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10. දසකනිපායතො 
[439] 1. චතුද්වාරජාතකවණ්ණනා 

චතුද්වාරමිදං න රන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො එකං
දුබ් චභික්ඛුං ආරබ්භ කයථසි. පච්චුප්පන්නවත්ථු නවකනිපාතස්ස
පඨමජාතයකවිත්ථාරිතයමව.ඉධපනසත්ථාතංභික්ඛුං‘‘සච්චංකිරත්වං 

භික්ඛුදුබ් යචො’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භන්යත’’තිවුත්යත‘‘පුබ්ය පිත්වං 
භික්ඛු දුබ් චතාය පණ්ඩිතානං වචනං අකත්වා ඛුරචක්කං ආපායදසී’’ති
වත්වාඅතීතං ආහරි. 

අතීයත කස්සපදස ලස්ස කායල  ාරාණසියං අසීතියකොටිවිභවස්ස
යසට්ඨියනො එයකො පුත්යතො මිත්තවින්දයකො නාම අයහොසි. තස්ස 

මාතාපිතයරොයසොතාපන්නාඅයහසුං, යසොපනදුස්සීයලොඅස්සද්යධො.අථනං

අපරභායගපිතරි කාලකයතමාතාකුටුම් ංවිචායරන්තීආහ–‘‘තාත, තයා

දුල්ලභං මනුස්සත්තං ලද්ධං, දානං යදහි, සීලං රක්ඛාහි, උයපොසථකම්මං

කයරොහි, ධම්මංසුණාහී’’ති.අම්ම, නමය්හං දානාදීහිඅත්යථො, මාමංකිඤ්චි

අවචුත්ථ, අහං යථාකම්මං ගමිස්සාමීති. එවං වදන්තම්පි නං එකදිවසං 

පුණ්ණමුයපොසථදිවයස මාතා ආහ – ‘‘තාත, අජ්ජ අභිලක්ඛියතො

මහාඋයපොසථදිවයසො, අජ්ජ උයපොසථං සමාදියිත්වා විහාරං ගන්ත්වා 

සබ් රත්තිංධම්මංසුත්වාඑහි, අහංයතසහස්සංදස්සාමී’’ති.යසො‘‘සාධූ’’ති 
ධනයලොයභන උයපොසථං සමාදියිත්වා භුත්තපාතරායසො විහාරං ගන්ත්වා

දිවසංවීතිනායමත්වා රත්තිංයථාඑකම්පිධම්මපදංකණ්ණංනපහරති, තථා
එකස්මිං පයදයසනිපජ්ජිත්වානිද්දංඔක්කමිත්වාපුනදිවයසපායතොවමුඛං 
යධොවිත්වායගහංගන්ත්වානිසීදි. 

මාතා පනස්ස ‘‘අජ්ජ යම පුත්යතො ධම්මං සුත්වා පායතොව 

ධම්මකථිකත්යථරං ආදාය ආගමිස්සතී’’ති යාගුං ඛාදනීයං යභොජනීයං
පටියායදත්වාආසනං පඤ්ඤයපත්වාතස්සාගමනංපටිමායනන්තීතංඑකකං

ආගතං දිස්වා ‘‘තාත, ධම්මකථියකො යකන න ආනීයතො’’ති වත්වා ‘‘න
මය්හංධම්මකථියකනඅත්යථො’’ති වුත්යත ‘‘යතනහියාගුං පිවා’’තිආහ.

යසො ‘‘තුම්යහහි මය්හං සහස්සං පටිස්සුතං, තං තාව යම යදථ, පච්ඡා 

පිවිස්සාමී’’ති ආහ. ‘‘පිව, තාත, පච්ඡා දස්සාමී’’ති. ‘‘ගයහත්වාව 
පිවිස්සාමී’’ති. අථස්ස මාතා සහස්සභණ්ඩිකං පුරයතො ඨයපසි. යසො යාගුං
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පටුන 

පිවිත්වා සහස්සභණ්ඩිකං ගයහත්වා යවොහාරං කයරොන්යතො න චිරස්යසව
වීසසතසහස්සං උප්පායදසි. අථස්ස එතදයහොසි – ‘‘නාවං උපට්ඨයපත්වා

යවොහාරං කරිස්සාමී’’ති. යසො නාවං උපට්ඨයපත්වා ‘‘අම්ම, අහං නාවාය

යවොහාරං කරිස්සාමී’’ති ආහ. අථ නං මාතා ‘‘ත්වං තාත, එකපුත්තයකො, 

ඉමස්මිංඝයරධනම්පි හු, සමුද්යදොඅයනකාදීනයවො, මාගමී’’ති නිවායරසි.

යසො ‘‘අහංගමිස්සායමව, නසක්කාමංනිවායරතු’’න්තිවත්වා ‘‘අහංතං, 

තාත, වායරස්සාමී’’ති මාතරා හත්යථ ගහියතො හත්ථං විස්සජ්ජායපත්වා
මාතරං පහරිත්වා පායතත්වා අන්තරං කත්වා ගන්ත්වා නාවාය සමුද්දං
පක්ඛන්දි. 

නාවා සත්තයම දිවයස මිත්තවින්දකං නිස්සාය සමුද්දපිට්යඨ නිච්චලා
අට්ඨාසි. කාළකණ්ණිසලාකා කරියමානා මිත්තවින්දකස්යසව හත්යථ 

තික්ඛත්තුං පති. අථස්ස උළුම්පං දත්වා ‘‘ඉමං එකං නිස්සාය  හූ මා 
නස්සන්තූ’’තිතංසමුද්දපිට්යඨඛිපිංසු.තාවයදවනාවාජයවනමහාසමුද්දං 
පක්ඛන්දි. යසොපි උළුම්යප නිපජ්ජිත්වා එකං දීපකං පාපුණි. තත්ථ
ඵලිකවිමායන චතස්යසො යවමානිකයපතියයො අද්දස. තා සත්තාහං දුක්ඛං 

අනුභවන්ති, සත්තාහං සුඛං. යසො තාහි සද්ධිං සත්තාහං දිබ් සම්පත්තිං

අනුභවි.අථනංතා දුක්ඛානුභවනත්ථායගච්ඡමානා ‘‘සාමි, මයංසත්තයම

දිවයසආගමිස්සාම, යාවමයංආගච්ඡාම, තාවඅනුක්කණ්ඨමායනොඉයධව
වසා’’ති වත්වා අගමංසු. යසො තණ්හාවසියකො හුත්වා තස්මිංයයව ඵලයක
නිපජ්ජිත්වා පුන සමුද්දපිට්යඨන ගච්ඡන්යතො අපරං දීපකං පත්වා තත්ථ
රජතවිමායන අට්ඨ යවමානිකයපතියයො දිස්වා එයතයනව උපායයන

අපරස්මිං දීපයක මණිවිමායන යසොළස, අපරස්මිං දීපයක කනකවිමායන 
ද්වත්තිංසයවමානිකයපතියයොදිස්වාතාහිසද්ධිංදිබ් සම්පත්තිංඅනුභවිත්වා 
තාසම්පිදුක්ඛංඅනුභවිතුංගතකායලපුනසමුද්දපිට්යඨනගච්ඡන්යතොඑකං 

පාකාරපරික්ඛිත්තංචතුද්වාරංනගරංඅද්දස.උස්සදනිරයයොකියරස,  හූනං 
යනරයිකසත්තානං කම්මකරණානුභවනට්ඨානං මිත්තවින්දකස්ස
අලඞ්කතපටියත්තනගරංවිය හුත්වාඋපට්ඨාසි. 

යසො‘‘ඉමංනගරංපවිසිත්වාරාජාභවිස්සාමී’’තිචින්යතත්වා ඛුරචක්කං
උක්ඛිපිත්වාසීයසපච්චමානංයනරයිකසත්තංඅද්දස.අථස්සතංතස්සසීයස 
ඛුරචක්කං පදුමං විය හුත්වා උපට්ඨාසි. උයර පඤ්චඞ්ගික න්ධනං
උරච්ඡදපසාධනං හුත්වා සීසයතො ගලන්තං යලොහිතං
යලොහිතචන්දනවියලපනං විය හුත්වා පරියදවනසද්යදො මධුරසයරො

ගීතසද්යදොවියහුත්වාඋපට්ඨාසි.යසොතස්සසන්තිකංගන්ත්වා‘‘යභොපුරිස, 

චිරං තයා පදුමං ධාරිතං, යදහි යම එත’’න්ති ආහ. ‘‘සම්ම, නයිදං පදුමං, 
ඛුරචක්කං එත’’න්ති. ‘‘ත්වං මය්හං අදාතුකාමතාය එවං වදසී’’ති.

යනරයිකසත්යතො චින්යතසි ‘‘මය්හංකම්මංඛීණංභවිස්සති, ඉමිනාපිමයා

වියමාතරංපහරිත්වාආගයතනභවිතබ් ං, දස්සාමිස්සඛුරචක්ක’’න්ති.අථ

නං‘‘එහියභො, ගණ්හඉම’’න්තිවත්වාඛුරචක්කං තස්සසීයසඛිපි, තංතස්ස
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මත්ථකං පිසමානං භස්සි. තස්මිං ඛයණ මිත්තවින්දයකො තස්ස

ඛුරචක්කභාවංඤත්වා ‘‘තවඛුරචක්කංගණ්හ, තවඛුරචක්කං ගණ්හා’’ති

යවදනාප්පත්යතො පරියදවි, ඉතයරො අන්තරධායි. තදා ය ොධිසත්යතො
රුක්ඛයදවතා හුත්වා මහන්යතන පරිවායරන උස්සදචාරිකං චරමායනො තං

ඨානං පාපුණි.මිත්තවින්දයකොතං ඔයලොයකත්වා ‘‘සාමි යදවරාජ, ඉදං මං

චක්කංසණ්හකරණියංවියතිලානිපිසමානංඔතරති, කිංනුයඛොමයාපාපං
පකත’’න්තිපුච්ඡන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

1. 

‘‘චතුද්වාරමිදං නගරං, ආයසංදළ්හපාකාරං; 

ඔරුද්ධපටිරුද්යධොස්මි, කිංපාපංපකතංමයා. 

2. 

‘‘සබ්ය  අපිහිතාද්වාරා, ඔරුද්යධොස්මියථා දියජො; 

කිමාධිකරණංයක්ඛ, චක්කාභිනිහයතොඅහ’’න්ති. 

තත්ථ දළ්හපාකාරන්ති ථිරපාකාරං. ‘‘දළ්හයතොරණ’’න්තිපි පායඨො, 

ථිරද්වාරන්ති අත්යථො. ඔරුද්ධපටිරුද්යධොස්මීති අන්යතො කත්වා සමන්තා

පාකායරනරුද්යධො, පලායනට්ඨානංනපඤ්ඤායති. කිංපාපංපකතන්තිකිං

නු යඛො මයා පාපකම්මං කතං. අපිහිතාති ථකිතා. ෙථා දියජොති පඤ්ජයර

පක්ඛිත්යතො සකුයණො විය. කිමාධිකරණන්ති කිං කාරණං. 

චක්කාභිනිහයතොතිචක්යකනඅභිනිහයතො. 

අථස්සයදවරාජාකාරණංකයථතුංඡගාථාඅභාසි– 

3. 

‘‘ලද්ධාසතසහස්සානි, අතියරකානිවීසති; 

අනුකම්පකානංඤාතීනං, වචනංසම්මනාකරි. 

4. 

‘‘ලඞ්ඝංසමුද්දංපක්ඛන්දි, සාගරංඅප්පසිද්ධිකං; 

චතුබ්භිඅට්ඨජ්ඣගමා, අට්ඨාහිපිචයසොළස. 

5. 

‘‘යසොළසාහිච ාත්තිංස, අතිච්ඡංචක්කමාසයදො; 

ඉච්ඡාහතස්සයපොසස්ස, චක්කංභමතිමත්ථයක. 

6. 

‘‘උපරිවිසාලාදුප්පූරා, ඉච්ඡාවිසටගාමිනී; 

යයචතංඅනුගිජ්ඣන්ති, යතයහොන්තිචක්කධාරියනො. 
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7. 

‘‘ හුභණ්ඩංඅවහාය, මග්ගංඅප්පටියවක්ඛිය; 

යයසඤ්යචතංඅසඞ්ඛාතං, යතයහොන්තිචක්කධාරියනො. 

8. 

‘‘කම්මං සයමක්යඛ විපුලඤ්ච යභොගං, ඉච්ඡං න යසයවයය

අනත්ථසංහිතං; 

කයරයය වාකයං අනුකම්පකානං, තං තාදිසං නාතිවත්යතයය 
චක්ක’’න්ති. 

තත්ථ ලද්ධාසතසහස්සානි, අතියරකානි වීසතීතිත්වංඋයපොසථංකත්වා
මාතු සන්තිකාසහස්සං ගයහත්වා යවොහාරංකයරොන්යතො සතසහස්සානි ච 

අතියරකානිවීසතිසහස්සානිලභිත්වා. නාකරීතියතනධයනන අසන්තුට්යඨො
නාවාය සමුද්දං පවිසන්යතො සමුද්යද ආදීනවඤ්ච කයථත්වා මාතුයා 

වාරියමායනොපි අනුකම්පකානංඤාතීනං වචනංනකයරොසි, යසොතාපන්නං
මාතරංපහරිත්වාඅන්තරං කත්වානික්ඛන්යතොයයවාසීතිදීයපති. 

ලඞ්ඝින්ති නාවං උල්ලඞ්ඝනසමත්ථං. පක්ඛන්දීති පක්ඛන්යදොසි. 

අප්පසිද්ධිකන්තිමන්දසිද්ධිංවිනාස හුලං. චතුබ්භිඅට්ඨාතිඅථනංනිස්සාය
ඨිතාය නාවාය ඵලකං දත්වා සමුද්යද ඛිත්යතොපි ත්වං මාතරං නිස්සාය
එකදිවසංකතස්සඋයපොසථකම්මස්ස නිස්සන්යදනඵලිකවිමායනචතස්යසො

ඉත්ථියයො ලභිත්වා තයතො රජතවිමායන අට්ඨ, මණිවිමායන යසොළස, 

කනකවිමායන ද්වත්තිංස අධිගයතොසීති. අතිච්ඡං චක්කමාසයදොතිඅථත්වං
යථාලද්යධන අසන්තුට්යඨො ‘‘අත්ර උත්තරිතරං ලභිස්සාමී’’ති එවං ලද්ධං
ලද්ධං අතික්කමනයලොභසඞ්ඛාතාය අතිච්ඡාය සමන්නාගතත්තා අතිච්යඡො
පාපපුග්ගයලො තස්ස උයපොසථකම්මස්ස ඛීණත්තා ද්වත්තිංස ඉත්ථියයො 
අතික්කමිත්වාඉමංයපතනගරංආගන්ත්වාතස්සමාතුපහාරදානඅකුසලස්ස

නිස්සන්යදන ඉදංඛුරචක්කංසම්පත්යතොසි.‘‘අත්රිච්ඡ’’න්තිපිපායඨො, අත්රඅත්ර

ඉච්ඡමායනොති අත්යථො. ‘‘අත්රිච්ඡා’’තිපි පායඨො, අත්රිච්ඡායාති අත්යථො. 

භමතීතිතස්ස යත ඉච්ඡාහතස්ස යපොසස්ස ඉදං චක්කං මත්ථකං පිසමානං 
ඉදානිකුම්භකාරචක්කංවියමත්ථයකභමතීතිඅත්යථො. 

යෙචතංඅනුගිජ්ඣන්තීතිතණ්හානායමසා ගච්ඡන්තීඋපරූපරිවිසාලා

යහොති, සමුද්යදො විය ච දුප්පූරා, රූපාදීසු තස්ස තස්ස ඉච්ඡනඉච්ඡාය

විසටගාමිනී, තංඑවරූපංතණ්හංයයචඅනුගිජ්ඣන්තිගිද්ධාගධිතා හුත්වා

පුනප්පුනංඅල්ලීයන්ති. යතයහොන්තිචක්කධාරියනොති යතඑවංපච්චන්තා

ඛුරචක්කංධායරන්ති. බහුභණ්ඩන්ති මාතාපිතූනංසන්තකං හුධනංඔහාය. 

මග් න්ති ගන්තබ් ං අප්පසිද්ධිකං සමුද්දමග්ගං අපච්චයවක්ඛිත්වා යථා

ත්වං පටිපන්යනො, එවයමව අඤ්යඤසම්පි යයසඤ්යචතං අසඞ්ඛාතං

අවීමංසිතං, යත යථා ත්වං තයථව තණ්හාවසිකා හුත්වා ධනං පහාය
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ගමනමග්ගං අනයපක්ඛිත්වා පටිපන්නා චක්කධාරියනො යහොන්ති. කම්මං

සයමක්යඛතිතස්මාපණ්ඩියතොපුරියසොඅත්තනා කත්තබ් කම්මං‘‘සයදොසං

නු යඛො, නිද්යදොස’’න්ති සයමක්යඛයය පච්චයවක්යඛයය. විපුලඤ්ච 

යභො න්ති අත්තයනො ධම්මලද්ධං ධනරාසිම්පි සයමක්යඛයය. 

නාතිවත්යතෙයාති තං තාදිසං පුග්ගලං ඉදං චක්කං න අතිවත්යතයය

නාවත්ථයරයය.‘‘නාතිවත්යතතී’’තිපිපායඨො, නාවත්ථරතීති අත්යථො. 

තං සුත්වා මිත්තවින්දයකො ‘‘ඉමිනා යදවපුත්යතන මයා කතකම්මං

තථයතොඤාතං, අයංමය්හංපච්චනපමාණම්පිජානිස්සති, පුච්ඡාමින’’න්ති
චින්යතත්වානවමංගාථමාහ– 

9. 

‘‘කීවචිරංනුයමයක්ඛ, චක්කංසිරසිඨස්සති; 

කතිවස්සසහස්සානි, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 

අථස්සකයථන්යතොමහාසත්යතොදසමංගාථමාහ– 

10. 

‘‘අතිසයරොපච්චසයරො, මිත්තවින්දසුයණොහියම; 

චක්කංයතසිරසිමාවිද්ධං, නතංජීවංපයමොක්ඛසී’’ති. 

තත්ථ අතිසයරොති අතිසරීතිපි අතිසයරො, අතිසරිස්සතීතිපි අතිසයරො. 

පච්චසයරොතිතස්යසවයවවචනං.ඉදං වුත්තංයහොති–සම්මමිත්තවින්දක, 

සුයණොහියමවචනං, ත්වඤ්හිඅතිදාරුණස්ස කම්මස්සකතත්තාඅතිසයරො, 
තස්සපනනසක්කාවස්සගණනායවිපායකොපඤ්ඤායපතුන්ති අපරිමාණං
අතිමහන්තං විපාකදුක්ඛං සරිස්සසි පටිපජ්ජිස්සසීති අතිසයරො. යතන යත 

‘‘එත්තකානිවස්සසහස්සානී’’තිවත්තුංනසක්යකොමි. සිරසිමාවිද්ධන්තියං

පනයතඉදංචක්කංසිරස්මිංආවිද්ධං කුම්භකාරචක්කමිවභමති. නතංජීවං

පයමොක්ඛසීතිතංත්වං යාවයතකම්මවිපායකොනඛීයති, තාවජීවමායනොන

පයමොක්ඛසි, කම්මවිපායක පන ඛීයණ ඉදං චක්කං පහාය යථාකම්මං
ගමිස්සසීති. 

ඉදං වත්වා යදවපුත්යතො අත්තයනො යදවට්ඨානයමව ගයතො, ඉතයරොපි 
මහාදුක්ඛංපටිපජ්ජි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

මිත්තවින්දයකො අයං දුබ් චභික්ඛු අයහොසි, යදවරාජා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

චතුද්වාරජාතකවණ්ණනාපඨමා. 
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[440] 2. කණ්හජාතකවණ්ණනා 

කණ්යහො වතාෙං පුරියසොති ඉදං සත්ථා කපිලවත්ථුං උපනිස්සාය
නියරොධාරායමවිහරන්යතොසිතපාතුකම්මංආරබ්භකයථසි.තදාකිරසත්ථා 
සායන්හසමයය නියරොධාරායම භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො ජඞ්ඝවිහාරං 
අනුචඞ්කමමායනො අඤ්ඤතරස්මිං පයදයස සිතං පාත්වාකාසි.

ආනන්දත්යථයරො ‘‘යකො නු යඛො යහතු, යකො පච්චයයො භගවයතො සිතස්ස

පාතුකම්මාය, නඅයහතුතථාගතාසිතංපාතුකයරොන්ති, පුච්ඡිස්සාමිතාවා’’ති

අඤ්ජලිංපග්ගය්හසිතකාරණංපුච්ඡි.අථස්සසත්ථා ‘‘භූතපුබ් ං, ආනන්ද, 

කණ්යහො නාම ඉසි අයහොසි, යසො ඉමස්මිං භූමිප්පයදයස විහාසි ඣායී 

ඣානරයතො, තස්ස සීලයතයජන සක්කස්ස භවනං කම්පී’’ති සිතකාරණං
වත්වාතස්සවත්ථුයනො අපාකටත්තායථයරනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත  ාරාණසියං
එයකන අසීතියකොටිවිභයවන අපුත්තයකන බ්රාහ්මයණන සීලං සමාදියිත්වා
පුත්යත පත්ථියත ය ොධිසත්යතො තස්ස බ්රාහ්මණියා කුච්ඡිම්හි නිබ් ත්ති.
කාළවණ්ණත්තා පනස්ස නාමග්ගහණදිවයස ‘‘කණ්හකුමායරො’’ති නාමං
අකංසු.යසොයසොළසවස්සකායලමණිපටිමාවිය යසොභග්ගප්පත්යතොහුත්වා
පිතරා සිප්පුග්ගහණත්ථාය යපසියතො තක්කසිලායං සබ් සිප්පානි
උග්ගයහත්වා පච්චාගච්ඡි. අථ නං පිතා අනුරූයපන දායරන සංයයොයජසි.
යසො අපරභායගමාතාපිතූනංඅච්චයයනසබ්බිස්සරියංපටිපජ්ජි.අයථකදිවසං
රතනයකොට්ඨාගාරානි වියලොයකත්වා වරපල්ලඞ්කමජ්ඣගයතො

සුවණ්ණපට්ටං ආහරායපත්වා ‘‘එත්තකං ධනං අසුයකන උප්පාදිතං, 
එත්තකං අසුයකනා’’ති පුබ් ඤාතීහි සුවණ්ණපට්යට ලිඛිතානි අක්ඛරානි 

දිස්වා චින්යතසි ‘‘යයහි ඉමං ධනං උප්පාදිතං, යත න පඤ්ඤායන්ති, 

ධනයමවපඤ්ඤායති, එයකොපිඉදංධනංගයහත්වාගයතොනාමනත්ථි, න
යඛො පන සක්කා ධනභණ්ඩිකං  න්ධිත්වා පරයලොකං ගන්තුං. පඤ්චන්නං

යවරානං සාධාරණභායවන හි අසාරස්ස ධනස්ස දානං සායරො, 
 හුයරොගසාධාරණභායවන අසාරස්ස සරීරස්ස සීලවන්යතසු

අභිවාදනාදිකම්මං සායරො, අනිච්චාභිභූතභායවන අසාරස්ස ජීවිතස්ස

අනිච්චාදිවයසන විපස්සනායයොයගො සායරො, තස්මා අසායරහි යභොයගහි
සාරග්ගහණත්ථංදානංදස්සාමී’’ති. 

යසොආසනාවුට්ඨායරඤ්යඤොසන්තිකංගන්ත්වාරාජානං ආපුච්ඡිත්වා
මහාදානංපවත්යතසි.යාවසත්තමාදිවසාධනංඅපරික්ඛීයමානං දිස්වා‘‘කිං

යම ධයනන, යාව මං ජරා නාභිභවති, තාවයදව පබ් ජිත්වා අභිඤ්ඤා ච
සමාපත්තියයො ච නිබ් ත්යතත්වා බ්රහ්මයලොකපරායයණො භවිස්සාමී’’ති 

චින්යතත්වායගයහසබ් ද්වාරානිවිවරායපත්වා ‘‘දින්නංයම, හරන්තූ’’ති
අසුචිං විය ජිගුච්ඡන්යතො වත්ථුකායම පහාය මහාජනස්ස යරොදන්තස්ස 

පරියදවන්තස්ස නගරා නික්ඛමිත්වා හිමවන්තපයදසං පවිසිත්වා
ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා අත්තයනො වසනත්ථාය රමණීයං භූමිභාගං
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ඔයලොයකන්යතො ඉමං ඨානං පත්වා ‘‘ඉධ වසිස්සාමී’’ති එකං
ඉන්දවාරුණීරුක්ඛංයගොචරගාමංඅධිට්ඨායතස්යසවරුක්ඛස්සමූයල විහාසි.

ගාමන්තයසනාසනං පහාය ආරඤ්ඤියකො අයහොසි, පණ්ණසාලං අකත්වා

රුක්ඛමූලියකො අයහොසි, අබ්යභොකාසියකො යනසජ්ජියකො. සයච

නිපජ්ජිතුකායමො, භූමියංයයව නිපජ්ජති, දන්තමූසලියකො හුත්වා

අනග්ගිපක්කයමව ඛාදති, ථුසපරික්ඛිත්තං කිඤ්චි න ඛාදති, එකදිවසං

එකවාරයමවඛාදති, එකාසනියකොඅයහොසි.ඛමායපථවීආපයතජවායුසයමො

හුත්වාඑයත එත්තයකධුතඞ්ගගුයණසමාදායවත්තති, ඉමස්මිංකිරජාතයක
ය ොධිසත්යතො පරමප්පිච්යඡො අයහොසි. යසො න චිරස්යසව අභිඤ්ඤා ච

සමාපත්තියයො ච නිබ් ත්යතත්වාඣානකීළං කීළන්යතො තත්යථව වසති, 

ඵලාඵලත්ථම්පි අඤ්ඤත්ථන ගච්ඡති, රුක්ඛස්ස ඵලිතකායල ඵලං ඛාදති, 

පුප්ඵිතකායලපුප්ඵංඛාදති, සපත්තකායලපත්තානිඛාදති, නිප්පත්තකායල
පපටිකං ඛාදති.එවංපරමසන්තුට්යඨොහුත්වාඉමස්මිංඨායනචිරංවසති. 

යසො එකදිවසං පුබ් ණ්හසමයය තස්ස රුක්ඛස්ස පක්කානි ඵලානි 

ගණ්හි, ගණ්හන්යතොපනයලොලුප්පචායරනඋට්ඨායඅඤ්ඤස්මිංපයදයසන

ගණ්හාති, යථානිසින්යනොව හත්ථං පසායරත්වා හත්ථප්පසාරණට්ඨායන

ඨිතානි ඵලානි සංහරති, යතසුපි මනාපාමනාපං අවිචිනිත්වා
සම්පත්තසම්පත්තයමව ගණ්හාති. එවං පරමසන්තුට්ඨස්ස තස්ස
සීලයතයජන සක්කස්ස පණ්ඩුකම් ලසිලාසනං උණ්හාකාරං දස්යසසි. තං

කිර සක්කස්ස ආයුක්ඛයයන වා උණ්හං යහොති පුඤ්ඤක්ඛයයන වා, 

අඤ්ඤස්මිං වා මහානුභාවසත්යත තං ඨානං පත්යථන්යත, ධම්මිකානං වා
මහිද්ධිකසමණබ්රාහ්මණානං සීලයතයජන උණ්හං යහොති. සක්යකො ‘‘යකො
නු යඛො මං ඨානා චායවතුකායමො’’ති ආවජ්යජත්වා ඉමස්මිං පයදයස
වසන්තංකණ්හංඉසිං රුක්ඛඵලානිඋච්චිනන්තංදිස්වාචින්යතසි‘‘අයංඉසි

යඝොරතයපො පරමජිතින්ද්රියයො, ඉමං ධම්මකථාය සීහනාදං නදායපත්වා
සුකාරණංසුත්වාවයරනසන්තප්යපත්වාඉමමස්ස රුක්ඛංධුවඵලංකත්වා
ආගමිස්සාමී’’ති. යසො මහන්යතනානුභායවන සීඝං ඔතරිත්වා තස්මිං
රුක්ඛමූයල තස්ස පිට්ඨිපස්යස ඨත්වා ‘‘අත්තයනො අවණ්යණ කථියත 

කුජ්ඣිස්සතිනුයඛො, යනො’’තිවීමංසන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

11. 

‘‘කණ්යහොවතායංපුරියසො, කණ්හංභුඤ්ජතියභොජනං; 

කණ්යහභූමිපයදසස්මිං, නමය්හංමනයසොපියයො’’ති. 

තත්ථ කණ්යහොතිකාළවණ්යණො. යභොජනන්තිරුක්ඛඵලයභොජනං. 

කණ්යහො ඉසි සක්කස්ස වචනං සුත්වා ‘‘යකො නු යඛො මයා සද්ධිං
කයථතී’’ති දිබ් චක්ඛුනා උපධායරන්යතො ‘‘සක්යකො’’ති ඤත්වා 
අනිවත්තිත්වාඅයනොයලොයකත්වාවදුතියංගාථමාහ– 
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12. 

‘‘නකණ්යහොතචසායහොති, අන්යතොසායරොහිබ්රාහ්මයණො; 

යස්මිංපාපානිකම්මානි, සයවකණ්යහොසුජම්පතී’’ති. 

තත්ථ තචසාති තයචන කණ්යහො නාම න යහොතීති අත්යථො. 

අන්යතොසායරොති අබ්භන්තයර 
සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනසායරහි සමන්නාගයතො.

එවරූයපො හි  ාහිතපාපත්තාබ්රාහ්මයණොනාමයහොති. සයවතියස්මිං පන 

පාපානිකම්මානිඅත්ථි, යසොයත්ථකත්ථචිකුයලජායතොපියයනයකනචි
සරීරවණ්යණන සමන්නාගයතොපිකාළයකොව. 

එවඤ්ච පන වත්වා ඉයමසං සත්තානංකණ්හභාවකරානි පාපකම්මානි 
එකවිධාදියභයදහිවිත්ථායරත්වාසබ් ානිපිතානිගරහිත්වාසීලාදයයොගුයණ
පසංසිත්වා ආකායසචන්දංඋට්ඨායපන්යතොවිය සක්කස්සධම්මංයදයසසි. 
සක්යකො තස්ස ධම්මකථං සුත්වා පමුදියතො යසොමනස්සජායතො මහාසත්තං
වයරනනිමන්යතන්යතො තතියංගාථමාහ– 

13. 

‘‘එතස්මිං යතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 

වරංබ්රාහ්මණයතදම්මි, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡසී’’ති. 

තත්ථ එතස්මින්තියංඉදංතයා සබ් ඤ්ඤුබුද්යධනවියසුලපිතං, තස්මිං
සුලපියත තුම්හාකයමව අනුච්ඡවිකත්තා පතිරූයප සුභාසියත යං කිඤ්චි

මනසාඉච්ඡසි, සබ් ංයතයංවරංඉච්ඡිතංපත්ථිතං, තං දම්මීතිඅත්යථො. 

තං සුත්වා මහාසත්යතො චින්යතසි ‘‘අයං කිං නු යඛො අත්තයනො

අවණ්යණ කථියත කුජ්ඣිස්සති, යනොති මං වීමංසන්යතො මය්හං
ඡවිවණ්ණඤ්ච යභොජනඤ්ච වසනට්ඨානඤ්ච ගරහිත්වා ඉදානි මය්හං

අකුද්ධභාවං ඤත්වා පසන්නචිත්යතො වරං යදති, මං යඛො පයනස

‘සක්කිස්සරියබ්් හ්මිස්සරියානංඅත්ථායබ්රහ්මචරියංචරතී’තිපි මඤ්යඤයය, 

තත්රස්ස නික්කඞ්ඛභාවත්ථං මය්හං පයරසු යකොයධො වා යදොයසො වා මා 

උප්පජ්ජතු, පරසම්පත්තියංයලොයභොවාපයරසුසියනයහොවාමාඋප්පජ්ජතු, 
මජ්ඣත්යතොව භයවයයන්තිඉයමමයාචත්තායරොවයරගයහතුංවට්ටතී’’ති.
යසො තස්ස නික්කඞ්ඛභාවත්ථාය චත්තායරො වයර ගණ්හන්යතො චතුත්ථං
ගාථමාහ– 

14. 

‘‘වරඤ්යච යමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

සුනික්යකොධංසුනිද්යදොසං, නිල්යලොභංවුත්තිමත්තයනො; 

නිස්යනහමභිකඞ්ඛාමි, එයතයමචතුයරොවයර’’ති. 
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තත්ථ වරඤ්යච යම අයදො සක්කාති සයච ත්වං මය්හං වරං අදාසි. 

සුනික්යකොධන්ති අකුජ්ඣනවයසන සුට්ඨු නික්යකොධං. සුනිද්යදොසන්ති

අදුස්සනවයසනසුට්ඨු නිද්යදොසං. නිල්යලොභන්තිපරසම්පත්තීසුනිල්යලොභං. 

වුත්තිමත්තයනොති එවරූපං අත්තයනො වුත්තිං. නිස්යනහන්ති පුත්තධීතාදීසු
වා සවිඤ්ඤාණයකසු ධනධඤ්ඤාදීසු වා අවිඤ්ඤාණයකසු අත්තයනො

සන්තයකසුපි නිස්යනහං අපගතයලොභං. අභිකඞ්ඛාමීති එවරූපං ඉයමහි

චතූහඞ්යගහිසමන්නාගතංඅත්තයනො වුත්තිංඅභිකඞ්ඛාමි. එයතයමචතුයරො

වයරතිඑයත නික්යකොධාදියකචතුයරොමය්හංවයරයදහීති. 

කිං පයනස න ජානාති ‘‘යථා න සක්කා සක්කස්ස සන්තියක වරං 

ගයහත්වාවයරනයකොධාදයයොහනිතු’’න්ති.යනොනජානාති, සක්යකයඛො
පන වරං යදන්යත න ගණ්හාමීති වචනං න යුත්තන්ති තස්ස ච 

නික්කඞ්ඛභාවත්ථායගණ්හි. තයතොසක්යකොචින්යතසි ‘‘කණ්හපණ්ඩියතො

වරංගණ්හන්යතොඅතිවියඅනවජ්යජවයරගණ්හි, එයතසුවයරසුගුණයදොසං 
එතයමවපුච්ඡිස්සාමී’’ති.අථනංපුච්ඡන්යතොපඤ්චමංගාථමාහ– 

15. 

‘‘කිංනුයකොයධවායදොයසවා, යලොයභස්යනයහචබ්රාහ්මණ; 

ආදීනවංත්වංපස්සසි, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 

තස්සත්යථො – බ්රාහ්මණ කිං නු යඛො ත්වං යකොයධ යදොයස යලොයභ

ස්යනයහ චආදීනවං පස්සසි, තං තාව යම පුච්ඡියතො අක්ඛාහි, නහි මයං
එත්ථආදීනවං ජානාමාති. 

අථනංමහාසත්යතො‘‘යතනහිසුණාහී’’තිවත්වාචතස්යසොගාථාඅභාසි 

– 

16. 

‘‘අප්යපොහුත්වා හුයහොති, වඩ්ඪයතයසොඅඛන්තියජො; 

ආසඞ්ගී හුපායායසො, තස්මායකොධංනයරොචයය. 

17. 

‘‘දුට්ඨස්ස ඵරුසාවාචා, පරාමායසො අනන්තරා; 

තයතොපාණිතයතොදණ්යඩො, සත්ථස්සපරමාගති; 

යදොයසොයකොධසමුට්ඨායනො, තස්මායදොසංනයරොචයය. 

18. 

‘‘ආයලොපසාහසාකාරා, නිකතීවඤ්චනානිච; 

දිස්සන්තියලොභධම්යමසු, තස්මායලොභංනයරොචයය. 

19. 
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‘‘ස්යනහසඞ්ගථිතාගන්ථා, යසන්තිමයනොමයාපුථූ; 

යතභුසංඋපතායපන්ති, තස්මාස්යනහංනයරොචයය’’ති. 

තත්ථ අඛන්තියජොති යසො අනධිවාසකජාතිකස්ස අඛන්තියතො ජායතො
යකොයධොපඨමංපරිත්යතොහුත්වාපච්ඡා හුයහොතිඅපරාපරංවඩ්ඪති.තස්ස 

වඩ්ඪනභායවො ඛන්තිවාදීජාතයකන (ජා. 1.4.49 ආදයයො) යචව 

චූළධම්මපාලජාතයකන (ජා. 1.5.44 ආදයයො) ච වණ්යණතබ්ය ො. අපිච 

තිස්සාමච්චස්සයපත්ථභරියංආදිංකත්වාසබ් ංසපරිජනංමායරත්වාපච්ඡා

අත්තයනො මාරිතවත්ථු කයථතබ් ං. ආසඞ්ගීති ආසඞ්ගකරයණො. යස්ස 

උප්පජ්ජති, තංආසත්තංලග්ගිතංකයරොති, තංවත්ථුංවිස්සජ්යජත්වා ගන්තුං

න යදති, නිවත්තිත්වා අක්යකොසනාදීනි කායරති. බහුපාොයසොති  හුනා
කායිකයචතසිකදුක්ඛසඞ්ඛායතනඋපායායසනකිලමයථන සමන්නාගයතො.
යකොධංනිස්සායහියකොධවයසනඅරියාදීසුකතවීතික්කමාදිට්ඨධම්යමයචව 

සම්පරායය ච වධ න්ධවිප්පටිසාරාදීනි යචව 
පඤ්චවිධ න්ධනකම්මකරණාදීනිච හූනිදුක්ඛානිඅනුභවන්තීතියකොයධො

 හුපායායසොනාම. තස්මාතියස්මාඑසඑවංඅයනකාදීනයවො, තස්මායකොධං
න යරොයචමි. 

දුට්ඨස්සාති කුජ්ඣනලක්ඛයණන යකොයධන කුජ්ඣිත්වා අපරභායග

දුස්සනලක්ඛයණනයදොයසනදුට්ඨස්සපඨමංතාව‘‘අයර, දාස, යපස්සා’’ති

ඵරුසවාචා නිච්ඡරති, වාචාය අනන්තරා ආකඩ්ඪනවිකඩ්ඪනවයසන

හත්ථපරාමායසො, තයතො අනන්තරා උපක්කමනවයසන පාණි පවත්තති, 

තයතො දණ්යඩො, දණ්ඩප්පහායර අතික්කමිත්වා පන

එකයතොධාරඋභයතොධාරස්ස සත්ථස්ස පරමා ගති, සබ් පරියන්තා 
සත්ථනිප්ඵත්තියහොති.යදාහිසත්යථනපරංජීවිතායවොයරොයපත්වාපච්ඡා

යතයනව සත්යථන අත්තානං ජීවිතා යවොයරොයපති, තදා යදොයසො

මත්ථකප්පත්යතො යහොති. යදොයසො යකොධසමුට්ඨායනොති යථා අනම්බිලං

තක්කංවාකඤ්ජිකංවා පරිණාමවයසනපරිවත්තිත්වාඅම්බිලංයහොති, තං

එකජාතිකම්පි සමානං අම්බිලං අනම්බිලන්ති නානා වුච්චති, තථා
පුබ් කායල යකොයධො පරිණමිත්වා අපරභායග යදොයසො යහොති. යසො
අකුසලමූලත්යතන එකජාතියකොපි සමායනො යකොයධො යදොයසොති නානා

වුච්චති. යථා අනම්බිලයතො අම්බිලං, එවං යසොපි යකොධයතො සමුට්ඨාතීති 

යකොධසමුට්ඨායනො. තස්මාති යස්මා එවං අයනකාදීනයවො යදොයසො, තස්මා
යදොසම්පිනයරොයචමි. 

ආයලොපසාහසාකාරාති දිවා දිවස්යසව ගාමං පහරිත්වා විලුම්පනානි ච

ආවුධං සරීයර ඨයපත්වා ‘‘ඉදං නාම යම යදහී’’ති සාහසාකාරා ච. නිකතී

වඤ්චනානි චාති පතිරූපකං දස්යසත්වා පරස්ස හරණං නිකති නාම, සා
අසුවණ්ණයමව ‘‘සුවණ්ණ’’න්ති කූටකහාපණං ‘‘කහාපයණො’’ති දත්වා 
පරසන්තකග්ගහයණ දට්ඨබ් ා. පටිභානවයසන පන උපායකුසලතාය
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පරසන්තකග්ගහණං වඤ්චනං නාම. තස්යසවං පවත්ති දට්ඨබ් ා – එයකො
කිර උජුජාතියකො ගාමිකපුරියසො අරඤ්ඤයතො සසකං ආයනත්වා නදීතීයර
ඨයපත්වා න්හායිතුං ඔතරි. අයථයකො ධුත්යතො තං සසකං සීයස කත්වා 
න්හායිතුං ඔතිණ්යණො. ඉතයරො උත්තරිත්වා සසකං අපස්සන්යතො ඉයතො
චියතො ච වියලොයකසි. තයමනං ධුත්යතො ‘‘කිං යභො වියලොයකසී’’ති වත්වා

‘‘ඉමස්මිං යම ඨායන සසයකො ඨපියතො, තං න පස්සාමී’’ති වුත්යත

‘‘අන්ධ ාල, ත්වංනජානාසි, සසකානාමනදීතීයරඨපිතා පලායන්ති, පස්ස
අහං අත්තයනො සසකං සීයස ඨයපත්වාව න්හායාමී’’ති ආහ. යසො
අප්පටිභානතාය ‘‘එවං භවිස්සතී’’ති පක්කාමි. එකකහාපයණන 

මිගයපොතකං ගයහත්වා පුන තං දත්වා ද්විකහාපණග්ඝනකස්ස මිගස්ස

ගහිතවත්ථුයපත්ථ කයථතබ් ං. දිස්සන්ති යලොභධම්යමසූති සක්ක, ඉයම
ආයලොපාදයයො පාපධම්මා යලොභසභායවසු යලොභාභිභූයතසු සත්යතසු
දිස්සන්ති. න හි අලුද්ධා එවරූපානි කම්මානි කයරොන්ති. එවං යලොයභො

අයනකාදීනයවො, තස්මායලොභම්පිනයරොයචමි. 

ස්යනහසඞ් ථිතා  න්ථාති ආරම්මයණසු අල්ලීයනලක්ඛයණන
ස්යනයහන සඞ්ගථිතා පුනප්පුනං උප්පාදවයසන ඝටිතා සුත්යතන පුප්ඵානි 
විය  ද්ධා නානප්පකායරසු ආරම්මයණසු පවත්තමානා 

අභිජ්ඣාකායගන්ථා. යසන්ති මයනොමො පුථූති යත පුථූසු ආරම්මයණසු
උප්පන්නා සුවණ්ණාදීහි නිබ් ත්තානි සුවණ්ණාදිමයානි ආභරණාදීනි විය 

මයනනනිබ් ත්තත්තාමයනොමයාඅභිජ්ඣාකායගන්ථායතසුආරම්මයණසු

යසන්ති අනුයසන්ති. යත භුසං උපතායපන්තීති යත එවං අනුසයිතා
 ලවතාපං ජයනන්තාභුසංඋපතායපන්තිඅතිකිලයමන්ති.යතසංපනභුසං

උපතාපයන ‘‘සල්ලවිද්යධොව රුප්පතී’’ති (සු. නි. 773) ගාථාය වත්ථු, 

‘‘පියජාතිකා හි ගහපති, යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා

පියප්පභුතිකා’’(ම.නි.2.353), ‘‘පියයතොජායතී යසොයකො’’තිආදීනි(ධ.ප.

212) සුත්තානිචආහරිතබ් ානි.අපිචමඞ්ගලය ොධිසත්තස්ස දාරයකදත්වා

 ලවයසොයකන හදයං ඵලි, යවස්සන්තරය ොධිසත්තස්ස මහන්තං
යදොමනස්සං උදපාදි. එවං පූරිතපාරමීනං මහාසත්තානං යපමං උපතාපං

කයරොතියයව. අයංස්යනයහආදීනයවො, තස්මාස්යනහම්පිනයරොයචමීති. 

සක්යකො පඤ්හවිස්සජ්ජනං සුත්වා ‘‘කණ්හපණ්ඩිතතයා ඉයම පඤ්හා 

බුද්ධලීළාය සාධුකං කථිතා, අතිවිය තුට්යඨොස්මි යත, අපරම්පි වරං
ගණ්හාහී’’ති වත්වාදසමංගාථමාහ– 

20. 

‘‘එතස්මිං යතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 

වරංබ්රාහ්මණයතදම්මි, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡසී’’ති. 

තයතොය ොධිසත්යතොඅනන්තරගාථමාහ– 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා දසකනිපායතො 

12 

පටුන 

21. 

‘‘වරඤ්යචයමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

අරඤ්යඤයමවිහරයතො, නිච්චංඑකවිහාරියනො; 

ආ ාධාමාඋප්පජ්යජයයං, අන්තරායකරාභුසා’’ති. 

තත්ථ අන්තරාෙකරාභුසාතිඉමස්සයම තයපොකම්මස්සඅන්තරායකරා. 

තං සුත්වා සක්යකො ‘‘කණ්හපණ්ඩියතො වරං ගණ්හන්යතො න 

ආමිසසන්නිස්සිතං ගණ්හාති, තයපොකම්මනිස්සිතයමව ගණ්හාතී’’ති
චින්යතත්වා භියයයොයසොමත්තායපසන්යනොඅපරම්පිවරං දදමායනොඉතරං
ගාථමාහ– 

22. 

‘‘එතස්මිංයතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 

වරංබ්රාහ්මණයතදම්මි, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡසී’’ති. 

ය ොධිසත්යතොපි වරග්ගහණාපයදයසන තස්ස ධම්මං යදයසන්යතො

ඔසානගාථමාහ – 

23. 

‘‘වරඤ්යච යමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

නමයනොවාසරීරංවා, මං-කයතසක්කකස්සචි; 

කදාචිඋපහඤ්යඤථ, එතංසක්කවරංවයර’’ති. 

තත්ථ මයනො වාති මයනොද්වාරං වා. සරීරං වාති කායද්වාරං වා, 

වචීද්වාරම්පි එයතසංගහයණනගහිතයමවාතියවදිතබ් ං. මං-කයතතිමම

කාරණා. උපහඤ්යඤථාති උපඝාතං ආපජ්යජයය අපරිසුද්ධං අස්ස. ඉදං 

වුත්තං යහොති – සක්ක යදවරාජ, මම කාරණා මං නිස්සාය මම
අනත්ථකාමතාය කස්සචි සත්තස්ස කිස්මිඤ්චි කායල ඉදං තිවිධම්පි

කම්මද්වාරං න උපහඤ්යඤථ, පාණාතිපාතාදීහි දසහි අකුසලකම්මපයථහි
විමුත්තංපරිසුද්ධයමවභයවයයාති. 

ඉති මහාසත්යතො ඡසුපි ඨායනසු වරං ගණ්හන්යතො 

යනක්ඛම්මනිස්සිතයමවගණ්හි, ජානාතියචස‘‘සරීරංනාම යාධිධම්මං, න
තංසක්කා සක්යකනඅ යාධිධම්මංකාතු’’න්ති.සත්තානඤ්හිතීසුද්වායරසු

පරිසුද්ධභායවො අසක්කායත්යතොව, එවං සන්යතපි තස්ස ධම්මයදසනත්ථං
ඉයම වයර ගණ්හි. සක්යකොපි තං රුක්ඛං ධුවඵලං කත්වා මහාසත්තං

වන්දිත්වාසිරසිඅඤ්ජලිංපතිට්ඨයපත්වා ‘‘අයරොගාඉයධවවසථා’’තිවත්වා
සකට්ඨානයමව ගයතො. ය ොධිසත්යතොපි අපරිහීනජ්ඣායනො 
බ්රහ්මයලොකූපයගොඅයහොසි. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘ආනන්ද, පුබ්ය  මයා 
නිවුත්ථභූමිප්පයදයසො යචයසො’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

සක්යකො අනුරුද්යධො අයහොසි, කණ්හපණ්ඩියතො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

කණ්හජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[441] 3. චතුයපොසථිකජාතකවණ්ණනා 

24-38. යෙො යකොපයනයෙයොති ඉදං චතුයපොසථිකජාතකං 

පුණ්ණකජාතයක ආවිභවිස්සති. 

චතුයපොසථිකජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[442] 4. සඞ්ඛජාතකවණ්ණනා 

බහුස්සුයතොති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො සබ් පරික්ඛාරදානං
ආරබ්භකයථසි.සාවත්ථියංකියරයකො උපාසයකොතථාගතස්සධම්මයදසනං
සුත්වා පසන්නචිත්යතො ස්වාතනාය නිමන්යතත්වා අත්තයනො ඝරද්වායර
මණ්ඩපං කායරත්වා අලඞ්කරිත්වා පුනදිවයස තථාගතස්ස කාලං 
ආයරොචායපසි.සත්ථා පඤ්චසතභික්ඛුපරිවායරොතත්ථගන්ත්වා පඤ්ඤත්යත
ආසයන නිසීදි. උපාසයකො සපුත්තදායරො සපරිජයනො බුද්ධප්පමුඛස්ස 
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං දත්වා පුන ස්වාතනායාති එවං සත්තාහං
නිමන්යතත්වා මහාදානං පවත්යතත්වා සත්තයම දිවයස සබ් පරික්ඛාරං
අදාසි.තංපනදදමායනොඋපාහනදානං උස්සන්නංකත්වාඅදාසි.දස ලස්ස

දින්යනො උපාහනසඞ්ඝායටො සහස්සග්ඝනයකො අයහොසි, ද්වින්නං

අග්ගසාවකානං පඤ්චසතග්ඝනයකො, යසසානං පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං
සතග්ඝනයකො. ඉති යසො සබ් පරික්ඛාරදානං දත්වා අත්තයනො පරිසාය
සද්ධිං භගවයතො සන්තියක නිසීදි. අථස්ස සත්ථා මධුයරන සයරන

අනුයමොදනං කයරොන්යතො ‘‘උපාසක, උළාරං යත සබ් පරික්ඛාරදානං, 

අත්තමයනො යහොහි, පුබ්ය  අනුප්පන්යන බුද්යධ පච්යචකබුද්ධස්ස එකං
උපාහනසඞ්ඝාටං දත්වා නාවාය භින්නාය අප්පතිට්යඨ මහාසමුද්යදපි

උපාහනදානනිස්සන්යදන පතිට්ඨං ලභිංසු, ත්වං පන බුද්ධප්පමුඛස්ස

භික්ඛුසඞ්ඝස්සසබ් පරික්ඛාරදානං අදාසි, තස්සයත උපාහනදානස්ස ඵලං
කස්මානපතිට්ඨාභවිස්සතී’’තිවත්වායතනයාචියතොඅතීතං ආහරි. 

අතීයත අයං  ාරාණසී යමොළිනී නාම අයහොසි. යමොළිනිනගයර
බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත සඞ්යඛො නාම බ්රාහ්මයණො අඩ්යඪො
මහද්ධයනො මහායභොයගො පහූතවිත්තුපකරයණො 
පහූතධනධඤ්ඤසුවණ්ණරජයතො චතූසු නගරද්වායරසු නගරමජ්යඣ
නියවසනද්වායර චාති ඡසු ඨායනසු ඡ දානසාලායයො කායරත්වා යදවසිකං
ඡසතසහස්සානි විස්සජ්යජන්යතො කපණද්ධිකානං මහාදානං පවත්යතසි.

යසොඑකදිවසංචින්යතසි ‘‘අහංයගයහධයනඛීයණදාතුංන සක්ඛිස්සාමි, 
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පටුන 

අපරික්ඛීයණයයව ධයන නාවාය සුවණ්ණභූමිං ගන්ත්වා ධනං 
ආහරිස්සාමී’’ති.යසොනාවං න්ධායපත්වාභණ්ඩස්සපූරායපත්වාපුත්තදාරං 

ආමන්යතත්වා ‘‘යාවාහං ආගච්ඡාමි, තාව යම දානං අනුපච්ඡින්දිත්වා
පවත්යතයයාථා’’ති වත්වා දාසකම්මකරපරිවුයතො ඡත්තං ආදාය උපාහනං
ආරුය්හ මජ්ඣන්හිකසමයය පට්ටනගාමාභිමුයඛො පායාසි. තස්මිං ඛයණ
ගන්ධමාදයන එයකො පච්යචකබුද්යධො ආවජ්යජත්වා තං ධනාහරණත්ථාය

ගච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘මහාපුරියසො ධනං ආහරිතුං ගච්ඡති, භවිස්සති නු යඛො

අස්ස සමුද්යද අන්තරායයො, යනො’’ති ආවජ්යජත්වා ‘‘භවිස්සතී’’තිඤත්වා
‘‘එස මං දිස්වා ඡත්තඤ්ච උපාහනඤ්ච මය්හං දත්වා

උපාහනදානනිස්සන්යදන සමුද්යද භින්නාය නාවාය පතිට්ඨං ලභිස්සති, 
කරිස්සාමිස්ස අනුග්ගහ’’න්ති ආකායසනාගන්ත්වා තස්සාවිදූයර ඔතරිත්වා 
චණ්ඩවාතාතයප අඞ්ගාරසන්ථරසදිසං උණ්හවාලුකං මද්දන්යතො තස්ස
අභිමුයඛො ආගච්ඡි. 

යසො තං දිස්වාව ‘‘පුඤ්ඤක්යඛත්තං යම ආගතං, අජ්ජ මයා එත්ථ 
දානබීජංයරොයපතුං වට්ටතී’’තිතුට්ඨචිත්යතො යවයගනතංඋපසඞ්කමිත්වා

වන්දිත්වා ‘‘භන්යත, මය්හංඅනුග්ගහත්ථායයථොකංමග්ගාඔක්කම්මඉමං
රුක්ඛමූලං උපසඞ්කමථා’’ති වත්වා තස්මිං රුක්ඛමූලං උපසඞ්කමන්යත 

රුක්ඛමූයල වාලුකං උස්සායපත්වා උත්තරාසඞ්ගං පඤ්ඤයපත්වා 
පච්යචකබුද්ධං නිසීදායපත්වා වන්දිත්වා වාසිතපරිස්සාවියතන උදයකන
පායද යධොවිත්වා ගන්ධයතයලන මක්යඛත්වා අත්තයනො උපාහනා
ඔමුඤ්චිත්වා පප්යඵොයටත්වා ගන්ධයතයලන මක්යඛත්වා තස්ස පායදසු

පටිමුඤ්චිත්වා ‘‘භන්යත, ඉමා උපාහනාආරුය්හ ඡත්තං මත්ථයකකත්වා
ගච්ඡථා’’ති ඡත්තුපාහනං අදාසි. යසො අස්ස අනුග්ගහත්ථාය තං ගයහත්වා
පසාදසංවඩ්ඪනත්ථං පස්සන්තස්යසවස්ස උප්පතිත්වා ගන්ධමාදනයමව
අගමාසි. ය ොධිසත්යතොපි තං දිස්වා අතිවිය පසන්නචිත්යතො පට්ටනං
ගන්ත්වානාවංඅභිරුහි. අථස්සමහාසමුද්දංපටිපන්නස්සසත්තයමදිවයස

නාවා විවරං අදාසි, උදකං උස්සිඤ්චිතුං නාසක්ඛිංසු. මහාජයනො
මරණභයභීයතොඅත්තයනොඅත්තයනොයදවතානමස්සිත්වා මහාවිරවංවිරවි.
මහාසත්යතොඑකංඋපට්ඨාකං ගයහත්වාසකලසරීරං යතයලනමක්යඛත්වා
සප්පිනාසද්ධිංසක්ඛරචුණ්ණංයාවදත්ථංඛාදිත්වාතම්පි ඛාදායපත්වායතන
සද්ධිං කූපකයට්ඨිමත්ථකං ආරුය්හ ‘‘ඉමාය දිසාය අම්හාකං නගර’’න්ති
දිසං වවත්ථයපත්වා මච්ඡකච්ඡපපරිපන්ථයතො අත්තානං යමොයචන්යතො
යතන සද්ධිං උසභමත්තං අතික්කමිත්වා පති. මහාජයනො විනාසං පාපුණි.
මහාසත්යතො පන උපට්ඨායකන සද්ධිං සමුද්දං තරිතුං ආරභි. තස්ස
තරන්තස්යසව සත්තයමො දිවයසො ජායතො. යසො තස්මිම්පි කායල
යලොයණොදයකනමුඛංවික්ඛායලත්වාඋයපොසථියකොඅයහොසියයව. 

තදා පන චතූහි යලොකපායලහි මණියමඛලා නාම යදවධීතා ‘‘සයච
සමුද්යද නාවාය භින්නාය තිසරණගතා වා සීලසම්පන්නා වා
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මාතාපිතුපට්ඨාකාවාමනුස්සා දුක්ඛප්පත්තායහොන්ති, යතරක්යඛයයාසී’’ති
සමුද්යද ආරක්ඛණත්ථාය ඨපිතා යහොති. සා අත්තයනො ඉස්සරියයන
සත්තාහමනුභවිත්වා පමජ්ජිත්වා සත්තයම දිවයස සමුද්දං ඔයලොයකන්තී
සීලාචාරසංයුත්තංසඞ්ඛබ්රාහ්මණංදිස්වා‘‘ඉමස්සසත්තයමොදිවයසො සමුද්යද

පතිතස්ස, සයච යසො මරිස්සති අතිවිය ගාරය්හා යම භවිස්සතී’’ති 
සංවිග්ගමානහදයා හුත්වා එකං සුවණ්ණපාතිං නානග්ගරසයභොජනස්ස
පූයරත්වා වාතයවයගන තත්ථ ගන්ත්වා තස්ස පුරයතො ආකායස ඨත්වා

‘‘බ්රාහ්මණ, ත්වංසත්තාහංනිරාහායරො, ඉදංදිබ් යභොජනංභුඤ්ජා’’තිආහ.

යසොතංඔයලොයකත්වා‘‘අපයනහිතවභත්තං, අහං උයපොසථියකො’’තිආහ.
අථස්ස උපට්ඨායකො පච්ඡයතො ආගයතො යදවතං අදිස්වා සද්දයමව සුත්වා
‘‘අයං බ්රාහ්මයණො පකතිසුඛුමායලො සත්තාහං නිරාහාරතාය දුක්ඛියතො

මරණභයයනවිලපතිමඤ්යඤ, අස්සායසස්සාමින’’න්තිචින්යතත්වාපඨමං 
ගාථමාහ– 

39. 

‘‘ හුස්සුයතොසුතධම්යමොසිසඞ්ඛ, දිට්ඨාතයාසමණබ්රාහ්මණා ච; 

අථක්ඛයණ දස්සයයසවිලාපං, අඤ්යඤොනුයකොයත පටිමන්තයකො
මයා’’ති. 

තත්ථ සුතධම්යමොසීති ධම්යමොපි තයා ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණානං

සන්තියකසුයතොඅසි. දිට්ඨා තොතියතසංපච්චයයයදන්යතනයවයයාවච්චං
කයරොන්යතනධම්මිකසමණබ්රාහ්මණා චතයාදිට්ඨා.එවංඅකයරොන්යතොහි

පස්සන්යතොපි යත න පස්සතියයව. අථක්ඛයණති අථ අක්ඛයණ

සල්ලපන්තස්ස කස්සචි අභායවන වචනස්ස අයනොකායස. දස්සෙයසති

‘‘අහං උයපොසථියකො’’ති වදන්යතො විලාපං දස්යසසි. පටිමන්තයකොති මයා

අඤ්යඤො යකො තව පටිමන්තයකො පටිවචනදායයකො, කිංකාරණා එවං

විප්පලපසීති? 

යසොතස්සවචනංසුත්වා ‘‘ඉමස්සයදවතානපඤ්ඤායතිමඤ්යඤ’’ති 

චින්යතත්වා ‘‘සම්ම, නාහං මරණස්ස භායාමි, අත්ථි පන යම අඤ්යඤො
පටිමන්තයකො’’ති වත්වාදුතියංගාථමාහ– 

40. 

‘‘සුබ්භූ සුභා සුප්පටිමුක්කකම්බු, පග්ගය්හ යසොවණ්ණමයාය 

පාතියා; 

‘භුඤ්ජස්සු භත්තං’ ඉති මං වයදති, සද්ධාවිත්තා, තමහං යනොති 
බූ්රමී’’ති. 

තත්ථ සුබ්භූති සුභමුඛා. සුභාති පාසාදිකා උත්තමරූපධරා. 

සුප්පටිමුක්කකම්බූති පටිමුක්කසුවණ්ණාලඞ්කාරා. පග් ය්හාති

සුවණ්ණපාතියාභත්තංගයහත්වාඋක්ඛිපිත්වා. සද්ධාවිත්තාතිසද්ධායචව
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තුට්ඨචිත්තා ච. ‘‘සද්ධං චිත්ත’’න්තිපි පායඨො, තස්සත්යථො සද්ධන්ති

සද්දහන්තං, චිත්තන්ති තුට්ඨචිත්තං. තමහං යනොතීති තමහං යදවතං

උයපොසථිකත්තා පටික්ඛිපන්යතොයනොතිබ්රූමි, නවිප්පලපාමිසම්මාති. 

අථස්සයසොතතියංගාථමාහ– 

41. 

‘‘එතාදිසං බ්රාහ්මණ දිස්වාන යක්ඛං, පුච්යඡයය යපොයසො 

සුඛමාසිසායනො; 

උට්යඨහිනංපඤ්ජලිකාභිපුච්ඡ, යදවීනුසිත්වංඋදමානුසී නූ’’ති. 

තත්ථ සුඛමාසිසායනොති එතාදිසං යක්ඛං දිස්වා අත්තයනො සුඛං

ආසීසන්යතොපණ්ඩියතොපුරියසො‘‘අම්හාකංසුඛංභවිස්සති, න භවිස්සතී’’ති

පුච්යඡයය. උට්යඨහීති උදකයතො උට්ඨානාකාරං දස්යසන්යතො උට්ඨහ. 

පඤ්ජලිකාභිපුච්ඡාති අඤ්ජලියකො හුත්වා අභිපුච්ඡ. උද මානුසීති උදාහු 

මහිද්ධිකාමානුසීත්වන්ති. 

ය ොධිසත්යතො‘‘යුත්තංකයථසී’’තිතංපුච්ඡන්යතොචතුත්ථංගාථමාහ – 

42. 

‘‘යං ත්වං සුයඛනාභිසයමක්ඛයස මං, භුඤ්ජස්සු භත්තං ඉති මං

වයදසි; 

පුච්ඡාමිතංනාරිමහානුභායව, යදවීනුසිත්වංඋදමානුසී නූ’’ති. 

තත්ථ ෙංත්වන්තියස්මාත්වංසුයඛන මංඅභිසයමක්ඛයස, පියචක්ඛූහි

ඔයලොයකසි. පුච්ඡාමිතන්ති යතනකාරයණනතංපුච්ඡාමි. 

තයතොයදවධීතාද්යවගාථාඅභාසි– 

43. 

‘‘යදවීඅහංසඞ්ඛමහානුභාවා, ඉධාගතාසාගරවාරිමජ්යඣ; 

අනුකම්පිකායනොචපදුට්ඨචිත්තා, තයවවඅත්ථාය ඉධාගතාස්මි. 

44. 

‘‘ඉධන්නපානංසයනාසනඤ්ච, යානානිනානාවිවිධානිසඞ්ඛ; 

සබ් ස්ස තයාහං පටිපාදයාමි, යං කිඤ්චි තුය්හං 
මනසාභිපත්ථිත’’න්ති. 

තත්ථ ඉධාති ඉමස්මිං මහාසමුද්යද. නානාවිවිධානීති  හූනි ච 

අයනකප්පකාරානි ච හත්ථියානඅස්සයානාදීනි අත්ථි. සබ්බස්ස තයාහන්ති
තස්ස අන්නපානාදියනො සබ් ස්ස සාමිකං කත්වා තං යත අන්නපානාදිං



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා දසකනිපායතො 

17 

පටුන 

පටිපාදයාමි දදාමි. ෙං කිඤ්චීති අඤ්ඤම්පි යං කිඤ්චි මනසා ඉච්ඡිතං, තං
සබ් ංයතදම්මීති. 

තං සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘අයං යදවධීතා සමුද්දපිට්යඨ මය්හං 

‘ඉදඤ්චිදඤ්චදම්මී’තිවදති, කිංනුයඛොඑසාමයාකයතනපුඤ්ඤකම්යමන

දාතුකාමා, උදාහුඅත්තයනො යලන, පුච්ඡිස්සාමිතාවන’’න්තිචින්යතත්වා
පුච්ඡන්යතොසත්තමං ගාථමාහ– 

45. 

‘‘යංකිඤ්චියිට්ඨඤ්චහුතඤ්චමය්හං, සබ් ස්සයනොඉස්සරා ත්වං

සුගත්යත; 

සුස්යසොණි සුබ්භමු සුවිලග්ගමජ්යඣ, කිස්ස යම කම්මස්ස අයං 
විපායකො’’ති. 

තත්ථ යිට්ඨන්ති දානවයසන යජිතං. හුතන්ති ආහුනපාහුනවයසන

දින්නං. සබ්බස්ස යනො ඉස්සරා ත්වන්ති තස්ස අම්හාකං පුඤ්ඤකම්මස්ස 

ත්වං ඉස්සරා, ‘‘ඉමස්ස අයං විපායකො, ඉමස්ස අය’’න්ති  යාකරිතුං

සමත්ථාති අත්යථො. සුස්යසොණීති සුන්දරඌරුලක්ඛයණ. සුබ්භමූති

සුන්දරභමුයක. සුවිලග් මජ්යඣතිසුට්ඨුවිලග්ගිතතනුමජ්යඣ. කිස්සයමති

මයා කතකම්යමසු කතරකම්මස්ස අයං විපායකො, යයනාහං අප්පතිට්යඨ
සමුද්යදපතිට්ඨංලභාමීති. 

තං සුත්වා යදවධීතා ‘‘අයං බ්රාහ්මයණො ‘යං යතන කුසලං කතං, තං 

කම්මංනජානාතී’තිඅඤ්ඤායපුච්ඡතිමඤ්යඤ, කථයිස්සාමි දානිස්සා’’ති
තං කයථන්තීඅට්ඨමංගාථමාහ– 

46. 

‘‘ඝම්යමපයථබ්රාහ්මණඑකභික්ඛුං, උග්ඝට්ටපාදංතසිතං කිලන්තං; 

පටිපාදයීසඞ්ඛඋපාහනානි, සාදක්ඛිණාකාමදුහාතවජ්ජා’’ති. 

තත්ථ එකභික්ඛුන්තිඑකංපච්යචකබුද්ධං සන්ධායාහ. උග්ඝට්ටපාදන්ති

උණ්හවාලුකාය ඝට්ටිතපාදං. තසිතන්ති පිපාසිතං. පටිපාදයීති පටිපායදසි, 

යයොයජසීතිඅත්යථො. කාමදුහාතිසබ් කාමදායිකා. 

තං සුත්වාමහාසත්යතො‘‘එවරූයපපිනාම අප්පතිට්යඨමහාසමුද්යදමයා

දින්නඋපාහනදානං මම සබ් කාමදදං ජාතං, අයහො සුදින්නං යම
පච්යචකබුද්ධස්සදාන’’න්තිතුට්ඨචිත්යතොනවමංගාථමාහ– 

47. 

‘‘සායහොතුනාවාඵලකූපපන්නා, අනවස්සුතාඑරකවාතයුත්තා; 
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අඤ්ඤස්ස යානස්ස න යහත්ථ භූමි, අජ්යජව මං යමොළිනිං 
පාපයස්සූ’’ති. 

තස්සත්යථො–යදවයත, එවංසන්යතමය්හංඑකංනාවංමායපහි, ඛුද්දකං

පනඑකයදොණිකනාවංමායපහි, යංනාවංමායපස්සසි, සායහොතුනාවා හූහි 

සුසිබ්බියතහි ඵලයකහිඋපපන්නා, උදකපයවසනස්සාභායවන අනවස්සුතා, 

එරයකන සම්මා ගයහත්වා ගච්ඡන්යතන වායතන යුත්තා, ඨයපත්වා

දිබ් නාවං අඤ්ඤස්ස යානස්ස එත්ථ භූමි නත්ථි, තාය පන දිබ් නාවාය
අජ්යජවමංයමොළිනිනගරං පාපයස්සූති. 

යදවධීතා තස්ස වචනං සුත්වා තුට්ඨචිත්තා සත්තරතනමයං නාවං 

මායපසි.සාදීඝයතොඅට්ඨඋසභාඅයහොසිවිත්ථාරයතොචතුඋසභා, ගම්භීරයතො

වීසතියට්ඨිකා. තස්සා ඉන්දනීලමයා තයයො කූපකා, යසොවණ්ණමයානි
යයොත්තානිරජතමයානිපත්තානි යසොවණ්ණමයානිචඵියාරිත්තානිඅයහසුං.
යදවතා තං නාවං සත්තන්නං රතනානං පූයරත්වා බ්රාහ්මණං ආලිඞ්ගිත්වා

අලඞ්කතනාවාය ආයරොයපසි, උපට්ඨාකං පනස්ස න ඔයලොයකසි.

බ්රාහ්මයණොඅත්තනාකතකලයාණයතොතස්සපත්තිංඅදාසි, යසො අනුයමොදි.
තදා යදවතා තම්පි ආලිඞ්ගිත්වා නාවාය පතිට්ඨායපසි. අථ නං නාවං 
යමොළිනිනගරංයනත්වාබ්රාහ්මණස්සඝයරධනංපතිට්ඨායපත්වාඅත්තයනො
වසනට්ඨානයමව අගමාසි.සත්ථාඅභිසම්බුද්යධොහුත්වා– 

48. 

‘‘සාතත්ථවිත්තාසුමනාපතීතා, නාවංසුචිත්තං අභිනිම්මිනිත්වා; 

ආදායසඞ්ඛංපුරියසනසද්ධිං, උපානයීනගරංසාධුරම්ම’’න්ති. – 

ඉමංඔසානගාථංඅභාසි. 

තත්ථ සාති භික්ඛයව, සා යදවතා තත්ථ සමුද්දමජ්යඣ තස්ස වචනං

සුත්වා විත්තිසඞ්ඛාතාය පීතියා සමන්නාගතත්තා විත්තා. සුමනාති
සුන්දරමනා පායමොජ්යජන පතීතචිත්තා හුත්වා විචිත්රනාවං නිම්මිනිත්වා

බ්රාහ්මණං පරිචාරයකන සද්ධිං ආදාය සාධුරම්මං අතිරමණීයං නගරං
උපානයීති. 

බ්රාහ්මයණොපි යාවජීවං අපරිමිතධනං යගහං අජ්ඣාවසන්යතො දානං 
දත්වාසීලංරක්ඛිත්වාජීවිතපරියයොසායනසපරියසොයදවනගරංපරිපූයරසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනඋපාසයකොයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි. 

තදා යදවධීතා උප්පලවණ්ණා අයහොසි, උපට්ඨාකපුරියසො ආනන්යදො, 
සඞ්ඛබ්රාහ්මයණොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 
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පටුන 

සඞ්ඛජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[443] 5. චූළය ොධිජාතකවණ්ණනා 

යෙොයතඉමංවිසාලක්ඛින්තිඉදංසත්ථා යජතවයනවිහරන්යතොඑකං
යකොධනං භික්ඛුං ආරබ්භ කයථසි. යසො කිර භික්ඛු නියයානියක 

බුද්ධසාසයන පබ් ජිත්වාපි යකොධං නිග්ගයහතුං නාසක්ඛි, යකොධයනො

අයහොසි උපායාස හුයලො, අප්පම්පි වුත්යතො සමායනො අභිසජ්ජි කුප්පි
 යාපජ්ජි පතිට්ඨයි. සත්ථා තස්ස යකොධනභාවං සුත්වා පක්යකොසායපත්වා 

‘‘සච්චං කිර ත්වං යකොධයනො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං භන්යත’’ති වුත්යත

‘‘භික්ඛු යකොයධො නාම වායරතබ්ය ො, එවරූයපො හි ඉධයලොයක ච

පරයලොයක ච අනත්ථකාරයකො, ත්වං නික්යකොධස්ස බුද්ධස්ස සාසයන

පබ් ජිත්වා කස්මා කුජ්ඣසි, යපොරාණකපණ්ඩිතා  ාහිරසාසයන 
පබ් ජිත්වාපියකොධංනකරිංසූ’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත අඤ්ඤතරස්මිං 
කාසිනිගයම එයකො බ්රාහ්මයණො අඩ්යඪො මහද්ධයනො මහායභොයගො

අපුත්තයකො අයහොසි, තස්ස බ්රාහ්මණීපුත්තං පත්යථසි.තදා ය ොධිසත්යතො

බ්රහ්මයලොකාචවිත්වාතස්සා කුච්ඡියංනිබ් ත්ති, තස්සනාමග්ගහණදිවයස
‘‘ය ොධිකුමායරො’’ති නාමං කරිංසු. තස්ස වයප්පත්තකායල තක්කසිලං
ගන්ත්වා සබ් සිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා පච්චාගතස්ස අනිච්ඡන්තස්යසව
මාතාපිතයරො සමානජාතිකා කුලා කුමාරිකං ආයනසුං. සාපි බ්රහ්මයලොකා
චුතාව උත්තමරූපධරා යදවච්ඡරපටිභාගා. යතසං අනිච්ඡමානානඤ්යඤව
අඤ්ඤමඤ්ඤං ආවාහවිවාහං කරිංසු. උභින්නං පයනයතසං 

කියලසසමුදාචායරො නාම න භූතපුබ්ය ො, සංරාගවයසන අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස

ඔයලොකනංනාමනායහොසි, සුපියනපියමථුනධම්යමොනාමනදිට්ඨපුබ්ය ො, 
එවංපරිසුද්ධසීලාඅයහසුං. 

අථාපරභායග මහාසත්යතො මාතාපිතූසු කාලකයතසු යතසං සරීරකිච්චං 

කත්වා තං පක්යකොසිත්වා ‘‘භද්යද, ත්වං ඉමං අසීතියකොටිධනං ගයහත්වා

සුයඛන ජීවාහී’’ති ආහ. ‘‘කිං කරිස්සථ තුම්යහ පන, අයයපුත්තා’’ති? 

‘‘මය්හං ධයනන කිච්චං නත්ථි, හිමවන්තපයදසං පවිසිත්වා ඉසිපබ් ජ්ජං 
පබ් ජිත්වා අත්තයනො පතිට්ඨං කරිස්සාමී’’ති. ‘‘කිං පන අයයපුත්ත

පබ් ජ්ජා නාම පුරිසානඤ්යඤව වට්ටතී’’ති? ‘‘ඉත්ථීනම්පි වට්ටති, 

භද්යද’’ති.‘‘යතනහිඅහං තුම්යහහිඡට්ටිතයඛළංනගණ්හිස්සාමි, මය්හම්පි

ධයනන කිච්චං නත්ථි, අහම්පි පබ් ජිස්සාමී’’ති. ‘‘සාධු, භද්යද’’ති. යත
උයභොපිමහාදානං දත්වානික්ඛමිත්වා රමණීයයභූමිභායගඅස්සමංකත්වා
පබ් ජිත්වා උඤ්ඡාචරියාය ඵලාඵයලහි යායපන්තා තත්ථ දසමත්තානි

සංවච්ඡරානි වසිංසු, ඣානං පන යනසං න තාව උප්පජ්ජති. යත තත්ථ 

පබ් ජ්ජාසුයඛයනව දස සංවච්ඡයර වසිත්වා යලොණම්බිලයසවනත්ථාය
ජනපදචාරිකංචරන්තා අනුපුබ්ය න ාරාණසිංපත්වාරාජුයයායනවසිංසු. 
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අයථකදිවසං රාජා උයයානපාලං පණ්ණාකාරං ආදාය ආගතං දිස්වා 

‘‘උයයානකීළිකංකීළිස්සාම, උයයානංයසොයධහී’’තිවත්වායතනයසොධිතං
සජ්ජිතං උයයානං මහන්යතන පරිවායරන අගමාසි. තස්මිං ඛයණ යත
උයභොපි ජනා උයයානස්ස එකපස්යස පබ් ජ්ජාසුයඛන වීතිනායමත්වා
නිසින්නා යහොන්ති. අථ රාජා උයයායන විචරන්යතො යත උයභොපි
නිසින්නයක දිස්වා පරමපාසාදිකං උත්තමරූපධරං පරිබ් ාජිකං
ඔයලොයකන්යතොපටි ද්ධචිත්යතොඅයහොසි.යසොකියලසවයසනකම්පන්යතො 

‘‘පුච්ඡිස්සාමි තාව, අයං පරිබ් ාජිකා ඉමස්ස කිං යහොතී’’ති ය ොධිසත්තං 

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘පබ් ජිත අයං යත පරිබ් ාජිකා කිං යහොතී’’ති පුච්ඡි.

මහාරාජ, කිඤ්චි න යහොති, යකවලං එකපබ් ජ්ජාය පබ් ජිතා, අපිච යඛො
පන යම ගිහිකායල පාදපරිචාරිකා අයහොසීති. තං සුත්වා රාජා ‘‘අයං

කියරතස්ස කිඤ්චි න යහොති, අපිච යඛො පන ගිහිකායල පාදපරිචාරිකා

කිරස්සඅයහොසි, සයචපනාහංඉස්සරිය යලන ගයහත්වාගච්යඡයයං, කිංනු

යඛො එස කරිස්සති, පරිග්ගණ්හිස්සාමි තාව න’’න්ති චින්යතත්වා
උපසඞ්කමිත්වාපඨමංගාථමාහ– 

49. 

‘‘යයො යතඉමංවිසාලක්ඛිං, පියං සංම්හිතභාසිනිං; 

ආදාය ලාගච්යඡයය, කිංනුකයිරාසිබ්රාහ්මණා’’ති. 

තත්ථ සංම්හිතභාසිනින්ති මන්දහසිතභාසිනිං. බලා  ච්යඡෙයාති

 ලක්කායරනආදාය ගච්යඡයය. කිංනුකයිරාසීතිතස්සත්වංබ්රාහ්මණකිං 

කයරයයාසීති? 

අථස්සකථංසුත්වාමහාසත්යතොදුතියංගාථමාහ– 

50. 

‘‘උප්පජ්යජයමනමුච්යචයය, නයමමුච්යචයයජීවයතො; 

රජංවවිපුලාවුට්ඨි, ඛිප්පයමවනිවාරයය’’ති. 

තස්සත්යථො–මහාරාජ, සයචඉමංගයහත්වාගච්ඡන්යතකිස්මිඤ්චි මම

අබ්භන්තයර යකොයපො උප්පජ්යජයය, යසො යම අන්යතො උප්පජ්ජිත්වා න

මුච්යචයය, යාවාහං ජීවාමි, තාව යම න මුච්යචයය. නාස්ස අන්යතො

ඝනසන්නිවායසනපතිට්ඨාතුං දස්සාමි, අථයඛොයථාඋප්පන්නංරජංවිපුලා

යමඝවුට්ඨි ඛිප්පං නිවායරති, තථා ඛිප්පයමව නං යමත්තාභාවනාය
නිග්ගයහත්වාවායරස්සාමීති. 

එවං මහාසත්යතො සීහනාදං නදි. රාජා පනස්ස කථං සුත්වාපි 
අන්ධ ාලතාය පටි ද්ධං අත්තයනො චිත්තං නිවායරතුං අසක්යකොන්යතො
අඤ්ඤතරංඅමච්චං ආණායපසි‘‘ඉමංපරිබ් ාජිකංරාජනියවසනංයනහී’’ති.

යසො ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා ‘‘අධම්යමො යලොයක වත්තති, 
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අයුත්ත’’න්තිආදීනි වත්වා පරියදවමානංයයව නං ආදාය පායාසි.
ය ොධිසත්යතොතස්සාපරියදවනසද්දංසුත්වාඑකවාරං ඔයලොයකත්වාපුනන
ඔයලොයකසි.තංයරොදන්තිංපරියදවන්තිං රාජනියවසනයමවනයිංසු.යසොපි 
 ාරාණසිරාජා උයයායන පපඤ්චං අකත්වාව සීඝතරං ගන්ත්වා තං
පරිබ් ාජිකං පක්යකොසායපත්වාමහන්යතනයයසනනිමන්යතසි.සායසස්ස
අගුණංපබ් ජායඑවගුණං කයථසි.රාජායකනචිපරියායයනතස්සාමනං
අලභන්යතො තං එකස්මිං ගබ්යභකායරත්වා චින්යතසි ‘‘අයං පරිබ් ාජිකා

එවරූපං යසං න ඉච්ඡති, යසොපි තාපයසො එවරූපං මාතුගාමං ගයහත්වා

ගච්ඡන්යතකුජ්ඣිත්වා ඔයලොකිතමත්තම්පි නඅකාසි, පබ් ජිතා යඛො පන

 හුමායායහොන්ති, කිඤ්චිපයයොයජත්වාඅනත්ථම්පියමකයරයය, ගච්ඡාමි 
තාව ජානාමි කිං කයරොන්යතො නිසින්යනො’’ති සණ්ඨාතුං අසක්යකොන්යතො
උයයානං අගමාසි. ය ොධිසත්යතොපි චීවරං සිබ් න්යතො නිසීදි. රාජා 
මන්දපරිවායරොවපදසද්දංඅකයරොන්යතොසණිකංඋපසඞ්කමි.ය ොධිසත්යතො
රාජානංඅයනොයලොයකත්වා චීවරයමවසිබ්බි.රාජා ‘‘අයංකුජ්ඣිත්වාමයා

සද්ධිං න සල්ලපතී’’ති මඤ්ඤමායනො ‘‘අයං කූටතාපයසො ‘යකොධස්ස

උප්පජ්ජිතුං න දස්සාමි, උප්පන්නම්පි නං ඛිප්පයමව නිග්ගණ්හිස්සාමී’ති
පඨමයමව ගජ්ජිත්වා ඉදානි යකොයධන ථද්යධො හුත්වා මයා සද්ධිං න
සල්ලපතී’’තිසඤ්ඤායතතියංගාථමාහ– 

51. 

‘‘යංනුපුබ්ය විකත්ථිත්යථො,  ලම්හිවඅපස්සියතො; 

ස්වජ්ජතුණ්හිකයතොදානි, සඞ්ඝාටිංසිබ් මච්ඡසී’’ති. 

තත්ථ බලම්හිවඅපස්සියතොති ලනිස්සියතො වියහුත්වා. තුණ්හිකයතොති

කිඤ්චිඅවදන්යතො. සිබ්බමච්ඡසීතිසිබ් න්යතොඅච්ඡසි. 

තං සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘අයං රාජා යකොධවයසන මං නාලපතීති

මඤ්ඤති, කයථස්සාමිදානිස්සඋප්පන්නස්සයකොධස්සවසංඅගතභාව’’න්ති
චින්යතත්වා චතුත්ථංගාථමාහ– 

52. 

‘‘උප්පජ්ජියමනමුච්චිත්ථ, නයමමුච්චිත්ථජීවයතො; 

රජංවවිපුලාවුට්ඨි, ඛිප්පයමවනිවාරයි’’න්ති. 

තස්සත්යථො – මහාරාජ, උප්පජ්ජි යම, න න උප්පජ්ජි, න පන යම 

මුච්චිත්ථ, නාස්ස පවිසිත්වා හදයයඨාතුං අදාසිං, ඉතියසොමම ජීවයතොන 

මුච්චිත්යථව, රජංවිපුලාවුට්ඨිවියඛිප්පයමවනංනිවායරසින්ති. 

තං සුත්වා රාජා ‘‘කිං නු යඛො එස යකොපයමව සන්ධාය වදති, උදාහු

අඤ්ඤං කිඤ්චි සිප්පං සන්ධාය කයථසි, පුච්ඡිස්සාමි තාව න’’න්ති
චින්යතත්වාපුච්ඡන්යතොපඤ්චමංගාථමාහ– 
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53. 

‘‘කිංයතඋප්පජ්ජියනොමුච්චි, කිංයතනමුච්චිජීවයතො; 

රජංවවිපුලාවුට්ඨි, කතමංතංනිවාරයී’’ති. 

තත්ථ කිංයතඋප්පජ්ජියනො මුච්චීතිකිංතවඋප්පජ්ජියචවනමුච්චිච. 

තං සුත්වා ය ොධිසත්යතො ‘‘මහාරාජ, එවං යකොයධො  හුආදීනයවො

මහාවිනාසදායයකො, එයසො මම උප්පජ්ජි, උප්පන්නඤ්ච නං
යමත්තාභාවනාය නිවායරසි’’න්තියකොයධආදීනවංපකායසන්යතො– 

54. 

‘‘යම්හිජායතනපස්සති, අජායතසාධුපස්සති; 

යසොයමඋප්පජ්ජියනොමුච්චි, යකොයධොදුම්යමධයගොචයරො. 

55. 

‘‘යයනජායතනනන්දන්ති, අමිත්තාදුක්ඛයමසියනො; 

යසොයමඋප්පජ්ජියනොමුච්චි, යකොයධොදුම්යමධයගොචයරො. 

56. 

‘‘යස්මිඤ්චජායමානම්හි, සදත්ථංනාවබුජ්ඣති; 

යසොයමඋප්පජ්ජියනොමුච්චි, යකොයධොදුම්යමධයගොචයරො. 

57. 

‘‘යයනාභිභූයතොකුසලංජහාති, පරක්කයරවිපුලඤ්චාපිඅත්ථං; 

සභීමයසයනො ලවාපමද්දී, යකොයධොමහාරාජනයමඅමුච්චථ. 

58. 

‘‘කට්ඨස්මිංමත්ථමානස්මිං, පාවයකොනාමජායති; 

තයමවකට්ඨංඩහති, යස්මායසොජායයතගිනි. 

59. 

‘‘එවංමන්දස්සයපොසස්ස,  ාලස්සඅවිජානයතො; 

සාරම්භාජායයතයකොයධො, යසොපියතයනවඩය්හති. 

60. 

‘‘අග්ගීව තිණකට්ඨස්මිං, යකොයධොයස්ස පවඩ්ඪති; 

නිහීයතිතස්සයයසො, කාළපක්යඛවචන්දිමා. 

61. 

‘‘අයනයධොධූමයකතූව, යකොයධොයස්සූපසම්මති; 

ආපූරතිතස්සයයසො, සුක්කපක්යඛවචන්දිමා’’ති.–ඉමාගාථා ආහ; 
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තත්ථ න පස්සතීති අත්තත්ථම්පි න පස්සති, පයගව පරත්ථං. සාධු

පස්සතීතිඅත්තත්ථංපරත්ථං උභයත්ථම්පිසාධුපස්සති. දුම්යමධය ොචයරොති

නිප්පඤ්ඤානං ආධාරභූයතොයගොචයරො. දුක්ඛයමසියනොතිදුක්ඛංඉච්ඡන්තා. 

සදත්ථන්ති අත්තයනො අත්ථභූතං අත්ථයතො යචව ධම්මයතො ච වුද්ධිං. 

පරක්කයරතිවිපුලම්පිඅත්ථං උප්පන්නංපරයතොකායරති, අපයනථ, නයම

ඉමිනාඅත්යථොතිවදති. ස භීමයසයනොතියසොයකොයධොභීමායභයජනනියා

මහතියාකියලසයසනාය සමන්නාගයතො. පමද්දීතිඅත්තයනො ලවභායවන 

උළායරපිසත්යතගයහත්වාඅත්තයනොවයසකරයණනමද්දනසමත්යථො. න

යම අමුච්චථාතිමමසන්තිකායමොක්ඛංනලභති, හදයයවාපනයමඛීරං
වියමුහුත්තං දධිභායවනනපතිට්ඨහිත්ථාතිපිඅත්යථො. 

කට්ඨස්මිං මත්ථමානස්මින්ති අරණීසහියතන මත්ථියමායන, 

‘‘මද්දමානස්මි’’න්තිපිපායඨො. ෙස්මාතියයතොකට්ඨාජායති, තයමවඩහති. 

ගිනීති අග්ගි. බාලස්ස අවිජානයතොති  ාලස්ස අවිජානන්තස්ස. සාරම්භා

ජාෙයතති අහං ත්වන්ති ආකඩ්ඪනවිකඩ්ඪනං කයරොන්තස්ස
කරණුත්තරියලක්ඛණා සාරම්භා අරණීමත්ථනා විය පාවයකො යකොයධො

ජායති. යසොපි යතයනවාති යසොපි  ායලො යතයනව යකොයධන කට්ඨං විය

අග්ගිනාඩය්හති. අයනයධොධූමයකතූවාතිඅනින්ධයනොඅග්ගි විය. තස්සාති
තස්සඅධිවාසනඛන්තියාසමන්නාගතස්ස පුග්ගලස්සසුක්කපක්යඛචන්යදො
වියලද්යධොයයසොඅපරාපරංආපූරතීති. 

රාජා මහාසත්තස්ස ධම්මකථං සුත්වා තුට්යඨො එකං අමච්චං 

ආණායපත්වා පරිබ් ාජිකං ආහරායපත්වා ‘‘භන්යත නික්යකොධතාපස, 

උයභොපි තුම්යහ පබ් ජ්ජාසුයඛන වීතිනායමන්තා ඉයධව උයයායන වසථ, 
අහං යවො ධම්මිකං රක්ඛාවරණගුත්තිං කරිස්සාමී’’ති වත්වා ඛමායපත්වා
වන්දිත්වාපක්කාමි.යත උයභොපිතත්යථවවසිංසු. අපරභායගපරිබ් ාජිකා
කාලමකාසි. ය ොධිසත්යතො තස්සා කාලකතාය හිමවන්තං පවිසිත්වා
අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තියයො ච නිබ් ත්යතත්වා චත්තායරො බ්රහ්මවිහායර
භායවත්වාබ්රහ්මයලොකපරායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන යකොධයනො භික්ඛු අනාගාමිඵයල 
පතිට්ඨහි. 

තදා පරිබ් ාජිකා රාහුලමාතා අයහොසි, රාජාආනන්යදො, පරිබ් ාජයකො
පන අහයමවඅයහොසින්ති. 

චූළය ොධිජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 
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[444] 6. කණ්හදීපායනජාතකවණ්ණනා 

සත්තාහයමවාහන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො එකං

උක්කණ්ඨිතභික්ඛුං ආරබ්භ කයථසි. වත්ථු කුසජාතයක (ජා. 2.20.1
ආදයයො) ආවි භවිස්සති. සත්ථා තං භික්ඛුං ‘‘සච්චං කිර ත්වං භික්ඛු

උක්කණ්ඨියතොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘භික්ඛු
යපොරාණකපණ්ඩිතා අනුප්පන්යන බුද්යධ  ාහිරකපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා
අතියරකපඤ්ඤාසවස්සානි අනභිරතා බ්රහ්මචරියං චරන්තා

හියරොත්තප්පයභදභයයනඅත්තයනොඋක්කණ්ඨිතභාවංනකස්සචි කයථසුං, 
ත්වං කස්මා එවරූයප නියයානිකසාසයන පබ් ජිත්වා මාදිසස්ස ගරුයනො 

බුද්ධස්සසම්මුයඛඨත්වාචතුපරිසමජ්යඣඋක්කණ්ඨිතභාවංආවිකයරොසි, 
කිමත්ථං අත්තයනොහියරොත්තප්පංනරක්ඛසී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයතවංසරට්යඨයකොසම්බියංනාමනගයරයකොසම් යකොනාමරාජා
රජ්ජං කායරසි. තදා අඤ්ඤතරස්මිං නිගයම ද්යව බ්රාහ්මණා
අසීතියකොටිධනවිභවා අඤ්ඤමඤ්ඤං පියසහායකා කායමසු යදොසං දිස්වා
මහාදානං පවත්යතත්වා උයභොපි කායම පහාය මහාජනස්ස යරොදන්තස්ස
පරියදවන්තස්ස නික්ඛමිත්වා හිමවන්තපයදයස අස්සමපදං කත්වා 
පබ් ජිත්වා උඤ්ඡාචරියාය වනමූලඵලාඵයලන යායපන්තා පණ්ණාස

වස්සානි වසිංසු, ඣානං උප්පායදතුං නාසක්ඛිංසු. යත
පණ්ණාසවස්සච්චයයන යලොණම්බිලයසවනත්ථාය ජනපදං චරන්තා
කාසිරට්ඨංසම්පාපුණිංසු.තත්රඅඤ්ඤතරස්මිංනිගමගායමදීපායනතාපසස්ස 

ගිහිසහායයොමණ්ඩය යොනාමඅත්ථි, යතඋයභොපිතස්සසන්තිකංඅගමංසු.
යසො යත දිස්වාව අත්තමයනො පණ්ණසාලං කායරත්වා උයභොපි යත චතූහි
පච්චයයහි උපට්ඨහි. යත තත්ථ තීණි චත්තාරි වස්සානි වසිත්වා තං
ආපුච්ඡිත්වා චාරිකං චරන්තා ාරාණසිංපත්වා අතිමුත්තකසුසායනවසිංසු.
තත්ථදීපායයනොයථාභිරන්තංවිහරිත්වාපුනතස්යසව සහායස්සසන්තිකං
ගයතො.මණ්ඩ යතාපයසොතත්යථවවසි. 

අයථකදිවසං එයකොයචොයරොඅන්යතොනගයරයචොරිකං කත්වාධනසාරං
ආදායනික්ඛන්යතො‘‘යචොයරො’’තිඤත්වාපටිබුද්යධහිඝරස්සාමියකහියචව 
ආරක්ඛමනුස්යසහි ච අනු ද්යධො නිද්ධමයනන නික්ඛමිත්වා යවයගන
සුසානං පවිසිත්වා තාපසස්ස පණ්ණසාලද්වායර භණ්ඩිකං ඡට්යටත්වා

පලායි. මනුස්සා භණ්ඩිකං දිස්වා ‘‘අයර දුට්ඨජටිල, ත්වං රත්තිං යචොරිකං
කත්වා දිවා තාපසරූයපන චරසී’’ති තජ්යජත්වා යපොයථත්වා තං ආදාය

යනත්වා රඤ්යඤො දස්සයිංසු. රාජා අනුපපරික්ඛිත්වාව ‘‘ගච්ඡථ, නංසූයල

උත්තායසථා’’ති ආහ. යත තං සුසානං යනත්වා ඛදිරසූලං ආයරොපයිංසු, 

තාපසස්ස සරීයර සූලං න පවිසති. තයතො නිම් සූලං ආහරිංසු, තම්පි න

පවිසති. අයසූලං ආහරිංසු, තම්පි න පවිසති. තාපයසො ‘‘කිං නු යඛො යම

පුබ් කම්ම’’න්ති ඔයලොයකසි, අථස්ස ජාතිස්සරඤාණං උප්පජ්ජි, යතන 

පුබ් කම්මං ඔයලොයකත්වා අද්දස. කිං පනස්ස පුබ් කම්මන්ති? 
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යකොවිළාරසූයල මක්ඛිකායවධනං. යසො කිර පුරිමභයව වඩ්ඪකිපුත්යතො
හුත්වා පිතු රුක්ඛතච්ඡනට්ඨානං ගන්ත්වා එකං මක්ඛිකං ගයහත්වා
යකොවිළාරසලාකායසූයලවියවිජ්ඣි.තයමනංපාපකම්මං ඉමංඨානංපත්වා
ගණ්හි.යසො‘‘නසක්කාඉයතොපාපාමයාමුච්චිතු’’න්තිඤත්වා රාජපුරියස

ආහ ‘‘සයච මං සූයල උත්තායසතුකාමත්ථ, යකොවිළාරසූලං ආහරථා’’ති.
යතතථා කත්වාතංසූයලඋත්තායසත්වාආරක්ඛංදත්වාපක්කමිංසු. 

ආරක්ඛකා පටිච්ඡන්නා හුත්වා තස්ස සන්තිකං ආගච්ඡන්යත 

ඔයලොයකන්ති.තදා දීපායයනො ‘‘චිරදිට්යඨොයමසහායයො’’තිමණ්ඩ යස්ස
සන්තිකං ආගච්ඡන්යතො ‘‘සූයල උත්තාසියතො’’ති තං දිවසඤ්යඤව
අන්තරාමග්යග සුත්වා තං ඨානං ගන්ත්වා එකමන්තං ඨියතො ‘‘කිං සම්ම
කාරයකොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අකාරයකොම්හී’’ති වුත්යත ‘‘අත්තයනො

මයනොපයදොසං රක්ඛිතුං සක්ඛි, නාසක්ඛී’’ති පුච්ඡි. ‘‘සම්ම, යයහි අහං

ගහියතො, යනවයතසං, නරඤ්යඤොඋපරිමය්හංමයනොපයදොයසොඅත්ථී’’ති.
‘‘එවංසන්යත තාදිසස්සසීලවයතොඡායාමය්හංසුඛා’’තිවත්වාදීපායයනො
සූලංනිස්සායනිසීදි. අථස්සසරීයරමණ්ඩ යස්සසරීරයතොයලොහිතබින්දූනි
පතිංසු. තානි සුවණ්ණවණ්ණසරීයර පතිතපතිතානි සුස්සිත්වා කාළකානි
උප්පජ්ජිංසු. තයතො පට්ඨායයව යසො කණ්හදීපායයනො නාම අයහොසි. යසො
සබ් රත්තිංතත්යථවනිසීදි. 

පුනදිවයසආරක්ඛපුරිසාආගන්ත්වාතංපවත්තිංරඤ්යඤොආයරොයචසුං. 

රාජා‘‘අනිසායමත්වාවයමකත’’න්තියවයගනතත්ථගන්ත්වා ‘‘පබ් ජිත, 

කස්මාසූලංනිස්සායනිසින්යනොසී’’තිදීපායනං පුච්ඡි.මහාරාජ, ඉමංතාපසං

රක්ඛන්යතොනිසින්යනොම්හි.කිංපනත්වංමහාරාජ, ඉමස්සකාරකභාවංවා

අකාරකභාවං වා ඤත්වා එවං කායරසීති? යසො කම්මස්ස අයසොධිතභාවං 

ආචික්ඛි. අථස්ස යසො ‘‘මහාරාජ, රඤ්ඤානාමනිසම්මකාරිනා භවිතබ් ං, 
අලයසො ගිහී කාමයභොගී න සාධූ’’තිආදීනි වත්වා ධම්මං යදයසසි. රාජා
මණ්ඩ යස්ස නිද්යදොසභාවං ඤත්වා ‘‘සූලං හරථා’’ති ආණායපසි. සූලං 

හරන්තා හරිතුං න සක්ඛිංසු. මණ්ඩය යො ආහ – ‘‘මහාරාජ, අහං පුබ්ය 

කතකම්මයදොයසන එවරූපංභයංසම්පත්යතො, මමසරීරයතොසූලංහරිතුංන

සක්කා, සයච මය්හං ජීවිතං දාතුකායමො, කකචංආහරායපත්වා ඉමං සූලං
චම්මසමං ඡින්දායපහී’’ති. රාජා තථා කායරසි. අන්යතොසරීයර සූයලො
අන්යතොයයව අයහොසි. තදා කිර යසො සුඛුමං යකොවිළාරසලාකං ගයහත්වා 

මක්ඛිකාය වච්චමග්ගං පයවයසසි, තං තස්ස අන්යතොසරීයරයයව අයහොසි.

යසො යතන කාරයණන අමරිත්වා අත්තයනො ආයුක්ඛයයයනව මරි, තස්මා
අයම්පිනමයතො. රාජාතාපයසවන්දිත්වා ඛමායපත්වාඋයභොපිඋයයායන

වසායපන්යතොපටිජග්ගි, තයතොපට්ඨායමණ්ඩය යො ආණිමණ්ඩය යොනාම

ජායතො.යසොරාජානංඋපනිස්සායතත්යථවවසි, දීපායයනොපනතස්සවණං 
ඵාසුකංකත්වාඅත්තයනොගිහිසහායමණ්ඩ යස්සසන්තිකයමවගයතො. 
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පටුන 

තංපණ්ණසාලංපවිසන්තංදිස්වාඑයකොපුරියසොසහායස්සආයරොයචසි.
යසො සුත්වාව තුට්ඨචිත්යතො සපුත්තදායරො  හූ ගන්ධමාලයතලඵාණිතාදීනි
ආදාය තං පණ්ණසාලං ගන්ත්වා දීපායනං වන්දිත්වා පායද යධොවිත්වා
යතයලන මක්යඛත්වා පානකං පායයත්වා ආණිමණ්ඩ යස්ස පවත්තිං
සුණන්යතො නිසීදි. අථස්ස පුත්යතො යඤ්ඤදත්තකුමායරො නාම 

චඞ්කමනයකොටියංයගණ්ඩුයකනකීළි, තත්රයචකස්මිංවම්මියකආසීවියසො
වසති.කුමාරස්ස භූමියංපහටයගණ්ඩුයකොගන්ත්වාවම්මිකබියලආසීවිසස්ස
මත්ථයකපති.යසොඅජානන්යතො බියලහත්ථංපයවයසසි.අථනංකුද්යධො
ආසීවියසොහත්යථඩංසි.යසොවිසයවයගනමුච්ඡියතො තත්යථවපති.අථස්ස
මාතාපිතයරො සප්යපනඩට්ඨභාවංඤත්වා කුමාරකංඋක්ඛිපිත්වාතාපසස්ස

සන්තිකං ආයනත්වා පාදමූයල නිපජ්ජායපත්වා ‘‘භන්යත, පබ් ජිතා නාම

ඔසධං වා පරිත්තං වා ජානන්ති, පුත්තකං යනො ආයරොගං කයරොථා’’ති

ආහංසු.අහංඔසධංනජානාමි, නාහංයවජ්ජකම්මංකරිස්සාමීති.‘‘යතනහි 

භන්යත, ඉමස්මිං කුමාරයක යමත්තං කත්වා සච්චකිරියං කයරොථා’’ති 

වුත්යතතාපයසො ‘‘සාධු, සච්චකිරියංකරිස්සාමී’’ති වත්වා යඤ්ඤදත්තස්ස
සීයසහත්ථංඨයපත්වාපඨමංගාථමාහ– 

62. 

‘‘සත්තාහයමවාහං පසන්නචිත්යතො, පුඤ්ඤත්ථියකො ආචරිං 

බ්රහ්මචරියං; 

අථාපරංයංචරිතංමයමදං, වස්සානිපඤ්ඤාසසමාධිකානි; 

අකාමයකොවාපිඅහංචරාමි, එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතු; 
හතංවිසංජීවතුයඤ්ඤදත්යතො’’ති. 

තත්ථ අථාපරං ෙං චරිතන්ති තස්මා සත්තාහා උත්තරි යං මම

බ්රහ්මචරියං. අකාමයකොවාපීති පබ් ජ්ජං අනිච්ඡන්යතොයයව. එයතන 

සච්යචන සුවත්ථි යහොතූති සයච අතියරකපණ්ණාසවස්සානි අනභිරතිවාසං

වසන්යතන මයා කස්සචි අනායරොචිතභායවො සච්චං, එයතන සච්යචන

යඤ්ඤදත්තකුමාරස්සයසොත්ථිභායවො යහොතු, ජීවිතංපටිලභතූති. 

අථස්සසහසච්චකිරියායයඤ්ඤදත්තස්සථනප්පයදසයතොඋද්ධං විසං 
භස්සිත්වා පථවිං පාවිසි. කුමායරො අක්ඛීනි උම්මීයලත්වා මාතාපිතයරො

ඔයලොයකත්වා ‘‘අම්මතාතා’’තිවත්වාපරිවත්තිත්වානිපජ්ජි.අථස්සපිතරං

කණ්හදීපායයනොආහ– ‘‘මයාතාවමම ලංකතං, ත්වම්පිඅත්තයනො ලං
කයරොහී’’ති.යසො‘‘අහම්පිසච්චකිරියං කරිස්සාමී’’තිපුත්තස්සඋයරහත්ථං
ඨයපත්වාදුතියංගාථමාහ– 

63. 

‘‘යස්මාදානංනාභිනන්දිංකදාචි, දිස්වානහංඅතිථිංවාසකායල; 

න චාපියමඅප්පියතංඅයවදුං,  හුස්සුතා සමණබ්රාහ්මණාච; 
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අකාමයකොවාපිඅහංදදාමි, එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතු; 
හතංවිසංජීවතුයඤ්ඤදත්යතො’’ති. 

තත්ථ වාසකායලති වසනත්ථාය යගහං ආගතකායල. න චාපි යම

අප්පිෙතං අයවදුන්ති  හුස්සුතාපි සමණබ්රාහ්මණා ‘‘අයං යනව දානං
අභිනන්දති නඅම්යහ’’තිඉමංමම අප්පියභාවංයනවජානිංසු.අහඤ්හියත

පියචක්ඛූහියයවඔයලොයකමීතිදීයපති. එයතනසච්යචනාතිසයචඅහංදානං

දදමායනො විපාකං අසද්දහිත්වා අත්තයනො අනිච්ඡාය දම්මි, අනිච්ඡනභාවං

මමපයරනජානන්ති, එයතනසච්යචනසුවත්ථි යහොතූතිඅත්යථො. 

එවං තස්ස සච්චකිරියාය සහ කටියතො උද්ධං විසං භස්සිත්වා පථවිං 

පාවිසි. කුමායරො උට්ඨාය නිසීදි, ඨාතුං පන න සක්යකොති. අථස්ස පිතා

මාතරංආහ ‘‘භද්යද, මයා අත්තයනො  ලංකතං, ත්වං ඉදානි සච්චකිරියං

කත්වාපුත්තස්සඋට්ඨාය ගමනභාවංකයරොහී’’ති.‘‘සාමි, අත්ථිමය්හංඑකං

සච්චං, තවපනසන්තියකකයථතුංන සක්යකොමී’’ති. ‘‘භද්යද, යථාතථා
යම පුත්තං අයරොගං කයරොහී’’ති. සා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා සච්චං
කයරොන්තීතතියංගාථමාහ– 

64. 

‘‘ආසීවියසො තාතපහූතයතයජො, යයොතංඅඩංසීබිලරා උදිච්ච; 

තස්මිඤ්ච යම අප්පියතාය අජ්ජ, පිතරඤ්ච යත නත්ථි යකොචි 

වියසයසො; 

එයතන සච්යචන සුවත්ථි යහොතු, හතං විසං ජීවතු 
යඤ්ඤදත්යතො’’ති. 

තත්ථ තාතාති පුත්තං ආලපති. පහූතයතයජොති  ලවවියසො. බිලරාති

විවරා, අයයමව වා පායඨො. උදිච්චාති උට්ඨහිත්වා, වම්මිකබිලයතො

උට්ඨායාති අත්යථො. පිතරඤ්චයතතිපිතරිචයත.අට්ඨකථායංපනඅයයමව 

පායඨො.ඉදංවුත්තංයහොති – ‘‘තාත, යඤ්ඤදත්තතස්මිඤ්චආසීවියසතව
පිතරි ච අප්පියභායවන මය්හං යකොචි වියසයසො නත්ථි. තඤ්ච පන

අප්පියභාවං ඨයපත්වාඅජ්ජමයායකොචිජානාපිතපුබ්ය ොනාමනත්ථි, සයච

එතංසච්චං, එයතනසච්යචන තවයසොත්ථියහොතූ’’ති. 

සහචසච්චකිරියායසබ් ංවිසංභස්සිත්වාපථවිංපාවිසි. යඤ්ඤදත්යතො
නිබ්බියසන සරීයරන උට්ඨාය කීළිතුං ආරද්යධො. එවං පුත්යත උට්ඨියත 
මණ්ඩය යොදීපායනස්සඅජ්ඣාසයංපුච්ඡන්යතොචතුත්ථංගාථමාහ– 

65. 

‘‘සන්තා දන්තායයව පරිබ් ජන්ති, අඤ්ඤත්ර කණ්හා

නත්ථාකාමරූපා; 

දීපායනකිස්සජිගුච්ඡමායනො, අකාමයකොචරසි බ්රහ්මචරිය’’න්ති. 
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තස්සත්යථො – යය යකචි ඛත්තියාදයයො කායම පහාය ඉධ යලොයක 

පබ් ජන්ති, යත අඤ්ඤත්ර කණ්හා භවන්තං කණ්හං ඨයපත්වා අඤ්යඤ

අකාමරූපා නාම නත්ථි, සබ්ය  ඣානභාවනාය කියලසානං සමිතත්තා

සන්තා, චක්ඛාදීනි ද්වාරානි යථා නිබ්බියසවනානි යහොන්ති, තථා යතසං

දමිතත්තා දන්තා හුත්වා අභිරතාව බ්රහ්මචරියං චරන්ති, ත්වං පන භන්යත

දීපායන, කිංකාරණා තපං ජිගුච්ඡමායනො අකාමයකො හුත්වා බ්රහ්මචරියං

චරසි, කස්මාපුනනඅගාරයමවඅජ්ඣාවසසීති. 

අථස්සයසොකාරණංකයථන්යතොපඤ්චමංගාථමාහ– 

66. 

‘‘සද්ධාය නික්ඛම්ම පුනං නිවත්යතො, යසො එළමූයගොව  ායලො

වතායං; 

එතස්සවාදස්සජිගුච්ඡමායනො, අකාමයකොචරාමිබ්රහ්මචරියං; 

විඤ්ඤුප්පසත්ථඤ්ච සතඤ්ච ඨානං, එවම්පහං පුඤ්ඤකයරො 
භවාමී’’ති. 

තස්සත්යථො – කණ්යහො කම්මඤ්ච ඵලඤ්ච සද්දහිත්වා තාව මහන්තං

විභවංපහායඅගාරානික්ඛමිත්වායංජහි, පුනතදත්ථයමව නිවත්යතො.යසො
අයංඑළමූයගොගාමදාරයකොවිය ායලොවතාතිඉමංවාදංජිගුච්ඡමායනොඅහං 
අත්තයනො හියරොත්තප්පයභදභයයන අනිච්ඡමායනොපි බ්රහ්මචරියං චරාමි.

කිඤ්චභියයයො පබ් ජ්ජාපුඤ්ඤඤ්චනායමතංවිඤ්ඤූහිබුද්ධාදීහිපසත්ථං, 
යතසංයයව ච සතං නිවාසට්ඨානං. එවං ඉමිනාපි කාරයණන අහං

පුඤ්ඤකයරොභවාමි, අස්සුමුයඛොපිරුදමායනො බ්රහ්මචරියංචරාමියයවාති. 

එවං යසොඅත්තයනොඅජ්ඣාසයංකයථත්වාපුන මණ්ඩ යංපුච්ඡන්යතො
ඡට්ඨංගාථමාහ– 

67. 

‘‘සමයණ තුවංබ්රාහ්මයණඅද්ධියකච, සන්තප්පයාසිඅන්නපායනන

භික්ඛං; 

ඔපානභූතංවඝරංතවයිදං, අන්යනනපායනනඋයපතරූපං; 

අථකිස්සවාදස්සජිගුච්ඡමායනො, අකාමයකොදානමිමංදදාසී’’ති. 

තත්ථ භික්ඛන්ති භික්ඛාය චරන්තානං භික්ඛඤ්ච සම්පායදත්වා දදාසි. 

ඔපානභූතංවාතිචතුමහාපයථ ඛතසාධාරණයපොක්ඛරණීවිය. 

තයතො මණ්ඩය යො අත්තයනො අජ්ඣාසයං කයථන්යතො සත්තමං
ගාථමාහ– 

68. 
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‘‘පිතයරොචයමආසුංපිතාමහාච, සද්ධාඅහුංදානපතීවදඤ්ඤූ; 

තං කුල්ලවත්තං අනුවත්තමායනො, මාහං කුයල අන්තිමගන්ධයනො

අහුං; 

එතස්සවාදස්සජිගුච්ඡමායනො, අකාමයකොදානමිමංදදාමී’’ති. 

තත්ථ ‘‘ආසු’’න්ති පදස්ස ‘‘සද්ධා’’ති ඉමිනා සම් න්යධො, සද්ධා

අයහසුන්ති අත්යථො. අහුන්ති සද්ධා හුත්වා තයතො උත්තරි දානයජට්ඨකා

යචව ‘‘යදථ කයරොථා’’ති වුත්තවචනස්ස අත්ථජානනකා ච අයහසුං. තං

කුල්ලවත්තන්ති තං කුලවත්තං, අට්ඨකථායං පන අයයමව පායඨො. මාහං

කුයලඅන්තිම න්ධයනොඅහුන්ති ‘‘අහංඅත්තයනො කුයලසබ් පච්ඡිමයකො

යචව කුලපලායපො ච මා අහු’’න්ති සල්ලක්යඛත්වා එතං ‘‘කුලඅන්තියමො
කුලපලායපො’’තිවාදංජිගුච්ඡමායනොදානංඅනිච්ඡන්යතොපිඉදංදානං දදාමීති
දීයපති. 

එවඤ්චපනවත්වාමණ්ඩය යොඅත්තයනොභරියංපුච්ඡමායනොඅට්ඨමං 
ගාථමාහ– 

69. 

‘‘දහරිං කුමාරිංඅසමත්ථපඤ්ඤං, යංතානයිංඤාතිකුලාසුගත්යත; 

නචාපියමඅප්පියතංඅයවදි, අඤ්ඤත්රකාමාපරිචාරයන්තා; 

අථ යකන වණ්යණන මයා යත යභොති, සංවාසධම්යමො අහු
එවරූයපො’’ති. 

තත්ථ අසමත්ථපඤ්ඤන්ති කුටුම් ං විචායරතුං අප්පටි ලපඤ්ඤං

අතිතරුණිඤ්යඤවසමානං. ෙං තානයින්තියංතංආනයිං, අහං දහරියමව

සමානං තං ඤාතිකුලයතො ආයනසින්ති වුත්තං යහොති. අඤ්ඤත්ර කාමා

පරිචාරෙන්තාතිඑත්තකංකාලංවිනා කායමනඅනිච්ඡායමංපරිචාරයන්තාපි

අත්තයනොඅප්පියතංමංනජානායපසි, සම්පියායමානරූපාවපරිචරි. යකන

වණ්යණනාති යකන කාරයණන. යභොතීති තං ආලපති. එවරූයපොති 

ආසීවිසසමානපටිකූලභායවන මයා සද්ධිං තව සංවාසධම්යමො එවරූයපො
පියසංවායසොවියකථං ජායතොති. 

අථස්සසාකයථන්තීනවමංගාථමාහ– 

70. 

‘‘ආරාදූයරනයිධකදාචිඅත්ථි, පරම්පරානාමකුයලඉමස්මිං; 

තංකුල්ලවත්තංඅනුවත්තමානා, මාහංකුයලඅන්තිමගන්ධිනී අහුං; 

එතස්සවාදස්සජිගුච්ඡමානා, අකාමිකාපද්ධචරාම්හි තුය්හ’’න්ති. 

තත්ථ ආරා දූයරති අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනං. අතිදූයරති වා දස්යසන්තී

එවමාහ. ඉධාති නිපාතමත්තං, න කදාචීති අත්යථො. පරම්පරාති
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පුරිසපරම්පරා. ඉදං වුත්තං යහොති – සාමි, ඉමස්මිං අම්හාකං ඤාතිකුයල
දූරයතො පට්ඨාය යාව සත්තමා කුලපරිවට්ටා පුරිසපරම්පරා නාම න කදාචි

අත්ථි, එකිත්ථියාපිසාමිකංඡඩ්යඩත්වාඅඤ්යඤොපුරියසො ගහිතපුබ්ය ොනාම

නත්ථීති. තං කුල්ලවත්තන්ති අහම්පි තං කුලවත්තං කුලපයවණිං
අනුවත්තමානා අත්තයනො කුයල පච්ඡිමිකා පලාලභූතා මා අහුන්ති 
සල්ලක්යඛත්වා එතං කුලඅන්තිමා කුලගන්ධිනීති වාදං ජිගුච්ඡමානා
අකාමිකාපි තුය්හං පද්ධචරාම්හි යවයයාවච්චකාරිකා පාදපරිචාරිකා 
ජාතාම්හීති. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘මයා සාමිකස්ස සන්තියක අභාසිතපුබ් ං ගුය්හං

භාසිතං, කුජ්යඣයයපියමඅයං, අම්හාකංකුලූපකතාපසස්ස සම්මුයඛයයව
ඛමායපස්සාමී’’තිචින්යතත්වාඛමායපන්තීදසමංගාථමාහ– 
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‘‘මණ්ඩ ය භාසිංයමභාසයනයයං, තංඛමයතං පුත්තකයහතුමජ්ජ; 

පුත්තයපමා න ඉධ පරත්ථි කිඤ්චි, යසො යනො අයං ජීවති 
යඤ්ඤදත්යතො’’ති. 

තත්ථ තංඛමයතන්තිතංඛමයතු. පුත්තකයහතුමජ්ජාතිතංමමභාසිතං

අජ්ජ ඉමස්ස පුත්තස්ස යහතු ඛමයතු. යසො යනො අෙන්ති යස්ස පුත්තස්ස

කාරණා මයා එතං භාසිතං, යසො යනො පුත්යතො ජීවති, ඉමස්ස

ජීවිතලාභභායවන යම ඛම සාමි, අජ්ජයතො පට්ඨාය තව වසවත්තිනී
භවිස්සාමීති. 

අථනංමණ්ඩය යො‘‘උට්යඨහිභද්යද, ඛමාමියත, ඉයතොපනපට්ඨාය 

මා ඵරුසචිත්තා අයහොසි, අහම්පි යත අප්පියං න කරිස්සාමී’’ති ආහ.

ය ොධිසත්යතො මණ්ඩ යං ආහ – ‘‘ආවුයසො, තයා දුස්සඞ්ඝරං ධනං

සඞ්ඝරිත්වාකම්මඤ්චඵලඤ්ච අසද්දහිත්වාදානංදදන්යතනඅයුත්තංකතං, 
ඉයතො පට්ඨාය දානං සද්දහිත්වා යදහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා

ය ොධිසත්තං ආහ – ‘‘භන්යත, තයා අම්හාකං දක්ඛියණයයභායව ඨත්වා

අනභිරයතනබ්රහ්මචරියං චරන්යතන අයුත්තංකතං, ඉයතො පට්ඨාය ඉදානි

යථා තයි කතකාරා මහප්ඵලා යහොන්ති, එවං චිත්තං පසායදත්වා 
සුද්ධචිත්යතො අභිරයතො හුත්වා බ්රහ්මචරියං චරාහී’’ති. යත මහාසත්තං
වන්දිත්වා උට්ඨාය අගමංසු. තයතො පට්ඨාය භරියා සාමියක සස්යනහා

අයහොසි, මණ්ඩය යො පසන්නචිත්යතො සද්ධාය දානං අදාසි. ය ොධිසත්යතො
අනභිරතිං වියනොයදත්වා ඣානාභිඤ්ඤං උප්පායදත්වා
බ්රහ්මයලොකපරායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනඋක්කණ්ඨියතොභික්ඛුයසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨහි. තදා මණ්ඩය යො ආනන්යදො අයහොසි, භරියා විසාඛා, පුත්යතො
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රාහුයලො, ආණිමණ්ඩය යො සාරිපුත්යතො, කණ්හදීපායයනො පන අහයමව
අයහොසින්ති. 

කණ්හදීපායනජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[445] 7. නියරොධජාතකවණ්ණනා 

නවාහයමතං ජානාමීතිඉදංසත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො යදවදත්තං

ආරබ්භකයථසි.එකදිවසඤ්හිභික්ඛූයතන‘‘ආවුයසොයදවදත්ත, සත්ථාතව

 හූපකායරො, ත්වඤ්හි සත්ථාරං නිස්සාය පබ් ජ්ජං ලභි උපසම්පදං ලභි, 

යතපිටකංබුද්ධවචනංඋග්ගණ්හි, ඣානංඋප්පායදසි, ලාභසක්කායරොපි යත
දස ලස්යසව සන්තයකො’’ති භික්ඛූහි වුත්යත තිණසලාකං උක්ඛිපිත්වා
‘‘එත්තකම්පි සමයණන යගොතයමන මය්හං කතං ගුණං න පස්සාමී’’ති

වුත්යත ධම්මසභායංකථංසමුට්ඨායපසුං.සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, 

භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි යදවදත්යතො අකතඤ්ඤූ
මිත්තදුබ්භී’’තිවත්වායතහියාචියතොඅතීතං ආහරි. 

අතීයත රාජගයහ මගධමහාරාජා නාම රජ්ජං කායරසි. තදා

රාජගහයසට්ඨි අත්තයනො පුත්තස්ස ජනපදයසට්ඨියනො ධීතරං ආයනසි, සා
වඤ්ඣා අයහොසි. අථස්සා අපරභායග සක්කායරො පරිහායි. ‘‘අම්හාකං
පුත්තස්සයගයහවඤ්ඣිත්ථියාවසන්තියාකථංකුලවංයසො වඩ්ඪිස්සතී’’ති

යථා සා සුණාති, එවම්පි කථං සමුට්ඨායපන්ති. සා තං සුත්වා ‘‘යහොතු
ගබ්භිනිආලයං කත්වා එයත වඤ්යචස්සාමී’’ති චින්යතත්වා අත්තයනො 

අත්ථචාරිකං ධාතිං ආහ ‘‘අම්ම, ගබ්භිනියයො නාම කිඤ්ච කිඤ්ච
කයරොන්තී’’ති ගබ්භිනිපරිහාරං පුච්ඡිත්වා උතුනිකායල පටිච්ඡායදත්වා
අම්බිලාදිරුචිකාහුත්වා හත්ථපාදානංඋද්ධුමායනකායලහත්ථපාදපිට්ඨියයො

යකොට්ටායපත්වා  හලංකායරසි, දිවයස දිවයසපිපියලොතිකායවඨයනනච

උදරවඩ්ඪනං වඩ්යඪසි, ථනමුඛානි කාළානි කායරසි, සරීරකිච්චං
කයරොන්තීපිඅඤ්ඤත්රතස්සාධාතියාඅඤ්යඤසංසම්මුඛට්ඨායනනකයරොති. 
සාමියකොපිස්සා ගබ්භපරිහාරං අදාසි. එවං නව මායස වසිත්වා ‘‘ඉදානි
ජනපයද පිතු ඝරං ගන්ත්වා විජායිස්සාමී’’ති සසුයර ආපුච්ඡිත්වා
රථමාරුහිත්වා මහන්යතන පරිවායරන රාජගහා නික්ඛමිත්වා මග්ගං
පටිපජ්ජි. තස්සා පන පුරයතො එයකො සත්යථො ගච්ඡති. සත්යථන වසිත්වා
ගතට්ඨානංඑසාපාතරාසකායල පාපුණාති. 

අයථකදිවසං තස්මිං සත්යථ එකා දුග්ගතිත්ථී රත්තියා එකස්මිං 
නියරොධමූයල පුත්තං විජායිත්වා පායතොව සත්යථ ගච්ඡන්යත ‘‘අහං විනා

සත්යථන ගන්තුං න සක්ඛිස්සාමි, සක්කා යඛො පන ජීවන්තියා පුත්තං
ලභිතු’’න්ති නියරොධමූලජායල ජලාබුඤ්යචව ගබ්භමලඤ්ච අත්ථරිත්වා
පුත්තංඡට්යටත්වාඅගමාසි. දාරකස්සපියදවතාආරක්ඛංගණ්හිංසු.යසොහි

න යයො වා යසො වා, ය ොධිසත්යතොයයව. යසො පන තදා තාදිසං පටිසන්ධිං
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ගණ්හි.ඉතරාපාතරාසකායලතංඨානංපත්වා ‘‘සරීරකිච්චං කරිස්සාමී’’ති
තාය ධාතියා සද්ධිං නියරොධමූලං ගතා සුවණ්ණවණ්ණං දාරකං දිස්වා 

‘‘අම්ම, නිප්ඵන්නං යනො කිච්ච’’න්ති පියලොතිකායයො අපයනත්වා
උච්ඡඞ්ගපයදසං යලොහියතන ච ගබ්භමයලන ච මක්යඛත්වා අත්තයනො
ගබ්භවුට්ඨානං ආයරොයචසි. තාවයදව නං සාණියා පරික්ඛිපිත්වා
හට්ඨතුට්යඨො සපරිජයනො රාජගහං පණ්ණං යපයසසි. අථස්සා සස්සුසසුරා

විජාතකාලයතො පට්ඨාය ‘‘පිතු කුයල කිං කරිස්සති, ඉයධව ආගච්ඡතූ’’ති 
යපසයිංසු.සාපටිනිවත්තිත්වා රාජගහයමවපාවිසි.තත්ථතං සම්පටිච්ඡිත්වා

දාරකස්සනාමංකයරොන්තානියරොධමූයලජාතත්තා ‘‘නියරොධකුමායරො’’ති
නාමංකරිංසු.තංදිවසඤ්යඤවඅනුයසට්ඨිසුණිසාපිවිජායනත්ථාය කුලඝරං

ගච්ඡන්තී අන්තරාමග්යග එකිස්සා රුක්ඛසාඛාය යහට්ඨා පුත්තං විජායි, 

තස්ස ‘‘සාඛකුමායරො’’තිනාමංකරිංසු.තං දිවසඤ්යඤවයසට්ඨිංනිස්සාය

වසන්තස්ස තුන්නකාරස්ස භරියාපි පියලොතිකන්තයර පුත්තං විජායි, තස්ස
‘‘යපොත්තියකො’’තිනාමං කරිංසු. 

මහායසට්ඨිඋයභොපියතදාරයක ‘‘නියරොධකුමාරස්සජාතදිවසඤ්යඤව 
ජාතා’’තිආණායපත්වායතයනවසද්ධිංසංවඩ්යඪසි.යතඑකයතොවඩ්ඪිත්වා
වයප්පත්තා තක්කසිලංගන්ත්වාසිප්පංඋග්ගණ්හිංසු.උයභොපියසට්ඨිපුත්තා
ආචරියස්ස ද්යව සහස්සානි අදංසු. නියරොධකුමායරො යපොත්තිකස්ස
අත්තයනො සන්තියක සිප්පං පට්ඨයපසි. යත නිප්ඵන්නසිප්පා ආචරියං
ආපුච්ඡිත්වා නික්ඛන්තා ‘‘ජනපදචාරිකං චරිස්සාමා’’ති අනුපුබ්ය න
 ාරාණසිං පත්වා එකස්මිං රුක්ඛමූයලනිපජ්ජිංසු. තදා  ාරාණසිරඤ්යඤො

කාලකතස්සසත්තයමොදිවයසො, ‘‘ස්යව ඵුස්සරථංයයොයජස්සාමා’’තිනගයර
යභරිංචරායපසුං.යතසුපිසහායයසුරුක්ඛමූයල නිපජ්ජිත්වානිද්දායන්යතසු
යපොත්තියකො පච්චූසකායලඋට්ඨාය නියරොධකුමාරස්සපායදපරිමජ්ජන්යතො
නිසීදි.තස්මිංරුක්යඛවුත්ථකුක්කුයටසු උපරිකුක්කුයටොයහට්ඨාකුක්කුටස්ස

සරීයරවච්චංපායතසි.අථනංයසො‘‘යකයනතං පාතිත’’න්තිආහ.‘‘සම්ම, 

මාකුජ්ඣි, මයාඅජානන්යතනපාතිත’’න්තිආහ. ‘‘අයර, ත්වංමමසරීරං

අත්තයනොවච්චට්ඨානංමඤ්ඤසි, කිංමමපමාණංනජානාසී’’ති. අථනං 

ඉතයරො ‘‘අයරත්වං‘අජානන්යතනයමකත’න්තිවුත්යතපිකුජ්ඣසියයව, 

කිං පන යත පමාණ’’න්ති ආහ. ‘‘යයො මං මායරත්වා මංසං ඛාදති, යසො

පායතොව සහස්සං ලභති, තස්මා අහං මානං කයරොමී’’ති. අථ නං ඉතයරො

‘‘අයර එත්තකමත්යතන ත්වං මානං කයරොසි, මං පන මායරත්වා යයො

ථූලමංසංඛාදති, යසොපායතොවරාජායහොති, යයොමජ්ඣිමමංසංඛාදති, යසො

යසනාපති, යයො අට්ඨිනිස්සිතංඛාදති, යසොභණ්ඩාගාරියකොයහොතී’’තිආහ. 

යපොත්තියකො යතසං කථං සුත්වා ‘‘කිං යනො සහස්යසන, රජ්ජයමව 
වර’’න්ති සණිකං රුක්ඛං අභිරුහිත්වා උපරිසයිතකුක්කුටං ගයහත්වා

මායරත්වා අඞ්ගායර පචිත්වා ථූලමංසං නියරොධස්ස අදාසි, මජ්ඣිමමංසං

සාඛස්සඅදාසි, අට්ඨිමංසංඅත්තනාඛාදි.ඛාදිත්වාපන‘‘සම්මනියරොධ, ත්වං
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අජ්ජ රාජා භවිස්සසි, සම්ම සාඛ, ත්වං යසනාපති භවිස්සසි, අහං පන
භණ්ඩාගාරියකො භවිස්සාමී’’තිවත්වා‘‘කථංජානාසී’’තිපුට්යඨොතංපවත්තිං
ආයරොයචසි.යතතයයොපිජනා පාතරාසයවලාය ාරාණසිංපවිසිත්වාඑකස්ස
බ්රාහ්මණස්ස යගයහ සප්පිසක්කරයුත්තං පායාසං භුඤ්ජිත්වා නගරා

නික්ඛමිත්වා උයයානං පවිසිංසු. නියරොධකුමායරො සිලාපට්යට නිපජ්ජි, 
ඉතයර ද්යව  හි නිපජ්ජිංසු. තස්මිං සමයය පඤ්ච රාජකකුධභණ්ඩානි
අන්යතො ඨයපත්වා ඵුස්සරථං විස්සජ්යජසුං. තත්ථ විත්ථාරකථා 

මහාජනකජාතයක (ජා. 2.22.123 ආදයයො) ආවි භවිස්සති. ඵුස්සරයථො
උයයානං ගන්ත්වා නිවත්තිත්වා ආයරොහනසජ්යජො හුත්වා අට්ඨාසි.
පුයරොහියතො ‘‘උයයායන පුඤ්ඤවතා සත්යතන භවිතබ් ’’න්ති උයයානං
පවිසිත්වා කුමාරං දිස්වා පාදන්තයතො සාටකං අපයනත්වා පායදසු

ලක්ඛණානි උපධායරත්වා ‘‘තිට්ඨතු  ාරාණසියං රජ්ජං, සකලජම්බුදීපස්ස 
අධිපතිරාජා භවිතුං යුත්යතො’’ති සබ් තාලාවචයර පග්ගණ්හායපසි.
නියරොධකුමායරො පබුජ්ඣිත්වා මුඛයතො සාටකං අපයනත්වා මහාජනං
ඔයලොයකත්වාපරිවත්තිත්වානිපන්යනො යථොකංවීතිනායමත්වාසිලාපට්යට
පල්ලඞ්යකනනිසීදි.අථ නං පුයරොහියතොජණ්ණුනාපතිට්ඨාය ‘‘රජ්ජංයත
යදව පාපුණාතී’’ති වත්වා ‘‘‘සාධූ’’ති වුත්යත තත්යථව රතනරාසිම්හි
ඨයපත්වා අභිසිඤ්චි. යසො රජ්ජං පත්වා සාඛස්ස යසනාපතිට්ඨානං දත්වා

මහන්යතනසක්කායරනනගරංපාවිසි, යපොත්තියකොපියතහි සද්ධිඤ්යඤව
අගමාසි.තයතොපට්ඨායමහාසත්යතො ාරාණසියංධම්යමනරජ්ජංකායරසි. 

යසො එකදිවසං මාතාපිතූනං සරිත්වා සාඛං ආහ – ‘‘සම්ම, න සක්කා 

මාතාපිතූහි විනා වත්තිතුං, මහන්යතන පරිවායරන ගන්ත්වා මාතාපිතයරො
යනොආයනහී’’ති. සායඛො ‘‘නයමතත්ථගමනකම්මංඅත්ථී’’තිපටික්ඛිපි.

තයතොයපොත්තිකංආණායපසි.යසො ‘‘සාධූ’’තිතත්ථගන්ත්වානියරොධස්ස

මාතාපිතයරො‘‘පුත්යතොයවොරජ්යජ පතිට්ඨියතො, එථගච්ඡාමා’’තිආහ.යත

‘‘අත්ථි යනො තාව විභවමත්තං, අලං තත්ථ ගමයනනා’’ති පටික්ඛිපිංසු.

සාඛස්සපිමාතාපිතයරොඅයවොච, යතපිනඉච්ඡිංසු. අත්තයනො මාතාපිතයරො

අයවොච, ‘‘මයංතාතතුන්නකාරකම්යමනජීවිස්සාමඅල’’න්තිපටික්ඛිපිංසු. 
යසො යතසං මනං අලභිත්වා  ාරාණසියමව පච්චාගන්ත්වා ‘‘යසනාපතිස්ස
ඝයර මග්ගකිලමථං වියනොයදත්වා පච්ඡා නියරොධසහායං පස්සිස්සාමී’’ති
චින්යතත්වා තස්ස නියවසනද්වාරං ගන්ත්වා ‘‘සහායයො කිර යත

යපොත්තියකොනාමආගයතොති යසනාපතිස්සආයරොයචහී’’තියදොවාරිකංආහ, 
යසොතථාඅකාසි.සායඛොපන‘‘අයංමය්හංරජ්ජං අදත්වාසහායනියරොධස්ස
අදාසී’’තිතස්මිං යවරං  න්ධි. යසොතංකථං සුත්වාව කුද්යධොආගන්ත්වා

‘‘යකොඉමස්සසහායයොඋම්මත්තයකොදාසිපුත්යතො, ගණ්හථන’’න්ති වත්වා
හත්ථපාදජණ්ණුකප්පයරහි යකොට්ටායපත්වා ගීවායං ගාහායපත්වා
නීහරායපසි. 
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පටුන 

යසො චින්යතසි ‘‘සායඛො මම සන්තිකා යසනාපතිට්ඨානං ලභිත්වා 

අකතඤ්ඤූ මිත්තදුබ්භී, මං යකොට්ටායපත්වා නීහරායපසි, නියරොයධො පන

පණ්ඩියතො කතඤ්ඤූ සප්පුරියසො, තස්යසව සන්තිකං ගමිස්සාමී’’ති. යසො

රාජද්වාරං ගන්ත්වා ‘‘යදව, යපොත්තියකො කිර නාම යත සහායයො ද්වායර
ඨියතො’’ති රඤ්යඤො ආයරොචායපසි. රාජා පක්යකොසායපත්වා තං
ආගච්ඡන්තං දිස්වා ආසනා වුට්ඨාය පච්චුග්ගන්ත්වා පටිසන්ථාරං කත්වා
මස්සුකම්මාදීනි කාරායපත්වා සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතන
පරිභුත්තනානග්ගරසයභොජයනන යතන සද්ධිං සුඛනිසින්යනො මාතාපිතූනං
පවත්තිං පුච්ඡිත්වා අනාගමනභාවං සුණි. සායඛොපි ‘‘යපොත්තියකො මං

රඤ්යඤො සන්තියක පරිභින්යදයය, මයි පන ගයත කිඤ්චි වත්තුං න 
සක්ඛිස්සතී’’ති තත්යථව අගමාසි. යපොත්තියකො තස්ස සන්තියකයයව

රාජානං ආමන්යතත්වා ‘‘යදව, අහං මග්ගකිලන්යතො ‘සාඛස්ස යගහං
ගන්ත්වා විස්සමිත්වා ඉධාගමිස්සාමී’ති අගමිං. අථ මං සායඛො ‘නාහං තං
ජානාමී’ති වත්වා යකොට්ටායපත්වා ගීවායං ගාහායපත්වා නීහරායපසීති
සද්දයහයයාසිත්වංඑත’’න්තිවත්වාතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

72. 

‘‘නවාහයමතංජානාමි, යකොවායංකස්සවාතිවා; 

යථාසායඛොවදිඑව, නියරොධකින්තිමඤ්ඤසි. 

73. 

‘‘තයතොගලවිනීයතන, පුරිසානීහරිංසුමං; 

දත්වාමුඛපහාරානි, සාඛස්සවචනංකරා. 

74. 

‘‘එතාදිසංදුම්මතිනා, අකතඤ්ඤුනදුබ්භිනා; 

කතංඅනරියංසායඛන, සඛිනායතජනාධිපා’’ති. 

තත්ථ කින්ති මඤ්ඤසීති යථා මං සායඛො අචරි, කිං ත්වම්පි එවයමව

මඤ්ඤසි, උදාහුඅඤ්ඤථා මඤ්ඤසි, මංසායඛොඑවංවයදයයාතිසද්දහසි, තං

න සද්දහසීති අධිප්පායයො.  ලවිනීයතනාති ගලග්ගායහන. දුබ්භිනාති 
මිත්තදුබ්භිනා. 

තංසුත්වානියරොයධොචතස්යසොගාථාඅභාසි– 

75. 

‘‘නවාහයමතංජානාමි, නපියමයකොචිසංසති; 

යංයමත්වංසම්මඅක්ඛාසි, සායඛනකාරණංකතං. 

76. 

‘‘සඛීනංසාජීවකයරො, මමසාඛස්සචූභයං; 
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ත්වංයනොසිස්සරියංදාතා, මනුස්යසසුමහන්තතං; 

තයාමාලබ්භිතාඉද්ධී, එත්ථයමනත්ථිසංසයයො. 

77. 

‘‘යථාපි බීජමග්ගිම්හි, ඩය්හතින විරූහති; 

එවංකතංඅසප්පුරියස, නස්සතිනවිරූහති. 

78. 

‘‘කතඤ්ඤුම්හිචයපොසම්හි, සීලවන්යතඅරියවුත්තියන; 

සුයඛත්යතවියබීජානි, කතංතම්හිනනස්සතී’’ති. 

තත්ථ සංසතීති ආචික්ඛති. කාරණං කතන්ති 
ආකඩ්ඪනවිකඩ්ඪනයපොථනයකොට්ටනසඞ්ඛාතං කාරණං කතන්ති අත්යථො. 

සඛීනං සාජීවකයරොති සම්ම, යපොත්තික ත්වං සහායකානං සුආජීවකයරො

ජීවිකාය උප්පායදතා. මම සාඛස්ස චූභෙන්ති මය්හඤ්ච සාඛස්ස ච

උභින්නම්පි සඛීනන්ති අත්යථො. ත්වං යනොසිස්සරිෙන්ති ත්වං යනො අසි 

ඉස්සරියංදාතා, තවසන්තිකාඉමාසම්පත්තීඅම්යහහිලද්ධා. මහන්තතන්ති
මහන්තභාවං. 

එවඤ්ච පන වත්වා එත්තකං කයථන්යත නියරොයධ සායඛො තත්යථව 
අට්ඨාසි. අථනං රාජා ‘‘සාඛ ඉමං යපොත්තිකං සඤ්ජානාසී’’ති පුච්ඡි. යසො
තුණ්හී අයහොසි.අථස්සරාජාදණ්ඩංආණායපන්යතොඅට්ඨමංගාථමාහ– 

79. 

‘‘ඉමංජම්මංයනකතිකං, අසප්පුරිසචින්තකං; 

හනන්තුසාඛංසත්තීහි, නාස්සඉච්ඡාමිජීවිත’’න්ති. 

තත්ථ ජම්මන්තිලාමකං. යනකතිකන්තිවඤ්චකං. 

තං සුත්වා යපොත්තියකො ‘‘මා එස  ායලො මං නිස්සාය නස්සතූ’’ති 

චින්යතත්වානවමංගාථමාහ– 

80. 

‘‘ඛමතස්ස මහාරාජ, පාණානපටිආනයා; 

ඛමයදවඅසප්පුරිසස්ස, නාස්සඉච්ඡාමහංවධ’’න්ති. 

තත්ථ ඛමතස්සාතිඛමතංඅස්ස, එතස්ස අසප්පුරිසස්සඛමථාතිඅත්යථො. 

නපටිආනොතිමතස්සනාමපාණා පටිආයනතුංනසක්කා. 

රාජා තස්ස වචනං සුත්වා සාඛස්ස ඛමි, යසනාපතිට්ඨානම්පි 

යපොත්තිකස්යසව දාතුකායමො අයහොසි, යසො පන න ඉච්ඡි. අථස්ස 
සබ් යසනානීනං විචාරණාරහං භණ්ඩාගාරිකට්ඨානං නාම අදාසි. පුබ්ය 
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කියරතං ඨානන්තරං නායහොසි, තයතො පට්ඨාය ජාතං. අපරභායග
යපොත්තියකො භණ්ඩාගාරියකො පුත්තධීතාහි වඩ්ඪමායනො අත්තයනො
පුත්තධීතානංඔවාදවයසනඔසානගාථමාහ– 

81. 

‘‘නියරොධයමවයසයවයය, නසාඛමුපසංවයස; 

නියරොධස්මිංමතංයසයයයො, යඤ්යචසාඛස්මිජීවිත’’න්ති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං, භික්ඛයව, යදවදත්යතො
පුබ්ය පිඅකතඤ්ඤූයයවා’’තිවත්වාජාතකංසයමොධායනසි–‘‘තදා සායඛො

යදවදත්යතො අයහොසි, යපොත්තියකො ආනන්යදො, නියරොයධො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

නියරොධජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[446] 8. තක්කලජාතකවණ්ණනා 

න තක්කලා සන්ති නආලුවානීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
එකං පිතුයපොසකං උපාසකං ආරබ්භ කයථසි. යසො කිර දලිද්දකුයල 

පච්චාජායතො මාතරි කාලකතාය පායතොව උට්ඨාය
දන්තකට්ඨමුයඛොදකදානාදීනි කයරොන්යතො භතිං වා කසිං වා කත්වා
ලද්ධවිභවානුරූයපනයාගුභත්තාදීනිසම්පායදත්වාපිතරංයපොයසසි.අථ නං

පිතාආහ–‘‘තාත, ත්වංඑකයකොවඅන්යතොච හිචකත්තබ් ංකයරොසි, 

එකංයත කුලදාරිකංආයනස්සාමි, සායතයගයහකත්තබ් ංකරිස්සතී’’ති.

‘‘තාත, ඉත්ථියයොනාම ඝරංආගතා යනවමය්හං, නතුම්හාකංචිත්තසුඛං

කරිස්සන්ති, මා එවරූපං චින්තයිත්ථ, අහං යාවජීවං තුම්යහ යපොයසත්වා
තුම්හාකං අච්චයයන ජානිස්සාමී’’ති. අථස්ස පිතා අනිච්ඡමානස්යසව එකං 
කුමාරිකං ආයනසි. සා සසුරස්ස ච සාමිකස්ස ච උපකාරිකා අයහොසි
නීචවුත්ති. සාමියකොපිස්සා‘‘මමපිතුඋපකාරිකා’’තිතුස්සිත්වාලද්ධංලද්ධං

මනාපංආහරිත්වා යදති, සාපිතං සසුරස්යසවඋපනායමසි. සා අපරභායග

චින්යතසි ‘‘මය්හං සාමියකො ලද්ධං ලද්ධං පිතු අදත්වා මය්හයමව යදති, 

අද්ධා පිතරි නිස්යනයහො ජායතො, ඉමං මහල්ලකං එයකනුපායයන මම
සාමිකස්සපටික්කූලංකත්වායගහානික්කඩ්ඪායපස්සාමී’’ති. 

සාතයතොපට්ඨායඋදකංඅතිසීතංවාඅච්චුණ්හංවා, ආහාරංඅතියලොණං 

වාඅයලොණංවා, භත්තංඋත්තණ්ඩුලංවාඅතිකිලින්නංවාති එවමාදීනිතස්ස
යකොධුප්පත්තිකාරණානිකත්වාතස්මිංකුජ්ඣන්යත‘‘යකොඉමංමහල්ලකං 
උපට්ඨාතුං සක්ඛිස්සතී’’ති ඵරුසානි වත්වා කලහං වඩ්යඪසි. තත්ථ තත්ථ 

යඛළපිණ්ඩාදීනි ඡඩ්යඩත්වාපි සාමිකං උජ්ඣායපසි ‘‘පස්ස පිතු කම්මං, 

‘ඉදඤ්චිදඤ්ච මා කරී’ති වුත්යත කුජ්ඣති, ඉමස්මිං යගයහ පිතරං වා

වසායපහිමං වා’’ති.අථනංයසො‘‘භද්යද, ත්වංදහරායත්ථකත්ථචිජීවිතුං

සක්ඛිස්සසි, මය්හං පිතාමහල්ලයකො, ත්වංතස්සඅසහන්තීඉමම්හායගහා 
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පටුන 

නික්ඛමා’’තිආහ.සාභීතා‘‘ඉයතොපට්ඨායඑවංනකරිස්සාමී’’තිසසුරස්ස
පායදසු පතිත්වා ඛමායපත්වා පකතිනියායමයනව පටිජග්ගිතුං ආරභි. අථ
යසො උපාසයකො පුරිමදිවයසසු තාය උබ් ාළ්යහො සත්ථු සන්තිකං
ධම්මස්සවනායඅගන්ත්වාතස්සාපකතියා පතිට්ඨිතකායලඅගමාසි.අථනං

සත්ථා ‘‘කිං, උපාසක, සත්තට්ඨ දිවසානි ධම්මස්සවනාය නාගයතොසී’’ති
පුච්ඡි. යසො තං කාරණං කයථසි. සත්ථා ‘‘ඉදානි තාව තස්සා කථං 

අග්ගයහත්වා පිතරං න නීහරායපසි, පුබ්ය  පන එතිස්සා කථං ගයහත්වා
පිතරං ආමකසුසානං යනත්වා ආවාටං ඛණිත්වා තත්ථ නං පක්ඛිපිත්වා
මාරණකායල අහං සත්තවස්සියකො හුත්වා මාතාපිතූනං ගුණං කයථත්වා

පිතුඝාතකකම්මානිවායරසිං, තදාත්වංමමකථංසුත්වාතව පිතරංයාවජීවං

පටිජග්ගිත්වා සග්ගපරායයණො ජායතො, ස්වායං මයා දින්යනො ඔවායදො 

භවන්තරගතම්පි න විජහති, ඉමිනා කාරයණන තස්සා කථං අග්ගයහත්වා
ඉදානිතයාපිතාන නීහයටො’’තිවත්වායතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත අඤ්ඤතරස්මිං 
කාසිගායම එකස්ස කුලස්ස ඝයර එකපුත්තයකො අයහොසි නායමන
සවිට්ඨයකො නාම. යසො මාතාපිතයරො පටිජග්ගන්යතො අපරභායග මාතරි
කාලකතායපිතරංයපොයසසීතිසබ් ං වත්ථුපච්චුප්පන්නවත්ථුනියායමයනව

කයථතබ් ං. අයං පයනත්ථ වියසයසො. තදා සා ඉත්ථී ‘‘පස්ස පිතුකම්මං, 

‘ඉදඤ්චිදඤ්ච මා කරී’ති වුත්යත කුජ්ඣතී’’ති වත්වා ‘‘සාමි, පිතා යත

චණ්යඩො ඵරුයසො නිච්චං කලහං කයරොති, ජරාජිණ්යණො  යාධිපීළියතොන 

චිරස්යසවමරිස්සති, අහඤ්චඑයතනසද්ධිංඑකයගයහවසිතුංනසක්යකොමි, 

සයම්යපස කතිපායහන මරිස්සතියයව, ත්වං එතං ආමකසුසානං යනත්වා
ආවාටං ඛණිත්වා තත්ථ නං පක්ඛිපිත්වා කුද්දායලන සීසං ඡින්දිත්වා
ජීවිතක්ඛයං පායපත්වා උපරි පංසුනා ඡායදත්වා ආගච්ඡාහී’’ති ආහ. යසො

තායපුනප්පුනංවුච්චමායනො ‘‘භද්යද, පුරිසමාරණං නාමභාරියං, කථංනං

මායරස්සාමී’’ති ආහ. ‘‘අහං යත උපායං ආචික්ඛිස්සාමී’’ති. ‘‘ආචික්ඛ

තාවා’’ති. ‘‘සාමි, ත්වං පච්චූසකායල පිතු නිසින්නට්ඨානං ගන්ත්වා යථා 

සබ්ය  සුණන්ති, එවං මහාසද්දං කත්වා ‘තාත, අසුකගායම තුම්හාකං

උද්ධාරණයකො අත්ථි, මයිගයතනයදති, තුම්හාකංඅච්චයයනනදස්සයතව, 
ස්යව යානයක නිසීදිත්වා පායතොව ගච්ඡිස්සාමා’ති වත්වා යතන
වුත්තයවලායයමව උට්ඨාය යානකං යයොයජත්වා තත්ථ නිසීදායපත්වා
ආමකසුසානං යනත්වා ආවාටං ඛණිත්වා යචොයරහි අච්ඡින්නසද්දං කත්වා
මායරත්වාආවායටපක්ඛිපිත්වාසීසං ඡින්දිත්වාන්හායිත්වාආගච්ඡා’’ති. 

සවිට්ඨයකො ‘‘අත්යථස උපායයො’’ති තස්සා වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා 
යානකංගමනසජ්ජංඅකාසි.තස්සපයනයකොසත්තවස්සියකොපුත්යතොඅත්ථි
පණ්ඩියතො  යත්යතො. යසො මාතු වචනං සුත්වා ‘‘මය්හං මාතා පාපධම්මා

පිතරං යම පිතුඝාතකම්මං කායරති, අහං ඉමස්ස පිතුඝාතකම්මං කාතුං න
දස්සාමී’’ති සණිකං ගන්ත්වා අයයයකන සද්ධිං නිපජ්ජි. සවිට්ඨයකොපි
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ඉතරාය වුත්තයවලාය යානකං යයොයජත්වා ‘‘එහි, තාත, උද්ධාරං
යසොයධස්සාමා’’ති පිතරං යානයක නිසීදායපසි. කුමායරොපි පඨමතරං
යානකං අභිරුහි. සවිට්ඨයකො තං නිවායරතුං අසක්යකොන්යතො යතයනව
සද්ධිං ආමකසුසානං ගන්ත්වා පිතරඤ්ච කුමාරයකන සද්ධිං එකමන්යත
ඨයපත්වාසයංඔතරිත්වා කුද්දාලපිටකංආදායඑකස්මිංපටිච්ඡන්නට්ඨායන
චතුරස්සාවාටං ඛණිතුං ආරභි. කුමාරයකො ඔතරිත්වා තස්ස සන්තිකං
ගන්ත්වාඅජානන්යතොවියකථංසමුට්ඨායපත්වා පඨමංගාථමාහ– 

82. 

‘‘නතක්කලාසන්තිනආලුවානි, නබිළාලියයොනකළම් ානිතාත; 

එයකො අරඤ්ඤම්හි සුසානමජ්යඣ, කිමත්ථියකො තාත ඛණාසි 

කාසු’’න්ති. 

තත්ථ න තක්කලා සන්තීති පිණ්ඩාලුකන්දා න සන්ති. ආලුවානීති

ආලුවකන්දා. බිළාලියෙොතිබිළාරිවල්ලිකන්දා. කළම්බානීතිතාලකන්දා. 

අථස්සපිතාදුතියංගාථමාහ– 

83. 

‘‘පිතාමයහොතාතසුදුබ් යලොයත, අයනක යාධීහිදුයඛනඵුට්යඨො; 

තමජ්ජහංනිඛණිස්සාමියසොබ්යභ, නහිස්සතංජීවිතං යරොචයාමී’’ති. 

තත්ථ අයනකබයාධීහහීති අයනයකහි  යාධීහි උප්පන්යනන දුක්යඛන

ඵුට්යඨො. න හිස්ස තන්ති අහඤ්හි තස්ස තව පිතාමහස්ස තං දුජ්ජීවිතං න

ඉච්ඡාමි, ‘‘එවරූපා ජීවිතා මරණයමවස්ස වර’’න්ති මඤ්ඤමායනො තං 
යසොබ්යභනිඛණිස්සාමීති. 

තංසුත්වාකුමායරොඋපඩ්ඪංගාථමාහ– 

84. 

‘‘සඞ්කප්පයමතං පටිලද්ධ පාපකං, අච්චාහිතං කම්ම කයරොසි
ලුද්ද’’න්ති. 

තස්සත්යථො – තාත, ත්වං ‘‘පීතරං දුක්ඛා පයමොයචස්සාමී’’ති 
මරණදුක්යඛන යයොයජන්යතො එතං පාපකං සඞ්කප්පං පටිලද්ධා තස්ස ච
සඞ්කප්පවයසන හිතං අතික්කම්ම ඨිතත්තා අච්චාහිතං කම්මං කයරොසි
ලුද්දන්ති. 

එවඤ්චපනවත්වාකුමායරොපිතුහත්ථයතොකුද්දාලංගයහත්වා අවිදූයර

අඤ්ඤතරංආවාටං ඛණිතුංආරභි. අථනං පිතාඋපසඞ්කමිත්වා ‘‘කස්මා, 

තාත, ආවාටංඛණසී’’තිපුච්ඡි.යසොතස්සකයථන්යතොතතියං ගාථමාහ– 

‘‘මයාපිතාතපටිලච්ඡයසතුවං, එතාදිසංකම්මජරූපනීයතො; 
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තං කුල්ලවත්තං අනුවත්තමායනො, අහම්පි තං නිඛණිස්සාමි 
යසොබ්යභ’’ති. 

තස්සත්යථො – තාත, අහම්පි එතස්මිං යසොබ්යභ තං මහල්ලකකායල 

නිඛණිස්සාමි, ඉති යඛො තාත, මයාපි කයත ඉමස්මිං යසොබ්යභ තුවං

ජරූපනීයතො එතාදිසං කම්මං පටිලච්ඡයස, යං එතං තයා පවත්තිතං

කුලවත්තං, තං අනුවත්තමායනො වයප්පත්යතො භරියාය සද්ධිං වසන්යතො
අහම්පිතංනිඛණිස්සාමියසොබ්යභති. 

අථස්සපිතාචතුත්ථංගාථමාහ– 

85. 

‘‘ඵරුසාහිවාචාහිපකුබ් මායනො, ආසජ්ජමංත්වංවදයසකුමාර; 

පුත්යතො මමං ඔරසයකො සමායනො, අහීතානුකම්පී මම ත්වංසි 
පුත්තා’’ති. 

තත්ථ පකුබ්බමායනොතිඅභිභවන්යතො. ආසජ්ජාතිඝට්යටත්වා. 

එවං වුත්යතපණ්ඩිතකුමාරයකොඑකංපටිවචනගාථං, ද්යවඋදානගාථාති
තිස්යසොගාථාඅභාසි– 

86. 

‘‘නතාහංතාතඅහිතානුකම්පී, හිතානුකම්පීයතඅහම්පිතාත; 

පාපඤ්චතංකම්මපකුබ් මානං, අරහාමියනොවාරයිතුංතයතො. 

87. 

‘‘යයො මාතරංවාපිතරංසවිට්ඨ, අදූසයකහිංසති පාපධම්යමො; 

කායස්සයභදාඅභිසම්පරායං, අසංසයංයසොනිරයංඋයපති. 

88. 

‘‘යයොමාතරංවාපිතරංසවිට්ඨ, අන්යනනපායනනඋපට්ඨහාති; 

කායස්ස යභදාඅභිසම්පරායං, අසංසයංයසො සුගතිංඋයපතී’’ති.– 

ඉමංපනපුත්තස්සධම්මකථංසුත්වාපිතාඅට්ඨමංගාථමාහ– 

89. 

‘‘නයමත්වංපුත්තඅහිතානුකම්පී, හිතානුකම්පීයමත්වංසි පුත්ත; 

අහඤ්චතංමාතරාවුච්චමායනො, එතාදිසංකම්මකයරොමි ලුද්ද’’න්ති. 

තත්ථ අහඤ්චතංමාතරාතිඅහඤ්චයත මාතරා, අයයමවවාපායඨො. 
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තං සුත්වා කුමායරො ‘‘තාත, ඉත්ථියයො නාම උප්පන්යන යදොයස 

අනිග්ගය්හමානාපුනප්පුනංපාපංකයරොන්ති, මමමාතායථාපුනඑවරූපංන

කයරොති, තථානං පණායමතුංවට්ටතී’’තිනවමංගාථමාහ– 

90. 

‘‘යායතසාභරියාඅනරියරූපා, මාතාමයමසාසකියාජයනත්ති; 

නිද්ධාපයය තඤ්ච සකා අගාරා, අඤ්ඤම්පි යත සා 
දුඛමාවයහයයා’’ති. 

සවිට්ඨයකො පණ්ඩිතපුත්තස්ස කථං සුත්වා යසොමනස්සජායතො හුත්වා

‘‘ගච්ඡාම, තාතා’’තිසද්ධිංපුත්යතනචපිතරාචයානයක නිසීදිත්වාපායාසි.
සාපියඛොඅනාචාරා ‘‘නික්ඛන්තායනොයගහාකාළකණ්ණී’’ති හට්ඨතුට්ඨා
අල්ලයගොමයයන යගහං උපලිම්යපත්වා පායාසං පචිත්වා ආගමනමග්ගං 
ඔයලොයකන්තී යත ආගච්ඡන්යත දිස්වා ‘‘නික්ඛන්තං කාළකණ්ණිං පුන

ගයහත්වා ආගයතො’’ති කුජ්ඣිත්වා ‘‘අයර නිකතික, නික්ඛන්තං
කාළකණ්ණිංපුනආදායආගයතොසී’’තිපරිභාසි. සවිට්ඨයකොකිඤ්චිඅවත්වා
යානකං යමොයචත්වා ‘‘අනාචායර කිං වයදසී’’ති තං සුයකොට්ටිතං 
යකොට්යටත්වා ‘‘ඉයතො පට්ඨාය මා ඉමං යගහං පාවිසී’’ති පායද ගයහත්වා
නික්කඩ්ඪි. තයතො පිතරඤ්ච පුත්තඤ්ච න්හායපත්වා සයම්පි න්හායිත්වා
තයයොපි පායාසංපරිභුඤ්ජිංසු.සාපිපාපධම්මාකතිපාහංඅඤ්ඤස්මිංයගයහ 

වසි.තස්මිංකායලපුත්යතොපිතරංආහ–‘‘තාත, මමමාතාඑත්තයකනන

බුජ්ඣති, තුම්යහ මම මාතු මඞ්කුභාවකරණත්ථං ‘අසුකගාමයක මම

මාතුලධීතාඅත්ථි, සා මය්හංපිතරඤ්චපුත්තඤ්චමඤ්චපටිජග්ගිස්සති, තං
ආයනස්සාමී’ති වත්වා මාලාගන්ධාදීනි ආදාය යානයකන නික්ඛමිත්වා
යඛත්තංඅනුවිචරිත්වාසායං ආගච්ඡථා’’ති.යසොතථාඅකාසි. 

පටිවිස්සකකුයලඉත්ථියයො‘‘සාමියකොකිරයතඅඤ්ඤංභරියංආයනතුං 

අසුකගාමංනාමගයතො’’තිතස්සාආචික්ඛිංසු.සා ‘‘දානිම්හිනට්ඨා, නත්ථි
යම පුන ඔකායසො’’ති භීතා තසිතා හුත්වා ‘‘පුත්තයමව යාචිස්සාමී’’ති

පණ්ඩිතපුත්තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා තස්ස පායදසු පතිත්වා ‘‘තාත, තං

ඨයපත්වා අඤ්යඤො මම පටිසරණං නත්ථි, ඉයතො පට්ඨාය තව පිතරඤ්ච

පිතාමහඤ්චඅලඞ්කතයචතියංවියපටිජග්ගිස්සාමි, පුනමය්හංඉමස්මිංඝයර

පයවසනං කයරොහී’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධු, අම්ම, සයච පුන එවරූපං න 

කරිස්සථ, කරිස්සාමි, අප්පමත්තායහොථා’’තිවත්වාපිතුආගතකායලදසමං
ගාථමාහ– 

91. 

‘‘යායතසාභරියාඅනරියරූපා, මාතාමයමසාසකියාජයනත්ති; 

දන්තාකයරණූවවසූපනීතා, සාපාපධම්මාපුනරාවජාතූ’’ති. 
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පටුන 

තත්ථ කයරණූවාති තාත, ඉදානිසාආයනඤ්ජකාරණංකාරිකාහත්ථිනී

විය දන්තා වසං උපනීතා නිබ්බියසවනා ජාතා. පුනරා ජාතූති පුන ඉමං
යගහංආගච්ඡතූති. 

එවංයසොපිතුධම්මංකයථත්වාගන්ත්වාමාතරංආයනසි.සා සාමිකඤ්ච
සසුරඤ්චඛමායපත්වාතයතොපට්ඨායදන්තාධම්යමනසමන්නාගතාහුත්වා 
සාමිකඤ්ච සසුරඤ්ච පුත්තඤ්ච පටිජග්ගි. උයභොපි ච පුත්තස්ස ඔවායද
ඨත්වා දානාදීනිපුඤ්ඤානිකරිත්වාසග්ගපරායණාඅයහසුං. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන පිතුයපොසයකො යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨහි. තදා පිතා ච පුත්යතො ච සුණිසා ච යතයයව අයහසුං, 
පණ්ඩිතකුමායරොපනඅහයමව අයහොසින්ති. 

තක්කලජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[447] 9. මහාධම්මපාලජාතකවණ්ණනා 

කිං යත වතන්ති ඉදං සත්ථා පඨමගමයනන කපිලපුරං ගන්ත්වා
නියරොධාරායම විහරන්යතො පිතු නියවසයන රඤ්යඤො අසද්දහනං ආරබ්භ
කයථසි.තදාහිසුද්යධොදනමහාරාජා වීසතිසහස්සභික්ඛුපරිවාරස්සභගවයතො
අත්තයනො නියවසයන යාගුඛජ්ජකං දත්වා අන්තරාභත්යත සම්යමොදනීයං

කථං කයථන්යතො ‘‘භන්යත, තුම්හාකං පධානකායල යදවතා ආගන්ත්වා
ආකායස ඨත්වා ‘පුත්යතො යත සිද්ධත්ථකුමායරො අප්පාහාරතාය මයතො’ති

මය්හං ආයරොයචසු’’න්ති ආහ. සත්ථාරා ච ‘‘සද්දහි, මහාරාජා’’ති වුත්යත

‘‘න සද්දහිං, භන්යත, ආකායස ඨත්වා කයථන්තියයොපි යදවතා, ‘මම
පුත්තස්ස ය ොධිතයල බුද්ධත්තං අප්පත්වා පරිනිබ් ානං නාම නත්ථී’ති

පටික්ඛිපි’’න්ති ආහ. ‘‘මහාරාජ, පුබ්ය පි ත්වං මහාධම්මපාලකායලපි
‘පුත්යතො යත මයතො ඉමානිස්ස අට්ඨීනී’ති දස්යසත්වා වදන්තස්සපි
දිසාපායමොක්ඛාචරියස්ස ‘අම්හාකං කුයල තරුණකායල කාලකිරියා නාම 

නත්ථී’තිනසද්දහි, ඉදානිපනකස්මාසද්දහිස්සසී’’තිවත්වායතනයාචියතො
අතීතං ආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත කාසිරට්යඨ
ධම්මපාලගායමොනාමඅයහොසි.යසොධම්මපාලකුලස්සවසනතායඑතංනාමං 
ලභි.තත්ථ දසන්නංකුසලකම්මපථානංපාලනයතො ‘‘ධම්මපායලො’’ත්යවව

පඤ්ඤායතො බ්රාහ්මයණොපටිවසති, තස්සකුයලඅන්තමයසොදාසකම්මකරාපි

දානං යදන්ති, සීලං රක්ඛන්ති, උයපොසථකම්මං කයරොන්ති. තදා

ය ොධිසත්යතො තස්මිං කුයල නිබ් ත්ති, ‘‘ධම්මපාලකුමායරො’’ත්යවවස්ස
නාමංකරිංසු.අථනංවයප්පත්තංපිතාසහස්සං දත්වා සිප්පුග්ගහණත්ථාය
තක්කසිලං යපයසසි. යසො තත්ථ ගන්ත්වා දිසාපායමොක්ඛාචරියස්ස 

සන්තියක සිප්පං උග්ගණ්හි, පඤ්චන්නං මාණවකසතානං
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යජට්ඨන්යතවාසියකොඅයහොසි.තදා ආචරියස්සයජට්ඨපුත්යතොකාලමකාසි.
ආචරියයොමාණවකපරිවුයතො ඤාතිගයණනසද්ධිංයරොදන්යතොකන්දන්යතො
සුසායනතස්සසරීරකිච්චං කායරති.තත්ථආචරියයොචඤාතිවග්යගොචස්ස

අන්යතවාසිකාචයරොදන්තිපරියදවන්ති, ධම්මපායලොයයයවයකොනයරොදති
නපරියදවති.අපිචයඛොපනයතසුපඤ්චසයතසුමාණයවසුසුසානා ආගම්ම
ආචරියස්සසන්තියකනිසීදිත්වා‘‘අයහොඑවරූයපොනාමආචාරසම්පන්යනො
තරුණමාණයවො තරුණකායලයයව මාතාපිතූහි විප්පයුත්යතො

මරණප්පත්යතො’’ති වදන්යතසු ‘‘සම්මා, තුම්යහ ‘තරුයණො’ති භණථ, අථ

කස්මා තරුණකායලයයව මරති, නනු අයුත්තං තරුණකායල මරිතු’’න්ති
ආහ. 

අථනංයතආහංසු‘‘කිංපනසම්ම, ත්වංඉයමසංසත්තානංමරණභාවං

න ජානාසී’’ති? ජානාමි, තරුණකායලපනනමරන්ති, මහල්ලකකායලයයව

මරන්තීති. නනු අනිච්චා සබ්ය  සඞ්ඛාරා හුත්වා අභාවියනොති? ‘‘සච්චං 

අනිච්චා, දහරකායල පන සත්තා න මරන්ති, මහල්ලකකායල මරන්ති, 

අනිච්චතං පාපුණන්තී’’ති.‘‘කිංසම්ම, ධම්මපාල, තුම්හාකංයගයහනයකචි

මරන්තී’’ති? ‘‘දහරකායල පන න මරන්ති, මහල්ලකකායලයයව

මරන්තී’’ති. ‘‘කිං පයනසා තුම්හාකං කුලපයවණී’’ති? ‘‘ආම
කුලපයවණී’’ති. මාණවා තං තස්සකථංආචරියස්සආයරොයචසුං. අථනං

යසො පක්යකොසායපත්වාපුච්ඡි‘‘සච්චංකිරතාතධම්මපාල, තුම්හාකංකුයල

දහරකායලන මීයන්තී’’ති? ‘‘සච්චංආචරියා’’ති.යසොතස්සවචනංසුත්වා

චින්යතසි ‘‘අයං අතිවිය අච්ඡරියං වදති, ඉමස්ස පිතු සන්තිකං ගන්ත්වා

පුච්ඡිත්වා සයච එතං සච්චං, අහම්පි තයමව ධම්මං පූයරස්සාමී’’ති. යසො
පුත්තස්ස කත්තබ් කිච්චං කත්වා සත්තට්ඨදිවසච්චයයන ධම්මපාලං

පක්යකොසායපත්වා ‘‘තාත, අහංඛිප්පංආගමිස්සාමි, යාවමමාගමනාඉයම
මාණයව සිප්පං වායචහී’’ති වත්වා එකස්ස එළකස්ස අට්ඨීනි ගයහත්වා
යධොවිත්වා පසිබ් යක කත්වා එකං චූළුපට්ඨාකං ආදාය තක්කසිලයතො
නික්ඛමිත්වා අනුපුබ්ය න තං ගාමං පත්වා ‘‘කතරං මහාධම්මපාලස්ස
යගහ’’න්තිපුච්ඡිත්වාගන්ත්වාද්වායරඅට්ඨාසි. බ්රාහ්මණස්සදාසමනුස්යසසු

යයො යයො පඨමං අද්දස, යසො යසො ආචරියස්ස හත්ථයතො ඡත්තං ගණ්හි, 

උපාහනං ගණ්හි, උපට්ඨාකස්සපි හත්ථයතො පසිබ් කං ගණ්හි. ‘‘පුත්තස්ස
යවො ධම්මපාලකුමාරස්ස ආචරියයො ද්වායර ඨියතොති කුමාරස්ස පිතු

ආයරොයචථා’’ති ච වුත්තා ‘‘සාධූ’’තිගන්ත්වාආයරොචයිංසු. යසො යවයගන
ද්වාරමූලං ගන්ත්වා ‘‘ඉයතො එථා’’ති තං ඝරං අභියනත්වා පල්ලඞ්යක
නිසීදායපත්වාසබ් ංපාදයධොවනාදිකිච්චංඅකාසි. 

ආචරියයො භුත්තයභොජයනො සුඛකථාය නිසින්නකායල ‘‘බ්රාහ්මණ, 
පුත්යතො යත ධම්මපාලකුමායරො පඤ්ඤවා තිණ්ණං යවදානං

අට්ඨාරසන්නඤ්ච සිප්පානං නිප්ඵත්තිං පත්යතො, අපිච යඛො පයනයකන

අඵාසුයකන ජීවිතක්ඛයං පත්යතො, සබ්ය  සඞ්ඛාරා අනිච්චා, මා 
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යසොචිත්ථා’’තිආහ.බ්රාහ්මයණොපාණිං පහරිත්වාමහාහසිතංහසි. ‘‘කිංනු

බ්රාහ්මණ, හසසී’’තිචවුත්යත ‘‘මය්හංපුත්යතොනමරති, අඤ්යඤොයකොචි

මයතොභවිස්සතී’’තිආහ. ‘‘බ්රාහ්මණ, පුත්යතොයයවයතමයතො, පුත්තස්යසව
යත අට්ඨීනි දිස්වා සද්දහා’’ති අට්ඨීනි නීහරිත්වා ‘‘ඉමානි යත පුත්තස්ස

අට්ඨීනී’’තිආහ.එතානිඑළකස්සවා සුනඛස්සවාභවිස්සන්ති, මය්හංපන

පුත්යතො න මරති, අම්හාකාඤ්හි කුයල යාව සත්තමා කුලපරිවට්ටා

තරුණකායල මතපුබ් ා නාම නත්ථි, ත්වං මුසා භණසීති. තස්මිං ඛයණ
සබ්ය පිපාණිංපහරිත්වාමහාහසිතංහසිංසු.ආචරියයොතංඅච්ඡරියංදිස්වා 

යසොමනස්සප්පත්යතොහුත්වා ‘‘බ්රාහ්මණ, තුම්හාකංකුලපයවණියං දහරානං

අමරයණනන සක්කාඅයහතුයකනභවිතුං, යකනයවොකාරයණනදහරාන
මීයන්තී’’තිපුච්ඡන්යතොපඨමං ගාථමාහ– 

92. 

‘‘කිං යත වතං කිං පන බ්රහ්මචරියං, කිස්ස සුචිණ්ණස්ස අයං

විපායකො; 

අක්ඛාහි යම බ්රාහ්මණ එතමත්ථං, කස්මා නු තුම්හං දහරා න 
මීයයර’’ති. 

තත්ථ වතන්ති වතසමාදානං. බ්රහ්මචරිෙන්ති යසට්ඨචරියං. කිස්ස

සුචිණ්ණස්සාති තුම්හාකං කුයල දහරානං අමරණං නාම කතරසුචරිතස්ස
විපායකොති. 

තංසුත්වාබ්රාහ්මයණොයයසංගුණානංආනුභායවනතස්මිංකුයලදහරා 

නමීයන්ති, යතවණ්ණයන්යතො– 

93. 

‘‘ධම්මංචරාමනමුසාභණාම, පාපානිකම්මානිපරිවජ්ජයාම; 

අනරියංපරිවජ්යජමුසබ් ං, තස්මාහිඅම්හංදහරානමීයයර. 

94. 

‘‘සුයණොමධම්මංඅසතංසතඤ්ච, නචාපිධම්මංඅසතංයරොචයාම; 

හිත්වාඅසන්යතනජහාමසන්යත, තස්මාහිඅම්හංදහරාන මීයයර. 

95. 

‘‘පුබ්ය වදානාසුමනාභවාම, දදම්පියවඅත්තමනාභවාම; 

දත්වාපියවනානුතප්පාමපච්ඡා, තස්මාහිඅම්හංදහරාන මීයයර. 

96. 

‘‘සමයණ මයං බ්රාහ්මයණ අද්ධියක ච, වනිබ් යක යාචනයක 

දලිද්යද; 

අන්යනනපායනනඅභිතප්පයාම, තස්මාහිඅම්හංදහරානමීයයර. 
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97. 

‘‘මයඤ්චභරියංනාතික්කමාම, අම්යහචභරියානාතික්කමන්ති; 

අඤ්ඤත්රතාහිබ්රහ්මචරියංචරාම, තස්මාහිඅම්හංදහරාන මීයයර. 

98. 

‘‘පාණාතිපාතා විරමාමසබ්ය , යලොයකඅදින්නං පරිවජ්ජයාම; 

අමජ්ජපායනොපිමුසාභණාම, තස්මාහිඅම්හංදහරානමීයයර. 

99. 

‘‘එතාසුයවජායයරසුත්තමාසු, යමධාවියනොයහොන්තිපහූතපඤ්ඤා; 

 හුස්සුතායවදගුයනොචයහොන්ති, තස්මාහිඅම්හංදහරාන මීයයර. 

100. 

‘‘මාතා පිතාචභගිනීභාතයරොච, පුත්තාචදාරා චමයඤ්චසබ්ය ; 

ධම්මංචරාමපරයලොකයහතු, තස්මාහිඅම්හංදහරානමීයයර. 

101. 

‘‘දාසාචදායසයොඅනුජීවියනොච, පරිචාරකාකම්මකරාචසබ්ය ; 

ධම්මං චරන්තිපරයලොකයහතු, තස්මාහි අම්හංදහරානමීයයර’’ති.
– 

ඉමාගාථාආහ. 

තත්ථ ධම්මං චරාමාති දසකුසලකම්මපථධම්මං චරාම, අත්තයනො

ජීවිතයහතු අන්තමයසො කුන්ථකිපිල්ලිකම්පි ජීවිතා න යවොයරොයපම, 
පරභණ්ඩං යලොභචිත්යතන න ඔයලොයකමාති සබ් ං විත්ථායරතබ් ං. 
මුසාවායදොයචත්ථමුසාවාදිස්සඅකරණපාපංනාමනත්ථීතිඋස්සන්නවයසන

පුන වුත්යතො. යත කිර හසාධිප්පායයනපි මුසා න භණන්ති. පාපානීති

සබ් ානි නිරයගාමිකම්මානි. අනරිෙන්ති අරියගරහිතං සබ් ං අසුන්දරං 

අපරිසුද්ධං කම්මං පරිවජ්ජයාම. තස්මා හි අම්හන්ති එත්ථ හි-කායරො

නිපාතමත්යතො, යතන කාරයණන අම්හාකං දහරා න මීයන්ති, අන්තරා
අකාලමරණං නාම යනො නත්ථීති අත්යථො. ‘‘තස්මා අම්හ’’න්තිපි පායඨො. 

සුයණොමාති මයං කිරියවාදානං සප්පුරිසානං කුසලදීපනම්පි අසප්පුරිසානං

අකුසලදීපනම්පිධම්මංසුයණොම, යසොපනයනො සුතමත්තයකොවයහොති, තං
නයරොචයාම.යතහිපනයනොසද්ධිංවිග්ගයහොවාවිවායදොවාමා යහොතූති

ධම්මංසුණාම, සුත්වාපිහිත්වාඅසන්යතසන්යතවත්තාම, එකම්පිඛණංන 

ජහාමසන්යත, පාපමිත්යතපහායකලයාණමිත්තයසවියනොවයහොමාති. 

සමයණ මෙං බ්රාහ්මයණති මයං සමිතපායප  ාහිතපායප
පච්යචකබුද්ධසමණබ්රාහ්මයණපි අවයසසධම්මිකසමණබ්රාහ්මයණපි 
අද්ධිකයාචයකයසසජයනපිඅන්නපායනනඅභිතප්යපමාතිඅත්යථො.පාළියං
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පන අයං ගාථා ‘‘පුබ්ය ව දානා’’ති ගාථාය පච්ඡයතො ආගතා. 

නාතික්කමාමාති අත්තයනොභරියංඅතික්කමිත්වා හිඅඤ්ඤංමිච්ඡාචාරංන

කයරොම. අඤ්ඤත්ර තාහීති තා අත්තයනො භරියා ඨයපත්වා යසසඉත්ථීසු 

බ්රහ්මචරියං චරාම, අම්හාකං භරියාපි යසසපුරියසසු එවයමව වත්තන්ති. 

ජාෙයරතිජායන්ති. සුත්තමාසූතිසුසීලාසු උත්තමිත්ථීසු.ඉදංවුත්තංයහොති–

යය එතාසු සම්පන්නසීලාසු උත්තමිත්ථීසු අම්හාකං පුත්තා ජායන්ති, යත

යමධාවියනොතිඑවංපකාරායහොන්ති, කුයතොයතසංඅන්තරා මරණං, තස්මාපි

අම්හාකං කුයල දහරා න මරන්තීති. ධම්මං චරාමාති පරයලොකත්ථාය

තිවිධසුචරිතධම්මංචරාම. දායසයොතිදාසියයො. 

අවසායන – 

102. 

‘‘ධම්යමො හයව රක්ඛති ධම්මචාරිං, ධම්යමො සුචිණ්යණො

සුඛමාවහති; 

එසානිසංයසොධම්යමසුචිණ්යණ, නදුග්ගතිංගච්ඡති ධම්මචාරී. 

103. 

‘‘ධම්යමො හයව රක්ඛති ධම්මචාරිං, ඡත්තං මහන්තං විය

වස්සකායල; 

ධම්යමන ගුත්යතො මම ධම්මපායලො, අඤ්ඤස්ස අට්ඨීනි සුඛී 
කුමායරො’’ති.– 

ඉමාහිද්වීහිගාථාහිධම්මචාරීනංගුණංකයථසි. 

තත්ථ රක්ඛතීති ධම්යමො නායමයසො රක්ඛියතො අත්තයනො රක්ඛිතං

පටිරක්ඛති. සුඛමාවහතීති යදවමනුස්සසුඛඤ්යචවනිබ් ානසුඛඤ්චආවහති. 

න දුග් තින්තිනිරයාදියභදංදුග්ගතිංන ගච්ඡති.එවංබ්රාහ්මණ, මයංධම්මං

රක්ඛාම, ධම්යමොපි අම්යහ රක්ඛතීති දස්යසති. ධම්යමන ගුත්යතොති

මහාඡත්තසදියසනඅත්තනායගොපිතධම්යමන ගුත්යතො. අඤ්ඤස්සඅට්ඨීනීති
තයා ආනීතානි අට්ඨීනි අඤ්ඤස්ස එළකස්ස වා සුනඛස්ස වා අට්ඨීනි

භවිස්සන්ති, ඡඩ්යඩයථතානි, මමපුත්යතො සුඛීකුමායරොති. 

තං සුත්වා ආචරියයො ‘‘මය්හං ආගමනං සුආගමනං, සඵලං, යනො 
නිප්ඵල’’න්ති සඤ්ජාතයසොමනස්යසො ධම්මපාලස්ස පිතරං ඛමායපත්වා
‘‘මයා ආගච්ඡන්යතන තුම්හාකං වීමංසනත්ථාය ඉමානි එළකඅට්ඨීනි

ආභතානි, පුත්යතො යත අයරොයගොයයව, තුම්හාකං රක්ඛිතධම්මං මය්හම්පි
යදථා’’ති පණ්යණලිඛිත්වාකතිපාහං තත්ථ වසිත්වා තක්කසිලංගන්ත්වා
ධම්මපාලංසබ් සිප්පානිසික්ඛායපත්වාමහන්යතනපරිවායරන යපයසසි. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා දසකනිපායතො 

46 

පටුන 

සත්ථා සුද්යධොදනමහාරාජස්ස ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි 

පකායසත්වාජාතකංසයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනරාජාඅනාගාමිඵයල

පතිට්ඨහි. තදා මාතාපිතයරො මහාරාජකුලානි අයහසුං, ආචරියයො

සාරිපුත්යතො, පරිසා බුද්ධපරිසා, ධම්මපාලකුමායරො පන අහයමව
අයහොසින්ති. 

මහාධම්මපාලජාතකවණ්ණනානවමා. 

[448] 10. කුක්කුටජාතකවණ්ණනා 

නාස්මයස කතපාපම්හීති ඉදං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
යදවදත්තස්ස වධාය පරිසක්කනං ආරබ්භ කයථසි. ධම්මසභායඤ්හි භික්ඛූ

යදවදත්තස්ස අගුණකථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, යදවදත්යතො
ධනුග්ගහාදිපයයොජයනන දස ලස්ස වධත්ථයමව උපායං කයරොතී’’ති.

සත්ථා ආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථායසන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පිඑස
මය්හංවධායපරිසක්කියයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත යකොසම්බියං යකොසම් යකො නාම රාජා රජ්ජං කායරසි. තදා 
ය ොධිසත්යතො එකස්මිං යවළුවයන කුක්කුටයයොනියං නිබ් ත්තිත්වා 

අයනකසතකුක්කුටපරිවායරොඅරඤ්යඤවසති, තස්සාවිදූයරඑයකොයසයනො

වසති. යසො උපායයන එයකකං කුක්කුටං ගයහත්වා ඛාදන්යතො ඨයපත්වා 

ය ොධිසත්තං යසයස ඛාදි, ය ොධිසත්යතො එකයකොව අයහොසි. යසො
අප්පමත්යතො යවලාය යගොචරං ගයහත්වා යවළුවනං පවිසිත්වා වසති. යසො
යසයනො තං ගණ්හිතුං අසක්යකොන්යතො ‘‘එයකන නං උපායයන
උපලායපත්වාගණ්හිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාතස්සාවිදූයරසාඛායනිලීයිත්වා 

‘‘සම්මකුක්කුටරාජ, ත්වංමය්හංකස්මාභායසි, අහංතයාසද්ධිංවිස්සාසං 

කත්තුකායමො, අසුකස්මිංනාමපයදයසසම්පන්නයගොචයරො, තත්ථඋයභොපි
යගොචරංගයහත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤංපියසංවාසංවසිස්සාමා’’තිආහ.අථනං

ය ොධිසත්යතොආහ‘‘සම්ම, මය්හංතයා සද්ධිංවිස්සායසොනාමනත්ථි, ගච්ඡ

ත්ව’’න්ති. ‘‘සම්ම, ත්වං මයා පුබ්ය  කතපාපතාය න සද්දහසි, ඉයතො

පට්ඨායඑවරූපංනකරිස්සාමී’’ති. ‘‘නමය්හංතාදියසන සහායයනත්යථො, 
ගච්ඡ ත්ව’’න්ති. ඉති නං යාවතතියං පටික්ඛිපිත්වා ‘‘එයතහි අඞ්යගහි 
සමන්නාගයතන පුග්ගයලන සද්ධිං විස්සායසො නාම කාතුං න වට්ටතී’’ති
වනඝටං උන්නායදන්යතො යදවතාසු සාධුකාරං දදමානාසු ධම්මකථං
සමුට්ඨායපන්යතො– 

104. 

‘‘නාස්මයසකතපාපම්හි, නාස්මයසඅලිකවාදියන; 

නාස්මයසඅත්තත්ථපඤ්ඤම්හි, අතිසන්යතපිනාස්මයස. 

105. 
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‘‘භවන්තියහයකපුරිසා, යගොපිපාසිකජාතිකා; 

ඝසන්තිමඤ්යඤමිත්තානි, වාචායනචකම්මුනා. 

106. 

‘‘සුක්ඛඤ්ජලිපග්ගහිතා, වාචාය පලිගුණ්ඨිතා; 

මනුස්සයඵග්ගූනාසීයද, යස්මිංනත්ථිකතඤ්ඤුතා. 

107. 

‘‘න හිඅඤ්ඤඤ්ඤචිත්තානං, ඉත්ථීනංපුරිසාන වා; 

නානාවිකත්වාසංසග්ගං, තාදිසම්පිචනාස්මයස. 

108. 

‘‘අනරියකම්මයමොක්කන්තං, අයථතංසබ් ඝාතිනං; 

නිසිතංවපටිච්ඡන්නං, තාදිසම්පිචනාස්මයස. 

109. 

‘‘මිත්තරූයපනියධකච්යච, සාඛයලයනඅයචතසා; 

විවියධහිඋපායන්ති, තාදිසම්පිචනාස්මයස. 

110. 

‘‘ආමිසං වාධනංවාපි, යත්ථපස්සති තාදියසො; 

දුබ්භිං කයරොති දුම්යමයධො, තඤ්ච හන්ත්වාන ගච්ඡතී’’ති. – ඉමා 

ගාථාආහ; 

තත්ථ නාස්මයසතිනාස්සයස.අයයමවවා පායඨො, නවිස්සයසතිවුත්තං

යහොති. කතපාපම්හීති පඨමං කතපායප පුග්ගයල. අලිකවාදියනති
මුසාවාදිම්හිපි න විස්සයස. තස්ස හි අකත්තබ් ං නාම පාපං නත්ථි. 

නාස්මයස අත්තත්ථපඤ්ඤම්හීති අත්තයනො අත්ථාය එව යස්ස පඤ්ඤා

ස්යනහවයසනනභජති, ධනත්ථියකොවභජති, තස්මිංඅත්තත්ථපඤ්යඤපින

විස්සයස. අතිසන්යතති අන්යතො උපසයම අවිජ්ජමායනයයව ච  හි
උපසමදස්සයනන අතිසන්යත විය පටිච්ඡන්නකම්මන්යතපි

බිලපටිච්ඡන්නආසීවිසසදියසකුහකපුග්ගයල. ය ොපිපාසිකජාතිකාතිගුන්නං

පිපාසකජාතිකාවිය, පිපාසිතයගොසදිසාතිවුත්තංයහොති.යථාපිපාසිතගායවො

තිත්ථං ඔතරිත්වා මුඛපූරං උදකං පිවන්ති, න පන උදකස්ස

කත්තබ් යුත්තකං කයරොන්ති, එවයමව එකච්යච ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච 

කරිස්සාමා’’තිමධුරවචයනනමිත්තානිඝසන්ති, පියවචනානුච්ඡවිකංපනන

කයරොන්ති, තාදියසසුවිස්සායසොමහයතොඅනත්ථායයහොතීතිදීයපති. 

සුක්ඛඤ්ජලිපග් හිතාති පග්ගහිතතුච්ඡඅඤ්ජලියනො. වාචාෙ

පලිගුණ්ඨිතාති ‘‘ඉදං දස්සාම, ඉදං කරිස්සාමා’’ති වචයනන පටිච්ඡාදිකා. 

මනුස්සයෙග්ගූතිඑවරූපාඅසාරකාමනුස්සාමනුස්සයඵග්ගූනාම. නාසීයදති
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නආසීයද එවරූයපන උපගච්යඡයය. ෙස්මිං නත්ථීති යස්මිඤ්ච පුග්ගයල

කතඤ්ඤුතා නත්ථි, තම්පි නාසීයදති අත්යථො. අඤ්ඤඤ්ඤචිත්තානන්ති

අඤ්යඤනඤ්යඤන චිත්යතන සමන්නාගතානං, ලහුචිත්තානන්ති අත්යථො.

එවරූපානං ඉත්ථීනංවා පුරිසානං වානවිස්සයසති දීයපති. නානාවිකත්වා 

සංසග් න්ති යයොපිනසක්කා අනුපගන්ත්වා එතස්ස අන්තරායංකාතුන්ති 
අන්තරායකරණත්ථං නානාකාරයණහි සංසග්ගමාවිකත්වා දළ්හං කරිත්වා

පච්ඡාඅන්තරායං කයරොති, තාදිසම්පිපුග්ගලංනාස්මයසනවිස්සයසයයාති
දීයපති. 

අනරිෙකම්මයමොක්කන්තති අනරියානං දුස්සීලානං කම්මං ඔතරිත්වා

ඨිතං. අයථතන්ති අථිරං අප්පතිට්ඨිතවචනං. සබ්බඝාතිනන්ති ඔකාසං

ලභිත්වා සබ්ය සං උපඝාතකරං. නිසිතංව පටිච්ඡන්නන්ති යකොසියා වා

පියලොතිකාය වා පටිච්ඡන්නං නිසිතඛග්ගමිව. තාදිසම්පීති එවරූපම්පි 

අමිත්තං මිත්තපතිරූපකං න විස්සයසයය. සාඛයලයනාති මට්ඨවචයනන. 

අයචතසාති අචිත්තයකන. වචනයමව හි යනසං මට්ඨං, චිත්තං පන ථද්ධං

ඵරුසං. විවියධහීති විවියධහි උපායයහි ඔතාරායපක්ඛා උපගච්ඡන්ති. 

තාදිසම්පීතියයොඑයතහි අමිත්යතහිමිත්තපතිරූපයකහිසදියසොයහොති, තම්පි

න විස්සයසති අත්යථො. ආමිසන්ති ඛාදනීයයභොජනීයං. ධනන්ති 

මඤ්චපටිපාදකං ආදිං කත්වා අවයසසං. ෙත්ථ පස්සතීති සහායකයගයහ

යස්මිං ඨායන පස්සති. දුබ්භිං කයරොතීති දුබ්භිචිත්තං උප්පායදති, තං ධනං

හරති. තඤ්ච හන්ත්වානාති තඤ්ච සහායකම්පි යඡත්වා ගච්ඡති. ඉති ඉමා
සත්තගාථා කුක්කුටරාජාකයථසි. 

111. 

‘‘මිත්තරූයපන හයවො, ඡන්නායසවන්තිසත්තයවො; 

ජයහකාපුරියසයහයත, කුක්කුයටොවියයසනකං. 

112. 

‘‘යයොචඋප්පතිතංඅත්ථං, නඛිප්පමනුබුජ්ඣති; 

අමිත්තවසමන්යවති, පච්ඡාචමනුතප්පති. 

113. 

‘‘යයොචඋප්පතිතංඅත්ථං, ඛිප්පයමවනිය ොධති; 

මුච්චයතසත්තුසම් ාධා, කුක්කුයටොවියයසනකා. 

114. 

‘‘තංතාදිසංකූටමියවොඩ්ඩිතංවයන, අධම්මිකංනිච්චවිධංසකාරිනං; 

ආරා විවජ්යජයය නයරො විචක්ඛයණො, යසනං යථා කුක්කුයටො 
වංසකානයන’’ති.– 

ඉමාචතස්යසොධම්මරායජනභාසිතාඅභිසම්බුද්ධගාථා. 
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තත්ථ ජයහකාපුරියස යහයතතිභික්ඛයව, එයතකාපුරියස පණ්ඩියතො

ජයහයය. හ-කායරොපයනත්ථනිපාතමත්තං. පච්ඡාච මනුතප්පතීතිපච්ඡාච

අනුතප්පති. කූටමියවොඩ්ඩිතන්තිවයනමිගානං න්ධනත්ථායකූටපාසංවිය 

ඔඩ්ඩිතං. නිච්චවිධංසකාරිනන්තිනිච්චංවිද්ධංසනකරං. වංසකානයනතියථා

වංසවයන කුක්කුයටො යසනං විවජ්යජති, එවං විචක්ඛයණො පාපමිත්යත
විවජ්යජයය. 

යසොපි තා ගාථා වත්වා යසනං ආමන්යතත්වා ‘‘සයච ඉමස්මිං ඨායන

වසිස්සසි, ජානිස්සාමි යත කත්තබ් ’’න්ති තජ්යජසි. යසයනො තයතො
පලායිත්වාඅඤ්ඤත්රගයතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං භික්ඛයව යදවදත්යතො

පුබ්ය පිමය්හංවධායපරිසක්කී’’තිවත්වාජාතකංසයමොධායනසි– ‘‘තදා

යසයනොයදවදත්යතොඅයහොසි, කුක්කුයටොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

කුක්කුටජාතකවණ්ණනාදසමා. 

[449] 11. මට්ඨකුණ්ඩලීජාතකවණ්ණනා 

අලඞ්කයතො මට්ඨකුණ්ඩලීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො එකං
මතපුත්තං කුටුම්බිකං ආරබ්භ කයථසි. සාවත්ථියං කියරකස්ස 
බුද්ධුපට්ඨාකස්ස කුටුම්බිකස්ස පියපුත්යතො කාලමකාසි. යසො

පුත්තයසොකසමප්පියතොන න්හායතිනභුඤ්ජතිනකම්මන්යතවිචායරති, න

බුද්ධුපට්ඨානං ගච්ඡති, යකවලං ‘‘පියපුත්තක, මං ඔහාය පඨමතරං
ගයතොසී’’තිආදීනි වත්වා විප්පලපති. සත්ථා පච්චූසසමයය යලොකං
ඔයලොයකන්යතො තස්ස යසොතාපත්තිඵලූපනිස්සයං දිස්වා පුනදිවයස 

භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොසාවත්ථියං පිණ්ඩායචරිත්වාකතභත්තකිච්යචො භික්ඛූ 
උයයයොයජත්වා ආනන්දත්යථයරන පච්ඡාසමයණන තස්ස ඝරද්වාරං
අගමාසි. සත්ථුආගතභාවං කුටුම්බිකස්සආයරොයචසුං. අථස්ස යගහජයනො
ආසනං පඤ්ඤයපත්වා සත්ථාරං නිසීදායපත්වා කුටුම්බිකං පරිග්ගයහත්වා
සත්ථු සන්තිකං ආයනසි. තං වන්දිත්වා එකමන්තං නිසින්නං සත්ථා

කරුණාසීතයලන වචයනන ආමන්යතත්වා ‘‘කිං, උපාසක, පුත්තකං 

අනුයසොචසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘උපාසක, 

යපොරාණකපණ්ඩිතා පුත්යත කාලකයත යසොකසමප්පිතා විචරන්තාපි

පණ්ඩිතානං කථං සුත්වා ‘අලබ්භනීයට්ඨාන’න්ති තථයතො ඤත්වා
අප්පමත්තකම්පියසොකංනකරිංසූ’’තිවත්වායතන යාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත එකස්ස
මහාවිභවස්ස බ්රාහ්මණස්ස පුත්යතො පඤ්චදසයසොළසවස්සකායල එයකන
 යාධිනාඵුට්යඨොකාලංකත්වායදවයලොයකනිබ් ත්ති. බ්රාහ්මයණොතස්ස
කාලකිරියයතො පට්ඨාය සුසානං ගන්ත්වා ඡාරිකපුඤ්ජං ආවිජ්ඣන්යතො 

පරියදවති, සබ් කම්මන්යත පරිච්චජිත්වා යසොකසමප්පියතො විචරති. තදා



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා දසකනිපායතො 

50 

පටුන 

යදවපුත්යතො අනුවිචරන්යතො තං දිස්වා ‘‘එකං උපමං කත්වා යසොකං
හරිස්සාමී’’ති තස්ස සුසානං ගන්ත්වා පරියදවනකායල තස්යසව
පුත්තවණ්ණී හුත්වා සබ් ාභරණපටිමණ්ඩියතො එකස්මිං පයදයස ඨත්වා
උයභො හත්යථ සීයස ඨයපත්වා මහාසද්යදන පරියදවි. බ්රාහ්මයණො සද්දං
සුත්වා තං ඔයලොයකත්වා පුත්තයපමං පටිලභිත්වා තස්ස සන්තියක ඨත්වා

‘‘තාත මාණව, ඉමස්මිං සුසානමජ්යඣ කස්මා පරියදවසී’’ති පුච්ඡන්යතො
පඨමං ගාථමාහ– 

115. 

‘‘අලඞ්කයතොමට්ඨකුණ්ඩලී, මාලධාරීහරිචන්දනුස්සයදො; 

 ාහාපග්ගය්හකන්දසි, වනමජ්යඣකිංදුක්ඛියතො තුව’’න්ති. 

තත්ථ අලඞ්කයතොති නානාභරණවිභූසියතො. මට්ඨකුණ්ඩලීති

කරණපරිනිට්ඨියතහි මට්යඨහි කුණ්ඩයලහි සමන්නාගයතො. මාලධාරීති

විචිත්රකුසුමමාලධයරො. හරිචන්දනුස්සයදොති සුවණ්ණවණ්යණන චන්දයනන

අනුලිත්යතො. වනමජ්යඣති සුසානමජ්යඣ. කිං දුක්ඛියතො තුවන්ති

කිංකාරණාදුක්ඛියතොත්වං, ආචික්ඛ, අහංයතයංඉච්ඡසි, තං දස්සාමීතිආහ. 

අථස්සකයථන්යතොමාණයවොදුතියංගාථමාහ– 

116. 

‘‘යසොවණ්ණමයයොපභස්සයරො, උප්පන්යනොරථපඤ්ජයරොමම; 

තස්සචක්කයුගංනවින්දාමි, යතනදුක්යඛනජහාමි ජීවිත’’න්ති. 

බ්රාහ්මයණොසම්පටිච්ඡන්යතොතතියංගාථමාහ– 

117. 

‘‘යසොවණ්ණමයංමණීමයං, යලොහමයංඅථරූපියාමයං; 

පාවදරථංකරිස්සාමියත, චක්කයුගංපටිපාදයාමිත’’න්ති. 

තත්ථ පාවදාති යාදියසනයතඅත්යථොයාදිසංයරොයචසි, තාදිසංවද, අහං

යත රථ කරිස්සාමි. පටිපාදොමි තන්ති තං පඤ්ජරානුරූපං චක්කයුගං
අධිගච්ඡායපමි. 

තං සුත්වාමාණයවනකථිතායගාථායපඨමපාදං සත්ථාඅභිසම්බුද්යධො

හුත්වාකයථසි, යසසංමාණයවො. 

118. 

‘‘යසොමාණයවොතස්සපාවදි, චන්දසූරියා උභයයත්ථ භාතයරො; 

යසොවණ්ණමයයොරයථොමම, යතනචක්කයුයගනයසොභතී’’ති. 

බ්රාහ්මයණොතදනන්තරංආහ– 
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119. 

‘‘ ායලොයඛොත්වංසිමාණව, යයොත්වංපත්ථයසිඅපත්ථියං; 

මඤ්ඤාමිතුවංමරිස්සසි, නහිත්වංලච්ඡසිචන්දසූරියය’’ති. – 

බ්රාහ්මයණනවුත්තගාථාය අපත්ථිෙන්තිඅපත්යථතබ් ං. 

තයතොමාණයවොආහ– 

120. 

‘‘ගමනාගමනම්පිදිස්සති, වණ්ණධාතුඋභයයත්ථවීථියයො; 

යපයතොපනයනවදිස්සති, යකොනුයඛොකන්දතං ාලයතයරො’’ති. 

මාණයවන වුත්තගාථාය  මනා මනන්ති උග්ගමනඤ්ච

අත්ථගමනඤ්ච. වණ්යණොයයව වණ්ණධාතු. උභයෙත්ථ වීථියෙොති එත්ථ

ආකායස ‘‘අයං චන්දස්ස වීථි, අයං සූරියස්ස වීථී’’ති එවං 

උභයගමනාගමනභූමියයොපි පඤ්ඤායන්ති. යපයතො පනාති පරයලොකං 

ගතසත්යතො පන න දිස්සයතව. යකො නු යඛොති එවං සන්යත අම්හාකං 
ද්වින්නංකන්දන්තානංයකොනුයඛො ාලයතයරොති. 

එවං මාණයවකයථන්යතබ්රාහ්මයණො සල්ලක්යඛත්වාගාථමාහ– 

121. 

‘‘සච්චංයඛොවයදසිමාණව, අහයමවකන්දතං ාලයතයරො; 

චන්දංවියදාරයකොරුදං, යපතංකාලකතාභිපත්ථයය’’ති. 

තත්ථ චන්දංවිෙදාරයකොතියථාදහයරො ගාමදාරයකො‘‘චන්දංයදථා’’ති

චන්දස්සත්ථායයරොයදයය, එවංඅහම්පියපතංකාලකතං අභිපත්යථමීති. 

ඉති බ්රාහ්මයණො මාණවස්ස කථාය නිස්යසොයකො හුත්වා තස්ස ථුතිං
කයරොන්යතොයසසගාථාඅභාසි– 

122. 

‘‘ආදිත්තංවතමංසන්තං, ඝතසිත්තංවපාවකං; 

වාරිනාවියඔසිඤ්චං, සබ් ංනිබ් ාපයයදරං. 

123. 

‘‘අබ් හී වතයමසල්ලං, යමාසි හදයස්සිතං; 

යයොයමයසොකපයරතස්ස, පුත්තයසොකංඅපානුදි. 

124. 

‘‘යසොහංඅබ්බූළ්හසල්යලොස්මි, වීතයසොයකොඅනාවියලො; 

නයසොචාමිනයරොදාමි, තවසුත්වානමාණවා’’ති. 
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අථ නං මාණයවො ‘‘බ්රාහ්මණ, යස්සත්ථාය ත්වං යරොදසි, අහං යත 

පුත්යතො, අහං යදවයලොයකනිබ් ත්යතො, ඉයතො පට්ඨායමාමං අනුයසොචි, 

දානංයදහි, සීලං රක්ඛාහි, උයපොසථංකයරොහී’’තිඔවදිත්වාසකට්ඨානයමව
ගයතො. බ්රාහ්මයණොපි තස්යසොවායද ඨත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා
කාලකයතොයදවයලොයකනිබ් ත්ති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනහි, සච්චපරියයොසායන කුටුම්බියකො යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨහි.තදා ධම්මයදසකයදවපුත්යතොඅහයමවඅයහොසින්ති. 

මට්ඨකුණ්ඩලීජාතකවණ්ණනාඑකාදසමා. 

[450] 12. බිලාරයකොසියජාතකවණ්ණනා 

අපචන්තාපීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො එකං දානවිත්තං
භික්ඛුංආරබ්භකයථසි. යසොකිර භගවයතො ධම්මයදසනං සුත්වා සාසයන
පබ් ජිත්වා පබ් ජිතකාලයතො පට්ඨාය දානවිත්යතො අයහොසි 

දානජ්ඣාසයයො, පත්තපරියාපන්නම්පි පිණ්ඩපාතං අඤ්ඤස්ස අදත්වා න

භුඤ්ජි, අන්තමයසො පානීයම්පි ලභිත්වා අඤ්ඤස්ස අදත්වා න පිවි, එවං
දානාභිරයතොඅයහොසි. අථස්සධම්මසභායංභික්ඛූගුණකථංකයථසුං.සත්ථා

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති
පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යතතං භික්ඛුංපක්යකොසායපත්වා‘‘සච්චං

කිර ත්වං භික්ඛු දානවිත්යතො දානජ්ඣාසයයො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, 
භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘භික්ඛයව අයං පුබ්ය  අස්සද්යධො අයහොසි

අප්පසන්යනො, තිණග්යගනයතලබින්දුම්පිඋද්ධරිත්වා කස්සචිනඅදාසි, අථ

නං අහං දයමත්වා නිබ්බියසවනං කත්වා දානඵලං ඤායපසිං, තයමව 
දානනින්නං චිත්තං භවන්තයරපි න පජහතී’’ති වත්වා භික්ඛූහි යාචියතො
අතීතං ආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො 
යසට්ඨිකුයල නිබ් ත්තිත්වා වයප්පත්යතො කුටුම් ං සණ්ඨයපත්වා පිතු
අච්චයයන යසට්ඨිට්ඨානං පත්වා එකදිවසං ධනවියලොකනං කත්වා ‘‘ධනං

පඤ්ඤායති, එතස්ස උප්පාදකානපඤ්ඤායන්ති, ඉමංධනංවිස්සජ්යජත්වා
මහාදානං දාතුං වට්ටතී’’ති දානසාලං කායරත්වා යාවජීවං මහාදානං

පවත්යතත්වා ආයුපරියයොසායන ‘‘ඉදං දානවත්තං මා උපච්ඡින්දී’’ති
පුත්තස්ස ඔවාදං දත්වා තාවතිංසභවයන සක්යකො හුත්වා නිබ් ත්ති.
පුත්යතොපිස්ස තයථව දානං දත්වා පුත්තං ඔවදිත්වා ආයුපරියයොසායන

චන්යදො යදවපුත්යතො හුත්වා නිබ් ත්ති, තස්ස පුත්යතො සූරියයො හුත්වා 

නිබ් ත්ති, තස්සපි පුත්යතො මාතලිසඞ්ගාහයකො හුත්වා නිබ් ත්ති, තස්ස
පුත්යතො පඤ්චසියඛොගන්ධබ් යදවපුත්යතොහුත්වානිබ් ත්ති.ඡට්යඨොපන

අස්සද්යධො අයහොසි ථද්ධචිත්යතො නිස්යනයහො මච්ඡරී, දානසාලං

විද්ධංයසත්වා ඣායපත්වා යාචයක යපොයථත්වා නීහරායපසි, කස්සචි
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තිණග්යගන උද්ධරිත්වා යතලබින්දුම්පි න යදති. තදා සක්යකො යදවරාජා

අත්තයනොපුබ් කම්මංඔයලොයකත්වා ‘‘පවත්තතිනුයඛොයම දානවංයසො, 
උදාහු යනො’’තිඋපධායරන්යතො ‘‘පුත්යතොයමදානංපවත්යතත්වා චන්යදො 

හුත්වා නිබ් ත්ති, තස්ස පුත්යතො සූරියයො, තස්ස පුත්යතො මාතලි, තස්ස

පුත්යතො පඤ්චසියඛොගන්ධබ් යදවපුත්යතොහුත්වානිබ් ත්ති, ඡට්යඨොපන
තංවංසං උපච්ඡින්දී’’තිපස්සි. 

අථස්ස එතදයහොසි ‘‘ඉමං පාපධම්මං දයමත්වා දානඵලං ජානායපත්වා 
ආගමිස්සාමී’’ති. යසො චන්දසූරියමාතලිපඤ්චසියඛ පක්යකොසායපත්වා

‘‘සම්මා, අම්හාකං වංයස ඡට්යඨො කුලවංසං සමුච්ඡින්දිත්වා දානසාලං

ඣායපත්වා යාචයක නීහරායපසි, න කස්සචි කිඤ්චි යදති, එථ නං
දයමස්සාමා’’ති යතහි සද්ධිං  ාරාණසිං අගමාසි. තස්මිං ඛයණ යසට්ඨි
රාජුපට්ඨානං කත්වා ආගන්ත්වා සත්තයම ද්වාරයකොට්ඨයක අන්තරවීථිං 
ඔයලොයකන්යතොචඞ්කමති.සක්යකො ‘‘තුම්යහමමපවිට්ඨකායලපච්ඡයතො
පටිපාටියා ආගච්ඡථා’’තිවත්වාගන්ත්වායසට්ඨිස්සසන්තියකඨත්වා‘‘යභො

මහායසට්ඨි, යභොජනං යමයදහී’’තිආහ.‘‘බ්රාහ්මණනත්ථිතවඉධභත්තං, 

අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡා’’ති. ‘‘යභො මහායසට්ඨි, බ්රාහ්මයණහිභත්යතයාචියත න

දාතුංන ලබ්භතී’’ති.‘‘බ්රාහ්මණ, මමයගයහපක්කම්පිපචිතබ් ම්පිභත්තං

නත්ථි, අඤ්ඤත්ථගච්ඡා’’ති.‘‘මහායසට්ඨි, එකංයතසියලොකංකයථස්සාමි, 

තංසුණාහී’’ති. ‘‘නත්ථිමය්හංතවසියලොයකනත්යථො, මා ඉධතිට්ඨා’’ති.
සක්යකොතස්සකථංඅසුණන්යතො වියද්යවගාථාඅභාසි– 

125. 

‘‘අපචන්තාපි දිච්ඡන්ති, සන්යතොලද්ධාන යභොජනං; 

කියමවත්වංපචමායනො, යංනදජ්ජානතංසමං. 

126. 

‘‘මච්යඡරාචපමාදාච, එවංදානංනදීයති; 

පුඤ්ඤංආකඞ්ඛමායනන, යදයයංයහොතිවිජානතා’’ති. 

තාසං අත්යථො – මහායසට්ඨි අපචන්තාපි සන්යතො සප්පුරිසා 

භික්ඛාචරියායලද්ධම්පියභොජනංදාතුංඉච්ඡන්ති, නඑකකාපරිභුඤ්ජන්ති.

කියමව ත්වං පචමායනො යං න දයදයයාසි, න තං සමං, තං තව අනුරූපං
අනුච්ඡවිකං න යහොති. දානඤ්හි මච්යඡයරන ච පමායදන චාති ද්වීහි

යදොයසහින දීයති, පුඤ්ඤංආකඞ්ඛමායනන විජානතා පණ්ඩිතමනුස්යසන
දාතබ් යමවයහොතීති. 

යසො තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘යතන හි යගහං පවිසිත්වා නිසීද, යථොකං 
ලච්ඡසී’’තිආහ.සක්යකොපවිසිත්වායතසියලොයකසජ්ඣායන්යතොනිසීදි.

අථනංචන්යදො ආගන්ත්වාභත්තංයාචි. ‘‘නත්ථියතභත්තං, ගච්ඡා’’තිච 

වුත්යතො ‘‘මහායසට්ඨි අන්යතො එයකො බ්රාහ්මයණො නිසින්යනො, 
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බ්රාහ්මණවාචනකංමඤ්යඤභවිස්සති, අහම්පිභවිස්සාමී’’තිවත්වා ‘‘නත්ථි 

බ්රාහ්මණවාචනකං, නික්ඛමා’’ති වුච්චමායනොපි ‘‘මහායසට්ඨි ඉඞ්ඝ තාව
සියලොකං සුණාහී’’තිද්යවගාථාඅභාසි– 

127. 

‘‘යස්යසවභීයතොනදදාතිමච්ඡරී, තයදවාදදයතොභයං; 

ජිඝච්ඡාචපිපාසාච, යස්සභායතිමච්ඡරී; 

තයමව ාලංඵුසති, අස්මිංයලොයකපරම්හිච. 

128. 

‘‘තස්මාවියනයයමච්යඡරං, දජ්ජාදානංමලාභිභූ; 

පුඤ්ඤානිපරයලොකස්මිං, පතිට්ඨායහොන්තිපාණින’’න්ති. 

තත්ථ ෙස්ස භාෙතීති ‘‘අහං අඤ්යඤසං දත්වා සයං ජිඝච්ඡියතො ච

පිපාසියතො ච භවිස්සාමී’’ති යස්සා ජිඝච්ඡාය පිපාසාය භායති. තයමවාති 
තඤ්යඤව ජිඝච්ඡාපිපාසාසඞ්ඛාතං භයං එතං  ාලං

නිබ් ත්තනිබ් ත්තට්ඨායන ඉධයලොයක පරයලොයක ච ඵුසති පීයළති, 

අච්චන්තදාලිද්දියංපාපුණාති. මලාභිභූති මච්ඡරියමලංඅභිභවන්යතො. 

තස්සපිවචනංසුත්වා‘‘යතනහිපවිස, යථොකංලභිස්සසී’’තිආහ. යසොපි
පවිසිත්වා සක්කස්සසන්තියකනිසීදි.තයතොයථොකං වීතිනායමත්වාසූරියයො
ආගන්ත්වාභත්තංයාචන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

129. 

‘‘දුද්දදංදදමානානං, දුක්කරංකම්මකුබ් තං; 

අසන්යතොනානුකුබ් න්ති, සතංධම්යමොදුරන්නයයො. 

130. 

‘‘තස්මාසතඤ්චඅසතං, නානායහොතිඉයතොගති; 

අසන්යතොනිරයංයන්ති, සන්යතොසග්ගපරායණා’’ති. 

තත්ථ දුද්දදන්තිදානංනාමදුද්දදං මච්යඡරංඅභිභවිත්වාදාතබ් යතො, තං

දදමානානං. දුක්කරන්ති තයදව දානකම්මං දුක්කරං යුද්ධසදිසං, තං

කුබ් තං. නානුකුබ්බන්තීති අසප්පුරිසා දානඵලං අජානන්තා යතසං

ගතමග්ගං නානුගච්ඡන්ති. සතං ධම්යමොති සප්පුරිසානං ය ොධිසත්තානං 

ධම්යමො අඤ්යඤහි දුරනුගයමො. අසන්යතොති මච්ඡරියවයසන දානං අදත්වා
අසප්පුරිසානිරයංයන්ති. 

යසට්ඨි ගයහතබ් ගහණං අපස්සන්යතො ‘‘යතන හි පවිසිත්වා

බ්රාහ්මණානං සන්තියක නිසීද, යථොකං ලච්ඡසී’’ති ආහ. තයතො යථොකං 
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වීතිනායමත්වා මාතලි ආගන්ත්වා භත්තං යාචිත්වා ‘‘නත්ථී’’ති
වචනමත්තකාලයමව සත්තමංගාථමාහ– 

131. 

‘‘අප්පස්යමයකපයවච්ඡන්ති,  හුයනයකනදිච්ඡයර; 

අප්පස්මාදක්ඛිණාදින්නා, සහස්යසනසමංමිතා’’ති. 

තත්ථ අප්පස්යමයකපයවච්ඡන්තීති මහායසට්ඨිඑකච්යචපණ්ඩිතපුරිසා

අප්පස්මිම්පි යදයයධම්යම පයවච්ඡන්ති, දදන්තියයවාති අත්යථො.  හුනාපි

යදයයධම්යමනසමන්නාගතාඑයකසත්තා නදිච්ඡයර නදදන්ති. දක්ඛිණාති 

කම්මඤ්ච ඵලඤ්ච සද්දහිත්වා දින්නදානං. සහස්යසන සමං මිතාති එවං

දින්නා කටච්ඡුභත්තමත්තාපි දක්ඛිණා සහස්සදායනන සද්ධිං මිතා, 
මහාඵලත්තාසහස්සදානසදිසාවයහොතීතිඅත්යථො. 

තම්පි යසො ‘‘යතන හි පවිසිත්වා නිසීදා’’ති ආහ. තයතො යථොකං
වීතිනායමත්වාපඤ්චසියඛොආගන්ත්වාභත්තංයාචිත්වා ‘‘නත්ථි ගච්ඡා’’ති

වුත්යත ‘‘අහංනගතපුබ්ය ො, ඉමස්මිංයගයහබ්රාහ්මණවාචනකංභවිස්සති 
මඤ්යඤ’’තිතස්සධම්මකථංආරභන්යතොඅට්ඨමංගාථමාහ– 

132. 

‘‘ධම්මං චයර යයොපි සමුඤ්ඡකං චයර, දාරඤ්ච යපොසං

දදමප්පකස්මිං; 

සතං සහස්සානං සහස්සයාගිනං, කලම්පි නාග්ඝන්ති තථාවිධස්ස 
යත’’ති. 

තත්ථ ධම්මන්ති තිවිධසුචරිතධම්මං. සමුඤ්ඡකන්ති ගායම වා
ආමකපක්කභික්ඛාචරියංඅරඤ්යඤවා ඵලාඵලහරණසඞ්ඛාතංඋඤ්ඡංයයො

චයරයය, යසොපිධම්මයමවචයර. දාරඤ්ච යපොසන්තිඅත්තයනොචපුත්තදාරං

යපොයසන්යතොයයව. දදමප්පකස්මින්ති පරිත්යත වා යදයයධම්යම 

ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණානං දදමායනො ධම්මං චයරති අත්යථො. සතං 

සහස්සානං සහස්සොගිනන්ති පරං යපොයථත්වා වියහයඨත්වා සහස්යසන

යාගං යජන්තානං සහස්සයාගීනං ඉස්සරානං සතසහස්සම්පි. කලම්පි 

නාග්ඝන්තිතථාවිධස්සයතතියතසංසතසහස්සසඞ්ඛාතානංසහස්සයාගීනං
යාගා තථාවිධස්ස ධම්යමනසයමන යදයයධම්මං උප්පායදත්වා යදන්තස්ස
දුග්ගතමනුස්සස්සයසොළසිංකලංනඅග්ඝන්තීති. 

යසට්ඨිපඤ්චසිඛස්සකථංසුත්වාසල්ලක්යඛසි.අථනං අනග්ඝකාරණං
පුච්ඡන්යතොනවමංගාථමාහ– 

133. 
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‘‘යකයනස යඤ්යඤො විපුයලො මහග්ඝයතො, සයමන දින්නස්ස න

අග්ඝයමති; 

කථං සතං සහස්සානං සහස්සයාගිනං, කලම්පි නාග්ඝන්ති 
තථාවිධස්සයත’’ති. 

තත්ථ ෙඤ්යඤොති දානයායගො සතසහස්සපරිච්චාගවයසන විපුයලො, 

විපුලත්තාව මහග්ඝයතො. සයමන දින්නස්සාති ධම්යමන දින්නස්ස යකන

කාරයණන අග්ඝං න උයපති. කථං සතං සහස්සානන්ති බ්රාහ්මණ, කථං 
සහස්සයාගීනං පුරිසානං  හූනං සහස්සානං සතසහස්සසඞ්ඛාතා ඉස්සරා 
තථාවිධස්ස ධම්යමන උප්පායදත්වා දායකස්ස එකස්ස දුග්ගතමනුස්සස්ස
කලං නාග්ඝන්තීති. 

අථස්සකයථන්යතොපඤ්චසියඛොඔසානගාථමාහ– 

134. 

‘‘දදන්තියහයකවිසයමනිවිට්ඨා, යඡත්වාවධිත්වාඅථ යසොචයිත්වා; 

සාදක්ඛිණාඅස්සුමුඛාසදණ්ඩා, සයමනදින්නස්සනඅග්ඝයමති; 

එවං සතං සහස්සානං සහස්සයාගිනං, කලම්පි නාග්ඝන්ති 
තථාවිධස්සයත’’ති. 

තත්ථ විසයමති විසයම කායකම්මාදිම්හි නිවිට්ඨා. යඡත්වාති

කිලයමත්වා. වධිත්වාතිමායරත්වා. යසොචයිත්වාතිසයසොයක කත්වා. 

යසො පඤ්චසිඛස්සධම්මකථංසුත්වා ‘‘යතනහි ගච්ඡ, යගහංපවිසිත්වා

නිසීද, යථොකං ලච්ඡසී’’ති ආහ. යසොපි ගන්ත්වා යතසං සන්තියක නිසීදි.
තයතො බිලාරයකොසියයො යසට්ඨි එකං දාසිං ආමන්යතත්වා ‘‘එයතසං
බ්රාහ්මණානං පලාපවීහීනං නාළිං නාළිං යදහී’’ති ආහ. සා වීහී ගයහත්වා
බ්රාහ්මයණ උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ඉයම ආදාය යත්ථ කත්ථචි පචායපත්වා

භුඤ්ජථා’’ති ආහ.‘‘නඅම්හාකංවීහිනාඅත්යථො, නමයංවීහිංආමසාමා’’ති.

‘‘අයය, වීහිංකියරයත නාමසන්තී’’ති? ‘‘යතනහියතසංතණ්ඩුයලයදහී’’ති.

සා තණ්ඩුයල ආදාය ගන්ත්වා ‘‘බ්රාහ්මණා තණ්ඩුයල ගණ්හථා’’ති ආහ.

‘‘මයංආමකංනපටිග්ගණ්හාමා’’ති.‘‘අයය, ආමකංකිරනගණ්හන්තී’’ති.
‘‘යතන හි යතසං කයරොටියං වඩ්යඪත්වා යගොභත්තං යදහී’’ති. සා යතසං
කයරොටියං වඩ්යඪත්වා මහායගොණානං පක්කභත්තං ආහරිත්වා අදාසි.
පඤ්චපි ජනා ක යළ වඩ්යඪත්වා මුයඛ පක්ඛිපිත්වා ගයල ලග්ගායපත්වා
අක්ඛීනිපරිවත්යතත්වා විස්සට්ඨසඤ්ඤාමතාවියනිපජ්ජිංසු.දාසීයතදිස්වා

‘‘මතා භවිස්සන්තී’’ති භීතා ගන්ත්වා යසට්ඨියනොආයරොයචසි ‘‘අයය, යත
බ්රාහ්මණායගොභත්තංගිලිතුං අසක්යකොන්තා මතා’’ති. 

යසො චින්යතසි ‘‘ඉදානි අයං පාපධම්යමො සුඛුමාලබ්රාහ්මණානං 

යගොභත්තං දායපසි, යත තං ගිලිතුං අසක්යකොන්තා මතාති මං
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ගරහිස්සන්තී’’ති. තයතො දාසිං ආහ – ‘‘ඛිප්පං ගන්ත්වා එයතසං
කයරොටියකසු භත්තං හරිත්වා නානග්ගරසං සාලිභත්තං වඩ්යඪහී’’ති. සා
තථා අකාසි. යසට්ඨි අන්තරපීථිං පටිපන්නමනුස්යස පක්යකොසායපත්වා

‘‘අහංමමභුඤ්ජනනියායමනඑයතසංබ්රාහ්මණානංභත්තං දායපසිං, එයත 

යලොයභනමහන්යතපිණ්යඩකත්වාභුඤ්ජමානාගයලලග්ගායපත්වාමතා, 
මම නිද්යදොසභාවං ජානාථා’’ති වත්වා පරිසං සන්නිපායතසි. මහාජයන
සන්නිපතියත බ්රාහ්මණා උට්ඨාය මහාජනං ඔයලොයකත්වා ‘‘පස්සථිමස්ස

යසට්ඨිස්ස මුසාවාදිතං, ‘අම්හාකං අත්තයනො භුඤ්ජනභත්තං දායපසි’න්ති

වදති, පඨමංයගොභත්තං අම්හාකං දත්වා අම්යහසුමයතසු වියනිපන්යනසු
ඉමං භත්තං වඩ්ඪායපසී’’ති වත්වා අත්තයනො මුයඛහි ගහිතභත්තං භූමියං 

පායතත්වා දස්යසසුං. මහාජයනො යසට්ඨිං ගරහි ‘‘අන්ධ ාල, අත්තයනො

කුලවංසං නායසසි, දානසාලං ඣායපසි, යාචයක ගීවායං ගයහත්වා

නීහරායපසි, ඉදානි ඉයමසං සුඛුමාලබ්රාහ්මණානං භත්තං යදන්යතො

යගොභත්තං දායපසි, පරයලොකං ගච්ඡන්යතො තව ඝයර විභවං ගීවායං
 න්ධිත්වාගමිස්සසිමඤ්යඤ’’ති. 

තස්මිංඛයණසක්යකොමහාජනංපුච්ඡි‘‘ජානාථ, තුම්යහඉමස්මිං යගයහ

ධනංකස්සසන්තක’’න්ති? ‘‘නජානාමා’’ති.‘‘ඉමස්මිංනගයරඅසුකකායල
 ාරාණසියං මහායසට්ඨිනාමදානසාලංකායරත්වාමහාදානංපවත්තයී’’ති 

සුතපුබ් ංතුම්යහහීති. ‘‘ආමසුණාමා’’ති. ‘‘අහංයසොයසට්ඨි, දානං දත්වා
සක්යකො යදවරාජාහුත්වාපුත්යතොපියමතංවංසංඅවිනායසත්වාදානංදත්වා

චන්යදො යදවපුත්යතො හුත්වා නිබ් ත්යතො, තස්ස පුත්යතො සූරියයො, තස්ස 

පුත්යතො මාතලි, තස්ස පුත්යතො පඤ්චසියඛො ගන්ධබ් යදවපුත්යතො හුත්වා

නිබ් ත්යතො. යතසු අයං චන්යදො, අයං සූරියයො, අයං මාතලිසඞ්ගාහයකො, 

අයං ඉමස්ස පාපධම්මස්ස පිතා පඤ්චසියඛො ගන්ධබ් යදවපුත්යතො, එවං

 හුගුණං එතංදානංනාම, කත්තබ් යමවකුසලංපණ්ඩියතහී’’තිකයථන්තා
මහාජනස්ස කඞ්ඛච්යඡදනත්ථං ආකායස උප්පතිත්වා

මහන්යතනානුභායවන මහන්යතන පරිවායරන ජලමානසරීරා අට්ඨංසු, 
සකලනගරං පජ්ජලන්තං විය අයහොසි. සක්යකො මහාජනං ආමන්යතත්වා 

‘‘මයංඅත්තයනොදිබ් සම්පත්තිංපහායආගච්ඡන්තාඉමංකුලවංසනාසකරං 

පාපධම්මබිලාරයකොසියං නිස්සාය ආගතා, අයං පාපධම්යමො අත්තයනො
කුලවංසං නායසත්වා දානසාලං ඣායපත්වා යාචයක ගීවායං ගයහත්වා

නීහරායපත්වාඅම්හාකංවංසං සමුච්ඡින්දි, ‘අයංඅදානසීයලොහුත්වානිරයය
නිබ් ත්යතයයා’ති ඉමස්ස අනුකම්පාය ආගතාම්හා’’ති වත්වා දානගුණං
පකායසන්යතො මහාජනස්ස ධම්මං යදයසසි. බිලාරයකොසියයො සිරස්මිං

අඤ්ජලිං පතිට්ඨයපත්වා ‘‘යදව, අහං ඉයතො පට්ඨාය යපොරාණකුලවංසං 

අනාසායපත්වා දානං පවත්යතස්සාමි, අජ්ජ ආදිං කත්වා අන්තමයසො
උදකදන්තයපොනං උපාදාය අත්තයනො ලද්ධාහාරං පරස්ස අදත්වා න
ඛාදිස්සාමී’’ති සක්කස්ස පටිඤ්ඤං අදාසි. සක්යකො තං දයමත්වා
නිබ්බියසවනං කත්වා පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨයපත්වා චත්තායරො 
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යදවපුත්යත ආදාය සකට්ඨානයමව ගයතො. යසොපි යසට්ඨි යාවජීවං දානං
දත්වාතාවතිංසභවයන නිබ් ත්ති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං, භික්ඛයව, අයං භික්ඛු 

පුබ්ය  අස්සද්යධො අයහොසිකස්සචිකිඤ්චි අදාතා, අහං පනනං දයමත්වා

දානඵලං ජානායපසිං, තයමවචිත්තංභවන්තරගතම්පිනජහාතී’’ති වත්වා

ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා යසට්ඨි අයං දානපතියකො භික්ඛු අයහොසි, 

චන්යදො සාරිපුත්යතො, සූරියයො යමොග්ගල්ලායනො, මාතලි කස්සයපො, 

පඤ්චසියඛොආනන්යදො, සක්යකොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

බිලාරයකොසියජාතකවණ්ණනාද්වාදසමා. 

[451] 13. චක්කවාකජාතකවණ්ණනා 

වණ්ණවා අභිරූයපොසීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො එකං
යලොලභික්ඛුං ආරබ්භ කයථසි. යසො කිර චීවරාදීහි අතිත්යතො ‘‘කහං

සඞ්ඝභත්තං, කහං නිමන්තන’’න්ති පරියයසන්යතො විචරති, 
ආමිසකථායයමව අභිරමති. අථඤ්යඤ යපසලා භික්ඛූ තස්සානුග්ගයහන
සත්ථුආයරොයචසුං.සත්ථාතංපක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චංකිරත්වං භික්ඛු

යලොයලො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘භික්ඛු කස්මා

එවරූයපනියයානිකසාසයනපබ් ජිත්වායලොයලොඅයහොසි, යලොලභායවොච

නාම පාපයකො, පුබ්ය පි ත්වං යලොලභාවං නිස්සාය  ාරාණසියං
හත්ථිකුණපාදීහිඅතිත්යතො මහාඅරඤ්ඤංපවිට්යඨො’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත එයකො
යලොලකායකො  ාරාණසියං හත්ථිකුණපාදීහි අතිත්යතො ‘‘අරඤ්ඤංනු යඛො
කීදිස’’න්ති අරඤ්ඤං ගන්ත්වා තත්ථපි ඵලාඵයලහි අසන්තුට්යඨො ගඞ්ගාය
තීරංගන්ත්වාවිචරන්යතො ජයම්පතියකචක්කවායකදිස්වා ‘‘ඉයමසකුණා

අතිවිය යසොභන්ති, ඉයම ඉමස්මිං ගඞ්ගාතීයර  හුං මච්ඡමංසං ඛාදන්ති

මඤ්යඤ, ඉයම පටිපුච්ඡිත්වා මයාපි ඉයමසං යභොජනං යගොචරං ඛාදිත්වා
වණ්ණවන්යතන භවිතුං වට්ටතී’’ති යතසං අවිදූයර නිසීදිත්වා චක්කවාකං
පුච්ඡන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

135. 

‘‘වණ්ණවාඅභිරූයපොසි, ඝයනොසඤ්ජාතයරොහියතො; 

චක්කවාකසුරූයපොසි, විප්පසන්නමුඛින්ද්රියයො. 

136. 

‘‘පාඨීනංපාවුසංමච්ඡං,  ලජංමුඤ්ජයරොහිතං; 

ගඞ්ගායතීයරනිසින්යනො, එවංභුඤ්ජසියභොජන’’න්ති. 
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තත්ථ ඝයනොති ඝනසරීයරො. සඤ්ජාතයරොහියතොති උත්තත්තසුවණ්ණං

විය සුට්ඨුජාතයරොහිතවණ්යණො. පාඨීනන්ති පාඨීනනාමකං පාසාණමච්ඡං. 

පාවුසන්ති මහාමුඛමච්ඡං, ‘‘පාහුස’’න්තිපි පායඨො. බලජන්ති  ලජමච්ඡං. 

මුඤ්ජයරොහිතන්ති මුඤ්ජමච්ඡඤ්චයරොහිතමච්ඡඤ්ච. එවංභුඤ්ජසීතිඑවරූපං 
යභොජනංමඤ්යඤභුඤ්ජසීතිපුච්ඡති. 

චක්කවායකො තස්සවචනංපටික්ඛිපන්යතොතතියං ගාථමාහ– 

137. 

‘‘න වාහයමතංභුඤ්ජාමි, ජඞ්ගලායනොදකානි වා; 

අඤ්ඤත්රයසවාලපණකා, එතංයමසම්මයභොජන’’න්ති. 

තස්සත්යථො – අහං සම්ම, අඤ්ඤත්ර යසවාලා ච පණකා ච යසසානි 

ජඞ්ගලානි වා ඔදකානි වා මංසානි ආදාය එතං යභොජනං න භුඤ්ජාමි, යං

පයනතංයසවාලපණකං, එතංයමසම්ම, යභොජනන්ති. 

තයතො කායකොද්යවගාථාඅභාසි– 

138. 

‘‘නවාහයමතංසද්දහාමි, චක්කවාකස්සයභොජනං; 

අහම්පිසම්මභුඤ්ජාමි, ගායමයලොණියයතලියං. 

139. 

‘‘මනුස්යසසුකතංභත්තං, සුචිංමංසූපයසචනං; 

නචයමතාදියසොවණ්යණො, චක්කවාකයථාතුව’’න්ති. 

තත්ථ ෙථා තුවන්ති යථා තුවං යසොභග්ගප්පත්යතො සරීරවණ්යණො, 

තාදියසො මය්හං වණ්යණො නත්ථි, එයතන කාරයණන අහං තව 

‘‘යසවාලපණකංමමයභොජන’’න්තිවදන්තස්සවචනංනසද්දහාමීති. 

අථස්සචක්කවායකොදුබ් ණ්ණකාරණංකයථත්වාධම්මංයදයසන්යතො 
යසසගාථාඅභාසි– 

140. 

‘‘සම්පස්සංඅත්තනියවරං, හිංසයංමානුසිංපජං; 

උත්රස්යතොඝසසීභීයතො, යතනවණ්යණොතයවදියසො. 

141. 

‘‘සබ් යලොකවිරුද්යධොසි, ධඞ්කපායපනකම්මුනා; 

ලද්යධොපිණ්යඩොනපීයණති, යතනවණ්යණොතයවදියසො. 

142. 
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‘‘අහම්පිසම්මභුඤ්ජාමි, අහිංසංසබ් පාණිනං; 

අප්යපොස්සුක්යකොනිරාසඞ්කී, අයසොයකොඅකුයතොභයයො. 

143. 

‘‘යසොකරස්සුආනුභාවං, වීතිවත්තස්සුසීලියං; 

අහිංසායචරයලොයක, පියයොයහොහිසිමංමිව. 

144. 

‘‘යයො නහන්තිනඝායතති, නජිනාතින ජාපයය; 

යමත්තංයසොසබ් භූයතසු, යවරංතස්සනයකනචී’’ති. 

තත්ථ සම්පස්සන්ති සම්ම කාක ත්වං පයරසු උප්පන්නං අත්තනි
යවරචිත්තං සම්පස්සමායනො මානුසිං පජං හිංසන්යතො වියහයඨන්යතො. 

උත්රස්යතොති භීයතො. ඝසසීති භුඤ්ජසි. යතන යත එදියසො බීභච්ඡවණ්යණො 

ජායතො. ධඞ්කාති කාකං ආලපති. පිණ්යඩොති යභොජනං. අහිංසං

සබ්බපාණිනන්ති අහංපනසබ් සත්යතඅහිංසන්යතො භුඤ්ජාමීතිවදති. යසො

කරස්සුආනුභාවන්තියසොත්වම්පිවීරියංකයරොහි, අත්තයනො සීලියසඞ්ඛාතං

දුස්සීලභාවං වීතිවත්තස්සු. අහිංසාොති අහිංසාය සමන්නාගයතො හුත්වා

යලොයකචර. පියෙොයහොහිසිමංමිවාති එවංසන්යතමයාසදියසොවයලොකස්ස

පියයොයහොහිසි. නජිනාතීති ධනජානිංනකයරොති. නජාපයෙතිඅඤ්යඤපින

කායරති. යමත්තංයසොතියමත්තයකොට්ඨායසොයමත්තචිත්යතො. න යකනචීති
යකනචිඑකසත්යතනපිසද්ධිංතස්සයවරංනාමනත්ථීති. 

තස්මා සයච යලොකස්ස පියයො භවිතුං ඉච්ඡසි, සබ් යවයරහි විරමාහීති 
එවං චක්කවායකො කාකස්ස ධම්මං යදයසසි. කායකො ‘‘තුම්යහ අත්තයනො

යගොචරංමය්හංනකයථථ, කාකා’’ති වස්සන්යතොඋප්පතිත්වා ාරාණසියං
උක්කාරභූමියඤ්යඤවඔතරි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන යලොලභික්ඛු අනාගාමිඵයල පතිට්ඨහි.

තදාකායකොයලොලභික්ඛු අයහොසි, චක්කවාකීරාහුලමාතා, චක්කවායකොපන
අහයමවඅයහොසින්ති. 

චක්කවාකජාතකවණ්ණනායතරසමා. 

[452] 14. භූරිපඤ්ඤජාතකවණ්ණනා 

145-154. සච්චංකිරාතිඉදංභූරිපඤ්ඤජාතකං මහාඋමඞ් ජාතයක (ජා.

2.22.590ආදයයො)ආවිභවිස්සති. 

භූරිපඤ්ඤජාතකවණ්ණනාචුද්දසමා. 
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[453] 15. මහාමඞ්ගලජාතකවණ්ණනා 

කිංසු නයරොතිඉදංසත්ථායජතවයනවිහරන්යතො මහාමඞ් ලසුත්තං (ඛු.

පා. 5.1 ආදයයො) ආරබ්භ කයථසි. රාජගහනගරස්මිඤ්හි යකනචියදව
කරණීයයන සන්ථාගායර සන්නිපතිතස්ස මහාජනස්ස මජ්යඣ එයකො
පුරියසො‘‘අජ්ජයමමඞ්ගලකිරියාඅත්ථී’’තිඋට්ඨායඅගමාසි.අපයරොතස්ස

වචනං සුත්වා ‘‘අයං ‘මඞ්ගල’න්ති වත්වාව ගයතො, කිං එතං මඞ්ගලං

නාමා’’ති ආහ. තමඤ්යඤො ‘‘අභිමඞ්ගලරූපදස්සනං මඞ්ගලං නාම.

එකච්යචො හි කාලස්යසව උට්ඨාය සබ් යසතං උසභං වා පස්සති, 
ගබ්භිනිත්ථිංවායරොහිතමච්ඡංවා පුණ්ණඝටංවානවනීතංවායගොසප්පිංවා

අහතවත්ථංවාපායාසංවාපස්සති, ඉයතොඋත්තරි මඞ්ගලංනාමනත්ථී’’ති

ආහ.යතනකථිතංඑකච්යච‘‘සුකථිත’’න්තිඅභිනන්දිංසු.අපයරො ‘‘යනතං 

මඞ්ගලං, සුතංනාමමඞ්ගලං.එකච්යචොහි‘පුණ්ණා’ති වදන්තානංසුණාති, 

තථා ‘වඩ්ඪා’ති ‘වඩ්ඪමානා’ති සුණාති, ‘භුඤ්ජා’ති ‘ඛාදා’ති වදන්තානං

සුණාති, ඉයතො උත්තරි මඞ්ගලං නාම නත්ථී’’ති ආහ. යතන කථිතම්පි

එකච්යච ‘‘සුකථිත’’න්තිඅභිනන්දිංසු.අපයරො‘‘නඑතංමඞ්ගලං, මුතංනාම

මඞ්ගලං. එකච්යචො හි කාලස්යසව උට්ඨාය පථවිං ආමසති, හරිතතිණං

අල්ලයගොමයංපරිසුද්ධසාටකංයරොහිතමච්ඡං සුවණ්ණරජතභාජනංආමසති, 
ඉයතො උත්තරි මඞ්ගලං නාම නත්ථී’’ති ආහ. යතන කථිතම්පි එකච්යච
‘‘සුකථිත’’න්ති අභිනන්දිංසු. එවං දිට්ඨමඞ්ගලිකා සුතමඞ්ගලිකා 
මුතමඞ්ගලිකාති තිස්යසොපි පරිසා හුත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං සඤ්ඤායපතුං

නාසක්ඛිංසු, භුම්මයදවතා ආදිං කත්වා යාව බ්රහ්මයලොකා ‘‘ඉදං
මඞ්ගල’’න්තිතථයතොනජානිංසු. 

සක්යකො චින්යතසි ‘‘ඉමං මඞ්ගලපඤ්හං සයදවයක යලොයක අඤ්ඤත්ර 

භගවතා අඤ්යඤො කයථතුං සමත්යථො නාම නත්ථි, භගවන්තං
උපසඞ්කමිත්වා ඉමං පඤ්හං පුච්ඡිස්සාමී’’ති. යසො රත්තිභායග සත්ථාරං
උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ ‘‘ හූ යදවා මනුස්සා චා’’ති
පඤ්හං පුච්ඡි. අථස්ස සත්ථා ද්වාදසහි ගාථාහි අට්ඨතිංස මහාමඞ්ගලානි
කයථසි.මඞ්ගලසුත්යතවිනිවට්ටන්යතයයව යකොටිසතසහස්සමත්තායදවතා

අරහත්තං පාපුණිංසු, යසොතාපන්නාදීනං ගණනපයථො නත්ථි. සක්යකො
මඞ්ගලං සුත්වා සකට්ඨානයමව ගයතො. සත්ථාරා මඞ්ගයල කථියත

සයදවයකො යලොයකො ‘‘සුකථිත’’න්ති අභිනන්දි. තදා ධම්මසභායං

තථාගතස්සගුණකථං සමුට්ඨායපසුං‘‘ආවුයසො, සත්ථාඅඤ්යඤසංඅවිසයං
මඞ්ගලපඤ්හං සයදවකස්ස යලොකස්ස චිත්තං ගයහත්වා කුක්කුච්චං

ඡින්දිත්වා ගගනතයල චන්දං උට්ඨායපන්යතො විය කයථසි, එවං

මහාපඤ්යඤො, ආවුයසො, තථාගයතො’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්යත ‘‘අනච්ඡරියං, භික්ඛයව, ඉදායනව සම්ය ොධිප්පත්තස්ස මම

මඞ්ගලපඤ්හකථනං, ස්වාහං ය ොධිසත්තචරියංචරන්යතොපියදවමනුස්සානං
කඞ්ඛංඡින්දිත්වාමඞ්ගලපඤ්හං කයථසි’’න්තිවත්වාඅතීතංආහරි. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා දසකනිපායතො 

62 

පටුන 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො

එකස්මිං ගායම විභවසම්පන්නස්ස බ්රාහ්මණස්ස කුයල නිබ් ත්ති, 

‘‘රක්ඛිතකුමායරො’’තිස්ස නාමං අකංසු. යසො වයප්පත්යතො තක්කසිලායං 
උග්ගහිතසිප්යපො කතදාරපරිග්ගයහො මාතාපිතූනං අච්චයයන
රතනවියලොකනං කත්වා සංවිග්ගමානයසො මහාදානං පවත්යතත්වා කායම
පහාය හිමවන්තපයදයස පබ් ජිත්වා ඣානාභිඤ්ඤං නිබ් ත්යතත්වා 
වනමූලඵලාහායරො එකස්මිං පයදයස වාසං කප්යපසි. අනුපුබ්ය නස්ස

පරිවායරො මහා අයහොසි, පඤ්ච අන්යතවාසිකසතානි අයහසුං. අයථකදිවසං

යත තාපසා ය ොධිසත්තං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා ‘‘ආචරිය, 
වස්සාරත්තසමයය හිමවන්තයතො ඔතරිත්වා යලොණම්බිලයසවනත්ථාය

ජනපදචාරිකංගච්ඡාම, එවං යනොසරීරඤ්චථිරංභවිස්සති, ජඞ්ඝවිහායරොච

කයතො භවිස්සතී’’ති ආහංසු. යත ‘‘යතන හි තුම්යහ ගච්ඡථ, අහං ඉයධව
වසිස්සාමී’’තිවුත්යතතංවන්දිත්වාහිමවන්තා ඔතරිත්වා චාරිකං චරමානා
 ාරාණසිං පත්වා රාජුයයායන වසිංසු. යතසං මහාසක්කාරසම්මායනො
අයහොසි. අයථකදිවසං  ාරාණසියං සන්ථාගායර සන්නිපතියත
මහාජනකායය මඞ්ගලපඤ්යහො සමුට්ඨාති. සබ් ං
පච්චුප්පන්නවත්ථුනයයයනවයවදිතබ් ං. 

තදාපනමනුස්සානංකඞ්ඛංඡින්දිත්වාමඞ්ගලපඤ්හංකයථතුං සමත්ථං
අපස්සන්යතොමහාජයනොඋයයානංගන්ත්වාඉසිගණංමඞ්ගලපඤ්හංපුච්ඡි.

ඉසයයො රාජානං ආමන්යතත්වා ‘‘මහාරාජ, මයං එතං කයථතුං න

සක්ඛිස්සාම, අපිච යඛො අම්හාකං ආචරියයො රක්ඛිතතාපයසො නාම

මහාපඤ්යඤො හිමවන්යත වසති, යසො සයදවකස්ස යලොකස්ස චිත්තං 

ගයහත්වා එතං මඞ්ගලපඤ්හං කයථස්සතී’’ති වදිංසු. රාජා ‘‘භන්යත, 

හිමවන්යතො නාමදූයරදුග්ගයමොව, නසක්ඛිස්සාමමයංතත්ථගන්තුං, සාධු
වත තුම්යහයයව ආචරියස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා පුච්ඡිත්වා උග්ගණ්හිත්වා 
පුනාගන්ත්වා අම්හාකං කයථථා’’ති ආහ. යත ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා
ආචරියස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා වන්දිත්වා කතපටිසන්ථාරා ආචරියයන
රඤ්යඤො ධම්මිකභායව ජනපදචාරිත්යත ච පුච්ඡියත තං දිට්ඨමඞ්ගලාදීනං
උප්පත්තිං ආදියතො පට්ඨාය කයථත්වා රඤ්යඤො යාචනාය ච අත්තයනො

පඤ්හසවනත්ථං ආගතභාවං පකායසත්වා ‘‘සාධු යනො භන්යත, 
මඞ්ගලපඤ්හං පාකටං කත්වා කයථථා’’ති යාචිංසු. තයතො 
යජට්ඨන්යතවාසියකොආචරියංපුච්ඡන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

155. 

‘‘කිංසුනයරොජප්පමධිච්චකායල, කංවාවිජ්ජංකතමංවාසුතානං; 

යසොමච්යචොඅස්මිඤ්චපරම්හියලොයක, කථංකයරොයසොත්ථායනන 
ගුත්යතො’’ති. 
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තත්ථ කායලති මඞ්ගලපත්ථනකායල. විජ්ජන්ති යවදං. සුතානන්ති 

සික්ඛිතබ් යුත්තකපරියත්තීනං. අස්මිඤ්චාති එත්ථ චාති නිපාතමත්තං. 

යසොත්ථායනනාති යසොත්ථිභාවාවයහන මඞ්ගයලන. ඉදං වුත්තං යහොති –

‘‘ආචරිය, පුරියසො මඞ්ගලං ඉච්ඡන්යතො මඞ්ගලකායල කිංසු නාම
ජප්පන්යතො තීසු යවයදසු කතරං වා යවදං කතරං වා සුතානං අන්තයර 
සුතපරියත්තිං අධීයිත්වා යසො මච්යචො ඉමස්මිඤ්ච යලොයකපරම්හි චකථං
කයරොඑයතසු ජප්පාදීසුකිංයකනනියායමනකයරොන්යතොයසොත්ථායනන

නිරපරාධමඞ්ගයලන ගුත්යතො රක්ඛියතො යහොති, තං උභයයලොකහිතං
ගයහත්වාඨිතමඞ්ගලංඅම්හාකංකයථහී’’ති. 

එවං යජට්ඨන්යතවාසියකන මඞ්ගලපඤ්හං පුට්යඨො මහාසත්යතො
යදවමනුස්සානං කඞ්ඛං ඡින්දන්යතො ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච මඞ්ගල’’න්ති 

බුද්ධලීළායමඞ්ගලංකයථන්යතොආහ– 

156. 

‘‘යස්ස යදවාපිතයරොචසබ්ය , සරීසපා සබ් භූතානිචාපි; 

යමත්තාය නිච්චං අපචිතානි යහොන්ති, භූයතසු යව යසොත්ථානං 
තදාහූ’’ති. 

තත්ථ ෙස්සාති යස්ස පුග්ගලස්ස. යදවාති භුම්මයදයව ආදිං කත්වා

සබ්ය පි කාමාවචරයදවා. පිතයරො චාති තතුත්තරි රූපාවචරබ්රහ්මායනො. 

සරීසපාති දීඝජාතිකා. සබ්බභූතානි චාපීති වුත්තාවයසසානි ච සබ් ානිපි

භූතානි. යමත්තාෙ නිච්චං අපචිතානි යහොන්තීති එයත සබ්ය  සත්තා
දසදිසාඵරණවයසනපවත්තායඅප්පනාප්පත්තාය යමත්තාභාවනායඅපචිතා

යහොන්ති. භූයතසු යවති තං තස්ස පුග්ගලස්ස සබ් සත්යතසු යසොත්ථානං
නිරන්තරං පවත්තං නිරපරාධමඞ්ගලං ආහු. යමත්තාවිහාරී හි පුග්ගයලො
සබ්ය සං පියයො යහොති පරූපක්කයමන අවියකොපියයො. ඉති යසො ඉමිනා
මඞ්ගයලනරක්ඛියතොයගොපියතොයහොතීති. 

ඉතිමහාසත්යතොපඨමංමඞ්ගලංකයථත්වාදුතියාදීනිකයථන්යතො– 

157. 

‘‘යයොසබ් යලොකස්සනිවාතවුත්ති, ඉත්ථීපුමානංසහදාරකානං; 

ඛන්තාදුරුත්තානමප්පටිකූලවාදී, අධිවාසනංයසොත්ථානං තදාහු. 

158. 

‘‘යයොනාවජානාතිසහායමත්යත, සිප්යපනකුලයාහිධයනනජච්චා; 

රුචිපඤ්යඤොඅත්ථකායලමතීමා, සහායයසුයවයසොත්ථානංතදාහු. 

159. 
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‘‘මිත්තානි යව යස්ස භවන්ති සන්යතො, සංවිස්සත්ථා 

අවිසංවාදකස්ස; 

නමිත්තදුබ්භීසංවිභාගීධයනන, මිත්යතසුයවයසොත්ථානං තදාහු. 

160. 

‘‘යස්ස භරියාතුලයවයාසමග්ගා, අනුබ් තා ධම්මකාමාපජාතා; 

යකොලිනියාසීලවතීපතිබ් තා, දායරසුයවයසොත්ථානංතදාහු. 

161. 

‘‘යස්සරාජාභූතපතියසස්සී, ජානාතියසොයචයයංපරක්කමඤ්ච; 

අද්යවජ්ඣතාසුහදයංමමන්ති, රාජූසුයවයසොත්ථානංතදාහු. 

162. 

‘‘අන්නඤ්ච පානඤ්ච දදාති සද්යධො, මාලඤ්ච ගන්ධඤ්ච

වියලපනඤ්ච; 

පසන්නචිත්යතොඅනුයමොදමායනො, සග්යගසුයවයසොත්ථානංතදාහු. 

163. 

‘‘යමරියධම්යමනපුනන්තිවුද්ධා, ආරාධිතාසමචරියායසන්යතො; 

 හුස්සුතා ඉසයයො සීලවන්යතො, අරහන්තමජ්යඣ යසොත්ථානං
තදාහූ’’ති.– 

ඉමාගාථාඅභාසි. 

තත්ථ නිවාතවුත්තීති මුදුචිත්තතාය සබ් යලොකස්ස නීචවුත්ති යහොති. 

ඛන්තාදුරුත්තානන්ති පයරහිවුත්තානංදුට්ඨවචනානංඅධිවාසයකොයහොති. 

අප්පටිකූලවාදීති‘‘අක්යකොච්ඡිමං, අවධිම’’න්තියුගග්ගාහං අකයරොන්යතො

අනුකූලයමව වදති. අධිවාසනන්ති ඉදං අධිවාසනං තස්ස යසොත්ථානං
නිරපරාධමඞ්ගලංපණ්ඩිතාවදන්ති. 

සහාෙමත්යතති සහායය ච සහායමත්යත ච. තත්ථ සහපංසුකීළිතා

සහායානාම, දසද්වාදසවස්සානිඑකයතො වුත්ථාසහායමත්තානාම, යත

සබ්ය පි ‘‘අහං සිප්පවා, ඉයම නිසිප්පා’’ති එවං සිප්යපන වා ‘‘අහං

කුලීයනො, ඉයම න කුලීනා’’ති එවං කුලසම්පත්තිසඞ්ඛාතාහි කුලයාහි වා, 

‘‘අහංඅඩ්යඪො, ඉයම දුග්ගතා’’තිඑවංධයනනවා, ‘‘අහංජාතිසම්පන්යනො, 

ඉයමදුජ්ජාතා’’තිඑවංජච්චාවා නාවජානාති. රුචිපඤ්යඤොතිසාධුපඤ්යඤො

සුන්දරපඤ්යඤො. අත්ථකායලති කස්සචියදව අත්ථස්ස කාරණස්ස

උප්පන්නකායල. මතීමාතිතංතංඅත්ථං පරිච්ඡින්දිත්වාවිචාරණසමත්ථතාය

මතිමාහුත්වායතසහායයනාවජානාති. සහායෙසූතිතංතස්සඅනවජානනං
සහායයසු යසොත්ථානං නාමාති යපොරාණකපණ්ඩිතා ආහු. යතන හි යසො
නිරපරාධමඞ්ගයලන ඉධයලොයක ච පරයලොයක ච ගුත්යතො යහොති. තත්ථ
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පණ්ඩියතසහායයනිස්සායයසොත්ථිභායවො කුසනාළිජාතයකන (ජා.1.1.121
ආදයයො)කයථතබ්ය ො. 

සන්යතොති පණ්ඩිතා සප්පුරිසා යස්ස මිත්තානි භවන්ති. සංවිස්සත්ථාති
ඝරං පවිසිත්වා ඉච්ඡිතිච්ඡිතස්යසව ගහණවයසන විස්සාසමාපන්නා. 

අවිසංවාදකස්සාතිඅවිසංවාදනසීලස්ස. න මිත්තදුබ්භීතියයොචමිත්තදුබ්භීන

යහොති. සංවිභාගී ධයනනාති අත්තයනො ධයනන මිත්තානං සංවිභාගං

කයරොති. මිත්යතසූති මිත්යත නිස්සාය ලද්ධබ් ං තස්ස තං මිත්යතසු 

යසොත්ථානංනාමයහොති.යසොහිඑවරූයපහිමිත්යතහිරක්ඛියතොයසොත්ථිං

පාපුණාති. තත්ථ මිත්යත නිස්සාය යසොත්ථිභායවො මහාඋක්කුසජාතකාදීහි

(ජා. 1.14.44ආදයයො)කයථතබ්ය ො. 

තුලයවොති සමානවයා. සමග් ාති සමග්ගවාසා. අනුබ්බතාති

අනුවත්තිතා. ධම්මකාමාති තිවිධසුචරිතධම්මංයරොයචති. පජාතාතිවිජායිනී, 

නවඤ්ඣා. දායරසූතිඑයතහිසීලගුයණහිසමන්නාගයතමාතුගායමයගයහ
වසන්යත සාමිකස්සයසොත්ථියහොතීතිපණ්ඩිතාකයථන්ති.තත්ථසීලවන්තං

මාතුගාමංනිස්සාය යසොත්ථිභායවො මණියචොරජාතක- (ජා. 1.2.87 ආදයයො) 

සම්බූලජාතක- (ජා.1.16.297 ආදයයො) ඛණ්ඩහාලජාතයකහි (ජා.2.22.982
ආදයයො)කයථතබ්ය ො. 

යසොයචෙයන්ති සුචිභාවං. අද්යවජ්ඣතාති අද්යවජ්ඣතායන එස මයා
සද්ධිං භිජ්ජිත්වා ද්විධා භවිස්සතීති එවං අද්යවජ්ඣභායවන යං ජානාති. 

සුහදෙං මමන්තිසුහයදොඅයංමමන්තිචයංජානාති. රාජූසුයවති එවංරාජූසු

යසවකානං යසොත්ථානං නාමාති පණ්ඩිතා කයථන්ති. දදාති සද්යධොති 

කම්මඤ්ච ඵලඤ්ච සද්දහිත්වා දදාති. සග්ය සු යවති එවං සග්යග

යදවයලොයක යසොත්ථානං නිරපරාධමඞ්ගලන්ති පණ්ඩිතා කයථන්ති, තං 
යපතවත්ථුවිමානවත්ථූහිවිත්ථායරත්වාකයථතබ් ං. 

පුනන්ති වුද්ධාති යං පුග්ගලං ඤාණවුද්ධා අරියධම්යමන පුනන්ති 

පරියසොයධන්ති. සමචරිොොති සම්මාපටිපත්තියා. බහුස්සුතාති

පටියවධ හුස්සුතා. ඉසයෙොති එසිතගුණා. සීලවන්යතොති අරියසීයලන

සමන්නාගතා. අරහන්තමජ්යඣති අරහන්තානං මජ්යඣ පටිලභිතබ් ං තං
යසොත්ථානන්ති පණ්ඩිතාකයථන්ති.අරහන්යතොහිඅත්තනාපටිවිද්ධමග්ගං

ආචික්ඛිත්වා පටිපායදන්තා ආරාධකං පුග්ගලං අරියමග්යගන පුනන්ති, 
යසොපිඅරහාවයහොති. 

එවං මහාසත්යතො අරහත්යතන යදසනාය කූටං ගණ්හන්යතො අට්ඨහි
ගාථාහි අට්ඨ මහාමඞ්ගලානි කයථත්වා යතසඤ්යඤව මඞ්ගලානං ථුතිං
කයරොන්යතොඔසානගාථමාහ– 

164. 
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‘‘එතානි යඛො යසොත්ථානානි යලොයක, විඤ්ඤුප්පසත්ථානි 

සුඛුද්රයානි; 

තානීධ යසයවථනයරො සපඤ්යඤො, නහි මඞ්ගයලකිඤ්චනමත්ථි 
සච්ච’’න්ති. 

තත්ථ න හි මඞ් යලති තස්මිං පන දිට්ඨසුතමුතප්පයභයද මඞ්ගයල

කිඤ්චනං එකමඞ්ගලම්පි සච්චං නාම නත්ථි, නිබ් ානයමව පයනකං
පරමත්ථසච්චන්ති. 

ඉසයයො තානි මඞ්ගලානි සුත්වා සත්තට්ඨදිවසච්චයයන ආචරියං 
ආපුච්ඡිත්වා තත්යථව අගමංසු. රාජා යතසං සන්තිකං ගන්ත්වා පුච්ඡි. යත
තස්ස ආචරියයනකථිතනියායමනමඞ්ගලපඤ්හං කයථත්වාහිමවන්තයමව 
ආගමංසු. තයතො පට්ඨාය යලොයක මඞ්ගලං පාකටං අයහොසි. මඞ්ගයලසු
වත්තිත්වා මතමතා සග්ගපථං පූයරසුං. ය ොධිසත්යතො චත්තායරො
බ්රහ්මවිහායරභායවත්වාඉසිගණංආදාය බ්රහ්මයලොයකනිබ් ත්ති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, 
පුබ්ය පාහං මඞ්ගලපඤ්හං කයථසි’’න්ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි –

‘‘තදා ඉසිගයණො බුද්ධපරිසා අයහොසි, මඞ්ගලපඤ්හපුච්ඡයකො

යජට්ඨන්යතවාසියකො සාරිපුත්යතො, ආචරියයොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

මහාමඞ්ගලජාතකවණ්ණනාපන්නරසමා. 

[454] 16. ඝටපණ්ඩිතජාතකවණ්ණනා 

උට්යඨහි කණ්හාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො මතපුත්තං
කුටුම්බිකං ආරබ්භකයථසි.වත්ථුමට්ඨකුණ්ඩලිසදිසයමව.ඉධපනසත්ථා

තං උපාසකං ‘‘කිං, උපාසක, යසොචසී’’ති වත්වා ‘‘ආම, භන්යත’’න්ති

වුත්යත‘‘උපාසක, යපොරාණකපණ්ඩිතාපණ්ඩිතානං කථංසුත්වාමතපුත්තං
නානුයසොචිංසූ’’තිවත්වායතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයතඋත්තරපයථකංසයභොයගඅසිතඤ්ජනනගයරමහාකංයසොනාම

රාජාරජ්ජං කායරසි.තස්සකංයසොච, උපකංයසොචාතිද්යවපුත්තාඅයහසුං, 
යදවගබ්භා නාම එකා ධීතා. තස්සා ජාතදිවයස යනමිත්තකා බ්රාහ්මණා
‘‘එතිස්සා කුච්ඡියං නිබ් ත්තපුත්තා කංසයගොත්තං කංසවංසං
නායසස්සන්තී’’ති  යාකරිංසු. රාජා  ලවසියනයහන ධීතරං විනායසතුං

නාසක්ඛි, ‘‘භාතයරො ජානිස්සන්තී’’ති යාවතායුකං ඨත්වා කාලමකාසි.

තස්මිං කාලකයත කංයසො රාජා අයහොසි, උපකංයසො උපරාජා. යත

චින්තයිංසු ‘‘සයච මයං භගිනිං නායසස්සාම, ගාරය්හා භවිස්සාම, එතං
කස්සචි අදත්වා නිස්සාමිකං කත්වා පටිජග්ගිස්සාමා’’ති. යත එකථූණකං
පාසාදංකායරත්වාතංතත්ථවසායපසුං.නන්දියගොපා නාමතස්සාපරිචාරිකා
අයහොසි.අන්ධකයවණ්යඩොනාමදායසොතස්සාසාමියකො ආරක්ඛමකාසි. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා දසකනිපායතො 

67 

පටුන 

තදා උත්තරමධුරාය මහාසාගයරො නාම රාජා රජ්ජං කායරසි. තස්ස

සාගයරො, උපසාගයරො චාති ද්යව පුත්තා අයහසුං. යතසු පිතු අච්චයයන

සාගයරොරාජාඅයහොසි, උපසාගයරො උපරාජා.යසොඋපකංසස්සසහායයකො
එකාචරියකුයලඑකයතොඋග්ගහිතසිප්යපො.යසොසාගරස්සභාතු අන්යතපුයර 

දුබ්භිත්වා භායමායනො පලායිත්වා කංසයභොයග උපකංසස්ස සන්තිකං

අගමාසි.උපකංයසොතංරඤ්යඤොදස්යසසි, රාජාතස්ස මහන්තංයසංඅදාසි.
යසොරාජුපට්ඨානංගච්ඡන්යතොයදවගබ්භායනිවාසං එකථම්භංපාසාදංදිස්වා
‘‘කස්යසයසො නිවායසො’’ති පුච්ඡිත්වා තං කාරණං සුත්වා යදවගබ්භාය
පටි ද්ධචිත්යතො අයහොසි. යදවගබ්භාපි එකදිවසං තං උපකංයසන සද්ධිං 
රාජුපට්ඨානංආගච්ඡන්තංදිස්වා‘‘යකොඑයසො’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘මහාසාගරස්ස
පුත්යතො උපසාගයරො නාමා’’ති නන්දියගොපාය සන්තිකා සුත්වා තස්මිං 

පටි ද්ධචිත්තාඅයහොසි.උපසාගයරොනන්දියගොපායලඤ්ජං දත්වා ‘‘භගිනි, 

සක්ඛිස්සසි යම යදවගබ්භං දස්යසතු’’න්ති ආහ. සා ‘‘න එතං සාමි, 
ගරුක’’න්ති වත්වා තං කාරණං යදවගබ්භාය ආයරොයචසි. සා පකතියාව

තස්මිං පටි ද්ධචිත්තා තං වචනං සුත්වා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා
නන්දියගොපා උපසාගරස්ස සඤ්ඤං දත්වා රත්තිභායග තං පාසාදං
ආයරොයපසි. යසො යදවගබ්භාය සද්ධිං සංවාසං කප්යපසි. අථ යනසං
පුනප්පුනං සංවායසනයදවගබ්භාගබ්භංපටිලභි. 

අපරභායග තස්සා ගබ්භපතිට්ඨානං පාකටං අයහොසි. භාතයරො

නන්දියගොපං පුච්ඡිංසු, සාඅභයංයාචිත්වාතංඅන්තරංකයථසි.යතසුත්වා

‘‘භගිනිං නායසතුං න සක්කා, සයච ධීතරං විජායිස්සති, තම්පි න

නායසස්සාම, සයච පන පුත්යතො භවිස්සති, නායසස්සාමා’’ති චින්යතත්වා
යදවගබ්භං උපසාගරස්යසව අදංසු. සා පරිපුණ්ණගබ්භා ධීතරං විජායි.
භාතයරොසුත්වාහට්ඨතුට්ඨාතස්සා ‘‘අඤ්ජනයදවී’’තිනාමංකරිංසු. යතසං
යභොගවඩ්ඪමානංනාමයභොගගාමංඅදංසු.උපසාගයරොයදවගබ්භංගයහත්වා

යභොගවඩ්ඪමානගායම වසි. යදවගබ්භාය පුනපි ගබ්යභො පතිට්ඨාසි, 

නන්දියගොපාපි තං දිවසයමව ගබ්භං පටිලභි. තාසු පරිපුණ්ණගබ්භාසු

එකදිවසයමව යදවගබ්භා පුත්තං විජායි, නන්දියගොපා ධීතරං විජායි.
යදවගබ්භා පුත්තස්ස විනාසනභයයන පුත්තං නන්දියගොපාය රහස්යසන
යපයසත්වා තස්සා ධීතරං ආහරායපසි. තස්සා විජාතභාවං භාතිකානං

ආයරොයචසුං. යත ‘‘පුත්තං විජාතා, ධීතර’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ධීතර’’න්ති 
වුත්යත ‘‘යතන හි යපොයසථා’’ති ආහංසු. එයතනුපායයන යදවගබ්භා දස

පුත්යත විජායි, දස ධීතයරොනන්දියගොපා විජායි. දස පුත්තානන්දියගොපාය

සන්තියකවඩ්ඪන්ති, ධීතයරොයදවගබ්භාය.තංඅන්තරං යකොචිනජානාති.

යදවගබ්භායයජට්ඨපුත්යතොවාසුයදයවොනාමඅයහොසි, දුතියයො ලයදයවො, 

තතියයො චන්දයදයවො, චතුත්යථො සූරියයදයවො, පඤ්චයමො අග්ගියදයවො, 

ඡට්යඨො වරුණයදයවො, සත්තයමො අජ්ජුයනො, අට්ඨයමො පජ්ජුයනො, නවයමො

ඝටපණ්ඩියතො, දසයමො අඞ්කුයරො නාම අයහොසි. යත 
අන්ධකයවණ්ඩදාසපුත්තාදසභාතිකායචටකාතිපාකටාඅයහසුං. 
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යතඅපරභායගවුද්ධිමන්වායථාම ලසම්පන්නාකක්ඛළාඵරුසා හුත්වා

වියලොපං කයරොන්තා විචරන්ති, රඤ්යඤො ගච්ඡන්යත පණ්ණාකායරපි

විලුම්පන්යතව. මනුස්සා සන්නිපතිත්වා ‘‘අන්ධකයවණ්ඩදාසපුත්තා දස
භාතිකා රට්ඨං විලුම්පන්තී’’ති රාජඞ්ගයණ උපක්යකොසිංසු. රාජා
අන්ධකයවණ්ඩං පක්යකොසායපත්වා ‘‘කස්මා පුත්යතහි වියලොපං 
කාරායපසී’’ති තජ්යජසි. එවං දුතියම්පි තතියම්පි මනුස්යසහිඋපක්යකොයස
කයතරාජාතං සන්තජ්යජසි.යසොමරණභයභීයතොරාජානංඅභයංයාචිත්වා

‘‘යදව, එයත න මය්හං පුත්තා, උපසාගරස්ස පුත්තා’’ති තං අන්තරං
ආයරොයචසි. රාජා භීයතො ‘‘යකන යත උපායයන ගණ්හාමා’’ති අමච්යච

පුච්ඡිත්වා ‘‘එයත, යදව, මල්ලයුද්ධවිත්තකා, නගයර යුද්ධං කායරත්වා
තත්ථ යන යුද්ධමණ්ඩලං ආගයත ගාහායපත්වා මායරස්සාමා’’ති වුත්යත 

චාරුරඤ්ච, මුට්ඨිකඤ්චාති ද්යව මල්යල යපොයසත්වා ‘‘ඉයතො සත්තයම
දිවයස යුද්ධං භවිස්සතී’’ති නගයර යභරිං චරායපත්වා රාජඞ්ගයණ
යුද්ධමණ්ඩලං සජ්ජායපත්වා අක්ඛවාටං කායරත්වා යුද්ධමණ්ඩලං
අලඞ්කාරායපත්වා ධජපටාකං  න්ධායපසි. සකලනගරං සඞ්ඛුභි.
චක්කාතිචක්කං මඤ්චාතිමඤ්චං  න්ධිත්වා චාරුරමුට්ඨිකා යුද්ධමණ්ඩලං 
ආගන්ත්වා වග්ගන්තා ගජ්ජන්තා අප්යඵොයටන්තා විචරිංසු. දස භාතිකාපි
ආගන්ත්වා රජකවීථිං විලුම්පිත්වා වණ්ණසාටයක නිවායසත්වා

ගන්ධාපයණසුගන්ධං, මාලාකාරාපයණසුමාලංවිලුම්පිත්වාවිලිත්තගත්තා
මාලධාරියනො කතකණ්ණපූරා වග්ගන්තා ගජ්ජන්තා අප්යඵොයටන්තා
යුද්ධමණ්ඩලංපවිසිංසු. 

තස්මිං ඛයණචාරුයරො අප්යඵොයටන්යතො විචරති. ලයදයවොතං දිස්වා
‘‘න නං හත්යථන ඡුපිස්සාමී’’ති හත්ථිසාලයතො මහන්තං හත්ථියයොත්තං
ආහරිත්වා වග්ගිත්වාගජ්ජිත්වායයොත්තංඛිපිත්වාචාරුරංඋදයරයවයඨත්වා
ද්යව යයොත්තයකොටියයො එකයතො කත්වා වත්යතත්වා උක්ඛිපිත්වා
සීසමත්ථයක භයමත්වා භූමියං යපොයථත්වා  හි අක්ඛවායට ඛිපි. චාරුයර
මයත රාජා මුට්ඨිකමල්ලං ආණායපසි. යසො උට්ඨාය වග්ගිත්වා ගජ්ජිත්වා
අප්යඵොයටසි.  ලයදයවො තං යපොයථත්වා අට්ඨීනි සඤ්චුණ්යණත්වා

‘‘අමල්යලොම්හි, අමල්යලොම්හී’’ති වදන්තයමව ‘‘නාහං තව මල්ලභාවං වා
අමල්ලභාවං වා ජානාමී’’ති හත්යථ ගයහත්වා භූමියං යපොයථත්වා
ජීවිතක්ඛයං පායපත්වා හිඅක්ඛවායටඛිපි.මුට්ඨියකොමරන්යතො‘‘යක්යඛො
හුත්වා තං ඛාදිතුං ලභිස්සාමී’’ති පත්ථනං පට්ඨයපසි. යසො
කාලමත්තිකඅටවියං නාම යක්යඛො හුත්වා නිබ් ත්ති. රාජා ‘‘ගණ්හථ දස

භාතියක යචටයක’’ති උට්ඨහි. තස්මිං ඛයණ වාසුයදයවො චක්කං ඛිපි. තං
ද්වින්නම්පිභාතිකානංසීසානිපායතසි. මහාජයනොභීතතසියතො ‘‘අවස්සයා
යනො යහොථා’’ති යතසං පායදසු පතිත්වා නිපජ්ජි. යත ද්යවපි මාතුයල
මායරත්වා අසිතඤ්ජනනගයර රජ්ජං ගයහත්වා මාතාපිතයරොතත්ථකත්වා 

‘‘සකලජම්බුදීයප රජ්ජං ගණ්හිස්සාමා’’ති නික්ඛමිත්වා අනුපුබ්ය න
කාලයයොනකරඤ්යඤො නිවාසං අයුජ්ඣනගරං ගන්ත්වා තං පරික්ඛිපිත්වා
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ඨිතං පරිඛාරුක්ඛගහනං විද්ධංයසත්වා පාකාරං භින්දිත්වා රාජානං 
ගයහත්වාතංරජ්ජං අත්තයනොහත්ථගතංකත්වාද්වාරවතිංපාපුණිංසු.තස්ස

පන නගරස්ස එකයතො සමුද්යදො එකයතො පබ් යතො, අමනුස්සපරිග්ගහිතං
කිරතංඅයහොසි. 

තස්ස ආරක්ඛං ගයහත්වා ඨිතයක්යඛො පච්චාමිත්යත දිස්වා 
ගද්රභයවයසනගද්රභරවං රවති.තස්මිංඛයණයක්ඛානුභායවන සකලනගරං
උප්පතිත්වා මහාසමුද්යද එකස්මිං දීපයක තිට්ඨති. පච්චාමිත්යතසු ගයතසු
පුනාගන්ත්වා සකට්ඨායනයයව පතිට්ඨාති. තදාපි යසො ගද්රයභො යතසං
දසන්නං භාතිකානං ආගමනං ඤත්වා ගද්රභරවං රවි. නගරං උප්පතිත්වා
දීපයක පතිට්ඨාය යතසු නගරං අදිස්වා නිවත්තන්යතසු පුනාගන්ත්වා

සකට්ඨායනපතිට්ඨාසි. යතපුනනිවත්තිංසු, පුනපිගද්රයභොතයථවඅකාසි.
යත ද්වාරවතිනගයර රජ්ජං ගණ්හිතුං අසක්යකොන්තා කණ්හදීපායනස්ස

ඉසියනො සන්තිකං ගන්ත්වා වන්දිත්වා ‘‘භන්යත, මයං ද්වාරවතියං රජ්ජං

ගයහතුං න සක්යකොම, එකං යනො උපායං කයරොථා’’ති පුච්ඡිත්වා 

‘‘පරිඛාපිට්යඨඅසුකස්මිංනාමඨායනඑයකොගද්රයභොචරති.යසොහිඅමිත්යත

දිස්වා විරවති, තස්මිංඛයණනගරංඋප්පතිත්වාගච්ඡති, තුම්යහතස්සපායද

ගණ්හථ, අයංයවො නිප්ඵජ්ජනූපායයො’’තිවුත්යතතාපසංවන්දිත්වාගන්ත්වා

ගද්රභස්ස පායදසු ගයහත්වානිපතිත්වා ‘‘සාමි, ඨයපත්වා තුම්යහ අඤ්යඤො

අම්හාකංඅවස්සයයොනත්ථි, අම්හාකංනගරංගණ්හනකායලමාරවිත්ථා’’ති

යාචිංසු.ගද්රයභො ‘‘නසක්කානවිරවිතුං, තුම්යහපනපඨමතරංආගන්ත්වා
චත්තායරො ජනා මහන්තානි අයනඞ්ගලානි ගයහත්වා චතූසු නගරද්වායරසු
මහන්යත අයඛාණුයක භූමියං ආයකොයටත්වා නගරස්ස උප්පතනකායල
නඞ්ගලානි ගයහත්වා නඞ්ගල ද්ධං අයසඞ්ඛලිකං අයඛාණුයක

 න්යධයයාථ, නගරංඋප්පතිතුංන සක්ඛිස්සතී’’තිආහ. 

යත ‘‘සාධූ’’තිවත්වාතස්මිංඅවිරවන්යතයයව නඞ්ගලානිආදායචතූසු
නගරද්වායරසු ඛාණුයක භූමියං ආයකොයටත්වා අට්ඨංසු. තස්මිං ඛයණ 

ගද්රයභො විරවි, නගරං උප්පතිතුමාරභි. චතූසු ද්වායරසු ඨිතා චතූහි

අයනඞ්ගයලහි ගයහත්වානඞ්ගල ද්ධාඅයසඞ්ඛලිකාඛාණුයකසු න්ධිංසු, 
නගරං උප්පතිතුං නාසක්ඛි. දස භාතිකා තයතො නගරං පවිසිත්වා රාජානං
මායරත්වා රජ්ජං ගණ්හිංසු. එවං යත සකලජම්බුදීයප යතසට්ඨියා 
නගරසහස්යසසු සබ් රාජායනො චක්යකන ජීවිතක්ඛයං පායපත්වා

ද්වාරවතියං වසමානා රජ්ජං දස යකොට්ඨායසකත්වා විභජිංසු, භගිනිං පන
අඤ්ජනයදවිං න සරිංසු. තයතො පුන ‘‘එකාදස යකොට්ඨායස කයරොමා’’ති

වුත්යත අඞ්කුයරො ‘‘මම යකොට්ඨාසං තස්සා යදථ, අහං යවොහාරං කත්වා

ජීවිස්සාමි, යකවලං තුම්යහ අත්තයනො ජනපයද මය්හං සුඞ්කං
විස්සජ්යජථා’’ති ආහ. යත ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා තස්ස යකොට්ඨාසං
භගිනියාදත්වාසද්ධිංතායනවරාජායනො ද්වාරවතියංවසිංසු.අඞ්කුයරොපන
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වණිජ්ජමකාසි. එවං යතසු අපරාපරං පුත්තධීතාහි වඩ්ඪමායනසු අද්ධායන
ගයතමාතාපිතයරොකාලමකංසු. 

තදා කිර මනුස්සානං වීසතිවස්සසහස්සායුකකායලො අයහොසි. තදා
වාසුයදවමහාරාජස්ස එයකො පුත්යතො කාලමකාසි. රාජා යසොකපයරයතො
සබ් කිච්චානිපහායමඤ්චස්සඅටනිංපරිග්ගයහත්වාවිලපන්යතොනිපජ්ජි. 
තස්මිංකායලඝටපණ්ඩියතොචින්යතසි‘‘ඨයපත්වාමංඅඤ්යඤොයකොචිමම

භාතු යසොකං හරිතුං සමත්යථො නාම නත්ථි, උපායයනස්ස යසොකං

හරිස්සාමී’’ති.යසොඋම්මත්තකයවසංගයහත්වා ‘‘සසංයමයදථ, සසංයම
යදථා’’ති ආකාසං උල්යලොයකන්යතො සකලනගරං විචරි. ‘‘ඝටපණ්ඩියතො 
උම්මත්තයකො ජායතො’’ති සකලනගරං සඞ්ඛුභි. තස්මිං කායල
යරොහියණයයයොනාමඅමච්යචො වාසුයදවරඤ්යඤොසන්තිකංගන්ත්වායතන

සද්ධිංකථංසමුට්ඨායපන්යතොපඨමංගාථමාහ – 

165. 

‘‘උට්යඨහිකණ්හකිංයසසි, යකොඅත්යථොසුපයනනයත; 

යයොපිතුය්හංසයකොභාතා, හදයංචක්ඛුචදක්ඛිණං; 

තස්සවාතා ලීයන්ති, ඝයටොජප්පතියකසවා’’ති. 

තත්ථ කණ්හාති යගොත්යතනාලපති, කණ්හායනයගොත්යතො කියරස. 

යකො අත්යථොති කතරා නාම වඩ්ඪි. හදෙං චක්ඛු ච දක්ඛිණන්ති හදයයන

යචව දක්ඛිණචක්ඛුනාචසමායනොතිඅත්යථො. තස්සවාතාබලීෙන්තීති තස්ස

හදයංඅපස්මාරවාතාඅවත්ථරන්තීතිඅත්යථො. ජප්පතීති ‘‘සසංයමයදථා’’ති

විප්පලපති. යකසවාති යසො කිර යකසයසොභනතාය ‘‘යකසවා’’ති

පඤ්ඤායිත්ථ, යතනතංනායමනාලපති. 

එවං අමච්යචන වුත්යත තස්ස උම්මත්තකභාවං ඤත්වා සත්ථා
අභිසම්බුද්යධොහුත්වාදුතියංගාථමාහ– 

166. 

‘‘තස්සතංවචනංසුත්වා, යරොහියණයයස්සයකසයවො; 

තරමානරූයපොවුට්ඨාසි, භාතුයසොයකනඅට්ටියතො’’ති. 

රාජාඋට්ඨායසීඝංපාසාදාඔතරිත්වාඝටපණ්ඩිතස්සසන්තිකං ගන්ත්වා
උයභොසු හත්යථසු දළ්හං ගයහත්වා යතන සද්ධිං සල්ලපන්යතො තතියං

ගාථමාහ – 

167. 

‘‘කිංනුඋම්මත්තරූයපොව, යකවලංද්වාරකංඉමං; 

සයසොසයසොතිලපසි, යකොනුයතසසමාහරී’’ති. 
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තත්ථ යකවලං ද්වාරකං ඉමන්ති කස්මා උම්මත්තයකො විය හුත්වා

සකලංඉමංද්වාරවතිනගරංවිචරන්යතො ‘‘සයසොසයසො’’තිලපසි.යකොතව

සසංහරි, යකනයතසයසොගහියතොතිපුච්ඡති. 

යසො රඤ්ඤා එවං වුත්යතපි පුනප්පුනං තයදව වචනං වදති. රාජා පුන 
ද්යවගාථාඅභාසි– 

168. 

‘‘යසොවණ්ණමයංමණීමයං, යලොහමයංඅථරූපියාමයං; 

සඞ්ඛසිලාපවාළමයං, කාරයිස්සාමියතසසං. 

169. 

‘‘සන්තිඅඤ්යඤපිසසකා, අරඤ්යඤවනයගොචරා; 

යතපියතආනයිස්සාමි, කීදිසංසසමිච්ඡසී’’ති. 

තත්රායංසඞ්යඛපත්යථො–යතසුසුවණ්ණමයාදීසුයංඉච්ඡසි, තංවද, අහං

යත කායරත්වා දස්සාමි, අථාපි යත න යරොයචසි, අඤ්යඤපි අරඤ්යඤ 

වනයගොචරා සසකා අත්ථි, යතපි යත ආනයිස්සාමි, වද භද්රමුඛ, කීදිසං 
සසමිච්ඡසීති. 

රඤ්යඤොකථංසුත්වාඝටපණ්ඩියතොඡට්ඨංගාථමාහ– 

170. 

‘‘නචාහයමයතඉච්ඡාමි, යයසසාපථවිස්සිතා; 

චන්දයතොසසමිච්ඡාමි, තංයමඔහරයකසවා’’ති. 

තත්ථ ඔහරාතිඔතායරහි. 

රාජා තස්ස කථං සුත්වා ‘‘නිස්සංසයං යම භාතා උම්මත්තයකොව 

ජායතො’’තියදොමනස්සප්පත්යතොසත්තමංගාථමාහ– 

171. 

‘‘යසො නූනමධුරංඤාති, ජීවිතංවිජහිස්සසි; 

අපත්ථියංයයොපත්ථයසි, චන්දයතොසසමිච්ඡසී’’ති. 

තත්ථ ඤාතීති කනිට්ඨංආලපන්යතොආහ.ඉදංවුත්තංයහොති–‘‘තාත, 

මය්හංපියඤාතියසොත්වංනූන අතිමධුරංඅත්තයනොජීවිතංවිජහිස්සසි, යයො
අපත්යථතබ් ංපත්ථයසී’’ති. 

ඝටපණ්ඩියතොරඤ්යඤොවචනංසුත්වානිච්චයලොඨත්වා‘‘භාතික, ත්වං 
චන්දයතොසසකංපත්යථන්තස්සතංඅලභිත්වාජීවිතක්ඛයභාවංජානන්යතො
කිංකාරණා මතපුත්තංඅනුයසොචසී’’තිවත්වාඅට්ඨමංගාථමාහ– 
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172. 

‘‘එවංයචකණ්හජානාසි, යදඤ්ඤමනුසාසසි; 

කස්මාපුයරමතංපුත්තං, අජ්ජාපිමනුයසොචසී’’ති. 

තත්ථ එවන්තිඉදංඅලබ්භයනයයට්ඨානං නාමනපත්යථතබ් න්තියදි

එවං ජානාසි. ෙදඤ්ඤමනුසාසසීති එවං ජානන්යතොව යදි අඤ්ඤං

අනුසාසසීතිඅත්යථො. පුයරතිඅථ කස්මාඉයතොචතුමාසමත්ථයකමතපුත්තං
අජ්ජාපිඅනුයසොචසීතිවදති. 

එවං යසො අන්තරවීථියං ඨිතයකොව ‘‘භාතික, අහංතාව පඤ්ඤායමානං 

පත්යථමි, ත්වං පන අපඤ්ඤායමානස්ස යසොචසී’’ති වත්වා තස්ස ධම්මං
යදයසන්යතොපුන ද්යවගාථාඅභාසි– 

173. 

‘‘යං නලබ්භාමනුස්යසන, අමනුස්යසනවා පුන; 

ජායතොයමමාමරීපුත්යතො, කුයතොලබ්භාඅලබ්භියං. 

174. 

‘‘නමන්තාමූලයභසජ්ජා, ඔසයධහිධයනනවා; 

සක්කාආනයිතුංකණ්හ, යංයපතමනුයසොචසී’’ති. 

තත්ථ ෙන්තිභාතිකයංඑවංජායතොයම පුත්යතොමාමරීතිමනුස්යසන

වායදයවනවාපුනනලබ්භානසක්කාලද්ධුං, තංත්වං පත්යථසි, තයදතං

කුයතොලබ්භායකනකාරයණනසක්කාලද්ධුං, නසක්කාතිදීයපති. කස්මා? 

යස්මාඅලබ්භියං, අලබ්භයනයයට්ඨානඤ්හිනායමතන්තිඅත්යථො. මන්තාති

මන්තපයයොයගන. මූලයභසජ්ජාති මූලයභසජ්යජන. ඔසයධහීති

නානාවියධොසයධහි. ධයනන වාති යකොටිසතසඞ්යඛයනපි ධයනන වා. ඉදං

වුත්තංයහොති – ‘‘යං ත්වංයපතමනුයසොචසි, තංඑයතහිමන්තපයයොගාදීහි
ආයනතුංනසක්කා’’ති. 

රාජා තං සුත්වා ‘‘යුත්තං, තාත, සල්ලක්ඛිතං යම, මම
යසොකහරණත්ථාය තයා ඉදං කත’’න්ති ඝටපණ්ඩිතං වණ්යණන්යතො 
චතස්යසොගාථාඅභාසි– 

175. 

‘‘යස්ස එතාදිසාඅස්සු, අමච්චා පුරිසපණ්ඩිතා; 

යථානිජ්ඣාපයයඅජ්ජ, ඝයටොපුරිසපණ්ඩියතො. 

176. 

‘‘ආදිත්තංවතමංසන්තං, ඝතසිත්තංවපාවකං; 

වාරිනාවියඔසිඤ්චං, සබ් ංනිබ් ාපයයදරං. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා දසකනිපායතො 

73 

පටුන 

177. 

‘‘අබ් හීවතයමසල්ලං, යමාසිහදයස්සිතං; 

යයොයමයසොකපයරතස්ස, පුත්තයසොකංඅපානුදි. 

178. 

‘‘යසොහංඅබ්බූළ්හසල්යලොස්මි, වීතයසොයකොඅනාවියලො; 

නයසොචාමිනයරොදාමි, තවසුත්වානමාණවා’’ති. 

තත්ථ පඨමගාථාය සඞ්යඛපත්යථො – යථා යයනකාරයණන අජ්ජ මං 
පුත්තයසොකපයරතංඝයටොපුරිසපණ්ඩියතොයසොකහරණත්ථායනිජ්ඣාපයය
නිජ්ඣායපසි ය ොයධසි. යස්ස අඤ්ඤස්සපි එතාදිසා පුරිසපණ්ඩිතා අමච්චා

අස්සු, තස්සකුයතොයසොයකොති. යසසගාථාවුත්තත්ථායයව. 

අවසායන – 

179. 

‘‘එවංකයරොන්තිසප්පඤ්ඤා, යයයහොන්තිඅනුකම්පකා; 

නිවත්තයන්තියසොකම්හා, ඝයටොයජට්ඨංවභාතර’’න්ති.– 

අයංඅභිසම්බුද්ධගාථාඋත්තානත්ථායයව. 

එවං ඝටකුමායරන වීතයසොයක කයත වාසුයදයව රජ්ජං අනුසාසන්යත
දීඝස්ස අද්ධුයනො අච්චයයන දසභාතිකපුත්තා කුමාරා චින්තයිංසු

‘‘කණ්හදීපායනං ‘දිබ් චක්ඛුයකො’ති වදන්ති, වීමංසිස්සාම තාව න’’න්ති.
යත එකං දහරකුමාරං අලඞ්කරිත්වා ගබ්භිනිආකායරන දස්යසත්වා උදයර

මසූරකං න්ධිත්වාතස්සසන්තිකං යනත්වා ‘‘භන්යත, අයංකුමාරිකාකිං

විජායිස්සතී’’ති පුච්ඡිංසු. තාපයසො ‘‘දසභාතිකරාජූනං විනාසකායලො

පත්යතො, මය්හංනුයඛොආයුසඞ්ඛායරොකීදියසො යහොතී’’තිඔයලොයකන්යතො

‘‘අජ්යජව මරණං භවිස්සතී’’ති ඤත්වා ‘‘කුමාරා ඉමිනා තුම්හාකං යකො

අත්යථො’’තිවත්වා ‘‘කයථයථවයනො, භන්යත’’තිනි ද්යධො ‘‘අයං ඉයතො

සත්තයම දිවයස ඛදිරඝටිකං විජායිස්සති, තාය වාසුයදවකුලං නස්සිස්සති, 
අපිචයඛොපනතුම්යහතංඛදිරඝටිකංගයහත්වාඣායපත්වාඡාරිකංනදියං 

පක්ඛියපයයාථා’’තිආහ.අථනංයත‘‘කූටජටිල, පුරියසොවිජායනයකොනාම
නත්ථී’’ති වත්වා තන්තරජ්ජුකං නාම කම්මකරණං කත්වා තත්යථව
ජීවිතක්ඛයංපාපයිංසු. රාජායනො කුමායරපක්යකොසායපත්වා ‘‘කිංකාරණා
තාපසංමාරයිත්ථා’’ති පුච්ඡිත්වාසබ් ංසුත්වාභීතාතස්සආරක්ඛං දත්වා
සත්තයම දිවයස තස්ස කුච්ඡියතො නික්ඛන්තං ඛදිරඝටිකං ඣායපත්වා

ඡාරිකංනදියං ඛිපිංසු. සා නදියා වුය්හමානා මුඛද්වායර එකපස්යස ලග්ගි, 
තයතොඑරකංනිබ් ත්ති. 
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අයථකදිවසං යත රාජායනො ‘‘සමුද්දකීළං කීළිස්සාමා’’ති මුඛද්වාරං 
ගන්ත්වාමහාමණ්ඩපංකාරායපත්වාඅලඞ්කතමණ්ඩයපඛාදන්තාපිවන්තා
කීළාවයසයනව පවත්තහත්ථපාදපරාමාසා ද්විධා භිජ්ජිත්වා මහාකලහං
කරිංසු. අයථයකො අඤ්ඤං මුග්ගරං අලභන්යතො එරකවනයතො එකං
එරකපත්තං ගණ්හි. තං ගහිතමත්තයමව ඛදිරමුසලං අයහොසි. යසො යතන 

මහාජනං යපොයථසි. අථඤ්යඤහි සබ්ය හි ගහිතගහිතං ඛදිරමුසලයමව 
අයහොසි. යත අඤ්ඤමඤ්ඤං පහරිත්වා මහාවිනාසං පාපුණිංසු. යතසු
මහාවිනාසං විනස්සන්යතසුවාසුයදයවොච ලයදයවොචභගිනීඅඤ්ජනයදවී

ච පුයරොහියතො චාති චත්තායරො ජනා රථං අභිරුහිත්වා පලායිංසු, යසසා
සබ්ය පිවිනට්ඨා. යතපිචත්තායරො රයථනපලායන්තා කාළමත්තිකඅටවිං
පාපුණිංසු. යසො හි මුට්ඨිකමල්යලො පත්ථනංකත්වා යක්යඛො හුත්වා තත්ථ
නිබ් ත්යතො  ලයදවස්ස ආගතභාවං ඤත්වා තත්ථ ගාමං මායපත්වා
මල්ලයවසං ගයහත්වා ‘‘යකොයුජ්ඣිතුකායමො’’තිවග්ගන්යතොගජ්ජන්යතො

අප්යඵොයටන්යතොවිචරි.  ලයදයවොතංදිස්වාව‘‘භාතික, අහංඉමිනාසද්ධිං
යුජ්ඣිස්සාමී’’ති වත්වා වාසුයදයව වායරන්යතයයව රථා ඔරුය්හ තස්ස
සන්තිකං ගන්ත්වා වග්ගන්යතො ගජ්ජන්යතො අප්යඵොයටසි. අථ නං යසො
පසාරිතහත්යථයයව ගයහත්වා මූලකන්දං විය ඛාදි. වාසුයදයවො තස්ස 
මතභාවං ඤත්වා භගිනිඤ්ච පුයරොහිතඤ්ච ආදාය සබ් රත්තිං ගන්ත්වා
සූරියයොදයය එකං පච්චන්තගාමං පත්වා ‘‘ආහාරං පචිත්වා ආහරථා’’ති
භගිනිඤ්ච පුයරොහිතඤ්ච ගාමං පහිණිත්වා සයං එකස්මිං ගච්ඡන්තයර
පටිච්ඡන්යනොනිපජ්ජි. 

අථ නං ජරා නාම එයකො ලුද්දයකො ගච්ඡං චලන්තං දිස්වා ‘‘සූකයරො 
එත්ථ භවිස්සතී’’ති සඤ්ඤාය සත්තිං ඛිපිත්වා පායද විජ්ඣිත්වා ‘‘යකො මං 

විජ්ඣී’’ති වුත්යත මනුස්සස්ස විද්ධභාවං ඤත්වා භීයතො පලායිතුං ආරභි. 

රාජා සතිං පච්චුපට්ඨයපත්වා උට්ඨාය ‘‘මාතුල, මා භායි, එහී’’ති

පක්යකොසිත්වාආගතං‘‘යකොසිනාමත්ව’’න්තිපුච්ඡිත්වා‘‘අහංසාමි, ජරා 

නාමා’’ති වුත්යත‘‘ජරායවිද්යධොමරිස්සතීතිකිරමංයපොරාණා  යාකරිංසු, 

නිස්සංසයංඅජ්ජමයාමරිතබ් ’’න්තිඤත්වා‘‘මාතුල, මාභායි, එහි පහාරං
යම  න්ධා’’ති යතන පහාරමුඛං  න්ධායපත්වා තං උයයයොයජසි.

 ලවයවදනා පවත්තිංසු, ඉතයරහිආභතංආහාරංපරිභුඤ්ජිතුංනාසක්ඛි.අථ

යත ආමන්යතත්වා ‘‘අජ්ජ අහං මරිස්සාමි, තුම්යහ පන සුඛුමාලා අඤ්ඤං

කම්මංකත්වා ජීවිතුංන සක්ඛිස්සථ, ඉමං විජ්ජං සික්ඛථා’’ති එකං විජ්ජං
සික්ඛායපත්වා යත උයයයොයජත්වා තත්යථව ජීවිතක්ඛයං පාපුණි. එවං
අඤ්ජනයදවිංඨයපත්වාසබ්ය වවිනාසංපාපුණිංසූති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘උපාසක, එවං
යපොරාණකපණ්ඩිතා පණ්ඩිතානං කථං සුත්වා අත්තයනො පුත්තයසොකං

හරිංසු, මාචින්තයී’’තිවත්වා සච්චානිපකායසත්වාජාතකංසයමොධායනසි, 
සච්චපරියයොසායන උපාසයකො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. තදා
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යරොහියණයයයො ආනන්යදො අයහොසි, වාසුයදයවො සාරිපුත්යතො, අවයසසා

බුද්ධපරිසා, ඝටපණ්ඩියතොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

ඝටපණ්ඩිතජාතකවණ්ණනායසොළසමා. 

ඉතියසොළසජාතකපටිමණ්ඩිතස්ස 

දසකනිපාතජාතකස්සඅත්ථවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ජාතකුද්දානං– 

චතුද්වායරොකණ්හුයපොයසො, සඞ්ඛය ොධිදීපායයනො; 

නියරොධතක්කලධම්ම-පායලොකුක්කුටකුණ්ඩලී; 

බිලාරචක්කභූරිච, මඞ්ගලඝටයසොළස. 

දසකනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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11. එකාදසකනිපායතො 
[455] 1. මාතුයපොසකජාතකවණ්ණනා 

තස්ස නා ස්ස විප්පවායසනාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
මාතුයපොසකභික්ඛුං ආරබ්භ කයථසි. පච්චුප්පන්නවත්ථු

සාමජාතකවත්ථුසදිසයමව.සත්ථාපනභික්ඛූආමන්යතත්වා‘‘මා භික්ඛයව, 

එතං භික්ඛුං උජ්ඣායිත්ථ, යපොරාණකපණ්ඩිතා තිරච්ඡානයයොනියං 
නිබ් ත්තාපි මාතරා වියුත්තා සත්තාහංනිරාහාරතාය සුස්සමානා රාජාරහං
යභොජනං ලභිත්වාපි ‘මාතරා විනා න භුඤ්ජිස්සාමා’ති මාතරං දිස්වාව
යගොචරංගණ්හිංසූ’’ති වත්වායතහියාචියතොඅතීතමාහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො 
හිමවන්තපයදයස හත්ථියයොනියං නිබ් ත්තිත්වා සබ් යසයතො අයහොසි
අභිරූයපො දස්සනීයයො පාසාදියකො ලක්ඛණසම්පන්යනො

අසීතිහත්ථිසහස්සපරිවායරො. යසො ජරාජිණ්ණං මාතරං යපොයසසි, මාතා
පනස්සඅන්ධා.යසොමධුරමධුරානිඵලාඵලානිහත්ථීනංදත්වාමාතුසන්තිකං 
යපයසසි.හත්ථීතස්සාඅදත්වාඅත්තනාවඛාදන්ති.යසොපරිග්ගණ්හන්යතො
තං පවත්තිං ඤත්වා ‘‘යූථං ඡඩ්යඩත්වා මාතරයමව යපොයසස්සාමී’’ති
රත්තිභායග අඤ්යඤසං හත්ථීනං අජානන්තානං මාතරං ගයහත්වා
චණ්යඩොරණපබ් තපාදං ගන්ත්වා එකං නළිනිං උපනිස්සාය ඨිතාය
පබ් තගුහායං මාතරං ඨයපත්වා යපොයසසි. අයථයකො  ාරාණසිවාසී
වනචරයකො මග්ගමූළ්යහො දිසං වවත්ථයපතුං අසක්යකොන්යතො මහන්යතන 

සද්යදනපරියදවි. ය ොධිසත්යතොතස්සසද්දංසුත්වා‘‘අයංපුරියසොඅනායථො, 

නයඛොපනයමතංපතිරූපං, යංඑස මයිඨියතඉධවිනස්යසයයා’’තිතස්ස

සන්තිකංගන්ත්වාතංභයයනපලායන්තංදිස්වා ‘‘අම්යභොපුරිස, නත්ථියත

මං නිස්සාය භයං, මා පලායි, කස්මා ත්වං පරියදවන්යතො විචරසී’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘සාමි, අහං මග්ගමූළ්යහො, අජ්ජ යම සත්තයමො දිවයසො’’ති 

වුත්යත ‘‘යභො පුරිස, මා භායි, අහං තං මනුස්සපයථ ඨයපස්සාමී’’ති තං
අත්තයනො පිට්ඨියං නිසීදායපත්වා අරඤ්ඤා නීහරිත්වා නිවත්ති. යසොපි
පායපො ‘‘නගරං ගන්ත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචස්සාමී’’ති රුක්ඛසඤ්ඤං
පබ් තසඤ්ඤංකයරොන්යතොවනික්ඛමිත්වා  ාරාණසිංඅගමාසි. 

තස්මිං කායලරඤ්යඤො මඞ්ගලහත්ථීකාලමකාසි.රාජා‘‘සයචයකනචි

කත්ථචි ඔපවය්හං කාතුං යුත්තරූයපො හත්ථී දිට්යඨො අත්ථි, යසො

ආචික්ඛතූ’’තියභරිංචරායපසි.යසොපුරියසොරාජානංඋපසඞ්කමිත්වා ‘‘මයා, 

යදව, තුම්හාකං ඔපවය්යහො භවිතුං යුත්තරූයපො සබ් යසයතො සීලවා

හත්ථිරාජා දිට්යඨො, අහං මග්ගං දස්යසස්සාමි, මයා සද්ධිං හත්ථාචරියය
යපයසත්වාතං ගණ්හායපථා’’තිආහ.රාජා ‘‘සාධූ’’ති ‘‘ඉමංමග්ගයදසකං
කත්වා අරඤ්ඤං ගන්ත්වා ඉමිනා වුත්තං හත්ථිනාගං ආයනථා’’ති යතන
සද්ධිං මහන්යතන පරිවායරන හත්ථාචරියං යපයසසි. යසො යතන සද්ධිං
ගන්ත්වා ය ොධිසත්තං නළිනිං පවිසිත්වා යගොචරං ගණ්හන්තං පස්සි.
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ය ොධිසත්යතොපි හත්ථාචරියං දිස්වා ‘‘ඉදං භයංන අඤ්ඤයතො උප්පන්නං, 

තස්ස පුරිසස්ස සන්තිකා උප්පන්නං භවිස්සති, අහං යඛො පන මහා යලො

හත්ථිසහස්සම්පි විද්ධංයසතුං සමත්යථො යහොමි, කුජ්ඣිත්වා සරට්ඨකං

යසනාවාහනං නායසතුං, සයච පන කුජ්ඣිස්සාමි, සීලං යම භිජ්ජිස්සති, 
තස්මාඅජ්ජසත්තීහියකොට්ටියමායනොපින කුජ්ඣිස්සාමී’’තිඅධිට්ඨායසීසං
නායමත්වා නිච්චයලොව අට්ඨාසි. හත්ථාචරියයො පදුමසරං ඔතරිත්වා තස්ස
ලක්ඛණසම්පත්තිං දිස්වා ‘‘එහි පුත්තා’’ති රජතදාමසදිසාය යසොණ්ඩාය
ගයහත්වාසත්තයමදිවයස ාරාණසිංපාපුණි.ය ොධිසත්තමාතාපනපුත්යත 

අනාගච්ඡන්යත ‘‘පුත්යතො යම රාජරාජමහාමත්තාදීහි නීයතො භවිස්සති, 
ඉදානි තස්ස විප්පවායසන අයං වනසණ්යඩො වඩ්ඪිස්සතී’’ති පරියදවමානා
ද්යවගාථාඅභාසි– 

1. 

‘‘තස්සනාගස්සවිප්පවායසන, විරූළ්යහොසල්ලකීචකුටජාච; 

කුරුවින්දකරවීරාභිසසාමාච, නිවායතපුප්ඵිතාචකණිකාරා. 

2. 

‘‘යකොචියදවසුවණ්ණකායුරා, නාගරාජංභරන්තිපිණ්යඩන; 

යත්ථරාජාරාජකුමායරොවා, කවචමභියහස්සතිඅඡම්භියතො’’ති. 

තත්ථ විරූළ්හාති වඩ්ඪිතා නාම, නත්යථත්ථ සංසයයොති

අසංසයවයසයනවමාහ. සල්ලකී ච කුටජා චාති ඉන්දසාලරුක්ඛා ච

කුටජරුක්ඛා ච. කුරුවින්දකරවීරා භිසසාමා චාති කුරුවින්දරුක්ඛා ච
කරවීරනාමකානිමහාතිණානිචභිසානිච සාමාකානිචාතිඅත්යථො.එයතච

සබ්ය ඉදානිවඩ්ඪිස්සන්තීතිපරියදවති. නිවායතතිපබ් තපායද. පුප්ඵිතාති
මම පුත්යතන සාඛං භඤ්ජිත්වා අඛාදියමානා කණිකාරාපි පුප්ඵිතා

භවිස්සන්තීතිවුත්තං යහොති. යකොචියදවාතිකත්ථචියදවගායමවානගයරවා. 

සුවණ්ණකායුරාති සුවණ්ණාභරණා රාජරාජමහාමත්තා. භරන්ති

පිණ්යඩනාති අජ්ජ මාතුයපොසකං නාගරාජං රාජාරහස්ස යභොජනස්ස 

සුවඩ්ඪියතන පිණ්යඩන යපොයසන්ති. ෙත්ථාති යස්මිං නාගරායජ රාජා

නිසීදිත්වා. කවචමභියහස්සතීති සඞ්ගාමං පවිසිත්වා පච්චාමිත්තානං කවචං
අභිහනිස්සති භින්දිස්සති. ඉදං වුත්තං යහොති – ‘‘යත්ථ මම පුත්යත
නිසින්යනොරාජාවාරාජකුමායරො වාඅඡම්භියතොහුත්වාසපත්තානංකවචං

හනිස්සති, තං යම පුත්තං නාගරාජානං සුවණ්ණාභරණා අජ්ජ පිණ්යඩන
භරන්තී’’ති. 

හත්ථාචරියයොපිඅන්තරාමග්යගවරඤ්යඤොසාසනංයපයසසි.තංසුත්වා 
රාජා නගරං අලඞ්කාරායපසි. හත්ථාචරියයො ය ොධිසත්තං
කතගන්ධපරිභණ්ඩං අලඞ්කතපටියත්තංහත්ථිසාලංයනත්වාවිචිත්රසාණියා
පරික්ඛිපායපත්වා රඤ්යඤො ආයරොචායපසි. රාජා නානග්ගරසයභොජනං
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ආදාය ගන්ත්වා ය ොධිසත්තස්ස දායපසි. යසො ‘‘මාතරං විනා යගොචරං න
ගණ්හිස්සාමී’’තිපිණ්ඩංනගණ්හි.අථනංයාචන්යතොරාජාතතියං ගාථමාහ
– 

3. 

‘‘ගණ්හාහි නාගක ළං, මානාගකිසයකොභව; 

 හූනිරාජකිච්චානි, තානිනාගකරිස්සසී’’ති. 

තංසුත්වාය ොධිසත්යතොචතුත්ථංගාථමාහ– 

4. 

‘‘සානූනසාකපණිකා, අන්ධාඅපරිණායිකා; 

ඛාණුංපායදනඝට්යටති, ගිරිංචණ්යඩොරණංපතී’’ති. 

තත්ථ සානූනසාතිමහාරාජ, නූනසාඑසා. කපණිකාතිපුත්තවියයොයගන

කපණා. ඛාණුන්ති තත්ථ තත්ථ පතිතං රුක්ඛකලිඞ්ගරං. ඝට්යටතීති

පරියදවමානා තත්ථ තත්ථ පායදන යපොයථන්තී නූන පායදන හනති. ගිරිං

චණ්යඩොරණං පතීති චණ්යඩොරණපබ් තාභිමුඛී, පබ් තපායද
පරිප්ඵන්දමානාතිඅත්යථො. 

අථනංපුච්ඡන්යතොරාජාපඤ්චමංගාථමාහ– 

5. 

‘‘කානුයතසාමහානාග, අන්ධාඅපරිණායිකා; 

ඛාණුංපායදනඝට්යටති, ගිරිංචණ්යඩොරණංපතී’’ති. 

ය ොධිසත්යතො ඡට්ඨංගාථමාහ– 

6. 

‘‘මාතායමසාමහාරාජ, අන්ධාඅපරිණායිකා; 

ඛාණුංපායදනඝට්යටති, ගිරිංචණ්යඩොරණංපතී’’ති. 

රාජාඡට්ඨගාථායතමත්ථංසුත්වාමුඤ්චායපන්යතොසත්තමංගාථමාහ – 

7. 

‘‘මුඤ්චයථතංමහානාගං, යයොයංභරතිමාතරං; 

සයමතුමාතරානායගො, සහසබ්ය හිඤාතිභී’’ති. 

තත්ථ යෙොෙං භරතීති අයං නායගො ‘‘අහං, මහාරාජ, අන්ධං මාතරං

යපොයසමි, මයා විනා මය්හං මාතා ජීවිතක්ඛයං පාපුණිස්සති, තාය විනා

මය්හං ඉස්සරියයන අත්යථො නත්ථි, අජ්ජ යම මාතු යගොචරං අලභන්තියා
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සත්තයමො දිවයසො’’තිවදති, තස්මායයොඅයංමාතරංභරති, එතංමහානාගං

ඛිප්පංමුඤ්චථ. සබ්යබහිඤාතිභීතිසද්ධිංඑසමාතරාසයමතුසමාගච්ඡතූති. 

අට්ඨමනවමාඅභිසම්බුද්ධගාථායහොන්ති– 

8. 

‘‘මුත්යතොච න්ධනානායගො, මුත්තමාදායකුඤ්ජයරො; 

මුහුත්තංඅස්සාසයිත්වා, අගමායයනපබ් යතො. 

9. 

‘‘තයතො යසොනළිනිංගන්ත්වා, සීතං කුඤ්ජරයසවිතං; 

යසොණ්ඩායූදකමාහත්වා, මාතරංඅභිසිඤ්චථා’’ති. 

යසො කිර නායගො  න්ධනා මුත්යතො යථොකං විස්සමිත්වා රඤ්යඤො 

දසරාජධම්මගාථාය ධම්මං යදයසත්වා ‘‘අප්පමත්යතො යහොහි, මහාරාජා’’ති
ඔවාදං දත්වා මහාජයනන ගන්ධමාලාදීහි පූජියමායනොනගරා නික්ඛමිත්වා
තදයහව තං පදුමසරං පත්වා ‘‘මම මාතරං යගොචරං ගාහායපත්වාව සයං
ගණ්හිස්සාමී’’ති  හුං භිසමුළාලං ආදාය යසොණ්ඩපූරං උදකං ගයහත්වා
ගුහායලණයතො නික්ඛමිත්වා ගුහාද්වායර නිසින්නාය මාතුයා සන්තිකං
ගන්ත්වා සත්තාහං නිරාහාරතාය මාතු සරීරස්ස ඵස්සපටිලාභත්ථං උපරි

උදකං සිඤ්චි, තමත්ථං ආවිකයරොන්යතො සත්ථා ද්යව ගාථා අභාසි.
ය ොධිසත්තස්ස මාතාපි ‘‘යදයවො වස්සතී’’ති සඤ්ඤාය තං අක්යකොසන්තී
දසමංගාථමාහ– 

10. 

‘‘යකොයංඅනරියයොයදයවො, අකායලනපිවස්සති; 

ගයතොයමඅත්රයජොපුත්යතො, යයොමය්හංපරිචාරයකො’’ති. 

තත්ථ අත්රයජොතිඅත්තයතොජායතො. 

අථනංසමස්සායසන්යතොය ොධිසත්යතොඑකාදසමංගාථමාහ– 

11. 

‘‘උට්යඨහිඅම්මකිංයසසි, ආගයතොතයාහමත්රයජො; 

මුත්යතොම්හිකාසිරායජන, යවයදයහනයසස්සිනා’’ති. 

තත්ථ ආ යතො තයාහන්ති ආගයතො යත අහං. යවයදයහනාති

ඤාණසම්පන්යනන. ෙසස්සිනාති මහාපරිවායරන යතන රඤ්ඤා

මඞ්ගලහත්ථිභාවායගහියතොපි අහංමුත්යතො, ඉදානිතවසන්තිකංආගයතො
උට්යඨහියගොචරංගණ්හාහීති. 

සාතුට්ඨමානසාරඤ්යඤොඅනුයමොදනංකයරොන්තීඔසානගාථමාහ– 
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12. 

‘‘චිරංජීවතුයසොරාජා, කාසීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො; 

යයොයමපුත්තංපයමොයචසි, සදාවුද්ධාපචායික’’න්ති. 

තදා රාජා ය ොධිසත්තස්ස ගුයණ පසීදිත්වා නළිනියා අවිදූයර ගාමං 
මායපත්වා ය ොධිසත්තස්ස ච මාතු චස්ස නි ද්ධං වත්තං පට්ඨයපසි.
අපරභායග ය ොධිසත්යතො මාතරි කාලකතාය තස්සා සරීරපරිහාරං කත්වා 
කාරණ්ඩකඅස්සමපදං නාම ගයතො. තස්මිං පන ඨායන හිමවන්තයතො

ඔතරිත්වා පඤ්චසතා ඉසයයො වසිංසු, තං වත්තං යතසං අදාසි. රාජා

ය ොධිසත්තස්සසමානරූපං සිලාපටිමංකායරත්වාමහාසක්කාරංපවත්යතසි. 
සකලජම්බුදීපවාසියනොඅනුසංවච්ඡරංසන්නිපතිත්වාහත්ථිමහංනාමකරිංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන මාතුයපොසකභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල 

පතිට්ඨහි. තදා රාජා ආනන්යදො අයහොසි, පාපපුරියසො යදවදත්යතො, 

හත්ථාචරියයො සාරිපුත්යතො, මාතා හත්ථිනී මහාමායා, මාතුයපොසකනායගො
පනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

මාතුයපොසකජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[456] 2. ජුණ්හජාතකවණ්ණනා 

සුයණොහි මය්හං වචනං ජනින්දාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
ආනන්දත්යථයරන ලද්ධවයර ආරබ්භ කයථසි. පඨමය ොධියඤ්හි වීසති

වස්සානිභගවයතොඅනි ද්ධුපට්ඨාකාඅයහසුං.එකදායථයරොනාගසමායලො, 

එකදා නාගියතො, එකදා උපවායණො, එකදා සුනක්ඛත්යතො, එකදා චුන්යදො, 

එකදා නන්යදො, එකදා සාගයතො, එකදා යමඝයයො භගවන්තං උපට්ඨහි.

අයථකදිවසංභගවාභික්ඛූආමන්යතසි ‘‘භික්ඛයව, ඉදානිම්හිමහල්ලයකො, 

එකච්යචභික්ඛූ‘ඉමිනාමග්යගනගච්ඡාමා’තිවුත්යතඅඤ්යඤන ගච්ඡන්ති, 

එකච්යචමය්හංපත්තචීවරංභූමියංනික්ඛිපන්ති, නි ද්ධුපට්ඨාකංයම එකං

භික්ඛුංජානාථා’’ති.‘‘භන්යත, අහංඋපට්ඨහිස්සාමි, අහංඋපට්ඨහිස්සාමී’’ති 
සිරසිඅඤ්ජලිංකත්වාඋට්ඨියතසාරිපුත්තත්යථරාදයයො‘‘තුම්හාකංපත්ථනා

මත්ථකං පත්තා, අල’’න්තිපටික්ඛිපි.තයතොභික්ඛූආනන්දත්යථරං ‘‘ත්වං

ආවුයසො, උපට්ඨාකට්ඨානංයාචාහී’’තිආහංසු.යථයරො‘‘සයචයමභන්යත, 

භගවා අත්තනා ලද්ධචීවරං න දස්සති, පිණ්ඩපාතං න දස්සති, 

එකගන්ධකුටියං වසිතුංන දස්සති, මංගයහත්වා නිමන්තනංනගමිස්සති, 

සයචපනභගවාමයාගහිතංනිමන්තනංගමිස්සති, සයචඅහං තියරොරට්ඨා
තියරොජනපදාභගවන්තංදට්ඨුංආගතංපරිසංආගතක්ඛයණයයවදස්යසතුං 

ලභිස්සාමි, යදා යම කඞ්ඛා උප්පජ්ජති, තස්මිං ඛයණයයව භගවන්තං

උපසඞ්කමිතුංලභිස්සාමි, සයචයංභගවාමමපරම්මුඛාධම්මංකයථති, තං 

ආගන්ත්වා මය්හංකයථස්සති, එවාහං භගවන්තං උපට්ඨහිස්සාමී’’ති ඉයම
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පටුන 

චත්තායරො පටික්යඛයප චතස්යසො ච ආයාචනාති අට්ඨ වයර යාචි, 
භගවාපිස්සඅදාසි. 

යසො තයතො පට්ඨාය පඤ්චවීසති වස්සානි නි ද්ධුපට්ඨායකො අයහොසි.

යසො පඤ්චසුඨායනසුඑතදග්යගඨපනංපත්වාආගමසම්පදා, අධිගමසම්පදා, 

පුබ් යහතුසම්පදා, අත්තත්ථපරිපුච්ඡාසම්පදා, තිත්ථවාසසම්පදා, 

යයොනියසොමනසිකාරසම්පදා, බුද්ධූපනිස්සයසම්පදාති ඉමාහි සත්තහි
සම්පදාහි සමන්නාගයතො බුද්ධස්ස සන්තියක අට්ඨවරදායජ්ජං ලභිත්වා
බුද්ධසාසයන පඤ්ඤායතො ගගනමජ්යඣ චන්යදො විය පාකයටො අයහොසි. 

අයථකදිවසංභික්ඛූධම්මසභායංකථංසමුට්ඨායපසුං‘‘ආවුයසො, තථාගයතො
ආනන්දත්යථරං වරදායනන සන්තප්යපසී’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය

නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පාහංආනන්දං වයරන

සන්තප්යපසිං, පුබ්ය පාහංයංයංඑස යාචි, තංතංඅදාසිංයයවා’’තිවත්වා
අතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො 
තස්ස පුත්යතො ජුණ්හකුමායරො නාම හුත්වා තක්කසිලායං සිප්පං
උග්ගයහත්වා ආචරියස්ස අනුයයොගං දත්වා රත්තිභායග අන්ධකායර
ආචරියස්සඝරානික්ඛමිත්වා අත්තයනොනිවාසට්ඨානංයවයගනගච්ඡන්යතො
අඤ්ඤතරං බ්රාහ්මණං භික්ඛං චරිත්වා අත්තයනොනිවාසට්ඨානං ගච්ඡන්තං

අපස්සන්යතො  ාහුනා පහරිත්වා තස්ස භත්තපාතිං භින්දිං, බ්රාහ්මයණො
පතිත්වා විරවි.කුමායරොකාරුඤ්යඤනනිවත්තිත්වාතංහත්යථ ගයහත්වා

උට්ඨායපසි.බ්රාහ්මයණො‘‘තයා, තාත, මමභික්ඛාභාජනංභින්නං, භත්තමූලං 

යම යදහී’’ති ආහ. කුමායරො ‘‘බ්රාහ්මණ, න දානාහං තව භත්තමූලං දාතුං

සක්යකොමි, අහං යඛො පනකාසිකරඤ්යඤො පුත්යතො ජුණ්හකුමායරො නාම, 
මයි රජ්යජ පතිට්ඨියත ආගන්ත්වා මං ධනං යායචයයාසී’’ති වත්වා
නිට්ඨිතසිප්යපොආචරියංවන්දිත්වා ාරාණසිංගන්ත්වා පිතුසිප්පංදස්යසසි.

පිතා ‘‘ජීවන්යතන යම පුත්යතො දිට්යඨො, රාජභූතම්පි නං පස්සිස්සාමී’’ති
රජ්යජ අභිසිඤ්චි. යසො ජුණ්හරාජා නාම හුත්වා ධම්යමන රජ්ජං කායරසි.
බ්රාහ්මයණො තං පවත්තිං සුත්වා ‘‘ඉදානි මම භත්තමූලං ආහරිස්සාමී’’ති
 ාරාණසිං ගන්ත්වා රාජානං අලඞ්කතනගරං පදක්ඛිණං කයරොන්තයමව
දිස්වාඑකස්මිංඋන්නතප්පයදයසඨියතොහත්ථංපසායරත්වාජයායපසි.අථ
නං රාජා අයනොයලොයකත්වාව අතික්කමි. බ්රාහ්මයණො යතන අදිට්ඨභාවං
ඤත්වාකථං සමුට්ඨායපන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

13. 

‘‘සුයණොහි මය්හං වචනං ජනින්ද, අත්යථන ජුණ්හම්හි

ඉධානුපත්යතො; 
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න බ්රාහ්මයණ අද්ධියක තිට්ඨමායන, ගන්තබ් මාහු ද්විපදින්ද 
යසට්ඨා’’ති. 

තත්ථ ජුණ්හම්හීති මහාරාජ, තයි ජුණ්හම්හි අහං එයකන අත්යථන

ඉධානුප්පත්යතො, න නික්කාරණා ඉධාගයතොම්හීති දීයපති. අද්ධියකති

අද්ධානං ආගයත.  න්තබ්බන්ති තං අද්ධිකං අද්ධානමාගතං යාචමානං
බ්රාහ්මණං අයනොයලොයකත්වාව ගන්තබ් න්ති පණ්ඩිතා න ආහු න
කයථන්තීති. 

රාජා තස්ස වචනං සුත්වා හත්ථිං වජිරඞ්කුයසන නිග්ගයහත්වා දුතියං
ගාථමාහ– 

14. 

‘‘සුයණොමි තිට්ඨාමි වයදහි බ්රහ්යම, යයනාසි අත්යථන

ඉධානුපත්යතො; 

කං වා ත්වමත්ථං මයි පත්ථයායනො, ඉධාගයමො බ්රහ්යම තදිඞ්ඝ 
බූ්රහී’’ති. 

තත්ථ ඉඞ්ඝාතියචොදනත්යථනිපායතො. 

තයතොපරංබ්රාහ්මණස්සචරඤ්යඤොචවචනපටිවචනවයසනයසසගාථා

කථිතා – 

15. 

‘‘දදාහියමගාමවරානිපඤ්ච, දාසීසතංසත්තගවංසතානි; 

පයරොසහස්සඤ්චසුවණ්ණනික්යඛ, භරියාචයමසාදිසීද්යව දදාහි. 

16. 

‘‘තයපො නු යත බ්රාහ්මණ භිංසරූයපො, මන්තා නු යත බ්රාහ්මණ

චිත්තරූපා; 

යක්ඛා නු යත අස්සවා සන්ති යකචි, අත්ථං වා යම අභිජානාසි 
කත්තං. 

17. 

‘‘න යමතයපො අත්ථිනචාපිමන්තා, යක්ඛාපියම අස්සවානත්ථි

යකචි; 

අත්ථම්පියතනාභිජානාමිකත්තං, පුබ්ය චයඛො සඞ්ගතිමත්තමාසි. 

18. 

‘‘පඨමංඉදංදස්සනංජානයතොයම, නතාභිජානාමිඉයතොපුරත්ථා; 

අක්ඛාහියමපුච්ඡියතොඑතමත්ථං, කදාකුහිංවාඅහුසඞ්ගයමො යනො. 
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19. 

‘‘ගන්ධාරරාජස්සපුරම්හිරම්යම, අවසිම්හයසතක්කසීලායං යදව; 

තත්ථන්ධකාරම්හිතිමීසිකායං, අංයසනඅංසංසමඝට්ටයිම්හ. 

20. 

‘‘යත තත්ථ ඨත්වාන උයභො ජනින්ද, සාරාණියං වීතිසාරයිම්හ 

තත්ථ; 

සායයවයනොසඞ්ගතිමත්තමාසි, තයතොනපච්ඡානපුයරඅයහොසි. 

21. 

‘‘යදාකදාචිමනුයජසුබ්රහ්යම, සමාගයමොසප්පුරියසනයහොති; 

නපණ්ඩිතාසඞ්ගතිසන්ථවානි, පුබ්ය කතංවාපි විනාසයන්ති. 

22. 

‘‘ ාලාවයඛොසඞ්ගතිසන්ථවානි, පුබ්ය කතංවාපිවිනාසයන්ති; 

 හුම්පි ායලසුකතංවිනස්සති, තථාහි ාලාඅකතඤ්ඤුරූපා. 

23. 

‘‘ධීරා චයඛොසඞ්ගතිසන්ථවානි, පුබ්ය කතං වාපිනනාසයන්ති; 

අප්පම්පි ධීයරසුකතංනනස්සති, තථාහි ධීරාසුකතඤ්ඤුරූපා. 

24. 

‘‘දදාමි යතගාමවරානිපඤ්ච, දාසීසතංසත්ත ගවංසතානි; 

පයරොසහස්සඤ්චසුවණ්ණනික්යඛ, භරියාචයතසාදිසීද්යව දදාමි. 

25. 

‘‘එවංසතංයහොතිසයමච්චරාජ, නක්ඛත්තරාජාරිවතාරකානං; 

ආපූරතීකාසිපතීතථාහං, තයාපියමසඞ්ගයමොඅජ්ජලද්යධො’’ති. 

තත්ථ සාදිසීතිරූපවණ්ණජාතිකුලපයදයසන මයාසාදිසීඑකසදිසාද්යව

මහායසා භරියා ච යම යදහීති අත්යථො. භිංසරූයපොතිකිංනු යතබ්රාහ්මණ

 ලවරූපසීලාචාරගුණසඞ්ඛාතං තයපොකම්මං අත්ථීති පුච්ඡති. මන්තා නු

යතති උදාහු විචිත්රරූපා සබ් ත්ථසාධකා මන්තා යත අත්ථි. අස්සවාති 

වචනකාරකා ඉච්ඡිතිච්ඡිතදායකා යක්ඛා වා යත යකචි සන්ති. කත්තන්ති

කතං, උදාහු තයා කතං කිඤ්චි මම අත්ථං අභිජානාසීති පුච්ඡති. 

සඞ් තිමත්තන්ති සමාගමමත්තං තයා සද්ධිං පුබ්ය  මම ආසීති වදති. 

ජානයතොයමතිජානන්තස්සමමඉදංපඨමං තවදස්සනං. නතාභිජානාමීති

න තං අභිජානාමි. තිමීසිකාෙන්ති  හලතිමිරායං රත්තියං. යත තත්ථ 

ඨත්වානාති යත මයං තස්මිං අංයසන අංසං ඝට්ටිතට්ඨායන ඨත්වා 

වීතිසාරයිම්හ තත්ථාති තස්මිංයයව ඨායන සරිතබ් යුත්තකං කථං 

වීතිසාරයිම්හ, අහං ‘‘භික්ඛාභාජනං යම තයා භින්නං, භත්තමූලං යම
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යදහී’’ති අවචං, ත්වං ‘‘ඉදානාහංතවභත්තමූලං දාතුංනසක්යකොමි, අහං

යඛො පන කාසිකරඤ්යඤො පුත්යතො ජුණ්හකුමායරො නාම, මයි රජ්යජ
පතිට්ඨියතආගන්ත්වාමංධනංයායචයයාසී’’තිඅවචාති ඉමංසාරණීයකථං

කරිම්හාතිආහ. සායෙව යනො සඞ් තිමත්තමාසීති යදව, අම්හාකං සායයව

අඤ්ඤමඤ්ඤං සඞ්ගතිමත්තමාසි, එකමුහුත්තිකමයහොසීති දීයපති. තයතොති
තයතොපනතංමුහුත්තිකමිත්තධම්මයතොපච්ඡාවාපුයරවා කදාචිඅම්හාකං
සඞ්ගතිනාමනභූතපුබ් ා. 

න පණ්ඩිතාති බ්රාහ්මණ පණ්ඩිතා නාම තංමුහුත්තිකං සඞ්ගතිං වා
චිරකාලසන්ථවානි වා යං කිඤ්චි පුබ්ය  කතගුණං වා න නායසන්ති. 

බහුම්පීති  හුකම්පි. අකතඤ්ඤුරූපාති යස්මා  ාලා අකතඤ්ඤුසභාවා, 

තස්මා යතසු  හුම්පි කතං නස්සතීති අත්යථො. සුකතඤ්ඤුරූපාති සුට්ඨු 

කතඤ්ඤුසභාවා.එත්ථාපිතත්ථාපි තථාහීති හි-කායරොකාරණත්යථො. දදාමි

යතති බ්රාහ්මයණන යාචිතයාචිතං දදන්යතො එවමාහ. එවං සතන්ති 

බ්රාහ්මයණො රඤ්යඤො අනුයමොදනං කයරොන්යතො වදති, සතං සප්පුරිසානං

එකවාරම්පිසයමච්චසඞ්ගතිනාමඑවං යහොති. නක්ඛත්තරාජාරිවාතිඑත්ථ 

ර-කායරො නිපාතමත්තං. තාරකානන්ති තාරකගණමජ්යඣ. කාසිපතීති

රාජානමාලපති.ඉදංවුත්තංයහොති– ‘‘යදව, කාසිරට්ඨාධිපතියථාචන්යදො
තාරකානං මජ්යඣ ඨියතො තාරකගණපරිවුයතො පාටිපදයතො පට්ඨාය යාව

පුණ්ණමා ආපූරති, තථා අහම්පි අජ්ජ තයා දින්යනහි ගාමවරාදීහි

ආපූරාමී’’ති. තොපි යමති මයා පුබ්ය  තයා සද්ධිං ලද්යධොපි සඞ්ගයමො 

අලද්යධොව, අජ්ජ පන මම මයනොරථස්ස නිප්ඵන්නත්තා මයා තයා සහ
සඞ්ගයමොලද්යධොනාමාති නිප්ඵන්නංයමතයාසද්ධිංමිත්තඵලන්තිවදති.
ය ොධිසත්යතොතස්සමහන්තංයසං අදාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, 
පුබ්ය පාහං ආනන්දං වයරන සන්තප්යපසිං යයවා’’ති වත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි– ‘‘තදා බ්රාහ්මයණොආනන්යදොඅයහොසි, රාජාපනඅහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

ජුණ්හජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[457] 3. ධම්මයදවපුත්තජාතකවණ්ණනා 

ෙයසොකයරො පුඤ්ඤකයරොහමස්මීතිඉදං සත්ථා යජතවයනවිහරන්යතො
යදවදත්තස්ස පථවිපයවසනං ආරබ්භ කයථසි. තදා හි භික්ඛූ ධම්මසභායං 

කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, යදවදත්යතො තථාගයතන සද්ධිං

පටිවිරුජ්ඣිත්වා පථවිං පවිට්යඨො’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්යත ‘‘න ඉදායනයවස, භික්ඛයව, මම ජිනචක්යක පහාරං දත්වා පථවිං
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පවිට්යඨො, පුබ්ය පි ධම්මචක්යක පහාරං දත්වා පථවිං පවිසිත්වා
අවීචිපරායයණොජායතොයයවා’’තිවත්වා අතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො 

කාමාවචරයදවයලොයක ධම්යමො නාම යදවපුත්යතො හුත්වා නිබ් ත්ති, 
යදවදත්යතො අධම්යමො නාම. යතසු ධම්යමො දිබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතො
දිබ් රථවරමභිරුය්හඅච්ඡරාගණපරිවුයතො මනුස්යසසුසායමාසංභුඤ්ජිත්වා
අත්තයනො අත්තයනො ඝරද්වායර සුඛකථාය නිසින්යනසු 
පුණ්ණමුයපොසථදිවයස ගාමනිගමජනපදරාජධානීසු ආකායස ඨත්වා
‘‘පාණාතිපාතාදීහි දසහි අකුසලකම්මපයථහි විරමිත්වා මාතුපට්ඨානධම්මං

පිතුපට්ඨානධම්මං තිවිධසුචරිතධම්මඤ්චපූයරථ, එවංසග්ගපරායණාහුත්වා
මහන්තං යසං අනුභවිස්සථා’’ති මනුස්යස දස කුසලකම්මපයථ
සමාදයපන්යතො ජම්බුදීපං පදක්ඛිණං කයරොති. අධම්යමො පන යදවපුත්යතො
‘‘පාණං හනථා’’තිආදිනා නයයන දස අකුසලකම්මපයථ සමාදයපන්යතො
ජම්බුදීපං වාමං කයරොති. අථ යතසං ආකායස රථා සම්මුඛා අයහසුං. අථ

යනසංපරිසා‘‘තුම්යහකස්ස, තුම්යහකස්සා’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘මයංධම්මස්ස, 
මයං අධම්මස්සා’’ති වත්වා මග්ගා ඔක්කමිත්වා ද්විධා ජාතා. ධම්යමොපි

අධම්මං ආමන්යතත්වා ‘‘සම්ම, ත්වං අධම්යමො, අහං ධම්යමො, මග්යගො

මය්හං අනුච්ඡවියකො, තවරථංඔක්කායමත්වාමය්හංමග්ගංයදහී’’තිපඨමං
ගාථමාහ– 

26. 

‘‘යයසොකයරො පුඤ්ඤකයරොහමස්මි, සදාත්ථුයතො

සමණබ්රාහ්මණානං; 

මග්ගාරයහො යදවමනුස්සපූජියතො, ධම්යමො අහං යදහි අධම්ම 
මග්ග’’න්ති. 

තත්ථ ෙයසොකයරොති අහං යදවමනුස්සානං යසදායයකො. දුතියපයදපි

එයසවනයයො. සදාත්ථුයතොතිසදාථුයතො නිච්චපසත්යථො.තයතොපරා– 

27. 

‘‘අධම්මයානංදළ්හමාරුහිත්වා, අසන්තසන්යතො ලවාහමස්මි; 

සකිස්සයහතුම්හිතවජ්ජදජ්ජං, මග්ගංඅහංධම්ම අදින්නපුබ් ං. 

28. 

‘‘ධම්යමො හයව පාතුරයහොසි පුබ්ය , පච්ඡා අධම්යමො උදපාදි

යලොයක; 

යජට්යඨො ච යසට්යඨො ච සනන්තයනො ච, උයයාහි යජට්ඨස්ස
කනිට්ඨ මග්ගා. 

29. 
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‘‘නයාචනායනපිපාතිරූපා, නඅරහතායතහංදයදයයංමග්ගං; 

යුද්ධඤ්ච යනොයහොතුඋභින්නමජ්ජ, යුද්ධම්හියයොයජස්සතිතස්ස
මග්යගො. 

30. 

‘‘සබ් ාදිසාඅනුවිසයටොහමස්මි, මහබ් යලොඅමිතයයසොඅතුයලයො; 

ගුයණහි සබ්ය හි උයපතරූයපො, ධම්යමො අධම්ම ත්වං කථං 
වියජස්සසි. 

31. 

‘‘යලොයහන යව හඤ්ඤති ජාතරූපං, න ජාතරූයපන හනන්ති

යලොහං; 

සයච අධම්යමො හඤ්ඡති ධම්මමජ්ජ, අයයො සුවණ්ණං විය 
දස්සයනයයං. 

32. 

‘‘සයචතුවංයුද්ධ යලොඅධම්ම, නතුය්හවුඩ්ඪාචගරූච අත්ථි; 

මග්ගඤ්චයතදම්මිපියාප්පියයන, වාචාදුරුත්තානිපියත ඛමාමී’’ති.
– 

ඉමාඡගාථායතසඤ්යඤවවචනපටිවචනවයසනකථිතා. 

තත්ථ ස කිස්ස යහතුම්හි තවජ්ජ දජ්ජන්ති යසොම්හි අහං අධම්යමො

අධම්මයානංරථංආරුළ්යහොඅභීයතො ලවා. කිංකාරණාඅජ්ජයභොධම්ම, 

කස්සචි අදින්නපුබ් ං මග්ගං තුය්හං දම්මීති. පුබ්යබති පඨමකප්පිකකායල

ඉමස්මිං යලොයක දසකුසලකම්මපථධම්යමො ච පුබ්ය  පාතුරයහොසි, පච්ඡා

අධම්යමො. යජට්යඨොචාතිපුයර නිබ් ත්තභායවනඅහංයජට්යඨොචයසට්යඨො

චයපොරාණයකොච, ත්වංපනකනිට්යඨො, තස්මා මග්ගාඋයයාහීතිවදති. නපි 
පාතිරූපාතිඅහඤ්හියතයනවයාචනායනපතිරූපවචයනනමග්ගාරහතාය 

මග්ගං දයදයයං. අනුවිසයටොති අහං චතස්යසො දිසා චතස්යසො අනුදිසාති
සබ් ා දිසා අත්තයනො ගුයණන පත්ථයටො පඤ්ඤායතො පාකයටො. 

යලොයහනාති අයමුට්ඨියකන. හඤ්ඡතීති හනිස්සති. තුවං යුද්ධබයලො

අධම්මාතිසයචත්වං යුද්ධ යලොසි අධම්ම. වුඩ්ඪා ච  රූචාතියදිතුය්හං

‘‘ඉයම වුඩ්ඪා, ඉයම ගරූ පණ්ඩිතා’’ති එවං නත්ථි. පිොප්පියෙනාති
පියයනාපි අප්පියයනාපිදදන්යතොපියයනවියයතමග්ගංදදාමීතිඅත්යථො. 

ය ොධිසත්යතන පනඉමායගාථායකථිතක්ඛයණයයව අධම්යමො රයථ
ඨාතුංඅසක්යකොන්යතොඅවංසියරොපථවියංපතිත්වාපථවියාවිවයරදින්යන 

ගන්ත්වාඅවීචිම්හියයවනිබ් ත්ති.එතමත්ථංවිදිත්වාභගවාඅභිසම්බුද්යධො 
හුත්වායසසගාථාඅභාසි– 
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33. 

‘‘ඉදඤ්චසුත්වාවචනංඅධම්යමො, අවංසියරොපතියතොඋද්ධපායදො; 

යුද්ධත්ථියකො යච න ලභාමි යුද්ධං, එත්තාවතා යහොති හයතො 
අධම්යමො. 

34. 

‘‘ඛන්තී යලො යුද්ධ ලං වියජත්වා, හන්ත්වා අධම්මං නිහනිත්ව 

භූමයා; 

පායාසි විත්යතො අභිරුය්හ සන්දනං, මග්යගයනව අති යලො 
සච්චනික්කයමො. 

35. 

‘‘මාතාපිතාසමණබ්රාහ්මණාච, අසම්මානිතායස්සසයකඅගායර; 

ඉයධවනික්ඛිප්පසරීරයදහං, කායස්සයභදානිරයංවජන්තියත; 
යථාඅධම්යමොපතියතොඅවංසියරො. 

36. 

‘‘මාතාපිතාසමණබ්රාහ්මණාච, සුසම්මානිතායස්සසයකඅගායර; 

ඉයධවනික්ඛිප්පසරීරයදහං, කායස්සයභදාසුගතිංවජන්තියත; 
යථාපිධම්යමොඅභිරුය්හසන්දන’’න්ති. 

තත්ථ යුද්ධත්ථියකො යචති අයං තස්ස විලායපො, යසො කියරවං

විලපන්යතොයයවපතිත්වාපථවිංපවිට්යඨො. එත්තාවතාතිභික්ඛයව, යාවතා

පථවිං පවිට්යඨො, තාවතා අධම්යමො හයතො නාම යහොති. ඛන්තීබයලොති 

භික්ඛයව, එවං අධම්යමො පථවිං පවිට්යඨො අධිවාසනඛන්තී යලො තං
යුද්ධ ලං වියජත්වා වධිත්වා භූමියං නිහනිත්වා පායතත්වා විත්තජාතතාය 

විත්යතො අත්තයනො රථං ආරුය්හ මග්යගයනව සච්චනික්කයමො 

තථපරක්කයමො ධම්මයදවපුත්යතො පායාසි. අසම්මානිතාති අසක්කතා. 

සරීරයදහන්ති ඉමස්මිංයයව යලොයක සරීරසඞ්ඛාතං යදහං නික්ඛිපිත්වා. 

නිරෙං වජන්තීති යස්ස පාපපුග්ගලස්ස එයත සක්කාරාරහා යගයහ 

අසක්කතා, තථාරූපා යථා අධම්යමො පතියතො අවංසියරො, එවං අවංසිරා 

නිරයංවජන්තීතිඅත්යථො. සු තිංවජන්තීති යස්සපයනයතසක්කතා, තාදිසා

පණ්ඩිතායථාපිධම්යමොසන්දනංඅභිරුය්හයදවයලොකංගයතො, එවංසුගතිං
වජන්තීති. 

සත්ථා එවං ධම්මං යදයසත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි 
යදවදත්යතොමයාසද්ධිංපටිවිරුජ්ඣිත්වාපථවිංපවිට්යඨො’’තිවත්වාජාතකං 

සයමොධායනසි – ‘‘තදා අධම්යමො යදවපුත්යතො යදවදත්යතො අයහොසි, 

පරිසාපිස්ස යදවදත්තපරිසා, ධම්යමො පන අහයමව, පරිසා
බුද්ධපරිසායයවා’’ති. 
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ධම්මයදවපුත්තජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[458] 4. උදයජාතකවණ්ණනා 

එකා නිසින්නාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො එකං

උක්කණ්ඨිතභික්ඛුං ආරබ්භ කයථසි. වත්ථු කුසජාතයක (ජා. 2.20.1

ආදයයො) ආවි භවිස්සති. සත්ථා පන තං භික්ඛුං ‘‘සච්චං කිර ත්වං

උක්කණ්ඨියතොසී’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘සච්චං, භන්යත’’තිවුත්යත ‘‘භික්ඛුකස්මා

කියලසවයසනඑවරූයපනියයානිකසාසයනපබ් ජිත්වාඋක්කණ්ඨියතොසි? 
යපොරාණකපණ්ඩිතා සමිද්යධ ද්වාදසයයොජනියක සුරුන්ධනනගයර රජ්ජං
කායරන්තා යදවච්ඡරපටිභාගාය ඉත්ථියා සද්ධිං සත්ත වස්සසතානි
එකගබ්යභ වසන්තාපි ඉන්ද්රියානි භින්දිත්වා යලොභවයසන න
ඔයලොයකසු’’න්තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත කාසිරට්යඨ සුරුන්ධනනගයර කාසිරාජා රජ්ජං කායරසි, තස්ස

යනව පුත්යතො, න ධීතා අයහොසි. යසො අත්තයනො යදවියයො ‘‘පුත්යත 
පත්යථථා’’ති ආහ. අග්ගමයහසීපි රඤ්යඤො වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා තථා
අකාසි. තදා ය ොධිසත්යතො බ්රහ්මයලොකා චවිත්වා තස්යසව රඤ්යඤො
අග්ගමයහසියාකුච්ඡිම්හි නිබ් ත්ති. අථස්ස මහාජනස්ස හදයං වඩ්යඪත්වා
ජාතභායවන ‘‘උදයභද්යදො’’ති නාමංකරිංසු.කුමාරස්සපදසාචරණකායල
අඤ්යඤොපිසත්යතො බ්රහ්මයලොකාචවිත්වාතස්යසවරඤ්යඤොඅඤ්ඤතරාය

යදවියාකුච්ඡිම්හිකුමාරිකා හුත්වානිබ් ත්ති, තස්සාපි‘‘උදයභද්දා’’තිනාමං

කරිංසු.කුමායරො වයප්පත්යතො සබ් සිප්පනිප්ඵත්තිං පාපුණි, ජාතබ්රහ්මචාරී

පනඅයහොසි, සුපිනන්යතනපියමථුනධම්මංනජානාති, නතස්සකියලයසසු
චිත්තං අල්ලීයි. රාජා පුත්තං රජ්යජ අභිසිඤ්චිතුකායමො ‘‘කුමාරස්ස ඉදානි

රජ්ජසුඛයසවනකායලො, නාටකාපිස්ස පච්චුපට්ඨායපස්සාමී’’ති සාසනං

යපයසසි.ය ොධිසත්යතො‘‘නමය්හංරජ්යජනත්යථො, කියලයසසුයමචිත්තං
න අල්ලීයතී’’ති පටික්ඛිපිත්වා පුනප්පුනං වුච්චමායනො රත්තජම්බුනදමයං
ඉත්ථිරූපං කායරත්වා ‘‘එවරූපං ඉත්ථිං ලභමායනො රජ්ජං 
සම්පටිච්ඡිස්සාමී’’ති මාතාපිතූනං යපයසසි. යත තං සුවණ්ණරූපකං
සකලජම්බුදීපං පරිහාරායපත්වා තථාරූපං ඉත්ථිං අලභන්තා උදයභද්දං
අලඞ්කායරත්වා තස්ස සන්තියක ඨයපසුං. සා තං සුවණ්ණරූපකං
අභිභවිත්වාඅට්ඨාසි.අථයනසංඅනිච්ඡමානානඤ්යඤව යවමාතිකංභගිනිං
උදයභද්දකුමාරිංඅග්ගමයහසිංකත්වාය ොධිසත්තංරජ්යජ අභිසිඤ්චිංසු.යත
පනද්යවපිබ්රහ්මචරියවාසයමවවසිංසු. 

අපරභායගමාතාපිතූනංඅච්චයයනය ොධිසත්යතොරජ්ජංකායරසි.උයභො 
එකගබ්යභවසමානාපියලොභවයසනඉන්ද්රියානිභින්දිත්වාඅඤ්ඤමඤ්ඤංන

ඔයලොයකසුං, අපිචයඛොපන‘‘යයොඅම්යහසුපඨමතරංකාලංකයරොති, යසො

නිබ් ත්තට්ඨානයතො ආගන්ත්වා ‘අසුකට්ඨායන නිබ් ත්යතොස්මී’ති
ආයරොයචතූ’’ති සඞ්ගරමකංසු. අථ යඛො ය ොධිසත්යතො අභියසකයතො
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සත්තවස්සසතච්චයයන කාලමකාසි. අඤ්යඤො රාජා නායහොසි, 
උදයභද්දායයයවආණා පවත්ති.අමච්චාරජ්ජංඅනුසාසිංසු.ය ොධිසත්යතොපි
චුතික්ඛයණ තාවතිංසභවයන සක්කත්තං පත්වා යසමහන්තතාය සත්තාහං
අනුස්සරිතුං නාසක්ඛි. ඉති යසො මනුස්සගණනාය සත්තවස්සසතච්චයයන
ආවජ්යජත්වා ‘‘උදයභද්දං රාජධීතරං ධයනන වීමංසිත්වා සීහනාදං
නදායපත්වා ධම්මං යදයසත්වා සඞ්ගරං යමොයචත්වා ආගමිස්සාමී’’ති
චින්යතසි. තදා කිර මනුස්සානං දසවස්සසහස්සායුකකායලො යහොති.
රාජධීතාපි තං දිවසං රත්තිභායග පිහියතසු ද්වායරසු ඨපිතආරක්යඛ
සත්තභූමිකපාසාදවරතයලඅලඞ්කතසිරිගබ්යභඑකිකාවනිච්චලාඅත්තයනො 
සීලං ආවජ්ජමානා නිසීදි. අථ සක්යකො සුවණ්ණමාසකපූරං එකං 
සුවණ්ණපාතිංආදායආගන්ත්වාසයනගබ්යභයයවපාතුභවිත්වාඑකමන්තං
ඨියතොතායසද්ධිං සල්ලපන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

37. 

‘‘එකානිසින්නාසුචිසඤ්ඤතූරූ, පාසාදමාරුය්හ අනින්දිතඞ්ගී; 

යාචාමි තං කින්නරයනත්තචක්ඛු, ඉයමකරත්තිං උභයයො 
වයසමා’’ති. 

තත්ථ සුචීති සුචිවත්ථනිවත්ථා. සඤ්ඤතූරූති සුට්ඨු ඨපිතඌරූ, 

ඉරියාපථං සණ්ඨයපත්වා සුචිවත්ථා එකිකාව නිසින්නාසීති වුත්තං යහොති. 

අනින්දිතඞ්ගීති පාදන්තයතො යාව යකසග්ගා අනින්දිතසරීරා 

පරමයසොභග්ගප්පත්තසරීරා. කින්නරයනත්තචක්ඛූති තීහි මණ්ඩයලහි
පඤ්චහිචපසායදහිඋපයසොභිතත්තාකින්නරානංයනත්තසදියසහිචක්ඛූහි 

සමන්නාගයත. ඉයමකරත්තින්ති ඉමං එකරත්තං අජ්ජ ඉමස්මිං 
අලඞ්කතසයනගබ්යභඑකයතොවයසයයාමාතියාචති. 

තයතොරාජධීතාද්යවගාථාඅභාසි– 

38. 

‘‘ඔකිණ්ණන්තරපරිඛං, දළ්හමට්ටාලයකොට්ඨකං; 

රක්ඛිතංඛග්ගහත්යථහි, දුප්පයවසමිදංපුරං. 

39. 

‘‘දහරස්සයුවියනොචාපි, ආගයමොචනවිජ්ජති; 

අථයකනනුවණ්යණන, සඞ්ගමංඉච්ඡයසමයා’’ති. 

තත්ථ ඔකිණ්ණන්තරපරිඛන්ති ඉදං ද්වාදසයයොජනිකං සුරුන්ධනපුරං
අන්තරන්තරාඋදකපරිඛානංකද්දමපරිඛානංසුක්ඛපරිඛානං ඔකිණ්ණත්තා

ඔකිණ්ණන්තරපරිඛං. දළ්හමට්ටාලයකොට්ඨකන්ති ථිරතයරහි අට්ටාලයකහි

ද්වාරයකොට්ඨයකහිචසමන්නාගතං. ඛග් හත්යථහීතිආවුධහත්යථහි දසහි

යයොධසහස්යසහි රක්ඛිතං. දුප්පයවසමිදං පුරන්ති ඉදං සකලපුරම්පි තස්ස
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අන්යතො මාපිතං මය්හං නිවාසපුරම්පි උභයං කස්සචි පවිසිතුං න සක්කා. 

ආ යමො චාති ඉධ ඉමාය යවලාය තරුණස්ස වා යයොබ් නප්පත්තස්ස වා 
ථාමසම්පන්නයයොධස්ස වා අඤ්ඤස්ස වා මහන්තම්පි පණ්ණාකාරං

ගයහත්වා ආගච්ඡන්තස්සආගයමොනාමනත්ථි. සඞ් මන්තිඅථත්වංයකන 
කාරයණනඉමායයවලායමයාසහසමාගමංඉච්ඡසීති. 

අථසක්යකොචතුත්ථංගාථමාහ– 

40. 

‘‘යක්යඛොහමස්මි කලයාණි, ආගයතොස්මි තවන්තියක; 

ත්වංමංනන්දයභද්දන්යත, පුණ්ණකංසංදදාමියත’’ති. 

තස්සත්යථො – කලයාණි, සුන්දරදස්සයන අහයමයකො යදවපුත්යතො 

යදවතානුභායවන ඉධාගයතො, ත්වං අජ්ජ මං නන්දය යතොයසහි, අහං යත
ඉමංසුවණ්ණමාසකපුණ්ණං සුවණ්ණපාතිංදදාමීති. 

තං සුත්වාරාජධීතාපඤ්චමංගාථමාහ– 

41. 

‘‘යදවංවයක්ඛංඅථවාමනුස්සං, නපත්ථයයඋදයමතිච්චඅඤ්ඤං; 

ගච්යඡව ත්වං යක්ඛ මහානුභාව, මා චස්සු ගන්ත්වා 
පුනරාවජිත්ථා’’ති. 

තස්සත්යථො –අහංයදවරාජ, යදවංවායක්ඛංවාඋදයංඅතික්කමිත්වා 

අඤ්ඤං න පත්යථමි, යසො ත්වං ගච්යඡව, මා ඉධ අට්ඨාසි, න යම තයා

ආභයතන පණ්ණාකායරන අත්යථො, ගන්ත්වා ච මා ඉමං ඨානං
පුනරාවජිත්ථාති. 

යසො තස්සා සීහනාදං සුත්වා අට්ඨත්වා ගතසදියසො හුත්වා තත්යථව 
අන්තරහියතො අට්ඨාසි. යසො පුනදිවයස තාය යවලායයමව
සුවණ්ණමාසකපූරං රජතපාතිං ආදාය තාය සද්ධිං සල්ලපන්යතො ඡට්ඨං
ගාථමාහ– 

42. 

‘‘යාසාරතිඋත්තමාකාමයභොගිනං, යංයහතුසත්තාවිසමංචරන්ති; 

මාතංරතිංජීයිතුවංසුචිම්හියත, දදාමියතරූපියං කංසපූර’’න්ති. 

තස්සත්යථො – භද්යද, රාජධීයත යා එසා කාමයභොගිසත්තානං රතීසු

යමථුනකාමරති නාම උත්තමා රති, යස්සා රතියා කාරණා සත්තා 

කායදුච්චරිතාදිවිසමංචරන්ති, තංරතිංත්වංභද්යද, සුචිම්හියතමනාපහසියත

මා ජීයි, අහම්පි ආගච්ඡන්යතො න තුච්ඡහත්යථො ආගයතො, හියයයො
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සුවණ්ණමාසකපූරං සුවණ්ණපාතිංආහරිං, අජ්ජරූපියපාතිං, ඉමංයතඅහං
රූපියපාතිංසුවණ්ණපූරං දදාමීති. 

රාජධීතා චින්යතසි ‘‘අයං කථාසල්ලාපං ලභන්යතො පුනප්පුනං 

ආගමිස්සති, නදානියතනසද්ධිංකයථස්සාමී’’ති.සාකිඤ්චින කයථසි. 

සක්යකො තස්සා අකථිතභාවං ඤත්වා තත්යථව අන්තරහියතො හුත්වා 

පුනදිවයසතායයමවයවලායයලොහපාතිංකහාපණපූරංආදාය‘‘භද්යද, ත්වං

මංකාමරතියා සන්තප්යපහි, ඉමංයතකහාපණපූරංයලොහපාතිංදස්සාමී’’ති
ආහ.තංදිස්වාරාජධීතා සත්තමංගාථමාහ– 

43. 

‘‘නාරිං නයරො නිජ්ඣපයං ධයනන, උක්කංසතී යත්ථ කයරොති

ඡන්දං; 

විපච්චනීයකොතවයදවධම්යමො, පච්චක්ඛයතොයථොකතයරනඑසී’’ති. 

තස්සත්යථො – යභො පුරිස, ත්වං ජයළො. නයරො හි නාම නාරිං 
කියලසරතිකාරණා ධයනන නිජ්ඣායපන්යතො සඤ්ඤායපන්යතො යත්ථ

නාරියා ඡන්දං කයරොති, තං උක්කංසති වණ්යණත්වා යථොයමත්වා

 හුතයරන ධයනන පයලොයභති, තුය්හං පයනයසො යදවසභායවො 

විපච්චනීයකො, ත්වඤ්හි මයා පච්චක්ඛයතො යථොකතයරන එසි, පඨමදිවයස

සුවණ්ණපූරං සුවණ්ණපාතිං ආහරිත්වා, දුතියදිවයස සුවණ්ණපූරං

රූපියපාතිං, තතියදිවයසකහාපණපූරං යලොහපාතිංආහරසීති. 

තං සුත්වා සක්යකො ‘‘භද්යද රාජකුමාරි, අහං යඡකවාණියජො න 

නිරත්ථයකන අත්ථං නායසමි, සයච ත්වං ආයුනා වා වණ්යණන වා

වඩ්යඪයයාසි, අහං යත පණ්ණාකාරං වඩ්යඪත්වා ආහයරයයං, ත්වං පන

පරිහායයසව, යතනාහම්පිධනං පරිහායපමී’’තිවත්වාතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

44. 

‘‘ආයු චවණ්යණොචමනුස්සයලොයක, නිහීයති මනුජානංසුගත්යත; 

යතයනවවණ්යණනධනම්පිතුය්හං, නිහීයතිජිණ්ණතරාසිඅජ්ජ. 

45. 

‘‘එවංයමයපක්ඛමානස්ස, රාජපුත්තියසස්සිනි; 

හායයතවතවවණ්යණො, අයහොරත්තානමච්චයය. 

46. 

‘‘ඉමිනාවත්වංවයසා, රාජපුත්තිසුයමධයස; 

බ්රහ්මචරියංචයරයයාසි, භියයයොවණ්ණවතීසියා’’ති. 
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තත්ථ නිහීෙතීති පරිස්සාවයන ආසිත්තඋදකං විය පරිහායති.
මනුස්සයලොකස්මිඤ්හිසත්තාජීවියතනවණ්යණනචක්ඛුපසාදාදීහිචදියන 

දියන පරිහායන්යතව. ජිණ්ණතරාසීති මම පඨමංආගතදිවයස පවත්තඤ්හි

යතආයුහියයයොදිවසංනපාපුණි, කුඨාරියාඡින්නංවිය තත්යථවනිරුජ්ඣි, 

හියයයො පවත්තම්පි අජ්ජදිවසං න පාපුණි, හියයයොව කුඨාරියා ඡින්නං විය

නිරුජ්ඣි, තස්මා අජ්ජ ජිණ්ණතරාසි ජාතා. එවං යමතිතිට්ඨතු හියයයො ච

පරහියයයො ච, අජ්යජව පනමය්හං එවං යපක්ඛමානස්යසව හායයතවතව

වණ්යණො. අයහොරත්තානමච්චයෙති ඉයතො පට්ඨාය රත්තින්දියවසු
වීතිවත්යතසුඅයහොරත්තානංඅච්චයයනඅපණ්ණත්තිකභාවයමව ගමිස්සසීති

දස්යසති. ඉමිනාවාතිතස්මා භද්යද, සයචත්වං ඉමිනා වයයයනව ඉමස්මිං

සුවණ්ණවණ්යණ සරීයර රජාය අවිලුත්යතයයව යසට්ඨචරියං චයරයයාසි, 

පබ් ජිත්වා සමණධම්මං කයරයයාසි. භියෙයො වණ්ණවතී සිොති
අතියරකතරවණ්ණාභයවයයාසීති. 

තයතොරාජධීතාඉතරංගාථමාහ– 

47. 

‘‘යදවා න ජීරන්ති යථා මනුස්සා, ගත්යතසු යතසං වලියයො න 

යහොන්ති; 

පුච්ඡාමිතංයක්ඛමහානුභාව, කථංනුයදවානසරීරයදයහො’’ති. 

තත්ථ සරීරයදයහොති සරීරසඞ්ඛායතො යදයහො, යදවානං සරීරං කථං න

ජීරති, ඉදංඅහංතංපුච්ඡාමීතිවදති. 

අථස්සාකයථන්යතොසක්යකොඉතරංගාථමාහ– 

48. 

‘‘යදවා න ජීරන්ති යථා මනුස්සා, ගත්යතසු යතසං වලියයො න 

යහොන්ති; 

සුයව සුයව භියයතයරොව යතසං, දිබ්ය ො ච වණ්යණො විපුලා ච 

යභොගා’’ති. 

තත්ථ ෙථා මනුස්සාති යථා මනුස්සා ජීරන්තා රූයපන වණ්යණන

යභොයගන චක්ඛුපසාදාදීහි ච ජීරන්ති, න එවං යදවා. යතසඤ්හි ගත්යතසු

වලියයොපි න සන්ති, මට්ඨකඤ්චනපට්ටමිව සරීරං යහොති. සුයව සුයවති

දිවයසදිවයස. භිෙයතයරොවාතිඅතියරකතයරොවයතසං දිබ්ය ොචවණ්යණො

විපුලාචයභොගායහොන්ති, මනුස්යසසුහිරූපපරිහානිචිරජාතභාවස්ස සක්ඛි, 
යදයවසු අතියරකරූපසම්පත්ති ච අතියරකපරිවාරසම්පත්ති ච. එවං

අපරිහානධම්යමො නායමස යදවයලොයකො. තස්මා ත්වං ජරං අප්පත්වාව

නික්ඛමිත්වා පබ් ජ, එවං පරිහානියසභාවා මනුස්සයලොකා චවිත්වා
අපරිහානියසභාවංඑවරූපංයදවයලොකං ගමිස්සසීති. 
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සා යදවයලොකස්ස වණ්ණං සුත්වා තස්ස ගමනමග්ගං පුච්ඡන්තී ඉතරං 
ගාථමාහ– 

49. 

‘‘කිංසූධභීතාජනතාඅයනකා, මග්යගොචයනකායතනංපවුත්යතො; 

පුච්ඡාමි තං යක්ඛ මහානුභාව, කත්ථට්ඨියතො පරයලොකං න 
භායය’’ති. 

තත්ථ කිංසූධ භීතාති යදවරාජ, අයං ඛත්තියාදියභදා අයනකා ජනතා
කිංභීතා කස්ස භයයන පරිහානියසභාවා මනුස්සයලොකා යදවයලොකං න

ගච්ඡතීති පුච්ඡති. මග්ය ොති යදවයලොකගාමිමග්යගො. ඉධ පන ‘‘කි’’න්ති
ආහරිත්වා ‘‘යකො’’ති පුච්ඡා කාතබ් ා. අයඤ්යහත්ථ අත්යථො
‘‘අයනකතිත්ථායතනවයසන පණ්ඩියතහි පවුත්යතො යදවයලොකමග්යගො

යකො කතයරො’’ති වුත්යතො. කත්ථට්ඨියතොති පරයලොකං ගච්ඡන්යතො 
කතරස්මිංමග්යගඨියතොනභායතීති. 

අථස්සා කයථන්යතොසක්යකොඉතරංගාථමාහ– 

50. 

‘‘වාචංමනඤ්චපණිධායසම්මා, කායයනපාපානිඅකුබ් මායනො; 

 හුන්නපානංඝරමාවසන්යතො, සද්යධොමුදූසංවිභාගීවදඤ්ඤූ; 

සඞ්ගාහයකො සඛියලො සණ්හවායචො, එත්ථට්ඨියතො පරයලොකං න 
භායය’’ති. 

තස්සත්යථො –භද්යද, උදයයවාචංමනඤ්චසම්මාඨයපත්වාකායයන 
පාපානි අකයරොන්යතො ඉයම දස කුසලකම්මපයථ සමාදාය වත්තන්යතො
 හුඅන්නපායන පහූතයදයයධම්යම ඝයර වසන්යතො ‘‘දානස්ස විපායකො

අත්ථී’’ති සද්ධාය සමන්නාගයතො මුදුචිත්යතො දානසංවිභාගතාය සංවිභාගී 

පබ් ජිතා භික්ඛාය චරමානා වදන්ති නාම, යතසං පච්චයදායනන තස්ස

වාදස්සජානනයතො වදඤ්ඤූ චතූහිසඞ්ගහවත්ථූහිසඞ්ගහතාය සඞ් ාහයකො 

පියවාදිතාය සඛියලො මට්ඨවචනතාය සණ්හවායචො එත්ථ එත්තයක
ගුණරාසිම්හිඨියතොපරයලොකං ගච්ඡන්යතොනභායතීති. 

තයතො රාජධීතාතංතස්සවචනංසුත්වාථුතිං කයරොන්තීඉතරංගාථමාහ
– 

51. 

‘‘අනුසාසසිමංයක්ඛ, යථාමාතායථාපිතා; 

උළාරවණ්ණපුච්ඡාමි, යකොනුත්වමසිසුබ්රහා’’ති. 
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තස්සත්යථො – යථා මාතාපිතයරො පුත්තයක අනුසාසන්ති, තථා මං 
අනුසාසසි.උළාරවණ්ණයසොභග්ගප්පත්තරූපදාරකයකොනුඅසිත්වංඑවං 
අච්චුග්ගතසරීයරොති. 

තයතොය ොධිසත්යතොඉතරංගාථමාහ– 

52. 

‘‘උදයයොහමස්මිකලයාණි, සඞ්ගරත්තාඉධාගයතො; 

ආමන්තයඛොතංගච්ඡාමි, මුත්යතොස්මිතවසඞ්ගරා’’ති. 

තස්සත්යථො – කලයාණදස්සයනඅහං පුරිමභයවතවසාමියකොඋදයයො

නාම තාවතිංසභවයන සක්යකො හුත්වා නිබ් ත්යතො, ඉධාගච්ඡන්යතො න

කියලසවයසනාගයතො, තං වීමංසිත්වා පන සඞ්ගරං යමොයචස්සාමීති

සඞ්ගරත්තා පුබ්ය  සඞ්ගරස්ස කතත්තා ආගයතොස්මි, ඉදානි තං 

ආමන්යතත්වාගච්ඡාමි, මුත්යතොස්මිතවසඞ්ගරාති. 

රාජධීතා අස්සසිත්වා ‘‘සාමි, ත්වං උදයභද්දරාජා’’ති අස්සුධාරා 

පවත්තයමානා ‘‘අහං තුම්යහහි විනා වසිතුංන සක්යකොමි, යථා තුම්හාකං

සන්තියක වසාමි, තථාමංඅනුසාසථා’’තිවත්වාඉතරංගාථංඅභාසි– 

53. 

‘‘සයචයඛොත්වංඋදයයොසි, සඞ්ගරත්තාඉධාගයතො; 

අනුසාසමංරාජපුත්ත, යථාස්සපුනසඞ්ගයමො’’ති. 

අථනංඅනුසාසන්යතොමහාසත්යතොචතස්යසොගාථාඅභාසි– 

54. 

‘‘අතිපතතිවයයොඛයණොතයථව, ඨානංනත්ථිධුවංචවන්තිසත්තා; 

පරිජීයතිඅද්ධුවංසරීරං, උදයයමාපමාදචරස්සුධම්මං. 

55. 

‘‘කසිණාපථවීධනස්සපූරා, එකස්යසවසියාඅනඤ්ඤයධයයා; 

තංචාපිජහතිඅවීතරායගො, උදයයමාපමාදචරස්සුධම්මං. 

56. 

‘‘මාතා චපිතාචභාතයරොච, භරියායාපිධයනන යහොතිකීතා; 

යතචාපිජහන්තිඅඤ්ඤමඤ්ඤං, උදයයමාපමාදචරස්සුධම්මං. 

57. 

‘‘කායයො පරයභොජනන්තිඤත්වා, සංසායරසුගතිඤ්ච දුග්ගතිඤ්ච; 

ඉත්තරවායසොතිජානියාන, උදයයමාපමාදචරස්සුධම්ම’’න්ති. 
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තත්ථ අතිපතතීති අතිවිය පතති, සීඝං අතික්කමති. වයෙොති

පඨමවයාදිතිවියධොපිවයයො. ඛයණොතයථවාතිඋප්පාදට්ඨිතිභඞ්ගක්ඛයණොපි
තයථව අතිපතති. උභයයනපි භින්යනො ඉයමසං සත්තානං ආයුසඞ්ඛායරො

නාමසීඝයසොතානදීවියඅනිවත්තන්යතොසීඝං අතික්කමතීතිදස්යසති. ඨානං

නත්ථීති‘‘උප්පන්නා සඞ්ඛාරාඅභිජ්ජිත්වාතිට්ඨන්තූ’’තිපත්ථනායපි යතසං

ඨානං නාම නත්ථි, ධුවං එකංයසයනව බුද්ධං භගවන්තං ආදිං කත්වා

සබ්ය පි සත්තා චවන්ති, ‘‘ධුවං මරණං, අද්ධුවං ජීවිත’’න්ති එවං

මරණස්සතිං භායවහීති දීයපති. පරිජීෙතීති ඉදං සුවණ්ණවණ්ණම්පි සරීරං

ජීරයතව, එවං ජානාහි. මා පමාදන්ති තස්මා ත්වං උදයභද්යද මා පමාදං

ආපජ්ජි, අප්පමත්තාහුත්වාදසකුසලකම්මපථධම්මංචරාහීති. 

කසිණාති සකලා. එකස්යසවාති යදි එකස්යසව රඤ්යඤො, තස්මිං

එකස්මිංයයව අනඤ්ඤාධීනා අස්ස. තං චාපි ජහති අවීතරාය ොති
තණ්හාවසියකො පුග්ගයලො එත්තයකනපි යයසන අතිත්යතො මරණකායල
අවීතරායගොව තං විජහති. එවං තණ්හාය අපූරණීයභාවං ජානාහීති දීයපති. 

යතචාපීතිමාතාපුත්තං, පුත්යතොමාතරං, පිතාපුත්තං, පුත්යතොපිතරං, භාතා

භගිනිං, භගිනී භාතරං, භරියා සාමිකං, සාමියකො භරියන්ති එයත

අඤ්ඤමඤ්ඤංජහන්ති, නානායහොන්ති.එවංසත්තානං නානාභාවවිනාභාවං
ජානාහීතිදීයපති. 

පරයභොජනන්ති විවිධානං කාකාදීනං පරසත්තානං යභොජනං. 

ඉත්තරවායසොති යා එසා ඉමස්මිං සංසායර මනුස්සභූතා සුග්ගති ච

තිරච්ඡානභූතා දුග්ගති ච, එතං උභයම්පි ‘‘ඉත්තරවායසො’’ති ජානිත්වා මා

පමාදං, චරස්සු ධම්මං. ඉයමසං සත්තානං නානාඨානයතො ආගන්ත්වා

එකස්මිං ඨායනසමාගයමොපරිත්යතො, ඉයමසත්තාඅප්පකස්මිංයයවකායල

එකයතොවසන්ති, තස්මා අප්පමත්තායහොහීති. 

එවං මහාසත්යතොතස්සාඔවාදමදාසි.සාපිතස්ස ධම්මකථායපසීදිත්වා
ථුතිංකයරොන්තීඔසානගාථමාහ– 

58. 

‘‘සාධු භාසතියංයක්යඛො, අප්පංමච්චාන ජීවිතං; 

කසිරඤ්චපරිත්තඤ්ච, තඤ්චදුක්යඛනසංයුතං; 

සාහංඑකාපබ් ජිස්සාමි, හිත්වාකාසිංසුරුන්ධන’’න්ති. 

තත්ථ සාධූති ‘‘අප්පං මච්චාන ජීවිත’’න්ති භාසමායනො අයං යදවරාජා

සාධු භාසති. කිංකාරණා? ඉදඤ්හි කසිරඤ්ච දුක්ඛං අස්සාදරහිතං, 
පරිත්තඤ්ච න  හුකං ඉත්තරකාලං. සයච හි කසිරම්පි සමානං දීඝකාලං 

පවත්යතයය, පරිත්තකම්පි සමානං සුඛං භයවයය, ඉදං පන කසිරඤ්යචව

පරිත්තඤ්ච සකයලනවට්ටදුක්යඛනසංයුතංසන්නිහිතං. සාහන්තිසාඅහං. 
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සුරුන්ධනන්ති සුරුන්ධනනගරඤ්ච කාසිරට්ඨඤ්ච ඡඩ්යඩත්වා එකිකාව
පබ් ජිස්සාමීතිආහ. 

ය ොධිසත්යතො තස්සා ඔවාදං දත්වා සකට්ඨානයමව ගයතො. සාපි
පුනදිවයස අමච්යච රජ්ජං පටිච්ඡායපත්වා අන්යතොනගයරයයව රමණීයය
උයයායන ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා ධම්මං චරිත්වා ආයුපරියයොසායන
තාවතිංසභවයන ය ොධිසත්තස්සපාදපරිචාරිකාහුත්වානිබ් ත්ති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨහි. තදා රාජධීතා රාහුලමාතා අයහොසි, සක්යකො පන අහයමව
අයහොසින්ති. 

උදයජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[459] 5. පානීයජාතකවණ්ණනා 

මිත්යතො මිත්තස්සාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
කියලසනිග්ගහං ආරබ්භ කයථසි. එකස්මිඤ්හි සමයය සාවත්ථිවාසියනො
පඤ්චසතා ගිහිසහායකා තථාගතස්ස ධම්මයදසනං සුත්වා පබ් ජිත්වා
උපසම්පන්නා අන්යතොයකොටිසන්ථායර වසන්තා අඩ්ඪරත්තසමයය
කාමවිතක්කං විතක්යකසුං. සබ් ං යහට්ඨා වුත්තනයයයනව යවදිතබ් ං.
භගවයතොආණත්තියාපනායස්මතා ආනන්යදනභික්ඛුසඞ්යඝසන්නිපාතියත
සත්ථා පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදිත්වා අයනොදිස්සකං කත්වා ‘‘කාමවිතක්කං

විතක්කයිත්ථා’’තිඅවත්වාසබ් සඞ්ගාහිකවයසයනව‘‘භික්ඛයව, කියලයසො

ඛුද්දයකො නාම නත්ථි, භික්ඛුනා නාම උප්පන්නුප්පන්නා කියලසා 

නිග්ගයහතබ් ා, යපොරාණකපණ්ඩිතා අනුප්පන්යනපි බුද්යධ කියලයස
නිග්ගයහත්වා පච්යචකය ොධිඤාණංපත්තා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත කාසිරට්යඨ
එකස්මිං ගාමයක ද්යව සහායකා පානීයතුම් ානිආදාය යඛත්තං ගන්ත්වා
එකමන්තං ඨයපත්වා යඛත්තං යකොට්යටත්වා පිපාසිතකායල ආගන්ත්වා
පානීයං පිවන්ති. යතසු එයකො පානීයත්ථායආගන්ත්වා අත්තයනො පානීයං
රක්ඛන්යතො ඉතරස්ස තුම් යතො පිවිත්වා සායං අරඤ්ඤා නික්ඛමිත්වා
න්හායිත්වා ඨියතො ‘‘අත්ථි නු යඛො යම කායද්වාරාදීහි අජ්ජ කිඤ්චි පාපං
කත’’න්ති උපධායරන්යතො යථයනත්වා පානීයස්ස පිවිතභාවං දිස්වා

සංයවගප්පත්යතොහුත්වා ‘‘අයංතණ්හාවඩ්ඪමානාමංඅපායයසු ඛිපිස්සති, 
ඉමං කියලසං නිග්ගණ්හිස්සාමී’’ති පානීයස්ස යථයනත්වා පිවිතභාවං 
ආරම්මණං කත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා පච්යචකය ොධිඤාණං
නිබ් ත්යතත්වා පටිලද්ධගුණං ආවජ්යජන්යතො අට්ඨාසි. අථ නං ඉතයරො

න්හායිත්වාඋට්ඨියතො‘‘එහි, සම්ම, ඝරංගච්ඡාමා’’තිආහ.‘‘ගච්ඡත්වං, මම

ඝයරනකිච්චංනත්ථි, පච්යචකබුද්ධා නාමමය’’න්ති.‘‘පච්යචකබුද්ධානාම 
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තුම්හාදිසා න යහොන්තී’’ති. ‘‘අථ කීදිසා පච්යචකබුද්ධා යහොන්තී’’ති? 

‘‘ද්වඞ්ගුලයකසා කාසායවත්ථවසනා උත්තරහිමවන්යත

නන්දමූලකපබ්භායර වසන්තී’’ති. යසො සීසං පරාමසි, තං ඛණඤ්යඤවස්ස

ගිහිලිඞ්ගං අන්තරධායි, සුරත්තදුපට්ටං නිවත්ථයමව, විජ්ජුලතාසදිසං

කාය න්ධනං  ද්ධයමව, අලත්තකපාටලවණ්ණං උත්තරාසඞ්ගචීවරං

එකංසං කතයමව, යමඝවණ්ණං පංසුකූලචීවරං දක්ඛිණඅංසකූයට

ඨපිතයමව, භමරවණ්යණො මත්තිකාපත්යතො වාමඅංසකූයට ලග්ගියතොව
අයහොසි. යසො ආකායස ඨත්වා ධම්මං යදයසත්වා උප්පතිත්වා
නන්දමූලකපබ්භායරයයවඔතරි. 

අපයරොපිකාසිගායමයයවකුටුම්බියකොආපයණනිසින්යනොඑකංපුරිසං 
අත්තයනො භරියං ආදාය ගච්ඡන්තං දිස්වා තං උත්තමරූපධරං ඉත්ථිං
ඉන්ද්රියානි භින්දිත්වා ඔයලොයකත්වා පුන චින්යතසි ‘‘අයං යලොයභො
වඩ්ඪමායනො මං අපායයසු ඛිපිස්සතී’’ති සංවිග්ගමානයසො විපස්සනං
වඩ්යඪත්වා පච්යචකය ොධිඤාණං නිබ් ත්යතත්වා ආකායස ඨියතො ධම්මං
යදයසත්වානන්දමූලකපබ්භාරයමව ගයතො. 

අපයරපි කාසිගාමවාසියනොයයව ද්යව පිතාපුත්තා එකයතො මග්ගං 
පටිපජ්ජිංසු. අටවීමුයඛ පන යචොරා උට්ඨිතා යහොන්ති. යත පිතාපුත්යත
ලභිත්වාපුත්තං ගයහත්වා ‘‘ධනංආහරිත්වාතවපුත්තංගණ්හා’’තිපිතරං

විස්සජ්යජන්ති, ද්යව භාතයරො ලභිත්වා කනිට්ඨං ගයහත්වා යජට්ඨං

විස්සජ්යජන්ති, ආචරියන්යතවාසියක ලභිත්වා ආචරියං ගයහත්වා

අන්යතවාසිකං විස්සජ්යජන්ති, අන්යතවාසියකො සිප්පයලොයභන ධනං
ආහරිත්වා ආචරියං ගණ්හිත්වා ගච්ඡති. අථ යත පිතාපුත්තාපි තත්ථ

යචොරානං උට්ඨිතභාවං ඤත්වා ‘‘ත්වං මං ‘පිතා’ති මා වද, අහම්පි තං
‘පුත්යතො’තින වක්ඛාමී’’තිකතිකංකත්වායචොයරහිගහිතකායල‘‘තුම්යහ
අඤ්ඤමඤ්ඤං කිං යහොථා’’ති පුට්ඨා ‘‘න කිඤ්චි යහොමා’’ති
සම්පජානමුසාවාදං කරිංසු. යතසු අටවියතො නික්ඛමිත්වා සායං න්හායිත්වා

ඨියතසු පුත්යතො අත්තයනො සීලං යසොයධන්යතො තං මුසාවාදං දිස්වා ‘‘ඉදං

පාපංවඩ්ඪමානංමංඅපායයසුඛිපිස්සති, ඉමංකියලසංනිග්ගණ්හිස්සාමී’’ති 
විපස්සනං වඩ්යඪත්වා පච්යචකය ොධිඤාණං නිබ් ත්යතත්වා ආකායස
ඨියතොපිතුධම්මං යදයසත්වානන්දමූලකපබ්භාරයමවගයතො. 

අපයරොපි කාසිගායමයයව පන එයකො ගාමයභොජයකො මාඝාතං

කාරායපසි.අථනං  ලිකම්මකායලමහාජයනොසන්නිපතිත්වාආහ ‘‘සාමි, 

මයං මිගසූකරාදයයො මායරත්වා යක්ඛානං  ලිකම්මං කරිස්සාම, 
 ලිකම්මකායලො එයසො’’ති. තුම්හාකං පුබ්ය  කරණනියායමයනව 
කයරොථාති මනුස්සා  හුං පාණාතිපාතමකංසු. යසො  හුං මච්ඡමංසං දිස්වා
‘‘ඉයම මනුස්සා එත්තයක පායණ මායරන්තා මයමයවකස්ස වචයනන
මාරයිංසූ’’ති කුක්කුච්චං කත්වා වාතපානං නිස්සාය ඨිතයකොව විපස්සනං 
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වඩ්යඪත්වා පච්යචකය ොධිඤාණං නිබ් ත්යතත්වා ආකායස ඨියතො
මහාජනස්සධම්මංයදයසත්වානන්දමූලකපබ්භාරයමව ගයතො. 

අපයරොපි කාසිරට්යඨයයව ගාමයභොජයකො මජ්ජවික්කයං වායරත්වා

‘‘සාමි, පුබ්ය  ඉමස්මිං කායල සුරාඡයණො නාම යහොති, කිං කයරොමා’’ති

මහාජයනන වුත්යතො ‘‘තුම්හාකං යපොරාණකනියායමයනව කයරොථා’’ති 
ආහ. මනුස්සා ඡණං කත්වා සුරං පිවිත්වා කලහං කයරොන්තා හත්ථපායද 
භඤ්ජිත්වා සීසං භින්දිත්වා කණ්යණ ඡින්දිත්වා  හුදණ්යඩන  ජ්ඣිංසු.
ගාමයභොජයකො යතදිස්වාචින්යතසි‘‘මයිඅනනුජානන්යතඉයමඉමංදුක්ඛං
නවින්යදයය’’න්ති. යසොඑත්තයකනකුක්කුච්චංකත්වාවාතපානංනිස්සාය
ඨිතයකොව විපස්සනං වඩ්යඪත්වා පච්යචකය ොධිඤාණං නිබ් ත්යතත්වා
‘‘අප්පමත්තා යහොථා’’ති ආකායස ඨත්වා ධම්මං යදයසත්වා
නන්දමූලකපබ්භාරයමවගයතො. 

අපරභායගයතපඤ්චපච්යචකබුද්ධාභික්ඛාචාරත්ථාය  ාරාණසිද්වායර
ඔතරිත්වාසුනිවත්ථාසුපාරුතාපාසාදියකහිඅභික්කමාදීහිපිණ්ඩාය චරන්තා
රාජද්වාරං සම්පාපුණිංසු. රාජා යත දිස්වා පසන්නචිත්යතො රාජනියවසනං 
පයවයසත්වා පායද යධොවිත්වා ගන්ධයතයලන මක්යඛත්වා පණීයතන

ඛාදනීයයන යභොජනීයයන පරිවිසිත්වා එකමන්තං නිසීදිත්වා ‘‘භන්යත, 

තුම්හාකං පඨමවයය පබ් ජ්ජා යසොභති, ඉමස්මිං වයය පබ් ජන්තා කථං

කායමසු ආදීනවං පස්සිත්ථ, කිං යවො ආරම්මණං අයහොසී’’ති පුච්ඡි. යත
තස්සකයථන්තා– 

59. 

‘‘මිත්යතොමිත්තස්සපානීයං, අදින්නංපරිභුඤ්ජිසං; 

යතනපච්ඡාවිජිගුච්ඡිං, තංපාපංපකතංමයා; 

මාපුනඅකරංපාපං, තස්මාපබ් ජියතොඅහං. 

60. 

‘‘පරදාරඤ්චදිස්වාන, ඡන්යදොයමඋදපජ්ජථ; 

යතනපච්ඡාවිජිගුච්ඡිං, තංපාපංපකතංමයා; 

මාපුනඅකරංපාපං, තස්මාපබ් ජියතොඅහං. 

61. 

‘‘පිතරංයමමහාරාජ, යචොරාඅගණ්හුකානයන; 

යතසාහංපුච්ඡියතොජානං, අඤ්ඤථානංවියාකරිං. 

62. 

‘‘යතන පච්ඡා විජිගුච්ඡිං, තංපාපංපකතං මයා; 

මාපුනඅකරංපාපං, තස්මාපබ් ජියතොඅහං. 
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63. 

‘‘පාණාතිපාතමකරුං, යසොමයායගඋපට්ඨියත; 

යතසාහංසමනුඤ්ඤාසිං. 

64. 

‘‘යතන පච්ඡාවිජිගුච්ඡිං, තංපාපංපකතං මයා; 

මාපුනඅකරංපාපං, තස්මාපබ් ජියතොඅහං. 

65. 

‘‘සුරායමරයමාධුකා, යයජනාපඨමාසුයනො; 

 හූනංයතඅනත්ථාය, මජ්ජපානමකප්පයුං; 
යතසාහං සමනුඤ්ඤාසිං. 

66. 

‘‘යතනපච්ඡාවිජිගුච්ඡිං, තංපාපංපකතංමයා; 

මාපුනඅකරංපාපං, තස්මාපබ් ජියතොඅහ’’න්ති.– 

ඉමා පටිපාටියා පඤ්ච ගාථා අභාසිංසු. රාජාපි එකයමකස්ස  යාකරණං

සුත්වා‘‘භන්යත, අයංපබ් ජ්ජාතුම්හාකංයයවානුච්ඡවිකා’’ති ථුතිමකාසි. 

තත්ථ මිත්යතොමිත්තස්සාතිමහාරාජ, අහං එකස්සමිත්යතොහුත්වාතස්ස

මිත්තස්සසන්තකංපානීයංඉමිනානියායමයනව පරිභුඤ්ජිං. තස්මාතියස්මා

පුථුජ්ජනානාමපාපකම්මං කයරොන්ති, තස්මාඅහං මාපුනඅකරංපාපං, තං

පාපං ආරම්මණං කත්වා පබ් ජියතොම්හි. ඡන්යදොති මහාරාජ, ඉමිනාව

නියායමන මම පරදාරං දිස්වා කායම ඡන්යදො උප්පජ්ජි. අ ණ්හූති 

අගණ්හිංසු. ජානන්තියතසං යචොරානං ‘‘අයංකිං යතයහොතී’’ති පුච්ඡියතො

ජානන්යතොයයව‘‘නකිඤ්චියහොතී’’තිඅඤ්ඤථා යාකාසිං. යසොමොය ති

නවචන්යදඋට්ඨියතයසොමයාගංනාමයක්ඛ ලිංකරිංසු, තස්මිංඋපට්ඨියත. 

සමනුඤ්ඤාසින්ති සමනුඤ්යඤො ආසිං. සුරායමරෙමාධුකාති
පිට්ඨසුරාදිසුරඤ්චපුප්ඵාසවාදියමරයඤ්ච පක්කමධුවියමධුරංමඤ්ඤමානා. 

යෙජනාපඨමාසුයනොතියයයනො ගායමජනාපඨමංඑවරූපාආසුංඅයහසුං. 

බහූනං යතති යත එකදිවසං එකස්මිං ඡයණ පත්යත  හූනං අනත්ථාය
මජ්ජපානංඅකප්පයිංසු. 

රාජා යතසංධම්මංසුත්වාපසන්නචිත්යතො චීවරසාටයකචයභසජ්ජානි
ච දත්වා පච්යචකබුද්යධ උයයයොයජසි. යතපි තස්ස අනුයමොදනං කත්වා
තත්යථව අගමංසු. තයතො පට්ඨාය රාජා වත්ථුකායමසු විරත්යතො
අනයපක්යඛො හුත්වා නානග්ගරසයභොජනං භුඤ්ජිත්වා ඉත්ථියයො
අනාලපිත්වා අයනොයලොයකත්වා විරත්තචිත්යතො උට්ඨාය සිරිගබ්භං
පවිසිත්වා නිසින්යනො යසතභිත්තියං කසිණපරිකම්මං කත්වා ඣානං
නිබ් ත්යතසි.යසොඣානප්පත්යතොකායමගරහන්යතො– 
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67. 

‘‘ධිරත්ථුසු හූකායම, දුග්ගන්යධ හුකණ්ටයක; 

යයඅහංපටියසවන්යතො, නාලභිංතාදිසංසුඛ’’න්ති.–ගාථමාහ; 

තත්ථ බහුකණ්ටයකති  හූ පච්චාමිත්යත. යෙ අහන්ති යයො අහං, 

අයයමවවාපායඨො. තාදිසන්තිඑතාදිසංකියලසරහිතංඣානසුඛං. 

අථස්ස අග්ගමයහසී ‘‘අයං රාජා පච්යචකබුද්ධානං ධම්මකථං සුත්වා

උක්කණ්ඨිතරූයපො අයහොසි, අම්යහහි සද්ධිං අකයථත්වාව සිරිගබ්භං

පවිට්යඨො, පරිග්ගණ්හිස්සාමිතාවන’’න්තිචින්යතත්වා සිරිගබ්භද්වායරඨිතා

රඤ්යඤො කායමසු ගරහන්තස්ස උදානං සුත්වා ‘‘මහාරාජ, ත්වං කායම

ගරහසි, කාමසුඛසදිසං නාම සුඛං නත්ථී’’ති කායම වණ්යණන්තී ඉතරං
ගාථමාහ– 

68. 

‘‘මහස්සාදාසුඛාකාමා, නත්ථිකාමාපරංසුඛං; 

යයකායමපටියසවන්ති, සග්ගංයතඋපපජ්ජයර’’ති. 

තත්ථ මහස්සාදාති මහාරාජ, එයත කාමා නාම මහාඅස්සාදා, ඉයතො
උත්තරිංඅඤ්ඤංසුඛංනත්ථි.කාමයසවියනොහිඅපායයඅනුපගම්ම සග්යග
නිබ් ත්තන්තීතිඅත්යථො. 

තං සුත්වා ය ොධිසත්යතො තස්සා ‘‘නස්ස වසලි, කිං කයථසි, කායමසු 

සුඛංනාමකුයතොඅත්ථි, විපරිණාමදුක්ඛාඑයත’’තිගරහන්යතොයසසගාථා
අභාසි– 

69. 

‘‘අප්පස්සාදාදුඛාකාමා, නත්ථිකාමාපරංදුඛං; 

යයකායමපටියසවන්ති, නිරයංයතඋපපජ්ජයර. 

70. 

‘‘අසී යථාසුනිසියතො, යනත්තිංයසොව සුපායියකො; 

සත්තීවඋරසිඛිත්තා, කාමාදුක්ඛතරාතයතො. 

71. 

‘‘අඞ්ගාරානංව ජලිතං, කාසුංසාධිකයපොරිසං; 

ඵාලංවදිවසංතත්තං, කාමාදුක්ඛතරාතයතො. 

72. 

‘‘විසංයථාහලාහලං, යතලංපක්කුථිතංයථා; 

තම් යලොහවිලීනංව, කාමාදුක්ඛතරාතයතො’’ති. 
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තත්ථ යනත්තිංයසොති නික්කරුයණො, ඉදම්පි එකස්ස ඛග්ගස්ස නාමං. 

දුක්ඛතරාති එවං ජලිතඞ්ගාරකාසුං වා දිවසං තත්තං ඵාලං වා පටිච්ච යං

දුක්ඛංඋප්පජ්ජති, තයතොපිකාමායයවදුක්ඛතරාති අත්යථො.අනන්තරගාථාය

යථාඑතානිවිසාදීනිදුක්ඛාවහනයතොදුක්ඛානි, එවංකාමාපි දුක්ඛා, තංපන
කාමදුක්ඛංඉතයරහිදුක්යඛහිදුක්ඛතරන්තිඅත්යථො. 

එවං මහාසත්යතො යදවියාධම්මං යදයසත්වා අමච්යචසන්නිපායතත්වා

‘‘යභොන්යතොඅමච්චා, තුම්යහරජ්ජංපටිපජ්ජථ, අහං පබ් ජිස්සාමී’’තිවත්වා
මහාජනස්ස යරොදන්තස්ස පරියදවන්තස්ස උට්ඨායආකායස ඨත්වා ඔවාදං
දත්වා අනිලපයථයනව උත්තරහිමවන්තං ගන්ත්වා රමණීයය පයදයස
අස්සමං මායපත්වා ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා ආයුපරියයොසායන
බ්රහ්මයලොකපරායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘භික්ඛයව, කියලයසො ඛුද්දයකො 

නාමනත්ථි, අප්පමත්තයකොපිපණ්ඩියතහිනිග්ගහිතබ්ය ොයයවා’’තිවත්වා

සච්චානි පකායසත්වාජාතකංසයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනපඤ්චසතා

භික්ඛූ අරහත්යත පතිට්ඨහිංසු. තදා පච්යචකබුද්ධා පරිනිබ් ායිංසු, යදවී

රාහුලමාතාඅයහොසි, රාජාපන අහයමවඅයහොසින්ති. 

පානීයජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[460] 6. යුධඤ්චයජාතකවණ්ණනා 

මිත්තාමච්චපරිබූළ්හන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
මහාභිනික්ඛමනංආරබ්භ කයථසි. එකදිවසඤ්හි ධම්මසභායං සන්නිපතිතා

භික්ඛූ ‘‘ආවුයසො, සයච දස යලො අගාරං අජ්ඣාවසිස්ස, 
සකලචක්කවාළගබ්යභ චක්කවත්තිරාජා අභවිස්ස
සත්තරතනසමන්නාගයතො චතුරිද්ධීහි සමිද්යධො

පයරොසහස්සපුත්තපරිවායරො, යසොඑවරූපං සිරිවිභවංපහායකායමසුයදොසං
දිස්වා අඩ්ඪරත්තසමයය ඡන්නසහායයොව කණ්ටකමාරුය්හ නික්ඛමිත්වා
අයනොමනදීතීයර පබ් ජිත්වා ඡබ් ස්සානි දුක්කරකාරිකං කත්වා 
සම්මාසම්ය ොධිං පත්යතො’’තිසත්ථුගුණකථංකථයිංසු. සත්ථාආගන්ත්වා

‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහිකථායසන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, තථාගයතො ඉදායනව මහාභිනික්ඛමනං

නික්ඛන්යතො, පුබ්ය පි ද්වාදසයයොජනියක  ාරාණසිනගයර රජ්ජං පහාය
නික්ඛන්යතොයයවා’’තිවත්වාඅතීතං ආහරි. 

අතීයතරම්මනගයරසබ් දත්යතොනාමරාජාඅයහොසි.අයඤ්හි ාරාණසී 

උදෙජාතයක (ජා. 1.11.37 ආදයයො) සුරුන්ධනන රං නාම ජාතා, 

චූළසුතයසොමජාතයක (ජා. 2.17.195 ආදයයො) සුදස්සනං නාම, 

යසොණනන්දජාතයක (ජා. 2.20.92 ආදයයො) බ්රහ්මවඩ්ඪනං නාම, 

ඛණ්ඩහාලජාතයක (ජා. 2.22.982 ආදයයො) පුප්ෙවතී නාම, 
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සඞ්ඛබ්රාහ්මණජාතයක (ජා. 1.10.39 ආදයයො) යමොළිනී නාම, ඉමස්මිං පන

යුධඤ්චයජාතයක රම්මන රං නාම අයහොසි. එවමස්සා කදාචි නාමං
පරිවත්තති.තත්ථ සබ් දත්තරඤ්යඤොපුත්තසහස්සංඅයහොසි.යුධඤ්චයස්ස
නාම යජට්ඨපුත්තස්ස උපරජ්ජං අදාසි. යසො දිවයස දිවයස මහාදානං
පවත්යතසි. එවං ගච්ඡන්යත කායල ය ොධිසත්යතො එකදිවසං පායතොව
රථවරමාරුය්හ මහන්යතන සිරිවිභයවන උයයානකීළං ගච්ඡන්යතො 
රුක්ඛග්ගතිණග්ගසාඛග්ගමක්කටකසුත්තජාලාදීසු මුත්තාජාලාකායරන 

ලග්ගිතඋස්සවබින්දූනි දිස්වා ‘‘සම්ම සාරථි, කිං නායමත’’න්ති පුච්ඡිත්වා 

‘‘එයතයදව, හිමසමයයපතනකඋස්සවබින්දූනිනාමා’’තිසුත්වාදිවසභාගං
උයයායන කීළිත්වාසායන්හකායලපච්චාගච්ඡන්යතොයතඅදිස්වාව ‘‘සම්ම

සාරථි, කහං නු යඛො එයත උස්සවබින්දූ, න යත ඉදානි පස්සාමී’’ති පුච්ඡි.

‘‘යදව, යතසූරියයඋග්ගච්ඡන්යත සබ්ය වභිජ්ජිත්වාපථවියංපතන්තී’’ති
සුත්වා සංයවගප්පත්යතො හුත්වා ‘‘ඉයමසං සත්තානං ජීවිතසඞ්ඛාරාපි

තිණග්යග උස්සවබින්දුසදිසාව, මයා  යාධිජරාමරයණහි අපීළියතයයව
මාතාපිතයරො ආපුච්ඡිත්වා පබ් ජිතුං වට්ටතී’’ති උස්සවබින්දුයමව 

ආරම්මණංකත්වාආදිත්යතවියතයයොභයවපස්සන්යතොඅත්තයනොයගහං
අගන්ත්වා අලඞ්කතපටියත්තාය විනිච්ඡයසාලාය නිසින්නස්ස පිතු
සන්තිකංයයව ගන්ත්වා පිතරං වන්දිත්වා එකමන්තං ඨියතො පබ් ජ්ජං
යාචන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

73. 

‘‘මිත්තාමච්චපරි ූළ්හං, අහංවන්යදරයථසභං; 

පබ් ජිස්සාමහංරාජ, තංයදයවොඅනුමඤ්ඤතූ’’ති. 

තත්ථ පරිබූළ්හන්තිපරිවාරිතං. තංයදයවොතිතංමමපබ් ජ්ජංයදයවො
අනුජානාතූතිඅත්යථො. 

අථනංරාජානිවායරන්යතොදුතියංගාථමාහ– 

74. 

‘‘සයචයතඌනංකායමහි, අහංපරිපූරයාමියත; 

යයොතංහිංසතිවායරමි, මාපබ් ජයුධඤ්චයා’’ති. 

තං සුත්වාකුමායරොතතියංගාථමාහ– 

75. 

‘‘නමත්ථිඌනංකායමහි, හිංසිතායමනවිජ්ජති; 

දීපඤ්චකාතුමිච්ඡාමි, යංජරානාභිකීරතී’’ති. 

තත්ථ දීපඤ්චාති තාත යනව මය්හං කායමහි ඌනං අත්ථි, න මං

හිංසන්යතොයකොචිවිජ්ජති, අහංපනපරයලොකගමනායඅත්තයනොපතිට්ඨං 
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කාතුමිච්ඡාමි. කීදිසං? ෙං ජරා නාභිකීරති න විද්ධංයසති, තමහං

කාතුමිච්ඡාමි, අමතමහානිබ් ානං ගයවසිස්සාමි, න යම කායමහි අත්යථො, 

අනුජානාථ මං, මහාරාජාතිවදති. 

ඉතිපුනප්පුනංකුමායරොපබ් ජ්ජංයාචි, රාජා‘‘මාපබ් ජා’’ති වායරති.
තමත්ථමාවිකයරොන්යතොසත්ථාඋපඩ්ඪංගාථමාහ– 

76. 

‘‘පුත්යතොවාපිතරංයායච, පිතාවාපුත්තයමොරස’’න්ති. 

තත්ථ වා-කායරො සම්පිණ්ඩනත්යථො. ඉදං වුත්තං යහොති – ‘‘එවං, 

භික්ඛයව, පුත්යතොචපිතරංයාචති, පිතාචඔරසංපුත්තං යාචතී’’ති. 

යසසංඋපඩ්ඪගාථංරාජාආහ– 

‘‘යනගයමො තංයායචතාත, මාපබ් ජ යුධඤ්චයා’’ති. 

තස්සත්යථො–අයංයතතාතනිගමවාසිමහාජයනොයාචති, නගරජයනොපි
මා ත්වංපබ් ජාති. 

කුමායරොපුනපිපඤ්චමංගාථමාහ– 

77. 

‘‘මා මංයදවනිවායරහි, පබ් ජන්තංරයථසභ; 

මාහංකායමහිසම්මත්යතො, ජරායවසමන්වගූ’’ති. 

තත්ථ වසමන්වගූති මා අහං කායමහි සම්මත්යතො පමත්යතො ජරාය

වසගාමී නාම යහොමි, වට්ටදුක්ඛං පන යඛයපත්වා යථා ච 

සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණප්පටිවිජ්ඣනයකො යහොමි,. තථා මං ඔයලොයකහීති
අධිප්පායයො. 

එවංවුත්යතරාජාඅප්පටිභායණොඅයහොසි.මාතාපනස්ස‘‘පුත්යතොයත, 

යදවි, පිතරං පබ් ජ්ජං අනුජානායපතී’’තිසුත්වා ‘‘කිංතුම්යහකයථථා’’ති 
නිරස්සායසන මුයඛන සුවණ්ණසිවිකාය නිසීදිත්වා සීඝං විනිච්ඡයට්ඨානං
ගන්ත්වා යාචමානාඡට්ඨංගාථමාහ– 

78. 

‘‘අහංතංතාතයාචාමි, අහංපුත්තනිවාරයය; 

චිරංතංදට්ඨුමිච්ඡාමි, මාපබ් ජයුධඤ්චයා’’ති. 

තං සුත්වාකුමායරොසත්තමංගාථමාහ– 

79. 
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‘‘උස්සායවොවතිණග්ගම්හි, සූරියුග්ගමනංපති; 

එවමායුමනුස්සානං, මාමංඅම්මනිවාරයා’’ති. 

තස්සත්යථො – අම්ම, යථා තිණග්යගඋස්සවබින්දු සූරියස්ස උග්ගමනං

පතිට්ඨාතුං න සක්යකොති, පථවියං පතති, එවං ඉයමසං සත්තානං ජීවිතං

පරිත්තං තාවකාලිකංඅචිරට්ඨිතිකං, එවරූයපයලොකසන්නිවායසකථංත්වං

චිරංමංපස්සසි, මාමං නිවායරහීති. 

එවං වුත්යතපි සා පුනප්පුනං යාචියයව. තයතො මහාසත්යතො පිතරං
ආමන්යතත්වාඅට්ඨමංගාථමාහ– 

80. 

‘‘තරමායනොඉමංයානං, ආයරොයපතුරයථසභ; 

මායමමාතාතරන්තස්ස, අන්තරායකරාඅහූ’’ති. 

තස්සත්යථො – තාත රයථසභ, ඉමං මම මාතරං තරමායනො පුරියසො 

සුවණ්ණසිවිකායානං ආයරොයපතු, මා යම ජාතිජරා යාධිමරණකන්තාරං
තරන්තස්ස අතික්කමන්තස්සමාතාඅන්තරායකරාඅහූති. 

රාජා පුත්තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘ගච්ඡ, භද්යද, තව සිවිකාය නිසීදිත්වා
රතිවඩ්ඪනපාසාදං අභිරුහා’’ති ආහ. සා තස්ස වචනං සුත්වා ඨාතුං
අසක්යකොන්තීනාරීගණපරිවුතාගන්ත්වාපාසාදංඅභිරුහිත්වා ‘‘කානු යඛො
පුත්තස්ස පවත්තී’’ති විනිච්ඡයට්ඨානං ඔයලොයකන්තී අට්ඨාසි.
ය ොධිසත්යතො මාතු ගතකායල පුන පිතරං යාචි. රාජා පටි ාහිතුං

අසක්යකොන්යතො‘‘යතනහිතාත, තවමනංමත්ථකං පායපහි, පබ් ජාහී’’ති
අනුජානි. රඤ්යඤො අනුඤ්ඤාතකායල ය ොධිසත්තස්ස කනිට්යඨො 

යුධිට්ඨිලකුමායරො නාම පිතරං වන්දිත්වා ‘‘තාත, මය්හං පබ් ජ්ජං
අනුජානාථා’’ති අනුජානායපසි. උයභොපි භාතයරො පිතරං වන්දිත්වා කායම
පහාය මහාජනපරිවුතා විනිච්ඡයයතො නික්ඛමිංසු. යදවීපි මහාසත්තං
ඔයලොයකත්වා ‘‘මම පුත්යත පබ් ජියත රම්මනගරං තුච්ඡං භවිස්සතී’’ති
පරියදවමානාගාථාද්වයමාහ– 

81. 

‘‘අභිධාවථභද්දන්යත, සුඤ්ඤංයහස්සතිරම්මකං; 

යුධඤ්චයයොඅනුඤ්ඤායතො, සබ් දත්යතනරාජිනා. 

82. 

‘‘යයොහු යසට්යඨොසහස්සස්ස, යුවා කඤ්චනසන්නියභො; 

යසොයංකුමායරොපබ් ජියතො, කාසායවසයනො ලී’’ති. 
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තත්ථ අභිධාවථාති පරිවායරත්වා ඨිතා නාරියයො සබ් ා යවයගන

ධාවථාති ආණායපති. භද්දන්යතති එවං ගන්ත්වා ‘‘භද්දං තව යහොතූ’’ති

වදථ. රම්මකන්තිරම්මනගරං සන්ධායාහ. යෙොහුයසට්යඨොතියයොරඤ්යඤො

පුත්යතො සහස්සස්ස යසට්යඨො අයහොසි, යසො පබ් ජියතොති පබ් ජ්ජාය
ගච්ඡන්තංසන්ධායයවමාහ. 

ය ොධිසත්යතොපි න තාව පබ් ජති. යසො හි මාතාපිතයරො වන්දිත්වා
කනිට්ඨං යුධිට්ඨිලකුමාරං ගයහත්වා නගරා නික්ඛම්ම මහාජනං 
නිවත්යතත්වා උයභොපි භාතයරො හිමවන්තං පවිසිත්වා මයනොරයම ඨායන
අස්සමපදං කරිත්වා ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා ඣානාභිඤ්ඤං
නිබ් ත්යතත්වා වනමූලඵලාදීහි යාවජීවං යායපත්වා බ්රහ්මයලොකපරායණා

අයහසුං.තමත්ථංඔසායනඅභිසම්බුද්ධගාථායදීයපති – 

83. 

‘‘උයභොකුමාරාපබ් ජිතා, යුධඤ්චයයොයුධිට්ඨියලො; 

පහායමාතාපිතයරො, සඞ්ගංයඡත්වානමච්චුයනො’’ති. 

තත්ථ මච්චුයනොති මාරස්ස.ඉදංවුත්තංයහොති–භික්ඛයව, යුධඤ්චයයො
චයුධිට්ඨියලොචයතඋයභොපිකුමාරා මාතාපිතයරොපහායමාරස්සසන්තකං
රාගයදොසයමොහසඞ්ගංඡින්දිත්වාපබ් ජිතාති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ‘‘න 

භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි තථාගයතො රජ්ජං ඡඩ්යඩත්වා
පබ් ජියතොයයවා’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා මාතාපිතයරො

මහාරාජකුලානි අයහසුං, යුධිට්ඨිලකුමායරො ආනන්යදො, යුධඤ්චයයො පන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

යුධඤ්චයජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[461] 7. දසරථජාතකවණ්ණනා 

එථ ලක්ඛණ සීතා චාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො එකං
මතපිතිකං කුටුම්බිකං ආරබ්භ කයථසි. යසො හි පිතරි කාලකයත
යසොකාභිභූයතො සබ් කිච්චානිපහායයසොකානුවත්තයකොවඅයහොසි.සත්ථා
පච්චූසසමයය යලොකං ඔයලොයකන්යතො තස්ස යසොතාපත්තිඵලූපනිස්සයං
දිස්වා පුනදිවයස සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිත්වා කතභත්තකිච්යචො භික්ඛූ
උයයයොයජත්වා එකං පච්ඡාසමණං ගයහත්වා තස්ස යගහං ගන්ත්වා
වන්දිත්වානිසින්නංමධුරවචයනනආලපන්යතො‘‘කිංයසොචසි උපාසකා’’ති

වත්වා ‘‘ආම, භන්යත, පිතුයසොයකො මං  ාධතී’’ති වුත්යත ‘‘උපාසක, 
යපොරාණකපණ්ඩිතා අට්ඨවියධ යලොකධම්යම තථයතො ජානන්තා පිතරි
කාලකයත අප්පමත්තකම්පි යසොකං න කරිංසූ’’ති වත්වා යතන යාචියතො
අතීතංආහරි. 
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අතීයත ාරාණසියංදසරථමහාරාජානාමඅගතිගමනංපහායධම්යමන
රජ්ජං කායරසි.තස්ස යසොළසන්නංඉත්ථිසහස්සානංයජට්ඨිකාඅග්ගමයහසී 

ද්යව පුත්යත එකඤ්ච ධීතරං විජායි. යජට්ඨපුත්යතො රාමපණ්ඩියතො නාම

අයහොසි, දුතියයො ලක්ඛණකුමායරොනාම, ධීතාසීතායදවීනාම.අපරභායග
මයහසීකාලමකාසි. රාජා තස්සා කාලකතාය චිරතරං යසොකවසං ගන්ත්වා
අමච්යචහි සඤ්ඤාපියතො තස්සා කත්තබ් පරිහාරං කත්වා අඤ්ඤං
අග්ගමයහසිට්ඨායන ඨයපසි. සා රඤ්යඤො පියා අයහොසි මනාපා. සාපි

අපරභායග ගබ්භං ගණ්හිත්වා ලද්ධගබ්භපරිහාරා පුත්තං විජායි, 

‘‘භරතකුමායරො’’තිස්සනාමං අකංසු. රාජා පුත්තසියනයහන ‘‘භද්යද, වරං

යත දම්මි, ගණ්හාහී’’ති ආහ. සා ගහිතකං කත්වා ඨයපත්වා කුමාරස්ස

සත්තට්ඨවස්සකායල රාජානං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘යදව, තුම්යහහි මය්හං

පුත්තස්ස වයරො දින්යනො, ඉදානිස්ස වරං යදථා’’ති ආහ. ගණ්හ, භද්යදති.

‘‘යදව, පුත්තස්ස යම රජ්ජං යදථා’’ති වුත්යත රාජා අච්ඡරං පහරිත්වා

‘‘නස්ස, වසලි, මය්හං ද්යව පුත්තා අග්ගික්ඛන්ධා විය ජලන්ති, යත
මාරායපත්වා තව පුත්තස්ස රජ්ජං යාචසී’’ති තජ්යජසි. සා භීතා සිරිගබ්භං
පවිසිත්වාඅඤ්යඤසුපිදිවයසසුරාජානංපුනප්පුනංරජ්ජයමවයාචි. 

රාජාතස්සාතංවරංඅදත්වාවචින්යතසි‘‘මාතුගායමොනාමඅකතඤ්ඤූ 

මිත්තදුබ්භී, අයං යම කූටපණ්ණං වා කූටලඤ්ජං වා කත්වා පුත්යත
ඝාතායපයයා’’ති. යසො පුත්යත පක්යකොසායපත්වා තමත්ථං ආයරොයචත්වා

‘‘තාතා, තුම්හාකං ඉධ වසන්තානං අන්තරායයොපි භයවයය, තුම්යහ
සාමන්තරජ්ජං වා අරඤ්ඤං වා ගන්ත්වා මම මරණකායල ආගන්ත්වා
කුලසන්තකංරජ්ජංගණ්යහයයාථා’’තිවත්වාපුනයනමිත්තයකබ්රාහ්මයණ 
පක්යකොසායපත්වාඅත්තයනොආයුපරිච්යඡදංපුච්ඡිත්වා ‘‘අඤ්ඤානිද්වාදස

වස්සානි පවත්තිස්සතී’’ති සුත්වා ‘‘තාතා, ඉයතො ද්වාදසවස්සච්චයයන 
ආගන්ත්වා ඡත්තං උස්සායපයයාථා’’ති ආහ. යත ‘‘සාධූ’’ති වත්වා පිතරං
වන්දිත්වා යරොදන්තාපාසාදාඔතරිංසු.සීතායදවී‘‘අහම්පිභාතියකහිසද්ධිං
ගමිස්සාමී’’ති පිතරං වන්දිත්වා යරොදන්තී නික්ඛමි. තයයොපි ජනා
මහාපරිවාරානික්ඛමිත්වාමහාජනං නිවත්යතත්වා අනුපුබ්ය නහිමවන්තං
පවිසිත්වා සම්පන්යනොදයක සුලභඵලාඵයල පයදයස අස්සමං මායපත්වා
ඵලාඵයලනයායපන්තාවසිංසු. 

ලක්ඛණපණ්ඩියතොචසීතාචරාමපණ්ඩිතංයාචිත්වා‘‘තුම්යහ අම්හාකං

පිතුට්ඨායන ඨිතා, තස්මා අස්සයමයයව යහොථ, මයං ඵලාඵලං ආහරිත්වා
තුම්යහ යපොයසස්සාමා’’ති පටිඤ්ඤං ගණ්හිංසු. තයතො පට්ඨාය
රාමපණ්ඩියතො තත්යථව යහොති. ඉතයර ද්යව ඵලාඵලං ආහරිත්වා තං
පටිජග්ගිංසු.එවංයතසංඵලාඵයලනයායපත්වාවසන්තානං දසරථමහාරාජා
පුත්තයසොයකන නවයම සංවච්ඡයර කාලමකාසි. තස්ස සරීරකිච්චං
කායරත්වා යදවී ‘‘අත්තයනො පුත්තස්ස භරතකුමාරස්ස ඡත්තං
උස්සායපථා’’ති ආහ. අමච්චා පන ‘‘ඡත්තස්සාමිකා අරඤ්යඤවසන්තී’’ති
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නඅදංසු.භරතකුමායරො ‘‘මමභාතරංරාමපණ්ඩිතංඅරඤ්ඤයතොආයනත්වා
ඡත්තං උස්සායපස්සාමී’’ති පඤ්චරාජකකුධභණ්ඩානි ගයහත්වා
චතුරඞ්ගිනියා යසනාය තස්ස වසනට්ඨානං පත්වා අවිදූයර ඛන්ධාවාරං
කත්වාතත්ථනිවායසත්වාකතිපයයහිඅමච්යචහි සද්ධිංලක්ඛණපණ්ඩිතස්ස
ච සීතාය ච අරඤ්ඤං ගතකායල අස්සමපදං පවිසිත්වා අස්සමපදද්වායර
ඨපිතකඤ්චනරූපකං විය රාමපණ්ඩිතං නිරාසඞ්කං සුඛනිසින්නං 
උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං ඨියතො රඤ්යඤො පවත්තිං
ආයරොයචත්වාසද්ධිං අමච්යචහිපායදසුපතිත්වායරොදති.රාමපණ්ඩියතොපන

යනවයසොචි, නපරියදවි, ඉන්ද්රියවිකාරමත්තම්පිස්සනායහොසි.භරතස්සපන
යරොදිත්වා නිසින්නකායල සායන්හසමයය ඉතයර ද්යව ඵලාඵලං ආදාය
ආගමිංසු. රාමපණ්ඩියතො චින්යතසි ‘‘ඉයම දහරා මය්හං විය

පරිග්ගණ්හනපඤ්ඤා එයතසං නත්ථි, සහසා ‘පිතා යවො මයතො’ති වුත්යත

යසොකංසන්ධායරතුංඅසක්යකොන්තානංහදයම්පියතසංඵයලයය, උපායයන
යත උදකං ඔතායරත්වා එතං පවත්තිං ආයරොයචස්සාමී’’ති. අථ යනසං

පුරයතොඑකංඋදකට්ඨානං දස්යසත්වා‘‘තුම්යහඅතිචියරනආගතා, ඉදංයවො

දණ්ඩකම්මං යහොතු, ඉමං උදකං ඔතරිත්වා තිට්ඨථා’’ති උපඩ්ඪගාථං තාව
ආහ– 

84. 

‘‘එථලක්ඛණසීතාච, උයභොඔතරයථොදක’’න්ති. 

තස්සත්යථො – එථ ලක්ඛණ සීතා ච ආගච්ඡථ, උයභොපි ඔතරථ 

උදකන්ති; 

යත එකවචයනයනව ඔතරිත්වා අට්ඨංසු. අථ යනසං පිතු පවත්තිං 
ආයරොයචන්යතොයසසංඋපඩ්ඪගාථමාහ– 

‘‘එවායංභරයතොආහ, රාජාදසරයථොමයතො’’ති. 

යතපිතුමතසාසනංසුත්වාවවිසඤ්ඤාඅයහසුං.පුනපියනසංකයථසි, 
පුනපි යත විසඤ්ඤා අයහසුන්ති එවං යාවතතියං විසඤ්ඤිතං පත්යත යත
අමච්චා උක්ඛිපිත්වා උදකා නීහරිත්වා ථයලනිසීදායපත්වා ලද්ධස්සායසසු
යතසු සබ්ය  අඤ්ඤමඤ්ඤං යරොදිත්වා පරියදවිත්වා නිසීදිංසු. තදා 
භරතකුමායරොචින්යතසි–‘‘මය්හංභාතාලක්ඛණකුමායරොචභගිනීචසීතා

යදවී පිතු මතසාසනං සුත්වාව යසොකං සන්ධායරතුං න සක්යකොන්ති, 

රාමපණ්ඩියතො පන යනව යසොචති, න පරියදවති, කිං නු යඛො තස්ස

අයසොචනකාරණං, පුච්ඡිස්සාමින’’න්ති.යසොතංපුච්ඡන්යතො දුතියංගාථමාහ
– 

85. 

‘‘යකන රාමප්පභායවන, යසොචිතබ් ංනයසොචසි; 

පිතරංකාලකතංසුත්වා, නතංපසහයතදුඛ’’න්ති. 
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තත්ථ පභායවනාතිආනුභායවන. නතංපසහයතදුඛන්තිඑවරූපංදුක්ඛං

යකනකාරයණනතංනපීයළති, කිං යතඅයසොචනකාරණං, කයථහිතාව
නන්ති. 

අථස්සරාමපණ්ඩියතොඅත්තයනොඅයසොචනකාරණංකයථන්යතො– 

86. 

‘‘යංනසක්කානිපායලතුං, යපොයසනලපතං හුං; 

සකිස්සවිඤ්ඤූයමධාවී, අත්තානමුපතාපයය. 

87. 

‘‘දහරා චහිවුද්ධාච, යය ාලායයච පණ්ඩිතා; 

අඩ්ඪායචවදලිද්දාච, සබ්ය මච්චුපරායණා. 

88. 

‘‘ඵලානමිවපක්කානං, නිච්චංපතනයතොභයං; 

එවංජාතානමච්චානං, නිච්චංමරණයතොභයං. 

89. 

‘‘සායයමයකනදිස්සන්ති, පායතොදිට්ඨා හුජ්ජනා; 

පායතොඑයකනදිස්සන්ති, සායංදිට්ඨා හුජ්ජනා. 

90. 

‘‘පරියදවයමායනොයච, කිඤ්චිදත්ථංඋදබ් යහ; 

සම්මූළ්යහොහිංසමත්තානං, කයිරාතංවිචක්ඛයණො. 

91. 

‘‘කියසොවිවණ්යණොභවති, හිංසමත්තානමත්තයනො; 

නයතනයපතාපායලන්ති, නිරත්ථාපරියදවනා. 

92. 

‘‘යථාසරණමාදිත්තං, වාරිනාපරිනිබ් යය; 

එවම්පිධීයරොසුතවා, යමධාවීපණ්ඩියතොනයරො; 

ඛිප්පමුප්පතිතංයසොකං, වායතොතූලංවධංසයය. 

93. 

‘‘මච්යචො එයකොවඅච්යචති, එයකොවජායයතකුයල; 

සංයයොගපරමාත්යවව, සම්යභොගාසබ් පාණිනං. 

94. 

‘‘තස්මාහිධීරස්ස හුස්සුතස්ස, සම්පස්සයතොයලොකමිමං පරඤ්ච; 

අඤ්ඤායධම්මංහදයංමනඤ්ච, යසොකාමහන්තාපිනතාපයන්ති. 
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95. 

‘‘යසොහංදස්සඤ්චයභොක්ඛඤ්ච, භරිස්සාමිචඤාතයක; 

යසසඤ්චපාලයිස්සාමි, කිච්චයමතංවිජානයතො’’ති.– 

ඉමාහිදසහිගාථාහිඅනිච්චතංපකායසති. 

තත්ථ නිපායලතුන්ති රක්ඛිතුං. ලපතන්ති ලපන්තානං. ඉදං වුත්තං

යහොති– ‘‘තාතභරත, යංසත්තානං ජීවිතං හුම්පිවිලපන්තානංපුරිසානං

එයකනාපි මා උච්ඡිජ්ජීති න සක්කා රක්ඛිතුං, යසො දානි මාදියසො අට්ඨ
යලොකධම්යම තථයතො ජානන්යතො විඤ්ඤූ යමධාවී පණ්ඩියතො 

මරණපරියයොසානජීවියතසුසත්යතසුකිස්සඅත්තානමුපතාපයය, කිංකාරණා
අනුපකායරන යසොකදුක්යඛනඅත්තානංසන්තායපයයා’’ති. 

දහරා චාති ගාථා ‘‘මච්චු නායමස තාත භරත, යනව 

සුවණ්ණරූපකසදිසානං දහරානංඛත්තියකුමාරකාදීනං, න වුද්ධිප්පත්තානං

මහායයොධානං, න ාලානංපුථුජ්ජනසත්තානං, නබුද්ධාදීනං පණ්ඩිතානං, 

න චක්කවත්තිආදීනං ඉස්සරානං, න නිද්ධනානං දලිද්දාදීනං ලජ්ජති, 
සබ්ය පියම සත්තා මච්චුපරායණා මරණමුයඛ සංභග්ගවිභග්ගා
භවන්තියයවා’’ති දස්සනත්ථංවුත්තා. 

නිච්චංපතනයතොතිඉදංවුත්තංයහොති–යථා හිතාතභරත, පක්කානං

ඵලානං පක්කකාලයතො පට්ඨාය ‘‘ඉදානි වණ්ටා ඡිජ්ජිත්වා පතිස්සන්ති, 

ඉදානිපතිස්සන්තී’’තිපතනයතොභයංනිච්චංධුවංඑකංසිකයමවභවති, එවං 

ආසඞ්කනීයයතොඑවංජාතානංමච්චානම්පිඑකංසිකංයයවමරණයතොභයං, 
නත්ථි යසො ඛයණො වා ලයයො වා යත්ථ යතසං මරණං න ආසඞ්කිතබ් ං
භයවයයාති. 

සාෙන්ති විකායල. ඉමිනාරත්තිභායගචදිට්ඨානංදිවසභායගඅදස්සනං, 

දිවසභායගචදිට්ඨානංරත්තිභායග අදස්සනංදීයපති. කිඤ්චිදත්ථන්ති‘‘පිතා

යම, පුත්යතො යම’’තිආදීහිපරියදවමායනොවයපොයසොසම්මූළ්යහොඅත්තානං

හිංසන්යතො කිලයමන්යතො අප්පමත්තකම්පි අත්ථං ආහයරයය. කයිරා තං

විචක්ඛයණොතිඅථ පණ්ඩියතො පුරියසො එවං පරියදවංකයරයය, යස්මා පන
පරියදවන්යතො මතං වා ආයනතුං අඤ්ඤං වා තස්ස වඩ්ඪිං කාතුං න

සක්යකොති, තස්මානිරත්ථකත්තාපරියදවිතස්සපණ්ඩිතානපරියදවන්ති. 

අත්තානමත්තයනොති අත්තයනො අත්තභාවං යසොකපරියදවදුක්යඛන

හිංසන්යතො. න යතනාති යතන පරියදයවන පරයලොකං ගතා සත්තා න

පායලන්ති න යායපන්ති. නිරත්ථාති තස්මා යතසං මතසත්තානං අයං

පරියදවනානිරත්ථකා. සරණන්ති නිවාසයගහං. ඉදං වුත්තං යහොති – යථා
පණ්ඩියතොපුරියසොඅත්තයනොවසනාගායරආදිත්යත මුහුත්තම්පියවොසානං

අනාපජ්ජිත්වාඝටසයතනඝටසහස්යසනවාරිනානිබ් ාපයයතව, එවං ධීයරො
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උප්පතිතං යසොකං ඛිප්පයමව නිබ් ාපයය. තූලං විය ච වායතො යථා

සණ්ඨාතුංන සක්යකොති, එවංධංසයයවිද්ධංයසයයාතිඅත්යථො. 

මච්යචොඑයකොවඅච්යචතීතිඑත්ථතාතභරත, ඉයමසත්තාකම්මස්සකා

නාම, තථා හි ඉයතො පරයලොකං ගච්ඡන්යතො සත්යතො එයකොව අච්යචති 

අතික්කමති, ඛත්තියාදිකුයලජායමායනොපිඑයකොවගන්ත්වාජායති.තත්ථ

තත්ථපන ඤාතිමිත්තසංයයොයගන‘‘අයංයමපිතා, අයංයමමාතා, අයංයම

මිත්යතො’’ති සංයයොගපරමාත්යවව සම්යභොගා සබ් පාණීනං, පරමත්යථන
පනතීසුපිභයවසුකම්මස්සකායවයතසත්තාති අත්යථො. 

තස්මාති යස්මා එයතසං සත්තානං ඤාතිමිත්තසංයයොගං

ඤාතිමිත්තපරියභොගමත්තං ඨයපත්වා ඉයතො පරං අඤ්ඤං නත්ථි, තස්මා. 

සම්පස්සයතොති ඉමඤ්ච පරඤ්ච යලොකං නානාභාවවිනාභාවයමව සම්මා 

පස්සයතො. අඤ්ඤාෙ ධම්මන්ති අට්ඨවිධයලොකධම්මං ජානිත්වා. හදෙං

මනඤ්චාති ඉදංඋභයම්පි චිත්තස්යසවනාමං.ඉදංවුත්තංයහොති– 

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

දුක්ඛං; 

එයත අනිච්චා මනුයජසු ධම්මා, මා යසොච කිං යසොචසි

යපොට්ඨපාදා’’ති. (ජා.1.4.114) – 

ඉයමසංඅට්ඨන්නංයලොකධම්මානංයයනයකනචිචිත්තංපරියාදීයති, තස්ස
ච අනිච්චතං ඤත්වා ඨිතස්ස ධීරස්ස පිතුපුත්තමරණාදිවත්ථුකා මහන්තාපි
යසොකා හදයං න තාපයන්තීති. එතං වා අට්ඨවිධං යලොකධම්මං ඤත්වා
ඨිතස්ස හදයවත්ථුඤ්ච මනඤ්ච මහන්තාපි යසොකා න තාපයන්තීති
එවම්යපත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්ය ො. 

යසොහං දස්සඤ්ච යභොක්ඛඤ්චාති ගාථාය – තාත භරත, අන්ධ ාලානං

සත්තානං විය මම යරොදනපරියදවනං නාම න අනුච්ඡවිකං, අහං පන පිතු

අච්චයයන තස්ස ඨායන ඨත්වා කපණාදීනං දානාරහානං දානං, 

ඨානන්තරාරහානං ඨානන්තරං, යසාරහානං යසං දස්සාමි, පිතරා යම

පරිභුත්තනයයන ඉස්සරියං පරිභුඤ්ජිස්සාමි, ඤාතයක ච යපොයසස්සාමි, 

අවයසසඤ්ච අන්යතොපරිජනාදිකං ජනං පායලස්සාමි, 

ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණානංධම්මිකං රක්ඛාවරණගුත්තිංකරිස්සාමීතිඑවඤ්හි
ජානයතොපණ්ඩිතපුරිසස්සඅනුරූපං කිච්චන්තිඅත්යථො. 

පරිසා ඉමං රාමපණ්ඩිතස්ස අනිච්චතාපකාසනං ධම්මයදසනං සුත්වා 
නිස්යසොකා අයහසුං. තයතො භරතකුමායරො රාමපණ්ඩිතං වන්දිත්වා

‘‘ ාරාණසිරජ්ජං සම්පටිච්ඡථා’’ති ආහ. තාත ලක්ඛණඤ්ච, සීතායදවිඤ්ච

ගයහත්වාගන්ත්වාරජ්ජං අනුසාසථාති.තුම්යහපන, යදවාති.තාත, මමපිතා

‘‘ද්වාදසවස්සච්චයයනආගන්ත්වා රජ්ජංකායරයයාසී’’තිමං අයවොච, අහං



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා එකාදසකනිපායතො 

111 

පටුන 

ඉදායනවගච්ඡන්යතොතස්ස වචනකයරොනාමනයහොමි, අඤ්ඤානිපිතීණි
වස්සානි අතික්කමිත්වා ආගමිස්සාමීති. ‘‘එත්තකං කාලං යකො රජ්ජං 

කායරස්සතී’’ති? ‘‘තුම්යහකායරථා’’ති.‘‘නමයංකායරස්සාමා’’ති.‘‘යතන
හි යාව මමාගමනා ඉමා පාදුකා කායරස්සන්තී’’ති අත්තයනො තිණපාදුකා
ඔමුඤ්චිත්වා අදාසි. යත තයයොපි ජනා පාදුකා ගයහත්වා රාමපණ්ඩිතං
වන්දිත්වා මහාජනපරිවුතා  ාරාණසිං අගමංසු. තීණි සංවච්ඡරානි පාදුකා
රජ්ජං කායරසුං. අමච්චා තිණපාදුකා රාජපල්ලඞ්යක ඨයපත්වා අඩ්ඩං

විනිච්ඡිනන්ති. සයච දුබ්බිනිච්ඡියතො යහොති, පාදුකා අඤ්ඤමඤ්ඤං 
පටිහඤ්ඤන්ති. තාය සඤ්ඤාය පුන විනිච්ඡිනන්ති. සම්මා විනිච්ඡිතකායල
පාදුකා නිස්සද්දා සන්නිසීදන්ති. රාමපණ්ඩියතො තිණ්ණං සංවච්ඡරානං
අච්චයයන අරඤ්ඤානික්ඛමිත්වා  ාරාණසිනගරං පත්වා උයයානං පාවිසි. 
තස්ස ආගමනභාවංඤත්වා කුමාරා අමච්චගණපරිවුතා උයයානං ගන්ත්වා
සීතං අග්ගමයහසිං කත්වා උභින්නම්පි අභියසකං අකංසු. එවං
අභියසකප්පත්යතො මහාසත්යතො අලඞ්කතරයථ ඨත්වා මහන්යතන
පරිවායරන නගරං පවිසිත්වා පදක්ඛිණං කත්වා චන්දකපාසාදවරස්ස 

මහාතලංඅභිරුහි.තයතොපට්ඨායයසොළසවස්සසහස්සානිධම්යමනරජ්ජං
කායරත්වා ආයුපරියයොසායනසග්ගපුරංපූයරසි. 

96. 

‘‘දසවස්සසහස්සානි, සට්ඨිවස්සසතානිච; 

කම්බුගීයවොමහා ාහු, රායමොරජ්ජමකාරයී’’ති.– 

අයංඅභිසම්බුද්ධගාථාතමත්ථංදීයපති. 

තත්ථ කම්බුගීයවොති සුවණ්ණාළිඞ්ගසදිසගීයවො. සුවණ්ණඤ්හි කම්බූති
වුච්චති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනකුටුම්බියකොයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි.

තදාදසරථමහාරාජා සුද්යධොදනමහාරාජාඅයහොසි, මාතාමහාමායායදවී, සීතා

රාහුලමාතා, භරයතොආනන්යදො, ලක්ඛයණො සාරිපුත්යතො, පරිසාබුද්ධපරිසා, 
රාමපණ්ඩියතොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

දසරථජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[462] 8. සංවරජාතකවණ්ණනා 

ජානන්යතො යනො මහාරාජාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො එකං
ඔස්සට්ඨවීරියංභික්ඛුංආරබ්භකයථසි.යසොකිරසාවත්ථිවාසී කුලපුත්යතො
සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා පබ් ජිත්වා ලද්ධූපසම්පයදො 
ආචරියුපජ්ඣායවත්තං පූයරන්යතො උභයානි පාතියමොක්ඛානි පගුණානි
කත්වා පරිපුණ්ණපඤ්චවස්යසො කම්මට්ඨානං ගයහත්වා ‘‘අරඤ්යඤ 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා එකාදසකනිපායතො 
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පටුන 

වසිස්සාමී’’ති ආචරියුපජ්ඣායය ආපුච්ඡිත්වා යකොසලරට්යඨ එකං
පච්චන්තගාමං ගන්ත්වාතත්ථඉරියාපයථපසන්නමනුස්යසහි පණ්ණසාලං
කත්වා උපට්ඨියමායනො වස්සං උපගන්ත්වා යුඤ්ජන්යතො ඝයටන්යතො
වායමන්යතො අච්චාරද්යධන වීරියයන යතමාසං කම්මට්ඨානං භායවත්වා
ඔභාසමත්තම්පි උප්පායදතුං අසක්යකොන්යතො චින්යතසි ‘‘අද්ධා අහං

සත්ථාරායදසියතසුචතූසුපුග්ගයලසුපදපරයමො, කිංයම අරඤ්ඤවායසන, 
යජතවනං ගන්ත්වා තථාගතස්ස රූපසිරිං පස්සන්යතො මධුරධම්මයදසනං 
සුණන්යතො වීතිනායමස්සාමී’’ති. යසො වීරියං ඔස්සජිත්වා තයතො
නික්ඛන්යතො අනුපුබ්ය න යජතවනං ගන්ත්වා ආචරියුපජ්ඣායයහි යචව
සන්දිට්ඨසම්භත්යතහිචආගමනකාරණංපුට්යඨො තමත්ථංකයථත්වායතහි

‘‘කස්මාඑවමකාසී’’තිගරහිත්වාසත්ථුසන්තිකංයනත්වා ‘‘කිං, භික්ඛයව, 

අනිච්ඡමානං භික්ඛුං ආනයිත්ථා’’ති වුත්යත ‘‘අයං, භන්යත, වීරියං
ඔස්සජිත්වා ආගයතො’’ති ආයරොචියත සත්ථා ‘‘සච්චං කිරා’’ති පුච්ඡිත්වා 

‘‘සච්චං, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘කස්මා භික්ඛු වීරියං ඔස්සජි, ඉමස්මිඤ්හි

සාසයන නිබ්බීරියස්ස කුසීතපුග්ගලස්ස අග්ගඵලං අරහත්තං නාම නත්ථි, 

ආරද්ධවීරියා ඉමං ධම්මං ආරායධන්ති, ත්වං යඛො පන පුබ්ය  වීරියවා

ඔවාදක්ඛයමො, යතයනව කාරයණන  ාරාණසිරඤ්යඤො පුත්තසතස්ස
සබ් කනිට්යඨො හුත්වාපි පණ්ඩිතානං ඔවායද ඨත්වා යසතච්ඡත්තං
පත්යතොසී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත සංවරකුමායරො
නාම පුත්තසතස්ස සබ් කනිට්යඨො අයහොසි. රාජා එයකකං පුත්තං 

‘‘සික්ඛිතබ් යුත්තකං සික්ඛායපථා’’ති එයකකස්ස අමච්චස්ස අදාසි.
සංවරකුමාරස්ස ආචරියයො අමච්යචො ය ොධිසත්යතො අයහොසි පණ්ඩියතො
 යත්යතො රාජපුත්තස්ස පිතුට්ඨායන ඨියතො. අමච්චා සික්ඛිතසිප්යප
රාජපුත්යත රඤ්යඤො දස්යසසුං. රාජා යතසං ජනපදං දත්වා උයයයොයජසි.

සංවරකුමායරො සබ් සිප්පස්සනිප්ඵත්තිං පත්වා ය ොධිසත්තං පුච්ඡි ‘‘තාත, 

සයච මං පිතා ජනපදං යපයසති, කිං කයරොමී’’ති? ‘‘තාත, ත්වං ජනපයද 

දීයමායන තං අග්ගයහත්වා ‘යදව අහං සබ් කනිට්යඨො, මයිපි ගයත

තුම්හාකං පාදමූලං තුච්ඡං භවිස්සති, අහං තුම්හාකං පාදමූයලයයව
වසිස්සාමී’ති වයදයයාසී’’ති. අයථකදිවසං රාජා සංවරකුමාරං වන්දිත්වා

එකමන්තං නිසින්නං පුච්ඡි ‘‘කිං තාත, සිප්පං යත නිට්ඨිත’’න්ති? ‘‘ආම, 
යදවා’’ති. ‘‘තුය්හම්පි ජනපදං යදමී’’ති. ‘‘යදව තුම්හාකං පාදමූලං තුච්ඡං

භවිස්සති, පාදමූයලයයව වසිස්සාමී’’ති. රාජා තුස්සිත්වා ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡි. යසො තයතො පට්ඨාය රඤ්යඤො පාදමූයලයයව හුත්වා පුනපි

ය ොධිසත්තං පුච්ඡි ‘‘තාත අඤ්ඤං කිං කයරොමී’’ති? ‘‘තාත රාජානං එකං
පුරාණුයයානං යාචාහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති උයයානං යාචිත්වා තත්ථ
ජාතයකහි පුප්ඵඵයලහි නගයර ඉස්සරජනං සඞ්ගණ්හිත්වා පුන ‘‘කිං 

කයරොමී’’ති පුච්ඡි. ‘‘තාත, රාජානං ආපුච්ඡිත්වා අන්යතොනගයර
භත්තයවතනංත්වයමව යදහී’’ති.යසොතථාකත්වාඅන්යතොනගයරකස්සචි
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කිඤ්චි අහායපත්වා භත්තයවතනං දත්වා පුන ය ොධිසත්තං පුච්ඡිත්වා
රාජානං විඤ්ඤායපත්වා අන්යතොනියවසයන දාසයපොරිසානම්පි හත්ථීනම්පි

අස්සානම්පි  ලකායස්සපි වත්තං අපරිහායපත්වා අදාසි, තියරොජනපයදහි 
ආගතානංදූතාදීනංනිවාසට්ඨානාදීනිවාණිජානංසුඞ්කන්තිසබ් කරණීයානි
අත්තනාව අකාසි. එවං යසො මහාසත්තස්ස ඔවායද ඨත්වා සබ් ං
අන්යතොජනඤ්ච  හිජනඤ්ච නාගයර ච රට්ඨවාසියනො ච ආගන්තුයක ච

ආයවත්තයන ච යතන යතන සඞ්ගහවත්ථුනා ආ න්ධිත්වා සඞ්ගණ්හි, 
සබ්ය සංපියයොඅයහොසිමනායපො. 

අපරභායග රාජානං මරණමඤ්යච නිපන්නං අමච්චා පුච්ඡිංසු ‘‘යදව, 

තුම්හාකං අච්චයයන යසතච්ඡත්තං කස්ස යදමා’’ති? ‘‘තාත, මම පුත්තා

සබ්ය පි යසතච්ඡත්තස්ස සාමියනොව. යයො පන තුම්හාකං මනං ගණ්හාති, 
තස්යසව යසතච්ඡත්ථං දයදයයාථා’’ති. යත තස්මිං කාලකයත තස්ස
සරීරපරිහාරං කත්වා සත්තයම දිවයස සන්නිපතිත්වා ‘‘රඤ්ඤා ‘යයො

තුම්හාකං මනං ගණ්හාති, තස්ස යසතච්ඡත්තං උස්සායපයයාථා’ති වුත්තං, 
අම්හාකඤ්ච අයං සංවරකුමායරො මනං ගණ්හාතී’’තිඤාතයකහි පරිවාරිතා
තස්ස කඤ්චනමාලං යසතච්ඡත්තං උස්සාපයිංසු. සංවරමහාරාජා
ය ොධිසත්තස්ස ඔවායද ඨත්වා ධම්යමන රජ්ජං කායරසි. ඉතයර

එකූනසතකුමාරා ‘‘පිතා කිර යනො කාලකයතො, සංවරකුමාරස්ස කිර

යසතච්ඡත්තං උස්සායපසුං, යසො සබ් කනිට්යඨො, තස්සඡත්තංනපාපුණාති, 

සබ් යජට්ඨකස්ස ඡත්තංඋස්සායපස්සාමා’’තිඑකයතොආගන්ත්වා‘‘ඡත්තං

වායනොයදතු, යුද්ධංවා’’තිසංවරමහාරාජස්සපණ්ණංයපයසත්වානගරං
උපරුන්ධිංසු.රාජා ය ොධිසත්තස්සතංපවත්තිංආයරොයචත්වා ‘‘ඉදානිකිං

කයරොමා’’ති පුච්ඡි. මහාරාජ, තව භාතියකහි සද්ධිං යුජ්ඣනකිච්චංනත්ථි, 
ත්වංපිතුසන්තකං ධනංසතයකොට්ඨායසකායරත්වාඑකූනසතංභාතිකානං

යපයසත්වා ‘‘ඉමං තුම්හාකං යකොට්ඨාසං පිතු සන්තකං ගණ්හථ, නාහං
තුම්යහහිසද්ධිංයුජ්ඣාමී’’තිසාසනංපහිණාහීති.යසො තථාඅකාසි.අථස්ස
සබ් යජට්ඨභාතියකො උයපොසථකුමායරො නාම යසයස ආමන්යතත්වා

‘‘තාතා, රාජානං නාම අභිභවිතුං සමත්ථා නාම නත්ථි, අයඤ්ච යනො

කනිට්ඨභාතියකොපටිසත්තුපි හුත්වානතිට්ඨති, අම්හාකංපිතුසන්තකංධනං

යපයසත්වා‘නාහංතුම්යහහිසද්ධිං යුජ්ඣාමී’තියපයසසි, නයඛොපනමයං

සබ්ය පි එකක්ඛයණ ඡත්තං උස්සායපස්සාම, එකස්යසව ඡත්තං

උස්සායපස්සාම, අයයමව රාජා යහොතු, එථ තං පස්සිත්වා රාජකුටුම් ං 
පටිච්ඡායදත්වා අම්හාකං ජනපදයමව ගච්ඡාමා’’ති ආහ. අථ යත සබ්ය පි
කුමාරා නගරද්වාරංවිවරායපත්වාපටිසත්තුයනොඅහුත්වානගරංපවිසිංසු. 

රාජාපියතසංඅමච්යචහිපණ්ණාකාරංගාහායපත්වාපටිමග්ගංයපයසති. 
කුමාරා නාතිමහන්යතන පරිවායරන පත්තිකාව ආගන්ත්වා රාජනියවසනං
අභිරුහිත්වා සංවරමහාරාජස්සනිපච්චකාරංදස්යසත්වානීචාසයනනිසීදිංසු.

සංවරමහාරාජා යසතච්ඡත්තස්සයහට්ඨාසීහාසයනනිසීදි, මහන්යතොයයසො
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මහන්තං සිරියසොභග්ගං අයහොසි, ඔයලොකියතොයලොකිතට්ඨානං කම්පි.

උයපොසථකුමායරො සංවරමහාරාජස්ස සිරිවිභවං ඔයලොයකත්වා ‘‘අම්හාකං
පිතා අත්තයනො අච්චයයන සංවරකුමාරස්ස රාජභාවං ඤත්වා මඤ්යඤ
අම්හාකං ජනපයද දත්වා ඉමස්ස න අදාසී’’ති චින්යතත්වා යතන සද්ධිං
සල්ලපන්යතොතිස්යසො ගාථාඅභාසි– 

97. 

‘‘ජානන්යතො යනොමහාරාජ, තවසීලංජනාධියපො; 

ඉයමකුමායරපූයජන්යතො, නතංයකනචිමඤ්ඤථ. 

98. 

‘‘තිට්ඨන්යතයනොමහාරායජ, අදුයදයවදිවඞ්ගයත; 

ඤාතීතංසමනුඤ්ඤිංසු, සම්පස්සංඅත්ථමත්තයනො. 

99. 

‘‘යකනසංවරවත්යතන, සඤ්ජායතඅභිතිට්ඨසි; 

යකනතංනාතිවත්තන්ති, ඤාතිසඞ්ඝාසමාගතා’’ති. 

තත්ථ ජානන්යතො යනොති ජානන්යතො නු. ජනාධියපොති අම්හාකං පිතා

නරින්යදො. ඉයමති ඉයම එකූනසයත කුමායර. පාළියපොත්ථයකසු පන

‘‘අඤ්යඤ කුමායර’’ති ලිඛිතං. පූයජන්යතොති යතන යතන ජනපයදන

මායනන්යතො. න තං යකනචීති ඛුද්දයකනාපි යකනචි ජනපයදන තං

පූයජතබ් ංනමඤ්ඤිත්ථ, ‘‘අයංමමඅච්චයයනරාජාභවිස්සතී’’තිඤත්වා 

මඤ්යඤ අත්තයනො පාදමූයලයයව වායසසීති. තිට්ඨන්යත යනොති 

තිට්ඨන්යත නු, ධරමායනයයව නූති පුච්ඡති, අදු යදයවති උදාහු අම්හාකං
පිතරි දිවඞ්ගයත අත්තයනො අත්ථං වුඩ්ඪිං පස්සන්තා සද්ධිං රාජකාරයකහි 
යනගමජානපයදහි ඤාතයයො තං ‘‘රාජා යහොහී’’ති සමනුඤ්ඤිංසු. 

වත්යතනාති සීලාචායරන. සඤ්ජායත අභිතිට්ඨසීති සමානජාතියක

එකූනසතභාතයරොඅභිභවිත්වාතිට්ඨසි. නාතිවත්තන්තීතිනඅභිභවන්ති. 

තංසුත්වාසංවරමහාරාජාඅත්තයනොගුණංකයථන්යතොඡගාථාඅභාසි – 

100. 

‘‘නරාජපුත්තඋසූයාමි, සමණානංමයහසිනං; 

සක්කච්චංයතනමස්සාමි, පායදවන්දාමිතාදිනං. 

101. 

‘‘යතමංධම්මගුයණයුත්තං, සුස්සූසමනුසූයකං; 

සමණාමනුසාසන්ති, ඉසීධම්මගුයණරතා. 

102. 
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‘‘යතසාහංවචනංසුත්වා, සමණානංමයහසිනං; 

නකිඤ්චිඅතිමඤ්ඤාමි, ධම්යමයමනිරයතොමයනො. 

103. 

‘‘හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා; 

යතසංනප්පටි න්ධාමි, නිවිට්ඨංභත්තයවතනං. 

104. 

‘‘මහාමත්තාචයමඅත්ථි, මන්තියනොපරිචාරකා; 

 ාරාණසිංයවොහරන්ති,  හුමංසසුයරොදනං. 

105. 

‘‘අයථොපි වාණිජාඵීතා, නානාරට්යඨහිආගතා; 

යතසුයමවිහිතාරක්ඛා, එවංජානාහුයපොසථා’’ති. 

තත්ථ න රාජපුත්තාති අහං රාජපුත්ත, කඤ්චි සත්තං ‘‘අයං සම්පත්ති

ඉමස්ස මා යහොතූ’’ති න උසූයාමි. තාදිනන්ති තාදිලක්ඛණයුත්තානං
සමිතපාපතායසමණානංමහන්තානංසීලක්ඛන්ධාදීනංගුණානංඑසිතතාය 

මයහසීනං ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණානං පඤ්චපතිට්ඨියතන පායද වන්දාමි, 
දානං දදන්යතො ධම්මිකඤ්චයනසංරක්ඛාවරණගුත්තිංපච්චුපට්ඨයපන්යතො

සක්කච්චං යත නමස්සාමි, මයනන සම්පියායන්යතො ච පූයජමීති අත්යථො. 

යතමන්තියතසමණා මං‘‘අයංධම්මයකොට්ඨායසයුත්තපයුත්යතොසුස්සූසං
අනුසූයයකො’’තිතථයතොඤත්වාමං ධම්මගුයණයුත්තංසුස්සූසංඅනුසූයකං

අනුසාසන්ති, ‘‘ඉදංකර, ඉදංමාකරී’’ති ඔවදන්තීතිඅත්යථො. යතසාහන්ති

යතසං අහං. හත්ථායරොහාති හත්ථිං ආරුය්හ යුජ්ඣනකා යයොධා. 

අනීකට්ඨාති හත්ථානීකාදීසු ඨිතා. රථිකාති රථයයොධා. පත්තිකාරකාති

පත්තියනොව. නිවිට්ඨන්තියංයතහිසජ්ජිතංභත්තඤ්චයවතනඤ්ච, අහංතං 

නප්පටි න්ධාමි, අපරිහායපත්වාදදාමීතිඅත්යථො. 

මහාමත්තාතිභාතික, මය්හංමහාපඤ්ඤා මන්යතසුකුසලාමහාඅමච්චා
යචවඅවයසසමන්තියනොචපරිචාරකාඅත්ථි.ඉමිනාඉමං දස්යසති‘‘තුම්යහ

මන්තසම්පන්යන පණ්ඩියත ආචරියය න ලභිත්ථ, අම්හාකං පන ආචරියා 

පණ්ඩිතා උපායකුසලා, යත යනො යසතච්ඡත්යතන යයොයජසු’’න්ති. 

බාරාණසින්ති භාතික, මම ඡත්තං උස්සාපිතකාලයතො පට්ඨාය ‘‘අම්හාකං 

රාජාධම්මියකොඅන්වද්ධමාසංයදයවොවස්සති, යතනසස්සානිසම්පජ්ජන්ති, 
 ාරාණසියං  හුං ඛාදිතබ් යුත්තකං මච්ඡමංසං පායිතබ් යුත්තකං
සුයරොදකඤ්ච ජාත’’න්ති එවං රට්ඨවාසියනො  හුමංසසුයරොදකං කත්වා

 ාරාණසිං යවොහරන්ති. ඵීතාති හත්ථිරතනඅස්සරතනමුත්තරතනාදීනි

ආහරිත්වා නිරුපද්දවා යවොහාරං කයරොන්තා ඵීතා සමිද්ධා. එවං ජානාහීති
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භාතික උයපොසථ අහං ඉයමහි එත්තයකහි කාරයණහි සබ් කනිට්යඨොපි

හුත්වාමමභාතියකඅභිභවිත්වා යසතච්ඡත්තංපත්යතො, එවංජානාහීති. 

අථස්සගුණංසුත්වාඋයපොසථකුමායරොද්යවගාථාඅභාසි– 

106. 

‘‘ධම්යමනකිරඤාතීනං, රජ්ජංකායරහිසංවර; 

යමධාවීපණ්ඩියතොචාසි, අයථොපිඤාතිනංහියතො. 

107. 

‘‘තං තංඤාතිපරි ූළ්හං, නානාරතනයමොචිතං; 

අමිත්තානප්පසහන්ති, ඉන්දංවඅසුරාධියපො’’ති. 

තත්ථ ධම්යමනකිර ඤාතීනන්ති තාත සංවර මහාරාජ, ධම්යමනකිර
ත්වං එකූනසතානං ඤාතීනං අත්තයනො යජට්ඨභාතිකානං ආනුභාවං

අභිභවසි, ඉයතො පට්ඨායත්වයමව රජ්ජංකායරහි, ත්වයමව යමධාවී යචව

පණ්ඩියතො ච ඤාතීනඤ්ච හියතොති අත්යථො. තං තන්ති එවං

විවිධගුණසම්පන්නං තං. ඤාතිපරිබූළ්හන්ති අම්යහහි එකූනසයතහි

ඤාතයකහි පරිවාරිතං. නානාරතනයමොචිතන්ති නානාරතයනහි ඔචිතං

සඤ්චිතං  හුරතනසඤ්චයං. අසුරාධියපොති යථා තාවතිංයසහි පරිවාරිතං 

ඉන්දං අසුරරාජා නප්පසහති, එවං අම්යහහි ආරක්ඛං කයරොන්යතහි
පරිවාරිතං තං තියයොජනසතියක කාසිරට්යඨ ද්වාදසයයොජනිකාය
 ාරාණසියාරජ්ජංකායරන්තංඅමිත්තා නප්පසහන්තීතිදීයපති. 

සංවරමහාරාජාසබ්ය සම්පිභාතිකානංමහන්තංයසංඅදාසි.යතතස්ස 

සන්තියක මාසඩ්ඪමාසං වසිත්වා ‘‘මහාරාජ ජනපයදසු යචොයරසු

උට්ඨහන්යතසු මයං ජානිස්සාම, ත්වං රජ්ජසුඛං අනුභවා’’ති වත්වා
අත්තයනො අත්තයනො ජනපදං ගතා. රාජාපි ය ොධිසත්තස්ස ඔවායද ඨත්වා
ආයුපරියයොසායනයදවනගරංපූයරන්යතොඅගමාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘භික්ඛු එවං ත්වං පුබ්ය  

ඔවාදක්ඛයමො, ඉදානි කස්මා වීරියං න අකාසී’’ති වත්වා සච්චානි

පකායසත්වා ජාතකං සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන යසො භික්ඛු
යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි. 

තදාසංවරමහාරාජාඅයංභික්ඛුඅයහොසි, උයපොසථකුමායරොසාරිපුත්යතො, 

යසසභාතිකායථරානුයථරා, පරිසාබුද්ධපරිසා, ඔවාදදායයකොඅමච්යචොපන
අහයමව අයහොසින්ති. 

සංවරජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 
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[463] 9. සුප්පාරකජාතකවණ්ණනා 

උම්මුජ්ජන්ති නිමුජ්ජන්තීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
පඤ්ඤාපාරමිං ආරබ්භ කයථසි. එකදිවසඤ්හි සායන්හසමයය තථාගතස්ස
ධම්මං යදයසතුං නික්ඛමනං ආගමයමානා භික්ඛූ ධම්මසභායං නිසීදිත්වා 

‘‘ආවුයසො, අයහො සත්ථා මහාපඤ්යඤො පුථුපඤ්යඤො හාසපඤ්යඤො
ජවනපඤ්යඤො තික්ඛපඤ්යඤො නිබ්ය ධිකපඤ්යඤො තත්ර තත්ර

උපායපඤ්ඤාය සමන්නාගයතො විපුලාය පථවීසමාය, මහාසමුද්යදො විය

ගම්භීරාය, ආකායසො විය විත්ථිණ්ණාය, සකලජම්බුදීපස්මිඤ්හි
උට්ඨිතපඤ්යහොදස ලංඅතික්කමිත්වාගන්තුංසමත්යථොනාම නත්ථි.යථා

මහාසමුද්යද උට්ඨිතඌමියයො යවලං නාතික්කමන්ති, යවලං පත්වාව 

භිජ්ජන්ති, එවං න යකොචි පඤ්යහො දස ලං අතික්කමති, සත්ථු පාදමූලං 
පත්වා භිජ්ජයතවා’’ති දස ලස්ස මහාපඤ්ඤාපාරමිං වණ්යණසුං. සත්ථා

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, තථාගයතො ඉදායනව

පඤ්ඤවා, පුබ්ය පි අපරිපක්යක ඤායණ පඤ්ඤවාව, අන්යධො හුත්වාපි
මහාසමුද්යද උදකසඤ්ඤාය‘ඉමස්මිංඉමස්මිංසමුද්යදඉදංනාමඉදංනාම
රතන’න්තිඅඤ්ඤාසී’’ති වත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත කුරුරට්යඨ කුරුරාජා නාම රජ්ජං කායරසි, කුරුකච්ඡං නාම 
පට්ටනගායමො අයහොසි. තදා ය ොධිසත්යතො කුරුකච්යඡ
නියාමකයජට්ඨකස්ස පුත්යතො හුත්වා නිබ් ත්ති පාසාදියකො

සුවණ්ණවණ්යණො, ‘‘සුප්පාරකකුමායරො’’තිස්ස නාමං කරිංසු. යසො 
මහන්යතන පරිවායරන වඩ්ඪන්යතො යසොළසවස්සකායලයයව
නියාමකසිප්යප නිප්ඵත්තිං පත්වා අපරභායග පිතු අච්චයයන

නියාමකයජට්ඨයකො හුත්වා නියාමකකම්මං අකාසි, පණ්ඩියතො 
ඤාණසම්පන්යනො අයහොසි. යතනආරුළ්හනාවාය  යාපත්ති නාම නත්ථි.
තස්ස අපරභායග යලොණජලපහටානිද්යවපිචක්ඛූනිනස්සිංසු. යසොතයතො
පට්ඨාය නියාමකයජට්ඨයකො හුත්වාපි නියාමකකම්මං අකත්වා ‘‘රාජානං
නිස්සායජීවිස්සාමී’’තිරාජානංඋපසඞ්කමි.අථනං රාජාඅග්ඝාපනියකම්යම
ඨයපසි. යසො තයතො පට්ඨාය රඤ්යඤො 
හත්ථිරතනඅස්සරතනමුත්තසාරමණිසාරාදීනිඅග්ඝායපසි. 

අයථකදිවසං ‘‘රඤ්යඤො මඞ්ගලහත්ථී භවිස්සතී’’ති 
කාළපාසාණකූටවණ්ණං එකං වාරණං ආයනසුං. තං දිස්වා රාජා
‘‘පණ්ඩිතස්ස දස්යසථා’’ති ආහ. අථ නං තස්ස සන්තිකං නයිංසු. යසො
හත්යථන තස්ස සරීරං පරිමජ්ජිත්වා ‘‘නායං මඞ්ගලහත්ථී භවිතුං

අනුච්ඡවියකො, පායදහි වාමනධාතුයකො එස, එතඤ්හි මාතා විජායමානා 

අඞ්යකන සම්පටිච්ඡිතුං නාසක්ඛි, තස්මා භූමියං පතිත්වා පච්ඡිමපායදහි 

වාමනධාතුයකො යහොතී’’ති ආහ. හත්ථිං ගයහත්වා ආගයත පුච්ඡිංසු. යත 
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‘‘සච්චං පණ්ඩියතො කයථතී’’ති වදිංසු. තං කාරණං රාජා සුත්වා තුට්යඨො
තස්සඅට්ඨකහාපයණදායපසි. 

පුයනකදිවසං ‘‘රඤ්යඤො මඞ්ගලඅස්යසො භවිස්සතී’’ති එකං අස්සං 
ආනයිංසු.තම්පිරාජාපණ්ඩිතස්සසන්තිකංයපයසසි.යසොතම්පිහත්යථන

පරාමසිත්වා ‘‘අයං මඞ්ගලඅස්යසො භවිතුං න යුත්යතො, එතස්ස හි

ජාතදිවයසයයව මාතා මරි, තස්මා මාතු ඛීරං අලභන්යතො න සම්මා
වඩ්ඪියතො’’ති ආහ. සාපිස්ස කථා සච්චාව අයහොසි. තම්පි සුත්වා රාජා
තුස්සිත්වාඅට්ඨකහාපයණදායපසි.අයථකදිවසං ‘‘රඤ්යඤොමඞ්ගලරයථො 
භවිස්සතී’’තිරථංආහරිංසු.තම්පිරාජාතස්සසන්තිකංයපයසසි.යසොතම්පි

හත්යථන පරාමසිත්වා‘‘අයංරයථොසුසිරරුක්යඛනකයතො, තස්මාරඤ්යඤො
නානුච්ඡවියකො’’තිආහ. සාපිස්සකථාසච්චාවඅයහොසි. රාජාතම්පිසුත්වා
අට්යඨව කහාපයණදායපසි.අථස්සමහග්ඝංකම් ලරතනංආහරිංසු.තම්පි 
තස්යසව යපයසසි. යසො තම්පි හත්යථන පරාමසිත්වා ‘‘ඉමස්ස
මූසිකච්ඡින්නංඑකට්ඨානං අත්ථී’’තිආහ.යසොයධන්තාතංදිස්වාරඤ්යඤො
ආයරොයචසුං.රාජාසුත්වාතුස්සිත්වා අට්යඨවකහාපයණදායපසි. 

යසො චින්යතසි ‘‘අයං රාජා එවරූපානිපි අච්ඡරියානි දිස්වා අට්යඨව 

කහාපයණ දායපසි, ඉමස්ස දායයො න්හාපිතදායයො, න්හාපිතජාතියකො

භවිස්සති, කිංයම එවරූයපනරාජුපට්ඨායනන, අත්තයනොවසනට්ඨානයමව
ගමිස්සාමී’’ති.යසො කුරුකච්ඡපට්ටනයමවපච්චාගමි.තස්මිංතත්ථවසන්යත
වාණිජා නාවං සජ්යජත්වා ‘‘කං නියාමකං කරිස්සාමා’’ති මන්යතසුං.

‘‘සුප්පාරකපණ්ඩියතන ආරුළ්හනාවා න  යාපජ්ජති, එස පණ්ඩියතො

උපායකුසයලො, අන්යධොසමායනොපිසුප්පාරකපණ්ඩියතොව උත්තයමො’’තිතං

උපසඞ්කමිත්වා‘‘නියාමයකොයනොයහොහී’’තිවත්වා‘‘තාතා, අහංඅන්යධො, 

කථං නියාමකකම්මං කරිස්සාමී’’ති වුත්යත ‘‘සාමි, අන්ධාපි තුම්යහයයව

අම්හාකං උත්තමා’’ති පුනප්පුනං යාචියමායනො ‘‘සාධු තාතා, තුම්යහහි
ආයරොචිතසඤ්ඤාය නියාමයකො භවිස්සාමී’’ති යතසං නාවං අභිරුහි. යත

නාවායමහාසමුද්දං පක්ඛන්දිංසු.නාවාසත්තදිවසානිනිරුපද්දවාඅගමාසි, 

තයතො අකාලවාතං උප්පාතිතං උප්පජ්ජි, නාවා චත්තායරො මායස
පකතිසමුද්දපිට්යඨ විචරිත්වා ඛුරමාලීසමුද්දං නාම පත්තා. තත්ථ මච්ඡා
මනුස්සසමානසරීරාඛුරනාසාඋදයක උම්මුජ්ජනිමුජ්ජංකයරොන්ති. වාණිජා
යතදිස්වාමහාසත්තංතස්සසමුද්දස්සනාමං පුච්ඡන්තාපඨමංගාථමාහංසු– 

108. 

‘‘උම්මුජ්ජන්තිනිමුජ්ජන්ති, මනුස්සාඛුරනාසිකා; 

සුප්පාරකංතංපුච්ඡාම, සමුද්යදොකතයමොඅය’’න්ති. 

එවං යතහි පුට්යඨො මහාසත්යතො අත්තයනො නියාමකසුත්යතන 

සංසන්දිත්වාදුතියංගාථමාහ– 
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109. 

‘‘කුරුකච්ඡාපයාතානං, වාණිජානංධයනසිනං; 

නාවායවිප්පනට්ඨාය, ඛුරමාලීතිවුච්චතී’’ති. 

තත්ථ පොතානන්ති කුරුකච්ඡපට්ටනා නික්ඛමිත්වා ගච්ඡන්තානං. 

ධයනසිනන්ති තුම්හාකං වාණිජානං ධනං පරියයසන්තානං. නාවාෙ

විප්පනට්ඨාොති තාත තුම්හාකං ඉමාය වියදසං පක්ඛන්දනාවාය
කම්මකාරකං පකතිසමුද්දං අතික්කමිත්වා සම්පත්යතො අයං සමුද්යදො

‘‘ඛුරමාලී’’තිවුච්චති, එවයමතංපණ්ඩිතාකයථන්තීති. 

තස්මිං පන සමුද්යද වජිරං උස්සන්නං යහොති. මහාසත්යතො ‘‘සචාහං

‘අයං වජිරසමුද්යදො’ති එවං එයතසං කයථස්සාමි, යලොයභන  හුං වජිරං 
ගණ්හිත්වා නාවං ඔසීදායපස්සන්තී’’ති යතසං අනාචික්ඛිත්වාව නාවං
ලග්ගායපත්වා උපායයයනකං යයොත්තං ගයහත්වා මච්ඡගහණනියායමන
ජාලං ඛිපායපත්වා වජිරසාරං උද්ධරිත්වා නාවායං පක්ඛිපිත්වා අඤ්ඤං
අප්පග්ඝභණ්ඩං ඡඩ්ඩායපසි. නාවා තං සමුද්දං අතික්කමිත්වා පුරයතො
අග්ගිමාලිං නාම ගතා. යසො පජ්ජලිතඅග්ගික්ඛන්යධො විය
මජ්ඣන්හිකසූරියයොවියචඔභාසංමුඤ්චන්යතොඅට්ඨාසි.වාණිජා– 

110. 

‘‘යථාඅග්ගීවසූරියයොව, සමුද්යදොපටිදිස්සති; 

සුප්පාරකංතං පුච්ඡාම, සමුද්යදොකතයමො අය’’න්ති. –ගාථායතං 

පුච්ඡිංසු; 

මහාසත්යතොපි යතසංඅනන්තරගාථායකයථසි– 

111. 

‘‘කුරුකච්ඡා පයාතානං, වාණිජානංධයනසිනං; 

නාවායවිප්පනට්ඨාය, අග්ගිමාලීතිවුච්චතී’’ති. 

තස්මිං පන සමුද්යද සුවණ්ණං උස්සන්නං අයහොසි. මහාසත්යතො 
පුරිමනයයයනව තයතොපි සුවණ්ණං ගාහායපත්වා නාවායං පක්ඛිපායපසි.
නාවාතම්පිසමුද්දං අතික්කමිත්වාඛීරංවියදධිංවියචඔභාසන්තංදධිමාලිං
නාමසමුද්දංපාපුණි. වාණිජා– 

112. 

‘‘යථාදධීවඛීරංව, සමුද්යදොපටිදිස්සති; 

සුප්පාරකංතංපුච්ඡාම, සමුද්යදොකතයමොඅය’’න්ති.– 

ගාථායතස්සපිනාමංපුච්ඡිංසු. 

මහාසත්යතොඅනන්තරගාථායආචික්ඛි– 
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113. 

‘‘කුරුකච්ඡාපයාතානං, වාණිජානංධයනසිනං; 

නාවායවිප්පනට්ඨාය, දධිමාලීතිවුච්චතී’’ති. 

තස්මිං පන සමුද්යද රජතං උස්සන්නං අයහොසි. යසො තම්පි උපායයන 

ගාහායපත්වා නාවායං පක්ඛිපායපසි. නාවා තම්පි සමුද්දං අතික්කමිත්වා
නීලකුසතිණංවියසම්පන්නසස්සංවියචඔභාසමානංනීලවණ්ණංකුසමාලිං 
නාමසමුද්දංපාපුණි.වාණිජා– 

114. 

‘‘යථාකුයසොවසස්යසොව, සමුද්යදොපටිදිස්සති; 

සුප්පාරකංතංපුච්ඡාම, සමුද්යදොකතයමොඅය’’න්ති.– 

ගාථායතස්සපිනාමංපුච්ඡිංසු. 

යසොඅනන්තරගාථායආචික්ඛි– 

115. 

‘‘කුරුකච්ඡාපයාතානං, වාණිජානංධයනසිනං; 

නාවායවිප්පනට්ඨාය, කුසමාලීතිවුච්චතී’’ති. 

තස්මිං පන සමුද්යද නීලමණිරතනං උස්සන්නං අයහොසි. යසො තම්පි 
උපායයයනව ගාහායපත්වා නාවායං පක්ඛිපායපසි. නාවා තම්පි සමුද්දං
අතික්කමිත්වා නළවනං විය යවළුවනං විය ච ඛායමානං නළමාලිං නාම
සමුද්දංපාපුණි. වාණිජා– 

116. 

‘‘යථා නයළොවයවළූව, සමුද්යදොපටිදිස්සති; 

සුප්පාරකංතංපුච්ඡාම, සමුද්යදොකතයමොඅය’’න්ති.– 

ගාථායතස්සපිනාමංපුච්ඡිංසු. 

මහාසත්යතොඅනන්තරගාථායකයථසි– 

117. 

‘‘කුරුකච්ඡාපයාතානං, වාණිජානංධයනසිනං; 

නාවායවිප්පනට්ඨාය, නළමාලීතිවුච්චතී’’ති. 

තස්මිං පන සමුද්යද මසාරගල්ලං යවළුරියං උස්සන්නං අයහොසි. යසො 
තම්පි උපායයන ගාහායපත්වා නාවායං පක්ඛිපායපසි. අපයරො නයයො – 

නයළොති විච්ඡිකනයළොපි කක්කටකනයළොපි, යසො රත්තවණ්යණො යහොති. 

යවළූති පන පවාළස්යසතං නාමං, යසො ච සමුද්යදො පවාළුස්සන්යනො
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රත්යතොභායසො අයහොසි, තස්මා ‘‘යථා නයළොව යවළුවා’’ති පුච්ඡිංසු.
මහාසත්යතොතයතොපවාළංගාහායපසීති. 

වාණිජානළමාලිං අතික්කන්තා ලවාමුඛසමුද්දංනාමපස්සිංසු. තත්ථ
උදකං කඩ්ඪිත්වා කඩ්ඪිත්වා සබ් යතො භායගන උග්ගච්ඡති. තස්මිං
සබ් යතො භායගන උග්ගයත උදකං සබ් යතො භායගන

ඡින්නපපාතමහායසොබ්යභො විය පඤ්ඤායති, ඌමියා උග්ගතාය එකයතො

පපාතසදිසං යහොති, භයජනයනො සද්යදො උප්පජ්ජති යසොතානි භින්දන්යතො
විය හදයංඵායලන්යතොවියච.තංදිස්වාවාණිජාභීතතසිතා– 

118. 

‘‘මහබ්භයයොභිංසනයකො, සද්යදොසුයයතිමානුයසො; 

යථායසොබ්යභොපපායතොව, සමුද්යදොපටිදිස්සති; 

සුප්පාරකංතංපුච්ඡාම, සමුද්යදොකතයමොඅය’’න්ති.– 

ගාථායතස්සපිනාමංපුච්ඡිංසු. 

තත්ථ සුෙයතිමානුයසොතිසුයයතිඅමානුයසොසද්යදො. 

119. 

‘‘කුරුකච්ඡාපයාතානං, වාණිජානංධයනසිනං; 

නාවායවිප්පනට්ඨාය,  ලවාමුඛීතිවුච්චතී’’ති.– 

ය ොධිසත්යතො අනන්තරගාථාය තස්ස නාමං ආචික්ඛිත්වා ‘‘තාතා, ඉමං 

 ලවාමුඛසමුද්දං පත්වා නිවත්තිතුං සමත්ථා නාවා නාම නත්ථි, අයං
සම්පත්තනාවංනිමුජ්ජායපත්වාවිනාසංපායපතී’’තිආහ.තඤ්චනාවංසත්ත 
මනුස්සසතානි අභිරුහිංසු. යත සබ්ය  මරණභයභීතා එකප්පහායරයනව
අවීචිම්හි පච්චමානසත්තා විය අතිකාරුඤ්ඤං රවං මුඤ්චිංසු. මහාසත්යතො
‘‘ඨයපත්වා මං අඤ්යඤො එයතසං යසොත්ථිභාවං කාතුං සමත්යථො නාම

නත්ථි, සච්චකිරියාය යතසං යසොත්ථිං කරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා යත

ආමන්යතත්වා ආහ – ‘‘තාතා, ඛිප්පං මං ගන්යධොදයකන න්හායපත්වා
අහතවත්ථානි නිවාසායපත්වා පුණ්ණපාතිං සජ්යජත්වා නාවාය ධුයර 
ඨයපථා’’ති. යත යවයගන තථා කරිංසු. මහාසත්යතො උයභොහි හත්යථහි
පුණ්ණපාතිං ගයහත්වා නාවාය ධුයර ඨියතො සච්චකිරියං කයරොන්යතො
ඔසානගාථමාහ– 

120. 

‘‘යයතො සරාමිඅත්තානං, යයතොපත්යතොස්මි විඤ්ඤුතං; 

නාභිජානාමිසඤ්චිච්ච, එකපාණම්පිහිංසිතං; 

එයතනසච්චවජ්යජන, යසොත්ථිංනාවානිවත්තතූ’’ති. 
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තත්ථ ෙයතොති යයතො පට්ඨාය අහං අත්තානං සරාමි, යයතො පට්ඨාය

චම්හි විඤ්ඤුතං පත්යතොති අත්යථො. එකපාණම්පි හිංසිතන්ති එත්ථන්තයර
සඤ්චිච්ච එකං කුන්ථකිපිල්ලිකපාණම්පි හිංසිතං නාභිජානාමි.

යදසනාමත්තයමයවතං, ය ොධිසත්යතො පන තිණසලාකම්පි උපාදාය මයා

පරසන්තකංන ගහිතපුබ් ං, යලොභවයසනපරදාරංනඔයලොකිතපුබ් ං, මුසා

න භාසිතපුබ් ා, තිණග්යගනාපි මජ්ජං න පිවිතපුබ් න්ති එවං

පඤ්චසීලවයසන පන සච්චකිරියං අකාසි, කත්වා ච පන පුණ්ණපාතියා
උදකංනාවායධුයරඅභිසිඤ්චි. 

චත්තායරො මායස වියදසං පක්ඛන්දනාවා නිවත්තිත්වා ඉද්ධිමා විය 
සච්චානුභායවන එකදිවයසයනව කුරුකච්ඡපට්ටනං අගමාසි. ගන්ත්වා ච
පනථයලපි අට්ඨුසභමත්තංඨානංපක්ඛන්දිත්වානාවිකස්සඝරද්වායරයයව
අට්ඨාසි. මහාසත්යතො යතසං වාණිජානං
සුවණ්ණරජතමණිපවාළමුත්තවජිරානි භායජත්වා අදාසි. ‘‘එත්තයකහි යවො

රතයනහි අලං, මා පුන සමුද්දං පවිසථා’’ති යතසං ඔවාදං දත්වා යාවජීවං
දානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වායදවපුරං පූයරසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං, භික්ඛයව, පුබ්ය පි 

තථාගයතො මහාපඤ්යඤොයයවා’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

පරිසාබුද්ධපරිසා අයහසුං, සුප්පාරකපණ්ඩියතොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සුප්පාරකජාතකවණ්ණනානවමා. 

ජාතකුද්දානං– 

මාතුයපොසකජුණ්යහොච, ධම්මඋදයපානීයයො; 

යුධඤ්චයයොදසරයථො, සංවයරොචසුප්පාරයකො; 

එකාදසනිපාතම්හි, සඞ්ගීතානවජාතකා. 

එකාදසකනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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12. ද්වාදසකනිපායතො 
[464] 1. චූළකුණාලජාතකවණ්ණනා 

1-12. 

ලුද්ධානං ලහුචිත්තානන්ති ඉදං ජාතකං කුණාලජාතයක (ජා.

2.21.කුණාලජාතක)ආවිභවිස්සති; 
චූළකුණාලජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[465] 2. භද්දසාලජාතකවණ්ණනා 

කා ත්වං සුද්යධහි වත්යථහීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
ඤාතත්ථචරියං ආරබ්භ කයථසි. සාවත්ථියඤ්හි අනාථපිණ්ඩිකස්ස

නියවසයන පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං නි ද්ධයභොජනං පවත්තති, තථා 
විසාඛායචයකොසලරඤ්යඤොච.තත්ථපනකිඤ්චාපිනානග්ගරසයභොජනං

දීයති, භික්ඛූනං පයනත්ථ යකොචි විස්සාසියකො නත්ථි, තස්මා භික්ඛූ

රාජනියවසයන න භුඤ්ජන්ති, භත්තං ගයහත්වා අනාථපිණ්ඩිකස්ස වා
විසාඛාය වා අඤ්යඤසං වා විස්සාසිකානං ඝරං ගන්ත්වා භුඤ්ජන්ති. රාජා
එකදිවසංපණ්ණාකාරංආහටං‘‘භික්ඛූනංයදථා’’තිභත්තග්ගං යපයසත්වා
‘‘භත්තග්යග භික්ඛූ නත්ථී’’ති වුත්යත ‘‘කහං ගතා’’ති පුච්ඡිත්වා 

‘‘අත්තයනො විස්සාසිකයගයහසු නිසීදිත්වා භුඤ්ජන්තී’’ති සුත්වා

භුත්තපාතරායසො සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘භන්යත, යභොජනං නාම කිං

පරම’’න්ති පුච්ඡි. විස්සාසපරමං මහාරාජ, කඤ්ජිකමත්තකම්පි

විස්සාසියකනදින්නංමධුරංයහොතීති. භන්යත, යකනපනසද්ධිංභික්ඛූනං

විස්සායසො යහොතීති? ‘‘ඤාතීහිවා යසක්ඛකුයලහිවා, මහාරාජා’’ති.තයතො

රාජාචින්යතසි‘‘එකංසකයධීතරංආයනත්වාඅග්ගමයහසිං කරිස්සාමි, එවං
මයා සද්ධිං භික්ඛූනං ඤාතයක විය විස්සායසො භවිස්සතී’’ති. යසො
උට්ඨායාසනා අත්තයනො නියවසනං ගන්ත්වා කපිලවත්ථුං දූතං යපයසසි 

‘‘ධීතරංයමයදථ, අහංතුම්යහහිසද්ධිංඤාතිභාවංඉච්ඡාමී’’ති. 

සාකියා දූතවචනං සුත්වා සන්නිපතිත්වා මන්තයිංසු ‘‘මයං

යකොසලරඤ්යඤො ආණාපවත්තිට්ඨායන වසාම, සයච දාරිකං න දස්සාම, 

මහන්තංයවරංභවිස්සති, සයචදස්සාම, කුලවංයසොයනොභිජ්ජිස්සති, කිංනු 

යඛොකාතබ් ’’න්ති.අථයනමහානායමොආහ–‘‘මාචින්තයිත්ථ, මමධීතා
වාසභඛත්තියා නාම නාගමුණ්ඩාය නාම දාසියා කුච්ඡිස්මිං නිබ් ත්ති. සා
යසොළසවස්සුද්යදසිකා උත්තමරූපධරා යසොභග්ගප්පත්තා පිතු වංයසන

ඛත්තියජාතිකා, තමස්ස ‘ඛත්තියකඤ්ඤා’ති යපයසස්සාමා’’ති. සාකියා

‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා දූයත පක්යකොසායපත්වා ‘‘සාධු, දාරිකං දස්සාම, 

ඉදායනවනංගයහත්වාගච්ඡථා’’තිආහංසු.දූතාචින්යතසුං ‘‘ඉයමසාකියා

නාමජාතිංනිස්සායඅතිමානියනො, ‘සදිසීයනො’තිවත්වාඅසදිසිම්පි දයදයයං, 
එයතහි සද්ධිං එකයතො භුඤ්ජමානයමව ගණ්හිස්සාමා’’ති. යත එවමාහංසු

‘‘මයං ගයහත්වා ගච්ඡන්තා යා තුම්යහහි සද්ධිං එකයතො භුඤ්ජති, තං
ගයහත්වා ගමිස්සාමා’’ති. සාකියා යතසං නිවාසට්ඨානං දායපත්වා ‘‘කිං
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කරිස්සාමා’’ති චින්තයිංසු.මහානායමොආහ–‘‘තුම්යහමාචින්තයිත්ථ, අහං

උපායංකරිස්සාමි, තුම්යහමමයභොජනකායලවාසභඛත්තියංඅලඞ්කරිත්වා

ආයනත්වා මයා එකස්මිං ක යළ ගහිතමත්යත ‘යදව, අසුකරාජා පණ්ණං

පහිණි, ඉමං තාව සාසනං සුණාථා’ති පණ්ණං දස්යසයයාථා’’ති. යත
‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වාතස්මිංභුඤ්ජමායනකුමාරිකං අලඞ්කරිංසු. 

මහානායමො‘‘ධීතරංයමආයනථ, මයාසද්ධිංභුඤ්ජතූ’’තිආහ.අථනං 
අලඞ්කරිත්වාතාවයදවයථොකංපපඤ්චංකත්වාආනයිංසු.සා‘‘පිතරාසද්ධිං 
භුඤ්ජිස්සාමී’’ති එකපාතියං හත්ථං ඔතායරසි. මහානායමොපි තාය සද්ධිං

එකපිණ්ඩං ගයහත්වාමුයඛඨයපසි.දුතියපිණ්ඩායහත්යථපසාරියත‘‘යදව, 

අසුකරඤ්ඤා පණ්ණං පහිතං, ඉමං තාව සාසනං සුණාථා’’ති පණ්ණං

උපනායමසුං. මහානායමො ‘‘අම්ම, ත්වං භුඤ්ජාහී’’ති දක්ඛිණහත්ථං 
පාතියායයවකත්වාවාමහත්යථන ගයහත්වාපණ්ණංඔයලොයකසි.තස්සතං
සාසනංඋපධායරන්තස්යසවඉතරාභුඤ්ජි.යසොතස්සා භුත්තකායලහත්ථං
යධොවිත්වා මුඛං වික්ඛායලසි. තං දිස්වා දූතා ‘‘නිච්ඡයයයනසා එතස්ස

ධීතා’’ති නිට්ඨමකංසු, න තං අන්තරං ජානිතුං සක්ඛිංසු. මහානායමො
මහන්යතන පරිවායරන ධීතරංයපයසසි.දූතාපිනංසාවත්ථිංයනත්වා‘‘අයං 
කුමාරිකා ජාතිසම්පන්නා මහානාමස්ස ධීතා’’ති වදිංසු. රාජා තුස්සිත්වා
සකලනගරං අලඞ්කාරායපත්වා තං රතනරාසිම්හි ඨයපත්වා
අග්ගමයහසිට්ඨායනඅභිසිඤ්චායපසි.සා රඤ්යඤොපියාඅයහොසිමනාපා. 

අථස්සා න චිරස්යසව ගබ්යභො පතිට්ඨහි. රාජා ගබ්භපරිහාරමදාසි. සා
දසමාසච්චයයනසුවණ්ණවණ්ණංපුත්තංවිජායි.අථස්සනාමග්ගහණදිවයස
රාජා අත්තයනො අයයකස්ස සන්තිකං යපයසසි ‘‘සකයරාජධීතා

වාසභඛත්තියා පුත්තංවිජායි, කිමස්ස නාමංකයරොමා’’ති.තංපනසාසනං 

ගයහත්වාගයතොඅමච්යචොයථොකං  ධිරධාතුයකො, යසොගන්ත්වාරඤ්යඤො
අයයකස්සායරොයචසි.යසොතංසුත්වා ‘‘වාසභඛත්තියා පුත්තංඅවිජායිත්වාපි

සබ් ං ජනං අභිභවති, ඉදානි පන අතිවිය රඤ්යඤො වල්ලභා භවිස්සතී’’ති
ආහ. යසො  ධිරඅමච්යචො ‘‘වල්ලභා’’ති වචනං දුස්සුතං සුත්වා 

‘‘විටටූයභො’’තිසල්ලක්යඛත්වාරාජානංඋපගන්ත්වා‘‘යදව, කුමාරස්සකිර 

‘විටටූයභො’ති නාමං කයරොථා’’ති ආහ. රාජා ‘‘යපොරාණකං යනො
කුලදත්තිකංනාමංභවිස්සතී’’ති චින්යතත්වා ‘‘විටටූයභො’’තිනාමංඅකාසි.
තයතොපට්ඨායකුමායරොකුමාරපරිහායරන වඩ්ඪන්යතොසත්තවස්සිකකායල
අඤ්යඤසං කුමාරානං මාතාමහකුලයතො හත්ථිරූපකඅස්සරූපකාදීනි

ආහරියමානානි දිස්වා මාතරං පුච්ඡි ‘‘අම්ම, අඤ්යඤසං මාතාමහකුලයතො

පණ්ණාකායරො ආහරියති, මය්හං යකොචි කිඤ්චි න යපයසසි, කිං ත්වං 

නිම්මාතානිප්පිතාසී’’ති? අථනංසා‘‘තාත, සකයරාජායනොමාතාමහාදූයර

පනවසන්ති, යතනයතකිඤ්චිනයපයසන්තී’’තිවත්වාවඤ්යචසි. 
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පුනයසොළසවස්සිකකායල‘‘අම්ම, මාතාමහකුලංපස්සිතුකායමොම්හී’’ති 

වත්වා ‘‘අලං තාත, කිං තත්ථ ගන්ත්වා කරිස්සසී’’ති වාරියමායනොපි
පුනප්පුනංයාචි. අථස්ස මාතා ‘‘යතනහි ගච්ඡාහී’’තිසම්පටිච්ඡි. යසො පිතු 
ආයරොයචත්වා මහන්යතන පරිවායරන නික්ඛමි. වාසභඛත්තියා පුයරතරං

පණ්ණං යපයසසි ‘‘අහං ඉධ සුඛං වසාමි, සාමියනො කිඤ්චි අන්තරං මා
දස්සයිංසූ’’ති.සාකියාවිටටූභස්සආගමනං ඤත්වා‘‘වන්දිතුංනසක්කා’’ති
තස්ස දහරදහයර කුමාරයක ජනපදං පහිණිංසු. කුමායර කපිලවත්ථුං
සම්පත්යත සාකියා සන්ථාගායර සන්නිපතිංසු. කුමායරො සන්ථාගාරං 

ගන්ත්වාඅට්ඨාසි.අථනං ‘‘අයංයත, තාත, මාතාමයහො, අයං මාතුයලො’’ති
වදිංසු යසො සබ්ය  වන්දමායනො විචරි. යසො යාවපිට්ඨියා රුජනප්පමාණා 
වන්දිත්වාඑකම්පිඅත්තානංවන්දමානංඅදිස්වා‘‘කිංනුයඛොමංවන්දන්තා 

නත්ථී’’තිපුච්ඡි.සාකියා‘‘තාත, තවකනිට්ඨකුමාරාජනපදංගතා’’තිවත්වා
තස්ස මහන්තං සක්කාරං කරිංසු. යසො කතිපාහං වසිත්වා මහන්යතන
පරිවායරනනික්ඛමි.අයථකා දාසීසන්ථාගායරයතනනිසින්නඵලකං‘‘ඉදං
වාසභඛත්තියාය දාසියා පුත්තස්ස නිසින්නඵලක’’න්ති අක්යකොසිත්වා
පරිභාසිත්වා ඛීයරොදයකන යධොවි. එයකො පුරියසො අත්තයනො ආවුධං
පමුස්සිත්වානිවත්යතොතංගණ්හන්යතොවිටටූභකුමාරස්සඅක්යකොසනසද්දං 
සුත්වා තං අන්තරං පුච්ඡිත්වා ‘‘වාසභඛත්තියා දාසියා කුච්ඡිස්මිං 
මහානාමසක්කස්ස ජාතා’’ති ඤත්වා ගන්ත්වා  ලකායස්ස කයථසි.
‘‘වාසභඛත්තියාකිර දාසියාධීතා’’තිමහායකොලාහලංඅයහොසි. 

කුමායරො තං සුත්වා ‘‘එයත තාව මම නිසින්නඵලකං ඛීයරොදයකන

යධොවන්තු, අහංපනරජ්යජපතිට්ඨිතකායල එයතසංගලයලොහිතංගයහත්වා
මම නිසින්නඵලකං යධොවිස්සාමී’’ති චිත්තං පට්ඨයපසි. තස්මිං සාවත්ථිං
ගයතඅමච්චා සබ් ංපවත්තිංරඤ්යඤොආයරොයචසුං.රාජා‘‘සබ්ය මය්හං
දාසිධීතරංඅදංසූ’’ති සාකියානංකුජ්ඣිත්වාවාසභඛත්තියායචපුත්තස්සච
දින්නපරිහාරං අච්ඡින්දිත්වා දාසදාසීහි ලද්ධබ් පරිහාරමත්තයමව දායපසි.
තයතො කතිපාහච්චයයන සත්ථා රාජනියවසනං ආගන්ත්වා නිසීදි. රාජා

සත්ථාරං වන්දිත්වා ‘‘භන්යත, තුම්හාකං කිර ඤාතයකහි දාසිධීතා මය්හං

දින්නා, යතනස්සා අහං සපුත්තාය පරිහාරං අච්ඡින්දිත්වා දාසදාසීහි

ලද්ධබ් පරිහාරමත්තයමව දායපසි’’න්තිආහ. සත්ථා ‘‘අයුත්තං, මහාරාජ, 

සාකියයහි කතං, දදන්යතහි නාම සමානජාතිකා දාතබ් ා අස්ස. තං පන

මහාරාජ, වදාමිවාසභඛත්තියාඛත්තියරාජධීතාඛත්තියස්ස රඤ්යඤොයගයහ

අභියසකං ලභි, විටටූයභොපි ඛත්තියරාජානයමව පටිච්ච ජායතො, 

මාතුයගොත්තං නාම කිං කරිස්සති, පිතුයගොත්තයමව පමාණන්ති
යපොරාණකපණ්ඩිතා දලිද්දිත්ථියා කට්ඨහාරිකායපි අග්ගමයහසිට්ඨානං

අදංසු, තස්සා ච කුච්ඡිම්හි ජාතකුමායරො ද්වාදසයයොජනිකාය  ාරාණසියා

රජ්ජං කත්වා කට්ඨවාහනරාජා නාම ජායතො’’ති කට්ඨවාහනජාතකං (ජා.

1.1.7) කයථසි. රාජා සත්ථු ධම්මකථං සුත්වා ‘‘පිතුයගොත්තයමව කිර
පමාණ’’න්තිසුත්වාතුස්සිත්වා මාතාපුත්තානංපකතිපරිහාරයමවදායපසි. 
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රඤ්යඤො පන  න්ධුයලො නාම යසනාපති මල්ලිකං නාම අත්තයනො
භරියං වඤ්ඣං ‘‘තවකුලඝරයමවගච්ඡාහී’’තිකුසිනාරයමව යපයසසි. සා
‘‘සත්ථාරං දිස්වාව ගමිස්සාමී’’ති යජතවනං පවිසිත්වා තථාගතං වන්දිත්වා

එකමන්තං ඨිතා ‘‘කහං ගච්ඡසී’’ති ච පුට්ඨා ‘‘සාමියකො යම, භන්යත, 

කුලඝරං යපයසසී’’ති වත්වා ‘‘කස්මා’’ති වුත්තා ‘‘වඤ්ඣා අපුත්තිකා, 

භන්යත’’ති වත්වා සත්ථාරා ‘‘යදි එවං ගමනකිච්චං නත්ථි, නිවත්තාහී’’ති
වුත්තා තුට්ඨා සත්ථාරං වන්දිත්වා නියවසනයමව පුන අගමාසි. ‘‘කස්මා

නිවත්තසී’’තිපුට්ඨා‘‘දස යලනනිවත්තිතාම්හී’’තිආහ.යසනාපති ‘‘දිට්ඨං
භවිස්සති තථාගයතන කාරණ’’න්ති ආහ. සා න චිරස්යසව ගබ්භං
පටිලභිත්වා උප්පන්නයදොහළා‘‘යදොහයළොයමඋප්පන්යනො’’තිආයරොයචසි.

‘‘කිං යදොහයළො’’ති? ‘‘යවසාලියා නගයර ලිච්ඡවිරාජානං

අභියසකමඞ්ගලයපොක්ඛරණිං ඔතරිත්වා න්හත්වා පානීයං පිවිතුකාමාම්හි, 
සාමී’’ති. යසනාපති ‘‘සාධූ’’ති වත්වා සහස්සථාමධනුං ගයහත්වා තං රථං
ආයරොයපත්වාසාවත්ථියතොනික්ඛමිත්වාරථංපායජන්යතොයවසාලිංපාවිසි. 

තස්මිඤ්ච කායල යකොසලරඤ්යඤො  න්ධුලයසනාපතිනා සද්ධිං 
එකාචරියකුයල උග්ගහිතසිප්යපො මහාලි නාම ලිච්ඡවී අන්යධො ලිච්ඡවීනං
අත්ථඤ්ච ධම්මඤ්ච අනුසාසන්යතො ද්වාරසමීයප වසති. යසො රථස්ස
උම්මායර පටිඝට්ටනසද්දං සුත්වා ‘‘ න්ධුලමල්ලස්ස රථපතනසද්යදො 

එයසො, අජ්ජලිච්ඡවීනං භයංඋප්පජ්ජිස්සතී’’තිආහ.යපොක්ඛරණියාඅන්යතො

ච හිච ආරක්ඛා ලවා, උපරියලොහජාලංපත්ථටං, සකුණානම්පිඔකායසො
නත්ථි. යසනාපති පන රථා ඔතරිත්වා ආරක්ඛයක ඛග්යගන පහරන්යතො
පලායපත්වා යලොහජාලං ඡින්දිත්වා අන්යතොයපොක්ඛරණියං භරියං
ඔතායරත්වා න්හායපත්වා පායයත්වා සයම්පි න්හත්වා මල්ලිකං රථං
ආයරොයපත්වා නගරා නික්ඛමිත්වා ආගතමග්යගයනව පායාසි. ආරක්ඛකා 
ගන්ත්වා ලිච්ඡවීනං ආයරොයචසුං. ලිච්ඡවිරාජායනො කුජ්ඣිත්වා පඤ්ච

රථසතානි ආරුය්හ ‘‘ න්ධුලමල්ලං ගණ්හිස්සාමා’’ති නික්ඛමිංසු. තං

පවත්තිංමහාලිස්සආයරොයචසුං. මහාලි ‘‘මාගමිත්ථ, යසොහියවොසබ්ය 
ඝාතයිස්සතී’’ති ආහ. යතපි ‘‘මයං ගමිස්සාමයයවා’’ති වදිංසු. යතන හි

චක්කස්සයාවනාභියතොපථවිංපවිට්ඨට්ඨානං දිස්වානිවත්යතයයාථ, තයතො

අනිවත්තන්තා පුරයතො අසනිසද්දං විය සුණිස්සථ, තම්හා ඨානා

නිවත්යතයයාථ, තයතො අනිවත්තන්තා තුම්හාකං රථධුයරසු ඡිද්දං

පස්සිස්සථ, තම්හාඨානානිවත්යතයයාථ, පුරයතොමාගමිත්ථාති.යතතස්ස 
වචයනනඅනිවත්තිත්වාතංඅනු න්ධිංසුයයව. 

මල්ලිකා දිස්වා ‘‘රථා, සාමි, පඤ්ඤායන්තී’’තිආහ. යතනහි එකස්ස
රථස්සවියපඤ්ඤායනකායලමමආයරොයචයයාසීති.සායදාසබ්ය එයකො

වියහුත්වා පඤ්ඤායිංසු, තදා‘‘එකයමවසාමිරථසීසංපඤ්ඤායතී’’තිආහ.
 න්ධුයලො ‘‘යතන හි ඉමා රස්මියයො ගණ්හාහී’’ති තස්සා රස්මියයො දත්වා

රයථ ඨියතොව ධනුං ආයරොයපති, රථචක්කං යාව නාභියතො පථවිං පාවිසි, 
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ලිච්ඡවියනොතංඨානංදිස්වාපිනනිවත්තිංසු.ඉතයරොයථොකං ගන්ත්වාජියං

යපොයථසි, අසනිසද්යදො විය අයහොසි. යත තයතොපි න නිවත්තිංසු, 

අනු න්ධන්තාගච්ඡන්යතව. න්ධුයලොරයථඨිතයකොවඑකංසරංඛිපි.යසො
පඤ්චන්නං රථසතානං රථසීසං ඡිද්දං කත්වා පඤ්ච රාජසතානි
පරිකර න්ධනට්ඨායනවිජ්ඣිත්වා පථවිංපාවිසි.යතඅත්තයනොවිද්ධභාවං

අජානිත්වා‘‘තිට්ඨයර, තිට්ඨයර’’ති වදන්තාඅනු න්ධිංසුයයව. න්ධුයලො

රථං ඨයපත්වා ‘‘තුම්යහ මතකා, මතයකහි සද්ධිං මය්හං යුද්ධං නාම
නත්ථී’’ති ආහ. යත ‘‘මතකා නාම අම්හාදිසා යනව යහොන්තී’’ති වදිංසු.
‘‘යතන හි සබ් පච්ඡිමස්ස පරිකරං යමොයචථා’’ති. යත යමොචයිංසු. යසො

මුත්තමත්යතයයව මරිත්වා පතියතො. අථ යන ‘‘සබ්ය පි තුම්යහ එවරූපා, 
අත්තයනො ඝරානි ගන්ත්වා සංවිධාතබ් ං සංවිදහිත්වා පුත්තදායර 

අනුසාසිත්වා සන්නාහං යමොයචථා’’ති ආහ. යත තථා කත්වා සබ්ය 
ජීවිතක්ඛයං පත්තා. 

 න්ධුයලොපි මල්ලිකං සාවත්ථිං ආයනසි. සා යසොළසක්ඛත්තුං යමයක 

පුත්යත විජායි, සබ්ය පි සූරා ථාමසම්පන්නා අයහසුං, සබ් සිප්යප

නිප්ඵත්තිං පාපුණිංසු. එයකකස්සපි පුරිසසහස්සපරිවායරො අයහොසි. පිතරා 
සද්ධිං රාජනියවසනං ගච්ඡන්යතහි යතයහව රාජඞ්ගණං පරිපූරි.
අයථකදිවසං විනිච්ඡයය කූටඩ්ඩපරාජිතා මනුස්සා  න්ධුලං ආගච්ඡන්තං
දිස්වා මහාරවං විරවන්තා විනිච්ඡයඅමච්චානං කූටඩ්ඩකාරණං තස්ස
ආයරොයචසුං. යසොපි විනිච්ඡයං ගන්ත්වා තං අඩ්ඩං තීයරත්වා සාමිකයමව

සාමිකං, අස්සාමිකයමව අස්සාමිකං අකාසි. මහාජයනො මහාසද්යදන

සාධුකාරං පවත්යතසි. රාජා ‘‘කිමිද’’න්ති පුච්ඡිත්වා තමත්ථං සුත්වා
තුස්සිත්වා සබ්ය පි යත අමච්යච හායරත්වා  න්ධුලස්යසව විනිච්ඡයං
නියයායදසි. යසො තයතො පට්ඨාය සම්මා විනිච්ඡිනි. තයතො
යපොරාණකවිනිච්ඡයිකා ලඤ්ජං අලභන්තා අප්පලාභා හුත්වා ‘‘ න්ධුයලො 
රජ්ජංපත්යථතී’’තිරාජකුයලපරිභින්දිංසු.රාජාතංකථංගයහත්වාචිත්තං 

නිග්ගයහතුං නාසක්ඛි, ‘‘ඉමස්මිං ඉයධව ඝාතියමායන ගරහා යම
උප්පජ්ජිස්සතී’’ති පුන චින්යතත්වා ‘‘පයුත්තපුරියසහි පච්චන්තං
පහරායපත්වා යත පලායපත්වා නිවත්තකායල අන්තරාමග්යග පුත්යතහි

සද්ධිංමායරතුං වට්ටතී’’ති න්ධුලං පක්යකොසායපත්වා ‘‘පච්චන්යතොකිර

කුපියතො, තව පුත්යතහි සද්ධිං ගන්ත්වා යචොයර ගණ්හාහී’’ති පහිණිත්වා
‘‘එත්යථවස්ස ද්වත්තිංසාය පුත්යතහි සද්ධිං සීසං ඡින්දිත්වා ආහරථා’’ති
යතහි සද්ධිං අඤ්යඤපි සමත්යථ මහායයොයධ යපයසසි. තස්මිං පච්චන්තං 
ගච්ඡන්යතයයව ‘‘යසනාපති කිර ආගච්ඡතී’’ති සුත්වාව පයුත්තකයචොරා
පලායිංසු.යසොතං පයදසංආවාසායපත්වාජනපදංසණ්ඨයපත්වානිවත්ති. 

අථස්ස නගරයතො අවිදූයර ඨායන යත යයොධා පුත්යතහි සද්ධිං සීසං 
ඡින්දිංසු. තං දිවසං මල්ලිකාය පඤ්චහි භික්ඛුසයතහි සද්ධිං ද්යව
අග්ගසාවකා නිමන්තිතා යහොන්ති. අථස්සා පුබ් ණ්හසමයය ‘‘සාමිකස්ස
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යත සද්ධිං පුත්යතහි සීසං ඡින්දිංසූ’’ති පණ්ණං ආහරිත්වා අදංසු. සා තං
පවත්තිං ඤත්වා කස්සචි කිඤ්චි අවත්වා පණ්ණං උච්ඡඞ්යග කත්වා 
භික්ඛුසඞ්ඝයමව පරිවිසි. අථස්සා පරිචාරිකා භික්ඛූනං භත්තං දත්වා
සප්පිචාටිං ආහරන්තියයො යථරානං පුරයතො චාටිං භින්දිංසු. ධම්මයසනාපති

‘‘උපාසියක, යභදනධම්මං භින්නං, න චින්යතතබ් ’’න්ති ආහ. සා

උච්ඡඞ්ගයතො පණ්ණං නීහරිත්වා ‘‘ද්වත්තිංසපුත්යතහි සද්ධිං පිතු සීසං

ඡින්නන්ති යම ඉමං පණ්ණං ආහරිංසු, අහං ඉදං සුත්වාපි න චින්යතමි, 

සප්පිචාටියා භින්නාය කිං චින්යතමි, භන්යත’’ති ආහ. ධම්මයසනාපති

‘‘අනිමිත්තමනඤ්ඤාත’’න්තිආදීනි (සු. නි. 579) වත්වා ධම්මං යදයසත්වා
උට්ඨායාසනා විහාරං අගමාසි. සාපි ද්වත්තිංස සුණිසායයො

පක්යකොසායපත්වා ‘‘තුම්හාකං සාමිකා අත්තයනො පුරිමකම්මඵලං ලභිංසු, 

තුම්යහ මා යසොචිත්ථ මා පරියදවිත්ථ, රඤ්යඤො උපරි මයනොපයදොසං මා
කරිත්ථා’’තිඔවදි. 

රඤ්යඤො චරපුරිසා තං කථං සුත්වා යතසං නිද්යදොසභාවං රඤ්යඤො 
කථයිංසු. රාජා සංයවගප්පත්යතො තස්සා නියවසනං ගන්ත්වා මල්ලිකඤ්ච

සුණිසායයො චස්සා ඛමායපත්වා මල්ලිකාය වරං අදාසි. සා ‘‘ගහියතො යම
යහොතූ’’ති වත්වා තස්මිං ගයත මතකභත්තං දත්වා න්හත්වා රාජානං

උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා ‘‘යදව, තුම්යහහියමවයරො දින්යනො, මය්හඤ්ච

අඤ්යඤනඅත්යථොනත්ථි, ද්වත්තිංසායයමසුණිසානංමමචකුලඝරගමනං 
අනුජානාථා’’තිආහ.රාජාසම්පටිච්ඡි.සාද්වත්තිංසායසුණිසානංසකකුලං
යපයසත්වා සයං කුසිනාරනගයර අත්තයනො කුලඝරං අගමාසි. රාජා
 න්ධුලයසනාපතියනො භාගියනයයස්ස දීඝකාරායනස්ස නාම
යසනාපතිට්ඨානං අදාසි. යසො පන ‘‘මාතුයලො යම ඉමිනා මාරියතො’’ති 
රඤ්යඤො ඔතාරං ගයවසන්යතො විචරති. රාජාපි නිප්පරාධස්ස  න්ධුලස්ස

මාරිතකාලයතො පට්ඨාය විප්පටිසාරී චිත්තස්සාදං න ලභති, රජ්ජසුඛං
නානුයභොති. 

තදා සත්ථා සාකියානං යවළුං නාම නිගමං උපනිස්සාය විහරති. රාජා 
තත්ථගන්ත්වාආරාමයතොඅවිදූයරඛන්ධාවාරංනිවායසත්වා ‘‘මහන්යතන
පරිවායරන සත්ථාරං වන්දිස්සාමා’’ති විහාරං ගන්ත්වා පඤ්ච
රාජකකුධභණ්ඩානි දීඝකාරායනස්ස දත්වා එකයකොව ගන්ධකුටිං පාවිසි.

සබ් ං ධම්මයචතිෙසුත්තනියායමයනව(ම.නි.2.364ආදයයො)යවදිතබ් ං. 
තස්මිංගන්ධකුටිංපවිට්යඨදීඝකාරායයනොතානිපඤ්චරාජකකුධභණ්ඩානි
ගයහත්වා විටටූභං රාජානං කත්වා රඤ්යඤො එකං අස්සං එකඤ්ච 
උපට්ඨානකාරිකංමාතුගාමංනිවත්යතත්වාසාවත්ථිංඅගමාසි.රාජාසත්ථාරා
සද්ධිං පියකථං කයථත්වා නික්ඛන්යතො යසනං අදිස්වා තං මාතුගාමං
පුච්ඡිත්වා තං පවත්තිං සුත්වා ‘‘අහං භාගියනයයං අජාතසත්තුං ආදාය
ආගන්ත්වා විටටූභං ගයහස්සාමී’’ති රාජගහනගරං ගච්ඡන්යතො විකායල
ද්වායරසු පිහියතසු නගරං පවිසිතුමසක්යකොන්යතො එකිස්සාය සාලාය
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නිපජ්ජිත්වා වාතාතයපන කිලන්යතො රත්තිභායග තත්යථව කාලමකාසි. 

විභාතාය රත්තියා ‘‘යදව යකොසලනරින්ද, ඉදානි අනායථොසි ජායතො’’ති
විලපන්තියා තස්සා ඉත්ථියා සද්දං සුත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසුං. යසො
මාතුලස්සමහන්යතනසක්කායරන සරීරකිච්චංකායරසි. 

විටටූයභොපි රජ්ජං ලභිත්වා තං යවරං සරිත්වා ‘‘සබ්ය පි සාකියය 

මායරස්සාමී’’තිමහතියායසනායනික්ඛමි.තං දිවසංසත්ථාපච්චූසසමයය
යලොකං යවොයලොයකන්යතො ඤාතිසඞ්ඝස්ස විනාසං දිස්වා ‘‘ඤාතිසඞ්ගහං
කාතුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා පුබ් ණ්හසමයය පිණ්ඩාය චරිත්වා 
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො ගන්ධකුටියං සීහයසයයං කප්යපත්වා 
සායන්හසමයය ආකායසන ගන්ත්වා කපිලවත්ථුසාමන්යත එකස්මිං
ක රච්ඡායය රුක්ඛමූයල නිසීදි. තයතො අවිදූයර විටටූභස්ස රජ්ජසීමාය

අන්යතො සන්දච්ඡායයො නියරොධරුක්යඛො අත්ථි, විටටූයභො සත්ථාරං දිස්වා

උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා ‘‘භන්යත, කිංකාරණා එවරූපාය උණ්හයවලාය

ඉමස්මිං ක රච්ඡායය රුක්ඛමූයල නිසීදථ, එතස්මිං සන්දච්ඡායය 

නියරොධරුක්ඛමූයල නිසීදථ, භන්යත’’ති වත්වා ‘‘යහොතු, මහාරාජ, 
ඤාතකානං ඡායා නාම සීතලා’’ති වුත්යත ‘‘ඤාතකානං රක්ඛණත්ථාය
සත්ථාආගයතො භවිස්සතී’’තිචින්යතත්වාසත්ථාරංවන්දිත්වාසාවත්ථියමව
පච්චාගමි.සත්ථාපි උප්පතිත්වායජතවනයමවගයතො. 

රාජා සාකියානං යදොසං සරිත්වා දුතියං නික්ඛමිත්වා තයථව සත්ථාරං 
පස්සිත්වා පුන නිවත්තිත්වා තතියවායර නික්ඛමිත්වා තත්යථව සත්ථාරං 
පස්සිත්වානිවත්ති.චතුත්ථවායරපනතස්මිංනික්ඛන්යතසත්ථාසාකියානං 
පුබ් කම්මං ඔයලොයකත්වා යතසං නදියං විසපක්ඛිපනපාපකම්මස්ස
අප්පටි ාහිරභාවං ඤත්වාචතුත්ථවායරනඅගමාසි.විටටූභරාජාඛීරපායයක
දාරයක ආදිං කත්වා සබ්ය  සාකියය ඝායතත්වා ගලයලොහියතන
නිසින්නඵලකං යධොවිත්වා පච්චාගමි. සත්ථරි තතියවායර ගමනයතො 
පච්චාගන්ත්වා පුනදිවයස පිණ්ඩාය චරිත්වා නිට්ඨාපිතභත්තකිච්යච
ගන්ධකුටියං පවිසන්යත දිසාහි සන්නිපතිතා භික්ඛූ ධම්මසභායංනිසීදිත්වා

‘‘ආවුයසො, සත්ථාඅත්තානංදස්යසත්වාරාජානං නිවත්තායපත්වාඤාතයක

මරණභයා යමොයචසි, එවං ඤාතකානං අත්ථචයරො සත්ථා’’ති භගවයතො 

ගුණකථං කථයිංසු. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි

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

භික්ඛයව, ඉදායනව තථාගයතො ඤාතකානං අත්ථං චරති, පුබ්ය පි
චරියයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යතො නාම රාජා දස රාජධම්යම 
අයකොයපත්වා ධම්යමන රජ්ජං කායරන්යතො එකදිවසං චින්යතසි

‘‘ජම්බුදීපතයල රාජායනො  හුථම්යභසු පාසායදසු වසන්ති, තස්මා  හූහි

ථම්යභහි පාසාදකරණං නාම අනච්ඡරියං, යංනූනාහං එකථම්භකං පාසාදං

කායරයයං, එවං සබ් රාජූනං අග්ගරාජා භවිස්සාමී’’ති. යසො වඩ්ඪකී
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පක්යකොසායපත්වා ‘‘මය්හං යසොභග්ගප්පත්තං එකථම්භකං පාසාදං
කයරොථා’’ති ආහ. යත ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා අරඤ්ඤං පවිසිත්වා උජූ 

මහන්යතඑකථම්භකපාසාදාරයහ හූරුක්යඛදිස්වා‘‘ඉයමරුක්ඛාසන්ති, 

මග්යගො පන විසයමො, නසක්කා ඔතායරතුං, රඤ්යඤොආචික්ඛිස්සාමා’’ති
චින්යතත්වාතථාඅකංසු. රාජා ‘‘යකනචිඋපායයනසණිකංඔතායරථා’’ති

වත්වා‘‘යදව, යයනයකනචිඋපායයනන සක්කා’’තිවුත්යත‘‘යතනහිමම
උයයායන එකං රුක්ඛං උපධායරථා’’ති ආහ. වඩ්ඪකී උයයානං ගන්ත්වා
එකං සුජාතං උජුකං ගාමනිගමපූජිතං රාජකුලයතොපි ලද්ධ ලිකම්මං 
මඞ්ගලසාලරුක්ඛං දිස්වා රඤ්යඤො සන්තිකං ගන්ත්වා තමත්ථං

ආයරොයචසුං.රාජා ‘‘උයයායනරුක්යඛොනාමමමපටි ද්යධො, ගච්ඡථයභො
තං ඡින්දථා’’ති ආහ. යත ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා ගන්ධමාලාදිහත්ථා
උයයානං ගන්ත්වා රුක්යඛ ගන්ධපඤ්චඞ්ගුලිකං දත්වා සුත්යතන
පරික්ඛිපිත්වාපුප්ඵකණ්ණිකං න්ධිත්වා දීපංජායලත්වා ලිකම්මංකත්වා

‘‘ඉයතො සත්තයමදිවයස ආගන්ත්වාරුක්ඛංඡින්දිස්සාම, රාජාඡින්දායපති, 

ඉමස්මිං රුක්යඛ නිබ් ත්තයදවතා අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡතු, අම්හාකං යදොයසො
නත්ථී’’තිසායවසුං. 

අථ තස්මිං නිබ් ත්යතො යදවපුත්යතො තං වචනං සුත්වා ‘‘නිස්සංසයං

ඉයම වඩ්ඪකී ඉමං රුක්ඛං ඡින්දිස්සන්ති, විමානං යම නස්සිස්සති, 

විමානපරියන්තිකයමවයඛොපනමය්හංජීවිතං, ඉමඤ්චරක්ඛංපරිවායරත්වා 
ඨියතසු තරුණසාලරුක්යඛසු නිබ් ත්තානං මම ඤාතියදවතානම්පි  හූනි
විමානානි නස්සිස්සන්ති.විමානපරියන්තිකයමවමමඤාතීනංයදවතානම්පි

ජීවිතං, න යඛො පන මං තථා අත්තයනො විනායසො  ාධති, යථා ඤාතීනං, 
තස්මා යනසං මයා ජීවිතං දාතුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා අඩ්ඪරත්තසමයය
දිබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතො රඤ්යඤො සිරිගබ්භං පවිසිත්වා සකලගබ්භං
එයකොභාසං කත්වා උස්සිසකපස්යස යරොදමායනො අට්ඨාසි. රාජා තං දිස්වා
භීතතසියතොයතනසද්ධිංසල්ලපන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

13. 

‘‘කාත්වංසුද්යධහිවත්යථහි, අයඝයවහායසංඨිතා; 

යකනතයාස්සූනිවත්තන්ති, කුයතොතංභයමාගත’’න්ති. 

තත්ථ කා ත්වන්ති නාගයක්ඛසුපණ්ණසක්කාදීසු කා නාම ත්වන්ති

පුච්ඡති. වත්යථහීති වචනමත්තයමයවතං, සබ්ය පි පන දිබ් ාලඞ්කායර 

සන්ධායයවමාහ. අයඝති අප්පටියඝ ආකායස. යවහාෙසන්ති තස්යසව

යවවචනං. යකන තයාස්සූනි වත්තන්තීති යකන කාරයණන තව අස්සූනි

වත්තන්ති. කුයතොති ඤාතිවියයොගධනවිනාසාදීනං කිං නිස්සාය තං
භයමාගතන්ති පුච්ඡති. 

තයතො යදවරාජාද්යවගාථාඅභාසි– 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ද්වාදසකනිපායතො 
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14. 

‘‘තයවවයදවවිජියත, භද්දසායලොතිමංවිදූ; 

සට්ඨිවස්සසහස්සානි, තිට්ඨයතොපූජිතස්සයම. 

15. 

‘‘කාරයන්තානගරානි, අගායරචදිසම්පති; 

විවියධචාපිපාසායද, නමංයතඅච්චමඤ්ඤිසුං; 

යයථවමංයතපූයජසුං, තයථවත්වම්පිපූජයා’’ති. 

තත්ථ තිට්ඨයතොති සකල ාරාණසිනගයරහියචවගාමනිගයමහිචතයා
චපූජිතස්සනිච්චං  ලිකම්මඤ්ච සක්කාරඤ්චලභන්තස්සමය්හං ඉමස්මිං

උයයායන තිට්ඨන්තස්ස එත්තයකො කායලො ගයතොති දස්යසති. න රානීති

නගරපටිසඞ්ඛරණකම්මානි. අ ායරචාති භූමියගහානි. දිසම්පතීති දිසානං 

පති, මහාරාජ. නමංයතතියත නගරපටිසඞ්ඛරණාදීනිකයරොන්තාඉමස්මිං
නගයර යපොරාණකරාජායනො මං නාතිමඤ්ඤිසුං නාතික්කමිංසු න

වියහඨයිංසු, මම නිවාසරුක්ඛං ඡින්දිත්වා අත්තයනො කම්මං න කරිංසු, 

මය්හං පන සක්කාරයමව කරිංසූති අවච. ෙයථවාති තස්මා යයථව යත

යපොරාණකරාජායනො මං පූජයිංසු, එයකොපි ඉමං රුක්ඛං න ඡින්දායපසි, 

ත්වඤ්චාපි මංතයථවපූජය, මායමරුක්ඛංයඡදයීති. 

තයතොරාජාද්යවගාථාඅභාසි– 

16. 

‘‘තංඉවාහංනපස්සාමි, ථූලංකායයනයතදුමං; 

ආයරොහපරිණායහන, අභිරූයපොසිජාතියා. 

17. 

‘‘පාසාදංකාරයිස්සාමි, එකත්ථම්භංමයනොරමං; 

තත්ථතංඋපයනස්සාමි, චිරංයතයක්ඛජීවිත’’න්ති. 

තත්ථ කායෙනාතිපමායණන.ඉදංවුත්තංයහොති – තවපමායණනතං

විය ථූලං මහන්තං අඤ්ඤං දුමං න පස්සාමි, ත්වඤ්යඤව පන 
ආයරොහපරිණායහන සුජාතසඞ්ඛාතාය සමසණ්ඨානඋජුභාවප්පකාරාය

ජාතියාචඅභිරූයපො යසොභග්ගප්පත්යතොඑකථම්භපාසාදාරයහොති. පාසාදන්ති

තස්මා තං යඡදායපත්වා අහං පාසාදං කාරායපස්සායමව. තත්ථ තන්ති තං 

පනාහංසම්මයදවරාජ, තත්ථපාසායදඋපයනස්සාමි, යසොත්වංමයා සද්ධිං
එකයතොවසන්යතොඅග්ගගන්ධමාලාදීනිලභන්යතොසක්කාරප්පත්යතොසුඛං 

ජීවිස්සසි, නිවාසට්ඨානාභායවනයමවිනායසොභවිස්සතීතිමාචින්තයි, චිරං
යතයක්ඛ ජීවිතංභවිස්සතීති. 
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තංසුත්වායදවරාජාද්යවගාථාඅභාසි– 

18. 

‘‘එවංචිත්තංඋදපාදි, සරීයරනවිනාභායවො; 

පුථුයසොමංවිකන්තිත්වා, ඛණ්ඩයසොඅවකන්තථ. 

19. 

‘‘අග්යග චයඡත්වාමජ්යඣච, පච්ඡාමූලම්හි ඡින්දථ; 

එවංයමඡිජ්ජමානස්ස, නදුක්ඛංමරණංසියා’’ති. 

තත්ථ එවං චිත්තං උදපාදීතියදි එවං චිත්තං තවඋප්පන්නං. සරීයරන 

විනාභායවොති යදි යත මම සරීයරන භද්දසාලරුක්යඛන සද්ධිං මම

විනාභායවො පත්ථියතො. පුථුයසොති  හුධා. විකන්තිත්වාති ඡින්දිත්වා. 

ඛණ්ඩයසොති ඛණ්ඩාඛණ්ඩංකත්වාඅවකන්තථ. අග්ය චාතිඅවකන්තන්තා

පන පඨමං අග්යග, තයතො මජ්යඣ යඡත්වා සබ් පච්ඡා මූයල ඡින්දථ.

එවඤ්හි යම ඡිජ්ජමානස්ස න දුක්ඛං මරණං සියා, සුඛං නු ඛණ්ඩයසො
භයවයයාතියාචති. 

තයතොරාජාද්යවගාථාඅභාසි– 

20. 

‘‘හත්ථපාදංයථාඡින්යද, කණ්ණනාසඤ්චජීවයතො; 

තයතොපච්ඡාසියරොඡින්යද, තංදුක්ඛංමරණංසියා. 

21. 

‘‘සුඛංනුඛණ්ඩයසොඡින්නං, භද්දසාලවනප්පති; 

කිංයහතුකිංඋපාදාය, ඛණ්ඩයසොඡින්නමිච්ඡසී’’ති. 

තත්ථ හත්ථපාදන්තිහත්යථ ච පායද ච. තං දුක්ඛන්ති එවං පටිපාටියා

ඡිජ්ජන්තස්ස යචොරස්ස තං මරණං දුක්ඛං සියා. සුඛංනූතිසම්ම භද්දසාල, 

වජ්ඣප්පත්තායචොරාසුයඛනමරිතුකාමාසීසච්යඡදංයාචන්ති, නඛණ්ඩයසො

යඡදනං, ත්වං පන එවං යාචසි, යතන තං පුච්ඡාමි ‘‘සුඛං නු ඛණ්ඩයසො

ඡින්න’’න්ති. කිංයහතූති ඛණ්ඩයසො ඡින්නං නාම න සුඛං, කාරයණන
පයනත්ථ භවිතබ් න්තිතංපුච්ඡන්යතොඑවමාහ. 

අථස්ස ආචික්ඛන්යතොභද්දසායලොද්යවගාථා අභාසි– 

22. 

‘‘යඤ්චයහතුමුපාදාය, යහතුංධම්මූපසංහිතං; 

ඛණ්ඩයසොඡින්නමිච්ඡාමි, මහාරාජසුයණොහියම. 

23. 
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‘‘ඤාතීයමසුඛසංවද්ධා, මමපස්යසනිවාතජා; 

යතපිහංඋපහිංයසයය, පයරසංඅසුයඛොචිත’’න්ති. 

තත්ථ යහතුං ධම්මූපසංහිතන්තිමහාරාජ, යංයහතුසභාවයුත්තයමව, න

යහතුපතිරූපකං, යහතුං උපාදාය ආරබ්භ සන්ධායාහං ඛණ්ඩයසො

ඡින්නමිච්ඡාමි, තං ඔහිතයසොයතො සුයණොහීති අත්යථො. ඤාතී යමති මම 
භද්දසාලරුක්ඛස්ස ඡායාය සුඛසංවද්ධා මම පස්යස තරුණසාලරුක්යඛසු
නිබ් ත්තාමයා කතවාතපරිත්තාණත්තානිවාතජාමමඤාතකායදවසඞ්ඝා

අත්ථි, යත අහං විසාලසාඛවිටයපො මූයල ඡින්දිත්වා පතන්යතො

උපහිංයසයයං, සංභග්ගවිමායන කයරොන්යතො විනායසයයන්ති අත්යථො. 

පයරසං අසුයඛොචිතන්ති එවං සන්යත මයා යතසං පයරසං 

ඤාතියදවසඞ්ඝානං අසුඛං දුක්ඛං ඔචිතං වඩ්ඪිතං, න චාහං යතසං

දුක්ඛකායමො, තස්මා භද්දසාලං ඛණ්ඩයසො ඛණ්ඩයසො ඡින්දායපමීති
අයයමත්ථාධිප්පායයො. 

තං සුත්වා රාජා ‘‘ධම්මියකො වතායං, යදවපුත්යතො, අත්තයනො 

විමානවිනාසයතොපිඤාතීනංවිමානවිනාසංනඉච්ඡති, ඤාතීනංඅත්ථචරියං

චරති, අභයමස්ස දස්සාමී’’තිතුස්සිත්වාඔසානගාථමාහ– 

24. 

‘‘යචයතයයරූපංයචයතසි, භද්දසාලවනප්පති; 

හිතකායමොසිඤාතීනං, අභයංසම්මදම්මියත’’ති. 

තත්ථ යචයතෙයරූපං යචයතසීති ඤාතීසු මුදුචිත්තතාය චින්යතන්යතො
චින්යතතබ් යුත්තකයමව චින්යතසි. යඡයදයයරූපං යඡයදසීතිපි පායඨො.
තස්සත්යථො – ඛණ්ඩයසො ඡින්නමිච්ඡන්යතො යඡයදතබ් යුත්තකයමව 

යඡයදසීති. අභෙන්තිඑතස්මිං යතසම්ම, ගුයණපසීදිත්වා අභයං දදාමි, න

යම පාසායදනත්යථො, නාහං තං යඡදායපස්සාමි, ගච්ඡඤාතිසඞ්ඝපරිවුයතො 
සක්කතගරුකයතොසුඛංජීවාතිආහ. 

යදවරාජා රඤ්යඤො ධම්මං යදයසත්වා අගමාසි. රාජා තස්යසොවායද
ඨත්වාදානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වාසග්ගපුරංපූයරසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං, භික්ඛයව, පුබ්ය පි 
තථාගයතොඤාතත්ථචරියං අචරියයවා’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි –

‘‘තදා රාජා ආනන්යදො අයහොසි, තරුණසායලසු නිබ් ත්තයදවතා

බුද්ධපරිසා, භද්දසාලයදවරාජාපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

භද්දසාලජාතකවණ්ණනාදුතියා. 
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[466] 3. සමුද්දවාණිජජාතකවණ්ණනා 

කසන්ති වපන්ති යත ජනාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
යදවදත්තස්ස පඤ්ච කුලසතානි ගයහත්වා නිරයය පතිතභාවං ආරබ්භ
කයථසි. යසො හි අග්ගසාවයකසු පරිසං ගයහත්වා පක්කන්යතසු යසොකං
සන්ධායරතුං අසක්යකොන්යතො උණ්හයලොහියත මුඛයතො නික්ඛන්යත

 ලවයවදනාපීළියතොතථාගතස්සගුණංඅනුස්සරිත්වා ‘‘අහයමවනවමායස

තථාගතස්ස අනත්ථං චින්යතසිං, සත්ථු පන මයි පාපචිත්තං නාම නත්ථි, 

අසීතිමහායථරානම්පි මයි ආඝායතො නාම නත්ථි, මයා කතකම්යමන

අහයමවඉදානි අනායථො ජායතො, සත්ථාරාපිම්හිවිස්සට්යඨොමහායථයරහිපි

ඤාතියසට්යඨන රාහුලත්යථයරනපි සකයරාජකුයලහිපි, ගන්ත්වා සත්ථාරං
ඛමායපස්සාමී’’ති පරිසාය සඤ්ඤං දත්වා අත්තානං පඤ්චයකන
ගාහායපත්වා රත්තිං රත්තිං ගච්ඡන්යතො යකොසලරට්ඨං සම්පාපුණි. 

ආනන්දත්යථයරොසත්ථුආයරොයචසි ‘‘යදවදත්යතොකිර, භන්යත, තුම්හාකං

ඛමායපතුං ආගච්ඡතී’’ති. ‘‘ආනන්ද, යදවදත්යතො මම දස්සනං න
ලභිස්සතී’’ති. 

අථ තස්මිං සාවත්ථිනගරද්වාරං සම්පත්යත පුන යථයරො ආයරොයචසි, 
භගවාපි තයථව අවච. තස්ස යජතවයන යපොක්ඛරණියා සමීපං ආගතස්ස

පාපං මත්ථකං පාපුණි, සරීයර ඩායහො උප්පජ්ජි, න්හත්වා පානීයං

පිවිතුකායමො හුත්වා ‘‘මඤ්චකයතො මං ආවුයසො ඔතායරථ, පානීයං
පිවිස්සාමී’’ති ආහ. තස්ස ඔතායරත්වා භූමියං ඨපිතමත්තස්ස චිත්තස්සායද
අලද්යධයයව මහාපථවී විවරමදාසි. තාවයදව තං අවීචියතො අග්ගිජාලා
උට්ඨායපරික්ඛිපිත්වාගණ්හි. යසො ‘‘පාපකම්මං යම මත්ථකංපත්ත’’න්ති
තථාගතස්සගුයණඅනුස්සරිත්වා– 

‘‘ඉයමහිඅට්ඨීහිතමග්ගපුග්ගලං, යදවාතියදවංනරදම්මසාරථිං; 

සමන්තචක්ඛුං සතපුඤ්ඤලක්ඛණං, පායණහි බුද්ධං සරණං

උයපමී’’ති. (මි.ප.4.1.3) – 

ඉමායගාථායසරයණපතිට්ඨහන්යතොඅවීචිපරායයණොඅයහොසි.තස්සපන 

පඤ්චඋපට්ඨාකකුලසතානි අයහසුං. තානිපිතප්පක්ඛිකානිහුත්වා දස ලං
අක්යකොසිත්වා අවීචිම්හියයවනිබ් ත්තිංසු.එවංයසොතානිපඤ්චකුලසතානි
ගණ්හිත්වාඅවීචිම්හි පතිට්ඨියතො. 

අයථකදිවසං භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, 
යදවදත්යතො පායපො ලාභසක්කාරගිද්ධතාය සම්මාසම්බුද්යධ අට්ඨායන
යකොපං  න්ධිත්වා අනාගතභයමයනොයලොයකත්වා පඤ්චහි කුලසයතහි

සද්ධිං අවීචිපරායයණො ජායතො’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්යත ‘‘න භික්ඛයව, ඉදායනව යදවදත්යතො ලාභසක්කාරගිද්යධො හුත්වා
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අනාගතභයං න ඔයලොයකසි, පුබ්ය පි අනාගතභයං අයනොයලොයකත්වා
පච්චුප්පන්නසුඛගිද්යධන සද්ධිං පරිසාය මහාවිනාසං පත්යතො’’ති වත්වා
අතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත  ාරාණසියතො 
අවිදූයර කුලසහස්සනිවායසො මහාවඩ්ඪකීගායමො අයහොසි. තත්ථ වඩ්ඪකී

‘‘තුම්හාකංමඤ්චං කරිස්සාම, පීඨංකරිස්සාම, යගහංකරිස්සාමා’’තිවත්වා
මනුස්සානං හත්ථයතො  හුං ඉණං ගයහත්වා කිඤ්චි කාතුං න සක්ඛිංසු.
මනුස්සා දිට්ඨදිට්යඨ වඩ්ඪකී යචොයදන්ති පලිබුද්ධන්ති. යත ඉණායියකහි
උපද්දුතා සුඛං වසිතුං අසක්යකොන්තා ‘‘වියදසං ගන්ත්වා යත්ථ කත්ථචි
වසිස්සාමා’’ති අරඤ්ඤං පවිසිත්වා රුක්යඛ ඡින්දිත්වා මහතිං නාවං
 න්ධිත්වානදිංඔතායරත්වාආහරිත්වාගාමයතොගාවුතඩ්ඪයයොජනමත්යත
ඨායන ඨයපත්වා අඩ්ඪරත්තසමයය ගාමං ආගන්ත්වා පුත්තදාරමාදාය
නාවට්ඨානං ගන්ත්වා නාවං ආරුය්හ අනුක්කයමන මහාසමුද්දං පවිසිත්වා
වාතයවයගන විචරන්තා සමුද්දමජ්යඣඑකං දීපකං පාපුණිංසු. තස්මිං පන
දීපයක සයංජාතසාලිඋච්ඡුකදලිඅම් ජම්බුපනසතාලනාළියකරාදීනි

විවිධඵලානිඅත්ථි, අඤ්ඤතයරො පභින්නනායවොපුරියසොපඨමතරංතංදීපකං
පත්වාසාලිභත්තංභුඤ්ජමායනොඋච්ඡුආදීනි ඛාදමායනොථූලසරීයරොනග්යගො
පරූළ්හයකසමස්සුතස්මිංදීපයකපටිවසති. 

වඩ්ඪකීචින්තයිංසු ‘‘සයචඅයං දීපයකොරක්ඛසපරිග්ගහියතො භවිස්සති, 

සබ්ය පිඅම්යහවිනාසංපාපුණිස්සාම, පරිග්ගණ්හිස්සාමතාවන’’න්ති. අථ
සත්තට්ඨ පුරිසා සූරා  ලවන්යතො සන්නද්ධපඤ්චාවුධා හුත්වා ඔතරිත්වා
දීපකංපරිග්ගණ්හිංසු.තස්මිංඛයණයසොපුරියසොභුත්තපාතරායසො උච්ඡුරසං
පිවිත්වා සුඛප්පත්යතො රමණීයය පයදයස රජතපට්ටසදියස වාලුකතයල
සීතච්ඡායාය උත්තානයකො නිපජ්ජිත්වා ‘‘ජම්බුදීපවාසියනො කසන්තා

වපන්තා එවරූපං සුඛං න ලභන්ති, ජම්බුදීපයතො මය්හං අයයමව දීපයකො
වර’’න්ති ගායමායනො උදානං උදායනසි. අථ සත්ථා භික්ඛූආමන්යතත්වා
‘‘යසො භික්ඛයව පුරියසො ඉමං උදානං උදායනසී’’ති දස්යසන්යතො පඨමං 
ගාථමාහ– 

25. 

‘‘කසන්තිවපන්තියතජනා, මනුජාකම්මඵලූපජීවියනො; 

නයිමස්සදීපකස්සභාගියනො, ජම්බුදීපාඉදයමවයනොවර’’න්ති. 

තත්ථ යත ජනාති යත ජම්බුදීපවාසියනො ජනා. කම්මෙලූපජීවියනොති
නානාකම්මානං ඵලූපජීවියනොසත්තා. 

අථ යත දීපකං පරිග්ගණ්හන්තා පුරිසා තස්ස ගීතසද්දං සුත්වා 

‘‘මනුස්සසද්යදොවියසුයයති, ජානිස්සාමන’’න්තිසද්දානුසායරනගන්ත්වා
තං පුරිසංදිස්වා‘‘යක්යඛොභවිස්සතී’’තිභීතතසිතාසයරසන්නහිංසු.යසොපි
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පටුන 

යතදිස්වා අත්තයනොවධභයයන‘‘නාහං, සාමි, යක්යඛො, පුරියසොම්හි, ජීවිතං

යම යදථා’’ති යාචන්යතො ‘‘පුරිසා නාම තුම්හාදිසා නග්ගා න යහොන්තී’’ති
වුත්යත පුනප්පුනං යාචිත්වා මනුස්සභාවං විඤ්ඤායපසි. යත තං පුරිසං
උපසඞ්කමිත්වා සම්යමොදනීයං කථං සුත්වා තස්ස තත්ථ ආගතනියාමං
පුච්ඡිංසු. යසොපි සබ් ං යතසං කයථත්වා ‘‘තුම්යහ අත්තයනො 

පුඤ්ඤසම්පත්තියා ඉධාගතා, අයං උත්තමදීයපො, න එත්ථ සහත්යථන 

කම්මං කත්වා ජීවන්ති, සයංජාතසාලීනඤ්යචව උච්ඡුආදීනඤ්යචත්ථ
අන්යතො නත්ථීති අනුක්කණ්ඨන්තා වසථා’’ති ආහ. ඉධ පන වසන්තානං

අම්හාකංඅඤ්යඤොපරිපන්යථො නත්ථි, අඤ්ඤංභයංඑත්ථනත්ථි, අයංපන

අමනුස්සපරිග්ගහියතො, අමනුස්සා තුම්හාකං උච්චාරපස්සාවං දිස්වා

කුජ්යඣයයං, තස්මා තං කයරොන්තා වාලුකං වියූහිත්වා වාලුකාය

පටිච්ඡායදයයාථ, එත්තකං ඉධ භයං, අඤ්ඤං නත්ථි, නිච්චං අප්පමත්තා
භයවයයාථාති. යත තත්ථ වාසං උපගච්ඡිංසු. තස්මිං පන කුලසහස්යස
පඤ්චන්නංපඤ්චන්නංකුලසතානංයජට්ඨකාද්යවවඩ්ඪකීඅයහසුං.යතසු 

එයකො ායලොඅයහොසිරසගිද්යධො, එයකොපණ්ඩියතොරයසසුඅනල්ලීයනො. 

අපරභායග සබ්ය පි යත තත්ථ සුඛං වසන්තා ථූලසරීරා හුත්වා 

චින්තයිංසු ‘‘චිරං පීතා යනො සුරා, උච්ඡුරයසන යමරයං කත්වා
පිවිස්සාමා’’ති. යත යමරයං කායරත්වා පිවිත්වා මදවයසන ගායන්තා
නච්චන්තා කීළන්තා පමත්තා තත්ථ තත්ථ උච්චාරපස්සාවං කත්වා
අප්පටිච්ඡායදත්වාදීපකංයජගුච්ඡංපටිකූලංකරිංසු. යදවතා‘‘ඉයමඅම්හාකං
කීළාමණ්ඩලං පටිකූලං කයරොන්තී’’ති කුජ්ඣිත්වා ‘‘මහාසමුද්දං 
උත්තරායපත්වා දීපකයධොවනං කරිස්සාමා’’ති මන්යතත්වා ‘‘අයං

කාළපක්යඛො, අජ්ජ අම්හාකං සමාගයමො ච භින්යනො, ඉයතො දානි
පන්නරසයම දිවයස පුණ්ණමීඋයපොසථදිවයස චන්දස්සුග්ගමනයවලාය
සමුද්දං උබ් ත්යතත්වා සබ්ය පියම ඝායතස්සාමා’’ති දිවසං ඨපයිංසු. අථ
යනසංඅන්තයරඑයකොධම්මියකොයදවපුත්යතො‘‘මාඉයමමමපස්සන්තස්ස 
නස්සිංසූ’’තිඅනුකම්පායයතසුසායමාසංභුඤ්ජිත්වාඝරද්වායරසුඛකථාය
නිසින්යනසු සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතො සකලදීපං එයකොභාසං කත්වා

උත්තරාය දිසාය ආකායස ඨත්වා ‘‘අම්යභො වඩ්ඪකී, යදවතා තුම්හාකං

කුද්ධා. ඉමස්මිං ඨායන මා වසිත්ථ, ඉයතො අඩ්ඪමාසච්චයයන හි යදවතා

සමුද්දංඋබ් ත්යතත්වා සබ්ය ව තුම්යහඝායතස්සන්ති, ඉයතොනික්ඛමිත්වා
පලායථා’’තිවත්වාදුතියංගාථමාහ– 

26. 

‘‘තිපඤ්චරත්තූපගතම්හි චන්යද, යවයගොමහා යහහිතිසාගරස්ස; 

උප්ලවිස්සං දීපමිමං උළාරං, මා යවො වධී ගච්ඡථ 
යලණමඤ්ඤ’’න්ති. 
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තත්ථ උප්ලවිස්සන්ති ඉමං දීපකං උප්ලවන්යතො අජ්යඣොත්ථරන්යතො 

අභිභවිස්සති. මායවොවධීහතියසොසාගරයවයගොතුම්යහමාවධි. 

ඉතියසොයතසංඔවාදංදත්වාඅත්තයනොඨානයමවගයතො.තස්මිංගයත
අපයරො සාහසියකොකක්ඛයළොයදවපුත්යතො‘‘ඉයමඉමස්සවචනංගයහත්වා

පලායයයයං, අහං යනසං ගමනං නිවායරත්වා සබ්ය පියම මහාවිනාසං
පායපස්සාමී’’ති චින්යතත්වා දිබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතො සකලදීපං
එයකොභාසං කයරොන්යතො ආගන්ත්වා දක්ඛිණාය දිසාය ආකායස ඨත්වා

‘‘එයකොයදවපුත්යතොඉධාගයතො, යනො’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ආගයතො’’තිවුත්යත 

‘‘යසො යවො කිං කයථසී’’ති වත්වා ‘‘ඉමං නාම, සාමී’’ති වුත්යත ‘‘යසො

තුම්හාකං ඉධ නිවාසං න ඉච්ඡති, යදොයසන කයථති, තුම්යහ අඤ්ඤත්ථ
අගන්ත්වාඉයධවවසථා’’තිවත්වා ද්යවගාථාඅභාසි– 

27. 

‘‘නජාතුයංසාගරවාරියවයගො, උප්ලවිස්සංදීපමිමංඋළාරං; 

තංයමනිමිත්යතහි හූහිදිට්ඨං, මායභථකිංයසොචථ යමොදථව්යහො. 

28. 

‘‘පහූතභක්ඛං හුඅන්නපානං, පත්තත්ථආවාසමිමංඋළාරං; 

න යවො භයං පටිපස්සාමි කිඤ්චි, ආපුත්තපුත්යතහි 

පයමොදථව්යහො’’ති. 

තත්ථ න ජාතුෙන්ති න ජාතු අයං. මා යභථාති මා භායිත්ථ. 

යමොදථව්යහොති පයමොදිතා පීතියසොමනස්සජාතා යහොථ. ආපුත්තපුත්යතහීති

යාවපුත්තානම්පිපුත්යතහිපයමොදථ, නත්ථියවො ඉමස්මිංඨායනභයන්ති. 

එවං යසො ඉමාහි ද්වීහි ගාථාහි යත අස්සායසත්වා පක්කාමි. තස්ස 

පක්කන්තකායල ධම්මිකයදවපුත්තස්ස වචනං අනාදියන්යතො  ාලවඩ්ඪකී

‘‘සුණන්තු යම, යභොන්යතො, වචන’’න්ති යසසවඩ්ඪකී ආමන්යතත්වා
පඤ්චමංගාථමාහ– 

29. 

‘‘යයො යදයවොයං දක්ඛිණායං දිසායං, යඛමන්ති පක්යකොසතිතස්ස

සච්චං; 

න උත්තයරො යවදි භයාභයස්ස, මා යභථ කිං යසොචථ
යමොදථව්යහො’’ති. 

තත්ථ දක්ඛිණාෙන්තිදක්ඛිණාය, අයයමවවාපායඨො. 
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තංසුත්වාරසගිද්ධාපඤ්චසතාවඩ්ඪකීතස්ස ාලස්සවචනං ආදියිංසු.
ඉතයරො පන පණ්ඩිතවඩ්ඪකී තස්ස වචනං අනාදියන්යතො යත වඩ්ඪකී
ආමන්යතත්වා චතස්යසොගාථාඅභාසි– 

30. 

‘‘යථාඉයමවිප්පවදන්තියක්ඛා, එයකොභයංසංසතියඛමයමයකො; 

තදිඞ්ඝමය්හංවචනංසුණාථ, ඛිප්පංලහුංමාවිනස්සිම්හ සබ්ය . 

31. 

‘‘සබ්ය  සමාගම්ම කයරොම නාවං, යදොණිං දළ්හං 

සබ් යන්තූපපන්නං; 

සයචඅයංදක්ඛියණොසච්චමාහ, යමොඝංපටික්යකොසතිඋත්තයරොයං; 

සායචවයනොයහහිතිආපදත්ථා, ඉමඤ්චදීපංනපරිච්චයජම. 

32. 

‘‘සයච ච යඛො උත්තයරො සච්චමාහ, යමොඝං පටික්යකොසති

දක්ඛියණොයං; 

තයමව නාවංඅභිරුය්හසබ්ය , එවංමයං යසොත්ථිතයරමුපාරං. 

33. 

‘‘නයවසුගණ්හංපඨයමනයසට්ඨං, කනිට්ඨමාපාථගතංගයහත්වා; 

යයො චීධ තච්ඡං පවියචයය ගණ්හති, ස යව නයරො යසට්ඨමුයපති 
ඨාන’’න්ති. 

තත්ථ විප්පවදන්තීතිඅඤ්ඤමඤ්ඤංවිරුද්ධංවදන්ති. ලහුන්තිපුරිමස්ස

අත්ථදීපනං. යදොණින්ති ගම්භීරං මහානාවං. සබ්බෙන්තූපපන්නන්ති

සබ්ය හි ඵියාරිත්තාදීහි යන්යතහි උපපන්නං. සා යචව යනො යහහිති 

ආපදත්ථාතිසාචයනොනාවාපච්ඡාපිඋප්පන්නායආපදායඅත්ථාභවිස්සති, 

ඉමඤ්චදීපංනපරිච්චජිස්සාම. තයරමූතිතරිස්සාම. නයවසු ණ්හන්තින

යව සුයඛන ගණ්හිතබ් ං. යසට්ඨන්ති උත්තමං තථං සච්චං. කනිට්ඨන්ති
පඨමවචනං උපාදාය පච්ඡිමවචනං කනිට්ඨං නාම. ඉධාපි ‘‘න යව

සුගණ්හ’’න්තිඅනුවත්තයතව.ඉදංවුත්තංයහොති–අම්යභොවඩ්ඪකී, යයන
යකනචි පඨයමනවුත්තවචනං ‘‘ඉදයමවයසට්ඨංතථංසච්ච’’න්තිසුඛංන

ගණ්හිතබ් යමව, යථාච තං, එවංකනිට්ඨංගච්ඡාවුත්තවචනම්පි‘‘ඉදයමව

තථංසච්ච’’න්තිනගණ්හිතබ් ං. යංපනයසොතවිසයංආපාථගතංයහොති, 
තං ආපාථගතං ගයහත්වා යයො ඉධ පණ්ඩිතපුරියසො පුරිමවචනඤ්ච
පච්ඡිමවචනඤ්ච පවියචයය විචිනිත්වා තීයරත්වා උපපරික්ඛිත්වා තච්ඡං

ගණ්හාති, යංතථංසච්චංසභාවභූතං, තයදවපච්චක්ඛංකත්වාගණ්හාති. ස

යවනයරොයසට්ඨමුයපතිඨානන්තියසොඋත්තමංඨානංඋයපතිඅධිගච්ඡති 

වින්දතිලභතීති. 
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යසො එවඤ්චපනවත්වාආහ– ‘‘අම්යභො, මයං ද්වින්නම්පියදවතානං

වචනං කරිස්සාම, නාවං තාව සජ්යජයයාම. සයච පඨමස්ස වචනං සච්චං

භවිස්සති, තං නාවං අභිරුහිත්වා පලායිස්සාම, අථ ඉතරස්ස වචනං සච්චං 

භවිස්සති, නාවංඑකමන්යතඨයපත්වාඉයධවවසිස්සාමා’’ති. එවංවුත්යත

 ාලවඩ්ඪකී ‘‘අම්යභො, ත්වං උදකපාතියං සුසුමාරං පස්සසි, අතීව දීඝං 

පස්සසි, පඨමයදවපුත්යතො අම්යහසු යදොසවයසන කයථසි, පච්ඡියමො

සියනයහයනව, ඉමංඑවරූපං වරදීපංපහායකුහිංගමිස්සාම, සයචපනත්වං

ගන්තුකායමො, තව පරිසං ගණ්හිත්වා නාවං කයරොහි, අම්හාකං නාවාය
කිච්චං නත්ථී’’ති ආහ. පණ්ඩියතො අත්තයනො පරිසං ගයහත්වා නාවං
සජ්යජත්වා නාවාය සබ්බූපකරණානි ආයරොයපත්වා සපරියසො නාවාය
අට්ඨාසි. 

තයතො පුණ්ණමදිවයස චන්දස්ස උග්ගමනයවලාය සමුද්දයතො ඌමි 
උත්තරිත්වා ජාණුකපමාණා හුත්වා දීපකං යධොවිත්වා ගතා. පණ්ඩියතො
සමුද්දස්ස උත්තරණභාවං ඤත්වා නාවං විස්සජ්යජසි.

 ාලවඩ්ඪකිපක්ඛිකානි පඤ්ච කුලසතානි ‘‘සමුද්දයතො ඌමි

දීපයධොවනත්ථාය ආගතා, එත්තකයමව එත’’න්ති කයථන්තා නිසීදිංසු.
තයතො පටිපාටියා කටිප්පමාණා පුරිසප්පමාණා තාලප්පමාණා 
සත්තතාලප්පමාණා සාගරඌමි දීපකම්පි වුය්හමානා ආගඤ්ඡි. පණ්ඩියතො

උපායකුසලතාය රයස අලග්යගො යසොත්ථිනා ගයතො,  ාලවඩ්ඪකී
රසගිද්යධනඅනාගතභයං අයනොයලොයකන්යතො පඤ්චහි කුලසයතහිසද්ධිං
විනාසංපත්යතො. 

ඉයතො පරා සානුසාසනී තමත්ථං දීපයමානා තිස්යසො අභිසම්බුද්ධගාථා 
යහොන්ති– 

34. 

‘‘යථාපියතසාගරවාරිමජ්යඣ, සකම්මුනායසොත්ථිවහිංසුවාණිජා; 

අනාගතත්ථංපටිවිජ්ඣියාන, අප්පම්පිනාච්යචතිස භූරිපඤ්යඤො. 

35. 

‘‘ ාලාචයමොයහනරසානුගිද්ධා, අනාගතංඅප්පටිවිජ්ඣියත්ථං; 

පච්චුප්පන්යන සීදන්ති අත්ථජායත, සමුද්දමජ්යඣ යථා යත 
මනුස්සා. 

36. 

‘‘අනාගතං පටිකයිරාථ කිච්චං, ‘මා මං කිච්චං කිච්චකායල

 යයධසි’; 

තං තාදිසං පටිකතකිච්චකාරිං, න තං කිච්චං කිච්චකායල 

 යයධතී’’ති. 
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තත්ථ සකම්මුනාති අනාගතභයං දිස්වා පුයරතරං කයතන අත්තයනො

කම්යමන. යසොත්ථි වහිංසූති යඛයමන ගමිංසු. වාණිජාති සමුද්යද

විචරණභායවනවඩ්ඪකීවුත්තා. පටිවිජ්ඣිොනාතිඑවං, භික්ඛයව, පඨමතරං
කත්තබ් ං අනාගතං අත්ථං පටිවිජ්ඣිත්වා ඉධයලොයක භූරිපඤ්යඤො

කුලපුත්යතො අප්පමත්තකම්පිඅත්තයනොඅත්ථංනඅච්යචතිනාතිවත්තති, න

හායපතීති අත්යථො. අප්පටිවිජ්ඣිෙත්ථන්ති අප්පටිවිජ්ඣිත්වා අත්ථං, 

පඨමයමව කත්තබ් ංඅකත්වාතිඅත්යථො. පච්චුප්පන්යනතියදාතං අනාගතං

අත්ථජාතං උප්පජ්ජති, තදා තස්මිං පච්චුප්පන්යන සීදන්ති, අත්යථ ජායත

අත්තයනො පතිට්ඨං න ලභන්ති, සමුද්යද යත  ාලවඩ්ඪකී මනුස්සා විය
විනාසංපාපුණන්ති. 

අනා තන්ති භික්ඛයව, පණ්ඩිතපුරියසො අනාගතං පඨමතරං

කත්තබ් කිච්චං සම්පරායිකංවාදිට්ඨධම්මිකංවා පටිකයිරාථ, පුයරතරයමව 

කයරයය. කිංකාරණා? මා මං කිච්චං කිච්චකායල බයයධසි, පුයර
කත්තබ් ඤ්හිපුයරඅකයිරමානංපච්ඡාපච්චුප්පන්නභාවප්පත්තංඅත්තයනො 

කිච්චකායලකායචිත්තා ායධන යයධති, තංමංමා යයධසීතිපඨමයමව

නං පණ්ඩියතො කයරයය. තං තාදිසන්ති යථා පණ්ඩිතං පුරිසං. 

පටිකතකිච්චකාරින්ති පටිකච්යචව කත්තබ් කිච්චකාරිනං. තං කිච්චං

කිච්චකායලතිඅනාගතංකිච්චංකයිරමානංපච්ඡා පච්චුප්පන්නභාවප්පත්තං
අත්තයනොකිච්චකායලකායචිත්තා ාධකායලතාදිසංපුරිමංන  යයධතින

 ාධති.කස්මා? පුයරයයවකතත්තාති. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
යදවදත්යතො පච්චුප්පන්නසුයඛ ලග්යගො අනාගතභයං අයනොයලොයකත්වා
සපරියසො විනාසං පත්යතො’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

 ාලවඩ්ඪකී යදවදත්යතො අයහොසි, දක්ඛිණදිසාය ඨියතො

අධම්මිකයදවපුත්යතො යකොකාලියකො, උත්තරදිසාය ඨියතො 

ධම්මිකයදවපුත්යතො සාරිපුත්යතො, පණ්ඩිතවඩ්ඪකී පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

සමුද්දවාණිජජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[467] 4. කාමජාතකවණ්ණනා 

කාමං කාමෙමානස්සාතිඉදංසත්ථායජතවයනවිහරන්යතොඅඤ්ඤතරං
බ්රාහ්මණං ආරබ්භ කයථසි. එයකො කිර සාවත්ථිවාසී බ්රාහ්මයණො
අචිරවතීතීයර යඛත්තකරණත්ථාය අරඤ්ඤං යකොයටසි. සත්ථා තස්ස
උපනිස්සයං දිස්වා සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පවිසන්යතො මග්ගා ඔක්කම්ම යතන
සද්ධිං පටිසන්ථාරං කත්වා ‘‘කිං කයරොසි බ්රාහ්මණා’’ති වත්වා

‘‘යඛත්තට්ඨානං යකොටායපමියභො, යගොතමා’’ති වුත්යත ‘‘සාධු, බ්රාහ්මණ, 
කම්මං කයරොහී’’ති වත්වා අගමාසි. එයතයනව උපායයන ඡින්නරුක්යඛ
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හායරත්වා යඛත්තස්ස යසොධනකායල කසනකායල යකදාර න්ධනකායල
වපනකායලති පුනප්පුනං ගන්ත්වා යතන සද්ධිං පටිසන්ථාරමකාසි.

වපනදිවයස පන යසො බ්රාහ්මයණො ‘‘අජ්ජ, යභො යගොතම, මය්හං

වප්පමඞ්ගලං, අහං ඉමස්මිං සස්යස නිප්ඵන්යන බුද්ධප්පමුඛස්ස 
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං දස්සාමී’’ති ආහ. සත්ථා තුණ්හීභායවන
අධිවායසත්වා පක්කාමි. පුයනකදිවසං බ්රාහ්මයණො සස්සං ඔයලොයකන්යතො 
අට්ඨාසි. සත්ථාපි තත්ථ ගන්ත්වා ‘‘කිං කයරොසි බ්රාහ්මණා’’ති පුච්ඡිත්වා 

‘‘සස්සංඔයලොයකමියභොයගොතමා’’තිවුත්යත‘‘සාධුබ්රාහ්මණා’’තිවත්වා
පක්කාමි. තදා බ්රාහ්මයණො චින්යතසි ‘‘සමයණො යගොතයමො අභිණ්හං

ආගච්ඡති, නිස්සංසයං භත්යතන අත්ථියකො, දස්සාමහං තස්ස භත්ත’’න්ති.
තස්යසවං චින්යතත්වා යගහං ගතදිවයස සත්ථාපි තත්ථ අගමාසි. අථ
බ්රාහ්මණස්ස අතිවිය විස්සායසො අයහොසි. අපරභායග පරිණයත සස්යස
‘‘ස්යවයඛත්තංලායිස්සාමී’’තිසන්නිට්ඨානංකත්වානිපන්යනබ්රාහ්මයණ 
අචිරවතියා උපරි සබ් රත්තිං කරකවස්සං වස්සි. මයහොයඝො ආගන්ත්වා
එකනාළිමත්තම්පි අනවයසසං කත්වා සබ් ං සස්සං සමුද්දං පයවයසසි.
බ්රාහ්මයණො ඔඝම්හි පතියත සස්සවිනාසං ඔයලොයකත්වා සකභායවන

සණ්ඨාතුං නායහොසි,  ලවයසොකාභිභූයතො හත්යථන උරං පහරිත්වා
පරියදවමායනොයරොදන්යතොනිපජ්ජි. 

සත්ථා පච්චූසසමයය යසොකාභිභූතං බ්රාහ්මණං දිස්වා 

‘‘බ්රාහ්මණස්සාවස්සයයො භවිස්සාමී’’ති පුනදිවයස සාවත්ථියං පිණ්ඩාය
චරිත්වා පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොභික්ඛූවිහාරංයපයසත්වාපච්ඡාසමයණන
සද්ධිං තස්ස යගහද්වාරං අගමාසි. බ්රාහ්මයණො සත්ථු ආගතභාවං සුත්වා 

‘‘පටිසන්ථාරත්ථාය යම සහායයො ආගයතො භවිස්සතී’’ති පටිලද්ධස්සායසො
ආසනං පඤ්ඤයපසි. සත්ථා පවිසිත්වා පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදිත්වා

‘‘බ්රාහ්මණ, කස්මා ත්වං දුම්මයනොසි, කිං යත අඵාසුක’’න්ති පුච්ඡි. යභො

යගොතම, අචිරවතීතීයරමයා රුක්ඛච්යඡදනයතොපට්ඨායකතංකම්මංතුම්යහ

ජානාථ, අහං ‘‘ඉමස්මිං සස්යස නිප්ඵන්යන තුම්හාකං දානං දස්සාමී’’ති

විචරාමි, ඉදානි යම සබ් ං තං සස්සං මයහොයඝො සමුද්දයමව පයවයසසි, 

කිඤ්චි අවසිට්ඨං නත්ථි, සකටසතමත්තං ධඤ්ඤං විනට්ඨං, යතන යම

මහායසොයකො උප්පන්යනොති. ‘‘කිං පන, බ්රාහ්මණ, යසොචන්තස්ස නට්ඨං 
පුනාගච්ඡතී’’ති. ‘‘යනො යහතං යභො යගොතමා’’ති. ‘‘එවං සන්යත කස්මා

යසොචසි, ඉයමසං සත්තානංධනධඤ්ඤංනාමඋප්පජ්ජනකායලඋප්පජ්ජති, 

නස්සනකායලනස්සති, කිඤ්චි සඞ්ඛාරගතංඅනස්සනධම්මංනාමනත්ථි, මා
චින්තයී’’ති. ඉති නං සත්ථා සමස්සායසත්වා තස්ස සප්පායධම්මං

යදයසන්යතො කාමසුත්තං (සු.නි.772ආදයයො)කයථසි.සුත්තපරියයොසායන 
යසොචන්යතො බ්රාහ්මයණොයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි.සත්ථාතංනිස්යසොකං
කත්වා උට්ඨායාසනා විහාරං අගමාසි. ‘‘සත්ථා අසුකං නාම බ්රාහ්මණං
යසොකසල්ලසමප්පිතං නිස්යසොකං කත්වා යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨායපසී’’ති සකලනගරං අඤ්ඤාසි. භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං 
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සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, දස යලො බ්රාහ්මයණන සද්ධිං මිත්තං කත්වා
විස්සාසියකො හුත්වා උපායයයනව තස්ස යසොකසල්ලසමප්පිතස්ස ධම්මං
යදයසත්වා තං නිස්යසොකං කත්වා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨායපසී’’ති.

සත්ථා ආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහිකථායසන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පාහං
එතං නිස්යසොකමකාසි’’න්තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත ාරාණසියංබ්රහ්මදත්තස්සරඤ්යඤොද්යවපුත්තාඅයහසුං. යසො

යජට්ඨකස්ස උපරජ්ජං අදාසි, කනිට්ඨස්ස යසනාපතිට්ඨානං. අපරභායග 
බ්රහ්මදත්යත කාලකයත අමච්චා යජට්ඨකස්ස අභියසකං පට්ඨයපසුං. යසො

‘‘න මය්හං රජ්යජනත්යථො, කනිට්ඨස්ස යම යදථා’’ති වත්වා පුනප්පුනං
යාචියමායනොපි පටික්ඛිපිත්වා කනිට්ඨස්ස අභියසයක කයත ‘‘න යම
ඉස්සරියයනත්යථො’’ති උපරජ්ජාදීනිපිනඉච්ඡි.‘‘යතනහිසාදූනියභොජනානි
භුඤ්ජන්යතො ඉයධව වසාහී’’ති වුත්යතපි ‘‘න යම ඉමස්මිං නගයර කිච්චං
අත්ථී’’ති ාරාණසියතො නික්ඛමිත්වාපච්චන්තංගන්ත්වාඑකංයසට්ඨිකුලං
නිස්සාය සහත්යථන කම්මං කයරොන්යතො වසි. යත අපරභායග තස්ස

රාජකුමාරභාවං ඤත්වා කම්මං කාතුං නාදංසු, කුමාරපරිහායරයනව තං
පරිහරිංසු.අපරභායගරාජකම්මිකා යඛත්තප්පමාණග්ගහණත්ථායතංගාමං

අගමංසු.යසට්ඨිරාජකුමාරංඋපසඞ්කමිත්වා ‘‘සාමි, මයංතුම්යහයපොයසම, 
කනිට්ඨභාතිකස්ස පණ්ණං යපයසත්වා අම්හාකං  ලිං හායරථා’’ති ආහ.
යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා ‘‘අහං අසුකයසට්ඨිකුලං නාම උපනිස්සාය

වසාමි, මංනිස්සායඑයතසං ලිං විස්සජ්යජහී’’තිපණ්ණංයපයසසි. රාජා 

‘‘සාධූ’’තිවත්වාතථාකායරසි. 

අථ නං සකලගාමවාසියනොපි ජනපදවාසියනොපි උපසඞ්කමිත්වා ‘‘මයං 

තුම්හාකඤ්යඤව  ලිං දස්සාම, අම්හාකම්පි සුඞ්කං විස්සජ්ජායපහී’’ති
ආහංසු.යසො යතසම්පිඅත්ථායපණ්ණංයපයසත්වාවිස්සජ්ජායපසි.තයතො 

පට්ඨාය යත තස්යසව  ලිං අදංසු. අථස්ස මහාලාභසක්කායරො අයහොසි, 

යතන සද්ධිඤ්යඤවස්ස තණ්හාපි මහතී ජාතා. යසො අපරභායගපි සබ් ං

ජනපදං යාචි, උපඩ්ඪරජ්ජං යාචි, කනිට්යඨොපි තස්ස අදාසියයව. යසො
තණ්හාය වඩ්ඪමානාය උපඩ්ඪරජ්යජනපි අසන්තුට්යඨො ‘‘රජ්ජං
ගණ්හිස්සාමී’’ති ජනපදපරිවුයතො තං නගරං ගන්ත්වා  හිනගයර ඨත්වා
‘‘රජ්ජං වා යමයදතුයුද්ධං වා’’තිකනිට්ඨස්සපණ්ණං පහිණි.කනිට්යඨො
චින්යතසි‘‘අයං ායලොපුබ්ය රජ්ජම්පිඋපරජ්ජාදීනිපි පටික්ඛිපිත්වාඉදානි

‘යුද්යධනගණ්හාමී’තිවදති, සයචයඛොපනාහංඉමංයුද්යධන මායරස්සාමි, 

ගරහායමභවිස්සති, කිංයමරජ්යජනා’’ති.අථස්ස ‘‘අලංයුද්යධන, රජ්ජං
ගණ්හතූ’’ති යපයසසි. යසො රජ්ජං ගණ්හිත්වා කනිට්ඨස්ස උපරජ්ජං දත්වා
තයතො පට්ඨායරජ්ජංකායරන්යතොතණ්හාවසියකොහුත්වාඑයකනරජ්යජන
අසන්තුට්යඨොද්යව තීණිරජ්ජානිපත්යථත්වා තණ්හායයකොටිංනාද්දස. 
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තදා සක්යකො යදවරාජා ‘‘යක නු යඛො යලොයක මාතාපිතයරො

උපට්ඨහන්ති, යක දානාදීනි පුඤ්ඤානි කයරොන්ති, යක තණ්හාවසිකා’’ති 

ඔයලොයකන්යතො තස්ස තණ්හාවසිකභාවං ඤත්වා ‘‘අයං  ායලො

 ාරාණසිරජ්යජනපි න තුස්සති, අහං සික්ඛායපස්සාමි න’’න්ති
මාණවකයවයසන රාජද්වායර ඨත්වා ‘‘එයකො උපායකුසයලො මාණයවො 
ද්වායරඨියතො’’තිආයරොචායපත්වා ‘‘පවිසතූ’’තිවුත්යතපවිසිත්වාරාජානං

ජයායපත්වා ‘‘කිංකාරණාආගයතොසී’’තිවුත්යත‘‘මහාරාජතුම්හාකංකිඤ්චි

වත්තබ් ං අත්ථි, රයහො පච්චාසීසාමී’’ති ආහ. සක්කානුභායවන තාවයදව

මනුස්සා පටික්කමිංසු. අථ නං මාණයවො ‘‘අහං, මහාරාජ, ඵීතානි

ආකිණ්ණමනුස්සානි සම්පන්න ලවාහනානි තීණි නගරානි පස්සාමි, අහං

යත අත්තයනො ආනුභායවන යතසු රජ්ජං ගයහත්වා දස්සාමි, පපඤ්චං
අකත්වාසීඝං ගන්තුංවට්ටතී’’තිආහ.යසොතණ්හාවසියකොරාජා‘‘සාධූ’’ති

සම්පටිච්ඡිත්වා සක්කානුභායවන‘‘යකොවාත්වං, කුයතොවාආගයතො, කිංවා
යතලද්ධුංවට්ටතී’’තින පුච්ඡි.යසොපිඑත්තකංවත්වාතාවතිංසභවනයමව
අගමාසි. 

රාජා අමච්යච පක්යකොසායපත්වා ‘‘එයකො මාණයවො ‘අම්හාකං තීණි 

රජ්ජානි ගයහත්වා දස්සාමී’ති ආහ, තං පක්යකොසථ, නගයර යභරිං

චරායපත්වා  ලකායං සන්නිපාතායපථ, පපඤ්චං අකත්වා තීණි රජ්ජානි 

ගණ්හිස්සාමී’’ති වත්වා ‘‘කිං පන යත, මහාරාජ, තස්ස මාණවස්ස

සක්කායරො වා කයතො, නිවාසට්ඨානං වා පුච්ඡිත’’න්ති වුත්යත ‘‘යනව

සක්කාරංඅකාසිං, නනිවාසට්ඨානං පුච්ඡිං, ගච්ඡථනංඋපධායරථා’’තිආහ.

උපධායරන්තානංඅදිස්වා‘‘මහාරාජ, සකලනගයර මාණවංනපස්සාමා’’ති
ආයරොයචසුං. තං සුත්වා රාජා යදොමනස්සජායතො ‘‘තීසු නගයරසු රජ්ජං 

නට්ඨං, මහන්යතනම්හියයසනපරිහීයනො, ‘යනවයමපරිබ් යංඅදාසි, නච
පුච්ඡි නිවාසට්ඨාන’න්ති මය්හං කුජ්ඣිත්වා මාණයවො අනාගයතො 
භවිස්සතී’’ති පුනප්පුනං චින්යතසි. අථස්ස තණ්හාවසිකස්ස සරීයර ඩායහො

උප්පජ්ජි, සරීයර පරිඩය්හන්යත උදරං යඛොයභත්වා යලොහිතපක්ඛන්දිකා

උදපාදි. එකං භාජනං පවිසති, එකං නික්ඛමති, යවජ්ජා තිකිච්ඡිතුං න

සක්යකොන්ති, රාජාකිලමති. අථස්ස  යාධිතභායවොසකලනගයරපාකයටො
අයහොසි. 

තදා ය ොධිසත්යතො තක්කසිලයතො සබ් සිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා 
 ාරාණසිනගයර මාතාපිතූනං සන්තිකං ආගයතො තං රඤ්යඤො පවත්තිං
සුත්වා ‘‘අහං තිකිච්ඡිස්සාමී’’ති රාජද්වාරං ගන්ත්වා ‘‘එයකො කිර
තරුණමාණයවො තුම්යහ තිකිච්ඡිතුං ආගයතො’’ති ආයරොචායපසි. රාජා

‘‘මහන්තමහන්තා දිසාපායමොක්ඛයවජ්ජාපි මං තිකිච්ඡිතුං න සක්යකොන්ති, 

කිංතරුණමාණයවොසක්ඛිස්සති, පරිබ් යංදත්වා විස්සජ්යජථන’’න්තිආහ.

තං සුත්වා මාණයවො ‘‘මය්හං යවජ්ජකම්යමන යවතනං නත්ථි, අහං

තිකිච්ඡාමි, යකවලං යභසජ්ජමූලමත්තං යදතූ’’ති ආහ. තං සුත්වා රාජා
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‘‘සාධූ’’ති පක්යකොසායපසි. මාණයවො රාජානං වන්දිත්වා ‘‘මා භායි, 

මහාරාජ, අහං යත තිකිච්ඡාමි, අපිච යඛො පන යම යරොගස්ස සමුට්ඨානං 

ආචික්ඛාහී’’තිආහ.රාජාහරායමායනො ‘‘කිංයතසමුට්ඨායනන, යභසජ්ජං

එව කයරොහී’’ති ආහ. මහාරාජ, යවජ්ජා නාම ‘‘අයං  යාධි ඉමං නිස්සාය
සමුට්ඨියතො’’ති ඤත්වා අනුච්ඡවිකං යභසජ්ජං කයරොන්තීති. රාජා ‘‘සාධු
තාතා’’ති සමුට්ඨානං කයථන්යතො ‘‘එයකන මාණයවන ආගන්ත්වා තීසු

නගයරසු රජ්ජං ගයහත්වා දස්සාමී’’තිආදිංකත්වා සබ් ංකයථත්වා ‘‘ඉති

යමතාත, තණ්හංනිස්සාය යාධිඋප්පන්යනො, සයචතිකිච්ඡිතුංසක්යකොසි, 

තිකිච්ඡාහී’’ති ආහ. කිං පන මහාරාජ, යසොචනාය තානි නගරානි සක්කා

ලද්ධුන්ති? ‘‘න සක්කාතාතා’’ති.‘‘එවංසන්යතකස්මායසොචසි, මහාරාජ, 
සබ් යමව හි සවිඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණකවත්ථුං අත්තයනො කායං ආදිං

කත්වා පහාය ගමනීයං, චතූසු නගයරසු රජ්ජං ගයහත්වාපි ත්වං

එකප්පහායරයනව න චතස්යසො භත්තපාතියයො භුඤ්ජිස්සසි, න චතූසු

සයයනසුසයිස්සසි, නචත්තාරි වත්ථයුගානිඅච්ඡායදස්සසි, තණ්හාවසියකන

නාම භවිතුංන වට්ටති, අයඤ්හි තණ්හා නාම වඩ්ඪමානා චතූහි අපායයහි
මුච්චිතුංනයදතීති. 

ඉතිනංමහාසත්යතොඔවදිත්වා අථස්සධම්මංයදයසන්යතොඉමාගාථා 
අභාසි– 

37. 

‘‘කාමංකාමයමානස්ස, තස්සයචතංසමිජ්ඣති; 

අද්ධාපීතිමයනොයහොති, ලද්ධාමච්යචොයදිච්ඡති. 

38. 

‘‘කාමංකාමයමානස්ස, තස්සයචතංසමිජ්ඣති; 

තයතොනංඅපරංකායම, ඝම්යමතණ්හංවවින්දති. 

39. 

‘‘ගවංවසිඞ්ගියනොසිඞ්ගං, වඩ්ඪමානස්සවඩ්ඪති; 

එවංමන්දස්සයපොසස්ස,  ාලස්සඅවිජානයතො; 

භියයයොතණ්හාපිපාසාච, වඩ්ඪමානස්සවඩ්ඪති. 

40. 

‘‘පථ යාසාලියවකං, ගවාස්සංදාසයපොරිසං; 

දත්වාචනාලයමකස්ස, ඉතිවිද්වාසමංචයර. 

41. 

‘‘රාජාපසය්හපථවිංවිජිත්වා, සසාගරන්තංමහිමාවසන්යතො; 

ඔරංසමුද්දස්සඅතිත්තරූයපො, පාරංසමුද්දස්සපිපත්ථයයථ. 
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42. 

‘‘යාව අනුස්සරංකායම, මනසාතිත්ති නාජ්ඣගා; 

තයතොනිවත්තාපටික්කම්මදිස්වා, යතයවසුතිත්තායයපඤ්ඤාය 
තිත්තා. 

43. 

‘‘පඤ්ඤායතිත්තිනංයසට්ඨං, නයසොකායමහිතප්පති; 

පඤ්ඤායතිත්තංපුරිසං, තණ්හානකුරුයතවසං. 

44. 

‘‘අපචියනයථව කාමානං, අප්පිච්ඡස්ස අයලොලුයපො; 

සමුද්දමත්යතොපුරියසො, නයසොකායමහිතප්පති. 

45. 

‘‘රථකායරොවචම්මස්ස, පරිකන්තංඋපාහනං; 

යං යංචජතිකාමානං, තංතංසම්පජ්ජයත සුඛං; 

සබ් ඤ්යචසුඛමිච්යඡයය, සබ්ය කායමපරිච්චයජ’’ති. 

තත්ථ කාමන්ති වත්ථුකාමම්පි කියලසකාමම්පි. කාමෙමානස්සාති

පත්ථයමානස්ස. තස්ස යච තං සමිජ්ඣතීති තස්ස පුග්ගලස්ස තං

කාමිතවත්ථු සමිජ්ඣති යච, නිප්ඵජ්ජති යචති අත්යථො. තයතො නං අපරං 

කායමති එත්ථ නන්ති නිපාතමත්තං. අපරන්ති පරභාගදීපනං. කායමති 

උපයයොග හුවචනං. ඉදං වුත්තං යහොති – සයච කාමං කාමයමානස්ස තං

කාමිතවත්ථු සමිජ්ඣති, තස්මිං සමිද්යධ තයතො පරං යසො පුග්ගයලො

කාමයමායනො යථා නාම ඝම්යම ගිම්හකායල වාතාතයපන කිලන්යතො 

තණ්හං වින්දති, පානීයපිපාසංපටිලභති, එවංභියයයොකාමතණ්හාසඞ්ඛායත

කායම වින්දති පටිලභති, රූපතණ්හාදිකා තණ්හා චස්ස වඩ්ඪතියයවාති. 

 වංවාති යගොරූපස්ස විය. සිඞ්ගියනොති මත්ථකං පදායලත්වා

උට්ඨිතසිඞ්ගස්ස. මන්දස්සාති මන්දපඤ්ඤස්ස. බාලස්සාති  ාලධම්යම
යුත්තස්ස. ඉදං වුත්තං යහොති –යථා වච්ඡකස්ස වඩ්ඪන්තස්සසරීයරයනව

සද්ධිං සිඞ්ගං වඩ්ඪති, එවං අන්ධ ාලස්සපි අප්පත්තකාමතණ්හා ච
පත්තකාමපිපාසාචඅපරාපරංවඩ්ඪතීති. 

සාලිෙවකන්ති සාලියඛත්තයවයඛත්තං. එයතන සාලියවාදිකං සබ් ං

ධඤ්ඤං දස්යසති, දුතියපයදනසබ් ංද්විපදචතුප්පදං දස්යසති. පඨමපයදන

වා සබ් ං අවිඤ්ඤාණකං, ඉතයරන සවිඤ්ඤාණකං. දත්වා චාති දත්වාපි.

ඉදංවුත්තංයහොති–තිට්ඨන්තුතීණිරජ්ජානි, සයචයසොමාණයවො අඤ්ඤං
වා සකලම්පි පථවිං සවිඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණකරතනපූරං කස්සචි දත්වා

ගච්යඡයය, ඉදම්පිඑත්තකංවත්ථුඑකස්යසවඅපරියන්තං, එවංදුප්පූරාඑසා
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පටුන 

තණ්හා නාම. ඉති විද්වා සමං චයරති එවං ජානන්යතො පුරියසො
තණ්හාවසියකොඅහුත්වා කායසමාචාරාදීනිපූයරන්යතොචයරයය. 

ඔරන්ති ඔරිමයකොට්ඨාසංපත්වායතනඅතිත්තරූයපොපුනසමුද්දපාරම්පි 

පත්ථයයථ. එවං තණ්හාවසිකසත්තා නාම දුප්පූරාති දස්යසති. ොවාති

අනියාමිතපරිච්යඡයදො. අනුස්සරන්ති අනුස්සරන්යතො. නාජ්ඣ ාති න

වින්දති.ඉදංවුත්තංයහොති– මහාරාජ, පුරියසොඅපරියන්යතපිකායම මනසා

අනුස්සරන්යතො තිත්තිං න වින්දති, පත්තුකායමොව යහොති, එවං කායමසු

සත්තානං තණ්හා වඩ්ඪයතව. තයතො නිවත්තාති තයතො පන
වත්ථුකාමකියලසකාමයතො චිත්යතන නිවත්තිත්වා කායයන පටික්කම්ම

ඤායණන ආදීනවං දිස්වා යය පඤ්ඤාය තිත්තා පරිපුණ්ණා, යත තිත්තා
නාම. 

පඤ්ඤාෙ තිත්තිනං යසට්ඨන්ති පඤ්ඤාය තිත්තීනං අයං

පරිපුණ්ණයසට්යඨො, අයයමව වා පායඨො. න යසො කායමහි තප්පතීති ‘‘න
හී’’තිපිපායඨො.යස්මාපඤ්ඤායතිත්යතොපුරියසොකායමහින පරිඩය්හතීති

අත්යථො. නකුරුයතවසන්තිතාදිසඤ්හිපුරිසං තණ්හාවයසවත්යතතුංන

සක්යකොති, ස්යවවපනතණ්හායආදීනවං දිස්වාසරභඞ්ගමාණයවො වියච
අඩ්ඪමාසකරාජා විය ච තණ්හාවයස න පවත්තතීති අත්යථො. 

අපචියනයථවාති විද්ධංයසයථව. සමුද්දමත්යතොති මහතියා පඤ්ඤාය
සමන්නාගතත්තා සමුද්දප්පමායණො. යසො මහන්යතන අග්ගිනාපි සමුද්යදො
වියකියලසකායමහිනතප්පතිනඩය්හති. 

රථකායරොති චම්මකායරො. පරිකන්තන්ති පරිකන්තන්යතො. ඉදං වුත්තං
යහොති – යථා චම්මකායරො උපාහනං පරිකන්තන්යතො යං යං චම්මස්ස

අගය්හූපගට්ඨානං යහොති, තං තං චජිත්වා උපාහනං කත්වා උපාහනමූලං

ලභිත්වා සුඛියතො යහොති, එවයමව පණ්ඩියතො චම්මකාරසත්ථසදිසාය 

පඤ්ඤාය කන්තන්යතො යං යං ඔධිං කාමානං චජති, යතන යතනස්ස
කායමොධිනා රහිතං තං තං කායකම්මං වචීකම්මං මයනොකම්මඤ්ච සුඛං

සම්පජ්ජති විගතදරථං, සයච පන සබ් ම්පි කායකම්මාදිසුඛං

විගතපරිළාහයමව ඉච්යඡයය, කසිණං භායවත්වා ඣානං නිබ් ත්යතත්වා 
සබ්ය කායමපරිච්චයජති. 

ය ොධිසත්තස්ස පන ඉමං ගාථං කයථන්තස්ස රඤ්යඤො යසතච්ඡත්තං 

ආරම්මණංකත්වාඔදාතකසිණජ්ඣානංඋදපාදි, රාජාපිඅයරොයගොඅයහොසි.
යසො තුට්යඨො සයනා වුට්ඨහිත්වා ‘‘එත්තකා යවජ්ජා මං තිකිච්ඡිතුං

නාසක්ඛිංසු, පණ්ඩිතමාණයවොපනඅත්තයනොඤායණොසයධනමංනියරොගං
අකාසී’’තියතන සද්ධිංසල්ලපන්යතොදසමංගාථමාහ– 

46. 

‘‘අට්ඨ යතභාසිතාගාථා, සබ් ායහොන්ති සහස්සියා; 
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පටිගණ්හමහාබ්රහ්යම, සායධතංතවභාසිත’’න්ති. 

තත්ථ අට්ඨාති දුතියගාථං ආදිං කත්වා කාමාදීනවසංයුත්තා අට්ඨ. 

සහස්සිොතිසහස්සාරහා. පටි ණ්හාති අට්ඨසහස්සානිගණ්හ. සායධතංතව

භාසිතන්තිසාධුඑතංතව වචනං. 

තංසුත්වාමහාසත්යතොඑකාදසමංගාථමාහ– 

47. 

‘‘නයමඅත්යථොසහස්යසහි, සයතහිනහුයතහිවා; 

පච්ඡිමංභාසයතොගාථං, කායමයමනරයතොමයනො’’ති. 

තත්ථ පච්ඡිමන්ති ‘‘රථකායරොව චම්මස්සා’’ති ගාථං. කායම යම න

රයතො මයනොති ඉමං ගාථං භාසමානස්යසව මම වත්ථුකායමපි
කියලසකායමපි මයනො නාභිරමාමි. අහඤ්හි ඉමං ගාථං භාසමායනො 

අත්තයනොවධම්මයදසනායඣානංනිබ් ත්යතසිං, මහාරාජාති. 

රාජා භියයයොයසොමත්තාය තුස්සිත්වා මහාසත්තං වණ්යණන්යතො 
ඔසානගාථමාහ– 

48. 

‘‘භද්රයකොවතායංමාණවයකො, සබ් යලොකවිදූමුනි; 

යයොඉමංතණ්හංදුක්ඛජනනිං, පරිජානාතිපණ්ඩියතො’’ති. 

තත්ථ දුක්ඛජනනින්ති සකලවට්ටදුක්ඛජනනිං. පරිජානාතීති පරිජානි

පරිච්ඡින්දි, ලුඤ්චිත්වානීහරීතිය ොධිසත්තංවණ්යණන්යතොඑවමාහ. 

ය ොධිසත්යතොපි‘‘මහාරාජ, අප්පමත්යතොහුත්වාධම්මංචරා’’ති රාජානං
ඔවදිත්වා ආකායසන හිමවන්තං ගන්ත්වා ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා
යාවතායුකං ඨත්වා බ්රහ්මවිහායර භායවත්වා අපරිහීනජ්ඣායනො හුත්වා
බ්රහ්මයලොකූපයගො අයහොසි. 

සත්ථා ඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘එවං, භික්ඛයව, පුබ්ය පාහංඑතං
බ්රාහ්මණං නිස්යසොකමකාසි’’න්ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

රාජා එස බ්රාහ්මයණො අයහොසි, පණ්ඩිතමාණයවො පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

කාමජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[468] 5. ජනසන්ධජාතකවණ්ණනා 

දස ඛලූති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො යකොසලරඤ්යඤො
ඔවාදත්ථාය කයථසි. එකස්මිඤ්හි කායල රාජා ඉස්සරියමදමත්යතො 
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කියලසසුඛනිස්සියතො විනිච්ඡයම්පින පට්ඨයපසි, බුද්ධුපට්ඨානම්පි පමජ්ජි.
යසො එකදිවයස දස ලං අනුස්සරිත්වා ‘‘සත්ථාරං වන්දිස්සාමී’’ති
භුත්තපාතරායසො රථවරමාරුය්හවිහාරංගන්ත්වාසත්ථාරංවන්දිත්වානිසීදි.
අථනංසත්ථා‘‘කිං මහාරාජචිරංනපඤ්ඤායසී’’තිවත්වා‘‘ හුකිච්චතාය

යනොභන්යතබුද්ධුපට්ඨානස්ස ඔකායසොනජායතො’’තිවුත්යත ‘‘මහාරාජ, 
මාදියසනාමඔවාදදායයකසබ් ඤ්ඤුබුද්යධ ධුරවිහායරවිහරන්යතඅයුත්තං

තව පමජ්ජිතුං, රඤ්ඤා නාම රාජකිච්යචසු අප්පමත්යතන භවිතබ් ං, 
රට්ඨවාසීනං මාතාපිතුසයමන අගතිගමනං පහාය දස රාජධම්යම

අයකොයපන්යතන රජ්ජං කායරතුං වට්ටති, රඤ්යඤො හි ධම්මිකභායව සති

පරිසාපිස්ස ධම්මිකා යහොන්ති, අනච්ඡරියං යඛො පයනතං, යං මයි

අනුසාසන්යත ත්වං ධම්යමන රජ්ජං කායරයයාසි, යපොරාණකපණ්ඩිතා
අනුසාසකආචරියය අවිජ්ජමායනපි අත්තයනො මතියාව තිවිධසුචරිතධම්යම 
පතිට්ඨායමහාජනස්සධම්මංයදයසත්වාසග්ගපථංපූරයමානාඅගමංසූ’’ති
වත්වායතන යාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො 

තස්සඅග්ගමයහසියාකුච්ඡිම්හිනිබ් ත්ති, ‘‘ජනසන්ධකුමායරො’’තිස්සනාමං 
කරිංසු. අථස්ස වයප්පත්තස්ස තක්කසිලයතො සබ් සිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා
ආගතකායල රාජාසබ් ානි න්ධනාගාරානියසොධායපත්වාඋපරජ්ජංඅදාසි.
යසො අපරභායග පිතු අච්චයයන රජ්යජ පතිට්ඨාය චතූසු නගරද්වායරසු 

නගරමජ්යඣරාජද්වායර චාතිඡදානසාලායයොකාරායපත්වාදිවයසදිවයස
ඡ සතසහස්සානි පරිච්චජිත්වා සකලජම්බුදීපං සඞ්යඛොයභත්වා මහාදානං
පවත්යතන්යතො  න්ධනාගාරානි නිච්චං විවටානි කාරායපත්වා
ධම්මභණ්ඩිකං යසොධායපත්වා චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි යලොකං
සඞ්ගණ්හන්යතො පඤ්ච සීලානි රක්ඛන්යතො උයපොසථවාසං වසන්යතො
ධම්යමනරජ්ජං කායරසි.අන්තරන්තරාචරට්ඨවාසියනොසන්නිපාතායපත්වා

‘‘දානං යදථ, සීලං සමාදියථ, භාවනං භායවථ, ධම්යමන කම්මන්යත ච

යවොහායර ච පයයොයජථ, දහරකායලයයව සිප්පානි උග්ගණ්හථ, ධනං

උප්පායදථ, ගාමකූටකම්මං වා පිසුණවාචාකම්මං වා මා කරිත්ථ, චණ්ඩා 

ඵරුසා මා අහුවත්ථ, මාතුපට්ඨානං පිතුපට්ඨානං පූයරථ, කුයල
යජට්ඨාපචායියනො භවථා’’ති ධම්මං යදයසත්වා මහාජයන සුචරිතධම්යම
පතිට්ඨායපසි. යසො එකදිවසං පන්නරසීඋයපොසයථ සමාදින්නුයපොසයථො
‘‘මහාජනස්ස භියයයො හිතසුඛත්ථාය අප්පමාදවිහාරත්ථාය ධම්මං 
යදයසස්සාමී’’තිචින්යතත්වානගයරයභරිංචරායපත්වාඅත්තයනොඔයරොයධ
ආදිංකත්වා සබ් නගරජනංසන්නිපාතායපත්වාරාජඞ්ගයණඅලඞ්කරිත්වා
අලඞ්කතරතනමණ්ඩපමජ්යඣ සුපඤ්ඤත්තවරපල්ලඞ්යක නිසීදිත්වා

‘‘අම්යභො, නගරවාසියනො තුම්හාකං තපනීයය ච අතපනීයය ච ධම්යම

යදයසස්සාමි, අප්පමත්තාහුත්වා ඔහිතයසොතාසක්කච්චංසුණාථා’’තිවත්වා
ධම්මංයදයසසි. 
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සත්ථා සච්චපරිභාවිතං මුඛරතනං විවරිත්වාතං ධම්මයදසනංමධුයරන 
සයරනයකොසලරඤ්යඤොආවිකයරොන්යතො– 

49. 

‘‘දසඛලුඉමානිඨානානි, යානිපුබ්ය අකරිත්වා; 

සපච්ඡාමනුතප්පති, ඉච්යචවාහජනසන්යධො. 

50. 

‘‘අලද්ධාවිත්තංතප්පති, පුබ්ය අසමුදානිතං; 

නපුබ්ය ධනයමසිස්සං, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

51. 

‘‘සකයරූපංපුයරසන්තං, මයාසිප්පංනසික්ඛිතං; 

කිච්ඡාවුත්තිඅසිප්පස්ස, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

52. 

‘‘කූටයවදීපුයරආසිං, පිසුයණොපිට්ඨිමංසියකො; 

චණ්යඩොචඵරුයසොචාපි, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

53. 

‘‘පාණාතිපාතී පුයරආසිං, ලුද්යදොචාපිඅනාරියයො; 

භූතානංනාපචායිස්සං, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

54. 

‘‘ හූසුවතසන්තීසු, අනාපාදාසුඉත්ථිසු; 

පරදාරංඅයසවිස්සං, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

55. 

‘‘ හුම්හිවතසන්තම්හි, අන්නපායනඋපට්ඨියත; 

නපුබ්ය අදදංදානං, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

56. 

‘‘මාතරංපිතරංචාපි, ජිණ්ණකංගතයයොබ් නං; 

පහුසන්යතොනයපොසිස්සං, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

57. 

‘‘ආචරියමනුසත්ථාරං, සබ් කාමරසාහරං; 

පිතරංඅතිමඤ්ඤිස්සං, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

58. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණචාපි, සීලවන්යත හුස්සුයත; 

නපුබ්ය පයිරුපාසිස්සං, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 
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59. 

‘‘සාධුයහොතිතයපොචිණ්යණො, සන්යතොචපයිරුපාසියතො; 

නචපුබ්ය තයපොචිණ්යණො, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

60. 

‘‘යයොචඑතානිඨානානි, යයොනියසොපටිපජ්ජති; 

කරංපුරිසකිච්චානි, සපච්ඡානානුතප්පතී’’ති.–ඉමාගාථා ආහ; 

තත්ථ ඨානානීති කාරණානි. පුබ්යබති පඨමයමව අකරිත්වා. ස පච්ඡා 

මනුතප්පතීති යසො පඨමං කත්තබ් ානං අකාරයකො පුග්ගයලො පච්ඡා
ඉධයලොයකපි පරයලොයකපි තප්පති කිලමති. ‘‘පච්ඡා වා අනුතප්පතී’’තිපි

පායඨො. ඉච්යචවාහාති ඉති එවං ආහාති පදච්යඡයදො, ඉති එවං රාජා
ජනසන්යධො අයවොච. ඉච්චස්සුහාතිපි පායඨො. තත්ථ අස්සු-කායරො
නිපාතමත්තං ඉති අස්සු ආහාති පදච්යඡයදො. ඉදානි තානි දස
තපනීයකාරණානි පකායසතුං ය ොධිසත්තස්ස ධම්මකථා යහොති. තත්ථ 

පුබ්යබතිපඨමයමවතරුණකායලපරක්කමංකත්වා අසමුදානිතං අසම්භතං

ධනං මහල්ලකකායල අලභිත්වාතප්පතියසොචති, පයරචසුඛියතදිස්වාසයං
දුක්ඛං ජීවන්යතො ‘‘පුබ්ය  ධනං න පරියයසිස්ස’’න්ති එවං පච්ඡා

අනුතප්පති, තස්මා මහල්ලකකායල සුඛං ජීවිතුකාමා දහරකායලයයව
ධම්මිකානිකසිකම්මාදීනිකත්වාධනංපරියයසථාතිදස්යසති. 

පුයර සන්තන්ති පුයර දහරකායලආචරියය පයිරුපාසිත්වා මයාකාතුං

සකයරූපං සමානං හත්ථිසිප්පාදිකං කිඤ්චි සිප්පං න සික්ඛිතං. කිච්ඡාති

මහල්ලකකායල අසිප්පස්ස දුක්ඛා ජීවිතවුත්ති, යනව සක්කා තදා සිප්පං

සික්ඛිතුං, තස්මා මහල්ලකකායලසුඛංජීවිතුකාමාතරුණකායලයයවසිප්පං

සික්ඛථාතිදස්යසති. කුටයවදීතිකූටජානනයකොගාමකූටයකොවායලොකස්ස
අනත්ථකාරයකොවා තුලාකූටාදිකාරයකොවාකූටට්ටකාරයකොවාතිඅත්යථො. 

ආසින්ති එවරූයපො අහං පුබ්ය  අයහොසිං. පිසුයණොති යපසුඤ්ඤකාරයණො. 

පිට්ඨිමංසියකොතිලඤ්ජංගයහත්වාඅසාමියකසාමියකකයරොන්යතොපයරසං 

පිට්ඨිමංසඛාදයකො. ඉතිපච්ඡාතිඑවංමරණමඤ්යචනිපන්යනො අනුතප්පති, 

තස්මාසයචනිරයයනවසිතුකාමාත්ථ, මා එවරූපං පාපකම්මංකරිත්ථාති
ඔවදති. 

ලුද්යදොති දාරුයණො. අනාරියෙොති න අරියයො නීචසමාචායරො. 

නාපචායිස්සන්ති ඛන්තියමත්තානුද්දයවයසන නීචවුත්තියකො නායහොසිං. 

යසසං පුරිමනයයයනව යයොයජතබ් ං. අනාපාදාසූති ආපාදානං ආපායදො, 

පරිග්ගයහොති අත්යථො. නත්ථි ආපායදො යාසං තා අනාපාදා, අඤ්යඤහි

අකතපරිග්ගහාසූති අත්යථො. උපට්ඨියතතිපච්චුපට්ඨියත. න පුබ්යබතිඉයතො

පුබ්ය දානංනඅදදං. පහුසන්යතොති ධන යලනාපිකාය යලනාපියපොසිතුං

සමත්යථොපටි යලොසමායනො. ආචරිෙන්තිආචායරසික්ඛාපනයතොඉධපිතා



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ද්වාදසකනිපායතො 

151 

පටුන 

‘‘ආචරියයො’’ති අධිප්යපයතො. අනුසත්ථාරන්ති අනුසාසකං. 

සබ්බකාමරසාහරන්ති සබ්ය  වත්ථුකාමරයස ආහරිත්වා යපොසිතාරං. 

අතිමඤ්ඤිස්සන්තිතස්සඔවාදංඅගණ්හන්යතොඅතික්කමිත්වා මඤ්ඤිස්සං. 

නපුබ්යබතිඉයතොපුබ්ය  ධම්මිකසමණබ්රාහ්මයණපිගිලානාගිලායනපි

චීවරාදීනිදත්වාඅප්පටිජග්ගයනනන පයිරුපාසිස්සං. තයපොතිසුචරිතතයපො. 

සන්යතොති තීහි ද්වායරහි උපසන්යතො සීලවා. ඉදං වුත්තං යහොති – 
තිවිධසුචරිතසඞ්ඛායතො තයපො චිණ්යණො එවරූයපො ච උපසන්යතො 

පයිරුපාසියතොනාමසාධුසුන්දයරො. නපුබ්යබතිමයාදහරකායල එවරූයපො

තයපොනචිණ්යණො, ඉතිපච්ඡාජරාජිණ්යණොමරණභයතජ්ජියතොඅනුතප්පති

යසොචති.සයච තුම්යහඑවංනයසොචිතුකාමා, තයපොකම්මංකයරොථාතිවදති. 

යෙො ච එතානීති යයො පන එතානි දස කාරණානි පඨමයමව උපායයන

පටිපජ්ජති සමාදාය වත්තති, පුරියසහි කත්තබ් ානි ධම්මිකකිච්චානි

කයරොන්යතො යසො අප්පමාදවිහාරී පුරියසො පච්ඡා නානුතප්පති, 
යසොමනස්සප්පත්යතොවයහොතීති. 

ඉති මහාසත්යතො අන්වද්ධමාසං ඉමිනා නියායමන මහාජනස්ස ධම්මං
යදයසසි. මහාජයනොපිස්ස ඔවායද ඨත්වා තානි දස ඨානානි පූයරත්වා 
සග්ගපරායයණොවඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං, මහාරාජ, 
යපොරාණකපණ්ඩිතා අනාචරියකාපි අත්තයනො මතියාව ධම්මං යදයසත්වා
මහාජනං සග්ගපයථ පතිට්ඨායපසු’’න්ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි –

‘‘තදාපරිසාබුද්ධපරිසාඅයහසුං, ජනසන්ධරාජාපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

ජනසන්ධජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[469] 6. මහාකණ්හජාතකවණ්ණනා 

කණ්යහො කණ්යහො චාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
යලොකත්ථචරියං ආරබ්භ කයථසි. එකදිවසඤ්හි භික්ඛූ ධම්මසභායං

නිසීදිත්වා ‘‘යාවඤ්චිදං, ආවුයසො, සත්ථා  හුජනහිතාය පටිපන්යනො

අත්තයනොඵාසුවිහාරංපහායයලොකස්යසවඅත්ථංචරති, පරමාභිසම්ය ොධිං
පත්වා සයං පත්තචීවරමාදාය අට්ඨාරසයයොජනමග්ගං ගන්ත්වා 

පඤ්චවග්ගියත්යථරානං ධම්මචක්කං (සං.නි.5.1081; මහාව. 13ආදයයො; 

පටි. ම. 2.30) පවත්යතත්වා පඤ්චමියා පක්ඛස්ස අනත්තලක්ඛණසුත්තං 

(සං. නි. 3.59; මහාව. 20 ආදයයො)කයථත්වා සබ්ය සං අරහත්තං අදාසි.
උරුයවලං ගන්ත්වා යතභාතිකජටිලානං අඩ්ඪුඩ්ඪානි පාටිහාරියසහස්සානි

දස්යසත්වාපබ් ායජත්වාගයාසීයස ආදිත්තපරිොෙං (සං.නි.4.235; මහාව.

54) කයථත්වා ජටිලසහස්සානං අරහත්තං අදාසි, මහාකස්සපස්ස තීණි
ගාවුතානි පච්චුග්ගමනං ගන්ත්වා තීහි ඔවායදහි උපසම්පදං අදාසි. එයකො
පච්ඡාභත්තං පඤ්චචත්තාලීසයයොජනමග්ගං ගන්ත්වා පුක්කුසාතිකුලපුත්තං
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අනාගාමිඵයල පතිට්ඨායපසි, මහාකප්පිනස්සවීසයයොජනසතංපච්චුග්ගමනං

කත්වා අරහත්තං අදාසි, එයකො පච්ඡාභත්තං තිංසයයොජනමග්ගං ගන්ත්වා

තාව කක්ඛළං ඵරුසං අඞ්ගුලිමාලං අරහත්යත පතිට්ඨායපසි, 
තිංසයයොජනමග්ගං ගන්ත්වා ආළවකං යක්ඛං යසොතාපත්තිඵයල 
පතිට්ඨායපත්වා කුමාරස්ස යසොත්ථිං අකාසි. තාවතිංසභවයන යතමාසං

වසන්යතොඅසීතියා යදවතායකොටීනංධම්මාභිසමයංසම්පායදසි, බ්රහ්මයලොකං
ගන්ත්වා  කබ්රහ්මුයනො දිට්ඨිං භින්දිත්වා දසන්නං බ්රහ්මසහස්සානං

අරහත්තං අදාසි, අනුසංවච්ඡරං තීසු මණ්ඩයලසු චාරිකං චරමායනො
උපනිස්සයසම්පන්නානංමනුස්සානංසරණානියචවසීලානිච මග්ගඵලානිච

යදති, නාගසුපණ්ණාදීනම්පි නානප්පකාරං අත්ථං චරතී’’ති දස ලස්ස

යලොකත්ථචරියගුණංකථයිංසු.සත්ථාආගන්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, 

එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත 

‘‘අනච්ඡරියං, භික්ඛයව, යසොහං ඉදානි අභිසම්ය ොධිං පත්වා යලොකස්ස

අත්ථංචයරයයං, පුබ්ය සරාගකායලපියලොකස්සඅත්ථංඅචරි’’න්තිවත්වා
අතීතංආහරි. 

අතීයතකස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායල ාරාණසියංඋසීනයකොනාමරාජා 
රජ්ජං කායරසි. කස්සපසම්මාසම්බුද්යධ චතුසච්චයදසනාය මහාජනං
කියලස න්ධනා යමොයචත්වානිබ් ානනගරංපූයරත්වාපරිනිබ්බුයතදීඝස්ස
අද්ධුයනො අච්චයයන සාසනං ඔසක්කි. භික්ඛූ එකවීසතියා අයනසනාහි

ජීවිකංකප්යපන්ති, භික්ඛූගිහිසංසග්ගං කයරොන්ති, පුත්තධීතාදීහිවඩ්ඪන්ති.

භික්ඛුනියයොපි ගිහිසංසග්ගං කයරොන්ති, පුත්තධීතාදීහි වඩ්ඪන්ති. භික්ඛූ

භික්ඛුධම්මං, භික්ඛුනියයො භික්ඛුනිධම්මං, උයපොසකා උපාසකධම්මං, 

උපාසිකා උපාසිකධම්මං, බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණධම්මං විස්සජ්යජසුං.

යයභුයයයන මනුස්සා දස අකුසලකම්මපයථ සමාදාය වත්තිංසු, මතමතා
අපායයසු පරිපූයරසුං. තදා සක්යකො යදවරාජා නයව නයව යදයව
අපස්සන්යතො මනුස්සයලොකං ඔයලොයකත්වා මනුස්සානං අපායයසු
නිබ් ත්තිතභාවං ඤත්වා සත්ථු සාසනං ඔසක්කිතං දිස්වා ‘‘කිං නු

කරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘අත්යථයකො උපායයො, මහාජනං තායසත්වා
භීතභාවංඤත්වාපච්ඡාඅස්සායසත්වාධම්මංයදයසත්වාඔසක්කිතංසාසනං 
පග්ගය්හ අපරම්පි වස්සසහස්සං පවත්තනකාරණං කරිස්සාමී’’ති 
සන්නිට්ඨානං කත්වා මාතලියදවපුත්තං යමොචප්පමාණදාඨං චතූහි දාඨාහි
විනිග්ගතරස්මියා භයානකං කත්වා ගබ්භිනීනං දස්සයනයනව
ගබ්භපාතනසමත්ථං යඝොරරූපං ආජායනයයප්පමාණං කාළවණ්ණං
මහාකණ්හසුනඛං මායපත්වා පඤ්ච න්ධයනන  න්ධිත්වා රත්තමාලං 
කණ්යඨ පිළන්ධිත්වා රජ්ජුයකොටිකං ආදාය සයං ද්යව කාසායානි
නිවායසත්වා පච්ඡාමුයඛ පඤ්චධා යකයස  න්ධිත්වා රත්තමාලං 
පිළන්ධිත්වා ආයරොපිතපවාළවණ්ණජියං මහාධනුං ගයහත්වා
වජිරග්ගනාරාචං නයඛන පරිවට්යටන්යතො වනචරකයවසං ගයහත්වා

නගරයතො යයොජනමත්යත ඨායන ඔතරිත්වා ‘‘නස්සති යලොයකො, නස්සති
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යලොයකො’’ති තික්ඛත්තුං සද්දං අනුසායවත්වා මනුස්යස උත්තායසත්වා 
නගරූපචාරංපත්වාපුනසද්දමකාසි. 

මනුස්සාසුනඛංදිස්වාඋත්රස්තානගරංපවිසිත්වාතංපවත්තිං රඤ්යඤො
ආයරොයචසුං. රාජා සීඝං නගරද්වාරානි පිදහායපසි. සක්යකොපි
අට්ඨාරසහත්ථං පාකාරං උල්ලඞ්ඝත්වා සුනයඛන සද්ධිං අන්යතොනගයර
පතිට්ඨහි. මනුස්සා භීතතසිතා පලායිත්වා යගහානි පවිසිත්වා නිලීයිංසු.
මහාකණ්යහොපි දිට්ඨදිට්යඨ මනුස්යස උපධාවිත්වා සන්තායසන්යතො
රාජනියවසනං අගමාසි. රාජඞ්ගයණ මනුස්සා භයයන පලායිත්වා 
රාජනියවසනංපවිසිත්වාද්වාරංපිදහිංසු.උසීනකරාජාපිඔයරොයධගයහත්වා
පාසාදං අභිරුහි.මහාකණ්යහො සුනයඛො පුරිමපායදඋක්ඛිපිත්වා වාතපායන

ඨත්වා මහාභුස්සිතං භුස්සි. තස්ස සද්යදො යහට්ඨා අවීචිං, උපරි භවග්ගං

පත්වා සකලචක්කවාළං එකනින්නාදං අයහොසි. විධුරජාතයක (ජා.

2.22.1346 ආදයයො) හි පුණ්ණකයක්ඛරඤ්යඤො, කුසජාතයක (ජා. 2.20.1

ආදයයො) කුසරඤ්යඤො, භූරිදත්තජාතයක (ජා. 2.22.784 ආදයයො)

සුදස්සනනාගරඤ්යඤො, ඉමස්මිං මහාකණ්හජාතයක අයං සද්යදොති ඉයම
චත්තායරොසද්දාජම්බුදියපමහාසද්දානාම අයහසුං. 

නගරවාසියනොභීතතසිතාහුත්වාඑකපුරියසොපිසක්යකනසද්ධිංකයථතුං 

නාසක්ඛි, රාජායයව සතිං උපට්ඨායපත්වා වාතපානං නිස්සාය සක්කං

ආමන්යතත්වා ‘‘අම්යභො ලුද්දක, කස්මා යත සුනයඛො භුස්සතී’’ති ආහ. 

‘‘ඡාතභායවන, මහාරාජා’’ති. ‘‘යතන හි තස්ස භත්තං දායපස්සාමී’’ති
අන්යතොජනස්ස ච අත්තයනො ච පක්කභත්තං සබ් ං දායපසි. තං සබ් ං
සුනයඛො එකක ළං විය කත්වා පුන සද්දමකාසි. පුන රාජා පුච්ඡිත්වා
‘‘ඉදානිපියමසුනයඛො ඡායතොයයවා’’ති සුත්වාහත්ථිඅස්සාදීනං පක්කභත්තං
සබ් ං ආහරායපත්වා දායපසි. තස්මිං එකප්පහායරයනව නිට්ඨාපියත 

සකලනගරස්ස පක්කභත්තං දායපසි. තම්පි යසො තයථව භුඤ්ජිත්වා පුන

සද්දමකාසි. රාජා ‘‘න එස සුනයඛො, නිස්සංසයං එස යක්යඛො භවිස්සති, 
ආගමනකාරණං පුච්ඡිස්සාමී’’ති භීතතසියතො හුත්වා පුච්ඡන්යතො පඨමං
ගාථමාහ– 

61. 

‘‘කණ්යහොකණ්යහොචයඝොයරොච, සුක්කදායඨොපභාසවා; 

 ද්යධොපඤ්චහිරජ්ජූහි, කිංරවිසුනයඛොතවා’’ති. 

තත්ථ කණ්යහො කණ්යහොති භයවයසන දළ්හීවයසන වා ආයමඩිතං. 

යඝොයරොති පස්සන්තානං භයජනයකො. පභාසවාති දාඨා

නික්ඛන්තරංසිපභායසන පභාසවා. කිං රවීති කිං විරවි. තයවස එවරූයපො

කක්ඛයළොසුනයඛොකිංකයරොති, කිංමියගගණ්හාති, උදාහුයතඅමිත්යත, 

කිංයතඉමිනා, විස්සජ්යජහිනන්තිඅධිප්පායයයනවමාහ. 
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තංසුත්වාසක්යකොදුතියංගාථමාහ– 

62. 

‘‘නායංමිගානමත්ථාය, උසීනකභවිස්සති; 

මනුස්සානංඅනයයොහුත්වා, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛතී’’ති. 

තස්සත්යථො – අයඤ්හි ‘‘මිගමංසංඛාදිස්සාමී’’තිඉධනාගයතො, තස්මා

මිගානං අත්යථො න භවිස්සති, මනුස්සමංසං පන ඛාදිතුං ආගයතො, තස්මා
යතසං අනයයො මහාවිනාසකාරයකො හුත්වා යදා අයනන මනුස්සා විනාසං

පාපිතා භවිස්සන්ති, තදා අයං කණ්යහො පයමොක්ඛති, මම හත්ථයතො
මුච්චිස්සතීති. 

අථ නං රාජා ‘‘කිං පන යත යභො ලුද්දක-සුනයඛො සබ්ය සංයයව

මනුස්සානං මංසං ඛාදිස්සති, උදාහු තව අමිත්තානඤ්යඤවා’’ති පුච්ඡිත්වා 

‘‘අමිත්තානඤ්යඤව යම, මහාරාජා’’ති වුත්යත ‘‘යක පන ඉධ යත

අමිත්තා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අධම්මාභිරතාවිසමචාරියනො, මහාරාජා’’තිවුත්යත
‘‘කයථහිතාවයන අම්හාක’’න්තිපුච්ඡි.අථස්සකයථන්යතොයදවරාජාදස
ගාථාඅභාසි– 

63. 

‘‘පත්තහත්ථා සමණකා, මුණ්ඩා සඞ්ඝාටිපාරුතා; 

නඞ්ගයලහිකසිස්සන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

64. 

‘‘තපස්සිනියයො පබ් ජිතා, මුණ්ඩා සඞ්ඝාටිපාරුතා; 

යදායලොයකගමිස්සන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

65. 

‘‘දීයඝොත්තයරොට්ඨාජටිලා, පඞ්කදන්තාරජස්සිරා; 

ඉණංයචොදායගච්ඡන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

66. 

‘‘අධිච්චයවයදසාවිත්තිං, යඤ්ඤතන්තඤ්චබ්රාහ්මණා; 

භතිකායයජිස්සන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

67. 

‘‘මාතරංපිතරංචාපි, ජිණ්ණකංගතයයොබ් නං; 

පහූසන්යතොනභරන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

68. 

‘‘මාතරංපිතරංචාපි, ජිණ්ණකංගතයයොබ් නං; 
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 ාලාතුම්යහතිවක්ඛන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

69. 

‘‘ආචරියභරියංසඛිං, මාතුලානිංපිතුච්ඡකිං; 

යදායලොයකගමිස්සන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

70. 

‘‘අසිචම්මංගයහත්වාන, ඛග්ගංපග්ගය්හබ්රාහ්මණා; 

පන්ථඝාතංකරිස්සන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

71. 

‘‘සුක්කච්ඡවීයවධයවරා, ථූල ාහූඅපාතුභා; 

මිත්තයභදංකරිස්සන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

72. 

‘‘මායාවියනොයනකතිකා, අසප්පුරිසචින්තකා; 

යදායලොයකභවිස්සන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛතී’’ති. 

තත්ථ සමණකාති ‘‘මයං සමණාම්හා’’ති පටිඤ්ඤාමත්තයකන

හීළිතයවොහායරයනවමාහ. කසිස්සන්තීතියතතදාපිකසන්තියයව.අයංපන 
අජානන්යතොවියඑවමාහ.අයඤ්හිස්සඅධිප්පායයො–එයතඑවරූපා දුස්සීලා

මම අමිත්තා, යදා මම සුනයඛනඑයතමායරත්වා මංසං ඛාදිතං භවිස්සති, 
තදා එස කණ්යහො ඉයතො පඤ්චරජ්ජු න්ධනා පයමොක්ඛතීති. ඉමිනා
උපායයනසබ් ගාථාසුඅධිප්පායයයොජනායවදිතබ් ා. 

පබ්බජිතාතිබුද්ධසාසයනපබ් ජිතා.  මිස්සන්තීතිඅගාරමජ්යඣපඤ්ච

කාමගුයණ පරිභුඤ්ජන්තියයො විචරිස්සන්ති. දීයඝොත්තයරොට්ඨාති දාඨිකානං

වඩ්ඪිතත්තා දීඝුත්තයරොට්ඨා. පඞ්කදන්තාති පඞ්යකන මයලන 

සමන්නාගතදන්තා. ඉණං යචොදාොති භික්ඛාචරියාය ධනං සංහරිත්වා
වඩ්ඪියා ඉණං පයයොයජත්වා තං යචොයදත්වා තයතො ලද්යධන ජීවිකං
කප්යපන්තා යදාගච්ඡන්තීතිඅත්යථො. 

සාවිත්තින්ති සාවිත්තිඤ්ච අධියිත්වා. ෙඤ්ඤතන්තඤ්චාති

යඤ්ඤවිධායකතන්තං, යඤ්ඤං අධියිත්වාති අත්යථො. භතිකාොති යත යත

රාජරාජමහාමත්යත උපසඞ්කමිත්වා ‘‘තුම්හාකං යඤ්ඤං යජිස්සාම, ධනං

යදථා’’තිඑවංභතිඅත්ථායයදා යඤ්ඤංයජිස්සන්ති. පහූසන්යතොතිභරිතුං

යපොයසතුං සමත්ථා සමානා. බාලා තුම්යහති තුම්යහ  ාලා න කිඤ්චි

ජානාථාති යදා වක්ඛන්ති.  මිස්සන්තීති යලොකධම්මයසවනවයසන

ගමිස්සන්ති. පන්ථඝාතන්ති පන්යථ ඨත්වා මනුස්යස මායරත්වා යතසං 
භණ්ඩග්ගහණං. 
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සුක්කච්ඡවීතිකසාවචුණ්ණාදිඝංසයනන සමුට්ඨාපිතසුක්කච්ඡවිවණ්ණා. 

යවධයවරාති විධවා අපතිකා, තාහි විධවාහි යවරං චරන්තීති යවධයවරා. 

ථූලබාහූති පාදපරිමද්දනාදීහි සමුට්ඨාපිතමංසතාය මහා ාහූ. අපාතුභාති 

අපාතුභාවා, ධනුප්පාදරහිතාති අත්යථො. මිත්තයභදන්ති මිථුයභදං, අයයමව
වාපායඨො.ඉදංවුත්තංයහොති–යදාඑවරූපාඉත්ථිධුත්තා‘‘ඉමා අම්යහන
ජහිස්සන්තී’’ති සහිරඤ්ඤා විධවා උපගන්ත්වා සංවාසං කප්යපත්වා තාසං 

සන්තකංඛාදිත්වාතාහිසද්ධිංමිත්තයභදං කරිස්සන්ති, විස්සාසංභින්දිත්වා

අඤ්ඤං සහිරඤ්ඤං ගමිස්සන්ති, තදා එස යත යචොයර සබ්ය ව ඛාදිත්වා

මුච්චිස්සති. අසප්පුරිසචින්තකාති අසප්පුරිසචිත්යතහි පරදුක්ඛචින්තනසීලා. 

තදාතිතදාසබ්ය පියමඝායතත්වාඛාදිතමංයසොකණ්යහො පයමොක්ඛතීති. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘ඉයම මය්හං, මහාරාජ, අමිත්තා’’ති යත යත 
අධම්මකාරයක පක්ඛන්දිත්වා ඛාදිතුකාමතං විය කත්වා දස්යසති. යසො
තයතො මහාජනස්ස උත්රස්තකායල සුනඛං රජ්ජුයාආකඩ්ඪිත්වා ඨපිතං විය
කත්වාලුද්දකයවසං විජහිත්වාඅත්තයනොආනුභායවනආකායසජලමායනො

ඨත්වා ‘‘මහාරාජ, අහං සක්යකො යදවරාජා, ‘අයං යලොයකො විනස්සතී’ති

ආගයතො, පමත්තාහිමහාජනා, අධම්මංවත්තිත්වාමතමතා සම්පතිඅපායය

පූයරන්ති, යදවයලොයකො තුච්යඡො විය වියතො, ඉයතො පට්ඨාය අධම්මියකසු

කත්තබ් ං අහං ජානිස්සාමි, ත්වං අප්පමත්යතො යහොහි, මහාරාජා’’ති චතූහි
සතාරහගාථාහි ධම්මං යදයසත්වා මනුස්සානං දානසීයලසු පතිට්ඨායපත්වා
ඔසක්කිතසාසනං අඤ්ඤං වස්සසහස්සං පවත්තනසමත්ථං කත්වා මාතලිං 
ආදාය සකට්ඨානයමව ගයතො. මහාජනා දානසීලාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා
යදවයලොයක නිබ් ත්තිංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං භික්ඛයව පුබ්ය පාහං 
යලොකස්ස අත්ථයමව චරාමී’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

මාතලිආනන්යදොඅයහොසි, සක්යකොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

මහාකණ්හජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[470] 7. යකොසියජාතකවණ්ණනා 

73-93. යකොසියජාතකං සුධායභොජනජාතයක (ජා. 2.21.192 ආදයයො)
ආවි භවිස්සති. 

යකොසියජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[471] 8. යමණ්ඩකපඤ්හජාතකවණ්ණනා 

94-105. යමණ්ඩකපඤ්හජාතකං උමඞ් ජාතයක (ජා. 2.22.590
ආදයයො)ආවිභවිස්සති. 

යමණ්ඩකපඤ්හජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 
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[472] 9. මහාපදුමජාතකවණ්ණනා 

නාදට්ඨා පරයතො යදොසන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
චිඤ්චමාණවිකං ආරබ්භ කයථසි. පඨමය ොධියඤ්හි දස ලස්ස පුථුභූයතසු
සාවයකසුඅපරිමායණසුයදවමනුස්යසසු අරියභූමිංඔක්කන්යතසුපත්ථයටසු
ගුණසමුදයයසු මහාලාභසක්කායරො උදපාදි. තිත්ථියා සූරියුග්ගමයන
ඛජ්යජොපනකසදිසා අයහසුං හතලාභසක්කාරා. යත අන්තරවීථියං ඨත්වා

‘‘කිං සමයණො යගොතයමොව බුද්යධො, මයම්පි බුද්ධා, කිං තස්යසව දින්නං

මහප්ඵලං, අම්හාකම්පි දින්නංමහප්ඵලයමව, අම්හාකම්පි යදථකයරොථා’’ති
එවං මනුස්යස විඤ්ඤායපන්තාපි ලාභසක්කාරං අලභන්තා රයහො
සන්නිපතිත්වා‘‘යකනනුයඛොඋපායයන සමණස්සයගොතමස්සමනුස්සානං
අන්තයර අවණ්ණං උප්පායදත්වා ලාභසක්කාරං නායසයයාමා’’ති
මන්තයිංසු. තදා සාවත්ථියං චිඤ්චමාණවිකා නායමකා පරිබ් ාජිකා 
උත්තමරූපධරායසොභග්ගප්පත්තායදවච්ඡරාවිය.තස්සාසරීරයතොරස්මියයො 
නිච්ඡරන්ති. අයථයකො ඛරමන්තී එවමාහ – ‘‘චිඤ්චමාණවිකං පටිච්ච
සමණස්ස යගොතමස්ස අවණ්ණං උප්පායදත්වා ලාභසක්කාරං
නායසස්සාමා’’ති. යත ‘‘අත්යථයසො උපායයො’’ති සම්පටිච්ඡිංසු. අථ සා

තිත්ථියාරාමංගන්ත්වාවන්දිත්වාඅට්ඨාසි, තිත්ථියා තායසද්ධිංනකයථසුං.
සා ‘‘යකොනු යඛො යම යදොයසො’’ති යාවතතියං ‘‘වන්දාමි අයයා’’ති වත්වා

‘‘අයයා, යකොනු යඛො යම යදොයසො, කිං මයා සද්ධිං නකයථථා’’තිආහ.

‘‘භගිනි, සමණං යගොතමං අම්යහ වියහයඨන්තං හතලාභසක්කායරකත්වා

විචරන්තං න ජානාසී’’ති. ‘‘නාහං ජානාමි අයයා, මයා කිං පයනත්ථ

කත්තබ් න්ති. සයච ත්වං භගිනි, අම්හාකං සුඛමිච්ඡසි, අත්තානං පටිච්ච
සමණස්ස්සයගොතමස්සඅවණ්ණංඋප්පායදත්වා ලාභසක්කාරංනායසහී’’ති. 

සා ‘‘සාධු අයයා, මය්හයමයවයසො භායරො, මා චින්තයිත්ථා’’ති වත්වා
පක්කමිත්වා ඉත්ථිමායාසු කුසලතාය තයතො පට්ඨාය සාවත්ථිවාසීනං
ධම්මකථං සුත්වා යජතවනා නික්ඛමනසමයය ඉන්දයගොපකවණ්ණං පටං 
පාරුපිත්වා ගන්ධමාලාදිහත්ථා යජතවනාභිමුඛී ගච්ඡන්තී ‘‘ඉමාය යවලාය
කුහිං ගච්ඡසී’’ති වුත්යත ‘‘කිං තුම්හාකං මම ගමනට්ඨායනනා’’ති වත්වා 
යජතවනසමීයප තිත්ථියාරායම වසිත්වා පායතොව ‘‘අග්ගවන්දනං
වන්දිස්සාමා’’තිනගරා නික්ඛමන්යතඋපාසකජයනයජතවයනවුත්ථාවිය
හුත්වා නගරං පවිසති. ‘‘කුහිං වුත්ථාසී’’ති වුත්යත ‘‘කිං තුම්හාකං මම
වුත්ථට්ඨායනනා’’තිවත්වා මාසඩ්ඪමාසච්චයයනපුච්ඡියමානා ‘‘යජතවයන
සමයණන යගොතයමන සද්ධිං එකගන්ධකුටියා වුත්ථාම්හී’’ති ආහ.

පුථුජ්ජනානං ‘‘සච්චං නු යඛො එතං, යනො’’ති කඞ්ඛං උප්පායදත්වා
යතමාසචතුමාසච්චයයන පියලොතිකාහි උදරං යවයඨත්වා ගබ්භිනිවණ්ණං 
දස්යසත්වා උපරි රත්තපටං පාරුපිත්වා ‘‘සමණං යගොතමං පටිච්ච ගබ්යභො
යම ලද්යධො’’ති අන්ධ ායල ගාහායපත්වා අට්ඨනවමාසච්චයයන උදයර
දාරුමණ්ඩලිකං  න්ධිත්වා උපරි රත්තපටං පාරුපිත්වා හත්ථපාදපිට්ඨියයො
යගොහනුයකනයකොට්ටායපත්වාඋස්සයද දස්යසත්වාකිලන්තින්ද්රියාහුත්වා
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සායන්හසමයය තථාගයත අලඞ්කතධම්මාසයන නිසීදිත්වා ධම්මං

යදයසන්යත ධම්මසභං ගන්ත්වා තථාගතස්ස පුරයතො ඨත්වා ‘‘මහාසමණ, 

මහාජනස්ස තාව ධම්මං යදයසසි, මධුයරො යත සද්යදො, සුඵුසිතං

දන්තාවරණං, අහං පනතං පටිච්චගබ්භංලභිත්වා පරිපුණ්ණගබ්භා ජාතා, 

යනව යම සූතිඝරං ජානාසි, න සප්පියතලාදීනි, සයං අකයරොන්යතො
උපට්ඨාකානම්පිඅඤ්ඤතරංයකොසලරාජානංවා අනාථපිණ්ඩිකංවාවිසාඛං
උපාසිකං වා ‘‘ඉමිස්සා චිඤ්චමාණවිකාය කත්තබ් යුත්තං කයරොහී’ති න

වදසි, අභිරමිතුංයයව ජානාසි, ගබ්භපරිහාරං න ජානාසී’’ති ගූථපිණ්ඩං
ගයහත්වා චන්දමණ්ඩලං දූයසතුං වායමන්තී විය පරිසමජ්යඣ තථාගතං
අක්යකොසි. තථාගයතො ධම්මකථං ඨයපත්වා සීයහො විය අභිනදන්යතො

‘‘භගිනි, තයා කථිතස්ස තථභාවං වා අතථභාවං වා අහඤ්යචව ත්වඤ්ච

ජානාමා’’තිආහ.ආම, සමණ, තයාච මයාචඤාතභායවයනතංජාතන්ති. 

තස්මිං ඛයණ සක්කස්ස භවනං උණ්හාකාරං දස්යසසි. යසො
ආවජ්ජමායනො ‘‘චිඤ්චමාණවිකා තථාගතං අභූයතන අක්යකොසතී’’ති
ඤත්වා ‘‘ඉමං වත්ථුං යසොයධස්සාමී’’ති චතූහි යදවපුත්යතහිසද්ධිංආගමි.
යදවපුත්තා මූසිකයපොතකා හුත්වා දාරුමණ්ඩලිකස්ස  න්ධනරජ්ජුයක

එකප්පහායරයනව ඡින්දිංසු, පාරුතපටං වායතො උක්ඛිපි, දාරුමණ්ඩලිකං

පතමානං තස්සා පාදපිට්ඨියං පති, උයභො අග්ගපාදා ඡිජ්ජිංසු. මනුස්සා

උට්ඨාය ‘‘කාළකණ්ණි, සම්මාසම්බුද්ධං අක්යකොසසී’’ති සීයස යඛළං
පායතත්වා යලඩ්ඩුදණ්ඩාදිහත්ථා යජතවනා නීහරිංසු. අථස්සා තථාගතස්ස

චක්ඛුපථං අතික්කන්තකායල මහාපථවී භිජ්ජිත්වා විවරමදාසි, අවීචියතො 
අග්ගිජාලා උට්ඨහි. සා කුලදත්තියං කම් ලං පාරුපමානා විය ගන්ත්වා

අවීචිම්හි නිබ් ත්ති. අඤ්ඤතිත්ථියානංලාභසක්කායරො පරිහායි, දස ලස්ස
භියයයොයසොමත්තාය වඩ්ඪි. පුනදිවයස ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං

‘‘ආවුයසො, චිඤ්චමාණවිකා එවං උළාරගුණං අග්ගදක්ඛියණයයං
සම්මාසම්බුද්ධං අභූයතන අක්යකොසිත්වා මහාවිනාසං පත්තා’’ති. සත්ථා

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පිඑසා
මංඅභූයතනඅක්යකොසිත්වාමහාවිනාසංපත්තා’’තිවත්වාඅතීතං ආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො 

තස්ස අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි නිබ් ත්ති, ඵුල්ලපදුමසස්සිරිකමුඛත්තා

පනස්ස ‘‘පදුමකුමායරො’’ත්යවව නාමං කරිංසු. යසො වයප්පත්යතො
තක්කසිලායං ගන්ත්වා සබ් සිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා ආගමි. අථස්ස මාතා
කාලමකාසි. රාජා අඤ්ඤං අග්ගමයහසිංකත්වා පුත්තස්සඋපරජ්ජං අදාසි.

අපරභායගරාජාපච්චන්තංකුපිතං වූපසයමතුංඅග්ගමයහසිංආහ ‘‘භද්යද, 

ඉයධවවස, අහංපච්චන්තංකුපිතංවූපසයමතුං ගච්ඡාමී’’තිවත්වා ‘‘නාහං

ඉයධව වසිස්සාමි, අහම්පි ගමිස්සාමී’’ති වුත්යත යුද්ධභූමියා ආදීනවං

දස්යසත්වා‘‘යාවමමාගමනාඅනුක්කණ්ඨමානාවස, අහංපදුමකුමාරං යථා
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තව කත්තබ් කිච්යචසු අප්පමත්යතො යහොති, එවං ආණායපත්වා
ගමිස්සාමී’’ති වත්වා තථා කත්වා ගන්ත්වා පච්චාමිත්යත පලායපත්වා

ජනපදං සන්තප්යපත්වා පච්චාගන්ත්වා  හිනගයර ඛන්ධාවාරං නිවායසසි. 
ය ොධිසත්යතොපිතු ආගතභාවංඤත්වා නගරං අලඞ්කාරායපත්වා රාජයගහං
පටිජග්ගායපත්වාඑකයකොවතස්සාසන්තිකංඅගමාසි. 

සා තස්ස රූපසම්පත්තිං දිස්වා පටි ද්ධචිත්තා අයහොසි. ය ොධිසත්යතො

තංවන්දිත්වා‘‘අම්ම, කිංඅම්හාකංකත්තබ් ’’න්තිපුච්ඡි.අථනං ‘‘අම්මාති
මං වදසී’’ති උට්ඨාය හත්යථ ගයහත්වා ‘‘සයනං අභිරුහා’’ති ආහ. 

‘‘කිංකාරණා’’ති? ‘‘යාව රාජා න ආගච්ඡති, තාව උයභොපි කියලසරතියා

රමිස්සාමා’’ති. ‘‘අම්ම, ත්වං මම මාතා ච සසාමිකා ච, මයා සපරිග්ගයහො

මාතුගායමොනාමකියලසවයසන ඉන්ද්රියානිභින්දිත්වානඔයලොකිතපුබ්ය ො, 
කථං තයා සද්ධිං එවරූපං කිලිට්ඨකම්මං කරිස්සාමී’’ති. සා ද්යව තයයො

වායර කයථත්වා තස්මිං අනිච්ඡමායන ‘‘මම වචනං න කයරොසී’’ති ආහ.

‘‘ආම, න කයරොමී’’ති. ‘‘යතන හි රඤ්යඤො කයථත්වා සීසං යත 
ඡින්දායපස්සාමී’’ති. මහාසත්යතො ‘‘තව රුචිං කයරොහී’’ති වත්වා තං
ලජ්ජායපත්වා පක්කාමි. 

සාභීතතසිතාචින්යතසි‘‘සයචඅයංපඨමංපිතුආයරොයචස්සති, ජීවිතං 

යම නත්ථි, අහයමව පුයරතරං කයථස්සාමී’’ති භත්තං අභුඤ්ජිත්වා
කිලිට්ඨයලොමවත්ථං නිවායසත්වා සරීයර නඛරාජියයො දස්යසත්වා ‘‘කුහිං

යදවීති රඤ්යඤො පුච්ඡනකායල ‘‘ගිලානා’තිකයථයයාථා’’ති පරිචාරිකානං
සඤ්ඤංදත්වාගිලානාලයංකත්වානිපජ්ජි. රාජාපිනගරංපදක්ඛිණංකත්වා
නියවසනං ආරුය්හ තං අපස්සන්යතො ‘‘කුහිං යදවී’’ති පුච්ඡිත්වා

‘‘ගිලානා’’ති සුත්වා සිරිගබ්භං පවිසිත්වා ‘‘කිං යත යදවි, අඵාසුක’’න්ති
පුච්ඡි. සා තස්ස වචනං අසුණන්තී විය හුත්වා ද්යව තයයො වායර පුච්ඡිතා

‘‘මහාරාජ, කස්මාකයථසි, තුණ්හීයහොහි, සසාමිකඉත්ථියයොනාමමාදිසාන 

යහොන්තී’’ති වත්වා ‘‘යකනත්වං වියහඨිතාසි, සීඝංයමකයථහි, සීසමස්ස

ඡින්දිස්සාමී’’තිවුත්යත‘‘කංසිත්වං, මහාරාජ, නගයරඨයපත්වාගයතො’’ති 

වත්වා ‘‘පදුමකුමාර’’න්ති වුත්යත ‘‘යසො මය්හං වසනට්ඨානං ආගන්ත්වා

‘තාත, මා එවං කයරොහි, අහං තව මාතා’ති වුච්චමායනොපි ‘ඨයපත්වා මං

අඤ්යඤොරාජානත්ථි, අහංතංයගයහ කරිත්වාකියලසරතියාරමිස්සාමී’ති
මංයකයසසු ගයහත්වාඅපරාපරං ලුඤ්චිත්වාඅත්තයනොවචනංඅකයරොන්තිං
මංපායතත්වායකොට්යටත්වාගයතො’’තිආහ. 

රාජා අනුපපරික්ඛිත්වාව ආසීවියසො විය කුද්යධො පුරියස ආණායපසි 

‘‘ගච්ඡථ, භයණ, පදුමකුමාරං  න්ධිත්වා ආයනථා’’ති. යත නගරං
අවත්ථරන්තාවියතස්ස යගහංගන්ත්වාතං න්ධිත්වාපහරිත්වාපච්ඡා ාහං
ගාළ්හ න්ධනං  න්ධිත්වා රත්තකණයවරමාලං ගීවායං පටිමුඤ්චිත්වා

වජ්ඣං කත්වා ආනයිංසු. යසො ‘‘යදවියා ඉදං කම්ම’’න්ති ඤත්වා ‘‘යභො



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ද්වාදසකනිපායතො 

160 

පටුන 

පුරිසා, නාහංරඤ්යඤොයදොසකාරයකො, නිප්පරායධොහමස්මී’’තිවිලපන්යතො
ආගච්ඡති. සකලනගරං සංඛුබ්භිත්වා ‘‘රාජා කිර මාතුගාමස්ස වචනං
ගයහත්වා මහාපදුමකුමාරං ඝාතායපසී’’ති සන්නිපතිත්වා රාජකුමාරස්ස 

පාදමූයල නිපතිත්වා ‘‘ඉදං යත සාමි, අනනුච්ඡවික’’න්ති මහාසද්යදන
පරියදවි. අථ නං යනත්වා රඤ්යඤො දස්යසසුං. රාජා දිස්වාව චිත්තං

නිග්ගණ්හිතුං අසක්යකොන්යතො ‘‘අයං අරාජාව රාජලීළං කයරොති, මම

පුත්යතො හුත්වා අග්ගමයහසියා අපරජ්ඣති, ගච්ඡථ නං යචොරපපායත

පායතත්වා විනාසං පායපථා’’ති ආහ. මහාසත්යතො ‘‘න මය්හං, තාත, 

එවරූයපො අපරායධො අත්ථි, මාතුගාමස්ස වචනං ගයහත්වා මා මං
නායසහී’’තිපිතරංයාචි.යසොතස්ස කථංනගණ්හි. 

තයතොයසොළසසහස්සාඅන්යතපුරිකා‘‘තාතමහාපදුමකුමාර, අත්තයනො 
අනනුච්ඡවිකං ඉදං ලද්ධ’’න්ති මහාවිරවං විරවිංසු. සබ්ය  

ඛත්තියමහාසාලාදයයොපි අමච්චපරිජනාපි ‘‘යදව, කුමායරො 

සීලාචාරගුණසම්පන්යනො වංසානුරක්ඛියතො රජ්ජදායායදො, මා නං

මාතුගාමස්සවචනංගයහත්වා අනුපපරික්ඛිත්වාවවිනායසහි, රඤ්ඤානාම
නිසම්මකාරිනාභවිතබ් ’’න්තිවත්වා සත්තගාථාඅභාසිංසු– 

106. 

‘‘නාදට්ඨාපරයතොයදොසං, අණුංථූලානිසබ් යසො; 

ඉස්සයරොපණයයදණ්ඩං, සාමංඅප්පටියවක්ඛිය. 

107. 

‘‘යයොචඅප්පටියවක්ඛිත්වා, දණ්ඩංකුබ් තිඛත්තියයො; 

සකණ්ටකංයසොගිලති, ජච්චන්යධොවසමක්ඛිකං. 

108. 

‘‘අදණ්ඩියං දණ්ඩයති, දණ්ඩියඤ්ච අදණ්ඩියං; 

අන්යධොවවිසමංමග්ගං, නජානාතිසමාසමං. 

109. 

‘‘යයොචඑතානිඨානානි, අණුංථූලානිසබ් යසො; 

සුදිට්ඨමනුසායසයය, සයවයවොහරිතුමරහති. 

110. 

‘‘යනකන්තමුදුනාසක්කා, එකන්තතිඛියණනවා; 

අත්තංමහන්යතඨයපතුං, තස්මාඋභයමාචයර. 

111. 

‘‘පරිභූයතො මුදුයහොති, අතිතික්යඛොචයවරවා; 

එතඤ්චඋභයංඤත්වා, අනුමජ්ඣංසමාචයර. 
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112. 

‘‘ හුම්පිරත්යතොභායසයය, දුට්යඨොපි හුභාසති; 

නඉත්ථිකාරණාරාජ, පුත්තංඝායතතුමරහසී’’ති. 

තත්ථ නාදට්ඨාති න අදිස්වා. පරයතොති පරස්ස. සබ්බයසොති සබ් ානි. 

අණුංථූලානීති ඛුද්දකමහන්තානි වජ්ජානි. සාමං අප්පටියවක්ඛිොති පරස්ස
වචනංගයහත්වාඅත්තයනොපච්චක්ඛංඅකත්වා පථවිස්සයරොරාජාදණ්ඩංන
පණයය න පට්ඨයපයය. මහාසම්මතරාජකාලස්මිඤ්හි සතයතො උත්තරි

දණ්යඩො නාම නත්ථි, තාළනගරහණපබ් ාජනයතො උද්ධං

හත්ථපාදච්යඡදනඝාතනං නාම නත්ථි, පච්ඡා කක්ඛළරාජූනංයයව කායල

එතංඋප්පන්නං, තංසන්ධායයතඅමච්චා ‘‘එකන්යතයනවපරස්සයදොසං
සාමංඅදිස්වාකාතුංනයුත්ත’’න්තිකයථන්තා එවමාහංසු. 

යෙො ච අප්පටියවක්ඛිත්වාති මහාරාජ, එවං අප්පටියවක්ඛිත්වා
යදොසානුච්ඡවියක දණ්යඩ පයණතබ්ය  යයො රාජා අගතිගමයන ඨියතො තං 

යදොසං අප්පටියවක්ඛිත්වා හත්ථච්යඡදාදිදණ්ඩං කයරොති, යසො අත්තයනො

දුක්ඛකාරණං කයරොන්යතො සකණ්ටකං යභොජනං ගිලතිනාම, ජච්චන්යධො

විය ච සමක්ඛිකං භුඤ්ජති නාම. අදණ්ඩිෙන්ති යයො අදණ්ඩියං
අදණ්ඩපයණතබ් ඤ්ච දණ්යඩත්වා දණ්ඩියඤ්ච දණ්ඩපයණතබ් ං

අදණ්යඩත්වා අත්තයනොරුචියමවකයරොති, යසොඅන්යධොවියවිසමංමග්ගං

පටිපන්යනො, න ජානාති සමාසමං, තයතො පාසාණාදීසු පක්ඛලන්යතො

අන්යධො විය චතූසු අපායයසු මහාදුක්ඛං පාපුණාතීති අත්යථො. එතානි

ඨානානීති එතානි දණ්ඩියාදණ්ඩියකාරණානි යචව දණ්ඩියකාරයණසුපි

අණුංථූලානි ච සබ් ානි සුදිට්ඨං දිස්වා අනුසායසයය, ස යව යවොහරිතුං
රජ්ජමනුසාසිතුංඅරහතීතිඅත්යථො. 

අත්තං මහන්යත ඨයපතුන්ති එවරූයපො අනුප්පන්යන යභොයග
උප්පායදත්වා උප්පන්යන ථාවයර කත්වා අත්තානං මහන්යත උළායර 

ඉස්සරියය ඨයපතුං න සක්යකොතීති අත්යථො. මුදූති මුදුරාජා රට්ඨවාසීනං

පරිභූයතොයහොතිඅවඤ්ඤායතො, යසොරජ්ජංනිච්යචොරංකාතුංනසක්යකොති. 

යවරවාති අතිතික්ඛස්ස පන සබ්ය පි රට්ඨවාසියනො යවරියනො යහොන්තීති 

යසොයවරවානාමයහොති. අනුමජ්ඣන්තිඅනුභූතංමුදුතිඛිණභාවානං මජ්ඣං

සමාචයර, අමුදු අතික්යඛො හුත්වා රජ්ජං කායරයයාති අත්යථො. න

ඉත්ථිකාරණාති පාපං ලාමකං මාතුගාමං නිස්සාය වංසානුරක්ඛකං 

ඡත්තදායාදංපුත්තංඝායතතුංනාරහසි, මහාරාජාති. 

එවං නානාකාරයණහිකයථන්තාපිඅමච්චාඅත්තයනො කථංගාහායපතුං
නාසක්ඛිංසු. ය ොධිසත්යතොපි යාචන්යතො අත්තයනො කථං ගාහායපතුං
නාසක්ඛි. අන්ධ ායලො පන රාජා ‘‘ගච්ඡථ නං යචොරපපායත ඛිපථා’’ති
ආණායපන්යතොඅට්ඨමංගාථමාහ– 
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113. 

‘‘සබ්ය ොවයලොයකොඑකයතො, ඉත්ථීචඅයයමකිකා; 

යතනාහංපටිපජ්ජිස්සං, ගච්ඡථපක්ඛිපයථවත’’න්ති. 

තත්ථ යතනාහන්ති යයන කාරයණන සබ්ය ො යලොයකො එකයතො

කුමාරස්යසව පක්යඛො හුත්වා ඨියතො, අයඤ්ච ඉත්ථී එකිකාව, යතන

කාරයණන අහං ඉමිස්සා වචනං පටිපජ්ජිස්සං, ගච්ඡථ තං පබ් තං
ආයරොයපත්වාපපායතඛිපයථවාති. 

එවං වුත්යත යසොළසසහස්සාසු රාජඉත්ථීසු එකාපි සකභායවන

සණ්ඨාතුං නාසක්ඛි, සකලනගරවාසියනො ාහාපග්ගය්හකන්දිත්වායකයස

විකිරයමානා විලපිංසු. රාජා ‘‘ඉයම ඉමස්ස පපායත ඛිපනං 
පටි ායහයය’’න්තිසපරිවායරො ගන්ත්වාමහාජනස්සපරියදවන්තස්යසවනං
උද්ධංපාදං අවංසිරං කත්වා ගාහායපත්වා පපායත ඛිපායපසි. අථස්ස
යමත්තානුභායවනපබ් යතඅධිවත්ථායදවතා ‘‘මාභායි මහාපදුමා’’තිතං
සමස්සායසත්වා උයභොහි හත්යථහි ගයහත්වා හදයය ඨයපත්වා
දිබ් සම්ඵස්සං ඵරායපත්වා ඔතරිත්වා පබ් තපායද පතිට්ඨිතනාගරාජස්ස 
ඵණගබ්යභඨයපසි.නාගරාජාය ොධිසත්තංනාගභවනංයනත්වාඅත්තයනො
යසං මජ්යඣ භින්දිත්වා අදාසි. යසො තත්ථ එකසංවච්ඡරං වසිත්වා
‘‘මනුස්සපථංගමිස්සාමී’’ති වත්වා‘‘කතරංඨාන’’න්තිවුත්යත‘‘හිමවන්තං
ගන්ත්වා පබ් ජිස්සාමී’’ති ආහ. නාගරාජා ‘‘සාධූ’’ති තං ගයහත්වා
මනුස්සපයථ පතිට්ඨායපත්වා පබ් ජිතපරික්ඛායර දත්වා සකට්ඨානයමව
ගයතො.යසොපිහිමවන්තංපවිසිත්වාඉසිපබ් ජ්ජංපබ් ජිත්වා ඣානාභිඤ්ඤං
නිබ් ත්යතත්වාවනමූලඵලාහායරොතත්ථපටිවසති. 

අයථයකො  ාරාණසිවාසී වනචරයකො තං ඨානං පත්යතො මහාසත්තං 

සඤ්ජානිත්වා ‘‘නනු ත්වං යදව, මහාපදුමකුමායරො’’ති වත්වා ‘‘ආම, 
සම්මා’’ති වුත්යත තං වන්දිත්වා කතිපාහං තත්ථ වසිත්වා  ාරාණසිං

ගන්ත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසි ‘‘යදව, පුත්යතො යත හිමවන්තපයදයස

ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා පණ්ණසාලායං වසති, අහං තස්ස සන්තියක

වසිත්වා ආගයතො’’ති. ‘‘පච්චක්ඛයතො යත දිට්යඨො’’ති? ‘‘ආම යදවා’’ති.
රාජා මහා ලකායපරිවුයතො තත්ථ ගන්ත්වා වනපරියන්යත ඛන්ධාවාරං
 න්ධිත්වා අමච්චගණපරිවුයතො පණ්ණසාලං ගන්ත්වා කඤ්චනරූපසදිසං
පණ්ණසාලද්වායරනිසින්නං මහාසත්තංදිස්වාවන්දිත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
අමච්චාපිවන්දිත්වාපටිසන්ථාරං කත්වා නිසීදිංසු.ය ොධිසත්යතොපිරාජානං

පටිපුච්ඡිත්වා පටිසන්ථාරමකාසි. අථනං රාජා ‘‘තාත, මයා ත්වං ගම්භීයර 

පපායත ඛිපාපියතො, කථංසජීවියතොසී’’තිපුච්ඡන්යතොනවමංගාථමාහ– 

114. 

‘‘අයනකතායලනරයක, ගම්භීයරචසුදුත්තයර; 

පාතියතොගිරිදුග්ගස්මිං, යකනත්වංතත්ථනාමරී’’ති. 
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තත්ථ අයනකතායලතිඅයනකතාලප්පමායණ. නාමරීතිනඅමරි. 

තයතොපරං– 

115. 

‘‘නායගො ජාතඵයණොතත්ථ, ථාමවාගිරිසානුයජො; 

පච්චග්ගහිමංයභොයගහි, යතනාහංතත්ථනාමරිං. 

116. 

‘‘එහි තංපටියනස්සාමි, රාජපුත්තසකං ඝරං; 

රජ්ජංකායරහිභද්දන්යත, කිංඅරඤ්යඤකරිස්සසි. 

117. 

‘‘යථාගිලිත්වා ළිසං, උද්ධයරයයසයලොහිතං; 

උද්ධරිත්වාසුඛීඅස්ස, එවංපස්සාමිඅත්තනං. 

118. 

‘‘කිංනුත්වං ළිසංබ්රූසි, කිංත්වංබූ්රසිසයලොහිතං; 

කිංනුත්වංඋබ්භතංබූ්රසි, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො. 

119. 

‘‘කාමාහං ළිසංබූ්රමි, හත්ථිඅස්සංසයලොහිතං; 

චත්තාහංඋබ්භතංබූ්රමි, එවංජානාහිඛත්තියා’’ති.– 

ඉමාසුපඤ්චසුඑකන්තරිකාතිස්යසොගාථාය ොධිසත්තස්ස, ද්යව රඤ්යඤො. 

තත්ථ පච්චග් හි මන්ති පබ් තපතනකායල යදවතාය පරිග්ගයහත්වා

දිබ් සම්ඵස්යසන සමස්සායසත්වා උපනීතං මං පටිග්ගණ්හි, ගයහත්වා ච
පනනාගභවනංආයනත්වාමහන්තං යසංදත්වා‘‘මනුස්සපථංමංයනහී’’ති

වුත්යතොමංමනුස්සපථංආයනසි.අහං ඉධාගන්ත්වාපබ් ජියතො, ඉතියතන
යදවතාය ච නාගරාජස්ස ච ආනුභායවන අහං තත්ථ නාමරින්ති සබ් ං
ආයරොයචසි. 

එහීති රාජා තස්ස වචනං සුත්වා යසොමනස්සප්පත්යතො හුත්වා ‘‘තාත, 

අහං  ාලභායවනඉත්ථියා වචනං ගයහත්වා එවං සීලාචාරසම්පන්යනතයි

අපරජ්ඣිං, ඛමාහියමයදොස’’න්තිපායදසුනිපතිත්වා ‘‘උට්යඨහි, මහාරාජ, 

ඛමාම යත යදොසං, ඉයතො පරං පුන මා එවං අනිසම්මකාරී භයවයයාසී’’ති 

වුත්යත ‘‘තාත, ත්වං අත්තයනොකුලසන්තකංයසතච්ඡත්තංඋස්සායපත්වා
රජ්ජං අනුසාසන්යතොමය්හංඛමසිනාමා’’තිඑවමාහ. 

උද්ධරිත්වාති හදයවක්කාදීනිඅසම්පත්තයමවතංඋද්ධරිත්වාසුඛීඅස්ස. 

එවං පස්සාමි අත්තනන්ති අත්තානං මහාරාජ, එවං අහම්පි පුන 
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යසොත්ථිභාවප්පත්තං ගිලිත ළිසං පුරිසමිව අත්තානං පස්සාමීති. ‘‘කිං නු

ත්ව’’න්තිඉදංරාජාතමත්ථංවිත්ථාරයතොයසොතුං පුච්ඡති. කාමාහන්තිපඤ්ච

කාමගුයණ අහං. හත්ථිඅස්සං සයලොහිතන්ති එවං හත්ථිඅස්සරථවාහනං 

සත්තරතනාදිවිභවං ‘‘සයලොහිත’’න්ති බ්රූමි. චත්තාහන්ති චත්තං අහං, යදා

තංසබ් ම්පිචත්තංයහොතිපරිච්චත්තං, තංදානාහං ‘‘උබ්භත’’න්තිබ්රූමි. 

‘‘ඉති යඛො, මහාරාජ, මය්හං රජ්යජන කිච්චං නත්ථි, ත්වං පන දස
රාජධම්යම අයකොයපත්වා අගතිගමනං පහාය ධම්යමන රජ්ජං කායරහී’’ති 
මහාසත්යතො පිතු ඔවාදං අදාසි. යසො රාජා යරොදිත්වා පරියදවිත්වා නගරං
ගච්ඡන්යතො අන්තරාමග්යගඅමච්යචපුච්ඡි. ‘‘අහංකංනිස්සායඑවරූයපන

ආචාරගුණසම්පන්යනන පුත්යතන වියයොගං පත්යතො’’ති? ‘‘අග්ගමයහසිං, 
යදවා’’ති. රාජා තං උද්ධංපාදං ගාහායපත්වා යචොරපපායත ඛිපායපත්වා
නගරංපවිසිත්වාධම්යමනරජ්ජංකායරසි. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘එවං, භික්ඛයව, පුබ්ය යපසා මං
අක්යකොසිත්වාමහාවිනාසංපත්තා’’තිවත්වා– 

120. 

‘‘චිඤ්චමාණවිකා මාතා, යදවදත්යතොචයම පිතා; 

ආනන්යදොපණ්ඩියතොනායගො, සාරිපුත්යතොචයදවතා; 

රාජපුත්යතොඅහංආසිං, එවංධායරථජාතක’’න්ති.– 

ඔසානගාථායජාතකංසයමොධායනසි. 

මහාපදුමජාතකවණ්ණනානවමා. 

[473] 10. මිත්තාමිත්තජාතකවණ්ණනා 

කානිකම්මානීතිඉදංසත්ථායජතවයන විහරන්යතොයකොසලරඤ්යඤො
අත්ථචරකං අමච්චං ආරබ්භ කයථසි. යසො කිර රඤ්යඤො  හූපකායරො 
අයහොසි.අථස්සරාජාඅතියරකසම්මානංකායරසි.අවයසසානංඅසහමානා

‘‘යදව, අසුයකොනාම අමච්යචොතුම්හාකංඅනත්ථකාරයකො’’තිපරිභින්දිංසු.
රාජා තං පරිග්ගණ්හන්යතො කිඤ්චි යදොසං අදිස්වා ‘‘අහං ඉමස්ස කිඤ්චි

යදොසං න පස්සාමි, කථං නු යඛො සක්කා මයා ඉමස්ස මිත්තභාවං වා
අමිත්තභාවංවාජානිතු’’න්තිචින්යතත්වා‘‘ඉමංපඤ්හං ඨයපත්වාතථාගතං 

අඤ්යඤොජානිතුංනසක්ඛිස්සති, ගන්ත්වා පුච්ඡිස්සාමී’’තිභුත්තපාතරායසො

සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘භන්යත, කථං නු යඛො සක්කා පුරියසන
අත්තයනොමිත්තභාවංවාඅමිත්තභාවංවාජානිතු’’න්තිපුච්ඡි.අථනං සත්ථා

‘‘පුබ්ය පිමහාරාජ, පණ්ඩිතාඉමංපඤ්හංචින්යතත්වාපණ්ඩියත පුච්ඡිත්වා
යතහිකථිතවයසන ඤත්වාඅමිත්යතවජ්යජත්වා මිත්යතයසවිංසූ’’තිවත්වා
යතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 
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අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො 
තස්ස අත්ථධම්මානුසාසයකො අමච්යචො අයහොසි. තදා  ාරාණසිරඤ්යඤො
එකං අත්ථචරකං අමච්චං යසසා පරිභින්දිංසු. රාජා තස්ස යදොසං
අපස්සන්යතො ‘‘කථං නු යඛො සක්කා මිත්තං වා අමිත්තං වා ඤාතු’’න්ති
මහාසත්තංපුච්ඡන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

121. 

‘‘කානිකම්මානිකුබ් ානං, කථංවිඤ්ඤූපරක්කයම; 

අමිත්තංජායනයයයමධාවී, දිස්වාසුත්වාචපණ්ඩියතො’’ති. 

තස්සත්යථො – කානිකම්මානි කයරොන්තං යමධාවී පණ්ඩියතො පුරියසො 
චක්ඛුනා දිස්වා වා යසොයතන සුත්වා වා ‘‘අයං මය්හං අමිත්යතො’’ති

ජායනයය, තස්සජානනත්ථායකථංවිඤ්ඤූපරක්කයමයයාති. 

අථස්සඅමිත්තලක්ඛණංකයථන්යතොආහ– 

122. 

‘‘නනංඋම්හයයතදිස්වා, නචනංපටිනන්දති; 

චක්ඛූනිචස්සනදදාති, පටියලොමඤ්චවත්තති. 

123. 

‘‘අමිත්යතතස්සභජති, මිත්යතතස්සනයසවති; 

වණ්ණකායමනිවායරති, අක්යකොසන්යතපසංසති. 

124. 

‘‘ගුය්හඤ්චතස්සනක්ඛාති, තස්සගුය්හංනගූහති; 

කම්මංතස්සනවණ්යණති, පඤ්ඤස්සනප්පසංසති. 

125. 

‘‘අභයවනන්දතිතස්ස, භයවතස්සනනන්දති; 

අච්යඡරංයභොජනංලද්ධා, තස්සනුප්පජ්ජයතසති; 

තයතොනංනානුකම්පති, අයහොයසොපිලයභයයියතො. 

126. 

‘‘ඉච්යචයතයසොළසාකාරා, අමිත්තස්මිංපතිට්ඨිතා; 

යයහිඅමිත්තංජායනයය, දිස්වාසුත්වාචපණ්ඩියතො’’ති. 

මහාසත්යතො ඉමාපඤ්චගාථාවත්වානපුන– 

127. 

‘‘කානි කම්මානිකුබ් ානං, කථංවිඤ්ඤූ පරක්කයම; 

මිත්තංජායනයයයමධාවී, දිස්වාසුත්වාචපණ්ඩියතො’’ති. – 
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ඉමායගාථායමිත්තලක්ඛණංපුට්යඨොයසසගාථාඅභාසි– 

128. 

‘‘පවුත්ථං තස්සසරති, ආගතංඅභිනන්දති; 

තයතොයකලායියතොයහොති, වාචායපටිනන්දති. 

129. 

‘‘මිත්යතතස්යසවභජති, අමිත්යතතස්සනයසවති; 

අක්යකොසන්යතනිවායරති, වණ්ණකායමපසංසති. 

130. 

‘‘ගුය්හඤ්චතස්සඅක්ඛාති, තස්සගුය්හඤ්චගූහති; 

කම්මඤ්චතස්සවණ්යණති, පඤ්ඤංතස්සපසංසති. 

131. 

‘‘භයවචනන්දතිතස්ස, අභයවතස්සනනන්දති; 

අච්යඡරංයභොජනංලද්ධා, තස්සඋප්පජ්ජයතසති; 

තයතොනංඅනුකම්පති, අයහොයසොපිලයභයයියතො. 

132. 

‘‘ඉච්යචයතයසොළසාකාරා, මිත්තස්මිංසුප්පතිට්ඨිතා; 

යයහිමිත්තඤ්චජායනයය, දිස්වාසුත්වාචපණ්ඩියතො’’ති. 

තත්ථ න නං උම්හෙයත දිස්වාති තං මිත්තං මිත්තපතිරූපයකො දිස්වා

සිතං නකයරොති, පහට්ඨාකාරංන දස්යසති. නචනං පටිනන්දතීතිතස්ස

කථංපග්ගණ්හන්යතොනපටිනන්දතින තුස්සති. චක්ඛූනිචස්සන දදාතීති

ඔයලොයකන්තං න ඔයලොයකති. පටියලොමඤ්චාති තස්ස කථං පටිප්ඵරති

පටිසත්තු යහොති. වණ්ණකායමති තස්ස වණ්ණං භණන්යත. නක්ඛාතීති

අත්තයනොගුය්හංතස්සනආචික්ඛති. කම්මංතස්සාතියතනකතකම්මංන

වණ්ණයති. පඤ්ඤස්සාති අස්ස පඤ්ඤං නප්පසංසති, ඤාණසම්පදං න

පසංසති. අභයවති අවඩ්ඪියං. තස්ස නුප්පජ්ජයත සතීති තස්ස
මිත්තපතිරූපකස්ස ‘‘මමමිත්තස්සපිඉයතො දස්සාමී’’තිසතින උප්පජ්ජති. 

නානුකම්පතීතිමුදුචිත්යතනන චින්යතති. ලයභෙයියතොතිලයභයය ඉයතො. 

ආකාරාති කාරණානි. පවුත්ථන්ති වියදසගතං. යකලායියතොති යකලායති

මමායති පත්යථති පියහති ඉච්ඡතීති අත්යථො. වාචාොති මධුරවචයනන තං
සමුදාචරන්යතො පටිනන්දති තුස්සති. යසසං වුත්තපටිපක්ඛනයයන
යවදිතබ් ං. රාජා මහාසත්තස්සකථාය අත්තමයනොහුත්වාතස්සමහන්තං
යසංඅදාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං, මහාරාජ, පුබ්ය යපස 

පඤ්යහොසමුට්ඨහි, පණ්ඩිතාවනං කථයිංසු, ඉයමහිද්වත්තිංසාය ආකායරහි
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මිත්තාමිත්යතොජානිතබ්ය ො’’තිවත්වාජාතකංසයමොධායනසි–‘‘තදාරාජා 

ආනන්යදොඅයහොසි, පණ්ඩිතාමච්යචොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

මිත්තාමිත්තජාතකවණ්ණනාදසමා. 

ජාතකුද්දානං– 

කුණාලංභද්දසාලඤ්ච, සමුද්දවාණිජපණ්ඩිතං; 

ජනසන්ධංමහාකණ්හං, යකොසියංසිරිමන්තකං. 

පදුමංමිත්තාමිත්තඤ්ච, ඉච්යචයතදසජාතයක; 

සඞ්ගායිංසුමහායථරා, ද්වාදසම්හිනිපාතයක. 

ද්වාදසකනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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13. යතරසකනිපායතො 
[474] 1. අම් ජාතකවණ්ණනා 

අහාසි යම අම්බෙලානි පුබ්යබති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො

යදවදත්තංආරබ්භකයථසි.යදවදත්යතො හි‘‘අහංබුද්යධොභවිස්සාමි, මය්හං
සමයණො යගොතයමො යනව ආචරියයො න උපජ්ඣායයො’’ති ආචරියං 
පච්චක්ඛාය ඣානපරිහීයනො සඞ්ඝං භින්දිත්වා අනුපුබ්ය න සාවත්ථිං
ආගච්ඡන්යතො  හියජතවයන පථවියා විවයර දින්යන අවීචිං පාවිසි. තදා

භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, යදවදත්යතො ආචරියං

පච්චක්ඛායමහාවිනාසංපත්යතො, අවීචිමහානිරයයනිබ් ත්යතො’’ති.සත්ථා

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
යදවදත්යතො ආචරියං පච්චක්ඛාය මහාවිනාසං පත්යතොයයවා’’ති වත්වා 
අතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත තස්ස 
පුයරොහිතකුලංඅහිවාතයරොයගනවිනස්සි.එයකොවපුත්යතොභිත්තිංභින්දිත්වා
පලායතො. යසො තක්කසිලං ගන්ත්වා දිසාපායමොක්ඛස්සාචරියස්ස සන්තියක
තයයො යවයද ච අවයසසසිප්පානි ච උග්ගයහත්වා ආචරියං වන්දිත්වා
නික්ඛන්යතො‘‘යදසචාරිත්තංජානිස්සාමී’’ති චරන්යතොඑකංපච්චන්තනගරං
පාපුණි. තං නිස්සාය මහාචණ්ඩාලගාමයකො අයහොසි. තදා ය ොධිසත්යතො

තස්මිං ගායම පටිවසති, පණ්ඩියතො  යත්යතො අකායල ඵලං
ගණ්හාපනමන්තං ජානාති.යසොපායතොවවුට්ඨායකාජංආදායතයතොගාමා
නික්ඛිමිත්වා අරඤ්යඤ එකං අම් රුක්ඛං උපසඞ්කමිත්වා
සත්තපදමත්ථයක ඨියතො තං මන්තං පරිවත්යතත්වා අම් රුක්ඛං එයකන 
උදකපසයතන පහරති. රුක්ඛයතො තඞ්ඛණඤ්යඤව පුරාණපණ්ණානි

පතන්ති, නවානි උට්ඨහන්ති, පුප්ඵානි පුප්ඵිත්වා පතන්ති, අම් ඵලානි
උට්ඨාය මුහුත්යතයනව පච්චිත්වා මධුරානි ඔජවන්තානි දිබ් රසසදිසානි 
හුත්වා රුක්ඛයතො පතන්ති. මහාසත්යතො තානි උච්චිනිත්වා යාවදත්ථං
ඛාදිත්වාකාජං පූරායපත්වා යගහං ගන්ත්වා තානි වික්කිණිත්වා පුත්තදාරං
යපොයසසි. 

යසො බ්රාහ්මණකුමායරො මහාසත්තං අකායල අම් පක්කානි ආහරිත්වා
වික්කිණන්තං දිස්වා ‘‘නිස්සංසයයන යතහි මන්ත යලන උප්පන්යනහි

භවිතබ් ං, ඉමං පුරිසං නිස්සාය ඉදං අනග්ඝමන්තං ලභිස්සාමී’’ති
චින්යතත්වා මහාසත්තස්ස අම් ානි ආහරණනියාමං පරිග්ගණ්හන්යතො 
තථයතොඤත්වාතස්මිංඅරඤ්ඤයතොඅනාගයතයයවතස්සයගහංගන්ත්වා

අජානන්යතො විය හුත්වා තස්ස භරියං ‘‘කුහිං අයයයො, ආචරියයො’’ති
පුච්ඡිත්වා‘‘අරඤ්ඤංගයතො’’ති වුත්යතතංආගතංආගමයමායනොවඨත්වා
ආගච්ඡන්තං දිස්වා හත්ථයතො පච්ඡිං ගයහත්වා ආහරිත්වා යගයහ ඨයපසි.

මහාසත්යතො තං ඔයලොයකත්වා භරියං ආහ – ‘‘භද්යද, අයං මාණයවො 
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මන්තත්ථාය ආගයතො, තස්ස හත්යථ මන්යතො නස්සති, අසප්පුරියසො

එයසො’’ති. මාණයවොපි ‘‘අහං ඉමං මන්තංආචරියස්ස උපකාරයකො හුත්වා
ලභිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා තයතො පට්ඨාය තස්ස යගයහ සබ් කිච්චානි

කයරොති. දාරූනි ආහරති, වීහිං යකොට්යටති, භත්තං පචති, 

දන්තකට්ඨමුඛයධොවනාදීනියදති, පාදංයධොවති. 

එකදිවසං මහාසත්යතන ‘‘තාත මාණව, මඤ්චපාදානං යම උපධානං
යදහී’’ති වුත්යතඅඤ්ඤංඅපස්සිත්වාසබ් රත්තිංඌරුම්හිඨයපත්වානිසීදි.
අපරභායග මහාසත්තස්සභරියාපුත්තංවිජායි.තස්සාපසූතිකායලපරිකම්මං

සබ් මකාසි. සා එකදිවසං මහාසත්තං ආහ ‘‘සාමි, අයං මාණයවො

ජාතිසම්පන්යනො හුත්වා මන්තත්ථාය අම්හාකං යවයයාවච්චං කයරොති, 

එතස්සහත්යථමන්යතොතිට්ඨතු වා මා වා, යදථතස්ස මන්ත’’න්ති. යසො

‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා තස්ස මන්තං දත්වා එවමාහ – ‘‘තාත, 

අනග්යඝොයං මන්යතො, තව ඉමං නිස්සාය මහාලාභසක්කායරො භවිස්සති, 
රඤ්ඤාවාරාජමහාමත්යතනවා‘යකොයතආචරියයො’තිපුට්ඨකායලමාමං 

නිගූහිත්යථො, සයච හි ‘චණ්ඩාලස්ස යම සන්තිකා මන්යතො ගහියතො’ති

ලජ්ජන්යතො ‘බ්රාහ්මණමහාසායලො යම ආචරියයො’ති කයථස්සසි, ඉමස්ස

මන්තස්සඵලංනලභිස්සසී’’ති. යසො‘‘කිංකාරණාතංනිගූහිස්සාමි, යකනචි
පුට්ඨකායල තුම්යහයයව කයථස්සාමී’’ති වත්වා තං වන්දිත්වා
චණ්ඩාලගාමයතොනික්ඛමිත්වා මන්තං වීමංසිත්වා අනුපුබ්ය න  ාරාණසිං
පත්වාඅම් ානිවික්කිණිත්වා හුංධනංලභි. 

අයථකදිවසංඋයයානපායලොතස්සහත්ථයතොඅම් ංකිණිත්වාරඤ්යඤො 

අදාසි. රාජා තං පරිභුඤ්ජිත්වා ‘‘කුයතො සම්ම, තයා එවරූපං අම් ං 

ලද්ධ’’න්ති පුච්ඡි. යදව, එයකො මාණයවො අකාලඅම් ඵලානි ආයනත්වා 

වික්කිණාති, තයතොයමගහිතන්ති.යතනහි‘‘ඉයතොපට්ඨායඉයධවඅම් ානි
ආහරතූ’’ති නං වයදහීති. යසො තථා අකාසි. මාණයවොපි තයතො පට්ඨාය

අම් ානි රාජකුලං හරති. අථ රඤ්ඤා ‘‘උපට්ඨහ ම’’න්ති වුත්යත රාජානං
උපට්ඨහන්යතො හුංධනංලභිත්වාඅනුක්කයමන විස්සාසියකොජායතො.අථ

නං එකදිවසං රාජා පුච්ඡි ‘‘මාණව, කුයතො අකායල එවං 

වණ්ණගන්ධරසසම්පන්නානිඅම් ානිලභසි, කිංයතනායගොවාසුපණ්යණො 

වායදයවොවායකොචියදති, උදාහුමන්ත ලංඑත’’න්ති? ‘‘නයමමහාරාජ, 

යකොචියදති, අනග්යඝොපනයමමන්යතොඅත්ථි, තස්යසව ල’’න්ති.‘‘යතන

හි මයම්පි යත එකදිවසං මන්ත ලං දට්ඨුකාමා’’ති. ‘‘සාධු, යදව, 
දස්යසස්සාමී’’ති. රාජා පුනදිවයස යතන සද්ධිං උයයානං ගන්ත්වා
‘‘දස්යසහී’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධූ’’ති අම් රුක්ඛං උපගන්ත්වා
සත්තපදමත්ථයක ඨියතො මන්තං පරිවත්යතත්වා රුක්ඛං උදයකන පහරි. 
තඞ්ඛණඤ්යඤවඅම් රුක්යඛොයහට්ඨාවුත්තනියායමයනවඵලංගයහත්වා 

මහායමයඝො විය අම් වස්සං වස්සි. මහාජයනො සාධුකාරං අදාසි, 

යචලුක්යඛපාපවත්තිංසු. 
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රාජාඅම් ඵලානිඛාදිත්වාතස්ස හුංධනංදත්වා‘‘මාණවක, එවරූයපො
යතඅච්ඡරියමන්යතොකස්සසන්තියකගහියතො’’තිපුච්ඡි.මාණයවො‘‘සචාහං 

‘චණ්ඩාලස්ස සන්තියක’ති වක්ඛාමි, ලජ්ජිතබ් කං භවිස්සති, මඤ්ච

ගරහිස්සන්ති, මන්යතො යඛො පන යම පගුයණො, ඉදානි න නස්සිස්සති, 
දිසාපායමොක්ඛං ආචරියං අපදිසාමී’’ති චින්යතත්වා මුසාවාදං කත්වා
‘‘තක්කසිලායං දිසාපායමොක්ඛාචරියස්ස සන්තියක ගහියතො යම’’ති
වදන්යතොආචරියංපච්චක්ඛාසි.තඞ්ඛණඤ්යඤවමන්යතොඅන්තරධායි.රාජා 
යසොමනස්සජායතො තං ආදාය නගරං පවිසිත්වා පුනදිවයස ‘‘අම් ානි

ඛාදිස්සාමී’’ති උයයානං ගන්ත්වා මඞ්ගලසිලාපට්යට නිසීදිත්වා මාණව, 

අම් ානිආහරාතිආහ.යසො ‘‘සාධූ’’තිඅම් ංඋපගන්ත්වාසත්තපදමත්ථයක
ඨියතො ‘‘මන්තං පරිවත්යතස්සාමී’’ති මන්යත අනුපට්ඨහන්යත
අන්තරහිතභාවං ඤත්වා ලජ්ජියතො අට්ඨාසි. රාජා ‘‘අයං පුබ්ය  

පරිසමජ්යඣයයව අම් ානිආහරිත්වා අම්හාකං යදති, ඝනයමඝවස්සං විය

අම් වස්සං වස්සායපති, ඉදානිථද්යධොවියඨියතො, කිංනුයඛොකාරණ’’න්ති
චින්යතත්වාතං පුච්ඡන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

1. 

‘‘අහාසි යමඅම් ඵලානිපුබ්ය , අණූනිථූලානි චබ්රහ්මචාරි; 

යතයහව මන්යතහි න දානි තුය්හං, දුමප්ඵලා පාතුභවන්ති 
බ්රහ්යම’’ති. 

තත්ථ අහාසීතිආහරි. දුමප්ෙලාතිරුක්ඛඵලානි. 

තං සුත්වා මාණයවො ‘‘සයච ‘අජ්ජ අම් ඵලංන ගණ්හාමී’ති වක්ඛාමි, 

රාජායමකුජ්ඣිස්සති, මුසාවායදනනංවඤ්යචස්සාමී’’තිදුතියංගාථමාහ– 

2. 

‘‘නක්ඛත්තයයොගං පටිමානයාමි, ඛණං මුහුත්තඤ්ච මන්යත න

පස්සං; 

නක්ඛත්තයයොගඤ්ච ඛණඤ්ච ලද්ධා, අද්ධා හරිස්සම් ඵලං
පහූත’’න්ති. 

තත්ථ අද්ධාහරිස්සම්බෙලන්තිඅද්ධා අම් ඵලංආහරිස්සාමි. 

රාජා ‘‘අයංඅඤ්ඤදානක්ඛත්තයයොගංනවදති, කිංනුයඛොඑත’’න්ති 
පුච්ඡන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

3. 

‘‘නක්ඛත්තයයොගංනපුයරඅභාණි, ඛණංමුහුත්තංනපුයරඅසංසි; 

සයංහරීඅම් ඵලංපහූතං, වණ්යණනගන්යධනරයසනුයපතං. 
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4. 

‘‘මන්තාභිජප්යපනපුයරහිතුය්හං, දුමප්ඵලාපාතුභවන්ති බ්රහ්යම; 

ස්වාජ්ජ න පායරසි ජප්පම්පි මන්තං, අයං යසො යකො නාම තවජ්ජ 
ධම්යමො’’ති. 

තත්ථ න පායරසීති න සක්යකොසි. ජප්පම්පීති ජප්පන්යතොපි

පරිවත්යතන්යතොපි. අෙං යසොතිඅයයමවයසොතවසභායවොඅජ්ජයකොනාම
ජායතොති. 

තං සුත්වා මාණයවො ‘‘න සක්කා රාජානං මුසාවායදන වඤ්යචතුං, 

සයචපි යම සභායව කථියත ආණං කයරයය, කයරොතු, සභාවයමව
කයථස්සාමී’’තිචින්යතත්වාද්යව ගාථාඅභාසි– 

5. 

‘‘චණ්ඩාලපුත්යතො මමසම්පදාසි, ධම්යමන මන්යතපකතිඤ්චසංසි; 

මාචස්සුයමපුච්ඡියතොනාමයගොත්තං, ගුය්හිත්යථොඅත්ථං විජයහයය
මන්යතො. 

6. 

‘‘යසොහං ජනින්යදන ජනම්හි පුට්යඨො, මක්ඛාභිභූයතො අලිකං

අභාණිං; 

‘මන්තා ඉයම බ්රාහ්මණස්සා’ති මිච්ඡා, පහීනමන්යතො කපයණො 
රුදාමී’’ති. 

තත්ථ ධම්යමනාති සයමන කාරයණන අප්පටිච්ඡායදත්වාව අදාසි. 

පකතිඤ්චසංසීති‘‘මායම පුච්ඡියතොනාමයගොත්තංගුය්හිත්යථො, සයචගූහසි, 
මන්තා යත නස්සිස්සන්තී’’ති යතසං නස්සනපකතිඤ්ච මය්හං සංසි. 

බ්රාහ්මණස්සාති මිච්ඡාති ‘‘බ්රාහ්මණස්ස සන්තියක මයා ඉයම මන්තා

ගහිතා’’ති මිච්ඡාය අභණිං, යතන යම යත මන්තා නට්ඨා, ස්වාහං
පහීනමන්යතොඉදානිකපයණොරුදාමීති. 

තං සුත්වා රාජා ‘‘අයං පාපධම්යමො එවරූපං රතනමන්තං න

ඔයලොයකසි, එවරූපස්මිඤ්හි උත්තමරතනමන්යත ලද්යධ ජාති කිං
කරිස්සතී’’තිකුජ්ඣිත්වාතස්ස ගරහන්යතො– 

7. 

‘‘එරණ්ඩාපුචිමන්දාවා, අථවාපාලිභද්දකා; 

මධුංමධුත්ථියකොවින්යද, යසොහිතස්සදුමුත්තයමො. 

8. 

‘‘ඛත්තියාබ්රාහ්මණායවස්සා, සුද්දාචණ්ඩාලපුක්කුසා; 
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යම්හාධම්මංවිජායනයය, යසොහිතස්සනරුත්තයමො. 

9. 

‘‘ඉමස්සදණ්ඩඤ්චවධඤ්චදත්වා, ගයලගයහත්වාඛලයාථජම්මං; 

යයො උත්තමත්ථං කසියරන ලද්ධං, මානාතිමායනන

විනාසයිත්ථා’’ති. – 

ඉමාගාථාආහ. 

තත්ථ මධුත්ථියකොති මධුඅත්ථියකො පුරියසො අරඤ්යඤ මධුං

ඔයලොයකන්යතොඑයතසංරුක්ඛානංයයතොමධුංලභති, යසොව දුයමොතස්ස
දුමුත්තයමොනාම.තයථවඛත්තියාදීසුයම්හා පුරිසාධම්මංකාරණංයුත්තං 

අත්ථං විජායනයය, යසොව තස්ස උත්තයමො නයරො නාම. ඉමස්ස 

දණ්ඩඤ්චාති ඉමස්ස පාපධම්මස්ස සබ් ස්සහරණදණ්ඩඤ්ච
යවළුයපසිකාදීහි පිට්ඨිචම්මංඋප්පායටත්වාවධඤ්චදත්වාඉමංජම්මංගයල

ගයහත්වා ඛලයාථ, ඛලිකාරත්තං පායපත්වා නිද්ධමථ නික්කඩ්ඪථ, කිං
ඉමිනාඉධවසන්යතනාති. 

රාජපුරිසා තථා කත්වා ‘‘තවාචරියස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා තං 

ආරායධත්වාවසයචපුනමන්යතලභිස්සසි, ඉධආගච්යඡයයාසි, යනොයච, 
ඉමංදිසංමා ඔයලොයකයයාසී’’තිතංනිබ්බිසයමකංසු.යසොඅනායථොහුත්වා

‘‘ඨයපත්වාආචරියං න යම අඤ්ඤං පටිසරණං අත්ථි, තස්යසව සන්තිකං
ගන්ත්වාතංආරායධත්වාපුනමන්තං යාචිස්සාමී’’තියරොදන්යතොතංගාමං
අගමාසි. අථ නං ආගච්ඡන්තං දිස්වා මහාසත්යතො භරියං ආමන්යතත්වා

‘‘භද්යද, පස්ස තං පාපධම්මං පරිහීනමන්තං පුන ආගච්ඡන්ත’’න්ති ආහ.
යසො මහාසත්තං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං නිසින්යනො

‘‘කිංකාරණා ආගයතොසී’’ති පුට්යඨො ‘‘ආචරිය, මුසාවාදං කත්වා ආචරියං
පච්චක්ඛිත්වා මහාවිනාසං පත්යතොම්හී’’ති වත්වා අච්චයං දස්යසත්වා පුන
මන්යතයාචන්යතො– 

10. 

‘‘යථාසමංමඤ්ඤමායනොපයතයය, යසොබ්භංගුහංනරකංපූතිපාදං; 

රජ්ජූති වා අක්කයම කණ්හසප්පං, අන්යධො යථා 

යජොතිමධිට්ඨයහයය; 

එවම්පි මං තං ඛලිතං සපඤ්ඤ, පහීනමන්තස්ස පුනප්පදාහී’’ති. – 

ගාථමාහ; 

තත්ථ ෙථා සමන්ති යථා පුරියසො ඉදං සමං ඨානන්ති මඤ්ඤමායනො
යසොබ්භං වා ගුහං වා භූමියා ඵලිතට්ඨානසඞ්ඛාතං නරකං වා පූතිපාදං වා

පයතයය. පූතිපායදොතිහිමවන්තපයදයසමහාරුක්යඛ සුස්සිත්වාමයතතස්ස 

මූයලසුපූතියකසුජායතසුතස්මිංඨායන මහාආවායටොයහොති, තස්සනාමං. 
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යජොතිමධිට්ඨයහෙයාති අග්ගිං අක්කයමයය. එවම්පීති එවං අහම්පි
පඤ්ඤාචක්ඛුයනොඅභාවා අන්යධොතුම්හාකංවියසසංඅජානන්යතොතුම්යහසු

ඛලියතො, තං මං ඛලිතං විදිත්වා සපඤ්ඤ ඤාණසම්පන්න පහීනමන්තස්ස
මමපුනපියදථාති. 

අථනංආචරියයො ‘‘තාත, කිංකයථසි, අන්යධො හි සඤ්ඤාය දින්නාය 

යසොබ්භාදීනි පරිහරති, මයා පඨමයමව තව කථිතං, ඉදානි කිමත්ථං මම
සන්තිකංආගයතොසී’’ති වත්වා– 

11. 

‘‘ධම්යමනමන්තංතවසම්පදාසිං, තුවම්පිධම්යමන පටිග්ගයහසි; 

පකතිම්පි යත අත්තමයනො අසංසිං, ධම්යම ඨිතං තං න ජයහයය 
මන්යතො. 

12. 

‘‘යයො  ාල-මන්තං කසියරන ලද්ධං, යං දුල්ලභං අජ්ජ

මනුස්සයලොයක; 

කිඤ්චාපිලද්ධාජීවිතුංඅප්පපඤ්යඤො, විනාසයීඅලිකං භාසමායනො. 

13. 

‘‘ ාලස්ස මූළ්හස්ස අකතඤ්ඤුයනො ච, මුසා භණන්තස්ස 

අසඤ්ඤතස්ස; 

මන්යත මයං තාදිසයක න යදම, කුයතො මන්තා ගච්ඡ න මය්හං 
රුච්චසී’’ති.– 

ඉමාගාථාආහ. 

තත්ථ ධම්යමනාතිඅහම්පිතවආචරියභාගං හිරඤ්ඤංවාසුවණ්ණංවා

අග්ගයහත්වා ධම්යමයනව මන්තං සම්පදාසිං, ත්වම්පි කිඤ්චි අදත්වා

ධම්යමන සයමයනව පටිග්ගයහසි. ධම්යම ඨිතන්ති ආචරියපූජකධම්යම 

ඨිතං. තාදිසයකතිතථාරූයපඅකාලඵලගණ්හාපයකමන්යතනයදම, ගච්ඡ
නයම රුච්චසීති. 

යසොඑවංආචරියයනඋයයයොජියතො‘‘කිංමය්හංජීවියතනා’’තිඅරඤ්ඤං 
පවිසිත්වාඅනාථමරණංමරි. 

සත්ථා ඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
යදවදත්යතො ආචරියං පච්චක්ඛාය මහාවිනාසං පත්යතො’’ති වත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි – ‘‘තදා අකතඤ්ඤූ මාණයවො යදවදත්යතො අයහොසි, රාජා

ආනන්යදො, චණ්ඩාලපුත්යතොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

අම් ජාතකවණ්ණනාපඨමා. 
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[475] 2. ඵන්දනජාතකවණ්ණනා 

කුඨාරිහත්යථො පුරියසොති ඉදං සත්ථා යරොහිණීනදීතීයර විහරන්යතො

ඤාතකානං කලහං ආරබ්භ කයථසි. වත්ථු පන කුණාලජාතයක (ජා.

2.21.කුණාලජාතක) ආවි භවිස්සති. තදා පන සත්ථා ඤාතයක

ආමන්යතත්වා – මහාරාජා, අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං
කායරන්යත  හිනගයරවඩ්ඪකිගායමොඅයහොසි.තයත්රයකොබ්රාහ්මණවඩ්ඪකී
අරඤ්ඤයතො දාරූනි ආහරිත්වා රථං කත්වා ජීවිකං කප්යපසි. තදා

හිමවන්තපයදයසමහාඵන්දනරුක්යඛොඅයහොසි. එයකොකාළසීයහොයගොචරං
පරියයසිත්වා ආගන්ත්වා තස්ස මූයල නිපජ්ජි. අථස්ස එකදිවසං වායත
පහරන්යතඑයකොසුක්ඛදණ්ඩයකොපතිත්වාඛන්යධ අවත්ථාසි.යසොයථොකං
ඛන්යධනරුජන්යතන භීතතසියතො උට්ඨාය පක්ඛන්දිත්වා පුන නිවත්යතො
ආගතමග්ගං ඔයලොයකන්යතො කිඤ්චි අදිස්වා ‘‘අඤ්යඤො මං සීයහො වා

 යග්යඝොවා අනු න්ධන්යතොනත්ථි, ඉමස්මිංපනරුක්යඛනිබ් ත්තයදවතා

මං එත්ථනිපජ්ජන්තං නසහතිමඤ්යඤ, යහොතුජානිස්සාමී’’ති අට්ඨායන

යකොපං න්ධිත්වාරුක්ඛංපහරිත්වා ‘‘යනවතවරුක්ඛස්සපත්තංඛාදාමි, 

නසාඛංභඤ්ජාමි, ඉධඅඤ්යඤමියගවසන්යතසහසි, මංනසහසි, යකො

මය්හංයදොයසොඅත්ථි, කතිපාහංආගයමහි, සමූලංයතරුක්ඛංඋප්පායටත්වා 
ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකං යඡදායපස්සාමී’’ති රුක්ඛයදවතං තජ්යජත්වා එකං පුරිසං
උපධායරන්යතො විචරි. තදා යසො බ්රාහ්මණවඩ්ඪකී ද්යව තයයො මනුස්යස
ආදායරථදාරූනංඅත්ථායයානයකන තංපයදසංගන්ත්වාඑකස්මිංඨායන
යානකංඨයපත්වාවාසිඵරසුහත්යථොරුක්යඛ උපධායරන්යතොඵන්දනසමීපං

අගමාසි. කාළසීයහො තං දිස්වා ‘‘අජ්ජ, මයා පච්චාමිත්තස්ස පිට්ඨිං දට්ඨුං

වට්ටතී’’ති ගන්ත්වා රුක්ඛමූයල අට්ඨාසි. වඩ්ඪකී ච ඉයතො චියතො

ඔයලොයකත්වා ඵන්දනසමීයපන පායාසි. යසො ‘‘යාව එයසො නාතික්කමති, 
තාවයදවස්සකයථස්සාමී’’තිචින්යතත්වාපඨමංගාථමාහ– 

14. 

‘‘කුඨාරිහත්යථොපුරියසො, වනයමොගය්හතිට්ඨසි; 

පුට්යඨොයමසම්මඅක්ඛාහි, කිංදාරුංයඡතුමිච්ඡසී’’ති. 

තත්ථ පුරියසොතිත්වංකුඨාරිහත්යථොඑයකො පුරියසොඉමං වනංඔගය්හ
තිට්ඨසීති. 

යසොතස්සවචනංසුත්වා‘‘අච්ඡරියංවතයභො, නවතයමඉයතොපුබ්ය  

මියගො මනුස්සවාචං භාසන්යතො දිට්ඨපුබ්ය ො, එස රථානුච්ඡවිකං දාරුං

ජානිස්සති, පුච්ඡිස්සාමින’’න්තිචින්යතත්වාදුතියං ගාථමාහ– 

15. 

‘‘ඉස්යසොවනානිචරසි, සමානිවිසමානිච; 

පුට්යඨොයමසම්මඅක්ඛාහි, කිංදාරුංයනමියාදළ්හ’’න්ති. 
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තත්ථ ඉස්යසොති ත්වම්පි එයකො කාළසීයහො වනානි චරසි, ත්වං
රථානුච්ඡවිකංදාරුංජානිස්සසීති. 

තං සුත්වා කාළසීයහො ‘‘ඉදානි යම මයනොරයථො මත්ථකං
පාපුණිස්සතී’’ති චින්යතත්වාතතියංගාථමාහ– 

16. 

‘‘යනවසායලොනඛදියරො, නාස්සකණ්යණොකුයතොධයවො; 

රුක්යඛොචඵන්දයනොනාම, තංදාරුංයනමියාදළ්හ’’න්ති. 

යසොතංසුත්වායසොමනස්සජායතො ‘‘සුදිවයසනවතම්හිඅජ්ජඅරඤ්ඤං 

පවිට්යඨො, තිරච්ඡානගයතො යම රථානුච්ඡවිකං දාරුං ආචික්ඛති, අයහො
සාධූ’’ති පුච්ඡන්යතොචතුත්ථංගාථමාහ– 

17. 

‘‘කීදිසානිස්සපත්තානි, ඛන්යධොවාපනකීදියසො; 

පුට්යඨොයමසම්මඅක්ඛාහි, යථාජායනමුඵන්දන’’න්ති. 

අථස්ස යසොආචික්ඛන්යතොද්යවගාථාඅභාසි – 

18. 

‘‘යස්සසාඛාපලම් න්ති, නමන්තිනචභඤ්ජයර; 

යසොරුක්යඛොඵන්දයනොනාම, යස්සමූයලඅහංඨියතො. 

19. 

‘‘අරානං චක්කනාභීනං, ඊසායනමිරථස්සච; 

සබ් ස්සයතකම්මනියයො, අයංයහස්සතිඵන්දයනො’’ති. 

තත්ථ ‘‘අරාන’’න්තිඉදංයසො ‘‘කදායචසඉමං රුක්ඛංනගණ්යහයය, 

ගුණම්පිස්ස කයථස්සාමී’’ති චින්යතත්වා එවමාහ. තත්ථ ඊසායනමිරථස්ස

චාතිඊසායචයනමියාචයසසස්සචරථස්ස සබ් ස්සයතඑසකම්මනියයො
කම්මක්ඛයමොභවිස්සතීති. 

යසො එවං ආචික්ඛිත්වා තුට්ඨමානයසො එකමන්යත විචරි, වඩ්ඪකීපි 
රුක්ඛං ඡින්දිතුං ආරභි. රුක්ඛයදවතා චින්යතසි ‘‘මයා එතස්ස උපරි න

කිඤ්චි පාතිතං, අයං අට්ඨායන ආඝාතං  න්ධිත්වා මම විමානං නායසති, 

අහඤ්ච විනස්සිස්සාමි, එයකනුපායයන ඉමඤ්ච ඉස්සං විනායසස්සාමී’’ති.
සා වනකම්මිකපුරියසොවියහුත්වාතස්සසන්තිකංආගන්ත්වාපුච්ඡි ‘‘යභො

පුරිස මනායපො යත රුක්යඛො ලද්යධො, ඉමං ඡින්දිත්වා කිං කරිස්සසී’’ති? 

‘‘රථයනමිං කරිස්සාමී’’ති. ‘‘ඉමිනා රුක්යඛන රයථො භවිස්සතී’’ති යකන

යතඅක්ඛාතන්ති.‘‘එයකනකාළසීයහනා’’ති. ‘‘සාධුසුට්ඨුයතනඅක්ඛාතං, 
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ඉමිනා රුක්යඛන රයථො සුන්දයරො භවිස්සති, කාළසීහස්ස ගලචම්මං
උප්පායටත්වා චතුරඞ්ගුලමත්යත ඨායන අයපට්යටන විය යනමිමණ්ඩයල 

පරික්ඛිත්යත යනමි ච ථිරා භවිස්සති,  හුඤ්ච ධනං ලභිස්සසී’’ති.

‘‘කාළසීහචම්මං කුයතොලච්ඡාමී’’ති? ‘‘ත්වං ාලයකොසි, අයංතවරුක්යඛො

වයන ඨියතො න පලායති, ත්වං යයන යත රුක්යඛො අක්ඛායතො, තස්ස
සන්තිකං ගන්ත්වා ‘සාමි තයා දස්සිතරුක්ඛං කතරට්ඨායන ඡින්දාමී’ති

වඤ්යචත්වා ආයනහි, අථ නං නිරාසඞ්කං ‘ඉධ ච එත්ථ ච ඡින්දා’ති
මුඛතුණ්ඩංපසායරත්වාආචික්ඛන්තංතිඛියණනමහාඵරසුනායකොට්යටත්වා 
ජීවිතක්ඛයං පායපත්වා චම්මං ආදාය වරමංසං ඛාදිත්වා රුක්ඛං ඡින්දා’’ති
යවරං අප්යපසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාඉමාගාථාආහ– 

20. 

‘‘ඉතිඵන්දනරුක්යඛොපි, තාවයදඅජ්ඣභාසථ; 

මය්හම්පිවචනංඅත්ථි, භාරද්වාජසුයණොහියම. 

21. 

‘‘ඉස්සස්ස උපක්ඛන්ධම්හා, උක්කච්ච චතුරඞ්ගුලං; 

යතනයනමිංපසායරසි, එවංදළ්හතරංසියා. 

22. 

‘‘ඉතිඵන්දනරුක්යඛොපි, යවරංඅප්යපසිතාවයද; 

ජාතානඤ්චඅජාතානං, ඉස්සානංදුක්ඛමාවහී’’ති. 

තත්ථ භාරද්වාජාති තං යගොත්යතන ආලපති. උපක්ඛන්ධම්හාති

ඛන්ධයතො. උක්කච්චාතිඋක්කන්තිත්වා. 

වඩ්ඪකී රුක්ඛයදවතාය වචනං සුත්වා ‘‘අයහො අජ්ජ මය්හං 
මඞ්ගලදිවයසො’’තිකාළසීහංඝායතත්වාරුක්ඛංයඡත්වාපක්කාමි.තමත්ථං 
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

23. 

‘‘ඉච්යචවංඵන්දයනොඉස්සං, ඉස්යසොචපනඵන්දනං; 

අඤ්ඤමඤ්ඤංවිවායදන, අඤ්ඤමඤ්ඤමඝාතයුං. 

24. 

‘‘එවයමවමනුස්සානං, විවායදොයත්ථජායති; 

මයූරනච්චංනච්චන්ති, යථායතඉස්සඵන්දනා. 

25. 

‘‘තංයවොවදාමිභද්දංයවො, යාවන්යතත්ථසමාගතා; 

සම්යමොදථමාවිවදථ, මායහොථඉස්සඵන්දනා. 
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26. 

‘‘සාමග්ගියමවසික්යඛථ, බුද්යධයහතංපසංසිතං; 

සාමග්ගිරයතොධම්මට්යඨො, යයොගක්යඛමානධංසතී’’ති. 

තත්ථ අඝාතයුන්තිඝාතායපසුං. මයූරනච්චංනච්චන්තීතිමහාරාජායත්ථ

හි මනුස්සානං විවායදො යහොති, තත්ථ යථා නාම මයූරා නච්චන්තා

පටිච්ඡායදතබ් ං රහස්සඞ්ගං පාකටං කයරොන්ති, එවං මනුස්සා
අඤ්ඤමඤ්ඤස්සරන්ධංපකායසන්තාමයූරනච්චංනච්චන්ති නාම.යථායත

ඉස්සඵන්දනා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස රන්ධං පකායසන්තා නච්චිංසු නාම. තං

යවොතියතනකාරයණනතුම්යහවදාමි. භද්දං යවොතිභද්දංතුම්හාකංයහොතු. 

ොවන්යතත්ථාති යාවන්යතො එත්ථ ඉස්සඵන්දනසදිසා මා අහුවත්ථ. 

සාමග්ගියමව සික්යඛථාති සමග්ගභාවයමව තුම්යහ සික්ඛථ, ඉදං

පඤ්ඤාවුද්යධහිපණ්ඩියතහි පසංසිතං. ධම්මට්යඨොතිසුචරිතධම්යම ඨියතො. 

යෙො ක්යඛමා න ධංසතීති යයොයගහි යඛමා නිබ් ානා න පරිහායතීති
නිබ් ායනනයදසනාකූටංගණ්හි.සකයරාජායනොධම්මකථංසුත්වාසමග්ගා 
ජාතා. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනංආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි ‘‘තදා තං
කාරණං විදිත්වාතස්මිංවනසණ්යඩනිවුත්ථයදවතාඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

ඵන්දනජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[476] 3. ජවනහංසජාතකවණ්ණනා 

ඉයධව හංස නිපතාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො 

දළ්හධම්මධනුග් හසුත්තන්තයදසනං (සං. නි. 2.228) ආරබ්භ කයථසි. 
භගවතාහි– 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, චත්තායරො දළ්හධම්මා ධනුග්ගහා 

සුසික්ඛිතා කතහත්ථා කතූපාසනා චතුද්දිසා ඨිතා අස්සු, අථ පුරියසො
ආගච්යඡයය ‘අහං ඉයමසං චතුන්නං දළ්හධම්මානං ධනුග්ගහානං
සුසික්ඛිතානංකතහත්ථානංකතූපාසනානං චතුද්දිසාකණ්යඩඛිත්යත

අපතිට්ඨියත පථවියං ගයහත්වා ආහරිස්සාමී’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, 

භික්ඛයව, ‘ජවයනොපුරියසොපරයමනජයවනසමන්නාගයතො’ති අලං

වචනායා’’ති? ‘‘එවං භන්යත’’ති. යථා ච, භික්ඛයව, තස්ස පුරිසස්ස

ජයවො, යථා ච චන්දිමසූරියානං ජයවො, තයතො සීඝතයරො. යථා ච, 

භික්ඛයව, තස්සපුරිසස්සජයවො, යථාච චන්දිමසූරියානංජයවො, යථා

ච යා යදවතා චන්දිමසූරියානං පුරයතො ධාවන්ති, තාසං යදවතානං 

ජයවො, තයතො සීඝතරං ආයුසඞ්ඛාරා ඛීයන්ති, තස්මාතිහ, භික්ඛයව, 

එවංසික්ඛිතබ් ං ‘අප්පමත්තාවිහරිස්සාමා’ති.එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, 

සික්ඛිතබ් ’’න්ති– 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා යතරසකනිපායතො 
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පටුන 

ඉමස්ස සුත්තස්ස කථිතදිවසයතො දුතියදිවයස භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං

සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, සත්ථා අත්තයනො බුද්ධවිසයය ඨත්වා ඉයමසං
සත්තානං ආයුසඞ්ඛායර ඉත්තයර දුබ් යල කත්වා පරිදීයපන්යතො

පුථුජ්ජනභික්ඛූඅතිවිය සන්තාසංපායපසි, අයහොබුද්ධ ලංනාමා’’ති.සත්ථා

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත ‘‘අනච්ඡරියං, භික්ඛයව, ස්වාහංඉදානි
සබ් ඤ්ඤුතං පත්යතො ආයුසඞ්ඛාරානං ඉත්තරභාවං දස්යසත්වා භික්ඛූ

සංයවයජත්වා ධම්මං යදයසමි, මයා හි පුබ්ය  අයහතුකහංසයයොනියං
නිබ් ත්යතනපි ආයුසඞ්ඛාරානං ඉත්තරභාවං දස්යසත්වා  ාරාණසිරාජානං
ආදිං කත්වා සකලරාජපරිසං සංයවයජත්වා ධම්යමො යදසියතො’’ති වත්වා
අතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො
ජවනහංසයයොනියං නිබ් ත්තිත්වා නවුතිහංසසහස්සපරිවුයතො චිත්තකූයට
පටිවසති. යසො එකදිවසං ජම්බුදීපතයල එකස්මිං සයර සපරිවායරො
සයංජාතසාලිං ඛාදිත්වා ආකායස සුවණ්ණකිලඤ්ජං පත්ථරන්යතො විය
මහන්යතන පරිවායරන  ාරාණසිනගරස්ස මත්ථයකන මන්දමන්දාය

විලාසගතියා චිත්තකූටං ගච්ඡති. අථ නං  ාරාණසිරාජා දිස්වා ‘‘ඉමිනාපි
මාදියසන රඤ්ඤා භවිතබ් ’’න්ති අමච්චානං වත්වා තස්මිං සියනහං 
උප්පායදත්වා මාලාගන්ධවියලපනං ගයහත්වා මහාසත්තං ඔයලොයකත්වා
සබ් තූරියානි පග්ගණ්හායපසි. මහාසත්යතො අත්තයනො සක්කාරං

කයරොන්තංදිස්වාහංයසපුච්ඡි ‘‘රාජා, මමඑවරූපංසක්කාරංකයරොන්යතො

කිං පච්චාසීසතී’’ති? ‘‘තුම්යහහි සද්ධිං මිත්තභාවං යදවා’’ති. ‘‘යතන හි
රඤ්යඤොඅම්යහහිසද්ධිං මිත්තභායවොයහොතූ’’තිරඤ්ඤාසද්ධිංමිත්තභාවං
කත්වා පක්කාමි. අයථකදිවසං රඤ්යඤො උයයානං ගතකායල

අයනොතත්තදහංගන්ත්වාඑයකනපක්යඛනඋදකං, එයකනචන්දනචුණ්ණං
ආදාය ආගන්ත්වාරාජානංයතනඋදයකනන්හායපත්වාචන්දනචුණ්යණන
ඔකිරිත්වා මහාජනස්ස පස්සන්තස්යසව සපරිවායරො චිත්තකූටං අගමාසි.
තයතො පට්ඨාය රාජා මහාසත්තං දට්ඨුකායමො හුත්වා ‘‘සහායයො යම අජ්ජ

ආගමිස්සති, සහායයො යම අජ්ජ ආගමිස්සතී’’ති ආගමනමග්ගං
ඔයලොයකන්යතොඅච්ඡති. 

තදා මහාසත්තස්ස කනිට්ඨා ද්යව හංසයපොතකා ‘‘සූරියයන සද්ධිං 
ජවිස්සාමා’’ති මන්යතත්වා මහාසත්තස්ස ආයරොයචසුං ‘‘මයං සූරියයන

සද්ධිං ජවිස්සාමා’’ති. ‘‘තාතා, සූරියජයවො නාම සීයඝො, සූරියයන සද්ධිං

ජවිතුංනසක්ඛිස්සථ, අන්තරාවවිනස්සිස්සථ, මාගමිත්ථා’’ති.යතදුතියම්පි

තතියම්පි යාචිංසු, ය ොධිසත්යතොපි යත යාවතතියං වායරසියයව. යත
මානථද්ධා අත්තයනො  ලං අජානන්තා මහාසත්තස්ස අනාචික්ඛිත්වාව
‘‘සූරියයන සද්ධිං ජවිස්සාමා’’ති සූරියය අනුග්ගයතයයව ගන්ත්වා
යුගන්ධරමත්ථයක නිසීදිංසු. මහාසත්යතො යත අදිස්වා ‘‘කහං නු යඛො
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ගතා’’ති පුච්ඡිත්වා තං පවත්තිං සුත්වා චින්යතසි ‘‘යත සූරියයන සද්ධිං 

ජවිතුං න සක්ඛිස්සන්ති, අන්තරාව විනස්සිස්සන්ති, ජීවිතං යතසං
දස්සාමී’’ති. යසොපි ගන්ත්වා යුගන්ධරමත්ථයකයයව නිසීදි. අථ උග්ගයත

සූරියමණ්ඩයල හංසයපොතකා උප්පතිත්වා සූරියයන සද්ධිං පක්ඛන්දිංසු, 
මහාසත්යතොපි යතහි සද්ධිං පක්ඛන්දි. කනිට්ඨභාතියකො යාව

පුබ් ණ්හසමයා ජවිත්වා කිලමි, පක්ඛසන්ධීසු අග්ගිඋට්ඨානකායලො විය

අයහොසි.යසොය ොධිසත්තස්සසඤ්ඤංඅදාසි ‘‘භාතික, නසක්යකොමී’’ති.අථ

නං මහාසත්යතො ‘‘මා භායි, ජීවිතං යත දස්සාමී’’ති පක්ඛපඤ්ජයරන
පරික්ඛිපිත්වා අස්සායසත්වා චිත්තකූටපබ් තං යනත්වා හංසානං මජ්යඣ
ඨයපත්වා පුනපක්ඛන්දිත්වා සූරියං පත්වා ඉතයරනසද්ධිං පායාසි. යසොපි

යාව උපකට්ඨමජ්ඣන්හිකා සූරියයන සද්ධිං ජවිත්වා කිලමි, පක්ඛසන්ධීසු
අග්ගිඋට්ඨානකායලො විය අයහොසි. තදා ය ොධිසත්තස්ස සඤ්ඤං අදාසි

‘‘භාතික, න සක්යකොමී’’ති. තම්පි මහාසත්යතො තයථව සමස්සායසත්වා 
පක්ඛපඤ්ජයරනාදාය චිත්තකූටයමව අගමාසි. තස්මිං ඛයණ සූරියයො
නභමජ්ඣංපාපුණි. 

අථ මහාසත්යතො ‘‘මම අජ්ජ සරීර ලං වීමංසිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා 
එකයවයගනපක්ඛන්දිත්වායුගන්ධරමත්ථයකනිසීදිත්වාතයතොඋප්පතිත්වා

එකයවයගන සූරියං පාපුණිත්වා කායලන පුරයතො, කායලන පච්ඡයතො
ජවිත්වා චින්යතසි ‘‘මය්හං සූරියයන සද්ධිං ජවනං නාම නිරත්ථකං

අයයොනියසොමනසිකාරසම්භූතං, කිං යම ඉමිනා,  ාරාණසිං ගන්ත්වා මම
සහායකස්සරඤ්යඤොඅත්ථයුත්තංධම්මයුත්තංකථං කයථස්සාමී’’ති.යසො
නිවත්තිත්වා සූරියය නභමජ්ඣං අනතික්කන්යතයයව 
සකලචක්කවාළගබ්භංඅන්තන්යතනඅනුසංයායිත්වායවගංපරිහායපන්යතො
සකලජම්බුදීපං අන්තන්යතන අනුසංයායිත්වා  ාරාණසිං පාපුණි.

ද්වාදසයයොජනිකං සකලනගරං හංසච්ඡන්නං විය අයහොසි, ඡිද්දං නාම න

පඤ්ඤායි, අනුක්කයමන යවයග පරිහායන්යත ආකායස ඡිද්දානි 
පඤ්ඤායිංසු. මහාසත්යතො යවගං පරිහායපත්වා ආකාසයතො ඔතරිත්වා
සීහපඤ්ජරස්ස අභිමුඛට්ඨායන අට්ඨාසි. රාජා ‘‘ආගයතො යම සහායයො’’ති
යසොමනස්සප්පත්යතො තස්ස නිසීදනත්ථාය කඤ්චනපීඨං පඤ්ඤයපත්වා

‘‘සම්ම, පවිස, ඉධනිසීදා’’තිවත්වාපඨමං ගාථමාහ– 

27. 

‘‘ඉයධවහංසනිපත, පියංයමතවදස්සනං; 

ඉස්සයරොසිඅනුප්පත්යතො, යමිධත්ථිපයවදයා’’ති. 

තත්ථ ‘‘ඉධා’’තිකඤ්චනපීඨංසන්ධායාහ. නිපතාතිනිසීද. ඉස්සයරොසීති

ත්වං ඉමස්ස ඨානස්ස ඉස්සයරො සාමි හුත්වා ආගයතොසීති වදති. ෙමිධත්ථි 

පයවදොති යං ඉමස්මිං නියවසයන අත්ථි, තං අපරිසඞ්කන්යතො අම්හාකං
කයථහීති. 
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මහාසත්යතො කඤ්චනපීයඨ නිසීදි. රාජා සතපාකසහස්සපායකහි
යතයලහි තස්ස පක්ඛන්තරානිමක්යඛත්වාකඤ්චනතට්ටයකමධුලායජ ච
මධුයරොදකඤ්ච සක්ඛයරොදකඤ්ච දායපත්වා මධුරපටිසන්ථාරං කත්වා 

‘‘සම්ම, ත්වං එකයකොව ආගයතොසි, කුහිං අගමිත්ථා’’ති පුච්ඡි. යසො තං

පවත්තිං විත්ථායරන කයථසි. අථ නං රාජා ආහ ‘‘සම්ම, මමපි සූරියයන

සද්ධිං ජවිතයවගං දස්යසහී’’ති. මහාරාජ, න සක්කා යසො යවයගො

දස්යසතුන්ති. යතන හි යම සරික්ඛකමත්තං දස්යසහීති. සාධු, මහාරාජ, 

සරික්ඛකමත්තං දස්යසස්සාමි, අක්ඛණයවධී ධනුග්ගයහ සන්නිපායතහීති.
රාජා සන්නිපායතසි. මහාසත්යතො චත්තායරො ධනුග්ගයහ ගයහත්වා
නියවසනා ඔරුය්හ රාජඞ්ගයණ සිලාථම්භං නිඛණායපත්වා අත්තයනො 
ගීවායං ඝණ්ටං  න්ධායපත්වා සිලාථම්භමත්ථයක නිසීදිත්වා චත්තායරො

ධනුග්ගයහ ථම්භං නිස්සාය චතුද්දිසාභිමුයඛ ඨයපත්වා ‘‘මහාරාජ, ඉයම
චත්තායරො ජනා එකප්පහායරයනව චතුද්දිසාභිමුඛා චත්තාරි කණ්ඩානි

ඛිපන්තු, තානි අහං පථවිං අප්පත්තායනව ආහරිත්වා එයතසං පාදමූයල
පායතස්සාමි. මම කණ්ඩගහණත්ථාය ගතභාවං ඝණ්ටසද්දසඤ්ඤාය

ජායනයයාසි, මං පන න පස්සිස්සසී’’ති වත්වා යතහි එකප්පහායරයනව
ඛිත්තකණ්ඩානිආහරිත්වා යතසං පාදමූයල පායතත්වා සිලාථම්භමත්ථයක 

නිසින්නයමව අත්තානං දස්යසත්වා ‘‘දිට්යඨො යත, මහාරාජ, මය්හං

යවයගො’’ති වත්වා ‘‘මහාරාජ, අයං යවයගො මය්හං යනව උත්තයමො, 

මජ්ඣියමො, පරිත්යතො ලාමකයවයගො එස, එවං සීයඝො, මහාරාජ, අම්හාකං
යවයගො’’තිආහ. 

අථ නං රාජා පුච්ඡි ‘‘සම්ම, අත්ථි පන තුම්හාකං යවගයතො අඤ්යඤො 

සීඝතයරො යවයගො’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, අම්හාකං උත්තමයවගයතොපි
සතගුයණන සහස්සගුයණන සතසහස්සගුයණන ඉයමසං සත්තානං

ආයුසඞ්ඛාරා සීඝතරං ඛීයන්ති භිජ්ජන්ති, ඛයං ගච්ඡන්තී’’ති

ඛණිකනියරොධවයසන රූපධම්මානං නියරොධං දස්යසති, තයතො
නාමධම්මානං. රාජා මහාසත්තස්ස කථං සුත්වා මරණභයභීයතො සතිං

පච්චුපට්ඨායපතුංඅසක්යකොන්යතොභූමියං පති, මහාජයනොඋත්රාසංපත්යතො
අයහොසි. රඤ්යඤො මුඛං උදයකන සිඤ්චිත්වා සතිං ලභායපසි. අථ නං

මහාසත්යතො ‘‘මහාරාජ, මා භායි, මරණස්සතිං භායවහි, ධම්මං චරාහි, 

දානාදීනිපුඤ්ඤානිකයරොහි, අප්පමත්යතො යහොහි, යදවා’’තිඔවදි.අථරාජා

‘‘සාමි, මයංතුම්හාදියසනඤාණ ලසම්පන්යනනආචරියයන විනාවසිතුං

න සක්ඛිස්සාම, චිත්තකූටං අගන්ත්වා මය්හං ධම්මං යදයසන්යතො මය්හං 
ඔවාදාචරියයොහුත්වාඉයධවවසාහී’’තියාචන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

28. 

‘‘සවයනනඑකස්සපියාභවන්ති, දිස්වාපයනකස්සවියයතිඡන්යදො; 

දිස්වාචසුත්වාචපියාභවන්ති, කච්චින්නුයමපීයසි දස්සයනන. 
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29. 

‘‘සවයනනපියයොයමසි, භියයයොචාගම්මදස්සනං; 

එවංපියදස්සයනොයම, වසහංසමමන්තියක’’ති. 

තාසං අත්යථො – සම්ම හංසරාජ සවයනන එකස්ස එකච්යච පියා

යහොන්ති, ‘‘එවං ගුයණො නාමා’’ති සුත්වා සවයනන පියායති, එකස්ස පන

එකච්යච දිස්වාව ඡන්යදො විගච්ඡති, යපමං අන්තරධායති, ඛාදිතුං ආගතා

යක්ඛාවිය උපට්ඨහන්ති, එකස්සඑකච්යචදිස්වාචසුත්වාචාතිඋභයථාපි

පියායහොන්ති, යතනතං පුච්ඡාමි. කච්චින්නුයමපීෙසිදස්සයනනාතිකච්චි

නු ත්වංමංපියායසි, මය්හංපනත්වංසවයනනපියයොව, දස්සනංපනාගම්ම
අතිපියයොව.එවංමම පියදස්සයනොසමායනොචිත්තකූටංඅගන්ත්වාඉධමම
සන්තියකවසාති. 

ය ොධිසත්යතොආහ– 

30. 

‘‘වයසයයාමතවාගායර, නිච්චංසක්කතපූජිතා; 

මත්යතොචඑකදාවජ්යජ, හංසරාජංපචන්තුයම’’ති. 

තත්ථ මත්යතො ච එකදාති මහාරාජ, මයං තව ඝයර නිච්චං පූජිතා

වයසයයාම, ත්වං පන කදාචි සුරාමදමත්යතො මංසඛාදනත්ථං ‘‘හංසරාජං 

පචන්තු යම’’ති වයදයයාසි, අථ එවං තව අනුජීවියනො මං මායරත්වා

පයචයයං, තදාහංකිං කරිස්සාමීති. 

අථස්ස රාජා‘‘යතනහි මජ්ජයමවනපිවිස්සාමී’’තිපටිඤ්ඤංදාතුංඉමං
ගාථමාහ– 

31. 

‘‘ධිරත්ථුතංමජ්ජපානං, යංයමපියතරංතයා; 

නචාපිමජ්ජංපිස්සාමි, යාවයමවච්ඡසීඝයර’’ති. 

තයතොපරංය ොධිසත්යතොඡගාථාආහ– 

32. 

‘‘සුවිජානංසිඞ්ගාලානං, සකුණානඤ්චවස්සිතං; 

මනුස්සවස්සිතංරාජ, දුබ්බිජානතරංතයතො. 

33. 

‘‘අපියචමඤ්ඤතීයපොයසො, ඤාතිමිත්යතොසඛාතිවා; 

යයොපුබ්ය සුමයනොහුත්වා, පච්ඡාසම්පජ්ජයතදියසො. 

34. 
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‘‘යස්මිංමයනොනිවිසති, අවිදූයරසහාපියසො; 

සන්තියකපිහියසොදූයර, යස්මිංනාවිසයතමයනො. 

35. 

‘‘අන්යතොපි යසො යහොති පසන්නචිත්යතො, පාරං සමුද්දස්ස

පසන්නචිත්යතො; 

අන්යතොපි යසො යහොති පදුට්ඨචිත්යතො, පාරං සමුද්දස්ස 
පදුට්ඨචිත්යතො. 

36. 

‘‘සංවසන්තාවිවසන්ති, යයදිසායතරයථසභ; 

ආරාසන්යතොසංවසන්ති, මනසාරට්ඨවඩ්ඪන. 

37. 

‘‘අතිචිරංනිවායසන, පියයොභවතිඅප්පියයො; 

ආමන්තයඛොතංගච්ඡාම, පුරායතයහොමඅප්පියා’’ති. 

තත්ථ වස්සිතන්ති මහාරාජ, තිරච්ඡානගතා උජුහදයා, යතන යතසං

වස්සිතං සුවිජානං, මනුස්සා පන කක්ඛළා, තස්මා යතසං වචනං 

දුබ්බිජානතරන්ති අත්යථො. යෙො පුබ්යබති යයො පුග්ගයලො පඨමයමව 

අත්තමයනො හුත්වා ‘‘ත්වං මය්හංඤාතයකො මිත්යතො පාණසයමො සඛා’’ති

අපි එවං මඤ්ඤති, ස්යවව පච්ඡා දියසො යවරී සම්පජ්ජති, එවං දුබ්බිජානං

නාම මනුස්සහදයන්ති. නිවිසතීති මහාරාජ, යස්මිං පුග්ගයල යපමවයසන

මයනො නිවිසති, යසො දූයර වසන්යතොපි අවිදූයර සහාපි වසතියයව නාම.

යස්මිංපනපුග්ගයලමයනො නනිවිසතිඅයපති, යසොසන්තියකවසන්යතොපි
දූයරයයව. 

අන්යතොපියසොයහොතීතිමහාරාජ, යයොසහායයො පසන්නචිත්යතො, යසො
චිත්යතන අල්ලීනත්තා පාරං සමුද්දස්ස වසන්යතොපි අන්යතොයයව යහොති.

යයො පන පදුට්ඨචිත්යතො, යසො චිත්යතන අනල්ලීනත්තා අන්යතො 

වසන්යතොපිපාරංසමුද්දස්සනාම. යෙදිසායතතියයයවරියනො පච්චත්ථිකා, 
යත එකයතො වසන්තාපි දූයර වසන්තියයව නාම. සන්යතො පන පණ්ඩිතා

ආරා ඨිතාපි යමත්තාභාවියතනමනසාආවජ්යජන්තා සංවසන්තියයව. පුරා

යත යහොමාති යාව තව අප්පියා න යහොම, තාවයදව තං ආමන්යතත්වා
ගච්ඡාමාතිවදති. 

අථනංරාජාආහ– 

38. 

‘‘එවංයචයාචමානානං, අඤ්ජලිංනාවබුජ්ඣසි; 

පරිචාරකානංසතං, වචනංනකයරොසියනො; 
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එවංතංඅභියාචාම, පුනකයිරාසිපරියාය’’න්ති. 

තත්ථ එවංයචතිසයච හංසරාජ, එවං අඤ්ජලිංපග්ගය්හයාචමානානං

අම්හාකංඉමංඅඤ්ජලිංනාවබුජ්ඣසි, තව පරිචාරකානංසමානානංවචනං

නකයරොසි, අථනංඑවංයාචාම. පුනකයිරාසි පරිොෙන්තිකායලනකාලං
ඉධආගමනායවාරංකයරයයාසීතිඅත්යථො. 

තයතොය ොධිසත්යතොආහ– 

39. 

‘‘එවංයචයනොවිහරතං, අන්තරායයොනයහස්සති; 

තුය්හංචාපිමහාරාජ, මය්හඤ්චරට්ඨවඩ්ඪන; 

අප්යපවනාමපස්යසමු, අයහොරත්තානමච්චයය’’ති. 

තත්ථ එවංයචයනොතිමහාරාජ, මා චින්තයිත්ථ, සයචඅම්හාකම්පිඑවං

විහරන්තානං ජීවිතන්තරායයො න භවිස්සති, අප්යපව නාම උයභො

අඤ්ඤමඤ්ඤං පස්සිස්සාම, අපිචත්වංමයා දින්නං ඔවාදයමවමමඨායන 
ඨයපත්වා එවං ඉත්තරජීවියත යලොකසන්නිවායස අප්පමත්යතො හුත්වා
දානාදීනි පුඤ්ඤානි කයරොන්යතො දස රාජධම්යම අයකොයපත්වා ධම්යමන

රජ්ජංකායරහි, එවඤ්හි යමඔවාදංකයරොන්යතොමංපස්සිස්සතියයවාති.එවං
මහාසත්යතොරාජානං ඔවදිත්වාචිත්තකූටපබ් තයමවගයතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං, භික්ඛයව, පුබ්ය  
තිරච්ඡානයයොනියං නිබ් ත්යතනපි මයා ආයුසඞ්ඛාරානං දුබ් ලභාවං
දස්යසත්වා ධම්යමො යදසියතො’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

රාජා ආනන්යදො අයහොසි, කනිට්යඨො යමොග්ගල්ලායනො, මජ්ඣියමො

සාරිපුත්යතො, යසසහංසගණා බුද්ධපරිසා, ජවනහංයසො පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

ජවනහංසජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[477] 4. චූළනාරදජාතකවණ්ණනා 

න යත කට්ඨානි භින්නානීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො 
ථුල්ලකුමාරිකාපයලොභනං ආරබ්භ කයථසි. සාවත්ථිවාසියනො කියරකස්ස

කුලස්ස පන්නරසයසොළසවස්සුද්යදසිකාධීතාඅයහොසියසොභග්ගප්පත්තා, න

චනංයකොචිවායරසි. අථස්සාමාතාචින්යතසි‘‘මමධීතාවයප්පත්තා, නච

නං යකොචි වායරති, ආමියසන මච්ඡං විය එතාය එකං සාකියභික්ඛුං
පයලොයභත්වා උප්පබ් ායජත්වා තං නිස්සාය ජීවිස්සාමී’’ති. තදා ච
සාවත්ථිවාසී එයකො කුලපුත්යතො සාසයන උරං දත්වා පබ් ජිත්වා
උපසම්පන්නකාලයතො පට්ඨාය සික්ඛාකාමතං පහාය ආලසියයො 
සරීරමණ්ඩනමනුයුත්යතො විහාසි. මහාඋපාසිකා යගයහ
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යාගුඛාදනීයයභොජනීයානි සම්පායදත්වා ද්වායර ඨත්වා අන්තරවීථියා
ගච්ඡන්යතසු භික්ඛූසු එකං භික්ඛුං රසතණ්හාය  න්ධිත්වා ගයහතුං
සක්කුයණයයරූපං උපධායරන්තී යතපිටකආභිධම්මිකවිනයධරානං 
මහන්යතන පරිවායරන ගච්ඡන්තානං අන්තයර කඤ්චි ගය්හුපගං අදිස්වා
යතසං පච්ඡයතො ගච්ඡන්තානං මධුරධම්මකථිකානං
අච්ඡින්නවලාහකසදිසානං පිණ්ඩපාතිකානම්පි අන්තයර කඤ්චි අදිස්වාව
එකං යාව  හි අපඞ්ගා අක්ඛීනි අඤ්යජත්වා යකයස ඔසණ්යහත්වා 
දුකූලන්තරවාසකං නිවායසත්වා ඝටිතමට්ඨං චීවරං පාරුපිත්වා
මණිවණ්ණපත්තං ආදාය මයනොරමං ඡත්තං ධාරයමානං විස්සට්ඨින්ද්රියං

කායදළ්හි හුලංආගච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘ඉමංසක්කාගණ්හිතු’’න්තිගන්ත්වා

වන්දිත්වා පත්තං ගයහත්වා ‘‘එථ, භන්යත’’ති ඝරං ආයනත්වා

නිසීදායපත්වායාගුආදීහිපරිවිසිත්වා කතභත්තකිච්චංතංභික්ඛුං ‘‘භන්යත, 
ඉයතො පට්ඨාය ඉයධවාගච්යඡයයාථා’’ති ආහ. යසොපි තයතො පට්ඨාය
තත්යථවගන්ත්වාඅපරභායගවිස්සාසියකොඅයහොසි. 

අයථකදිවසං මහාඋපාසිකා තස්ස සවනපයථ ඨත්වා ‘‘ඉමස්මිං යගයහ 

උපයභොගපරියභොගමත්තාඅත්ථි, තථාරූයපොපනයමපුත්යතොවාජාමාතාවා
යගහං විචාරිතුං සමත්යථො නත්ථී’’ති ආහ. යසො තස්සා වචනං සුත්වා
‘‘කිමත්ථං නු යඛො කයථතී’’ති යථොකං හදයය විද්යධො විය අයහොසි. සා
ධීතරං ආහ ‘‘ඉමං පයලොයභත්වා තව වයස වත්තායපහී’’ති. සා තයතො
පට්ඨාය මණ්ඩිතපසාධිතා ඉත්ථිකුත්තවිලායසහි තං පයලොයභසි.

ථුල්ලකුමාරිකාති න ච ථූලසරීරා දට්ඨබ් ා, ථූලා වා යහොතු කිසා වා, 
පඤ්චකාමගුණිකරායගන පන ථූලතාය ‘‘ථුල්ලකුමාරිකා’’ති වුච්චති. යසො
දහයරො කියලසවසියකො හුත්වා ‘‘න දානාහං බුද්ධසාසයන පතිට්ඨාතුං

සක්ඛිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘විහාරං ගන්ත්වා පත්තචීවරං නියයායදත්වා

අසුකට්ඨානංනාමගමිස්සාමි, තත්ර යමවත්ථානියපයසථා’’තිවත්වාවිහාරං

ගන්ත්වා පත්තචීවරං නියයායදත්වා ‘‘උක්කණ්ඨියතොස්මී’’ති

ආචරියුපජ්ඣායයආහ.යතතංආදායසත්ථුසන්තිකංයනත්වා ‘‘අයංභික්ඛු
උක්කණ්ඨියතො’’ති ආයරොයචසුං. සත්ථා ‘‘සච්චං කිර ත්වං භික්ඛු 

උක්කණ්ඨියතොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘යකන 

උක්කණ්ඨාපියතොසී’’ති වත්වා ‘‘ථුල්ලකුමාරිකාය, භන්යත’’ති වුත්යත
‘‘භික්ඛු පුබ්ය යපසාතවඅරඤ්යඤවසන්තස්සබ්රහ්මචරියන්තරායංකත්වා

මහන්තං අනත්ථමකාසි, පුන ත්වං එතයමව නිස්සාය කස්මා
උක්කණ්ඨියතොසී’’තිවත්වාභික්ඛූහි යාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො
කාසිරට්යඨ මහායභොයග බ්රාහ්මණකුයල නිබ් ත්තිත්වා උග්ගහිතසිප්යපො

කුටුම් ං සණ්ඨයපසි, අථස්ස භරියා එකං පුත්තං විජායිත්වා කාලමකාසි.

යසො ‘‘යයථව යම පියභරියාය, එවං මයිපි මරණං ආගමිස්සති, කිං යම

ඝරාවායසන, පබ් ජිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා කායම පහාය පුත්තං ආදාය
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පටුන 

හිමවන්තංපවිසිත්වායතන සද්ධිංඉසිපබ් ජ්ජංපබ් ජිත්වාඣානාභිඤ්ඤා
නිබ් ත්යතත්වාවනමූලඵලාහායරො අරඤ්යඤවිහාසි.තදාපච්චන්තවාසියනො
යචොරා ජනපදං පවිසිත්වා ගාමං පහරිත්වා කරමයර ගයහත්වා භණ්ඩිකං
උක්ඛිපායපත්වා පුන පච්චන්තං පාපයිංසු. යතසං අන්තයර එකා අභිරූපා
කුමාරිකා යකරාටිකපඤ්ඤාය සමන්නාගතා චින්යතසි ‘‘ඉයම අම්යහ

ගයහත්වා දාසියභොයගන පරිභුඤ්ජිස්සන්ති, එයකන උපායයන පලායිතුං

වට්ටතී’’ති. සා ‘‘සාමි, සරීරකිච්චං කාතුකාමාම්හි, යථොකං පටික්කමිත්වා 
තිට්ඨථා’’ති වත්වා යචොයර වඤ්යචත්වා පලායිත්වා අරඤ්ඤං පවිසන්තී
ය ොධිසත්තස්ස පුත්තං අස්සයම ඨයපත්වා ඵලාඵලත්ථාය ගතකායල
පුබ් ණ්හසමයය තං අස්සමං පාපුණිත්වා තං තාපසකුමාරං කාමරතියා
පයලොයභත්වා සීලමස්ස භින්දිත්වා අත්තයනො වයස වත්යතත්වා ‘‘කිං යත

අරඤ්ඤවායසන, එහිගාමංගන්ත්වා වසිස්සාම, තත්රහිරූපාදයයොකාමගුණා
සුලභා’’ති ආහ. යසොපි ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා ‘‘පිතා තාව යම

අරඤ්ඤයතො ඵලාඵලං ආහරිතුං ගයතො, තං දිස්වා උයභොපි එකයතොව
ගමිස්සාමා’’තිආහ. 

සාචින්යතසි–‘‘අයංතරුණදාරයකොනකිඤ්චිජානාති, පිතරාපනස්ස 

මහල්ලකකායල පබ් ජියතන භවිතබ් ං, යසො ආගන්ත්වා ‘ඉධ කිං
කයරොසී’ති මං යපොයථත්වා පායද ගයහත්වා කඩ්යඪත්වා අරඤ්යඤ

ඛිපිස්සති, තස්මිං අනාගයතයයව පලායිස්සාමී’’ති. අථ නං ‘‘අහං පුරයතො

ගච්ඡාමි, ත්වං පච්ඡා ආගච්යඡයයාසී’’ති වත්වා මග්ගසඤ්ඤං ආචික්ඛිත්වා
පක්කාමි. යසො තස්සා ගතකාලයතො පට්ඨාය උප්පන්නයදොමනස්යසො යථා
පුයර කිඤ්චි වත්තං අකත්වා සසීසං පාරුපිත්වා අන්යතොපණ්ණසාලාය
පජ්ඣායන්යතො නිපජ්ජි. මහාසත්යතො ඵලාඵලං ආදාය ආගන්ත්වා තස්සා 

පදවලඤ්ජං දිස්වා ‘‘අයං මාතුගාමස්ස පදවලඤ්යජො, ‘‘පුත්තස්ස මම සීලං
භින්නං භවිස්සතී’’ති චින්යතන්යතො පණ්ණසාලං පවිසිත්වා ඵලාඵලං
ඔතායරත්වාපුත්තං පුච්ඡන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

40. 

‘‘නයතකට්ඨානිභින්නානි, නයතඋදකමාභතං; 

අග්ගීපියතනහාපියතො, කිංනුමන්යදොවඣායසී’’ති. 

තත්ථ අග්ගීපියතන හාපියතොතිඅග්ගිපියතනජාලියතො. මන්යදොවාති 
නිප්පඤ්යඤොඅන්ධ ායලොවිය. 

යසො පිතු කථං සුත්වා උට්ඨාය පිතරං වන්දිත්වා ගාරයවයනව 
අරඤ්ඤවායසඅනුස්සාහංපයවයදන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

41. 

‘‘න උස්සයහවයනවත්ථුං, කස්සපාමන්තයාමි තං; 

දුක්යඛොවායසොඅරඤ්ඤම්හි, රට්ඨංඉච්ඡාමිගන්තයව. 
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42. 

‘‘යථාඅහංඉයතොගන්ත්වා, යස්මිංජනපයදවසං; 

ආචාරංබ්රහ්යමසික්යඛයයං, තංධම්මංඅනුසාසම’’න්ති. 

තත්ථ කස්සපාමන්තොමි තන්තිකස්සපආමන්තයාමි තං.  න්තයවති

ගන්තුං. ආචාරන්ති යස්මිං ජනපයද වසාමි, තත්ථ වසන්යතො යථා ආචාරං 

ජනපදචාරිත්තංසික්යඛයයංජායනයයං, තංධම්මංඅනුසාසඔවදාහීතිවදති. 

මහාසත්යතො ‘‘සාධු, තාත, යදසචාරිත්තං යත කයථස්සාමී’’ති වත්වා 
ගාථාද්වයමාහ– 

43. 

‘‘සයචඅරඤ්ඤංහිත්වාන, වනමූලඵලානිච; 

රට්යඨයරොචයයසවාසං, තංධම්මංනිසායමහියම. 

44. 

‘‘විසංමාපටියසවිත්යථො, පපාතංපරිවජ්ජය; 

පඞ්යකචමාවිසීදිත්යථො, යත්යතොචාසීවියසචයර’’ති. 

තත්ථ ධම්මන්ති සයච රට්ඨවාසං යරොයචසි, යතන හි ත්වං

ජනපදචාරිත්තං ධම්මං නිසායමහි. ෙත්යතො චාසීවියසති ආසීවිසස්ස

සන්තියක යත්යතො පටියත්යතො චයරයයාසි, සක්යකොන්යතො ආසීවිසං
පරිවජ්යජයයාසීතිඅත්යථො. 

තාපසකුමායරොසංඛිත්යතනභාසිතස්සඅත්ථංඅජානන්යතොපුච්ඡි– 

45. 

‘‘කිං නුවිසංපපායතොවා, පඞ්යකොවා බ්රහ්මචාරිනං; 

කංත්වංආසීවිසංබූ්රසි, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 

ඉතයරොපිස්ස යාකාසි– 

46. 

‘‘ආසයවොතාතයලොකස්මිං, සුරානාමපවුච්චති; 

මනුඤ්යඤොසුරභීවග්ගු, සාදුඛුද්දරසූපයමො; 

විසංතදාහුඅරියායස, බ්රහ්මචරියස්සනාරද. 

47. 

‘‘ඉත්ථියයො තාතයලොකස්මිං, පමත්තංපමයථන්ති තා; 

හරන්තියුවියනොචිත්තං, තූලංභට්ඨංවමාලුයතො; 

පපායතොඑයසොඅක්ඛායතො, බ්රහ්මචරියස්සනාරද. 
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48. 

‘‘ලායභොසියලොයකොසක්කායරො, පූජාපරකුයලසුච; 

පඞ්යකොඑයසොචඅක්ඛායතො, බ්රහ්මචරියස්සනාරද. 

49. 

‘‘සසත්ථාතාතරාජායනො, ආවසන්තිමහිංඉමං; 

යතතාදියසමනුස්සින්යද, මහන්යතතාතනාරද. 

50. 

‘‘ඉස්සරානං අධිපතීනං, නයතසංපාදයතොචයර; 

ආසීවියසොතිඅක්ඛායතො, බ්රහ්මචරියස්සනාරද. 

51. 

‘‘භත්තත්යථොභත්තකායලච, යංයගහමුපසඞ්කයම; 

යයදත්ථකුසලංජඤ්ඤා, තත්ථඝායසසනංචයර. 

52. 

‘‘පවිසිත්වාපරකුලං, පානත්ථංයභොජනායවා; 

මිතංඛායදමිතංභුඤ්යජ, නචරූයපමනංකයර. 

53. 

‘‘යගොට්ඨංමජ්ජංකිරාටඤ්ච, සභානිකිරණානිච; 

ආරකාපරිවජ්යජහි, යානීවවිසමංපථ’’න්ති. 

තත්ථ ආසයවොති පුප්ඵාසවාදි. විසං තදාහූති තං ආසවසඞ්ඛාතං සුරං

අරියා ‘‘බ්රහ්මචරියස්ස විස’’න්ති වදන්ති. පමත්තන්ති මුට්ඨස්සතිං. තූලං

භට්ඨංවාති රුක්ඛා භස්සිත්වා පතිතතූලං විය. අක්ඛායතොති බුද්ධාදීහි

කථියතො. සියලොයකොති කිත්තිවණ්යණො. සක්කායරොති අඤ්ජලිකම්මාදි. 

පූජාති ගන්ධමාලාදීහි පූජා. පඞ්යකොති එස ඔසීදාපනට්යඨන ‘‘පඞ්යකො’’ති

අක්ඛායතො. මහන්යතති මහන්තභාවප්පත්යත. න යතසං පාදයතො චයරති

යතසං සන්තියක න චයර, රාජකුලූපයකො න භයවයයාසීති අත්යථො.
රාජායනො හි ආසීවිසා විය මුහුත්යතයනව කුජ්ඣිත්වා අනය යසනං
පායපන්ති. අපිච අන්යතපුරප්පයවසයනවුත්තාදීනවවයසනයපත්ථ අත්යථො
යවදිතබ්ය ො. 

භත්තත්යථොති භත්යතනඅත්ථියකොහුත්වා. ෙයදත්ථ කුසලන්තියංයතසු
උපසඞ්කමිතබ්ය සු යගයහසු කුසලං අනවජ්ජං පඤ්චඅයගොචරරහිතං 

ජායනයයාසි, තත්ථ ඝායසසනං චයරයයාසීති අත්යථො. න ච රූයප මනං 

කයරති පරකුයල මත්තඤ්ඤූ හුත්වා යභොජනං භුඤ්ජන්යතොපි තත්ථ

ඉත්ථිරූයප මනං මා කයරයයාසි, මා චක්ඛුං උම්මීයලත්වා ඉත්ථිරූයප

නිමිත්තං ගණ්යහයයාසීති වදති. ය ොට්ඨං මජ්ජං කිරාටන්ති අයං
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යපොත්ථයකසු පායඨො, අට්ඨකථායං පන ‘‘යගොට්ඨං මජ්ජං කිරාසඤ්චා’’ති

වත්වා ‘‘ය ොට්ඨන්තිගුන්නංඨිතට්ඨානං. මජ්ජන්තිපානාගාරං. කිරාසන්ති 

ධුත්තයකරාටිකජන’’න්ති වුත්තං. සභා නිකිරණානි චාති සභායයො ච

හිරඤ්ඤසුවණ්ණානං නිකිරණට්ඨානානි ච. ආරකාති එතානි සබ් ානි

දූරයතො පරිවජ්යජයයාසි. ොනීවාති සප්පියතලයායනන ගච්ඡන්යතො විසමං
මග්ගංවිය. 

මාණයවො පිතු කයථන්තස්යසව සතිං පටිලභිත්වා ‘‘තාත, අලං යම 
මනුස්සපයථනා’’ති ආහ. අථස්ස පිතා යමත්තාදිභාවනං ආචික්ඛි. යසො 
තස්යසොවායද ඨත්වා න චිරස්යසව ඣානාභිඤ්ඤා නිබ් ත්යතසි. උයභොපි
පිතාපුත්තා අපරිහීනජ්ඣානාකාලංකත්වාබ්රහ්මයලොයකනිබ් ත්තිංසු. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වාජාතකංසයමොධායනසි–‘‘තදාසා 

කුමාරිකා අයංකුමාරිකා අයහොසි, තාපසකුමායරො උක්කණ්ඨිතභික්ඛු, පිතා
පනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

චූළනාරදජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[478] 5. දූතජාතකවණ්ණනා 

දූයත යත බ්රහ්යම පායහසින්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අත්තයනො පඤ්ඤාපසංසනං ආරබ්භ කයථසි. ධම්මසභායං භික්ඛූ කථං

සමුට්ඨායපසුං ‘‘පස්සථ, ආවුයසො, දස ලස්ස උපායයකොසල්ලං, නන්දස්ස 

සකයපුත්තස්ස අච්ඡරාගණං දස්යසත්වා අරහත්තං අදාසි, චූළපන්ථකස්ස

පියලොතිකංදත්වාසහපටිසම්භිදාහිඅරහත්තංඅදාසි, කම්මාරපුත්තස්ස පදුමං

දස්යසත්වා අරහත්තං අදාසි, එවං නානාඋපායයහි සත්යත වියනතී’’ති. 

සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහිකථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, තථාගයතො ඉදායනව

‘ඉමිනා ඉදං යහොතී’ති උපායකුසයලො, පුබ්ය පි උපායකුසයලොයයවා’’ති
වත්වාඅතීතං ආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත ජනපයදො 
අහිරඤ්යඤො අයහොසි. යසො හි ජනපදං පීයළත්වා ධනයමව සංකඩ්ඪි. තදා
ය ොධිසත්යතො කාසිගායම බ්රාහ්මණකුයල නිබ් ත්තිත්වා වයප්පත්යතො
තක්කසිලං ගන්ත්වා ‘‘පච්ඡා ධම්යමන භික්ඛං චරිත්වා ආචරියධනං
ආහරිස්සාමී’’තිවත්වාසිප්පංපට්ඨයපත්වා නිට්ඨිතසිප්යපොඅනුයයොගංදත්වා

‘‘ආචරිය, තුම්හාකං ධනංආහරිස්සාමී’’ති ආපුච්ඡිත්වා නික්ඛම්ම ජනපයද
චරන්යතො ධම්යමන සයමන පරියයසිත්වා සත්ත නික්යඛ ලභිත්වා
‘‘ආචරියස්ස දස්සාමී’’තිගච්ඡන්යතොඅන්තරාමග්යගගඞ්ගංඔතරිතුංනාවං 
අභිරුහි.තස්සතත්ථනාවායවිපරිවත්තමානායතංසුවණ්ණංඋදයකපති.

යසො චින්යතසි ‘‘දුල්ලභං හිරඤ්ඤං, ජනපයද පුන ආචරියධයන

පරියයසියමායන පපඤ්යචො භවිස්සති, යංනූනාහං ගඞ්ගාතීයරයයව
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නිරාහායරො නිසීයදයයං, තස්ස යම නිසින්නභාවං අනුපුබ්ය න රාජා

ජානිස්සති, තයතොඅමච්යචයපයසස්සති, අහංයතහිසද්ධිංන මන්යතස්සාමි, 

තයතො රාජා සයං ආගමිස්සති, ඉමිනා උපායයන තස්ස සන්තියක
ආචරියධනං ලභිස්සාමී’’ති. යසො ගඞ්ගාතීයර උත්තරිසාටකං පාරුපිත්වා
යඤ්ඤසුත්තං හිඨයපත්වා රජතපට්ටවණ්යණවාලුකතයලසුවණ්ණපටිමා
විය නිසීදි. තං නිරාහාරං නිසින්නං දිස්වා මහාජයනො ‘‘කස්මා

නිසින්යනොසී’’ති පුච්ඡි, කස්සචි න කයථසි. පුනදිවයස ද්වාරගාමවාසියනො

තස්සතත්ථනිසින්නභාවංසුත්වාආගන්ත්වාපුච්ඡිංසු, යතසම්පි නකයථසි.
යත තස්ස කිලමථං දිස්වා පරියදවන්තා පක්කමිංසු. තතියදිවයස

නගරවාසියනො ආගමිංසු, චතුත්ථදිවයස නගරයතො ඉස්සරජනා, 

පඤ්චමදිවයසරාජපුරිසා.ඡට්ඨදිවයසරාජා අමච්යචයපයසසි, යතහිපිසද්ධිං
නකයථසි.සත්තමදිවයසරාජාභයට්ටියතොහුත්වාතස්ස සන්තිකංගන්ත්වා
පුච්ඡන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

54. 

‘‘දූයතයතබ්රහ්යමපායහසිං, ගඞ්ගාතීරස්මිඣායයතො; 

යතසංපුට්යඨොන යාකාසි, දුක්ඛංගුය්හමතංනුයත’’ති. 

තත්ථ දුක්ඛංගුය්හමතංනු යතතිකිංනුයඛො, බ්රාහ්මණ, යංතවදුක්ඛං

උප්පන්නං, තංයතගුය්හයමව මතං, නඅඤ්ඤස්සආචික්ඛිතබ් න්ති. 

තං සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘මහාරාජ, දුක්ඛං නාම හරිතුං සමත්ථස්යසව

ආචික්ඛිතබ් ං, නඅඤ්ඤස්සා’’තිවත්වාසත්තගාථාඅභාසි – 

55. 

‘‘සයචයතදුක්ඛමුප්පජ්යජ, කාසීනංරට්ඨවඩ්ඪන; 

මායඛොනංතස්සඅක්ඛාහි, යයොතංදුක්ඛානයමොචයය. 

56. 

‘‘යයොතස්සදුක්ඛජාතස්ස, එකඞ්ගමපිභාගයසො; 

විප්පයමොයචයයධම්යමන, කාමංතස්සපයවදය. 

57. 

‘‘සුවිජානංසිඞ්ගාලානං, සකුණානඤ්චවස්සිතං; 

මනුස්සවස්සිතංරාජ, දුබ්බිජානතරංතයතො. 

58. 

‘‘අපි යචමඤ්ඤතීයපොයසො, ඤාතිමිත්යතොසඛාති වා; 

යයොපුබ්ය සුමයනොහුත්වා, පච්ඡාසම්පජ්ජයතදියසො. 

59. 
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‘‘යයොඅත්තයනොදුක්ඛමනානුපුට්යඨො, පයවදයයජන්තුඅකාලරූයප; 

ආනන්දියනොතස්සභවන්තිමිත්තා, හියතසියනොතස්සදුඛී භවන්ති. 

60. 

‘‘කාලඤ්චඤත්වානතථාවිධස්ස, යමධාවිනංඑකමනංවිදිත්වා; 

අක්යඛයයතිබ් ානිපරස්සධීයරො, සණ්හංගිරංඅත්ථවතිං පමුඤ්යච. 

61. 

‘‘සයචචජඤ්ඤාඅවිසය්හමත්තයනො, නයතහිමය්හංසුඛාගමාය; 

එයකොව තිබ් ානි සයහයය ධීයරො, සච්චං 
හියරොත්තප්පමයපක්ඛමායනො’’ති. 

තත්ථ උප්පජ්යජති සයචතවඋප්පජ්යජයය. මා අක්ඛාහීතිමාකයථහි. 

දුබ්බිජානතරං තයතොති තයතො තිරච්ඡානගතවස්සිතයතොපි දුබ්බිජානතරං, 
තස්මා තථයතො අජානිත්වා හරිතුං අසමත්ථස්ස අත්තයනො දුක්ඛං න

කයථතබ් යමවාති. අපියචතිගාථාවුත්තත්ථාව. අනානුපුට්යඨොතිපුනප්පුනං

පුට්යඨො. පයවදයෙතිකයථති. අකාලරූයපතිඅකායල. කාලන්තිඅත්තයනො

ගුය්හස්ස කථනකාලං. තථාවිධස්සාති පණ්ඩිතපුරිසං අත්තනා සද්ධිං

එකමනංවිදිත්වා තථාවිධස්සආචික්යඛයය. තිබ්බානීතිදුක්ඛානි. 

සයචති යදි අත්තයනො දුක්ඛං අවිසය්හං අත්තයනො වා පයරසං වා

පුරිසකායරන අයතකිච්ඡං ජායනයය. යත හීති යත එව යලොකපයවණිකා, 
අට්ඨයලොකධම්මාතිඅත්යථො.ඉදංවුත්තං යහොති–අථඅයංයලොකපයවණීන

මය්හංඑවසුඛාගමායඋප්පන්නා, අට්ඨහියලොකධම්යමහි පරිමුත්යතොනාම

නත්ථි, එවංසන්යතසුඛයමවපත්යථන්යතනපරස්සදුක්ඛායරොපනංනාමන 

යුත්තං, යනතං හියරොත්තප්පසම්පන්යනන කත්තබ් ං, අත්ථි ච යම හිරී 
ඔත්තප්පන්තිසච්චංසංවිජ්ජමානංඅත්තනිහියරොත්තප්පංඅයපක්ඛමායනොව
අඤ්ඤස්ස අනායරොයචත්වාඑයකොවතිබ් ානිසයහයයධීයරොති. 

එවං මහාසත්යතො සත්තහි ගාථාහි රඤ්යඤො ධම්මං යදයසත්වා
අත්තයනො ආචරියධනස්ස පරියයසිතභාවං දස්යසන්යතො චතස්යසො ගාථා
අභාසි– 

62. 

‘‘අහංරට්යඨවිචරන්යතො, නිගයමරාජධානියයො; 

භික්ඛමායනොමහාරාජ, ආචරියස්සධනත්ථියකො. 

63. 

‘‘ගහපතීරාජපුරියස, මහාසායලචබ්රාහ්මයණ; 

අලත්ථංසත්තනික්ඛානි, සුවණ්ණස්සජනාධිප; 

යතයමනට්ඨාමහාරාජ, තස්මායසොචාමහංභුසං. 
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64. 

‘‘පුරිසායතමහාරාජ, මනසානුවිචින්තිතා; 

නාලංදුක්ඛාපයමොයචතුං, තස්මායතසංන යාහරිං. 

65. 

‘‘ත්වඤ්ච යඛොයමමහාරාජ, මනසානුවිචින්තියතො; 

අලංදුක්ඛාපයමොයචතුං, තස්මාතුය්හංපයවදයි’’න්ති. 

තත්ථ භික්ඛමායනොතිඑයතගහපතිආදයයො යාචමායනො. යතයමතියත

සත්තනික්ඛාමමගඞ්ගංතරන්තස්ස නට්ඨා, ගඞ්ගායංපතිතා. පුරිසායතති

මහාරාජ, තව දූතපුරිසා. අනුවිචින්තිතාති ‘‘නාලං ඉයම මං දුක්ඛා

යමොයචතු’’න්ති මයා ඤාතා. තස්මාති යතනකාරයණන යතසං අත්තයනො

දුක්ඛං නාචික්ඛිං. පයවදයින්තිකයථසිං. 

රාජා තස්ස ධම්මකථං සුත්වා ‘‘මා චින්තයි, බ්රාහ්මණ, අහං යත 
ආචරියධනං දස්සාමී’’ති ද්විගුණධනමදාසි. තමත්ථං පකායසන්යතො සත්ථා

ඔසානගාථමාහ – 

66. 

‘‘තස්සාදාසි පසන්නත්යතො, කාසීනං රට්ඨවඩ්ඪයනො; 

ජාතරූපමයයනික්යඛ, සුවණ්ණස්සචතුද්දසා’’ති. 

තත්ථ ජාතරූපමයෙති යත සුවණ්ණස්ස චතුද්දස නික්යඛ

ජාතරූපමයයයයවඅදාසි, නයස්සවාතස්සවාසුවණ්ණස්සාති අත්යථො. 

මහාසත්යතො රඤ්යඤො ඔවාදං දත්වා ආචරියස්ස ධනං දත්වා දානාදීනි 
පුඤ්ඤානි කත්වා රාජාපි තස්යසොවායද ඨියතො ධම්යමන රජ්ජං කායරත්වා
උයභොපියථාකම්මං ගතා. 

සත්ථා ඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි

තථාගයතො උපායකුසයලොයයවා’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

රාජා ආනන්යදො අයහොසි, ආචරියයො සාරිපුත්යතො, බ්රාහ්මණමාණයවො පන
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 

දූතජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[479] 6. කාලිඞ්ගය ොධිජාතකවණ්ණනා 

රාජා කාලිඞ්ය ො චක්කවත්තීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
ආනන්දත්යථයරන කතං මහාය ොධිපූජං ආරබ්භ කයථසි. 
යවයනයයසඞ්ගහත්ථාය හි තථාගයත ජනපදචාරිකං පක්කන්යත
සාවත්ථිවාසියනො ගන්ධමාලාදිහත්ථා යජතවනං ගන්ත්වා අඤ්ඤං



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා යතරසකනිපායතො 
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පටුන 

පූජනීයට්ඨානං අලභිත්වා ගන්ධකුටිද්වායර පායතත්වා ගච්ඡන්ති, යත
උළාරපායමොජ්ජා න යහොන්ති. තං කාරණං ඤත්වා අනාථපිණ්ඩියකො
තථාගතස්ස යජතවනංආගතකායලආනන්දත්යථරස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා

‘‘භන්යත, අයංවිහායරොතථාගයතචාරිකංපක්කන්යතනිපච්චයයොයහොති, 

මනුස්සානං ගන්ධමාලාදීහි පූජනීයට්ඨානං න යහොති, සාධු, භන්යත, 
තථාගතස්ස ඉමමත්ථං ආයරොයචත්වා එකස්ස පූජනීයට්ඨානස්ස
සක්කුයණයයභාවං ජානාථා’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා

තථාගතංපුච්ඡි‘‘කතිනුයඛො, භන්යත, යචතියානී’’ති? ‘‘තීණි ආනන්දා’’ති.

‘‘කතමානි, භන්යත, තීණී’’ති? ‘‘සාරීරිකං පාරියභොගිකං උද්දිස්සක’’න්ති.

‘‘සක්කා පන, භන්යත, තුම්යහසු ධරන්යතසුයයව යචතියං කාතු’’න්ති.

‘‘ආනන්ද, සාරීරිකංනසක්කාකාතුං. තඤ්හිබුද්ධානං පරිනිබ් ානකායල 

යහොති, උද්දිස්සකං අවත්ථුකං මමායනමත්තයමව යහොති, බුද්යධහි
පරිභුත්යතො මහාය ොධිරුක්යඛො බුද්යධසු ධරන්යතසුපි යචතියයමවා’’ති.

‘‘භන්යත, තුම්යහසු පක්කන්යතසුයජතවනවිහායරොඅප්පටිසරයණොයහොති, 

මහාජයනො පූජනීයට්ඨානං න ලභති, මහාය ොධියතො බීජං ආහරිත්වා

යජතවනද්වායරයරොයපස්සාමි, භන්යත’’ති.‘‘සාධු, ආනන්ද, යරොයපහි, එවං
සන්යතයජතවයනමමනි ද්ධවායසොවිය භවිස්සතී’’ති. 

යථයරො යකොසලනරින්දස්ස අනාථපිණ්ඩිකස්ස විසාඛාදීනඤ්ච
ආයරොයචත්වා යජතවනද්වායරය ොධියරොපනට්ඨායනආවාටංඛණායපත්වා

මහායමොග්ගල්ලානත්යථරංආහ– ‘‘භන්යත, අහංයජතවනද්වායරය ොධිං

යරොයපස්සාමි, මහාය ොධියතො යම ය ොධිපක්කං ආහරථා’’ති. යථයරො
‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා ආකායසන ය ොධිමණ්ඩං ගන්ත්වා වණ්ටා
පරිගලන්තං පක්කංභූමිංඅසම්පත්තයමවචීවයරනසම්පටිච්ඡිත්වාගයහත්වා 
ආනන්දත්යථරස්සඅදාසි.ආනන්දත්යථයරො‘‘අජ්ජය ොධිංයරොයපස්සාමී’’ති
යකොසලරාජාදීනං ආයරොයචසි.රාජාසායන්හසමයයමහන්යතනපරිවායරන

සබ්බූපකරණානි ගාහායපත්වා ආගමි, තථා අනාථපිණ්ඩියකො විසාඛා ච
අඤ්යඤො ච සද්යධො ජයනො. යථයරො මහාය ොධියරොපනට්ඨායන මහන්තං 
සුවණ්ණකටාහං ඨයපත්වා යහට්ඨා ඡිද්දං කායරත්වා ගන්ධකලලස්ස

පූයරත්වා‘‘ඉදං ය ොධිපක්කංයරොයපහි, මහාරාජා’’තිරඤ්යඤොඅදාසි.යසො

චින්යතසි ‘‘රජ්ජංනාමන සබ් කාලංඅම්හාකංහත්යථතිට්ඨති, ඉදංමයා

අනාථපිණ්ඩියකන යරොපායපතුං වට්ටතී’’ති. යසො තං ය ොධිපක්කං
මහායසට්ඨිස්ස හත්යථ ඨයපසි. අනාථපිණ්ඩියකො ගන්ධකලලං වියූහිත්වා
තත්ථ පායතසි. තස්මිං තස්ස හත්ථයතො මුත්තමත්යතයයව සබ්ය සං
පස්සන්තානඤ්යඤව නඞ්ගලසීසප්පමායණො ය ොධිඛන්යධො 

පණ්ණාසහත්ථුබ්ය යධොඋට්ඨහි, චතූසුදිසාසුඋද්ධඤ්චාතිපඤ්චමහාසාඛා 
පණ්ණාසහත්ථාව නික්ඛමිංසු. ඉති යසො තඞ්ඛණඤ්යඤව
වනප්පතියජට්ඨයකො හුත්වා අට්ඨාසි. රාජා අට්ඨාරසමත්යත
සුවණ්ණරජතඝයට ගන්යධොදයකන පූයරත්වා 
නීලුප්පලහත්ථකාදිපටිමණ්ඩියත මහාය ොධිං පරික්ඛිපිත්වා පුණ්ණඝයට
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පටිපාටියා ඨයපසි, සත්තරතනමයං යවදිකං කායරසි, සුවණ්ණමිස්සකං

වාලුකං ඔකිරි, පාකාරපරික්යඛපං කායරසි, සත්තරතනමයං

ද්වාරයකොට්ඨකංකායරසි, සක්කායරොමහාඅයහොසි. 

යථයරොතථාගතංඋපසඞ්කමිත්වා ‘‘භන්යත, තුම්යහහිමහාය ොධිමූයල 
සමාපන්නසමාපත්තිං මයා යරොපිතය ොධිමූයල නිසීදිත්වා මහාජනස්ස

හිතත්ථාය සමාපජ්ජථා’’තිආහ.‘‘ආනන්ද, කිංකයථසි, මයිමහාය ොධිමූයල
සමාපන්නසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වානිසින්යනඅඤ්යඤොපයදයසොධායරතුං

නසක්යකොතී’’ති.‘‘භන්යත, මහාජනස්සහිතත්ථායඉමස්සභූමිප්පයදසස්ස
ධුවනියායමන සමාපත්තිසුයඛන තං ය ොධිමූලං පරිභුඤ්ජථා’’ති. සත්ථා
එකරත්තිංසමාපත්තිසුයඛනපරිභුඤ්ජි.යථයරොයකොසලරාජාදීනං කයථත්වා
ය ොධිමහං නාම කායරසි. යසොපි යඛො ය ොධිරුක්යඛො ආනන්දත්යථයරන

යරොපිතත්තා ආනන්දයබොධියයවාති පඤ්ඤායිත්ථ. තදා භික්ඛූ ධම්මසභායං
කථං සමුට්ඨායපසුං‘‘ආවුයසොආයස්මාආනන්යදොධරන්යතයයවතථාගයත

ය ොධිංයරොයපත්වාමහාපූජං කායරසි, අයහොමහාගුයණොයථයරො’’ති. සත්ථා 

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
ආනන්යදො සපරිවායරසු චතූසු මහාදීයපසු මනුස්යස ගයහත්වා
 හුගන්ධමාලාදීනි ආහරිත්වා මහාය ොධිමණ්යඩ ය ොධිමහං
කායරසියයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත කලිඞ්ගරට්යඨ දන්තපුරනගයර කාලිඞ්යගො නාම රාජා රජ්ජං 

කායරසි. තස්ස මහාකාලිඞ්යගො, චූළකාලිඞ්යගොති ද්යව පුත්තා අයහසුං.

යනමිත්තකා ‘‘යජට්ඨපුත්යතොපිතුඅච්චයයනරජ්ජංකායරස්සති, කනිට්යඨො

පන ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා භික්ඛාය චරිස්සති, පුත්යතො පනස්ස
චක්කවත්තී භවිස්සතී’’ති  යාකරිංසු. අපරභායග යජට්ඨපුත්යතො පිතු

අච්චයයනරාජාඅයහොසි, කනිට්යඨොපනඋපරාජා.යසො ‘‘පුත්යතොකිරයම
චක්කවත්තී භවිස්සතී’’ති පුත්තං නිස්සාය මානං අකාසි. රාජා අසහන්යතො
‘‘චූළකාලිඞ්ගං ගණ්හා’’ති එකං අත්ථචරකං ආණායපසි. යසො ගන්ත්වා

‘‘කුමාර, රාජා තං ගණ්හායපතුකායමො, තව ජීවිතං රක්ඛාහී’’ති ආහ. යසො
අත්තයනො ලඤ්ජනමුද්දිකඤ්ච සුඛුමකම් ලඤ්ච ඛග්ගඤ්චාති ඉමානි තීණි 

අත්ථචරකාමච්චස්ස දස්යසත්වා ‘‘ඉමාය සඤ්ඤාය මම පුත්තස්ස රජ්ජං 
දයදයයාථා’’ති වත්වා අරඤ්ඤං පවිසිත්වා රමණීයය භූමිභායග අස්සමං
කත්වා ඉසිපබ් ජ්ජංපබ් ජිත්වානදීතීයරවාසංකප්යපසි. 

මද්දරට්යඨපිසාගලනගයරමද්දරඤ්යඤොඅග්ගමයහසීධීතරංවිජායි.තං 

යනමිත්තකා ‘‘අයංභික්ඛංචරිත්වාජීවිකංකප්යපස්සති, පුත්යතො පනස්සා 
චක්කවත්තීභවිස්සතී’’ති යාකරිංසු.සකලජම්බුදීයපරාජායනොතංපවත්තිං
සුත්වා එකප්පහායරයනව ආගන්ත්වා සාගලනගරං රුන්ධිංසු. මද්දරාජා

චින්යතසි‘‘සචාහංඉමං එකස්සදස්සාමි, යසසරාජායනොකුජ්ඣිස්සන්ති, මම



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා යතරසකනිපායතො 

194 

පටුන 

ධීතරං රක්ඛිස්සාමී’’ති ධීතරඤ්ච භරියඤ්ච ගයහත්වා අඤ්ඤාතකයවයසන
පලායිත්වා අරඤ්ඤං පවිසිත්වා චූළකාලිඞ්ගකුමාරස්ස අස්සමපදයතො
උපරිභායගඅස්සමං කත්වා පබ් ජිත්වාඋඤ්ඡාචරියායජීවිකංකප්යපන්යතො
තත්ථ පටිවසති. මාතාපිතයරො ‘‘ධීතරං රක්ඛිස්සාමා’’ති තං අස්සමපයද
කත්වා ඵලාඵලත්ථාය ගච්ඡන්ති. සා යතසං ගතකායල නානාපුප්ඵානි
ගයහත්වා පුප්ඵචුම් ටකං කත්වා ගඞ්ගාතීයර ඨපිතයසොපානපන්ති විය 

ජායතො එයකො සුපුප්ඵියතො අම් රුක්යඛො අත්ථි, තං අභිරුහිත්වා කීළිත්වා 
පුප්ඵචුම් ටකං උදයක ඛිපි. තං එකදිවසං ගඞ්ගායං න්හායන්තස්ස 

චූළකාලිඞ්ගකුමාරස්ස සීයස ලග්ගි. යසො තං ඔයලොයකත්වා ‘‘ඉදං එකාය

ඉත්ථියා කතං, යනො ච යඛො මහල්ලිකාය, තරුණකුමාරිකාය කතකම්මං, 
වීමංසිස්සාමි තාව න’’න්ති කියලසවයසන උපරිගඞ්ගං ගන්ත්වා තස්සා
අම් රුක්යඛ නිසීදිත්වා මධුයරන සයරන ගායන්තියා සද්දං සුත්වා

රුක්ඛමූලං ගන්ත්වා තං දිස්වා ‘‘භද්යද, කා නාම ත්ව’’න්ති ආහ. 

‘‘මනුස්සිත්ථීහමස්මිසාමී’’ති. ‘‘යතනහිඔතරාහී’’ති.‘‘න සක්කාසාමි, අහං

ඛත්තියා’’ති. ‘‘භද්යද, අහම්පි ඛත්තියයොයයව, ඔතරාහී’’ති. සාමි, න

වචනමත්යතයනව ඛත්තියයො යහොති, යදිසි ඛත්තියයො, ඛත්තියමායං 
කයථහී’’ති. යත උයභොපි අඤ්ඤමඤ්ඤං ඛත්තියමායං කථයිංසු. රාජධීතා 
ඔතරි. 

යතඅඤ්ඤමඤ්ඤං අජ්ඣාචාරං චරිංසු. සාමාතාපිතූසුආගයතසුතස්ස 

කාලිඞ්ගරාජපුත්තභාවඤ්යචව අරඤ්ඤං පවිට්ඨකාරණඤ්ච විත්ථායරන

යතසං කයථසි. යත ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා තං තස්ස අදංසු. යතසං
පියසංවායසන වසන්තානං රාජධීතා ගබ්භං ලභිත්වා දසමාසච්චයයන

ධඤ්ඤපුඤ්ඤලක්ඛණසම්පන්නං පුත්තං විජායි, ‘‘කාලිඞ්යගො’’තිස්සනාමං
අකංසු.යසොවයප්පත්යතොපිතුයචවඅයයකස්සචසන්තියක සබ් සිප්පානං
නිප්ඵත්තිං පාපුණි. අථස්ස පිතා නක්ඛත්තයයොගවයසන භාතු මතභාවං 

ඤත්වා‘‘තාත, මාත්වංඅරඤ්යඤවස, යපත්යතයයයොයතමහාකාලිඞ්යගො

කාලකයතො, ත්වං දන්තපුරනගරං ගන්ත්වා කුලසන්තකං සකලරජ්ජං
ගණ්හාහී’’ති වත්වා අත්තනා ආනීතං මුද්දිකඤ්ච කම් ලඤ්ච ඛග්ගඤ්ච

දත්වා‘‘තාත, දන්තපුරනගයරඅසුකවීථියංඅම්හාකංඅත්ථචරයකොඅමච්යචො

අත්ථි, තස්ස යගයහ සයනමජ්යඣ ඔතරිත්වා ඉමානි තීණි රතනානි තස්ස

දස්යසත්වා මම පුත්තභාවං ආචික්ඛ, යසො තං රජ්යජ පතිට්ඨායපස්සතී’’ති
උයයයොයජසි. යසො මාතාපිතයරො ච අයයකායයියක ච වන්දිත්වා
පුඤ්ඤමහිද්ධියා ආකායසන ගන්ත්වා අමච්චස්ස සයනපිට්යඨයයව

ඔතරිත්වා ‘‘යකොසි ත්ව’’න්ති පුට්යඨො ‘‘චූළකාලිඞ්ගස්ස පුත්යතොම්හී’’ති
ආචික්ඛිත්වා තානි රතනානි දස්යසසි. අමච්යචො රාජපරිසාය ආයරොයචසි.
අමච්චානගරංඅලඞ්කාරායපත්වාතස්ස යසතච්ඡත්තංඋස්සාපයිංසු. 

අථස්ස කාලිඞ්ගභාරද්වායජො නාම පුයරොහියතො තස්ස දස 

චක්කවත්තිවත්තානි ආචික්ඛි. යසො තං වත්තං පූයරසි. අථස්ස



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා යතරසකනිපායතො 

195 

පටුන 

පන්නරසඋයපොසථදිවයස චක්කදහයතො චක්කරතනං, උයපොසථකුලයතො

හත්ථිරතනං, වලාහකකුලයතොඅස්සරතනං, යවපුල්ලපබ් තයතොමණිරතනං

ආගමි, ඉත්ථිරතනගහපතිරතනපරිණායකරතනානි පාතුභවන්ති. යසො 
සකලචක්කවාළගබ්යභ රජ්ජං ගණ්හිත්වා එකදිවසඤ්ච ඡත්තිංසයයොජනාය
පරිසාය පරිවුයතො සබ් යසතං යකලාසකූටපටිභාගං හත්ථිං ආරුය්හ
මහන්යතන සිරිවිලායසන මාතාපිතූනං සන්තිකං පායාසි. අථස්ස
සබ් බුද්ධානං ජයපල්ලඞ්කස්ස පථවීනාභිභූතස්ස මහාය ොධිමණ්ඩස්ස

උපරිභායග නායගො ගන්තුං නාසක්ඛි. රාජා පුනප්පුනං යචොයදසි, යසො 
නාසක්ඛියයව.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාපඨමංගාථමාහ– 

67. 

‘‘රාජා කාලිඞ්යගො චක්කවත්ති, ධම්යමනපථවිමනුසාසං; 

අගමාය ොධිසමීපං, නායගනමහානුභායවනා’’ති. 

අථ රඤ්යඤො පුයරොහියතො රඤ්ඤා සද්ධිං ගච්ඡන්යතො ‘‘ආකායස

ආවරණං නාම නත්ථි, කිං නු යඛො රාජා හත්ථිං යපයසතුං න සක්යකොති, 
වීමංසිස්සාමී’’ති ආකාසයතො ඔරුය්හ සබ් බුද්ධානංයයව ජයපල්ලඞ්කං 
පථවීනාභිමණ්ඩලභූතං භූමිභාගං පස්සි. තදා කිර තත්ථ

අට්ඨරාජකරීසමත්යත ඨායන යකසමස්සුමත්තම්පි තිණං නාම නත්ථි, 

රජතපට්ටවණ්ණවාලුකා විප්පකිණ්ණා යහොන්ති, සමන්තා
තිණලතාවනප්පතියයො ය ොධිමණ්ඩං පදක්ඛිණං කත්වා ආවට්යටත්වා 
ය ොධිමණ්ඩාභිමුඛාව අට්ඨංසු. බ්රාහ්මයණො තං භූමිභාගං ඔයලොයකත්වා

‘‘ඉදඤ්හි සබ් බුද්ධානංසබ් කියලසවිද්ධංසනට්ඨානං, ඉමස්සඋපරිභායග
සක්කාදීහිපිනසක්කා ගන්තු’’න්තිචින්යතත්වාකාලිඞ්ගරඤ්යඤොසන්තිකං
ගන්ත්වා ය ොධිමණ්ඩස්ස වණ්ණං කයථත්වා රාජානං ‘‘ඔතරා’’ති ආහ.

තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාඉමාගාථාආහ – 

68. 

‘‘කාලිඞ්යගොභාරද්වායජොච, රාජානංකාලිඞ්ගංසමණයකොලඤ්ඤං; 

චක්කංවත්තයයතොපරිග්ගයහත්වා, පඤ්ජලීඉදමයවොච. 

69. 

‘‘පච්යචොයරොහමහාරාජ, භූමිභායගොයථාසමණුග්ගයතො; 

ඉධඅනධිවරාබුද්ධා, අභිසම්බුද්ධාවියරොචන්ති. 

70. 

‘‘පදක්ඛිණයතොආවට්ටා, තිණලතාඅස්මිංභූමිභාගස්මිං; 

පථවියානාභියංමණ්යඩො, ඉතියනොසුතංමන්යතමහාරාජ. 

71. 

‘‘සාගරපරියන්තාය, යමදිනියාසබ් භූතධරණියා; 
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පථවියාඅයංමණ්යඩො, ඔයරොහිත්වානයමොකයරොහි. 

72. 

‘‘යයයතභවන්තිනාගාච, අභිජාතාචකුඤ්ජරා; 

එත්තාවතාපයදසංයත, නාගායනවමුපයන්ති. 

73. 

‘‘අභිජායතොනායගොකාමං, යපයසහිකුඤ්ජරංදන්තිං; 

එත්තාවතාපයදයසො, සක්කානායගනමුපගන්තුං. 

74. 

‘‘තං සුත්වාරාජා කාලිඞ්යගො, යවයයඤ්ජනිකවයචොනිසායමත්වා; 

සම්යපයසසිනාගංඤස්සාම, මයංයථිමස්සිදංවචනං. 

75. 

‘‘සම්යපසියතොචරඤ්ඤා, නායගොයකොඤ්යචොවඅභිනදිත්වාන; 

පටිසක්කිත්වානිසීදි, ගරුංවභාරංඅසහමායනො’’ති. 

තත්ථ සමණයකොලඤ්ඤන්ති තාපසානං පුත්තං. චක්කං වත්තෙයතොති

චක්කං වත්තයමානං, චක්කවත්තින්ති අත්යථො. පරිග් යහත්වාතිභූමිභාගං

වීමංසිත්වා. සමණුග් යතොතිසබ් බුද්යධහිවණ්ණියතො. අනධිවරාතිඅතුලයා

අප්පයමයයා. වියරොචන්තීති විහතසබ් කියලසන්ධකාරා තරුණසූරියා විය

ඉධනිසින්නා වියරොචන්ති. තිණලතාතිතිණානි ච ලතායයො ච. මණ්යඩොති
චතුනහුතාධිකද්වියයොජනසතසහස්ස හලාය පථවියා මණ්යඩො සායරො 

නාභිභූයතො අචලට්ඨානං, කප්යප සණ්ඨහන්යත පඨමං සණ්ඨහති, 

විනස්සන්යත පච්ඡා විනස්සති. ඉති යනො සුතන්ති එවං අම්යහහි

ලක්ඛණමන්තවයසන සුතං. ඔයරොහිත්වාති ආකාසයතො ඔතරිත්වා ඉමස්ස

සබ් බුද්ධානං කියලසවිද්ධංසනට්ඨානස්ස නයමො කයරොහි, පූජාසක්කාරං 
කයරොහි. 

යෙයතතියයචක්කවත්තිරඤ්යඤො හත්ථිරතනසඞ්ඛාතාඋයපොසථකුයල

නිබ් ත්තනාගා. එත්තාවතාති සබ්ය පි යත එත්තකං පයදසං යනව

උපයන්ති, යකොට්ටියමානාපි න උපගච්ඡන්තියයව. අභිජායතොති
යගොචරියාදීනිඅට්ඨහත්ථිකුලානිඅභිභවිත්වා අතික්කමිත්වාඋයපොසථකුයල

ජායතො. කුඤ්ජරන්ති උත්තමං. එත්තාවතාති එත්තයකො පයදයසො සක්කා

එයතන නායගන උපගන්තුං, ඉයතො උත්තරි න සක්කා, අභිකඞ්ඛන්යතො

වජිරඞ්කුයසන සඤ්ඤං දත්වා යපයසහීති. යවෙයඤ්ජනිකවයචො

නිසායමත්වාති භික්ඛයව, යසො රාජා තස්ස ලක්ඛණපාඨකස්ස
යවයයඤ්ජනිකස්සකාලිඞ්ගභාරද්වාජස්සවයචොනිසායමත්වා උපධායරත්වා
‘‘ඤස්සාම මයං යථා ඉමස්ස වචනං යදි වා සච්චං යදි වා අලික’’න්ති 

වීමංසන්යතො නාගං යපයසසීති අත්යථො. යකොඤ්යචොව අභිනදිත්වානාති 
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භික්ඛයව, යසොනායගොයතනරඤ්ඤාවජිරඞ්කුයසනයචොයදත්වායපසියතො
යකොඤ්චසකුයණො විය නදිත්වා පටිසක්කිත්වා යසොණ්ඩං උක්ඛිපිත්වා ගීවං
උන්නායමත්වාගරුංභාරං වහිතුංඅසක්යකොන්යතොවියආකායසයයවනිසීදි. 

යසො යතනපුනප්පුනංවිජ්ඣියමායනොයවදනං සහිතුංඅසක්යකොන්යතො
කාලමකාසි. රාජා පනස්ස මතභාවං අජානන්යතො පිට්යඨ නිසින්යනොව 

අයහොසි. කාලිඞ්ගභාරද්වායජො ‘‘මහාරාජ, තව නායගො නිරුද්යධො, අඤ්ඤං
හත්ථිං සඞ්කමා’’තිආහ.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාදසමංගාථමාහ– 

76. 

‘‘කාලිඞ්ගභාරද්වායජො, නාගංඛීණායුකං විදිත්වාන; 

රාජානංකාලිඞ්ගං, තරමායනොඅජ්ඣභාසිත්ථ; 

අඤ්ඤංසඞ්කමනාගං, නායගොඛීණායුයකොමහාරාජා’’ති. 

තත්ථ නාය ො ඛීණායුයකොති නායගො යත ජීවිතක්ඛයං පත්යතො, යං
කිඤ්චි කයරොන්යතන න සක්කා පිට්යඨ නිසින්යනන

ය ොධිමණ්ඩමත්ථයකන ගන්තුං. අඤ්ඤං නා ං සඞ්කමාති රඤ්යඤො
පුඤ්ඤිද්ධි යලන අඤ්යඤො නායගො උයපොසථකුලයතො ආගන්ත්වා පිට්ඨිං
උපනායමසි. 

රාජාතස්සපිට්ඨියංනිසීදි.තස්මිංඛයණමතහත්ථීභූමියංපති. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාඉතරංගාථමාහ– 

77. 

‘‘තංසුත්වාකාලිඞ්යගො, තරමායනොසඞ්කමීනාගං; 

සඞ්කන්යතවරඤ්යඤනායගො, තත්යථවපතිභුමයා; 

යවයයඤ්ජනිකවයචො, යථාතථාඅහුනායගො’’ති. 

අථරාජාආකාසයතොඔරුය්හය ොධිමණ්ඩංඔයලොයකත්වා පාටිහාරියං 
දිස්වාභාරද්වාජස්සථුතිංකයරොන්යතොආහ– 

78. 

‘‘කාලිඞ්යගොරාජාකාලිඞ්ගං, බ්රාහ්මණංඑතදයවොච; 

ත්වයමවඅසිසම්බුද්යධො, සබ් ඤ්ඤූසබ් දස්සාවී’’ති. 

බ්රාහ්මයණො තං අනධිවායසන්යතො අත්තානං නීචට්ඨායන ඨයපත්වා 
බුද්යධයයව උක්ඛිපිත්වා වණ්යණසි. තමත්ථං පකායසන්යතො සත්ථා ඉමා

ගාථාඅභාසි – 

79. 

‘‘තංඅනධිවායසන්යතොකාලිඞ්ග, බ්රාහ්මයණොඉදමයවොච; 

යවයයඤ්ජනිකාහිමයං, බුද්ධාසබ් ඤ්ඤුයනොමහාරාජ. 
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80. 

‘‘සබ් ඤ්ඤූ සබ් විදූච, බුද්ධානලක්ඛයණන ජානන්ති; 

ආගම ලසාහිමයං, බුද්ධාසබ් ංපජානන්තී’’ති. 

තත්ථ යවෙයඤ්ජනිකාති මහාරාජ, මයං  යඤ්ජනං දිස්වා

 යාකරණසමත්ථා සුතබුද්ධානාම, බුද්ධාපනසබ් ඤ්ඤූසබ් විදූ.බුද්ධාහි

අතීතාදියභදංසබ් ං ජානන්තියචවපස්සන්තිච, සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤායණන

යත සබ් ං ජානන්ති, න ලක්ඛයණන. මයං පන ආගම ලසා අත්තයනො

සිප්ප යලයනව ජානාම, තඤ්ච එකයදසයමව, බුද්ධා පන සබ් ං 
පජානන්තීති. 

රාජා බුද්ධගුයණ සුත්වා යසොමනස්සප්පත්යතො හුත්වා 
සකලචක්කවාළවාසියකහි හුගන්ධමාලංආහරායපත්වාමහාය ොධිමණ්යඩ
සත්තාහංවසිත්වා මහාය ොධිපූජංකායරසි.තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථා
ඉමං ගාථාද්වයමාහ– 

81. 

‘‘මහයිත්වාසම්ය ොධිං, නානාතුරියයහිවජ්ජමායනහි; 

මාලාවියලපනංඅභිහරිත්වා, අථරාජාමනුපායාසි. 

82. 

‘‘සට්ඨිවාහසහස්සානි, පුප්ඵානංසන්නිපාතයි; 

පූයජසිරාජාකාලිඞ්යගො, ය ොධිමණ්ඩමනුත්තර’’න්ති. 

තත්ථ මනුපාොසීති මාතාපිතූනං සන්තිකං අගමාසි. යසො
මහාය ොධිමණ්යඩ අට්ඨාරසහත්ථං සුවණ්ණත්ථම්භං උස්සායපසි. තස්ස 

සත්තරතනමයා යවදිකා කායරසි, රතනමිස්සකං වාලුකං ඔකිරායපත්වා

පාකාරපරික්ඛිත්තං කායරසි, සත්තරතනමයං ද්වාරයකොට්ඨකං කායරසි, 

යදවසිකං පුප්ඵානං සට්ඨිවාහසහස්සානි සන්නිපාතයි, එවං ය ොධිමණ්ඩං
පූයජසි. පාළියං පන ‘‘සට්ඨි වාහසහස්සානි පුප්ඵාන’’න්ති එත්තකයමව
ආගතං. 

එවං මහාය ොධිපූජං කත්වා මාතාපිතයරො අයයකායයියක ච ආදාය 
දන්තපුරයමව ආයනත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා තාවතිංසභවයන
නිබ් ත්ති. 

සත්ථා ඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
ආනන්යදො ය ොධිපූජං කායරසියයවා’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි –

‘‘තදා මාණවකකාලිඞ්යගො ආනන්යදො අයහොසි, කාලිඞ්ගභාරද්වායජො පන
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 
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කාලිඞ්ගය ොධිජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[480] 7. අකිත්තිජාතකවණ්ණනා 

අකිත්තිං දිස්වාසම්මන්තන්තිඉදංසත්ථායජතවයනවිහරන්යතොඑකං 
සාවත්ථිවාසිං දානපතිං උපාසකං ආරබ්භ කයථසි. යසො කිර සත්ථාරං
නිමන්යතත්වා සත්තාහං බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං දත්වා
පරියයොසානදිවයස අරියසඞ්ඝස්ස සබ් පරික්ඛායර අදාසි. අථස්ස සත්ථා

පරිසමජ්යඣයයව අනුයමොදනං කයරොන්යතො ‘‘උපාසක, මහා යත

පරිච්චායගො, අයහො දුක්කරං තයා කතං, අයඤ්හි දානවංයසො නාම 

යපොරාණකපණ්ඩිතානං වංයසො, දානං නාම ගිහිනාපි පබ් ජියතනාපි
දාතබ් යමව. යපොරාණකපණ්ඩිතා පන පබ් ජිත්වා අරඤ්යඤ වසන්තාපි
අයලොණකං විධූපනං උදකමත්තසිත්තං කාරපණ්ණං ඛාදමානාපි
සම්පත්තයාචකානං යාවදත්ථං දත්වා සයං පීතිසුයඛන යාපයිංසූ’’ති වත්වා

‘‘භන්යත, ඉදං තාව සබ් පරික්ඛාරදානං මහාජනස්ස පාකටං, තුම්යහහි

වුත්තංඅපාකටං, තංයනොකයථථා’’තියතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො 

අසීතියකොටිවිභවස්ස බ්රාහ්මණමහාසාලස්ස කුයල නිබ් ත්ති, 

‘‘අකිත්තී’’තිස්ස නාමං කරිංසු. තස්ස පදසා ගමනකායල භගිනීපි ජායි, 

‘‘යසවතී’’තිස්සානාමංකරිංසු.මහාසත්යතො යසොළසවස්සකායලතක්කසිලං
ගන්ත්වා සබ් සිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා පච්චාගමි. අථස්ස මාතාපිතයරො
කාලමකංසු. යසො යතසං යපතකිච්චානි කායරත්වා ධනවියලොකනං

කයරොන්යතො ‘‘අසුයකො නාම එත්තකං ධනං සණ්ඨයපත්වා අතීයතො, 
අසුයකො එත්තක’’න්ති වචනං සුත්වා සංවිග්ගමානයසො හුත්වා ‘‘ඉදං

ධනයමව පඤ්ඤායති, න ධනස්ස සංහාරකා, සබ්ය  ඉමං ධනං පහායයව

ගතා, අහං පනතංආදාය ගමිස්සාමී’’තිභගිනිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘ත්වං

ඉමං ධනං පටිපජ්ජාහී’’ති ආහ. ‘‘තුම්හාකං පන යකො අජ්ඣාසයයො’’ති? 

‘‘පබ් ජිතුකායමොම්හී’’ති.‘‘භාතික, අහංතුම්යහහිඡඩ්ඩිතංයඛළංනසිරසා 

සම්පටිච්ඡාමි, නයමඉමිනාඅත්යථො, අහම්පිපබ් ජිස්සාමී’’ති.යසොරාජානං 
ආපුච්ඡිත්වායභරිංචරායපසි ‘‘ධයනනඅත්ථිකාඅකිත්තිපණ්ඩිතස්සයගහං 
ආගච්ඡන්තූ’’ති. 

යසො සත්තාහං මහාදානං පවත්යතත්වා ධයන අඛීයමායන චින්යතසි

‘‘ඉයම සඞ්ඛාරාඛීයන්ති, කිංයමධනකීළාය, අත්ථිකාතංගණ්හිස්සන්තී’’ති
නියවසනද්වාරං විවරිත්වා‘‘දින්නඤ්යඤවහරන්තූ’’තිසහිරඤ්ඤසුවණ්ණං
යගහං පහාය ඤාතිමණ්ඩලස්ස පරියදවන්තස්ස භගිනිං ගයහත්වා

 ාරාණසියතො නික්ඛමි. යයන ද්වායරන නික්ඛමි, තං අකිත්තිද්වාරං නාම

ජාතං, යයනතිත්යථනනදිංඔතිණ්යණො, තම්පිඅකිත්තිතිත්ථංනාම ජාතං.
යසොද්යවතීණියයොජනානිගන්ත්වාරමණීයයඨායනපණ්ණසාලංකත්වා
භගිනියා සද්ධිං පබ් ජි. තස්ස පබ් ජිතකාලයතො පට්ඨාය 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා යතරසකනිපායතො 

200 

පටුන 

 හුගාමනිගමරාජධානිවාසියනො පබ් ජිංසු. මහාපරිවායරො අයහොසි, 

මහාලාභසක්කායරො නිබ් ත්ති, බුද්ධුප්පාදකායලො විය පවත්ති. අථ

මහාසත්යතො ‘‘අයං ලාභසක්කායරො මහා, පරිවායරොපි මහන්යතො, මයා
එකයකයනව විහරිතුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා අයවලාය අන්තමයසො
භගිනිම්පි අජානායපත්වා එකයකොව නික්ඛමිත්වා අනුපුබ්ය න දමිළරට්ඨං
පත්වා කාවීරපට්ටනසමීයප උයයායන විහරන්යතො ඣානාභිඤ්ඤායයො 
නිබ් ත්යතසි.තත්රාපිස්සමහාලාභසක්කායරොඋප්පජ්ජි.යසොතංජිගුච්ඡිත්වා 
ඡඩ්යඩත්වා ආකායසන ගන්ත්වා නාගදීපසමීයප කාරදීයප ඔතරි. තදා
කාරදීයපො අහිදීයපො නාම අයහොසි. යසො තත්ථ මහන්තං කාරරුක්ඛං
උපනිස්සායපණ්ණසාලංමායපත්වාවාසංකප්යපසි. තත්ථතස්සවසනභාවං
න යකොචි ජානාති. අථස්ස භගිනී භාතරං ගයවසමානා අනුපුබ්ය න 

දමිළරට්ඨං පත්වා තං අදිස්වා යතන වසිතට්ඨායනයයව වසි, ඣානං පන
නිබ් ත්යතතුං නාසක්ඛි. 

මහාසත්යතො අප්පිච්ඡතාය කත්ථචි අගන්ත්වා තස්ස රුක්ඛස්ස 

ඵලකායලඵලානිඛාදති, පත්තකායලපත්තානිඋදකසිත්තානිඛාදති.තස්ස
සීලයතයජන සක්කස්ස පණ්ඩුකම් ලසිලාසනං උණ්හාකාරං දස්යසසි.
සක්යකො ‘‘යකො නු යඛො මං ඨානා චායවතුකායමො’’ති ආවජ්යජන්යතො

අකිත්තිපණ්ඩිතංදිස්වා‘‘කිමත්ථංඑසතාපයසොසීලානි රක්ඛති, සක්කත්තං

නුයඛොපත්යථති, උදාහුඅඤ්ඤං, වීමිංසිස්සාමිනං.අයඤ්හි දුක්යඛනජීවිකං

කප්යපසි, උදකසිත්තානිකාරපණ්ණානි ඛාදති, සයචසක්කත්තංපත්යථති, 

අත්තයනො සිත්තපත්තානි මය්හං දස්සති, යනො යච, න දස්සතී’’ති
බ්රාහ්මණවණ්යණනතස්සසන්තිකංඅගමාසි.ය ොධිසත්යතොකාරපණ්ණානි 
යසයදත්වා ඔතායරත්වා ‘‘සීතලභූතානි ඛාදිස්සාමී’’ති පණ්ණසාලද්වායර
නිසීදි. අථස්ස පුරයතො සක්යකො භික්ඛාය අට්ඨාසි. මහාසත්යතො තං දිස්වා

යසොමනස්සප්පත්යතොහුත්වා ‘‘ලාභාවතයම, යයොහංයාචකංපස්සාමි, අජ්ජ
යම මයනොරථං මත්ථකං පායපත්වා දානං දස්සාමී’’ති පක්කභාජයනයනව
ආදාය ගන්ත්වා ‘‘ඉදං යම දානං සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස පච්චයයො
යහොතූ’’තිඅත්තයනොඅයසයසත්වාවතස්සභාජයන පක්ඛිපි.බ්රාහ්මයණොතං
ගයහත්වා යථොකං ගන්ත්වා අන්තරධායි. මහාසත්යතොපි තස්ස දත්වා පුන
අපචිත්වා පීතිසුයඛයනව වීතිනායමත්වා පුනදිවයස පචිත්වා තත්යථව 
පණ්ණසාලද්වායරනිසීදි. 

සක්යකොපුනබ්රාහ්මණයවයසනඅගමාසි.පුනපිස්ස දත්වාමහාසත්යතො 

තයථව වීතිනායමසි. තතියදිවයසපි තයථව දත්වා ‘‘අයහො යම ලාභා වත, 
කාරපණ්ණානිනිස්සාය මහන්තංපුඤ්ඤංපසුත’’න්තියසොමනස්සප්පත්යතො
තයයො දිවයස අනාහාරතාය දුබ් යලොපි සමායනො මජ්ඣන්හිකසමයය
පණ්ණසාලයතො නික්ඛමිත්වා දානං ආවජ්යජන්යතො පණ්ණසාලද්වායර 

නිසීදි. සක්යකොපි චින්යතසි ‘‘අයං බ්රාහ්මයණො තයයො දිවයස නිරාහායරො

හුත්වා එවං දුබ් යලොපි දානං යදන්යතො තුට්ඨචිත්යතොව යදති, චිත්තස්ස 
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අඤ්ඤථත්තම්පිනත්ථි, අහංඉමං‘ඉදංනාමපත්යථත්වායදතී’තිනජානාමි, 
පුච්ඡිත්වා අජ්ඣාසයමස්ස සුත්වා දානකාරණං ජානිස්සාමී’’ති. යසො
මජ්ඣන්හියක වීතිවත්යත මහන්යතන සිරියසොභග්යගන ගගනතයල
තරුණසූරියයො විය ජලමායනො ආගන්ත්වා මහාසත්තස්ස පුරයතොව ඨත්වා

‘‘අම්යභො තාපස, එවං උණ්හවායත පහරන්යත එවරූයප 
යලොණජලපරික්ඛිත්යතඅරඤ්යඤකිමත්ථංතයපොකම්මංකයරොසී’’තිපුච්ඡි.
තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාපඨමංගාථමාහ– 

83. 

‘‘අකිත්තිංදිස්වාසම්මන්තං, සක්යකොභූතපතීබ්රවි; 

කිංපත්ථයංමහාබ්රහ්යම, එයකොසම්මසිඝම්මනී’’ති. 

තත්ථ කිං පත්ථෙන්ති කිං මනුස්සසම්පත්තිං පත්යථන්යතො, උදාහු
සක්කසම්පත්තිආදීනංඅඤ්ඤතරන්ති. 

මහාසත්යතො තං සුත්වා සක්කභාවඤ්චස්ස ඤත්වා ‘‘නාහං එතා

සම්පත්තියයො පත්යථමි, සබ් ඤ්ඤුතං පන පත්යථන්යතො තයපොකම්මං 
කයරොමී’’තිපකායසතුංදුතියංගාථමාහ– 

84. 

‘‘දුක්යඛො පුනබ්භයවොසක්ක, සරීරස්සච යභදනං; 

සම්යමොහමරණංදුක්ඛං, තස්මාසම්මාමිවාසවා’’ති. 

තත්ථ තස්මාති යස්මා පුනප්පුනං ජාති ඛන්ධානං යභදනං

සම්යමොහමරණඤ්ච දුක්ඛං, තස්මා යත්යථතානි නත්ථි, තං නිබ් ානං 
පත්යථන්යතොඉධසම්මාමීතිඑවංඅත්තයනොනිබ් ානජ්ඣාසයතංදීයපති. 

තං සුත්වා සක්යකො තුට්ඨමානයසො ‘‘සබ් භයවසු කිරායං

උක්කණ්ඨියතො නිබ් ානත්ථාය අරඤ්යඤ විහරති, වරමස්ස දස්සාමී’’ති
වයරනනිමන්යතන්යතොතතියං ගාථමාහ– 

85. 

‘‘එතස්මිංයතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 

වරංකස්සපයතදම්මි, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡසී’’ති. 

තත්ථ ෙං කිඤ්චි මනසිච්ඡසීති යං මනසා ඉච්ඡසි, තං දම්මි, වරං
ගණ්හාහීති. 

මහාසත්යතො වරංගණ්හන්යතොචතුත්ථංගාථමාහ – 

86. 

‘‘වරඤ්යචයමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 
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යයනපුත්යතචදායරච, ධනධඤ්ඤංපියානිච; 

ලද්ධානරානතප්පන්ති, යසොයලොයභොනමයීවයස’’ති. 

තත්ථ වරඤ්යච යම අයදොති සයච වරං මය්හං යදසි. පිොනි චාති

අඤ්ඤානි ච යානි පියභණ්ඩානි. න තප්පන්තීති පුනප්පුනං පුත්තාදයයො

පත්යථන්තියයව, නතිත්තිං උපගච්ඡන්ති. නමයීවයසතිමයිමාවසතුමා
උප්පජ්ජතු. 

අථස්ස සක්යකො තුස්සිත්වා උත්තරිම්පි වරං යදන්යතො මහාසත්යතො ච
වරංගණ්හන්යතොඉමාගාථාඅභාසිංසු– 

87. 

‘‘එතස්මිංයතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 

වරංකස්සපයතදම්මි, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡසි. 

88. 

‘‘වරඤ්යච යමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

යඛත්තංවත්ථුංහිරඤ්ඤඤ්ච, ගවාස්සංදාසයපොරිසං; 

යයනජායතනජීයන්ති, යසොයදොයසොනමයීවයස. 

89. 

‘‘එතස්මිංයතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 

වරංකස්සපයතදම්මි, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡසි. 

90. 

‘‘වරඤ්යචයමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

 ාලංනපස්යසනසුයණ, නච ායලනසංවයස; 

 ායලනල්ලාපසල්ලාපං, නකයරනචයරොචයය. 

91. 

‘‘කිං නුයතඅකරං ායලො, වදකස්සපකාරණං; 

යකනකස්සප ාලස්ස, දස්සනංනාභිකඞ්ඛසි. 

92. 

‘‘අනයං නයතිදුම්යමයධො, අධුරායං නියුඤ්ජති; 

දුන්නයයොයසයයයසොයහොති, සම්මාවුත්යතොපකුප්පති; 

විනයංයසොනජානාති, සාධුතස්සඅදස්සනං. 

93. 

‘‘එතස්මිංයතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 

වරංකස්සපයතදම්මි, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡසි. 
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94. 

‘‘වරඤ්යචයමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

ධීරංපස්යසසුයණධීරං, ධීයරනසහසංවයස; 

ධීයරනල්ලාපසල්ලාපං, තංකයරතඤ්චයරොචයය. 

95. 

‘‘කිංනුයතඅකරංධීයරො, වදකස්සපකාරණං; 

යකනකස්සපධීරස්ස, දස්සනංඅභිකඞ්ඛසි. 

96. 

‘‘නයංනයතියමධාවී, අධුරායංනයුඤ්ජති; 

සුනයයොයසයයයසොයහොති, සම්මාවුත්යතොනකුප්පති; 

විනයංයසොපජානාති, සාධුයතනසමාගයමො. 

97. 

‘‘එතස්මිංයතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 

වරංකස්සපයතදම්මි, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡසි. 

98. 

‘‘වරඤ්යච යමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

තයතොරතයාවිවසායන, සූරියුග්ගමනංපති; 

දිබ් ාභක්ඛාපාතුභයවයයං, සීලවන්යතොචයාචකා. 

99. 

‘‘දදයතොයමනඛීයයථ, දත්වානානුතයපයයහං; 

දදංචිත්තංපසායදයයං, එතංසක්කවරංවයර. 

100. 

‘‘එතස්මිංයතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 

වරංකස්සපයතදම්මි, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡසි. 

101. 

‘‘වරඤ්යච යමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

නමංපුනඋයපයයාසි, එතංසක්කවරංවයර. 

102. 

‘‘ හූහිවතචරියාහි, නරාචඅථනාරියයො; 

දස්සනංඅභිකඞ්ඛන්ති, කිංනුයමදස්සයනභයං. 

103. 

‘‘තංතාදිසංයදවවණ්ණං, සබ් කාමසමිද්ධිනං; 
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දිස්වාතයපොපමජ්යජයයං, එතංයතදස්සයනභය’’න්ති. 

තත්ථ යෙන ජායතනාති යයන චිත්යතන ජායතන කුද්ධා සත්තා
පාණවධාදීනං කතත්තා රාජදණ්ඩවයසන විසඛාදනාදීහි වා අත්තයනො

මරණවයසන එතානියඛත්තාදීනිජීයන්ති, යසොයදොයසොමයිනවයසයයාති

යාචති. න සුයණති අසුකට්ඨායන නාම වසතීතිපි ඉයමහි කාරයණහි න 

සුයණයයං. කිංනුයතඅකරන්තිකිංනුතව ායලනමාතා මාරිතා, උදාහු

තවපිතා, අඤ්ඤංවාපනයතකිංනාමඅනත්ථං ායලොඅකරං. 

අනෙං නෙතීති අකාරණං ‘‘කාරණ’’න්ති ගණ්හාති, පාණාතිපාතාදීනි
කත්වා ජීවිකං කප්යපස්සාමීති එවරූපානි අනත්ථකම්මානි චින්යතති. 

අධුරාෙන්ති සද්ධාධුරසීලධුරපඤ්ඤාධුයරසු අයයොයජත්වා අයයොයග

නියුඤ්ජති. දුන්නයෙො යසෙයයසො යහොතීති දුන්නයයොව තස්ස යසයයයො

යහොති. පඤ්ච දුස්සීලකම්මානිසමාදායවත්තනයමවයසයයයොති ගණ්හාති, 

හිතපටිපත්තියා වා දුන්නයයො යහොති යනතුං අසක්කුයණයයයො. සම්මා

වුත්යතොති යහතුනා කාරයණන වුත්යතො කුප්පති. විනෙන්ති ‘‘එවං

අභික්කමිතබ් ’’න්තිආදිකං ආචාරවිනයං න ජානාති, ඔවාදඤ්ච න

සම්පටිච්ඡති. සාධු තස්සාතිඑයතහිකාරයණහිතස්සඅදස්සනයමවසාධු. 

සූරියුග් මනංපතීතිසූරියුග්ගමනයවලාය. දිබ්බාභක්ඛාතිදිබ් යභොජනං 

ොචකාති තස්ස දිබ් යභොජනස්ස පටිග්ගාහකා. වතචරිොහීති

දානසීලඋයපොසථකම්යමහි. දස්සනං අභිකඞ්ඛන්තීති දස්සනං මම

අභිකඞ්ඛන්ති. තං තාදිසන්ති එවරූපං දිබ් ාලඞ්කාරවිභූසිතං. 

පමජ්යජෙයන්ති පමාදං ආපජ්යජයයං. තව සිරිසම්පත්තිං පත්යථයයං, එවං
නිබ් ානත්ථාය පවත්තියත තයපොකම්යම සක්කට්ඨානං පත්යථන්යතො 

පමත්යතොනාමභයවයයං, එතංතවදස්සයනමය්හංභයන්ති. 

සක්යකො ‘‘සාධු, භන්යත, ඉයතො පට්ඨාය න යත සන්තිකං 
ආගමිස්සාමා’’තිතංවන්දිත්වාඛමායපත්වා පක්කාමි. මහාසත්යතොයාවජීවං
තත්යථවවසන්යතොබ්රහ්මවිහායරභායවත්වාබ්රහ්මයලොයක නිබ් ත්ති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

සක්යකො අනුරුද්යධො අයහොසි, අකිත්තිපණ්ඩියතො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

අකිත්තිජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[481] 8. තක්කාරියජාතකවණ්ණනා 

අහයමව දුබ්භාසිතං භාසි බායලොති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
යකොකාලිකං ආරබ්භ කයථසි. එකස්මිඤ්හි අන්යතොවස්යස ද්යව 

අග්ගසාවකා ගණං පහාය විවිත්තාවාසං වසිතුකාමා සත්ථාරං ආපුච්ඡිත්වා
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යකොකාලිකරට්යඨ යකොකාලිකස්ස වසනට්ඨානං ගන්ත්වා තං එවමාහංසු

‘‘ආවුයසො යකොකාලික, තං නිස්සාය අම්හාකං, අම්යහ ච නිස්සාය තව

ඵාසුවිහායරො භවිස්සති, ඉමං යතමාසං ඉධ වයසයයාමා’’ති. ‘‘යකො

පනාවුයසො, මං නිස්සාය තුම්හාකං ඵාසුවිහායරො’’ති. සයච ත්වං ආවුයසො

‘‘ද්යව අග්ගසාවකා ඉධ විහරන්තී’’තිකස්සචි නායරොයචයයාසි, මයං සුඛං

විහයරයයාම, අයං තං නිස්සාය අම්හාකං ඵාසුවිහායරොති. ‘‘අථ තුම්යහ

නිස්සාය මය්හං යකො ඵාසුවිහායරො’’ති? ‘‘මයං තුය්හං අන්යතොයතමාසං

ධම්මං වායචස්සාම, ධම්මකථං කයථස්සාම, එස තුය්හං අම්යහ නිස්සාය 

ඵාසුවිහායරො’’ති.‘‘වසථාවුයසො, යථාජ්ඣාසයයනා’’ති.යසොයතසංපතිරූපං
යසනාසනං අදාසි. යත ඵලසමාපත්තිසුයඛන සුඛං වසිංසු. යකොචි යනසං
තත්ථවසනභාවංනජානාති. 

යත වුත්ථවස්සා පවායරත්වා ‘‘ආවුයසො, තං නිස්සාය සුඛං වුත්ථාම්හ, 
සත්ථාරංවන්දිතුංගච්ඡාමා’’තිතංආපුච්ඡිංසු.යසො‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා
යත ආදාය ධුරගායම පිණ්ඩාය චරි. යථරා කතභත්තකිච්චා ගාමයතො 
නික්ඛමිංසු. යකොකාලියකො යත උයයයොයජත්වා නිවත්තිත්වා මනුස්සානං

ආයරොයචසි ‘‘උපාසකා, තුම්යහ තිරච්ඡානසදිසා, ද්යව අග්ගසාවයක

යතමාසං ධුරවිහායර වසන්යත න ජානිත්ථ, ඉදානි යත ගතා’’ති. මනුස්සා

‘‘කස්මා පන, භන්යත, අම්හාකං නායරොචිත්ථා’’ති වත්වා  හුං
සප්පියතලාදියභසජ්ජඤ්යචව වත්ථච්ඡාදනඤ්ච ගයහත්වා යථයර

උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා ‘‘ඛමථ යනො, භන්යත, මයං තුම්හාකං

අග්ගසාවකභාවං න ජානාම, අජ්ජ යනො යකොකාලිකභදන්තස්ස වචයනන

ඤාතා, අම්හාකංඅනුකම්පායඉමානි යභසජ්ජවත්ථච්ඡාදනානිගණ්හථා’’ති
ආහංසු. 

යකොකාලියකො ‘‘යථරා අප්පිච්ඡා සන්තුට්ඨා, ඉමානි වත්ථානි අත්තනා
අග්ගයහත්වා මය්හං දස්සන්තී’’ති චින්යතත්වා උපාසයකහි සද්ධිංයයව
යථරානං සන්තිකං ගයතො. යථරා භික්ඛුපරිපාචිතත්තා තයතොකිඤ්චි යනව 

අත්තනාගණ්හිංසු, නයකොකාලිකස්සදායපසුං.උපාසකා ‘‘භන්යත, ඉදානි
අගණ්හන්තා පුන අම්හාකං අනුකම්පාය ඉධ ආගච්යඡයයාථා’’ති යාචිංසු.
යථරා අනධිවායසත්වා සත්ථු සන්තිකං අගමිංසු. යකොකාලියකො ‘‘ඉයම
යථරාඅත්තනාඅගණ්හන්තාමය්හංනදායපසු’’න්ති ආඝාතං න්ධි.යථරාපි
සත්ථු සන්තියක යථොකං වසිත්වා අත්තයනො පරිවායර පඤ්චභික්ඛුසයත ච
ආදාය භික්ඛුසහස්යසන සද්ධිං චාරිකං චරමානා යකොකාලිකරට්ඨං පත්තා.
යතඋපාසකා පච්චුග්ගමනංකත්වා යථයරආදායතයමව විහාරං යනත්වා

යදවසිකං මහාසක්කාරං කරිංසු. පහුතං යභසජ්ජවත්ථච්ඡාදනං උප්පජ්ජි, 
යථයරහි සද්ධිං ආගතභික්ඛූ චීවරානි විචායරන්තා සද්ධිං ආගතානං

භික්ඛූනඤ්යඤව යදන්ති, යකොකාලිකස්ස න යදන්ති, යථරාපි තස්ස න
දායපන්ති. යකොකාලියකො චීවරං අලභිත්වා ‘‘පාපිච්ඡා

සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානා, පුබ්ය  දීයමානං ලාභං අග්ගයහත්වා ඉදානි
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ගණ්හන්ති, පූයරතුං න සක්කා, අඤ්යඤ න ඔයලොයකන්තී’’ති යථයර
අක්යකොසති පරිභාසති. යථරා ‘‘අයං අම්යහ නිස්සාය අකුසලං පසවතී’’ති

සපරිවාරා නික්ඛමිත්වා ‘‘අඤ්ඤං, භන්යත, කතිපාහංවසථා’’තිමනුස්යසහි
යාචියමානාපි නිවත්තිතුංනඉච්ඡිංසු. 

අයථයකො දහයරො භික්ඛු ආහ – ‘‘උපාසකා, කථං යථරා වසිස්සන්ති, 
තුම්හාකං කුලූපයකො යථයරො ඉධ ඉයමසං වාසං න සහතී’’ති. යත තස්ස

සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘භන්යත, තුම්යහ කිර යථරානං ඉධ වාසං න සහථ, 

ගච්ඡථ යන ඛමායපත්වා නිවත්යතථ, සයච න නිවත්යතථ, පලායිත්වා
අඤ්ඤත්ථ වසථා’’ති ආහංසු. යසො උපාසකානං භයයන ගන්ත්වා යථයර

යාචි.යථරා ‘‘ගච්ඡාවුයසො, නමයංනිවත්තාමා’’තිපක්කමිංසු.යසොයථයර 

නිවත්යතතුං අසක්යකොන්යතො විහාරයමව පච්චාගයතො. අථ නං උපාසකා

පුච්ඡිංසු ‘‘නිවත්තිතා යත, භන්යත, යථරා’’ති. ‘‘නිවත්යතතුං නාසක්ඛිං

ආවුයසො’’ති.අථනං ‘‘ඉමස්මිංපාපධම්යමවසන්යතඉධයපසලාභික්ඛූන

වසිස්සන්ති, නික්කඩ්ඪාම න’’න්තිචින්යතත්වා‘‘භන්යත, මාත්වංඉධවසි, 
අම්යහනිස්සායතුය්හංකිඤ්චි නත්ථී’’තිආහංසු.යසොයතහිනික්කඩ්ඪියතො

පත්තචීවරමාදාය යජතවනං ගන්ත්වා සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘පාපිච්ඡා, 

භන්යත, සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානා, පාපිකානංඉච්ඡානං වසංගතා’’තිආහ.

අථනංසත්ථා ‘‘මායහවංයකොකාලික, අවච, මායහවංයකොකාලිකඅවච, 

පසායදහි යකොකාලික, සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනසු චිත්තං, යත යපසලා

භික්ඛූ’’ති වායරති. වාරියතොපි යකොකාලියකො ‘‘තුම්යහ, භන්යත, තුම්හාකං

අග්ගසාවකානං සද්දහථ, අහං පච්චක්ඛයතො අද්දසං, පාපිච්ඡා එයත
පටිච්ඡන්නකම්මන්තා දුස්සීලා’’ති වත්වා යාවතතියං සත්ථාරා වාරියතොපි
තයථව වත්වා උට්ඨායාසනා පක්කාමි. තස්ස පක්කන්තමත්තස්යසව
සකලසරීයර සාසපමත්තා පිළකා උට්ඨහිත්වා අනුපුබ්ය න වඩ්ඪිත්වා 
ය ළුවපක්කමත්තා හුත්වා භිජ්ජිත්වා පුබ් යලොහිතානි පග්ඝරිංසු. යසො
නිත්ථුනන්යතො යවදනාප්පත්යතො යජතවනද්වාරයකොට්ඨයක නිපජ්ජි.
‘‘යකොකාලියකන ද්යව අග්ගසාවකා අක්කුට්ඨා’’ති යාව බ්රහ්මයලොකා 
එකයකොලාහලංඅයහොසි. 

අථස්ස උපජ්ඣායයො තුරූ නාම බ්රහ්මා තං කාරණං ඤත්වා ‘‘යථයර

ඛමායපස්සාමී’’ති ආගන්ත්වා ආකායස ඨත්වා ‘‘යකොකාලික, ඵරුසං යත

කම්මං කතං, අග්ගසාවයක පසායදහී’’ති ආහ. ‘‘යකො පන ත්වං 

ආවුයසො’’ති? ‘‘තුරූ බ්රහ්මා නාමාහ’’න්ති. ‘‘නනු ත්වං, ආවුයසො, භගවතා

අනාගාමීති  යාකයතො, අනාගාමී ච අනාවත්තිධම්යමො අස්මා යලොකාති

වුත්තං, ත්වංසඞ්කාරට්ඨායන යක්යඛොභවිස්සසී’’තිමහාබ්රහ්මංඅපසායදසි.
යසො තං අත්තයනො වචනං ගාහායපතුං අසක්යකොන්යතො ‘‘තව වාචාය
ත්වඤ්යඤව පඤ්ඤායිස්සසී’’ති වත්වා සුද්ධාවාසයමව ගයතො. 
යකොකාලියකොපි කාලං කත්වා පදුමනිරයය උප්පජ්ජි. තස්ස තත්ථ

නිබ් ත්තභාවං ඤත්වා සහම්පතිබ්රහ්මා තථාගතස්ස ආයරොයචසි, සත්ථා
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පටුන 

භික්ඛූනං ආයරොයචසි. භික්ඛූ තස්ස අගුණං කයථන්තා ධම්මසභායං කථං

සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, යකොකාලියකො කිර සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායන
අක්යකොසිත්වා අත්තයනො මුඛං නිස්සාය පදුමනිරයය උප්පන්යනො’’ති.

සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහිකථාය සන්නිසින්නා’’ති

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

වචයනන හයතො අත්තයනො මුඛං නිස්සාය දුක්ඛං අනුයභොති, පුබ්ය පි එස
අත්තයනො මුඛංනිස්සායදුක්ඛංඅනුයභොසියයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත ාරාණසියංබ්රහ්මදත්යතරජ්ජංකායරන්යතතස්සපුයරොහියතො 
පිඞ්ගයලොනික්ඛන්තදායඨොඅයහොසි.තස්සබ්රාහ්මණීඅඤ්යඤනබ්රාහ්මයණන

සද්ධිං අතිචරි, යසොපි තාදියසොව. පුයරොහියතො බ්රාහ්මණිං පුනප්පුනං
වායරන්යතොපි වායරතුං අසක්යකොන්යතො චින්යතසි ‘‘ඉමං මම යවරිං

සහත්ථාමායරතුංනසක්කා, උපායයනනං මායරස්සාමී’’ති.යසො රාජානං

උපසඞ්කමිත්වා ආහ ‘‘මහාරාජ, තව නගරං සකලජම්බුදීයප අග්ගනගරං, 

ත්වං අග්ගරාජා, එවං අග්ගරඤ්යඤො නාම තව දක්ඛිණද්වාරං දුයුත්තං 

අවමඞ්ගල’’න්ති. ‘‘ආචරිය, ඉදානි කිං කාතබ් ’’න්ති? ‘‘මඞ්ගලං කත්වා 
යයොයජතබ් ’’න්ති. ‘‘කිං ලද්ධුං වට්ටතී’’ති. ‘‘පුරාණද්වාරං හායරත්වා 
මඞ්ගලයුත්තානිදාරූනිගයහත්වානගරපරිග්ගාහකානංභූතානං ලිංදත්වා 
මඞ්ගලනක්ඛත්යතන පතිට්ඨායපතුං වට්ටතී’’ති. ‘‘යතන හි එවං
කයරොථා’’ති.තදා ය ොධිසත්යතොතක්කාරියයොනාමමාණයවො හුත්වා තස්ස
සන්තියක සිප්පං උග්ගණ්හාති. පුයරොහියතො පුරාණද්වාරං හායරත්වා නවං

නිට්ඨායපත්වා රාජානං ආහ – ‘‘නිට්ඨිතං, යදව, ද්වාරං, ස්යව භද්දකං

නක්ඛත්තං, තං අනතික්කමිත්වා  ලිං කත්වා ද්වාරං පතිට්ඨායපතුං 

වට්ටතී’’ති. ‘‘ආචරිය,  ලිකම්මත්ථාය කිං ලද්ධුං වට්ටතී’’ති? ‘‘යදව, 

මයහසක්ඛං ද්වාරං මයහසක්ඛාහි යදවතාහි පරිග්ගහිතං, එකං පිඞ්ගලං 
නික්ඛන්තදාඨංඋභයතොවිසුද්ධංබ්රාහ්මණංමායරත්වාතස්සමංසයලොහියතන

 ලිං කත්වා සරීරං යහට්ඨා ඛිපිත්වා ද්වාරං පතිට්ඨායපතබ් ං, එවං

තුම්හාකඤ්ච නගරස්ස ච වුඩ්ඪි භවිස්සතී’’ති. ‘‘සාධු ආචරිය, එවරූපං
බ්රාහ්මණංමායරත්වාද්වාරං පතිට්ඨායපහී’’ති. 

යසො තුට්ඨමානයසො ‘‘ස්යව පච්චාමිත්තස්ස පිට්ඨිං පස්සිස්සාමී’’ති
උස්සාහජායතො අත්තයනො යගහං ගන්ත්වා මුඛං රක්ඛිතුං අසක්යකොන්යතො 
තුරිතතුරියතොභරියංආහ – ‘‘පායපචණ්ඩාලිඉයතො පට්ඨායයකනසද්ධිං

අභිරමිස්සසි, ස්යව යත ජාරං මායරත්වා  ලිකම්මං කරිස්සාමී’’ති.

‘‘නිරපරාධං කිංකාරණා මායරස්සසී’’ති? රාජා ‘‘කළාරපිඞ්ගලස්ස
බ්රාහ්මණස්ස මංසයලොහියතන  ලිකම්මං කත්වා නගරද්වාරං

පතිට්ඨායපහී’’ති ආහ, ‘‘ජායරො ච යත කළාරපිඞ්ගයලො, තං මායරත්වා 
 ලිකම්මංකරිස්සාමී’’ති.සාජාරස්සසන්තිකංසාසනංපායහසි‘‘රාජාකිර 

කළාරපිඞ්ගලංබ්රාහ්මණංමායරත්වා ලිංකාතුකායමො, සයචජීවිතුකායමො, 
අඤ්යඤපිතයා සදියසබ්රාහ්මයණගයහත්වාකාලස්යසවපලායස්සූ’’ති.යසො
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තථා අකාසි. තං නගයර පාකටං අයහොසි, සකලනගරයතො සබ්ය 
කළාරපිඞ්ගලාපලායිංසු. 

පුයරොහියතො පච්චාමිත්තස්ස පලාතභාවං අජානිත්වා පායතොව රාජානං 

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘යදව, අසුකට්ඨායන කළාරපිඞ්ගයලො බ්රාහ්මයණො අත්ථි, 
තං ගණ්හායපථා’’ති ආහ. රාජා අමච්යච යපයසසි. යත තං අපස්සන්තා
ආගන්ත්වා ‘‘පලායතො කිරා’’තිආයරොයචසුං. ‘‘අඤ්ඤත්ථඋපධායරථා’’ති 

සකලනගරං උපධායරන්තාපිනපස්සිංසු.තයතො ‘‘අඤ්ඤංඋපධායරථා’’ති

වුත්යත ‘‘යදව, ඨයපත්වා පුයරොහිතං අඤ්යඤොඑවරූයපොනත්ථී’’තිවදිංසු.

පුයරොහිතංනසක්කාමායරතුන්ති.‘‘යදව, කිංකයථථ, පුයරොහිතස්සකාරණා

අජ්ජ ද්වායර අප්පතිට්ඨාපියත නගරං අගුත්තං භවිස්සති, ආචරියයො
කයථන්යතො ‘‘අජ්ජ නක්ඛත්තං අතික්කමිත්වා ඉයතො සංවච්ඡරච්චයයන 

නක්ඛත්තං ලභිස්සතී’’ති කයථසි, සංවච්ඡරං නගයර අද්වාරයක

පච්චත්ථිකානං ඔකායසො භවිස්සති, ඉමංමායරත්වා අඤ්යඤන යත්යතන 
බ්රාහ්මයණන  ලිකම්මං කායරත්වා ද්වාරං පතිට්ඨායපස්සාමා’’ති. ‘‘අත්ථි

පන අඤ්යඤො ආචරියසදියසො පණ්ඩියතො බ්රාහ්මයණො’’ති? ‘‘අත්ථි යදව, 

තස්සඅන්යතවාසීතක්කාරියමාණයවොනාම, තස්සපුයරොහිතට්ඨානං දත්වා
මඞ්ගලංකයරොථා’’ති. 

රාජා තං පක්යකොසායපත්වා සම්මානං කායරත්වා පුයරොහිතට්ඨානං 
දත්වා තථා කාතුං ආණායපසි. යසො මහන්යතන පරිවායරන නගරද්වාරං
අගමාසි. පුයරොහිතං රාජානුභායවන  න්ධිත්වා ආනයිංසු. මහාසත්යතො
ද්වාරට්ඨපනට්ඨායන ආවාටං ඛණායපත්වා සාණිං පරික්ඛිපායපත්වා
ආචරියයන සද්ධිං අන්යතොසාණියං අට්ඨාසි. ආචරියයො ආවාටං 
ඔයලොයකත්වා අත්තයනො පතිට්ඨං අලභන්යතො ‘‘අත්යථො තාව යම 

නිප්ඵාදියතො අයහොසි,  ාලත්තා පන මුඛං රක්ඛිතුං අසක්යකොන්යතො

යවයගන පාපිත්ථියා කයථසිං, අත්තනාව අත්තයනො වයධො ආභයතො’’ති
මහාසත්තංආලපන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

104. 

‘‘අහයමව දුබ්භාසිතං භාසි  ායලො, යභයකොවරඤ්යඤ

අහිමව්හායමායනො; 

තක්කාරියයයසොබ්භමිමංපතාමි, නකියරවසාධුඅතියවලභාණී’’ති. 

තත්ථ දුබ්භාසිතං භාසීති දුබ්භාසිතංභාසිං. යභයකොවාතියථාඅරඤ්යඤ 
මණ්ඩූයකො වස්සන්යතො අත්තයනො ඛාදකං අහිං අව්හායමායනො දුබ්භාසිතං

භාසති නාම, එවං අහයමව දුබ්භාසිතං භාසිං. තක්කාරියෙති තස්ස නාමං, 

තක්කාරියාතිඉත්ථිලිඞ්ගංනාමං, යතයනවතංආලපන්යතොඑවමාහ. 

තංසුත්වාමහාසත්යතොදුතියංගාථමාහ– 
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105. 

‘‘පප්යපොතිමච්යචොඅතියවලභාණී,  න්ධංවධංයසොකපරිද්දවඤ්ච; 

අත්තානයමව ගරහාසි එත්ථ, ආයචර යං තං නිඛණන්ති 
යසොබ්යභ’’ති. 

තත්ථ අතියවලභාණීති යවලාතික්කන්තං පමාණාතික්කන්තං කත්වා

කථනං නාම න සාධු, අතියවලභාණී පුරියසො න සාධූති අත්යථො. 

යසොකපරිද්දවඤ්චාති ආචරිය, එවයමව අතියවලභාණී පුරියසො වධං

 න්ධඤ්චයසොකඤ්චමහන්යතනසද්යදනපරියදවඤ්චපප්යපොති.  රහාසීති

පරං අගරහිත්වා අත්තානංයයව ගරයහයයාසි. එත්ථාති එතස්මිං කාරයණ. 

ආයචරෙංතන්ති ආචරිය, යයනකාරයණනතංනිඛණන්තියසොබ්යභ, තං

තයාවකතං, තස්මාඅත්තානයමව ගරයහයයාසීතිවදති. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘ආචරිය, වාචං අරක්ඛිත්වා න යකවලං ත්වයමව 

දුක්ඛප්පත්යතො, අඤ්යඤොපි දුක්ඛප්පත්යතොයයවා’’ති වත්වා අතීතං
ආහරිත්වා දස්යසසි. 

පුබ්ය කිර ාරාණසියංකාළීනාමගණිකාඅයහොසි, තස්සාතුණ්ඩියලො 
නාම භාතා. කාළී එකදිවසං සහස්සං ගණ්හාති. තුණ්ඩියලො පන

ඉත්ථිධුත්යතොසුරාධුත්යතො අක්ඛධුත්යතොඅයහොසි.සාතස්සධනංයදති, යසො
ලද්ධං ලද්ධං විනායසති. සා තං වායරන්තීපි වායරතුං නාසක්ඛි. යසො
එකදිවසං ජූතපරාජියතො නිවත්ථවත්ථානි දත්වා කටසාරකඛණ්ඩං

නිවායසත්වා තස්සා යගහං ආගමි. තාය ච දාසියයො ආණත්තා යහොන්ති
‘‘තුණ්ඩිලස්ස ආගතකායල කිඤ්චි අදත්වා ගීවායං නං ගයහත්වා
නීහයරයයාථා’’ති.තාතථාකරිංසු.යසොද්වාරමූයලයරොදන්යතො අට්ඨාසි. 

අයථයකොයසට්ඨිපුත්යතොනිච්චකාලංකාළියාසහස්සංආහරායපන්යතො 

දිස්වා‘‘කස්මාතුණ්ඩිලයරොදසී’’තිපුච්ඡි.‘‘සාමි, ජූතපරාජියතොමමභගිනියා 

සන්තිකං ආගයතොම්හි, තං මං දාසියයො ගීවායං ගයහත්වා නීහරිංසූ’’ති.

‘‘යතනහිතිට්ඨ, භගිනියා යතකයථස්සාමී’’ති යසො ගන්ත්වා ‘‘භාතා යත

කටසාරකඛණ්ඩංනිවායසත්වා ද්වාරමූයලඨියතො, වත්ථානිස්සකිමත්ථංන

යදසී’’තිආහ. ‘‘අහං තාවන යදමි, සයච පන යතසියනයහො අත්ථි, ත්වං
යදහී’’ති. තස්මිං පන ගණිකාය ඝයර ඉදංචාරිත්තං – ආභතසහස්සයතො

පඤ්චසතානි ගණිකාය යහොන්ති, පඤ්චසතානි වත්ථගන්ධමාලමූලානි
යහොන්ති. ආගතපුරිසා තස්මිං ඝයර ලද්ධවත්ථානි නිවායසත්වා රත්තිං
වසිත්වා පුනදිවයස ගච්ඡන්තා ආභතවත්ථායනව නිවායසත්වා ගච්ඡන්ති.
තස්මා යසො යසට්ඨිපුත්යතො තාය දින්නවත්ථානි නිවායසත්වා අත්තයනො
සාටයක තුණ්ඩිලස්ස දායපසි. යසො නිවායසත්වා නදන්යතො ගජ්ජන්යතො
ගන්ත්වා සුරායගහං පාවිසි. කාළීපි දාසියයො ආණායපසි ‘‘ස්යව එතස්ස
ගමනකායල වත්ථානි අච්ඡින්යදයයාථා’’ති. තා තස්ස නික්ඛමනකායල
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ඉයතොචියතොචඋපධාවිත්වාවිලුම්පමානාසාටයකගයහත්වා ‘‘ඉදානියාහි 
කුමාරා’’ති නග්ගං කත්වා විස්සජ්යජසුං. යසො නග්යගොව නික්ඛමි. ජයනො

පරිහාසං කයරොති. යසො ලජ්ජිත්වා ‘‘මයායවතං කතං, අහයමව අත්තයනො
මුඛංරක්ඛිතුංනාසක්ඛි’’න්ති පරියදවි.ඉදංතාවදස්යසතුංතතියංගාථමාහ– 

106. 

‘‘කියමවහංතුණ්ඩිලමනුපුච්ඡිං, කයරයයසංභාතරංකාළිකායං; 

නග්යගොවහං වත්ථයුගඤ්ච ජීයනො, අයම්පි අත්යථො 
 හුතාදියසොවා’’ති. 

තත්ථ බහුතාදියසොවාති යසට්ඨිපුත්යතො හි අත්තනා කයතන දුක්ඛං

පත්යතො, ත්වම්පි තස්මා අයම්පි තුය්හං දුක්ඛප්පත්ති අත්යථො.  හූහි
කාරයණහිතාදියසොව. 

අපයරොපි  ාරාණසියං අජපාලානං පමායදන යගොචරභූමියං ද්වීසු
යමණ්යඩසු යුජ්ඣන්යතසු එයකො කුලිඞ්ගසකුයණො ‘‘ඉයම දානි භින්යනහි

සීයසහිමරිස්සන්ති, වායරස්සාමි යතතිමාතුලා මා යුජ්ඣථා’’ති වායරත්වා
යතසං කථං අග්ගයහත්වා යුජ්ඣන්තානඤ්යඤව පිට්ඨියම්පි සීයසපි
නිසීදිත්වා යාචිත්වා වායරතුං අසක්යකොන්යතො ‘‘යතන හි මං මායරත්වා
යුජ්ඣථා’’ති උභින්නම්පි සීසන්තරං පාවිසි. යත අඤ්ඤමඤ්ඤං
යුජ්ඣිංසුයයව. යසො සණ්හකරණියං පිසියතො විය අත්තනා කයතයනව
විනාසං පත්යතො.ඉදම්පිඅපරංකාරණංදස්යසතුංචතුත්ථංගාථමාහ– 

107. 

‘‘යයො යුජ්ඣමානානමයුජ්ඣමායනො, යමණ්ඩන්තරං අච්චුපතී

කුලිඞ්යගො; 

යසො පිංසියතො යමණ්ඩසියරහි තත්ථ, අයම්පි අත්යථො 
 හුතාදියසොවා’’ති. 

තත්ථ යමණ්ඩන්තරන්තියමණ්ඩානං අන්තරං. අච්චුපතීතිඅතිගන්ත්වා

උප්පති, ආකායස සීසානං යවමජ්යඣ අට්ඨාසීති අත්යථො. පිංසියතොති
පීළියතො. 

අපයරපි  ාරාණසිවාසියනොයගොපාලකාඵලිතං තාලරුක්ඛංදිස්වාඑකං
තාලඵලත්ථාය රුක්ඛං ආයරොයපසුං. තස්මිං ඵලානි පායතන්යත එයකො 
කණ්හසප්යපොවම්මිකානික්ඛමිත්වාතාලරුක්ඛංආරුහි.යහට්ඨාපතිට්ඨිතා
දණ්යඩහි පහරන්තා නිවායරතුං නාසක්ඛිංසු. යත ‘‘සප්යපො තාලං
අභිරුහතී’’ති ඉතරස්ස ආචික්ඛිංසු. යසො භීයතො මහාවිරවං විරවි. යහට්ඨා
ඨිතා එකං ථිරසාටකං චතූසු කණ්යණසු ගයහත්වා ‘‘ඉමස්මිං සාටයක
පතා’’තිආහංසු.යසොපතන්යතොචතුන්නම්පිඅන්තයර සාටකමජ්යඣපති.
තස්සපනපාතනයවයගනයතසන්ධායරතුංඅසක්යකොන්තාඅඤ්ඤමඤ්ඤං 
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සීයසහි පහරිත්වා භින්යනහි සීයසහි ජීවිතක්ඛයං පත්තා. ඉදම්පි කාරණං
දස්යසන්යතොපඤ්චමංගාථමාහ– 

108. 

‘‘චතුයරො ජනා යපොත්ථකමග්ගයහසුං, එකඤ්ච යපොසං

අනුරක්ඛමානා; 

සබ්ය වයතභින්නසිරාසයිංසු, අයම්පිඅත්යථො  හුතාදියසොවා’’ති. 

තත්ථ යපොත්ථකන්ති සාණසාටකං. සබ්යබව යතති යතපි චත්තායරො
ජනාඅත්තනාකයතයනවභින්නසීසා සයිංසු. 

අපයරපි  ාරාණසිවාසියනො එළකයචොරා රත්තිං එකං අජං යථයනත්වා
‘‘දිවා අරඤ්යඤ ඛාදිස්සාමා’’ති තස්සා අවස්සනත්ථාය මුඛං  න්ධිත්වා
යවළුගුම්ය  ඨයපසුං. පුනදිවයසතං ඛාදිතුං ගච්ඡන්තාආවුධං පමුස්සිත්වා

අගමංසු.යත‘‘අජං මායරත්වාමංසංපචිත්වාඛාදිස්සාම, ආහරථාවුධ’’න්ති
එකස්සපිහත්යථආවුධං අදිස්වා ‘‘විනාආවුයධනඑතං මායරත්වාපිමංසං

ගයහතුං න සක්කා, විස්සජ්යජථනං, පුඤ්ඤමස්ස අත්ථී’’ති විස්සජ්යජසුං.
තදාඑයකොනළකායරොයවළුංගයහත්වා‘‘පුනපි ආගන්ත්වාගයහස්සාමී’’ති

නළකාරසත්ථංයවළුගුම් න්තයරඨයපත්වාපක්කාමි.අජා ‘‘මුත්තාම්හී’’ති
තුස්සිත්වායවළුමූයලකීළමානාපච්ඡිමපායදහිපහරිත්වාතං සත්ථංපායතසි.
යචොරා සත්ථසද්දං සුත්වා උපධායරන්තා තං දිස්වා තුට්ඨමානසා අජං 
මායරත්වා මංසං ඛාදිංසු. ඉති ‘‘සාපි අජා අත්තනා කයතයනව මතා’’ති
දස්යසතුංඡට්ඨං ගාථමාහ– 

109. 

‘‘අජා යථා යවළුගුම් ස්මිං ද්ධා, අවක්ඛිපන්තීඅසිමජ්ඣගච්ඡි; 

යතයනව තස්සා ගලකාවකන්තං, අයම්පි අත්යථො
 හුතාදියසොවා’’ති. 

තත්ථ අවක්ඛිපන්තීතිකීළමානා පච්ඡිමපායදඛිපන්තී. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘අත්තයනො වචනං රක්ඛිත්වා මිතභාණියනොනාම

මරණදුක්ඛාමුච්චන්තී’’තිදස්යසත්වා කින්නරවත්ථුං ආහරි. 

 ාරාණසිවාසීකියරයකොලුද්දයකොහිමවන්තංගන්ත්වාඑයකනුපායයන 

ජයම්පතියක ද්යව කින්නයර ගයහත්වා ආයනත්වා රඤ්යඤො අදාසි. රාජා

අදිට්ඨපුබ්ය  කින්නයර දිස්වා තුස්සිත්වා ‘‘ලුද්ද, ඉයමසං යකො ගුයණො’’ති

පුච්ඡි. ‘‘යදව, එයත මධුයරන සද්යදන ගායන්ති, මනුඤ්ඤං නච්චන්ති, 
මනුස්සා එවං ගායිතුඤ්ච නච්චිතුඤ්චන ජානන්තී’’ති. රාජා ලුද්දස්ස  හුං
ධනං දත්වා කින්නයර ‘‘ගායථ නච්චථා’’ති ආහ. කින්නරා ‘‘සයච මයං

ගායන්තා  යඤ්ජනං පරිපුණ්ණං කාතුං න සක්ඛිස්සාම, දුග්ගීතං යහොති, 
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අම්යහ ගරහිස්සන්ති වධිස්සන්ති,  හුං කයථන්තානඤ්ච පන මුසාවායදොපි
යහොතී’’ති මුසාවාදභයයන රඤ්ඤා පුනප්පුනං වුත්තාපි න ගායිංසු න
නච්චිංසු. රාජා කුජ්ඣිත්වා ‘‘ඉයම මායරත්වා මංසං පචිත්වා ආහරථා’’ති 

ආණායපන්යතොසත්තමංගාථමාහ– 

110. 

‘‘ඉයමනයදවානගන්ධබ් පුත්තා, මිගාඉයමඅත්ථවසංගතායම; 

එකඤ්චනංසායමායසපචන්තු, එකංපුනප්පාතරායසපචන්තූ’’ති. 

තත්ථ මි ා ඉයමති ඉයම සයච යදවා ගන්ධබ් ා වා භයවයයං, 

නච්යචයයඤ්යචවගායයයයඤ්ච, ඉයමපනමිගා තිරච්ඡානගතා. අත්ථවසං

 තායමතිඅත්ථංපච්චාසීසන්යතන ලුද්යදනආනීතත්තාඅත්ථවයසනමම

හත්ථංගතා.එයතසුඑකංසායමායස, එකංපාතරායස පචන්තූති. 

කින්නරී චින්යතසි ‘‘රාජා කුද්යධො නිස්සංසයං මායරස්සති, ඉදානි 
කයථතුංකායලො’’තිඅට්ඨමංගාථමාහ– 

111. 

‘‘සතං සහස්සානිදුභාසිතානි, කලම්පි නාග්ඝන්තිසුභාසිතස්ස; 

දුබ්භාසිතං සඞ්කමායනො කියලයසො, තස්මා තුණ්හී කිම්පුරිසා න 
 ාලයා’’ති. 

තත්ථ සඞ්කමායනො කියලයසොති කදාචි අහං භාසමායනො දුබ්භාසිතං

භායසයයං, එවං දුබ්භාසිතංසඞ්කමායනොකිලිස්සතිකිලමති. තස්මාතියතන 

කාරයණනතුම්හාකංනගායිං, න ාලභායවනාති. 

රාජාකින්නරියාතුස්සිත්වාඅනන්තරංගාථමාහ– 

112. 

‘‘යායමසා යාහාසිපමුඤ්චයථතං, ගිරිඤ්චනංහිමවන්තං නයන්තු; 

ඉමඤ්ච යඛො යදන්තු මහානසාය, පායතොව නං පාතරායස
පචන්තූ’’ති. 

තත්ථ ොයමසාතියායමඑසා. යදන්තූතිමහානසත්ථායයදන්තු. 

කින්නයරො රඤ්යඤො වචනං සුත්වා ‘‘අයං මං අකයථන්තං අවස්සං 

මායරස්සති, ඉදානිකයථතුංවට්ටතී’’තිඉතරංගාථමාහ– 

113. 

‘‘පජ්ජුන්නනාථාපසයවො, පසුනාථාඅයංපජා; 

ත්වංනායථොසිමහාරාජ, නායථොහංභරියායයම; 

ද්වින්නමඤ්ඤතරංඤත්වා, මුත්යතොගච්යඡයය පබ් ත’’න්ති. 
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තත්ථ පජ්ජුන්නනාථා පසයවොති තිණභක්ඛා පසයවො යමඝනාථා නාම. 

පසුනාථා අෙං පජාති අයං පන මනුස්සපජා පඤ්චයගොරයසන උපජීවන්තී

පසුනාථාපසුපතිට්ඨා. ත්වං නායථොසීතිත්වංමමපතිට්ඨාඅසි. නායථොහන්ති

මම භරියාය අහං නායථො, අහමස්සා පතිට්ඨා. ද්වින්නමඤ්ඤතරංඤත්වා, 

මුත්යතො  ච්යඡෙය පබ්බතන්ති අම්හාකං ද්වින්නං අන්තයර එයකො එකං

මතං ඤත්වාසයංමරණයතොමුත්යතොහිමවන්තංගච්යඡයය, ජීවමානාපන

මයං අඤ්ඤමඤ්ඤං න ජහාම, තස්මා සයචපි ඉමං හිමවන්තං

යපයසතුකායමො, මංපඨමංමායරත්වාපච්ඡා යපයසහීති. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘මහාරාජ, න මයං තව වචනං අකාතුකාමතාය

තුණ්හීඅහුම්හ, මයංකථායපනයදොසංදිස්වානකථයිම්හා’’තිදීයපන්යතො 
ඉමංගාථාද්වයමාහ– 

114. 

‘‘නයවනින්දාසුපරිවජ්ජයයථ, නානාජනායසවිතබ් ාජනින්ද; 

යයයනව එයකො ලභයත පසංසං, යතයනව අඤ්යඤො ලභයත 
නින්දිතාරං. 

115. 

‘‘සබ්ය ො යලොයකො පරිචිත්යතො අතිචිත්යතො, සබ්ය ො යලොයකො

චිත්තවාසම්හිචිත්යත; 

පච්යචකචිත්තා පුථු සබ් සත්තා, කස්සීධ චිත්තස්ස වයසන 
වත්යත’’ති. 

තත්ථ සුපරිවජ්ජයෙථාතිමහාරාජ, නින්දා නාමසුයඛනපරිවජ්යජතුංන

සක්කා. නානාජනාතිනානාඡන්දා ජනා. යෙයනවාතියයනසීලාදිගුයණන

එයකො පසංසං ලභති, යතයනව අඤ්යඤො නින්දිතාරං ලභති. අම්හාකඤ්හි

කින්නරානං අන්තයර කථයනන පසංසං ලභති, මනුස්සානං අන්තයර

නින්දං, ඉතිනින්දානාමදුප්පරිවජ්ජියා, ස්වාහංකථංතව සන්තිකාපසංසං
ලභිස්සාමීති. 

සබ්යබො යලොයකො පරිචිත්යතොති මහාරාජ, අසප්පුරියසො නාම

පාණාතිපාතාදිචිත්යතන, සප්පුරියසො පාණාතිපාතා යවරමණි ආදිචිත්යතන 

අතිචිත්යතොති, එවං සබ්ය ො යලොයකො පරිචිත්යතො අතිචිත්යතොති අත්යථො. 

චිත්තවා සම්හි චිත්යතති සබ්ය ො පන යලොයකො අත්තයනො හීයනන වා 

පණීයතනවාචිත්යතනචිත්තවානාම. පච්යචකචිත්තාති පාටියයක්කචිත්තා
පුථුප්පයභදා සබ්ය  සත්තා. යතසු කස්යසකස්ස තව වා අඤ්ඤස්ස වා

චිත්යතනකින්නරීවාමාදියසොවාඅඤ්යඤොවාවත්යතයය, තස්මා‘‘අයංමම 

චිත්තවයසනන වත්තතී’’ති, මා මය්හංකුජ්ඣි. සබ් සත්තා හි අත්තයනො

චිත්තවයසනගච්ඡන්ති, යදවාති.කිම්පුරියසොරඤ්යඤොධම්මංයදයසසි. 
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රාජා ‘‘සභාවයමව කයථති පණ්ඩියතො කින්නයරො’’ති
යසොමනස්සප්පත්යතො හුත්වාඔසානගාථමාහ– 

116. 

‘‘තුණ්හී අහූ කිම්පුරියසො සභරියයො, යයො දානි  යාහාසි භයස්ස 

භීයතො; 

යසො දානි මුත්යතො සුඛියතො අයරොයගො, වාචාකියරවත්ථවතී 
නරාන’’න්ති. 

තත්ථ වාචාකියරවත්ථවතීනරානන්ති වාචාගිරා එව ඉයමසංසත්තානං
අත්ථවතීහිතාවහායහොතීතිඅත්යථො. 

රාජා කින්නයර සුවණ්ණපඤ්ජයර නිසීදායපත්වා තයමව ලුද්දං 

පක්යකොසායපත්වා ‘‘ගච්ඡ භයණ, ගහිතට්ඨායනයයව විස්සජ්යජහී’’ති

විස්සජ්ජායපසි. මහාසත්යතොපි ‘‘ආචරිය, එවං කින්නරා වාචං රක්ඛිත්වා

පත්තකායල කථියතන සුභාසියතයනව මුත්තා, ත්වං පන දුක්කථියතන

මහාදුක්ඛං පත්යතො’’ති ඉදං උදාහරණං දස්යසත්වා ‘‘ආචරිය, මා භායි, 

ජීවිතං යත අහං දස්සාමී’’ති අස්සායසසි, ‘‘අපිච යඛො පන තුම්යහ මං
රක්යඛයයාථා’’තිවුත්යත ‘‘න තාව නක්ඛත්තයයොයගො ලබ්භතී’’ති දිවසං
වීතිනායමත්වා මජ්ඣිමයාමසමනන්තයර මතං එළකං ආහරායපත්වා

‘‘බ්රාහ්මණ, යත්ථ කත්ථචි ගන්ත්වා ජීවාහී’’ති කඤ්චි අජානායපත්වා 
උයයයොයජත්වාඑළකමංයසන ලිංකත්වාද්වාරංපතිට්ඨායපසි. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
යකොකාලියකො වාචාය හයතොයයවා’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි –

‘‘තදා කළාරපිඞ්ගයලො යකොකාලියකො අයහොසි, තක්කාරියපණ්ඩියතො පන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

තක්කාරියජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[482] 9. රුරුමිගරාජජාතකවණ්ණනා 

තස්ස  ාමවරං දම්මීති ඉදං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො යදවදත්තං

ආරබ්භ කයථසි. යසො කිර භික්ඛූහි ‘‘ හූපකායරො යත ආවුයසො, 

යදවදත්තසත්ථා, ත්වං තථාගතං නිස්සාය පබ් ජ්ජං ලභි, තීණි පිටකානි

උග්ගණ්හි, ලාභසක්කාරං පාපුණී’’ති වුත්යතො ‘‘ආවුයසො, සත්ථාරා මම

තිණග්ගමත්යතොපිඋපකායරොනකයතො, අහංසයයමවපබ් ජිං, සයංතීණි 

පිටකානි උග්ගණ්හිං, සයං ලාභසක්කාරං පාපුණි’’න්ති කයථසි. භික්ඛූ

ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘අකතඤ්ඤූ ආවුයසො, යදවදත්යතො

අකතයවදී’’ති. සත්ථාආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහිකථාය

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, 
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යදවදත්යතො ඉදායනව අකතඤ්ඤූ, පුබ්ය පි අකතඤ්ඤූයයව, පුබ්ය යපස
මයාජීවියතදින්යනපිමමගුණමත්තංනජානාතී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත එයකො 

අසීතියකොටිවිභයවො යසට්ඨි පුත්තං ලභිත්වා ‘‘මහාධනයකො’’තිස්ස, නාමං
කත්වා ‘‘සිප්පං උග්ගණ්හන්යතො මම පුත්යතො කිලමිස්සතී’’ති න කිඤ්චි
සිප්පං උග්ගණ්හායපසි. යසො ගීතනච්චවාදිතඛාදනයභොජනයතො උද්ධං න
කිඤ්චි අඤ්ඤාසි. තං වයප්පත්තං පතිරූයපන දායරන සංයයොයජත්වා
මාතාපිතයරොකාලමකංසු.යසොයතසං අච්චයයනඉත්ථිධුත්තසුරාධුත්තාදීහි 

පරිවුයතො නානා යසනමුයඛහි ඉණං ආදාය තං දාතුං අසක්යකොන්යතො 

ඉණායියකහි යචොදියමායනො චින්යතසි ‘‘කිං මය්හං ජීවියතන, එයකනම්හි

අත්තභායවනඅඤ්යඤො වියජායතො, මතංයමයසයයයො’’ති.යසොඉණායියක

ආහ – ‘‘තුම්හාකං ඉණපණ්ණානි ගයහත්වා ආගච්ඡථ, ගඞ්ගාතීයර යම

නිදහිතංකුලසන්තකං ධනං අත්ථි, තං යවො දස්සාමී’’ති. යත යතන සද්ධිං
අගමංසු. යසො ‘‘ඉධ ධන’’න්ති නිධිට්ඨානං ආචික්ඛන්යතො විය ‘‘ගඞ්ගායං
පතිත්වා මරිස්සාමී’’ති පලායිත්වා ගඞ්ගායං පති. යසො චණ්ඩයසොයතන 

වුය්හන්යතොකාරුඤ්ඤරවංවිරවි. 

තදාමහාසත්යතොරුරුමිගයයොනියංනිබ් ත්තිත්වාපරිවාරං ඡඩ්යඩත්වා
එකයකොව ගඞ්ගානිවත්තයන රමණීයය සාලමිස්සයක සුපුප්ඵිතඅම් වයන
වසති උයපොසථං උපවුත්ථාය. තස්ස සරීරච්ඡවි

සුමජ්ජිතකඤ්චනපට්ටවණ්ණා අයහොසි, හත්ථපාදා ලාඛාරසපරිකම්මකතා

විය, නඞ්ගුට්ඨං චාමරීනඞ්ගුට්ඨං විය, සිඞ්ගානි රජතදාමසදිසානි, අක්ඛීනි

සුමජ්ජිතමණිගුළිකාවිය, මුඛංඔදහිත්වා ඨපිතරත්තකම් ලයගණ්ඩුකංවිය.
එවරූපංතස්සරූපංඅයහොසි.යසොඅඩ්ඪරත්තසමයයතස්ස කාරුඤ්ඤසද්දං

සුත්වා ‘‘මනුස්සසද්යදො සූයති, මා මයි ධරන්යත මරතු, ජීවිතමස්ස 
දස්සාමී’’ති චින්යතත්වා සයනගුම් ා උට්ඨාය නදීතීරං ගන්ත්වා ‘‘අම්යභො

පුරිස, මා භායි, ජීවිතං යත දස්සාමී’’ති අස්සායසත්වා යසොතං ඡින්දන්යතො
ගන්ත්වාතං පිට්ඨියංආයරොයපත්වාතීරංපායපත්වාඅත්තයනොවසනට්ඨානං

යනත්වා ඵලාඵලානි දත්වා ද්වීහතීහච්චයයන ‘‘යභො පුරිස, අහං තං ඉයතො

අරඤ්ඤයතො නීහරිත්වා  ාරාණසිමග්යග ඨයපස්සාමි, ත්වං යසොත්ථිනා

ගමිස්සසි, අපිචයඛොපනත්වං‘අසුකට්ඨායනනාම කඤ්චනමියගොවසතී’ති
ධනකාරණාමංරඤ්යඤොයචවරාජමහාමත්තස්සචමාආචික්ඛාහී’’තිආහ. 
යසො‘‘සාධුසාමී’’තිසම්පටිච්ඡි. 

මහාසත්යතො තස්ස පටිඤ්ඤං ගයහත්වා තං අත්තයනො පිට්ඨියං 
ආයරොයපත්වා  ාරාණසිමග්යග ඔතායරත්වා නිවත්ති. තස්ස
 ාරාණසිපවිසනදිවයසයයව යඛමා නාම රඤ්යඤො අග්ගමයහසී
පච්චූසකායල සුපිනන්යත සුවණ්ණවණ්ණං මිගං අත්තයනො ධම්මං 

යදයසන්තං දිස්වා චින්යතසි ‘‘සයච එවරූයපො මියගො න භයවයය, නාහං



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා යතරසකනිපායතො 

216 

පටුන 

සුපියන පස්යසයයං, අද්ධා භවිස්සති, රඤ්යඤො ආයරොයචස්සාමී’’ති. සා

රාජානං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘මහාරාජ, අහං සුවණ්ණවණ්ණං මිගං පස්සිතුං

ඉච්ඡාමි, සුවණ්ණවණ්ණමිගස්ස ධම්මං යසොතුකාමාම්හි, ලභිස්සාමි යච, 

ජීයවයයං, යනො යච, නත්ථි යම ජීවිත’’න්ති ආහ. රාජා තං අස්සායසත්වා

‘‘සයච මනුස්සයලොයක අත්ථි, ලභිස්සසී’’ති වත්වා බ්රාහ්මයණ
පක්යකොසායපත්වා ‘‘සුවණ්ණවණ්ණා මිගා නාම යහොන්තී’’ති පුච්ඡිත්වා

‘‘ආම, යදව, යහොන්තී’’ති සුත්වා අලඞ්කතහත්ථික්ඛන්යධ 
සුවණ්ණචඞ්යකොටයකසහස්සථවිකංඨයපත්වායයොසුවණ්ණවණ්ණංමිගං

ආචික්ඛිස්සති, තස්ස සද්ධිං සහස්සථවිකසුවණ්ණචඞ්යකොටයකන තඤ්ච
හත්ථිං තයතො ච උත්තරි දාතුකායමො හුත්වා සුවණ්ණපට්යට ගාථං

ලිඛායපත්වා එකං අමච්චං පක්යකොසායපත්වා ‘‘එහි තාත, මම වචයනන
ඉමංගාථංනගරවාසීනංකයථහී’’තිඉමස්මිංජාතයකපඨමංගාථමාහ– 

117. 

‘‘තස්ස ගාමවරංදම්මි, නාරියයොචඅලඞ්කතා; 

යයොයමතංමිගමක්ඛාති, මිගානංමිගමුත්තම’’න්ති. 

අමච්යචො සුවණ්ණපට්ටං ගයහත්වා සකලනගයර වාචායපසි. අථ යසො 
යසට්ඨිපුත්යතො  ාරාණසිං පවිසන්යතොව තං කථං සුත්වා අමච්චස්ස

සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘අහං රඤ්යඤො එවරූපං මිගං ආචික්ඛිස්සාමි, මං
රඤ්යඤො දස්යසහී’’ති ආහ. අමච්යචො හත්ථික්ඛන්ධයතො ඔතරිත්වා තං

රඤ්යඤො සන්තිකං යනත්වා ‘‘අයං කිර, යදව, තං මිගං ආචික්ඛිස්සතී’’ති

දස්යසසි.රාජා‘‘සච්චංඅම්යභොපුරිසා’’තිපුච්ඡි.යසො ‘‘සච්චංමහාරාජ, ත්වං
එතංයසංමය්හංයදහී’’තිවදන්යතොදුතියංගාථමාහ– 

118. 

‘‘මය්හංගාමවරංයදහි, නාරියයොචඅලඞ්කතා; 

අහංයතමිගමක්ඛිස්සං, මිගානංමිගමුත්තම’’න්ති. 

තං සුත්වා රාජා තස්ස මිත්තදුබ්භිස්ස තුස්සිත්වා ‘‘අබ්යභො කුහිං යසො
මියගො වසතී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අසුකට්ඨායන නාම යදවා’’ති වුත්යත තයමව 
මග්ගයදසකංකත්වාමහන්යතනපරිවායරනතංඨානංඅගමාසි.අථනංයසො

මිත්තදුබ්භී ‘‘යසනං, යදව, සන්නිසීදායපහී’’ති වත්වා සන්නිසින්නාය

යසනාය එයසො, යදව, සුවණ්ණමියගො එතස්මිං වයන වසතී’’ති හත්ථං
පසායරත්වාආචික්ඛන්යතොතතියං ගාථමාහ– 

119. 

‘‘එතස්මිංවනසණ්ඩස්මිං, අම් ාසාලාචපුප්ඵිතා; 

ඉන්දයගොපකසඤ්ඡන්නා, එත්යථයසොතිට්ඨයතමියගො’’ති. 
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තත්ථ ඉන්දය ොපකසඤ්ඡන්නාති එතස්ස වනසණ්ඩස්ස භූමි

ඉන්දයගොපකවණ්ණාය රත්තාය සුඛසම්ඵස්සාය තිණජාතියා සඤ්ඡන්නා, 

සසකුච්ඡිවියමුදුකා, එත්ථඑතස්මිංරමණීයයවනසණ්යඩඑයසොතිට්ඨතීති 
දස්යසති. 

රාජාතස්සවචනංසුත්වාඅමච්යචආණායපසි‘‘තස්සමිගස්ස පලායිතුං
අදත්වා ඛිප්පං ආවුධහත්යථහි පුරියසහි සද්ධිං වනසණ්ඩං පරිවායරථා’’ති. 
යත තථා කත්වා උන්නදිංසු. රාජා කතිපයයහි ජයනහි සද්ධිං එකමන්තං

අට්ඨාසි, යසොපිස්සඅවිදූයරඅට්ඨාසි.මහාසත්යතොතංසද්දංසුත්වාචින්යතසි

‘‘මහන්යතො  ලකායසද්යදො, තම්හා යම පුරිසා භයයන උප්පන්යනන 

භවිතබ් ’’න්ති. යසො උට්ඨාය සකලපරිසං ඔයලොයකත්වා රඤ්යඤො 

ඨිතට්ඨානං දිස්වා ‘‘රඤ්යඤො ඨිතට්ඨායනයයව යම යසොත්ථි භවිස්සති, 
එත්යථවමයා ගන්තුංවට්ටතී’’තිචින්යතත්වාරාජාභිමුයඛොපායාසි.රාජාතං

ආගච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘නාග යලො මියගො අවත්ථරන්යතො විය ආගච්යඡයය, 

සරං සන්නය්හිත්වා ඉමං මිගං සන්තායසත්වා සයච පලායති, විජ්ඣිත්වා
දුබ් ලං කත්වා ගණ්හිස්සාමී’’ති ධනුං ආයරොයපත්වා ය ොධිසත්තාභිමුයඛො

අයහොසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාඉමංගාථාද්වයමාහ – 

120. 

‘‘ධනුංඅද්යවජ්ඣංකත්වාන, උසුංසන්නය්හුපාගමි; 

මියගොචදිස්වාරාජානං, දූරයතොඅජ්ඣභාසථ. 

121. 

‘‘ආගයමහිමහාරාජ, මාමංවිජ්ඣිරයථසභ; 

යකොනුයතඉදමක්ඛාසි, එත්යථයසොතිට්ඨයතමියගො’’ති. 

තත්ථ අද්යවජ්ඣං කත්වානාති ජියාය ච සයරන ච සද්ධිං එකයමව

කත්වා. සන්නය්හාතිසන්නය්හිත්වා. ආ යමහීති ‘‘තිට්ඨ, මහාරාජ, මා මං

විජ්ඣි, ජීවග්ගාහයමවගණ්හාහී’’තිමධුරායමනුස්සවාචාය අභාසි. 

රාජාතස්සමධුරකථාය න්ධිත්වාධනුංඔතායරත්වාගාරයවන අට්ඨාසි.
මහාසත්යතොපිරාජානංඋපසඞ්කමිත්වාමධුරපටිසන්ථාරංකත්වාඑකමන්තං 
අට්ඨාසි. මහාජයනොපි සබ් ාවුධානි ඡඩ්යඩත්වා ආගන්ත්වා රාජානං
පරිවායරසි. තස්මිං ඛයණ මහාසත්යතො සුවණ්ණකිඞ්කිණිකං චායලන්යතො

වියමධුයරනසයරනරාජානංපුච්ඡි‘‘යකො නුයතඉදමක්ඛාසි, එත්යථයසො

තිට්ඨයත මියගො’’ති? තස්මිං ඛයණ පාපපුරියසො යථොකං පටික්කමිත්වා
යසොතපයථව අට්ඨාසි. රාජා ‘‘ඉමිනා යම දස්සියතො’’තිකයථන්යතො ඡට්ඨං 
ගාථමාහ– 

122. 

‘‘එසපාපචයරොයපොයසො, සම්මතිට්ඨතිආරකා; 
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යසොයංයමඉදමක්ඛාසි, එත්යථයසොතිට්ඨයතමියගො’’ති. 

තත්ථ පාපචයරොතිවිස්සට්ඨාචායරො. 

තං සුත්වා මහාසත්යතො තං මිත්තදුබ්භිං ගරහිත්වා රඤ්ඤා සද්ධිං
සල්ලපන්යතොසත්තමංගාථමාහ– 

123. 

‘‘සච්චං කියරවමාහංසු, නරාඑකච්චියාඉධ; 

කට්ඨංනිප්ලවිතංයසයයයො, නත්යවයවකච්චියයොනයරො’’ති. 

තත්ථ නිප්ලවිතන්තිඋත්තාරිතං. එකච්චියෙොතිඑකච්යචොපනමිත්තදුබ්භී
පාපපුග්ගයලො උදයක පතන්යතොපි උත්තාරියතො න ත්යවව යසයයයො.

කට්ඨඤ්හි නානප්පකායරන උපකාරාය සංවත්තති, මිත්තදුබ්භී පන

පාපපුග්ගයලො විනාසාය, තස්මා තයතො කට්ඨයමව වරතරන්ති 

යපොරාණකපණ්ඩිතාකථයිංසු, මයාපනයතසංවචනංනකතන්ති. 

තංසුත්වාරාජාඉතරංගාථමාහ– 

124. 

‘‘කිංනුරුරුගරහසිමිගානං, කිංපක්ඛීනංකිංපනමානුසානං; 

භයං හිමංවින්දතිනප්පරූපං, සුත්වානතං මානුසිංභාසමාන’’න්ති. 

තත්ථ මි ානන්ති මිගානමඤ්ඤතරං ගරහසි, උදාහු පක්ඛීනං, 

මානුසානන්තිපුච්ඡි. භෙඤ්හිමං වින්දතීතිභයංමංපටිලභති, අහංඅත්තනි

අනිස්සයරොභයසන්තයකොවියයහොමි. අනප්පරූපන්තිමහන්තං. 

තයතො මහාසත්යතො ‘‘මහාරාජ, න මිගං, න පක්ඛිං ගරහාමි, මනුස්සං
පන ගරහාමී’’තිදස්යසන්යතොනවමංගාථමාහ– 

125. 

‘‘යමුද්ධරිංවාහයනවුය්හමානං, මයහොදයකසලියලසීඝයසොයත; 

තයතොනිදානං භයමාගතං මම, දුක්යඛො හයව රාජ අසබ්භි 
සඞ්ගයමො’’ති. 

තත්ථ වාහයනතිපතිතපතියතවහිතුංසමත්යථ ගඞ්ගාවයහ. මයහොදයක

සලියලතිමහාඋදයක මහාසලියලති අත්යථො. උභයයනාපි ගඞ්ගාවහස්යසව

 හුඋදකතංදස්යසති. තයතොනිදානන්ති මහාරාජ, යයොමය්හංතයාදස්සියතො

පුරියසො, එයසොමයාගඞ්ගායවුය්හමායනොඅඩ්ඪරත්තසමයය කාරුඤ්ඤරවං

විරවන්යතො උද්ධරියතො, තයතොනිදානං යම ඉදමජ්ජ භයං ආගතං, 

අසප්පුරියසහි සමාගයමොනාමදුක්යඛො, මහාරාජාති. 
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තං සුත්වා රාජා තස්ස කුජ්ඣිත්වා ‘‘එවං  හූපකාරස්සනාම ගුණංන

ජානාති, විජ්ඣිත්වානංජීවිතක්ඛයං පායපස්සාමී’’තිදසමංගාථමාහ– 

126. 

‘‘යසොහංචතුප්පත්තමිමංවිහඞ්ගමං, තනුච්ඡිදංහදයයඔස්සජාමි; 

හනාමි තං මිත්තදුබ්භිං අකිච්චකාරිං, යයො තාදිසං කම්මකතං න 
ජායන’’ති. 

තත්ථ චතුප්පත්තන්ති චතූහි වාජපත්යතහි සමන්නාගතං. විහඞ් මන්ති

ආකාසගාමිං. තනුච්ඡිදන්ති සරීරඡින්දනං. ඔස්සජාමීති එතස්ස හදයය
විස්සජ්යජමි. 

තයතො මහාසත්යතො ‘‘මා එස මං නිස්සාය නස්සතූ’’ති චින්යතත්වා 
එකාදසමංගාථමාහ– 

127. 

‘‘ධීරස්ස  ාලස්සහයවජනින්ද, සන්යතොවධං නප්පසංසන්තිජාතු; 

කාමංඝරංගච්ඡතුපාපධම්යමො, යඤ්චස්සභට්ඨංතයදතස්සයදහි; 
අහඤ්චයතකාමකයරොභවාමී’’ති. 

තත්ථ කාමන්තිකායමනයථාරුචියාඅත්තයනො ඝරංගච්ඡතු. ෙඤ්චස්ස

භට්ඨං තයදතස්ස යදහීති යඤ්ච තස්ස ‘‘ඉදං නාම යත දස්සාමී’’ති තයා

කථිතං, තංතස්සයදහි. කාමකයරොතිඉච්ඡාකයරො, යංඉච්ඡසි, තංකයරොහි, 

මංසං වා යම ඛාද, කීළාමිගං වා කයරොහි, සබ් ත්ථ යත අනුකූලවත්තී
භවිස්සාමීතිඅත්යථො. 

තං සුත්වා රාජා තුට්ඨමානයසො මහාසත්තස්ස ථුතිං කයරොන්යතො 
අනන්තරංගාථමාහ– 

128. 

‘‘අද්ධාරුරූඅඤ්ඤතයරොසතංයසො, යයො දුබ්භයතොමානුසස්සන 

දුබ්භි; 

කාමංඝරංගච්ඡතුපාපධම්යමො, යඤ්චස්සභට්ඨංතයදතස්ස දම්මි; 
අහඤ්චයතකාමචාරංදදාමී’’ති. 

තත්ථ සතං යසොති අද්ධා ත්වං සතං පණ්ඩිතානං අඤ්ඤතයරො. 

කාමචාරන්තිඅහංතව ධම්මකථායපසීදිත්වාතුය්හංකාමචාරංඅභයංදදාමි, 
ඉයතො පට්ඨාය තුම්යහ නිබ්භයා යථාරුචියා විහරථාති මහාසත්තස්ස වරං
අදාසි. 
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අථ නං මහාසත්යතො ‘‘මහාරාජ, මනුස්සා නාම අඤ්ඤං මුයඛන

භාසන්ති, අඤ්ඤං කායයන කයරොන්තී’’ති පරිග්ගණ්හන්යතො ද්යව ගාථා 
අභාසි– 

129. 

‘‘සුවිජානංසිඞ්ගාලානං, සකුණානඤ්චවස්සිතං; 

මනුස්සවස්සිතංරාජ, දුබ්බිජානතරංතයතො. 

130. 

‘‘අපියචමඤ්ඤතීයපොයසො, ඤාතිමිත්යතොසඛාතිවා; 

යයොපුබ්ය සුමයනොහුත්වා, පච්ඡාසම්පජ්ජයතදියසො’’ති. 

තං සුත්වා රාජා ‘‘මිගරාජ, මා මං එවං මඤ්ඤි, අහඤ්හි රජ්ජං 

ජහන්යතොපිනතුය්හංදින්නවරංජහිස්සං, සද්දහථ, මය්හ’’න්ති වරංඅදාසි.
මහාසත්යතො තස්ස සන්තියක වරං ගණ්හන්යතො අත්තානං ආදිං කත්වා
සබ් සත්තානං අභයදානං වරං ගණ්හි. රාජාපිතංවරං දත්වා ය ොධිසත්තං 
නගරංයනත්වාමහාසත්තඤ්චනගරඤ්චඅලඞ්කාරායපත්වායදවියාධම්මං
යදසායපසි. මහාසත්යතො යදවිං ආදිං කත්වා රඤ්යඤො ච රාජපරිසාය ච
මධුරාය මනුස්සභාසාය ධම්මං යදයසත්වා රාජානං දසහි රාජධම්යමහි
ඔවදිත්වාමහාජනංඅනුසාසිත්වාඅරඤ්ඤං පවිසිත්වාමිගගණපරිවුයතොවාසං
කප්යපසි. රාජා ‘‘සබ්ය සං සත්තානං අභයං දම්මී’’ති නගයර යභරිං
චරායපසි.තයතො පට්ඨායමිගපක්ඛීනං යකොචිහත්ථං පසායරතුංසමත්යථො

නාම නායහොසි.මිගගයණොමනුස්සානංසස්සානිඛාදති, යකොචිවායරතුංන
සක්යකොති. මහාජයනො රාජඞ්ගණං ගන්ත්වා උපක්යකොසි. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාඉමංගාථමාහ– 

131. 

‘‘සමාගතාජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 

මිගාසස්සානිඛාදන්ති, තංයදයවොපටියසධතූ’’ති. 

තත්ථ තංයදයවොතිතංමිගගණංයදයවො පටියසධතූති. 

තංසුත්වාරාජාගාථාද්වයමාහ– 

132. 

‘‘කාමංජනපයදොමාසි, රට්ඨඤ්චාපිවිනස්සතු; 

නත්යවවාහංරුරුංදුබ්යභ, දත්වාඅභයදක්ඛිණං. 

133. 

‘‘මා යමජනපයදොආසි, රට්ඨඤ්චාපිවිනස්සතු; 

නත්යවවාහංමිගරාජස්ස, වරංදත්වාමුසාභයණ’’ති. 
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තත්ථ මාසීතිකාමංමය්හංජනපයදොමායහොතු. රුරුන්තිනත්යවවඅහං
සුවණ්ණවණ්ණස්සරුරුමිගරාජස්ස අභයදක්ඛිණංදත්වාදුබ්භිස්සාමීති. 

මහාජයනො රඤ්යඤො වචනං සුත්වා කිඤ්චි වත්තුං අවිසහන්යතො 
පටික්කමි. සා කථා විත්ථාරිකා අයහොසි. තං සුත්වා මහාසත්යතො මිගගණං 
සන්නිපාතායපත්වා ‘‘ඉයතො පට්ඨාය මනුස්සානං සස්සානි මා ඛාදථා’’ති

ඔවදිත්වා ‘‘අත්තයනොයඛත්යතසුපණ්ණසඤ්ඤං න්ධන්තූ’’ති මනුස්සානං 

යඝොසායපසි.යතතථා න්ධිංසු, තායසඤ්ඤායමිගායාවජ්ජතනාසස්සානි
නඛාදන්ති. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
යදවදත්යතො අකතඤ්ඤූයයවා’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි ‘‘තදා

යසට්ඨිපුත්යතො යදවදත්යතො අයහොසි, රාජා ආනන්යදො, රුරුමිගරාජා පන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

රුරුමිගරාජජාතකවණ්ණනානවමා. 

[483] 10. සරභමිගජාතකවණ්ණනා 

ආසීයසයථව පුරියසොති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො අත්තනා
සංඛිත්යතන පුච්ඡිතපඤ්හස්ස ධම්මයසනාපතියනො විත්ථායරන  යාකරණං

ආරබ්භ කයථසි. කදා පන සත්ථා යථරං සංඛිත්යතන පඤ්හං පුච්ඡීති? 

යදයවොයරොහයන.තත්රායංසඞ්යඛපයතොඅනුපුබ්බිකථා.රාජගහයසට්ඨියනොහි
සන්තයක චන්දනපත්යත ආයස්මතා පිණ්යඩොලභාරද්වායජන ඉද්ධියා
ගහියත සත්ථා භික්ඛූනං ඉද්ධිපාටිහාරියකරණං පටික්ඛිපි. තදා තිත්ථියා

‘‘පටික්ඛිත්තංසමයණනයගොතයමන ඉද්ධිපාටිහාරියකරණං, ඉදානිසයම්පි

න කරිස්සතී’’ති චින්යතත්වා මඞ්කුභූයතහි අත්තයනො සාවයකහි ‘‘කිං, 

භන්යත, ඉද්ධියා පත්තං න ගණ්හථා’’ති වුච්චමානා ‘‘යනතං ආවුයසො, 

අම්හාකං දුක්කරං, ඡවස්ස පන දාරුපත්තස්සත්ථාය අත්තයනො

සණ්හසුඛුමගුණං යකො ගිහීනං පකායසස්සතීති න ගණ්හිම්හ, සමණා පන
සකයපුත්තියා යලොලතාය ඉද්ධිං දස්යසත්වා ගණ්හිංසු. මා ‘අම්හාකං

ඉද්ධිකරණං භායරො’ති චින්තයිත්ථ, මයඤ්හි තිට්ඨන්තු සමණස්ස

යගොතමස්සසාවකා, ආකඞ්ඛමානාපන සමයණනයගොතයමනසද්ධිංඉද්ධිං

දස්යසස්සාම, සයචහිසමයණොයගොතයමො එකංපාටිහාරියංකරිස්සති, මයං
ද්විගුණංකරිස්සාමා’’තිකථයිංසු. 

තං සුත්වා භික්ඛූ භගවයතො ආයරොයචසුං ‘‘භන්යත, තිත්ථියා කිර 

පාටිහාරියං කරිස්සන්තී’’ති. සත්ථා ‘‘භික්ඛයව, කයරොන්තු, අහම්පි
කරිස්සාමී’’ති ආහ. තං සුත්වා බිම්බිසායරො ආගන්ත්වා භගවන්තං පුච්ඡි

‘‘භන්යත, පාටිහාරියං කිර කරිස්සථා’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජා’’ති. ‘‘නනු, 

භන්යත, සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්ත’’න්ති. ‘‘මහාරාජ, තං මයා සාවකානං

පඤ්ඤත්තං, බුද්ධානංපනසික්ඛාපදංනාම නත්ථි.‘‘යථාහි, මහාරාජ, තව
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උයයායන පුප්ඵඵලං අඤ්යඤසං වාරිතං, න තව, එවංසම්පදමිදං

දට්ඨබ් ’’න්ති. ‘‘කත්ථ පන, භන්යත, පාටිහාරියං කරිස්සථා’’ති? 

‘‘සාවත්ථිනගරද්වායර කණ්ඩම් රුක්ඛමූයල’’ති. ‘‘අම්යහහි තත්ථ කිං

කත්තබ් ’’න්ති? ‘‘නත්ථි කිඤ්චි මහාරාජා’’ති. පුනදිවයස සත්ථා 

කතභත්තකිච්යචො චාරිකං පක්කාමි. මනුස්සා ‘‘කුහිං, භන්යත, සත්ථා
ගච්ඡතී’’ති පුච්ඡන්ති. ‘‘සාවත්ථිනගරද්වායර කණ්ඩම් රුක්ඛමූයල
තිත්ථියමද්දනං යමකපාටිහාරියං කාතු’’න්ති යතසං භික්ඛූ කථයන්ති.

මහාජයනො ‘‘අච්ඡරියරූපං කිර පාටිහාරියං භවිස්සති, පස්සිස්සාම න’’න්ති
ඝරද්වාරානිඡඩ්යඩත්වාසත්ථාරා සද්ධිංයයවඅගමාසි. 

අඤ්ඤතිත්ථියා ‘‘මයම්පි සමණස්ස යගොතමස්ස
පාටිහාරියකරණට්ඨායන පාටිහාරියං කරිස්සාමා’’ති උපට්ඨායකහි සද්ධිං
සත්ථාරයමවඅනු න්ධිංසු.සත්ථා අනුපුබ්ය නසාවත්ථිංගන්ත්වාරඤ්ඤා

‘‘පාටිහාරියංකිර, භන්යත, කරිස්සථා’’ති පුච්ඡියතො ‘‘කරිස්සාමී’’ති වත්වා

‘‘කදා, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘ඉයතො සත්තයම දිවයස 

ආසාළ්හිපුණ්ණමාසිය’’න්ති ආහ. ‘‘මණ්ඩපං කයරොමි භන්යත’’ති? ‘‘අලං

මහාරාජ, මම පාටිහාරියකරණට්ඨායන සක්යකො යදවරාජා

ද්වාදසයයොජනිකං රතනමණ්ඩපං කරිස්සතී’’ති. ‘‘එතං කාරණං නගයර

උග්යඝොසායපමි, භන්යත’’ති? ‘‘උග්යඝොසායපහි මහාරාජා’’ති. රාජා 
ධම්මයඝොසකං අලඞ්කතහත්ථිපිට්ඨිං ආයරොයපත්වා ‘‘භගවා කිර
සාවත්ථිනගරද්වායර කණ්ඩම් රුක්ඛමූයල තිත්ථියමද්දනං පාටිහාරියං
කරිස්සති ඉයතො සත්තයම දිවයස’’ති යාව ඡට්ඨදිවසා යදවසිකං යඝොසනං
කායරසි. තිත්ථියා ‘‘කණ්ඩම් රුක්ඛමූයල කිර කරිස්සතී’’ති සාමිකානං
ධනං දත්වා සාවත්ථිසාමන්යත අම් රුක්යඛ ඡින්දාපයිංසු. ධම්මයඝොසයකො

පුණ්ණමීදිවයස පායතොව ‘‘අජ්ජ, භගවයතො පාටිහාරියං භවිස්සතී’’ති
උග්යඝොයසසි. යදවතානුභායවන සකලජම්බුදීයප ද්වායර ඨත්වා 

උග්යඝොසිතං විය අයහොසි. යය යය ගන්තුං චිත්තං උප්පායදන්ති, යත යත

සාවත්ථිං පත්තයමවඅත්තානංපස්සිංසු, ද්වාදසයයොජනිකාපරිසාඅයහොසි. 

සත්ථා පායතොව සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පවිසිතුං නික්ඛමි. කණ්යඩො නාම
උයයානපායලො පිණ්ඩිපක්කයමව කුම්භපමාණං මහන්තං අම් පක්කං 
රඤ්යඤො හරන්යතො සත්ථාරං නගරද්වායර දිස්වා ‘‘ඉදං තථාගතස්යසව
අනුච්ඡවික’’න්ති අදාසි. සත්ථා පටිග්ගයහත්වා තත්යථව එකමන්තං

නිසින්යනො පරිභුඤ්ජිත්වා ‘‘ආනන්ද, ඉමං අම් ට්ඨිං උයයානපාලකස්ස

ඉමස්මිං ඨායන යරොපනත්ථාය යදහි, එස කණ්ඩම්ය ො නාම භවිස්සතී’’ති
ආහ. යථයරො තථා අකාසි. උයයානපායලො පංසුං වියූහිත්වා යරොයපසි.

තඞ්ඛණඤ්යඤව අට්ඨිං භින්දිත්වා මූලානි ඔතරිංසු, නඞ්ගලසීසපමායණො

රත්තඞ්කුයරො උට්ඨහි, මහාජනස්ස ඔයලොයකන්තස්යසව 

පණ්ණාසහත්ථක්ඛන්යධො පණ්ණාසහත්ථසායඛො උබ්ය ධයතො ච

හත්ථසතියකො අම් රුක්යඛො සම්පජ්ජි, තාවයදවස්ස පුප්ඵානි ච ඵලානි ච



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා යතරසකනිපායතො 

223 

පටුන 

උට්ඨහිංසු.යසොමධුකරපරිවුයතො සුවණ්ණවණ්ණඵලභරියතොනභංපූයරත්වා

අට්ඨාසි, වාතප්පහරණකායල මධුරපක්කානි පතිංසු. පච්ඡා ආගච්ඡන්තා
භික්ඛූපරිභුඤ්ජිත්වාවආගමිංසු. 

සායන්හසමයය සක්යකො යදවරාජා ආවජ්යජන්යතො ‘‘සත්ථු
රතනමණ්ඩපකරණං අම්හාකං භායරො’’ති ඤත්වා විස්සකම්මයදවපුත්තං
යපයසත්වා ද්වාදසයයොජනිකං නීලුප්පලසඤ්ඡන්නං සත්තරතනමණ්ඩපං
කායරසි. එවං දසසහස්සචක්කවාළයදවතා සන්නිපතිංසු. සත්ථා
තිත්ථියමද්දනං අසාධාරණංසාවයකහියමකපාටිහාරියංකත්වා  හුජනස්ස
පසන්නභාවංඤත්වාඔරුය්හබුද්ධාසයනනිසින්යනොධම්මංයදයසසි.වීසති 
පාණයකොටියයො අමතපානං පිවිංසු. තයතො ‘‘පුරිමබුද්ධා පන පාටිහාරියං
කත්වාකත්ථ ගච්ඡන්තී’’තිආවජ්යජන්යතො ‘‘තාවතිංසභවන’’න්තිඤත්වා
බුද්ධාසනා උට්ඨාය දක්ඛිණපාදං යුගන්ධරමුද්ධනි ඨයපත්වා වාමපායදන
සියනරුමත්ථකං අක්කමිත්වා පාරිච්ඡත්තකමූයල පණ්ඩුකම් ලසිලායං
වස්සං උපගන්ත්වා අන්යතොයතමාසං යදවානං අභිධම්මපිටකං කයථසි.

පරිසා සත්ථු ගතට්ඨානං අජානන්තී ‘‘දිස්වාව ගමිස්සාමා’’ති තත්යථව
යතමාසං වසි. උපකට්ඨාය පවාරණාය මහායමොග්ගල්ලානත්යථයරො
ගන්ත්වා භගවයතො ආයරොයචසි. අථ නං සත්ථා පුච්ඡි ‘‘කහං පන එතරහි

සාරිපුත්යතො’’ති? ‘‘එයසො, භන්යත, පාටිහාරියය පසීදිත්වා පබ් ජියතහි
පඤ්චහි භික්ඛුසයතහි සද්ධිං සඞ්කස්සනගරද්වායර වසී’’ති.

‘‘යමොග්ගල්ලාන, අහං ඉයතො සත්තයම දිවයස සඞ්කස්සනගරද්වායර

ඔතරිස්සාමි, තථාගතං දට්ඨුකාමා සඞ්කස්සනගයර එකයතො
සන්නිපතන්තූ’’ති. යථයරො ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා ආගන්ත්වා පරිසාය 

ආයරොයචත්වා සකලපරිසං සාවත්ථියතො තිංසයයොජනං සඞ්කස්සනගරං
එකමුහුත්යතයනව පායපසි. 

සත්ථා වුත්ථවස්යසො පවායරත්වා ‘‘මහාරාජ, මනුස්සයලොකං 
ගමිස්සාමී’’ති සක්කස්ස ආයරොයචසි. සක්යකො විස්සකම්මං ආමන්යතත්වා
‘‘දස ලස්ස මනුස්සයලොකගමනත්ථායතීණියසොපානානිකයරොහී’’තිආහ.
යසො සියනරුමත්ථයක යසොපානසීසං සඞ්කස්සනගරද්වායර ධුරයසොපානං

කත්වා මජ්යඣ මණිමයං, එකස්මිං පස්යස රජතමයං, එකස්මිං පස්යස

සුවණ්ණමයන්ති තීණි යසොපානානි මායපසි, සත්තරතනමයා
යවදිකාපරික්යඛපා. සත්ථා යලොකවිවරණං පාටිහාරියං කත්වා මජ්යඣ 

මණිමයයනයසොපායනනඔතරි.සක්යකොපත්තචීවරං අග්ගයහසි, සුයායමො

වාලබීජනිං, සහම්පති මහාබ්රහ්මා ඡත්තං ධායරසි, 
දසසහස්සචක්කවාළයදවතා දිබ් ගන්ධමාලාදීහි පූජයිංසු. සත්ථාරං

ධුරයසොපායන පතිට්ඨිතං පඨමයමව සාරිපුත්තත්යථයරො වන්දි, පච්ඡා
යසසපරිසා. තස්මිං සමාගයම සත්ථා චින්යතසි ‘‘යමොග්ගල්ලායනො

‘‘ඉද්ධිමා’ති පාකයටො, උපාලි ‘විනයධයරො’ති. සාරිපුත්තස්ස පන

මහාපඤ්ඤගුයණො අපාකයටො, ඨයපත්වා මං අඤ්යඤො එයතන සදියසො
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සමපඤ්යඤො නාම නත්ථි, පඤ්ඤාගුණමස්ස පාකටං කරිස්සාමී’’ති පඨමං

තාව පුථුජ්ජනානං විසයය පඤ්හං පුච්ඡි, තං පුථුජ්ජනාව කථයිංසු තයතො

යසොතාපන්නානං විසයය පඤ්හං පුච්ඡි, තම්පි යසොතාපන්නාව කථයිංසු, 
පුථුජ්ජනා න ජානිංසු. එවං සකදාගාමිවිසයය අනාගාමිවිසයය

ඛීණාසවවිසයය මහාසාවකවිසයය ච පඤ්හං පුච්ඡි, තම්පි යහට්ඨිමා

යහට්ඨිමා න ජානිංසු, උපරිමා උපරිමාව කථයිංසු. අග්ගසාවකවිසයය 

පුට්ඨපඤ්හම්පි අග්ගසාවකාව කථයිංසු, අඤ්යඤ න ජානිංසු. තයතො

සාරිපුත්තත්යථරස්ස විසයයපඤ්හංපුච්ඡි, තංයථයරොවකයථසි, අඤ්යඤන
ජානිංසු. 

මනුස්සා ‘‘යකොනාමඑසයථයරොසත්ථාරාසද්ධිං කයථසී’’තිපුච්ඡිත්වා
‘‘ධම්මයසනාපති සාරිපුත්තත්යථයරො නාමා’’ති සුත්වා ‘‘අයහො 
මහාපඤ්යඤො’’තිවදිංසු.තයතොපට්ඨායයදවමනුස්සානංඅන්තයරයථරස්ස
මහාපඤ්ඤගුයණො පාකයටොජායතො.අථනංසත්ථා– 

‘‘යයචසඞ්ඛාතධම්මායස, යයචයසඛාපුථූඉධ; 

යතසංයමනිපයකොඉරියං, පුට්යඨොපබූ්රහිමාරිසා’’ති.(සු.නි. 1044; 

චූළනි.අජිතමාණවපුච්ඡා63; යනත්ති.14) – 

බුද්ධවිසයය පඤ්හං පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමස්ස නු යඛො සාරිපුත්ත, සංඛිත්යතන
භාසිතස්ස කථං විත්ථායරන අත්යථො දට්ඨබ්ය ො’’ති ආහ. යථයරො පඤ්හං 
ඔයලොයකත්වා ‘‘සත්ථා මං යසඛායසඛානං භික්ඛූනං ආගමනපටිපදං
පුච්ඡතී’’ති පඤ්යහ නික්කඞ්යඛො හුත්වා ‘‘ආගමනපටිපදා නාම

ඛන්ධාදිවයසන හූහිමුයඛහිසක්කාකයථතුං, කතංනු යඛොකයථන්යතො
සත්ථු අජ්ඣාසයං ගණ්හිතුං සක්ඛිස්සාමී’’ති අජ්ඣාසයය කඞ්ඛි. සත්ථා

‘‘සාරිපුත්යතො පඤ්යහ නික්කඞ්යඛො, අජ්ඣාසයය පන යම කඞ්ඛති, මයා 

නයය අදින්යන කයථතුං න සක්ඛිස්සති, නයමස්ස දස්සාමී’’ති නයං 
දදන්යතො ‘‘භූතමිදං සාරිපුත්ත සමනුපස්සා’’ති ආහ. එවං කිරස්ස අයහොසි
‘‘සාරිපුත්යතො මම අජ්ඣාසයං ගයහත්වා කයථන්යතො ඛන්ධවයසන
කයථස්සතී’’ති. යථරස්ස සහ නයදායනන යසො පඤ්යහො නයසයතන
නයසහස්යසන උපට්ඨාසි. යසො සත්ථාරා දින්නනයය ඨත්වා බුද්ධවිසයය
පඤ්හංකයථසි. 

සත්ථා ද්වාදසයයොජනිකාය පරිසාය ධම්මං යදයසසි. තිංස
පාණයකොටියයො අමතපානං පිවිංසු. සත්ථා පරිසං උයයයොයජත්වා චාරිකං
චරන්යතො අනුපුබ්ය නසාවත්ථිං ගන්ත්වා පුනදිවයසසාවත්ථියං පිණ්ඩාය
චරිත්වා පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො භික්ඛූහි වත්යත දස්සියත ගන්ධකුටිං
පාවිසි. සායන්හසමයය භික්ඛූ යථරස්ස ගුණකථං කයථන්තා ධම්මසභායං

නිසීදිංසු‘‘මහාපඤ්යඤො, ආවුයසො, සාරිපුත්යතොපුථුපඤ්යඤොජවනපඤ්යඤො 
තික්ඛපඤ්යඤොනිබ්ය ධිකපඤ්යඤොදස යලනසංඛිත්යතනපුච්ඡිතපඤ්හං

විත්ථායරන කයථසී’’ති.සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි
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කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, 

භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පිඑසසංඛිත්යතනභාසිතස්සවිත්ථායරනඅත්ථං
කයථසියයවා’’තිවත්වාඅතීතං ආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො
සරභමිගයයොනියං නිබ් ත්තිත්වා අරඤ්යඤ වසති. රාජා මිගවිත්තයකො

අයහොසි ථාමසම්පන්යනො, අඤ්ඤං මනුස්සං ‘‘මනුස්යසො’’තිපි න ගයණති.
යසො එකදිවසං මිගවං ගන්ත්වා අමච්යච ආහ – ‘‘යස්ස පස්යසන මියගො

පලායති, යතන යසො දණ්යඩො දාතබ්ය ො’’ති. යත චින්තයිංසු ‘‘කදාචි

යවමජ්යඣඨිතමිගංවිජ්ඣන්ති, කදාචි උට්ඨිතං, කදාචිපලායන්තම්පි, අජ්ජ
පන යයන යකනචි උපායයන රඤ්යඤො ඨිතට්ඨානඤ්යඤව 

ආයරොයපස්සාමා’’ති.චින්යතත්වාචපනකතිකංකත්වාරඤ්යඤොධුරමග්ගං
අදංසු. යත මහන්තං ගුම් ං පරික්ඛිපිත්වා මුග්ගරාදීහි භූමිං යපොථයිංසු.
පඨමයමව සරභමියගො උට්ඨාය තික්ඛත්තුං ගුබ්භං අනුපරිගන්ත්වා
පලායයනොකාසං ඔයලොයකන්යතො යසසදිසාසු මනුස්යස  ාහාය  ාහං
ධනුනා ධනුං ආහච්ච නිරන්තයර ඨියත දිස්වා රඤ්යඤො ඨිතට්ඨායනයයව
ඔකාසං අද්දස. යසොඋම්මීලියතසුඅක්ඛීසු වාලුකං ඛිපමායනොවිය රාජානං
අභිමුයඛො අගමාසි. රාජාතංලහුසම්පත්තං දිස්වා සරං උක්ඛිපිත්වා විජ්ඣි.

සරභමිගානාමසරංවඤ්යචතුංයඡකායහොන්ති, සයරඅභිමුඛං ආගච්ඡන්යත

යවගං හායපත්වා තිට්ඨන්ති, පච්ඡයතො ආගච්ඡන්යත යවයගන පුරයතො

ජවන්ති, උපරිභායගනාගච්ඡන්යත පිට්ඨිං නායමන්ති, පස්යසනාගච්ඡන්යත

යථොකං අපගච්ඡන්ති, කුච්ඡිං සන්ධායාගච්ඡන්යත පරිවත්තිත්වා පතන්ති, 
සයරඅතික්කන්යත වාතච්ඡින්නවලාහකයවයගනපලායන්ති. 

යසොපි රාජාතස්මිං පරිවත්තිත්වාපතියත ‘‘සරභමියගොයම විද්යධො’’ති
නාදංමුඤ්චි.සරයභොඋට්ඨායවාතයවයගනපලායි. ලමණ්ඩලංභිජ්ජිත්වා 
උයභොසු පස්යසසු ඨිතඅමච්චා සරභං පලායමානං දිස්වා එකයතො හුත්වා

පුච්ඡිංසු ‘‘මියගො කස්ස ඨිතට්ඨානං අභිරුහී’’ති? ‘‘රඤ්යඤො

ඨිතට්ඨාන’’න්ති. ‘‘රාජා ‘විද්යධො යම’ති වදති, යකොයනන විද්යධො, 

නිබ්බිරජ්යඣො යභො අම්හාකං රාජා, භූමියනන විද්ධා’’ති යත

නානප්පකායරන රඤ්ඤාසද්ධිං යකළිංකරිංසු. රාජා චින්යතසි ‘‘ඉයමමං

පරිහසන්ති, නමමපමාණංජානන්තී’’තිගාළ්හංනිවායසත්වාපත්තියකොව 
ඛග්ගංආදාය ‘‘සරභං ගණ්හිස්සාමී’’ති යවයගන පක්ඛන්දි. අථනං දිස්වා

තීණි යයොජනානිඅනු න්ධි.සරයභො අරඤ්ඤංපාවිසි, රාජාපිපාවිසි.තත්ථ
සරභමිගස්ස ගමනමග්යග සට්ඨිහත්ථමත්යතො මහාපූතිපාදනරකාවායටො 

අත්ථි, යසො තිංසහත්ථමත්තංඋදයකනපුණ්යණොතියණහිචපටිච්ඡන්යනො.
සරයභො උදකගන්ධං ඝායිත්වාව ආවාටභාවං ඤත්වා යථොකං ඔසක්කිත්වා
ගයතො.රාජාපනඋජුකයමවගච්ඡන්යතොතස්මිං පති. 
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සරයභො තස්ස පදසද්දං අසුණන්යතො නිවත්තිත්වා තං අපස්සන්යතො 

‘‘නරකාවායට පතියතො භවිස්සතී’’ති ඤත්වා ආගන්ත්වා ඔයලොයකන්යතො
තංගම්භීරඋදයක අපතිට්ඨංකිලමන්තං දිස්වා යතනකතං අපරාධංහදයය

අකත්වා සඤ්ජාතකාරුඤ්යඤො‘‘මාමයිපස්සන්යතවරාජානස්සතු, ඉමම්හා 

දුක්ඛා නං යමොයචස්සාමී’’ති ආවාටතීයර ඨියතො ‘‘මා භායි, මහාරාජ, 
මහන්තාදුක්ඛාතං යමොයචස්සාමී’’තිවත්වාඅත්තයනොපියපුත්තංඋද්ධරිතුං
උස්සාහං කයරොන්යතො විය තස්සුද්ධරණත්ථාය සිලාය යයොග්ගං කත්වාව
‘‘විජ්ඣිස්සාමී’’ති ආගතං රාජානං සට්ඨිහත්ථා නරකා උද්ධරිත්වා
අස්සායසත්වා පිට්ඨිං ආයරොයපත්වා අරඤ්ඤා නීහරිත්වා යසනාය අවිදූයර
ඔතායරත්වා ඔවාදමස්ස දත්වා පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨායපසි. රාජා

මහාසත්තං විනා වසිතුං අසක්යකොන්යතො ආහ ‘‘සාමි සරභමිගරාජ, මයා 

සද්ධිං ාරාණසිංඑහි, ද්වාදසයයොජනිකායයත ාරාණසියංරජ්ජංදම්මි, තං

කායරහී’’ති. ‘‘මහාරාජ, මයංතිරච්ඡානගතා, නයමරජ්යජනත්යථො, සයච

යතමයිසියනයහොඅත්ථි, මයා දින්නානිසීලානිරක්ඛන්යතොරට්ඨවාසියනොපි
සීලංරක්ඛායපහී’’තිතංඔවදිත්වා අරඤ්ඤයමවපාවිසි. 

යසො අස්සුපුණ්යණහි යනත්යතහි තස්ස ගුණං සරන්යතොව යසනං 
පාපුණිත්වා යසනඞ්ගපරිවුයතො නගරං ගන්ත්වා ‘‘ඉයතො පට්ඨාය
සකලනගරවාසියනො පඤ්ච සීලානි රක්ඛන්තූ’’ති ධම්මයභරිං චරායපසි.
මහාසත්යතන පන අත්තයනො කතගුණං කස්සචි අකයථත්වා සායන්යහ
නානග්ගරසයභොජනං භුඤ්ජිත්වා අලඞ්කතසයයන සයිත්වා පච්චූසකායල 
මහාසත්තස්සගුණංසරිත්වාඋට්ඨායසයනපිට්යඨපල්ලඞ්යකනනිසීදිත්වා 
පීතිපුණ්යණනහදයයනඡහිගාථාහිඋදායනසි– 

134. 

‘‘ආසීයසයථවපුරියසො, නනිබ්බින්යදයයපණ්ඩියතො; 

පස්සාමියවොහංඅත්තානං, යථාඉච්ඡිංතථාඅහු. 

135. 

‘‘ආසීයසයථව පුරියසො, නනිබ්බින්යදයය පණ්ඩියතො; 

පස්සාමියවොහංඅත්තානං, උදකාථලමුබ්භතං. 

136. 

‘‘වායයමයථව පුරියසො, නනිබ්බින්යදයය පණ්ඩියතො; 

පස්සාමියවොහංඅත්තානං, යථාඉච්ඡිංතථාඅහු. 

137. 

‘‘වායයමයථවපුරියසො, නනිබ්බින්යදයයපණ්ඩියතො; 

පස්සාමියවොහංඅත්තානං, උදකාථලමුබ්භතං. 

138. 
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‘‘දුක්ඛූපනීයතොපිනයරොසපඤ්යඤො, ආසංනඡින්යදයයසුඛාගමාය; 

 හූ හිඵස්සාඅහිතාහිතාච, අවිතක්කිතා මච්චුමුපබ් ජන්ති. 

139. 

‘‘අචින්තිතම්පිභවති, චින්තිතම්පිවිනස්සති; 

නහිචින්තාමයායභොගා, ඉත්ථියාපුරිසස්සවා’’ති. 

තත්ථ ආසීයසයථව පුරියසොති ආසච්යඡදකකම්මං අකත්වා අත්තයනො

කම්යමසු ආසං කයරොයථව න උක්කණ්යඨයය. ෙථා ඉච්ඡින්ති අහඤ්හි

සට්ඨිහත්ථා නරකා උට්ඨානං ඉච්ඡිං, යසොම්හි තයථව ජායතො, තයතො

උට්ඨියතොයයවාති දීයපති. අහිතා හිතා චාති දුක්ඛඵස්සා ච සුඛඵස්සා ච, 

‘‘මරණඵස්සා ජීවිතඵස්සා චා’’තිපි අත්යථො, සත්තානඤ්හි මරණඵස්යසො

අහියතො ජීවිතඵස්යසො හියතො, යතසං අවිතක්කියතො අචින්තියතොපි 

මරණඵස්යසො ආගච්ඡතීති දස්යසති. අචින්ති තම්පීති මයා ‘‘ආවායට

පතිස්සාමී’’තිනචින්තිතං, ‘‘සරභංමායරස්සාමී’’තිචින්තිතං, ඉදානිපන යම

චින්තිතං නට්ඨං, අචින්තිතයමව ජාතං. යභො ාති යසපරිවාරා. එයත

චින්තාමයානයහොන්ති, තස්මාඤාණවතාවීරියයමවකාතබ් ං.වීරියවයතො
හි අචින්තිතම්පියහොතියයව. 

තස්යසවං උදානං උදායනන්තස්යසව අරුණං උට්ඨහි. පුයරොහියතො ච
පායතොව සුඛයසයයපුච්ඡනත්ථං ආගන්ත්වා රාජද්වායර ඨියතො තස්ස

උදානගීතසද්දං සුත්වා චින්යතසි ‘‘රාජා හියයයො මිගවං අගමාසි, තත්ථ

සරභමිගංවිරද්යධොභවිස්සති, තයතො අමච්යචහිඅවහසියමායනො‘මායරත්වා
නං ආහරිස්සාමී’ති ඛත්තියමායනන තං අනු න්ධන්යතො සට්ඨිහත්යථ

නරයක පතියතො භවිස්සති, දයාලුනා සරභරායජන රඤ්යඤො යදොසං

අචින්යතත්වා රාජා උද්ධරියතො භවිස්සති, යතන මඤ්යඤ උදානං
උදායනතී’’ති. එවං බ්රාහ්මණස්ස රඤ්යඤො පරිපුණ්ණ යඤ්ජනං උදානං
සුත්වා සුමජ්ජියත ආදායස මුඛං ඔයලොයකන්තස්ස ඡායා විය රඤ්ඤා ච
සරයභන ච කතකාරණං පාකටං අයහොසි. යසො නඛග්යගන ද්වාරං
ආයකොයටසි. රාජා ‘‘යකො එයසො’’ති පුච්ඡි. ‘‘අහං යදව පුයරොහියතො’’ති.
අථස්සද්වාරංවිවරිත්වා‘‘ඉයතොඑහාචරියා’’තිආහ.යසොපවිසිත්වා රාජානං

ජයායපත්වාඑකමන්තංඨියතො‘‘අහං, මහාරාජ, තයාඅරඤ්යඤකතකාරණං

ජානාමි, ත්වං එකංසරභමිගංඅනු න්ධන්යතොනරයකපතියතො, අථනංයසො

සරයභොසිලායයයොග්ගංකත්වා නරකයතොඋද්ධරි, යසොත්වංතස්ස ගුණං
අනුස්සරිත්වාඋදානං උදායනසී’’තිවත්වාද්යවගාථාඅභාසි– 

140. 

‘‘සරභංගිරිදුග්ගස්මිං, යංත්වංඅනුසරීපුයර; 

අලීනචිත්තස්සතුවං, වික්කන්තමනුජීවසි. 

141. 
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‘‘යයො තං විදුග්ගා නරකා සමුද්ධරි, සිලාය යයොග්ගං සරයභො 

කරිත්වා; 

දුක්ඛූපනීතංමච්චුමුඛාපයමොචයි, අලීනචිත්තංතමිගං වයදසී’’ති. 

තත්ථ අනුසරීති අනු න්ධි. වික්කන්තන්ති උද්ධරණත්ථාය

කතපරක්කමං. අනුජීවසීතිඋපජීවසි, තස්සානුභායවනතයාජීවිතංලද්ධන්ති

අත්යථො. සමුද්ධරීති උද්ධරි. ත මි ං වයදසීති තං සුවණ්ණසරභමිගං ඉධ
සිරිසයයනනිසින්යනොවණ්යණසි. 

තං සුත්වා රාජා ‘‘අයං මයා සද්ධිං න මිගවං ගයතො, සබ් ං පවත්තිං 

ජානාති, කථං නු යඛො ජානාති, පුච්ඡිස්සාමි න’’න්ති චින්යතත්වා නවමං
ගාථමාහ– 

142. 

‘‘කිං ත්වං නු තත්යථව තදා අයහොසි, උදාහු යත යකොචි නං

එතදක්ඛා; 

විවටච්ඡද්යදො නුසි සබ් දස්සී, ඤාණං නු යත බ්රාහ්මණ 
භිංසරූප’’න්ති. 

තත්ථ භිංසරූපන්ති කිං නු යත ඤාණං  ලවජාතිකං, යතයනතං
ජානාසීති. 

බ්රාහ්මයණො ‘‘නාහං සබ් ඤ්ඤුබුද්යධො,  යඤ්ජනං අමක්යඛත්වා තයා
කථිතගාථානංපනමය්හංඅත්යථොඋපට්ඨාතී’’තිදීයපන්යතො දසමංගාථමාහ
– 

143. 

‘‘නයචවහංතත්ථතදාඅයහොසිං, නචාපියමයකොචිනංඑතදක්ඛා; 

ගාථාපදානඤ්ච සුභාසිතානං, අත්ථං තදායනන්තිජනින්දධීරා’’ති. 

තත්ථ සුභාසිතානන්තිබ්යඤ්ජනංඅමක්යඛත්වාසුට්ඨුභාසිතානං. අත්ථං

තදායනන්තීතියයොයතසංඅත්යථො, තංආයනන්ති උපධායරන්තීති. 

රාජා තස්ස තුස්සිත්වා  හුං ධනං අදාසි. තයතො පට්ඨාය 

දානාදිපුඤ්ඤාභිරයතො අයහොසි, මනුස්සාපි පුඤ්ඤාභිරතා හුත්වා මතමතා
සග්ගයමව පූරයිංසු. අයථකදිවසං රාජා ‘‘ලක්ඛං විජ්ඣිස්සාමී’’ති
පුයරොහිතමාදායඋයයානංගයතො. තදාසක්යකොයදවරාජා හූනයවයදයවච
යදවකඤ්ඤායයො ච දිස්වා ‘‘කිං නු යඛො කාරණ’’න්ති ආවජ්යජන්යතො
සරභමියගනනරකාඋද්ධරිත්වාරඤ්යඤොසීයලසුපතිට්ඨාපිතභාවංඤත්වා 

‘‘රඤ්යඤො ආනුභායවන මහාජයනො පුඤ්ඤානි කයරොති, යතන

යදවයලොයකො පරිපූරති, ඉදානි යඛො පන රාජා ලක්ඛං විජ්ඣිතුං උයයානං
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ගයතො, තං වීමංසිත්වාසීහනාදංනදායපත්වාසරභමිගස්ස ගුණංකථායපත්වා
අත්තයනො ච සක්කභාවං ජානායපත්වාආකායස ඨියතො ධම්මං යදයසත්වා 
යමත්තාය යචව පඤ්චන්නං සීලානඤ්ච ගුණං කයථත්වා ආගමිස්සාමී’’ති
චින්යතත්වා උයයානං අගමාසි. රාජාපි ‘‘ලක්ඛං විජ්ඣිස්සාමී’’ති ධනුං
ආයරොයපත්වාසරං සන්නය්හි.තස්මිංඛයණසක්යකොරඤ්යඤොචලක්ඛස්ස
චඅන්තයරඅත්තයනොආනුභායවන සරභංදස්යසසි.රාජාතංදිස්වාසරංන
මුඤ්චි.අථනංසක්යකොපුයරොහිතස්සසරීයර අධිමුච්චිත්වාගාථංඅභාසි– 

144. 

‘‘ආදායපත්තිංපරවිරියඝාතිං, චායපසරංකිංවිචිකිච්ඡයසතුවං; 

නුන්යනො සයරො සරභං හන්තු ඛිප්පං, අන්නඤ්හි එතං වරපඤ්ඤ 

රඤ්යඤො’’ති. 

තත්ථ පත්තින්ති වාජපත්යතහිසමන්නාගතං. පරවිරිෙඝාතින්තිපයරසං 

වීරියඝාතකං. චායප සරන්ති එතං පත්තසහිතං සරං චායප ආදාය 

සන්නය්හිත්වාඉදානිත්වංකිංවිචිකිච්ඡසි. හන්තූති තයාවිස්සට්යඨොහුත්වා

එසසයරො ඛිප්පංඉමංසරභංහනතු. අන්නඤ්හිඑතන්තිවරපඤ්ඤ, මහාරාජ, 
සරයභොනාමරඤ්යඤොආහායරො භක්යඛොතිඅත්යථො. 

තයතොරාජාගාථමාහ– 

145. 

‘‘අද්ධාපජානාමිඅහම්පිඑතං, අන්නංමියගොබ්රාහ්මණ ඛත්තියස්ස; 

පුබ්ය කතඤ්චඅපචායමායනො, තස්මාමිගංසරභංයනොහනාමී’’ති. 

තත්ථ පුබ්යබ කතඤ්චාතිබ්රාහ්මණ, අහයමතං එකංයසනජානාමියථා

මියගො ඛත්තියස්ස අන්නං, පුබ්ය  පන ඉමිනා මය්හං කතගුණං පූයජමි, 
තස්මාතංනහනාමීති. 

තයතොසක්යකොගාථාද්වයමාහ– 

146. 

‘‘යනයසොමියගොමහාරාජ, අසුයරයසොදිසම්පති; 

එතංහන්ත්වාමනුස්සින්ද, භවස්සුඅමරාධියපො. 

147. 

‘‘සයචචරාජාවිචිකිච්ඡයසතුවං, හන්තුංමිගංසරභංසහායකං; 

සපුත්තදායරොනරවීරයසට්ඨ, ගන්තාතුවංයවතරණිංයමස්සා’’ති. 

තත්ථ අසුයරයසොති අසුයරො එයසො, අසුරයජට්ඨයකො සක්යකො එයසොති

අධිප්පායයන වදති. අමරාධියපොති ත්වං එතං සක්කං මායරත්වා සයං

සක්යකො යදවරාජා යහොහීති වදති. යවතරණිං ෙමස්සාති ‘‘සයච එතං
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‘සහායයො යම’ති චින්යතත්වා න මායරස්සසි, සපුත්තදායරො යමස්ස
යවතරණිනිරයංගයතොභවිස්සසී’’තිනංතායසසි. 

තයතො රාජාද්යවගාථාඅභාසි– 

148. 

‘‘කාමංඅහංජානපදාචසබ්ය , පුත්තාචදාරාචසහායසඞ්ඝා; 

ගච්යඡමුතංයවතරණිංයමස්ස, නත්යවවහඤ්යඤොමමපාණයදො
යයො. 

149. 

‘‘අයං මියගොකිච්ඡගතස්සමය්හං, එකස්ස කත්තාවිවනස්මියඝොයර; 

තං තාදිසං පුබ් කිච්චං සරන්යතො, ජානං මහාබ්රහ්යම කථං 
හයනයය’’න්ති. 

තත්ථ මමපාණයදොයෙොතිබ්රාහ්මණ, යයොමම පාණදයදොයයනයමපියං

ජීවිතං දින්නං, නරකං පවිසන්යතන මයා යසො න ත්යවව හඤ්යඤො න 

හනිතබ්ය ො, අවජ්යඣොඑයසොතිවදති. එකස්සකත්තා විවනස්මි යඝොයරති
දාරුයණ අරඤ්යඤ පවිට්ඨස්ස සයතො එකස්ස අසහායකස්ස මම කත්තා

කාරයකො ජීවිතස්ස දායයකො, ස්වාහං තං ඉමිනා කතං තාදිසං පුබ් කිච්චං
සරන්යතොයයවතංගුණං ජානන්යතොයයවකථංහයනයයං. 

අථ සක්යකො පුයරොහිතස්ස සරීරයතො අපගන්ත්වා සක්කත්තභාවං
මායපත්වාආකායසඨත්වාරඤ්යඤොගුණංපකායසන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

150. 

‘‘මිත්තාභිරාධීචිරයමවජීව, රජ්ජංඉමංධම්මගුයණපසාස; 

නාරීගයණහිපරිචාරියන්යතො, යමොදස්සුරට්යඨතිදියවවවාසයවො. 

151. 

‘‘අක්යකොධයනො නිච්චපසන්නචිත්යතො, සබ් ාතිථී යාචයයොයගො 

භවිත්වා; 

දත්වාචභුත්වාචයථානුභාවං, අනින්දියතොසග්ගමුයපහි ඨාන’’න්ති. 

තත්ථ මිත්තාභිරාධීහති මිත්යත ආරායධන්යතො යතොයසන්යතො යතසු

අදුබ්භමායනො. සබ්බාතිථීති සබ්ය  ධම්මිකසමණබ්රාහ්මයණ අතිථී 

පාහුනයකයයව කත්වා පරිහරන්යතො යාචිතබ් යුත්තයකො හුත්වා. 

අනින්දියතොති දානාදීනි පුඤ්ඤානි කරයණන පමුදියතො යදවයලොයකන 
අභිනන්දියතොහුත්වාසග්ගට්ඨානංඋයපහීති. 
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එවං වත්වාසක්යකො‘‘අහංමහාරාජංතං පරිග්ගණ්හිතුංආගයතො, ත්වං

අත්තානං පරිග්ගණ්හිතුං නාදාසි, අප්පමත්යතො යහොහී’’ති තං ඔවදිත්වා
සකට්ඨානයමවගයතො. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
සාරිපුත්යතො සංඛිත්යතන භාසිතස්ස විත්ථායරන අත්ථං ජානාතියයවා’’ති 

වත්වාජාතකංසයමොධායනසි–‘‘තදාරාජාආනන්යදොඅයහොසි, පුයරොහියතො

සාරිපුත්යතො, සරභමියගො පනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සරභමිගජාතකවණ්ණනාදසමා. 

ජාතකුද්දානං– 

අම් ඵන්දනජවන, නාරදදූතකලිඞ්ගා; 

අකිත්තිතක්කාරියංරුරු, සරභංදසයතරයස. 

යතරසකනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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14. පකිණ්ණකනිපායතො 
[484] 1. සාලියකදාරජාතකවණ්ණනා 

සම්පන්නං සාලියකදාරන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො

මාතුයපොසකභික්ඛුං ආරබ්භ කයථසි. පච්චුප්පන්නවත්ථු සාමජාතයක (ජා.

2.22.296ආදයයො)ආවිභවිස්සති.සත්ථාපනතං භික්ඛුංපක්යකොසායපත්වා

‘‘සච්චංකිරත්වං භික්ඛු ගිහී යපොයසසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භන්යත’’ති

වුත්යත ‘‘කිං යත යහොන්තී’’ති වත්වා ‘‘මාතාපිතයරො යම, භන්යත’’ති

වුත්යත ‘‘සාධු භික්ඛු, යපොරාණකපණ්ඩිතා තිරච්ඡානා හුත්වා සුවයයොනියං 
නිබ් ත්තිත්වාපි ජිණ්යණ මාතාපිතයරො කුලාවයක නිපජ්ජායපත්වා
මුඛතුණ්ඩයකනයගොචරං ආහරිත්වායපොයසසු’’න්තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත රාජගයහ මගධරාජා නාම රජ්ජං කායරසි. තදා නගරයතො 
පුබ්බුත්තරදිසාය සාලිද්දියයො නාම බ්රාහ්මණගායමො අයහොසි. තස්ස

පුබ්බුත්තරදිසාය මගධයඛත්තං අත්ථි, තත්ථ යකොසියයගොත්යතො නාම
සාලිද්දියවාසී බ්රාහ්මයණො සහස්සකරීසමත්තං යඛත්තං ගයහත්වා සාලිං
වපායපසි. උට්ඨියත ච පන සස්යස වතිං ථිරං කායරත්වා කස්සචි

පණ්ණාසකරීසමත්තං, කස්සචි සට්ඨිකරීසමත්තන්ති එවං 
පඤ්චසතකරීසමත්තං යඛත්තං අත්තයනො පුරිසානංයයව ආරක්ඛණත්ථාය
දත්වායසසං පඤ්චසතකරීසමත්තංයඛත්තංභතිංකත්වාඑකස්සභතකස්ස
අදාසි. යසො තත්ථ කුටිං කත්වා රත්තින්දිවං වසති. යඛත්තස්ස පන

පුබ්බුත්තරදිසාභායග එකස්මිං සානුපබ් යත මහන්තං සිම් ලිවනං අත්ථි, 
තත්ථඅයනකානිසුවසතානිවසන්ති. තදාය ොධිසත්යතොතස්මිංසුවසඞ්යඝ
සුවරඤ්යඤො පුත්යතො හුත්වා නිබ් ත්ති. යසො වයප්පත්යතො අභිරූයපො
ථාමසම්පන්යනො සකටනාභිපමාණසරීයරො අයහොසි. අථස්ස පිතා 

මහල්ලකකායල ‘‘අහං ඉදානි දූරං ගන්තුංන සක්යකොමි, ත්වං ඉමං ගණං
පරිහරා’’ති ගණං නියයායදසි. යසො පුනදිවසයතො පට්ඨාය මාතාපිතූනං

යගොචරත්ථාය ගන්තුං නාදාසි, සුවගණං පරිහරන්යතො හිමවන්තං ගන්ත්වා
සයංජාතසාලිවයන යාවදත්ථං සාලිං ඛාදිත්වා ආගමනකායල මාතාපිතූනං
පයහොනකංයගොචරංආහරිත්වාමාතාපිතයරොයපොයසසි. 

අථස්ස එකදිවසං සුවා ආයරොයචසුං ‘‘පුබ්ය  ඉමස්මිං කායල 

මගධයඛත්යත සාලි පච්චති, ඉදානි කිං නු යඛො ජාත’’න්ති? ‘‘යතන හි
ජානාථා’’ති ද්යව සුයව පහිණිංසු. යත ගන්ත්වා මගධයඛත්යත ඔතරන්තා
තස්ස භතියා රක්ඛණපුරිසස්ස යඛත්යත ඔතරිත්වා සාලිං ඛාදිත්වා එකං
සාලිසීසං ආදාය සිම් ලිවනං ගන්ත්වා සාලිසීසං මහාසත්තස්ස පාදමූයල
ඨයපත්වා ‘‘තත්ථ එවරූයපො සාලී’’ති වදිංසු. යසො පුනදිවයස
සුවගණපරිවුයතොතත්ථගන්ත්වාතස්මිංභතකස්සයඛත්යතඔතරි.යසොපන 

පුරියසොසුයවසාලිංඛාදන්යතදිස්වාඉයතොචියතොචධාවිත්වාවායරන්යතොපි
වායරතුංන සක්යකොති. යසසා සුවා යාවදත්ථං සාලිං ඛාදිත්වා තුච්ඡමුඛාව
ගච්ඡන්ති.සුවරාජාපන  හූනිසාලිසීසානිඑකයතොකත්වායතහිපරිවුයතො
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හුත්වා ආහරිත්වා මාතාපිතූනං යදති. සුවා පුනදිවසයතො පට්ඨාය තත්යථව
සාලිං ඛාදිංසු. අථ යසො පුරියසො ‘‘සයච ඉයම අඤ්ඤං කතිපාහං එවං

ඛාදිස්සන්ති, කිඤ්චි න භවිස්සති, බ්රාහ්මයණො සාලිං අග්ඝායපත්වා මය්හං

ඉණං කරිස්සති, ගන්ත්වා තස්ස ආයරොයචස්සාමී’’ති සාලිමුට්ඨිනා සද්ධිං
තථාරූපං පණ්ණාකාරං ගයහත්වා සාලිද්දියගාමං ගන්ත්වා බ්රාහ්මණං

පස්සිත්වාවන්දිත්වාපණ්ණාකාරංදත්වාඑකමන්තංඨියතො‘‘කිං, යභො පුරිස, 

සම්පන්නං සාලියඛත්ත’’න්ති පුට්යඨො ‘‘ආම, බ්රාහ්මණ, සම්පන්න’’න්ති 
වත්වාද්යවගාථාඅභාසි– 

1. 

‘‘සම්පන්නංසාලියකදාරං, සුවාභුඤ්ජන්තියකොසිය; 

පටියවයදමියතබ්රහ්යම, නයනවායරතුමුස්සයහ. 

2. 

‘‘එයකොචතත්ථසකුයණො, යයොයනසංසබ් සුන්දයරො; 

භුත්වාසාලිංයථාකාමං, තුණ්යඩනාදායගච්ඡතී’’ති. 

තත්ථ සම්පන්නන්ති පරිපුණ්ණං අයවකල්ලං. සාලියකදාරන්ති

සාලියඛත්තං. සබ්බසුන්දයරොති සබ්ය හි යකොට්ඨායසහි සුන්දයරො
රත්තතුණ්යඩො ජිඤ්ජුකසන්නිභඅක්ඛි රත්තපායදො තීහි රත්තරාජීහි
පරික්ඛිත්තගීයවොමහාමයූරපමායණො යසොයාවදත්ථංසාලිංඛාදිත්වාඅඤ්ඤං
තුණ්යඩනගයහත්වාගච්ඡතීති. 

බ්රාහ්මයණො තස්ස කථං සුත්වා සුවරායජ සියනහං උප්පායදත්වා

යඛත්තපාලං පුච්ඡි ‘‘අම්යභො පුරිස, පාසං ඔඩ්යඩතුං ජානාසී’’ති? ‘‘ආම, 
ජානාමී’’ති.අථනංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

3. 

‘‘ඔඩ්යඩන්තුවාලපාසානි, යථා ජ්යඣථයසොදියජො; 

ජීවඤ්චනංගයහත්වාන, ආනයයහිමමන්තියක’’ති. 

තත්ථ ඔඩ්යඩන්තූති ඔඩ්ඩයන්තු. වාලපාසානීති

අස්සවාලාදිරජ්ජුමයපාසානි. ජීවඤ්ච නන්ති ජීවන්තං එව නං. ආනයෙහීති 
ආයනහි. 

තං සුත්වා යඛත්තපායලො සාලිං අග්ඝායපත්වා ඉණස්ස අකතභායවන 
තුට්යඨො ගන්ත්වා අස්සවායල වට්යටත්වා ‘‘අජ්ජ ඉමස්මිං ඨායන
ඔතරිස්සතී’’ති සුවරඤ්යඤො ඔතරණට්ඨානං සල්ලක්යඛත්වා පුනදිවයස
පායතොව චාටිපමාණං පඤ්ජරං කත්වා පාසඤ්ච ඔඩ්යඩත්වා සුවානං
ආගමනං ඔයලොයකන්යතො කුටියං නිසීදි. සුවරාජාපි සුවගණපරිවුයතො
ආගන්ත්වා අයලොලුප්පචාරතාය හියයයො ඛාදිතට්ඨායන ඔඩ්ඩිතපායස පාදං
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පයවසන්යතොවඔතරි.යසොඅත්තයනො ද්ධභාවංඤත්වා චින්යතසි‘‘සචාහං

ඉදායනව  ද්ධරවං රවිස්සාමි, ඤාතකායම භයතජ්ජිතා යගොචරං 

අග්ගයහත්වාව පලායිස්සන්ති, යාව එයතසං යගොචරග්ගහණං, තාව
අධිවායසස්සාමී’’ති. යසො යතසං සුහිතභාවං ඤත්වා මරණභයතජ්ජියතො
හුත්වා තික්ඛත්තුං  ද්ධරවං රවි. අථ සබ්ය  යත සුවා පලායිංසු. සුවරාජා

‘‘එත්තයකසුයමඤාතයකසුනිවත්තිත්වාඔයලොයකන්යතොඑයකොපි නත්ථි, 
කිංනුයඛොමයාපාපංකත’’න්තිවිලපන්යතොගාථමාහ– 

4. 

‘‘එයතභුත්වාපිවිත්වාච, පක්කමන්තිවිහඞ්ගමා; 

එයකො ද්යධොස්මිපායසන, කිංපාපංපකතංමයා’’ති. 

යඛත්තපායලො සුවරාජස්ස  ද්ධරවං සුවානඤ්ච ආකායස 
පක්ඛන්දනසද්දං සුත්වා ‘‘කිං නු යඛො’’ති කුටියා ඔරුය්හ පාසාට්ඨානං

ගන්ත්වා සුවරාජානං දිස්වා ‘‘යස්යසව යම පායසො ඔඩ්ඩියතො, ස්යවව
 ද්යධො’’ති තුට්ඨමානයසො සුවරාජානං පාසයතො යමොයචත්වා ද්යව පායද
එකයතො  න්ධිත්වා දළ්හං ආදාය සාලිද්දියගාමං ගන්ත්වා සුවරාජං
බ්රාහ්මණස්ස අදාසි. බ්රාහ්මයණො  ලවසියනයහන මහාසත්තං උයභොහි
හත්යථහිදළ්හංගයහත්වාඅඞ්යකනිසීදායපත්වායතන සද්ධිංසල්ලපන්යතො
ද්යවගාථාඅභාසි– 

5. 

‘‘උදරංනූනඅඤ්යඤසං, සුවඅච්යචොදරංතව; 

භුත්වාසාලිංයථාකාමං, තුණ්යඩනාදායගච්ඡසි. 

6. 

‘‘යකොට්ඨංනුතත්ථපූයරසි, සුවයවරංනුයතමයා; 

පුට්යඨොයමසම්මඅක්ඛාහි, කුහිංසාලිංනිදාහසී’’ති. 

තත්ථ උදරං නූනාති අඤ්යඤසං උදරං උදරයමව මඤ්යඤ, තව උදරං

පන අතිඋදරං. තත්ථාති තස්මිං සිම් ලිවයන. පූයරසීති වස්සාරත්තත්ථාය

පූයරසි. නිදාහසීතිනිධානංකත්වාඨයපසි, ‘‘නිධීයසී’’තිපිපායඨො. 

තංසුත්වාසුවරාජාමධුරායමනුස්සභාසායසත්තමංගාථමාහ– 

7. 

‘‘න යමයවරංතයාසද්ධිං, යකොට්යඨොමය්හංන විජ්ජති; 

ඉණංමුඤ්චාමිණංදම්මි, සම්පත්යතොයකොටසිම් ලිං; 

නිධිම්පිතත්ථනිදහාමි, එවංජානාහියකොසියා’’ති. 
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තත්ථ ඉණංමුඤ්චාමිණංදම්මීතිතවසාලිං හරිත්වාඉණංමුඤ්චාමියචව

දම්මි චාති වදති. නිධිම්පීති එකං තත්ථ සිම් ලිවයන අනුගාමිකනිධිම්පි
නිදහාමි. 

අථනංබ්රාහ්මයණොපුච්ඡි– 

8. 

‘‘කීදිසංයතඉණදානං, ඉණයමොක්යඛොචකීදියසො; 

නිධිනිධානමක්ඛාහි, අථපාසාපයමොක්ඛසී’’ති. 

තත්ථ ඉණදානන්තිඉණස්සදානං. නිධිනිධානන්තිනිධියනොනිධානං. 

එවං බ්රාහ්මයණන පුට්යඨො සුවරාජා තස්ස  යාකයරොන්යතො චතස්යසො 
ගාථාඅභාසි– 

9. 

‘‘අජාතපක්ඛාතරුණා, පුත්තකාමය්හයකොසිය; 

යතමංභතාභරිස්සන්ති, තස්මායතසංඉණංදයද. 

10. 

‘‘මාතාපිතාචයමවුද්ධා, ජිණ්ණකාගතයයොබ් නා; 

යතසංතුණ්යඩනහාතූන, මුඤ්යචපුබ් කතංඉණං. 

11. 

‘‘අඤ්යඤපි තත්ථසකුණා, ඛීණපක්ඛාසුදුබ් ලා; 

යතසංපුඤ්ඤත්ථියකොදම්මි, තංනිධිංආහුපණ්ඩිතා. 

12. 

‘‘ඊදිසංයමඉණදානං, ඉණයමොක්යඛොචඊදියසො; 

නිධිනිධානමක්ඛාමි, එවංජානාහියකොසියා’’ති. 

තත්ථ හාතූනාති හරිත්වා. තං නිධින්ති තං පුඤ්ඤකම්මං පණ්ඩිතා

අනුගාමිකනිධිං නාම කයථන්ති. නිධිනිධානන්ති නිධියනො නිධානං, 

‘‘නිධානනිධි’’න්තිපිපායඨො, අයයමවත්යථො. 

බ්රාහ්මයණොමහාසත්තස්සධම්මකථංසුත්වාපසන්නචිත්යතොද්යව ගාථා
අභාසි. 

13. 

‘‘භද්දයකොවතයංපක්ඛී, දියජොපරමධම්මියකො; 

එකච්යචසුමනුස්යසසු, අයංධම්යමොනවිජ්ජති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා පකිණ්ණකනිපායතො 

236 

පටුන 

14. 

‘‘භුඤ්ජ සාලිංයථාකාමං, සහසබ්ය හි ඤාතිභි; 

පුනාපිසුවපස්යසමු, පියංයමතවදස්සන’’න්ති. 

තත්ථ භුඤ්ජ සාලින්ති ඉයතො පට්ඨාය නිබ්භයයො හුත්වා භුඤ්ජාති

කරීසසහස්සම්පි තස්යසව නියයායදන්යතො එවමාහ. පස්යසමූති අත්තයනො
රුචියාආගතංඅඤ්යඤසුපිදිවයසසුතං පස්යසයයාමාති. 

එවං බ්රාහ්මයණො මහාසත්තං යාචිත්වා පියපුත්තං විය මුදුචිත්යතන
ඔයලොයකන්යතො පාදයතො  න්ධනං යමොයචත්වා සතපාකයතයලන පායද
මක්යඛත්වා භද්දපීයඨ නිසීදායපත්වා කඤ්චනතට්ටයක මධුලායජ

ඛාදායපත්වාසක්ඛයරොදකංපායයසි. අථස්සසුවරාජා‘‘අප්පමත්යතොයහොහි, 
බ්රාහ්මණා’’තිවත්වාඔවාදංයදන්යතොආහ– 

15. 

‘‘භුත්තඤ්ච පීතඤ්ච තවස්සමම්හි, රතී ච යනො යකොසිය යත

සකායස; 

නික්ඛිත්තදණ්යඩසු දදාහි දානං, ජිණ්යණ ච මාතාපිතයරො 
භරස්සූ’’ති. 

තත්ථ තවස්සමම්හීතිතවනියවසයන. රතීතිඅභිරති. 

තං සුත්වාබ්රාහ්මයණො තුට්ඨමානයසොඋදානංඋදායනන්යතොගාථමාහ– 

16. 

‘‘ලක්ඛීවතයමඋදපාදිඅජ්ජ, යයොඅද්දසාසිංපවරංදිජානං; 

සුවස්සසුත්වානසුභාසිතානි, කාහාමිපුඤ්ඤානි අනප්පකානී’’ති. 

තත්ථ ලක්ඛීතිසිරීපිපුඤ්ඤම්පි පඤ්ඤාපි. 

මහාසත්යතො බ්රාහ්මයණන අත්තයනො දින්නං කරීසසහස්සමත්තං 
පටික්ඛිපිත්වාඅට්ඨකරීසයමවගණ්හි.බ්රාහ්මයණොථම්යභනිඛනිත්වාතස්ස

යඛත්තං නියයායදත්වා ගන්ධමාලාදීහි පූයජත්වා ඛමායපත්වා ‘‘ගච්ඡ සාමි, 
අස්සුමුයඛ යරොදමායනමාතාපිතයරොඅස්සායසහී’’තිවත්වාතංඋයයයොයජසි.
යසො තුට්ඨමානයසො සාලිසීසං ආදාය ගන්ත්වා මාතාපිතූනං පුරයතො

නික්ඛිපිත්වා ‘‘අම්මතාතා, උට්යඨථා’’ති ආහ. යත අස්සුමුඛා යරොදමානා

උට්ඨහිංසු, තාවයදව සුවගණා සන්නිපතිත්වා ‘‘කථං මුත්යතොසි, යදවා’’ති
පුච්ඡිංසු.යසොයතසංසබ් ංවිත්ථාරයතොකයථසි.යකොසියයොපි සුවරඤ්යඤො
ඔවාදං සුත්වා තයතො පට්ඨාය ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණානං මහාදානං
පට්ඨයපසි. තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාඔසානගාථමාහ– 

17. 
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‘‘යසො යකොසියයො අත්තමයනො උදග්යගො, අන්නඤ්ච 

පානඤ්චභිසඞ්ඛරිත්වා; 

අන්යනන පායනන පසන්නචිත්යතො, සන්තප්පයි සමණබ්රාහ්මයණ 
චා’’ති. 

තත්ථ සන්තප්පයීති ගහිතගහිතානි භාජනානි පූයරන්යතො
සන්තප්යපසීති. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘එවංභික්ඛුමාතාපිතූනංයපොසනං 
නාම පණ්ඩිතානං වංයසො’’ති වත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනයසොභික්ඛුයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි.

තදා සුවගණා බුද්ධපරිසා අයහසුං, මාතාපිතයරො මහාරාජකුලානි, 

යඛත්තපායලො ඡන්යනො, බ්රාහ්මයණො ආනන්යදො, සුවරාජා පන අහයමව
අයහොසින්ති. 

සාලියකදාරජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[485] 2. චන්දකින්නරීජාතකවණ්ණනා 

උපනීෙතිදං මඤ්යඤති ඉදං සත්ථා කපිලවත්ථුපුරං උපනිස්සාය
නියරොධාරායම විහරන්යතො රාජනියවසයන රාහුලමාතරං ආරබ්භ කයථසි.
ඉදං පන ජාතකං දූයරනිදානයතො පට්ඨාය කයථතබ් ං. සා පයනසා

නිදානකථා යාව ලට්ඨිවයන උරුයවලකස්සපසීහනාදා අපණ්ණකජාතයක 

කථිතා, තයතො පරං යාව කපිලවත්ථුගමනා යවස්සන්තරජාතයක ආවි
භවිස්සති. සත්ථා පන පිතු නියවසයන නිසීදිත්වා අන්තරභත්තසමයය 

මහාධම්මපාලජාතකං (ජා. 1.10.92 ආදයයො) කයථත්වා කතභත්තකිච්යචො
‘‘රාහුලමාතු නියවසයන නිසීදිත්වා තස්සා ගුණං වණ්යණන්යතො 

චන්දකින්නරීජාතකං (ජා.1.14.18 ආදයයො)කයථස්සාමී’’තිරාජානංපත්තං
ගාහායපත්වා ද්වීහි අග්ගසාවයකහි සද්ධිං රාහුලමාතු නියවසනට්ඨානං
පායාසි.තදාතස්සාසම්මුඛා චත්තාලීසසහස්සනාටකිත්ථියයො වසන්තිතාසු
ඛත්තියකඤ්ඤානංයයව නවුතිඅධිකසහස්සං. සා තථාගතස්ස ආගමනං

ඤත්වා ‘‘සබ් ා කාසාවායනව නිවායසන්තූ’’ති තාසං ආයරොචායපසි. තා
තථා කරිංසු. සත්ථා ආගන්ත්වා පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදි. අථ තා සබ් ාපි 

එකප්පහායරයනව විරවිංසු, මහාපරියදවසද්යදො අයහොසි. රාහුලමාතාපි
පරියදවිත්වා යසොකං වියනොයදත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා රාජගයතන

 හුමායනනසගාරයවනනිසීදි.රාජාතස්සා ගුණකථංආරභි, ‘‘භන්යත, මම

සුණ්හා‘තුම්යහහිකාසාවානිනිවත්ථානී’තිසුත්වා කාසාවායනවනිවායසසි, 

‘මාලාදීනිපරිච්චත්තානී’තිසුත්වාමාලාදීනිපරිච්චජි, ‘භූමියංසයතී’තිසුත්වා

භූමිසයනාවජාතා, තුම්හාකංපබ් ජිතකායලවිධවාහුත්වා අඤ්යඤහිරාජූහි

යපසිතං පණ්ණාකාරං න ගණ්හි, එවං තුම්යහසු අසංහීරචිත්තා එසා’’ති 

නානප්පකායරහි තස්සා ගුණකථං කයථසි. සත්ථා ‘‘අනච්ඡරියං, මහාරාජ, 
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යං එසා ඉදානි මම පච්ඡියම අත්තභායව මයි සසියනහා අසංහීරචිත්තා
අනඤ්ඤයනයයා භයවයය. එසා තිරච්ඡානයයොනියං නිබ් ත්තාපි මයි
අසංහීරචිත්තා අනඤ්ඤයනයයා අයහොසී’’ති වත්වා යතන යාචියතො අතීතං
ආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත මහාසත්යතො

හිමවන්තපයදයසකින්නරයයොනියංනිබ් ත්ති, චන්දා නාමස්ස භරියා. යත
උයභොපිචන්දනාමයකරජතපබ් යතවසිංසු.තදා ාරාණසිරාජාඅමච්චානං
රජ්ජං නියයායදත්වා ද්යව කාසායානි නිවායසත්වා සන්නද්ධපඤ්චාවුයධො
එකයකොව හිමවන්තං පාවිසි. යසො මිගමංසං ඛාදන්යතො එකං ඛුද්දකනදිං
අනුසඤ්චරන්යතො උද්ධං අභිරුහි. චන්දපබ් තවාසියනො කින්නරා

වස්සාරත්තසමයය අයනොතරිත්වා පබ් යතයයව වසන්ති, නිදාඝසමයය
ඔතරන්ති.තදාචයසොචන්දකින්නයරොඅත්තයනොභරියායසද්ධිංඔතරිත්වා
යතසු යතසු ඨායනසු ගන්යධ විලිම්පන්යතො පුප්ඵයරණුං ඛාදන්යතො
පුප්ඵපයට නිවායසන්යතො පාරුපන්යතො ලතායදොලාහි කීළන්යතො 
මධුරස්සයරනගායන්යතොතං ඛුද්දකනදිංපත්වාඑකස්මිංනිවත්තනට්ඨායන
ඔතරිත්වා උදයක පුප්ඵානි විකිරිත්වා උදකකීළං කීළිත්වා පුප්ඵපයට
නිවායසත්වා පාරුපිත්වා රජතපට්ටවණ්ණාය වාලුකාය පුප්ඵාසනං

පඤ්ඤයපත්වා එකං යවළු දණ්ඩකං ගයහත්වා සයයන නිසීදි. තයතො
චන්දකින්නයරො යවළුං වායදන්යතො මධුරසද්යදන ගායි. චන්දකින්නරී
මුදුහත්යථනායමත්වා තස්ස අවිදූයර ඨිතානච්චි යචව ගායි ච. යසො රාජා 
යතසංසද්දංසුත්වාපදසද්දංඅසායවන්යතොසණිකංගන්ත්වාපටිච්ඡන්යන
ඨත්වා යත කින්නයර දිස්වා කින්නරියා පටි ද්ධචිත්යතො හුත්වා ‘‘තං
කින්නරං විජ්ඣිත්වා ජීවිතක්ඛයං පායපත්වා ඉමාය සද්ධිං සංවාසං
කප්යපස්සාමී’’ති ඨත්වා චන්දකින්නරං විජ්ඣි. යසො යවදනාප්පත්යතො
පරියදවමායනොචතස්යසොගාථාඅභාසි– 

18. 

‘‘උපනීයතිදංමඤ්යඤ, චන්යදයලොහිතමද්දයන; 

අජ්ජජහාමිජීවිතං, පාණායමචන්යදනිරුජ්ඣන්ති. 

19. 

‘‘ඔසීදියමදුක්ඛංහදයං, යමඩය්හයතනිතම්මාමි; 

තවචන්දියායසොචන්තියා, නනංඅඤ්යඤහියසොයකහි. 

20. 

‘‘තිණමිවවනමිවමිලායාමි, නදීඅපරිපුණ්ණාවසුස්සාමි; 

තවචන්දියායසොචන්තියා, නනංඅඤ්යඤහියසොයකහි. 

21. 

‘‘වස්සමිවසයරපායද, ඉමානිඅස්සූනිවත්තයරමය්හං; 
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තවචන්දියායසොචන්තියා, නනංඅඤ්යඤහියසොයකහී’’ති. 

තත්ථ උපනීෙතීති සන්තතිවිච්යඡදං උපනීයති. ඉදන්ති ජීවිතං. පාණා

යමතිභද්යද, චන්යදමමජීවිතපාණානිරුජ්ඣන්ති. ඔසීදියමතිජීවිතංයම

ඔසීදති. නිතම්මාමීති අතිකිලමාමි. තව චන්දිොති ඉදං මම දුක්ඛං, න නං

අඤ්යඤහියසොයකහි, අථයඛොතවචන්දියායසොචන්තියායසොකයහතු යස්මා

ත්වං මම වියයොයගන යසොචිස්සසි, තස්මාති අත්යථො. තිණමිව වනමිව

මිලාොමීති තත්තපාසායණ ඛිත්තතිණමිව මූලඡින්නවනමිව මිලායාමීති

වදති. සයර පායදති යථා නාම පබ් තපායද පතිතවස්සං සරිත්වා 
අච්ඡින්නධාරංවත්තති. 

මහාසත්යතොඉමාහිචතූහිගාථාහිපරියදවිත්වාපුප්ඵසයයනනිපන්යනොව 

සතිං විස්සජ්යජත්වා පරිවත්ති. රාජා පතිට්ඨියතොව. ඉතරා මහාසත්යත

පරියදවන්යත අත්තයනොරතියාමත්තාහුත්වාතස්ස විද්ධභාවං නජානාති, 
විසඤ්ඤං පන නං පරිවත්තිත්වා නිපන්නං දිස්වා ‘‘කිං නු යඛො යම
පියසාමිකස්සදුක්ඛ’’න්තිඋපධායරන්තීපහාරමුඛයතොපග්ඝරන්තංයලොහිතං 
දිස්වා පියසාමියක උප්පන්නං  ලවයසොකං සන්ධායරතුං අසක්යකොන්තී
මහාසද්යදන පරියදවි. රාජා ‘‘කින්නයරො මයතො භවිස්සතී’’තිනික්ඛමිත්වා
අත්තානං දස්යසසි. චන්දා තං දිස්වා ‘‘ඉමිනා යම යචොයරන පියසාමියකො
විද්යධො භවිස්සතී’’ති කම්පමානා පලායිත්වා පබ් තමත්ථයක ඨත්වා
රාජානංපරිභාසන්තීපඤ්චගාථාඅභාසි– 

22. 

‘‘පායපොයඛොසිරාජපුත්ත, යයොයමඉච්ඡිතංපතිංවරාකියා; 

විජ්ඣසිවනමූලස්මිං, යසොයංවිද්යධොඡමායසති. 

23. 

‘‘ඉමංමය්හංහදයයසොකං, පටිමුඤ්චතුරාජපුත්තතවමාතා; 

යයොමය්හංහදයයසොයකො, කිම්පුරිසංඅයවක්ඛමානාය. 

24. 

‘‘ඉමංමය්හංහදයයසොකං, පටිමුඤ්චතුරාජපුත්තතවජායා; 

යයොමය්හංහදයයසොයකො, කිම්පුරිසංඅයවක්ඛමානාය. 

25. 

‘‘මාචපුත්තංමාචපතිං, අද්දක්ඛිරාජපුත්තතවමාතා; 

යයොකිම්පුරිසංඅවධි, අදූසකංමය්හකාමාහි. 

26. 

‘‘මාචපුත්තංමාචපතිං, අද්දක්ඛිරාජපුත්තතවජායා; 

යයොකිම්පුරිසංඅවධි, අදූසකංමය්හකාමාහී’’ති. 
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තත්ථ වරාකිොති කපණාය. පටිමුඤ්චතූති පටිලභතු ඵුසතු පාපුණාතු. 

මය්හකාමාහීතිමය්හංකායමන. 

රාජා නං පඤ්චහි ගාථාහි පරිභාසිත්වා පබ් තමත්ථයක ඨිතංයයව 
අස්සායසන්යතොගාථමාහ– 

27. 

‘‘මාත්වංචන්යදයරොදිමායසොපි, වනතිමිරමත්තක්ඛි; 

මමත්වංයහහිසිභරියා, රාජකුයලපූජිතානාරීභී’’ති. 

තත්ථ චන්යදති මහාසත්තස්ස පරියදවනකායල නාමස්ස සුතත්තා

එවමාහ. වනතිමිරමත්තක්ඛීති වනතිමිරපුප්ඵසමානඅක්ඛි. පූජිතා නාරීභීති
යසොළසන්නංඉත්ථිසහස්සානංයජට්ඨිකාඅග්ගමයහසී යහස්සසි. 

චන්දා තස්ස වචනංසුත්වා ‘‘ත්වංකිං මං වයදසී’’ති සීහනාදං නදන්තී
අනන්තරගාථමාහ– 

28. 

‘‘අපිනූනහංමරිස්සං, නාහංරාජපුත්තතවයහස්සං; 

යයොකිම්පුරිසංඅවධි, අදූසකංමය්හකාමාහී’’ති. 

තත්ථ අපිනූනහන්තිඅපිඑකංයසයනවඅහං මරිස්සං. 

යසොතස්සාවචනංසුත්වානිච්ඡන්දරායගොහුත්වාඉතරංගාථමාහ – 

29. 

‘‘අපිභීරුයකඅපිජීවිතුකාමියක, කිම්පුරිසිගච්ඡහිමවන්තං; 

තාලීසතගරයභොජනා, අඤ්යඤතංමිගාරමිස්සන්තී’’ති. 

තත්ථ අපි භීරුයකති භීරුජාතියක. තාලීසත රයභොජනාති ත්වං

තාලීසපත්තතගරපත්තයභොජනා මිගී, තස්මා අඤ්යඤතං මිගා රමිස්සන්ති, 

නත්වංරාජකුලාරහා, ගච්ඡාතිනංඅවච, වත්වාචපන නිරයපක්යඛොහුත්වා
පක්කාමි. 

සා තස්ස ගතභාවං ඤත්වා ඔරුය්හ මහාසත්තං ආලිඞ්ගිත්වා 
පබ් තමත්ථකං ආයරොයපත්වා පබ් තතයල නිපජ්ජායපත්වා සීසමස්ස
අත්තයනොඌරූසුකත්වා  ලවපරියදවංපරියදවමානාද්වාදසගාථාඅභාසි– 

30. 

‘‘යත පබ් තාතාචකන්දරා, තාචගිරිගුහායයො තයථවතිට්ඨන්ති; 

තත්යථවතංඅපස්සන්තී, කිම්පුරිසකථංඅහංකස්සං. 
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31. 

‘‘යතපණ්ණසන්ථතාරමණීයා, වාළමියගහිඅනුචිණ්ණා; 

තත්යථවතංඅපස්සන්තී, කිම්පුරිසකථංඅහංකස්සං. 

32. 

‘‘යත පුප්ඵසන්ථතාරමණීයා, වාළමියගහි අනුචිණ්ණා; 

තත්යථවතංඅපස්සන්තී, කිම්පුරිසකථංඅහංකස්සං. 

33. 

‘‘අච්ඡා සවන්තිගිරිවනනදියයො, කුසුමාභිකිණ්ණයසොතායයො; 

තත්යථවතංඅපස්සන්තී, කිම්පුරිසකථංඅහංකස්සං. 

34. 

‘‘නීලානිහිමවයතොපබ් තස්ස, කූටානිදස්සනීයානි; 

තත්යථවතංඅපස්සන්තී, කිම්පුරිසකථංඅහංකස්සං. 

35. 

‘‘පීතානිහිමවයතොපබ් තස්ස, කූටානිදස්සනීයානි; 

තත්යථවතංඅපස්සන්තී, කිම්පුරිසකථංඅහංකස්සං. 

36. 

‘‘තම් ානිහිමවයතොපබ් තස්ස, කූටානිදස්සනීයානි; 

තත්යථවතංඅපස්සන්තී, කිම්පුරිසකථංඅහංකස්සං. 

37. 

‘‘තුඞ්ගානිහිමවයතොපබ් තස්ස, කූටානිදස්සනීයානි; 

තත්යථවතංඅපස්සන්තී, කිම්පුරිසකථංඅහංකස්සං. 

38. 

‘‘යසතානිහිමවයතොපබ් තස්ස, කූටානිදස්සනීයානි; 

තත්යථවතංඅපස්සන්තී, කිම්පුරිසකථංඅහංකස්සං. 

39. 

‘‘චිත්රානිහිමවයතොපබ් තස්ස, කූටානිදස්සනීයානි; 

තත්යථවතංඅපස්සන්තී, කිම්පුරිසකථංඅහංකස්සං. 

40. 

‘‘යක්ඛගණයසවියතගන්ධමාදයන, ඔසයධභිසඤ්ඡන්යන; 

තත්යථවතංඅපස්සන්තී, කිම්පුරිසකථංඅහංකස්සං. 

41. 

‘‘කිම්පුරිසයසවියත ගන්ධමාදයන, ඔසයධභි සඤ්ඡන්යන; 
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තත්යථවතංඅපස්සන්තී, කිම්පුරිසකථංඅහංකස්ස’’න්ති. 

තත්ථ යතපබ්බතාති යයසුමයංඑකයතොවඅභිරමිම්හ, ඉයමයතපබ් තා

තා ච කන්දරා තා ච ගිරිගුහායයො තයථව ඨිතා. යතසු අහං ඉදානි තං

අපස්සන්තීකථංකස්සං, කිං කරිස්සාමි, යතසුපුප්ඵඵලපල්ලවාදියසොභංතං

අපස්සන්තී කථං අධිවායසතුං සක්ඛිස්සාමීති පරියදවති. පණ්ණසන්ථතාති 

තාලීසපත්තාදිගන්ධපණ්ණසන්ථරා. අච්ඡාති විප්පසන්යනොදකා. නීලානීති

නීලමණිමයානි. පීතානීති යසොවණ්ණමයානි. තම්බානීති මයනොසිලමයානි. 

තුඞ් ානීති උච්චානි තිඛිණග්ගානි. යසතානීති රජතමයානි. චිත්රානීති 

සත්තරතනමිස්සකානි. ෙක්ඛ ණයසවියතතිභුම්මයදවතාහි යසවියත. 

ඉති සා ද්වාදසහි ගාථාහි පරියදවිත්වා මහාසත්තස්ස උයර හත්ථං 

ඨයපත්වා සන්තාපභාවං ඤත්වා ‘‘චන්යදො ජීවතියයව, යදවුජ්ඣානකම්මං
කත්වා ජීවිතමස්ස දස්සාමී’’තිචින්යතත්වා ‘‘කිංනුයඛොයලොකපාලානාම

නත්ථි, උදාහු විප්පවුත්ථා, අදු මතා, යත යම පියසාමිකං න රක්ඛන්තී’’ති 
යදවුජ්ඣානකම්මංඅකාසි.තස්සායසොකයවයගනසක්කස්සආසනංඋණ්හං
අයහොසි.සක්යකො ආවජ්යජන්යතොතංකාරණංඤත්වාබ්රාහ්මණවණ්යණන
යවයගයනව ආගන්ත්වා කුණ්ඩිකයතො උදකං ගයහත්වා මහාසත්තං

ආසිඤ්චි. තාවයදව විසං අන්තරධායි, වයණො රුහි, ඉමස්මිං ඨායන
විද්යධොතිපිනපඤ්ඤායි.මහාසත්යතොසුඛියතොඋට්ඨාසි.චන්දාපියසාමිකං
අයරොගං දිස්වා යසොමනස්සප්පත්තා සක්කස්ස පායද වන්දන්තී
අනන්තරගාථමාහ– 

42. 

‘‘වන්යදයතඅයිරබ්රහ්යම, යයොයමඉච්ඡිතංපතිංවරාකියා; 

අමයතනඅභිසිඤ්චි, සමාගතාස්මිපියතයමනා’’ති. 

තත්ථ අමයතනාති උදකං ‘‘අමත’’න්ති මඤ්ඤමානා එවමාහ. 

පිෙතයමනාතිපියතයරන, අයයමවවාපායඨො. 

සක්යකො යතසං ඔවාදමදාසි ‘‘ඉයතො පට්ඨාය චන්දපබ් තයතො ඔරුය්හ 

මනුස්සපථංමාගමිත්ථ, ඉයධවවසථා’’ති.එවඤ්චපනවත්වායතඔවදිත්වා

සකට්ඨානයමව ගයතො.චන්දාපි‘‘කිංයනොසාමිඉමිනාපරිපන්ථට්ඨායනන, 
එහි චන්දපබ් තයමවගච්ඡාමා’’තිවත්වාඔසානගාථමාහ– 

43. 

‘‘විචරාමදානිගිරිවනනදියයො, කුසුමාභිකිණ්ණයසොතායයො; 

නානාදුමවසනායයො, පියංවදාඅඤ්ඤමඤ්ඤස්සා’’ති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘න ඉදායනව, පුබ්ය යපසා මයි
අසංහීරචිත්තා අනඤ්ඤයනයයා එවා’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි –
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‘‘තදාරාජායදවදත්යතොඅයහොසි, සක්යකොඅනුරුද්යධො, චන්දාරාහුලමාතා, 
චන්දකින්නයරොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

චන්දකින්නරීජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[486] 3. මහාඋක්කුසජාතකවණ්ණනා 

උක්කා චිලාචා බන්ධන්තීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
මිත්ත න්ධකඋපාසකංආරබ්භකයථසි.යසොකිරසාවත්ථියං පරිජිණ්ණස්ස
කුලස්ස පුත්යතො සහායං යපයසත්වා අඤ්ඤතරං කුලධීතරං වාරායපත්වා
‘‘අත්ථිපනස්සඋප්පන්නකිච්චංනිත්ථරණසමත්යථොමිත්යතොවා සහායයො
වා’’ති වුත්යත ‘‘නත්ථී’’ති වත්වා ‘‘යතන හි මිත්යත තාව  න්ධතූ’’ති 

වුත්යතතස්මිංඔවායදඨත්වාපඨමංතාවචතූහියදොවාරියකහිසද්ධිංයමත්තිං

අකාසි, අථානුපුබ්ය න නගරගුත්තිකගණකමහාමත්තාදීහි සද්ධිං යමත්තිං
කත්වා යසනාපතිනාපි උපරායජනාපි සද්ධිං යමත්තිං අකාසි. යතහි පන
සද්ධිං එකයතො හුත්වා රඤ්ඤා සද්ධිං යමත්තිං අකාසි. තයතො අසීතියා
මහායථයරහිසද්ධිංආනන්දත්යථයරනපිසද්ධිංඑකයතො හුත්වා තථාගයතන

සද්ධිංයමත්තිංඅකාසි.අථනංසත්ථාසරයණසුචසීයලසුච පතිට්ඨායපසි, 
රාජාපිස්ස ඉස්සරියමදාසි. යසො මිත්ත න්ධයකොයයවාති පාකයටො ජායතො. 
අථස්ස රාජා මහන්තංයගහං දත්වාආවාහමඞ්ගලංකායරසි. රාජානංආදිං
කත්වා මහාජයනො පණ්ණාකායර පහිණි. අථස්ස භරියා රඤ්ඤා පහිතං

පණ්ණාකාරංඋපරාජස්ස, උපරායජනපහිතං පණ්ණාකාරංයසනාපතිස්සාති
එයතන උපායයන සකලනගරවාසියනො ආ න්ධිත්වා ගණ්හි. සත්තයම 

දිවයස මහාසක්කාරං කත්වා දස ලං නිමන්යතත්වා පඤ්චසතස්ස 
බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං දත්වා භත්තකිච්චාවසායන
සත්ථාරා කථිතංඅනුයමොදනංසුත්වාඋයභොපිජයම්පතිකායසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨහිංසු. 

භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, 
මිත්ත න්ධකඋපාසයකො අත්තයනො භරියං නිස්සාය තස්සා වචනං කත්වා

සබ්ය හි යමත්තිං කත්වා රඤ්යඤො සන්තිකා මහන්තං සක්කාරං ලභි, 

තථාගයතන පන සද්ධිං යමත්තිං කත්වා උයභොපි ජයම්පතිකා

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨිතා’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව යසො එතං මාතුගාමං නිස්සාය මහන්තං

යසංසම්පත්යතො, පුබ්ය  තිරච්ඡානයයොනියංනිබ් ත්යතොපිපයනසඑතිස්සා
වචයනන හූහිසද්ධිං යමත්තිංකත්වා පුත්තයසොකයතොමුත්යතොයයවා’’ති
වත්වායතහියාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත එකච්යච

පච්චන්තවාසියනො යත්ථ යත්ථ  හුං මංසං ලභන්ති, තත්ථ තත්ථ ගාමං
නිවායසත්වා අරඤ්යඤ චරිත්වා මිගාදයයො මායරත්වා මංසං ආහරිත්වා
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පුත්තදායර යපොයසන්ති. යතසං ගාමයතො අවිදූයර මහාජාතස්සයරො අත්ථි.

තස්ස දක්ඛිණපස්යස එයකො යසනසකුයණො, පච්ඡිමපස්යස එකා

යසනසකුණී, උත්තරපස්යස සීයහො මිගරාජා, පාචීනපස්යස
උක්කුසසකුණරාජාවසති.ජාතස්සරමජ්යඣපනඋන්නතට්ඨායන කච්ඡයපො
වසති.තදායසයනොයසනිං‘‘භරියායමයහොහී’’තිවදති.අථනංසාආහ–

‘‘අත්ථි පන යත යකොචි මිත්යතො’’ති? ‘‘නත්ථි භද්යද’’ති. අම්හාකං
උප්පන්නං භයං වා දුක්ඛං වා හරණසමත්ථං මිත්තං වා සහායං වා ලද්ධුං

වට්ටති, මිත්යත තාව ගණ්හාහීති. ‘‘යකහි සද්ධිං යමත්තිං කයරොමි

භද්යද’’ති? පාචීනපස්යස වසන්යතන උක්කුසරායජන, උත්තරපස්යස

සීයහන, ජාතස්සරමජ්යඣ කච්ඡයපන සද්ධිං යමත්තිං කයරොහීති. යසො
තස්සා වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා තථා අකාසි. තදා යත උයභොපි සංවාසං
කප්යපත්වා තස්මිංයයව සයර එකස්මිං දීපයක කදම් රුක්යඛො අත්ථි

සමන්තාඋදයකනපරික්ඛිත්යතො, තස්මිංකුලාවකං කත්වාපටිවසිංසු. 

යතසං අපරභායග ද්යව සකුණයපොතකා ජායිංසු. යතසං පක්යඛසු
අසඤ්ජායතසුයයවඑකදිවසංයතජානපදාදිවසංඅරඤ්යඤචරිත්වාකිඤ්චි 

අලභිත්වා ‘‘නසක්කාතුච්ඡහත්යථනඝරංගන්තුං, මච්යඡවාකච්ඡයපවා 
ගණ්හිස්සාමා’’තිසරංඔතරිත්වාතංදීපකංගන්ත්වාතස්සකදම් ස්සමූයල 
නිපජ්ජිත්වාමකසාදීහිඛජ්ජමානායතසංපලාපනත්ථායඅරණිංමන්යථත්වා

අග්ගිං නිබ් ත්යතත්වා ධූමං කරිංසු. ධුයමො උග්ගන්ත්වා සකුයණ පහරි, 

සකුණයපොතකාවිරවිංසු. ජානපදාතංසුත්වා ‘‘අම්යභො, සකුණයපොතකානං

සූයති සද්යදො, උට්යඨථ උක්කා  න්ධථ, ඡාතා සයිතුං න සක්යකොම, 
සකුණමංසං ඛාදිත්වාව සයිස්සාමා’’ති වත්වා අග්ගිං ජායලත්වා උක්කා
 න්ධිංසු. සකුණිකා යතසං සද්දං සුත්වා ‘‘ඉයම අම්හාකං යපොතයක 

ඛාදිතුකාමා, මයං එවරූපස්ස භයස්ස හරණත්ථාය මිත්යත ගණ්හිම්හ, 

සාමිකං උක්කුසරාජස්ස සන්තිකං යපයසස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘ගච්ඡ, 

සාමි, පුත්තානංයනොඋප්පන්නභයංඋක්කුසරාජස්සආයරොයචහී’’තිවත්වා 
පඨමංගාථමාහ– 

44. 

‘‘උක්කාචිලාචා න්ධන්තිදීයප, පජාමමංඛාදිතුං පත්ථයන්ති; 

මිත්තං සහායඤ්ච වයදහි යසනක, ආචික්ඛ ඤාති යසනං 
දිජාන’’න්ති. 

තත්ථ චිලාචාතිජානපදා. දීයපතිදීපකම්හි. පජාමමන්තිමම පුත්තයක. 

යසනකාති යසනකසකුණං නායමනාලපති. ඤාතිබයසනන්ති පුත්තානං 

 යසනං. දිජානන්තිඅම්හාකංඤාතීනංදිජානංඉදං යසනං උක්කුසරාජස්ස
සන්තිකංගන්ත්වාආචික්ඛාහීතිවදති. 

යසො යවයගන තස්ස වසනට්ඨානං ගන්ත්වා වස්සිත්වා අත්තයනො 
ආගතභාවං ජානායපත්වා කයතොකායසො උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා පකිණ්ණකනිපායතො 
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‘‘කිංකාරණා ආගයතොසී’’ති පුට්යඨො ආගතකාරණං දස්යසන්යතො දුතියං
ගාථමාහ– 

45. 

‘‘දියජොදිජානංපවයරොසිපක්ඛිම, උක්කුසරාජසරණංතංඋයපම; 

පජාමමංඛාදිතුංපත්ථයන්ති, ලුද්දාචිලාචාභවයම සුඛායා’’ති. 

තත්ථ දියජොතිත්වංදියජොයචවදිජානංපවයරො ච. 

උක්කුසරාජා ‘‘යසනකමාභායී’’තිතං අස්සායසත්වාතතියංගාථමාහ– 

46. 

‘‘මිත්තං සහායඤ්ච කයරොන්ති පණ්ඩිතා, කායල අකායල

සුඛයමසමානා; 

කයරොමි යත යසනක එතමත්ථං, අරියයො හි අරියස්ස කයරොති 
කිච්ච’’න්ති. 

තත්ථ කායලඅකායලතිදිවාචරත්තිඤ්ච. අරියෙොතිඉධආචාරඅරියයො

අධිප්යපයතො.ආචාරසම්පන්යනොහි ආචාරසම්පන්නස්සකිච්චංකයරොයතව, 
කියමත්ථකරණීයන්තිවදති. 

අථ නං පුච්ඡි ‘‘කිං, සම්ම, රුක්ඛං අභිරුළ්හා චිලාචා’’ති? න තාව

අභිරුළ්හා, උක්කායයව  න්ධන්තීති. යතන හි ත්වං සීඝං ගන්ත්වා මම
සහායිකං අස්සායසත්වා මමාගමනභාවං ආචික්ඛාහීති. යසො තථා අකාසි. 
උක්කුසරාජාපි ගන්ත්වා කදම් ස්ස අවිදූයර චිලාචානං අභිරුහනං
ඔයලොයකන්යතො එකස්මිං රුක්ඛග්යග නිසීදිත්වා එකස්ස චිලාචස්ස
අභිරුහනකායල තස්මිං කුලාවකස්ස අවිදූරං අභිරුළ්යහ සයර නිමුජ්ජිත්වා

පක්යඛහි ච මුයඛන ච උදකං ආහරිත්වා උක්කාය උපරි ආසිඤ්චි, සා
නිබ් ායි. චිලාචා ‘‘ඉමඤ්ච යසනකසකුණයපොතයක චස්ස ඛාදිස්සාමී’’ති 
ඔතරිත්වා පුන උක්කං ජාලායපත්වා අභිරුහිංසු. පුන යසො උක්කං
විජ්ඣායපසි. එයතනුපායයන  ද්ධං  ද්ධං විජ්ඣායපන්තස්යසවස්ස

අඩ්ඪරත්යතොජායතො.යසොඅතිවිය කිලමි, යහට්ඨාඋදයරකියලොමකංතනුතං

ගතං, අක්ඛීනි රත්තානි ජාතානි. තං දිස්වා සකුණී සාමිකං ආහ – ‘‘සාමි, 

අතිවියකිලන්යතො උක්කුසරාජා, එතස්සයථොකං විස්සමනත්ථායගන්ත්වා
කච්ඡපරාජස්ස කයථහී’’ති. යසො තස්සා වචනං සුත්වා උක්කුසං
උපසඞ්කමිත්වාගාථායඅජ්ඣභාසි– 

47. 

‘‘යංයහොතිකිච්චංඅනුකම්පයකන, අරියස්සඅරියයනකතංතයීදං; 

අත්තානුරක්ඛීභවමාඅඩය්හි, ලච්ඡාමපුත්යතතයි ජීවමායන’’ති. 
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තත්ථ තයීදන්තිතයාඉදං, අයයමවවා පායඨො. 

යසො තස්සවචනංසුත්වාසීහනාදංනදන්යතො පඤ්චමංගාථමාහ– 

48. 

‘‘තයවවරක්ඛාවරණංකයරොන්යතො, සරීරයභදාපිනසන්තසාමි; 

කයරොන්ති යහයක සඛිනං සඛායරො, පාණං චජන්තා සතයමස
ධම්යමො’’ති. 

ඡට්ඨං පන සත්ථා අභිසම්බුද්යධො හුත්වා තස්ස ගුණං වණ්යණන්යතො
ආහ– 

49. 

‘‘සුදුක්කරංකම්මමකාසි, අණ්ඩජායංවිහඞ්ගයමො; 

අත්ථායකුරයරොපුත්යත, අඩ්ඪරත්යතඅනාගයත’’ති. 

තත්ථ කුරයරොති උක්කුසරාජා. පුත්යතති යසනකස්ස පුත්යත

රක්ඛන්යතො යතසං අත්ථාය අඩ්ඪරත්යත අනා යත යාව දියඩ්ඪයාමා
වායාමංකයරොන්යතොදුක්කරං අකාසි. 

යසයනොපි උක්කුසං ‘‘යථොකං විස්සමාහි, සම්මා’’ති වත්වා කච්ඡපස්ස

සන්තිකං ගන්ත්වා තං උට්ඨායපත්වා ‘‘කිං, සම්ම, ආගයතොසී’’ති වුත්යතො 

‘‘එවරූපං නාම භයං උප්පන්නං, උක්කුසරාජා පඨමයාමයතො පට්ඨාය

වායමන්යතො කිලමි, යතනම්හි තව සන්තිකං ආගයතො’’ති වත්වා සත්තමං
ගාථමාහ– 

50. 

‘‘චුතාපියහයකඛලිතාසකම්මුනා, මිත්තානුකම්පාය පතිට්ඨහන්ති; 

පුත්තාමමට්ටාගතිමාගයතොස්මි, අත්ථංචයරයථොමම වාරිචරා’’ති. 

තස්සත්යථො – සාමි, එකච්යච හි යසයතො වා ධනයතො වා චුතාපි

සකම්මුනා ඛලිතාපි මිත්තානං අනුකම්පාය පතිට්ඨහන්ති, මම ච පුත්තා 

අට්ටාආතුරා, යතනාහංතංගතිංපටිසරණංකත්වාආගයතොස්මි, පුත්තානං
ජීවිතදානං දදන්යතොඅත්ථංයමචරාහිවාරිචරාති. 

තංසුත්වාකච්ඡයපොඉතරංගාථමාහ– 

51. 

‘‘ධයනනධඤ්යඤනච අත්තනා ච, මිත්තං සහායඤ්චකයරොන්ති 

පණ්ඩිතා; 

කයරොමි යත යසනක එතමත්ථං, අරියයො හි අරියස්ස කයරොති 
කිච්ච’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා පකිණ්ණකනිපායතො 

247 

පටුන 

අථස්ස පුත්යතො අවිදූයර නිපන්යනො පිතු වචනං සුත්වා ‘‘මා යම පිතා

කිලමතු, අහංපිතුකිච්චංකරිස්සාමී’’තිචින්යතත්වානවමං ගාථමාහ– 

52. 

‘‘අප්යපොස්සුක්යකොතාතතුවංනිසීද, පුත්යතොපිතුචරති අත්ථචරියං; 

අහං චරිස්සාමිතයවතමත්ථං, යසනස්ස පුත්යතපරිතායමායනො’’ති. 

අථනංපිතාගාථායඅජ්ඣභාසි– 

53. 

‘‘අද්ධා හි තාත සතයමස ධම්යමො, පුත්යතො පිතු යං චයර 

අත්ථචරියං; 

අප්යපව මං දිස්වාන පවඩ්ඪකායං, යසනස්ස පුත්තා න 
වියහඨයයයය’’න්ති. 

තත්ථ සතයමසධම්යමොතිපණ්ඩිතානංඑස ධම්යමො. පුත්තාතියසනස්ස
පුත්යතචිලාචාන යහඨයයයයන්ති. 

එවං වත්වා මහාකච්ඡයපො ‘‘සම්ම, මා භායි, ත්වං පුරයතො ගච්ඡ, 
ඉදානාහං ආගමිස්සාමී’’ති තං උයයයොයජත්වා උදයක පතිත්වා කලලඤ්ච
යසවාලඤ්ච සංකඩ්ඪිත්වා ආදාය දීපකං ගන්ත්වා අග්ගිං විජ්ඣායපත්වා

නිපජ්ජි. චිලාචා ‘‘කිං යනො යසනයපොතයකහි, ඉමං කාළකච්ඡපං

පරිවත්යතත්වාමායරස්සාම, අයංයනොසබ්ය සං පයහොස්සතී’’තිවල්ලියයො
උද්ධරිත්වා ජියා ගයහත්වා නිවත්ථපියලොතිකාපි යමොයචත්වා යතසු යතසු
ඨායනසු න්ධිත්වාකච්ඡපං පරිවත්යතතුංනසක්යකොන්ති.කච්ඡයපො යත 
ආකඩ්ඪන්යතොගන්ත්වාගම්භීරට්ඨායනඋදයකපති.යතපිකච්ඡපයලොයභන
සද්ධිංයයව පතිත්වාඋදකපුණ්ණායකුච්ඡියාකිලන්තානික්ඛමිත්වා ‘‘යභො

එයකන යනො උක්කුයසන යාව අඩ්ඪරත්තා උක්කා විජ්ඣාපිතා, ඉදානි

ඉමිනාකච්ඡයපනඋදයකපායතත්වාඋදකං පායයත්වාමයහොදරා කතම්හ, 
පුන අග්ගිං කරිත්වා අරුයණ උග්ගයතපි ඉයම යසනකයපොතයක

ඛාදිස්සාමා’’ති අග්ගිං කාතුං ආරභිංසු. සකුණී යතසං කථං සුත්වා ‘‘සාමි, 

ඉයම යාය කායචි යවලාය අම්හාකං පුත්තයක ඛාදිත්වා ගමිස්සන්ති, 
සහායස්ස යනො සීහස්ස සන්තිකං ගච්ඡාහී’’ති ආහ. යසො තඞ්ඛණඤ්යඤව
සීහස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘කිං අයවලායආගයතොසී’’ති වුත්යතආදියතො

පට්ඨායතංපවත්තිංආයරොයචත්වාඑකාදසමංගාථමාහ – 

54. 

‘‘පසූමනුස්සාමිගවීරයසට්ඨ, භයට්ටිතායසට්ඨමුපබ් ජන්ති; 

පුත්තා මමට්ටා ගතිමාගයතොස්මි, ත්වං යනොසි රාජා භව යම 

සුඛායා’’ති. 
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තත්ථ පසූතිසබ් තිරච්ඡායනආහ.ඉදං වුත්තංයහොති–‘‘සාමි, මියගසු

වීරියයන යසට්ඨ, සබ් යලොකස්මිඤ්හි සබ්ය  තිරච්ඡානාපි මනුස්සාපි

භයට්ටිතා හුත්වා යසට්ඨං උපගච්ඡන්ති, මම ච පුත්තා අට්ටා ආතුරා.

තස්මාහං තං ගතිං කත්වා ආගයතොම්හි, ත්වං අම්හාකං රාජා සුඛාය යම 
භවාහී’’ති. 

තංසුත්වාසීයහොගාථමාහ– 

55. 

‘‘කයරොමියතයසනකඑතමත්ථං, ආයාමියතතංදිසතංවධාය; 

කථඤ්හි විඤ්ඤූ පහු සම්පජායනො, න වායයම අත්තජනස්ස 

ගුත්තියා’’ති. 

තත්ථ තංදිසතන්තිතංදිසසමූහං, තංතව පච්චත්ථිකගණන්තිඅත්යථො. 

පහූති අමිත්යත හන්තුං සමත්යථො. සම්පජායනොති මිත්තස්ස භයුප්පත්තිං

ජානන්යතො. අත්තජනස්සාති අත්තසමස්ස අඞ්ගසමානස්ස ජනස්ස, 
මිත්තස්සාතිඅත්යථො. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘ගච්ඡ ත්වං පුත්යත සමස්සායසහී’’ති තං 
උයයයොයජත්වා මණිවණ්ණං උදකං මද්දමායනො පායාසි. චිලාචා තං

ආගච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘කුරයරන තාව අම්හාකං උක්කා විජ්ඣාපිතා, තථා

කච්ඡයපන අම්යහ නිවත්ථපියලොතිකානම්පි අස්සාමිකා කතා, ඉදානි පන

නට්ඨම්හා, සීයහො යනො ජීවිතක්ඛයයමව පායපස්සතී’’ති මරණභයතජ්ජිතා
යයන වා යතන වා පලායිංසු. සීයහො ආගන්ත්වා රුක්ඛමූයල න කිඤ්චි
අද්දස.අථනංකුරයරො චකච්ඡයපොචයසයනොච උපසඞ්කමිත්වාවන්දිංසු.
යසො යතසං මිත්තානිසංසං කයථත්වා ‘‘ඉයතො පට්ඨාය මිත්තධම්මං

අභින්දිත්වා අප්පමත්තා යහොථා’’ති ඔවදිත්වා පක්කාමි, යතපි සකඨානානි
ගතා. යසනසකුණී අත්තයනො පුත්යත ඔයලොයකත්වා ‘‘මිත්යත නිස්සාය
අම්යහහිදාරකාලද්ධා’’තිසුඛනිසින්නසමයයයසයනන සද්ධිංසල්ලපන්තී
මිත්තධම්මංපකාසමානාඡගාථාඅභාසි– 

56. 

‘‘මිත්තඤ්චකයිරාථසුහදයඤ්ච, අයිරඤ්චකයිරාථසුඛාගමාය; 

නිවත්ථයකොයචොවසයරභිහන්ත්වා, යමොදාමපුත්යතහිසමඞ්ගිභූතා. 

57. 

‘‘සකමිත්තස්සකම්යමන, සහායස්සාපලායියනො; 

කූජන්තමුපකූජන්ති, යලොමසාහදයඞ්ගමං. 

58. 
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‘‘මිත්තංසහායංඅධිගම්මපණ්ඩියතො, යසොභුඤ්ජතීපුත්තපසුංධනං 

වා; 

අහඤ්චපුත්තාචපතීචමය්හං, මිත්තානුකම්පාය සමඞ්ගිභූතා. 

59. 

‘‘රාජවතාසූරවතාචඅත්යථො, සම්පන්නසඛිස්සභවන්තියහයත; 

යසො මිත්තවා යසවා උග්ගතත්යතො, අස්මිංධයලොයක යමොදති
කාමකාමී. 

60. 

‘‘කරණීයානිමිත්තානි, දලිද්යදනාපියසනක; 

පස්සමිත්තානුකම්පාය, සමග්ගම්හාසඤාතයක. 

61. 

‘‘සූයරන ලවන්යතන, යයොමිත්යතකුරුයතදියජො; 

එවංයසොසුඛියතොයහොති, යථාහංත්වඤ්චයසනකා’’ති. 

තත්ථ මිත්තඤ්චාති යංකිඤ්චි අත්තයනො මිත්තඤ්ච සුහදෙඤ්ච 

සුහදයසහායඤ්ච සාමිකසඞ්ඛාතං අයිරඤ්ච කයරොයථව. නිවත්ථයකොයචොව 

සයරභිහන්ත්වාති එත්ථ යකොයචොති කවයචො. යථා නාම පටිමුක්කකවයචො

සයර අභිහනති නිවායරති, එවං මයම්පි මිත්ත යලන පච්චත්ථියක 

අභිහන්ත්වා පුත්යතහි සද්ධිං යමොදාමාති වදති. සකමිත්තස්ස කම්යමනාති

සකස්ස මිත්තස්ස පරක්කයමන. සහාෙස්සාපලායියනොති සහායස්ස

අපලායියනො මිගරාජස්ස. යලොමසාති පක්ඛියනො අම්හාකං පුත්තකා මඤ්ච 
තඤ්ච කූජන්තං හදයඞ්ගමං මධුරස්සරං නිච්ඡායරත්වා උපකූජන්ති. 

සමඞ්ගිභූතාතිඑකට්ඨායනඨිතා. 

රාජවතා සූරවතා ච අත්යථොති යස්ස සීහසදියසො රාජා

උක්කුසකච්ඡපසදිසා ච සූරා මිත්තා යහොන්ති, යතන රාජවතා සූරවතා ච

අත්යථො සක්කා පාපුණිතුං. භවන්ති යහයතති යයො ච සම්පන්නසයඛො

පරිපුණ්ණමිත්තධම්යමො, තස්ස එයත සහායා භවන්ති. උග් තත්යතොති

සිරියසොභග්යගන උග්ගතසභායවො. අස්මිංධයලොයකති ඉධයලොකසඞ්ඛායත

අස්මිං යලොයක යමොදති. කාමකාමීති සාමිකං ආලපති. යසො හි කායම

කාමනයතොකාමකාමීනාම. සමග් ම්හාතිසමග්ගාජාතම්හා. සඤාතයකති 
ඤාතයකහිපුත්යතහිසද්ධිං. 

එවං සා ඡහි ගාථාහි මිත්තධම්මස්ස ගුණකථං කයථසි. යත සබ්ය පි 
සහායකාමිත්තධම්මංඅභින්දිත්වායාවතායුකංඨත්වායථාකම්මංගතා. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව යසො

භරියං නිස්සාය සුඛප්පත්යතො, පුබ්ය පි සුඛප්පත්යතොයයවා’’ති වත්වා
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ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා යසයනො ච යසනී ච ජයම්පතිකා අයහසුං, 

පුත්තකච්ඡයපො රාහුයලො, පිතා මහායමොග්ගල්ලායනො, උක්කුයසො

සාරිපුත්යතො, සීයහොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

මහාඋක්කුසජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[487] 4. උද්දාලකජාතකවණ්ණනා 

ඛරාජිනාජටිලාපඞ්කදන්තාතිඉදංසත්ථා යජතවයනවිහරන්යතොඑකං
කුහකභික්ඛුං ආරබ්භ කයථසි. යසො හි නියයානිකසාසයන පබ් ජිත්වාපි
චතුපච්චයත්ථායතිවිධංකුහකවත්ථුං පූයරසි. අථස්ස අගුණං පකායසන්තා

භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, අසුයකො නාම භික්ඛු 

එවරූයප නියයානිකසාසයන පබ් ජිත්වා කුහනං නිස්සාය ජීවිකං 

කප්යපතී’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය 

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

ඉදායනව, පුබ්ය යපසකුහයකොයයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො
තස්ස පුයරොහියතො අයහොසි පණ්ඩියතො  යත්යතො. යසො එකදිවසං 
උයයානකීළං ගයතො එකං අභිරූපං ගණිකං දිස්වා පටි ද්ධචිත්යතො තාය
සද්ධිං සංවාසං කප්යපසි. සා තං පටිච්ච ගබ්භං පටිලභි. ගබ්භස්ස

පතිට්ඨිතභාවං ඤත්වා තං ආහ – ‘‘සාමි, ගබ්යභො යම පතිට්ඨියතො, 

ජාතකායල නාමං කයරොන්තී අස්ස කිං නාමං කයරොමී’’ති? යසො 

‘‘වණ්ණදාසියා කුච්ඡිම්හි නිබ් ත්තත්තා න සක්කා කුලනාමං කාතු’’න්ති 

චින්යතත්වා ‘‘භද්යද, අයං වාතඝාතරුක්යඛො උද්දායලො නාම, ඉධ 
පටිලද්ධත්තා ‘උද්දාලයකො’තිස්ස නාමං කයරයයාසී’’ති වත්වා

අඞ්ගුලිමුද්දිකං අදාසි. ‘‘සයච ධීතා යහොති, ඉමායනං යපොයසයයාසි, සයච

පුත්යතො, අථනං වයප්පත්තං මය්හං දස්යසයයාසී’’තිආහ. සා අපරභායග
පුත්තංවිජායිත්වා‘‘උද්දාලයකො’’තිස්ස නාමංඅකාසි. 

යසො වයප්පත්යතො මාතරං පුච්ඡි – ‘‘අම්ම, යකො යම පිතා’’ති? 

‘‘පුයරොහියතො තාතා’’ති. ‘‘යදි එවං යවයද උග්ගණ්හිස්සාමී’’ති මාතු
හත්ථයතො මුද්දිකඤ්ච ආචරියභාගඤ්ච ගයහත්වා තක්කසිලං ගන්ත්වා
දිසාපායමොක්ඛාචරියස්ස සන්තියකසිප්පංඋග්ගණ්හන්යතොඑකංතාපසගණං

දිස්වා ‘‘ඉයමසං සන්තියක වරසිප්පං භවිස්සති, තං උග්ගණ්හිස්සාමී’’ති
සිප්පයලොයභන පබ් ජිත්වා යතසං වත්තපටිවත්තං කත්වා ‘‘ආචරියා මං
තුම්හාකං ජානනසිප්පං සික්ඛායපථා’’ති ආහ. යත අත්තයනො අත්තයනො 
ජානනනියායමයනව තං සික්ඛායපසුං. පඤ්චන්නං තාපසසතානං එයකොපි

යතනඅතියරකපඤ්යඤො නායහොසි, ස්යවවයතසංපඤ්ඤායඅග්යගො.අථස්ස

යත සන්නිපතිත්වා ආචරියට්ඨානං අදංසු. අථ යන යසො ආහ – ‘‘මාරිසා, 

තුම්යහනිච්චං වනමූලඵලාහාරා අරඤ්යඤව වසථ, මනුස්සපථං කස්මාන
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ගච්ඡථා’’ති? ‘‘මාරිස, මනුස්සා නාම මහාදානං දත්වා අනුයමොදනං

කාරායපන්ති, ධම්මිං කථං භණායපන්ති, පඤ්හං පුච්ඡන්ති, මයං යතන

භයයනතත්ථනගච්ඡාමා’’ති. ‘‘මාරිසා, සයචපිචක්කවත්තිරාජාභවිස්සති, 

මනංගයහත්වාකථනංනාමමය්හං භායරො, තුම්යහමා භායථා’’ති වත්වා
යතහිසද්ධිංචාරිකංචරමායනො අනුපුබ්ය න ාරාණසිංපත්වා රාජුයයායන 

වසිත්වා පුනදිවයස සබ්ය හි සද්ධිං ද්වාරගායම භික්ඛාය චරි, මනුස්සා
මහාදානං අදංසු.තාපසාපුනදිවයසනගරංපවිසිංසුමනුස්සාමහාදානංඅදංසු.

උද්දාලකතාපයසො දානානුයමොදනං කයරොති, මඞ්ගලං වදති, පඤ්හං

විස්සජ්යජති, මනුස්සා පසීදිත්වා  හුපච්චයය අදංසු. සකලනගරං

‘‘පණ්ඩියතො ගණසත්ථා ධම්මිකතාපයසො ආගයතො’’ති සඞ්ඛුභි, තං 
රඤ්යඤොපිකථයිංසු. 

රාජා ‘‘කුහිං වසතී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘උයයායන’’ති සුත්වා ‘‘සාධු අජ්ජ
යතසං දස්සනාය ගමිස්සාමී’’ති ආහ. එයකො පුරියසො ගන්ත්වා ‘‘රාජා කිර
යවො පස්සිතුං ආගච්ඡිස්සතී’’ති උද්දාලකස්ස කයථසි. යසොපි ඉසිගණං

ආමන්යතත්වා ‘‘මාරිසා, රාජා කිර ආගමිස්සති, ඉස්සයර නාම එකදිවසං

ආරායධත්වා යාවජීවං අලං යහොතී’’ති. ‘‘කිං පන කාතබ් ං ආචරියා’’ති? 

යසො එවමාහ – ‘‘තුම්යහසු එකච්යච වග්ගුලිවතං චරන්තු, එකච්යච

උක්කුටිකප්පධානමනුයුඤ්ජන්තු, එකච්යච කණ්ටකාපස්සයිකා භවන්තු, 

එකච්යච පඤ්චාතපං තපන්තු, එකච්යච උදයකොයරොහනකම්මං කයරොන්තු, 

එකච්යචතත්ථතත්ථමන්යතසජ්ඣායන්තූ’’ති.යතතථාකරිංසු.සයංපන 
අට්ඨවාදසවාපණ්ඩිතවාදියනොගයහත්වාමයනොරයමආධාරයකරමණීයං
යපොත්ථකං ඨයපත්වා අන්යතවාසිකපරිවුයතො සුපඤ්ඤත්යත සාපස්සයය
ආසයනනිසීදි. තස්මිංඛයණරාජාපුයරොහිතංආදායමහන්යතනපරිවායරන
උයයානං ගන්ත්වා යත මිච්ඡාතපං චරන්යත දිස්වා ‘‘අපායභයම්හා
මුත්තා’’ති පසීදිත්වා උද්දාලකස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා පටිසන්ථාරං කත්වා
එකමන්තං නිසින්යනො තුට්ඨමානයසො පුයරොහියතන සද්ධිං සල්ලපන්යතො
පඨමංගාථමාහ– 

62. 

‘‘ඛරාජිනාජටිලාපඞ්කදන්තා, දුම්මක්ඛරූපායයමන්තං ජප්පන්ති; 

කච්චින්නුයතමානුසයකපයයොයග, ඉදංවිදූපරිමුත්තා අපායා’’ති. 

තත්ථ ඛරාජිනාති සඛුයරහි අජිනචම්යමහිසමන්නාගතා. පඞ්කදන්තාති 

දන්තකට්ඨස්ස අඛාදයනන මලග්ගහිතදන්තා. දුම්මක්ඛරූපාති 

අනඤ්ජිතක්ඛා අමණ්ඩිතරූපා ලූඛසඞ්ඝාටිධරා. මානුසයක පයෙොය ති

මනුස්යසහි කත්තබ් වීරියය. ඉදං විදූති ඉදං තපචරණඤ්ච

මන්තසජ්ඣායනඤ්ච ජානන්තා. අපාොති කච්චි ආචරිය, ඉයම චතූහි
අපායයහිමුත්තාතිපුච්ඡති. 
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තංසුත්වාපුයරොහියතො‘‘අයංරාජාඅට්ඨායනපසන්යනො, තුණ්හී භවිතුං
නවට්ටතී’’තිචින්යතත්වාදුතියංගාථමාහ– 

63. 

‘‘පාපානිකම්මානිකයරථරාජ,  හුස්සුයතොයචනචයරයයධම්මං; 

සහස්සයවයදොපිනතංපටිච්ච, දුක්ඛාපමුච්යචචරණං අපත්වා’’ති. 

තත්ථ බහුස්සුයතො යචති සයච මහාරාජ, ‘‘අහං  හුස්සුයතොම්හී’’ති

පගුණයවයදොපි දසකුසලකම්මපථධම්මං න චයරයය, තීහි ද්වායරහි 

පාපායනවකයරයය, තිට්ඨන්තුතයයොයවදා, සහස්සයවයදොපිසමායනොතං
 ාහුසච්චංපටිච්ච අට්ඨසමාපත්තිසඞ්ඛාතංචරණංඅප්පත්වාඅපායදුක්ඛයතො
නමුච්යචයයාති. 

තස්ස වචනං සුත්වා උද්දාලයකො චින්යතසි ‘‘රාජා යථා වා තථා වා 

ඉසිගණස්ස පසීදි, අයං පන බ්රාහ්මයණො චරන්තං යගොණං දණ්යඩන

පහරන්යතොවිය වඩ්ඪිතභත්යතකචවරංඛිපන්යතොවියකයථසි, යතනසද්ධිං
කයථස්සාමී’’ති.යසොයතන සද්ධිංකයථන්යතොතතියංගාථමාහ– 

64. 

‘‘සහස්සයවයදොපිනතංපටිච්ච, දුක්ඛාපමුච්යචචරණංඅපත්වා; 

මඤ්ඤාමි යවදා අඵලා භවන්ති, සසංයමං චරණඤ්යඤව 

සච්ච’’න්ති. 

තත්ථ අෙලාතිතව වායදයවදාචයසසසිප්පානිචඅඵලානිආපජ්ජන්ති, 

තානිකස්මාඋග්ගණ්හන්ති, සීලසංයයමනසද්ධිංචරණඤ්යඤවඑකංසච්චං
ආපජ්ජතීති. 

තයතො පුයරොහියතොචතුත්ථං ගාථමාහ– 

65. 

‘‘නයහවයවදාඅඵලාභවන්ති, සසංයමංචරණඤ්යඤවසච්චං; 

කිත්තිඤ්හි පප්යපොති අධිච්ච යවයද, සන්තිං පුණාති චරයණන 
දන්යතො’’ති. 

තත්ථ න යහවාති නාහං ‘‘යවදා අඵලා’’ති වදාමි, අපිච යඛො පන
සසංයමං චරණං සච්චයමව සභාවභූතං උත්තමං. යතන හි සක්කා දුක්ඛා 

මුච්චිතුං. සන්තිං පුණාතීති සමාපත්තිසඞ්ඛායතන චරයණන දන්යතො
භයසන්තිකරංනිබ් ානංපාපුණාතීති. 

තංසුත්වාඋද්දාලයකො‘‘නසක්කාඉමිනාසද්ධිංපටිපක්ඛවයසන ඨාතුං, 

‘පුත්යතො තවාහ’න්ති වුත්යත සියනහං අකයරොන්යතො නාම නත්ථි, 
පුත්තභාවමස්ස කයථස්සාමී’’තිචින්යතත්වාපඤ්චමංගාථමාහ– 
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66. 

‘‘භච්චාමාතාපිතා න්ධූ, යයනජායතොසයයවයසො; 

උද්දාලයකොඅහංයභොයතො, යසොත්තියාකුලවංසයකො’’ති. 

තත්ථ භච්චාතිමාතාචපිතාචයසස න්ධූ චභරිතබ් ානාම.යයනපන

ජායතො, යසොයයව යසො යහොති. අත්තායයව හි අත්තයනො ජායති, අහඤ්ච 

තයාව උද්දාලකරුක්ඛමූයල ජනියතො, තයා වුත්තයමව නාමං කතං, 
උද්දාලයකොඅහංයභොති. 

යසො ‘‘එකංයසන ත්වං උද්දාලයකොසී’’ති වුත්යත ‘‘ආමා’’ති වත්වා 

‘‘මයා යත මාතු සඤ්ඤාණං දින්නං, තං කුහි’’න්ති වුත්යත ‘‘ඉදං
බ්රාහ්මණා’’ති මුද්දිකං තස්ස හත්යථ ඨයපසි. බ්රාහ්මයණො මුද්දිකං

සඤ්ජානිත්වා නිච්ඡයයන ‘‘ත්වං බ්රාහ්මණධම්මං පජානාසී’’ති වත්වා
බ්රාහ්මණධම්මංපුච්ඡන්යතොඡට්ඨං ගාථමාහ– 

67. 

‘‘කථං යභොබ්රාහ්මයණොයහොති, කථංභවති යකවලී; 

කථඤ්චපරිනිබ් ානං, ධම්මට්යඨොකින්තිවුච්චතී’’ති. 

උද්දාලයකොපි තස්ස ආචික්ඛන්යතොසත්තමංගාථමාහ– 

68. 

‘‘නිරංකත්වාඅග්ගිමාදායබ්රාහ්මයණො, ආයපොසිඤ්චංයජංඋස්යසති 

යූපං; 

එවංකයරො බ්රාහ්මයණො යහොති යඛමී, ධම්යම ඨිතං යතන 
අමාපයිංසූ’’ති. 

තත්ථ නිරංකත්වා අග්ගිමාදාොති නිරන්තරං කත්වා අග්ගිං ගයහත්වා

පරිචරති. ආයපො සිඤ්චං ෙජං උස්යසති යූපන්ති අභියසචනකකම්මං
කයරොන්යතො සම්මාපාසං වා වාජයපයයං වා නිරග්ගළං වා යජන්යතො

සුවණ්ණයූපංඋස්සායපති. යඛමීති යඛමප්පත්යතො. අමාපයිංසූතියතයනවච
කාරයණනධම්යමඨිතං කථයිංසු. 

තං සුත්වා පුයරොහියතො යතන කථිතං බ්රාහ්මණධම්මං ගරහන්යතො 
අට්ඨමංගාථමාහ– 

69. 

‘‘නසුද්ධියසචයනනත්ථි, නාපියකවලීබ්රාහ්මයණො; 

නඛන්තීනාපියසොරච්චං, නාපියසොපරිනිබ්බුයතො’’ති. 

තත්ථ යසචයනනාතියතනවුත්යතසු බ්රාහ්මණධම්යමසුඑකංදස්යසත්වා

සබ් ං පටික්ඛිපති. ඉදං වුත්තං යහොති – ‘‘අග්ගිපරිචරයණන වා
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උදකයසචයනන වා පසුඝාතයඤ්යඤන වා සුද්ධි නාම නත්ථි, නාපි 

එත්තයකනබ්රාහ්මයණොයකවලපරිපුණ්යණොයහොති, නඅධිවාසනඛන්ති, න

සීලයසොරච්චං, නාපි කියලසපරිනිබ් ායනනපරිනිබ්බුයතොනාමයහොතී’’ති. 

තයතො නං උද්දාලයකො ‘‘යදි එවං බ්රාහ්මයණො න යහොති, අථ කථං
යහොතී’’ති පුච්ඡන්යතොනවමංගාථමාහ– 

70. 

‘‘කථංයසොබ්රාහ්මයණොයහොති, කථංභවතියකවලී; 

කථඤ්චපරිනිබ් ානං, ධම්මට්යඨොකින්තිවුච්චතී’’ති. 

පුයරොහියතොපිස්ස කයථන්යතොඉතරංගාථමාහ– 

71. 

‘‘අයඛත්ත න්ධූ අමයමො නිරායසො, නිල්යලොභපායපො

භවයලොභඛීයණො; 

එවංකයරො බ්රාහ්මයණො යහොති යඛමී, ධම්යම ඨිතං යතන 
අමාපයිංසූ’’ති. 

තත්ථ අයඛත්තබන්ධූති අක්යඛත්යතො අ න්ධු, 
යඛත්තවත්ථුගාමනිගමපරිග්ගයහන යචව 

ඤාති න්ධවයගොත්ත න්ධවමිත්ත න්ධවසහාය න්ධවසිප්ප න්ධවපරිග්ග

යහන ච රහියතො. අමයමොති සත්තසඞ්ඛායරසු තණ්හාදිට්ඨිමමායනරහියතො. 

නිරායසොති ලාභධනපුත්තජීවිතාසාය රහියතො. නිල්යලොභපායපොති

පාපයලොභවිසමයලොයභනරහියතො. භවයලොභඛීයණොතිඛීණභවරායගො. 

තයතොඋද්දාලයකොගාථමාහ– 

72. 

‘‘ඛත්තියාබ්රාහ්මණායවස්සා, සුද්දාචණ්ඩාලපුක්කුසා; 

සබ්ය වයසොරතාදන්තා, සබ්ය වපරිනිබ්බුතා; 

සබ්ය සංසීතිභූතානං, අත්ථියසයයයොථපාපියයො’’ති. 

තත්ථ අත්ථි යසයෙයොථ පාපියෙොති එයත ඛත්තියාදයයො සබ්ය පි

යසොරච්චාදීහි සමන්නාගතා යහොන්ති, එවං භූතානං පන යතසං අයං 

යසයයයො, අයංපාපියයොතිඑවංහීනුක්කට්ඨතාඅත්ථි, නත්ථීතිපුච්ඡති. 

අථස්ස ‘‘අරහත්තුප්පත්තියතො පට්ඨාය හීනුක්කට්ඨතා නාම නත්ථී’’ති
දස්යසතුංබ්රාහ්මයණොගාථමාහ– 

73. 

‘‘ඛත්තියාබ්රාහ්මණායවස්සා, සුද්දාචණ්ඩාලපුක්කුසා; 
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සබ්ය වයසොරතාදන්තා, සබ්ය වපරිනිබ්බුතා; 

සබ්ය සංසීතිභූතානං, නත්ථියසයයයොථපාපියයො’’ති. 

අථනංගරහන්යතොඋද්දාලයකොගාථාද්වයමාහ– 

74. 

‘‘ඛත්තියාබ්රාහ්මණායවස්සා, සුද්දාචණ්ඩාලපුක්කුසා; 

සබ්ය වයසොරතාදන්තා, සබ්ය වපරිනිබ්බුතා. 

75. 

‘‘සබ්ය සං සීතිභූතානං, නත්ථියසයයයොථ පාපියයො; 

පනට්ඨංචරසිබ්රහ්මඤ්ඤං, යසොත්තියාකුලවංසත’’න්ති. 

තස්සත්යථො – යදි එයතහි ගුයණහි සමන්නාගතානං වියසයසො නත්ථි, 

එයකො වණ්යණොව යහොති, එවං සන්යත ත්වං උභයතො සුජාතභාවං

නායසන්යතො පනට්ඨං චරසි බ්රහ්මඤ්ඤං, චණ්ඩාලසයමො යහොසි, 
යසොත්තියකුලවංසතංනායසසීති. 

අථනංපුයරොහියතොඋපමායසඤ්ඤායපන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

76. 

‘‘නානාරත්යතහිවත්යථහි, විමානංභවතිඡාදිතං; 

නයතසංඡායාවත්ථානං, යසොරායගොඅනුපජ්ජථ. 

77. 

‘‘එවයමවමනුස්යසසු, යදාසුජ්ඣන්තිමාණවා; 

යතසජාතිංපමුඤ්චන්ති, ධම්මමඤ්ඤායසුබ් තා’’ති. 

තත්ථ විමානන්තියගහංවාමණ්ඩපංවා. ඡාොතියතසංවත්ථානංඡායා

යසො නානාවියධො රායගො න උයපති, සබ් ා ඡායා එකවණ්ණාව යහොන්ති. 

එවයමවාති මනුස්යසසුපි එවයමව එකච්යච අඤ්ඤාණබ්රාහ්මණා

අකාරයණයනව චාතුවණ්යණ සුද්ධිං පඤ්ඤායපන්ති, එසා අත්ථීති මා

ගණ්හි. යදා අරියමග්යගන මාණවා සුජ්ඣන්ති, තදා යතහි පටිවිද්ධං 
නිබ් ානධම්මං ජානිත්වා සුබ් තා සීලවන්තා පණ්ඩිතපුරිසා යත සජාතිං
මුඤ්චන්ති. නිබ් ානප්පත්තියතොපට්ඨායහිජාතිනාමනිරත්ථකාති. 

උද්දාලයකො පන පච්චාහරිතුං අසක්යකොන්යතො අප්පටිභායනොව නිසීදි.

අථ බ්රාහ්මයණො රාජානං ආහ – ‘‘සබ්ය  එයත, මහාරාජ, කුහකා

සකලජම්බුදීයප යකොහඤ්යඤයනව නායසන්ති, උද්දාලකං

උප්පබ් ායජත්වා උපපුයරොහිතං කයරොථ, යසයස උප්පබ් ායජත්වා 
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ඵලකාවුධානි දත්වා යසවයකකයරොථා’’ති. ‘‘සාධු, ආචරියා’’ති රාජා තථා
කායරසි.යතරාජානං උපට්ඨහන්තාවයථාකම්මංගතා. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, 
පුබ්ය යපස කුහයකොයයවා’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

උද්දාලයකො කුහකභික්ඛු අයහොසි, රාජා ආනන්යදො, පුයරොහියතො පන
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 

උද්දාලකජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[488] 5. භිසජාතකවණ්ණනා 

අස්සං  වං රජතං ජාතරූපන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො 

උක්කණ්ඨිතභික්ඛුං ආරබ්භ කයථසි. වත්ථු පන කුසජාතයක (ජා. 2.20.1
ආදයයො) ආවි භවිස්සති. තදා පන සත්ථා ‘‘සච්චං කිර ත්වං භික්ඛු

උක්කණ්ඨියතොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘කිං 

පටිච්චා’’ති වත්වා ‘‘කියලසං, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘භික්ඛු එවරූයප 

නියයානිකසාසයන පබ් ජිත්වා කස්මා කියලසං පටිච්ච උක්කණ්ඨියතොසි, 
යපොරාණකපණ්ඩිතා අනුප්පන්යන බුද්යධ  ාහිරකපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා 
වත්ථුකාමකියලසකායම ආරබ්භ උප්පජ්ජනකසඤ්ඤං සපථං කත්වා
විහරිංසූ’’තිවත්වා අතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො 

අසීතියකොටිවිභවස්ස බ්රාහ්මණමහාසාලකුලස්ස පුත්යතො හුත්වා නිබ් ත්ති, 

‘‘මහාකඤ්චනකුමායරො’’තිස්ස නාමං කරිංසු. අථස්ස පදසා විචරණකායල

අපයරොපි පුත්යතො ජායි, ‘‘උපකඤ්චනකුමායරො’’තිස්ස නාමං කරිංසු. එවං

පටිපාටියා සත්ත පුත්තා අයහසුං. සබ් කනිට්ඨා පයනකා ධීතා, තස්සා
‘‘කඤ්චනයදවී’’ති නාමං කරිංසු. මහාකඤ්චනකුමායරො වයප්පත්යතො
තක්කසිලයතො සබ් සිප්පානිඋග්ගණ්හිත්වාආගච්ඡි. අථනං මාතාපිතයරො 
ඝරාවායසන  න්ධිතුකාමා ‘‘අත්තනා සමානජාතියකුලයතො යත දාරිකං

ආයනස්සාම, ඝරාවාසං සණ්ඨයපහී’’ති වදිංසු. ‘‘අම්මතාතා, න මය්හං

ඝරාවායසනත්යථො, මය්හඤ්හි තයයො භවා ආදිත්තා විය සප්පටිභයා, 

 න්ධනාගාරං විය පලිබුද්ධා, උක්කාරභූමි විය යජගුච්ඡා හුත්වා

උපට්ඨහන්ති, මයා සුපියනනපි යමථුනධම්යමො න දිට්ඨපුබ්ය ො, අඤ්යඤ

යවො පුත්තා අත්ථි, යත ඝරාවායසන නිමන්යතථා’’ති වත්වා පුනප්පුනං
යාචියතොපිසහායය යපයසත්වායතහියාචියතොපිනඉච්ඡි. 

අථ නංසහායා‘‘සම්ම, කිංපනත්වං පත්යථන්යතොකායමපරිභුඤ්ජිතුං
නඉච්ඡසී’’තිපුච්ඡිංසු.යසොයතසං යනක්ඛම්මජ්ඣාසයතංආයරොයචසි.තං

සුත්වා මාතාපිතයරො යසසපුත්යත නිමන්යතසුං, යතපි න ඉච්ඡිංසු.
කඤ්චනයදවීපි න ඉච්ඡියයව. අපරභායග මාතාපිතයරො කාලමකංසු. 
මහාකඤ්චනපණ්ඩියතො මාතාපිතූනං කත්තබ් කිච්චං කත්වා
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අසීතියකොටිධයනන කපණද්ධිකානං මහාදානං දත්වා ඡ භාතයරො භගිනිං
එකං දාසං එකං දාසිං එකං සහායකඤ්ච ආදාය මහාභිනික්ඛමනං 
නික්ඛමිත්වාහිමවන්තංපාවිසි.යතතත්ථඑකං පදුමසරංනිස්සායරමණීයය
භූමිභායග අස්සමං කත්වා පබ් ජිත්වා වනමූලඵලාහායරහි යාපයිංසු. යත
අරඤ්ඤං ගච්ඡන්තා එකයතොව ගන්ත්වා යත්ථ එයකො ඵලං වා පත්තං වා 

පස්සති, තත්ථ ඉතයරපි පක්යකොසිත්වා දිට්ඨසුතාදීනි කයථන්තා 

උච්චිනන්ති, ගාමස්ස කම්මන්තට්ඨානං විය යහොති. අථ ආචරියයො
මහාකඤ්චනතාපයසො චින්යතසි ‘‘අම්හාකං අසීතියකොටිධනං ඡඩ්යඩත්වා
පබ් ජිතානං එවං යලොලුප්පචාරවයසන ඵලාඵලත්ථාය විචරණං නාම

අප්පතිරූපං, ඉයතොපට්ඨායඅහයමවඵලාඵලංආහරිස්සාමී’’ති.යසො අස්සමං
පත්වා සබ්ය පි යත සායන්හසමයය සන්නිපායතත්වා තමත්ථං

ආයරොයචත්වා ‘‘තුම්යහ ඉයධව සමණධම්මං කයරොන්තා අච්ඡථ, අහං

ඵලාඵලං ආහරිස්සාමී’’තිආහ. අථ නං උපකඤ්චනාදයයො ‘‘මයං ආචරිය, 

තුම්යහ නිස්සාය පබ් ජිතා, තුම්යහ ඉයධව සමණධම්මං කයරොථ, භගිනීපි

යනොඉයධවයහොතු, දාසීපිතස්සාසන්තියකඅච්ඡතු, මයංඅට්ඨජනාවායරන 

ඵලාඵලං ආහරිස්සාම, තුම්යහ පන තයයො වාරමුත්තාව යහොථා’’ති වත්වා
පටිඤ්ඤං ගණ්හිංසු. 

තයතො පට්ඨාය අට්ඨසුපි ජයනසු එයකයකො වායරයනව ඵලාඵලං

ආහරති. යසසා අත්තයනො අත්තයනො පණ්ණසාලායයමව යහොන්ති, 

අකාරයණනඑකයතොභවිතුංනලභන්ති. වාරප්පත්යතොඵලාඵලංආහරිත්වා

එයකොමාළයකොඅත්ථි, තත්ථපාසාණඵලයකඑකාදසයකොට්ඨායස කත්වා
ඝණ්ඩිසඤ්ඤංකත්වා අත්තයනො යකොට්ඨාසංආදාය වසනට්ඨානං පවිසති.
යසසා ඝණ්ඩිසඤ්ඤාය නික්ඛමිත්වා යලොලුප්පං අකත්වා ගාරවපරිහායරන 
ගන්ත්වා අත්තයනො පාපුණනයකොට්ඨාසං ආදාය වසනට්ඨානං ගන්ත්වා
පරිභුඤ්ජිත්වා සමණධම්මං කයරොන්ති. යත අපරභායග භිසානි ආහරිත්වා
ඛාදන්තාතත්තතපායඝොරතපා පරමාජිතින්ද්රියාකසිණපරිකම්මංකයරොන්තා
විහරිංසු. අථ යතසං සීලයතයජන සක්කස්ස භවනං කම්පි. සක්යකොපි

ආවජ්යජන්යතොතංකාරණංඤත්වා‘‘කාමාධිමුත්තානුයඛොඉයම ඉසයයො, 
යනො’’ති ආසඞ්කං කයරොතියයව. යසො ‘‘ඉයම තාව ඉසයයො 
පරිග්ගණ්හිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා අත්තයනො ආනුභායවන මහාසත්තස්ස
යකොට්ඨාසං තයයො දිවයස අන්තරධායපසි. යසො පඨමදිවයස යකොට්ඨාසං

අදිස්වා ‘‘මම යකොට්ඨාසං පමුට්යඨො භවිස්සතී’’ති චින්යතසි, දුතියදිවයස

‘‘මම යදොයසන භවිතබ් ං, පණාමනවයසන මම යකොට්ඨාසං න ඨයපසි

මඤ්යඤ’’ති චින්යතසි, තතියදිවයස ‘‘යකන නු යඛො කාරයණන මය්හං

යකොට්ඨාසං න ඨයපන්ති, සයච යම යදොයසො අත්ථි, ඛමායපස්සාමී’’ති
සායන්හසමයයඝණ්ඩිසඤ්ඤං අදාසි. 

සබ්ය සන්නිපතිත්වා‘‘යකනඝණ්ඩිසඤ්ඤාදින්නා’’තිආහංසු. ‘‘මයා

තාතා’’ති. ‘‘කිංකාරණාආචරියා’’ති? ‘‘තාතාතතියදිවයසයකනඵලාඵලං
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ආභත’’න්ති? යතසුඑයකොඋට්ඨාය ‘‘මයාආචරියා’’තිවන්දිත්වා අට්ඨාසි.

යකොට්ඨායස කයරොන්යතන යත මය්හං යකොට්ඨායසො කයතොති. ‘‘ආම, 

ආචරිය, යජට්ඨකයකොට්ඨායසොයමකයතො’’ති.‘‘හියයයො යකනාභත’’න්ති? 

‘‘මයා’’තිඅපයරොඋට්ඨායවන්දිත්වාඅට්ඨාසි.යකොට්ඨාසංකයරොන්යතො මං
අනුස්සරීති. ‘‘තුම්හාකං යම යජට්ඨකයකොට්ඨායසො ඨපියතො’’ති. ‘‘අජ්ජ 
යකනාභත’’න්ති.‘‘මයා’’තිඅපයරොඋට්ඨායවන්දිත්වාඅට්ඨාසි.යකොට්ඨාසං
කයරොන්යතො මං අනුස්සරීති. ‘‘තුම්හාකං යම යජට්ඨකයකොට්ඨායසො

කයතො’’ති. ‘‘තාතා, අජ්ජමය්හංයකොට්ඨාසංඅලභන්තස්සතතියයොදිවයසො, 
පඨමදිවයස යකොට්ඨාසං අදිස්වා ‘යකොට්ඨාසං කයරොන්යතො මං පමුට්යඨො

භවිස්සතී’ති චින්යතසිං, දුතියදිවයස ‘‘මම යකොචි යදොයසො භවිස්සතී’’ති

චින්යතසිං, අජ්ජ පන ‘‘සයච යම යදොයසො අත්ථි, ඛමායපස්සාමී’’ති
චින්යතත්වාඝණ්ඩිසඤ්ඤායතුම්යහසන්නිපායතසිං.එයත භිසයකොට්ඨායස

තුම්යහ ‘‘කරිම්හා’’ති වදථ, අහං න ලභාමි, එයතසං යථයනත්වා ඛාදකං 

ඤාතුං වට්ටති, කායම පහාය පබ් ජිතානං භිසමත්තං යථනනං නාම 
අප්පතිරූපන්ති. යත තස්ස කථං සුත්වා ‘‘අයහො සාහසිකකම්ම’’න්ති 
සබ්ය වඋබ්ය ගප්පත්තාඅයහසුං. 

තස්මිං අස්සමපයද වනයජට්ඨකරුක්යඛ නිබ් ත්තයදවතාපි ඔතරිත්වා 
ආගන්ත්වා යතසංයයව සන්තියක නිසීදි. ආයනඤ්ජකරණං කාරියමායනො
දුක්ඛං අධිවායසතුං අසක්යකොන්යතො ආළානං භින්දිත්වා පලායිත්වා

අරඤ්ඤංපවිට්යඨොඑයකොවාරයණොකායලනකාලං ඉසිගණංවන්දති, යසොපි
ආගන්ත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. සප්පකීළාපනයකො එයකො වානයරො 
අහිතුණ්ඩිකස්ස හත්ථයතො මුච්චිත්වා පලායිත්වා අරඤ්ඤං පවිසිත්වා
තත්යථව අස්සයම වසති. යසොපි තං දිවසං ඉසිගණං වන්දිත්වා එකමන්තං
නිසීදි. සක්යකො ‘‘ඉසිගණං පරිග්ගණ්හිස්සාමී’’ති යතසං සන්තියක
අදිස්සමානකායයො අට්ඨාසි. තස්මිං ඛයණව ය ොධිසත්තස්ස කනිට්යඨො
උපකඤ්චනතාපයසො උට්ඨායාසනා ය ොධිසත්තං වන්දිත්වා යසසානං 

අපචිතිං දස්යසත්වා ‘‘ආචරිය, අහං අඤ්යඤ අපට්ඨයපත්වා

අත්තානඤ්යඤව යසොයධතුං ලභාමී’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, ලභසී’’ති. යසො

ඉසිගණමජ්යඣඨත්වා ‘‘සයච යතමයා භිසානි ඛාදිතානි, එවරූයපොනාම
යහොතූ’’තිසපථංකයරොන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

78. 

‘‘අස්සංගවංරජතංජාතරූපං, භරියඤ්චයසොඉධලභතංමනාපං; 

පුත්යතහි දායරහි සමඞ්ගි යහොතු, භිසානි යත බ්රාහ්මණ යයො 
අහාසී’’ති. 

තත්ථ ‘‘අස්සං ව’’න්තිඉදං ‘‘යසො ‘යත්තකානිපියවත්ථූනියහොන්ති, 

යතහිවිප්පයයොයගතත්තකානියසොකදුක්ඛානි උප්පජ්ජන්තී’තිවත්ථුකායම
ගරහන්යතොඅභාසී’’තියවදිතබ් ං. 
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තං සුත්වා ඉසිගයණො ‘‘මාරිස, මා එවං කයථථ, අතිභාරියයො යත

සපයථො’’ති කණ්යණ පිදහි. ය ොධිසත්යතොපි නං ‘‘තාත, අතිභාරියයො යත

සපයථො, න ත්වං ඛාදසි, තව පත්තාසයන නිසීදා’’ති ආහ. තස්මිං පඨමං
සපථං කත්වා නිසින්යන දුතියයොපි භාතා සහසා උට්ඨාය මහාසත්තං
වන්දිත්වාසපයථනඅත්තානංයසොයධන්යතොදුතියං ගාථමාහ– 

79. 

‘‘මාලඤ්ච යසො කාසිකචන්දනඤ්ච, ධායරතුපුත්තස්ස හූභවන්තු; 

කායමසු තිබ් ං කුරුතං අයපක්ඛං, භිසානි යත බ්රාහ්මණ යයො 
අහාසී’’ති. 

තත්ථ තිබ්බන්තිවත්ථුකාමකියලසකායමසු  හලංඅයපක්ඛංකයරොතූති.

ඉදංයසො‘‘යස්යසයතසුතිබ් ාඅයපක්ඛායහොන්ති, යසොයතහි විප්පයයොයග
මහන්තංදුක්ඛංපාපුණාතී’’තිදුක්ඛපටික්යඛපවයසයනවආහ. 

තස්මිං නිසින්යන යසසාපි අත්තයනො අත්තයනො අජ්ඣාසයානුරූයපන
තං තංගාථංඅභාසිංසු– 

80. 

‘‘පහූතධඤ්යඤොකසිමායසස්සී, පුත්යතගිහීධනිමාසබ් කායම; 

වයංඅපස්සංඝරමාවසාතු, භිසානියතබ්රාහ්මණයයොඅහාසි. 

81. 

‘‘යසොඛත්තියයොයහොතුපසය්හකාරී, රාජාභිරාජා ලවායසස්සී; 

සචාතුරන්තංමහිමාවසාතු, භිසානියතබ්රාහ්මණයයොඅහාසි. 

82. 

‘‘යසො බ්රාහ්මයණො යහොතු අවීතරායගො, මුහුත්තනක්ඛත්තපයථසු 

යුත්යතො; 

පූයජතුනංරට්ඨපතීයසස්සී, භිසානියතබ්රාහ්මණයයො අහාසි. 

83. 

‘‘අජ්ඣායකං සබ් සමන්තයවදං, තපස්සිනං මඤ්ඤතු

සබ් යලොයකො; 

පූයජන්තුනංජානපදාසයමච්ච, භිසානියතබ්රාහ්මණයයො අහාසි. 

84. 

‘‘චතුස්සදංගාමවරංසමිද්ධං, දින්නඤ්හියසොභුඤ්ජතුවාසයවන; 

අවීතරායගොමරණංඋයපතු, භිසානියතබ්රාහ්මණයයොඅහාසි. 

85. 
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‘‘යසො ගාමණී යහොතු සහායමජ්යඣ, නච්යචහි ගීයතහි

පයමොදමායනො; 

යසො රාජයතො  යසන මාලත්ථ කිඤ්චි, භිසානි යත බ්රාහ්මණ යයො 
අහාසි. 

86. 

‘‘යං එකරාජාපථවිංවියජත්වා, ඉත්ථීසහස්සාන ඨයපතුඅග්ගං; 

සීමන්තිනීනංපවරාභවාතු, භිසානියතබ්රාහ්මණයාඅහාසි. 

87. 

‘‘ඉසීනඤ්හිසාසබ් සමාගතානං, භුඤ්යජයයසාදුං අවිකම්පමානා; 

චරාතුලායභනවිකත්ථමානා, භිසානියතබ්රාහ්මණයාඅහාසි. 

88. 

‘‘ආවාසියකො යහොතු මහාවිහායර, නවකම්මියකො යහොතු

ගජඞ්ගලායං; 

ආයලොකසන්ධිංදිවසංකයරොතු, භිසානියතබ්රාහ්මණයයොඅහාසි. 

89. 

‘‘යසො ජ්ඣතූපාසසයතහිඡබ්භි, රම්මාවනානියයතුරාජධානිං; 

තුත්යතහියසොහඤ්ඤතුපාචයනහි, භිසානියතබ්රාහ්මණයයො අහාසි. 

90. 

‘‘අලක්කමාලීතිපුකණ්ණවිද්යධො, ලට්ඨීහයතොසප්පමුඛංඋයපතු; 

සකච්ඡ න්යධොවිසිඛංචරාතු, භිසානියතබ්රාහ්මණයයො අහාසී’’ති. 

තත්ථ තතියයන වුත්තගාථාය කසිමාති සම්පන්නකසිකම්යමො. පුත්යත

ගිහී ධනිමා සබ්බකායමති පුත්යත ලභතු, ගිහී යහොතු, සත්තවියධන

රතනධයනන ධනිමා යහොතු, රූපාදියභයද සබ් කායම ලභතු. වෙං

අපස්සන්ති මහල්ලකකායල පබ් ජ්ජානුරූපම්පි අත්තයනො වයං
අපස්සන්යතො පඤ්චකාමගුණසමිද්ධං ඝරයමව ආවසතූති. ඉදං යසො
‘‘පඤ්චකාමගුණගිද්යධොකාමගුණවිප්පයයොයගනමහාවිනාසංපාපුණාතී’’ති
දස්යසතුං කයථසි. 

චතුත්යථනවුත්තගාථාය රාජාභිරාජාතිරාජූනංඅන්තයරඅභිරාජාති.ඉදං
යසො‘‘ඉස්සරානංනාම ඉස්සරියයපරිගලියතමහන්තංදුක්ඛංඋප්පජ්ජතී’’ති

රජ්යජයදොසංදස්යසන්යතො කයථසි.පඤ්චයමනවුත්තගාථාය අවීතරාය ොති 
පුයරොහිතට්ඨානතණ්හාය සතණ්යහොති. ඉදං යසො ‘‘පුයරොහිතස්ස
පුයරොහිතට්ඨායනපරිගලියත මහන්තංයදොමනස්සංඋප්පජ්ජතී’’තිදස්යසතුං

කයථසි. ඡට්යඨන වුත්තගාථාය තපස්සිනන්ති තපසීලසම්පන්යනොති තං
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මඤ්ඤතු. ඉදං යසො ‘‘ලාභසක්කාරාපගයමන මහන්තං යදොමනස්සං
උප්පජ්ජතී’’තිලාභසක්කාරගරහවයසන කයථසි. 

සහායතාපයසන වුත්තගාථාය චතුස්සදන්ති ආකිණ්ණමනුස්සතාය

මනුස්යසහි, පහූතධඤ්ඤතාය ධඤ්යඤන, සුලභදාරුතාය දාරූහි, 

සම්පන්යනොදකතාය උදයකනාති චතූහි උස්සන්නං, 

චතුස්සදසමන්නාගතන්ති අත්යථො. වාසයවනාති වාසයවන දින්නං විය 

අචලං, වාසවයතො ලද්ධවරානුභායවන එකං රාජානං ආරායධත්වා යතන

දින්නන්තිපි අත්යථො. අවීතරාය ොති කද්දයම සූකයරො විය කාමපඞ්යක
නිමුග්යගොව හුත්වා.ඉතියසොපිකාමානංආදීනවංකයථන්යතොඑවමාහ. 

දායසන වුත්තගාථාය  ාමණීති ගාමයජට්ඨයකො. අයම්පි කායම

ගරහන්යතොයයවඑවමාහ.කඤ්චනයදවියාවුත්තගාථාය ෙන්තියංඉත්ථින්ති

අත්යථො. එකරාජාති අග්ගරාජා. ඉත්ථිසහස්සානන්තිවචනමට්ඨතායවුත්තං, 
යසොළසන්නං ඉත්ථිසහස්සානං අග්ගට්ඨායන ඨයපතූති අත්යථො. 

සීමන්තිනීනන්ති සීමන්තධරානං ඉත්ථීනන්ති අත්යථො. ඉති සා ඉත්ථිභායව
ඨත්වාපි දුග්ගන්ධගූථරාසිං විය කායම ගරහන්තීයයව එවමාහ. දාසියා 

වුත්තගාථාය සබ්බසමා තානන්ති සබ්ය සං සන්නිපතිතානං මජ්යඣ
නිසීදිත්වා අවිකම්පමානා අයනොසක්කමානා සාදුරසං භුඤ්ජතූති අත්යථො.
දාසීනං කිරසාමිකස්සසන්තියකනිසීදිත්වාභුඤ්ජනංනාමඅප්පියං.ඉතිසා

අත්තයනො අප්පියතාය එවමාහ. චරාතූති චරතු. ලායභන විකත්ථමානාති
ලාභයහතු කුහනකම්මං කයරොන්තී ලාභසක්කාරං උප්පායදන්තී චරතූති
අත්යථො.ඉමිනාසාදාසිභායවඨිතාපිකියලසකාමවත්ථුකායමගරහති. 

යදවතාය වුත්තගාථාය ආවාසියකොති ආවාසජග්ගනයකො. 

 ජඞ් ලාෙන්ති එවංනාමයක නගයර. තත්ථ කිර දබ් සම්භාරා සුලභා. 

ආයලොකසන්ධිං දිවසන්ති එකදිවයසයනව වාතපානං කයරොතු. යසො කිර
යදවපුත්යතො කස්සපබුද්ධකායල ගජඞ්ගලනගරං නිස්සාය යයොජනියක
ජිණ්ණමහාවිහායර ආවාසිකසඞ්ඝත්යථයරො හුත්වා ජිණ්ණවිහායර
නවකම්මං කයරොන්යතොයයව මහාදුක්ඛං අනුභවි. තස්මා තයදව දුක්ඛං

ආරබ්භ එවමාහ.හත්ථිනාවුත්තගාථාය පාසසයතහීති හූහිපායසහි. ඡබ්භීති

චතූසුපායදසුගීවායකටිභායගචාතිඡසුඨායනසු. තුත්යතහීතිද්විකණ්ඩකාහි

දීඝලට්ඨීහි. පාචයනහීති දසපාචයනහි අඞ්කුයසහි වා. යසො කිර අත්තයනො 
අනුභූතදුක්ඛඤ්යඤවආරබ්භඑවමාහ. 

වානයරන වුත්තගාථාය අලක්කමාලීති අහිතුණ්ඩියකන කණ්යඨ

පරික්ඛිපිත්වාඨපිතායඅලක්කමාලායසමන්නාගයතො. තිපුකණ්ණවිද්යධොති

තිපුපිළන්ධයනන පිළන්ධකණ්යණො. ලට්ඨීහයතොති සප්පකීළං
සික්ඛාපයමායනො ලට්ඨියා හයතො හුත්වා. එයසොපි අහිතුණ්ඩිකස්ස හත්යථ
අත්තයනොඅනුභූතදුක්ඛයමවසන්ධායඑවමාහ. 
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එවං යතහි යතරසහි ජයනහි සපයථ කයත මහාසත්යතො චින්යතසි
‘‘කදාචි ඉයම ‘අයං අනට්ඨයමව නට්ඨන්ති කයථතී’ති මයි ආසඞ්කං

කයරයයං, අහම්පි සපථං කයරොමී’’ති. අථ නං කයරොන්යතො චුද්දසමං
ගාථමාහ– 

91. 

‘‘යයො යව අනට්ඨංව නට්ඨන්ති චාහ, කායමව යසො ලභතං

භුඤ්ජතඤ්ච; 

අගාරමජ්යඣ මරණං උයපතු, යයො වා යභොන්යතො සඞ්කති 
කඤ්චියදවා’’ති. 

තත්ථ යභොන්යතොති ආලපනං. ඉදං වුත්තං යහොති – භවන්යතො යයො

අනට්යඨ යකොට්ඨායස ‘‘නට්ඨං යම’’ති වදති, යයො වා තුම්යහසු කඤ්චි 

ආසඞ්කති, යසො පඤ්ච කාමගුයණ ලභතු යචව භුඤ්ජතු ච, රමණීයයමව
පබ් ජ්ජංඅලභිත්වා අගාරමජ්යඣයයවමරතූති. 

එවං ඉසීහිසපයථකයත සක්යකො භායිත්වා ‘‘අහං ඉයම වීමංසන්යතො
භිසානිඅන්තරධායපසිං.ඉයමචඡඩ්ඩිතයඛළපිණ්ඩංවියකායමගරහන්තා 

සපථං කයරොන්ති, කායම ගරහකාරණං යත පුච්ඡිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා
දිස්සමානරූයපො ය ොධිසත්තංවන්දිත්වාපුච්ඡන්යතොඅනන්තරංගාථමාහ– 

92. 

‘‘යයදසමානාවිචරන්තියලොයක, ඉට්ඨඤ්චකන්තඤ්ච හූනයමතං; 

පියං මනුඤ්ඤං චිධ ජීවයලොයක, කස්මා ඉසයයො නප්පසංසන්ති 
කායම’’ති. 

තත්ථ ෙයදසමානාතියංවත්ථුකාමං කියලසකාමඤ්චකසියගොරක්ඛාදීහි

සමවිසමකම්යමහි පරියයසමානා සත්තා යලොයක විචරන්ති, එතං  හූනං

යදවමනුස්සානංඉට්ඨඤ්චකන්තඤ්චපියඤ්චමනුඤ්ඤඤ්ච, කස්මාඉසයයො 

නප්පසංසන්තිකායමති අත්යථො. ‘‘කායම’’ති ඉමිනා තං වත්ථුං සරූපයතො
දස්යසති. 

අථස්සපඤ්හංවිස්සජ්යජන්යතොමහාසත්යතොද්යවගාථාඅභාසි – 

93. 

‘‘කායමසුයවහඤ්ඤයර ජ්ඣයරච, කායමසු දුක්ඛඤ්චභයඤ්ච 

ජාතං; 

කායමසුභූතාධිපතීපමත්තා, පාපානිකම්මානිකයරොන්තියමොහා. 

94. 

‘‘යතපාපධම්මාපසයවත්වපාපං, කායස්සයභදානිරයංවජන්ති; 
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ආදීනවං කාමගුයණසු දිස්වා, තස්මා ඉසයයො නප්පසංසන්ති
කායම’’ති. 

තත්ථ කායමසූති කාමයහතු, කායම නිස්සාය කායදුච්චරිතාදීනි

කයරොන්තීති අත්යථො. හඤ්ඤයරති දණ්ඩාදීහි හඤ්ඤන්ති. බජ්ඣයරති

රජ්ජු න්ධනාදීහි  ජ්ඣන්ති. දුක්ඛන්ති කායිකයචතසිකං අසාතං දුක්ඛං. 

භෙන්ති අත්තානුවාදාදිකං සබ් ම්පි භයං. භූතාධිපතීති සක්කං ආලපති. 

ආදීනවන්ති එවරූපං යදොසං. යසො පයනස ආදීනයවො දුක්ඛක්ඛන්ධාදීහි

සුත්යතහි(ම.නි.1.163-180) දීයපතබ්ය ො. 

සක්යකො මහාසත්තස්ස කථං සුත්වා සංවිග්ගමානයසො අනන්තරං
ගාථමාහ– 

95. 

‘‘වීමංසමායනොඉසියනොභිසානි, තීයරගයහත්වානථයලනියධසිං; 

සුද්ධාඅපාපාඉසයයොවසන්ති, එතානියතබ්රහ්මචාරී භිසානී’’ති. 

තත්ථ විමංසමායනොතිභන්යත, අහං ‘‘ඉයම ඉසයයොකාමාධිමුත්තාවා, 

යනො වා’’ති වීමංසන්යතො. ඉසියනොති තව මයහසියනො සන්තකානි භිසානි. 

තීයර  යහත්වානාති තීයර නික්ඛිත්තානි ගයහත්වා ථයල එකමන්යත

නියධසිං. සුද්ධාති ඉදානිමයාතුම්හාකංසපථකිරියායඤාතං‘‘ඉයමඉසයයො
සුද්ධාඅපාපාහුත්වා වසන්තී’’ති. 

තංසුත්වාය ොධිසත්යතොගාථමාහ– 

96. 

‘‘න යත නටා යනො පන කීළයනයයා, න  න්ධවා යනො පන යත

සහායා; 

කිස්මිංවුපත්ථම්භසහස්සයනත්ත, ඉසීහිත්වංකීළසි යදවරාජා’’ති. 

තත්ථ නයතනටායනොතියදවරාජ, මයංතවනටා වාකීළිතබ් යුත්තකා

වා යකචි න යහොම, නාපි තව ඤාතකා, න සහායා, අථ ත්වං කිං වා 
උපත්ථම්භංකත්වාකිංනිස්සායඉසීහිසද්ධිංකීළසීතිඅත්යථො. 

අථනංසක්යකොඛමායපන්යතොවීසතිමංගාථමාහ– 

97. 

‘‘ආචරියයොයමසිපිතාචමය්හං, එසාපතිට්ඨාඛලිතස්ස බ්රහ්යම; 

එකාපරාධංඛමභූරිපඤ්ඤ, නපණ්ඩිතායකොධ ලාභවන්තී’’ති. 
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තත්ථ එසා පතිට්ඨාති එසා තව පාදච්ඡායා අජ්ජ මම ඛලිතස්ස

අපරද්ධස්ස පතිට්ඨා යහොතු. යකොධබලාති පණ්ඩිතා නාම ඛන්ති ලා

භවන්ති, නයකොධ ලාති. 

අථ මහාසත්යතො සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො ඛමිත්වා සයං ඉසිගණං
ඛමායපන්යතොඉතරංගාථමාහ– 

98. 

‘‘සුවාසිතංඉසිනංඑකරත්තං, යංවාසවංභූතපතිද්දසාම; 

සබ්ය ව යභොන්යතො සුමනා භවන්තු, යං බ්රාහ්මයණො පච්චුපාදී 

භිසානී’’ති. 

තත්ථ සුවාසිතං ඉසිනං එකරත්තන්ති ආයස්මන්තානං ඉසීනං

එකරත්තම්පිඉමස්මිංඅරඤ්යඤවසිතංසුවසිතයමව.කිංකාරණා? යං වාසවං

භූතපතිං අද්දසාම, සයච හි මයං නගයර අවසිම්හ, ඉමං න අද්දසාම. 

යභොන්යතොති භවන්යතො සබ්ය පි සුමනා භවන්තු, තුස්සන්තු, සක්කස්ස

යදවරඤ්යඤොඛමන්තු.කිංකාරණා? ෙංබ්රාහ්මයණොපච්චුපාදී භිසානි, යස්මා
තුම්හාකංආචරියයොභිසානිපටිලභීති. 

සක්යකො ඉසිගණං වන්දිත්වා යදවයලොකයමව ගයතො. ඉසිගයණොපි 
ඣානාභිඤ්ඤායයොනිබ් ත්යතත්වාබ්රහ්මයලොකූපයගොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා ‘‘එවංභික්ඛුයපොරාණකපණ්ඩිතා 

සපථං කත්වා කියලයස පජහිංසූ’’ති වත්වා සච්චානි පකායසසි, 

සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛුයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි.ජාතකං
සයමොධායනන්යතොපුනසත්ථා තිස්යසොගාථාඅභාසි– 

99. 

‘‘අහඤ්චසාරිපුත්යතොච, යමොග්ගල්ලායනොචකස්සයපො; 

අනුරුද්යධොපුණ්යණොආනන්යදො, තදාසුංසත්තභාතයරො. 

100. 

‘‘භගිනීඋප්පලවණ්ණාච, දාසීඛුජ්ජුත්තරාතදා; 

චිත්යතොගහපතිදායසො, යක්යඛොසාතාගියරොතදා. 

101. 

‘‘පාලියලයයයොතදානායගො, මධුයදොයසට්ඨවානයරො; 

කාළුදායීතදාසක්යකො, එවංධායරථජාතක’’න්ති. 

භිසජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 
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[489] 6. සුරුචිජාතකවණ්ණනා 

මයහසී සුරුචියනො භරිොති ඉදං සත්ථා සාවත්ථිං උපනිස්සාය
මිගාරමාතුපාසායදවිහරන්යතොවිසාඛායමහාඋපාසිකායලද්යධඅට්ඨවයර
ආරබ්භ කයථසි. සා හි එකදිවසං යජතවයන ධම්මකථං සුත්වා භගවන්තං
සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන ස්වාතනාය නිමන්යතත්වා පක්කාමි. තස්සා පන

රත්තියා අච්චයයන චාතුද්දීපියකො මහායමයඝො පාවස්සි. භගවා භික්ඛූ

ආමන්යතත්වා ‘‘යථා, භික්ඛයව, යජතවයන වස්සති, එවං චතූසු දීයපසු

වස්සති, ඔවස්සායපථ, භික්ඛයව, කායං, අයං පච්ඡිමයකො චාතුද්දීපියකො
මහායමයඝො’’ති වත්වා ඔවස්සාපිතකායයහි භික්ඛූහි සද්ධිං ඉද්ධි යලන
යජතවයන අන්තරහියතො විසාඛාය යකොට්ඨයක පාතුරයහොසි. උපාසිකා

‘‘අච්ඡරියං වත යභො, අබ්භුතං වත යභො, තථාගතස්ස මහිද්ධිකතා

මහානුභාවතා, යත්ර හි නාම ජාණුකමත්යතසුපි ඔයඝසු වත්තමායනසු
කටිමත්යතසුපි ඔයඝසු වත්තමායනසු න හි නාම එකභික්ඛුස්සපි පාදා වා
චීවරානි වා අල්ලානි භවිස්සන්තී’’ති හට්ඨා උදග්ගා බුද්ධප්පමුඛං

භික්ඛුසඞ්ඝං පරිවිසිත්වාකතභත්තකිච්චංභගවන්තංඑතදයවොච ‘‘අට්ඨාහං, 

භන්යත, භගවන්තං වරානි යාචාමී’’ති. ‘‘අතික්කන්තවරා යඛො, විසායඛ, 

තථාගතා’’ති. ‘‘යානි ච, භන්යත, කප්පියානි යානි ච අනවජ්ජානී’’ති.

‘‘වයදහි විසායඛ’’ති. ‘‘ඉච්ඡාමහං, භන්යත, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස යාවජීවං

වස්සිකසාටිකං දාතුං, ආගන්තුකභත්තං දාතුං, ගමිකභත්තං දාතුං, 

ගිලානභත්තං දාතුං, ගිලානුපට්ඨාකභත්තං දාතුං, ගිලානයභසජ්ජං දාතුං, 

ධුවයාගුංදාතුං, භික්ඛුනිසඞ්ඝස්සයාවජීවංඋදකසාටිකං දාතු’’න්ති. 

සත්ථා ‘‘කං පන ත්වං, විසායඛ, අත්ථවසං සම්පස්සමානා තථාගතං 

අට්ඨ වරානි යාචසී’’ති පුච්ඡිත්වා තාය වරානිසංයස කථියත ‘‘සාධු සාධු, 

විසායඛ, සාධු යඛොත්වං, විසායඛ, ඉමංආනිසංසංසම්පස්සමානාතථාගතං

අට්ඨ වරානි යාචසී’’ති වත්වා ‘‘අනුජානාමි යත, විසායඛ, අට්ඨ වරානී’’ති
අට්ඨ වයර දත්වා අනුයමොදනං කත්වා පක්කාමි. අයථකදිවසං සත්ථරි

පුබ් ාරායමවිහරන්යතභික්ඛූධම්මසභායංකථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, 
විසාඛාමහාඋපාසිකාමාතුගාමත්තභායවඨත්වාපිදස ලස්ස සන්තියකඅට්ඨ

වයරලභි, අයහොමහාගුණා’’ති.සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, 

එතරහිකථායසන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’තිවුත්යත ‘‘න, 

භික්ඛයව, විසාඛා ඉදායනව මම සන්තිකා වයර ලභති, පුබ්ය යපසා
ලභියයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත මිථිලායං සුරුචි නාම රාජා රජ්ජං කායරන්යතො පුත්තං 
පටිලභිත්වාතස්ස‘‘සුරුචිකුමායරො’’ත්යවව නාමංඅකාසි.යසො වයප්පත්යතො
‘‘තක්කසිලායං සිප්පං උග්ගණ්හිස්සාමී’’ති ගන්ත්වා නගරද්වායර සාලායං
නිසීදි.  ාරාණසිරඤ්යඤොපි පුත්යතො බ්රහ්මදත්තකුමායරො නාම තයථව
ගන්ත්වා සුරුචිකුමාරස්ස නිසින්නඵලයකයයව නිසීදි. යත අඤ්ඤමඤ්ඤං
පුච්ඡිත්වා විස්සාසිකා හුත්වා එකයතොව ආචරියස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා පකිණ්ණකනිපායතො 

266 

පටුන 

ආචරියභාගංදත්වාසිප්පංපට්ඨයපත්වානචිරස්යසවනිට්ඨිතසිප්පාආචරියං 
ආපුච්ඡිත්වා යථොකං මග්ගං එකයතොව ගන්ත්වා ද්යවධාපයථ ඨිතා
අඤ්ඤමඤ්ඤං ආලිඞ්ගිත්වා මිත්තධම්මානුරක්ඛණත්ථං කතිකං කරිංසු

‘‘සයච මම පුත්යතො ජායති, තව ධීතා, තව පුත්යතො, මම ධීතා, යතසං
ආවාහවිවාහංකරිස්සාමා’’ති. යතසු රජ්ජං කායරන්යතසු සුරුචිමහාරාජස්ස

පුත්යතො ජායි, ‘‘සුරුචිකුමායරො’’ත්යවවස්ස නාමං කරිංසු. බ්රහ්මදත්තස්ස

ධීතාජායි, ‘‘සුයමධා’’තිස්සානාමංකරිංසු. 

සුරුචිකුමායරො වයප්පත්යතො තක්කසිලායං ගන්ත්වා සිප්පං 
උග්ගණ්හිත්වා ආගච්ඡි. අථ නං පිතා රජ්යජ අභිසිඤ්චිතුකායමො හුත්වා

‘‘සහායස්ස කිරයම ාරාණසිරඤ්යඤොධීතාඅත්ථි, තයමවස්සඅග්ගමයහසිං
කරිස්සාමී’’තිතස්සා අත්ථාය හුං පණ්ණාකාරං දත්වා අමච්යච යපයසසි.

යතසංඅනාගතකායලයයව ාරාණසිරාජා යදවිංපුච්ඡි‘‘භද්යද, මාතුගාමස්ස

නාමකිං අතියරකදුක්ඛ’’න්ති? ‘‘සපත්තියරොසදුක්ඛං යදවා’’ති. ‘‘යතනහි, 

භද්යද, අම්හාකංඑකංධීතරංසුයමධායදවිං තම්හා දුක්ඛායමොයචත්වායයො

එතංඑකිකයමවගණ්හිස්සති, තස්සදස්සාමා’’තිආහ.යසො යතහිඅමච්යචහි

ආගන්ත්වා තස්සා නායම ගහියත ‘‘තාතා, කාමං මයා පුබ්ය  මය්හං 

සහායස්ස පටිඤ්ඤා කතා, ඉමං පන මයං ඉත්ථිඝටාය අන්තයර න

ඛිපිතුකාමා, යයො එතං එකිකයමව ගණ්හාති, තස්ස දාතුකාමම්හා’’තිආහ.

යත රඤ්යඤො සන්තිකං පහිණිංසු. රාජා පන ‘‘අම්හාකං රජ්ජං මහන්තං, 

සත්තයයොජනිකං මිථිලනගරං, තීණි යයොජනසතානි රට්ඨපරිච්යඡයදො, 
යහට්ඨිමන්යතන යසොළස ඉත්ථිසහස්සානි ලද්ධුං වට්ටතී’’ති වත්වා න
යරොයචසි. 

සුරුචිකුමායරො පන සුයමධාය රූපසම්පදං සුත්වා සවනසංසග්යගන 

 ජ්ඣිත්වා ‘‘අහං තං එකිකයමව ගණ්හිස්සාමි, න මය්හං ඉත්ථිඝටාය

අත්යථො, තයමව ආයනන්තූ’’ති මාතාපිතූනං යපයසසි. යත තස්ස මනං 
අභින්දිත්වා  හුං ධනං යපයසත්වා මහන්යතන පරිවායරන තං ආයනත්වා
කුමාරස්ස අග්ගමයහසිංකත්වාඑකයතොවඅභිසිඤ්චිංසු.යසොසුරුචිමහාරාජා
නාමහුත්වාධම්යමන රජ්ජංකායරන්යතොතායසද්ධිංපියසංවාසංවසි.සා

පනදසවස්සසහස්සානිතස්සයගයහ වසන්තීයනවපුත්තං, නධීතරංලභි.
අථ නාගරා සන්නිපතිත්වා රාජඞ්ගයණ උපක්යකොසිත්වා ‘‘කියමත’’න්ති

වුත්යත ‘‘රඤ්යඤො යදොයසොනත්ථි, වංසානුපාලයකො පන යවො පුත්යතොන

විජ්ජති, තුම්හාකංඑකාවයදවී, රාජකුයලචනාමයහට්ඨිමන්යතනයසොළසහි 

ඉත්ථිසහස්යසහිභවිතබ් ං, ඉත්ථිඝටංගණ්හ, යදව, අද්ධාතාසු පුඤ්ඤවතී

පුත්තං ලභිස්සතී’’ති වත්වා ‘‘තාතා, කිං කයථථ, ‘අහං අඤ්ඤං න

ගණ්හිස්සාමී’ති පටිඤ්ඤං දත්වා මයා එසා ආනීතා, න සක්කා මුසාවාදං 

කාතුං, නමය්හංඉත්ථිඝටායඅත්යථො’’තිරඤ්ඤාපටික්ඛිත්තාපක්කමිංසු. 
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සුයමධාතංකථංසුත්වා‘‘රාජාතාවසච්චවාදිතායඅඤ්ඤාඉත්ථියයො න

ආයනසි, අහයමවපනස්සආයනස්සාමී’’ති රඤ්යඤොමාතුසමභරියට්ඨායන

ඨත්වා අත්තයනො රුචියාව ඛත්තියකඤ්ඤානං සහස්සං, අමච්චකඤ්ඤානං

සහස්සං, ගහපතිකඤ්ඤානං සහස්සං, සබ් සමයනාටකිත්ථීනං සහස්සන්ති
චත්තාරි ඉත්ථිසහස්සානි ආයනසි. තාපි දස වස්සසහස්සානි රාජකුයල

වසිත්වා යනව පුත්තං, න ධීතරං ලභිංසු. එයතයනවුපායයන අපරානිපි

තික්ඛත්තුං චත්තාරි චත්තාරි සහස්සානි ආයනසි. තාපි යනව පුත්තං, න 
ධීතරං ලභිංසු. එත්තාවතා යසොළස ඉත්ථිසහස්සානි අයහසුං. චත්තාලීස

වස්සසහස්සානි අතික්කමිංසු, තානිතායඑකිකායවුත්යථහිදසහිසහස්යසහි
සද්ධිං පඤ්ඤාස වස්සසහස්සානියහොන්ති. අථනාගරා සන්නිපතිත්වා පුන

උපක්යකොසිත්වා ‘‘කියමත’’න්තිවුත්යත‘‘යදව, තුම්හාකංඉත්ථියයො පුත්තං 
පත්යථතුංආණායපථා’’තිවදිංසු. රාජා ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වා ‘‘තුම්යහ 
පුත්තං පත්යථථා’’ති ආහ. තා තයතො පට්ඨාය පුත්තං පත්ථයමානා

නානායදවතා නමස්සන්ති, නානාවතානි චරන්ති, පුත්යතො නුප්පජ්ජයතව.

අථරාජාසුයමධංආහ ‘‘භද්යද, ත්වම්පිපුත්තංපත්යථහී’’ති.සා‘‘සාධූ’’ති
පන්නරසඋයපොසථදිවයස අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං උයපොසථං සමාදාය

සිරිගබ්යභ සීලානි ආවජ්ජමානා කප්පියමඤ්චයක නිසීදි. යසසා
අජවතයගොවතාහුත්වාපුත්තංඅලභිත්වාඋයයානං අගමංසු. 

සුයමධාය සීලයතයජන සක්කස්ස භවනං කම්පි. තදා සක්යකො 

ආවජ්යජන්යතො ‘‘සුයමධා පුත්තං පත්යථති, පුත්තමස්සා දස්සාමි, න යඛො

පනසක්කායං වාතංවාදාතුං, අනුච්ඡවිකමස්සාපුත්තංඋපධායරස්සාමී’’ති
උපධායරන්යතො නළකාරයදවපුත්තං පස්සි. යසො හි පුඤ්ඤසම්පන්යනො
සත්යතො පුරිමත්තභායව  ාරාණසියං වසන්යතො වප්පකායල යඛත්තං

ගච්ඡන්යතො එකං පච්යචකබුද්ධං දිස්වා දාසකම්මකයර ‘‘වපථා’’ති පහිණි.
සයං නිවත්තිත්වා පච්යචකබුද්ධං යගහං යනත්වා යභොයජත්වා පුන 
ගඞ්ගාතීරංආයනත්වා පුත්යතනසද්ධිං එකයතො හුත්වා උදුම් රභිත්තිපාදං 
නළභිත්තිකං පණ්ණසාලං කත්වා ද්වාරං යයොයජත්වා චඞ්කමං කත්වා
පච්යචකබුද්ධං තත්යථවයතමාසංවසායපත්වාවුත්ථවස්සංද්යවපිතාපුත්තා
තිචීවයරන අච්ඡායදත්වා උයයයොයජසුං. එයතයනව නියායමන සත්තට්ඨ
පච්යචකබුද්යධ තාය පණ්ණසාලාය වසායපත්වා තිචීවරානි අදංසු. ‘‘ද්යව
පිතාපුත්තා නළකාරා හුත්වා ගඞ්ගාතීයර යවළුං උපධායරන්තා 
පච්යචකබුද්ධංදිස්වාඑවමකංසූ’’තිපිවදන්තියයව. 

යත කාලං කත්වා තාවතිංසභවයන නිබ් ත්තිත්වා ඡසු
කාමාවචරසග්යගසු අනුයලොමපටියලොයමන මහන්තං යදවිස්සරියං 
අනුභවන්තා විචරන්ති. යත තයතො චවිත්වා උපරියදවයලොයක
නිබ් ත්තිතුකාමා යහොන්ති. සක්යකො තථා ගතභාවංඤත්වා යතසු එකස්ස 

විමානද්වාරංගන්ත්වා තංආගන්ත්වාවන්දිත්වාඨිතංආහ–‘‘මාරිස, තයා

මනුස්සයලොකං ගන්තුං වට්ටතී’’ති. ‘‘මහාරාජ, මනුස්සයලොයකො නාම
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පටුන 

යජගුච්යඡො පටිකූයලො, තත්ථඨිතා දානාදීනි පුඤ්ඤානිකත්වා යදවයලොකං

පත්යථන්ති, තත්ථ ගන්ත්වා කිං කරිස්සාමී’’ති. ‘‘මාරිස, යදවයලොයක

පරිභුඤ්ජිතබ් සම්පත්තිං මනුස්සයලොයක පරිභුඤ්ජිස්සසි, 
පඤ්චවීසතියයොජනුබ්ය යධ නවයයොජනආයායම අට්ඨයයොජනවිත්ථායර

රතනපාසායද වසිස්සසි, අධිවායසහී’’ති. යසො අධිවායසසි. සක්යකො තස්ස
පටිඤ්ඤංගයහත්වාඉසියවයසනරාජුයයානං ගන්ත්වාතාසංඉත්ථීනංඋපරි

ආකායස චඞ්කමන්යතො අත්තානං දස්යසත්වා ‘‘කස්සාහං පුත්තවරං දම්මි, 

කාපුත්තවරංගණ්හිස්සතී’’තිආහ.‘‘භන්යත, මය්හංයදහි, මය්හංයදහී’’ති
යසොළසඉත්ථිසහස්සානිහත්යථඋක්ඛිපිංසු.තයතොසක්යකො ආහ– ‘‘අහං

සීලවතීනං පුත්තං දම්මි, තුම්හාකං කිං සීලං, යකො ආචායරො’’ති. තා

උක්ඛිත්තහත්යථ සමඤ්ඡිත්වා ‘‘සයච සීලවතියා දාතුකායමො, සුයමධාය 

සන්තිකංගච්ඡාහී’’තිවදිංසු.යසොආකායසයනවගන්ත්වාතස්සාවාසාගායර
සීහපඤ්ජයර අට්ඨාසි. 

අථස්සා තා ඉත්ථියයො ආයරොයචසුං ‘‘එථ, යදවි, සක්යකො යදවරාජා 

‘තුම්හාකං පුත්තවරං දස්සාමී’ති ආකායසනාගන්ත්වා සීහපඤ්ජයර
ඨියතො’’ති.සා ගරුපරිහායරනාගන්ත්වාසීහපඤ්ජරංඋග්ඝායටත්වා ‘‘සච්චං

කිර, භන්යත, තුම්යහ සීලවතියාපුත්තවරංයදථා’’තිආහ. ‘‘ආමයදවී’’ති.

‘‘යතනහිමය්හංයදථා’’ති.‘‘කිං පනයතසීලං, කයථහි, සයචයමරුච්චති, 
දස්සාමියතපුත්තවර’’න්ති.සාතස්සවචනං සුත්වා ‘‘යතනහිසුණාහී’’ති

වත්වාඅත්තයනොසීලගුණංකයථන්තීපන්නරසගාථාඅභාසි – 

102. 

‘‘මයහසීසුරුචියනොභරියා, ආනීතාපඨමංඅහං; 

දසවස්සසහස්සානි, යංමංසුරුචිමානයි. 

103. 

‘‘සාහංබ්රාහ්මණරාජානං, යවයදහංමිථිලග්ගහං; 

නාභිජානාමිකායයන, වාචායඋදයචතසා; 

සුරුචිංඅතිමඤ්ඤිත්ථ, ආවිවායදිවාරයහො. 

104. 

‘‘එයතන සච්චවජ්යජන, පුත්යතොඋප්පජ්ජතංඉයස; 

මුසායමභණමානාය, මුද්ධාඵලතුසත්තධා. 

105. 

‘‘භත්තුමමසස්සුමාතා, පිතාචාපිචසස්සුයරො; 

යතමංබ්රහ්යමවියනතායරො, යාවඅට්ඨංසුජීවිතං. 

106. 

‘‘සාහංඅහිංසාරතිනී, කාමසාධම්මචාරිනී; 
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සක්කච්චංයතඋපට්ඨාසිං, රත්තින්දිවමතන්දිතා. 

107. 

‘‘එයතනසච්චවජ්යජන, පුත්යතොඋප්පජ්ජතංඉයස; 

මුසායමභණමානාය, මුද්ධාඵලතුසත්තධා. 

108. 

‘‘යසොළසිත්ථිසහස්සානි, සහභරියානි බ්රාහ්මණ; 

තාසුඉස්සාවායකොයධොවා, නාහුමය්හංකුදාචනං. 

109. 

‘‘හියතනතාසංනන්දාමි, නචයමකාචිඅප්පියා; 

අත්තානංවානුකම්පාමි, සදාසබ් ාසපත්තියයො. 

110. 

‘‘එයතනසච්චවජ්යජන, පුත්යතොඋප්පජ්ජතංඉයස; 

මුසායමභණමානාය, මුද්ධාඵලතුසත්තධා. 

111. 

‘‘දායසකම්මකයරයපස්යස, යයචඤ්යඤඅනුජීවියනො; 

යපයසමිසහධම්යමන, සදාපමුදිතින්ද්රියා. 

112. 

‘‘එයතනසච්චවජ්යජන, පුත්යතොඋප්පජ්ජතංඉයස; 

මුසායමභණමානාය, මුද්ධාඵලතුසත්තධා. 

113. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණචාපි, අඤ්යඤචාපිවනිබ් යක; 

තප්යපමිඅන්නපායනන, සදාපයතපාණිනී. 

114. 

‘‘එයතන සච්චවජ්යජන, පුත්යතොඋප්පජ්ජතං ඉයස; 

මුසායමභණමානාය, මුද්ධාඵලතුසත්තධා. 

115. 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චද්දසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාගතං; 

උයපොසථංඋපවසාමි, සදාසීයලසුසංවුතා. 

116. 

‘‘එයතනසච්චවජ්යජන, පුත්යතොඋප්පජ්ජතංඉයස; 

මුසායමභණමානාය, මුද්ධාඵලතුසත්තධා’’ති. 
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තත්ථ මයහසීති අග්ගමයහසී. සුරුචියනොති සුරුචිරඤ්යඤො. පඨමන්ති 

යසොළසන්නං ඉත්ථිසහස්සානං සබ් පඨමං. ෙං මන්ති යස්මිං කායල මං

සුරුචි ආනයි, තයතො පට්ඨාය අහං දස වස්සසහස්සානි එකිකාව ඉමස්මිං

යගයහ වසිං. අතිමඤ්ඤිත්ථාති මුහුත්තම්පි සම්මුඛා වා පරම්මුඛා වා

අතිමඤ්ඤින්තිඉදං අතික්කමිත්වාමඤ්ඤනංනජානාමිනසරාමි. ඉයසති
තංආලපති. 

යත මන්ති සසුයරො ච සස්සු චාති යත උයභොපි මං වියනතායරො, යතහි

විනීතා අම්හි, යත යම යාව ජීවිංසු, තාව ඔවාදමදංසු. අහිංසාරතිනීති
අහිංසාසඞ්ඛාතාය රතියා සමන්නාගතා. මයා හි කුන්ථකිපිල්ලියකොපි න

හිංසිතපුබ්ය ො. කාමසාති එකන්යතයනව. ධම්මචාරිනීති 

දසකුසලකම්මපයථසු පූයරමි. උපට්ඨාසින්ති පාදපරිකම්මාදීනි කිච්චානි
කයරොන්තීඋපට්ඨහිං. 

සහභරිොනීති මයා සහ එකසාමිකස්ස භරියභූතානි. නාහූති කියලසං
නිස්සාය ඉස්සාධම්යමො වා යකොධධම්යමො වා මය්හං න භූතපුබ්ය ො. 

හියතනාති යං තාසං හිතං, යතයනවනන්දාමි, උයර වුත්ථධීතයරො විය තා

දිස්වා තුස්සාමි. කාචීති තාසු එකාපි මය්හං අප්පියා නාම නත්ථි, සබ් ාපි 

පියකායයව. අනුකම්පාමීති මුදුචිත්යතන සබ් ා යසොළසසහස්සාපි තා
අත්තානංවියඅනුකම්පාමි. 

සහධම්යමනාති නයයන කාරයණන යයො යං කාතුං සක්යකොති, තං

තස්මිංකම්යමපයයොයජමීතිඅත්යථො. පමුදිතින්ද්රිොතියපයසන්තීචනිච්චං

පමුදිතින්ද්රියාව හුත්වායපයසමි, ‘‘අයරදුට්ඨදාසඉදං නාමකයරොහී’තිඑවං 

කුජ්ඣිත්වා න යම යකොචි කත්ථචි යපසිතපුබ්ය ො. පෙතපාණිනීති 

යධොතහත්ථා පසාරිතහත්ථාව හුත්වා. පාටිහාරිෙපක්ඛඤ්චාති 

අට්ඨමීචාතුද්දසීපන්නරසීනං පච්චුග්ගමනානුග්ගමනවයසන චත්තායරො

දිවසා. සදාති නිච්චකාලං පඤ්චසු සීයලසු සංවුතා, යතහි 
පිහිතයගොපිතත්තභාවාවයහොමීති. 

එවං තස්සා ගාථාය සයතනපි සහස්යසනපි වණ්ණියමානානං ගුණානං

පමාණං නාම නත්ථි, තාය පන්නරසහි ගාථාහි අත්තයනො ගුණානං
වණ්ණිතකායලයයව සක්යකො අත්තයනො  හුකරණීයතාය තස්සා කථං
අවිච්ඡින්දිත්වා ‘‘පහූතා අබ්භුතායයව යත ගුණා’’ති තං පසංසන්යතො
ගාථාද්වයමාහ– 

117. 

‘‘සබ්ය වයතධම්මගුණා, රාජපුත්තියසස්සිනි; 

සංවිජ්ජන්තිතයිභද්යද, යයත්වංකිත්යතසිඅත්තනි. 

118. 
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‘‘ඛත්තියයො ජාතිසම්පන්යනො, අභිජායතො යසස්සිමා; 

ධම්මරාජාවියදහානං, පුත්යතොඋප්පජ්ජයතතවා’’ති. 

තත්ථ ධම්මගුණාති සභාවගුණා භූතගුණා. සංවිජ්ජන්තීති යය තයා

වුත්තා, යත සබ්ය ව තයි උපලබ්භන්ති. අභිජායතොති අතිජායතො

සුද්ධජායතො. ෙසස්සිමාති යසසම්පන්යනන පරිවාරසම්පන්යනන

සමන්නාගයතො. උප්පජ්ජයතති එවරූයපො පුත්යතො තව උප්පජ්ජිස්සති, මා 
චින්තයීති. 

සාතස්සවචනංසුත්වායසොමනස්සජාතාතංපුච්ඡන්තීද්යවගාථා අභාසි
– 

119. 

‘‘දුම්මී රයජොජල්ලධයරො, අයඝයවහායසංඨියතො; 

මනුඤ්ඤංභාසයසවාචං, යංමය්හංහදයඞ්ගමං. 

120. 

‘‘යදවතානුසිසග්ගම්හා, ඉසිවාසිමහිද්ධියකො; 

යකොවාසිත්වංඅනුප්පත්යතො, අත්තානංයමපයවදයා’’ති. 

තත්ථ දුම්මීතිඅනඤ්ජිතාමණ්ඩියතො සක්යකොආගච්ඡන්යතොරමණීයයන

තාපසයවයසන ආගයතො, පබ් ජිතයවයසන ආගතත්තා පන සා එවමාහ. 

අයඝති අප්පටියඝ ඨායන. ෙං මය්හන්ති යං එතං මනුඤ්ඤං වාචං මය්හං

භාසසි, තං භාසමායනො ත්වං යදවතානුසි සග්ගම්හා ඉධාගයතො. ඉසි වාසි 

මහිද්ධියකොතියක්ඛාදීසුයකො වාත්වං අසිඉධානුප්පත්යතො, අත්තානංයම 

පයවදය, යථාභූතංකයථහීතිවදති. 

සක්යකොතස්සාකයථන්යතොඡගාථාඅභාසි– 

121. 

‘‘යංයදවසඞ්ඝාවන්දන්ති, සුධම්මායංසමාගතා; 

යසොහංසක්යකොසහස්සක්යඛො, ආගයතොස්මිතවන්තියක. 

122. 

‘‘ඉත්ථියයොජීවයලොකස්මිං, යායහොතිසමචාරිනී; 

යමධාවිනීසීලවතී, සස්සුයදවාපතිබ් තා. 

123. 

‘‘තාදිසාය සුයමධාය, සුචිකම්මායනාරියා; 

යදවාදස්සනමායන්ති, මානුසියාඅමානුසා. 

124. 
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‘‘ත්වඤ්චභද්යදසුචිණ්යණන, පුබ්ය සුචරියතනච; 

ඉධරාජකුයලජාතා, සබ් කාමසමිද්ධිනී. 

125. 

‘‘අයඤ්චයතරාජපුත්ති, උභයත්ථකටග්ගයහො; 

යදවයලොකූපපත්තීච, කිත්තීචඉධජීවියත. 

126. 

‘‘චිරංසුයමයධසුඛිනී, ධම්මමත්තනිපාලය; 

එසාහංතිදිවංයාමි, පියංයමතවදස්සන’’න්ති. 

තත්ථ සහස්සක්යඛොති අත්ථසහස්සස්ස තංමුහුත්තං දස්සනවයසන

සහස්සක්යඛො. ඉත්ථියෙොති ඉත්ථී. සමචාරිනීති තීහි ද්වායරහි සමචරියාය

සමන්නාගතා. තාදිසාොති තථාරූපාය. සුයමධාොති සුපඤ්ඤාය. උභෙත්ථ

කටග් යහොති අයං තව ඉමස්මිඤ්ච අත්තභායව අනාගයත ච ජයග්ගායහො.
යතසුඅනාගයතයදවයලොකුප්පත්තිචඉධජීවියත පවත්තමායනකිත්තිචාති

අයංඋභයත්ථකටග්ගයහොනාම. ධම්මන්තිඑවං සභාවගුණංචිරං අත්තනි

පාලය. එසාහන්තිඑයසොඅහං. පිෙංයමතිමය්හංතව දස්සනංපියං. 

යදවයලොයක පන යම කිච්චකරණීයං අත්ථි, තස්මා ගච්ඡාමි, ත්වං
අප්පමත්තා යහොහීති තස්සා ඔවාදං දත්වා පක්කාමි. නළකාරයදවපුත්යතො
පනපච්චූසකායලචවිත්වාතස්සාකුච්ඡියං පටිසන්ධිංගණ්හි.සාගබ්භස්ස

පතිට්ඨිතභාවංඤත්වාරඤ්යඤොආයරොයචසි, රාජා ගබ්භස්සපරිහාරංඅදාසි.

සා දසමාසච්චයයන පුත්තං විජායි, ‘‘මහාපනායදො’’තිස්ස නාමං කරිංසු.
උභයරට්ඨවාසියනො ‘‘සාමිපුත්තස්ස යනොඛීරමූල’’න්ති එයකකංකහාපණං

රාජඞ්ගයණ ඛිපිංසු, මහාධනරාසි අයහොසි. රඤ්ඤා පටික්ඛිත්තාපි
‘‘සාමිපුත්තස්සයනොවඩ්ඪිතකායල පරිබ් යයොභවිස්සතී’’තිඅග්ගයහත්වාව
පක්කමිංසු. කුමායරො පන මහාපරිවායරන වඩ්ඪිත්වා වයප්පත්යතො
යසොළසවස්සකායලයයව සබ් සිප්යපසු නිප්ඵත්තිං පාපුණි. රාජා පුත්තස්ස

වයං ඔයලොයකත්වා යදවිං ආහ – ‘‘භද්යද, පුත්තස්ස යම

රජ්ජාභියසකකායලො, රමණීයමස්ස පාසාදං කායරත්වා අභියසකං 
කරිස්සාමී’’ති. සා ‘‘සාධු යදවා’’ති සම්පටිච්ඡි. රාජා වත්ථුවිජ්ජාචරියය 

පක්යකොසායපත්වා ‘‘තාතා, වඩ්ඪකිං ගයහත්වා අම්හාකං නියවසනයතො

අවිදූයර පුත්තස්ස යම පාසාදං මායපථ, රජ්යජන නං අභිසිඤ්චිස්සාමා’’ති

ආහ.යත‘‘සාධු, යදවා’’ති භූමිප්පයදසංවීමංසන්ති. 

තස්මිංඛයණසක්කස්සභවනංඋණ්හාකාරංදස්යසසි.යසොතංකාරණං 

ඤත්වා විස්සකම්මං ආමන්යතත්වා ‘‘ගච්ඡ, තාත, මහාපනාදකුමාරස්ස

ආයායමන නවයයොජනිකං, විත්ථාරයතො අට්ඨයයොජනිකං, උබ්ය යධන

පඤ්චවීසතියයොජනිකං, රතනපාසාදං මායපහී’’ති යපයසසි. යසො
වඩ්ඪකීයවයසන වඩ්ඪකීනං සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘තුම්යහ පාතරාසං
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භුඤ්ජිත්වා එථා’’ති යත යපයසත්වා දණ්ඩයකන භූමිං පහරි, තාවයදව 
වුත්තප්පකායරො සත්තභූමියකො පාසායදො උට්ඨහි. මහාපනාදස්ස

පාසාදමඞ්ගලං, ඡත්තමඞ්ගලං, ආවාහමඞ්ගලන්තිතීණිමඞ්ගලානිඑකයතොව
අයහසුං. මඞ්ගලට්ඨායන උභයරට්ඨවාසියනො සන්නිපතිත්වා
මඞ්ගලච්ඡයණන සත්ත වස්සානි වීතිනායමසුං. යනව යන රාජා

උයයයොයජසි, යතසං වත්ථාලඞ්කාරඛාදනීයයභොජනීයාදි සබ් ං 
රාජකුලසන්තකයමවඅයහොසි.යතසත්තසංවච්ඡරච්චයයනඋපක්යකොසිත්වා

සුරුචිමහාරායජන ‘‘කියමත’’න්ති පුට්ඨා ‘‘මහාරාජ, අම්හාකං මඞ්ගලං

භුඤ්ජන්තානංසත්තවස්සානි ගතානි, කදාමඞ්ගලස්සඔසානංභවිස්සතී’’ති

ආහංසු.තයතොරාජා‘‘තාතා, පුත්යතනයම එත්තකංකාලංනහසිතපුබ් ං, 

යදා යසො හසිස්සති, තදා ගමිස්සථා’’ති ආහ. අථ මහාජයනො යභරිං
චරායපත්වා නයට සන්නිපායතසි. ඡ නටසහස්සානි සන්නිපතිත්වා සත්ත
යකොට්ඨාසා හුත්වා නච්චන්තා රාජානං හසායපතුං නාසක්ඛිංසු. තස්ස කිර
දීඝරත්තං දිබ් නාටකානංදිට්ඨත්තායතසංනච්චංඅමනුඤ්ඤංඅයහොසි. 

තදා භණ්ඩුකණ්යඩො ච පණ්ඩුකණ්යඩො චාති ද්යව නාටකයජට්ඨකා
‘‘මයං රාජානං හසායපස්සාමා’’ති රාජඞ්ගණං පවිසිංසු. යතසු
භණ්ඩුකණ්යඩො තාව රාජද්වායර මහන්තං අතුලං නාම අම් ං මායපත්වා
සුත්තගුළං ඛිපිත්වා තස්ස සාඛාය ලග්ගායපත්වා සුත්යතන අතුලම් ං
අභිරුහි.අතුලම්ය ොතිකිර යවස්සවණස්සඅම්ය ො.අථතම්පියවස්සවණස්ස

දාසා ගයහත්වා අඞ්ගපච්චඞ්ගානි ඡින්දිත්වා පායතසුං, යසසනාටකා තානි
සයමොධායනත්වා උදයකන අභිසිඤ්චිංසු. යසො පුප්ඵපටං නිවායසත්වා ච
පාරුපිත්වා චනච්චන්යතොව උට්ඨහි. මහාපනායදො තම්පි දිස්වා යනව හසි.
පණ්ඩුකණ්යඩො නයටො රාජඞ්ගයණ දාරුචිතකං කායරත්වා අත්තයනො
පරිසායසද්ධිංඅග්ගිංපාවිසි.තස්මිංනිබ්බුයතචිතකංඋදයකන අභිසිඤ්චිංසු.
යසොසපරියසොපුප්ඵපටංනිවායසත්වාචපාරුපිත්වාචනච්චන්යතොව උට්ඨහි.
තම්පි දිස්වා රාජා යනව හසි. ඉති තං හසායපතුං අසක්යකොන්තා මනුස්සා 
උපද්දුතාඅයහසුං. 

සක්යකො තං කාරණං ඤත්වා ‘‘ගච්ඡ, තාත, මහාපනාදං හසායපත්වා 
එහී’’ති යදවනටං යපයසසි. යසො ආගන්ත්වා රාජඞ්ගයණ ආකායස ඨත්වා

උපඩ්ඪඅඞ්ගංනාම දස්යසසි, එයකොවහත්යථො, එයකොවපායදො, එකංඅක්ඛි, 

එකා දාඨා නච්චති චලති ඵන්දති, යසසං නිච්චලමයහොසි. තං දිස්වා
මහාපනායදො යථොකං හසිතං අකාසි. මහාජයනො පන හසන්යතො හසන්යතො
හාසං සන්ධායරතුං සතිං පච්චුපට්ඨායපතුං අසක්යකොන්යතො අඞ්ගානි 

විස්සජ්යජත්වා රාජඞ්ගයණයයව පති, තස්මිං කායල මඞ්ගලං නිට්ඨිතං.

යසසයමත්ථ ‘‘පනායදො නාම යසො රාජා, යස්ස යූයපො සුවණ්ණයයො’’ති
මහාපනාදජාතයකනවණ්යණතබ් ං.රාජා මහාපනායදොදානාදීනිපුඤ්ඤානි
කත්වාආයුපරියයොසායනයදවයලොකයමවගයතො. 
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සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා ‘‘එවං, භික්ඛයව, විසාඛා පුබ්ය පි
මම සන්තිකා වරං ලභියයවා’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

මහාපනායදො භද්දජිඅයහොසි, සුයමධායදවීවිසාඛා, විස්සකම්යමොආනන්යදො, 
සක්යකොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

සුරුචිජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[490] 7. පඤ්චුයපොසථජාතකවණ්ණනා 

අප්යපොස්සුක්යකො දානි තුවං කයපොතාති ඉදං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතො උයපොසථියක පඤ්චසයත උපාසයක ආරබ්භ කයථසි. තදා හි
සත්ථා ධම්මසභායං චතුපරිසමජ්යඣ අලඞ්කතබුද්ධාසයන නිසීදිත්වා
මුදුචිත්යතනපරිසං ඔයලොයකත්වා‘‘අජ්ජඋපාසකානංකථංපටිච්චයදසනා 
සමුට්ඨහිස්සතී’’ති ඤත්වා උපාසයක ආමන්යතත්වා ‘‘උයපොසථිකත්ථ 

උපාසකා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘සාධු යවො කතං, 

උයපොසයථො නායමස යපොරාණකපණ්ඩිතානං වංයසො, යපොරාණකපණ්ඩිතා
හි රාගාදිකියලසනිග්ගහත්ථං උයපොසථවාසං වසිංසූ’’ති වත්වා යතහි
යාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත මගධරට්ඨාදීනං තිණ්ණං රට්ඨානං අන්තයර අටවී අයහොසි. 
ය ොධිසත්යතො මගධරට්යඨ බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල නිබ් ත්තිත්වා
වයප්පත්යතොකායමපහාය නික්ඛමිත්වාතංඅටවිංපවිසිත්වාඅස්සමංකත්වා
ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා වාසං කප්යපසි. තස්ස පන අස්සමස්ස අවිදූයර

එකස්මිං යවළුගහයන අත්තයනො භරියාය සද්ධිං කයපොතසකුයණො වසති, 

එකස්මිංවම්මියකඅහි, එකස්මිංවනගුම්ය  සිඞ්ගායලො, එකස්මිංවනගුම්ය 
අච්යඡො. යත චත්තායරොපි කායලන කාලං ඉසිං උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං
සුණන්ති. 

අයථකදිවසං කයපොයතො භරියාය සද්ධිං කුලාවකා නික්ඛමිත්වා
යගොචරාය පක්කාමි. තස්ස පච්ඡයතො ගච්ඡන්තිං කයපොතිං එයකො යසයනො
ගයහත්වා පලායි. තස්සා විරවසද්දං සුත්වා කයපොයතො නිවත්තිත්වා
ඔයලොයකන්යතොතංයතනහරියමානංපස්සි.යසයනොපි නංවිරවන්තිංයයව
මායරත්වා ඛාදි. කයපොයතො තාය වියයොයගන රාගපරිළායහන

පරිඩය්හමායනො චින්යතසි‘‘අයංරායගොමංඅතිවියකිලයමති, නඉදානිඉමං
අනිග්ගයහත්වායගොචරාය පක්කමිස්සාමී’’ති.යසොයගොචරපථංපච්ඡින්දිත්වා
තාපසස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා රාගනිග්ගහාය උයපොසථං සමාදියිත්වා
එකමන්තංනිපජ්ජි. 

සප්යපොපි ‘‘යගොචරං පරියයසිස්සාමී’’ති වසනට්ඨානා නික්ඛමිත්වා 
පච්චන්තගායම ගාවීනං විචරණට්ඨායන යගොචරං පරියයසති. තදා
ගාමයභොජකස්ස සබ් යසයතො මඞ්ගලඋසයභො යගොචරං ගයහත්වා එකස්මිං

වම්මිකපායද ජණ්ණුනා පතිට්ඨායසිඞ්යගහි මත්තිකං ගණ්හන්යතොකීළති, 
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පටුන 

සප්යපොගාවීනං පදසද්යදනභීයතොතං වම්මිකංපවිසිතුං පක්කන්යතො. අථ

නංඋසයභොපායදනඅක්කමි.යසොතංකුජ්ඣිත්වාඩංසි, උසයභොතත්යථව 

ජීවිතක්ඛයංපත්යතො.ගාමවාසියනො‘‘උසයභොකිරමයතො’’තිසුත්වාසබ්ය 
එකයතො ආගන්ත්වා යරොදිත්වා කන්දිත්වා තං ගන්ධමාලාදීහි පූයජත්වා
ආවායට නිඛණිත්වා පක්කමිංසු. සප්යපො යතසං ගතකායල නික්ඛමිත්වා
‘‘අහං යකොධං නිස්සාය ඉමං ජීවිතා යවොයරොයපත්වා මහාජනස්ස හදයය

යසොකං පයවයසසිං, න දානි ඉමං යකොධං අනිග්ගයහත්වා යගොචරාය
පක්කමිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා නිවත්තිත්වා තං අස්සමං ගන්ත්වා 
යකොධනිග්ගහායඋයපොසථංසමාදියිත්වාඑකමන්තංනිපජ්ජි. 

සිඞ්ගායලොපි යගොචරංපරියයසන්යතොඑකං මතහත්ථිංදිස්වා ‘‘මහායම

යගොචයරො ලද්යධො’’ති තුට්යඨො ගන්ත්වා යසොණ්ඩායං ඩංසි, ථම්යභ

දට්ඨකායලොවියඅයහොසි.තත්ථඅස්සාදංඅලභිත්වාදන්යතඩංසි, පාසායණ 

දට්ඨකායලොවියඅයහොසි.කුච්ඡියංඩංසි, කුසුයලදට්ඨකායලොවියඅයහොසි.

නඞ්ගුට්යඨ ඩංසි, අයසලායක දට්ඨකායලො විය අයහොසි. වච්චමග්යග ඩංසි, 
ඝතපූයව දට්ඨකායලො විය අයහොසි. යසො යලොභවයසන ඛාදන්යතො

අන්යතොකුච්ඡියං පාවිසි, තත්ථ ඡාතකායල මංසං ඛාදති, පිපාසිතකායල

යලොහිතං පිවති, නිපජ්ජනකායල අන්තානි ච පප්ඵාසඤ්ච අවත්ථරිත්වා

නිපජ්ජි.යසො‘‘ඉයධවයමඅන්නපානඤ්චසයනඤ්චනිප්ඵන්නං, අඤ්ඤත්ථ 
කිං කරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා තත්යථව අභිරයතො  හි අනික්ඛමිත්වා 
අන්යතොකුච්ඡියංයයව වසි. අපරභායග වාතාතයපන හත්ථිකුණයප

සුක්ඛන්යත කරීසමග්යගො පිහියතො, සිඞ්ගායලො අන්යතොකුච්ඡියං
නිපජ්ජමායනොඅප්පමංසයලොහියතොපණ්ඩුසරීයරොහුත්වා නික්ඛමනමග්ගංන

පස්සි. අයථකදිවසං අකාලයමයඝො වස්සි, කරීසමග්යගො යතමියමායනො මුදු 

හුත්වා විවරං දස්යසසි. සිඞ්ගායලො ඡිද්දං දිස්වා ‘‘අතිචිරම්හි කිලන්යතො, 
ඉමිනා ඡිද්යදන පලායිස්සාමී’’ති කරීසමග්ගං සීයසන පහරි. තස්ස
සම් ාධට්ඨායනන යවයගන නික්ඛන්තස්ස සින්නසරීරස්ස සබ් ානි

යලොමානිකරීසමග්යගලග්ගානි, තාලකන්යදොවිය නිල්යලොමසරීයරොහුත්වා

නික්ඛමි. යසො ‘‘යලොභං නිස්සාය මයා ඉදං දුක්ඛං අනුභූතං, න දානි ඉමං
අනිග්ගයහත්වායගොචරංගණ්හිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාතංඅස්සමං ගන්ත්වා
යලොභනිග්ගහත්ථායඋයපොසථංසමාදියිත්වාඑකමන්තංනිපජ්ජි. 

අච්යඡොපි අරඤ්ඤා නික්ඛමිත්වා අත්රිච්ඡාභිභූයතො මල්ලරට්යඨ 
පච්චන්තගාමං ගයතො. ගාමවාසියනො ‘‘අච්යඡො කිර ආගයතො’’ති
ධනුදණ්ඩාදිහත්ථා නික්ඛමිත්වා යතන පවිට්ඨං ගුම් ං පරිවායරසුං. යසො

මහාජයනනපරිවාරිතභාවංඤත්වා නික්ඛමිත්වාපලායි, පලායන්තයමවතං
ධනූහි යචව දණ්ඩාදීහි ච යපොයථසුං. යසො භින්යනන සීයසන යලොහියතන
ගලන්යතන අත්තයනො වසනට්ඨානං ගන්ත්වා ‘‘ඉදං දුක්ඛං මම

අත්රිච්ඡායලොභවයසන උප්පන්නං, න දානි ඉමං අනිග්ගයහත්වා යගොචරං 
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ගණ්හිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා තං අස්සමං ගන්ත්වා අත්රිච්ඡානිග්ගහාය
උයපොසථං සමාදියිත්වා එකමන්තංනිපජ්ජි. 

තාපයසොපි අත්තයනො ජාතිං නිස්සාය මානවසියකො හුත්වා ඣානං 
උප්පායදතුං න සක්යකොති. අයථයකො පච්යචකබුද්යධො තස්ස

මානනිස්සිතභාවං ඤත්වා ‘‘අයං න ලාමකසත්යතො, බුද්ධඞ්කුයරො එස, 

ඉමස්මිංයයවභද්දකප්යපසබ් ඤ්ඤුතං පාපුණිස්සති, ඉමස්සමානනිග්ගහං
කත්වා සමාපත්තිනිබ් ත්තනාකාරං කරිස්සාමී’’ති තස්මිං පණ්ණසාලාය
නිසින්යනයයව උත්තරහිමවන්තයතො ආගන්ත්වා තස්ස පාසාණඵලයක 

නිසීදි. යසො නික්ඛමිත්වා තං අත්තයනො ආසයන නිසින්නං දිස්වා 
මානනිස්සිතභායවන අනත්තමයනො හුත්වා තං උපසඞ්කමිත්වා අච්ඡරං 

පහරිත්වා ‘‘නස්ස, වසල, කාළකණ්ණි, මුණ්ඩක, සමණක, කිමත්ථං මම

නිසින්නඵලයක නිසින්යනොසී’’ති ආහ. අථ නං යසො ‘‘සප්පුරිස, කස්මා

මානනිස්සියතොසි, අහං පටිවිද්ධපච්යචකය ොධිඤායණො, ත්වං ඉමස්මිංයයව

භද්දකප්යප සබ් ඤ්ඤුබුද්යධො භවිස්සසි, බුද්ධඞ්කුයරොසි, පාරමියයො
පූයරත්වා ආගයතො අඤ්ඤං එත්තකං නාම කාලං අතික්කමිත්වා බුද්යධො

භවිස්සසි, බුද්ධත්තභායව ඨියතො සිද්ධත්යථො නාම භවිස්සසී’’ති නාමඤ්ච

යගොත්තඤ්චකුලඤ්චඅග්ගසාවකාදයයොචසබ්ය ආචික්ඛිත්වා ‘‘කිමත්ථං

ත්වං මානනිස්සියතො හුත්වා ඵරුයසො යහොසි, නයිදං තව අනුච්ඡවික’’න්ති 

ඔවාදමදාසි. යසො යතන එවං වුත්යතොපි යනව නං වන්දි, න ච ‘‘කදාහං
බුද්යධො භවිස්සාමී’’තිආදීනිපුච්ඡි.අථනංපච්යචකබුද්යධො‘‘තවජාතියාමම

ගුණානං මහන්තභාවංජාන, සයචසක්යකොසි, අහංවියආකායසවිචරාහී’’ති
වත්වා ආකායස උප්පතිත්වා අත්තයනො පාදපංසුං තස්ස ජටාමණ්ඩයල
විකිරන්යතොඋත්තරහිමවන්තයමව ගයතො. 

තාපයසොතස්සගතකායලසංයවගප්පත්යතොහුත්වා‘‘අයංසමයණොඑවං 

ගරුසරීයරො වාතමුයඛ ඛිත්තතූලපිචු විය ආකායස පක්ඛන්යදො, අහං

ජාතිමායනන එවරූපස්ස පච්යචකබුද්ධස්ස යනව පායද වන්දිං, න ච

‘‘කදාහංබුද්යධොභවිස්සාමී’තිපුච්ඡිං, ජාතිනායමසාකිංකරිස්සති, ඉමස්මිං

යලොයක සීලචරණයමව මහන්තං, අයං යඛො පන යම මායනො වඩ්ඪන්යතො

නිරයං උපයනස්සති, න ඉදානි ඉමං මානං අනිග්ගයහත්වා ඵලාඵලත්ථාය
ගමිස්සාමී’’ති පණ්ණසාලං පවිසිත්වා මානනිග්ගහාය උයපොසථං සමාදාය
කට්ඨත්ථරිකාය නිසින්යනොමහාඤායණොකුලපුත්යතො මානංනිග්ගයහත්වා
කසිණං වඩ්යඪත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තියයො ච නිබ් ත්යතත්වා 
නික්ඛමිත්වා චඞ්කමනයකොටියං පාසාණඵලයක නිසීදි. අථ නං
කයපොතාදයයොඋපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.මහාසත්යතො

කයපොතං පුච්ඡි ‘‘ත්වං අඤ්යඤසු දිවයසසු න ඉමාය යවලාය ආගච්ඡසි, 

යගොචරං පරියයසසි, කිංනු යඛො අජ්ජ උයපොසථියකො ජායතොසී’’ති? ‘‘ආම 

භන්යත’’ති.අථනං‘‘යකනකාරයණනා’’තිපුච්ඡන්යතොපඨමංගාථමාහ– 
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127. 

‘‘අප්යපොස්සුක්යකො දානි තුවං කයපොත, විහඞ්ගම න තව

යභොජනත්යථො; 

ඛුදංපිපාසංඅධිවාසයන්යතො, කස්මාභවංයපොසථියකොකයපොතා’’ති. 

තත්ථ අප්යපොස්සුක්යකොතිනිරාලයයො. නතවයභොජනත්යථොතිකිංඅජ්ජ
තවයභොජයනනඅත්යථොනත්ථි. 

තං සුත්වාකයපොයතොද්යවගාථාඅභාසි– 

128. 

‘‘අහංපුයරගිද්ධිගයතොකයපොතියා, අස්මිංපයදසස්මිමුයභොරමාම; 

අථග්ගහීසාකුණියකොකයපොතිං, අකාමයකොතායවිනාඅයහොසිං. 

129. 

‘‘නානාභවාවිප්පයයොයගනතස්සා, මයනොමයංයවදනයවදයාමි; 

තස්මාඅහංයපොසථංපාලයාමි, රායගොමමංමාපුනරාගමාසී’’ති. 

තත්ථ රමාමාති ඉමස්මිං භූමිභායග කාමරතියා රමාම. සාකුණියකොති
යසනසකුයණො. 

කයපොයතන අත්තයනො උයපොසථකම්යම වණ්ණියත මහාසත්යතො
සප්පාදීසුඑයකකංපුච්ඡි.යතපියථාභූතං යාකරිංසු– 

130. 

‘‘අනුජ්ජුගාමී උරගාදුජිව්හ, දාඨාවුයධො යඝොරවියසොසිසප්ප; 

ඛුදංපිපාසංඅධිවාසයන්යතො, කස්මාභවංයපොසථියකොනුදීඝ. 

131. 

‘‘උසයභොඅහූ ලවාගාමිකස්ස, චලක්කකූවණ්ණ ලූපපන්යනො; 

යසො මං අක්කමි තං කුපියතො අඩංසිං, දුක්ඛාභිතුණ්යණො මරණං 
උපාගා. 

132. 

‘‘තයතො ජනා නික්ඛමිත්වාන ගාමා, කන්දිත්වා යරොදිත්වා 

අපක්කමිංසු; 

තස්මාඅහංයපොසථංපාලයාමි, යකොයධොමමංමාපුනරාගමාසි. 

133. 

‘‘මතානමංසානි හූසුසායන, මනුඤ්ඤරූපංතවයභොජයනතං; 

ඛුදංපිපාසංඅධිවාසයන්යතො, කස්මාභවංයපොසථියකොසිඞ්ගාල. 
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134. 

‘‘පවිසි කුච්ඡිං මහයතො ගජස්ස, කුණයප රයතො හත්ථිමංයසසු 

ගිද්යධො; 

උණ්යහො ච වායතො තිඛිණා ච රස්මියයො, යත යසොසයුං තස්ස 
කරීසමග්ගං. 

135. 

‘‘කියසො ච පණ්ඩූ ච අහං භදන්යත, න යම අහූ නික්ඛමනාය

මග්යගො; 

මහාචයමයඝොසහසාපවස්සි, යසොයතමයීතස්සකරීසමග්ගං. 

136. 

‘‘තයතො අහංනික්ඛමිසංභදන්යත, චන්යදොයථා රාහුමුඛාපමුත්යතො; 

තස්මා අහංයපොසථංපාලයාමි, යලොයභොමමංමා පුනරාගමාසි. 

137. 

‘‘වම්මීකථූපස්මිං කිපිල්ලිකානි, නිප්යපොථයන්යතොතුවංපුයරචරාසි; 

ඛුදංපිපාසංඅධිවාසයන්යතො, කස්මාභවංයපොසථියකොනුඅච්ඡ. 

138. 

‘‘සකංනියකතංඅතිහීළයායනො, අත්රිච්ඡතාමල්ලගාමංඅගච්ඡිං; 

තයතො ජනා නික්ඛමිත්වාන ගාමා, යකොදණ්ඩයකන පරියපොථයිංසු
මං. 

139. 

‘‘යසො භින්නසීයසො රුහිරමක්ඛිතඞ්යගො, පච්චාගමාසිං සකං

නියකතං; 

තස්මාඅහංයපොසථංපාලයාමි, අත්රිච්ඡතාමාපුනරාගමාසී’’ති. 

තත්ථ අනුජ්ජු ාමීතිආදීහි තං ආලපති. චලක්කකූති චලමානකකුයධො. 

දුක්ඛාභිතුණ්යණොති යසො උසයභො දුක්යඛන අභිතුණ්යණො ආතුයරො හුත්වා. 

බහූති  හූනි. පවිසීති පාවිසිං. රස්මියෙොති සූරියරස්මියයො. නික්ඛමිසන්ති

නික්ඛමිං. කිපිල්ලිකානීති උපචිකායයො. නිප්යපොථෙන්යතොති ඛාදමායනො. 

අතිහීළොයනොති අතිමඤ්ඤන්යතො නින්දන්යතො ගරහන්යතො. 

යකොදණ්ඩයකනාති ධනුදණ්ඩයකහියචවමුග්ගයරහිච. 

එවංයතචත්තායරොපිඅත්තයනොඋයපොසථකම්මංවණ්යණත්වාඋට්ඨාය 

මහාසත්තංවන්දිත්වා‘‘භන්යත, තුම්යහඅඤ්යඤසුදිවයසසුඉමායයවලාය

ඵලාඵලත්ථාය ගච්ඡථ, අජ්ජ අගන්ත්වා කස්මා උයපොසථිකත්ථා’’ති
පුච්ඡන්තාගාථමාහංසු– 
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140. 

‘‘යං යනො අපුච්ඡිත්ථ තුවං භදන්යත, සබ්ය ව  යාකරිම්හ 

යථාපජානං; 

මයම්පි පුච්ඡාම තුවං භදන්යත, කස්මා භවංයපොසථියකො නු 
බ්රහ්යම’’ති. 

යසොපි යනසං යාකාසි – 

141. 

‘‘අනූපලිත්යතොමමඅස්සමම්හි, පච්යචකබුද්යධොමුහුත්තං නිසීදි; 

යසොමංඅයවදීගතිමාගතිඤ්ච, නාමඤ්චයගොත්තංචරණඤ්චසබ් ං. 

142. 

‘‘එවම්පහං නවන්දිතස්සපායද, නචාපිනං මානගයතනපුච්ඡිං; 

තස්මාඅහංයපොසථංපාලයාමි, මායනොමමංමාපුනරාගමාසී’’ති. 

තත්ථ ෙං යනොති යං අත්ථං ත්වං අම්යහ අපුච්ඡි. ෙථාපජානන්ති

අත්තයනො පජානනනියායමන තං මයං  යාකරිම්හ. අනූපලිත්යතොති

සබ් කියලයසහි අලිත්යතො. යසො මං අයවදීති යසො මම ඉදානි

ගන්තබ් ට්ඨානඤ්ච ගතට්ඨානඤ්ච ‘‘අනාගයත ත්වං එවංනායමො බුද්යධො

භවිස්සසි එවංයගොත්යතො, එවරූපං යත සීලචරණං භවිස්සතී’’ති එවං

නාමඤ්ච යගොත්තඤ්ච චරණඤ්ච සබ් ං මං අයවදි ජානායපසි, කයථසීති 

අත්යථො. එවම්පහං න වන්දීති එවං කයථන්තස්සපි තස්ස අහං අත්තයනො
මානංනිස්සායපායදනවන්දින්ති. 

එවංමහාසත්යතොඅත්තයනොඋයපොසථකාරණංකයථත්වායතඔවදිත්වා 

උයයයොයජත්වා පණ්ණසාලං පාවිසි, ඉතයරපි යථාට්ඨානානි අගමංසු.

මහාසත්යතො අපරිහීනජ්ඣායනො බ්රහ්මයලොකපරායයණො අයහොසි, ඉතයර ච
තස්යසොවායදඨත්වාසග්ගපරායණා අයහසුං. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං උපාසකා, උයපොසයථො

නායමස යපොරාණකපණ්ඩිතානං වංයසො, උපවසිතබ්ය ො
උයපොසථවායසො’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා කයපොයතො

අනුරුද්යධො අයහොසි, අච්යඡො කස්සයපො, සිඞ්ගායලො යමොග්ගල්ලායනො, 

සප්යපො සාරිපුත්යතො, තාපයසොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

පඤ්චුයපොසථජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[491] 8. මහායමොරජාතකවණ්ණනා 

සයච හිතයාහංධනයහතු ාහියතොතිඉදංසත්ථායජතවයනවිහරන්යතො
එකං උක්කණ්ඨිතභික්ඛුංආරබ්භකයථසි.තඤ්හිභික්ඛුංසත්ථා‘‘සච්චංකිර
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ත්වං උක්කණ්ඨියතොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘භික්ඛු

අයං නන්දීරායගො තාදිසං කිං නාම නායලොයලස්සති, න හි

සියනරුඋබ් ාහනකවායතො සාමන්යත පුරාණපණ්ණස්ස ලජ්ජති, පුබ්ය 
සත්ත වස්සසතානි අන්යතොකියලසසමුදාචාරං වායරත්වා විහරන්යත
විසුද්ධසත්යතයපසආයලොයලසියයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො
පච්චන්තපයදයස යමොරසකුණියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං අග්ගයහසි. ගබ්යභ
පරිපාකගයත මාතා යගොචරභූමියං අණ්ඩං පායතත්වා පක්කාමි. අණ්ඩඤ්ච 
නාම මාතු අයරොගභායව සති අඤ්ඤස්මිං දීඝජාතිකාදිපරිපන්යථ ච
අවිජ්ජමායන න නස්සති. තස්මා තං අණ්ඩං කණිකාරමකුලං විය

සුවණ්ණවණ්ණං හුත්වා පරිණතකායල අත්තයනො ධම්මතාය භිජ්ජි, 
සුවණ්ණවණ්යණො යමොරච්ඡායපො නික්ඛමි. තස්ස ද්යව අක්ඛීනි 

ජිඤ්ජුකාඵලසදිසානි, තුණ්ඩං පවාළවණ්ණං, තිස්යසො රත්තරාජියයො ගීවං
පරික්ඛිපිත්වා පිට්ඨිමජ්යඣන අගමංසු. යසො වයප්පත්යතො
භණ්ඩසකටමත්තසරීයරො අභිරූයපො අයහොසි. තං සබ්ය  නීලයමොරා
සන්නිපතිත්වාරාජානංකත්වාපරිවාරයිංසු. 

යසො එකදිවසං උදකයසොණ්ඩියං පානීයං පිවන්යතො අත්තයනො

රූපසම්පත්තිං දිස්වාචින්යතසි ‘‘අහංසබ් යමොයරහිඅතියරකරූපයසොයභො, 

සචාහං ඉයමහි සද්ධිං මනුස්සපයථ වසිස්සාමි, පරිපන්යථො යම

උප්පජ්ජිස්සති, හිමවන්තංගන්ත්වාඑකයකොව ඵාසුකට්ඨායනවසිස්සාමී’’ති.
යසො රත්තිභායග යමොයරසු පටිසල්ලීයනසු කඤ්චි අජානායපත්වා
උප්පතිත්වා හිමවන්තං පවිසිත්වා තිස්යසො පබ් තරාජියයො අතික්කම්ම 
චතුත්ථායපබ් තරාජියාඑකස්මිංඅරඤ්යඤපදුමසඤ්ඡන්යනොජාතස්සයරො

අත්ථි, තස්ස අවිදූයර එකං පබ් තං නිස්සාය ඨියතො මහානියරොධරුක්යඛො

අත්ථි, තස්සසාඛායනිලීයි. තස්සපනපබ් තස්සයවමජ්යඣමනාපාගුහා
අත්ථි.යසොතත්ථවසිතුකායමොහුත්වා තස්සාපමුයඛපබ් තතයලනිලීයි.තං

පන ඨානං යනව යහට්ඨාභායගන අභිරුහිතුං, න උපරිභායගන ඔතරිතුං

සක්කා, බිළාලදීඝජාතිකමනුස්සභයයහි විමුත්තං. යසො ‘‘ඉදං යම 
ඵාසුකට්ඨාන’’න්තිතංදිවසංතත්යථවවසිත්වාපුනදිවයසපබ් තගුහායතො
උට්ඨාය පබ් තමත්ථයක පුරත්ථාභිමුයඛො නිසින්යනො උයදන්තං
සූරියමණ්ඩලංදිස්වාඅත්තයනො දිවාරක්ඛාවරණත්ථාය‘‘උයදතයංචක්ඛුමා
එකරාජා’’ති පරිත්තං කත්වා යගොචරභූමියං ඔතරිත්වා යගොචරං ගයහත්වා
සායං ආගන්ත්වා පබ් තමත්ථයක පච්ඡාභිමුයඛො නිසින්යනො අත්ථඞ්ගතං
සූරියමණ්ඩලං දිස්වා අත්තයනො රත්තිරක්ඛාවරණත්ථාය ‘‘අයපතයං
චක්ඛුමා එකරාජා’’තිපරිත්තංකත්වාඑයතනුපායයනවසති. 

අථ නං එකදිවසං එයකො ලුද්දපුත්යතො අරඤ්යඤ විචරන්යතො 
පබ් තමත්ථයකනිසින්නං යමොරං දිස්වා අත්තයනොනියවසනංආගන්ත්වා

මරණාසන්නකායල පුත්තං ආහ – ‘‘තාත, චතුත්ථාය පබ් තරාජියා
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අරඤ්යඤ සුවණ්ණවණ්යණො යමොයරො අත්ථි, සයච රාජා පුච්ඡති, 
ආචික්යඛයයාසී’’ති. අයථකස්මිං දිවයස  ාරාණසිරඤ්යඤො යඛමා නාම 

අග්ගමයහසී පච්චූසකායල සුපිනං පස්සි. එවරූයපො සුපියනො අයහොසි –

‘‘සුවණ්ණවණ්යණො යමොයරො ධම්මං යදයසති, සා සාධුකාරං දත්වා ධම්මං

සුණාති, යමොයරො ධම්මං යදයසත්වා උට්ඨාය පක්කාමි’’. සා ‘‘යමොරරාජා

ගච්ඡති, ගණ්හථ න’’න්ති වදන්තීයයව පබුජ්ඣි, පබුජ්ඣිත්වා ච පන

සුපිනභාවංඤත්වා‘‘සුපියනොතිවුත්යතරාජානආදරං කරිස්සති, ‘යදොහයළො
යම’තිවුත්යතකරිස්සතී’’තිචින්යතත්වායදොහළිනීවියහුත්වා නිපජ්ජි.අථ

නංරාජාඋපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡි‘‘භද්යද, කිංයතඅඵාසුක’’න්ති. ‘‘යදොහයළො

යම උප්පන්යනො’’ති. ‘‘කිං ඉච්ඡසි භද්යද’’ති? ‘‘සුවණ්ණවණ්ණස්ස

යමොරස්ස ධම්මං යසොතුං යදවා’’ති. ‘‘භද්යද, කුයතො එවරූපං යමොරං

ලච්ඡාමී’’ති? ‘‘යදව, සයච න ලභාමි, ජීවිතං යම නත්ථී’’ති. ‘‘භද්යද, මා

චින්තයි, සයචකත්ථචිඅත්ථි, ලභිස්සසී’’තිරාජානංඅස්සායසත්වාගන්ත්වා

රාජාසයන නිසින්යනො අමච්යච පුච්ඡි ‘‘අම්යභො, යදවී සුවණ්ණවණ්ණස්ස

යමොරස්ස ධම්මං යසොතුකාමා, යමොරා නාම සුවණ්ණවණ්ණා යහොන්තී’’ති? 

‘‘බ්රාහ්මණාජානිස්සන්ති යදවා’’ති. 

රාජා බ්රාහ්මයණ පක්යකොසායපත්වා පුච්ඡි. බ්රාහ්මණා එවමාහංසු 

‘‘මහාරාජ ජලයජසු මච්ඡකච්ඡපකක්කටකා, ථලයජසු මිගා හංසා යමොරා
තිත්තිරා එයත තිරච්ඡානගතා ච මනුස්සා ච සුවණ්ණවණ්ණා යහොන්තීති
අම්හාකං ලක්ඛණමන්යතසු ආගත’’න්ති. රාජා අත්තයනො විජියත
ලුද්දපුත්යත සන්නිපායතත්වා ‘‘සුවණ්ණවණ්යණො යමොයරො යවො
දිට්ඨපුබ්ය ො’’තිපුච්ඡි.යසසා‘‘න දිට්ඨපුබ්ය ො’’තිආහංසු.යස්සපනපිතරා

ආචික්ඛිතං, යසො ආහ – ‘‘මයාපි න දිට්ඨපුබ්ය ො, පිතා පන යම
‘අසුකට්ඨායනනාම සුවණ්ණවණ්යණො යමොයරො අත්ථී’ති කයථසී’’ති. අථ

නංරාජා‘‘සම්ම, මය්හඤ්චයදවියාචජීවිතංදින්නං භවිස්සති, ගන්ත්වාතං
 න්ධිත්වා ආයනහී’’ති  හුං ධනං දත්වා උයයයොයජසි. යසො පුත්තදාරස්ස

ධනං දත්වා තත්ථ ගන්ත්වා මහාසත්තං දිස්වා පායස ඔඩ්යඩත්වා ‘‘අජ්ජ

 ජ්ඣිස්සති, අජ්ජ  ජ්ඣිස්සතී’’ති අ ජ්ඣිත්වාව මයතො, යදවීපි පත්ථනං 
අලභන්තී මතා. රාජා ‘‘තං යමොරං නිස්සාය පියභරියා යම මතා’’ති
කුජ්ඣිත්වා යකොධවසියකො හුත්වා ‘‘හිමවන්යත චතුත්ථාය පබ් තරාජියා

සුවණ්ණවණ්යණො යමොයරො චරති, තස්ස මංසං ඛාදිත්වා අජරා අමරා
යහොන්තී’’ති සුවණ්ණපට්යට ලිඛායපත්වා තං පට්ටං සාරමඤ්ජූසායං
ඨයපත්වාකාලමකාසි. 

අථ අඤ්යඤො රාජා අයහොසි. යසො සුවණ්ණපට්යට අක්ඛරානි දිස්වා 

‘‘අජයරො අමයරො භවිස්සාමී’’ති තස්ස ගහණත්ථාය එකං ලුද්දපුත්තං

යපයසසි.යසොපි තත්යථවමයතො.එවංඡරාජපරිවට්ටාගතා, ඡලුද්දපුත්තා
හිමවන්යතයයවමතා.සත්තයමන පනරඤ්ඤායපසියතොසත්තයමොලුද්යදො
‘‘අජ්ජ අජ්යජවා’’ති සත්ත සංවච්ඡරානි  ජ්ඣිතුං අසක්යකොන්යතො
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චින්යතසි ‘‘කිං නු යඛො ඉමස්ස යමොරරාජස්ස පායද පාසස්ස 

අසඤ්චරණකාරණ’’න්ති? අථ නං පරිග්ගණ්හන්යතො සායංපාතං පරිත්තං

කයරොන්තං දිස්වා ‘‘ඉමස්මිං ඨායන අඤ්යඤො යමොයරො නත්ථි, ඉමිනා

බ්රහ්මචාරිනාභවිතබ් ං, බ්රහ්මචරියානුභායවන යචවපරිත්තානුභායවනචස්ස
පායදො පායස න  ජ්ඣතී’’ති නයයතො පරිග්ගයහත්වා පච්චන්තජනපදං

ගන්ත්වා එකං යමොරිං  න්ධිත්වා යථා සා අච්ඡරාය පහටාය වස්සති, 

පාණිම්හි පහයට නච්චති, එවං සික්ඛායපත්වා ආදාය ගන්ත්වා
ය ොධිසත්තස්ස පරිත්තකරණයතො පුයරතරයමව පාසං ඔඩ්යඩත්වා අච්ඡරං

පහරිත්වායමොරිංවස්සායපසි.යමොයරොතස්සාසද්දංසුණි, තාවයදවස්සසත්ත
වස්සසතානිසන්නිසින්නකියලයසොඵණංකරිත්වා දණ්යඩනපහටාසීවියසො 
විය උට්ඨහි. යසො කියලසාතුයරො හුත්වා පරිත්තං කාතුං අසක්කුණිත්වාව
යවයගනතස්සා සන්තිකංගන්ත්වාපායසපාදංපයවයසන්යතොයයවආකාසා
ඔතරි. සත්ත වස්සසතානි අසඤ්චරණකපායසො තඞ්ඛණඤ්යඤව
සඤ්චරිත්වාපාදං න්ධි. 

අථනංලුද්දපුත්යතො යට්ඨිඅග්යගඔලම් න්තං දිස්වා චින්යතසි ‘‘ඉමං

යමොරරාජං ඡ ලුද්දපුත්තා  න්ධිතුං නාසක්ඛිංසු, අහම්පි සත්ත වස්සානි 

නාසක්ඛිං, අජ්ජ පයනසඉමංයමොරිංනිස්සායකියලසාතුයරොහුත්වා පරිත්තං

කාතුං අසක්කුණිත්වා ආගම්ම පායස  ද්යධො යහට්ඨාසීසයකො ඔලම් ති, 

එවරූයපො යම සීලවා කිලමියතො, එවරූපං රඤ්යඤො පණ්ණාකාරත්ථාය

යනතුං අයුත්තං, කිං යම රඤ්ඤා දින්යනනසක්කායරන, විස්සජ්යජස්සාමි
න’’න්ති. පුන චින්යතසි ‘‘අයං නාග යලො ථාමසම්පන්යනො මයි
උපසඞ්කමන්යත ‘එස මං මායරතුං ආගච්ඡතී’ති මරණභයතජ්ජියතො 

ඵන්දමායනොපාදංවාපක්ඛංවාභින්යදයය, අනුපගන්ත්වාපනපටිච්ඡන්යන

ඨත්වා ඛුරප්යපනස්ස පාසං ඡින්දිස්සාමි, තයතො සයයමව යථාරුචියා
ගමිස්සතී’’ති. යසො පටිච්ඡන්යන ඨත්වා ධනුං ආයරොයපත්වා ඛුරප්පං

සන්නය්හිත්වාආකඩ්ඪි.යමොයරොපි ‘‘අයංලුද්දයකොමංකියලසාතුරංකත්වා

 ද්ධභාවං ඤත්වා නිරාසඞ්යකො ආගච්ඡිස්සති, කහං නු යඛො යසො’’ති
චින්යතත්වාඉයතොචියතොචවියලොයකත්වාධනුංආයරොයපත්වාඨිතං දිස්වා
‘‘මායරත්වා මං ආදාය ගන්තුකායමො භවිස්සතී’’ති මඤ්ඤමායනො
මරණභයතජ්ජියතොහුත්වාජීවිතංයාචන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

143. 

‘‘සයචහිතයාහංධනයහතුගාහියතො, මාමංවධීජීවගාහංගයහත්වා; 

රඤ්යඤො ච මං සම්ම උපන්තිකං යනහි, මඤ්යඤ ධනං 
ලච්ඡසිනප්පරූප’’න්ති. 

තත්ථ සයච හි තයාහන්ති සයච හි යත අහං. උපන්තිකං යනහීති

උපසන්තිකංයනහි. ලච්ඡසිනප්පරූපන්තිලච්ඡසිඅනප්පකරූපං. 
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තං සුත්වා ලුද්දපුත්යතො චින්යතසි – ‘‘යමොරරාජා, ‘අයං මං 

විජ්ඣිතුකාමතායඛුරප්පංසන්නය්හී’තිමඤ්ඤති, අස්සායසස්සාමින’’න්ති.
යසො අස්සායසන්යතොදුතියංගාථමාහ– 

144. 

‘‘න යමඅයංතුය්හවධායඅජ්ජ, සමාහියතො චාපධුයරඛුරප්යපො; 

පාසඤ්චතයාහංඅධිපාතයිස්සං, යථාසුඛංගච්ඡතු යමොරරාජා’’ති. 

තත්ථ අධිපාතයිස්සන්ති ඡින්දයිස්සං. 

තයතො යමොරරාජාද්යවගාථාඅභාසි– 

145. 

‘‘යං සත්ත වස්සානි මමානු න්ධි, රත්තින්දිවං ඛුප්පිපාසං 

සහන්යතො; 

අථකිස්සමංපාසවසූපනීතං, පමුත්තයවඉච්ඡසි න්ධනස්මා. 

146. 

‘‘පාණාතිපාතාවිරයතොනුසජ්ජ, අභයංනුයතසබ් භූයතසුදින්නං; 

යංමංතුවංපාසවසූපනීතං, පමුත්තයවඉච්ඡසි  න්ධනස්මා’’ති. 

තත්ථ ෙන්ති යස්මා මං එත්තකං කාලං ත්වං අනු න්ධි, තස්මා තං

පුච්ඡාමි, අථකිස්සමංපාසවසංඋපනීතං න්ධනස්මා පයමොයචතුංඉච්ඡසීති

අත්යථො. විරයතො නුසජ්ජාති විරයතො නුසි අජ්ජ. සබ්බභූයතසූති
සබ් සත්තානං. 

ඉයතො පරං– 

147. 

‘‘පාණාතිපාතාවිරතස්සබ්රහූි, අභයඤ්චයයොසබ් භූයතසුයදති; 

පුච්ඡාමිතංයමොරරායජතමත්ථං, ඉයතොචුයතොකිංලභයතසුඛංයසො. 

148. 

‘‘පාණාතිපාතාවිරතස්සබ්රමූි, අභයඤ්චයයොසබ් භූයතසුයදති; 

දිට්යඨවධම්යමලභයතපසංසං, සග්ගඤ්චයසොයාතිසරීරයභදා. 

149. 

‘‘නසන්තියදවාඉතිආහුඑයක, ඉයධවජීයවොවිභවංඋයපති; 

තථාඵලංසුකතදුක්කටානං, දත්තුපඤ්ඤත්තඤ්චවදන්තිදානං; 

යතසං වයචො අරහතං සද්දහායනො, තස්මා අහං සකුයණ
 ාධයාමී’’ති.– 
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ඉමාඋත්තානසම් න්ධගාථාපාළිනයයනයවදිතබ් ා. 

තත්ථ ඉතිආහුඑයකතිඑකච්යචසමණබ්රාහ්මණාඑවංකයථන්ති. යතසං

වයචො අරහතං සද්දහායනොති තස්ස කිර කුලූපකා උච්යඡදවාදියනො 
නග්ගසමණකා. යත තං පච්යචකය ොධිඤාණස්ස උපනිස්සයසම්පන්නම්පි
සත්තංඋච්යඡදවාදං ගණ්හායපසුං. යසො යතහිසංසග්යගන ‘‘කුසලාකුසලං
නත්ථී’’ති ගයහත්වා සකුයණ මායරති. එවං මහාසාවජ්ජා එසා
අසප්පුරිසයසවනා නාම. යතයයව අයං ‘‘අරහන්යතො’’ති මඤ්ඤමායනො 
එවමාහ. 

තං සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘තස්යසව පරයලොකස්ස අත්ථිභාවං 
කයථස්සාමී’’තිපාසයට්ඨියංඅයධොසියරොඔලම් මායනොවඉමංගාථමාහ– 

150. 

‘‘චන්යදො ච සුරියයො ච උයභො සුදස්සනා, ගච්ඡන්ති 

ඔභාසයමන්තලික්යඛ; 

ඉමස්ස යලොකස්ස පරස්ස වා යත, කථං නු යත ආහු 
මනුස්සයලොයක’’ති. 

තත්ථ ඉමස්සාති කිං නු යත ඉමස්ස යලොකස්ස සන්ති, උදාහු

පරයලොකස්සාති. භුම්මත්යථ වා එතං සාමිවචනං. කථං නු යතති එයතසු

විමායනසු චන්දිමසූරියයදවපුත්යත කථං නු කයථන්ති, කිං අත්ථීති

කයථන්ති, උදාහුනත්ථීති, කිංවායදවා, උදාහු මනුස්සාති? 

ලුද්දපුත්යතොගාථමාහ– 

151. 

‘‘චන්යදො ච සුරියයො ච උයභො සුදස්සනා, ගච්ඡන්ති 

ඔභාසයමන්තලික්යඛ; 

පරස්ස යලොකස්ස න යත ඉමස්ස, යදවාති යත ආහු 

මනුස්සයලොයක’’ති. 

අථනංමහාසත්යතොආහ– 

152. 

‘‘එත්යථවයතනීහතාහීනවාදා, අයහතුකායයනවදන්තිකම්මං; 

තථා ඵලං සුකතදුක්කටානං, දත්තුපඤ්ඤත්තං යය ච වදන්ති 
දාන’’න්ති. 

තත්ථ එත්යථවයතනිහතා හීනවාදාතිසයචචන්දිමසූරියායදවයලොයක

ඨිතා, නමනුස්සයලොයක, සයචචයතයදවා, න මනුස්සා, එත්යථවඑත්තයක

 යාකරයණ යත තව කුලූපකා හීනවාදා නීහතා යහොන්ති. අයහතුකා 
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‘‘විසුද්ධියා වා සංකියලසස්ස වා යහතුභූතං කම්මං නත්ථී’’ති එවංවාදා. 

දත්තුපඤ්ඤත්තන්තියයචදානං ‘‘ ාලයකහිපඤ්ඤත්ත’’න්තිවදන්ති. 

යසො මහාසත්යතකයථන්යතසල්ලක්යඛත්වා ගාථාද්වයමාහ– 

153. 

‘‘අද්ධාහිසච්චංවචනංතයවදං, කථඤ්හිදානංඅඵලංභයවයය; 

තථාඵලංසුකතදුක්කටානං, දත්තුපඤ්ඤත්තඤ්චකථංභයවයය. 

154. 

‘‘කථංකයරො කින්තිකයරො කිමාචරං, කිං යසවමායනො යකන

තයපොගුයණන; 

අක්ඛාහි යම යමොරරායජතමත්ථං, යථා අහං යනො නිරයං 
පයතයය’’න්ති. 

තත්ථ දත්තුපඤ්ඤත්තඤ්චාති දානඤ්ච දත්තුපඤ්ඤත්තං නාම කථං 

භයවයයාතිඅත්යථො. කථංකයරොතිකතරකම්මංකයරොන්යතො. කින්තිකයරොති
යකන කාරයණන කයරොන්යතො අහං නිරයං න ගච්යඡයයං. ඉතරානි
තස්යසවයවවචනානි. 

තං සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘සචාහං ඉමං පඤ්හං න කයථස්සාමි, 

මනුස්සයලොයකො තුච්යඡො විය කයතො භවිස්සති, තයථවස්ස ධම්මිකානං
සමණබ්රාහ්මණානං අත්ථිභාවං කයථස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ද්යව ගාථා
අභාසි– 

155. 

‘‘යයයකචිඅත්ථිසමණාපථ යා, කාසායවත්ථාඅනගාරියායත; 

පායතොවපිණ්ඩායචරන්තිකායල, විකාලචරියාවිරතාහිසන්යතො. 

156. 

‘‘යත තත්ථකායලනුපසඞ්කමිත්වා, පුච්ඡාහියං යතමනයසො පියං

සියා; 

යත යත පවක්ඛන්ති යථාපජානං, ඉමස්ස යලොකස්ස පරස්ස 
චත්ථ’’න්ති. 

තත්ථ සන්යතොති සන්තපාපා පණ්ඩිතා පච්යචකබුද්ධා. ෙථාපජානන්ති

යතතුය්හංඅත්තයනො පජානනනියායමනවක්ඛන්ති, කඞ්ඛංයතඡින්දිත්වා

කයථස්සන්ති. ඉමස්ස යලොකස්ස පරස්ස චත්ථන්ති ඉමිනානාමකම්යමන

මනුස්සයලොයක නිබ් ත්තන්ති, ඉමිනායදවයලොයක, ඉමිනානිරයාදීසූතිඑවං

ඉමස්සචපරස්සචයලොකස්ස අත්ථංආචික්ඛිස්සන්ති, යතපුච්ඡාති. 
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එවඤ්ච පන වත්වා නිරයභයයන තජ්යජසි. යසො පන පූරිතපාරමී 
පච්යචකය ොධිසත්යතො සූරියරස්මිසම්ඵස්සං ඔයලොයකත්වා ඨිතං
පරිණතපදුමං විය පරිපාකගතඤායණො විචරති. යසො තස්ස ධම්මකථං
සුණන්යතො ඨිතපයදයනව ඨියතො සඞ්ඛායර පරිග්ගණ්හිත්වා තිලක්ඛණං
සම්මසන්යතො පච්යචකය ොධිඤාණං පටිවිජ්ඣි. තස්ස පටියවයධො ච
මහාසත්තස්ස පාසයතො යමොක්යඛො ච එකක්ඛයණයයව අයහොසි.
පච්යචකබුද්යධොසබ් කියලයසපදායලත්වාභවපරියන්යතඨියතොවඋදානං 
උදානන්යතොගාථමාහ– 

157. 

‘‘තචංව ජිණ්ණංඋරයගොපුරාණං, පණ්ඩූපලාසං හරියතොදුයමොව; 

එසප්පහීයනොමමලුද්දභායවො, ජහාමහංලුද්දකභාවමජ්ජා’’ති. 

තස්සත්යථො–යථාජිණ්ණංපුරාණංතචංඋරයගොජහති, යථාචහරියතො 

සම්පජ්ජමානනීලපත්යතො දුයමො කත්ථචි ඨිතං පණ්ඩුපලාසං ජහති, එවං

අහම්පිඅජ්ජ ලුද්දභාවංදාරුණභාවංජහිත්වාඨියතො, යසොදානිඑසපහීයනො

මමලුද්දභායවො, සාධුවත ජහාමහංලුද්දකභාවමජ්ජාති. ජහාමහන්තිපජහිං
අහන්ති අත්යථො. 

යසො ඉමං උදානං උදායනත්වා ‘‘අහං තාව සබ් කියලස න්ධයනහි

මුත්යතො, නියවසයනපනයම න්ධිත්වාඨපිතා හූසකුණාඅත්ථි, යතකථං

යමොයචස්සාමී’’ති චින්යතත්වාමහාසත්තංපුච්ඡි – ‘‘යමොරරාජ, නියවසයන

යම  හූ සකුණා  ද්ධා අත්ථි, යත කථං යමොයචස්සාමී’’ති? 
පච්යචකබුද්ධයතොපි සබ් ඤ්ඤුය ොධිසත්තානඤ්යඤව

උපායපරිග්ගහඤාණං මහන්තතරං යහොති, යතන නං ආහ ‘‘යං යවො 

මග්යගන කියලයස ඛණ්යඩත්වා පච්යචකය ොධිඤාණං පටිවිද්ධං, තං

ආරබ්භසච්චකිරියං කයරොථ, සකලජම්බුදීයප න්ධනගයතොසත්යතොනාම
නභවිස්සතී’’ති.යසොය ොධිසත්යතන දින්නනයද්වායරඨත්වාසච්චකිරියං
කයරොන්යතොගාථමාහ– 

158. 

‘‘යයචාපියමසකුණාඅත්ථි ද්ධා, සතානියනකානිනියවසනස්මිං; 

යතසම්පහං ජීවිතමජ්ජ දම්මි, යමොක්ඛඤ්ච යත පත්තා සකං 
නියකත’’න්ති. 

තත්ථ යමොක්ඛඤ්ච යත පත්තාති ස්වාහං යමොක්ඛං පත්යතො

පච්යචකය ොධිඤාණං පටිවිජ්ඣිත්වා ඨියතො, යත සත්යත ජීවිතදායනන 

අනුකම්පාමි, එයතන සච්යචන. සකං නියකතන්ති සබ්ය පි යත සත්තා
අත්තයනොඅත්තයනොවසනට්ඨානංගච්ඡන්තූතිවදති. 
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අථස්ස සච්චකිරියාසමකාලයමව සබ්ය   න්ධනා මුච්චිත්වා තුට්ඨිරවං
රවන්තා සකට්ඨානයමව අගමිංසු. තස්මිං ඛයණ යතසං යතසං යගයහසු
බිළායල ආදිං කත්වා සකලජම්බුදීයප  න්ධනගයතො සත්යතො නාම
නායහොසි. පච්යචකබුද්යධො හත්ථං උක්ඛිපිත්වා සීසං පරාමසි. තාවයදව

ගිහිලිඞ්ගං අන්තරධායි, පබ් ජිතලිඞ්ගං පාතුරයහොසි. යසො
සට්ඨිවස්සිකත්යථයරො වියආකප්පසම්පන්යනො අට්ඨපරික්ඛාරධයරො හුත්වා
‘‘ත්වයමව මම පතිට්ඨා අයහොසී’’ති යමොරරාජස්ස අඤ්ජලිං පග්ගය්හ
පදක්ඛිණං කත්වා ආකායස උප්පතිත්වා නන්දමූලකපබ්භාරං අගමාසි.
යමොරරාජාපි යට්ඨිඅග්ගයතො උප්පතිත්වා යගොචරං ගයහත්වා අත්තයනො
වසනට්ඨානංගයතො.ඉදානිලුද්දස්සසත්තවස්සානිපාසහත්ථස්සචරිත්වාපි 
යමොරරාජානං නිස්සාය දුක්ඛා මුත්තභාවං පකායසන්යතො සත්ථා
ඔසානගාථමාහ– 

159. 

‘‘ලුද්යදො චරී පාසහත්යථො අරඤ්යඤ,  ායධතු යමොරාධිපතිං

යසස්සිං; 

 න්ධිත්වා යමොරාධිපතිං යසස්සිං, දුක්ඛා ස පමුච්චි යථාහං 
පමුත්යතො’’ති. 

තත්ථ බායධතූතිමායරතුං, අයයමවවාපායඨො. බන්ධිත්වාති න්ධිත්වා

ඨිතස්ස ධම්මකථං සුත්වා පටිලද්ධසංයවයගො හුත්වාති අත්යථො. ෙථාහන්ති

යථාඅහං සයම්භුඤායණනමුත්යතො, එවයමවයසොපිමුත්යතොති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛු අරහත්තං පාපුණි.
තදායමොරරාජාඅහයමව අයහොසින්ති. 

මහායමොරජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[492] 9. තච්ඡසූකරජාතකවණ්ණනා 

ෙයදසමානා විචරිම්හාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො ද්යව
මහල්ලකත්යථයර ආරබ්භ කයථසි. මහායකොසයලො කිර රඤ්යඤො
බිම්බිසාරස්ස ධීතරං යදන්යතො ධීතු න්හානීයමූලත්ථාය කාසිගාමං අදාසි.
පයසනදි රාජා අජාතසත්තුනා පිතරි මාරියත තං ගාමං අච්ඡින්දි. යතසු
තස්සත්ථාය යුජ්ඣන්යතසු පඨමං අජාතසත්තුස්ස ජයයො අයහොසි.
යකොසලරාජා පරාජයප්පත්යතො අමච්යච පුච්ඡි ‘‘යකන නු යඛො උපායයන

අජාතසත්තුං ගණ්යහයයාමා’’ති. මහාරාජ, භික්ඛූ නාම මන්තකුසලා

යහොන්ති, චරපුරියස යපයසත්වා විහායර භික්ඛූනං කථං පරිග්ගණ්හිතුං 

වට්ටතීති. රාජා ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා ‘‘එථ, තුම්යහ විහාරං ගන්ත්වා 
පටිච්ඡන්නා හුත්වා භදන්තානං කථං පරිග්ගණ්හථා’’ති චරපුරියස
පයයොයජසි. යජතවයනපි  හූ රාජපුරිසා පබ් ජිතා යහොන්ති. යතසු ද්යව
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මහල්ලකත්යථරා විහාරපච්චන්යත පණ්ණසාලායං වසන්ති, එයකො

ධනුග්ගහතිස්සත්යථයරො නාම, එයකො මන්තිදත්තත්යථයරො නාම. යත
සබ් රත්තිංසුපිත්වාපච්චූසකායලපබුජ්ඣිංසු. 

යතසු ධනුග්ගහතිස්සත්යථයරො අග්ගිං ජායලත්වා ආහ ‘‘භන්යත, 
මන්තිදත්තත්යථරා’’ති. ‘‘කිං භන්යත’’ති. ‘‘නිද්දායථ තුම්යහ’’ති. ‘‘න

නිද්දායාමි, කිං කාතබ් ’’න්ති? ‘‘භන්යත, ලාලයකො වතායං යකොසලරාජා 
චාටිමත්තයභොජනයමව භුඤ්ජිතුං ජානාතී’’ති. ‘‘අථ කිං භන්යත’’ති.
‘‘අත්තයනො කුච්ඡිම්හිපාණකමත්යතනඅජාතසත්තුනාපරාජියතොරාජා’’ති.

‘‘කින්ති පන භන්යත කාතුං වට්ටතී’’ති? ‘‘භන්යත, මන්තිදත්තත්යථර
යුද්ධං නාම සකට ූහචක්ක ූහපදුම ූහවයසන තිවිධං. යතසු
භාගියනයයං අජාතසත්තුං ගණ්හන්යතන සකට ූහං කත්වා ගණ්හිතුං

වට්ටති, අසුකස්මිං නාම පබ් තකණ්යණ ද්වීසු පස්යසසු සූරපුරියස
ඨයපත්වා පුරයතො  ලං දස්යසත්වා අන්යතො පවිට්ඨභාවං ඤත්වා නදිත්වා
වග්ගිත්වාකුමියනපවිට්ඨමච්ඡංවියඅන්යතොමුට්ඨියංකත්වාවනං ගයහතුං
සක්කා’’ති. 

පයයොජිතපුරිසා තං කථං සුත්වා රඤ්යඤොආයරොයචසුං. රාජා මහතියා
යසනාය ගන්ත්වාතථාකත්වාඅජාතසත්තුංගයහත්වාසඞ්ඛලික න්ධයනන
 න්ධිත්වා කතිපාහං නිම්මදං කත්වා ‘‘පුන එවරූපං මා කරී’’ති
අස්සායසත්වායමොයචත්වාධීතරං වජිරකුමාරිංනාමතස්සදත්වාමහන්යතන
පරිවායරන විස්සජ්යජසි. ‘‘යකොසලරඤ්ඤා ධනුග්ගහතිස්සත්යථරස්ස

සංවිධායනන අජාතසත්තු ගහියතො’’ති භික්ඛූනං අන්තයර කථා සමුට්ඨහි, 
ධම්මසභායම්පි තයමව කථං සමුට්ඨායපසුං. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය 

නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි ධනුග්ගහතිස්යසො
යුද්ධසංවිධායන යඡයකොයයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසිනගරස්ස ද්වාරගාමවාසී එයකො වඩ්ඪකී දාරුඅත්ථාය
අරඤ්ඤං ගන්ත්වා ආවායට පතිතං එකං සූකරයපොතකං දිස්වා ආයනත්වා 

‘‘තච්ඡසූකයරො’’තිස්ස නාමං කත්වා යපොයසසි. යසො තස්ස උපකාරයකො

අයහොසි. තුණ්යඩන රුක්යඛ පරිවත්යතත්වා යදති, දාඨාය යවයඨත්වා

කාළසුත්තංකඩ්ඪති, මුයඛනඩංසිත්වා වාසිනිඛාදනමුග්ගයරආහරති. යසො
වුඩ්ඪිප්පත්යතො මහා යලො මහාසරීයරො අයහොසි. අථ වඩ්ඪකී තස්මිං
පුත්තයපමං පච්චුපට්ඨායපත්වා ‘‘ඉමං ඉධ වසන්තං යකොචියදව
හිංයසයයා’’ති අරඤ්යඤ විස්සජ්යජසි. යසො චින්යතසි ‘‘අහං ඉමස්මිං

අරඤ්යඤඑකයකොව වසිතුංන සක්ඛිස්සාමි, ඤාතයකපරියයසිත්වා යතහි 
පරිවුයතො වසිස්සාමී’’ති.යසොවනඝටායසූකයරපරියයසන්යතො හූසූකයර
දිස්වාතුස්සිත්වා තිස්යසොගාථාඅභාසි– 

160. 
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‘‘යයදසමානා විචරිම්හ, පබ් තානිවනානිච; 

අන්යවසංවිචරිංඤාතී, යතයමඅධිගතාමයා. 

161. 

‘‘ හුඤ්චිදංමූලඵලං, භක්යඛොචායංඅනප්පයකො; 

රම්මාචිමාගිරීනජ්යජො, ඵාසුවායසොභවිස්සති. 

162. 

‘‘ඉයධවාහංවසිස්සාමි, සහසබ්ය හිඤාතිභි; 

අප්යපොස්සුක්යකොනිරාසඞ්කී, අයසොයකොඅකුයතොභයයො’’ති. 

තත්ථ ෙයදසමානාති යං ඤාතිගණං පරියයසන්තා මයං විචරිම්හ. 

අන්යවසන්ති චිරං වත අන්යවසන්යතො විචරිං. යතයමති යත ඉයම. 

භක්යඛොති ස්යවව වනමූලඵලසඞ්ඛායතො භක්යඛො. අප්යපොස්සුක්යකොති
අනුස්සුක්යකො හුත්වා. 

සූකරාතස්සවචනංසුත්වාචතුත්ථංගාථමාහංසු– 

163. 

‘‘අඤ්ඤම්පියලණංපරියයස, සත්තුයනොඉධවිජ්ජති; 

යසොතච්ඡසූකයරහන්ති, ඉධාගන්ත්වාවරංවර’’න්ති. 

තත්ථ තච්ඡාති තං නායමනාලපන්ති. වරං වරන්ති සූකයර හනන්යතො
ථූලමංසංවරංවරඤ්යඤවහනති. 

ඉයතොපරංඋත්තානසම් න්ධගාථාපාළිනයයනයවදිතබ් ා– 

164. 

‘‘යකොනුම්හාකංඉධසත්තු, යකොඤාතීසුසමාගයත; 

දුප්පධංයසපධංයසති, තංයමඅක්ඛාථපුච්ඡිතා. 

165. 

‘‘උද්ධග්ගරාජී මිගරාජා,  ලීදාඨාවුයධො මියගො; 

යසොතච්ඡසූකයරහන්ති, ඉධාගන්ත්වාවරංවරං. 

166. 

‘‘න යනොදාඨානවිජ්ජන්ති,  ලංකායය සයමොහිතං; 

සබ්ය සමග්ගාහුත්වාන, වසංකාහාමඑකකං. 

167. 

‘‘හදයඞ්ගමං කණ්ණසුඛං, වාචංභාසසි තච්ඡක; 

යයොපියුද්යධපලායයයය, තම්පිපච්ඡාහනාමයස’’ති. 
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තත්ථ යකො නුම්හාකන්ති අහං තුම්යහ දිස්වාව ‘‘ඉයම සූකරා

අප්පමංසයලොහිතා, භයයන යනසං භවිතබ් ’’න්ති චින්යතසිං, තස්මා යම

ආචික්ඛථ, යකො නු අම්හාකං ඉධ සත්තු. උද්ධග් රාජීති උද්ධග්ගාහි

සරීරරාජීහි සමන්නාගයතො.  යග්ඝං සන්ධායයවමාහංසු. යෙොපීති යයො

අම්හාකංඅන්තයරඑයකොපි පලායිස්සති, තම්පිමයංපච්ඡාහනිස්සාමාති. 

තච්ඡසූකයරො සබ්ය  සූකයර එකචිත්යතකත්වා පුච්ඡි ‘‘කාය යවලාය 

 යග්යඝො ආගමිස්සතී’’ති. අජ්ජ පායතොව එකං ගයහත්වා ගයතො, ස්යව
පායතොව ආගමිස්සතීති.යසොයුද්ධකුසයලො‘‘ඉමස්මිංඨායනඨියතනසක්කා

යජතු’’න්ති භූමිසීසං පජානාති, තස්මා එකං පයදසං සල්ලක්යඛත්වා
රත්තියමවසූකයරයගොචරංගාහායපත්වා  ලවපච්චූසයතොපට්ඨාය‘‘යුද්ධං
නාම සකට ූහාදිවයසන තිවිධං යහොතී’’ති වත්වා පදුම ූහං සංවිදහති.
මජ්යඣඨායනඛීරපිවයකසූකරයපොතයකඨයපසි.යතපරිවායරත්වායතසං 

මාතයරො, තා පරිවායරත්වා වඤ්ඣා සූකරියයො, තාසං අනන්තරා

සූකරයපොතයක, යතසං අනන්තරා මකුලදායඨ තරුණසූකයර, යතසං

අනන්තරාමහාදායඨ, යතසංඅනන්තරාජිණ්ණසූකයර, තයතොතත්ථ තත්ථ
දසවග්ගං වීසතිවග්ගං තිංසවග්ගඤ්ච කත්වා  ලගුම් ං ඨයපසි. අත්තයනො

අත්ථාය එකං ආවාටං,  යග්ඝස්ස පතනත්ථාය එකං සුප්පසණ්ඨානං
පබ්භාරං කත්වා ඛණායපසි. ද්වින්නං ආවාටානං අන්තයර අත්තයනො
වසනත්ථායපීඨකංකායරසි. යසොථාමසම්පන්යන යයොධසූකයරගයහත්වා
තස්මිං තස්මිං ඨායන සූකයර අස්සායසන්යතො විචරි. තස්යසවං 
කයරොන්තස්යසවසූරියයොඋග්ගච්ඡති. 

අථ  යග්ඝරාජා කූටජටිලස්ස අස්සමපදා නික්ඛමිත්වා පබ් තතයල 
අට්ඨාසි. තං දිස්වා සූකරා ‘‘ආගයතො යනො භන්යත යවරී’’ති වදිංසු. මා

භායථ, යංයංඑස කයරොති, තංසබ් ංසරික්ඛාහුත්වාකයරොථාති. යග්යඝො

සරීරංවිධුනිත්වා ඔසක්කන්යතොවියපස්සාවමකාසි, සූකරාපිතයථවකරිංසු.

 යග්යඝො සූකයර ඔයලොයකත්වා මහානදංනදි, යතපිතයථවකරිංසු. යසො

යතසං කිරියං දිස්වා චින්යතසි ‘‘න ඉයම පුබ් සදිසා, අජ්ජ මය්හං

පටිසත්තුයනො හුත්වා වග්ගවග්ගා ඨිතා, සංවිදහයකො යනසං

යසනානායයකොපිඅත්ථි, අජ්ජමයාඑයතසං සන්තිකංගන්තුංනවට්ටතී’’ති
මරණභයතජ්ජියතොනිවත්තිත්වා කූටජටිලස්සසන්තිකංගයතො.අථනංයසො
තුච්ඡහත්ථංදිස්වානවමංගාථමාහ– 

168. 

‘‘පාණාතිපාතාවිරයතොනුඅජ්ජ, අභයංනුයතසබ් භූයතසුදින්නං; 

දාඨා නු යත මිගවධාය න සන්ති, යයො සඞ්ඝපත්යතො කපයණොව 
ඣායසී’’ති. 
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තත්ථ සඞ්ඝපත්යතොති යයො ත්වං සූකරසඞ්ඝපත්යතො හුත්වා කිඤ්චි
යගොචරංඅලභිත්වාකපයණොවියඣායසීති. 

අථ යග්යඝොතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

169. 

‘‘නයමදාඨානවිජ්ජන්ති,  ලංකායයසයමොහිතං; 

ඤාතී ච දිස්වාන සාමග්ගී එකයතො, තස්මා ච ඣායාමි වනම්හි 
එකයකො. 

170. 

‘‘ඉමස්සුදංයන්තිදියසොදිසංපුයර, භයට්ටිතායලණගයවසියනොපුථු; 

යත දානි සඞ්ගම්ම වසන්ති එකයතො, යත්ථට්ඨිතා දුප්පසහජ්ජ යත 
මයා. 

171. 

‘‘පරිණායකසම්පන්නා, සහිතාඑකවාදියනො; 

යතමංසමග්ගාහිංයසයයං, තස්මායනසංනපත්ථයය’’ති. 

තත්ථ සාමග්ගී එකයතොති සහිතා හුත්වා එකයතො ඨියත. ඉමස්සුදන්ති
ඉයමසුදංමයාඅක්ඛීනි උම්මීයලත්වාඔයලොකිතමත්තාවපුබ්ය දියසොදිසං

ගච්ඡන්ති. පුථූති විසුං විසුං. ෙත්ථට්ඨිතාති යස්මිං භූමිභායග ඨිතා. 

පරිණාෙකසම්පන්නාති යසනානායයකන සම්පන්නා. තස්මා යනසං න

පත්ථයෙතියතනකාරයණනඑයතසංන පත්යථමි. 

තං සුත්වාකූටජටියලොතස්සඋස්සාහං ජනයන්යතොගාථමාහ– 

172. 

‘‘එයකොව ඉන්යදො අසුයර ජිනාති, එයකොව යසයනො හන්ති දියජ

පසය්හ; 

එයකොව  යග්යඝො මිගසඞ්ඝපත්යතො, වරං වරං හන්ති  ලඤ්හි 
තාදිස’’න්ති. 

තත්ථ මි සඞ්ඝපත්යතොතිමිගගණපත්යතොහුත්වාවරංවරංමිගංහන්ති. 

බලඤ්හිතාදිසන්තිතාදිසඤ්හිතස්ස ලං. 

අථ යග්යඝොගාථමාහ– 

173. 

‘‘නයහවඉන්යදොනයසයනො, නපි යග්යඝොමිගාධියපො; 

සමග්යගසහියතඤාතී, න යග්යඝකුරුයතවයස’’ති. 
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තත්ථ බයග්යඝති  යග්ඝසදියස හුත්වා සරීරවිධූනනාදීනි කත්වා ඨියත

වයසනකුරුයත, අත්තයනොවයසවත්තායපතුංනසක්යකොතීති අත්යථො. 

පුනජටියලොතංඋස්සායහන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

174. 

‘‘කුම්භීලකාසකුණකා, සඞ්ඝයනොගණචාරියනො; 

සම්යමොදමානාඑකජ්ඣං, උප්පතන්තිඩයන්තිච. 

175. 

‘‘යතසඤ්චඩයමානානං, එයකත්ථඅපසක්කති; 

තඤ්චයසයනොනිතායළති, යවයයග්ඝයයවසාගතී’’ති. 

තත්ථ කුම්භීලකාති එවංනාමකා ඛුද්දකසකුණා. උප්පතන්තීතියගොචරං

චරන්තා උප්පතන්ති. ඩෙන්තිචාතියගොචරංගයහත්වාආකායසන ගච්ඡන්ති. 

එයකත්ථඅපසක්කතීතිඑයකොඑයතසුඔසක්කිත්වාවා එකපස්යසනවාවිසුං

ගච්ඡති. නිතායළතීති පහරිත්වා ගණ්හාති. යවෙයග්ඝියෙව සා  තීති

 යග්ඝානංඑසාති යවයයග්ඝ, සමග්ගානංගච්ඡන්තානම්පිඑසාඑවරූපාගති

 යග්ඝානංගතියයවනාම යහොති.නහිසක්කාසබ්ය හිඑකයතොවගන්තුං, 

තස්මායයොඑවංතත්ථඑයකොගච්ඡති, තං ගණ්හාති. 

එවඤ්ච පනවත්වා ‘‘ යග්ඝරාජත්වං අත්තයනො  ලංන ජානාසි, මා 

භායි, යකවලං ත්වං නදිත්වා පක්ඛන්ද, ද්යව එකයතො ගච්ඡන්තා නාමන 

භවිස්සන්තී’’ති උස්සායහසි. යසො තථා අකාසි. තමත්ථං පකායසන්යතො
සත්ථාආහ– 

176. 

‘‘උස්සාහියතො ජටියලන, ලුද්යදනාමිසචක්ඛුනා; 

දාඨීදාඨීසුපක්ඛන්ති, මඤ්ඤමායනොයථාපුයර’’ති. 

තත්ථ දාඨීති සයං දාඨාවුයධො ඉතයරසු දාඨාවුයධසු පක්ඛන්දි. ෙථා

පුයරතියථාපුබ්ය මඤ්ඤති, තයථවමඤ්ඤමායනො. 

යසොකිරගන්ත්වාපබ් තතයලතාවඅට්ඨාසි.සූකරා‘‘පුනාගයතොසාමි, 
යචොයරො’’තිතච්ඡස්සආයරොයචසුං.යසො‘‘මාභායථා’’තියතඅස්සායසත්වා
උට්ඨාය ද්වින්නං ආවාටානං අන්තයර පීඨකාය අට්ඨාසි.  යග්යඝො යවගං
ජයනත්වා තච්ඡසූකරං සන්ධාය පක්ඛන්දි. තච්ඡසූකයරො පරිවත්තිත්වා
පච්ඡාමුයඛො පුරිමආවායට පති.  යග්යඝො ච යවගං සන්ධායරතුං
අසක්යකොන්යතො ගන්ත්වා සුප්පපබ්භායර ආවායට පතිත්වා පුඤ්ජකියතොව
අට්ඨාසි. තච්ඡසූකයරො යවයගන උට්ඨාය තස්ස අන්තරසත්ථිම්හි දාඨං
ඔතායරත්වා යාව හදයා ඵායලත්වා මංසං ඛාදිත්වා මුයඛන ඩංසිත්වා
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 හිආවායට පායතත්වා ‘‘ගණ්හථිමං දාස’’න්ති ආහ. පඨමාගතා 

එකවාරයමව තුණ්යඩොතාරණමත්තං ලභිංසු, පච්ඡා ආගතා අලභිත්වා
‘‘ යග්ඝමංසං නාම කීදිස’’න්ති වදිංසු. තච්ඡසූකයරො ආවාටා උත්තරිත්වා

සූකයරඔයලොයකත්වා‘‘කිංනුයඛොන තුස්සථා’’තිආහ.‘‘සාමි, එයකොතාව

 යග්යඝො ගහියතො, අඤ්යඤො පයනයකො දස යග්ඝග්ඝනයකො අත්ථී’’ති? 

‘‘යකො නායමයසො’’ති? ‘‘ යග්යඝන ආභතාභතමංසං ඛාදයකො

කූටජටියලො’’ති.‘‘යතන හිඑථ, ගණ්හිස්සාමන’’න්තියතහිසද්ධිංයවයගන
පක්ඛන්දි. 

ජටියලො ‘‘ යග්යඝොචිරායතී’’තිතස්සආගමනමග්ගංඔයලොයකන්යතො
 හූ සූකයර ආගච්ඡන්යත දිස්වා ‘‘ඉයම  යග්ඝං මායරත්වා මම
මාරණත්ථාය ආගච්ඡන්ති මඤ්යඤ’’ති පලායිත්වා එකං උදුම් රරුක්ඛං
අභිරුහි. සූකරා ‘‘එස රුක්ඛං ආරුළ්යහො’’ති වදිංසු. ‘‘කිං රුක්ඛ’’න්ති.

‘‘උදුම් රරුක්ඛ’’න්ති. ‘‘යතන හි මා චින්තයිත්ථ, ඉදානි නං
ගණ්හිස්සාමා’’ති තරුණසූකයර පක්යකොසිත්වා රුක්ඛමූලතා පංසුං

අප ූහායපසි, සූකරීහි මුඛපූරං උදකං ආහරායපසි, මහාදාඨසූකයරහි
සමන්තාමූලානිඡින්දායපසි.එකංඋජුකංඔතිණ්ණමූලයමවඅට්ඨාසි.තයතො 
යසසසූකයර‘‘තුම්යහඅයපථා’’තිඋස්සායරත්වාජණ්ණුයකහිපතිට්ඨහිත්වා

දාඨාය මූලං පහරි, ඵරසුනා පහටං විය ඡිජ්ජිත්වා ගතං. රුක්යඛො
පරිවත්තිත්වා පති. තං කූටජටිලං පතන්තයමව සම්පටිච්ඡිත්වා මංසං
භක්යඛසුං.තංඅච්ඡරියංදිස්වාරුක්ඛයදවතා ගාථමාහ– 

177. 

‘‘සාධු සම් හුලාඤාතී, අපිරුක්ඛා අරඤ්ඤජා; 

සූකයරහිසමග්යගහි,  යග්යඝොඑකායයනහයතො’’ති. 

තත්ථ එකාෙයනහයතොතිඑකගමනස්මිංයයව හයතො. 

උභින්නංපනයනසංහතභාවංපකායසන්යතොසත්ථාඉතරංගාථමාහ– 

178. 

‘‘බ්රාහ්මණඤ්යචව යග්ඝඤ්ච, උයභොහන්ත්වානසූකරා; 

ආනන්දියනොපමුදිතා, මහානාදංපනාදිසු’’න්ති. 

පුන තච්ඡසූකයරොයතපුච්ඡි‘‘අඤ්යඤපියවො අමිත්තාඅත්ථී’’ති? සූකරා

‘‘නත්ථි, සාමී’’තිවත්වා ‘‘තංඅභිසිඤ්චිත්වාරාජානං කරිස්සාමා’’තිඋදකං
පරියයසන්තා ජටිලස්ස පානීයසඞ්ඛං දිස්වා තං දක්ඛිණාවට්ටං සඞ්ඛරතනං
පූයරත්වා උදකං අභිහරිත්වා තච්ඡසූකරං උදුම් රරුක්ඛමූයලයයව 

අභිසිඤ්චිංසු.අභියසකඋදකංආසිත්තං, සූකරියමවස්සඅග්ගමයහසිංකරිංසු.
තයතො පට්ඨාය උදුම් රභද්දපීයඨ නිසීදායපත්වා දක්ඛිණාවට්ටසඞ්යඛන
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අභියසකකරණං පවත්තං. තම්පි අත්ථං පකායසන්යතො සත්ථා
ඔසානගාථමාහ– 

179. 

‘‘යතසුඋදුම් රමූලස්මිං, සූකරාසුසමාගතා; 

තච්ඡකංඅභිසිඤ්චිංසු, ත්වංයනොරාජාසිඉස්සයරො’’ති. 

තත්ථ යතසූතියතසූකරා, සු-කායරොනිපාතමත්තං. උදුම්බරමූලස්මින්ති
උදුම් රස්සමූයල. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
ධනුග්ගහතිස්සත්යථයරො යුද්ධසංවිදහයන යඡයකොයයවා’’ති වත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි – ‘‘තදා කූටජටියලො යදවදත්යතො අයහොසි, තච්ඡසූකයරො 

ධනුග්ගහතිස්යසො, රුක්ඛයදවතාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

තච්ඡසූකරජාතකවණ්ණනානවමා. 

[493] 10. මහාවාණිජජාතකවණ්ණනා 

වාණිජා සමිතිං කත්වාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
සාවත්ථිවාසියනො වාණියජ ආරබ්භ කයථසි. යත කිර යවොහාරත්ථාය
ගච්ඡන්තා සත්ථු මහාදානං දත්වා සරයණසු ච සීයලසු ච පතිට්ඨාය

‘‘භන්යත, සයචඅයරොගාආගමිස්සාම, පුනතුම්හාකංපායද වන්දිස්සාමා’’ති
වත්වා පඤ්චමත්යතහි සකටසයතහි නික්ඛමිත්වා කන්තාරං පත්වා මග්ගං
අසල්ලක්යඛත්වා මග්ගමූළ්හා නිරුදයක නිරාහායර අරඤ්යඤ විචරන්තා
එකං නාගපරිග්ගහිතං නියරොධරුක්ඛං දිස්වා සකටානි යමොයචත්වා
රුක්ඛමූයල නිසීදිංසු. යත තස්ස උදකතින්තානි විය නීලානි සිනිද්ධානි
පත්තානි උදකපුණ්ණා විය ච සාඛා දිස්වා චින්තයිංසු ‘‘ඉමස්මිං රුක්යඛ

උදකං සඤ්චරන්තං විය පඤ්ඤායති, ඉමස්ස පුරිමසාඛං ඡින්දාම, පානීයං

යනො දස්සතී’’ති. අයථයකො රුක්ඛං අභිරුහිත්වා සාඛං ඡින්දි, තයතො
තාලක්ඛන්ධප්පමාණා උදකධාරා පවත්ති. යත තත්ථ න්හත්වා පිවිත්වා ච

දක්ඛිණසාඛංඡින්දිංසු, තයතොනානග්ගරසයභොජනංනික්ඛමි.තංභුඤ්ජිත්වා 

පච්ඡිමසාඛං ඡින්දිංසු, තයතො අලඞ්කතඉත්ථියයො නික්ඛමිංසු. තාහි සද්ධිං 

අභිරමිත්වාඋත්තරසාඛංඡින්දිංසු, තයතොසත්තරතනානිනික්ඛමිංසු.තානි
ගයහත්වා පඤ්ච සකටසතානි පූයරත්වා සාවත්ථිං පච්චාගන්ත්වා ධනං
යගොයපත්වා ගන්ධමාලාදිහත්ථා යජතවනං ගන්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා
පූයජත්වාඑකමන්තං නිසින්නාධම්මකථංසුත්වානිමන්යතත්වාපුනදිවයස

මහාදානං දත්වා ‘‘භන්යත, ඉමස්මිං දායන අම්හාකං ධනදායිකාය
රුක්ඛයදවතායපත්තිංයදමා’’තිපත්තිංඅදංසු. සත්ථානිට්ඨිතභත්තකිච්යචො
‘‘කතරරුක්ඛයදවතාය පත්තිං යදථා’’ති පුච්ඡි. වාණිජා නියරොධරුක්යඛ
ධනස්ස ලද්ධාකාරං තථාගතස්සායරොයචසුං. සත්ථා ‘‘තුම්යහ තාව 

මත්තඤ්ඤුතාය තණ්හාවසිකා අහුත්වා ධනං ලභිත්ථ, පුබ්ය  පන
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අමත්තඤ්ඤුතාය තණ්හාවසිකාධනඤ්චජීවිතඤ්චවිජහිංසූ’’තිවත්වායතහි
යාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසිනගයර තයදව පන කන්තාරං ස්යවව නියරොයධො.
වාණිජා මග්ගමූළ්හා හුත්වා තයමව නියරොධං පස්සිංසු. තමත්ථං සත්ථා 
අභිසම්බුද්යධොහුත්වාකයථන්යතොඉමාගාථාආහ– 

180. 

‘‘වාණිජාසමිතිංකත්වා, නානාරට්ඨයතොආගතා; 

ධනාහරාපක්කමිංසු, එකංකත්වානගාමණිං. 

181. 

‘‘යතතංකන්තාරමාගම්ම, අප්පභක්ඛංඅයනොදකං; 

මහානියරොධමද්දක්ඛුං, සීතච්ඡායංමයනොරමං. 

182. 

‘‘යත චතත්ථනිසීදිත්වා, තස්සරුක්ඛස්ස ඡායයා; 

වාණිජාසමචින්යතසුං,  ාලායමොයහනපාරුතා. 

183. 

‘‘අල්ලායයතඅයංරුක්යඛො, අපිවාරීවසන්දති; 

ඉඞ්ඝස්සපුරිමංසාඛං, මයංඡින්දාමවාණිජා. 

184. 

‘‘සාචඡින්නාවපග්ඝරි, අච්ඡංවාරිංඅනාවිලං; 

යතතත්ථන්හත්වාපිවිත්වා, යාවතිච්ඡිංසුවාණිජා. 

185. 

‘‘දුතියංසමචින්යතසුං,  ාලායමොයහනපාරුතා; 

ඉඞ්ඝස්සදක්ඛිණංසාඛං, මයංඡින්දාමවාණිජා. 

186. 

‘‘සා චඡින්නාවපග්ඝරි, සාලිමංයසොදනං  හුං; 

අප්යපොදවණ්යණකුම්මායස, සිඞ්ගිංවිදලසූපියයො. 

187. 

‘‘යතතත්ථභුත්වාඛාදිත්වා, යාවතිච්ඡිංසුවාණිජා; 

තතියංසමචින්යතසුං,  ාලායමොයහනපාරුතා; 

ඉඞ්ඝස්සපච්ඡිමංසාඛං, මයංඡින්දාමවාණිජා. 

188. 

‘‘සාචඡින්නාවපග්ඝරි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
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විචිත්රවත්ථාභරණා, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා. 

189. 

‘‘අපිසුවාණිජාඑකා, නාරියයොපණ්ණවීසති; 

සමන්තාපරිවාරිංසු, තස්සරුක්ඛස්සඡායයා; 

යතතාහිපරිචායරත්වා, යාවතිච්ඡිංසුවාණිජා. 

190. 

‘‘චතුත්ථං සමචින්යතසුං,  ාලායමොයහන පාරුතා; 

ඉඞ්ඝස්සඋත්තරංසාඛං, මයංඡින්දාමවාණිජා. 

191. 

‘‘සා චඡින්නාවපග්ඝරි, මුත්තායවළුරියා  හූ; 

රජතංජාතරූපඤ්ච, කුත්තියයොපටියානිච. 

192. 

‘‘කාසිකානිචවත්ථානි, උද්දියානිචකම් ලා; 

යතතත්ථභායර න්ධිත්වා, යාවතිච්ඡිංසුවාණිජා. 

193. 

‘‘පඤ්චමංසමචින්යතසුං,  ාලායමොයහනපාරුතා; 

ඉඞ්ඝස්සමූලංඡින්දාම, අපිභියයයොලභාමයස. 

194. 

‘‘අථුට්ඨහිසත්ථවායහො, යාචමායනොකතඤ්ජලී; 

නියරොයධොකිංපරජ්ඣති, වාණිජාභද්දමත්ථුයත. 

195. 

‘‘වාරිදාපුරිමාසාඛා, අන්නපානඤ්චදක්ඛිණා; 

නාරිදාපච්ඡිමාසාඛා, සබ් කායමචඋත්තරා; 

නියරොයධොකිංපරජ්ඣති, වාණිජාභද්දමත්ථුයත. 

196. 

‘‘යස්සරුක්ඛස්සඡායාය, නිසීයදයයසයයයයවා; 

නතස්සසාඛංභඤ්යජයය, මිත්තදුබ්යභොහිපාපයකො. 

197. 

‘‘යතචතස්සානාදියිත්වා, එකස්සවචනං හූ; 

නිසිතාහිකුඨාරීහි, මූලයතොනංඋපක්කමු’’න්ති. 

තත්ථ සමිතිං කත්වාති  ාරාණසියං සමාගමං කත්වා,  හූ එකයතො

හුත්වාති අත්යථො. පක්කමිංසූති පඤ්චහි සකටසයතහි  ාරාණයසයයකං
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භණ්ඩං ආදාය පක්කමිංසු.  ාමණින්ති එකං පඤ්ඤවන්තතරං සත්ථවාහං

කත්වා. ඡාෙොති ඡායාය. අල්ලාෙයතති උදකභරියතො විය අල්යලො හුත්වා

පඤ්ඤායති. ඡින්නාවපග්ඝරීතිඑයකො රුක්ඛායරොහනකුසයලො අභිරුහිත්වා

තංඡින්දි, සාඡින්නමත්තාවපග්ඝරීතිදස්යසති. පරයතොපිඑයසවනයයො. 

අප්යපොදවණ්යණ කුම්මායසති අප්යපොදකපායාසසදියස කුම්මායස. 

සිඞ්ගින්ති සිඞ්ගියවරාදිකං උත්තරිභඞ්ගං. විදලසූපියෙොති මුග්ගසූපාදයයො. 

වාණිජාඑකාති එයකකස්සවාණිජස්සයත්තකාවාණිජා, යතසුඑයකකස්ස

එයකකාව, සත්ථවාහස්සපනසන්තියකපඤ්චවීසතීතිඅත්යථො. පරිවාරිංසූති
පරිවායරසුං. තාහි පන සද්ධිංයයව නාගානුභායවන සාණිවිතානසයනාදීනි
පග්ඝරිංසු. 

කුත්තියෙොති හත්ථත්ථරාදයයො. පටිොනිචාති

උණ්ණාමයපච්චත්ථරණානි.‘‘යසතකම් ලානී’’තිපි වදන්තියයව. උද්දිොනි

චකම්බලාතිඋද්දියානිනාමකම් ලා අත්ථි. යතතත්ථභායරබන්ධිත්වාති

යාවතකං ඉච්ඡිංසු, තාවතකං ගයහත්වා පඤ්ච සකටසතානි පූයරත්වාති

අත්යථො. වාණිජා භද්දමත්ථු යතති එයකකං වාණිජං ආලපන්යතො ‘‘භද්දං

යත අත්ථූ’’ති ආහ. අන්නපානඤ්චාති අන්නඤ්ච පානඤ්ච අදාසි. 

සබ්බකායම චාති සබ් කායම ච අදාසි. මිත්තදුබ්යභො හීති මිත්තානං

දුබ්භනපුරියසො හි පාපයකො ලාමයකො නාම. අනාදියිත්වාති තස්ස වචනං

අග්ගයහත්වා. උපක්කමුන්තියමොහාවඡින්දිතුංආරභිංසු. 

අථ යන ඡින්දනත්ථාය රුක්ඛං උපගයත දිස්වා නාගරාජා චින්යතසි 

‘‘අහං එයතසං පිපාසිතානං පානීයං දායපසිං, තයතො දිබ් යභොජනං, තයතො

සයනාදීනියචව පරිචාරිකා චනාරියයො, තයතොපඤ්චසතසකටපූරං රතනං, 

ඉදානි පනියම ‘‘රුක්ඛං මූලයතො ඡින්දිස්සාමා’ති වදන්ති, අතිවිය ලුද්ධා

ඉයම, ඨයපත්වාසත්ථවාහංඅවයසයසමායරතුං වට්ටතී’’ති.යසො‘‘එත්තකා

සන්නද්ධයයොධානික්ඛමන්තු, එත්තකාධනුග්ගහා, එත්තකා වම්මියනො’’ති
යසනංවිචායරසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාගාථමාහ– 

198. 

‘‘තයතොනාගානික්ඛමිංසු, සන්නද්ධාපණ්ණවීසති; 

ධනුග්ගහානංතිසතා, ඡසහස්සාචවම්මියනො’’ති. 

තත්ථ සන්නද්ධාති සුවණ්ණරජතාදිවම්මකවචිකා. ධනුග් හානං

තිසතාති යමණ්ඩවිසාණධනුග්ගහානං තීණි සතානි. වම්මියනොති 

යඛටකඵලකහත්ථාඡසහස්සා. 

199. 

‘‘එයත හනථ න්ධථ, මායවො මුඤ්චිත්ථජීවිතං; 
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ඨයපත්වා සත්ථවාහංව, සබ්ය  භස්මං කයරොථ යන’’ති. – අයං 

නාගරායජනවුත්තගාථා; 

තත්ථ මා යවො මුඤ්චිත්ථ ජීවිතන්ති කස්සචි එකස්සපි ජීවිතං මා
මුඤ්චිත්ථ. 

නාගා තථාකත්වා අත්ථරණාදීනි පඤ්චසු සකටසයතසුආයරොයපත්වා
සත්ථවාහං ගයහත්වා සයං තානි සකටානි පායජන්තා  ාරාණසිං ගන්ත්වා
සබ් ං ධනං තස්ස යගයහ පටිසායමත්වා තං ආපුච්ඡිත්වා අත්තයනො
නාගභවනයමව ගතා.තමත්ථංවිදිත්වාසත්ථාඔවාදවයසනගාථාද්වයමාහ– 

200. 

‘‘තස්මාහිපණ්ඩියතොයපොයසො, සම්පස්සංඅත්ථමත්තයනො; 

යලොභස්සනවසංගච්යඡ, හයනයයාරිසකංමනං. 

201. 

‘‘එවමාදීනවංඤත්වා, තණ්හාදුක්ඛස්සසම්භවං; 

වීතතණ්යහොඅනාදායනො, සයතොභික්ඛුපරිබ් යජ’’ති. 

තත්ථ තස්මාති යස්මා යලොභවසිකා මහාවිනාසං පත්තා, සත්ථවායහො

උත්තමසම්පත්තිං, තස්මා. හයනෙයාරිසකං මනන්ති අන්යතො

උප්පජ්ජමානානං නානාවිධානං යලොභසත්තූනං සන්තකං මනං, 

යලොභසම්පයුත්තචිත්තංහයනයයාතිඅත්යථො. එවමාදීනවන්තිඑවංයලොයභ

ආදීනවං ජානිත්වා. තණ්හා දුක්ඛස්ස සම්භවන්ති ජාතිආදිදුක්ඛස්ස තණ්හා

සම්භයවො, තයතොඑතංදුක්ඛං නිබ් ත්තති, එවංතණ්හාවදුක්ඛස්සසම්භවං

ඤත්වා වීතතණ්යහො තණ්හාආදායනන අනාදායනො මග්යගන ආගතාය

සතියා සයතො හුත්වා භික්ඛු පරිබ්බයජ ඉරියයථ වත්යතථාති අරහත්යතන
යදසනායකූටංගණ්හි. 

ඉමඤ්ච පන ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං උපාසකා පුබ්ය 

යලොභවසිකා වාණිජා මහාවිනාසං පත්තා, තස්මා යලොභවසියකන න

භවිතබ් ’’න්ති වත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං සයමොධායනසි, 
සච්චපරියයොසායනයතවාණිජායසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨිතා. තදානාගරාජා

සාරිපුත්යතොඅයහොසි, සත්ථවායහොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

මහාවාණිජජාතකවණ්ණනාදසමා. 

[494] 11. සාධිනජාතකවණ්ණනා 

අබ්භුයතො වත යලොකස්මින්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
උයපොසථියක උපාසයක ආරබ්භ කයථසි. තදා හි සත්ථා ‘‘උපාසකා
යපොරාණකපණ්ඩිතා අත්තයනො උයපොසථකම්මං නිස්සාය
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මනුස්සසරීයරයනව යදවයලොකං ගන්ත්වා චිරං වසිංසූ’’ති වත්වා යතහි
යාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත මිථිලායං සාධියනො නාම රාජා ධම්යමන රජ්ජං කායරසි. යසො
චතූසුනගරද්වායරසුනගරමජ්යඣනියවසනද්වායර චාති ඡ දානසාලායයො 

කායරත්වා සකලජම්බුදීපං උන්නඞ්ගලං කත්වා මහාදානං පවත්යතසි, 

යදවසිකං ඡ සතසහස්සානි වයකරණං ගච්ඡන්ති, පඤ්ච සීලානි රක්ඛති, 
උයපොසථං උපවසති. රට්ඨවාසියනොපි තස්ස ඔවායද ඨත්වා දානාදීනි
පුඤ්ඤානිකත්වා මතමතා යදවනගයරයයව නිබ් ත්තිංසු. සුධම්මයදවසභං
පූයරත්වානිසින්නායදවාරඤ්යඤොසීලාදිගුණයමව වණ්ණයන්ති.තංසුත්වා
යසසයදවාපි රාජානං දට්ඨුකාමා අයහසුං. සක්යකො යදවරාජා යතසං මනං
විදිත්වා ආහ – ‘‘සාධිනරාජානං දට්ඨුකාමත්ථා’’ති. ‘‘ආම යදවා’’ති. යසො
මාතලිං ආණායපසි‘‘ගච්ඡත්වංයවජයන්තරථංයයොයජත්වාසාධිනරාජානං
ආයනහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා රථං යයොයජත්වා වියදහරට්ඨං

අගමාසි, තදා පුණ්ණමදිවයසො යහොති. මාතලි මනුස්සානං සායමාසං
භුඤ්ජිත්වාඝරද්වායරසුසුඛකථායනිසින්නකායලචන්දමණ්ඩයලන සද්ධිං
රථං යපයසසි. මනුස්සා ‘‘ද්යව චන්දා උට්ඨිතා’’ති වදන්තා පුන 

චන්දමණ්ඩලංඔහායරථංආගච්ඡන්තංදිස්වා‘‘නායංචන්යදො, රයථොඑයසො, 

යදවපුත්යතො පඤ්ඤායති, කස්යසසඑතංමයනොමයසින්ධවයුත්තංදිබ් රථං

ආයනති, න අඤ්ඤස්ස, අම්හාකං රඤ්යඤො භවිස්සති, රාජා හි යනො
ධම්මියකො ධම්මරාජා’’ති යසොමනස්සජාතා හුත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ ඨිතා
පඨමංගාථමාහංසු– 

202. 

‘‘අබ්භුයතොවතයලොකස්මිං, උප්පජ්ජියලොමහංසයනො; 

දිබ්ය ොරයථොපාතුරහු, යවයදහස්සයසස්සියනො’’ති. 

තස්සත්යථො – අබ්භුයතො වයතස අම්හාකං රාජා, යලොකස්මිං

යලොමහංසයනො උප්පජ්ජි, යස්ස දිබ්ය ො රයථො පාතුරයහොසි යවයදහස්ස 
යසස්සියනොති. 

මාතලිපිඑ තං රථං ආයනත්වා මනුස්යසසු ගන්ධමාලාදීහි පූයජන්යතසු
තික්ඛත්තුං නගරං පදක්ඛිණං කත්වා රඤ්යඤො නියවසනද්වාරං ගන්ත්වා
රථං නිවත්යතත්වා පච්ඡාභායගන සීහපඤ්ජරඋම්මායර ඨයපත්වා 
ආයරොහණසජ්ජං කත්වා අට්ඨාසි. තං දිවසං රාජාපි දානසාලායයො
ඔයලොයකත්වා‘‘ඉමිනා නියායමනදානංයදථා’’තිආණායපත්වාඋයපොසථං
සමාදියිත්වා දිවසං වීතිනායමත්වා අමච්චගණපරිවුයතො අලඞ්කතමහාතයල
පාචීනසීහපඤ්ජරාභිමුයඛොධම්මයුත්තංකයථන්යතො නිසින්යනොයහොති.අථ
නං මාතලි රථාභිරුහනත්ථං නිමන්යතත්වා ආදාය අගමාසි. තමත්ථං 
පකායසන්යතොසත්ථාඉමාගාථාඅභාසි– 
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203. 

‘‘යදවපුත්යතො මහිද්ධියකො, මාතලියදවසාරථි; 

නිමන්තයිත්ථරාජානං, යවයදහංමිථිලග්ගහං. 

204. 

‘‘එහිමංරථමාරුය්හ, රාජයසට්ඨදිසම්පති; 

යදවාදස්සනකාමායත, තාවතිංසාසඉන්දකා; 

සරමානාහියතයදවා, සුධම්මායංසමච්ඡයර. 

205. 

‘‘තයතොචරාජාසාධියනො, යවයදයහොමිථිලග්ගයහො; 

සහස්සයුත්තමාරුය්හ, අගායදවානසන්තියක; 

තංයදවාපටිනන්දිංසු, දිස්වාරාජානමාගතං. 

206. 

‘‘ස්වාගතංයතමහාරාජ, අයථොයතඅදුරාගතං; 

නිසීදදානිරාජීසි, යදවරාජස්සසන්තියක. 

207. 

‘‘සක්යකොපිපටිනන්දිත්ථ, යවයදහංමිථිලග්ගහං; 

නිමන්තයිත්ථකායමහි, ආසයනනචවාසයවො. 

208. 

‘‘සාධුයඛොසිඅනුප්පත්යතො, ආවාසංවසවත්තිනං; 

වසයදයවසුරාජීසි, සබ් කාමසමිද්ධිසු; 

තාවතිංයසසුයදයවසු, භුඤ්ජකායමඅමානුයස’’ති. 

තත්ථ සමච්ඡයරති අච්ඡන්ති. අ ා යදවාන සන්තියකති යදවානං
සන්තිකං අගමාසි. තස්මිඤ්හි රථං අභිරුහිත්වා ඨියත රයථො ආකාසං

පක්ඛන්දි, යසො මහාජනස්ස ඔයලොයකන්තස්යසව අන්තරධායි. මාතලි

රාජානං යදවයලොකං යනසි. තං දිස්වා යදවතා ච සක්යකො ච හට්ඨතුට්ඨා

පච්චුග්ගමනං කත්වා පටිසන්ථාරං කරිංසු. තමත්ථං දස්යසතුං ‘‘තං

යදවා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ පටිනන්දිංසූති පුනප්පුනං නන්දිංසු. ආසයනන 

චාති රාජානං ආලිඞ්ගිත්වා ‘‘ඉධ නිසීදා’’ති අත්තයනො

පණ්ඩුකම් ලසිලාසයනන ච කායමහි ච නිමන්යතසි, උපඩ්ඪරජ්ජං දත්වා
එකාසයනනිසීදායපසීතිඅත්යථො. 

තත්ථසක්යකනයදවරඤ්ඤා දසයයොජනසහස්සංයදවනගරංඅඩ්ඪතියා
ච අච්ඡරායකොටියයො යවජයන්තපාසාදඤ්ච මජ්යඣ භින්දිත්වා දින්නං 
සම්පත්තිං අනුභවන්තස්ස මනුස්සගණනාය සත්ත වස්සසතානි
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අතික්කන්තානි. යතනත්තභායවන යදවයලොයක වසනකං පුඤ්ඤං ඛීණං, 

අනභිරතිඋප්පන්නා, තස්මාසක්යකන සද්ධිංසල්ලපන්යතොගාථමාහ– 

209. 

‘‘අහංපුයරසග්ගගයතොරමාමි, නච්යචහිගීයතහිචවාදියතහි; 

යසො දානි අජ්ජ න රමාමි සග්යග, ආයුං නු ඛීයණො මරණං නු

සන්තියක; 
උදාහුමූළ්යහොස්මිජනින්දයසට්ඨා’’ති. 

තත්ථ ආයුංනුඛීයණොතිකිංනුමමසරයසන ජීවිතින්ද්රියංඛීණං, උදාහු
උපච්යඡදකකම්මවයසන මරණං සන්තියක ජාතන්ති පුච්ඡති. 

ජනින්දයසට්ඨාතිජනින්දානංයදවානංයසට්ඨ. 

අථනංසක්යකොආහ– 

210. 

‘‘නතායුඛීණංමරණඤ්චදූයර, නචාපිමූළ්යහොනරවීරයසට්ඨ; 

තුය්හඤ්චපුඤ්ඤානිපරිත්තකානි, යයසංවිපාකංඉධ යවදයිත්යථො. 

211. 

‘‘වසයදවානුභායවන, රාජයසට්ඨදිසම්පති; 

තාවතිංයසසුයදයවසු, භුඤ්ජකායමඅමානුයස’’ති. 

තත්ථ ‘‘පරිත්තකානී’’ති ඉදං යතන අත්තභායවන යදවයලොයක

විපාකදායකානි පුඤ්ඤානි සන්ධාය වුත්තං, ඉතරානි පනස්ස පුඤ්ඤානි

පථවියංපංසුවියඅප්පමාණානි. වසයදවානුභායවනාති අහංයතඅත්තයනො

පුඤ්ඤානි මජ්යඣ භින්දිත්වා දස්සාමි, මමානුභායවන වසාති තං
සමස්සායසන්යතොආහ. 

අථ නංපටික්ඛිපන්යතොමහාසත්යතොආහ– 

212. 

‘‘යථායාචිතකංයානං, යථායාචිතකංධනං; 

එවංසම්පදයමයවතං, යංපරයතොදානපච්චයා. 

213. 

‘‘න චාහයමතමිච්ඡාමි, යංපරයතොදානපච්චයා; 

සයංකතානිපුඤ්ඤානි, තංයමආයවණිකංධනං. 

214. 

‘‘යසොහංගන්ත්වාමනුස්යසසු, කාහාමිකුසලං හුං; 

දායනනසමචරියාය, සංයයමනදයමනච; 
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යංකත්වාසුඛියතොයහොති, නචපච්ඡානුතප්පතී’’ති. 

තත්ථ ෙං පරයතො දානපච්චොති යං පයරන දින්නත්තා ලබ්භති, තං

යාචිතකසදිසයමවයහොති.යාචිතකඤ්හිතුට්ඨකායලයදන්ති, අතුට්ඨකායල

අච්ඡින්දිත්වා ගණ්හන්තීති වදති. සමචරිොොති කායාදීහි පාපස්ස

අකරයණන. සංෙයමනාති සීලසංයයමන. දයමනාති ඉන්ද්රියදමයනන. ෙං

කත්වාති යං කරිත්වා සුඛියතො යචව යහොති න ච පච්ඡානුතප්පති, 

තථාරූපයමවකම්මංකරිස්සාමීති. 

අථස්ස වචනං සුත්වා සක්යකො මාතලිං ආණායපසි ‘‘ගච්ඡ, තාත, 
සාධිනරාජානං මිථිලං යනත්වාඋයයායනඔතායරහී’’ති. යසොතථා අකාසි.
රාජාඋයයායන චඞ්කමති.අථනංඋයයානපායලොදිස්වාපුච්ඡිත්වාගන්ත්වා
නාරදරඤ්යඤො ආයරොයචසි. යසො රඤ්යඤො ආගතභාවං සුත්වා ‘‘ත්වං
පුරයතො ගන්ත්වා උයයානං සජ්යජත්වා තස්ස ච මය්හඤ්ච ද්යවආසනානි
පඤ්ඤායපහී’’තිඋයයානපාලංඋයයයොයජසි.යසොතථාඅකාසි.අථ නංරාජා

පුච්ඡි ‘‘කස්ස ද්යව ආසනානි පඤ්ඤායපසී’’ති? ‘‘එකං තුම්හාකං, එකං 
අම්හාකං රඤ්යඤො’’ති. අථ නං රාජා ‘‘යකො අඤ්යඤො සත්යතො මම
සන්තියකආසයන නිසීදිස්සතී’’තිවත්වාඑකස්මිංනිසීදිත්වාඑකස්මිංපායද
ඨයපසි.නාරදරාජා ආගන්ත්වාතස්සපායදවන්දිත්වාඑකමන්තංනිසීදි.යසො
කිරස්ස සත්තයමො පනත්තා. තදා කිර වස්සසතායුකකායලොව යහොති.
මහාසත්යතො පන අත්තයනො පුඤ්ඤ යලන එත්තකං කාලං වීතිනායමසි.
යසොනාරදංහත්යථගයහත්වාඋයයායනවිචරන්යතොතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

215. 

‘‘ඉමානි තානියඛත්තානි, ඉමංනික්ඛං සුකුණ්ඩලං; 

ඉමාතාහරිතානූපා, ඉමානජ්යජොසවන්තියයො. 

216. 

‘‘ඉමා තායපොක්ඛරණීරම්මා, චක්කවාකපකූජිතා; 

මන්දාලයකහිසඤ්ඡන්නා, පදුමුප්පලයකහිච; 

යස්සිමානිමමායිංසු, කිංනුයතදිසතංගතා. 

217. 

‘‘තානීධ යඛත්තානියසොභූමිභායගො, යතයයව ආරාමවනූපචාරා; 

තයමව මය්හං ජනතං අපස්සයතො, සුඤ්ඤංව යම නාරද ඛායයත 
දිසා’’ති. 

තත්ථ යඛත්තානීති භූමිභායග සන්ධායාහ. ඉමං නික්ඛන්ති ඉමං

තාදිසයමව උදකනිද්ධමනං. සුකුණ්ඩලන්ති යසොභයනන

මුසලපයවසනකුණ්ඩයලන සමන්නාගතං. හරිතානූපාති උදකනිද්ධමනස්ස

උයභොසුපස්යසසුහරිතතිණසඤ්ඡන්නා අනූපභූමියයො. ෙස්සිමානිමමායිංසූති
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තාත නාරද, යය මම උපට්ඨාකා ච ඔයරොධා ච ඉමස්මිං උයයායන
මහන්යතන යයසන මයා සද්ධිං විචරන්තා ඉමානි ඨානානි මමායිංසු

පියායිංසු, කතරං නු යත දිසතං ගතා, කත්ථ යත යපසිතා. තානීධ

යඛත්තානීති ඉමස්මිං උයයායන තායනව එතානි 

උපයරොපනකවිරුහනට්ඨානානි. යතයෙවආරාමවනූපචාරාතිඉයමයතයයව 

ආරාමවනූපචාරා, විහාරභූමියයොතිඅත්යථො. 

අථ නං නාරයදො ආහ – ‘‘යදව, තුම්හාකං යදවයලොකගතානං ඉදානි

සත්ත වස්සසතානි, අහංයවොසත්තයමො පනත්තා, තුම්හාකංඋපට්ඨාකා ච

ඔයරොධාචමරණමුඛං පත්තා, ඉදංයවොඅත්තයනොසන්තකංරජ්ජං, අනුභවථ

න’’න්ති. රාජා ‘‘තාතනාරද, නාහං ඉධාගච්ඡන්යතො රජ්ජත්ථායආගයතො, 

පුඤ්ඤකරණත්ථායම්හි ආගයතො, අහං පුඤ්ඤයමව කරිස්සාමී’’ති වත්වා
ගාථාආහ– 

218. 

‘‘දිට්ඨාමයාවිමානානි, ඔභායසන්තාචතුද්දිසා; 

සම්මුඛායදවරාජස්ස, තිදසානඤ්චසම්මුඛා. 

219. 

‘‘වුත්ථං යමභවනංදි යං, භුත්තාකාමා අමානුසා; 

තාවතිංයසසුයදයවසු, සබ් කාමසමිද්ධිසු. 

220. 

‘‘යසොහංඑතාදිසංහිත්වා, පුඤ්ඤායම්හිඉධාගයතො; 

ධම්මයමවචරිස්සාමි, නාහංරජ්යජනඅත්ථියකො. 

221. 

‘‘අදණ්ඩාවචරං මග්ගං, සම්මාසම්බුද්ධයදසිතං; 

තංමග්ගංපටිපජ්ජිස්සං, යයනගච්ඡන්තිසුබ් තා’’ති. 

තත්ථ වුත්ථං යම භවනං දිබයන්ති යවජයන්තං සන්ධායආහ. යසොහං

එතාදිසන්ති තාත නාරද, යසොහං බුද්ධඤායණන අපරිච්ඡින්දනීයං එවරූපං

කාමගුණසම්පත්තිංපහායපුඤ්ඤකරණත්ථාය ඉධාගයතො. අදණ්ඩාවචරන්ති
අදණ්යඩහි නික්ඛිත්තදණ්ඩහත්යථහි අවචරිතබ් ං සම්මාදිට්ඨිපුයරක්ඛාරං

අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං. සුබ්බතාති යයන මග්යගන සුබ් තා සබ් ඤ්ඤුබුද්ධා 

ගච්ඡන්ති, අහම්පි අගතපුබ් ං දිසං ගන්තුං ය ොධිතයල නිසීදිත්වා තයමව
මග්ගං පටිපජ්ජිස්සාමීති. 

එවංය ොධිසත්යතොඉමාගාථායයොසබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤායණනසඞ්ඛිපිත්වා 

කයථසි.නාරයදොපුනපිආහ– ‘‘රජ්ජං, යදව, අනුසාසා’’ති. ‘‘තාත, නයම

රජ්යජනත්යථො, සත්ත වස්සසතානි විගතං දානං සත්තායහයනව
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දාතුකාමම්හී’’ති.නාරයදො ‘‘සාධූ’’තිතස්ස වචනංසම්පටිච්ඡිත්වාමහාදානං
පටියායදසි. රාජා සත්තාහං දානං දත්වා සත්තයම දිවයස කාලං කත්වා
තාවතිංසභවයනයයවනිබ් ත්ති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං වසිතබ් යුත්තකං 
උයපොසථකම්මං නාමා’’ති දස්යසත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උයපොසථියකසු උපාසයකසු යකචි

යසොතාපත්තිඵයල, යකචිසකදාගාමිඵයල, යකචි අනාගාමිඵයලපතිට්ඨහිංසු.

තදා නාරදරාජා සාරිපුත්යතො අයහොසි, මාතලි ආනන්යදො, සක්යකො 

අනුරුද්යධො, සාධිනරාජාපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

සාධිනජාතකවණ්ණනාඑකාදසමා. 

[495] 12. දසබ්රාහ්මණජාතකවණ්ණනා 

රාජා අයවොචවිධුරන්තිඉදංසත්ථායජතවයනවිහරන්යතොඅසදිසදානං

ආරබ්භ කයථසි.තංඅට්ඨකනිපායත ආදිත්තජාතයක (ජා.1.8.69 ආදයයො) 
විත්ථාරිතයමව. රාජා කිර තං දානං දදන්යතො සත්ථාරං යජට්ඨකං කත්වා
පඤ්ච භික්ඛුසතානි විචිනිත්වා ගණ්හිත්වා මහාඛීණාසවානංයයව අදාසි.

අථස්ස ගුණකථං කයථන්තා ‘‘ආවුයසො, රාජා අසදිසදානං දදන්යතො
විචිනිත්වා මහප්ඵලට්ඨායන අදාසී’’ති ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං.

සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහිකථායසන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘අනච්ඡරියං, භික්ඛයව, යං

යකොසලරාජා මාදිසස්ස බුද්ධස්ස උපට්ඨායකො හුත්වා වියචයයදානං යදති, 
යපොරාණකපණ්ඩිතා අනුප්පන්යන බුද්යධපි වියචයයදානං අදංසූ’’ති වත්වා
අතීතං ආහරි. 

අතීයතකුරුරට්යඨඉන්දපත්ථනගයරයුධිට්ඨිලයගොත්යතොයකොරය යො
නාම රාජාරජ්ජංකායරසි.තස්සවිධුයරොනාමඅමච්යචොඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච
අනුසාසති.රාජා සකලජම්බුදීපංයඛොයභත්වාමහාදානංයදති.තංගයහත්වා

භුඤ්ජන්යතසු එයකොපි පඤ්චසීලමත්තං රක්ඛන්යතො නාම නත්ථි, සබ්ය 

දුස්සීලාව, දානංරාජානංනයතොයසති. රාජා‘‘වියචයයදානංමහප්ඵල’’න්ති

සීලවන්තානං දාතුකායමො හුත්වා චින්යතසි ‘‘විධුරපණ්ඩියතන සද්ධිං
මන්තයිස්සාමී’’ති. යසො තං උපට්ඨානං ආගතං ආසයන නිසීදායපත්වා
පඤ්හංපුච්ඡි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාඋපඩ්ඪගාථමාහ– 

222. 

‘‘රාජාඅයවොචවිධුරං, ධම්මකායමොයුධිට්ඨියලො’’ති; 
පරයතොරඤ්යඤොචවිධුරස්සචවචනපටිවචනංයහොති– 

‘‘බ්රාහ්මයණවිධුරපරියයස, සීලවන්යත හුස්සුයත. 
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223. 

‘‘විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 

දක්ඛිණංසම්මදස්සාම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

224. 

‘‘දුල්ලභාබ්රාහ්මණායදව, සීලවන්යතො හුස්සුතා; 

විරතායමථුනාධම්මා, යයයතභුඤ්යජයයයභොජනං. 

225. 

‘‘දස ඛලුමහාරාජ, යාතාබ්රාහ්මණජාතියයො; 

යතසංවිභඞ්ගංවිචයං, විත්ථායරනසුයණොහියම. 

226. 

‘‘පසිබ් යකගයහත්වාන, පුණ්යණමූලස්සසංවුයත; 

ඔසධිකායයොගන්යථන්ති, න්හාපයන්තිජපන්තිච. 

227. 

‘‘තිකිච්ඡකසමාරාජ, යතපිවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියසනිපතාමයස. 

228. 

‘‘අයපතා යතච බ්රහ්මඤ්ඤා, (ඉතිරාජායකොරය යො) 

නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අඤ්යඤවිධුරපරියයස, සීලවන්යත හුස්සුයත. 

229. 

‘‘විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 

දක්ඛිණංසම්මදස්සාම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

230. 

‘‘කිඞ්කිණිකායයොගයහත්වා, යඝොයසන්තිපුරයතොපියත; 

යපසනානිපිගච්ඡන්ති, රථචරියාසුසික්ඛයර. 

231. 

‘‘පරිචාරකසමාරාජ, යතපිවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියසනිපතාමයස. 

232. 

‘‘අයපතායතචබ්රහ්මඤ්ඤා, (ඉතිරාජායකොරය යො) 

නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අඤ්යඤවිධුරපරියයස, සීලවන්යත හුස්සුයත. 
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233. 

‘‘විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 

දක්ඛිණංසම්මදස්සාම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

234. 

‘‘කමණ්ඩලුංගයහත්වාන, වඞ්කදණ්ඩඤ්චබ්රාහ්මණා; 

පච්චුයපස්සන්තිරාජායනො, ගායමසුනිගයමසුච; 

නාදින්යනවුට්ඨහිස්සාම, ගාමම්හිවාවනම්හිවා. 

235. 

‘‘නිග්ගාහකසමා රාජ, යතපිවුච්චන්ති බ්රාහ්මණා; 

අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියසනිපතාමයස. 

236. 

‘‘අයපතායතචබ්රහ්මඤ්ඤා, (ඉතිරාජායකොරය යො) 

නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අඤ්යඤවිධුරපරියයස, සීලවන්යත හුස්සුයත. 

237. 

‘‘විරයත යමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයය යභොජනං; 

දක්ඛිණංසම්මදස්සාම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

238. 

‘‘පරූළ්හකච්ඡනඛයලොමා, පඞ්කදන්තාරජස්සිරා; 

ඔකිණ්ණාරජයරණූහි, යාචකාවිචරන්තියත. 

239. 

‘‘ඛාණුඝාතසමාරාජ, යතපිවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියසනිපතාමයස. 

240. 

‘‘අයපතා යතචබ්රහ්මඤ්ඤා, (ඉතිරාජා යකොරය යො) 

නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අඤ්යඤවිධුරපරියයස, සීලවන්යත හුස්සුයත. 

241. 

‘‘විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 

දක්ඛිණංසම්මදස්සාම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

242. 

‘‘හරීතකංආමලකං, අම් ංජම්බුංවිභීතකං; 
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ලබුජංදන්තයපොණානි, ය ලුවා දරානිච. 

243. 

‘‘රාජායතනංඋච්ඡුපුටං, ධූමයනත්තංමධුඅඤ්ජනං; 

උච්චාවචානිපණියානි, විපයණන්තිජනාධිප. 

244. 

‘‘වාණිජකසමාරාජ, යතපිවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියසනිපතාමයස. 

245. 

‘‘අයපතායතචබ්රහ්මඤ්ඤා, (ඉතිරාජායකොරය යො) 

නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අඤ්යඤවිධුරපරියයස, සීලවන්යත හුස්සුයත. 

246. 

‘‘විරයත යමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 

දක්ඛිණංසම්මදස්සාම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

247. 

‘‘කසිවාණිජ්ජංකායරන්ති, යපොසයන්තිඅයජළයක; 

කුමාරියයොපයවච්ඡන්ති, විවාහන්තාවහන්තිච. 

248. 

‘‘සමාඅම් ට්ඨයවස්යසහි, යතපිවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියසනිපතාමයස. 

249. 

‘‘අයපතායතචබ්රහ්මඤ්ඤා, (ඉතිරාජායකොරය යො) 

නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අඤ්යඤවිධුරපරියයස, සීලවන්යත හුස්සුයත. 

250. 

‘‘විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 

දක්ඛිණංසම්මදස්සාම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

251. 

‘‘නික්ඛිත්තභික්ඛං භුඤ්ජන්ති, ගායමස්යවයකපුයරොහිතා; 

 හූයතපරිපුච්ඡන්ති, අණ්ඩච්යඡදානිලඤ්ඡකා. 

252. 

‘‘පසූපිතත්ථහඤ්ඤන්ති, මහිංසාසූකරාඅජා; 
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යගොඝාතකසමාරාජ, යතපිවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියසනිපතාමයස. 

253. 

‘‘අයපතායතචබ්රහ්මඤ්ඤා, (ඉතිරාජායකොරය යො) 

නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අඤ්යඤවිධුරපරියයස, සීලවන්යත හුස්සුයත. 

254. 

‘‘විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 

දක්ඛිණංසම්මදස්සාම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

255. 

‘‘අසිචම්මං ගයහත්වාන, ඛග්ගංපග්ගය්හ බ්රාහ්මණා; 

යවස්සපයථසුතිට්ඨන්ති, සත්ථංඅබ් ාහයන්තිපි. 

256. 

‘‘සමායගොපනිසායදහි, යතපිවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියසනිපතාමයස. 

257. 

‘‘අයපතා යතචබ්රහ්මඤ්ඤා, (ඉතිරාජා යකොරය යො) 

නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අඤ්යඤවිධුරපරියයස, සීලවන්යත හුස්සුයත. 

258. 

‘‘විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 

දක්ඛිණංසම්මදස්සාම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

259. 

‘‘අරඤ්යඤකුටිකංකත්වා, කුටානිකාරයන්තියත; 

සසබිළායර ායධන්ති, ආයගොධාමච්ඡකච්ඡපං. 

260. 

‘‘යතලුද්දකසමාරාජ, යතපිවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියසනිපතාමයස. 

261. 

‘‘අයපතායතචබ්රහ්මඤ්ඤා, (ඉතිරාජායකොරය යො) 

නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අඤ්යඤවිධුරපරියයස, සීලවන්යත හුස්සුයත. 
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262. 

‘‘විරයත යමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයය යභොජනං; 

දක්ඛිණංසම්මදස්සාම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

263. 

‘‘අඤ්යඤධනස්සකාමාහි, යහට්ඨාමඤ්යචපසක්කිතා; 

රාජායනොඋපරින්හායන්ති, යසොමයායගඋපට්ඨියත. 

264. 

‘‘මලමජ්ජකසමා රාජ, යතපිවුච්චන්ති බ්රාහ්මණා; 

අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියසනිපතාමයස. 

265. 

‘‘අයපතායතචබ්රහ්මඤ්ඤා, (ඉතිරාජායකොරය යො) 

නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 

අඤ්යඤවිධුරපරියයස, සීලවන්යත හුස්සුයත. 

266. 

‘‘විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 

දක්ඛිණංසම්මදස්සාම, යත්ථදින්නංමහප්ඵල’’න්ති. 

තත්ථ සීලවන්යතති මග්යගනාගතසීයල. බහුස්සුයතති

පටියවධ හුස්සුයත. දක්ඛිණන්ති දානං. යෙ යතති යය ධම්මිකා 

සමණබ්රාහ්මණා තව දානං භුඤ්යජයයං, යත දුල්ලභා. බ්රාහ්මණජාතියෙොති

බ්රාහ්මණකුලානි. යතසං විභඞ් ංවිචෙන්තියතසංබ්රාහ්මණානංවිභඞ්ගංමම

පඤ්ඤාය විචිතභාවං විත්ථායරන සුයණොහි. සංවුයතති  ද්ධමුයඛ. 

ඔසධිකායෙො න්යථන්තීති ‘‘ඉදං ඉමස්ස යරොගස්සයභසජ්ජං, ඉදං ඉමස්ස
යරොගස්ස යභසජ්ජ’’න්ති එවං සියලොයක  න්ධිත්වා මනුස්සානං යදන්ති. 

න්හාපෙන්තීති නහාපනං නාම කයරොන්ති. ජපන්ති චාති භූතවිජ්ජං

පරිවත්යතන්ති. තිකිච්ඡකසමාති යවජ්ජසදිසා. යතපි වුච්චන්තීති යතපි

‘‘බ්රාහ්මණාවා මයං, අබ්රාහ්මණාවා’’තිඅජානිත්වායවජ්ජකම්යමනජීවිකං

කප්යපන්තා යවොහායරන ‘‘බ්රාහ්මණා’’ති වුච්චන්ති. අක්ඛාතා යතති ඉයම

යත මයා යවජ්ජබ්රාහ්මණා නාම අක්ඛාතා. නිපතාමයසති වයදහි දානි, කිං

තාදියස බ්රාහ්මයණ නිපතාම, නිමන්තනත්ථාය උපසඞ්කමාම, අත්ථි යත

එයතහි අත්යථොති පුච්ඡති. බ්රහ්මඤ්ඤාති බ්රාහ්මණධම්මයතො. න යත

වුච්චන්තීතියත ාහිතපාපතායබ්රාහ්මණානාමන වුච්චන්ති. 

කිඞ්කිණිකායෙොති මහාරාජ, අපයරපි බ්රාහ්මණා අත්තයනො
බ්රාහ්මණධම්මං ඡඩ්යඩත්වා ජීවිකත්ථාය රාජරාජමහාමත්තානං පුරයතො

කංසතායළ ගයහත්වා වායදන්තා ගායන්තා ගච්ඡන්ති. යපසනානිපීති

දාසකම්මකරාවියයපසනානිපිගච්ඡන්ති. රථචරිොසූතිරථසිප්පංසික්ඛන්ති. 
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පරිචාරකසමාති දාසකම්මකරසදිසා. වඞ්කදණ්ඩන්ති වඞ්කදණ්ඩකට්ඨං. 

පච්චුයපස්සන්ති රාජායනොති රාජරාජමහාමත්යත පටිච්ච ආගම්ම සන්ධාය

උපයසවන්ති.  ායමසු නි යමසු චාති යතසං නියවසනද්වායර නිසීදන්ති. 

නිග් ාහකසමාති නිග්ගහකාරයකහි  ලිසාධකරාජපුරියසහි සමා. යථා යත

පුරිසා ‘‘අග්ගයහත්වා න ගමිස්සාමා’’ති නිග්ගහං කත්වා ගණ්හන්තියයව, 
තථා ‘‘ගායම වා වයන වා අලද්ධා මරන්තාපි න වුට්ඨහිස්සාමා’’ති

උපවසන්ති. යතපීතියතපි ලිසාධකසදිසා පාපධම්මා. 

රජයරණූහීති රයජහි ච පංසූහි ච ඔකිණ්ණා. ොචකාති ධනයාචකා. 

ඛාණුඝාතසමාති මලීනසරීරතාය ඣාමයඛත්යත ඛාණුඝාතයකහි භූමිං

ඛණිත්වා ඣාමඛාණුකඋද්ධරණකමනුස්යසහි සමානා, ‘‘අග්ගයහත්වා න
ගමිස්සාමා’’ති නිච්චලභායවන ඨිතත්තා නිඛණිත්වා ඨපිතවතිඛාණුකා

වියාතිපිඅත්යථො. යතපීතියතපිතථාලද්ධංධනං වඩ්ඪියාපයයොයජත්වාපුන
තයථවඨිතත්තාදුස්සීලාබ්රාහ්මණා. 

උච්ඡුපුටන්ති උච්ඡුඤ්යචව ඵාණිතපුටඤ්ච. මධුඅඤ්ජනන්ති මධුඤ්යචව

අඤ්ජනඤ්ච. උච්චාවචානීති මහග්ඝඅප්පග්ඝානි. පණිොනීති භණ්ඩානි. 

විපයණන්තීති වික්කිණන්ති. යතපීතියතපිඉමානිඑත්තකානිවික්කිණිත්වා 

ජීවිකකප්පකා වාණිජකබ්රාහ්මණා. යපොසෙන්තීති යගොරසවික්කයයන 

ජීවිකකප්පනත්ථං යපොයසන්ති. පයවච්ඡන්තීති අත්තයනො ධීතයරො 
හිරඤ්ඤසුවණ්ණං ගයහත්වා පයරසං යදන්ති. යත එවං පයරසං දදමානා

විවාහන්තිනාම, අත්තයනොපුත්තානංඅත්ථායගණ්හමානාආවාහන්තිනාම. 

අම්බට්ඨයවස්යසහීති කුටුම්බියකහි යචව ගහපතීහි ච සමා, යතපි 
යවොහාරවයසන‘‘බ්රාහ්මණා’’තිවුච්චන්ති. 

නික්ඛිත්තභික්ඛන්ති ගාමපුයරොහිතා හුත්වා අත්තයනො අත්ථාය

නි ද්ධභික්ඛං. බහූ යතති  හූ ජනා එයත ගාමපුයරොහියත

නක්ඛත්තමුහුත්තමඞ්ගලානි පුච්ඡන්ති. අණ්ඩච්යඡදා නිලඤ්ඡකාති භතිං
ගයහත්වා  ලි ද්දානං අණ්ඩච්යඡදකා යචව තිසූලාදිඅඞ්කකරයණන

ලඤ්ඡකාච, ලක්ඛණකාරකාතිඅත්යථො. තත්ථාතියතසංගාමපුයරොහිතානං

යගයහසුමංසවික්කිණනත්ථංඑයත පසුආදයයොපිහඤ්ඤන්ති. යතපීතියතපි
යගොඝාතකසමාබ්රාහ්මණාති වුච්චන්ති. 

අසිචම්මන්ති අසිලට්ඨිඤ්යචව කණ්ඩවාරණඤ්ච. යවස්සපයථසූති

වාණිජානංගමනමග්යගසු. සත්ථංඅබ්බාහෙන්තීතිසත්ථවාහානංහත්ථයතො
සතම්පි සහස්සම්පි ගයහත්වා සත්යථ යචොරාටවිං අති ායහන්ති. 

ය ොපනිසායදහීති යගොපාලයකහි යචව නිසායදහි ච ගාමඝාතකයචොයරහි

සමාති වුත්තං. යතපීති යතපි එවරූපා බ්රාහ්මණාති වුච්චන්ති. කුටානි

කාරෙන්තියතතිකූටපාසාදීනියරොයපන්ති. සසබිළායරතිසයසයචවබිළායර

ච. එයතන ථලචයර මියග දස්යසති. ආය ොධා මච්ඡකච්ඡපන්ති ථලයජසු
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තාවආයගොධයතොමහන්යතචඛුද්දයකච පාණයයො ායධන්තිමායරන්ති, 

ජලයජසුමච්ඡකච්ඡයප. යතපීති යතපිලුද්දකසමා බ්රාහ්මණාතිවුච්චන්ති. 

අඤ්යඤ ධනස්ස කාමා හීති අපයර බ්රාහ්මණා ධනං පත්යථන්තා. 

යහට්ඨාමඤ්යචපසක්කිතාති‘‘කලිපවාහකම්මංකායරස්සාමා’’ති රතනමයං
මඤ්චං කායරත්වා තස්ස යහට්ඨා නිපන්නා අච්ඡන්ති. අථ යනසං

යසොමයායග උපට්ඨියත රාජායනො උපරි නහායන්ති, යත කිර යසොමයායග
නිට්ඨියතආගන්ත්වා තස්මිංමඤ්යචනිසීදන්ති.අථයනඅඤ්යඤබ්රාහ්මණා
‘‘කලිං පවායහස්සාමා’’ති නහායපන්ති. රතනමඤ්යචො යචව රඤ්යඤො

රාජාලඞ්කායරො ච සබ්ය ො යහට්ඨාමඤ්යචනිපන්නස්යසව යහොති. යතපීති
යතපිමලමජ්ජයකහි නහාපියතහිසදිසාබ්රාහ්මණාතිවුච්චන්ති. 

එවඤ්චියම යවොහාරමත්තබ්රාහ්මයණ දස්යසත්වා ඉදානි 
පරමත්ථබ්රාහ්මයණදස්යසන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

267. 

‘‘අත්ථියඛොබ්රාහ්මණායදව, සීලවන්යතො හුස්සුතා; 

විරතායමථුනාධම්මා, යයයතභුඤ්යජයයයභොජනං. 

268. 

‘‘එකඤ්චභත්තංභුඤ්ජන්ති, නචමජ්ජංපිවන්තියත; 

අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියසනිපතාමයස’’ති. 

තත්ථ සීලවන්යතොති අරියසීයලන සමන්නාගතා. බහුස්සුතාති

පටියවධ ාහුසච්යචන සමන්නාගතා. තාදියසති එවරූයප  ාහිතපායප
පච්යචකබුද්ධබ්රාහ්මයණ නිමන්තනත්ථායඋපසඞ්කමාමාති. 

රාජාතස්සකථංසුත්වාපුච්ඡි‘‘සම්මවිධුර, එවරූපා අග්ගදක්ඛියණයයා

බ්රාහ්මණා කහං වසන්තී’’ති? උත්තරහිමවන්යත නන්දමූලකපබ්භායර, 

මහාරාජාති. ‘‘යතන හි, පණ්ඩිත, තව  යලන මය්හං යත බ්රාහ්මයණ 

පරියයසා’’තිතුට්ඨමානයසොගාථමාහ– 

269. 

‘‘එයතයඛොබ්රාහ්මණාවිධුර, සීසවන්යතො හුස්සුතා; 

එයතවිධුරපරියයස, ඛිප්පඤ්චයනනිමන්තයා’’ති. 

මහාසත්යතො ‘‘සාධූ’’ති තස්ස වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා ‘‘යතන හි, 

මහාරාජ, නගරං අලඞ්කාරායපත්වා සබ්ය  නගරවාසියනො දානං දත්වා
උයපොසථං අධිට්ඨාය සමාදින්නසීලා යහොන්තූ’’ති යභරිං චරායපත්වා
‘‘තුම්යහපිසද්ධිංපරිජයනනඋයපොසථං සමාදියථා’’තිවත්වාසයංපායතොව
භුඤ්ජිත්වා උයපොසථං සමාදාය සායන්හසමයය ජාතිපුප්ඵපුණ්ණං



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා පකිණ්ණකනිපායතො 

312 

පටුන 

සුවණ්ණසමුග්ගං ආහරායපත්වා රඤ්ඤා සද්ධිං පඤ්චපතිට්ඨිතං
පතිට්ඨහිත්වා පච්යචකබුද්ධානං ගුයණ අනුස්සරිත්වා වන්දිත්වා
‘‘උත්තරහිමවන්යතනන්දමූලකපබ්භාරවාසියනොපඤ්චසතා පච්යචකබුද්ධා
ස්යව අම්හාකං භික්ඛං ගණ්හන්තූ’’ති නිමන්යතත්වා ආකායස අට්ඨ 

පුප්ඵමුට්ඨියයොවිස්සජ්යජසි.තදාතත්ථපඤ්චසතා පච්යචකබුද්ධාවසන්ති, 

පුප්ඵානි ගන්ත්වා යතසං උපරි පතිංසු. යත ආවජ්යජන්තා තං කාරණං 

ඤත්වා ‘‘මාරිසා, විධුරපණ්ඩියතන නිමන්තිතම්හ, න යඛො පයනස 

ඉත්තරසත්යතො, බුද්ධඞ්කුයරොඑස, ඉමස්මිංයයවකප්යපබුද්යධොභවිස්සති, 
කරිස්සාමස්සසඞ්ගහ’’න්තිනිමන්තනංඅධිවාසයිංසු.මහාසත්යතොපුප්ඵානං 

අනාගමනසඤ්ඤායඅධිවාසිතභාවංඤත්වා‘‘මහාරාජ, ස්යවපච්යචකබුද්ධා

ආගමිස්සන්ති, සක්කාරසම්මානං කයරොහී’’ති ආහ. රාජා පුනදිවයස
මහාසක්කාරං කත්වා මහාතයල මහාරහානි ආසනානි පඤ්ඤයපසි.
පච්යචකබුද්ධා අයනොතත්තදයහ කතසරීරපටිජග්ගනා යවලං 
සල්ලක්යඛත්වා ආකායසනාගන්ත්වා රාජඞ්ගයණ ඔතරිංසු. රාජා ච
ය ොධිසත්යතො ච පසන්නමානසා යතසං හත්ථයතො පත්තානි ගයහත්වා
පාසාදං ආයරොයපත්වා නිසීදායපත්වා දක්ඛියණොදකං දත්වා පණීයතන
ඛාදනීයයන යභොජනීයයන පරිවිසිංසු. භත්තකිච්චපරියයොසායන ච 

පුනදිවසත්ථායාති එවං සත්ත දිවයස නිමන්යතත්වා මහාදානං දත්වා
සත්තයමදිවයස සබ් පරික්ඛායරඅදංසු.යතඅනුයමොදනංකත්වාආකායසන

තත්යථවගතා, පරික්ඛාරාපියතහි සද්ධිංයයවගතා. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘අනච්ඡරියං, භික්ඛයව, 

යකොසලරඤ්යඤො මම උපට්ඨාකස්ස සයතො වියචයයදානං දාතුං, 
යපොරාණකපණ්ඩිතා අනුප්පන්යනපි බුද්යධ දානං අදංසුයයවා’’ති වත්වා

ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා රාජා ආනන්යදො අයහොසි, විධුරපණ්ඩියතො
පනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

දසබ්රාහ්මණජාතකවණ්ණනාද්වාදසමා. 

[496] 13. භික්ඛාපරම්පරජාතකවණ්ණනා 

සුඛුමාලරූපං දිස්වාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො අඤ්ඤතරං

කුටුම්බිකං ආරබ්භ කයථසි. යසො කිර සද්යධො අයහොසි පසන්යනො, 
තථාගතස්සයචවසඞ්ඝස්සචනි ද්ධං මහාසක්කාරංකයරොති.අයථකදිවසං
චින්යතසි ‘‘අහං බුද්ධරතනස්ස යචව සඞ්ඝරතනස්ස ච පණීතානි
ඛාදනීයයභොජනීයානියචවසුඛුමවත්ථානිචයදන්යතොනිච්චංමහාසක්කාරං

කයරොමි, ඉදානි ධම්මරතනස්සපිකරිස්සාමි, කථංනු යඛො තස්ස සක්කාරං
කයරොන්යතන කත්තබ් ’’න්ති.යසො හූනිගන්ධමාලාදීනි ආදායයජතවනං

ගන්ත්වාසත්ථාරංවන්දිත්වාපුච්ඡි‘‘අහං, භන්යත, ධම්මරතනස්සසක්කාරං

කත්තුකායමොම්හි, කථං නු යඛො තස්ස සක්කාරං කයරොන්යතන
කත්තබ් ’’න්ති. අථ නං සත්ථා ආහ – ‘‘සයච ධම්මරතනස්ස සක්කාරං 
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කත්තුකායමො, ධම්මභණ්ඩාගාරිකස්ස ආනන්දස්ස සක්කාරං කයරොහී’’ති.
යසො ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වායථරංනිමන්යතත්වාපුනදිවයසමහන්යතන
සක්කායරන අත්තයනො යගහං යනත්වා මහාරයහ ආසයන නිසීදායපත්වා
ගන්ධමාලාදීහි පූයජත්වා නානග්ගරසයභොජනං දත්වා මහග්යඝ
තිචීවරප්පයහොනයක සාටයක අදාසි. යථයරොපි ‘‘අයං සක්කායරො

ධම්මරතනස්ස කයතො, න මය්හං අනුච්ඡවියකො, අග්ගසාවකස්ස
ධම්මයසනාපතිස්සඅනුච්ඡවියකො’’තිචින්යතත්වා පිණ්ඩපාතඤ්චවත්ථානිච
විහාරං හරිත්වා සාරිපුත්තත්යථරස්ස අදාසි. යසොපි ‘‘අයං සක්කායරො

ධම්මරතනස්ස කයතො, එකන්යතන ධම්මස්සාමියනො සම්මාසම්බුද්ධස්යසව 
අනුච්ඡවියකො’’ති චින්යතත්වා දස ලස්ස අදාසි. සත්ථා අත්තයනො

උත්තරිතරංඅදිස්වා පිණ්ඩපාතංපරිභුඤ්ජි, චීවරසාටයකඅග්ගයහසි. 

භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, අසුයකො නාම 
කුටුම්බියකො ‘ධම්මරතනස්ස සක්කාරං කයරොමී’ති ධම්මභණ්ඩාගාරිකස්ස 
ආනන්දත්යථරස්ස අදාසි. යථයරො ‘නායං මය්හං අනුච්ඡවියකො’ති

ධම්මයසනාපතියනො අදාසි, යසොපි ‘නායං මය්හං අනුච්ඡවියකො’ති
තථාගතස්සඅදාසි.තථාගයතොඅඤ්ඤංඋත්තරිතරං අපස්සන්යතොඅත්තයනො
ධම්මස්සාමිතාය ‘මය්හයමයවයසො අනුච්ඡවියකො’ති තං පිණ්ඩපාතං 

පරිභුඤ්ජි, චීවරසාටයකපිගණ්හි, එවංයසොපිණ්ඩපායතොයථානුච්ඡවිකතාය 

ධම්මස්සාමියනොව පාදමූලං ගයතො’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව පිණ්ඩපායතො පරම්පරා යථානුච්ඡවිකං

ගච්ඡති, පුබ්ය පි අනුප්පන්යන බුද්යධ අගමාසියයවා’’ති වත්වා අතීතං
ආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යතො අගතිගමනං පහාය දස රාජධම්යම
අයකොයපන්යතො ධම්යමන රජ්ජං කායරසි. එවං සන්යතපිස්ස විනිච්ඡයයො 
සුඤ්යඤො විය අයහොසි. රාජා අත්තයනො අගුණගයවසයකො හුත්වා
අන්යතොනියවසනාදීනි පරිග්ගණ්හන්යතො අන්යතපුයරච අන්යතොනගයරච
ද්වාරගායමසු ච අත්තයනො අගුණං කයථන්තං අදිස්වා ‘‘ජනපයද
ගයවසිස්සාමී’’ති අමච්චානං රජ්ජං නියයායදත්වා පුයරොහියතන සද්ධිං
අඤ්ඤාතකයවයසයනව කාසිරට්යඨ චරන්යතො කඤ්චි අගුණං කයථන්තං
අදිස්වාපච්චන්යතඑකංනිගමංපත්වා හිද්වාරසාලායංනිසීදි.තස්මිං ඛයණ
නිගමවාසී අසීතියකොටිවිභයවො කුටුම්බියකො මහන්යතන පරිවායරන
න්හානතිත්ථං ගච්ඡන්යතො සාලායං නිසින්නං සුවණ්ණවණ්ණං
සුඛුමාලසරීරං රාජානං දිස්වා උප්පන්නසියනයහො සාලං පවිසිත්වා
පටිසන්ථාරං කත්වා ‘‘ඉයධව යහොථා’’ති වත්වා යගහං ගන්ත්වා
නානග්ගරසයභොජනංසම්පායදත්වා මහන්යතනපරිවායරනභත්තභාජනානි
ගාහායපත්වා අගමාසි. තස්මිං ඛයණ හිමවන්තවාසී පඤ්චාභිඤ්යඤො



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා පකිණ්ණකනිපායතො 

314 

පටුන 

තාපයසො ආගන්ත්වා තත්යථව නිසීදි. නන්දමූලකපබ්භාරයතො 
පච්යචකබුද්යධොපිආගන්ත්වාතත්යථවනිසීදි. 

කුටුම්බියකො රඤ්යඤො හත්ථයධොවනඋදකං දත්වා නානග්ගරයසහි 
සූප යඤ්ජයනහි භත්තපාතිං සජ්යජත්වා රඤ්යඤො උපයනසි. රාජා නං
ගයහත්වා පුයරොහිතස්සබ්රාහ්මණස්සඅදාසි.බ්රාහ්මයණොගයහත්වාතාපසස්ස
අදාසි. තාපයසො පච්යචකබුද්ධස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා වාමහත්යථන

භත්තපාතිං, දක්ඛිණහත්යථන කමණ්ඩලුං ගයහත්වා දක්ඛියණොදකං දත්වා
පත්යත භත්තං පක්ඛිපි. යසො කඤ්චි අනිමන්යතත්වා අනාපුච්ඡිත්වා
පරිභුඤ්ජි. තස්ස භත්තකිච්චපරියයොසායන කුටුම්බියකො චින්යතසි ‘‘මයා

රඤ්යඤො භත්තං දින්නං, රඤ්ඤා බ්රාහ්මණස්ස, බ්රාහ්මයණන තාපසස්ස, 

තාපයසන පච්යචකබුද්ධස්ස, පච්යචකබුද්යධො කඤ්චි අනාපුච්ඡිත්වා

පරිභුඤ්ජි, කිං නු යඛො ඉයමසං එත්තකං දානකාරණං, කිං ඉමස්ස කඤ්චි 

අනාපුච්ඡිත්වාව භුඤ්ජනකාරණං, අනුපුබ්ය න යත පුච්ඡිස්සාමී’’ති. යසො

එයකකංඋපසඞ්කමිත්වාවන්දිත්වාපුච්ඡි.යතපිස්සකයථසුං – 

270. 

‘‘සුඛුමාලරූපංදිස්වා, රට්ඨාවිවනමාගතං; 

කුටාගාරවරූයපතං, මහාසයනමුපාසිතං. 

271. 

‘‘තස්සයතයපමයකනාහං, අදාසිංවඩ්ඪයමොදනං; 

සාලීනංවිචිතංභත්තං, සුචිංමංසූපයසචනං. 

272. 

‘‘තංත්වංභත්තංපටිග්ගය්හ, බ්රාහ්මණස්සඅදාසයි; 

අත්තානංඅනසිත්වාන, යකොයංධම්යමොනමත්ථුයත. 

273. 

‘‘ආචරියයො බ්රාහ්මයණොමය්හං, කිච්චාකිච්යචසු යාවයටො; 

ගරුචආමන්තනීයයොච, දාතුමරහාමියභොජනං. 

274. 

‘‘බ්රාහ්මණංදානිපුච්ඡාමි, යගොතමංරාජපූජිතං; 

රාජායතභත්තංපාදාසි, සුචිංමංසූපයසචනං. 

275. 

‘‘තං ත්වංභත්තංපටිග්ගය්හ, ඉසිස්සයභොජනං අදා; 

අයඛත්තඤ්ඤූසිදානස්ස, යකොයංධම්යමොනමත්ථුයත. 

276. 
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‘‘භරාමිපුත්තදායරච, ඝයරසුගධියතොඅහං; 

භුඤ්යජමානුසයකකායම, අනුසාසාමිරාජියනො. 

277. 

‘‘ආරඤ්ඤිකස්සඉසියනො, චිරරත්තංතපස්සියනො; 

වුඩ්ඪස්සභාවිතත්තස්ස, දාතුමරහාමියභොජනං. 

278. 

‘‘ඉසිඤ්චදානිපුච්ඡාමි, කිසංධමනිසන්ථතං; 

පරූළ්හකච්ඡනඛයලොමං, පඞ්කදන්තංරජස්සිරං. 

279. 

‘‘එයකොඅරඤ්යඤවිහරසි, නාවකඞ්ඛසිජීවිතං; 

භික්ඛුයකනතයායසයයයො, යස්සත්වංයභොජනංඅදා. 

280. 

‘‘ඛණන්තාලුකලම් ානි, බිලාලිතක්කලානිච; 

ධුනංසාමාකනීවාරං, සඞ්ඝාරියංපසාරියං. 

281. 

‘‘සාකංභිසංමධුංමංසං,  දරාමලකානිච; 

තානිආහරිත්වාභුඤ්ජාමි, අත්ථියමයසොපරිග්ගයහො. 

282. 

‘‘පචන්යතො අපචන්තස්ස, අමමස්ස සකිඤ්චයනො; 

අනාදානස්සසාදායනො, දාතුමරහාමියභොජනං. 

283. 

‘‘භික්ඛුඤ්චදානිපුච්ඡාමි, තුණ්හීමාසීනසුබ් තං; 

ඉසියතභත්තංපාදාසි, සුචිංමංසූපයසචනං. 

284. 

‘‘තංත්වංභත්තංපටිග්ගය්හ, තුණ්හීභුඤ්ජසිඑකයකො; 

නාඤ්ඤංකඤ්චිනිමන්යතසි, යකොයංධම්යමොනමත්ථුයත. 

285. 

‘‘න පචාමිනපායචමි, නඡින්දාමිනයඡදයය; 

තංමංඅකිඤ්චනංඤත්වා, සබ් පායපහිආරතං. 

286. 

‘‘වායමන භික්ඛමාදාය, දක්ඛියණන කමණ්ඩලුං; 

ඉසියමභත්තංපාදාසි, සුචිංමංසූපයසචනං. 
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287. 

‘‘එයතහිදාතුමරහන්ති, සමමාසපරිග්ගහා; 

පච්චනීකමහංමඤ්යඤ, යයොදාතාරංනිමන්තයය’’ති. 

තත්ථ විවනන්ති නිරුදකාරඤ්ඤසදිසං ඉමං පච්චන්තං ආගතං. 

කූටා ාරවරූයපතන්ති කූටාගාරවයරන උපගතං, එකං

වරකූටාගාරවාසිනන්ති අත්යථො. මහාසෙනමුපාසිතන්ති තත්යථව

සුපඤ්ඤත්තං සිරිසයනං උපාසිතං. තස්ස යතති එවරූපං තං දිස්වා අහං

යපමමකාසිං, තස්ස යත යපමයකන. වඩ්ඪයමොදනන්ති උත්තයමොදනං. 

විචිතන්ති අපගතඛණ්ඩකාළයකහිවිචිතතණ්ඩුයලහි කතං. අදාසයීති අදාසි. 

අත්තානන්ති අත්තනා, අයයමව වා පායඨො. අනසිත්වානාති අභුඤ්ජිත්වා. 

යකොෙං ධම්යමොති මහාරාජ, යකො එස තුම්හාකං සභායවො. නමත්ථු යතති

නයමොතවඅත්ථු, යයොත්වංඅත්තනාඅභුඤ්ජිත්වා පරස්සඅදාසි. 

ආචරියෙොති කුටුම්බික එස මය්හං ආචාරසික්ඛාපයකො ආචරියයො. 

බයාවයටොති උස්සුයකො. ආමන්තනීයෙොති ආමන්යතතබ් යුත්තයකො මයා

දින්නං භත්තං ගයහතුං අනුරූයපො. දාතුමරහාමීති ‘‘අහං එවරූපස්ස
ආචරියස්සයභොජනං දාතුංඅරහාමී’’තිරාජාබ්රාහ්මණස්සගුණංවණ්යණසි. 

අයඛත්තඤ්ඤූසීතිනාහංදානස්සයඛත්තං, මයිදින්නංමහප්ඵලංන යහොතීති

එවං අත්තානං දානස්ස අයඛත්තං ජානාසි මඤ්යඤති. අනුසාසාමීති
අත්තයනොඅත්ථංපහායරඤ්යඤොඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච අනුසාසාමි. 

එවං අත්තයනො අගුණං කයථත්වා ආරඤ්ඤිකස්සාති ඉසියනො ගුණං

කයථසි. ඉසියනොතිසීලාදිගුණපරියයසකස්ස. තපස්සියනොතිතපනිස්සිතස්ස. 

වුඩ්ඪස්සාති පණ්ඩිතස්ස ගුණවුඩ්ඪස්ස. නාවකඞ්ඛසීති සයං

දුල්ලභයභොජයනොහුත්වාඑවරූපංයභොජනං අඤ්ඤස්සයදසි, කිංඅත්තයනො

ජීවිතං න කඞ්ඛසි. භික්ඛු යකනාති අයං භික්ඛු කතයරන ගුයණන තයා
යසට්ඨතයරො. 

ඛණන්තාලුකලම්බානීති ඛණන්යතො ආලූනි යචව තාලකන්දානි ච. 

බිලාලිතක්කලානි චාති බිලාලිකන්දතක්කලකන්දානි ච. ධුනං

සාමාකනීවාරන්තිසාමාකඤ්චනීවාරඤ්චධුනිත්වා. සඞ්ඝාරිෙංපසාරිෙන්ති
එයත සාමාකනීවායර ධුනන්යතො සඞ්ඝායරත්වා පුන සුක්ඛාපියත
පසායරත්වා සුප්යපන පප්යඵොයටත්වා යකොට්යටත්වා තණ්ඩුයල ආදාය 

පචිත්වා භුඤ්ජාමීති වදති. සාකන්ති යං කිඤ්චි සූයපයයපණ්ණං. මංසන්ති

සීහ යග්ඝවිඝාසාදිමංසං. තානි ආහරිත්වාති තානි සාකාදීනි ආහරිත්වා. 

අමමස්සාති තණ්හාදිට්ඨිමමත්තරහිතස්ස. සකිඤ්චයනොති සපලිය ොයධො. 

අනාදානස්සාති නිග්ගහණස්ස. දාතුමරහාමීති එවරූපස්ස පච්යචකබුද්ධස්ස 

අත්තනාලද්ධයභොජනංදාතුංඅරහාමි. 
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තුණ්හීමාසීනන්ති කිඤ්චි අවත්වා නිසින්නං. අකිඤ්චනන්ති

රාගකිඤ්චනාදීහි රහිතං. ආරතන්ති විරතං සබ් පාපානි පහාය ඨිතං. 

කමණ්ඩලුන්තිකුණ්ඩිකං. එයතහීතිඑයත රාජාදයයොතයයොජනාතිහත්ථං

පසායරත්වා යත නිද්දිසන්යතො එවමාහ. දාතුමරහන්තීති මාදිසස්ස දාතුං

අරහන්ති. පච්චනීකන්ති පච්චනීකපටිපදං. දායකස්ස හි නිමන්තනං
එකවීසතියා අයනසනාසු අඤ්ඤතරාය පිණ්ඩපාතපරියයසනාය
ජීවිකකප්පනසඞ්ඛාතාමිච්ඡාජීවපටිපත්ති නාමයහොති. 

තස්සවචනංසුත්වාකුටුම්බියකොඅත්තමයනොද්යවඔසානගාථාඅභාසි – 

288. 

‘‘අත්ථායවතයමඅජ්ජ, ඉධාගච්ඡිරයථසයභො; 

යසොහංඅජ්ජපජානාමි, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

289. 

‘‘රට්යඨසුගිද්ධාරාජායනො, කිච්චාකිච්යචසුබ්රාහ්මණා; 

ඉසීමූලඵයලගිද්ධා, විප්පමුත්තාචභික්ඛයවො’’ති. 

තත්ථ රයථසයභොති රාජානං සන්ධායාහ. කිච්චාකිච්යචසූති රඤ්යඤො

කිච්චකරණීයයසු. භික්ඛයවොති පච්යචකබුද්ධා භික්ඛයවො පන සබ් භයවහි 

විප්පමුත්තා. 

පච්යචකබුද්යධො තස්ස ධම්මං යදයසත්වා සකට්ඨානයමව ගයතො, තථා
තාපයසො. රාජා පන කතිපාහං තස්ස සන්තියක වසිත්වා  ාරාණසියමව 
ගයතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව

පිණ්ඩපායතො යථානුච්ඡවිකං ගච්ඡති, පුබ්ය පි ගයතොයයවා’’ති වත්වා
ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා කුටුම්බියකො ධම්මරතනස්ස

සක්කාරකාරයකො කුටුම්බියකො අයහොසි, රාජා ආනන්යදො, පුයරොහියතො

සාරිපුත්යතො, හිමවන්තතාපයසොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

භික්ඛාපරම්පරජාතකවණ්ණනායතරසමා. 

ජාතකුද්දානං– 

යකදාරංචන්දකින්නරී, උක්කුසුද්දාලභිසකං; 

සුරුචිපඤ්චුයපොසථං, මහායමොරඤ්චතච්ඡකං. 

මහාවාණිජසාධිනං, දසබ්රාහ්මණජාතකං; 

භික්ඛාපරම්පරාපිච, යතරසානිපකිණ්ණයක. 
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පකිණ්ණකනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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15. වීසතිනිපායතො 
[497] 1. මාතඞ්ගජාතකවණ්ණනා 

කුයතො නු ආ ච්ඡසි දුම්මවාසීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
උයදනං නාම වංසරාජානං ආරබ්භ කයථසි. තස්මිඤ්හි කායල ආයස්මා
පිණ්යඩොලභාරද්වායජො යජතවනයතො ආකායසන ගන්ත්වා යයභුයයයන
යකොසම්බියං උයදනස්ස රඤ්යඤො උයයානං දිවාවිහාරාය ගච්ඡති. යථයරො
කිර පුරිමභයව රජ්ජං කායරන්යතො දීඝමද්ධානං තස්මිං උයයායන
මහාපරිවායරොසම්පත්තිං අනුභවි.යසොයතනපුබ් ාචිණ්යණනයයභුයයයන
තත්යථව දිවාවිහාරං නිසීදිත්වා ඵලසමාපත්තිසුයඛන වීතිනායමති. තස්මිං
එකදිවසංතත්ථගන්ත්වාසුපුප්ඵිතසාලමූයල නිසින්යනඋයදයනොසත්තාහං
මහාපානං පිවිත්වා ‘‘උයයානකීළං කීළිස්සාමී’’ති මහන්යතන පරිවායරන
උයයානං ගන්ත්වා මඞ්ගලසිලාපට්යට අඤ්ඤතරාය ඉත්ථියා අඞ්යක 
නිපන්යනො සුරාමදමත්තතාය නිද්දං ඔක්කමි. ගායන්තා නිසින්නිත්ථියයො
තූරියානි ඡඩ්යඩත්වාඋයයානංපවිසිත්වාපුප්ඵඵලාදීනිවිචිනන්තියයොයථරං
දිස්වා ගන්ත්වා වන්දිත්වා නිසීදිංසු. යථයරො තාසං ධම්මකථං කයථන්යතො
නිසීදි. ඉතරාපි ඉත්ථී අඞ්කං චායලත්වා රාජානං පය ොයධත්වා ‘‘කුහිං තා

වසලියයොගතා’’තිවුත්යත ‘‘එකංසමණංපරිවායරත්වානිසින්නා’’තිආහ.

යසො කුද්යධො ගන්ත්වා යථරං අක්යකොසිත්වා පරිභාසිත්වා ‘‘හන්දාහං, තං
සමණංතම් කිපිල්ලයකහි ඛාදායපස්සාමී’’තියකොධවයසනයථරස්සසරීයර
තම් කිපිල්ලකපුටංභින්දායපසි.යථයරො ආකායසඨත්වාතස්යසොවාදංදත්වා

යජතවයන ගන්ධකුටිද්වායරයයව ඔතරිත්වා තථාගයතන ‘‘කුයතො

ආගයතොසී’’ති පුට්යඨො යථයරො තමත්ථං ආයරොයචසි. සත්ථා ‘‘න යඛො, 

භාරද්වාජ, උයදයනො ඉදායනව පබ් ජියත වියහයඨති, පුබ්ය පි
වියහයඨසියයවා’’තිවත්වායතනයාචියතොඅතීතං ආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත තදා මහාසත්යතො

 හිනගයරචණ්ඩාලයයොනියංනිබ් ත්ති, ‘‘මාතඞ්යගො’’තිස්ස නාමංකරිංසු.
අපරභායග විඤ්ඤුතං පත්යතො ‘‘මාතඞ්ගපණ්ඩියතො’’ති පාකයටො අයහොසි.
තදා  ාරාණසියසට්ඨියනො ධීතා දිට්ඨමඞ්ගලිකා නාම
එකමාසද්යවමාසවායරන මහාපරිවාරා උයයානං කීළිතුං ගච්ඡති.
අයථකදිවසං මහාසත්යතො යකනචි කම්යමන නගරං පවිසන්යතො
අන්තරද්වායර දිට්ඨමඞ්ගලිකං දිස්වා එකමන්තං අපගන්ත්වා අල්ලීයිත්වා
අට්ඨාසි.දිට්ඨමඞ්ගලිකා සාණියාඅන්තයරන ඔයලොයකන්තීතංදිස්වා‘‘යකො

එයසො’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘චණ්ඩායලොඅයයය’’තිවුත්යත ‘‘අදිට්ඨපුබ් යුත්තකං
වත පස්සාමී’’ති ගන්යධොදයකන අක්ඛීනි යධොවිත්වා තයතො නිවත්ති. තාය

සද්ධිංනික්ඛන්තජයනො‘‘අයර, දුට්ඨචණ්ඩාල, අජ්ජතංනිස්සාය අම්හාකං
අමූලකංසුරාභත්තංනට්ඨ’’න්තියකොධාභිභූයතොමාතඞ්ගපණ්ඩිතංහත්යථහි
ච පායදහි ච යපොයථත්වා විසඤ්ඤිං කත්වා පක්කාමි. යසො මුහුත්තං
වීතිනායමත්වා පටිලද්ධසඤ්යඤොචින්යතසි‘‘දිට්ඨමඞ්ගලිකායපරිජයනොමං

නිද්යදොසංඅකාරයණනයපොයථසි, දිට්ඨමඞ්ගලිකංලභිත්වාවඋට්ඨහිස්සාමි, 
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යනොඅලභිත්වා’’තිඅධිට්ඨායගන්ත්වා තස්සාපිතුනියවසනද්වායරනිපජ්ජි.

යසො‘‘යකනකාරයණනනිපන්යනොසී’’තිවුත්යත ‘‘අඤ්ඤංකාරණංනත්ථි, 

දිට්ඨමඞ්ගලිකාය යම අත්යථො’’ති ආහ. එයකො දිවයසො අතීයතො, තථා 

දුතියයො, තතියයො, චතුත්යථො, පඤ්චයමො, ඡට්යඨො ච. ය ොධිසත්තානං

අධිට්ඨානං නාම සමිජ්ඣති, තස්මා සත්තයම දිවයස දිට්ඨමඞ්ගලිකං
නීහරිත්වාතස්සඅදංසු. 

අථනංසා‘‘උට්යඨහි, සාමි, තුම්හාකංයගහංගච්ඡාමා’’තිආහ. භද්යද, 

තව පරිජයනනම්හි සුයපොථියතො දුබ් යලො, මං උක්ඛිපිත්වා පිට්ඨිං
ආයරොයපත්වා ආදාය ගච්ඡාහීති. සා තථා කත්වා නගරවාසීනං
පස්සන්තානඤ්යඤව නගරා නික්ඛමිත්වා චණ්ඩාලගාමකං ගතා. අථ නං
මහාසත්යතො ජාතිසම්යභදවීතික්කමං අකත්වාව කතිපාහං යගයහ 
වසායපත්වා චින්යතසි ‘‘අහයමතං ලාභග්ගයසග්ගප්පත්තං කයරොන්යතො

පබ් ජිත්වාව කාතුං සක්ඛිස්සාමි, න ඉතරථා’’ති. අථ නං ආමන්යතත්වා 

‘භද්යද, මයි අරඤ්ඤයතො කිඤ්චි අනාහරන්යත අම්හාකං ජීවිකා

නප්පවත්තති, යාව මමාගමනාමාඋක්කණ්ඨි, අහංඅරඤ්ඤංගමිස්සාමී’’ති
වත්වා යගහවාසියනොපි ‘‘ඉමං මා පමජ්ජිත්ථා’’ති ඔවදිත්වා අරඤ්ඤං
ගන්ත්වා සමණපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා අප්පමත්යතො සත්තයම දිවයස අට්ඨ

සමාපත්තියයො ච පඤ්ච අභිඤ්ඤායයො ච උප්පායදත්වා ‘‘ඉදානි
දිට්ඨමඞ්ගලිකාය අවස්සයයො භවිතුං සක්ඛිස්සාමී’’ති ඉද්ධියා ගන්ත්වා
චණ්ඩාලගාමද්වායර ඔතරිත්වා දිට්ඨමඞ්ගලිකාය යගහද්වාරං අගමාසි. සා

තස්සාගමනං සුත්වා යගහයතො නික්ඛමිත්වා ‘‘සාමි, කස්මා මං අනාථං

කත්වා පබ් ජියතොසී’’ති පරියදවි. අථ නං ‘‘භද්යද, මා චින්තයි, තව

යපොරාණකයසයතොඉදානි මහන්තතරංයසංකරිස්සාමි, අපිචයඛොපන ‘න

මය්හං මාතඞ්ගපණ්ඩියතො සාමියකො, මහාබ්රහ්මා යම සාමියකො’ති එත්තකං

පරිසමජ්යඣ වත්තුං සක්ඛිස්සසී’ති ආහ. ‘‘ආම, සාමි, සක්ඛිස්සාමී’’ති.

‘‘යතන හි ‘‘ඉදානි යත සාමියකො කුහින්ති පුට්ඨා ‘බ්රහ්මයලොකං ගයතො’ති
වත්වා ‘කදා ආගමිස්සතී’ති වුත්යත ‘ඉයතො සත්තයම දිවයස පුණ්ණමායං
චන්දං භින්දිත්වා ආගමිස්සතී’ති වයදයයාසී’’ති නං වත්වා මහාසත්යතො 
හිමවන්තයමවගයතො. 

දිට්ඨමඞ්ගලිකාපි  ාරාණසියංමහාජනස්ස මජ්යඣයතසුයතසුඨායනසු
තථා කයථසි. මහාජයනො ‘‘අයහො මහාබ්රහ්මා සමායනො දිට්ඨමඞ්ගලිකං න

ගච්ඡති, එවයමතං භවිස්සතී’’ති සද්දහි. ය ොධිසත්යතොපි පුණ්ණමදිවයස
චන්දස්ස ගගනමජ්යඣ ඨිතකායල බ්රහ්මත්තභාවං මායපත්වා සකලං 
කාසිරට්ඨං ද්වාදසයයොජනිකං  ාරාණසිනගරඤ්ච එයකොභාසං කත්වා
චන්දමණ්ඩලං භින්දිත්වා ඔතරිත්වා  ාරාණසියා උපරූපරි තික්ඛත්තුං
පරිබ්භමිත්වා මහාජයනන ගන්ධමාලාදීහි පූජියමායනො
චණ්ඩාලගාමකාභිමුයඛො අයහොසි. බ්රහ්මභත්තා සන්නිපතිත්වා 
චණ්ඩාලගාමකංගන්ත්වාදිට්ඨමඞ්ගලිකායයගහංසුද්ධවත්යථහිඡායදත්වා
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භූමිං චතුජ්ජාතියගන්යධහි ඔපුඤ්ඡිත්වා පුප්ඵානි විකිරිත්වා ධූමං දත්වා
යචලවිතානං පසායරත්වා මහාසයනං පඤ්ඤයපත්වා ගන්ධයතයලහි දීපං
ජායලත්වා ද්වායර රජතපට්ටවණ්ණවාලුකං ඔකිරිත්වා පුප්ඵානි විකිරිත්වා
ධයජ  න්ධිංසු. එවං අලඞ්කයත යගයහ මහාසත්යතො ඔතරිත්වා අන්යතො
පවිසිත්වායථොකං සයනපිට්යඨනිසීදි. 

තදා දිට්ඨමඞ්ගලිකා උතුනී යහොති. අථස්සා අඞ්ගුට්ඨයකන නාභිං 

පරාමසි, කුච්ඡියං ගබ්යභො පතිට්ඨාසි. අථ නං මහාසත්යතො ආමන්යතත්වා

‘‘භද්යද, ගබ්යභො යත පතිට්ඨියතො, ත්වං පුත්තං විජායිස්සසි, ත්වම්පි

පුත්යතොපි යත ලාභග්ගයසග්ගප්පත්තා භවිස්සථ, තව පාදයධොවනඋදකං

සකලජම්බුදීයප රාජූනං අභියසයකොදකං භවිස්සති, නහායනොදකං පන යත

අමයතොසධං භවිස්සති, යය තං සීයස ආසිඤ්චිස්සන්ති, යත සබ් යරොයගහි

මුච්චිස්සන්ති, කාළකණ්ණිං පරිවජ්යජස්සන්ති, තව පාදපිට්යඨ සීසං

ඨයපත්වාවන්දන්තාසහස්සංදස්සන්ති, යසොතපයථඨත්වා වන්දන්තාසතං

දස්සන්ති, චක්ඛුපයථඨත්වාවන්දන්තාඑකංකහාපණංදත්වා වන්දිස්සන්ති, 
අප්පමත්තා යහොහී’’ති නං ඔවදිත්වා යගහා නික්ඛමිත්වා මහාජනස්ස 
පස්සන්තස්යසව උප්පතිත්වා චන්දමණ්ඩලං පාවිසි. බ්රහ්මභත්තා
සන්නිපතිත්වා ඨිතකාව රත්තිං වීතිනායමත්වා පායතොව දිට්ඨමඞ්ගලිකං
සුවණ්ණසිවිකං ආයරොයපත්වා සීයසන උක්ඛිපිත්වා නගරං පවිසිංසු.
‘‘මහාබ්රහ්මභරියා’’තිතංඋපසඞ්කමිත්වා මහාජයනොගන්ධමාලාදීහිපූයජසි.

පාදපිට්යඨ සීසං ඨයපත්වා වන්දිතුං ලභන්තා සහස්සත්ථවිකං යදන්ති, 

යසොතපයථ ඨත්වා වන්දිතුං ලභන්තා සතං යදන්ති, චක්ඛුපයථ ඨත්වා
වන්දිතුං ලභන්තා එකං කහාපණං යදන්ති. එවං ද්වාදසයයොජනිකං
 ාරාණසිංතං ගයහත්වාවිචරන්තාඅට්ඨාරසයකොටිධනංලභිංසු. 

අථ නං නගරං පරිහරිත්වා ආයනත්වා නගරමජ්යඣ මහාමණ්ඩපං
කායරත්වා සාණිං පරික්ඛිපිත්වා මහාසයනං පඤ්ඤයපත්වා මහන්යතන
සිරියසොභග්යගන තත්ථ වසායපසුං. මණ්ඩපසන්තියකයයව

සත්තද්වාරයකොට්ඨං සත්තභූමිකං පාසාදං කාතුං ආරභිංසු, මහන්තං
නවකම්මං අයහොසි. දිට්ඨමඞ්ගලිකා මණ්ඩයපයයව පුත්තං විජායි. අථස්ස 
නාමග්ගහණදිවයස බ්රාහ්මණා සන්නිපතිත්වා මණ්ඩයප ජාතත්තා
‘‘මණ්ඩ යකුමායරො’’ති නාමං කරිංසු. පාසායදො පන දසහි මායසහි

නිට්ඨියතො. තයතො පට්ඨාය සා මහන්යතන යයසන තස්මිං වසති, 
මණ්ඩ යකුමායරොපි මහන්යතන පරිවායරන වඩ්ඪති. තස්ස
සත්තට්ඨවස්සකායලයයව ජම්බුදීපතයල උත්තමාචරියා සන්නිපතිංසු. යත
තං තයයො යවයද උග්ගණ්හායපසුං. යසො යසොළසවස්සකාලයතො පට්ඨාය

බ්රාහ්මණානං භත්තං පට්ඨයපසි, නි ද්ධං යසොළස බ්රාහ්මණසහස්සානි
භුඤ්ජන්ති.චතුත්යථද්වාරයකොට්ඨයකබ්රාහ්මණානංදානං යදති. 

අයථකස්මිං මහාමහදිවයස යගයහ  හුං පායාසං පටියායදසුං. යසොළස 
බ්රාහ්මණසහස්සානි චතුත්යථ ද්වාරයකොට්ඨයක නිසීදිත්වා
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සුවණ්ණරසවණ්යණන නවසප්පිනා පක්කමධුඛණ්ඩසක්ඛරාහි ච
අභිසඞ්ඛතං පායාසං පරිභුඤ්ජන්ති.කුමායරොපි සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතො

සුවණ්ණපාදුකා ආරුය්හ හත්යථනකඤ්චනදණ්ඩං ගයහත්වා ‘‘ඉධ සප්පිං

යදථ, ඉධමධු’’න්තිවිචායරන්යතොචරති.තස්මිංඛයණමාතඞ්ගපණ්ඩියතො 
හිමවන්යතඅස්සමපයද නිසින්යනො‘‘කානුයඛොදිට්ඨමඞ්ගලිකාය පුත්තස්ස
පවත්තී’’තිඔයලොයකන්යතොතස්සඅතිත්යථපක්ඛන්දභාවංදිස්වා‘‘අජ්යජව 

ගන්ත්වා මාණවං දයමත්වා යත්ථ දින්නං මහප්ඵලං යහොති, තත්ථ දානං
දායපත්වා ආගමිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ආකායසන අයනොතත්තදහං
ගන්ත්වා මුඛයධොවනාදීනි කත්වා මයනොසිලාතයල ඨියතො රත්තදුපට්ටං
නිවායසත්වා කාය න්ධනං  න්ධිත්වා පංසුකූලසඞ්ඝාටිං පාරුපිත්වා
මත්තිකාපත්තං ආදාය ආකායසනාගන්ත්වා චතුත්යථ ද්වාරයකොට්ඨයක
දානග්යගයයවඔතරිත්වාඑකමන්තං අට්ඨාසි.මණ්ඩය යොකුමායරොඉයතො 
චියතො ච ඔයලොයකන්යතො තං දිස්වා ‘‘එවංවිරූයපො සඞ්කාරයක්ඛසදියසො
අයං පබ් ජියතො ඉමං ඨානං ආගච්ඡන්යතො කුයතො නු යඛො ආගච්ඡතී’’ති

යතනසද්ධිංසල්ලපන්යතොපඨමංගාථමාහ – 

1. 

‘‘කුයතො නුආගච්ඡසිදුම්මවාසී, ඔතල්ලයකො පංසුපිසාචයකොව; 

සඞ්කාරයචොළං පටිමුඤ්ච කණ්යඨ, යකො යර තුවං යහොසි 
අදක්ඛියණයයයො’’ති. 

තත්ථ දුම්මවාසීති අනඤ්ජිතඅමණ්ඩිතඝටිතසඞ්ඝාටිකපියලොතිකවසයනො. 

ඔතල්ලයකොති ලාමයකො ඔලම් විලම් නන්තකධයරො වා. 

පංසුපිසාචයකොවාති සඞ්කාරට්ඨායන පිසාචයකො විය. සඞ්කාරයචොළන්ති 

සඞ්කාරට්ඨායන ලද්ධපියලොතිකං. පටිමුඤ්චාති පටිමුඤ්චිත්වා. 

අදක්ඛියණයෙයොති ත්වං අදක්ඛියණයයයො ඉයමසං පරමදක්ඛියණයයානං
නිසින්නට්ඨානංඑයකොහුත්වාකුයතොආගයතො. 

තං සුත්වා මහාසත්යතො මුදුචිත්යතයනව යතන සද්ධිං සල්ලපන්යතො 
දුතියංගාථමාහ– 

2. 

‘‘අන්නං තයවදංපකතංයසස්සි, තංඛජ්ජයර භුඤ්ජයරපියයයරච; 

ජානාසි මං ත්වං පරදත්තූපජීවිං, උත්තිට්ඨපිණ්ඩං ලභතං 
සපායකො’’ති. 

තත්ථ පකතන්තිපටියත්තං. ෙසස්සීතිපරිවාරසම්පන්න. තංඛජ්ජයරති 

තං ඛජ්ජන්ති ච භුඤ්ජන්ති ච පිවන්ති ච. කිංකාරණා මය්හං කුජ්ඣසි? 

උත්තිට්ඨපිණ්ඩන්ති උපතිට්ඨිත්වා ලභිතබ් පිණ්ඩං, උට්ඨාය ඨියතහි වා

දීයමානං යහට්ඨා ඨත්වා ලභිතබ් පිණ්ඩං. ලභතං සපායකොති සපායකො

චණ්ඩායලොපි ලභතු. ජාතිසම්පන්නා හි යත්ථ කත්ථචි ලභන්ති, 
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සපාකචණ්ඩාලස්ස පන යකො යදති, දුල්ලභපිණ්යඩො අහං, තස්මා යම

ජීවිතපවත්තනත්ථංයභොජනංදායපහි, කුමාරාති. 

තයතො මණ්ඩය යොගාථමාහ– 

3. 

‘‘අන්නං මයමදං පකතං බ්රාහ්මණානං, අත්තත්ථාය සද්දහයතො 

මයමදං; 

අයපහිඑත්යතොකිමිධට්ඨියතොසි, නමාදිසාතුම්හංදදන්ති ජම්මා’’ති. 

තත්ථ අත්තත්ථාොති අත්තයනො වඩ්ඪිඅත්ථාය. අයපහි එත්යතොති

ඉමම්හා ඨානා අපගච්ඡ. න මාදිසාති මාදිසා ජාතිසම්පන්නානං

උදිච්චබ්රාහ්මණානංදානංයදන්ති, නතුය්හංචණ්ඩාලස්ස, ගච්ඡ, ජම්මාති. 

තයතොමහාසත්යතොගාථමාහ– 

4. 

‘‘ථයලචනින්යනචවපන්තිබීජං, අනූපයඛත්යතඵලමාසමානා; 

එතායසද්ධායදදාහිදානං, අප්යපවආරාධයය දක්ඛියණයයය’’ති. 

තස්සත්යථො – කුමාර, සස්සඵලං ආසීසමානා තීසුපි යඛත්යතසු බීජං 

වපන්ති. තත්ථ අතිවුට්ඨිකායල ථයල සස්සං සම්පජ්ජති, නින්යන පූතිකං

යහොති, අනූපයඛත්යතනදිඤ්චතළාකඤ්චනිස්සායකතංඔයඝනවුය්හති.

මන්දවුට්ඨිකායල ථයල යඛත්යත විපජ්ජති, නින්යන යථොකං සම්පජ්ජති, 
අනූපයඛත්යත සම්පජ්ජයතව. සමවුට්ඨිකායල ථයල යඛත්යත යථොකං

සම්පජ්ජති, ඉතයරසු සම්පජ්ජයතව. තස්මා යථා ඵලමාසීසමානා තීසුපි

යඛත්යතසු වපන්ති, තථා ත්වම්පි එතාය ඵලසද්ධාය ආගතාගතානං 

සබ්ය සංයයව දානං යදහි, අප්යපව නාම එවං දදන්යතො දක්ඛියණයයය
ආරායධයයාසි ලයභයයාසීති. 

තයතො මණ්ඩය යොගාථමාහ– 

5. 

‘‘යඛත්තානිමය්හංවිදිතානියලොයක, යයසාහංබීජානිපතිට්ඨයපමි; 

යය බ්රාහ්මණා ජාතිමන්තූපපන්නා, තානීධ යඛත්තානි 
සුයපසලානී’’ති. 

තත්ථ යෙසාහන්තියයසුඅහං. ජාතිමන්තූපපන්නාතිජාතියාචමන්යතහි
චඋපපන්නා. 

තයතොමහාසත්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 
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6. 

‘‘ජාතිමයදො ච අතිමානිතා ච, යලොයභො ච යදොයසො ච මයදො ච

යමොයහො; 

එයතඅගුණායයසුචසන්තිසබ්ය , තානීධයඛත්තානිඅයපසලානි. 

7. 

‘‘ජාතිමයදො ච අතිමානිතා ච, යලොයභො ච යදොයසො ච මයදො ච

යමොයහො; 

එයත අගුණා යයසු න සන්ති සබ්ය , තානීධ යඛත්තානි
සුයපසලානී’’ති. 

තත්ථ ජාතිමයදොති ‘‘අහමස්මි ජාතිසම්පන්යනො’’ති එවං

උප්පන්නමායනො. අතිමානිතාචාති ‘‘අඤ්යඤොමයාසද්ධිංජාතිආදීහිසදියසො
නත්ථී’’ති අතික්කම්ම පවත්තමායනො. යලොභාදයයො 

ලුබ්භනදුස්සනමජ්ජනමුය්හනමත්තාව. අයපසලානීති එවරූපා පුග්ගලා
ආසීවිසභරිතා විය වම්මිකා අප්පියසීලා යහොන්ති. එවරූපානං දින්නං න 

මහප්ඵලංයහොති, තස්මාමාඑයතසංසුයපසලයඛත්තභාවංමඤ්ඤිත්ථ.නහි

ජාතිමන්තා සග්ගදායකා.යයපනජාතිමානාදිරහිතාඅරියා, තානියඛත්තානි

සුයපසලානි, යතසුදින්නං මහප්ඵලං, යතසග්ගදායකායහොන්තීති. 

ඉතියසොමහාසත්යතපුනප්පුනංකයථන්යතකුජ්ඣිත්වා ‘‘අයංඅතිවිය 

 හුං විප්පලපති, කුහිං ගතා ඉයම යදොවාරිකා, නයිමං චණ්ඩාලං

නීහරන්තී’’තිගාථමාහ – 

8. 

‘‘ක්යවත්ථ ගතාඋපයජොතියයොච, උපජ්ඣායයොඅථවා ගණ්ඩකුච්ඡි; 

ඉමස්ස දණ්ඩඤ්ච වධඤ්ච දත්වා, ගයල ගයහත්වා ඛලයාථ 
ජම්ම’’න්ති. 

තත්ථ ක්යවත්ථ  තාති ඉයමසු තීසු ද්වායරසු ඨපිතා උපයජොතියයො ච
උපජ්ඣායයොචගණ්ඩකුච්ඡිචාතිතයයොයදොවාරිකාකුහිං ගතාතිඅත්යථො. 

යතපි තස්ස වචනං සුත්වා යවයගනාගන්ත්වා වන්දිත්වා ‘‘කිංකයරොම

යදවා’’තිආහංසු.‘‘අයංයවොජම්යමොචණ්ඩායලොදිට්යඨො’’ති? ‘‘න පස්සාම

යදව, කුයතොචි ආගතභාවං න ජානාමා’’ති. ‘‘යකො යචස මායාකායරො වා

විජ්ජාධයරො වා භවිස්සති, ඉදානිකිංතිට්ඨථා’’ති. ‘‘කිංකයරොමයදවා’’ති? 

‘‘ඉමස්සමුඛයමව යපොයථත්වාභින්දන්තාදණ්ඩයවළුයපසිකාහිපිට්ඨිචම්මං

උප්පායටන්තාවධඤ්ච දත්වාගයලගයහත්වාඑතංජම්මංඛලයාථ, ඉයතො
නීහරථා’’ති. 
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මහාසත්යතො යතසු අත්තයනො සන්තිකං අනාගයතස්යවව උප්පතිත්වා 
ආකායසඨියතොගාථමාහ– 

9. 

‘‘ගිරිං නයඛනඛණසි, අයයොදන්යතහිඛාදසි; 

ජාතයවදංපදහසි, යයොඉසිංපරිභාසසී’’ති. 

තත්ථ ජාතයවදංපදහසීතිඅග්ගිංගිලිතුං වායමසි. 

ඉමඤ්ච පන ගාථං වත්වා මහාසත්යතො පස්සන්තස්යසව මාණවස්ස ච 

බ්රාහ්මණානඤ්චආකායසපක්ඛන්දි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

10. 

‘‘ඉදංවත්වානමාතඞ්යගො, ඉසිසච්චපරක්කයමො; 

අන්තලික්ඛස්මිංපක්කාමි, බ්රාහ්මණානං උදික්ඛත’’න්ති. 

තත්ථ සච්චපරක්කයමොතිසභාවපරක්කයමො. 

යසොපාචීනදිසාභිමුයඛොගන්ත්වාඑකායවීථියාඔතරිත්වා ‘‘පදවළඤ්ජං 
පඤ්ඤායතූ’’ති අධිට්ඨාය පාචීනද්වාරසමීයප පිණ්ඩාය චරන්යතො
මිස්සකභත්තං සංකඩ්ඪිත්වා එකිස්සං සාලායං නිසීදිත්වා මිස්සකභත්තං

පරිභුඤ්ජි. නගරයදවතා ‘‘අයං අම්හාකං අයයං වියහයඨත්වා කයථතී’’ති
අසහමානා ආගමිංසු.අථස්සයජට්ඨකයක්යඛොමණ්ඩ යස්සගීවංගයහත්වා

පරිවත්යතසි, යසසයදවතා යසසබ්රාහ්මණානංගීවංගණ්හිත්වාපරිවත්යතසුං.

ය ොධිසත්යත මුදුචිත්තතාය පන ‘‘තස්ස පුත්යතො’’ති නං න මායරන්ති, 

යකවලං කිලයමන්තියයව. මණ්ඩ යස්ස සීසං පරිවත්තිත්වා

පිට්ඨිපස්සාභිමුඛං ජාතං, හත්ථපාදා උජුකා ථද්ධාව අට්ඨංසු, අක්ඛීනි

කාලකතස්යසව පරිවත්තිංසු. යසො ථද්ධසරීයරොව නිපජ්ජි, යසසබ්රාහ්මණා

මුයඛන යඛළංවමන්තාඅපරාපරංපරිවත්තන්ති. මාණවා‘‘අයයය, පුත්තස්ස
යත කිං ජාත’’න්ති දිට්ඨමඞ්ගලිකාය ආයරොචයිංසු. සා යවයගන ගන්ත්වා 
පුත්තංදිස්වා‘‘කියමත’’න්තිවත්වාගාථමාහ– 

11. 

‘‘ආයවල්ලිතං පිට්ඨියතො උත්තමඞ්ගං,  ාහුං පසායරති 

අකම්මයනයයං; 

යසතානි අක්ඛීනි යථා මතස්ස, යකො යම ඉමං පුත්තමකාසි 
එව’’න්ති. 

තත්ථ ආයවල්ලිතන්තිපරිවත්තිතං. 

අථස්සාතස්මිංඨායනඨිතජයනොආයරොයචතුංගාථමාහ– 
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12. 

‘‘ඉධාගමාසමයණොදුම්මවාසී, ඔතල්ලයකොපංසුපිසාචයකොව; 

සඞ්කාරයචොළං පටිමුඤ්ච කණ්යඨ, යසො යත ඉමං පුත්තමකාසි 
එව’’න්ති. 

සා තං සුත්වාව චින්යතසි ‘‘අඤ්ඤස්යසතං  ලං නත්ථි, නිස්සංසයං 

මාතඞ්ගපණ්ඩියතොභවිස්සති, සම්පන්නයමත්තාභාවයනොයඛොපනධීයරොන

එත්තකං ජනං කිලයමත්වා ගමිස්සති, කතරං නු යඛො දිසං ගයතො

භවිස්සතී’’ති.තයතොපුච්ඡන්තීගාථමාහ – 

13. 

‘‘කතමංදිසංඅගමාභූරිපඤ්යඤො, අක්ඛාථයමමාණවාඑතමත්ථං; 

ගන්ත්වාන තං පටිකයරමු අච්චයං, අප්යපව නං පුත්ත ලයභමු 
ජීවිත’’න්ති. 

තත්ථ  න්ත්වානාති තස්සසන්තිකංගන්ත්වා. තංපටිකයරමුඅච්චෙන්ති

තං අච්චයංපටිකරිස්සාමයදයසස්සාම, ඛමායපස්සාමනන්ති. පුත්ත ලයභමු

ජීවිතන්තිඅප්යපවනාමපුත්තස්සජීවිතංලයභයයාම. 

අථස්සාතත්ථඨිතාමාණවාකයථන්තාගාථමාහංසු– 

14. 

‘‘යවහායසංඅගමාභූරිපඤ්යඤො, පථද්ධුයනොපන්නරයසවචන්යදො; 

අපි චාපි යසො පුරිමදිසං අගච්ඡි, සච්චප්පටිඤ්යඤො ඉසි 
සාධුරූයපො’’ති. 

තත්ථ පථද්ධුයනොති ආකාසපථසඞ්ඛාතස්ස අද්ධුයනො මජ්යඣ ඨියතො

පන්නරයසචන්යදොවිය. අපි චාපියසොතිඅපිචයඛොපනයසොපුරත්ථිමංදිසං
ගයතො. 

සා යතසං වචනං සුත්වා ‘‘මම සාමිකං උපධායරස්සාමී’’ති 

සුවණ්ණකලසසුවණ්ණසරකානි ගාහායපත්වා දාසිගණපරිවුතා යතන
පදවළඤ්ජස්ස අධිට්ඨිතට්ඨානං පත්වා යතනානුසායරන ගච්ඡන්තී තස්මිං
පීඨිකාය නිසීදිත්වා භුඤ්ජමායන තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා වන්දිත්වා
අට්ඨාසි. යසො තං දිස්වා යථොකං ඔදනං පත්යත ඨයපසි. දිට්ඨමඞ්ගලිකා
සුවණ්ණකලයසනතස්සඋදකං අදාසි.යසොතත්යථවහත්ථංයධොවිත්වාමුඛං
වික්ඛායලසි.අථනංසා‘‘යකනයම පුත්තස්සයසොවිප්පකායරොකයතො’’ති
පුච්ඡන්තීගාථමාහ– 

15. 
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‘‘ආයවල්ලිතං පිට්ඨියතො උත්තමඞ්ගං,  ාහුං පසායරති 

අකම්මයනයයං; 

යසතානි අක්ඛීනි යථා මතස්ස, යකො යම ඉමං පුත්තමකාසි 
එව’’න්ති. 

තයතොපරායතසංවචනපටිවචනගාථායහොන්ති– 

16. 

‘‘යක්ඛාහයවසන්තිමහානුභාවා, අන්වාගතාඉසයයොසාධුරූපා; 

යතදුට්ඨචිත්තංකුපිතංවිදිත්වා, යක්ඛාහියතපුත්තමකංසු එවං. 

17. 

‘‘යක්ඛා ච යම පුත්තමකංසු එවං, ත්වඤ්යඤව යම මා කුද්යධො

බ්රහ්මචාරි; 

තුම්යහවපායදසරණංගතාස්මි, අන්වාගතාපුත්තයසොයකන භික්ඛු. 

18. 

‘‘තයදවහිඑතරහිචමය්හං, මයනොපයදොයසොනමමත්ථියකොචි; 

පුත්යතො ච යත යවදමයදන මත්යතො, අත්ථං න ජානාති අධිච්ච 
යවයද. 

19. 

‘‘අද්ධාහයවභික්ඛුමුහුත්තයකන, සම්මුය්හයතවපුරිසස්ස සඤ්ඤා; 

එකාපරාධංඛමභූරිපඤ්ඤ, නපණ්ඩිතායකොධ ලාභවන්තී’’ති. 

තත්ථ ෙක්ඛාති නගරපරිග්ගාහකයක්ඛා. අන්වා තාති අනු ආගතා, 

ඉසයයො සාධුරූපා ගුණසම්පන්නාති එවං ජානමානාති අත්යථො. යතති යත
ඉසීනං ගුණං ඤත්වා තව පුත්තං දුට්ඨචිත්තං කුපිතචිත්තං විදිත්වා. 

ත්වඤ්යඤවයමතිසයච යක්ඛාකුපිතාඑවමකංසු, කයරොන්තු, යදවතානාම 

පානීයඋළුඞ්කමත්යතනසන්තප්යපතුංසක්කා, තස්මාහංයතසංන භායාමි, 

යකවලං ත්වඤ්යඤව යම පුත්තස්ස මා කුජ්ඣි. අන්වා තාති ආගතාස්මි. 

භික්ඛූති මහාසත්තං ආලපන්තී පුත්තස්ස ජීවිතදානං යාචති. තයදව හීති 
දිට්ඨමඞ්ගලියක තදා තව පුත්තස්ස මං අක්යකොසනකායල ච මය්හං

මයනොපයදොයසො නත්ථි, එතරහි ච තයි යාචමානායපි මම තස්මිං

මයනොපයදොයසොනත්ථියයව. යවදමයදනාති‘‘තයයොයවදායමඋග්ගහිතා’’ති

මයදන. අධිච්චාති යවයද උග්ගයහත්වාපි අත්ථානත්ථං න ජානාති. 

මුහුත්තයකනාතියංකිඤ්චිඋග්ගයහත්වාමුහුත්තයකයනව. 

එවං තාය ඛමාපියමායනො මහාසත්යතො ‘‘යතන හි එයතසං යක්ඛානං 
පලායනත්ථායඅමයතොසධංදස්සාමී’’තිවත්වාගාථමාහ– 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා වීසතිනිපායතො 

328 

පටුන 

20. 

‘‘ඉදඤ්ච මය්හං උත්තිට්ඨපිණ්ඩං, තව මණ්ඩය යො භුඤ්ජතු

අප්පපඤ්යඤො; 

යක්ඛාචයතනංනවියහඨයයයයං, පුත්යතොචයතයහස්සතියසො 
අයරොයගො’’ති. 

තත්ථ උත්තිට්ඨපිණ්ඩන්ති උච්ඡිට්ඨකපිණ්ඩං, ‘‘උච්ඡිට්ඨපිණ්ඩ’’න්තිපි
පායඨො. 

සා මහාසත්තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘යදථ, සාමි, අමයතොසධ’’න්ති 
සුවණ්ණසරකං උපනායමසි. මහාසත්යතො උච්ඡිට්ඨකකඤ්ජිකං තත්ථ

ආසිඤ්චිත්වා ‘‘පඨමඤ්යඤව ඉයතො උපඩ්ඪං තව පුත්තස්ස මුයඛ
ඔසිඤ්චිත්වා යසසං චාටියං උදයකන මිස්යසත්වා යසසබ්රාහ්මණානං මුයඛ

ඔසිඤ්යචහි, සබ්ය පි නියරොගා භවිස්සන්තී’’ති වත්වා උප්පතිත්වා
හිමවන්තයමව ගයතො. සාපි තං සරකං සීයසනාදාය ‘‘අමයතොසධං යම 
ලද්ධ’’න්ති වදන්තී නියවසනං ගන්ත්වා පඨමං පුත්තස්ස මුයඛ කඤ්ජිකං

ඔසිඤ්චි, යක්යඛො පලායි. ඉතයරො පංසුං පුඤ්ඡන්යතො උට්ඨාය ‘‘අම්ම

කියමත’’න්ති ආහ. තයා කතං ත්වයමව ජානිස්සසි. එහි, තාත, තව
දක්ඛියණයයානං යතසං විප්පකාරං පස්සාති. යසො යත දිස්වා විප්පටිසාරී

අයහොසි. අථ නං මාතා ‘‘තාත මණ්ඩ ය, ත්වං  ායලො දානස්ස

මහප්ඵලට්ඨානං න ජානාසි, දක්ඛියණයයා නාම එවරූපා න යහොන්ති, 

මාතඞ්ගපණ්ඩිතසදිසාව යහොන්ති, ඉයතො පට්ඨාය මා එයතසං දුස්සීලානං

දානමදාසි, සීලවන්තානංයදහී’’තිවත්වාආහ– 

21. 

‘‘මණ්ඩ ය  ායලොසි පරිත්තපඤ්යඤො, යයො 

පුඤ්ඤක්යඛත්තානමයකොවියදොසි; 

මහක්කසායවසුදදාසිදානං, කිලිට්ඨකම්යමසුඅසඤ්ඤයතසු. 

22. 

‘‘ජටා චයකසාඅජිනානිවත්ථා, ජරූදපානංවමුඛං පරූළ්හං; 

පජංඉමංපස්සථදුම්මරූපං, නජටාජිනංතායතිඅප්පපඤ්ඤං. 

23. 

‘‘යයසං රායගොචයදොයසොච, අවිජ්ජාච විරාජිතා; 

ඛීණාසවාඅරහන්යතො, යතසුදින්නංමහප්ඵල’’න්ති. 

තත්ථ මහක්කසායවසූති මහාකසායවසු මහන්යතහි රාගකසාවාදීහි

සමන්නාගයතසු. ජටා ච යකසාති තාත මණ්ඩ ය, තව දක්ඛියණයයයසු

එකච්චානං යකසා ජටා කත්වා  ද්ධා. අජිනා නිවත්ථාති සඛුරානි

අජිනචම්මානි නිවත්ථා. ජරූදපානං වාති තිණගහයනන ජිණ්ණකූයපො විය
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පටුන 

මුඛං දීඝමස්සුතාය පරූළ්හං. පජං ඉමන්ති ඉමං එවරූපං

අනඤ්ජිතාමණ්ඩිතලූඛයවසං පජං පස්සථ. න ජටාජිනන්ති එතං ජටාජිනං

ඉමං අප්පපඤ්ඤං පජං තායිතුං න සක්යකොති, 
සීලපඤ්ඤාණතයපොකම්මායනව ඉයමසං සත්තානං පතිට්ඨා යහොන්ති. 

යෙසන්ති යස්මා යයසං එයත රජ්ජනදුස්සනමුය්හනසභාවා රාගාදයයො

අට්ඨවත්ථුකා ච අවිජ්ජා විරාජිතා විගතා, විගතත්තායයව ච එයතසං

කියලසානං යයඛීණාසවාඅරහන්යතො, යතසුදින්නංමහප්ඵලං, තස්මාත්වං, 

තාත, ඉයතො පට්ඨාය එවරූපානං දුස්සීලානං අදත්වා යය යලොයක
අට්ඨසමාපත්තිලාභියනො පඤ්චාභිඤ්ඤා ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණා ච

පච්යචකබුද්ධා ච සන්ති, යතසං දානං යදහි. එහි, තාත, තව කුලූපයක
අමයතොසධං පායයත්වා අයරොයග කරිස්සාමාති වත්වා උච්ඡිට්ඨකඤ්ජිකං
ගාහායපත්වා උදකචාටියං පක්ඛිපිත්වා යසොළසන්නං බ්රාහ්මණසහස්සානං
මුයඛසුආසිඤ්චායපසි. 

එයකයකො පංසුං පුඤ්ඡන්යතොව උට්ඨහි. අථ යන බ්රාහ්මණා ‘‘ඉයමහි 

චණ්ඩාලුච්ඡිට්ඨකං පීත’’න්ති අබ්රාහ්මයණ කරිංසු. යත ලජ්ජිතා
 ාරාණසියතො නික්ඛමිත්වාමජ්ඣරට්ඨංගන්ත්වාමජ්ඣරඤ්යඤොසන්තියක

වසිංසු, මණ්ඩය යො පන තත්යථවවසි.තදා යවත්තවතීනගරංඋපනිස්සාය
යවත්තවතීනදීතීයරජාතිමන්යතොනායමයකො බ්රාහ්මයණොපබ් ජියතොජාතිං
නිස්සායමහන්තංමානමකාසි.මහාසත්යතො‘‘එතස්සමානං භින්දිස්සාමී’’ති
තං ඨානං ගන්ත්වා තස්ස සන්තියක උපරියසොයත වාසං කප්යපසි. යසො 
එකදිවසං දන්තකට්ඨං ඛාදිත්වා ‘‘ඉමං දන්තකට්ඨං ජාතිමන්තස්ස ජටාසු
ලග්ගතූ’’ති අධිට්ඨායනදියංපායතසි.තංතස්සඋදකංආචමන්තස්සජටාසු

ලග්ගි.යසොතංදිස්වාව ‘‘නස්සවසලා’’තිවත්වා‘‘කුයතොඅයංකාළකණ්ණී

ආගයතො, උපධායරස්සාමි න’’න්ති උද්ධංයසොතං ගච්ඡන්යතො මහාසත්තං

දිස්වා ‘‘කිංජාතියකොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘චණ්ඩායලොස්මී’’ති. ‘‘තයා නදියා

දන්තකට්ඨං පාතිත’’න්ති? ‘‘ආම, මයා’’ති. ‘‘නස්ස, වසල, චණ්ඩාල

කාළකණ්ණිමාඉධවසි, යහට්ඨායසොයතවසාහී’’ති වත්වායහට්ඨායසොයත
වසන්යතනපි යතන පාතියත දන්තකට්යඨ පටියසොතං ආගන්ත්වා ජටාසු

ලග්ගන්යත යසො ‘‘නස්ස වසල, සයච ඉධ වසිස්සසි, සත්තයම දිවයස 
සත්තධාමුද්ධාඵලිස්සතී’’තිආහ. 

මහාසත්යතො ‘‘සචාහං එතස්ස කුජ්ඣිස්සාමි, සීලං යම අරක්ඛිතං 

භවිස්සති, උපායයයනවස්ස මානං භින්දිස්සාමී’’ති සත්තයම දිවයස
සූරියුග්ගමනං නිවායරසි. මනුස්සා උබ් ාළ්හා ජාතිමන්තං තාපසං

උපසඞ්කමිත්වා‘‘භන්යත, තුම්යහ සූරියුග්ගමනංනයදථා’’තිපුච්ඡිංසු.යසො

ආහ–‘‘නයමතංකම්මං, නදීතීයරපයනයකො චණ්ඩායලොවසති, තස්යසතං

කම්මං භවිස්සතී’’ති. මනුස්සා මහාසත්තං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘තුම්යහ, 

භන්යත, සූරියුග්ගමනං න යදථා’’ති පුච්ඡිංසු. ‘‘ආමාවුයසො’’ති.

‘‘කිංකාරණා’’ති. ‘‘තුම්හාකං කුලූපයකො තාපයසො මං නිරපරාධං අභිසපි, 
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තස්මිං ආගන්ත්වා ඛමාපනත්ථාය මම පායදසු පතියත සූරියං
විස්සජ්යජස්සාමී’’ති.යත ගන්ත්වාතංකඩ්ඪන්තාආයනත්වාමහාසත්තස්ස
පාදමූයල නිපජ්ජායපත්වා ඛමායපත්වා ආහංසු ‘‘සූරියං විස්සජ්යජථ

භන්යත’’ති. ‘‘න සක්කා විස්සජ්යජතුං, සචාහං විස්සජ්යජස්සාමි, ඉමස්ස

සත්තධා මුද්ධා ඵලිස්සතී’’ති. ‘‘අථ, භන්යත, කිං කයරොමා’’ති? යසො
‘‘මත්තිකාපිණ්ඩං ආහරථා’’ති ආහරායපත්වා ‘‘ඉමං තාපසස්ස සීයස 

ඨයපත්වා තාපසං ඔතායරත්වා උදයක ඨයපථා’’ති ඨපායපත්වා සූරියං

විස්සජ්යජසි. සූරියරස්මීහි පහටමත්යත මත්තිකාපිණ්යඩො සත්තධා භිජ්ජි, 
තාපයසොඋදයක නිමුජ්ජි. 

මහාසත්යතො තං දයමත්වා ‘‘කහං නු යඛො දානි යසොළස 

බ්රාහ්මණසහස්සානි වසන්තී’’ති උපධායරන්යතො ‘‘මජ්ඣරඤ්යඤො

සන්තියක’’ති ඤත්වා ‘‘යත දයමස්සාමී’’ති ඉද්ධියා ගන්ත්වා
නගරසාමන්යතඔතරිත්වාපත්තංආදායනගයර පිණ්ඩායචරි.බ්රාහ්මණාතං
දිස්වා ‘‘අයං ඉධ එකං ද්යව දිවයස වසන්යතොපි අම්යහ අප්පතිට්යඨ

කරිස්සතී’’තියවයගනගන්ත්වා‘‘මහාරාජ, මායාකායරොඑයකොවිජ්ජාධයරො 

යචොයරො ආගයතො, ගණ්හායපථ න’’න්ති රඤ්යඤො ආයරොයචසුං. රාජා
‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි. මහාසත්යතොපි මිස්සකභත්තං ආදාය අඤ්ඤතරං
කුට්ටං නිස්සාය පීඨිකාය නිසින්යනො භුඤ්ජති. අථ නං අඤ්ඤවිහිතකං
ආහාරං පරිභුඤ්ජමානයමව රඤ්ඤා පහිතපුරිසා අසිනා ගීවං පහරිත්වා
ජීවිතක්ඛයංපායපසුං.යසොකාලංකත්වාබ්රහ්මයලොයක නිබ් ත්ති.ඉමස්මිං
කිර ජාතයක ය ොධිසත්යතො යකොණ්ඩදමයකො අයහොසි. යසො යතයනව 
පරතන්තියුත්තභායවනජීවිතක්ඛයංපාපුණි.යදවතාකුජ්ඣිත්වාසකලයමව
මජ්ඣරට්ඨං උණ්හං කුක්කුළවස්සං වස්සායපත්වා රට්ඨං අරට්ඨමකංසු.
යතනවුත්තං– 

‘‘උපහච්ච මනංමජ්යඣො, මාතඞ්ගස්මිං යසස්සියන; 

සපාරිසජ්යජො උච්ඡින්යනො, මජ්ඣාරඤ්ඤං තදා අහූ’’ති. (ජා. 
2.19.96); 

සත්ථා ඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා ‘‘න ඉදායනව, පුබ්ය පිඋයදයනො

පබ් ජියත වියහයඨසියයවා’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

මණ්ඩය යො උයදයනො අයහොසි, මාතඞ්ගපණ්ඩියතො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

මාතඞ්ගජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[498] 2. චිත්තසම්භූතජාතකවණ්ණනා 

සබ්බංනරානංසෙලංසුචිණ්ණන්තිඉදං සත්ථායජතවයනවිහරන්යතො
ආයස්මයතොමහාකස්සපස්සපියසංවායසද්යවසද්ධිවිහාරියක භික්ඛූආරබ්භ
කයථසි. යත කිර අඤ්ඤමඤ්ඤං අප්පටිවිභත්තයභොගා පරමවිස්සාසිකා 
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අයහසුං, පිණ්ඩාය චරන්තාපි එකයතොව ගච්ඡන්ති, එකයතොව ආගච්ඡන්ති, 
විනා භවිතුං න සක්යකොන්ති. ධම්මසභායං භික්ඛූ යතසංයයව විස්සාසං

වණ්ණයමානානිසීදිංසු.සත්ථා ආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි

කථායසන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත‘‘අනච්ඡරියං, 

භික්ඛයව, ඉයමසංඑකස්මිංඅත්තභායව විස්සාසිකත්තං, යපොරාණකපණ්ඩිතා
තීණි චත්තාරි භවන්තරානි ගච්ඡන්තාපි මිත්තභාවං න විජහිංසුයයවා’’ති
වත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත අවන්තිරට්යඨ උජ්යජනියං අවන්තිමහාරාජා නාම රජ්ජං 
කායරසි. තදා උජ්යජනියා  හි චණ්ඩාලගාමයකො අයහොසි. මහාසත්යතො

තත්ථ නිබ් ත්ති, අපයරොපි සත්යතො තස්යසව මාතුච්ඡාපුත්යතො හුත්වා

නිබ් ත්ති.යතසුඑයකොචිත්යතොනාම අයහොසි, එයකොසම්භූයතොනාම.යත
උයභොපි වයප්පත්තා චණ්ඩාලවංසයධොවනං නාම සිප්පං උග්ගණ්හිත්වා
එකදිවසං ‘‘උජ්යජනීනගරද්වායර සිප්පං දස්යසස්සාමා’’ති එයකො

උත්තරද්වායරසිප්පංදස්යසසි, එයකොපාචීනද්වායර. තස්මිඤ්චනගයරද්යව

දිට්ඨමඞ්ගලිකායයො අයහසුං, එකා යසට්ඨිධීතා, එකා පුයරොහිතධීතා. තා
 හුඛාදනීයයභොජනීයමාලාගන්ධාදීනි ගාහායපත්වා ‘‘උයයානකීළං 

කීළිස්සාමා’’ති එකා උත්තරද්වායරන නික්ඛමි, එකා පාචීනද්වායරන. තා
යත චණ්ඩාලපුත්යත සිප්පං දස්යසන්යත දිස්වා ‘‘යක එයත’’ති පුච්ඡිත්වා 

‘‘චණ්ඩාලපුත්තා’’ති සුත්වා ‘‘අපස්සිතබ් යුත්තකං වත පස්සිම්හා’’ති 

ගන්යධොදයකන අක්ඛීනි යධොවිත්වා නිවත්තිංසු. මහාජයනො ‘‘අයර 

දුට්ඨචණ්ඩාල, තුම්යහ නිස්සාය මයං අමූලකානි සුරාභත්තාදීනි න
ලභිම්හා’’තියත උයභොපිභාතියකයපොයථත්වාඅනය යසනංපායපසි. 

යත පටිලද්ධසඤ්ඤා උට්ඨාය අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සන්තිකං ගච්ඡන්තා
එකස්මිං ඨායන සමාගන්ත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස තං දුක්ඛුප්පත්තිං
ආයරොයචත්වා යරොදිත්වා පරියදවිත්වා ‘‘කින්තිකරිස්සාමා’’ති මන්යතත්වා

‘‘ඉමංඅම්හාකංජාතිංනිස්සායදුක්ඛංඋප්පන්නං, චණ්ඩාලකම්මං කාතුංන

සක්ඛිස්සාම, ජාතිං පටිච්ඡායදත්වා බ්රාහ්මණමාණවවණ්යණන තක්කසිලං 
ගන්ත්වාසිප්පංඋග්ගණ්හිස්සාමා’’තිසන්නිට්ඨානංකත්වාතත්ථගන්ත්වා 
ධම්මන්යතවාසිකා හුත්වා දිසාපායමොක්ඛාචරියස්ස සන්තියක සිප්පං
පට්ඨයපසුං. ජම්බුදීපතයල‘‘ද්යවකිරචණ්ඩාලාජාතිංපටිච්ඡායදත්වාසිප්පං 

උග්ගණ්හන්තී’’ති සූයිත්ථ. යතසු චිත්තපණ්ඩිතස්ස සිප්පං නිට්ඨිතං, 
සම්භූතස්සනතාවනිට්ඨාති. 

අයථකදිවසං එයකො ගාමවාසී ‘‘බ්රාහ්මණවාචනකං කරිස්සාමී’’ති
ආචරියං නිමන්යතසි.තයමවරත්තිංයදයවොවස්සිත්වාමග්යගකන්දරාදීනි

පූයරසි.ආචරියයො පායතොවචිත්තපණ්ඩිතංපක්යකොසායපත්වා ‘‘තාත, අහං

ගන්තුං න සක්ඛිස්සාමි, ත්වං මාණයවහි සද්ධිං ගන්තා මඞ්ගලං වත්වා
තුම්යහහි ලද්ධං භුඤ්ජිත්වා අම්යහහි ලද්ධං ආහරා’’ති යපයසසි. යසො
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‘‘සාධූ’’ති මාණවයක ගයහත්වා ගයතො. යාව මාණවා න්හායන්ති යචව

මුඛානිචයධොවන්ති, තාවමනුස්සාපායාසංවඩ්යඪත්වානිබ් ාතූතිඨයපසුං.
මාණවා තස්මිං අනිබ්බුයතයයව ආගන්ත්වා නිසීදිංසු. මනුස්සා
දක්ඛියණොදකං දත්වා යතසං පුරයතො පාතියයො ඨයපසුං. සම්භූයතො
ලුද්ධධාතුයකො විය හුත්වා ‘‘සීතයලො’’ති සඤ්ඤාය පායාසපිණ්ඩං

උක්ඛිපිත්වාමුයඛඨයපසි, යසොතස්ස ආදිත්තඅයයොගුයළොවියමුඛංදහි.යසො
කම්පමායනො සතිං අනුපට්ඨායපත්වා චිත්තපණ්ඩිතං ඔයලොයකත්වා

චණ්ඩාලභාසාය එව ‘‘ඛළු ඛළූ’’ති ආහ. යසොපි තයථව සතිං
අනුපට්ඨායපත්වාචණ්ඩාලභාසායඑව‘‘නිග්ගලනිග්ගලා’’තිආහ.මාණවා 
අඤ්ඤමඤ්ඤං ඔයලොයකත්වා ‘‘කිං භාසා නායමසා’’ති වදිංසු.
චිත්තපණ්ඩියතො මඞ්ගලං අභාසි. මාණවා  හි නික්ඛමිත්වා වග්ගවග්ගා
හුත්වා තත්ථ තත්ථ නිසීදිත්වා භාසං යසොයධන්තා ‘‘චණ්ඩාලභාසා’’ති

ඤත්වා ‘‘අයර දුට්ඨචණ්ඩාලා, එත්තකං කාලං ‘බ්රාහ්මණාම්හා’ති වත්වා

වඤ්චයිත්ථා’’තිඋයභොපියතයපොථයිංසු.අයථයකොසප්පුරියසො ‘‘අයපථා’’ති

වායරත්වා ‘‘අයං තුම්හාකං ජාතියා යදොයසො, ගච්ඡථ කත්ථචි යදයසව 
පබ් ජිත්වා ජීවථා’’ති යත උයභො උයයයොයජසි. මාණවා යතසං
චණ්ඩාලභාවංආචරියස්ස ආයරොයචසුං. 

යතපිඅරඤ්ඤංපවිසිත්වාඉසිපබ් ජ්ජංපබ් ජිත්වානචිරස්යසව තයතො
චවිත්වා යනරඤ්ජරාය තීයර මිගියා කුච්ඡිස්මිං නිබ් ත්තිංසු. යත 

මාතුකුච්ඡියතොනික්ඛන්තකාලයතොපට්ඨායඑකයතොවවිචරන්ති, විනාභවිතුං
න සක්යකොන්ති. යත එකදිවසං යගොචරං ගයහත්වා එකස්මිං රුක්ඛමූයල

සීයසන සීසං, සිඞ්යගන සිඞ්ගං, තුණ්යඩන තුණ්ඩං අල්ලීයායපත්වා
යරොමන්ථයමායන ඨියත දිස්වා එයකො ලුද්දයකො සත්තිං ඛිපිත්වා
එකප්පහායරයනව ජීවිතා යවොයරොයපසි. තයතො චවිත්වා නම්මදානදීතීයර 
උක්කුසයයොනියං නිබ් ත්තිංසු. තත්රාපි වුද්ධිප්පත්යත යගොචරං ගයහත්වා

සීයසන සීසං, තුණ්යඩන තුණ්ඩං අල්ලීයායපත්වා ඨියත දිස්වා එයකො 
යට්ඨිලුද්දයකො එකප්පහායරයනව  න්ධිත්වා වධි. තයතො පන චවිත්වා
චිත්තපණ්ඩියතො යකොසම්බියං පුයරොහිතස්ස පුත්යතො හුත්වා නිබ් ත්ති.
සම්භූතපණ්ඩියතො උත්තරපඤ්චාලරඤ්යඤොපුත්යතොහුත්වානිබ් ත්ති.යත
නාමග්ගහණදිවසයතො පට්ඨාය අත්තයනො ජාතිං අනුස්සරිංසු. යතසු
සම්භූතපණ්ඩියතො නිරන්තරං සරිතුං අසක්යකොන්යතො චතුත්ථං

චණ්ඩාලජාතියමව අනුස්සරති, චිත්තපණ්ඩියතො පටිපාටියා චතස්යසොපි
ජාතියයො. යසො යසොළසවස්සකායල නික්ඛමිත්වා හිමවන්තං පවිසිත්වා
ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා ඣානාභිඤ්ඤං නිබ් ත්යතත්වා ඣානසුයඛන
වීතිනායමන්යතො වසි. සම්භූතපණ්ඩියතොපි පිතු අච්චයයන ඡත්තං
උස්සායපත්වාඡත්තමඞ්ගලදිවයසයයව මහාජනමජ්යඣමඞ්ගලගීතංකත්වා
උදානවයසන ද්යව ගාථා අභාසි. තං සුත්වා ‘‘අම්හාකං රඤ්යඤො
මඞ්ගලගීත’’න්ති ඔයරොධාපි ගන්ධබ් ාපි තයමව ගීතං ගායන්ති.
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අනුක්කයමයනව‘‘රඤ්යඤොපියගීත’’න්තිසබ්ය පිනගරවාසියනොමනුස්සා
තයමව ගායන්ති. 

චිත්තපණ්ඩියතොපි හිමවන්තපයදයස වසන්යතොයයව ‘‘කිං නු යඛො මම 

භාතියකන සම්භූයතන ඡත්තං ලද්ධං, උදාහු න වා’’ති උපධායරන්යතො

ලද්ධභාවං ඤත්වා ‘‘නවරජ්ජං තාව ඉදානි ගන්ත්වාපි ය ොයධතුං න

සක්ඛිස්සාමි, මහල්ලකකායල නං උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං කයථත්වා
පබ් ායජස්සාමී’’ති චින්යතත්වා පණ්ණාස වස්සානි අගන්ත්වා රඤ්යඤො
පුත්තධීතාහි වඩ්ඪිතකායල ඉද්ධියා ගන්ත්වා උයයායන ඔතරිත්වා 
මඞ්ගලසිලාපට්යටසුවණ්ණපටිමාවියනිසීදි.තස්මිංඛයණඑයකොදාරයකො
තංගීතංගායන්යතො දාරූනිඋද්ධරති.චිත්තපණ්ඩියතොතංපක්යකොසි.යසො
ආගන්ත්වා වන්දිත්වා අට්ඨාසි. අථ නං ආහ – ‘‘ත්වං පායතොව පට්ඨාය

ඉමයමව ගීතං ගායසි, කිං අඤ්ඤං න ජානාසී’’ති. ‘‘භන්යත, අඤ්ඤානිපි

 හූනි ජානාමි, ඉමානි පන ද්යව රඤ්යඤො පියගීතානි, තස්මා ඉමායනව

ගායාමී’’ති.‘‘අත්ථිපනරඤ්යඤොගීතස්සපටිගීතංගායන්යතො’’ති? ‘‘නත්ථි 

භන්යත’’ති. ‘‘සක්ඛිස්සසි පන ත්වං පටිගීතං ගායිතු’’න්ති? ‘‘ජානන්යතො 
සක්ඛිස්සාමී’’ති.‘‘යතනහිත්වංරඤ්ඤාද්වීසුගීයතසුගායියතසුඉදංතතියං 

කත්වා ගායස්සූ’’ති ගීතංදත්වා ‘‘ගන්ත්වා රඤ්යඤො සන්තියක ගායිස්සසි, 
රාජායත පසීදිත්වාමහන්තංඉස්සරියංදස්සතී’’තිඋයයයොයජසි. 

යසො සීඝං මාතු සන්තිකං ගන්ත්වා අත්තානං අලඞ්කාරායපත්වා 
රාජද්වාරං ගන්ත්වා ‘‘එයකො කිර දාරයකො තුම්යහහි සද්ධිං පටිගීතං
ගායිස්සතී’’ති රඤ්යඤො ආයරොචායපත්වා ‘‘ආගච්ඡතූ’’ති වුත්යත ගන්ත්වා

වන්දිත්වා ‘‘ත්වං කිර, තාත, පටිගීතං ගායිස්සසී’’ති පුට්යඨො ‘‘ආම, යදව, 
සබ් ං රාජපරිසං සන්නිපායතථා’’ති සන්නිපතිතාය පරිසාය රාජානං ආහ

‘‘තුම්යහතාව, යදව, තුම්හාකංගීතංගායථ, අථාහංපටිගීතංගායිස්සාමී’’ති.
රාජාගාථාද්වයමාහ– 

24. 

‘‘සබ් ං නරානං සඵලං සුචිණ්ණං, න කම්මුනා කිඤ්චන

යමොඝමත්ථි; 

පස්සාමිසම්භූතංමහානුභාවං, සකම්මුනාපුඤ්ඤඵලූපපන්නං. 

25. 

‘‘සබ් ං නරානං සඵලං සුචිණ්ණං, න කම්මුනා කිඤ්චන

යමොඝමත්ථි; 

කච්චින්නු චිත්තස්සපි එවයමවං, ඉද්යධො මයනො තස්ස යථාපි 
මය්හ’’න්ති. 

තත්ථ න කම්මුනා කිඤ්චන යමොඝමත්ථීති සුකතදුක්කයටසු කම්යමසු

කිඤ්චන එකකම්මම්පි යමොඝං නාම නත්ථි, නිප්ඵලං න යහොති, විපාකං
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දත්වාව නස්සතීති අපරාපරියයවදනීයකම්මං සන්ධායාහ. සම්භූතන්ති

අත්තානං වදති, පස්සාමහං ආයස්මන්තං සම්භූතං සයකන කම්යමන

පුඤ්ඤඵලූපපන්නං, සකම්මං නිස්සාය පුඤ්ඤඵයලන උපපන්නං තං

පස්සාමීති අත්යථො. කච්චින්නු චිත්තස්සපීති මයඤ්හි ද්යවපි ජනා එකයතො

හුත්වා න චිරං සීලං රක්ඛිම්හ, අහං තාව තස්ස ඵයලන මහන්තං යසං

පත්යතො, කච්චිනුයඛොයමභාතිකස්සචිත්තස්සපිඑවයමවමයනොඉද්යධො
සමිද්යධොති. 

තස්සගීතාවසායනදාරයකොගායන්යතොතතියංගාථමාහ– 

26. 

‘‘සබ් ං නරානං සඵලං සුචිණ්ණං, න කම්මුනා කිඤ්චන

යමොඝමත්ථි; 

චිත්තම්පි ජානාහි තයථව යදව, ඉද්යධො මයනො තස්ස යථාපි 
තුය්හ’’න්ති. 

තංසුත්වාරාජාචතුත්ථංගාථමාහ– 

27. 

‘‘භවං නු චිත්යතො සුතමඤ්ඤයතො යත, උදාහු යත යකොචි නං

එතදක්ඛා; 

ගාථාසුගීතානමමත්ථිකඞ්ඛා, දදාමියතගාමවරං සතඤ්චා’’ති. 

තත්ථ සුතමඤ්ඤයතො යතති අහං සම්භූතස්ස භාතා චිත්යතො නාමාති

වදන්තස්ස චිත්තස්යසවනු යත සන්තිකා සුතන්ති අත්යථො. යකොචිනන්ති
උදාහු මයා සම්භූතස්ස රඤ්යඤො භාතා චිත්යතො දිට්යඨොති යකොචි යත

එතමත්ථංආචික්ඛි. සුගීතාතිසබ් ථාපිඅයංගාථාසුගීතා, නත්යථත්ථමම

කඞ්ඛා.  ාමවරංසතඤ්චාතිගාමවරානංයතසතංදදාමීතිවදති. 

තයතො දාරයකොපඤ්චමංගාථමාහ– 

28. 

‘‘න චාහංචිත්යතොසුතමඤ්ඤයතොයම, ඉසීචයම එතමත්ථංඅසංසි; 

ගන්ත්වාන රඤ්යඤො පටිගාහි ගාථං, අපි යත වරං අත්තමයනො 
දයදයයා’’ති. 

තත්ථ එතමත්ථන්තිතුම්හාකංඋයයායන නිසින්යනොඑයකොඉසිමය්හං
එතමත්ථංආචික්ඛි. 

තං සුත්වා රාජා ‘‘යසො මම භාතා චිත්යතො භවිස්සති, ඉදායනව නං 
ගන්ත්වාපස්සිස්සාමී’’තිපුරියසආණායපන්යතොගාථාද්වයමාහ– 
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29. 

‘‘යයොයජන්තුයවරාජරයථ, සුකයතචිත්තසිබ් යන; 

කච්ඡංනාගානං න්ධථ, ගීයවයයංපටිමුඤ්චථ. 

30. 

‘‘ආහඤ්ඤන්තුයභරිමුදිඞ්ගසඞ්යඛ, සීඝානියානානිචයයොජයන්තු; 

අජ්යජවහං අස්සමං තං ගමිස්සං, යත්යථව දක්ඛිස්සමිසිං 
නිසින්න’’න්ති. 

තත්ථ ආහඤ්ඤන්තූතිආහනන්තු. අස්සමංතන්තිතංඅස්සමං. 

යසො එවං වත්වා රථං අභිරුය්හ සීඝං ගන්ත්වා උයයානද්වායර රථං 
ඨයපත්වාචිත්තපණ්ඩිතංඋපසඞ්කමිත්වාවන්දිත්වාඑකමන්තංනිසින්යනො 
තුට්ඨමානයසොඅට්ඨමංගාථමාහ– 

31. 

‘‘සුලද්ධලායභොවතයමඅයහොසි, ගාථාසුගීතාපරිසායමජ්යඣ; 

ස්වාහංඉසිංසීලවතූපපන්නං, දිස්වාපතීයතො සුමයනොහමස්මී’’ති. 

තස්සත්යථො – සුලද්ධලායභො වත මය්හං ඡත්තමඞ්ගලදිවයස පරිසාය

මජ්යඣ ගීතගාථා සුගීතාව අයහොසි, ස්වාහං අජ්ජ සීලවතසම්පන්නං ඉසිං
දිස්වාපීතියසොමනස්සප්පත්යතොජායතොති. 

යසො චිත්තපණ්ඩිතස්ස දිට්ඨකාලයතො පට්ඨාය යසොමනස්සප්පත්යතො
‘‘භාතිකස්ස යම පල්ලඞ්කං අත්ථරථා’’තිආදීනි ආණායපන්යතො නවමං 
ගාථමාහ– 

32. 

‘‘ආසනංඋදකංපජ්ජං, පටිග්ගණ්හාතුයනොභවං; 

අග්යඝභවන්තංපුච්ඡාම, අග්ඝංකුරුතුයනොභව’’න්ති. 

තත්ථ අග්යඝති අතිථියනො දාතබ් යුත්තකස්මිං අග්යඝ භවන්තං

ආපුච්ඡාම. කුරුතු යනොතිඉමංයනොඅග්ඝංභවංපටිග්ගණ්හාතු. 

එවංමධුරපටිසන්ථාරංකත්වාරජ්ජංමජ්යඣභින්දිත්වායදන්යතො ඉතරං
ගාථමාහ– 

33. 

‘‘රම්මඤ්චයතආවසථංකයරොන්තු, නාරීගයණහිපරිචාරයස්සු; 

කයරොහිඔකාසමනුග්ගහාය, උයභොපිමංඉස්සරියංකයරොමා’’ති. 
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තත්ථ ඉමං ඉස්සරිෙන්ති කපිලරට්යඨ උත්තරපඤ්චාලනගයර රජ්ජං
මජ්යඣභින්දිත්වාද්යවපිජනාකයරොමඅනුභවාම. 

තස්ස තං වචනං සුත්වා චිත්තපණ්ඩියතො ධම්මං යදයසන්යතො ඡ ගාථා 
අභාසි– 

34. 

‘‘දිස්වාඵලංදුච්චරිතස්සරාජ, අත්යථොසුචිණ්ණස්ස මහාවිපාකං; 

අත්තානයමවපටිසංයමිස්සං, නපත්ථයයපුත්තපසුංධනංවා. 

35. 

‘‘දයසවිමාවස්සදසා, මච්චානංඉධජීවිතං; 

අපත්තඤ්යඤවතංඔධිං, නයළොඡින්යනොවසුස්සති. 

36. 

‘‘තත්ථකානන්දිකාඛිඩ්ඩා, කාරතීකාධයනසනා; 

කිංයමපුත්යතහිදායරහි, රාජමුත්යතොස්මි න්ධනා. 

37. 

‘‘යසොහංඑවංපජානාමි, මච්චුයමනප්පමජ්ජති; 

අන්තයකනාධිපන්නස්ස, කාරතීකාධයනසනා. 

38. 

‘‘ජාති නරානංඅධමා ජනින්ද, චණ්ඩාලයයොනිද්විපදාකනිට්ඨා; 

සයකහිකම්යමහිසුපාපයකහි, චණ්ඩාලගබ්යභඅවසිම්හපුබ්ය . 

39. 

‘‘චණ්ඩාලාහුම්හඅවන්තීසු, මිගායනරඤ්ජරංපති; 

උක්කුසානම්මදාතීයර, තයජ්ජබ්රාහ්මණඛත්තියා’’ති. 

තත්ථ දුච්චරිතස්සාති මහාරාජ, ත්වං සුචරිතස්යසව ඵලං ජානාසි, අහං
පන දුච්චරිතස්සපි ඵලං පස්සාමියයව. මයඤ්හි උයභො දුච්චරිතස්ස ඵයලන
ඉයතො චතුත්යථ අත්තභායව චණ්ඩාලයයොනියං නිබ් ත්තා. තත්ථ න චිරං

සීලං රක්ඛිත්වා තස්ස ඵයලන ත්වං ඛත්තියකුයල නිබ් ත්යතො, අහං

බ්රාහ්මණකුයල, එවාහංදුච්චරිතස්සචඵලං සුචිණ්ණස්සචමහාවිපාකංදිස්වා

අත්තානයමවසීලසංයයමනපටිසංයමිස්සං, පුත්තංවා පසුංවාධනංවාන
පත්යථමි. 

දයසවිමා වස්සදසාති මහාරාජ, මන්දදසකං ඛිඩ්ඩාදසකං වණ්ණදසකං
 ලදසකං පඤ්ඤාදසකං හානිදසකං පබ්භාරදසකං වඞ්කදසකං
යමොමූහදසකං සයනදසකන්තිඉයමසඤ්හිදසන්නංදසකානංවයසනදයසව
වස්සදසාඉයමසංමච්චානංඉධ මනුස්සයලොයකජීවිතං.තයිදංනනියයමන
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සබ් ාඑවඑතාදසාපාපුණාති, අථයඛො අප්පත්තඤ්යඤවතංඔධිංනයළො

ඡින්යනොවසුස්සති. යයපිසකලංවස්සසතං ජීවන්ති, යතසම්පිමන්දදසයක
පවත්තා රූපාරූපධම්මා විච්ඡින්දිත්වා ආතයප ඛිත්තනයළො විය තත්යථව

සුස්සන්ති අන්තරධායන්ති, තං ඔධිං අතික්කමිත්වා ඛිඩ්ඩාදසකං න 

පාපුණන්ති, තථාඛිට්ටාදසකාදීසුපවත්තාවණ්ණදසකාදීනි. 

තත්ථාතිතස්මිංඑවංසුස්සමායනජීවියත කාපඤ්චකාමගුයණනිස්සාය

අභිනන්දී, කා කායකීළාදිවයසන ඛිඩ්ඩා, කා යසොමනස්සවයසන රති, කා

ධයනසනා, කිං යම පුත්යතහි, කිං දායරහි, මුත්යතොස්මි තම්හා 

පුත්තදාර න්ධනාති අත්යථො. අන්තයකනාධිපන්නස්සාති ජීවිතන්තකයරන

මච්චුනා අභිභූතස්ස. ද්විපදාකනිට්ඨාති ද්විපදානං අන්තයර ලාමකා. 

අවසිම්හාතිද්යවපිමයං වසිම්හ. 

චණ්ඩාලාහුම්හාති මහාරාජ, ඉයතොපුබ්ය චතුත්ථංජාතිංඅවන්තිරට්යඨ

උජ්යජනිනගයර චණ්ඩාලා අහුම්හ, තයතො චවිත්වා යනරඤ්ජරාය නදියා
තීයර උයභොපි මිගා අහුම්හ. තත්ථ ද්යවපි අම්යහ එකස්මිං රුක්ඛමූයල
අඤ්ඤමඤ්ඤංනිස්සායඨියතඑයකොලුද්දයකොඑයකයනව සත්තිපහායරන

ජීවිතායවොයරොයපසි, තයතොචවිත්වානම්මදානදීතීයරකුරරාඅහුම්හ. තත්රාපි
යනො නිස්සාය ඨියත එයකො යනසායදො එකප්පහායරයනව  න්ධිත්වා

ජීවිතක්ඛයං පායපසි, තයතොචවිත්වායත මයංඅජ්ජබ්රාහ්මණඛත්තියාජාතා. 

අහංයකොසම්බියංබ්රාහ්මණකුයලනිබ් ත්යතො, ත්වංඉධරාජාජායතොති. 

එවමස්ස අතීයතලාමකජාතියයො පකායසත්වා ඉදානි ඉමිස්සාපි ජාතියා 
ආයුසඞ්ඛාරපරිත්තතං දස්යසත්වා පුඤ්යඤසු උස්සාහං ජයනන්යතො

චතස්යසොගාථාඅභාසි – 

40. 

‘‘උපනීයති ජීවිතමප්පමායු, ජරූපනීතස්සන සන්තිතාණා; 

කයරොහිපඤ්චාලමයමතවාකයං, මාකාසිකම්මානි දුක්ඛුද්රයානි. 

41. 

‘‘උපනීයතිජීවිතමප්පමායු, ජරූපනීතස්සනසන්තිතාණා; 

කයරොහිපඤ්චාලමයමතවාකයං, මාකාසිකම්මානි දුක්ඛප්ඵලානි. 

42. 

‘‘උපනීයතිජීවිතමප්පමායු, ජරූපනීතස්සනසන්තිතාණා; 

කයරොහිපඤ්චාලමයමතවාකයං, මාකාසිකම්මානිරජස්සිරානි. 

43. 

‘‘උපනීයතිජීවිතමප්පමායු, වණ්ණංජරාහන්තිනරස්සජියයයතො; 
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කයරොහි පඤ්චාල මයමත වාකයං, මාකාසි කම්මං 
නිරයූපපත්තියා’’ති. 

තත්ථ උපනීෙතීති මහාරාජ, ඉදං ජීවිතං මරණං උපගච්ඡති. ඉදඤ්හි

ඉයමසංසත්තානංඅප්පමායු සරසපරිත්තතායපිඨිතිපරිත්තතායපිපරිත්තකං, 

සූරියුග්ගමයනතිණග්යග උස්සාවබින්දුසදිසං. නසන්තිතාණාතිනහිජරාය

මරණං උපනීතස්ස පුත්තාදයයො තාණා නාම යහොන්ති. මයමත වාකයන්ති 

මම එතං වචනං. මාකාසීති මා රූපාදිකාමගුණයහතු පමාදං ආපජ්ජිත්වා

නිරයාදීසු දුක්ඛවඩ්ඪනානි කම්මානි කරි. දුක්ඛප්ෙලානීති දුක්ඛවිපාකානි. 

රජස්සිරානීති කියලසරයජන ඔකිණ්ණසීසානි. වණ්ණන්ති ජීරමානස්ස

නරස්ස සරීරවණ්ණං ජරා හන්ති. නිරයූපපත්තිොති නිරස්සායද නිරයය
උප්පජ්ජනත්ථාය. 

එවං මහාසත්යතකයථන්යතරාජාතුස්සිත්වා තිස්යසොගාථාඅභාසි– 

44. 

‘‘අද්ධාහිසච්චංවචනංතයවතං, යථාඉසීභාසසිඑවයමතං; 

කාමාචයමසන්තිඅනප්පරූපා, යතදුච්චජාමාදිසයකන භික්ඛු. 

45. 

‘‘නායගො යථා පඞ්කමජ්යඣ  යසන්යනො, පස්සං ථලං

නාභිසම්යභොති ගන්තුං; 

එවම්පහංකාමපඞ්යක යසන්යනො, නභික්ඛුයනො මග්ගමනුබ් ජාමි. 

46. 

‘‘යථාපිමාතාචපිතාචපුත්තං, අනුසාසයරකින්තිසුඛී භයවයය; 

එවම්පි මං ත්වං අනුසාස භන්යත, යථා චිරං යපච්ච සුඛී 

භයවයය’’න්ති. 

තත්ථ අනප්පරූපාති අපරිත්තජාතිකා  හූ අපරිමිතා. යත දුච්චජා

මාදිසයකනාති භාතික, ත්වංකියලයසපහායඨියතො, අහංපනකාමපඞ්යක

නිමුග්යගො, තස්මාමාදිසයකනයත කාමාදුච්චජා. ‘‘නාය ොෙථා’’තිඉමිනා
අත්තයනො කාමපඞ්යක නිමුග්ගභාවස්ස උපමං දස්යසති. තත්ථ 

බයසන්යනොති විසන්යනො අනුපවිට්යඨො අයයමව වා පායඨො. මග් න්ති

තුම්හාකං ඔවාදානුසාසනීමග්ගං නානුබ්බජාමි පබ් ජිතුං න සක්යකොමි, 

ඉයධවපනයමඨිතස්සඔවාදංයදථාති. අනුසාසයරතිඅනුසාසන්ති. 

අථනංමහාසත්යතොආහ– 

47. 

‘‘යනොයචතුවංඋස්සහයසජනින්ද, කායමඉයමමානුසයකපහාතුං; 
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ධම්මිං ලිංපට්ඨපයස්සුරාජ, අධම්මකායරොතවමාහුරට්යඨ. 

48. 

‘‘දූතාවිධාවන්තුදිසාචතස්යසො, නිමන්තකාසමණබ්රාහ්මණානං; 

යතඅන්නපායනනඋපට්ඨහස්සු, වත්යථනයසනාසනපච්චයයනච. 

49. 

‘‘අන්යනන පායනනපසන්නචිත්යතො, සන්තප්පය සමණබ්රාහ්මයණ

ච; 

දත්වාචභුත්වාචයථානුභාවං, අනින්දියතොසග්ගමුයපහි ඨානං. 

50. 

‘‘සයචචතංරාජමයදොසයහයය, නාරීගයණහිපරිචාරයන්තං; 

ඉමයමවගාථංමනසීකයරොහි, භායසසියචනංපරිසායමජ්යඣ. 

51. 

‘‘අබ්යභොකාසසයයොජන්තු, වජන්තයාඛීරපායියතො; 

පරිකිණ්යණොසුවායනහි, ස්වාජ්ජරාජාතිවුච්චතී’’ති. 

තත්ථ උස්සහයසති උස්සහසි. ධම්මිං බලින්ති ධම්යමන සයමන

අනතිරිත්තං  ලිං ගණ්හාති අත්යථො. අධම්මකායරොති යපොරාණකරාජූහි

ඨපිතං විනිච්ඡයධම්මං භින්දිත්වා පවත්තා අධම්මකිරියා. නිමන්තකාති 

ධම්මිකසමණබ්රාහ්මයණ නිමන්යතත්වා පක්යකොසකා. ෙථානුභාවන්ති

යථා ලං යථාසත්තිං. ඉමයමව  ාථන්ති ඉදානි වත්තබ් ං සන්ධායාහ.

තත්රායං අධිප්පායයො – ‘‘මහාරාජ, සයච තං මයදො අභිභයවයය, සයච යත
නාරීගණපරිවුතස්ස රූපාදයයොවා කාමගුයණරජ්ජසුඛංවාආරබ්භමායනො

උප්පජ්යජයය, අයථවං චින්යතයයාසි ‘අහං පුයර චණ්ඩාලයයොනියං
නිබ් ත්යතො ඡන්නස්ස තිණකුටිමත්තස්සපි අභාවා අබ්යභොකාසසයයො

අයහොසිං, තදා හි යම මාතා චණ්ඩාලී අරඤ්ඤං දාරුපණ්ණාදීනං අත්ථාය 
ගච්ඡන්තී මං කුක්කුරගණස්ස මජ්යඣ අබ්යභොකායස නිපජ්ජායපත්වා

අත්තයනො ඛීරං පායයත්වා ගච්ඡති, යසොහං කුක්කුයරහි පරිවාරියතො

යතහියයවසද්ධිංසුනඛියාඛීරං පිවිත්වාවඩ්ඪියතො, එවංනීචජච්යචොහුත්වා

අජ්ජ රාජා නාම ජායතො’ති. ‘ඉති යඛො, ත්වං මහාරාජ, ඉමිනා අත්යථන
අත්තානංඔවදන්යතොයයොයසොපුබ්ය අබ්යභොකාසසයයොජන්තු අරඤ්යඤ
වජන්තියා චණ්ඩාලියා ඉයතො චියතො ච අනුසඤ්චරන්තියා සුනඛියා චඛීරං

පායියතො සුනයඛහි පරිකිණ්යණො වඩ්ඪියතො, යසො අජ්ජ රාජාති වුච්චතී’ති
ඉමංගාථං භායසයයාසී’’ති. 

එවං මහාසත්යතො තස්ස ඔවාදං දත්වා ‘‘දින්යනො යත මයා ඔවායදො, 

ඉදානි ත්වං පබ් ජ වා මා වා, අත්තනාව අත්තයනො කම්මස්ස විපාකං
පටියසවිස්සතී’’ති වත්වා ආකායස උප්පතිත්වා තස්ස මත්ථයක පාදරජං
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පායතන්යතො හිමවන්තයමව ගයතො. රාජාපි තං දිස්වා උප්පන්නසංයවයගො
යජට්ඨපුත්තස්ස රජ්ජං දත්වා  ලකායං නිවත්යතත්වා හිමවන්තාභිමුයඛො
පායාසි.මහාසත්යතොතස්සාගමනංඤත්වා ඉසිගණපරිවුයතොආගන්ත්වාතං
ආදාය ගන්ත්වා පබ් ායජත්වා කසිණපරිකම්මං ආචික්ඛි. යසො
ඣානාභිඤ්ඤංනිබ් ත්යතසි.ඉතියතඋයභොපිබ්රහ්මයලොකූපගාඅයහසුං. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං, භික්ඛයව, 
යපොරාණකපණ්ඩිතාතීණිචත්තාරිභවන්තරානිගච්ඡන්තාපිදළ්හවිස්සාසාව 

අයහසු’’න්ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා සම්භූතපණ්ඩියතො

ආනන්යදොඅයහොසි, චිත්තපණ්ඩියතොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

චිත්තසම්භූතජාතකවණ්ණනාදුතියා 

[499] 3. සිවිජාතකවණ්ණනා 

දූයර අපස්සං යථයරොවාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො

අසදිසදානංආරබ්භ කයථසි.තංඅට්ඨකනිපායත සිවිජාතයක විත්ථාරිතයමව.

තදා පන රාජා සත්තයම දිවයස සබ් පරික්ඛායර දත්වා අනුයමොදනං යාචි, 

සත්ථාඅකත්වාව පක්කාමි.රාජාභුත්තපාතරායසොවිහාරංගන්ත්වා‘‘කස්මා, 

භන්යත, අනුයමොදනං න කරිත්ථා’’තිආහ. සත්ථා ‘‘අපරිසුද්ධා, මහාරාජ, 

පරිසා’’ති වත්වා ‘‘න යව කදරියා යදවයලොකං වජන්තී’’ති (ධ. ප. 177) 

ගාථාය ධම්මං යදයසසි. රාජා පසීදිත්වා සතසහස්සග්ඝනයකන
සීයවයයයකන උත්තරාසඞ්යගන තථාගතං පූයජත්වා නගරං පාවිසි. 

පුනදිවයස ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, යකොසලරාජා
අසදිසදානං දත්වා තාදියසනපි දායනන අතිත්යතො දස යලන ධම්යම

යදසියත පුන සතසහස්සග්ඝනකං සීයවයයකවත්ථං අදාසි, යාව අතිත්යතො 

වතආවුයසොදායනනරාජා’’ති. සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, 
එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත

‘‘භික්ඛයව,  ාහිරභණ්ඩං නාම සුදින්නං, යපොරාණකපණ්ඩිතා
සකලජම්බුදීපං උන්නඞ්ගලං කත්වා යදවසිකං ඡසතසහස්සපරිච්චායගන 

දානං දදමානාපි  ාහිරදායනන අතිත්තා ‘පියස්ස දාතා පියං ලභතී’ති
සම්පත්තයාචකානං අක්ඛීනි උප්පායටත්වා අදංසුයයවා’’ති වත්වා අතීතං
ආහරි. 

අතීයත සිවිරට්යඨ අරිට්ඨපුරනගයර සිවිමහාරායජ රජ්ජං කායරන්යත 

මහාසත්යතොතස්ස පුත්යතො හුත්වානිබ් ත්ති, ‘‘සිවිකුමායරො’’තිස්සනාමං
කරිංසු. යසොවයප්පත්යතොතක්කසිලංගන්ත්වාඋග්ගහිතසිප්යපො ආගන්ත්වා
පිතු සිප්පං දස්යසත්වා උපරජ්ජං ලභිත්වා අපරභායග පිතු අච්චයයන රාජා
හුත්වා අගතිගමනං පහාය දස රාජධම්යම අයකොයපත්වා ධම්යමන රජ්ජං 
කායරත්වා චතූසු ද්වායරසු නගරමජ්යඣ නියවසනද්වායර චාති ඡ
දානසාලායයො කායරත්වා යදවසිකං ඡසතසහස්සපරිච්චායගන මහාදානං
පවත්යතසි. අට්ඨමියං චාතුද්දසියං පන්නරසියඤ්ච නිච්චං දානසාලං
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පටුන 

ගන්ත්වා දානං ඔයලොයකසි. යසො එකදා පුණ්ණමදිවයස පායතොව 
සමුස්සිතයසතච්ඡත්යත රාජපල්ලඞ්යක නිසින්යනො අත්තනා දින්නදානං
ආවජ්යජන්යතො  ාහිරවත්ථුං අත්තනා අදින්නං නාම අදිස්වා ‘‘මයා

 ාහිරවත්ථු අදින්නං නාම නත්ථි, න මං  ාහිරදානං යතොයසති, අහං

අජ්ඣත්තිකදානං දාතුකායමො, අයහො වත අජ්ජ මම දානසාලං ගතකායල
යකොචියදව යාචයකො  ාහිරවත්ථුං අයාචිත්වා අජ්ඣත්තිකස්ස නාමං

ගණ්යහයය, සයචහියමයකොචිහදයමංසස්සනාමංගණ්යහයය, කණයයන
උරං පහරිත්වා පසන්නඋදකයතො සනාළං පදුමං උද්ධරන්යතො විය
යලොහිතබින්දූනි පග්ඝරන්තං හදයං නීහරිත්වා දස්සාමි. සයච සරීරමංසස්ස

නාමං ගණ්යහයය, අවයලඛනසත්ථයකන යතලසිඞ්ගං ලිඛන්යතො විය

සරීරමංසං ඔතායරත්වා දස්සාමි. සයච යලොහිතස්ස නාමං ගණ්යහයය, 

යන්තමුයඛ පක්ඛන්දිත්වා උපනීතං භාජනං පූයරත්වා යලොහිතං දස්සාමි.

සයච වා පන යකොචි ‘යගයහ යම කම්මං නප්පවත්තති, යගයහ යම

දාසකම්මංකයරොහී’තිවයදයය, රාජයවසං අපයනත්වා හිඨත්වාඅත්තානං
සායවත්වා දාසකම්මං කරිස්සාමි. සයච යම යකොචි අක්ඛියනො නාමං

ගණ්යහයය, තාලමිඤ්ජංනීහරන්යතොවියඅක්ඛීනිඋප්පායටත්වා දස්සාමී’’ති
චින්යතසි. 

ඉතියසො– 

‘‘යංකිඤ්චිමානුසංදානං, අදින්නංයමනවිජ්ජති; 

යයොපි යායචයය මං චක්ඛුං, දයදයයං අවිකම්පියතො’’ති. (චරියා. 
1.52) – 

චින්යතත්වා යසොළසහි ගන්යධොදකඝයටහි න්හායිත්වා
සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතො නානග්ගරසයභොජනං භුඤ්ජිත්වා 
අලඞ්කතහත්ථික්ඛන්ධවරගයතො දානග්ගං අගමාසි. සක්යකො තස්ස 
අජ්ඣාසයං විදිත්වා ‘‘සිවිරාජා ‘අජ්ජ සම්පත්තයාචකානං චක්ඛූනි

උප්පායටත්වා දස්සාමී’ති චින්යතසි, සක්ඛිස්සති නු යඛො දාතුං, උදාහු
යනො’’ති තස්ස විමංසනත්ථාය ජරාපත්යතො අන්ධබ්රාහ්මයණො විය හුත්වා
රඤ්යඤො දානග්ගගමනකායල එකස්මිං උන්නතප්පයදයස හත්ථං
පසායරත්වා රාජානං ජයායපත්වා අට්ඨාසි. රාජා තදභිමුඛං වාරණං 

යපයසත්වා ‘‘බ්රාහ්මණ, කිං වයදසී’’ති පුච්ඡි. අථනං සක්යකො ‘‘මහාරාජ, 
තව දානජ්ඣාසයං නිස්සාය සමුග්ගයතන කිත්තියඝොයසන

සකලයලොකසන්නිවායසො නිරන්තරං ඵුයටො, අහං අන්යධො, ත්වං
ද්විචක්ඛුයකො’’තිවත්වාචක්ඛුංයාචන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

52. 

‘‘දූයර අපස්සංයථයරොව, චක්ඛුං යාචිතුමාගයතො; 

එකයනත්තාභවිස්සාම, චක්ඛුංයමයදහියාචියතො’’ති. 
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තත්ථ දූයරති ඉයතො දූයර වසන්යතො. යථයරොති ජරාජිණ්ණයථයරො. 

එකයනත්තාති එකං යනත්තං මය්හං යදහි, එවං ද්යවපි එයකකයනත්තා
භවිස්සාමාති. 

තංසුත්වාමහාසත්යතො‘‘ඉදායනවාහංපාසායදනිසින්යනොචින්යතත්වා 

ආගයතො, අයහො යම ලායභො, අජ්යජව යම මයනොරයථො මත්ථකං

පාපුණිස්සති, අදින්නපුබ් ංදානං දස්සාමී’’තිතුට්ඨමානයසොදුතියංගාථමාහ
– 

53. 

‘‘යකනානුසිට්යඨොඉධමාගයතොසි, වනිබ් කචක්ඛුපථානියාචිතුං; 

සුදුච්චජංයාචසිඋත්තමඞ්ගං, යමාහුයනත්තංපුරියසන ‘දුච්චජ’න්ති. 

තත්ථ වනිබ්බකාති තං ආලපති. චක්ඛුපථානීති චක්ඛූනයමතං නාමං. 

ෙමාහූති යංපණ්ඩිතා‘‘දුච්චජ’’න්තිකයථන්ති. 

ඉයතොපරංඋත්තානසම් න්ධගාථාපාළිනයයයනවයවදිතබ් ා– 

54. 

‘‘යමාහුයදයවසුසුජම්පතීති, මඝවාතිනංආහුමනුස්සයලොයක; 

යතනානුසිට්යඨො ඉධමාගයතොස්මි, වනිබ් යකො චක්ඛුපථානියාචිතුං. 

55. 

‘‘වනිබ් යතො මය්හ වනිං අනුත්තරං, දදාහි යත චක්ඛුපථානි

යාචියතො; 

දදාහියමචක්ඛුපථංඅනුත්තරං, යමාහුයනත්තංපුරියසන දුච්චජං. 

56. 

‘‘යයනඅත්යථනආගච්ඡි, යමත්ථමභිපත්ථයං; 

යතයතඉජ්ඣන්තුසඞ්කප්පා, ලභචක්ඛූනිබ්රාහ්මණ. 

57. 

‘‘එකං යතයාචමානස්ස, උභයානිදදාමහං; 

ස චක්ඛුමා ගච්ඡ ජනස්ස යපක්ඛයතො, යදිච්ඡයස ත්වං තදයත 
සමිජ්ඣතූ’’ති. 

තත්ථ වනිබ්බයතොතියාචන්තස්ස. වනින්තියාචනං. යතයතතියතතව

තස්ස අත්ථස්ස සඞ්කප්පා. ස චක්ඛුමාති යසො ත්වං මම චක්ඛූහි චක්ඛුමා

හුත්වා. ෙදිච්ඡයසත්වංතදයතසමිජ්ඣතූතියං ත්වංමමසන්තිකාඉච්ඡසි, 
තංයතසමිජ්ඣතූති. 
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රාජා එත්තකං කයථත්වා ‘‘ඉයධව මයා අක්ඛීනි උප්පායටත්වා දාතුං 
අසාරුප්ප’’න්ති චින්යතත්වා බ්රාහ්මණං ආදාය අන්යතපුරං ගන්ත්වා
රාජාසයන නිසීදිත්වාසීවිකංනාමයවජ්ජංපක්යකොසායපත්වා ‘‘අක්ඛිංයම

යසොයධහී’’තිආහ. ‘‘අම්හාකංකිරරාජාඅක්ඛීනිඋප්පායටත්වාබ්රාහ්මණස්ස
දාතුකායමො’’ති සකලනගයර එකයකොලාහලං අයහොසි. අථ
යසනාපතිආදයයො රාජවල්ලභා ච නාගරා ච ඔයරොධා ච සබ්ය  
සන්නිපතිත්වාරාජානංවායරන්තාතිස්යසොගාථාඅයවොචුං– 

58. 

‘‘මායනොයදවඅදාචක්ඛුං, මායනොසබ්ය පරාකරි; 

ධනංයදහිමහාරාජ, මුත්තායවළුරියා හූ. 

59. 

‘‘යුත්යතයදවරයථයදහි, ආජානීයයචලඞ්කයත; 

නායගයදහිමහාරාජ, යහමකප්පනවාසයස. 

60. 

‘‘යථා තංසිවයයොසබ්ය , සයයොග්ගාසරථා සදා; 

සමන්තාපරිකියරයයං, එවංයදහිරයථසභා’’ති. 

තත්ථ පරාකරීති පරිච්චජි. අක්ඛීසු හි දින්යනසු රජ්ජං ත්වං න

කායරස්සසි, අඤ්යඤො රාජා භවිස්සති, එවං තයා මයං පරිච්චත්තා නාම

භවිස්සාමාති අධිප්පායයයනවමාහංසු. පරිකියරෙුන්ති පරිවායරයයං. එවං 

යදහීතියථාතංඅවිකලචක්ඛුංසිවයයොපරිවායරයයං, එවං ාහිරධනයමවස්ස

යදහි, මාඅක්ඛීනි.අක්ඛීසුහිදින්යනසුනතංසිවයයොපරිවායරස්සන්තීති. 

අථ රාජාතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

61. 

‘‘යයොයවදස්සන්තිවත්වාන, අදායනකුරුයතමයනො; 

භූමයංයසොපතිතංපාසං, ගීවායංපටිමුඤ්චති. 

62. 

‘‘යයොයවදස්සන්තිවත්වානං, අදායනකුරුයතමයනො; 

පාපාපාපතයරොයහොති, සම්පත්යතොයමසාධනං. 

63. 

‘‘යඤ්හියායචතඤ්හිදයද, යංනයායචනතංදයද; 

ස්වාහංතයමවදස්සාමි, යංමංයාචතිබ්රාහ්මයණො’’ති. 

තත්ථ පටිමුඤ්චතීති පයවයසති. පාපා පාපතයරොති ලාමකාපි

ලාමකතයරො නාම යහොති. සම්පත්යතො ෙමසාධනන්ති යමස්ස
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ආණාපවත්තිට්ඨානං උස්සදනිරයං එස පත්යතොයයව නාම යහොති. ෙඤ්හි

ොයචති යං යාචයකො යායචයය, දායයකොපි තයමව දයදයය, න අයාචිතං, 

අයඤ්ච බ්රාහ්මයණො මං චක්ඛුං යාචති, න මුත්තාදිකං ධනං, තයදවස්සාහං
දස්සාමීතිවදති. 

අථ නං අමච්චා ‘‘කිං පත්යථත්වා චක්ඛූනි යදසී’’ති පුච්ඡන්තා 
ගාථමාහංසු– 

64. 

‘‘ආයුංනු වණ්ණං නු සුඛං  ලං නු, කිං පත්ථයායනො නු ජනින්ද 

යදසි; 

කථඤ්හි රාජා සිවිනං අනුත්තයරො, චක්ඛූනි දජ්ජා 
පරයලොකයහතූ’’ති. 

තත්ථ පරයලොකයහතූති මහාරාජ, කථං නාම තුම්හාදියසො
පණ්ඩිතපුරියසො සන්දිට්ඨිකං ඉස්සරියං පහාය පරයලොකයහතු චක්ඛූනි 
දයදයයාති. 

අථ යනසංකයථන්යතොරාජාගාථමාහ– 

65. 

‘‘න වාහයමතංයසසාදදාමි, නපුත්තමිච්යඡන ධනංනරට්ඨං; 

සතඤ්ච ධම්යමො චරියතො පුරායණො, ඉච්යචව දායන රමයතමයනො 
මමා’’ති. 

තත්ථ න වාහන්ති න යව අහං. ෙසසාති දිබ් ස්ස වා මානුසස්ස වා

යසස්සකාරණා. නපුත්තමිච්යඡතිඉමස්ස චක්ඛුදානස්සඵයලනයනවාහං 

පුත්තං ඉච්ඡාමි, න ධනං න රට්ඨං, අපිච සතං පණ්ඩිතානං
සබ් ඤ්ඤුය ොධිසත්තානං එස ආචිණ්යණො සමාචිණ්යණො

යපොරාණකමග්යගො, යදිදං පාරමීපූරණං නාම. න හි පාරමියයො අපූයරත්වා 

ය ොධිපල්ලඞ්යක සබ් ඤ්ඤුතං පාපුණිතුං සමත්යථො නාම අත්ථි, අහඤ්ච

පාරමියයො පූයරත්වා බුද්යධො භවිතුකායමො. ඉච්යචව දායන රමයත මයනො

මමාති ඉමිනාකාරයණනමමමයනොදායනයයවනිරයතොතිවදති. 

සම්මාසම්බුද්යධොපි ධම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථරස්ස චරියාපිටකං
යදයසන්යතො ‘‘මය්හං ද්වීහි චක්ඛූහිපි සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව 

පියතර’’න්තිදීයපතුංආහ– 

‘‘නයමයදස්සාඋයභොචක්ඛූ, අත්තානංයමනයදස්සියං; 

සබ් ඤ්ඤුතං පියං මය්හං, තස්මා චක්ඛුං අදාසහ’’න්ති. (චරියා.
1.66); 
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මහාසත්තස්ස පන කථං සුත්වා අමච්යචසු අප්පටිභායණසු ඨියතසු 
මහාසත්යතොසීවිකංයවජ්ජංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

66. 

‘‘සඛා ච මිත්යතො ච මමාසි සීවික, සුසික්ඛියතො සාධු කයරොහි යම 

වයචො; 

උද්ධරිත්වා චක්ඛූනි මමං ජිගීසයතො, හත්යථසු ඨයපහි 
වනිබ් කස්සා’’ති. 

තස්සත්යථො – සම්ම සීවික, ත්වං මය්හං සහායයො ච මිත්යතො ච 

යවජ්ජසිප්යප චාසි සුසික්ඛියතො, සාධු යම වචනං කයරොහි. මම ජිගීසයතො
උපධායරන්තස්ස ඔයලොයකන්තස්යසව තාලමිඤ්ජං විය යම අක්ඛීනි
උද්ධරිත්වාඉමස්සයාචකස්සහත්යථසු ඨයපහීති. 

අථනංසීවියකොආහ‘‘චක්ඛුදානංනාමභාරියං, උපධායරහි, යදවා’’ති. 

සීවික, උපධාරිතං මයා, ත්වං මා පපඤ්චං කයරොහි, මා මයා සද්ධිං  හුං
කයථහීති. යසො චින්යතසි ‘‘අයුත්තං මාදිසස්ස සුසික්ඛිතස්ස යවජ්ජස්ස
රඤ්යඤො අක්ඛීසු සත්ථපාතන’’න්ති. යසො නානායභසජ්ජානි ඝංසිත්වා

යභසජ්ජචුණ්යණන නීලුප්පලං පරිභායවත්වා දක්ඛිණක්ඛිං උපසිඞ්ඝායපසි, 

අක්ඛි පරිවත්ති, දුක්ඛයවදනා උප්පජ්ජි. ‘‘සල්ලක්යඛහි, මහාරාජ, 

පටිපාකතිකකරණංමය්හංභායරො’’ති.‘‘අලඤ්හිතාතමාපපඤ්චංකරී’’ති.

යසොපරිභායවත්වා පුනඋපසිඞ්ඝායපසි, අක්ඛිඅක්ඛිකූපයතොමුච්චි,  ලවතරා

යවදනා උදපාදි. ‘‘සල්ලක්යඛහි මහාරාජ, සක්යකොමහං පටිපාකතිකං
කාතු’’න්ති. ‘‘මාපපඤ්චංකරී’’ති. යසොතතියවායරඛරතරංපරිභායවත්වා
උපනායමසි. අක්ඛි ඔසධ යලන පරිබ්භමිත්වා අක්ඛිකූපයතො නික්ඛමිත්වා

න්හාරුසුත්තයකන ඔලම් මානං අට්ඨාසි. සල්ලක්යඛහි නරින්ද, පුන
පාකතිකකරණං මය්හං  ලන්ති. මා පපඤ්චං කරීති. අධිමත්තා යවදනා 

උදපාදි, යලොහිතංපග්ඝරි, නිවත්ථසාටකායලොහියතනයතමිංසු.ඔයරොධාච
අමච්චා ච රඤ්යඤො පාදමූයල පතිත්වා ‘‘යදව අක්ඛීනි මා යදහී’’ති
මහාපරියදවංපරියදවිංසු. 

රාජා යවදනං අධිවායසත්වා ‘‘තාත, මා පපඤ්චං කරී’’ති ආහ. යසො 

‘‘සාධු, යදවා’’තිවාමහත්යථනඅක්ඛිංධායරත්වාදක්ඛිණහත්යථනසත්ථකං
ආදාය අක්ඛිසුත්තකං ඡින්දිත්වා අක්ඛිං ගයහත්වා මහාසත්තස්ස හත්යථ
ඨයපසි.යසො වාමක්ඛිනාදක්ඛිණක්ඛිංඔයලොයකත්වායවදනංඅධිවායසත්වා
‘‘එහි බ්රාහ්මණා’’ති බ්රාහ්මණං පක්යකොසිත්වා ‘‘මම ඉයතො අක්ඛියතො
සතගුයණන සහස්සගුයණන සතසහස්සගුයණන 

සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණක්ඛියමවපියතරං, තස්සයමඉදංපච්චයයොයහොතූ’’ති
වත්වා බ්රාහ්මණස්සඅක්ඛිංඅදාසි.යසොතංඋක්ඛිපිත්වාඅත්තයනොඅක්ඛිම්හි
ඨයපසි. තං තස්සානුභායවන විකසිතනීලුප්පලං විය හුත්වා පතිට්ඨාසි.

මහාසත්යතො වාමක්ඛිනා තස්ස තං අක්ඛිං දිස්වා ‘‘අයහො, සුදින්නං මයා
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අක්ඛිදාන’’න්ති අන්යතො සමුග්ගතාය පීතියා නිරන්තරං ඵුයටො හුත්වා
ඉතරම්පි අක්ඛිං අදාසි. සක්යකො තම්පි අත්තයනො අක්ඛිම්හි ඨයපත්වා
රාජනියවසනා නික්ඛමිත්වා මහාජනස්ස ඔයලොයකන්තස්යසව නගරා
නික්ඛමිත්වා යදවයලොකයමව ගයතො. තමත්ථං පකායසන්යතො සත්ථා 
දියඩ්ඪගාථමාහ– 

67. 

‘‘යචොදියතොසිවිරායජන, සීවියකොවචනංකයරො; 

රඤ්යඤොචක්ඛූනුද්ධරිත්වා, බ්රාහ්මණස්සූපනාමයි; 

සචක්ඛුබ්රාහ්මයණොආසි, අන්යධොරාජාඋපාවිසී’’ති. 

රඤ්යඤො න චිරස්යසව අක්ඛීනි රුහිංසු, රුහමානානි ච ආවාටභාවං
අප්පත්වා කම් ලයගණ්ඩුයකන විය උග්ගයතන මංසපිණ්යඩන පූයරත්වා

චිත්තකම්මරූපස්සවියඅක්ඛීනිඅයහසුං, යවදනාපච්ඡිජ්ජි.අථ මහාසත්යතො

කතිපාහං පාසායද වසිත්වා ‘‘කිං අන්ධස්ස රජ්යජන, අමච්චානං රජ්ජං 
නියයායදත්වා උයයානං ගන්ත්වා පබ් ජිත්වා සමණධම්මං කරිස්සාමී’’ති 

චින්යතත්වා අමච්යච පක්යකොසායපත්වා යතසං තමත්ථං ආයරොයචත්වා 

‘‘එයකො මුඛයධොවනාදිදායයකො කප්පියකාරයකොව මය්හං සන්තියක

භවිස්සති, සරීරකිච්චට්ඨායනසුපි යම රජ්ජුකං  න්ධථා’’ති වත්වා සාරථිං
ආමන්යතත්වා ‘‘රථං යයොයජහී’’ති ආහ. අමච්චා පනස්ස රයථන ගන්තුං
අදත්වා සුවණ්ණසිවිකාය නං යනත්වා යපොක්ඛරණීතීයර නිසීදායපත්වා
ආරක්ඛං සංවිධාය පටික්කමිංසු. රාජා පල්ලඞ්යකන නිසින්යනො අත්තයනො
දානං ආවජ්යජසි. තස්මිං ඛයණ සක්කස්ස ආසනං උණ්හං අයහොසි. යසො 
ආවජ්යජන්යතො තං කාරණං දිස්වා ‘‘මහාරාජස්ස වරං දත්වා චක්ඛුං
පටිපාකතිකං කරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා තත්ථ ගන්ත්වා මහාසත්තස්ස
අවිදූයරඅපරාපරං චඞ්කමි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාඉමාගාථාආහ– 

68. 

‘‘තයතොයසොකතිපාහස්ස, උපරූළ්යහසුචක්ඛුසු; 

සූතංආමන්තයීරාජා, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො. 

69. 

‘‘යයොයජහි සාරථියානං, යුත්තඤ්චපටියවදය; 

උයයානභූමිංගච්ඡාම, යපොක්ඛරඤ්යඤොවනානිච. 

70. 

‘‘යසොචයපොක්ඛරණීතීයර, පල්ලඞ්යකනඋපාවිසි; 

තස්සසක්යකොපාතුරහු, යදවරාජාසුජම්පතී’’ති. 

සක්යකොපි මහාසත්යතන පදසද්දං සුත්වා ‘‘යකො එයසො’’ති පුට්යඨො 
ගාථමාහ– 
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71. 

‘‘සක්යකොහමස්මියදවින්යදො, ආගයතොස්මිතවන්තියක; 

වරංවරස්සුරාජීසි, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡසී’’ති.– 

එවංවුත්යතරාජාගාථමාහ– 

72. 

‘‘පහූතංයමධනංසක්ක,  ලංයකොයසොචනප්පයකො; 

අන්ධස්සයමසයතොදානි, මරණඤ්යඤවරුච්චතී’’ති. 

තත්ථ මරණඤ්යඤව රුච්චතීති යදවරාජ, ඉදානි මය්හං අන්ධභායවන

මරණයමව රුච්චති, තංයමයදහීති. 

අථ නං සක්යකො ආහ ‘‘සිවිරාජ, කිං පන ත්වං මරිතුකායමො හුත්වා

මරණං යරොයචසි, උදාහු අන්ධභායවනා’’ති? ‘‘අන්ධභායවන යදවා’’ති.

‘‘මහාරාජ, දානං නාම න යකවලං සම්පරායත්ථයමව දීයති, 

දිට්ඨධම්මත්ථායපි පච්චයයො යහොති, ත්වඤ්ච එකං චක්ඛුං යාචියතො ද්යව

අදාසි, යතනසච්චකිරියංකයරොහී’’තිකථංසමුට්ඨායපත්වාආහ– 

73. 

‘‘යානිසච්චානිද්විපදින්ද, තානිභාසස්සුඛත්තිය; 

සච්චංයතභණමානස්ස, පුනචක්ඛුභවිස්සතී’’ති. 

තංසුත්වාමහාසත්යතො‘‘සක්ක, සයචසිමමචක්ඛුංදාතුකායමො, අඤ්ඤං

උපායං මාකරි, මම දානනිස්සන්යදයනව යම චක්ඛු උප්පජ්ජතූ’’ති වත්වා 

සක්යකන ‘‘මහාරාජ, අහං සක්යකො යදවරාජාපි න පයරසං චක්ඛුං දාතුං

සක්යකොමි, තයා දින්නදානස්ස ඵයලයනව යත චක්ඛු උප්පජ්ජිස්සතී’’ති
වුත්යත‘‘යතනහිමයාදානං සුදින්න’’න්තිවත්වාසච්චකිරියංකයරොන්යතො
ගාථමාහ– 

74. 

‘‘යය මංයාචිතුමායන්ති, නානායගොත්තා වනිබ් කා; 

යයොපිමංයාචයතතත්ථ, යසොපියමමනයසොපියයො; 

එයතනසච්චවජ්යජන, චක්ඛුයමඋපපජ්ජථා’’ති. 

තත්ථ යෙ මන්ති යය මං යාචිතුං ආගච්ඡන්ති, යතසු යාචයකසු

ආගච්ඡන්යතසු යයොපි මං යාචයත, යසොපි යම මනයසො පියයො. එයතනාති

සයච මම සබ්ය පි යාචකා පියා, සච්චයමයවතං මයා වුත්තං, එයතන යම
සච්චවචයනනඑකංයමචක්ඛුඋපපජ්ජථඋපපජ්ජතූතිආහ. 
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අථස්ස වචනානන්තරයමව පඨමං චක්ඛු උදපාදි. තයතො දුතියස්ස 
උප්පජ්ජනත්ථායගාථාද්වයමාහ– 

75. 

‘‘යංමංයසොයාචිතුංආගා, යදහිචක්ඛුන්තිබ්රාහ්මයණො; 

තස්සචක්ඛූනිපාදාසිං, බ්රාහ්මණස්සවනිබ් යතො. 

76. 

‘‘භියයයො මංආවිසීපීති, යසොමනස්සඤ්චනප්පකං; 

එයතනසච්චවජ්යජන, දුතියංයමඋපපජ්ජථා’’ති. 

තත්ථ ෙංමන්තියයො මංයාචති. යසොතියසොචක්ඛුවිකයලොබ්රාහ්මයණො

‘‘යදහියම චක්ඛු’’න්තියාචිතුංආගයතො. වනිබ්බයතොතියාචන්තස්ස. භියෙයො

මං ආවිසීති බ්රාහ්මණස්ස චක්ඛූනි දත්වා අන්ධකාලයතො පට්ඨාය තස්මිං
අන්ධකායලතථාරූපංයවදනංඅගයණත්වා‘‘අයහොසුදින්නංයම දාන’’න්ති

පච්චයවක්ඛන්තංමංභියයයො අතියරකතරා පීතිආවිසි, මමහදයං පවිට්ඨා, 

යසොමනස්සඤ්ච මම අනන්තං අපරිමාණං උප්පජ්ජි. එයතනාති සයච මම

තදා අනප්පකං පීතියසොමනස්සං උප්පන්නං, සච්චයමයවතං මයා වුත්තං, 
එයතනයම සච්චවචයනනදුතියම්පිචක්ඛුඋපපජ්ජතූතිආහ. 

තඞ්ඛණඤ්යඤව දුතියම්පි චක්ඛු උදපාදි. තානි පනස්ස චක්ඛූනි යනව

පාකතිකානි, නදිබ් ානි.සක්කබ්රාහ්මණස්සහිදින්නංචක්ඛුංපුනපාකතිකං 

කාතුංනසක්කා, උපහතවත්ථුයනොචදිබ් චක්ඛුනාමනඋප්පජ්ජති, තානි
පනස්ස සච්චපාරමිතානුභායවන සම්භූතානි චක්ඛූනීති වුත්තානි. යතසං 
උප්පත්තිසමකාලයමව සක්කානුභායවන සබ් ා රාජපරිසා සන්නිපතිතාව
අයහසුං. අථස්ස සක්යකො මහාජනමජ්යඣයයව ථුතිං කයරොන්යතො
ගාථාද්වයමාහ– 

77. 

‘‘ධම්යමනභාසිතාගාථා, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪන; 

එතානිතවයනත්තානි, දිබ් ානිපටිදිස්සයර. 

78. 

‘‘තියරොකුට්ටංතියරොයසලං, සමතිග්ගය්හපබ් තං; 

සමන්තායයොජනසතං, දස්සනංඅනුයභොන්තුයත’’ති. 

තත්ථ ධම්යමන භාසිතාති මහාරාජ, ඉමා යත ගාථා ධම්යමන

සභායවයනව භාසිතා. දිබ්බානීති දිබ් ානුභාවයුත්තානි. පටිදිස්සයරති

පටිදිස්සන්ති. තියරොකුට්ටන්ති මහාරාජ, ඉමානි යත චක්ඛූනි යදවතානං 
චක්ඛූනි විය පරකුට්ටං පරයසලං යංකිඤ්චි පබ් තම්පි සමතිග්ගය්හ
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අතික්කමිත්වා සමන්තා දස දිසා යයොජනසතං රූපදස්සනං අනුයභොන්තු
සායධන්තූතිඅත්යථො. 

ඉති යසො ආකායස ඨත්වා මහාජනමජ්යඣ ඉමා ගාථා භාසිත්වා 

‘‘අප්පමත්යතො යහොහී’’ති මහාසත්තං ඔවදිත්වා යදවයලොකයමව ගයතො.
මහාසත්යතොපි මහාජනපරිවුයතොමහන්යතනසක්කායරනනගරං පවිසිත්වා
සුචන්දකං පාසාදංඅභිරුහි.යතනචක්ඛූනංපටිලද්ධභායවොසකලසිවිරට්යඨ
පාකයටො ජායතො. අථස්ස දස්සනත්ථං සකලරට්ඨවාසියනො  හුං
පණ්ණාකාරං ගයහත්වා ආගමිංසු. මහාසත්යතො ‘‘ඉමස්මිං
මහාජනසන්නිපායතමමදානංවණ්ණයිස්සාමී’’තිරාජද්වායර මහාමණ්ඩපං
කායරත්වා සමුස්සිතයසතච්ඡත්යත රාජපල්ලඞ්යක නිසින්යනො නගයර

යභරිං චරායපත්වා සබ් යසනියයො සන්නිපායතත්වා ‘‘අම්යභො, 
සිවිරට්ඨවාසියනො ඉමානි යම දිබ් චක්ඛූනි දිස්වා ඉයතො පට්ඨාය දානං
අදත්වාමාභුඤ්ජථා’’තිධම්මංයදයසන්යතො චතස්යසොගාථාඅභාසි– 

79. 

‘‘යකො නීධ විත්තං න දයදයය යාචියතො, අපි විසිට්ඨං සුපියම්පි 

අත්තයනො; 

තදිඞ්ඝ සබ්ය  සිවයයො සමාගතා, දිබ් ානි යනත්තානි මමජ්ජ 
පස්සථ. 

80. 

‘‘තියරොකුට්ටං තියරොයසලං, සමතිග්ගය්හ පබ් තං; 

සමන්තායයොජනසතං, දස්සනංඅනුයභොන්තියම. 

81. 

‘‘නචාගමත්තාපරමත්ථිකිඤ්චි, මච්චානංඉධජීවියත; 

දත්වානමානුසංචක්ඛුං, ලද්ධංයමචක්ඛුංඅමානුසං. 

82. 

‘‘එතම්පිදිස්වාසිවයයො, යදථදානානිභුඤ්ජථ; 

දත්වාචභුත්වාචයථානුභාවං, අනින්දිතාසග්ගමුයපථ ඨාන’’න්ති. 

තත්ථ යකොනීධාති යකො නු ඉධ. අපි විසිට්ඨන්ති උත්තමම්පි සමානං. 

චා මත්තාති චාගපමාණයතො අඤ්ඤං වරං නාම නත්ථි. ඉධ ජීවියතති

ඉමස්මිං ජීවයලොයක. ‘‘ඉධ ජීවත’’න්තිපි පායඨො, ඉමස්මිං යලොයක 

ජීවමානානන්ති අත්යථො. අමානුසන්ති දිබ් චක්ඛු මයා ලද්ධං, ඉමිනා

කාරයණන යවදිතබ් යමතං ‘‘චාගයතො උත්තමං නාම නත්ථී’’ති. එතම්පි

දිස්වාතිඑතංමයාලද්ධංදිබ් චක්ඛුංදිස්වාපි. 
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ඉතිඉමාහිචතූහිගාථාහිධම්මංයදයසත්වාතයතොපට්ඨාය අන්වද්ධමාසං
පන්නරසුයපොසයථසු මහාජනං සන්නිපාතායපත්වා නිච්චං ඉමාහි ගාථාහි 

ධම්මං යදයසසි. තං සුත්වා මහාජයනො දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා
යදවයලොකංපූයරන්යතොව අගමාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං, භික්ඛයව, 
යපොරාණකපණ්ඩිතා  ාහිරදායනන අසන්තුට්ඨා සම්පත්තයාචකානං
අත්තයනො චක්ඛූනි උප්පායටත්වා අදංසූ’’ති වත්වා සච්චානි පකායසත්වා

ජාතකංසයමොධායනසි–‘‘තදාසීවිකයවජ්යජොආනන්යදොඅයහොසි, සක්යකො

අනුරුද්යධො අයහොසි, යසසපරිසා බුද්ධපරිසා, සිවිරාජා පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

සිවිජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[500] 4. සිරීමන්තජාතකවණ්ණනා 

83-103. පඤ්ඤායුයපතං සිරිො විහීනන්ති අයං සිරීමන්තපඤ්යහො 

මහාඋමඞ්ය  (ජා.2.22.590ආදයයො)ආවිභවිස්සති. 

සිරීමන්තජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[501] 5. යරොහණමිගජාතකවණ්ණනා 

එයත යූථාපතිෙන්තීතිඉදංසත්ථායවළුවයනවිහරන්යතොආයස්මයතො 
ආනන්දස්සජීවිතපරිච්චාගංආරබ්භකයථසි.යසොපනස්සජීවිතපරිච්චායගො

අසීතිනිපායත චූළහංසජාතයක (ජා. 2.21.1 ආදයයො) ධනපාලදමයන ආවි
භවිස්සති. එවං යතනායස්මතා සත්ථු අත්ථාය ජීවියත පරිච්චත්යත

ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, ආයස්මා ආනන්යදො
යසක්ඛපටිසම්භිදප්පත්යතො හුත්වා දස ලස්සත්ථාය ජීවිතං පරිච්චජී’’ති.

සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහිකථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය යපස
මමත්ථායජීවිතංපරිච්චජියයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත යඛමා නාමස්ස 
අග්ගමයහසී අයහොසි. තදා ය ොධිසත්යතො හිමවන්තපයදයස මිගයයොනියං
නිබ් ත්තිත්වා සුවණ්ණවණ්යණො අයහොසි යසොභග්ගප්පත්යතො.

කනිට්යඨොපිස්ස චිත්තමියගො නාම සුවණ්ණවණ්යණොව අයහොසි, 
කනිට්ඨභගිනීපිස්ස සුතනා නාම සුවණ්ණවණ්ණාව අයහොසි. මහාසත්යතො
පන යරොහයණො නාම මිගරාජා අයහොසි. යසො හිමවන්යත ද්යව
පබ් තරාජියයො අතික්කමිත්වා තතියාය අන්තයර යරොහණං නාම සරං 
නිස්සාය අසීතිමිගසහස්සපරිවායරො වාසං කප්යපසි. යසො අන්යධ ජිණ්යණ
මාතාපිතයරො යපොයසසි. අයථයකො  ාරාණසියතො අවිදූයර යනසාදගාමවාසී
යනසාදපුත්යතො හිමවන්තං පවිට්යඨො මහාසත්තං දිස්වා අත්තයනො ගාමං 
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ආගන්ත්වා අපරභායග කාලං කයරොන්යතො පුත්තස්සායරොයචසි ‘‘තාත, 
අම්හාකං කම්මභූමියං අසුකස්මිං නාම ඨායන සුවණ්ණවණ්යණො මියගො

වසති, සයචරාජාපුච්යඡයය, කයථයයාසී’’ති. 

අයථකදිවසංයඛමායදවීපච්චූසකායලසුපිනංඅද්දස.එවරූයපොසුපියනො 
අයහොසි – සුවණ්ණවණ්යණො මියගො ආගන්ත්වා කඤ්චනපීයඨ නිසීදිත්වා
සුවණ්ණකිඞ්කිණිකං ආයකොයටන්යතො විය මධුරස්සයරන යදවියා ධම්මං

යදයසති, සාසාධුකාරංදත්වාධම්මං සුණාති.මියගොධම්මකථායඅනිට්ඨිතාය

එවඋට්ඨායගච්ඡති, සා‘‘මිගංගණ්හථ ගණ්හථා’’තිවදන්තීයයවපබුජ්ඣි.

පරිචාරිකායයොතස්සාසද්දංසුත්වා ‘‘පිහිතද්වාරවාතපානංයගහංවාතස්සපි

ඔකායසොනත්ථි, අයයා, ඉමායයවලායමිගං ගණ්හායපතී’’තිඅවහසිංසු.සා

තස්මිං ඛයණ ‘‘සුපියනො අය’’න්ති ඤත්වා චින්යතසි ‘‘සුපියනොති වුත්යත

රාජාඅනාදයරොභවිස්සති, ‘යදොහයළොඋප්පන්යනො’ති වුත්යතපනආදයරන

පරියයසිස්සති, සුවණ්ණවණ්ණස්ස මිගස්ස ධම්මකථං සුණිස්සාමී’’ති. සා

ගිලානාලයං කත්වා නිපජ්ජි. රාජා ආගන්ත්වා ‘‘භද්යද, කිං යත 

අඵාසුක’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘යදව, අඤ්ඤං නත්ථි, යදොහයළො පන යම

උප්පන්යනො’’ති. ‘‘කිං ඉච්ඡසි යදවී’’ති? ‘‘සුවණ්ණවණ්ණස්ස

ධම්මිකමිගස්සධම්මංයසොතුකාමායදවා’’ති. ‘‘භද්යද, යංනත්ථි, තත්ථයත

යදොහයළොඋප්පන්යනො, සුවණ්ණවණ්යණොනාමමියගොයයව නත්ථී’’ති.යසො

‘‘සයචනලභාමි, ඉයධවයමමරණ’’න්තිරඤ්යඤොපිට්ඨිංදත්වා නිපජ්ජි. 

රාජා‘‘සයචඅත්ථි, ලභිස්සසී’’තිපරිසමජ්යඣනිසීදිත්වා යමොරජාතයක 

(ජා. 1.2.17ආදයයො) වුත්තනයයයනව අමච්යච චබ්රාහ්මයණච පුච්ඡිත්වා
‘‘සුවණ්ණවණ්ණාමිගානාමයහොන්තී’’තිසුත්වාලුද්දයක සන්නිපායතත්වා

‘‘එවරූයපො මියගො යකන දිට්යඨො, යකන සුයතො’’ති පුච්ඡිත්වා යතන 

යනසාදපුත්යතන පිතු සන්තිකා සුතනියායමන කථියත ‘‘සම්ම, තස්ස යත

මිගස්සආනීතකායලමහන්තංසක්කාරංකරිස්සාමි, ගච්ඡආයනහින’’න්ති

වත්වා පරිබ් යංදත්වාතංයපයසසි.යසොපි‘‘සචාහං, යදව, තංආයනතුංන

සක්ඛිස්සාමි, චම්මමස්ස ආයනස්සාමි, තං ආයනතුං අසක්යකොන්යතො

යලොමානිපිස්සආයනස්සාමි, තුම්යහ මා චින්තයිත්ථා’’ති වත්වා අත්තයනො
නියවසනං ගන්ත්වා පුත්තදාරස්ස පරිබ් යං දත්වා තත්ථ ගන්ත්වා තං
මිගරාජානං දිස්වා ‘‘කස්මිං නු යඛො ඨායන පාසං ඔඩ්යඩත්වා ඉමං
මිගරාජානං ගණ්හිතුං සක්ඛිස්සාමී’’ති වීමංසන්යතො පානීයතිත්යථ ඔකාසං
පස්සි. යසො දළ්හං චම්මයයොත්තං වට්යටත්වා මහාසත්තස්ස
පානීයපිවනට්ඨායන යට්ඨිපාසංඔඩ්යඩසි. 

පුනදිවයසමහාසත්යතොඅසීතියාමිගසහස්යසහිසද්ධිංයගොචරංචරිත්වා 

‘‘පකතිතිත්යථයයවපානීයං පිවිස්සාමී’’තිතත්ථගන්ත්වා ඔතරන්යතොයයව

පායස  ජ්ඣි. යසො ‘‘සචාහං ඉදායනව  ද්ධරවං රවිස්සාමි, ඤාතිගණා
පානීයං අපිවිත්වාව භීතා පලායිස්සන්තී’’ති චින්යතත්වා යට්ඨියං 
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අල්ලීයිත්වා අත්තයනො වයස වත්යතත්වා පානීයං පිවන්යතො විය අයහොසි.
අථඅසීතියාමිගසහස්සානංපානීයංපිවිත්වාඋත්තරිත්වාඨිතකායල‘‘පාසං 

ඡින්දිස්සාමී’’ති තික්ඛත්තුං ආකඩ්ඪි. පඨමවායර චම්මං ඡිජ්ජි, දුතියවායර

මංසං ඡිජ්ජි, තතියවායරන්හාරුංඡින්දිත්වාපායසොඅට්ඨිංආහච්චඅට්ඨාසි.

යසො ඡින්දිතුංඅසක්යකොන්යතො ද්ධරවංරවි, මිගගණාභායිත්වාතීහිඝටාහි
පලායිංසු. චිත්තමියගො තිණ්ණම්පි ඝටානං අන්තයර මහාසත්තං අදිස්වා
‘‘ඉදං භයං උප්පජ්ජමානං මම භාතු උප්පන්නං භවිස්සතී’’ති චින්යතත්වා

තස්සසන්තිකංගන්ත්වා ද්ධං පස්සි.අථනංමහාසත්යතොදිස්වා‘‘භාතික, 

මා ඉධ තිට්ඨ, සාසඞ්කං ඉදං ඨාන’’න්ති වත්වා උයයයොයජන්යතො පඨමං
ගාථමාහ– 

104. 

‘‘එයතයූථාපතියන්ති, භීතාමරණස්සචිත්තක; 

ගච්ඡතුවම්පිමාකඞ්ඛි, ජීවිස්සන්තිතයාසහා’’ති. 

තත්ථ එයතතිචක්ඛුපථංඅතික්කමිත්වා දූරගයතසන්ධායාහ. පතිෙන්තීති

පතිගච්ඡන්ති, පලායන්තීති අත්යථො. චිත්තකාති තං ආලපති. තො සහාති

ත්වංඑයතසංමමඨායනඨත්වාරාජායහොහි, එයතතයාසද්ධිං ජීවිස්සන්තීති. 

තයතො උභින්නම්පිතිස්යසොඑකන්තරිකගාථායයො යහොන්ති– 

105. 

‘‘නාහංයරොහණගච්ඡාමි, හදයංයමඅවකස්සති; 

නතංඅහංජහිස්සාමි, ඉධහිස්සාමිජීවිතං. 

106. 

‘‘යතහිනූනමරිස්සන්ති, අන්ධාඅපරිණායකා; 

ගච්ඡතුවම්පිමාකඞ්ඛි, ජීවිස්සන්තිතයාසහ. 

107. 

‘‘නාහංයරොහණගච්ඡාමි, හදයංයමඅවකස්සති; 

නතං ද්ධංජහිස්සාමි, ඉධහිස්සාමිජීවිත’’න්ති. 

තත්ථ යරොහණාති මහාසත්තං නායමනාලපති. අවකස්සතීතිකඩ්ඪයති, 

යසොයකන වා කඩ්ඪීයති. යත හි නූනාති යත අම්හාකං මාතාපිතයරො 
එකංයසයනව ද්වීසුපි අම්යහසු ඉධ මයතසු අපරිණායකා හුත්වා

අප්පටිජග්ගියමානා සුස්සිත්වා මරිස්සන්ති, තස්මා භාතික චිත්තක, ගච්ඡ

තුවං, තයා සහ යත ජීවිස්සන්තීති අත්යථො. ඉධ හිස්සාමීති ඉමස්මිංයයව
ඨායන ජීවිතංජහිස්සාමීති. 
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ඉති වත්වා ය ොධිසත්තස්ස දක්ඛිණපස්සං නිස්සාය තං සන්ධායරත්වා
අස්සායසන්යතො අට්ඨාසි. සුතනාපි මිගයපොතිකා පලායිත්වා මිගානං
අන්තයරඋයභොභාතියකඅපස්සන්තී‘‘ඉදංභයංමමභාතිකානංඋප්පන්නං 
භවිස්සතී’’තිනිවත්තිත්වායතසංසන්තිකංආගතා.නංආගච්ඡන්තිං දිස්වා 
මහාසත්යතොපඤ්චමංගාථමාහ– 

108. 

‘‘ගච්ඡභීරුපලායස්සු, කූයට ද්යධොස්මිආයයස; 

ගච්ඡතුවම්පිමාකඞ්ඛි, ජීවිස්සන්තිතයාසහා’’ති. 

තත්ථ භීරූතිමාතුගායමොනාම අප්පමත්තයකනපිභායති, යතනනංඑවං

ආලපති. කූයටති පටිච්ඡන්නපායස. ආෙයසති යසො හි අන්යතොඋදයක

අයක්ඛන්ධං යකොට්යටත්වා තත්ථ සාරදාරුං යට්ඨිං  න්ධිත්වා ඔඩ්ඩියතො, 

තස්මා එවමාහ. තො සහාති යත අසීතිසහස්සා මිගා තයා සද්ධිං
ජීවිස්සන්තීති. 

තයතො පරංපුරිමනයයයනවතිස්යසොගාථායහොන්ති – 

109. 

‘‘නාහංයරොහණගච්ඡාමි, හදයංයමඅවකස්සති; 

නතංඅහංජහිස්සාමි, ඉධහිස්සාමිජීවිතං. 

110. 

‘‘යතහිනූනමරිස්සන්ති, අන්ධාඅපරිණායකා; 

ගච්ඡතුවම්පිමාකඞ්ඛි, ජීවිස්සන්තිතයාසහ. 

111. 

‘‘නාහංයරොහණගච්ඡාමි, හදයංයමඅවකස්සති; 

නතං ද්ධංජහිස්සාමි, ඉධහිස්සාමිජීවිත’’න්ති. 

තත්ථ යතහිනූනාතිඉධාපිමාතාපිතයරොයයව සන්ධායාහ. 

සාපි තයථව පටික්ඛිපිත්වා මහාසත්තස්ස වාමපස්සං නිස්සාය
අස්සාසයමානාඅට්ඨාසි.ලුද්යදොපියතමියගපලායන්යතදිස්වා  ද්ධරවඤ්ච
සුත්වා ‘‘ ද්යධො භවිස්සති මිගරාජා’’ති දළ්හං කච්ඡං  න්ධිත්වා 
මිගමාරණසත්තිංආදායයවයගනාගච්ඡි.මහාසත්යතොතංආගච්ඡන්තංදිස්වා

නවමංගාථමාහ – 

112. 

‘‘අයංයසොලුද්දයකොඑති, ලුද්දරූයපොසහාවුයධො; 

යයොයනොවධිස්සතිඅජ්ජ, උසුනාසත්තියාඅපී’’ති. 
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තත්ථ ලුද්දරූයපොති දාරුණජාතියකො. සත්තිො අපීති සත්තියාපි යනො

පහරිත්වාවධිස්සති, තස්මායාවයසො නාගච්ඡති, තාවපලායථාති. 

තං දිස්වාපි චිත්තමියගොන පලායි. සුතනා පන සකභායවනසණ්ඨාතුං
අසක්යකොන්තී මරණභයභීතා යථොකං පලායිත්වා – ‘‘අහං ද්යව භාතියක 
පහාය කුහිං පලායිස්සාමී’’ති අත්තයනො ජීවිතං ජහිත්වා නලායටන මච්චුං
ආදාය පුනාගන්ත්වා භාතු වාමපස්යස අට්ඨාසි. තමත්ථං පකායසන්යතො

සත්ථාදසමංගාථමාහ – 

113. 

‘‘සාමුහුත්තංපලායිත්වා, භයට්ටාභයතජ්ජිතා; 

සුදුක්කරංඅකරාභීරු, මරණායූපනිවත්තථා’’ති. 

තත්ථ මරණායූපනිවත්තථාතිමරණත්ථාය උපනිවත්ති. 

ලුද්යදොපි ආගන්ත්වා යත තයයො ජයන එකයතො ඨියත දිස්වා
යමත්තචිත්තං උප්පායදත්වා එකකුච්ඡියං නිබ් ත්තභාතයරො විය යත

මඤ්ඤමායනො චින්යතසි ‘‘මිගරාජා, තාව පායස  ද්යධො, ඉයම පන ද්යව

ජනා හියරොත්තප්ප න්ධයනන  ද්ධා, කිං නු යඛො ඉයම එතස්ස

යහොන්තී’’ති? අථනංපුච්ඡන්යතොගාථමාහ– 

114. 

‘‘කිංනුයතයමමිගායහොන්ති, මුත්තා ද්ධංඋපාසයර; 

නතංචජිතුමිච්ඡන්ති, ජීවිතස්සපිකාරණා’’ති. 

තත්ථ කිංනුයතයමතිකිංනුයතඉයම. උපාසයරතිඋපාසන්ති. 

අථස්ස ය ොධිසත්යතොආචික්ඛි– 

115. 

‘‘භාතයරොයහොන්තියමලුද්ද, යසොදරියාඑකමාතුකා; 

නමංචජිතුමිච්ඡන්ති, ජීවිතස්සපිකාරණා’’ති. 

යසො තස්ස වචනං සුත්වා භියයයොයසොමත්තාය මුදුචිත්යතො අයහොසි. 

චිත්තමිගරාජා තස්ස මුදුචිත්තභාවං ඤත්වා ‘‘සම්ම ලුද්දක, මා ත්වං එතං 

මිගරාජානං ‘මිගමත්යතොයයවා’ති මඤ්ඤිත්ථ, අයඤ්හි අසීතියා
මිගසහස්සානං රාජා සීලාචාරසම්පන්යනො සබ් සත්යතසු මුදුචිත්යතො
මහාපඤ්යඤොඅන්යධජිණ්යණමාතාපිතයරො යපොයසති.සයචත්වංඑවරූපං

ධම්මිකං මිගං මායරසි, එතං මායරන්යතො මාතාපිතයරො ච යනො මඤ්ච
භගිනිඤ්චයමතිඅම්යහපඤ්චපිජයනමායරසියයව.මය්හංපනභාතුජීවිතං
යදන්යතො පඤ්චන්නම්පිජනානංජීවිතදායයකොසී’’තිවත්වාගාථමාහ– 
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116. 

‘‘යත හිනූනමරිස්සන්ති, අන්ධා අපරිණායකා; 

පඤ්චන්නංජීවිතංයදහි, භාතරංමුඤ්චලුද්දකා’’ති. 

යසොතස්සධම්මකථංසුත්වාපසන්නචිත්යතො‘‘මාභායිසාමී’’ති වත්වා
අනන්තරංගාථමාහ– 

117. 

‘‘යසොයවොඅහංපයමොක්ඛාමි, මාතායපත්තිභරංමිගං; 

නන්දන්තුමාතාපිතයරො, මුත්තංදිස්වාමහාමිග’’න්ති. 

තත්ථ යවොතිනිපාතමත්තං. මුත්තන්ති න්ධනාමුත්තංපස්සිත්වා. 

එවඤ්ච පන වත්වා චින්යතසි ‘‘රඤ්ඤා දින්නයයසො මය්හං කිං

කරිස්සති, සචාහංඉමංමිගරාජානංවධිස්සාමි, අයංවායමපථවී භිජ්ජිත්වා

විවරංදස්සති, අසනිවායමමත්ථයකපතිස්සති, විස්සජ්යජස්සාමි න’’න්ති.
යසොමහාසත්තංඋපසඞ්කමිත්වායට්ඨිංපායතත්වාචම්මයයොත්තං ඡින්දිත්වා
මිගරාජානං ආලිඞ්ගිත්වා උදකපරියන්යත නිපජ්ජායපත්වා මුදුචිත්යතන 

සණිකං පාසා යමොයචත්වා න්හාරූහි න්හාරුං, මංයසන මංසං, චම්යමන
චම්මං සයමොධායනත්වා උදයකන යලොහිතං යධොවිත්වා යමත්තචිත්යතන
පුනප්පුනං පරිමජ්ජි. තස්ස යමත්තානුභායවයනව මහාසත්තස්ස

පාරමිතානුභායවන ච සබ් ානි න්හාරුමංසචම්මානි සන්ධීයිංසු, පායදො

සඤ්ඡන්නඡවි සඤ්ඡන්නයලොයමො අයහොසි, අසුකට්ඨායන  ද්යධො
අයහොසීතිපි න පඤ්ඤායි. මහාසත්යතො සුඛප්පත්යතො හුත්වා අට්ඨාසි. තං
දිස්වා චිත්තමියගො යසොමනස්සජායතො ලුද්දස්ස අනුයමොදනං කයරොන්යතො

ගාථමාහ – 

118. 

‘‘එවංලුද්දකනන්දස්සු, සහසබ්ය හිඤාතිභි; 

යථාහමජ්ජනන්දාමි, මුත්තංදිස්වාමහාමිග’’න්ති. 

අථමහාසත්යතො ‘‘කිංනුයඛොඑසලුද්යදොමංගණ්හන්යතොඅත්තයනො 

කායමන ගණ්හි, උදාහු අඤ්ඤස්ස ආණත්තියා’’ති චින්යතත්වා

ගහිතකාරණංපුච්ඡි. ලුද්දපුත්යතොආහ–‘‘සාමි, නමය්හංතුම්යහහිකම්මං

අත්ථි, රඤ්යඤො පන අග්ගමයහසී යඛමා නාම තුම්හාකං ධම්මකථං

යසොතුකාමා, තදත්ථායරඤ්යඤොආණත්තියාත්වං මයාගහියතො’’ති.සම්ම, 

එවං සන්යත මං විස්සජ්යජන්යතො අතිදුක්කරං කයරොසි, එහි මං යනත්වා

රඤ්යඤො දස්යසහි, යදවියා ධම්මං කයථස්සාමීති. සාමි, රාජායනො නාම

කක්ඛළා, යකොජානාති, කිංභවිස්සති, මය්හංරඤ්ඤා දින්නයයසනකම්මං

නත්ථි, ගච්ඡ ත්වං යථාසුඛන්ති. පුන මහාසත්යතො ‘‘ඉමිනා මං 

විස්සජ්යජන්යතන අතිදුක්කරං කතං, යසපටිලාභස්ස උපායමස්ස
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කරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘සම්ම, පිට්ඨිංතාවයමහත්යථනපරිමජ්ජා’’ති

ආහ. ‘‘යසොපරිමජ්ජි, හත්යථොසුවණ්ණවණ්යණහියලොයමහිපූරි’’. ‘‘සාමි, 

ඉයමහි යලොයමහි කිං කායරොමී’’ති. ‘‘සම්ම, ඉමානි හරිත්වා රඤ්යඤො ච
යදවියා ච දස්යසත්වා ‘ඉමානි තස්ස සුවණ්ණවණ්ණමිගස්ස යලොමානී’ති

වත්වා මම ඨායන ඨත්වා ඉමාහි ගාථාහි යදවියා ධම්මං යදයසහි, තං

සුත්වායයව චස්සා යදොහයළො පටිප්පස්සම්භිස්සතී’’ති. ‘‘ධම්මං චර
මහාරාජා’’ති දස ධම්මචරියගාථා උග්ගණ්හායපත්වා පඤ්ච සීලානි දත්වා
අප්පමායදන ඔවදිත්වා උයයයොයජසි. ලුද්දපුත්යතො මහාසත්තං 
ආචරියට්ඨායන ඨයපත්වා තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං කත්වා චතූසු ඨායනසු
වන්දිත්වා යලොමානිපදුමිනිපත්යතනගයහත්වාපක්කාමි.යතපිතයයොජනා
යථොකංඅනුගන්ත්වාමුයඛන යගොචරඤ්චපානීයඤ්චගයහත්වාමාතාපිතූනං

සන්තිකං ගමිංසු. මාතාපිතයරො ‘‘තාත යරොහණ, ත්වං කිර පායස  ද්යධො
කථංමුත්යතොසී’’තිපුච්ඡන්තාගාථමාහංසු– 

119. 

‘‘කථංත්වංපයමොක්යඛොආසි, උපනීතස්මිජීවියත; 

කථංපුත්තඅයමොයචසි, කූටපාසම්හලුද්දයකො’’ති. 

තත්ථ උපනීතස්මීති තව ජීවියත මරණසන්තිකං උපනීයත කථං
පයමොක්යඛොආසි. 

තංසුත්වාය ොධිසත්යතොතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

120. 

‘‘භණං කණ්ණසුඛංවාචං, හදයඞ්ගං හදයස්සිතං; 

සුභාසිතාහිවාචාහි, චිත්තයකොමංඅයමොචයි. 

121. 

‘‘භණංකණ්ණසුඛංවාචං, හදයඞ්ගංහදයස්සිතං; 

සුභාසිතාහිවාචාහි, සුතනාමංඅයමොචයි. 

122. 

‘‘සුත්වා කණ්ණසුඛංවාචං, හදයඞ්ගං හදයස්සිතං; 

සුභාසිතානිසුත්වාන, ලුද්දයකොමංඅයමොචයී’’ති. 

තත්ථ භණන්ති භණන්යතො. හදෙඞ් න්ති හදයඞ්ගමං. දුතියගාථාය 

භණන්තිභණමානා. සුත්වාතියසොඉයමසං උභින්නංවාචංසුත්වා. 

අථස්සමාතාපිතයරොඅනුයමොදන්තාආහංසු– 

123. 

‘‘එවංආනන්දියතොයහොතු, සහදායරහිලුද්දයකො; 
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යථාමයජ්ජනන්දාම, දිස්වායරොහණමාගත’’න්ති. 

ලුද්යදොපි අරඤ්ඤානික්ඛමිත්වා රාජකුලං ගන්ත්වා රාජානං වන්දිත්වා
එකමන්තංඅට්ඨාසි.තංදිස්වාරාජාගාථමාහ– 

124. 

‘‘නනුත්වංඅවචලුද්ද, ‘මිගචම්මානිආහරිං’; 

අථයකනනුවණ්යණන, මිගචම්මානිනාහරී’’ති. 

තත්ථ මි චම්මානීති මිගං වා චම්මං වා. ආහරින්ති ආහරිස්සාමි. ඉදං

වුත්තං යහොති – අම්යභො ලුද්ද, නනු ත්වං එවං අවච ‘‘මිගං ආයනතුං

අසක්යකොන්යතො චම්මං ආහරිස්සාමි, තං අසක්යකොන්යතො යලොමානී’’ති, 

යසොත්වංයකනකාරයණනයනවමිගං, න මිගචම්මංආහරීති? 

තංසුත්වාලුද්යදොගාථමාහ– 

125. 

‘‘ආගමා යචවහත්ථත්ථං, කූටපාසඤ්චයසො මියගො; 

අ ජ්ඣිතංමිගරාජං, තඤ්චමුත්තාඋපාසයර. 

126. 

‘‘තස්සයමඅහුසංයවයගො, අබ්භුයතොයලොමහංසයනො; 

ඉමඤ්චාහංමිගංහඤ්යඤ, අජ්ජහිස්සාමිජීවිත’’න්ති. 

තත්ථ ආ මාතිමහාරාජ, යසොමියගොමම හත්ථත්ථංහත්ථපාසඤ්යචව

මයා ඔඩ්ඩිතංකූටපාසඤ්චආගයතො, තස්මිඤ්චකූටපායස අ ජ්ඣි. තඤ්ච

මුත්තා උපාසයරති තඤ්ච  ද්ධං අපයර මුත්තා අ ද්ධාව ද්යව මිගා

අස්සායසන්තා තං නිස්සාය අට්ඨංසු. අබ්භුයතොති පුබ්ය  අභූතපුබ්ය ො. 

ඉමඤ්චාහන්ති අථ යම සංවිග්ගස්ස එතදයහොසි ‘‘සයච අහං ඉමං මිගං 

හනිස්සාමි, අජ්යජවඉමස්මිංයයවඨායනජීවිතංජහිස්සාමී’’ති. 

තංසුත්වාරාජාආහ– 

127. 

‘‘කීදිසායතමිගාලුද්ද, කීදිසාධම්මිකාමිගා; 

කථංවණ්ණාකථංසීලා,  ාළ්හංයඛොයනපසංසසී’’ති. 

ඉදං යසො රාජා විම්හයවයසන පුනප්පුනං පුච්ඡති. තං සුත්වා ලුද්යදො
ගාථමාහ– 

128. 

‘‘ඔදාතසිඞ්ගා සුචිවාලා, ජාතරූපතචූපමා; 
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පාදායලොහිතකායතසං, අඤ්ජිතක්ඛාමයනොරමා’’ති. 

තත්ථ ඔදාතසිඞ් ාතිරජතදාමසදිසසිඞ්ගා. සුචිවාලාතිචාමරිවාලසදියසන

සුචිනාවායලනසමන්නාගතා. යලොහිතකාතිරත්තනඛාපවාළසදිසා. පාදාති 

ඛුරපරියන්තා. අඤ්ජිතක්ඛාතිඅඤ්ජියතහිවිය විසුද්ධපඤ්චපසායදහිඅක්ඛීහි
සමන්නාගතා. 

ඉති යසො කයථන්යතොව මහාසත්තස්ස සුවණ්ණවණ්ණානි යලොමානි
රඤ්යඤො හත්යථ ඨයපත්වා යතසං මිගානං සරීරවණ්ණං පකායසන්යතො 
ගාථමාහ– 

129. 

‘‘එදිසා යතමිගායදව, එදිසාධම්මිකා මිගා; 

මාතායපත්තිභරායදව, නයතයසොඅභිහාරිතු’’න්ති. 

තත්ථ මාතායපත්තිභරාති ජිණ්යණ අන්යධ මාතාපිතයරො යපොයසන්ති, 

එතාදිසා යනසං ධම්මිකතා. න යත යසො අභිහාරිතුන්ති යසො මිගරාජා න
සක්කා යකනචි තව පණ්ණාකාරත්ථාය අභිහරිතුන්ති අත්යථො.

‘‘අභිහාරයි’’න්තිපිපායඨො, යසොඅහංතංයතපණ්ණාකාරත්ථායනාභිහාරයිං
න ආහරින්තිඅත්යථො. 

ඉති යසො මහාසත්තස්ස ච චිත්තමිගස්ස ච සුතනාය මිගයපොතිකාය ච

ගුණං කයථත්වා ‘‘මහාරාජ, අහං යතන මිගරඤ්ඤා ‘අත්තයනො යලොමානි
දස්යසත්වා මම ඨායන ඨත්වා දසහි රාජධම්මචරියගාථාහි යදවියා ධම්මං
කයථයයාසී’ති උග්ගණ්හාපියතොආණත්යතො’’ති ආහ. තං සුත්වා රාජා නං
න්හායපත්වා අහතවත්ථානි නිවායසත්වා සත්තරතනඛචියත පල්ලඞ්යක
නිසීදායපත්වා සයං යදවියා සද්ධිං නීචාසයන එකමන්තං නිසීදිත්වා තං 
අඤ්ජලිංපග්ගය්හයාචති.යසොධම්මංයදයසන්යතොආහ– 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, මාතාපිතූසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, පුත්තදායරසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, මිත්තාමච්යචසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, වාහයනසු යලසුච; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, ගායමසුනිගයමසුච; 
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ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

‘‘ධම්මං චරමහාරාජ, රට්යඨසුජනපයදසුච; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, සමණබ්රාහ්මයණසුච; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, මිගපක්ඛීසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, ධම්යමොචිණ්යණොසුඛාවයහො; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, සඉන්දායදවාසබ්රහ්මකා; 

සුචිණ්යණන දිවං පත්තා, මා ධම්මං රාජ පාමයදො’’ති. (ජා. 
2.18.114-123); 

ඉති යනසාදපුත්යතො මහාසත්යතන යදසිතනියායමන ආකාසගඞ්ගං
ඔතායරන්යතො විය බුද්ධලීලාය ධම්මං යදයසසි. මහාජයනො
සාධුකාරසහස්සානි පවත්යතසි. ධම්මකථං සුත්වායයව යදවියා යදොහයළො
පටිප්පස්සම්භි. රාජා තුස්සිත්වා ලුද්දපුත්තං මහන්යතන යයසන
සන්තප්යපන්යතොතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

130. 

‘‘දම්මිනික්ඛසතංලුද්ද, ථූලඤ්චමණිකුණ්ඩලං; 

චතුස්සදඤ්චපල්ලඞ්කං, උමාපුප්ඵසරින්නිභං. 

131. 

‘‘ද්යවචසාදිසියයොභරියා, උසභඤ්චගවංසතං; 

ධම්යමනරජ්ජංකායරස්සං,  හුකායරොයමසිලුද්දක. 

132. 

‘‘කසිවාණිජ්ජාඉණදානං, උච්ඡාචරියාචලුද්දක; 

එයතනදාරංයපොයසහි, මාපාපංඅකරීපුනා’’ති. 

තත්ථ ථූලන්ති මහග්ඝං මණිකුණ්ඩලපසාධනඤ්ච යත දම්මි. 

චතුස්සදන්තිචතුරුස්සදං, චතුඋස්සීසකන්ති අත්යථො. උමාපුප්ෙසරින්නිභන්ති

නීලපච්චත්ථරණත්තා උමාපුප්ඵසදිසාය නිභාය ඔභායසන සමන්නාගතං, 

කාළවණ්ණදාරුසාරමයං වා. සාදිසියෙොති අඤ්ඤමඤ්ඤං රූයපන ච

යභොයගනච සදිසා. උසභඤ්ච වංසතන්තිඋසභංයජට්ඨකංකත්වාගවං 

සතඤ්ච යත දම්මි. කායරස්සන්ති දස රාජධම්යම අයකොයපන්යතො
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ධම්යමයනව රජ්ජං කායරස්සාමි. බහුකායරො යමසීති සුවණ්ණවණ්ණස්ස

මිගරඤ්යඤො ඨායන ඨත්වා ධම්මස්ස යදසිතත්තා ත්වං මම  හුපකායරො, 
මිගරායජන වුත්තනියායමයනව යත අහං පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨාපියතො. 

කසිවාණිජ්ජාතිසම්මලුද්දක, අහම්පිමිගරාජානංඅදිස්වාතස්ස වචනයමව

සුත්වා පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨියතො, ත්වම්පි ඉයතො පට්ඨාය සීලවා යහොහි, 

යානි තානි කසිවාණිජ්ජානි ඉණදානං උඤ්ඡාචරියාති ආජීවමුඛානි, 

එයතයනවසම්මාආජීයවනතව පුත්තදාරංයපොයසහි, මාපුනපාපංකරීති. 

යසො රඤ්යඤොකථංසුත්වා ‘‘නයමඝරාවායසනත්යථො, පබ් ජ්ජංයම 
අනුජානාථ යදවා’’ති අනුජානායපත්වා රඤ්ඤා දින්නධනං පුත්තදාරස්ස
දත්වා හිමවන්තං පවිසිත්වා ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා අට්ඨ සමාපත්තියයො
නිබ් ත්යතත්වා බ්රහ්මයලොකපරායයණො අයහොසි. රාජාපි මහාසත්තස්ස

ඔවායදඨත්වාසග්ගපුරංපූයරසි, තස්සඔවායදොවස්සසහස්සංපවත්ති. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘එවංභික්ඛයවපුබ්ය පි මමත්ථාය
ආනන්යදන ජීවිතං පරිච්චත්තයමවා’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි –

‘‘තදා ලුද්යදො ඡන්යනො අයහොසි, රාජා සාරිපුත්යතො, යදවී යඛමා භික්ඛුනී, 

මාතාපිතයරො මහාරාජකුලානි, සුතනා උප්පලවණ්ණා, චිත්තමියගො

ආනන්යදො, අසීති මිගසහස්සානි සාකියගයණො, යරොහයණො මිගරාජා පන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

යරොහණමිගජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[502] 6. චූළහංසජාතකවණ්ණනා 

එයත හංසා පක්කමන්තීති ඉදං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
ආනන්දයථරස්සජීවිතපරිච්චාගයමවආරබ්භකයථසි.තදාපිහි ධම්මසභායං

යථරස්සගුණකථංකයථන්යතසුභික්ඛූසුසත්ථාආගන්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, 

භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි ආනන්යදන මමත්ථාය ජීවිතං
පරිච්චත්තයමවා’’තිවත්වා අතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං  හුපුත්තයකො නාම රාජා රජ්ජං කායරසි. යඛමා
නාමස්ස අග්ගමයහසී අයහොසි. තදා මහාසත්යතො සුවණ්ණහංසයයොනියං
නිබ් ත්තිත්වා නවුතිහංසසහස්සපරිවුයතො චිත්තකූයට වසි. තදාපි යදවී 
වුත්තනයයයනව සුපිනං දිස්වා රඤ්යඤො සුවණ්ණවණ්ණහංසස්ස 

ධම්මයදසනාසවනයදොහළං ආයරොයචසි. රාජාපි අමච්යච පුච්ඡිත්වා
‘‘සුවණ්ණවණ්ණහංසානාම චිත්තකූටපබ් යතවසන්තී’’තිචසුත්වායඛමං
නාමසරංකායරත්වානානප්පකාරානි නිවාපධඤ්ඤානියරොපායපත්වාචතූසු

කණ්යණසු යදවසිකං අභයයඝොසනං යඝොසායපසි, එකඤ්ච ලුද්දපුත්තං

හංසානංගහණත්ථායපයයොයජසි.තස්සපයයොජිතාකායරොච, යතනතත්ථ

සකුණානං උපපරික්ඛිතභායවොච, සුවණ්ණහංසානංආගතකායලරඤ්යඤො
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ආයරොයචත්වා පාසානං ඔඩ්ඩිතනියායමො ච, මහාසත්තස්ස පායස

 ද්ධනියායමො ච, සුමුඛස්ස හංසයසනාපතියනොතීසු හංසඝටාසු තං අදිස්වා

නිවත්තනඤ්ච සබ් ං මහාහංසජාතයක (ජා. 2.21.89 ආදයයො) ආවි
භවිස්සති. ඉධාපි මහාසත්යතො යට්ඨිපායස  ජ්ඣිත්වා පාසයට්ඨියං 
ඔලම් න්යතොයයව ගීවං පසායරත්වා හංසානං ගතමග්ගං ඔයලොයකන්යතො
සුමුඛංආගච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘ආගතකායලනං වීමංසිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා
තස්මිංආගයතතිස්යසොගාථා අභාසි– 

133. 

‘‘එයතහංසාපක්කමන්ති, වක්කඞ්ගාභයයමරිතා; 

හරිත්තචයහමවණ්ණ, කාමංසුමුඛපක්කම. 

134. 

‘‘ඔහායමංඤාතිගණා, එකංපාසවසංගතං; 

අනයපක්ඛමානාගච්ඡන්ති, කිංඑයකොඅවහියයසි. 

135. 

‘‘පයතවපතතංයසට්ඨ, නත්ථි ද්යධසහායතා; 

මාඅනීඝායහායපසි, කාමංසුමුඛපක්කමා’’ති. 

තත්ථ භෙයමරිතාති භයයරිතා භයතජ්ජිතා භයචලිතා. හරිත්තච

යහමවණ්ණාති ද්වීහිපි වචයනහි තයමවාලපති. කාමන්ති සුවණ්ණත්තච, 

සුවණ්ණවණ්ණ, සුන්දරමුඛ එකංයසන පක්කමාහියයව, කිං යත

ඉධාගමයනනාතිවදති. ඔහාොතිමං ජහිත්වාඋප්පතිතා. අනයපක්ඛමානාති

යත මම ඤාතකා මයි අනයපක්ඛාව ගච්ඡන්ති. පයතවාති උප්පයතව. මා

අනීඝාොති ඉයතොගන්ත්වාපත්තබ් ාය නිද්දුක්ඛභාවායවීරියංමාහායපසි. 

තයතො සුමුයඛොපඞ්කපිට්යඨනිසීදිත්වාගාථමාහ – 

136. 

‘‘නාහං දුක්ඛපයරයතොති, ධතරට්ඨතුවංජයහ; 

ජීවිතංමරණංවායම, තයාසද්ධිංභවිස්සතී’’ති. 

තත්ථ දුක්ඛපයරයතොති මහාරාජ, ‘‘ත්වං මරණදුක්ඛපයරයතො’’ති
එත්තයකයනවනාහංතංජහාමි. 

එවංසුමුයඛනසීහනායදකථියතධතරට්යඨොගාථමාහ– 

137. 

‘‘එතදරියස්සකලයාණං, යංත්වංසුමුඛභාසසි; 

තඤ්චවීමංසමායනොහං, පතයතතංඅවස්සජි’’න්ති. 
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තත්ථ එතදරිෙස්සාති යං ත්වං ‘‘නාහං තං ජයහ’’ති භාසසි, එතං

ආචාරසම්පන්නස්ස අරියස්ස කලයාණං උත්තමවචනං. පතයතතන්ති

අහඤ්චනතංවිස්සජ්යජතුකායමොවඑවංඅවචං, අථයඛොතං වීමංසමායනො

‘‘පතතූ’’තිඑතංවචනංඅවස්සජිං, ගච්ඡාතිතංඅයවොචන්තිඅත්යථො. 

එවං යතසං කයථන්තානඤ්යඤව ලුද්දපුත්යතො දණ්ඩමාදාය
යවයගනාගයතො. සුමුයඛො ධතරට්ඨං අස්සායසත්වා තස්සාභිමුයඛො ගන්ත්වා
අපචිතිං දස්යසත්වා හංසරඤ්යඤො ගුයණ කයථසි. තාවයදව ලුද්යදො
මුදුචිත්යතො අයහොසි. යසො තස්ස මුදුචිත්තකං ඤත්වා පුන ගන්ත්වා
හංසරාජයමව අස්සායසන්යතො අට්ඨාසි. ලුද්යදොපි හංසරාජානං 
උපසඞ්කමිත්වාඡට්ඨංගාථමාහ– 

138. 

‘‘අපයදනපදංයාති, අන්තලික්ඛචයරොදියජො; 

ආරාපාසංනබුජ්ඣිත්වං, හංසානංපවරුත්තමා’’ති. 

තත්ථ අපයදන පදන්ති මහාරාජ, තුම්හාදියසො අන්තලික්ඛචයරො දියජො

අපයදආකායසපදංකත්වා යාති. නබුජ්ඣි ත්වන්තියසොත්වං එවරූයපො
දූරයතොවඉමංපාසංනබුජ්ඣිනජානීති පුච්ඡති. 

මහාසත්යතො ආහ– 

139. 

‘‘යදාපරාභයවොයහොති, යපොයසොජීවිතසඞ්ඛයය; 

අථජාලඤ්චපාසඤ්ච, ආසජ්ජාපිනබුජ්ඣතී’’ති. 

තත්ථ ෙදාපරාභයවොතිසම්මලුද්දපුත්ත, යදාපරාභයවොඅවුඩ්ඪිවිනායසො 

සම්පත්යතො යහොති, අථ යපොයසො ජීවිතසඞ්ඛයය පත්යත ජාලඤ්ච පාසඤ්ච
පත්වාපිනජානාතීති අත්යථො. 

ලුද්යදො හංසරඤ්යඤො කථං අභිනන්දිත්වා සුමුයඛන සද්ධිං 
සල්ලපන්යතොතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

140. 

‘‘එයතහංසාපක්කමන්ති, වක්කඞ්ගාභයයමරිතා; 

හරිත්තචයහමවණ්ණ, ත්වඤ්යඤවඅවහියයසි. 

141. 

‘‘එයතභුත්වාචපිවිත්වාච, පක්කමන්තිවිහඞ්ගමා; 

අනයපක්ඛමානාවක්කඞ්ගා, ත්වඤ්යඤයවයකොඋපාසසි. 

142. 
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‘‘කිංනුතයායංදියජොයහොති, මුත්යතො ද්ධංඋපාසසි; 

ඔහායසකුණායන්ති, කිංඑයකොඅවහියයසී’’ති. 

තත්ථ ත්වඤ්යඤවාති ත්වයමව ඔහියයසීති පුච්ඡති. උපාසසීති
පයිරුපාසසි. 

සුමුයඛොආහ– 

143. 

‘‘රාජායමයසොදියජොමිත්යතො, සඛාපාණසයමොචයම; 

යනවනංවිජහිස්සාමි, යාවකාලස්සපරියාය’’න්ති. 

තත්ථ ොව කාලස්ස පරිොෙන්ති ලුද්දපුත්ත, යාව ජීවිතකාලස්ස
පරියයොසානංඅහංඑතංනවිජහිස්සාමියයව. 

තං සුත්වා ලුද්යදො පසන්නචිත්යතො හුත්වා ‘‘සචාහං එවං 

සීලසම්පන්යනසුඉයමසුඅපරජ්ඣිස්සාමි, පථවීපියමවිවරංදයදයය, කිංයම

රඤ්යඤො සන්තිකා ලද්යධන ධයනන, විස්සජ්යජස්සාමි න’’න්ති
චින්යතත්වාගාථමාහ– 

144. 

‘‘යයො චත්වංසඛියනොයහතු, පාණං චජිතුමිච්ඡසි; 

යසොයතසහායංමුඤ්චාමි, යහොතුරාජාතවානුයගො’’ති. 

තත්ථ යෙොච ත්වන්තියයොනාමත්වං. යසොතියසොඅහං. තවානුය ොති

එසහංසරාජාතවවසංඅනුගයතොයහොතු, තයාසද්ධිංඑකට්ඨායන වසතු. 

එවඤ්ච පන වත්වා ධතරට්ඨං යට්ඨිපාසයතො ඔතායරත්වා සරතීරං 
යනත්වා පාසං මුඤ්චිත්වා මුදුචිත්යතන යලොහිතං යධොවිත්වා න්හාරුආදීනි 
පටිපායදසි. තස්ස මුදුචිත්තතාය මහාසත්තස්ස පාරමිතානුභායවන ච 

තාවයදව පායදො සච්ඡවි අයහොසි,  ද්ධට්ඨානම්පි න පඤ්ඤායි. සුමුයඛො
ය ොධිසත්තං ඔයලොයකත්වා තුට්ඨචිත්යතො අනුයමොදනං කයරොන්යතො
ගාථමාහ– 

145. 

‘‘එවංලුද්දකනන්දස්සු, සහසබ්ය හිඤාතිභි; 

යථාහමජ්ජනන්දාමි, මුත්තංදිස්වාදිජාධිප’’න්ති. 

තං සුත්වා ලුද්යදො ‘‘ගච්ඡථ, සාමී’’තිආහ. අථනං මහාසත්යතො ‘‘කිං

පන ත්වං සම්ම, මං අත්තයනො අත්ථාය  න්ධි, උදාහු අඤ්ඤස්ස
ආණත්තියා’’ති පුච්ඡිත්වායතනතස්මිංකාරයණආයරොචියත‘‘කිංනුයඛො

යම ඉයතොව චිත්තකූටං ගන්තුං යසයයයො, උදාහුනගර’’න්ති විමංසන්යතො
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‘‘මයි නගරං ගයත ලුද්දපුත්යතො ධනං ලභිස්සති, යදවියා යදොහයළො

පටිප්පස්සම්භිස්සති, සුමුඛස්ස මිත්තධම්යමො පාකයටො භවිස්සති, තථා මම

ඤාණ ලං, යඛමඤ්ච සරං අභයදක්ඛිණං කත්වා ලභිස්සාමි, තස්මා

නගරයමවගන්තුං යසයයයො’’තිසන්නිට්ඨානංකත්වා ‘‘ලුද්ද, ත්වංඅම්යහ

කායජනාදායරඤ්යඤො සන්තිකංයනහි, සයචයනොරාජාවිස්සජ්යජතුකායමො

භවිස්සති, විස්සජ්යජස්සතී’’ති ආහ.රාජායනොනාමසාමි, කක්ඛළා, ගච්ඡථ

තුම්යහති. මයං තාදිසං ලුද්දම්පි මුදුකං කරිම්හ, රඤ්යඤො ආරාධයන

අම්හාකංභායරො, යනහියයවයනො, සම්මාති.යසොතථාඅකාසි.රාජා හංයස
දිස්වාවයසොමනස්සජායතොහුත්වාද්යවපිහංයසකඤ්චනපීයඨනිසීදායපත්වා
මධුලායජ ඛාදායපත්වාමධුයරොදකංපායයත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගය්හධම්මකථං
ආයාචි. හංසරාජා තස්ස යසොතුකාමතං විදිත්වා පඨමං තාව

පටිසන්ථාරමකාසි. තත්රිමා හංසස්ස ච රඤ්යඤො ච වචනපටිවචනගාථායයො
යහොන්ති– 

146. 

‘‘කච්චින්නුයභොයතොකුසලං, කච්චියභොයතොඅනාමයං; 

කච්චිරට්ඨමිදංඵීතං, ධම්යමනමනුසාසසි. 

147. 

‘‘කුසලං යචවයමහංස, අයථොහංසඅනාමයං; 

අයථොරට්ඨමිදංඵීතං, ධම්යමනමනුසාසහං. 

148. 

‘‘කච්චි යභොයතොඅමච්යචසු, යදොයසොයකොචින විජ්ජති; 

කච්චිආරාඅමිත්තායත, ඡායාදක්ඛිණයතොරිව. 

149. 

‘‘අයථොපියමඅමච්යචසු, යදොයසොයකොචිනවිජ්ජති; 

අයථොආරාඅමිත්තායම, ඡායාදක්ඛිණයතොරිව. 

150. 

‘‘කච්චියතසාදිසීභරියා, අස්සවාපියභාණිනී; 

පුත්තරූපයසූයපතා, තවඡන්දවසානුගා. 

151. 

‘‘අයථොයමසාදිසීභරියා, අස්සවාපියභාණිනී; 

පුත්තරූපයසූයපතා, මමඡන්දවසානුගා. 

152. 

‘‘කච්චියත හයවොපුත්තා, සුජාතාරට්ඨවඩ්ඪන; 

පඤ්ඤාජයවනසම්පන්නා, සම්යමොදන්තිතයතොතයතො. 
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153. 

‘‘සතයමයකොචයමපුත්තා, ධතරට්ඨමයාසුතා; 

යතසංත්වංකිච්චමක්ඛාහි, නාවරුජ්ඣන්තියතවයචො’’ති. 

තත්ථ කුසලන්තිආයරොගයං, ඉතරංතස්යසව යවවචනං. ඵීතන්තිකච්චි

යත ඉදං රට්ඨං ඵීතං සුභික්ඛං, ධම්යමන ච නං අනුසාසසීති පුච්ඡති. 

යදොයසොතිඅපරායධො. ඡාො දක්ඛිණයතොරිවාතියථානාමදක්ඛිණදිසාභිමුඛා

ඡායා න වඩ්ඪති, එවං යත කච්චි අමිත්තා න වඩ්ඪන්තීති වදති. සාදිසීති 

ජාතියගොත්තකුලපයදයසහි සමානා. එවරූපා හි අතිචාරිනී න යහොති. 

අස්සවාති වචනපටිග්ගාහිකා. පුත්තරූපෙසූයපතාති පුත්යතහි ච රූයපන ච

යයසන චඋයපතා. පඤ්ඤාජයවනාතිපඤ්ඤායවයගනපඤ්ඤංජවායපත්වා

තානි තානිකිච්චානි පරිච්ඡින්දිතුං සමත්ථාති පුච්ඡති. සම්යමොදන්ති තයතො

තයතොතියත්ථයත්ථනියුත්තායහොන්ති, තයතොතයතොසම්යමොදන්යතව, න 

විරුජ්ඣන්තීති පුච්ඡති. මො සුතාති මයා විස්සුතා. මඤ්හි යලොයකො

‘‘ හුපුත්තරාජා’’තිවදති, ඉතියතමංනිස්සායවිස්සුතාපාකටාජාතාති මයා

සුතා නාම යහොන්තීති වදති. යතසං ත්වං කිච්චමක්ඛාහීති යතසං මම

පුත්තානං ‘‘ඉදං නාම කයරොන්තූ’’ති ත්වං කිච්චමක්ඛාහි, න යත වචනං 

අවරුජ්ඣන්ති, ඔවාදංයනසංයදහීතිඅධිප්පායයයනවමාහ. 

තං සුත්වාමහාසත්යතොතස්සඔවාදංයදන්යතො පඤ්චගාථාඅභාසි– 

154. 

‘‘උපපන්යනොපියචයහොති, ජාතියාවිනයයනවා; 

අථපච්ඡාකුරුයතයයොගං, කිච්යඡආපාසුසීදති. 

155. 

‘‘තස්ස සංහීරපඤ්ඤස්ස, විවයරොජායයතමහා; 

රත්තිමන්යධොවරූපානි, ථූලානිමනුපස්සති. 

156. 

‘‘අසායරසාරයයොගඤ්ඤූ, මතිංනත්යවවවින්දති; 

සරයභොවගිරිදුග්ගස්මිං, අන්තරායයවසීදති. 

157. 

‘‘හීනජච්යචොපියචයහොති, උට්ඨාතාධිතිමානයරො; 

ආචාරසීලසම්පන්යනො, නියසඅග්ගීවභාසති. 

158. 

‘‘එතංයමඋපමංකත්වා, පුත්යතවිජ්ජාසුවාචය; 

සංවිරූළ්යහථයමධාවී, යඛත්යතබීජංවවුට්ඨියා’’ති. 
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තත්ථ විනයෙනාති ආචායරන. පච්ඡා කුරුයත යෙො න්ති යයො යච
සික්ඛිතබ් සික්ඛාසු දහරකායල යයොගං වීරියං අකත්වා පච්ඡා

මහල්ලකකායලකයරොති, එවරූයපොපච්ඡාතථාරූයපදුක්යඛවාආපදාසු වා

උප්පන්නාසු සීදති, අත්තානං උද්ධරිතුං න සක්යකොති. තස්ස 

සංහීරපඤ්ඤස්සාති තස්ස අසික්ඛිතත්තා තයතො තයතො හරිතබ් පඤ්ඤස්ස

නිච්චං චලබුද්ධියනො. විවයරොති යභොගාදීනං ඡිද්දං, පරිහානීති අත්යථො. 

රත්තිමන්යධොති රත්තන්යධො. ඉදං වුත්තං යහොති – ‘‘යථා රත්තන්යධො

රත්තිකායණො රත්තිං චන්යදොභාසාදීහි ථූලරූපායනව පස්සති, සුඛුමානි

පස්සිතුං න සක්යකොති, එවං අසික්ඛියතො සංහීරපඤ්යඤො කිස්මිඤ්චියදව

භයයඋප්පන්යනසුඛුමානිකිච්චානිපස්සිතුංන සක්යකොති, ඔළාරියකයයව

පස්සති, තස්මාතවපුත්යතදහරකායලයයවසික්ඛායපතුං වට්ටතී’’ති. 

අසායරති නිස්සායර යලොකායතයවදසමයය. සාරයෙො ඤ්ඤූති

සාරයුත්යතො එසසමයයොතිමඤ්ඤමායනො. මතිංනත්යවව වින්දතීති හුං

සික්ඛිත්වාපි පඤ්ඤං න ලභතියයව. ගිරිදුග් ස්මින්ති යසො එවරූයපො යථා
නාම සරයභො අත්තයනො වසනට්ඨානං ආගච්ඡන්යතො අන්තරාමග්යග
විසමම්පි සමන්ති මඤ්ඤමායනො ගිරිදුග්යග යවයගනාගච්ඡන්යතො

නරකපපාතං පතිත්වා අන්තරායයවසීදති, ආවාසං නපාපුණාති, එවයමතං
අසාරං යලොකායතයවදසමයං සාරසඤ්ඤාය උග්ගයහත්වා මහාවිනාසං 
පාපුණාති. තස්මා තව පුත්යත අත්ථනිස්සියතසු වඩ්ඪිආවයහසු කිච්යචසු

යයොයජත්වා සික්ඛායපහීති. නියස අග්ගීවාති මහාරාජ, හීනජාතියකොපි 

උට්ඨානාදිගුණසම්පන්යනොරත්තිංඅග්ගික්ඛන්යධොවියඔභාසති. එතං යමති
එතංමයාවුත්තංරත්තන්ධඤ්චඅග්ගික්ඛන්ධඤ්චඋපමංකත්වාතව පුත්යත

විජ්ජාසුවාචය, සික්ඛිතබ් යුත්තාසුසික්ඛාසුයයොයජහි.එවංයුත්යතොහි යථා

සුයඛත්යතසුවුට්ඨියාබීජංසංවිරූහති, තයථවයමධාවීසංවිරූහති, යයසනච
යභොයගහිච වඩ්ඪතීති. 

එවං මහාසත්යතො සබ් රත්තිං රඤ්යඤො ධම්මං යදයසසි, යදවියා
යදොහයළො පටිප්පස්සම්භි. මහාසත්යතො අරුණුග්ගමනයවලායයමව රාජානං 
පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨයපත්වා අප්පමායදන ඔවදිත්වා සද්ධිං සුමුයඛන 

උත්තරසීහපඤ්ජයරනනික්ඛමිත්වාචිත්තකූටයමවගයතො. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා ‘‘එවං, භික්ඛයව, පුබ්ය පි ඉමිනා
මමත්ථායජීවිතංපරිච්චත්තයමවා’’තිවත්වාජාතකංසයමොධායනසි–‘‘තදා

ලුද්යදො ඡන්යනොඅයහොසි, රාජාසාරිපුත්යතො, යදවීයඛමාභික්ඛුනී, හංසපරිසා

සාකියගයණො, සුමුයඛො ආනන්යදො, හංසරාජාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

චූළහංසජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 
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[503] 7. සත්තිගුම් ජාතකවණ්ණනා 

මි ලුද්යදො මහාරාජාතිඉදංසත්ථාමද්දකුච්ඡිස්මිංමිගදායයවිහරන්යතො 
යදවදත්තං ආරබ්භ කයථසි. යදවදත්යතන හි සිලාය පවිද්ධාය භගවයතො
පායද සකලිකාය ඛයත  ලවයවදනා උප්පජ්ජි. තථාගතස්ස දස්සනත්ථාය

 හූ භික්ඛූ සන්නිපතිංසු. අථ භගවා පරිසං සන්නිපතිතං දිස්වා ‘‘භික්ඛයව, 

ඉදං යසනාසනං අතිසම් ාධං, සන්නිපායතො මහා භවිස්සති, මං
මඤ්චසිවිකාය මද්දකුච්ඡිං යනථා’’ති ආහ. භික්ඛූ තථා කරිංසු. ජීවයකො 
තථාගතස්ස පාදං ඵාසුකං අකාසි. භික්ඛූසත්ථුසන්තියකනිසින්නාවකථං 

සමුට්ඨායපසුං‘‘ආවුයසො, යදවදත්යතොසයම්පිපායපො, පරිසාපිස්සපාපා, ඉති

යසොපායපො පාපපරිවායරොවවිහරතී’’ති.සත්ථා ‘‘කිංකයථථ, භික්ඛයව’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉදං නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
යදවදත්යතොපායපො පාපපරිවායරොයයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත උත්තරපඤ්චාලනගයර පඤ්චායලො නාම රාජා රජ්ජං කායරසි.
මහාසත්යතොඅරඤ්ඤායතයනඑකස්මිංසානුපබ් යතසිම් ලිවයනඑකස්ස 

සුවරඤ්යඤොපුත්යතොහුත්වානිබ් ත්ති, ද්යවභාතයරොඅයහසුං.තස්සපන
පබ් තස්ස උපරිවායත යචොරගාමයකො අයහොසි පඤ්චන්නං යචොරසතානං

නිවායසො, අයධොවායත අස්සයමො පඤ්චන්නං ඉසිසතානං නිවායසො. යතසං
සුවයපොතකානං පක්ඛනික්ඛමනකායල වාතමණ්ඩලිකා උදපාදි. තාය
පහයටො එයකො සුවයපොතයකො යචොරගාමයක යචොරානං ආවුධන්තයර

පතියතො, තස්ස තත්ථ පතිතත්තා ‘‘සත්තිගුම්ය ො’’ත්යවව නාමං කරිංසු.

එයකො අස්සයම වාලුකතයල පුප්ඵන්තයර පති, තස්ස තත්ථ පතිතත්තා
‘‘පුප්ඵයකො’’ත්යවව නාමං කරිංසු. සත්තිගුම්ය ො යචොරානං අන්තයර

වඩ්ඪියතො, පුප්ඵයකොඉසීනං. 

අයථකදිවසං රාජා සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතො රථවරං අභිරුහිත්වා 
මහන්යතන පරිවායරන මිගවධාය නගරයතො නාතිදූයර සුපුප්ඵිතඵලිතං

රමණීයංඋපගුම් වනං ගන්ත්වා‘‘යස්සපස්යසනමියගොපලායති, තස්යසව
ගීවා’’ති වත්වා රථා ඔරුය්හ පටිච්ඡායදත්වා දින්යන යකොට්ඨයක ධනුං
ආදාය අට්ඨාසි. පුරියසහි මිගානං උට්ඨාපනත්ථාය වනගුම්ය සු
යපොථියමායනසු එයකො එණිමියගො උට්ඨාය ගමනමග්ගං ඔයලොයකන්යතො 
රඤ්යඤො ඨිතට්ඨානස්යසව විවිත්තතං දිස්වා තදභිමුයඛො පක්ඛන්දිත්වා
පලායි. අමච්චා ‘‘කස්ස පස්යසන මියගො පලායියතො’’ති පුච්ඡන්තා 

‘‘රඤ්යඤො පස්යසනා’’ති ඤත්වා රඤ්ඤා සද්ධිං යකළිං කරිංසු. රාජා
අස්මිමායනන යතසං යකළිං අසහන්යතො ‘‘ඉදානි තං මිගං ගයහස්සාමී’’ති
රථංආරුය්හ ‘‘සීඝං යපයසහී’’ති සාරථිංආණායපත්වා මියගනගතමග්ගං
පටිපජ්ජි. රථං යවයගන ගච්ඡන්තං පරිසා අනු න්ධිතුං නාසක්ඛි. රාජා
සාරථිදුතියයො යාව මජ්ඣන්හිකා ගන්ත්වා තං මිගං අදිස්වානිවත්තන්යතො
තස්ස යචොරගාමස්ස සන්තියක රමණීයං කන්දරං දිස්වා රථා ඔරුය්හ
න්හත්වා ච පිවිත්වා ච පච්චුත්තරි. අථස්ස සාරථි රථස්ස උත්තරත්ථරණං 
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පටුන 

ඔතායරත්වාසයනංරුක්ඛච්ඡායායපඤ්ඤයපසි, යසොතත්ථනිපජ්ජි.සාරථිපි
තස්ස පායද සම් ාහන්යතො නිසීදි. රාජා අන්තරන්තරා නිද්දායති යචව
පබුජ්ඣතිච. 

යචොරගාමවාසියනො යචොරාපි රඤ්යඤො ආරක්ඛණත්ථාය අරඤ්ඤයමව
පවිසිංසු. යචොරගාමයකසත්තිගුම්ය ොයචවභත්තරන්ධයකොපතියකොලම්ය ො
නායමයකො පුරියසො චාති ද්යවව ඔහීයිංසු. තස්මිං ඛයණ සත්තිගුම්ය ො
ගාමකා නික්ඛමිත්වා රාජානං දිස්වා ‘‘ඉමං නිද්දායමානයමව මායරත්වා
ආභරණානි ගයහස්සාමා’’ති චින්යතත්වා පතියකොලම් ස්ස සන්තිකං
ගන්ත්වා තං කාරණං ආයරොයචසි. තමත්ථං පකායසන්යතො සත්ථා පඤ්ච
ගාථාඅභාසි– 

159. 

‘‘මිගලුද්යදො මහාරාජා, පඤ්චාලානංරයථසයභො; 

නික්ඛන්යතොසහයසනාය, ඔගයණොවනමාගමා. 

160. 

‘‘තත්ථද්දසාඅරඤ්ඤස්මිං, තක්කරානංකුටිංකතං; 

තස්සාකුටියානික්ඛම්ම, සුයවොලුද්දානිභාසති. 

161. 

‘‘සම්පන්නවාහයනොයපොයසො, යුවාසම්මට්ඨකුණ්ඩයලො; 

යසොභතියලොහිතුණ්හීයසො, දිවාසූරියයොවභාසති. 

162. 

‘‘මජ්ඣන්හියකසම්පතියක, සුත්යතොරාජාසසාරථි; 

හන්දස්සාභරණංසබ් ං, ගණ්හාමසාහසාමයං. 

163. 

‘‘නිසීයථපිරයහොදානි, සුත්යතොරාජාසසාරථි; 

ආදායවත්ථංමණිකුණ්ඩලඤ්ච, හන්ත්වානසාඛාහි අවත්ථරාමා’’ති. 

තත්ථ මි ලුද්යදොති ලුද්යදො වියමිගානංගයවසනයතො ‘‘මිගලුද්යදො’’ති

වුත්යතො. ඔ යණොති ගණා ඔහීයනො පරිහීයනො හුත්වා. තක්කරානං කුටිං

කතන්ති යසො රාජා තත්ථ අරඤ්යඤ යචොරානං වසනත්ථායකතං ගාමකං

අද්දස. තස්සාති තයතො යචොරකුටියතො. ලුද්දානි භාසතීති පතියකොලම්ය න

සද්ධිං දාරුණානි වචනානි කයථති. සම්පන්නවාහයනොති

සම්පන්නඅස්සවාහයනො. යලොහිතුණ්හීයසොති රත්යතන උණ්හීසපට්යටන

සමන්නාගයතො. සම්පතියකති සම්පති ඉදානි, එවරූයප

ඨිතමජ්ඣන්හිකකායලතිඅත්යථො. සාහසාතිසාහයසනපසය්හාකාරංකත්වා

ගණ්හාමාතිවදති. නිසීයථපිරයහොදානීතිනිසීයථපිඉදානිපිරයහො.ඉදංවදති
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– යථානිසීයථ අඩ්ඪරත්තසමයය මනුස්සා කිලන්තා සයන්ති, රයහො නාම

යහොති, ඉදානිඨිතමජ්ඣන්හියකපි කායලතයථවාති. හන්ත්වානාතිරාජානං
මායරත්වා වත්ථාභරණානිස්සගයහත්වාඅථනංපායදගයහත්වාකඩ්ඪිත්වා
එකමන්යතසාඛාහි පටිච්ඡායදමාති. 

ඉති යසො යවයගන සකිං නික්ඛමති, සකිං පතියකොලම් ස්ස සන්තිකං 
ගච්ඡති. යසො තස්ස වචනං සුත්වා නික්ඛමිත්වා ඔයලොයකන්යතො රාජභාවං
ඤත්වාභීයතො ගාථමාහ– 

164. 

‘‘කින්නු උම්මත්තරූයපොව, සත්තිගුම්  පභාසසි; 

දුරාසදාහිරාජායනො, අග්ගිපජ්ජලියතොයථා’’ති. 

අථනංසුයවොගාථායඅජ්ඣභාසි– 

165. 

‘‘අථත්වංපතියකොලම් , මත්යතොථුල්ලානිගජ්ජසි; 

මාතරිමය්හනග්ගාය, කින්නුත්වංවිජිගුච්ඡයස’’ති. 

තත්ථ අථ ත්වන්ති නනු ත්වං. මත්යතොති යචොරානං උච්ඡිට්ඨසුරං

ලභිත්වා තාය මත්යතො හුත්වා පුබ්ය  මහාගජ්ජිතානි ගජ්ජසි. මාතරීති 

යචොරයජට්ඨකස්සභරියංසන්ධායාහ.සාකිරතදාසාඛාභඞ්ගංනිවායසත්වා

චරති. විජිගුච්ඡයසති මම මාතරි නග්ගාය කින්නු ත්වං ඉදානි යචොරකම්මං 

ජිගුච්ඡසි, කාතුංනඉච්ඡසීති. 

රාජා පබුජ්ඣිත්වා තස්ස යතන සද්ධිං මනුස්සභාසාය කයථන්තස්ස 

වචනං සුත්වා ‘‘සප්පටිභයං ඉදං ඨාන’’න්ති සාරථිං උට්ඨායපන්යතො
ගාථමාහ– 

166. 

‘‘උට්යඨහි සම්මතරමායනො, රථංයයොයජහි සාරථි; 

සකුයණොයමනරුච්චති, අඤ්ඤංගච්ඡාමඅස්සම’’න්ති. 

යසොපිසීඝංඋට්ඨහිත්වාරථංයයොයජත්වාගාථමාහ– 

167. 

‘‘යුත්යතොරයථොමහාරාජ, යුත්යතොච ලවාහයනො; 

අධිතිට්ඨමහාරාජ, අඤ්ඤංගච්ඡාමඅස්සම’’න්ති. 

තත්ථ බලවාහයනොති  ලවවාහයනො, මහාථාමඅස්සසම්පන්යනොති

අත්යථො. අධිතිට්ඨාතිඅභිරුහ. 
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අභිරුළ්හමත්යතයයව ච තස්මිං සින්ධවා වාතයවයගන පක්ඛන්දිංසු. 
සත්තිගුම්ය ොරථංගච්ඡන්තංදිස්වාසංයවගප්පත්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

168. 

‘‘යකො නුයමවගතාසබ්ය , යයඅස්මිං පරිචාරකා; 

එසගච්ඡතිපඤ්චායලො, මුත්යතොයතසංඅදස්සනා. 

169. 

‘‘යකොදණ්ඩකානිගණ්හථ, සත්තියයොයතොමරානිච; 

එසගච්ඡතිපඤ්චායලො, මායවොමුඤ්චිත්ථජීවත’’න්ති. 

තත්ථ යකො නුයමති කුහිං නු ඉයම. අස්මින්ති ඉමස්මිං අස්සයම. 

පරිචාරකාති යචොරා. අදස්සනාතිඑයතසංයචොරානංඅදස්සයනනමුත්යතොඑස 

ගච්ඡතීති, එයතසං හත්ථයතො මුත්යතො හුත්වා එස අදස්සනං ගච්ඡතීතිපි

අත්යථො. යකොදණ්ඩකානීති ධනූනි. ජීවතන්ති තුම්හාකං ජීවන්තානං මා

මුඤ්චිත්ථ, ආවුධහත්ථාධාවිත්වාගණ්හථනන්ති. 

එවං තස්ස විරවිත්වා අපරාපරං ධාවන්තස්යසව රාජා ඉසීනං අස්සමං 

පත්යතො.තස්මිංඛයණඉසයයොඵලාඵලත්ථායගතා. එයකොපුප්ඵකසුයවොව 
අස්සමපයද ඨියතො යහොති. යසො රාජානං දිස්වා පච්චුග්ගමනං කත්වා
පටිසන්ථාරමකාසි. තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාචතස්යසොගාථාඅභාසි– 

170. 

‘‘අථාපයරොපටිනන්දිත්ථ, සුයවොයලොහිතතුණ්ඩයකො; 

ස්වාගතංයතමහාරාජ, අයථොයතඅදුරාගතං; 

ඉස්සයරොසිඅනුප්පත්යතො, යංඉධත්ථිපයවදය. 

171. 

‘‘තිණ්ඩුකානි පියාලානි, මධුයක කාසුමාරියයො; 

ඵලානිඛුද්දකප්පානි, භුඤ්ජරාජවරංවරං. 

172. 

‘‘ඉදම්පිපානීයංසීතං, ආභතංගිරිගබ්භරා; 

තයතොපිවමහාරාජ, සයචත්වංඅභිකඞ්ඛසි. 

173. 

‘‘අරඤ්ඤංඋඤ්ඡායගතා, යයඅස්මිංපරිචාරකා; 

සයංඋට්ඨායගණ්හව්යහො, හත්ථායමනත්ථිදාතයව’’ති. 

තත්ථ පටිනන්දිත්ථාති රාජානං දිස්වාව තුස්සි. යලොහිතතුණ්ඩයකොති

රත්තතුණ්යඩො යසොභග්ගප්පත්යතො. මධුයකතිමධුකඵලානි. කාසුමාරියෙොති
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එවංනාමකානිඵලානි, කාරඵලානිවා. තයතො පිවාතිතයතොපානීයමාළයතො

ගයහත්වා පානීයං පිව. යෙ අස්මිං පරිචාරකාති මහාරාජ, යය ඉමස්මිං

අස්සයම විචරණකා ඉසයයො, යත අරඤ්ඤං උඤ්ඡාය ගතා.  ණ්හව්යහොති

ඵලාඵලානිගණ්හථ. දාතයවතිදාතුං. 

රාජාතස්සපටිසන්ථායරපසීදිත්වාගාථාද්වයමාහ– 

174. 

‘‘භද්දයකොවතයංපක්ඛී, දියජොපරමධම්මියකො; 

අයථයසොඉතයරොපක්ඛී, සුයවොලුද්දානිභාසති. 

175. 

‘‘‘එතංහනථ න්ධථ, මායවොමුඤ්චිත්ථජීවතං’; 

ඉච්යචවංවිලපන්තස්ස, යසොත්ථිංපත්යතොස්මි අස්සම’’න්ති. 

තත්ථ ඉතයරොතියචොරකුටියංසුවයකො. ඉච්යචවන්තිඅහංපනතස්සඑවං
විලපන්තස්යසවඉමංඅස්සමං යසොත්ථිනාපත්යතො. 

රඤ්යඤොකථංසුත්වාපුප්ඵයකොද්යවගාථාඅභාසි– 

176. 

‘‘භාතයරොස්මමහාරාජ, යසොදරියාඑකමාතුකා; 

එකරුක්ඛස්මිංසංවඩ්ඪා, නානායඛත්තගතාඋයභො. 

177. 

‘‘සත්තිගුම්ය ොචයචොරානං, අහඤ්චඉසිනංඉධ; 

අසතංයසො, සතංඅහං, යතනධම්යමනයනොවිනා’’ති. 

තත්ථ භාතයරොස්මාති මහාරාජ, යසොචඅහඤ්චඋයභොභාතයරොයහොම. 

යචොරානන්තියසො යචොරානං සන්තියකසංවඩ්යඪො, අහං ඉසීනංසන්තියක. 

අසතං යසො, සතං අහන්ති යසො අසාධූනං දුස්සීලානං සන්තිකං උපගයතො, 

අහං සාධූනං සීලවන්තානං. යතන ධම්යමන යනො විනාති මහාරාජ, තං 

සත්තිගුම් ං යචොරා යචොරධම්යමන යචොරකිරියාය වියනසුං, මං ඉසයයො

ඉසිධම්යමන ඉසිසීලාචායරන, තස්මායසොපියතනයචොරධම්යමනයනොවිනා

යහොති, අහම්පිඉසිධම්යමනයනො විනායහොමීති. 

ඉදානි තංධම්මංවිභජන්යතොගාථාද්වයමාහ – 

178. 

‘‘තත්ථවයධොච න්යධොච, නිකතීවඤ්චනානි ච; 

ආයලොපාසාහසාකාරා, තානියසොතත්ථසික්ඛති. 
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179. 

‘‘ඉධසච්චඤ්චධම්යමොච, අහිංසාසංයයමොදයමො; 

ආසනූදකදායීනං, අඞ්යකවද්යධොස්මිභාරධා’’ති. 

තත්ථ නිකතීති පතිරූපයකන වඤ්චනා. වඤ්චනානීති

උජුකවඤ්චනායනව. ආයලොපාති දිවා ගාමඝාතා. සාහසාකාරාති යගහං

පවිසිත්වා මරයණන තජ්යජත්වා සාහසිකකම්මකරණානි. සච්චන්ති

සභායවො. ධම්යමොති සුචරිතධම්යමො. අහිංසාති යමත්තාපුබ් භායගො. 

සංෙයමොති සීලසංයයමො. දයමොති ඉන්ද්රියදමනං. ආසනූදකදායීනන්ති 

අබ්භාගතානංආසනඤ්චඋදකඤ්චදානසීලානං. භාරධාතිරාජානං ආලපති. 

ඉදානිරඤ්යඤොධම්මංයදයසන්යතොඉමාගාථාඅභාසි– 

180. 

‘‘යංයඤ්හිරාජභජති, සන්තංවායදිවාඅසං; 

සීලවන්තංවිසීලංවා, වසංතස්යසවගච්ඡති. 

181. 

‘‘යාදිසංකුරුයතමිත්තං, යාදිසංචූපයසවති; 

යසොපිතාදිසයකොයහොති, සහවායසොහිතාදියසො. 

182. 

‘‘යසවමායනොයසවමානං, සම්ඵුට්යඨොසම්ඵුසංපරං; 

සයරොදිද්යධොකලාපංව, අලිත්තමුපලිම්පති; 

උපයලපභයාධීයරො, යනවපාපසඛාසියා. 

183. 

‘‘පූතිමච්ඡංකුසග්යගන, යයොනයරොඋපනය්හති; 

කුසාපිපූතිවායන්ති, එවං ාලූපයසවනා. 

184. 

‘‘තගරඤ්ච පලායසන, යයොනයරොඋපනය්හති; 

පත්තාපිසුරභිවායන්ති, එවංධීරූපයසවනා. 

185. 

‘‘තස්මාපත්තපුටස්යසව, ඤත්වාසම්පාකමත්තයනො; 

අසන්යතයනොපයසයවයය, සන්යතයසයවයයපණ්ඩියතො; 

අසන්යතොනිරයංයනන්ති, සන්යතොපායපන්තිසුග්ගති’’න්ති. 

තත්ථ සන්තං වා ෙදි වා අසන්ති සප්පුරිසං වා අසප්පුරිසං වා. 

යසවමායනො යසවමානන්ති යසවියමායනො ආචරියයො යසවමානං
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අන්යතවාසිකං. සම්ඵුට්යඨොති අන්යතවාසිනාවාඵුට්යඨොආචරියයො. සම්ඵුසං

පරන්ති පරං ආචරියං සම්ඵුසන්යතො අන්යතවාසී වා. අලිත්තන්ති තං 
අන්යතවාසිකං පාපධම්යමන අලිත්තං යසො ආචරියයො විසදිද්යධො සයරො

යසසං සරකලාපං විය ලිම්පති. එවං බාලූපයසවනාති  ාලූපයසවී හි

පූතිමච්ඡං උපනය්හනකුසග්ගං විය යහොති, පාපකම්මං අකයරොන්යතොපි

අවණ්ණං අකිත්තිං ලභති. ධීහරූපයසවනාති ධීරූපයසවී පුග්ගයලො

තගරාදිගන්ධජාතිපලියවඨනපත්තං විය යහොති, පණ්ඩියතො භවිතුං
අසක්යකොන්යතොපි කලයාණමිත්තයසවී ගුණකිත්තිං ලභති. 

පත්තපුටස්යසවාති දුග්ගන්ධසුගන්ධපලියවඨනපණ්ණස්යසව. 

සම්පාකමත්තයනොති කලයාණමිත්තසංසග්ගවයසන අත්තයනො පරිපාකං 

පරිභාවනංඤත්වාතිඅත්යථො. පායපන්තිසුග් තින්තිසන්යතො සම්මාදිට්ඨිකා
අත්තානං නිස්සියත සත්යත සග්ගයමව පායපන්තීති යදසනං 
යථානුසන්ධියමවපායපසි. 

රාජා තස්ස ධම්මකථාය පසීදි, ඉසිගයණොපි ආගයතො. රාජා ඉසයයො 

වන්දිත්වා‘‘භන්යත, මංඅනුකම්පමානාමමවසනට්ඨායනවසථා’’තිවත්වා
යතසං පටිඤ්ඤංගයහත්වානගරංගන්ත්වාසුවානංඅභයංඅදාසි.ඉසයයොපි
තත්ථ අගමංසු. රාජා ඉසිගණං උයයායන වසායපන්යතො යාවජීවං
උපට්ඨහිත්වා සග්ගපුරං පූයරසි. අථස්ස පුත්යතොපි ඡත්තං උස්සායපන්යතො
ඉසිගණංපටිජග්ගියයවාතිතස්මිංකුලපරිවට්යටසත්ත රාජායනොඉසිගණස්ස
දානං පවත්තයිංසු. මහාසත්යතො අරඤ්යඤ වසන්යතොයයව යථාකම්මං 
ගයතො. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං, භික්ඛයව, පුබ්ය පි
යදවදත්යතොපායපොපාපපරිවායරොයයවා’’තිවත්වාජාතකංසයමොධායනසි– 

‘‘තදා සත්තිගුම්ය ො යදවදත්යතො අයහොසි, යචොරා යදවදත්තපරිසා, රාජා

ආනන්යදො, ඉසිගණාබුද්ධපරිසා, පුප්ඵකසුයවොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සත්තිගුම් ජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[504] 8. භල්ලාතියජාතකවණ්ණනා 

භල්ලාතියෙො නාම අයහොසි රාජාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
මල්ලිකංයදවිං ආරබ්භකයථසි.තස්සාකිරඑකදිවසංරඤ්ඤාසද්ධිංසයනං
නිස්සාය කලයහො අයහොසි. රාජා කුජ්ඣිත්වා නං න ඔයලොයකසි. සා
චින්යතසි‘‘නනුතථාගයතොරඤ්යඤොමයිකුද්ධභාවංන ජානාතී’’ති.සත්ථා
තං කාරණං ඤත්වා පුනදිවයස භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො සාවත්ථිං පිණ්ඩාය
පවිසිත්වා රඤ්යඤො යගහද්වාරං ගයතො. රාජා පච්චුග්ගන්ත්වා පත්තං 
ගයහත්වා සත්ථාරං පාසාදං ආයරොයපත්වා පටිපාටියා භික්ඛුසඞ්ඝං
නිසීදායපත්වා දක්ඛියණොදකං දත්වා පණීයතනාහායරන පරිවිසිත්වා

භත්තකිච්චාවසායන එකමන්තං නිසීදි. සත්ථා ‘‘කිං නු යඛො, මහාරාජ, 
මල්ලිකා න පඤ්ඤායතී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අත්තයනො සුඛමදමත්තතායා’’ති
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වුත්යත ‘‘නනු, මහාරාජ, ත්වං පුබ්ය  කින්නරයයොනියං නිබ් ත්තිත්වා
එකරත්තිං කින්නරියා විනා හුත්වා සත්ත වස්සසතානි පරියදවමායනො 
විචරී’’තිවත්වායතනයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං භල්ලාතියයො නාම රාජා රජ්ජං කායරන්යතො 

‘‘අඞ්ගාරපක්කමිගමංසං ඛාදිස්සාමී’’ති රජ්ජං අමච්චානං නියයායදත්වා 
සන්නද්ධපඤ්චාවුයධො සුසික්ඛිතයකොයලයයකසුණඛගණපරිවුයතො නගරා
නික්ඛමිත්වා හිමවන්තං පවිසිත්වා අනුගඞ්ගං ගන්ත්වා උපරි අභිරුහිතුං
අසක්යකොන්යතොඑකංගඞ්ගං ඔතිණ්ණනදිංදිස්වාතදනුසායරනගච්ඡන්යතො
මිගසූකරාදයයො වධිත්වා අඞ්ගාරපක්කමංසං ඛාදන්යතො උච්චට්ඨානං
අභිරුහි. තත්ථ රමණීයානදිකා පරිපුණ්ණකායල ථනපමායණොදකා හුත්වා

සන්දති, අඤ්ඤදා ජණ්ණුකපමායණොදකා යහොති. තත්ථ නානප්පකාරකා
මච්ඡකච්ඡපා විචරන්ති. උදකපරියන්යත රජතපට්ටවණ්ණවාලුකා උයභොසු
තීයරසු නානාපුප්ඵඵලභරිතවිනමිතා රුක්ඛා පුප්ඵඵලරසමත්යතහි
නානාවිහඞ්ගමභමරගයණහි සම්පරිකිණ්ණා විවිධමිගසඞ්ඝනියසවිතා
සීතච්ඡායා. එවං රමණීයාය යහමවතනදියා තීයර ද්යව කින්නරා
අඤ්ඤමඤ්ඤං ආලිඞ්ගිත්වා පරිචුම්බිත්වා නානප්පකායරහි පරියදවන්තා
යරොදන්ති. 

රාජාතස්සානදියා තීයරනගන්ධමාදනං අභිරුහන්යතො යතකින්නයර 

දිස්වා‘‘කිංනුයඛොඑයතඑවංපරියදවන්ති, පුච්ඡිස්සාමියන’’තිචින්යතත්වා 
සුනයඛ ඔයලොයකත්වා අච්ඡරං පහරි. සුසික්ඛිතයකොයලයයකසුනඛා තාය
සඤ්ඤායගුම් ං පවිසිත්වාඋයරනනිපජ්ජිංසු.යසොයතසංපටිසල්ලීනභාවං
ඤත්වා ධනුකලාපඤ්යචව යසසාවුධානි ච රුක්ඛං නිස්සාය ඨයපත්වා
පදසද්දං අකයරොන්යතො සණිකං යතසං සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘කිංකාරණා
තුම්යහ යරොදථා’’ති කින්නයර පුච්ඡි. තමත්ථං පකායසන්යතො සත්ථා
තිස්යසොගාථාඅභාසි– 

186. 

‘‘භල්ලාතියයො නාමඅයහොසිරාජා, රට්ඨංපහාය මිගවංඅචාරියසො; 

අගමාගිරිවරංගන්ධමාදනං, සුපුප්ඵිතං කිම්පුරිසානුචිණ්ණං. 

187. 

‘‘සාළූරසඞ්ඝඤ්ච නියසධයිත්වා, ධනුං කලාපඤ්ච යසො 

නික්ඛිපිත්වා; 

උපාගමිවචනංවත්තුකායමො, යත්ථට්ඨිතාකිම්පුරිසාඅයහසුං. 

188. 

‘‘හිමච්චයයයහමවතායතීයර, කිමිධට්ඨිතාමන්තයව්යහොඅභිණ්හං; 

පුච්ඡාමි යවො මානුසයදහවණ්යණ, කථං යවො ජානන්ති 
මනුස්සයලොයක’’ති. 
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තත්ථ සාළූරසඞ්ඝන්ති සුනඛගණං. හිමච්චයෙති චතුන්නං

යහමන්තමාසානං අතික්කයම. යහමවතාොති ඉමිස්සා යහමවතාය නදියා
තීයර. 

රඤ්යඤො වචනං සුත්වා කින්නයරො තුණ්හී අයහොසි, කින්නරී පන
රඤ්ඤාසද්ධිංසල්ලපි– 

189. 

‘‘මල්ලංගිරිංපණ්ඩරකංතිකූටං, සීයතොදකාඅනුවිචරාමනජ්යජො; 

මිගා මනුස්සාව නිභාසවණ්ණා, ජානන්ති යනො කිම්පුරිසාති
ලුද්දා’’ති. 

තත්ථ මල්ලං ගිරින්ති සම්ම ලුද්දක, මයං ඉමං මල්ලගිරිඤ්ච

පණ්ඩරකඤ්ච තිකූටඤ්ච ඉමා ච නජ්යජො අනුවිචරාම. ‘‘මාලාගිරි’’න්තිපි

පායඨො. නිභාසවණ්ණාතිනිභාසමානවණ්ණා, දිස්සමානසරීරාතිඅත්යථො. 

තයතොරාජාතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

190. 

‘‘සුකිච්ඡරූපංපරියදවයව්යහො, ආලිඞ්ගියතොචාසිපියයොපියාය; 

පුච්ඡාමියවොමානුසයදහවණ්යණ, කිමිධවයනයරොදථඅප්පතීතා. 

191. 

‘‘සුකිච්ඡරූපංපරියදවයව්යහො, ආලිඞ්ගියතොචාසිපියයොපියාය; 

පුච්ඡාමියවොමානුසයදහවණ්යණ, කිමිධවයනවිලපථඅප්පතීතා. 

192. 

‘‘සුකිච්ඡරූපං පරියදවයව්යහො, ආලිඞ්ගියතොචාසි පියයොපියාය; 

පුච්ඡාමි යවො මානුසයදහවණ්යණ, කිමිධ වයන යසොචථ 
අප්පතීතා’’ති. 

තත්ථ සුකිච්ඡරූපන්තිසුට්ඨු දුක්ඛප්පත්තාවියහුත්වා. ආලිඞ්ගියතොචාසි

පියෙො පිොොතිතයාපියායතවපියයොආලිඞ්ගියතොචආසි. ‘‘ආලිඞ්ගියයො

චාසී’’තිපි පායඨො, අයයමවත්යථො. කිමිධ වයනති කිංකාරණා ඉධ වයන 

අන්තරන්තරාආලිඞ්ගිත්වාපරිචුම්බිත්වාපියකථංකයථත්වාපුනඅප්පතීතා 
යරොදථාති. 

තයතො පරාඋභින්නම්පිආලාපසල්ලාපගාථා යහොන්ති– 

193. 

‘‘මයයකරත්තං විප්පවසිම්හ ලුද්ද, අකාමකා අඤ්ඤමඤ්ඤං 

සරන්තා; 
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තයමකරත්තං අනුතප්පමානා, යසොචාම ‘සා රත්ති පුනං න 
යහොස්සති’. 

194. 

‘‘යයමකරත්තංඅනුතප්පයථතං, ධනංවනට්ඨංපිතරංවයපතං; 

පුච්ඡාමි යවොමානුසයදහවණ්යණ, කථංවිනා වාසමකප්පයිත්ථ. 

195. 

‘‘යමිමංනදිංපස්සසිසීඝයසොතං, නානාදුමච්ඡාදනංයසලකූලං; 

තංයමපියයොඋත්තරිවස්සකායල, මමඤ්චමඤ්ඤංඅනු න්ධතීති. 

196. 

‘‘අහඤ්චඅඞ්යකොලකයමොචිනාමි, අතිමුත්තකංසත්තලියයොථිකඤ්ච; 

‘පියයොචයමයහහිතිමාලභාරී, අහඤ්චනංමාලිනී අජ්ඣුයපස්සං’. 

197. 

‘‘අහඤ්චිදංකුරවකයමොචිනාමි, උද්දාලකාපාටලිසින්ධුවාරකා; 

‘පියයොචයමයහහිතිමාලභාරී, අහඤ්චනංමාලිනී අජ්ඣුයපස්සං’. 

198. 

‘‘අහඤ්චසාලස්සසුපුප්ඵිතස්ස, ඔයචයයපුප්ඵානිකයරොමි මාලං; 

‘පියයොචයමයහහිතිමාලභාරී, අහඤ්චනංමාලිනී අජ්ඣුයපස්සං’. 

199. 

‘‘අහඤ්චසාලස්සසුපුප්ඵිතස්ස, ඔයචයයපුප්ඵානිකයරොමි භාරං; 

ඉදඤ්චයනොයහහිතිසන්ථරත්ථං, යත්ථජ්ජිමංවිහරිස්සාම රත්තිං. 

200. 

‘‘අහඤ්ච යඛොඅගළුං චන්දනඤ්ච, සිලායපිංසාමිපමත්තරූපා; 

‘පියයො ච යම යහහිති යරොසිතඞ්යගො, අහඤ්ච නං යරොසිතා 
අජ්ඣුයපස්සං’. 

201. 

‘‘අථාගමාසලිලංසීඝයසොතං, නුදංසායලසලයළකණ්ණිකායර; 

ආපූරථ යතනමුහුත්තයකන, සායංනදීආසිමයා සුදුත්තරා. 

202. 

‘‘උයභොසු තීයරසු මයං තදා ඨිතා, සම්පස්සන්තා උභයයො 

අඤ්ඤමඤ්ඤං; 

සකිම්පියරොදාමසකිංහසාම, කිච්යඡනයනොආගමාසංවරීසා. 

203. 
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‘‘පායතොව යඛො උග්ගයත සූරියම්හි, චතුක්කං නදිං උත්තරියාන 

ලුද්ද; 

ආලිඞ්ගියාඅඤ්ඤමඤ්ඤංමයංඋයභො, සකිම්පියරොදාමසකිංහසාම. 

204. 

‘‘තීහූනකංසත්තසතානිලුද්ද, යමිධමයංවිප්පවසිම්හ පුබ්ය ; 

වස්යසකිමංජීවිතංභූමිපාල, යකොනීධකන්තායවිනාවයසයය. 

205. 

‘‘ආයුඤ්චයවොකීවතයකොනුසම්ම, සයචපිජානාථවයදථආයුං; 

අනුස්සවාවුඩ්ඪයතොආගමාවා, අක්ඛාථයමතංඅවිකම්පමානා. 

206. 

‘‘ආයුඤ්ච යනො වස්සසහස්සං ලුද්ද, න චන්තරා පාපයකො අත්ථි 

යරොයගො; 

අප්පඤ්චදුක්ඛංසුඛයමවභියයයො, අවීතරාගාවිජහාම ජීවිත’’න්ති. 

තත්ථ මයෙකරත්තන්ති මයං එකරත්තං. විප්පවසිම්හාති විප්පයුත්තා

හුත්වා වසිම්හ. අනුතප්පමානාති ‘‘අනිච්ඡමානානං යනො එකරත්යතො

අතීයතො’’ති තං එකරත්තං අනුචින්තයමානා. පුනං න යහස්සතීති පුන න 

භවිස්සතිනාගමිස්සතීතියසොචාම. ධනංවනට්ඨංපිතරංව යපතන්තිධනංවා
නට්ඨං පිතරං වා මාතරං වායපතං කාලකතං කිං නු යඛො තුම්යහ 

චින්තයමානායකනකාරයණනතංඑකරත්තංවිනාවාසංඅකප්පයිත්ථ, ඉදං

යම ආචික්ඛථාති පුච්ඡති. ෙමිමන්ති යං ඉමං. යසලකූලන්ති ද්වින්නං

යසලානං අන්තයර සන්දමානං. වස්සකායලති එකස්ස යමඝස්ස උට්ඨාය

වස්සනකායල. අම්හාකඤ්හි ඉමස්මිං වනසණ්යඩ රතිවයසන චරන්තානං
එයකො යමයඝො උට්ඨහි. අථ යම පියසාමියකො කින්නයරොමං ‘‘පච්ඡයතො
ආගච්ඡතී’’තිමඤ්ඤමායනොඑතංනදිං උත්තරීතිආහ. 

අහඤ්චාති අහං පයනතස්ස පරතීරං ගතභාවං අජානන්තී සුපුප්ඵිතානි

අඞ්යකොලකාදීනි පුප්ඵානි ඔචිනාමි. තත්ථ සත්තලියෙොථිකඤ්චාති
කුන්දාලපුප්ඵඤ්ච සුවණ්ණයයොථිකඤ්ච ඔචිනන්තී පන ‘‘පියයො ච යම

මාලභාරී භවිස්සති, අහඤ්ච නං මාලිනී හුත්වා අජ්ඣුයපස්ස’’න්ති ඉමිනා

කාරයණන ඔචිනාමි. උද්දාලකා පාටලිසින්ධුවාරකාති යතපි මයා

ඔචිතායයවාති වදති. ඔයචෙයාති ඔචිනිත්වා. අ ළං චන්දනඤ්චාති

කාළාගළුඤ්චරත්තචන්දනඤ්ච. යරොසිතඞ්ය ොතිවිලිත්තසරීයරො. යරොසිතාති 

විලිත්තා හුත්වා. අජ්ඣුයපස්සන්ති සයයන උපගමිස්සාමි. නුදං සායල

සලයළ කණ්ණිකායරති එතානි මයා ඔචිනිත්වා තීයර ඨපිතානි පුප්ඵානි

නුදන්තං හරන්තං. සුදුත්තරාතිතස්සා හි ඔරිමතීයර ඨිතකායලයයවනදියා

උදකං ආගතං, තඞ්ඛණඤ්යඤව සූරියයො අත්ථඞ්ගයතො, විජ්ජුලතා
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නිච්ඡරන්ති, කින්නරානාමඋදකභීරුකායහොන්ති, ඉතිසාඔතරිතුංනවිසහි. 

යතනාහ ‘‘සාෙංනදීආසිමොසුදුත්තරා’’ති. 

සම්පස්සන්තාති විජ්ජුලතානිච්ඡරණකායල පස්සන්තා. යරොදාමාති

අන්ධකාරකායලඅපස්සන්තායරොදාම, විජ්ජුලතානිච්ඡරණකායලපස්සන්තා

හසාම. සංවරීති රත්ති. චතුක්කන්ති තුච්ඡං. උත්තරිොනාති උත්තරිත්වා. 

තීහූනකන්ති තීහිඌනානිසත්තවස්සසතානි. ෙමිධමෙන්තියංකාලංඉධ

මයං විප්පවසිම්හ, යසොඉයතොතීහිඌනකානිසත්තවස්සසතානියහොන්තීති

වදති. වස්යසකිමන්තිවස්සංඑකංඉමං, තුම්හාකංඑකයමවවස්සසතංඉමං 

ජීවිතන්තිවදති. යකොනීධාතිඑවංපරිත්තයකජීවියතයකො නුඉධකන්තාය

විනාභයවයය, අයුත්තංතවපියභරියායවිනා භවිතුන්තිදීයපති. 

කීවතයකොනූතිරාජාකින්නරියාවචනං සුත්වා‘‘ඉයමසංආයුප්පමාණං
පුච්ඡිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘තුම්හාකං කිත්තයකො ආයූ’’ති පුච්ඡති. 

අනුස්සවාතිසයචයවොකස්සචිවදන්තස්ස වාසුතං, මාතාපිතූනංවාවුඩ්ඪානං

මහල්ලකානංසන්තිකාආගයමොඅත්ථි, අථයමතයතො අනුස්සවාවුඩ්ඪයතො

ආගමා වා එතං අවිකම්පමානා අක්ඛාථ. න චන්තරාති අම්හාකං

වස්සසහස්සංආයු, අන්තරාචයනොපාපයකොජීවිතන්තරායකයරො යරොයගොපි

නත්ථි. අවීතරා ාතිඅඤ්ඤමඤ්ඤංඅවිගතයපමාව හුත්වා. 

තං සුත්වා රාජා ‘‘ඉයම හි නාම තිරච්ඡානගතා හුත්වා එකරත්තිං 

විප්පයයොයගන සත්ත වස්සසතානි යරොදන්තා විචරන්ති, අහං පන

තියයොජනසතියක රජ්යජ මහාසම්පත්තිං පහාය අරඤ්යඤ විචරාමි, අයහො

අකිච්චකාරිම්හී’’ති තයතොව නිවත්යතො  ාරාණසිං ගන්ත්වා ‘‘කිං යත, 

මහාරාජ, හිමවන්යත අච්ඡරියං දිට්ඨ’’න්ති අමච්යචහි පුට්යඨො සබ් ං
ආයරොයචත්වා තයතො පට්ඨාය දානානි දදන්යතො යභොයග භුඤ්ජි. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථා– 

207. 

‘‘ඉදඤ්චසුත්වානඅමානුසානං, භල්ලාතියයොඉත්තරංජීවිතන්ති; 

නිවත්තථනමිගවංඅචරි, අදාසිදානානිඅභුඤ්ජියභොයග’’ති.– 

ඉමංගාථංවත්වාපුනඔවදන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

208. 

‘‘ඉදඤ්චසුත්වානඅමානුසානං, සම්යමොදථමාකලහංඅකත්ථ; 

මායවොතපීඅත්තකම්මාපරායධො, යථාපියතකිම්පුරියසකරත්තං. 

209. 

‘‘ඉදඤ්චසුත්වානඅමානුසානං, සම්යමොදථමාවිවාදංඅකත්ථ; 
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මා යවො තපී අත්තකම්මාපරායධො, යථාපි යත 
කිම්පුරියසකරත්ත’’න්ති. 

තත්ථ අමානුසානන්ති කින්නරානං. අත්තකම්මාපරායධොති අත්තයනො

කම්මයදොයසො. කිම්පුරියසකරත්තන්තියථායතකිම්පුරියසඑකරත්තිංකයතො

අත්තයනො කම්මයදොයසොතපි, තථාතුම්යහපිමාතපීතිඅත්යථො. 

මල්ලිකායදවීතථාගතස්සධම්මයදසනංසුත්වාඋට්ඨායාසනා අඤ්ජලිං
පග්ගය්හදස ලස්සථුතිංකයරොන්තීඔසානගාථමාහ– 

210. 

‘‘විවිධංඅධිමනාසුයණොමහං, වචනපථංතවඅත්ථසංහිතං; 

මුඤ්චංගිරංනුදයසවයමදරං, සමණසුඛාවහජීවයමචිර’’න්ති. 

තත්ථ විවිධං අධිමනා සුයණොමහන්ති භන්යත, තුම්යහහි විවියධහි
නානාකාරයණහි අලඞ්කරිත්වා යදසිතං ධම්මයදසනං අහං අධිමනා 

පසන්නචිත්තා හුත්වා සුයණොමි. වචනපථන්ති තං තුම්යහහි වුත්තං

විවිධවචනං. මුඤ්චං ගිරං නුදයසව යම දරන්ති කණ්ණසුඛං මධුරං ගිරං

මුඤ්චන්යතොමමහදයයයසොකදරථංනුදසියයවහරසියයව. සමණ සුඛාවහ

ජීව යම චිරන්ති භන්යත බුද්ධසමණ, 

දිබ් මානුසයලොකියයලොකුත්තරසුඛාවහමමසාමි ධම්මරාජ, චිරංජීවාති. 

යකොසලරාජා තයතොපට්ඨායතායසද්ධිං සමග්ගවාසංවසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා 

කින්නයරො යකොසලරාජා අයහොසි, කින්නරී මල්ලිකා යදවී, භල්ලාතියරාජා
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 

භල්ලාතියජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[505] 9. යසොමනස්සජාතකවණ්ණනා 

යකො තං හිංසති යහයඨතීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො

යදවදත්තස්ස වධාය පරිසක්කනං ආරබ්භ කයථසි. තදා හි සත්ථා ‘‘න, 

භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය යපස මම වධාය පරිසක්කියයවා’’ති වත්වා
අතීතංආහරි. 

අතීයත කුරුරට්යඨ උත්තරපඤ්චාලනගයර යරණු නාම රාජා රජ්ජං
කායරසි. තදා මහාරක්ඛියතො නාම තාපයසො පඤ්චසතතාපසපරිවායරො
හිමවන්යත චිරං වසිත්වා යලොණම්බිලයසවනත්ථාය චාරිකං චරන්යතො
උත්තරපඤ්චාලනගරං පත්වා රාජුයයායන වසිත්වා සපරියසො පිණ්ඩාය
චරන්යතො රාජද්වාරං පාපුණි. රාජා ඉසිගණං දිස්වා ඉරියාපයථ පසන්යනො

අලඞ්කතමහාතයලනිසීදායපත්වාපණීයතනාහායරනපරිවිසිත්වා ‘‘භන්යත, 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා වීසතිනිපායතො 

380 

පටුන 

ඉමං වස්සාරත්තං මම උයයායනයයව වසථා’’ති වත්වා යතහි සද්ධිං
උයයානං ගන්ත්වා වසනට්ඨානානි කායරත්වා පබ් ජිතපරික්ඛායර දත්වා
වන්දිත්වානික්ඛමි. තයතොපට්ඨායසබ්ය පියතරාජනියවසයනභුඤ්ජන්ති.

රාජා පන අපුත්තයකො පුත්තං පත්යථති, පුත්තා නුප්පජ්ජන්ති.

වස්සාරත්තච්චයයන මහාරක්ඛියතො ‘‘ඉදානි හිමවන්යතො රමණීයයො, 
තත්යථව ගමිස්සාමා’’ති රාජානං ආපුච්ඡිත්වා රඤ්ඤා 
කතසක්කාරසම්මායනො නික්ඛමිත්වා අන්තරාමග්යග මජ්ඣන්හිකසමයය
මග්ගා ඔක්කම්ම එකස්ස සන්දච්ඡායස්ස රුක්ඛස්ස යහට්ඨා
තරුණතිණපිට්යඨසපරිවායරොනිසීදි. 

තාපසා කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘රාජයගයහ වංසානුරක්ඛියතො පුත්යතො 

නත්ථි, සාධු වතස්ස සයච රාජා පුත්තං ලයභයය, පයවණි ඝටීයයථා’’ති.

මහාරක්ඛියතො යතසං කථං සුත්වා ‘‘භවිස්සති නු යඛො රඤ්යඤො පුත්යතො, 
උදාහු යනො’’ති උපධායරන්යතො ‘‘භවිස්සතී’’ති ඤත්වා එවමාහ ‘‘මා

යභොන්යතො චින්තයිත්ථ, අජ්ජ පච්චූසකායල එයකො යදවපුත්යතො චවිත්වා
රඤ්යඤො අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං ගණ්හිස්සතී’’ති. තං සුත්වා
එයකො කුටජටියලො ‘‘ඉදානි රාජකුලූපයකො භවිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා

තාපසානංගමනකායලගිලානාලයංකත්වානිපජ්ජිත්වා ‘‘එහිගච්ඡාමා’’ති
වුත්යතො ‘‘න සක්යකොමී’’ති ආහ. මහාරක්ඛියතො තස්ස නිපන්නකාරණං 

ඤත්වා ‘‘යදා සක්යකොසි, තදා ආගච්යඡයයාසී’’ති වත්වා ඉසිගණං ආදාය
හිමවන්තයමව ගයතො. කුහයකොපි නිවත්තිත්වා යවයගනාගන්ත්වා
රාජද්වායර ඨත්වා ‘‘මහාරක්ඛිතස්ස උපට්ඨාකතාපයසො ආගයතො’’ති
රඤ්යඤො ආයරොචායපත්වා රඤ්ඤා යවයගන පක්යකොසාපියතො පාසාදං 
අභිරුය්හ පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදි. රාජා කුහකං තාපසං වන්දිත්වා

එකමන්තං නිසින්යනො ඉසීනං ආයරොගයං පුච්ඡිත්වා ‘‘භන්යත, අතිඛිප්පං

නිවත්තිත්ථ, යවයගන යකනත්යථනාගතත්ථා’’ති ආහ. ‘‘ආම, මහාරාජ, 

ඉසිගයණො සුඛනිසින්යනො ‘සාධු වතස්ස, සයච රඤ්යඤො පයවණිපාලයකො
පුත්යතොඋප්පජ්යජයයා’තිකථංසමුට්ඨායපසි.අහංකථං සුත්වා ‘‘භවිස්සති

නුයඛො රඤ්යඤො පුත්යතො, උදාහුයනො’’ති දිබ් චක්ඛුනාඔයලොයකන්යතො
‘‘මහිද්ධියකො යදවපුත්යතො චවිත්වා අග්ගමයහසියා සුධම්මාය කුච්ඡිම්හි

නිබ් ත්තිස්සතී’’ති දිස්වා ‘‘අජානන්තා ගබ්භං නායසයයං, ආචික්ඛිස්සාමි

යනස’’න්තිතුම්හාකංකථනත්ථායආගයතො.කථිතංයතමයා, ගච්ඡාමහං, 

මහාරාජාති. රාජා ‘‘භන්යත, න සක්කා ගන්තු’’න්ති හට්ඨතුට්යඨො 
පසන්නචිත්යතොකුහකතාපසංඋයයානංයනත්වාවසනට්ඨානංසංවිදහිත්වා

අදාසි. යසො තයතො පට්ඨාය රාජකුයල භුඤ්ජන්යතො වසති, 

‘‘දිබ් චක්ඛුයකො’’ත්යවවස්සනාමංඅයහොසි. 

තදා ය ොධිසත්යතො තාවතිංසභවනා චවිත්වා තත්ථ පටිසන්ධිං ගණ්හි. 
ජාතස්ස චස්ස නාමග්ගහණදිවයස ‘‘යසොමනස්සකුමායරො’’ත්යවව නාමං
කරිංසු. යසො කුමාරපරිහායරන වඩ්ඪති. කුහකතාපයසොපි උයයානස්ස
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එකස්මිංපස්යසනානප්පකාරං සූයපයයසාකඤ්චවල්ලිඵලානිචයරොයපත්වා
පණ්ණිකානං හත්යථ වික්කිණන්යතො ධනං සණ්ඨයපසි. ය ොධිසත්තස්ස
සත්තවස්සිකකායල රඤ්යඤො පච්චන්යතො කුප්පි. ‘‘දිබ් චක්ඛුතාපසං මා
පමජ්ජී’’ති කුමාරං පටිච්ඡායපත්වා ‘‘පච්චන්තං වූපසයමස්සාමී’’ති ගයතො.
අයථකදිවසංකුමායරො‘‘ජටිලං පස්සිස්සාමී’’තිඋයයානංගන්ත්වාකූටජටිලං
එකංගණ්ඨිකකාසාවංනිවායසත්වාඑකං පාරුපිත්වාඋයභොහිහත්යථහිද්යව
උදකඝයට ගයහත්වා සාකවත්ථුස්මිං උදකං ආසිඤ්චන්තං දිස්වා ‘‘අයං
කූටජටියලො අත්තයනො සමණධම්මං අකත්වා පණ්ණිකකම්මං කයරොතී’’ති
ඤත්වා ‘‘කිං කයරොසි පණ්ණිකගහපතිකා’’ති තං ලජ්ජායපත්වා
අවන්දිත්වාව නික්ඛමි. කූටජටියලො ‘‘අයං ඉදායනව එවරූයපො

පච්චාමිත්යතො, යකො ජානාති කිං කරිස්සති, ඉදායනව නං නායසතුං
වට්ටතී’’තිචින්යතත්වාරඤ්යඤොආගමනකායලපාසාණඵලකංඑකමන්තං 
ඛිපිත්වා පානීයඝටං භින්දිත්වා පණ්ණසාලාය තිණානි විකිරිත්වා සරීරං
යතයලන මක්යඛත්වා පණ්ණසාලං පවිසිත්වා සසීසං පාරුපිත්වා
මහාදුක්ඛප්පත්යතොවියමඤ්යච නිපජ්ජි.රාජාආගන්ත්වානගරංපදක්ඛිණං
කත්වානියවසනංඅපවිසිත්වාව‘‘මමසාමිකං දිබ් චක්ඛුකං පස්සිස්සාමී’’ති
පණ්ණසාලද්වාරං ගන්ත්වා තං විප්පකාරං දිස්වා ‘‘කිං නු යඛො එත’’න්ති
අන්යතො පවිසිත්වා තං නිපන්නකං දිස්වා පායද පරිමජ්ජන්යතො පඨමං
ගාථමාහ– 

211. 

‘‘යකො තංහිංසතියහයඨති, කිංදුම්මයනොයසොචසි අප්පතීයතො; 

කස්සජ්ජමාතාපිතයරොරුදන්තු, ක්වජ්ජයසතුනිහයතො පථ යා’’ති. 

තත්ථ හිංසතීති පහරති. යහයඨතීති අක්යකොසති. ක්වජ්ජ යසතූති යකො 
අජ්ජසයතු. 

තංසුත්වාකූටජටියලොනිත්ථුනන්යතොඋට්ඨායදුතියංගාථමාහ– 

212. 

‘‘තුට්යඨොස්මියදවතවදස්සයනන, චිරස්සංපස්සාමිතං භූමිපාල; 

අහිංසයකො යරණුමනුප්පවිස්ස, පුත්යතන යත යහඨයියතොස්මි
යදවා’’ති. 

ඉයතොපරාඋත්තානසම් න්ධගාථාපාළිනයයයනවයවදිතබ් ා– 

213. 

‘‘ආයන්තු යදොවාරිකා ඛග්ග න්ධා, කාසාවියා යන්තු 

අන්යතපුරන්තං; 

හන්ත්වානතංයසොමනස්සංකුමාරං, යඡත්වානසීසං වරමාහරන්තු. 

214. 
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‘‘යපසිතාරාජියනොදූතා, කුමාරංඑතදබ්රවුං; 

ඉස්සයරනවිතිණ්යණොසි, වධංපත්යතොසිඛත්තිය. 

215. 

‘‘සරාජපුත්යතොපරියදවයන්යතො, දසඞ්ගුලිංඅඤ්ජලිං පග්ගයහත්වා; 

අහම්පිඉච්ඡාමිජනින්දදට්ඨුං, ජීවංමංයනත්වා පටිදස්සයයථ. 

216. 

‘‘තස්සතංවචනංසුත්වා, රඤ්යඤොපුත්තංඅදස්සයුං; 

පුත්යතොචපිතරංදිස්වා, දූරයතොවජ්ඣභාසථ. 

217. 

‘‘ආගච්ඡුං යදොවාරිකාඛග්ග න්ධා, කාසාවියා හන්තුමමංජනින්ද; 

අක්ඛාහි යම පුච්ඡියතො එතමත්ථං, අපරායධො යකො නිධ මමජ්ජ 
අත්ථී’’ති. 

තත්ථ අහිංසයකොති අහං කස්සචි අහිංසයකො සීලාචාරසම්පන්යනො. 

යරණුමනුප්පවිස්සාති මහාරාජ යරණු, අහං තව පුත්යතන මහාපරිවායරන

අනුපවිසිත්වා ‘‘අයර කූටතාපස, කස්මා ත්වං ඉධ වසසී’’ති වත්වා
පාසාණඵලකං ඛිපිත්වා ඝටං භින්දිත්වා හත්යථහි ච පායදහි ච
යකොට්යටන්යතන වියහඨියතොස්මීති එවං යසො අභූතයමව භූතං විය කත්වා

රාජානං සද්දහායපසි. ආෙන්තූති ගච්ඡන්තු. ‘‘මම සාමිම්හි 

විප්පටිපන්නකාලයතො පට්ඨාය මයිපි යසො න ලජ්ජිස්සතී’’ති කුජ්ඣිත්වා

තස්ස වධං ආණායපන්යතො එවමාහ. කාසාවිොති යචොරඝාතකා. යතපි

ඵරසුහත්ථා අත්තයනො විධායනන ගච්ඡන්තූති වදති. වරන්ති වරං සීසං 
උත්තමසීසංඡින්දිත්වාආහරන්තු. 

රාජියනොතිභික්ඛයව, රඤ්යඤොසන්තිකාදූතා රඤ්ඤායපසිතායවයගන
ගන්ත්වා මාතරා අලඞ්කරිත්වා අත්තයනො අඞ්යක නිසීදාපිතං කුමාරං

පරිවායරත්වා එතදයවොචුං. ඉස්සයරනාති රඤ්ඤා. විතිණ්යණොසීති

පරිච්චත්යතොසි. ස රාජපුත්යතොති භික්ඛයව, යතසං වචනං සුත්වා

මරණභයතජ්ජියතො මාතු අඞ්කයතො උට්ඨාය යසො රාජපුත්යතො. 

පටිදස්සයෙථාති දස්යසථ. තස්සාතිභික්ඛයව, යතදූතාකුමාරස්සතංවචනං 
සුත්වාමායරතුංඅවිසහන්තායගොණංවියනංරජ්ජුයාපරිකඩ්ඪන්තායනත්වා
රඤ්යඤො දස්සයුං. කුමායර පන නීයමායන දාසිගණපරිවුතා සද්ධිං
ඔයරොයධහිසුධම්මාපියදවී නාගරාපි ‘‘මයංනිරපරාධංකුමාරංමායරතුංන

දස්සාමා’’තියතනසද්ධිංයයවඅගමංසු. ආ ච්ඡුන්තිතුම්හාකංආණායමම

සන්තිකංආගමිංසු. හන්තුංමමන්තිමංමායරතුං. යකොනීධාතියකො නුඉධ

මමඅපරායධො, යයනමංත්වංමායරසීතිපුච්ඡි. 
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රාජා ‘‘භවග්ගං අතිනීචං, තව යදොයසො අතිමහන්යතො’’ති තස්ස යදොසං 
කයථන්යතොගාථමාහ– 

218. 

‘‘සායඤ්ච පායතොඋදකංසජාති, අග්ගිංසදා පාරිචරතප්පමත්යතො; 

තංතාදිසංසංයතංබ්රහ්මචාරිං, කස්මාතුවංබූ්රසි ගහප්පතී’’ති. 

තත්ථ උදකංසජාතීතිඋදයකොයරොහණකම්මං කයරොති. තංතාදිසන්තිතං
තථාරූපං මම සාමිං දිබ් චක්ඛුතාපසං කස්මා ත්වං ගහපතිවායදන
සමුදාචරසීතිවදති. 

තයතො කුමායරො ‘‘යදව, මය්හං ගහපතිඤ්යඤව ‘ගහපතී’ති වදන්තස්ස
යකො යදොයසො’’තිවත්වාගාථමාහ– 

219. 

‘‘තාලා චමූලාචඵලාචයදව, පරිග්ගහාවිවිධා සන්තිමස්ස; 

යතරක්ඛතියගොපයතප්පමත්යතො, තස්මාඅහංබ්රූමි ගහප්පතී’’ති. 

තත්ථ මූලාති මූලකාදිමූලානි. ෙලාති නානාවිධානි වල්ලිඵලානි. යත

රක්ඛති ය ොපෙතප්පමත්යතොති යත එස තව කුලූපකතාපයසො

පණ්ණිකකම්මං කයරොන්යතො නිසීදිත්වා රක්ඛති, වතිං කත්වා යගොපයති

අප්පමත්යතො, යතනකාරයණනයසොතවබ්රාහ්මයණොගහපතිනාම යහොති. 

ඉතිනංඅහම්පි‘‘ගහපතී’’තිකයථසිං.සයචනසද්දහසි, චතූසු ද්වායරසු

පණ්ණියක පුච්ඡායපහීති. රාජා පුච්ඡායපසි. යත ‘‘ආම, මයං ඉමස්ස
හත්ථයතො පණ්ණඤ්ච ඵලාඵලානි චකිණාමා’’තිආහංසු. පණ්ණවත්ථුම්පි 

උපධාරායපත්වා පච්චක්ඛමකාසි. පණ්ණසාලම්පිස්ස පවිසිත්වා කුමාරස්ස
පුරිසා පණ්ණවික්කයලද්ධං කහාපණමාසකභණ්ඩිකං නීහරිත්වා රඤ්යඤො
දස්යසසුං.රාජා මහාසත්තස්සනිද්යදොසභාවංඤත්වාගාථමාහ– 

220. 

‘‘සච්චංයඛොඑතංවදසිකුමාර, පරිග්ගහාවිවිධාසන්තිමස්ස; 

යත රක්ඛති යගොපයතප්පමත්යතො, ස බ්රාහ්මයණො ගහපති යතන 
යහොතී’’ති. 

තයතොමහාසත්යතොචින්යතසි‘‘එවරූපස්ස ාලස්සරඤ්යඤොසන්තියක 

වාසයතොහිමවන්තංපවිසිත්වාපබ් ජිතුංවරං, පරිසමජ්යඣයයවස්සයදොසං
ආවිකත්වා ආපුච්ඡිත්වාඅජ්යජවනික්ඛමිත්වාපබ් ජිස්සාමී’’ති.යසො පරිසාය
නමක්කාරංකත්වාගාථමාහ– 

221. 

‘‘සුණන්තුමය්හංපරිසාසමාගතා, සයනගමාජානපදාචසබ්ය ; 
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 ාලායං  ාලස්ස වයචො නිසම්ම, අයහතුනා ඝාතයයත මං 
ජනින්යදො’’ති. 

තත්ථ බාලාෙං බාලස්සාති අයං රාජා සයං  ායලො ඉමස්ස  ාලස්ස
කූටජටිලස්සවචනංසුත්වාඅයහතුනාවමංඝාතයයතති. 

එවඤ්ච පන වත්වා පිතරං වන්දිත්වා අත්තානං පබ් ජ්ජාය 
අනුජානායපන්යතොඉතරංගාථමාහ– 

222. 

‘‘දළ්හස්මි මූයල විසයට විරූළ්යහ, දුන්නික්කයයො යවළු 

පසාඛජායතො; 

වන්දාමිපාදානිතවජනින්ද, අනුජානමංපබ් ජිස්සාමි යදවා’’ති. 

තත්ථ විසයටති විසායල මහන්යත ජායත. දුන්නික්කයෙොති 
දුන්නික්කඩ්ඪියයො. 

තයතො පරාරඤ්යඤොචපුත්තස්සච වචනපටිවචනගාථායහොන්ති– 

223. 

‘‘භුඤ්ජස්සුයභොයගවිපුයලකුමාර, සබ් ඤ්චයතඉස්සරියං දදාමි; 

අජ්යජවත්වංකුරූනංයහොහිරාජා, මාපබ් ජීපබ් ජ්ජාහි දුක්ඛා. 

224. 

‘‘කින්නූධයදවතවමත්ථියභොගා, පුබ්ය වහංයදවයලොයකරමිස්සං; 

රූයපහිසද්යදහිඅයථොරයසහි, ගන්යධහිඵස්යසහිමයනොරයමහි. 

225. 

‘‘භුත්තා ච යම යභොගා තිදිවස්මිං යදව, පරිවාරියතො අච්ඡරානං

ගයණන; 

තුවඤ්ච ාලංපරයනයයංවිදිත්වා, නතාදියසරාජකුයල වයසයයං. 

226. 

‘‘සචාහං ායලොපරයනයයයොඅස්මි, එකාපරාධංඛමපුත්තමය්හං; 

පුනපියචඑදිසකංභයවයය, යථාමතිංයසොමනස්සකයරොහී’’ති. 

තත්ථ දුක්ඛාති තාත, පබ් ජ්ජා නාම පරපටි ද්ධජීවිකත්තා දුක්ඛා, මා

පබ් ජි, රාජායහොහීතිතංයාචි. කින්නූධයදවාතියදව, යයතවයභොගා, යතසු

කිංනාමභුඤ්ජිතබ් ං අත්ථි. පරිවාරියතොතිපරිචාරියතො, අයයමවවාපායඨො.

තස්සකිර ජාතිස්සරඤාණංඋප්පජ්ජි, තස්මාඑවමාහ. පරයනෙයන්ති අන්ධං

වියයට්ඨියාපයරනයනතබ් ං. තාදියසතිතාදිසස්ස රඤ්යඤොසන්තියකන

පණ්ඩියතන වසිතබ් ං, මයා අත්තයනොඤාණ යලන අජ්ජ ජීවිතං ලද්ධං, 
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නාහංතවසන්තියකවසිස්සාමීතිඤායපතුංඑවමාහ. ෙථාමතින්ති සයචපුන

මය්හංඑවරූයපොයදොයසොයහොති, අථත්වංයථාඅජ්ඣාසයංකයරොහීතිපුත්තං 
ඛමායපසි. 

මහාසත්යතොරාජානංඔවදන්යතොඅට්ඨගාථාඅභාසි– 

227. 

‘‘අනිසම්ම කතංකම්මං, අනවත්ථාය චින්තිතං; 

යභසජ්ජස්යසවයවභඞ්යගො, විපායකොයහොතිපාපයකො. 

228. 

‘‘නිසම්ම චකතංකම්මං, සම්මාවත්ථාය චින්තිතං; 

යභසජ්ජස්යසවසම්පත්ති, විපායකොයහොතිභද්රයකො. 

229. 

‘‘අලයසොගිහීකාමයභොගීනසාධු, අසඤ්ඤයතොපබ් ජියතොනසාධු; 

රාජානසාධුඅනිසම්මකාරී, යයොපණ්ඩියතොයකොධයනොතංනසාධු. 

230. 

‘‘නිසම්ම ඛත්තියයොකයිරා, නානිසම්ම දිසම්පති; 

නිසම්මකාරියනොරාජ, යයසොකිත්තිචවඩ්ඪති. 

231. 

‘‘නිසම්මදණ්ඩංපණයයයයඉස්සයරො, යවගාකතංතප්පතිභූමිපාල; 

සම්මාපණීධීචනරස්සඅත්ථා, අනානුතප්පායතභවන්ති පච්ඡා. 

232. 

‘‘අනානුතප්පානි හි යය කයරොන්ති, විභජ්ජ කම්මායතනානි

යලොයක; 

විඤ්ඤුප්පසත්ථානිසුඛුද්රයානි, භවන්තිබුද්ධානුමතානි තානි. 

233. 

‘‘ආගච්ඡුංයදොවාරිකාඛග්ග න්ධා, කාසාවියාහන්තුමමං ජනින්ද; 

මාතුඤ්චඅඞ්කස්මිමහංනිසින්යනො, ආකඩ්ඪියතොසහසායතහි යදව. 

234. 

‘‘කටුකඤ්හි සම් ාධං සුකිච්ඡං පත්යතො, මධුරම්පියං ජීවිතං ලද්ධ 

රාජ; 

කිච්යඡනහං අජ්ජ වධා පමුත්යතො, 
පබ් ජ්ජයමවාභිමයනොහමස්මී’’ති. 
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තත්ථ අනිසම්මාති අයනොයලොයකත්වා අනුපධායරත්වා. අනවත්ථාෙ

චින්තිතන්ති අනවත්ථයපත්වා අතුයලත්වා අතීයරත්වා චින්තිතං. විපායකො

යහොති පාපයකොති තස්ස හි යථා නාම යභසජ්ජස්ස යවභඞ්යගො විපත්ති, 

එවයමවංවිපායකො යහොතිපාපයකො. අසඤ්ඤයතොතිකායාදීහිඅසඤ්ඤයතො

දුස්සීයලො. තං න සාධූති තං තස්ස යකොධනං න සාධු. නානිසම්මාති

අනිසායමත්වා කිඤ්චි කම්මං න කයරයය. පණයෙෙයාති පට්ඨයපයය

පවත්යතයය. යව ාති යවයගන සහසා. සම්මාපණීධීහ චාති යයොනියසො
ඨපියතන චිත්යතන කතා නරස්ස අත්ථා පච්ඡා අනානුතප්පා භවන්තීති

අත්යථො. විභජ්ජාති ‘‘ඉමානි කාතුං යුත්තානි, ඉමානි අයුත්තානී’’ති එවං

පඤ්ඤාය විභජිත්වා. කම්මාෙතනානීති කම්මානි. බුද්ධානුමතානීති

පණ්ඩියතහි අනුමතානි අනවජ්ජානි යහොන්ති. කටුකන්ති යදව, කටුකං 

සම් ාධංසුකිච්ඡංමරණභයංපත්යතොම්හි. ලද්ධාතිඅත්තයනො ඤාණ යලන

ලභිත්වා. පබ්බජ්ජයමවාභිමයනොහමස්මීති පබ් ජ්ජාභිමුඛචිත්යතොයයවස්මි. 

එවංමහාසත්යතනධම්යමයදසියතරාජායදවිංආමන්යතත්වාගාථමාහ 

– 

235. 

‘‘පුත්යතොතවායංතරුයණොසුධම්යම, අනුකම්පයකොයසොමනස්යසො

කුමායරො; 

තංයාචමායනොනලභාමිස්වජ්ජ, අරහසිනංයාචිතයව තුවම්පී’’ති. 

තත්ථ ොචිතයවතියාචිතුං. 

සාපබ් ජ්ජායයමවඋයයොයජන්තීගාථමාහ– 

236. 

‘‘රමස්සුභික්ඛාචරියායපුත්ත, නිසම්මධම්යමසු පරිබ් ජස්සු; 

සබ්ය සු භූයතසු නිධාය දණ්ඩං, අනින්දියතො බ්රහ්මමුයපති 

ඨාන’’න්ති. 

තත්ථ නිසම්මාති පබ් ජන්යතො ච නිසායමත්වා මිච්ඡාදිට්ඨිකානං
පබ් ජ්ජංපහායසම්මාදිට්ඨියුත්තං නියයානිකපබ් ජ්ජංපබ් ජ. 

අථරාජාගාථමාහ– 

237. 

‘‘අච්යඡරරූපංවතයාදිසඤ්ච, දුක්ඛිතංමංදුක්ඛාපයයස සුධම්යම; 

යාචස්සු පුත්තං ඉති වුච්චමානා, භියයයොව උස්සාහයයස
කුමාර’’න්ති. 
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තත්ථ ොදිසඤ්චාති යාදිසං ඉදං ත්වං වයදසි, තං අච්ඡරියරූපං වත. 

දුක්ඛිතන්තිපකතියාපිමං දුක්ඛිතංභියයයොදුක්ඛාපයසි. 

පුනයදවීගාථමාහ– 

238. 

‘‘යය විප්පමුත්තා අනවජ්ජයභොගියනො, පරිනිබ්බුතා යලොකමිමං

චරන්ති; 

තමරියමග්ගංපටිපජ්ජමානං, නඋස්සයහවාරයිතුං කුමාර’’න්ති. 

තත්ථ විප්පමුත්තාති රාගාදීහි විප්පමුත්තා. පරිනිබ්බුතාති

කියලසපරිනිබ් ායනන නිබ්බුතා. තමරිෙමග් න්ති තං යතසං බුද්ධාදීනං
අරියානංසන්තකංමග්ගං පටිපජ්ජමානංමමපුත්තංවායරතුංනඋස්සහාමි
යදවාති. 

තස්සාවචනංසුත්වාරාජාඔසානගාථමාහ– 

239. 

‘‘අද්ධා හයව යසවිතබ් ා සපඤ්ඤා,  හුස්සුතා යය 

 හුඨානචින්තියනො; 

යයසායං සුත්වාන සුභාසිතානි, අප්යපොස්සුක්කා වීතයසොකා 
සුධම්මා’’ති. 

තත්ථ බහුඨානචින්තියනොති  හුකාරණචින්තියනො. යෙසාෙන්ති යයසං

අයං. යසොමනස්සකුමාරස්යසවහිසාසුභාසිතංසුත්වාඅප්යපොස්සුක්කාජාතා, 
රාජාපිතයදව සන්ධායාහ. 

මහාසත්යතො මාතාපිතයරො වන්දිත්වා ‘‘සයච මය්හං යදොයසො අත්ථි, 
ඛමථා’’ති මහාජනස්ස අඤ්ජලිං කත්වා හිමවන්තාභිමුයඛො ගන්ත්වා
මනුස්යසසු නිවත්යතසු මනුස්සවණ්යණනාගන්ත්වා යදවතාහි සත්ත
පබ් තරාජියයො අතික්කමිත්වා හිමවන්තං නීයතො විස්සකම්මුනානිම්මිතාය
පණ්ණසාලාය ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජි. තං තත්ථ යාව යසොළසවස්සකාලා
රාජකුලපරිචාරිකයවයසන යදවතායයව උපට්ඨහිංසු. කූටජටිලම්පි 
මහාජයනො යපොයථත්වා ජීවිතක්ඛයං පායපසි. මහාසත්යතොඣානාභිඤ්ඤං
නිබ් ත්යතත්වා බ්රහ්මයලොකූපයගොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං, භික්ඛයව, පුබ්ය යපස

මය්හං වධාය පරිසක්කියයවා’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

කුහයකොයදවදත්යතොඅයහොසි, මාතාමහාමායා, මහාරක්ඛියතොසාරිපුත්යතො, 
යසොමනස්සකුමායරොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

යසොමනස්සජාතකවණ්ණනානවමා. 
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[506] 10. චම්යපයයජාතකවණ්ණනා 

කා නු විජ්ජුරිවාභාසීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
උයපොසථකම්මං ආරබ්භකයථසි.තදාහිසත්ථා‘‘සාධුයවොකතංඋපාසකා

උයපොසථවාසං වසන්යතහි, යපොරාණකපණ්ඩිතා නාගසම්පත්තිං පහාය
උයපොසථවාසංවසිංසුයයවා’’තිවත්වායතහියාචියතො අතීතංආහරි. 

අතීයත අඞ්ගරට්යඨඅඞ්යගචමගධරට්යඨමගයධ චරජ්ජංකායරන්යත

අඞ්ගමගධරට්ඨානං අන්තයර චම්පානාමනදී, තත්ථනාගභවනං අයහොසි. 
චම්යපයයයො නාම නාගරාජා රජ්ජං කායරසි. කදාචි මගධරාජා අඞ්ගරට්ඨං

ගණ්හාති, කදාචි අඞ්ගරාජා මගධරට්ඨං. අයථකදිවසං මගධරාජා අඞ්යගන
සද්ධිං යුජ්ඣිත්වා යුද්ධපරාජියතො අස්සං ආරුය්හ පලායන්යතො
අඞ්ගරඤ්යඤොයයොයධහිඅනු ද්යධොපුණ්ණං චම්පානදිංපත්වා‘‘පරහත්යථ
මරණයතොනදිංපවිසිත්වාමතංයසයයයො’’තිඅස්යසයනව සද්ධිංනදිංඔතරි.
තදා චම්යපයයයො නාගරාජා අන්යතොදයක රතනමණ්ඩපං නිම්මිනිත්වා 
මහාපරිවායරොමහාපානංපිවති.අස්යසොරඤ්ඤාසද්ධිංඋදයකනිමුජ්ජිත්වා
නාගරඤ්යඤො පුරයතො ඔතරි.නාගරාජා අලඞ්කතපටියත්තං රාජානං දිස්වා

සියනහං උප්පායදත්වා ආසනා උට්ඨාය ‘‘මා භායි, මහාරාජා’’ති රාජානං
අත්තයනො පල්ලඞ්යක නිසීදායපත්වා උදයක නිමුග්ගකාරණං පුච්ඡි. රාජා

යථාභූතංකයථසි.අථනං ‘‘මාභායි, මහාරාජ, අහංතං ද්වින්නංරට්ඨානං
සාමිකං කරිස්සාමී’’ති අස්සායසත්වා සත්තාහං මහන්තං යසං අනුභවිත්වා
සත්තයම දිවයස මගධරායජන සද්ධිං නාගභවනා නික්ඛමි. මගධරාජා 
නාගරාජස්සානුභායවනඅඞ්ගරාජානංගයහත්වාජීවිතායවොයරොයපත්වාද්වීසු
රට්යඨසු රජ්ජං කායරසි. තයතො පට්ඨාය රඤ්යඤො ච නාගරාජස්ස ච
විස්සායසොථියරොඅයහොසි.රාජා අනුසංවච්ඡරංචම්පානදීතීයර රතනමණ්ඩපං
කායරත්වා මහන්යතන පරිච්චායගන නාගරඤ්යඤො  ලිකම්මං කයරොති.
යසොපි මහන්යතන පරිවායරන නාගභවනා නික්ඛමිත්වා  ලිකම්මං
සම්පටිච්ඡති.මහාජයනොනාගරඤ්යඤොසම්පත්තිංඔයලොයකති. 

තදාය ොධිසත්යතොදලිද්දකුයලනිබ් ත්යතොරාජපරිසායසද්ධිං නදීතීරං
ගන්ත්වා තං නාගරාජස්ස සම්පත්තිං දිස්වා යලොභං උප්පායදත්වා තං 
පත්ථයමායනො දානං දත්වා සීලං රක්ඛිත්වා චම්යපයයනාගරාජස්ස
කාලකිරියයතො සත්තයම දිවයස චවිත්වා තස්ස වසනපාසායද සිරිගබ්යභ

සිරිසයනපිට්යඨනිබ් ත්ති. සරීරංසුමනදාමවණ්ණංමහන්තංඅයහොසි.යසො
තං දිස්වා විප්පටිසාරී හුත්වා ‘‘මයා කතකුසලනිස්සන්යදන ඡසු
කාමසග්යගසුඉස්සරියංයකොට්යඨපටිසාමිතං ධඤ්ඤංවියඅයහොසි.ස්වාහං

ඉමිස්සා තිරච්ඡානයයොනියා පටිසන්ධිං ගණ්හිං, කිං යම ජීවියතනා’’ති
මරණාය චිත්තං උප්පායදසි. අථ නං සුමනා නාම නාගමාණවිකා දිස්වා 

‘‘මහානුභායවො සත්යතො නිබ් ත්යතො භවිස්සතී’’ති යසසනාගමාණවිකානං

සඤ්ඤංඅදාසි, සබ් ානානාතූරියහත්ථාආගන්ත්වාතස්සඋපහාරංකරිංසු.

තස්සතංනාගභවනං සක්කභවනංවියඅයහොසි, මරණචිත්තංපටිප්පස්සම්භි, 
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පටුන 

සප්පසරීරං විජහිත්වා සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතො සයනපිට්යඨ නිසීදි.
අථස්සතයතොපට්ඨායයයසොමහා අයහොසි. 

යසොතත්ථනාගරජ්ජංකායරන්යතොඅපරභායගවිප්පටිසාරීහුත්වා ‘‘කිං

යම ඉමාය තිරච්ඡානයයොනියා, උයපොසථවාසං වසිත්වා ඉයතො මුච්චිත්වා
මනුස්සපථං ගන්ත්වා සච්චානි පටිවිජ්ඣිත්වා දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සාමී’’ති
චින්යතත්වාතයතොපට්ඨායතස්මිංයයවපාසායදඋයපොසථකම්මංකයරොති. 

අලඞ්කතනාගමාණවිකා තස්ස සන්තිකං ගච්ඡන්ති, යයභුයයයනස්ස සීලං
භිජ්ජති. යසො තයතො පට්ඨාය පාසාදා නික්ඛමිත්වා උයයානං ගච්ඡති. තා

තත්රාපි ගච්ඡන්ති, උයපොසයථො භිජ්ජයතව. යසො චින්යතසි ‘‘මයා ඉයතො
නාගභවනා නික්ඛමිත්වා මනුස්සයලොකං ගන්ත්වා උයපොසථවාසං වසිතුං
වට්ටතී’’ති.යසොතයතොපට්ඨාය උයපොසථදිවයසසුනාගභවනානික්ඛමිත්වා
එකස්ස පච්චන්තගාමස්ස අවිදූයරමහාමග්ගසමීයප වම්මිකමත්ථයක ‘‘මම

චම්මාදීහිඅත්ථිකාගණ්හන්තු, මං කීළාසප්පංවාකාතුකාමාකයරොන්තූ’’ති
සරීරං දානමුයඛ විස්සජ්යජත්වා යභොයග ආභුජිත්වා නිපන්යනො
උයපොසථවාසංවසති.මහාමග්යගනගච්ඡන්තාචආගච්ඡන්තාචතං දිස්වා
ගන්ධාදීහි පූයජත්වා පක්කමන්ති. පච්චන්තගාමවාසියනො ගන්ත්වා 

‘‘මහානුභායවො නාගරාජා’’ති තස්ස උපරි මණ්ඩපං කරිත්වා සමන්තා
වාලුකංඔකිරිත්වා ගන්ධාදීහිපූජයිංසු.තයතොපට්ඨායමනුස්සාමහාසත්යත

පසීදිත්වාපූජංකත්වා පුත්තංපත්යථන්ති, ධීතරංපත්යථන්ති. 

මහාසත්යතොපි උයපොසථකම්මං කයරොන්යතො චාතුද්දසීපන්නරසීසු 

වම්මිකමත්ථයක නිපජ්ජිත්වා පාටිපයද නාගභවනං ගච්ඡති. තස්යසවං
උයපොසථං කයරොන්තස්සඅද්ධාවීතිවත්යතො.එකදිවසංසුමනාඅග්ගමයහසී

ආහ ‘‘යදව, ත්වං මනුස්සයලොකං ගන්ත්වා උයපොසථං උපවසසි, 

මනුස්සයලොයකොච සාසඞ්යකොසප්පටිභයයො, සයචයතභයංඋප්පජ්යජයය, 

අථමයංයයනනිමිත්යතන ජායනයයාම, තංයනොආචික්ඛාහී’’ති. අථනං

මහාසත්යතොමඞ්ගලයපොක්ඛරණියාතීරංයනත්වා ‘‘සයචමංභද්යද, යකොචි

පහරිත්වා කිලයමස්සති, ඉමිස්සා යපොක්ඛරණියා උදකං ආවිලං භවිස්සති, 

සයච සුපණ්යණො ගයහස්සති, උදකං පක්කුථිස්සති, සයච අහිතුණ්ඩියකො 

ගණ්හිස්සති, උදකං යලොහිතවණ්ණං භවිස්සතී’’ති ආහ. එවං තස්සා තීණි
නිමිත්තානි ආචික්ඛිත්වා චාතුද්දසීඋයපොසථං අධිට්ඨාය නාගභවනා
නික්ඛමිත්වා තත්ථ ගන්ත්වා වම්මිකමත්ථයක නිපජ්ජි සරීරයසොභාය
වම්මිකං යසොභයමායනො. සරීරඤ්හිස්ස රජතදාමං විය යසතං අයහොසි
මත්ථයකො රත්තකම් ලයගණ්ඩුයකො විය. ඉමස්මිං පන ජාතයක

ය ොධිසත්තස්ස සරීරං නඞ්ගලසීසපමාණං අයහොසි, භූරිදත්තජාතයක (ජා.

2.22.784 ආදයයො) ඌරුප්පමාණං, සඞ්ඛපාලජාතයක (ජා. 2.17.143 

ආදයයො) එකයදොණිකනාවපමාණං. 
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තදා එයකො  ාරාණසිවාසී මාණයවො තක්කසිලං ගන්ත්වා
දිසාපායමොක්ඛස්ස ආචරියස්සසන්තියකඅලම්පායනමන්තං උග්ගණ්හිත්වා
යතන මග්යගන අත්තයනො යගහං ගච්ඡන්යතො මහාසත්තං දිස්වා ‘‘ඉමං
සප්පං ගයහත්වා ගාමනිගමරාජධානීසු කීළායපන්යතො ධනං
උප්පායදස්සාමී’’ති චින්යතත්වා දිබ්ය ොසධානි ගයහත්වා දිබ් මන්තං
පරිවත්යතත්වා තස්ස සන්තිකං අගමාසි. දිබ් මන්තසුතකාලයතො පට්ඨාය

මහාසත්තස්සකණ්යණසුඅයසලාකපයවසනකායලොවියජායතො, මත්ථයකො
සිඛයරන අභිමත්ථියමායනො විය ජායතො. යසො ‘‘යකො නු යඛො එයසො’’ති
යභොගන්තරයතො සීසං උක්ඛිපිත්වා ඔයලොයකන්යතො අහිතුණ්ඩිකං දිස්වා

චින්යතසි ‘‘මම විසං මහන්තං, සචාහං කුජ්ඣිත්වා නාසවාතං

විස්සජ්යජස්සාමි, එතස්සසරීරංභස්මමුට්ඨිවිය විප්පකිරිස්සති, අථයමසීලං

ඛණ්ඩං භවිස්සති, න දානි තං ඔයලොයකස්සාමී’’ති. යසො අක්ඛීනි
නිම්මීයලත්වාසීසංයභොගන්තයරඨයපසි. 

අහිතුණ්ඩියකො බ්රාහ්මයණො ඔසධං ඛාදිත්වා මන්තං පරිවත්යතත්වා

යඛළං මහාසත්තස්ස සරීයර ඔපි, ඔසධානඤ්ච මන්තස්ස චානුභායවන 
යඛයළනඵුට්ඨඵුට්ඨට්ඨායනයඵොටානංඋට්ඨානකායලොවියජායතො.අථනං
යසො නඞ්ගුට්යඨ ගයහත්වා කඩ්ඪිත්වා දීඝයසො නිපජ්ජායපත්වා අජපයදන

දණ්යඩන උප්පීයළන්යතො දුබ් ලං කත්වා සීසං දළ්හං ගයහත්වා නිප්පීළි, 
මහාසත්තස්සමුඛංවිවරි.අථස්සමුයඛයඛළං ඔපිත්වාඔසධමන්තංකත්වා

දන්යතභින්දි, මුඛංයලොහිතස්සපූරි.මහාසත්යතොඅත්තයනො සීලයභදභයයන
එවරූපං දුක්ඛං අධිවායසන්යතො අක්ඛීනිඋම්මීයලත්වාඔයලොකනමත්තම්පි 

නාකරි. යසොපි ‘‘නාගරාජානං දුබ් ලං කරිස්සාමී’’ති නඞ්ගුට්ඨයතො
පට්ඨායස්ස අට්ඨීනි චුණ්ණයමායනො විය සකලසරීරං මද්දිත්වා

පට්ටකයවඨනං නාම යවයඨසි, තන්තමජ්ජිතං නාම මජ්ජි, නඞ්ගුට්ඨං
ගයහත්වා දුස්සයපොථිමං නාම යපොයථසි. මහාසත්තස්ස සකලසරීරං
යලොහිතමක්ඛිතංඅයහොසි.යසොමහායවදනංඅධිවායසසි. 

අථස්ස දුබ් ලභාවං ඤත්වා වල්ලීහි යපළං කරිත්වා තත්ථ නං
පක්ඛිපිත්වා පච්චන්තගාමං යනත්වා මහාජනමජ්යඣ කීළායපසි. නීලාදීසු
වණ්යණසු වට්ටචතුරස්සාදීසු සණ්ඨායනසු අණුංථූලාදීසු පමායණසු යං යං

බ්රාහ්මයණො ඉච්ඡති, මහාසත්යතො තංතයදව කත්වා නච්චති, ඵණසතං
ඵණසහස්සම්පි කයරොතියයව. මහාජයනො පසීදිත්වා  හුං ධනං අදාසි.
එකදිවසයමව කහාපණසහස්සඤ්යචවසහස්සග්ඝනයකචපරික්ඛායරලභි.

බ්රාහ්මයණොආදියතොවසහස්සං ලභිත්වා‘‘විස්සජ්යජස්සාමී’’තිචින්යතසි, තං

පන ධනං ලභිත්වා ‘‘පච්චන්තගායමයයව තාව යම එත්තකං ධනං ලද්ධං, 
රාජරාජමහාමච්චානං සන්තියක  හුං ධනං ලභිස්සාමී’’ති සකටඤ්ච
සුඛයානකඤ්ච ගයහත්වා සකයට පරික්ඛායර ඨයපත්වා සුඛයානයක
නිසින්යනො මහන්යතන පරිවායරන මහාසත්තං ගාමනිගමාදීසු

කීළායපන්යතො ‘‘ ාරාණසියං උග්ගයසනරඤ්යඤො සන්තියකකීළායපත්වා
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විස්සජ්යජස්සාමී’’ති අගමාසි. යසො මණ්ඩූයක මායරත්වා නාගරඤ්යඤො
යදති. නාගරාජා ‘‘පුනප්පුනං එස මං නිස්සාය මායරස්සතී’’ති න ඛාදති.

අථස්ස මධුලායජ අදාසි. මහාසත්යතො ‘‘සචාහං යභොජනං ගණ්හිස්සාමි, 
අන්යතොයපළාය එව මරණං භවිස්සතී’’ති යතපි න ඛාදති. බ්රාහ්මයණො
මාසමත්යතන  ාරාණසිං පත්වා ද්වාරගායමසු කීළායපන්යතො  හුං ධනං 
ලභි. 

රාජාපි නං පක්යකොසායපත්වා ‘‘අම්හාකං කීළායපහී’’ති ආහ. ‘‘සාධු, 

යදව, ස්යවපන්නරයසතුම්හාකංකීළායපස්සාමී’’ති.රාජා ‘‘ස්යවනාගරාජා

රාජඞ්ගයණ නච්චිස්සති, මහාජයනො සන්නිපතිත්වා පස්සතූ’’ති යභරිං 
චරායපත්වා පුනදිවයස රාජඞ්ගණං අලඞ්කාරායපත්වා බ්රාහ්මණං
පක්යකොසායපසි. යසො රතනයපළාය මහාසත්තං යනත්වා විචිත්තත්ථයර
යපළංඨයපත්වානිසීදි.රාජාපිපාසාදා ඔරුය්හමහාජනපරිවුයතොරාජාසයන
නිසීදි. බ්රාහ්මයණො මහාසත්තං නීහරිත්වා නච්චායපසි. මහාජයනො
සකභායවන සණ්ඨාතුං අසක්යකොන්යතො යචලුක්යඛපසහස්සං පවත්යතති. 
ය ොධිසත්තස්ස උපරි සත්තරතනවස්සං වස්සති. තස්ස ගහිතස්ස මායසො

සම්පූරි. එත්තකං කාලං නිරාහායරොව අයහොසි. සුමනා ‘‘අතිචිරායති යම

පියසාමියකො, ඉදානිස්සඉධඅනාගච්ඡන්තස්සමායසොසම්පුණ්යණො, කිංනු
යඛො කාරණ’’න්ති ගන්ත්වා යපොක්ඛරණිං ඔයලොයකන්තී යලොහිතවණ්ණං
උදකං දිස්වා ‘‘අහිතුණ්ඩියකන ගහියතො භවිස්සතී’’ති ඤත්වා නාගභවනා
නික්ඛමිත්වා වම්මිකසන්තිකං ගන්ත්වා මහාසත්තස්ස ගහිතට්ඨානඤ්ච
කිලමිතට්ඨානඤ්ච දිස්වා යරොදිත්වා කන්දිත්වා පච්චන්තගාමං ගන්ත්වා
පුච්ඡිත්වාතංපවත්තිංසුත්වා ාරාණසිංගන්ත්වා රාජඞ්ගයණපරිසමජ්යඣ
ආකායස යරොදමානා අට්ඨාසි. මහාසත්යතො නච්චන්යතොව ආකාසං 
ඔයලොයකත්වා තං දිස්වා ලජ්ජියතො යපළං පවිසිත්වා නිපජ්ජි. රාජා තස්ස
යපළං පවිට්ඨකායල ‘‘කිං නු යඛො කාරණ’’න්ති ඉයතො චියතො ච
ඔයලොයකන්යතොතංආකායසඨිතංදිස්වා පඨමංගාථමාහ– 

240. 

‘‘කානුවිජ්ජුරිවාභාසි, ඔසධීවියතාරකා; 

යදවතානුසිගන්ධබ්බී, නතංමඤ්ඤාමීමානුසි’’න්ති. 

තත්ථ නතංමඤ්ඤාමිමානුසින්තිඅහංතං මානුසීතිනමඤ්ඤාමි, තයා
එකායයදවතායගන්ධබ්බියාවාභවිතුංවට්ටතීතිවදති. 

ඉදානියතසංවචනපටිවචනගාථායහොන්ති– 

241. 

‘‘නම්හියදවීනගන්ධබ්බී, නමහාරාජමානුසී; 

නාගකඤ්ඤාස්මිභද්දන්යත, අත්යථනම්හිඉධාගතා. 
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242. 

‘‘විබ්භන්තචිත්තා කුපිතින්ද්රියාසි, යනත්යතහියතවාරිගණාසවන්ති; 

කිංයතනට්ඨංකිංපනපත්ථයානා, ඉධාගතානාරිතදිඞ්ඝ බූ්රහි. 

243. 

‘‘යමුග්ගයතයජොඋරයගොතිචාහු, නායගොතිනංආහුජනාජනින්ද; 

තමග්ගහීපුරියසොජීවිකත්යථො, තං න්ධනාමුඤ්චපතීමයමයසො. 

244. 

‘‘කථංන්වයං ලවිරියූපපන්යනො, හත්ථත්තමාගච්ඡි වනිබ් කස්ස; 

අක්ඛාහියමනාගකඤ්යඤතමත්ථං, කථංවිජායනමුගහීතනාගං. 

245. 

‘‘නගරම්පි නායගො භස්මං කයරයය, තථා හි යසො 

 ලවිරියූපපන්යනො; 

ධම්මඤ්ච නායගො අපචායමායනො, තස්මා පරක්කම්ම තයපො 
කයරොතී’’ති. 

තත්ථ අත්යථනම්හීතිඅහංඑකංකාරණං පටිච්චඉධාගතා. කුපිතින්ද්රිොති

කිලන්තින්ද්රියා. වාරි ණාතිඅස්සුබින්දුඝටා. උරය ොති චාහූතිඋරයගොතිචායං

මහාජයනො කයථසි. තමග් හී පුරියසොති අයං පුරියසො තං නාගරාජානං

ජීවිකත්ථායඅග්ගයහසි. වනිබ්බකස්සාතිඉමස්සවනිබ් කස්සකථංනුඑස

මහානුභායවො සමායනො හත්ථත්තං ආගයතොති පුච්ඡති. ධම්මඤ්චාති

පඤ්චසීලධම්මං උයපොසථවාසධම්මඤ්ච ගරුංකයරොන්යතො විහරති, තස්මා
ඉමිනා පුරියසන ගහියතොපි ‘‘සචාහං ඉමස්ස උපරි නාසවාතං

විස්සජ්යජස්සාමි, භස්මමුට්ඨි වියවිකිරිස්සති, එවං යම සීලංභිජ්ජිස්සතී’’ති

සීලයභදභයාපරක්කම්මතංදුක්ඛංඅධිවායසත්වාතයපොකයරොති, වීරියයමව
කයරොතීතිආහ. 

රාජා‘‘කහංපයනයසොඉමිනාගහියතො’’තිපුච්ඡි.අථස්සසා ආචික්ඛන්තී
ගාථමාහ– 

246. 

‘‘චාතුද්දසිං පඤ්චදසිඤ්චරාජ, චතුප්පයථ සම්මතිනාගරාජා; 

තමග්ගහී පුරියසො ජීවිකත්යථො, තං  න්ධනා මුඤ්ච පතී 
මයමයසො’’ති. 

තත්ථ චතුප්පයථති චතුක්කමග්ගස්ස ආසන්නට්ඨායන එකස්මිං
වම්මියක චතුරඞ්ගසමන්නාගතං අධිට්ඨානං අධිට්ඨහිත්වා උයපොසථවාසං

වසන්යතොනිපජ්ජතීතිඅත්යථො. තංබන්ධනාතිතංඑවං ධම්මිකංගුණවන්තං
නාගරාජානංඑතස්සධනංදත්වායපළ න්ධනාපමුඤ්ච. 
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එවඤ්ච පනවත්වාපුනපිතංයාචන්තීද්යව ගාථාඅභාසි– 

247. 

‘‘යසොළසිත්ථිසහස්සානි, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 

වාරියගහසයානාරී, තාපිතංසරණංගතා. 

248. 

‘‘ධම්යමනයමොයචහිඅසාහයසන, ගායමනනික්යඛනගවංසයතන; 

ඔස්සට්ඨකායයො උරයගො චරාතු, පුඤ්ඤත්ථියකො මුඤ්චතු 
 න්ධනස්මා’’ති. 

තත්ථ යසොළසිත්ථිසහස්සානීති මා ත්වං එස යයො වා යසො වා
දලිද්දනායගොති මඤ්ඤිත්ථ. එතස්ස හි එත්තකා සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතා

ඉත්ථියයොව, යසසා සම්පත්ති අපරිමාණාති දස්යසති. වාරිය හසොති

උදකච්ඡදනං උදකගබ්භං කත්වා තත්ථ සයනසීලා. ඔස්සට්ඨකායෙොති 

නිස්සට්ඨකායයොහුත්වා. චරාතූතිචරතු. 

අථනංරාජාතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

249. 

‘‘ධම්යමනයමොයචමිඅසාහයසන, ගායමනනික්යඛනගවංසයතන; 

ඔස්සට්ඨකායයො උරයගො චරාතු, පුඤ්ඤත්ථියකො මුඤ්චතු 
 න්ධනස්මා. 

250. 

‘‘දම්මිනික්ඛසතංලුද්ද, ථූලඤ්චමණිකුණ්ඩලං; 

චතුස්සදඤ්චපල්ලඞ්කං, උමාපුප්ඵසරින්නිභං. 

251. 

‘‘ද්යව චසාදිසියයොභරියා, උසභඤ්චගවං සතං; 

ඔස්සට්ඨකායයො උරයගො චරාතු, පුඤ්ඤත්ථියකො මුඤ්චතු 

 න්ධනස්මා’’ති. 

තත්ථ ලුද්දාතිරාජාඋරගංයමොයචතුං අහිතුණ්ඩිකංආමන්යතත්වාතස්ස
දාතබ් ං යදයයධම්මං දස්යසන්යතො එවමාහ. ගාථා පන යහට්ඨා
වුත්තත්ථායයව. 

අථනංලුද්යදොආහ– 

252. 

‘‘විනාපි දානා තව වචනං ජනින්ද, මුඤ්යචමු නං උරගං

 න්ධනස්මා; 
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ඔස්සට්ඨකායයො උරයගො චරාතු, පුඤ්ඤත්ථියකො මුඤ්චතු 
 න්ධනස්මා’’ති. 

තත්ථ තවවචනන්තිමහාරාජ, විනාපිදායනන තවවචනයමවඅම්හාකං

ගරු. මුඤ්යචමුනන්තිමුඤ්චිස්සාමි එතන්තිවදති. 

එවඤ්චපනවත්වාමහාසත්තංයපළයතොනීහරි.නාගරාජානික්ඛමිත්වා 
පුප්ඵන්තරං පවිසිත්වා තං අත්තභාවං විජහිත්වා මාණවකවණ්යණන
අලඞ්කතසරීයරො හුත්වා පථවිං භින්දන්යතො විය නික්ඛන්යතො අට්ඨාසි.
සුමනා ආකාසයතො ඔතරිත්වා තස්ස සන්තියක ඨිතා. නාගරාජා අඤ්ජලිං
පග්ගය්හ රාජානං නමස්සමායනො අට්ඨාසි. තමත්ථං පකායසන්යතො සත්ථා
ද්යවගාථාඅභාසි– 

253. 

‘‘මුත්යතොචම්යපයයයකොනායගො, රාජානංඑතදබ්රවි; 

නයමොයතකාසිරාජත්ථු, නයමොයතකාසිවඩ්ඪන; 

අඤ්ජලිංයතපග්ගණ්හාමි, පස්යසයයංයමනියවසනං. 

254. 

‘‘අද්ධාහිදුබ්බිස්සසයමතමාහු, යංමානුයසොවිස්සයස අමානුසම්හි; 

සයචචමංයාචසිඑතමත්ථං, දක්යඛමුයතනාගනියවසනානී’’ති. 

තත්ථ පස්යසෙයං යම නියවසනන්ති මම නියවසනං
චම්යපයයනාගභවනං රමණීයං පස්සිතබ් යුත්තකං. තං යත අහං

දස්යසතුකායමො, තංස ලවාහයනොත්වංආගන්ත්වාපස්ස, නරින්දාතිවදති. 

දුබ්බිස්සසන්තිදුවිස්සාසනීයං. සයච චාතිසයචමංයාචසි, පස්යසයයාමයත

නියවසනානි, අපිචයඛොපනතංන සද්දහාමීතිවදති. 

අථ නං සද්දහායපතුං සපථං කයරොන්යතො මහාසත්යතො ද්යව ගාථා

අභාසි – 

255. 

‘‘සයචපි වායතො ගිරිමාවයහයය, චන්යදො ච සුරියයො ච ඡමා

පයතයයං; 

සබ් ා ච නජ්යජො පටියසොතං වයජයයං, න ත්යවවහං රාජ මුසා 
භයණයයං. 

256. 

‘‘නභං ඵයලයයඋදධීපිසුස්යස, සංවට්ටයය භූතධරාවසුන්ධරා; 

සිලුච්චයයො යමරු සමූලමුප්පයත, න ත්යවවහං රාජ මුසා 
භයණයය’’න්ති. 
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තත්ථ සංවට්ටයෙභූතධරාවසුන්ධරාතිඅයං භූතධරාතිචවසුන්ධරාතිච

සඞ්ඛං ගතා මහාපථවී කිලඤ්ජං විය සංවට්යටයය. සමූලමුප්පයතති එවං
මහාසියනරුපබ් යතො සමූයලො උට්ඨාය පුරාණපණ්ණං විය ආකායස
පක්ඛන්යදයය. 

යසොමහාසත්යතනඑවංවුත්යතපිඅසද්දහන්යතො– 

257. 

‘‘අද්ධාහිදුබ්බිස්සසයමතමාහු, යංමානුයසොවිස්සයස අමානුසම්හි; 

සයච චමංයාචසිඑතමත්ථං, දක්යඛමුයතනාග නියවසනානී’’ති.– 

පුනපිතයමවගාථංවත්වා‘‘ත්වංමයාකතගුණංජානිතුංඅරහසි, සද්දහිතුං
පන යුත්තභාවං වා අයුත්තභාවං වා අහං ජානිස්සාමී’’ති පකායසන්යතො
ඉතරං ගාථමාහ– 

258. 

‘‘තුම්යහ යඛොත්ථ යඝොරවිසා උළාරා, මහායතජා ඛිප්පයකොපී ච

යහොථ; 

මංකාරණා  න්ධනස්මා පමුත්යතො, අරහසි යනො ජානිතුයය 
කතානී’’ති. 

තත්ථ උළාරාතිඋළාරවිසා. ජානිතුයෙතිජානිතුං. 

අථනංසද්දහායපතුංපුනසපථංකයරොන්යතොමහාසත්යතොගාථමාහ– 

259. 

‘‘යසොපච්චතංනිරයයයඝොරරූයප, මාකායිකංසාතමලත්ථකිඤ්චි; 

යපළාය  ද්යධො මරණං උයපතු, යයො තාදිසං කම්මකතං න
ජායන’’ති. 

තත්ථ පච්චතන්ති පච්චතු. කම්මකතන්තිකතකම්මං එවං ගුණකාරකං

තුම්හාදිසංයයොනජානාති, යසො එවරූයපොයහොතූතිවදති. 

අථස්සරාජාසද්දහිත්වාථුතිංකයරොන්යතොගාථමාහ– 

260. 

‘‘සච්චප්පටිඤ්ඤා තව යමස යහොතු, අක්යකොධයනො යහොහි

අනුපනාහී; 

සබ් ඤ්ච යත නාගකුලං සුපණ්ණා, අග්ගිංව ගිම්යහසු 
විවජ්ජයන්තූ’’ති. 
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තත්ථ තව යමස යහොතූති තව එසා පටිඤ්ඤා සච්චා යහොතු. අග්ගිංව

ගිම්යහසු විවජ්ජෙන්තූති යථා මනුස්සා ගිම්හකායල සන්තාපං අනිච්ඡන්තා

ජලමානංඅග්ගිංවිවජ්යජන්ති, එවං විවජ්යජන්තුදූරයතොවපරිහරන්තු. 

මහාසත්යතොපිරඤ්යඤොථුතිංකයරොන්යතොඉතරංගාථමාහ– 

261. 

‘‘අනුකම්පසීනාගකුලංජනින්ද, මාතායථාසුප්පියංඑකපුත්තං; 

අහඤ්ච යත නාගකුයලන සද්ධිං, කාහාමි යවයයාවටිකං 
උළාර’’න්ති. 

තං සුත්වා රාජා නාගභවනං ගන්තුකායමො යසනං ගමනසජ්ජං කාතුං
ආණායපන්යතොගාථමාහ– 

262. 

‘‘යයොයජන්තු යව රාජරයථ සුචිත්යත, කම්ය ොජයක අස්සතයර 

සුදන්යත; 

නායග ච යයොයජන්තු සුවණ්ණකප්පයන, දක්යඛමු නාගස්ස 
නියවසනානී’’ති. 

තත්ථ කම්යබොජයක අස්සතයර සුදන්යතති සුසික්ඛියත
කම්ය ොජරට්ඨසම්භයවඅස්සතයරයයොයජන්තු. 

ඉතරාඅභිසම්බුද්ධගාථා– 

263. 

‘‘යභරී මුදිඞ්ගා පණවා ච සඞ්ඛා, අවජ්ජයිංසු උග්ගයසනස්ස 

රඤ්යඤො; 

පායාසි රාජා  හු යසොභමායනො, පුරක්ඛයතො නාරිගණස්ස
මජ්යඣ’’ති. 

තත්ථ බහු යසොභමායනොති භික්ඛයව,  ාරාණසිරාජා යසොළසහි
නාරීසහස්යසහි පුරක්ඛයතො පරිවාරියතො තස්ස නාරීගණස්ස මජ්යඣ 

 ාරාණසියතොනාගභවනංගච්ඡන්යතොඅතිවියයසොභමායනොපායාසි. 

තස්ස නගරා නික්ඛන්තකායලයයව මහාසත්යතො අත්තයනො
ආනුභායවන නාගභවනං සබ් රතනමයං පාකාරඤ්ච ද්වාරට්ටාලයක ච

දිස්සමානරූයපකත්වානාගභවනගාමිං මග්ගංඅලඞ්කතපටියත්තංමායපසි. 
රාජාසපරියසොයතනමග්යගන නාගභවනංපවිසිත්වාරමණීයංභූමිභාගඤ්ච
පාසායදචඅද්දස.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථා ආහ– 

264. 
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‘‘සුවණ්ණචිතකංභූමිං, අද්දක්ඛිකාසිවඩ්ඪයනො; 

යසොවණ්ණමයපාසායද, යවළුරියඵලකත්ථයත. 

265. 

‘‘සරාජාපාවිසි යම්හං, චම්යපයයස්සනියවසනං; 

ආදිච්චවණ්ණසන්නිභං, කංසවිජ්ජුපභස්සරං. 

266. 

‘‘නානාරුක්යඛහි සඤ්ඡන්නං, නානාගන්ධසමීරිතං; 

යසොපායවක්ඛිකාසිරාජා, චම්යපයයස්සනියවසනං. 

267. 

‘‘පවිට්ඨස්මිංකාසිරඤ්යඤ, චම්යපයයස්සනියවසනං; 

දිබ් ාතූරියාපවජ්ජිංසු, නාගකඤ්ඤාචනච්චිසුං. 

268. 

‘‘තං නාගකඤ්ඤාචරිතංගයණන, අන්වාරුහී කාසිරාජාපසන්යනො; 

නිසීදියසොවණ්ණමයම්හිපීයඨ, සාපස්සයය චන්දනසාරලිත්යත’’ති. 

තත්ථ සුවණ්ණචිතකන්ති සුවණ්ණවාලුකාය සන්ථතං. බයම්හන්ති

අලඞ්කතනාගභවනං. චම්යපෙයස්සාති නාගභවනං පවිසිත්වා

චම්යපයයනාගරාජස්ස නියවසනං පාවිසි. කංසවිජ්ජුපභස්සරන්තියමඝමුයඛ 

සඤ්චරණසුවණ්ණවිජ්ජු විය ඔභාසමානං. නානා න්ධසමීරිතන්ති 

නානාවියධහිදිබ් ගන්යධහිඅනුසඤ්චරිතං. චරිතං යණනාතිතං නියවසනං

නාගකඤ්ඤාගයණන චරිතං අනුසඤ්චරිතං. චන්දනසාරලිත්යතති
දිබ් සාරචන්දයනනඅනුලිත්යත. 

තත්ථ නිසින්නමත්තස්යසවස්ස නානග්ගරසං දිබ් යභොජනං 

උපනායමසුං, තථායසොළසන්නංඉත්ථිසහස්සානංයසසරාජපරිසායච.යසො
සත්තාහමත්තං සපරියසො දිබ් න්නපානාදීනි පරිභුඤ්ජිත්වා දිබ්ය හි
කාමගුයණහි අභිරමිත්වා සුඛසයයන නිසින්යනො මහාසත්තස්ස යසං

වණ්යණත්වා ‘‘නාගරාජ, ත්වං එවරූපං සම්පත්තිං පහාය මනුස්සයලොයක
වම්මිකමත්ථයකනිපජ්ජිත්වාකස්මාඋයපොසථවාසංවසී’’තිපුච්ඡි. යසොපිස්ස
කයථසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

269. 

‘‘යසො තත්ථ භුත්වා ච අයථො රමිත්වා, චම්යපයයකං කාසිරාජා

අයවොච; 

විමානයසට්ඨානිඉමානිතුය්හං, ආදිච්චවණ්ණානිපභස්සරානි; 

යනතාදිසංඅත්ථිමනුස්සයලොයක, කිංපත්ථයංනාගතයපොකයරොසි. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා වීසතිනිපායතො 

398 

පටුන 

270. 

‘‘තා කම්බුකායූරධරාසුවත්ථා, වට්ටඞ්ගුලී තම් තලූපපන්නා; 

පග්ගය්හ පායයන්ති අයනොමවණ්ණා, යනතාදිසං අත්ථි

මනුස්සයලොයක; 
කිංපත්ථයංනාගතයපොකයරොසි. 

271. 

‘‘නජ්යජො චයතමාපුථුයලොමමච්ඡා, ආටාසකුන්තාභිරුදාසුතිත්ථා; 

යනතාදිසංඅත්ථිමනුස්සයලොයක, කිංපත්ථයංනාගතයපොකයරොසි. 

272. 

‘‘යකොඤ්චාමයූරාදිවියාචහංසා, වග්ගුස්සරායකොකිලා සම්පතන්ති; 

යනතාදිසංඅත්ථිමනුස්සයලොයක, කිංපත්ථයංනාගතයපොකයරොසි. 

273. 

‘‘අම් ා ච සාලා තිලකා ච ජම්බුයයො, උද්දාලකා පාටලියයො ච 

ඵුල්ලා; 

යනතාදිසංඅත්ථිමනුස්සයලොයක, කිංපත්ථයංනාගතයපොකයරොසි. 

274. 

‘‘ඉමාචයතයපොක්ඛරඤ්යඤොසමන්තයතො, දිබ් ාචගන්ධාසතතං 

පවායන්ති; 

යනතාදිසංඅත්ථිමනුස්සයලොයක, කිංපත්ථයංනාගතයපොකයරොසි. 

275. 

‘‘නපුත්තයහතුනධනස්සයහතු, නආයුයනොචාපිජනින්දයහතු; 

මනුස්සයයොනිං අභිපත්ථයායනො, තස්මා පරක්කම්ම තයපො 
කයරොමී’’ති. 

තත්ථ තාති යසොළසසහස්සනාගකඤ්ඤායයො සන්ධායාහ. 

කම්බුකායූරධරාති සුවණ්ණාභරණධරා. වට්ටඞ්ගුලීති

පවාළඞ්කුරසදිසවට්ටඞ්ගුලී. තම්බතලූපපන්නාති අභිරත්යතහි

හත්ථපාදතයලහි සමන්නාගතා. පායෙන්තීති දිබ් පානං උක්ඛිපිත්වා තං 

පායයන්ති. පුථුයලොමමච්ඡාති පුථුලපත්යතහි නානාමච්යඡහි සමන්නාගතා. 

ආටාසකුන්තාභිරුදාති ආටාසඞ්ඛායතහි සකුයණහි අභිරුදා. සුතිත්ථාති

සුන්දරතිත්ථා. දිවිො ච හංසාති දිබ් හංසා ච. සම්පතන්තීති මනුඤ්ඤරවං

රවන්තා රුක්ඛයතො රුක්ඛං සම්පතන්ති. දිබ්බා ච  න්ධාති තාසු

යපොක්ඛරණීසු සතතං දිබ් ගන්ධා වායන්ති. අභිපත්ථොයනොති 

පත්ථයන්යතො විචරාමි. තස්මාති යතන කාරයණන පරක්කම්ම වීරියං 

පග්ගයහත්වාතයපොකයරොමි, උයපොසථංඋපවසාමීති. 
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එවංවුත්යතරාජාආහ– 

276. 

‘‘ත්වං යලොහිතක්යඛො විහතන්තරංයසො, අලඞ්කයතො

කප්පිතයකසමස්සු; 

සුයරොසියතොයලොහිතචන්දයනන, ගන්ධබ් රාජාවදිසාපභාසසි. 

277. 

‘‘යදවිද්ධිපත්යතොසිමහානුභායවො, සබ්ය හිකායමහිසමඞ්ගිභූයතො; 

පුච්ඡාමි තං නාගරායජතමත්ථං, යසයයයො ඉයතො යකන 
මනුස්සයලොයකො’’ති. 

තත්ථ සුයරොසියතොති සුවිලිත්යතො. 

අථස්සආචික්ඛන්යතොනාගරාජාආහ– 

278. 

‘‘ජනින්දනාඤ්ඤත්රමනුස්සයලොකා, සුද්ධීවසංවිජ්ජතිසංයයමො වා; 

අහඤ්ච ලද්ධාන මනුස්සයයොනිං, කාහාමි ජාතිමරණස්ස 
අන්ත’’න්ති. 

තත්ථ සුද්ධීහ වාති මහාරාජ, අඤ්ඤත්ර මනුස්සයලොකා

අමතමහානිබ් ානසඞ්ඛාතා සුද්ධි වා සීලසංයයමො වා නත්ථි. අන්තන්ති
මනුස්සයයොනිංලද්ධාජාතිමරණස්සඅන්තංකරිස්සාමීති තයපොකයරොමීති. 

තංසුත්වාරාජාආහ– 

279. 

‘‘අද්ධා හයව යසවිතබ් ා සපඤ්ඤා,  හුස්සුතා යය

 හුඨානචින්තියනො; 

නාරියයො ච දිස්වාන තුවඤ්ච නාග, කාහාමි පුඤ්ඤානි 

අනප්පකානී’’ති. 

තත්ථ නාරියෙොචාතිඉමාතවනාගකඤ්ඤායයොච තුවඤ්චදිස්වා හූනි
පුඤ්ඤානිකරිස්සාමීතිවදති. 

අථ නංනාගරාජාආහ– 

280. 

‘‘අද්ධා හයව යසවිතබ් ා සපඤ්ඤා,  හුස්සුතා යය 

 හුඨානචින්තියනො; 
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නාරියයො ච දිස්වාන මමඤ්ච රාජ, කයරොහි පුඤ්ඤානි 
අනප්පකානී’’ති. 

තත්ථ කයරොහීතිකයරයයාසි, මහාරාජාති. 

එවං වුත්යත උග්ගයසයනො ගන්තුකායමො හුත්වා ‘‘නාගරාජ, චිරං 

වසිම්හ, ගමිස්සාමා’’තිආපුච්ඡි. අථනං මහාසත්යතො ‘‘යතන හි මහාරාජ, 
යාවදිච්ඡකං ධනංගණ්හාහී’’තිධනංදස්යසන්යතොආහ– 

281. 

‘‘ඉදඤ්චයමජාතරූපංපහූතං, රාසීසුවණ්ණස්සචතාලමත්තා; 

ඉයතොහරිත්වානසුවණ්ණඝරානි, කරස්සුරූපියපාකාරංකයරොන්තු. 

282. 

‘‘මුත්තා චවාහසහස්සානිපඤ්ච, යවළුරියමිස්සානිඉයතොහරිත්වා; 

අන්යතපුයරභූමියංසන්ථරන්තු, නික්කද්දමායහහිතිනීරජා ච. 

283. 

‘‘එතාදිසංආවසරාජයසට්ඨ, විමානයසට්ඨං හුයසොභමානං; 

 ාරාණසිං නගරං ඉද්ධං ඵීතං, රජ්ජඤ්ච කායරහි 
අයනොමපඤ්ඤා’’ති. 

තත්ථ රාසීති යතසු යතසු ඨායනසු තාලපමාණා රාසියයො. 

සුවණ්ණඝරානීති සුවණ්ණයගහානි. නික්කද්දමාතිඑවංයතඅන්යතපුයරභූමි 

නික්කද්දමා ච නිරජා ච භවිස්සති. එතාදිසන්ති එවරූපං සුවණ්ණමයං

රජතපාකාරං මුත්තායවළුරියසන්ථතභූමිභාගං. ඵීතන්ති ඵීතං

 ාරාණසිනගරඤ්චආවස. අයනොමපඤ්ඤාතිඅලාමකපඤ්ඤා. 

රාජාතස්සකථංසුත්වාඅධිවායසසි.අථමහාසත්යතොනාගභවයනයභරිං 
චරායපසි ‘‘සබ් ා රාජපරිසා යාවදිච්ඡකං හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිකං ධනං
ගණ්හන්තූ’’ති. රඤ්යඤො ච අයනයකහිසකටසයතහිධනං යපයසසි. රාජා
මහන්යතනයයසනනාගභවනානික්ඛමිත්වා  ාරාණසියමවගයතො.තයතො
පට්ඨායකිරජම්බුදීපතලංසහිරඤ්ඤංජාතං. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං යපොරාණකපණ්ඩිතා
නාගසම්පත්තිං පහාය උයපොසථවාසං වසිංසූ’’ති වත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි – ‘‘තදා අහිතුණ්ඩියකො යදවදත්යතො අයහොසි, සුමනා

රාහුලමාතා, උග්ගයසයනො සාරිපුත්යතො, චම්යපයයනාගරාජා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

චම්යපයයජාතකවණ්ණනාදසමා. 
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[507] 11. මහාපයලොභනජාතකවණ්ණනා 

බ්රහ්මයලොකා චවිත්වානාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
විසුද්ධසංකියලසංආරබ්භකයථසි.වත්ථුයහට්ඨාවිත්ථාරිතයමව.ඉධ පන
සත්ථා ‘‘භික්ඛු මාතුගායමො නායමස විසුද්ධසත්යතපි සංකිලිට්යඨ
කයරොතී’’තිවත්වා අතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියන්ති චූළපයලොභයන (ජා. 1.3.37 ආදයයො)
වුත්තනයයයනව අතීතවත්ථු විත්ථාරිතබ් ං. තදා පන මහාසත්යතො

බ්රහ්මයලොකා චවිත්වා කාසිරඤ්යඤො පුත්යතො හුත්වා නිබ් ත්ති, 

අනිත්ථිගන්ධකුමායරො නාම අයහොසි. ඉත්ථීනං හත්යථ න සණ්ඨාති, 

පුරිසයවයසන නං ථඤ්ඤං පායයන්ති, ඣානාගායර වසති, ඉත්ථියයො න
පස්සති.තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාචතස්යසොගාථාඅභාසි– 

284. 

‘‘බ්රහ්මයලොකා චවිත්වාන, යදවපුත්යතො මහිද්ධියකො; 

රඤ්යඤොපුත්යතොඋදපාදි, සබ් කාමසමිද්ධිසු. 

285. 

‘‘කාමාවාකාමසඤ්ඤාවා, බ්රහ්මයලොයකනවිජ්ජති; 

ස්වාස්සුතායයවසඤ්ඤාය, කායමහිවිජිගුච්ඡථ. 

286. 

‘‘තස්සචන්යතපුයරආසි, ඣානාගාරංසුමාපිතං; 

යසොතත්ථපටිසල්ලීයනො, එයකොරහසිඣායථ. 

287. 

‘‘සරාජාපරියදයවසි, පුත්තයසොයකනඅට්ටියතො; 

එකපුත්යතොචයංමය්හං, නචකාමානිභුඤ්ජතී’’ති. 

තත්ථ සබ්බකාමසමිද්ධිසූතිසබ් කාමානංසමිද්ධීසුසම්පත්තීසු ඨිතස්ස

රඤ්යඤො පුත්යතො හුත්වා එයකො යදවපුත්යතො නිබ් ත්ති. ස්වාස්සූති යසො

කුමායරො. තායෙවාතිතාය බ්රහ්මයලොයකනිබ් ත්තිතායඣානසඤ්ඤායඑව. 

සුමාපිතන්ති පිතරාසුට්ඨුමනාපංකත්වාමාපිතං. රහසිඣාෙථාතිමාතුගාමං 

අපස්සන්යතොවසි. පරියදයවසීතිවිලපි. 

පඤ්චමාරඤ්යඤොපරියදවනගාථා– 

288. 

‘‘යකොනුඛ්යවත්ථඋපායයොයසො, යකොවාජානාතිකිඤ්චනං; 

යයොයමපුත්තංපයලොයභයය, යථාකාමානිපත්ථයය’’ති. 
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තත්ථ යකොනුඛ්යවත්ථඋපායෙොතියකොනුයඛො එත්ථඑතස්සකාමානං

භුඤ්ජනඋපායයො. ‘‘යකොනුයඛොඉධුපායයොයසො’’තිපිපායඨො, අට්ඨකථායං 
පන‘‘යකොනුයඛොඑතංඋපවසිත්වාඋපලාපනකාරණංජානාතී’’තිවුත්තං. 

යකො වාජානාතිකිඤ්චනන්තියකොවාඑතස්සපලිය ොධකාරණංජානාතීති
අත්යථො. 

තයතොපරංදියඩ්ඪගාථාඅභිසම්බුද්ධගාථා– 

289. 

‘‘අහුකුමාරීතත්යථව, වණ්ණරූපසමාහිතා; 

කුසලානච්චගීතස්ස, වාදියතචපදක්ඛිණා. 

290. 

‘‘සා තත්ථඋපසඞ්කම්ම, රාජානං එතදබ්රවී’’ති; 

තත්ථ අහූති භික්ඛයව, තත්යථව අන්යතපුයර චූළනාටකානං අන්තයර

එකාතරුණකුමාරිකාඅයහොසි. පදක්ඛිණාතිසුසික්ඛිතා. 

‘‘අහංයඛොනංපයලොයභයයං, සයචභත්තාභවිස්සතී’’ති.– 

උපඩ්ඪගාථාකුමාරිකායවුත්තා. 

තත්ථ සයචභත්තාතිසයචඑසමය්හංපති භවිස්සතීති. 

291. 

‘‘තං තථාවාදිනිංරාජා, කුමාරිංඑතදබ්රවි; 

ත්වඤ්යඤවනංපයලොයභහි, තවභත්තාභවිස්සතීති. 

තත්ථ තව භත්තාති තයවස පති භවිස්සති, ත්වඤ්යඤව තස්ස

අග්ගමයහසීභවිස්සසි, ගච්ඡනංපයලොයභහි, කාමරසංජානායපහීති. 

එවං වත්වා රාජා ‘‘ඉමිස්සා කිර ඔකාසං කයරොන්තූ’’ති කුමාරස්ස 

උපට්ඨාකානං යපයසසි.සා පච්චූසකායලවීණංආදායගන්ත්වාකුමාරස්ස
සයනගබ්භස්ස  හිඅවිදූයරඨත්වාඅග්ගනයඛහිවීණංවායදන්තීමධුරසයරන
ගායිත්වාතංපයලොයභසි. තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

292. 

‘‘සාචඅන්යතපුරංගන්ත්වා,  හුංකාමුපසංහිතං; 

හදයඞ්ගමායපමනීයා, චිත්රාගාථාඅභාසථ. 

293. 

‘‘තස්සාචගායමානාය, සද්දංසුත්වානනාරියා; 

කාමච්ඡන්දස්සඋප්පජ්ජි, ජනංයසොපරිපුච්ඡථ. 
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294. 

‘‘කස්යසයසොසද්යදොයකොවායසො, භණතිඋච්චාවචං හුං; 

හදයඞ්ගමංයපමනීයං, අයහොකණ්ණසුඛංමම. 

295. 

‘‘එසායඛොපමදායදව, ඛිඩ්ඩාඑසාඅනප්පිකා; 

සයචත්වංකායමභුඤ්යජයය, භියයයොභියයයොඡායදයයතං. 

296. 

‘‘ඉඞ්ඝආගච්ඡයතොයරන, අවිදූරම්හිගායතු; 

අස්සමස්සසමීපම්හි, සන්තියකමය්හගායතු. 

297. 

‘‘තියරොකුට්ටම්හිගායිත්වා, ඣානාගාරම්හිපාවිසි; 

 න්ධිනංඅනුපුබ්ය න, ආරඤ්ඤමිවකුඤ්ජරං. 

298. 

‘‘තස්ස කාමරසංඤත්වා, ඉස්සාධම්යමොඅජායථ; 

‘අහයමවකායමභුඤ්යජයයං, මාඅඤ්යඤොපුරියසොඅහු’. 

299. 

‘‘තයතොඅසිංගයහත්වාන, පුරියසහන්තුංඋපක්කමි; 

අහයමයවයකොභුඤ්ජිස්සං, මාඅඤ්යඤොපුරියසොසියා. 

300. 

‘‘තයතො ජානපදාසබ්ය , වික්කන්දිංසු සමාගතා; 

පුත්යතොතයායංමහාරාජ, ජනංයහයඨතයදූසකං. 

301. 

‘‘තඤ්චරාජාවිවායහසි, සම්හාරට්ඨාචඛත්තියයො; 

යාවතාවිජිතංමය්හං, නයතවත්ථබ් තාවයද. 

302. 

‘‘තයතොයසොභරියමාදාය, සමුද්දංඋපසඞ්කමි; 

පණ්ණසාලංකරිත්වාන, වනමුඤ්ඡායපාවිසි. 

303. 

‘‘අයථත්ථඉසිමාගච්ඡි, සමුද්දංඋපරූපරි; 

යසොතස්සයගහංපායවක්ඛි, භත්තකායලඋපට්ඨියත. 

304. 

‘‘තඤ්චභරියාපයලොයභසි, පස්සයාවසුදාරුණං; 
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චුයතොයසොබ්රහ්මචරියම්හා, ඉද්ධියාපරිහායථ. 

305. 

‘‘රාජපුත්යතොචඋඤ්ඡායතො, වනමූලඵලං හුං; 

සායංකායජනආදාය, අස්සමංඋපසඞ්කමි. 

306. 

‘‘ඉසීචඛත්තියංදිස්වා, සමුද්දංඋපසඞ්කමි; 

‘යවහායසංගමිස්ස’න්ති, සීදයතයසොමහණ්ණයව. 

307. 

‘‘ඛත්තියයොචඉසිංදිස්වා, සීදමානංමහණ්ණයව; 

තස්යසවඅනුකම්පාය, ඉමාගාථාඅභාසථ. 

308. 

‘‘අභිජ්ජමායන වාරිස්මිං, සයංආගම්ම ඉද්ධියා; 

මිස්සීභාවිත්ථියාගන්ත්වා, සංසීදසිමහණ්ණයව. 

309. 

‘‘ආවට්ටනීමහාමායා, බ්රහ්මචරියවියකොපනා; 

සීදන්තිනංවිදිත්වාන, ආරකාපරිවජ්ජයය. 

310. 

‘‘අනලාමුදුසම්භාසා, දුප්පූරාතානදීසමා; 

සීදන්තිනංවිදිත්වාන, ආරකාපරිවජ්ජයය. 

311. 

‘‘යං එතාඋපයසවන්ති, ඡන්දසාවාධයනනවා; 

ජාතයවයදොවසංඨානං, ඛිප්පංඅනුදහන්තිතං. 

312. 

‘‘ඛත්තියස්සවයචොසුත්වා, ඉසිස්සනිබ්බිදාඅහු; 

ලද්ධායපොරාණකංමග්ගං, ගච්ඡයතයසොවිහායසං. 

313. 

‘‘ඛත්තියයොචඉසිංදිස්වා, ගච්ඡමානංවිහායසං; 

සංයවගංඅලභීධීයරො, පබ් ජ්ජංසමයරොචයි. 

314. 

‘‘තයතොයසොපබ් ජිත්වාන, කාමරාගංවිරාජයි; 

කාමරාගංවිරායජත්වා, බ්රාහ්මයලොකූපයගොඅහූ’’ති. 
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තත්ථ අන්යතපුරන්ති කුමාරස්ස වසනට්ඨානං. බහුන්ති  හුං

නානප්පකාරං. කාමුපසංහිතන්ති කාමනිස්සිතං ගීතං පවත්තයමානා. 

කාමච්ඡන්දස්සාති අස්ස අනිත්ථිගන්ධකුමාරස්ස කාමච්ඡන්යදො උප්පජ්ජි. 

ජනන්තිඅත්තයනොසන්තිකාවචරංපරිචාරිකජනං. උච්චාවචන්තිඋග්ගතඤ්ච

අනුග්ගතඤ්ච. භුඤ්යජෙයාති සයච භුඤ්යජයයාසි. ඡායදෙු තන්ති එයත
කාමානාමතවරුච්යචයයං.යසො‘‘පමදා’’තිවචනංසුත්වාතුණ්හී අයහොසි.
ඉතරා පුනදිවයසපි ගායි. එවං කුමායරො පටි ද්ධචිත්යතො හුත්වා තස්සා

ආගමනං යරොයචන්යතොපරිචාරියකආමන්යතත්වා ‘‘ඉඞ්ඝා’’තිගාථමාහ. 

තියරොකුට්ටම්හීති සයනගබ්භකුට්ටස්ස  හි. මා අඤ්යඤොති අඤ්යඤො

කායම පරිභුඤ්ජන්යතො පුරියසො නාම මා සියා. හන්තුං උපක්කමීති

අන්තරවීථිං ඔතරිත්වා මායරතුං ආරභි. විකන්දිංසූති කුමායරනකතිපයයසු 
පුරියසසු පහයතසු පුරිසා පලායිත්වා යගහානි පවිසිංසු. යසො පුරියස
අලභන්යතො යථොකං විස්සමි. තස්මිං ඛයණ රාජඞ්ගයණ සන්නිපතිත්වා

උපක්යකොසිංසු. ජනං යහයඨතයදූසකන්ති නිරපරාධං ජනං යහයඨති, තං
ගණ්හායපථාතිවදිංසු.රාජා උපායයනකුමාරංගණ්හායපත්වා‘‘ඉමස්සකිං

කත්තබ් ’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘යදව, අඤ්ඤං නත්ථි, ඉමං පන කුමාරං තාය
කුමාරිකාය සද්ධිං රට්ඨා පබ් ායජතුං වට්ටතී’’ති වුත්යත තථා අකාසි.

තමත්ථං පකායසන්යතො සත්ථා ‘‘තඤ්චා’’තිආදිමාහ. තත්ථ විවායහසීති 

පබ් ායජසි. නයත වත්ථබ්බතාවයදතියත්තකං මය්හං විජිතං, තත්තයක

තයානවත්ථබ් ං. උඤ්ඡාොතිඵලාඵලත්ථාය. 

තස්මිං පනවනංපවිට්යඨඉතරායංතත්ථ පචිතබ් යුත්තකංඅත්ථි, තං
පචිත්වාතස්සාගමනංඔයලොයකන්තීපණ්ණසාලද්වායර නිසීදති.එවංකායල
ගච්ඡන්යත එකදිවසං අන්තරදීපකවාසී එයකො ඉද්ධිමන්තතාපයසො 
අස්සමපදයතො නික්ඛමිත්වා මණිඵලකං විය උදකං මද්දමායනොවආකායස
උප්පතිත්වා භික්ඛාචාරං ගච්ඡන්යතො පණ්ණසාලායඋපරිභාගං පත්වා ධූමං
දිස්වා ‘‘ඉමස්මිං ඨායන මනුස්සා වසන්ති මඤ්යඤ’’ති පණ්ණසාලද්වායර
ඔතරි. සා තං දිස්වා නිසීදායපත්වා පටි ද්ධචිත්තා හුත්වා ඉත්ථිකුත්තං
දස්යසත්වා යතන සද්ධිං අනාචාරං අචරි. තමත්ථං පකායසන්යතො සත්ථා 

‘‘අයථත්ථා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ඉසි මා ච්ඡීති ඉසි ආගච්ඡි. සමුද්දං 

උපරූපරීතිසමුද්දස්සමත්ථකමත්ථයකන. පස්සොව සුදාරුණන්තිපස්සථ, 

භික්ඛයව, තායකුමාරිකායයාවසුදාරුණංකම්මංකතන්ති අත්යථො. 

සාෙන්ති සායන්හසමයය. දිස්වාති තං විජහිතුං අසක්යකොන්යතො
සකලදිවසං තත්යථව හුත්වා සායන්හසමයය රාජපුත්තං ආගතං දිස්වා
පලායිතුං ‘‘යවහායසං ගමිස්ස’’න්ති උප්පතනාකාරංකයරොන්යතො පතිත්වා

මහණ්ණයව සීදති. ඉසිං දිස්වාති අනු න්ධමායනො ගන්ත්වා පස්සිත්වා. 

අනුකම්පාොති සචායං භූමියා ආගයතො අභවිස්ස, පලායිත්වා අරඤ්ඤං 

පවියසයය, ආකායසන ආගයතො භවිස්සති, තස්මා සමුද්යද පතියතොපි 
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උප්පතනාකාරයමව කයරොතීති අනුකම්පං උප්පායදත්වා තස්යසව
අනුකම්පාය අභාසථ. තාසං පන ගාථානං අත්යථො තිකනිපායත

වුත්යතොයයව. නිබ්බිදා අහූති කායමසු නිබ්ය යදො ජායතො. යපොරාණකං

මග් න්ති පුබ්ය  අධිගතං ඣානවියසසං. පබ්බජිත්වානාති තං ඉත්ථිං
මනුස්සාවාසං යනත්වා නිවත්තිත්වා අරඤ්යඤ ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා

කාමරාගංවිරාජයි, විරායජත්වාබ්රහ්මයලොකූපයගොඅයහොසීති. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘එවං, භික්ඛයව, මාතුගාමං පටිච්ච
විසුද්ධසත්තාපි සංකිලිස්සන්තී’’ති වත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභික්ඛු අරහත්තං පත්යතො. 
තදාඅනිත්ථිගන්ධකුමායරොඅහයමවඅයහොසින්ති. 

මහාපයලොභනජාතකවණ්ණනාඑකාදසමා. 

[508] 12. පඤ්චපණ්ඩිතජාතකවණ්ණනා 

315-336. පඤ්චපණ්ඩිතජාතකං මහාඋමඞ්යග ආවිභවිස්සති. 

පඤ්චපණ්ඩිතජාතකවණ්ණනාද්වාදසමා. 

[509] 13. හත්ථිපාලජාතකවණ්ණනා 

චිරස්සං වත පස්සාමාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො

මහාභිනික්ඛමනංආරබ්භකයථසි.තදාහිසත්ථා‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, 
පුබ්ය පිතථාගයතොමහාභිනික්ඛමනංනික්ඛන්යතොයයවා’’තිවත්වාඅතීතං 
ආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං එසුකාරී නාම රාජා අයහොසි. තස්ස පුයරොහියතො 
දහරකාලයතො පට්ඨාය පියසහායයො. යත උයභොපි අපුත්තකා අයහසුං. යත

එකදිවසං සුඛසයයන නිසින්නා මන්තයිංසු ‘‘අම්හාකං ඉස්සරියං මහන්තං, 

පුත්යතො වා ධීතා වා නත්ථි, කිං නු යඛො කත්තබ් ’’න්ති. තයතො රාජා

පුයරොහිතංආහ–‘‘සම්ම, සයචතවයගයහපුත්යතො ජායිස්සති, මමරජ්ජස්ස

සාමියකො භවිස්සති, සයච මම පුත්යතො ජායිස්සති, තව යගයහ යභොගානං
සාමියකොභවිස්සතී’’ති.එවංඋයභොපිඅඤ්ඤමඤ්ඤංසඞ්කරිංසු. 

අයථකදිවසං පුයරොහියතො යභොගගාමං ගන්ත්වා ආගමනකායල
දක්ඛිණද්වායරන නගරං පවිසන්යතො  හිනගයර එකං  හුපුත්තිකං නාම 

දුග්ගතිත්ථිං පස්සි. තස්සා සත්ත පුත්තා සබ්ය ව අයරොගා, එයකො

පචනභාජනකපල්ලං ගණ්හි, එයකො සයනකටසාරකං, එයකො පුරයතො

ගච්ඡති, එයකොපච්ඡයතො, එයකොඅඞ්ගුලිංගණ්හි, එයකොඅඞ්යක නිසින්යනො, 

එයකොඛන්යධ.අථනංපුයරොහියතොපුච්ඡි‘‘භද්යද, ඉයමසංදාරකානංපිතා 

කුහි’’න්ති? ‘‘සාමි, ඉයමසං පිතා නාම නි ද්යධො නත්ථී’’ති. ‘‘එවරූයප

සත්ත පුත්යත කින්තිකත්වා අලත්ථා’’ති? සා අඤ්ඤංගහණං අපස්සන්තී
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නගරද්වායර ඨිතං නියරොධරුක්ඛං දස්යසත්වා ‘‘සාමි එතස්මිං නියරොයධ 

අධිවත්ථාය යදවතාය සන්තියක පත්යථත්වා ලභිං, එතාය යම පුත්තා
දින්නා’’ති ආහ. පුයරොහියතො ‘‘යතන හි ගච්ඡ ත්ව’’න්ති රථා ඔරුය්හ

නියරොධමූලං ගන්ත්වාසාඛායගයහත්වාචායලත්වා‘‘අම්යභොයදවයත, ත්වං

රඤ්යඤො සන්තිකා කිං නාම න ලභසි, රාජා යත අනුසංවච්ඡරං සහස්සං

විස්සජ්යජත්වා  ලිකම්මං කයරොති, තස්ස පුත්තං න යදසි, එතාය

දුග්ගතිත්ථියාතවයකොඋපකායරොකයතො, යයනස්සාසත්තපුත්යත අදාසි.

සයචඅම්හාකංරඤ්යඤොපුත්තංනයදසි, ඉයතොතංසත්තයමදිවයසසමූලං 
ඡින්දායපත්වා ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකං කායරස්සාමී’’ති රුක්ඛයදවතං තජ්යජත්වා
පක්කාමි. යසො එයතන නියායමයනව පුනදිවයසපීති පටිපාටියා ඡ දිවයස
කයථසි. ඡට්යඨ පන දිවයස සාඛාය ගයහත්වා ‘‘රුක්ඛයදවයත

අජ්යජකරත්තිමත්තකයමවයසසං, සයචයමරඤ්යඤොපුත්තංන යදසි, ස්යව
තංනිට්ඨායපස්සාමී’’තිආහ. 

රුක්ඛයදවතා ආවජ්යජත්වා තං කාරණං තථයතො ඤත්වා ‘‘අයං 

බ්රාහ්මයණො පුත්තං අලභන්යතො මම විමානං නායසස්සති, යකන නු යඛො
උපායයන තස්ස පුත්තං දාතුං වට්ටතී’’ති චතුන්නං මහාරාජානං සන්තිකං
ගන්ත්වා තමත්ථං ආයරොයචසි. යත ‘‘මයං තස්ස පුත්තං දාතුං න

සක්ඛිස්සාමා’’ති වදිංසු. අට්ඨවීසතියක්ඛයසනාපතීනං සන්තිකං අගමාසි, 
යතපි තයථවාහංසු. සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො සන්තිකං ගන්ත්වා කයථසි.

යසොපි ‘‘ලභිස්සති නු යඛො රාජා අනුච්ඡවියක පුත්යත, උදාහු යනො’’ති 
උපධායරන්යතො පුඤ්ඤවන්යත චත්තායරො යදවපුත්යත පස්සි. යත කිර
පුරිමභයව  ාරාණසියං යපසකාරා හුත්වා යතන කම්යමන ලද්ධකං
පඤ්චයකොට්ඨාසං කත්වා චත්තායරො යකොට්ඨායස පරිභුඤ්ජිංසු. පඤ්චමං
ගයහත්වා එකයතොව දානං අදංසු. යත තයතො චුතා තාවතිංසභවයන

නිබ් ත්තිංසු, තයතො යාමභවයනති එවං අනුයලොමපටියලොමං ඡසු 
යදවයලොයකසු සම්පත්තිං අනුභවන්තා විචරන්ති. තදා පන යනසං
තාවතිංසභවනයතොචවිත්වා යාමභවනංගමනවායරොයහොති.සක්යකොයතසං

සන්තිකං ගන්ත්වා පක්යකොසිත්වා ‘‘මාරිසා, තුම්යහහි මනුස්සයලොකං

ගන්තුංවට්ටති, එසුකාරීරඤ්යඤොඅග්ගමයහසියාකුච්ඡිම්හි නිබ් ත්තථා’’ති

ආහ. යත තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘සාධු යදව, ගමිස්සාම, න පනම්හාකං 

රාජකුයලනත්යථො, පුයරොහිතස්ස යගයහ නිබ් ත්තිත්වා දහරකායලයයව
කායමපහාය පබ් ජිස්සාමා’’තිවදිංසු.සක්යකො‘‘සාධූ’’තියතසංපටිඤ්ඤං
ගයහත්වාආගන්ත්වා රුක්ඛයදවතායතමත්ථංආයරොයචසි.සාතුට්ඨමානසා
සක්කංවන්දිත්වාඅත්තයනොවිමානයමව ගතා. 

පුයරොහියතොපි පුනදිවයස  ලවපුරියස සන්නිපාතායපත්වා
වාසිඵරසුආදීනි ගාහායපත්වා රුක්ඛමූලං ගන්ත්වා රුක්ඛසාඛාය ගයහත්වා

‘‘අම්යභො යදවයත, අජ්ජමය්හංතංයාචන්තස්සසත්තයමො දිවයසො, ඉදානි
යත නිට්ඨානකායලො’’තිආහ. තයතොරුක්ඛයදවතා මහන්යතනානුභායවන
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ඛන්ධවිවරයතො නික්ඛමිත්වා මධුරසයරන තං ආමන්යතත්වා ‘බ්රාහ්මණ, 

තිට්ඨතු එයකො පුත්යතො, චත්තායරො යත පුත්යත දස්සාමී’’ති ආහ. ‘‘මම

පුත්යතනත්යථො නත්ථි, අම්හාකං රඤ්යඤො පුත්තං යදහී’’ති. ‘‘තුය්හංයයව

යදමී’’ති.‘‘යතනහිමමද්යව, රඤ්යඤොද්යව යදහී’’ති.‘‘රඤ්යඤොනයදමි, 

චත්තායරොපිතුය්හයමවදම්මි, තයාචලද්ධමත්තාව භවිස්සන්ති, අගායරපන
අට්ඨත්වා දහරකායලයයවපබ් ජිස්සන්තී’’ති. ‘‘ත්වංයම යකවලංපුත්යත

යදහි, අපබ් ජනකාරණං පන අම්හාකං භායරො’’ති. සා තස්ස පුත්තවරං 
දත්වා අත්තයනො භවනං පාවිසි. තයතො පට්ඨාය යදවතාය සක්කායරො මහා
අයහොසි. 

යජට්ඨකයදවපුත්යතො චවිත්වා පුයරොහිතස්ස බ්රාහ්මණියා කුච්ඡිම්හි
නිබ් ත්ති. තස්ස නාමග්ගහණදිවයස ‘‘හත්ථිපායලො’’ති නාමං කත්වා
අපබ් ජනත්ථාය හත්ථියගොපයක පටිච්ඡායපසුං. යසො යතසං සන්තියක
වඩ්ඪති. තස්ස පදසා ගමනකායල දුතියයො චවිත්වා අස්සා කුච්ඡිම්හි

නිබ් ත්ති, තස්සපි ජාතකායල ‘‘අස්සපායලො’’ති නාමං කරිංසු. යසො
අස්සයගොපකානංසන්තියකවඩ්ඪති.තතියස්ස ජාතකායල ‘‘යගොපායලො’’ති
නාමං කරිංසු. යසො යගොපායලහි සද්ධිං වඩ්ඪති. චතුත්ථස්ස ජාතකායල
‘‘අජපායලො’’ති නාමං කරිංසු. යසො අජපායලහි සද්ධිං වඩ්ඪති. යත
වුඩ්ඪිමන්වාය යසොභග්ගප්පත්තාඅයහසුං. 

අථ යනසං පබ් ජිතභයයන රඤ්යඤො විජිතා පබ් ජියත නීහරිංසු. 
සකලකාසිරට්යඨ එකපබ් ජියතොපි නායහොසි. යත කුමාරා අතිඵරුසා

අයහසුං, යායදිසාය ගච්ඡන්ති, තායආහරියමානංපණ්ණාකාරංවිලුම්පන්ති.
හත්ථිපාලස්සයසොළසවස්සකායල කායසම්පත්තිංදිස්වාරාජාචපුයරොහියතො

ච ‘‘කුමාරා මහල්ලකා ජාතා, ඡත්තුස්සාපනසමයයො, යතසං කිං නු යඛො
කාතබ් ’’න්ති මන්යතත්වා ‘‘එයත අභිසිත්තකාලයතො පට්ඨාය අතිස්සරා

භවිස්සන්ති, තයතො තයතො පබ් ජිතා ආගමිස්සන්ති, යත දිස්වා

පබ් ජිස්සන්ති, එයතසං පබ් ජිතකායල ජනපයදො උල්යලොයළො භවිස්සති, 

වීමංසිස්සාම තාව යන, පච්ඡා අභිසිඤ්චිස්සාමා’’ති චින්යතත්වා උයභොපි
ඉසියවසං ගයහත්වා භික්ඛං චරන්තා හත්ථිපාලස්ස කුමාරස්ස 
නියවසනද්වාරං අගමංසු. කුමායරො යත දිස්වාව තුට්යඨො පසන්යනො
උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වාතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

337. 

‘‘චිරස්සංවතපස්සාම, බ්රාහ්මණංයදවවණ්ණිනං; 

මහාජටංඛාරිධරං, පඞ්කදන්තංරජස්සිරං. 

338. 

‘‘චිරස්සංවතපස්සාම, ඉසිංධම්මගුයණරතං; 

කාසායවත්ථවසනං, වාකචීරංපටිච්ඡදං. 
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339. 

‘‘ආසනං උදකංපජ්ජං, පටිගණ්හාතුයනොභවං; 

අග්යඝභවන්තංපුච්ඡාම, අග්ඝංකුරුතුයනොභව’’න්ති. 

තත්ථ බ්රාහ්මණන්ති  ාහිතපාපබ්රාහ්මණං. යදවවණ්ණිනන්ති
යසට්ඨවණ්ණිනං යඝොරතපං පරමතික්ඛින්ද්රියං පබ් ජිතභාවං උපගතන්ති

අත්යථො. ඛාරිධරන්තිඛාරිභාරධරං. ඉසින්තිසීලක්ඛන්ධාදයයොපරියයසිත්වා

ඨිතං. ධම්මගුයණ රතන්ති සුචරිතයකොට්ඨායස අභිරතං. ‘‘ආසන’’න්ති ඉදං
යතසං නිසීදනත්ථාය ආසනං පඤ්ඤයපත්වා ගන්යධොදකඤ්ච

පාදබ්භඤ්ජනඤ්ච උපයනත්වාආහ. අග්යඝති ඉයම සබ්ය පිආසනාදයයො

අග්යඝ භවන්තං පුච්ඡාම. කුරුතු යනොති ඉයම යනො අග්යඝ භවං
පටිග්ගණ්හතූති. 

එවංයසොයතසුඑයකකංවායරනාහ.අථනංපුයරොහියතොආහ–‘‘තාත
හත්ථිපාල ත්වං අම්යහ ‘යක ඉයම’ති මඤ්ඤමායනො එවං කයථසී’’ති.

‘‘යහමවන්තකා ඉසයයො’’ති. ‘‘නමයං, තාත, ඉසයයො, එස රාජා එසුකාරී, 

අහංයතපිතාපයරොහියතො’’ති.‘‘අථකස්මාඉසියවසං ගණ්හිත්ථා’’ති? ‘‘තව

වීමංසනත්ථායා’’ති. ‘‘මම කිං වීමංසථා’’ති? ‘‘සයච අම්යහ දිස්වා න

පබ් ජිස්සසි, අථ තං රජ්යජ අභිසිඤ්චිතුං ආගතාම්හා’’ති. ‘‘තාත න යම 

රජ්යජනත්යථො, පබ් ජිස්සාමහන්ති. අථනං පිතා ‘‘තාතහත්ථිපාල, නායං
කායලො පබ් ජ්ජායා’’ති වත්වා යථාජ්ඣාසයං අනුසාසන්යතො
චතුත්ථගාථමාහ– 

340. 

‘‘අධිච්ච යවයද පරියයස විත්තං, පුත්යත යගයහ තාත

පතිට්ඨයපත්වා; 

ගන්යධ රයස පච්චනුභුයය සබ් ං, අරඤ්ඤං සාධු මුනි යසො 
පසත්යථො’’ති. 

තත්ථ අධිච්චාතිසජ්ඣායිත්වා. පුත්යතතිඡත්තංඋස්සායපත්වානාටයක
වායරන උපට්ඨායපත්වා පුත්තධීතාහි වඩ්ඪිත්වා යත පුත්යත යගයහ

පතිට්ඨායපත්වාතිඅත්යථො. සබ්බන්තිඑයතචගන්ධරයසයසසඤ්චසබ් ං

වත්ථුකාමං අනුභවිත්වා. අරඤ්ඤං සාධු මුනි යසො පසත්යථොති පච්ඡා 
මහල්ලකකායලපබ් ජිතස්සඅරඤ්ඤංසාධුලද්ධකංයහොති.යයොඑවරූයප

කායලපබ් ජති, යසො මුනිබුද්ධාදීහිඅරියයහිපසත්යථොතිවදති. 

තයතොහත්ථිපායලොගාථමාහ– 

341. 

‘‘යවදා නසච්චානචවිත්තලායභො, න පුත්තලායභනජරංවිහන්ති; 
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ගන්යධ රයස මුච්චනමාහු සන්යතො, සකම්මුනා යහොති
ඵලූපපත්තී’’ති. 

තත්ථ න සච්චාති යං සග්ගඤ්ච මග්ගඤ්ච වදන්ති, නතං සායධන්ති, 

තුච්ඡා නිස්සාරා නිප්ඵලා. න ච විත්තලායභොති ධනලායභොපි

පඤ්චසාධාරණත්තාසබ්ය ොඑකසභායවොනයහොති. ජරන්තිතාත, ජරංවා
 යාධිමරණංවානයකොචිපුත්තලායභන පටි ාහිතුංසමත්යථොනාමඅත්ථි.

දුක්ඛමූලා යහයත උපධයයො.  න්යධ රයසති ගන්යධ ච රයස ච යසයසසු
ආරම්මයණසු ච මුච්චනං මුත්තියමව බුද්ධාදයයො පණ්ඩිතා කයථන්ති. 

සකම්මුනාතිඅත්තනාකතකම්යමයනව සත්තානංඵලූපපත්තිඵලනිප්ඵත්ති

යහොති.කම්මස්සකාහි, තාත, සත්තාති. 

කුමාරස්සවචනංසුත්වාරාජාගාථමාහ– 

342. 

‘‘අද්ධාහිසච්චංවචනංතයවතං, සකම්මුනායහොතිඵලූපපත්ති; 

ජිණ්ණා ච මාතාපිතයරො තවීයම, පස්යසයයං තං වස්සසතං 
අයරොග’’න්ති. 

තත්ථ වස්සසතං අයරො න්තිඑයත වස්සසතං අයරොගංතං පස්යසයයං, 
ත්වම්පිවස්සසතංජීවන්යතො මාතාපිතයරොයපොසස්සූතිවදති. 

තං සුත්වා කුමායරො ‘‘යදව, ත්වං කිං නායමතං වදසී’’ති වත්වා ද්යව
ගාථාඅභාසි– 

343. 

‘‘යස්සස්සසක්ඛීමරයණනරාජ, ජරායයමත්තීනරවීරයසට්ඨ; 

යයො චාපි ජඤ්ඤා න මරිස්සං කදාචි, පස්යසයයං තං වස්සසතං 
අයරොගං. 

344. 

‘‘යථාපිනාවංපුරියසොදකම්හි, එයරතියචනංඋපයනතිතීරං; 

එවම්පි යාධීසතතංජරාච, උපයනතිමච්චං වසමන්තකස්සා’’ති. 

තත්ථ සක්ඛීති මිත්තධම්යමො. මරයණනාති දත්යතො මයතො මිත්යතො

මයතොති සම්මුතිමරයණන. ජරාොති පාකටජරාය වා සද්ධිං යස්ස යමත්තී 

භයවයය, යස්යසතං මරණඤ්ච ජරා ච මිත්තභායවන නාගච්යඡයයාති 

අත්යථො. එයරති යච නන්ති මහාරාජ, යථා නාම පුරියසො නදීතිත්යථ 
උදකම්හිනාවංඨයපත්වාපරතීරගාමිංජනංආයරොයපත්වාසයචඅරිත්යතන

උප්පීයළන්යතො ඵියයන කඩ්ඪන්යතො චායලති ඝට්යටති, අථ නං පරතීරං
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යනති. එවං  යාධි ජරා ච නිච්චං අන්තකස්ස මච්චුයනො වසං
උපයනතියයවාති. 

එවං ඉයමසං සත්තානං ජීවිතසඞ්ඛාරස්ස පරිත්තභාවං දස්යසත්වා 

‘‘මහාරාජ, තුම්යහ තිට්ඨථ, තුම්යහහි සද්ධිං කථයන්තයමව මං

 යාධිජරාමරණානි උපගච්ඡන්ති, අප්පමත්තා යහොථා’’ති ඔවාදං දත්වා
රාජානඤ්ච පිතරඤ්ච වන්දිත්වා අත්තයනො පරිචාරයක ගයහත්වා
 ාරාණසියංරජ්ජංපහාය‘‘පබ් ජිස්සාමී’’තිනගරයතො නික්ඛමි.‘‘පබ් ජ්ජා
නායමසා යසොභනා භවිස්සතී’’ති හත්ථිපාලකුමායරන සද්ධිං මහාජයනො
නික්ඛමි.යයොජනිකාපරිසාඅයහොසි.යසොතායපරිසායසද්ධිංගඞ්ගායතීරං
පත්වා ගඞ්ගාය උදකං ඔයලොයකත්වා කසිණපරිකම්මං කත්වා ඣානානි

නිබ් ත්යතත්වා චින්යතසි ‘‘අයං සමාගයමො මහා භවිස්සති, මම තයයො

කනිට්ඨභාතයරොමාතාපිතයරො රාජායදවීතිසබ්ය සපරිසාපබ් ජිස්සන්ති, 

 ාරාණසීසුඤ්ඤා භවිස්සති, යාව එයතසං ආගමනා ඉයධව භවිස්සාමී’’ති.
යසොතත්යථවමහාජනස්සඔවාදංයදන්යතොනිසීදි. 

පුනදිවයසරාජාචපුයරොහියතොචචින්තයිංසු ‘‘හත්ථිපාලකුමායරොතාව 

‘රජ්ජං පහාය මහාජනං ආදාය පබ් ජිස්සාමී’ති ගන්ත්වා ගඞ්ගාතීයර

නිසින්යනො, අස්සපාලංවීමංසිත්වාඅභිසිඤ්චිස්සාමා’’ති.යතඉසියවයසයනව
තස්සපි යගහද්වාරං අගමංසු. යසොපි යත දිස්වා පසන්නමානයසො
උපසඞ්කමිත්වා‘‘චිරස්සංවත පස්සාමා’’තිආදීනිවදන්යතොතයථවපටිපජ්ජි.
යතපි තං තයථව වත්වා අත්තයනො ආගතකාරණං කථයිංසු. යසො ‘‘මම
භාතියකහත්ථිපාලකුමායරසන්යතකථංපඨමතරංමය්හයමවයසතච්ඡත්තං 

පාපුණාතී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘තාත, භාතා, යත ‘න මය්හං රජ්යජනත්යථො, 
පබ් ජිස්සාමී’තිවත්වානික්ඛන්යතො’’තිවුත්යත‘‘කහංපයනයසොඉදානී’’ති

වත්වා ‘‘ගඞ්ගාතීයර නිසින්යනො’’ති වුත්යත ‘‘තාත, මම භාතරා 

ඡඩ්ඩිතයඛයළන කම්මං නත්ථි,  ාලා හි පරිත්තකපඤ්ඤා සත්තා එතං

කියලසංජහිතුංන සක්යකොන්ති, අහංපනජහිස්සාමී’’තිරඤ්යඤොචපිතුච
ධම්මංයදයසන්යතොද්යවගාථා අභාසි– 

345. 

‘‘පඞ්යකො ච කාමා පලියපො ච කාමා, මයනොහරා දුත්තරා

මච්චුයධයයා; 

එතස්මිංපඞ්යකපලියප යසන්නා, හීනත්තරූපානතරන්ති පාරං. 

346. 

‘‘අයංපුයරලුද්දමකාසිකම්මං, ස්වායංගහීයතොනහියමොක්ඛියතො 

යම; 

ඔරුන්ධියානංපරිරක්ඛිස්සාමි, මායංපුනලුද්දමකාසි කම්ම’’න්ති. 
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තත්ථ පඞ්යකොති යයො යකොචිකද්දයමො. පලියපොති සුඛුමවාලුකමිස්යසො

සණ්හකද්දයමො. තත්ථ කාමා ලග්ගාපනවයසන පඞ්යකො නාම, 

ඔසීදාපනවයසන පලියපො නාමාති වුත්තා. දුත්තරාති දුරතික්කමා. 

මච්චුයධෙයාති මච්චුයනොඅධිට්ඨානා.එයතසුහිලග්ගායචවඅනුපවිට්ඨාච
සත්තා උත්තරිතුං අසක්යකොන්තා දුක්ඛක්ඛන්ධපරියායය වුත්තප්පකාරං

දුක්ඛඤ්යචව මරණඤ්ච පාපුණන්ති. යතනාහ – ‘‘එතස්මිං පඞ්යක පලියප 

බයසන්නාහීනත්තරූපානතරන්තිපාර’’න්ති.තත්ථ බයසන්නාතිසන්නා.

‘‘විසන්නා’’තිපිපායඨො, අයයමවත්යථො. හීනත්තරූපාතිහීනචිත්තසභාවා. න

තරන්ති පාරන්තිනිබ් ානපාරංගන්තුංනසක්යකොන්ති. 

අෙන්ති මහාරාජ, අයං මමත්තභායවො පුබ්ය  අස්සයගොපයකහි සද්ධිං
වඩ්ඪන්යතො මහාජනස්ස විලුම්පනවියහඨනාදිවයසන  හුං ලුද්දං 

සාහසිකකම්මංඅකාසි. ස්වාෙං හීයතොතියසොඅයංතස්ස කම්මස්සවිපායකො

මයාගහියතො. නහියමොක්ඛියතොයමති සංසාරවට්යටසතිනහියමොක්යඛො

ඉයතොඅකුසලඵලයතොමමඅත්ථි. ඔරුන්ධිො නංපරිරක්ඛිස්සාමීතිඉදානිනං
කායවචීමයනොද්වාරානි පිදහන්යතො ඔරුන්ධිත්වා පරිරක්ඛිස්සාමි.

කිංකාරණා? මාෙං පුන ලුද්දමකාසි කම්මං. අහඤ්හි ඉයතො පට්ඨාය පාපං
අකත්වාකලයාණයමවකරිස්සාමි. 

එවං අස්සපාලකුමායරො ද්වීහි ගාථාහි ධම්මං යදයසත්වා ‘‘තිට්ඨථ 

තුම්යහ, තුම්යහහි සද්ධිං කයථන්තයමව මං  යාධිජරාමරණානි
උපගච්ඡන්තී’’ති ඔවාදං දත්වා යයොජනිකං පරිසං ගයහත්වා නික්ඛමිත්වා 
හත්ථිපාලකුමාරස්යසව සන්තිකං ගයතො. යසො තස්ස ආකායස නිසීදිත්වා

ධම්මං යදයසත්වා ‘‘භාතික, අයං සමාගයමො මහා භවිස්සති, ඉයධව තාව
යහොමා’’ති ආහ. ඉතයරොපි ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි. පුනදිවයස රාජා ච
පුයරොහියතො ච යතයනවුපායයන යගොපාලකුමාරස්ස නියවසනං ගන්ත්වා
යතනපිතයථවපටිනන්දිත්වාඅත්තයනොආගමනකාරණංආචික්ඛිංසු.යසොපි 

අස්සපාලකුමායරොවියපටික්ඛිපිත්වා‘‘අහංචිරයතොපට්ඨායපබ් ජිතුකායමො

වයන නට්ඨයගොණං විය පබ් ජ්ජං උපධායරන්යතො විචරාමි, යතන යම

නට්ඨයගොණස්සපදංවිය භාතිකානංගතමග්යගොදිට්යඨො, ස්වාහංයතයනව

මග්යගනගමිස්සාමී’’තිවත්වාගාථමාහ – 

347. 

‘‘ගවංවනට්ඨංපුරියසොයථාවයන, අන්යවසතීරාජඅපස්සමායනො; 

එවං නට්යඨො එසුකාරී මමත්යථො, යසොහං කථං න ගයවයසයයං 
රාජා’’ති. 

තත්ථ එසුකාරීති රාජානංආලපති. මමත්යථොතිවයනයගොයණොවියමම 

පබ් ජ්ජාසඞ්ඛායතො අත්යථො නට්යඨො. යසොහන්ති යසො අහං අජ්ජ
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පටුන 

පබ් ජිතානංමග්ගංදිස්වාකථංපබ් ජ්ජං නගයවයසයයං, මමභාතිකානං
ගතමග්ගයමවගමිස්සාමිනරින්දාති. 

අථ නං ‘‘තාත යගොපාල, එකාහං ද්වීහං ආගයමහි, අම්යහ

සමස්සායසත්වා පච්ඡා පබ් ජිස්සසී’’ති වදිංසු. යසො ‘‘මහාරාජ, අජ්ජ

කත්තබ් කම්මං ‘ස්යව කරිස්සාමී’ති න වත්තබ් ං, කලයාණකම්මං නාම
අජ්යජවකත්තබ් ’’න්තිවත්වා ඉතරංගාථමාහ– 

348. 

‘‘හියයයොතිහියයතියපොයසො, පයරතිපරිහායති; 

අනාගතං යනතමත්ථීති ඤත්වා, උප්පන්නඡන්දං යකො පනුයදයය 

ධීයරො’’ති. 

තත්ථ හියෙයොතිස්යවතිඅත්යථො. පයරතිපුනදිවයස.ඉදංවුත්තංයහොති–

‘‘යයොමහාරාජ, අජ්ජ කත්තබ් ංකම්මං‘ස්යව’ති, ස්යවකත්තබ් ංකම්මං

‘පයර’ති වත්වා න කයරොති, යසො තයතො පරිහායති, න තං කම්මං කාතුං

සක්යකොතී’’ති. එවං යගොපායලො භද්යදකරත්තසුත්තං (ම. නි. 3.272 
ආදයයො) නාම කයථසි. ස්වායමත්යථො භද්යදකරත්තසුත්යතන

කයථතබ්ය ො. අනා තං යනතමත්ථීතියංඅනාගතං, තං ‘‘යනතංඅත්ථී’’ති
ඤත්වාඋප්පන්නං කුසලච්ඡන්දංයකොපණ්ඩියතොපනුයදයයහයරයය. 

එවංයගොපාලකුමායරොද්වීහිගාථාහිධම්මංයදයසත්වා‘‘තිට්ඨථ තුම්යහ, 
තුම්යහහි සද්ධිං කයථන්තයමව මං  යාධිජරාමරණානි උපගච්ඡන්තී’’ති 
යයොජනිකං පරිසං ගයහත්වා නික්ඛමිත්වා ද්වින්නං භාතිකානං සන්තිකං
ගයතො. හත්ථිපායලොතස්සපිධම්මංයදයසසි.පුනදිවයසරාජාචපුයරොහියතො
ච යතයනවුපායයන අජපාලකුමාරස්ස නියවසනං ගන්ත්වා යතනපිතයථව
පටිනන්දිත්වා අත්තයනො ආගමනකාරණං ආචික්ඛිත්වා ‘‘ඡත්තං යත

උස්සායපස්සාමා’’ති වදිංසු. කුමායරො ආහ – ‘‘මය්හං භාතිකා කුහි’’න්ති? 
යත‘‘අම්හාකංරජ්යජනත්යථොනත්ථී’’තියසතච්ඡත්තංපහාය තියයොජනිකං
පරිසංගයහත්වානික්ඛමිත්වාගඞ්ගාතීයරනිසින්නාති.නාහංමමභාතියකහි 

ඡඩ්ඩිතයඛළං සීයසනාදාය විචරිස්සාමි, අහම්පි පබ් ජිස්සාමීති. තාත, ත්වං

තාව දහයරො, අම්හාකං හත්ථභායරො, වයප්පත්තකායල පබ් ජිස්සසීති. අථ 

යන කුමායරො ‘‘කිං තුම්යහ කයථථ, නනු ඉයම සත්තා දහරකායලපි

මහල්ලකකායලපි මරන්තියයව, ‘අයං දහරකායල මරිස්සති, අයං

මහල්ලකකායල’තිකස්සචිහත්යථවාපායදවානිමිත්තං නත්ථි, අහංමම

මරණකාලංනජානාමි, තස්මාඉදායනවපබ් ජිස්සාමී’’තිවත්වාද්යව ගාථා
අභාසි– 

349. 

‘‘පස්සාමි යවොහංදහරංකුමාරිං, මත්තූපමං යකතකපුප්ඵයනත්තං; 

අභුත්තයභොයගපඨයමවයස්මිං, ආදායමච්චුවජයතකුමාරිං. 
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350. 

‘‘යුවා සුජායතො සුමුයඛො සුදස්සයනො, සායමො 

කුසුම්භපරිකිණ්ණමස්සු; 

හිත්වාන කායම පටිකච්ච යගහං, අනුජාන මං පබ් ජිස්සාමි 
යදවා’’ති. 

තත්ථ යවොති නිපාතමත්තං, පස්සාමිච්යචවාති අත්යථො. මත්තූපමන්ති 

හාසභාසවිලායසහි මත්තං විය චරන්තිං. යකතකපුප්ෙයනත්තන්ති 

යකතකපුප්ඵපත්තං විය පුථුලායතයනත්තං. අභුත්තයභොය ති එවං 
උත්තමරූපධරං කුමාරිං පඨමවයය වත්තමානං අභුත්තයභොගයමව
මාතාපිතූනං උපරි මහන්තං යසොකං පායතත්වා මච්චු ගයහත්වාව ගච්ඡති. 

සුජායතොති සුසණ්ඨියතො. සුමුයඛොති කඤ්චනාදාසපුණ්ණචන්දසදිසමුයඛො. 

සුදස්සයනොති උත්තමරූපධාරිතාය සම්පන්නදස්සයනො. සායමොති

සුවණ්ණසායමො. කුසුම්භපරිකිණ්ණමස්සූති සන්නිසින්නට්යඨන
සුඛුමට්යඨන ච තරුණකුසුම්භයකසරසදිසපරිකිණ්ණමස්සු. ඉමිනා
එවරූයපොපි කුමායරො මච්චුවසං ගච්ඡති. තථාවිධම්පි හි සියනරුං

උප්පායතන්යතොවියනික්කරුයණොමච්චුආදායගච්ඡතීති දස්යසති. හිත්වාන

කායම පටිකච්ච ය හං, අනුජාන මං පබ්බජිස්සාමි යදවාති යදව, 

පුත්තදාර න්ධනස්මිඤ්හි උප්පන්යන තං  න්ධනං දුච්යඡදනීයං යහොති, 
යතනාහං පුයරතරඤ්යඤව කායම ච යගහඤ්ච හිත්වා ඉදායනව

පබ් ජිස්සාමි, අනුජාන, මන්ති. 

එවඤ්ච පනවත්වා‘‘තිට්ඨථතුම්යහ, තුම්යහහිසද්ධිංකයථන්තයමවමං
 යාධිජරාමරණානි උපගච්ඡන්තී’’ති යත උයභොපි වන්දිත්වා යයොජනිකං
පරිසංගයහත්වානික්ඛමිත්වාගඞ්ගාතීරයමවඅගමාසි.හත්ථිපායලො තස්සපි
ආකායස නිසීදිත්වා ධම්මං යදයසත්වා ‘‘සමාගයමො මහා භවිස්සතී’’ති
තත්යථව නිසීදි.පුනදිවයසපුයරොහියතොපල්ලඞ්කවරමජ්ඣගයතොනිසීදිත්වා

චින්යතසි ‘‘මම පුත්තා පබ් ජිතා, ඉදානාහං එකයකොව මනුස්සඛාණුයකො

ජායතොම්හි, අහම්පිපබ් ජිස්සාමී’’ති.යසො බ්රාහ්මණියාසද්ධිංමන්යතන්යතො
ගාථමාහ– 

351. 

‘‘සාඛාහිරුක්යඛොලභයතසමඤ්ඤං, පහීනසාඛංපනඛාණුමාහු; 

පහීනපුත්තස්සමමජ්ජයභොති, වායසට්ඨිභික්ඛාචරියාය කායලො’’ති. 

තත්ථ ලභයත සමඤ්ඤන්ති රුක්යඛොති යවොහාරං ලභති. වායසට්ඨීති

බ්රාහ්මණිං ආලපති. භික්ඛාචරිොොති මය්හම්පි පබ් ජ්ජාය කායලො, 
පුත්තානං සන්තිකයමවගමිස්සාමීති. 

යසො එවංවත්වාබ්රාහ්මයණපක්යකොසායපසි, සට්ඨිබ්රාහ්මණසහස්සානි
සන්නිපතිංසු. අථ යන ආහ – ‘‘තුම්යහ කිං කරිස්සථා’’ති තුම්යහ පන
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ආචරියාති. ‘‘අහං මම පුත්තස්ස සන්තියක පබ් ජිස්සාමී’’ති. ‘‘න

තුම්හාකයමව නිරයයො උණ්යහො, මයම්පි පබ් ජිස්සාමා’’ති. යසො 
අසීතියකොටිධනං බ්රාහ්මණියා නියයායදත්වා යයොජනිකං බ්රාහ්මණපරිසං
ආදාය නික්ඛමිත්වාපුත්තානංසන්තිකඤ්යඤවගයතො.හත්ථිපායලොතායපි
පරිසාය ආකායස ඨත්වා ධම්මං යදයසසි. පුනදිවයස බ්රාහ්මණී චින්යතසි

‘‘මම චත්තායරො පුත්තා යසතච්ඡත්තං පහාය ‘පබ් ජිස්සාමා’ති ගතා, 
බ්රාහ්මයණොපි පුයරොහිතට්ඨායනන සද්ධිං අසීතියකොටිධනං ඡඩ්යඩත්වා

පුත්තානඤ්යඤවසන්තිකංගයතො, අහයමවඑකාකිංකරිස්සාමි, පුත්තානං 
ගතමග්යගයනව ගමිස්සාමී’’ති. සා අතීතං උදාහරණං ආහරන්තී
උදානගාථමාහ– 

352. 

‘‘අඝස්මියකොඤ්චාවයථාහිමච්චයය, කතානිජාලානිපදාලියහංසා; 

ගච්ඡන්ති පුත්තා ච පතී ච මය්හං, සාහං කථං නානුවයජ 
පජාන’’න්ති. 

තත්ථ අඝස්මි යකොඤ්චාව ෙථාති යයථව ආකායස යකොඤ්චසකුණා

අසජ්ජමානාගච්ඡන්ති. හිමච්චයෙතිවස්සානච්චයය. කතානිජාලානිපදාලිෙ 

හංසාතිඅතීයතකිරඡන්නවුතිසහස්සාසුවණ්ණහංසාවස්සාරත්තපයහොනකං
සාලිං කඤ්චනගුහායං නික්ඛිපිත්වා වස්සභයයන  හි අනික්ඛමිත්වා
චතුමාසං තත්ථ වසන්ති. අථ යනසං උණ්ණනාභි නාම මක්කටයකො
ගුහාද්වායර ජාලං  න්ධති.හංසා ද්වින්නං තරුණහංසානං ද්විගුණංවට්ටං

යදන්ති. යත ථාමසම්පන්නතාය තං ජාලං ඡින්දිත්වා පුරයතො ගච්ඡන්ති, 
යසසායතසංගතමග්යගනගච්ඡන්ති.සාතමත්ථංපකායසන්තීඑවමාහ. ඉදං

වුත්තං යහොති – යයථවආකායස යකොඤ්චසකුණා අසජ්ජමානා ගච්ඡන්ති, 
තථා හිමච්චයය වස්සානාතික්කයම ද්යව තරුණහංසා කතානි ජාලානි

පදායලත්වා ගච්ඡන්ති, අථ යනසං ගතමග්යගන ඉතයර හංසා. ඉදානි පන

මමපුත්තාතරුණහංසාජාලංවියකාමජාලංඡින්දිත්වා ගතා, මයාපියතසං

ගතමග්යගනගන්තබ් න්තිඉමිනාධිප්පායයන ‘‘ ච්ඡන්තිපුත්තාචපතීච

මය්හං, සාහංකථංනානුවයජ පජාන’’න්තිආහ. 

ඉති සා ‘‘කථං අහං එවං පජානන්තී න පබ් ජිස්සාමි, පබ් ජිස්සාමි
යයවා’’ති සන්නිට්ඨානං කත්වා බ්රාහ්මණියයො පක්යකොසායපත්වා එවමාහ 

‘‘තුම්යහ කිං කරිස්සථා’’ති? ‘‘තුම්යහ පන අයයය’’ති. ‘‘අහං 
පබ් ජිස්සාමී’’ති. ‘‘මයම්පි පබ් ජිස්සාමා’’ති. සා තං විභවං ඡඩ්යඩත්වා 
යයොජනිකං පරිසං ගයහත්වා පුත්තානං සන්තිකයමව ගතා. හත්ථිපායලො
තායපිපරිසායආකායස නිසීදිත්වාධම්මංයදයසසි.පුනදිවයසරාජා ‘‘කුහිං

පුයරොහියතො’’ති පුච්ඡි. ‘‘යදව, පුයරොහියතො ච බ්රාහ්මණී ච සබ් ං ධනං
ඡඩ්යඩත්වා ද්වියයොජනිකං පරිසං ගයහත්වා පුත්තානං සන්තිකං ගතා’’ති.
රාජා ‘‘අසාමිකං ධනං අම්හාකං පාපුණාතී’’ති තස්ස යගහයතො ධනං



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා වීසතිනිපායතො 

416 

පටුන 

ආහරායපසි. අථස්ස අග්ගමයහසී ‘‘රාජා කිං කයරොතී’’ති පුච්ඡිත්වා
‘‘පුයරොහිතස්ස යගහයතො ධනං ආහරායපතී’’ති වුත්යත ‘‘පුයරොහියතො
කුහි’’න්ති වත්වා ‘‘සපජාපතියකො පබ් ජ්ජත්ථාය නික්ඛන්යතො’’ති සුත්වා
‘‘අයං රාජා බ්රාහ්මයණන ච බ්රාහ්මණියා ච චතූහි පුත්යතහි ච ජහිතං

උක්කාරං යමොයහන මූළ්යහො අත්තයනො ඝරං ආහරායපති, උපමාය නං
ය ොයධස්සාමී’’ති සූනයතො මංසං ආහරායපත්වා රාජඞ්ගයණ රාසිං
කායරත්වාඋජුමග්ගංවිස්සජ්යජත්වා ජාලං පරික්ඛිපායපසි.ගිජ්ඣාදූරයතොව
දිස්වා තස්සත්ථාය ඔතරිංසු. තත්ථ සප්පඤ්ඤා ජාලං පසාරිතං ඤත්වා
අතිභාරිකා හුත්වා ‘‘උජුකං උප්පතිතුං න සක්ඛිස්සාමා’’ති අත්තනා
ඛාදිතමංසංඡඩ්යඩත්වාවමිත්වාජාලංඅනල්ලීයිත්වාඋජුකයමවඋප්පතිත්වා 
ගමිංසු.අන්ධ ාලාපනයතහිඡඩ්ඩිතංවමිතංඛාදිත්වාභාරියාහුත්වාඋජුකං 
උප්පතිතුං අසක්යකොන්තා ආගන්ත්වා ජායල  ජ්ඣිංසු. අයථකං ගිජ්ඣං
ආයනත්වා යදවියා දස්සයිංසු. සා තං ආදාය රඤ්යඤො සන්තිකං ගන්ත්වා

‘‘එථතාව, මහාරාජ, රාජඞ්ගයණඑකං කිරියංපස්සිස්සාමා’’තිසීහපඤ්ජරං
විවරිත්වා‘‘ඉයමගිජ්යඣඔයලොයකහිමහාරාජා’’ති වත්වා ද්යවගාථාඅභාසි
– 

353. 

‘‘එයතභුත්වාවමිත්වාච, පක්කමන්තිවිහඞ්ගමා; 

යයචභුත්වානවමිංසු, යතයමහත්ථත්තමාගතා. 

354. 

‘‘අවමී බ්රාහ්මයණොකායම, යසොත්වං පච්චාවමිස්සසි; 

වන්තායදොපුරියසොරාජ, නයසොයහොතිපසංසියයො’’ති. 

තත්ථ භුත්වාවමිත්වාචාතිමංසං ඛාදිත්වාවමිත්වාච. පච්චාවමිස්සසීති

පටිභුඤ්ජිස්සසි. වන්තායදොති පරස්ස වමිතඛාදයකො. න පසංසියෙොති යසො
තණ්හාවසියකො ායලොබුද්ධාදීහිපණ්ඩියතහිපසංසිතබ්ය ොන යහොති. 

තං සුත්වා රාජා විප්පටිසාරී අයහොසි, තයයො භවා ආදිත්තා විය 

උපට්ඨහිංසු. යසො ‘‘අජ්යජව රජ්ජං පහාය මම පබ් ජිතුං වට්ටතී’’ති
උප්පන්නසංයවයගො යදවියාථුතිංකයරොන්යතොගාථමාහ– 

355. 

‘‘පඞ්යකචයපොසංපලියප යසන්නං,  ලීයථා දුබ් ලමුද්ධයරයය; 

එවම්පිමංත්වංඋදතාරියභොති, පඤ්චාලිගාථාහි සුභාසිතාහී’’ති. 

තත්ථ බයසන්නන්තිනිමුග්ගං, ‘‘විසන්න’’න්තිපිපායඨො. උද්ධයරෙයාති

යකයසසුවාහත්යථසුවාගයහත්වාඋක්ඛිපිත්වාථයල ඨයපයය. උදතාරීති

කාමපඞ්කයතො උත්තාරයි. ‘‘උදතාසී’’තිපි පායඨො, අයයමවත්යථො.

‘‘උද්ධටාසී’’තිපිපායඨො, උද්ධරීතිඅත්යථො. පඤ්චාලීතිපඤ්චාලරාජධීයත. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා වීසතිනිපායතො 

417 

පටුන 

එවඤ්ච පන වත්වා තඞ්ඛණඤ්යඤව පබ් ජිතුකායමො හුත්වා අමච්යච

පක්යකොසායපත්වාආහ–‘‘තුම්යහකිංකරිස්සථා’’ති තුම්යහපන, යදවාති? 

‘‘අහං හත්ථිපාලස්ස සන්තියක පබ් ජිස්සාමී’’ති. ‘‘මයම්පි පබ් ජිස්සාම, 
යදවා’’ති. රාජා ද්වාදසයයොජනියක  ාරාණසිනගයර රජ්ජං ඡඩ්යඩත්වා 

‘‘අත්ථිකා යසතච්ඡත්තං උස්සායපන්තූ’’ති අමච්චපරිවුයතො තියයොජනිකං
පරිසං ගයහත්වා කුමාරස්යසව සන්තිකං ගයතො. හත්ථිපායලො තස්සාපි
පරිසාය ආකායස නිසින්යනො ධම්මං යදයසසි. සත්ථා රඤ්යඤො
පබ් ජිතභාවංපකායසන්යතොගාථමාහ– 

356. 

‘‘ඉදංවත්වාමහාරාජා, එසුකාරීදිසම්පති; 

රට්ඨංහිත්වානපබ් ජි, නායගොයඡත්වාව න්ධන’’න්ති. 

පුනදිවයස නගයර ඔහීනජයනො සන්නිපතිත්වා රාජද්වාරං ගන්ත්වා
යදවියා ආයරොයචත්වා නියවසනං පවිසිත්වා යදවිං වන්දිත්වා එකමන්තං
ඨියතොගාථමාහ. 

357. 

‘‘රාජාචපබ් ජ්ජමයරොචයිත්ථ, රට්ඨංපහායනරවීරයසට්යඨො; 

තුවම්පි යනො යහොහි යයථව රාජා, අම්යහහි ගුත්තා අනුසාස 

රජ්ජ’’න්ති. 

තත්ථ අනුසාසාතිඅම්යහහිගුත්තා හුත්වාධම්යමනරජ්ජංකායරහි. 

සාමහාජනස්සකථංසුත්වායසසගාථාඅභාසි– 

358. 

‘‘රාජාචපබ් ජ්ජමයරොචයිත්ථ, රට්ඨංපහායනරවීරයසට්යඨො; 

අහම්පිඑකාචරිස්සාමියලොයක, හිත්වානකාමානිමයනොරමානි. 

359. 

‘‘රාජාචපබ් ජ්ජමයරොචයිත්ථ, රට්ඨංපහායනරවීරයසට්යඨො; 

අහම්පිඑකාචරිස්සාමියලොයක, හිත්වානකාමානියයථොධිකානි. 

360. 

‘‘අච්යචන්ති කාලා තරයන්ති රත්තියයො, වයයොගුණා අනුපුබ් ං

ජහන්ති; 

අහම්පිඑකාචරිස්සාමියලොයක, හිත්වානකාමානිමයනොරමානි. 

361. 

‘‘අච්යචන්ති කාලා තරයන්ති රත්තියයො, වයයොගුණා අනුපුබ් ං 

ජහන්ති; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා වීසතිනිපායතො 

418 

පටුන 

අහම්පිඑකාචරිස්සාමියලොයක, හිත්වානකාමානියයථොධිකානි. 

362. 

‘‘අච්යචන්ති කාලා තරයන්ති රත්තියයො, වයයොගුණා අනුපුබ් ං 

ජහන්ති; 

අහම්පිඑකාචරිස්සාමියලොයක, සීතිභූතාසබ් මතිච්ච සඞ්ග’’න්ති. 

තත්ථ එකාති පුත්තධීතුකියලසසම් ායධහි මුච්චිත්වා ඉමස්මිං යලොයක

එකිකාවචරිස්සාමි. කාමානීතිරූපාදයයොකාමගුයණ. ෙයතොධිකානීති යයන

යයන ඔධිනා ඨිතානි, යතන යතන ඨිතායනව ජහිස්සාමි, න කිඤ්චි

ආමසිස්සාමීති අත්යථො. අච්යචන්ති කාලාති පුබ් ණ්හාදයයො කාලා 

අතික්කමන්ති. තරෙන්තීති අතුච්ඡා හුත්වා ආයුසඞ්ඛාරං යඛපයමානා

ඛාදයමානාගච්ඡන්ති. වයෙොගුණාතිපඨමවයාදයයොතයයො, මන්දදසකාදයයො

වා දස යකොට්ඨාසා. අනුපුබ්බං ජහන්තීති උපරූපරියකොට්ඨාසං අප්පත්වා

තත්ථ තත්යථව නිරුජ්ඣන්ති. සීතිභූතාති උණ්හකාරයක උණ්හසභායව

කියලයස පහාය සීතලා හුත්වා. සබ්බමතිච්ච සඞ් න්ති රාගසඞ්ගාදිකං

සබ් සඞ්ගං අතික්කමිත්වා එකා චරිස්සාමි, හත්ථිපාලකුමාරස්ස සන්තිකං
ගන්ත්වා පබ් ජිස්සාමීති. 

ඉතිසා ඉමාහි ගාථාහි මහාජනස්ස ධම්මං යදයසත්වා අමච්චභරියායයො 

පක්යකොසායපත්වාආහ–‘‘තුම්යහකිංකරිස්සථා’’තිතුම්යහපනඅයයයති? 

‘‘අහං පබ් ජිස්සාමී’’ති. ‘‘මයම්පි පබ් ජිස්සාමා’’ති. සා ‘‘සාධූ’’ති
රාජනියවසයන සුවණ්ණයකොට්ඨාගාරාදීනි විවරායපත්වා ‘‘අසුකට්ඨායන ච
අසුකට්ඨායන ච මහානිධි නිදහිත’’න්ති සුවණ්ණපට්යට ලිඛායපත්වා

‘‘දින්නඤ්යඤව, අත්ථිකා හරන්තූ’’ති වත්වා සුවණ්ණපට්ටං මහාතයල
ථම්යභ න්ධායපත්වානගයරයභරිංචරායපත්වා මහාසම්පත්තිංඡඩ්යඩත්වා
නගරානික්ඛමි.තස්මිං ඛයණ සකලනගරං සඞ්ඛුභි. ‘‘රාජා චකිර යදවී ච

රජ්ජං පහාය ‘පබ් ජිස්සාමා’ති නික්ඛමන්ති, මයං ඉධ කිං කරිස්සාමා’’ති
තයතො තයතො මනුස්සා යථාපූරිතායනව යගහානි ඡඩ්යඩත්වා පුත්යත

හත්යථසු ගයහත්වා නික්ඛමිංසු. සබ් ාපණා පසාරිතනියායමයනව ඨිතා, 

නිවත්තිත්වාඔයලොයකන්යතොනාමනායහොසි.සකලනගරංතුච්ඡංඅයහොසි, 
යදවීපි තියයොජනිකංපරිසංගයහත්වාතත්යථවගතා.හත්ථිපායලොතස්සාපි
පරිසාය ආකායස නිසින්යනො ධම්මං යදයසත්වා ද්වාදසයයොජනිකං පරිසං

ගයහත්වා හිමවන්තාභිමුයඛො පායාසි. ‘‘හත්ථිපාලකුමායරො කිර
ද්වාදසයයොජනිකං  ාරාණසිං තුච්ඡං කත්වා ‘පබ් ජිස්සාමී’ති මහාජනං

ආදාය හිමවන්තංගච්ඡති, කිමඞ්ගංපනමය’’න්ති සකලකාසිරට්ඨංසඞ්ඛුභි.

අපරභායග පරිසා තිංසයයොජනිකා අයහසුං, යසො තාය පරිසාය සද්ධිං 
හිමවන්තං පාවිසි. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා වීසතිනිපායතො 

419 

පටුන 

සක්යකො ආවජ්යජන්යතො තං පවත්තිං ඤත්වා ‘‘හත්ථිපාලකුමායරො 

මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛන්යතො, සමාගයමො මහා භවිස්සති, වසනට්ඨානං

ලද්ධුං වට්ටතී’’ති විස්සකම්මං ආණායපසි ‘‘ගච්ඡ, ආයාමයතො

ඡත්තිංසයයොජනං, විත්ථාරයතො පන්නරසයයොජනං අස්සමං මායපත්වා
පබ් ජිතපරික්ඛායර සම්පායදහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා
ගඞ්ගාතීයර රමණීයය භූමිභායග වුත්තප්පමාණං අස්සමපදං මායපත්වා 
පණ්ණසාලාසු කට්ඨත්ථරණපණ්ණත්ථරණආසනාදීනි පඤ්ඤයපත්වා
සබ්ය  පබ් ජිතපරික්ඛායර මායපසි. එයකකිස්සා පණ්ණසාලාය ද්වායර
එයකයකො චඞ්කයමො රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානපරිච්ඡින්යනො

කතසුධාපරිකම්යමො ආලම් නඵලයකො, යතසු යතසු ඨායනසු

නානාවණ්ණසුරභිකුසුමසඤ්ඡන්නා පුප්ඵගච්ඡා, එයකකස්ස චඞ්කමස්ස

යකොටියං එයකයකො උදකභරියතො කූයපො, තස්ස සන්තියක එයකයකො

ඵලරුක්යඛො, යසොඑයකොවසබ් ඵලානිඵලති. ඉදංසබ් ංයදවතානුභායවන
අයහොසි. විස්සකම්යමො අස්සමපදං මායපත්වා පණ්ණසාලාසු 

පබ් ජිතපරික්ඛායරඨයපත්වා ‘‘යයයකචිපබ් ජිතුකාමාඉයමපරික්ඛායර 
ගණ්හන්තූ’’ති ජාතිහිඞ්ගුලයකන භිත්තියා අක්ඛරානි ලිඛිත්වා අත්තයනො
ආනුභායවන යභරවසද්යද මිගපක්ඛී දුද්දසියක අමනුස්යස ච
පටික්කමායපත්වාසකට්ඨානයමව ගයතො. 

හත්ථිපාලකුමායරොඑකපදිකමග්යගනසක්කදත්තියංඅස්සමංපවිසිත්වා 
අක්ඛරානි දිස්වා ‘‘සක්යකන මම මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛන්තභායවො
ඤායතො භවිස්සතී’’ති ද්වාරං විවරිත්වා පණ්ණසාලං පවිසිත්වා
ඉසිපබ් ජ්ජලිඞ්ගං ගයහත්වා නික්ඛමිත්වා චඞ්කමං ඔතරිත්වා කතිපයය
වායර අපරාපරං චඞ්කමිත්වා යසසජනකායං පබ් ායජත්වා අස්සමපදං
විචායරන්යතොතරුණපුත්තානංඉත්ථීනං මජ්ඣට්ඨායනපණ්ණසාලංඅදාසි.

තයතො අනන්තරං මහල්ලකිත්ථීනං, තයතො අනන්තරං මජ්ඣිමිත්ථීනං, 

සමන්තා පරික්ඛිපිත්වා පනපුරිසානං අදාසි. අයථයකො රාජා ‘‘ ාරාණසියං
කිර රාජා නත්ථී’’තිආගන්ත්වා අලඞ්කතපටියත්තං නගරං ඔයලොයකත්වා
රාජනියවසනං ආරුය්හ තත්ථ තත්ථ රතනරාසිං දිස්වා ‘‘එවරූපං නගරං
පහාය පබ් ජිතකාලයතො පට්ඨාය පබ් ජ්ජානායමසා උළාරා භවිස්සතී’’ති
සුරායසොණ්යඩ මග්ගං පුච්ඡිත්වා හත්ථිපාලස්ස සන්තිකං පායාසි.
හත්ථිපායලො තස්ස වනන්තරං ආගතභාවං ඤත්වා පටිමග්ගං ගන්ත්වා
ආකායස නිසින්යනො පරිසාය ධම්මං යදයසත්වා අස්සමපදං යනත්වා
සබ් පරිසං පබ් ායජසි. එයතනුපායයනඅඤ්යඤපි ඡ රාජායනො පබ් ජිංසු.

සත්ත රාජායනො යභොයග ඡඩ්ඩයිංසු, ඡත්තිංසයයොජනියකො අස්සයමො

නිරන්තයරො පරිපූරි. යයො කාමවිතක්කාදීසු අඤ්ඤතරං විතක්යකති, 
මහාපුරියසො තස්ස ධම්මං යදයසත්වා බ්රහ්මවිහාරභාවනඤ්යචව
කසිණභාවනඤ්ච ආචික්ඛති. යත යයභුයයයන ඣානාභිඤ්ඤා
නිබ් ත්යතත්වා තීසු යකොට්ඨායසසු ද්යව යකොට්ඨාසා බ්රහ්මයලොයක
නිබ් ත්තිංසු. තතියයකොට්ඨාසං තිධා කත්වා එයකො යකොට්ඨායසො 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා වීසතිනිපායතො 

420 

පටුන 

බ්රහ්මයලොයකනිබ් ත්ති, එයකොඡසුකාමසග්යගසු, එයකොඉසීනංපාරිචරියං
කත්වා මනුස්සයලොයක තීසුකුලසම්පත්තීසුනිබ් ත්ති. එවං හත්ථිපාලස්ස
සාසනං අපගතනිරයතිරච්ඡානයයොනියපත්තිවිසයාසුරකායංඅයහොසි. 

ඉමස්මිං තම් පණ්ණිදීයප පථවිචාලකධම්මගුත්තත්යථයරො, 

කටකන්ධකාරවාසී ඵුස්සයදවත්යථයරො, උපරිමණ්ඩලවාසී

මහාසඞ්ඝරක්ඛිතත්යථයරො, මලයමහායදවත්යථයරො, අභයගිරිවාසී

මහායදවත්යථයරො, ගාමන්තපබ්භාරවාසී මහාසිවත්යථයරො, 
කාළවල්ලිමණ්ඩපවාසී මහානාගත්යථයරො කුද්දාලසමාගයම
මූගපක්ඛසමාගයම චූළසුතයසොමසමාගයම අයයොඝරපණ්ඩිතසමාගයම
හත්ථිපාලසමාගයම ච සබ් පච්ඡා නික්ඛන්තපුරිසා අයහසුං. යතයනවාහ
භගවා– 

‘‘අභිත්ථයරථ කලයායණ, පාපාචිත්තං නිවාරයය; 

දන්ධඤ්හිකයරොයතො පුඤ්ඤං, පාපස්මිං රමයතමයනො’’ති. (ධ. ප. 
116); 

තස්මාකලයාණංතුරිතතුරියතයනවකාතබ් න්ති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං, භික්ඛයව, පුබ්ය පි
තථාගයතො මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛන්යතොයයවා’’ති වත්වා ජාතකං 

සයමොධායනසි – ‘‘තදා එසුකාරී රාජා සුද්යධොදනමහාරාජා අයහොසි, යදවී

මහාමායා, පුයරොහියතො කස්සයපො, බ්රාහ්මණී භද්දකාපිලානී, අජපායලො

අනුරුද්යධො, යගොපායලො යමොග්ගල්ලායනො, අස්සපායලො සාරිපුත්යතො, 

යසසපරිසාබුද්ධපරිසා, හත්ථිපායලොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

හත්ථිපාලජාතකවණ්ණනායතරසමා. 

[510] 14. අයයොඝරජාතකවණ්ණනා 

ෙයමකරත්තිං පඨමන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො

මහාභිනික්ඛමනඤ්යඤව ආරබ්භ කයථසි. තදාපි හි යසො ‘‘න, භික්ඛයව, 

ඉදායනව, පුබ්ය පි තථාගයතො මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛන්යතොයයවා’’ති
වත්වාඅතීතංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත බ්රහ්මදත්තස්ස
රඤ්යඤොඅග්ගමයහසීගබ්භංපටිලභිත්වා ලද්ධගබ්භපරිහාරාපරිණතගබ්භා
පච්චූසසමනන්තයර පුත්තං විජායි. තස්සා පුරිමත්තභායව එකා සපත්තිකා
‘‘තව ජාතං ජාතං පජං ඛාදිතුං ලභිස්සාමී’’ති පත්ථනං පට්ඨයපසි. සාකිර
සයං වඤ්ඣා හුත්වා පුත්තමාතුයකොයධන තං පත්ථනං කත්වා 
යක්ඛයයොනියංනිබ් ත්ති.ඉතරාරඤ්යඤොඅග්ගමයහසීහුත්වාඉමංපුත්තං
විජායි.සා යක්ඛිනීතදාඔකාසංලභිත්වායදවියාපස්සන්තියාවබීභච්ඡරූපා



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා වීසතිනිපායතො 

421 

පටුන 

හුත්වාආගන්ත්වා තංදාරකංගයහත්වාපලායි.යදවී ‘‘යක්ඛිනීයමපුත්තං
ගයහත්වාපලායී’’ති මහාසද්යදනවිරවි.ඉතරාපිදාරකංමූලකන්දංවියමුරුං
මුරුං කයරොන්තී ඛාදිත්වා යදවියා හත්ථවිකාරාදීහි යභරවං පකායසත්වා
තජ්යජත්වා පක්කාමි. රාජා තං වචනං සුත්වා ‘‘කිං සක්කා යක්ඛිනියා
කාතු’’න්ති තුණ්හී අයහොසි. පුන යදවියා විජායනකායල දළ්හං
ආරක්ඛමකාසි.යදවීපුත්තංපුනවිජායි.යක්ඛිනීආගන්ත්වාතම්පි ඛාදිත්වා
ගතා. තතියවායර තස්සා කුච්ඡියං මහාසත්යතො පටිසන්ධිං ගණ්හි. රාජා

මහාජනංසන්නිපායතත්වා ‘‘යදවියාජාතංජාතංපජංඑකා යක්ඛිනීඛාදති, 

කිංනුයඛොකාතබ් ’’න්තිපුච්ඡි. අයථයකො ‘‘යක්ඛානාමතාලපණ්ණස්ස

භායන්ති, යදවියා හත්ථපායදසු තාලපණ්ණං  න්ධිතුං වට්ටතී’’ති ආහ.

අයථයකො ‘‘අයයොඝරස්සභායන්ති, අයයොඝරංකාතුංවට්ටතී’’තිආහ.රාජා 

‘‘සාධූ’’ති අත්තයනො විජියත කම්මායර සන්නිපායතත්වා ‘‘අයයොඝරං
කයරොථා’’ති ආණායපත්වා ආයුත්තයක අදාසි. අන්යතොනගයරයයව

රමණීයය භූමිභායග යගහං පට්ඨයපසුං, ථම්යභ ආදිං කත්වා

සබ් යගහසම්භාරාඅයයොමයාවඅයහසුං, නවහිමායසහිඅයයොමයංමහන්තං
චතුරස්සසාලං නිට්ඨානංඅගමාසි.තංනිච්චංපජ්ජලිතපදීපයමවයහොති. 

රාජා යදවියා ගබ්භපරිපාකං ඤත්වා අයයොඝරං අලඞ්කාරායපත්වා තං 
ආදායඅයයොඝරංපාවිසි.සාතත්ථධඤ්ඤපුඤ්ඤලක්ඛණසම්පන්නංපුත්තං

විජායි, ‘‘අයයොඝරකුමායරො’’ත්යවවස්ස නාමං කරිංසු. තං ධාතීනං දත්වා
මහන්තංආරක්ඛං සංවිදහිත්වාරාජායදවිංආදායනගරංපදක්ඛිණංකත්වා
අලඞ්කතපාසාදතලයමව අභිරුහි. යක්ඛිනීපි උදකවාරං ගන්ත්වා
යවස්සවණස්ස උදකං වහන්තී ජීවිතක්ඛයං පත්තා. මහාසත්යතො
අයයොඝයරයයව වඩ්ඪිත්වා විඤ්ඤුතං පත්යතො තත්යථව සබ් සිප්පානි 
උග්ගණ්හි.රාජා ‘‘යකොයමපුත්තස්සවයප්පයදයසො’’තිඅමච්යචපුච්ඡිත්වා 

‘‘යසොළසවස්යසො, යදව, සූයරොථාමසම්පන්යනොයක්ඛසහස්සම්පිපටි ාහිතුං

සමත්යථො’’ති සුත්වා ‘‘රජ්ජමස්ස දස්සාමි, සකලනගරං අලඞ්කරිත්වා

අයයොඝරයතො තං නීහරිත්වා ආයනථා’’ති ආහ. අමච්චා ‘‘සාධු, යදවා’’ති
ද්වාදසයයොජනිකං  ාරාණසිං අලඞ්කරිත්වා සබ් ාලඞ්කාරවිභූසිතං
මඞ්ගලවාරණං ආදාය තත්ථ ගන්ත්වා කුමාරං අලඞ්කාරායපත්වා 

හත්ථික්ඛන්යධ නිසීදායපත්වා ‘‘යදව, කුලසන්තකං අලඞ්කතනගරං 

පදක්ඛිණං කත්වා පිතරං කාසිරාජානං වන්දථ, අජ්යජව යසතච්ඡත්තං
ලභිස්සථා’’ති ආහංසු. 

මහාසත්යතො නගරං පදක්ඛිණං කයරොන්යතො 
ආරාමරාමයණයයකවනයපොක්ඛරණිභූමිරාමයණයයකපාසාදරාමයණයයකාදී
නිදිස්වා චින්යතසි‘‘මමපිතාමංඑත්තකංකාලං න්ධනාගායරවසායපසි.

එවරූපං අලඞ්කතනගරං දට්ඨුං නාදාසි, යකො නු යඛො මය්හං යදොයසො’’ති

අමච්යච පුච්ඡි. ‘‘යදව, නත්ථි තුම්හාකං යදොයසො, තුම්හාකං පන

ද්යවභාතියක එකා යක්ඛිනී ඛාදි, යතන යවො පිතා අයයොඝයර වසායපසි, 
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අයයොඝයරන ජීවිතං තුම්හාකං ලද්ධ’’න්ති. යසො යතසං වචනං සුත්වා
චින්යතසි ‘‘අහං දස මායස යලොහකුම්භිනිරයය විය ච ගූථනිරයය විය ච 

මාතුකුච්ඡිම්හිවසිත්වාමාතුකුච්ඡියතොනික්ඛන්තකාලයතොපට්ඨායයසොළස

වස්සානි එතස්මිං  න්ධනාගායර වසිං,  හි ඔයලොයකතුම්පි න ලභිං, 

උස්සදනිරයය ඛිත්යතො විය අයහොසිං, යක්ඛිනියා හත්ථයතො මුත්යතොපි

පනාහං යනව අජයරො, න අමයරො යහොමි, කිං යම රජ්යජන, රජ්යජ

ඨිතකාලයතොපට්ඨාය දුන්නික්ඛමනංයහොති, අජ්යජවමමපිතරං පබ් ජ්ජං
අනුජානායපත්වා හිමවන්තං පවිසිත්වා පබ් ජිස්සාමී’’ති. යසො නගරං 
පදක්ඛිණංකත්වාරාජකුලංපවිසිත්වාරාජානංවන්දිත්වාඅට්ඨාසි. 

රාජා තස්ස සරීරයසොභං ඔයලොයකත්වා  ලවසියනයහන අමච්යච

ඔයලොයකසි.යත ‘‘කිංකයරොම, යදවා’’තිවදිංසු.පුත්තංයමරතනරාසිම්හි
ඨයපත්වා තීහි සඞ්යඛහි අභිසිඤ්චිත්වා කඤ්චනමාලං යසතච්ඡත්තං

උස්සායපථාති. මහාසත්යතො පිතරං වන්දිත්වා ‘‘න මය්හං රජ්යජනත්යථො, 

අහං පබ් ජිස්සාමි, පබ් ජ්ජං යම අනුජානාථා’’ති ආහ. තාත රජ්ජං
පටික්ඛිපිත්වා කිංකාරණා පබ් ජිස්සසීති. ‘‘යදව අහං මාතුකුච්ඡිම්හි දස
මායසගූථනිරයයවියවසිත්වාමාතුකුච්ඡියතොනික්ඛන්යතො යක්ඛිනිභයයන

යසොළසවස්සානි න්ධනාගායර වසන්යතො  හිඔයලොයකතුම්පින අලභිං, 

උස්සදනිරයයඛිත්යතොවියඅයහොසිං, යක්ඛිනියාහත්ථයතොමුත්යතොම්හීතිපි

අජයරො අමයරොන යහොමි.මච්චුනායමසනසක්කායකනචිජිනිතුං, භයව

උක්කණ්ඨියතොම්හි, යාව යම  යාධිජරාමරණානි නාගච්ඡන්ති, තාවයදව

පබ් ජිත්වාධම්මං චරිස්සාමි, අලං යම රජ්යජන, අනුජානාථමං, යදවා’’ති
වත්වාපිතුධම්මංයදයසන්යතොආහ– 

363. 

‘‘යයමකරත්තිං පඨමං, ගබ්යභවසතිමාණයවො; 

අබ්භුට්ඨියතොවයසොයාති, සගච්ඡංනනිවත්තති. 

364. 

‘‘න යුජ්ඣමානා න  යලනවස්සිතා, නරා න ජීරන්ති න චාපි

මීයයර; 

සබ් ංහිදංජාතිජරායුපද්දුතං, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

365. 

‘‘චතුරඞ්ගිනිං යසනංසුභිංසරූපං, ජයන්ති රට්ඨාධිපතීපසය්හ; 

නමච්චුයනොජයිතුමුස්සහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

366. 

‘‘හත්ථීහිඅස්යසහිරයථහිපත්තිභි, පරිවාරිතාමුච්චයර එකච්යචයයා; 

නමච්චුයනොමුච්චිතුමුස්සහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා වීසතිනිපායතො 

423 

පටුන 

367. 

‘‘හත්ථීහිඅස්යසහිරයථහිපත්තිභි, සූරාපභඤ්ජන්ති පධංසයන්ති; 

නමච්චුයනොභඤ්ජිතුමුස්සහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

368. 

‘‘මත්තා ගජා භින්නගළා පභින්නා, නගරානි මද්දන්ති ජනං 

හනන්ති; 

නමච්චුයනොමද්දිතුමුස්සහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

369. 

‘‘ඉස්සාසියනොකතහත්ථාපිවීරා, දූයරපාතීඅක්ඛණයවධියනොපි; 

නමච්චුයනොවිජ්ඣිතුමුස්සහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

370. 

‘‘සරානිඛීයන්තිසයසලකානනා, සබ් ංහිදංඛීයතිදීඝමන්තරං; 

සබ් ංහිදංභඤ්ජයරකාලපරියායං, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

371. 

‘‘සබ්ය සයමවඤ්හිනරානනාරිනං, චලාචලංපාණභුයනොධජීවිතං; 

පයටොවධුත්තස්ස, දුයමොවකූලයජො, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

372. 

‘‘දුමප්ඵලායනව පතන්ති මාණවා, දහරාචවුද්ධාචසරීරයභදා; 

නාරියයොනරාමජ්ඣිමයපොරිසාච, තංයමමතීයහොතිචරාමිධම්මං. 

373. 

‘‘නායංවයයොතාරකරාජසන්නියභො, යදබ්භතීතංගතයමවදානිතං; 

ජිණ්ණස්ස හී නත්ථි රතී කුයතො සුඛං, තං යම මතී යහොති චරාමි 
ධම්මං. 

374. 

‘‘යක්ඛා පිසාචාඅථවාපියපතා, කුපිතායත අස්සසන්තිමනුස්යස; 

නමච්චුයනොඅස්සසිතුස්සහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

375. 

‘‘යක්යඛ පිසායච අථවාපි යපයත, කුපියතපි යත නිජ්ඣපනං

කයරොන්ති; 

න මච්චුයනො නිජ්ඣපනං කයරොන්ති, තං යම මතී යහොති චරාමි 
ධම්මං. 

376. 
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‘‘අපරාධයක දූසයකයහඨයකච, රාජායනො දණ්යඩන්තිවිදිත්වාන

යදොසං; 

නමච්චුයනොදණ්ඩයිතුස්සහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

377. 

‘‘අපරාධකාදූසකායහඨකාච, ලභන්තියතරාජියනොනිජ්ඣයපතුං; 

න මච්චුයනො නිජ්ඣපනං කයරොන්ති, තං යම මතී යහොති චරාමි 
ධම්මං. 

378. 

‘‘නඛත්තියයොතිනචබ්රාහ්මයණොති, නඅඩ්ඪකා ලවායතජවාපි; 

නමච්චුරාජස්සඅයපක්ඛමත්ථි, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

379. 

‘‘සීහා ච යග්ඝාචඅයථොපිදීපියයො, පසය්හ ඛාදන්තිවිප්ඵන්දමානං; 

නමච්චුයනොඛාදිතුමුස්සහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

380. 

‘‘මායාකාරාරඞ්ගමජ්යඣකයරොන්තා, යමොයහන්තිචක්ඛූනිජනස්ස 

තාවයද; 

නමච්චුයනොයමොහයිතුස්සහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

381. 

‘‘ආසීවිසා කුපිතාඋග්ගයතජා, ඩංසන්ති මායරන්තිපියතමනුස්යස; 

නමච්චුයනොඩංසිතුමුස්සහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

382. 

‘‘ආසීවිසාකුපිතායංඩංසන්ති, තිකිච්ඡකායතසවිසංහනන්ති; 

නමච්චුයනොදට්ඨවිසංහනන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

383. 

‘‘ධම්මන්තරී යවත්තරණී ච යභොයජො, විසානි හන්ත්වාන 

භුජඞ්ගමානං; 

සුයයන්තියතකාලකතාතයථව, තංයමමතීයහොතිචරාමිධම්මං. 

384. 

‘‘විජ්ජාධරා යඝොරමධීයමානා, අදස්සනංඔසයධහි වජන්ති; 

නමච්චුරාජස්සවජන්තදස්සනං, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

385. 
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‘‘ධම්යමො හයව රක්ඛති ධම්මචාරිං, ධම්යමො සුචිණ්යණො 

සුඛමාවහාති; 

එසානිසංයසොධම්යමසුචිණ්යණ, නදුග්ගතිංගච්ඡති ධම්මචාරී. 

386. 

‘‘න හිධම්යමොඅධම්යමොච, උයභොසමවිපාකියනො; 

අධම්යමොනිරයංයනති, ධම්යමොපායපතිසුග්ගති’’න්ති. 

තත්ථ ෙයමකරත්තින්ති යයභුයයයන සත්තා මාතුකුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං

ගණ්හන්තා රත්තියංයයව ගණ්හන්ති, තස්මා එවමාහ. අයං පයනත්ථ
අත්යථො – යං එකරත්තිං වා දිවා වා පඨමයමව පටිසන්ධිං ගණ්හිත්වා 

මාතුකුච්ඡිසඞ්ඛායත ගබ්යභ වසති. මාණයවොති සත්යතො කලලභායවන 

පතිට්ඨාති. අබ්භුට්ඨියතොව යසො ොතීති යසො මාණයවො යථා නාම 

වලාහකසඞ්ඛායතො අබ්යභො උට්ඨියතො නිබ් ත්යතො වායුයවගාහයතො

පටිගච්ඡති, තයථව– 

‘‘පඨමංකලලංයහොති, කලලායහොතිඅබ්බුදං; 

අබ්බුදාජායයතයපසි, යපසිනිබ් ත්තතීඝයනො; 

ඝනාපසාඛාජායන්ති, යකසායලොමානඛාපිච. 

‘‘යඤ්චස්සභුඤ්ජතීමාතා, අන්නංපානඤ්චයභොජනං; 

යතන යසො තත්ථ යායපති, මාතුකුච්ඡිගයතො නයරොති. (සං. නි. 
1.235); 

ඉමං මාතුකුච්ඡියං කලලාදිභාවං, මාතුකුච්ඡියතො ච නික්ඛන්යතො 

මන්දදසකාදිභාවං ආපජ්ජමායනො සතතං සමිතං ගච්ඡති. ස  ච්ඡං න 

නිවත්තතීති සචායං එවං ගච්ඡන්යතො පුන අබ්බුදයතො කලලභාවං, 

යපසිආදියතො වා අබ්බුදාදිභාවං, ඛිඩ්ඩාදසකයතො මන්දදසකභාවං, 
වණ්ණදසකාදියතො වාඛිඩ්ඩාදසකාදිභාවංපාපුණිතුංනනිවත්තති.යථාපන
යසොවලාහයකොවාතයවයගන සංචුණ්ණියමායනො‘‘අහංඅසුකට්ඨායනනාම
උට්ඨියතොපුනනිවත්තිත්වාතත්යථව ගන්ත්වාපකතිභායවනඨස්සාමී’’තින

ලභති, යං දිසං ගතං, තං ගතයමව, යං අන්තරහිතං, තං අන්තරහිතයමව

යහොති, තථායසොපිකලලාදිභායවනගච්ඡමායනොගච්ඡයතව, තස්මිංතස්මිං 
යකොට්ඨායස සඞ්ඛාරා පුරිමානං පුරිමානං පච්චයා හුත්වා පච්ඡයතො

අනිවත්තිත්වා තත්ථතත්යථවභිජ්ජන්ති, ජරාකායල සඞ්ඛාරා‘‘අම්යහහිඑස 

පුබ්ය  යුවා ථාමසම්පන්යනො කයතො, පුන නං නිවත්තිත්වා තත්යථව

කරිස්සාමා’’තින ලභන්ති, තත්ථතත්යථවඅන්තරධායන්තීතිදස්යසති. 

න යුජ්ඣමානාති උභයතො  ූළ්යහ සඞ්ගායම යුජ්ඣන්තා. න

බයලනවස්සිතාති න කාය යලන වා යයොධ යලන වා උපගතා

සමන්නාගතා. න ජීරන්තීති පුරිම-න-කාරං ආහරිත්වා එවරූපාපි නරා න 
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පටුන 

ජීරන්තිනචාපිනමීයයරතිඅත්යථොයවදිතබ්ය ො. සබ්බං හිදන්තිමහාරාජ, 
සබ් යමව ඉදං පාණමණ්ඩලං මහායන්යතන පීළියමානා උච්ඡුඝටිකා විය

ජාතියා ච ජරාය ච උපද්දුතං නිච්චං පීළිතං. තං යම මතී යහොතීති යතන
කාරයණනමම‘‘පබ් ජිත්වාධම්මංචරාමී’’තිමතියහොතිචිත්තං උප්පජ්ජති. 

චතුරඞ්ගිනින්ති හත්ථිආදීහි චතුරඞ්යගහි සමන්නාගතං. යසනං

සුභිංසරූපන්ති සුට්ඨු භිංසනකජාතිකං යසනං. ජෙන්තීති කදාචි එකච්යච

රාජායනො අත්තයනො යසනාය ජයන්ති. න මච්චුයනොති යතපි රාජායනො

මහායසනස්ස මච්චුයනොයසනංජයිතුංනඋස්සහන්ති, න යාධිජරාමරණානි

මද්දිතුංසක්යකොන්ති. මුච්චයරඑකච්යචෙයාතිඑයතහිහත්ථිආදීහිපරිවාරිතා 

එකච්යච පච්චාමිත්තානං හත්ථයතො මුච්චන්ති, මච්චුයනො පන සන්තිකා

මුච්චිතුං න සක්යකොන්ති. පභඤ්ජන්තීති එයතහි හත්ථිආදීහි 

පච්චත්ථිකරාජූනං නගරානි පභඤ්ජන්ති. පධංසෙන්තීති මහාජනං 

ධංයසන්තා පධංයසන්තා ජීවිතක්ඛයං පායපන්ති. න මච්චුයනොති යතපි
මරණකායලපත්යතමච්චුයනොභඤ්ජිතුංනසක්යකොන්ති. 

භින්න ළා පභින්නාති තීසු ඨායනසු පභින්නා හුත්වා මදං ගළන්තා, 

පග්ඝරිතමදාති අත්යථො. න මච්චුයනොති යතපි මහාමච්චුං මද්දිතුං න

සක්යකොන්ති. ඉස්සාසියනොතිඉස්සාසා ධනුග්ගහා. කතහත්ථාතිසුසික්ඛිතා. 

දූයරපාතීති සරං දූයර පායතතුං සමත්ථා. අක්ඛණයවධියනොති

අවිරද්ධයවධියනො, විජ්ජුආයලොයකන විජ්ඣනසමත්ථා වා. සරානීති

අයනොතත්තාදීනි මහාසරානි ඛීයන්තියයව. සයසලකානනාති

සපබ් තවනසණ්ඩා මහාපථවීපිඛීයති. සබ්බංහිදන්තිසබ් මිදංසඞ්ඛාරගතං 
දීඝමන්තරං ඨත්වා ඛීයයතව. කප්පුට්ඨානග්ගිං පත්වා මහාසියනරුපි

අග්ගිමුයඛමධුසිත්ථකංවියවිලීයයතව, අණුමත්යතොපිසඞ්ඛායරොඨාතුංන 

සක්යකොති. කාලපරිොෙන්තිකාලපරියායංනස්සනකාලවාරංපත්වා සබ්බං

භඤ්ජයර, සබ් ං සඞ්ඛාරගතං භිජ්ජයතව. තස්ස පකාසනත්ථං 

සත්තසූරිෙසුත්තං (අ.නි.7.66) ආහරිතබ් ං. 

චලාචලන්ති චඤ්චලං සකභායවන ඨාතුං අසමත්ථං

නානාභාවවිනාභාවසභාවයමව. පාණභුයනොධ ජීවිතන්ති ඉධ යලොයක

ඉයමසං පාණභූතානං ජීවිතං. පයටොව ධුත්තස්ස, දුයමොව කූලයජොති

සුරධුත්යතොහිසුරංදිස්වාවඋදයර ද්ධංසාටකංදත්වාපිවයතව, නදීකූයල

ජාතදුයමොව කූයල ලුජ්ජමායන ලුජ්ජති, යථා එස පයටො ච දුයමො ච

චඤ්චයලො, එවං සත්තානංජීවිතං, යදවාති. දුමප්ෙලායනවාතියථාපක්කානි 

ඵලානි වාතාහතානි දුමග්ගයතො භූමියං පතන්ති, තයථවියම මාණවා

ජරාවාතාහතා ජීවිතා ගළිත්වා මරණපථවියං පතන්ති. දහරාති අන්තමයසො

කලලභායව ඨිතාපි. මජ්ඣිමයපොරිසාති නාරීනරානං මජ්යඣ ඨිතා 
උභයතො යඤ්ජනකනපුංසකා. 
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පටුන 

තාරකරාජසන්නියභොති යථා තාරකරාජා කාළපක්යඛ ඛීයණො, පුන

ජුණ්හපක්යඛපූරති, නඑවංසත්තානංවයයො.සත්තානඤ්හියං අබ්භතීතං, 

ගතයමව දානි තං, න තස්ස පුනාගමනං අත්ථි. කුයතො සුඛන්ති

ජරාජිණ්ණස්ස කාමගුයණසු රතිපි නත්ථි, යත පටිච්ච උප්පජ්ජනකසුඛං 

කුයතොයයව. ෙක්ඛාති මහිද්ධිකා යක්ඛා. පිසාචාති පංසුපිසාචකා. යපතාති 

යපත්තිවිසයිකා. අස්සසන්තීතිඅස්සාසවායතනඋපහනන්ති, ආවිසන්තීතිවා

අත්යථො. නමච්චුයනොතිමච්චුංපනයතපි අස්සායසනඋපහනිතුංවාආවිසිතුං

වානසක්යකොන්ති. නිජ්ඣපනං කයරොන්තීති ලිකම්මවයසනඛමායපන්ති

පසායදන්ති. අපරාධයකති රාජාපරාධකාරයක. දූසයකති රජ්ජදූසයක. 

යහඨයකති සන්ධිච්යඡදාදීහි යලොකවියහඨයක. රාජායනොති රාජායනො. 

විදිත්වානයදොසන්ති යදොසංජානිත්වායථානුරූයපනදණ්යඩනදණ්යඩන්තීති

අත්යථො. න මච්චුයනොතියතපිමච්චුංදණ්ඩයිතුංනසක්යකොන්ති. 

නිජ්ඣයපතුන්ති සක්ඛීහි අත්තයනො නිරපරාධභාවං පකායසත්වා

පසායදතුං. න අඩ්ඪකා බලවා යතජවාපීති ‘‘ඉයම අඩ්ඪා, අයං

කාය ලඤාණ ලාදීහි  ලවා, අයං යතජවා’’ති එවම්පි න පච්චුරාජස්ස 

අයපක්ඛං අත්ථි, එකස්මිම්පි සත්යත අයපක්ඛං යපමං සියනයහො නත්ථි, 

සබ් යමව අභිමද්දතීති දස්යසති. පසය්හාති  ලක්කායරන අභිභවිත්වා. න

මච්චුයනොති යතපි මච්චුං ඛාදිතුං න සක්යකොන්ති. කයරොන්තාති මායං

කයරොන්තා. යමොයහන්තීති අභූතං භූතං කත්වා දස්යසන්තා යමොයහන්ති. 

උග් යතජාති උග්ගයතන විසයතයජන සමන්නාගතා. තිකිච්ඡකාති

විසයවජ්ජා. ධම්මන්තරීයවත්තරණීචයභොයජොතිඑයතඑවංනාමකායවජ්ජා. 

යඝොරමධීහෙමානාති යඝොරං නාම විජ්ජං අධීයන්තා. ඔසයධහීති යඝොරං වා
ගන්ධාරිං වාවිජ්ජං සායවත්වාඔසධංආදායයතහිඔසයධහිපච්චත්ථිකානං
අදස්සනංවජන්ති. 

ධම්යමොති සුචරිතධම්යමො. රක්ඛතීති යයන රක්ඛියතො, තං පටිරක්ඛති. 

සුඛන්ති ඡසු කාමසග්යගසු සුඛං ආවහති. පායපතීති පටිසන්ධිවයසන
උපයනති. 

එවං මහාසත්යතොචතුවීසතියාගාථාහිපිතු ධම්මංයදයසත්වා‘‘මහාරාජ, 

තුම්හාකං රජ්ජංතුම්හාකයමවයහොතු, නමය්හං ඉමිනා අත්යථො, තුම්යහහි

පන සද්ධිං කයථන්තයමව මං  යාධිජරාමරණානි උපගච්ඡන්ති, තිට්ඨථ, 
තුම්යහ’’ති වත්වා අයදාමං ඡින්දිත්වා මත්තහත්ථී විය කඤ්චනපඤ්ජරං 
ඡින්දිත්වාසීහයපොතයකොවියකායමපහායමාතාපිතයරොවන්දිත්වානික්ඛමි.

අථස්ස පිතා ‘‘මමපි රජ්යජනත්යථො නත්ථී’’ති රජ්ජං පහාය යතන

සද්ධිඤ්යඤව නික්ඛමි, තස්මිං නික්ඛන්යත යදවීපි අමච්චාපි
බ්රාහ්මණගහපතිකාදයයොපීති සකලනගරවාසියනො යගහානි ඡඩ්යඩත්වා

නික්ඛමිංසු. සමාගයමො මහා අයහොසි, පරිසා ද්වාදසයයොජනිකා ජාතා. තං
ආදාය මහාසත්යතො හිමවන්තං පාවිසි. සක්යකො තස්ස නික්ඛන්තභාවං
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ඤත්වා විස්සකම්මං යපයසත්වා ද්වාදසයයොජනායාමං
සත්තයයොජනවිත්ථාරං අස්සමපදං කායරසි. සබ්ය  පබ් ජිතපරික්ඛායර
පටියාදායපසි. ඉයතො පරං මහාසත්තස්ස පබ් ජ්ජා ච ඔවාදදානඤ්ච 
බ්රහ්මයලොකපරායණතා ච පරිසාය අනපායගමනීයතා ච සබ් ා යහට්ඨා
වුත්තනයයයනව යවදිතබ් ා. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං, භික්ඛයව, පුබ්ය පි 
තථාගයතො මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛන්යතොයයවා’’ති වත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි – ‘‘තදා මාතාපිතයරො මහාරාජකුලානි අයහසුං, යසසපරිසා

බුද්ධපරිසා, අයයොඝරපණ්ඩියතොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

අයයොඝරජාතකවණ්ණනාචුද්දසමා. 

ජාතකුද්දානං– 

මාතඞ්යගොචිත්තසම්භූයතො, සිවිසිරීචයරොහණං; 

හංයසොසත්තිගුම්ය ොභල්ලා, යසොමනස්සංචම්යපයයකං. 

පයලොභංපඤ්චපණ්ඩිතං, හත්ථිපාලංඅයයොඝරං; 

වීසතියම්හිජාතකා, චතුද්දයසවසඞ්ගිතා. 

වීසතිනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(චතුත්යථොභායගොනිට්ඨියතො) 
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