූපං 
ඔයලොයකත්වා සතිපට්ඨානාදියගොච ා පරිහීයනො දිට්ඨධම්යම සම්ප ායයපි
යසොචතිපජ්ඣායති කිලමතීති. 
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යවණීපියඛොසිඞ්ගාලීපූතිමංසංඅස්සායසත්වා‘‘සාමි, මා චින්යතසි, අහං

තං පුනපි උපායයන ආයනස්සාමි, ත්වං ආගතකායල අප්පමත්යතො 

ගණ්යහයයාසී’’ති වත්වා තස්සා සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘ආළි, තව

ආගතකායලයයව යනො අත්යථො ජායතො, තව ආගතකාලස්මිංයයව හි යම

සාමියකො සතිං පටිලභි, ඉදානි ජීවති, එහි යතන සද්ධිං පටිසන්ථා ං
කය ොහී’’තිවත්වාපඤ්චමංගාථමාහ– 

100. 

‘‘පියංයඛොආළියමයහොතු, පුණ්ණපත්තංදදාහියම; 

පතිසඤ්ජීවියතොමය්හං, එයයාසිපියපුච්ඡිකා’’ති. 

තත්ථ පුණ්ණපත්තං දදාහි යමති පියක්ඛානං අක්ඛායිකා මය්හං

තුට්ඨිදානං යදහි. පති සඤ්ජීවියතො මය්ෙන්ති මම සාමියකො සඤ්ජීවියතො

උට්ඨියතොඅය ොයගොතිඅත්යථො. එෙයාසීතිමයාසද්ධිංආගච්ඡ. 

එළිකා ‘‘අයං පාපධම්මා මං වඤ්යචතුකාමා, අයුත්තං යඛො පන

පටිපක්ඛක ණං, උපායයයනව නං වඤ්යචස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ඡට්ඨං 
ගාථමාහ– 

101. 

‘‘පියංයඛොආළියතයහොතු, පුණ්ණපත්තංදදාමියත; 

මහතාපරිවාය න, එස්සංකයි ාහියභොජන’’න්ති. 

තත්ථ එස්සන්ති ආගමිස්සාමි. ආගච්ඡමානා ච අත්තයනො ආ ක්ඛං
කත්වාමහන්යතනපරිවාය නආගමිස්සාමීති. 

අථ නංසිඞ්ගාලීපරිවා ංපුච්ඡන්තී සත්තමංගාථමාහ– 

102. 

‘‘කීදියසොතුය්හංපරිවාය ො, යයසංකාහාමියභොජනං; 

කිංනාමකාචයතසබ්යබ, යතයමඅක්ඛාහිපුච්ඡිතා’’ති. 

සාආචික්ඛන්තීඅට්ඨමංගාථමාහ– 

103. 

‘‘මාලියයොචතු ක්යඛොච, පිඞ්ගියයොඅථජම්බුයකො; 

එදියසොමය්හංපරිවාය ො, යතසංකයි ාහියභොජන’’න්ති. 

තත්ථ යත යමති යත පරිවාය  මය්හං ආචික්ඛ. මාලියෙොතිආදීනි
චතුන්නංසුනඛානං නාමානි.‘‘තත්ථඑයකකස්සපඤ්චපඤ්චසුනඛසතානි

පරිවාය න්ති, එවංද්වීහි සුනඛසහස්යසහිපරිවාරිතාආගමිස්සාමී’’තිවත්වා
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‘‘සයච යත යභොජනං න ලභිස්සන්ති, තුම්යහ ද්යවපි ජයන මාය ත්වා
ඛාදිස්සන්තී’’තිආහ. 

තංසුත්වාසිඞ්ගාලීභීතා‘‘අලංඉමිස්සාතත්ථගමයනන, උපායයනස්සා
අනාගමනයමවකරිස්සාමී’’තිචින්යතත්වානවමංගාථමාහ– 

104. 

‘‘නික්ඛන්තායඅගා ස්මා, භණ්ඩකම්පිවිනස්සති; 

ආය ොගයංආළියනොවජ්ජං, ඉයධවවසමාගමා’’ති. 

තස්සත්යථො – ආළි, තව යගයහ බහුභණ්ඩකං අත්ථ, තං යත

නික්ඛන්තාය අගා ස්මා අනා ක්ඛං භණ්ඩකං විනස්සති, අහයමව යත

ආළියනො සහායකස්ස ආය ොගයං වජ්ජං වදිස්සාමි, ත්වං ඉයධව වස
මාගමාති. 

එවඤ්ච පන වත්වා ම ණභයභීතා යවයගන සාමිකස්ස සන්තිකං
ගන්ත්වා තංගයහත්වාපලායි.යතපුනතංඨානංආගන්තුංනාසක්ඛංසු. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වාජාතකංසයමොධායනසි‘‘තදාඅහං 
තස්මිංඨායනවනයජට්ඨකරුක්යඛනිබ්බත්තයදවතාඅයහොසි’’න්ති. 

පූතිමංසජාතකවණ්ණනාඑකාදසමා. 

[438] 12. දද්ද ජාතකවණ්ණනා 

යෙො යතපුත්තයකතිඉදංසත්ථාගිජ්ඣකූයටවිහ න්යතොයදවදත්තස්ස
වධාය පරිසක්කනං ආ බ්භ කයථසි. තස්මිඤ්හි සමයය ධම්මසභායං කථං
සමුට්ඨායපසුං ‘‘අයහො ආවුයසො යදවදත්යතො නිල්ලජ්යජො අනරියයො එවං
උත්තමගුණධ ස්සසම්මාසම්බුද්ධස්ස අජාතසත්තුනාසද්ධිංඑකයතොහුත්වා 
ධනුග්ගහපයයොජනසිලාපවිජ්ඣනනාළාගිරිවිස්සජ්ජයනහි වධාය උපායං

කය ොතී’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, 

ඉදායනව, පුබ්යබපි යදවදත්යතො මය්හං වධාය පරිසක්කි, ඉදානි පන යම
තාසමත්තම්පිකාතුංනාසක්ඛී’’ති වත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත බා ාණසියං බ්රහ්මදත්යත  ජ්ජං කාය න්යත එයකො 
දිසාපායමොක්යඛොආචරියයොපඤ්චසතානංමාණවකානංසිප්පංවායචන්යතො

එකදිවසං චින්යතසි ‘‘මය්හං ඉධ වසන්තස්ස පලියබොයධො යහොති, 

මාණවකානම්පි සිප්පං න නිට්ඨාති, හිමවන්තපයදයස අ ඤ්ඤායතනං
පවිසිත්වා තත්ථ වසන්යතො වායචස්සාමී’’ති. යසො මාණවකානං කයථත්වා
තිලතණ්ඩුලයතලවත්ථාදීනි ගාහායපත්වා අ ඤ්ඤං පවිසිත්වා මග්ගයතො

අවිදූය  ඨායන පණ්ණසාලං කාය ත්වා නිවාසං කප්යපසි, මාණවාපි
අත්තයනො පණ්ණසාලං කරිංසු. මාණවකානං ඤාතකා යතලතණ්ඩුලාදීනි
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යපයසන්ති.  ට්ඨවාසියනොපි ‘‘දිසාපායමොක්යඛො ආචරියයො කි  අ ඤ්යඤ
අසුකට්ඨායන නාම වසන්යතො සිප්පං උග්ගණ්හායපතී’’ති තස්ස 

තණ්ඩුලාදීනි අභිහ න්ති, කන්තා ප්පටිපන්නාපි යදන්ති, අඤ්ඤතය ොපි
පුරියසො ඛී පානත්ථාය සවච්ඡං යධනුං අදාසි. ආචරියස්ස පණ්ණසාලාය 

සන්තියක ද්වීහි යපොතයකහි සද්ධිං එකා යගොධා වසති, සීහබයග්ඝාපිස්ස
උපට්ඨානං ආගච්ඡන්ති. එයකො තිත්තිය ොපි තත්ථ නිබද්ධවායසො අයහොසි.
යසො ආචරියස්ස මාණවානං මන්යත වායචන්තස්ස සද්දං සුත්වා තයයොපි
යවයදඋග්ගණ්හි.මාණවායතනසද්ධිං අතිවිස්සාසිකාඅයහසුං. 

අප භායග මාණයවසු නිප්ඵත්තිං අප්පත්යතසුයයව ආචරියයො
කාලමකාසි. මාණවා තස්ස සරී ං ඣායපත්වා වාලුකාය ථූපං කත්වා
නානාපුප්යඵහිපූයජත්වාය ොදන්ති පරියදවන්ති.අථයනතිත්තිය ො‘‘කස්මා 

ය ොදථා’’ති ආහ. ‘‘ආචරියයො යනො සිප්යප අනිට්ඨියතයයව කාලකයතො, 

තස්මා ය ොදාමා’’ති. ‘‘එවං සන්යත මා යසොචිත්ථ, අහං යවො සිප්පං

වායචස්සාමී’’ති. ‘‘ත්වං කථං ජානාසී’’ති? ‘‘අහං ආචරියය තුම්හාකං 
වායචන්යත සද්දං සුත්වා තයයො යවයද පගුයණ අකාසින්ති. යතන හි

අත්තයනො පගුණභාවං අම්යහ ජානායපහී’’ති. තිත්තිය ො ‘‘යතන හි
සුණාථා’’තියතසං ගණ්ඨිට්ඨානයමවපබ්බතමත්ථකානදිංඔත න්යතොවිය
ඔසාය සි.මාණවාහට්ඨතුට්ඨා හුත්වාතිත්ති පණ්ඩිතස්සසන්තියකසිප්පං
පට්ඨයපසුං. යසොපි දිසාපායමොක්ඛාචරියස්ස ඨායන ඨත්වා යතසං සිප්පං
වායචසි.මාණවාතස්ස සුවණ්ණපඤ්ජ ංකරිත්වාඋපරිවිතානංබන්ධිත්වා
සුවණ්ණතට්ටයක මධුලාජාදීනි උපහ න්තා නානාවණ්යණහි පුප්යඵහි
පූයජන්තා මහන්තං සක්කා ං කරිංසු. ‘‘තිත්තිය ො කි  අ ඤ්ඤායතයන
පඤ්චසයත මාණවයක මන්තං වායචතී’’ති සකලජම්බුදීයප පාකයටො
අයහොසි. 

තදා ජම්බුදීයප ගි ග්ගසමජ්ජසදිසං මහන්තං ඡණං යඝොසයිංසු. 
මාණවානං මාතාපිතය ො ‘‘ඡණදස්සනත්ථාය ආගච්ඡන්තූ’’ති යපයසසුං.
මාණවා තිත්ති ස්ස ආය ොයචත්වා තිත්ති පණ්ඩිතං සබ්බඤ්ච අස්සමපදං
යගොධං පටිච්ඡායපත්වා අත්තයනො අත්තයනො නග යමව අගමිංසු. තදා
එයකො නික්කාරුණියකො දුට්ඨතාපයසො තත්ථ තත්ථ විච න්යතො තං ඨානං

සම්පාපුණි.යගොධාතංදිස්වාපටිසන්ථා ංකත්වා‘‘අසුකට්ඨායනතණ්ඩුලා, 

අසුකට්ඨායන යතලාදීනි අත්ථ, භත්තං පචිත්වා භුඤ්ජාහී’’ති වත්වා
යගොච ත්ථාය ගතා. තාපයසො පායතොව භත්තං පචිත්වා ද්යව

යගොධාපුත්තයක මාය ත්වා ඛාදි, දිවා තිත්ති පණ්ඩිතඤ්ච වච්ඡකඤ්ච

මාය ත්වා ඛාදි, සායං යධනුං ආගච්ඡන්තං දිස්වා තම්පි මාය ත්වා මංසං
ඛාදිත්වාරුක්ඛමූයලනිපජ්ජිත්වා ඝුරුඝු ායන්යතො නිද්දං ඔක්කමි. යගොධා
සායංආගන්ත්වාපුත්තයකඅපස්සන්තීඋපධා යමානාවිචරි.රුක්ඛයදවතා 
යගොධංපුත්තයකඅදිස්වාකම්පමානංඔයලොයකත්වාඛන්ධවිටපබ්භන්තය 

දිබ්බානුභායවන ඨත්වා ‘‘යගොයධ මා කම්පි, ඉමිනා පාපපුරියසන තව



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා නවකනිපායතො 

434 

පටුන 

පුත්තකා ච තිත්තිය ො ච වච්යඡො ච යධනු ච මාරිතා, ගීවායනං ඩංසිත්වා

ජීවිතක්ඛයංපායපහී’’තිසල්ලපන්තීපඨමංගාථමාහ – 

105. 

‘‘යයො යතපුත්තයකඅඛාදි, දින්නභත්යතොඅදූසයක; 

තස්මිංදාඨංනිපායතහි, මායතමුච්චිත්ථජීවයතො’’ති. 

තත්ථ දින්නභත්යතොතිභත්තංපචිත්වාභුඤ්ජාහීතිතයා දින්නභත්යතො. 

අදූසයකති නිද්යදොයස නි ප ායධ. තස්මිං දාඨං නිපායතහීති තස්මිං

පාපපුරියස චතස්යසොපි දාඨා නිපායතහීති අධිප්පායයො. මා යත මුච්චිත්ථ

ජීවයතොති ජීවන්යතො සජීයවො හුත්වා තව හත්ථයතො එයසො පාපධම්යමො මා

මුච්චිත්ථ, යමොක්ඛංමාලභතු, ජීවිතක්ඛයංපායපහීතිඅත්යථො. 

තයතොයගොධාද්යවගාථාඅභාසි– 

106. 

‘‘ආකිණ්ණලුද්යදොපුරියසො, ධාතියචලංවමක්ඛයතො; 

පයදසංතංනපස්සාමි, යත්ථදාඨංනිපාතයය. 

107. 

‘‘අකතඤ්ඤුස්සයපොසස්ස, නිච්චංවිව දස්සියනො; 

සබ්බංයචපථවිංදජ්ජා, යනවනංඅභි ාධයය’’ති. 

තත්ථ ආකිණ්ණලුද්යදොතිගාළ්හලුද්යදො. විවරදස්සියනොතිඡිද්දංඔතා ං

පරියයසන්තස්ස. යනව නං අභිරාෙයෙති එවරූපං පුග්ගලං සකලපථවිං

යදන්යතොපි යතොයසතුං න සක්කුයණයය, කිමඞ්ගං පනාහං
භත්තමත්තදායිකාතිදස්යසති. 

යගොධා එවං වත්වා ‘‘අයං පබුජ්ඣිත්වා මම්පි ඛායදයයා’’ති අත්තයනො

ජීවිතං  ක්ඛමානා පලායි. යතපි පන සීහබයග්ඝා තිත්ති ස්ස සහායකාව, 

කදාචි යතආගන්ත්වාතිත්ති ංපස්සන්ති, කදාචියසොගන්ත්වායතසංධම්මං

යදයසත්වා ආගච්ඡති, තස්මිංපනදිවයසසීයහොබයග්ඝංආහ–‘‘සම්ම, චි ං

දිට්යඨො යනො තිත්තිය ො, අජ්ජ සත්තට්ඨදිවසා යහොන්ති, ගච්ඡ, තාවස්ස
පවත්තිං ඤත්වා එහී’’ති. බයග්යඝො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා යගොධාය
පලායනකායල තං ඨානං පත්වා තං පාපපුරිසං නිද්දායන්තං පස්සි. තස්ස

ජටන්තය  තිත්ති පණ්ඩිතස්ස යලොමානි පඤ්ඤායන්ති, යධනුයා ච
වච්ඡකස්ස ච අට්ඨීනි පඤ්ඤායන්ති. බයග්ඝ ාජා තං සබ්බං දිස්වා

සුවණ්ණපඤ්ජය  ච තිත්ති පණ්ඩිතං අදිස්වා ‘‘ඉමිනා පාපපුරියසන එයත
මාරිතා භවිස්සන්තී’’තිතං පායදන පහරිත්වාඋට්ඨායපසි. යසොපිතං දිස්වා
භීතතසියතො අයහොසි. අථ නං බයග්යඝො ‘‘ත්වං එයත මාය ත්වා ඛාදසී’’ති 

පුච්ඡි. ‘‘යනව මාය මි, න ඛාදාමී’’ති. ‘‘පාපධම්ම තයි අමාය න්යත
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අඤ්යඤො යකො මාය ස්සති, කයථහි තාව කා ණං, අකයථන්තස්ස ජීවිතං

යත නත්ථී’’ති. යසො ම ණභයභීයතො ‘‘ආම, සාමි, යගොධාපුත්තයක ච

වච්ඡකඤ්චයධනුඤ්ච මාය ත්වාඛාදාමි, තිත්ති ං පන නමාය මී’’තිආහ.
යසො තස්ස බහුං කයථන්තස්සපි අසද්දහිත්වා ‘‘ත්වංකුයතොආගයතොසී’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘සාමි, කලිඞ්ග ට්ඨයතො වාණිජකානං භණ්ඩං වහන්යතො
ජීවිකයහතු ඉදඤ්චිදඤ්ච කම්මං කත්වා ඉදානිම්හි ඉධාගයතො’’ති යතන
සබ්බස්මිං අත්තනා කතකම්යම කථයත ‘‘පාපධම්ම තයි තිත්ති ං

අමාය න්යතඅඤ්යඤොයකොමාය ස්සති, එහිසීහස්සමිග ඤ්යඤොසන්තිකං
තං යනස්සාමී’’ති තං පු යතො කත්වා තායසන්යතො අගමාසි. සීහ ාජා තං
ආයනන්තංබයග්ඝං පුච්ඡන්යතොචතුත්ථංගාථමාහ– 

108. 

‘‘කිංනුසුබාහුත මානරූයපො, පච්චාගයතොසිසහමාණයවන; 

කිං කිච්චමත්ථං ඉධමත්ථ තුය්හං, අක්ඛාහි යම පුච්ඡියතො 
එතමත්ථ’’න්ති. 

තත්ථ සුබ්ාහූති බයග්ඝං නායමනාලපති. බයග්ඝස්ස හි පුරිමකායයො

මනායපොයහොති, යතනතංඑවමාහ. කිං කිච්චමත්ථංඉෙමත්ථිතුය්ෙන්තිකිං
ක ණීයං අත්ථසඤ්ඤිතං ඉමිනා මාණයවන ඉධ අත්ථ. ‘‘තුය්හං කිං

කිච්චමත්ථ’’න්තිපිපායඨො, අයයමවත්යථො. 

තං සුත්වාබයග්යඝොපඤ්චමංගාථමාහ– 

109. 

‘‘යයොයතසඛාදද්දය ොසාධුරූයපො, තස්සවධංපරිසඞ්කාමිඅජ්ජ; 

පුරිසස්ස කම්මායතනානි සුත්වා, නාහං සුඛං දද්ද ං අජ්ජ 
මඤ්යඤ’’ති. 

තත්ථ දද්දයරොති තිත්තිය ො. තස්ස වෙන්ති තස්ස තිත්ති පණ්ඩිතස්ස

ඉමම්හාපුරිසම්හා අජ්ජවධංපරිසඞ්කාමි. නාෙංසුඛින්තිඅහංඅජ්ජ දද්ද ං 
සුඛංඅය ොගංනමඤ්ඤාමි. 

අථනංසීයහොඡට්ඨංගාථමාහ– 

110. 

‘‘කානිස්සකම්මායතනානිඅස්සු, පුරිසස්සවුත්තිසයමොධානතාය; 

කංවාපටිඤ්ඤංපුරිසස්සසුත්වා, පරිසඞ්කසිදද්ද ං මාණයවනා’’ති. 

තත්ථ අස්සූති අස්යසොසි. වුත්තිසයමොොනතාොති

ජීවිතවුත්තිසයමොධානතාය, කානි නාම ඉමිනා අත්තයනො කම්මානි තුය්හං
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කථතානීති අත්යථො. මාණයවනාති කිං සුත්වා ඉමිනා මාණයවන මාරිතං
පරිසඞ්කසි. 

අථස්සකයථන්යතොබයග්ඝ ාජායසසගාථාඅභාසි– 

111. 

‘‘චිණ්ණා කලිඞ්ගා චරිතා වණිජ්ජා, යවත්තාචය ො සඞ්කුපයථොපි 

චිණ්යණො; 

නයටහිචිණ්ණංසහවාකුය හි, දණ්යඩනයුද්ධම්පි සමජ්ජමජ්යඣ. 

112. 

‘‘බද්ධාකුලීකාමිතමාළයකන, අක්ඛාජිතාසංයයමොඅබ්භතීයතො; 

අබ්බාහිතංපුබ්බකංඅඩ්ඪ ත්තං, හත්ථාදඩ්ඪා පිණ්ඩපටිග්ගයහන. 

113. 

‘‘තානිස්ස කම්මායතනානිඅස්සු, පුරිසස්ස වුත්තිසයමොධානතාය; 

යථා අයං දිස්සති යලොමපිණ්යඩො, ගායවො හතා කිං පන 
දද්ද ස්සා’’ති. 

තත්ථ චිණ්ණාකලිඞ් ාතිවාණිජකානං භණ්ඩංවහන්යතනකි යතන

කලිඞ්ග ට්යඨ චිණ්ණා. චරිතා වණිජ්ජාති වණිජ්ජාපි යතන කතා. 

යවත්තාචයරොති යවත්යතහි සඤ්චරිතබ්යබො. සඞ්කුපයථොපි චිණ්යණොති 

ඛාණුකමග්යගොපි වලඤ්ජියතො. නය්හීති ජීවිකයහතුයයවනයටහිපි සද්ධිං. 

චිණ්ණං සෙ වාකුයරහීති වාකු ං වහන්යතන වාකුය හි සද්ධිං චරිතං. 

දණ්යඩනයුද්ෙන්තිදණ්යඩනයුද්ධම්පි කි යතනයුජ්ඣිතං. 

බ්ද්ො කුලීකාති සකුණිකාපි කි  යතන බද්ධා. මිතමාළයකනාති

ධඤ්ඤමාපකකම්මම්පි කි  යතන කතං. අක්ඛා ජිතාති අක්ඛධුත්තානං

යවයයාවච්චං කය ොන්යතන අක්ඛා හටා. සංෙයමො අබ්භතීයතොති 

ජීවිතවුත්තිං නිස්සාය පබ්බජන්යතයනව සීලසංයයමො අතික්කන්යතො. 

අබ්බ්ාහිතන්තිඅපග්ඝ ණංකතං. පුබ්බ්කන්තියලොහිතං.ඉදංවුත්තංයහොති–
ඉමිනා කි  ජීවිකං නිස්සාය  ාජාප ාධිකානං හත්ථපායද ඡින්දිත්වා යත
ආයනත්වා සාලාය නිපජ්ජායපත්වා වණමුයඛහි පග්ඝ න්තං යලොහිතං

අඩ්ඪ ත්තසමයය තත්ථ ගන්ත්වා කුණ්ඩකධූමං දත්වා ඨපිතන්ති. ෙත්ථා

දඩ්ඪාති ආජීවිකපබ්බජ්ජං පබ්බජිතකායල උණ්හපිණ්ඩපාතපටිග්ගහයණ
හත්ථාපිකි ස්සදඩ්ඪා. 

තානිස්ස කම්මාෙතනානීති තානි අස්ස කම්මානි. අස්සූති අස්යසොසිං. 

ෙථා අෙන්තියථා එස එතස්ස ජටන්තය තිත්ති යලොමපිණ්යඩොපි දිස්සති, 

ඉමිනා කා යණනයවදිතබ්බයමතං ‘‘එයතයනව යසොමාරියතො’’ති.  ායවො



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා නවකනිපායතො 

437 

පටුන 

ෙතා කිං පන දද්දරස්සාති ගායවොපි එයතන හතා, දද්ද ස්ස පන කිං න

හනිතබ්බං, කස්මාඑසතංනමාය ස්සතීති. 

සීයහො තං පුරිසං පුච්ඡි ‘‘මාරියතො යත තිත්ති පණ්ඩියතො’’ති? ‘‘ආම, 
සාමී’’ති.අථස්සසච්චවචනංසුත්වාසීයහොතංවිස්සජ්යජතුකායමොඅයහොසි.
බයග්ඝ ාජා පන ‘‘මාය තබ්බයුත්තයකො එයසො’’ති වත්වා තත්යථව නං
දාඨාහිපහරිත්වාමාය ත්වා ආවාටංඛණිත්වා පක්ඛපි.මාණවාආගන්ත්වා
තිත්ති පණ්ඩිකං අදිස්වාය ොදිත්වාපරියදවිත්වානිවත්තිංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං, භික්ඛයව, යදවදත්යතො 
පුබ්යබපිමය්හංවධායපරිසක්කී’’තිවත්වාජාතකංසයමොධායනසි–‘‘තදා

කූටජටියලො යදවදත්යතො අයහොසි, යගොධා උප්පලවණ්ණා, බයග්යඝො

යමොග්ගල්ලායනො, සීයහො සාරිපුත්යතො, දිසාපායමොක්යඛො ආචරියයො

මහාකස්සයපො, තිත්ති පණ්ඩියතොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

දද්ද ජාතකවණ්ණනාද්වාදසමා. 

ජාතකුද්දානං– 

ගිජ්ඣයකොසම්බී සුවඤ්ච, චූළසූවං හරිත්තචං; 

කුසලංයලොමකස්සපං, චක්කවාකංහලිද්දිච. 

සමුග්ගංපූතිමංසඤ්ච, දද්ද ඤ්යචවද්වාදස; 

ජාතයකනවනිපායත, ගීයිංසුගීතිකා කා. 

නවකනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(තතියයොභායගොනිට්ඨියතො.) 
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