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පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

ජාතක-අට්ඨකථා 

(පඤ්චය ොභාය ො) 

16. තිංසනිපායතො 
[151] 1. කිංඡන්දජාතකවණ්ණනා 

කිංඡන්යදො ක ධිප්පායෙොති ඉදිං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
උයපොසථකම්මිං ආරබ්භ කයථසි. එකදිවසඤ්හි සත්ථා  හූ උපාසයක ච
උපාසිකායයො චඋයපොසථියකධම්මස්සවනත්ථායආගන්ත්වා ධම්මසභායිං

නිසින්යන ‘‘උයපොසථිකාත්ථ උපාසකා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, භන්යත’’ති

වුත්යත ‘‘සාධු යවො කතිං උයපොසථිං කයරොන්යතහි, යපොරාණකා
උපඩ්ඪූයපොසථකම්මස්ස නිස්සන්යදන මහන්තිං යසිං පටිලභිංසූ’’ති වත්වා
යතහියාචියතොඅතීතිංආහරි. 

අතීයත ාරාණසියිංබ්රහ්මදත්යතොධම්යමනරජ්ජිංකායරන්යතොසද්යධො 
අයහොසි දානසීලඋයපොසථකම්යමසු අප්පමත්යතො. යසො යසයසපි
අමච්චාදයයො දානාදීසු සමාදයපසි. පුයරොහියතො පනස්ස පරපිට්ඨිමිංසියකො
ලඤ්ජඛාදයකො කූටවිනිච්ඡයියකො අයහොසි. රාජා උයපොසථදිවයස
අමච්චාදයයො පක්යකොසායපත්වා ‘‘උයපොසථිකා යහොථා’’ති ආහ.
පුයරොහියතොඋයපොසථිංන සමාදියි.අථනිංදිවාලඤ්ජිංගයහත්වාකූටඩ්ඩිං

කත්වා උපට්ඨානිං ආගතිං රාජා ‘‘තුම්යහ උයපොසථිකා’’ති අමච්යච
පුච්ඡන්යතො ‘‘ත්වම්පි ආචරිය උයපොසථියකො’’ති පුච්ඡි. යසො ‘‘ආමා’’ති
මුසාවාදිං කත්වා පාසාදා ඔතරි. අථනිංඑයකො අමච්යචො ‘‘නනුතුම්යහන

උයපොසථිකා’’තියචොයදසි.යසොආහ – ‘‘අහිංයවලායයමවභුඤ්ජිං, යගහිං
පන ගන්ත්වා මුඛිං වික්ඛායලත්වා උයපොසථිං අධිට්ඨාය සායිං න

භුඤ්ජස්සාමි, රත්තිිං සීලිං රක්ඛිස්සාමි, එවිං යම උපඩ්ඪූයපොසථකම්මිං

භවිස්සතී’’ති? ‘‘සාධු, ආචරියා’’ති. යසො යගහිං ගන්ත්වා තථා අකාසි.
පුයනකදිවසිංතස්මිිංවිනිච්ඡයයනිසින්යනඅඤ්ඤතරාසීලවතීඉත්ථීඅඩ්ඩිං 
කයරොන්තීඝරිංගන්තුිංඅලභමානා ‘‘උයපොසථකම්මිංනාතික්කමිස්සාමී’’ති
උපකට්යඨ කායල මුඛිං වික්ඛායලතුිං ආරභ. තස්මිිං ඛයණ බ්රාහ්මණස්ස
සුපක්කානිං අම් ඵලානිං අම් පිණ්ඩි ආහරියිත්ථ. යසො තස්සා
උයපොසථිකභාවිංඤත්වා‘‘ඉමානිඛාදිත්වාඋයපොසථිකා යහොහී’’තිඅදාසි.සා
තථාඅකාසි.එත්තකිංබ්රාහ්මණස්සකම්මිං. 

යසොඅපරභායගකාලිංකත්වාහිමවන්තපයදයසයකොසිකගඞ්ගායතීයර 

තියයොජනියක අම් වයන රමණීයය භූමිභායග යසොභග්ගප්පත්යත
කනකවිමායන අලඞ්කතසිරිසයයන සුත්තප්පබුද්යධො විය නිබ් ත්ති
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අලඞ්කතපටියත්යතො උත්තමරූපධයරො 
යසොළසසහස්සයදවකඤ්ඤාපරිවායරො.යසොරත්තිඤ්යඤවතිංසිරිසම්පත්තිිං
අනුයභොති. යවමානිකයපතභායවන හිස්ස කම්මසරික්ඛයකො විපායකො

අයහොසි, තස්මා අරුයණ උග්ගච්ඡන්යත අම් වනිං පවිසති, 

පවිට්ඨක්ඛයණයයවස්ස දිබ් ත්තභායවො අන්තරධායති, 

අසීතිහත්ථතාලක්ඛන්ධප්පමායණො අත්තභායවො නිබ් ත්තති, සකලසරීරිං

ඣායති, සුපුප්ඵිතකිංසුයකො විය යහොති. ද්වීසු හත්යථසු එයකකාව අඞ්ගුලි, 
තත්ථ මහාකුද්දාලප්පමාණා නඛා යහොන්ති. යතහි නයඛහි අත්තයනො
පිට්ඨිමිංසිං ඵායලත්වා උප්පායටත්වාඛාදන්යතො යවදනාප්පත්යතොමහාරවිං

රවන්යතො දුක්ඛිං අනුයභොති. සූරියය අත්ථඞ්ගයතතිං සරීරිං අන්තරධායති, 

දිබ් සරීරිං නිබ් ත්තති, අලඞ්කතපටියත්තා දිබ් නාටකත්ථියයො
නානාතූරියානි ගයහත්වා පරිවායරන්ති. යසො මහාසම්පත්තිිං අනුභවන්යතො
රමණීයය අම් වයන දිබ් පාසාදිං අභරුහති. ඉති යසො උයපොසථිකාය

ඉත්ථියා අම් ඵලදානස්ස නිස්සන්යදන තියයොජනිකිං අම් වනිං පටිලභති, 
ලඤ්ජිංගයහත්වාකූටඩ්ඩකරණනිස්සන්යදනපනපිට්ඨිමිංසිංඋප්පායටත්වා 

ඛාදති, උපඩ්ඪූයපොසථස්ස නිස්සන්යදන රත්තිිං සම්පත්තිිං අනුයභොති, 
යසොළසසහස්සනාටකත්ථීහිපරිවුයතොපරිචායරසි. 

තස්මිිං කායල  ාරාණසිරාජා කායමසු යදොසිං දිස්වා ඉසිපබ් ජ්ජිං
පබ් ජත්වා අයධොගඞ්ගාය රමණීයය භූමිපයදයස පණ්ණසාලිං කායරත්වා
උඤ්ඡාචරියාය යායපන්යතො විහාසි. අයථකදිවසිං තම්හා අම් වනා
මහාඝටප්පමාණිං අම් පක්කිංගඞ්ගායපතිත්වායසොයතනවුය්හමානිංතස්ස
තාපසස්ස පරියභොගතිත්ථාභමුඛිං අගමාසි. යසො මුඛිං යධොවන්යතො තිං
මජ්යඣ නදියා ආගච්ඡන්තිං දිස්වා උදකිං තරන්යතො ගන්ත්වා ආදාය
අස්සමපදිං ආහරිත්වා අගයාගායර ඨයපත්වා සත්ථයකන ඵායලත්වා 
යාපනමත්තිං ඛාදිත්වා යසසිං කදලිපණ්යණහි පටිච්ඡායදත්වා පුනප්පුනිං
දිවයස දිවයස යාව පරික්ඛයා ඛාදි. තස්මිිං පන ඛීයණ අඤ්ඤිං ඵලාඵලිං

ඛාදිතුිං නාසක්ඛි, රසතණ්හාය  ජ්ඣිත්වා ‘‘තයමව අම් පක්කිං

ඛාදිස්සාමී’’තිනදීතීරිංගන්ත්වානදිිංඔයලොයකන්යතො ‘‘අම් ිංඅලභත්වාන
උට්ඨහිස්සාමී’’ති සන්නිට්ඨානිං කත්වා නිසීදි. යසො තත්ථ නිරාහායරො

එකම්පි දිවසිං, ද්යවපි, තීණි, චතු, පඤ්ච, ඡ දිවසානි වාතාතයපන 
පරිසුස්සන්යතො අම් ිං ඔයලොයකන්යතො නිසීදි. අථ සත්තයම දිවයස
නදීයදවතා ආවජ්ජමානා තිං කාරණිං ඤත්වා ‘‘අයිං තාපයසො

තණ්හාවසියකොහුත්වාසත්තාහිංනිරාහායරොගඞ්ගිංඔයලොයකන්යතො නිසීදි, 

ඉමස්ස අම් පක්කිං අදාතුිං න යුත්තිං, අලභන්යතො මරිස්සති, දස්සාමි 
තස්සා’’ති ආගන්ත්වා ගඞ්ගාය උපරි ආකායස ඨත්වා යතන සද්ධිිං
සල්ලපන්තීපඨමිං ගාථමාහ– 

1. 

‘‘කිංඡන්යදොකමධිප්පායයො, එයකොසම්මසිඝම්මනි; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා තිිංසනිපායතො 

3 

පටුන 

කිංපත්ථයායනොකිංඑසිං, යකනඅත්යථනබ්රාහ්මණා’’ති. 

තත්ථ ඡන්යදොතිඅජ්ඣාසයයො. අධිප්පායෙොතිචිත්තිං. සම් සීතිඅච්ඡසි. 

ඝම් නීති ගිම්යහ. එසන්ති එසන්යතො. බ්රාහ් ණාති පබ් ජතත්තා තාපසිං

ආලපති. ඉදිං වුත්තිං යහොති – බ්රාහ්මණ, ත්විං කිං අධිප්පායයො කිං
චින්යතන්යතොකිං පත්යථන්යතො කිං ගයවසන්යතො යකනත්යථන ඉමස්මිිං
ගඞ්ගාතීයරගඞ්ගිංඔයලොයකන්යතොනිසින්යනොති. 

තිං සුත්වාතාපයසොනවගාථාඅභාසි– 

2. 

‘‘යථාමහාවාරිධයරො, කුම්යභොසුපරිණාහවා; 

තථූපමිංඅම් පක්කිං, වණ්ණගන්ධරසුත්තමිං. 

3. 

‘‘තිං වුය්හමානිංයසොයතන, දිස්වානාමලමජ්ඣියම; 

පාණීභනිංගයහත්වාන, අගයායතනමාහරිිං. 

4. 

‘‘තයතොකදලිපත්යතසු, නික්ඛිපිත්වාසයිංඅහිං; 

සත්යථනනිංවිකප්යපත්වා, ඛුප්පිපාසිංඅහාසියම. 

5. 

‘‘යසොහිංඅයපතදරයථො,  යන්තීභූයතොදුඛක්ඛයමො; 

අස්සාදිංනාධිගච්ඡාමි, ඵයලස්වඤ්යඤසුයකසුචි. 

6. 

‘‘යසොයසත්වානූනමරණිං, තිංමමිංආවහිස්සති; 

අම් ිංයස්සඵලිංසාදු, මධුරග්ගිංමයනොරමිං; 

යමුද්ධරිිංවුය්හමානිං, උදධිස්මාමහණ්ණයව. 

7. 

‘‘අක්ඛාතිංයතමයාසබ් ිං, යස්මාඋපවසාමහිං; 

රම්මිංපතිනිසින්යනොස්මි, පුථුයලොමායුතාපුථු. 

8. 

‘‘ත්වඤ්චයඛොයමවඅක්ඛාහි, අත්තානමපලායිනි; 

කාවාත්වමසිකලයාණි, කස්සවාත්විංසුමජ්ඣියම. 

9. 

‘‘රුප්පපට්ටපලිමට්ඨීව,  යග්ඝීවගිරිසානුජා; 

යාසන්තිනාරියයොයදයවසු, යදවානිංපරිචාරිකා. 
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10. 

‘‘යාචමනුස්සයලොකස්මිිං, රූයපනාන්වාගතිත්ථියයො; 

රූයපනයතසදිසීනත්ථි, යදයවසුගන්ධබ් මනුස්සයලොයක; 

පුට්ඨාසියමචාරුපුබ් ඞ්ගි, බූ්රහිනාමඤ්ච  න්ධයව’’ති. 

තත්ථ වාරිධය ො කුම්යභොති උදකඝයටො. සුපරිණාහවාති සුසණ්ඨායනො. 

වණ්ණ න්ධ සුත්ත න්ති වණ්ණගන්ධරයසහිඋත්තමිං. දිස්වානාති දිස්වා. 

අ ල ජ්ඣිය ති නිම්මලමජ්යඣ. යදවතිංආලපන්යතො එවමාහ. පාණීභීති

හත්යථහි. අ යාෙතන ාහරින්ති අත්තයනො අග්ගිහුතසාලිං ආහරිිං. 

විකප්යපත්වාති විච්ඡින්දිත්වා. ‘‘විකන්යතත්වා’’තිපි පායඨො. ‘‘ඛාදි’’න්ති

පාඨයසයසො. අහාසි ය ති තිං ජව්හග්යග ඨපිතමත්තයමව සත්ත

රසහරණිසහස්සානි ඵරිත්වා මම ඛුදඤ්ච පිපාසඤ්ච හරි. අයපතද යථොති 

විගතකායචිත්තදරයථො. සුධායභොජනිං භුත්තස්ස විය හි තස්ස සබ් දරථිං

අපහරි. බ්යන්තීභූයතොති තස්ස අම් පක්කස්ස විගතන්යතො ජායතො, 

පරික්ඛීණඅම් පක්යකොහුත්වාතිඅත්යථො. දුඛක්ඛය ොතිදුක්යඛනඅසායතන
කායක්ඛයමන යචව චිත්තක්ඛයමන ච සමන්නාගයතො. අඤ්යඤසු පන

කදලිපනසාදීසු ඵයලසු පරිත්තකම්පි අස්සාදිං නාධිගච්ඡාමි, සබ් ානි යම
ජව්හායඨපිතමත්තානිතිත්තකායනවසම්පජ්ජන්තීතිදීයපති. 

යසොයසත්වාතිනිරාහාරතායයසොයසත්වා සුක්ඛායපත්වා. තිං  න්තිතිං

මම. ෙස්සාතියිංඅස්ස, අයහොසීතිඅත්යථො.ඉදිංවුත්තිංයහොති–යිංඵලිංමම 

සාදු අයහොසි, යමහිං ගම්භීයර පුථුලඋදකක්ඛන්ධසඞ්ඛායත මහණ්ණයව

වුය්හමානිං තයතො උදධිස්මා උද්ධරිිං, තිං අම් ිං මම මරණිංආවහිස්සතීති

මඤ්ඤාමි, මය්හිං තිං අලභන්තස්ස ජීවිතිං නප්පවත්තිස්සතීති. උපවසාමීති 

ඛුප්පිපාසාහිඋපගයතොවසාමි.  ම් ිංපතනිසින්යනොස්මීති රමණීයිංනදිිංපති

අහිං නිසින්යනො. පුථුයලො ායුතා පුථූති අයිං නදී පුථුයලොයමහි මච්යඡහි

ආයුතා පුථු විපුලා, අපිනාම යම ඉයතො යසොත්ථි භයවයයාති අධිප්පායයො. 

අපලායිනීති අපලායිත්වා මම සම්මුයඛ ඨියතති තිං යදවතිං ආලපති.

‘‘අපලාසිනී’’තිපි පායඨො, පලාසරහියත අනවජ්ජසරීයරති අත්යථො. කස්ස

වාතිකස්සවාකාරණාඉධාගතාසීතිපුච්ඡති. 

රූපපට්ටපලි ට්ඨීවාති සුට්ඨු පරිමජ්ජතකඤ්චනපට්ටසදිසී. බ්යග්ඝීවාති

ලීලාවිලායසන තරුණ යග්ඝයපොතිකා විය. යදවානන්ති ඡන්නිං

කාමාවචරයදවානිං. ො ච  නුස්සයලොකස්මින්ති යා ච මනුස්සයලොයක. 

රූයපනාන්වා තත්ථියෙොති රූයපන අන්වාගතා ඉත්ථියයො නත්ථීති 

අත්තයනො සම්භාවනාය එවමාහ. තව රූපසදිසාය නාම න භවිතබ් න්ති

හිස්ස අධිප්පායයො.  න්ධබ්බ් නුස්සයලොයකති මූලගන්ධාදිනිස්සියතසු 

ගන්ධබ්ය සු ච මනුස්සයලොයක ච. චාරුපුබ්බ්ඞ්ගීති චාරුනා පුබ් ඞ්යගන

ඌරුලක්ඛයණන සමන්නාගයත. නා ඤ්ච බ්න්ධයවති අත්තයනො
නාමයගොත්තඤ්ච න්ධයවචමය්හිංඅක්ඛාහීතිවදති. 
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තයතොයදවධීතාඅට්ඨගාථාඅභාසි– 

11. 

‘‘යිංත්විංපතිනිසින්යනොසි, රම්මිංබ්රාහ්මණයකොසිකිං; 

සාහිංභුසාලයාවුත්ථා, වරවාරිවයහොඝසා. 

12. 

‘‘නානාදුමගණාකණ්ණා,  හුකාගිරිකන්දරා; 

මයමවපමුඛායහොන්ති, අභසන්දන්තිපාවුයස. 

13. 

‘‘අයථො  හූවනයතොදා, නීලවාරිවහින්ධරා; 

 හුකානාගවිත්යතොදා, අභසන්දන්තිවාරිනා. 

14. 

‘‘තාඅම් ජම්බුලබුජා, නීපාතාලාචුදුම් රා; 

 හූනිඵලජාතානි, ආවහන්තිඅභණ්හයසො. 

15. 

‘‘යිංකඤ්චිඋභයතොතීයර, ඵලිංපතතිඅම්බුනි; 

අසිංසයිංතිංයසොතස්ස, ඵලිංයහොතිවසානුගිං. 

16. 

‘‘එතදඤ්ඤායයමධාවි, පුථුපඤ්ඤසුයණොහියම; 

මායරොචයමභසඞ්ගිං, පටියසධජනාධිප. 

17. 

‘‘නවාහිංවඩ්ඪවිංමඤ්යඤ, යිංත්විංරට්ඨාභවඩ්ඪන; 

ආයචයයමායනොරාජසි, මරණිංඅභකඞ්ඛසි. 

18. 

‘‘තස්සජානන්තිපිතයරො, ගන්ධබ් ාචසයදවකා; 

යයචාපිඉසයයොයලොයක, සඤ්ඤතත්තාතපස්සියනො; 

අසිංසයිංයතපිජානන්ති, පට්ඨභූතායසස්සියනො’’ති. 

තත්ථ යකොසිකන්ති යිං ත්විං, බ්රාහ්මණ, රම්මිං යකොසිකිං ගඞ්ගිං පති

නිසින්යනො. භුසාලොවුත්ථාති භුයස චණ්ඩයසොයත ආලයයො යස්ස

විමානස්ස, තස්මිිං අධිවත්ථා, ගඞ්ගට්ඨකවිමානවාසිනීති අත්යථො. 

ව වාරිවයහොඝසාති වරවාරිවයහන ඔයඝන සමන්නාගතා. පමුඛාති තා

වුත්තප්පකාරා ගිරිකන්දරා මිං පමුඛිං කයරොන්ති, අහිං තාසිං පායමොක්ඛා

යහොමීති දස්යසති. අභිසන්දන්තීති සන්දන්ති පවත්තන්ති, තයතො තයතො
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ආගන්ත්වාමිංයකොසිකගඞ්ගිංපවිසන්තීතිඅත්යථො. වනයතොදාතිනයකවලිං

කන්දරාව, අථ යඛො  හූ වනයතොදා තම්හා තම්හා වනම්හා උදකානිපි මිං

 හූනි පවිසන්ති. නීලවාරිවහින්ධ ාති මණිවණ්යණන නීලවාරිනා යුත්යත

උදකක්ඛන්ධසඞ්ඛායත වයහ ධාරයන්තියයො. නා විත්යතොදාති නාගානිං

විත්තිකායරන ධනසඞ්ඛායතන වා උදයකන සමන්නාගතා. වාරිනාති
එවරූපාහි හූනදියයො මිංවාරිනාවඅභසන්දන්තිපූයරන්තීතිදස්යසති. 

තාති තානදියයො. ආවහන්තීතිඑතානිඅම් ාදීනිආකඩ්ඪන්ති.සබ් ානිහි 

එතානිඋපයයොගත්යථපච්චත්තවචනානි.අථවා තාති උපයයොග හුවචනිං. 

ආවහන්තීති ඉමානි අම් ාදීනි තා නදියයො ආගච්ඡන්ති, උපගච්ඡන්තීති

අත්යථො, එවිං උපගතානි පන මම යසොතිං පවිසන්තීති අධිප්පායයො. 

යසොතස්සාතියිංඋභයතොතීයරජාතරුක්යඛහිඵලිංමම අම්බුනිපතති, සබ් ිං
තිං මම යසොතස්යසව වසානුගිං යහොති. නත්යථත්ථ සිංසයයොති එවිං 
අම් පක්කස්සනදීයසොයතනආගමනකාරණිංකයථසි. 

ය ධාවි පුථුපඤ්ඤාති උභයිං ආලපනයමව.  ා ය ොචොති එවිං

තණ්හාභසඞ්ගිංමායරොචය. පටියසධාතිපටියසයධහිනන්තිරාජානිංඔවදති. 

වඩ්ඪවන්ති පඤ්ඤාවඩ්ඪභාවිං පණ්ඩිතභාවිං.  ට්ඨාභිවඩ්ඪනාති රට්ඨස්ස

අභවඩ්ඪන. ආයචෙය ායනොති මිංසයලොහියතහි ආචියන්යතො වඩ්ඪන්යතො, 

තරුයණොව හුත්වාතිඅත්යථො.  ාජිසීතිතිංආලපති.ඉදිංවුත්තිංයහොති– යිං
ත්විංනිරාහාරතායසුස්සමායනොතරුයණොවසමායනොඅම් යලොයභනමරණිං

අභකඞ්ඛසි, නයවඅහිං තවඉමිංපණ්ඩිතභාවිංමඤ්ඤාමීති. 

තස්සාතියයොපුග්ගයලොතණ්හාවසියකොයහොති, තස්සතණ්හාවසිකභාවිං
‘‘පිතයරො’’තිසඞ්ඛිංගතාබ්රහ්මායනොචසද්ධිිංකාමාවචරයදයවහි ගන්ධබ් ා
ච වුත්තප්පකාරා දිබ් චක්ඛුකා ඉසයයො ච අසිංසයිං ජානන්ති. 

අනච්ඡරියඤ්යචතිං, යිං යත ඉද්ධිමන්යතො ජායනයයිං, ‘‘අසුයකො හි නාම
තණ්හාවසියකො යහොතී’’ති. පුන යතසිං භාසමානානිං වචනිං සුත්වා යයපි

යතසිං පට්ඨභූතා යසස්සියනො පරිචාරකා, යතපි ජානන්ති. පාපකම්මිං
කයරොන්තස්ස හි රයහො නාම නත්ථීති තාපසස්ස සිංයවගිං උප්පායදන්තී
එවමාහ. 

තයතොතාපයසොචතස්යසොගාථාඅභාසි– 

19. 

‘‘එවිංවිදිත්වාවිදූසබ් ධම්මිං, විද්ධිංසනිංචවනිංජීවිතස්ස; 

නචීයතීතස්සනරස්සපාපිං, සයචනයචයතතිවධායතස්ස. 

20. 

‘‘ඉසිපූගසමඤ්ඤායත, එවිංයලොකයාවිදිතා සති; 

අනරියපරිසම්භායස, පාපකම්මිංජගීසසි. 
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21. 

‘‘සයච අහිංමරිස්සාමි, තීයරයත පුථුසුස්යසොණි; 

අසිංසයිංතිංඅසියලොයකො, මයියපයතආගමිස්සති. 

22. 

‘‘තස්මාහිපාපකිංකම්මිං, රක්ඛස්යසවසුමජ්ඣියම; 

මාතිංසබ්ය ොජයනොපච්ඡා, පකුට්ඨායිමයිමයත’’ති. 

තත්ථ එවිං විදිත්වාති යථා අහිං සීලඤ්ච අනිච්චතඤ්ච ජානාමි, එවිං

ජානිත්වා ඨිතස්ස. විදූති විදුයනො. සබ්බ්ධම් න්ති සබ් ිං සුචරිතධම්මිං.

තිවිධඤ්හි සුචරිතිං ඉධ සබ් ධම්යමොති අධිප්යපතිං. විද්ධිංසනන්ති භඞ්ගිං. 

චවනන්ති චුතිිං. ජීවිතස්සාති ආයුයනො. ඉදිං වුත්තිං යහොති – එවිං විදිත්වා
ඨිතස්ස පණ්ඩිතස්සසබ් ිංසුචරිතධම්මිංජීවිතස්සචඅනිච්චතිංජානන්තස්ස

එවරූපස්ස නරස්ස පාපිං න චීයති න වඩ්ඪති. සයච න යචයතත වධාෙ

තස්සාති තස්ස සඞ්ඛිං ගතස්ස පරපුග්ගලස්ස වධාය න යචයතති න

පකප්යපති, යනවපරපුග්ගලිංවධාය යචයතති, නාපිපරසන්තකිංවිනායසති, 
අහඤ්චකස්සචිවධායඅයචයතත්වායකවලිං අම් පක්යකආසඞ්ගිංකත්වා

ගඞ්ගිං ඔයලොයකන්යතො නිසින්යනො, ත්විං මය්හිං කිං නාම අකුසලිං
පස්සසීති. 

ඉසිපූ ස ඤ්ඤායතති ඉසිගයණන සුට්ඨු අඤ්ඤායත ඉසීනිං සම්මයත. 

එවිං යලොකයාතිත්විංනාම පාපපවාහයනනයලොකස්ස හිතාති එවිං විදිතා. 

සතීති සති යසොභයන උත්තයමති ආලපනයමතිං. අනරිෙපරිසම්භායසති
‘‘තස්සජානන්තිපිතයරො’’තිආදිකායඅසුන්දරාය පරිභාසායසමන්නාගයත. 

ජිගීසසීති මයි පායප අසිංවිජ්ජන්යතපි මිං එවිං පරිභාසන්තී ච පරමරණිං

අජ්ඣුයපක්ඛන්තීචඅත්තයනොපාපකම්මිංගයවසසි උප්පායදසි. තීය යතති

තව ගඞ්ගාතීයර. පුථුසුස්යසොණීති පුථුලාය සුන්දරාය යසොණියා

සමන්නාගයත. යපයතති අම් පක්කිං අලභත්වා පරයලොකිං ගයත, මයතති

අත්යථො. පකුට්ඨායීතිඅක්යකොසිගරහිනින්දි.‘‘පක්වත්ථාසී’’තිපි පායඨො. 

තිං සුත්වායදවධීතාපඤ්චගාථාඅභාසි– 

23. 

‘‘අඤ්ඤාතයමතිංඅවිසය්හසාහි, අත්තානමම් ඤ්චදදාමියතතිං; 

යයොදුබ් යජකාමගුයණපහාය, සන්තිඤ්චධම්මඤ්ච අධිට්ඨියතොසි. 

24. 

‘‘යයො හිත්වාපුබ් සඤ්යඤොගිං, පච්ඡාසිංයයොජයන ඨියතො; 

අධම්මඤ්යචවචරති, පාපඤ්චස්සපවඩ්ඪති. 

25. 
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‘‘එහිතිංපාපයිස්සාමි, කාමිංඅප්යපොස්සුයකොභව; 

උපනයාමිසීතස්මිිං, විහරාහිඅනුස්සුයකො. 

26. 

‘‘තිංපුප්ඵරසමත්යතභ, වක්කඞ්යගහිඅරින්දම; 

යකොඤ්චාමයූරාදිවියා, යකොලට්ඨිමධුසාළිකා; 

කූජතාහිංසපූයගහි, යකොකයලත්ථපය ොධයර. 

27. 

‘‘අම්ය ත්ථවිප්පසාඛග්ගා, පලාලඛලසන්නිභා; 

යකොසම් සලළානීපා, පක්කතාලවිලම්බියනො’’ති. 

තත්ථ අඤ්ඤාතය තන්ති ‘‘ගරහා යත භවිස්සතීති වදන්යතො

අම් පක්කත්ථාය වදසී’’ති එතිං කාරණිං මයා අඤ්ඤාතිං. අවිසය්හසාහීති

රාජායනොනාමදුස්සහිංසහන්ති, යතනනිංආලපන්තී එවමාහ. අත්තානන්ති
තිංආලිඞ්ගිත්වා අම් වනිංනයන්තී අත්තානඤ්ච යත දදාමිතඤ්ච අම් ිං. 

කා ගුයණති කඤ්චනමාලායසතච්ඡත්තපටිමණ්ඩියත වත්ථුකායම. 

සන්තඤ්ච ධම් ඤ්චාති දුස්සීලයවූපපසයමන සන්තිසඞ්ඛාතිං සීලඤ්යචව

සුචරිතධම්මඤ්ච. අධිට්ඨියතොසීතියයොත්විංඉයමගුයණඋපගයතො, එයතසු
වා පතිට්ඨියතොතිඅත්යථො. 

පුබ්බ්සඤ්යඤො න්ති පුරිම න්ධනිං. පච්ඡාසිංයෙොජයනති
පච්ඡිම න්ධයන. ඉදිං වුත්තිං යහොති – අම්යභො තාපස යයො මහන්තිං
රජ්ජසිරිවිභවිංපහායඅම් පක්කමත්යත රසතණ්හාය  ජ්ඣිත්වාවාතාතපිං

අගයණත්වා නදීතීයර සුස්සමායනො නිසීදති, යසො මහාසමුද්දිං තරිත්වා
යවලන්යත සිංසීදනපුග්ගලසදියසො. යයො පුග්ගයලො රසතණ්හාවසියකො

අධම්මඤ්යචව චරති, රසතණ්හාවයසනකරියමානිංපාපඤ්චස්සපවඩ්ඪතීති.
ඉතිසාතාපසිංගරහන්තී එවමාහ. 

කා ිං අප්යපොස්සුයකො භවාති එකිංයසයනව අම් පක්යක නිරාලයයො

යහොහි. සීතස්මින්ති සීතයල අම් වයන. තන්ති එවිං වදමානාව යදවතා
තාපසිං ආලිඞ්ගිත්වා උයර නිපජ්ජායපත්වා ආකායස පක්ඛන්තා
තියයොජනිකිං දිබ් අම් වනිං දිස්වා සකුණසද්දඤ්ච සුත්වා තාපසස්ස

ආචික්ඛන්තී‘‘ත’’න්ති එවමාහ. පුප්ඵ ස ත්යතභීතිපුප්ඵරයසනමත්යතහි. 

වක්කඞ්ය හීති වඞ්කගීයවහි සකුයණහි අභනාදිතන්ති අත්යථො. ඉදානි යත

සකුයණ ආචික්ඛන්තී ‘‘යකොඤ්චා’’තිආදිමාහ. තත්ථ දිවිොති දි යා. 

යකොලට්ඨි ධුසාළිකාතියකොලට්ඨිසකුණාචනාමසුවණ්ණසාළිකාසකුණා

ච. එයත දිබ් සකුණා එත්ථ වසන්තීති දස්යසති. කූජිතා හිංසපූය හීති

හිංසගයණහිඋපකූජතාවිරවසඞ්ඝට්ටිතා. යකොකයලත්ථපයබ්ොධය තිඑත්ථ
අම් වයන යකොකලා වස්සන්තියයො අත්තානිං පය ොයධන්ති ඤායපන්ති. 
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අම්යබ්ත්ථාති අම් ා එත්ථ. විප්පසාඛග් ාති ඵලභායරන ඔනමිතසාඛග්ගා. 

පලාලඛලසන්නිභාති පුප්ඵසන්නිචයයන සාලිපලාලඛලසදිසා. 

පක්කතාලවිලම්බියනොති පක්කතාලඵලවිලම්බියනො. එවරූපා රුක්ඛා ච 
එත්ථඅත්ථීතිඅම් වනිංවණ්යණති. 

වණ්ණයිත්වා ච පන තාපසිං තත්ථ ඔතායරත්වා ‘‘ඉමස්මිිං අම් වයන 
අම් ානිඛාදන්යතොඅත්තයනොතණ්හිංපූයරහී’’තිවත්වාපක්කාමි.තාපයසො
අම් ානි ඛාදිත්වාතණ්හිංපූයරත්වාවිස්සමිත්වාඅම් වයනවිචරන්යතොතිං
යපතිං දුක්ඛිං අනුභවන්තිං දිස්වා කඤ්චි වත්තුිං නාසක්ඛි. සූරියය පන
අත්ථඞ්ගයත තිං නාටකත්ථිපරිවාරිතිං දිබ් සම්පත්තිිං අනුභවමානිං දිස්වා
තිස්යසොගාථාඅභාසි– 

28. 

‘‘මාලීකරිටීකායූරී, අඞ්ගදීචන්දනුස්සයදො; 

රත්තිිංත්විංපරිචායරසි, දිවායවයදසියවදනිං. 

29. 

‘‘යසොළසිත්ථිසහස්සානි, යායතමාපරිචාරිකා; 

එවිංමහානුභායවොසි, අබ්භුයතොයලොමහිංසයනො. 

30. 

‘‘කිංකම්මමකරීපුබ්ය , පාපිංඅත්තදුඛාවහිං; 

යිංකරිත්වාමනුස්යසසු, පිට්ඨිමිංසානිඛාදසී’’ති. 

තත්ථ  ාලීති දිබ් මාලාධයරො. කරිටීති දිබ් යවඨනධයරො. කායූරීති 

දිබ් ාභරණපටිමණ්ඩියතො. අඞ් දීති දිබ් ඞ්ගදසමන්නාගයතො. 

චන්දනුස්සයදොති දිබ් චන්දනවිලිත්යතො. පරිචාය සීති ඉන්ද්රියානි

දිබ් විසයයසුචායරසි. දිවාතිදිවා පනමහාදුක්ඛිංඅනුයභොසි. ොයත ාතියා

යත ඉමා. අබ්භුයතොතිමනුස්සයලොයක අභූතපුබ්ය ො. යලො හිංසයනොතියය

තිං පස්සන්ති, යතසිං යලොමානි හිංසන්ති. පුබ්යබ්ති පුරිමභයව. 

අත්තදුඛාවහන්ති අත්තයනො දුක්ඛාවහිං.  නුස්යසසූති යිං මනුස්සයලොයක
කත්වා ඉදානිඅත්තයනොපිට්ඨිමිංසානිඛාදසීතිපුච්ඡති. 

යපයතො තිංසඤ්ජානිත්වා ‘‘තුම්යහමිංන සඤ්ජානාථ, අහිංතුම්හාකිං

පුයරොහියතොඅයහොසිිං, ඉදිංයමරත්තිිංසුඛානුභවනිංතුම්යහ නිස්සායකතස්ස

උපඩ්ඪූයපොසථස්ස නිස්සන්යදන ලද්ධිං, දිවා දුක්ඛානුභවනිං පන මයා 
පකතස්ස පාපස්යසව නිස්සන්යදන. අහඤ්හි තුම්යහහි විනිච්ඡයය ඨපියතො
කූටඩ්ඩිං කරිත්වා ලඤ්ජිං ගයහත්වා පරපිට්ඨිමිංසියකො හුත්වා තස්ස දිවා
කතස්ස කම්මස්ස නිස්සන්යදන ඉදිං දුක්ඛිං අනුභවාමී’’ති වත්වා
ගාථාද්වයමාහ– 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා තිිංසනිපායතො 
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31. 

‘‘අජ්යඣනානිපටිග්ගය්හ, කායමසුගධියතොඅහිං; 

අචරිිංදීඝමද්ධානිං, පයරසිංඅහිතායහිං. 

32. 

‘‘යයොපිට්ඨිමිංසියකොයහොති, එවිංඋක්කච්චඛාදති; 

යථාහිංඅජ්ජඛාදාමි, පිට්ඨිමිංසානිඅත්තයනො’’ති. 

තත්ථ අජ්යෙනානීති යවයද. පටිග් ය්හාති පටිග්ගයහත්වා අධීයිත්වා. 

අචරින්ති පටිපජ්ජිං. අහිතාෙහන්ති අහිතාය අත්ථනාසනාය අහිං. යෙො

පිට්ඨි ිංසියකොතියයොපුග්ගයලො පයරසිංපිට්ඨිමිංසඛාදයකොපිසුයණොයහොති. 

උක්කච්චාති උක්කන්තිත්වා. 

ඉදඤ්චපනවත්වාතාපසිංපුච්ඡි–‘‘තුම්යහකථිංඉධාගතා’’ති. තාපයසො

සබ් ිං විත්ථායරන කයථසි. ‘‘ඉදානි පන, භන්යත, ඉයධව වසිස්සථ, 

ගමිස්සථා’’ති. ‘‘න වසිස්සාමි, අස්සමපදිංයයව ගමිස්සාමී’’ති. යපයතො

‘‘සාධු, භන්යත, අහිංයවො නි ද්ධිංඅම් පක්යකනඋපට්ඨහිස්සාමී’’තිවත්වා
අත්තයනො ආනුභායවන අස්සමපයදයයව ඔතායරත්වා ‘‘අනුක්කණ්ඨා
ඉයධව වසථා’’ති පටිඤ්ඤිං ගයහත්වා ගයතො. තයතො පට්ඨාය නි ද්ධිං
අම් පක්යකන උපට්ඨහි. තාපයසො තිං පරිභුඤ්ජන්යතො කසිණපරිකම්මිං
කත්වා ඣානාභඤ්ඤානිබ් ත්යතත්වාබ්රහ්මයලොකපරායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා උපාසකානිංඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වා සච්චානිපකායසත්වා

ජාතකිං සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන යකචි යසොතාපන්නා අයහසුිං, 

යකචි සකදාගාමියනො, යකචි අනාගාමියනො. තදා යදවධීතා උප්පලවණ්ණා 

අයහොසි, තාපයසොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

කිංඡන්දජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[512] 2. කුම්භජාතකවණ්ණනා 

යකො පාතු ාසීතිඉදිංසත්ථායජතවයනවිහරන්යතොවිසාඛායසහායිකා
සුරාපීතා පඤ්චසතා ඉත්ථියයොආරබ්භකයථසි. සාවත්ථියිංකර සුරාඡයණ
සඞ්ඝුට්යඨ තා පඤ්චසතා ඉත්ථියයො සාමිකානිං ඡයණ කීළමානානිං
තික්ඛසුරිංපටියායදත්වා ‘‘ඡණිංකීළිස්සාමා’’ති සබ් ාපිවිසාඛායසන්තිකිං

ගන්ත්වා‘‘සහායියකඡණිංකීළිස්සාමා’’තිවත්වා‘‘අයිං සුරාඡයණො, නඅහිං

සුරිංපිවිස්සාමී’’තිවුත්යත – ‘‘තුම්යහසම්මාසම්බුද්ධස්ස දානිංයදථ, මයිං
ඡණිං කරිස්සාමා’’ති ආහිංසු. සා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා තා 
උයයයොයජත්වා සත්ථාරිං නිමන්තායපත්වා මහාදානිං පවත්යතත්වා  හුිං
ගන්ධමාලිං ආදාය සායන්හසමයය ධම්මකථිං යසොතුිං තාහි පරිවුතා
යජතවනිං අගමාසි. තා පනිත්ථියයො සුරිං පිවමානාව තාය සද්ධිිං ගන්ත්වා
ද්වාරයකොට්ඨයක ඨත්වා සුරිං පිවිත්වාව තාය සද්ධිිං සත්ථු සන්තිකිං
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අගමිංසු. විසාඛා සත්ථාරිං වන්දිත්වා එකමන්තිං නිසීදි, ඉතරාසු එකච්චා

සත්ථු සන්තියකයයව නච්චිිංසු, එකච්චා ගායිිංසු, එකච්චා 

හත්ථකුක්කුච්චපාදකුක්කුච්චානි, එකච්චාකලහිංඅකිංසු. 

සත්ථා තාසිං සිංයවගජනනත්ථාය භමුකයලොමයතො රිංසී විස්සජ්යජසි, 

අන්ධකාරතිමිසා අයහොසි.තා භීතා අයහසුිංමරණභයතජ්ජතා, යතනතාසිං
සුරා ජීරි. සත්ථා නිසින්නපල්ලඞ්යක අන්තරහියතො සියනරුමුද්ධනි ඨත්වා

උණ්ණයලොමයතොරිංසී විස්සජ්යජසි, චන්දසූරියසහස්සුග්ගමනිංවියඅයහොසි.
සත්ථාතත්ථඨියතොවතාසිං සිංයවගජනනත්ථාය– 

‘‘යකොනුහායසොකමානන්යදො, නිච්චිංපජ්ජලියතසති; 

අන්ධකායරනඔනද්ධා, පදීපිංනගයවසථා’’ති.(ධ.ප.146) – 

ඉමිං ගාථමාහ. ගාථාපරියයොසායන තා පඤ්චසතාපි යසොතාපත්තිඵයල 
පතිට්ඨහිිංසු.සත්ථාආගන්ත්වාගන්ධකුටිඡායායබුද්ධාසයනනිසීදි.අථ නිං

විසාඛාවන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, ඉදිංහියරොත්තප්පයභදකිංසුරාපානිං නාමකදා
උප්පන්න’’න්තිපුච්ඡි.යසොතස්සාආචික්ඛන්යතොඅතීතිංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියිං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජිං කායරන්යත එයකො
කාසිරට්ඨවාසී සුයරො නාම වනචරයකො භණ්ඩපරියයසනත්ථාය හිමවන්තිං
අගමාසි. තත්යථයකො රුක්යඛො උග්ගන්ත්වා යපොරිසමත්යත ඨායන
තිධාකප්යපො අයහොසි. තස්ස තිණ්ණිං කප්පානිං අන්තයර චාටිප්පමායණො

ආවායටො අයහොසි. යසො යදයව වස්සන්යත උදයකන පූරියතො, තිං 

පරිවායරත්වා හරීතකී ආමලකී මරිචගච්යඡො ච අයහොසි, යතසිං පක්කානි 

ඵලානිඡිජ්ජත්වාතත්ථපතන්ති.තස්සාවිදූයරසයිංජාතසාලිජායතො, තයතො
සුවකා සාලිසීසානි ආහරිත්වා තස්මිිං රුක්යඛ නිසීදිත්වා ඛාදන්ති. යතසිං
ඛාදමානානිං සාලීපි තණ්ඩුලාපි තත්ථ පතන්ති. ඉති තිං උදකිං
සූරියසන්තායපන පච්චමානිං රසිං යලොහිතවණ්ණිං අයහොසි. නිදාඝසමයය
පිපාසිතා සකුණගණා ආගන්ත්වා තිං පිවිත්වා මත්තා පරිවත්තිත්වා 

රුක්ඛමූයල පතිිංසු, තස්මිිං යථොකිං නිද්දායිත්වා විකූජමානා පක්කමන්ති. 
රුක්ඛසුනඛමක්කටාදීසුපිඑයසවනයයො.වනචරයකොතිංදිස්වා ‘‘සයචඉදිං

විසිං භයවයය, ඉයම මයරය්යුිං, ඉයම පන යථොකිං නිද්දායිත්වා යථාසුඛිං

ගච්ඡන්ති, නයිදිංවිස’’න්තිසයිං පිවිත්වාමත්යතොහුත්වාමිංසිංඛාදිතුකායමො
අයහොසි. තයතො අග්ගිිං කත්වා රුක්ඛමූයල පතියත තිත්තිරකුක්කුටාදයයො
මායරත්වාමිංසිංඅඞ්ගායරපචිත්වාඑයකනහත්යථන නච්චන්යතොඑයකන
මිංසිංඛාදන්යතොඑකාහද්වීහිංතත්යථවඅයහොසි. 

තයතොපනඅවිදූයරඑයකොවරුයණොනාමතාපයසොවසති.වනචරයකො
අඤ්ඤදාපි තස්ස සන්තිකිං ගච්ඡති. අථස්ස එතදයහොසි – ‘‘ඉදිං පානිං
තාපයසන සද්ධිිං පිවිස්සාමී’’ති. යසො එකිං යවළුනාළිකිං පූයරත්වා

පක්කමිංයසන සද්ධිිං ආහරිත්වා පණ්ණසාලිං ගන්ත්වා, ‘‘භන්යත, ඉමිං 
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පිවථා’’තිවත්වාඋයභොපි මිංසිංඛාදන්තාපිවිිංසු.ඉතිසුයරනචවරුයණනච
දිට්ඨත්තා තස්ස පානස්ස ‘‘සුරා’’ති ච ‘‘වරුණා’’ති ච නාමිං ජාතිං. යත
උයභොපි ‘‘අත්යථයසො උපායයො’’ති යවළුනාළියයො පූයරත්වා කායජනාදාය
පච්චන්තනගරිං ගන්ත්වා ‘‘පානකාරකා නාම ආගතා’’ති රඤ්යඤො

ආයරොචායපසුිං. රාජායනපක්යකොසායපසි, යතතස්සපානිංඋපයනසුිං.රාජා

ද්යවතයයොවායරපිවිත්වා මජ්ජ, තස්සතිංඑකාහද්වීහමත්තයමවඅයහොසි.

අථ යන ‘‘අඤ්ඤම්පි අත්ථී’’ති පුච්ඡි. ‘‘අත්ථි, යදවා’’ති. ‘‘කුහි’’න්ති? 

‘‘හිමවන්යත යදවා’’ති. ‘‘යතන හි ආයනථා’’ති. යත ගන්ත්වා එකද්යව
වායර ආයනත්වා ‘‘නි ද්ධිං ගන්තුිං න සක්ඛිස්සාමා’’ති සම්භායර
සල්ලක්යඛත්වා තස්ස රුක්ඛස්ස තචිං ආදිිං කත්වා සබ් සම්භායර
පක්ඛිපිත්වා නගයර සුරිං කරිිංසු. නාගරා සුරිං පිවිත්වා පමාදිං ආපන්නා

දුග්ගතා අයහසුිං, නගරිං සුඤ්ඤිං විය අයහොසි, යතන පානකාරකා තයතො
පලායිත්වා  ාරාණසිිං ගන්ත්වා ‘‘පානකාරකා ආගතා’’ති රඤ්යඤො
ආයරොචායපසුිං.රාජායන පක්යකොසායපත්වාපරිබ් යිංඅදාසි.යතතත්ථාපි

සුරිං අකිංසු, තම්පි නගරිං තයථව විනස්සි, තයතො පලායිත්වා සායකතිං, 
සායකතයතොසාවත්ථිිංඅගමිංසු. 

තදාසාවත්ථියිංසබ් මිත්යතොනාමරාජාඅයහොසි.යසොයතසිංසඞ්ගහිං 
කත්වා ‘‘යකන යවො අත්යථො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සම්භාරමූයලන යචව
සාලිපිට්යඨන ච පඤ්චහි චාටිසයතහි චා’’ති වුත්යත සබ් ිං දායපසි. යත
පඤ්චසු චාටිසයතසු සුරිං සණ්ඨායපත්වා මූසිකභයයන චාටිරක්ඛණත්ථාය
එයකකාය චාටියා සන්තියක එයකකිං බිළාරිං  න්ධිිංසු. යත පච්චිත්වා
උත්තරණකායල චාටිකුච්ඡීසු පග්ඝරන්තිං සුරිං පිවිත්වා මත්තා නිද්දායිිංසු.
මූසිකාආගන්ත්වායතසිං කණ්ණනාසිකදාඨිකනඞ්ගුට්යඨඛාදිත්වාඅගමිංසු.
‘‘බිළාරා සුරිං පිවිත්වා මතා’’ති ආයුත්තකපුරිසා රඤ්යඤො ආයරොයචසුිං.
රාජා ‘‘විසකාරකාඑයත භවිස්සන්තී’’තියතසිංද්වින්නම්පිජනානිංසීසානි

ඡින්දායපසි.යත‘‘සුරිංයදව, මධුරිංයදවා’’තිවිරවන්තාවමරිිංසු.රාජායත
මාරායපත්වා ‘‘චාටියයොභන්දථා’’ති ආණායපසි.බිළාරාපිසුරායජණ්ණාය

උට්ඨහිත්වා කීළන්තා විචරිිංසු, යත දිස්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසුිං. රාජා

‘‘සයච විසිං අස්ස, එයත මයරයයිං, මධුයරයනව භවිතබ් ිං, පිවිස්සාමි
න’’න්ති නගරිං අලඞ්කාරායපත්වා රාජඞ්ගයණ මණ්ඩපිං කාරායපත්වා 
අලඞ්කතමණ්ඩයප සමුස්සිතයසතච්ඡත්යත රාජපල්ලඞ්යක නිසීදිත්වා
අමච්චගණපරිවුයතො සුරිංපාතුිංආරභ. 

තදාසක්යකොයදවරාජා‘‘යකනුයඛොමාතුපට්ඨානාදීසුඅප්පමත්තා තීණි
සුචරිතානිපූයරන්තී’’තියලොකිංයවොයලොයකන්යතොතිංරාජානිංසුරිංපාතුිං

නිසින්නිං දිස්වා‘‘සචායිංසුරිංපිවිස්සති, සකලජම්බුදීයපොනස්සිස්සති.යථා

න පිවිස්සති, තථානිංකරිස්සාමී’’ති එකිං සුරාපුණ්ණිංකුම්භිං හත්ථතයල
ඨයපත්වා බ්රාහ්මණයවයසනාගන්ත්වා රඤ්යඤො සම්මුඛට්ඨායන ආකායස

ඨත්වා ‘‘ඉමිංකුම්භිංකණාථ, ඉමිංකුම්භිංකණාථා’’තිආහ.සබ් මිත්තරාජා 
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පටුන 

තිං තථා වදන්තිං ආකායස ඨිතිං දිස්වා ‘‘කුයතො නු යඛො බ්රාහ්මයණො
ආගච්ඡතී’’තියතන සද්ධිිංසල්ලපන්යතොතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

33. 

‘‘යකොපාතුරාසීතිදිවානභම්හි, ඔභාසයිංසිංවරිිංචන්දිමාව; 

ගත්යතහියතරස්මියයොනිච්ඡරන්ති, සයතරතා විජ්ජුරිවන්තලික්යඛ. 

34. 

‘‘යසොඡින්නවාතිංකමසීඅඝම්හි, යවහායසිංගච්ඡසිතිට්ඨසීච; 

ඉද්ධීනුයතවත්ථුකතාසුභාවිතා, අනද්ධගූනිංඅපියදවතානිං. 

35. 

‘‘යවහායසිංගම්මමාගම්මතිට්ඨසි, කුම්භිංකණාථාති යයමතමත්ථිං; 

යකො වා තුවිං කස්ස වා තාය කුම්යභො, අක්ඛාහි යම බ්රාහ්මණ
එතමත්ථ’’න්ති. 

තත්ථ යකො පාතු ාසීති කුයතො පාතුභූයතොසි, කුයතො ආගයතොසීති

අත්යථො. තදිවා නභම්හීති කිං තාවතිිංසභවනා ආගන්ත්වා ඉධ නභම්හි

ආකායස පාකයටො ජායතොසීති පුච්ඡති. සිංවරින්ති රත්තිිං. සයත තාති

එවිංනාමිකා. යසොති යසො ත්විං. ඡින්නවාතන්ති වලාහයකොපි තාව වායතන 

කමති, තස්සපනයසොපිවායතොනත්ථි, යතයනවමාහ. ක සීතිපවත්යතසි. 

අඝම්හීති අප්පටියඝ ආකායස. වත්ථුකතාති වත්ථු විය පතිට්ඨා විය කතා. 

අනද්ධගූනිං අපි යදවතානන්ති යා පදසා අද්ධානිං අගමයනන අනද්ධගූනිං

යදවතානිංඉද්ධි, සාඅපිතවසුභාවිතාති පුච්ඡති. යවහාෙසිං ම්  ා ම් ාති
ආකායසපවත්තිං පදවීතිහාරිංපටිච්චනිස්සාය.‘‘තිට්ඨසී’’තිඉමස්ස‘‘යකො

වා තුව’’න්ති ඉමිනා සම් න්යධො, එවිං තිට්ඨමායනො යකො වා ත්වන්ති

අත්යථො. ෙය ත ත්ථන්ති යිං එතිං වදසි. ඉමස්ස ‘‘කස්ස වා තාය’’න්ති

ඉමිනා සම් න්යධො, යිං එතිං කුම්භිං කණාථාති වදසි, කස්ස වා යත අයිං
කුම්යභොතිඅත්යථො. 

තයතො සක්යකො ‘‘යතන හි සුණාහී’’ති වත්වා සුරාය යදොයස
දස්යසන්යතොආහ– 

36. 

‘‘න සප්පිකුම්යභො නපි යතලකුම්යභො, න ඵාණිතස්ස න මධුස්ස 

කුම්යභො; 

කුම්භස්සවජ්ජානිඅනප්පකානි, යදොයස හූකුම්භගයතසුණාථ. 

37. 

‘‘ගයළයය යිං පිත්වා පයත පපාතිං, යසොබ්භිං ගුහිං 

චන්දනියයොළිගල්ලිං; 
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 හුම්පි භුඤ්යජයය අයභොජයනයයිං, තස්සා පුණ්ණිං කුම්භමිමිං 
කණාථ. 

38. 

‘‘යිංපිත්වාචිත්තස්මිිංඅයනසමායනො, ආහිණ්ඩතීයගොරිව භක්ඛසාදී; 

අනාථමායනො උපගායති නච්චති ච, තස්සා පුණ්ණිං කුම්භමිමිං
කණාථ. 

39. 

‘‘යිං යව පිවිත්වා අයචයලොව නග්යගො, චයරයය ගායම

විසිඛන්තරානි; 

සම්මූළ්හචිත්යතොඅතියවලසායී, තස්සාපුණ්ණිංකුම්භමිමිං කණාථ. 

40. 

‘‘යිං පිත්වා උට්ඨාය පයවධමායනො, සීසඤ්ච  ාහුඤ්ච

පචාලයන්යතො; 

යසොනච්චතීදාරුකටල්ලයකොව, තස්සාපුණ්ණිංකුම්භමිමිං කණාථ. 

41. 

‘‘යිංයවපිවිත්වාඅග්ගිදඩ්ඪාසයන්ති, අයථොසිගායලහිපි ඛාදිතායස; 

 න්ධිං වධිං යභොගජානිඤ්චුයපන්ති, තස්සා පුණ්ණිං කුම්භමිමිං 
කණාථ. 

42. 

‘‘යිං පිත්වා භායසයය අභාසයනයයිං, සභායමාසීයනො

අයපතවත්යථො; 

සම්මක්ඛියතො වන්තගයතො යසන්යනො, තස්සාපුණ්ණිංකුම්භමිමිං 
කණාථ. 

43. 

‘‘යිං යව පිවිත්වා උක්කට්යඨො ආවිලක්යඛො, මයමව සබ් පථවීති

මඤ්යඤ; 

න යම සයමො චාතුරන්යතොපි රාජා, තස්සා පුණ්ණිං කුම්භමිමිං 
කණාථ. 

44. 

‘‘මානාතිමානාකලහානියපසුණී, දුබ් ණ්ණිනීනග්ගයිනීපලායිනී; 

යචොරාන ධුත්තාන ගතී නියකයතො, තස්සා පුණ්ණිං කුම්භමිමිං 
කණාථ. 

45. 
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‘‘ඉද්ධානිඵීතානිකුලානිඅස්සු, අයනකසාහස්සධනානියලොයක; 

උච්ඡින්නදායජ්ජකතානිමාය, තස්සාපුණ්ණිංකුම්භමිමිං කණාථ. 

46. 

‘‘ධඤ්ඤිංධනිංරජතිංජාතරූපිං, යඛත්තිංගවිංයත්ථවිනාසයන්ති; 

උච්යඡදනීවිත්තගතිංකුලානිං, තස්සාපුණ්ණිංකුම්භමිමිං කණාථ. 

47. 

‘‘යිං යව පිත්වා දිත්තරූයපොව යපොයසො, අක්යකොසති මාතරිං

පිතරඤ්ච; 

සස්සුම්පි ගණ්යහයය අයථොපි සුණ්හිං, තස්සා පුණ්ණිං කුම්භමිමිං
කණාථ. 

48. 

‘‘යිංයවපිත්වාදිත්තරූපාවනාරී, අක්යකොසතීසස්සුරිං සාමිකඤ්ච; 

දාසම්පිගණ්යහපරිචාරිකම්පි, තස්සාපුණ්ණිංකුම්භමිමිං කණාථ. 

49. 

‘‘යිං යව පිවිත්වාන හයනයය යපොයසො, ධම්යම ඨිතිං සමණිං

බ්රාහ්මණිංවා; 

ගච්යඡඅපායම්පිතයතොනිදානිං, තස්සාපුණ්ණිංකුම්භමිමිං කණාථ. 

50. 

‘‘යිංයවපිවිත්වාදුච්චරිතිංචරන්ති, කායයනවාචායචයචතසාච; 

නිරයිං වජන්ති දුච්චරිතිං චරිත්වා, තස්සා පුණ්ණිං කුම්භමිමිං 
කණාථ. 

51. 

‘‘යිංයාචමානානලභන්තිපුබ්ය ,  හුිංහිරඤ්ඤම්පි පරිච්චජන්තා; 

යසොතිංපිවිත්වාඅලිකිංභණාති, තස්සාපුණ්ණිංකුම්භමිමිං කණාථ. 

52. 

‘‘යිං යව පිත්වා යපසයන යපසියන්යතො, අච්චායියක කරණීයම්හි 

ජායත; 

අත්ථම්පි යසො නප්පජානාති වුත්යතො, තස්සා පුණ්ණිං කුම්භමිමිං 
කණාථ. 

53. 

‘‘හිරීමනාපි අහිරීකභාවිං, පාතුිංකයරොන්තිමදනාය මත්තා; 

ධීරාපිසන්තා හුකිංභණන්ති, තස්සාපුණ්ණිංකුම්භමිමිං කණාථ. 
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54. 

‘‘යිංයවපිත්වාඑකථූපාසයන්ති, අනාසකාථණ්ඩිලදුක්ඛයසයයිං; 

දුබ් ණ්ණියිං ආයසකයඤ්චුයපන්ති, තස්සා පුණ්ණිං කුම්භමිමිං 
කණාථ. 

55. 

‘‘යිං යව පිත්වා පත්තඛන්ධා සයන්ති, ගායවො කූටහතාව න හි

වාරුණියා; 

යවයගොනයරනසුසයහොරිව, තස්සාපුණ්ණිංකුම්භමිමිංකණාථ. 

56. 

‘‘යිං මනුස්සාවිවජ්ජන්ති, සප්පිං යඝොරවිසමිව; 

තිංයලොයකවිසසමානිං, යකොනයරොපාතුමරහති. 

57. 

‘‘යිංයවපිත්වාඅන්ධකයවණ්ඩපුත්තා, සමුද්දතීයර පරිචාරයන්තා; 

උපක්කමුිං මුසයලභ අඤ්ඤමඤ්ඤිං, තස්සා පුණ්ණිං කුම්භමිමිං 
කණාථ. 

58. 

‘‘යිංයවපිත්වාපුබ් යදවාපමත්තා, තිදිවාචුතාසස්සතියා සමායා; 

තිංතාදිසිංමජ්ජමිමිංනිරත්ථකිං, ජානිංමහාරාජකථිංපියවයය. 

59. 

‘‘නයිමස්මිිංකුම්භස්මිිංදධිවාමධුවා, එවිංඅභඤ්ඤායකණාහි රාජ; 

එවඤ්හිමිංකුම්භගතාමයායත, අක්ඛාතරූපිංතව සබ් මිත්තා’’ති. 

තත්ථ වජ්ජානීතිආදීනවා.  යෙෙයාති ගච්ඡන්යතො පයද පයද

පරිවත්යතයය. ෙිං පිත්වාපයතතියිංපිවිත්වාපයතයය. යසොබ්භන්ති ආවාටිං. 

චන්දනියෙොළි ල්ලන්ති චන්දනිකඤ්ච ඔළිගල්ලඤ්ච. අයභොජයනෙයන්ති

භුඤ්ජතුිං අයුත්තිං. අයනස ායනොති අනිස්සයරො. ය ොරිවාතියගොයණො විය. 

භක්ඛසාදීති පුරාණකසටඛාදයකො, යථා යසො තත්ථ තත්ථ භක්ඛසිං 

පරියයසන්යතො ආහිණ්ඩති, එවිං ආහිණ්ඩතීති අත්යථො. අනාථ ායනොති 

නිරවස්සයයො අනායථො විය. උප ාෙතීති අඤ්ඤිං ගායන්තිං දිස්වා 

උපගන්ත්වා ගායති. අයචයලොවාති අයචලයකො විය. විසිඛන්ත ානීති

අන්තරවීථියයො. අතයවලසායීති අතිචිරම්පි නිද්දිං ඔක්කයමයය. 

‘‘අතියවලචාරී’’තිපිපායඨො, අතියවලචාරීහුත්වාචයරයයාතිඅත්යථො. 

දාරුකටල්ලයකො වාති දාරුමයයන්තරූපකිං විය. 

යභො ජානිඤ්චුයපන්තීතියභොගජානිඤ්චඋයපන්ති, පාණාතිපාතාදීනි කත්වා
දණ්ඩපීළිතා ධනජානිඤ්ච අඤ්ඤඤ්ච වධ න්ධනාදිදුක්ඛිං පාපුණන්තීති
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අත්යථො. වන්ත යතොති අත්තයනො වන්තස්මිිං ගයතො. බ්යසන්යනොති

 යසනාපන්යනො. ‘‘විසන්යනො’’තිපි පායඨො, තස්මිිං වන්යත ඔසන්යනොති

අත්යථො. උක්කට්යඨොතිඅහිංමහායයොයධො, යකොමයාසදියසොඅත්ථීතිඑවිං

උක්කිංසගයතො හුත්වා. ආවිලක්යඛොති රත්තක්යඛො. සබ්බ්පථවීති සබ් ා

පථවී. ‘‘සබ් පුථුවී’’තිපි පායඨො. චාතු න්යතොති චතුසමුද්දපරියන්තාය

පථවියා ඉස්සයරො.  ානාත ානාති මානකාරිකා. යසසපයදසුපි එයසව

නයයො.  තීති නිබ් ත්ති. නියකයතොති නිවායසො. තස්සා පුණ්ණන්ති යා

එවරූපා, තස්සා පුණ්ණිං. ඉද්ධානීති සමිද්ධානි. ඵීතානීති 

වත්ථාලඞ්කාරකප්පභණ්යඩහි පුප්ඵිතානි. උච්ඡින්නදාෙජ්ජකතානීති

උච්ඡින්නදායාදානි නිද්ධනානි කතානි. ෙත්ථ විනාසෙන්තීති යිං නිස්සාය

යත්ථපතිට්ඨිතා, එවිං  හුම්පිධනධඤ්ඤාදිසාපයතයයිංනාසයන්ති, කපණා
යහොන්ති. 

දිත්තරූයපොති දප්පිතරූයපො.  ණ්යහෙයාති භරියසඤ්ඤාය

කයලසවයසන හත්යථ ගණ්යහයය. දාසම්පි  ණ්යහති අත්තයනො දාසම්පි

කයලසවයසන ‘‘සාමියකො යම’’ති ගණ්යහයය. පිවිත්වානාති පිවිත්වා. 

දුච්චරිතිං චරිත්වාති එවිං තීහි ද්වායරහි දසවිධම්පි අකුසලිං කත්වා. ෙිං

ොච ානාතියිංපුරිසිංපුබ්ය සුරිංඅපිවන්තිං  හුිංහිරඤ්ඤිංපරිච්චජන්තා

මුසාවාදිං කයරොහීති යාචමානා න ලභන්ති. පිත්වාති පිවිත්වා ඨියතො. 

නප්පජානාත වුත්යතොති ‘‘යකනට්යඨනආගයතොසී’’ති වුත්යතො සාසනස්ස

දුග්ගහිතත්තා තිං අත්ථිං න ජානාති. හිරී නාපීති හිරීයුත්තචිත්තාපි. 

එකථූපාති සූකරයපොතකා විය හීනජච්යචහිපි සද්ධිිං එකරාසී හුත්වා. 

අනාසකාති නිරාහාරා. ථණ්ඩිලදුක්ඛයසෙයන්ති භූමියිං දුක්ඛයසයයිං

සයන්ති. ආෙසකයන්තිගරහිං. 

පත්තඛන්ධාති පතිතක්ඛන්ධා. කූටහතාවාති ගීවාය  ද්යධන කූයටන

හතා ගායවො විය, යථා තා තිණිං අඛාදන්තියයො පානීයිං අපිවන්තියයො

සයන්ති, තථා සයන්තීති අත්යථො. යඝො විසමිවාති යඝොරවිසිං විය. 

විසස ානන්ති විසසදිසිං. අන්ධකයවණ්ඩපුත්තාති දස භාතිකරාජායනො. 

උපක්කමුන්ති පහරිිංසු. පුබ්බ්යදවාති අසුරා. තදිවාති තාවතිිංසයදවයලොකා. 

සස්සතොතිසස්සතා, දීඝායුකභායවනනිච්චසම්මතායදවයලොකාති අත්යථො. 

ස ාොති සද්ධිිං අසුරමායාහි. ජානන්ති එවිං ‘‘නිරත්ථකිං එත’’න්ති

ජානන්යතොතුම්හාදියසො පණ්ඩියතොපුරියසොකථිංපියවයය. කුම්භ තා  ොති

කුම්භගතිංමයා, අයයමවවාපායඨො. අක්ඛාතරූපන්තිසභාවයතොඅක්ඛාතිං. 

තිං සුත්වා රාජා සුරාය ආදීනවිං ඤත්වා තුට්යඨො සක්කස්ස ථුතිිං
කයරොන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

60. 

‘‘න යමපිතාවාඅථවාපිමාතා, එතාදිසායාදිසයකො තුවිංසි; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා තිිංසනිපායතො 
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හිතානුකම්පීපරමත්ථකායමො, යසොහිංකරිස්සිංවචනිංතවජ්ජ. 

61. 

‘‘දදාමියතගාමවරානිපඤ්ච, දාසීසතිංසත්තගවිංසතානි; 

ආජඤ්ඤයුත්යත ච රයථ දස ඉයම, ආචරියයො යහොසි
මමත්ථකායමො’’ති. 

තත්ථ  ා ව ානීති, බ්රාහ්මණ, ආචරියස්ස නාම ආචරියභායගො

ඉච්ඡිතබ්ය ො, සිංවච්ඡයර සිංවච්ඡයර සතසහස්සුට්ඨානයක තුය්හිං පඤ්ච 

ගායම දදාමීතිවදති. දස ඉය තිඉයම දසපුරයතොඨියත කඤ්චනවිචිත්යත
රයථදස්යසන්යතොඑවමාහ. 

තිංසුත්වාසක්යකොයදවත්තභාවිංදස්යසත්වාඅත්තානිංජානායපන්යතො 
ආකායසඨත්වාද්යවගාථාඅභාසි– 

62. 

‘‘තයවවදාසීසතමත්ථුරාජ, ගාමාචගායවොචතයවවයහොන්තු; 

ආජඤ්ඤයුත්තාචරථාතයවව, සක්යකොහමස්මීතිදසානමින්යදො. 

63. 

‘‘මිංයසොදනිංසප්පිපායාසිංභුඤ්ජ, ඛාදස්සුචත්විංමධුමාසපූයව; 

එවිංතුවිංධම්මරයතොජනින්ද, අනින්දියතොසග්ගමුයපහි ඨාන’’න්ති. 

තත්ථ එවිං තුවිං ධම්  යතොති එවිං ත්විං නානග්ගරසයභොජනිං
භුඤ්ජන්යතො සුරාපානා විරයතො තීණි දුච්චරිතානි පහාය 
තිවිධසුචරිතධම්මරයතොහුත්වායකනචිඅනින්දියතොසග්ගට්ඨානිංඋයපහීති. 

ඉති සක්යකො තස්ස ඔවාදිං දත්වා සකට්ඨානයමව ගයතො. යසොපි සුරිං
අපිවිත්වා සුරාභාජනානි භන්දායපත්වා සීලිං සමාදාය දානිං දත්වා 
සග්ගපරායයණො අයහොසි. ජම්බුදීයපපි අනුක්කයමන සුරාපානිං
යවපුල්ලප්පත්තිංජාතිං. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජාතකිං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

රාජාආනන්යදොඅයහොසි, සක්යකොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

කුම්භජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[513] 3. ජයද්දිසජාතකවණ්ණනා 

චි ස්සිං වත ය ති ඉදිං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො එකිං

මාතුයපොසකභක්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි. පච්චුප්පන්නවත්ථු සා ජාතකසදිසිං

(ජා. 2.22.296 ආදයයො). තදා පන සත්ථා ‘‘යපොරාණකපණ්ඩිතා



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා තිිංසනිපායතො 
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පටුන 

කඤ්චනමාලිං යසතච්ඡත්තිං පහාය මාතාපිතයරො යපොයසසු’’න්ති වත්වා
අතීතිංආහරි. 

අතීයත කපිලරට්යඨ උත්තරපඤ්චාලනගයර පඤ්චායලො නාම රාජා
අයහොසි. තස්ස අග්ගමයහසී ගබ්භිං පටිලභත්වා පුත්තිං විජායි. තස්සා
පුරිමභයව එකා සපත්තිකා කුජ්ඣිත්වා ‘‘තුය්හිං ජාතිං ජාතිං පජිං ඛාදිතුිං
සමත්ථාභවිස්සාමී’’ති පත්ථනිංඨයපත්වායක්ඛිනීඅයහොසි.සාතදාඔකාසිං
ලභත්වා තස්සා පස්සන්තියාව තිං අල්ලමිංසයපසිවණ්ණිං කුමාරකිං
ගයහත්වා මුරුමුරායන්තී ඛාදිත්වා පක්කාමි. දුතියවායරපි තයථව අකාසි.
තතියවායරපනතස්සාපසූතිඝරිංපවිට්ඨකායලයගහිං පරිවායරත්වාගාළ්හිං
ආරක්ඛිං අකිංසු. විජාතදිවයසයක්ඛිනීආගන්ත්වා පුන දාරකිං අග්ගයහසි.
යදවී ‘‘යක්ඛිනී’’තිමහාසද්දමකාසි.ආවුධහත්ථාපුරිසාආගන්ත්වා යදවියා
දින්නසඤ්ඤායයක්ඛිනිිංඅනු න්ධිිංසු.සාඛාදිතුිංඔකාසිංඅලභන්තීතයතො 
පලායිත්වා උදකනිද්ධමනිං පාවිසි. දාරයකො මාතුසඤ්ඤාය තස්සා ථනිං
මුයඛනගණ්හි. සා පුත්තසියනහිංඋප්පායදත්වාතයතො පලායිත්වා සුසානිං
ගන්ත්වා දාරකිංපාසාණයලයණ ඨයපත්වාපටිජග්ගි.අථස්සඅනුක්කයමන
වඩ්ඪමානස්සමනුස්සමිංසිංආහරිත්වාඅදාසි. උයභොපි මනුස්සමිංසිංඛාදිත්වා
තත්ථ වසිිංසු. දාරයකො අත්තයනො මනුස්සභාවිං න ජානාති
‘‘යක්ඛිනිපුත්යතොස්මී’’තිසඤ්ඤාය.යසොඅත්තභාවිංජහිත්වා අන්තරධායිතුිං
න සක්යකොති. අථස්ස සා අන්තරධානත්ථාය එකිං මූලිං අදාසි. යසො 
මූලානුභායවන අන්තරධායිත්වා මනුස්සමිංසිං ඛාදන්යතො විචරති. යක්ඛිනී
යවස්සවණස්ස මහාරාජස්සයවයයාවච්චත්ථායගතාතත්යථවකාලමකාසි.
යදවීපි චතුත්ථවායර අඤ්ඤිං පුත්තිං විජායි. යසො යක්ඛිනියා මුත්තත්තා
අයරොයගො අයහොසි. පච්චාමිත්තිං යක්ඛිනිිං ජනිත්වා ජාතත්තා
‘‘ජයද්දිසකුමායරො’’තිස්ස නාමිං අකිංසු. යසො වයප්පත්යතො සබ් සිප්යපසු
නිප්ඵත්තිිංපත්වාඡත්තිංඋස්සායපත්වා රජ්ජමනුසාසි. 

තදා ය ොධිසත්යතො තස්ස අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි නිබ් ත්ති, 

‘‘අලීනසත්තුකුමායරො’’තිස්ස නාමිං කරිිංසු. යසො වයප්පත්යතො 
උග්ගහිතසබ් සිප්යපොඋපරාජාඅයහොසි.යසොපියක්ඛිනිපුත්යතොඅපරභායග
පමායදන තිං මූලිං නායසත්වා අන්තරධායිතුිං අසක්යකොන්යතො
දිස්සමානරූයපොව සුසායන මනුස්සමිංසිං ඛාදි. මනුස්සා තිං දිස්වා භීතා
ආගන්ත්වාරඤ්යඤොඋපක්යකොසිිංසු‘‘යදවඑයකොයක්යඛො දිස්සමානරූයපො

සුසායනමනුස්සමිංසිංඛාදති, යසොඅනුක්කයමනනගරිංපවිසිත්වාමනුස්යස 

මායරත්වා ඛාදිස්සති, තිං ගාහායපතුිං වට්ටතී’’ති. රාජා ‘‘සාධූ’’ති

පටිස්සුණිත්වා ‘‘ගණ්හථන’’න්තිආණායපසි. ලකායයොගන්ත්වාසුසානිං
පරිවායරත්වා අට්ඨාසි. යක්ඛිනිපුත්යතො නග්යගො උබ්බිග්ගරූයපො
මරණභයභීයතො විරවන්යතො මනුස්සානිං අන්තරිං පක්ඛන්දි. මනුස්සා
‘‘යක්යඛො’’ති මරණභයභීතා ද්විධා භජ්ජිංසු. යසොපි තයතො පලායිත්වා

අරඤ්ඤිංපාවිසි, නපුනමනුස්සපථිංආගච්ඡි.යසොඑකිංමහාවත්තනිඅටවිිං 
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නිස්සාය මග්ගපටිපන්යනසු මනුස්යසසු එයකකිං ගයහත්වා අරඤ්ඤිං
පවිසිත්වාමායරත්වා ඛාදන්යතොඑකස්මිිංනියරොධමූයලවාසිංකප්යපසි. 

අයථයකො සත්ථවාහබ්රාහ්මයණො අටවිපාලානිං සහස්සිං දත්වා පඤ්චහි 

සකටසයතහි තිං මග්ගිං පටිපජ්ජ. මනුස්සයක්යඛො විරවන්යතො පක්ඛන්දි, 
භීතා මනුස්සා උයරන නිපජ්ජිංසු. යසො බ්රාහ්මණිං ගයහත්වා පලායන්යතො
ඛාණුනාපායදවිද්යධො අටවිපායලසුඅනු න්ධන්යතසුබ්රාහ්මණිංඡඩ්යඩත්වා
අත්තයනො වසනට්ඨානරුක්ඛමූයල නිපජ්ජ. තස්ස තත්ථ නිපන්නස්ස
සත්තයම දිවයස ජයද්දිසරාජා මිගවධිං ආණායපත්වා නගරා නික්ඛමි. තිං
නගරා නික්ඛන්තමත්තයමව තක්කසිලවාසී නන්යදො නාම
මාතුයපොසකබ්රාහ්මයණො චතස්යසො සතාරහගාථායයො ආදාය ආගන්ත්වා
රාජානිං අද්දස. රාජා ‘‘නිවත්තිත්වා සුණිස්සාමී’’ති තස්ස නිවාසයගහිං

දායපත්වා මිගවිං ගන්ත්වා ‘‘යස්ස පස්යසන මියගො පලායති, තස්යසව 
ගීවා’’ති ආහ. අයථයකො පසදමියගො උට්ඨහිත්වා රඤ්යඤො අභමුයඛො
ගන්ත්වා පලායි. අමච්චා පරිහාසිං කරිිංසු. රාජා ඛග්ගිං ගයහත්වා තිං
අනු න්ධිත්වා තියයොජනමත්ථයක පත්වා ඛග්යගන පහරිත්වා ද්යව
ඛණ්ඩානි කරිත්වා කායජනාදාය ආගච්ඡන්යතො මනුස්සයක්ඛස්ස 

නිපන්නට්ඨානිංපත්වා දබ් තියණසුනිසීදිත්වායථොකිංවිස්සමිත්වාගන්තුිං

ආරභ. අථනිංයසොඋට්ඨාය‘‘තිට්ඨකුහිිංගච්ඡසි, භක්යඛොසියම’’තිහත්යථ
ගයහත්වාපඨමිං ගාථමාහ– 

64. 

‘‘චිරස්සිංවතයමඋදපාදිඅජ්ජ, භක්යඛොමහාසත්තමිභත්තකායල; 

කුයතොසියකොවාසිතදිඞ්ඝබ්රහූි, ආචික්ඛජාතිිංවිදියතො යථාසී’’ති. 

තත්ථ භක්යඛො  හාතිමහාභක්යඛො. සත්තමිභත්තකායලති පාටිපදයතො

පට්ඨාය නිරාහාරස්ස සත්තමියිං භත්තකායල. කුයතොසීති කුයතො
ආගයතොසීති. 

රාජා යක්ඛිංදිස්වාභීයතොඌරුත්ථම්භිං පත්වාපලායිතුිංනාසක්ඛි, සතිිං
පනපච්චුපට්ඨායපත්වාදුතියිංගාථමාහ– 

65. 

‘‘පඤ්චාලරාජාමිගවිංපවිට්යඨො, ජයද්දියසොනාමයදිස්සුයතොයත; 

චරාමිකච්ඡානිවනානිචාහිං, පසදිංඉමිංඛාදමමජ්ජ මුඤ්චා’’ති. 

තත්ථ මි විං පවිට්යඨොති මිගවධාය රට්ඨා නික්ඛන්යතො. කච්ඡානීති

පබ් තපස්සානි. පසදන්තිපසදමිගිං. 

තිං සුත්වායක්යඛො තතියිංගාථමාහ– 

66. 
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‘‘යසයනව ත්විං පණසි සස්සමායනො, මයමස භක්යඛො පසයදො යිං

වයදසි; 

තිංඛාදියානපසදිංජඝඤ්ඤිං, ඛාදිස්සිංපච්ඡාන විලාපකායලො’’ති. 

තත්ථ යසයනවාති මම සන්තයකයනව. පණසීති යවොහරසි අත්තානිං

වික්කණාසි. සස්ස ායනොති විහිිංසයමායනො. තිං ඛාදිොනාති තිං පඨමිං

ඛාදිත්වා. ජිඝඤ්ඤන්තිඝසිතුකායමො. ඛාදිස්සන්තිඑතිංපච්ඡාඛාදිස්සාමි. න 

විලාපකායලොතිමාවිලපි.නායිංවිලාපකායලොතිවදති. 

තිංසුත්වාරාජානන්දබ්රාහ්මණිංසරිත්වාචතුත්ථිංගාථමාහ – 

67. 

‘‘නචත්ථි යමොක්යඛො මමනික්කයයන, ගන්ත්වාන පච්ඡාගමනාය 

පණ්යහ; 

තිංසඞ්ගරිංබ්රාහ්මණස්සප්පදාය, සච්චානුරක්ඛී පුනරාවජස්ස’’න්ති. 

තත්ථ න චත්ථීති න යච මය්හිං නික්කයයන වියමොක්යඛො අත්ථි. 

 න්ත්වානාති එවිං සන්යත අජ්ජ ඉමිං මිගමිංසිං ඛාදිත්වා මම නගරිං

ගන්ත්වා. පණ්යහති පයගයයව, ස්යවව පාතරාසකායල පච්චාගමනත්ථාය

පටිඤ්ඤිං ගණ්හාහීති අධිප්පායයො. තිං සඞ්  න්ති මයා ‘‘ධනිං යත

දස්සාමී’’තිබ්රාහ්මණස්සසඞ්ගයරො කයතො, තිංතස්සදත්වාඉමිංමයාවුත්තිං
සච්චිංඅනුරක්ඛන්යතොඅහිංපුනආගමිස්සාමීති අත්යථො. 

තිං සුත්වායක්යඛොපඤ්චමිංගාථමාහ– 

68. 

‘‘කිංකම්මජාතිංඅනුතප්පයතත්විං, පත්තිංසමීපිංමරණස්සරාජ; 

ආචික්ඛ යම තිං අපි සක්කුයණමු, අනුජානිතුිං ආගමනාය 
පණ්යහ’’ති. 

තත්ථ කම්මයමව කම් ජාතිං.අනුතප්පයතතිතිංඅනුතප්පති. පත්තන්ති

උපගතිං. අපිසක්කුයණමූතිඅපි නාමතිංතවයසොකකාරණිංසුත්වාපායතොව
ආගමනායතිංඅනුජානිතුිංසක්කුයණයයාමාති අත්යථො. 

රාජාතිංකාරණිංකයථන්යතොඡට්ඨිංගාථමාහ– 

69. 

‘‘කතාමයාබ්රාහ්මණස්සධනාසා, තිංසඞ්ගරිංපටිමුක්කිංන මුත්තිං; 

තිංසඞ්ගරිංබ්රාහ්මණස්සප්පදාය, සච්චානුරක්ඛී පුනරාවජස්ස’’න්ති. 
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තත්ථ පටිමුක්කිංනමුත්තන්තිචතස්යසො සතාරහාගාථාසුත්වා ‘‘ධනිං

යතදස්සාමී’’තිපටිඤ්ඤායමයාඅත්තනිපටිමුඤ්චිත්වා ඨපිතිං, නපනතිං
මුත්තිංධනස්සඅදින්නත්තා. 

තිංසුත්වායක්යඛොසත්තමිංගාථමාහ– 

70. 

‘‘යා යත කතා බ්රාහ්මණස්ස ධනාසා, තිං සඞ්ගරිං පටිමුක්කිං න 

මුත්තිං; 

තිංසඞ්ගරිංබ්රාහ්මණස්සප්පදාය, සච්චානුරක්ඛී පුනරාවජස්සූ’’ති. 

තත්ථ පුන ාවජස්සූතිපුන ආගච්ඡස්සු. 

එවඤ්චපනවත්වාරාජානිංවිස්සජ්යජසි.යසොයතනවිස්සට්යඨො ‘‘ත්විං

මා චින්තයි, අහිං පායතොව ආගමිස්සාමී’’ති වත්වා මග්ගනිමිත්තානි 
සල්ලක්යඛන්යතො අත්තයනො  ලකායිං උපගන්ත්වා  ලකායපරිවුයතො
නගරිං පවිසිත්වා නන්දබ්රාහ්මණිං පක්යකොසායපත්වා මහාරයහ ආසයන
නිසීදායපත්වා තා ගාථා සුත්වා චත්තාරි සහස්සානි දත්වා යානිං
ආයරොයපත්වා ‘‘ඉමිංතක්කසිලයමවයනථා’’තිමනුස්යස දත්වාබ්රාහ්මණිං
උයයයොයජත්වා දුතියදිවයස පටිගන්තුකායමො හුත්වා පුත්තිං ආමන්යතත්වා
අනුසාසි.තමත්ථිංදීයපන්යතොසත්ථාද්යවගාථාඅභාසි– 

71. 

‘‘මුත්යතොච යසො යපොරිසාදස්ස හත්ථා, ගන්ත්වා සකිං මන්දිරිං

කාමකාමී; 

තිං සඞ්ගරිංබ්රාහ්මණස්සප්පදාය, ආමන්තයීපුත්තමලීනසත්තුිං. 

72. 

‘‘අජ්යජවරජ්ජිංඅභසිඤ්චයස්සු, ධම්මිංචරයසසුපයරසුචාපි; 

අධම්මකායරො ච යත මාහු රට්යඨ, ගච්ඡාමහිං යපොරිසාදස්ස 

ඤත්යත’’ති. 

තත්ථ අලීනසත්තුන්ති එවිංනාමකිං කුමාරිං. පාළියිං පන

‘‘අරිනසත්තු’’න්තිලිඛිතිං. අජ්යජව ජ්ජන්ති පුත්තරජ්ජිංයත දම්මි, ත්විං

අජ්යජවමුද්ධනිඅභයසකිංඅභසිඤ්චයස්සු. ඤත්යතතිඅභයායස, සන්තියකති
අත්යථො. 

තිංසුත්වාකුමායරොදසමිංගාථමාහ– 

73. 

‘‘කිංකම්මක්රබු් ිංතවයදවපාව, නාරාධයීතිංතදිච්ඡාමි යසොතුිං; 
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යමජ්ජ රජ්ජම්හි උදස්සයය තුවිං, රජ්ජම්පි නිච්යඡයයිං, තයා 
විනාහ’’න්ති. 

තත්ථ කු්රබ්බ්න්තිකයරොන්යතො. ෙ ජ්ජාතියයනඅනාරාධකම්යමනඅජ්ජ

මිං රජ්ජම්හි ත්විං උදස්සයය උස්සායපසි පතිට්ඨායපසි, තිං යම ආචික්ඛ, 
අහඤ්හිතයාවිනාරජ්ජම්පිනඉච්ඡාමීති අත්යථො. 

තිංසුත්වාරාජාඅනන්තරිංගාථමාහ– 

74. 

‘‘නකම්මුනාවාවචසාවතාත, අපරාධියතොහිංතුවියිංසරාමි; 

සන්ධිඤ්ච කත්වා පුරිසාදයකන, සච්චානුරක්ඛී පුනාහිං 
ගමිස්ස’’න්ති. 

තත්ථ අප ාධියතොති අපරාධිං ඉයතො. තුවිෙන්ති තව සන්තකිං. ඉදිං

වුත්තිංයහොති–තාත, අහිංඉයතොතව කම්මයතොවාතවවචනයතොවා කඤ්චි

මමඅප්පියිංඅපරාධිංනසරාමීති. සන්ධිඤ්චකත්වාතිමිංපනමිගවිං ගතිං 
එයකො යක්යඛො ‘‘ඛාදිස්සාමී’’ති ගණ්හි. අථාහිං බ්රාහ්මණස්ස ධම්මකථිං
සුත්වාතස්ස සක්කාරිංකත්වා ‘‘ස්යවතවපාතරාසකායලආගමිස්සාමී’’ති

යතන පුරිසාදයකන සන්ධිිං සච්චිං කත්වා ආගයතො, තස්මා තිං සච්චිං

අනුරක්ඛන්යතොපුනතත්ථගමිස්සාමි, ත්විං රජ්ජිංකායරහීතිවදති. 

තිං සුත්වාකුමායරොගාථමාහ– 

75. 

‘‘අහිං ගමිස්සාමි ඉයධව යහොහි, නත්ථි තයතො ජීවයතො

විප්පයමොක්යඛො; 

සයචතුවිංගච්ඡසියයවරාජ, අහම්පිගච්ඡාමිඋයභොනයහොමා’’ති. 

තත්ථ ඉයධවාති ත්විං ඉයධව යහොති. තයතොති තස්ස සන්තිකා

ජීවන්තස්ස යමොක්යඛො නාම නත්ථි. උයභොති එවිං සන්යත උයභොපි න
භවිස්සාම. 

තිංසුත්වාරාජාගාථමාහ– 

76. 

‘‘අද්ධාහිතාතසතායනසධම්යමො, මරණාචයමදුක්ඛතරිංතදස්ස; 

කම්මාසපායදොතිංයදාපචිත්වා, පසය්හඛායදභදා රුක්ඛසූයල’’ති. 

තස්සත්යථො– අද්ධා එකිංයසනඑස, තාත, සතානිං පණ්ඩිතානිං ධම්ය ො 

සභායවො, යුත්තිං ත්විං වදසි, අපි ච යඛො පන මය්හිං මරණයතොයපතිං
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දුක්ඛතරිං අස්ස, යදා තිං යසො කම්මාසපායදො. භිදා රුක්ඛසූයලති
තිඛිණරුක්ඛසූයලභත්වා පචිත්වාපසය්හ ලක්කායරනඛායදයයාති. 

තිංසුත්වාකුමායරොගාථමාහ– 

77. 

‘‘පායණන යත පාණමහිං නිමිස්සිං, මා ත්විං අගා යපොරිසාදස්ස 

ඤත්යත; 

එවඤ්ච යත පාණමහිං නිමිස්සිං, තස්මා මතිං ජීවිතස්ස 
වණ්යණමී’’ති. 

තත්ථ නිමිස්සන්ති අහිංඉයධවතවපායණනමමපාණිංපරිවත්යතස්සිං. 

තස් ාති යස්මා එතිං පාණිං තව පායණනාහිං නිමිස්සිං, තස්මා තව 

ජීවිතස්සත්ථාය මම මරණිං වණ්යණමි මරණයමව වයරමි, ඉච්ඡාමීති
අත්යථො. 

තිං සුත්වා රාජා පුත්තස්ස  ලිං ජානන්යතො ‘‘සාධු තාත, ගච්ඡාහී’’ති
සම්පටිච්ඡි. යසො මාතාපිතයරො වන්දිත්වා නගරම්හා නික්ඛමි. තමත්ථිං 
පකායසන්යතොසත්ථාඋපඩ්ඪගාථමාහ– 

78. 

‘‘තයතො හයවධිතිමාරාජපුත්යතො, වන්දිත්වා මාතුචපිතුචපායද’’ති. 

තත්ථ පායදතිපායදවන්දිත්වා නික්ඛන්යතොතිඅත්යථො; 

අථස්ස මාතාපිතයරොපි භගිනීපි භරියාපි අමච්චපරිජයනහි සද්ධිිංයයව 
නික්ඛමිිංසු. යසො නගරා නික්ඛමිත්වා පිතරිං මග්ගිං පුච්ඡිත්වා සුට්ඨු 

වවත්ථයපත්වාමාතාපිතයරොවන්දිත්වායසසානිංඔවාදිංදත්වාඅච්ඡම්භයතො
යකසරසීයහො වියමග්ගිංආරුය්හයක්ඛාවාසිංපායාසි.තිංගච්ඡන්තිංදිස්වා
මාතා සකභායවන සණ්ඨාතුිං අසක්යකොන්තී පථවියිං පති. පිතා  ාහා
පග්ගය්හමහන්යතනසද්යදනකන්දි. තම්පිඅත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථා– 

‘‘දුඛිනිස්සමාතානිපතාපථ යා, පිතාස්සපග්ගය්හභුජානි කන්දතී’’ති.
– 

උපඩ්ඪගාථිංවත්වාතස්සපිතරාපයුත්තිංආසීසවාදිං අභවාදනවාදිං මාතරා
භගිනීභරියාහි ච කතිං සච්චකරියිං පකායසන්යතො අපරාපි චතස්යසො ගාථා
අභාසි– 

79. 

‘‘තිංගච්ඡන්තිංතාවපිතාවිදිත්වා, පරම්මුයඛොවන්දති පඤ්ජලීයකො; 

යසොයමොචරාජාවරුයණොචරාජා, පජාපතීචන්දිමාසූරියයොච; 
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එයතහි ගුත්යතො පුරිසාදකම්හා, අනුඤ්ඤායතො යසොත්ථි පච්යචහි 
තාත. 

80. 

‘‘යිං දණ්ඩකරඤ්යඤො ගතස්ස මාතා, රාමස්සකාසි යසොත්ථානිං

සුගුත්තා; 

තිංයතඅහිංයසොත්ථානිංකයරොමි, එයතනසච්යචනසරන්තුයදවා; 
අනුඤ්ඤායතොයසොත්ථිපච්යචහිපුත්ත. 

81. 

‘‘ආවීරයහොවාපිමයනොපයදොසිං, නාහිංසයරජාතුමලීනසත්යත; 

එයතන සච්යචන සරන්තු යදවා, අනුඤ්ඤායතො යසොත්ථි පච්යචහි 
භාතික. 

82. 

‘‘යස්මාචයමඅනධිමයනොසිසාමි, නචාපියමමනසාඅප්පියයොසි; 

එයතන සච්යචන සරන්තු යදවා, අනුඤ්ඤායතො යසොත්ථි පච්යචහි 
සාමී’’ති. 

තත්ථ ප ම්මුයඛොති අයිං යම පුත්යතො පරම්මුයඛො මාතාපිතයරො

වන්දිත්වා ගච්ඡති, ඉති එතිං පරම්මුඛිං ගච්ඡන්තිං දිස්වා විදිත්වා. 

පඤ්ජලීයකොති තස්මිිං කායල සිරසි අඤ්ජලිිං ඨයපත්වා වන්දති යදවතා 

නමස්සති. පුරිසාදකම්හාති පුරිසාදස්ස සන්තිකා යතන අනුඤ්ඤායතො
යසොත්ථිනාපච්යචහි. 

 ා ස්සකාසීති රාමස්ස අකාසි. එයකො කර  ාරාණසිවාසී රායමො නාම
මාතුයපොසයකො මාතාපිතයරො පටිජග්ගන්යතො යවොහාරත්ථාය ගයතො 
දණ්ඩකරඤ්යඤො විජයත කුම්භවතීනගරිං ගන්ත්වා නවවියධන වස්යසන
සකලරට්යඨ විනාසියමායන මාතාපිතූනිං ගුණිං සරි. අථ නිං
මාතුපට්ඨානකම්මස්ස ඵයලන යදවතා යසොත්ථිනා ආනයිත්වා මාතු අදිංසු.

තිංකාරණිංසුතවයසනාහරිත්වාඑවමාහ. යසොත්ථානන්තියසොත්ථිභාවිං.තිං

පන කඤ්චාපි යදවතා කරිිංසු, මාතුපට්ඨානිං නිස්සාය නිබ් ත්තත්තා පන

මාතා අකාසීති වුත්තිං. තිං යත අහන්ති අහම්පි යත තයමව යසොත්ථානිං

කයරොමි, මිංනිස්සායතයථව තවයසොත්ථිභායවොයහොතූතිඅත්යථො.අථවා 

කය ොමීති ඉච්ඡාමි. එයතන සච්යචනාති සයච යදවතාහි තස්ස යසොත්ථිනා

ආනීතභායවො සච්යචො, එයතනසච්යචනමමපිපුත්තිංසරන්තුයදවා, රාමිං

විය තම්පිආහරිත්වාමමදස්සන්තූතිඅත්යථො. අනුඤ්ඤායතොති යපොරිසායදන
‘‘ගච්ඡා’’ති අනුඤ්ඤායතො යදවතානිං ආනුභායවන යසොත්ථි පටිආගච්ඡ
පුත්තාති වදති. 
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ජාතු  ලීනසත්යතති ජාතු එකිංයසන අලීනසත්යත මම භාතියක අහිං

සම්මුඛා වා පරම්මුඛා වා මයනොපයදොසිං න සරාමි, න මයා තම්හි 

මයනොපයදොයසොකතපුබ්ය ොතිඑවමස්සකනිට්ඨාසච්චමකාසි. ෙස් ාචය  

අනධි යනොසි, සාමීතිමම, සාමි අලීනසත්තුයස්මාත්විංඅනධිමයනොසි, මිං

අභභවිත්වාඅතික්කමිත්වාඅඤ්ඤිංමයනනන පත්යථසි. නචාපිය  නසා

අප්පියෙොසීති මය්හම්පි ච මනසා ත්විං අප්පියයො න යහොසි, අඤ්ඤමඤ්ඤිං
පියසිංවාසාවමයන්තිඑවමස්සඅග්ගමයහසී සච්චමකාසි. 

කුමායරොපිපිතරාඅක්ඛාතනයයනරක්ඛාවාසමග්ගිංපටිපජ්ජ.යක්යඛොපි 

‘‘ඛත්තියානාම හුමායායහොන්ති, යකොජානාති, කිංභවිස්සතී’’තිරුක්ඛිං 
අභරුහිත්වා රඤ්යඤො ආගමනිං ඔයලොයකන්යතො නිසීදි. යසො කුමාරිං

ආගච්ඡන්තිං දිස්වා ‘‘පිතරිං නිවත්යතත්වා පුත්යතො ආගයතො භවිස්සති, 
නත්ථි යම භය’’න්ති ඔතරිත්වා තස්ස පිට්ඨිිං දස්යසන්යතො නිසීදි. යසො
ආගන්ත්වාතස්සපුරයතොඅට්ඨාසි.අථයක්යඛො ගාථමාහ– 

83. 

‘‘බ්රහාඋූ චාරුමුයඛොකුයතොසි, නමිංපජානාසිවයනවසන්තිං; 

ලුද්දිං මිං ඤත්වා ‘පුරිසාදයකො’සි, යකො 
යසොත්ථිමාජානමිධාවයජයයා’’ති. 

තත්ථ යකො යසොත්ථි ාජානමිධාවයජෙයාති කුමාර යකො නාම පුරියසො

අත්තයනො යසොත්ථිභාවිං ජානන්යතො ඉච්ඡන්යතො ඉධාගච්යඡයය, ත්විං
අජානන්යතොආගයතොමඤ්යඤති. 

තිංසුත්වාකුමායරොගාථමාහ– 

84. 

‘‘ජානාමිලුද්දපුරිසාදයකොත්විං, නතිංනජානාමිවයනවසන්තිං; 

අහඤ්ච පුත්යතොස්මි ජයද්දිසස්ස, මමජ්ජ ඛාද පිතුයනො 
පයමොක්ඛා’’ති. 

තත්ථ පය ොක්ඛාති පයමොක්ඛයහතු අහිං පිතු ජීවිතිං දත්වා ඉධාගයතො, 

තස්මාතිංමුඤ්ච, මිංඛාදාහීති අත්යථො. 

තයතොයක්යඛොගාථමාහ– 

85. 

‘‘ජානාමි පුත්යතොති ජයද්දිසස්ස, තථා හි යවො මුඛවණ්යණො 

උභන්නිං; 

සුදුක්කරඤ්යඤව කතිං තයවදිං, යයො මත්තුමිච්යඡ පිතුයනො
පයමොක්ඛා’’ති. 
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තත්ථ තථා හි යවොති තාදියසො යවො තුම්හාකිං. උභන්නම්පි සදියසොව

මුඛවණ්යණොයහොතීතිඅත්යථො. කතිං තයවදන්තිඉදිංතවකම්මිංසුදුක්කරිං. 

තයතොකුමායරොගාථමාහ– 

86. 

‘‘නදුක්කරිංකඤ්චිමයහත්ථමඤ්යඤ, යයොමත්තුමිච්යඡපිතුයනො 

පයමොක්ඛා; 

මාතු ච යහතු පරයලොක ගන්ත්වා, සුයඛන සග්යගන ච 
සම්පයුත්යතො’’ති. 

තත්ථ කඤ්චි යහත්ථ ඤ්යඤතිකඤ්චි අහිංඑත්ථනමඤ්ඤාමි.ඉදිං
වුත්තිංයහොති–යක්ඛයයොපුග්ගයලොපිතුවාපයමොක්ඛත්ථාය මාතුවායහතු
පරයලොකිං ගන්ත්වා සුයඛන සග්යග නිබ් ත්තනකසුයඛන සම්පයුත්යතො

භවිතුිං  ත්තුමිච්යඡ මරිතුිංඉච්ඡති, තස්මාඅහිංඑත්ථමාතාපිතූනිං අත්ථාය
ජීවිතපරිච්චායගකඤ්චිදුක්කරිංනමඤ්ඤාමීති. 

තිං සුත්වායක්යඛො ‘‘කුමාර, මරණස්ස අභයානකසත්යතොනාමනත්ථි, 
ත්විංකස්මානභායසී’’තිපුච්ඡි.යසොතස්සකයථන්යතො ද්යවගාථාඅභාසි– 

87. 

‘‘අහඤ්චයඛොඅත්තයනොපාපකරියිං, ආවීරයහොවාපිසයරනජාතු; 

සඞ්ඛාතජාතීමරයණොහමස්මි, යයථවයමඉධතථාපරත්ථ. 

88. 

‘‘ඛාදජ්ජ මිංදානිමහානුභාව, කරස්සු කච්චානිඉමිංසරීරිං; 

රුක්ඛස්ස වා යත පපතාමි අග්ගා, ඡාදයමායනො මය්හිං ත්වමයදසි 
මිංස’’න්ති. 

තත්ථ සය  න ජාතූති එකිංයසයනව න සරාමි. 

සඞ්ඛාතජාතී  යණොහ ස්මීති අහිං ඤායණන සුපරිච්ඡින්නජාතිමරයණො, 

ජාතසත්යතො අමරණධම්යමො නාම නත්ථීති ජානාමි. ෙයථව ය  ඉධාති

යයථව මම ඉධ, තථා පරයලොයක, යථා ච පරයලොයක, තථා ඉධාපි

මරණයතොමුත්තිනාමනත්ථීතිඉදම්පිමමඤායණනසුපරිච්ඡින්නිං. ක ස්සු

කච්චානීතිඉමිනාසරීයරනකත්තබ් කච්චානිකර, ඉමිංයතමයානිස්සට්ඨිං

සරීරිං. ඡාදෙ ායනො  ය්හිං ත්ව යදසි  ිංසන්ති මයි රුක්ඛග්ගා පතිත්වා

මයතමමසරීරයතොත්විංඡාදයමායනොයරොචයමායනො යිංයිංඉච්ඡසි, තිංතිං

මිංසිංඅයදසි, ඛායදයයාසීතිඅත්යථො. 

යක්යඛො තස්ස වචනිං සුත්වා භීයතො හුත්වා ‘‘න සක්කා ඉමස්ස මිංසිං 

ඛාදිතුිං, උපායයනනිංපලායපස්සාමී’’තිචින්යතත්වාඉමිංගාථමාහ– 
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89. 

‘‘ඉදඤ්චයතරුච්චතිරාජපුත්ත, චයජසිපාණිංපිතුයනොපයමොක්ඛා; 

තස්මා හි යසො ත්විං තරමානරූයපො, සම්භඤ්ජ කට්ඨානි ජයලහි 
අග්ගි’’න්ති. 

තත්ථ ජයලහීති අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා සාරදාරූනි ආහරිත්වා අග්ගිිං

ජායලත්වානිද්ධූයම අඞ්ගායරකර, තත්ථ යත මිංසිං පචිත්වා ඛාදිස්සාමීති
දීයපති. 

යසොතථාකත්වාතස්සසන්තිකිංඅගමාසි.තිංකාරණිංපකායසන්යතො 
සත්ථාඉතරිංගාථමාහ– 

90. 

‘‘තයතො හයව ධිතිමා රාජපුත්යතො, දාරුිං සමාහරිත්වා 

මහන්තමග්ගිිං; 

සන්තීපයිත්වාපටියවදයිත්ථ, ආදීපියතොදානිමහායමග්ගී’’ති. 

යක්යඛො අග්ගිිංකත්වා ආගතිංකුමාරිංඔයලොයකත්වා‘‘අයිංපුරිසසීයහො, 

මරණාපිස්ස භයිං නත්ථි, මයා එත්තකිං කාලිං එවිං නිබ්භයයො නාම න
දිට්ඨපුබ්ය ො’’ති යලොමහිංසජායතො කුමාරිං පුනප්පුනිං ඔයලොයකන්යතො 
නිසීදි.කුමායරොතස්සකරියිංදිස්වාගාථමාහ– 

91. 

‘‘ඛාදජ්ජමිංදානිපසය්හකාරි, කිංමිංමුහුිංයපක්ඛසි හට්ඨයලොයමො; 

තථා තථාතුය්හමහිංකයරොමි, යථායථාමිං ඡාදයමායනොඅයදසී’’ති. 

තත්ථ මුහුන්ති පුනප්පුනිං. තථා තථා තුය්හ හන්ති අහිං තුය්හිං තථා

තථා වචනිං කයරොමි, ඉදානි කිං කරිස්සාමි, යථා යථා මිං ඡාදයමායනො

යරොචයමායනොඅයදසිඛාදිස්සසි, තස්මාඛාදජ්ජ මන්ති. 

අථස්සවචනිංසුත්වායක්යඛොගාථමාහ– 

92. 

‘‘යකොතාදිසිංඅරහතිඛාදිතායය, ධම්යමඨිතිංසච්චවාදිිංවදඤ්ඤිං; 

මුද්ධාපි තස්ස විඵයලයය සත්තධා, යයො තාදිසිං සච්චවාදිිං 
අයදයයා’’ති. 

තිං සුත්වා කුමායරො ‘‘සයච මිං න ඛාදිතුකායමොසි, අථ කස්මා දාරූනි 

භඤ්ජායපත්වාඅග්ගිිංකායරසී’’තිවත්වා‘‘පලායිස්සතිනුයඛො, යනොතිතව 

පරිග්ගණ්හනත්ථායා’’ති වුත්යත ‘‘ත්විං ඉදානි මිං කථිං පරිග්ගණ්හිස්සසි, 

යයොහිං තිරච්ඡානයයොනියිංනිබ් ත්යතො සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො අත්තානිං
පරිග්ගණ්හිතුිං නාදාසි’’න්තිවත්වාආහ– 
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93. 

‘‘ඉදඤ්හි යසො බ්රාහ්මණිං මඤ්ඤමායනො, සයසො අවායසසි සයක

සරීයර; 

යතයනව යසො චන්දිමා යදවපුත්යතො, සසත්ථුයතො කාමදුහජ්ජ 
යක්ඛා’’ති. 

තස්සත්යථො – ඉදඤ්හි යසො සසපණ්ඩියතො ‘‘බ්රාහ්මයණො එයසො’’ති 
බ්රාහ්මණිංමඤ්ඤමායනො ‘‘අජ්ජඉමිංසරීරිංඛාදිත්වාඉයධවවසා’’තිඑවිං

සයක සරීයර අත්තයනො සරීරිං දාතුිං අවායසසි, වසායපසීති අත්යථො.
සරීරඤ්චස්ස භක්ඛත්ථාය අදාසි. සක්යකො පබ් තරසිං පීයළත්වා ආදාය
චන්දමණ්ඩයල සසලක්ඛණිං අකාසි. තයතො පට්ඨාය යතයනව
සසලක්ඛයණනයසොචන්දිමායදවපුත්යතො ‘‘සසී සසී’’තිඑවිංසසත්ථුයතො
යලොකස්ස කාමදුයහො යපමවඩ්ඪයනො අජ්ජ යක්ඛ වියරොචති. 
කප්පට්ඨියඤ්යහතිංපාටිහාරියන්ති. 

තිං සුත්වායක්යඛො කුමාරිංවිස්සජ්යජන්යතොගාථමාහ– 

94. 

‘‘චන්යදො යථා රාහුමුඛා පමුත්යතො, වියරොචයත පන්නරයසව

භාණුමා; 

එවිංතුවිංයපොරිසාදාපමුත්යතො, වියරොචකප්පියලමහානුභාව; 

ආයමොදයිං පිතරිං මාතරඤ්ච, සබ්ය ො ච යත නන්දතු 
ඤාතිපක්යඛො’’ති. 

තත්ථ භාණු ාතිසූරියයො.ඉදිංවුත්තිංයහොති – යථාපන්නරයසරාහුමුඛා

මුත්යතො චන්යදො වා භාණුමා වා වියරොචති, එවිං ත්වම්පි මම සන්තිකා

මුත්යතොකපිලරට්යඨවියරොචමහානුභාවාති. නන්දතූති තුස්සතු. 

ගච්ඡ මහාවීරාති මහාසත්තිං උයයයොයජසි. යසොපි තිං නිබ්බියසවනිං 

කත්වා පඤ්ච සීලානි දත්වා ‘‘යක්යඛො නු යඛො එස, යනො’’ති

පරිග්ගණ්හන්යතො ‘‘යක්ඛානිං අක්ඛීනි රත්තානි යහොන්ති අනිම්මිසානි ච, 

ඡායානපඤ්ඤායති, අච්ඡම්භතා යහොන්ති.නායිංයක්යඛො, මනුස්යසොඑයසො.
මය්හිංපිතුකරතයයොභාතයරොයක්ඛිනියාගහිතා. යතසුඑතායද්යවඛාදිතා

භවිස්සන්ති, එයකො පුත්තසියනයහනපටිජග්ගියතොභවිස්සති, ඉමිනා යතන

භවිතබ් ිං, ඉමිං යනත්වා මය්හිං පිතු ආචික්ඛිත්වා රජ්යජ 

පතිට්ඨායපස්සාමී’’තිචින්යතත්වා‘‘එහිඅම්යභො, නත්විංයක්යඛො, පිතුයම 

යජට්ඨභාතියකොසි, එහි මයා සද්ධිිං ගන්ත්වා කුලසන්තයක රජ්යජ ඡත්තිං 
උස්සායපහී’’ති වත්වා ඉතයරන ‘‘නාහිං මනුස්යසො’’ති වුත්යත ‘‘න ත්විං

මය්හිං සද්දහසි, අත්ථි පන යසො, යස්ස සද්දහසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අත්ථි
අසුකට්ඨායන දිබ් චක්ඛුකතාපයසො’’ති වුත්යත තිං ආදාය තත්ථ අගමාසි.
තාපයසො යත දිස්වාව ‘‘කිං කයරොන්තා පිතාපුත්තා අරඤ්යඤ චරථා’’ති
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වත්වායතසිංඤාතිභාවිංකයථසි. යපොරිසායදොතස්සසද්දහිත්වා‘‘තාත, ත්විං

ගච්ඡ, අහිං එකස්මිඤ්යඤව අත්තභායව ද්විධා ජායතො, න යම

රජ්යජනත්යථො, පබ් ජස්සාමහ’’න්ති තාපසස්ස සන්තියක ඉසිපබ් ජ්ජිං
පබ් ජ.අථනිංකුමායරොවන්දිත්වානගරිංඅගමාසි. තමත්ථිං පකායසන්යතො
සත්ථා– 

95. 

‘‘තයතොහයවධිතිමාරාජපුත්යතො, කතඤ්ජලීපරියායයපොරිසාදිං; 

අනුඤ්ඤායතො යසොත්ථි සුඛී අයරොයගො, පච්චාගමා

කපිලමලීනසත්තා’’ති. – 

ගාථිං වත්වා තස්ස නගරිං ගතස්ස යනගමාදීහි කතකරියිං දස්යසන්යතො 
ඔසානගාථමාහ– 

96. 

‘‘තිං යනගමාජානපදාචසබ්ය , හත්ථායරොහාරථිකා පත්තිකාච; 

නමස්සමානා පඤ්ජලිකා උපාගමුිං, නමත්ථු යත 
දුක්කරකාරයකොසී’’ති. 

රාජා‘‘කුමායරොකරආගයතො’’තිසුත්වාපච්චුග්ගමනිංඅකාසි.කුමායරො 

මහාජනපරිවායරොගන්ත්වාරාජානිංවන්දි.අථනිංයසොපුච්ඡි–‘‘තාත, කථිං

තාදිසා යපොරිසාදා මුත්යතොසී’’ති. ‘‘තාත, නායිං යක්යඛො, තුම්හාකිං

යජට්ඨභාතියකො, එස මය්හිං යපත්යතයයයො’’ති සබ් ිං පවත්තිිං
ආයරොයචත්වා ‘‘තුම්යහහි මම යපත්යතයයිං දට්ඨුිං වට්ටතී’’ති ආහ. රාජා
තඞ්ඛණඤ්යඤව යභරිිං චරායපත්වා මහන්යතන පරිවායරන තාපසානිං 
සන්තිකිං අගමාසි. මහාතාපයසො තස්ස යක්ඛිනියා ආයනත්වා අඛාදිත්වා
යපොසිතකාරණඤ්ච යක්ඛාභාවකාරණඤ්ච යතසිං ඤාතිභාවඤ්ච සබ් ිං

විත්ථාරයතො කයථසි. රාජා ‘‘එහි, භාතික, රජ්ජිං කායරහී’’ති ආහ. ‘‘අලිං

මහාරාජා’’ති.‘‘යතනහිඑථඋයයායනවසිස්සථ, අහිංයවො චතූහිපච්චයයහි

උපට්ඨහිස්සාමී’’ති? ‘‘න ආගච්ඡාමි මහාරාජා’’ති. රාජා යතසිං 
අස්සමපදයතො අවිදූයර එකිං පබ් තන්තරිං  න්ධිත්වා මහන්තිං තළාකිං
කායරත්වායකදායර සම්පායදත්වාමහඩ්ඪකුලසහස්සිංආයනත්වාමහාගාමිං
නිවායසත්වා තාපසානිං භක්ඛාචාරිං පට්ඨයපසි. යසො ගායමො
චූළකම්මාසදම්මනිගයමො නාම ජායතො. සුතයසොමමහාසත්යතන 

යපොරිසාදස්සදමිතපයදයසොපන මහාකම්මාසදම්මනිගයමොතියවදිතබ්ය ො. 

සත්ථා ඉදිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකිං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනමාතුයපොසකත්යථයරොයසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨහි.තදාමාතාපිතයරො මහාරාජකුලානිඅයහසුිං, තාපයසොසාරිපුත්යතො, 

යපොරිසායදො අඞ්ගුලිමායලො, කනිට්ඨා උප්පලවණ්ණා, අග්ගමයහසී

රාහුලමාතා, අලීනසත්තුකුමායරොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 
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ජයද්දිසජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[514] 4. ඡද්දන්තජාතකවණ්ණනා 

කිංනුයසොචසීතිඉදිංසත්ථායජතවයන විහරන්යතොඑකිංදහරභක්ඛුනිිං
ආරබ්භ කයථසි. සා කර සාවත්ථියිං කුලධීතා ඝරාවායස ආදීනවිං දිස්වා
සාසයන පබ් ජත්වා එකදිවසිං භක්ඛුනීහි සද්ධිිං ධම්මසවනාය ගන්ත්වා
අලඞ්කතධම්මාසයන නිසීදිත්වා ධම්මිං යදයසන්තස්ස දස ලස්ස 

අපරිමාණපුඤ්ඤපභාවාභනිබ් ත්තිං උත්තමරූපසම්පත්තියුත්තිං අත්තභාවිං

ඔයලොයකත්වා ‘‘පරිචිණ්ණපුබ් ා නුයඛො යමභවස්මිිං විචරන්තියා ඉමස්ස 
මහාපුරිසස්ස පාදපරිචාරිකා’’ති චින්යතසි. අථස්සා තඞ්ඛණඤ්යඤව
ජාතිස්සරඤාණිං උප්පජ්ජ – ‘‘ඡද්දන්තවාරණකායල අහිං ඉමස්ස
මහාපුරිසස්ස පාදපරිචාරිකා භූතපුබ් ා’’ති. අථස්සා සරන්තියා මහන්තිං
පීතිපායමොජ්ජිංඋප්පජ්ජ.සාපීතියවයගන මහාහසිතිංහසිත්වාපුනචින්යතසි

–‘‘පාදපරිචාරිකානාමසාමිකානිංහිතජ්ඣාසයා අප්පකා, අහිතජ්ඣාසයාව

 හුතරා, හිතජ්ඣාසයා නු යඛො අහිං ඉමස්ස මහාපුරිසස්ස අයහොසිිං, 
අහිතජ්ඣාසයා’’ති. සා අනුස්සරමානා ‘‘අහිං අප්පමත්තකිං යදොසිං හදයය
ඨයපත්වා වීසරතනසතිකිං ඡද්දන්තමහාගජස්සරිං යසොනුත්තරිං නාම
යනසාදිං යපයසත්වා විසපීතසල්යලන විජ්ඣායපත්වා ජීවිතක්ඛයිං

පායපසි’’න්ති අද්දස. අථස්සා යසොයකො උදපාදි, හදයිං උණ්හිං අයහොසි, 
යසොකිං සන්ධායරතුිං අසක්යකොන්තී අස්සසිත්වා පස්සසිත්වා මහාසද්යදන 

පයරොදි.තිංදිස්වාසත්ථා සිතිංපාතුකරිත්වා‘‘යකොනුයඛො, භන්යත, යහතු, 
යකො පච්චයයො සිතස්ස පාතුකම්මායා’’ති භක්ඛුසඞ්යඝන පුට්යඨො 

‘‘භක්ඛයව, අයිංදහරභක්ඛුනීපුබ්ය මයිකතිංඅපරාධිංසරිත්වායරොදතී’’ති
වත්වා අතීතිංආහරි. 

අතීයත හිමවන්තපයදයස ඡද්දන්තදහිං උපනිස්සාය අට්ඨසහස්සා
හත්ථිනාගා වසිිංසු ඉද්ධිමන්තා යවහාසඞ්ගමා. තදා ය ොධිසත්යතො

යජට්ඨකවාරණස්ස පුත්යතො හුත්වා නිබ් ත්ති, යසො සබ් යසයතො අයහොසි 
රත්තමුඛපායදො. යසො අපරභායග වුද්ධිප්පත්යතො අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්ය යධො
අයහොසි වීසරතනසතායායමො. අට්ඨපණ්ණාසහත්ථාය රජතදාමසදිසාය
යසොණ්ඩායසමන්නාගයතො.දන්තා පනස්සපරික්යඛපයතොපන්නරසහත්ථා
අයහසුිංදීඝයතොතිිංසහත්ථාඡබ් ණ්ණරිංසීහි සමන්නාගතා.යසොඅට්ඨන්නිං

නාගසහස්සානිං යජට්ඨයකො අයහොසි, පඤ්චසයත පච්යචකබුද්යධ පූයජසි.

තස්ස ද්යව අග්ගමයහසියයො අයහසුිං – චූළසුභද්දා, මහාසුභද්දා චාති.
නාගරාජා අට්ඨනාගසහස්සපරිවායරො කඤ්චනගුහායිං වසති. යසො පන
ඡද්දන්තදයහො ආයාමයතො ච විත්ථාරයතො ච පණ්ණාසයයොජයනො යහොති.
තස්ස මජ්යඣ ද්වාදසයයොජනප්පමායණ ඨායන යසවායලො වා පණකිං වා 

නත්ථි, මණික්ඛන්ධවණ්ණඋදකයමව සන්තිට්ඨති, තදනන්තරිං

යයොජනවිත්ථතිං සුද්ධිං කල්ලහාරවනිං, තිං උදකිං පරික්ඛිපිත්වා ඨිතිං, 
තදනන්තරිං යයොජනවිත්ථතයමව සුද්ධිං නීලුප්පලවනිං තිං පරික්ඛිපිත්වා
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ඨිතිං, තයතො යයොජනයයොජනවිත්ථතායනව 
රත්තුප්පලයසතුප්පලරත්තපදුමයසතපදුමකුමුදවනානි පුරිමිං පුරිමිං
පරික්ඛිපිත්වා ඨිතානි. ඉයමසිං පන සත්තන්නිං වනානිං අනන්තරිං
සබ්ය සම්පි යතසිං කල්ලහාරාදිවනානිං වයසන ඔමිස්සකවනිං
යයොජනවිත්ථතයමව තානි පරික්ඛිපිත්වා ඨිතිං. තදනන්තරිං නාගානිං 

කටිප්පමායණ උදයක යයොජනවිත්ථතයමව රත්තසාලිවනිං, තදනන්තරිං
උදකපරියන්යත යයොජනවිත්ථතයමව

නීලපීතයලොහිතඔදාතසුරභසුඛුමකුසුමසමාකණ්ණිං ඛුද්දකගච්ඡවනිං, ඉති 
ඉමානි දස වනානි යයොජනවිත්ථතායනව. තයතො

ඛුද්දකරාජමාසමහාරාජමාසමුග්ගවනිං, තදනන්තරිං 

තිපුසඑලාලුකලාබුකුම්භණ්ඩවල්ලිවනානි, තයතො පූගරුක්ඛප්පමාණිං 

උච්ඡුවනිං, තයතො හත්ථිදන්තප්පමාණඵලිං කදලිවනිං, තයතො සාලවනිං, 

තදනන්තරිං චාටිප්පමාණඵලිං පනසවනිං, තයතො මධුරඵලිං චිඤ්චවනිං, 

තයතොඅම් වනිං, තයතොකපිට්ඨවනිං, තයතොඔමිස්සයකොමහාවනසණ්යඩො, 

තයතොයවළුවනිං, අයමස්සතස්මිිං කායලසම්පත්ති.සිංයුත්තට්ඨකථායිංපන
ඉදානි පවත්තමානසම්පත්තියයවකථිතා. 

යවළුවනිංපනපරික්ඛිපිත්වාසත්තපබ් තාඨිතා.යතසිං  ාහිරන්තයතො

පට්ඨායපඨයමොචූළකාළපබ් යතොනාම, දුතියයොමහාකාළපබ් යතොනාම, 

තයතො උදකපබ් යතො නාම, තයතො චන්දිමපස්සපබ් යතො නාම, තයතො

සූරියපස්සපබ් යතො නාම, තයතො මණිපස්සපබ් යතො නාම, සත්තයමො
සුවණ්ණපස්සපබ් යතො නාම. යසො උබ්ය ධයතො සත්තයයොජනියකො 
ඡද්දන්තදහිං පරික්ඛිපිත්වා පත්තස්ස මුඛවට්ටි විය ඨියතො. තස්ස

අබ්භන්තරිමිං පස්සිං සුවණ්ණවණ්ණිං, තයතො නික්ඛන්යතන ඔභායසන
ඡද්දන්තදයහොසමුග්ගත ාලසූරියයොවිය යහොති. ාහිරපබ් යතසුපනඑයකො

උබ්ය ධයතො ඡයයොජනියකො, එයකො පඤ්ච, එයකො චත්තාරි, එයකො තීණි, 

එයකො ද්යව, එයකො යයොජනියකො, එවිං සත්තපබ් තපරික්ඛිත්තස්ස පන
තස්ස දහස්ස පුබ්බුත්තරකණ්යණ උදකවාතප්පහරයණොකායස
මහානියරොධරුක්යඛො අත්ථි. තස්ස ඛන්යධො පරික්යඛපයතො

පඤ්චයයොජනියකො, උබ්ය ධයතොසත්තයයොජනියකො, චතූසුදිසාසුචතස්යසො

සාඛා ඡයයොජනිකා, උද්ධිංඋග්ගතසාඛාපිඡයයොජනිකාව, ඉතියසොමූලයතො

පට්ඨාය උබ්ය යධන යතරසයයොජනියකො, සාඛානිං ඔරිමන්තයතො යාව

පාරිමන්තා ද්වාදසයයොජනියකො, අට්ඨහි පායරොහසහස්යසහි පටිමණ්ඩියතො
මුණ්ඩමණිපබ් යතො විය විලාසමායනො තිට්ඨති. ඡද්දන්තදහස්ස පන
පච්ඡිමදිසාභායග සුවණ්ණපස්සපබ් යත ද්වාදසයයොජනිකා කඤ්චනගුහා 
තිට්ඨති. ඡද්දන්යතො නාම නාගරාජා වස්සාරත්යත යහමන්යත
අට්ඨසහස්සනාගපරිවුයතො කඤ්චනගුහායිං වසති. ගිම්හකායල උදකවාතිං
සම්පටිච්ඡමායනොමහානියරොධමූයල පායරොහන්තයරතිට්ඨතී. 
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පටුන 

අථස්සඑකදිවසිං‘‘මහාසාලවනිංපුප්ඵිත’’න්තිතරුණනාගාආගන්ත්වා 
ආයරොචයිිංසු.යසොසපරිවායරො‘‘සාලකීළිංකීළිස්සාමී’’ති සාලවනිං ගන්ත්වා
එකිංසුපුප්ඵිතිංසාලරුක්ඛිංකුම්යභනපහරි.තදාචූළසුභද්දාපටිවාතපස්යස 

ඨිතා, තස්සා සරීයර සුක්ඛදණ්ඩකමිස්සකානි පුරාණපණ්ණානි යචව

තම් කපිල්ලිකානි ච පතිිංසු. මහාසුභද්දා අයධොවාතපස්යස ඨිතා, තස්සා
සරීයර පුප්ඵයරණුකඤ්ජක්ඛපත්තානි පතිිංසු. චූළසුභද්දා ‘‘අයිං නාගරාජා

අත්තයනො පියභරියාය උපරි පුප්ඵයරණුකඤ්ජක්ඛපත්තානි පායතසි, මම 
සරීයර සුක්ඛදණ්ඩකමිස්සානි පුරාණපණ්ණානි යචව තම් කපිල්ලිකානි ච

පායතසි, යහොතු, කාතබ් ිංජානිස්සාමී’’තිමහාසත්යතයවරිං න්ධි. 

අපරම්පිදිවසිංනාගරාජාසපරිවායරොන්හානත්ථායඡද්දන්තදහිං ඔතරි.
අථ ද්යව තරුණනාගා යසොණ්ඩාහි උසිරකලායප ගයහත්වා යකලාසකූටිං
මජ්ජන්තාවියන්හායපසුිං.තස්මිිංන්හත්වාඋත්තිණ්යණද්යවකයරණුයයො 
න්හායපසුිං. තාපි උත්තරිත්වා මහාසත්තස්ස සන්තියක අට්ඨිංසු. තයතො 
අට්ඨසහස්සනාගාසරිංඔතරිත්වාඋදකකීළිංකීළිත්වාසරයතොනානාපුප්ඵානි
ආහරිත්වා රජතථූපිං අලඞ්කයරොන්තා විය මහාසත්තිං අලඞ්කරිත්වා පච්ඡා
ද්යව කයරණුයයො අලඞ්කරිිංසු. අයථයකො හත්ථී සයර විචරන්යතො
සත්තුද්දයිංනාමමහාපදුමිංලභත්වා ආහරිත්වාමහාසත්තස්සඅදාසි.යසොතිං
යසොණ්ඩායගයහත්වායරණුිංකුම්යභඔකරිත්වා යජට්ඨකායමහාසුභද්දාය
අදාසි.තිංදිස්වාඉතරා‘‘ඉදම්පිසත්තුද්දයිංමහාපදුමිං අත්තයනොපියභරියාය

එවඅදාසි, නමය්හ’’න්තිපුනපිතස්මිිංයවරිං න්ධි. 

අයථකදිවසිං ය ොධිසත්යත මධුරඵලානි යචව භසමුළාලානි ච
යපොක්ඛරමධුනා යයොයජත්වා පඤ්චසයත පච්යචකබුද්යධ යභොයජන්යත

චූළසුභද්දා අත්තනා ලද්ධඵලාඵලිං පච්යචකබුද්ධානිං දත්වා ‘‘භන්යත, 
ඉයතො චවිත්වා මද්දරාජකුයල නිබ් ත්තිත්වා සුභද්දා නාම රාජකඤ්ඤා
හුත්වා වයප්පත්තා  ාරාණසිරඤ්යඤො අග්ගමයහසිභාවිං පත්වා තස්ස පියා
මනාපා තිං අත්තයනො රුචිිං කායරතුිං සමත්ථා හුත්වා තස්ස ආචික්ඛිත්වා 
එකිංලුද්දකිංයපයසත්වාඉමිංහත්ථිිංවිසපීයතනසල්යලනවිජ්ඣායපත්වා
ජීවිතක්ඛයිං පායපත්වා ඡබ් ණ්ණරිංසිිං විස්සජ්යජන්යත යමකදන්යත 
ආහරායපතුිං සමත්ථා යහොමී’’ති පත්ථනිං ඨයපසි. සා තයතො පට්ඨාය
යගොචරිං අග්ගයහත්වා සුස්සිත්වා නචිරස්යසව කාලිං කත්වා මද්දරට්යඨ

රාජඅග්ගමයහසියාකුච්ඡිම්හි නිබ් ත්ති, සුභද්දාතිස්සානාමිංකරිිංසු.අථනිං

වයප්පත්තිං  ාරාණසිරඤ්යඤො අදිංසු. සා තස්ස පියා අයහොසි මනාපා, 
යසොළසන්නිං ඉත්ථිසහස්සානිං යජට්ඨිකා හුත්වා ජාතිස්සරඤාණඤ්ච

පටිලභ. සා චින්යතසි – ‘‘සමිද්ධා යම පත්ථනා, ඉදානි තස්ස නාගස්ස
යමකදන්යත ආහරායපස්සාමී’’ති. තයතො සරීරිං යතයලන මක්යඛත්වා
කලිට්ඨවත්ථිං නිවායසත්වා ගිලානාකාරිං දස්යසත්වා සිරිගබ්භිං පවිසිත්වා

මඤ්චයක නිපජ්ජ. රාජා ‘‘කුහිිං සුභද්දා’’ති වත්වා ‘‘ගිලානා’’ති සුත්වා
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සිරිගබ්භිං පවිසිත්වා මඤ්චයක නිසීදිත්වා තස්සා පිට්ඨිිං පරිමජ්ජන්යතො
පඨමිංගාථමාහ– 

97. 

‘‘කිං නුයසොචසිනුච්චඞ්ගි, පණ්ඩූසි වරවණ්ණිනි; 

මිලායසිවිසාලක්ඛි, මාලාවපරිමද්දිතා’’ති. 

තත්ථ අනුච්චඞ්ගීති කඤ්චනසන්නිභසරීයර.  ාලාව පරි ද්දිතාති
හත්යථහි පරිමද්දිතාපදුමමාලාවිය. 

තිංසුත්වාසාඉතරිංගාථමාහ– 

98. 

‘‘යදොහයළො යමමහාරාජ, සුපිනන්යතනුපජ්ඣගා; 

නයසොසුලභරූයපොව, යාදියසොමමයදොහයළො’’ති. 

තත්ථ න යසොති යාදියසො මම සුපිනන්යතනුපජ්ෙ ා සුපියන

පස්සන්තියා මයා දිට්යඨො යදොහයළො, යසො සුලභරූයපො විය න යහොති, 

දුල්ලයභොයසො, මය්හිංපනතිංඅලභන්තියාජීවිතිංනත්ථීති අවච. 

තිංසුත්වාරාජාගාථමාහ– 

99. 

‘‘යයයකචිමානුසාකාමා, ඉධයලොකම්හිනන්දයන; 

සබ්ය යතපචුරාමය්හිං, අහිංයතදම්මියදොහළ’’න්ති. 

තත්ථ පචු ාති හූසුලභා. 

තිං සුත්වා යදවී, ‘‘මහාරාජ, දුල්ලයභො මම යදොහයළො, න තිං ඉදානි 

කයථමි, යාවත්තකා පන යත විජයත ලුද්දා, යත සබ්ය  සන්නිපායතථ, 
යතසිංමජ්යඣකයථස්සාමී’’තිදීයපන්තීඅනන්තරිංගාථමාහ– 

100. 

‘‘ලුද්දායදවසමායන්තු, යයයකචිවිජයතතව; 

එයතසිංඅහමක්ඛිස්සිං, යාදියසොමමයදොහයළො’’ති. 

රාජා ‘‘සාධූ’’ති සිරිගබ්භා නික්ඛමිත්වා ‘‘යාවතිකා තියයොජනසතියක 

කාසිකරට්යඨලුද්දා, යතසිංසන්නිපාතත්ථායයභරිිංචරායපථා’’තිඅමච්යච
ආණායපසි. යත තථා අකිංසු. නචිරස්යසව කාසිරට්ඨවාසියනො ලුද්දා
යථා ලිං පණ්ණාකාරිං ගයහත්වා ආගන්ත්වා ආගතභාවිං රඤ්යඤො

ආයරොචායපසුිං. යත සබ්ය පි සට්ඨිසහස්සමත්තා අයහසුිං. රාජා යතසිං
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ආගතභාවිංඤත්වාවාතපායනඨියතොහත්ථිං පසායරත්වායතසිංආගතභාවිං
යදවියාකයථන්යතොආහ– 

101. 

‘‘ඉයමයතලුද්දකායදවි, කතහත්ථාවිසාරදා; 

වනඤ්ඤූචමිගඤ්ඤූච, මමත්යථචත්තජීවිතා’’ති. 

තත්ථ ඉයම යතති යයත්විං සන්නිපාතායපසි, ඉයම යත.කතහත්ථාති
විජ්ඣනයඡදයනසු කතහත්ථා කුසලා සුසික්ඛිතා. විසාරදාති නිබ්භයා.
වනඤ්ඤූචමිගඤ්ඤූචාතිවනානිචමියගචජානන්ති.මමත්යථතිසබ්ය පි 

යචයතමමත්යථචත්තජීවිතා, යමහිංඉච්ඡාමි, තිංකයරොන්තීති. 

තිංසුත්වායදවීයතආමන්යතත්වාඉතරිංගාථමාහ– 

102. 

‘‘ලුද්දපුත්තානිසායමථ, යාවන්යතත්ථසමාගතා; 

ඡබ්බිසාණිංගජිංයසතිං, අද්දසිංසුපියනඅහිං; 

තස්සදන්යතහියමඅත්යථො, අලායභනත්ථිජීවිත’’න්ති. 

තත්ථනිසායමථාතිසුණාථ.ඡබ්බිසාණන්තිඡබ් ණ්ණවිසාණිං. 

තිංසුත්වාලුද්දපුත්තාආහිංසු– 

103. 

‘‘න යනො පිතූනිං න පිතාමහානිං, දිට්යඨො සුයතො කුඤ්ජයරො

ඡබ්බිසායණො; 

යමද්දසා සුපියන රාජපුත්තී, අක්ඛාහි යනො යාදියසො
හත්ථිනායගො’’ති. 

තත්ථ පිතූනන්ති කරණත්යථ සාමිවචනිං. ඉදිං වුත්තිං යහොති – යදවි 

යනව අම්හාකිං පිතූහි, න පිතාමයහහි එවරූයපො කුඤ්ජයරො දිට්ඨපුබ්ය ො, 

පයගව අම්යහහි, තස්මා අත්තනා දිට්ඨලක්ඛණවයසන අක්ඛාහි යනො, 
යාදියසොතයාදිට්යඨො හත්ථිනායගොති. 

අනන්තරගාථාපි යතයහවවුත්තා– 

104. 

‘‘දිසාචතස්යසොවිදිසාචතස්යසො, උද්ධිංඅයධොදසදිසාඉමායයො; 

කතමිංදිසිංතිට්ඨතිනාගරාජා, යමද්දසාසුපියන ඡබ්බිසාණ’’න්ති. 

තත්ථදිසාති දිසාසු.කතමන්තිඑතාසුදිසාසුකතමායදිසායාති. 
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එවිං වුත්යත සුභද්දා සබ්ය  ලුද්යද ඔයලොයකත්වා යතසිං අන්තයර 
පත්ථටපාදිං භත්තපුටසදිසජඞ්ඝිං මහාජාණුකිං මහාඵාසුකිං
 හලමස්සුතම් දාඨිකිං නිබ්බිද්ධපිඞ්ගලිං දුස්සණ්ඨානිං බීභච්ඡිං සබ්ය සිං
මත්ථකමත්ථයකන පඤ්ඤායමානිංමහාසත්තස්සපුබ් යවරිිං යසොනුත්තරිං
නාම යනසාදිං දිස්වා ‘‘එස මම වචනිං කාතුිං සක්ඛිස්සතී’’ති රාජානිං
අනුජානායපත්වා තිං ආදාය සත්තභූමිකපාසාදස්ස උපරිමතලිං ආරුය්හ
උත්තරසීහපඤ්ජරිං විවරිත්වා උත්තරහිමවන්තාභමුඛිං හත්ථිං පසායරත්වා
චතස්යසොගාථාඅභාසි– 

105. 

‘‘ඉයතො උජුිං උත්තරියිං දිසායිං, අතික්කම්ම යසො සත්ත ගිරී 

බ්රහ්මන්යත; 

සුවණ්ණපස්යසො නාම ගිරී උළායරො, සුපුප්ඵියතො 
කම්පුරිසානුචිණ්යණො. 

106. 

‘‘ආරුය්හයසලිංභවනිංකන්නරානිං, ඔයලොකයපබ් තපාදමූලිං; 

අථ දක්ඛසීයමඝසමානවණ්ණිං, නියරොධරාජිං අට්ඨසහස්සපාදිං. 

107. 

‘‘තත්ථච්ඡතී කුඤ්ජයරො ඡබ්බිසායණො, සබ් යසයතො දුප්පසයහො 

පයරභ; 

රක්ඛන්තිනිංඅට්ඨසහස්සනාගා, ඊසාදන්තාවාතජවප්පහාරියනො. 

108. 

‘‘තිට්ඨන්ති යතතුමූලිංපස්සසන්තා, කුප්පන්තිවාතස්සපිඑරිතස්ස; 

මනුස්සභූතිං පන තත්ථ දිස්වා, භස්මිං කයරයයිං නාස්ස රයජොපි 
තස්සා’’ති. 

තත්ථ ඉයතොතිඉමම්හාඨානා. උත්තරිෙන්තිඋත්තරාය. උොය ොතිමහා 

ඉතයරහි ඡහි පබ් යතහි උච්චතයරො. ඔයලොකොති ආයලොයකයයාසි. 

තත්ථච්ඡතීතිතස්මිිංනියරොධමූයලගිම්හසමයයඋදකවාතිං සම්පටිච්ඡන්යතො

තිට්ඨති. දුප්පසයහොතිඅඤ්යඤතිං උපගන්ත්වාපසය්හකාරිංකාතුිංසමත්ථා

නාම නත්ථීති දුප්පසයහො පයරභ. ඊසාදන්තාති රථීසාය සමානදන්තා. 

වාතජවප්පහාරියනොති වාතජයවන ගන්ත්වා පච්චාමිත්යත පහරණසීලා 

එවරූපා අට්ඨසහස්සනාගා නාගරාජානිං රක්ඛන්ති. තුමූලන්ති භිංසනකිං

මහාසද්දානු න්ධිං අස්සාසිං මුඤ්චන්තා තිට්ඨන්ති. එරිතස්සාති

වාතපහරිතස්සයිංසද්දානු න්ධිංඑරිතිංචලනිංකම්පනිං, තස්සපිකුප්පන්ති, 

එවිංඵරුසා යතනාගා. නාස්සාති තස්ස නාසවායතන විද්ධිංයසත්වා භස්මිං
කතස්සතස්සරයජොපිනභයවයයාති. 
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තිංසුත්වායසොනුත්තයරොමරණභයභීයතොආහ– 

109. 

‘‘ හූ හියමරාජකුලම්හිසන්ති, පිළන්ධනා ජාතරූපස්සයදවි; 

මුත්තා මණීයවළුරියාමයාච, කිංකාහසි දන්තපිළන්ධයනන; 

මායරතුකාමා කුඤ්ජරිං ඡබ්බිසාණිං, උදාහු ඝායතස්සසි 
ලුද්දපුත්යත’’ති. 

තත්ථ පිෙන්ධනාති ආභරණානි. යවළුරිො ොති යවළුරියමයානි. 

ඝායතස්සසීති උදාහු පිළන්ධනාපයදයසන ලුද්දපුත්යත ඝාතායපතුකාමාසීති
පුච්ඡති. 

තයතොයදවීගාථමාහ– 

110. 

‘‘සාඉස්සිතාදුක්ඛිතාචස්මිලුද්ද, උද්ධඤ්චසුස්සාමි අනුස්සරන්තී; 

කයරොහියමලුද්දකඑතමත්ථිං, දස්සාමියතගාමවරානි පඤ්චා’’ති. 

තත්ථ සාතිසා අහිං. අනුස්ස න්තීතියතනවාරයණනපුයර මයිකතිං

යවරිං අනුස්සරමානා. දස්සාමි යතති එතස්මිිං යත අත්යථ නිප්ඵාදියත
සිංවච්ඡයරසතසහස්සුට්ඨානයකපඤ්චගාමවයරදදාමීති. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘සම්ම ලුද්දපුත්ත අහිං ‘එතිං ඡද්දන්තහත්ථිිං
මාරායපත්වා යමකදන්යත ආහරායපතුිං සමත්ථා යහොමී’ති පුබ්ය  

පච්යචකබුද්ධානිං දානිං දත්වා පත්ථනිං පට්ඨයපසිිං, මයා සුපිනන්යතන

දිට්ඨිං නාම නත්ථි, සා පන මයා පත්ථිතපත්ථනා සමිජ්ඣිස්සති, ත්විං

ගච්ඡන්යතො මා භායී’’ති තිං සමස්සායසත්වා යපයසසි. යසො ‘‘සාධු, 
අයයය’’තිතස්සාවචනිංසම්පටිච්ඡිත්වා‘‘යතන හියමපාකටිංකත්වාතස්ස
වසනට්ඨානිංකයථහී’’තිපුච්ඡන්යතොඉමිංගාථමාහ– 

111. 

‘‘කත්ථච්ඡතී කත්ථ මුයපති ඨානිං, වීථිස්ස කා න්හානගතස්ස 

යහොති; 

කථඤ්හියසොන්හායතිනාගරාජා, කථිංවිජායනමුගතිිං ගජස්සා’’ති. 

තත්ථ කත්ථච්ඡතීතිකත්ථවසති. කත්ථමුයපතීතිකත්ථඋයපති, කත්ථ

තිට්ඨතීති අත්යථො. වීථිස්ස කාති තස්ස න්හානගතස්ස කා වීථි යහොති, 

කතරමග්යගනයසො ගච්ඡති. කථිං විජායනමු තන්තිතයා අකථියත මයිං

කථිංතස්ස නාගරාජස්සගතිිංවිජානිස්සාම, තස්මාකයථහියනොතිඅත්යථො. 

තයතො සා ජාතිස්සරඤායණන පච්චක්ඛයතො දිට්ඨට්ඨානිං තස්ස
ආචික්ඛන්තීද්යවගාථාඅභාසි– 
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112. 

‘‘තත්යථවසායපොක්ඛරණීඅදූයර, රම්මාසුතිත්ථාචමයහොදිකාච; 

සම්පුප්ඵිතාභමරගණානුචිණ්ණා, එත්ථහියසොන්හායති නාගරාජා. 

113. 

‘‘සීසිං නහාතුප්පලමාලභාරී, සබ් යසයතො පුණ්ඩරීකත්තචඞ්ගී; 

ආයමොදමායනො ගච්ඡති සන්නියකතිං, පුරක්ඛත්වා මයහසිිං 
සබ් භද්ද’’න්ති. 

තත්ථ තත්යථවාති තස්ස වසනට්ඨායනයයව. යපොක්ඛ ණීති

ඡද්දන්තදහිං සන්ධායාහ. සම්පුප්ඵිතාති දුවියධහි කුමුයදහි තිවියධහි

උප්පයලහි පඤ්චවණ්යණහිචපදුයමහිසමන්තයතොපුප්ඵිතා. එත්ථහියසොති 

යසොනාගරාජාඑත්ථඡද්දන්තදයහන්හායති. උප්පල ාලභාරීති උප්පලාදීනිං

ජලජථලජානිං පුප්ඵානිං මාලිං ධායරන්යතො. පුණ්ඩරීකත්තචඞ්ගීති

පුණ්ඩරීකසදිසතයචනඔදායතනඅඞ්යගන සමන්නාගයතො. ආය ොද ායනොති

ආයමොදිතපයමොදියතො. සන්නියකතන්ති අත්තයනො වසනට්ඨානිං. 

පු ක්ඛත්වාති සබ් භද්දිං නාම මයහසිිං පුරයතො කත්වා අට්ඨහි 

නාගසහස්යසහිපරිවුයතොඅත්තයනොවසනට්ඨානිංගච්ඡතීති. 

තිං සුත්වා යසොනුත්තයරො ‘‘සාධු අයයය, අහිං තිං වාරණිං මායරත්වා 
තස්ස දන්යතආහරිස්සාමී’’තිසම්පටිච්ඡි.අථස්සසාතුට්ඨාසහස්සිං දත්වා 

‘‘යගහිං තාව ගච්ඡ, ඉයතො සත්තාහච්චයයන තත්ථ ගමිස්සසී’’ති තිං
උයයයොයජත්වා කම්මායර පක්යකොසායපත්වා ‘‘තාතා අම්හාකිං වාසිඵරසු-
කුද්දාල-නිඛාදන-මුට්ඨිකයවළුගුම් ච්යඡදන-සත්ථ-තිණලායන-

අසියලොහදණ්ඩකකචඛාණුක- අයසිඞ්ඝාටයකහිඅත්යථො, සබ් ිංසීඝිංකත්වා
ආහරථා’’තිආණායපත්වාචම්මකායර පක්යකොසායපත්වා‘‘තාතාඅම්හාකිං

කුම්භභාරගාහිතිං චම්මභස්තිං කාතුිං වට්ටති, 

චම්මයයොත්තවරත්තහත්ථිපාදඋපාහනචම්මඡත්යතහිපියනොඅත්යථො, සබ් ිං
සීඝිං කත්වා ආහරථා’’ති ආණායපසි. යත උයභොපි සබ් ානි තානි සීඝිං
කත්වාආහරිත්වා අදිංසු.සාතස්සපායථයයිංසිංවිදහිත්වාඅරණිසහිතිංආදිිං
කත්වා සබ් ිං උපකරණඤ්ච  ද්ධසත්තුමාදිිං කත්වා පායථයයඤ්ච

චම්මභස්තායිංපක්ඛිපි, තිං සබ් ම්පිකුම්භභාරමත්තිංඅයහොසි. 

යසොනුත්තයරොපි අත්තයනො පරිවච්ඡිං කත්වා සත්තයම දිවයස
ආගන්ත්වා යදවිිං වන්දිත්වා අට්ඨාසි. අථ නිං සා ‘‘නිට්ඨිතිං යත සම්ම

සබ්බූපකරණිං, ඉමිංතාව පසිබ් කිංගණ්හා’’තිආහ.යසොපනමහාථායමො

පඤ්චන්නිං හත්ථීනිං  ලිං ධායරති, තස්මා තම්බූලපසිබ් කිං විය
උක්ඛිපිත්වාඋපකච්ඡන්තයර ඨයපත්වාරිත්තහත්යථොවියඅට්ඨාසි.සුභද්දා
ලුද්දස්ස පුත්තදාරානිංපරිබ් යිංදත්වාරඤ්යඤොආචික්ඛිත්වායසොනුත්තරිං
උයයයොයජසි.යසොපි රාජානඤ්චයදවිඤ්චවන්දිත්වාරාජනියවසනාඔරුය්හ
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රයථ ඨත්වා මහන්යතන පරිවායරන නගරා නික්ඛමිත්වා
ගාමනිගමජනපදපරම්පරාය පච්චන්තිං පත්වා ජානපයද නිවත්යතත්වා 
පච්චන්තවාසීහි සද්ධිිං අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා මනුස්සපථිං අතික්කම්ම 
පච්චන්තවාසියනොපි නිවත්යතත්වා එකයකොව ගච්ඡන්යතො තිිංසයයොජනිං
පත්වා පඨමිං දබ් ගහනිං කාසගහනිං තිණගහනිං තුලසිගහනිං සරගහනිං

තිරිවච්ඡගහනන්ති ඡ ගහනානි, කණ්ටකයවළුගුම් ගහනානි යවත්තගහනිං
ඔමිස්සකගහනිං නළගහනිං සරගහනසදිසිං උරයගනපි දුබ්බිනිවිජ්ඣිං
ඝනවනගහනිං රුක්ඛගහනිං යවළුගහනිං අපරම්පි යවළුගුම් ගහනිං
කලලගහනිං උදකගහනිං පබ් තගහනන්ති අට්ඨාරස ගහනානි පටිපාටියා
පත්වා දබ් ගහනාදීනි අසියතන ලායිත්වා තුලසිගහනාදීනි
යවළුගුම් ච්යඡදනසත්යථන ඡින්දිත්වා රුක්යඛ ඵරසුනා යකොට්යටත්වා
අතිමහන්යත රුක්යඛ නිඛාදයනන විජ්ඣිත්වා මග්ගිං කයරොන්යතො
යවළුවයන නිස්යසණිිං කත්වා යවළුගුම් ිං ආරුය්හ යවළුිං ඡින්දිත්වා
අපරස්ස යවළුගුම් ස්ස උපරි පායතත්වා යවළුගුම් මත්ථයකන ගන්ත්වා
කලලගහයන සුක්ඛරුක්ඛපදරිං අත්ථරිත්වා යතන ගන්ත්වා අපරිං
අත්ථරිත්වාඉතරිංඋක්ඛිපිත්වා පුනපුරයතොඅත්ථරන්යතොතිංඅතික්කමිත්වා
උදකගහයනයදොණිිංකත්වාතායඋදකගහනිං තරිත්වාපබ් තපායදඨත්වා
අයසිඞ්ඝාටකිං යයොත්යතන  න්ධිත්වා උද්ධිං ඛිපිත්වා පබ් යත
ලග්ගායපත්වා යයොත්යතනාරුය්හ වජරග්යගන යලොහදණ්යඩන පබ් තිං
විජ්ඣිත්වා ඛාණුකිං යකොට්යටත්වා තත්ථ ඨත්වා සිඞ්ඝාටකිං ආකඩ්ඪිත්වා
පුන උපරි ලග්ගායපත්වා තත්ථ ඨියතො චම්මයයොත්තිං ඔලම්ය ත්වා තිං
ආදාය ඔතරිත්වා යහට්ඨිමඛාණුයක  න්ධිත්වා වාමහත්යථන යයොත්තිං
ගයහත්වා දක්ඛිණහත්යථන මුග්ගරිං ආදාය යයොත්තිං පහරිත්වා ඛාණුකිං
නීහරිත්වාපුනඅභරුහති.එයතනුපායයනපබ් තමත්ථකිංඅභරුය්හ පරයතො
ඔතරන්යතො පුරිමනයයයනව පඨමිං පබ් තමත්ථයක ඛාණුකිං
යකොට්යටත්වා චම්මපසිබ් යක යයොත්තිං  න්ධිත්වා ඛාණුයක යවයඨත්වා
සයිං අන්යතොපසිබ් යක නිසීදිත්වා මක්කටකානිං 
මක්කටසුත්තවිස්සජ්ජනාකායරන යයොත්තිං විනියවයඨන්යතො ඔතරති.
චම්මඡත්යතනවාතිං ගාහායපත්වාසකුයණොවියඔතරතීතිපිවදන්තියයව. 

එවිං තස්ස සුභද්දාය වචනිං ආදාය නගරා නික්ඛමිත්වා සත්තරස
ගහනානි අතික්කමිත්වා පබ් තගහනිං පත්වා තත්රාපි ඡ පබ් යත 
අතික්කමිත්වාසුවණ්ණපස්සපබ් තමත්ථකිංආරුළ්හභාවිංආවිකයරොන්යතො
සත්ථාආහ– 

114. 

‘‘තත්යථවයසොඋග්ගයහත්වානවාකයිං, ආදායතූණිඤ්චධනුඤ්ච 

ලුද්යදො; 

විතුරියතිසත්තගිරීබ්රහන්යත, සුවණ්ණපස්සිංනාමගිරිිං උළාරිං. 

115. 
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‘‘ආරුය්හ යසලිංභවනිංකන්නරානිං, ඔයලොකයී පබ් තපාදමූලිං; 

තත්ථද්දසායමඝසමානවණ්ණිං, නියරොධරාජිංඅට්ඨසහස්සපාදිං. 

116. 

‘‘තත්ථද්දසා කුඤ්ජරිංඡබ්බිසාණිං, සබ් යසතිං දුප්පසහිංපයරභ; 

රක්ඛන්තිනිංඅට්ඨසහස්සනාගා, ඊසාදන්තාවාතජවප්පහාරියනො. 

117. 

‘‘තත්ථද්දසායපොක්ඛරණිිංඅදූයර, රම්මිංසුතිත්ථඤ්ච මයහොදිකඤ්ච; 

සම්පුප්ඵිතිංභමරගණානුචිණ්ණිං, යත්ථහියසොන්හායති නාගරාජා. 

118. 

‘‘දිස්වානනාගස්සගතිිංඨිතිඤ්ච, වීථිස්සයාන්හානගතස්ස යහොති; 

ඔපාතමාගච්ඡිඅනරියරූයපො, පයයොජයතොචිත්තවසානුගායා’’ති. 

තත්ථ යසොති, භක්ඛයව, යසොලුද්යදො තත්යථවසත්තභූමිකපාසාදතයල
ඨිතාය තස්සා සුභද්දාය වචනිං උග්ගයහත්වා සරතූණිඤ්ච මහාධනුඤ්ච
ආදාය පබ් තගහනිං පත්වා ‘‘කතයරො නු යඛො සුවණ්ණපස්සපබ් යතො

නාමා’’ති සත්ත මහාපබ් යතවිතුරියති, තස්මිිංකායලතුයලතිතීයරති.යසො 
එවිං තීයරන්යතො සුවණ්ණපස්සිං නාම ගිරිිං උළාරිං දිස්වා ‘‘අයිං යසො

භවිස්සතී’’ති චින්යතසි. ඔයලොකයීති තිං කන්නරානිං භවනභූතිං පබ් තිං

ආරුය්හ සුභද්දාය දින්නසඤ්ඤාවයසන යහට්ඨා ඔයලොයකසි. තත්ථාති 

තස්මිිංපබ් තපාදමූයලඅවිදූයරයයවතිංනියරොධිංඅද්දස. 

තත්ථාති තස්මිිං නියරොධරුක්ඛමූයල ඨිතිං. තත්ථාති තත්යථව

අන්යතොපබ් යත තස්ස නියරොධස්සාවිදූයර යත්ථ යසො න්හායති, තිං

යපොක්ඛරණිිං අද්දස. දිස්වානාති සුවණ්ණපස්සපබ් තා ඔරුය්හ හත්ථීනිං
ගතකායල හත්ථිපාදඋපාහනිං ආරුය්හ තස්ස නාගරඤ්යඤො ගතට්ඨානිං

නි ද්ධවසනට්ඨානිං උපධායරන්යතො ‘‘ඉමිනා මග්යගන ගච්ඡති, ඉධ

න්හායති, න්හත්වා උත්තිණ්යණො, ඉධ තිට්ඨතී’’ති සබ් ිං දිස්වා

අහිරිකභායවන අනරියරූයපො තාය චිත්තවසානුගාය පයයොජයතො, තස්මා

ඔපාතිං ආගච්ඡිපටිපජ්ජ, ආවාටිංඛණීතිඅත්යථො. 

තත්රායිං අනුපුබ්බිකථා – ‘‘යසො කර මහාසත්තස්ස වසයනොකාසිං 
සත්තමාසාධියකහි සත්තහි සිංවච්ඡයරහි සත්තහි ච දිවයසහි පත්වා
වුත්තනයයයනව තස්ස වසයනොකාසිං සල්ලක්යඛත්වා ‘‘ඉධ ආවාටිං
ඛණිත්වා තස්මිිං ඨියතො වාරණාධිපතිිං විසපීයතන සල්යලන විජ්ඣිත්වා
ජීවිතක්ඛයිංපායපස්සාමී’’තිවවත්ථයපත්වාඅරඤ්ඤිං පවිසිත්වාථම්භාදීනිං
අත්ථායරුක්යඛඡින්දිත්වාදබ් සම්භායර සජ්යජත්වාහත්ථීසු න්හානත්ථාය
ගයතසු තස්ස වසයනොකායස මහාකුද්දායලන චතුරස්සිං ආවාටිං ඛණිත්වා
උද්ධතපිංසුිං බීජිං වපන්යතො වියඋදයකන විකරිත්වා උදුක්ඛලපාසාණානිං
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උපරි ථම්යභ පතිට්ඨයපත්වා තුලා ච කායජ ච දත්වා පදරානි අත්ථරිත්වා
කණ්ඩප්පමාණිං ඡිද්දිං කත්වා උපරි පිංසුඤ්ච කචවරඤ්ච පක්ඛිපිත්වා
එයකනපස්යසනඅත්තයනොපවිසනට්ඨානිංකත්වාඑවිංනිට්ඨියතආවායට 
පච්චූසකායලයයව පතිසීසකිං පටිමුඤ්චිත්වා කාසායානි පරිදහිත්වා සද්ධිිං
විසපීයතන සල්යලන ධනුිං ආදාය ආවාටිං ඔතරිත්වා අට්ඨාසි. තමත්ථිං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

119. 

‘‘ඛණිත්වාන කාසුිං ඵලයකහි ඡාදයි, අත්තානයමොධාය ධනුඤ්ච 

ලුද්යදො; 

පස්සාගතිංපුථුසල්යලනනාගිං, සමප්පයීදුක්කටකම්මකාරී. 

120. 

‘‘විද්යධො ච නායගො යකොඤ්චමනාදි යඝොරිං, සබ්ය  ච නාගා

නින්නදුිංයඝොරරූපිං; 

තිණඤ්ච කට්ඨඤ්ච රණිං කයරොන්තා, ධාවිිංසු යත අට්ඨ දිසා 
සමන්තයතො. 

121. 

‘‘වධිස්සයමතන්තිපරාමසන්යතො, කාසාවමද්දක්ඛිධජිංඉසීනිං; 

දුක්යඛන ඵුට්ඨස්සුදපාදි සඤ්ඤා, අරහද්ධයජො සබ්භ 
අවජ්ඣරූයපො’’ති. 

තත්ථ ඔධාොති ඔදහිත්වා පයවයසත්වා. පස්සා තන්ති අත්තයනො
ආවාටස්ස පස්සිං ආගතිං. යසො කර දුතියදිවයස ආගන්ත්වා න්හත්වා
උත්තිණ්යණො තස්මිිං මහාවිසාලමාලයක නාම පයදයස අට්ඨාසි. අථස්ස
සරීරයතොඋදකිංනාභපයදයසනඔගලිත්වා යතනඡිද්යදනලුද්දස්ස සරීයර 
පති. තාය සඤ්ඤාය යසො මහාසත්තස්ස ආගන්ත්වා ඨිතභාවිං ඤත්වා තිං

පස්සාගතිං පුථුනා සල්යලන සමප්පයි විජ්ඣි. දුක්කටකම් කාරීති තස්ස 

මහාසත්තස්ස කායිකයචතසිකස්ස දුක්ඛස්ස උප්පාදයනන දුක්කටස්ස
කම්මස්ස කාරයකො. 

යකොඤ්ච නාදීති යකොඤ්චනාදිං අකරි. තස්ස කර තිං සල්ලිං නාභයිං
පවිසිත්වා පිහකාදීනි සඤ්චුණ්යණත්වා අන්තානි ඡින්දිත්වා පිට්ඨිභාගිං 
ඵරසුනා පදායලන්තිං විය උග්ගන්ත්වා ආකායස පක්ඛන්දි.

භන්නරජතකුම්භයතො රජනිං විය පහාරමුයඛන යලොහිතිං පග්ඝරි, 
 ලවයවදනා උප්පජ්ජ. යසො යවදනිං අධිවායසතුිං අසක්යකොන්යතො
යවදනාප්පත්යතො සකලපබ් තිං එකනින්නාදිං කයරොන්යතො තික්ඛත්තුිං

මහන්තිං යකොඤ්චනාදිං නදි. සබ්යබ් චාති යතපි සබ්ය  අට්ඨසහස්සනාගා

තිංසද්දිං සුත්වාමරණභයභීතායඝොරරූපිං නින්නදුිං අනුරවිංකරිිංසු.  ණිං

කය ොන්තාති යතන සද්යදන ගන්ත්වා ඡද්දන්තවාරණිං යවදනාප්පත්තිං
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දිස්වා ‘‘පච්චාමිත්තිංගණ්හිස්සාමා’’තිතිණඤ්චකට්ඨඤ්චචුණ්ණවිචුණ්ණිං
කයරොන්තා සමන්තාධාවිිංසු. 

වධිස්සය තන්ති‘‘භක්ඛයව, යසො ඡද්දන්තවාරයණොදිසාපක්කන්යතසු
නායගසු සුභද්දාය කයරණුයා පස්යස ඨත්වා සන්ධායරත්වා
සමස්සාසයමානාය යවදනිං අධිවායසත්වා කණ්ඩස්ස ආගතට්ඨානිං 

සල්ලක්යඛන්යතො ‘සයච ඉදිං පුරත්ථිමදිසාදීහි ආගතිං අභවිස්ස, කුම්භාදීහි

පවිසිත්වා පච්ඡිමකායීදීහිනික්ඛමිස්ස, ඉදිං පනනාභයා පවිසිත්වා ආකාසිං

පක්ඛන්දි, තස්මා පථවියිං ඨියතන විස්සට්ඨිං භවිස්සතී’ති උපධායරත්වා 

ඨිතට්ඨානිං උපපරික්ඛිතුකායමො ‘‘යකො ජානාති, කිං භවිස්සති, සුභද්දිං

අපයනතුිං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා ‘‘භද්යද, අට්ඨසහස්සනාගා මම

පච්චාමිත්තිංපරියයසන්තා දිසාපක්ඛන්දා, ත්විංඉධකිංකයරොසී’’තිවත්වා, 

‘‘යදව, අහිං තුම්යහ සන්ධායරත්වා සමස්සායසන්තී ඨිතා, ඛමථ යම’’ති
තික්ඛත්තුිං පදක්ඛිණිං කත්වා චතූසු ඨායනසු වන්දිත්වා තාය ආකාසිං

පක්ඛන්දායනාගරාජාභූමිිංපාදනයඛනපහරි, පදරිංඋප්පතිත්වා ගතිං.යසො
ඡිද්යදන ඔයලොයකන්යතො යසොනුත්තරිං දිස්වා ‘‘වධිස්සාමි න’’න්ති චිත්තිං 
උප්පායදත්වා රජතදාමවණ්ණයසොණ්ඩිං පයවයසත්වා පරාමසන්යතො
බුද්ධානිං ඉසීනිං ධජිං කාසාවිං අද්දක්ඛි. ලුද්යදො කාසාවිං මහාසත්තස්ස
හත්යථ ඨයපසි. යසො තිං උක්ඛිපිත්වා පුරයතො ඨයපසි. අථස්ස යතන
තථාරූයපනපි දුක්යඛන ඵුට්ඨස්ස ‘‘අරහද්ධයජො නාම සබ්භ පණ්ඩියතහි

අවජ්ඣරූයපො, අඤ්ඤදත්ථු සක්කාතබ්ය ො ගරුකාතබ්ය ොයයවා’’ති අයිං
සඤ්ඤා උදපාදි. 

යසොයතනසද්ධිිංසල්ලපන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

122. 

‘‘අනික්කසායවොකාසාවිං, යයොවත්ථිංපරිදහිස්සති; 

අයපයතොදමසච්යචන, නයසොකාසාවමරහති. 

123. 

‘‘යයොචවන්තකසාවස්ස, සීයලසුසුසමාහියතො; 

උයපයතොදමසච්යචන, සයවකාසාවමරහතී’’ති. 

තස්සත්යථො – සම්ම ලුද්දපුත්ත යයො පුරියසො රාගාදීහි කසායවහි 

අනික්කසායවො ඉන්ද්රියදයමන යචව වචීසච්යචන ච අයපයතො අනුපගයතො

යතහි ගුයණහි කසාවරසපීතිං කාසාවවත්ථිං පරිදහති, යසො තිං කාසාවිං

නාරහති, නානුච්ඡවියකොයසොතස්ස වත්ථස්ස. යයො පනයතසිංකසාවානිං
වන්තත්තා වන්තකසායවො අස්ස සීයලසු සුසමාහියතො සුපතිට්ඨියතො 

පරිපුණ්ණසීලාචායරො, යසොතිංකාසාවිංඅරහතිනාමාති. 
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එවිංවත්වාමහාසත්යතොතස්මිිංචිත්තිංනිබ් ායපත්වා‘‘සම්ම කමත්ථිං

ත්විං මිං විජ්ඣසි, කිං අත්තයනො අත්ථාය, උදාහු අඤ්යඤන
පයයොජයතොසී’’ති පුච්ඡි.තමත්ථිංආවීකයරොන්යතොසත්ථාආහ– 

124. 

‘‘සමප්පියතො පුථුසල්යලන නායගො, අදුට්ඨචිත්යතො 

ලුද්දකමජ්ඣභාසි; 

කමත්ථයිං කස්ස වා සම්ම යහතු, මමිං වධී කස්ස වායිං 
පයයොයගො’’ති. 

තත්ථ ක ත්ථෙන්තිආයතිිංකිං පත්යථන්යතො. කස්සවාතිකස්සයහතු

යකනකාරයණන, කිංනාම තවමයා සද්ධිිං යවරන්ති අධිප්පායයො. කස්ස

වාති කස්ස වා අඤ්ඤස්ස අයිං පයයොයගො, යකන පයයොජයතො මිං අවධීති
අත්යථො. 

අථස්සආචික්ඛන්යතොලුද්යදොගාථමාහ– 

125. 

‘‘කාසිස්සරඤ්යඤොමයහසීභදන්යත, සාපූජතාරාජකුයලසුභද්දා; 

තිංඅද්දසාසාචමමිංඅසිංසි, දන්යතහිඅත්යථොතිචමිං අයවොචා’’ති. 

තත්ථ පූජිතාතිඅග්ගමයහසිට්ඨායන ඨයපත්වාපූජතා. අද්දසාතිසාකර

තිං සුපිනන්යත අද්දස. අසිංසීති සා ච මම සක්කාරිං කායරත්වා
‘‘හිමවන්තපයදයසඑවරූයපො නාමනායගොඅසුකස්මිිංනාමඨායනවසතී’’ති

මමිං ආචික්ඛි. දන්යතහීති තස්ස නාගස්ස ඡබ් ණ්ණරිංසිසමුජ්ජලා දන්තා, 

යතහි මම අත්යථො, පිළන්ධනිං කායරතුකාමාම්හි, යත යම ආහරාති මිං
අයවොචාති. 

තිංසුත්වා‘‘ඉදිංචූළසුභද්දායකම්ම’’න්තිඤත්වාමහාසත්යතො යවදනිං

අධිවායසත්වා ‘‘තස්සා මම දන්යතහි අත්යථො නත්ථි, මිං මායරතුකාමතාය
පන පහිණී’’තිදීයපන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

126. 

‘‘ හූහියමදන්තයුගාඋළාරා, යයයමපිතූනඤ්චපිතාමහානිං; 

ජානාතිසායකොධනාරාජපුත්තී, වධත්ථිකායවරමකාසි ාලා. 

127. 

‘‘උට්යඨහි ත්විං ලුද්ද ඛරිං ගයහත්වා, දන්යත ඉයම ඡින්ද පුරා

මරාමි; 

වජ්ජාසි තිං යකොධනිං රාජපුත්තිිං, නායගො හයතො හන්ද ඉමස්ස 
දන්තා’’ති. 
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තත්ථ ඉය ති තස්ස කර පිතු පිතාමහානිං දන්තා මා විනස්සන්තූති

ගුහායිංසන්නිචිතා, යතසන්ධායඑවමාහ. ජානාතීති හූනිංවාරණානිංඉධ

සන්නිචියහදන්යතජානාති. වධත්ථිකාතියකවලිංපනසාමිංමායරතුකාමා

අප්පමත්තකිංයදොසිංහදයය ඨයපත්වාඅත්තයනොයවරිංඅකාසි, එවරූයපන

ඵරුසකම්යමන මත්ථකිං පායපසි. ඛ න්ති කකචිං. පු ා   ාමීති යාව න

මරාමි. වජ්ජසීතිවයදයයාසි. හන්දඉ ස්ස දන්තාතිහයතොයසොමයානායගො, 

මයනොරයථොයතමත්ථකප්පත්යතො, ගණ්හ, ඉයමතස්ස දන්තාති. 

යසොතස්සවචනිංසුත්වානිසීදනට්ඨානාවුට්ඨායකකචිංආදාය ‘‘දන්යත
ඡින්දිස්සාමී’’ති තස්ස සන්තිකිං උපගයතො. යසො පන උබ්ය ධයතො 

අට්ඨාසීතිහත්යථොරජතපබ් යතොවියඨියතො, යතනස්සයසොදන්තට්ඨානිංන
පාපුණි. අථ මහාසත්යතොකායිං උපනායමන්යතො යහට්ඨාසීසයකොනිපජ්ජ.
තදා යනසායදො මහාසත්තස්ස රජතදාමසදිසිං යසොණ්ඩිං මද්දන්යතො
අභරුහිත්වා යකලාසකූයට විය කුම්යභ ඨත්වා මුඛයකොටිමිංසිං ධනුයකන
පහරිත්වා අන්යතො පක්ඛිපිත්වා කුම්භයතො ඔරුය්හ කකචිං අන්යතොමුයඛ

පයවයසසි, උයභොහි හත්යථහි දළ්හිං අපරාපරිං කඩ්ඪි. මහාසත්තස්ස

 ලවයවදනා උප්පජ්ජ, මුඛිං යලොහියතන පූරි. යනසායදො ඉයතො චියතො ච
සඤ්චායරන්යතොකකයචනඡින්දිතුිං නාසක්ඛි.අථනිංමහාසත්යතොමුඛයතො
යලොහිතිං ඡඩ්යඩත්වා යවදනිං අධිවායසත්වා ‘‘කිං සම්ම ඡින්දිතුිං න

සක්යකොසී’’තිපුච්ඡි. ‘‘ආම, සාමී’’ති.මහාසත්යතොසතිිං පච්චුපට්ඨයපත්වා

‘‘යතනහිසම්මමමයසොණ්ඩිංඋක්ඛිපිත්වාකකචයකොටිිංගණ්හායපහි, මම
සයිංයසොණ්ඩිංඋක්ඛිපිතුිං ලිංනත්ථී’’තිආහ.යනසායදොතථාඅකාසි. 

මහාසත්යතො යසොණ්ඩාය කකචිං ගයහත්වා අපරාපරිං චායරසි, දන්තා
කළීරා විය ඡිජ්ජිංසු. අථ නිං යත ආහරායපත්වා ගණ්හිත්වා ‘‘සම්ම
ලුද්දපුත්ත අහිං ඉයම දන්යත තුය්හිං දදමායනො යනව ‘මය්හිං අප්පියා’ති 

දම්මි, න සක්කත්තමාරත්තබ්රහ්මත්තානි පත්යථන්යතො, ඉයමහි පන යම
දන්යතහි සතගුයණන සහස්සගුයණන සතසහස්සගුයණන

සබ් ඤ්ඤතඤ්ඤාණදන්තාව පියතරා, සබ් ඤ්ඤතඤ්ඤාණප්පටියවධාය

යම ඉදිං පුඤ්ඤිං පච්චයයො යහොතූ’’ති දන්යත දත්වා ‘‘සම්ම ඉදිං ඨානිං
කත්තයකන කායලන ආගයතොසී’’ති පුච්ඡිත්වා 

‘‘සත්තමාසසත්තදිවසාධියකහි සත්තහි සිංවච්ඡයරහී’’ති වුත්යත – ‘‘ගච්ඡ
ඉයමසිං දන්තානිං ආනුභායවන සත්තදිවසබ්භන්තයරයයව  ාරාණසිිං 

පාපුණිස්සසී’’ති වත්වා තස්ස පරිත්තිං කත්වා තිං උයයයොයජසි. 
උයයයොයජත්වා ච පන අනාගයතසුයයව යතසු නායගසු සුභද්දාය ච
අනාගතායකාලමකාසි.තමත්ථිං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

128. 

‘‘උට්ඨාය යසො ලුද්යදො ඛරිං ගයහත්වා, යඡත්වාන දන්තානි 

ගජුත්තමස්ස; 
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වග්ගූ සුයභ අප්පටියම පථ යා, ආදාය පක්කාමි තයතො හි 
ඛිප්ප’’න්ති. 

තත්ථ වග්ගූති විලාසවන්යත. සුයභති සුන්දයර. අප්පටිය ති ඉමිස්සිං 
පථවියිංඅඤ්යඤහිදන්යතහිඅසදියසති. 

තස්මිිං පක්කන්යත යතනාගා පච්චාමිත්තිං අදිස්වාආගමිිංසු. තමත්ථිං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

129. 

‘‘භයට්ටිතානාගවයධනඅට්ටා, යයයතනාගාඅට්ඨදිසාවිධාවුිං; 

අදිස්වාන යපොසිං ගජපච්චමිත්තිං, පච්චාගමුිං යයන යසො 
නාගරාජා’’ති. 

තත්ථ භෙට්ටිතාති මරණභයයන උපද්දුතා. අට්ටාති දුක්ඛිතා. 

 ජපච්චමිත්තන්තිගජස්සපච්චාමිත්තිං. යෙන යසොතියත්ථවිසාලමාලයක

යසො නාගරාජා කාලිං කත්වා යකලාසපබ් යතො විය පතියතො, තිං ඨානිං
පච්චාගමුන්තිඅත්යථො. 

යතහි පනසද්ධිිංමහාසුභද්දාපිආගතා.යත සබ්ය පිඅට්ඨසහස්සනාගා
තත්ථ යරොදිත්වා කන්දිත්වා මහාසත්තස්ස කුලුපකානිං පච්යචකබුද්ධානිං

සන්තිකිං ගන්ත්වා, ‘‘භන්යත, තුම්හාකිං පච්චයදායයකො විසපීයතන 

සල්යලන විද්යධො කාලකයතො, සීවථිකදස්සනමස්ස ආගච්ඡථා’’ති වදිිංසු.
පඤ්චසතා පච්යචකබුද්ධාපි ආකායසනාගන්ත්වා විසාලමාලයක ඔතරිිංසු.
තස්මිිංඛයණද්යවතරුණනාගා නාගරඤ්යඤොසරීරිංදන්යතහිඋක්ඛිපිත්වා
පච්යචකබුද්යධ වන්දායපත්වා චිතකිං ආයරොයපත්වා ඣාපයිිංසු.
පච්යචකබුද්ධා සබ් රත්තිිං ආළාහයන ධම්මසජ්ඣායමකිංසු.
අට්ඨසහස්සනාගාආළාහනිංනිබ් ායපත්වා වන්දිත්වාන්හත්වාමහාසුභද්දිං
පුරයතො කත්වා අත්තයනො වසනට්ඨානිං අගමිංසු. තමත්ථිං පකායසන්යතො
සත්ථාආහ– 

130. 

‘‘යත තත්ථ කන්දිත්වා යරොදිත්වාන නාගා, සීයස සයක පිංසුකිං 

ඔකරිත්වා; 

අගමිංසු යත සබ්ය  සකිං නියකතිං, පුරක්ඛත්වා මයහසිිං 
සබ් භද්ද’’න්ති. 

තත්ථ පිංසුකන්ති ආළාහනපිංසුකිං. 

යසොනුත්තයරොපි අප්පත්යතයයව සත්තයම දිවයස දන්යත ආදාය
 ාරාණසිිං සම්පාපුණි.තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 
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131. 

‘‘ආදායදන්තානිගජුත්තමස්ස, වග්ගූසුයභඅප්පටියමපථ යා; 

සුවණ්ණරාජීහිසමන්තයමොදයර, යසොලුද්දයකොකාසිපුරිංඋපාගමි; 

උපයනසියසො රාජකඤ්ඤාය දන්යත, නායගොහයතොහන්දඉමස්ස 
දන්තා’’ති. 

තත්ථ සුවණ්ණ ාජීහීති සුවණ්ණරාජරිංසීහි. ස න්තය ොදය ති
සමන්තයතො ඔභාසන්යත සකලවනසණ්ඩිං සුවණ්ණවණ්ණිං විය

කයරොන්යත. උපයනසීති අහිං ඡද්දන්තවාරණස්ස

ඡබ් ණ්ණරිංසිවිස්සජ්ජයන යමකදන්යත ආදාය ආගච්ඡාමි, නගරිං
අලඞ්කාරායපථාති යදවියා සාසනිං යපයසත්වා තාය රඤ්යඤො
ආයරොචායපත්වා යදවනගරිං විය නගයර අලඞ්කාරාපියත යසොනුත්තයරොපි

නගරිංපවිසිත්වා පාසාදිංආරුහිත්වාදන්යතඋපයනසි, උපයනත්වාචපන, 

‘‘අයයය, යස්ස කර තුම්යහ අප්පමත්තකිං යදොසිං හදයය කරිත්ථ, යසො

නායගො මයා හයතො මයතො, ‘මතභාවිං යම ආයරොයචයයාසී’ති ආහ, තස්ස

මතභාවිංතුම්යහජානාථ, ගණ්හථ, ඉයමතස්සදන්තා’’තිදන්යතඅදාසි. 

සා මහාසත්තස්ස ඡබ් ණ්ණරිංසිවිචිත්තදන්යත මණිතාලවණ්යටන 

ගයහත්වා ඌරූසු ඨයපත්වා පුරිමභයව අත්තයනො පිරසාමිකස්ස දන්යත
ඔයලොයකන්තී ‘‘එවරූපිං යසොභග්ගප්පත්තිං වාරණිං විසපීයතන සල්යලන
ජීවිතක්ඛයිං පායපත්වාඉයමදන්යතඡින්දිත්වායසොනුත්තයරොආගයතො’’ති
මහාසත්තිං අනුස්සරන්තී යසොකිං උප්පායදත්වා අධිවායසතුිං නාසක්ඛි.

අථස්සා තත්යථව හදයිං ඵලි, තිං දිවසයමව කාලමකාසි. තමත්ථිං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

132. 

‘‘දිස්වානදන්තානිගජුත්තමස්ස, භත්තුප්පියස්සපුරිමාය ජාතියා; 

තත්යථවතස්සාහදයිංඅඵාලි, යතයනවසාකාලමකාසි ාලා’’ති. 

133. 

‘‘සම්ය ොධිපත්යතොසමහානුභායවො, සිතිංඅකාසීපරිසායමජ්යඣ; 

පුච්ඡිිංසුභක්ඛූසුවිමුත්තචිත්තා, නාකාරයණපාතුකයරොන්ති බුද්ධා. 

134. 

‘‘යමද්දසාථ දහරිිංකුමාරිිං, කාසායවත්ථිං අනගාරියිංචරන්තිිං; 

සායඛොතදාරාජකඤ්ඤාඅයහොසි, අහිංතදානාගරාජාඅයහොසිිං. 

135. 

‘‘ආදායදන්තානිගජුත්තමස්ස, වග්ගූසුයභඅප්පටියමපථ යා; 

යයො ලුද්දයකො කාසිපුරිං උපාගමි, යසො යඛො තදා යදවදත්යතො
අයහොසි. 
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136. 

‘‘අනාවසූරිංචිරරත්තසිංසිතිං, උච්චාවචිංචරිතමිදිංපුරාණිං; 

වීතද්දයරොවීතයසොයකොවිසල්යලො, සයිංඅභඤ්ඤායඅභාසිබුද්යධො. 

137. 

‘‘අහිංයවොයතනකායලන, අයහොසිිංතත්ථභක්ඛයවො; 

නාගරාජාතදායහොමි, එවිංධායරථජාතක’’න්ති.– 

ඉමා ගාථා දස ලස්ස ගුයණ වණ්යණන්යතහි ධම්මසඞ්ගාහකත්යථයරහි
ඨපිතා. 

තත්ථ සිතිං අකාසීති යසො සම්ය ොධිප්පත්යතො සත්ථා මහානුභායවො
අලඞ්කතධම්මසභායිං අලඞ්කතධම්මාසයන පරිසමජ්යඣ නිසින්යනො

එකදිවසිං සිතිංඅකාසි. නාකා යණති‘‘භන්යත, බුද්ධානාමඅකාරයණසිතිං

න කයරොන්ති, තුම්යහහි ච සිතිං කතිං, යකන නු යඛො කාරයණන සිතිං

කත’’න්ති මහාඛීණාසවා භක්ඛූ පුච්ඡිිංසු. ෙ ද්දසාථාති එවිං පුට්යඨො, 

ආවුයසො, සත්ථා අත්තයනොසිතකාරණිංආචික්ඛන්යතො එකිං දහරභක්ඛුනිිං

දස්යසත්වාඑවමාහ– ‘‘භක්ඛයව, යිංඑකිංදහරිංයයොබ් නප්පත්තිංකුමාරිිං
කාසායවත්ථිං අනගාරියිං උයපතිං පබ් ජත්වා ඉමස්මිිං සාසයන චරන්තිිං

අද්දසාථ පස්සථ, සා තදා ‘විසපීයතන සල්යලන නාගරාජිං විජ්ඣිත්වා
වයධහී’’’තියසොනුත්තරස්සයපයසතාරාජකඤ්ඤාඅයහොසි.යතන ගන්ත්වා
ජීවිතක්ඛයිං පාපියතො අහිං තදා යසො නාගරාජා අයහොසින්ති අත්යථො. 

යදවදත්යතොති, භක්ඛයව, ඉදානියදවදත්යතොතදායසොලුද්දයකො අයහොසි. 

අනාවසූ න්ති න අවසූරිං, අනත්ථඞ්ගතසූරියන්ති අත්යථො. 

චි  ත්තසිංසිතන්ති ඉයතො චිරරත්යත අයනකවස්සයකොටිමත්ථයක සිංසිතිං

සිංසරිතිං අනුචිණ්ණිං. ඉදිං වුත්තිං යහොති – ආවුයසො, ඉයතො
අයනකවස්සයකොටිමත්ථයක සිංසරිතම්පි පුබ් ණ්යහ කතිං තිං දිවසයමව
සායන්යහ සරන්යතොවියඅත්තයනොචරිතවයසනඋච්චත්තාතායරාජධීතාය
ච යසොනුත්තරස්ස ච චරිතවයසන නීචත්තාඋච්චානීචිං චරිතිං ඉදිං පුරාණිං

රාගාදීනිං දරානිං විගතතාය වීතද්දයරො, ඤාතිධනයසොකාදීනිං අභායවන

වීතයසොයකො, රාගසල්ලාදීනිං විගතත්තා විසල්යලො අත්තනාව ජානිත්වා

බුද්යධො අභාසීති. අහිං යවොති එත්ථ යවොති නිපාතමත්තිං, භක්ඛයව, අහිං 

යතන කායලන තත්ථ ඡද්දන්තදයහ අයහොසින්ති අත්යථො. නා  ාජාති 

යහොන්යතො ච පන න අඤ්යඤො යකොචි තදා යහොමි, අථ යඛො නාගරාජා

යහොමීති අත්යථො. එවිං චාය ථාති තුම්යහ තිං ජාතකිං එවිං ධායරථ
උග්ගණ්හාථ පරියාපුණාථාති. 

ඉමඤ්ච පනධම්මයදසනිංසුත්වා  හූ යසොතාපන්නාදයයො අයහසුිං. සා
පනභක්ඛුනීපච්ඡාවිපස්සිත්වාඅරහත්තිං පත්තාති. 
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ඡද්දන්තජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[515] 5. සම්භවජාතකවණ්ණනා 

 ජ්ජඤ්ච පටිපන්නාස් ාති ඉදිං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො

පඤ්ඤාපාරමිිං ආරබ්භකයථසි.පච්චුප්පන්නවත්ථු  හාඋ ඞ් ජාතයක (ජා. 

2.22.590ආදයයො)ආවිභවිස්සති. 

අතීයත පනකුරුරට්යඨ ඉන්දපත්ථනගයර ධනඤ්චයයකොරය යො නාම
රාජා රජ්ජිං කායරසි. තස්ස සුචිරයතො නාම බ්රාහ්මයණො පුයරොහියතො
අත්ථධම්මානුසාසයකො අයහොසි. රාජා දානාදීනි පුඤ්ඤානි කයරොන්යතො
ධම්යමන රජ්ජමනුසාසි. යසො එකදිවසිං ධම්මයාගිං නාම පඤ්හිං
අභසඞ්ඛරිත්වා සුචිරතිං නාම බ්රාහ්මණිං පුයරොහිතිං ආසයන නිසීදායපත්වා 
සක්කාරිංකත්වාපඤ්හිංපුච්ඡන්යතොචතස්යසොගාථායයොඅභාසි– 

138. 

‘‘රජ්ජඤ්චපටිපන්නාස්ම, ආධිපච්චිංසුචීරත; 

මහත්තිංපත්තුමිච්ඡාමි, වියජතුිංපථවිිංඉමිං. 

139. 

‘‘ධම්යමනයනොඅධම්යමන, අධම්යමොයමනරුච්චති; 

කච්යචොවධම්යමොචරියතො, රඤ්යඤොයහොතිසුචීරත. 

140. 

‘‘ඉධයචවානින්දිතායයන, යපච්චයයනඅනින්දිතා; 

යසිංයදවමනුස්යසසු, යයනපප්යපොමුබ්රාහ්මණ. 

141. 

‘‘යයොහිං අත්ථඤ්චධම්මඤ්ච, කත්තුමිච්ඡාමි බ්රාහ්මණ; 

තිංත්විංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච, බ්රාහ්මණක්ඛාහි පුච්ඡියතො’’ති. 

තත්ථ  ජ්ජන්ති, ආචරිය, මයිං ඉමස්මිිං සත්තයයොජනියක

ඉන්දපත්ථනගයර රජ්ජඤ්ච, තියයොජනසතියක කුරුරට්යඨ

ඉස්සරභාවසඞ්ඛාතිං ආධිපච්චඤ්ච. පටිපන්නාස් ාති අධිගතා භවාම. 

 හත්තන්ති ඉදානි මහන්තභාවිං. පත්තුමිච්ඡාමි වියජතුන්ති ඉමිං පථවිිං

ධම්යමනඅභභවිතුිංඅජ්යඣොත්ථරිතුිංඉච්ඡාමි. කච්යචොවාතිඅවයසසජයනහි
රඤ්යඤො චරියතො ධම්යමො කච්යචො කරණීයතයරො. රාජානුවත්තයකො හි

යලොයකො, යසො තස්මිිං ධම්මියක සබ්ය ොපි ධම්මියකො යහොති. තස්මා එස 
ධම්යමොනාමරඤ්යඤොවකච්යචොති. 

ඉධයචවානින්දිතාතියයනමයිංඉධයලොයක පරයලොයක චඅනින්දිතා. 

යෙන පප්යපොමූති යයන මයිං නිරයාදීසු අනිබ් ත්තිත්වා යදයවසු ච



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා තිිංසනිපායතො 

49 

පටුන 

මනුස්යසසු චයසිං ඉස්සරියිං යසොභග්ගිං පාපුයණයයාම, තිං යනොකාරණිං

කයථහීති. යෙොහන්ති, බ්රාහ්මණ, යයො අහිං ඵලවිපාකසඞ්ඛාතිං අත්ථඤ්ච
තස්ස අත්ථස්ස යහතුභූතිං ධම්මඤ්ච කත්තුිං සමාදාය වත්තිතුිං

උප්පායදතුඤ්ච ඉච්ඡාමි. තිං ත්වන්ති තස්ස මය්හිං ත්විං සුයඛයනව 
නිබ් ානගාමිමග්ගිං ආරුය්හ අපටිසන්ධිකභාවිං පත්යථන්තස්ස තිං

අත්ථඤ්චධම්මඤ්ච පුච්ඡියතොඅක්ඛාහි, පාකටිංකත්වාකයථහීතිබ්රාහ්මණිං
ධම්මයාගපඤ්හිංපුච්ඡි. 

අයිං පන පඤ්යහො ගම්භීයරො බුද්ධවිසයයො, සබ් ඤ්ඤබුද්ධයමව තිං 

පුච්ඡිතුිං යුත්තිං, තස්මිිං අසති සබ් ඤ්ඤතඤ්ඤාණපරියයසකිං
ය ොධිසත්තන්ති. සුචිරයතො පන අත්තයනො අය ොධිසත්තතාය පඤ්හිං

කයථතුිං නාසක්ඛි, අසක්යකොන්යතො ච පණ්ඩිතමානිං අකත්වා අත්තයනො
අසමත්ථභාවිංකයථන්යතොගාථමාහ– 

142. 

‘‘නාඤ්ඤත්රවිධුරාරාජ, එතදක්ඛාතුමරහති; 

යිංත්විංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච, කත්තුමිච්ඡසි ඛත්තියා’’ති. 

තස්සත්යථො – අවිසයයො එස, මහාරාජ, පඤ්යහො මාදිසානිං. අහඤ්හි 

යනවස්සආදිිං, නපරියයොසානිංපස්සාමි, අන්ධකාරිංපවිට්යඨොවියයහොමි.

 ාරාණසිරඤ්යඤො පන පුයරොහියතො විධුයරො නාම බ්රාහ්මයණො අත්ථි, යසො

එතිංආචික්යඛයය, තිංඨයපත්වායිං ත්විංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්චකත්තුමිච්ඡසි, 
එතිංඅක්ඛාතුිංනඅඤ්යඤොඅරහතීති. 

රාජා තස්සවචනිංසුත්වා ‘‘යතනහි, බ්රාහ්මණ, ඛිප්පිංතස්සසන්තිකිං
ගච්ඡාහී’’තිපණ්ණාකාරිංදත්වාතිංයපයසතුකායමො හුත්වාගාථමාහ– 

143. 

‘‘එහියඛොපහියතොගච්ඡ, විධුරස්සඋපන්තිකිං; 

නික්ඛඤ්චිමිංසුවණ්ණස්ස, හරිංගච්ඡසුචීරත; 

අභහාරිංඉමිංදජ්ජා, අත්ථධම්මානුසිට්ඨියා’’ති. 

තත්ථ උපන්තකන්ති සන්තිකිං. නික්ඛන්ති පඤ්චසුවණ්යණො එයකො

නික්යඛො. අයිං පන රත්තසුවණ්ණස්ස නික්ඛසහස්සිං දත්වා එවමාහ. ඉ ිං

දජ්ජාති යතන ඉමස්මිිං ධම්මයාගපඤ්යහ කථියත තස්ස
අත්ථධම්මානුසිට්ඨියා අභහාරපූජිං කයරොන්යතො ඉමිං නික්ඛසහස්සිං
දයදයයාසීති. 

එවඤ්ච පන වත්වා පඤ්හවිස්සජ්ජනස්ස ලිඛනත්ථාය

සතසහස්සග්ඝනකිං සුවණ්ණපට්ටඤ්ච ගමනත්ථාය යානිං, පරිවාරත්ථාය

 ලකායිං, තඤ්ච පණ්ණාකාරිං දත්වා තඞ්ඛණඤ්යඤවඋයයයොයජසි. යසො
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පන ඉන්දපත්ථනගරානික්ඛමිත්වාඋජුකයමව ාරාණසිිංඅගන්ත්වායත්ථ

යත්ථ පණ්ඩිතා වසන්ති, සබ් ානි තානි ඨානානි උපසඞ්කමිත්වා
සකලජම්බුදීයප පඤ්හස්ස විස්සජ්යජතාරිං අලභත්වා අනුපුබ්ය න
 ාරාණසිිං පත්වා එකස්මිිං ඨායන නිවාසිං ගයහත්වා කතිපයයහි ජයනහි
සද්ධිිං පාතරාසභුඤ්ජනයවලාය විධුරස්ස නියවසනිං ගන්ත්වා ආගතභාවිං
ආයරොචායපත්වායතනපක්යකොසාපියතොතිංසයකඝයරභුඤ්ජමානිංඅද්දස.
තමත්ථිං ආවිකයරොන්යතොසත්ථාසත්තමිංගාථමාහ– 

144. 

‘‘ස්වාධිප්පාගාභාරද්වායජො, විධුරස්සඋපන්තිකිං; 

තමද්දසමහාබ්රහ්මා, අසමානිංසයකඝයර’’ති. 

තත්ථ ස්වාධිප්පා ාති යසො භාරද්වාජයගොත්යතො සුචිරයතො අධිප්පාගා, 

ගයතොතිඅත්යථො.  හාබ්රහ් ාතිමහාබ්රාහ්මයණො. අස ානන්තිභුඤ්ජමානිං. 

යසොපනතස්ස ාලසහායයකොඑකාචරියකුයලඋග්ගහිතසිප්යපො, තස්මා
යතන සද්ධිිං එකයතො භුඤ්ජත්වා භත්තකච්චපරියයොසායන සුඛනිසින්යනො
‘‘සම්ම කමත්ථිං ආගයතොසී’’ති පුට්යඨො ආගමනකාරණිං ආචික්ඛන්යතො
අට්ඨමිංගාථමාහ– 

145. 

‘‘රඤ්යඤොහිං පහියතොදූයතො, යකොර යස්ස යසස්සියනො; 

‘අත්ථිංධම්මඤ්චපුච්යඡසි’, ඉච්චබ්රවියුධිට්ඨියලො; 

තිංත්විංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච, විධුරක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 

තත්ථ  ඤ්යඤොහන්ති අහිං රඤ්යඤො යකොර යස්ස යසස්සියනො දූයතො. 

පහියතොති යතන යපසියතො ඉධාගමිිං. පුච්යඡසීති යසො යුධිට්ඨිලයගොත්යතො

ධනඤ්චයරාජා මිං ධම්මයාගපඤ්හිං නාම පුච්ඡි, අහිං කයථතුිං

අසක්යකොන්යතො ‘‘ත්විංසක්ඛිස්සසී’’ති ඤත්වාතස්සආයරොයචසිිං, යසොච
පණ්ණාකාරිං දත්වා පඤ්හපුච්ඡනත්ථාය මිං තව සන්තිකිං යපයසන්යතො
‘‘විධුරස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා ඉමස්ස පඤ්හස්ස අත්ථඤ්ච පාළිධම්මඤ්ච
පුච්යඡයයාසී’’තිඅබ්රවි.‘‘තිංත්විංඉදානිමයාපුච්ඡියතො අක්ඛාහී’’ති. 

තදා පනයසොබ්රාහ්මයණො‘‘මහාජනස්සචිත්තිං ගණ්හිස්සාමී’’තිගඞ්ගිං
පිදහන්යතො විය විනිච්ඡයිං විචායරති. තස්ස පඤ්හවිස්සජ්ජයන ඔකායසො
නත්ථි.යසොතමත්ථිංආචික්ඛන්යතොනවමිංගාථමාහ– 

146. 

‘‘ගඞ්ගිං යමපිදහිස්සන්ති, නතිංසක්යකොමි බ්රාහ්මණ; 

අපියධතුිංමහාසින්ධුිං, තිංකථිංයසොභවිස්සති; 

නයතසක්යකොමිඅක්ඛාතුිං, අත්ථිංධම්මඤ්චපුච්ඡියතො’’ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා තිිංසනිපායතො 

51 

පටුන 

තස්සත්යථො – බ්රාහ්මණ, මය්හිං ‘‘මහාජනස්ස නානාචිත්තගතිසඞ්ඛාතිං

ගඞ්ගිංපිදහිස්ස’’න්ති යාපායරොඋප්පන්යනො, තමහිං මහාසින්ධුිංඅපියධතුිං

නසක්යකොමි, තස්මාකථිංයසොඔකායසොභවිස්සති, යස්මායතඅහිං පඤ්හිං
විස්සජ්යජයයිං. ඉති චිත්යතකග්ගතඤ්යචවඔකාසඤ්ච අලභන්යතොන යත
සක්යකොමි අක්ඛාතුිංඅත්ථිංධම්මඤ්චපුච්ඡියතොති. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘පුත්යතො යම පණ්ඩියතො මයාඤාණවන්තතයරො, 

යසොයත  යාකරිස්සති, තස්සසන්තිකිංගච්ඡාහී’’තිවත්වාදසමිංගාථමාහ– 

147. 

‘‘භද්රකායරොචයමපුත්යතො, ඔරයසොමමඅත්රයජො; 

තිංත්විංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච, ගන්ත්වාපුච්ඡස්සු බ්රාහ්මණා’’ති. 

තත්ථ ඔ යසොතිඋයරසිංවඩ්යඪො. අත්රයජොතිඅත්තනාජායතොති. 

තිං සුත්වා සුචිරයතො විධුරස්ස ඝරා නික්ඛමිත්වා භද්රකාරස්ස
භුත්තපාතරාසස්ස අත්තයනො පරිසමජ්යඣ නිසින්නකායල නියවසනිං
අගමාසි.තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාඑකාදසමිංගාථමාහ– 

148. 

‘‘ස්වාධිප්පාගාභාරද්වායජො, භද්රකාරස්සුපන්තිකිං; 

තමද්දසමහාබ්රහ්මා, නිසින්නිංසම්හියවස්මනී’’ති. 

තත්ථ යවස් නීතිඝයර. 

යසො තත්ථ ගන්ත්වා භද්රකාරමාණයවන කතාසනාභහාරසක්කායරො 
නිසීදිත්වාආගමනකාරණිංපුට්යඨොද්වාදසමිංගාථමාහ– 

149. 

‘‘රඤ්යඤොහිං පහියතොදූයතො, යකොර යස්ස යසස්සියනො; 

‘අත්ථිංධම්මඤ්චපුච්යඡසි’, ඉච්චබ්රවියුධිට්ඨියලො; 

තිංත්විංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච, භද්රකාරපබූ්රහියම’’ති. 

අථ නිං භද්රකායරො, ‘‘තාත, අහිං ඉයමසු දිවයසසු පරදාරිකකම්යම 

අභනිවිට්යඨො, චිත්තිං යම  යාකුලිං, යතන තයාහිං විස්සජ්යජතුිං න

සක්ඛිස්සාමි, මය්හිං පන කනිට්යඨො සඤ්චයකුමායරො නාම මයා අතිවිය

ඤාණවන්තතයරො, තිං පුච්ඡ, යසො යත පඤ්හිං විස්සජ්යජස්සතී’’ති තස්ස
සන්තිකිංයපයසන්යතොද්යව ගාථාඅභාසි– 

150. 

‘‘මිංසකාජිංඅවහාය, යගොධිංඅනුපතාමහිං; 

නයතසක්යකොමිඅක්ඛාතුිං, අත්ථිංධම්මඤ්චපුච්ඡියතො. 
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151. 

‘‘සඤ්චයයොනාමයමභාතා, කනිට්යඨොයමසුචීරත; 

තිංත්විංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච, ගන්ත්වාපුච්ඡස්සු බ්රාහ්මණා’’ති. 

තත්ථ  ිංසකාජන්ති යථා නාම පුරියසො ථූලමිගමිංසිං කායජනාදාය
ගච්ඡන්යතොඅන්තරාමග්යගයගොධයපොතකිංදිස්වාමිංසකාජිං ඡඩ්යඩත්වාතිං

අනු න්යධයය, එවයමව අත්තයනො ඝයර වසවත්තිනිිං භරියිං ඡඩ්යඩත්වා 
පරස්ස රක්ඛිතයගොපිතිං ඉත්ථිිං අනු න්ධන්යතො යහොමීති දීයපන්යතො
එවමාහාති. 

යසො තස්මිිං ඛයණ සඤ්චයස්ස නියවසනිං ගන්ත්වා යතන
කතසක්කායරොආගමනකාරණිං පුට්යඨොආචික්ඛි. තමත්ථිං පකායසන්යතො
සත්ථා ද්යවගාථාඅභාසි– 

152. 

‘‘ස්වාධිප්පාගාභාරද්වායජො, සඤ්චයස්සඋපන්තිකිං; 

තමද්දසමහාබ්රහ්මා, නිසින්නිංසම්හියවස්මනි. 

153. 

‘‘රඤ්යඤොහිංපහියතොදූයතො, යකොර යස්සයසස්සියනො; 

‘අත්ථිංධම්මඤ්චපුච්යඡසි’, ඉච්චබ්රවියුධිට්ඨියලො; 

තිංත්විංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච, සඤ්චයක්ඛාහි පුච්ඡියතො’’ති. 

සඤ්චයකුමායරොපනතදාපරදාරයමවයසවති.අථස්සයසො‘‘අහිං, තාත, 

පරදාරිංයසවාමි, යසවන්යතොචපනගඞ්ගිංඔතරිත්වා පරතීරිං ගච්ඡාමි, තිං

මිංසායඤ්චපායතොචනදිිංතරන්තිංමච්චුගිලතිනාම, යතනචිත්තිංයම 

 යාකුලිං, න තයාහිං ආචික්ඛිතුිං සක්ඛිස්සාමි, කනිට්යඨො පන යම

සම්භවකුමායරො නාම අත්ථි ජාතියා සත්තවස්සියකො, මයා සතගුයණන

සහස්සගුයණන සතසහස්සගුයණනාධිකඤාණතයරො, යසො යත

ආචික්ඛිස්සති, ගච්ඡතිංපුච්ඡාහී’’තිආහ.ඉමමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථා
ද්යව ගාථාඅභාසි– 

154. 

‘‘සදා මිංගිලයතමච්චු, සායිංපායතොසුචීරත; 

නයතසක්යකොමිඅක්ඛාතුිං, අත්ථිංධම්මඤ්චපුච්ඡියතො. 

155. 

‘‘සම්භයවොනාමයමභාතා, කනිට්යඨොයමසුචීරත; 

තිංත්විංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච, ගන්ත්වාපුච්ඡස්සු බ්රාහ්මණා’’ති. 
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තිං සුත්වා සුචිරයතො ‘‘අයිං පඤ්යහො ඉමස්මිිං යලොයක අබ්භුයතො 

භවිස්සති, ඉමිං පඤ්හිං විස්සජ්යජතුිං සමත්යථො නාම නත්ථි මඤ්යඤ’’ති
චින්යතත්වා ද්යවගාථාඅභාසි– 

156. 

‘‘අබ්භුයතොවතයභොධම්යමො, නායිංඅස්මාකරුච්චති; 

තයයොජනාපිතාපුත්තා, යතසුපඤ්ඤායයනොවිදූ. 

157. 

‘‘න තිංසක්යකොථඅක්ඛාතුිං, අත්ථිංධම්මඤ්ච පුච්ඡිතා; 

කථිංනුදහයරොජඤ්ඤා, අත්ථිංධම්මඤ්චපුච්ඡියතො’’ති. 

තත්ථ නාෙන්තිඅයිංපඤ්හධම්යමො අබ්භුයතො, ඉමිංකයථතුිංසමත්යථන

නාමනභවිතබ් ිං, තස්මායිංත්විං ‘‘කුමායරො කයථස්සතී’’තිවදති, නායිං

අස්මාකිං රුච්චති. යත සූති එත්ථ සු-කායරො නිපාතමත්තිං. පිතාති විධුයරො 

පණ්ඩියතො, පුත්තා භද්රකායරො සඤ්චයයො චාති යතපි තයයො පිතාපුත්තා

පඤ්ඤායඉමිංධම්මිං යනොවිදූ, නවිජානන්ති, අඤ්යඤොයකොජානිස්සතීති

අත්යථො. න තන්තිතුම්යහතයයොජනාපුච්ඡිතාඑතිංඅක්ඛාතුිංනසක්යකොථ, 

දහයරො සත්තවස්සියකො කුමායරො පුච්ඡියතො කථිං නු ජඤ්ඤා, යකන
කාරයණනජානිතුිංසක්ඛිස්සතීති අත්යථො. 

තිං සුත්වා සඤ්චයකුමායරො, ‘‘තාත, සම්භවකුමාරිං ‘දහයරො’ති මා 

උඤ්ඤාසි, සයචපි පඤ්හවිස්සජ්ජයනනාත්ථියකො, ගච්ඡ නිං පුච්ඡා’’ති
අත්ථදීපනාහි උපමාහි කුමාරස්ස වණ්ණිං පකායසන්යතො ද්වාදස ගාථා
අභාසි– 

158. 

‘‘මා නිංදහයරොතිඋඤ්ඤාසි, අපුච්ඡිත්වාන සම්භවිං; 

පුච්ඡිත්වාසම්භවිංජඤ්ඤා, අත්ථිංධම්මඤ්චබ්රාහ්මණ. 

159. 

‘‘යථාපිචන්යදොවිමයලො, ගච්ඡිංආකාසධාතුයා; 

සබ්ය තාරාගයණයලොයක, ආභායඅතියරොචති. 

160. 

‘‘එවම්පි දහරූයපයතො, පඤ්ඤායයොයගනසම්භයවො; 

මානිංදහයරොතිඋඤ්ඤාසි, අපුච්ඡිත්වානසම්භවිං; 

පුච්ඡිත්වාසම්භවිංජඤ්ඤා, අත්ථිංධම්මඤ්චබ්රාහ්මණ. 

161. 

‘‘යථාපිරම්මයකොමායසො, ගිම්හානිංයහොතිබ්රාහ්මණ; 
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අයතවඤ්යඤහිමායසහි, දුමපුප්යඵහියසොභති. 

162. 

‘‘එවම්පිදහරූයපයතො, පඤ්ඤායයොයගනසම්භයවො; 

මානිංදහයරොතිඋඤ්ඤාසි, අපුච්ඡිත්වානසම්භවිං; 

පුච්ඡිත්වාසම්භවිංජඤ්ඤා, අත්ථිංධම්මඤ්චබ්රාහ්මණ. 

163. 

‘‘යථාපි හිමවාබ්රහ්යම, පබ් යතො ගන්ධමාදයනො; 

නානාරුක්යඛහිසඤ්ඡන්යනො, මහාභූතගණාලයයො; 

ඔසයධහිචදිබ්ය හි, දිසාභාතිපවාතිච. 

164. 

‘‘එවම්පිදහරූයපයතො, පඤ්ඤායයොයගනසම්භයවො; 

මානිංදහයරොතිඋඤ්ඤාසි, අපුච්ඡිත්වානසම්භවිං; 

පුච්ඡිත්වාසම්භවිංජඤ්ඤා, අත්ථිංධම්මඤ්චබ්රාහ්මණ. 

165. 

‘‘යථාපිපාවයකොබ්රහ්යම, අච්චිමාලීයසස්සිමා; 

ජලමායනොවයනගච්යඡ, අනයලොකණ්හවත්තනී. 

166. 

‘‘ඝතාසයනොධූමයකතු, උත්තමායහවනන්දයහො; 

නිසීයථපබ් තග්ගස්මිිං, පහූයතයධොවියරොචති. 

167. 

‘‘එවම්පිදහරූයපයතො, පඤ්ඤායයොයගනසම්භයවො; 

මානිංදහයරොතිඋඤ්ඤාසි, අපුච්ඡිත්වානසම්භවිං; 

පුච්ඡිත්වාසම්භවිංජඤ්ඤා, අත්ථිංධම්මඤ්චබ්රාහ්මණ. 

168. 

‘‘ජයවනභද්රිංජානන්ති,  ලි ද්දඤ්චවාහියය; 

යදොයහනයධනුිංජානන්ති, භාසමානඤ්චපණ්ඩිතිං. 

169. 

‘‘එවම්පිදහරූයපයතො, පඤ්ඤායයොයගනසම්භයවො; 

මානිංදහයරොතිඋඤ්ඤාසි, අපුච්ඡිත්වානසම්භවිං; 

පුච්ඡිත්වාසම්භවිංජඤ්ඤා, අත්ථිංධම්මඤ්ච බ්රාහ්මණා’’ති. 

තත්ථ ජඤ්ඤාති ජානිස්සසි. චන්යදොති පුණ්ණචන්යදො. වි යලොති

අබ්භාදිමලවිරහියතො. එවම්පි දහරූයපයතොති එවිං සම්භවකුමායරො
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දහරභායවන උයපයතොපි පඤ්ඤායයොයගන සකලජම්බුදීපතයල අවයසයස

පණ්ඩියත අතික්කමිත්වා වියරොචති.  ම් යකොති චිත්තමායසො. 

අයතවඤ්යඤහීති අතිවිය අඤ්යඤහි එකාදසහි මායසහි. එවන්ති එවිං

සම්භයවොපි පඤ්ඤායයොයගන යසොභති. හි වාති හිමපාතසමයය

හිමයුත්යතොති හිමවා, ගිම්හකායල හිමිං වමතීති හිමවා. සම්පත්තිං ජනිං

ගන්යධන මදයතීති  න්ධ ාදයනො.  හාභූත ණාලයෙොති යදවගණානිං

නිවායසො. දිසාභාතීතිසබ් දිසාඑයකොභාසාවියකයරොති. පවාතීතිගන්යධන

සබ් දිසාවායති. එවන්ති එවිංසම්භයවොපිපඤ්ඤායයොයගනසබ් දිසාභාති
යචවපවාතිච. 

ෙසස්සි ාති යතජසම්පත්තියා යසස්සිමා. අච්චි ාලීති අච්චීහි යුත්යතො. 

ජල ායනො වයන  ච්යඡති ගච්ඡසඞ්ඛායත මහාවයන ජලන්යතො චරති. 

අනයලොති අතිත්යතො.ගතමග්ගස්සකණ්හභායවන කණ්හවත්තනී. යඤ්යඤ 

ආහුතිවයසනආහුතිංඝතිංඅස්නාතීති ඝතාසයනො. ධූයමොයකතුකච්චිං අස්ස

සායධතීති ධූ යකතු. උත්ත ායහවනන්දයහොති අයහවනිං වුච්චති

වනසණ්යඩො, උත්තමිං වනසණ්ඩිං දහතීති අත්යථො. නිසීයථති රත්තිභායග. 

පබ්බ්තග් ස්මින්ති පබ් තසිඛයර. පහූයතයධොති පහූතඉන්ධයනො. 

විය ොචතීති සබ් දිසාසු ඔභාසති. එවන්ති එවිං මම කනිට්යඨො

සම්භවකුමායරො දහයරොපි පඤ්ඤායයොයගන වියරොචති. භද්රන්ති භද්රිං 

අස්සාජානීයිං ජවසම්පත්තියා ජානන්ති, න සරීයරන. වාහියෙති 

වහිතබ් භායර සති භාරවහතාය ‘‘අහිං උත්තයමො’’ති  ලි ද්දිං ජානන්ති. 

යදොයහනාති යදොහසම්පත්තියා යධනුිං ‘‘සුඛීරා’’ති ජානන්ති. භාස ානන්ති

එත්ථ ‘‘නාභාසමානිංජානන්ති, මිස්සිං ායලහි පණ්ඩිත’’න්තිසුත්තිං (සිං.

නි.2.241) ආහරිතබ් ිං. 

සුචිරයතො එවිං තස්මිිං සම්භවිං වණ්යණන්යත ‘‘පඤ්හිං පුච්ඡිත්වා 
ජානිස්සාමී’’ති ‘‘කහිං පන යත කුමාර කනිට්යඨො’’ති පුච්ඡි. අථස්ස යසො
සීහපඤ්ජරිං විවරිත්වා හත්ථිං පසායරත්වා ‘‘යයො එස පාසාදද්වායර

අන්තරවීථියා කුමාරයකහි සද්ධිිං සුවණ්ණවණ්යණො කීළති, අයිං මම

කනිට්යඨො, උපසඞ්කමිත්වා තිං පුච්ඡ, බුද්ධලීළාය යත පඤ්හිං
කයථස්සතී’’ති ආහ. සුචිරයතො තස්ස වචනිං සුත්වා පාසාදා ඔරුය්හ

කුමාරස්ස සන්තිකිං අගමාසි. කාය යවලායාති? කුමාරස්ස නිවත්ථසාටකිං 
යමොයචත්වා ඛන්යධඛිපිත්වාඋයභොහිහත්යථහිපිංසුිංගයහත්වා ඨිතයවලාය.
තමත්ථිංආවිකයරොන්යතොසත්ථාගාථමාහ– 

170. 

‘‘ස්වාධිප්පාගාභාරද්වායජො, සම්භවස්සඋපන්තිකිං; 

තමද්දසමහාබ්රහ්මා, කීළමානිං හීපුයර’’ති. 

තත්ථ බ්හීපුය ති හිනියවසයන. 
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මහාසත්යතොපි බ්රාහ්මණිං ආගන්ත්වා පුරයතො ඨිතිං දිස්වා ‘‘තාත, 

යකනත්යථනාගයතොසී’’ති පුච්ඡිත්වා, ‘‘තාත, කුමාර අහිං ජම්බුදීපතයල
ආහිණ්ඩන්යතො මයා පුච්ඡිතිං පඤ්හිං කයථතුිං සමත්ථිං අලභත්වා තව
සන්තිකිං ආගයතොම්හී’’ති වුත්යත ‘‘සකලජම්බුදීයප කර අවිනිච්ඡියතො

පඤ්යහො මම සන්තිකිං ආගයතො, අහිං ඤායණන මහල්ලයකො’’ති
හියරොත්තප්පිං පටිලභත්වාහත්ථගතිං පිංසුිං ඡඩ්යඩත්වා ඛන්ධයතොසාටකිං

ආදාය නිවායසත්වා ‘‘පුච්ඡ, බ්රාහ්මණ, බුද්ධලීළාය යත කයථස්සාමී’’ති
සබ් ඤ්ඤපවාරණිංපවායරසි.තයතොබ්රාහ්මයණො– 

171. 

‘‘රඤ්යඤොහිංපහියතොදූයතො, යකොර යස්සයසස්සියනො; 

‘අත්ථිංධම්මඤ්චපුච්යඡසි’, ඉච්චබ්රවියුධිට්ඨියලො; 

තිංත්විංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච, සම්භවක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. – 

ගාථායපඤ්හිංපුච්ඡි. 

තස්ස අත්යථො සම්භවපණ්ඩිතස්ස ගගනමජ්යඣ පුණ්ණචන්යදො විය 

පාකයටොඅයහොසි. 

අථ නිං ‘‘යතන හි සුයණොහී’’ති වත්වා ධම්මයාගපඤ්හිං 
විස්සජ්යජන්යතොගාථමාහ– 

172. 

‘‘තග්ඝයතඅහමක්ඛිස්සිං, යථාපිකුසයලොතථා; 

රාජාචයඛොතිංජානාති, යදිකාහතිවානවා’’ති. 

තස්සඅන්තරවීථියිංඨත්වාමධුරස්සයරනධම්මිංයදයසන්තස්ස සද්යදො
ද්වාදසයයොජනිකිං සකල ාරාණසිනගරිං අවත්ථරි. අථ රාජා ච
උපරාජාදයයො ච සබ්ය  සන්නිපතිිංසු. මහාසත්යතො මහාජනස්ස මජ්යඣ
ධම්මයදසනිංපට්ඨයපසි. 

තත්ථ තග්ඝාති එකිංසවචනිං. ෙථාපි කුසයලොති යථා අතිකුසයලො

සබ් ඤ්ඤබුද්යධො ආචික්ඛති, තථා යත එකිංයසයනව අහමක්ඛිස්සන්ති

අත්යථො.  ාජාචයඛොතන්තිඅහිංතිංපඤ්හිංයථාතුම්හාකිංරාජාජානිතුිං 

සක්යකොති, තථා කයථස්සාමි. තයතො උත්තරි රාජා එව තිං ජානාති, යදි

කරිස්සති වා න වා කරිස්සති, කයරොන්තස්ස වා අකයරොන්තස්ස වා

තස්යසයවතිංභවිස්සති, මය්හිංපනයදොයසො නත්ථීතිදීයපති. 

එවිං ඉමාය ගාථාය පඤ්හකථනිං පටිජානිත්වා ඉදානි ධම්මයාගපඤ්හිං 
කයථන්යතොආහ– 

173. 
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‘‘අජ්ජ සුයවතිසිංයසයය, රඤ්ඤාපුට්යඨො සුචීරත; 

මාකත්වාඅවසීරාජා, අත්යථජායතයුධිට්ඨියලො. 

174. 

‘‘අජ්ඣත්තඤ්යඤවසිංයසයය, රඤ්ඤාපුට්යඨොසුචීරත; 

කුම්මග්ගිංනනියවයසයය, යථාමූළ්යහොඅයචතයසො. 

175. 

‘‘අත්තානිංනාතිවත්යතයය, අධම්මිංනසමාචයර; 

අතිත්යථනප්පතායරයය, අනත්යථනයුයතොසියා. 

176. 

‘‘යයොචඑතානිඨානානි, කත්තුිංජානාතිඛත්තියයො; 

සදායසොවඩ්ඪයතරාජා, සුක්කපක්යඛවචන්දිමා. 

177. 

‘‘ඤාතීනඤ්චපියයොයහොති, මිත්යතසුචවියරොචති; 

කායස්සයභදාසප්පඤ්යඤො, සග්ගිංයසොඋපපජ්ජතී’’ති. 

තත්ථ සිංයසෙයාතිකයථයය. ඉදිං වුත්තිං යහොති –තාත, සුචිරතසයච

තුම්හාකිං රඤ්ඤා ‘‘අජ්ජ දානිං යදම, සීලිං රක්ඛාම, උයපොසථකම්මිං

කයරොමා’’ති යකොචි පුට්යඨො, ‘‘මහාරාජ, අජ්ජ තාව පාණිං හනාම, කායම 

පරිභුඤ්ජාම, සුරිං පිවාම, කුසලිං පන කරිස්සාම සුයව’’ති රඤ්යඤො

කයථයය, තස්ස අතිමහන්තස්සපිඅමච්චස්සවචනිංකත්වාතුම්හාකිං රාජා
යුධිට්ඨිලයගොත්යතො තථාරූයප අත්යථ ජායත තිං දිවසිං පමායදන

වීතිනායමන්යතො මා අවසි, තස්ස වචනිං අකත්වා උප්පන්නිං කුසලචිත්තිං

අපරිහායපත්වා කුසලපටිසිංයුත්තිං කම්මිං කයරොතුයයව, ඉදමස්ස 
කයථයයාසීති.එවිංමහාසත්යතොඉමායගාථාය– 

‘‘අජ්යජව කච්චමාතප්පිං, යකො ජඤ්ඤා මරණිං සුයව’’ති. (ම. නි.
3.272) – 

භද්යදකරත්තසුත්තඤ්යචව, 

‘‘අප්පමායදොඅමතපදිං, පමායදොමච්චුයනොපද’’න්ති.(ධ.ප.21) – 

අප්පමායදොවාදඤ්චකයථසි. 

අජ්ෙත්තඤ්යඤවාති, තාත, සුචිරත සම්භවපණ්ඩියතො තයා
ධම්මයාගපඤ්යහ පුච්ඡියත කිං කයථසීති රඤ්ඤා පුට්යඨො සමායනො

තුම්හාකිං රඤ්යඤො අජ්ඣත්තඤ්යඤව සිංයසයය, නියකජ්ඣත්තසඞ්ඛාතිං 
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ඛන්ධපඤ්චකිං හුත්වා අභාවයතො අනිච්චන්ති කයථයයාසි. එත්තාවතා
මහාසත්යතො– 

‘‘සබ්ය සඞ්ඛාරාඅනිච්චාති, යදාපඤ්ඤායපස්සති’’.(ධ.ප. 277) 

– 

‘‘අනිච්චාවතසඞ්ඛාරා, උප්පාදවයධම්මියනො’’ති.(දී.නි. 2.221) – 

එවිංවිභාවිතිංඅනිච්චතිංකයථසීති. 

කුම් ග් න්ති, බ්රාහ්මණ, යථා මූළ්යහො අයචතයනො

අන්ධ ාලපුථුජ්ජයනො ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතසඞ්ඛාතිං කුම්මග්ගිං යසවති, එවිං

තව රාජා තිං කුම්මග්ගිං න යසයවයය, නියයානිකිං 

දසකුසලකම්මපථමග්ගයමවයසවතු, එවමස්සවයදයයාසීති. 

අත්තානන්ති ඉමිං සුගතියිං ඨිතිං අත්තභාවිං නාතිවත්යතයය, යයන
කම්යමන තිස්යසො කුසලසම්පත්තියයො සබ් කාමසග්යග අතික්කමිත්වා

අපායය නිබ් ත්තන්ති, තිං කම්මිං න කයරයයාති අත්යථො. අධම් න්ති

තිවිධදුච්චරිතසඞ්ඛාතිං අධම්මිං න සමාචයරයය. අතත්යථති
ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිසඞ්ඛායත අතිත්යථ නප්පතායරයය න ඔතායරයය. ‘‘න

තායරයයා’’තිපි පායඨො, අත්තයනො දිට්ඨානුගතිමාපජ්ජන්තිං ජනිං න 

ඔතායරයය. අනත්යථති අකාරයණ. න යුයතොති යුත්තපයුත්යතො න සියා.

බ්රාහ්මණ, යදියතරාජාධම්මයාගපඤ්යහ වත්තිතුකායමො, ‘‘ඉමස්මිිංඔවායද
වත්තතූ’’තිතස්සකයථයයාසීතිඅයයමත්ථ අධිප්පායයො. 

සදාතිසතතිං.ඉදිංවුත්තිංයහොති– ‘‘යයො ඛත්තියයොඑතානිකාරණානි

කාතුිං ජානාති, යසො රාජා සුක්කපක්යඛ චන්යදො විය සදා වඩ්ඪතී’’ති. 

විය ොචතීති මිත්තාමච්චානිංමජ්යඣඅත්තයනොසීලාචාරඤාණාදීහිගුයණහි
යසොභතිවියරොචතීති. 

එවිං මහාසත්යතො ගගනතයල චන්දිං උට්ඨායපන්යතො විය බුද්ධලීළාය 
බ්රාහ්මණස්ස පඤ්හිං කයථසි. මහාජයනො නදන්යතො යසයලන්යතො

අප්යඵොයටන්යතො සාධුකාරසහස්සානිඅදාසි, යචලුක්යඛයපචඅඞ්ගුලියඵොයට

ච පවත්යතසි, හත්ථපිළන්ධනාදීනි ඛිපි. එවිං ඛිත්තධනිං යකොටිමත්තිං
අයහොසි. රාජාපිස්ස තුට්යඨො මහන්තිං යසිං අදාසි. සුචිරයතොපි
නික්ඛසහස්යසන පූජිං කත්වා සුවණ්ණපට්යට ජාතිහිඞ්ගුලයකන
පඤ්හවිස්සජ්ජනිං ලිඛිත්වා ඉන්දපත්ථනගරිං ගන්ත්වා රඤ්යඤො
ධම්මයාගපඤ්හිංකයථසි.රාජාතස්මිිංධම්යමවත්තිත්වාසග්ගපුරිං පූයරසි. 

සත්ථාඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වා‘‘න, භක්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
තථාගයතො මහාපඤ්යඤොයයවා’’ති වත්වා ජාතකිං සයමොධායනසි ‘‘තදා
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ධනඤ්චයරාජා ආනන්යදො අයහොසි, සුචිරයතො අනුරුද්යධො, විධුයරො

කස්සයපො, භද්රකායරො යමොග්ගල්ලායනො, සඤ්චයමාණයවො සාරිපුත්යතො, 
සම්භවපණ්ඩියතොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සම්භවජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[516] 6. මහාකපිජාතකවණ්ණනා 

බ්ා ාණසයිංඅහූ ාජාතිඉදිංසත්ථා යවළුවයනවිහරන්යතොයදවදත්තස්ස
සිලාපවිජ්ඣනිං ආරබ්භ කයථසි. යතන හි ධනුග්ගයහ පයයොයජත්වා
අපරභායග සිලායපවිද්ධායභක්ඛූහියදවදත්තස්ස අවණ්යණකථියතසත්ථා

‘‘න, භක්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි යදවදත්යතො මය්හිං සිලිං 
පවිජ්ඣියයවා’’තිවත්වාඅතීතිංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියිං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජිං කායරන්යත කාසිකගාමයක
එයකො කස්සකබ්රාහ්මයණො යඛත්තිං කසිත්වා යගොයණ විස්සජ්යජත්වා
කුද්දාලකම්මිං කාතුිං ආරභ. යගොණා එකස්මිිං ගච්යඡ පණ්ණානි ඛාදන්තා
අනුක්කයමන අටවිිං පවිසිත්වා පලායිිංසු. යසො යවලිං සල්ලක්යඛත්වා
කුද්දාලිංඨයපත්වායගොයණඔයලොයකන්යතොඅදිස්වා යදොමනස්සප්පත්යතො
යත පරියයසන්යතො අන්යතොඅටවිිං පවිසිත්වා ආහිණ්ඩන්යතො හිමවන්තිං
පාවිසි. යසො තත්ථ දිසාමූළ්යහො හුත්වා සත්තාහිං නිරාහායරො විචරන්යතො
එකිං තින්දුකරුක්ඛිං දිස්වා අභරුය්හ ඵලානි ඛාදන්යතො තින්දුකරුක්ඛයතො 
පරිගළිත්වා සට්ඨිහත්යථනරකපපායත පති. තත්රස්ස දස දිවසා වීතිවත්තා.
තදා ය ොධිසත්යතොකපියයොනියිංනිබ් ත්තිත්වා ඵලාඵලානිඛාදන්යතො තිං
පුරිසිංදිස්වාසිලාය යයොග්ගිංකත්වාතිංපුරිසිංඋද්ධරිත්වාසිලායමත්ථයක

නිසීදායපත්වා එවමාහ – ‘‘යභො බ්රාහ්මණ, අහිං කලමාමි, මුහුත්තිං

නිද්දායිස්සාමි, මිංරක්ඛාහී’’ති.යසොතස්ස නිද්දායන්තස්සසිලායමත්ථකිං
පදායලසි. මහාසත්යතො තස්ස තිං කම්මිං ඤත්වා උප්පතිත්වා සාඛාය

නිසීදිත්වා ‘‘යභො පුරිස, ත්විංභූමියාගච්ඡ, අහිංසාඛග්යගන තුය්හිංමග්ගිං
ආචික්ඛන්යතො ගමිස්සාමී’’ති තිං පුරිසිං අරඤ්ඤයතො නීහරිත්වා මග්යග 

ඨයපත්වා පබ් තපාදයමව පාවිසි. යසො පුරියසො මහාසත්යත අපරජ්ඣිත්වා
කුට්ඨීහුත්වා දිට්ඨධම්යමයයවමනුස්සයපයතොඅයහොසි. 

යසො සත්ත වස්සානි දුක්ඛපීළියතො විචරන්යතො  ාරාණසියිං මිගාජනිං
නාම උයයානිං පවිසිත්වා පාකාරන්තයර කදලිපණ්ණිං අත්ථරිත්වා 
යවදනාප්පත්යතො නිපජ්ජ. තදා  ාරාණසිරාජා උයයානිං ගන්ත්වා තත්ථ

විචරන්යතොතිං දිස්වා‘‘යකොසිත්විං, කිංවාකත්වාඉමිංදුක්ඛිංපත්යතො’’ති
පුච්ඡි. යසොපිස්ස සබ් ිං විත්ථාරයතො ආචික්ඛි. තමත්ථිං පකායසන්යතො
සත්ථාආහ– 

178. 

‘‘ ාරාණසයිංඅහූරාජා, කාසීනිංරට්ඨවඩ්ඪයනො; 
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මිත්තාමච්චපරි ූළ්යහො, අගමාසිමිගාජනිං. 

179. 

‘‘තත්ථ බ්රාහ්මණමද්දක්ඛි, යසතිංචිත්රිං කලාසිනිං; 

විද්ධස්තිංයකොවිළාරිංව, කසිංධමනිසන්ථතිං. 

180. 

‘‘පරමකාරුඤ්ඤතිංපත්තිං, දිස්වාකච්ඡගතිංනරිං; 

අවච යම්හියතොරාජා, යක්ඛානිංකතයමොනුසි. 

181. 

‘‘හත්ථපාදාචයතයසතා, තයතොයසතතරිංසියරො; 

ගත්තිංකම්මාසවණ්ණිංයත, කලාස හුයලොචසි. 

182. 

‘‘වට්ටනාවළිසඞ්කාසා, පිට්ඨියත නින්නතුන්නතා; 

කාළපබ් ාවයතඅඞ්ගා, නාඤ්ඤිංපස්සාමිඑදිසිං. 

183. 

‘‘උග්ඝට්ටපායදොතසියතො, කයසොධමනිසන්ථයතො; 

ඡායතොආතත්තරූයපොසි, කුයතොසිකත්ථගච්ඡති. 

184. 

‘‘දුද්දසීඅප්පකායරොසි, දුබ් ණ්යණොභීමදස්සයනො; 

ජයනත්තියාපියතමාතා, නතිංඉච්යඡයයපස්සිතුිං. 

185. 

‘‘කිංකම්මමකරිංපුබ්ය , කිංඅවජ්ඣිංඅඝාතයි; 

කබ්බිසිංයිංකරිත්වාන, ඉදිංදුක්ඛිංඋපාගමී’’ති. 

තත්ථ බ්ා ාණසයන්ති ාරාණසියිං. මිත්තා ච්චපරිබ්ූේයහොතිමිත්යතහි

චදළ්හභත්තීහිඅමච්යචහි චපරිවුයතො. මි ාජිනන්තිඑවිංනාමකිං උයයානිං. 

යසතන්ති යසතකුට්යඨන යසතිං ක රකුට්යඨන විචිත්රිං පරිභන්යනන
කණ්ඩූයනකලාසකුට්යඨන කලාසිනිං යවදනාප්පත්තිං කදලිපණ්යණ

නිපන්නිං අද්දස. විද්ධස්තිං යකොවිො ිංවාති වණමුයඛහි පග්ඝරන්යතන 

මිංයසන විද්ධස්තිං පුප්ඵිතයකොවිළාරසදිසිං. කසන්ති එකච්යචසු පයදයසසු

අට්ඨිචම්මමත්තසරීරිං සිරාජාලසන්ථතිං. බ්යම්හියතොති භීයතො

විම්හයමාපන්යනොවා. ෙක්ඛානන්තියක්ඛානිංඅන්තයරත්විංකතරයක්යඛො

නාමාසි. වට්ටනාවළිසඞ්කාසාති පිට්ඨිකණ්ටකට්ඨායන ආවුනිත්වා 

ඨපිතාවට්ටනාවළිසදිසා. අඞ් ාති කාළපබ් වල්ලිසදිසානි යත අඞ්ගානි. 

නාඤ්ඤන්ති අඤ්ඤිං පුරිසිං එදිසිං න පස්සාමි. උග්ඝට්ටපායදොති
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රයජොකණ්ණපායදො. ආතත්තරූයපොති සුක්ඛසරීයරො. දුද්දසීති දුක්යඛන

පස්සිතබ්ය ො. අප්පකාය ොසීති සරීරප්පකාරරහියතොසි, දුස්සණ්ඨායනොසීති

අත්යථො. කිං කම්  ක න්ති ඉයතො පුබ්ය  කිං කම්මිං අකරිං, අකාසීති

අත්යථො. කබ්බිසන්ති දාරුණකම්මිං. 

තයතොපරිංබ්රාහ්මයණොආහ– 

186. 

‘‘තග්ඝයතඅහමක්ඛිස්සිං, යථාපිකුසයලොතථා; 

සච්චවාදිඤ්හියලොකස්මිිං, පසිංසන්තීධපණ්ඩිතා. 

187. 

‘‘එයකො චරිංයගොගයවයසො, මූළ්යහොඅච්චසරිිංවයන; 

අරඤ්යඤඉරීයණවිවයන, නානාකුඤ්ජරයසවියත. 

188. 

‘‘වාළමිගානුචරියත, විප්පනට්යඨොස්මිකානයන; 

අචරිිංතත්ථසත්තාහිං, ඛුප්පිපාසසමප්පියතො. 

189. 

‘‘තත්ථතින්දුකමද්දක්ඛිිං, විසමට්ඨිංබුභුක්ඛියතො; 

පපාතමභලම් න්තිං, සම්පන්නඵලධාරිනිං. 

190. 

‘‘වාතස්සිතානිභක්යඛසිිං, තානිරුච්චිිංසුයමභුසිං; 

අතිත්යතොරුක්ඛමාරූහිිං, තත්ථයහස්සාමිආසියතො. 

191. 

‘‘එකිංයමභක්ඛිතිංආසි, දුතියිංඅභපත්ථිතිං; 

තයතොසාභඤ්ජථසාඛා, ඡින්නාඵරසුනාවිය. 

192. 

‘‘යසොහිං සහාවසාඛාහි, උද්ධිංපායදොඅවිංසියරො; 

අප්පතිට්යඨඅනාලම්ය , ගිරිදුග්ගස්මිපාපතිං. 

193. 

‘‘යස්මාචවාරිගම්භීරිං, තස්මානසමපජ්ජසිං; 

තත්ථයසසිිංනිරානන්යදො, අනූනාදසරත්තියයො. 

194. 

‘‘අයථත්ථකපිමාගඤ්ඡි, යගොනඞ්ගුයලොදරීචයරො; 

සාඛාහිසාඛිංවිචරන්යතො, ඛාදමායනොදුමප්ඵලිං. 
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195. 

‘‘යසොමිංදිස්වාකසිංපණ්ඩුිං, කාරුඤ්ඤමකරිංමයි; 

අම්යභොයකොනාමයසොඑත්ථ, එවිංදුක්යඛනඅට්ටියතො. 

196. 

‘‘මනුස්යසොඅමනුස්යසොවා, අත්තානිංයමපයවදය; 

තස්සඤ්ජලිිංපණායමත්වා, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

197. 

‘‘මනුස්යසොහිං යසම්පත්යතො, සායමනත්ථිඉයතොගති; 

තිංයවොවදාමිභද්දිංයවො, ත්වඤ්චයමසරණිංභව. 

198. 

‘‘ගරුිංසිලිංගයහත්වාන, විචරීපබ් යතකපි; 

සිලායයයොග්ගිංකත්වාන, නිසයභොඑතදබ්රවි. 

199. 

‘‘එහි යමපිට්ඨිමාරුය්හ, ගීවිංගණ්හාහි  ාහුභ; 

අහිංතිංඋද්ධරිස්සාමි, ගිරිදුග්ගතයවගසා. 

200. 

‘‘තස්සතිංවචනිංසුත්වා, වානරින්දස්සසිරීමයතො; 

පිට්ඨිමාරුය්හධීරස්ස, ගීවිං ාහාහිඅග්ගහිිං. 

201. 

‘‘යසොමිංතයතොසමුට්ඨාසි, යතජස්සී ලවාකපි; 

විහඤ්ඤමායනොකච්යඡන, ගිරිදුග්ගතයවගසා. 

202. 

‘‘උද්ධරිත්වාන මිංසන්යතො, නිසයභො එතදබ්රවි; 

ඉඞ්ඝමිංසම්මරක්ඛස්සු, පසුපිස්සිංමුහුත්තකිං. 

203. 

‘‘සීහා යග්ඝා චදීපීච, අච්ඡයකොකතරච්ඡයයො; 

යතමිංපමත්තිංහිිංයසයයිං, යතත්විංදිස්වානිවාරය. 

204. 

‘‘එවිංයමපරිත්තාතූන, පසුපීයසොමුහුත්තකිං; 

තදාහිංපාපිකිංදිට්ඨිිං, පටිලච්ඡිිංඅයයොනියසො. 

205. 

‘‘භක්යඛොඅයිංමනුස්සානිං, යථාචඤ්යඤවයනමිගා; 
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යිංනූනිමිංවධිත්වාන, ඡායතොඛායදයයවානරිං. 

206. 

‘‘අසියතොචගමිස්සාමි, මිංසමාදායසම් ලිං; 

කන්තාරිංනිත්ථරිස්සාමි, පායථයයිංයමභවිස්සති. 

207. 

‘‘තයතොසිලිංගයහත්වාන, මත්ථකිංසන්නිතාළයිිං; 

මමගත්තකලන්තස්ස, පහායරොදුබ් යලොඅහු. 

208. 

‘‘යසොචයවයගනුදප්පත්යතො, කපිරුහිරමක්ඛියතො; 

අස්සුපුණ්යණහියනත්යතහි, යරොදන්යතොමිංඋදික්ඛති. 

209. 

‘‘මායයයොමිංකරිභද්දන්යත, ත්වඤ්චනායමදිසිංකරි; 

ත්වඤ්චයඛොනාමදීඝාවු, අඤ්යඤවායරතුමරහසි. 

210. 

‘‘අයහොවතයරපුරිස, තාවදුක්කරකාරක; 

එදිසාවිසමාදුග්ගා, පපාතාඋද්ධයතොමයා. 

211. 

‘‘ආනීයතොපරයලොකාව, දුබ්යභයයිංමිංඅමඤ්ඤථ; 

තිංයතනපාපකම්යමන, පාපිංපායපනචින්තිතිං. 

212. 

‘‘මා යහවත්විං අධම්මට්ඨ, යවදනිංකටුකිංඵුසි; 

මායහවපාපකම්මිංතිං, ඵලිංයවළුිංවතිංවධි. 

213. 

‘‘තයියමනත්ථිවිස්සායසො, පාපධම්මඅසඤ්ඤත; 

එහියමපිට්ඨියතොගච්ඡ, දිස්සමායනොවසන්තියක. 

214. 

‘‘මුත්යතොසිහත්ථාවාළානිං, පත්යතොසිමානුසිිංපදිං; 

එසමග්යගොඅධම්මට්ඨ, යතනගච්ඡයථාසුඛිං. 

215. 

‘‘ඉදිංවත්වාගිරිචයරො, රහයදපක්ඛලයමත්ථකිං; 

අස්සූනිසම්පමජ්ජත්වා, තයතොපබ් තමාරුහි. 
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216. 

‘‘යසොහිංයතනාභසත්යතොස්මි, පරිළායහනඅට්ටියතො; 

ඩය්හමායනනගත්යතන, වාරිිංපාතුිංඋපාගමිිං. 

217. 

‘‘අග්ගිනාවියසන්තත්යතො, රහයදොරුහිරමක්ඛියතො; 

පුබ් යලොහිතසඞ්කායසො, සබ්ය ොයමසමපජ්ජථ. 

218. 

‘‘යාවන්යතො උදබින්දූනි, කායස්මිිංනිපතිිංසු යම; 

තාවන්යතොගණ්ඩජායයථ, අද්ධය ලුවසාදිසා. 

219. 

‘‘පභන්නාපග්ඝරිිංසුයම, කුණපාපුබ් යලොහිතා; 

යයනයයයනවගච්ඡාමි, ගායමසුනිගයමසුච. 

220. 

‘‘දණ්ඩහත්ථානිවායරන්ති, ඉත්ථියයොපුරිසාචමිං; 

ඔක්කතාපූතිගන්යධන, මාස්සුඔයරනආගමා. 

221. 

‘‘එතාදිසිංඉදිංදුක්ඛිං, සත්තවස්සානිදානියම; 

අනුයභොමිසකිංකම්මිං, පුබ්ය දුක්කටමත්තයනො. 

222. 

‘‘තිං යවොවදාමිභද්දන්යත, යාවන්යතත්ථ සමාගතා; 

මාස්සුමිත්තානදුබ්භත්යථො, මිත්තදුබ්යභොහිපාපයකො. 

223. 

‘‘කුට්ඨීකලාසීභවති, යයොමිත්තානිධදුබ්භති; 

කායස්සයභදාමිත්තද්දු, නිරයිංයසොපපජ්ජතී’’ති. 

තත්ථ කුසයලොතියථා යඡයකොකුසයලොකයථති, තථායවොකයථස්සාමි. 

ය ො යවයසොති නට්යඨ යගොයණ ගයවසන්යතො. අච්චසරින්ති මනුස්සපථිං

අතික්කමිත්වා හිමවන්තිංපාවිසිිං. අ ඤ්යඤතිඅරාජයකසුඤ්යඤ. ඉරීයණති

සුක්ඛකන්තායර. විවයනති විවිත්යත. විප්පනට්යඨොති මග්ගමූළ්යහො. 

බුභුක්ඛියතොති සඤ්ජාතබුභුක්යඛො ඡාතජ්ඣත්යතො. පපාත භිලම්බ්න්තන්ති

පපාතාභමුඛිං ඔලම් න්තිං. සම්පන්නඵලධාරිනන්ති මධුරඵලධාරිනිං. 

වාතස්සිතානීති පඨමිං තාව වාතපතිතානි ඛාදිිං. තත්ථ යහස්සාමීති තස්මිිං

රුක්යඛ සුහියතො භවිස්සාමීති ආරුළ්යහොම්හි. තයතො සා භඤ්ජථ සාඛාති
තස්ස අභපත්ථිතස්ස අත්ථාය හත්යථ පසාරියත සා මයා අභරුළ්හා සාඛා
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ඵරසුනා ඡින්නා විය අභඤ්ජථ. අනාලම්යබ්ති ආලම්බිතබ් ට්ඨානරහියත. 

ගිරිදුග් ස්මින්තිගිරිවිසයම. යසසින්තිසයියතොම්හි. 

කපි  ා ඤ්ඡීති කපි ආගඤ්ඡි. ය ොනඞ්ගුයලොති ගුන්නිං

නඞ්ගුට්ඨසදිසනඞ්ගුට්යඨො. ‘‘යගොනඞ්ගුට්යඨො’’තිපි පායඨො.

‘‘යගොනඞ්ගුලී’’තිපි පඨන්ති. අක ිං  යීති අකරා මයි. අම්යභොති, මහාරාජ, 

යසො කපිරාජා තස්මිිං නරකපපායත මම උදකයපොථනසද්දිං සුත්වා මිං

‘‘අම්යභො’’ති ආලපිත්වා ‘‘යකො නායමයසො’’ති පුච්ඡි. බ්යසම්පත්යතොති

 යසනිංපත්යතො, පපාතස්සවසිංපත්යතොතිවාඅත්යථො. භද්දිංයවොතිතස්මා 

තුම්යහවදාමි– ‘‘භද්දිංතුම්හාකිංයහොතූ’’ති.  රුිං සිලන්ති, මහාරාජ, යසො
කපිරාජාමයාඑවිංවුත්යත‘‘මාභායී’’තිමිං අස්සායසත්වාපඨමිංතාවගරුිං

සිලිං ගයහත්වා යයොග්ගිං කයරොන්යතො පබ් යත විචරි. නිසයභොති
පුරිසනිසයභොඋත්තමවානරින්යදො පබ් තපපායතඨත්වාමිංඑතදබ්රවීති. 

බ්ාහුභීතිද්වීහි ාහාහිමමගීවිං සුග්ගහිතිංගණ්හ. යව සාතියවයගන. 

සිරී යතොති පුඤ්ඤවන්තස්ස. අග් හින්ති සට්ඨිහත්ථිං නරකපපාතිං
වාතයවයගන ඔතරිත්වා උදකපිට්යඨ ඨිතස්ස අහිං යවයගන 

පිට්ඨිමභරුහිත්වා උයභොහි  ාහාහි ගීවිං අග්ගයහසිිං. විහඤ්ඤ ායනොති

කලමන්යතො. කච්යඡනාති දුක්යඛන. සන්යතොති පණ්ඩියතො, අථ වා

පරිසන්යතො කලන්යතො.  ක්ඛස්සූති අහිං තිං උද්ධරන්යතො කලන්යතො

මුහුත්තිං විස්සමන්යතොපසුපිස්සිං, තස්මාමිංරක්ඛාහි. ෙථාචඤ්යඤවයන 

මි ාති සීහාදීහි අඤ්යඤපි යය ඉමස්මිිං වයන වාළමිගා. පාළියිං පන

‘‘අච්ඡයකොකතරච්ඡයයො’’ති ලිඛන්ති. පරිත්තාතූනාති, මහාරාජ, එවිං යසො

කපිරාජා මිං අත්තයනො පරිත්තාණිං කත්වා මුහුත්තිං පසුපි. අයෙොනියසොති

අයයොනියසොමනසිකායරන. භක්යඛොති ඛාදිතබ් යුත්තයකො. අසියතො ධායතො

සුහියතො. සම්බ්ලන්ති පායථයයිං.  ත්ථකිං සන්නිතාෙයින්ති තස්ස

වානරින්දස්ස මත්ථකිං පහරිිං. ‘‘සන්නිතාළය’’න්තිපි පායඨො. දුබ්බ්යලො

අහූතින ලවාආසි, යථාධිප්පායිංන අගමාසීති. 

යවය නාති මයා පහටපාසාණයවයගන. උදප්පත්යතොති උට්ඨියතො. 

 ායෙයොතියතන මිත්තදුබ්භපුරියසනසිලායපවිද්ධායමහාචම්මිංඡින්දිත්වා

ඔලම්බි, රුහිරිං පග්ඝරි. මහාසත්යතො යවදනාප්පත්යතො චින්යතසි –

‘‘ඉමස්මිිං ඨායන අඤ්යඤො නත්ථි, ඉදිං භයිං ඉමිං පුරිසිං නිස්සාය
උප්පන්න’’න්ති. යසො මරණභයභීයතො ඔලම් න්තිං චම්ම න්ධිං හත්යථන
ගයහත්වා උප්පතිත්වා සාඛිං අභරුය්හ යතන පාපපුරියසන සද්ධිිං

සල්ලපන්යතො ‘‘ ායෙයො  ’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ  ායෙයො  ිං කරි

භද්දන්යතතිමාඅකරිඅයයයොමිංභද්දන්යතතිතිංනිවායරති. ත්වඤ්චයඛො

නා ාතිත්විංනාමඑවිංමයාපපාතාඋද්ධයටොඑදිසිං ඵරුසකම්මිංමයිකරි, 

අයහො යත අයුත්තිං කතන්ති. අයහො වතාති තිං ගරහන්යතො එවමාහ. 

තාවදුක්ක කා කාති මයි අපරජ්ඣයනන අතිදුක්කරකම්මකාරක. 
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ප යලොකාවාති පරයලොකයතො විය ආනීයතො. දුබ්යභෙයන්ති දුබ්භතබ් ිං

වධිතබ් ිං. යවදනිං කටුකන්තිඑවිංසන්යතපිත්විංඅධම්මට්ඨයාදිසිංයවදනිං

අහිංඵුසාමි, එදිසිං යවදනිංකටුකිංමාඵුසි, තිංපාපකම්මිංඵලිංයවළුිංවතිං

මාවධි.ඉතිමිං, මහාරාජ, යසො පියපුත්තකිංවියඅනුකම්පි. 

අථනිංඅහිංඑතදයවොචිං–‘‘අයය, මයාකතිංයදොසිංහදයයමාකරි, මා

මිං අසප්පුරිසිං එවරූයප අරඤ්යඤ නාසය, අහිං දිසාමූළ්යහො මග්ගිං න

ජානාමි, අත්තනාකතිං කම්මිංමානායසථ, ජීවිතදානිංයමයදථ, අරඤ්ඤා
නීහරිත්වා මනුස්සපයථ ඨයපථා’’ති. එවිං වුත්යත යසො මයා සද්ධිිං

සල්ලපන්යතො ‘‘තයිය නත්ථි විස්සායසො’’තිආදිමාහ.තත්ථ තයීතිඉයතො

පට්ඨාය මය්හිං තයි විස්සායසො නත්ථි. එහීති, යභො පුරිස, අහිංතයා සද්ධිිං

මග්යගන න ගමිස්සාමි, ත්විං පන එහි මම පිට්ඨියතො අවිදූයර

දිස්සමානසරීයරොව ගච්ඡ, අහිං රුක්ඛග්යගයහව ගමිස්සාමීති. මුත්යතොසීති

අථයසොමිං, මහාරාජ, අරඤ්ඤානීහරිත්වා, යභොපුරිස, වාළමිගානිංහත්ථා

මුත්යතොසි. පත්යතොසි ානුසිිංපදන්ති මනුස්සූපචාරිංපත්යතොආගයතොසි, එස

යතමග්යගො, එයතනගච්ඡාතිආහ. 

ගිරිචය ොති ගිරිචාරී වානයරො. පක්ඛලයාති යධොවිත්වා. 

යතනාභිසත්යතොස්මීති යසො අහිං, මහාරාජ, යතන වානයරන අභසත්යතො, 
පාපකම්යම පරිණයත යතනාභසත්යතොස්මීති මඤ්ඤමායනො එවමාහ. 

අට්ටියතොතිඋපද්දුයතො. උපා මින්තිඑකිං රහදිංඋපගයතොස්මි. ස පජ්ජථාති

ජායතො, එවරූයපො හුත්වා උපට්ඨාසි. ොවන්යතොති යත්තකානි.  ණ්ඩ 

ජායෙථාතිගණ්ඩාජායිිංසු.යසොකරපිපාසිංසන්ධායරතුිංඅසක්යකොන්යතො 
උදකඤ්ජලිිං උක්ඛිපිත්වා යථොකිං පිවිත්වා යසසිං සරීයර සිඤ්චි. අථස්ස
තාවයදව උදකබින්දුගණනාය අඩ්ඪය ලුවපක්කප්පමාණා ගණ්ඩා

උට්ඨහිිංසු, තස්මාඑවමාහ. පභින්නාතියතගණ්ඩාතිංදිවසයමවභජ්ජත්වා

කුණපා පූතිගන්ධිකා හුත්වා පුබ් යලොහිතානි පග්ඝරිිංසු. යෙන යෙනාති

යයන යයන මග්යගන. ඔක්කතාති පූතිගන්යධන ඔකණ්ණා පරික්ඛිත්තා 

පරිවාරිතා.  ාස්සු ඔය න ආ  ාති දුට්ඨසත්ත ඔයරන මාස්සු ආගමා, 
අම්හාකිං සන්තිකිං මා ආගමීති එවිං වදන්තා මිං නිවායරන්තීති අත්යථො. 

සත්තවස්සානි දානිය ති, මහාරාජ, තයතොපට්ඨායඉදානිසත්ත වස්සානි
මමඑත්තකිංකාලිංසකිංකම්මිංඅනුයභොමි. 

ඉති යසො අත්තයනො මිත්තදුබ්භකම්මිං විත්ථායරත්වා, ‘‘මහාරාජ, 
මඤ්යඤවඔයලොයකත්වාඑවරූපිංකම්මිංනයකනචිකත්තබ් ’’න්තිවත්වා 

‘‘තිං යවො’’තිආදිමාහ. තත්ථ තන්ති තස්මා. යස්මා එවරූපිං කම්මිං එවිං

දුක්ඛවිපාකිං, තස්මාතිඅත්යථො. 

223. 

‘‘කුට්ඨීකලාසීභවති, යයොමිත්තානිධදුබ්භති; 
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කායස්සයභදාමිත්තද්දු, නිරයිංයසොපපජ්ජතී’’ති.– 

අයිංඅභසම්බුද්ධගාථා.භක්ඛයව, යයොඉධයලොයකමිත්තානි දුබ්භතිහිිංසති, 
යසොඑවරූයපොයහොතීතිඅත්යථො. 

තස්සපි පුරිසස්ස රඤ්ඤා සද්ධිිං කයථන්තස්යසව පථවී විවරිං අදාසි.
තඞ්ඛණඤ්යඤවචවිත්වාඅවීචිම්හිනිබ් ත්යතො.රාජාතස්මිිංපථවිිංපවිට්යඨ 

උයයානානික්ඛමිත්වානගරිංපවිට්යඨො. 

සත්ථාඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වා‘‘න, භක්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
යදවදත්යතොමය්හිංසිලිංපටිවිජ්ඣියයවා’’තිවත්වාජාතකිංසයමොධායනසි– 

‘‘තදා මිත්තදුබ්භී පුරියසො යදවදත්යතො අයහොසි, කපිරාජා පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

මහාකපිජාතකවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[517] 7. දකරක්ඛසජාතකවණ්ණනා 

224-257. සයච යවො වුය්හ ානානන්ති දකරක්ඛසජාතකිං. තිං සබ් ිං
මහාඋමඞ්ගජාතයකආවි භවිස්සතීති. 

දකරක්ඛසජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[518] 8. පණ්ඩරනාගරාජජාතකවණ්ණනා 

විකණ්ණවාචන්ති ඉදිං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො මුසාවාදිංකත්වා
යදවදත්තස්සපථවිප්පයවසනිංආරබ්භකයථසි.තදාහිසත්ථා භක්ඛූහිතස්ස

අවණ්යණකථියත‘‘න, භක්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පියදවදත්යතො මුසාවාදිං
කත්වාපථවිිංපවිට්යඨොයයවා’’තිවත්වාඅතීතිංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියිං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජිං කායරන්යත පඤ්චසතවාණිජා 
නාවාය සමුද්දිං පක්ඛන්දිත්වා සත්තයම දිවයස අතීරදස්සනියා නාවාය
සමුද්දපිට්යඨ භන්නාය ඨයපත්වා එකිං අවයසසා මච්ඡකච්ඡපභක්ඛා

අයහසුිං, එයකො පන වාතයවයගන කරම්පියපට්ටනිං නාම පාපුණි. යසො
සමුද්දයතො උත්තරිත්වා නග්ගයභොයගො තස්මිිං පට්ටයනයයව භක්ඛාය චරි.
තයමනිංමනුස්සා‘‘අයිංසමයණොඅප්පිච්යඡොසන්තුට්යඨො’’ති සම්භායවත්වා
සක්කාරිං කරිිංසු. යසො ‘‘ලද්යධො යම ජීවිකූපායයො’’ති යතසු
නිවාසනපාරුපනිං යදන්යතසුපි න ඉච්ඡි. යත ‘‘නත්ථි ඉයතො උත්තරි
අප්පිච්යඡොසමයණො’’තිභයයයො භයයයොපසීදිත්වාතස්සඅස්සමපදිංකත්වා

තත්ථ නිං නිවාසායපසුිං. යසො ‘‘කරම්පියඅයචයලො’’ති පඤ්ඤායි. තස්ස
තත්ථවසන්තස්සමහාලාභසක්කායරොඋදපාදි. 

එයකො නාගරාජාපිස්ස සුපණ්ණරාජා ච උපට්ඨානිං ආගච්ඡන්ති. යතසු
නාගරාජා නායමන පණ්ඩයරො නාම. අයථකදිවසිං සුපණ්ණරාජා තස්ස 
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සන්තිකිං ගන්ත්වා වන්දිත්වා එකමන්තිංනිසින්යනො එවමාහ – ‘‘භන්යත, 

අම්හාකිං ඤාතකා නායග ගණ්හන්තා  හූ විනස්සන්ති, එයතසිං නාගානිං

ගහණනියාමිං මයිං න ජානාම, ගුය්හකාරණිං කර යතසිං අත්ථි, 
සක්කුයණයයාථ නු යඛො තුම්යහ එයත පියායමානා විය තිං කාරණිං
පුච්ඡිතු’’න්ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා සුපණ්ණරායජ වන්දිත්වා
පක්කන්යත නාගරාජස්ස ආගතකායල වන්දිත්වා නිසින්නිං නාගරාජානිං

පුච්ඡි – ‘‘නාගරාජ, සුපණ්ණා කර තුම්යහ ගණ්හන්තා  හූ විනස්සන්ති, 

තුම්යහ ගණ්හන්තා කථිං ගණ්හිතුිං න සක්යකොන්තී’’ති. භන්යත, ඉදිං

අම්හාකිං ගුය්හිං රහස්සිං, මයා ඉමිං කයථන්යතන ඤාතිසඞ්ඝස්ස මරණිං

ආහටිං යහොතීති. කිංපනත්විං, ආවුයසො, ‘‘අයිං අඤ්ඤස්සකයථස්සතී’’ති

එවිංසඤ්ඤී යහොසි, නාහිං අඤ්ඤස්ස කයථස්සාමි, අත්තනා පන

ජානිතුකාමතාය පුච්ඡාමි, ත්විං මය්හිං සද්දහිත්වා නිබ්භයයො හුත්වා

කයථහීති. නාගරාජා ‘‘න කයථස්සාමි, භන්යත’’ති වන්දිත්වා පක්කාමි.

පුනදිවයසපිපුච්ඡි, තථාපිස්සනකයථසි. 

අථ නිං තතියදිවයස ආගන්ත්වා නිසින්නිං, ‘‘නාගරාජ, අජ්ජ තතියයො 

දිවයසො, මමපුච්ඡන්තස්සකමත්ථිංනකයථසී’’තිආහ.‘‘තුම්යහඅඤ්ඤස්ස 

ආචික්ඛිස්සථා’’ති භයයන, භන්යතති. කස්සචි න කයථස්සාමි, නිබ්භයයො

කයථහීති. ‘‘යතන හි, භන්යත, අඤ්ඤස්ස මා කථයිත්ථා’’ති පටිඤ්ඤිං

ගයහත්වා, ‘‘භන්යත, මයිං මහන්යත මහන්යත පාසායණ ගිලිත්වා භාරියා
හුත්වානිපජ්ජත්වාසුපණ්ණානිංආගමනකායලමුඛිං නිබ් ායහත්වාදන්යත

විවරිත්වා සුපණ්යණ ඩිංසිතුිං අච්ඡාම, යත ආගන්ත්වා අම්හාකිං සීසිං

ගණ්හන්ති, යතසිං අම්යහ ගරුභායර හුත්වා නිපන්යන උද්ධරිතුිං 
වායමන්තානඤ්යඤව උදකිං ඔත්ථරති. යත සීදන්තා අන්යතොඋදයකයයව

මරන්ති, ඉමිනා කාරයණන  හූ සුපණ්ණා විනස්සන්ති, යතසිං අම්යහ

ගණ්හන්තානිං කිං සීයසන ගහියතන,  ාලා නඞ්ගුට්යඨ ගයහත්වා අම්යහ
යහට්ඨාසීසයක කත්වා ගහිතිං යගොචරිං මුයඛන ඡඩ්ඩායපත්වා ලහුයක
කත්වා ගන්තුිං සක්යකොන්තී’’ති යසො අත්තයනො රහස්සකාරණිං තස්ස
දුස්සීලස්ස කයථසි. 

අථ තස්මිිං පක්කන්යත සුපණ්ණරාජා ආගන්ත්වා කරම්පියඅයචලිං 

වන්දිත්වා‘‘කිං, භන්යත, පුච්ඡිතිංයතනාගරාජස්සගුය්හකාරණ’’න්තිආහ.

යසො ‘‘ආමාවුයසො’’ති වත්වාසබ් ිංයතන කථිතනියායමයනවකයථසි.තිං

සුත්වා සුපණ්යණො ‘‘නාගරායජන අයුත්තිං කතිං, ඤාතීනිං නාම 

නස්සනනියායමො පරස්ස න කයථතබ්ය ො, යහොතු, අජ්යජව මයා
සුපණ්ණවාතිං කත්වා පඨමිං එතයමව ගයහතුිං වට්ටතී’’ති සුපණ්ණවාතිං
කත්වා පණ්ඩරනාගරාජානිං නඞ්ගුට්යඨ ගයහත්වා යහට්ඨාසීසිං කත්වා
ගහිතයගොචරිං ඡඩ්ඩායපත්වා උප්පතිත්වා ආකාසිං පක්ඛන්දි. පණ්ඩයරො
ආකායස යහට්ඨාසීසකිං ඔලම් න්යතො ‘‘මයාව මම දුක්ඛිං ආභත’’න්ති
පරියදවන්යතො ආහ– 
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258. 

‘‘විකණ්ණවාචිංඅනිගුය්හමන්තිං, අසඤ්ඤතිංඅපරිචක්ඛිතාරිං; 

භයිංතමන්යවතිසයිංඅය ොධිං, නාගිංයථාපණ්ඩරකිංසුපණ්යණො. 

259. 

‘‘යයො ගුය්හමන්තිං පරිරක්ඛයණයයිං, යමොහා නයරො සිංසති

හාසමායනො; 

තිං භන්නමන්තිං භයමන්යවති ඛිප්පිං, නාගිං යථා පණ්ඩරකිං 
සුපණ්යණො. 

260. 

‘‘නානුමිත්යතො ගරුිංඅත්ථිං, ගුය්හිං යවදිතුමරහති; 

සුමිත්යතොචඅසම්බුද්ධිං, සම්බුද්ධිංවාඅනත්ථවා. 

261. 

‘‘විස්සාසමාපජ්ජමහිං අයචලිං, සමයණො අයිං සම්මයතො

භාවිතත්යතො; 

තස්සාහමක්ඛිිංවිවරිිංගුය්හමත්ථිං, අතීතමත්යථොකපණිං රුදාමි. 

262. 

‘‘තස්සාහිංපරමිංබ්රහ්යමගුය්හිං, වාචිංහිමිංනාසක්ඛිිං සිංයයමතුිං; 

තප්පක්ඛයතොහිභයමාගතිංමමිං, අතීතමත්යථොකපණිංරුදාමි. 

263. 

‘‘යයො යව නයරො සුහදිං මඤ්ඤමායනො, ගුය්හමත්ථිං සිංසති

දුක්කුලීයන; 

යදොසාභයාඅථවාරාගරත්තා, පල්ලත්ථියතො ායලොඅසිංසයිංයසො. 

264. 

‘‘තියරොක්ඛවායචො අසතිංපවිට්යඨො, යයොසඞ්ගතීසු මුදීයරතිවාකයිං; 

ආසීවියසොදුම්මුයඛොතයාහුතිංනරිං, ආරාආරාසිංයයම තාදිසම්හා. 

265. 

‘‘අන්නිං පානිං කාසිකචන්දනඤ්ච, මනාපිත්ථියයො 

මාලමුච්ඡාදනඤ්ච; 

ඔහායගච්ඡාමයසසබ් කායම, සුපණ්ණපාණූපගතාව තයම්හා’’ති. 

තත්ථ විකණ්ණවාචන්ති පත්ථටවචනිං. අනිගුය්හ න්තන්ති

අප්පටිච්ඡන්නමන්තිං. අසඤ්ඤතන්ති කායද්වාරාදීනි රක්ඛිතුිං

අසක්යකොන්තිං. අපරිචක්ඛිතා න්ති ‘‘අයිං මයා කථිතමන්තිං රක්ඛිතුිං

සක්ඛිස්සති, න සක්ඛිස්සතී’’ති පුග්ගලිං ඔයලොයකතුිං උපපරික්ඛිතුිං
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පටුන 

අසක්යකොන්තිං. භෙිංත න්යවතීතිතිංඉයමහිචතූහිඅඞ්යගහිසමන්නාගතිං

අය ොධිං දුප්පඤ්ඤිං පුග්ගලිං සයිංකතයමව භයිං අන්යවති, යථා මිං

පණ්ඩරකනාගිං සුපණ්යණො අන්වාගයතොති. සිංසත හාස ායනොති රක්ඛිතුිං

අසමත්ථස්ස පාපපුරිසස්ස හාසමායනො කයථති. නානුමිත්යතොති 

අනුවත්තනමත්යතනයයොමිත්යතො, නහදයයන, යසොගුය්හිංඅත්ථිංජානිතුිං

නාරහතීති පරියදවති. අසම්බුද්ධන්ති අසම්බුද්ධන්යතො අජානන්යතො, 

අප්පඤ්යඤොති අත්යථො. සම්බුද්ධන්ති සම්බුද්ධන්යතො ජානන්යතො, 
සප්පඤ්යඤොතිඅත්යථො.ඉදිංවුත්තිංයහොති–‘‘යයොපිසුහදයයොමිත්යතොවා 

අමිත්යතොවාඅප්පඤ්යඤොසප්පඤ්යඤොපිවායයොඅනත්ථවාඅනත්ථචයරො, 
යසොපිගුය්හිං යවදිතුිංනාරහයත’’ති. 

ස යණොඅෙන්තිඅයිංසමයණොතිචයලොකසම්මයතොති චභාවිතත්යතොති

ච මඤ්ඤමායනො අහිං එතස්මිිං විස්සාසමාපජ්ජිං. අක්ඛින්ති කයථසිිං. 

අතීත ත්යථොති අතීතත්යථො, අතික්කන්තත්යථො හුත්වා ඉදානි කපණිං

රුදාමීති පරියදවති. තස්සාති තස්ස අයචලකස්ස. බ්රහ්ය ති සුපණ්ණිං

ආලපති. සිංෙය තුන්තිඉමිංගුය්හවාචිංරහස්සකාරණිං රක්ඛිතුිංනාසක්ඛිිං. 

තප්පක්ඛයතො හීති ඉදානි ඉදිං භයිං මම තස්ස අයචලකස්ස පක්ඛයතො

යකොට්ඨාසයතො සන්තිකා ආගතිං, ඉති අතීතත්යථො කපණිං රුදාමීති. 

සුහදන්ති ‘‘සුහයදො මම අය’’න්ති මඤ්ඤමායනො. දුක්කුලීයනති අකුලයජ

නීයච. යදොසාති එයතහි යදොසාදීහි කාරයණහි යයො එවරූපිං ගුය්හිං සිංසති, 

යසො  ායලො අසිංසයිං පල්ලත්ථියතො පරිවත්යතත්වා පාපියතො, හයතොයයව
නාමාතිඅත්යථො. 

තය ොක්ඛවායචොති අත්තයනො යිං වාචිං කයථතුකායමො, තස්සා

තියරොක්ඛකතත්තා පටිච්ඡන්නවායචො. අසතිං පවිට්යඨොති අසප්පුරිසානිං

අන්තරිං පවිට්යඨො අසප්පුරියසසු පරියාපන්යනො. සඞ් තීසු මුදීය තීති යයො
එවරූයපොපයරසිංරහස්සිංසුත්වාව පරිසමජ්යඣසු‘‘අසුයකනඅසුකිංනාම

කතිං වා වුත්තිං වා’’ති වාකයිං උදීයරති, තිං නරිං ‘‘ආසීවියසො දුම්මුයඛො

පූතිමුයඛො’’තිආහු, තාදිසම්හා පුරිසා ආ ාආ ා සිංෙය , දූරයතො දූරයතොව

විරයමයය, පරිවජ්යජයය නන්ති අත්යථො.  ාලමුච්ඡාදනඤ්චාති මාලඤ්ච

දිබ් ිංචතුජ්ජාතියගන්ධඤ්ච උච්ඡාදනඤ්ච. ඔහාොතිඑයතදිබ් අන්නාදයයො

සබ් කායමඅජ්ජ මයිංඔහායඡඩ්යඩත්වාගමිස්සාම. සුපණ්ණ, පාණූප තාව 

තයම්හාති, යභො සුපණ්ණ, පායණහි උපගතාව යත අම්හා, සරණිං යනො
යහොහීති. 

එවිං පණ්ඩරයකො ආකායස යහට්ඨාසීසයකො ඔලම් න්යතො අට්ඨහි

ගාථාහි පරියදවි. සුපණ්යණො තස්ස පරියදවනසද්දිං සුත්වා, ‘‘නාගරාජ
අත්තයනොරහස්සිං අයචලකස්සකයථත්වාඉදානිකමත්ථිංපරියදවසී’’තිතිං
ගරහිත්වාගාථමාහ– 
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266. 

‘‘යකො නීධ තිණ්ණිං ගරහිං උයපති, අස්මිිංධ යලොයක පාණභූ

නාගරාජ; 

සමයණො සුපණ්යණො අථවා ත්වයමව, කිංකාරණා
පණ්ඩරකග්ගහීයතො’’ති. 

තත්ථ යකොනීධාතිඉධඅම්යහසුතීසුජයනසු යකොනු. අස්මිිංධාතිඑත්ථ 

ඉධාති නිපාතමත්තිං, අස්මිිංයලොයකතිඅත්යථො. පාණභූතිපාණභූයතො. අථවා

ත්වය වාතිඋදාහුත්විංයයව.තත්ථසමණිංතාවමාගරහ, යසො හිඋපායයන

තිං රහස්සිං පුච්ඡි. සුපණ්ණම්පි මා ගරහ, අහඤ්හි තව පච්චත්ථියකොව. 

පණ්ඩ කග් හීයතොති, සම්ම පණ්ඩරක, ‘‘අහිං කිංකාරණා සුපණ්යණන

ගහියතො’’ති චින්යතත්වා ච පන අත්තානයමව ගරහ, තයා හි රහස්සිං
කයථන්යතන අත්තනාව අත්තයනො අනත්යථො කයතොති අයයමත්ථ
අධිප්පායයො. 

තිං සුත්වාපණ්ඩරයකො ඉතරිංගාථමාහ– 

267. 

‘‘සමයණොති යම සම්මතත්යතො අයහොසි, පියයො ච යම මනසා

භාවිතත්යතො; 

තස්සාහමක්ඛිිං විවරිිංගුය්හමත්ථිං, අතීතමත්යථොකපණිංරුදාමී’’ති. 

තත්ථ සම් තත්යතොති යසො සමයණො මය්හිං ‘‘සප්පුරියසො අය’’න්ති

සම්මතභායවොඅයහොසි. භාවිතත්යතොති සම්භාවිතභායවොචයමඅයහොසීති. 

තයතොසුපණ්යණොචතස්යසොගාථාඅභාසි– 

268. 

‘‘න චත්ථි සත්යතො අමයරො පථ යා, පඤ්ඤාවිධා නත්ථි න 

නින්දිතබ් ා; 

සච්යචනධම්යමනධිතියාදයමන, අලබ්භම යාහරතීනයරොඉධ. 

269. 

‘‘මාතාපිතාපරමා න්ධවානිං, නාස්සතතියයොඅනුකම්පකත්ථි; 

යතසම්පිගුය්හිංපරමිංනසිංයස, මන්තස්සයභදිං පරිසඞ්කමායනො. 

270. 

‘‘මාතාපිතාභගිනීභාතයරොච, සහායාවායස්සයහොන්තිසපක්ඛා; 

යතසම්පිගුය්හිංපරමිංනසිංයස, මන්තස්සයභදිං පරිසඞ්කමායනො. 

271. 
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‘‘භරියායචපුරිසිංවජ්ජා, යකොමාරීපියභාණිනී; 

පුත්තරූපයසූයපතා, ඤාතිසඞ්ඝපුරක්ඛතා; 

තස්සාපි ගුය්හිං පරමිං න සිංයස, මන්තස්ස යභදිං 
පරිසඞ්කමායනො’’ති. 

තත්ථ අ ය ොති අමරණසභායවො සත්යතො නාම නත්ථි. පඤ්ඤාවිධා

නත්ථීති න-කායරො පදසන්ධිකයරො, පඤ්ඤාවිධාඅත්ථීතිඅත්යථො.ඉදිංවුත්තිං

යහොති – නාගරාජ, යලොයක අමයරොපි නත්ථි, පඤ්ඤාවිධාපි අත්ථි, සා
අඤ්යඤසිං පඤ්ඤායකොට්ඨාසසඞ්ඛාතා පඤ්ඤාවිධා අත්තයනො ජීවිතයහතු

නනින්දිතබ් ාති.අථවා පඤ්ඤාවිධාතිපඤ්ඤාසදිසානනින්දිතබ් ානාම

අඤ්ඤා ධම්මජාති නත්ථි, තිං කස්මා නින්දසීති. යයසිං පන

‘‘පඤ්ඤාවිධානම්පි න නින්දිතබ් ’’න්තිපි පායඨො, යතසිං උජුකයමව. 

සච්යචනාතිආදීසු වචීසච්යචන ච සුචරිතධම්යමන ච පඤ්ඤාසඞ්ඛාතාය

ධිතියා ච ඉන්ද්රියදයමන ච අලබ්භිං දුල්ලභිං

අට්ඨසමාපත්තිමග්ගඵලනිබ් ානසඞ්ඛාතම්පි වියසසිං අබ්යාහ ත ආවහති තිං 

නිප්ඵායදති නයරො ඉධ, තස්මා නාරහසි අයචලිං නින්දිතුිං, අත්තානයමව
ගරහ. අයචයලන හි අත්තයනො පඤ්ඤවන්තතාය උපායකුසලතාය ච
වඤ්යචත්වාත්විං රහස්සිංගුය්හිංමන්තිංපුච්ඡියතොතිඅත්යථො. 

ප  ාති එයත උයභො  න්ධවානිං උත්තම න්ධවා නාම. නාස්ස

තතයෙොති අස්ස පුග්ගලස්ස මාතාපිතූහි අඤ්යඤො තතියයො සත්යතො

අනුකම්පයකො නාම නත්ථි, මන්තස්ස යභදිං පරිසඞ්කමායනො පණ්ඩියතො

යතසිං මාතාපිතූනම්පිපරමිංගුය්හිංනසිංයසයය, ත්විංපනමාතාපිතූනම්පි

අකයථතබ් ිං අයචලකස්සකයථසීතිඅත්යථො. සහාොවාතිසුහදයමිත්තාවා. 

සපක්ඛාති යපත්යතයයමාතුලපිතුච්ඡාදයයො සමානපක්ඛා ඤාතයයො. 

යතසම්පීතිඑයතසම්පිඤාතිමිත්තානිංනකයථයය, ත්විං පන අයචලකස්ස

කයථසි, අත්තයනොවකුජ්ඣස්සූතිදීයපති. භරිො යචතියකොමාරීපියභාණිනී

පුත්යතහිචරූයපනචයයසනචඋයපතාඑවරූපාභරියාපියච ‘‘ආචික්ඛාහි

යමතවගුය්හ’’න්තිවයදයය, තස්සාපිනසිංයසයය. 

තයතොපරා– 

272. 

‘‘නගුය්හමත්ථිංවිවයරයය, රක්යඛයයනිංයථානිධිිං; 

නහිපාතුකයතොසාධු, ගුය්යහොඅත්යථොපජානතා. 

273. 

‘‘ථියාගුය්හිංනසිංයසයය, අමිත්තස්සචපණ්ඩියතො; 

යයොචාමියසනසිංහීයරො, හදයත්යථයනොචයයොනයරො. 

274. 
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‘‘ගුය්හමත්ථිංඅසම්බුද්ධිං, සම්ය ොධයතියයොනයරො; 

මන්තයභදභයාතස්ස, දාසභූයතොතිතික්ඛති. 

275. 

‘‘යාවන්යතො පුරිසස්සත්ථිං, ගුය්හිංජානන්ති මන්තිනිං; 

තාවන්යතොතස්සඋබ්ය ගා, තස්මාගුය්හිංනවිස්සයජ; 

276. 

‘‘විවිච්චභායසයයදිවාරහස්සිං, රත්තිිංගිරිංනාතියවලිං පමුඤ්යච; 

උපස්සුතිකා හි සුණන්ති මන්තිං, තස්මා මන්යතො ඛිප්පමුයපති 
යභද’’න්ති.– 

පඤ්ච ගාථාඋමඞ්ගජාතයක පඤ්චපණ්ඩිතපඤ්යහආවිභවිස්සන්ති. 

තයතොපරාසු– 

277. 

‘‘යථාපිඅස්සනගරිංමහන්තිං, අද්වාරකිංආයසිංභද්දසාලිං; 

සමන්තඛාතාපරිඛාඋයපතිං, එවම්පියමයතඉධ ගුය්හමන්තා. 

278. 

‘‘යයගුය්හමන්තාඅවිකණ්ණවාචා, දළ්හාසදත්යථසුනරා දුජව්හ; 

ආරාඅමිත්තා යවජන්තියතහි, ආසීවිසාවාරිව සත්තුසඞ්ඝා’’ති.– 

ද්වීසු ගාථාසු භද්දසාලන්ති ආපණාදීහි සාලාහි සම්පන්නිං. 

ස න්තඛාතාපරිඛාඋයපතන්තිසමන්තඛාතාහි තීහිපරිඛාහිඋපගතිං. එවම්පි

ය තිඑවම්පිමය්හිංයතපුරිසා ඛායන්ති.කතයර? යයඉධගුය්හමන්තා.ඉදිං
වුත්තිං යහොති – යථා අද්වාරකස්ස අයයොමයනගරස්ස මනුස්සානිං

උපයභොගපරියභොයගො අන්යතොවයහොති, නඅබ්භන්තරිමා හි නික්ඛමන්ති, 

න  ාහිරා අන්යතො පවිසන්ති, අපරාපරිං සඤ්චායරො ඡිජ්ජති, ගුය්හමන්තා 

පුරිසා එවරූපා යහොන්ති, අත්තයනො ගුය්හිං අත්තයනො අන්යතොයයව

ජීරායපන්ති, න අඤ්ඤස්ස කයථන්තීති. දේහා සදත්යථසූති අත්තයනො

අත්යථසු ථිරා. දුජිව්හාති පණ්ඩරකනාගිං ආලපති. බ්යවජන්තීති

පටික්කමන්ති. ආසීවිසා වා රිව සත්තුසඞ්ඝාති එත්ථ වාති නිපාතමත්තිං, 
ආසීවිසා සත්තුසඞ්ඝා රිවාති අත්යථො. යථා ආසීවිසයතො සත්තුසඞ්ඝා

ජීවිතුකාමාමනුස්සා ආරාපටික්කමන්ති, එවිංයතහිගුය්හමන්යතහිනයරහි

ආරාඅමිත්තා පටික්කමන්ති, උපගන්තුිංඔකාසිංනලභන්තීතිවුත්තිංයහොති. 

එවිංසුපණ්යණනධම්යමකථියතපණ්ඩරයකොආහ– 

279. 
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‘‘හිත්වා ඝරිං පබ් ජයතො අයචයලො, නග්යගො මුණ්යඩො චරති

ඝාසයහතු; 

තම්හිනුයඛොවිවරිිංගුය්හමත්ථිං, අත්ථාචධම්මාච අපග්ගතාම්හා. 

280. 

‘‘කථිංකයරොයහොතිසුපණ්ණරාජ, කිංසීයලොයකනවයතනවත්තිං; 

සමයණො චරිං හිත්වා මමායිතානි, කථිංකයරො සග්ගමුයපති 
ඨාන’’න්ති. 

තත්ථ ඝාසයහතූති නිස්සිරියකො කුච්ඡිපූරණත්ථාය ඛාදනීයයභොජනීයය

පරියයසන්යතො චරති. අපග් තාම්හාති අපගතා පරිහීනාම්හා. කථිංකය ොති 

ඉදිං නාගරාජා තස්ස නග්ගස්ස සමණභාවිං ඤත්වා සමණපටිපත්තිිං

පුච්ඡන්යතො ආහ. තත්ථ කිංසීයලොති කතයරන ආචායරන සමන්නාගයතො. 

යකන වයතනාතිකතයරනවතසමාදායනනවත්තන්යතො. ස යණොච න්ති 
පබ් ජ්ජාය චරන්යතො තණ්හාමමායිතානි හිත්වා කථිං සමිතපාපසමයණො

නාමයහොති. සග් න්තිකථිංකයරොන්යතොචසුට්ඨුඅග්ගිංයදවනගරිංයසො
සමයණො උයපතීති. 

සුපණ්යණොආහ– 

281. 

‘‘හිරියා තිතික්ඛාය දයමනුයපයතො, අක්යකොධයනො යපසුණියිං

පහාය; 

සමයණො චරිං හිත්වා මමායිතානි, එවිංකයරො සග්ගමුයපති 
ඨාන’’න්ති. 

තත්ථ හිරිොති, සම්ම නාගරාජ, අජ්ඣත්ත හිද්ධාසමුට්ඨායනහි
හියරොත්තප්යපහි තිතික්ඛාසඞ්ඛාතාය අධිවාසනඛන්තියා ඉන්ද්රියදයමන ච
උයපයතො අකුජ්ඣනසීයලො පිසුණවාචිං පහායතණ්හාමමායිතානිචහිත්වා 

පබ් ජ්ජාය චරන්යතො සමයණො නාම යහොති, එවිංකයරොයයව ච එතානි 

හිරීආදීනිකුසලානිකයරොන්යතොසග්ගමුයපතිඨානන්ති. 

ඉදිංසුපණ්ණරාජස්සධම්මකථිංසුත්වාපණ්ඩරයකොජීවිතිංයාචන්යතො 
ගාථමාහ– 

282. 

‘‘මාතාවපුත්තිංතරුණිංතනුජ්ජිං, සම්ඵස්සතාසබ් ගත්තිං ඵයරති; 

එවම්පි යම ත්විං පාතුරහු දිජන්ද, මාතාව පුත්තිං 
අනුකම්පමායනො’’ති. 
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තස්සත්යථො –යථාමාතා තනුජිං අත්තයනො සරීරජාතිංතරුණිංපුත්තිං
සම්ඵස්සතිං දිස්වා තිං උයර නිපජ්ජායපත්වා ථඤ්ඤිං පායයන්තී

පුත්තසම්ඵස්යසන සබ් ිං අත්තයනො ගත්තිං ඵයරති, නපි මාතා පුත්තයතො

භායති නපිපුත්යතොමාතියතො, එවම්පියමත්විං පාතු හු පාතුභූයතො දිජින්ද 

දිජරාජ, තස්මාමාතාවපුත්තිංමුදුයකනහදයයන අනුකම්පමායනොමිංපස්ස, 
ජීවිතිංයමයදහීති. 

අථස්සසුපණ්යණොජීවිතිංයදන්යතොඉතරිංගාථමාහ– 

283. 

‘‘හන්දජ්ජත්විංමුඤ්චවධාදුජව්හ, තයයොහිපුත්තානහි අඤ්යඤො

අත්ථි; 

අන්යතවාසී දින්නයකො අත්රයජො ච, රජ්ජස්සු පුත්තඤ්ඤතයරො යම
අයහොසී’’ති. 

තත්ථ මුඤ්චාති මුච්ච, අයයමව වා පායඨො. දුජිව්හාති තිං ආලපති. 

අඤ්යඤොතිඅඤ්යඤොචතුත්යථොපුත්යතොනාමනත්ථි. අන්යතවාසීතිසිප්පිං
වා උග්ගණ්හමායනො පඤ්හිං වා සුණන්යතො සන්තියක නිවුත්යථො. 

දින්නයකොති ‘‘අයිං යත පුත්යතො යහොතූ’’ති පයරහි දින්යනො.  ජ්ජස්සූති

අභරමස්සු. අඤ්ඤතය ොතිතීසුපුත්යතසුඅඤ්ඤතයරොඅන්යතවාසීපුත්යතො
යමත්විං ජායතොතිදීයපති. 

එවඤ්චපනවත්වාආකාසාඔතරිත්වාතිංභූමියිංපතිට්ඨායපසි. තමත්ථිං
පකායසන්යතොසත්ථාද්යවගාථාඅභාසි– 

284. 

‘‘ඉච්යචව වාකයිං විසජ්ජී සුපණ්යණො, භුමයිං පතිට්ඨාය දියජො

දුජව්හිං; 

මුත්තජ්ජත්විංසබ් භයාතිවත්යතො, ථලූදයකයහොහි මයාභගුත්යතො. 

285. 

‘‘ආතඞ්කනිංයථාකුසයලොභසක්යකො, පිපාසිතානිංරහයදොවසීයතො; 

යවස්මිංයථාහිමසීතට්ටිතානිං, එවම්පියතසරණමහිංභවාමී’’ති. 

තත්ථ ඉච්යචවවාකයන්තිඉතිඑවිංවචනිං වත්වාතිංනාගරාජිංවිස්සජ්ජ. 

භු යන්තියසොසයම්පි භූමියිංපතිට්ඨායදියජොතිංදුජව්හිංසමස්සායසන්යතො
මුත්යතොඅජ්ජත්විංඉයතො පට්ඨායසබ් භයානිඅතිවත්යතොථයලචඋදයක

ච මයා අභගුත්යතො රක්ඛියතො යහොහීති ආහ. ආතඞ්කනන්ති ගිලානානිං. 

එවම්පි යතතිඑවිංඅහිංතවසරණිංභවාමි. 
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ගච්ඡත්වන්තිඋයයයොයජසි.යසොනාගරාජානාගභවනිංපාවිසි.ඉතයරොපි 
සුපණ්ණභවනිං ගන්ත්වා ‘‘මයා පණ්ඩරකනායගො සපථිං කත්වා

සද්දහායපත්වා විස්සජ්ජයතො, කීදිසිංනුයඛොමයිතස්සහදයිං, වීමිංසිස්සාමි
න’’න්ති නාගභවනිං ගන්ත්වා සුපණ්ණවාතිං අකාසි. තිං දිස්වා නායගො
‘‘සුපණ්ණරාජා මිං ගයහතුිං ආගයතො භවිස්සතී’’ති මඤ්ඤමායනො
 යාමසහස්සමත්තිංඅත්තභාවිංමායපත්වාපාසායණච වාලුකඤ්චගිලිත්වා
භාරියයො හුත්වා නඞ්ගුට්ඨිං යහට්ඨාකත්වා යභොගමත්ථයක ඵණිං
ධාරයමායනොනිපජ්ජත්වා සුපණ්ණරාජානිං ඩිංසිතුකායමො විය අයහොසි. තිං 
දිස්වාසුපණ්යණොඉතරිංගාථමාහ– 

286. 

‘‘සන්ධිිංකත්වාඅමිත්යතන, අණ්ඩයජනජලාබුජ; 

විවරියදාඨිංයසසි, කුයතොතිංභයමාගත’’න්ති. 

තිංසුත්වා නාගරාජාතිස්යසොගාථාඅභාසි – 

287. 

‘‘සඞ්යකයථවඅමිත්තස්මිිං, මිත්තස්මිම්පිනවිස්සයස; 

අභයාභයමුප්පන්නිං, අපිමූලානිකන්තති. 

288. 

‘‘කථිංනුවිස්සයසතයම්හි, යයනාසිකලයහොකයතො; 

නිච්චයත්යතනඨාතබ් ිං, යසොදිසබ්භනරජ්ජති. 

289. 

‘‘විස්සාසයය න ච තිං විස්සයයයය, අසඞ්කයතො සඞ්කයතො ච

භයවයය; 

තථා තථා විඤ්ඤූ පරක්කයමයය, යථා යථා භාවිං පයරො න 
ජඤ්ඤා’’ති. 

තත්ථ අභොති අභයට්ඨානභූතා මිත්තම්හා භයිං උප්පන්නිං

ජීවිතසඞ්ඛාතානි මූලායනව කන්තති. තයම්හීති තස්මිිං. යෙනාසීති යයන 

සද්ධිිංකලයහොකයතොඅයහොසි. නිච්චෙත්යතනාති නිච්චපටියත්යතන. යසො

දිසබ්භින ජ්ජතීතියයො නිච්චයත්යතනඅභතිට්ඨති, යසොඅත්තයනොසත්තූහි

සද්ධිිං විස්සාසවයසන න රජ්ජති, තයතො යතසිං යථාකාමකරණීයයො න

යහොතීති අත්යථො. විස්සාසයෙතිපරිං අත්තනිවිස්සාසයය, තිංපනසයිංන

විස්සයසයය.පයරනඅසඞ්කයතොඅත්තනාචයසො සඞ්කයතොභයවයය. භාවිං

පය ොතියථායථාපණ්ඩියතොපරක්කමති, තථාතථාතස්සපයරොභාවිංන

ජානාති, තස්මාපණ්ඩියතනවීරියිංකාතබ් යමවාති දීයපති. 
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ඉති යත අඤ්ඤමඤ්ඤිං සල්ලපිත්වා සමග්ගා සම්යමොදමානා උයභොපි 
අයචලකස්සඅස්සමිංඅගමිිංසු.තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

290. 

‘‘යතයදවවණ්ණාසුඛුමාලරූපා, උයභොසමාසුජයාපුඤ්ඤඛන්ධා; 

උපාගමුිං කරම්පියිංඅයචලිං, මිස්සීභූතා අස්සවාහාවනාගා’’ති. 

තත්ථ ස ාති සමානරූපා සදිසසණ්ඨානා හුත්වා. සුජොති සුවයා

පරිසුද්ධා, අයයමව වා පායඨො. පුඤ්ඤඛන්ධාති කතකුසලතාය

පුඤ්ඤක්ඛන්ධා විය. මිස්සීභූතාති හත්යථන හත්ථිං ගයහත්වා

කායමිස්සීභාවිංඋපගතා. අස්සවාහාවනා ාතිධුයරයුත්තකාරථවාහාද්යව
අස්සාවිය පුරිසනාගාතස්සඅස්සමිංඅගමිිංසු. 

ගන්ත්වා චපනසුපණ්ණරාජාචින්යතසි– ‘‘අයිංනාගරාජාඅයචලකස්ස

ජීවිතිං න දස්සති, එතිං දුස්සීලිං න වන්දිස්සාමී’’ති. යසො  හි ඨත්වා
නාගරාජානයමව තස්ස සන්තිකිං යපයසසි. තිං සන්ධාය සත්ථා ඉතරිං
ගාථමාහ. 

291. 

‘‘තයතො හයවපණ්ඩරයකොඅයචලිං, සයයමවුපාගම්මඉදිං අයවොච; 

මුත්තජ්ජහිං සබ් භයාතිවත්යතො, න හි නූන තුය්හිං මනයසො 
පියම්හා’’ති. 

තත්ථ පිෙම්හාති දුස්සීලනග්ගයභොග්ගමුසාවාදිනූනමයිංතවමනයසොන
පියාඅහුම්හාතිපරිභාසි. 

තයතොඅයචයලොඉතරිංගාථමාහ– 

292. 

‘‘පියයොහියමආසිසුපණ්ණරාජා, අසිංසයිංපණ්ඩරයකනසච්චිං; 

යසො රාගරත්යතොව අකාසියමතිං, පාපකම්මිං සම්පජායනො න
යමොහා’’ති. 

තත්ථ පණ්ඩ යකනාතිතයාපණ්ඩරයකනයසොමම පියතයරොඅයහොසි, 

සච්චයමතිං. යසොතියසොඅහිංතස්මිිංසුපණ්යණ රායගනරත්යතොහුත්වාඑතිං

පාපකම්මිංජානන්යතොවඅකාසිිං, නයමොයහනඅජානන්යතොති. 

තිංසුත්වානාගරාජාද්යවගාථාඅභාසි– 

293. 

‘‘නයමපියිංඅප්පියිංවාපියහොති, සම්පස්සයතොයලොකමිමිංපරඤ්ච; 

සුසඤ්ඤතානඤ්හිවියඤ්ජයනන, අසඤ්ඤයතොයලොකමිමිංචරාසි. 
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294. 

‘‘අරියාවකායසොසි අනරියයොවාසි, අසඤ්ඤයතො 

සඤ්ඤතසන්නිකායසො; 

කණ්හාභජාතියකොසිඅනරියරූයපො, පාපිං හුිංදුච්චරිතිං අචාරී’’ති. 

තත්ථ න ය ති අම්යභො දුස්සීලනග්ගමුසාවාදි පබ් ජතස්ස හි ඉමඤ්ච

පරඤ්චයලොකිංසම්පස්සයතොපියිංවායම අප්පියිංවාපියමතිනයහොති, ත්විං

පන සුසඤ්ඤතානිං සීලවන්තානිං  යඤ්ජයනන පබ් ජතලිඞ්යගන

අසඤ්ඤයතො හුත්වා ඉමිං යලොකිං වඤ්යචන්යතො චරසි. අරිොවකායසොසීති

අරියපටිරූපයකොසි. අසඤ්ඤයතොති කායාදීහි අසඤ්ඤයතොසි. 

කණ්හාභිජාතයකොති කාළකසභායවො. අනරිෙරූයපොති අහිරිකසභායවො. 

අචාරීතිඅකාසි. 

ඉතිතිංගරහිත්වාඉදානිඅභසපන්යතොඉමිංගාථමාහ– 

295. 

‘‘අදුට්ඨස්සතුවිංදුබ්භ, දුබ්භීචපිසුයණොචසි; 

එයතනසච්චවජ්යජන, මුද්ධායතඵලතුසත්තධා’’ති. 

තස්සත්යථො – අම්යභො දුබ්භ ත්විං අදුට්ඨස්ස මිත්තස්ස දුබ්භී චාසි, 

පිසුයණොචාසි, එයතනසච්චවජ්යජනමුද්ධායතසත්තධාඵලතූති. 

ඉති නාගරාජස්ස සපන්තස්යසව අයචලකස්ස සීසිං සත්තධා ඵලි. 
නිසින්නට්ඨායනයයවස්ස භූමි විවරිං අදාසි. යසො පථවිිං පවිසිත්වා අවීචිම්හි 

නිබ් ත්ති, නාගරාජසුපණ්ණරාජායනොපි අත්තයනො භවනයමව අගමිිංසු.
සත්ථාතස්සපථවිිං පවිට්ඨභාවිංපකායසන්යතොඔසානගාථමාහ– 

296. 

‘‘තස්මා හි මිත්තානිං න දුබ්භතබ් ිං, මිත්තදුබ්භා පාපියයො නත්ථි

අඤ්යඤො; 

ආසිත්තසත්යතොනිහයතො පථ යා, ඉන්දස්ස වායකයනහි සිංවයරො 
හයතො’’ති. 

තත්ථ තස් ාති යස්මා මිත්තදුබ්භකම්මස්ස ඵරුයසො විපායකො, තස්මා. 

ආසිත්තසත්යතොති ආසිත්තවියසන සත්යතො. ඉන්දස්සාති නාගින්දස්ස

වායකයන. සිංවය ොති ‘‘අහිං සිංවයර ඨියතොස්මී’’ති පටිඤ්ඤාය එවිං
පඤ්ඤායතොආජීවයකො හයතොති. 

සත්ථා ඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වා‘‘න, භක්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
යදවදත්යතො මුසාවාදිං කත්වා පථවිිං පවිට්යඨොයයවා’’ති වත්වා ජාතකිං
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සයමොධායනසි – ‘‘තදා අයචලයකො යදවදත්යතො අයහොසි, නාගරාජා

සාරිපුත්යතො, සුපණ්ණරාජාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

පණ්ඩරනාගරාජජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[519] 9. සම්බුලාජාතකවණ්ණනා 

කා යවධ ානාති ඉදිං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො මල්ලිකිං යදවිිං

ආරබ්භ කයථසි. වත්ථු කුම් ාසපිණ්ඩිජාතයක (ජා. 1.7.142 ආදයයො)
විත්ථාරිතයමව. සා පන තථාගතස්ස තිණ්ණිං කුම්මාසපිණ්ඩිකානිං 
දානානුභායවන තිං දිවසඤ්යඤව රඤ්යඤො අග්ගමයහසිභාවිං පත්වා
පුබ්බුට්ඨායිතාදීහි පඤ්චහිකලයාණධම්යමහිසමන්නාගතාඤාණසම්පන්නා
බුද්ධුපට්ඨායිකාපතියදවතා අයහොසි.තස්සාපතියදවතාභායවොසකලනගයර
පාකයටො අයහොසි. අයථකදිවසිං ධම්මසභායිං කථිං සමුට්ඨායපසුිං –

‘‘ආවුයසො, මල්ලිකා යදවී කර වත්තසම්පන්නා ඤාණසම්පන්නා 

පතියදවතා’’ති.සත්ථාආගන්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, භක්ඛයව, එතරහිකථාය 

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

ඉදායනව, පුබ්ය යපසාවත්තසම්පන්නාපතියදවතායයවා’’තිවත්වාඅතීතිං
ආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියිං බ්රහ්මදත්තස්ස රඤ්යඤො යසොත්ථියසයනො නාම 

පුත්යතො අයහොසි. තිං රාජා වයප්පත්තිං උපරජ්යජ පතිට්ඨයපසි, සම්බුලා

නාමස්ස අග්ගමයහසී අයහොසි උත්තමරූපධරා සරීරප්පභාසම්පන්නා, 
නිවායතජලමානාදීපසිඛාවිය ඛායති.අපරභායගයසොත්ථියසනස්සසරීයර

කුට්ඨිංඋප්පජ්ජති, යවජ්ජාතිකච්ඡිතුිං නාසක්ඛිිංසු.යසොභජ්ජමායනකුට්යඨ

පටිකූයලො හුත්වා විප්පටිසාරිං පත්වා ‘‘යකො යම රජ්යජන අත්යථො, 
අරඤ්යඤ අනාථමරණිං මරිස්සාමී’’ති රඤ්යඤො ආයරොචායපත්වා
ඉත්ථාගාරිං ඡඩ්යඩත්වානික්ඛමි.සම්බුලා හූහිඋපායයහිනිවත්තියමානාපි

අනිවත්තිත්වාව ‘‘අහිං තිං සාමිකිං අරඤ්යඤ පටිජග්ගිස්සාමී’’ති වත්වා
සද්ධිඤ්යඤව නික්ඛමි. යසො අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා සුලභමූලඵලාඵයල
ඡායූදකසම්පන්යන පයදයස පණ්ණසාලිං කත්වා වාසිං කප්යපසි. රාජධීතා

තිං පටිජග්ගි. කථිං? සා හි පායතො වුට්ඨාය අස්සමපදිං සම්මජ්ජත්වා
පානීයපරියභොජනීයිං උපට්ඨයපත්වා දන්තකට්ඨඤ්ච මුඛයධොවනඤ්ච
උපනායමත්වා මුයඛ යධොයත නානාඔසධානි පිසිත්වා තස්ස වයණ
මක්යඛත්වා මධුරමධුරානි ඵලාඵලානි ඛාදායපත්වා මුඛිං වික්ඛායලත්වා
හත්යථසු යධොයතසු ‘‘අප්පමත්යතො යහොහි යදවා’’ති වත්වා වන්දිත්වා
පච්ඡිඛණිත්තිඅඞ්කුසයක ආදාය ඵලාඵලත්ථාය අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා
ඵලාඵලානි ආහරිත්වා එකමන්යත ඨයපත්වා ඝයටන උදකිං ආහරිත්වා
නානාචුණ්යණහි ච මත්තිකාහි ච යසොත්ථියසනිං න්හායපත්වා පුන 

මධුරඵලාඵලානිඋපනායමති. පරියභොගාවසායනවාසිතපානීයිංඋපයනත්වා
සයිං ඵලාඵලානි පරිභුඤ්ජත්වා පදරසන්ථරිං සිංවිදහිත්වා තස්මිිං තත්ථ
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පටුන 

නිපන්යනතස්ස පායදයධොවිත්වාසීසපරිකම්මපිට්ඨිපරිකම්මපාදපරිකම්මානි
කත්වා සයනපස්සිං උපගන්ත්වා නිපජ්ජති. එයතනුපායයන සාමිකිං
පටිජග්ගි. 

සා එකදිවසිං අරඤ්යඤ ඵලාඵලිං ආහරන්තී එකිං ගිරිකන්දරිං දිස්වා

සීසයතො පච්ඡිිං ඔතායරත්වා කන්දරතීයර ඨයපත්වා ‘‘න්හායිස්සාමී’’ති
ඔතරිත්වා හලිද්දාය සරීරිං උබ් ට්යටත්වා න්හත්වා සුයධොතසරීරා
උත්තරිත්වා වාකචීරිං නිවායසත්වා කන්දරතීයර අට්ඨාසි. අථස්සා 
සරීරප්පභාය වනිං එයකොභාසිං අයහොසි. තස්මිිං ඛයණ එයකො දානයවො
යගොචරත්ථායචරන්යතොතිං දිස්වාපටි ද්ධචිත්යතොහුත්වාගාථාද්වයිංආහ
– 

297. 

‘‘කායවධමානාගිරිකන්දරායිං, එකාතුවිංතිට්ඨසිසිංහිතූරු; 

පුට්ඨාසියමපාණිපයමයයමජ්යඣ, අක්ඛාහියමනාමඤ්ච න්ධයව 
ච. 

298. 

‘‘ඔභාසයිංවනිංරම්මිං, සීහ යග්ඝනියසවිතිං; 

කාවාත්වමසිකලයාණි, කස්සවාත්විංසුමජ්ඣියම; 

අභවායදමිතිංභද්යද, දානවාහිංනමත්ථුයත’’ති. 

තත්ථ කා යවධ ානාති න්හානමත්තතාය සීතභායවන කම්පමානා. 

සිංහිතූරූති සම්පිණ්ඩිතූරු උත්තමඌරුලක්ඛයණ. පාණිපය ෙය ජ්යෙති 

හත්යථන මිනිතබ් මජ්යඣ. කා වා ත්වන්ති කා නාම වා ත්විං භවසි. 

අභිවායදමීතිවන්දාමි. දානවාහන්තිඅහිංඑයකොදානයවො, අයිංනමක්කායරො

තවඅත්ථු, අඤ්ජලිිංයත පග්ගණ්හාමීතිඅවච. 

සාතස්සවචනිංසුත්වාතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

299. 

‘‘යයොපුත්යතොකාසිරාජස්ස, යසොත්ථියසයනොතිතිංවිදූ; 

තස්සාහිංසම්බුලාභරියා, එවිංජානාහිදානව; 

අභවායදමිතිංභන්යත, සම්බුලාහිංනමත්ථුයත. 

300. 

‘‘යවයදහපුත්යතොභද්දන්යත, වයනවසතිආතුයරො; 

තමහිංයරොගසම්මත්තිං, එකාඑකිංඋපට්ඨහිං. 

301. 

‘‘අහඤ්ච වනමුඤ්ඡාය, මධුමිංසිංමිගාබිලිං; 
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යදාහරාමිතිංභක්යඛො, තස්සනූනජ්ජනාධතී’’ති. 

තත්ථ යවයදහපුත්යතොති යවයදහරාජධීතාය පුත්යතො. 

ය ො සම් ත්තන්ති යරොගපීළිතිං. උපට්ඨහන්ති උපට්ඨහාමි පටිජග්ගාමි.

‘‘උපට්ඨිතා’’තිපි පායඨො. වනමුඤ්ඡාොති වනිං උඤ්යඡත්වා උඤ්ඡාචරියිං

චරිත්වා.  ධු ිංසන්ති නිම්මක්ඛිකිං මධුඤ්ච මිගාබිලමිංසඤ්ච 

සීහ යග්ඝමියගහි ඛාදිතමිංසයතො අතිරිත්තයකොට්ඨාසිං. තිං භක්යඛොති යිං

අහිං ආහරාමි, තිං භක්යඛොව යසො මම සාමියකො. තස්ස නූනජ්ජාති තස්ස
මඤ්යඤ අජ්ජ ආහාරිං අලභමානස්ස සරීරිං ආතයප පක්ඛිත්තපදුමිං විය 

නාධත උපතප්පතිමිලායති. 

තයතොපරිංදානවස්සචතස්සාචවචනපටිවචනගාථායයොයහොන්ති– 

302. 

‘‘කිංවයනරාජපුත්යතන, ආතුයරනකරිස්සසි; 

සම්බුයලපරිචිණ්යණන, අහිංභත්තාභවාමියත. 

303. 

‘‘යසොකට්ටායදුරත්තාය, කිංරූපිංවිජ්ජයතමම; 

අඤ්ඤිංපරියයසභද්දන්යත, අභරූපතරිංමයා. 

304. 

‘‘එහිමිංගිරිමාරුය්හ, භරියායමචතුස්සතා; 

තාසිංත්විංපවරායහොහි, සබ් කාමසමිද්ධිනී. 

305. 

‘‘නූනතාරකවණ්ණායභ, යිංකඤ්චිමනසිච්ඡසි; 

සබ් ිංතිංපචුරිංමය්හිං, රමස්ස්වජ්ජමයාසහ. 

306. 

‘‘යනො යචතුවිංමයහයසයයිං, සම්බුයල කාරයිස්සසි; 

අලිංත්විංපාතරාසාය, පණ්යහභක්ඛාභවිස්සසි. 

307. 

‘‘තඤ්චසත්තජයටොලුද්යදො, කළායරොපුරිසාදයකො; 

වයනනාථිංඅපස්සන්තිිං, සම්බුලිංඅග්ගහීභුයජ. 

308. 

‘‘අධිපන්නාපිසායචන, ලුද්යදනාමිසචක්ඛුනා; 

සාචසත්තුවසිංපත්තා, පතියමවානුයසොචති. 

309. 
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‘‘න යමඉදිංතථාදුක්ඛිං, යිංමිංඛායදයයරක්ඛයසො; 

යඤ්චයමඅයයපුත්තස්ස, මයනොයහස්සතිඅඤ්ඤථා. 

310. 

‘‘නසන්තියදවාපවසන්තිනූන, නහිනූනසන්තිඉධයලොකපාලා; 

සහසා කයරොන්තානමසඤ්ඤතානිං, න හි නූන සන්ති 
පටියසධිතායරො’’ති. 

තත්ථ පරිචිණ්යණනාති යතන ආතුයරන පරිචිණ්යණන කිං කරිස්සසි. 

යසොකට්ටාොති යසොකාතුරාය. ‘‘යසොකට්ඨායා’’තිපි පායඨො, යසොයක

ඨිතායාති අත්යථො. දු ත්තාොති දුග්ගතකපණභාවප්පත්තාය අත්තභාවාය. 

එහි න්තිමාත්විංදුරත්තාම්හීතිචින්තයි, එතිංමමගිරිම්හි දිබ් විමානිං, එහි

ඉමිං ගිරිිං ආරුහ. චතුස්සතාති තස්මිිං යම විමායන අපරාපි චතුස්සතා

භරියායයො අත්ථි. සබ්බ්ිං තන්ති යිං කඤ්චි

උපයභොගපරියභොගවත්ථාභරණාදිකිං ඉච්ඡසි, සබ් ිං තිං නූන මය්හිං පචුරිං

 හුිං සුලභිං, තස්මාමාකපණාම්හීතිචින්තයි, එහිමයාසහරමස්සූතිවදති. 

 යහයසෙයන්ති, ‘‘භද්යද, සම්බුයල යනො යච යම ත්විං මයහසිභාවිං

කායරස්සසි, පරියත්තා ත්විං මම පාතරාසාය, යතන තිං  ලක්කායරන 

විමානිං යනස්සාමි, තත්ර මිං අසඞ්ගණ්හන්තී මම ස්යව පායතොව භක්ඛා
භවිස්සසී’’ති එවිං වත්වා යසො සත්තහි ජටාහි සමන්නාගයතො ලුද්දයකො
දාරුයණො නික්ඛන්තදන්යතො තිං තස්මිිං වයන කඤ්චි අත්තයනො නාථිං

අපස්සන්තිිං සම්බුලිං භුයජ අග්ගයහසි. අධිපන්නාති අජ්යඣොත්ථටා. 

ආමිසචක්ඛුනාති කයලසයලොයලන. පතය වාති අත්තයනො අචින්යතත්වා

පතියමව අනුයසොචති.  යනො යහස්සතීතිමිං චිරායන්තිිං විදිත්වා අඤ්ඤථා 

චිත්තිං භවිස්සති. න සන්ත යදවාති ඉදිං සා දානයවන භුයජ ගහිතා

යදවතුජ්ඣාපනිං කයරොන්තී ආහ. යලොකපාලාති එවරූපානිං සීලවන්තීනිං
පතියදවතානිංපාලකායලොකපාලානූනඉධයලොයකනසන්තීතිපරියදවති. 

අථස්සා සීලයතයජන සක්කස්ස භවනිං කම්පි, පණ්ඩුකම් ලසිලාසනිං
උණ්හාකාරිං දස්යසසි.සක්යකොආවජ්යජන්යතොතිංකාරණිංඤත්වා වජරිං
ආදායයවයගනගන්ත්වාදානවස්සමත්ථයකඨත්වාඉතරිංගාථමාහ– 

311. 

‘‘ඉත්ථීනයමසා පවරා යසස්සිනී, සන්තාසමාඅග්ගිරිවුග්ගයතජා; 

තඤ්යච තුවිං රක්ඛසායදසි කඤ්ඤිං, මුද්ධා ච හි සත්තධා යත 

ඵයලයය; 
මාත්විංදහීමුඤ්චපතිබ් තායා’’ති. 

තත්ථ සන්තාති උපසන්තා, අථ වා පණ්ඩිතා ඤාණසම්පන්නා. ස ාති

කායවිසමාදිවිරහිතා. අයදසීති ඛාදසි. ඵයලෙයාති ඉමිනා යම ඉන්දවජයරන
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පහරිත්වා මුද්ධා භජ්යජථ.  ා ත්විං දහීති ත්විං ඉමිං පතිබ් තිං මා
තායපයයාසීති. 

තිංසුත්වාදානයවොසම්බුලිංවිස්සජ්යජසි.සක්යකො‘‘පුනපිඑස එවරූපිං
කයරයයා’’ති චින්යතත්වා දානවිං යදවසඞ්ඛලිකාය  න්ධිත්වා පුන

අනාගමනාය තතියය පබ් තන්තයර විස්සජ්යජසි, රාජධීතරිං අප්පමායදන
ඔවදිත්වා සකට්ඨානයමව ගයතො. රාජධීතාපි අත්ථඞ්ගයත සූරියය
චන්දායලොයකනඅස්සමිංපාපුණි.තමත්ථිංපකායසන්යතො සත්ථාඅට්ඨගාථා
අභාසි– 

312. 

‘‘සාචඅස්සමමාගච්ඡි, පමුත්තාපුරිසාදකා; 

නීළිංපළිනිංසකුණීව, ගතසිඞ්ගිංවආලයිං. 

313. 

‘‘සාතත්ථපරියදයවසි, රාජපුත්තීයසස්සිනී; 

සම්බුලාඋතුමත්තක්ඛා, වයනනාථිංඅපස්සන්තී. 

314. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණවන්යද, සම්පන්නචරයණඉයස; 

රාජපුත්තිංඅපස්සන්තී, තුම්හිංම්හිසරණිංගතා. 

315. 

‘‘වන්යදසීයහච යග්යඝච, යයචඅඤ්යඤවයනමිගා; 

රාජපුත්තිංඅපස්සන්තී, තුම්හිංම්හිසරණිංගතා. 

316. 

‘‘තිණාලතානිඔසයඣො, පබ් තානිවනානිච; 

රාජපුත්තිංඅපස්සන්තී, තුම්හිංම්හිසරණිංගතා. 

317. 

‘‘වන්යදඉන්දීවරීසාමිං, රත්තිිංනක්ඛත්තමාලිනිිං; 

රාජපුත්තිංඅපස්සන්තී, තුම්හිංම්හිසරණිංගතා. 

318. 

‘‘වන්යද භාගීරථිිංගඞ්ගිං, සවන්තීනිංපටිග්ගහිං; 

රාජපුත්තිංඅපස්සන්තී, තුම්හිංම්හිසරණිංගතා. 

319. 

‘‘වන්යදඅහිංපබ් තරාජයසට්ඨිං, හිමවන්තිංසිලුච්චයිං; 

රාජපුත්තිංඅපස්සන්තී, තුම්හිංම්හිසරණිංගතා’’ති. 
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තත්ථ නීෙිංපළිනිංසකුණීවාතියථාසකුණිකා මුඛතුණ්ඩයකනයගොචරිං
ගයහත්වා යකනචි උපද්දයවන සකුණයපොතකානිං පළිනත්තා පළිනිං 

සකුණිනීළිං ආගච්යඡයය, යථා වා  තසිඞ් ිං නික්ඛන්තවච්ඡකිං ආලෙිං 

සුඤ්ඤිංවච්ඡකසාලිංවච්ඡගිද්ධිනීයධනුආගච්යඡයය, එවිංසුඤ්ඤිංඅස්සමිං

ආගච්ඡීතිඅත්යථො.තදාහියසොත්ථියසයනොසම්බුලායචිරමානාය ‘‘ඉත්ථියයො

නාම යලොලා, පච්චාමිත්තම්පි යම ගයහත්වා ආගච්යඡයයා’’ති 
පරිසඞ්කන්යතොපණ්ණසාලයතොනික්ඛමිත්වාගච්ඡන්තරිංපවිසිත්වානිසීදි.

යතයනතිං වුත්තිං. උතු ත්තක්ඛාති යසොකයවගසඤ්ජායතන උණ්යහන

උතුනා මන්දයලොචනා. අපස්සන්තීති තස්මිිං වයන නාථිං අත්තයනො පතිිං 
අපස්සන්තීඉයතොචියතොචසන්ධාවමානාපරියදයවසි. 

තත්ථ ස යණබ්රාහ් යණති සමිතපාප ාහිතපායප සමයණබ්රාහ්මයණ. 

සම්පන්නච යණති සහ සීයලන අට්ඨන්නිං සමාපත්තීනිං වයසන ච
සම්පන්නචරයණ ඉයස වන්යදති එවිං වත්වා රාජපුත්තිං අපස්සන්තී

තුම්හාකිංසරණිංගතාඅම්හි.සයචයමසාමිකස්ස නිසින්නට්ඨානිංජානාථ, 

ආචික්ඛථාති පරියදයවසීති අත්යථො. යසසගාථාසුපි එයසව නයයො. තණා

ලතානි ඔසයෙොති අන්යතොයඵග්ගු හිසාරතිණානි ච ලතානි ච 

අන්යතොසාරඔසධියයොච.ඉමිංගාථිංතිණාදීසුනිබ් ත්තයදවතාසන්ධායාහ. 

ඉන්දීවරීසා න්ති ඉන්දීවරීපුප්ඵසමානවණ්ණිං. නක්ඛත්ත ාලිනින්ති

නක්ඛත්තපටිපාටිසමන්නාගතිං. තුම්හිංම්හීති රත්තිිං සන්ධායතම්පි අම්හීති

ආහ. භාගී ථිිං  ඞ් න්ති එවිංපරියායනාමිකිං ගඞ්ගිං. සවන්තීනන්ති
අඤ්ඤාසිං  හූනිං නදීනිං පටිග්ගාහිකිං. ගඞ්ගාය නිබ් ත්තයදවතිං
සන්ධායයවමාහ.හිමවන්යතපිඑයසවනයයො. 

තිංඑවිංපරියදවමානිංදිස්වායසොත්ථියසයනොචින්යතසි–‘‘අයිංඅතිවිය 

පරියදවති, න යඛො පනස්සා භාවිං ජානාමි, සයච මයි සියනයහන එවිං

කයරොති, හදයම්පිස්සා ඵයලයය, පරිග්ගණ්හිස්සාමි තාව න’’න්ති ගන්ත්වා
පණ්ණසාලද්වායර නිසීදි. සාපි පරියදවමානාව පණ්ණසාලද්වාරිං ගන්ත්වා 

තස්සපායදවන්දිත්වා‘‘කුහිිංගයතොසි, යදවා’’තිආහ.අථනිංයසො, ‘‘භද්යද, 

ත්විං අඤ්යඤසු දිවයසසු න ඉමාය යවලාය ආගච්ඡසි, අජ්ජ අතිසායිං
ආගතාසී’’තිපුච්ඡන්යතොගාථමාහ– 

320. 

‘‘අතිසායිංවතාගඤ්ඡි, රාජපුත්තියසස්සිනි; 

යකනනුජ්ජසමාගච්ඡි, යකොයතපියතයරොමයා’’ති. 

අථ නිං සා ‘‘අහිං, අයයපුත්ත, ඵලාඵලානි ආදාය ආගච්ඡන්තී එකිං 

දානවිං පස්සිිං, යසො මයි පටි ද්ධචිත්යතො හුත්වා මිං හත්යථ ගණ්හිත්වා

‘සයච මම වචනිං නකයරොසි, ඛාදිස්සාමි ත’න්තිආහ, අහිං තාය යවලාය
තඤ්යඤවඅනුයසොචන්තීඑවිං පරියදවි’’න්තිවත්වාගාථමාහ– 
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321. 

‘‘ඉදිංයඛොහිංතදායවොචිං, ගහිතායතනසත්තුනා; 

නයමඉදිංතථාදුක්ඛිං, යිංමිංඛායදයයරක්ඛයසො; 

යඤ්චයමඅයයපුත්තස්ස, මයනොයහස්සතිඅඤ්ඤථා’’ති. 

අථස්ස යසසම්පි පවත්තිිං ආයරොයචන්තී ‘‘යතන පනාහිං, යදව, 
දානයවන ගහිතා අත්තානිං විස්සජ්ජායපතුිං අසක්යකොන්තී

යදවතුජ්ඣාපනකම්මිං අකාසිිං, අථ සක්යකො වජරහත්යථො ආගන්ත්වා
ආකායස ඨියතො දානවිං සන්තජ්යජත්වා මිං විස්සජ්ජායපත්වා තිං

යදවසඞ්ඛලිකාය  න්ධිත්වා තතියය පබ් තන්තයර ඛිපිත්වා පක්කාමි, 

එවාහිංසක්කිංනිස්සායජීවිතිංලභ’’න්තිආහ.තිංසුත්වායසොත්ථියසයනො, 

‘‘භද්යද, යහොතු, මාතුගාමස්සඅන්තයරසච්චිංනාමදුල්ලභිං, හිමවන්යතහි

 හූ වනචරකතාපසවිජ්ජාධරාදයයො සන්ති, යකො තුය්හිං සද්දහිස්සතී’’ති
වත්වාගාථමාහ– 

322. 

‘‘යචොරීනිං හුබුද්ධීනිං, යාසුසච්චිංසුදුල්ලභිං; 

ථීනිංභායවොදුරාජායනො, මච්ඡස්යසයවොදයකගත’’න්ති. 

සා තස්ස වචනිං සුත්වා, ‘‘අයයපුත්ත, අහිං තිං අසද්දහන්තිං මම 

සච්ච යලයනව තිකච්ඡිස්සාමී’’ති උදකස්ස කලසිං පූයරත්වා සච්චකරියිං
කත්වාතස්ස සීයසඋදකිංආසිඤ්චන්තීගාථමාහ– 

323. 

‘‘තථා මිංසච්චිංපායලතු, පාලයිස්සතියචමමිං; 

යථාහිංනාභජානාමි, අඤ්ඤිංපියතරිංතයා; 

එයතනසච්චවජ්යජන,  යාධියතවූපපසම්මතූ’’ති. 

තත්ථතථා-සද්යදො ‘‘යචමම’’න්තිඉමිනාසද්ධිිංයයොයජතබ්ය ො. ඉදිං 

වුත්තිංයහොති–යථාහිංවදාමි, තථායචමමවචනිංසච්චිං, අථමිංඉදානිපි

පායලතු, ආයතිම්පි පායලස්සති, ඉදානි යම වචනිං සුණාථ ‘‘යථාහිං

නාභජානාමී’’ති.යපොත්ථයකසුපන ‘‘තථාමිංසච්චිංපායලතී’’තිලිඛිතිං, තිං
අට්ඨකථායිංනත්ථි. 

එවිං තාය සච්චකරියිං කත්වා උදයක ආසිත්තමත්යතයයව 
යසොත්ථියසනස්ස කුට්ඨිං අම්බියලන යධොතිං විය තම් මලිං තාවයදව
අපගච්ඡි.යතකතිපාහිං තත්ථවසිත්වාඅරඤ්ඤානික්ඛම්ම ාරාණසිිංපත්වා
උයයානිං පවිසිිංසු. රාජා යතසිං ආගතභාවිං ඤත්වා උයයානිං ගන්ත්වා
තත්යථව යසොත්ථියසනස්ස ඡත්තිං උස්සායපත්වා සම්බුලිං
අග්ගමයහසිට්ඨායන අභසිඤ්චායපත්වා නගරිං පයවයසත්වා සයිං

ඉසිපබ් ජ්ජිං පබ් ජත්වාඋයයායනවාසිංකප්යපසි, රාජනියවසයනයයවච
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නි ද්ධිං භුඤ්ජ. යසොත්ථියසයනොපිසම්බුලාය අග්ගමයහසිට්ඨානමත්තයමව

අදාසි, න පුනස්සා යකොචි සක්කායරො අයහොසි, අත්ථිභාවම්පිස්සා න

අඤ්ඤාසි, අඤ්ඤායහවඉත්ථීහිසද්ධිිංඅභරමි. සම්බුලාසපත්තියදොසවයසන
කසා අයහොසි උපණ්ඩුපණ්ඩුකජාතා ධමනීසන්ථතගත්තා. සා එකදිවසිං
යසොකවියනොදනත්ථිංභුඤ්ජතුිංආගතස්සසසුරතාපසස්සසන්තිකිංගන්ත්වා
තිං කතභත්තකච්චිංවන්දිත්වාඑකමන්තිංනිසීදි.යසොතිංමිලාතින්ද්රියිංදිස්වා 
ගාථමාහ– 

324. 

‘‘යය කුඤ්ජරා සත්තසතා උළාරා, රක්ඛන්ති 

රත්තින්දිවමුයයතාවුධා; 

ධනුග්ගහානඤ්ච සතානි යසොළස, කථිංවියධ පස්සසි භද්යද 
සත්තයවො’’ති. 

තස්සත්යථො – භද්යද, සම්බුයල යය අම්හාකිං සත්තසතා කුඤ්ජරා, 

යතසඤ්යඤව ඛන්ධගතානිං යයොධානිං වයසන උයයත්තාවුධා, අපරානි ච
යසොළසධනුග්ගහසතානි රත්තින්දිවිං ාරාණසිිංරක්ඛන්ති.එවිංසුරක්ඛියත

නගයර කථිංවියධ ත්විං සත්තයවො පස්සසි. භද්යද, යස්සා තව සාසඞ්කා

සප්පටිභයා අරඤ්ඤා ආගතකායලපි පභාසම්පන්නිං සරීරිං, ඉදානි පන

මිලාතා පණ්ඩුපලාසවණ්ණා අතිවිය කලන්තින්ද්රියාසි, කස්ස නාම ත්විං
භායසී’’ති පුච්ඡි. 

සා තස්ස වචනිං සුත්වා ‘‘පුත්යතො යත, යදව, මයි න පුරිමසදියසො’’ති
වත්වාපඤ්චගාථාඅභාසි– 

325. 

‘‘අලඞ්කතායයොපදුමුත්තරත්තචා, විරාගිතාපස්සතිහිංසගග්ගරා; 

තාසිංසුණිත්වාමිතගීතවාදිතිං, නදානියමතාතතථායථාපුයර. 

326. 

‘‘සුවණ්ණසිංකච්චධරාසුවිග්ගහා, අලඞ්කතාමානුසියච්ඡරූපමා; 

යසයනොපියා තාත අනින්දිතඞ්ගියයො, ඛත්තියකඤ්ඤා
පටියලොභයන්ති නිං. 

327. 

‘‘සයචඅහිංතාතතථායථාපුයර, පතිිංතමුඤ්ඡායපුනාවයනභයර; 

සම්මානයයමිංනචමිංවිමානයය, ඉයතොපියමතාතතයතොවරිං
සියා. 

328. 

‘‘යමන්නපායනවිපුලස්මිඔහියත, නාරීවිමට්ඨාභරණාඅලඞ්කතා; 
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සබ් ඞ්ගුයපතා පතියනො ච අප්පියා, අ ජ්ඣතස්සා මරණිං තයතො 
වරිං. 

329. 

‘‘අපියචදලිද්දාකපණාඅනාළ්හියා, කටාදුතීයාපතියනොචසා පියා; 

සබ් ඞ්ගුයපතායපි අප්පියාය, අයයමව යසයයා කපණාපි යා 
පියා’’ති. 

තත්ථ පදුමුත්ත ත්තචාති පදුමගබ්භසදිසඋත්තරත්තචා. සබ් ාසිං

සරීරයතො සුවණ්ණපභා නිච්ඡරන්තීති දීයපති. වි ාගිතාති විලග්ගසරීරා, 

තනුමජ්ඣාති අත්යථො. හිංස ග්  ාති එවරූපා හිංසා විය මධුරස්සරා

නාරියයො පස්සති. තාසන්ති යසො තව පුත්යතො තාසිං නාරීනිං

මිතගීතවාදිතාදීනිසුණිත්වාඉදානියම, තාත, යථාපුයර, තථානපවත්තතීති

වදති. සුවණ්ණසිංකච්චධ ාති සුවණ්ණමයසිංකච්චාලඞ්කාරධරා. 

අලඞ්කතාති නානාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතා.  ානුසිෙච්ඡරූප ාති මානුසියයො 

අච්ඡරූපමා. යසයනොපිොති යසොත්ථියසනස්ස පියා. පටියලොභෙන්ත නන්ති
නිංතවපුත්තිංපටියලොභයන්ති. 

සයච අහන්ති, තාත, යථා පුයර සයච අහිං පුනපි තිං පතිිං තයථව

කුට්ඨයරොයගන වනිං පවිට්ඨිං උඤ්ඡාය තස්මිිං වයන භයරයයිං, පුනපි මිං

යසොසම්මායනයයනවිමායනයය, තයතොයමඉයතොපි ාරාණසිරජ්ජයතොතිං
අරඤ්ඤයමව වරිං සියා සපත්තියදොයසන සුස්සන්තියාති දීයපති. 

ෙ න්නපායනති යිං අන්නපායන. ඔහියතති ඨපියත පටියත්යත. ඉමිනා

 හුන්නපානඝරිං දස්යසති. අයිං කරස්සා අධිප්පායයො – යා නාරී
විපුලන්නපායන ඝයර එකකාව අසපත්ති සමානා විමට්ඨාභරණා
නානාලඞ්කායරහි අලඞ්කතා සබ්ය හි ගුණඞ්යගහි උයපතා පතියනො ච

අප්පියා යහොති, අ ජ්ඣ ගීවාය වල්ලියා වා රජ්ජුයා වා  න්ධිත්වා තස්සා

තයතො ඝරාවාසයතො මරණයමව වරතරන්ති. අනාේහීොති අනාළ්හා. 

කටාදුතීොති නිපජ්ජනකටසාරකදුතියා. යසෙයාති කපණාපි සමානා යා

පතියනො පියා, අයයමවඋත්තමාති. 

එවිං තාය අත්තයනො පරිසුස්සනකාරයණ තාපසස්ස කථියත තාපයසො

රාජානිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘තාත, යසොත්ථියසනතයිකුට්ඨයරොගාභභූයත
අරඤ්ඤිං පවිසන්යත තයා සද්ධිිං පවිසිත්වා තිං උපට්ඨහන්තී අත්තයනො
සච්ච යලන තව යරොගිං වූපපසයමත්වා යා යත රජ්යජ

පතිට්ඨානකාරණමකාසි, තස්සා නාම ත්විං යනව ඨිතට්ඨානිං, න

නිසින්නට්ඨානිං ජානාසි, අයුත්තිං යත කතිං, මිත්තදුබ්භකම්මිං නායමතිං
පාපක’’න්තිවත්වාපුත්තිං ඔවදන්යතොගාථමාහ– 

330. 
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‘‘සුදුල්ලභත්ථීපුරිසස්සයාහිතා, භත්තිත්ථියාදුල්ලයභොයයො හියතො

ච; 

හිතාචයතසීලවතීචභරියා, ජනින්දධම්මිංචර සම්බුලායා’’ති. 

තස්සත්යථො – තාත, යාපුරිසස්සහිතා මුදුචිත්තාඅනුකම්පිකාඉත්ථී, යයො

චභත්තාඉත්ථියාහියතොකතගුණිංජානාති, උයභොයපයත සුදුල්ලභා.අයඤ්ච

සම්බුලා තුය්හිං හිතා යචව සීලසම්පන්නා ච, තස්මා එතිස්සා ධම්මිං චර, 

කතගුණිංජානිත්වාමුදුචිත්යතොයහොහි, චිත්තමස්සා පරියතොයසහීති. 

එවිං යසො පුත්තස්ස ඔවාදිං දත්වා උට්ඨායාසනා පක්කාමි. රාජා පිතරි

ගයත සම්බුලිං පක්යකොසායපත්වා, ‘‘භද්යද, එත්තකිං කාලිං මයා කතිං

යදොසිං ඛම, ඉයතො පට්ඨාය සබ්බිස්සරියිං තුය්හයමව දම්මී’’ති වත්වා
ඔසානගාථමාහ– 

331. 

‘‘සයචතුවිංවිපුයලලද්ධයභොයග, ඉස්සාවතිණ්ණාමරණිංඋයපසි; 

අහඤ්ච යත භද්යද ඉමා රාජකඤ්ඤා, සබ්ය  යත වචනකරා 
භවාමා’’ති. 

තස්සත්යථො – භද්යද, සම්බුයල සයච ත්විං රතනරාසිම්හි ඨයපත්වා 
අභසිත්තා අග්ගමයහසිට්ඨානවයසන විපුයල යභොයග ලභත්වාපි ඉස්සාය

ඔතිණ්ණා මරණිං උයපසි, අහඤ්ච ඉමා ච රාජකඤ්ඤා සබ්ය  තව

වචනකරා භවාම, ත්විං යථාධිප්පායිං ඉමිං රජ්ජිං විචායරහීති සබ්බිස්සරියිං
තස්සාඅදාසි. 

තයතො පට්ඨාය උයභො සමග්ගවාසිං වසන්තා දානාදීනි පුඤ්ඤානි
කරිත්වා යථාකම්මිං ගමිිංසු. තාපයසො ඣානාභඤ්ඤායයො නිබ් ත්යතත්වා
බ්රහ්මයලොකූපයගො අයහොසි. 

සත්ථාඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වා‘‘න, භක්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
මල්ලිකාපතියදවතායයවා’’තිවත්වාජාතකිංසයමොධායනසි‘‘තදාසම්බුලා 

මල්ලිකා අයහොසි, යසොත්ථියසයනො යකොසලරාජා, පිතා තාපයසො පන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සම්බුලාජාතකවණ්ණනානවමා. 

[520] 10. ගන්ධතින්දුකජාතකවණ්ණනා 

අප්ප ායදොති ඉදිං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො රායජොවාදිං ආරබ්භ
කයථසි. රායජොවායදො යහට්ඨා විත්ථාරියතොව. අතීයත පන කපිලරට්යඨ
උත්තරපඤ්චාලනගයර පඤ්චායලො නාම රාජා අගතිගමයන ඨියතො
අධම්යමන පමත්යතො රජ්ජිං කායරසි. අථස්ස අමච්චාදයයො සබ්ය පි
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අධම්මිකාව ජාතා.  ලිපීළිතා රට්ඨවාසියනො පුත්තදායර ආදාය අරඤ්යඤ

මිගාවියචරිිංසු, ගාමට්ඨායනගායමොනාමනායහොසි. මනුස්සාරාජපුරිසානිං 
භයයන දිවා යගයහ වසිතුිං අසක්යකොන්තා යගහානි කණ්ටකසාඛාහි
පරික්ඛිපිත්වායගයහරත්තිිංවසිත්වාඅරුයණ උග්ගච්ඡන්යතයයවඅරඤ්ඤිං

පවිසන්ති. දිවා රාජපුරිසා විලුම්පන්ති, රත්තිිං යචොරා. තදා ය ොධිසත්යතො

 හිනගයර ගන්ධතින්දුකරුක්යඛ යදවතා හුත්වා නිබ් ත්ති, අනුසිංවච්ඡරිං
රඤ්යඤො සන්තිකා සහස්සග්ඝනකිං  ලිකම්මිං ලභති. යසො චින්යතසි –

‘‘අයිං රාජාපමත්යතොරජ්ජිංකායරති, සකලරට්ඨිංවිනස්සති, ඨයපත්වාමිං

අඤ්යඤො රාජානිං පතිරූයප නියවයසතුිං සමත්යථො නාම නත්ථි, 

උපකාරයකො චාපි යම අනුසිංවච්ඡරිං සහස්සග්ඝනක ලිනා පූයජති, 
ඔවදිස්සාමින’’න්ති. 

යසොරත්තිභායගරඤ්යඤොසිරිගබ්භිංපවිසිත්වාඋස්සීසකපස්යස ඨත්වා
ඔභාසිංවිස්සජ්යජත්වාආකායසඅට්ඨාසි.රාජාතිං ාලසූරියිංවියජලමානිං 

දිස්වා‘‘යකොසිත්විං, යකනවාකාරයණනඉධාගයතොසී’’තිපුච්ඡි.යසොතස්ස

වචනිං සුත්වා, ‘‘මහාරාජ, අහිං ගන්ධතින්දුකයදවතා, ‘තුය්හිං ඔවාදිං

දස්සාමී’තිආගයතොම්හී’’තිආහ. ‘‘කිංනාමඔවාදිං දස්සසී’’ති එවිංවුත්යත

මහාසත්යතො, ‘‘මහාරාජ, ත්විංපමත්යතොහුත්වාරජ්ජිංකායරසි, යතනයත

සකලරට්ඨිං හතවිලුත්තිං විය විනට්ඨිං, රාජායනො නාම පමායදන රජ්ජිං

කායරන්තා සකලරට්ඨස්ස සාමියනොන යහොන්ති, දිට්යඨව ධම්යම විනාසිං
පත්වා සම්පරායය පුන මහානිරයය නිබ් ත්තන්ති. යතසු ච පමාදිං 

ආපන්යනසුඅන්යතොජනා හිජනාපිස්සපමත්තාවයහොන්ති, තස්මාරඤ්ඤා
අතියරයකන අප්පමත්යතන භවිතබ් ’’න්ති වත්වා ධම්මයදසනිං

පට්ඨයපන්යතොඉමාඑකාදසගාථාආහ – 

332. 

‘‘අප්පමායදොඅමතපදිං, පමායදොමච්චුයනොපදිං; 

අප්පමත්තානමීයන්ති, යයපමත්තායථාමතා. 

333. 

‘‘මදා පමායදොජායයථ, පමාදාජායයතඛයයො; 

ඛයාපයදොසාජායන්ති, මාමයදොභරතූසභ. 

334. 

‘‘ හූහිඛත්තියාජීනා, අත්ථිංරට්ඨිංපමාදියනො; 

අයථොපිගාමියනොගාමා, අනගාරාඅගාරියනො. 

335. 

‘‘ඛත්තියස්ස පමත්තස්ස, රට්ඨස්මිිං රට්ඨවඩ්ඪන; 

සබ්ය යභොගාවිනස්සන්ති, රඤ්යඤොතිංවුච්චයතඅඝිං. 
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336. 

‘‘යනසධම්යමොමහාරාජ, අතියවලිංපමජ්ජසි; 

ඉද්ධිංඵීතිංජනපදිං, යචොරාවිද්ධිංසයන්තිනිං. 

337. 

‘‘නයතපුත්තාභවිස්සන්ති, නහිරඤ්ඤිංනධානියිං; 

රට්යඨවිලුප්පමානම්හි, සබ් යභොයගහිජීයසි. 

338. 

‘‘සබ් යභොගාපරිජණ්ණිං, රාජානිංවාපිඛත්තියිං; 

ඤාතිමිත්තාසුහජ්ජාච, නතිංමඤ්ඤන්තිමානියිං. 

339. 

‘‘හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා; 

තයමවමුපජීවන්තා, නතිංමඤ්ඤන්තිමානියිං. 

340. 

‘‘අසිංවිහිතකම්මන්තිං,  ාලිං දුම්මන්තිමන්තිනිං; 

සිරීජහතිදුම්යමධිං, ජණ්ණිංවඋරයගොතචිං. 

341. 

‘‘සුසිංවිහිතකම්මන්තිං, කාලුට්ඨායිිංඅතන්දිතිං; 

සබ්ය යභොගාභවඩ්ඪන්ති, ගායවොසඋසභාමිව. 

342. 

‘‘උපස්සුතිිංමහාරාජ, රට්යඨජනපයදචර; 

තත්ථදිස්වාචසුත්වාච, තයතොතිංපටිපජ්ජසී’’ති. 

තත්ථ අප්ප ායදොති සතියා අවිප්පවායසො. අ තපදන්ති අමතස්ස

නිබ් ානස්ස පදිං අධිගමකාරණිං.  ච්චුයනො පදන්ති මරණස්ස කාරණිං.
පමත්තා හි විපස්සනිං අවඩ්යඪත්වා අප්පටිසන්ධිකභාවිං පත්තුිං

අසක්යකොන්තා පුනප්පුනිං සිංසායර ජායන්ති යචව මීයන්ති ච, තස්මා

පමායදො මච්චුයනො පදිං නාම. න මීෙන්තීති විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා
අප්පටිසන්ධිකභාවිංපත්තා පුනසිංසායරඅනිබ් ත්තත්තානමීයන්තිනාම. 

යෙ ප ත්තාති, මහාරාජ, යය පුග්ගලා පමත්තා, යත යථා මතා, තයථව

දට්ඨබ් ා.කස්මා? අකච්චසාධනතාය.මතස්සපිහි‘‘අහිංදානිංදස්සාමි, සීලිං

රක්ඛිස්සාමි, උයපොසථකම්මිං කරිස්සාමි, කලයාණකම්මිං පූයරස්සාමී’’ති

ආයභොයගො වා පත්ථනා වා පරියුට්ඨානිං වා නත්ථි අපගතවිඤ්ඤාණත්තා, 
පමත්තස්සපිඅප්පමාදාභාවාතිතස්මාඋයභොයපයත එකසදිසාව. 
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පටුන 

 දාති, මහාරාජ, ආයරොගයයයොබ් නජීවිතමදසඞ්ඛාතා තිවිධා මදා
පමායදො නාම ජායති. යසො මදප්පත්යතො පමාදාපන්යනො පාණාතිපාතාදීනි

පාපකම්මානිකයරොති.අථනිංරාජායනොඡින්දායපන්තිවා හනායපන්තිවා, 

සබ් ිංවාධනමස්සහරන්ති, එවමස්සපමාදාඤාතිධනජීවිතක්ඛයයොජායති. 
පුන යසො ධනක්ඛයිං වා යසක්ඛයිං වා පත්යතො ජීවිතුිං අසක්යකොන්යතො 

ජීවිතවුත්තත්ථාය කායදුච්චරිතාදීනි කයරොති, ඉච්චස්ස ඛයා පයදොසා

ජායන්ති, යතන තිං වදාමි  ා  යදො භ තූසභාති, රට්ඨභාරකයජට්ඨක

භරතූසභ මා පමාදමාපජ්ජීති අත්යථො. අත්ථිං  ට්ඨන්ති ජනපදවාසීනිං 
වුද්ධිඤ්යචව සකලරට්ඨඤ්ච  හූ පමාදියනො ජීනා. යතසිං ආවිභාවත්ථාය 
ඛන්තිවාදිජාතක-මාතඞ්ගජාතක-භරුජාතක-සරභඞ්ගජාතක-

යචතියජාතකානිකයථතබ් ානි.  ාමියනොතිගාමයභොජකාපියතගාමාපි හූ

පමාදයදොයසන ජීනා පරිහීනා විනට්ඨා. අන ා ා අ ාරියනොති පබ් ජතාපි 

පබ් ජතපටිපත්තියතො, ගිහීපිඝරාවාසයතොයචවධනධඤ්ඤාදීහිච හූජීනා

පරිහීනාතිවදති. තිංවුච්චයතඅඝන්ති, මහාරාජ, යසයභොගපරිහානි නායමතිං

රඤ්යඤො දුක්ඛිං වුච්චති. යභොගාභායවන හි නිද්ධනස්ස යයසො හායති, 
හීනයයසොමහන්තිංකායිකයචතසිකදුක්ඛිංපාපුණාති. 

යනස ධම්ය ොති, මහාරාජ, එස යපොරාණකරාූ නිං ධම්යමො න යහොති. 

ඉද්ධිං ඵීතන්ති අන්නපානාදිනා සමිද්ධිං හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිනා ඵීතිං

පුප්ඵිතිං. න යත පුත්තාති, මහාරාජ, පයවණිපාලකා යත පුත්තා න

භවිස්සන්ති. රට්ඨවාසියනො හි ‘‘අධම්මිකරඤ්යඤො එස පුත්යතො, කිං

අම්හාකිං වුඩ්ඪිිං කරිස්සති, නාස්ස ඡත්තිං දස්සාමා’’ති ඡත්තිං න යදන්ති.

එවයමයතසිං පයවණිපාලකා පුත්තා න යහොන්ති නාම. පරිජිණ්ණන්ති

පරිහීනිං.  ාජානිං වාපීති සයචපි යසො රාජා යහොති, අථ නිං රාජානිං

සමානම්පි.  ානිෙන්ති ‘‘අයිං රාජා’’ති ගරුචිත්යතන සම්මායනතබ් ිං

කත්වාන මඤ්ඤන්ති. උපජීවන්තාතිඋපනිස්සායජීවන්තාපිඑයත එත්තකා

ජනා ගරුචිත්යතන මඤ්ඤිතබ් ිං න මඤ්ඤන්ති. කිංකාරණා? 
අධම්මිකභායවන. 

සිරීති යසවිභයවො. තචන්ති යථා උරයගො ජණ්ණතචිං ජගුච්ඡන්යතො

ජහති, න පුන ඔයලොයකති, එවිං තාදිසිං රාජානිං සිරී ජහති. 

සුසිංවිහිතකම් න්තන්ති කායද්වාරාදීහි පාපකම්මිං අකයරොන්තිං. 

අභිවඩ්ඪන්තීති අභමුඛිං ගච්ඡන්තා වඩ්ඪන්ති. සඋසභාමිවාති සඋසභා ඉව. 
අප්පමත්තස්ස හි සඋසභයජට්ඨයකො යගොගයණො විය යභොගා වඩ්ඪන්ති. 

උපස්සුතන්ති ජනපදචාරිත්තසවනාය චාරිකිං අත්තයනො සකලරට්යඨ ච 

ජනපයදචචර. තත්ථාතිතස්මිිංරට්යඨචරන්යතොදට්ඨබ් ිං දිස්වායසොතබ් ිං
සුත්වා අත්තයනො ගුණාගුණිං පච්චක්ඛිං කත්වා තයතො අත්තයනො 
හිතපටිපත්තිිංපටිපජ්ජස්සසීති. 
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ඉතිමහාසත්යතො එකාදසහිගාථාහි රාජානිංඔවදිත්වා ‘‘ගච්ඡපපඤ්චිං 

අකත්වා පරිග්ගණ්හ රට්ඨිං, මා නාසයී’’ති වත්වා සකට්ඨානයමව ගයතො.
රාජාපි තස්ස වචනිං සුත්වා සිංයවගප්පත්යතො පුනදිවයස රජ්ජිං අමච්යච
පටිච්ඡායපත්වා පුයරොහියතන සද්ධිිං කාලස්යසව පාචීනද්වායරන නගරා
නික්ඛමිත්වා යයොජනමත්තිං ගයතො. තත්යථයකො ගාමවාසී මහල්ලයකො
අටවියතො කණ්ටකසාඛිං ආහරිත්වා යගහද්වාරිං පරික්ඛිපිත්වා පිදහිත්වා
පුත්තදාරිං ආදාය අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා සායිං රාජපුරියසසු පක්කන්යතසු
අත්තයනො ඝරිං ආගච්ඡන්යතො යගහද්වායර පායද කණ්ටයකන විද්යධො
උක්කුටිකිංනිසීදිත්වාකණ්ටකිංනීහරන්යතො– 

343. 

‘‘එවිංයවයදතුපඤ්චායලො, සඞ්ගායමසරමප්පියතො; 

යථාහමජ්ජයවයදමි, කණ්ටයකනසමප්පියතො’’ති.– 

ඉමාය ගාථාය රාජානිං අක්යකොසි. තිං පනස්ස අක්යකොසනිං
ය ොධිසත්තානුභායවන අයහොසි. ය ොධිසත්යතන අධිග්ගහියතොව යසො
අක්යකොසීති යවදිතබ්ය ො. තස්මිිං පන සමයය රාජා ච පුයරොහියතො ච
අඤ්ඤාතකයවයසන තස්ස සන්තියකව අට්ඨිංසු. අථස්ස වචනිං සුත්වා
පුයරොහියතොඉතරිංගාථමාහ– 

344. 

‘‘ජණ්යණොදුබ් ලචක්ඛූසි, නරූපිංසාධුපස්සසි; 

කිංතත්ථබ්රහ්මදත්තස්ස, යිංතිංමග්යගයය කණ්ටයකො’’ති. 

තත්ථ  ග්ය ෙයාති විජ්යඣයය. ඉදිං වුත්තිං යහොති – යදි ත්විං

අත්තයනො අ යත්තතාය කණ්ටයකන විද්යධො, යකො එත්ථ රඤ්යඤො

යදොයසො. යයන රාජානිං අක්යකොසි, කිං යත රඤ්ඤා කණ්ටයකො
ඔයලොයකත්වාව ආචික්ඛිතබ්ය ොති. 

තිංසුත්වාමහල්ලයකොතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

345. 

‘‘ හ්යවත්ථබ්රහ්මදත්තස්ස, යසොහිංමග්ගස්මිබ්රාහ්මණ; 

අරක්ඛිතාජානපදා, අධම්ම ලිනාහතා. 

346. 

‘‘රත්තිඤ්හියචොරාඛාදන්ති, දිවාඛාදන්තිතුණ්ඩියා; 

රට්ඨස්මිිංකූටරාජස්ස,  හුඅධම්මියකොජයනො. 

347. 

‘‘එතාදියසභයයජායත, භයට්ටාතාතමාණවා; 

නිල්යලනකානිකුබ් න්ති, වයනආහත්වකණ්ටක’’න්ති. 
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පටුන 

තත්ථ බ්හ්යවත්ථාති, බ්රාහ්මණ, යසොහිං සකණ්ටයක මග්යග පතියතො

සන්නිසින්යනො,  හු එත්ථ බ්රහ්මදත්තස්ස යදොයසො, ත්විං එත්තකිං කාලිං
රඤ්යඤොයදොයසන මමසකණ්ටයකමග්යගවිචරණභාවිංන ජානාසි.තස්ස

හිඅරක්ඛිතාජානපදා…යප.…කණ්ටකන්ති.තත්ථ ඛාදන්තීතිවිලුම්පන්ති. 

තුණ්ඩිොති වධ න්ධාදීහි පීයළත්වා අධම්යමන  ලිසාධකා. කූට ාජස්සාති 

පාපරඤ්යඤො. අධම්මියකොති පටිච්ඡන්නකම්මන්යතො. තාතාති පුයරොහිතිං

ආලපති.  ාණවාති මනුස්සා. නිල්යලනකානීති නිලීයනට්ඨානානි. වයන 

ආහත්ව කණ්ටකන්ති කණ්ටකිං ආහරිත්වා ද්වාරානි පිදහිත්වා ඝරිං
ඡඩ්යඩත්වා පුත්තදාරිං ආදාය වනිං පවිසිත්වා තස්මිිං වයන අත්තයනො

නිලීයනට්ඨානානිකයරොන්ති. අථවාවයනයයොකණ්ටයකො, තිංආහරිත්වා

ඝරානි පරික්ඛිපන්ති. ඉති රඤ්යඤො යදොයසයනවම්හිකණ්ටයකන විද්යධො, 
මාඑවරූපස්සරඤ්යඤොඋපත්ථම්යභො යහොහීති. 

තිං සුත්වා රාජා පුයරොහිතිං ආමන්යතත්වා, ‘‘ආචරිය, මහල්ලයකො 

යුත්තිං භණති, අම්හාකයමව යදොයසො, එහි නිවත්තාම, ධම්යමන රජ්ජිං
කායරස්සාමා’’ති ආහ. ය ොධිසත්යතො පුයරොහිතස්ස සරීයර අධිමුච්චිත්වා

පුරයතො ගන්ත්වා ‘‘පරිග්ගණ්හිස්සාම තාව, මහාරාජා’’ති ආහ. යත තම්හා
ගාමාඅඤ්ඤිංගාමිංගච්ඡන්තා අන්තරාමග්යගඑකස්සාමහල්ලිකායසද්දිං
අස්යසොසුිං. සා කයරකා දලිද්දිත්ථී ද්යව ධීතයරො වයප්පත්තා රක්ඛමානා 
තාසිං අරඤ්ඤිංගන්තුිංන යදති. සයිං අරඤ්ඤයතො දාරූනියචවසාකඤ්ච
ආහරිත්වා ධීතයරො පටිජග්ගති. සා තිං දිවසිං එකිං ගුම් ිං ආරුය්හ සාකිං
ගණ්හන්තී පවට්ටමානා භූමියිං පතිත්වා රාජානිං මරයණන අක්යකොසන්තී
ගාථමාහ– 

348. 

‘‘කදාස්සුනාමයිංරාජා, බ්රහ්මදත්යතොමරිස්සති; 

යස්සරට්ඨම්හිජීයන්ති, අප්පතිකාකුමාරිකා’’ති. 

තත්ථ අප්පතකාති අස්සාමිකා. සයච හි තාසිං සාමිකා අස්සු, මිං

යපොයසයයිං.පාපරඤ්යඤොපනරජ්යජඅහිං දුක්ඛිංඅනුයභොමි, කදා නුයඛො
එසමරිස්සතීති. 

එවිං ය ොධිසත්තානුභායවයනව සා අක්යකොසි. අථ නිං පුයරොහියතො 
පටියසයධන්යතොගාථමාහ– 

349. 

‘‘දුබ්භාසිතඤ්හියතජම්මි, අනත්ථපදයකොවියද; 

කුහිිංරාජාකුමාරීනිං, භත්තාරිංපරියයසතී’’ති. 

තිං සුත්වාමහල්ලිකාද්යවගාථාඅභාසි – 
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350. 

‘‘නයමදුබ්භාසිතිංබ්රහ්යම, යකොවිදත්ථපදාඅහිං; 

අරක්ඛිතාජානපදා, අධම්ම ලිනාහතා. 

351. 

‘‘රත්තිඤ්හියචොරාඛාදන්ති, දිවාඛාදන්තිතුණ්ඩියා; 

රට්ඨස්මිිංකූටරාජස්ස,  හුඅධම්මියකොජයනො; 

දුජ්ජීයවදුබ්භයරදායර, කුයතොභත්තාකුමාරියයො’’ති. 

තත්ථ යකොවිදත්ථපදාතිඅහිංඅත්ථපයදකාරණපයදයකොවිදායඡකා, මා

ත්විං එතිං පාපරාජානිං පසිංසි. දුජ්ජීයවති දුජ්ජීයව රට්යඨ දුබ්භයර දායර

ජායත මනුස්යසසු භීතතසියතසු අරඤ්යඤ වසන්යතසු කුයතො භත්තා 

කු ාරියෙො, කුයතොකුමාරියයොභත්තාරිංලභස්සන්තීතිඅත්යථො. 

යතතස්සාවචනිංසුත්වා‘‘යුත්තිංසාකයථතී’’තිතයතොපරිං ගච්ඡන්තා
එකස්සකස්සකස්සසද්දිංඅස්යසොසුිං.තස්සකරකසන්තස්සසාලියයො නාම

 ලි ද්යදොඵායලනපහයටොසයි.යසොරාජානිංඅක්යකොසන්යතොගාථමාහ – 

352. 

‘‘එවිංසයතුපඤ්චායලො, සඞ්ගායමසත්තියාහයතො; 

යථායිංකපයණොයසති, හයතොඵායලනසාලියයො’’ති. 

තත්ථ ෙථාතියථා අයිංයවදනාප්පත්යතො සාලිය ලි ද්යදො යසති, එවිං
සයතූතිඅත්යථො. 

අථනිංපුයරොහියතොපටියසයධන්යතොගාථමාහ– 

353. 

‘‘අධම්යමනතුවිංජම්ම, බ්රහ්මදත්තස්සකුජ්ඣසි; 

යයොත්විංසපසිරාජානිං, අපරජ්ඣිත්වානඅත්තයනො’’ති. 

තත්ථ අධම්ය නාතිඅකාරයණනඅසභායවන. 

තිංසුත්වායසොතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

354. 

‘‘ධම්යමනබ්රහ්මදත්තස්ස, අහිංකුජ්ඣාමිබ්රාහ්මණ; 
අරක්ඛිතාජානපදාඅධම්ම ලිනාහතා. 

355. 

‘‘රත්තිඤ්හියචොරාඛාදන්ති, දිවාඛාදන්තිතුණ්ඩියා; 

රට්ඨස්මිිංකූටරාජස්ස,  හුඅධම්මියකොජයනො. 
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356. 

‘‘සා නූනපුනයරපක්කා, විකායල භත්තමාහරි; 

භත්තහාරිිංඅයපක්ඛන්යතො, හයතොඵායලනසාලියයො’’ති. 

තත්ථ ධම්ය නාති කාරයණයනව, අකාරයණනඅක්යකොසතීතිසඤ්ඤිං

මා කරි. සා නූන පුන ය  පක්කා, විකායල භත්ත ාහරීති, බ්රාහ්මණ, සා
භත්තහාරිකා ඉත්ථී පායතොව මම භත්තිං පචිත්වා ආහරන්තී

අධම්ම ලිසාධයකහි බ්රහ්මදත්තස්ස දායසහි පලිබුද්ධා භවිස්සති, යත

පරිවිසිත්වාපුනමය්හිංභත්තිංපක්කිංභවිස්සති, යතනකාරයණනවිකායල 

භත්තිංආහරි, ‘‘අජ්ජවිකායලභත්තිංආහරී’’තිචින්යතත්වාඡාතජ්ඣත්යතො

අහිංතිං භත්තහාරිිංඔයලොයකන්යතොයගොණිංඅට්ඨායනපයතොයදනවිජ්ඣිිං, 
යතයනස පාදිං උක්ඛිපිත්වා ඵාලිං පහරන්යතො හයතො ඵායලන සාලියයො.

තස්මා ‘‘එස මයා හයතො’’ති සඤ්ඤිං මා කරි, පාපරඤ්යඤොයයව හයතො

නායමස, මාතස්සවණ්ණිංභණීති. 

යත පුරයතොගන්ත්වාඑකස්මිිංගායමවසිිංසු. පුනදිවයසපායතොවඑකා
කූටයධනු යගොයදොහකිං පායදන පහරිත්වා සද්ධිිං ඛීයරන පවට්යටසි. යසො 
බ්රහ්මදත්තිංඅක්යකොසන්යතොගාථමාහ– 

357. 

‘‘එවිංහඤ්ඤතුපඤ්චායලො, සඞ්ගායමඅසිනාහයතො; 

යථාහමජ්ජපහයතො, ඛීරඤ්චයමපවට්ටිත’’න්ති. 

තිංසුත්වාපුයරොහියතොපටියසයධන්යතොගාථමාහ– 

358. 

‘‘යිංපසුඛීරිංඡඩ්යඩති, පසුපාලිංවිහිිංසති; 

කිංතත්ථබ්රහ්මදත්තස්ස, යිංයනොගරහයතභව’’න්ති. 

බ්රාහ්මයණනගාථායවුත්තායපුනයසොතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

359. 

‘‘ගාරය්යහොබ්රහ්යමපඤ්චායලො, බ්රහ්මදත්තස්සරාජයනො; 

අරක්ඛිතාජානපදා, අධම්ම ලිනාහතා. 

360. 

‘‘රත්තිඤ්හියචොරාඛාදන්ති, දිවාඛාදන්තිතුණ්ඩියා; 

රට්ඨස්මිිංකූටරාජස්ස,  හුඅධම්මියකොජයනො. 

361. 

‘‘චණ්ඩාඅටනකාගාවී, යිංපුයරනදුහාමයස; 

තිංදානිඅජ්ජයදොහාම, ඛීරකායමහුපද්දුතා’’ති. 
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තත්ථ චණ්ඩාති ඵරුසා. අටනකාති පලායනසීලා. ඛී කාය හීති
අධම්මිකරඤ්යඤො පුරියසහි  හුිං ඛීරිං ආහරායපන්යතහි උපද්දුතා දුහාම.

සයච හි යසො ධම්යමන රජ්ජිං කායරයය, න යනො එවරූපිං භයිං 
ආගච්යඡයයාති. 

යත ‘‘යසො යුත්තිං කයථතී’’ති තම්හා ගාමා නික්ඛම්ම මහාමග්ගිං
ආරුය්හ නගරාභමුඛා ගමිිංසු. එකස්මිඤ්ච ගායම  ලිසාධකා 
අසියකොසත්ථාය එකිං තරුණිං ක රවච්ඡකිං මායරත්වා චම්මිං ගණ්හිිංසු.

වච්ඡකමාතා යධනු පුත්තයසොයකන තිණිං න ඛාදති පානීයිං න පිවති, 
පරියදවමානා ආහිණ්ඩති. තිං දිස්වා ගාමදාරකා රාජානිං අක්යකොසන්තා
ගාථමාහිංසු– 

362. 

‘‘එවිංකන්දතුපඤ්චායලො, විපුත්යතොවිප්පසුක්ඛතු; 

යථායිංකපණාගාවී, විපුත්තාපරිධාවතී’’ති. 

තත්ථ පරිධාවතීතිපරියදවමායනොධාවති. 

තයතො පුයරොහියතොඉතරිංගාථමාහ– 

363. 

‘‘යිංපසුපසුපාලස්ස, සම්භයමයයරයවයයවා; 

යකොනීධඅපරාධත්ථි, බ්රහ්මදත්තස්සරාජයනො’’ති. 

තත්ථ සම්භය ෙය යවෙයවාතිභයමයය වාවිරයවයයවා.ඉදිංවුත්තිං

යහොති – තාතා, පසු නාම පසුපාලස්ස රක්ඛන්තස්යසව ධාවතිපි විරවතිපි, 

තිණම්පිනඛාදතිපානීයම්පිනපිවති, ඉධරඤ්යඤොයකොනු අපරායධොති. 

තයතොගාමදාරකාද්යවගාථාඅභාසිිංසු– 

364. 

‘‘අපරායධොමහාබ්රහ්යම, බ්රහ්මදත්තස්සරාජයනො; 

අරක්ඛිතාජානපදා, අධම්ම ලිනාහතා. 

365. 

‘‘රත්තිඤ්හි යචොරාඛාදන්ති, දිවාඛාදන්ති තුණ්ඩියා; 

රට්ඨස්මිිංකූටරාජස්ස,  හුඅධම්මියකොජයනො; 

කථිංයනොඅසියකොසත්ථා, ඛීරපාහඤ්ඤයතපජා’’ති. 

තත්ථ  හාබ්රහ්ය ති මහාබ්රාහ්මණ.  ාජියනොති රඤ්යඤො. කථිං යනොති

කථිං නු යකන නාම කාරයණන. ඛී පා හඤ්ඤයත පජාති පාපරාජස්ස

යසවයකහි ඛීරපයකොවච්ඡයකොහඤ්ඤති, ඉදානිසායධනුපුත්තයසොයකන
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පරියදවති, යසොපි රාජා අයිං යධනු විය පරියදවතූති රාජානිං
අක්යකොසිිංසුයයව. 

යත‘‘සාධුයවොකාරණිංවදථා’’තිවත්වාපක්කමිිංසු.අථන්තරාමග්යග 
එකස්සා සුක්ඛයපොක්ඛරණියා කාකා තුණ්යඩහි විජ්ඣිත්වා මණ්ඩූයක
ඛාදන්ති. ය ොධිසත්යතො යතසු තිං ඨානිං සම්පත්යතසු අත්තයනො
ආනුභායවනමණ්ඩූයකන– 

366. 

‘‘එවිං ඛජ්ජතුපඤ්චායලො, හයතොයුද්යධ සපුත්තයකො; 

යථාහමජ්ජඛජ්ජාමි, ගාමියකහිඅරඤ්ඤයජො’’ති.– 

රාජානිංඅක්යකොසායපසි. 

තත්ථ  ාමියකහීතිගාමවාසීහි. 

තිං සුත්වාපුයරොහියතොමණ්ඩූයකනසද්ධිිං සල්ලපන්යතොගාථමාහ– 

367. 

‘‘න සබ් භූයතසු වියධන්ති රක්ඛිං, රාජායනො මණ්ඩූක 

මනුස්සයලොයක; 

යනත්තාවතාරාජාඅධම්මචාරී, යිංතාදිසිංජීවමයදයය ධඞ්කා’’ති. 

තත්ථ ජීවන්ති ජීවන්තිං. අයදෙුන්ති ඛායදයයිං. ධඞ්කාති කාකා. 

එත්තාවතාරාජාඅධම්මියකොනාමනයහොති, කිංසක්කාඅරඤ්ඤිංපවිසිත්වා
රඤ්ඤාතිං රක්ඛන්යතනචරිතුන්ති. 

තිංසුත්වාමණ්ඩූයකොද්යවගාථාඅභාසි– 

368. 

‘‘අධම්මරූයපො වතබ්රහ්මචාරී, අනුප්පියිං භාසසිඛත්තියස්ස; 

විලුප්පමානායපුථුප්පජාය, පූයජසිරාජිංපරමප්පමාදිං. 

369. 

‘‘සයචඉදිංබ්රහ්යමසුරජ්ජකිංසියා, ඵීතිංරට්ඨිංමුදිතිං විප්පසන්නිං; 

භුත්වා  ලිිං අග්ගපිණ්ඩඤ්ච කාකා, න මාදිසිං ජීවමයදයය 
ධඞ්කා’’ති. 

තත්ථ බ්රහ් චාරීතිපුයරොහිතිංගරහන්යතො ආහ. ඛත්තෙස්සාතිඑවරූපස්ස

පාපරඤ්යඤො. විලුප්ප ානාොති විලුම්පමානාය, අයයමව වා පායඨො. 

පුථුප්පජාොතිවිපුලායපජායවිනාසියමානාය. පූයජසීතිපසිංසි. සු ජ්ජකන්ති 

ඡන්දාදිවයසන අගන්ත්වා දස රාජධම්යම අයකොයපන්යතන අප්පමත්යතන



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා තිිංසනිපායතො 

98 

පටුන 

රඤ්ඤා රක්ඛියමානිං සයච ඉදිං සුරජ්ජකිං භයවයය. ඵීතන්ති යදයවසු

සම්මාධාරිං අනුප්පයවච්ඡන්යතසු සම්පන්නසස්සිං. න  ාදිසන්ති එවිං 
සන්යතමාදිසිංජීවමානඤ්යඤවකාකානඛායදයයිං. 

එවිං ඡසුපි ඨායනසු අක්යකොසනිං ය ොධිසත්තස්යසව ආනුභායවන 

අයහොසි; 

තිං සුත්වා රාජා ච පුයරොහියතො ච ‘‘අරඤ්ඤවාසිිං තිරච්ඡානගතිං
මණ්ඩූකිං උපාදාය සබ්ය  අම්යහයයව අක්යකොසන්තී’’ති වත්වා තයතො
නගරිං ගන්ත්වා ධම්යමන රජ්ජිං කායරත්වා මහාසත්තස්යසොවායද ඨිතා 
දානාදීනිපුඤ්ඤානිකරිිංසු. 

සත්ථා යකොසලරඤ්යඤො ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා, ‘‘මහාරාජ, 
රඤ්ඤා නාමඅගතිගමනිංපහායධම්යමනරජ්ජිංකායරතබ් ’’න්තිවත්වා
ජාතකිංසයමොධායනසි‘‘තදා ගන්ධතින්දුකයදවතාඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

ගන්ධතින්දුකජාතකවණ්ණනාදසමා. 

ජාතකුද්දානිං 

කිංඡන්දකුම්භජයද්දිසඡද්දන්ත, අථපණ්ඩිතසම්භවසිරකපි; 

දකරක්ඛසපණ්ඩරනාගවයරො, අථසම්බුලතින්දුකයදවසුයතොති. 

තිිංසනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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17. චත්තාලීසනිපායතො 
[521] 1. යතසකුණජාතකවණ්ණනා 

යවස්සන්ත ිං තිං පුච්ඡාමීති ඉදිං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
යකොසලරඤ්යඤොඔවාදවයසනකයථසි.තඤ්හිරාජානිං ධම්මස්සවනත්ථාය

ආගතිං සත්ථා ආමන්යතත්වා ‘‘මහාරාජ, රඤ්ඤා නාම ධම්යමන රජ්ජිං 

කායරතබ් ිං, යස්මිඤ්හිසමයයරාජායනොඅධම්මිකායහොන්ති, රාජයුත්තාපි

තස්මිිං සමයය අධම්මිකා යහොන්තී’’ති චතුක්කනිපායත (අ. නි. 4.70) 
ආගතසුත්තනයයන ඔවදිත්වා අගතිගමයන අගතිඅගමයන ච ආදීනවඤ්ච
ආනිසිංසඤ්ච කයථත්වා ‘‘සුපිනකූපමා කාමා’’තිආදිනා නයයන කායමසු

ආදීනවිංවිත්ථායරත්වා, ‘‘මහාරාජ, ඉයමසඤ්හිසත්තානිං– 

‘මච්චුනාසඞ්ගයරොනත්ථි, ලඤ්ජග්ගායහොනවිජ්ජති; 

යුද්ධිංනත්ථිජයයොනත්ථි, සබ්ය මච්චුපරායණා’. 

යතසිං පරයලොකිං ගච්ඡන්තානිං ඨයපත්වා අත්තනා කතිං
කලයාණකම්මිං අඤ්ඤා පතිට්ඨා නාම නත්ථි. එවිං ඉත්තරපච්චුපට්ඨානිං

අවස්සිං පහාතබ් ිං, න යසිං නිස්සාය පමාදිං කාතුිං වට්ටති, 
අප්පමත්යතයනව හුත්වා ධම්යමන රජ්ජිං කායරතුිං වට්ටති.
යපොරාණකරාජායනො අනුප්පන්යනපි බුද්යධ පණ්ඩිතානිං ඔවායද ඨත්වා
ධම්යමන රජ්ජිංකායරත්වා යදවනගරිං පූරයමානාගමිිංසූ’’ති වත්වා යතන
යාචියතොඅතීතිංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියිං බ්රහ්මදත්යතො රජ්ජිං කායරන්යතො අපුත්තයකො 

අයහොසි, පත්යථන්යතොපි පුත්තිං වා ධීතරිං වා න ලභ. යසො එකදිවසිං
මහන්යතන පරිවායරන උයයානිං ගන්ත්වා දිවසභාගිං උයයායන කීළිත්වා
මඞ්ගලසාලරුක්ඛමූයල සයනිං අත්ථරායපත්වා යථොකිං නිද්දායිත්වා

පබුද්යධො සාලරුක්ඛිං ඔයලොයකත්වා තත්ථ සකුණකුලාවකිං පස්සි, සහ
දස්සයනයනවස්සසියනයහොඋප්පජ්ජ.යසොඑකිං පුරිසිංපක්යකොසායපත්වා
‘‘ඉමිංරුක්ඛිංඅභරුහිත්වාඑතස්මිිංකුලාවයකකස්සචි අත්ථිතිංවානත්ථිතිං

වා ජානාහී’’තිආහ. යසො ‘‘සාධු, යදවා’’තිවත්වා අභරුහිත්වා තත්ථ තීණි
අණ්ඩකානි දිස්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා ‘‘යතන හි එයතසිං උපරි

නාසවාතිං මා විස්සජ්යජසී’’ති වත්වා ‘‘චඞ්යකොටයක කප්පාසපිචුිං
අත්ථරිත්වා තත්යථව තානි අණ්ඩකානි ඨයපත්වා සණිකිං ඔතරාහී’’ති
ඔතාරායපත්වා චඞ්යකොටකිං හත්යථන ගයහත්වා ‘‘කතරසකුණණ්ඩකානි 

නායමතානී’’ති අමච්යච පුච්ඡි. යත ‘‘මයිං න ජානාම, යනසාදා

ජානිස්සන්තී’’තිවදිිංසු. රාජායනසායදපක්යකොසායපත්වාපුච්ඡි.යනසාදා, 

‘‘මහාරාජ, යතසු එකිං උලූකඅණ්ඩිං, එකිං සාලිකාඅණ්ඩිං, එකිං
සුවකඅණ්ඩ’’න්ති කථයිිංසු. කිං පන එකස්මිිං කුලාවයක තිණ්ණිං 

සකුණිකානිං අණ්ඩානි යහොන්තීති. ආම, යදව, පරිපන්යථ අසති
සුනික්ඛිත්තානි න නස්සන්තීති. රාජා තුස්සිත්වා ‘‘ඉයම මම පුත්තා
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භවිස්සන්තී’’තිතානිතීණි අණ්ඩානිතයයොඅමච්යචපටිච්ඡායපත්වා‘‘ඉයම

මය්හිං පුත්තා භවිස්සන්ති, තුම්යහ සාධුකිං පටිජග්ගිත්වා අණ්ඩයකොසයතො
නික්ඛන්තකායලමමායරොයචයයාථා’’තිආහ.යතතානි සාධුකිංරක්ඛිිංසු. 

යතසු පඨමිං උලූකඅණ්ඩිං භජ්ජ. අමච්යචො එකිං යනසාදිං 
පක්යකොසායපත්වා ‘‘ත්විං ඉත්ථිභාවිං වා පුරිසභාවිං වා ජානාහී’’ති වත්වා
යතන තිං වීමිංසිත්වා ‘‘පුරියසො’’ති වුත්යත රාජානිං උපසඞ්කමිත්වා

‘‘පුත්යතොයත, යදව, ජායතො’’තිආහ.රාජාතුට්යඨොතස්ස හුිංධනිංදත්වා

‘‘පුත්තකිං යම සාධුකිං පටිජග්ග, ‘යවස්සන්තයරො’ති චස්ස නාමිං
කයරොහී’’තිවත්වාඋයයයොයජසි.යසොතථාඅකාසි.තයතො කතිපාහච්චයයන
සාලිකාඅණ්ඩිං භජ්ජ. යසොපි අමච්යචො තිං යනසායදන වීමිංසායපත්වා 

‘‘ඉත්ථී’’තිසුත්වාරඤ්යඤොසන්තිකිංගන්ත්වා‘‘ධීතායත, යදව, ජාතා’’ති

ආහ.රාජා තුට්යඨොතස්සපි හුිංධනිංදත්වා‘‘ධීතරිං යමසාධුකිංපටිජග්ග, 

‘කුණ්ඩලිනී’ති චස්සා නාමිං කයරොහී’’ති වත්වා උයයයොයජසි. යසොපි තථා
අකාසි. පුන කතිපාහච්චයයන සුවකඅණ්ඩිං භජ්ජ. යසොපි අමච්යචො

යනසායදන තිං වීමිංසිත්වා ‘‘පුරියසො’’ති වුත්යත රඤ්යඤො සන්තිකිං

ගන්ත්වා ‘‘පුත්යතොයත, යදව, ජායතො’’තිආහ. රාජාතුට්යඨොතස්සපි හුිං
ධනිං දත්වා ‘‘පුත්තස්ස යම මහන්යතන පරිවායරන මඞ්ගලිං කත්වා
‘ජම්බුයකො’තිස්සනාමිංකයරොහී’’තිවත්වාඋයයයොයජසි.යසොපිතථාඅකාසි.
යත තයයොපිසකුණාතිණ්ණිංඅමච්චානිංයගයහසුරාජකුමාරපරිහායරයනව

වඩ්ඪන්ති. රාජා ‘‘මම පුත්යතො, මම ධීතා’’ති යවොහරති. අථස්ස අමච්චා

අඤ්ඤමඤ්ඤිං අවහසන්ති ‘‘පස්සථ, යභො, රඤ්යඤො කරියිං, 

තිරච්ඡානගයතපි‘පුත්යතොයම, ධීතායම’ති වදන්යතොවිචරතී’’ති. 

තිං සුත්වා රාජා චින්යතසි – ‘‘ඉයම අමච්චා එයතසිං මම පුත්තානිං 

පඤ්ඤාසම්පදිංනජානන්ති, පාකටිංයනසිංකරිස්සාමී’’ති.අයථකිංඅමච්චිං 
යවස්සන්තරස්ස සන්තිකිං යපයසසි – ‘‘තුම්හාකිං පිතා පඤ්හිං

පුච්ඡිතුකායමො, කදා කර ආගන්ත්වා පුච්ඡතූ’’ති. යසො අමච්යචො ගන්ත්වා
යවස්සන්තරිං වන්දිත්වාතිංසාසනිංආයරොයචසි.තිංසුත්වායවස්සන්තයරො
අත්තයනො පටිජග්ගකිංඅමච්චිංපක්යකොසිත්වා‘‘මය්හිංකරපිතාමිංපඤ්හිං

පුච්ඡිතුකායමො, තස්ස ඉධාගතස්ස සක්කාරිං කාතුිං වට්ටති, කදා
ආගච්ඡතූ’’ති පුච්ඡි. අමච්යචො ‘‘ඉයතො සත්තයම දිවයස තව පිතා
ආගච්ඡතූ’’ති ආහ. තිං සුත්වා යවස්සන්තයරො ‘‘පිතා යම ඉයතො සත්තයම
දිවයස ආගච්ඡතූ’’ති වත්වා උයයයොයජසි. යසො ආගන්ත්වා රඤ්යඤො
ආචික්ඛි. රාජා සත්තයම දිවයස නගයර යභරිිං චරායපත්වා පුත්තස්ස

නියවසනිං අගමාසි. යවස්සන්තයරො රඤ්යඤොමහන්තිං සක්කාරිංකායරසි, 
අන්තමයසො දාසකම්මකාරානම්පි සක්කාරිං කායරසි. රාජා
යවස්සන්තරසකුණස්සයගයහභුඤ්ජත්වාමහන්තිංයසිං අනුභවිත්වාසකිං
නියවසනිං ආගන්ත්වාරාජඞ්ගයණමහන්තිංමණ්ඩපිංකාරායපත්වානගයර
යභරිිං චරායපත්වා අලඞ්කතමණ්ඩපමජ්යඣ මහාජනපරිවායරො නිසීදිත්වා
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‘‘යවස්සන්තරිං ආයනතූ’’ති අමච්චස්ස සන්තිකිං යපයසසි. අමච්යචො
යවස්සන්තරිං සුවණ්ණපීයඨ නිසීදායපත්වා ආයනසි. යවස්සන්තරසකුයණො
පිතුඅඞ්යකනිසීදිත්වාපිතරා සහකීළිත්වාගන්ත්වාතත්යථවසුවණ්ණපීයඨ
නිසීදි.අථනිංරාජාමහාජනමජ්යඣ රාජධම්මිංපුච්ඡන්යතොපඨමිංගාථමාහ
– 

1. 

‘‘යවස්සන්තරිංතිංපුච්ඡාමි, සකුණභද්දමත්ථුයත; 

රජ්ජිංකායරතුකායමන, කිංසුකච්චිංකතිංවර’’න්ති. 

තත්ථ සකුණාතිතිංආලපති. කිංසූතිකතරිංකච්චිංකතිංවරිංඋත්තමිං

යහොති, කයථහියම, තාත, සකලිං රාජධම්මන්තිඑවිංකරතිංයසොපුච්ඡි. 

තිංසුත්වායවස්සන්තයරොපඤ්හිංඅකයථත්වාවරාජානිංතාවපමායදන 
යචොයදන්යතොදුතියිංගාථමාහ– 

2. 

‘‘චිරස්සිංවතමිංතායතො, කිංයසො ාරාණසිග්ගයහො; 

පමත්යතොඅප්පමත්තිංමිං, පිතාපුත්තිංඅයචොදයී’’ති. 

තත්ථ තායතොති පිතා. කිංයසොති ඉදිං තස්ස නාමිං. බ්ා ාණසිග් යහොති

චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි  ාරාණසිිං සඞ්ගයහත්වා වත්තන්යතො. ප ත්යතොති
එවරූපානිං පණ්ඩිතානිං සන්තියක වසන්යතො පඤ්හස්ස අපුච්ඡයනන

පමත්යතො. අප්ප ත්තිං  න්ති සීලාදිගුණයයොයගන මිං අප්පමත්තිං. පිතාති

යපොසකපිතා. අයචොදයීති අමච්යචහි ‘‘තිරච්ඡානගයත පුත්යත කත්වා

යවොහරතී’’ති අවහසියමායනො පමාදිං ආපජ්ජත්වා චිරස්සිං අජ්ජ යචොයදසි, 
පඤ්හිංපුච්ඡීතිවදති. 

එවිං යසො ඉමාය ගාථාය යචොයදත්වා ‘‘මහාරාජ, රඤ්ඤා නාම තීසු
ධම්යමසු ඨත්වා ධම්යමන රජ්ජිං කායරතබ් ’’න්ති වත්වා රාජධම්මිං 
කයථන්යතොඉමාගාථායයොආහ– 

3. 

‘‘පඨයමයනවවිතථිං, යකොධිංහාසිංනිවාරයය; 

තයතොකච්චානිකායරයය, තිංවතිංආහුඛත්තිය. 

4. 

‘‘යිංත්විංතාතතයපොකම්මිං, පුබ්ය කතමසිංසයිං; 

රත්යතොදුට්යඨොචයිංකයිරා, නතිංකයිරාතයතොපුන. 

5. 

‘‘ඛත්තියස්සපමත්තස්ස, රට්ඨස්මිිංරට්ඨවඩ්ඪන; 
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සබ්ය යභොගාවිනස්සන්ති, රඤ්යඤොතිංවුච්චයතඅඝිං. 

6. 

‘‘සිරීතාතඅලක්ඛීච, පුච්ඡිතාඑතදබ්රවුිං; 

උට්ඨානවීරියයයපොයස, රමාහිංඅනුසූයයක. 

7. 

‘‘උසූයයක දුහදයය, පුරියසකම්මදුස්සයක; 

කාළකණ්ණීමහාරාජ, රමතිචක්කභඤ්ජනී. 

8. 

‘‘යසොත්විංසබ්ය සුහදයයො, සබ්ය සිංරක්ඛියතොභව; 

අලක්ඛිිංනුදමහාරාජ, ලක්ඛයාභවනියවසනිං. 

9. 

‘‘සලක්ඛීධිතිසම්පන්යනො, පුරියසොහිමහග්ගයතො; 

අමිත්තානිංකාසිපති, මූලිංඅග්ගඤ්චඡින්දති. 

10. 

‘‘සක්යකොපිහිභූතපති, උට්ඨායනනප්පමජ්ජති; 

සකලයායණධිතිිංකත්වා, උට්ඨායනකුරුයතමයනො. 

11. 

‘‘ගන්ධබ් ා පිතයරොයදවා, සාජීවායහොන්ති තාදියනො; 

උට්ඨාහයතොඅප්පමජ්ජයතො, අනුතිට්ඨන්තියදවතා. 

12. 

‘‘යසො අප්පමත්යතොඅක්කුද්යධො, තාතකච්චානි කාරය; 

වායමස්සුචකච්යචසු, නාලයසොවින්දයතසුඛිං. 

13. 

‘‘තත්යථවයතවත්තපදා, එසාවඅනුසාසනී; 

අලිංමිත්යතසුඛායපතුිං, අමිත්තානිංදුඛායචා’’ති. 

තත්ථ පඨය යනව විතථන්ති, තාත, රාජා නාම ආදියතොව මුසාවාදිං

නිවාරයය. මුසාවාදියනො හි රඤ්යඤො රට්ඨිංනියරොජිං යහොති, පථවියා ඔජා 

කම්මකරණට්ඨානයතොසත්තරතනමත්තිංයහට්ඨාභස්සති, තයතොආහායර
වා යතලමධුඵාණිතාදීසු වා ඔසයධසු ඔජාන යහොති.නියරොජාහාරයභොජනා

මනුස්සා  හ්වා ාධා යහොන්ති, රට්යඨ ථලජලපයථසු ආයයො නුප්පජ්ජති, 

තස්මිිං අනුප්පජ්ජන්යත රාජායනො දුග්ගතා යහොන්ති. යත යසවයක

සඞ්ගණ්හිතුිංනසක්යකොන්ති, අසඞ්ගහිතායසවකාරාජානිංගරුචිත්යතනන 
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ඔයලොයකන්ති. එවිං, තාත, මුසාවායදො නායමස නියරොයජො, න යසො

ජීවිතයහතුපි කාතබ්ය ො, සච්චිං පන සාදුතරිං රසානන්ති තයදව
පටිග්ගයහතබ් ිං. අපිච මුසාවායදො නාම ගුණපරිධිංසයකො 

විපත්තිපරියයොසායනො, දුතියචිත්තවායර අවීචිපරායණිං කයරොති. ඉමස්මිිං

පනත්යථ ‘‘ධම්යමො හයව හයතො හන්තී’’ති යචතෙජාතකිං (ජා. 1.8.45 

ආදයයො) කයථතබ් ිං. 

යකොධන්ති, තාත, රාජා නාම පඨමයමව කුජ්ඣනලක්ඛණිං යකොධම්පි

නිවායරයය. තාත, අඤ්යඤසඤ්හි යකොයධො ඛිප්පිං මත්ථකිං න පාපුණාති, 
රාූ නිං පාපුණාති. රාජායනො නාම වාචාවුධා කුජ්ඣිත්වා

ඔයලොකතමත්යතනාපි පරිං විනායසන්ති, තස්මා රඤ්ඤා අඤ්යඤහි

මනුස්යසහි අතියරකතරිං නික්යකොයධන භවිතබ් ිං, 
ඛන්තියමත්තානුද්දයාසම්පන්යනන අත්තයනො පියපුත්තිං විය යලොකිං

යවොයලොයකන්යතන භවිතබ් ිං.තාත, අතියකොධයනොනාමරාජාඋප්පන්නිං

යසිංරක්ඛිතුිංනසක්යකොති.ඉමස්ස පනත්ථස්සදීපනත්ථිං ඛන්තවාදිජාතක- 

(ජා. 1.4.49 ආදයයො) චූෙධම් පාලජාතකානි (ජා. 1.5.44 ආදයයො)
කයථතබ් ානි. චූළධම්මපාලජාතකස්මිඤ්හි මහාපතාපයනො නාම රාජා
පුත්තිංඝායතත්වා පුත්තයසොයකනහදයයනඵලියතනමතායයදවියාසයම්පි
යදවිිං අනුයසොචන්යතො හදයයන ඵලියතයනව මරි. අථ යත තයයොපි
එකආළාහයනවඣායපසුිං.තස්මා රඤ්ඤාපඨමයමවමුසාවාදිංවජ්යජත්වා
දුතියිංයකොයධොවජ්යජතබ්ය ො. 

හාසන්ති හස්සිං, අයයමව වා පායඨො. යතසු යතසු කච්යචසු

උප්පිලාවිතචිත්තතායයකළිසීලතිංපරිහාසිංනිවායරයය.තාත, රඤ්ඤා නාම

යකළිසීයලන න භවිතබ් ිං, අපරපත්තියයන හුත්වා සබ් ානි කච්චානි 
අත්තපච්චක්යඛයනවකාතබ් ානි.උප්පිලාවිතචිත්යතොහිරාජාඅතුයලත්වා 
කම්මානි කයරොන්යතො ලද්ධිං යසිං විනායසති. ඉමස්මිිං පනත්යථ 

ස භඞ් ජාතයක (ජා. 2.17.50 ආදයයො) පුයරොහිතස්ස වචනිං ගයහත්වා 
දණ්ඩකරඤ්යඤො කසවච්යඡ අපරජ්ඣිත්වා සහ රට්යඨන උච්ඡිජ්ජත්වා

කුක්කුළනිරයය නිබ් ත්තභායවො ච  ාතඞ් ජාතයක (ජා. 1.15.1 ආදයයො) 
මජ්ඣරඤ්යඤොබ්රාහ්මණානිංකථිංගයහත්වාමාතඞ්ගතාපයසඅපරජ්ඣිත්වා

සහරට්යඨන උච්ඡිජ්ජත්වානිරයයනිබ් ත්තභායවොච ඝටපණ්ඩිතජාතයක 

(ජා. 1.10.165 ආදයයො) දසභාතිකරාජදාරකානිං යමොහමූළ්හානිං වචනිං
ගයහත්වාකණ්හදීපායයන අපරජ්ඣිත්වාවාසුයදවකුලස්සනාසිතභායවොච
කයථතබ්ය ො. 

තයතොකච්චානිකාය ෙයාතිඑවිං, තාත, පඨමිංමුසාවාදිංදුතියිංයකොධිං
තතියිං අධම්මහාසිං වජ්යජත්වා තයතො පච්ඡා රාජා රට්ඨවාසීනිං

කත්තබ් කච්චානිකායරයය. තිංවතිංආහු ඛත්තොති, ඛත්තියමහාරාජ, යිං

මයාවුත්තිං, එතිංරඤ්යඤොවතසමාදානන්ති යපොරාණකපණ්ඩිතාකථයිිංසු. 
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න තිං කයි ාති යිං තයා රාගාදිවයසන පච්ඡා තාපකරිං කම්මිං කතිං

යහොති, තයතොපුබ්ය කතයතොපුනතාදිසිංකම්මිංනකයිරා, මා කයරයයාසි, 

තාතාති. වුච්චයතතිතිංරඤ්යඤොඅඝන්ති වුච්චති, එවිංයපොරාණකපණ්ඩිතා

කථයිිංසු. සිරීති ඉදිං යවස්සන්තරසකුයණො පුබ්ය   ාරාණසියිං

පවත්තිතකාරණිං ආහරිත්වා දස්යසන්යතො ආහ. තත්ථ අබ්රවුන්ති

සුචිපරිවාරයසට්ඨිනා පුච්ඡිතා කථයිිංසු. උට්ඨානවීරියෙති යයො යපොයසො

උට්ඨායන වීරියය ච පතිට්ඨියතො, න ච පයරසිං සම්පත්තිිං දිස්වා උසූයති, 

තස්මිිං අහිං අභරමාමීති ආහ. එවිං තාව තාත සිරී කයථසි. උසූෙයකති

අලක්ඛී පන, තාත, පුච්ඡිතා අහිං පරසම්පත්තිඋසූයයක දුහදයෙ දුචිත්යත
කලයාණකම්මදූසයක යයො කලයාණකම්මිං දුස්සන්යතො අප්පියායන්යතො

අට්ටීයන්යතො න කයරොති, තස්මිිං අභරමාමීති ආහ. එවිං සා කාළකණ්ණී, 

මහාරාජ, රමතිපතිරූපයදසවාසාදියනො කුසලචක්කස්සභඤ්ජනී. 

සුහදයෙොති සුන්දරචිත්යතො හිතචිත්තයකො. නුදාතිනීහර. නියවසනන්ති

ලක්ඛියා පන නියවසනිං භව පතිට්ඨා යහොහි. ස ලක්ඛීධිතසම්පන්යනොති, 

මහාරාජ, කාසිපති යසො පුරියසො පඤ්ඤාය යචව වීරියයන ච සම්පන්යනො. 

 හග් යතොති මහජ්ඣාසයයො යචොරානිං පච්චයභූයත ගණ්හන්යතො
අමිත්තානිං මූලිං යචොයර ගණ්හන්යතො අමිත්තානිං අග්ගිං ඡින්දතීති වදති. 

සක්යකොති ඉන්යදො. භූතපතීතිරාජානිංආලපති. උට්ඨායනති උට්ඨානවීරියය. 

නප්ප ජ්ජතීති න පමජ්ජති, සබ් කච්චානි කයරොති. ස කලයායණති යසො
යදවරාජාඋට්ඨානවීරියයමනිංකයරොන්යතො පාපකම්මිංඅකත්වා කලයායණ
පුඤ්ඤකම්මස්මිඤ්යඤව ධිතිිං කත්වා අප්පමත්යතො උට්ඨායන මනිං

කයරොති, තස්ස පන කලයාණකම්යම වීරියකරණභාවදස්සනත්ථිං
සරභඞ්ගජාතයක ද්වීසු යදවයලොයකසු යදවතාහි සද්ධිිං කපිට්ඨාරාමිං

ආගන්ත්වාපඤ්හිංපුච්ඡිත්වාධම්මස්සසුතභායවො, මහාකණ්හජාතයක (ජා.

1.12.61ආදයයො)අත්තයනොආනුභායවනජනිංතායසත්වාඔසක්කන්තස්ස
සාසනස්ස පවත්තිතභායවොචාතිඑවමාදීනිවත්ථූනිකයථතබ් ානි. 

 න්ධබ්බ්ාති චාතුමහාරාජකානිං යහට්ඨා චතුයයොනිකා යදවා, 

චතුයයොනිකත්තායයවකරයතගන්ධබ් ානාමජාතා. පිතය ොතිබ්රහ්මායනො. 

යදවාති උපපත්තියදවවයසන ඡ කාමාවචරයදවා. තාදියනොති තථාවිධස්ස 

කුසලාභරතස්ස රඤ්යඤො. සාජීවා යහොන්තීති සමානජීවිකා උපජීවිතබ් ා.
තාදිසා හි රාජායනො දානාදීනි පුඤ්ඤානි කයරොන්තා යදවතානිං පත්තිිං 

යදන්ති, තාතිංපත්තිිංඅනුයමොදිත්වාසම්පටිච්ඡිත්වාදිබ් යයසනවඩ්ඪන්ති. 

අනුතට්ඨන්තීති තාදිසස්ස රඤ්යඤො වීරියිං කයරොන්තස්ස අප්පමාදිං

ආපජ්ජන්තස්ස යදවතා අනුතිට්ඨන්ති අනුගච්ඡන්ති, ධම්මිකිං රක්ඛිං 
සිංවිදහන්තීතිඅත්යථො. 

යසොති යසො ත්විං. වාෙ ස්සූති තානි රට්ඨකච්චානි කයරොන්යතො
තුලනවයසන තීරණවයසන පච්චක්ඛකම්මවයසන යතසු යතසු කච්යචසු
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වීරියිං කරස්සු. තත්යථව යත වත්තපදාති, තාත, යිං මිං ත්විං කිංසු කච්චිං

කතිං වරන්ති පුච්ඡි, තත්ථ තව පඤ්යහයයව එයත මයා ‘‘පඨයමයනව

විතථ’’න්තිආදයයො වුත්තා, එයත වත්තපදා වත්තයකොට්ඨාසා, එවිං තත්ථ

වත්තස්සු. එසාතියායතමයාකථිතා, එසාවතවඅනුසාසනී. අලන්තිඑවිං

වත්තමායනොහිරාජාඅත්තයනොමිත්යතසුඛායපතුිං, අමිත්තානඤ්චදුක්ඛාය
අලිංපරියත්යතොසමත්යථොති. 

එවිංයවස්සන්තරසකුයණනඑකායගාථායරඤ්යඤොපමාදිංයචොයදත්වා 
එකාදසහි ගාථාහි ධම්යම කථියත ‘‘බුද්ධලීළාය පඤ්යහො කථියතො’’ති
මහාජයනො අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජායතො සාධුකාරසතානි පවත්යතසි. රාජා
යසොමනස්සප්පත්යතොඅමච්යච ආමන්යතත්වාපුච්ඡි–‘‘යභොන්යතො!අමච්චා
මමපුත්යතනයවස්සන්තයරනඑවිං කයථන්යතනයකනකත්තබ් ිංකච්චිං

කත’’න්ති. මහායසනගුත්යතන, යදවාති. ‘‘යතන හිස්ස 
මහායසනගුත්තට්ඨානිං දම්මී’’ති යවස්සන්තරිං ඨානන්තයර ඨයපසි. යසො
තයතොපට්ඨාය මහායසනගුත්තට්ඨායනඨියතොපිතුකම්මිංඅකාසීති. 

යවස්සන්තරපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 

පුන රාජා කතිපාහච්චයයන පුරිමනයයයනව කුණ්ඩලිනියා සන්තිකිං
දූතිං යපයසත්වා සත්තයම දිවයසතත්ථ ගන්ත්වා පච්චාගන්ත්වාතත්යථව
මණ්ඩපමජ්යඣ නිසීදිත්වා කුණ්ඩලිනිිං ආහරායපත්වා සුවණ්ණපීයඨ
නිසින්නිංරාජධම්මිංපුච්ඡන්යතොගාථමාහ– 

14. 

‘‘සක්ඛිසිත්විංකුණ්ඩලිනි, මඤ්ඤසිඛත්ත න්ධුනි; 

රජ්ජිංකායරතුකායමන, කිංසුකච්චිංකතිංවර’’න්ති. 

තත්ථ සක්ඛිසීති මයා පුට්ඨපඤ්හිං කයථතුිං සක්ඛිස්සසීති පුච්ඡති. 

කුණ්ඩලිනීති තස්සා සලිඞ්ගයතො ආගතනායමනාලපති. තස්සා කර ද්වීසු

කණ්ණපිට්යඨසු කුණ්ඩලසණ්ඨානා ද්යව යලඛා අයහසුිං, යතනස්සා

‘‘කුණ්ඩලිනී’’තිනාමිංකායරසි.  ඤ්ඤසීතිජානිස්සසිමයාපුට්ඨපඤ්හස්ස

අත්ථන්ති. ඛත්තබ්න්ධුනීතිඛත්තස්සමහායසනගුත්තස්සභගිනිභායවනනිං
එවිං ආලපති.කස්මාපයනසයවස්සන්තරසකුණිංඑවිංඅපුච්ඡිත්වාඉමයමව

පුච්ඡතීති? ඉත්ථිභායවන. ඉත්ථියයො හි පරිත්තපඤ්ඤා, තස්මා ‘‘සයච

සක්යකොති, පුච්ඡිස්සාමි, යනො යච, න පුච්ඡිස්සාමී’’ති වීමිංසනවයසන එවිං
පුච්ඡිත්වාතඤ්යඤවපඤ්හිං පුච්ඡි. 

සා එවිංරඤ්ඤාරාජධම්යමපුච්ඡියත, ‘‘තාත, ත්විංමිං ‘ඉත්ථිකානාම

කිං කයථස්සතී’ති වීමිංසසි මඤ්යඤ, සකලිං යත රාජධම්මිං ද්වීසුයයව
පයදසුපක්ඛිපිත්වාකයථස්සාමී’’තිවත්වාආහ– 
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15. 

‘‘ද්යවවතාතපදකානි, යත්ථසබ් ිංපතිට්ඨිතිං; 

අලද්ධස්සචයයොලායභො, ලද්ධස්සචානුරක්ඛණා. 

16. 

‘‘අමච්යචතාතජානාහි, ධීයරඅත්ථස්සයකොවියද; 

අනක්ඛාකතයවතාත, අයසොණ්යඩඅවිනාසයක. 

17. 

‘‘යයොචතිංතාතරක්යඛයය, ධනිංයඤ්යචවයතසියා; 

සූයතොවරථිංසඞ්ගණ්යහ, යසොයතකච්චානිකාරයය. 

18. 

‘‘සුසඞ්ගහිතන්තජයනො, සයිංවිත්තිංඅයවක්ඛිය; 

නිධිඤ්චඉණදානඤ්ච, නකයරපරපත්තියා. 

19. 

‘‘සයිං ආයිංවයිංජඤ්ඤා, සයිංජඤ්ඤාකතාකතිං; 

නිග්ගණ්යහනිග්ගහාරහිං, පග්ගණ්යහපග්ගහාරහිං. 

20. 

‘‘සයිං ජානපදිංඅත්ථිං, අනුසාසරයථසභ; 

මායතඅධම්මිකායුත්තා, ධනිංරට්ඨඤ්චනාසයුිං. 

21. 

‘‘මාචයවයගනකච්චානි, කයරොසිකාරයයසිවා; 

යවගසාහිකතිංකම්මිං, මන්යදොපච්ඡානුතප්පති. 

22. 

‘‘මායතඅධිසයරමුඤ්ච, සු ාළ්හමධියකොපිතිං; 

යකොධසාහි හූඵීතා, කුලාඅකුලතිංගතා. 

23. 

‘‘‘මාතාතඉස්සයරොම්හී’ති, අනත්ථායපතාරයි; 

ඉත්ථීනිංපුරිසානඤ්ච, මායතආසිදුඛුද්රයයො. 

24. 

‘‘අයපතයලොමහිංසස්ස, රඤ්යඤොකාමානුසාරියනො; 

සබ්ය යභොගාවිනස්සන්ති, රඤ්යඤොතිංවුච්චයතඅඝිං. 

25. 

‘‘තත්යථවයතවත්තපදා, එසාවඅනුසාසනී; 
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දක්ඛස්සුදානිපුඤ්ඤකයරො, අයසොණ්යඩොඅවිනාසයකො; 

සීලවාස්සුමහාරාජ, දුස්සීයලොවිනිපාතියකො’’ති. 

තත්ථ පදකානීති කාරණපදානි. ෙත්ථාති යයසු ද්වීසු පයදසු සබ් ිං

අත්ථජාතිං හිතසුඛිං පතිට්ඨිතිං. අලද්ධස්සාති යයො ච පුබ්ය  අලද්ධස්ස 

ලාභස්ස ලායභො, යා ච ලද්ධස්ස අනුරක්ඛණා. තාත, අනුප්පන්නස්ස හි

ලාභස්ස උප්පාදනිං නාම න භායරො, උප්පන්නස්ස පන අනුරක්ඛණයමව
භායරො. එකච්යචො හි යසිං උප්පායදත්වාපි යයස පමත්යතො පමාදිං

උප්පායදත්වා පාණාතිපාතාදීනි කයරොති, මහායචොයරො හුත්වා රට්ඨිං
විලුම්පමායනොචරති.අථනිංරාජායනොගාහායපත්වාමහාවිනාසිංපායපන්ති. 
අථ වා උප්පන්නරූපාදීසු කාමගුයණසු පමත්යතො අයයොනියසො ධනිං
නායසන්යතො සබ් සාපයතයයය ඛීයණ කපයණො හුත්වා චීරකවසයනො
කපාලමාදාය චරති. පබ් ජයතො වා පන ගන්ථධුරාදිවයසන ලාභසක්කාරිං
නිබ් ත්යතත්වා පමත්යතො හීනායාවත්තති. අපයරො පඨමඣානාදීනි 
නිබ් ත්යතත්වාපිමුට්ඨස්සතිතායතථාරූයපආරම්මයණ ජ්ඣිත්වා ඣානා
පරිහායති.එවිංඋප්පන්නස්සයසස්සවාඣානාදිලාභස්ස වා රක්ඛණයමව

දුක්කරිං. තදත්ථදීපනත්ථිං පන යදවදත්තස්ස වත්ථු ච, මුදුලක්ඛණ- (ජා.

1.1.66) යලොමසකස්සප- (ජා. 1.9.60 ආදයයො) හරිතචජාතක- (ජා. 1.9.40

ආදයයො)සඞ්කප්පජාතකාදීනි(ජා.1.3.1 ආදයයො)චකයථතබ් ානි.එයකො

පනලාභසක්කාරිංඋප්පායදත්වාඅප්පමායදඨත්වා කලයාණකම්මිංකයරොති, 

තස්සයසොයයසොසුක්කපක්යඛචන්යදොවියවඩ්ඪති, තස්මාත්විං, මහාරාජ, 
අප්පමත්යතො පයයොගසම්පත්තියාඨත්වාධම්යමනරජ්ජිංකායරන්යතොතව 

උප්පන්නිංයසිංඅනුරක්ඛාහීති. 

ජානාහීති භණ්ඩාගාරිකකම්මාදීනිං කරණත්ථිං උපධායරහි. 

අනක්ඛාකතයවති අනක්යඛ අකතයව අජුතකයර යචව අයකරාටියක ච. 

අයසොණ්යඩති පූවසුරාගන්ධමාලායසොණ්ඩභාවරහියත. අවිනාසයකති තව

සන්තකානිං ධනධඤ්ඤාදීනිං අවිනාසයක. යෙොති යයො අමච්යචො. 

ෙඤ්යචවාතියඤ්චයතඝයරධනිංසියා, තිංරක්යඛයය. සූයතොවාතිරථසාරථි
විය. යථා සාරථි විසමමග්ගනිවාරණත්ථිං අස්යස සඞ්ගණ්හන්යතො රථිං

සඞ්ගණ්යහයය, එවිංයයොසහයභොයගහිතිංරක්ඛිතුිංසක්යකොති, යසොයත 
අමච්යචොනාමතාදිසිංසඞ්ගයහත්වාභණ්ඩාගාරිකාදිකච්චානිකාරයය. 

සුසඞ් හිතන්තජයනොති, තාත, යස්ස හි රඤ්යඤො අත්තයනො
අන්යතොජයනො අත්තයනො වලඤ්ජනකපරිජයනො ච දානාදීහි අසඞ්ගහියතො

යහොති, තස්ස අන්යතොනියවසයන සුවණ්ණහිරඤ්ඤාදීනි යතසිං

අසඞ්ගහිතමනුස්සානිං වයසන නස්සන්ති, අන්යතොජනා  හි ගච්ඡන්ති, 
තස්මා ත්විං සුට්ඨුසඞ්ගහිතඅන්යතොජයනො හුත්වා ‘‘එත්තකිං නාම යම
විත්ත’’න්තිසයිංඅත්තයනොධනිං අයවක්ඛිත්වා ‘‘අසුකට්ඨායනනාමනිධිිං
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නියධම, අසුකස්ස ඉණිං යදමා’’ති ඉදිං උභයම්පි න කය  ප පත්තො, 

පරපත්තියාපිත්විංමාකරි, සබ් ිං අත්තපච්චක්ඛයමවකයරයයාසීතිවදති. 

ආෙිං වෙන්ති තයතො උප්පජ්ජනකිං ආයඤ්ච යතසිං යතසිං දාතබ් ිං

වයඤ්චසයයමවජායනයයාසීති. කතාකතන්ති සඞ්ගායමවානවකම්යමවා

අඤ්යඤසුවාකච්යචසු‘‘ඉමිනාඉදිංනාමමය්හිංකතිං, ඉමිනා නකත’’න්ති

එතම්පිසයයමවජායනයයාසි, මාපරපත්තියයොයහොහි. නිග් ණ්යහති, තාත, 

රාජා නාම සන්ධිච්යඡදාදිකාරකිං නිග්ගහාරහිං ආයනත්වා දස්සිතිං
උපපරික්ඛිත්වා යසොයධත්වා යපොරාණකරාූ හි ඨපිතදණ්ඩිං ඔයලොයකත්වා 

යදොසානුරූපිංනිග්ගණ්යහයය. පග් ණ්යහතියයොපනපග්ගහාරයහො යහොති, 

අභන්නස්සවාපර ලස්සයභයදතා, භන්නස්සවාසක ලස්සආරාධයකො, 

අලද්ධස්ස වා රජ්ජස්ස ආහරයකො, ලද්ධස්ස වා ථාවරකාරයකො, යයන වා 

පන ජීවිතිං දින්නිං යහොති, එවරූපිං පග්ගහාරහිං පග්ගයහත්වා මහන්තිං
සක්කාරසම්මානිං කයරයය. එවිං හිස්ස කච්යචසු අඤ්යඤපි උරිං දත්වා
කත්තබ් ිංකරිස්සන්ති. 

ජානපදන්ති ජනපදවාසීනිං අත්ථිං සයිං අත්තපච්චක්යඛයනව අනුසාස. 

අධම්මිකා යුත්තාති අධම්මිකා තත්ථ තත්ථ නියුත්තා ආයුත්තකා ලඤ්ජිං
ගයහත්වාවිනිච්ඡයිංභන්දන්තාතවධනඤ්ච රට්ඨඤ්චමානාසයුිං. ඉමිනා

කාරයණන අප්පමත්යතො හුත්වා සයයමව අනුසාස. යවය නාති සහසා

අතුයලත්වා අතීයරත්වා. යව සාති අතුයලත්වා අතීයරත්වා ඡන්දාදිවයසන

සහසාකතිංකම්මඤ්හි නසාධුනසුන්දරිං.කිංකාරණා? තාදිසඤ්හිකත්වා
මන්යදො පච්ඡා විප්පටිසාරවයසන ඉධ යලොයක අපායදුක්ඛිං අනුභවන්යතො

පරයලොයකචඅනුතප්පති.අයිංපයනත්ථඅත්යථො ‘‘ඉසීනමන්තරිංකත්වා, 

භරුරාජාතියමසුත’’න්තිභරුජාතයකන(ජා.1.2.125-126) දීයපතබ්ය ො. 

 ා යත අධිසය  මුඤ්ච, සුබ්ාේහ ධියකොපිතන්ති, තාත, තව හදයිං
කුසලිං අධිසරිත්වා අතික්කමිත්වා පවත්යත පයරසිං අකුසලකම්යම සුට්ඨු

 ාළ්හිං අධියකොපිතිං කුජ්ඣාපිතිං හුත්වා මා මුඤ්ච, මා පතිට්ඨායතූති

අත්යථො. ඉදිං වුත්තිං යහොති – තාත, යදා යත විනිච්ඡයය ඨිතස්ස ඉමිනා

පුරියසොවාහයතොසන්ධිවාඡින්යනොතියචොරිංදස්යසන්ති, තදායතපයරසිං

වචයනහිසුට්ඨුයකොපිතම්පිහදයිංයකොධවයසනමාමුඤ්ච, අපරිග්ගයහත්වා 

මා දණ්ඩිං පයණහි. කිංකාරණා? අයචොරම්පි හි ‘‘යචොයරො’’ති ගයහත්වා

ආයනන්ති, තස්මා අකුජ්ඣිත්වාඋභන්නිංඅත්තපච්චත්ථිකානිංකථිංසුත්වා
සුට්ඨු යසොයධත්වා අත්තපච්චක්යඛන තස්ස යචොරභාවිංඤත්වා පයවණියා
ඨපිතදණ්ඩවයසන කත්තබ් ිං කයරොහි. රඤ්ඤා හි උප්පන්යනපි යකොයධ
හදයිං සීතලිං අකත්වා කම්මිං න කාතබ් ිං. යදා පනස්ස හදයිං නිබ්බුතිං

යහොතිමුදුකිං, තදාවිනිච්ඡයකම්මිංකාතබ් ිං.ඵරුයසහිචිත්යත පක්කුථියත

උදයක මුඛනිමිත්තිං විය කාරණිං න පඤ්ඤායති. යකොධසා හීති, තාත, 
යකොයධනහි හූනිඵීතානිරාජකුලානිඅකුලභාවිංගතානිමහාවිනාසයමව 
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පත්තානීති. ඉමස්ස පනත්ථස්ස දීපනත්ථිං ඛන්තිවාදිජාතක- (ජා. 1.4.49
ආදයයො) නාළියකරරාජවත්ථුසහස්ස ාහුඅජ්ජුනවත්ථුආදීනිකයථතබ් ානි. 

 ා, තාත, ඉස්සය ොම්හීත, අනත්ථාෙ පතා යීති, තාත, ‘‘අහිං

පථවිස්සයරො’’තිමාමහාජනිංකායදුච්චරිතාදිඅනත්ථාය පතාරයිමාඔතාරයි, 

යථාතිංඅනත්ථිංසමාදායවත්තති, මාඑවමකාසීතිඅත්යථො.  ායතආසීති, 

තාත, තව විජයත මනුස්සජාතිකානිං වා තිරච්ඡානජාතිකානිං වා

ඉත්ථිපුරිසානිං දුඛුද්රයෙො දුක්ඛුප්පත්ති මා ආසි. යථා හි අධම්මිකරාූ නිං 

විජයත මනුස්සා කායදුච්චරිතාදීනි කත්වා නිරයය උප්පජ්ජන්ති, තව

රට්ඨවාසීනිංතිං දුක්ඛිංයථානයහොති, තථාකයරොහීතිඅත්යථො. 

අයපතයලො හිංසස්සාති අත්තානුවාදාදිභයයහි නිබ්භයස්ස. ඉමිනා ඉමිං

දස්යසති – තාත, යයො රාජා කස්මිඤ්චි ආසඞ්කිං අකත්වා අත්තයනො

කාමයමව අනුස්සරති, ඡන්දවයසන යිං යිං ඉච්ඡති, තිං තිං කයරොති, 

විස්සට්ඨයට්ඨි විය අන්යධො නිරඞ්කුයසො විය ච චණ්ඩහත්ථී යහොති, තස්ස

සබ්ය යභොගා විනස්සන්ති, තස්සතිංයභොග යසනිංඅඝිංදුක්ඛන්තිවුච්චති. 

තත්යථව යත වත්තපදාති පුරිමනයයයනව යයොයජතබ් ිං. 

දක්ඛස්සුදානීති, තාත, ත්විංඉමිංඅනුසාසනිිං සුත්වාඉදානිදක්යඛොඅනලයසො

පුඤ්ඤානිං කරයණන පුඤ්ඤකය ො සුරාදිපරිහරයණන. අයසොණ්යඩො 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකස්ස අත්ථස්ස අවිනාසයනන අවිනාසයකො 

භයවයයාසීති. සීලවාස්සූතිසීලවාආචාරසම්පන්යනොභව, දසසු රාජධම්යමසු

පතිට්ඨාය රජ්ජිං කායරහි. දුස්සීයලො විනිපාතයකොති දුස්සීයලො හි, මහාරාජ, 
අත්තානිංනිරයයවිනිපායතන්යතො විනිපාතියකොනාමයහොතීති. 

එවිං කුණ්ඩලිනීපි එකාදසහි ගාථාහි ධම්මිං යදයසසි. රාජා තුට්යඨො
අමච්යච ආමන්යතත්වා පුච්ඡි – ‘‘යභොන්යතො! අමච්චා මම ධීතාය 

කුණ්ඩලිනියා එවිං කථයමානාය යකන කත්තබ් ිං කච්චිං කත’’න්ති.

භණ්ඩාගාරියකන, යදවාති. ‘‘යතන හිස්සා භණ්ඩාගාරිකට්ඨානිං දම්මී’’ති
කුණ්ඩලිනිිං ඨානන්තයර ඨයපසි. සා තයතො පට්ඨාය භණ්ඩාගාරිකට්ඨායන
ඨත්වාපිතුකම්මිංඅකාසීති. 

කුණ්ඩලිනිපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 

පුන රාජා කතිපාහච්චයයන පුරිමනයයයනව ජම්බුකපණ්ඩිතස්ස
සන්තිකිං දූතිං යපයසත්වා සත්තයම දිවයස තත්ථ ගන්ත්වා සම්පත්තිිං
අනුභවිත්වා පච්චාගයතො තත්යථව මණ්ඩපමජ්යඣ නිසීදි. අමච්යචො
ජම්බුකපණ්ඩිතිංකඤ්චනභද්දපීයඨ නිසීදායපත්වාපීඨිංසීයසනාදායආගච්ඡි.
පණ්ඩියතො පිතු අඞ්යක නිසීදිත්වා කීළිත්වා ගන්ත්වා කඤ්චනපීයඨයයව
නිසීදි.අථනිංරාජාපඤ්හිංපුච්ඡන්යතොගාථමාහ– 
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26. 

‘‘අපුච්ඡිම්හයකොසියයගොත්තිං, කුණ්ඩලිනිිංතයථවච; 

ත්විංදානිවයදහිජම්බුක,  ලානිං ලමුත්තම’’න්ති. 

තස්සත්යථො – තාත, ජම්බුක, අහිං තව භාතරිං යකොසියයගොත්තිං

යවස්සන්තරිංභගිනිඤ්චයතකුණ්ඩලිනිිංරාජධම්මිංඅපුච්ඡිිං, යත අත්තයනො

 යලනකයථසුිං, යථා පන යත පුච්ඡිිං, තයථව ඉදානි, පුත්ත ජම්බුක, තිං 

පුච්ඡාමි, ත්විංයමරාජධම්මඤ්ච ලානිංඋත්තමිං ලඤ්චකයථහීති. 

එවිංරාජාමහාසත්තිංපඤ්හිංපුච්ඡන්යතොඅඤ්යඤසිංපුච්ඡිතනියායමන 

අපුච්ඡිත්වා වියසයසත්වා පුච්ඡි. අථස්ස පණ්ඩියතො ‘‘යතන හි, මහාරාජ, 

ඔහිතයසොයතො සුණාහි, සබ් ිං යත කයථස්සාමී’’ති පසාරිතහත්යථ
සහස්සත්ථවිකිංඨයපන්යතොවිය ධම්මයදසනිංආරභ– 

27. 

‘‘ ලිං පඤ්චවිධිංයලොයක, පුරිසස්මිිං මහග්ගයත; 

තත්ථ ාහු ලිංනාම, චරිමිංවුච්චයත ලිං. 

28. 

‘‘යභොග ලඤ්චදීඝාවු, දුතියිංවුච්චයත ලිං; 

අමච්ච ලඤ්චදීඝාවු, තතියිංවුච්චයත ලිං. 

29. 

‘‘අභජච්ච ලඤ්යචව, තිංචතුත්ථිංඅසිංසයිං; 

යානියචතානිසබ් ානි, අධිගණ්හාතිපණ්ඩියතො. 

30. 

‘‘තිං  ලානිං ලිංයසට්ඨිං, අග්ගිංපඤ්ඤා ලිං  ලිං; 

පඤ්ඤා යලනුපත්ථද්යධො, අත්ථිංවින්දතිපණ්ඩියතො. 

31. 

‘‘අපියචලභතිමන්යදො, ඵීතිංධරණිමුත්තමිං; 

අකාමස්සපසය්හිංවා, අඤ්යඤොතිංපටිපජ්ජති. 

32. 

‘‘අභජායතොපියචයහොති, රජ්ජිංලද්ධානඛත්තියයො; 

දුප්පඤ්යඤොහිකාසිපති, සබ්ය නපිනජීවති. 

33. 

‘‘පඤ්ඤාවසුතිංවිනිච්ඡිනී, පඤ්ඤාකත්තිසියලොකවඩ්ඪනී; 

පඤ්ඤාසහියතොනයරොඉධ, අපිදුක්යඛසුඛානිවින්දති. 
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34. 

‘‘පඤ්ඤඤ්ච යඛොඅසුස්සූසිං, නයකොචි අධිගච්ඡති; 

 හුස්සුතිංඅනාගම්ම, ධම්මට්ඨිංඅවිනිබ්භුජිං. 

35. 

‘‘යයොචධම්මවිභඞ්ගඤ්ඤූ, කාලුට්ඨායීඅතන්දියතො; 

අනුට්ඨහතිකායලන, කම්මඵලිංතස්සිජ්ඣති. 

36. 

‘‘අනායතනසීලස්ස, අනායතනයසවියනො; 

නනිබ්බින්දියකාරිස්ස, සම්මදත්යථොවිපච්චති. 

37. 

‘‘අජ්ඣත්තඤ්චපයුත්තස්ස, තථායතනයසවියනො; 

අනිබ්බින්දියකාරිස්ස, සම්මදත්යථොවිපච්චති. 

38. 

‘‘යයොගප්පයයොගසඞ්ඛාතිං, සම්භතස්සානුරක්ඛණිං; 

තානිත්විංතාතයසවස්සු, මාඅකම්මායරන්ධයි; 

අකම්මුනාහිදුම්යමයධො, නළාගාරිංවසීදතී’’ති. 

තත්ථ  හග් යතති, මහාරාජ, ඉමස්මිිං සත්තයලොයක මහජ්ඣාසයය

පුරියස පඤ්චවිධිං  ලිං යහොති. බ්ාහුබ්ලන්ති කාය ලිං. චරි න්ති තිං 

අතිමහන්තම්පි සමානිංලාමකයමව.කිංකාරණා? අන්ධ ාලභායවන. සයච

හි කාය ලිං මහන්තිං නාම භයවයය, වාරණ ලයතො ලටුකකාය  ලිං

ඛුද්දකිං භයවයය, වාරණ ලිං පන අන්ධ ාලභායවන මරණස්ස පච්චයිං

ජාතිං, ලටුකකා අත්තයනොඤාණකුසලතාය වාරණිං ජීවිතක්ඛයිං පායපසි. 

ඉමස්මිිං පනත්යථ ‘‘න යහව සබ් ත්ථ  යලන කච්චිං,  ලඤ්හි  ාලස්ස

වධායයහොතී’’ති සුත්තිං(ජා.1.5.42) ආහරිතබ් ිං. 

යභො බ්ලන්ති උපත්ථම්භනවයසන සබ් ිං හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදි

උපයභොගජාතිං යභොග ලිං නාම, තිං කාය ලයතො මහන්තතරිං. 

අ ච්චබ්ලන්ති අයභජ්ජමන්තස්ස සූරස්ස සුහදයස්ස අමච්චමණ්ඩලස්ස

අත්ථිතා, තිං  ලිං සඞ්ගාමසූරතාය පුරියමහි  යලහි මහන්තතරිං. 

අභිජච්චබ්ලන්ති තීණි කුලානි අතික්කමිත්වා ඛත්තියකුලවයසන 

ජාතිසම්පත්ති, තිං ඉතයරහි  යලහි මහන්තතරිං. ජාතිසම්පන්නා එව හි

සුජ්ඣන්ති, නඉතයරති. ොනියචතානීතියානිචඑතානි චත්තාරිපි ලානි

පණ්ඩියතො පඤ්ඤානුභායවන අධිගණ්හාති අභභවති, තිං සබ්  ලානිං 

පඤ්ඤා ලිං යසට්ඨන්ති ච අග්ගන්ති ච වුච්චති. කිංකාරණා? යතන හි

 යලන උපත්ථද්යධො පණ්ඩියතො අත්ථිං වින්දති, වුඩ්ඪිිං පාපුණාති. 
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තදත්ථයජොතනත්ථිං ‘‘පුණ්ණිං නදිිං යයන ච යපයයමාහූ’’ති 

පුණ්ණනදීජාතකඤ්ච (ජා. 1.2.127 ආදයයො) සිරීකාළකණ්ණිපඤ්හිං

පඤ්චපණ්ඩිතපඤ්හඤ්ච සත්තුභස්තජාතක- (ජා. 1.7.46 ආදයයො) 

සම්භවජාතක- (ජා. 1.16.138 ආදයයො) ස භඞ් ජාතකාදීනි (ජා. 2.17.50
ආදයයො)චකයථතබ් ානි. 

 න්යදොති මන්දපඤ්යඤො  ායලො. ඵීතන්ති, තාත, මන්දපඤ්යඤො

පුග්ගයලො සත්තරතනපුණ්ණිං යචපි උත්තමිං ධරණිිං ලභති, තස්ස
අනිච්ඡමානස්යසව පසය්හකාරිං වා පන කත්වා අඤ්යඤො 
පඤ්ඤාසම්පන්යනො තිං පටිපජ්ජති. මන්යදො හි ලද්ධිං යසිං රක්ඛිතුිං
කුලසන්තකිං වා පන පයවණිආගතම්පි රජ්ජිං අධිගන්තුිං න සක්යකොති.

තදත්ථයජොතනත්ථිං ‘‘අද්ධා පාදඤ්ජලී සබ්ය , පඤ්ඤාය අතියරොචතී’’ති 

පාදඤ්ජලීජාතකිං (ජා. 1.2.194-195) කයථතබ් ිං. ලද්ධානාති

ජාතිසම්පත්තිිං නිස්සායකුලසන්තකිංරජ්ජිංලභත්වාපි. සබ්යබ්නපීතියතන 

සකයලනපිරජ්යජනනජීවති, අනුපායකුසලතායදුග්ගයතොවයහොතීති. 

එවිං මහාසත්යතොඑත්තයකනඨායනනඅපණ්ඩිතස්ස අගුණිංකයථත්වා

ඉදානි පඤ්ඤිං පසිංසන්යතො ‘‘පඤ්ඤා’’තිආදිමාහ. තත්ථ සුතන්ති

සුතපරියත්ති. තඤ්හි පඤ්ඤාව විනිච්ඡිනති. කත්තසියලොකවඩ්ඪනීති

කත්තියඝොසස්ස ච ලාභසක්කාරස්ස ච වඩ්ඪනී. දුක්යඛ සුඛානි වින්දතීති
දුක්යඛ උප්පන්යනපි නිබ්භයයො හුත්වා උපායකුසලතාය සුඛිං පටිලභති.
තදත්ථදීපනත්ථිං– 

‘‘යස්යසයතචතුයරොධම්මා, වානරින්දයථාතව’’.(ජා. 1.1.57); 

අලයමයතහිඅම්ය හි, ජම්බූහිපනයසහිචා’’ති.(ජා.1.2.115) – 

ආදීනිජාතකානිකයථතබ් ානි. 

අසුස්සූසන්ති පණ්ඩිතපුග්ගයල අපයිරුපාසන්යතො අස්සුණන්යතො. 

ධම් ට්ඨන්තිසභාවකාරයණ ඨිතිං හුස්සුතිංඅනාගම්මතිංඅසද්දහන්යතො. 

අවිනිබ්භුජන්ති අත්ථානත්ථිං කාරණාකාරණිං අයනොගාහන්යතො

අතීයරන්යතො නයකොචිපඤ්ඤිංඅධිගච්ඡති, තාතාති. 

ධම් විභඞ් ඤ්ඤූති දසකුසලකම්මපථවිභඞ්ගකුසයලො. කාලුට්ඨායීති

වීරියිං කාතුිං යුත්තකායල වීරියස්ස කාරයකො. අනුට්ඨහතීති තස්මිිං තස්මිිං 

කායල තිං තිං කච්චිං කයරොති. තස්සාති තස්ස පුග්ගලස්ස කම්මඵලිං

සමිජ්ඣති නිප්ඵජ්ජති. අනාෙතනසීලස්සාති අනායතනිං වුච්චති

ලාභයසසුඛානිං අනාකයරො දුස්සීලයකම්මිං, තිංසීලස්ස යතන

දුස්සීලයකම්යමන සමන්නාගතස්ස, අනායතනභූතයමව දුස්සීලපුග්ගලිං

යසවන්තස්ස, කුසලස්ස කම්මස්ස කරණකායල නිබ්බින්දිෙකාරිස්ස 
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නිබ්බින්දිත්වා උක්කණ්ඨිත්වා කයරොන්තස්ස එවරූපස්ස, තාත, පුග්ගලස්ස

කම්මානිංඅත්යථොසම්මා න විපච්චත නසම්පජ්ජති, තීණිකුලග්ගානිචඡ

කාමසග්ගානි ච න උපයනතීති අත්යථො. අජ්ෙත්තඤ්චාති අත්තයනො 

නියකජ්ඣත්තිං අනිච්චභාවනාදිවයසන පයුත්තස්ස. තථාෙතනයසවියනොති

තයථවසීලවන්යතපුග්ගයලයසවමානස්ස. විපච්චතීතිසම්පජ්ජතිමහන්තිං
යසිංයදති. 

යෙො ප්පයෙො සඞ්ඛාතන්ති යයොයග යුඤ්ජතබ් යුත්තයක කාරයණ

පයයොගයකොට්ඨාසභූතිං පඤ්ඤිං. සම්භතස්සාති රාසිකතස්ස ධනස්ස

අනුරක්ඛණිං. තානිත්වන්තිඑතානිචද්යවපුරිමානිචමයාවුත්තකාරණානි 

සබ් ානි, තාත, ත්විංයසවස්සු, මයාවුත්තිංඔවාදිංහදයයකත්වාඅත්තයනො

ඝයර ධනිං රක්ඛ.  ා අකම් ාෙ  න්ධයීති අයුත්යතන අකාරයණන මා

රන්ධයි, තිං ධනිං මා ඣාපයි මා නාසයි. කිංකාරණා? අකම්මුනා හීති
අයුත්තකම්මකරයණනදුම්යමයධොපුග්ගයලොසකිංධනිං නායසත්වා පච්ඡා

දුග්ගයතො. නො ා ිංව සීදතීති යථා නළාගාරිං මූලයතො පට්ඨාය ජීරමානිං

අප්පතිට්ඨිං පතති, එවිං අකාරයණන ධනිං නායසත්වා අපායයසු 
නිබ් ත්තතීති. 

එවම්පිය ොධිසත්යතොඑත්තයකනඨායනනපඤ්ච ලානිවණ්යණත්වා 
පඤ්ඤා ලිංඋක්ඛිපිත්වාචන්දමණ්ඩලිංනීහරන්යතොවියකයථත්වාඉදානි
දසහිගාථාහි රඤ්යඤොඔවාදිංයදන්යතොආහ– 

39. 

‘‘ධම්මිංචරමහාරාජ, මාතාපිතූසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 

40. 

‘‘ධම්මිංචරමහාරාජ, පුත්තදායරසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 

41. 

‘‘ධම්මිංචරමහාරාජ, මිත්තාමච්යචසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 

42. 

‘‘ධම්මිංචරමහාරාජ, වාහයනසු යලසුච; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 

43. 

‘‘ධම්මිං චරමහාරාජ, ගායමසුනිගයමසුච; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 
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44. 

‘‘ධම්මිංචරමහාරාජ, රට්යඨජනපයදසුච; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 

45. 

‘‘ධම්මිංචරමහාරාජ, සමයණබ්රාහ්මයණසුච; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 

46. 

‘‘ධම්මිංචරමහාරාජ, මිගපක්ඛීසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 

47. 

‘‘ධම්මිං චරමහාරාජ, ධම්යමොචිණ්යණො සුඛාවයහො; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 

48. 

‘‘ධම්මිංචරමහාරාජ, සඉන්දායදවාසබ්රහ්මකා; 

සුචිණ්යණනදිවිංපත්තා, මාධම්මිංරාජපාමයදො’’ති. 

තත්ථ පඨමගාථාය තාව ඉධ ධම් න්ති මාතාපිතුපට්ඨානධම්මිං. තිං
කාලස්යසව වුට්ඨාය මාතාපිතූනිං මුයඛොදකදන්තකට්ඨදානමාදිිං කත්වා

සබ් සරීරකච්චපරිහරණිං කයරොන්යතොව පූයරහීති වදති. පුත්තදාය සූති
පුත්තධීතයරො තාව පාපා නිවායරත්වා කලයායණ නියවයසන්යතො සිප්පිං
උග්ගණ්හායපන්යතො වයප්පත්තකායල පතිරූපකුලවිංයසන ආවාහවිවාහිං

කයරොන්යතො සමයය ධනිං යදන්යතො පුත්යතසු ධම්මිං චරති නාම, භරියිං
සම්මායනන්යතො අනවමායනන්යතො අනතිචරන්යතො ඉස්සරියිං
යවොස්සජ්යජන්යතො අලඞ්කාරිං අනුප්පයදන්යතො දායරසුධම්මිංචරතිනාම. 

මිත්තා ච්යචසූති මිත්තාමච්යච චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි සඞ්ගණ්හන්යතො

අවිසිංවායදන්යතො එයතසු ධම්මිං චරති නාම. වාහයනසු බ්යලසු චාති
හත්ථිඅස්සාදීනිං වාහනානිං  ලකායස්ස ච දාතබ් යුත්තකිං යදන්යතො 
සක්කාරිං කයරොන්යතො හත්ථිඅස්සාදයයො මහල්ලකකායල කම්යමසු
අයයොයජන්යතොයතසුධම්මිං චරතිනාම. 

 ාය සුනි ය සු චාතිගාමනිගමවාසියනො දණ්ඩ ලීහි අපීයළන්යතොව

යතසු ධම්මිං චරති නාම.  ට්යඨ ජනපයදසු චාති රට්ඨඤ්ච ජනපදඤ්ච
අකාරයණනකලයමන්යතොහිතචිත්තිංඅපච්චුපට්ඨයපන්යතො තත්ථඅධම්මිං

චරතිනාම, අපීයළන්යතො පනහිතචිත්යතනඵරන්යතො තත්ථධම්මිංචරති

නාම. ස යණ බ්රාහ් යණසු චාති යතසිං චත්තායරො පච්චයය යදන්යතොව

යතසු ධම්මිං චරති නාම. මි පක්ඛීසූති සබ් චතුප්පදසකුණානිං අභයිං

යදන්යතො යතසු ධම්මිං චරති නාම. ධම්ය ො චිණ්යණොති සුචරිතධම්යමො
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චිණ්යණො. සුඛාවයහොතිතීසුකුලසම්පදාසුඡසුකාමසග්යගසුසුඛිංආවහති. 

සුචිණ්යණනාතිඉධචිණ්යණනකායසුචරිතාදිනාසුචිණ්යණන. දිවිංපත්තාති

යදවයලොකබ්රහ්මයලොකසඞ්ඛාතිං දිවිං ගතා, තත්ථ දිබ් සම්පත්තිලාභයනො

ජාතා.  ාධම් ිං  ාජපා යදොතිතස්මා ත්විං, මහාරාජ, ජීවිතිංජහන්යතොපි
ධම්මිංමාපමජ්ජීති. 

එවිං දස ධම්මචරියගාථායයො වත්වා උත්තරිපි ඔවදන්යතො
ඔසානගාථමාහ– 

49. 

‘‘තත්යථවයතවත්තපදා, එසාවඅනුසාසනී; 

සප්පඤ්ඤයසවීකලයාණී, සමත්තිංසාමතිංවිදූ’’ති. 

තත්ථ තත්යථව යත වත්තපදාති ඉදිං පුරිමනයයයනව යයොයජතබ් ිං. 

සප්පඤ්ඤයසවීකලයාණී, ස ත්තිංසා තිං විදූති, මහාරාජ, තිංමයාවුත්තිං
ඔවාදිංත්විංනිච්චකාලිං සප්පඤ්ඤපුග්ගලයසවීකලයාණගුණසමන්නාගයතො
හුත්වා සමත්තිං පරිපුණ්ණිං සාමිං විදූ අත්තපච්චක්ඛයතොව ජානිත්වා
යථානුසිට්ඨිංපටිපජ්ජාති. 

එවිං මහාසත්යතොආකාසගඞ්ගිං ඔතායරන්යතො විය බුද්ධලීළාය ධම්මිං 

යදයසසි.මහාජයනොමහාසක්කාරිං අකාසි, සාධුකාරසහස්සානිඅදාසි. රාජා
තුට්යඨො අමච්යච ආමන්යතත්වා පුච්ඡි – ‘‘යභොන්යතො! අමච්චා මම
පුත්යතන තරුණජම්බුඵලසමානතුණ්යඩන ජම්බුකපණ්ඩියතන එවිං

කයථන්යතන යකන කත්තබ් ිං කච්චිං කත’’න්ති. යසනාපතිනා, යදවාති.
‘‘යතනහිස්සයසනාපතිට්ඨානිං දම්මී’’තිජම්බුකිංඨානන්තයරඨයපසි.යසො
තයතො පට්ඨාය යසනාපතිට්ඨායන ඨත්වා පිතු කම්මානි අකාසි. තිණ්ණිං
සකුණානිංමහන්යතොසක්කායරොඅයහොසි.තයයොපිජනාරඤ්යඤො අත්ථඤ්ච
ධම්මඤ්චඅනුසාසිිංසු.මහාසත්තස්යසොවායදඨත්වාරාජාදානාදීනිපුඤ්ඤානි 
කත්වා සග්ගපරායයණො අයහොසි. අමච්චා රඤ්යඤො සරීරකච්චිං කත්වා

සකුණානිං ආයරොයචත්වා ‘‘සාමි, ජම්බුකසකුණ රාජා තුම්හාකිං ඡත්තිං

උස්සායපතබ් ිංඅකාසී’’තිවදිිංසු. මහාසත්යතො‘‘නමය්හිංරජ්යජනත්යථො, 
තුම්යහ අප්පමත්තා රජ්ජිං කායරථා’’ති මහාජනිං සීයලසු පතිට්ඨායපත්වා
‘‘එවිං විනිච්ඡයිං පවත්යතයයාථා’’ති විනිච්ඡයධම්මිං සුවණ්ණපට්යට
ලිඛායපත්වා අරඤ්ඤිං පාවිසි. තස්යසොවායදො චත්තාලීස වස්සසහස්සානි 
පවත්තති. 

සත්ථා රඤ්යඤො ඔවාදවයසන ඉමිං ධම්මයදසනිං යදයසත්වා ජාතකිං

සයමොධායනසි ‘‘තදා රාජාආනන්යදො අයහොසි, කුණ්ඩලිනීඋප්පලවණ්ණා, 

යවස්සන්තයරොසාරිපුත්යතො, ජම්බුකසකුයණොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

යතසකුණජාතකවණ්ණනාපඨමා. 
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[522] 2. සරභඞ්ගජාතකවණ්ණනා 

අලඞ්කතා කුණ්ඩලියනොසුවත්ථාතිඉදිංසත්ථා යවළුවයනවිහරන්යතො 
මහායමොග්ගල්ලානත්යථරස්ස පරිනිබ් ානිං ආරබ්භ කයථසි.
සාරිපුත්තත්යථයරොතථාගතිං යජතවයනවිහරන්තිංඅත්තයනොපරිනිබ් ානිං
අනුජානායපත්වාගන්ත්වානාළකගාමයක ජායතොවරයකපරිනිබ් ායි.තස්ස
පරිනිබ්බුතභාවිං සුත්වා සත්ථා රාජගහිං ගන්ත්වා යවළුවයන විහාසි. තදා
මහායමොග්ගල්ලානත්යථයරො ඉසිගිලිපස්යස කාළසිලායිං විහරති. යසො පන 

ඉද්ධි යලන යකොටිප්පත්තභායවන යදවයලොකචාරිකඤ්ච
උස්සදනිරයචාරිකඤ්ච ගච්ඡති. යදවයලොයක බුද්ධසාවකානිං මහන්තිං
ඉස්සරියිංදිස්වාඋස්සදනිරයයසුචතිත්ථියසාවකානිං මහන්තිංදුක්ඛිංදිස්වා
මනුස්සයලොකිං ආගන්ත්වා ‘‘අසුයකො උපාසයකො අසුකා ච උපාසිකා 

අසුකස්මිිං නාම යදවයලොයක නිබ් ත්තිත්වා මහාසම්පත්තිිං අනුභවන්ති, 
තිත්ථියසාවයකසු අසුයකො ච අසුකා ච නිරයාදීසු අසුකඅපායය නාම 

නිබ් ත්තා’’ති මනුස්සානිං කයථසි. මනුස්සා සාසයන පසීදන්ති, තිත්ථියය 

පරිවජ්යජන්ති. බුද්ධසාවකානිංසක්කායරො මහන්යතො අයහොසි, තිත්ථියානිං
පරිහායති. 

යතයථයරආඝාතිං න්ධිත්වා‘‘ඉමස්මිිංජීවන්යතඅම්හාකිං උපට්ඨාකා

භජ්ජන්ති, සක්කායරො ච පරිහායති, මාරායපස්සාම න’’න්ති යථරස්ස 
මාරණත්ථිංසමණගුත්තකස්සනාමයචොරස්සසහස්සිංඅදිංසු.යසො ‘‘යථරිං
මායරස්සාමී’’ති මහන්යතන පරිවායරන සද්ධිිං කාළසිලිං අගමාසි. යථයරො
තිංආගච්ඡන්තිං දිස්වාව ඉද්ධියා උප්පතිත්වා පක්කාමි. යචොයරො තිං දිවසිං
යථරිං අදිස්වා නිවත්තිත්වා පුනදිවයසපීති ඡ දිවයස අගමාසි. යථයරොපි
තයථව ඉද්ධියා පක්කාමි. සත්තයම පන දිවයස යථරස්ස පුබ්ය  කතිං
අපරාපරියයවදනීයකම්මිං ඔකාසිං ලභ. යසො කර පුබ්ය  භරියාය වචනිං
ගයහත්වා මාතාපිතයරො මායරතුකායමො යානයකන අරඤ්ඤිං යනත්වා
යචොරානිං උට්ඨිතාකාරිං කත්වා මාතාපිතයරො යපොයථසි පහරි. යත
චක්ඛුදුබ් ලතාය රූපදස්සනරහිතා තිං අත්තයනො පුත්තිං අසඤ්ජානන්තා 

‘‘යචොරා එව එයත’’ති සඤ්ඤාය, ‘‘තාත, අසුකා නාම යචොරා යනො

ඝායතන්ති, ත්විං පටික්කමාහී’’තිතස්යසවත්ථායපරියදවිිංසු.යසොචින්යතසි

– ‘‘ඉයම මයා යපොථියමානාපි මය්හිං යයවත්ථාය පරියදවන්ති, අයුත්තිං
කම්මිං කයරොමී’’ති. අථ යන අස්සායසත්වා යචොරානිං පලායනාකාරිං 

දස්යසත්වා යතසිං හත්ථපායද සම් ාහිත්වා ‘‘අම්ම, තාතා, මා භායිත්ථ, 
යචොරා පලාතා’’ති වත්වා පුන අත්තයනො යගහයමව ආයනසි. තිං කම්මිං
එත්තකිං කාලිං ඔකාසිං අලභත්වා භස්මපටිච්ඡන්යනො අඞ්ගාරරාසි විය
ඨත්වාඉමිංඅන්තිමසරීරිංඋපධාවිත්වාගණ්හි.යථාහිපන සුනඛලුද්දයකන
මිගිං දිස්වා සුනයඛො විස්සජ්ජයතො මිගිං අනු න්ධිත්වා යස්මිිං ඨායන 

පාපුණාති, තස්මිිංයයව ගණ්හාති, එවිං ඉදිං කම්මිං යස්මිිං ඨායන ඔකාසිං

ලභති, තස්මිිං විපාකිංයදති, යතනමුත්යතොනාමනත්ථි. 
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යථයරො අත්තනා කතකම්මස්ස ආකඩ්ඪිතභාවිං ඤත්වා න අපගච්ඡි.
යථයරො තස්ස නිස්සන්යදන ආකායස උප්පතිතුිං නාසක්ඛි. 
නන්යදොපනන්දදමනසමත්ථයවජයන්තකම්පනසමත්ථාපිස්ස ඉද්ධි
කම්ම යලනදුබ් ලතිං පත්තා. යචොයරොයථරිංගයහත්වායථරස්සඅට්ඨීනි
තණ්ඩුලකණමත්තානි කයරොන්යතො භන්දිත්වා සඤ්චුණ්යණත්වා
පලාලපිට්ඨිකකරණිං නාම කත්වා ‘‘මයතො’’ති සඤ්ඤාය එකස්මිිං
ගුම් පිට්යඨ ඛිපිත්වා සපරිවායරො පක්කාමි. යථයරො සතිිං පටිලභත්වා 

‘‘සත්ථාරිං පස්සිත්වා පරිනිබ් ායිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා සරීරිං
ඣානයවඨයනන යවයඨත්වාථිරිංකත්වාආකාසිංඋප්පතිත්වාආකායසන

සත්ථුසන්තිකිංගන්ත්වා සත්ථාරිංවන්දිත්වා‘‘භන්යත, ආයුසඞ්ඛායරොයම

ඔස්සට්යඨො, පරිනිබ් ායිස්සාමී’’ති ආහ. ‘‘පරිනිබ් ායිස්සසි, 

යමොග්ගල්ලාන’’ආති. ‘‘ආම, භන්යත’’ති. ‘‘කත්ථ ගන්ත්වා

පරිනිබ් ායිස්සසී’’ති. ‘‘කාළසිලාපට්යට, භන්යත’’ති. යතන හි, 

යමොග්ගල්ලාන, ධම්මිං මය්හිංකයථත්වා යාහි, තාදිසස්ස සාවකස්ස ඉදානි

දස්සනිං නත්ථීති. යසො ‘‘එවිං කරිස්සාමි, භන්යත’’ති සත්ථාරිං වන්දිත්වා
තාලප්පමාණිංආකායසඋප්පතිත්වා පරිනිබ් ානදිවයසසාරිපුත්තත්යථයරො 
වියනානප්පකාරා ඉද්ධියයො කත්වා ධම්මිං කයථත්වා සත්ථාරිං වන්දිත්වා
කාළසිලායිං අටවියිංපරිනිබ් ායි. 

තඞ්ඛණඤ්යඤව ඡ යදවයලොකා එකයකොලාහලා අයහසුිං, ‘‘අම්හාකිං
කර ආචරියයො පරිනිබ්බුයතො’’ති දිබ් ගන්ධමාලාවාසධූමචන්දනචුණ්ණානි

යචව නානාදාරූනි ච ගයහත්වා ආගමිිංසු, එකූනසතරතනචන්දනචිතකා 
අයහොසි. සත්ථා යථරස්ස සන්තියක ඨත්වා සරීරනික්යඛපිං කායරසි.
ආළාහනස්ස සමන්තයතො යයොජනමත්යත පයදයස පුප්ඵවස්සිං වස්සි.

යදවානිං අන්තයර මනුස්සා, මනුස්සානිං අන්තයර යදවා අයහසුිං.

යථාක්කයමන යදවානිං අන්තයර යක්ඛා තිට්ඨන්ති, යක්ඛානිං අන්තයර

ගන්ධබ් ා තිට්ඨන්ති, ගන්ධබ් ානිං අන්තයර නාගා තිට්ඨන්ති, නාගානිං

අන්තයර යවනයතයයා තිට්ඨන්ති, යවනයතයයානිං අන්තයර කන්නරා

තිට්ඨන්ති, කන්නරානිං අන්තයර ඡත්තා තිට්ඨන්ති, ඡත්තානිං අන්තයර

සුවණ්ණචාමරා තිට්ඨන්ති, යතසිං අන්තයරධජාතිට්ඨන්ති, යතසිංඅන්තයර
පටාකාතිට්ඨන්ති.සත්තදිවසානිසාධුකීළිං කීළිිංසු.සත්ථායථරස්සධාතුිං
ගාහායපත්වා යවළුවනද්වාරයකොට්ඨයක යචතියිං කාරායපසි. තදා භක්ඛූ

ධම්මසභායිංකථිංසමුට්ඨායපසුිං‘‘ආවුයසො, සාරිපුත්තත්යථයරොතථාගතස්ස 

සන්තියක අපරිනිබ්බුතත්තාබුද්ධානිංසන්තිකාමහන්තිං සම්මානිංනලභ, 
යමොග්ගල්ලානත්යථයරො පන බුද්ධානිං සමීයප පරිනිබ්බුතත්තා 

මහාසම්මානිංලභී’’ති.සත්ථාආගන්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, භක්ඛයව, එතරහි

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

භක්ඛයව, ඉදායනව යමොග්ගල්ලායනො මම සන්තිකා සම්මානිං ලභති, 

පුබ්ය පිලභයයවා’’තිවත්වාඅතීතිං ආහරි. 
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පටුන 

අතීයත  ාරාණසියිං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජිං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො 
පුයරොහිතස්ස බ්රාහ්මණියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිිං ගණ්හිත්වා දසමාසච්චයයන 

පච්චූසසමයය මාතුකුච්ඡියතො නික්ඛමි. තස්මිිං ඛයණ ද්වාදසයයොජනියක
 ාරාණසිනගයර සබ් ාවුධානිපජ්ජලිිංසු.පුයරොහියතොපුත්තස්සජාතක්ඛයණ
 හිනික්ඛමිත්වාආකාසිං ඔයලොයකන්යතොනක්ඛත්තයයොගිංදිස්වා‘‘ඉමිනා
නක්ඛත්යතන ජාතත්තා එයසො කුමායරො සකලජම්බුදීයප ධනුග්ගහානිං
අග්යගො භවිස්සතී’’ති ඤත්වා කාලස්යසව රාජකුලිං ගන්ත්වා රාජානිං

සුඛසයිතභාවිං පුච්ඡි. ‘‘කුයතො යම, ආචරිය, සුඛිං, අජ්ජ සකලනියවසයන 

ආවුධානි පජ්ජලිතානී’’ති වුත්යත ‘‘මා භායි, යදව, න තුම්හාකිං

නියවසයනයයව, සකලනගයරපි පජ්ජලිිංසුයයව, අජ්ජ අම්හාකිං යගයහ

කුමාරස්සජාතත්තාඑවිංඅයහොසී’’ති. ‘‘ආචරිය, එවිංජාතකුමාරස්සපනකිං

භවිස්සතී’’ති? ‘‘නකඤ්චි, මහාරාජ, යසොපන සකලජම්බුදීයපධනුග්ගහානිං

අග්යගො භවිස්සතී’’ති. ‘‘සාධු, ආචරිය, යතන හි නිං පටිජග්ගිත්වා
වයප්පත්තකායල අම්හාකිං දස්යසයයාසී’’ති වත්වා ඛීරමූලිං තාව සහස්සිං
දායපසි. පුයරොහියතො තිං ගයහත්වා නියවසනිං ගන්ත්වා බ්රාහ්මණියා දත්වා 
පුත්තස්ස නාමග්ගහණදිවයස ජාතක්ඛයණ ආවුධානිං පජ්ජලිතත්තා
‘‘යජොතිපායලො’’තිස්ස නාමිංඅකාසි. 

යසො මහන්යතන පරිවායරන වඩ්ඪමායනො යසොළසවස්සකායල
උත්තමරූපධයරො අයහොසි. අථස්ස පිතා සරීරසම්පත්තිිං ඔයලොයකත්වා

සහස්සිං දත්වා, ‘‘තාත, තක්කසිලිං ගන්ත්වා දිසාපායමොක්ඛස්සආචරියස්ස
සන්තියක සිප්පිං උප්පණ්හාහී’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා
ආචරියභාගිං ගයහත්වා මාතාපිතයරො වන්දිත්වා තත්ථ ගන්ත්වා සහස්සිං
දත්වා සිප්පිං පට්ඨයපත්වා සත්තායහයනව නිප්ඵත්තිිං පාපුණි. අථස්ස
ආචරියයො තුස්සිත්වා අත්තයනො සන්තකිං ඛග්ගරතනිං සන්ධියුත්තිං
යමණ්ඩකසිඞ්ගධනුිං සන්ධියුත්තිං තූණීරිං අත්තයනො සන්නාහකඤ්චුකිං

උණ්හීසඤ්චදත්වා‘‘තාතයජොතියපොල, අහිංමහල්ලයකො, ඉදානිත්විංඉයම 
මාණවයක සික්ඛායපහී’’ති පඤ්චසතමාණවයකපි තස්යසව නියයායදසි.
ය ොධිසත්යතො සබ් ිං උපකරණිං ගයහත්වා ආචරියිං වන්දිත්වා
 ාරාණසියමව ආගන්ත්වා මාතාපිතයරො වන්දිත්වා අට්ඨාසි. අථ නිං

වන්දිත්වා ඨිතිං පිතා අයවොච ‘‘උග්ගහිතිං යත, තාත, සිප්ප’’න්ති. ‘‘ආම, 

තාතා’’ති.යසොතස්සවචනිංසුත්වාරාජකුලිංගන්ත්වා‘‘පුත්යතොයම, යදව, 

සිප්පිං සික්ඛිත්වා ආගයතො, කිං කයරොතූ’’ති ආහ. ‘‘ආචරිය, අම්යහ

උපට්ඨහතූ’’ති.‘‘පරිබ් යමස්සජානාථ, යදවා’’ති.‘‘යසොයදවසිකිංසහස්සිං 
ලභතූ’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා යගහිං ගන්ත්වා කුමාරිං

පක්යකොසායපත්වා ‘‘තාත, රාජානිංඋපට්ඨහා’’තිආහ.යසොතයතොපට්ඨාය
යදවසිකිංසහස්සිංලභත්වාරාජානිං උපට්ඨහි. 

රාජපාදමූලිකා උජ්ඣායිිංසු – ‘‘මයිං යජොතිපායලන කතකම්මිං න

පස්සාම, යදවසිකිං සහස්සිං ගණ්හාති, මයමස්ස සිප්පිං පස්සිතුකාමා’’ති.
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රාජා යතසිං වචනිං සුත්වා පුයරොහිතස්ස කයථසි. පුයරොහියතො ‘‘සාධු, 

යදවා’’ති පුත්තස්සායරොයචසි. යසො ‘‘සාධු, තාත, ඉයතො සත්තයම දිවයස

දස්යසස්සාමි සිප්පිං, අපිච රාජා අත්තයනො විජයත ධනුග්ගයහ
සන්නිපාතායපතූ’’ති ආහ. පුයරොහියතො ගන්ත්වා රඤ්යඤො තමත්ථිං
ආයරොයචසි. රාජා නගයරයභරිිං චරායපත්වා ධනුග්ගයහසන්නිපාතායපසි.
සට්ඨිසහස්සාධනුග්ගහා සන්නිපතිිංසු.රාජායතසිංසන්නිපතිතභාවිංඤත්වා
‘‘නගරවාසියනො යජොතිපාලස්ස සිප්පිං පස්සන්තූ’’ති නගයර යභරිිං
චරායපත්වා රාජඞ්ගණිං සජ්ජායපත්වා මහාජනපරිවුයතො පල්ලඞ්කවයර 

නිසීදිත්වා ධනුග්ගයහ පක්යකොසායපත්වා ‘‘යජොතිපායලො ආගච්ඡතූ’’ති
යපයසසි.යසොආචරියයනදින්නානි ධනුතූණීරසන්නාහකඤ්චුකඋණ්හීසානි
නිවාසනන්තයර ඨයපත්වා ඛග්ගිං ගාහායපත්වා පකතියවයසන රඤ්යඤො
සන්තිකිංගන්ත්වාඑකමන්තිංඅට්ඨාසි. 

ධනුග්ගහා ‘‘යජොතිපායලො කර ධනුසිප්පිං දස්යසතුිං ආගයතො, ධනුිං 
අග්ගයහත්වා පන ආගතත්තා අම්හාකිං හත්ථයතො ධනුිං ගයහතුකායමො

භවිස්සති, නාස්ස දස්සාමා’’ති කතිකිං කරිිංසු. රාජා යජොතිපාලිං

ආමන්යතත්වා ‘‘සිප්පිං දස්යසහී’’ති ආහ. යසො සාණිිං පරික්ඛිපායපත්වා
අන්යතොසාණියිංඨියතොසාටකිං අපයනත්වාසන්නාහකඤ්චුකිංපයවයසත්වා
උණ්හීසිං සීයස පටිමුඤ්චිත්වා යමණ්ඩකසිඞ්ගධනුම්හි පවාලවණ්ණිං ජයිං
ආයරොයපත්වාතූණීරිංපිට්යඨ න්ධිත්වා ඛග්ගිංවාමයතොකත්වාවජරග්ගිං
නාරාචිං නඛපිට්යඨන පරිවත්යතත්වා සාණිිං විවරිත්වා පථවිිං භන්දිත්වා
අලඞ්කතනාගකුමායරො විය නික්ඛමිත්වා ගන්ත්වා රඤ්යඤො අපචිතිිං 
දස්යසත්වා අට්ඨාසි. තිං දිස්වා මහාජනා වග්ගන්තිනදන්ති අප්යඵොයටන්ති 

යසයළන්ති. රාජා ‘‘දස්යසහි, යජොතිපාල, සිප්ප’’න්තිආහ. යදව, තුම්හාකිං 
ධනුග්ගයහසු අක්ඛණයවධිවාලයවධිසරයවධිසද්දයවධියනො චත්තායරො
ධනුග්ගයහ පක්යකොසායපහීති.අථරාජාපක්යකොසායපසි. 

මහාසත්යතොරාජඞ්ගයණචතුරස්සපරිච්යඡදබ්භන්තයරමණ්ඩලිංකත්වා 
චතූසු කණ්යණසු චත්තායරො ධනුග්ගයහ ඨයපත්වා එයකකස්ස තිිංස තිිංස
කණ්ඩසහස්සානි දායපත්වා එයකකස්ස සන්තියක එයකකිං කණ්ඩදායකිං
ඨයපත්වා සයිං වජරග්ගිං නාරාචිං ගයහත්වා මණ්ඩලමජ්යඣ ඨත්වා

‘‘මහාරාජ, ඉයමචත්තායරො ධනුග්ගහාඑකප්පහායරයනවසයරඛිපිත්වාමිං

විජ්ඣන්තු, අහිංඑයතහි ඛිත්තකණ්ඩානිනිවායරස්සාමී’’තිආහ.රාජා‘‘එවිං

කයරොථා’’ති ආණායපසි. ධනුග්ගහා ආහිංසු, ‘‘මහාරාජ, මයිං

අක්ඛණයවධිවාලයවධිසරයවධිසද්දයවධියනො, යජොතිපායලොතරුණදාරයකො, 

න මයිංවිජ්ඣිස්සාමා’’ති.මහාසත්යතො‘‘සයචසක්යකොථ, විජ්ඣථම’’න්ති

ආහ. යත ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා එකප්පහායරයනව කණ්ඩානි ඛිපිිංසු.

මහාසත්යතො තානි නාරායචන පහරිත්වා යථා වා තථා වා න පායතසි, 

ය ොධියකොට්ඨකිං පන පරික්ඛිපන්යතො වියතායලනතාලිං, වායලනවාලිං, 

දණ්ඩයකනදණ්ඩකිං, වායජනවාජිං අනතික්කමන්යතොඛිපිත්වාසරගබ්භිං
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අකාසි. ධනුග්ගහානිං කණ්ඩානි ඛීණානි. යසො යතසිං කණ්ඩඛීණභාවිං
ඤත්වා සරගබ්භිං අවිනායසන්යතොව උප්පතිත්වා ගන්ත්වා රඤ්යඤො 
සන්තියක අට්ඨාසි. මහාජයනො උන්නායදන්යතො වග්ගන්යතො
අප්යඵොයටන්යතොයසයළන්යතො අච්ඡරිංපහරන්යතොමහායකොලාහලිංකත්වා
වත්ථාභරණාදීනි ඛිපි. එවිං එකරාසිභූතිං අට්ඨාරසයකොටිසඞ්ඛයිං ධනිං
අයහොසි. 

අථ නිං රාජා පුච්ඡි – ‘‘කිං සිප්පිං නායමතිං යජොතිපාලා’’ති? 

සරපටි ාහනිං නාම, යදවාති. අඤ්යඤ එතිං ජානන්තා අත්ථීති. 

සකලජම්බුදීයප මිං ඨයපත්වා අඤ්යඤො නත්ථි, යදවාති. අපරිං දස්යසහි, 

තාතාති. යදව, එයත තාව චතූසු කණ්යණසු ඨත්වා චත්තායරොපි ජනා මිං

විජ්ඣිතුිං න සක්ඛිිංසු, අහිං පයනයත චතූසු කණ්යණසු ඨියත එයකයනව
සයරන විජ්ඣිස්සාමීති. ධනුග්ගහා ඨාතුිංනඋස්සහිිංසු. මහාසත්යතො චතූසු
කණ්යණසු චතස්යසො කදලියයො ඨපායපත්වා නාරාචපුඞ්යඛ රත්තසුත්තකිං 
 න්ධිත්වාඑකිංකදලිිංසන්ධායඛිපි.නාරායචොතිංකදලිිංවිජ්ඣිත්වාතයතො

දුතියිං, තයතො තතියිං, තයතොචතුත්ථිං, තයතොපඨමිංවිද්ධයමවවිජ්ඣිත්වා
පුන තස්ස හත්යථයයව පතිට්ඨහි. කදලියයො සුත්තපරික්ඛිත්තා අට්ඨිංසු.

මහාජයනො උන්නාදසහස්සානි පවත්යතසි. රාජා ‘‘කිං සිප්පිං නායමතිං, 

තාතා’’ති? චක්කවිද්ධිං නාම, යදවාති. අපරම්පි දස්යසහි, තාතාති.

මහාසත්යතො සරලට්ඨිිං නාම, සරරජ්ජුිං නාම, සරයවධිිං නාම දස්යසසි, 

සරපාසාදිංනාම, සරයසොපානිංනාම, සරමණ්ඩපිංනාම, සරපාකාරිංනාම, 

සරයපොක්ඛරණිිං නාම අකාසි, සරපදුමිං නාම පුප්ඵායපසි, සරවස්සිං නාම
වස්සායපසි. ඉති අඤ්යඤහි අසාධාරණානි ඉමානි ද්වාදස සිප්පානි

දස්යසත්වා පුන අඤ්යඤහි අසාධාරයණයයව සත්ත මහාකායය පදායලසි, 

අට්ඨඞ්ගුල හලිං උදුම් රපදරිං විජ්ඣි, චතුරඞ්ගුල හලිං අසනපදරිං, 

ද්වඞ්ගුල හලිං තම් පට්ටිං, එකඞ්ගුල හලිං අයපට්ටිං, එකා ද්ධිං
ඵලකසතිං විනිවිජ්ඣිත්වා පලාලසකටවාලුකසකටපදරසකටානිං

පුරිමභායගනසරිං ඛිපිත්වාපච්ඡාභායගනනික්ඛමායපසි, පච්ඡාභායගනසරිං

ඛිපිත්වා පුරිමභායගන නික්ඛමායපසි, උදයක චතුඋසභිං, ථයල
අට්ඨඋසභට්ඨානිං කණ්ඩිං යපයසසි. වාතිඞ්ගණසඤ්ඤාය උසභමත්තයක
වාලිං විජ්ඣි. ය ොධිසත්යතො සයරඛිපිත්වාආකායසසරපාසාදාදීනිකත්වා
පුන එයකන සයරන යත සයර පායතන්යතො භඞ්ගවිභඞ්යග අකාසීති 

‘‘සරභඞ්යගො’’ති නාම පඤ්ඤායතො. තස්ස එත්තකානි සිප්පානි
දස්යසන්තස්යසවසූරියයො අත්ථඞ්ගයතො. 

අථස්ස රාජා යසනාපතිට්ඨානිං පටිජානිත්වා ‘‘යජොතිපාල, අජ්ජ 

විකායලො, ස්යවත්විංයසනාපතිට්ඨානිංසක්කාරිංගණ්හිස්සසි, යකසමස්සුිං
කායරත්වා න්හත්වා එහී’’ති තිං දිවසිං පරිබ් යත්ථාය සතසහස්සිං අදාසි.

මහාසත්යතො ‘‘ඉමිනා මය්හිං අත්යථො නත්ථී’’ති අට්ඨාරසයකොටිසඞ්ඛයිං
ධනිං සාමිකානඤ්යඤව දත්වා මහන්යතන පරිවායරන න්හායිතුිං නදිිං
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ගන්ත්වා යකසමස්සුිං කායරත්වා න්හත්වා සබ් ාලඞ්කාරප්පටිමණ්ඩියතො
අයනොපමාය සිරියා නියවසනිං පවිසිත්වා නානග්ගරසයභොජනිං භුඤ්ජත්වා
සිරිසයනිංඅභරුය්හනිපන්යනොද්යවයායම සයිත්වාපච්ඡිමයායමපබුද්යධො
උට්ඨාය පල්ලඞ්කිං ආභුජත්වා සයනපිට්යඨ නිසින්යනොව අත්තයනො
සිප්පස්සආදිමජ්ඣපරියයොසානිංඔයලොයකන්යතො‘‘මමසිප්පස්ස ආදියතොව

පරමාරණිං පඤ්ඤායති, මජ්යඣ කයලසපරියභොයගො, පරියයොසායන

නිරයම්හි පටිසන්ධි, පාණාතිපායතො කයලසපරියභොයගසු ච

අධිමත්තප්පමායදො නිරයය පටිසන්ධිිං යදති, රඤ්ඤා මය්හිං මහන්තිං

යසනාපතිට්ඨානිං දින්නිං, මහන්තිං යම ඉස්සරියිං භවිස්සති, භරියා ච 
පුත්තධීතයරො ච  හූ භවිස්සන්ති. කයලසවත්ථු යඛො පන යවපුල්ලගතිං

දුච්චජිං යහොති, ඉදායනව නික්ඛමිත්වා එකයකොව අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා
ඉසිපබ් ජ්ජිං පබ් ජතුිං යුත්තිං මය්හ’’න්ති මහාසයනයතො උට්ඨාය කඤ්චි 

අජානායපන්යතො පාසාදා ඔරුය්හ අග්ගද්වායරන නික්ඛමිත්වා එකයකොව
අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා යගොධාවරිනදීතීයරතියයොජනිකිංකපිට්ඨවනිංසන්ධාය
පායාසි. 

තස්සනික්ඛන්තභාවිංඤත්වාසක්යකොවිස්සකම්මිං පක්යකොසායපත්වා

‘‘තාත, ජාතිපායලො අභනික්ඛමනිං නික්ඛන්යතො, මහාසමාගයමො භවිස්සති, 
යගොධාවරිනදීතීයර කපිට්ඨවයන අස්සමිං මායපත්වා පබ් ජතපරික්ඛායර
පටියායදහී’’ති ආහ. යසො තථා අකාසි. මහාසත්යතො තිං ඨානිං පත්වා
එකපදිකමග්ගිංදිස්වා‘‘පබ් ජතානිං වසනට්ඨායනනභවිතබ් ’’න්තියතන
මග්යගන තත්ථ ගන්ත්වා කඤ්චි අපස්සන්යතො පණ්ණසාලිං පවිසිත්වා
පබ් ජතපරික්ඛායර දිස්වා ‘‘සක්යකො යදවරාජා මම නික්ඛන්තභාවිං
අඤ්ඤාසි මඤ්යඤ’’ති චින්යතත්වා සාටකිං අපයනත්වා රත්තවාකචිරිං 

නිවායසත්වාචපාරුපිත්වාචඅජනචම්මිංඑකිංසගතිංඅකාසි, ජටාමණ්ඩලිං
 න්ධිත්වා ඛාරිකාජිං අිංයස කත්වා කත්තරදණ්ඩිං ගයහත්වා
පණ්ණසාලයතො නික්ඛමිත්වා චඞ්කමිං ආරුය්හ කතිපයවායර අපරාපරිං
චඞ්කමිත්වා පබ් ජ්ජාසිරියා වනිං උපයසොභයමායනො කසිණපරිකම්මිං
කත්වා පබ් ජතයතො සත්තයම දිවයස අට්ඨ සමාපත්තියයො පඤ්ච
අභඤ්ඤායයො ච නිබ් ත්යතත්වා උඤ්ඡාචරියාය වනමූලඵලාහායරො
එකයකොව විහාසි. මාතාපිතයරො මිත්තසුහජ්ජාදයයො ඤාතිවග්ගාපිස්ස තිං
අපස්සන්තායරොදන්තාපරියදවන්තා විචරන්ති. 

අයථයකො වනචරයකො අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා කපිට්ඨකඅස්සමපයද
නිසින්නිං මහාසත්තිං දිස්වා සඤ්ජානිත්වා ගන්ත්වා යතන සද්ධිිං
පටිසන්ථාරිං කත්වා නගරිං ගන්ත්වා තස්ස මාතාපිතූනිං ආයරොයචසි. යත 

රඤ්යඤොආයරොචයිිංසු.රාජා ‘‘එථනිංපස්සිස්සාමා’’තිතස්සමාතාපිතයරො
ගයහත්වා මහාජනපරිවුයතො වනචරයකන යදසියතන මග්යගන
යගොධාවරිනදීතීරිං පාපුණි. ය ොධිසත්යතො නදීතීරිං ආගන්ත්වා ආකායස
නිසින්යනො ධම්මිං යදයසත්වා යත සබ්ය  අස්සමපදිං පයවයසත්වා තත්රපි
යතසිං ආකායස නිසින්යනොව කායමසු ආදීනවිං පකායසත්වා ධම්මිං
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යදයසසි. රාජානිං ආදිිං කත්වා සබ්ය ව පබ් ජිංසු. ය ොධිසත්යතො 
ඉසිගණපරිවුයතොතත්යථවවසි.අථස්සතත්ථවසනභායවොසකලජම්බුදීයප
පාකයටොඅයහොසි. අඤ්යඤපිරාජායනොරට්ඨවාසීහිසද්ධිිංආගන්ත්වාතස්ස

සන්තියක පබ් ජිංසු, සමාගයමො මහා අයහොසි. අනුපුබ්ය න
අයනකසතසහස්සපරිසාඅයහසුිං.යයොකාමවිතක්කිංවා  යාපාදවිතක්කිංවා

විහිිංසාවිතක්කිං වා විතක්යකති, මහාසත්යතො ගන්ත්වා තස්ස පුරයතො

ආකායස නිසීදිත්වා ධම්මිං යදයසති, කසිණපරිකම්මිං ආචික්ඛති.
තස්යසොවායද ඨත්වා අට්ඨ සමාපත්තියයො උප්පායදත්වා ඣානනිප්ඵත්තිිං
පත්තා සාලිස්සයරො යමණ්ඩිස්සයරො පබ් යතො කාළයදවියලො කසවච්යඡො
අනුසිස්යසො නාරයදොති සත්ත යජට්ඨන්යතවාසියනො අයහසුිං. අපරභායග
කපිට්ඨකඅස්සයමොපරිපූරි.ඉසිගණස්සවසයනොකායසො නප්පයහොති. 

අථමහාසත්යතොසාලිස්සරිංආමන්යතත්වා ‘‘සාලිස්සර, අයිංඅස්සයමො 

ඉසිගණස්ස නප්පයහොති, ත්විං ඉමිං ඉසිගණිං ගයහත්වා මජ්ඣරඤ්යඤො
විජයත කලප්පචුල්ලකනිගමිං උපනිස්සාය වසාහී’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධූ’’ති
තස්ස වචනිං සම්පටිච්ඡිත්වා අයනකසහස්සිං ඉසිගණිං ගයහත්වා ගන්ත්වා
තත්ථවාසිංකප්යපසි. මනුස්යසසුආගන්ත්වාපබ් ජන්යතසුපුනඅස්සයමො

පරිපූරි. ය ොධිසත්යතො යමණ්ඩිස්සරිං ආමන්යතත්වා, ‘‘යමණ්ඩිස්සර, ත්විං
ඉමිං ඉසිගණිං ආදාය සුරට්ඨජනපදස්ස සීමන්තයර සායතොදිකා නාම නදී

අත්ථි, තස්සාතීයරවසාහී’’ති උයයයොයජසි, පුනකපිට්ඨකඅස්සයමොපරිපූරි.

එයතනුපායයන තතියවායර පබ් තිං ආමන්යතත්වා ‘‘පබ් ත, ත්විං

මහාඅටවියිං අඤ්ජනපබ් යතො නාම අත්ථි, තිං උපනිස්සාය වසාහී’’ති

යපයසසි. චතුත්ථවායර කාළයදවිලිං ආමන්යතත්වා ‘‘කාළයදවිල, ත්විං 

දක්ඛිණපයථඅවන්තිරට්යඨඝනයසලපබ් යතොනාමඅත්ථි, තිංඋපනිස්සාය

වසාහී’’ති යපයසසි. පුන කපිට්ඨකඅස්සයමො පරිපූරි, පඤ්චසු ඨායනසු 
අයනකසතසහස්සඉසිගයණො අයහොසි. කසවච්යඡො පන මහාසත්තිං

ආපුච්ඡිත්වා දණ්ඩකරඤ්යඤො විජයත කුම්භවතිනගරිං නාම අත්ථි, තිං
උපනිස්සායඋයයායනවිහාසි. නාරයදො මජ්ඣිමයදයසඅඤ්ජනගිරිනාමයක
පබ් තජාලන්තයර විහාසි. අනුසිස්යසො පන මහාසත්තස්ස සන්තියකව
අයහොසි. 

තස්මිිංකායලදණ්ඩකරාජාඑකිංලද්ධසක්කාරිංගණිකිංඨානාචායවසි. 
සාඅත්තයනොධම්මතාය විචරන්තීඋයයානිංගන්ත්වා කසවච්ඡතාපසිංදිස්වා

‘‘අයිං කාළකණ්ණී භවිස්සති, ඉමස්ස සරීයර කලිිං පවායහත්වා න්හත්වා
ගමිස්සාමී’’ති දන්තකට්ඨිං ඛාදිත්වා සබ් පඨමිං තස්සූපරි  හලයඛළිං 
නිට්ඨුභන්තී කසවච්ඡතාපසස්ස ජටන්තයර නිට්ඨුභත්වා දන්තකට්ඨම්පිස්ස 
සීයසයයව ඛිපිත්වා සයිං සීසිං න්හායිත්වා ගතා. රාජාපි තිං සරිත්වා පුන
පාකතිකයමව අකාසි. සා යමොහමූළ්හා හුත්වා ‘‘කාළකණ්ණිසරීයර කලිිං
පවායහත්වා මම්පි රාජා පුන ඨායන ඨයපති මයා යයසො ලද්යධො’’ති
සඤ්ඤමකාසි.තයතොනචිරස්යසවරාජාපුයරොහිතිංඨානයතො චායවසි.යසො
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තස්සා සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘ත්විං යකන කාරයණන පුන ඨානිං ලභසී’’ති 
පුච්ඡි.අථස්සසා‘‘රාජුයයායනකාළකණ්ණිසරීයරකලිස්සපවාහිතත්තා’’ති

ආයරොයචසි. පුයරොහියතො ගන්ත්වා තයථව තස්ස සරීයර කලිිං පවායහසි, 
තම්පිරාජාපුනඨායනඨයපසි. අථස්සඅපරභායගපච්චන්යතොකුප්පි.යසො

යසනඞ්ගපරිවුයතො යුද්ධාය නික්ඛමි. අථ නිං යමොහමූළ්යහො පුයරොහියතො, 

‘‘මහාරාජ, කිං තුම්යහ ජයිං ඉච්ඡථ, උදාහු පරාජය’’න්ති පුච්ඡිත්වා

‘‘ජය’’න්ති වුත්යත – ‘‘යතන හි රාජුයයායන කාළකණ්ණී වසති, තස්ස 
සරීයර කලිිං පවායහත්වා යාහී’’තිආහ. යසො තස්සකථිං ගයහත්වා ‘‘යය

මයා සද්ධිිං ආගච්ඡන්ති, යත උයයායන කාළකණ්ණිසරීයර කලිිං
පවායහන්තූ’’තිවත්වාඋයයානිං පවිසිත්වාදන්තකට්ඨිංඛාදිත්වාසබ් පඨමිං
සයයමවතස්සජටන්තයරයඛළිං නිට්ඨුභත්වාදන්තකට්ඨඤ්චඛිපිත්වාසීසිං
න්හායි. ලකායයොපිස්සතථා අකාසි. 

තස්මිිං පක්කන්යත යසනාපති ගන්ත්වා තාපසිං දිස්වා දන්තකට්ඨාදීනි

නීහරිත්වාසාධුකිංන්හායපත්වා‘‘භන්යත, රඤ්යඤොකිං භවිස්සතී’’තිපුච්ඡි.

ආවුසා මය්හිංමයනොපයදොයසොනත්ථි, යදවතා පනකුපිතා ඉයතොසත්තයම

දිවයස සකලරට්ඨිං අරට්ඨිං කරිස්සන්ති, ත්විං පුත්තදාරිං ගයහත්වා සීඝිං
පලායිත්වා අඤ්ඤත්ථ යාහීති. යසො භීතතසියතො ගන්ත්වා රඤ්යඤො

ආයරොයචසි, රාජා තස්ස වචනිං න ගණ්හි. යසො නිවත්තිත්වා අත්තයනො 
යගහිං ගන්ත්වා පුත්තදාරිං ආදාය පලායිත්වා අඤ්ඤිං රට්ඨිං අගමාසි.
සරභඞ්ගසත්ථා තිං කාරණිං ඤත්වා ද්යව තරුණතාපයස යපයසත්වා
‘‘කසවච්ඡිං මඤ්චසිවිකාය ආයනථා’’ති ආකායසන ආණායපසි. රාජා
යුජ්ඣිත්වායචොයරගයහත්වානගරයමවපච්චාගමි.තස්මිිංආගයතයදවතා 

පඨමිං යදවිං වස්සායපසුිං, වස්යසොයඝන සබ් කුණයපසු අවහයටසු

සුද්ධවාලුකවස්සිං වස්සි, සුද්ධවාලුකමත්ථයක දිබ් පුප්ඵවස්සිං වස්සි, 

දිබ් පුප්ඵමත්ථයක මාසකවස්සිං, මාසකමත්ථයක කහාපණවස්සිං, 

කහාපණමත්ථයක දිබ් ාභරණවස්සිං වස්සි, මනුස්සා යසොමනස්සප්පත්තා
හිරඤ්ඤසුවණ්ණාභරණානි ගණ්හිතුිං ආරභිංසු. අථ යනසිං සරීයර 

සම්පජ්ජලිතිං නානප්පකාරිං ආවුධවස්සිං වස්සි, මනුස්සා ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකිං

ඡිජ්ජිංසු. අථ යනසිං උපරි මහන්තමහන්තා වීතච්චිතඞ්ගාරා පතිිංසු, යතසිං 

උපරි මහන්තමහන්තානි පජ්ජලිතපබ් තකූටානි පතිිංසු, යතසිං උපරි
සට්ඨිහත්ථට්ඨානිං පූරයන්තිං සුඛුමවාලුකවස්සිං වස්සි. එවිං

සට්ඨියයොජනට්ඨානිං අරට්ඨිං අයහොසි, තස්ස එවිං අරට්ඨභායවො
සකලජම්බුදීයපපඤ්ඤායි. 

අථ තස්ස රට්ඨස්ස අනන්තරරට්ඨාධිපතියනො කාලිඞ්යගො, අට්ඨයකො, 
භීමරයථොති තයයො රාජායනො චින්තයිිංසු – ‘‘පුබ්ය   ාරාණසියිං
කලාබුකාසිකරාජා ඛන්තිවාදිතාපයස අපරජ්ඣිත්වා පථවිිං පවිට්යඨොති

සූයති, තථා ‘‘නාළියකරරාජා තාපයස සුනයඛහි ඛාදායපත්වා, සහස්ස ාහු

අජ්ජුයනො ච අඞ්ගීරයස අපරජ්ඣිත්වා, ඉදානි දණ්ඩකරාජා කසවච්යඡ
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අපරජ්ඣිත්වා සහ රට්යඨන විනාසිං පත්යතො’’ති සූයති. ඉයමසිං පන 

චතුන්නිං රාූ නිං නිබ් ත්තට්ඨානිං මයිං න ජානාම, තිං යනො ඨයපත්වා

සරභඞ්ගසත්ථාරිං අඤ්යඤො කයථතුිං සමත්යථො නාම නත්ථි, තිං

උපසඞ්කමිත්වා ඉයම පඤ්යහ පුච්ඡිස්සාමා’’ති. යත තයයොපි මහන්යතන
පරිවායරන පඤ්හපුච්ඡනත්ථාය නික්ඛමිිංසු. යත පන ‘‘අසුයකොපි

නික්ඛන්යතො’’තින ජානන්ති, එයකයකො ‘‘අහයමවගච්ඡාමී’’ති මඤ්ඤති, 
යතසිංයගොධාවරිනදියතොඅවිදූයරසමාගයමො අයහොසි.යතරයථහිඔතරිත්වා
තයයොපිඑකයමවරථිංඅභරුය්හ යගොධාවරිනදීතීරිංසම්පාපුණිිංසු. 

තස්මිිං ඛයණ සක්යකො පණ්ඩුකම් ලසිලාසයන නිසින්යනො සත්ත
පඤ්යහ චින්යතත්වා ‘‘ඉයමපඤ්යහඨයපත්වාසරභඞ්ගසත්ථාරිංඅඤ්යඤො

සයදවයක යලොයක කයථතුිං සමත්යථො නාම නත්ථි, තිං ඉයම පඤ්යහ

පුච්ඡිස්සාමි, ඉයමපි තයයො රාජායනො සරභඞ්ගසත්ථාරිං පඤ්හිං පුච්ඡිතුිං

යගොධාවරිනදීතීරිංපත්තා, එයතසිංපඤ්යහපිඅහයමව පුච්ඡිස්සාමී’’තිද්වීසු
යදවයලොයකසු යදවතාහි පරිවුයතො යදවයලොකයතො ඔතරි. තිං දිවසයමව 
කසවච්යඡො කාලමකාසි. තස්ස සරීරකච්චිං කායරතුිං චතූසු ඨායනසු
අයනකසහස්සා ඉසයයො තත්යථව ගන්ත්වා පඤ්චසු ඨායනසු මණ්ඩපඤ්ච
කායරත්වා අයනකසහස්සා ඉසිගණා කසවච්ඡස්සතාපසස්සචන්දනචිතකිං
කත්වාසරීරිංඣායපසුිං.ආළාහනස්සසමන්තා අඩ්ඪයයොජනමත්යතඨායන
දිබ් කුසුමවස්සිං වස්සි. මහාසත්යතො තස්ස සරීරනික්යඛපිං කාරායපත්වා
අස්සමිං පවිසිත්වා යතහි ඉසිගයණහි පරිවුයතො නිසීදි. යතසම්පි රාූ නිං 
නදීතීරිං ආගතකායල මහායසනාවාහනතූරියසද්යදො අයහොසි. මහාසත්යතො

තිං සුත්වා අනුසිස්සිං තාපසිං ආමන්යතත්වා ‘‘තාත, ත්විං ගන්ත්වා තාව

ජානාහි, කිං සද්යදො නායමයසො’’ති ආහ. යසො පානීයඝටිං ආදාය තත්ථ
ගන්ත්වායතරාජායනොදිස්වාපුච්ඡනවයසනපඨමිංගාථමාහ– 

50. 

‘‘අලඞ්කතාකුණ්ඩලියනොසුවත්ථා, යවළුරියමුත්තාථරුඛග්ග න්ධා; 

රයථසභා තිට්ඨථ යක නු තුම්යහ, කථිං යවො ජානන්ති 

මනුස්සයලොයක’’ති. 

තත්ථ යවළුරිෙමුත්තාථරුඛග් බ්න්ධාති යවළුරියමණීහි යචව

මුත්තාලම් යකහිචඅලඞ්කතථරූහිඛග්ගරතයනහි සමන්නාගතා. තට්ඨථාති

එකස්මිිං රයථ තිට්ඨථ. යක නූති යක නාම තුම්යහ, කථිං යවො

සඤ්ජානන්තීති? 

යත තස්ස වචනිං සුත්වා රථා ඔතරිත්වා වන්දිත්වා අට්ඨිංසු. යතසු

අට්ඨකරාජායතනසද්ධිිංසල්ලපන්යතොදුතියිංගාථමාහ – 

51. 

‘‘අහමට්ඨයකො භීමරයථොපනායිං, කාලිඞ්ගරාජාපන උග්ගයතොයිං; 
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සුසඤ්ඤතානිං ඉසීනිං දස්සනාය, ඉධාගතා පුච්ඡිතායයම්හ 
පඤ්යහ’’ති. 

තත්ථ උග් යතොති චන්යදො විය සූරියයො විය ච පාකයටො පඤ්ඤායතො. 

සුසඤ්ඤතානිං ඉසීනන්ති, භන්යත, නමයිං වනකීළාදීනිංඅත්ථායආගතා, 
අථ යඛො කායාදීහි සුසඤ්ඤතානිං සීලසම්පන්නානිං ඉසීනිං දස්සනත්ථාය

ඉධාගතා. පුච්ඡිතායෙම්හ පඤ්යහති සරභඞ්ගසත්ථාරිං පඤ්යහ පුච්ඡිතුිං

එම්හ, ආගතාම්හාති අත්යථො. ය-කායරො  යඤ්ජනසන්ධිකයරොති
යවදිතබ්ය ො. 

අථ යන තාපයසො ‘‘සාධු මහාරාජා, ආගන්තබ් ට්ඨානඤ්යඤව

ආගතාත්ථ, යතන හින්හත්වා විස්සමිත්වා අස්සමපදිං පවිසිත්වා ඉසිගණිං
වන්දිත්වා සරභඞ්ගසත්ථාරයමව පඤ්හිං පුච්ඡථා’’ති යතහි සද්ධිිං
පටිසන්ථාරිං කත්වා පානීයඝටිං උක්ඛිපිත්වා උදකයථයව පුඤ්ඡන්යතො
ආකාසිං ඔයලොයකන්යතො සක්කිං යදවරාජානිං යදවගණපරිවුතිං 
එරාවණක්ඛන්ධවරගතිං ඔතරන්තිං දිස්වා යතන සද්ධිිං සල්ලපන්යතො
තතියිංගාථමාහ– 

52. 

‘‘යවහායසිං තිට්ඨසි අන්තලික්යඛ, පථද්ධුයනො පන්නරයසව

චන්යදො; 

පුච්ඡාමි තිං යක්ඛ මහානුභාව, කතිං තිං ජානන්ති 
මනුස්සයලොයක’’ති. 

තත්ථ යවහාෙසන්ති අබ්භුග්ගන්ත්වා අන්තලික්යඛ ආකායස තිට්ඨසි. 

පථද්ධුයනොතිපථද්ධගයතො, අද්ධපයථගගනමජ්යඣඨියතොතිඅත්යථො. 

තිංසුත්වාසක්යකොචතුත්ථිංගාථමාහ– 

53. 

‘‘යමාහු යදයවසු‘සුජම්පතී’ති, ‘මඝවා’තිතිං ආහුමනුස්සයලොයක; 

සයදවරාජාඉදමජ්ජපත්යතො, සුසඤ්ඤතානිංඉසීනිං දස්සනායා’’ති. 

තත්ථ සයදව ාජාති යසො අහිංසක්යකො යදවරාජා. ඉද ජ්ජ පත්යතොති

ඉදිං ඨානිං අජ්ජ ආගයතො. දස්සනාොති දස්සනත්ථාය වන්දනත්ථාය 
සරභඞ්ගසත්ථාරඤ්චපඤ්හිංපුච්ඡනත්ථායාතිආහ. 

අථ නිංඅනුසිස්යසො‘‘සාධු, මහාරාජ, තුම්යහ පච්ඡාආගච්ඡථා’’තිවත්වා
පානීයඝටිංආදාය අස්සමපදිං පවිසිත්වා පානීයඝටිං පටිසායමත්වාතිණ්ණිං
රාූ නිං යදවරාජස්ස ච පඤ්හපුච්ඡනත්ථාය ආගතභාවිං මහාසත්තස්ස 
ආයරොයචසි. යසො ඉසිගණපරිවුයතො මහාවිසාලමාළයක නිසීදි. තයයො
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රාජායනො ආගන්ත්වා ඉසිගණිං වන්දිත්වා එකමන්තිං නිසීදිිංසු. සක්යකොපි
ඔතරිත්වා ඉසිගණිං උපසඞ්කමිත්වා අඤ්ජලිිං පග්ගය්හ ඨියතො ඉසිගණිං
වණ්යණත්වාවන්දමායනොපඤ්චමිංගාථමාහ– 

54. 

‘‘දූයරසුතායනොඉසයයොසමාගතා, මහිද්ධිකාඉද්ධිගුණූපපන්නා; 

වන්දාමි යත අයියර පසන්නචිත්යතො, යය ජීවයලොයකත්ථ 
මනුස්සයසට්ඨා’’ති. 

තත්ථ දූය  සුතා යනොති, භන්යත, අම්යහහි තුම්යහ දූයර යදවයලොයක
ඨියතහියයව සුතාති මමායන්යතො එවමාහ. ඉදිං වුත්තිං යහොති – ඉයම ඉධ 

සමාගතාඅම්හාකිංඉසයයොදූයරසුතායාවබ්රහ්මයලොකාවිස්සුතාපාකටාති. 

 හිද්ධිකාති මහානුභාවා. ඉද්ධිගුණූපපන්නාති පඤ්චවියධන ඉද්ධිගුයණන

සමන්නාගතා. අයිය ති, අයයය. යෙති යය තුම්යහ ඉමස්මිිං ජීවයලොයක
මනුස්යසසුයසට්ඨාති. 

එවිං ඉසිගණිං වණ්යණත්වා සක්යකො ඡ නිසජ්ජයදොයස පරිහරන්යතො 
එකමන්තිංනිසීදි. අථනිං ඉසීනිං අයධොවායතනිසින්නිං දිස්වා අනුසිස්යසො

ඡට්ඨිංගාථමාහ – 

55. 

‘‘ගන්යධොඉසීනිංචිරදික්ඛිතානිං, කායාචුයතොගච්ඡතිමාලුයතන; 

ඉයතො පටික්කම්ම සහස්සයනත්ත, ගන්යධො ඉසීනිං අසුචි 

යදවරාජා’’ති. 

තත්ථ චි දික්ඛිතානන්ති චිරපබ් ජතානිං. පටික්කම් ාති පටික්කම

අයපහි. සහස්සයනත්තාති ආලපනයමතිං. සක්යකො හි අමච්චසහස්යසහි

චින්තිතිං අත්ථිං එකයකොව පස්සති, තස්මා ‘‘සහස්සයනත්යතො’’ති වුච්චති. 
අථවාසහස්සයනත්තානිංපනයදවානිංදස්සනූපචාරාතික්කමනසමත්යථොති 

සහස්සයනත්තා. අසුචීතියසදමලාදීහිපරිභාවිතත්තාදුග්ගන්යධො, තුම්යහච 

සුචිකාමා, යතනයවොඑසගන්යධො ාධතීති. 

තිංසුත්වාසක්යකොඉතරිංගාථමාහ– 

56. 

‘‘ගන්යධොඉසීනිංචිරදික්ඛිතානිං, කායාචුයතොගච්ඡතුමාලුයතන; 

විචිත්තපුප්ඵිංසුරභිංවමාලිං, ගන්ධඤ්චඑතිංපාටිකඞ්ඛාම භන්යත; 
නයහත්ථයදවාපටික්කූලසඤ්ඤියනො’’ති. 

තත්ථ  ච්ඡතූතියථාසුඛිං පවත්තතු, නාසපුටිං යනො පහරතූති අත්යථො. 

පාටිකඞ්ඛා ාති ඉච්ඡාම පත්යථම. එත්ථාති එතස්මිිං ගන්යධ යදවා
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ජගුච්ඡසඤ්ඤියනො න යහොන්ති. දුස්සීයලයයව හි යදවා ජගුච්ඡන්ති, න
සීලවන්යතති. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘භන්යත, අනුසිස්ස අහිං මහන්යතනඋස්සායහන 

පඤ්හිංපුච්ඡිතුිංආගයතො, ඔකාසිංයමකයරොහී’’තිආහ.යසොතස්සවචනිං
සුත්වාඋට්ඨායාසනා ඉසිගණිංඔකාසිංකයරොන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

57. 

‘‘පුරින්දයදො භූතපතී යසස්සී, යදවානමින්යදො සක්යකො මඝවා 

සුජම්පති; 

සයදවරාජාඅසුරගණප්පමද්දයනො, ඔකාසමාකඞ්ඛතිපඤ්හ පුච්ඡිතුිං. 

58. 

‘‘යකො යනවියමසිං ඉධ පණ්ඩිතානිං, පඤ්යහ පුට්යඨො නිපුයණ 

 යාකරිස්සති; 

තිණඤ්චරඤ්ඤිංමනුජාධිපානිං, යදවානමින්දස්සච වාසවස්සා’’ති. 

තත්ථ ‘‘පුරින්දයදො’’තිආදීනි සක්කස්යසව ගුණනාමානි. යසො හි පුයර 

දානිංදින්නත්තා පුරින්දයදො, භූයතසුයජට්ඨකත්තා භූතපත, පරිවාරසම්පදාය 

ෙසස්සී, පරමිස්සරතාය යදවානමින්යදො, සත්තන්නිං වත්තපදානිං සුට්ඨු 

කතත්තා සක්යකො, පුරිමජාතිවයසන  ඝවා, සුජාය අසුරකඤ්ඤාය

පතිභායවන සුජම්පත, යදවානිංරඤ්ජනතාය යදව ාජා.යකො යනවාතියකො

නු එව. නිපුයණති සණ්හසුඛුයම පඤ්යහ.  ඤ්ඤන්ති රාූ නිං. ඉයමසිං
චතුන්නිංරාූ නිංමනිංගයහත්වායකො ඉයමසිංපණ්ඩිතානිංඉසීනිංපඤ්යහ

කයථස්සති, පඤ්හිංයනසිංකයථතුිංසමත්ථිංජානාථාති වදති. 

තිං සුත්වා ඉසිගයණො, ‘‘මාරිස, අනුසිස්ස ත්විං පථවියිං ඨත්වා පථවිිං

අපස්සන්යතො විය කයථසි, ඨයපත්වා සරභඞ්ගසත්ථාරිං යකො අඤ්යඤො
එයතසිංපඤ්හිංකයථතුිංසමත්යථො’’තිවත්වාගාථමාහ– 

59. 

‘‘අයිංඉසිසරභඞ්යගොතපස්සී, යයතොජායතොවිරයතොයමථුනස්මා; 

ආයචරපුත්යතො සුවිනීතරූයපො, යසො යනසිං පඤ්හානි 
වියාකරිස්සතී’’ති. 

තත්ථ ස භඞ්ය ොතිසයරඛිපිත්වාආකායස සරපාසාදාදීනිකත්වා පුන
එයකනසයරනයතසයරපායතන්යතොභඞ්ගවිභඞ්යගඅකාසීති සරභඞ්යගො. 

ය ථුනස් ාතියමථුනධම්මයතො.යසොකරයමථුනිං අයසවිත්වාපබ් ජයතො. 

ආයච පුත්යතොතිරඤ්යඤොආචරියස්ස පුයරොහිතස්සපුත්යතො. 
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එවඤ්ච පන වත්වා ඉසිගයණො අනුසිස්සිං ආහ – ‘‘මාරිස, ත්වයමව 
සත්ථාරිං වන්දිත්වා ඉසිගණස්සවචයනනසක්යකනපුච්ඡිතපඤ්හකථනාය
ඔකාසිං කායරහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා සත්ථාරිං වන්දිත්වා
ඔකාසිංකායරන්යතො අනන්තරිංගාථමාහ– 

60. 

‘‘යකොණ්ඩඤ්ඤ පඤ්හානි වියාකයරොහි, යාචන්ති තිං ඉසයයො

සාධුරූපා; 

යකොණ්ඩඤ්ඤ එයසො මනුයජසු ධම්යමො, යිං වුද්ධමාගච්ඡති එස 
භායරො’’ති. 

තත්ථ යකොණ්ඩඤ්ඤාතිතිංයගොත්යතනාලපති. ධම්ය ොතිසභායවො. ෙිං

වුද්ධන්තියිං පඤ්ඤායවුද්ධිංපුරිසිංඑසපඤ්හානිංවිස්සජ්ජනභායරොනාම

ආගච්ඡති, එයසො මනුයජසු සභායවො, තස්මා චන්දිමසූරියසහස්සිං
උට්ඨායපන්යතොවියපාකටිංකත්වායදවරඤ්යඤො පඤ්යහකයථහීති. 

තයතො මහාපුරියසොඔකාසිංකයරොන්යතොඅනන්තරිං ගාථමාහ– 

61. 

‘‘කතාවකාසා පුච්ඡන්තු යභොන්යතො, යිං කඤ්චි පඤ්හිං 

මනසාභපත්ථිතිං; 

අහඤ්හි තිං තිං යවො වියාකරිස්සිං, ඤත්වා සයිං යලොකමිමිං 
පරඤ්චා’’ති. 

තත්ථ ෙිංකඤ්චීති නයකවලිංතුම්හාකිංයයව, අථයඛො සයදවකස්සපි

යලොකස්ස යිං මනසාභපත්ථිතිං, තිං මිං භවන්යතො පුච්ඡන්තු. අහඤ්හි යවො
ඉධයලොකනිස්සිතිංවාපරයලොකනිස්සිතිංවාසබ් ිංපඤ්හිංඉමඤ්ච පරඤ්ච
යලොකිං සයිං පඤ්ඤාය සච්ඡිකත්වා කයථස්සාමීති සබ් ඤ්ඤපවාරණිං 
සම්පවායරසි. 

එවිං යතනඔකායසකයතසක්යකොඅත්තනා අභසඞ්ඛතිංපඤ්හිංපුච්ඡි.
තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

62. 

‘‘තයතොචමඝවාසක්යකො, අත්ථදස්සීපුරින්දයදො; 

අපුච්ඡිපඨමිංපඤ්හිං, යඤ්චාසිඅභපත්ථිතිං. 

63. 

‘‘කිං සූ වධිත්වා න කදාචි යසොචති, කස්සප්පහානිං ඉසයයො 

වණ්ණයන්ති; 
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කස්සීධ වුත්තිං ඵරුසිං ඛයමථ, අක්ඛාහි යම යකොණ්ඩඤ්ඤ 
එතමත්ථ’’න්ති. 

තත්ථ ෙඤ්චාසීතියිංතස්සමනසා අභපත්ථිතිංආසි, තිංපුච්ඡීතිඅත්යථො. 

එතන්තිඑතිංමයා පුච්ඡිතමත්ථිං අක්ඛාහියමතිඑකගාථායතයයොපඤ්යහ
පුච්ඡි. 

තයතොපරිං යාකයරොන්යතොආහ– 

64. 

‘‘යකොධිං වධිත්වා න කදාචි යසොචති, මක්ඛප්පහානිං ඉසයයො 

වණ්ණයන්ති; 

සබ්ය සිං වුත්තිං ඵරුසිං ඛයමථ, එතිං ඛන්තිිං උත්තමමාහු 
සන්යතො’’ති. 

තත්ථ යකොධිංවධිත්වාතියකොධිංමායරත්වා ඡඩ්යඩත්වා.යසොචන්යතොහි

පටිඝචිත්යතයනවයසොචති, යකොධාභාවාකුයතොයසොයකො.යතනවුත්තිං ‘‘න

කදාචි යසොචතී’’ති.  ක්ඛප්පහානන්ති පයරහි අත්තයනො
කතගුණමක්ඛනලක්ඛණස්ස අකතඤ්ඤභාවසඞ්ඛාතස්ස මක්ඛස්ස පහානිං

ඉසයයො වණ්ණයන්ති. සබ්යබ්සන්ති හීනමජ්ඣිමුක්කට්ඨානිං සබ්ය සම්පි

ඵරුසිංවචනිං ඛයමථ. සන්යතොතියපොරාණකාපණ්ඩිතාඑවිංකයථන්ති. 

සක්යකොආහ– 

65. 

‘‘සක්කා උභන්නිං වචනිං තිතික්ඛිතුිං, සදිසස්ස වා යසට්ඨතරස්ස 

වාපි; 

කථිං නු හීනස්ස වයචො ඛයමථ, අක්ඛාහි යම යකොණ්ඩඤ්ඤ 
එතමත්ථ’’න්ති. 

සරභඞ්යගොආහ– 

66. 

‘‘භයා හියසට්ඨස්සවයචොඛයමථ, සාරම්භයහතූපන සාදිසස්ස; 

යයො චීධ හීනස්ස වයචො ඛයමථ, එතිං ඛන්තිිං උත්තමමාහු
සන්යතො’’ති.– 

එවමාදීනිංගාථානිංවචනප්පටිවචනවයසනසම් න්යධොයවදිතබ්ය ො. 

තත්ථ අක්ඛාහි ය ති, භන්යත යකොණ්ඩඤ්ඤ, තුම්යහහි ද්යව පඤ්හා

සුකථිතා, එයකො යම චිත්තිං න ගණ්හාති, කථිං සක්කා අත්තයනො 

හීනතරස්සවචනිංඅධිවායසතුිං, තිංමමඅක්ඛාහීතිපුච්ඡන්යතොඑවමාහ. එතිං
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ඛන්තන්ති යයදතිං ජාතියගොත්තාදිහීනස්ස වචනිං ඛමනිං, එතිං ඛන්තිිං
උත්තමන්තියපොරාණකපණ්ඩිතාවදන්ති.යිංපයනතිංජාතිආදීහියසට්ඨස්ස

භයයන, සදිසස්ස කරණුත්තරියලක්ඛයණ සාරම්යභ ආදීනවදස්සයනන

ඛමනිං, යනසාඅධිවාසනඛන්ති නාමාතිඅත්යථො. 

එවිං වුත්යත සක්යකො මහාසත්තිං ආහ – ‘‘භන්යත, පඨමිං තුම්යහ 

‘සබ්ය සිං වුත්තිං ඵරුසිං ඛයමථ, එතිං ඛන්තිිං උත්තමමාහු සන්යතො’ති

වත්වා ඉදානි ‘යයො චීධ හීනස්ස වයචො ඛයමථ, එතිං ඛන්තිිං උත්තමමාහු

සන්යතො’ති වදථ, න යවො පුරියමන පච්ඡිමිං සයමතී’’ති. අථ නිං

මහාසත්යතො, ‘‘සක්ක, පච්ඡිමිං මයා ‘අයිං හීයනො’ති ඤත්වා ඵරුසවචනිං

අධිවායසන්තස්සවයසනවුත්තිං, යස්මාපනනසක්කාරූපදස්සනමත්යතන 

සත්තානිං යසට්ඨාදිභායවො ඤාතුිං, තස්මා පුරිමිං වුත්ත’’න්ති වත්වා
සත්තානිං අඤ්ඤත්ර සිංවාසා රූපදස්සනමත්යතන යසට්ඨාදිභාවස්ස 

දුවිඤ්යඤයයතිංපකායසන්යතොගාථමාහ– 

67. 

‘‘කථිංවිජඤ්ඤාචතුපත්ථරූපිං, යසට්ඨිංසරික්ඛිංඅථවාපිහීනිං; 

විරූපරූයපන චරන්ති සන්යතො, තස්මා හි සබ්ය සිං වයචො 
ඛයමථා’’ති. 

තත්ථ චතුපත්ථරූපන්ති චතූහි ඉරියාපයථහි පටිච්ඡන්නසභාවිං. 

විරූපරූයපනාති විරූපානිං ලාමකපුග්ගලානිං රූයපන උත්තමගුණා
සන්යතොපි විචරන්ති. ඉමස්මිිං පනත්යථ මජ්ඣන්තිකත්යථරස්ස වත්ථු
කයථතබ් ිං. 

තිං සුත්වා සක්යකො නික්කඞ්යඛො හුත්වා, ‘‘භන්යත, එතාය යනො 
ඛන්තියාආනිසිංසිංකයථහී’’තියාචි.අථස්සමහාසත්යතොගාථමාහ– 

68. 

‘‘න යහතමත්ථිංමහතීපියසනා, සරාජකා යුජ්ඣමානාලයභථ; 

යිං ඛන්තිමාසප්පුරියසොලයභථ, ඛන්තී ලස්සූපසමන්තියවරා’’ති. 

තත්ථ එත ත්ථන්තිඑතිං යවරවූපපසමනිප්පටිඝසභාවසඞ්ඛාතිංඅත්ථිං. 

එවිං මහාසත්යතන ඛන්තිගුයණ කථියත යත රාජායනො චින්තයිිංසු – 

‘‘සක්යකො අත්තයනොව පඤ්යහ පුච්ඡති, අම්හාකිං පුච්ඡයනොකාසිං න
දස්සතී’’ති.අථයනසිං අජ්ඣාසයිංවිදිත්වාසක්යකොඅත්තනාඅභසඞ්ඛයත
චත්තායරොපඤ්යහඨයපත්වාවයතසිං කඞ්ඛිංපුච්ඡන්යතොගාථමාහ– 

69. 

‘‘සුභාසිතිංයතඅනුයමොදියාන, අඤ්ඤිංතිංපුච්ඡාමිතදිඞ්ඝ බූ්රහි; 
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යථාඅහුිංදණ්ඩකීනාළියකයරො, අථජ්ජුයනොකලාබුචාපිරාජා; 

යතසිං ගතිිං බ්රූහි සුපාපකම්මිනිං, කත්ථූපපන්නා ඉසීනිං 
වියහඨකා’’ති. 

තත්ථ අනුය ොදිොනාති ඉදිං මයා පුට්ඨානිං තිණ්ණිං පඤ්හානිං

විස්සජ්ජනසඞ්ඛාතිං තව සුභාසිතිං අනුයමොදිත්වා. ෙථා අහුන්ති යථා

චත්තායරො ජනා අයහසුිං. කලාබු චාති කලාබුරාජා ච. අථජ්ජුයනොති අථ 

අජ්ජුනරාජා. 

අථස්සවිස්සජ්යජන්යතොමහාසත්යතොපඤ්චගාථායයොඅභාසි– 

70. 

‘‘කසඤ්හි වච්ඡිං අවකරිය දණ්ඩකී, උච්ඡින්නමූයලො සජයනො 

සරට්යඨො; 

කුක්කුළනායමනිරයම්හිපච්චති, තස්සඵුලිඞ්ගානිපතන්ති කායය. 

71. 

‘‘යයො සඤ්ඤයත පබ් ජයත අයහඨයි, ධම්මිං භණන්යත සමයණ

අදූසයක; 

තිංනාළියකරිංසුනඛාපරත්ථ, සඞ්ගම්මඛාදන්තිවිඵන්දමානිං. 

72. 

‘‘අථජ්ජුයනොනිරයයසත්තිසූයල, අවිංසියරොපතියතොඋද්ධිංපායදො; 

අඞ්ගීරසිං යගොතමිංයහඨයිත්වා, ඛන්තිිං තපස්සිිංචිරබ්රහ්මචාරිිං. 

73. 

‘‘යයො ඛණ්ඩයසො පබ් ජතිං අයඡදයි, ඛන්තිිං වදන්තිං සමණිං

අදූසකිං; 

කලාබුවීචිිංඋපපජ්ජපච්චති, මහාපතාපිංකටුකිංභයානකිං. 

74. 

‘‘එතානි සුත්වා නිරයානි පණ්ඩියතො, අඤ්ඤානි පාපිට්ඨතරානි

යචත්ථ; 

ධම්මිංචයරසමණබ්රාහ්මයණසු, එවිංකයරොසග්ගමුයපති ඨාන’’න්ති. 

තත්ථ කසන්ති අප්පමිංසයලොහිතත්තා කසසරීරිං. අවකරිොති
අවකරිත්වා නිට්ඨුභනදන්තකට්ඨපාතයනනතස්සසරීයරකලිිංපවායහත්වා. 

උච්ඡින්නමූයලොති උච්ඡින්නමූයලො හුත්වා. සජයනොති සපරියසො. 

කුක්කුෙනාය  නි ෙම්හීති යයොජනසතප්පමායණ කප්පසණ්ඨියත

උණ්හඡාරිකනිරයය. ඵුලිඞ් ානීති වීතච්චිතඞ්ගාරා. තස්ස කර තත්ථ

උණ්හකුක්කුයළ නිමුග්ගස්ස නවහි වණමුයඛහි උණ්හා ඡාරිකා පවිසන්ති, 
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සීයස මහන්තමහන්තා අඞ්ගාරා පතන්ති. යතසිං පන පතනකායල

සකලසරීරිං දීපරුක්යඛො විය ජලති,  ලවයවදනා වත්තන්ති. යසො 
අධිවායසතුිං අසක්යකොන්යතො මහාවිරවිං රවති. සරභඞ්ගසත්ථා පථවිිං

භන්දිත්වා තිං තත්ථ තථාපච්චමානිං දස්යසසි, මහාජයනො
භයසන්තාසමාපජ්ජ.තස්සඅතිවියභීතභාවිංඤත්වා මහාසත්යතොතිංනිරයිං
අන්තරධායපසි. 

ධම් ිං භණන්යතති දසකුසලකම්මපථධම්මිං භාසන්යත. ස යණති

සමිතපායප. අදූසයකති නිරපරායධ. නාළියක න්ති එවිංනාමකිං රාජානිං. 

ප ත්ථාති පරයලොයක නිරයය නිබ් ත්තිං. සඞ් ම් ාති ඉයතො චියතො ච
සමාගන්ත්වා ඡින්දිත්වා මහන්තමහන්තා සුනඛා ඛාදන්ති. තස්මිිං කර
කලිඞ්ගරට්යඨ දන්තපුරනගයර නාළියකයර නාම රඤ්යඤ රජ්ජිං
කාරයමායන එයකො මහාතාපයසො පඤ්චසතතාපසපරිවුයතො හිමවන්තා
ආගම්ම රාජුයයායන වාසිං කප්යපත්වා මහාජනස්ස ධම්මිං යදයසසි.
‘‘ධම්මිකතාපයසො උයයායන වසතී’’ති රඤ්යඤොපිආයරොචයිිංසු. රාජා පන
අධම්මියකොඅධම්යමනරජ්ජිංකායරසි.යසොඅමච්යචසුතාපසිං පසිංසන්යතසු
‘‘අහම්පිධම්මිංසුණිස්සාමී’’තිඋයයානිංගන්ත්වාතාපසිං වන්දිත්වානිසීදි.

තාපයසොරඤ්ඤාසද්ධිිංපටිසන්ථාරිංකයරොන්යතො‘‘කිං, මහාරාජ, ධම්යමන

රජ්ජිං කායරසි, ජනිං න පීයළසී’’ති ආහ. යසො තස්ස කුජ්ඣිත්වා ‘‘අයිං
කූටජටියලො එත්තකිං කාලිං නාගරානිං සන්තියක මමඤ්යඤව අගුණිං

කයථසි මඤ්යඤ, යහොතු ජානිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘ස්යව අම්හාකිං
ඝරද්වාරිං ආගච්යඡයයාථා’’ති නිමන්යතත්වා පුනදිවයස පුරාණගූථස්ස
චාටියයොපරිපූරායපත්වාතාපයසසුආගයතසුයතසිංභක්ඛාභාජනානි ගූථස්ස
පූරායපත්වාද්වාරිංපිදහායපත්වාමුසලානිචයලොහදණ්යඩචගාහායපත්වා 
ඉසීනිං සීසානි භන්දායපත්වා ජටාසු ගාහායපත්වා කඩ්ඪායපත්වා සුනයඛහි
ඛාදායපත්වා තත්යථව භන්නිං පථවිිං පවිසිත්වා සුනඛමහානිරයය

නිබ් ත්තති, තත්රස්ස තිගාවුතප්පමාණසරීරිං අයහොසි. අථ නිං
මහන්තමහන්තා මහාහත්ථිප්පමාණා පඤ්චවණ්ණා සුනඛා අනු න්ධිත්වා
ඩිංසිත්වා නවයයොජනාය ජලිතඅයපථවියා පායතත්වා මුඛපූරිං ලුඤ්චන්තා
විප්ඵන්දමානිං ඛාදිිංසු. මහාසත්යතො පථවිිං ද්විධා භන්දිත්වා තිං නිරයිං
දස්යසත්වාමහාජනස්සභීතභාවිංඤත්වා අන්තරධායපසි. 

අථජ්ජුයනොති සහස්ස ාහුරාජා. අඞ්ගී සන්ති අඞ්යගහි රිංසීනිං

නිච්ඡරණයතො එවිංලද්ධනාමිං. යහඨයිත්වාති වියහයඨත්වා 
විසපීතකණ්යඩන විජ්ඣිත්වා ජීවිතක්ඛයිං පායපත්වා. යසො කර අජ්ජුයනො
නාම රාජා මහිසකරට්යඨ යකතකරාජධානියිං රජ්ජිං කායරන්යතො මිගවිං
ගන්ත්වා මියග වධිත්වා අඞ්ගාරපක්කමිංසිං ඛාදන්යතො විචරි. අයථකදිවසිං
මිගානිං ආගමනට්ඨායන යකොට්ඨකිං කත්වා මියග ඔයලොකයමායනො
අට්ඨාසි. තදා යසො තාපයසො තස්ස රඤ්යඤො අවිදූයර එකිං කාරරුක්ඛිං 
අභරුහිත්වාඵලානිඔචිනන්යතොඔචිනිතඵලසාඛිංමුඤ්චි.තස්සාවිස්සට්ඨාය
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සද්යදන තිංඨානිං පත්තා මිගා පලායිිංසු. රාජා කුජ්ඣිත්වා තාපසිං
විසමිස්සියතන සල්යලන විජ්ඣි. යසො පරිගලිත්වා පතන්යතො මත්ථයකන
ඛදිරඛාණුකිංආසායදත්වාසූලග්යගයයව කාලමකාසි. රාජාතඞ්ඛයණයයව

ද්විධා භන්නිං පථවිිං පවිසිත්වා සත්තිසූලනිරයය නිබ් ත්ති, 
තිගාවුතප්පමාණිං සරීරිං අයහොසි. තත්ර තිං නිරයපාලා ජලියතහි ආවුයධහි 

යකොට්යටත්වා ජලිතිං අයපබ් තිං ආයරොයපන්ති. පබ් තමත්ථයක

ඨිතකායල වායතො පහරති, යසො වාතප්පහායරන පරිගලිත්වා පතති. තස්මිිං
ඛයණ යහට්ඨා නවයයොජනාය ජලිතඅයපථවියා මහාතාලක්ඛන්ධප්පමාණිං
ජලිතිං අයසූලිං උට්ඨහති. යසො සූලග්ගමත්ථයකයයව ආසායදත්වා 

සූලාවුයතො තිට්ඨති. තස්මිිං ඛයණ පථවී ජලති, සූලිං ජලති, තස්ස සරීරිං
ජලති. යසො තත්ථ මහාරවිං රවන්යතො පච්චති. මහාසත්යතො පථවිිං ද්විධා
කත්වාතිංනිරයිංදස්යසත්වා මහාජනස්සභීතභාවිංඤත්වාඅන්තරධායපසි. 

ඛණ්ඩයසොති චත්තායරො හත්ථපායද කණ්ණනාසඤ්ච ඛණ්ඩාඛණ්ඩිං

කත්වා. අදූසකන්ති නිරපරාධිං. තථා යඡදායපත්වා ද්වීහි කසාහි
පහාරසහස්යසහිතාළායපත්වාජටාසුගයහත්වා ආකඩ්ඪායපත්වාපටිකුජ්ජිං
නිපජ්ජායපත්වා පිට්ඨියිං පණ්හියා පහරිත්වා මහාදුක්ඛසමප්පිතිං අකාසි. 

කලාබුවීචින්ති කලාබු අවීචිිං. කටුකන්ති තිඛිණයවදනිං, එවරූපිං නිරයිං
උපපජ්ජත්වා ඡන්නිං ජාලානිං අන්තයර පච්චති. විත්ථාරයතො පන

කලාබුරඤ්යඤො වත්ථු ඛන්තවාදිජාතයක (ජා. 1.4.49-52) කථිතයමව. 

අඤ්ඤානි පාපිට්ඨත ානි යචත්ථාති එයතහි නිරයයහි පාපිට්ඨතරානි ච 

අඤ්ඤානි නිරයානි සුත්වා. ධම් ිං චය ති, සක්ක යදවරාජ, පණ්ඩියතො

කුලපුත්යතො න යකවලිං එයතයයව චත්තායරො නිරයා, එයතයයව ච

රාජායනො යනරයිකා, අථ යඛො අඤ්යඤපි නිරයා, අඤ්යඤපි ච රාජායනො
නිරයයසු උප්පන්නාති විදිත්වා 
චතුපච්චයදානධම්මිකාරක්ඛාවරණසිංවිධානසඞ්ඛාතිං සමණබ්රාහ්මයණසු
ධම්මිං චයරයයාති. 

එවිං මහාසත්යතනචතුන්නිංරාූ නිං නිබ් ත්තට්ඨායනදස්සියතතයයො
රාජායනො නික්කඞ්ඛා අයහසුිං. තයතො සක්යකො අවයසයස චත්තායරො
පඤ්යහපුච්ඡන්යතොගාථමාහ– 

75. 

‘‘සුභාසිතිං යතඅනුයමොදියාන, අඤ්ඤිංතිං පුච්ඡාමිතදිඞ්ඝබ්රහූි; 

කථිංවිධිංසීලවන්තිංවදන්ති, කථිංවිධිංපඤ්ඤවන්තිංවදන්ති; 

කථිංවිධිංසප්පුරිසිංවදන්ති, කථිංවිධිංයනොසිරියනොජහාතී’’ති. 

තත්ථ කථිංවිධිංයනොසිරියනොජහාතීති කථිංවිධිංනුපුරිසිංපටිලද්ධසිරී
නජහාතීති. 

අථස්සවිස්සජ්යජන්යතොමහාසත්යතොචතස්යසොගාථායයොඅභාසි– 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා චත්තාලීසනිපායතො 
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76. 

‘‘කායයනවාචායචයයොධසඤ්ඤයතො, මනසාචකඤ්චිනකයරොති

පාපිං; 

නඅත්තයහතූඅලිකිංභයණති, තථාවිධිංසීලවන්තිංවදන්ති. 

77. 

‘‘ගම්භීරපඤ්හිං මනසාභචින්තයිං, නාච්චාහිතිං කම්ම කයරොති

ලුද්දිං; 

කාලාගතිංඅත්ථපදිංනරිඤ්චති, තථාවිධිංපඤ්ඤවන්තිංවදන්ති. 

78. 

‘‘යයොයවකතඤ්ඤූකතයවදිධීයරො, කලයාණමිත්යතොදළ්හභත්තිච 

යහොති; 

දුඛිතස්සසක්කච්චකයරොතිකච්චිං, තථාවිධිංසප්පුරිසිං වදන්ති. 

79. 

‘‘එයතහිසබ්ය හිගුයණහුයපයතො, සද්යධොමුදූසිංවිභාගීවදඤ්ඤූ; 

සඞ්ගාහකිංසඛිලිංසණ්හවාචිං, තථාවිධිංයනොසිරියනොජහාතී’’ති. 

තත්ථ ‘‘කායෙනා’’තිආදීනිපදානිතිවිධසුචරිතද්වාරවයසනවුත්තානි. න

අත්තයහතූතියදසනාසීසයමයවතිං, අත්තයහතුවාපරයහතුවායසයහතුවා 
ධනයහතු වා ලාභයහතු වා ආමිසකඤ්චික්ඛයහතු වා අලිකිං න කයථතීති

අත්යථො. කාමඤ්යචස අත්යථො ‘‘වාචාය සඤ්ඤයතො’’ති ඉමිනාව සිද්යධො, 
මුසාවාදියනො පන අකත්තබ් ිං පාපිංනාම නත්ථීතිගරුභාවදීපනත්ථිං පුන
එවමාහාතියවදිතබ්ය ො.තිංපුග්ගලිංසීලවන්තිං වදන්ති. 

 ම්භී පඤ්හන්තිඅත්ථයතොචපාළියතොච ගම්භීරිංගුළ්හිංපටිච්ඡන්නිං 

සත්තුභස්තජාතක- (ජා. 1.7.46 ආදයයො) සම්භවජාතක- (ජා. 1.16.138 

ආදයයො)  හාඋ ඞ් ජාතයකසු (ජා.2.22.590ආදයයො)ආගතසදිසිංපඤ්හිං. 

 නසාභිචින්තෙන්ති මනසා අභචින්යතන්යතො අත්ථිං පටිවිජ්ඣිත්වා 
චන්දසහස්සිං සූරියසහස්සිං උට්ඨායපන්යතො විය පාකටිං කත්වා යයො

කයථතුිං සක්යකොතීති අත්යථො. නාච්චාහිතන්ති න අතිඅහිතිං, 
හිතාතික්කන්තිංලුද්දිංඵරුසිංසාහසිකකම්මඤ්චයයොනකයරොතීතිඅත්යථො.
ඉමස්ස පනත්ථස්සආවිභාවත්ථිං– 

‘‘න පණ්ඩිතාඅත්තසුඛස්සයහතු, පාපානි කම්මානිසමාචරන්ති; 

දුක්යඛන ඵුට්ඨා පිළිතාපි සන්තා, ඡන්දා යදොසා ච න ජහන්ති 
ධම්ම’’න්ති.– 

භූරිපඤ්යහොකයථතබ්ය ො. 
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කාලා තන්ති එත්ථ දානිං දාතබ් කායල, සීලිං රක්ඛණකායල, 

උයපොසථිං උපවාසකායල, සරයණසු පතිට්ඨානකායල, පබ් ජතකායල, 

සමණධම්මකරණකායල, විපස්සනාචාරස්මිිං යුඤ්ජනකායල චාති ඉමානි
දානාදීනි සම්පායදන්යතො කාලාගතිං අත්ථපදිං න රිඤ්චති න හායපති න

ගළායපති නාම. තථාවිධන්ති සක්ක සබ් ඤ්ඤබුද්ධා ච පච්යචකබුද්ධා ච 
ය ොධිසත්තාචපඤ්ඤවන්තිංකයථන්තාඑවරූපිංපුග්ගලිංකයථන්ති. 

‘‘යෙොයව’’තිගාථායපයරනඅත්තයනොකතගුණිං ජානාතීති කතඤ්ඤූ. 

එවිං ඤත්වා පන යයනස්ස ගුයණො කයතො, තස්ස ගුණිං පටිකයරොන්යතො 

කතයවදී නාම. දුඛිතස්සාති අත්තයනො සහායස්ස දුක්ඛප්පත්තස්ස දුක්ඛිං 
අත්තනිආයරොයපත්වා යයො තස්ස උප්පන්නකච්චිං සහත්යථන සක්කච්චිං

කයරොති, බුද්ධාදයයො එවරූපිං සප්පුරිසිං නාම කයථන්ති. අපිච සප්පුරිසා

නාමකතඤ්ඤූකතයවදියනො යහොන්තීති සතපත්තජාතක- (ජා.1.3.85-87) 

චූෙහිංසජාතක- (ජා. 1.15.133 ආදයයො)  හාහිංසජාතකාදීනි (ජා. 2.21.89

ආදයයො) කයථතබ් ානි. එයතහි සබ්යබ්හීති සක්ක යයො එයතහි යහට්ඨා

වුත්යතහිසීලාදීහි සබ්ය හිපිගුයණහිඋයපයතො. සද්යධොතිඔකප්පනසද්ධාය 

සමන්නාගයතො. මුදූති පියභාණී. සිංවිභාගීති
සීලසිංවිභාගදානසිංවිභාගාභරතත්තා සිංවිභාගී. යාචකානිං වචනිං ඤත්වා

දානවයසන වදඤ්ඤූ. චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි යතසිං යතසිං සඞ්ගණ්හනයතො 

සඞ් ාහකිං, මධුරවචනතාය සඛිලිං, මට්ඨවචනතාය සණ්හවාචිං තථාවිධිංනු 

පුග්ගලිං අධිගතයසයසොභග්ගසඞ්ඛාතා සිරී යනො ජහාති, නාස්ස සිරී
විනස්සතීති. 

එවිං මහාසත්යතො ගගනතයල පුණ්ණචන්දිං උට්ඨායපන්යතො විය
චත්තායරො පඤ්යහ විස්සජ්යජසි. තයතො පරිං යසසපඤ්හානිං පුච්ඡා ච 
විස්සජ්ජනඤ්චයහොති– 

80. 

‘‘සුභාසිතිං යත අනුයමොදියාන, අඤ්ඤිංතිංපුච්ඡාමිතදිඞ්ඝබ්රහූි; 

සීලිංසිරිඤ්චාපිසතඤ්චධම්මිං, පඤ්ඤඤ්චකිංයසට්ඨතරිං වදන්ති. 

81. 

‘‘පඤ්ඤාහියසට්ඨාකුසලාවදන්ති, නක්ඛත්තරාජාරිවතාරකානිං; 

සීලිංසිරීචාපිසතඤ්චධම්යමො, අන්වායිකාපඤ්ඤවයතො භවන්ති. 

82. 

‘‘සුභාසිතිංයතඅනුයමොදියාන, අඤ්ඤිංතිංපුච්ඡාමිතදිඞ්ඝ බූ්රහි; 

කථිංකයරො කන්තිකයරො කමාචරිං, කිං යසවමායනො ලභතීධ

පඤ්ඤිං; 

පඤ්ඤායදානිප්පටිපදිංවයදහි, කථිංකයරොපඤ්ඤවායහොතිමච්යචො. 
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83. 

‘‘යසයවථවුද්යධනිපුයණ හුස්සුයත, උග්ගාහයකොචපරිපුච්ඡයකො 

සියා; 

සුයණයය සක්කච්ච සුභාසිතානි, එවිංකයරො පඤ්ඤවා යහොති 
මච්යචො. 

84. 

‘‘ස පඤ්ඤවා කාමගුයණ අයවක්ඛති, අනිච්චයතො දුක්ඛයතො

යරොගයතොච; 

එවිංවිපස්සීපජහාතිඡන්දිං, දුක්යඛසුකායමසුමහබ්භයයසු. 

85. 

‘‘ස වීතරායගො පවියනයය යදොසිං, යමත්තිං චිත්තිං භාවයය

අප්පමාණිං; 

සබ්ය සු භූයතසු නිධාය දණ්ඩිං, අනින්දියතො බ්රහ්මමුයපති 
ඨාන’’න්ති. 

තත්ථ සීලන්ති ආචාරසීලිං. සිරින්ති ඉස්සරියසිරිිං. සතඤ්ච ධම් න්ති

සප්පුරිසධම්මිං. පඤ්ඤන්ති සුපඤ්ඤිං. එවිං ඉයමසිං චතුන්නිං ධම්මානිං

කතරිං ධම්මිං යසට්ඨතරිං වදන්තීති පුච්ඡති. පඤ්ඤා හීති, සක්ක, එයතසු

චතූසුධම්යමසුයාඑසාපඤ්ඤා නාම, සාවයසට්ඨා, ඉතිබුද්ධාදයයොකුසලා

වදන්ති. යථා හි තාරකගණා චන්දිං පරිවායරන්ති, චන්යදොව යතසිං
උත්තයමො. එවිං සීලඤ්ච සිරී චාපි සතඤ්ච ධම්යමොති එයත තයයොපි

අන්වායිකා පඤ්ඤවයතොභවන්ත පඤ්ඤවන්තයමව අනුගච්ඡන්ති, පඤ්ඤාය
එවපරිවාරායහොන්තීතිඅත්යථො. 

‘‘කථිංකයරො’’තිආදීනි අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනායනව. කථිංකය ොති කිං
නාම කම්මිං කයරොන්යතො කිං ආචරන්යතො කිං යසවමායනො භජමායනො

පයිරුපාසමායනොඉධයලොයකපඤ්ඤිංලභති, පඤ්ඤායයමවපටිපදිංවයදහි, 

ජානිතුකායමොම්හි, කථිංකයරො මච්යචො පඤ්ඤවා නාම යහොතීති පුච්ඡති. 

වුද්යධති පඤ්ඤාවුද්ධිප්පත්යත පණ්ඩියත. නිපුයණති

සුඛුමකාරණජානනසමත්යථ. එවිංකය ොති යයො පුග්ගයලො එවිං

වුත්තප්පකායර පුග්ගයල යසවති භජති පයිරුපාසති, පාළිිං උග්ගණ්හාති, 

පුනප්පුනිංඅත්ථිංපුච්ඡති, පාසායණයලඛිංඛණන්යතො වියකඤ්චනනාළියා

සීහවසිංසම්පටිච්ඡන්යතොවියඔහිතයසොයතොසක්කච්චිංසුභාසිතානි සුණාති, 
අයිංඑවිංකයරොමච්යචොපඤ්ඤවායහොතීති. 

එවිං මහාසත්යතො පාචීනයලොකධාතුයතො සූරියිං උට්ඨායපන්යතො විය

පඤ්ඤාය පටිපදිංකයථත්වාඉදානිතස්සාපඤ්ඤායගුණිංකයථන්යතො ‘‘ස 

පඤ්ඤවා’’තිආදිමාහ. තත්ථ කා ගුයණති කාමයකොට්ඨායස හුත්වා
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අභාවට්යඨන අනිච්චයතො, දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකානිං දුක්ඛානිං

වත්ථුභායවන දුක්ඛයතො, අට්ඨනවුතියා යරොගමුඛානිං කායම නිස්සාය

උප්පත්තිසම්භයවන ය ො යතොචඅයවක්ඛත ඔයලොයකති, යසො එවිංවිපස්සී 
එයතහි කාරයණහි කාමානිං අනිච්චාදිතිං පස්සන්යතො ‘‘කායම නිස්සාය

උප්පජ්ජනකදුක්ඛානිං අන්යතො නත්ථි, කාමානිං පහානයමව සුඛ’’න්ති

විදිත්වා දුක්යඛසු කායමසු මහබ්භයයසු ඡන්දිං පජහාති. ස වීත ාය ොති, 

‘‘සක්ක, යසො පුග්ගයලො එවිං වීතරායගො නවාඝාතවත්ථුවයසන

උප්පජ්ජනකසභාවයදොසිං වියනත්වා යමත්තචිත්තිං භායවයය, 
අප්පමාණසත්තාරම්මණත්තාඅප්පමාණිංතිංභායවත්වාඅපරිහීනජ්ඣායනො
අගරහියතො බ්රහ්මයලොයකඋප්පජ්ජතී’’ති. 

එවිං මහාසත්යත කාමානිං යදොසිං කයථන්යතයයව යතසිං තිණ්ණම්පි
රාූ නිං ස ලකායානිං තදඞ්ගප්පහායනන පඤ්චකාමගුණරායගො පහීයනො.
තිංඤත්වාමහාසත්යතොයතසිං පහිංසනවයසනගාථමාහ– 

86. 

‘‘මහත්ථියිං ආගමනිංඅයහොසි, තවමට්ඨකාභීමරථස්ස චාපි; 

කාලිඞ්ගරාජස්ස ච උග්ගතස්ස, සබ්ය ස යවො කාමරායගො 
පහීයනො’’ති. 

තත්ථ  හත්ථිෙන්ති මහත්ථිං මහාවිප්ඵාරිං මහාජුතිකිං. තව ට්ඨකාති

තවඅට්ඨකා. පහීයනොතිතදඞ්ගප්පහායනනපහීයනො. 

තිංසුත්වාරාජායනොමහාසත්තස්සථුතිිංකයරොන්තාගාථමාහිංසු– 

87. 

‘‘එවයමතිංපරචිත්තයවදි, සබ්ය සයනොකාමරායගොපහීයනො; 

කයරොහිඔකාසමනුග්ගහාය, යථාගතිිංයතඅභසම්භයවමා’’ති. 

තත්ථ අනුග් හාොතිපබ් ජ්ජත්ථාය ඔකාසිං යනොකයරොහි.යථාමයිං

පබ් ජත්වා තව ගතිිං නිප්ඵත්තිිං අභසම්භයවම පාපුයණයයාම, තයා
පටිවිද්ධගුණිංපටිවිජ්යඣයයාමාතිවදිිංසු. 

අථ යනසිංඔකාසිංකයරොන්යතොමහාසත්යතොඉතරිං ගාථමාහ– 

88. 

‘‘කයරොමිඔකාසමනුග්ගහාය, තථාහියවොකාමරායගොපහීයනො; 

ඵරාථකායිංවිපුලායපීතියා, යථාගතිිංයමඅභසම්භයවථා’’ති. 

තත්ථ ඵ ාථකාෙන්තිඣානපීතියාවිපුලාය කායිංඵරථාති. 

තිංසුත්වායතසම්පටිච්ඡන්තාගාථමාහිංසු– 
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89. 

‘‘සබ් ිංකරිස්සාමතවානුසාසනිිං, යිංයිංතුවිංවක්ඛසි භූරිපඤ්ඤ; 

ඵරාමකායිංවිපුලායපීතියා, යථාගතිිංයතඅභසම්භයවමා’’ති. 

අථ යනසිං ස ලකායානිං මහාසත්යතො පබ් ජ්ජිං දායපත්වා ඉසිගණිං 
උයයයොයජන්යතොගාථමාහ– 

90. 

‘‘කතාය වච්ඡස්ස කසස්ස පූජා, ගච්ඡන්තු යභොන්යතො ඉසයයො

සාධුරූපා; 

ඣායන රතා යහොථ සදා සමාහිතා, එසා රතී පබ් ජතස්ස 

යසට්ඨා’’ති. 

තත්ථ  ච්ඡන්තූතිඅත්තයනොඅත්තයනො වසනට්ඨානානිගච්ඡන්තු. 

ඉසයයො තස්ස සරභඞ්ගසත්ථුයනො වචනිං සිරසා සම්පටිච්ඡිත්වා
වන්දිත්වා ආකාසිං උප්පතිත්වා සකානි වසනට්ඨානානි ගමිිංසු. සක්යකොපි
උට්ඨායාසනා මහාසත්තස්ස ථුතිිං කත්වා අඤ්ජලිිං පග්ගය්හ සූරියිං 
නමස්සන්යතොවියමහාසත්තිංනමස්සමායනොසපරියසොපක්කාමි.එතමත්ථිං
විදිත්වාසත්ථා ඉමාගාථායයොඅභාසි– 

91. 

‘‘සුත්වානගාථාපරමත්ථසිංහිතා, සුභාසිතාඉසිනාපණ්ඩියතන; 

යතයවදජාතාඅනුයමොදමානා, පක්කාමුයදවායදවපුරිංයසස්සියනො. 

92. 

‘‘ගාථාඉමාඅත්ථවතීසු යඤ්ජනා, සුභාසිතාඉසිනාපණ්ඩියතන; 

යයොයකොචිමාඅට්ඨිකත්වාසුයණයය, ලයභථපුබ් ාපරියිංවියසසිං; 

ලද්ධානපුබ් ාපරියිංවියසසිං, අදස්සනිංමච්චුරාජස්ස ගච්යඡ’’ති. 

තත්ථ ප  ත්ථසිංහිතාති අනිච්චාදිදීපයනන නිබ් ානනිස්සිතා.  ාථා

ඉ ාති ඉදිං සත්ථා සරභඞ්ගසත්ථුයනො නිබ් ානදායකිං සුභාසිතිං 

වණ්යණන්යතො ආහ. තත්ථ අත්ථවතීති නිබ් ානදායකට්යඨන 

පරමත්ථනිස්සිතා. සුබ්යඤ්ජනාති පරිසුද්ධ යඤ්ජනා. සුභාසිතාති සුකථිතා. 

අට්ඨිකත්වාති අත්තයනොඅත්ථිකභාවිංකත්වා අත්ථියකොහුත්වාසක්කච්චිං

සුයණයය. පුබ්බ්ාපරිෙන්ති පඨමජ්ඣානිං පුබ් වියසයසො, දුතියජ්ඣානිං 

අපරවියසයසො.දුතියජ්ඣානිංපුබ් වියසයසො, තතියජ්ඣානිංඅපරවියසයසොති
එවිං අට්ඨසමාපත්තිචතුමග්ගවයසන පුබ් ාපරභායවන ඨිතිං වියසසිං. 

අදස්සනන්ති පරියයොසායන අපරවියසසිං අරහත්තිං ලභත්වා නිබ් ානිං
පාපුයණයය.නිබ් ානප්පත්යතොහිපුග්ගයලොමච්චුරාජස්ස අදස්සනිංගයතො
නාමයහොතීති. 
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එවිං සත්ථා අරහත්යතන යදසනාය කූටිං ගණ්හිත්වා ‘‘න, භක්ඛයව, 

ඉදායනව, පුබ්ය පි යමොග්ගල්ලානස්ස ආළාහයන පුප්ඵවස්සිං වස්සී’’ති
වත්වා සච්චානිපකායසත්වාජාතකිංසයමොධායනන්යතොආහ– 

93. 

‘‘සාලිස්සයරොසාරිපුත්යතො, යමණ්ඩිස්සයරොචකස්සයපො; 

පබ් යතොඅනුරුද්යධොච, කච්චායයනොචයදවයලො; 

94. 

‘‘අනුසිස්යසොචආනන්යදො, කසවච්යඡොචයකොලියතො; 

නාරයදොඋදායිත්යථයරො, පරිසාබුද්ධපරිසා; 

සරභඞ්යගොයලොකනායථො, එවිංධායරථජාතක’’න්ති. 

සරභඞ්ගජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[523] 3. අලම්බුසාජාතකවණ්ණනා 

අථබ්රවීති ඉදිං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො පුරාණදුතියිකාපයලොභනිං

ආරබ්භකයථසි.වත්ථු ඉන්ද්රිෙජාතයක (ජා.1.8.60ආදයයො)විත්ථාරිතයමව.

සත්ථා පන තිං භක්ඛුිං ‘‘සච්චිං කර ත්විං, භක්ඛු, උක්කණ්ඨියතොසී’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චිං, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘යකන උක්කණ්ඨාපියතොසී’’ති
වත්වා ‘‘පුරාණදුතියිකායා’’ති වුත්යත ‘‘භක්ඛු එසා ඉත්ථී තුය්හිං

අනත්ථකාරිකා, ත්විං එතිං නිස්සායඣානිං නායසත්වා තීණි සිංවච්ඡරානි
මූළ්යහො විසඤ්ඤී නිපජ්ජත්වා උප්පන්නාය සඤ්ඤාය මහාපරියදවිං
පරියදවී’’තිවත්වාඅතීතිංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියිං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජිං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො
කාසිරට්යඨ බ්රාහ්මණකුයල නිබ් ත්තිත්වා වයප්පත්යතො සබ් සිප්යපසු
නිප්ඵත්තිිං පත්වා ඉසිපබ් ජ්ජිං පබ් ජත්වා අරඤ්ඤායතයන 

වනමූලඵලාහායරො යායපසි. අයථකා මිගී තස්ස පස්සාවට්ඨායන
සම්භවමිස්සකිං තිණිං ඛාදිත්වා උදකිං පිවි. එත්තයකයනව ච තස්මිිං
පටි ද්ධචිත්තා ගබ්භිං පටිලභත්වා තයතො පට්ඨාය කත්ථචි අගන්ත්වා

තත්යථව තිණිං ඛාදිත්වා අස්සමස්ස සාමන්යතයයව විචරති. මහාසත්යතො
පරිග්ගණ්හන්යතො තිං කාරණිං අඤ්ඤාසි. සා අපරභායග මනුස්සදාරකිං

විජායි. මහාසත්යතො තිං පුත්තසියනයහන පටිජග්ගි, ‘‘ඉසිසිඞ්යගො’’තිස්ස
නාමිං අකාසි. අථ නිං මහාසත්යතො විඤ්ඤතප්පත්තිං පබ් ායජත්වා 

අත්තයනො මහල්ලකකායල තිං ආදාය නාරිවනිං නාම ගන්ත්වා, ‘‘තාත, 

ඉමස්මිිං හිමවන්යත ඉයමහි පුප්යඵහි සදිසා ඉත්ථියයො නාම යහොන්ති, තා

අත්තයනො වසිං ගයත මහාවිනාසිං පායපන්ති, නතාසිං වසිං නාම ගන්තුිං
වට්ටතී’’තිඔවදිත්වාඅපරභායග බ්රහ්මයලොකපරායයණොඅයහොසි. 
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ඉසිසිඞ්යගොපිඣානකීළිංකීළන්යතොහිමවන්තප්පයදයසවාසිංකප්යපසි. 
යඝොරතයපොපරමධිතින්ද්රියයොඅයහොසි.අථස්සසීලයතයජනසක්කස්සභවනිං

කම්පි, සක්යකො ආවජ්යජන්යතොතිංකාරණිංඤත්වා ‘‘අයිංමිංසක්කත්තා

චායවයය, එකිං අච්ඡරිං යපයසත්වා සීලමස්ස භන්දායපස්සාමී’’ති
සකලයදවයලොකිං උපපරික්ඛන්යතො අත්තයනො අඩ්ඪයතයයයකොටිසඞ්ඛානිං
පරිචාරිකානිංමජ්යඣඑකිංඅලම්බුසිංනාමඅච්ඡරිංඨයපත්වා අඤ්ඤිංතස්ස
සීලිංභන්දිතුිංසමත්ථිංඅදිස්වාතිංපක්යකොසායපත්වාතස්සසීලයභදිං කාතුිං
ආණායපසි.තමත්ථිං ආවිකයරොන්යතොසත්ථාපඨමිංගාථමාහ– 

95. 

‘‘අථබ්රවිබ්රහාඉන්යදො, වත්රභූජයතිංපිතා; 

යදවකඤ්ඤිංපරායභත්වා, සුධම්මායිංඅලම්බුස’’න්ති. 

තත්ථ බ්රහාති මහා. වත්රභූති වත්රස්ස නාම අසුරස්ස අභභවිතා. ජෙතිං 

පිතාති ජයන්තානිං ජයප්පත්තානිං යසසානිං යතත්තිිංසාය යදවපුත්තානිං 

පිතුකච්චසාධයනන පිතා. ප ායභත්වාති හදයිං භන්දිත්වා ඔයලොයකන්යතො

විය තිං ‘‘පටි ලා අය’’න්ති ඤත්වාති අත්යථො. සුධම් ාෙන්ති සුධම්මායිං
යදවසභායිං. 

පණ්ඩුකම් ලසිලාසයන නිසින්යනො තිං අලම්බුසිං පක්යකොසායපත්වා 
ඉදමාහ– 

96. 

‘‘මිස්යස යදවාතිංයාචන්ති, තාවතිිංසා සඉන්දකා; 

ඉසිප්පයලොභයනගච්ඡ, ඉසිසිඞ්ගිංඅලම්බුයස’’ති. 

තත්ථ මිස්යසතිතිං ආලපති, ඉදඤ්චතස්සානාමිං, සබ් ා පනිත්ථියයො

පුරියස කයලසමිස්සයනන මිස්සනයතො ‘‘මිස්සා’’ති වුච්චන්ති, යතන

සාධාරයණන ගුණනායමනාලපන්යතො එවමාහ. ඉසිප්පයලොභයනති ඉසීනිං

පයලොභනසමත්යථ. ඉසිසිඞ් න්ති තස්ස කර මත්ථයක මිගසිඞ්ගාකායරන

ද්යවචූළා උට්ඨහිිංසු, තස්මාඑවිංවුච්චති. 

ඉති සක්යකො ‘‘ගච්ඡ ඉසිසිඞ්ගිං උපසඞ්කමිත්වා අත්තයනො වසිං 
ආයනත්වාසීලමස්සභන්දා’’තිඅලම්බුසිංආණායපසි. 

97. 

‘‘පුරායිංඅම්යහඅච්යචති, වත්තවාබ්රහ්මචරියවා; 

නිබ් ානාභරයතොවුද්යධො, තස්සමග්ගානිආවරා’’ති.–වචනිං ආහ; 

තත්ථ පු ාෙන්ති අයිං තාපයසො වත්තසම්පන්යනො ච බ්රහ්මචරියවා ච, 

යසොපයනසදීඝායුකතායනිබ් ානසඞ්ඛායතමග්යග අභරයතොගුණවුද්ධියා
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ච වුද්යධො. තස්මා යාව එස අම්යහ නාතික්කමති, න අභභවිත්වා ඉමම්හා

ඨානාචායවති, තාවයදවත්විංගන්ත්වාතස්සයදවයලොකගමනානිමග්ගානි

ආවර, යථා ඉධනාගච්ඡති, එවිංකයරොහීතිඅත්යථො. 

තිංසුත්වාඅලම්බුසාගාථාද්වයමාහ– 

98. 

‘‘යදවරාජකයමවත්විං, මයමවතුවිංසික්ඛසි; 

ඉසිප්පයලොභයනගච්ඡ, සන්තිඅඤ්ඤාපිඅච්ඡරා. 

99. 

‘‘මාදිසියයොපවරායචව, අයසොයකනන්දයනවයන; 

තාසම්පියහොතුපරියායයො, තාපියන්තුපයලොභනා’’ති. 

තත්ථ කය ව ත්වන්ති කිං නායමතිං ත්විං කයරොසීති දීයපති.  ය ව

තුවිං සික්ඛසීතිඉමස්මිිංසකලයදවයලොයකමයමවතුවිංඉක්ඛසි, අඤ්ඤිංන

පස්සසීති අධිප්පායයන වදති. ස-කායරො පයනත්ථ  යඤ්ජනසන්ධිකයරො. 

ඉසිප්පයලොභයන ච්ඡාතිකිංකාරණාමඤ්යඤවඑවිංවයදසීති අධිප්පායයො. 

පව ා යචවාති මයා උත්තරිතරා යචව. අයසොයකති යසොකරහියත. 

නන්දයනතිනන්දිජනයක. පරිොයෙොති ගමනවායරො. 

තයතො සක්යකොතිස්යසොගාථායයොඅභාසි– 

100. 

‘‘අද්ධාහිසච්චිංභණසි, සන්තිඅඤ්ඤාපිඅච්ඡරා; 

තාදිසියයොපවරායචව, අයසොයකනන්දයනවයන. 

101. 

‘‘නතාඑවිංපජානන්ති, පාරිචරියිංපුමිංගතා; 

යාදිසිංත්විංපජානාසි, නාරිසබ් ඞ්ගයසොභයන. 

102. 

‘‘ත්වයමවගච්ඡකලයාණි, ඉත්ථීනිංපවරාචසි; 

තයවවවණ්ණරූයපන, සවසමානයිස්සසී’’ති. 

තත්ථ පු ිං  තාති පුරිසිං උපසඞ්කමන්තා සමානා

පුරිසපයලොභනිපාරිචරියිං න ජානන්ති. වණ්ණරූයපනාති සරීරවණ්යණන

යචව රූපසම්පත්තියා ච. සවස ානයිස්සසීති තිං තාපසිං අත්තයනො වසිං
ආයනස්සසීති. 

තිංසුත්වාඅලම්බුසාද්යවගාථාඅභාසි– 
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103. 

‘‘නවාහිංනගමිස්සාමි, යදවරායජනයපසිතා; 

වියභමියචතිංආසාදුිං, උග්ගයතයජොහිබ්රාහ්මයණො. 

104. 

‘‘අයනයකනිරයිංපත්තා, ඉසිමාසාදියාජනා; 

ආපන්නායමොහසිංසාරිං, තස්මායලොමානිහිංසයය’’ති. 

තත්ථ නවාහන්තිනයවඅහිං. වියභමීතිභායාමි. ආසාදුන්තිආසාදිතුිං. 

ඉදිංවුත්තිංයහොති–නාහිං, යදව, තයායපසිතානගමිස්සාමි, අපිචාහිංතිං

ඉසිිං සීලයභදනත්ථාය අල්ලීයිතුිං භායාමි, උග්ගයතයජො හි යසොති. 

ආසාදිොති ආසායදත්වා. ය ොහසිංසා න්ති යමොයහන සිංසාරිං, යමොයහන
ඉසිිං පයලොයභත්වා සිංසාරිං ආපන්නා වට්ටදුක්යඛ පතිට්ඨිතා සත්තා

ගණනපථිං අතික්කන්තා. තස් ාති යතනකාරයණන. යලො ානි හිංසයෙති

අහිං යලොමානි උට්ඨයපමි, ‘‘තස්ස කරාහිං සීලිං භන්දිස්සාමී’’ති
චින්තයමානායයමයලොමානිපහිංසන්තීතිවදති. 

105. 

‘‘ඉදිංවත්වානපක්කාමි, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනී; 

මිස්සාමිස්සිතුමිච්ඡන්තී, ඉසිසිඞ්ගිංඅලම්බුසා. 

106. 

‘‘සා චතිංවනයමොගය්හ, ඉසිසිඞ්යගනරක්ඛිතිං; 

බිම්බිජාලකසඤ්ඡන්නිං, සමන්තාඅද්ධයයොජනිං. 

107. 

‘‘පායතොවපාතරාසම්හි, උදණ්හසමයිංපති; 

අග්ගිට්ඨිං පරිමජ්ජන්තිං, ඉසිසිඞ්ගිං උපාගමී’’ති. – ඉමා 

අභසම්බුද්ධගාථා; 

තත්ථ පක්කාමීතියතනහි, යදවරාජ, ආවජ්යජයයාසිමන්ති අත්තයනො
සයනගබ්භිං පවිසිත්වා අලඞ්කරිත්වා ඉසිසිඞ්ගිං කයලයසන මිස්සිතුිං

ඉච්ඡන්තී පක්කාමි, භක්ඛයව, සා අච්ඡරා තස්ස අස්සමිං ගතාති. 

බිම්බිජාලකසඤ්ඡන්නන්ති රත්තඞ්කුරවයනන සඤ්ඡන්නිං. පායතොව

පාත ාසම්හීති, භක්ඛයව, පාතරාසයවලාය පායතොව පයගයයව අතිපයගව. 

උදණ්හස ෙිං පතීති සූරියුග්ගමනයවලායයමව. අග්ගිට්ඨන්ති අග්ගිසාලිං.
රත්තිිං පධානමනුයුඤ්ජත්වා පායතොව න්හත්වා උදකකච්චිං කත්වා
පණ්ණසාලායිං යථොකිං ඣානසුයඛන වීතිනායමත්වා නික්ඛමිත්වා

අග්ගිසාලිංසම්මජ්ජන්තිංතිංඉසිසිඞ්ගිංසාඋපාගමි, ඉත්ථිවිලාසිංදස්යසන්තී
තස්සපුරයතොඅට්ඨාසි. 
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අථනිංතාපයසොපුච්ඡන්යතොආහ– 

108. 

‘‘කානුවිජ්ජුරිවාභාසි, ඔසධීවියතාරකා; 

විචිත්තහත්ථාභරණා, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා. 

109. 

‘‘ආදිච්චවණ්ණසඞ්කාසා, යහමචන්දනගන්ධිනී; 

සඤ්ඤතූරූමහාමායා, කුමාරීචාරුදස්සනා. 

110. 

‘‘විලග්ගාමුදුකාසුද්ධා, පාදායතසුප්පතිට්ඨිතා; 

ගමනාකාමනීයායත, හරන්තියයවයමමයනො. 

111. 

‘‘අනුපුබ් ා චයතඌරූ, නාගනාසසමූපමා; 

විමට්ඨාතුය්හිංසුස්යසොණී, අක්ඛස්සඵලකිංයථා. 

112. 

‘‘උප්පලස්යසවකඤ්ජක්ඛා, නාභයතසාධුසණ්ඨිතා; 

පුරාකණ්හඤ්ජනස්යසව, දූරයතොපතිදිස්සති. 

113. 

‘‘දුවිධා ජාතාඋරජා, අවණ්ටා සාධුපච්චුදා; 

පයයොධරාඅපතිතා, අඩ්ඪලාබුසමාථනා. 

114. 

‘‘දීඝාකම්බුතලාභාසා, ගීවාඑයණයයකායථා; 

පණ්ඩරාවරණාවග්ගු, චතුත්ථමනසන්නිභා. 

115. 

‘‘උද්ධග්ගා චඅධග්ගාච, දුමග්ගපරිමජ්ජතා; 

දුවිජායනලසම්භූතා, දන්තාතවසුදස්සනා. 

116. 

‘‘අපණ්ඩරායලොහිතන්තා, ජඤ්ූ කඵලසන්නිභා; 

ආයතාචවිසාලාච, යනත්තාතවසුදස්සනා. 

117. 

‘‘නාතිදීඝාසුසම්මට්ඨා, කනක යාසයමොචිතා; 

උත්තමඞ්ගරුහාතුය්හිං, යකසාචන්දනගන්ධිකා. 
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118. 

‘‘යාවතාකසියගොරක්ඛා, වාණිජානඤ්චයාගති; 

ඉසීනඤ්චපරක්කන්තිං, සඤ්ඤතානිංතපස්සිනිං. 

119. 

‘‘නයතසමසමිංපස්යස, අස්මිිංපථවිමණ්ඩයල; 

යකොවාත්විංකස්සවාපුත්යතො, කථිංජායනමුතිංමය’’න්ති. 

තත්ථ විචිත්තහත්ථාභ ණාතිවිචිත්යතහි හත්ථාභරයණහිසමන්නාගතා. 

යහ චන්දන න්ධිනීති සුවණ්ණවණ්ණචන්දනගන්ධවියලපනා. 

සඤ්ඤතූරූති සුවට්ටිතඝනඌරු සම්පන්නඌරුලක්ඛණා. විලග් ාති 

සිංඛිත්තමජ්ඣා. මුදුකාති මුදු සුඛුමාලා. සුද්ධාති නිම්මලා. සුප්පතට්ඨිතාති 

සමිං පථවිිං ඵුසන්තා සුට්ඨු පතිට්ඨිතා.   නාති ගච්ඡමානා. කා නීොති

කන්තා කාමිතබ් යුත්තකා. හ න්තයෙව ය   යනොති එයත එවරූයපන
පරයමන ඉත්ථිවිලායසනචඞ්කමන්තියාතවපාදාමමචිත්තිංහරන්තියයව. 

වි ට්ඨාති විසාලා. සුස්යසොණීති සුන්දරයසොණී. අක්ඛස්සාති
සුන්දරවණ්ණස්සඅක්ඛස්ස සුවණ්ණඵලකිංවියවිසාලායතයසොණීතිවදති. 

උප්පලස්යසව කඤ්ජක්ඛාති නීලුප්පලකණ්ණිකා විය. 

කණ්හඤ්ජනස්යසවාතිසුඛුමකණ්හයලොමචිත්තත්තාඑවමාහ. 

‘‘දුවිධා’’තිගාථිංථයනවණ්ණයන්යතොආහ. යතහි ද්යවහුත්වාඋයර 

ජාතා වණ්ටස්ස අභාවා අවණ්ටා, උයර ලග්ගා එව හුත්වා සුට්ඨු

නික්ඛන්තත්තා සාධුපච්චුදා, පයස්ස ධාරණයතො පයෙොධ ා, අපතතාති න

පතිතා, අමිලාතතාය වා අලම් නතාය වා න අන්යතො පවිට්ඨාති අපතිතා, 
සුවණ්ණඵලයක ඨපිතසුවණ්ණමයවට්ටඅලාබුයනො අඩ්යඪන සදිසතාය 

අඩ්ඪලාබුස ාථනා.එයණෙයකාෙථාති එණීමිගස්සහිදීඝාචවට්ටාචගීවා

යසොභති යථා, එවිං තව ගීවා යථොකිං දීඝා. කම්බුතලාභාසාති

සුවණ්ණාලිඞ්ගතලසන්නිභා ගීවාතිඅත්යථො. පණ්ඩ ාව ණාතිදන්තාවරණා. 

චතුත්ථ නසන්නිභාති චතුත්ථමයනො වුච්චති චතුත්ථමනවත්ථුභූතා ජව්හා.

අභරත්තභායවන ජව්හාසදිසිං යත ඔට්ඨපරියයොසානන්ති වදති. උද්ධග් ාති

යහට්ඨිමදන්තා. අධග් ාති උපරිමදන්තා. දු ග් පරි ජ්ජිතාති 

දන්තකට්ඨපරිමජ්ජතා පරිසුද්ධා. දුවිජාති ද්විජා. යනලසම්භූතාති 
නිද්යදොයසසුහනුමිංසපරියයොසායනසුසම්භූතා. 

අපණ්ඩ ාති කණ්හා. යලොහිතන්තාති රත්තපරියන්තා. 

ජිඤ්ජූකඵලසන්නිභාති රත්තට්ඨායන ජඤ්ජුකඵලසදිසා. සුදස්සනාති

පස්සන්තානිං අතිත්තිකරා පඤ්චපසාදසමන්නාගතා. නාතදීඝාති

පමාණයුත්තා. සුසම් ට්ඨාති සුට්ඨු සම්මට්ඨා. කනකබ්යාසය ොචිතාති

කනක යා වුච්චති සුවණ්ණඵණිකා, තාය ගන්ධයතලිං ආදාය පහරිතා

සුරචිතා. කසිය ො ක්ඛාති ඉමිනා කසිඤ්ච යගොරක්ඛඤ්ච නිස්සාය
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ජීවනකසත්යත දස්යසති. ො  තීති යත්තකා නිප්ඵත්ති. ප ක්කන්තන්ති

යත්තකිං ඉසීනිං පරක්කන්තිං, විත්ථාරීකතා ඉමස්මිිං හිමවන්යත යත්තකා

ඉසයයො වසන්තීති අත්යථො. න යත ස ස න්ති යතසු සබ්ය සු එකම්පි

රූපලීළාවිලාසාදිසමතාය තයා සමානිං න පස්සාමි. යකො වා ත්වන්ති ඉදිං
තස්සාඉත්ථිභාවිංජානන්යතො පුරිසයවොහාරවයසනපුච්ඡති. 

එවිංපාදයතොපට්ඨායයාවයකසාඅත්තයනොවණ්ණිංභාසන්යතතාපයස 
අලම්බුසා තුණ්හී හුත්වා තස්සා කථාය යථානුසන්ධිිං ගතාය තස්ස
සම්මූළ්හභාවිං ඤත්වාගාථමාහ– 

120. 

‘‘න පඤ්හකායලොභද්දන්යත, කස්සයපවිංගයත සති; 

එහිසම්මරමිස්සාම, උයභොඅස්මාකමස්සයම; 

එහිතිංඋපගූහිස්සිං, රතීනිංකුසයලොභවා’’ති. 

තත්ථ කස්සයපවිං  යත සතීති කස්සපයගොත්ත එවිං තව චිත්යත

පවත්යත සති පඤ්හකායලො න යහොති. සම් ාති වයස්ස, 

පියවචනාලපනයමතිං.  තීනන්තිපඤ්චකාමගුණරතීනිං. 

එවිං වත්වා අලම්බුසා චින්යතසි – ‘‘නායිං මයි ඨිතාය හත්ථපාසිං 

ආගමිස්සති, ගච්ඡන්තී විය භවිස්සාමී’’ති. සා ඉත්ථිමායාකුසලතාය තාපසිං 
අනුපසඞ්කමිත්වාආගතමග්ගාභමුඛීපායාසි.තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථා
ආහ– 

121. 

‘‘ඉදිංවත්වානපක්කාමි, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනී; 

මිස්සාමිස්සිතුමිච්ඡන්තී, ඉසිසිඞ්ගිංඅලම්බුසා’’ති. 

අථ නිං තාපයසො ගච්ඡන්තිිං දිස්වා ‘‘අයිං ගච්ඡතී’’ති අත්තයනො
දන්ධපරක්කමිං මන්දගමනිං ඡින්දිත්වා යවයගන ධාවිත්වා යකයසසු 

හත්යථනපරාමසි.තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

122. 

‘‘යසොචයවයගනනික්ඛම්ම, යඡත්වාදන්ධපරක්කමිං; 

තමුත්තමාසුයවණීසු, අජ්ඣප්පත්යතොපරාමසි. 

123. 

‘‘තමුදාවත්තකලයාණී, පලිස්සජසුයසොභනා; 

චවිතම්හිබ්රහ්මචරියා, යථාතිංඅථයතොසිතා. 

124. 

‘‘මනසාඅගමාඉන්දිං, වසන්තිංනන්දයනවයන; 
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තස්සාසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, මඝවායදවකුඤ්ජයරො. 

125. 

‘‘පල්ලඞ්කිංපහිණීඛිප්පිං, යසොවණ්ණිංයසොපවාහනිං; 

සඋත්තරච්ඡදපඤ්ඤාසිං, සහස්සපටියත්ථතිං. 

126. 

‘‘තයමනිං තත්ථධායරසි, උයරකත්වානයසොභනා; 

යථාඑකමුහුත්තිංව, තීණිවස්සානිධාරයි. 

127. 

‘‘විමයදොතීහිවස්යසහි, පබුජ්ඣිත්වානබ්රාහ්මයණො; 

අද්දසාසිහරිතරුක්යඛ, සමන්තාඅග්ගියායනිං. 

128. 

‘‘නවපත්තවනිංඵුල්ලිං, යකොකලග්ගණයඝොසිතිං; 

සමන්තාපවියලොයකත්වා, රුදිංඅස්සූනිවත්තයි. 

129. 

‘‘න ජුයහනජයපමන්යත, අග්ගිහුත්තිං පහාපිතිං; 

යකොනුයමපාරිචරියාය, පුබ්ය චිත්තිංපයලොභයි. 

130. 

‘‘අරඤ්යඤයමවිහරයතො, යයොයමයතජාහසම්භුතිං; 

නානාරතනපරිපූරිං, නාවිංවගණ්හිඅණ්ණයව’’ති. 

තත්ථ අජ්ෙප්පත්යතොති සම්පත්යතො. තමුදාවත්ත කලයාණීති තිං
යකයසපරාමසිත්වාඨිතිංඉසිිං උදාවත්තිත්වානිවත්තිත්වාකලයාණදස්සනා

සාසුට්ඨුයසොභනා. පලිස්සජීතිආලිඞ්ගි. චවිතම්හිබ්රහ් චරිො, ෙථාතිංඅථ

යතොසිතාති, භක්ඛයව, තස්සඉසියනොතාවයදවඣානිංඅන්තරධායි.තස්මිිං 

තම්හා ඣානා බ්රහ්මචරියා චවියත යථා තිං සක්යකන පත්ථිතිං, තයථව
අයහොසි. අථ සක්කස්ස පත්ථනාය සමිද්ධභාවිං විදිත්වා සා යදවකඤ්ඤා

යතොසිතා, තස්ස යතන බ්රහ්මචරියවිනායසන සඤ්ජනිතපීතිපායමොජ්ජාති
අත්යථො. 

 නසා අ  ාති සා තිං ආලිඞ්ගිත්වා ඨිතා ‘‘අයහො වත සක්යකො
පල්ලඞ්කිං යම යපයසයයා’’ති එවිං පවත්යතන මනසා ඉන්දිං අගමා. 

නන්දයන වයනති නන්දිජනනසමත්ථතාය නන්දනවනසඞ්ඛායත

තාවතිිංසභවයන වසන්තිං. යදවකුඤ්ජය ොති යදවයසට්යඨො. පහිණීති

යපයසසි. ‘‘පාහිණී’’තිපි පායඨො. යසොපවාහනන්ති සපරිවාරිං. 

සඋත්ත ච්ඡදපඤ්ඤාසන්ති පඤ්ඤාසාය උත්තරච්ඡයදහි පටිච්ඡාදිතිං. 
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සහස්සපටිෙත්ථතන්ති සහස්සදිබ් යකොජවත්ථතිං. තය නිං තත්ථාති තිං

ඉසිසිඞ්ගිංතත්ථදිබ් පල්ලඞ්යකනිසින්නා සාඋයරකත්වාධායරසි. තීණි

වස්සානීති එකමුහුත්තිං විය මනුස්සගණනාය තීණි වස්සානි තිං උයර
නිපජ්ජායපත්වාතත්ථනිසින්නාධායරසි. 

වි යදොති නිම්මයදො විගතසඤ්ඤභායවො. යසො හි තීණි සිංවච්ඡරානි
විසඤ්යඤො සයිත්වා පච්ඡා පටිලද්ධසඤ්යඤො පබුජ්ඣි. තස්මිිං
පබුජ්ඣමායන හත්ථාදිඵන්දනිං දිස්වාව අලම්බුසා තස්ස පබුජ්ඣනභාවිං
ඤත්වා පල්ලඞ්කිං අන්තරධායපත්වා සයම්පි අන්තරහිතා අට්ඨාසි. 

අද්දසාසීතියසොඅස්සමපදිංඔයලොයකන්යතො‘‘යකනනුයඛොම්හි සීලවිනාසිං
පාපියතො’’ති චින්යතත්වා මහන්යතන සද්යදන පරියදවමායනො අද්දසාසි. 

හරිතරුක්යඛති අග්ගියායනසඞ්ඛාතිං අග්ගිසාලිං සමන්තා පරිවායරත්වා

ඨියත හරිතපත්තරුක්යඛ. නවපත්තවනන්ති තරුයණහි නවපත්යතහි

සඤ්ඡන්නිංවනිං. රුදන්ති පරියදවන්යතො. 

න ජුයහ න ජයප  න්යතති අයමස්ස පරියදවනගාථා. පහාපිතන්ති

හාපිතිං, ප-කායරො උපසග්ගමත්තිං. පාරිචරිොොති යකො නු

කයලසපාරිචරියාය ඉයතො පුබ්ය  මම චිත්තිං පයලොභයීති පරියදවති. යෙො

ය යතජාහ සම්භුතන්ති හ-කායරොනිපාතමත්තිං.යයොමමසමණයතයජන 

සම්භූතිං ඣානගුණිං නානාරතනපරිපුණ්ණිං මහන්තිං මහණ්ණයව නාවිං

වියගණ්හි, විනාසිං පායපසි, යකොනායමයසොතිපරියදවතීති. 

තිං සුත්වා අලම්බුසා චින්යතසි – ‘‘සචාහිං න කයථස්සාමි, අයිං යම 

අභසපිස්සති, හන්දස්ස කයථස්සාමී’’ති. සා දිස්සමායනන කායයන ඨත්වා
ගාථමාහ– 

131. 

‘‘අහිංයතපාරිචරියාය, යදවරායජනයපසිතා; 

අවධිිංචිත්තිංචිත්යතන, පමායදොත්විංනබුජ්ඣසී’’ති. 

යසො තස්සා කථිං සුත්වා පිතරා දින්නඔවාදිං සරිත්වා ‘‘පිතු වචනිං 
අකත්වා මහාවිනාසිං පත්යතොම්හී’’ති පරියදවන්යතො චතස්යසො ගාථායයො
අභාසි– 

132. 

‘‘ඉමානිකරමිංතායතො, කස්සයපොඅනුසාසති; 

කමලාසදිසිත්ථියයො, තායයොබුජ්යඣසිමාණව. 

133. 

‘‘උයරගණ්ඩායයොබුජ්යඣසි, තායයොබුජ්යඣසිමාණව; 

ඉච්චානුසාසිමිංතායතො, යථාමිංඅනුකම්පයකො. 
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134. 

‘‘තස්සාහිං වචනිංනාකිං, පිතුවුද්ධස්ස සාසනිං; 

අරඤ්යඤනිම්මනුස්සම්හි, ස්වජ්ජඣායාමිඑකයකො. 

135. 

‘‘යසොහිං තථාකරිස්සාමි, ධිරත්ථුජීවියතන යම; 

පුනවාතාදියසොයහස්සිං, මරණිංයමභවිස්සතී’’ති. 

තත්ථ ඉ ානීති ඉමානි වචනානි. ක ලාසදිසිත්ථියෙොති කමලා වුච්චති

නාරිපුප්ඵලතා, තාසිං පුප්ඵසදිසා ඉත්ථියයො. තායෙො බුජ්යෙසි  ාණවාති

මාණව ත්විං තායයො ජායනයයාසි, ඤත්වා දස්සනපථිං අගන්ත්වා

පලායපයයාසීතියානිඑවරූපානි වචනානිතදාමිංතායතොඅනුසාසති, ඉමානි

කර තානීති. උය  ණ්ඩායෙොති උරම්හි ද්වීහි ගණ්යඩහි සමන්නාගතා. 

තායෙොබුජ්යෙසි,  ාණවාති, මාණව, තායයොඅත්තයනො වසිංගයතවිනාසිං

පායපන්තීති ත්විං ජායනයයාසි. නාකන්ති නාකරිිං. ොොමීති පජ්ඣායාමි 

පරියදවාමි. ධි ත්ථුජීවියතනය තිධිරත්ථුගරහිතිංමම ජීවිතිං, ජීවියතනයම

යකො අත්යථො. පුනවාතිතථාකරිස්සාමි, යථා පුනවාතාදියසො භවිස්සාමි, 

නට්ඨිං ඣානිං උප්පායදත්වා වීතරායගො භවිස්සාමි, මරණිං වා යම
භවිස්සතීති. 

යසොකාමරාගිංපහායපුනඣානිංඋප්පායදසි.අථස්සසමණයතජිංදිස්වා 
ඣානස්ස ච උප්පාදිතභාවිං ඤත්වා අලම්බුසා භීතා ඛමායපසි. තමත්ථිං
පකායසන්යතොසත්ථා ද්යවගාථායයොඅභාසි– 

136. 

‘‘තස්සයතජිංවීරියඤ්ච, ධිතිිංඤත්වාඅවට්ඨිතිං; 

සිරසාඅග්ගහීපායද, ඉසිසිඞ්ගිංඅලම්බුසා. 

137. 

‘‘මායමකුජ්ඣමහාවීර, මායමකුජ්ඣමහාඉයස; 

මහාඅත්යථොමයාචිණ්යණො, තිදසානිංයසස්සිනිං; 

තයාපකම්පිතිංආසි, සබ් ිංයදවපුරිංතදා’’ති. 

අථනිංයසො ‘‘ඛමාමියත, භද්යද, යථාසුඛිංගච්ඡා’’ති විස්සජ්යජන්යතො
ගාථමාහ– 

138. 

‘‘තාවතිිංසාචයයයදවා, තිදසානඤ්චවාසයවො; 

ත්වඤ්චභද්යදසුඛීයහොහි, ගච්ඡකඤ්යඤයථාසුඛ’’න්ති. 
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සා තිං වන්දිත්වා යතයනව සුවණ්ණපල්ලඞ්යකන යදවපුරිං ගතා. 
තමත්ථිං පකායසන්යතොසත්ථාතිස්යසොගාථායයොඅභාසි– 

139. 

‘‘තස්ස පායදගයහත්වාන, කත්වාචනිං පදක්ඛිණිං; 

අඤ්ජලිිංපග්ගයහත්වාන, තම්හාඨානාඅපක්කමි. 

140. 

‘‘යයොචතස්සාසිපල්ලඞ්යකො, යසොවණ්යණොයසොපවාහයනො; 

සඋත්තරච්ඡදපඤ්ඤායසො, සහස්සපටියත්ථයතො; 

තයමවපල්ලඞ්කමාරුය්හ, අගායදවානසන්තියක. 

141. 

‘‘තයමොක්කමිවආයන්තිිං, ජලන්තිිංවිජ්ජුතිංයථා; 

පතීයතොසුමයනොවිත්යතො, යදවින්යදොඅදදාවර’’න්ති. 

තත්ථ ඔක්කමිවාති දීපකිං විය. ‘‘පතීයතො’’තිආදීහි තුට්ඨාකායරොව

දස්සියතො අදදා ව න්තිආගන්ත්වාවන්දිත්වාඨිතායතුට්යඨොවරිංඅදාසි. 

සාතස්සසන්තියකවරිංගණ්හන්තීඔසානගාථමාහ– 

142. 

‘‘වරඤ්යචයමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

නිසිප්පයලොභකාගච්යඡ, එතිංසක්කවරිංවයර’’ති. 

තස්සත්යථො – ‘‘සක්ක යදවරාජ, සයච යම ත්විං වරිං අයදො, පුන 

ඉසිපයලොභකායනගච්යඡයයිං, මාමිංඑතදත්ථායපහියණයයාසි, එතිංවරිං
වයර යාචාමී’’ති. 

සත්ථා තස්ස භක්ඛුයනො ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි 

පකායසත්වා ජාතකිං සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන යසො භක්ඛු

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. තදා අලම්බුසා පුරාණදුතියිකා අයහොසි, 

ඉසිසිඞ්යගොඋක්කණ්ඨිතභක්ඛු, පිතාමහාඉසිපන අහයමවඅයහොසින්ති. 

අලම්බුසාජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[524] 4. සඞ්ඛපාලජාතකවණ්ණනා 

අරිොවකායසොසීති ඉදිං සත්ථා යජතවයනවිහරන්යතොඋයපොසථකම්මිං
ආරබ්භ කයථසි. තදා හි සත්ථා උයපොසථියක උපාසයක සම්පහිංයසත්වා
‘‘යපොරාණකපණ්ඩිතා මහතිිං නාගසම්පත්තිිං පහාය උයපොසථවාසිං 
උපවසිිංසුයයවා’’තිවත්වායතහියාචියතොඅතීතිංආහරි. 
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අතීයත රාජගයහ මගධරාජා නාම රජ්ජිං කායරසි. තදා ය ොධිසත්යතො

තස්ස රඤ්යඤොඅග්ගමයහසියාකුච්ඡිම්හිනිබ් ත්ති, ‘‘දුයයයොධයනො’’තිස්ස
නාමිංකරිිංසු. යසොවයප්පත්යතොතක්කසිලායිංසබ් සිප්පානිඋග්ගණ්හිත්වා
ආගන්ත්වා පිතු සිප්පිං දස්යසසි. අථ නිං පිතා රජ්යජ අභසිඤ්චිත්වා
ඉසිපබ් ජ්ජිං පබ් ජත්වාඋයයායනවසි.ය ොධිසත්යතොදිවසස්සතික්ඛත්තුිං 
පිතු සන්තිකිං අගමාසි. තස්ස මහාලාභසක්කායරො උදපාදි. යසො යතයනව
පලිය ොයධන කසිණපරිකම්මමත්තම්පිකාතුිංඅසක්යකොන්යතොචින්යතසි–

‘‘මහා යම ලාභසක්කායරො, න සක්කා මයා ඉධ වසන්යතන ඉමිං ජටිං

ඡින්දිතුිං, පුත්තස්ස යම අනායරොයචත්වාව අඤ්ඤත්ථ ගමිස්සාමී’’ති. යසො
කඤ්චි අජානායපත්වා උයයානා නික්ඛමිත්වා මගධරට්ඨිං අතික්කමිත්වා
මහිසකරට්යඨ සඞ්ඛපාලදහයතො නාම නික්ඛන්තාය කණ්ණයවණ්ණාය
නදියානිවත්තයනචන්දකපබ් තිංඋපනිස්සායපණ්ණසාලිං කත්වාතත්ථ
වසන්යතො කසිණපරිකම්මිං කත්වා ඣානාභඤ්ඤා නිබ් ත්යතත්වා 
උඤ්ඡාචරියාය යායපසි. තයමනිං සඞ්ඛපායලොනාමනාගරාජා මහන්යතන
පරිවායරන කණ්ණයවණ්ණනදියතො නික්ඛමිත්වා අන්තරන්තරා
උපසඞ්කමති. යසො තස්ස ධම්මිං යදයසසි. අථස්ස පුත්යතො පිතරිං

දට්ඨුකායමො ගතට්ඨානිං අජානන්යතො අනුවිචාරායපත්වා ‘‘අසුකට්ඨායන
නාම වසතී’’තිඤත්වා තස්ස දස්සනත්ථාය මහන්යතන පරිවායරන තත්ථ 
ගන්ත්වාඑකමන්යතඛන්ධවාරිංනිවායසත්වාකතිපයයහිඅමච්යචහිසද්ධිිං 
අස්සමපදාභමුයඛොපායාසි. 

තස්මිිං ඛයණ සඞ්ඛපායලො මහන්යතන පරිවායරන ධම්මිං සුණන්යතො 
නිසීදි. යසො තිං රාජානිං ආගච්ඡන්තිං දිස්වා ඉසිිං වන්දිත්වා උට්ඨායාසනා
පක්කාමි. රාජා පිතරිං වන්දිත්වා පටිසන්ථාරිං කත්වා නිසීදිත්වා පුච්ඡි –

‘‘භන්යත, කතරරාජා නායමස තුම්හාකිං සන්තිකිං ආගයතො’’ති. තාත, 
සඞ්ඛපාලනාගරාජා නායමයසොති. යසො තස්ස සම්පත්තිිං නිස්සාය
නාගභවයන යලොභිං කත්වා කතිපාහිං වසිත්වා පිතු භක්ඛාහාරිං නි ද්ධිං
දායපත්වා අත්තයනො නගරයමව ගන්ත්වා චතූසු ද්වායරසු දානසාලායයො
කායරත්වා සකලජම්බුදීපිං සඞ්යඛොයභන්යතො දානිං දත්වා සීලිං රක්ඛිත්වා
උයපොසථකම්මිං කත්වා නාගභවනිං පත්යථත්වා ආයුපරියයොසායන

නාගභවයන නිබ් ත්තිත්වා සඞ්ඛපාලනාගරාජා අයහොසි. යසො ගච්ඡන්යත
කායලතාය සම්පත්තියා විප්පටිසාරී හුත්වාතයතො පට්ඨායමනුස්සයයොනිිං
පත්යථන්යතො උයපොසථවාසිං වසි. අථස්ස නාගභවයන වසන්තස්ස

උයපොසථවායසොනසම්පජ්ජති, සීලවිනාසිංපාපුණාති. යසොතයතො පට්ඨාය
නාගභවනානික්ඛමිත්වාකණ්ණයවණ්ණායනදියාඅවිදූයරමහාමග්ගස්සච 
එකපදිකමග්ගස්ස ච අන්තයර එකිං වම්මිකිං පරික්ඛිපිත්වා උයපොසථිං
අධිට්ඨාය සමාදින්නසීයලො ‘‘මම චම්මමිංසාදීහි අත්ථිකා චම්මමිංසාදීනි
හරන්තූ’’තිඅත්තානිං දානමුයඛවිස්සජ්යජත්වාවම්මිකමත්ථයකනිපන්යනො
සමණධම්මිං කයරොන්යතො චාතුද්දයස පන්නරයස වසිත්වා පාටිපයද
නාගභවනිංගච්ඡති. 
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පටුන 

තස්මිිං එකදිවසිං එවිං සීලිං සමාදියිත්වා නිපන්යන
පච්චන්තගාමවාසියනො යසොළස ජනා ‘‘මිංසිංආහරිස්සාමා’’තිආවුධහත්ථා
අරඤ්යඤ විචරන්තා කඤ්චි අලභත්වා නික්ඛන්තා තිං වම්මිකමත්ථයක

නිපන්නිං දිස්වා ‘‘මයිං අජ්ජ යගොධායපොතකම්පි න ලභම්හා, ඉමිං
නාගරාජානිං වධිත්වා ඛාදිස්සාමා’’ති චින්යතත්වා ‘‘මහා යඛො පයනස

ගය්හමායනො පලායයයය, යථානිපන්නයමව තිං යභොයගසු සූයලහි 
විජ්ඣිත්වා දුබ් ලිං කත්වා ගණ්හිස්සාමා’’ති සූලානිආදාය උපසඞ්කමිිංසු. 
ය ොධිසත්තස්ස සරීරිං මහන්තිං එකයදොණිකනාවප්පමාණිං වට්යටත්වා
ඨපිතසුමනපුප්ඵදාමිං විය ජඤ්ජුකඵලසන්නියභහි අක්ඛීහි
ජයසුමනපුප්ඵසදියසනචසීයසනසමන්නාගතිංඅතිවිය යසොභති.යසොයතසිං
යසොළසන්නිං ජනානිං පදසද්යදන යභොගන්තරයතො සීසිං නීහරිත්වා
රත්තක්ඛීනි උම්මීයලත්වායතසූලහත්යථආගච්ඡන්යතදිස්වාචින්යතසි–

‘‘අජ්ජමය්හිංමයනොරයථො මත්ථකිංපාපුණිස්සති, අහිංඅත්තානිං දානමුයඛ

නියයායදත්වා වීරියිං අධිට්ඨහිත්වා නිපන්යනො, ඉයම මම සරීරිං සත්තීහි
යකොට්යටත්වා ඡිද්දාවඡිද්දිං කයරොන්යත යකොධවයසන අක්ඛීනි
උම්මීයලත්වා න ඔයලොයකස්සාමී’’ති අත්තයනො සීලයභදභයයන දළ්හිං
අධිට්ඨාය සීසිං යභොගන්තයරයයව පයවයසත්වා නිපජ්ජ. අථ නිං යත
උපගන්ත්වා නඞ්ගුට්යඨ ගයහත්වා කඩ්ඪන්තා භූමියිං යපොයථත්වා
තිඛිණසූයලහි අට්ඨසු ඨායනසු විජ්ඣිත්වා සකණ්ටකකාළයවත්තයට්ඨියයො
පහාරමුයඛහි පයවයසත්වා අට්ඨසු ඨායනසු කායජනාදාය මහාමග්ගිං

පටිපජ්ජිංසු, මහාසත්යතො සූයලහි විජ්ඣනයතො පට්ඨාය එකට්ඨායනපි 
යකොධවයසන අක්ඛීනි උම්මීයලත්වා යත න ඔයලොයකසි. තස්ස අට්ඨහි
කායජහි ආදාය නීයමානස්ස සීසිං ඔලම්ය ත්වා භූමියිං පහරි. අථ නිං
‘‘සීසමස්ස ඔලම් තී’’ති මහාමග්යග නිපජ්ජායපත්වා තරුණසූයලන
නාසාපුටිංවිජ්ඣිත්වාරජ්ජුකිංපයවයසත්වා සීසිංඋක්ඛිපිත්වාකාජයකොටියිං
ලග්ගිත්වාපුනපිඋක්ඛිපිත්වාමග්ගිං පටිපජ්ජිංසු. 

තස්මිිංඛයණවියදහරට්යඨමිථිලනගරවාසීආළායරොනාමකුටුම්බියකො 
පඤ්ච සකටසතානි ආදාය සුඛයානයක නිසීදිත්වා ගච්ඡන්යතො යත
යභොජපුත්යත ය ොධිසත්තිං තථා ගණ්හිත්වා ගච්ඡන්යත දිස්වා යතසිං
යසොළසන්නම්පි යසොළසහි වාහයගොයණහි සද්ධිිං පසතිං පසතිං
සුවණ්ණමාසයක සබ්ය සිං නිවාසනපාරුපනානි භරියානම්පි යනසිං 
වත්ථාභරණානිදත්වාවිස්සජ්ජායපසි.අථයසොනාගභවනිංගන්ත්වාතත්ථ
පපඤ්චිං අකත්වා මහන්යතන පරිවායරන නික්ඛමිත්වා ආළාරිං
උපසඞ්කමිත්වා නාගභවනස්ස වණ්ණිං කයථත්වා තිං ආදාය නාගභවනිං
ගන්ත්වාතීහිනාගකඤ්ඤාසයතහිසද්ධිිං මහන්තමස්සයසිංදත්වාදිබ්ය හි
කායමහිසන්තප්යපසි.ආළායරොනාගභවයනඑකවස්සිං වසිත්වාදිබ් කායම

පරිභුඤ්ජත්වා ‘‘ඉච්ඡාමහිං, සම්ම, පබ් ජතු’’න්ති නාගරාජස්ස කයථත්වා
පබ් ජතපරික්ඛායර ගයහත්වා නාගභවනයතො හිමවන්තප්පයදසිං ගන්ත්වා
පබ් ජත්වා තත්ථ චිරිං වසිත්වා අපරභායග චාරිකිං චරන්යතො  ාරාණසිිං 
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පත්වාරාජුයයායනවසිත්වාපුනදිවයසභක්ඛායනගරිංපවිසිත්වාරාජද්වාරිං
අගමාසි. අථ නිං  ාරාණසිරාජා දිස්වා ඉරියාපයථ පසීදිත්වා
පක්යකොසායපත්වා පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදායපත්වා නානග්ගරසයභොජනිං
යභොයජත්වා අඤ්ඤතරස්මිිං නීයච ආසයන නිසින්යනො වන්දිත්වා යතන
සද්ධිිංසල්ලපන්යතොපඨමිංගාථමාහ– 

143. 

‘‘අරියාවකායසොසි පසන්නයනත්යතො, මඤ්යඤ භවිං පබ් ජයතො

කුලම්හා; 

කථිං නු විත්තානි පහාය යභොයග, පබ් ජ නික්ඛම්ම ඝරා 
සපඤ්ඤා’’ති. 

තත්ථ අරිොවකායසොසීති නිද්යදොසසුන්දරසරීරාවකායසොසි, අභරූයපොසීති

අත්යථො. පසන්නයනත්යතොතිපඤ්චහිපසායදහියුත්තයනත්යතො. කුලම්හාති
ඛත්තියකුලාවාබ්රාහ්මණකුලාවායසට්ඨිකුලාවා පබ් ජයතොසීතිමඤ්ඤාමි. 

කථිංනූතියකනකාරයණනකිංආරම්මණිං කත්වාධනඤ්චඋපයභොයගච
පහායඝරානික්ඛමිත්වාපබ් ජයතොසිසපඤ්ඤපණ්ඩිතපුරිසාති පුච්ඡති. 

තයතො පරිං තාපසස්ස ච රඤ්යඤො ච වචනප්පටිවචනවයසන ගාථානිං
සම් න්යධො යවදිතබ්ය ො– 

144. 

‘‘සයිංවිමානිංනරයදවදිස්වා, මහානුභාවස්සමයහොරගස්ස; 

දිස්වානපුඤ්ඤානමහාවිපාකිං, සද්ධායහිංපබ් ජයතොම්හි රාජ. 

145. 

‘‘න කාමකාමානභයානයදොසා, වාචිංමුසා පබ් ජතාභණන්ති; 

අක්ඛාහියමපුච්ඡියතොඑතමත්ථිං, සුත්වානයම ජායිහිතිප්පසායදො. 

146. 

‘‘වාණිජ්ජරට්ඨාධිපගච්ඡමායනො, පයථඅද්දසාසිම්හි යභොජපුත්යත; 

පවඩ්ඪකායිංඋරගිංමහන්තිං, ආදායගච්ඡන්යතපයමොදමායන. 

147. 

‘‘යසොහිං සමාගම්මජනින්දයතහි, පහට්ඨයලොයමො අවචම්හිභීයතො; 

කුහිිංඅයිංනීයතිභීමකායයො, නායගනකිංකාහථයභොජපුත්තා. 

148. 

‘‘නායගො අයිං නීයති යභොජනත්ථා, පවඩ්ඪකායයො උරයගො 

මහන්යතො; 

සාදුඤ්චථූලඤ්චමුදුඤ්චමිංසිං, නත්විංරසඤ්ඤාසි වියදහපුත්ත. 
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149. 

‘‘ඉයතො මයිං ගන්ත්වා සකිං නියකතිං, ආදාය සත්ථානි

වියකොපයිත්වා; 

මිංසානි යභොක්ඛාම පයමොදමානා, මයඤ්හි යව සත්තයවො
පන්නගානිං. 

150. 

‘‘සයචඅයිංනීයතියභොජනත්ථා, පවඩ්ඪකායයොඋරයගොමහන්යතො; 

දදාමියවො ලි ද්දානියසොළස, නාගිංඉමිංමුඤ්චථ න්ධනස්මා. 

151. 

‘‘අද්ධා හි යනො භක්යඛො අයිං මනායපො,  හූ ච යනො උරගා 

භුත්තපුබ් ා; 

කයරොමයතතිංවචනිංඅළාර, මිත්තඤ්චයනොයහොහිවියදහපුත්ත. 

152. 

‘‘තදාස්සු යත  න්ධනා යමොචයිිංසු, යිංනත්ථුයතො පටියමොක්කස්ස

පායස; 

මුත්යතොචයසො න්ධනානාගරාජා, පක්කාමිපාචීනමුයඛො මුහුත්තිං. 

153. 

‘‘ගන්ත්වාන පාචීනමුයඛො මුහුත්තිං, පුණ්යණහි යනත්යතහි

පයලොකයී මිං; 

තදාස්සහිංපිට්ඨියතොඅන්වගච්ඡිිං, දසඞ්ගුලිිංඅඤ්ජලිිං පග්ගයහත්වා. 

154. 

‘‘ගච්යඡව යඛො ත්විං තරමානරූයපො, මා තිං අමිත්තා

පුනරග්ගයහසුිං; 

දුක්යඛොහිලුද්යදහිපුනාසමාගයමො, අදස්සනිංයභොජපුත්තාන ගච්ඡ. 

155. 

‘‘අගමාසියසොරහදිංවිප්පසන්නිං, නීයලොභාසිංරමණීයිංසුතිත්ථිං; 

සයමොතතිං ජම්බුහියවතසාහි, පායවක්ඛි නිත්තිණ්ණභයයොපතීයතො. 

156. 

‘‘යසොතිංපවිස්සනචිරස්සනායගො, දිබ්ය නයමපාතුරහූජනින්ද; 

උපට්ඨහීමිංපිතරිංවපුත්යතො, හදයඞ්ගමිංකණ්ණසුඛිංභණන්යතො. 

157. 

‘‘ත්විං යමසිමාතාචපිතාඅළාර, අබ්භන්තයරො පාණදයදොසහායයො; 

සකඤ්චඉද්ධිිංපටිලාභයකොස්මි, අළාරපස්සයමනියවසනානි; 
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පහූතභක්ඛිං හුඅන්නපානිං, මසක්කසාරිංවියවාසවස්සා’’ති. 

තත්ථ වි ානන්ති සඞ්ඛපාලනාගරඤ්යඤො 

අයනකසතනාටකසම්පත්තිසම්පන්නිං කඤ්චනමණිවිමානිං. පුඤ්ඤානන්ති
යතන කතපුඤ්ඤානිං මහන්තිං විපාකිං දිස්වා කම්මඤ්ච ඵලඤ්ච

පරයලොකඤ්ච සද්දහිත්වා පවත්තාය සද්ධාය අහිං පබ් ජයතො. න

කා කා ාති න වත්ථුකායමනපි භයයනපි යදොයසනපි මුසා භණන්ති. 

ජායිහිතීති, භන්යත, තුම්හාකිංවචනිංසුත්වා මය්හම්පිපසායදොයසොමනස්සිං

ජායිස්සති. වාණිජ්ජන්ති වාණිජ්ජකම්මිං කරිස්සාමීති ගච්ඡන්යතො. පයථ 

අද්දසාසිම්හීති පඤ්චන්නිං සකටසතානිං පුරයතො සුඛයානයක නිසීදිත්වා 

ගච්ඡන්යතො මහාමග්යග ජනපදමනුස්යස අද්දසිං. පවඩ්ඪකාෙන්ති 

වඩ්ඪිතකායිං. ආදාොති අට්ඨහි කායජහි ගයහත්වා. අවචම්හීති අභාසිිං. 

භී කායෙොති භයජනකකායයො. යභොජපුත්තාති ලුද්දපුත්තයක

පියසමුදාචායරනාලපති. වියදහපුත්තාති වියදහරට්ඨවාසිතාය ආළාරිං

ආලපිිංසු. වියකොපයිත්වාති ඡින්දිත්වා.  ෙඤ්හි යවො සත්තයවොති මයිං පන

නාගානිං යවරියනො නාම. යභොජනත්ථාති යභොජනත්ථාය. මිත්තඤ්ච යනො

යහොහීතිත්විංඅම්හාකිංමිත්යතො යහොහි, කතගුණිංජාන. 

තදාස්සුයතති, මහාරාජ, යතහි යභොජපුත්යතහිඑවිංවුත්යතඅහිංයතසිං
යසොළස වාහයගොයණනිවාසනපාරුපනානි පසතිං පසතිං සුවණ්ණමාසයක

භරියානඤ්චයනසිංවත්ථාලඞ්කාරිංඅදාසිිං, අථයතසඞ්ඛපාලනාගරාජානිං 
භූමියිං නිපජ්ජායපත්වා අත්තයනො කක්ඛළතාය
සකණ්ටකකාළයවත්තලතාය යකොටියිං ගයහත්වා ආකඩ්ඪිතුිං ආරභිංසු.
අථාහිං නාගරාජානිං කලමන්තිං දිස්වා අකලයමන්යතොව අසිනා තා ලතා 
ඡින්දිත්වා දාරකානිං කණ්ණයවධයතො වට්ටිනීහරණනියායමන

අදුක්ඛායපන්යතො සණිකිං නීහරිිං, තස්මිිං කායල යත යභොජපුත්තා යිං

 න්ධනිං අස්ස නත්ථුයතො පයවයසත්වා පායස පටියමොක්කිං, තස්මා
 න්ධනා තිං උරගිං යමොචයිිංසු. තස්ස නාසයතො සහ පායසන තිං රජ්ජුකිං
නීහරිිංසූති දීයපති. ඉති යත උරගිං විස්සජ්යජත්වා යථොකිං ගන්ත්වා ‘‘අයිං 

උරයගොදුබ් යලො, මතකායලනිංගයහත්වාගමිස්සාමා’’තිනිලීයිිංසු. 

පුණ්යණහීති යසොපි මුහුත්තිං පාචීනාභමුයඛො ගන්ත්වා අස්සුපුණ්යණහි

යනත්යතහිමිංපයලොකයි. තදාස්සහන්තිතදාඅස්සඅහිං.  ච්යඡවාති එවිංතිං

අවචන්ති වදති.  හදන්තිකණ්ණයවණ්ණදහිං. සය ොතතන්ති උභයතීයරසු

ජම්බුරුක්ඛයවතසරුක්යඛහි ඔතතිං විතතිං. නිත්තණ්ණභයෙො පතීයතොති
යසො කර තිං දහිං පවිසන්යතො ආළාරස්ස නිපච්චකාරිං දස්යසත්වා යාව

නඞ්ගුට්ඨා ඔතරි, උදයක පවිට්ඨට්ඨානයමවස්ස නිබ්භයිං අයහොසි, තස්මා

නිත්තිණ්ණභයයො පතීයතො හට්ඨතුට්යඨො පායවක්ඛීති. පවිස්සාතිපවිසිත්වා. 

දිබ්යබ්නය තිනාගභවයනපමාදිංඅනාපජ්ජත්වාමයි කණ්ණයවණ්ණතීරිං
අනතික්කන්යතයයව දිබ්ය න පරිවායරන මම පුරයතො පාතුරයහොසි. 
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උපට්ඨහීති උපාගමි. අබ්භන්තය ොති හදයමිංසසදියසො. ත්විං මම

 හුපකායරො, සක්කාරිං යත කරිස්සාමි. පස්ස ය  නියවසනානීති මම

නාගභවනිං පස්ස.  සක්කසා ිං විොති මසක්කසායරො වුච්චති
ඔසක්කනපරිසක්කනාභායවන ඝනසාරතාය ච සියනරුපබ් තරාජා. අයිං 
තත්ථමාපිතිංතාවතිිංසභවනිංසන්ධායයවමාහ. 

මහාරාජ! එවිං වත්වා යසො නාගරාජා උත්තරි අත්තයනො නාගභවනිං 
වණ්යණන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

158. 

‘‘තිංභූමිභායගහිඋයපතරූපිං, අසක්ඛරායචවමුදූසුභාච; 

නීචත්තිණාඅප්පරජාචභූමි, පාසාදිකායත්ථජහන්තියසොකිං. 

159. 

‘‘අනාවකුලායවළුරියූපනීලා, චතුද්දිසිංඅම් වනිංසුරම්මිං; 

පක්කාචයපසීචඵලාසුඵුල්ලා, නිච්යචොතුකාධාරයන්තී ඵලානී’’ති. 

තත්ථ අසක්ඛ ාති යා තත්ථ භූමි පාසාණසක්ඛරරහිතා මුදු සුභා

කඤ්චනරජතමණිමයා සත්තරතනවාලුකාකණ්ණා. නීචත්තණාති

ඉන්දයගොපකපිට්ඨිසදිසවණ්යණහි නීචතියණහි සමන්නාගතා. අප්ප ජාති

පිංසුරහිතා. ෙත්ථ ජහන්ත යසොකන්ති යත්ථ පවිට්ඨමත්තාව නිස්යසොකා

යහොන්ති. අනාවකුලාති නඅවකුලාඅඛාණුමාඋපරි උක්කුලවිකුලභාවරහිතා

වා සමසණ්ඨිතා. යවළුරියූපනීලාති යවළුරියයන උපනීලා, තස්මිිං
නාගභවයන යවළුරියමයා පසන්නසලිලා නීයලොභාසා 

අයනකවණ්ණකමලුප්පලසඤ්ඡන්නා යපොක්ඛරණීති අත්යථො. චතුද්දිසන්ති

තස්සා යපොක්ඛරණියා චතූසු දිසාසු. පක්කා චාති තස්මිිං අම් වයන
අම් රුක්ඛාපක්කඵලාච අඩ්ඪපක්කඵලාචතරුණඵලාචඵුල්ලිතායයවාති

අත්යථො. නිච්යචොතුකාති ඡන්නම්පි උතූනිං අනුරූයපහි පුප්ඵඵයලහි 

සමන්නාගතාති. 

160. 

යතසිංවනානිංනරයදවමජ්යඣ, නියවසනිංභස්සරසන්නිකාසිං; 

රජතග්ගළිංයසොවණ්ණමයිංඋළාරිං, ඔභාසතීවිජ්ජුරිවන්තලික්යඛ. 

161. 

‘‘මණීමයා යසොණ්ණමයාඋළාරා, අයනකචිත්තාසතතිං සුනිම්මිතා; 

පරිපූරාකඤ්ඤාහිඅලඞ්කතාහි, සුවණ්ණකායූරධරාහිරාජ. 

162. 

‘‘යසො සඞ්ඛපායලො තරමානරූයපො, පාසාදමාරුය්හ

අයනොමවණ්යණො; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා චත්තාලීසනිපායතො 

156 

පටුන 

සහස්සථම්භිංඅතුලානුභාවිං, යත්ථස්සභරියාමයහසීඅයහොසි. 

163. 

‘‘එකාචනාරීතරමානරූපා, ආදායයවළුරියමයිංමහග්ඝිං; 

සුභිංමණිිංජාතිමන්තූපපන්නිං, අයචොදිතාආසනමබ්භහාසි. 

164. 

‘‘තයතොමිංඋරයගොහත්යථගයහත්වා, නිසීදයීපාමුඛආසනස්මිිං; 

ඉදමාසනිංඅත්රභවිංනිසීදතු, භවඤ්හියමඅඤ්ඤතයරොගරූනිං. 

165. 

‘‘අඤ්ඤාචනාරීතරමානරූපා, ආදායවාරිිංඋපසඞ්කමිත්වා; 

පාදානිපක්ඛාලයීයමජනින්ද, භරියාවභත්තූපතියනොපියස්ස. 

166. 

‘‘අපරා චනාරීතරමානරූපා, පග්ගය්හයසොවණ්ණමයායපාතියා; 

අයනකසූපිංවිවිධිංවියඤ්ජනිං, උපනාමයීභත්තමනුඤ්ඤරූපිං. 

167. 

‘‘තුරියයහිමිංභාරතභුත්තවන්තිං, උපට්ඨහුිංභත්තුමයනො විදිත්වා; 

තතුත්තරිිංමිංනිපතීමහන්තිං, දිබ්ය හිකායමහි අනප්පයකහී’’ති. 

තත්ථ නියවසනන්තිපාසායදො. භස්ස සන්නිකාසන්තිපභස්සරදස්සනිං. 

 ජතග් ෙන්ති රජතද්වාරකවාටිං.  ණී ොති එවරූපා තත්ථ කූටාගාරා ච

ගබ්භා ච. පරිපූ ාති සම්පුණ්ණා. යසො සඞ්ඛපායලොති, මහාරාජ, අහිං එවිං

තස්මිිංනාගභවනිං වණ්යණන්යතතිං දට්ඨුකායමො අයහොසිිං, අථමිංතත්ථ
යනත්වා යසො සඞ්ඛපායලො හත්යථ ගයහත්වා තරමායනො යවළුරියථම්යභහි

සහස්සථම්භිංපාසාදිංආරුය්හයස්මිිංඨායනඅස්ස මයහසීඅයහොසි, තිංඨානිං

යනතීති දීයපති. එකා චාති මයි පාසාදිං අභරුළ්යහ එකා ඉත්ථී අඤ්යඤහි
මණීහි ජාතිමහන්යතහි උයපතිං සුභිං යවළුරියාසනිං යතන නාගරායජන

අවුත්තාව. අබ්භිහාසීතිඅභහරි, අත්ථරීති වුත්තිංයහොති. 

පාමුඛආසනස්මින්ති පමුඛාසනස්මිිං, උත්තමාසයන නිසීදායපසීති

අත්යථො.  රූනන්ති මාතාපිතූනිං යම ත්විං අඤ්ඤතයරොති එවිං වත්වා

නිසීදායපසි. විවිධිංවිෙඤ්ජනන්තිවිවිධිං යඤ්ජනිං. භත්ත  නුඤ්ඤරූපන්ති

භත්තිංමනුඤ්ඤරූපිං. භා තාතිරාජානිං ආලපති. භුත්තවන්තන්තිභුත්තාවිිං

කතභත්තකච්චිං. උපට්ඨහුන්ති අයනකසයතහි තුරියයහි ගන්ධබ් ිං

කුරුමානා උපට්ඨහිිංසු. භත්තු යනො විදිත්වාතිඅත්තයනො පතියනො චිත්තිං 

ජානිත්වා. තතුත්තරින්ති තයතො ගන්ධබ් කරණයතො උත්තරිිං.  ිං නිපතීති

යසො නාගරාජා මිං උපසඞ්කමි.  හන්තිං දිබ්යබ්හීති මහන්යතහි උළායරහි
දිබ්ය හිකායමහියතහිච අනප්පයකහි. 
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එවිංඋපසඞ්කමිත්වාචපනගාථමාහ– 

168. 

‘‘භරියාමයමතාතිසතාඅළාර, සබ් ත්තමජ්ඣාපදුමුත්තරාභා; 

අළාරඑතාස්සුයතකාමකාරා, දදාමියතතාපරිචාරයස්සූ’’ති. 

තත්ථ සබ්බ්ත්ත ජ්ොති සබ් ා අත්තමජ්ඣා, පාණිනා 
ගහිතප්පමාණමජ්ඣාති අත්යථො. අට්ඨකථායිං පන ‘‘සුමජ්ඣා’’ති පායඨො. 

පදුමුත්ත ාභාති පදුමවණ්ණඋත්තරාභා, පදුමවණ්ණඋත්තරච්ඡවියයොති

අත්යථො. පරිචා ෙස්සූතිතා අත්තයනොපාදපරිචාරිකාකයරොහීතිවත්වාතීහි
ඉත්ථිසයතහිසද්ධිිංමහාසම්පත්තිිං මය්හිංඅදාසි. 

යසොආහ– 

169. 

‘‘සිංවච්ඡරිංදිබ් රසානුභුත්වා, තදාස්සුහිං උත්තරිමජ්ඣභාසිිං; 

නාගස්සිදිංකන්තිකථඤ්චලද්ධිං, කථජ්ඣගමාසි විමානයසට්ඨිං. 

170. 

‘‘අධිච්චලද්ධිංපරිණාමජිංයත, සයිංකතිංඋදාහුයදයවහිදින්නිං; 

පුච්ඡාමිතිංනාගරායජතමත්ථිං, කථජ්ඣගමාසි විමානයසට්ඨ’’න්ති. 

තත්ථ දිබ්බ් සානුභුත්වාති දිබ්ය  කාමගුණරයස අනුභවිත්වා. 

තදාස්සුහන්ති තදා අස්සු අහිං. නා ස්සිදන්ති භද්රමුඛස්ස

සඞ්ඛපාලනාගරාජස්ස ඉදිං සම්පත්තිජාතිං කන්ත කිං නාම කම්මිං කත්වා

කථඤ්ච කත්වාලද්ධිං, කථයමතිංවිමානයසට්ඨිංත්විංඅජ්ඣගමාසි, ඉතිනිං

අහිං පුච්ඡිිං. අධිච්චලද්ධන්ති අයහතුනා ලද්ධිං. පරිණා ජිං යතති යකනචි

තව අත්ථාය පරිණාමිතත්තා පරිණාමයතො ජාතිං. සෙිංකතන්ති කාරයක
පක්යකොසායපත්වාරතනානිදත්වාකාරිතන්ති. 

තයතො පරාද්වින්නම්පිවචනප්පටිවචනගාථාව – 

171. 

‘‘නාධිච්චලද්ධිං න පරිණාමජිං යම, න සයිංකතිං නාපි යදයවහි 

දින්නිං; 

සයකහිකම්යමහිඅපාපයකහි, පුඤ්යඤහියමලද්ධමිදිංවිමානිං. 

172. 

‘‘කිං යත වතිං කිං පන බ්රහ්මචරියිං, කස්ස සුචිණ්ණස්ස අයිං

විපායකො; 

අක්ඛාහියමනාගරායජතමත්ථිං, කථිංනුයතලද්ධමිදිංවිමානිං. 
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173. 

‘‘රාජා අයහොසිිං මගධානමිස්සයරො, දුයයයොධයනො නාම

මහානුභායවො; 

යසො ඉත්තරිංජීවිතිංසිංවිදිත්වා, අසස්සතිං විපරිණාමධම්මිං. 

174. 

‘‘අන්නඤ්ච පානඤ්ච පසන්නචිත්යතො, සක්කච්ච දානිං විපුලිං 

අදාසිිං; 

ඔපානභූතිංයමඝරිංතදාසි, සන්තප්පිතාසමණබ්රාහ්මණාච. 

175. 

‘‘මාලඤ්චගන්ධඤ්චවියලපනඤ්ච, පදීපියිංයානමුපස්සයඤ්ච; 

අච්ඡාදනිංසයනමථන්නපානිං, සක්කච්චදානානිඅදම්හතත්ථ. 

176. 

‘‘තිං යම වතිං තිං පන බ්රහ්මචරියිං, තස්ස සුචිණ්ණස්ස අයිං 

විපායකො; 

යතයනවයමලද්ධමිදිංවිමානිං, පහූතභක්ඛිං හුඅන්නපානිං; 

නච්යචහිගීයතහිචුයපතරූපිං, චිරට්ඨිතිකිංනචසස්සතායිං. 

177. 

‘‘අප්පානුභාවාතිංමහානුභාවිං, යතජස්සිනිංහන්තිඅයතජවන්යතො; 

කයමවදාඨාවුධකිංපටිච්ච, හත්ථත්තමාගච්ඡිවනිබ් කානිං. 

178. 

‘‘භයිං නු යත අන්වගතිං මහන්තිං, යතයජො නු යත නාන්වගිං

දන්තමූලිං; 

කයමවදාඨාවුධකිංපටිච්ච, කයලසමාපජ්ජවනිබ් කානිං. 

179. 

‘‘න යම භයිං අන්වගතිං මහන්තිං, යතයජො න සක්කා මම යතහි

හන්තුිං; 

සතඤ්චධම්මානිසුකත්තිතානි, සමුද්දයවලාවදුරච්චයානි. 

180. 

‘‘චාතුද්දසිිං පඤ්චදසිිංඅළාර, උයපොසථිං නිච්චමුපාවසාමි; 

අථාගමුිංයසොළසයභොජපුත්තා, රජ්ජුිංගයහත්වානදළ්හඤ්ච පාසිං. 

181. 

‘‘යභත්වාන නාසිංඅතිකස්සරජ්ජුිං, නයිිංසුමිං සම්පරිගය්හලුද්දා; 

එතාදිසිංදුක්ඛමහිංතිතික්ඛිං, උයපොසථිංඅප්පටියකොපයන්යතො. 
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182. 

‘‘එකායයනතිංපයථඅද්දසිංසු,  යලනවණ්යණනචුයපතරූපිං; 

සිරියාපඤ්ඤායචභාවියතොසි, කිංපත්ථයිංනාගතයපොකයරොසි. 

183. 

‘‘නපුත්තයහතූනධනස්සයහතූ, නආයුයනොචාපිඅළාරයහතු; 

මනුස්සයයොනිිංඅභපත්ථයායනො, තස්මාපරක්කමතයපොකයරොමි. 

184. 

‘‘ත්විං යලොහිතක්යඛො විහතන්තරිංයසො, අලඞ්කයතො

කප්පිතයකසමස්සු; 

සුයරොසියතොයලොහිතචන්දයනන, ගන්ධබ් රාජාවදිසාපභාසසි. 

185. 

‘‘යදවිද්ධිපත්යතොසිමහානුභායවො, සබ්ය හිකායමහිසමඞ්ගිභූයතො; 

පුච්ඡාමි තිං නාගරායජතමත්ථිං, යසයයයො ඉයතො යකන
මනුස්සයලොයකො. 

186. 

‘‘අළාර නාඤ්ඤත්රමනුස්සයලොකා, සුද්ධීව සිංවිජ්ජතිසිංයයමොවා; 

අහඤ්චලද්ධානමනුස්සයයොනිිං, කාහාමිජාතිමරණස්සඅන්තිං. 

187. 

‘‘සිංවච්ඡයරො යම වසයතො තවන්තියක, අන්යනන පායනන

උපට්ඨියතොස්මි; 

ආමන්තයිත්වානපයලමිනාග, චිරප්පවුට්යඨොස්මිඅහිං ජනින්ද. 

188. 

‘‘පුත්තාචදාරාඅනුජීවියනොච, නිච්චානුසිට්ඨාඋපතිට්ඨයථතිං; 

කච්චින්නු තිං නාභසපිත්ථ යකොචි, පියඤ්හි යම දස්සනිං තුය්හිං
අළාර. 

189. 

‘‘යථාපිමාතූචපිතූඅගායර, පුත්යතොපියයොපටිවිහියතොවයසයය; 

තයතොපි මය්හිං ඉධයමව යසයයයො, චිත්තඤ්හි යත නාග මයී 
පසන්නිං. 

190. 

‘‘මණී මමිංවිජ්ජතියලොහිතඞ්යකො, ධනාහයරො මණිරතනිංඋළාරිං; 

ආදාය ත්විං ගච්ඡ සකිං නියකතිං, ලද්ධා ධනිං තිං 
මණියමොස්සජස්සූ’’ති. 
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තත්ථ කිං යත වතන්ති කිං තව වතසමාදානිං. බ්රහ් චරිෙන්ති

යසට්ඨචරියිං. ඔපානභූතන්ති චතුමහාපයථ ඛතයපොක්ඛරණී විය

ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණානිං යථාසුඛිං පරිභුඤ්ජතබ් විභවිං. න ච

සස්සතාෙන්ති චිරට්ඨිතිකිංසමානම්පියචතිංමය්හිංසස්සතිංනයහොතීතියම
කයථති. 

අප්පානුභාවාති යභොජපුත්යත සන්ධායාහ. හන්තීති අට්ඨසු ඨායනසු

සූයලහිවිජ්ඣන්තාකිංකාරණා හනිිංසු. කිංපටිච්චාතිකිංසන්ධායත්විංතදා

යතසිං හත්ථත්තිංආගච්ඡිවසිංඋපගයතො. වනිබ්බ්කානන්තියභොජපුත්තා ඉධ

‘‘වනිබ් කා’’තිවුත්තා. යතයජොනුයතනාන්ව ිං දන්තමූලන්තිකිංනුතව

යතයජො යභොජපුත්යත දිස්වා තදා භයිං මහන්තිං අන්වගතිං, උදාහු විසිං

දන්තමූලිං න අන්වගතිං. කයලසන්ති දුක්ඛිං. වනිබ්බ්කානන්ති 

යභොජපුත්තානිංසන්තියක, යභොජපුත්යතනිස්සායාතිඅත්යථො. 

යතයජො න සක්කා    යතහි හන්තුන්ති මම විසයතයජො අඤ්ඤස්ස

යතයජන අභහන්තුම්පි න සක්කා. සතන්ති බුද්ධාදීනිං. ධම් ානීති 
සීලසමාධිපඤ්ඤාඛන්තිඅනුද්දයයමත්තාභාවනාසඞ්ඛාතානි ධම්මානි. 

සුකත්තතානීති සුවණ්ණිතානි සුකථිතානි. කන්ති කත්වා? සමුද්දයවලාව

දු ච්චොනීතියතහිසමුද්දයවලාවියසප්පුරියසහි ජීවිතත්ථම්පිදුරච්චයානීති

වණ්ණිතානි, තස්මා අහිං සීලයභදභයයන ඛන්තියමත්තාදිසමන්නාගයතො
හුත්වාමමයකොපස්සසීලයවලන්තිංඅතික්කමිතුිංන අදාසින්තිආහ. 

‘‘ඉමිස්සාපනසඞ්ඛපාලධම්මයදසනායදසපිපාරමියයොලබ්භන්ති.
තදා හි මහාසත්යතන සරීරස්ස පරිච්චත්තභායවො දානපාරමී නාම

යහොති, තථාරූයපනාපි විසයතයජන සීලස්ස අභන්නතා සීලපාරමී, 

නාගභවනයතො නික්ඛමිත්වා සමණධම්මකරණිං යනක්ඛම්මපාරමී, 

‘ඉදඤ්චිදඤ්ච කාතුිං වට්ටතී’ති සිංවිදහනිං පඤ්ඤාපාරමී, 

අධිවාසනවීරියිං වීරියපාරමී, අධිවාසනඛන්ති ඛන්තිපාරමී, 

සච්චසමාදානිං සච්චපාරමී, ‘මම සීලිං න භන්දිස්සාමී’ති අධිට්ඨානිං

අධිට්ඨානපාරමී, අනුද්දයභායවො යමත්තාපාරමී, යවදනාය 
මජ්ඣත්තභායවොඋයපක්ඛාපාරමී’’ති. 

අථා මුන්ති අයථකදිවසිං වම්මිකමත්ථයක නිපන්නිං දිස්වා යසොළස
යභොජපුත්තාඛරරජ්ජුඤ්ච දළ්හපාසඤ්ච සූලානිචගයහත්වාමමසන්තිකිං

ආගතා. යභත්වානාති මම සරීරිං අට්ඨසු ඨායනසු භන්දිත්වා 

සකණ්ටකකාළයවත්තලතාපයවයසත්වා. නාසිංඅතකස්ස ජ්ජුන්ති යථොකිං
ගන්ත්වා සීසිං යම ඔලම් න්තිං දිස්වා මහාමග්යග නිපජ්ජායපත්වා පුන 
නාසම්පි යම භන්දිත්වා වට්ටරජ්ජුිං අතිකස්ස ආවුනිත්වා කාජයකොටියිං
ලග්යගත්වා සමන්තයතොපරිග්ගයහත්වාමිංනයිිංසු. 
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අද්දසිංසූති, සම්ම සඞ්ඛපාල, යත යභොජපුත්තා එකායයන එකගමයන

ජඞ්ඝපදිකමග්යග තිං  යලන ච වණ්යණන ච උයපතරූපිං පස්සිිංසු, ත්විං

පනඉස්සරියයසොභග්ගසිරියාචපඤ්ඤායචභාවියතොවඩ්ඪියතො, යසොත්විං

එවරූයපො සමායනොපි කමත්ථිංතපිංකයරොසි, කමිච්ඡන්යතොඋයපොසථවාසිං

වසසි, සීලිංරක්ඛසි.‘‘අද්දසාසි’’න්තිපිපායඨො, අහිංඑකායයනමහාමග්යග

තිං අද්දසින්ති අත්යථො. අභිපත්ථොයනොති පත්යථන්යතො. තස් ාති යස්මා

මනුස්සයයොනිිං පත්යථමි, තස්මා වීරියයන පරක්කමිත්වා තයපොකම්මිං
කයරොමි. 

සුය ොසියතොති සුට්ඨු මනුලිත්යතො. ඉයතොති ඉමම්හා නාගභවනා

මනුස්සයලොයකො යකන උත්තරිතයරො. සුද්ධීති මග්ගඵලනිබ් ානසඞ්ඛාතා

විසුද්ධි. සිංෙය ොති සීලිං. ඉදිං යසො මනුස්සයලොයකයයව

බුද්ධපච්යචකබුද්ධානිං උප්පත්තිිං සන්ධායාහ. කාහාමීති අත්තයනො 

අප්පටිසන්ධිකභාවිංකයරොන්යතොජාතිජරාමරණස්සන්තිංකරිස්සාමීති.එවිං, 

මහාරාජ, යසො සඞ්ඛපායලො මනුස්සයලොකිං වණ්යණසි. සිංවච්ඡය ො ය ති

එවිං, මහාරාජ, තස්මිිං මනුස්සයලොකිං වණ්යණන්යත අහිං පබ් ජ්ජාය

සියනහිං කත්වා එතදයවොචිං. තත්ථ උපට්ඨියතොස්මීති අන්නපායනන යචව

දිබ්ය හි ච කාමගුයණහි පරිචිණ්යණො මානියතො අස්මි. පයලමීති පයරමි 

ගච්ඡාමි. චි ප්පවුට්යඨොස්මීතිඅහිංමනුස්සයලොකයතො චිරප්පවුට්යඨොඅස්මි. 

නාභිසපිත්ථාතිකච්චිනුයඛොමම පුත්තාදීසුයකොචිතිංනඅක්යකොසින

පරිභාසීති පුච්ඡති. ‘‘නාභසජ්යජථා’’තිපි පායඨො, න යකොයපසීති අත්යථො. 

පටිවිහියතොතිපටිජග්ගියතො.  ණී  න්තිසයච, සම්මආළාර, ගච්ඡසියයව, 

එවිං සන්යත මම යලොහිතඞ්යකො ධනහාරයකො සබ් කාමදයදො මණි

සිංවිජ්ජති, තිං උළාරිං මණිරතනිං ආදාය තව යගහිං ගච්ඡ, තත්ථ

ඉමස්සානුභායවන යාවදිච්ඡකිං ධනිං ලද්ධා පුන ඉමිං මණිිං ඔස්සජස්සු, 
ඔස්සජන්යතො ච අඤ්ඤත්ථ අයනොස්සජත්වා අත්තයනො උදකචාටියිං
ඔස්සයජයයාසීතිවත්වා මය්හිංමණිරතනිංඋපයනසීතිවදති. 

එවිං වත්වා ආළායරො ‘‘අථාහිං, මහාරාජ, නාගරාජානිං එතදයවොචිං –

‘සම්ම, නාහිං ධයනනත්ථියකො, පබ් ජතුිං පන ඉච්ඡාමී’ති 
පබ් ජතපරික්ඛාරිං යාචිත්වා යතයනව සද්ධිිං නාගභවනා නික්ඛමිත්වා තිං
නිවත්යතත්වා හිමවන්තිං පවිසිත්වා පබ් ජයතොම්හී’’ති වත්වා රඤ්යඤො
ධම්මකථිංකයථන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

191. 

‘‘දිට්ඨාමයාමානුසකාපිකාමා, අසස්සතාවිපරිණාමධම්මා; 

ආදීනවිංකාමගුයණසුදිස්වා, සද්ධායහිංපබ් ජයතොම්හිරාජ. 

192. 
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‘‘දුමප්ඵලානීව පතන්තිමාණවා, දහරාචවුද්ධා චසරීරයභදා; 

එතම්පි දිස්වා පබ් ජයතොම්හි රාජ, අපණ්ණකිං සාමඤ්ඤයමව 

යසයයයො’’ති. 

තත්ථ සද්ධාොති කම්මඤ්ච ඵලඤ්ච නිබ් ානඤ්ච සද්දහිත්වා. 

දු ප්ඵලානීවපතන්තීතියථා රුක්ඛඵලානිපක්කානිපිඅපක්කානිපිපතන්ති, 

තථා මාණවා දහරා ච වුද්ධා ච පතන්ති. අපණ්ණකන්ති අවිරද්ධිං

නියයානිකිං. සා ඤ්ඤය ව යසයෙයොති පබ් ජ්ජාව උත්තමාති පබ් ජ්ජාය

ගුණිං දිස්වාපබ් ජයතොම්හි, මහාරාජාති. 

තිංසුත්වාරාජාඅනන්තරිංගාථමාහ– 

193. 

‘‘අද්ධා හයව යසවිතබ් ා සපඤ්ඤා,  හුස්සුතා යය 

 හුඨානචින්තියනො; 

නාගඤ්චසුත්වානතවඤ්චළාර, කාහාමිපුඤ්ඤානි අනප්පකානී’’ති. 

තත්ථ යෙ බ්හුඨානචින්තයනොති යය  හූනි කාරණානි ජානන්ති. 

නා ඤ්චාතිතථාඅප්පමාදවිහාරිනිං නාගරාජානඤ්චතවචවචනිංසුත්වා. 

අථස්සඋස්සාහිංජයනන්යතොතාපයසොඔසානගාථමාහ– 

194. 

‘‘අද්ධා හයව යසවිතබ් ා සපඤ්ඤා,  හුස්සුතා යය 

 හුඨානචින්තියනො; 

නාගඤ්ච සුත්වාන මමඤ්ච රාජ, කයරොහි පුඤ්ඤානි 
අනප්පකානී’’ති. 

එවිං යසො රඤ්යඤො ධම්මිං යදයසත්වා තත්යථව චත්තායරො
වස්සානමායස වසිත්වා පුන හිමවන්තිං ගන්ත්වා යාවජීවිං චත්තායරො 
බ්රහ්මවිහායරභායවත්වාබ්රහ්මයලොකූපයගොඅයහොසි.සඞ්ඛපායලොපියාවජීවිං
උයපොසථවාසිං වසිත්වා රාජා ච දානාදීනි පුඤ්ඤානි කරිත්වා යථාකම්මිං
ගතා. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජාතකිං සයමොධායනසි – ‘‘තදා

පිතා තාපයසො කස්සයපො අයහොසි,  ාරාණසිරාජා ආනන්යදො, ආළායරො 

සාරිපුත්යතො, සඞ්ඛපාලනාගරාජාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සඞ්ඛපාලජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 
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[525] 5. චූළසුතයසොමජාතකවණ්ණනා 

ආ න්තොමි නි  න්ති ඉදිං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
යනක්ඛම්මපාරමිිං ආරබ්භ කයථසි. පච්චුප්පන්නවත්ථු 

 හානා දකස්සපජාතකසදිසයමව (ජා. 2.22.1153 ආදයයො). අතීයත පන

 ාරාණසී සුදස්සනිං නාම නගරිං අයහොසි, තත්ථ බ්රහ්මදත්යතො නාම රාජා

අජ්ඣාවසි. ය ොධිසත්යතො තස්ස අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි නිබ් ත්ති, 
දසමාසච්චයයන මාතුකුච්ඡියතොනික්ඛමි. තස්ස පන පුණ්ණචන්දසස්සිරිකිං

මුඛිං අයහොසි, යතනස්ස ‘‘යසොමකුමායරො’’තිනාමිංකරිිංසු. යසොවිඤ්ඤතිං

පත්යතො සුතවිත්තයකො සවනසීයලො අයහොසි, යතන නිං ‘‘සුතයසොයමො’’ති
සඤ්ජානිිංසු. යසො වයප්පත්යතො තක්කසිලායිං සබ් සිප්පානි උග්ගයහත්වා

ආගයතො පිතු සන්තකිං යසතච්ඡත්තිං ලභත්වා ධම්යමන රජ්ජිං කායරසි, 

මහන්තිං ඉස්සරියිං අයහොසි. තස්ස චන්දායදවිප්පමුඛානි යසොළස 

ඉත්ථිසහස්සානි අයහසුිං. යසො අපරභායග පුත්තධීතාහි වඩ්ඪන්යතො
ඝරාවායසඅනභරයතො අරඤ්ඤිංපවිසිත්වාපබ් ජතුකායමොඅයහොසි. 

යසොඑකදිවසිංකප්පකිංආමන්යතත්වා‘‘යදායම, සම්ම, සිරස්මිිං පලිතිං

පස්යසයයාසි, තදා යම ආයරොයචයයාසී’’ති ආහ. කප්පයකො තස්ස වචනිං 

සම්පටිච්ඡිත්වාඅපරභායගපලිතිංදිස්වාආයරොයචත්වා‘‘යතනහිනිං, සම්ම

කප්පක, උද්ධරිත්වා මම හත්යථ පතිට්ඨයපහී’’ති වුත්යත
සුවණ්ණසණ්ඩායසන උද්ධරිත්වා රඤ්යඤො හත්යථ ඨයපසි. තිං දිස්වා
මහාසත්යතො‘‘ජරායයමසරීරිංඅභභූත’’න්තිභීයතොතිං පලිතිංගයහත්වාව
පාසාදාඔතරිත්වාමහාජනස්ස දස්සනට්ඨායන පඤ්ඤත්යතරාජපල්ලඞ්යක
නිසීදිත්වා යසනාපතිප්පමුඛානි අසීතිඅමච්චසහස්සානි පුයරොහිතප්පමුඛානි
සට්ඨිබ්රාහ්මණසහස්සානිඅඤ්යඤචරට්ඨිකජානපදයනගමාදයයො හූ ජයන

පක්යකොසායපත්වා ‘‘සිරස්මිිං යම පලිතිං ජාතිං, අහිං මහල්ලයකොස්මි, මම 
පබ් ජතභාවිංජානාථා’’තිවත්වාපඨමිංගාථමාහ– 

195. 

‘‘ආමන්තයාමිනිගමිං, මිත්තාමච්යචපරිස්සයජ; 

සිරස්මිිංපලිතිංජාතිං, පබ් ජ්ජිංදානියරොචහ’’න්ති. 

තත්ථ ආ න්තොමීති ජානායපමි. ය ොචහන්ති ‘‘යරොයචමි අහිං, තස්ස

යම, යභොන්යතො! පබ් ජතභාවිංජානාථා’’ති. 

තිං සුත්වායතසුඑයකොවිසාරදප්පත්යතො හුත්වාගාථමාහ– 

196. 

‘‘අභුිංයමකථිංනුභණසි, සල්ලිංයමයදවඋරසිකප්යපසි; 

සත්තසතායතභරියා, කථිංනුයතතාභවිස්සන්තී’’ති. 
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තත්ථ අභුන්තිඅවඩ්ඪිිං. උ සිකප්යපසීතිඋරස්මිිංසුනිසිතයධොතසත්තිිං

චායරසි. සත්තසතාතිසමජාතිකාඛත්තියකඤ්ඤාසන්ධායයතිංවුත්තිං. කථිං

නුයතතාභවිස්සන්තීතිතාතවභරියාතයිපබ් ජයතඅනාථා නිප්පච්චයා

කථිංභවිස්සන්ති, එතාඅනාථාකත්වාතුම්හාකිංපබ් ජ්ජානාමන යුත්තාති. 

තයතොමහාසත්යතොතතියිංගාථමාහ– 

197. 

‘‘පඤ්ඤායිහින්තිඑතා, දහරාඅඤ්ඤම්පිතාගමිස්සන්ති; 

සග්ගඤ්චපත්ථයායනො, යතනඅහිංපබ් ජස්සාමී’’ති. 

තත්ථ පඤ්ඤායිහින්තීති අත්තයනො කම්යමන පඤ්ඤායිස්සන්ති. අහිං

එතාසිං කිං යහොමි, සබ් ායපතා දහරා, යයො අඤ්යඤො රාජා භවිස්සති, තිං
එතාගමිස්සන්තීති. 

අමච්චාදයයොය ොධිසත්තස්සපටිවචනිංදාතුිංඅසක්යකොන්තාතස්සමාතු 
සන්තිකිං ගන්ත්වා තමත්ථිං ආයරොයචසුිං. සා තුරිතතුරිතා ආගන්ත්වා 

‘‘සච්චිංකරත්විං, තාත, පබ් ජතුකායමොසී’’තිවත්වාද්යව ගාථායයොඅභාසි
– 

198. 

‘‘දුල්ලද්ධිංයමආසිසුතයසොම, යස්සයතයහොමහිංමාතා; 

යිංයමවිලපන්තියා, අනයපක්යඛොපබ් ජසියදව. 

199. 

‘‘දුල්ලද්ධිංයමආසිසුතයසොම, යිංතිංඅහිංවිජායිස්සිං; 

යිංයමවිලපන්තියා, අනයපක්යඛොපබ් ජසියදවා’’ති. 

තත්ථ දුල්ලද්ධන්ති යිං එතිං මයා ලභන්තියා පුත්තිං ජම්මිං ලද්ධිං 

දුල්ලද්ධිං. ෙිං ය ති යයන කාරයණන මයි නානප්පකාරකිං විපලන්තියා

ත්විං පබ් ජතුිං ඉච්ඡසි, යතනකාරයණනතාදිසස්ස පුත්තස්ස ලභනිං මම 
දුල්ලද්ධිංනාමාති. 

ය ොධිසත්යතො එවිං පරියදවමානායපිමාතරා සද්ධිිංකඤ්චිනකයථසි.
සා යරොදිත්වා කන්දිත්වා සයයමව එකමන්තිං අට්ඨාසි. අථස්ස පිතු
ආයරොයචසුිං.යසො ආගන්ත්වාඑකිංතාවගාථමාහ– 

200. 

‘‘යකොනායමයසොධම්යමො, සුතයසොමකාචනාමපබ් ජ්ජා; 

යිංයනොඅම්යහජණ්යණ, අනයපක්යඛොපබ් ජසියදවා’’ති. 
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තත්ථ ෙිං යනො අම්යහතියිං ත්විං අම්හාකිං පුත්යතො සමායනො අම්යහ
ජණ්යණ පටිජග්ගිතබ් කායල අප්පටිජග්ගිත්වා පපායත සිලිං 

පවට්යටන්යතො විය ඡඩ්යඩත්වා අනයපක්යඛො පබ් ජසි, යතන තිං වදාමි
යකොනායමයසොතව ධම්යමොතිඅධිප්පායයො. 

තිංසුත්වාමහාසත්යතොතුණ්හීඅයහොසි.අථනිංපිතා, ‘‘තාතසුතයසොම, 

සයචපි යත මාතාපිතූසු සියනයහො නත්ථි, පුත්තධීතයරො යත  හූ තරුණා, 

තයා විනා වත්තිතුිං න සක්ඛිස්සන්ති, යතසිං වුඩ්ඪිප්පත්තකායල
පබ් ජස්සසී’’තිවත්වාසත්තමිං ගාථමාහ– 

201. 

‘‘පුත්තාපි තුය්හිං හයවො, දහරා අප්පත්තයයොබ් නා; 

මඤ්ූ යතපිතිංඅපස්සන්තා, මඤ්යඤදුක්ඛිං නිගච්ඡන්තී’’ති. 

තත්ථ  ඤ්ජූති මධුරවචනා. නි ච්ඡන්තීති නිගච්ඡිස්සන්ති
කායිකයචතසිකදුක්ඛිං පටිලභස්සන්තීතිමඤ්ඤාමි. 

තිංසුත්වාමහාසත්යතොගාථමාහ– 

202. 

‘‘පුත්යතහිචයමඑයතහි, දහයරහිඅප්පත්තයයොබ් යනහි; 

මඤ්ූ හිසබ්ය හිපිතුම්යහහි, චිරම්පිඨත්වා විනාසභායවො’’ති. 

තත්ථ සබ්යබ්හිපිතුම්යහහීති, තාත, නයකවලිංපුත්යතයහව, අථයඛො 
තුම්යහහිපිඅඤ්යඤහිපිසබ් සඞ්ඛායරහිචිරිංඨත්වාපිදීඝමද්ධානිංඨත්වාපි 
විනාසභායවොවනියයතො.සකලස්මිම්පිහියලොකසන්නිවායසඑකසඞ්ඛායරොපි
නිච්යචොනාම නත්ථීති. 

එවිංමහාසත්යතොපිතුධම්මකථිංකයථසි.යසොතස්සධම්මකථිංසුත්වා 
තුණ්හීඅයහොසි.අථස්සසත්තසතානිංභරියානිංආයරොචයිිංසු.තාචපාසාදා
ඔරුය්හ තස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා යගොප්ඵයකසු ගයහත්වා පරියදවමානා
ගාථමාහිංසු– 

203. 

‘‘ඡින්නිංනුතුය්හිංහදයිං, අදුයතකරුණාචනත්ථිඅම්යහසු; 

යිංයනොවිකන්දන්තියයො, අනයපක්යඛොපබ් ජසියදවා’’ති. 

තස්සත්යථො – සාමි සුතයසොම, අම්යහ විධවා කත්වා ගච්ඡන්තස්ස 

අප්පමත්තකස්සපි සියනහස්ස අභායවන තව හදයිං අම්යහසු ඡින්නිං නු, 

උදාහු කරුණාය අභායවන කාරුඤ්ඤිං වා නත්ථි, යිං යනො එවිං
විකන්දන්තියයොපහායපබ් ජසීති. 
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මහාසත්යතො තාසිං පාදමූයල පරිවත්තිත්වා පරියදවමානානිං 
පරියදවනසද්දිංසුත්වාඅනන්තරිංගාථමාහ– 

204. 

‘‘න චමය්හිංඡින්නිංහදයිං, අත්ථිකරුණාපි මය්හිංතුම්යහසු; 

සග්ගඤ්චපත්ථයායනො, යතනඅහිංපබ් ජස්සාමී’’ති. 

තත්ථ සග් ඤ්චාතිඅහිංසග්ගඤ්ච පත්ථයන්යතොයස්මාඅයිංපබ් ජ්ජා

නාමබුද්ධාදීහිවණ්ණිතා, තස්මා පබ් ජස්සාමි, තුම්යහමාචින්තයිත්ථාතිතා
අස්සායසසි. 

අථස්ස අග්ගමයහසියා ආයරොයචසුිං. සා ගරුභාරා පරිපුණ්ණගබ්භාපි 
සමානා ආගන්ත්වා මහාසත්තිං වන්දිත්වා එකමන්තිං ඨිතා තිස්යසො
ගාථායයොඅභාසි– 

205. 

‘‘දුල්ලද්ධිං යමආසිසුතයසොම, යස්සයතඅහිං භරියා; 

යිංයමවිලපන්තියා, අනයපක්යඛොපබ් ජසියදව. 

206. 

‘‘දුල්ලද්ධිං යමආසිසුතයසොම, යස්සයතඅහිං භරියා; 

යිංයමකුච්ඡිපටිසන්ධිිං, අනයපක්යඛොපබ් ජසියදව. 

207. 

‘‘පරිපක්යකොයමගබ්යභො, කුච්ඡිගයතොයාවනිංවිජායාමි; 

මාහිංඑකාවිධවා, පච්ඡාදුක්ඛානිඅද්දක්ඛි’’න්ති. 

තත්ථ ෙිං ය ති යස්මා මම විලපන්තියා ත්විං අනයපක්යඛො පබ් ජසි, 

තස්මායිංමයාතවසන්තිකාඅග්ගමයහසිට්ඨානිංලද්ධිං, තිං දුල්ලද්ධයමව
ආසි. දුතියගාථාය යස්මා මිං ත්විං කුච්ඡිපටිසන්ධිිං පහාය අනයපක්යඛො 

පබ් ජසි, තස්මායිංමයාතවභරියත්තිංලද්ධිං, තිංදුල්ලද්ධිංයමතිඅත්යථො. 

ොවනන්තියාවාහිංතිංගබ්භිංවිජායාමි, තාවඅධිවායසහීති. 

තයතොමහාසත්යතොගාථමාහ– 

208. 

‘‘පරිපක්යකොයතගබ්යභො, කුච්ඡිගයතොඉඞ්ඝත්විංවිජායස්සු; 

පුත්තිං අයනොමවණ්ණිං, තිංහිත්වා පබ් ජස්සාමී’’ති. 

තත්ථ පුත්තන්ති, භද්යද, තවගබ්යභො පරිපක්යකොතිජානාමි, ත්විංපන

විජායමානා පුත්තිං විජායිස්සසි, න ධීතරිං, සා ත්විං යසොත්ථිනා විජායස්සු

පුත්තිං, අහිංපනසද්ධිිංතයාතිංපුත්තිංහිත්වා පබ් ජස්සාමියයවාති. 
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සා තස්ස වචනිං සුත්වා යසොකිං සන්ධායරතුිං අසක්යකොන්තී ‘‘ඉයතො

දානි පට්ඨාය, යදව, අම්හාකිංසිරීනාමනත්ථී’’තිඋයභොහිහත්යථහිහදයිං
ධාරයමානා අස්සූනි මුඤ්චන්තී මහාසද්යදන පරියදවි. අථ නිං
සමස්සායසන්යතොමහාසත්යතොගාථමාහ– 

209. 

‘‘මා ත්විංචන්යදරුදි, මායසොචි වනතිමිරමත්තක්ඛි; 

ආයරොහවරපාසාදිං, අනයපක්යඛොඅහිංගමිස්සාමී’’ති. 

තත්ථ  ාත්විංචන්යදරුදීති, භද්යද චන්දායදවි, ත්විංමායරොදිමායසොචි. 

වනතමි  ත්තක්ඛීති ගිරිකණ්ණිකපුප්ඵසමානයනත්යත. පාළියිං පන

‘‘යකොවිළාරතම් ක්ඛී’’ති ලිඛිතිං, තස්සා යකොවිළාරපුප්ඵිං විය
තම් යනත්යතතිඅත්යථො. 

සා තස්සවචනිංසුත්වාඨාතුිංඅසක්යකොන්තී පාසාදිංආරුය්හයරොදමානා
නිසීදි.අථනිංය ොධිසත්තස්සයජට්ඨපුත්යතොදිස්වා‘‘කිං නුයඛොයමමාතා
යරොදන්තීනිසින්නා’’තිතිංපුච්ඡන්යතොගාථමාහ– 

210. 

‘‘යකොතිංඅම්මයකොයපසි, කිංයරොදසියපක්ඛසිචමිං ාළ්හිං; 

කිංඅවජ්ඣිංඝායතමි, ඤාතීනිංඋදික්ඛමානාන’’න්ති. 

තත්ථ යකොයපසීති, අම්ම! යකොනාමතිං යකොයපසි, යකො යත අප්පියිං

අකාසි. යපක්ඛසි චාති මිං  ාළ්හිං යපක්ඛන්තී කිංකාරණා යරොදසීති

අධිප්පායයො. කිං අවජ්ෙිං ඝායතමීති අඝායතතබ් ම්පි කිං ඝායතමි

අත්තයනොඤාතීනිංඋදික්ඛමානානඤ්යඤව, අක්ඛාහියමතිපුච්ඡති. 

තයතොයදවීගාථමාහ– 

211. 

‘‘නහියසොසක්කාහන්තුිං, විජතාවීයයොමිංතාතයකොයපසි; 

පිතා යතමිංතාතඅවච, අනයපක්යඛොඅහිං ගමිස්සාමී’’ති. 

තත්ථ විජිතාවීති, තාත, යයො මිං ඉමිස්සා පථවියා විජතාවී යකොයපසි, 

අප්පියසමුදාචායරනයමහදයයයකොපඤ්චයසොකඤ්චපයවයසසි, යසො තයා

හන්තුිංනසක්කා, මඤ්හි, තාත, තවපිතා‘‘අහිංරජ්ජසිරිඤ්චතඤ්චපහාය 

අරඤ්ඤිංපවිසිත්වාපබ් ජස්සාමී’’තිඅවච, ඉදිංයමයරොදනකාරණන්ති. 

යසො තස්සා වචනිං සුත්වා ‘‘අම්ම! කිං නාම ත්විං කයථසි, නනු එවිං

සන්යතමයිංඅනාථානාමභවිස්සාමා’’තිපරියදවන්යතොගාථමාහ – 

212. 
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‘‘යයොහිංපුබ්ය නියයාමි, උයයානිංමත්තකුඤ්ජයරචයයොයධමි; 

සුතයසොයමපබ් ජයත, කථිංනුදානිකරිස්සාමී’’ති. 

තස්සත්යථො – යයො අහිං පුබ්ය  චතුආජඤ්ඤයුත්තිං 

සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතිංරථිංඅභරුය්හඋයයානිංගච්ඡාමි, මත්තකුඤ්ජයර

ච යයොයධමි, අඤ්යඤහිචඅස්සකීළාදීහිකීළාමි, ස්වාහිංඉදානිසුතයසොයම

පබ් ජයතකථිං කරිස්සාමීති? 

අථස්ස කනිට්ඨභාතා සත්තවස්සියකො යත උයභොපි යරොදන්යත දිස්වා

මාතරිංඋපසඞ්කමිත්වා, ‘‘අම්ම!කිංකාරණාතුම්යහයරොදථා’’ති පුච්ඡිත්වා

තමත්ථිංසුත්වා‘‘යතනහිමායරොදථ, අහිංතාතස්සපබ් ජතුිංන දස්සාමී’’ති
උයභොපි යත අස්සායසත්වා ධාතියා සද්ධිිං පාසාදා ඔරුය්හ පිතු සන්තිකිං 

ගන්ත්වා, ‘‘තාත, ත්විංකරඅම්යහඅකාමයකපහාය‘පබ් ජාමී’තිවදසි, අහිං
යත පබ් ජතුිංනදස්සාමී’’තිපිතරිංගීවායදළ්හිංගයහත්වාගාථමාහ– 

213. 

‘‘මාතුච්චයමරුදන්තයා, යජට්ඨස්සචභාතුයනොඅකාමස්ස; 

හත්යථපියතගයහස්සිං, නහිගච්ඡසියනොඅකාමාන’’න්ති. 

මහාසත්යතොචින්යතසි–‘‘අයිංයමපරිපන්ථිංකයරොති, යකනනුයඛො

නිං උපායයනපටික්කමායපයය’’න්ති.තයතොධාතිිංඔයලොයකත්වා, ‘‘අම්ම!

ධාති හන්දිමිං මණික්ඛන්ධපිළන්ධනිං, තයවයසො යහොතු හත්යථ, පුත්තිං

අපයනහි, මා යම අන්තරායිං කරී’’ති සයිං පුත්තිං හත්යථ ගයහත්වා
අපයනතුිංඅසක්යකොන්යතොතස්සා ලඤ්ජිංපටිජායනත්වාගාථමාහ– 

214. 

‘‘උට්යඨහිත්විංධාති, ඉමිංකුමාරිංරයමහිඅඤ්ඤත්ථ; 

මායමපරිපන්ථමකාසි, සග්ගිංමමපත්ථයානස්සා’’ති. 

තත්ථ ඉ ිං කු ා න්ති, අම්ම! ධාති ත්විං උට්යඨහි, ඉමිං කුමාරිං
අපයනත්වාආගන්ත්වා ඉමිංමණිිංගයහත්වාඅඤ්ඤත්ථනිංඅභරයමහීති. 

සාලඤ්ජිංලභත්වාකුමාරිංසඤ්ඤායපත්වාආදායඅඤ්ඤත්ථ ගන්ත්වා
පරියදවමානාගාථමාහ– 

215. 

‘‘යිංනූනිමිංදයදයයිංපභඞ්කරිං, යකොනුයමඉමිනාත්යථො; 

සුතයසොයමපබ් ජයත, කිංනුයමනිංකරිස්සාමී’’ති. 

තස්සත්යථො – යිං නූන අහිං ඉමිං ලඤ්ජත්ථාය ගහිතිං පභඞ්කරිං 

සුප්පභාසිං මණිිං දයදයයිං, යකො නු මය්හිං සුතයසොමනරින්යද පබ් ජයත
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ඉමිනා අත්යථො, කිං නු ය නිං කරිස්සාමි, අහිං තස්මිිං පබ් ජයත ඉමිං 

ලභස්සාමි, ලභන්තීපිචකිංනුයඛොඑතිංකරිස්සාමි, පස්සථයමකම්මන්ති. 

තයතො මහායසනගුත්යතො චින්යතසි – ‘‘අයිං රාජා ‘‘යගයහ යම ධනිං

මන්ද’න්ති සඤ්ඤිං කයරොති මඤ්යඤ,  හුභාවමස්සකයථස්සාමී’’ති. යසො 
උට්ඨායවන්දිත්වාගාථමාහ– 

216. 

‘‘යකොයසොචතුය්හිංවිපුයලො, යකොට්ඨාගාරඤ්චතුය්හිංපරිපූරිං; 

පථවීචතුය්හිංවිජතා, රමස්සුමාපබ් ජයදවා’’ති. 

තිංසුත්වාමහාසත්යතොගාථමාහ– 

217. 

‘‘යකොයසොචමය්හිංවිපුයලො, යකොට්ඨාගාරඤ්චමය්හිංපරිපූරිං; 

පථවීචමය්හිංවිජතා, තිංහිත්වාපබ් ජස්සාමී’’ති. 

තිං සුත්වාතස්මිිං අපගයතකුලවඩ්ඪනයසට්ඨි නාමඋට්ඨායවන්දිත්වා
ගාථමාහ– 

218. 

‘‘මය්හම්පි ධනිංපහූතිං, සඞ්ඛයාතුිංයනොපි යදවසක්යකොමි; 

තිංයතදදාමිසබ් ම්පි, රමස්සුමාපබ් ජයදවා’’ති. 

තිංසුත්වාමහාසත්යතොගාථමාහ– 

219. 

‘‘ජානාමිධනිංපහූතිං, කුලවඩ්ඪනපූජයතොතයාචස්මි; 

සග්ගඤ්චපත්ථයායනො, යතනඅහිංපබ් ජස්සාමී’’ති. 

තිං සුත්වා කුලවඩ්ඪයන අපගයත මහාසත්යතො යසොමදත්තිං

කනිට්ඨභාතරිං ආමන්යතත්වා, ‘‘තාත, අහිං පඤ්ජරපක්ඛිත්යතො

වනකුක්කුයටො විය උක්කණ්ඨියතො, මිං ඝරාවායස අනභරති අභභවති, 

අජ්යජවපබ් ජස්සාමි, ත්විංඉමිංරජ්ජිංපටිපජ්ජා’’ති රජ්ජිංනියයායදන්යතො
ගාථමාහ– 

220. 

‘‘උක්කණ්ඨියතොස්මි ාළ්හිං, අරතිමිංයසොමදත්තආවිසති; 

 හුකාපියමඅන්තරායා, අජ්යජවාහිංපබ් ජස්සාමී’’ති. 

තිංසුත්වායසොපිපබ් ජතුකායමොතිංදීයපන්යතොඉතරිංගාථමාහ– 
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221. 

‘‘ඉදඤ්ච තුය්හිංරුචිතිං, සුතයසොමඅජ්යජවදානි ත්විංපබ් ජ; 

අහම්පිපබ් ජස්සාමි, නඋස්සයහතයාවිනාඅහිං ඨාතු’’න්ති. 

අථනිංයසොපටික්ඛිපිත්වාඋපඩ්ඪිංගාථමාහ– 

222. 

‘‘නහිසක්කාපබ් ජතුිං, නගයරනහිපච්චතිජනපයදචා’’ති. 

තත්ථ න හි පච්චතීති ඉදායනව තාව මම පබ් ජ්ජාධිප්පායිං සුත්වාව

ඉමස්මිිං ද්වාදසයයොජනියකසුදස්සනනගයරචසකලජනපයදචනපච්චති, 

යකොචි උද්ධයන අග්ගිිං න ජායලති, අම්යහසු පන ද්වීසු පබ් ජයතසු

අනාථාව රට්ඨවාසියනො භවිස්සන්ති, තස්මා න හි සක්කා තයා පබ් ජතුිං, 
අහයමවපබ් ජස්සාමීති. 

තිං සුත්වා මහාජයනො මහාසත්තස්ස පාදමූයල පරිවත්තිත්වා 
පරියදවන්යතොඋපඩ්ඪගාථමාහ– 

‘‘සුතයසොයමපබ් ජයත, කථිංනුදානිකරිස්සාමා’’ති. 

තයතොමහාසත්යතො‘‘අලිංමායසොචයිත්ථ, අහිංචිරම්පිඨත්වා තුම්යහහි

විනාභවිස්සාමි, උප්පන්නසඞ්ඛායරොහිනිච්යචොනාමනත්ථී’’තිමහාජනස්ස 
ධම්මිංකයථන්යතොආහ– 

223. 

‘‘උපනීයතිදිං මඤ්යඤ, පරිත්තිංඋදකිංව චඞ්කවාරම්හි; 

එවිංසුපරිත්තයකජීවියත, නචපමජ්ජතුිංකායලො. 

224. 

‘‘උපනීයතිදිංමඤ්යඤ, පරිත්තිංඋදකිංවචඞ්කවාරම්හි; 

එවිංසුපරිත්තයකජීවියත, අන්ධ ාලාපමජ්ජන්ති. 

225. 

‘‘යතවඩ්ඪයන්තිනිරයිං, තිරච්ඡානයයොනිඤ්චයපත්තිවිසයඤ්ච; 

තණ්හාය න්ධන ද්ධා, වඩ්යඪන්තිඅසුරකාය’’න්ති. 

තත්ථ උපනීෙතදිං  ඤ්යඤති, තාත, ‘‘ඉදිං ජීවිතිං උපනීයතී’’ති අහිං

මඤ්ඤාමි. අඤ්යඤසු සුත්යතසු උපසිංහරණත්යථො උපනියයනත්යථො, ඉධ
පනපරියාදානත්යථො.තස්මායථාපරිත්තිංඋදකිං රජකානිං ඛාරචඞ්කවායර

පක්ඛිත්තිං සීඝිං පරියාදියති, තථා ජීවිතම්පි. එවිං සුපරිත්තයක ජීවියත තිං
පරිත්තකිං ආයුසඞ්ඛාරිං ගයහත්වා විචරන්තානිං සත්තානිං න

පුඤ්ඤකරියාය පමජ්ජතුිංකායලො, අප්පමායදොවකාතුිංවට්ටතීතිඅයයමත්ථ

අත්යථො. අන්ධබ්ාලාප ජ්ජන්තීතිඅජරාමරාවියහුත්වාගූථකලයලසූකරා
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විය හුත්වා කාමපඞ්යක නිමුජ්ජන්තා පමජ්ජන්ති. අසු කාෙන්ති
කාළකඤ්ජකඅසුරයයොනිඤ්චවඩ්යඪන්තීතිඅත්යථො. 

එවිංමහාසත්යතොමහාජනස්සධම්මිංයදයසත්වාපුබ් කිංනාමපාසාදිං 
ආරුය්හසත්තමායභූමියාඨියතොඛග්යගනචූළිංඡින්දිත්වා‘‘අහිංතුම්හාකිං

කඤ්චි න යහොමි, අත්තයනො රාජානිං ගණ්හථා’’ති සයවඨනිං චූළිං
මහාජනස්සඅන්තයරඛිපි.තිංගයහත්වා මහාජයනොභූමියිංපරිවට්යටන්යතො
පරිවට්යටන්යතො පරියදවි. තස්මිිං ඨායන මහන්තිං රජග්ගිං උට්ඨහි.
පටික්කමිත්වා ඨිතජයනො තිං ඔයලොයකත්වා ‘‘රඤ්ඤා චූළිං ඡින්දිත්වා 

සයවඨනාචූළාමහාජනස්සඅන්තයරඛිත්තාභවිස්සති, යතනායිංපාසාදස්ස
අවිදූයර රජවට්ටිඋග්ගතා’’තිපරියදවන්යතොගාථමාහ– 

226. 

‘‘ඌහඤ්ඤයතරජග්ගිංඅවිදූයර, පුබ් කම්හිචපාසායද; 

මඤ්යඤයනොයකසාඡින්නා, යසස්සියනොධම්මරාජස්සා’’ති. 

තත්ථ ඌහඤ්ඤයතති උට්ඨහති.  ජග් න්ති රජක්ඛන්යධො. අවිදූය ති

ඉයතො අම්හාකිං ඨිතට්ඨානයතො අවිදූයර. පුබ්බ්කම්හීති පුබ් කපාසාදස්ස

සමීයප.  ඤ්යඤයනොතිඅම්හාකිංධම්මරාජස්ස යකසාඡින්නාභවිස්සන්තීති
මඤ්ඤාම. 

මහාසත්යතො පරිචාරිකිංයපයසත්වා පබ් ජතපරික්ඛායරආහරායපත්වා
කප්පයකනයකසමස්සුිංඔහාරායපත්වාඅලඞ්කාරිං සයනපිට්යඨපායතත්වා
රත්තපටානිංදසානිඡින්දිත්වාතානිකාසායානිනිවායසත්වා මත්තිකාපත්තිං
වාමඅිංසකූයට ලග්යගත්වා කත්තරදණ්ඩිං ආදාය මහාතයල අපරාපරිං 
චඞ්කමිත්වාපාසාදාඔතරිත්වාඅන්තරවීථිිංපටිපජ්ජ.ගච්ඡන්තිංපනනිංන
යකොචි සඤ්ජානි.අථස්සසත්තසතාඛත්තියකඤ්ඤාපාසාදිංඅභරුහිත්වාතිං
අදිස්වා ආභරණභණ්ඩයමව දිස්වා ඔතරිත්වා අවයසසානිං
යසොළසසහස්සානිං ඉත්ථීනිං සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘අම්හාකිං පියසාමියකො
සුතයසොමමහිස්සයරො පබ් ජයතො’’ති මහාසද්යදන පරියදවමානාව  හි

නික්ඛමිිංසු. තස්මිිං ඛයණ මහාජයනො තස්ස පබ් ජතභාවිං අඤ්ඤාසි, 
සකලනගරිං සඞ්ඛුභත්වා ‘‘රාජා කර යනො පබ් ජයතො’’ති රාජද්වායර

සන්නිපති, මහාජයනො ‘‘ඉධරාජාභවිස්සති, එත්ථභවිස්සතී’’තිපාසාදාදීනි 
රඤ්යඤොපරියභොගට්ඨානානිගන්ත්වාරාජානිංඅදිස්වා– 

227. 

‘‘අයමස්ස පාසායදො, යසොවණ්ණපුප්ඵමාලයවීතිකණ්යණො; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකණ්යණොඉත්ථාගායරහි. 

228. 

‘‘අයමස්සපාසායදො, යසොවණ්ණපුප්ඵමාලයවීතිකණ්යණො; 
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යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකණ්යණොඤාතිසඞ්යඝන. 

229. 

‘‘ඉදමස්සකූටාගාරිං, යසොවණ්ණපුප්ඵමාලයවීතිකණ්ණිං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකණ්යණොඉත්ථාගායරහි. 

230. 

‘‘ඉදමස්සකූටාගාරිං, යසොවණ්ණපුප්ඵමාලයවීතිකණ්ණිං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකණ්යණොඤාතිසඞ්යඝන. 

231. 

‘‘අයමස්සඅයසොකවනිකා, සුපුප්ඵිතාසබ් කාලිකාරම්මා; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකණ්යණොඉත්ථාගායරහි. 

232. 

‘‘අයමස්සඅයසොකවනිකා, සුපුප්ඵිතාසබ් කාලිකාරම්මා; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකණ්යණොඤාතිසඞ්යඝන. 

233. 

‘‘ඉදමස්සඋයයානිං, සුපුප්ඵිතිංසබ් කාලිකිංරම්මිං; 

යහිමනුවිචරි රාජා, පරිකණ්යණො ඉත්ථාගායරහි. 

234. 

‘‘ඉදමස්ස උයයානිං, සුපුප්ඵිතිංසබ් කාලිකිං රම්මිං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකණ්යණොඤාතිසඞ්යඝන. 

235. 

‘‘ඉදමස්සකණිකාරවනිං, සුපුප්ඵිතිංසබ් කාලිකිංරම්මිං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකණ්යණොඉත්ථාගායරහි. 

236. 

‘‘ඉදමස්සකණිකාරවනිං, සුපුප්ඵිතිංසබ් කාලිකිංරම්මිං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකණ්යණොඤාතිසඞ්යඝන. 

237. 

‘‘ඉදමස්ස පාටලිවනිං, සුපුප්ඵිතිංසබ් කාලිකිං රම්මිං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකණ්යණොඉත්ථාගායරහි. 

238. 

‘‘ඉදමස්සපාටලිවනිං, සුපුප්ඵිතිංසබ් කාලිකිංරම්මිං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකණ්යණොඤාතිසඞ්යඝන. 
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239. 

‘‘ඉදමස්සඅම් වනිං, සුපුප්ඵිතිංසබ් කාලිකිංරම්මිං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකණ්යණොඉත්ථාගායරහි. 

240. 

‘‘ඉදමස්සඅම් වනිං, සුපුප්ඵිතිංසබ් කාලිකිංරම්මිං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකණ්යණොඤාතිසඞ්යඝන. 

241. 

‘‘අයමස්සයපොක්ඛරණී, සඤ්ඡන්නාඅණ්ඩයජහිවීතිකණ්ණා; 

යහිමනුවිචරි රාජා, පරිකණ්යණො ඉත්ථාගායරහි. 

242. 

‘‘අයමස්සයපොක්ඛරණී, සඤ්ඡන්නාඅණ්ඩයජහිවීතිකණ්ණා; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකණ්යණොඤාතිසඞ්යඝනා’’ති.– 

ඉමාහිගාථාහිපරියදවන්යතොවිචරි. 

තත්ථ වීතකණ්යණොති යසොවණ්ණපුප්යඵහි ච නානාමායලයහි ච

සයමොකණ්යණො. පරිකණ්යණොති පරිවාරියතො. ඉත්ථා ාය හීති දාසියයො

උපාදාය ඉත්ථියයො ඉත්ථාගාරා නාම. ඤාතසඞ්යඝනාති අමච්චාපි ඉධ

ඤාතයයො එව. කූටා ා න්ති සත්තරතනවිචිත්යතො සයනකූටාගාරගබ්යභො. 

අයසොකවනිකාතිඅයසොකවනභූමි. සබ්බ්කාලිකාති සබ් කාලපරියභොගක්ඛමා

නිච්චපුප්ඵිතා වා. උෙයානන්ති නන්දනවනචිත්තලතාවනසදිසිං උයයානිං. 

සබ්බ්කාලිකන්ති ඡසුපි උතූසු උප්පජ්ජනකපුප්ඵඵලසඤ්ඡන්නිං. 

කණිකාරවනාදීසු සබ්බ්කාලිකන්ති සබ් කායල සුපුප්ඵිතඵලිතයමව. 

සඤ්ඡන්නාති නානාවියධහි ජලජථලජකුසුයමහි සුට්ඨු සඤ්ඡන්නා. 

අණ්ඩයජහිවීතකණ්ණාතිසකුණසඞ්යඝහි ඔකණ්ණා. 

එවිං යතසු යතසු ඨායනසු පරියදවිත්වා මහාජයනො පුන රාජඞ්ගණිං 
ආගන්ත්වා– 

243. 

‘‘රාජා යවොයඛොපබ් ජයතො, සුතයසොයමොරජ්ජිංඉමිං පහත්වාන; 

කාසායවත්ථවසයනො, නායගොවඑකයකොචරතී’’ති.– 

ගාථිංවත්වාඅත්තයනොඝයරවිභවිංපහායපුත්තධීතයරොහත්යථසු ගයහත්වා

නික්ඛමිත්වා ය ොධිසත්තස්යසව සන්තිකිං අගමාසි, තථා මාතාපිතයරො
පුත්තදාරා යසොළසසහස්සා ච නාටකත්ථියයො. සකලනගරිං තුච්ඡිං විය

අයහොසි, ජනපදවාසියනොපියතසිංපච්ඡයතො පච්ඡයතොගමිිංසු.ය ොධිසත්යතො
ද්වාදසයයොජනිකිං පරිසිං ගයහත්වා හිමවන්තාභමුයඛො පායාසි. අථස්ස
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අභනික්ඛමනිං ඤත්වා සක්යකො විස්සකම්මිං ආමන්යතත්වා, ‘‘තාත

විස්සකම්ම, සුතයසොමමහාරාජා අභනික්ඛමනිං නික්ඛන්යතො, වසනට්ඨානිං 

ලද්ධුිං වට්ටති, සමාගයමො ච මහා භවිස්සති, ගච්ඡ හිමවන්තපයදයස
ගඞ්ගාතීයර තිිංසයයොජනායාමිං පඤ්චදසයයොජනවිත්ථතිං අස්සමපදිං
මායපහී’’ති යපයසසි. යසො තථා කත්වා තස්මිිං අස්සමපයද 
පබ් ජතපරික්ඛායර පටියායදත්වා එකපදිකමග්ගිං මායපත්වා
යදවයලොකයමවගයතො. 

මහාසත්යතොයතනමග්යගනගන්ත්වාතිංඅස්සමපදිංපවිසිත්වාපඨමිං 

සයිං පබ් ජත්වා පච්ඡා යසයස පබ් ායජසි, අපරභායග  හූ පබ් ජිංසු.
තිිංසයයොජනිකිං ඨානිංපරිපූරි.විස්සකම්යමනපනඅස්සමමාපිතනියායමොච
 හූනිං පබ් ජතනියායමො ච ය ොධිසත්තස්ස අස්සමපදසිංවිදහිතනියායමො ච 

හත්ථිපාලජාතයක (ජා. 1.15.337ආදයයො)ආගතනයයයනවයවදිතබ්ය ො.
තත්ථ මහාසත්යතො යස්ස යස්යසව කාමවිතක්කාදි මිච්ඡාවිතක්යකො

උප්පජ්ජති, තිං තිං ආකායසන උපසඞ්කමිත්වා ආකායස පල්ලඞ්යකන
නිසීදිත්වාඔවදන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

244. 

‘‘මාස්සු පුබ්ය රතිකීළිතානි, හසිතානිච අනුස්සරිත්ථ; 

මායවොකාමාහනිිංසු, රම්මඤ්හිසුදස්සනිංනගරිං. 

245. 

‘‘යමත්තචිත්තඤ්චභායවථ, අප්පමාණිංදිවාචරත්යතොච; 

අගච්ඡිත්ථයදවපුරිං, ආවාසිංපුඤ්ඤකම්මින’’න්ති. 

තත්ථ  තකීළිතානීති කාමරතියයො ච කායවාචාඛිඩ්ඩාවයසන

පවත්තකීළිතානි ච.  ා යවො කා ා හනිිංසූති මා තුම්යහ

වත්ථුකාමකයලසකාමා හනිිංසු.  ම් ිං හීති සුදස්සනනගරිංනාම රමණීයිං, 

තිං මා අනුස්සරිත්ථ. ය ත්තචිත්තන්ති ඉදිං යදසනාමත්තයමව, යසො පන

චත්තායරොපි බ්රහ්මවිහායර ආචික්ඛි. අප්ප ාණන්ති

අප්පමාණසත්තාරම්මණිං. අ ච්ඡිත්ථාති ගමිස්සථ. යදවපු න්ති 
බ්රහ්මයලොකිං. 

යසොපි ඉසිගයණොතස්යසොවායදඨත්වා බ්රහ්මයලොකපරායයණොඅයහොසීති

සබ් ිං හත්ථිපාලජාතයක ආගතනයයයනව කයථතබ් ිං. 

සත්ථාඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වා‘‘න, භක්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
තථාගයතො මහාභනික්ඛමනිං නික්ඛන්යතොයයවා’’ති වත්වා ජාතකිං

සයමොධායනසි ‘‘තදා මාතාපිතයරො මහාරාජකුලානි අයහසුිං, චන්දායදවී

රාහුලමාතා, යජට්ඨපුත්යතො සාරිපුත්යතො, කනිට්ඨපුත්යතො රාහුයලො, ධාති

ඛුජ්ජුත්තරා, කුලවඩ්ඪනයසට්ඨි කස්සයපො, මහායසනගුත්යතො
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යමොග්ගල්ලායනො, යසොමදත්තකුමායරො ආනන්යදො, යසසපරිසා බුද්ධපරිසා, 
සුතයසොමරාජාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

චූළසුතයසොමජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

ජාතකුද්දානිං– 

සුවපණ්ඩිතජම්බුකකුණ්ඩලියනො, වරකඤ්ඤමලම්බුසජාතකඤ්ච; 

පවරුත්තමසඞ්ඛසිරීව්හයයකො, සුතයසොමඅරින්දමරාජවයරො. 

චත්තාලීසනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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18. පණ්ණාසනිපායතො 
[526] 1. නිළිනිකාජාතකවණ්ණනා 

උද්දය්හයත ජනපයදොති ඉදිං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
පුරාණදුතියිකාපයලොභනිං ආරබ්  කයථසි. කයථන්යතො ච තිං භක්ඛුිං
‘‘යකන උක්කණ්ඨාපියතොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘පුරාණදුතියිකායා’’ති වුත්යත

‘‘න එසා යඛො, භක්ඛු, ඉදායනව තව අනත්ථකාරිකා, පුබ්ය පි ත්විං එතිං
නිස්සායඣානාපරිහායිත්වා මහාවිනාසිංපත්යතො’’තිවත්වාඅතීතිංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියිං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජිං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො 
උදිච්චබ්රාහ්මණමහාසාලකුයලනිබ් ත්තිත්වාවයප්පත්යතොඋග්ගහිතසිප්යපො 
ඉසිපබ් ජ්ජිං පබ්බිජත්වාඣානාභඤ්ඤානිබ් ත්යතත්වාහිමවන්තපයදයස
වාසිං කප්යපසි. අලම්බුසාජාතයක වුත්තනයයයනව තිං පටිච්ච එකා මිගී

ගබ්භිංපටිලභත්වා පුත්තිංවිජායි, ‘‘ඉසිසිඞ්යගො’’ත්යවවස්සනාමිං අයහොසි.
අථ නිං පිතා වයප්පත්තිං පබ් ායජත්වා කසිණපරිකම්මිං උග්ගණ්හායපසි.

යසො නචිරස්යසව ඣානාභඤ්ඤා උප්පායදත්වා ඣානසුයඛන කීළි, 
යඝොරතයපොපරමධිතින්ද්රියයොඅයහොසි.තස්සසීලයතයජන සක්කස්සභවනිං
කම්පි. සක්යකොආවජ්යජන්යතො තිංකාරණිංඤත්වා ‘‘උපායයනස්ස සීලිං 

භන්දිස්සාමී’’තිතීණිසිංවච්ඡරානිසකලකාසිරට්යඨවුට්ඨිිංනිවායරසි, රට්ඨිං 
අග්ගිදඩ්ඪිං විය අයහොසි. සස්යස අසම්පජ්ජමායන දුබ්භක්ඛපීළිතා මනුස්සා 
සන්නිපතිත්වාරාජඞ්ගයණඋපක්යකොසිිංසු.අථයනරාජාවාතපායනඨියතො

‘‘කිංඑත’’න්ති පුච්ඡි.‘‘මහාරාජ, තීණි සිංවච්ඡරානියදවස්සඅවස්සන්තත්තා 

සකලරට්ඨිංඋද්දය්හති, මනුස්සාදුක්ඛිතා, යදවිංවස්සායපහි, යදවා’’ති.රාජා
සීලිං සමාදියිත්වාඋයපොසථිංඋපවසන්යතොපිවස්සිංවස්සායපතුිංනාසක්ඛි. 

තස්මිිං කායල සක්යකො අඩ්ඪරත්තසමයය තස්ස සිරිගබ්භිං පවිසිත්වා 
එයකොභාසිං කත්වා යවහායස අට්ඨාසි. රාජා තිං දිස්වා ‘‘යකොසි ත්ව’’න්ති

පුච්ඡි. ‘‘සක්යකොහමස්මී’’ති. ‘‘යකනත්යථනාගයතොසී’’ති? ‘‘වස්සති යත, 

මහාරාජ, රට්යඨ යදයවො’’ති? ‘‘න වස්සතී’’ති. ‘‘ජානාසි පනස්ස 

අවස්සනකාරණ’’න්ති? ‘‘න ජානාමි, සක්කා’’ති. ‘‘මහාරාජ, 

හිමවන්තපයදයස ඉසිසිඞ්යගො නාම තාපයසො පටිවසති යඝොරතයපො
පරමධිතින්ද්රියයො. යසො නි ද්ධිං යදයව වස්සන්යත කුජ්ඣිත්වා ආකාසිං

ඔයලොයකසි, තස්මා යදයවො න වස්සතී’’ති. ‘‘ඉදානි පයනත්ථ කිං

කාතබ් ’’න්ති? ‘‘තස්ස තයප භන්යන යදයවො වස්සිස්සතී’’ති. ‘‘යකො

පනස්ස තපිං භන්දිතුිං සමත්යථො’’ති? ‘‘ධීතා යත, මහාරාජ, නිළිනිකා

සමත්ථා, තිං පක්යකොසායපත්වා ‘අසුකට්ඨානිං නාම ගන්ත්වා තාපසස්ස
තපිං භන්දාහී’ති යපයසහී’’ති. එවිං යසො රාජානිං අනුසාසිත්වා
සකට්ඨානයමව අගමාසි. රාජා පුනදිවයස අමච්යචහි සද්ධිිං මන්යතත්වා
ධීතරිංපක්යකොසායපත්වාපඨමිංගාථමාහ– 

1. 
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‘‘උද්දය්හයතජනපයදො, රට්ඨඤ්චාපිවිනස්සති; 

එහිනිළිනියකගච්ඡ, තිංයමබ්රාහ්මණමානයා’’ති. 

තත්ථ තිංය තිතිංමමඅනත්ථකාරිිං බ්රාහ්මණිංඅත්තයනොවසිංආයනහි, 

කයලසරතිවයසනස්සසීලිංභන්දාහීති. 

තිංසුත්වාසාදුතියිංගාථමාහ– 

2. 

‘‘නාහිංදුක්ඛක්ඛමාරාජ, නාහිංඅද්ධානයකොවිදා; 

කථිංඅහිංගමිස්සාමි, වනිංකුඤ්ජරයසවිත’’න්ති. 

තත්ථ දුක්ඛක්ඛ ාතිඅහිං, මහාරාජ, දුක්ඛස්සඛමානයහොමි, අද්ධානම්පි

නජානාමි, සාහිංකථිංගමිස්සාමීති. 

තයතොරාජාද්යවගාථායයොඅභාසි– 

3. 

‘‘ඵීතිංජනපදිංගන්ත්වා, හත්ථිනාචරයථනච; 

දාරුසඞ්ඝාටයායනන, එවිංගච්ඡනිළිනියක. 

4. 

‘‘හත්ථිඅස්සරයථ පත්තී, ගච්යඡවාදාය ඛත්තියය; 

තයවවවණ්ණරූයපන, වසිංතමානයිස්සසී’’ති. 

තත්ථ දාරුසඞ්ඝාටොයනනාති, අම්ම, නිළිනියකනත්විංපදසාගමිස්සසි, 
ඵීතිංපනසුභක්ඛිංයඛමිංඅත්තයනොජනපදිංහත්ථිවාහයනහිචරථවාහයනහි
ච ගන්ත්වා තයතො පරම්පි අජ්යඣොකායස පටිච්ඡන්යනන වය්හාදිනා 
උදකට්ඨායන නාවාසඞ්ඛායතන දාරුසඞ්ඝාටයායනන ගච්ඡ. 

වණ්ණරූයපනාති එවිං අකලමමානා ගන්ත්වා තව වණ්යණන යචව 

රූපසම්පදායචතිංබ්රාහ්මණිංඅත්තයනොවසිංආනයිස්සසීති. 

එවිං යසො ධීතරා සද්ධිිං අකයථතබ් ම්පි රට්ඨපරිපාලනිං නිස්සාය 

කයථසි.සාපි ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි. අථස්සා සබ් ිං දාතබ් යුත්තකිං දත්වා 
අමච්යචහිසද්ධිිංඋයයයොයජසි. අමච්චාතිංආදායපච්චන්තිං පත්වාතත්ථ
ඛන්ධාවාරිං නිවාසායපත්වා රාජධීතරිං උක්ඛිපායපත්වා වනචරයකන
යදසියතන මග්යගන හිමවන්තිං පවිසිත්වා පුබ් ණ්හසමයය තස්ස
අස්සමපදස්ස සමීපිං පාපුණිිංසු. තස්මිිං ඛයණ ය ොධිසත්යතො පුත්තිං
අස්සමපයදනිවාසායපත්වාසයිංඵලාඵලත්ථායඅරඤ්ඤිංපවිට්යඨො යහොති.
වනචරයකො සයිං අස්සමිං අගන්ත්වා තස්ස පන දස්සනට්ඨායන ඨත්වා
නිළිනිකායතිං දස්යසන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 
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5. 

‘‘කදලීධජපඤ්ඤායණො, ආභුජීපරිවාරියතො; 

එයසොපදිස්සතිරම්යමො, ඉසිසිඞ්ගස්සඅස්සයමො. 

6. 

‘‘එයසොඅග්ගිස්සසඞ්ඛායතො, එයසොධූයමොපදිස්සති; 

මඤ්යඤයනොඅග්ගිිංහායපති, ඉසිසිඞ්යගොමහිද්ධියකො’’ති. 

තත්ථ කදලීසඞ්ඛාතා ධජා පඤ්ඤාණිං අස්සාති කදලීධජපඤ්ඤායණො.

ආභුජීපරිවාරියතොති භුජපත්තවනපරික්ඛිත්යතො. සඞ්ඛායතොති එයසො අග්ගි

අස්ස ඉසිසිඞ්ගස්ස ඣායනන සඞ්ඛායතො පච්චක්ඛගයතො ජලති.  ඤ්යඤ

යනොඅග්ගින්තිඅග්ගිිංයනො හායපතිජුහතිපරිචරතීතිමඤ්ඤාමි. 

අමච්චාපි ය ොධිසත්තස්ස අරඤ්ඤිං පවිට්ඨයවලාය අස්සමිං 
පරිවායරත්වා ආරක්ඛිං ඨයපත්වා රාජධීතරිං ඉසියවසිං ගාහායපත්වා 
සුවණ්ණචීරයකන නිවාසනපාරුපනිං කත්වා සබ් ාලඞ්කායරහි 
අලඞ්කරිත්වා තන්තු ද්ධිං චිත්තයගණ්ඩුකිං ගාහායපත්වා අස්සමපදිං
යපයසත්වාසයිං  හිරක්ඛන්තාඅට්ඨිංසු.සායතනයගණ්ඩුයකනකීළන්තී
චඞ්කමයකොටියිං ඔතරි. තස්මිිං ඛයණ ඉසිසිඞ්යගො පණ්ණසාලද්වායර
පාසාණඵලයකනිසින්යනොයහොති.යසොතිංආගච්ඡන්තිිං දිස්වාභීතතසියතො

උට්ඨාය පණ්ණසාලිං පවිසිත්වා අට්ඨාසි. සාපිස්ස පණ්ණසාලද්වාරිං
ගන්ත්වාකීළියයව. සත්ථාතඤ්ච තයතො උත්තරි ච අත්ථිං පකායසන්යතො
තිස්යසොගාථාඅභාසි– 

7. 

‘‘තඤ්චදිස්වානආයන්තිිං, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලිං; 

ඉසිසිඞ්යගොපාවිසිභීයතො, අස්සමිංපණ්ණඡාදනිං. 

8. 

‘‘අස්සමස්සචසාද්වායර, යගණ්ඩුයකනස්සකීළති; 

විදිංසයන්තීඅඞ්ගානි, ගුය්හිංපකාසිතානිච. 

9. 

‘‘තඤ්චදිස්වානකීළන්තිිං, පණ්ණසාලගයතොජටී; 

අස්සමානික්ඛමිත්වාන, ඉදිංවචනමබ්රවී’’ති. 

තත්ථ ය ණ්ඩුයකනස්සාති අස්ස ඉසිසිඞ්ගස්ස අස්සමද්වායර

යගණ්ඩුයකන කීළති. විදිංසෙන්තීති දස්යසන්තී. ගුය්හිං පකාසිතානි චාති

ගුය්හඤ්ච රහස්සඞ්ගිං පකාසිතානි ච පාකටානිමුඛහත්ථාදීනි. අබ්රවීතියසො

කර පණ්ණසාලාය ඨත්වා චින්යතසි – ‘‘සචායිං යක්යඛො භයවයය, 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා පණ්ණාසනිපායතො 

179 

පටුන 

පණ්ණසාලිං පවිසිත්වා මිං මුරුමුරායපත්වා ඛායදයය, නායිං යක්යඛො, 
තාපයසො භවිස්සතී’’තිඅස්සමානික්ඛමිත්වාපුච්ඡන්යතොගාථමාහ– 

10. 

‘‘අම්යභොයකොනාමයසොරුක්යඛො, යස්සයතවිංගතිංඵලිං; 

දූයරපිඛිත්තිංපච්යචති, නතිංඔහායගච්ඡතී’’ති. 

තත්ථ ෙස්ස යතවිං තිං ඵලන්ති යස්ස තව රුක්ඛස්ස එවිංගතිකිං

මයනොරමිං ඵලිං. යකො නා  යසො රුක්යඛොති චිත්රයගණ්ඩුකස්ස
අදිට්ඨපුබ් ත්තා ‘‘රුක්ඛඵයලනයතනභවිතබ් ’’න්තිමඤ්ඤමායනො එවිං
පුච්ඡති. 

අථස්සසාරුක්ඛිංආචික්ඛන්තීගාථමාහ– 

11. 

‘‘අස්සමස්සමමබ්රහ්යම, සමීයපගන්ධමාදයන; 

 හයවොතාදිසාරුක්ඛා, යස්සයතවිංගතිංඵලිං; 

දූයරපිඛිත්තිංපච්යචති, නමිංඔහායගච්ඡතී’’ති. 

තත්ථ සමීයප  න්ධ ාදයනති ගන්ධමාදනපබ් යත මම අස්සමස්ස

සමීයප. ෙස්ස යතවිං තන්ති යස්ස එවිංගතිං, ත-කායරො 
 යඤ්ජනසන්ධිකයරොති. 

ඉති සා මුසාවාදිං අභාසි. ඉතයරොපි සද්දහිත්වා ‘‘තාපයසො එයසො’’ති
සඤ්ඤායපටිසන්ථාරිංකයරොන්යතොගාථමාහ– 

12. 

‘‘එතූභවිංඅස්සමිමිංඅයදතු, පජ්ජඤ්චභක්ඛඤ්චපටිච්ඡ දම්මි; 

ඉදමාසනිංඅත්රභවිංනිසීදතු, ඉයතොභවිංමූලඵලානිභුඤ්ජතූ’’ති. 

තත්ථ අස්සමි න්තිඅස්සමිංඉමිංභවිං පවිසතු. අයදතූතියථාසන්නිහිතිං

ආහාරිං පරිභුඤ්ජතු. පජ්ජන්ති පාදබ්භඤ්ජනිං. භක්ඛන්ති මධුරඵලාඵලිං. 

පටිච්ඡාතිපටිග්ගණ්හ. ඉද ාසනන්තිපවිට්ඨකායලඑවමාහ. 

තස්සා පණ්ණසාලිං පවිසිත්වා කට්ඨත්ථරයණ නිසීදන්තියා 
සුවණ්ණචීරයක ද්විධා ගයත සරීරිං අප්පටිච්ඡන්නිං අයහොසි. තාපයසො
මාතුගාමසරීරස්ස අදිට්ඨපුබ් ත්තා තිං දිස්වා ‘‘වණ්යණො එයසො’’ති
සඤ්ඤායඑවමාහ– 

13. 

‘‘කිංයතඉදිංඌරූනමන්තරස්මිිං, සුපිච්ඡිතිං කණ්හරිවප්පකාසති; 
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අක්ඛාහි යම පුච්ඡියතො එතමත්ථිං, යකොයස නු යත උත්තමඞ්ගිං 
පවිට්ඨ’’න්ති. 

තත්ථ සුපිච්ඡිතන්ති ද්වින්නිං ඌරූනිං සමාගමකායල සුඵුසිතිං
සිප්පිපුටමුඛසණ්ඨානිං. සුභලක්ඛයණන හි අසමන්නාගතාය තිං ඨානිං 

ආවාටධාතුකිං යහොති, සමන්නාගතාය අබ්භුන්නතිං සිප්පිපුටමුඛසණ්ඨානිං. 

කණ්හරිවප්පකාසතීතිඋයභොසුපස්යසසුකාළකිංවියඛායති. යකොයසනුයත

උත්ත ඞ් ිං පවිට්ඨන්ති තව උත්තමඞ්ගිං ලිඞ්ගසණ්ඨානිං න පඤ්ඤායති, 
කිංනුතිංතවසරීරසඞ්ඛායතයකොයසපවිට්ඨන්ති පුච්ඡති. 

අථනිංසාවඤ්චයන්තීගාථාද්වයමාහ– 

14. 

‘‘අහිංවයනමූලඵයලසනිංචරිං, ආසාදයිිංඅච්ඡිංසුයඝොරරූපිං; 

යසො මිං පතිත්වා සහසාජ්ඣපත්යතො, පනුජ්ජ මිං අබ් හි
උත්තමඞ්ගිං. 

15. 

‘‘ස්වායිං වයණො ඛජ්ජති කණ්ඩුවායති, සබ් ඤ්ච කාලිං න ලභාමි

සාතිං; 

පයහො භවිං කණ්ඩුමිමිං වියනතුිං, කුරුතිං භවිං යාචියතො 
බ්රාහ්මණත්ථ’’න්ති. 

තත්ථ ආසාදයින්ති ඝට්යටසිිං, ආගච්ඡන්තිං දිස්වා යලඩ්ඩුනා පහරින්ති

අත්යථො. පතත්වාති උපධාවිත්වා. සහසාජ්ෙප්පත්යතොති මමිං සහසා

අජ්ඣප්පත්යතො සම්පත්යතො. පනුජ්ජාති අථ මිං යපොයතත්වා. අබ්බ්හීති 

මුයඛන මම උත්තමඞ්ගිං ලුඤ්චිත්වා පක්කාමි, තයතො පට්ඨාය ඉමස්මිිං

ඨායන වයණො ජායතො. ස්වාෙන්තියසො අයිංතයතො පට්ඨායමය්හිං වයණො

ඛජ්ජති යචව කණ්ඩුවඤ්ච කයරොති, තප්පච්චයා සාහිං සබ් කාලිං

කායිකයචතසිකසුඛිං න ලභාමි. පයහොති පහු සමත්යථො. බ්රාහ් ණත්ථන්ති 

භවිං මයා යාචියතො ඉමිං බ්රාහ්මණස්ස අත්ථිං කයරොතු, ඉදිං යම දුක්ඛිං
හරාහීතිවදති. 

යසො තස්සා මුසාවාදිං ‘‘සභායවො’’ති සද්දහිත්වා ‘‘සයච යත එවිං සුඛිං 

යහොති, කරිස්සාමී’’තිතිංපයදසිංඔයලොයකත්වාඅනන්තරිංගාථමාහ– 

16. 

‘‘ගම්භීරරූයපො යත වයණො සයලොහියතො, අපූතියකො වණගන්යධො

මහාච; 

කයරොමියතකඤ්චිකසායයයොගිං, යථාභවිංපරමසුඛීභයවයයා’’ති. 
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තත්ථ සයලොහියතොති රත්යතොභායසො. අපූතයකොති පූතිමිංසරහියතො. 

වණ න්යධොති යථොකිං දුග්ගන්යධො. කසාෙයෙො න්ති අහිං යකචි
රුක්ඛකසායයගයහත්වා තවඑකිංකසායයයොගිංකයරොමීති. 

තයතොනිළිනිකාගාථමාහ 

17. 

‘‘නමන්තයයොගානකසායයයොගා, නඔසධාබ්රහ්මචාරිකමන්ති; 

යිං යත මුදු යතන වියනහි කණ්ඩුිං, යථා අහිං පරමසුඛී 
භයවයය’’න්ති. 

තත්ථ ක න්තීති, යභො බ්රහ්මචාරි, ඉමස්මිිං මම වයණ යනව

මන්තයයොගා, න කසායයයොගා, න පුප්ඵඵලාදීනි ඔසධානි කමන්ති, 
අයනකවාරිංකයතහිපියතහිඑතස්ස ඵාසුකභායවො නභූතපුබ්ය ො. යිං පන

යතඑතිංමුදුඅඞ්ගජාතිං, යතනඝට්ටියමානස්යසවතස්සකණ්ඩුන යහොති, 
තස්මායතනවියනහිකණ්ඩුන්ති. 

යසො ‘‘සච්චිං එයසො භණතී’’ති සල්ලක්යඛත්වා ‘‘යමථුනසිංසග්යගන

සීලිං භජ්ජති, ඣානිං අන්තරධායතී’’ති අජානන්යතො මාතුගාමස්ස 
අදිට්ඨපුබ් ත්තා යමථුනධම්මස්ස ච අජානනභායවන ‘‘යභසජ්ජ’’න්ති

වදන්තියාතාය යමථුනිංපටියසවි.තාවයදවස්සසීලිංභජ්ජ, ඣානිංපරිහායි.
යසො ද්යව තයයො වායර සිංසග්ගිං කත්වා කලන්යතො හුත්වා නික්ඛමිත්වා
සරිං ඔරුය්හ න්හත්වා පටිප්පස්සද්ධදරයථො ආගන්ත්වා පණ්ණසාලායිං
නිසීදිත්වාපුනපිතිං‘‘තාපයසො’’ති මඤ්ඤමායනොවසනට්ඨානිංපුච්ඡන්යතො
ගාථමාහ– 

18. 

‘‘ඉයතො නු යභොයතො කතයමන අස්සයමො, කච්චි භවිං අභරමසි

අරඤ්යඤ; 

කච්චි නු යත මූලඵලිං පහූතිං, කච්චි භවන්තිං න විහිිංසන්ති 

වාළා’’ති. 

තත්ථ කතය නාති ඉයතො කතයමන දිසාභායගන යභොයතො අස්සයමො. 

භවන්තිආලපනයමතිං. 

තයතොනිළිනිකාචතස්යසොගාථායයොඅභාසි– 

19. 

‘‘ඉයතොඋජුිංඋත්තරායිංදිසායිං, යඛමානදීහිමවතාපභාවී; 

තස්සා තීයර අස්සයමො මය්හ රම්යමො, අයහො භවිං අස්සමිං මය්හිං 
පස්යස. 
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20. 

‘‘අම් ා ච සාලා තිලකා ච ජම්බුයයො, උද්දාලකා පාටලියයො ච 

ඵුල්ලා; 

සමන්තයතොකම්පුරිසාභගීතිං, අයහොභවිංඅස්සමිංමය්හිං පස්යස. 

21. 

‘‘තාලා ච මූලා ච ඵලා ච යමත්ථ, වණ්යණන ගන්යධන

උයපතරූපිං; 

තිං භූමිභායගහිඋයපතරූපිං, අයහොභවිංඅස්සමිං මය්හිංපස්යස. 

22. 

‘‘ඵලාචමූලාචපහූතයමත්ථ, වණ්යණනගන්යධනරයසනුයපතා; 

ආයන්තිචලුද්දකාතිංපයදසිං, මායමතයතොමූලඵලිං අහාසු’’න්ති. 

තත්ථ උත්ත ාෙන්ති උත්තරාය. යඛ ාති එවිංනාමිකා නදී. හි වතා

පභාවීති හිමවන්තයතො පවත්තති. අයහොති පත්ථනත්යථ නිපායතො. 

උද්දාලකාති වාතඝාතකා. කම්පුරිසාභිගීතන්ති සමන්තයතො පරිවායරත්වා

මධුරසද්යදන ගායන්යතහිකම්පුරියසහි අභගීතිං. තාලා ච මූලා ච ඵලා ච 

ය ත්ථාති එත්ථ මම අස්සයම පාසාදිකා තාලරුක්ඛා ච යතසඤ්යඤව 

වණ්ණගන්ධාදිසම්පන්නා කන්දසඞ්ඛාතා මූලා ච ඵලා ච. පහූතය ත්ථාති

නානාරුක්ඛඵලාචරුක්ඛවල්ලිමූලාචපහූතාඑත්ථ.  ාය තයතොතිතිංමම

අස්සමපදිං සම් හුලා ලුද්දකා ආගච්ඡන්ති, මයා යචත්ථආහරිත්වා ඨපිතිං

 හුමධුරසමූලඵලාඵලිංඅත්ථි, යතමයි චිරායන්යතමූලඵලාඵලිංහයරයයිං.

යත තයතො මම මූලඵලාඵලිං මා හරිිංසු, තස්මා සයචපි මයා සද්ධිිං

ආගන්තුකායමො, එහි, යනොයච, අහිංගමිස්සාමීතිආහ. 

තිංසුත්වාතාපයසොයාවපිතුආගමනාඅධිවාසායපතුිංගාථමාහ– 

23. 

‘‘පිතාමමිංමූලඵයලසනිංගයතො, ඉදානිආගච්ඡතිසායකායල; 

උයභොවගච්ඡාමයසඅස්සමිංතිං, යාවපිතාමූලඵලයතොඑතූ’’ති. 

තත්ථ උයභොව ච්ඡා යසතිමමපිතු ආයරොයචත්වාඋයභොවගමිස්සාම. 

තයතො සා චින්යතසි – ‘‘අයිං තාව අරඤ්යඤව වඩ්ඪිතභායවන මම

ඉත්ථිභාවිං න ජානාති, පිතා පනස්ස මිං දිස්වාව ජානිත්වා ‘ත්විං ඉධ කිං

කයරොසී’ති කාජයකොටියා පහරිත්වා සීසම්පි යම භන්යදයය, තස්මිිං

අනාගයතයයවමයා ගන්තුිංවට්ටති, ආගමනකම්මම්පියමනිට්ඨිත’’න්ති.සා
තස්සආගමනූපායිං ආචික්ඛන්තීඉතරිංගාථමාහ– 

24. 
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‘‘අඤ්යඤ  හූඉසයයොසාධුරූපා, රාජීසයයො අනුමග්යගවසන්ති; 

යතයයව පුච්යඡසි මමස්සමිං තිං, යත තිං නයිස්සන්ති මමිං 
සකායස’’ති. 

තත්ථ  ාජීසයෙොති, සම්ම, මයා න සක්කා චිරායිතුිං, අඤ්යඤ පන
සාධුසභාවා රාජසයයො ච බ්රාහ්මණිසයයො ච අනුමග්යග මම 

අස්සමමග්ගපස්යසවසන්ති, අහිංයතසිංආචික්ඛිත්වා ගමිස්සාමි, ත්විංයත 

පුච්යඡයයාසි, යතතිංමමසන්තිකිංනයිස්සන්තීති. 

එවිං සා අත්තයනො පලායනූපායිංකත්වා පණ්ණසාලයතොනික්ඛමිත්වා
තිං ඔයලොයකන්තයමව ‘‘ත්විං නිවත්තා’’ති වත්වා ආගමනමග්යගයනව
අමච්චානිං සන්තිකිං අගමාසි. යත තිං ගයහත්වා ඛන්ධාවාරිං ගන්ත්වා
අනුපුබ්ය න  ාරාණසිිං පාපුණිිංසු. සක්යකොපි තිං දිවසයමව තුස්සිත්වා

සකලරට්යඨ යදවිං වස්සායපසි, තයතො සුභක්ඛිං ජනපදිං අයහොසි.
ඉසිසිඞ්ගතාපසස්සපි තාය පක්කන්තමත්තාය එව කායය ඩායහො උප්පජ්ජ.
යසො කම්පන්යතොපණ්ණසාලිංපවිසිත්වාවාකචීරිංපාරුපිත්වා යසොචන්යතො 
නිපජ්ජ. ය ොධිසත්යතො සායිං ආගන්ත්වා පුත්තිං අපස්සන්යතො ‘‘කහිං නු
යඛො ගයතො’’ති කාජිං ඔතායරත්වා පණ්ණසාලිං පවිසිත්වා තිං නිපන්නකිං

දිස්වා‘‘තාත, කිංකයරොසී’’ති පිට්ඨිිංපරිමජ්ජන්යතොතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

25. 

‘‘නයතකට්ඨානිභන්නානි, නයතඋදකමාභතිං; 

අග්ගීපියතනහාපියතො, කිංනුමන්යදොවඣායසි. 

26. 

‘‘භන්නානිකට්ඨානිහුයතොචඅග්ගි, තපනීපියතසමිතා බ්රහ්මචාරී; 

පීඨඤ්චමය්හිංඋදකඤ්චයහොති, රමසිතුවිංබ්රහ්මභූයතො පුරත්ථා. 

27. 

‘‘අභන්නකට්යඨොසි අනාභයතොදයකො, අහාපිතග්ගීසි 

අසිද්ධයභොජයනො; 

න යම තුවිං ආලපසී මමජ්ජ, නට්ඨිං නු කිං යචතසිකඤ්ච 
දුක්ඛ’’න්ති. 

තත්ථ භින්නානීති අරඤ්ඤයතො උද්ධටානි. න හාපියතොතින ජලියතො. 

භින්නානීතිපුබ්ය තයාමමාගමනයවලායකට්ඨානිඋද්ධටායනව යහොන්ති. 

හුයතො ච අග්ගීති අග්ගි ච හුයතො යහොති. තපනීති විසිබ් නඅග්ගිසඞ්ඛාතා

තපනීපියතසමිතාවසයයමව සිංවිදහිතාවයහොති. පීඨන්තිමමආසනත්ථාය

පීඨඤ්ච පඤ්ඤත්තයමව යහොති. උදකඤ්චාති පාදයධොවනඋදකම්පි 

උපට්ඨාපිතයමවයහොති. බ්රහ් භූයතොතිතුවම්පිඉයතොපුරත්ථා යසට්ඨභූයතො

ඉමස්මිිං අස්සයම අභරමසි. අභින්නකට්යඨොසීති යසො දානි අජ්ජ
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අනුද්ධටකට්යඨොසි. අසිද්ධයභොජයනොතිනයතකඤ්චි අම්හාකිංකන්දමූලිං

වා පණ්ණිංවා යසදිතිං.   ජ්ජාති, මම පුත්ත, අජ්ජනයමත්විංආලපසි. 

නට්ඨිංනුකන්තිකිංනු යතනට්ඨිංවා, කිංයචතසිකිංවා දුක්ඛිං, අක්ඛාහි
යමනිපන්නකාරණන්තිපුච්ඡති. 

යසොපිතුවචනිංසුත්වාතිංකාරණිංකයථන්යතොආහ– 

28. 

‘‘ඉධාගමාජටියලොබ්රහ්මචාරී, සුදස්සයනයයයොසුතනූවියනති; 

යනවාතිදීයඝොනපනාතිරස්යසො, සුකණ්හකණ්හච්ඡදයනහියභොයතො. 

29. 

‘‘අමස්සුජායතොඅපුරාණවණ්ණී, ආධාරරූපඤ්චපනස්සකණ්යඨ; 

ද්යවයමාගණ්ඩාඋයරසුජාතා, සුවණ්ණතින්දුකනිභා පභස්සරා. 

30. 

‘‘මුඛඤ්ච තස්ස භුසදස්සයනයයිං, කණ්යණසු ලම් න්ති ච

කුඤ්චිතග්ගා; 

යතයජොතයරචරයතොමාණවස්ස, සුත්තඤ්චයිංසිංයමනිංජටානිං. 

31. 

‘‘අඤ්ඤා ච තස්ස සිංයමානි චතස්යසො, නීලා පීතා යලොහිතිකා ච

යසතා; 

තාපිිංසයරචරයතොමාණවස්ස, තිරිටිසඞ්ඝාරිවපාවුසම්හි. 

32. 

‘‘නමිඛලිංමුඤ්ජමයිංධායරති, නසන්ථයරයනොපනපබ් ජස්ස; 

තා යජොතයරජඝනන්තයරවිලග්ගා, සයතරතා විජ්ජුරිවන්තලික්යඛ. 

33. 

‘‘අඛීලකානිචඅවණ්ටකානි, යහට්ඨානභයාකටිසයමොහිතානි; 

අඝට්ටිතානිච්චකීළිංකයරොන්ති, හිංතාතකිංරුක්ඛඵලානි තානි. 

34. 

‘‘ජටාචතස්සභුසදස්සයනයයා, පයරොසතිංයවල්ලිතග්ගා සුගන්ධා; 

ද්යවධා සියරො සාධු විභත්තරූයපො, අයහො නු යඛො මය්හ තථා 
ජටාස්සු. 

35. 

‘‘යදා ච යසො පකරති තා ජටායයො, වණ්යණන ගන්යධන

උයපතරූපා; 
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නීලුප්පලිංවාතසයමරිතිංව, තයථවසිංවාතිපනස්සයමොඅයිං. 

36. 

‘‘පඞ්යකොචතස්සභුසදස්සයනයයයො, යනතාදියසොයාදියසොමය්හිං 

කායය; 

යසොවායතිඑරියතොමාලුයතන, වනිංයථාඅග්ගගිම්යහසුඵුල්ලිං. 

37. 

‘‘නිහන්ති යසො රුක්ඛඵලිං පථ යා, සුචිත්තරූපිං රුචිරිං 

දස්සයනයයිං; 

ඛිත්තඤ්ච තස්ස පුනයරහි හත්ථිං, හිං තාතකිංරුක්ඛඵලිං නු යඛො 
තිං. 

38. 

‘‘දන්තා චතස්සභුසදස්සයනයයා, සුද්ධා සමාසඞ්ඛවරූපපන්නා; 

මයනොපසායදන්තිවිවරියමානා, නහිනූනයසොසාකමඛාදියතහි. 

39. 

‘‘අකක්කසිං අග්ගළිතිං මුහුිං මුදුිං, උජුිං අනුද්ධතිං අචපලමස්ස 

භාසිතිං; 

රුදිං මනුඤ්ඤිං කරවීකසුස්සරිං, හදයඞ්ගමිං රඤ්ජයයතව යම
මයනො. 

40. 

‘‘බින්දුස්සයරො නාතිවිසට්ඨවායකයො, න නූන 

සජ්ඣායමතිප්පයුත්යතො; 

ඉච්ඡාමියභොතිංපුනයදවදට්ඨුිං, මිත්යතොහියමමාණයවොහු පුරත්ථා. 

41. 

‘‘සුසන්ධිසබ් ත්ථවිමට්ඨිමිංවණිං, පුථූසුජාතිං ඛරපත්තසන්නිභිං; 

යතයනවමිංඋත්තරියානමාණයවො, විවරිතිංඌරුිංජඝයනනපිළයි. 

42. 

‘‘තපන්තිආභන්තිවියරොචයරච, සයතරතාවිජ්ජුරිවන්තලික්යඛ; 

 ාහාමුදූඅඤ්ජනයලොමසාදිසා, විචිත්රවට්ටඞ්ගුලිකාස්ස යසොභයර. 

43. 

‘‘අකක්කසඞ්යගොනචදීඝයලොයමො, නඛාස්සදීඝාඅපියලොහිතග්ගා; 

මුදූහි ාහාහිපලිස්සජන්යතො, කලයාණරූයපොරමයිංඋපට්ඨහි. 

44. 
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‘‘දුමස්සතූලූපනිභාපභස්සරා, සුවණ්ණකම්බුතලවට්ටසුච්ඡවි; 

හත්ථා මුදූ යතහි මිං සම්ඵුසිත්වා, ඉයතො ගයතො යතන මිං දහන්ති 

තාත. 

45. 

‘‘න නූනයසොඛාරිවිධිංඅහාසි, නනූනයසොකට්ඨානි සයිංඅභඤ්ජ; 

නනූනයසොහන්තිදුයමකුඨාරියා, නහිස්සහත්යථසුඛිලානි අත්ථි. 

46. 

‘‘අච්යඡො ච යඛො තස්ස වණිං අකාසි, යසො මිංබ්රවි ‘සුඛිතිං මිං 

කයරොහි’; 

තාහිං කරිිං යතන මමාසි යසොඛයිං, යසො චබ්රවි ‘සුඛියතොස්මී’ති
බ්රහ්යම. 

47. 

‘‘අයඤ්චයතමාලුවපණ්ණසන්ථතා, විකණ්ණරූපාවමයාචයතන

ච; 

කලන්තරූපාඋදයකරමිත්වා, පුනප්පුනිංපණ්ණකුටිිංවජාම. 

48. 

‘‘න මජ්ජ මන්තා පටිභන්ති තාත, න අග්ගිහුත්තිං නපි 

යඤ්ඤතන්තිං; 

නචාපියතමූලඵලානිභුඤ්යජ, යාවනපස්සාමිතිං බ්රහ්මචාරිිං. 

49. 

‘‘අද්ධාපජානාසිතුවම්පිතාත, යස්සිංදිසිංවසයත බ්රහ්මචාරී; 

තිංමිංදිසිංපාපයතාතඛිප්පිං, මායතඅහිංඅමරිමස්සමම්හි. 

50. 

‘‘විචිත්රඵුල්ලඤ්හි වනිංසුතිංමයා, දිජාභඝුට්ඨිංදිජසඞ්ඝයසවිතිං; 

තිංමිංවනිංපාපයතාතඛිප්පිං, පුරායතපාණිංවිජහාමි අස්සයම’’ති. 

තත්ථ ඉධා  ාති, තාත, ඉමිං අස්සමපදිං ආගයතො. සුදස්සයනයෙයොති

සුට්ඨු දස්සයනයයයො. සුතනූති සුට්ඨු තනුයකො නාතිකයසො නාතිථූයලො. 

වියනතීති අත්තයනො සරීරප්පභාය අස්සමපදිං එයකොභාසිං විය වියනති 

පූයරති. සුකණ්හකණ්හච්ඡදයනහි යභොයතොති, තාත, තස්ස යභොයතො 
සුකණ්යහහි කණ්හච්ඡදයනහි භමරවණ්යණහි යකයසහි සුකණ්හසීසිං

සුමජ්ජතමණිමයිං විය ඛායති. අ ස්සූජායතොති න තාවස්ස මස්සු ජායති, 

තරුයණොයයව. අපු ාණවණ්ණීති අචිරපබ් ජයතො. ආධා රූපඤ්ච පනස්ස

කණ්යඨති කණ්යඨ ච පනස්ස අම්හාකිං භක්ඛාභාජනට්ඨපනිං 

පත්තාධාරසදිසිං පිළන්ධනිං අත්ථීති මුත්තාහාරිං සන්ධාය වදති.  ණ්ඩාති
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පටුන 

ථයන සන්ධායාහ. උය  සුජාතාති උරම්හි සුජාතා. ‘‘උරයතො’’තිපි පායඨො. 

පභස්ස ාති පභාසම්පන්නා.‘‘පභාසයර’’තිපිපායඨො, ඔභාසන්තීතිඅත්යථො. 

භුසදස්සයනෙයන්ති අතිවිය දස්සනීයිං. කුඤ්චිතග් ාති සීහකුණ්ඩලිං

සන්ධාය වදති. සුත්තඤ්චාති යිං තස්ස ජටා න්ධනසුත්තිං, තම්පි යජොතති

පභිං මුඤ්චති. ‘‘සිංෙ ානි චතස්යසො’’ති ඉමිනා 

මණිසුවණ්ණපවාළරජතමයානිචත්තාරිපිළන්ධනානිදස්යසති. තාපිිංසය ති
තානි පිළන්ධනානි පාවුසම්හි පවුට්යඨ යදයව තිරිටිසඞ්ඝා විය විරවන්ති. 

මිඛලන්ති යමඛලිං, අයයමව වා පායඨො. ඉදිං නිවත්ථකඤ්චනචීරකිං

සන්ධායාහ. නසන්ථය තින වායක.ඉදිංවුත්තිංයහොති–තාත, යථාමයිං

තිණමයිං වා වාකමයිං වා චීරකිං ධායරම, න තථා යසො, යසො පන

සුවණ්ණචීරකිං ධායරතීති. අඛීලකානීති අතචානි නිප්පණ්ණානි. 

කටිසය ොහිතානීති කටියිං  ද්ධානි. නිච්චකීෙිං කය ොන්තීති අඝට්ටිතානිපි

නිච්චකාලිංකීළායන්ති. හිං, තාතාතිහම්යභො, තාත. කිංරුක්ඛඵලානි තානීති
තානිතස්ස මාණවස්ස සුත්තාරුළ්හානිකටියිං  ද්ධානිකතරරුක්ඛඵලානි 
නාමාතිමණිසඞ්ඝාටිිංසන්ධායාහ. 

ජටාති ජටාමණ්ඩලාකායරන  ද්ධරතනමිස්සකයකසවට්ටියයො

සන්ධායාහ. යවල්ලිතග් ාති කුඤ්චිතග්ගා. ද්යවධාසිය ොති තස්ස සීසිං

ද්යවධා කත්වා  ද්ධානිං ජටානිං වයසන සුට්ඨු විභත්තරූපිං. තථාති යථා

තස්ස මාණවස්සජටා, තථාතුම්යහහිමමන ද්ධා, අයහොවතමමපිතථා

අස්සූතිපත්යථන්යතො ආහ. උයපතරූපාතිඋයපතසභාවා. වාතසය රිතිංවාති 

යථා නාමනීලුප්පලිං වායතන සමීරිතිං, තයථව අයිං ඉමස්මිිං වනසණ්යඩ

අස්සයමො සිංවාති. යනතාදියසොති, තාත, යාදියසො මම කායය පඞ්යකො, 
යනතාදියසො තස්ස සරීයර. යසො හි දස්සනීයයො යචව සුගන්යධො ච. 

අග් ගිම්යහතිවසන්තසමයය. 

නිහන්තීතිපහරති. කිං රුක්ඛඵලිංනුයඛොතන්තිකතරරුක්ඛස්සනුයඛො

තිං ඵලිං. සඞ්ඛවරූපපන්නාති සුයධොතසඞ්ඛපටිභාගා. න හි නූන යසො

සාක ඛාදි යතහීති න නූන යසො මාණයවො මයිං විය යතහි දන්යතහි
රුක්ඛපණ්ණානි යචවමූලඵලාඵලානිචඛාදි.අම්හාකඤ්හිතානිඛාදන්තානිං
ස ලාපණ්ණවණ්ණාදන්තාති දීයපති. 

අකක්කසන්ති, තාත, තස්ස භාසිතිං අඵරුසිං අගළිතිං, පුනප්පුනිං

වදන්තස්සාපි මධුරතාය මුහුිං මුදුිං, අපමුස්සතාය උජුිං, අවික්ඛිත්තතාය 

අනුද්ධටිං, පතිට්ඨිතතාය අචපලිං.රුදන්ති භාසමානස්සසරසඞ්ඛාතිංරුදම්පි

මයනොහරිං කරවීකස්ස විය සුස්සරිං සුමධුරිං.  ඤ්ජෙයතවාති මම මයනො

රඤ්ජතියයව. බින්දුස්සය ොති පිණ්ඩිතස්සයරො.  ාණයවොහූති යසො හි
මාණයවොපුරත්ථාමමමිත්යතොඅහු. 
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සුසන්ධි සබ්බ්ත්ථ වි ට්ඨි ිං වණන්ති තාත තස්ස මාණවස්සඌරූනිං

අන්තයරඑකිංවණිංඅත්ථි, තිංසුසන්ධිසුඵුසිතිං සිප්පිපුටමුඛසදිසිං, සබ් ත්ථ

විමට්ඨිං සමන්තයතො මට්ඨිං. පුථූති මහන්තිං. සුජාතන්ති සුසණ්ඨිතිං. 

ඛ පත්තසන්නිභන්ති සුපුප්ඵිතපදුමමකුළසන්නිභිං. උත්තරිොනාති

උත්තරිත්වා අවත්ථරිත්වා. පිෙයීති පීයළසි. තපන්තීති තස්ස මාණවස්ස 
සරීරයතො නිච්ඡරන්තා සුවණ්ණවණ්ණරිංසියයො ජලන්ති ඔභාසන්ති

වියරොචන්ති ච. බ්ාහාති  ාහාපිස්ස මුදූ. අඤ්ජනයලො සාදිසාති

අඤ්ජනසදියසහියලොයමහිසමන්නාගතා. විචිත්රවට්ටඞ්ගුලිකාස්සයසොභය ති
හත්ථාපිස්ස වරලක්ඛණවිචිත්රාහි පවාලඞ්කුරසදිසාහි වට්ටඞ්ගුලීහි
සමන්නාගතායසොභන්ති. 

අකක්කසඞ්ය ොති කච්ඡුපීළකාදිරහිතඅඞ්ගපච්චඞ්යගො.   ෙිංඋපට්ඨහීති

මිං රමයන්යතො උපට්ඨහි පරිචරි. තූලූපනිභාති මුදුභාවස්ස උපමා. 

සුවණ්ණකම්බුතලවට්ටසුච්ඡවීති සුවණ්ණමයිං ආදාසතලිං විය වට්ටා ච

සුච්ඡවි ච, පරිමණ්ඩලතලා යචව සුන්දරච්ඡවි චාති අත්යථො. සම්ඵුසිත්වාති

සුට්ඨු ඵුසිත්වා අත්තයනො හත්ථසම්ඵස්සිං මම සරීයර ඵරායපත්වා. ඉයතො

 යතොතිමම ඔයලොයකන්තස්යසවඉයතොගයතො. යතන ිං දහන්තීතියතන
තස්ස හත්ථසම්ඵස්යසන ඉදානි මිං දහන්ති. තථා හි තස්ස ගතකාලයතො

පට්ඨාය මම සරීයර ඩායහො උට්ඨියතො, යතනම්හි යදොමනස්සප්පත්යතො 
නිපන්යනොති. 

න නූන යසො ඛාරිවිධන්ති, තාත, නූන යසො මාණයවො න ඛාරිභාරිං

උක්ඛිපිත්වා විචරි. ඛිලානීතිකලානි, ‘‘අයයමවවාපායඨො. යසොඛයන්තිසුඛිං. 

 ාලුවපණ්ණසන්ථතා විකණ්ණරූපාවාති, තාත, අයිං තව
මාලුවපණ්ණසන්ථතා අජ්ජ මයා ච යතන ච අඤ්ඤමඤ්ඤිං
පරාමසනාලිඞ්ගනවයසන පරිවත්තන්යතහි විකණ්ණා විය ආකුල යාකුලා

ජාතා. පුනප්පුනිං පණ්ණකුටිිං වජා ාති, තාත, අහඤ්ච යසො ච අභරමිත්වා
කලන්තරූපා පණ්ණසාලයතො නික්ඛමිත්වා උදකිං පවිසිත්වා රමිත්වා 
විගතදරථාපුනප්පුනිංඉමයමවකුටිිංපවිසාමාතිවදති. 

න ජ්ජ න්තාතිඅජ්ජමමතස්සගතකාලයතො පට්ඨායයනවමන්තා

පටිභන්ති න උපට්ඨහන්ති න රුච්චන්ති. න අග්ගිහුත්තිං නපි

ෙඤ්ඤතන්තන්ති මහාබ්රහ්මුයනො ආරාධනත්ථාය 
කත්තබ් යහොමවිධූපනාදියඤ්ඤකරියාපි යම න පටිභාති න උපට්ඨාති න

රුච්චති. න චාපි යතති තයා ආභතමූලඵලාඵලානිපි න භුඤ්ජාමි. ෙස්සිං

දිසන්ති යස්සිං දිසායිං. වනන්ති තස්ස මාණවස්ස අස්සමිං පරිවායරත්වා
ඨිතවනන්ති. 
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තස්යසවිංවිලපන්තස්සතිංවිලාපිංසුත්වාමහාසත්යතො‘‘එකාය ඉත්ථියා
ඉමස්සසීලිංභන්නිංභවිස්සතී’’තිඤත්වාතිංඔවදන්යතොඡගාථායයොඅභාසි 

– 

51. 

‘‘ඉමස්මාහිංයජොතිරයසවනම්හි, ගන්ධබ් යදවච්ඡරසඞ්ඝයසවියත; 

ඉසීනමාවායස සනන්තනම්හි, යනතාදිසිංඅරතිිං පාපුයණථ. 

52. 

‘‘භවන්තිමිත්තානිඅයථොනයහොන්ති, ඤාතීසුමිත්යතසුකයරොන්ති 

යපමිං; 

අයඤ්චජම්යමොකස්ස වානිවිට්යඨො, යයොයනවජානාති‘කුයතොම්හි 

ආගයතො’. 

53. 

‘‘සිංවායසන හිමිත්තානි, සන්ධීයන්ති පුනප්පුනිං; 

ස්යවවමිත්යතොඅසිංගන්තු, අසිංවායසනජීරති. 

54. 

‘‘සයචතුවිංදක්ඛසිබ්රහ්මචාරිිං, සයචතුවිංසල්ලයප බ්රහ්මචාරිනා; 

සම්පන්නසස්සිංවමයහොදයකන, තයපොගුණිංඛිප්පමිමිංපහිස්සසි. 

55. 

‘‘පුනපියචදක්ඛසිබ්රහ්මචාරිිං, පුනපියචසල්ලයප බ්රහ්මචාරිනා; 

සම්පන්නසස්සිංවමයහොදයකන, උස්මාගතිංඛිප්පමිමිංපහිස්සසි. 

56. 

‘‘භූතානි යහතානිචරන්තිතාත, විරූපරූයපන මනුස්සයලොයක; 

න තානි යසයවථ නයරො සපඤ්යඤො, ආසජ්ජ නිං නස්සති 
බ්රහ්මචාරී’’ති. 

තත්ථ ඉ ස් ාති ඉමස්මිිං. හන්ති නිපාතමත්තිං. යජොත යසති

හූයමානස්ස යජොතියනො රිංසිඔභාසියත. සනන්තනම්හීති යපොරාණයක. 

පාපුයණථාති පාපුයණයය. ඉදිං වුත්තිං යහොති – තාත, එවරූයප වයන 

වසන්යතො යිං අරතිිං ත්විං පත්යතො, එතාදිසිං න පාපුයණයය පණ්ඩියතො

කුලපුත්යතො, පත්තුිං නාරහතීතිඅත්යථො. 

‘‘භවන්තී’’ති ඉමිං ගාථිං මහාසත්යතො අන්යතොගතයමව භාසති.
අයයමත්ථ අධිප්පායයො – යලොයකසත්තානිං මිත්තානිනාම යහොන්තිපින 

යහොන්තිපි තත්ථ යයසිං යහොන්ති, යත අත්තයනො ඤාතීසු ච මිත්යතසු ච

යපමිං කයරොන්ති. අෙඤ්ච ජම්ය ොති මිගසිඞ්යගො ලාමයකො. කස්ස වා
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නිවිට්යඨොති යකන නාම කාරයණන තස්මිිං මාතුගායම මිත්තසඤ්ඤාය

නිවිට්යඨො, යසො මිගියා කුච්ඡිස්මිිං නිබ් ත්තිත්වා අරඤ්යඤ වඩ්ඪිතත්තා

‘‘කුයතොම්හි ආගයතො’’ති අත්තයනො ආගතට්ඨානමත්තම්පි න ජානාති, 
පයගව ඤාතිමිත්යතති. 

පුනප්පුනන්ති, තාත, මිත්තානිනාම පුනප්පුනිංසිංවායසනසිංයසවයනන

සන්ධීයන්ති ඝටීයන්ති. ස්යවව මිත්යතොති යසො එව මිත්යතො අසිං න්තු 

අසමාගච්ඡන්තස්සපුරිසස්සයතනඅසමාගමසඞ්ඛායතනඅසිංවායසන ජී ත 

විනස්සති. සයචති තස්මා, තාත, සයච ත්විං පුනපි තිං දක්ඛසි, යතන වා 

සල්ලපිස්සසි, අථයථානාමනිප්ඵන්නසස්සිංමයහොයඝනහරීයති, එවිංඉමිං

අත්තයනො තයපොගුණිං පහිස්සසි හායරස්සසීති අත්යථො. උස් ා තන්ති 

සමණයතජිං. 

විරූපරූයපනාති විවිධරූයපන. ඉදිං වුත්තිං යහොති – තාත, 
මනුස්සයලොකස්මිඤ්හි එතානි යක්ඛිනිසඞ්ඛාතානි භූතානි 
විවිධරූපපටිච්ඡන්යනන අත්තයනො රූයපන අත්තයනො වසිං ගයත ඛාදිතුිං

චරන්ති, තානි සපඤ්යඤොනයරොනයසයවථ.තාදිසඤ්හිභූතිංආසජ්ජනිං

පත්වා නස්සති බ්රහ්මචාරී, දිට්යඨොසි තාය යක්ඛිනියා න ඛාදියතොති පුත්තිං
ඔවදි. 

යසොපිතුකථිංසුත්වා‘‘යක්ඛිනීකරසා’’තිභීයතොචිත්තිං නිවත්යතත්වා

‘‘තාත, එත්යතො න ගමිස්සාමි, ඛමථ යම’’ති ඛමායපසි. යසොපි නිං 

සමස්සායසත්වා ‘‘එහි ත්විං, මාණව, යමත්තිං භායවහි, කරුණිං, මුදිතිං, 
උයපක්ඛ’’න්ති බ්රහ්මවිහාරභාවනිං ආචික්ඛි. යසො තථා පටිපජ්ජත්වා පුන
ඣානාභඤ්ඤා නිබ් ත්යතසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකිං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභක්ඛු යසොතාපත්තිඵයල 

පතිට්ඨහි. තදා නිළිනිකා පුරාණදුතියිකා අයහොසි, ඉසිසිඞ්යගො

උක්කණ්ඨිතභක්ඛු, පිතා පනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

නිළිනිකාජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[527] 2. උම්මාදන්තීජාතකවණ්ණනා 

නියවසනිං කස්සනුදිං සුනන්දාති ඉදිං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
උක්කණ්ඨිතභක්ඛුිංආරබ්භකයථසි.යසොකයරකදිවසිංසාවත්ථියිං පිණ්ඩාය
චරන්යතො එකිං අලඞ්කතපටියත්තිං උත්තමරූපධරිං ඉත්ථිිං ඔයලොයකත්වා 
පටි ද්ධචිත්යතො හුත්වා චිත්තිං නිවත්යතතුිං අසක්යකොන්යතො විහාරයමව
ආගන්ත්වාතයතො පට්ඨායසල්ලවිද්යධොවියරාගාතුයරොභන්තමිගපටිභායගො
කයසො ධමනීසන්ථතගත්යතො උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජායතො අනභරයතො
එකරියාපයථපි චිත්තස්සාදිං අලභන්යතො ආචරියවත්තාදීනි පහාය
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උද්යදසපරිපුච්ඡාකම්මට්ඨානානුයයොගරහියතො විහාසි. යසො සහායභක්ඛූහි

‘‘පුබ්ය ත්විං, ආවුයසො, සන්තින්ද්රියයොවිප්පසන්නමුඛවණ්යණො, ඉදානියනො

තථා, කිං නුයඛොකාරණ’’න්තිපුට්යඨො, ‘‘ආවුයසො, අනභරයතොම්හී’’තිආහ.

අථ නිං යත ‘‘අභරමාවුයසො, සාසයන, බුද්ධුප්පායදො නාම දුල්ලයභො, තථා

සද්ධම්මස්සවනිං මනුස්සපටිලායභො ච, යසො ත්විං මනුස්සපටිලාභිං
පටිලභත්වා දුක්ඛස්සන්තකරියිං පත්ථයමායනො අස්සුමුඛිංඤාතිජනිංපහාය

සද්ධාය පබ් ජත්වා කිංකාරණා කයලසවසිං යාසි, කයලසා නායමයත

ගණ්ඩුප්පාදකපාණකිං උපාදාය සබ්  ාලජනසාධාරණා, යය යතසිං

වත්ථුභූතා, යතපිඅප්පස්සාදාකාමා හුදුක්ඛා  හුපායාසා, ආදීනයවොඑත්ථ

භයයයො.අට්ඨිකඞ්කලූපමාකාමා, මිංසයපසූපමාකාමා, තිණුක්කූපමාකාමා, 

අඞ්ගාරකාසූපමා කාමා, සුපිනකූපමා කාමා, යාචිතකූපමා කාමා, 

රුක්ඛඵලූපමාකාමා, අසිසූනූපමාකාමා, සත්තිසූලූපමාකාමා, සප්පසිරූපමා

කාමා, අග්ගික්ඛන්ධූපමා කාමා, ත්විං නාම එවරූයප බුද්ධසාසයන
පබ් ජත්වාඑවිං අනත්ථකාරකානිංකයලසානිංවසිංගයතොසී’’තිඔවදිත්වා
අත්තයනො කථිං ගාහායපතුිං අසක්යකොන්තා සත්ථු සන්තිකිං ධම්මසභිං

යනත්වා ‘‘කිං, භක්ඛයව, අනිච්ඡමානකිං භක්ඛුිං ආනයිත්ථා’’ති වුත්යත, 

‘‘භන්යත, අයිං කර භක්ඛු උක්කණ්ඨියතො’’ති ආහිංසු. සත්ථා ‘‘සච්චිං

කරා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චිං, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘භක්ඛු
යපොරාණකපණ්ඩිතාරජ්ජිංඅනුසාසන්තාපිකයලයසඋප්පන්යනතස්සවසිං 
අගන්ත්වාචිත්තිංනිවායරත්වානඅයුත්තකිංකරිිංසූ’’තිවත්වාඅතීතිංආහරි. 

අතීයත සිවිරට්යඨ අරිට්ඨපුරනගයර සිවි නාම රාජා රජ්ජිං කායරසි.

ය ොධිසත්යතො තස්ස අග්ගමයහසියා කුච්ඡිස්මිිං නිබ් ත්ති, 

‘‘සිවිකුමායරො’’ත්යවවස්ස නාමිං කරිිංසු. යසනාපතිස්සපි පුත්යතො ජායි, 

‘‘අභපාරයකො’’තිස්ස නාමිං කරිිංසු. යත උයභොපි සහායා හුත්වා
අභවඩ්ඪන්තා යසොළසවස්සිකා හුත්වා තක්කසිලිං ගන්ත්වා සිප්පිං
උග්ගණ්හිත්වා ආගමිිංසු. රාජා පුත්තස්ස රජ්ජිං අදාසි. යසොපි අභපාරකිං
යසනාපතිට්ඨායනඨයපත්වා ධම්යමන රජ්ජිං කායරසි.තස්මිිංයයවනගයර
තිරිටිවච්ඡස්ස නාම අසීතියකොටිවිභවස්ස යසට්ඨියනො ධීතා නිබ් ත්ති

උත්තමරූපධරා යසොභග්ගප්පත්තා සුභලක්ඛයණන සමන්නාගතා, තස්සා 
නාමග්ගහණදිවයස ‘‘උම්මාදන්තී’’ති නාමිං කරිිංසු. සා 
යසොළසවස්සිකකායල අතික්කන්තමානුසවණ්ණා යදවච්ඡරා විය අභරූපා
දස්සනීයා පාසාදිකා පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගතා අයහොසි.

යය යය පුථුජ්ජනා තිං පස්සන්ති, යත යත සකභායවන සණ්ඨාතුිං
අසක්යකොන්තා සුරාපානමදමත්තා විය කයලසමයදන මත්තා හුත්වා සතිිං
පච්චුපට්ඨායපතුිංසමත්ථානාමනායහසුිං. 

අථස්සාපිතාතිරිටිවච්යඡොරාජානිංඋපසඞ්කමිත්වා ‘‘යදව, මමයගයහ 

ඉත්ථිරතනිං උප්පන්නිං, රඤ්යඤොව අනුච්ඡවිකිං, ලක්ඛණපාඨයක
බ්රාහ්මයණයපයසත්වාතිං වීමිංසායපත්වායථාරුචිකයරොහී’’තිආහ. රාජා
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‘‘සාධූ’’ති වත්වා බ්රාහ්මයණ යපයසසි. යත යසට්ඨියගහිං ගන්ත්වා
කතසක්කාරසම්මානා පායාසිං පරිභුඤ්ජිංසු. තස්මිිං ඛයණ උම්මාදන්තී
සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතා යතසිං සන්තිකිං අගමාසි. යත තිං දිස්වා සතිිං 
පච්චුපට්ඨායපතුිං අසක්යකොන්තා කයලසමදමත්තා හුත්වා අත්තයනො
විප්පකතයභොජනභාවිං න ජානිිංසු. එකච්යච ආයලොපිං ගයහත්වා

‘‘භුඤ්ජස්සාමා’’ති සඤ්ඤාය සීයස ඨයපසුිං, එකච්යච උපකච්ඡන්තයර

ඛිපිිංසු, එකච්යච භත්තිිං පහරිිංසු, සබ්ය ව උම්මත්තකා අයහසුිං. සා යත

දිස්වා ‘‘ඉයම කර මම ලක්ඛණිං වීමිංසිස්සන්ති, ගීවායිං යන ගයහත්වා 
නීහරථා’’ති නීහරායපසි. යත මඞ්කුභූතා රාජනියවසනිං ගන්ත්වා

උම්මාදන්තියා කුද්ධා ‘‘යදව, සා ඉත්ථී කාළකණ්ණී, න තුම්හාකිං
අනුච්ඡවිකා’’තිවදිිංසු.රාජා ‘‘කාළකණ්ණී කරා’’තිනතිංආණායපසි.සා

තිං පවත්තිිං සුත්වා ‘‘අහිං කර කාළකණ්ණීති රඤ්ඤා න ගහිතා, 

කාළකණ්ණියයොනාමනඑවරූපා යහොන්තී’’තිවත්වා ‘‘යහොතු, සයචපන

තිංරාජානිං පස්සිස්සාමි, ජානිස්සාමී’’තිතස්මිිංආඝාතිං න්ධි.අථනිංපිතා

අභපාරකස්ස අදාසි, සාතස්සපියාඅයහොසිමනාපා. 

කස්ස පන කම්මස්ස නිස්සන්යදන සා එවිං අභරූපා අයහොසීති? 
රත්තවත්ථදානස්සනිස්සන්යදනාති.සාකරඅතීයත ාරාණසියිංදලිද්දකුයල 

නිබ් ත්තිත්වා උස්සවදිවයස පුඤ්ඤසම්පන්නා ඉත්ථියයො
කුසුම්භරත්තවත්ථිං නිවායසත්වා අලඞ්කතා කීළන්තියයො දිස්වා තාදිසිං

වත්ථිං නිවායසත්වා කීළිතුකාමා හුත්වා මාතාපිතූනිං ආයරොයචත්වා යතහි, 

‘‘අම්ම, මයිං දලිද්දා, කුයතොයනොඑවරූපිංවත්ථ’’න්තිවුත්යත‘‘යතනහිමිං

එකස්මිිං අඩ්ඪකුයල භතිිං කාතුිං අනුජානාථ, යත මම ගුණිං ඤත්වා
දස්සන්තී’’ති වත්වා යතහි අනුඤ්ඤාතා එකිං කුලිං උපසඞ්කමිත්වා 

‘‘කුසුම්භරත්තවත්යථන භතිිං කයරොමී’’ති ආහ. අථ නිං යත ‘‘තීණි
සිංවච්ඡරානි කම්යම කයත තව ගුණිං ඤත්වා දස්සාමා’’ති වදිිංසු. සා
‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා කම්මිං පටිපජ්ජ. යත තස්සා ගුණිං ඤත්වා
අපරිපුණ්යණසුයයව තීසු සිංවච්ඡයරසු තස්සා ඝනකුසුම්භරත්තවත්යථන
සද්ධිිං අඤ්ඤම්පිවත්ථිං දත්වා ‘‘තවසහායිකාහිසද්ධිිං ගන්ත්වාන්හත්වා
නිවායසහී’’ති තිං යපසයිිංසු. සා සහායිකා ආදාය ගන්ත්වා රත්තවත්ථිං
නදීතීයරඨයපත්වාන්හායි. 

තස්මිිං ඛයණ එයකො කස්සපදස ලස්ස සාවයකො අච්ඡින්නචීවයරො 
සාඛාභඞ්ගිංනිවායසත්වාචපාරුපිත්වාචතිංපයදසිංපාපුණි.සාතිංදිස්වා

‘‘අයිං භදන්යතො අච්ඡින්නචීවයරො භවිස්සති, පුබ්ය පි අදින්නභායවන යම
නිවාසනිං දුල්ලභිං ජාත’’න්ති තිං වත්ථිං ද්විධා ඵායලත්වා ‘‘එකිං
යකොට්ඨාසිං අයයස්ස දස්සාමී’’ති චින්යතත්වා උත්තරිත්වා අත්තයනො

නිවාසනිං නිවායසත්වා ‘‘තිට්ඨථ, භන්යත’’ති වත්වා යථරිං වන්දිත්වා
රත්තවත්ථිං මජ්යඣ ඵායලත්වා තස්යසකිං යකොට්ඨාසිං අදාසි. යසො
එකමන්යතපටිච්ඡන්යනඨත්වාසාඛාභඞ්ගිංඡඩ්යඩත්වාතස්යසකිංකණ්ණිං 
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නිවායසත්වාඑකිංපාරුපිත්වානික්ඛමි.අථස්සවත්යථොභායසනසකලසරීරිං
තරුණසූරියයොවිය එයකොභාසිංඅයහොසි.සාතිංදිස්වා‘‘මය්හිංඅයයයොපඨමිං

න යසොභති, ඉදානි තරුණසූරියයො විය වියරොචති, ඉදම්පි එතස්යසව

දස්සාමී’’තිදුතියම්පියකොට්ඨාසිංදත්වා‘‘භන්යත, අහිං භයවභයවවිචරන්තී

උත්තමරූපධරාභයවයයිං, මිංදිස්වායකොචිපුරියසොසකභායවන සණ්ඨාතුිං

මා අසක්ඛි, මයා අභරූපතරා නාම අඤ්ඤා මා යහොතූ’’ති පත්ථනිං
පට්ඨයපසි. යථයරොපිඅනුයමොදනිංකත්වාපක්කාමි. 

සා යදවයලොයක සිංසරන්තී තස්මිිං කායල අරිට්ඨපුයර නිබ් ත්තිත්වා 

තථා අභරූපා අයහොසි. අථ තස්මිිං නගයර කත්තිකඡණිං යඝොසයිිංසු, 
කත්තිකපුණ්ණමායිං නගරිං සජ්ජයිිංසු. අභපාරයකො අත්තයනො

ආරක්ඛට්ඨානිං ගච්ඡන්යතො තිං ආමන්යතත්වා ‘‘භද්යද, උම්මාදන්ති අජ්ජ

කත්තිකරත්තිවායරො ඡයණො, රාජා නගරිං පදක්ඛිණිං කයරොන්යතො පඨමිං

ඉමිංයගහද්වාරිංආගමිස්සති, මායඛොතස්සඅත්තානිං දස්යසසි, යසොපිතිං

දිස්වා සතිිං උපට්ඨායපතුිං න සක්ඛිස්සතී’’ති ආහ. සා ‘‘ගච්ඡ ත්විං, සාමි, 
අහිං ජානිස්සාමී’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා තස්මිිං ගයත දාසිිං ආණායපසි
‘‘රඤ්යඤො ඉමිං යගහද්වාරිං ආගතකායල මය්හිං ආයරොයචයයාසී’’ති. අථ 
සූරියය අත්ථඞ්ගයත උග්ගයහ පුණ්ණචන්යද යදවනගයර විය නගයර
අලඞ්කයත සබ් දිසාසු දීයපසු ජලියතසු රාජා සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතො
ආජඤ්ඤරථවරගයතො අමච්චගණපරිවුයතො මහන්යතන යයසන නගරිං
පදක්ඛිණිං කයරොන්යතො පඨමයමව අභපාරකස්ස යගහද්වාරිං අගමාසි. තිං
පන යගහිං මයනොසිලාවණ්ණපාකාරපරික්ඛිත්තිං අලඞ්කතද්වාරට්ටාලකිං
යසොභග්ගප්පත්තිංපාසාදිකිං.තස්මිිංඛයණදාසීඋම්මාදන්තියා ආයරොයචසි.
සා පුප්ඵසමුග්ගිං ගාහායපත්වා කන්නරිලීළාය වාතපානිං නිස්සාය ඨිතා 
රඤ්යඤො පුප්ඵානි ඛිපි. යසො තිං උල්යලොයකත්වා කයලසමදමත්යතො සතිිං
උපට්ඨායපතුිං අසක්යකොන්යතො ‘‘අභපාරකස්යසතිං යගහ’’න්ති

සඤ්ජානිතුම්පිනාසක්ඛි, අථසාරථිිං ආමන්යතත්වාපුච්ඡන්යතොද්යවගාථා
අභාසි– 

57. 

‘‘නියවසනිංකස්සනුදිංසුනන්ද, පාකායරනපණ්ඩුමයයනගුත්තිං; 

කාදිස්සතිඅග්ගිසිඛාවදූයර, යවහායසිංපබ් තග්යගව අච්චි. 

58. 

‘‘ධීතාන්වයිංකස්සසුනන්දයහොති, සුණිසාන්වයිංකස්සඅයථොපි 

භරියා; 

අක්ඛාහියමඛිප්පමියධවපුට්යඨො, අවාවටායදිවාඅත්ථි භත්තා’’ති. 

තත්ථ කස්සනුදන්තිකස්සනුඉදිං. පණ්ඩු යෙනාතිරත්තිට්ඨකමයයන. 

දිස්සතීති වාතපායන ඨිතා පඤ්ඤායති. අච්චීති අනලජාලක්ඛන්යධො. ධීතා 
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න්වෙන්තිධීතානුඅයිං. අවාවටාතිඅයපතාවරණාඅපරිග්ගහා. භත්තාති යදි

වාඅස්සාසාමියකොඅත්ථි, එතිංයමඅක්ඛාහීති. 

අථස්සයසොආචික්ඛන්යතොද්යවගාථාඅභාසි– 

59. 

‘‘අහඤ්හිජානාමිජනින්දඑතිං, මතයාචයපතයාචඅයථොපි අස්සා; 

තයවවයසොපුරියසොභූමිපාල, රත්තින්දිවිංඅප්පමත්යතො තවත්යථ. 

60. 

‘‘ඉද්යධො චඵීයතොචසුවඩ්ඪියතොච, අමච්යචොචයත අඤ්ඤතයරො

ජනින්ද; 

තස්යසසාභරියාභපාරකස්ස, උම්මාදන්තීනාමයධයයයන රාජා’’ති. 

තත්ථ  තයාචයපතයාචාතිමාතියතොච පිතියතොයචතිංජානාමි. අයථොපි

අස්සාතිඅථසාමිකම්පිඅස්සා ජානාමීතිවදති. ඉද්යධොතිසමිද්යධො. ඵීයතොති

වත්ථාලඞ්කායරහි සුපුප්ඵියතො. සුවඩ්ඪියතොති සුට්ඨු වුද්යධො. 

නා යධයෙයනාති නායමන. අයඤ්හි යයො නිං පස්සති, තිං උම්මායදති, 

සතිමස්සපච්චුපට්ඨායපතුිංනයදති, තස්මාඋම්මාදන්තීතිවුච්චති. 

තිං සුත්වාරාජානාමමස්සායථොයමන්යතො අනන්තරිංගාථමාහ– 

61. 

‘‘අම්යභො අම්යභො නාමමිදිං ඉමිස්සා, මතයා ච යපතයා ච කතිං 

සුසාධු; 

තදාහිමය්හිංඅවයලොකයන්තී, උම්මත්තකිංඋම්මදන්තී අකාසී’’ති. 

තත්ථ  තයා ච යපතයා චාති මාතරා ච පිතරා ච.  ය්හන්ති

උපයයොගත්යථ සම්පදානවචනිං. අවයලොකෙන්තීති මයා අවයලොකතා
සයම්පිමිංඅවයලොකයන්තීමිං උම්මත්තකිංඅකාසීතිඅත්යථො. 

සා තස්ස කම්පිතභාවිං ඤත්වා වාතපානිං ථයකත්වා සිරිගබ්භයමව 
අගමාසි.රඤ්යඤොපිතස්සාදිට්ඨකාලයතොපට්ඨායනගරිංපදක්ඛිණකරයණ

චිත්තයමව නායහොසි. යසො සාරථිිං ආමන්යතත්වා, ‘‘සම්ම සුනන්ද, රථිං

නිවත්යතහි, අයිං ඡයණො අම්හාකිං නානුච්ඡවියකො, අභපාරකස්ස

යසනාපතිස්යසවානුච්ඡවියකො, රජ්ජම්පි තස්යසවානුච්ඡවික’’න්ති රථිං
නිවත්තායපත්වා පාසාදිං අභරුය්හ සිරිසයයන නිපජ්ජත්වා විප්පලපන්යතො
ආහ– 

62. 

‘‘යාපුණ්ණමායසමිගමන්දයලොචනා, උපාවිසිපුණ්ඩරීකත්තචඞ්ගී; 
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ද්යව පුණ්ණමායයො තදහූ අමඤ්ඤහිං, දිස්වාන 
පාරාවතරත්තවාසිනිිං. 

63. 

‘‘අළාරපම්යහහි සුයභහිවග්ගුභ, පයලොභයන්තී මිංයදාඋදික්ඛති; 

විජම්භමානාහරයතවයමමයනො, ජාතාවයනකම්පුරිසීවපබ් යත. 

64. 

‘‘තදාහිබ්රහතීසාමා, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 

එකච්චවසනානාරී, මිගීභන්තාවුදික්ඛති. 

65. 

‘‘කදාස්සුමිංතම් නඛාසුයලොමා,  ාහාමුදූචන්දනසාරලිත්තා; 

වට්ටඞ්ගුලීසන්නතධීරකුත්තියා, නාරීඋපඤ්ඤිස්සතිසීසයතො සුභා. 

66. 

‘‘කදාස්සුමිංකඤ්චනජාලුරච්ඡදා, ධීතාතිරීටිස්ස විලග්ගමජ්ඣා; 

මුදූහි ාහාහිපලිස්සජස්සති, බ්රහාවයනජාතදුමිංවමාලුවා. 

67. 

‘‘කදාස්සු ලාඛාරසරත්තසුච්ඡවී, බින්දුත්ථනීපුණ්ඩරීකත්තචඞ්ගී; 

මුඛිං මුයඛන උපනාමයිස්සති, යසොණ්යඩොව යසොණ්ඩස්ස සුරාය
ථාලිං. 

68. 

‘‘යදාද්දසිංතිංතිට්ඨන්තිිං, සබ් භද්දිංමයනොරමිං; 

තයතොසකස්සචිත්තස්ස, නාවය ොධාමිකඤ්චිනිං. 

69. 

‘‘උම්මාදන්තිමහිංදට්ඨා, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලිං; 

නසුපාමිදිවාරත්තිිං, සහස්සිංවපරාජයතො. 

70. 

‘‘සක්යකො යචයමවරිංදජ්ජා, යසොචලබ්යභථයම වයරො; 

එකරත්තිංදිරත්තිංවා, භයවයයිංඅභපාරයකො; 

උම්මාදන්තයාරමිත්වාන, සිවිරාජාතයතොසිය’’න්ති. 

තත්ථ පුණ්ණ ායසති පුණ්ණචන්දාය රත්තියා. මි  න්දයලොචනාති
කණ්ඩසන්තායසන පලායිත්වා වනන්තයර ඨත්වා ලුද්දිං ඔයලොයකන්තියා

මිගියා විය මන්දානි යලොචනානි අස්සාති මිගමන්දයලොචනා. උපාවිසීති
පදුමවණ්යණනකරතයලනපුප්ඵානිඛිපිත්වාමිංඔයලොයකන්තී වාතපායන
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නිසීදි. පුණ්ඩරීකත්තචඞ්ගීති රත්තපදුමවණ්ණසරීරා. ද්යව පුණ්ණ ායෙොති
අහිං තදහු තස්මිිං ඡණදිවයස තිං
පාරාවතපාදසමානවණ්ණරත්තවත්ථනිවත්ථිං දිස්වා තස්සා මුඛයසොභිං 
ඔයලොයකන්යතො එකස්ස පාචීනයලොකධාතුයතො එකස්ස අභපාරකස්ස
යසනාපතියනො නියවසයනති ද්වින්නිං පුණ්ණචන්දානිං උග්ගතත්තා ද්යව

පුණ්ණමායයො අමඤ්ඤිිං. අො පම්යහහීති විසාලපඛුයමහි. සුයභහීති 

පරිසුද්යධහි. වග්ගුභීති මධුරාකායරහි. උදික්ඛතීති එවරූයපහි යනත්යතහි

යස්මිිංඛයණඔයලොයකති. පබ්බ්යතතියථාහිමවන්තපබ් යතසුපුප්ඵිතවයන
වීණිං ආදාය තන්තිස්සයරන අත්තයනො සරිං සිංසන්දන්තී කම්පුරිසී

කම්පුරිසස්සමනිංහරති, එවිං හරයතවයමමයනොතිවිප්පලපති. 

බ්රහතීති උළාරා. සා ාති සුවණ්ණවණ්ණසාමා. එකච්චවසනාති 

එකච්චිකවසනා, එකවත්ථනිවත්ථාති අත්යථො. භන්තාවුදික්ඛතීති
සණ්හයකසා පුථුනලාටා ආයතභමූ විසාලක්ඛී තුඞ්ගනාසා රත්යතොට්ඨා
යසතදන්තා තිඛිණදාඨා සුවට්ටිතගීවා සුතනු ාහු සුසණ්ඨිතපයයොධරා
කරමිතමජ්ඣා විසාලයසොණී සුවණ්ණකදලිසමායනොරු සා උත්තමිත්ථී
තස්මිිං ඛයණමිංඋදික්ඛන්තීභයයනවනිංපවිසිත්වාපුනනිවත්තිත්වාලුද්දිං

උදික්ඛන්තී භන්තා මිගීව මිං උදික්ඛතීති වදති. බ්ාහාමුදූති මුදු ාහා. 

සන්නතධී කුත්තොති සුඵුසිතයඡකකරණා. උපඤ්ඤිස්සත  න්ති සා සුභා
නාරීකදානුමිං යතහිතම් නයඛහිසීසයතො පට්ඨායසන්නයතනධීයරන
කරයණන පරියතොයසස්සතීතිපත්යථන්යතොවිලපති. 

කඤ්චනජාලු ච්ඡදාති කඤ්චනමයඋරච්ඡදාලඞ්කාරා. විලග්  ජ්ොති

විලග්ගසරීරා තනුමජ්ඣිමා. බ්රහාවයනති මහාවයන. ලාඛා ස ත්තසුච්ඡවීති
හත්ථපාදතලඅග්ගනඛඔට්ඨමිංයසසු ලාඛාරසරත්තමණිපවාලවණ්ණා. 

බින්දුත්ථනීති උදකපුප්ඵුළපරිමණ්ඩලත්ථනී. තයතොති යදා තිං තිට්ඨන්තිිං 

අද්දසිං, තයතො පට්ඨාය. සකස්ස චිත්තස්සාති අත්තයනො චිත්තස්ස

අනිස්සයරො ජායතොම්හීති අධිප්පායයො. කඤ්චිනන්ති කඤ්චි ‘‘අයිං අසුයකො

නාමා’’තින ජානාමි, උම්මත්තයකො ජායතොම්හීති වදති. දට්ඨාති දිස්වා. න

සුපාමීති යනව රත්තිිං, න දිවා නිද්දිං ලභාමි. යසො ච ලබ්යභථාති යිං යම 

සක්යකොවරිංදයදයය, යසොචයමවයරොලබ්යභථ, ලයභයයාහිංතිංවරන්ති
අත්යථො. 

අථ යත අමච්චා අභපාරකස්සපි ආයරොචයිිංසු – ‘‘සාමි රාජා, නගරිං
පදක්ඛිණිං කයරොන්යතො තුම්හාකිං ඝරද්වාරිං පත්වා නිවත්තිත්වා පාසාදිං
අභරුහී’’ති. යසො අත්තයනො යගහිං ගන්ත්වා උම්මාදන්තිිං ආමන්යතත්වා

‘‘භද්යද, කච්චි රඤ්යඤො අත්තානිං දස්යසසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘සාමි, එයකො 

මයහොදයරොමහාදාඨියකොරයථඨත්වාආගයතොපුරියසොඅත්ථි, අහිංතිංරාජා

වාඅරාජාවාතින ජානාමි, එයකොඉස්සයරොතිපනවුත්යතවාතපායනඨත්වා

පුප්ඵානි ඛිපිිං, යසො තාවයදව නිවත්තිත්වා ගයතො’’ති. යසො තිං සුත්වා
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‘‘නාසියතොම්හි තයා’’ති පුනදිවයස පායතොව රාජනියවසනිං ආරුය්හ
සිරිගබ්භද්වායර ඨත්වා රඤ්යඤො උම්මාදන්තිිං නිස්සාය විප්පලාපිං සුත්වා

‘‘අයිං උම්මාදන්තියා පටි ද්ධචිත්යතො ජායතො, තිං අලභන්යතො මරිස්සති, 
රඤ්යඤොචමමචඅගුණිංයමොයචත්වාඉමස්සමයාජීවිතිංදාතුිංවට්ටතී’’ති 
අත්තයනො නියවසනිං ගන්ත්වා එකිං දළ්හමන්තිං උපට්ඨාකිං

පක්යකොසායපත්වා, ‘‘තාත, අසුකට්ඨායනසුසිරයචතියරුක්යඛොඅත්ථි, ත්විං
කඤ්චිඅජානායපත්වාඅත්ථඞ්ගයත සූරියයතත්ථගන්ත්වාඅන්යතොරුක්යඛ

නිසීද, අහිං තත්ථ  ලිකම්මිං කයරොන්යතො තිං ඨානිං පත්වා යදවතා

නමස්සන්යතො, ‘සාමියදවරාජ, අම්හාකිංරාජානගරම්හිඡයණවත්තමායන 

අකීළිත්වා සිරිගබ්භිං පවිසිත්වා විප්පලපන්යතොව නිපන්යනො, මයිං තත්ථ

කාරණිං න ජානාම, රාජා යදවතානිං  හූපකායරො, අනුසිංවච්ඡරිං සහස්සිං

විස්සජ්යජත්වා  ලිකම්මිං කයරොති, ඉදිං නාම නිස්සාය රාජා විප්පලපතීති

ආචික්ඛථ, රඤ්යඤො යනො ජීවිතදානිං යදථා’ති යාචිස්සාමි, ත්විං තස්මිිං

ඛයණ සද්දිං පරිවත්තිත්වා, ‘යසනාපති, තුම්හාකිං රඤ්යඤො  යාධි නාම

නත්ථි, යසො පන තව භරියාය උම්මාදන්තියා පටි ද්ධචිත්යතො. සයච නිං 

ලභස්සති, ජීවිස්සති, යනො යච, මරිස්සති. සයච තස්ස ජීවිතිං ඉච්ඡසි, 
උම්මාදන්තිමස්ස යදහී’ති වයදයයාසී’’ති එවිං තිං උග්ගණ්හායපත්වා 
උයයයොයජසි. 

යසො ගන්ත්වා තස්මිිං රුක්යඛ නිසීදිත්වා පුනදිවයස යසනාපතිනා 
අමච්චගණපරිවුයතනතිං ඨානිං ගන්ත්වා යාචියතො තථා අභාසි. යසනාපති
‘‘සාධූ’’තිවත්වා යදවතිංවන්දිත්වාඅමච්යචජානායපත්වානගරිංපවිසිත්වා
රාජනියවසනිං ආරුය්හ සිරිගබ්භද්වාරිං ආයකොයටසි. රාජා සතිිං

උපට්ඨයපත්වා ‘‘යකො එයසො’’ති පුච්ඡි. අහිං, යදව, අභපාරයකොති. අථස්ස
රාජාද්වාරිංවිවරි.යසොපවිසිත්වා රාජානිංවන්දිත්වාගාථමාහ– 

71. 

‘‘භූතානි යමභූතපතීනමස්සයතො, ආගම්මයක්යඛො ඉදයමතදබ්රවි; 

රඤ්යඤො මයනො උම්මදන්තයා නිවිට්යඨො, දදාමි යත තිං 
පරිචාරයස්සූ’’ති. 

තත්ථ න ස්සයතොති තුම්හාකිං විප්පලාපකාරණජානනත්ථිං  ලිකම්මිං

කත්වා නමස්සන්තස්ස. තන්ති අහිං තිං උම්මාදන්තිිං තුම්හාකිං පරිචාරිකිං
කත්වා දදාමීති. 

අථනිංරාජා, ‘‘සම්මඅභපාරක, මමඋම්මාදන්තියා පටි ද්ධචිත්තතාය

විප්පලපිතභාවිං යක්ඛාපි ජානන්තී’’ති පුච්ඡි. ආම, යදවාති. යසො 

‘‘සබ් යලොයකනකරයමලාමකභායවොඤායතො’’තිලජ්ජධම්යමපතිට්ඨාය

අනන්තරිංගාථමාහ – 

72. 
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‘‘පුඤ්ඤා ච ධිංයස අමයරො න චම්හි, ජයනො ච යම පාපමිදඤ්ච

ජඤ්ඤා; 

භුයසො ච තයස්ස මනයසො විඝායතො, දත්වා පියිං උම්මදන්තිිං 
අදට්ඨා’’ති. 

තත්ථ ධිංයසති, සම්ම අභපාරක, අහිං තාය සද්ධිිං කයලසවයසන

පරිචායරන්යතො පුඤ්ඤයතො ච ධිංයසයයිං, තාය සද්ධිිං පරිචාරිතමත්යතන 

අමයරොචනයහොමි, මහාජයනොචයමඉමිංලාමකභාවිංජායනයය, තයතො

‘‘අයුත්තිංරඤ්ඤා කත’’න්තිගරයහයය, තඤ්චමමදත්වාපච්ඡාපියභරියිං
අදට්ඨාතවමනයසොවිඝායතො චස්සාතිඅත්යථො. 

යසසාඋභන්නම්පිවචනපටිවචනගාථායහොන්ති– 

73. 

‘‘ජනින්ද නාඤ්ඤත්ර තයා මයා වා, සබ් ාපි කම්මස්ස කතස්ස

ජඤ්ඤා; 

යිංයතමයාඋම්මදන්තීපදින්නා, භුයසහිරාජාවනථිංසජාහි. 

74. 

‘‘යයොපාපකිංකම්මකරිංමනුස්යසො, යසොමඤ්ඤතිමායිදමඤ්ඤිිංසු 

අඤ්යඤ; 

පස්සන්ති භූතානි කයරොන්තයමතිං, යුත්තා ච යය යහොන්ති නරා
පථ යා. 

75. 

‘‘අඤ්යඤො නුයතයකොචිනයරොපථ යා, සද්යධයය යලොකස්මින

යමපියාති; 

භුයසොචතයස්සමනුයසොවිඝායතො, දත්වාපියිංඋම්මදන්තිිං අදට්ඨා. 

76. 

‘‘අද්ධාපියාමය්හජනින්දඑසා, නසාමමිංඅප්පියාභූමිපාල; 

ගච්යඡවත්විංඋම්මදන්තිිංභදන්යත, සීයහොවයසලස්සගුහිං උයපති. 

77. 

‘‘නපීළිතාඅත්තදුයඛනධීරා, සුඛප්ඵලිංකම්මපරිච්චජන්ති; 

සම්යමොහිතාවාපිසුයඛනමත්තා, නපාපකම්මඤ්චසමාචරන්ති. 

78. 

‘‘තුවඤ්හිමාතාචපිතාචමය්හිං, භත්තාපතීයපොසයකොයදවතාච; 

දායසොඅහිංතුය්හසපුත්තදායරො, යථාසුඛිංසාමිකයරොහිකාමිං. 
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79. 

‘‘යයො ‘ඉස්සයරොම්හී’තිකයරොති පාපිං, කත්වා ච යසොනුත්තසයත 

පයරසිං; 

නයතනයසොජීවතිදීඝමායු, යදවාපිපායපනසයමක්ඛයරනිං. 

80. 

‘‘අඤ්ඤාතකිං සාමියකහී පදින්නිං, ධම්යම ඨිතා යය පටිච්ඡන්ති 

දානිං; 

පටිච්ඡකාදායකාචාපිතත්ථ, සුඛප්ඵලඤ්යඤවකයරොන්ති කම්මිං. 

81. 

‘‘අඤ්යඤොනුයතයකොචිනයරොපථ යා, සද්යධයයයලොකස්මින

යම පියාති; 

භුයසො චතයස්සමනයසොවිඝායතො, දත්වාපියිං උම්මදන්තිිංඅදට්ඨා. 

82. 

‘‘අද්ධා පියාමය්හජනින්දඑසා, නසාමමිං අප්පියාභූමිපාල; 

යිංයතමයාඋම්මදන්තීපදින්නා, භුයසහිරාජාවනථිංසජාහි. 

83. 

‘‘යයො අත්තදුක්යඛනපරස්සදුක්ඛිං, සුයඛනවා අත්තසුඛිංදහාති; 

යයථවිදිංමය්හතථාපයරසිං, යයොඑවිංජානාතිසයවදිධම්මිං. 

84. 

‘‘අඤ්යඤොනුයතයකොචිනයරොපථ යා, සද්යධයයයලොකස්මින

යම පියාති; 

භුයසොචතයස්සමනයසොවිඝායතො, දත්වාපියිංඋම්මදන්තිිං අදට්ඨා. 

85. 

‘‘ජනින්දජානාසිපියාමයමසා, නසාමමිංඅප්පියාභූමිපාල; 

පියයනයතදම්මිපියිංජනින්ද, පියදායියනොයදවපියිංලභන්ති. 

86. 

‘‘යසොනූනාහිංවධිස්සාමි, අත්තානිංකාමයහතුකිං; 

නහිධම්මිංඅධම්යමන, අහිංවධිතුමුස්සයහ. 

87. 

‘‘සයචතුවිංමය්හසතිිංජනින්ද, නකාමයාසිනරවීරයසට්ඨ; 

චජාමිනිංසබ් ජනස්සසි යා, මයාපමුත්තිංතයතොඅව්හයයසි නිං. 

88. 
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‘‘අදූසියිංයචඅභපාරකත්විං, චජාසිකත්යතඅහිතායතයස්ස; 

මහාචයතඋපවායදොපිඅස්ස, නචාපිතයස්සනගරම්හිපක්යඛො. 

89. 

‘‘අහිං සහිස්සිංඋපවාදයමතිං, නින්දිංපසිංසිං ගරහඤ්චසබ් ිං; 

මයමතමාගච්ඡතුභූමිපාල, යථාසුඛිංසිවිකයරොහිකාමිං. 

90. 

‘‘යයො යනවනින්දිංනපනප්පසිංසිං, ආදියතිගරහිං යනොපිපූජිං; 

සිරීචලක්ඛීචඅයපතිතම්හා, ආයපොසුවුට්ඨීවයථාථලම්හා. 

91. 

‘‘යිං කඤ්චි දුක්ඛඤ්ච සුඛඤ්ච එත්යතො, ධම්මාතිසාරඤ්ච 

මයනොවිඝාතිං; 

උරසාඅහිංපච්චුත්තරිස්සාමිසබ් ිං, පථවීයථාථාවරානිං තසානිං. 

92. 

‘‘ධම්මාතිසාරඤ්චමයනොවිඝාතිං, දුක්ඛඤ්චනිච්ඡාමිඅහිංපයරසිං; 

එයකොවිමිංහාරයිස්සාමිභාරිං, ධම්යමඨියතොකඤ්චි අහාපයන්යතො. 

93. 

‘‘සග්ගූපගිං පුඤ්ඤකම්මිංජනින්ද, මායමතුවිං අන්තරායිංඅකාසි; 

දදාමි යත උම්මදන්තිිං පසන්යනො, රාජාව යඤ්යඤ ධනිං 
බ්රාහ්මණානිං. 

94. 

‘‘අද්ධාතුවිංකත්යතහියතසිමය්හිං, සඛාමමිංඋම්මදන්තී තුවඤ්ච; 

නින්යදයයයදවාපිතයරොචසබ්ය , පාපඤ්චපස්සිං අභසම්පරායිං. 

95. 

‘‘නයහතධම්මිංසිවිරාජවජ්ජුිං, සයනගමාජානපදාචසබ්ය ; 

යිංයතමයාඋම්මදන්තීපදින්නා, භුයසහිරාජාවනථිංසජාහි. 

96. 

‘‘අද්ධා තුවිංකත්යතහියතසිමය්හිං, සඛාමමිං උම්මදන්තීතුවඤ්ච; 

සතඤ්චධම්මානිසුකත්තිතානි, සමුද්දයවලාවදුරච්චයානි. 

97. 

‘‘ආහුයනයයයොයමසිහිතානුකම්පී, ධාතාවිධාතාචසිකාමපායලො; 

තයී හුතාරාජමහප්ඵලාහි, කායමනයම උම්මදන්තිිංපටිච්ඡ. 

98. 
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‘‘අද්ධාහිසබ් ිංඅභපාරකත්විං, ධම්මිංඅචාරීමම කත්තුපුත්ත; 

අඤ්යඤොනුයතයකොඉධයසොත්ථිකත්තා, ද්විපයදොනයරොඅරුයණ 

ජීවයලොයක. 

99. 

‘‘තුවිංනුයසට්යඨොත්වමනුත්තයරොසි, ත්විංධම්මගුත්යතොධම්මවිදූ 

සුයමයධො; 

යසොධම්මගුත්යතොචිරයමවජීව, ධම්මඤ්චයමයදසයධම්මපාල. 

100. 

‘‘තදිඞ්ඝඅභපාරක, සුයණොහිවචනිංමම; 

ධම්මිංයතයදසයිස්සාමි, සතිංආයසවිතිංඅහිං. 

101. 

‘‘සාධුධම්මරුචීරාජා, සාධුපඤ්ඤාණවානයරො; 

සාධුමිත්තානමද්දුබ්යභො, පාපස්සාකරණිංසුඛිං. 

102. 

‘‘අක්යකොධනස්සවිජයත, ඨිතධම්මස්සරාජයනො; 

සුඛිංමනුස්සාආයසථ, සීතච්ඡායායසඞ්ඝයර. 

103. 

‘‘න චාහයමතිංඅභයරොචයාමි, කම්මිංඅසයමක්ඛකතිං අසාධු; 

යය වාපි ඤත්වාන සයිං කයරොන්ති, උපමා ඉමා මය්හිං තුවිං 
සුයණොහි. 

104. 

‘‘ගවිං යචතරමානානිං, ජම්හිංගච්ඡති පුඞ්ගයවො; 

සබ් ාතාජම්හිංගච්ඡන්ති, යනත්යතජම්හිංගයතසති. 

105. 

‘‘එවයමවමනුස්යසසු, යයොයහොතියසට්ඨසම්මයතො; 

යසොයචඅධම්මිංචරති, පයගවඉතරාපජා; 

සබ් ිංරට්ඨිංදුඛිංයසති, රාජායචයහොතිඅධම්මියකො. 

106. 

‘‘ගවිංයචතරමානානිං, උජුිංගච්ඡතිපුඞ්ගයවො; 

සබ් ාගාවීඋජුිංයන්ති, යනත්යතඋජුිංගයතසති. 

107. 

‘‘එවයමවමනුස්යසසු, යයොයහොතියසට්ඨසම්මයතො; 
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යසොසයචධම්මිංචරති, පයගවඉතරාපජා; 

සබ් ිංරට්ඨිංසුඛිංයසති, රාජායචයහොතිධම්මියකො. 

108. 

‘‘න චාපාහිංඅධම්යමන, අමරත්තමභපත්ථයය; 

ඉමිංවාපථවිිංසබ් ිං, වියජතුිංඅභපාරක. 

109. 

‘‘යඤ්හිකඤ්චිමනුස්යසසු, රතනිංඉධවිජ්ජති; 

ගායවොදායසොහිරඤ්ඤඤ්ච, වත්ථියිංහරිචන්දනිං. 

110. 

‘‘අස්සිත්ථියයො රතනිං මණිකඤ්ච, යඤ්චාපි යම චන්දිමසූරියා 

අභපාලයන්ති; 

නතස්සයහතුවිසමිංචයරයයිං, මජ්යඣසිවීනිංඋසයභොම්හි ජායතො. 

111. 

‘‘යනතාහිතාඋග්ගයතොරට්ඨපායලො, ධම්මිංසිවීනිංඅපචායමායනො; 

යසො ධම්මයමවානුවිචින්තයන්යතො, තස්මා සයක චිත්තවයස න 
වත්යතො. 

112. 

‘‘අද්ධා තුවිංමහාරාජ, නිච්චිංඅ යසනිං සිවිං; 

කරිස්සසිචිරිංරජ්ජිං, පඤ්ඤාහිතවතාදිසී. 

113. 

‘‘එතිංයතඅනුයමොදාම, යිංධම්මිංනප්පමජ්ජසි; 

ධම්මිංපමජ්ජඛත්තියයො, රට්ඨාචවතිඉස්සයරො. 

114. 

‘‘ධම්මිං චරමහාරාජ, මාතාපිතූසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 

115. 

‘‘ධම්මිංචරමහාරාජ, පුත්තදායරසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 

116. 

‘‘ධම්මිංචරමහාරාජ, මිත්තාමච්යචසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 

117. 
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‘‘ධම්මිංචරමහාරාජ, වාහයනසු යලසුච; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 

118. 

‘‘ධම්මිංචරමහාරාජ, ගායමසුනිගයමසුච; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 

119. 

‘‘ධම්මිංචරමහාරාජ, රට්යඨසුජනපයදසුච; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 

120. 

‘‘ධම්මිංචරමහාරාජ, සමණබ්රාහ්මයණසුච; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 

121. 

‘‘ධම්මිංචරමහාරාජ, මිගපක්ඛීසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 

122. 

‘‘ධම්මිං චරමහාරාජ, ධම්යමොචිණ්යණො සුඛාවයහො; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, රාජසග්ගිංගමිස්සසි. 

123. 

‘‘ධම්මිංචරමහාරාජ, සඉන්දායදවාසබ්රහ්මකා; 

සුචිණ්යණනදිවිංපත්තා, මාධම්මිංරාජපාමයදො’’ති. 

තත්ථ සබ්බ්ාපීති, ජනින්ද, අහයමතිං එකයකොව පටිච්ඡායදත්වා

ආයනස්සාමි, තස්මා ඨයපත්වා මමඤ්ච තුවඤ්ච අඤ්ඤා සබ් ාපි පජා

ඉමස්සකතස්සආකාරමත්තම්පිනජඤ්ඤානජානිස්සන්ති. භුයසහීතිතාය
සද්ධිිං අභරමන්යතො අත්තයනො තණ්හාවනථිං භුසිං කයරොහි වඩ්යඪහි

මයනොරථිංපූයරහි. සජාහීතිමයනොරථිංපනපූයරත්වාසයච යතනරුච්චති, 

අථ නිං සජාහි මය්හයමව පටියදහි. කම් ක න්ති, සම්ම අභපාරක, යයො

මනුස්යසො පාපකිං කම්මිං කයරොන්යතො, යසො පච්ඡා මා ඉධ අඤ්යඤ ඉදිං

පාපකම්මිං මඤ්ඤිිංසු මා ජානන්තූති මඤ්ඤති චින්යතති, දුචින්තිතයමතිං

තස්ස. කිංකාරණා? පස්සන්ත භූතානි කය ොන්තය තන්ති යය ච බුද්ධා

පච්යචකබුද්ධා බුද්ධපුත්තාඉද්ධියායුත්තා, යතචනිංපස්සන්තියයව. නය  

පිොති, සම්මඅභපාරක, අඤ්යඤොනුයතයකොචි‘‘ඉධයලොකස්මිිංසකලායපි
පථවියාන යමඋම්මාදන්තීපියා’’තිඑවිංසද්දයහයය. 
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සීයහොවයසලස්සගුහන්ති, මහාරාජ, සයච ත්විංතිංඉධනආයනසි, අථ
යථා සීයහො කයලසපරිළායහ උප්පන්යන සීහයපොතිකාය වසනට්ඨානිං 

මණිගුහිංඋයපති, එවිංතස්සාවසනට්ඨානිංගච්ඡ, තත්ථඅත්තයනොපත්ථනිං

පූයරහීති. සුඛප්ඵලන්ති, සම්ම අභපාරක, පණ්ඩිතා අත්තයනො දුක්යඛන 

ඵුට්ඨා සමානා න සුඛවිපාකදායකකම්මිං පරිච්චජන්ති, සම්යමොහිතා වාපි
හුත්වා යමොයහන මූළ්හා සුයඛන මත්තා පාපකම්මිං නාම න සමාචරන්ති. 

ෙථාසුඛිං, සාමි, කය ොහි කා න්ති, සාමි සිවිරාජ, අත්තයනො දාසිිං

පරිචායරන්තස්ස ගරහා නාම නත්ථි, ත්විං යථාසුඛිං යථාජ්ඣාසයිං කාමිං

කයරොහි, අත්තයනොඉච්ඡිංපූයරහීති. නයතනයසොජීවතීති, සම්මඅභපාරක, 

යයො ‘‘ඉස්සයරොම්හී’’ති පාපිං කයරොති, කත්වා ච කිං මිං යදවමනුස්සා

වක්ඛන්තීති න උත්තසති න ඔත්තප්පති, යසො යතන කම්යමන න ච

දීඝකාලිංජීවති, ඛිප්පයමවමරති, යදවතාපිපන‘‘කිංඉමස්සපාපරඤ්යඤො 

රජ්යජන, වරමස්ස වාළුකඝටිං ගයල  න්ධිත්වා මරණ’’න්ති ලාමයකන
චක්ඛුනා ඔයලොයකන්ති. 

අඤ්ඤාතකන්ති, මහාරාජ, අඤ්යඤසිං සන්තකිං යතහි සාමියකහි

පදින්නිංදානිංයයඅත්තයනොධම්යම ඨිතා පටිච්ඡන්ති, යතතත්ථපටිච්ඡකා
ච දායකා ච සබ්ය පි සුඛප්ඵලයමව කම්මිං කයරොන්ති. පටිග්ගාහයක හි

පටිග්ගණ්හන්යත තිං දානිං දායකස්ස මහන්තිං විපාකිං යදතීති. යෙො

අත්තදුක්යඛනාති, සම්ම අභපාරක, යයො අත්තයනො දුක්යඛන පීළියතො තිං

පරස්සදහති, අත්තයනොසරීරයතොඅපයනත්වාපරස්සසරීයරඛිපති, පරස්ස

වාසුයඛන අත්තයනොසුඛිංදහති, පරස්සසුඛිංගයහත්වාඅත්තනිපක්ඛිපති, 

‘‘අත්තයනො දුක්ඛිං හරිස්සාමී’’ති පරිං දුක්ඛිතිං කයරොති, ‘‘අත්තානිං

සුයඛස්සාමී’’ති පරිං දුක්ඛිතිං කයරොති, ‘‘අත්තානිං සුයඛස්සාමී’’ති පරස්ස

සුඛිං නායසති, න යසො ධම්මිං ජානාති. යයො පන එවිං ජානාති ‘‘යයථවිදිං

මය්හිං සුඛදුක්ඛිං, තථා පයරස’’න්ති, ස යවදි ධම්මිං ජානාති නාමාති
අයයමතිස්සාගාථායඅත්යථො. 

පියෙන යත දම්මීති පියයන කාරණභූයතන පියිං ඵලිං පත්යථන්යතො

දම්මීති අත්යථො. පිෙිං ලභන්තීති සිංසායර සිංසරන්තා පියයමව ලභන්ති. 

කා යහතුකන්ති, සම්මඅභපාරක, කාමයහතුකිංඅයුත්තිංකත්වා‘‘අත්තානිං

වධිස්සාමී’’ති යම පරිවිතක්යකො උප්පජ්ජති.  ය්හ සතන්ති මම සන්තකිං. 

‘‘මය්හසතී’’තිපිපායඨො, මමසන්තකාතිඑවිංමඤ්ඤමායනොසයචත්විංතිං

නකායමසීති අත්යථො. සබ්බ්ජනස්සාතිසබ් ායසනියයොසන්නිපාතායපත්වා 

තස්සසබ් ජනස්සඅයිංමය්හිංඅහිතාතිපරිච්චජස්සාමි. තයතො අව්හයෙසීති

තයතොතිං අපරිග්ගහිතත්තාආයනයයාසි. අදූසිෙන්තිඅනපරාධිං. කත්යතති

තයමවඅපයරන නායමනආලපති.යසොහිරඤ්යඤොහිතිංකයරොති, තස්මා

‘‘කත්තා’’ති වුච්චති. න චාපි තයස්සාති එවිං අකච්චකාරීති නගයර තව
යකොචිපක්යඛොපින භයවයය. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා පණ්ණාසනිපායතො 

205 

පටුන 

නින්දන්ති න යකවලිං උපවාදයමව, සයචපි මිං යකොචි සම්මුඛා

නින්දිස්සතිවාපසිංසිස්සතිවා, යදොසිංවාපනආයරොයපන්යතොගරහිස්සති, 

තම්පාහිං නින්දිං පසිංසිං ගරහඤ්ච සබ් ිං සහිස්සාමි, සබ් යමතිං මම

ආගච්ඡතූතිවදති. තම්හාතියයොඑයතනින්දාදයයොනගණ්හාති, තම්හාපුරිසා 
ඉස්සරියසඞ්ඛාතා සිරී ච පඤ්ඤාසඞ්ඛාතා ලක්ඛී ච ථලට්ඨානයතො

සුවුට්ඨිසඞ්ඛායතොආයපො වියඅයපතිනපතිට්ඨාතීති. එත්යතොතිඉයතොමම

තස්සා පරිච්චත්තකාරණා. ධම් ාතසා ඤ්චාති ධම්මිං අතික්කමිත්වා

පවත්තිංඅකුසලිංවායිංකඤ්චියහොති. පච්චුත්තරිස්සාමීතිසම්පටිච්ඡිස්සාමි

ධාරයිස්සාමි. ථාව ානිං තසානන්ති යථා මහාපථවී ඛීණාසවානඤ්ච

පුථුජ්ජනානඤ්ච කඤ්චි සම්පටිච්ඡති සබ් ිං අධිවායසති, තයථවාහම්පි

සබ් යමතිං සම්පටිච්ඡිස්සාමි අධිවායසස්සාමීති දීයපති. එයකොවි න්ති අහිං
එයකොව ඉමම්පි අත්තයනො දුක්ඛභාරිං හාරයිස්සාමි ධාරයිස්සාමි වහිස්සාමි. 

ධම්ය  ඨියතොති විනිච්ඡයධම්යම පයවණිධම්යම තිවිධසුචරිතධම්යම ච 

ඨියතොහුත්වා. 

සග්ගූප න්ති, යදව, පුඤ්ඤකම්මිංනායමතිංසග්ගූපගිංයහොති. ෙඤ්යඤ

ධනන්ති යඤ්ඤධනිං, අයයමව වා පායඨො. සඛාති උම්මාදන්තීපි මම

සහායිකා, ත්වම්පි සහායයකො. පිතය ොති බ්රහ්මායනො. සබ්යබ්තිනයකවලිං

යදවබ්රහ්මායනොව, සබ්ය  රට්ඨවාසියනොපි මිං පස්සථ, ‘‘යභො, සහායකස්ස

භරියාසහායිකාඉමිනායගයහකතා’’ති නින්යදයයිං. නයහතධම් න්තින

හිඑතිංඅධම්මිකිං. ෙිංයත ොතියස්මාමයාසාතුය්හිංදින්නා, තස්මාඑතිං

අධම්යමොති න වදිස්සන්ති. සතන්ති සන්තානිං බුද්ධාදීනිං 
ඛන්තියමත්තාභාවනාසීලාචාරසඞ්ඛාතානි ධම්මානි සුවණ්ණිතානි

සමුද්දයවලාව දුරච්චයානි, තස්මා යථා සමුද්යදො යවලිං නාතික්කමති, 
එවමහම්පිසීලයවලිං නාතික්කමිස්සාමීතිවදති. 

ආහුයනයෙයො ය සීති, මහාරාජ, ත්විං මම 

ආහුනපාහුනසක්කාරස්සානුච්ඡවියකො. ධාතාවිධාතාචසි කා පායලොතිත්විං

මම, යදව, ධාරණයතො ධාතා ඉස්සරියසුඛස්ස විදහනයතො විධාතා 

ඉච්ඡිතපත්ථිතානිං කාමානිං පාලනයතො කාමපායලො. තයී හුතාති තුය්හිං

දින්නා. කාය නය තිමමකායමනමම පත්ථනායඋම්මාදන්තිිංපටිච්ඡාති
එවිංඅභපාරයකොරඤ්යඤොයදති.රාජා ‘‘නමය්හිං අත්යථො’’තිපටික්ඛිපති.
භූමියිංපතිතිංසාකුණිකපච්ඡිිංපිට්ඨිපායදනපහරිත්වා අටවියිංඛිපන්තාවිය
උයභොපි නිං ජහන්යතව. ඉදානි රාජා පුන අකථනත්ථාය තිං 

සන්තජ්යජන්යතො ‘‘අද්ධා හී’’තිගාථමාහ. තත්ථ කත්තුපුත්තාති පිතාපිස්ස

කත්තාව, යතන නිංඑවිංආලපති.ඉදිං වුත්තිංයහොති – අද්ධාත්විංඉයතො

පුබ්ය  මය්හිං සබ් ධම්මිං අචරි, හිතයමව වුඩ්ඪියමව අකාසි, ඉදානි පන

පටිපක්යඛො හුත්වා  හුිං කයථසි, ‘‘මා එවිං විප්පලපසි, අඤ්යඤො නු යත

ද්විපයදොනයරො, යකොඉධජීවයලොයකඅරුයණයයවයසොත්ථිකත්තා, සයචහි

අහිං විය අඤ්යඤො රාජා තව භරියාය පටි ද්ධචිත්යතො අභවිස්ස, 
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අන්යතොඅරුයණයයවතවසීසිං ඡින්දායපත්වාතිංඅත්තයනොඝයරකයරයය, 

අහිං පන අකුසලභයයයනව න කයරොමි, තුණ්හී යහොහි, න යම එතාය
අත්යථො’’තිතිංසන්තජ්යජසි. 

යසො තිං සුත්වා පුන කඤ්චි වත්තුිං අසක්යකොන්යතො රඤ්යඤො

ථුතිවයසන ‘‘තුවිං නූ’’ති ගාථමාහ. තස්සත්යථො – මහාරාජ, ත්වඤ්යඤව 

සකලජම්බුදීයප සබ්ය සිං නරින්දානිං යසට්යඨො, ත්විං අනුත්තය ො, ත්විං

විනිච්ඡයධම්මපයවණිධම්මසුචරිතධම්මානිං යගොපායයනන ධම් ගුත්යතො, 

යතසිං විදිතත්තා ධම් විදූ ත්විං සුය යධො, යසොත්විං යිං ධම්මිං යගොයපසි, 

යතයනව ගුත්යතො චීරිං ජීව, ධම්මඤ්ච යම යදයසහි ධම්මපාලක, 

ධම්මයගොපක, රාජවරාති. 

අථ රාජා ධම්මිං යදයසන්යතො ‘‘තදිඞ්ඝා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ඉඞ්ඝාති 

යචොදනත්යථනිපායතො, යස්මා මිංත්විංයචොයදසි, තස්මාතිඅත්යථො. සතන්ති

බුද්ධාදීහි සප්පුරියසහි ආයසවිතිං. සාධූති සුන්දයරො පසත්යථො.

විනිච්ඡයපයවණිසුචරිතධම්යම යරොයචතීති ධම් රුචි. තාදියසො හි ජීවිතිං

ජහන්යතොපි අකච්චිං න කයරොති, තස්මා සාධු. පඤ්ඤාණවාති

ඤාණසම්පන්යනො. මිත්තාන ද්දුබ්යභොති මිත්තස්ස අදුස්සනභායවො. 

ඨිතධම් ස්සාති පතිට්ඨිතතිවිධධම්මස්ස. ආයසථාති ආයසයයිං නිසීයදයයිං.

යදසනාසීසයමව යචතිං, චත්තායරොපි ඉරියාපයථ සුඛිං කප්යපයයන්ති අයිං

පයනත්ථඅත්යථො. සීතච්ඡාොොතිපුත්තදාරඤාතිමිත්තානිංසීතලායඡායාය. 

සඞ්ඝය ති සකඝයර, අත්තයනො යගයහති අත්යථො. අධම්ම ලිදණ්ඩාදීහි 

අනුපද්දුතාසුඛිං වයසයයන්ති දස්යසති. නචාහය තන්ති, සම්මඅභපාරක, 

යයමතිං අසයමක්ඛිත්වා කතිං අසාධුකම්මිං, එතිං අහිං න යරොචයාමි. යෙ

වාපිඤත්වානාතියයවා පනරාජායනොඤත්වාතුයලත්වාතීයරත්වා සයිං

කයරොන්ති, යතසාහිංකම්මිංයරොයචමීතිඅධිප්පායයො. උප ා ඉ ාතිඉමස්මිිං
පනත්යථත්විංමය්හිංඉමාද්යවඋපමාසුයණොහි. 

ජිම්හන්ති වඞ්කිං. යනත්යතති යයො ගාවියයො යනති, තස්මිිං

යජට්ඨකඋසයභ. පය වාති තස්මිිං අධම්මිං චරන්යත ඉතරා පජා පයගව

චරති, අතිවිය කයරොතීතිඅත්යථො. ධම්මියකොතිචත්තාරිඅගතිගමනානිපහාය 

ධම්යමන රජ්ජිං කායරන්යතො. අ  ත්තන්ති යදවත්තිං.  තනන්ති

සවිඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණකරතනිං. වත්ථිෙන්ති කාසිකවත්ථයමව. 

අස්සිත්ථියෙොති වාතසමගතිඅස්යසපි උත්තමරූපධරා ඉත්ථියයොපි.  තනිං

 ණිකඤ්චාති සත්තවිධරතනඤ්ච මහග්ඝභණ්ඩකඤ්ච. අභිපාලෙන්තීති 

ආයලොකිං කයරොන්තා රක්ඛන්ති. න තස්සාති තස්ස චක්කවත්තිරජ්ජස්සපි

යහතු න විසමිං චයරයයිං. උසයභොම්හීති යස්මා අහිං සිවීනිං මජ්යඣ 

යජට්ඨකරාජා හුත්වා ජායතො, තස්මා චක්කවත්තිරජ්ජකාරණම්පි න විසමිං

චරාමීති අත්යථො. යනතාති මහාජනිං කුසයල පතිට්ඨායපත්වා යදවනගරිං

යනතා, හිතකරයණන තස්ස හිතා, ‘‘සිවිරාජා කර ධම්මචාරී’’ති 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා පණ්ණාසනිපායතො 

207 

පටුන 

සකලජම්බුදීයපඤාතත්තා උග් යතො, සයමනරට්ඨපාලනයතො  ට්ඨපායලො.

අපචාෙ ායනොති සිවීනිං යපොරාණකරාූ නිං පයවණිධම්මිං අපචායමායනො. 

යසොතියසොඅහිංතයමවධම්මිංඅනුවිචින්තයන්යතො තස්මායතනකාරයණන
අත්තයනොචිත්තස්සවයසනවත්තාමි. 

එවිං මහාසත්තස්ස ධම්මකථිං සුත්වා අභපාරයකො ථුතිිං කයරොන්යතො 

‘‘අද්ධා’’තිආදිමාහ. නප්ප ජ්ජසීති අත්තනා කථිතධම්මිං නප්පමජ්ජසි

තත්යථව වත්යතසි. ධම් ිං ප ජ්ජාති ධම්මිං පමුස්සිත්වා අගතිවයසන 

ගන්ත්වා. එවිං යසො තස්ස ථුතිිං කත්වා ‘‘ධම් ිං ච ා’’ති ධම්මචරියාය
නියයයොයජන්යතො උත්තරිපි දස ඔවාදගාථා අභාසි. තාසමත්යථො යහට්ඨා 

යතසකුණජාතයක (ජා.2.17.1ආදයයො)වණ්ණියතොව. 

එවිං අභපාරකයසනාපතිනා රඤ්යඤො ධම්යම යදසියත රාජා
උම්මාදන්තියාපටි ද්ධචිත්තිංවියනොයදසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකිං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනයසොභක්ඛුයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨාසි.

තදා සුනන්දසාරථි ආනන්යදො අයහොසි, අභපාරයකො සාරිපුත්යතො, 

උම්මාදන්තී උප්පලවණ්ණා, යසසපරිසා බුද්ධපරිසා, සිවිරාජා අහයමව
අයහොසින්ති. 

උම්මාදන්තීජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[528] 3. මහාය ොධිජාතකවණ්ණනා 

කිං නු දණ්ඩිං ක ජිනන්ති ඉදිං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො

පඤ්ඤාපාරමිිං ආරබ්භ කයථසි. වත්ථු  හාඋ ඞ් ජාතයක (ජා. 2.22.590

ආදයයො)ආවිභවිස්සති.තදාපනසත්ථා ‘‘න, භක්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
තථාගයතොපඤ්ඤවාපරප්පවාදප්පමද්දයනොයයවා’’ති වත්වාඅතීතිංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියිං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජිං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො 
කාසිරට්යඨ අසීතියකොටිවිභවස්ස උදිච්චබ්රාහ්මණමහාසාලස්ස කුයල

නිබ් ත්ති, ‘‘ය ොධිකුමායරො’’තිස්ස නාමිං කරිිංසු. යසො වයප්පත්යතො
තක්කසිලායිං උග්ගහිතසිප්යපො පච්චාගන්ත්වා අගාරමජ්යඣ වසන්යතො
අපරභායග කායම පහාය හිමවන්තපයදසිං පවිසිත්වා පරිබ් ාජකපබ් ජ්ජිං
පබ් ජත්වා තත්යථව වනමූලඵලාහායරො චිරිං වසිත්වා වස්සාරත්තසමයය
හිමවන්තා ඔරුය්හ චාරිකිං චරන්යතො අනුපුබ්ය න  ාරාණසිිං පත්වා
රාජුයයායන වසිත්වා පුනදිවයස පරිබ් ාජකසාරුප්යපන නගයර භක්ඛාය
චරන්යතො රාජද්වාරිංපාපුණි තයමනිංසීහපඤ්ජයරඨියතොරාජාදිස්වාතස්ස 
උපසයම පසීදිත්වා තිං අත්තයනො භවනිං පයවයසත්වා රාජපල්ලඞ්යක
නිසීදායපත්වා කතපටිසන්ථායරො යථොකිං ධම්මකථිං සුත්වා
නානග්ගරසයභොජනිං දායපසි. මහාසත්යතො භත්තිං ගයහත්වා චින්යතසි –
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‘‘ඉදිං රාජකුලිංනාම හුයදොසිං  හුපච්චාමිත්තිං යහොති, යකොනුයඛො මම
උප්පන්නිං භයිං නිත්ථරිස්සතී’’ති. යසො අවිදූයර ඨිතිං රාජවල්ලභිං එකිං 
පිඞ්ගලසුනඛිං දිස්වා මහන්තිං භත්තපිණ්ඩිං ගයහත්වා තස්ස
දාතුකාමතාකාරිං දස්යසසි. රාජා ඤත්වා සුනඛස්ස භාජනිං ආහරායපත්වා
භත්තිං ගාහායපත්වා දායපසි. මහාසත්යතොපි තස්ස දත්වා භත්තකච්චිං
නිට්ඨයපසි. රාජාපිස්ස පටිඤ්ඤිං ගයහත්වා අන්යතොනගයර රාජුයයායන

පණ්ණසාලිං කායරත්වා පබ් ජතපරික්ඛායර දත්වා තිං තත්ථ වාසායපසි, 
යදවසිකඤ්චස්සද්යවතයයොවායරඋපට්ඨානිංඅගමාසි.යභොජනකායලපන 
මහාසත්යතො නිච්චිං රාජපල්ලඞ්යකයයව නිසීදිත්වා රාජයභොජනයමව
භුඤ්ජති.එවිංද්වාදස සිංවච්ඡරානිඅතීතානි. 

තස්ස පන රඤ්යඤො පඤ්ච අමච්චා අත්ථඤ්ච ධම්මඤ්ච අනුසාසන්ති. 

යතසු එයකො අයහතුකවාදී, එයකො ඉස්සරකතවාදී, එයකො පුබ්ය කතවාදී, 

එයකො උච්යඡදවාදී, එයකො ඛත්තවිජ්ජවාදී. යතසු අයහතුකවාදී ‘‘ඉයම
සත්තාසිංසාරසුද්ධිකා’’තිමහාජනිං උග්ගණ්හායපසි.ඉස්සරකතවාදී ‘‘අයිං
යලොයකො ඉස්සරනිම්මියතො’’ති මහාජනිං උග්ගණ්හායපසි. පුබ්ය කතවාදී
‘‘ඉයමසිං සත්තානිං සුඛිං වා දුක්ඛිං වා උප්පජ්ජමානිං පුබ්ය කයතයනව
උප්පජ්ජතී’’ති මහාජනිං උග්ගණ්හායපසි. උච්යඡදවාදී ‘‘ඉයතො පරයලොකිං 

ගයතොනාමනත්ථි, අයිංයලොයකොඋච්ඡිජ්ජතී’’තිමහාජනිංඋග්ගණ්හායපසි.

ඛත්තවිජ්ජවාදී ‘‘මාතාපිතයරොපි මායරත්වා අත්තයනොව අත්යථො
කාතබ්ය ො’’ති මහාජනිං උග්ගණ්හායපසි. යත රඤ්යඤො විනිච්ඡයය

නියුත්තා ලඤ්ජඛාදකා හුත්වා අස්සාමිකිං සාමිකිං, සාමිකිං අස්සාමිකිං
කයරොන්ති. 

අයථකදිවසිං එයකො පුරියසො කූටට්ටපරාජයතො මහාසත්තිං භක්ඛාය

චරන්තිං රාජයගහිං පවිසන්තිං දිස්වා වන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, තුම්යහ
රාජයගයහ භුඤ්ජමානා විනිච්ඡයාමච්යච ලඤ්ජිං ගයහත්වා යලොකිං

විනායසන්යත කස්මා අජ්ඣුයපක්ඛථ, ඉදානි පඤ්චහි අමච්යචහි
කූටට්ටකාරකස්ස හත්ථයතො ලඤ්ජිං ගයහත්වා සාමියකොව සමායනො 
අස්සාමියකො කයතො’’ති පරියදවි. යසො තස්මිිං කාරුඤ්ඤවයසන විනිච්ඡයිං
ගන්ත්වාධම්යමනවිනිච්ඡිනිත්වාසාමිකඤ්යඤවසාමිකිංඅකාසි.මහාජයනො 
එකප්පහායරයනව මහාසද්යදන සාධුකාරිං අදාසි. රාජා තිං සද්දිං සුත්වා
‘‘කිංසද්යදො නාමාය’’න්ති පුච්ඡිත්වා තමත්ථිං සුත්වා කතභත්තකච්චිං

මහාසත්තිං උපනිසීදිත්වා පුච්ඡි – ‘‘භන්යත, අජ්ජ කර යවො අට්යටො

විනිච්ඡියතො’’ති.‘‘ආම, මහාරාජා’’ති. ‘‘භන්යත, තුම්යහසුවිනිච්ඡිනන්යතසු

මහාජනස්ස වුඩ්ඪි භවිස්සති, ඉයතො පට්ඨාය තුම්යහව විනිච්ඡිනථා’’ති.

‘‘මහාරාජ, මයිං පබ් ජතා නාම, යනතිං කම්මිං අම්හාකිං කම්ම’’න්ති.

‘‘භන්යත, මහාජයනකාරුඤ්යඤනකාතුිංවට්ටති, තුම්යහසකලදිවසිංමා 

විනිච්ඡිනථ, උයයානයතො පන ඉධාගච්ඡන්තා විනිච්ඡයට්ඨානිං ගන්ත්වා

පායතොව චත්තායරො අට්යට විනිච්ඡිනථ, භුත්වා උයයානිං ගච්ඡන්තා
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චත්තායරො, එවිං මහාජනස්ස වුඩ්ඪි භවිස්සතී’’ති. යසො යතන පුනප්පුනිං
යාචියමායනො‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වා තයතොපට්ඨායතථාඅකාසි. 

කූටට්ටකාරකා ඔකාසිං න ලභිංසු. යතපි අමච්චා ලඤ්ජිං අලභන්තා 

දුග්ගතා හුත්වා චින්තයිිංසු – ‘‘ය ොධිපරිබ් ාජකස්ස විනිච්ඡිනනකාලයතො

පට්ඨායමයිංකඤ්චිනලභාම, හන්දනිං‘රාජයවරියකො’තිවත්වා රඤ්යඤො

අන්තයර පරිභන්දිත්වා මාරායපස්සාමා’’ති. යත රාජානිං උපසඞ්කමිත්වා, 

‘‘මහාරාජ, ය ොධිපරිබ් ාජයකො තුම්හාකිං අනත්ථකායමො’’ති වත්වා

අසද්දහන්යතන රඤ්ඤා ‘‘සීලවා එස ඤාණසම්පන්යනො, න එවිං

කරිස්සතී’’ති වුත්යත, ‘‘මහාරාජ, යතන සකලනගරවාසියනො අත්තයනො

හත්යථකත්වා යකවලිං අම්යහයයව පඤ්ච ජයන කාතුිංන සක්කා, සයච

අම්හාකිංවචනිංනසද්දහථ, තස්සඉධාගමනකායලපරිසිංඔයලොයකථා’’ති 
ආහිංසු. රාජා ‘‘සාධූ’’ති සීහපඤ්ජයර ඨියතො තිං ආගච්ඡන්තිං
ඔයලොයකන්යතො පරිවාරිං දිස්වා අත්තයනො අඤ්ඤායණන
අට්ටකාරකමනුස්යස ‘‘තස්ස පරිවාරා’’ති මඤ්ඤමායනො භජ්ජත්වා යත

අමච්යචපක්යකොසායපත්වා‘‘කන්තිකයරොමා’’තිපුච්ඡි.‘‘ගණ්හායපථනිං, 

යදවා’’ති. ‘‘ඔළාරිකිංඅපරාධිංඅපස්සන්තාකථිංගණ්හාමා’’ති. ‘‘යතනහි, 

මහාරාජ, පකතිපරිහාරමස්ස හායපථ, තිං පරිහායන්තිං දිස්වා පණ්ඩියතො
පරිබ් ාජයකොකස්සචි අනායරොයචත්වාසයයමවපලායිස්සතී’’ති. 

රාජා ‘‘සාධූ’’ති වත්වා අනුපුබ්ය න තස්ස පරිහාරිං පරිහායපසි. 
පඨමදිවසිං තාව නිං තුච්ඡපල්ලඞ්යකයයව නිසීදායපසුිං. යසො
තුච්ඡපල්ලඞ්කිංදිස්වාව රඤ්යඤොපරිභන්නභාවිංඤත්වාසයයමවඋයයානිං
ගන්ත්වා තිං දිවසයමව පක්කමිතුකායමො හුත්වාපි ‘‘එකන්යතන ඤත්වා
පක්කමිස්සාමී’’ති න පක්කාමි. අථස්ස පුනදිවයස තුච්ඡපල්ලඞ්යක
නිසින්නස්සරඤ්යඤොපකතිභත්තඤ්ච අඤ්ඤඤ්චගයහත්වා මිස්සකභත්තිං
අදිංසු.තතියදිවයසමහාතලිංපවිසිතුිංඅදත්වායසොපානසීයසයයවඨයපත්වා 
මිස්සකභත්තිං අදිංසු. යසො තම්පි ආදාය උයයානිං ගන්ත්වා භත්තකච්චිං
අකාසි. චතුත්ථදිවයස යහට්ඨාපාසායද ඨයපත්වා කණාජකභත්තිං අදිංසු.
යසොතම්පිගයහත්වා උයයානිංගන්ත්වාභත්තකච්චිංඅකාසි.රාජාඅමච්යච

පුච්ඡි– ‘‘ය ොධිපරිබ් ාජයකො සක්කායරපරිහාපියතපිනපක්කමති, කන්ති

නිංකයරොමා’’ති? ‘‘යදව, නයසොභත්තත්ථාය චරති, ඡත්තත්ථායපනචරති.

සයච භත්තත්ථාය චයරයය, පඨමදිවසිංයයව පලායයයයා’’ති. ‘‘ඉදානි කිං

කයරොමා’’ති? ‘‘ස්යව ඝාතායපථ නිං, මහාරාජා’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති
යතසඤ්යඤව හත්යථ ඛග්යග ඨයපත්වා ‘‘ස්යව අන්තරද්වායර ඨත්වා
පවිසන්තස්යසවස්ස සීසිං ඡින්දිත්වා ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකිං කත්වා කඤ්චි
අජානායපත්වා වච්චකුටියිං පක්ඛිපිත්වා න්හත්වාආගච්යඡයයාථා’’තිආහ.
යත ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා ‘‘ස්යව ආගන්ත්වා එවිං කරිස්සාමා’’ති
අඤ්ඤමඤ්ඤිං විචායරත්වාඑවිං අත්තයනොනියවසනිංඅගමිංසු. 
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රාජාපි සායිං භුත්තයභොජයනො සිරිසයයන නිපජ්ජත්වා මහාසත්තස්ස 

ගුයණ අනුස්සරි. අථස්ස තාවයදව යසොයකො උප්පජ්ජ, සරීරයතො යසදා

මුච්චිිංසු, සයයන අස්සාසිං අලභන්යතො අපරාපරිං පරිවත්ති. අථස්ස

අග්ගමයහසී උපනිපජ්ජ, යසොතායසද්ධිිංසල්ලාපමත්තම්පිනකරි.අථනිං

සා ‘‘කිංනුයඛො, මහාරාජ, සල්ලාපමත්තම්පිනකයරොථ, අපිනුයඛොයම

යකොචි අපරායධො අත්ථී’’ති පුච්ඡි. ‘‘නත්ථි යදවි, අපිච යඛො
ය ොධිපරිබ් ාජයකො කර අම්හාකිං පච්චත්ථියකො ජායතොති තස්ස ස්යව

ඝාතනත්ථාය පඤ්ච අමච්යච ආණායපසිිං, යත පන නිං මායරත්වා

ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකිං කත්වා වච්චකූයප පක්ඛිපිස්සන්ති, යසො පන අම්හාකිං

ද්වාදස සිංවච්ඡරානි  හුිං ධම්මිං යදයසසි, එකාපරායධොපිස්ස මයා

පච්චක්ඛයතො න දිට්ඨපුබ්ය ො, පරපත්තියයන හුත්වා තස්ස මයා වයධො

ආණත්යතො, යතනකාරයණන යසොචාමී’’ති. අථ නිං සා ‘‘සයච යත යදව

යසො පච්චත්ථියකොජායතො, තිංඝායතන්යතොකිංයසොචසි, පච්චත්ථිකිංනාම

පුත්තම්පි ඝායතත්වා අත්තයනො යසොත්ථිභායවො කාතබ්ය ොව, මා
යසොචිත්ථා’’ති අස්සායසසි. යසො තස්සා වචයනන පටිලද්ධස්සායසො නිද්දිං
ඔක්කමි. 

තස්මිිං ඛයණයකොයලයයයකොපිඞ්ගලසුනයඛොතිංකථිං සුත්වා ‘‘ස්යව
මයාඅත්තයනො යලනස්සජීවිතිංදාතුිංවට්ටතී’’තිචින්යතත්වා පුනදිවයස
පායතොව පාසාදා ඔරුය්හ මහාද්වාරිං ආගන්ත්වා උම්මායර සීසිං කත්වා 
මහාසත්තස්ස ආගමනමග්ගිං ඔයලොයකන්යතොව නිපජ්ජ. යතපි අමච්චා
පායතොව ඛග්ගහත්ථා ආගන්ත්වා ද්වාරන්තයර අට්ඨිංසු. ය ොධිසත්යතොපි
යවලිං සල්ලක්යඛත්වා උයයානා නික්ඛම්ම රාජද්වාරිං ආගඤ්ඡි. අථ නිං

සුනයඛො දිස්වා මුඛිං විවරිත්වා චතස්යසො දාඨා දස්යසත්වා ‘‘කිං ත්විං, 

භන්යත, ජම්බුදීපතයල අඤ්ඤත්ථ භක්ඛිං න ලභසි, අම්හාකිං රාජා තව

මාරණත්ථාය පඤ්ච අමච්යච ඛග්ගහත්යථ ද්වාරන්තයර ඨයපසි, මා ත්විං

නලායටන මච්චුිං ගයහත්වා ආගමි, සීඝිං පක්කමා’’ති මහාසද්යදන විරවි.
යසො සබ් රුතඤ්ඤතාය තමත්ථිං ඤත්වා තයතොව නිවත්තිත්වා උයයානිං
ගන්ත්වා පක්කමනත්ථාය පරික්ඛායරආදියි. රාජා සීහපඤ්ජයර ඨියතො තිං 

ආගච්ඡන්තිං ගච්ඡන්තඤ්ච දිස්වා ‘‘සයච අයිං මම පච්චත්ථියකොභයවයය, 
උයයානිං ගන්ත්වා  ලිං සන්නිපාතායපත්වා කම්මසජ්යජො භවිස්සති. යනො

යච, අත්තයනො පරික්ඛායර ගයහත්වා ගමනසජ්යජො භවිස්සති, ජානිස්සාමි
තාවස්සකරිය’’න්ති උයයානිං ගන්ත්වා මහාසත්තිං අත්තයනො පරික්ඛායර
ආදාය ‘‘ගමිස්සාමී’’ති පණ්ණසාලයතො නික්ඛන්තිං චඞ්කමනයකොටියිං
දිස්වාවවන්දිත්වාඑකමන්තිංඨියතොපඨමිංගාථමාහ– 

124. 

‘‘කිංනුදණ්ඩිංකමජනිං, කිංඡත්තිංකමුපාහනිං; 

කමඞ්කුසඤ්චපත්තඤ්ච, සඞ්ඝාටිඤ්චාපිබ්රාහ්මණ; 

තරමානරූයපොහාසි, කිංනුපත්ථයයසදිස’’න්ති. 
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පටුන 

තස්සත්යථො – භන්යත, පුබ්ය  ත්විං අම්හාකිං ඝරිං ආගච්ඡන්යතො

දණ්ඩාදීනින ගණ්හාසි, අජ්ජ පන යකනකාරයණන දණ්ඩඤ්ච අජනඤ්ච
ඡත්තූපාහනඤ්ච මත්තිකපසිබ් යකොලම් නඅඞ්කුසඤ්ච මත්තිකපත්තඤ්ච 

සඞ්ඝාටිඤ්චාතිසබ්ය පියමපරික්ඛායරතරමානරූයපොගණ්හාසි, කතරිංනු

දිසිංපත්යථසි, කත්ථගන්තුකායමොසීතිපුච්ඡි. 

තිං සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘අයිං අත්තනා කතකම්මිං න ජානාතීති 

මඤ්ඤති, ජානායපස්සාමින’’න්තිද්යවගාථාඅභාසි– 

125. 

‘‘ද්වාදයසතානිවස්සානි, වුසිතානිතවන්තියක; 

නාභජානාමියසොයණන, පිඞ්ගයලනාභකූජතිං. 

126. 

‘‘ස්වායිං දිත්යතොවනදති, සුක්කදාඨිං විදිංසයිං; 

තවසුත්වාසභරියස්ස, වීතසද්ධස්සමිංපතී’’ති. 

තත්ථ අභිකූජිතන්තිඑයතනතවසුනයඛනඑවිං මහාවිරයවනවිරවිතිංන

ජානාමි. දිත්යතො වාති දප්පියතො විය. සභරිෙස්සාති තව සභරියස්ස මම
මාරණත්ථාය පඤ්චන්නිං අමච්චානිං ආණත්තභාවිං කයථන්තස්ස සුත්වා

‘‘කිංත්විංඅඤ්ඤත්ථභක්ඛිංනලභසි, රඤ්ඤායතවයධොආණත්යතො, ඉධ

මාගච්ඡී’’ති දිත්යතොව නදති. වීතසද්ධස්ස  ිං පතීති මමන්තයර
විගතසද්ධස්සතවවචනිංසුත්වාඑව නදතීතිආහ. 

තයතො රාජා අත්තයනො යදොසිං සම්පටිච්ඡිත්වා තිං ඛමායපන්යතො
චතුත්ථිං ගාථමාහ– 

127. 

‘‘අහු එසකයතොයදොයසො, යථාභාසසිබ්රාහ්මණ; 

එසභයයයොපසීදාමි, වසබ්රාහ්මණමාගමා’’ති. 

තත්ථ භියෙයොති සච්චිං මයා එවිං ආණත්තිං, අයිං යම යදොයසො, එස

පනාහිංඉදානිඅධිකතරිංතයිපසීදාමි, ඉයධවවස, මාඅඤ්ඤත්ථ ගමීති. 

තිං සුත්වා මහාසත්යතො, ‘‘මහාරාජ, පණ්ඩිතා නාම තාදියසන 
පරපත්තියයන අපච්චක්ඛකාරිනා සද්ධිිං න වසන්තී’’ති වත්වා තස්ස
අනාචාරිං පකායසන්යතොආහ– 

128. 

‘‘සබ් යසයතො පුයරආසි, තයතොපිස යලොඅහු; 

සබ් යලොහිතයකොදානි, කායලොපක්කමිතුිංමම. 
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129. 

‘‘අබ්භන්තරිංපුයරආසි, තයතොමජ්යඣතයතො හි; 

පුරානිද්ධමනායහොති, සයයමවවජාමහිං. 

130. 

‘‘වීතසද්ධිංනයසයවයය, උපදානිංවයනොදකිං; 

සයචපිනිංඅනුඛයණ, වාරිකද්දමගන්ධිකිං. 

131. 

‘‘පසන්නයමවයසයවයය, අප්පසන්නිංවිවජ්ජයය; 

පසන්නිංපයිරුපායසයය, රහදිංවුදකත්ථියකො. 

132. 

‘‘භයජභජන්තිංපුරිසිං, අභජන්තිංනභජ්ජයය; 

අසප්පුරිසධම්යමොයසො, යයොභජන්තිංනභජ්ජති. 

133. 

‘‘යයො භජන්තිංනභජති, යසවමානිංනයසවති; 

සයවමනුස්සපාපිට්යඨො, මියගොසාඛස්සියතොයථා. 

134. 

‘‘අච්චාභක්ඛණසිංසග්ගා, අසයමොසරයණනච; 

එයතනමිත්තාජීරන්ති, අකායලයාචනායච. 

135. 

‘‘තස්මානාභක්ඛණිංගච්යඡ, නචගච්යඡචිරාචිරිං; 

කායලනයාචිංයායචයය, එවිංමිත්තානජීයයර. 

136. 

‘‘අතිචිරිංනිවායසන, පියයොභවතිඅප්පියයො; 

ආමන්තයඛොතිංගච්ඡාම, පුරායතයහොමඅප්පියා’’ති. 

තත්ථ සබ්බ්යසයතොති, මහාරාජ, පඨමයමවතව නියවසයනමමඔදයනො

සබ් යසයතොඅයහොසි, යිංත්විංභුඤ්ජසි, තයමවදායපසීතිඅත්යථො. තයතොති

තයතොපච්ඡාපරියභදකානිංවචනිංගයහත්වාතවමයිවිරත්තකායල සබ්යලො 

මිස්සයකොදයනොජායතො. දානීති ඉදානිසබ් යලොහිතයකොජායතො. කායලොති

අගුණඤ්ඤස්ස තවසන්තිකාඉදානිමමපක්කමිතුිංකායලො. අබ්භන්ත න්ති

පඨමිං මම අබ්භන්තරිං ආසනිං ආසි, අලඞ්කතමහාතලම්හි

උස්සිතයසතච්ඡත්යත රාජපල්ලඞ්යකයයව මිං නිසීදායපසුිං.  ජ්යෙති

යසොපානමත්ථයක. පු ා නිද්ධ නා යහොතීති යාව ගීවායිං ගයහත්වා
නික්කඩ්ඪනානයහොති. 
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අනුඛයණති සයචපි අනුදකිං උදපානිං පත්යතො පුරියසො උදකිං

අපස්සන්යතො කලලිං වියූහිත්වා අනුඛයණයය, තථාපි තිං වාරි 

කද්දමගන්ධිකිං භයවයය, අමනුඤ්ඤතාය න පියවයය, තයථව වීතසද්ධිං

පයිරුපාසන්යතන ලද්ධපච්චයාපි පරිත්තා යචව ලූඛා ච, අමනුඤ්ඤා

අපරියභොගාරහාති අත්යථො. පසන්නන්ති පතිට්ඨිතසද්ධිං.  හදන්ති ගම්භීරිං

මහාරහදිං. භජන්තන්ති අත්තානිං භජන්තයමව භයජයය. අභජන්තන්ති

පච්චත්ථිකිං. න භජ්ජයෙතිනභයජයය. නභජ්ජතීතියයොපුරියසො අත්තානිං

භජන්තිං හිතචිත්තිං පුග්ගලිං න භජති, යසො අසප්පුරිසධම්යමො නාමාති. 

 නුස්සපාපිට්යඨොති මනුස්සලාමයකො පතිකුට්යඨො සබ් පච්ඡිමයකො. 

සාඛස්සියතොතිමක්කයටො. 

අච්චාභික්ඛණසිංසග් ාති අතිවිය අභණ්හසිංසග්යගන. අකායලති 

අයුත්තප්පත්තකායල පරස්ස පියභණ්ඩිං යාචනාය මිත්තා ජීරන්ති නාම, 

ත්වම්පි අතිචිරිං නිවායසන මයි මිත්තිිං භන්දි. තස් ාති යස්මා 

අච්චාභක්ඛණසිංසග්යගන අසයමොසරයණන ච මිත්තා ජීරන්ති, තස්මා. 

චි ාචි න්ති චිරකාලිං වීතිනායමත්වා චිරිං න ගච්යඡ න උපසඞ්කයමයය. 

ොචන්ති යාචිතබ් ිං භණ්ඩකිං යුත්තකායල යායචයය. න ජීෙය ති එවිං

මිත්තානජීරන්ති. පු ායතයහො අප්පිොතියාවතවඅප්පියානයහොම, තාව
ආමන්යතත්වාව තිංගච්ඡාමාති. 

රාජාආහ– 

137. 

‘‘එවිංයචයාචමානානිං, අඤ්ජලිිංනාවබුජ්ඣසි; 

පරිචාරකානිංසතිං, වචනිංනකයරොසියනො; 

එවිංතිංඅභයාචාම, පුනකයිරාසිපරියාය’’න්ති. 

තත්ථ නාවබුජ්ෙසීති සයච, භන්යත, එවිං යාචන්යතන මයා කතිං

අඤ්ජලිිං න ජානාසි, න පටිග්ගණ්හසීති අත්යථො. පරිොෙන්ති පුන
ඉධාගමනායඑකවාරිංකයරයයාසීතියාචති. 

ය ොධිසත්යතොආහ– 

138. 

‘‘එවිං යචයනොවිහරතිං, අන්තරායයොන යහස්සති; 

තුය්හිංවාපිමහාරාජ, මය්හිංවාරට්ඨවද්ධන; 

අප්යපවනාමපස්යසම, අයහොරත්තානමච්චයය’’ති. 

තත්ථ එවිංයචයනොතිසයච, මහාරාජ, එවිංනානා හුත්වාවිහරන්තානිං

අම්හාකිං අන්තරායයො න යහස්සති, තුය්හිං වා මය්හිං වා ජීවිතිං 

පවත්තිස්සතීතිදීයපති. පස්යස ාතිඅපිනාම පස්යසයයාම. 
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එවිං වත්වා මහාසත්යතො රඤ්යඤො ධම්මිං යදයසත්වා ‘‘අප්පමත්යතො

යහොහි, මහාරාජා’’ති වත්වා උයයානානික්ඛමිත්වා එකස්මිිං සභාගට්ඨායන
භක්ඛාය චරිත්වා  ාරාණසියතො නික්ඛම්ම අනුපුබ්ය න
හිමවන්යතොකාසයමව ගන්ත්වාකඤ්චිකාලිංවසිත්වාපුනඔතරිත්වා එකිං
පච්චන්තගාමිංනිස්සායඅරඤ්යඤ වසි.තස්සපනගතකාලයතොපට්ඨායයත
අමච්චාපුනවිනිච්ඡයයනිසීදිත්වාවියලොපිං කයරොන්තාචින්තයිිංසු–‘‘සයච

මහාය ොධිපරිබ් ාජයකො පුනාගමිස්සති, ජීවිතිං යනොනත්ථි, කිංනු ඛ්වස්ස

අනාගමනකාරණිංකයරයයාමා’’ති.අථ යනසිංඑතදයහොසි – ‘‘ඉයමසත්තා

පටි ද්ධට්ඨානිං නාම ජහිතුිං න සක්යකොන්ති, කිං නු ඛ්වස්ස ඉධ 
පටි ද්ධට්ඨාන’’න්ති. තයතො ‘‘රඤ්යඤො අග්ගමයහසී’’ති ඤත්වා ‘‘ඨානිං

යඛොපයනතිං විජ්ජති, යිංයසොඉමිංනිස්සායආගච්යඡයය, පටිකච්යචවනිං

මාරායපස්සාමා’’ති යත රාජානිං එතදයවොචුිං – ‘‘යදව, ඉමස්මිිං දිවයස

නගයර එකා කථා සූයතී’’ති. ‘‘කිං කථා නාමා’’ති? 

‘‘මහාය ොධිපරිබ් ාජයකො ච කර යදවී ච අඤ්ඤමඤ්ඤිං සාසනපටිසාසනිං 

යපයසන්තී’’ති.‘‘කන්තිකත්වා’’ති? යතනකරයදවියායපසිතිං‘‘සක්කානු
යඛො අත්තයනො යලනරාජානිංමාරායපත්වාමමයසතච්ඡත්තිංදාතු’’න්ති.

තායපිස්ස යපසිතිං ‘‘රඤ්යඤො මාරණිං නාම මම භායරො, 
මහාය ොධිපරිබ් ාජයකො ඛිප්පිං ආගච්ඡතූ’’ති රාජා යතසිං පුනප්පුනිං

කයථන්තානිං සද්දහිත්වා ‘‘ඉදානි කිං කත්තබ් ’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘යදවිිං
මායරතුිං වට්ටතී’’ති වුත්යත අනුපපරික්ඛිත්වාව ‘‘යතන හි නිං තුම්යහව 

මායරත්වාඛණ්ඩාඛණ්ඩිකිංඡින්දිත්වාවච්චකූයපඛිපථා’’තිආහ.යතතථා
කරිිංසු. තස්සාමාරිතභායවොසකලනගයරපාකයටොඅයහොසි. 

අථස්සා චත්තායරො පුත්තා ‘‘ඉමිනා යනො නිරපරාධා මාතා මාරිතා’’ති 
රඤ්යඤො පච්චත්ථිකා අයහසුිං. රාජා මහාභයප්පත්යතො අයහොසි.
මහාසත්යතො පරම්පරාය තිං පවත්තිිං සුත්වා චින්යතසි – ‘‘ඨයපත්වා මිං
අඤ්යඤො යත කුමායර සඤ්ඤායපත්වා පිතරිං ඛමායපතුිං සමත්යථො නාම

නත්ථි, රඤ්යඤොචජීවිතිං දස්සාමි, කුමායරචපාපයතො යමොයචස්සාමී’’ති.
යසො පුනදිවයස පච්චන්තගාමිං පවිසිත්වා මනුස්යසහි දින්නිං මක්කටමිංසිං
ඛාදිත්වා තස්ස චම්මිං යාචිත්වා ගයහත්වා අස්සමපයද සුක්ඛායපත්වා

නිග්ගන්ධිං කත්වා නිවායසසිපි පාරුයපසිපි අිංයසපි ඨයපසි. කිංකාරණා? 

‘‘ හූපකායරො යම’’ති වචනත්ථාය. යසො තිං චම්මිං ආදාය අනුපුබ්ය න
 ාරාණසිිං ගන්ත්වා කුමායර උපසඞ්කමිත්වා ‘‘පිතුඝාතකකම්මිං නාම

දාරුණිං, තිං යවො න කාතබ් ිං, අජරාමයරො සත්යතො නාම නත්ථි, අහිං

තුම්යහ අඤ්ඤමඤ්ඤිං සමග්යග කරිස්සාමිච්යචව ආගයතො, තුම්යහ මයා
පහියත සාසයන ආගච්යඡයයාථා’’ති කුමායර ඔවදිත්වා අන්යතොනගයර
උයයානිංපවිසිත්වා මක්කටචම්මිංඅත්ථරිත්වාසිලාපට්යටනිසීදි. 

අථ නිං උයයානපාලයකො දිස්වා යවයගන ගන්ත්වා රඤ්යඤො
ආයරොයචසි. රාජා සුත්වාව සඤ්ජාතයසොමනස්යසො හුත්වා යත අමච්යච
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පටුන 

ආදාය තත්ථ ගන්ත්වා මහාසත්තිං වන්දිත්වා එකමන්තිං නිසීදිත්වා
පටිසන්ථාරිං කාතුිං ආරභ. මහාසත්යතො යතන සද්ධිිං අසම්යමොදිත්වා

මක්කටචම්මයමව පරිමජ්ජ. අථ නිං එවමාහ – ‘‘භන්යත, තුම්යහ මිං

අකයථත්වා මක්කටචම්මයමව පරිමජ්ජථ, කිං යවො ඉදිං මයා 

 හූපකාරතර’’න්ති? ‘‘ආම මහාරාජ,  හූපකායරො යම එස වානයරො, 

අහමස්සපිට්යඨනිසීදිත්වා විචරිිං, අයිංයමපානීයඝටිංආහරි, වසනට්ඨානිං

සම්මජ්ජ, ආභසමාචාරිකවත්තපටිවත්තිං මම අකාසි, අහිං පන අත්තයනො
දුබ් ලචිත්තතාය අස්ස මිංසිං ඛාදිත්වා චම්මිං සුක්ඛායපත්වා අත්ථරිත්වා

නිසීදාමි යචව නිපජ්ජාමි ච, එවිං  හූපකායරො එස මය්හ’’න්ති. ඉති යසො
යතසිංවායදභන්දනත්ථායවානරචම්යමවානරයවොහාරිංආයරොයපත්වාතිං 
තිං පරියායිං සන්ධාය ඉමිංකථිංකයථසි. යසො හි තස්ස නිවුත්ථපුබ් ත්තා

‘‘පිට්යඨ නිසීදිත්වා විචරි’’න්ති ආහ; තිං අිංයස කත්වා පානීයඝටස්ස

ආහටපුබ් ත්තා ‘‘පානීයඝටිං ආහරී’’ති ආහ; යතන චම්යමන භූමියිං

සම්මට්ඨපුබ් ත්තා ‘‘වසනට්ඨානිං සම්මජ්ජී’’තිආහ; නිපන්නකායලයතන

චම්යමන පිට්ඨියා, අක්කන්තකායල පාදානිං ඵුට්ඨපුබ් ත්තා
‘‘වත්තපටිවත්තිංයමඅකාසී’’තිආහ.ඡාතකායලපනතස්සමිංසිං ලභත්වා
ඛාදිතත්තා ‘‘අහිං පන අත්තයනො දුබ් ලචිත්තතාය තස්ස මිංසිං ඛාදි’’න්ති
ආහ. 

තිං සුත්වා යත අමච්චා ‘‘පාණාතිපායතො යතන කයතො’’ති සඤ්ඤාය 

‘‘පස්සථ, යභො, පබ් ජතස්සකම්මිං, මක්කටිංකරමායරත්වාමිංසිංඛාදිත්වා
චම්මිං ගයහත්වා විචරතී’’ති පාණිිං පහරිත්වා පරිහාසමකිංසු. මහාසත්යතො
යතතථාකයරොන්යත දිස්වා‘‘ඉයමඅත්තයනොවාදයභදනත්ථායමමචම්මිං

ආදායආගතභාවිංනජානන්ති, ජානායපස්සාමියන’’තිඅයහතුකවාදිිංතාව

ආමන්යතත්වා පුච්ඡි – ‘‘ආවුයසො, ත්විං කස්මා මිං පරිහසසී’’ති? 

‘‘මිත්තදුබ්භකම්මස්ස යචව පාණාතිපාතස්ස ච කතත්තා’’ති. තයතො
මහාසත්යතො ‘‘යයො පන ගතියා යචව දිට්ඨියා ච යත සද්දහිත්වා එවිං

කයරයය, යතනකිංදුක්කට’’න්තිතස්සවාදිංභන්දන්යතොආහ– 

139. 

‘‘උදීරණායචසිංගතයා, භාවායමනුවත්තති; 

අකාමාඅකරණීයිංවා, කරණීයිංවාපිකුබ් ති; 

අකාමකරණීයම්හි, ක්විධපායපනලිප්පති. 

140. 

‘‘යසො යචඅත්යථොචධම්යමොච, කලයායණොනච පාපයකො; 

යභොයතොයචවචනිංසච්චිං, සුහයතොවානයරොමයා. 

141. 

‘‘අත්තයනොයචහිවාදස්ස, අපරාධිංවිජානියා; 
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නමිංත්විංගරයහයයාසි, යභොයතොවායදොහිතාදියසො’’ති. 

තත්ථ උදී ණාතිකථා. සිං තයාතිසිංගතියාඡන්නිංඅභජාතීනිංතිංතිං

අභජාතිිං උපගමයනන. භාවාෙ නුවත්තතීති භායවන අනුවත්තති, 

කරණත්යථ සම්පදානිං. අකා ාති අකායමන අනිච්ඡාය. අක ණීෙිං වා 

ක ණීෙිං වාපීති අකත්තබ් ිං පාපිං වා කත්තබ් ිං කුසලිං වා. කුබ්බ්තීති

කයරොති. ක්විධාතියකොඉධ.ඉදිං වුත්තිංයහොති–ත්විංඅයහතුකවාදී‘‘නත්ථි

යහතු නත්ථි පච්චයයො සත්තානිං සිංකයලසායා’’තිආදිදිට්ඨියකො, අයිං

යලොයකො සිංගතියා යචව සභායවන ච අනුවත්තති පරිණමති, තත්ථතත්ථ

සුඛදුක්ඛිංපටිසිංයවයදති.අකාමයකොවපාපිංවාපුඤ්ඤිංවාකයරොතීතිවදසි, 

අයිං තව උදීරණා සයච තථා, එවිං සන්යත අකාමකරණීයස්මිිං අත්තයනො

ධම්මතායපවත්තමායනපායප යකොඉධසත්යතොපායපනලිප්පති, සයචහි

අත්තනාඅකයතනපායපනලිප්පති, නයකොචින ලිප්යපයයාති. 

යසො යචති යසො අයහතුකවාදසඞ්ඛායතො තව භාසිතත්යථො ච
අත්ථයජොතයකොධම්යමොචකලයායණොනචපාපයකො.‘‘අයහතූඅප්පච්චයා

සත්තා සිංකලිස්සන්ති, සුඛදුක්ඛිංපටිසිංයවදියන්තී’’තිඉදිංයභොයතොවචනිං 

සච්චිං යච, සුහයතො වානයරො මයා, යකො එත්ථ මම යදොයසොති අත්යථො. 

විජානිොති, සම්ම, සයචහිත්විංඅත්තයනොවාදස්සඅපරාධිං ජායනයයාසි, න

මිංගරයහයයාසි.කිංකාරණා? යභොයතොවායදොහි තාදියසො, තස්මාඅයිංමම

වාදිං කයරොතීති මිං පසිංයසයයාසි, අත්තයනො පන වාදිං අජානන්යතො මිං
ගරහසීති. 

එවිං මහාසත්යතො තිං නිග්ගණ්හිත්වා අප්පටිභාණිං අකාසි. යසොපි
රාජපරිසති මඞ්කුභූයතො පත්තක්ඛන්යධො නිසීදි. මහාසත්යතොපි තස්ස වාදිං

භන්දිත්වා ඉස්සරකතවාදිිං ආමන්යතත්වා ‘‘ත්විං, ආවුයසො, මිං කස්මා 

පරිහසසි, යදිඉස්සරනිම්මිතවාදිංසාරයතොපච්යචසී’’තිවත්වාආහ– 

142. 

‘‘ඉස්සයරොසබ් යලොකස්ස, සයචකප්යපතිජීවිතිං; 

ඉද්ධිිං යසනභාවඤ්ච, කම්මිංකලයාණපාපකිං; 

නිද්යදසකාරීපුරියසො, ඉස්සයරොයතනලිප්පති. 

143. 

‘‘යසො යචඅත්යථොචධම්යමොච, කලයායණොනච පාපයකො; 

යභොයතොයචවචනිංසච්චිං, සුහයතොවානයරොමයා. 

144. 

‘‘අත්තයනොයචහිවාදස්ස, අපරාධිංවිජානියා; 

නමිංත්විංගරයහයයාසි, යභොයතොවායදොහිතාදියසො’’ති. 
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තත්ථ කප්යපතජීවිතන්තිසයචබ්රහ්මා වාඅඤ්යඤොවායකොචිඉස්සයරො

‘‘ත්විං කසියා ජීව, ත්විං යගොරක්යඛනා’’ති එවිං සබ් යලොකස්ස ජීවිතිං

සිංවිදහතිවිචායරති. ඉද්ධිිං බ්යසනභාවඤ්චාතිඉස්සරියාදියභදාඉද්ධියයොච
ඤාතිවිනාසාදිකිං යසනභාවඤ්ච යසසඤ්චකලයාණපාපකිංකම්මිංසබ් ිං

යදි ඉස්සයරොව කප්යපති කයරොති. නිද්යදසකාරීති යදි තස්ස නිද්යදසිං

ආණත්තියමව යසයසො යයො යකොචි පුරියසො කයරොති, එවිං සන්යත යයො

යකොචිපුරියසොපාපිංකයරොති, තස්සඉස්සයරනකතත්තා ඉස්සයරොවයතන

පායපන ලිප්පති. යසසිං පුරිමනයයයනව යවදිතබ් ිං. යථා ච ඉධ, එවිං 
සබ් ත්ථ. 

ඉති යසො අම් යතොව මුග්ගරිං ගයහත්වා අම් ිං පායතන්යතො විය 

ඉස්සරකරයණයනව ඉස්සරකතවාදිං භන්දිත්වා පුබ්ය කතවාදිිං

ආමන්යතත්වා‘‘ත්විං, ආවුයසො, මිංකිංපරිහසසි, යදිපුබ්ය කතවාදිංසච්චිං
මඤ්ඤසී’’තිවත්වාආහ– 

145. 

‘‘සයචපුබ්ය කතයහතු, සුඛදුක්ඛිංනිගච්ඡති; 

යපොරාණකිංකතිංපාපිං, තයමයසොමුච්චයතඉණිං; 

යපොරාණකඉණයමොක්යඛො, ක්විධපායපනලිප්පති. 

146. 

‘‘යසො යචඅත්යථොචධම්යමො ච, කලයායණොනචපාපයකො; 

යභොයතොයචවචනිංසච්චිං, සුහයතොවානයරොමයා. 

147. 

‘‘අත්තයනොයචහිවාදස්ස, අපරාධිංවිජානියා; 

නමිංත්විංගරයහයයාසි, යභොයතොවායදොහිතාදියසො’’ති. 

තත්ථ පුබ්යබ්කතයහතූති පුබ් කතයහතු පුරිමභයව

කතකම්මකාරයණයනව. තය යසො මුච්චයත ඉණන්ති යයො වධ න්ධාදීහි

දුක්ඛිංපාපුණාති, යදියසොයිංයතනයපොරාණකිංකතිංපාපිං, තිංඉදානිඉණිං 

මුච්චති, එවිංසන්යතමමපිඑසයපොරාණකඉණයතොයමොක්යඛො, අයනනහි
මක්කයටන පුබ්ය  පරිබ් ාජයකන හුත්වා අහිං මක්කයටො සමායනො

මායරත්වා ඛාදියතො භවිස්සාමි, ස්වායිං ඉධ මක්කටත්තිං පත්යතො මයා

පරිබ් ාජකත්තිංපත්යතනමායරත්වා ඛාදියතොභවිස්සති, යකොඉධපායපන
ලිප්පතීති. 

ඉතියසොතස්සපි වාදිං භන්දිත්වා උච්යඡදවාදිිං අභමුඛිංකත්වා ‘‘ත්විං, 

ආවුයසො, ‘ඉත්ථි දින්න’න්තිආදීනි වත්වා ‘ඉයධව සත්තා උච්ඡිජ්ජන්ති, 

පරයලොකිං ගතා නාම නත්ථී’ති මඤ්ඤමායනො කස්මා මිං පරිහසසී’’ති

සන්තජ්යජත්වාආහ – 
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148. 

‘‘චතුන්නිංයයවුපාදාය, රූපිංසම්යභොතිපාණිනිං; 

යයතොචරූපිංසම්යභොති, තත්යථවානුපගච්ඡති; 

ඉයධවජීවතිජීයවො, යපච්චයපච්චවිනස්සති. 

149. 

‘‘උච්ඡිජ්ජතිඅයිංයලොයකො, යය ාලායයචපණ්ඩිතා; 

උච්ඡිජ්ජමායනයලොකම්හි, ක්විධපායපනලිප්පති. 

150. 

‘‘යසොයචඅත්යථොචධම්යමොච, කලයායණොනචපාපයකො; 

යභොයතොයචවචනිංසච්චිං, සුහයතොවානයරොමයා. 

151. 

‘‘අත්තයනොයචහිවාදස්ස, අපරාධිංවිජානියා; 

නමිංත්විංගරයහයයාසි, යභොයතොවායදොහිතාදියසො’’ති. 

තත්ථ චතුන්නන්ති පථවීආදීනිං භූතානිං. රූපන්ති රූපක්ඛන්යධො. 

තත්යථවාති යයතො තිං රූපිං සම්යභොති, නිරුජ්ඣනකායලපි තත්යථව 

අනුපගච්ඡති. ඉමිනා තස්ස ‘‘චාතුමහාභූතියකො අයිං පුරියසො යදා කාලිං

කයරොති, තදාපථවී පථවීකායිංඅනුයපතිඅනුපගච්ඡති, ආයපො…යතයජො…

වායයොවායයොකායිංඅනුයපතිඅනුපගච්ඡති, ආකාසිංඉන්ද්රියානිසඞ්කමන්ති, 

ආසන්ධිපඤ්චමා පුරිසා මතිං ආදාය ගච්ඡන්ති, යාව ආළාහනා පදානි

පඤ්ඤායන්ති, කායපොතකානි අට්ඨීනි භවන්ති, භස්මන්තා ආහුතියයො, 

දත්තුපඤ්ඤත්තිං යදිදිං දානිං, යතසිං තුච්ඡා මුසා විලායපො, යය යකචි

අත්ථිකවාදිං වදන්ති,  ායල ච පණ්ඩියත ච කායස්ස යභදා උච්ඡිජ්ජන්ති 

විනස්සන්ති, නයහොන්තිපරිංමරණා’’තිඉමිංදිට්ඨිිංපතිට්ඨායපසි. ඉයධවාති

ඉමස්මිිංයයව යලොයක ජීයවො ජීවති. යපච්ච යපච්ච විනස්සතීති පරයලොයක
නිබ් ත්යතො සත්යතො ගතිවයසන ඉධ අනාගන්ත්වා තත්යථව පරයලොයක
විනස්සති උච්ඡිජ්ජති. එවිං උච්ඡිජ්ජමායන යලොකස්මිිං යකො ඉධ පායපන
ලිප්පතීති. 

ඉතියසොතස්සපිවාදිංභන්දිත්වාඛත්තවිජ්ජවාදිිංආමන්යතත්වා ‘‘ත්විං, 

ආවුයසො, ‘මාතාපිතයරොපිමායරත්වාඅත්තයනොඅත්යථොකාතබ්ය ො’තිඉමිං
ලද්ධිිං උක්ඛිපිත්වාවිචරන්යතොකස්මාමිංපරිහසසී’’තිවත්වාආහ– 

152. 

‘‘ආහුඛත්තවිදායලොයක,  ාලාපණ්ඩිතමානියනො; 

මාතරිංපිතරිංහඤ්යඤ, අයථොයජට්ඨම්පිභාතරිං; 

හයනයයපුත්තදායරච, අත්යථොයචතාදියසොසියා’’ති. 
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තත්ථ ඛත්තවිදාතිඛත්තවිජ්ජා, අයයමව වාපායඨො.ඛත්තවිජ්ජාචරියානිං

එතිං නාමිං. බ්ාලා පණ්ඩිත ානියනොති  ාලා සමානාපි ‘‘පණ්ඩිතා මයිං
අත්තයනො පණ්ඩිතභාවිං පකායසමා’’ති මඤ්ඤමානා පණ්ඩිතමානියනො

හුත්වා එවමාහු. අත්යථො යචතිසයචඅත්තයනොයථාරූයපොයකොචි අත්යථො

සියා, නකඤ්චිපරිවජ්යජයය, සබ් ිංහයනයයයවාතිවදන්ති, ත්වම්පියනසිං
අඤ්ඤතයරොති. 

එවිංතස්සලද්ධිිංපතිට්ඨයපත්වාඅත්තයනොලද්ධිිංපකායසන්යතොආහ 

– 

153. 

‘‘යස්සරුක්ඛස්සඡායාය, නිසීයදයයසයයයයවා; 

නතස්සසාඛිංභඤ්යජයය, මිත්තදුබ්යභොහිපාපයකො. 

154. 

‘‘අථ අත්යථසමුප්පන්යන, සමූලමපි අබ් යහ; 

අත්යථොයමසම් යලනාපි, සුහයතොවානයරොමයා. 

155. 

‘‘යසොයචඅත්යථොචධම්යමොච, කලයායණොනචපාපයකො; 

යභොයතොයචවචනිංසච්චිං, සුහයතොවානයරොමයා. 

156. 

‘‘අත්තයනොයචහිවාදස්ස, අපරාධිංවිජානියා; 

නමිංත්විංගරයහයයාසි, යභොයතොවායදොහිතාදියසො’’ති. 

තත්ථ අම්යභො ඛත්තවිද අම්හාකිං පන ආචරියා එවිං වණ්ණයන්ති. 
අත්තනාපරිභුත්තච්ඡායස්සරුක්ඛස්සපිසාඛිංවාපණ්ණිංවානභඤ්යජයය. 

කිංකාරණා? මිත්තදුබ්යභොහිපාපයකො.ත්විංපනඑවිංවයදසි–‘‘අථ අත්යථ

සමුප්පන්යනසමූලමපි අබ් යහ’’ති, මමචපායථයයයන අත්යථො අයහොසි, 

තස්මා සයචයපස මයා හයතො, තථාපි අත්යථො යම සම් යලනාපි, සුහයතො
වානයරො මයා. 

එවිං යසො තස්සපි වාදිං භන්දිත්වා පඤ්චසු යතසු අපටිභායනසු 

නිසින්යනසු රාජානිං ආමන්යතත්වා, ‘‘මහාරාජ, ත්විං ඉයම පඤ්ච

රට්ඨවියලොපයක මහායචොයර ගයහත්වා විචරසි, අයහො  ායලො, 
එවරූපානඤ්හි සිංසග්යගන පුරියසො දිට්ඨධම්මිකම්පි සම්පරායිකම්පි

මහාදුක්ඛිංපාපුයණයයා’’තිවත්වාරඤ්යඤොධම්මිංයදයසන්යතොආහ – 

157. 

‘‘අයහතුවායදොපුරියසො, යයොචඉස්සරකුත්තියකො; 
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පුබ්ය කතීචඋච්යඡදී, යයොචඛත්තවියදොනයරො. 

158. 

‘‘එයතඅසප්පුරිසායලොයක,  ාලාපණ්ඩිතමානියනො; 

කයරයයතාදියසොපාපිං, අයථොඅඤ්ඤම්පිකාරයය; 

අසප්පුරිසසිංසග්යගො, දුක්ඛන්යතොකටුකුද්රයයො’’ති. 

තත්ථ තාදියසොති, මහාරාජ, යාදිසා එයත පඤ්ච දිට්ඨිගතිකා, තාදියසො

පුරියසො සයම්පි පාපිං කයරයය. ය්වාස්ස වචනිං සුණාති, තිං අඤ්ඤම්පි

කාරයය. දුක්ඛන්යතොති එවරූයපහි අසප්පුරියසහි සද්ධිිං සිංසග්යගො
ඉධයලොයකපි පරයලොයකපි දුක්ඛන්යතො කටුකුද්රයයොව යහොති. ඉමස්ස 

පනත්ථස්ස පකාසනත්ථිං ‘‘යානි කානිචි, භක්ඛයව, භයානි උප්පජ්ජන්ති, 

සබ් ානිතානි ාලයතො’’තිසුත්තිං(අ.නි.3.1) ආහරිතබ් ිං. ය ොධජාතක- 

(ජා. 1.1.138) සඤ්ජීවජාතක- (ජා. 1.1.150) අකත්තජාතකාදීහි (ජා.

1.13.83ආදයයො)චායමත්යථො දීයපතබ්ය ො. 

ඉදානීඔපම්මදස්සනවයසනධම්මයදසනිංවඩ්යඪන්යතොආහ– 

159. 

‘‘උරබ්භරූයපනවකස්සුපුබ්ය , අසිංකයතොඅජයූථිංඋයපති; 

හන්ත්වාඋරණිිංඅජකිංඅජඤ්ච, උත්රාසයිත්වායයනකාමිං පයලති. 

160. 

‘‘තථාවියධයක සමණබ්රාහ්මණායස, ඡදනිං කත්වා වඤ්චයන්ති

මනුස්යස; 

අනාසකාථණ්ඩිලයසයයකාච, රයජොජල්ලිංඋක්කුටිකප්පධානිං; 

පරියායභත්තඤ්ච අපානකත්තා, පාපාචාරා අරහන්යතොවදානා. 

161. 

‘‘එයතඅසප්පුරිසායලොයක,  ාලාපණ්ඩිතමානියනො; 

කයරයයතාදියසොපාපිං, අයථොඅඤ්ඤම්පිකාරයය; 

අසප්පුරිසසිංසග්යගො, දුක්ඛන්යතොකටුකුද්රයයො. 

162. 

‘‘යමාහුනත්ථිවීරියන්ති, අයහතුඤ්චපවදන්තියය; 

පරකාරිංඅත්තකාරඤ්ච, යයතුච්ඡිංසමවණ්ණයුිං. 

163. 

‘‘එයතඅසප්පුරිසායලොයක,  ාලාපණ්ඩිතමානියනො; 

කයරයයතාදියසොපාපිං, අයථොඅඤ්ඤම්පිකාරයය; 

අසප්පුරිසසිංසග්යගො, දුක්ඛන්යතොකටුකුද්රයයො. 
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164. 

‘‘සයචහිවීරියිංනාස්ස, කම්මිංකල්යාණපාපකිං; 

නභයරවඩ්ඪකිංරාජා, නපියන්තානිකාරයය. 

165. 

‘‘යස්මාචවීරියිංඅත්ථි, කම්මිංකලයාණපාපකිං; 

තස්මායන්තානිකායරති, රාජාභරතිවඩ්ඪකිං. 

166. 

‘‘යදි වස්සසතිංයදයවො, නවස්යසනහිමිං පයත; 

උච්ඡිජ්යජයයඅයිංයලොයකො, විනස්යසයයඅයිංපජා. 

167. 

‘‘යස්මාචවස්සතීයදයවො, හිමඤ්චානුඵුසායති; 

තස්මාසස්සානිපච්චන්ති, රට්ඨඤ්චපාලියතචිරිං. 

168. 

‘‘ගවිංයචතරමානානිං, ජම්හිංගච්ඡතිපුඞ්ගයවො; 

සබ් ාතාජම්හිංගච්ඡන්ති, යනත්යතජම්හිංගයතසති. 

169. 

‘‘එවයමව මනුස්යසසු, යයොයහොති යසට්ඨසම්මයතො; 

යසොයචඅධම්මිංචරති, පයගවඉතරාපජා; 

සබ් ිංරට්ඨිංදුඛිංයසති, රාජායචයහොතිඅධම්මියකො. 

170. 

‘‘ගවිංයචතරමානානිං, උජුිංගච්ඡතිපුඞ්ගයවො; 

සබ් ාගාවීඋජුිංයන්ති, යනත්යතඋජුිංගයතසති. 

171. 

‘‘එවයමවමනුස්යසසු, යයොයහොතියසට්ඨසම්මයතො; 

යසොසයචධම්මිංචරති, පයගවඉතරාපජා; 

සබ් ිංරට්ඨිංසුඛිංයසති, රාජායචයහොතිධම්මියකො. 

172. 

‘‘මහාරුක්ඛස්සඵලියනො, ආමිංඡින්දතියයොඵලිං; 

රසඤ්චස්සනජානාති, බීජඤ්චස්සවිනස්සති. 

173. 

‘‘මහාරුක්ඛූපමිංරට්ඨිං, අධම්යමනපසාසති; 

රසඤ්චස්සනජානාති, රට්ඨඤ්චස්සවිනස්සති. 
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174. 

‘‘මහාරුක්ඛස්සඵලියනො, පක්කිංඡින්දතියයොඵලිං; 

රසඤ්චස්සවිජානාති, බීජඤ්චස්සනනස්සති. 

175. 

‘‘මහාරුක්ඛූපමිං රට්ඨිං, ධම්යමනයයොපසාසති; 

රසඤ්චස්සවිජානාති, රට්ඨඤ්ජස්සනනස්සති. 

176. 

‘‘යයොචරාජාජනපදිං, අධම්යමනපසාසති; 

සබ්ය ොසධීහියසොරාජා, විරුද්යධොයහොතිඛත්තියයො. 

177. 

‘‘තයථවයනගයමහිිංසිං, යයයුත්තාකයවික්කයය; 

ඔජදාන ලීකායර, සයකොයසනවිරුජ්ඣති. 

178. 

‘‘පහාරවරයඛත්තඤ්ඤූ, සඞ්ගායමකතනිස්සයම; 

උස්සියතහිිංසයිංරාජා, ස යලනවිරුජ්ඣති. 

179. 

‘‘තයථවඉසයයොහිිංසිං, සඤ්ඤයතබ්රහ්මචාරියනො; 

අධම්මචාරීඛත්තියයො, යසොසග්යගනවිරුජ්ඣති. 

180. 

‘‘යයො චරාජාඅධම්මට්යඨො, භරියිංහන්ති අදූසිකිං; 

ලුද්ධිංපසවයතඨානිං, පුත්යතහිචවිරුජ්ඣති. 

181. 

‘‘ධම්මිංචයරජානපයද, යනගයමසු යලසුච; 

ඉසයයොචනහිිංයසයය, පුත්තදායරසමිංචයර. 

182. 

‘‘සතාදියසොභූමිපති, රට්ඨපායලොඅයකොධයනො; 

සපත්යතසම්පකම්යපති, ඉන්යදොවඅසුරාධියපො’’ති. 

තත්ථ වකස්සූතිවයකොඅස්සු, අස්සූතිනිපාතමත්තිං.ඉදිංවුත්තිංයහොති–

මහාරාජ, පුබ්ය  එයකො උරබ්භරූයපො වයකො අයහොසි, තස්ස

නඞ්ගුට්ඨමත්තයමව දීඝිං, තිං පන යසො අන්තරසත්තිම්හි පක්ඛිපිත්වා
උරබ්භරූයපන අසිංකයතො අජයූථිං උයපති. තත්ථ උරණිකඤ්ච අජකඤ්ච

අජඤ්ච හන්ත්වා යයනකාමිං පයලති. තථාවියධයකති තථාවිධා එයක 
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සමණබ්රාහ්මණා පබ් ජ්ජාලිඞ්යගන ඡදනිං කත්වා අත්තානිං ඡායදත්වා

මධුරවචනාදීහි හිතකාමාවියහුත්වායලොකිංවඤ්යචන්ති. ‘‘අනාසකා’’තිආදි 

යතසිංඡදනස්සදස්සනත්ථිංවුත්තිං.එකච්යචහි‘‘මයිංඅනාසකානකඤ්චි 

ආහායරමා’’තිමනුස්යස වඤ්යචන්ති, අපයර ‘‘මයිං ථණ්ඩිලයසයයකා’’ති.

අඤ්යඤසිං පන රයජොජල්ලිං ඡදනිං, අඤ්යඤසිං උක්කුටිකප්පධානිං, යත 
ගච්ඡන්තාපි උප්පතිත්වා උක්කුටිකාව ගච්ඡන්ති. අඤ්යඤසිං 

සත්තාහදසාහාදිවාරයභොජනසඞ්ඛාතිං පරියායභත්තඡදනිං, අපයර 

අපානකත්තා යහොන්ති, ‘‘මයිං පානීයිං න පිවාමා’’ති වදන්ති. අ හන්යතො 

වදානාති පාපාචාරා හුත්වාපි ‘‘මයිං අරහන්යතො’’ති වදන්තා විචරන්ති. 

එයතති, මහාරාජ, ඉයම වා පඤ්ච ජනා යහොන්තු අඤ්යඤ වා, යාවන්යතො 

දිට්ඨිගතිකානාම, සබ්ය පිඑයතඅසප්පුරිසා. ෙ ාහූතියය ආහු, යයවදන්ති. 

සයච හි වීරිෙිං නාස්සාති, මහාරාජ, සයච ඤාණසම්පයුත්තිං

කායිකයචතසිකවීරියිංනභයවයය. කම් න්ති කලයාණපාපකිංකම්මම්පියදි

නභයවයය. නභය තිඑවිංසන්යත වඩ්ඪකිංවාඅඤ්යඤවාකාරයකරාජා

නයපොයසයය, නපි ෙන්තානීතිනපියතහිසත්තභූමිකපාසාදාදීනියන්තානි

කායරයය.කිංකාරණා? වීරියස්සයචවකම්මස්සචඅභාවා. උච්ඡිජ්යජෙයාති, 

මහාරාජ, යදිඑත්තකිංකාලිංයනවයදයවොවස්යසයය, නහිමිංපයතයය, අථ
කප්පුට්ඨානකායලො විය අයිං යලොයකො උච්ඡිජ්යජයය. උච්යඡදවාදිනා

කථිතනියායමනපනඋච්යඡයදොනාමනත්ථි. පාලියතතිපාලයති. 

‘‘ විං යච’’ති චතස්යසො ගාථා රඤ්යඤො ධම්මයදසනායයමව වුත්තා, 

තථා ‘‘මහාරුක්ඛස්සා’’තිආදිකා. තත්ථ  හාරුක්ඛස්සාති

මධුරඅම් රුක්ඛස්ස. අධම්ය නාතිඅගතිගමයනන.  සඤ්චස්සන ජානාතීති

අධම්මියකො රාජා රට්ඨස්ස රසිං ඔජිංන ජානාති, ආයසම්පත්තිිංනලභති. 

විනස්සතීති සුඤ්ඤිං යහොති, මනුස්සා ගාමනිගයම ඡඩ්යඩත්වා පච්චන්තිං

පබ් තවිසමිං භජන්ති, සබ් ානි ආයමුඛානි පච්ඡිජ්ජන්ති. සබ්යබ්ොසධීහීති
සබ්ය හි මූලතචපත්තපුප්ඵඵලාදීහි යචව සප්පිනවනීතාදීහි ච ඔසයධහි

විරුජ්ඣති, තානි න සම්පජ්ජන්ති. අධම්මිකරඤ්යඤො හි පථවී නියරොජා

යහොති, තස්සා නියරොජතාය ඔසධානිං ඔජා න යහොති, තානි යරොගඤ්ච
වූපපසයමතුිංන සක්යකොන්ති.ඉතියසොයතහිවිරුද්යධොනාමයහොති. 

යන ය තිනිගමවාසිකුටුම්බියක. හිිංසන්තිහිිංසන්යතොපීයළන්යතො. යෙ 

යුත්තාතියයකයවික්කයයයුත්තාආයානිංමුඛාථලජලපථවාණිජා, යතච

හිිංසන්යතො. ඔජදානබ්ලීකාය ති තයතො තයතො
භණ්ඩාහරණසුඞ්කදානවයසන ඔජදානඤ්යචව ඡභාගදසභාගාදියභදිං

 ලිඤ්චකයරොන්යත. සයකොයසනාතියසොඑයත හිිංසන්යතොඅධම්මිකරාජා
ධනධඤ්යඤහි පරිහායන්යතො යකොයසන විරුජ්ඣති නාම. 

පහා ව යඛත්තඤ්ඤූති ‘‘ඉමස්මිිං ඨායන විජ්ඣිතුිං වට්ටතී’’ති එවිං 

පහාරවරානිං යඛත්තිං ජානන්යත ධනුග්ගයහ. සඞ් ාය  කතනිස්සය ති
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යුද්යධ සුකතකම්යම මහායයොයධ. උස්සියතති උග්ගයත පඤ්ඤායත

මහාමත්යත. හි සෙන්ති එවරූයප සයිං වා හිිංසන්යතො පයරහි වා

හිිංසායපන්යතො. බ්යලනාති  ලකායයන. තථාවිධඤ්හි රාජානිං ‘‘අයිං

 හුකායර අත්තයනො රජ්ජදායයකපි හිිංසති, කමඞ්ගිං පන අම්යහ’’ති
අවයසසාපියයොධාවිජහන්තියයව.ඉතියසො  යලනවිරුද්යධොනාමයහොති. 

තයථව ඉසයෙො හිිංසන්ති යථා ච යනගමාදයයො, තයථව එසිතගුයණ
පබ් ජයත අක්යකොසනපහරණාදීහි හිිංසන්යතො අධම්මචාරී රාජා කායස්ස

යභදා අපායයමව උයපති, සග්යග නිබ් ත්තිතුිං න සක්යකොතීති සග්යගන

විරුද්යධො නාම යහොති. භරිෙිං හන්ත අදූසිකන්ති අත්තයනො  ාහුච්ඡායාය
වඩ්ඪිතිංපුත්තධීතාහිසිංවඩ්ඪිංසීලවතිිං භරියිංමිත්තපතිරූපකානිංයචොරානිං

වචනිං ගයහත්වා මායරති. ලුද්ධිං පසවයත ඨානන්ති යසො අත්තයනො

නිරයූපපත්තිිං පසවති නිප්ඵායදති. පුත්යතහි චාති ඉමස්මිඤ්යඤව
අත්තභායවඅත්තයනොපුත්යතහි සද්ධිිංවිරුජ්ඣතීති. 

එවමස්ස යසො යතසිං පඤ්චන්නිං ජනානිං කථිං ගයහත්වා යදවියා 
මාරිතභාවඤ්ච පුත්තානිං විරුද්ධභාවඤ්ච සන්ධිමුයඛ යචොරිං චූළායිං
ගණ්හන්යතො විය කයථසි. මහාසත්යතො හි යතසිං අමච්චානිං
නිග්ගණ්හනඤ්ච ධම්මයදසනඤ්ච යදවියා යතහි මාරිතභාවස්ස
ආවිකරණත්ථඤ්ච තත්ථ අනුපුබ්ය න කථිං ආහරිත්වා ඔකාසිං කත්වා 
එතමත්ථිංකයථසි.රාජාතස්සවචනිංසුත්වාඅත්තයනොඅපරාධිංජානි.අථ

නිං මහාසත්යතො ‘‘ඉයතො පට්ඨාය, මහාරාජ, එවරූපානිං පාපානිං කථිං

ගයහත්වා මා පුන එවමකාසී’’ති වත්වා ඔවදන්යතො ‘‘ධම් ිං

චය ’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ ධම් ිංචය ති, මහාරාජ, රාජානාම ජනපදිංඅධම්මියකන ලිනා

අපීයළන්යතො ජනපයද ධම්මිං චයරයය, සාමියක අසාමියක අකයරොන්යතො 

යනගයමසු ධම්මිං චයරයය, අට්ඨායන අකලයමන්යතො  යලසු ධම්මිං
චයරයය. වධ න්ධඅක්යකොසපරිභායස පරිහරන්යතො පච්චයය ච යනසිං

දදන්යතො ඉසයයොනවිහිිංයසයය, ධීතයරොයුත්තට්ඨායනපතිට්ඨායපන්යතො
පුත්යත ච සිප්පානි සික්ඛායපත්වා සම්මා පරිහරන්යතො භරියිං
ඉස්සරියයවොස්සග්ගඅලඞ්කාරදානසම්මානනාදීහි අනුග්ගණ්හන්යතො 

පුත්තදායර සමිං චයරයය. ස තාදියසොති යසො තාදියසො රාජා පයවණිිං 
අභන්දිත්වා ධම්යමනසයමන රජ්ජිංකායරන්යතො රාජාණාය රාජයතයජන

සපත්යත සම්පකම්යපති තායසති චායලති. ‘‘ඉන්යදොවා’’ති ඉදිං උපමත්ථිං 
වුත්තිං.යථාඅසුයරයජත්වාඅභභවිත්වාඨිතකාලයතොපට්ඨායඅසුරාධියපොති

සඞ්ඛයිං ගයතො ඉන්යදො අත්තයනො සපත්තභූයත අසුයර කම්යපසි, තථා
කම්යපතීති. 

එවිං මහාසත්යතො රඤ්යඤො ධම්මිං යදයසත්වා චත්තායරොපි කුමායර 
පක්යකොසායපත්වා ඔවදිත්වා රඤ්යඤො කතකම්මිං පකායසත්වා රාජානිං
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ඛමායපත්වා ‘‘මහාරාජ, ඉයතො පට්ඨාය අතුයලත්වා පරියභදකානිං කථිං

ගයහත්වා මාඑවරූපිං සාහසිකකම්මිංඅකාසි, තුම්යහපිකුමාරාමාරඤ්යඤො 

දුබ්භත්ථා’’තිසබ්ය සිංඔවාදිංඅදාසි.අථනිංරාජාආහ–‘‘අහිං, භන්යත, 
තුම්යහසු ච යදවියා ච අපරජ්ඣන්යතො ඉයම නිස්සාය එයතසිං කථිං

ගයහත්වා එතිං පාපකම්මිං කරිිං, ඉයම පඤ්චපි මායරමී’’ති. න ලබ්භා, 

මහාරාජ, එවිංකාතුන්ති.යතනහියතසිංහත්ථපායදයඡදායපමීති.ඉදම්පින

ලබ්භා කාතුන්ති. රාජා ‘‘සාධු, භන්යත’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා යත
සබ් සිංහරයණ කත්වා පඤ්චචූළාකරණගද්දූල න්ධනයගොමයාසිඤ්චයනහි
අවමායනත්වා රට්ඨා පබ් ායජසි. ය ොධිසත්යතො තත්ථ කතිපාහිං වසිත්වා
‘‘අප්පමත්යතො යහොහී’’ති රාජානිං ඔවදිත්වා හිමවන්තිංයයව ගන්ත්වා
ඣානාභඤ්ඤා නිබ් ත්යතත්වා යාවජීවිං බ්රහ්මවිහායර භායවත්වා
බ්රහ්මයලොකූපයගොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමිං යදසනිං ආහරිත්වා ‘‘න, භක්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි 
තථාගයතො පඤ්ඤවායයව පරප්පවාදප්පමද්දයනොයයවා’’ති වත්වා ජාතකිං
සයමොධායනසි ‘‘තදා පඤ්ච දිට්ඨිගතිකා 
පූරණකස්සපමක්ඛලියගොසාලපකුධකච්චානඅජතයකසකම් ලනිගණ්ඨනාට

පුත්තා අයහසුිං, පිඞ්ගලසුනයඛො ආනන්යදො, මහාය ොධිපරිබ් ාජයකො පන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

මහාය ොධිජාතකවණ්ණනාතතියා. 

ජාතකුද්දානිං– 

සනිළීනිකමව්හයයනොපඨයමො, දුතියයොපනසඋම්මදන්තිවයරො; 

තතියයොපනය ොධිසිරීව්හයයනො, කථිතාපනතීණිජයනනසුභාති. 

පණ්ණාසනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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19. සට්ඨිනිපායතො 
[529] 1. යසොණකජාතකවණ්ණනා 

කස්ස සුත්වා සතිං දම්මීති ඉදිං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
යනක්ඛම්මපාරමිිං ආරබ්භ කයථසි. තදා හි භගවා ධම්මසභායිං

යනක්ඛම්මපාරමිිං වණ්ණයන්තානිං භක්ඛූනිං මජ්යඣ නිසීදිත්වා ‘‘න, 

භක්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි තථාගයතො මහාභනික්ඛමනිං
නික්ඛන්යතොයයවා’’තිවත්වා අතීතිංආහරි. 

අතීයතරාජගයහමගධරාජානාමරජ්ජිංකායරසි.ය ොධිසත්යතොතස්ස 

අග්ගමයහසියා කුච්ඡිස්මිිං නිබ් ත්ති, නාමග්ගහණදිවයස චස්ස 

‘‘අරින්දමකුමායරො’’තිනාමිංකරිිංසු.තස්ස ජාතදිවයසයයවපුයරොහිතස්සපි

පුත්යතො ජායි, ‘‘යසොණකකුමායරො’’තිස්ස නාමිං කරිිංසු. යත උයභොපි
එකයතොව වඩ්ඪිත්වා වයප්පත්තා උත්තමරූපධරා රූයපන නිබ්බියසසා
හුත්වා තක්කසිලිං ගන්ත්වා උග්ගහිතසිප්පා තයතො නික්ඛමිත්වා
‘‘සබ් සමයසිප්පඤ්ච යදසචාරිත්තඤ්ච ජානිස්සාමා’’ති අනුපුබ්ය න 
චාරිකිං චරන්තා  ාරාණසිිං පත්වා රාජුයයායන වසිත්වා පුනදිවයස නගරිං
පවිසිිංසු.තිං දිවසඤ්චඑකච්යචමනුස්සා‘‘බ්රාහ්මණවාචනකිංකරිස්සාමා’’ති
පායාසිංපටියායදත්වා ආසනානිපඤ්ඤායපත්වාආගච්ඡන්යතයතකුමායර
දිස්වා ඝරිං පයවයසත්වා පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදායපසුිං. තත්ථ

ය ොධිසත්තස්ස පඤ්ඤත්තාසයන සුද්ධවත්ථිං අත්ථතිං අයහොසි, 

යසොණකස්ස රත්තකම් ලිං. යසො තිං නිමිත්තිං දිස්වාව ‘‘අජ්ජ යම

පියසහායයො අරින්දමකුමායරො  ාරාණසිරාජා භවිස්සති, මය්හිං පන 
යසනාපතිට්ඨානිං දස්සතී’’ති අඤ්ඤාසි. යත උයභොපි කතභත්තකච්චා
උයයානයමව අගමිංසු. 

තදා  ාරාණසිරඤ්යඤො කාලකතස්ස සත්තයමො දිවයසො යහොති, 
අපුත්තකිං රාජකුලිං. අමච්චාදයයො පායතොව සසීසිංන්හාතා සන්නිපතිත්වා
‘‘රජ්ජාරහස්සසන්තිකිං ගමිස්සතී’’ති ඵුස්සරථිං යයොයජත්වා විස්සජ්යජසුිං.
යසොනගරානික්ඛමිත්වා අනුපුබ්ය නරාජුයයානිංගන්ත්වාඋයයානද්වායර
නිවත්තිත්වා ආයරොහණසජ්යජො හුත්වා අට්ඨාසි. ය ොධිසත්යතො

මඞ්ගලසිලාපට්යටසසීසිං පාරුපිත්වා නිපජ්ජ, යසොණකකුමායරො තස්ස

සන්තියකනිසීදි.යසොතූරියසද්දිං සුත්වා‘‘අරින්දමස්සඵුස්සරයථොආගච්ඡති, 

අජ්යජස රාජා හුත්වා මම යසනාපතිට්ඨානිං දස්සති, න යඛො පන මය්හිං 

ඉස්සරියයනත්යථො, එතස්මිිං ගයත නික්ඛමිත්වා පබ් ජස්සාමී’’ති
චින්යතත්වා එකමන්යත පටිච්ඡන්යන අට්ඨාසි. පුයරොහියතො උයයානිං
පවිසිත්වා මහාසත්තිං නිපන්නකිං දිස්වා තූරියානි පග්ගණ්හායපසි.
මහාසත්යතො පබුජ්ඣිත්වා පරිවත්තිත්වා යථොකිං නිපජ්ජත්වා උට්ඨාය
සිලාපට්යට පල්ලඞ්යකන නිසීදි. අථ නිං පුයරොහියතො අඤ්ජලිිං 

පග්ගණ්හිත්වා ආහ – ‘‘රජ්ජිං යත, යදව, පාපුණාතී’’ති. ‘‘කිං අපුත්තකිං 

රාජකුල’’න්ති? ‘‘එවිං, යදවා’’ති.‘‘යතනහිසාධූ’’ති.අථනිංයතතත්යථව 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා සට්ඨිනිපායතො 

227 

පටුන 

අභසිඤ්චිත්වා රථිං ආයරොයපත්වා මහන්යතන පරිවායරන නගරිං
පයවයසසුිං. යසො නගරිං පදක්ඛිණිං කත්වා පාසාදිං අභරූහි. යසො
යසමහන්තතායයසොණකකුමාරිංනසරි. 

යසොපි තස්මිිං නගරිං පවිට්යඨ පච්ඡා ආගන්ත්වා සිලාපට්යට නිසීදි.
අථස්ස පුරයතො  න්ධනා පවුත්තිං සාලරුක්ඛයතො පණ්ඩුපලාසිං පති. යසො

තිං දිස්වාව ‘‘යයථයවතිං, තථා මමපි සරීරිං ජරිං පත්වා පතිස්සතී’’ති
අනිච්චාදිවයසන විපස්සනිං පට්ඨයපත්වා පච්යචකය ොධිිං පාපුණි.

තිංඛණඤ්යඤවස්ස ගිහිලිඞ්ගිං අන්තරධායි, පබ් ජතලිඞ්ගිං පාතුරයහොසි.
යසො ‘‘නත්ථි දානි පුනබ්භයවො’’ති උදානිං උදායනන්යතො
නන්දමූලකපබ්භාරිං අගමාසි. මහාසත්යතොපි චත්තාලීසමත්තානිං
සිංවච්ඡරානිං අච්චයයන සරිත්වා ‘‘කහිං නු යඛො යම සහායයො

යසොණයකො’’තියසොණකිංපුනප්පුනිංසරන්යතොපි ‘‘මයාසුයතො වා දිට්යඨො
වා’’ති වත්තාරිං අලභත්වා අලඞ්කතමහාතයල රාජපල්ලඞ්යක නිසින්යනො
ගන්ධබ් නාටකනච්චගීතාදීහි පරිවුයතො සම්පත්තිමනුභවන්යතො ‘‘යයො යම
කස්සචි සන්තියක සුත්වා ‘අසුකට්ඨායන නාම යසොණයකො වසතී’ති

ආචික්ඛිස්සති, තස්ස සතිං දස්සාමි, යයො යම සාමිං දිස්වා ආයරොයචස්සති, 
තස්සසහස්ස’’න්තිඑකිංඋදානිංඅභසඞ්ඛරිත්වාගීතවයසනඋදායනන්යතො

පඨමිංගාථමාහ – 

‘‘කස්සසුත්වාසතිංදම්මි, සහස්සිංදිට්ඨයසොණකිං; 

යකොයමයසොණකමක්ඛාති, සහායිංපිංසුකීළිත’’න්ති. 

අථස්ස මුඛයතො ලුඤ්චන්තී විය ගයහත්වා එකා නාටකීත්ථී තිං ගායි. 
අථඤ්ඤා අථඤ්ඤාති ‘‘අම්හාකිං රඤ්යඤො පියගීත’’න්ති සබ් ා ඔයරොධා
ගායිිංසු. අනුක්කයමන නගරවාසියනොපි ජානපදාපි තයමව ගීතිං ගායිිංසු.
රාජාපි පුනප්පුනිං තයමව ගීතිං ගායති. පණ්ණාසමත්තානිං සිංවච්ඡරානිං 

අච්චයයනපනස්ස හූපුත්තධීතයරොඅයහසුිං, යජට්ඨපුත්යතොදීඝාවුකුමායරො
නාම අයහොසි. තදා යසොණකපච්යචකබුද්යධො ‘‘අරින්දමරාජා මිං

දට්ඨුකායමො, අහිං තත්ථගන්ත්වාකායමසුආදීනවිංයනක්ඛම්යමචානිසිංසිං
කයථත්වා පබ් ජ්ජනාකාරිං කයරොමී’’ති චින්යතත්වා ඉද්ධියා
ආකායසනාගන්ත්වා උයයායන නිසීදි. තදා එයකො සත්තවස්සියකො
පඤ්චචූළකකුමාරයකො මාතරා පහියතො ගන්ත්වා උයයානවයන දාරූනි 
උද්ධරන්යතො පුනප්පුනිං තයමව ගීතිං ගායි. අථ නිං යසො පක්යකොසිත්වා

‘‘කුමාරක, ත්විං අඤ්ඤිංඅගායිත්වාඑකයමවගීතිංගායසි, කිංඅඤ්ඤිංන

ජානාසී’’තිපුච්ඡි.‘‘ජානාමි, භන්යත, අම්හාකිංපනරඤ්යඤොඉදයමවපියිං, 
යතන නිං පුන්නප්පුනිං ගායාමී’’ති. ‘‘එතස්ස පන යත ගීතස්ස පටිගීතිං

ගායන්යතො යකොචි දිට්ඨපුබ්ය ො’’ති. ‘‘න දිට්ඨපුබ්ය ො, භන්යත’’ති. ‘‘අහිං

තිං සික්ඛායපස්සාමි, සක්ඛිස්සසි රඤ්යඤො සන්තිකිං ගන්ත්වා පටිගීතිං

ගායිතු’’න්ති. ‘‘ආම, භන්යත’’ති. අථස්ස යසො පටිගීතිං ආචික්ඛන්යතො 
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‘‘ ය්හිං සුත්වා’’තිආදිමාහ. උග්ගණ්හායපත්වා ච පන තිං උයයයොයජසි –

‘‘ගච්ඡ, කුමාරක, ඉමිංපටිගීතිංරඤ්ඤාසද්ධිිං ගායාහි, රාජායතමහන්තිං

ඉස්සරියිංදස්සති, කිංයතදාරූහි, යවයගනයාහී’’ති. 

යසො ‘‘සාධූ’’ති තිං පටිගීතිං උග්ගණ්හිත්වා වන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, 

යාවාහිං රාජානිං ආයනමි, තාව ඉයධව යහොථා’’ති වත්වා යවයගන මාතු

සන්තිකිං ගන්ත්වා, ‘‘අම්ම, ඛිප්පිංමිංන්හායපත්වාඅලඞ්කයරොථ, අජ්ජතිං
දලිද්දභාවයතො යමොයචස්සාමී’’ති වත්වා න්හාතමණ්ඩියතො රාජද්වාරිං

ගන්ත්වා ‘‘අයය යදොවාරික, ‘එයකො දාරයකො තුම්යහහි සද්ධිිං පටිගීතිං
ගායිස්සාමීති ආගන්ත්වා ද්වායර ඨියතො’ති රඤ්යඤො අයරොයචහී’’ති ආහ.
යසො යවයගන ගන්ත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා ‘‘ආගච්ඡතූ’’ති 

පක්යකොසායපත්වා, ‘‘තාත, ත්විං මයා සද්ධිිං පටිගීතිං ගායිස්සසී’’ති ආහ.

‘‘ආම, යදවා’’ති.‘‘යතනහිගායස්සූ’’ති.‘‘යදව, ඉමස්මිිංඨායනනගායාමි, 

නගයරපනයභරිිං චරායපත්වාමහාජනිංසන්නිපාතායපථ, මහාජනමජ්යඣ
ගායිස්සාමී’’ති.රාජාතථාකායරත්වා අලඞ්කතමණ්ඩයපපල්ලඞ්කමජ්යඣ
නිසීදිත්වා තස්සානුරූපිං ආසනිං දායපත්වා ‘‘ඉදානි තව ගීතිං ගායස්සූ’’ති

ආහ. ‘‘යදව, තුම්යහ තාව ගායථ, අථාහිං පටිගීතිං ගායිස්සාමී’’ති. තයතො
රාජාපඨමිංගායන්යතොගාථමාහ– 

1. 

‘‘කස්ස සුත්වාසතිංදම්මි, සහස්සිංදිට්ඨ යසොණකිං; 

යසොයමයසොණකමක්ඛාති, සහායිංපිංසුකීළිත’’න්ති. 

තත්ථ සුත්වාති ‘‘අසුකට්ඨායන නාම යත පියසහායයො යසොණයකො
වසතී’’ති තස්ස වසනට්ඨානිං සුත්වා ආයරොයචන්තස්ස කස්ස සතිං දම්මි. 

දිට්ඨාති ‘‘අසුකට්ඨායන නාම මයා දිට්යඨො’’ති දිස්වා ආයරොයචන්තස්ස
කස්සසහස්සිංදම්මීති. 

එවිං රඤ්ඤා පඨමිං උදානගාථාය ගීතාය පඤ්චචූළකදාරයකන
පටිගීතභාවිංපකායසන්යතොසත්ථාඅභසම්බුද්යධොහුත්වාදීයඩ්ඪගාථා අභාසි
– 

2. 

‘‘අථබ්රවීමාණවයකො, දහයරොපඤ්චචූළයකො; 

මය්හිංසුත්වාසතිංයදහි, සහස්සිංදිට්ඨයසොණකිං; 

අහිංයතයසොණකක්ඛිස්සිං, සහායිංපිංසුකීළිත’’න්ති. 

යතන වුත්තගාථාය පන අයමත්යථො – මහාරාජ, යිං ත්විං ‘‘සුත්වා 

ආයරොයචන්තස්ස සතිං දම්මී’’ති වදසි, තම්පි මයමව යදහි, යිං ‘‘දිස්වා

ආයරොයචන්තස්ස සහස්සිං දම්මී’’තිවදසි, තම්පිමය්හයමවයදහි, අහිංයත 
පියසහායිංඉදායනවපච්චක්ඛයතොව‘‘අයිංයසොණයකො’’තිආචික්ඛිස්සන්ති. 
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ඉයතොපරිංසුවිඤ්යඤයයාසම්බුද්ධගාථාපාළිනයයයනවයවදිතබ් ා – 

3. 

‘‘කතමස්මිිංයසොජනපයද, රට්යඨසුනිගයමසුච; 

කත්ථයසොණකමද්දක්ඛි, තිංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො. 

4. 

‘‘තයවවයදවවිජයත, තයවවුයයානභූමියිං; 

උජුවිංසාමහාසාලා, නීයලොභාසාමයනොරමා. 

5. 

‘‘තිට්ඨන්තියමඝසමානා, රම්මාඅඤ්යඤොඤ්ඤනිස්සිතා; 

යතසිංමූලම්හියසොණයකො, ඣායතීඅනුපාදයනො; 

උපාදායනසුයලොයකසු, ඩය්හමායනසුනිබ්බුයතො. 

6. 

‘‘තයතො චරාජාපායාසි, යසනාය චතුරඞ්ගියා; 

කාරායපත්වාසමිංමග්ගිං, අගමායයනයසොණයකො. 

7. 

‘‘උයයානභූමිිංගන්ත්වාන, විචරන්යතොබ්රහාවයන; 

ආසීනිංයසොණකිංදක්ඛි, ඩය්හමායනසුනිබ්බුත’’න්ති. 

තත්ථ උජුවිංසාති උජුක්ඛන්ධා.  හාසාලාතිමහාරුක්ඛා. ය ඝස ානාති

නීලයමඝසදිසා.  ම් ාති රමණීයා. අඤ්යඤොඤ්ඤනිස්සිතාති සාඛාහි සාඛිං, 

මූයලන මූලිං සිංසිබ්බිත්වා ඨිතා. යතසන්ති යතසිං එවරූපානිං තව

උයයානවයන සාලානිං යහට්ඨා. ොෙතීති 
ලක්ඛණූපනිජ්ඣානආරම්මණූපනිජ්ඣානසඞ්ඛායතහි ඣායනහි ඣායති. 

අනුපාදයනොති කාමුපාදානාදිවිරහියතො. ඩය්හ ායනසූති එකාදසහි අග්ගීහි

ඩය්හමායනසු සත්යතසු. නිබ්බුයතොති යත අග්ගී නිබ් ායපත්වා සීතයලන
හදයයන ඣායමායනො තව උයයායන මඞ්ගලසාලරුක්ඛමූයල සිලාපට්යට
නිසින්යනො එස යත සහායයො කඤ්චනපටිමා විය යසොභමායනො

පටිමායනතීති. තයතො චාති, භක්ඛයව, තයතො යසො අරින්දයමො රාජා තස්ස
වචනිං සුත්වාව ‘‘යසොණකපච්යචකබුද්ධිං පස්සිස්සාමී’’ති චතුරඞ්ගිනියා 

යසනාය පායාසි නික්ඛමි. විච න්යතොති උජුකයමව අගන්ත්වා තස්මිිං
මහන්යත වනසණ්යඩ විචරන්යතො තස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා තිං ආසීනිං 
අද්දක්ඛි. 

යසොතිංඅවන්දිත්වාඑකමන්තිංනිසීදිත්වාඅත්තයනො කයලසාභරතත්තා
තිං‘‘කපයණො’’තිමඤ්ඤමායනොඉමිංගාථමාහ– 
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8. 

‘‘කපයණොවතයිංභක්ඛු, මුණ්යඩොසඞ්ඝාටිපාරුයතො; 

අමාතියකොඅපිතියකො, රුක්ඛමූලස්මිඣායතී’’ති. 

තත්ථ ොෙතීති නිම්මාතියකො නිප්පිතියකො කාරුඤ්ඤප්පත්යතො
ඣායති. 

9. 

‘‘ඉමිංවාකයිංනිසායමත්වා, යසොණයකොඑතදබ්රවි; 

නරාජකපයණොයහොති, ධම්මිංකායයනඵස්සයිං. 

10. 

‘‘යයො චධම්මිංනිරිංකත්වා, අධම්මමනුවත්තති; 

සරාජකපයණොයහොති, පායපොපාපපරායයණො’’ති. 

තත්ථ ඉ න්තිතස්ස කයලසාභරතස්සපබ් ජ්ජිංඅයරොයචන්තස්සඉමිං

පබ් ජ්ජාගරහවචනිං සුත්වා. එතදබ්රවීති පබ් ජ්ජාය ගුණිං පකායසන්යතො

එතිංඅබ්රවි. ඵස්සෙන්තිඵස්සයන්යතොයයනඅරියමග්ගධම්යමොනාමකායයන

ඵස්සියතො, යසො කපයණො නාම න යහොතීති දස්යසන්යතො එවමාහ. 

නි ිංකත්වාති අත්තභාවයතො නීහරිත්වා. පායපො පාපප ාෙයණොති සයිං

පාපානිං කරයණන පායපො, අඤ්යඤසම්පි කයරොන්තානිං පතිට්ඨාභායවන
පාපපරායයණොති. 

එවිං යසොය ොධිසත්තිංගරහි.යසොඅත්තයනො ගරහිතභාවිංඅජානන්යතො
වියහුත්වානාමයගොත්තිංකයථත්වායතනසද්ධිිංපටිසන්ථාරිං කයරොන්යතො
ගාථමාහ– 

11. 

‘‘අරින්දයමොතියමනාමිං, කාසිරාජාතිමිංවිදූ; 

කච්චියභොයතොසුඛස්යසයයා, ඉධපත්තස්සයසොණකා’’ති. 

තත්ථ කච්චීතිඅම්හාකිංතාවනකඤ්චි අඵාසුකිං, යභොයතොපනකච්චි
ඉධපත්තස්සඉමස්මිිංඋයයායනවසයතොසුඛවිහායරොති පුච්ඡති. 

අථ නිං පච්යචකබුද්යධො, ‘‘මහාරාජ, න යකවලිං ඉධ, අඤ්ඤත්රාපි 
වසන්තස්සයමඅසුඛිංනාමනත්ථී’’තිවත්වාතස්සසමණභද්රගාථායයොනාම
ආරභ– 

12. 

‘‘සදාපිභද්රමධනස්ස, අනාගාරස්සභක්ඛුයනො; 

නයතසිංයකොට්යඨඔයපන්ති, නකුම්භිංනකයළොපියිං; 

පරනිට්ඨිතයමසානා, යතනයායපන්තිසුබ් තා. 
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13. 

‘‘දුතියම්පිභද්රමධනස්ස, අනාගාරස්සභක්ඛුයනො; 

අනවජ්ජපිණ්යඩොයභොත්තබ්ය ො, නචයකොචූපයරොධති. 

14. 

‘‘තතියම්පිභද්රමධනස්ස, අනාගාරස්සභක්ඛුයනො; 

නිබ්බුයතොපිණ්යඩොයභොත්තබ්ය ො, නචයකොචූපයරොධති. 

15. 

‘‘චතුත්ථම්පිභද්රමධනස්ස, අනාගාරස්සභක්ඛුයනො; 

මුත්තස්සරට්යඨචරයතො, සඞ්යගොයස්සනවිජ්ජති. 

16. 

‘‘පඤ්චමම්පි භද්රමධනස්ස, අනාගාරස්ස භක්ඛුයනො; 

නගරම්හිඩය්හමානම්හි, නාස්සකඤ්චිඅඩය්හථ. 

17. 

‘‘ඡට්ඨම්පි භද්රමධනස්ස, අනාගාරස්ස භක්ඛුයනො; 

රට්යඨවිලුම්පමානම්හි, නාස්සකඤ්චිඅහීරථ. 

18. 

‘‘සත්තමම්පි භද්රමධනස්ස, අනාගාරස්ස භක්ඛුයනො; 

යචොයරහිරක්ඛිතිංමග්ගිං, යයචඤ්යඤපරිපන්ථිකා; 

පත්තචීවරමාදාය, යසොත්ථිිංගච්ඡතිසුබ් යතො. 

19. 

‘‘අට්ඨමම්පිභද්රමධනස්ස, අනාගාරස්සභක්ඛුයනො; 

යිංයිංදිසිංපක්කමති, අනයපක්යඛොවගච්ඡතී’’ති. 

තත්ථ අනා ා ස්සාති, මහාරාජ, ඝරාවාසිං පහාය අනාගාරියභාවිං

පත්තස්ස අධනස්ස අකඤ්චනස්ස භක්ඛුයනො සබ් කාලිං භද්රයමව. න

යතසන්ති, මහාරාජ, යතසිං අධනානිං භක්ඛූනිං න යකොට්ඨාගායර 

ධනධඤ්ඤානි ඔයපන්ති, න කුම්භයිං, න පච්ඡියිං, යත පන සුබ් තා 

ප නිට්ඨිතිං පයරසිංඝයරපක්කිංආහාරිංසඞ්ඝාටිිංපාරුපිත්වා කපාලමාදාය

ඝරපටිපාටියා එසානා පරියයසන්තා යතන තයතො ලද්යධන පිණ්යඩන තිං
ආහාරිං නවන්නිං පාටිකුලයානිං වයසන පච්චයවක්ඛිත්වා පරිභුඤ්ජත්වා 
ජීවිතවුත්තිිංයායපන්ති. 

අනවජ්ජපිණ්යඩො යභොත්තබ්යබ්ොති යවජ්ජකම්මාදිකාය අයනසනාය වා
කුහනාලපනායනමිත්තිකතානිප්යපසිකතාලායභනලාභිං නිජගීසනතාති

එවරූයපන මිච්ඡාජීයවන වා උප්පාදිතා චත්තායරො පච්චයා, ධම්යමන 
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උප්පාදිතාපිඅපච්චයවක්ඛිත්වාපරිභුත්තාසාවජ්ජපිණ්යඩොනාම.අයනසනිං
පනපහාය මිච්ඡාජීවිං වජ්යජත්වාධම්යමනසයමනඋප්පාදිතා ‘‘පටිසඞ්ඛා
යයොනියසො චීවරිං පටියසවාමී’’ති වුත්තනයයයනව පච්චයවක්ඛිත්වා
පරිභුත්තා අනවජ්ජපිණ්යඩො නාම. යයන එවරූයපො අනවජ්ජපිණ්යඩො

යභොත්තබ්ය ො පරිභුඤ්ජතබ්ය ො, යඤ්ච එවරූපිං අනවජ්ජිං පිණ්ඩිං

භුඤ්ජමානානිං පච්චයය නිස්සාය යකොචි අප්පමත්තයකොපි කයලයසො න

උපය ොධත න පීයළති, තස්ස දුතියම්පි භද්රිං අධනස්ස අනාගාරස්ස
භක්ඛුයනො. 

නිබ්බුයතොති පුථුජ්ජනභක්ඛුයනො ධම්යමන උප්පන්නපිණ්යඩොපි

පච්චයවක්ඛිත්වා පරිභුඤ්ජයමායනො නිබ්බුතපිණ්යඩො නාම, එකන්තයතො

පන ඛීණාසවස්ස පිණ්යඩොව නිබ්බුතපිණ්යඩො නාම. කිංකාරණා? යසො හි 

යථයයපරියභොයගො, ඉණපරියභොයගො, දායජ්ජපරියභොයගො, සාමිපරියභොයගොති 

ඉයමසුචතූසුපරියභොයගසුසාමිපරියභොගවයසනතිංභුඤ්ජති, තණ්හාදාස යිං

අතීයතොසාමී හුත්වාපරිභුඤ්ජති, නතිංතප්පච්චයායකොචිඅප්පමත්තයකොපි
කයලයසොඋපයරොධති. 

මුත්තස්ස  ට්යඨ ච යතොති උපට්ඨාකකුලාදීසු අලග්ගමානසස්ස
ඡින්නවලාහකස්ස විය රාහුමුඛා පමුත්තස්ස විමලචන්දමණ්ඩලස්ස විය ච
යස්ස ගාමනිගමාදීසු චරන්තස්ස රාගසඞ්ගාදීසු එයකොපි සඞ්යගො නත්ථි.

එකච්යචො හි කුයලහි සිංසට්යඨො විහරති සහයසොකී සහනන්දී, එකච්යචො

මාතාපිතූසුපි අලග්ගමානයසො විචරති යකොරුනගරගාමවාසී දහයරො විය, 

එවරූපස්සපුථුජ්ජනස්සපිභද්රයමව. 

නාස්ස කඤ්චීති යයො හි  හුපරික්ඛායරො යහොති, යසො ‘‘මා යම යචොරා
පරික්ඛායර හරිිංසූ’’ති අතියරකානි ච චීවරාදීනි අන්යතොනගයර 

උපට්ඨාකකුයල නික්ඛිපති, අථ නගරම්හි ඩය්හමායන ‘‘අසුකකුයල නාම

අග්ගි උට්ඨියතො’’ති සුත්වා යසොචතිකලමති, එවරූපස්ස භද්රිංනාමනත්ථි.

යයොපන, මහාරාජ, සකුණවත්තිංපූයරති, කායපටි ද්ධපරික්ඛායරොවයහොති, 

තස්සතාදිසස්සනකඤ්චි අඩය්හථ, යතනස්සපඤ්චමම්පිභද්රයමව. 

විලුම්ප ානම්හීති විලුප්පමානම්හි, අයයමව වා පායඨො. අහී ථාති යථා
පබ් තගහනාදීහි නික්ඛමිත්වා රට්ඨිං විලුම්පමායනසු යචොයරසු

 හුපරික්ඛාරස්සඅන්යතොගායමඨපිතිංවිලුම්පතිහරති, තථායස්සඅධනස්ස
කායපටි ද්ධපරික්ඛාරස්සනකඤ්චිඅහීරථතස්සඡට්ඨම්පි භද්රයමව. 

යෙ චඤ්යඤ පරිපන්ථිකාති යය ච අඤ්යඤපි යතසු යතසු ඨායනසු

සුඞ්කගහණත්ථාය ඨපිතා පරිපන්ථිකා, යතහි ච රක්ඛිතිං. පත්තචීව න්ති
යචොරානිං අනුපකාරිං සුඞ්කකානිං අසුඞ්කාරහිං මත්තිකාපත්තඤ්යචව
කතදළ්හීකම්මපරිභණ්ඩිං පිංසුකූලචීවරඤ්ච අප්පග්ඝානි 

කාය න්ධනපරිස්සාවනසූචිවාසිපත්තත්ථවිකානි චාති සබ්ය පි අට්ඨ
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පරික්ඛායර කායපටි ද්යධ කත්වා මග්ගප්පටිපන්යනො යකනචි

අවියහඨියමායනො යසොත්ථිිං ගච්ඡති. සුබ්බ්යතොතියලොභනීයානිහි චීවරාදීනි

දිස්වා යචොරා හරන්ති, සුඞ්කකාපි ‘‘කිං නු යඛො එතස්ස හත්යථ’’ති 

පත්තත්ථවිකාදීනි යසොයධන්ති, සුබ් යතො පන සල්ලහුකවුත්ති යතසිං

පස්සන්තානඤ්යඤවයසොත්ථිිංගච්ඡති, යතනස්සසත්තමම්පිභද්රයමව. 

අනයපක්යඛොව  ච්ඡතීති කායපටි ද්ධයතො අතියරකස්ස විහායර
පටිසාමිතස්ස කස්සචි පරික්ඛාරස්ස අභාවා වසනට්ඨානිං නිවත්තිත්වාපි න

ඔයලොයකති. යිං යිං දිසිං ගන්තුකායමො යහොති, තිං තිං ගච්ඡන්ත්යතො 
අනයපක්යඛොව ගච්ඡති අනුරාධපුරා නික්ඛමිත්වා ථූපාරායම පබ් ජතානිං
ද්වින්නිං කුලපුත්තානිංවුඩ්ඪතයරොවිය. 

ඉති යසොණකපච්යචකබුද්යධො අට්ඨ සමණභද්රකානි කයථසි. තයතො
උත්තරිිං පනසතම්පිසහස්සම්පි අපරිමාණානිසමණභද්රකානිඑසකයථතුිං 
සමත්යථොයයව.රාජාපනකාමාභරතත්තාතස්සකථිංපච්ඡින්දිත්වා‘‘මය්හිං 
සමණභද්රයකහි අත්යථො නත්ථී’’ති අත්තයනො කාමාධිමුත්තතිං
පකායසන්යතොආහ– 

20. 

‘‘ හූනිසමණභද්රානි, යයත්විංභක්ඛුපසිංසසි; 

අහඤ්චගිද්යධොකායමසු, කථිංකාහාමියසොණක. 

21. 

‘‘පියායමමානුසාකාමා, අයථොදි යාපියමපියා; 

අථයකනනුවණ්යණන, උයභොයලොයකලභාමයස’’ති. 

තත්ථ වණ්යණනාති කාරයණන. 

අථනිංපච්යචකබුද්යධොආහ– 

22. 

‘‘කායමගිද්ධාකාමරතා, කායමසුඅධිමුච්චිතා; 

නරාපාපානිකත්වාන, උපපජ්ජන්තිදුග්ගතිිං. 

23. 

‘‘යයචකායමපහන්ත්වාන, නික්ඛන්තාඅකුයතොභයා; 

එයකොදිභාවාධිගතා, නයතගච්ඡන්තිදුග්ගතිිං. 

24. 

‘‘උපමිංයතකරිස්සාමි, තිංසුයණොහිඅරින්දම; 

උපමායමියධකච්යච, අත්ථිංජානන්තිපණ්ඩිතා. 
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25. 

‘‘ගඞ්ගායකුණපිංදිස්වා, වුය්හමානිංමහණ්ණයව; 

වායයසොසමචින්යතසි, අප්පපඤ්යඤොඅයචතයසො. 

26. 

‘‘යානඤ්ච වතිදිංලද්ධිං, භක්යඛොචායිං අනප්පයකො; 

තත්ථරත්තිිංතත්ථදිවා, තත්යථවනිරයතොමයනො. 

27. 

‘‘ඛාදිං නාගස්සමිංසානි, පිවිංභාගීරයථොදකිං; 

සම්පස්සිංවනයචතයානි, නපයලත්ථවිහඞ්ගයමො. 

28. 

‘‘තඤ්චඔතරණීගඞ්ගා, පමත්තිංකුණයපරතිං; 

සමුද්දිංඅජ්ඣගාහාසි, අගතීයත්ථපක්ඛිනිං. 

29. 

‘‘යසොචභක්ඛපරික්ඛීයණො, උදපත්වාවිහඞ්ගයමො; 

නපච්ඡයතොනපුරයතො, නුත්තරිංයනොපිදක්ඛිණිං. 

30. 

‘‘දීපිංයසොනජ්ඣගාගඤ්ඡි, අගතීයත්ථපක්ඛිනිං; 

යසොචතත්යථවපාපත්ථ, යථාදුබ් ලයකොතථා. 

31. 

‘‘තඤ්චසාමුද්දිකාමච්ඡා, කුම්භීලාමකරාසුසූ; 

පසය්හකාරාඛාදිිංසු, ඵන්දමානිංවිපක්ඛකිං. 

32. 

‘‘එවයමවතුවිංරාජ, යයචඤ්යඤකාමයභොගියනො; 

ගිද්ධායචනවමිස්සන්ති, කාකපඤ්ඤාවයතවිදූ. 

33. 

‘‘එසායතඋපමාරාජ, අත්ථසන්දස්සනීකතා; 

ත්වඤ්චපඤ්ඤායයසයතන, යදිකාහසිවානවා’’ති. 

තත්ථ පාපානීති, මහාරාජ, ත්විං කාමගිද්යධො, නරා ච කායමනිස්සාය
කායදුච්චරිතාදීනිපාපානිකත්වා යත්ථසුපිනන්යතපිදිබ් ාචමානුසිකාච

කාමා න ලබ්භන්ති, තිං දුග්ගතිිං උපපජ්ජන්තීති අත්යථො. පහන්ත්වානාති

යඛළපිණ්ඩිං විය පහාය. අකුයතොභොති රාගාදීසු කුයතොචි අනාගතභයා. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා සට්ඨිනිපායතො 
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පටුන 

එයකොදිභාවාධි තාති එයකොදිභාවිං එකවිහාරිකතිං අධිගතා. න යතති යත
එවරූපාපබ් ජතාදුග්ගතිිංනගච්ඡන්ති. 

උප ිං යතති, මහාරාජ, දිබ් මානුසයක කායම පත්යථන්තස්ස

හත්ථිකුණයප පටි ද්ධකාකසදිසස්ස තව එකිං උපමිං කරිස්සාමි, තිං 

සුයණොහීති අත්යථො. කුණපන්ති හත්ථිකයළවරිං.  හණ්ණයවති

ගම්භීරපුථුයල උදයක. එයකො කර මහාවාරයණො ගඞ්ගාතීයර චරන්යතො
ගඞ්ගායිං පතිත්වා උත්තරිතුිං අසක්යකන්යතො තත්යථව මයතො ගඞ්ගාය

වුය්හි, තිං සන්ධායයතිං වුත්තිං. වාෙයසොතිආකායසන ගච්ඡන්යතො එයකො

කායකො. ොනඤ්ච වතදන්තියසොඑවිංචින්යතත්වාතත්ථනිලීයිත්වා ‘‘ඉදිං

මයා හත්ථියානිං ලද්ධිං, එත්ථ නිලීයනො සුඛිං චරිස්සාමි, අයයමව ච යම

අනප්පයකොභක්යඛොභවිස්සති, ඉදානිමයාඅඤ්ඤත්ථගන්තුිංනවට්ටතී’’ති

සන්නිට්ඨානමකාසි. තත්ථ  ත්තන්ති තත්ථ රත්තිඤ්ච දිවා ච තත්යථව

මයනොඅභරයතො අයහොසි. නපයලත්ථාතිනඋප්පතිත්වාපක්කාමි. 

ඔත ණීති සමුද්දාභමුඛී ඔතරමානා. ‘‘ඔහාරිණී’’තිපි පායඨො, සා

සමුද්දාභමුඛීඅවහාරිණීතිඅත්යථො. අ තී ෙත්ථාතිසමුද්දමජ්ඣිංසන්ධායාහ. 

භක්ඛපරික්ඛීයණොතිපරික්ඛීණභක්යඛො. උදපත්වාතිඛීයණචම්යමචමිංයස
චඅට්ඨිසඞ්ඝායතොඌමියවයගනභන්යනො උදයකනිමුජ්ජ.අථයසොකායකො

උදයක පතිට්ඨාතුිං අසක්යකොන්යතො උප්පති, එවිං උප්පතිත්වාති අත්යථො. 

අ තීෙත්ථපක්ඛිනන්තියස්මිිං සමුද්දමජ්යඣපක්ඛීනිංඅගති, තත්ථයසො

එවිංඋප්පතියතොපච්ඡිමිංදිසිංගන්ත්වා තත්ථපතිට්ඨිංඅලභත්වාපුරත්ථිමිං, 

තයතො උත්තරිං, තයතො දක්ඛිණන්ති චතස්යසොපි දිසා ගන්ත්වා අත්තයනො
පතිට්ඨානිං න අජ්ඣගා නාගඤ්ඡීති අත්යථො. අථ වා වායයසො එවිං 

උප්පතිත්වා පච්ඡිමාදීසු එයකකිං දිසිං ආගඤ්ඡි, දීපිං පන නජ්ඣාගමාති

එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්ය ො. පාපත්ථාති පපතියතො. ෙථා දුබ්බ්ලයකොති

යථාදුබ් ලයකොපයතයය, තයථවපතියතො. සුසූතිසුසුනාමකාචණ්ඩමච්ඡා. 

පසය්හකා ාති අනිච්ඡමානකිංයයව  ලක්කායරන. විපක්ඛකන්ති
විද්ධස්තපක්ඛකිං. 

ගිද්ධායචනවමිස්සන්තීතියදිගිද්ධා හුත්වාකායමනවමිස්සන්ති, න

ඡඩ්යඩස්සන්ති. කාකපඤ්ඤාව යතති කාකස්ස සමානපඤ්ඤා ඉති යත

බුද්ධාදයයො පණ්ඩිතා විදූ විදන්ති, ජානන්තීති අත්යථො. අත්ථසන්දස්සනීති

අත්ථප්පකාසිකා. ත්වඤ්ච පඤ්ඤාෙයසති ත්වඤ්ච පඤ්ඤායිස්සසි. ඉදිං

වුත්තිංයහොති–මහාරාජ, මයා හිතකායමනතවඔවායදොදින්යනො, තිංපන

ත්විංයදිකාහසි, යදවයලොයකනිබ් ත්තිස්සසි, යදි නකාහසි, කාමපඞ්යක
නිමුග්යගොජීවිතපරියයොසායනනිරයයනිබ් ත්තිස්සසීතිඑවිං ත්වයමවයතන 
කාරයණනවාඅකාරයණන වාසග්යග වානිරයයවාපඤ්ඤායිස්සසි.අහිං
පනසබ් භයවහිමුත්යතොඅප්පටිසන්ධියකොති. 
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ඉමිං පන ඔවාදිං යදන්යතන පච්යචකබුද්යධන නදී දස්සිතා, තාය 

වුය්හමානිංහත්ථිකුණපිං දස්සිතිං, කුණපඛාදයකොකායකො දස්සියතො, තස්ස

කුණපිං ඛාදිත්වා පානීයපිවනකායලො දස්සියතො, 

රමණීයවනසණ්ඩදස්සනකායලො දස්සියතො, කුණපස්සනදියා වුය්හමානස්ස

සමුද්දපයවයසො දස්සියතො, සමුද්දමජ්යඣ කාකස්ස හත්ථිකුණයප පතිට්ඨිං
අලභත්වා විනාසිං පත්තකායලො දස්සියතො. තත්ථ නදී විය අනමතග්යගො

සිංසායරො දට්ඨබ්ය ො, නදියා වුය්හමානිං හත්ථිකුණපිං විය සිංසායර පඤ්ච 

කාමගුණා, කායකො විය  ාලපුථුජ්ජයනො, කාකස්ස කුණපිං ඛාදිත්වා
පානීයපිවනකායලො විය පුථුජ්ජනස්ස කාමගුයණ පරිභුඤ්ජත්වා

යසොමනස්සිකකායලො, කාකස්ස කුණයප ලග්ගස්යසව 
රමණීයවනසණ්ඩදස්සනිං විය පුථුජ්ජනස්ස කාමගුයණසු ලග්ගස්යසව

සවනවයසන අට්ඨතිිංසාරම්මණදස්සනිං, කුණයපසමුද්දිංපවිට්යඨකාකස්ස
පතිට්ඨිං ලභතුිං අසක්යකොන්තස්ස විනාසිං පත්තකායලො විය
 ාලපුථුජ්ජනස්ස කාමගුණගිද්ධස්ස පාපපරායණස්ස කුසලධම්යම පතිට්ඨිං
ලභතුිංඅසක්යකොන්තස්සමහානිරයයමහාවිනාසපත්ති දට්ඨබ් ාති. 

එවමස්ස යසො ඉමාය උපමාය ඔවාදිං දත්වා ඉදානි තයමව ඔවාදිං ථිරිං 
කත්වාපතිට්ඨයපතුිංගාථමාහ– 

34. 

‘‘එකවාචම්පිද්විවාචිං, භයණයයඅනුකම්පයකො; 

තතුත්තරිිංනභායසයය, දායසොවයයස්සසන්තියක’’ති. 

තත්ථ න භායසෙයාති වචනිං අග්ගණ්හන්තස්ස හි තයතො උත්තරිිං
භාසමායනොසාමිකස්සසන්තියකදායසොවියයහොති.දායසො හිසාමියකකථිං

ගණ්හන්යතපිඅග්ගණ්හන්යතපිකයථතියයව.යතනවුත්තිං ‘‘තතුත්තරිිංන

භායසෙයා’’ති. 

35. 

‘‘ඉදිංවත්වානපක්කාමි, යසොණයකොඅමිතබුද්ධිමා; 

යවහායසඅන්තලික්ඛස්මිිං, අනුසාසිත්වානඛත්තිය’’න්ති.– 

අයිංඅභසම්බුද්ධගාථා. 

තත්ථ ඉදිං වත්වානාති, භක්ඛයව, යසො පච්යචකබුද්යධො අමිතාය
යලොකුත්තරබුද්ධියා අමිතබුද්ධිමා ඉදිං වත්වා ඉද්ධියා උප්පතිත්වා ‘‘සයච

පබ් ජස්සසි, තයවව, යනො යච පබ් ජස්සසි, තයවව, දින්යනො යත මයා

ඔවායදො, අප්පමත්යතොයහොහී’’තිඑවිං අනුසාසිත්වානඛත්තියිංපක්කාමි. 

ය ොධිසත්යතොපි තිං ආකායසන ගච්ඡන්තිං යාව දස්සනපථා
ඔයලොයකන්යතො ඨත්වා තස්මිිං චක්ඛුපයථ අතික්කන්යත සිංයවගිං
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පටිලභත්වා චින්යතසි – ‘‘අයිං බ්රාහ්මයණො හීනජච්යචො සමායනො
අසම්භන්යන ඛත්තියවිංයස ජාතස්ස මම මත්ථයක අත්තයනො පාදරජිං 

ඔකරන්යතො ආකාසිං උප්පතිත්වා ගයතො, මයාපි අජ්යජව නික්ඛමිත්වා
පබ් ජතුිං වට්ටතී’’ති. යසො රජ්ජිං නියයායදත්වා පබ් ජතුකායමො
ගාථාද්වයමාහ– 

36. 

‘‘යකොනුයමරාජකත්තායරො, සුද්දායවයයත්තමාගතා; 

රජ්ජිංනියයාදයිස්සාමි, නාහිංරජ්යජනමත්ථියකො. 

37. 

‘‘අජ්යජවපබ් ජස්සාමි, යකොජඤ්ඤාමරණිංසුයව; 

මාහිංකායකොවදුම්යමයධො, කාමානිංවසමන්වග’’න්ති. 

තත්ථ යකො නුය ති කුහිිං නු ඉයම.  ාජකත්තාය ොති යය රාජාරහිං

අභසිඤ්චිත්වාරාජානිංකයරොන්ති. සුද්දායවෙයත්ත ා තාතිසුද්දාචයයච

අඤ්යඤ යත්තභාවිං ආගතාමුඛමඞ්ගලිකා.  ජ්යජන ත්ථියකොතිරජ්යජන

අත්ථියකො. යකො ජඤ්ඤා   ණිං සුයවති මරණිං අජ්ජ වා සුයව වාති ඉදිං
යකො ජානිතුිංසමත්යථො. 

එවිංරජ්ජිංනියයායදන්තස්සසුත්වාඅමච්චාආහිංසු– 

38. 

‘‘අත්ථියතදහයරොපුත්යතො, දීඝාවුරට්ඨවඩ්ඪයනො; 

තිංරජ්යජඅභසිඤ්චස්සු, යසොයනොරාජාභවිස්සතී’’ති. 

තයතො පරිං රඤ්ඤා වුත්තගාථමාදිිං කත්වා උදානසම් න්ධගාථා 
පාළිනයයයනවයවදිතබ් ා– 

39. 

‘‘ඛිප්පිංකුමාරමායනථ, දීඝාවුිංරට්ඨවඩ්ඪනිං; 

තිංරජ්යජඅභසිඤ්චිස්සිං, යසොයවොරාජාභවිස්සති. 

40. 

‘‘තයතො කුමාරමායනසුිං, දීඝාවුිං රට්ඨවඩ්ඪනිං; 

තිංදිස්වාආලපීරාජා, එකපුත්තිංමයනොරමිං. 

41. 

‘‘සට්ඨි ගාමසහස්සානි, පරිපුණ්ණානි සබ් යසො; 

යතපුත්තපටිපජ්ජසු, රජ්ජිංනියයාදයාමියත. 

42. 
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‘‘අජ්යජවපබ් ජස්සාමි, යකොජඤ්ඤාමරණිංසුයව; 

මාහිංකායකොවදුම්යමයධො, කාමානිංවසමන්වගිං. 

43. 

‘‘සට්ඨිනාගසහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

සුවණ්ණකච්ඡාමාතඞ්ගා, යහමකප්පනවාසසා. 

44. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයභ, යතොමරඞ්කුසපාණිභ; 

යතපුත්තපටිපජ්ජස්සු, රජ්ජිංනියයාදයාමියත. 

45. 

‘‘අජ්යජව පබ් ජස්සාමි, යකොජඤ්ඤාමරණිං සුයව; 

මාහිංකායකොවදුම්යමයධො, කාමානිංවසමන්වගිං. 

46. 

‘‘සට්ඨිඅස්සසහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

ආජානීයාවජාතියා, සින්ධවාසීඝවාහියනො. 

47. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයභ, ඉල්ලියාචාපධාරිභ; 

යතපුත්තපටිපජ්ජස්සු, රජ්ජිංනියයාදයාමියත. 

48. 

‘‘අජ්යජවපබ් ජස්සාමි, යකොජඤ්ඤාමරණිංසුයව; 

මාහිංකායකොවදුම්යමයධො, කාමානිංවසමන්වගිං. 

49. 

‘‘සට්ඨිරථසහස්සානි, සන්නද්ධාඋස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා. 

50. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයභ, චාපහත්යථහිවම්මිභ; 

යතපුත්තපටිපජ්ජස්සු, රජ්ජිංනියයාදයාමියත. 

51. 

‘‘අජ්යජව පබ් ජස්සාමි, යකොජඤ්ඤාමරණිං සුයව; 

මාහිංකායකොවදුම්යමයධො, කාමානිංවසමන්වගිං. 

52. 

‘‘සට්ඨියධනුසහස්සානි, යරොහඤ්ඤාපුඞ්ගවූපසභා; 

තාපුත්තපටිපජ්ජස්සු, රජ්ජිංනියයාදයාමියත. 
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53. 

‘‘අජ්යජව පබ් ජස්සාමි, යකොජඤ්ඤාමරණිං සුයව; 

මාහිංකායකොවදුම්යමයධො, කාමානිංවසමන්වගිං. 

54. 

‘‘යසොළසිත්ථිසහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

විචිත්රවත්ථාභරණා, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 

තාපුත්තපටිපජ්ජස්සු, රජ්ජිංනියයාදයාමියත. 

55. 

‘‘අජ්යජවපබ් ජස්සාමි, යකොජඤ්ඤාමරණිංසුයව; 

මාහිංකායකොවදුම්යමයධො, කාමානිංවසමන්වගිං. 

56. 

‘‘දහරස්යසවයමතාත, මාතාමතාතියමසුතිං; 

තයාවිනාඅහිංතාත, ජීවිතුම්පිනඋස්සයහ. 

57. 

‘‘යථාආරඤ්ඤකිංනාගිං, යපොයතොඅන්යවතිපච්ඡයතො; 

යජස්සන්තිංගිරිදුග්යගසු, සයමසුවිසයමසුච. 

58. 

‘‘එවිංතිංඅනුගච්ඡාමි, පත්තමාදායපච්ඡයතො; 

සුභයරොයතභවිස්සාමි, නයතයහස්සාමිදුබ්භයරො. 

59. 

‘‘යථාසාමුද්දිකිංනාවිං, වාණිජානිංධයනසිනිං; 

යවොහායරොතත්ථගණ්යහයය, වාණිජා යසනීසියා. 

60. 

‘‘එවයමවායිං පුත්තකලි, අන්තරායකයරොමම; 

ඉමිංකුමාරිංපායපථ, පාසාදිංරතිවඩ්ඪනිං. 

61. 

‘‘තත්ථ කම්බුසහත්ථායයො, යථාසක්කිංවඅච්ඡරා; 

තානිංතත්ථරයමස්සන්ති, තාහියචයසොරමිස්සති. 

62. 

‘‘තයතොකුමාරිංපායපසුිං, පාසාදිංරතිවඩ්ඪනිං; 

තිංදිස්වාඅවචුිංකඤ්ඤා, දීඝාවුිංරට්ඨවඩ්ඪනිං. 

63. 
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‘‘යදවතානුසිගන්ධබ්ය ො, අදුසක්යකොපුරින්දයදො; 

යකොවාත්විංකස්සවාපුත්යතො, කථිංජායනමුතිංමයිං. 

64. 

‘‘නම්හි යදයවොනගන්ධබ්ය ො, නාපිසක්යකො පුරින්දයදො; 

කාසිරඤ්යඤොඅහිංපුත්යතො, දීඝාවුරට්ඨවඩ්ඪයනො; 

මමිංභරථභද්දිංයවො, අහිංභත්තාභවාමියවො. 

65. 

‘‘තිංතත්ථඅවචුිංකඤ්ඤා, දීඝාවුිංරට්ඨවඩ්ඪනිං; 

කුහිිංරාජාඅනුප්පත්යතො, ඉයතොරාජාකුහිිංගයතො. 

66. 

‘‘පඞ්කිංරාජාඅතික්කන්යතො, ථයලරාජාපතිට්ඨියතො; 

අකණ්ඩකිංඅගහනිං, පටිපන්යනොමහාපථිං. 

67. 

‘‘අහඤ්චපටිපන්යනොස්මි, මග්ගිංදුග්ගතිගාමිනිං; 

සකණ්ටකිංසගහනිං, යයනගච්ඡන්තිදුග්ගතිිං. 

68. 

‘‘තස්සයතස්වාගතිංරාජ, සීහස්යසවගිරිබ් ජිං; 

අනුසාසමහාරාජ, ත්විංයනොසබ් ාසමිස්සයරො’’ති. 

තත්ථ ඛිප්පන්ති යතන හි නිං සීඝිං ආයනථ. ආලපීති ‘‘සට්ඨි

ගාමසහස්සානී’’තිආදීනිවදන්යතොආලපි. සබ්බ්ාලඞ්කා භූසිතාතියතනාගා

සබ්ය හි සීසූපගාදීහි අලඞ්කායරහි භූසිතා. යහ කප්පනවාසසාති

සුවණ්ණඛචියතන කප්පයනන පටිච්ඡන්නසරීරා.  ා ණීයෙභීති

හත්ථාචරියයහි. ආජානීොවාති කාරණාකාරණවිජානනකා ව. ජාතොති

සින්ධවජාතියා සින්ධුරට්යඨ සින්ධුනදීතීයර ජාතා.  ා ණීයෙභීති

අස්සාචරියයහි. ඉල්ලිො චාපධාරිභීති ඉල්ලියාවුධඤ්ච චාපාවුධඤ්ච 

ධායරන්යතහි. දීපා අයථොපි යවෙයග්ඝාති දීපිචම්ම යග්ඝචම්මපරිවාරා. 

 ා ණීයෙභීති රථියකහි. වම්මිභීති සන්නද්ධවම්යමහි. ය ොහඤ්ඤාති

රත්තවණ්ණා. පුඞ් වූසභාති උසභසඞ්ඛායතන යජට්ඨකපුඞ්ගයවන
සමන්නාගතා. 

දහ ස්යසවය , තාතාතිඅථනිංකුමායරො, තාත, මමදහරස්යසවසයතො

මාතාමතාඉතිමයාසුතිං, යසොහිංතයාවිනාජීවිතුිංනසක්ඛිස්සාමීති ආහ. 

යපොයතොති තරුණයපොතයකො. යජස්සන්තන්ති විචරන්තිං. සාමුද්දිකන්ති

සමුද්යද විචරන්තිං. ධයනසිනන්ති ධනිං පරියයසන්තානිං. යවොහාය ොති 
විචිත්රයවොහායරො යහට්ඨාකඩ්ඪනයකො වාළමච්යඡො වා උදකරක්ඛයසො වා 
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ආවට්යටො වා. තත්ථාති තස්මිිං සමුද්යද. වාණිජා බ්යසනී සිොති අථ යත

වාණිජා  යසනප්පත්තා භයවයයිං. ‘‘සියයන්ති’’පි පායඨො. පුත්තකලීති 

පුත්තලාමයකොපුත්තකාළකණ්ණී.කුමායරොපුනකඤ්චිවත්තුිංනවිසහි.අථ

රාජා අමච්යච ආණායපන්යතො ‘‘ඉ ’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ 

කම්බුසහත්ථායෙොති කම්බුසිං වුච්චති සුවණ්ණිං, 

සුවණ්ණාභරණභූසිතහත්ථායයොති අත්යථො. ෙථාති යථා ඉච්ඡන්ති, තථා
කයරොන්ති. 

එවිංවත්වාමහාසත්යතොතත්යථවතිංඅභසිඤ්චායපත්වානගරිංපායහසි. 
සයිංපනඑකයකොවඋයයානානික්ඛමිත්වාහිමවන්තිංපවිසිත්වාරමණීයය
භූමිභායග පණ්ණසාලිං මායපත්වා ඉසිපබ් ජ්ජිං පබ් ජත්වා
වනමූලඵලාහායරොයායපසි.මහාජයනොපි කුමාරිං ාරාණසිිංපයවයසසි.යසො
නගරිං පදක්ඛිණිං කත්වා පාසාදිං අභරුහි. තමත්ථිං පකායසන්යතො සත්ථා 

‘‘තයතො’’තිආදිමාහ. තිං දිස්වාඅවචුිංකඤ්ඤාතිතිංමහන්යතනපරිවායරන

සිරියසොභග්යගන ආගතිං දිස්වා ‘‘අසුයකො නායමයසො’’ති අජානන්තියයොව

තානාටකත්ථියයොගන්ත්වාඅයවොචුිං.   ිංභ ථාතිමමිංඉච්ඡථ. පඞ්කන්ති 

රාගාදිකයලසපඞ්කිං. ථයලති පබ් ජ්ජාය. අකණ්ටකන්ති

රාගකණ්ටකාදිවිරහිතිං. යතයහව ගහයනහි අ හනිං.  හාපථන්ති

සග්ගයමොක්ඛගාමිනිං මහාමග්ගිං පටිපන්යනො. යෙනාති යයන

මිච්ඡාමග්යගනදුග්ගතිිංගච්ඡන්ති, තිංඅහිං පටිපන්යනොතිවදති.තයතොතා

චින්යතසුිං – ‘‘රාජා තාව අම්යහ පහාය පබ් ජයතො, අයම්පි කායමසු

විරත්තචිත්තරූයපො, සයච නිං නාභරයමස්සාම, නික්ඛමිත්වා පබ් යජයය, 
අභරමනාකාරමස්ස කරිස්සාමා’’ති. අථ නිං අභනන්දන්තියයො

ඔසානගාථමාහිංසු. තත්ථ ගිරිබ්බ්ජන්ති සීහයපොතකානිං වසනට්ඨානිං

කඤ්චනගුහිං යකසරසීහස්ස ආගතිං වියතස්සතවආගතිංසුආගතිං. ත්විං

යනොතිත්විං සබ් ාසම්පිඅම්හාකිංඉස්සයරො, සාමීති. 

එවඤ්ච පන වත්වා සබ් ා තූරියානි පග්ගණ්හිිංසු, නානප්පකාරානි 

නච්චගීතානිපවත්තිිංසු. යයසොමහාඅයහොසි, යසොයසමදමත්යතොපිතරිංන 

සරි, ධම්යමන රජ්ජිං කායරත්වා යථාකම්මිං ගයතො. ය ොධිසත්යතොපි
ඣානාභඤ්ඤා නිබ් ත්යතත්වා ආයුපරියයොසායන බ්රහ්මයලොකූපයගො
අයහොසි. 

සත්ථාඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වා‘‘න, භක්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
තථාගයතො මහාභනික්ඛමනිං නික්ඛන්යතොයයවා’’ති වත්වා ජාතකිං

සයමොධායනසි – ‘‘තදා පච්යචකබුද්යධො පරිනිබ් ායි, පුත්යතො

රාහුලකුමායරොඅයහොසි, යසසපරිසාබුද්ධපරිසා, අරින්දමරාජාපනඅහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

යසොණකජාතකවණ්ණනාපඨමා. 
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[530] 2. සිංකච්චජාතකවණ්ණනා 

දිස්වා නිසින්නිං  ාජානන්ති ඉදිං සත්ථා ජීවකම් වයන විහරන්යතො
අජාතසත්තුස්සපිතුඝාතකම්මිංආරබ්භකයථසි.යසොහියදවදත්තිං නිස්සාය
තස්ස වචයනන පිතරිං ඝාතායපත්වා යදවදත්තස්ස සඞ්ඝයභදාවසායන
භන්නපරිසස්ස යරොයග උප්පන්යන ‘‘තථාගතිං ඛමායපස්සාමී’’ති 

මඤ්චසිවිකාය සාවත්ථිිං ගච්ඡන්තස්ස යජතවනද්වායර පථවිිං පවිට්ඨභාවිං

සුත්වා ‘‘යදවදත්යතොසම්මාසම්බුද්ධස්සපටිපක්යඛොහුත්වාපථවිිංපවිසිත්වා

අවීචිපරායයණො ජායතො, මයාපි තිං නිස්සාය පිතා ධම්මියකො ධම්මරාජා

ඝාතියතො, අහම්පි නු යඛො පථවිිං පවිසිස්සාමී’’ති භීයතො රජ්ජසිරියා

චිත්තස්සාදිං න ලභ, ‘‘යථොකිං නිද්දායිස්සාමී’’ති නිද්දිං උපගතමත්යතොව
නවයයොජන හලායිං අයමහාපථවියිං පායතත්වා අයසූයලහි
යකොට්ටියමායනො විය සුනයඛහිලුඤ්ජත්වා ඛජ්ජමායනො විය යභරවරයවන
විරවන්යතො උට්ඨාති. 

අයථකදිවසිං යකොමුදියා චාතුමාසිනියා අමච්චගණපරිවුයතො අත්තයනො

යසිං ඔයලොයකත්වා ‘‘මමපිතුයයසොඉයතොමහන්තතයරො, තථාරූපිංනාම
අහිං ධම්මරාජානිං යදවදත්තිං නිස්සායඝායතසි’’න්තිචින්යතසි.තස්යසවිං

චින්යතන්තස්යසව කායය ඩායහො උප්පජ්ජ, සකලසරීරිං යසදතින්තිං
අයහොසි. තයතො ‘‘යකොනුයඛො යම ඉමිං භයිං වියනොයදතුිං සක්ඛිස්සතී’’ති
චින්යතත්වා ‘‘ඨයපත්වා දස ලිං අඤ්යඤො නත්ථී’’ති ඤත්වා ‘‘අහිං 

තථාගතස්ස මහාපරායධො, යකො නු යඛො මිං යනත්වා දස්යසස්සතී’’ති
චින්යතන්යතො ‘‘න අඤ්යඤො යකොචි අඤ්ඤත්ර ජීවකා’’ති සල්ලක්යඛත්වා

තස්ස ගයහත්වා ගමනූපායිං කයරොන්යතො ‘‘රමණීයා වත, යභො, යදොසිනා
රත්තී’’ති උදානිං උදායනත්වා ‘‘කිං නු ඛ්වජ්ජ සමණිං වා බ්රාහ්මණිං වා
පයිරුපායසයයාමී’’ති වත්වා පූරණසාවකාදීහි පූරණාදීනිං ගුයණ කථියත
යතසිං වචනිං අනාදියිත්වා ජීවකිං පටිපුච්ඡිත්වා යතන තථාගතස්ස ගුණිං
කයථත්වා ‘‘තිං යදයවො භගවන්තිං පයිරුපාසතූ’’ති වුත්යතො හත්ථියානානි 
කප්පායපත්වා ජීවකම් වනිංගන්ත්වාතථාගතිං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා
තථාගයතන කතපටිසන්ථායරො සන්දිට්ඨිකිං සාමඤ්ඤඵලිං පුච්ඡිත්වා

තථාගතස්සමධුරිං සා ඤ්ඤඵලධම් යදසනිං (දී.නි. 1.150ආදයයො)සුත්වා
සුත්තපරියයොසායන උපාසකත්තිං පටියවදිත්වා තථාගතිං ඛමායපත්වා 
පක්කාමි. යසො තයතො පට්ඨාය දානිං යදන්යතො සීලිං රක්ඛන්යතො
තථාගයතන සද්ධිිං සිංසග්ගිං කත්වා මධුරධම්මකථිං සුණන්යතො
කලයාණමිත්තසිංසග්යගන පහීනභයයො විගතයලොමහිංයසො හුත්වා 
චිත්තස්සාදිංපටිලභත්වාසුයඛනචත්තායරොඉරියාපයථකප්යපසි. 

අයථකදිවසිංධම්මසභායිංකථිංසමුට්ඨායපසුිං–‘‘ආවුයසො, අජාතසත්තු 

පිතුඝාතකම්මිංකත්වාභයප්පත්යතොඅයහොසි, රජ්ජසිරිිංනිස්සායචිත්තස්සාදිං 

අලභන්යතො සබ් ඉරියාපයථසු දුක්ඛිං අනුයභොති, යසො දානි තථාගතිං
ආගම්ම කලයාණමිත්තසිංසග්යගනවිගතභයයොඉස්සරියසුඛිංඅනුයභොතී’’ති.



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා සට්ඨිනිපායතො 

243 

පටුන 

සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කාය නුත්ථ, භක්ඛයව, එතරහිකථායසන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය නාමා’’තිවුත්යත‘‘න, භක්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය යපස 

පිතුඝාතකම්මිංකත්වාමිංනිස්සායසුඛිංසයී’’තිවත්වාඅතීතිංආහරි. 

අතීයත ාරාණසියිංබ්රහ්මදත්යතොරජ්ජිංකායරන්යතො බ්රහ්මදත්තකුමාරිං
නාම පුත්තිං පටිලභ. තදා ය ොධිසත්යතො පුයරොහිතස්ස යගයහ පටිසන්ධිිං

ගණ්හි, ජාතස්යසවස්ස ‘‘සිංකච්චකුමායරො’’ති නාමිං කරිිංසු. යත උයභොපි 

රාජනියවසයන එකයතොව වඩ්ඪිිංසු. අඤ්ඤමඤ්ඤිං සහායකා හුත්වා
වයප්පත්තාතක්කසිලිං ගන්ත්වාසබ් සිප්පානිඋග්ගණ්හිත්වාපච්චාගමිිංසු.
අථ රාජා පුත්තස්ස උපරජ්ජිං අදාසි. ය ොධිසත්යතොපි උපරාජස්යසව
සන්තියක අයහොසි. අයථකදිවසිං උපරාජා පිතු උයයානකීළිං ගච්ඡන්තස්ස

මහන්තිං යසිං දිස්වා තස්මිිං යලොභිං උප්පායදත්වා ‘‘මය්හිං පිතා මම

භාතිකසදියසො, සයච එතස්ස මරණිං ඔයලොයකස්සාමි, මහල්ලකකායල

රජ්ජිං ලභස්සාමි, තදාලද්යධනපිරජ්යජනයකොඅත්යථො, පිතරිංමායරත්වා
රජ්ජිං ගණ්හිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ය ොධිසත්තස්ස තමත්ථිං ආයරොයචසි.

ය ොධිසත්යතො, ‘‘සම්ම, පිතුඝාතකම්මිං නාම භාරියිං, නිරයමග්යගො, න

සක්කා එතිං කාතුිං, මා කරී’’ති පටි ාහි. යසො පුනප්පුනම්පි කයථත්වා
යාවතතියිං යතන පටි ාහියතො පාදමූලියකහි සද්ධිිං මන්යතසි. යතපි
සම්පටිච්ඡිත්වාරඤ්යඤො මාරණූපායිංවීමිංසිිංසු. ය ොධිසත්යතොතිංපවත්තිිං
ඤත්වා ‘‘නාහිං එයතහි සද්ධිිං එකයතො භවිස්සාමී’’ති මාතාපිතයරො 
අනාපුච්ඡිත්වාව අග්ගද්වායරන නික්ඛමිත්වා හිමවන්තිං පවිසිත්වා
ඉසිපබ් ජ්ජිං පබ් ජත්වාඣානාභඤ්ඤානිබ් ත්යතත්වාවනමූලඵලාහායරො
විහාසි. 

රාජකුමායරොපි තස්මිිංගයතපිතරිංමාරායපත්වා මහන්තිංයසිංඅනුභවි.
‘‘සිංකච්චකුමායරොකරඉසිපබ් ජ්ජිංපබ් ජයතො’’තිසුත්වා හූ කුලපුත්තා
නික්ඛමිත්වාතස්සසන්තියකපබ් ජිංසු.යසොමහතාඉසිගයණනපරිවුයතො 
තත්ථ වසි. සබ්ය පි සමාපත්තිලාභයනොයයව. රාජාපි පිතරිං මායරත්වා
අප්පමත්තකිංයයව කාලිං රජ්ජසුඛිං අනුභවිත්වා තයතො පට්ඨාය භීයතො
චිත්තස්සාදිං අලභන්යතො නිරයය කම්මකරණප්පත්යතො විය අයහොසි. යසො

ය ොධිසත්තිං අනුස්සරිත්වා ‘‘සහායයො යම ‘පිතුඝාතකම්මිං භාරියිං, මා
කරී’ති පටියසයධත්වා මිං අත්තයනො කථිං ගාහායපතුිං අසක්යකොන්යතො

අත්තානිං නිද්යදොසිං කත්වා පලායි. සයච යසො ඉධ අභවිස්ස, න යම

පිතුඝාතකම්මිංකාතුිංඅදස්ස, ඉදම්පියමභයිංහයරයය, කහිං නුයඛොයසො

එතරහි විහරති. සයච තස්ස වසනට්ඨානිං ජායනයයිං, පක්යකොසායපයයිං, 
යකො නු යඛො යම තස්ස වසනට්ඨානිං ආයරොයචයයා’’ති චින්යතසි. යසො
තයතො පට්ඨාය අන්යතපුයර ච රාජසභායඤ්ච ය ොධිසත්තස්යසව වණ්ණිං
භාසති. 

එවිං අද්ධායන ගයත ය ොධිසත්යතො ‘‘රාජා මිං සරති, මයා තත්ථ 
ගන්ත්වාතස්සධම්මිංයදයසත්වාතිංනිබ්භයිංකත්වාආගන්තුිංවට්ටතී’’ති
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පණ්ණාස වස්සානි හිමවන්යත වසිත්වා පඤ්චසතතාපසපරිවුයතො
ආකායසනාගන්ත්වාදායපස්යසනාම උයයායනඔතරිත්වාඉසිගණපරිවුයතො

සිලාපට්යට නිසීදි. උයයානපායලො තිං දිස්වා ‘‘භන්යත, ගණසත්ථා
යකොනායමො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සිංකච්චපණ්ඩියතොනාමා’’ති චසුත්වා සයම්පි

සඤ්ජානිත්වා ‘‘භන්යත, යාවාහිං රාජානිං ආයනමි, තාව ඉයධව යහොථ, 
අම්හාකිංරාජා තුම්යහ දට්ඨුකායමො’’තිවත්වායවයගනරාජකුලිංගන්ත්වා
තස්ස ආගතභාවිං රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා තස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා
කත්තබ් යුත්තකිං උපහාරිංකත්වා පඤ්හිං පුච්ඡි. තමත්ථිං පකායසන්යතො
සත්ථාආහ– 

69. 

‘‘දිස්වානිසින්නිංරාජානිං, බ්රහ්මදත්තිංරයථසභිං; 

අථස්සපටියවයදසි, යස්සාසිඅනුකම්පයකො. 

70. 

‘‘සිංකච්චායිං අනුප්පත්යතො, ඉසීනිං සාධුසම්මයතො; 

තරමානරූයපොනියයාහි, ඛිප්පිංපස්සමයහසිනිං. 

71. 

‘‘තයතොචරාජාතරමායනො, යුත්තමාරුය්හසන්දනිං; 

මිත්තාමච්චපරි ූළ්යහො, අගමාසිරයථසයභො. 

72. 

‘‘නික්ඛිප්ප පඤ්චකකුධානි, කාසීනිං රට්ඨවඩ්ඪයනො; 

වාලබීජනිමුණ්හීසිං, ඛග්ගිංඡත්තඤ්චුපාහනිං. 

73. 

‘‘ඔරුය්හරාජායානම්හා, ඨපයිත්වාපටිච්ඡදිං; 

ආසීනිංදායපස්සස්මිිං, සිංකච්චමුපසඞ්කමි. 

74. 

‘‘උපසඞ්කමිත්වායසොරාජා, සම්යමොදිඉසිනාසහ; 

තිංකථිංවීතිසායරත්වා, එකමන්තිංඋපාවිසි. 

75. 

‘‘එකමන්තිංනිසින්යනොව, අථකාලිංඅමඤ්ඤථ; 

තයතොපාපානිකම්මානි, පුච්ඡිතුිංපටිපජ්ජථ. 

76. 

‘‘ඉසිිංපුච්ඡාමසිංකච්චිං, ඉසීනිංසාධුසම්මතිං; 

ආසීනිංදායපස්සස්මිිං, ඉසිසඞ්ඝපුරක්ඛතිං. 
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77. 

‘‘කිං ගතිිංයපච්චගච්ඡන්ති, නරා ධම්මාතිචාරියනො; 

අතිචිණ්යණොමයාධම්යමො, තිංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 

තත්ථ දිස්වාති, භක්ඛයව, යසො උයයානපායලො රාජානිං රාජසභායිං

නිසින්නිං දිස්වා අථස්සපටියවයදසි, ‘‘යස්සාසී’’ති වදන්යතොආයරොයචසීති

අත්යථො. ෙස්සාසීති, මහාරාජ, යස්සත්විං අනුකම්පයකොමුදුචිත්යතොඅයහොසි, 

යස්සඅභණ්හිංවණ්ණිංපයිරුදාහාසි, යසොඅයිං සිංකච්යචොඉසීනිංඅන්තයර
සාධු ලද්ධයකොති සම්මයතො අනුප්පත්යතො තව උයයායන සිලාපට්යට

ඉසිගණපරිවුයතොකඤ්චනපටිමාවියනිසින්යනො. ත  ානරූයපොති, මහාරාජ, 
පබ් ජතානාමකුයලවාගයණවාඅලග්ගා තුම්හාකිංගච්ඡන්තානඤ්යඤව

පක්කයමයයිං, තස්මා තරමානරූයපො ඛිප්පිං නියයාහි, මහන්තානිං

සීලාදිගුණානිංඑසිතත්තාපස්ස  යහසිනිං. 

තයතොති, භක්ඛයව, යසො රාජා තස්ස වචනිං සුත්වා තයතො තස්ස

වචනයතො අනන්තරයමව. නික්ඛිප්පාති නික්ඛිපිත්වා තස්ස කර

උයයානද්වාරිං පත්වාව එතදයහොසි – ‘‘පබ් ජතා නාම ගරුට්ඨානියා, 
සිංකච්චතාපසස්ස සන්තිකිං උද්ධතයවයසන ගන්තුිං අයුත්ත’’න්ති. යසො

මණිචිත්තසුවණ්ණදණ්ඩිං වාලබීජනිිං, කඤ්චනමයිං උණ්හීසපට්ටිං, 

සුපරික්ඛිත්තිං මඞ්ගලඛග්ගිං, යසතච්ඡත්තිං, යසොවණ්ණපාදුකාති ඉමානි
පඤ්ච රාජකකුධභණ්ඩානි අපයනසි. යතන වුත්තිං ‘‘නික්ඛිප්පා’’ති. 

පටිච්ඡදන්ති තයමව රාජකකුධභණ්ඩිං ඨපයිත්වා භණ්ඩාගාරිකස්ස හත්යථ

දත්වා. දාෙපස්සස්මින්ති එවිංනාමයක උයයායන. අථ කාලිං අ ඤ්ඤථාති
අථ යසො ඉදානි යම පඤ්හිං පුච්ඡිතුිං කායලොති ජානි. පාළියිං පන

‘‘යථාකාල’’න්ති ආගතිං, තස්ස කාලානුරූයපන පඤ්හපුච්ඡනිං 

අමඤ්ඤථාති අත්යථො. පටිපජ්ජථාති පටිපජ්ජ. යපච්චාති පටිගන්ත්වා, 

පරයලොකස්සවානායමතිං, තස්මාපරයලොයකති අත්යථො.  ොති, භන්යත, 

මයාසුචරිතධම්යමොඅතිචිණ්යණො පිතුඝාතකම්මිංකතිං, තිංයමඅක්ඛාහි, කිං

ගතිිංපිතුඝාතකාගච්ඡන්ති, කතරස්මිිංනිරයය පච්චන්තීතිපුච්ඡති. 

තිං සුත්වා ය ොධිසත්යතො ‘‘යතන හි, මහාරාජ, සුයණොහී’’ති වත්වා 
ඔවාදිංතාවඅදාසි.සත්ථාතමත්ථිංපකායසන්යතොආහ– 

78. 

‘‘ඉසීඅවචසිංකච්යචො, කාසීනිංරට්ඨවඩ්ඪනිං; 

ආසීනිංදායපස්සස්මිිං, මහාරාජසුයණොහියම. 

79. 

‘‘උප්පයථනවජන්තස්ස, යයොමග්ගමනුසාසති; 

තස්සයචවචනිංකයිරා, නාස්සමග්යගයයකණ්ටයකො. 
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80. 

‘‘අධම්මිංපටිපන්නස්ස, යයොධම්මමනුසාසති; 

තස්සයචවචනිංකයිරා, නයසොගච්යඡයයදුග්ගති’’න්ති. 

තත්ථ උප්පයථනාති යචොයරහි පරියුට්ඨිතමග්යගන.  ග්  නුසාසතීති

යඛමමග්ගිං අක්ඛාති. නාස්ස  ග්ය ෙය කණ්ටයකොති තස්ස ඔවාදකරස්ස

පුරිසස්ස මුඛිං යචොරකණ්ටයකො න පස්යසයය. යෙො ධම් න්ති යයො

සුචරිතධම්මිං. නයසොතියසො පුරියසො නිරයාදියභදිං දුග්ගතිිංන ගච්යඡයය.

උප්පථසදියසො හි, මහාරාජ, අධම්යමො, යඛමමග්ගසදියසො සුචරිතධම්යමො, 
ත්විංපනපුබ්ය ‘‘පිතරිංඝායතත්වාරාජායහොමී’’ති මය්හිංකයථත්වාමයා

පටි ාහියතො මම වචනිං අකත්වා පිතරිං ඝායතත්වා ඉදානි යසොචසි, 

පණ්ඩිතානිං ඔවාදිං අකයරොන්යතො නාම යචොරමග්ගපටිපන්යනො විය 
මහා යසනිංපාපුණාතීති. 

එවමස්සඔවාදිංදත්වාඋපරිධම්මිංයදයසන්යතොආහ– 

81. 

‘‘ධම්යමො පයථොමහාරාජ, අධම්යමොපනඋප්පයථො; 

අධම්යමොනිරයිංයනති, ධම්යමොපායපතිසුග්ගතිිං. 

82. 

‘‘අධම්මචාරියනොරාජ, නරාවිසමජීවියනො; 

යිංගතිිංයපච්චගච්ඡන්ති, නිරයයයතසුයණොහියම. 

83. 

‘‘සඤ්ජීයවොකාළසුත්යතොච, සඞ්ඝායතොද්යවචයරොරුවා; 

අථාපයරොමහාවීචි, තාපයනොචපතාපයනො. 

84. 

‘‘ඉච්යචයතඅට්ඨනිරයා, අක්ඛාතාදුරතික්කමා; 

ආකණ්ණාලුද්දකම්යමහි, පච්යචකායසොළසුස්සදා. 

85. 

‘‘කදරියතාපනායඝොරා, අච්චිමන්යතොමහබ්භයා; 

යලොමහිංසනරූපාච, යභස්මාපටිභයාදුඛා. 

86. 

‘‘චතුක්කණ්ණාචතුද්වාරා, විභත්තාභාගයසොමිතා; 

අයයොපාකාරපරියන්තා, අයසාපටිකුජ්ජතා. 

87. 
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‘‘යතසිංඅයයොමයාභූමි, ජලිතායතජසායුතා; 

සමන්තායයොජනසතිං, ඵුටාතිට්ඨන්තිසබ් දා. 

88. 

‘‘එයතපතන්තිනිරයය, උද්ධිංපාදාඅවිංසිරා; 

ඉසීනිංඅතිවත්තායරො, සඤ්ඤතානිංතපස්සිනිං. 

89. 

‘‘යතභූනහුයනොපච්චන්ති, මච්ඡාබිලකතායථා; 

සිංවච්ඡයරඅසඞ්යඛයයය, නරාකබ්බිසකාරියනො. 

90. 

‘‘ඩය්හමායනනගත්යතන, නිච්චිංසන්තර ාහිරිං; 

නිරයානාධිගච්ඡන්ති, ද්වාරිංනික්ඛමයනසියනො. 

91. 

‘‘පුරත්ථියමන ධාවන්ති, තයතොධාවන්ති පච්ඡයතො; 

උත්තයරනපිධාවන්ති, තයතොධාවන්තිදක්ඛිණිං; 

යිංයඤ්හිද්වාරිංගච්ඡන්ති, තිංතයදවපිධීයයර. 

92. 

‘‘ හූනි වස්සසහස්සානි, ජනානිරයගාමියනො; 

 ාහාපග්ගය්හකන්දන්ති, පත්වාදුක්ඛිංඅනප්පකිං. 

93. 

‘‘ආසීවිසිංවකුපිතිං, යතජස්සිිංදුරතික්කමිං; 

නසාධුරූයපආසීයද, සඤ්ඤතානිංතපස්සිනිං. 

94. 

‘‘අතිකායයොමහිස්සායසො, අජ්ජුයනොයකකකාධියපො; 

සහස්ස ාහුඋච්ඡින්යනො, ඉසිමාසජ්ජයගොතමිං. 

95. 

‘‘අරජිංරජසාවච්ඡිං, කසිංඅවකරියදණ්ඩකී; 

තායලොවමූලයතොඡින්යනො, සරාජාවිභවඞ්ගයතො. 

96. 

‘‘උපහච්චමනිංමජ්යඣො, මාතඞ්ගස්මිිංයසස්සියන; 

සපාරිසජ්යජොඋච්ඡින්යනො, මජ්ඣාරඤ්ඤිංතදාඅහු. 

97. 

‘‘කණ්හදීපායනාසජ්ජ, ඉසිිංඅන්ධකයවණ්ඩයයො; 
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අඤ්යඤොඤ්ඤිංමුසලාහන්ත්වා, සම්පත්තායමසාධනිං. 

98. 

‘‘අථායිංඉසිනාසත්යතො, අන්තලික්ඛචයරොපුයර; 

පායවක්ඛිපථවිිංයචච්යචො, හීනත්යතොපත්තපරියායිං. 

99. 

‘‘තස්මාහිඡන්දාගමනිං, නප්පසිංසන්තිපණ්ඩිතා; 

අදුට්ඨචිත්යතොභායසයය, ගිරිංසච්චූපසිංහිතිං. 

100. 

‘‘මනසායචපදුට්යඨන, යයොනයරොයපක්ඛයතමුනිිං; 

විජ්ජාචරණසම්පන්නිං, ගන්තායසොනිරයිංඅයධො. 

101. 

‘‘යය වුඩ්යඪපරිභාසන්ති, ඵරුසූපක්කමා ජනා; 

අනපච්චාඅදායාදා, තාලවත්ථුභවන්තියත. 

102. 

‘‘යයොචපබ් ජතිංහන්ති, කතකච්චිංමයහසිනිං; 

සකාළසුත්යතනිරයය, චිරරත්තායපච්චති. 

103. 

‘‘යයොචරාජාඅධම්මට්යඨො, රට්ඨවිද්ධිංසයනොමයගො; 

තාපයිත්වාජනපදිං, තාපයනයපච්චපච්චති. 

104. 

‘‘යසොචවස්සසහස්සානි, සතිංදිබ් ානිපච්චති; 

අච්චිසඞ්ඝපයරයතොයසො, දුක්ඛිංයවයදතියවදනිං. 

105. 

‘‘තස්ස අග්ගිසිඛාකායා, නිච්ඡරන්තිපභස්සරා; 

යතයජොභක්ඛස්සගත්තානි, යලොයමහිචනයඛහිච. 

106. 

‘‘ඩය්හමායනනගත්යතන, නිච්චිංසන්තර ාහිරිං; 

දුක්ඛාභතුන්යනොනදති, නායගොතුත්තට්ටියතොයථා. 

107. 

‘‘යයොයලොභාපිතරිංහන්ති, යදොසාවාපුරිසාධයමො; 

සකාළසුත්යතනිරයය, චිරරත්තායපච්චති. 
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108. 

‘‘ස තාදියසො පච්චති යලොහකුම්භයිං, පක්කඤ්ච සත්තීහි හනන්ති 

නිත්තචිං; 

අන්ධිං කරිත්වා මුත්තකරීසභක්ඛිං, ඛායර නිමුජ්ජන්ති තථාවිධිං 
නරිං. 

109. 

‘‘තත්තිංපක්කුථිතමයයොගුළඤ්ච, දීයඝචඵායලචිරරත්තතාපියත; 

වික්ඛම්භමාදායවි න්ධරජ්ජුභ, විවයටමුයඛසම්පවිසන්ති රක්ඛසා. 

110. 

‘‘සාමා ච යසොණා ස ලා ච ගිජ්ඣා, කායකොලසඞ්ඝා ච දිජා

අයයොමුඛා; 

සඞ්ගම්මඛාදන්තිවිප්ඵන්දමානිං, ජව්හිංවිභජ්ජවිඝාසිං සයලොහිතිං. 

111. 

‘‘තිං දඩ්ඪතාලිං පරිභන්නගත්තිං, නිප්යපොථයන්තා අනුවිචරන්ති

රක්ඛසා; 

රතීහියතසිංදුඛියනොපනීතයර, එතාදිසස්මිිංනිරයයවසන්ති; 
යයයකචියලොයකඉධයපත්තිඝාතියනො. 

112. 

‘‘පුත්යතොචමාතරිංහන්ත්වා, ඉයතොගන්ත්වායමක්ඛයිං; 

භුසමාපජ්ජයතදුක්ඛිං, අත්තකම්මඵලූපයගො. 

113. 

‘‘අමනුස්සාඅති ලා, හන්තාරිංජනයන්තියා; 

අයයොමයයහිවායලහි, පීළයන්තිපුනප්පුනිං. 

114. 

‘‘තමස්සවිං සකාගත්තා, රුධිරිංඅත්තසම්භවිං; 

තම් යලොහවිලීනිංව, තත්තිංපායයන්තිමත්තිඝිං. 

115. 

‘‘ජගුච්ඡිංකුණපිංපූතිිං, දුග්ගන්ධිංගූථකද්දමිං; 

පුබ් යලොහිතසඞ්කාසිං, රහදයමොගය්හතිට්ඨති. 

116. 

‘‘තයමනිංකමයයොතත්ථ, අතිකායාඅයයොමුඛා; 

ඡවිිංයභත්වානඛාදන්ති, සිංගිද්ධාමිංසයලොහියත. 
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117. 

‘‘යසොචතිංනිරයිංපත්යතො, නිමුග්යගොසතයපොරිසිං; 

පූතිකිංකුණපිංවාති, සමන්තාසතයයොජනිං. 

118. 

‘‘චක්ඛුමාපිහිචක්ඛූහි, යතනගන්යධනජීයති; 

එතාදිසිංබ්රහ්මදත්ත, මාතුයඝොලභයතදුඛිං. 

119. 

‘‘ඛුරධාරමනුක්කම්ම, තික්ඛිංදුරභසම්භවිං; 

පතන්තිගබ්භපාතියයො, දුග්ගිංයවතරණිිංනදිිං. 

120. 

‘‘අයයොමයාසිම් ලියයො, යසොළසඞ්ගුලකණ්ටකා; 

උභයතොඅභලම් න්ති, දුග්ගිංයවතරණිිංනදිිං. 

121. 

‘‘යත අච්චිමන්යතොතිට්ඨන්ති, අග්ගික්ඛන්ධාවආරකා; 

ආදිත්තාජාතයවයදන, උද්ධිංයයොජනමුග්ගතා. 

122. 

‘‘එයතවජන්තිනිරයය, තත්යතතිඛිණකණ්ටයක; 

නාරියයොචඅතිචාරා, නරාචපරදාරගූ. 

123. 

‘‘යතපතන්තිඅයධොක්ඛන්ධා, විවත්තාවිහතාපුථූ; 

සයන්තිවිනිවිද්ධඞ්ගා, දීඝිංජග්ගන්තිසබ් දා. 

124. 

‘‘තයතොරතයාවිවසායන, මහතිිංපබ් තූපමිං; 

යලොහකුම්භිංපවජ්ජන්ති, තත්තිංඅග්ගිසමූදකිං. 

125. 

‘‘එවිංදිවාචරත්යතොච, දුස්සීලායමොහපාරුතා; 

අනුයභොන්තිසකිංකම්මිං, පුබ්ය දුක්කටමත්තයනො. 

126. 

‘‘යාචභරියාධනක්කීතා, සාමිකිංඅතිමඤ්ඤති; 

සස්සුිංවාසසුරිංවාපි, යජට්ඨිංවාපිනනන්දරිං. 

127. 

‘‘තස්සා වඞ්යකනජව්හග්ගිං, නිබ් හන්ති ස න්ධනිං; 
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ස  යාමමත්තිංකමිනිං, ජව්හිංපස්සති අත්තනි; 

විඤ්ඤායපතුිංනසක්යකොති, තාපයනයපච්චපච්චති. 

128. 

‘‘ඔරබ්භකාසූකරිකා, මච්ඡිකාමිග න්ධකා; 

යචොරායගොඝාතකාලුද්දා, අවණ්යණවණ්ණකාරකා. 

129. 

‘‘සත්තීහියලොහකූයටහි, යනත්තිිංයසහිඋසූහිච; 

හඤ්ඤමානාඛාරනදිිං, පපතන්තිඅවිංසිරා. 

130. 

‘‘සායිංපායතොකූටකාරී, අයයොකූයටහිහඤ්ඤති; 

තයතොවන්තිංදුරත්තානිං, පයරසිංභුඤ්ජයරසදා. 

131. 

‘‘ධඞ්කා යභරණ්ඩකාගිජ්ඣා, කායකොලාච අයයොමුඛා; 

විප්ඵන්දමානිංඛාදන්ති, නරිංකබ්බිසකාරකිං. 

132. 

‘‘යයමියගනමිගිංහන්ති, පක්ඛිිංවාපනපක්ඛිනා; 

අසන්යතොරජසාඡන්නා, ගන්තායතනිරයුස්සද’’න්ති. 

තත්ථ ධම්ය ොපයථොතිදසකුසලකම්මපථධම්යමො යඛයමොඅප්පටිභයයො

සුගතිමග්යගො. විස ජීවියනොතිඅධම්යමන කප්පිතජීවිකා. නි යෙයතතියත

එයතසිං නිබ් ත්තනිරයය කයථමි. සුයණොහි ය ති මහාසත්යතො රඤ්ඤා
පිතුඝාතකානිං නිබ් ත්තනිරයිං පුච්ඡියතොපි පථමිං තිං අදස්යසත්වා අට්ඨ

මහානිරයය යසොළස ච උස්සදනිරයය දස්යසතුිං එවමාහ. කිංකාරණා? 

පඨමඤ්හිතස්මිිං දස්සියමායනරාජාඵලියතනහදයයනතත්යථවමයරයය, 
ඉයමසුපනනිරයයසුපච්චමානසත්යතදිස්වාදිට්ඨානුගතියකොහුත්වා‘‘අහිං

විය අඤ්යඤපි  හූ පාපකම්මියනො අත්ථි, අහිං එයතසිං අන්තයර
පච්චිස්සාමී’’ති සඤ්ජාතුපත්ථම්යභො අයරොයගොභවිස්සතීතියතපනනිරයය
දස්යසන්යතො මහාසත්යතො පඨමිං ඉද්ධි යලන පථවිිං ද්විධාකත්වා පච්ඡා
දස්යසසි. 

යතසිංවචනත්යථො–නිරයපායලහිපජ්ජලිතානිනානාවුධානිගයහත්වා 
ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකිං ඡින්නා හීරිං හීරිං කතා යනරයිකසත්තා පුනප්පුනිං

සඤ්ජීවන්ති එත්ථාති සඤ්ජීයවො. නිරයපාලාපුනප්පුනිංනදන්තාවග්ගන්තා 
පජ්ජලිතානි නානාවුධානි ගයහත්වා ජලිතාය යලොහපථවියිං යනරයියක
සත්යත අපරාපරිං අනු න්ධිත්වා පහරිත්වා ජලිතපථවියිං පතියත
ජලිතකාළසුත්තිං පායතත්වා ජලිතඵරසුිං ගයහත්වා සයිං උන්නදන්තා
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මහන්යතන අට්ටස්සයරන විරවන්යත අට්ඨිංයස යසොළසිංයස කයරොන්තා

එත්ථ තච්ඡන්තීති කාෙසුත්යතො. මහන්තා ජලිතඅයපබ් තා ඝායතන්ති

එත්ථාති සඞ්ඝායතො. තත්ථ කරසත්යතනවයයොජනායජලිතායඅයපථවියා
යාවකටියතො පයවයසත්වා නිච්චයලකයරොන්ති.අථපුරත්ථිමයතොජලියතො
අයපබ් යතො සමුට්ඨාය අසනි විය විරවන්යතො ආගන්ත්වා යත සත්යත

සණ්හකරණියිං තියල පිසන්යතො විය ගන්ත්වා පච්ඡිමදිසාය තිට්ඨති, 
පච්ඡිමදිසයතොසමුට්ඨියතොපිතයථවගන්ත්වා පුරත්ථිමදිසායතිට්ඨති. ද්යව
පනඑකයතොසමාගන්ත්වාඋච්ඡුයන්යතඋච්ඡුඛණ්ඩානිවියපීයළන්ති.එවිං
තත්ථ  හූනිවස්සසතසහස්සානිදුක්ඛිංඅනුයභොන්ති. 

ද්යව ච ය ොරුවාති ජාලයරොරුයවො, ධූමයරොරුයවො චාති ද්යව. තත්ථ

ජාලයරොරුයවො කප්යපන සණ්ඨිතාහි රත්තයලොහජාලාහි පුණ්යණො, 
ධූමයරොරුයවො ඛාරධූයමන පුණ්යණො. යතසු ජාලයරොරුයව පච්චන්තානිං

නවහි වණ්ණමුයඛහි ජාලා පවිසිත්වා සරීරිං දහන්ති, ධූමයරොරුයව
පච්චන්තානිං නවහි වණමුයඛහි ඛාරධූයමො පවිසිත්වා පිට්ඨිං විය සරීරිං
යසයදති. උභයත්ථපි පච්චන්තා සත්තා මහාවිරවිං විරවන්තීති ද්යවපි
‘‘යරොරුවා’’තිවුත්තා.ජාලානිංවා පච්චනසත්තානිංවායතසිංදුක්ඛස්සවා

වීචි අන්තරිං නත්ථි එත්ථාති අවීචි, මහන්යතො අවීචි  හාවීචි. තත්ථ හි

පුරත්ථිමාදීහි භත්තීහි ජාලා උට්ඨහිත්වා පච්ඡිමාදීසු පටිහඤ්ඤති, තා ච
භත්තියයොවිනිවිජ්ඣිත්වාපුරයතො යයොජනසතිංගණ්හාති.යහට්ඨාඋට්ඨිතා

ජාලා උපරි පටිහඤ්ඤති, උපරි උට්ඨිතා යහට්ඨා පටිහඤ්ඤති. එවිං
තායවත්ථජාලානිංවීචිනාමනත්ථි.තස්සපනඅන්යතොයයොජනසතිංඨානිං 
ඛීරවල්ලිපිට්ඨස්ස පූරිතනාළි විය සත්යතහි නිරන්තරිං පූරිතිං චතූහි

ඉරියාපයථහි පච්චන්තානිං සත්තානිං පමාණිංනත්ථි, නච අඤ්ඤමඤ්ඤිං

 යා ායධන්ති, සකට්ඨායනයයව පච්චන්ති.එවයමත්ථසත්තානිංවීචිනාම
නත්ථි.යථාපනජව්හග්යගඡමධුබින්දූනි සත්තමස්සතම් යලොහබින්දුයනො

අනුදහන ලවතාය අබ්ය ොහාරිකානි යහොන්ති, තථා තත්ථ 

අනුදහන ලවතායයසසාඡඅකුසලවිපාකුයපක්ඛාඅබ්ය ොහාරිකායහොන්ති, 
දුක්ඛයමව නිරන්තරිං පඤ්ඤායති. එවයමත්ථ දුක්ඛස්ස වීචි නාම නත්ථි.

ස්වායිං සහ භත්තීහි වික්ඛම්භයතො අට්ඨාරසාධිකතියයොජනසයතො, 

ආවට්ටයතො පන චතුපණ්ණාසාධිකනවයයොජනසයතො, සහ උස්සයදහි දස
යයොජනසහස්සානි.එවමස්සමහන්තතායවදිතබ් ා. 

නිච්චයල සත්යතතපතීති තාපයනො. අතිවියතායපතීති පතාපයනො. තත්ථ 

තාපනස්මිිං තාව සත්යත තාලක්ඛන්ධප්පමායණ ජලිතඅයසූයල

නිසීදායපන්ති.තයතොයහට්ඨා පථවීජලති, සූලානිජලන්ති, සත්තාජලන්ති.
එවිංයසොනිරයයොනිච්චයලසත්යතතපති. ඉතරස්මිිංපනනිබ් ත්තසත්යත
ජලන්යතහි ආවුයධහි පහරිත්වා ජලිතිං අයපබ් තිං ආයරොයපන්ති. යතසිං
පබ් තමත්ථයක ඨිතකායල කම්මපච්චයයො වායතො පහරති. යත තත්ථ 
සණ්ඨාතුිං අසක්යකොන්තා උද්ධිංපාදා අයධොසිරා පතන්ති. අථ යහට්ඨා
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අයපථවියතො ජලිතානි අයසූලානි උට්ඨහන්ති. යත තානි මත්ථයකයනව
පහරිත්වා යතසු විනිවිද්ධසරීරා ජලන්තා පච්චන්ති. එවයමස අතිවිය
තායපතීති. 

ය ොධිසත්යතො පන එයත නිරයය දස්යසන්යතො පඨමිං සඤ්ජීවිං
දස්යසත්වා තත්ථපච්චන්යතයනරයිකසත්යතදිස්වාමහාජනස්සමහාභයය
උප්පන්යන තිං අන්තරධායපත්වා පුන පථවිිං ද්විධා කත්වා කාළසුත්තිං

දස්යසසි, තත්ථපි පච්චමායන සත්යත දිස්වා මහාජනස්ස මහාභයය
උප්පන්යනතම්පිඅන්තරධායපසීතිඑවිංපටිපාටියා දස්යසසි.තයතොරාජානිං

ආමන්යතත්වා, ‘‘මහාරාජ, තයා ඉයමසු අට්ඨසු මහානිරයයසු පච්චමායන
සත්යත දිස්වා අප්පමාදිං කාතුිං වට්ටතී’’ති වත්වා පුන යතසඤ්යඤව 

මහානිරයානිං කච්චිං කයථතුිං ‘‘ඉච්යචයත’’තිආදිමාහ. තත්ථ අක්ඛාතාති

මයා ච තුය්හිං කථිතා, යපොරාණයකහි ච කථිතායයව. ආකණ්ණාති

පරිපුණ්ණා. පච්යචකා යසොෙසුස්සදාතිඑයතසිං නිරයානිංඑයකකස්සචතූසු
ද්වායරසු එයකකස්මිිං චත්තායරො චත්තායරො කත්වා යසොළස යසොළස
උස්සදනිරයාති සබ්ය පි සතිං අට්ඨවීසති ච උස්සදනිරයා අට්ඨ ච

මහානිරයාති ඡත්තිිංසනිරයසතිං. කදරිෙතාපනාති සබ්ය යත කදරියානිං

තාපනා.  ලවදුක්ඛතාය යඝො ා. කම්මනිබ් ත්තානිං අච්චීනිං අත්ථිතාය 

අච්චි න්යතො. භයස්සමහන්තතාය  හබ්භො. දිට්ඨමත්තාවාසුතමත්තාවා

යලොමානි හිංසන්තීති යලො හිංසනරූපා ච. භීසනතාය යභස් ා. 

භයජනනතාය පටිභො. සුඛාභායවන දුඛා. චතුක්කණ්ණාති සබ්ය පි

චතුරස්සමඤ්ූ සසදිසා. විභත්තාති චතුද්වාරවයසන විභත්තා. භා යසො

මිතාති ද්වාරවීථීනිං වයසන යකොට්ඨායස ඨයපත්වා මිතා. අෙසා

පටිකුජ්ජිතාති සබ්ය පි නවයයොජනියකන අයකපායලන පටිච්ඡන්නා. ඵුටා 

තට්ඨන්තීතිසබ්ය පිඑත්තකිංඨානිංඅනුඵරිත්වාතිට්ඨන්ති. 

උද්ධිංපාදා අවිංසි ාති එවිං යතසු යතසු නිරයයසු සම්පරිවත්තිත්වා

පුනප්පුනිං පතමායන සන්ධායාහ. අතවත්තාය ොති ඵරුසවාචාහි
අතික්කමිත්වා වත්තායරො. මහානිරයයසු කර යයභුයයයන

ධම්මිකසමණබ්රාහ්මයණසු කතාපරාධාව පච්චන්ති, තස්මා එවමාහ. යත

භූනහුයනොති යත ඉසීනිං අතිවත්තායරො අත්තයනො වුඩ්ඪියා හතත්තා 

භූනහුයනො යකොට්ඨාසකතා මච්ඡා විය පච්චන්ති. අසඞ්යඛයෙයති ගයණතුිං

අසක්කුයණයයය. කබ්බිසකාරියනොති දාරුණකම්මකාරියනො. 

නික්ඛ යනසියනොති නිරයා නික්ඛමනිං එසන්තාපි ගයවසන්තාපි 

නික්ඛමනද්වාරිං නාධිගච්ඡන්ති. පු ත්ථිය නාති යදා තිං ද්වාරිං අපාරුතිං

යහොති, අථ තදභමුඛා ධාවන්ති, යතසිං තත්ථ ඡවිආදීනි ඣායන්ති. 

ද්වාරසමීපිං පත්තානඤ්ච යතසිං තිං පිධීයති, පච්ඡිමද්වාරිං අපාරුතිං විය

ඛායති. එස නයයො සබ් ත්ථ. න සාධුරූයපති වුත්තප්පකාරිං සප්පිං විය 

සාධුරූයප ඉසයයො න ආසීයද, න ඵරුසවචයනන කායකම්යමන වා 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා සට්ඨිනිපායතො 

254 

පටුන 

ඝට්යටන්යතො උපගච්යඡයය. කිංකාරණා? සඤ්ඤතානිං තපස්සීනිං
ආසාදිතත්තාඅට්ඨසු මහානිරයයසුමහාදුක්ඛස්සඅනුභවිතබ් ත්තා. 

ඉදානි යය රාජායනො තථාරූයප ආසායදත්වා තිං දුක්ඛිං පත්තා, යත 

දස්යසතුිං ‘‘අතකායෙො’’තිආදිමාහ. තත්ථ අතකායෙොති  ලසම්පන්යනො

මහාකායයො.  හිස්සායසොති මහාධනුග්ගයහො. යකකකාධියපොති

යකකකරට්ඨාධිපති. සහස්සබ්ාහූතිපඤ්චහිධනුග්ගහසයතහි ාහුසහස්යසන

ආයරොයපතබ් ිං ධනුිං ආයරොපනසමත්ථතාය සහස්ස ාහු. විභවඞ් යතොති

විනාසිං පත්යතො. වත්ථූනි පන ස භඞ් ජාතයක (ජා. 2.17.50 ආදයයො) 

විත්ථාරිතානි. උපහච්ච  නන්ති අත්තයනො චිත්තිං පදූයසත්වා. 

 ාතඞ් ස්මින්ති මාතඞ්ගපණ්ඩියත. වත්ථු  ාතඞ් ජාතයක (ජා. 1.15.1

ආදයයො) වණ්ණිතිං. කණ්හදීපාෙනාසජ්ජාති කණ්හදීපායනිං ආසජ්ජ. 

ෙ සාධනන්ති නිරයපාලකරඤ්යඤො ආණාපවත්තට්ඨානිං. වත්ථු 

ඝටපණ්ඩිතජාතයක (ජා. 1.10.165 ආදයයො) විත්ථාරිතිං. ඉසිනාති

කපිලතාපයසන. පායවක්ඛීති පවිට්යඨො. යචච්යචොති යචතියරාජා. 

හීනත්යතොතිපරිහීනත්තභායවොඅන්තරහිතඉද්ධි. පත්තපරිොෙන්තිපරියායිං

මරණකාලිංපත්වා.වත්ථු යචතෙජාතයක (ජා.1.8.45 ආදයයො)කථිතිං. 

තස් ා හීති යස්මා චිත්තවසියකො හුත්වා ඉසීසු අපරජ්ඣිත්වා අට්ඨසු 

මහානිරයයසු පච්චති, තස්මා හි. ඡන්දා  නන්ති ඡන්දාදිචතුබ්බිධම්පි

අගතිගමනිං. පදුට්යඨනාතිකුද්යධන.  න්තායසොනි ෙිංඅයධොතියසොයතන
අයධොගමනියයන කම්යමන අයධොනිරයයමව ගච්ඡති. පාළියිං පන

‘‘නිරයුස්සද’’න්තිලිඛිතිං, තස්සඋස්සදනිරයිං ගච්ඡතීතිඅත්යථො. වුඩ්යඪති

වයයොවුඩ්යඪචගුණවුඩ්යඪච. අනපච්චාතිභවන්තයරපිඅපච්චිංවා දායාදිං

වානලභන්තීති අත්යථො. තාලවත්ථූතිදිට්ඨධම්යමපිඡින්නමූලතායලොවිය 

මහාවිනාසිං පත්වානිරයයනිබ් ත්තන්ති. යෙො ච පබ්බ්ජිතිං හන්තීතියයො

 ාලජයනොසමණිංහනති. චි  ත්තාොතිචිරිං කාලිං. 

එවිං මහාසත්යතො ඉසිවියහඨකානිං පච්චනනිරයය දස්යසත්වා උපරි 

අධම්මිකරාූ නිං පච්චනනිරයය දස්යසන්යතො ‘‘යෙො චා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

 ට්ඨවිද්ධිංසයනොති ඡන්දාදිවයසන ගන්ත්වා රට්ඨස්ස විද්ධිංසයනො. 

අච්චිසඞ්ඝපය යතොති අච්චිසමූහපරික්ඛිත්යතො. යතයජොභක්ඛස්සාති

අග්ගියමව ඛාදන්තස්ස.  ත්තානීති තිගාවුයත සරීයර සබ් ඞ්ගපච්චඞ්ගානි. 

යලොය හි ච නයඛහි චාති එයතහි සද්ධිිං සබ් ානි එකජාලානි යහොන්ති. 

තුත්තට්ටීයතොතිආයනඤ්ජකාරණිංකාරියමායනොතුත්යතහිවිද්යධො නායගො
යථානදති. 

එවිං මහාසත්යතො අධම්මිකරාූ නිං පච්චනනිරයය දස්යසත්වා ඉදානි 

පිතුඝාතකාදීනිං පච්චනනිරයය දස්යසතුිං ‘‘යෙො යලොභා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

යලොභාති යසධනයලොයභන. යදොසා වාති දුට්ඨචිත්තතාය වා. නිත්තචන්ති
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යලොහකුම්භයිං හූනි වසසහස්සානිපක්කිංනීහරිත්වාතිගාවුතමස්සසරීරිං
නිත්තචිං කත්වා ජලිතාය යලොහපථවියිං පායතත්වා තිණ්යහහි අයසූයලහි

යකොට්යටත්වා චුණවිචුණ්ණිං කයරොන්ති. අන්ධිං කරිත්වාති, මහාරාජ, තිං
පිතුඝාතකිං නිරයපාලා ජලිතයලොහපථවියිං උත්තානිං පායතත්වා ජලියතහි
අයසූයලහි අක්ඛීනි භන්දිත්වා අන්ධිං කරිත්වා මුයඛ උණ්හිං මුත්තකරීසිං
පක්ඛිපිත්වා පලාලපීඨිං වියනිං පරිවත්යතත්වාකප්යපනසණ්ඨියත ඛායර

යලොහඋදයක නිමුජ්ජායපන්ති. තත්තිං පක්කුථිත යෙොගුෙඤ්චාති පුන
පක්කුථිතිංගූථකලලඤ්යචවජලිතඅයයොගුළඤ්ච ඛාදායපන්ති.යසොපනතිං
ආහරියමානිංදිස්වාමුඛිංපියධති.අථස්සදීයඝචිරතාපියත ජලමායනඵායල
ආදායමුඛිංවික්ඛම්යභත්වාවිවරිත්වාරජ්ජු ද්ධිංඅය ලිසිං ඛිපිත්වා ජව්හිං
නීහරිත්වා තස්මිිං විවයට මුයඛ තිං අයයොගුළිං සම්පවිසන්ති පක්ඛිපන්ති. 

 ක්ඛසාතිනිරයපාලා. 

සා ා චාති, මහාරාජ, තස්ස පිතුඝාතකස්ස ජව්හිං  ලියසන
නික්කඩ්ඪිත්වා අයසඞ්කූහි පථවියිං නීහතිං ජව්හිං සාමා යසොණා 
ස ලවණ්ණාසුනඛාචයලොහතුණ්ඩාගිජ්ඣාචකායකොලසඞ්ඝාචඅඤ්යඤ
ච නානප්පකාරා සකුණා සමාගන්ත්වා ආවුයධහි ඡින්දන්තා විය විභජ්ජ
කාකපදාකායරන යකොට්ඨායස කත්වා විප්ඵන්දමානිං සයලොහිතිං විඝාසිං

ඛාදන්තා විය සත්යත භක්ඛයන්තීති අත්යථො. තිං දඩ්ඪතාලන්ති තිං

පිතුඝාතකිං ඣායමානතාලිං විය ජලිතසරීරිං. පරිභින්න ත්තන්ති තත්ථ

තත්ථ පරිභන්නගත්තිං. නිප්යපොථෙන්තාති ජලියතහි අයමුග්ගයරහි

පහරන්තා.  තී හි යතසන්ති යතසිං නිරයපාලානිං සා රති කීළා යහොති. 

දුඛියනො පනීතය ති ඉතයර පන යනරයිකසත්තා දුක්ඛිතා යහොන්ති. 

යපත්තඝාතයනොතිපිතුඝාතකා.ඉතිඉමිංපිතුඝාතකානිංපච්චනනිරයිං දිස්වා
රාජාභීතතසියතොඅයහොසි. 

අථ නිං මහාසත්යතො සමස්සායසත්වා මාතුඝාතකානිං පච්චනනිරයිං 

දස්යසසි. ෙ ක්ඛෙන්ති යමනියවසනිං, නිරයන්ති අත්යථො. 

අත්තකම් ඵලූපය ොති අත්තයනො කම්මඵයලන උපගයතො. අ නුස්සාති

නිරයපාලා. හන්තා ිං ජනෙන්තොති මාතුඝාතකිං. වායලහීති

අයමකචිවායලහි යවයඨත්වා අයයන්යතන පීළයන්ති. තන්ති තිං

මාතුඝාතකිං. පායෙන්තීතිතස්සපීළියමානස්සරුහිරිංගළිත්වාඅයකපල්ලිං 

පූයරති.අථනිංයන්තයතොනීහරන්ති, තාවයදවස්සසරීරිංපාකතිකිංයහොති.
තිංපථවියිං උත්තානිංනිපජ්ජායපත්වාවිලීනිංතම් යලොහිංවියපක්කුථිතිං

යලොහිතිං පායයන්ති. ඔ ය්හ තට්ඨතීති තිං  හූනි වස්සසහස්සානි
අයයන්යතහි පීයළත්වා යජගුච්යඡ දුග්ගන්යධ පටිකූයල මහන්යත

ගූථකලලආවායට ඛිපන්ති, යසො තිං රහදිං ඔගය්හ ඔගාහිත්වා තිට්ඨති. 

අතකාොති එකයදොණිකනාවප්පමාණසරීරා. අයෙොමුඛාති අයසූචිමුඛා. ඡවිිං 

යභත්වානාතිඡවිමාදිිංකත්වායාවඅට්ඨිම්පියභත්වාඅට්ඨිමිඤ්ජම්පි ඛාදන්ති. 

සිංගිද්ධාතිගධිතාමුච්ඡිතා.නයකවලඤ්ච ඛාදන්යතව, අයධොමග්ගාදීහිපන
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පටුන 

පවිසිත්වා මුඛාදීහි නික්ඛමන්ති, වාමපස්සාදීහි පවිසිත්වා දක්ඛිණපස්සාදීහි 

නික්ඛමන්ති, සකලම්පි සරීරිං ඡිද්දාවඡිද්දිං කයරොන්ති, යසො තත්ථ

අතිදුක්ඛපයරයතො විරවන්යතො පච්චති. යසො චාතියසොමාතුඝාතයකො චතිං

සතයපොරිසිං නිරයිං පත්යතො සසීසයකොනිමුග්යගොව යහොති, තඤ්චකුණපිං

සමන්තායයොජනසතිංපූතිකිංහුත්වා වායති.  ාතුයඝොතිමාතුඝාතයකො. 

එවිං මහාසත්යතො මාතුඝාතකානිං පච්චනනිරයිං දස්යසත්වා පුන 

ගබ්භපාතකානිං පච්චනනිරයිං දස්යසන්යතො ගාථමාහ. 

ඛු ධා  නුක්කම් ාතිඛුරධාරනිරයිං අතික්කමිත්වා. තත්ථකර නිරයපාලා

මහන්තමහන්යත ඛුයර උපරි ධායර කත්වා සන්ථරන්ති, තයතො යාහි 

ගබ්භපාතනඛරයභසජ්ජානි පිවිත්වා ගබ්භා පාතිතා, තා ගබ්භපාතිනියයො

ඉත්ථියයො ජලියතහි ආවුයධහි යපොයථන්තා අනු න්ධන්ති, තා 
තිඛිණඛුරධාරාසු ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකා හුත්වා පුනප්පුනිං උට්ඨාය තිං
දුරභසම්භවිං ඛුරධාරනිරයිං අක්කමන්තියයො අතික්කමිත්වා නිරයපායලහි
අනු ද්ධා දුග්ගිං දුරතික්කමිං විසමිං යවතරණිිං නදිිං පතන්ති. තත්ථ

කම්මකාරණිං නිමිජාතයක (ජා.2.22.421ආදයයො)ආවිභවිස්සති. 

එවිංගබ්භපාතිනීනිංනිරයිංදස්යසත්වාමහාසත්යතොයත්ථපරදාරිකාච 

අතිචාරිනියයො ච පතන්තා පච්චන්ති, තිං කණ්ටකසිම් ලිනිරයිං

දස්යසන්යතො ‘‘අයෙො ො’’තිආදිමාහ. තත්ථ උභයතො අභිලම්බ්න්තීති

යවතරණියා උයභොසු තීයරසු තාසිං සිම් ලීනිං සාඛා ඔලම් න්ති. යත

අච්චි න්යතොතියත පජ්ජලිතසරීරා සත්තා අච්චිමන්යතො හුත්වා තිට්ඨන්ති. 

යෙොජනන්ති තිගාවුතිං යතසිං සරීරිං, තයතො උට්ඨිතජාලාය පන සද්ධිිං

යයොජනඋබ්ය ධා යහොන්ති. එයත වජන්තීති යත පරදාරිකා සත්තා
නානාවියධහි ආවුයධහි යකොට්ටියමානා එයත සිම් ලිනිරයය අභරුහන්ති. 

යතපතන්තීතියත හූනි වස්සසහස්සානිරුක්ඛවිටයපසුලග්ගාඣායිත්වා
පුන නිරයපායලහි ආවුයධහි විහතා විවත්තා හුත්වා පරිවත්තිත්වා

අයධොසීසකාපතන්ති. පුථූති  හූ. විනිවිද්ධඞ් ාතියතසිංතයතොපතනකායල

යහට්ඨාඅයපථවියතො සූලානිඋට්ඨහිත්වායතසිංමත්ථකිංපටිච්ඡන්ති, තානි

යතසිං අයධොමග්යගන නික්ඛමන්ති, යතඑවිංසූයලසුවිද්ධසරීරාචිරරත්තා

සයන්ති. දීඝන්තිසුපියනපිනිද්දිංඅලභන්තාදීඝරත්තිංජග්ගන්තීති අත්යථො. 

 තයා විවසායනති රත්තීනිං අච්චයයන, චිරකාලාතික්කයමනාති අත්යථො. 

පවජ්ජන්තීති සට්ඨියයොජනිකිං ජලිතිං යලොහකුම්භිං කප්යපන සණ්ඨිතිං 
ජලිතතම් යලොහරසපුණ්ණිං යලොහකුම්භිං නිරයපායලහි ඛිත්තා පච්චන්ති. 

දුස්සීලාතිපරදාරිකා. 

එවිං මහාසත්යතො පරදාරිකඅතිචාරිකානිං පච්චනසිම් ලිනිරයිං 
දස්යසත්වා ඉයතො පරිං සාමිකවත්තසස්සුසසුරවත්තාදීනි අපූයරන්තීනිං

පච්චනට්ඨානිං පකායසන්යතො ‘‘ො චා’’තිආදිමාහ. තත්ථ අත ඤ්ඤතීති 

භිසජාතයක (ජා. 1.14.78 ආදයයො) වුත්තිං සාමිකවත්තිං අකයරොන්තී
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අතික්කමිත්වා මඤ්ඤති. යජට්ඨිං වාති සාමිකස්ස යජට්ඨභාතරිං. 

නනන්ද න්ති සාමිකස්ස භගිනිිං. එයතසම්පි හි අඤ්ඤතරස්ස
හත්ථපාදපිට්ඨිපරිකම්මන්හාපනයභොජනාදියභදිං වත්තිං අපූයරන්තී යතසු

හියරොත්තප්පිං අනුපට්ඨයපන්තී යත අතිමඤ්ඤති නාම, සාපි නිරයය

නිබ් ත්ති. වඞ්යකනාතිතස්සාසාමිකවත්තාදීනිං අපරිපූරිකායසාමිකාදයයො
අක්යකොසිත්වා පරිභාසිත්වා නිරයය නිබ් ත්තාය යලොහපථවියිං 
නිපජ්ජායපත්වා අයසඞ්කුනා මුඛිං විවරිත්වා  ලියසන ජව්හග්ගිං 

නිබ් හන්ති, රජ්ජු න්ධයනනස න්ධනිංකඩ්ඪන්ති. කමිනන්තිකමිභරිතිං.

ඉදිං වුත්තිං යහොති – මහාරාජ, යසො යනරයිකසත්යතො එවිං නික්කඩ්ඪිතිං
අත්තයනො  යායමන  යාමමත්තිං ජව්හිං ආවුයධහි 
යකොට්ටිතයකොට්ටිතට්ඨායන සඤ්ජායතහි මහායදොණිප්පමායණහි කමීහි

භරිතිං පස්සති. විඤ්ඤායපතුිං න සක්යකොතීති නිරයපායල යාචිතුකායමොපි

කඤ්චිවත්තුිං නසක්යකොති. තාපයනතිඑවිංසාතත්ථ හූනිවස්සසහස්සානි 
පච්චිත්වාපුනතාපනමහානිරයයපච්චති. 

එවිං මහාසත්යතො සාමිකවත්තසස්සුසසුරවත්තාදීනි අපූයරන්තීනිං 
පච්චනනිරයිං දස්යසත්වා ඉදානි සූකරිකාදීනිං පච්චනනිරයය දස්යසන්යතො 

‘‘ඔ බ්භිකා’’තිආදිමාහ. තත්ථ අවණ්යණ වණ්ණකා කාති

යපසුඤ්ඤකාරකා. ඛා නදින්ති එයත ඔරබ්භකාදයයො එයතහි සත්තිආදීහි
හඤ්ඤමානා යවතරණිිං නදිිං පතන්තීති අත්යථො. යසසානි ඔරබ්භකාදීනිං

පච්චනට්ඨානානිනිමිජාතයක ආවිභවිස්සන්ති. කුටකාරීතිකූටවිනිච්ඡයස්ස
යචව තුලාකූටාදීනඤ්ච කාරයක සන්ධායයතිං වුත්තිං. තත්ථ 
කූටවිනිච්ඡයකූටට්ටකාරකකූටඅග්ඝාපනිකානිං පච්චනනිරයා නිමිජාතයක

ආවි භවිස්සන්ති. වන්තන්ති වමිතකිං. දු ත්තානන්ති දුග්ගතත්තභාවානිං.

ඉදිංවුත්තිංයහොති–මහාරාජ, යතදුරත්තභාවාසත්තාඅයකූයටහි මත්ථයක

භජ්ජමායන වමන්ති, තයතො තිං වන්තිං ජලිතඅයකපල්යලහි යතසු

එකච්චානිං මුයඛ ඛිපන්ති, ඉති යත පයරසිං වන්තිං භුඤ්ජන්ති නාම. 

යභ ණ්ඩකාති සිඞ්ගාලා. විප්ඵන්ද ානන්ති අයධොමුඛිං නිපජ්ජාපිතිං

නික්කඩ්ඪිතජව්හිං ඉයතො චියතො ච විප්ඵන්දමානිං. මිය නාති

ඔකචාරකමියගන. පක්ඛිනාති තථාරූයපයනව.  න්තා යතති ගන්තායරො

යත. නි යුස්සදන්ති උස්සදනිරයිං. පාළියිං පන ‘‘නිරයිං අයධො’’ති ලිඛිතිං.
අයිංපනනිරයයොනිමිජාතයකආවිභවිස්සතීති. 

ඉති මහාසත්යතො එත්තයක නිරයය දස්යසත්වා ඉදානි
යදවයලොකවිවරණිං කත්වාරඤ්යඤොයදවයලොයකදස්යසන්යතොආහ– 

133. 

‘‘සන්යතොචඋද්ධිංගච්ඡන්ති, සුචිණ්යණනිධකම්මුනා; 

සුචිණ්ණස්සඵලිංපස්ස, සඉන්දායදවාසබ්රහ්මකා. 
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134. 

‘‘තිංතිංබූ්රමිමහාරාජ, ධම්මිංරට්ඨපතීචර; 

තථා රාජ චරාහි ධම්මිං, යථා තිං සුචිණ්ණිං නානුතප්යපයය 
පච්ඡා’’ති. 

තත්ථ සන්යතොති කායාදීහිඋපසන්තා. උද්ධන්තියදවයලොකිං. සඉන්දාති
තත්ථතත්ථඉන්යදහිසද්ධිිං.මහාසත්යතොහිස්ස චාතුමහාරාජාදියකයදයව

දස්යසන්යතො, ‘‘මහාරාජ, චාතුමහාරාජයක යදයව පස්ස, චත්තායරො 

මහාරාජායනො පස්ස, තාවතිිංයස පස්ස, සක්කිං පස්සා’’ති එවිං සබ්ය පි
සඉන්දයක සබ්රහ්මයක ච යදයව දස්යසන්යතො ‘‘ඉදම්පි සුචිණ්ණස්ස ඵලිං

ඉදම්පිඵල’’න්ති දස්යසසි. තිංතිංබ්රූමීතිතස්මාතිංභණාමි. ධම් න්තිඉයතො
පට්ඨාය පාණාතිපාතාදීනි පඤ්ච යවරානි පහාය දානාදීනි පුඤ්ඤානි

කයරොහීති. ෙථා තිං සුචිණ්ණිං නානුතප්යපෙයාති යථා තිං
දානාදිපුඤ්ඤකම්මිං සුචිණ්ණිං පිතුඝාතකම්මපච්චයිං විප්පටිසාරිං

පටිච්ඡායදතුිංසමත්ථතායතිංනානුතප්යපයය, තථාතිංසුචිණ්ණිංචර,  හුිං
පුඤ්ඤිංකයරොහීතිඅත්යථො. 

යසො මහාසත්තස්සධම්මකථිංසුත්වාතයතො පට්ඨාය අස්සාසිං පටිලභ.
ය ොධිසත්යතො පන කඤ්චි කාලිං තත්ථ වසිත්වා අත්තයනො 
වසනට්ඨානඤ්යඤවගයතො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ‘‘න, භක්ඛයව, ඉදායනව, 
පුබ්ය යපසමයාඅස්සාසියතොයයවා’’තිවත්වාජාතකිංසයමොධායනසි‘‘තදා 

රාජා අජාතසත්තු අයහොසි, ඉසිගයණො බුද්ධපරිසා, සිංකච්චපණ්ඩියතො පන
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 

සිංකච්චජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

ජාතකුද්දානිං– 

අථසට්ඨිනිපාතම්හි, සුණාථමමභාසිතිං; 

ජාතකසව්හයයනොපවයරො, යසොණකඅරින්දමසව්හයයනො; 
තථාවුත්තරයථසභකච්චවයරොති. 

සට්ඨිනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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20. සත්තතනිපායතො 
[531] 1. කුසජාතකවණ්ණනා 

ඉදිං යත  ට්ඨන්ති ඉදිං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
උක්කණ්ඨිතභක්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි. එයකො කර සාවත්ථිවාසීකුලපුත්යතො 
සාසයන උරිං දත්වා පබ් ජයතො එකදිවසිං සාවත්ථියිං පිණ්ඩාය චරන්යතො
එකිං අලඞ්කතඉත්ථිිං දිස්වා සුභනිමිත්තග්ගාහවයසන ඔයලොයකත්වා
කයලසාභභූයතො අනභරයතො විහාසි දීඝයකසනයඛො කලිට්ඨචීවයරො
උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජායතො ධමනීසන්ථතගත්යතො. යථා හි යදවයලොකා

චවනධම්මානිං යදවපුත්තානිං පඤ්ච පුබ් නිමිත්තානි පඤ්ඤායන්ති, මාලා 

මිලායන්ති, වත්ථානිකලිස්සන්ති, සරීයර දුබ් ණ්ණියිංඔක්කමති, උයභොහි

කච්යඡහි යසදා මුච්චන්ති, යදයවො යදවාසයනනාභරමති, එවයමවසාසනා

චවනධම්මානිං උක්කණ්ඨිතභක්ඛූනිංපඤ්චපුබ් නිමිත්තානිපඤ්ඤායන්ති, 

සද්ධාපුප්ඵානි මිලායන්ති, සීලවත්ථානිකලිස්සන්ති, සරීයරමඞ්කුතායයචව

අයසවයසන ච දුබ් ණ්ණියිං ඔක්කමති, කයලසයසදා මුච්චන්ති, 
අරඤ්ඤරුක්ඛමූලසුඤ්ඤාගායරසු නාභරමන්ති. තස්සපි තානි පඤ්ඤායිිංසු.

අථනිංභක්ඛූසත්ථුසන්තිකිංයනත්වා ‘‘අයිං, භන්යත, උක්කණ්ඨියතො’’ති

දස්යසසුිං. සත්ථා ‘‘සච්චිං කර ත්විං, භක්ඛු, උක්කණ්ඨියතොසී’’ති තිං

පුච්ඡිත්වා‘‘සච්චිං, භන්යත’’තිවුත්යත‘‘මා, භක්ඛු, කයලසවසියකොයහොහි, 

මාතුගායමොනායමසපායපො, තස්මිිං පටි ද්ධචිත්තතිං වියනොයදහි, සාසයන 

අභරම, මාතුගායම පටි ද්ධචිත්තතාය හි යතජවන්යතොපි
යපොරාණකපණ්ඩිතා නිත්යතජා හුත්වා අනය යසනිං පාපුණිිංසූ’’ති වත්වා
අතීතිංආහරි. 

අතීයත මල්ලරට්යඨ කුසාවතීරාජධානියිං ඔක්කායකො නාම රාජා
ධම්යමන සයමන රජ්ජිං කායරසි. තස්ස යසොළසන්නිං ඉත්ථිසහස්සානිං

යජට්ඨිකා සීලවතීනාම අග්ගමයහසී අයහොසි, සා යනව පුත්තිං, න ධීතරිං
ලභ. අථස්ස නාගරා යචව රට්ඨවාසියනො ච රාජනියවසනද්වායර 

සන්නිපතිත්වා ‘‘රට්ඨිං නස්සිස්සති, රට්ඨිං නස්සිස්සතී’’ති උපක්යකොසිිංසු.
රාජා සීහපඤ්ජරිං උග්ඝායටත්වා ‘‘මයි රජ්ජිං කායරන්යත අධම්මකායරො

නාමනත්ථි, කස්මා උපක්යකොසථා’’තිපුච්ඡි. ‘‘සච්චිං, යදව, අධම්මකායරො

නාම නත්ථි, අපිච විංසානුරක්ඛයකො පන යවො පුත්යතො නත්ථි, අඤ්යඤො 

රජ්ජිං ගයහත්වා රට්ඨිං නායසස්සති, තස්මා ධම්යමන රජ්ජිං කායරතුිං

සමත්ථිං පුත්තිං පත්යථථා’’ති. ‘‘පුත්තිං පත්යථන්යතො කිං කයරොමී’’ති? 

‘‘පඨමිං තාව එකිං සත්තාහිං චුල්ලනාටකිං ධම්මනාටකිං කත්වා

විස්සජ්යජථ, සයචසාපුත්තිංලභස්සති, සාධු, යනො යච, අථමජ්ඣිමනාටකිං

විස්සජ්යජථ, තයතො යජට්ඨනාටකිං, අවස්සිං එත්තකාසු ඉත්ථීසු එකා
පුඤ්ඤවතීපුත්තිංලභස්සතී’’ති. රාජා යතසිංවචයනනතථාකත්වාසත්ත
දිවයස යථාසුඛිං අභරමිත්වා ආගතාගතිං පුච්ඡි – ‘‘කච්චි යවො පුත්යතො

ලද්යධො’’ති? සබ් ා ‘‘න ලභාම, යදවා’’තිආහිංසු. රාජා ‘‘න යම පුත්යතො
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උප්පජ්ජස්සතී’’ති අනත්තමයනො අයහොසි. නාගරා පුන තයථව

උපක්යකොසිිංසු. රාජා ‘‘කිං උපක්යකොසථ, මයා තුම්හාකිං වචයනන

නාටකානි විස්සට්ඨානි, එකාපිපුත්තිංනලභති, ඉදානිකිංකයරොමා’’තිආහ.

‘‘යදව, එතා දුස්සීලා භවිස්සන්ති නිප්පුඤ්ඤා, නත්ථි එතාසිං පුත්තලාභාය

පුඤ්ඤිං, තුම්යහ එතාසුපුත්තිංඅලභන්තීසුපිමාඅප්යපොස්සුක්කතිංආපජ්ජථ, 

අග්ගමයහසී යවො සීලවතී යදවී සීලසම්පන්නා, තිං විස්සජ්යජථ, තස්සා
පුත්යතොඋප්පජ්ජස්සතී’’ති. 

යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා ‘‘ඉයතො කර සත්තයම දිවයස රාජා 

සීලවතිිං යදවිිං ධම්මනාටකිං කත්වා විස්සජ්යජස්සති, පුරිසා
සන්නිපතන්තූ’’ති යභරිිං චරායපත්වා සත්තයම දිවයස යදවිිං
අලඞ්කාරායපත්වා රාජනියවසනා ඔතායරත්වා විස්සජ්යජසි. තස්සා
සීලයතයජන සක්කස්ස භවනිං උණ්හාකාරිං දස්යසසි. සක්යකො ‘‘කිං නු
යඛො’’තිආවජ්යජන්යතොයදවියාපුත්තපත්ථනභාවිංඤත්වා ‘‘එතිස්සාමයා

පුත්තිං දාතුිං වට්ටති, අත්ථි නු යඛො යදවයලොයක එතිස්සා අනුච්ඡවියකො 
පුත්යතො’’ති උපධායරන්යතො ය ොධිසත්තිං අද්දස. යසො කර තදා
තාවතිිංසභවයන ආයුිං යඛයපත්වා උපරියදවයලොයක නිබ් ත්තිතුකායමො

අයහොසි.සක්යකොතස්සවිමානද්වාරිංගන්ත්වාතිං පක්යකොසිත්වා, ‘‘මාරිස, 
තයා මනුස්සයලොකිං ගන්ත්වා ඔක්කාකරඤ්යඤො අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි
පටිසන්ධිිං ගණ්හිතුිං වට්ටතී’’ති සම්පටිච්ඡායපත්වා අපරම්පි යදවපුත්තිං
‘‘ත්වම්පිඑතිස්සාඑවපුත්යතොභවිස්සසී’’තිවත්වා‘‘මායඛොපනස්සා යකොචි
සීලිං භන්දතූ’’ති මහල්ලකබ්රාහ්මණයවයසන රඤ්යඤො නියවසනද්වාරිං
අගමාසි. 

මහාජයනොපින්හායතොඅලඞ්කයතො‘‘අහිංයදවිිංගණ්හිස්සාමි, අහිංයදවිිං 
ගණ්හිස්සාමී’’තිරාජද්වායරසන්නිපතිත්වාසක්කඤ්චදිස්වා ‘‘ත්විංකස්මා 

ආගයතොසී’’ති පරිහාසමකාසි.සක්යකො‘‘කිංමිංතුම්යහගරහථ, සයචපි යම

සරීරිං ජණ්ණිං, රායගො පනනජීරති, සයචසීලවතිිංලභස්සාමි, ආදායනිං
ගමිස්සාමීති ආගයතොම්හී’’ති වත්වා අත්තයනො ආනුභායවන සබ්ය සිං
පුරයතොවඅට්ඨාසි.අඤ්යඤොයකොචි තස්සයතයජනපුරයතොභවිතුිංනාසක්ඛි.
යසොතිංසබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතිංනියවසනා නික්ඛමන්තිඤ්යඤවහත්යථ

ගයහත්වා පක්කාමි. අථ නිං තත්ථ තත්ථ ඨිතා ගරහිිංසු ‘‘පස්සථ, යභො, 

මහල්ලකබ්රාහ්මයණොඑවිංඋත්තමරූපධරිංයදවිිං ආදායගච්ඡති, අත්තයනො
යුත්තිං න ජානාතී’’ති. යදවීපි ‘‘මහල්ලයකො මිං ගයහත්වා ගච්ඡතී’’ති න
අට්ටීයති න හරායති. රාජාපි වාතපායන ඨත්වා ‘‘යකො නු යඛො යදවිිං 
ගයහත්වාගච්ඡතී’’තිඔයලොයකන්යතොතිංදිස්වාඅනත්තමයනොඅයහොසි. 

සක්යකොතිංආදායනගරද්වාරයතොනික්ඛමිත්වාද්වාරසමීයපඑකිංඝරිං 
මායපසි විවටද්වාරිං පඤ්ඤත්තකට්ඨත්ථරිකිං. අථ නිං සා ‘‘ඉදිං යත

නියවසන’’න්ති පුච්ඡි.යසො‘‘ආම, භද්යද, පුබ්ය පනාහිංඑයකො, ඉදානිම්හා
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මයිං ද්යව ජනා, අහිං භක්ඛාය චරිත්වා තණ්ඩුලාදීනි ආහරිස්සාමි, ත්විං
ඉමිස්සා කට්ඨත්ථරිකාය නිපජ්ජාහී’’ති වත්වා තිං මුදුනා හත්යථන
පරාමසන්යතො දිබ් සම්ඵස්සිං ඵරායපත්වා තත්ථ නිපජ්ජායපසි. සා 
දිබ් සම්ඵස්සඵරයණන සඤ්ඤිං විස්සජ්යජසි. අථ නිං අත්තයනො
ආනුභායවන තාවතිිංසභවනිං යනත්වා අලඞ්කතවිමායන දිබ් සයයන
නිපජ්ජායපසි. සා සත්තයම දිවයස පබුජ්ඣිත්වා තිං සම්පත්තිිං දිස්වා ‘‘න

යසො බ්රාහ්මයණො මනුස්යසො, සක්යකො භවිස්සතී’’ති අඤ්ඤාසි. සක්යකොපි
තස්මිිංසමයයපාරිච්ඡත්තකමූයලදිබ් නාටකපරිවුයතොනිසින්යනොඅයහොසි.
සා සයනාඋට්ඨායතස්සසන්තිකිංගන්ත්වාවන්දිත්වාඑකමන්තිංඅට්ඨාසි.

අථනිං සක්යකො‘‘වරිංයත, යදවි, දදාමි, ගණ්හාහී’’තිආහ.‘‘යතනහි, යදව, 

එකිං පුත්තිං යම යදහී’’ති. ‘‘යදවි, තිට්ඨතුඑයකො පුත්යතො, අහිං යත ද්යව

පුත්යතදස්සාමි.යතසුපන එයකොපඤ්ඤවාභවිස්සතිවිරූපවා, එයකොරූපවා

න පඤ්ඤවා. යතසු කතරිං පඨමිං ඉච්ඡසී’’ති? ‘‘පඤ්ඤවන්තිං, යදවා’’ති.
යසො ‘‘සාධූ’’ති වත්වා තස්සා කුසතිණිං දිබ් වත්ථිං දිබ් චන්දනිං
පාරිච්ඡත්තකපුප්ඵිං යකොකනුදඤ්ච නාම වීණිං දත්වා තිං ආදාය රඤ්යඤො 
සයනඝරිං පවිසිත්වා රඤ්ඤා සද්ධිිං එකසයයන නිපජ්ජායපත්වා
අඞ්ගුට්ඨයකන තස්සා නාභිං පරාමසි. තස්මිිං ඛයණ ය ොධිසත්යතො තස්සා
කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිිං ගණ්හි. සක්යකොපි සකට්ඨානයමව ගයතො. පණ්ඩිතා
යදවීගබ්භස්ස පතිට්ඨිතභාවිංජානි. 

අථ නිං පබුද්යධො රාජා දිස්වා, ‘‘යදවි, යකන නීතාසී’’ති පුච්ඡි. 

‘‘සක්යකන, යදවා’’ති. ‘‘අහිං පච්චක්ඛයතො එකිං මහල්ලකබ්රාහ්මණිං තිං

ආදාය ගච්ඡන්තිං අද්දසිං, කස්මා මිං වඤ්යචසී’’ති? ‘‘සද්දහථ, යදව, 

සක්යකො මිං ගයහත්වා යදවයලොකිං යනසී’’ති. ‘‘න සද්දහාමි, යදවී’’ති.

අථස්ස සා සක්කදත්තියිං කුසතිණිං දස්යසත්වා ‘‘සද්දහථා’’ති ආහ. රාජා
‘‘කුසතිණිං නාම යයතො කුයතොචි ලබ්භතී’’ති න සද්දහි. අථස්ස සා

දිබ් වත්ථාදීනි දස්යසසි. රාජා තානි දිස්වා සද්දහිත්වා, ‘‘භද්යද, සක්යකො 

තාව තිං යනතු, පුත්යතො පන යත ලද්යධො’’ති පුච්ඡි. ‘‘ලද්යධො මහාරාජ, 

ගබ්යභො යම පතිට්ඨියතො’’ති. යසො තුට්යඨො තස්සා ගබ්භපරිහාරිං අදාසි. සා 

දසමාසච්චයයන පුත්තිං විජායි, තස්ස අඤ්ඤිං නාමිං අකත්වා
කුසතිණනාමයමව අකිංසු. කුසකුමාරස්ස පදසා ගමනකායල ඉතයරො
යදවපුත්යතො තස්සා කුච්ඡියිං පටිසන්ධිිං ගණ්හි. සා දසමායස පරිපුණ්යණ

පුත්තිංවිජායි, තස්ස ‘‘ජයම්පතී’’තිනාමිංකරිිංසු.යතමහන්යතනයයසන
වඩ්ඪිිංසු. ය ොධිසත්යතො පඤ්ඤවා ආචරියස්ස සන්තියක කඤ්චි සිප්පිං
අනුග්ගයහත්වාඅත්තයනොවපඤ්ඤාය සබ් සිප්යපසුනිප්ඵත්තිිංපාපුණි. 

අථස්සයසොළසවස්සකායලරාජාරජ්ජිංදාතුකායමොයදවිිංආමන්යතත්වා 

‘‘භද්යද, පුත්තස්ස යත රජ්ජිං දත්වා නාටකානි උපට්ඨයපස්සාම, මයිං

ජීවන්තායයවනිං රජ්යජ පතිට්ඨිතිං පස්සිස්සාම, සකලජම්බුදීයප යඛො පන

යස්සරඤ්යඤොධීතරිංඉච්ඡති, තමස්සආයනත්වාඅග්ගමයහසිිංකරිස්සාම, 
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චිත්තමස්ස ජානාහි, කතරිං රාජධීතරිං යරොයචසී’’ති ආහ. සා ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වා ‘‘කුමාරස්සඉමිංපවත්තිිං ආයරොයචත්වාචිත්තිංජානාහී’’ති
එකිං පරිචාරිකිංයපයසසි.සා ගන්ත්වාතස්සතිං පවත්තිිංආයරොයචසි.තිං

සුත්වාමහාසත්යතො චින්යතසි – ‘‘අහිංනරූපවා, රූපසම්පන්නා රාජධීතා
ආනීතාපි මිං දිස්වා ‘කිං යම ඉමිනා විරූයපනා’ති පලායිස්සති ඉති යනො 

ලජ්ජතබ් කිං භවිස්සති, කිං යම ඝරාවායසන, ධරමායන මාතාපිතයරො
උපට්ඨහිත්වායතසිං අච්චයයනනික්ඛමිත්වාපබ් ජස්සාමී’’ති.යසො‘‘මය්හිං

යනව රජ්යජනත්යථො, න නාටයකහි, අහිං මාතාපිතූනිං අච්චයයන

පබ් ජස්සාමී’’තිආහ.සාගන්ත්වාතස්සකථිං යදවියාආයරොයචසි, යදවීපි
රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා අනත්තමයනො හුත්වා පුන කතිපාහච්චයයන 
සාසනිං යපයසසි. යසොපි පටි ාහතියයව. එවිං යාවතතියිං පටි ාහිත්වා 
චතුත්ථවායර චින්යතසි – ‘‘මාතාපිතූහිසද්ධිිං එකන්යතනපටිපක්ඛභායවො

නාමන යුත්යතො, එකිංඋපායිංකරිස්සාමී’’ති. 

යසොකම්මාරයජට්ඨකිංපක්යකොසායපත්වා හුිංසුවණ්ණිංදත්වා‘‘එකිං 
ඉත්ථිරූපකිං කයරොහී’’ති උයයයොයජත්වා තස්මිිං පක්කන්යත අඤ්ඤිං
සුවණ්ණිං ගයහත්වා සයම්පි ඉත්ථිරූපකිං අකාසි. ය ොධිසත්තානඤ්හි
අධිප්පායයො නාම සමිජ්ඣති. තිං සුවණ්ණරූපකිං ජව්හාය
අවණ්ණනීයයසොභිං අයහොසි. අථ නිං මහාසත්යතො යඛොමිං නිවාසායපත්වා 
සිරිගබ්යභ ඨපායපසි. යසො කම්මාරයජට්ඨයකන ආභතරූපකිං දිස්වා තිං
ගරහිත්වා ‘‘ගච්ඡ අම්හාකිං සිරිගබ්යභ ඨපිතරූපකිං ආහරා’’ති ආහ. යසො

සිරිගබ්භිංපවිට්යඨො තිංදිස්වා‘‘කුමායරනසද්ධිිංඅභරමිතුිංඑකායදවච්ඡරා, 

ආගතා භවිස්සතී’’ති හත්ථිං පසායරතුිං අවිසහන්යතො නික්ඛමිත්වා ‘‘යදව, 

සිරිගබ්යභඅයයා එකකාවඨිතා, උපගන්තුිංනසක්යකොමී’’තිආහ. ‘‘තාත, 

ගච්ඡ, සුවණ්ණරූපකිං එතිං, ආහරා’’ති පුන යපසියතො ආහරි. කුමායරො
කම්මායරනකතිංරූපකිංසුවණ්ණගබ්යභ නික්ඛිපායපත්වා අත්තනා කතිං

අලඞ්කාරායපත්වා රයථ ඨපායපත්වා ‘‘එවරූපිං ලභන්යතො ගණ්හාමී’’ති
මාතුසන්තිකිංපහිණි. 

සාඅමච්යචපක්යකොසායපත්වා, ‘‘තාතා, මය්හිංපුත්යතොමහාපුඤ්යඤො 

සක්කදත්තියයොඅනුච්ඡවිකිංකුමාරිකිංලභස්සති, තුම්යහඑවරූපිංලභන්තා 

ගණ්හිස්සථ, ඉමිං රූපකිං පටිච්ඡන්නයායන ඨයපත්වා සකලජම්බුදීපිං

චරන්තා යස්ස රඤ්යඤො එවරූපිං ධීතරිං පස්සථ, තස්යසතිං දත්වා
‘ඔක්කාකරාජාතුම්යහහිසද්ධිිංආවාහිං කරිස්සතී’ති දිවසිං වවත්ථයපත්වා
ආගච්ඡථා’’ති ආහ. යත ‘‘සාධූ’’ති තිං ආදාය මහන්යතන පරිවායරන

නික්ඛමිත්වා විචරන්තා යිං රාජධානිිං පාපුණන්ති, තත්ථ සායන්හසමයය 
මහාජනස්ස සයමොසරණට්ඨායන තිං රූපකිං වත්ථපුප්ඵාලඞ්කායරහි
අලඞ්කරිත්වා සුවණ්ණසිවිකිංආයරොයපත්වාතිත්ථමග්යගඨයපත්වාඅමච්චා
සයිං පටික්කමිත්වා ආගතාගතානිං කථාසවනත්ථිං එකමන්යත තිට්ඨන්ති.

මහාජයනො තිං ඔයලොයකත්වා ‘‘සුවණ්ණරූපක’’න්ති සඤ්ඤිං අකත්වා
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263 

පටුන 

‘‘අයිංමනුස්සිත්ථීසමානාපියදවච්ඡරපටිභාගා අතිවියයසොභති, කිංනුයඛො

එත්ථ ඨිතා, කුයතො වා ආගතා, අම්හාකිං නගයර එවරූපා නත්ථී’’ති
වණ්යණන්යතො පක්කමති. තිං සුත්වා අමච්චා ‘‘සයච ඉධ එවරූපා දාරිකා 

භයවයය, ‘අසුකා රාජධීතා විය අසුකා අමච්චධීතා වියා’ති වයදයයිං, අද්ධා
ඉධඑවරූපානත්ථී’’තිතිංආදායඅඤ්ඤිංනගරිංගච්ඡන්ති. 

යතඑවිංවිචරන්තාඅනුපුබ්ය නමද්දරට්යඨසාගලනගරිං සම්පාපුණිිංසු.

තත්ථමද්දරඤ්යඤොඅට්ඨධීතයරොඋත්තමරූපධරායදවච්ඡරපටිභාගා, තාසිං 
සබ් යජට්ඨිකාපභාවතීනාම.තස්සාසරීරයතො  ාලසූරියස්සපභා වියපභා

නිච්ඡරන්ති, අන්ධකායරපි චතුහත්යථ අන්යතොගබ්යභ පදීපකච්චිං නත්ථි, 

සබ්ය ො ගබ්යභො එයකොභායසොව යහොති.ධාතීපනස්සා ඛුජ්ජා, සා පභාවතිිං
යභොයජත්වා තස්සා සීසන්හාපනත්ථිං අට්ඨහි වණ්ණදාසීහි අට්ඨ ඝයට
ගාහායපත්වා සායන්හසමයයඋදකත්ථාය ගච්ඡන්තීතිත්ථමග්යගඨිතිංතිං
රූපකිං දිස්වා ‘‘පභාවතී’’ති සඤ්ඤාය ‘‘අයිං දුබ්බිනීතා ‘සීසිං
න්හායිස්සාමී’ති අම්යහ උදකත්ථාය යපයසත්වා පඨමතරිං ආගන්ත්වා 
තිත්ථමග්යග ඨිතා’’ති කුජ්ඣිත්වා ‘‘අයර කුලලජ්ජාපනියක අම්යහහි

පුරිමතරිං ආගන්ත්වාකස්මාඉධඨිතාසි, සයචරාජාජානිස්සති, නායසස්සති

යනො’’ති වත්වා හත්යථන ගණ්ඩපස්යස පහරි, හත්ථතලිං භජ්ජමානිං විය
ජාතිං.තයතො‘‘සුවණ්ණරූපක’’න්ති ඤත්වාහසමානාතාසිංවණ්ණදාසීනිං

සන්තිකිංගච්ඡන්තී ‘‘පස්සයථතිං යමකම්මිං, මම ධීතාතිසඤ්ඤාය පහාරිං

අදාසිිං, අයිං මම ධීතු සන්තියක කමග්ඝති, යකවලිං යම හත්යථො 
දුක්ඛාපියතො’’තිආහ. 

අථ නිං රාජදූතා ගයහත්වා ‘‘ත්විං ‘මම ධීතා ඉයතො අභරූපතරා’ති 

වදන්තීකිංනාමකයථසී’’ති ආහිංසු. ‘‘මද්දරඤ්යඤොධීතරිංපභාවතිිං, ඉදිං
රූපකිංතස්සායසොළසිම්පිකලිංනඅග්ඝතී’’ති.යතතුට්ඨමානසාරාජද්වාරිං 
ගන්ත්වා ‘‘ඔක්කාකරඤ්යඤො දූතා ද්වායර ඨිතා’’ති පටිහායරසුිං. රාජා
ආසනාවුට්ඨාය ඨිතයකොව ‘‘පක්යකොසථා’’තිආහ.යතපවිසිත්වාරාජානිං

වන්දිත්වා‘‘මහාරාජ, අම්හාකිං රාජාතුම්හාකිංආයරොගයිංපුච්ඡතී’’තිවත්වා
කතසක්කාරසම්මානා‘‘කමත්ථිං ආගතත්ථා’’තිපුට්ඨා‘‘අම්හාකිංරඤ්යඤො

සීහස්සයරො පුත්යතො කුසකුමායරො නාම, රාජා තස්ස රජ්ජිං දාතුකායමො

අම්යහතුම්හාකිං සන්තිකිං පහිණි, තුම්හාකිංකරධීතා පභාවතී, තිංතස්ස

යදථ, ඉමඤ්චසුවණ්ණරූපකිංයදයයධම්මිංගණ්හථා’’තිතිංරූපකිං තස්ස
අදිංසු. යසොපි ‘‘එවරූයපන මහාරායජන සද්ධිිං විවාහමඞ්ගලිං භවිස්සතී’’ති 

තුට්ඨචිත්යතො සම්පටිච්ඡි. අථ නිං දූතා ආහිංසු – ‘‘මහාරාජ, අම්යහහි න

සක්කා පපඤ්චිං කාතුිං, කුමාරිකාය ලද්ධභාවිං රඤ්යඤො ආයරොයචස්සාම, 
අථනිංයසොආගන්ත්වාආදායගමිස්සතී’’ති.යසො ‘‘සාධූ’’තිවත්වායතසිං 
සක්කාරිං කත්වා විස්සජ්යජසි. යත ගන්ත්වා රඤ්යඤො ච යදවියා ච
ආයරොයචසුිං. රාජා මහන්යතන පරිවායරන කුසාවතියතො නික්ඛමිත්වා
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අනුපුබ්ය න සාගලනගරිං පාපුණි. මද්දරාජා පච්චුග්ගන්ත්වා තිං නගරිං
පයවයසත්වාමහන්තිංසක්කාරමකාසි. 

සීලවතී යදවී පණ්ඩිතත්තා ‘‘යකො ජානාති, කිං භවිස්සතී’’ති 

එකාහද්වීහච්චයයන මද්දරාජානිං ආහ – ‘‘මහාරාජ, සුණිසිං

දට්ඨුකාමාම්හී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා තිං පක්යකොසායපසි.
පභාවතී සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතා ධාතිගණපරිවුතා ආගන්ත්වා සස්සුිං

වන්දි.සාතිං දිස්වාචින්යතසි – ‘‘අයිං කුමාරිකාඅභරූපා, මය්හිංපුත්යතො

විරූයපො.සයචඑසාතිංපස්සිස්සති, එකාහම්පි අවසිත්වාපලායිස්සති, උපායිං

කරිස්සාමී’’ති. සා මද්දරාජානිං ආමන්යතත්වා, ‘‘මහාරාජ, සුණිසා යම

පුත්තස්ස අනුච්ඡවිකා, අපිච යඛො පන අම්හාකිං කුලපයවණියා ආගතිං 

චාරිත්තිංඅත්ථි, සයචඅයිංතස්මිිංචාරිත්යතවත්තිස්සති, යනස්සාමින’’න්ති

ආහ. ‘‘කිංපනයවොචාරිත්ත’’න්ති.‘‘අම්හාකිංවිංයසයාවඑකස්සගබ්භස්ස

පතිට්ඨානිං යහොති, තාව දිවා සාමිකිං පස්සිතුිං න ලභති. සයච එසා තථා

කරිස්සති, යනස්සාමි න’’න්ති. රාජා ‘‘කිං, අම්ම, සක්ඛිස්සසි එවිං

වත්තිතු’’න්තිධීතරිංපුච්ඡි.සා ‘‘ආමතාතා’’තිආහ.තයතොඔක්කාකරාජා
මද්දරඤ්යඤො හුිංධනිංදත්වාතිංආදායපක්කාමි. මද්දරාජාපිමහන්යතන
පරිවායරනධීතරිංඋයයයොයජසි. 

ඔක්කායකො කුසාවතිිං ගන්ත්වා නගරිං අලඞ්කාරායපත්වා 
සබ්  න්ධනානි යමොයචත්වා පුත්තස්ස අභයසකිං කත්වා රජ්ජිං දත්වා
පභාවතිිං අග්ගමයහසිිං කායරත්වා නගයර ‘‘කුසරාජස්ස ආණා’’ති යභරිිං

චරායපසි. සකලජම්බුදීපතයල රාජායනො යයසිං ධීතයරො අත්ථි, යත

කුසරඤ්යඤො ධීතයරො පහිණිිංසු. යයසිං පුත්තා අත්ථි, යත යතන සද්ධිිං
මිත්තභාවිං ආකඞ්ඛන්තා පුත්යත උපට්ඨායක කත්වා පහිණිිංසු.

ය ොධිසත්තස්ස නාටකපරිවායරො මහා අයහොසි, මහන්යතන යයසන රජ්ජිං

කායරසි. යසො පභාවතිිං දිවා පස්සිතුිං න ලභති, සාපි තිං දිවා පස්සිතුිං න 

ලභති, උභන්නිං රත්තිදස්සනයමව යහොති. තත්ථ පභාවතියා සරීරප්පභාපි
අබ්ය ොහාරිකා අයහොසි.ය ොධිසත්යතොසිරිගබ්භයතොරත්තිිංයයවනික්ඛමති. 

යසො කතිපාහච්චයයනපභාවතිිංදිවාදට්ඨුකායමො මාතුයාආයරොයචසි.සා

‘‘මායතතාත, රුච්චි, යාවඑකිංපුත්තිංලභසි, තාවආගයමහී’’ති, පටික්ඛිපි.
යසොපුනප්පුනිංයාචියයව.අථනිංසාආහ–‘‘යතනහිහත්ථිසාලිංගන්ත්වා 

හත්ථියමණ්ඩයවයසනතිට්ඨ, අහිංතිංතත්ථආයනස්සාමි, අථනිංඅක්ඛීනි

පූයරත්වා ඔයලොයකයයාසි, මා ච අත්තානිං ජානායපහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වා හත්ථිසාලිං අගමාසි. අථස්ස මාතා හත්ථිසාලිං
අලඞ්කාරායපත්වාපභාවතිිං ‘‘එහි සාමිකස්සහත්ථියනොපස්සාමා’’තිතත්ථ

යනත්වා ‘‘අයිංහත්ථීඅසුයකොනාම, අයිංහත්ථී අසුයකොනාමා’’තිතස්සා
දස්යසසි. තත්ථ තිං රාජා මාතු පච්ඡයතො ගච්ඡන්තිිං දිස්වා 
හත්ථියගොපකයවයසන හත්ථිඡකණපිණ්යඩන පිට්ඨියිං පහරි. සා කුද්ධා
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‘‘රඤ්යඤො කයථත්වා යත හත්ථිං ඡින්දායපස්සාමී’’ති වත්වා යදවිිං
උජ්ඣායපසි.රාජමාතා‘‘මාඅම්ම කුජ්ඣී’’තිසුණිසිංසඤ්ඤායපත්වාපිට්ඨිිං
පරිමජ්ජ. පුනපි රාජා තිං දට්ඨුකායමො හුත්වා අස්සසාලාය
අස්සයගොපකයවයසනතිං දිස්වාතයථවඅස්සඡකණපිණ්යඩනපහරි.තදාපි 
තිංකුද්ධිංසස්සුසඤ්ඤායපසි. 

පුයනකදිවයස පභාවතී මහාසත්තිං පස්සිතුකාමා හුත්වා සස්සුයා 
ආයරොයචත්වා ‘‘අලිංමායතරුච්චී’’තිපටික්ඛිත්තාපිපුනප්පුනිංයාචි. අථ

නිං සාආහ – ‘‘යතන හි ස්යව මම පුත්යතො නගරිං පදක්ඛිණිංකරිස්සති, 
ත්විං සීහපඤ්ජරිං විවරිත්වා තිං පස්යසයයාසී’’ති. එවඤ්ච පන වත්වා
පුනදිවයස නගරිං අලඞ්කාරායපත්වා ජයම්පතිකුමාරිං රාජයවසිං
ගාහායපත්වා හත්ථිපිට්යඨ නිසීදායපත්වා ය ොධිසත්තිං පච්ඡිමාසයන
නිසීදායපත්වානගරිංපදක්ඛිණිංකාරායපසි.සාපභාවතිිංආදායසීහපඤ්ජයර 
ඨත්වා ‘‘පස්ස තව සාමිකස්ස සිරියසොභග්ග’’න්තිආහ. සා ‘‘අනුච්ඡවියකො 
යම සාමියකො ලද්යධො’’ති අත්තමනා අයහොසි. තිං දිවසිං පන මහාසත්යතො 
හත්ථියමණ්ඩයවයසනජයම්පතිස්සපච්ඡිමාසයනනිසීදිත්වායථාධිප්පායයන
පභාවතිිං ඔයලොයකන්යතො හත්ථවිකාරාදිවයසන චිත්තරුචියා යකළිිං

දස්යසසි.හත්ථිම්හි අතික්කන්යතරාජමාතාපභාවතිිංපුච්ඡි–‘‘දිට්යඨොයත, 

අම්ම, සාමියකො’’ති. ‘‘ආම අයයය, පච්ඡිමාසයන පනස්ස නිසින්යනො

හත්ථියමණ්යඩො අතිවිය දුබ්බිනීයතො, මය්හිං හත්ථවිකාරාදීනි දස්යසසි, 

කස්මාඑවරූපිං අලක්ඛිකිං රඤ්යඤොපච්ඡිමාසයනනිසීදායපසුිං, නීහරායපහි

න’’න්ති? ‘‘අම්ම, රඤ්යඤොපච්ඡිමාසයනරක්ඛානාමඉච්ඡිතබ් ා’’ති. 

සා චින්යතසි – ‘‘අයිං හත්ථියමණ්යඩො අතිවිය නිබ්භයයො, රාජානිං 

‘රාජා’තිපිනමඤ්ඤති, කිංනුයඛොඑයසොවකුසරාජා, අද්ධාහිඑයසොඅතිවිය

විරූයපො එව භවිස්සති, යතයනව මිං න දස්යසන්තී’’ති. සා ඛුජ්ජිං

කණ්ණමූයල ආහ – ‘‘අම්ම, ගච්ඡ තාව ජානාහි, කිං පුරිමාසයන

නිසින්නයකොරාජා, උදාහුපච්ඡිමාසයන’’ති? ‘‘කථිංපනාහිං ජානිස්සාමී’’ති.

‘‘සයචහියසොරාජාභවිස්සති, පඨමතරිංහත්ථිපිට්ඨියතොඔතරිස්සති, ඉමාය
සඤ්ඤාය ජානාහී’’ති. සා ගන්ත්වා එකමන්යත ඨිතා පඨමිං මහාසත්තිං

ඔතරන්තිං අද්දස, පච්ඡා ජයම්පතිකුමාරිං. මහාසත්යතොපි ඉයතො චියතො ච

ඔයලොයකන්යතො ඛුජ්ජිං දිස්වා ‘‘ඉමිනා නාම කාරයණන එසා ආගතා
භවිස්සතී’’තිඤත්වාතිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘ඉමිං අන්තරිං පභාවතියා මා
කයථහී’’ති දළ්හිං වත්වා උයයයොයජසි. සා ගන්ත්වා ‘‘පුරිමාසයන 

නිසින්යනොපඨමිංඔතරී’’තිආහ.පභාවතීතස්සාවචනිංසද්දහි. 

මහාසත්යතොපි පුන දට්ඨුකායමො හුත්වා මාතරිං යාචි. සා පටික්ඛිපිතුිං
අසක්යකොන්තී ‘‘යතනහි අඤ්ඤාතකයවයසනඋයයානිං ගච්ඡාහී’’තිආහ.
යසො උයයානිං ගන්ත්වා යපොක්ඛරණියිං ගලප්පමාණිං උදකිං පවිසිත්වා
පදුමිනිපත්යතන සීසිං ඡායදත්වා පුප්ඵිතපදුයමන මුඛිං ආවරිත්වා අට්ඨාසි.
මාතාපිස්ස පභාවතිිං උයයානිං යනත්වා සායන්හසමයය ‘‘ඉයම රුක්යඛ
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පස්ස, සකුයණ පස්ස, මියග පස්සා’’ති පයලොභයමානා යපොක්ඛරණීතීරිං
පායාසි. සා පඤ්චවිධපදුමසඤ්ඡන්නිං යපොක්ඛරණිිං දිස්වා න්හායිතුකාමා
පරිචාරිකාහි සද්ධිිං යපොක්ඛරණිිං ඔතරිත්වා කීළන්තී තිං පදුමිං දිස්වා
විචිනිතුකාමා හත්ථිං පසායරසි. අථ නිං රාජා පදුමිනිපත්තිං අපයනත්වා
‘‘අහිංකුසරාජා’’තිවත්වාහත්යථගණ්හි.සාතස්සමුඛිං දිස්වා ‘‘යක්යඛො 
මිංගණ්හී’’තිවිරවිත්වාතත්යථවවිසඤ්ඤිතිංපත්තා.අථස්සාරාජාහත්ථිං

මුඤ්චි. සා සඤ්ඤිං පටිලභත්වා ‘‘කුසරාජා කර මිං හත්යථ ගණ්හි, 

ඉමිනාවාහිං හත්ථිසාලාය හත්ථිඡකණපිණ්යඩන, අස්සසාලාය

අස්සඡකණපිණ්යඩනපහටා, අයයමවමිංහත්ථිස්ස පච්ඡිමාසයනනිසීදිත්වා

උප්පණ්යඩසි, කිං යම එවරූයපන දුම්මුයඛන පතිනා, ඉමිං ජහිත්වා අහිං
ජීවන්තී අඤ්ඤිං පතිිං ලභස්සාමී’’ති චින්යතත්වා අත්තනා සද්ධිිං ආගයත

අමච්යච පක්යකොසායපත්වා ‘‘මම යානවාහනිං සජ්ජිං කයරොථ, අජ්යජව

ගමිස්සාමී’’ති ආහිං. යත රඤ්යඤොආයරොයචසුිං. රාජා චින්යතසි – ‘‘සයච

ගන්තුිං න ලභස්සති, හදයමස්සා ඵලිස්සති, ගච්ඡතු පුන තිං අත්තයනො
 යලන ආයනස්සාමී’’ති චින්යතත්වා අථස්සා ගමනිං අනුජානි. සා
පිතුනගරයමවඅගමාසි. 

මහාසත්යතොපි උයයානයතොනගරිංපවිසිත්වා අලඞ්කතපාසාදිංඅභරුහි.

ය ොධිසත්තඤ්හි සා පුබ් පත්ථනාවයසන න ඉච්ඡි, යසොපි 
පුබ් කම්මවයසයනවවිරූයපොඅයහොසි.අතීයතකර ාරාණසියිංද්වාරගායම
උපරිමවීථියාච යහට්ඨිමවීථියාචද්යවකුලානිවසිිංසු.එකස්සකුලස්සද්යව
පුත්තාඅයහසුිං. එකස්සඑකාවධීතාඅයහොසි.ද්වීසුපුත්යතසුය ොධිසත්යතො
කනිට්යඨො.තිංකුමාරිකිං යජට්ඨකස්සඅදිංසු.කනිට්යඨොඅදාරභරයණොභාතු
සන්තියකයයව වසි. අයථකදිවසිං තස්මිිං ඝයර අතිරසකපූයව පචිිංසු.
ය ොධිසත්යතො අරඤ්ඤිං ගයතො යහොති. තස්ස පූවිං ඨයපත්වා අවයසයස 
භායජත්වා ඛාදිිංසු. තස්මිිං ඛයණ පච්යචකබුද්යධො භක්ඛාය ඝරද්වාරිං
අගමාසි. ය ොධිසත්තස්සභාතුජායා‘‘චූළපතියනොඅඤ්ඤිංපූවිංපචිස්සාමී’’ති
තිංගයහත්වා පච්යචකබුද්ධස්සඅදාසි.යසොපිතිංඛණඤ්යඤවඅරඤ්ඤයතො

ආගච්ඡි. අථ නිං සා ආහ – ‘‘සාමි, චිත්තිං පසායදහි, තව යකොට්ඨායසො

පච්යචකබුද්ධස්ස දින්යනො’’ති. යසො ‘‘තව යකොට්ඨාසිං ඛාදිත්වා මම

යකොට්ඨාසිං යදසි, අහිං කිං ඛාදිස්සාමී’’ති කුද්යධො පච්යචකබුද්ධිං
අනුගන්ත්වා පත්තයතො පූවිං ගණ්හි. සා මාතු ඝරිං ගන්ත්වා නවවිලීනිං

චම්පකපුප්ඵවණ්ණිංසප්පිිංආහරිත්වාපච්යචකබුද්ධස්ස පත්තිංපූයරසි, තිං

ඔභාසිං මුඤ්චි. සා තිං දිස්වා පත්ථනිං පට්ඨයපසි – ‘‘භන්යත, ඉමිනා

දාන යලන නිබ් ත්තනිබ් ත්තට්ඨායන යම සරීරිං ඔභාසජාතිං යහොතු, 

උත්තමරූපධරාච භයවයයිං, ඉමිනාචයමඅසප්පුරියසනසද්ධිිංඑකට්ඨායන
වායසොමාඅයහොසී’’ති.ඉතිසා ඉමිස්සාපුබ් පත්ථනායවයසනතිංනඉච්ඡි.
ය ොධිසත්යතොපි තිං පූව තස්මිිං සප්පිපත්යත ඔසීදායපත්වා පත්ථනිං

පට්ඨයපසි – ‘‘භන්යත, ඉමිං යයොජනසයත වසන්තිම්පි ආයනත්වා මම
පාදපරිචාරිකිං කාතුිං සමත්යථො භයවයය’’න්ති. තත්ථ යිං යසො කුද්යධො 
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පටුන 

ගන්ත්වා පූවිං ගණ්හි, තස්ස පුබ් කම්මස්ස වයසන විරූයපො අයහොසි, 
පුබ් පත්ථනාය සාචතිංනඉච්ඡීති. 

යසො පභාවතියා ගතාය යසොකප්පත්යතො අයහොසි, නානාකායරහි

පරිචාරයමානාපි නිං යසසිත්ථියයො ඔයලොකායපතුම්පි නාසක්ඛිිංසු,, 
පභාවතිරහිතමස්ස සකලම්පි නියවසනිං තුච්ඡිං විය ඛායි. යසො ‘‘ඉදානි

සාගලනගරිං පත්තා භවිස්සතී’’ති පච්චූසසමයය මාතු සන්තිකිං ගන්ත්වා, 

‘‘අම්ම, අහිංපභාවතිිංආයනස්සාමි, තුම්යහ රජ්ජිංඅනුසාසථා’’තිවදන්යතො
පඨමිංගාථමාහ– 

1. 

‘‘ඉදිංයතරට්ඨිංසධනිංසයයොග්ගිං, සකායුරිංසබ් කාමූපපන්නිං; 

ඉදිංයතරජ්ජිංඅනුසාසඅම්ම, ගච්ඡාමහිංයත්ථපියා පභාවතී’’ති. 

තත්ථ සයෙොග් න්ති හත්ථියයොග්ගාදිසහිතිං. සකායු න්ති

සපඤ්චරාජකකුධභණ්ඩිං. අනුසාස, අම් ාති යසොකරපුරිසස්ස රජ්ජිංදත්වා
පුන ගණ්හනිං නාම න යුත්තන්ති පිතු වා භාතු වා අනියයායදත්වා මාතු 

නියයායදන්යතොඑවමාහ. 

සා තස්ස කථිං සුත්වා ‘‘යතන හි, තාත, අප්පමත්යතො භයවයයාසි, 
මාතුගායමො නාම අපරිසුද්ධහදයයො’’ති වත්වා නානග්ගරසයභොජනස්ස

සුවණ්ණකයරොටිිංපූයරත්වා ‘‘ඉදිං අන්තරාමග්යගභුඤ්යජයයාසී’’ති වත්වා
උයයයොයජසි. යසො තිං ආදාය මාතරිං වන්දිත්වා තික්ඛත්තුිං පදක්ඛිණිං
කත්වා‘‘ජීවන්යතොපුනතුම්යහ පස්සිස්සාමී’’තිවත්වාසිරිගබ්භිංපවිසිත්වා
පඤ්චාවුධිං සන්නය්හිත්වා භත්තකයරොටියා සද්ධිිං කහාපණසහස්සිං
පසිබ් යකකත්වා යකොකනුදඤ්ච වීණිංආදායනගරා නික්ඛමිත්වා මග්ගිං
පටිපජ්ජත්වා මහබ් යලො මහාථායමො යාව මජ්ඣන්හිකා පණ්ණාස 

යයොජනානි ගන්ත්වා භත්තිං භුඤ්ජත්වා යසසදිවසභායගන පුන පණ්ණාස
යයොජනානි ගන්ත්වා එකායහයනව යයොජනසතිකිං මග්ගිං යඛයපත්වා
සායන්හසමයය න්හත්වා සාගලනගරිං පාවිසි. තස්මිිං පවිට්ඨමත්යතයයව
තස්ස යතයජන පභාවතී සයනපිට්යඨ සණ්ඨාතුිං අසක්යකොන්තී ඔතරිත්වා
භූමියිං නිපජ්ජ. ය ොධිසත්තිං කලන්තින්ද්රියිං වීථියා ගච්ඡන්තිං අඤ්ඤතරා
ඉත්ථී දිස්වා පක්යකොසායපත්වානිසීදායපත්වාපායදයධොවායපත්වාසයනිං 
දායපසි.යසොකලන්තකායයොනිපජ්ජත්වානිද්දිංඔක්කමි. 

අථ සා තස්මිිං නිද්දමුපගයත භත්තිං සම්පායදත්වා තිං පය ොයධත්වා 
භත්තිං යභොයජසි. යසො තුට්යඨො තස්සා සද්ධිිං භත්තකයරොටියා
කහාපණසහස්සිං අදාසි. යසො පඤ්චාවුධිං තත්යථව ඨයපත්වා
‘‘ගන්තබ් ට්ඨානිං යම අත්ථී’’ති වත්වා වීණිංආදාය හත්ථිසාලිං ගන්ත්වා

‘‘අජ්ජ යම ඉධ වසිතුිං යදථ, ගන්ධබ් ිං යවො කරිස්සාමී’’ති වත්වා
හත්ථියගොපයකහි අනුඤ්ඤායතො එකමන්යත නිපජ්ජත්වා යථොකිං
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නිද්දායිත්වා පටිප්පස්සද්ධදරයථො උට්ඨාය වීණිං මුඤ්චිත්වා 

‘‘සාගලනගරවාසියනො ඉමිං සද්දිං සුණන්තූ’’ති වීණිං වායදන්යතො ගායි.
පභාවතී භූමියිං නිපන්නා තිං සද්දිං සුත්වාව ‘‘අයිං න අඤ්ඤස්ස

වීණාසද්යදො, නිස්සිංසයිං කුසරාජා මමත්ථාය ආගයතො’’ති අඤ්ඤාසි.

මද්දරාජාපි තිං සද්දිං සුත්වා ‘‘අතිවිය මධුරිං වායදති, ස්යව එතිං
පක්යකොසායපත්වාමමගන්ධබ් ිංකායරස්සාමී’’තිචින්යතසි. 

ය ොධිසත්යතො ‘‘න සක්කා ඉධ වසමායනන පභාවතී දට්ඨුිං, 
අට්ඨානයමත’’න්තිපායතොවනික්ඛමිත්වාසායිංභුත්තයගයහයයවපාතරාසිං
භුඤ්ජත්වා වීණිං ඨයපත්වා රාජකුම්භකාරස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා තස්ස
අන්යතවාසිකභාවිං උපගන්ත්වා එකදිවයසයනවඝරිං මත්තිකාය පූයරත්වා 

‘‘භාජනානි කයරොමිආචරියා’’තිවත්වා, ‘‘ආම, කායරොහී’’තිවුත්යතඑකිං

මත්තිකාපිණ්ඩිංචක්යක ඨයපත්වාචක්කිං ආවිඤ්ඡි, සකිංආවිද්ධයමවයාව 
මජ්ඣන්හිකාතික්කමා භමියයව. යසො නානාවණ්ණානි ඛුද්දකමහන්තානි
භාජනානි කත්වා පභාවතියා අත්ථාය භාජනිං කයරොන්යතො නානාරූපානි

සමුට්ඨායපසි. ය ොධිසත්තානඤ්හි අධිප්පායයො නාම සමිජ්ඣති, ‘‘තානි
රූපානි පභාවතීයයව පස්සතූ’’ති අධිට්ඨාසි. යසො සබ් භාජනානි
සුක්ඛායපත්වා පචිත්වා යගහිං පූයරසි. කුම්භකායරො නානාභාජනානි 
ගයහත්වා රාජකුලිං අගමාසි. රාජා දිස්වා ‘‘යකනිමානි කතානී’’ති පුච්ඡි.

‘‘මයා, යදවා’’ති. ‘‘අහිංතයාකතානිජානාමි, කයථහි, යකනකතානී’’ති? 

‘‘අන්යතවාසියකනයම යදවා’’ති.‘‘නයතයසොඅන්යතවාසී, ආචරියයොයත

යසො, ත්විංතස්සසන්තියකසිප්පිං සික්ඛ, ඉයතොපට්ඨායචයසොමමධීතානිං

භාජනානි කයරොතු, ඉමඤ්චස්ස සහස්සිං යදහී’’ති සහස්සිං දායපත්වා
‘‘නානාවණ්ණානිඉමානිඛුද්දකභාජනානිමමධීතානිංයදහී’’තිආහ. 

යසො තානි තාසිං සන්තිකිං යනත්වා ‘‘ඉමානි යවො කීළනත්ථාය 

ඛුද්දකභාජනානී’’තිආහ. තා සබ් ාආගමිිංසු. කුම්භකායරො මහාසත්යතන
පභාවතියා අත්ථාය කතභාජනයමවතස්සා අදාසි. සා ච භාජනිං ගයහත්වා 
තත්ථ අත්තයනො ච මහාසත්තස්ස ච ඛුජ්ජාය ච රූපිං පස්සිත්වා ‘‘ඉදිං න

අඤ්යඤන කතිං, කුසරායජයනව කත’’න්ති ඤත්වා කුජ්ඣිත්වා භූමියිං

ඛිපිත්වා‘‘ඉමිනාමය්හිංඅත්යථොනත්ථි, ඉච්ඡන්තානිංයදහී’’තිආහ.අථස්සා
භගිනියයො කුද්ධභාවිං ඤත්වා ‘‘ඛුද්දකභාජනිං කුසරඤ්ඤා කතන්ති

මඤ්ඤසි, ඉදිං යතනනකතිං, කුම්භකායරයනවකතිං, ගණ්හාහින’’න්ති 
අවහසිිංසු. සා යතන කතභාවිං තස්ස ච ආගතභාවිං තාසිං න කයථසි.

කුම්භකායරො සහස්සිං ය ොධිසත්තස්ස දත්වා ‘‘තාත, රාජා යත තුට්යඨො, 

ඉයතො කර පට්ඨාය රාජධීතානිං භාජනානි කයරයයාසි, අහිං තාසිං
හරිස්සාමී’’තිආහ. 

යසො ‘‘ඉධාපි වසන්යතන න සක්කා පභාවතී දට්ඨු’’න්ති තිං සහස්සිං 
තස්යසව දත්වා රාජුපට්ඨාකස්ස නළකාරස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා තස්ස
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අන්යතවාසියකො හුත්වා පභාවතියා අත්ථාය තාලවණ්ටිං කත්වා තත්යථව
යසතච්ඡත්තඤ්ච ආපානභූමිඤ්ච වත්ථිං ගයහත්වා ඨිතිං පභාවතිඤ්චාති
නානාරූපානි දස්යසසි. නළකායරො තඤ්ච අඤ්ඤඤ්ච යතනකතභණ්ඩකිං

ආදාය රාජකුලිං අගමාසි. රාජා දිස්වා ‘‘යකනිමානි කතානී’’ති පුච්ඡිත්වා
පුරිමනයයයනව සහස්සිං දත්වා ‘‘ඉමානි නළකාරභණ්ඩානි මම ධීතානිං
යදහී’’තිආහ.යසොපිය ොධිසත්යතනපභාවතියාඅත්ථායකතිං තාලවණ්ටිං

තස්සායයවඅදාසි.තත්රපිරූපානිඅඤ්යඤොජයනොනපස්සති, පභාවතීපන 
දිස්වාකුසරඤ්ඤාකතභාවිංඤත්වා ‘‘ගණ්හිතුකාමා ගණ්හන්තූ’’තිකුද්ධා

භූමියිං ඛිපි. අථ නිං යසසා අවහසිිංසු. නළකායරො සහස්සිං ආහරිත්වා 
ය ොධිසත්තස්සදත්වාතිංපවත්තිිංආයරොයචසි. 

යසො ‘‘ඉදම්පි මය්හිං අවසනට්ඨාන’’න්ති සහස්සිං තස්යසව දත්වා 
රාජමාලාකාරස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා අන්යතවාසිකභාවිං උපගන්ත්වා
නානාවිධිං මාලාවිකතිිංගන්ථිත්වාපභාවතියාඅත්ථායනානාරූපවිචිත්රිංඑකිං
චුම් ටකිං අකාසි. මාලාකායරො තිං සබ් ිං ආදාය රාජකුලිං අගමාසි. රාජා

දිස්වා ‘‘යකනිමානි ගන්ථිතානී’’ති පුච්ඡි. ‘‘මයා, යදවා’’ති. ‘‘අහිං තයා

ගන්ථිතානිජානාමි, කයථහි, යකන ගන්ථිතානී’’ති? ‘‘අන්යතවාසියකනයම, 

යදවා’’ති.‘‘නයසො අන්යතවාසී, ආචරියයොයතයසො, ත්විංතස්සසන්තියක

සිප්පිං සික්ඛ, ඉයතො පට්ඨාය ච යසො මම ධීතානිං පුප්ඵානි ගන්ථතු, 
ඉමඤ්චස්සසහස්සිංයදහී’’තිසහස්සිංදත්වා ‘‘ඉමානි පුප්ඵානිමමධීතානිං
යදහී’’ති ආහ. යසොපි ය ොධිසත්යතන පභාවතියා අත්ථාය කතිං චුම් ටකිං 
තස්සායයව අදාසි. සා තත්ථ අත්තයනො ච රඤ්යඤො ච රූයපහි සද්ධිිං
නානාරූපානිදිස්වා යතනකතභාවිංඤත්වාකුජ්ඣිත්වාභූමියිංඛිපි.යසසා
භගිනියයො තිං තයථව අවහසිිංසු. මාලාකායරොපි සහස්සිං ආහරිත්වා
ය ොධිසත්තස්සදත්වාතිංපවත්තිිංආයරොයචසි. 

යසො ‘‘ඉදම්පි මය්හිං අවසනට්ඨාන’’න්ති සහස්සිං තස්යසව දත්වා 
රඤ්යඤො සූදස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා අන්යතවාසිකභාවිං උපගච්ඡි.
අයථකදිවසිංසූයදො රඤ්යඤොයභොජනවිකතිිංහරන්යතොඅත්තයනොඅත්ථාය

පචිතුිංය ොධිසත්තස්සඅට්ඨිමිංසිංඅදාසි. යසොතිංතථාසම්පායදසි, යථාස්ස
ගන්යධො සකලනගරිං අවත්ථරි. රාජා තිං ඝායිත්වා ‘‘කිං යත මහානයස

අඤ්ඤම්පි මිංසිං පචසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘නත්ථි, යදව, අපිච යඛො පන යම

අන්යතවාසිකස්ස අට්ඨිමිංසිං පචනත්ථාය දින්නිං, තස්යසව යසො ගන්යධො

භවිස්සතී’’ති. රාජා ආහරායපත්වා තයතො යථොකිං ජව්හග්යග ඨයපසි, 
තාවයදව සත්ත රසහරණිසහස්සානි යඛොයභන්තිං ඵරි. රාජා රසතණ්හාය
 ජ්ඣිත්වා සහස්සිං දත්වා ‘‘ඉයතො පට්ඨාය තව අන්යතවාසිනා මම ච

ධීතානඤ්ච යම භත්තිං පචායපත්වා ත්විං මය්හිං ආහර, යසො යම ධීතානිං
හරතූ’’තිආහ. සූයදො ගන්ත්වා තස්සආයරොයචසි. යසො තිං සුත්වා ‘‘ඉදානි

යම මයනොරයථො මත්ථකිං පත්යතො, ඉදානි පනාහිං පභාවතිිං දට්ඨුිං 
ලභස්සාමී’’ති තුට්යඨො තිං සහස්සිං තස්යසව දත්වා පුනදිවයස භත්තිං
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පටුන 

සම්පායදත්වා රඤ්යඤොභත්තභාජනානියපයසත්වාරාජධීතානිංභත්තකාජිං
සයිංගයහත්වාපභාවතියා වසනපාසාදිංඅභරුහි.සාතිංභත්තකාජිංආදාය

පාසාදිං අභරුහන්තිං දිස්වා චින්යතසි – ‘‘අයිං අත්තයනො අනනුච්ඡවිකිං
දාසකම්මකයරහි කත්තබ් ිං කයරොති. සයච පනාහිං කතිපාහිං තුණ්හී

භවිස්සාමි, ‘ඉදානිමිංඑසායරොචතී’තිසඤ්ඤීහුත්වාකත්ථචිඅගන්ත්වාමිං 

ඔයලොයකන්යතොඉයධවවසිස්සති, ඉදායනවතිංඅක්යකොසිත්වාපරිභාසිත්වා
මුහුත්තම්පි ඉධ වසිතුිං අදත්වා පලායපස්සාමී’’ති. සා ද්වාරිං අඩ්ඪවිවටිං 
කත්වා එකිං හත්ථිං කවායට ලග්යගත්වා එයකන හත්යථන අග්ගළිං
උප්පීයළත්වාදුතියිං ගාථමාහ– 

2. 

‘‘අනුජ්ජුභූයතන හරිංමහන්තිං, දිවාචරත්යතොච නිසීථකායල; 

පටිගච්ඡ ත්විං ඛිප්පිං කුසාවතිිං කුස, නිච්ඡාමි දුබ් ණ්ණමහිං 
වසන්ත’’න්ති. 

තස්සත්යථො–මහාරාජ, ත්විංභත්තකාරයකොහුත්වාඋජුයකනචිත්යතන 

යයොපි යත සීසිං භන්යදයය, තස්සයපතිං කම්මිං න කයරොසි, අනුජුභූයතන
පනචිත්යතන මමත්ථායඑතිංමහන්තිංකාජිංහරන්යතොදිවාචරත්යතොච

නිසීථකායල ච මහන්තිං දුක්ඛිං අනුභවිස්සසි, කිං යත යතන අනුභූයතන

දුක්යඛන, ත්විං අත්තයනොනගරිංකුසාවතියමවපටිගච්ඡ, අඤ්ඤිංඅත්තනා
සදිසිිං අතිරසකපූවසණ්ඨානමුඛිිං යක්ඛිනිිං අග්ගමයහසිිං කත්වා රජ්ජිං

කායරහීති. නිච්ඡාමි දුබ්බ්ණ්ණ හිං වසන්තන්ති අහිං පන තිං දුබ් ණ්ණිං
දුස්සණ්ඨිතිංඉධවසන්තිං නඉච්ඡාමීති. 

යසො ‘‘පභාවතියායමසන්තිකාකථාලද්ධා’’තිතුට්ඨචිත්යතොතිස්යසො 
ගාථාඅභාසි– 

3. 

‘‘නාහිං ගමිස්සාමි ඉයතො කුසාවතිිං, පභාවතී වණ්ණපයලොභයතො

තව; 

රමාමිමද්දස්සනියකතරම්යම, හිත්වානරට්ඨිංතවදස්සයන රයතො. 

4. 

‘‘පභාවතීවණ්ණපයලොභයතොතව, සම්මූළ්හරූයපොවිචරාමියමදිනිිං; 

දිසිං න ජානාමි කුයතොම්හි ආගයතො, තයම්හි මත්යතො 
මිගමන්දයලොචයන. 

5. 

‘‘සුවණ්ණචීරවසයන, ජාතරූපසුයමඛයල; 

සුස්යසොණිතවකාමාහි, නාහිංරජ්යජනමත්ථියකො’’ති. 
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තත්ථ   ාමීති අභරමාමි න උක්කණ්ඨාමි. සම්මූේහරූයපොති

කයලසසම්මූළ්යහො හුත්වා. තෙම්හි  ත්යතොති තයි මත්යතොම්හි, තයා වා

මත්යතොම්හි. සුවණ්ණචී වසයනති සුවණ්ණඛචිතවත්ථවසයන. නාහිං 

 ජ්යජන ත්ථියකොතිනඅහිංරජ්යජනඅත්ථියකො. 

එවිං වුත්යත සා චින්යතසි – ‘‘අහිං එතිං ‘විප්පටිසාරී භවිස්සතී’ති

පරිභාසාමි, අයිං පන රජ්ජත්වාව කයථති, සයච යඛො පන මිං ‘අහිං

කුසරාජා’ති වත්වා හත්යථ ගණ්යහයය, යකො තිංනිවායරයය, යකොචි යනො
ඉමිං කථිං සුයණයයා’’ති ද්වාරිං ථයකත්වා සූචිිං දත්වා අන්යතො අට්ඨාසි. 
යසොපි භත්තකාජිං ආහරිත්වා භත්තිං වඩ්යඪත්වා රාජධීතයරො යභොයජසි.
පභාවතී ‘‘ගච්ඡ කුසරායජන පක්කභත්තිං ආහරා’’ති ඛුජ්ජිං යපයසසි. සා

ආහරිත්වා ‘‘භුඤ්ජාහී’’ති ආහ. නාහිං යතන පක්කභත්තිං භුඤ්ජාමි, ත්විං

භුඤ්ජත්වා අත්තයනො ලද්ධනිවාපිං ගයහත්වා භත්තිං පචිත්වා ආහර, 
කුසරඤ්යඤොආගතභාවඤ්චමාකස්සචිආයරොයචසීති.ඛුජ්ජාතයතො පට්ඨාය

තස්සායකොට්ඨාසිංආහරිත්වාසයිංභුඤ්ජති, අත්තයනොයකොට්ඨාසිංතස්සා 
උපයනති.කුසරාජාපි තයතොපට්ඨායතිං පස්සිතුිං අලභන්යතො චින්යතසි –

‘‘අත්ථි නු යඛො පභාවතියා මයි සියනයහො, උදාහු නත්ථි, වීමිංසිස්සාමි 
න’’න්ති.යසොපනරාජධීතයරොයභොයජත්වාභත්තකාජිංආදායනික්ඛන්යතො
තස්සා ගබ්භද්වායර පාසාදතලිං පායදන පහරිත්වා භාජනානි ඝට්යටත්වා
නිත්ථුනිත්වා විසඤ්ඤී හුත්වා විය අවකුජ්යජො පති. සා තස්ස
නිත්ථුනිතසද්යදන ද්වාරිං විවරිත්වා තිං භත්තකායජන ඔත්ථතිං දිස්වා
චින්යතසි – ‘‘අයිං සකලජම්බුදීයප අග්ගරාජා මිං නිස්සාය රත්තින්දිවිං

දුක්ඛිං අනුයභොති, සුඛුමාලතාය භත්තකායජන අවත්ථයතො පතති, ජීවතිනු

යඛො, යනොවා’’ති.සාගබ්භයතොනික්ඛමිත්වාතස්සනාසවාතිං උපධායරතුිං
ගීවිං පසායරත්වා මුඛිං ඔයලොයකසි. යසො මුඛපූරිං යඛළිං ගයහත්වා තස්සා
සරීයර පායතසි. සා තිං පරිභාසිත්වා ගබ්භිං පවිසිත්වා ද්වාරිං අඩ්ඪවිවටිං
ථයකත්වාඨිතා ගාථමාහ– 

6. 

‘‘අබ්භූතිතස්සයභොයහොති, යයොඅනිච්ඡන්තමිච්ඡති; 

අකාමිංරාජකායමසි, අකන්තිංකන්තුමිච්ඡසී’’ති. 

තත්ථ අබ්භූතීතිඅභූති, අවුඩ්ඪීති අත්යථො. 

යසො පන පටි ද්ධචිත්තතාය අක්යකොසියමායනොපි පරිභාසියමායනොපි 
විප්පටිසාරිංඅනුප්පායදත්වාවඅනන්තරිංගාථමාහ– 

7. 

‘‘අකාමිංවාසකාමිංවා, යයොනයරොලභයතපියිං; 

ලාභයමත්ථපසිංසාම, අලායභොතත්ථපාපයකො’’ති. 
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සාපි තස්මිිං එවිංකයථන්යතපි අයනොසක්කත්වා ථද්ධතරවචනිං වත්වා
පලායපතුකාමාඉතරිංගාථමාහ– 

8. 

‘‘පාසාණසාරිං ඛණසි, කණිකාරස්සදාරුනා; 

වාතිංජායලන ායධසි, යයොඅනිච්ඡන්තමිච්ඡසී’’ති. 

තත්ථ කණිකා ස්සදාරුනාති කණිකාරකට්යඨන. බ්ායධසීති න්ධසීති. 

තිංසුත්වාරාජාතිස්යසොගාථායයොඅභාසි– 

9. 

‘‘පාසායණොනූනයතහදයය, ඔහියතොමුදුලක්ඛයණ; 

යයොයතසාතිංනවින්දාමි, තියරොජනපදාගයතො. 

10. 

‘‘යදා මිංභකුටිිංකත්වා, රාජපුත්තී උදික්ඛති; 

ආළාරියකොතදායහොමි, රඤ්යඤොමද්දස්සන්යතපුයර. 

11. 

‘‘යදාඋම්හයමානාමිං, රාජපුත්තීඋදික්ඛති; 

නාළාරියකොතදායහොමි, රාජායහොමිතදාකුයසො’’ති. 

තත්ථ මුදුලක්ඛයණති මුදුනා ඉත්ථිලක්ඛයණන සමන්නාගයත. යෙොති
යයො අහිං තියරොරට්ඨා ආගයතො තව සන්තියක වසන්යතො

පටිසන්ථාරමත්තම්පි සාතිං න ලභාමි, යසො එවිං මඤ්ඤාමි, මයි 

සියනහුප්පත්තිනිවාරණාය නූන තව හදයය පාසායණො ඨපියතො. භකුටිිං 

කත්වාති යකොධවයසන වලිවිසමිං නලාටිං කත්වා. ආොරියකොති 

භත්තකාරයකො. තස්මිිං ඛයණ අහිං මද්දරඤ්යඤො අන්යතපුයර

භත්තකාරකදායසො විය යහොමීති වදති. උම්හෙ ානාති පහට්ඨාකාරිං

දස්යසත්වා හසමානා.  ාජා යහොමීති තස්මිිං ඛයණ අහිං කුසාවතීනගයර

රජ්ජිංකායරන්යතොරාජා වියයහොමි, කස්මාසිඑවිංඵරුසා, ඉයතොපට්ඨායමා

එවරූපිංකරි, භද්යදති. 

සාතස්සවචනිංසුත්වාචින්යතසි–‘‘අයිංඅතිවියඅල්ලීයිත්වා කයථති, 
මුසාවාදිංකත්වාඋපායයනනිංඉයතොපලායපස්සාමී’’තිගාථමාහ– 

12. 

‘‘සයච හිවචනිංසච්චිං, යනමිත්තානිං භවිස්සති; 

යනවයමත්විංපතීඅස්ස, කාමිංඡින්දන්තුසත්තධා’’ති. 
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තස්සත්යථො – මහාරාජ, මයා ‘‘අයිංකුසරාජා මය්හිංපතිභවිස්සති, න

භවිස්සතී’’ති  හූ නිමිත්තපාඨකා පුච්ඡිතා, යත ‘‘කාමිං කර මිං සත්තධා

ඡින්දන්තු, යනවයමත්විංපතිභවිස්සසී’’තිවදිිංසූති. 

තිං සුත්වා රාජා තිං පටි ාහන්යතො ‘‘භද්යද, මයාපි අත්තයනො රට්යඨ 

යනමිත්තකා පුච්ඡිතා, යත ‘අඤ්ඤත්ර සීහස්සරකුසරාජයතො තව පති නාම

අඤ්යඤො නත්ථී’ති  යාකරිිංසු, අහම්පි අත්තයනො ඤාණ ලනිමිත්යතන
එවයමවකයථසි’’න්තිවත්වාඅනන්තරිං ගාථමාහ– 

13. 

‘‘සයචහිවචනිංසච්චිං, අඤ්යඤසිංයදිවාමම; 

යනවතුය්හිංපතීඅත්ථි, අඤ්යඤොසීහස්සරාකුසා’’ති. 

තස්සත්යථො–යදිහිඅඤ්යඤසිංයනමිත්තානිංවචනිංසච්චිං, යදිවා මම

වචනිංසච්චිං, තවඅඤ්යඤොපතිනාමනත්ථීති. 

සාතස්සවචනිංසුත්වා‘‘නසක්කාඉමිංලජ්ජායපතුිංවාපලායපතුිං වා, 
කිං යම ඉමිනා’’ති ද්වාරිං පිධාය අත්තානිං න දස්යසසි. යසොපි කාජිං

ගයහත්වා ඔතරි, තයතො පට්ඨාය තිං දට්ඨුිං න ලභති, භත්තකාරකකම්මිං

කයරොන්යතො අතිවියකලමති, භුත්තපාතරායසො දාරූනි ඵායලති, භාජනානි

යධොවති, කායජනඋදකිංආහරති, සයන්යතොඅම් ණපිට්යඨසයති, පායතො

වුට්ඨාය යාගුආදීනි පචති හරති යභොයජති, නන්දිරාගිං නිස්සාය අතිදුක්ඛිං
අනුයභොති. යසො එකදිවසිං භත්තයගහද්වායරන ගච්ඡන්තිිං ඛුජ්ජිං දිස්වා
පක්යකොසි. සා පභාවතියා භයයන තස්ස සන්තිකිං ගන්තුිං අවිසහන්තී
තුරිතතුරිතා වියගච්ඡති.අථනිංයවයගනඋපගන්ත්වා‘‘ඛුජ්යජ’’තිආහ. 

සා නිවත්තිත්වා ඨිතා ‘‘යකො එයසො’’ති වත්වා ‘‘තුම්හාකිං සද්දිං න 

සුණාමී’’ති ආහ. අථ නිං ‘‘ඛුජ්යජ ත්වම්පි සාමිනීපි යත උයභොපි අතිවිය

ථද්ධා, එත්තකිං කාලිං තුම්හාකිං සන්තියක වසන්යතො

ආයරොගයසාසනමත්තම්පින ලභාමි, යදයයධම්මිං පනකිං දස්සථ, තිට්ඨතු

තායවතිං, අපියමපභාවතිිංමුදුකිංකත්වා දස්යසතුිංසක්ඛිස්සසී’’තිආහ. සා

‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි. අථ නිං ‘‘සයච යම තිං දස්යසතුිං සක්ඛිස්සසි, 
ඛුජ්ජභාවිං යත උජුකිං කත්වා ගීයවයයකිං දස්සාමී’’ති පයලොයභන්යතො
පඤ්චගාථායයොඅභාසි– 

14. 

‘‘යනක්ඛිං ගීවිංයතකායරස්සිං, පත්වාඛුජ්යජ කුසාවතිිං; 

සයචමිංනාගනාසූරූ, ඔයලොයකයයපභාවතී. 

15. 

‘‘යනක්ඛිංගීවිංයතකායරස්සිං, පත්වාඛුජ්යජකුසාවතිිං; 
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සයචමිංනාගනාසූරූ, ආලයපයයපභාවතී. 

16. 

‘‘යනක්ඛිංගීවිංයතකායරස්සිං, පත්වාඛුජ්යජකුසාවතිිං; 

සයචමිංනාගනාසූරූ, උම්හායයයයපභාවතී. 

17. 

‘‘යනක්ඛිංගීවිංයතකායරස්සිං, පත්වාඛුජ්යජකුසාවතිිං; 

සයචමිංනාගනාසූරූ, පම්හායයයයපභාවතී. 

18. 

‘‘යනක්ඛිංගීවිංයතකායරස්සිං, පත්වාඛුජ්යජකුසාවතිිං; 

සයචමිංනාගනාසූරූ, පාණීහිඋපසම්ඵුයස’’ති. 

තත්ථ යනක්ඛිං ගීවිං යතති තව ගීයවයයිං සබ් සුවණ්ණමයයමව

කායරස්සාමීති අත්යථො. ‘‘යනක්ඛිං ගීවිං යත කරිස්සාමී’’තිපි පායඨො, තව

ගීවායයනක්ඛමයිං පිළන්ධනිං පිළන්යධස්සාමීතිඅත්යථො. ඔයලොයකෙයාති

සයචතවවචයනනමිංපභාවතීඔයලොයකයය, සයචමිංතාය ඔයලොකායපතුිං

සක්ඛිස්සසීති අත්යථො. ‘‘ආලයපෙයා’’තිආදීසුපි එයසව නයයො. එත්ථ පන 

උම්හායෙෙයාති මන්දහසිතවයසන පරිහායසයය. පම්හායෙෙයාති
මහාහසිතවයසනපරිහායසයය. 

සා තස්ස වචනිං සුත්වා ‘‘ගච්ඡථ තුම්යහ, යදව, කතිපාහච්චයයනනිං

තුම්හාකිංවයසකරිස්සාමි, පස්සථයමපරක්කම’’න්තිවත්වා තිංකරණීයිං
තීයරත්වාපභාවතියාසන්තිකිංගන්ත්වාතස්සාවසනගබ්භිංයසොයධන්තීවිය 
පහරණයයොග්ගිං යලඩ්ඩුඛණ්ඩම්පි අයසයසත්වා අන්තමයසො පාදුකාපි
නීහරිත්වාසකලගබ්භිං සම්මජ්ජත්වාගබ්භද්වායරඋම්මාරිංඅන්තරිංකත්වා

උච්චාසනිං පඤ්ඤයපත්වා පභාවතියා එකිං නීචපීඨකිං අත්ථරිත්වා ‘‘එහි, 

අම්ම, සීයස යත ඌකා විචිනිස්සාමී’’ති තිං තත්ථ පීඨයක නිසීදායපත්වා
අත්තයනො ඌරුඅන්තයර තස්සා සීසිං ඨයපත්වා යථොකිං කණ්ඩුයිත්වා
‘‘අයහො ඉමිස්සා සීයස හූඌකා’’ති සකසීසයතොඌකා ගයහත්වා තස්සා
හත්යථඨයපත්වා‘‘පස්සකත්තකායතසීයසඌකා’’තිපියකථිංකයථත්වා 
මහාසත්තස්සගුණිංකයථන්තීගාථමාහ– 

19. 

‘‘න හිනූනායිංරාජපුත්තී, කුයසසාතම්පි වින්දති; 

ආළාරියකභයතයපොයස, යවතයනනඅනත්ථියක’’ති. 

තස්සත්යථො – එකිංයසන අයිං රාජපුත්තී පුබ්ය  කුසාවතීනගයර 

කුසනරින්දස්ස සන්තියක මාලාගන්ධවියලපනවත්ථාලඞ්කාරවයසන

අප්පමත්තකම්පි සාතිං න වින්දති න ලභති, තම්බූලමත්තම්පි එයතන
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එතිස්සාදින්නපුබ් ිංනභවිස්සති. කිංකාරණා? ඉත්ථියයොනාමඑකදිවසම්පි

අඞ්කිං අවත්ථරිත්වා නිපන්නසාමිකම්හි හදයිං භන්දිතුිං න සක්යකොන්ති, 

අයිංපනආළාරියකභයතයපොයසආළාරිකත්තඤ්චභතකත්තඤ්ච උපගයත
එතස්මිිං පුරියස මූයලනපි අනත්ථියක යකවලිං තිංයයව නිස්සාය රජ්ජිං
පහාය ආගන්ත්වා එවිං දුක්ඛිං අනුභවන්යත පටිසන්ථාරමත්තම්පි න

කයරොති, සයචපි යත, අම්ම, තස්මිිං සියනයහො නත්ථි, සකලජම්බුදීයප
අග්ගරාජාමිංනිස්සායකලමතීතිතස්ස කඤ්චියදවදාතුිංඅරහසීති. 

සා තිං සුත්වා ඛුජ්ජාය කුජ්ඣි. අථ නිං ඛුජ්ජා ගීවායිං ගයහත්වා 
අන්යතොගබ්යභඛිපිත්වා සයිං  හිහුත්වා ද්වාරිං පිධායආවිඤ්ඡනරජ්ජුම්හි 

ඔලම් න්තීඅට්ඨාසි.පභාවතීතිංගයහතුිංඅසක්යකොන්තීද්වාරමූයලඨත්වා 
අක්යකොසන්තීඉතරිංගාථමාහ– 

20. 

‘‘න හිනූනායිංසාඛුජ්ජා, ලභතිජව්හාය යඡදනිං; 

සුනිසියතනසත්යථන, එවිංදුබ්භාසිතිංභණ’’න්ති. 

තත්ථ සුනිසියතනාති සුට්ඨු නිසියතන තිඛිණසත්යථන. එවිං

දුබ්භාසිතන්තිඑවිංඅයසොතබ් යුත්තකිං දුබ්භාසිතිංභණන්තී. 

අථඛුජ්ජාආවිඤ්චනරජ්ජුිං ගයහත්වා ඨිතාව ‘‘නිප්පඤ්යඤ දුබ්බිනීයත

තවරූපිංකිංකරිස්සති, කිංමයිංතවරූපිංඛාදිත්වායායපස්සාමා’’ති වත්වා
යතරසහි ගාථාහි ය ොධිසත්තස්ස ගුණිං පකායසන්තී ඛුජ්ජාගජ්ජතිං නාම
ගජ්ජ– 

21. 

‘‘මානිංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

මහායයසොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියිං. 

22. 

‘‘මා නිංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

මහද්ධයනොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියිං. 

23. 

‘‘මානිංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

මහබ් යලොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියිං. 

24. 

‘‘මානිංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

මහාරට්යඨොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියිං. 

25. 
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‘‘මානිංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

මහාරාජාතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියිං. 

26. 

‘‘මානිංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

සීහස්සයරොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියිං. 

27. 

‘‘මානිංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

වග්ගුස්සයරොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියිං. 

28. 

‘‘මානිංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

බින්දුස්සයරොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියිං. 

29. 

‘‘මානිංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

මඤ්ජුස්සයරොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියිං. 

30. 

‘‘මානිංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

මධුස්සයරොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියිං. 

31. 

‘‘මානිංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

සතසිප්යපොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියිං. 

32. 

‘‘මානිංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

ඛත්තියයොතිපිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියිං. 

33. 

‘‘මා නිංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

කුසරාජාතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපිය’’න්ති. 

තත්ථ  ානිංරූයපනපාය සි, ආය ොයහන, පභාවතීතිඅයරපභාවති, මා

ත්විංඑතිංකුසනරින්දිංඅත්තයනොරූයපනආයරොහපරිණායහන පමිනි, එවිං

පමාණිං ගණ්හි.  හාෙයසොති මහානුභායවො යසොති එවිං හදයය කත්වාන 

රුචිය  පියදස්සයන කරස්සු තස්ස පියිං. ආනුභායවොයයව හිස්ස රූපන්ති

වදති.එසනයයොසබ් ත්ථ.අපිච  හාෙයසොති මහාපරිවායරො.  හද්ධයනොති

මහායභොයගො.  හබ්බ්යලොති මහාථායමො.  හා ට්යඨොති විපුලරට්යඨො. 
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පටුන 

 හා ාජාති සකලජම්බුදීයපඅග්ගරාජා. සීහස්සය ොතිසීහසද්දසමානසද්යදො. 

වග්ගුස්සය ොති ලීලායුත්තස්සයරො. බින්දුස්සය ොති සම්පිණ්ඩිතඝනස්සයරො. 

 ඤ්ජුස්සය ොති සුන්දරස්සයරො.  ධුස්සය ොති මධුරයුත්තස්සයරො. 

සතසිප්යපොති පයරසිං සන්තියක අසික්ඛිත්වා අත්තයනො  යලයනව 

නිප්ඵන්නඅයනකසතසිප්යපො. ඛත්තයෙොති ඔක්කාකපයවණියිං ජායතො 

අසම්භන්නඛත්තියයො. කුස ාජාතිසක්කදත්තියකුසතිණසමානනායමො රාජා.
එවරූයපොහිඅඤ්යඤොරාජානාමනත්ථීතිජානිත්වාඑතස්සපියිංකයරොහීති
ඛුජ්ජා එත්තකාහිගාථාහිතස්සගුණිංකයථසි. 

පභාවතී තස්සා වචනිං සුත්වා ‘‘ඛුජ්යජ අතිවිය ගජ්ජසි, හත්යථන 
පාපුණන්තීසසාමිකභාවිං යතජානායපස්සාමී’’තිඛුජ්ජිංතජ්යජසි.සාපිතිං

‘‘අහිං තිං රක්ඛමානා පිතුයනො යත කුසරාජස්ස ආගතභාවිං නායරොයචසිිං, 

යහොතු, අජ්ජරඤ්යඤො ආයරොයචස්සාමී’’තිමහන්යතනසද්යදනභායායපසි.
සාපි ‘‘යකොචියදව සුයණයයා’’ති ඛුජ්ජිං සඤ්ඤායපසි. ය ොධිසත්යතොපි තිං
පස්සිතුිං අලභන්යතො සත්ත මායස දුබ්යභොජයනන දුක්ඛයසයයාය

කලමන්යතොචින්යතසි–‘‘යකොයමඑතායඅත්යථො, සත්තමායසවසන්යතො

එතිං පස්සිතුම්පි න ලභාමි, අතිවිය කක්ඛළා සාහසිකා, ගන්ත්වා
මාතාපිතයරො පස්සිස්සාමී’’ති.තස්මිිංඛයණසක්යකොආවජ්යජන්යතොතස්ස

උක්කණ්ඨිතභාවිංඤත්වා ‘‘රාජා සත්ත මායස පභාවතිිං දට්ඨුම්පි න ලභ, 
ලභනාකාරමස්ස කරිස්සාමී’’ති මද්දරඤ්යඤො දූයත කත්වා සත්තන්නිං 

රාූ නිං දූතිං පායහන්යතො ‘‘පභාවතී, කුසරාජිං ඡඩ්යඩත්වා ආගතා, 
ආගච්ඡන්තු පභාවතිිංගණ්හන්තූ’’ති එයකකස්ස විසුිං විසුිං සාසනිං පහිණි.
යතමහාපරිවායරනගන්ත්වානගරිංපත්වාඅඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ආගතකාරණිං

න ජානන්ති. යත ‘‘ත්විං කස්මා ආගයතො, ත්විං කස්මා ආගයතොසී’’ති 
පුච්ඡිත්වා තමත්ථිං ඤත්වා කුජ්ඣිත්වා ‘‘එකිං කර ධීතරිං සත්තන්නිං

දස්සති, පස්සථස්ස අනාචාරිං, උප්පණ්යඩති යනො, ගණ්හථ න’’න්ති
‘‘සබ්ය සම්පි අම්හාකිං පභාවතිිං යදතුයුද්ධිං වා’’තිසාසනානිපහිණිත්වා
නගරිං පරිවාරයිිංසු. මද්දරාජා සාසනිං සුත්වා භීතතසියතො අමච්යච

ආමන්යතත්වා ‘‘කිං කයරොමා’’ති පුච්ඡි. අථ නිං අමච්චා ‘‘යදව, සත්තපි

රාජායනො පභාවතිිංනිස්සාය ආගතා, ‘සයචන දස්සති, පාකාරිං භන්දිත්වා

නගරිං පවිසිත්වා ජීවිතක්ඛයිං පායපත්වා තිං ගණ්හිස්සාමා’ති වදන්ති, 
පාකායර අභන්යනයයව යතසිං පභාවතිිං යපයසස්සාමා’’ති වත්වා
ගාථමාහිංසු– 

34. 

‘‘එයතනාගාඋපත්ථද්ධා, සබ්ය තිට්ඨන්තිවම්මිතා; 

පුරාමද්දන්තිපාකාරිං, ආයනන්යතතිංපභාවති’’න්ති. 
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තත්ථ උපත්ථද්ධාති අතිථද්ධා දප්පිතා. ආයනන්යතතිං පභාවතන්ති
ආයනන්තු එතිං පභාවතින්ති සාසනානි පහිණිිංසු. තස්මා යාව එයතනාගා

පාකාරිංනමද්දන්ති, තාවයනසිංපභාවතිිංයපයසහි, මහාරාජාති. 

තිංසුත්වාරාජා ‘‘සචාහිංඑකස්සපභාවතිිංයපයසස්සාමි, යසසා යුද්ධිං

කරිස්සන්ති, න සක්කා එකස්ස දාතුිං, සකලජම්බුදීයප අග්ගරාජානිං 

‘විරූයපො’ති ඡඩ්යඩත්වා ආගතා ආගමනස්ස ඵලිං ලභතු, වධිත්වාන නිං
සත්තඛණ්ඩානි කත්වාසත්තන්නිංඛත්තියානිංයපයසස්සාමී’’තිවදන්යතො
අනන්තරිංගාථමාහ– 

35. 

‘‘සත්තබියලකරිත්වාන, අහයමතිංපභාවතිිං; 

ඛත්තියානිංපදස්සාමි, යයමිංහන්තුිංඉධාගතා’’ති. 

තස්ස සා කථා සකලනියවසයන පාකටා අයහොසි. පරිචාරිකා ගන්ත්වා 

‘‘රාජාකරතිංසත්තඛණ්ඩානිකත්වාසත්තන්නිංරාූ නිංයපයසස්සතී’’ති
පභාවතියා ආයරොයචසුිං.සාමරණභයභීතාආසනාවුට්ඨායභගිනීහිපරිවුතා
මාතුසිරිගබ්භිංඅගමාසි. තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

36. 

‘‘අවුට්ඨහි රාජපුත්තී, සාමා යකොයසයයවාසිනී; 

අස්සුපුණ්යණහියනත්යතහි, දාසීගණපුරක්ඛතා’’ති. 

තත්ථ සා ාති සුවණ්ණවණ්ණා. යකොයසෙයවාසිනීති
සුවණ්ණඛචිතයකොයසයයනිවසනා. 

සාමාතුසන්තිකිංගන්ත්වාමාතරිංවන්දිත්වාපරියදවමානාආහ – 

37. 

‘‘තිං නූනකක්කූපනියසවිතිං මුඛිං, ආදාසදන්තාථරුපච්චයවක්ඛිතිං; 

සුභිංසුයනත්තිංවිරජිංඅනඞ්ගණිං, ඡුද්ධිංවයනඨස්සති ඛත්තියයහි. 

38. 

‘‘යත නූන යම අසියත යවල්ලිතග්යග, යකයස මුදූ

චන්දනසාරලිත්යත; 

සමාකුයලසීවථිකායමජ්යඣ, පායදහිගිජ්ඣා පරිකඩ්ඪිස්සන්ති. 

39. 

‘‘තානූනයමතම් නඛාසුයලොමා,  ාහාමුදූචන්දනසාරලිත්තා; 

ඡින්නා වයන උජ්ඣිතා ඛත්තියයහි, ගය්හ ධඞ්යකො ගච්ඡති 

යයනකාමිං. 
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40. 

‘‘යතනූනතාලූපනියභඅලම්ය , නියසවියතකාසිකචන්දයනන; 

ථයනසු යම ලම්බිස්සති සිඞ්ගායලො, මාතූව පුත්යතො තරුයණො 
තනූයජො. 

41. 

‘‘තිං නූන යසොණිිං පුථුලිං සුයකොට්ටිතිං, නියසවිතිං

කඤ්චනයමඛලාහි; 

ඡින්නිංවයනඛත්තියයහීඅවත්ථිං, සිඞ්ගාලසඞ්ඝා පරිකඩ්ඪිස්සන්ති. 

42. 

‘‘යසොණාධඞ්කාසිඞ්ගාලාච, යයචඤ්යඤසන්තිදාඨියනො; 

අජරානූනයහස්සන්ති, භක්ඛයිත්වාපභාවතිිං. 

43. 

‘‘සයච මිංසානිහරිිංසු, ඛත්තියාදූරගාමියනො; 

අට්ඨීනිඅම්මයාචිත්වා, අනුපයථදහාථනිං. 

44. 

‘‘යඛත්තානිඅම්මකායරත්වා, කණිකායරත්ථයරොපය; 

යදායතපුප්ඵිතාඅස්සු, යහමන්තානිංහිමච්චයය; 

සයරයයාථමමිංඅම්ම, එවිංවණ්ණාපභාවතී’’ති. 

තත්ථ කක්කූපනියසවිතන්තිල කක්කූපනියසවිතන්ති 
සාසපකක්කයලොණකක්කමත්තිකකක්කතිලකක්කහලිද්දිකක්කමුඛචුණ්ණ
යකහි ඉයමහි පඤ්චහි කක්යකහි උපනියසවිතිං. 

ආදාසදන්තාථරුපච්චයවක්ඛිතන්ති දන්තමයථරුම්හිආදායසපච්චයවක්ඛිතිං

තත්ථ ඔයලොයකත්වා මණ්ඩිතිං. සුභන්ති සුභමුඛිං. වි ජන්ති විගතරජිං

නිම්මලිං. අනඞ් ණන්තිගණ්ඩපිළකාදියදොසරහිතිං. ඡුද්ධන්තිඅම්මඑවරූපිං

මම මුඛිං අද්ධා ඉදානි ඛත්තියයහි ඡඩ්ඩිතිං වයන අරඤ්යඤ ඨස්සතීති 

පරියදවති. අසියතතිකාළයක. යවල්ලිතග්ය තිඋන්නතග්යග. සීවථිකාොති 

සුසානම්හි. පරිකඩ්ඪිස්සන්තීති එවරූයප මම යකයස මනුස්සමිංසඛාදකා

ගිජ්ඣා පායදහි පහරිත්වා නූන පරිකඩ්ඪිස්සන්ති.  ය්හ ධඞ්යකො  ච්ඡත

යෙනකා න්තිඅම්මමමඑවරූපිං ාහිංනූන ධඞ්යකොගයහත්වාලුඤ්ජත්වා
ඛාදන්යතොයයනකාමිංගච්ඡිස්සති. 

තාලූපනියභති සුවණ්ණතාලඵලසදියස. කාසිකචන්දයනනාති

සුඛුමචන්දයනන නියසවියත. ථයනසු ය ති අම්ම මම සුසායන පතිතාය
එවරූයප ථයන දිස්වා මුයඛන ඩිංසිත්වා යතසු යම ථයනසු අත්තයනො

තනුයජොමාතුතරුණපුත්යතො වියනූනසිඞ්ගායලොලම්බිස්සති. යසොණින්ති

කටිිං. සුයකොට්ටිතන්ති යගොහනුයකන පහරිත්වා සුවඩ්ඪිතිං. අවත්ථන්ති
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ඡඩ්ඩිතිං. භක්ඛයිත්වාතිඅම්මඑයතඑත්තකානූනමමමිංසිංඛාදිත්වාඅජරා 
භවිස්සන්ති. 

සයච ිංසානිහරිිංසූතිඅම්මසයචයත ඛත්තියාමයිිංපටි ද්ධචිත්තාමම

මිංසානි හයරයයිං, අථ තුම්යහ අට්ඨීනි යාචිත්වා අනුපයථ දහාථනිං, 

ජඞ්ඝමග්ගමහාමග්ගානිං අන්තයර දයහයයාථාති වදති. යඛත්තානීති අම්ම
මම ඣාපිතට්ඨායන මාලාදිවත්ථූනි කායරත්වා එත්ථ එයතසු යඛත්යතසු

කණිකාරරුක්යඛ යරොපය. හි ච්චයෙති හිමපාතාතික්කයම ඵග්ගුණමායස. 

සය ෙයාථාති යතසිං පුප්ඵානිං සුවණ්ණචඞ්යකොටකිං පූයරත්වා ඌරූසු 
ඨයපත්වාමමධීතාපභාවතීඑවිංවණ්ණාතිසයරයයාථ. 

ඉති සාමරණභයතජ්ජතාමාතුසන්තියකවිලපි. මද්දරාජාපි‘‘ඵරසුඤ්ච
ගණ්ඩිකඤ්ච ගයහත්වා යචොරඝාතයකො ඉයධව ආගච්ඡතූ’’ති ආණායපසි. 
තස්සආගමනිංසකලරාජයගයහපාකටිංඅයහොසි.අථස්සආගතභාවිංසුත්වා
පභාවතියාමාතා උට්ඨායාසනායසොකසමප්පිතාරඤ්යඤොසන්තිකිංඅගමාසි.

තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාආහ – 

45. 

‘‘තස්සාමාතාඋදට්ඨාසි, ඛත්තියායදවවණ්ණිනී; 

දිස්වාඅසිඤ්චසූනඤ්ච, රඤ්යඤොමද්දස්සන්යතපුයර’’ති. 

තත්ථ උදට්ඨාසීති ආසනාඋට්ඨායරඤ්යඤොසන්තිකිංගන්ත්වාඅට්ඨාසි. 

දිස්වා අසිඤ්ච සූනඤ්චාති අන්යතපුරම්හි අලඞ්කතමහාතයල රඤ්යඤො
පුරයතොනික්ඛිත්තිං ඵරසුඤ්චගණ්ඩිකඤ්චදිස්වාවිලපන්තීගාථමාහ– 

46. 

‘‘ඉමිනා නූනඅසිනා, සුසඤ්ඤිංතනුමජ්ඣිමිං; 

ධීතරිංමද්දහන්ත්වාන, ඛත්තියානිංපදස්සසී’’ති. 

තත්ථ අසිනාති ඵරසුිං සන්ධායාහ. යසො හි ඉමස්මිිං ඨායන අසි නාම

ජායතො. සුසඤ්ඤිංතනු ජ්ඣි න්ති සුට්ඨුසඤ්ඤාතිංතනුමජ්ඣිමිං. 

අථනිං රාජා සඤ්ඤායපන්යතො ආහ – ‘‘යදවි, කිං කයථසි, තව ධීතා 
සකලජම්බුදීයප අග්ගරාජානිං ‘විරූයපො’ති ඡඩ්යඩත්වා ගතමග්යග

පදවලඤ්යජ අවිනට්යඨයයව මච්චුිං නලායටනාදාය ආගතා, ඉදානි
අත්තයනොරූපිංනිස්සායඊදිසිංඵලිංලභතූ’’ති.සා තස්සවචනිංසුත්වාධීතු
සන්තිකිංගන්ත්වාවිලපන්තීආහ– 

47. 

‘‘නයමඅකාසිවචනිං, අත්ථකාමායපුත්තියක; 

සාජ්ජයලොහිතසඤ්ඡන්නා, ගච්ඡසියමසාධනිං. 
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48. 

‘‘එවමාපජ්ජතීයපොයසො, පාපියඤ්චනිගච්ඡති; 

යයොයවහිතානිංවචනිං, නකයරොතිඅත්ථදස්සිනිං. 

49. 

‘‘සයචචඅජ්ජධායරසි, කුමාරිංචාරුදස්සනිං; 

කුයසනජාතිංඛත්තියිං, සුවණ්ණමණියමඛලිං; 

පූජතිංඤාතිසඞ්යඝහි, නගච්ඡසියමක්ඛයිං. 

50. 

‘‘යත්ථස්සු යභරීනදති, කුඤ්ජයරොච නිකූජති; 

ඛත්තියානිංකුයලභද්යද, කන්නුසුඛතරිංතයතො. 

51. 

‘‘අස්යසොචසිසතිද්වායර, කුමායරොඋපයරොදති; 

ඛත්තියානිංකුයලභද්යද, කන්නුසුඛතරිංතයතො. 

52. 

‘‘මයූරයකොඤ්චාභරුයද, යකොකලාභනිකූජයත; 

ඛත්තියානිංකුයලභද්යද, කන්නුසුඛතරිංතයතො’’ති. 

තත්ථ පුත්තයකති තිං ආලපති. ඉදිං වුත්තිං යහොති – අම්ම, ඉධ කිං

කරිස්සසි, සාමිකස්ස සන්තිකිං ගච්ඡ, මා රූපමයදන මජ්ජීති එවිං

යාචන්තියාපියමවචනිංනඅකාසි, සාත්විංඅජ්ජ යලොහිතසඤ්ඡන්නාගච්ඡසි

යමසාධනිං, මච්චුරාජස්ස භවනිං ගමිස්සසීති. පාපිෙඤ්චාති ඉයතො

පාපතරඤ්ච නිගච්ඡති. සයචචඅජ්ජධාය සීති, අම්ම, සයචත්විං චිත්තස්ස
වසිං අගන්ත්වා කුසනරින්දිං පටිච්ච ලද්ධිං අත්තයනො රූයපන සදිසිං 

චාරුදස්සනිං කුමාරිං අජ්ජ ධාරයිස්සසි. ෙ ක්ඛෙන්ති එවිං සන්යත

යමනියවසනිංනගච්යඡයයාසි. තයතො යම්හිඛත්තියකුයල අයිංවිභූති, තම්හා
නානායභරිසද්යදන යචව මත්තවාරණයකොඤ්චනායදන ච නින්නාදිතා 

කුසාවතීරාජකුලාකිංනුසුඛතරිංදිස්වාඉධාගතාසීතිඅත්යථො. සිසතීතිහසති. 

කු ාය ොති සුසික්ඛියතො ගන්ධබ් කුමායරො. උපය ොදතීති නානාතූරියානි

ගයහත්වා උපහාරිං කයරොති. යකොකලාභිනිකූජියතති කුසරාජකුයල සායිං
පායතො පවත්තනච්චගීතවාදිතූපහාරිං පටිප්ඵරන්තී විය යකොකයලහි
අභනිකූජයත. 

ඉති සාපි එත්තකාහි ගාථාහි තාය සද්ධිිං සල්ලපිත්වා ‘‘සයච අජ්ජ 

කුසනරින්යදො ඉධ අස්ස, ඉයම සත්ත රාජායනො පලායපත්වා මම ධීතරිං
දුක්ඛාපයමොයචත්වා ආදායගච්යඡයයා’’තිචින්යතත්වාගාථමාහ– 

53. 
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‘‘කහිංනුයඛොසත්තුමද්දයනො, පරරට්ඨප්පමද්දයනො; 

කුයසොයසොළාරපඤ්ඤායණො, යයොයනොදුක්ඛාපයමොචයය’’ති. 

තත්ථ යසොො පඤ්ඤායණොතිඋළාරපඤ්යඤො. 

තයතො පභාවතී ‘‘මම මාතු කුසස්ස වණ්ණිං භණන්තියා මුඛිං

නප්පයහොති, ආචික්ඛිස්සාමි තාවස්සා තස්ස ඉයධවආළාරිකකම්මිං කත්වා
වසනභාව’’න්තිචින්යතත්වාගාථමාහ– 

54. 

‘‘ඉයධවයසොසත්තුමද්දයනො, පරරට්ඨප්පමද්දයනො; 

කුයසොයසොළාරපඤ්ඤායණො, යයොයතසබ්ය වධිස්සතී’’ති. 

අථස්සාමාතා‘‘අයිංමරණභයභීතාවිප්පලපතී’’තිචින්යතත්වා ගාථමාහ
– 

55. 

‘‘උම්මත්තිකා නුභණසි, අන්ධ ාලා පභාසසි; 

කුයසොයචආගයතොඅස්ස, කිංනජායනමුතිංමය’’න්ති. 

තත්ථ අන්ධබ්ාලාති සම්මූළ්හා අඤ්ඤාණා හුත්වා. කිං න ජායනමූති
යකන කාරයණන තිං න ජායනයයාම. යසො හි අන්තරාමග්යග ඨියතොව

අම්හාකිංසාසනිංයපයසයය, සමුස්සිතද්ධජාචතුරඞ්ගිනීයසනා පඤ්ඤායයථ, 
ත්විංපනමරණභයයනකයථසීති. 

සා එවිං වුත්යත ‘‘න යම මාතා සද්දහති, තස්ස ඉධාගන්ත්වා සත්ත

මායස වසනභාවිං න ජානාති, දස්යසස්සාමි න’’න්ති චින්යතත්වා මාතරිං
හත්යථ ගයහත්වා සීහපඤ්ජරිං විවරිත්වා හත්ථිං පසායරත්වා දස්යසන්තී

ගාථමාහ – 

56. 

‘‘එයසොආළාරියකොයපොයසො, කුමාරීපුරමන්තයර; 

දළ්හිංකත්වානසිංයවල්ලිිං, කුම්භිංයධොවතිඔණයතො’’ති. 

තත්ථ කු ාරීපු  න්තය ති වාතපායන ඨිතා තව ධීතානිං කුමාරීනිං

වසනට්ඨානන්තයර නිං ඔයලොයකහි. සිංයවල්ලින්ති කච්ඡිං  න්ධිත්වා
කුම්භිංයධොවති. 

යසො කර තදා ‘‘අජ්ජ යම මයනොරයථො මත්ථකිං පාපුණිස්සති, අද්ධා 

මරණභයතජ්ජතා, පභාවතී, මම ආගතභාවිං කයථස්සති, භාජනානි
යධොවිත්වා පටිසායමස්සාමී’’තිඋදකිංආහරිත්වාභාජනානියධොවිතුිංආරභ.
අථනිංමාතාපරිභාසන්තී ගාථමාහ– 
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57. 

‘‘යවණීත්වමසිචණ්ඩාලී, අදූසිකුලගන්ධිනී; 

කථිංමද්දකුයලජාතා, දාසිංකයිරාසිකාමුක’’න්ති. 

තත්ථ යවණීති තච්ඡිකා. අදූසි කුල න්ධිනීති උදාහු ත්විං කුලදූසිකා. 

කාමුකන්තිකථිංනාමත්විංඑවරූයපකුයලජාතාඅත්තයනොසාමිකිං දාසිං
කයරයයාසීති. 

තයතො පභාවතී ‘‘මම මාතා ඉමස්ස මිං නිස්සාය එවිං වසනභාවිං න
ජානාති මඤ්යඤ’’තිචින්යතත්වාඉතරිංගාථමාහ– 

58. 

‘‘නම්හි යවණීනචණ්ඩාලී, නචම්හි කුලගන්ධිනී; 

ඔක්කාකපුත්යතොභද්දන්යත, ත්විංනුදායසොතිමඤ්ඤසී’’ති. 

තත්ථ ඔක්කාකපුත්යතොති, අම්ම, එස ඔක්කාකපුත්යතො, ත්විං පන

‘‘දායසො’’තිමඤ්ඤසි, කස්මානිංඅහිං‘‘දායසො’’ති කයථස්සාමීති. 

ඉදානිස්සයසිංවණ්යණන්තීආහ– 

59. 

‘‘යයොබ්රාහ්මණසහස්සානි, සදායභොයජතිවීසතිිං; 

ඔක්කාකපුත්යතොභද්දන්යත, ත්විංනුදායසොතිමඤ්ඤසි. 

60. 

යස්ස නාගසහස්සානි, සදායයොයජන්ති වීසතිිං; 

ඔක්කාකපුත්යතොභද්දන්යත, ත්විංනුදායසොතිමඤ්ඤසි. 

61. 

‘‘යස්සඅස්සසහස්සානි, සදායයොයජන්තිවීසතිිං; 

ඔක්කාකපුත්යතොභද්දන්යත, ත්විංනුදායසොතිමඤ්ඤසි. 

62. 

‘‘යස්සරථසහස්සානි, සදායයොයජන්තිවීසතිිං; 

ඔක්කාකපුත්යතොභද්දන්යත, ත්විංනුදායසොතිමඤ්ඤසි; 

යස්සඋසභසහස්සානි, සදායයොයජන්තිවීසතිිං; 

ඔක්කාකපුත්යතොභද්දන්යත, ත්විංනුදායසොතිමඤ්ඤසි. 

63. 

‘‘යස්සයධනුසහස්සානි, සදාදුහන්තිවීසතිිං; 

ඔක්කාකපුත්යතොභද්දන්යත, ත්විංනුදායසොතිමඤ්ඤසී’’ති. 
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එවිං තාය පඤ්චහි ගාථාහි මහාසත්තස්ස යයසො වණ්ණියතො. අථස්සා

මාතා ‘‘අයිං අසම්භතා කථිං කයථති, අද්ධා එවයමත’’න්ති සද්දහිත්වා
රඤ්යඤොසන්තිකිං ගන්ත්වාතමත්ථිංආයරොයචසි.යසොයවයගනපභාවතියා

සන්තිකිං ගන්ත්වා‘‘සච්චිංකර, අම්ම, කුසරාජාඉධාගයතො’’ති.‘‘ආමතාත, 
අජ්ජස්ස සත්ත මාසා අතික්කන්තා තව ධීතානිං ආළාරිකත්තිං
කයරොන්තස්සා’’ති. යසො තස්සා අසද්දහන්යතො ඛුජ්ජිං පුච්ඡිත්වා යථාභූතිං

සුත්වාධීතරිංගරහන්යතොගාථමාහ – 

64. 

‘‘තග්ඝ යතදුක්කටිං ායල, යිංඛත්තියිං මහබ් ලිං; 

නාගිංමණ්ඩූකවණ්යණන, නතිංඅක්ඛාසිධාගත’’න්ති. 

තත්ථ තග්ඝාතිඑකිංයසයනව. 

යසො ධීතරිං ගරහිත්වා යවයගන තස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා 
කතපටිසන්ථායරො අඤ්ජලිිං පග්ගය්හ අත්තයනො අච්චයිං දස්යසන්යතො
ගාථමාහ– 

65. 

‘‘අපරාධිංමහාරාජ, ත්විංයනොඛමරයථසභ; 

යිංතිංඅඤ්ඤාතයවයසන, නාඤ්ඤාසිම්හාඉධාගත’’න්ති. 

තිං සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘සචාහිං ඵරුසිං වක්ඛාමි, ඉයධවස්ස හදයිං 

ඵලිස්සති, අස්සායසස්සාමි න’’න්ති චින්යතත්වා භාජනන්තයර ඨියතොව

ඉතරිංගාථමාහ – 

66. 

‘‘මාදිසස්සනතිංඡන්නිං, යයොහිංආළාරියකොභයව; 

ත්වඤ්යඤවයමපසීදස්සු, නත්ථියතයදවදුක්කට’’න්ති. 

රාජාතස්සසන්තිකාපටිසන්ථාරිංලභත්වාපාසාදිංඅභරුහිත්වා පභාවතිිං
පක්යකොසායපත්වාඛමාපනත්ථායයපයසතුිංගාථමාහ– 

67. 

‘‘ගච්ඡ  ායලඛමායපහි, කුසරාජිංමහබ් ලිං; 

ඛමාපියතොකුයසොරාජා, යසොයතදස්සතිජීවිත’’න්ති. 

සා පිතු වචනිං සුත්වා භගිනීහි යචව පරිචාරිකාහි ච පරිවුතා තස්ස 

සන්තිකිං අගමාසි. යසොපි කම්මකාරයවයසන ඨියතොව තස්සා අත්තයනො

සන්තිකිංආගමනිංඤත්වා ‘‘අජ්ජපභාවතියාමානිංභන්දිත්වාපාදමූයලනිං
කලයල නිපජ්ජායපස්සාමී’’ති සබ් ිං අත්තනා ආභතිං උදකිං ඡඩ්යඩත්වා
ඛලමණ්ඩලමත්තිං ඨානිං මද්දිත්වා එකකලලිං අකාසි. සා තස්ස සන්තිකිං
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ගන්ත්වා තස්ස පායදසු නිපතිත්වා කලලපිට්යඨ නිපන්නා තිං ඛමායපසි. 
තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

68. 

‘‘පිතුස්ස වචනිංසුත්වා, යදවවණ්ණීපභාවතී; 

සිරසාඅග්ගහීපායද, කුසරාජිංමහබ් ල’’න්ති. 

තත්ථ සි සාතිසිරසානිපතිත්වා කුසරාජානිංපායදඅග්ගයහසීති. 

ගයහත්වාචපනනිංඛමායපන්තීතිස්යසොගාථායයොඅභාසි– 

69. 

‘‘යාමාරයතයොඅතික්කන්තා, තාමායදවතයාවිනා; 

වන්යදයතසිරසාපායද, මායමකුජ්ඣරයථසභ. 

70. 

‘‘සබ් ිංයතපටිජානාමි, මහාරාජසුයණොහියම; 

නචාපිඅප්පියිංතුය්හිං, කයරයයාමිඅහිංපුන. 

71. 

‘‘එවිංයචයාචමානාය, වචනිංයමනකාහසි; 

ඉදානිමිංතායතොහන්ත්වා, ඛත්තියානිංපදස්සතී’’ති. 

තත්ථ  යතයොති රත්තියයො. තා ාති තා ඉමා සබ් ාපි තයා විනා

අතික්කන්තා. සබ්බ්ිංයතපටිජානාමීති, මහාරාජ, එත්තකිංකාලිංමයාතව

අප්පියයමව කතිං, ඉදිංයතඅහිංසබ් ිංපටිජානාමි, අපරම්පිසුයණොහියම, 

ඉයතොපට්ඨායාහිංපුනතුය්හිං අප්පියිංනකරිස්සාමි. එවිංයචතිසයචඑවිං
යාචමානායමමත්විං වචනිංනකරිස්සසීති. 

තිං සුත්වා රාජා ‘‘සචාහිං ‘ඉමිං ත්වඤ්යචව ජානිස්සසී’ති වක්ඛාමි, 

හදයමස්සාඵලිස්සති, අස්සායසස්සාමින’’න්තිචින්යතත්වාආහ– 

72. 

‘‘එවිංයතයාචමානාය, කිංනකාහාමියතවයචො; 

විකුද්යධොතයස්මිකලයාණි, මාත්විංභායිපභාවති. 

73. 

‘‘සබ් ිං යතපටිජානාමි, රාජපුත්තිසුයණොහි යම; 

නචාපිඅප්පියිංතුය්හිං, කයරයයාමිඅහිංපුන. 

74. 

‘‘තව කාමාහිසුස්යසොණි, පහුදුක්ඛිං තිතික්ඛිසිං; 
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 හුිංමද්දකුලිංහන්ත්වා, නයිතුිංතිංපභාවතී’’ති. 

තත්ථ කිංනකාහාමීතිකිංකාරණාතවවචනිංන කරිස්සාමි. විකුද්යධො

තයස්මීතිවිකුද්යධොනික්යකොයපොයත අස්මිිං. සබ්බ්ිංයතතිවිකුද්ධභාවඤ්ච

ඉදානිඅප්පියකරණඤ්ච උභයිංයතඉදිංසබ් යමවපටිජානාමි. තවකා ාති

තව කායමන තිං ඉච්ඡමායනො. තතක්ඛිසන්ති අධිවායසමි. බ්හුිං  ද්දකුලිං

හන්ත්වානයිතුිංතන්ති  හුමද්දරාජකුලිංහනිත්වා ලක්කායරනතිංයනතුිං
සමත්යථොති. 

අථ යසො සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො පරිචාරිකිං විය තිං අත්තයනො
පරිචාරිකිං දිස්වාඛත්තියමානිංඋප්පායදත්වා ‘‘මයිකරධරමායනයයවමම
භරියිං අඤ්යඤ ගයහත්වා ගමිස්සන්තී’’ති සීයහො විය රාජඞ්ගයණ
විජම්භමායනො ‘‘සකලනගරවාසියනො යම ආගතභාවිං ජානන්තූ’’ති
වග්ගන්යතො නදන්යතො යසයළන්යතො අප්යඵොයටන්යතො ‘‘ඉදානි යත

ජීවග්ගාහිං ගයහස්සාමි, රථාදයයොයමයයොයජන්තූ’’තිඅනන්තරිංගාථමාහ– 

75. 

‘‘යයොජයන්තුරයථඅස්යස, නානාචිත්යතසමාහියත; 

අථදක්ඛථයමයවගිං, විධමන්තස්සසත්තයවො’’ති. 

තත්ථ නානාචිත්යතති නානාලඞ්කාරවිචිත්යත. ස ාහියතති අස්යස

සන්ධාය වුත්තිං, සුසික්ඛියත නිබ්බියසවයනති අත්යථො. අථ දක්ඛථ ය 

යව න්ති අථයමපරක්කමිංපස්සිස්සථාති. 

සත්තූනිං ගණ්හනිං නාම මය්හිං භායරො, ගච්ඡ ත්විං න්හත්වා 
අලඞ්කරිත්වා පාසාදිං ආරුහාති තිං උයයයොයජසි. මද්දරාජාපිස්ස
පරිහාරකරණත්ථිං අමච්යච පහිණි. යත තස්ස මහානසද්වායරයයව සාණිිං
පරික්ඛිපිත්වාකප්පයක උපට්ඨයපසුිං.යසොකතමස්සුකම්යමොසීසිංන්හායතො
සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතො අමච්චාදීහි පරිවුයතො ‘‘පාසාදිං
අභරුහිස්සාමී’’ති දිසා වියලොයකත්වා අප්යඵොයටසි. 
ඔයලොකතඔයලොකතට්ඨානිං විකම්පි. යසො ‘‘ඉදානි යම පරක්කමිං
පස්සිස්සථා’’තිආහ. තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාඅනන්තරිංගාථමාහ– 

76. 

‘‘තඤ්චතත්ථඋදික්ඛිිංසු, රඤ්යඤොමද්දස්සන්යතපුයර; 

විජම්භමානිංසීහිංව, යඵොයටන්තිංදිගුණිංභුජ’’න්ති. 

තස්සත්යථො – තඤ්ච තත්ථ විජම්භන්තිං අප්යඵොයටන්තිං රඤ්යඤො
අන්යතපුයරවාතපානානිවිවරිත්වාඉත්ථියයො උදික්ඛිිංසූති. 
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අථස්සමද්දරාජාකතආයනඤ්ජකාරණිං අලඞ්කතවරවාරණිංයපයසසි.
යසො සමුස්සිතයසතච්ඡත්තිංහත්ථික්ඛන්ධිංආරුය්හ‘‘පභාවතිිංආයනථා’’ති
තම්පි පච්ඡයතො නිසීදායපත්වා චතුරඞ්ගිනියා යසනාය පරිවුයතො

පාචීනද්වායරන නික්ඛමිත්වා පරයසනිං ඔයලොයකත්වා ‘‘අහිං කුසරාජා, 
ජීවිතත්ථිකා උයරන නිපජ්ජන්තූ’’ති තික්ඛත්තුිං සීහනාදිං නදිත්වා
සත්තුමද්දනිංඅකාසි.තමත්ථිං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

77. 

‘‘හත්ථික්ඛන්ධඤ්චආරුය්හ, ආයරොයපත්වාපභාවතිිං; 

සඞ්ගාමිංඔතරිත්වාන, සීහනාදිංනදීකුයසො. 

78. 

‘‘තස්සතිංනදයතොසුත්වා, සීහස්යසවිතයරමිගා; 

ඛත්තියාවිපලායිිංසු, කුසසද්දභයට්ටිතා. 

79. 

‘‘හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා; 

අඤ්ඤමඤ්ඤස්සඡින්දන්ති, කුසසද්දභයට්ටිතා. 

80. 

‘‘තස්මිිංසඞ්ගාමසීසස්මිිං, පස්සිත්වාහට්ඨමානයසො; 

කුසස්සරඤ්යඤොයදවින්යදො, අදායවයරොචනිංමණිිං. 

81. 

‘‘යසොතිංවිජ්ඣිත්වාසඞ්ගාමිං, ලද්ධායවයරොචනිංමණිිං; 

හත්ථික්ඛන්ධගයතොරාජා, පායවක්ඛිනගරිංපුරිං. 

82. 

‘‘ජීවග්ගාහිංගයහත්වාන,  න්ධිත්වාසත්තඛත්තියය; 

සසුරස්සූපනායමසි, ඉයමයතයදවසත්තයවො. 

83. 

‘‘සබ්ය වයතවසිංගතා, අමිත්තාවිහතාතව; 

කාමිංකයරොහියතතයා, මුඤ්චවායතහනස්සුවා’’ති. 

තත්ථ විපලායිිංසූති සතිිං පච්චුපට්ඨායපතුිං අසක්යකොන්තා

විපල්ලත්ථචිත්තාභජ්ජිංසු. කුසසද්දභෙට්ටිතාතිකුසරඤ්යඤොසද්දිංනිස්සාය

ජායතන භයයන උපද්දුතා මූළ්හචිත්තා. අඤ්ඤ ඤ්ඤස්ස ඡින්දන්තීති 

අඤ්ඤමඤ්ඤිංඡින්දන්තිමද්දන්ති. ‘‘භන්දිිංසූ’’තිපිපායඨො. තස්මින්තිඑවිං
ය ොධිසත්තස්ස සද්දසවයනයනව සඞ්ගායම භන්යන තස්මිිං සඞ්ගාමසීයස
තිං මහාසත්තස්ස පරක්කමිං පස්සිත්වා තුට්ඨහදයයො සක්යකො යවයරොචනිං
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නාම මණික්ඛන්ධිං තස්ස අදාසි. න  ිං පු න්ති නගරසඞ්ඛාතිං පුරිං. 

බ්න්ධිත්වාතියතසඤ්යඤවඋත්තරිසාටයකන පච්ඡා ාහිං න්ධිත්වා. කා ිං

කය ොහි යත තොතිත්විං අත්තයනො කාමිං ඉච්ඡිං රුචිිං කයරොහි, එයත හි
තයාදාසාකතායයවාති. 

රාජා ආහ– 

84. 

‘‘තුය්යහවසත්තයවොඑයත, නහියතමය්හසත්තයවො; 

ත්වඤ්යඤවයනොමහාරාජ, මුඤ්චවායතහනස්සුවා’’ති. 

තත්ථ ත්වඤ්යඤවයනොති, මහාරාජ, ත්විංයයව අම්හාකිංඉස්සයරොති. 

එවිං වුත්යතමහාසත්යතො ‘‘කිං ඉයමහි මාරියතහි, මා යතසිංආගමනිං

නිරත්ථකිං යහොතු, පභාවතියා කනිට්ඨා සත්ත මද්දරාජධීතයරො අත්ථි, තා
යනසිංදායපස්සාමී’’තිචින්යතත්වාගාථමාහ– 

85. 

‘‘ඉමායතධීතයරොසත්ත, යදවකඤ්ඤූපමාසුභා; 

දදාහියනසිංඑයකකිං, යහොන්තුජාමාතයරොතවා’’ති. 

අථනිංරාජාආහ– 

86. 

‘‘අම්හාකඤ්යචවතාසඤ්ච, ත්විංයනොසබ්ය සමිස්සයරො; 

ත්වඤ්යඤවයනොමහාරාජ, යදහියනසිංයදිච්ඡසී’’ති. 

තත්ථ ත්විං යනො සබ්යබ්සන්ති, මහාරාජ කුසනරින්ද, කිං වයදසි, 
ත්වඤ්යඤව එයතසඤ්ච සත්තන්නිං රාූ නිං මමඤ්ච ඉමාසඤ්ච සබ්ය සිං

යනොඉස්සයරො. ෙදිච්ඡසීතියදිඉච්ඡසි, යස්සවායිං දාතුිංඉච්ඡසි, තස්සතිං
යදහීති. 

එවිංවුත්යතයසොතාසබ් ාපිඅලඞ්කාරායපත්වාඑයකකස්සරඤ්යඤො 
එයකකිංඅදාසි.තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාපඤ්චගාථායයොඅභාසි– 

87. 

‘‘එකයමකස්සඑයකකිං, අදාසීහස්සයරොකුයසො; 

ඛත්තියානිංතදායතසිං, රඤ්යඤොමද්දස්සධීතයරො. 

88. 

‘‘පීණිතායතනලායභන, තුට්ඨාසීහස්සයරකුයස; 

සකරට්ඨානිපායිිංසු, ඛත්තියාසත්තතාවයද. 
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89. 

‘‘පභාවතිඤ්චආදාය, මණිිංයවයරොචනිංසුභිං; 

කුසාවතිිංකුයසොරාජා, අගමාසිමහබ් යලො. 

90. 

‘‘තයස්සුඑකරයථයන්තා, පවිසන්තාකුසාවතිිං; 

සමානාවණ්ණරූයපන, නාඤ්ඤමඤ්ඤාතියරොචිසුිං. 

91. 

‘‘මාතා පුත්යතනසිංගච්ඡි, උභයයොච ජයම්පතී; 

සමග්ගායතතදාආසුිං, ඵීතිංධරණිමාවසු’’න්ති. 

තත්ථ පීණිතාතිසන්තප්පිතා. පායිිංසූතිඉදානිඅප්පමත්තාභයවයයාථාති

කුසනරින්යදන ඔවදිතා අගමිංසු. අ  ාසීති කතිපාහිං වසිත්වා ‘‘අම්හාකිං

රට්ඨිං ගමිස්සාමා’’ති සසුරිංආපුච්ඡිත්වා ගයතො. එක යථ ෙන්තාති ද්යවපි

එකරථිං අභරුය්හ ගච්ඡන්තා. ස ානා වණ්ණරූයපනාති වණ්යණන ච

රූයපන ච සමානා හුත්වා. නාඤ්ඤ ඤ්ඤාතය ොචිසුන්ති එයකො එකිං
නාතික්කමි. මණිරතනානුභායවන කර මහාසත්යතො අභරූයපො අයහොසි

සුවණ්ණවණ්යණො යසොභග්ගප්පත්යතො, යසොකර පුබ්ය  පච්යචකබුද්ධස්ස
පිණ්ඩපාතනිස්සන්යදනබුද්ධපටිමාකරණනිස්සන්යදනචඑවිං යතජවන්යතො

අයහොසි. සිං ච්ඡීති අථස්ස මාතා මහාසත්තස්ස ආගමනිං සුත්වා නගයර
යභරිිං චරායපත්වා මහාසත්තස්ස  හුිං පණ්ණාකාරිං ආදාය පච්චුග්ගමනිං
කත්වා සමාගච්ඡි. යසොපි මාතරා සද්ධිිංයයව නගරිං පදක්ඛිණිං කත්වා 
සත්තාහිං ඡණකීළිං කීළිත්වා අලඞ්කතපාසාදතලිං අභරුහි. යතපි උයභො

ජයම්පතිකා සමග්ගා අයහසුිං, තයතො පට්ඨාය යාවජීවිං සමග්ගා
සම්යමොදමානාඵීතිංධරණිිංඅජ්ඣාවසිිංසූති. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකිං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨිතභක්ඛු යසොතාපත්තිඵයල 

පතිට්ඨහි.තදාමාතාපිතයරොමහාරාජකුලානිඅයහසුිං, කනිට්යඨොආනන්යදො, 

ඛුජ්ජා ඛුජ්ජුත්තරා, පභාවතී රාහුලමාතා, පරිසා බුද්ධපරිසා, කුසරාජා පන
අහයමව අයහොසින්ති. 

කුසජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[532] 2. යසොණනන්දජාතකවණ්ණනා 

යදවතා නුසි  න්ධබ්යබ්ොති ඉදිං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො

මාතුයපොසකභක්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි. වත්ථු සා ජාතයක (ජා. 2.22.296

ආදයයො) වත්ථුසදිසිං. තදා පන සත්ථා ‘‘මා, භක්ඛයව, ඉමිං භක්ඛුිං

උජ්ඣායිත්ථ, යපොරාණකපණ්ඩිතා සකලජම්බුදීයප රජ්ජිං ලභමානාපි තිං
අග්ගයහත්වාමාතාපිතයරොයපොසිිංසුයයවා’’තිවත්වාඅතීතිංආහරි. 
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අතීයත  ාරාණසීබ්රහ්මවඩ්ඪනිංනාමනගරිං අයහොසි.තත්ථමයනොයජො
නාම රාජා රජ්ජිං කායරසි. තත්ථ අඤ්ඤතයරො අසීතියකොටිවිභයවො 
බ්රාහ්මණමහාසායලොඅපුත්තයකොඅයහොසි.තස්සබ්රාහ්මණීයතයනව‘‘යභොති
පුත්තිං පත්යථහී’’ති වුත්තා පත්යථසි. අථ ය ොධිසත්යතො බ්රහ්මයලොකා

චවිත්වා තස්සා කුච්ඡිස්මිිං පටිසන්ධිිං ගණ්හි, ජාතස්ස චස්ස
‘‘යසොණකුමායරො’’ති නාමිං කරිිංසු. තස්ස පදසා ගමනකායල අඤ්යඤොපි

සත්යතො බ්රහ්මයලොකා චවිත්වා තස්සායයව කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිිං ගණ්හි, 
තස්සජාතස්ස ‘‘නන්දකුමායරො’’තිනාමිංකරිිංසු. යතසිං උග්ගහිතයවදානිං
සබ් සිප්යපසු නිප්ඵත්තිිං පත්තානිං වයප්පත්තානිං රූපසම්පදිං දිස්වා
බ්රාහ්මයණො බ්රාහ්මණිිං ආමන්යතත්වා ‘‘යභොති පුත්තිං යසොණකුමාරිං 
ඝර න්ධයනන  න්ධිස්සාමා’’ති ආහ. සා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා

පුත්තස්ස තමත්ථිං ආචික්ඛි. යසො ‘‘අලිං, අම්ම, මය්හිං ඝරාවායසන, අහිං 
යාවජීවිං තුම්යහ පටිජග්ගිත්වා තුම්හාකිං අච්චයයන හිමවන්තිං පවිසිත්වා 
පබ් ජස්සාමී’’තිආහ.සාබ්රාහ්මණස්සඑතමත්ථිංආයරොයචසි. 

යත පුනප්පුනිං කයථන්තාපි තස්ස චිත්තිං අලභත්වා නන්දකුමාරිං 

ආමන්යතත්වා‘‘තාත, යතනහිත්විංකුටුම් ිංපටිපජ්ජාහී’’තිවත්වා‘‘නාහිං

භාතරා ඡඩ්ඩිතයඛළිං සීයසන උක්ඛිපාමි, අහම්පි තුම්හාකිං අච්චයයන
භාතරාවසද්ධිිං පබ් ජස්සාමී’’තිවුත්යතයතසිංවචනිංසුත්වා‘‘ඉයමද්යව

එවිං තරුණාව කායම පජහන්ති, කමඞ්ගිං පන මයිං, සබ්ය යයව

පබ් ජස්සාමා’’ති චින්යතත්වා, ‘‘තාතා, කිං යවො අම්හාකිං අච්චයයන

පබ් ජ්ජාය, ඉදායනව සබ්ය  මයිං පබ් ජස්සාමා’’ති රඤ්යඤො
ආයරොයචත්වා සබ් ිං ධනිං දානමුයඛ විස්සජ්යජත්වා දාසජනිං භුජස්සිං
කත්වා ඤාතීනිං දාතබ් යුත්තකිං දත්වා චත්තායරොපි ජනා
බ්රහ්මවඩ්ඪනනගරා නික්ඛමිත්වා හිමවන්තපයදයස පඤ්චපදුමසඤ්ඡන්නිං
සරිංනිස්සායරමණීයයවනසණ්යඩ අස්සමිංමායපත්වාපබ් ජත්වාතත්ථ

වසිිංසු. උයභොපි භාතයරො මාතාපිතයරො පටිජග්ගිිංසු, යතසිං පායතොව
දන්තකට්ඨඤ්ච මුඛයධොවනඤ්ච දත්වා පණ්ණසාලඤ්ච පරියවණඤ්ච 
සම්මජ්ජත්වා පානීයිං පරියභොජනීයිං උපට්ඨයපත්වා අරඤ්ඤයතො

මධුරඵලාඵලානිආහරිත්වා මාතාපිතයරොඛාදායපන්ති, උණ්යහනවාසීයතන

වා වාරිනා න්හායපන්ති, ජටා යසොයධන්ති, පාදපරිකම්මාදීනි යතසිං
කයරොන්ති. 

එවිං අද්ධායනගයතනන්දපණ්ඩියතො‘‘මයා ආභතඵලාඵලායනවපඨමිං
මාතාපිතයරො ඛාදායපස්සාමී’’ති පුරයතො ගන්ත්වා හියයයො ච පරහියයයො ච
ගහිතට්ඨානයතො යානි වා තානි වා පායතොව ආහරිත්වා මාතාපිතයරො
ඛාදායපසි. යත තානි ඛාදිත්වා මුඛිං වික්ඛායලත්වා උයපොසථිකා භවන්ති.
යසොණපණ්ඩියතො පන දූරිං ගන්ත්වා මධුරමධුරානි සුපක්කසුපක්කානි

ආහරිත්වා උපනායමසි. අථ නිං, ‘‘තාත, කනිට්යඨන යත ආභතානි මයිං

පායතොව ඛාදිත්වා උයපොසථිකා ජාතා, නඉදානි යනො අත්යථො’’ති වදන්ති.
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පටුන 

ඉති තස්ස ඵලාඵලානි පරියභොගිං න ලභන්ති විනස්සන්ති, පුනදිවයසසුපි 

තයථවාති. එවිංයසොපඤ්චාභඤ්ඤතායදූරිංගන්ත්වාපිආහරති, යත පනන
ඛාදන්ති. 

අථමහාසත්යතොචින්යතසි– ‘‘මාතාපිතයරොයමසුඛුමාලා, නන්යදො ච 

යානිවාතානිවාඅපක්කදුප්පක්කානිඵලාඵලානිආහරිත්වාඛාදායපති, එවිං

සන්යත ඉයම නචීරිං පවත්තිස්සන්ති, වායරස්සාමින’’න්ති. අථනිං යසො

ආමන්යතත්වා ‘‘නන්ද, ඉයතො පට්ඨාය ඵලාඵලිං ආහරිත්වා මමාගමනිං

පටිමායනහි, උයභොපිඑකයතොවඛාදායපස්සාමා’’ති ආහ.යසොඑවිංවුත්යතපි
අත්තයනො පුඤ්ඤිං පච්චාසීසන්යතො න තස්ස වචනමකාසි. මහාසත්යතො 

‘‘නන්යදො මම වචනිං අකයරොන්යතො අයුත්තිංකයරොති, පලායපස්සාමිනිං, 

තයතො එකයකොව මාතාපිතයරො පටිජග්ගිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘නන්ද, 

ත්විං අයනොවාදයකො පණ්ඩිතානිං වචනිං න කයරොසි, අහිං යජට්යඨො, 

මාතාපිතයරො මයමව භායරො, අහයමව යනසිං පටිජග්ගිස්සාමි, ත්විං ඉධ 

වසිතුිංනලච්ඡසි, අඤ්ඤත්ථයාහී’’තිතස්සඅච්ඡරිංපහරි. 

යසො යතන පලාපියතො තස්ස සන්තියක ඨාතුිං අසක්යකොන්යතො තිං 
වන්දිත්වාමාතාපිතයරොඋපසඞ්කමිත්වාතමත්ථිංආයරොයචත්වා අත්තයනො
පණ්ණසාලිං පවිසිත්වා කසිණිං ඔයලොයකත්වා තිං දිවසයමව පඤ්ච
අභඤ්ඤායයො අට්ඨ සමාපත්තියයො නිබ් ත්යතත්වා චින්යතසි – ‘‘අහිං
සීයනරුපාදයතොරතනවාලුකා ආහරිත්වාමමභාතුපණ්ණසාලායපරියවයණ

ඔකරිත්වා භාතරිං ඛමායපතුිං පයහොමි, එවම්පි න යසොභස්සති, 
අයනොතත්තයතො උදකිං ආහරිත්වා මම භාතු පණ්ණසාලාය පරියවයණ

ඔසිඤ්චිත්වා භාතරිං ඛමායපතුිං පයහොමි, එවම්පිනයසොභස්සති, සයචයම

භාතරිං යදවතානිං වයසන ඛමායපයයිං, චත්තායරො ච මහාරාජායනො

සක්කඤ්ච ආයනත්වා භාතරිං ඛමායපතුිං පයහොමි, එවම්පි න යසොභස්සති, 
සකලජම්බුදීයප මයනොජිං අග්ගරාජානිං ආදිිං කත්වා රාජායනො ආයනත්වා

ඛමායපස්සාමි, එවිංසන්යතමමභාතුගුයණොසකලජම්බුදීයප අවත්ථරිත්වා

ගමිස්සති, චන්දිමසූරියයො විය පඤ්ඤායිස්සතී’’ති. යසො තාවයදව ඉද්ධියා
ගන්ත්වා බ්රහ්මවඩ්ඪනනගයර තස්ස රඤ්යඤො නියවසනද්වායර ඔතරිත්වා

ඨියතො ‘‘එයකොකර යවොතාපයසොදට්ඨුකායමො’’තිරඤ්යඤොආයරොචායපසි.

රාජා ‘‘කිංපබ් ජතස්සමයාදිට්යඨන, ආහාරත්ථායආගයතොභවිස්සතී’’ති

භත්තිං පහිණි, යසො භත්තිංන ඉච්ඡි. තණ්ඩුලිං පහිණි, තණ්ඩුලිංන ඉච්ඡි.

වත්ථානිපහිණි, වත්ථානින ඉච්ඡි.තම්බූලිංපහිණි, තම්බූලිංනඉච්ඡි.අථස්ස

සන්තියක දූතිං යපයසසි, ‘‘කමත්ථිං ආගයතොසී’’ති. යසො දූයතන පුට්යඨො
‘‘රාජානිං උපට්ඨහිතුිං ආගයතොම්හී’’ති ආහ. රාජා තිං සුත්වා ‘‘ හූ මම

උපට්ඨාකා, අත්තයනොවතාපසධම්මිංකයරොතූ’’තියපයසසි.යසොතිං සුත්වා
‘‘අහිං තුම්හාකිං අත්තයනො  යලන සකලජම්බුදීයප රජ්ජිං ගයහත්වා
දස්සාමී’’ති ආහ. 
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තිංසුත්වාරාජාචින්යතසි–‘‘පබ් ජතානාමපණ්ඩිතා, කඤ්චි උපායිං
ජානිස්සන්තී’’ති තිං පක්යකොසායපත්වා ආසයන නිසීදායපත්වා වන්දිත්වා 

‘‘භන්යත, තුම්යහ කර මය්හිං සකලජම්බුදීපරජ්ජිං ගයහත්වා දස්සථා’’ති

පුච්ඡි. ‘‘ආමමහාරාජා’’ති.‘‘කථිංගණ්හිස්සථා’’ති? ‘‘මහාරාජ, අන්තමයසො
ඛුද්දකමක්ඛිකාය පිවනමත්තම්පි යලොහිතිං කස්සචි අනුප්පායදත්වා තව

ධනච්යඡදිංඅකත්වාඅත්තයනො ඉද්ධියාවගයහත්වා දස්සාමි, අපිචයකවලිං
පපඤ්චිං අකත්වා අජ්යජව නික්ඛමිතුිං වට්ටතී’’ති. යසො තස්ස වචනිං

සද්දහිත්වායසනඞ්ගපරිවුයතොනගරානික්ඛමි.සයචයසනාය උණ්හිංයහොති, 

නන්දපණ්ඩියතො අත්තයනො ඉද්ධියා ඡායිං කත්වා සීතිං කයරොති, යදයව 

වස්සන්යත යසනාය උපරි වස්සිතුිංන යදති, සීතිං වා උණ්හිං වා වායරති, 

මග්යග ඛාණුකණ්ටකාදයයො සබ් පරිස්සයය අන්තරධායපති, මග්ගිං
කසිණමණ්ඩලිං විය සමිං කත්වා සයිං ආකායස චම්මඛණ්ඩිං පත්ථරිත්වා
පල්ලඞ්යකනනිසින්යනොයසනායපරිවුයතො ගච්ඡති. 

එවිං යසනිං ආදාය පඨමිං යකොසලරට්ඨිං ගන්ත්වා නගරස්සාවිදූයර 

ඛන්ධාවාරිං නිවාසායපත්වා ‘‘යුද්ධිං වා යනො යදතු යසතච්ඡත්තිං වා’’ති
යකොසලරඤ්යඤො දූතිං පායහසි. යසො කුජ්ඣිත්වා ‘‘කිං අහිං න රාජා’’ති
‘‘යුද්ධිං දම්මී’’ති යසනාය පුරක්ඛයතො නික්ඛමි. ද්යව යසනා යුජ්ඣිතුිං

ආරභිංසු. නන්දපණ්ඩියතො ද්වින්නම්පි අන්තයර අත්තයනො නිසීදනිං 
අජනචම්මිං මහන්තිං කත්වා පසායරත්වා ද්වීහිපි යසනාහි ඛිත්තසයර
චම්යමයනව සම්පටිච්ඡි. එකයසනායපි යකොචි කණ්යඩන විද්යධො නාම

නත්ථි, හත්ථගතානිං පන කණ්ඩානිං ඛයයන ද්යවපි යසනා නිරුස්සාහා

අට්ඨිංසු. නන්දපණ්ඩියතො මයනොජරාජස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘මා භායි, 

මහාරාජා’’ති අස්සායසත්වා යකොසලස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘මහාරාජ, මා

භායි, නත්ථි යත පරිපන්යථො, තව රජ්ජිං තයවව භවිස්සති, යකවලිං

මයනොජරඤ්යඤොවසවත්තීයහොහී’’තිආහ.යසොතස්සසද්දහිත්වා ‘‘සාධූ’’ති

සම්පටිච්ඡි.අථනිංමයනොජස්සසන්තිකිංයනත්වා‘‘මහාරාජ, යකොසලරාජා

යත වයසවත්තති, ඉමස්සරජ්ජිංඉමස්යසවයහොතූ’’තිආහ.යසො‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වා තිං අත්තයනො වයස වත්යතත්වා ද්යව යසනා ආදාය
අඞ්ගරට්ඨිංගන්ත්වාඅඞ්ගිංගයහත්වා තයතොමගධරට්ඨන්තිඑයතනුපායයන
සකලජම්බුදීයප රාජායනො අත්තයනො වයස වත්යතත්වා තයතො යතහි
පරිවුයතො බ්රහ්මවඩ්ඪනනගරයමව ගයතො. රජ්ජිං ගණ්හන්යතො පයනස
සත්තන්නිං සිංවච්ඡරානිං උපරි සත්තදිවසාධියකහි සත්තමායසහි ගණ්හි.
යසො එයකකරාජධානියතො නානප්පකාරිං ඛජ්ජයභොජනිං ආහරායපත්වා
එකසතරාජායනොගයහත්වායතහිසද්ධිිංසත්තාහිං මහාපානිංපිවි. 

නන්දපණ්ඩියතො‘‘යාවරාජාසත්තාහිංඉස්සරියසුඛිංඅනුයභොති, තාවස්ස
අත්තානිංනදස්යසස්සාමී’’තිඋත්තරකුරුම්හිපිණ්ඩායචරිත්වාහිමවන්යත 

කඤ්චනගුහාද්වායරසත්තාහිංවසි.මයනොයජොපිසත්තයම දිවයසඅත්තයනො

මහන්තිං සිරිවිභවිං ඔයලොයකත්වා ‘‘අයිං යයසො න මය්හිං මාතාපිතූහි, න
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අඤ්යඤහි දින්යනො, නන්දතාපසිං නිස්සායඋප්පන්යනො, තිං යඛො පනයම

අපස්සන්තස්ස අජ්ජසත්තයමො දිවයසො, කහිංනුයඛො යමයසදායයකො’’ති
නන්දපණ්ඩිතිංසරි.යසොතස්සඅනුස්සරණභාවිංඤත්වාආගන්ත්වාපුරයතො 
ආකායස අට්ඨාසි. රාජා තිං දිස්වා චින්යතසි – ‘‘අහිං ඉමස්ස තාපසස්ස

යදවතාභාවිංවා මනුස්සභාවිංවානජානාමි, සයචඑස මනුස්යසොභයවයය, 

සකලජම්බුදීපරජ්ජිං එතස්යසව දස්සාමි. අථ යදයවො, සක්කාරමස්ස
කරිස්සාමී’’ති.යසො තිංවීමිංසන්යතොපඨමිංගාථමාහ– 

92. 

‘‘යදවතානුතිගන්ධබ්ය ො, අදුසක්යකොපුරින්දයදො; 

මනුස්සභූයතොඉද්ධිමා, කථිංජායනමුතිංමය’’න්ති. 

යසොතස්සවචනිංසුත්වාසභාවයමවකයථන්යතොදුතියිංගාථමාහ– 

93. 

‘‘නාපි යදයවොන ගන්ධබ්ය ො, නාපිසක්යකොපුරින්දයදො; 

මනුස්සභූයතොඉද්ධිමා, එවිංජානාහිභාරධා’’ති. 

තත්ථ භා ධාතිරට්ඨභාරධාරිතායනිංඑවිං ආලපති. 

තිං සුත්වා රාජා ‘‘මනුස්සභූයතො කරායිං මය්හිං එවිං  හුපකායරො, 
මහන්යතනයයසනනිංසන්තප්යපස්සාමී’’තිචින්යතත්වාආහ– 

94. 

‘‘කතරූපමිදිංයභොයතො, යවයයාවච්චිංඅනප්පකිං; 

යදවම්හිවස්සමානම්හි, අයනොවස්සිංභවිංඅකා. 

95. 

‘‘තයතොවාතාතයපයඝොයර, සීතච්ඡායිංභවිංඅකා; 

තයතොඅමිත්තමජ්යඣසු, සරතාණිංභවිංඅකා. 

96. 

‘‘තයතොඵීතානිරට්ඨානි, වසියනොයතභවිංඅකා; 

තයතොඑකසතිංඛයතය, අනුයන්යතභවිංඅකා. 

97. 

‘‘පතීතාස්සුමයිංයභොයතො, වදතිංභඤ්ජමිච්ඡසි; 

හත්ථියානිංඅස්සරථිං, නාරියයොචඅලඞ්කතා; 

නියවසනානිරම්මානි, මයිංයභොයතොදදාමයස. 

98. 

‘‘අථවඞ්යගවාමගයධ, මයිංයභොයතොදදාමයස; 
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අථවාඅස්සකාවන්තී, සුමනාදම්මයතමයිං. 

99. 

‘‘උපඩ්ඪිංවාපිරජ්ජස්ස, මයිංයභොයතොදදාමයස; 

සයචයතඅත්යථොරජ්යජන, අනුසාසයදිච්ඡසී’’ති. 

තත්ථ කතරූපමිදන්ති කතසභාවිං. යවෙයාවච්චන්ති

කායයවයයාවතිකකම්මිං. අයනොවස්සන්තිඅවස්සිං, යථායදයවොනවස්සති, 

තථා කතන්ති අත්යථො. සීතච්ඡාෙන්ති සීතලිං ඡායිං. වසියනො යතති යත

රට්ඨවාසියනොඅම්හාකිංවසවත්තියනො. ඛයතයතිඛත්තියය, අට්ඨකථායිංපන

අයයමව පායඨො. පතීතාස්සු  ෙන්ති තුට්ඨා මයිං. වද තිං භඤ්ජමිච්ඡසීති 

භඤ්ජන්ති රතනස්යසතිං නාමිං, වරිං යත දදාමි, යිං රතනිං ඉච්ඡසි, තිං 

වයදහීතිඅත්යථො. ‘‘හත්ථිොන’’න්තආදීහිසරූපයතොතිංතිං තනිං දස්යසත 

. අස්සකාවන්තීඅස්සකරට්ඨිං වා අවන්තිරට්ඨිං වා. රජ්යජනාති සයචපි යත

සකලජම්බුදීපරජ්යජන අත්යථො, තම්පි යත දත්වා අහිං ඵලකාවුධහත්යථො

තුම්හාකිං රථස්ස පුරයතො ගමිස්සාමීති දීයපති. ෙදිච්ඡසීති එයතසු මයා

වුත්තප්පකායරසුයිංඉච්ඡසි, තිංඅනුසාස ආණායපහීති. 

තිංසුත්වානන්දපණ්ඩියතොඅත්තයනොඅධිප්පායිංආවිකයරොන්යතොආහ 

– 

100. 

‘‘නයමඅත්යථොපිරජ්යජන, නගයරනධයනනවා; 

අයථොපිජනපයදන, අත්යථොමය්හිංනවිජ්ජතී’’ති. 

‘‘සයච යතමයිසියනයහො අත්ථි, එකිං යම වචනිංකයරොහී’’ති වත්වා 
ගාථාද්වයමාහ– 

101. 

‘‘යභොයතොවරට්යඨවිජයත, අරඤ්යඤඅත්ථිඅස්සයමො; 

පිතාමය්හිංජයනත්තීච, උයභොසම්මන්තිඅස්සයම. 

102. 

‘‘යතසාහිංපුබ් ාචරියයසු, පුඤ්ඤිංනලභාමිකාතයව; 

භවන්තිංඅජ්ඣාවරිංකත්වා, යසොණිංයායචමුසිංවර’’න්ති. 

තත්ථ  ට්යඨති රජ්යජ. විජියතති ආණාපවත්තිට්ඨායන. අස්සය ොති 

හිමවන්තාරඤ්යඤ එයකො අස්සයමො අත්ථි. සම් න්තීති තස්මිිං අස්සයම

වසන්ති. යතසාහන්ති යතසු අහිං. කාතයවති

වත්තපටිවත්තඵලාඵලාහරණසඞ්ඛාතිං පුඤ්ඤිංකාතුිංනලභාමි, භාතා යම
යසොණපණ්ඩියතො නාම මයමකස්මිිං අපරායධ මා ඉධ වසීති මිං පලායපසි. 
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අජ්ොව න්ති අධිආවරිං යත මයිං භවන්තිං සපරිවාරිං කත්වා 

යසොණපණ්ඩිතිං සිංවරිං යායචමු, ආයතිිං සිංවරිං යාචාමාති අත්යථො.

‘‘යායචමිමිං වර’’න්තිපි පායඨො, මයිං තයා සද්ධිිං යසොණිං යායචයයාම

ඛමායපයයාම, ඉමිංවරිංතවසන්තිකා ගණ්හාමීතිඅත්යථො. 

අථනිංරාජාආහ– 

103. 

‘‘කයරොමි යතතිංවචනිං, යිංමිංභණසි බ්රාහ්මණ; 

එතඤ්චයඛොයනොඅක්ඛාහි, කීවන්යතොයහොන්තුයාචකා’’ති. 

තත්ථ කය ොමීති අහිං සකලජම්බුදීපරජ්ජිං දදමායනො එත්තකිං කිං න

කරිස්සාමි, කයරොමීතිවදති. කීවන්යතොතිකත්තකා. 

නන්දපණ්ඩියතොආහ– 

104. 

‘‘පයරොසතිංජානපදා, මහාසාලාචබ්රාහ්මණා; 

ඉයමචඛත්තියාසබ්ය , අභජාතායසස්සියනො; 

භවඤ්චරාජාමයනොයජො, අලිංයහස්සන්තියාචකා’’ති. 

තත්ථ ජානපදාති ගහපතී.  හාසාලා ච බ්රාහ් ණාති සාරප්පත්තා

බ්රාහ්මණා ච පයරොසතායයව. අලිං යහස්සන්තීති පරියත්තා භවිස්සන්ති. 

ොචකාතිමමත්ථායයසොණපණ්ඩිතස්සඛමාපකා. 

අථනිංරාජාආහ– 

105. 

‘‘හත්ථීඅස්යසචයයොයජන්තු, රථිංසන්නය්හසාරථි; 

ආ න්ධනානිගණ්හාථ, පාදාසුස්සාරයද්ධයජ; 

අස්සමිංතිංගමිස්සාමි, යත්ථසම්මතියකොසියයො’’ති. 

තත්ථ යෙොයජන්තූති හත්ථායරොහා හත්ථී, අස්සායරොහා ච අස්යස

කප්යපන්තු.  ථිං සන්නය්හ සා ථීති සම්මසාරථි ත්වම්පි රථිං සන්නය්හ. 

ආබ්න්ධනානීති හත්ථිඅස්සරයථසු ආ න්ධිතබ් ානි භණ්ඩානි ච ගණ්හථ. 

පාදාසුස්සා ෙද්ධයජති රයථ ඨපිතධජපාදාසු ධයජ උස්සාරයන්තු 

උස්සායපන්තු. යකොසියෙොතියස්මිිංඅස්සයමයකොසියයගොත්යතො වසතීති. 

106. 

‘‘තයතොචරාජාපායාසි, යසනායචතුරඞ්ගිනී; 

අගමා අස්සමිං රම්මිං, යත්ථ සම්මති යකොසියයො’’ති. – අයිං 

අභසම්බුද්ධගාථා; 
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තත්ථ තයතො චාති, භක්ඛයව, එවිං වත්වා තයතො යසො රාජා
එකසතඛත්තියය ගයහත්වා මහතියා යසනාය පරිවුයතො නන්දපණ්ඩිතිං

පුරයතො කත්වා නගරා නික්ඛමි. චතු ඞ්ගීනීති චතුරඞ්ගිනියා යසනාය

අගමාසි, අන්තරමග්යග වත්තමායනොපි අවස්සිං ගාමිතාය එවිං වුත්යතො.
චතුවීසතිඅක්යඛොභණිසඞ්ඛායතන  ලකායයන සද්ධිිං මග්ගිං පටිපන්නස්ස
තස්ස නන්දපණ්ඩියතො ඉද්ධානුභායවන අට්ඨුසභවිත්ථතිං මග්ගිං සමිං
මායපත්වා ආකායසචම්මඛණ්ඩිංපත්ථරිත්වාතත්ථපල්ලඞ්යකනනිසීදිත්වා 
යසනායපරිවුයතොඅලඞ්කතහත්ථික්ඛන්යධනිසීදිත්වාගච්ඡන්යතනරඤ්ඤා
සද්ධිිං ධම්මයුත්තකථිං කයථන්යතො සීතඋණ්හාදිපරිස්සයය වායරන්යතො
අගමාසි. 

අථස්ස අස්සමිං පාපුණනදිවයස යසොණපණ්ඩියතො ‘‘මම කනිට්ඨස්ස 
අතියරකසත්තමාසසත්තදිවසාධිකානි සත්ත වස්සානි නික්ඛන්තස්සා’’ති
ආවජ්යජත්වා ‘‘කහිං නු යඛො යසො එතරහී’’ති දිබ්ය න චක්ඛුනා
ඔයලොයකන්යතො‘‘චතුවීසතිඅක්යඛොභණිපරිවායරනසද්ධිිංඑකසතරාජායනො 
ගයහත්වාමමඤ්යඤවඛමායපතුිංආගච්ඡතී’’තිදිස්වාචින්යතසි–‘‘ඉයමහි

රාූ හි යචව පරිසාහි ච මම කනිට්ඨස්ස  හූනි පාටිහාරියානි දිට්ඨානි, 

මමානුභාවිං අජානිත්වා ‘අයිං කූටජටියලො අත්තයනො පමාණිං න ජානාති, 
අම්හාකිං අයයයන සද්ධිිං පයයොයජසී’ති මිං වම්යභන්තා කයථන්තා

අවීචිපරායණා භයවයයිං, ඉද්ධිපාටිහාරියිං යනසිං දස්යසස්සාමී’’ති. යසො
චතුරඞ්ගුලමත්යතන අිංසිං අඵුසන්තිං ආකායස කාජිං ඨයපත්වා 
අයනොතත්තයතො උදකිං ආහරිතුිං රඤ්යඤො අවිදූයර ආකායසන පායාසි.
නන්දපණ්ඩියතො තිං ආගච්ඡන්තිං දිස්වා අත්තානිං දස්යසතුිං අවිසහන්යතො
නිසින්නට්ඨායනයයව අන්තරධායිත්වා පලායිත්වා හිමවන්තිං පාවිසි.
මයනොජරාජා පන තිං රමණීයයන ඉසියවයසන තථා ආගච්ඡන්තිං දිස්වා
ගාථමාහ– 

107. 

‘‘කස්සකාදම් යයොකායජො, යවහාසිංචතුරඞ්ගුලිං; 

අිංසිංඅසම්ඵුසිංඑති, උදහාරායගච්ඡයතො’’ති. 

තත්ථ කාදම්බ්යෙොති කදම් රුක්ඛමයයො. අිංසිං අසම්ඵුසිං එතීති අිංසිං

අසම්ඵුසන්යතො සයයමව ආගච්ඡති. උදහා ාොති උදකිං ආහරිතුිං

ගච්ඡන්තස්ස කස්ස එස කායජො එවිං එති, යකො නාම ත්විං, කුයතො වා
ආගච්ඡසීති. 

එවිංවුත්යතමහාසත්යතොගාථාද්වයමාහ– 

108. 

‘‘අහිං යසොයණොමහාරාජ, තාපයසොසහිතබ් යතො; 

භරාමිමාතාපිතයරො, රත්තින්දිවමතන්දියතො. 
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109. 

‘‘වයනඵලඤ්චමූලඤ්ච, ආහරිත්වාදිසම්පති; 

යපොයසමිමාතාපිතයරො, පුබ්ය කතමනුස්සර’’න්ති. 

තත්ථ සහිතබ්බ්යතොති සහිතවයතොසීලාචාරසම්පන්යනොඑයකොතාපයසො

අහන්ති වදති. භ ාමීති යපොයසමි. අතන්දියතොති අනලයසො හුත්වා. පුබ්යබ්

කත නුස්ස න්තියතහිපුබ්ය කතිංමය්හිංගුණිං අනුස්සරන්යතොති. 

තිංසුත්වාරාජායතනසද්ධිිංවිස්සාසිංකත්තුකායමොඅනන්තරිං ගාථමාහ
– 

110. 

‘‘ඉච්ඡාම අස්සමිංගන්තුිං, යත්ථසම්මති යකොසියයො; 

මග්ගිංයනොයසොණඅක්ඛාහි, යයනගච්යඡමුඅස්සම’’න්ති. 

තත්ථ අස්ස න්තිතුම්හාකිං අස්සමපදිං. 

අථ මහාසත්යතො අත්තයනො ආනුභායවන අස්සමපදගාමිමග්ගිං
මායපත්වා ගාථමාහ– 

111. 

‘‘අයිංඑකපදීරාජ, යයයනතිංයමඝසන්නිභිං; 

යකොවිළායරහිසඤ්ඡන්නිං, එත්ථසම්මතියකොසියයො’’ති. 

තස්සත්යථො–මහාරාජ, අයිංඑකපදියකොජඞ්ඝමග්යගො, ඉමිනාගච්ඡථ, 
යයන දිසාභායගන එතිං යමඝවණ්ණිං සුපුප්ඵිතයකොවිළාරසඤ්ඡන්නිං වනිං

දිස්සති, එත්ථමම පිතායකොසියයගොත්යතොවසති, එතස්සයසොඅස්සයමොති. 

112. 

‘‘ඉදිංවත්වානපක්කාමි, තරමායනොමහාඉසි; 

යවහායසඅන්තලික්ඛස්මිිං, අනුසාසිත්වානඛත්තියය. 

113. 

‘‘අස්සමිං පරිමජ්ජත්වා, පඤ්ඤායපත්වාන ආසනිං; 

පණ්ණසාලිංපවිසිත්වා, පිතරිංපතිය ොධයි. 

114. 

‘‘ඉයමආයන්තිරාජායනො, අභජාතායසස්සියනො; 

අස්සමානික්ඛමිත්වාන, නිසීදත්විංමහාඉයස. 

115. 

‘‘තස්සතිංවචනිංසුත්වා, තරමායනොමහාඉසි; 
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අස්සමා නික්ඛමිත්වාන, සද්වාරම්හි උපාවිසී’’ති. – ඉමා 

අභසම්බුද්ධගාථා; 

තත්ථ පක්කාමීති අයනොතත්තිං අගමාසි. අස්ස ිං පරි ජ්ජිත්වාති, 

භක්ඛයව, යසො ඉසි යවයගන අයනොතත්තිං ගන්ත්වා පානීයිං ආදාය යතසු
රාූ සු අස්සමිං අසම්පත්යතසුයයව ආගන්ත්වා පානීයඝයට පානීයමාළයක
ඨයපත්වා ‘‘මහාජයනො පිවිස්සතී’’ති වනකුසුයමහි වායසත්වා සම්මජ්ජනිිං
ආදායඅස්සමිංසම්මජ්ජත්වාපණ්ණසාලද්වායරපිතුආසනිං පඤ්ඤායපත්වා

පවිසිත්වාපිතරිංජානායපසීතිඅත්යථො. උපාවිසීතිඋච්චාසයනනිසීදි. 

ය ොධිසත්තස්ස මාතා පන තස්ස පච්ඡයතො නීචට්ඨායන එකමන්තිං 
නිසීදි. මහාසත්යතො නීචාසයන නිසීදි. නන්දපණ්ඩියතොපි ය ොධිසත්තස්ස
අයනොතත්තයතො පානීයිං ආදාය අස්සමිං ආගතකායල රඤ්යඤො සන්තිකිං
ආගන්ත්වා අස්සමස්ස අවිදූයර ඛන්ධාවාරිං නිවායසසි. අථ රාජා න්හත්වා
සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතොඑකසතරාජපරිවුයතො නන්දපණ්ඩිතිංගයහත්වා
මහන්යතන සිරියසොභග්යගන ය ොධිසත්තිං ඛමායපතුිං අස්සමිං පාවිසි. අථ

නිං තථා ආගච්ඡන්තිං ය ොධිසත්තස්ස පිතා දිස්වා ය ොධිසත්තිං පුච්ඡි, 
යසොපිස්සආචික්ඛි.තමත්ථිං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

116. 

‘‘තඤ්චදිස්වානආයන්තිං, ජලන්තිංරිවයතජසා; 

ඛතයසඞ්ඝපරි ූළ්හිං, යකොසියයොඑතදබ්රවි. 

117. 

‘‘කස්සයභරීමුදිඞ්ගාච, සඞ්ඛාපණවදින්දිමා; 

පුරයතොපටිපන්නානි, හාසයන්තාරයථසභිං. 

118. 

‘‘කස්සකඤ්චනපට්යටන, පුථුනාවිජ්ජුවණ්ණිනා; 

යුවාකලාපසන්නද්යධො, යකොඑතිසිරියාජලිං. 

119. 

‘‘උක්කාමුඛපහට්ඨිංව, ඛදිරඞ්ගාරසන්නිභිං; 

මුඛඤ්චරුචිරාභාති, යකොඑතිසිරියාජලිං. 

120. 

‘‘කස්සපග්ගහිතිංඡත්තිං, සසලාකිංමයනොරමිං; 

ආදිච්චරිංසාවරණිං, යකොඑතිසිරියාජලිං. 

121. 

‘‘කස්සඅඞ්ගිංපරිග්ගය්හ, වාලබීජනිමුත්තමිං; 
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චරන්තිවරපුඤ්ඤස්ස, හත්ථික්ඛන්යධනආයයතො. 

122. 

‘‘කස්ස යසතානිඡත්තානි, ආජානීයාච වම්මිතා; 

සමන්තාපරිකීයරන්ති, යකොඑතිසිරියාජලිං. 

123. 

‘‘කස්සඑකසතිංඛතයා, අනුයන්තායසස්සියනො; 

සමන්තානුපරියන්ති, යකොඑතිසිරියාජලිං. 

124. 

‘‘හත්ථිඅස්සරථපත්ති, යසනාචචතුරඞ්ගිනී; 

සමන්තානුපරියන්ති, යකොඑතිසිරියාජලිං. 

125. 

‘‘කස්යසසාමහතීයසනා, පිට්ඨියතොඅනුවත්තති; 

අක්යඛොභණීඅපරියන්තා, සාගරස්යසවඌමියයො. 

126. 

‘‘රාජාභරාජාමයනොයජො, ඉන්යදොවජයතිංපති; 

නන්දස්සජ්ඣාවරිංඑති, අස්සමිංබ්රහ්මචාරිනිං. 

127. 

‘‘තස්යසසාමහතීයසනා, පිට්ඨියතොඅනුවත්තති; 

අක්යඛොභණීඅපරියන්තා, සාගරස්යසවඌමියයො’’ති. 

තත්ථ ජලන්තිංරිවාති ජලන්තිං විය. පටිපන්නානීති එතානි තූරියානි

කස්ස පුරයතො ආගච්ඡන්තීති අත්යථො. හාසෙන්තාති යතොයසන්තා. 

කඤ්චනපට්යටනාති, තාත, කස්ස කඤ්චනමයයන විජ්ජුවණ්යණන 

උණ්හීසපට්යටන නලාටන්යතො පරික්ඛිත්යතොති පුච්ඡති. යුවාති තරුයණො. 

කලාපසන්නද්යධොති සන්නද්ධසරතූණීයරො. උක්කාමුඛපහට්ඨිං වාති 

කම්මාරානිං උද්ධයන පහට්ඨිං සුවණ්ණිං විය. ඛදි ඞ් ා සන්නිභන්ති

වීතච්චිතඛදිරඞ්ගාරවණ්ණිං. ආදිච්ච ිංසාව ණන්තිආදිච්චරිංසීනිං ආවරණිං. 

අඞ් ිං පරිග් ය්හාතිඅඞ්ගිං පරිග්ගයහත්වා, සරීරිං පරික්ඛිපිත්වාති අත්යථො. 

වාලබීජනිමුත්ත න්ති වාලබීජනිිං උත්තමිං. ච න්තීති සඤ්චරන්ති. 

ඡත්තානීති ආජානීයපිට්යඨ නිසින්නානිං ධාරිතඡත්තානි. පරිකීය න්තීති

තස්ස සමන්තා සබ් දිසාභායගසු පරිකීරයන්ති. චතු ඞ්ගිනීති එයතහි

හත්ථිආදීහි චතූහි අඞ්යගහි සමන්නාගතා. අක්යඛොභණීති යඛොයභතුිං න

සක්කා. සා  ස්යසවාතිසාගරස්සඌමියයොවියඅපරියන්තා.  ාජාභි ාජාති

එකසතරාූ නිංපූජයතො, යතසිංවාඅධියකොරාජාති රාජාභරාජා. ජෙතිංපතීති



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා සත්තතිනිපායතො 

300 

පටුන 

ජයප්පත්තානිං තාවතිිංසානිං යජට්ඨයකො. අජ්ොව න්ති මමිං
ඛමාපනත්ථායනන්දස්සපරිසභාවිං උපගන්ත්වාඑති. 

සත්ථා ආහ– 

128. 

‘‘අනුලිත්තාචන්දයනන, කාසිකුත්තමධාරියනො; 

සබ්ය පඤ්ජලිකාහුත්වා, ඉසීනිංඅජ්ඣුපාගමු’’න්ති. 

තත්ථ ඉසීනිං අජ්ඣුපා මුන්ති, භක්ඛයව, සබ්ය පි යත රාජායනො
සුරභචන්දයනන අනුලිත්තා උත්තමකාසිකවත්ථධාරියනො සිරසි 

පතිට්ඨාපිතඅඤ්ජලීහුත්වාඉසීනිංසන්තිකිංඋපගතා. 

තයතො මයනොයජො රාජා තිං වන්දිත්වා එකමන්තිං නිසින්යනො
පටිසන්ථාරිං කයරොන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

129. 

‘‘කච්චිනුයභොයතොකුසලිං, කච්චියභොයතොඅනාමයිං; 

කච්චිඋඤ්යඡනයායපථ, කච්චිමූලඵලා හූ. 

130. 

‘‘කච්චිඩිංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයනවාළමිගාකණ්යණ, කච්චිහිිංසානවිජ්ජතී’’ති. 

තයතොපරිංඋභන්නිංයතසිංවචනපටිවචනවයසනකථිතගාථායහොන්ති
– 

131. 

‘‘කුසලඤ්යචව යනොරාජ, අයථොරාජඅනාමයිං; 

අයථොඋඤ්යඡනයායපම, අයථොමූලඵලා හූ. 

132. 

‘‘අයථොඩිංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයනවාළමිගාකණ්යණ, හිිංසාමය්හිංනවිජ්ජති. 

133. 

‘‘ හූනිවස්සපූගානි, අස්සයමසම්මතිංඉධ; 

නාභජානාමිඋප්පන්නිං, ආ ාධිංඅමයනොරමිං. 

134. 

‘‘ස්වාගතිංයතමහාරාජ, අයථොයතඅදුරාගතිං; 

ඉස්සයරොසිඅනුප්පත්යතො, යිංඉධත්ථිපයවදය. 
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135. 

‘‘තින්දුකානි පියාලානි, මධුයක කාසුමාරියයො; 

ඵලානිඛුද්දකප්පානි, භුඤ්ජරාජවරිංවරිං. 

136. 

‘‘ඉදම්පිපානීයිංසීතිං, ආභතිංගිරිගබ්භරා; 

තයතොපිවමහාරාජ, සයචත්විංඅභකඞ්ඛසි. 

137. 

‘‘පටිග්ගහිතිං යිංදින්නිං, සබ් ස්සඅග්ඝියිං කතිං; 

නන්දස්සාපිනිසායමථ, වචනිංයසොපවක්ඛති. 

138. 

‘‘අජ්ඣාවරම්හානන්දස්ස, යභොයතොසන්තිකමාගතා; 

සුණාතුභවිංවචනිං, නන්දස්සපරිසායචා’’ති. 

ඉමායයභුයයයනපාකටසම් න්ධායයව, යිංපයනත්ථඅපාකටිං, තයදව 

වක්ඛාම. පයවදොති යිං ඉමස්මිිං ඨායන තව අභරුචිතිං අත්ථි, තිං යනො

කයථහීති වදති. ඛුද්දකප්පානීති එතානි නානාරුක්ඛඵලානි

ඛුද්දකමධුපටිභාගානිමධුරානි. ව ිංව න්ති ඉයතොඋත්තමුත්තමිංගයහත්වා

භුඤ්ජ. ගිරි බ්භ ාති අයනොතත්තයතො. සබ්බ්ස්ස අග්ඝිෙන්ති යයන මයිං

ආපුච්ඡිතා, තිං අම්යහහි පටිග්ගහිතිං නාම තුම්යහහි ච දින්නයමව නාම, 

එත්තාවතාඉමස්සජනස්ස සබ් ස්සඅග්ඝියිංතුම්යහහිකතිං. නන්දස්සාපීති

අම්හාකිං තාව සබ් ිං කතිං, ඉදානි පන නන්දපණ්ඩියතො කඤ්චි

වත්තුකායමො, තස්සපි තාව වචනිං සුණාථ. අජ්ොව ම්හාති මයඤ්හි න

අඤ්යඤන කම්යමන ආගතා, නන්දස්ස පන පරිසා හුත්වා තුම්හාකිං

ඛමාපනත්ථායආගතාතිවදති. භවන්තිභවිංයසොණපණ්ඩියතොසුණාතු. 

එවිංවුත්යතනන්දපණ්ඩියතොඋට්ඨායාසනාමාතාපිතයරොචභාතරඤ්ච 
වන්දිත්වාසකපරිසායසද්ධිිංසල්ලපන්යතොආහ– 

139. 

‘‘පයරොසතිංජානපදා, මහාසාලාචබ්රාහ්මණා; 

ඉයමචඛත්තියාසබ්ය , අභජාතායසස්සියනො; 

භවඤ්චරාජාමයනොයජො, අනුමඤ්ඤන්තුයමවයචො. 

140. 

‘‘යයචසන්තිසමීතායරො, යක්ඛානිඉධමස්සයම; 

අරඤ්යඤභූතභ යානි, සුණන්තුවචනිංමම. 

141. 
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‘‘නයමොකත්වානභූතානිං, ඉසිිංවක්ඛාමිසුබ් තිං; 

යසොතයාහිංදක්ඛිණා ාහු, තවයකොසියසම්මයතො. 

142. 

‘‘පිතරිංයමජයනත්තිඤ්ච, භත්තුකාමස්සයමසයතො; 

වීරපුඤ්ඤමිදිංඨානිං, මාමිංයකොසියවාරය. 

143. 

‘‘සබ්භ යහතිංඋපඤ්ඤාතිං, මයමතිංඋපනිස්සජ; 

උට්ඨානපාරිචරියාය, දීඝරත්තිංතයාකතිං; 

ධාතාපිතූසුපුඤ්ඤානි, මමයලොකදයදොභව. 

144. 

‘‘තයථවසන්තිමනුජා, ධම්යමධම්මපදිංවිදූ; 

මග්යගොසග්ගස්සයලොකස්ස, යථාජානාසිත්විංඉයස. 

145. 

‘‘උට්ඨානපාරිචරියාය, මාතාපිතුසුඛාවහිං; 

තිංමිංපුඤ්ඤානිවායරති, අරියමග්ගාවයරොනයරො’’ති. 

තත්ථ අනු ඤ්ඤන්තූති අනුබුජ්ඣන්තු, සාධුකිං සුත්වා පච්චක්ඛිං 

කයරොන්තූතිඅත්යථො. සමීතාය ොතිසමාගතා. අ ඤ්යඤභූතභබ්යානීතිඅස්මිිං
හිමවන්තාරඤ්යඤ යානි භූතානි යචව වුඩ්ඪිමරියාදප්පත්තානි භ යානි ච

තරුණයදවතානි, තානිපිසබ් ානිමමවචනිං සුණන්තූතිඅත්යථො. ‘‘නය ො

කත්වානා’’ති ඉදිං යසො පරිසාය සඤ්ඤිං දත්වා තස්මිිං වනසණ්යඩ

නිබ් ත්තයදවතානිං නමක්කාරිං කත්වා ආහ. තස්සත්යථො – අජ්ජ  හූහි

යදවතාහිමමභාතිකස්සධම්මකථාසවනත්ථිංආගතාහිභවිතබ් ිං, අහිංයවො 

නමක්කායරො, තුම්යහපි මය්හිං සහායා යහොථාති. යසො යදවතානිං අඤ්ජලිිං

පග්ගයහත්වාපරිසිං ජානායපත්වා ‘‘ඉසිිංවක්ඛාමී’’තිආදිමාහ.තත්ථ ඉසින්ති

යසොණපණ්ඩිතිං සන්ධාය වදති. සම් යතොති භාතයරො නාම අඞ්ගසමා

යහොන්ති, තස්මායසොයතඅහිංදක්ඛිණා  ාහූතිසම්මයතො.යතනයමඛමිතුිං
අරහථාතිදීයපති. 

වී ාති වීරියවන්ත මහාපරක්කම. පුඤ්ඤමිදිං ඨානන්ති ඉදිං

මාතාපිතුඋපට්ඨානිං නාම පුඤ්ඤිං සග්ගසිංවත්තනිකකාරණිං, තිං

කයරොන්තිං මිං මා වාරයාති වදති. සබ්භි යහතන්ති එතඤ්හි

මාතාපිතුඋපට්ඨානිං නාම පණ්ඩියතහි උපඤ්ඤාතිං උපගන්ත්වා

ඤාතඤ්යචවවණ්ණිතඤ්ච.  ය තිංඋපනිස්සජාතිඉදිංත්විංමය්හිංනිස්සජ

විස්සජ්යජහි යදහි. උට්ඨානපාරිචරිොොති උට්ඨායනන ච පාරිචරියාය ච. 

කතන්ති දීඝරත්තිං තයාකුසලිංකතිං. පුඤ්ඤානීති ඉදානි අහිං මාතාපිතූසු

පුඤ්ඤානිකත්තුකායමො.   යලොකදයදොතිතස්සමමත්විංසග්ගයලොකදයදො
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පටුන 

යහොති, අහඤ්හි යතසිං වත්තිං උපට්ඨානිංකත්වා යදවයලොයක අපරිමාණිං

යසිංලභස්සාමි, තස්සයමත්විංදායයකො යහොහීතිවදති. 

තයථවාති යථාත්විං ජානාසි, තයථවඅඤ්යඤපිමනුජාඉමිස්සිංපරිසායිං

සන්ති, යත නානප්පකායර ධම්යම ඉදිං යජට්ඨාපචායිකභාවසඞ්ඛාතිං

ධම්මයකොට්ඨාසිං වදන්ති. කන්ති?  ග්ය ො සග් ස්ස යලොකස්සාති. 

සුඛාවහන්තිඋට්ඨායනනච පාරිචරියායචමාතාපිතූනිංසුඛාවහිං. තිං න්ති
තිං මිං එවිං සම්මාපටිපන්නම්පි භාතා යසොණපණ්ඩියතො තම්හා පුඤ්ඤා

අභවායරති. අරිෙ ග් ාවය ොති යසො එවිං වායරන්යතො අයිං නයරො මම
පියදස්සනතාය අරියසඞ්ඛාතස්ස යවදයලොකස්ස මග්ගාවරයණො නාම
යහොතීති. 

එවිං නන්දපණ්ඩියතන වුත්යත මහාසත්යතො ‘‘ඉමස්ස තාව තුම්යහහි

වචනිංසුතිං, ඉදානිමමපිසුණාථා’’තිසායවන්යතොආහ– 

146. 

‘‘සුණන්තු යභොන්යතොවචනිං, භාතුරජ්ඣාවරා මම; 

කුලවිංසිංමහාරාජ, යපොරාණිංපරිහාපයිං; 

අධම්මචාරීයජට්යඨසු, නිරයිංයසොපපජ්ජති. 

147. 

‘‘යයචධම්මස්සකුසලා, යපොරාණස්සදිසම්පති; 

චාරිත්යතනචසම්පන්නා, නයතගච්ඡන්තිදුග්ගතිිං. 

148. 

‘‘මාතාපිතාචභාතාච, භගිනීඤාති න්ධවා; 

සබ්ය යජට්ඨස්සයතභාරා, එවිංජානාහිභාරධ. 

149. 

‘‘ආදියිත්වාගරුිංභාරිං, නාවියකොවියඋස්සයහ; 

ධම්මඤ්චනප්පමජ්ජාමි, යජට්යඨොචස්මිරයථසභා’’ති. 

තත්ථ භාතු ජ්ොව ාති මම භාතු පරිසා හුත්වා ආගතා යභොන්යතො

සබ්ය පි රාජායනො මමපි තාව වචනිං සුණන්තු. පරිහාපෙන්ති

පරිහායපන්යතො. ධම් ස්සාති යජට්ඨාපචායනධම්මස්ස පයවණීධම්මස්ස. 

කුසලාතියඡකා. චාරිත්යතනචාතිආචාරසීයලනසම්පන්නා. භා ාතිසබ්ය 

එයත යජට්යඨන වහිතබ් ා පටිජග්ගිතබ් ාති තස්ස භාරා නාම. නාවියකො

විොතියථානාවායගරුිංභාරිංආදියිත්වා සමුද්දමජ්යඣනාවිංයසොත්ථිනා

යනතුිංනාවියකොඋස්සයහතිවායමති, සහනාවාය සබ් භණ්ඩඤ්චජයනොච

තස්යසවභායරොයහොති, තථාමයමවසබ්ය ඤාතකාභායරොති, අහඤ්චයත

උස්සහාමි පටිජග්ගිතුිං සක්යකොමි, තඤ්ච යජට්ඨාපචායනධම්මිං
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නප්පමජ්ජාමි, න යකවලඤ්ච එයතසඤ්යඤව, සකලස්සපි යලොකස්ස 

යජට්යඨොචඅස්මි, තස්මාඅහයමවසද්ධිිංනන්යදනපටිජග්ගිතුිංයුත්යතොති. 

තිංසුත්වාසබ්ය පියතරාජායනොඅත්තමනාහුත්වා ‘‘යජට්ඨභාතිකස්ස
කර අවයසසා භාරාති අජ්ජ අම්යහහි ඤාත’’න්ති නන්දපණ්ඩිතිං පහාය 

මහාසත්තිංසන්නිස්සිතාහුත්වාතස්සථුතිිංකයරොන්තාද්යවගාථාඅභාසිිංසු
– 

150. 

‘‘අධිගමාතයමඤාණිං, ජාලිංවජාතයවදයතො; 

එවයමවයනොභවිංධම්මිං, යකොසියයොපවිදිංසයි. 

151. 

‘‘යථා උදයමාදිච්යචො, වාසුයදයවොපභඞ්කයරො; 

පාණීනිංපවිදිංයසති, රූපිංකලයාණපාපකිං; 

එවයමවයනොභවිංධම්මිං, යකොසියයොපවිදිංසයී’’ති. 

තත්ථ අධි  ාති මයිං ඉයතො පුබ්ය  යජට්ඨාපචායනධම්මපටිච්ඡාදයක

තයම වත්තමානා න ජානාම, අජ්ජ ජාතයවදයතො ජාලිංවඤාණිං අධිගතා. 

එවය ව යනොති යථා මහන්ධකායර පබ් තමත්ථයක ජලියතො ජාතයවයදො

සමන්තා ආයලොකිං ඵරන්යතො රූපානි දස්යසති, තථා යනො භවිං 

යකොසියයගොත්යතො ධම්මිං පවිදිංසයීති අත්යථො. වාසුයදයවොති වසුයදයවො 

වසුයජොතයනො, ධනපකාසයනොතිඅත්යථො. 

ඉතිමහාසත්යතොඑත්තකිංකාලිංනන්දපණ්ඩිතස්සපාටිහාරියානි දිස්වා
තස්මිිංපසන්නචිත්යතයතරාජායනොඤාණ යලනතස්මිිංපසාදිංභන්දිත්වා 
අත්තයනො කථිං ගාහායපත්වා සබ්ය ව අත්තයනො මුඛිං උල්යලොකයත

අකාසි.අථනන්දපණ්ඩියතො ‘‘භාතායමපණ්ඩියතො යත්යතොධම්මකථියකො

සබ්ය පියම රාජායනො භන්දිත්වා අත්තයනො පක්යඛ කරි, ඨයපත්වා ඉමිං

අඤ්යඤො මය්හිං පටිසරණිං නත්ථි, ඉමයමව යාචිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා
ගාථමාහ– 

152. 

‘‘එවිංයමයාචමානස්ස, අඤ්ජලිිංනාවබුජ්ඣථ; 

තව ද්ධචයරොයහස්සිං, වුට්ඨියතොපරිචාරයකො’’ති. 

තස්සත්ථා – සයච තුම්යහ මම එවිං යාචමානස්ස ඛමාපනත්ථාය

පග්ගහිතිං අඤ්ජලිිං නාවබුජ්ඣථන පටිග්ගණ්හථ, තුම්යහව මාතාපිතයරො 

උපට්ඨහථ, අහිං පන තුම්හාකිං  ද්ධචයරො යවයයාවච්චකයරො යහස්සිං, 
රත්තින්දිවිං අනලසභායවන වුට්ඨියතො පරිචාරයකො අහිං තුම්යහ
පටිජග්ගිස්සාමීති. 
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මහාසත්තස්ස පකතියාපිනන්දපණ්ඩියත යදොයසො වා යවරිං වා නත්ථි, 
අතිථද්ධිංවචනිංකයථන්තස්සපනස්සමානහාපනත්ථිංනිග්ගහවයසනතථා
කත්වා ඉදානිස්ස වචනිං සුත්වා තුට්ඨචිත්යතො තස්මිිං පසාදිං උප්පායදත්වා

‘‘ඉදානි යතඛමාමි, මාතාපිතයරො ච පටිජග්ගිතුිං ලභස්සසී’’තිතස්ස ගුණිං
පකායසන්යතොආහ– 

153. 

‘‘අද්ධා නන්දවිජානාසි, සද්ධම්මිංසබ්භ යදසිතිං; 

අරියයොඅරියසමාචායරො,  ාළ්හිංත්විංමමරුච්චසි. 

154. 

‘‘භවන්තිංවදාමියභොතිඤ්ච, සුණාථවචනිංමම; 

නායිංභායරොභාරමයතො, අහුමය්හිංකුදාචනිං. 

155. 

‘‘තිංමිංඋපට්ඨිතිංසන්තිං, මාතාපිතුසුඛාවහිං; 

නන්යදොඅජ්ඣාවරිංකත්වා, උපට්ඨානායයාචති. 

156. 

‘‘යයො යවඉච්ඡතිකායමන, සන්තානිං බ්රහ්මචාරිනිං; 

නන්දිංයවොවරථඑයකො, කිංනන්යදොඋපතිට්ඨතූ’’ති. 

තත්ථ අරියෙොති සුන්දයරො. අරිෙස ාචාය ොති සුන්දරසමාචායරොපි

ජායතො. බ්ාේහන්තිඉදානිත්විංමමඅතිවියරුච්චසි. සුණාථාතිඅම්මතාතා

තුම්යහමමවචනිංසුණාථ. නාෙිං භාය ොතිඅයිංතුම්හාකිංපටිජග්ගනභායරො

න කදාචි මම භාරමයතො අහු. තිං  න්ති තිං භායරොති අමඤ්ඤිත්වාව මිං

තුම්යහ උපට්ඨිතිං සමානිං. උපට්ඨානාෙ ොචතීති තුම්යහ උපට්ඨාතුිං මිං

යාචති. යෙො යව ඉච්ඡතීති මය්හඤ්හි ත්විං යම මාතරිං වා පිතරිං වා 

උපට්ඨහාති වත්තුිංන යුත්තිං, තුම්හාකිං පන සන්තානිං බ්රහ්මචාරීනිං යයො

එයකො ඉච්ඡති, තිංවදාමිකායමන නන්දිංයවොව ථ, තිංමමකනිට්ඨිං නන්දිං

යරොයචථ, තුම්යහසු කිං එස උපට්ඨාතු, උයභොපි හි මයිං තුම්හාකිං 
පුත්තායයවාති. 

අථස්ස මාතා ආසනා වුට්ඨාය, ‘‘තාත යසොණපණ්ඩිත, චිරප්පවුත්යථො

යත කනිට්යඨො, එවිං චිරාගතම්පි තිං යාචිතුිං න විසහාමි, මයඤ්හි තිං

නිස්සිතා, ඉදානි පන තයා අනුඤ්ඤාතා අහිං එතිං බ්රහ්මචාරිනිං  ාහාහි 
උපගූහිත්වා සීයස උපසිඞ්ඝායිතුිං ලයභයය’’න්ති ඉමමත්ථිං පකායසන්තී
ගාථමාහ– 

157. 

‘‘තයාතාතඅනුඤ්ඤාතා, යසොණතිංනිස්සිතාමයිං; 
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උපඝාතුිංලයභනන්දිං, මුද්ධනිබ්රහ්මචාරින’’න්ති. 

අථ මහාසත්යතො ‘‘යතන හි, අම්ම, අනුජානාමි, ත්විං ගච්ඡ, පුත්තිං 
නන්දිං ආලිඞ්ගිත්වා සීයස ඝායිත්වා චුම්බිත්වා තව හදයය යසොකිං
නිබ් ායපහී’’ති ආහ. සා තස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා නන්දපණ්ඩිතිං 
පරිසමජ්යඣයයව ආලිඞ්ගිත්වා සීසිං ඝායිත්වා චුම්බිත්වා හදයය යසොකිං
නිබ් ායපත්වාමහාසත්යතන සද්ධිිංසල්ලපන්තීආහ– 

158. 

‘‘අස්සත්ථස්යසවතරුණිං, පවාළිංමාලුයතරිතිං; 

චිරස්සිංනන්දිංදිස්වාන, හදයිංයමපයවධති. 

159. 

‘‘යදාසුත්තාපිසුපියන, නන්දිංපස්සාමිආගතිං; 

උදග්ගාසුමනායහොමි, නන්යදොයනොආගයතොඅයිං. 

160. 

‘‘යදාචපටිබුජ්ඣිත්වා, නන්දිංපස්සාමිනාගතිං; 

භයයයොආවිසතීයසොයකො, යදොමනස්සඤ්චනප්පකිං. 

161. 

‘‘සාහිං අජ්ජචිරස්සම්පි, නන්දිංපස්සාමි ආගතිං; 

භත්තුච්චමය්හඤ්චපියයො, නන්යදොයනොපාවිසීඝරිං. 

162. 

‘‘පිතුපිනන්යදොසුප්පියයො, යිංනන්යදොනප්පවයසඝරා; 

ලභතූතාතනන්යදොතිං, මිංනන්යදොඋපතිට්ඨතූ’’ති. 

තත්ථ  ාලුයතරිතන්ති යථා වාතාහතිං අස්සත්ථස්ස පල්ලවිං කම්පති, 

එවිංචිරස්සිංනන්දිංදිස්වාඅජ්ජමමහදයිං කම්පතීතිවදති. සුත්තාති, තාත

යසොණ, යදාහිං සුත්තාපි සුපියන නන්දිං ආගතිං පස්සාමි, තදාපි උදග්ගා

යහොමි. භත්තුච්චාතිසාමිකස්සචයමමය්හඤ්චපියයො. නන්යදොයනොපාවිසී

ඝ න්ති, තාත, පුත්යතො යනො නන්යදො පණ්ණසාලිං පවිසතු. ෙන්ති යස්මා

පිතුපි සුට්ඨු පියයො, තස්මා පුන ඉමම්හා ඝරා න විප්පවයසයය. නන්යදො 

තන්ති, තාත, නන්යදොයිංඉච්ඡති, තිංලභතු.  ිංනන්යදොති, තාතයසොණ, තව

පිතරිංත්විංඋපට්ඨහ, මිංනන්යදො උපට්ඨාතු. 

මහාසත්යතො‘‘එවිංයහොතූ’’තිමාතුවචනිංසම්පටිච්ඡිත්වා‘‘නන්ද, තයා

යජට්ඨකයකොට්ඨායසො ලද්යධො, මාතා නාම අතිගුණකාරිකා, අප්පමත්යතො
හුත්වා පටිජග්යගයයාසී’’තිඔවදිත්වාමාතුගුණිංපකායසන්යතොද්යවගාථා
අභාසි– 
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163. 

‘‘අනුකම්පිකා පතිට්ඨාච, පුබ්ය රසදදීච යනො; 

මග්යගොසග්ගස්සයලොකස්ස, මාතාතිංවරයතඉයස. 

164. 

‘‘පුබ්ය රසදදීයගොත්තී, මාතාපුඤ්ඤූපසිංහිතා; 

මග්යගොසග්ගස්සයලොකස්ස, මාතාතිංවරයතඉයස’’ති. 

තත්ථ අනුකම්පිකාති මුදුහදයා. පුබ්යබ්  සදදීති පඨමයමව අත්තයනො

ඛීරසඞ්ඛාතස්ස රසස්ස දායිකා.  ාතා තන්ති මම මාතා මිං න ඉච්ඡති, තිං

වරති ඉච්ඡති. ය ොත්තීති යගොපායිකා. පුඤ්ඤූපසිංහිතාති පුඤ්ඤූපනිස්සිතා
පුඤ්ඤදායිකා. 

එවිං මහාසත්යතො ද්වීහි ගාථාහි මාතු ගුණිං කයථත්වා පුනාගන්ත්වා 

තස්සාආසයනනිසින්නකායල‘‘නන්ද, ත්විංදුක්කරකාරිකිංමාතරිංලභසි, 

උයභොපි මයිං මාතරා දුක්යඛන සිංවඩ්ඪිතා, තිං ඉදානි ත්විං අප්පමත්යතො

පටිජග්ගාහි, අමධුරානි ඵලාඵලානි මා ඛාදායපහී’’ති වත්වා

පරිසමජ්යඣයයවමාතුදුක්කරකාරිකතිංපකායසන්යතොආහ – 

165. 

‘‘ආකඞ්ඛමානා පුත්තඵලිං, යදවතායනමස්සති; 

නක්ඛත්තානිචපුච්ඡති, උතුසිංවච්ඡරානිච. 

166. 

‘‘තස්සාඋතුම්හින්හාතාය, යහොතිගබ්භස්සයවොක්කයමො; 

යතනයදොහළිනීයහොති, සුහදායතනවුච්චති. 

167. 

‘‘සිංවච්ඡරිංවාඌනිංවා, පරිහරිත්වාවිජායති; 

යතනසාජනයන්තීති, ජයනත්තියතනවුච්චති. 

168. 

‘‘ථනඛීයරනගීයතන, අඞ්ගපාවුරයණනච; 

යරොදන්තිංපුත්තිංයතොයසති, යතොයසන්තීයතනවුච්චති. 

169. 

‘‘තයතො වාතාතයපයඝොයර, මමිංකත්වා උදික්ඛති; 

දාරකිංඅප්පජානන්තිං, යපොයසන්තීයතනවුච්චති. 

170. 

‘‘යඤ්ච මාතුධනිංයහොති, යඤ්චයහොති පිතුද්ධනිං; 
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උභයම්යපතස්සයගොයපති, අපිපුත්තස්සයනොසියා. 

171. 

‘‘එවිංපුත්තඅදුිංපුත්ත, ඉතිමාතාවිහඤ්ඤති; 

පමත්තිංපරදායරසු, නිසීයථපත්තයයොබ් යන; 

සායිංපුත්තිංඅනායන්තිං, ඉතිමාතාවිහඤ්ඤති. 

172. 

‘‘එවිංකච්ඡාභයතොයපොයසො, මාතුඅපරිචාරයකො; 

මාතරිමිච්ඡාචරිත්වාන, නිරයිංයසොපපජ්ජති. 

173. 

‘‘එවිංකච්ඡාභයතොයපොයසො, පිතුඅපරිචාරයකො; 

පිතරිමිච්ඡාචරිත්වාන, නිරයිංයසොපපජ්ජති. 

174. 

‘‘ධනාපිධනකාමානිං, නස්සතිඉතියමසුතිං; 

මාතරිංඅපරිචරිත්වාන, කච්ඡිංවායසොනිගච්ඡති. 

175. 

‘‘ධනාපිධනකාමානිං, නස්සතිඉතියමසුතිං; 

පිතරිංඅපරිචරිත්වාන, කච්ඡිංවායසොනිගච්ඡති. 

176. 

‘‘ආනන්යදොචපයමොයදොච, සදාහසිතකීළිතිං; 

මාතරිංපරිචරිත්වාන, ලබ්භයමතිංවිජානයතො. 

177. 

‘‘ආනන්යදොචපයමොයදොච, සදාහසිතකීළිතිං; 

පිතරිංපරිචරිත්වාන, ලබ්භයමතිංවිජානයතො. 

178. 

‘‘දානඤ්චපියවාචාච, අත්ථචරියාචයාඉධ; 

සමානත්තතාචධම්යමසු, තත්ථතත්ථයථාරහිං; 

එයතයඛොසඞ්ගහායලොයක, රථස්සාණීවයායයතො. 

179. 

‘‘එයත චසඞ්ගහානාස්සු, නමාතා පුත්තකාරණා; 

ලයභථ මානිංපූජිංවා, පිතාවා පුත්තකාරණා. 

180. 

‘‘යස්මාචසඞ්ගහාඑයත, සම්මයපක්ඛන්තිපණ්ඩිතා; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා සත්තතිනිපායතො 

309 

පටුන 

තස්මාමහත්තිංපප්යපොන්ති, පාසිංසාචභවන්තියත. 

181. 

‘‘බ්රහ්මාති මාතාපිතයරො, පුබ් ාචරියාති වුච්චයර; 

ආහුයනයයාචපුත්තානිං, පජායඅනුකම්පකා. 

182. 

‘‘තස්මාහියනනමස්යසයය, සක්කයරයයචපණ්ඩියතො; 

අන්යනනඅයථොපායනන, වත්යථනසයයනනච; 

උච්ඡාදයනනන්හාපයනන, පාදානිංයධොවයනනච. 

183. 

‘‘තායනිංපාරිචරියාය, මාතාපිතූසුපණ්ඩිතා; 

ඉයධවනිංපසිංසන්ති, යපච්චසග්යගපයමොදතී’’ති. 

තත්ථ පුත්තඵලන්ති පුත්තසඞ්ඛාතිං ඵලිං. යදවතාෙ න ස්සතීති
‘‘පුත්යතො යම උප්පජ්ජතූ’’ති යදවතාය නමක්කාරිං කයරොති ආයාචති. 

පුච්ඡතීති ‘‘කතයරන නක්ඛත්යතන ජායතො පුත්යතො දීඝායුයකො යහොති, 

කතයරන අප්පායුයකො’’ති එවිං නක්ඛත්තානි ච පුච්ඡති. උතුසිංවච්ඡ ානි

චාති ‘‘ඡන්නිං උතූනිං කතරස්මිිං උතුම්හි ජායතො දීඝායුයකො යහොති, 

කතරස්මිිං උතුම්හි අප්පායුයකො, කතිවස්සාය වා මාතුයා ජායතො පුත්යතො

දීඝායුයකො යහොති, කතිවස්සාය අප්පායුයකො’’ති එවිං උතුසිංවච්ඡරානි ච

පුච්ඡති. උතුම්හි න්හාතාොති පුප්යඵ උප්පන්යන උතුම්හි න්හාතාය. 

යවොක්කය ොති තිණ්ණිං සන්නිපාතා ගබ්භාවක්කන්ති යහොති, කුච්ඡියිං

ගබ්යභොපතිට්ඨාති. යතනාතියතනගබ්යභනසා යදොහළිනීයහොති. යතනාති

තදා තස්සා කුච්ඡිම්හි නිබ් ත්තපජාය සියනයහො උප්පජ්ජති, යතන

කාරයණන ‘‘සුහදා’’ති වුච්චති. යතනාති යතන කාරයණන සා
‘‘ජනයන්තී’’තිච‘‘ජයනත්තී’’තිච වුච්චති. 

අඞ් පාවු යණන චාති ථනන්තයර නිපජ්ජායපත්වා සරීරසම්ඵස්සිං

ඵරායපන්තී අඞ්ගසඞ්ඛායතයනව පාවුරයණන. යතොයසන්තීති

සඤ්ඤායපන්තී හායසන්තී.   ිං කත්වා උදික්ඛතීති ‘‘පුත්තස්ස යම උපරි

වායතො පහරති, ආතයපො ඵරතී’’ති එවිං මමිංකාරිං කත්වා සිනිද්යධන

හදයයනඋදික්ඛති. උභෙම්යපතස්සාති උභයම්පිඑතිංධනිංඑතස්සපුත්තස්ස

අත්ථායඅඤ්යඤසිං අදස්යසත්වාසාරගබ්භාදීසුමාතායගොයපති. එවිංපුත්ත, 

අදුිං පුත්තාති ‘‘අන්ධ ාල පුත්ත, එවිං රාජකුලාදීසු අප්පමත්යතො යහොහි, 

අදුඤ්ච කම්මිංමාකයරොහී’’තිසික්ඛායපන්තීඉතිමාතාවිහඤ්ඤතිකලමති. 

පත්තයෙොබ්බ්යනති පුත්යතපත්තයයොබ් යනතිං පුත්තිංනිසීයථපරදායරසු
පමත්තිං සායිං අනාගච්ඡන්තිං ඤත්වා අස්සුපුණ්යණහි යනත්යතහි මග්ගිං
ඔයලොයකන්තීවිහඤ්ඤතිකලමති. 
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කච්ඡා භයතොති කච්යඡන භයතො පටිජග්ගියතො. මිච්ඡා චරිත්වානාති

මාතරිං අපටිජග්ගිත්වා. ධනාපීති ධනම්පි, අයයමව වා පායඨො. ඉදිං වුත්තිං
යහොති – ධනකාමානිං උප්පන්නිං ධනම්පි මාතරිං අපටිජග්ගන්තානිං

නස්සතීතියම සුතන්ති. කච්ඡිංවායසොතිඉතිධනිංවාතස්සනස්සති, දුක්ඛිං

වායසොපුරියසොනිගච්ඡති. ලබ්භය තන්තිඑතිංඉධයලොයකච පරයලොයකච

ආනන්දාදිසුඛිං මාතරිං පරිචරිත්වා විජානයතො පණ්ඩිතස්ස ලබ්භිං, සක්කා 
ලද්ධුිංතාදියසනාතිඅත්යථො. 

දානඤ්චාති මාතාපිතූනිං දානිං දාතබ් ිං, පියවචනිං භණිතබ් ිං, 

උප්පන්නකච්චසාධනවයසන අත්යථො චරිතබ්ය ො. ධම්ය සූති
යජට්ඨාපචායනධම්යමසු තත්ථ තත්ථ පරිසමජ්යඣ වා රයහොගතානිං වා

අභවාදනාදිවයසනසමානත්තතාකාතබ් ා, නරයහො අභවාදනාදීනිකත්වා

පරිසති නකාතබ් ානි, සබ් ත්ථසමායනයනවභවිතබ් ිං. එයතචසඞ් හා 

නාස්සූති සයච එයත චත්තායරො සඞ්ගහා න භයවයයිං. සම් යපක්ඛන්තීති

සම්මානයයනකාරයණන යපක්ඛන්ති.  හත්තන්ති යසට්ඨත්තිං. බ්රහ් ාති 

පුත්තානිං බ්රහ්මසමා උත්තමා යසට්ඨා. පුබ්බ්ාචරිොති පඨමාචරියා. 

ආහුයනෙයාති ආහුනපටිග්ගාහකා යස්ස කස්සචි සක්කාරස්ස අනුච්ඡවිකා. 

අන්යනන අයථොති අන්යනන යචව අත්යථො පායනන ච. යපච්චාති
කාලකරියායපරියයොසායනඉයතොගන්ත්වා සග්යගපයමොදතීති. 

එවිං මහසත්යතො සියනරුිං පවට්යටන්යතො විය ධම්මයදසනිං
නිට්ඨායපසි. තිංසුත්වාසබ්ය පියතරාජායනො ලකායාචපසීදිිංසු.අථයන
පඤ්චසුසීයලසු පතිට්ඨායපත්වා‘‘දානාදීසුඅප්පමත්තායහොථා’’තිඔවදිත්වා
උයයයොයජසි. සබ්ය පි ධම්යමන රජ්ජිං කායරත්වා ආයුපරියයොසායන
යදවනගරිං පූරයිිංසු. යසොණපණ්ඩිතනන්දපණ්ඩිතාපි යාවතායුකිං
මාතාපිතයරොපරිචරිත්වාබ්රහ්මයලොකපරායණා අයහසුිං. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකිං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන මාතුයපොසකභක්ඛු යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨහි. තදා මාතාපිතයරො මාහාරාජකුලානි අයහසුිං, නන්දපණ්ඩියතො

ආනන්යදො, මයනොජරාජා සාරිපුත්යතො, එකසතරාජායනො අසීතිමහායථරා

යචව අඤ්ඤතරයථරා ච, චතුවීසති අක්යඛොභණියයො බුද්ධපරිසා, 
යසොණපණ්ඩියතොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

යසොණනන්දජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

ජාතකුද්දානිං– 

අථසත්තතිමම්හිනිපාතවයර, සභාවන්තුකුසාවතිරාජවයරො; 

අථයසොණසුනන්දවයරොචපුන, අභවාසිතසත්තතිමම්හිසුයතති. 
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21. අසීතනිපායතො 
[533] 1. චූළහිංසජාතකවණ්ණනා 

සුමුඛාති ඉදිං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො ආයස්මයතො ආනන්දස්ස
ජීවිතපරිච්චාගිං ආරබ්භ කයථසි. යදවදත්යතන හි තථාගතිං ජීවිතා
යවොයරොයපතුිං පයයොජයතසු ධනුග්ගයහසු සබ් පඨමිං යපසියතන

ආගන්ත්වා ‘‘නාහිං, භන්යත, සක්යකොමි තිං භගවන්තිං ජීවිතා

යවොයරොයපතුිං, මහිද්ධියකො යසො භගවා මහානුභායවො’’ති වුත්යත

යදවදත්යතො ‘‘අලිං, ආවුයසො, මාත්විංසමණිංයගොතමිංජීවිතායවොයරොයපහි, 
අහයමව සමණිං යගොතමිං ජීවිතා යවොයරොයපස්සාමී’’ති වත්වා තථාගයත
ගිජ්ඣකූටපබ් තස්සපච්ඡිමඡායායචඞ්කමන්යතසයිං ගිජ්ඣකූටිංපබ් තිං

අභරුහිත්වා යන්තයවයගන මහතිිං සිලිං පවිජ්ඣි, ‘‘ඉමාය සිලාය සමණිං
යගොතමිංජීවිතායවොයරොයපස්සාමී’’ති.තදාද්යවපබ් තකූටාසමාගන්ත්වා
තිංසිලිං සම්පටිච්ඡිිංසු.තයතොපපටිකාඋප්පතිත්වාභගවයතොපාදිංපහරිත්වා

රුහිරිං උප්පායදසි,  ලවයවදනා පවත්තිිංසු. ජීවයකො තථාගතස්ස පාදිං
සත්ථයකන ඵායලත්වා දුට්ඨයලොහිතිං වයමත්වා පූතිමිංසිං අපයනත්වා
යධොවිත්වා යභසජ්ජිං ආලිම්පිත්වා නියරොගමකාසි. සත්ථා පුරිමසදිසයමව
භක්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොමහතියාබුද්ධලීලායවිචරි. 

අථ නිං දිස්වා යදවදත්යතො චින්යතසි – ‘‘සමණස්ස යගොතමස්ස 
රූපයසොභග්ගප්පත්තිං සරීරිං දිස්වා යකොචි මනුස්සභූයතො උපසඞ්කමිතුිං න

සක්යකොති, රඤ්යඤො යඛො පන නාළාගිරි නාම හත්ථී චණ්යඩො ඵරුයසො 

මනුස්සඝාතයකො බුද්ධධම්මසඞ්ඝගුයණ න ජානාති, යසො තිං ජීවිතක්ඛයිං
පායපස්සතී’’ති. යසො ගන්ත්වා රඤ්යඤො තමත්ථිං ආයරොයචසි. රාජා

‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා හත්ථාචරියිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘සම්ම, ස්යව
නාළාගිරිිං මත්තිං කත්වා පායතොව සමයණන යගොතයමන පටිපන්නවීථියිං
විස්සජ්යජහී’’ති ආහ. යදවදත්යතොපි නිං ‘‘අඤ්යඤසු දිවයසසු හත්ථී 

කත්තකිංසුරිංපිවතී’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘අට්ඨඝයට, භන්යත’’තිවුත්යත‘‘යතන
හි ස්යව ත්විං තිං යසොළස ඝයට පායයත්වා සමයණන යගොතයමන 
පටිපන්නවීථියිං අභමුඛිං කයරයයාසී’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි.
රාජා නගයර යභරිිං චරායපසි – ‘‘ස්යව නාළාගිරිිං මත්තිං කත්වා නගයර

විස්සජ්යජස්සති, නාගරා පායතොව සබ් කච්චානි කත්වා අන්තරවීථිිං මා
පටිපජ්ජිංසූ’’ති. යදවදත්යතොපි රාජනියවසනා ඔරුය්හ හත්ථිසාලිං ගන්ත්වා

හත්ථියගොපයක ආමන්යතත්වා ‘‘මයිං භයණ උච්චට්ඨානියිං නීචට්ඨායන, 

නීචට්ඨානියිංවාඋච්චට්ඨායන කාතුිංසමත්ථා, සයචයවොයයසනඅත්යථො, 
ස්යවපායතොවනාළාගිරිිංතිඛිණසුරායයසොළසඝයට පායයත්වාසමණස්ස
යගොතමස්ස ආගමනයවලාය තුත්තයතොමයරහි විජ්ඣිත්වා කුජ්ඣායපත්වා 
හත්ථිසාලිං භන්දායපත්වා සමයණන යගොතයමන පටිපන්නවීථියිං අභමුඛිං
කත්වා සමණිං යගොතමිං ජීවිතක්ඛයිං පායපථා’’ති ආහ. යත ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිිංසු. 
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පටුන 

සා පවත්ති සකලනගයර විත්ථාරිකා අයහොසි. බුද්ධධම්මසඞ්ඝමාමකා 

උපාසකා තිං සුත්වා සත්ථාරිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘භන්යත, යදවදත්යතො
රඤ්ඤා සද්ධිිං එකයතො හුත්වා ස්යව තුම්යහහි පටිපන්නවීථියිං නාළාගිරිිං

විස්සජ්ජායපස්සති, ස්යව පිණ්ඩාය අපවිසිත්වා ඉයධව යහොථ, මයිං
විහායරයයව බුද්ධප්පමුඛස්ස භක්ඛුසඞ්ඝස්ස භක්ඛිං දස්සාමා’’ති වදිිංසු.
සත්ථාපි ‘‘ස්යව පිණ්ඩාය න පවිසිස්සාමී’’ති අවත්වාව ‘‘අහිං ස්යව
නාළාගිරිිං දයමත්වා පාටිහාරියිං කත්වා තිත්ථියය මද්දිත්වා රාජගයහ
පිණ්ඩායඅචරිත්වාවභක්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොනගරානික්ඛමිත්වායවළුවනයමව 

ආගමිස්සාමි, රාජගහවාසියනොපි  හූනි භත්තභාජනානි ගයහත්වා

යවළුවනයමව ආගමිස්සන්ති, ස්යව විහායරයයව භත්තග්ගිං භවිස්සතී’’ති
ඉමිනාකාරයණනයතසිං අධිවායසසි. යත තථාගතස්ස අධිවාසනිංවිදිත්වා
භත්තභාජනානිආහරිත්වා‘‘විහායරයයවදානිං දස්සාමා’’තිපක්කමිිංසු. 

සත්ථාපිපඨමයායමධම්මිංයදයසත්වාමජ්ඣිමයායමයදවතානිංපඤ්හිං 
විස්සජ්යජත්වා පච්ඡිමයාමස්ස පඨමයකොට්ඨායස සීහයසයයිං කප්යපත්වා 
දුතියයකොට්ඨායස ඵලසමාපත්තියා වීතිනායමත්වා තතියයකොට්ඨායස 
මහාකරුණාසමාපත්තිිං සමාපජ්ජත්වා වුට්ඨාය ය ොධයනයය න්ධයව
ඔයලොයකන්යතො නාළාගිරිදමයන චතුරාසීතියා පාණසහස්සානිං
ධම්මාභසමයිං දිස්වා විභාතාය රත්තියා කතසරීරපටිජග්ගයනො හුත්වා

ආයස්මන්තිං ආනන්දිං ආමන්යතත්වා, ‘‘ආනන්ද, අජ්ජ
රාජගහපරිවත්තයකසු අට්ඨාරසසු මහාවිහායරසු සබ්ය සම්පි භක්ඛූනිං 
මයාසද්ධිිං රාජගහිං පවිසිතුිං ආයරොයචහී’’ති ආහ. යථයරො තථා අකාසි.
සබ්ය පි භක්ඛූ යවළුවයන සන්නිපතිිංසු. සත්ථා මහාභක්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො

රාජගහිං පාවිසි. අථ හත්ථියමණ්ඩා යථානුසිට්ඨිං පටිපජ්ජිංසු, මහන්යතො
සමාගයමො අයහොසි. සද්ධාසම්පන්නා මනුස්සා ‘‘අජ්ජ කර බුද්ධනාගස්ස

තිරච්ඡානනායගන සඞ්ගායමො භවිස්සති, අනූපමාය බුද්ධලීලාය
නාළාගිරිදමනිං පස්සිස්සාමා’’ති පාසාදහම්මියයගහච්ඡදනාදීනි අභරුහිත්වා
අට්ඨිංසු. අසද්ධා පන මිච්ඡාදිට්ඨිකා ‘‘අයිං නාළාගිරි චණ්යඩො ඵරුයසො 

මනුස්සඝාතයකො බුද්ධාදීනිං ගුණිං න ජානාති, යසො අජ්ජ සමණස්ස

යගොතමස්ස සුවණ්ණවණ්ණිංසරීරිංවිද්ධිංයසත්වාජීවිතක්ඛයිංපායපස්සති, 
අජ්ජපච්චාමිත්තස්සපිට්ඨිිංපස්සිස්සාමා’’තිපාසාදාදීසුඅට්ඨිංසු. 

හත්ථීපිභගවන්තිංආගච්ඡන්තිං දිස්වා මනුස්යසතායසන්යතො යගහානි
විද්ධිංයසන්යතො සකටානි සිංචුණ්යණන්යතො යසොණ්ඩිං උස්සායපත්වා 
පහට්ඨකණ්ණවායලො පබ් යතො විය අජ්යඣොත්ථරන්යතො යයන භගවා

යතනාභධාවි.තිංආගච්ඡන්තිං දිස්වාභක්ඛූභගවන්තිංඑතදයවොචුිං–‘‘අයිං, 

භන්යත, නාළාගිරි චණ්යඩො ඵරුයසො මනුස්සඝාතයකො ඉමිං රච්ඡිං

පටිපන්යනො, න යඛො පනායිං බුද්ධාදිගුණිං ජානාති, පටික්කමතු, භන්යත, 

භගවා, පටික්කමතු සුගයතො’’ති. මා, භක්ඛයව, භායිත්ථ, පටි යලො අහිං

නාළාගිරිිං දයමතුන්ති. අථායස්මා සාරිපුත්යතො සත්ථාරිං යාචි – ‘‘භන්යත, 
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පිතු උප්පන්නකච්චිංනාමයජට්ඨපුත්තස්සභායරො, අහයමවතිංදයමමී’’ති.

අථනිංසත්ථා, ‘‘සාරිපුත්ත, බුද්ධ ලිංනාමඅඤ්ඤිං, සාවක ලිංඅඤ්ඤිං, 
තිට්ඨත්ව’’න්තිපටි ාහි. එවිංයයභුයයයනඅසීතිමහායථරායාචිිංසු.සත්ථා
සබ්ය පි පටි ාහි. අථ ආයස්මා ආනන්යදො සත්ථරි  ලවසියනයහන
අධිවායසතුිං අසක්යකොන්යතො ‘‘අයිං හත්ථී පඨමිං මිං මායරතූ’’ති
තථාගතස්සත්ථායජීවිතිංපරිච්චජත්වාගන්ත්වාසත්ථුපුරයතො අට්ඨාසි.අථ

නිංසත්ථා ‘‘අයපහි, ආනන්ද, මායමපුරයතොඅට්ඨාසී’’තිආහ. ‘‘භන්යත, 
අයිං හත්ථී චණ්යඩො ඵරුයසො මනුස්සඝාතයකො කප්පුට්ඨානග්ගිසදියසො 
පඨමිංමිංමායරත්වාපච්ඡාතුම්හාකිංසන්තිකිංආගච්ඡතූ’’තියථයරොඅවච.
යාවතතියිං වුච්චමායනොපි තයථව අට්ඨාසි න පටික්කමි. අථ නිං භගවා
ඉද්ධි යලනපටික්කමායපත්වා භක්ඛූනිංඅන්තයරඨයපසි. 

තස්මිිං ඛයණ එකා ඉත්ථී නාළාගිරිිං දිස්වා මරණභයභීතා පලායමානා
අඞ්යකනගහිතිං දාරකිංහත්ථියනො චතථාගතස්සච අන්තයර ඡඩ්යඩත්වා
පලායි. හත්ථී තිං අනු න්ධිත්වානිවත්තිත්වා දාරකස්ස සන්තිකිං අගමාසි.
තදා දාරයකො මහාරවිං රවි. සත්ථා නාළාගිරිිං ඔදිස්සකයමත්තාය ඵරිත්වා
සුමධුරිං බ්රහ්මස්සරිංනිච්ඡායරත්වා‘‘අම්යභොනාළාගිරිතිංයසොළසසුරාඝයට

පායයත්වා මත්තිං කයරොන්තා න ‘අඤ්ඤිං ගණ්හිස්සතී’ති කරිිංසු, ‘මිං

ගණ්හිස්සතී’තිපනකරිිංසු, මා අකාරයණනජඞ්ඝායයොකලයමන්යතොවිචරි, 
ඉයතොඑහී’’තිපක්යකොසි.යසොසත්ථුවචනිංසුත්වා අක්ඛීනිඋම්මීයලත්වා
භගවයතො රූපසිරිිං ඔයලොයකත්වා පටිලද්ධසිංයවයගො බුද්ධයතයජන 
පච්ඡින්නසුරාමයදො යසොණ්ඩිං ඔලම්ය න්යතො කණ්යණ චායලන්යතො

ආගන්ත්වා තථාගතස්ස පායදසු පති. අථ නිං සත්ථා, ‘‘නාළාගිරි, ත්විං

තිරච්ඡානහත්ථී, අහිං බුද්ධවාරයණො, ඉයතො පට්ඨාය මා චණ්යඩො ඵරුයසො

මනුස්සඝාතයකො භව, සබ් සත්යතසු යමත්තචිත්තිං පටිලභා’’ති වත්වා
දක්ඛිණහත්ථිංපසායරත්වාකුම්යභපරාමසිත්වා– 

‘‘මා කුඤ්ජරනාගමාසයදො, දුක්යඛොහිකුඤ්ජර නාගමාසයදො; 

නහිනාගහතස්සකුඤ්ජර, සුගතියහොතිඉයතොපරිංයයතො. 

‘‘මාචමයදොමාචපමායදො, නහිපමත්තාසුගතිිංවජන්තියත; 

ත්වඤ්යඤවතථාකරිස්සසි, යයනත්විංසුගතිිංගමිස්සසී’’ති. (චූළව.
342) – 

ධම්මිංයදයසසි. 

තස්ස සකලසරීරිං පීතියා නිරන්තරිං ඵුටිං අයහොසි. සයච කර 

තිරච්ඡානගයතො නාභවිස්සා, යසොතාපත්තිඵලිං අධිගමිස්සා. මනුස්සා තිං

පාටිහාරියිං දිස්වා උන්නදිිංසු අප්යඵොටිිංසු, සඤ්ජාතයසොමනස්සා

නානාභරණානිඛිපිිංසු, තානි හත්ථිස්සසරීරිංපටිච්ඡාදයිිංසු.තයතොපට්ඨාය 
නාළාගිරි ධනපාලයකොනාමජායතො.තස්මිිංයඛො පනධනපාලකසමාගයම



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 

315 

පටුන 

චතුරාසීතිපාණසහස්සානිඅමතිං පිවිිංසු.සත්ථාධනපාලකිංපඤ්චසු සීයලසු
පතිට්ඨායපසි. යසො යසොණ්ඩාය භගවයතො පායද පිංසූනි ගයහත්වා උපරි
මුද්ධනි ආකරිත්වා පටිකුටියතොව පටික්කමිත්වා දස්සනූපචායර ඨියතො
දස ලිං වන්දිත්වා නිවත්තිත්වා හත්ථිසාලිං පාවිසි. තයතො පට්ඨාය
දන්තසුදන්යතො හුත්වානකඤ්චි වියහයඨති. සත්ථා නිප්ඵන්නමයනොරයථො

‘‘යයහියිංධනිංඛිත්තිං, යතසඤ්යඤවතිංයහොතූ’’තිඅධිට්ඨාය‘‘අජ්ජ මයා

මහන්තිං පාටිහාරියිං කතිං, ඉමස්මිිං නගයර පිණ්ඩාය චරණිං
අප්පටිරූප’’න්ති තිත්ථියයමද්දිත්වාභක්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොජයප්පත්යතොවිය
ඛත්තියයො නගරා නික්ඛමිත්වා යවළුවනයමව ගයතො. නගරවාසියනො  හුිං
අන්නපානඛාදනීයිංආදායවිහාරිං ගන්ත්වාමහාදානිංපවත්තයිිංසු. 

තිංදිවසිංසායන්හසමයයධම්මසභිංපූයරත්වාසන්නිසින්නාභක්ඛූ කථිං

සමුට්ඨායපසුිං – ‘‘ආවුයසො, ආයස්මතා ආනන්යදන තථාගතස්සත්ථාය

අත්තයනොජීවිතිං පරිච්චජන්යතනදුක්කරිංකතිං, නාළාගිරිිංදිස්වාසත්ථාරා

තික්ඛත්තුිං පටි ාහියමායනොපිනාපගයතො, අයහොදුක්කරකාරයකො, ආවුයසො, 

ආයස්මා ආනන්යදො’’ති. සත්ථා ‘‘ආනන්දස්ස ගුණකථා පවත්තති, 
ගන්තබ් ිං මයා එත්ථා’’ති ගන්ධකුටියතො නික්ඛමිත්වා ආගන්ත්වා ‘‘කාය

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

නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භක්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි ආනන්යදො 
තිරච්ඡානයයොනියිංනිබ් ත්යතොපිමමත්ථායජීවිතිංපරිච්චජයයවා’’තිවත්වා
යතහි යාචියතොඅතීතිංආහරි. 

අතීයත මහිිංසකරට්යඨ සාගලනගයර සාගයලො නාම රාජා ධම්යමන
රජ්ජිං කායරසි. තදා නගරයතො අවිදූයර එකස්මිිං යනසාදගාමයක
අඤ්ඤතයරොයනසායදො පායසහිසකුයණ න්ධිත්වානගයරවික්කණන්යතො
ජීවිකිං කප්යපසි. නගරයතො ච අවිදූයර ආවට්ටයතො ද්වාදසයයොජයනො
මානුසියයො නාම පදුමසයරො අයහොසි පඤ්චවණ්ණපදුමසඤ්ඡන්යනො. තත්ථ 
නානප්පකායරො සකුණසඞ්යඝො ඔතරි. යසො යනසායදො තත්ථ අනියායමන
පායස ඔඩ්යඩසි. තස්මිිං කායල ධතරට්යඨො හිංසරාජා

ඡන්නවුතිහිංසසහස්සපරිවායරො චිත්තකූටපබ් යත සුවණ්ණගුහායිං වසති, 
සුමුයඛොනාමස්සයසනාපතිඅයහොසි.අයථකදිවසිංතයතොහිංසයූථාකතිපයා 
සුවණ්ණහිංසා මානුසියිං සරිං ගන්ත්වා පහූතයගොචයර තස්මිිං යථාසුඛිං 
විචරිත්වා සුහිතා චිත්තකූටිං ආගන්ත්වා ධතරට්ඨස්ස ආයරොයචසුිං –

‘‘මහාරාජ, මනුස්සපයථ මානුසියයො නාම පදුමසයරො සම්පන්නයගොචයරො, 
තත්ථයගොචරිං ගණ්හිතුිංගච්ඡාමා’’ති.යසො‘‘මනුස්සපයථොනාමසාසඞ්යකො

සප්පටිභයයො, මා යවො රුච්චිත්ථා’’ති පටික්ඛිපිත්වාපි යතහි පුනප්පුනිං

වුච්චමායනො ‘‘සයච තුම්හාකිං රුච්චති, ගච්ඡාමා’’ති සපරිවායරො තිං සරිං
අගමාසි. යසොආකාසාඔතරන්යතො පාදිං පායස පයවයසන්යතොයයවඔතරි.
අථස්ස පායසො පාදිං අයපට්ටයකනකඩ්ඪන්යතො වියආ න්ධිත්වා ගණ්හි.

අථස්ස ‘‘ඡින්දිස්සාමි න’’න්ති ආකඩ්ඪන්තස්ස පඨමවායර චම්මිං ඡිජ්ජ, 
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දුතියවායර මිංසිං ඡිජ්ජ, තතියවායර න්හාරු ඡිජ්ජ, පායසො අට්ඨිිං ආහච්ච

අට්ඨාසි, යලොහිතිංපග්ඝරි,  ලවයවදනාපවත්තිිංසු. 

යසො චින්යතසි – ‘‘සචාහිං  ද්ධරවිං රවිස්සාමි, ඤාතකා යම උත්රස්තා
හුත්වා යගොචරිං අග්ගණ්හිත්වා ඡාතජ්ඣත්තාව පලායන්තා දුබ් ලතාය 

මහාසමුද්යදපතිස්සන්තී’’ති.යසොයවදනිංඅධිවායසත්වාඤාතීනිංයාවදත්ථිං
චරිත්වා හිංසානිංකීළනකායලමහන්යතනසද්යදන ද්ධරවිංරවි.තිංසුත්වා
යතහිංසාමරණභයතජ්ජතා වග්ගවග්ගාහුත්වාචිත්තකූටාභමුඛාපක්කමිිංසු.
යතසු පක්කන්යතසු සුමුයඛො හිංසයසනාපති ‘‘කච්චි නු යඛො ඉදිං භයිං

මහාරාජස්ස උප්පන්නිං, ජානිස්සාමි න’’න්ති යවයගන පක්ඛන්දිත්වා
පුරයතො ගච්ඡන්තස්ස හිංසගණස්ස අන්තයර මහාසත්තිං අදිස්වා 

මජ්ඣිමහිංසගණිං විචිනි, තත්ථපි අදිස්වා පච්ඡිමහිංසගණිං විචිනි, තත්ථපි

අදිස්වා ‘‘නිස්සිංසයිං තස්යසයවදිං භයිං උප්පන්න’’න්ති නිවත්තිත්වා 
ආගච්ඡන්යතො මහාසත්තිං පායස  ද්ධිං යලොහිතමක්ඛිතිං දුක්ඛාතුරිං 

පඞ්කපිට්යඨ නිපන්නිං දිස්වා ‘‘මා භායි, මහාරාජ, අහිං මම ජීවිතිං
පරිච්චජත්වා තුම්යහ පාසයතො යමොයචස්සාමී’’ති වදන්යතො ඔතරිත්වා
මහාසත්තිං අස්සායසන්යතොව පඞ්කපිට්යඨ නිසීදි. අථ නිං වීමිංසන්යතො
මහාසත්යතොපඨමිංගාථමාහ– 

1. 

‘‘සුමුඛඅනුපචිනන්තා, පක්කමන්තිවිහඞ්ගමා; 

ගච්ඡතුවම්පිමාකඞ්ඛි, නත්ථි ද්යධසහායතා’’ති. 

තත්ථ අනුපචිනන්තාති සියනයහන ආලයවයසන අයනොයලොයකන්තා. 

පක්ක න්තීතිඑයතඡන්නවුතිහිංසසහස්සාඤාතිවිහඞ්ගමාමිං ඡඩ්යඩත්වා

ගච්ඡන්ති, ත්වම්පිගච්ඡ, මාඉධවාසිංආකඞ්ඛි, එවඤ්හිපායසන  ද්යධමයි

සහායතා නාම නත්ථි, න හි යත අහිං ඉදානි කඤ්චි සහායකච්චිං කාතුිං 

සක්ඛිස්සාමි, කිං යත මයා නිරූපකායරන, පපඤ්චිං අකත්වා ගච්යඡවාති
වදති. 

ඉයතොපරිං– 

2. 

‘‘ගච්යඡවාහිංනවාගච්යඡ, නයතනඅමයරොසියිං; 

සුඛිතිංතිංඋපාසිත්වා, දුක්ඛිතිංතිංකථිංජයහ. 

3. 

‘‘මරණිංවාතයාසද්ධිිං, ජීවිතිංවාතයාවිනා; 

තයදවමරණිංයසයයයො, යඤ්යචජීයවතයාවිනා. 

4. 
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‘‘යනසධම්යමොමහාරාජ, යිංතිංඑවිංගතිංජයහ; 

යාගතිතුය්හිංසාමය්හිං, රුච්චයතවිහගාධිප. 

5. 

‘‘කානුපායසන ද්ධස්ස, ගතිඅඤ්ඤාමහානසා; 

සාකථිංයචතයානස්ස, මුත්තස්සතවරුච්චති. 

6. 

‘‘කිංවාත්විංපස්සයසඅත්ථිං, මමතුය්හඤ්චපක්ඛිම; 

ඤාතීනිංවාවසිට්ඨානිං, උභන්නිංජීවිතක්ඛයය. 

7. 

‘‘යිංනකඤ්චනයදපිඤ්ඡ, අන්යධනතමසාගතිං; 

තාදියසසඤ්චජිංපාණිං, කමත්ථමභයජොතයය. 

8. 

‘‘කථිංනුපතතිංයසට්ඨ, ධම්යමඅත්ථිංනබුජ්ඣසි; 

ධම්යමොඅපචියතොසන්යතො, අත්ථිංදස්යසතිපාණිනිං. 

9. 

‘‘යසොහිං ධම්මිං අයපක්ඛායනො, ධම්මාචත්ථිංසමුට්ඨිතිං; 

භත්තිඤ්චතයිසම්පස්සිං, නාවකඞ්ඛාමිජීවිතිං. 

10. ‘‘අද්ධාඑයසො සතිංධම්යමො, යයොමිත්යතොමිත්තමාපයද. 

නචයජජීවිතස්සාපි, යහතුධම්මමනුස්සරිං. 

11. 

‘‘ස්වායිංධම්යමොචයතචිණ්යණො, භත්තිචවිදිතාමයි; 

කාමිංකරස්සුමය්යහතිං, ගච්යඡවානුමයතොමයා. 

12. 

‘‘අපිත්යවවිංගයතකායල, යිංඛණ්ඩිංඤාතිනිංමයා; 

තයාතිංබුද්ධිසම්පන්නිං, අස්සපරමසිංවුතිං. 

13. 

‘‘ඉච්යචවිං මන්තයන්තානිං, අරියානිං අරියවුත්තිනිං; 

පච්චදිස්සථයනසායදො, ආතුරානමිවන්තයකො. 

14. 

‘‘යතසත්තුමභසඤ්චික්ඛ, දීඝරත්තිංහිතාදිජා; 

තුණ්හීමාසිත්ථඋභයයො, නසඤ්චයලසුමාසනා. 
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15. 

‘‘ධතරට්යඨචදිස්වාන, සමුඩ්යඩන්යතතයතොතයතො; 

අභක්ඛමථයවයගන, දිජසත්තුදිජාධියප. 

16. 

‘‘යසොචයවයගනභක්කම්ම, ආසජ්ජපරයමදියජ; 

පච්චකමිත්ථයනසායදො,  ද්ධාඉතිවිචින්තයිං. 

17. 

‘‘එකිංව ද්ධමාසීනිං, අ ද්ධඤ්චපුනාපරිං; 

ආසජ්ජ ද්ධමාසීනිං, යපක්ඛමානමදීනවිං. 

18. 

‘‘තයතොයසොවිමයතොයයව, පණ්ඩයරඅජ්ඣභාසථ; 

පවඩ්ඪකායයආසීයන, දිජසඞ්ඝගණාධියප. 

19. 

‘‘යිං නුපායසනමහතා,  ද්යධොනකුරුයත දිසිං; 

අථකස්මාඅ ද්යධොත්විං,  ලීපක්ඛිනගච්ඡසි. 

20. 

‘‘කිංනුතයායිංදියජොයහොති, මුත්යතො ද්ධිංඋපාසසි; 

ඔහායසකුණායන්ති, කිංඑයකොඅවහීයසි. 

21. 

‘‘රාජායමයසොදිජාමිත්ත, සඛාපාණසයමොචයම; 

යනවනිංවිජහිස්සාමි, යාවකාලස්සපරියායිං. 

22. 

‘‘කථිං පනායිංවිහඞ්යගො, නාද්දස පාසයමොඩ්ඩිතිං; 

පදඤ්යහතිංමහන්තානිං, ය ොද්ධුමරහන්තිආපදිං. 

23. 

‘‘යදාපරාභයවොයහොති, යපොයසොජීවිතසඞ්ඛයය; 

අථජාලඤ්චපාසඤ්ච, ආසජ්ජාපිනබුජ්ඣති. 

24. 

‘‘අපිත්යවවමහාපඤ්ඤ, පාසා හුවිධාතතා; 

ගුය්හමාසජ්ජ ජ්ඣන්ති, අයථවිංජීවිතක්ඛයය’’ති.– 

ඉමාසිංගාථානිංසම් න්යධොපාළිනයයයනවයවදිතබ්ය ො. 
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තත්ථ  ච්යඡ වාති, මහාරාජ, අහිං ඉයතො ගච්යඡයයිං වා න වා, නාහිං

යතන ගමයනන වා අගමයනන වා අමයරො සියිං, අහඤ්හි ඉයතො ගයතොපි

අගයතොපිමරණයතොඅමුත්යතොව, ඉයතොපුබ්ය පනසුඛිතිංතිංඋපාසිත්වා 

ඉදානිදුක්ඛිතිංතිංකථිංජයහයයන්තිවදති.   ණිංවාතිමම අගච්ඡන්තස්ස

වා තයා සද්ධිිං මරණිංභයවයය, ගච්ඡන්තස්ස වා තයා විනා ජීවිතිං. යතසු

ද්වීසුයිංතයාසද්ධිිංමරණිං, තයදවයමවරිං, යිංතයාවිනාජීයවයයිං, නයම

තිං වරන්තිඅත්යථො. රුච්චයතතියාතවගතිනිප්ඵත්ති, සාව මය්හිංරුච්චති. 

සාකථන්තිසම්මසුමුඛමමතාවදළ්යහන වාලපායසන ද්ධස්සපරහත්ථිං

ගතස්සසාගතිරුච්චතු, තවපන යචතොනස්ස සයචතනස්සපඤ්ඤවයතො
මුත්තස්සකථිංරුච්චති. 

පක්ඛි ාතිපක්ඛසම්පන්න. උභින්නන්තිඅම්හාකිංද්වින්නිංජීවිතක්ඛයය

සතිත්විංමමවාතව වාඅවසිට්ඨඤාතීනිංවාකිංඅත්ථිංපස්සසි. ෙිං නාති

එත්ථ න-කායරො උපමායන. කඤ්චනයදපිඤ්ඡාති කඤ්චනද්යවපිඤ්ඡ, 

අයයමව වා පායඨො, කඤ්චනසදිසඋභයපක්ඛාති අත්යථො. ත සාති තමසි. 

 තන්තිකතිං, අයයමවවාපායඨො.පුරිමස්ස න-කාරස්සඉමිනාසම් න්යධො, 

‘‘න කත’’න්ති කතිං වියාති අත්යථො. ඉදිං වුත්තිං යහොති – තයි පාණිං

චජන්යතපිඅචජන්යතපිමමජීවිතස්ස අභාවායිංතව පාණසඤ්චජනිං, තිං

අන්යධනතමසිකතිං වියකඤ්චියදවරූපකම්මිං අපච්චක්ඛගුණිං, තාදියස 
තවඅපච්චක්ඛගුයණපාණසඤ්චජයනත්විංපාණිංසඤ්චජන්යතොකමත්ථිං
යජොයතයයාසීති. 

ධම්ය ො අපචියතො සන්යතොති ධම්යමො පූජයතො මානියතො සමායනො. 

අත්ථිං දස්යසතීතිවුද්ධිිං දස්යසති. අයපක්ඛායනොතිඅයපක්ඛන්යතො. ධම් ා 

චත්ථන්තිධම්මයතො ච අත්ථිං සමුට්ඨිතිං පස්සන්යතො. භත්තන්තිසියනහිං.

සතිං ධම්ය ොති පණ්ඩිතානිංසභායවො. යෙොමිත්යතොතියයොමිත්යතොආපදාසු

මිත්තිං නචයජ, තස්සඅචජන්තස්සමිත්තස්සඑසසභායවොනාමඅද්ධාසතිං

ධම්යමො. විදිතාති පාකටා ජාතා. කා ිං ක ස්සූති එතිං මම කාමිං මයා

ඉච්ඡිතිංමමවචනිංකරස්සු. අපිත්යවවිං යත කායලතිඅපිතුඑවිංගයත

කායල මයි ඉමස්මිිං ඨායන පායසන  ද්යධ. ප  සිංවුතන්ති
පරමපරිපුණ්ණිං. 

ඉච්යචවිං න්තෙන්තානන්ති‘‘ගච්ඡ, න ගච්ඡාමී’’තිඑවිංකයථන්තානිං 

අරිොනන්ති ආචාරඅරියානිං. පච්චදිස්සථාති කාසායානි නිවායසත්වා
රත්තමාලිං පිළන්ධිත්වා මුග්ගරිං ආදාය ආගච්ඡන්යතො අදිස්සථ. 

ආතු ානන්තිගිලානානිංමච්චුවිය. අභිසඤ්චික්ඛාති, භක්ඛයව, යතඋයභොපි

සත්තුිං ආයන්තිං පස්සිත්වා. හිතාති දීඝරත්තිං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස හිතා 

මුදුචිත්තා. න සඤ්චයලසු ාසනාති ආසනයතො න චලිිංසු, යථානිසින්නාව
අයහසුිං. සුමුයඛො පන ‘‘අයිං යනසායදොආගන්ත්වා පහරන්යතො මිං පඨමිං 
පහරතූ’’තිචින්යතත්වාමහාසත්තිංපච්ඡයතොකත්වානිසීදි. 
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ධත ට්යඨති හිංයස. සමුඩ්යඩන්යතති මරණභයයන ඉයතො චියතො ච

උප්පතන්යත දිස්වා. ආසජ්ජාති ඉතයර ද්යව ජයන උපගන්ත්වා. 

පච්චකමිත්ථාති ‘‘ ද්ධා, න  ද්ධා’’ති චින්යතන්යතො උපධායරන්යතො 

අකමිත්ථ, යවගිංහායපත්වාසණිකිංඅගමාසි. ආසජ්ජ බ්ද්ධ ාසීනන්ති ද්ධිං

මහාසත්තිං උපගන්ත්වා නිසින්නිං සුමුඛිං. අදීනවන්තිආදීනවයමව හුත්වා

මහාසත්තිංඔයලොයකන්තිංදිස්වා. වි යතොතිකිංනුයඛොඅ ද්යධො ද්ධස්ස

සන්තියකනිසින්යනො, කාරණිං පුච්ඡිස්සාමීතිවිමතිජායතොහුත්වාතිඅත්යථො. 

පණ්ඩය ති හිංයස, අථ වා පරිසුද්යධ නිම්මයල, 

සම්පහට්ඨකඤ්චනවණ්යණති අත්යථො. පවඩ්ඪකායෙති වඩ්ඪිතකායය 

මහාසරීයර. ෙිංනූතියිංතාවඑයසොමහාපායසන ද්යධො. නකුරුයත දිසන්ති

පලායනත්ථාය එකිං දිසිං න භජති, තිං යුත්තන්ති අධිප්පායයො. බ්ලීති

 ලසම්පන්යනො හුත්වාපි. පක්ඛීති තිං ආලපති. ඔහාොති ඡඩ්යඩත්වා. 

ෙන්තීතියසසසකුණාගච්ඡන්ති. අවහීෙසීති ඔහීයසි. 

දිජාමිත්තාතිදිජානිංඅමිත්ත. ොවකාලස්සපරිොෙන්තියාවමරණස්ස

වායරොආගච්ඡති. කථිංපනාෙන්තිත්විංරාජායමයසොතිවදසි, රාජායනොච

නාම පණ්ඩිතා යහොන්ති, ඉතිපි පණ්ඩියතො සමායනො යකන කාරයණන

ඔඩ්ඩිතිංපාසිංනඅද්දස. පදිංයහතන්තියසමහත්තිංවාඤාණමහත්තිංවා

පත්තානිං අත්තයනො ආපදබුජ්ඣනිංනාම පදිංකාරණිං, තස්මා යතආපදිං

ය ොද්ධුමරහන්ති. ප ාභයවොති අවඩ්ඪි. ආසජ්ජාපීති උපගන්ත්වාපි න

බුජ්ඣති. තතාති විතතා ඔඩ්ඩිතා. ගුය්හ ාසජ්ජාති යතසු පායසසු යයො

ගුළ්යහොපටිච්ඡන්යනොපායසො, තිං ආසජ්ජ ජ්ඣන්ති. අයථවන්තිඅථ එවිං
ජීවිතක්ඛයය  ජ්ඣන්යතවාතිඅත්යථො. 

ඉති නිං යසො කථාසල්ලායපන මුදුහදයිං කත්වා මහාසත්තස්ස ජීවිතිං
යාචන්යතොගාථමාහ– 

25. 

‘‘අපි නායිංතයාසද්ධිිං, සිංවාසස්ස සුඛුද්රයයො; 

අපියනොඅනුමඤ්ඤාසි, අපියනොජීවිතිංදයද’’ති. 

තත්ථ අපි නාෙන්ති අපි නු අයිං. සුඛුද්රයෙොති සුඛඵයලො. අපි යනො 

අනු ඤ්ඤාසීති චිත්තකූටිං ගන්ත්වා ඤාතයක පස්සිතුිං ත්විං අපි යනො 

අනුජායනයයාසි. අපි යනො ජීවිතිං දයදති අපි යනො ඉමාය කථාය 
උප්පන්නවිස්සායසොනමායරයයාසීති. 

යසොතස්සමධුරකථාය ජ්ඣිත්වාගාථමාහ– 

26. 

‘‘නයචවයමත්විං ද්යධොසි, නපිඉච්ඡාමියතවධිං; 

කාමිංඛිප්පමියතොගන්ත්වා, ජීවත්විංඅනියඝොචිර’’න්ති. 
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තයතොසුමුයඛොචතස්යසොගාථාඅභාසි– 

27. 

‘‘යනවාහයමතමිච්ඡාමි, අඤ්ඤයත්රතස්ස ජීවිතා; 

සයචඑයකනතුට්යඨොසි, මුඤ්යචතිංමඤ්චභක්ඛය. 

28. 

‘‘ආයරොහපරිණායහන, තුලයාස්මාවයසාඋයභො; 

නයතලායභනජීවත්ථි, එයතනනිමිනාතුවිං. 

29. 

‘‘තදිඞ්ඝසමයපක්ඛස්සු, යහොතුගිද්ධිතවම්හසු; 

මිංපුබ්ය  න්ධපායසන, පච්ඡාමුඤ්චදිජාධිපිං. 

30. 

‘‘තාවයදවචයතලායභො, කතාස්සයාචනායච; 

මිත්තිචධතරට්යඨහි, යාවජීවායයතසියා’’ති. 

තත්ථ එතන්තියිංඅඤ්ඤත්රඑතස්ස ජීවිතාමමජීවිතිං, එතිංඅහිංයනව

ඉච්ඡාමි. තුලයාස් ාති සමානා යහොම. නිමිනා තුවන්ති පරිවත්යතහි ත්විං. 

තවම්හසූති තව අම්යහසු ගිද්ධි යහොතු, කිං යත එයතන, මයි යලොභිං 

උප්පායදහීති වදති. තාවයදවාති තත්තයකොයයව. ොචනාෙ චාති යා මම

යාචනා, සාවකතාඅස්සාතිඅත්යථො. 

ඉති යසො තාය ධම්මයදසනාය යතයල පක්ඛිත්තකප්පාසපිචු විය

මුදුගතහදයයොමහාසත්තිංතස්සදායිංකත්වාදදන්යතොආහ – 

31. 

‘‘පස්සන්තුයනොමහාසඞ්ඝා, තයාමුත්තිංඉයතොගතිං; 

මිත්තාමච්චාචභච්චාච, පුත්තදාරාච න්ධවා. 

32. 

‘‘නචයතතාදිසාමිත්තා,  හූනිංඉධවිජ්ජති; 

යථාත්විංධතරට්ඨස්ස, පාණසාධාරයණොසඛා. 

33. 

‘‘යසොයතසහායිංමුඤ්චාමි, යහොතුරාජාතවානුයගො; 

කාමිංඛිප්පමියතොගන්ත්වා, ඤාතිමජ්යඣවියරොචථා’’ති. 

තත්ථ යනොති නිපාතමත්තිං. තො මුත්තන්ති ඉමඤ්හි ත්වඤ්යඤව

මුඤ්චසි නාම, තස්මා ඉමිං තයා මුත්තිං ඉයතො චිත්තකූටපබ් තිං ගතිං

මහන්තා ඤාතිසඞ්ඝා එයත ච මිත්තාදයයො පස්සන්තු. එත්ථ ච බ්න්ධවාති 
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එකයලොහිතසම් න්ධා. විජ්ජතීති විජ්ජන්ති. පාණසාධා යණොති

සාධාරණපායණො අවිභත්තජීවියකො, යථා ත්විං එතස්ස සඛා, එතාදිසා

අඤ්යඤසිං  හූනිං මිත්තා නාම න විජ්ජන්ති. තවානුය ොති එතිං දුක්ඛිතිං
ආදායපුරයතොගච්ඡන්තස්සතවඅයිංඅනුයගො යහොතූති. 

එවිං වත්වා පන යනසාදපුත්යතො යමත්තචිත්යතන මහාසත්තිං 
උපසඞ්කමිත්වා  න්ධනිං ඡින්දිත්වා ආලිඞ්ගිත්වා සරයතො නික්ඛායමත්වා
සරතීයර තරුණදබ් තිණපිට්යඨ නිසීදායපත්වා පායද  න්ධනපාසිං
මුදුචිත්යතනසණිකිං යමොයචත්වා දූයර ඛිපිත්වා මහාසත්යත ලවසියනහිං
පච්චුපට්ඨායපත්වා යමත්තචිත්යතන උදකිං ආදාය යලොහිතිං යධොවිත්වා
පුනප්පුනිං පරිමජ්ජ. තස්ස යමත්තචිත්තානුභායවන ය ොධිසත්තස්ස පායද

සිරා සිරාහි, මිංසිං මිංයසන, චම්මිං චම්යමන ඝටිතිං, තාවයදව පායදො
සිංරුළ්යහො සඤ්ජාතඡවිසඤ්ජාතයලොයමො අයහොසි අ ද්ධපායදන
නිබ්බියසයසො.ය ොධිසත්යතොසුඛියතො පකතිභායවයනවනිසීදි.අථසුමුයඛො
අත්තානිංනිස්සාය මහාසත්තස්ස සුඛිතභාවිං දිස්වා සඤ්ජාතයසොමනස්යසො
යනසාදස්සථුතිමකාසි.තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

34. 

‘‘යසො පතීයතොපමුත්යතන, භත්තුනා භත්තුගාරයවො; 

අජ්ඣභාසථවක්කඞ්යගො, වාචිංකණ්ණසුඛිංභණිං. 

35. 

‘‘එවිංලුද්දකනන්දස්සු, සහසබ්ය හිඤාතිභ; 

යථාහමජ්ජනන්දාමි, මුත්තිංදිස්වාදිජාධිප’’න්ති. 

තත්ථ වක්කඞ්ය ොතිවඞ්කගීයවො. 

එවිං ලුද්දස්ස ථුතිිං කත්වා සුමුයඛො ය ොධිසත්තිං ආහ – ‘‘මහාරාජ, 

ඉමිනා අම්හාකිංමහාඋපකායරොකයතො, අයඤ්හිඅම්හාකිං වචනිං අකත්වා

කීළාහිංයස යනො කත්වා ඉස්සරානිං යදන්යතො  හුිං ධනිං ලයභයය, 

මායරත්වා මිංසිං වික්කණන්යතො මූලම්පි ලයභථ, අත්තයනො පන ජීවිතිං

අයනොයලොයකත්වාඅම්හාකිංවචනිංඅකරි, ඉමිං රඤ්යඤොසන්තිකිංයනත්වා
සුඛජීවිතිංකයරොමා’’ති.මහාසත්යතොසම්පටිච්ඡි.සුමුයඛො අත්තයනොභාසාය
මහාසත්යතන සද්ධිිං කයථත්වා පුන මනුස්සභාසාය ලුද්දපුත්තිං 

ආමන්යතත්වා ‘‘සම්ම, ත්විං කමත්ථිං පායස ඔඩ්යඩසී’’ති පුච්ඡිත්වා 

‘‘ධනත්ථ’’න්ති වුත්යත ‘‘එවිං සන්යත අම්යහ ආදාය නගරිං පවිසිත්වා

රඤ්යඤො දස්යසහි,  හුිංයතධනිංදායපස්සාමී’’තිවත්වාආහ– 

36. 

‘‘එහි තිංඅනුසික්ඛාමි, යථාත්වමපි ලච්ඡයස; 

ලාභිංතවායිංධතරට්යඨො, පාපිංකඤ්චිනදක්ඛති. 
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37. 

‘‘ඛිප්පමන්යතපුරිංයනත්වා, රඤ්යඤොදස්යසහියනොඋයභො; 

අ ද්යධපකතිභූයත, කායජඋභයයතොඨියත. 

38. 

‘‘ධතරට්ඨාමහාරාජ, හිංසාධිපතියනොඉයම; 

අයඤ්හිරාජාහිංසානිං, අයිංයසනාපතීතයරො. 

39. ‘‘අසිංසයිංඉමිං දිස්වා, හිංසරාජිංනරාධියපො. 

පතීයතොසුමයනොවිත්යතො,  හුිංදස්සතියතධන’’න්ති. 

තත්ථ අනුසික්ඛාමීති අනුසාසාමි. පාපන්ති ලාමකිං.  ඤ්යඤො දස්යසහි

යනො උයභොති අම්යහ උයභොපි රඤ්යඤො දස්යසහි. අයිං ය ොධිසත්තස්ස

පඤ්ඤාපභාවදස්සනත්ථිං, අත්තයනො මිත්තධම්මස්ස ආවිභාවනත්ථිං, 

ලුද්දස්ස ධනලාභත්ථිං, රඤ්යඤො සීයලසු පතිට්ඨාපනත්ථඤ්චාති චතූහි

කාරයණහි එවමාහ. ධත ට්ඨාති යනත්වා ච පන රඤ්යඤො එවිං

ආචික්යඛයයාසි, ‘‘මහාරාජ, ඉයම ධතරට්ඨකුයල ජාතා ද්යව

හිංසාධිපතියනො, එයතසු අයිං රාජා, ඉතයරො යසනාපතී’’ති. ඉති නිං 

සික්ඛායපසි. ‘‘පතීයතො’’තිආදීනිතීණිපි තුට්ඨාකාරයවවචනායනව. 

එවිංවුත්යතලුද්යදො, ‘‘සාමි, මායවොරාජදස්සනිංරුච්චි, රාජායනො නාම

චලචිත්තා, කීළාහිංයසවායවොකයරයයිංමාරායපයයිංවා’’තිවත්වා, ‘‘සම්ම, 

මා භායි, අහිං තාදිසිං කක්ඛළිං ලුද්දිං යලොහිතපාණිිං ධම්මකථාය මුදුකිං

කත්වාමමපායදසු පායතසිිං, රාජායනොනාමපුඤ්ඤවන්යතොපඤ්ඤවන්යතො

ච සුභාසිතදුබ්භාසිතඤ්ඤූ ච, ඛිප්පිං අම්යහ රඤ්යඤො දස්යසහී’’ති වුත්යත

‘‘යතනහිමා මය්හිංකුජ්ඣිත්ථ, අහිං අවස්සිං තුම්හාකිං රුචියායනමී’’ති
වත්වාඋයභොපිකාජිංආයරොයපත්වා රාජකුලිංගන්ත්වාරඤ්යඤොදස්යසත්වා
රඤ්ඤාපුට්යඨොයථාභූතිංආයරොයචසි.තමත්ථිං පකායසන්යතොසත්ථාආහ
– 

40. 

‘‘තස්සතිංවචනිංසුත්වා, කම්මුනාඋපපාදයි; 

ඛිප්පමන්යතපුරිංගන්ත්වා, රඤ්යඤොහිංයසඅදස්සයි; 

අ ද්යධපකතිභූයත, කායජඋභයයතොඨියත. 

41. 

‘‘ධතරට්ඨා මහාරාජ, හිංසාධිපතියනොඉයම; 

අයඤ්හිරාජාහිංසානිං, අයිංයසනාපතීතයරො; 

42. 
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‘‘කථිංපනියමවිහඞ්ගා, තවහත්ථත්තමාගතා; 

කථිංලුද්යදොමහන්තානිං, ඉස්සයරඉධඅජ්ඣගා. 

43. 

‘‘විහිතාසන්තියමපාසා, පල්ලයලසුජනාධිප; 

යිංයදායතනිංමඤ්යඤ, දිජානිංපාණයරොධනිං. 

44. 

‘‘තාදිසිංපාසමාසජ්ජ, හිංසරාජාඅ ජ්ඣථ; 

තිංඅ ද්යධොඋපාසියනො, මමායිංඅජ්ඣභාසථ. 

45. 

‘‘සුදුක්කරිංඅනරියයභ, දහයතභාවමුත්තමිං; 

භත්තුරත්යථපරක්කන්යතො, ධම්මයුත්යතොවිහඞ්ගයමො. 

46. 

‘‘අත්තනායිංචජත්වාන, ජීවිතිංජීවිතාරයහො; 

අනුත්ථුනන්යතොආසීයනො, භත්තුයාචිත්ථජීවිතිං. 

47. 

‘‘තස්ස තිංවචනිංසුත්වා, පසාදමහමජ්ඣගා; 

තයතොනිංපාමුචිිංපාසා, අනුඤ්ඤාසිිංසුයඛනච. 

48. 

‘‘යසොපතීයතොපමුත්යතන, භත්තුනාභත්තුගාරයවො; 

අජ්ඣභාසථවක්කඞ්යගො, වාචිංකණ්ණසුඛිංභණිං. 

49. 

‘‘එවිංලුද්දකනන්දස්සු, සහසබ්ය හිඤාතිභ; 

යථාහමජ්ජනන්දාමි, මුත්තිංදිස්වාදිජාධිපිං. 

50. 

‘‘එහිතිංඅනුසික්ඛාමි, යථාත්වමපිලච්ඡයස; 

ලාභිංතවායිංධතරට්යඨො, පාපිංකඤ්චිනදක්ඛති. 

51. 

‘‘ඛිප්පමන්යතපුරිං යනත්වා, රඤ්යඤොදස්යසහි යනොඋයභො; 

අ ද්යධපකතිභූයත, කායජඋභයයතොඨියත. 

52. 

‘‘ධතරට්ඨාමහාරාජ, හිංසාධිපතියනොඉයම; 

අයඤ්හිරාජාහිංසානිං, අයිංයසනාපතීතයරො. 
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53. 

‘‘අසිංසයිංඉමිංදිස්වා, හිංසරාජිංනරාධියපො; 

පතීයතොසුමයනොවිත්යතො,  හුිංදස්සතියතධනිං. 

54. 

‘‘එවයමතස්ස වචනා, ආනීතායමඋයභොමයා; 

එත්යථවහිඉයමආසුිං, උයභොඅනුමතාමයා. 

55. 

‘‘යසොයිංඑවිංගයතොපක්ඛී, දියජොපරමධම්මියකො; 

මාදිසස්සහිලුද්දස්ස, ජනයයයයාථමද්දවිං. 

56. 

‘‘උපායනඤ්චයතයදව, නාඤ්ඤිංපස්සාමිඑදිසිං; 

සබ් සාකුණිකාගායම, තිංපස්සමනුජාධිපා’’ති. 

තත්ථ කම්මුනා උපපාදයීති යිං යසො අවච, තිං කයරොන්යතො

කායකම්යමන සම්පායදසි.  න්ත්වාති හිංසරායජන නිසින්නකාජයකොටිිං

උච්චතරිං, යසනාපතිනානිසින්නකාජයකොටිිංයථොකිංනීචිංකත්වාඋයභොපි

යත උක්ඛිපිත්වා ‘‘හිංසරාජා ච යසනාපති ච රාජානිං පස්සිතුිං ගච්ඡන්ති, 

උස්සරථ උස්සරථා’’ති ජනිං උස්සායරන්යතො ‘‘එවරූපා නාම
යසොභග්ගප්පත්තා සුවණ්ණවණ්ණා හිංසරාජායනො න දිට්ඨපුබ් ා’’ති

මුදුහදයයසුමනුස්යසසුපසිංසන්යතසු ඛිප්පමන්යතපුරිංගන්ත්වා. අදස්සයීති 

‘‘හිංසරාජායනොතුම්යහදට්ඨුිංආගතා’’තිරඤ්යඤොආයරොචායපත්වායතන

තුට්ඨචිත්යතන ‘‘ආගච්ඡන්තූ’’ති පක්යකොසාපියතො අභහරිත්වා දස්යසසි. 

හත්ථත්තන්ති හත්යථසු ආගතිං, පත්තන්ති වුත්තිං යහොති.  හන්තානන්ති
යසමහන්තප්පත්තානිං සුවණ්ණවණ්ණානිං ධතරට්ඨහිංසානිං ඉස්සයර
සාමියනො කථිං ත්විං ලුද්යදො හුත්වා අධිගයතොති පුච්ඡති. 

‘‘ඉස්සරමිධමජ්ඣගා’’තිපිපායඨො, එයතසිංඉස්සරියිංත්විංකථිංඅජ්ඣගාති
අත්යථො. 

විහිතාති යයොජතා. ෙිං ෙදාෙතනිං  ඤ්යඤති, මහාරාජ, යිං යිං

සයමොසරණට්ඨානිංදිජානිංපාණයරොධනිං ජීවිතක්ඛයකරිංමඤ්ඤාමි, තත්ථ

තත්ථ මයා පල්ලයලසු පාසා විහිතා. තාදිසන්ති මානුසියසයර තථාවිධිං

පාණයරොධනිංමයාවිහිතිංපාසිං. තන්තිතිංඑතිංතත්ථ ද්ධිං. උපාසියනොති

අත්තයනොජීවිතිංඅගයණත්වාඋපගන්ත්වානිසින්යනො.   ාෙන්තිමිංඅයිං

යසනාපති අජ්ෙභාසථ, මයා සද්ධිිංකයථසි. සුදුක්ක න්තිතස්මිිංඛයණඑස

අම්හාදියසහි අනරියයහිසුදුක්කරිංඅකාසි.කිංතන්ති? දහයතභාවමුත්ත ිං, 

අත්තයනො උත්තමිං අජ්ඣාසයිං දහති විදහති පකායසති. අත්තනාෙන්ති
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අත්තයනො අයිං. අනුත්ථුනන්යතොති භත්තුගුයණ වණ්යණන්යතො තස්ස
ජීවිතිංමුඤ්චාති මිංයාචි. 

තස්සාතිතස්සතථායාචන්තස්ස. සුයඛනචාතියථාසුයඛනචිත්තකූටිං

ගන්ත්වාඤාතිසඞ්ඝිංපස්සථාතිච අනුජානිිං. එත්යථවහීතිමයාපනඉයම

ද්යව එත්ථ මානුසියසයරයයව චිත්තකූටගමනාය අනුමතා අයහසුිං. එවිං

 යතොති එවිං සත්තු හත්ථගයතො. ජනයෙෙයාථ  ද්දවන්ති අත්තනි 

යමත්තචිත්තිංජයනසි. උපාෙනන්තිපණ්ණාකාරිං. සබ්බ්සාකුණිකා ාය ති 

සබ් ස්මිම්පි සාකුණිකගායම නාහිං අඤ්ඤිං තව එවරූපිං යකනචි

සාකුණියකනආභතපුබ් ිංඋපායනිංපස්සාමි. තිංපස්සාතිතිංමයාආභතිං
උපායනිංපස්සමනුජාධිපාති. 

එවිංයසොඨිතයකොවසුමුඛස්සගුණිංකයථසි.තයතොරාජාහිංසරඤ්යඤො

මහාරහිං ආසනිං, සුමුඛස්ස ච සුවණ්ණභද්දපීඨකිං දායපත්වා යතසිංතත්ථ
නිසින්නානිං සුවණ්ණභාජයනහි ලාජමධුඵාණිතාදීනි දායපත්වා නිට්ඨියත
පානයභොජනකච්යච අඤ්ජලිිං පග්ගය්හ මහාසත්තිං ධම්මකථිං යාචිත්වා 
සුවණ්ණපීඨයක නිසීදි. යසො යතන යාචියතො පටිසන්ථාරිං තාව අකාසි.
තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

57. 

‘‘දිස්වානිසින්නිංරාජානිං, පීයඨයසොවණ්ණයයසුයභ; 

අජ්ඣභාසථවක්කඞ්යගො, වාචිංකණ්ණසුඛිංභණිං. 

58. 

‘‘කච්චිනුයභොයතොකුසලිං, කච්චියභොයතොඅනාමයිං; 

කච්චිරට්ඨමිදිංඵීතිං, ධම්යමනමනුසාසසි. 

59. 

‘‘කුසලඤ්යචවයමහිංස, අයථොහිංසඅනාමයිං; 

අයථොරට්ඨමිදිංඵීතිං, ධම්යමනමනුසාසහිං. 

60. 

‘‘කච්චි යභොයතොඅමච්යචසු, යදොයසොයකොචින විජ්ජති; 

කච්චිචයතතවත්යථසු, නාවකඞ්ඛන්තිජීවිතිං. 

61. 

‘‘අයථොපියමඅමච්යචසු, යදොයසොයකොචිනවිජ්ජති; 

අයථොපියතමමත්යථසු, නාවකඞ්ඛන්තිජීවිතිං. 

62. 

‘‘කච්චියතසාදිසීභරියා, අස්සවාපියභාණිනී; 
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පුත්තරූපයසූයපතා, තවඡන්දවසානුගා. 

63. 

‘‘අයථොයමසාදිසීභරියා, අස්සවාපියභාණිනී; 

පුත්තරූපයසූයපතා, මමඡන්දවසානුගා’’ති. 

තත්ථ  ාජානන්ති සාගලරාජානිං. වක්කඞ්ය ොති හිංසරාජා. ධම්ය න

 නුසාසසීති ධම්යමන අනුසාසසි. යදොයසොති අපරායධො. තවත්යථසූති

උප්පන්යනසු තව යුද්ධාදීසු අත්යථසු. නාවකඞ්ඛන්තීති උරිං දත්වා

පරිච්චජන්තා කච්චි අත්තයනො ජීවිතිං න පත්යථන්ති, ජීවිතඤ්ච චජත්වා

තයවවත්ථිං කයරොන්ති. සාදිසීති සමානජාතිකා. අස්සවාති 

වචනසම්පටිච්ඡිකා. පුත්තරූපෙසූයපතාති පුත්යතහිචරූයපනචයයසනච

උයපතා. තව ඡන්දවසානු ාතිකච්චිතවඅජ්ඣාසයිංතවවසිංඅනුවත්තති, 
නඅත්තයනො චිත්තවයසන වත්තතීතිපුච්ඡති. 

එවිං ය ොධිසත්යතන පටිසන්ථායර කයත පුන රාජා යතන සද්ධිිං
කයථන්යතො ආහ– 

64. 

‘‘භවන්තිං කච්චිනුමහා-සත්තුහත්ථත්තතිං ගයතො; 

දුක්ඛමාපජ්ජවිපුලිං, තස්මිිංපඨමමාපයද. 

65. 

‘‘කච්චියන්තාපතිත්වාන, දණ්යඩනසමයපොථයි; 

එවයමයතසිංජම්මානිං, පාතිකිංභවතිතාවයද. 

66. 

‘‘යඛමමාසිමහාරාජ, එවමාපදියාසති; 

නචායිංකඤ්චිරස්මාසු, සත්තූවසමපජ්ජථ. 

67. 

‘‘පච්චගමිත්ථ යනසායදො, පුබ්ය ව අජ්ඣභාසථ; 

තදායිංසුමුයඛොයයව, පණ්ඩියතොපච්චභාසථ. 

68. 

‘‘තස්සතිංවචනිංසුත්වා, පසාදමයමජ්ඣගා; 

තයතොමිංපාමුචීපාසා, අනුඤ්ඤාසිසුයඛනච. 

69. 

‘‘ඉදඤ්චසුමුයඛයනව, එතදත්ථායචින්තිතිං; 

යභොයතොසකායසගමනිං, එතස්සධනමිච්ඡතා. 
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70. 

‘‘ස්වාගතඤ්යචවිදිංභවතිං, පතීයතොචස්මිදස්සනා; 

එයසොචාපි හුිංවිත්තිං, ලභතිංයාවදිච්ඡතී’’ති. 

තත්ථ  හාසත්තුහත්ථත්තතිං යතොති මහන්තස්සසත්තුයනොහත්ථත්තිං

ගයතො. ආපතත්වානාති උපධාවිත්වා. පාතකන්ති පාකතිකිං, අයයමව වා
පායඨො.ඉදිං වුත්තිංයහොති–එයතසඤ්හිජම්මානිංතාවයදවඑවිංපාකතිකිං

යහොති, සකුයණ දණ්යඩන යපොයථත්වා ජීවිතක්ඛයිං පායපන්යතො

ධනයවතනිං ලභතීති. කඤ්චි  ස් ාසූතිකඤ්චි අම්යහසු. සත්තූවාති සත්තු 

විය. පච්ච මිත්ථාති, මහාරාජ, එසඅම්යහදිස්වා ද්ධාති සඤ්ඤායයථොකිං

ඔසක්කත්ථ. පුබ්යබ්වාතිඅයයමවපඨමිං අජ්ඣභාසි. තදාතිතස්මිිංකායල. 

එතදත්ථාොති එතස්ස යනසාදපුත්තස්ස අත්ථාය චින්තිතිං. ධනමිච්ඡතාති
එතස්ස ධනිං ඉච්ඡන්යතන තව සන්තිකිං අම්හාකිං ආගමනිං චින්තිතිං. 

ස්වා තඤ්යචවිදන්ති මා යභොන්යතො චින්තයන්තු, භවතිං ඉදිං ඉධාගමනිං

ස්වාගතයමව. ලභතන්තිලභතු. 

එවඤ්ච පන වත්වා රාජා අඤ්ඤතරිං අමච්චිං ඔයලොයකත්වා ‘‘කිං
කයරොමි යදවා’’ති වුත්යත ‘‘ඉමිං යනසාදිං කප්පිතයකසමස්සුිං 
න්හාතානුලිත්තිං සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතිංකායරත්වාආයනහී’’තිවත්වා
යතන තථා කත්වා ආනීතස්ස තස්ස සිංවච්ඡයර සිංවච්ඡයර

සතසහස්සුට්ඨානකිං ගාමිං, ද්යව වීථියයො ගයහත්වා ඨිතිං මහන්තිං යගහිං, 

රථවරඤ්ච, අඤ්ඤඤ්ච  හුිං හිරඤ්ඤසුවණ්ණිං අදාසි. තමත්ථිං
ආවිකයරොන්යතොසත්ථාආහ– 

71. 

‘‘සන්තප්පයිත්වායනසාදිං, යභොයගහිමනුජාධියපො; 

අජ්ඣභාසථවක්කඞ්ගිං, වාචිංකණ්ණසුඛිංභණ’’න්ති. 

අථ මහාසත්යතොරඤ්යඤොධම්මිංයදයසසි.යසො තස්සධම්මකථිංසුත්වා
තුට්ඨහදයයො ‘‘ධම්මකථිකස්සසක්කාරිංකරිස්සාමී’’ති යසතච්ඡත්තිංදත්වා
රජ්ජිංපටිච්ඡායපන්යතොආහ– 

72. 

‘‘යිංඛලුධම්මමාධීනිං, වයසොවත්තතිකඤ්චනිං; 

සබ් ත්ථිස්සරියිංභවතිං, පසාසථයදිච්ඡථ. 

73. 

‘‘දානත්ථිංඋපයභොත්තුිංවා, යිංචඤ්ඤිංඋපකප්පති; 

එතිංදදාමියවොවිත්තිං, ඉස්සරියිංවිස්සජාමියවො’’ති. 
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තත්ථ වයසො වත්තතීති යත්ථ මම වයසො වත්තති. කඤ්චනන්ති තිං

අප්පමත්තකම්පි. සබ්බ්ත්ථිස්සරිෙන්ති සබ් ිං භවතිංයයව ඉස්සරියිං අත්ථු. 

ෙිංචඤ්ඤිංඋපකප්පතීතිපුඤ්ඤකාමතායදානත්ථිංවාඡත්තිං උස්සායපත්වා

රජ්ජයමවඋපයභොත්තුිං වා යිං වා අඤ්ඤිංතුම්හාකිංරුච්චති, තිංකයරොථ, 

එතිංදදාමියවොවිත්තිං, සද්ධිිංයයවයසතච්ඡත්යතනමමසන්තකිංඉස්සරියිං 
විස්සජ්ජාමියවොති. 

අථ මහාසත්යතො රඤ්ඤා දින්නිං යසතච්ඡත්තිං පුන තස්යසව අදාසි. 

රාජාපිචින්යතසි–‘‘හිංසරඤ්යඤොතාවයමධම්මකථාසුතා, ලුද්දපුත්යතන

පන ‘අයිං සුමුයඛොමුධුරකයථො’ති අතිවිය වණ්ණියතො, ඉමස්සපිධම්මකථිං 
යසොස්සාමී’’ති.යසොයතනසද්ධිිංසල්ලපන්යතොඅනන්තරිංගාථමාහ– 

74. 

‘‘යථාචමයායිංසුමුයඛො, අජ්ඣභායසයයපණ්ඩියතො; 

කාමසාබුද්ධිසම්පන්යනො, තිංමයාස්සපරමප්පිය’’න්ති. 

තත්ථ ෙථාති යදි. ඉදිං වුත්තිං යහොති – යදි ච යම අයිං සුමුයඛො

පණ්ඩියතොබුද්ධිසම්පන්යනොකාමසාඅත්තයනො රුචියාඅජ්ඣභායසයය, තිං
යමපරමප්පියිංඅස්සාති. 

තයතොසුමුයඛොආහ– 

75. 

‘‘අහිංඛලුමහාරාජ, නාගරාජාරිවන්තරිං; 

පටිවත්තුිංනසක්යකොමි, නයමයසොවිනයයොසියා. 

76. 

‘‘අම්හාකඤ්යචව යසොයසට්යඨො, ත්වඤ්ච උත්තමසත්තයවො; 

භූමිපායලොමනුස්සින්යදො, පූජා හූහියහතුභ. 

77. 

‘‘යතසිංඋභන්නිංභණතිං, වත්තමායනවිනිච්ඡයය; 

නන්තරිංපතිවත්තබ් ිං, යපස්යසනමනුජාධිපා’’ති. 

තත්ථ නා  ාජාරිවන්ත න්ති යපළාය අබ්භන්තරිං පවිට්යඨොනාගරාජා

විය. පටිවත්තුන්ති තුම්හාකිංද්වින්නිංඅන්තයරවත්තුිංනසක්යකොමි. නය  

යසොති සයච වයදයයිං, න යම යසො විනයයො භයවයය. අම්හාකඤ්යචවාති

ඡන්නවුතියා හිංසසහස්සානිං. උත්ත සත්තයවොති උත්තමසත්යතො. පූජාති
උයභො තුම්යහ මය්හිං  හූහි කාරයණහි පූජාරහා යචව පසිංසාරහා ච. 

යපස්යසනාතියවයයාවච්චකයරනයසවයකන. 
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රාජාතස්සවචනිංසුත්වාතුට්ඨහදයයො‘‘යනසාදපුත්යතොතිංවණ්යණති, 
න අඤ්යඤන තුම්හාදියසන මධුරධම්මකථියකන නාම භවිතබ් ’’න්ති
වත්වාආහ– 

78. 

‘‘ධම්යමනකරයනසායදො, පණ්ඩියතොඅණ්ඩයජොඉති; 

නයහවඅකතත්තස්ස, නයයොඑතාදියසොසියා. 

79. 

‘‘එවිංඅග්ගපකතිමා, එවිංඋත්තමසත්තයවො; 

යාවතත්ථිමයාදිට්ඨා, නාඤ්ඤිංපස්සාමිඑදිසිං. 

80. 

‘‘තුට්යඨොස්මියවොපකතියා, වායකයනමධුයරනච; 

එයසොචාපිමමච්ඡන්යදො, චිරිංපස්යසයයයවොඋයභො’’ති. 

තත්ථ ධම්ය නාති සභායවන කාරයණන. අකතත්තස්සාති 

අසම්පාදිතඅත්තභාවස්ස මිත්තදුබ්භස්ස. නයෙොති පඤ්ඤා. අග් පකත ාති

අග්ගසභායවො. උත්ත සත්තයවොති උත්තමසත්යතො. ොවතත්ථීති යාවතා

මයා දිට්ඨා නාම අත්ථි. නාඤ්ඤන්ති තස්මිිං මයා දිට්ඨට්ඨායන අඤ්ඤිං

එවරූපිං න පස්සාමි. තුට්යඨොස්මි යවො පකතොති සම්ම හිංසරාජ අහිං

පකතියාපඨමයමව තුම්හාකිංදස්සයනනතුට්යඨො. වායකයනාතිඉදානිපන

යවො මධුරවචයනනතුට්යඨොස්මි. චි ිංපස්යසෙයයවොතිඉයධව වසායපත්වා
මුහුත්තම්පිඅවිප්පවාසන්යතොචිරිංතුම්යහපස්යසයයන්තිඑසයම ඡන්යදොති
වදති. 

තයතො මහාසත්යතොරාජානිංපසිංසන්යතොආහ– 

81. 

‘‘යිංකච්චිංපරයමමිත්යත, කතමස්මාසුතිංතයා; 

පත්තානිස්සිංසයිංතයාම්හා, භත්තිරස්මාසුයාතව. 

82. 

‘‘අදුඤ්චනූනසුමහා, ඤාතිසඞ්ඝස්සමන්තරිං; 

අදස්සයනනඅස්මාකිං, දුක්ඛිං හූසුපක්ඛිසු. 

83. 

‘‘යතසිංයසොකවිඝාතාය, තයාඅනුමතාමයිං; 

තිංපදක්ඛිණයතොකත්වා, ඤාතිිංපස්යසමුරින්දම. 

84. 
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‘‘අද්ධාහිංවිපුලිංපීතිිං, භවතිංවින්දාමිදස්සනා; 

එයසොචාපිමහාඅත්යථො, ඤාතිවිස්සාසනාසියා’’ති. 

තත්ථ කත ස් ාසූතිකතිංඅම්යහසු. පත්තානිස්සිංසෙිංතයාම්හාතිමයිං

නිස්සිංසයයනතයා පත්තායයව. භත්ත ස් ාසුොතවාතියාතව අම්යහසු

භත්ති, තාය භත්තියාමයිංතයාඅසිංසයයනපත්තායයව, නචවිප්පයුත්තා, 

විප්පවුට්ඨාපි සහවාසියනොයයවනාමමයන්තිදීයපති. අදුඤ්චනූනසු හාති 

එතඤ්චඑකිංයසයනවසුමහන්තිං. ඤාතසඞ්ඝස්ස න්ත න්ති අම්යහහිද්වීහි

ජයනහිවිරහිතස්සමමඤාතිසඞ්ඝස්සඅන්තරිංඡිද්දිං. අස් ාකන්තිඅම්හාකිං

ද්වින්නිං අදස්සයනන  හූසු පක්ඛීසු දුක්ඛිං උප්පන්නිං. පස්යසමුරින්ද ාති

පස්යසයයාම අරින්දම. භවතන්ති යභොයතො දස්සයනන. එයසො චාපි  හා

අත්යථොති යා එසා ඤාතිසඞ්ඝසඞ්ඛාතා ඤාතිවිස්සාසනා සියා, එයසො චාපි 
මහන්යතොඅත්යථොපි. 

එවිං වුත්යත රාජා යතසිං ගමනිං අනුජානි. මහාසත්යතොපි රඤ්යඤො 

පඤ්චවියධ දුස්සීයලයආදීනවිං, සීයල චආනිසිංසිංකයථත්වා ‘‘ඉමිං සීලිං

රක්ඛ, ධම්යමන රජ්ජිංකායරහි, චතූහිසඞ්ගහවත්ථූහිජනිංසඞ්ගණ්හාහී’’ති 

ඔවදිත්වාචිත්තකූටිංඅගමාසි.තමත්ථිං පකායසන්යතොසත්ථාආහ – 

85. 

‘‘ඉදිංවත්වාධතරට්යඨො, හිංසරාජානරාධිපිං; 

උත්තමිංජවමන්වාය, ඤාතිසඞ්ඝිංඋපාගමුිං. 

86. 

‘‘යත අයරොයගඅනුප්පත්යත, දිස්වානපරයම දියජ; 

යකකාතිමකරුිංහිංසා, පුථුසද්යදොඅජායථ. 

87. 

‘‘යතපතීතාපමුත්යතන, භත්තුනාභත්තුගාරවා; 

සමන්තාපරිකරිිංසු, අණ්ඩජාලද්ධපච්චයා’’ති. 

තත්ථ උපා මුන්ති අරුණුග්ගමනයවලායයමව ලාජමධුඵාණිතාදීනි
පරිභුඤ්ජත්වා රඤ්ඤා ච යදවියා ච ද්වීහි සුවණ්ණතාලවණ්යටහි 

උක්ඛිපිත්වාගන්ධමාලාදීහිකතසක්කාරාතාලවණ්යටහිඔතරිත්වාරාජානිං
පදක්ඛිණිං කත්වායවහාසිංඋප්පතිත්වාරඤ්ඤාඅඤ්ජලිිංපග්ගය්හ‘‘ගච්ඡථ
සාමියනො’’ති වුත්යත සීහපඤ්ජයරන නික්ඛන්තා උත්තයමන ජයවන

ගන්ත්වා ඤාතිගණිං උපාගමිිංසු. ප ය ති උත්තයම. යකකාති අත්තයනො

සභායවන ‘‘යකකා’’ති සද්දමකිංසු. භත්තු ා වාති භත්තරි සගාරවා. 

පරිකරිිංසූති භත්තුයනො මුත්තභායවන තුට්ඨා තිං භත්තාරිං සමන්තා

පරිවාරයිිංසු. ලද්ධපච්චොතිලද්ධපතිට්ඨා. 
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එවිං පරිවායරත්වා පන යත හිංසා ‘‘කථිං මුත්යතොසි, මහාරාජා’’ති 

පුච්ඡිිංසු. මහාසත්යතො සුමුඛිංනිස්සාය මුත්තභාවිං, සාගලරාජලුද්දපුත්යතහි 

කතකම්මඤ්චකයථසි.තිංසුත්වාතුට්යඨොහිංසගයණො ‘‘සුමුඛයසනාපතිච
රාජා ච ලුද්දපුත්යතො ච සුඛිතා නිද්දුක්ඛා චිරිං ජීවන්තූ’’ති ථුතිමකාසි.
තමත්ථිං පකායසන්යතොසත්ථාඔසානගාථමාහ– 

88. 

‘‘එවිංමිත්තවතිංඅත්ථා, සබ්ය යහොන්තිපදක්ඛිණා; 

හිංසායථාධතරට්ඨා, ඤාතිසඞ්ඝිංඋපාගමු’’න්ති. 

තත්ථ මිත්තවතන්ති කලයාණමිත්තසම්පන්නානිං. පදක්ඛිණාති

සුඛනිප්ඵත්තියනො වුඩ්ඪියුත්තා. ධත ට්ඨාතිහිංසරාජාසුමුයඛොරඤ්ඤායචව 
ලුද්දපුත්යතන චාති ද්වීහි එවිං උයභොපි යත ධතරට්ඨා

කලයාණමිත්තසම්පන්නා යථා ඤාතිසඞ්ඝිං උපාගමුිං, 

ඤාතිසඞ්ඝඋපගමනසඞ්ඛායතො යනසිං අත්යථො පදක්ඛියණො ජායතො, එවිං
අඤ්යඤසම්පිමිත්තවතිංඅත්ථාපදක්ඛිණායහොන්තීති. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ‘‘න භක්ඛයව ඉදායනව, 
පුබ්ය පානන්යදො මමත්ථාය ජීවිතිං පරිච්චජී’’ති වත්වා ජාතකිං 

සයමොධායනසි ‘‘තදා යනසායදො ඡන්යනො අයහොසි, රාජා සාරිපුත්යතො, 

සුමුයඛො ආනන්යදො, ඡන්නවුති හිංසසහස්සා බුද්ධපරිසා, හිංසරාජා පන
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 

චූළහිංසජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[534] 2. මහාහිංසජාතකවණ්ණනා 

එයත හිංසා පක්ක න්තීති ඉදිං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
ආනන්දයථරස්ස ජීවිතපරිච්චාගයමව ආරබ්භ කයථසි. වත්ථු යහට්ඨා 

වුත්තසදිසයමව, ඉධපනසත්ථාඅතීතිංආහරන්යතොඉදමාහරි. 

අතීයත  ාරාණසියිං සිංයමස්ස නාම  ාරාණසිරඤ්යඤො යඛමා නාම
අග්ගමයහසී අයහොසි. තදා ය ොධිසත්යතො නවුතිහිංසසහස්සපරිවුයතො
චිත්තකූයට විහාසි. අයථකදිවසිං යඛමා යදවී පච්චූසසමයය සුපිනිං අද්දස.
සුවණ්ණවණ්ණාහිංසාආගන්ත්වාරාජපල්ලඞ්යක නිසීදිත්වාමධුරස්සයරන
ධම්මකථිං කයථසුිං. යදවියා සාධුකාරිං දත්වා ධම්මිං සුණන්තියා
ධම්මස්සවයනන අතිත්තාය එව රත්ති විභායි. හිංසා ධම්මිං කයථත්වා 
සීහපඤ්ජයරන නික්ඛමිත්වා අගමිංසු. සා යවයගනුට්ඨාය ‘‘පලායමායන
හිංයසගණ්හථ ගණ්හථා’’තිවත්වාහත්ථිංපසායරන්තීයයවපබුජ්ඣි.තස්සා

කථිං සුත්වා පරිචාරිකායයො ‘‘කුහිිං හිංසා’’ති යථොකිං අවහසිිංසු. සා තස්මිිං

ඛයණ සුපිනභාවිං ඤත්වා චින්යතසි – ‘‘අහිං අභූතිං න පස්සාමි, අද්ධා

ඉමස්මිිං යලොයක සුවණ්ණවණ්ණා හිංසා භවිස්සන්ති, සයච යඛො පන
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‘සුවණ්ණහිංසානිං ධම්මිං යසොතුකාමාම්හී’ති රාජානිං වක්ඛාමි, ‘අම්යහහි 

සුවණ්ණහිංසානාමන දිට්ඨපුබ් ා, හිංසානඤ්චකථානාම අභූතායයවා’ති

වත්වා නිරුස්සුක්යකො භවිස්සති, ‘යදොහයළො’ති වුත්යත පන යයන යකනචි

උපායයන පරියයසිස්සති, එවිං යම මයනොරයථො සමිජ්ඣිස්සතී’’ති. සා
ගිලානාලයිංදස්යසත්වාපරිචාරිකානිං සඤ්ඤිංදත්වානිපජ්ජ. 

රාජා රාජාසයනනිසින්යනො තස්සා දස්සනයවලාය තිං අදිස්වා ‘‘කහිං, 
යඛමා යදවී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ගිලානා’’ති සුත්වා තස්සා සන්තිකිං ගන්ත්වා
සයයනකයදයස නිසීදිත්වා පිට්ඨිිං පරිමජ්ජන්යතො ‘‘කිං යත අඵාසුක’’න්ති

පුච්ඡි.‘‘යදවඅඤ්ඤිංඅඵාසුකිංනත්ථි, යදොහයළොපනයමඋප්පන්යනො’’ති. 

යතන හි ‘‘භණ, යදවි, යිං ඉච්ඡසි, තිං සීඝිං යත උපනායමස්සාමී’’ති.

‘‘මහාරාජ, අහයමකස්ස සුවණ්ණහිංසස්ස සමුස්සිතයසතච්ඡත්යත
රාජපල්ලඞ්යකනිසින්නස්සගන්ධමාලාදීහි පූජිංකත්වාසාධුකාරිං දදමානා

ධම්මකථිංයසොතුමිච්ඡාමි, සයචලභාමි, ඉච්යචතිංකුසලිං, යනොයච, ජීවිතිං

යමනත්ථී’’ති. අථනිං රාජා ‘‘සයච මනුස්සයලොයක අත්ථි, ලභස්සසි, මා
චින්තයී’’ති අස්සායසත්වා සිරිගබ්භයතො නික්ඛම්ම අමච්යචහි සද්ධිිං

මන්යතසි – ‘‘අම්යභො, යඛමා යදවී, ‘සුවණ්ණහිංසස්ස ධම්මකථිං යසොතුිං 

ලභන්තී ජීවිස්සාමි, අලභන්තියා යම ජීවිතිං නත්ථී’ති වදති, අත්ථි නු යඛො 
සුවණ්ණවණ්ණා හිංසා’’ති. ‘‘යදව අම්යහහි යනව දිට්ඨපුබ් ා න

සුතපුබ් ා’’ති. ‘‘යක පන ජායනයය’’න්ති? ‘‘බ්රාහ්මණා, යදවා’’ති. රාජා
බ්රාහ්මයණපක්යකොසායපත්වා සක්කාරිංකත්වාපුච්ඡි– ‘‘යහොන්තිනුයඛො

ආචරියා සුවණ්ණවණ්ණා හිංසා’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ අම්හාකිං

මන්යතසුමච්ඡා, කක්කටකා, කච්ඡපා, මිගා, යමොරා, හිංසාති ඡ එයත 

තිරච්ඡානගතාසුවණ්ණවණ්ණායහොන්තීතිආගතා, තත්ථධතරට්ඨකුලහිංසා

නාම පණ්ඩිතා ඤාණසම්පන්නා, ඉති මනුස්යසහි සද්ධිිං සත්ත
සුවණ්ණවණ්ණායහොන්තී’’ති. 

තිං සුත්වා රාජා අත්තමයනො හුත්වා ‘‘කහිං නු යඛො ආචරියා 

ධතරට්ඨහිංසා වසන්තී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘න ජානාම, මහාරාජා’’ති වුත්යත
‘‘අථ යක පන ජානිස්සන්තී’’ති වත්වා ‘‘ලුද්දපුත්තා’’ති වුත්යත සබ්ය 

අත්තයනො විජයත ලුද්දයක සන්නිපාතායපත්වා පුච්ඡි – ‘‘තාතා, 

සුවණ්ණවණ්ණා ධතරට්ඨකුලහිංසා නාම කහිං වසන්තී’’ති? අයථයකො

ලුද්යදො ‘‘හිමවන්යත කර, යදව, චිත්තකූටපබ් යතති යනො කුලපරම්පරාය

කයථන්තී’’ති ආහ. ‘‘ජානාසි පන යනසිං ගහණූපාය’’න්ති? ‘‘න ජානාමි, 

යදවා’’ති.‘‘යකපනජානිස්සන්තී’’ති? බ්රාහ්මණාති.යසොබ්රාහ්මණපණ්ඩියත 
පක්යකොසායපත්වා චිත්තකූටපබ් යත සුවණ්ණවණ්ණානිං හිංසානිං 
අත්ථිභාවිංආයරොයචත්වා ‘‘ජානාථනු යඛො යතසිං ගහණූපාය’’න්ති පුච්ඡි.

‘‘මහාරාජ, කිං යතහි ගන්ත්වා ගහියතහි, උපායයන යත නගරසමීපිං

ආයනත්වාගයහස්සාමා’’ති.‘‘යකොපන උපායයො’’ති? ‘‘මහාරාජ, නගරයතො
අවිදූයර උත්තයරන තිගාවුතමත්යත තිගාවුතප්පමාණිං යඛමිං නාම සරිං 
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පටුන 

කාරායපත්වා උදකස්ස පූයරත්වා නානාධඤ්ඤානි යරොයපත්වා 
පඤ්චවණ්ණපදුමසඤ්ඡන්නිං කාරායපත්වා එකිං පණ්ඩිතිං යනසාදිං
පටිච්ඡායපත්වා මනුස්සානිං උපගන්තුිං අදත්වා චතූසු කණ්යණසු ඨියතහි

අභයිං යඝොසායපථ, තිං සුත්වා නානාසකුණා දස දිසා ඔතරිස්සන්ති, යතපි

හිංසාපරම්පරායතස්සසරස්සයඛමභාවිං සුත්වාආගච්ඡිස්සන්ති, අථයන
වාලපායසහි න්ධායපත්වාගණ්හායපයයාථා’’ති. 

තිං සුත්වා රාජා යතහි වුත්තපයදයස වුත්තප්පකාරිං සරිං කාරායපත්වා
යඡකිංයනසාදිංපක්යකොසායපත්වාතස්සසහස්සිං දායපත්වා ‘‘ත්විංඉයතො 

පට්ඨායඅත්තයනොකම්මිංමාකරි, පුත්තදාරිංයතඅහිංයපොයසස්සාමි, ත්විං
අප්පමත්යතො යඛමිං සරිං රක්ඛන්යතො මනුස්යස පටික්කමායපත්වා චතූසු

කණ්යණසුඅභයිංයඝොසායපත්වා ආගතාගයතසකුයණමමආචික්යඛයයාසි, 
සුවණ්ණහිංයසසු ආගයතසු මහන්තිං සක්කාරිං ලභස්සසී’’ති
තමස්සායසත්වා යඛමිං සරිං පටිච්ඡායපසි. යසො තයතො පට්ඨාය රඤ්ඤා 

වුත්තනයයයනව තත්ථ පටිපජ්ජ, ‘‘යඛමිං සරිං රක්ඛතී’’ති චස්ස

‘‘යඛමයනසායදො’’ත්යවව නාමිං උදපාදි. තයතො පට්ඨාය ච නානප්පකාරා

සකුණාඔතරිිංසු, ‘‘යඛමිං නිබ්භයිංසර’’න්තිපරම්පරායඝොයසනනානාහිංසා

ආගමිිංසු. පඨමිං තාව තිණහිංසා ආගමිිංසු, යතසිං යඝොයසන පණ්ඩුහිංසා, 

යතසිං යඝොයසන මයනොසිලාවණ්ණා හිංසා, යතසිං යඝොයසන යසතහිංසා, 
යතසිං යඝොයසනපාකහිංසාආගමිිංසු.යතසුආගයතසුයඛමයකොරඤ්යඤො

ආයරොයචසි – ‘‘යදව, පඤ්චවණ්ණා හිංසා ආගන්ත්වා සයර යගොචරිං

ගණ්හන්ති, පාකහිංසානිංආගතත්තා ඉදානිකතිපායහයනව සුවණ්ණහිංසා

ආගමිස්සන්ති, මා චින්තයිත්ථ, යදවා’’ති. 

තිං සුත්වා රාජා ‘‘අඤ්යඤන තත්ථ න ගන්තබ් ිං, යයො ගච්ඡිස්සති, 
හත්ථපාදයඡදනඤ්චඝරවියලොපඤ්චපාපුණිස්සතී’’තිනගරයභරිිංචරායපසි.
තයතො පට්ඨාය තත්ථ යකොචි න ගච්ඡති. චිත්තකූටස්ස පනාවිදූයර

කඤ්චනගුහායිංපාකහිංසාවසන්ති, යතපි මහබ් ලා.ධතරට්ඨකුයලනසද්ධිිං
යතසිං සරීරවණ්යණොව වියසයසො. පාකහිංසරඤ්යඤො පන ධීතා 
සුවණ්ණවණ්ණා අයහොසි. යසො තිං ධතරට්ඨමහිස්සරස්ස අනුරූපාති තස්ස

පාදපරිචාරිකිං කත්වායපයසසි.සාතස්සපියාඅයහොසිමනාපා, යතයනවච
කාරයණනතානිද්යවහිංසකුලානි අඤ්ඤමඤ්ඤිංවිස්සාසිකානිජාතානි. 

අයථකදිවසිං ය ොධිසත්තස්ස පරිවාරහිංසා පාකහිංයස පුච්ඡිිංසු –

‘‘තුම්යහඉයමසුදිවයසසුකහිංයගොචරිංගණ්හථා’’ති? ‘‘මයිං ාරාණසියතො 

අවිදූයර යඛමසයර යගොචරිං ගණ්හාම, තුම්යහ පන කුහිිං ආහිණ්ඩථා’’ති.

‘‘අසුකිං නාමා’’ති වුත්යත ‘‘කස්මා යඛමසරිං න ගච්ඡථ, යසො හි සයරො
රමණීයයො නානාසකුණසමාකණ්යණො පඤ්චවණ්ණපදුමසඤ්ඡන්යනො
නානාධඤ්ඤඵලසම්පන්යනො නානප්පකාරභමරගණනිකූජයතො චතූසු 

කණ්යණසු නිච්චිං පවත්තඅභයයඝොසයනො, යකොචි නිං උපසඞ්කමිතුිං
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සමත්යථො නාම නත්ථි, පයගව අඤ්ඤිං උපද්දවිං කාතුිං, එවරූයපො යසො

සයරො’’ති යඛමසරිං වණ්ණයිිංසු. යත යතසිං වචනිං සුත්වා ‘‘ ාරාණසියා

සමීයපකරඑවරූයපොයඛයමොනාමසයරොඅත්ථි, පාකහිංසාතත්ථගන්ත්වා

යගොචරිං ගණ්හන්ති, තුම්යහපි ධතරට්ඨමහිස්සරස්ස ආයරොයචථ, සයච

අනුජානාති, මයම්පි තත්ථ ගන්ත්වා යගොචරිං ගණ්යහයයාමා’’ති සුමුඛස්ස
කයථසුිං. සුමුයඛො රඤ්යඤොආයරොයචසි.යසො චින්යතසි – ‘‘මනුස්සානාම

 හුමායා ඛරමන්තා උපායකුසලා, භවිතබ් යමත්ථ කාරයණන, එත්තකිං

කාලිං එයසො සයරො නත්ථි, ඉදානි අම්හාකිං ගහණත්ථාය කයතො

භවිස්සතී’’ති. යසො සුමුඛිංආහ – ‘‘මා යවොතත්ථගමනිංරුච්චථ, නයසො

සයරොයතහිසුධම්මතායකයතො, අම්හාකිං ගහණත්ථායයවකයතො, මනුස්සා

නාම  හුමායා ඛරමන්තා උපායකුසලා, තුම්යහ සයකයයව යගොචයර 

චරථා’’ති. 

සුවණ්ණහිංසා ‘‘යඛමිං සරිං ගන්තුකාමම්හා’’ති දුතියම්පි තතියම්පි 
සුමුඛස්ස ආයරොයචසුිං. යසො යතසිං තත්ථ ගන්තුකාමතිං මහාසත්තස්ස 

ආයරොයචසි. අථ මහාසත්යතො ‘‘මම ඤාතකා මිං නිස්සාය මා කලමන්තු, 
යතන හි ගච්ඡාමා’’ති නවුතිහිංසසහස්සපරිවුයතො තත්ථ ගන්ත්වා යගොචරිං
ගයහත්වා හිංසකීළිං කීළිත්වා චිත්තකූටයමව පච්චාගමි. යඛමයකො යතසිං
යගොචරිං චරිත්වා ගතකායල ගන්ත්වා යතසිං ආගතභාවිං රඤ්යඤො

ආයරොයචසි. රාජාතුට්ඨචිත්යතොහුත්වා, ‘‘සම්මයඛමක, එකිංවා ද්යවවා

හිංයස ගණ්හිතුිං වායම, මහන්තිං යත යසිං දස්සාමී’’ති වත්වා පරිබ් යිං
දත්වා තිං උයයයොයජසි. යසො තත්ථ ගන්ත්වා චාටිපඤ්ජයර නිසීදිත්වා
හිංසානිං චරණට්ඨානිං වීමිංසි. ය ොධිසත්තා නාම නිල්යලොලුප්පචාරියනො

යහොන්ති, තස්මා මහාසත්යතො ඔතිණ්ණට්ඨානයතො පට්ඨාය සපදානිං සාලිිං
ඛාදන්යතොඅගමාසි.යසසාඉයතොචියතොචඛාදන්තාවිචරිිංසු. 

අථ ලුද්දපුත්යතො ‘‘අයිං හිංයසො නිල්යලොලුප්පචාරී, ඉමිං  න්ධිතුිං
වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා පුනදිවයස හිංයසසු සරිං අයනොතිණ්යණසුයයව
චාටිපඤ්ජයර නිසින්යනො තිං ඨානිං ගන්ත්වා අවිදූයර පඤ්ජයර අත්තානිං 
පටිච්ඡායදත්වාඡිද්යදනඔයලොයකන්යතොඅච්ඡි.තස්මිිංඛයණමහාසත්යතො 
නවුතිහිංසසහස්සපුරක්ඛයතො හියයයො ඔතිණ්ණට්ඨායනයයව ඔතරිත්වා
ඔධියිං නිසීදිත්වා සාලිිං ඛාදන්යතො පායාසි. යනසායදො පඤ්ජරඡිද්යදන
ඔයලොයකන්යතො තස්ස රූපයසොභග්ගප්පත්තිං අත්තභාවිං දිස්වා ‘‘අයිං

හිංයසො සකටනාභප්පමාණසරීයරො සුවණ්ණවණ්යණො, තීහි රත්තරාජීහි

ගීවායිං පරික්ඛිත්යතො, තිස්යසො රාජයයො ගයලන ඔතරිත්වා උරන්තයරන

ගතා, තිස්යසො පච්ඡාභායගන නිබ්බිජ්ඣිත්වා ගතා, 

රත්තකම් ලසුත්තසික්කාය ඨපිතකඤ්චනක්ඛන්යධො විය අතියරොචති, 

ඉමිනා එයතසිං රඤ්ඤා භවිතබ් ිං, ඉමයමව ගණ්හිස්සාමී’’ති චින්යතසි.
හිංසරාජාපි  හුිං යගොචරිං චරිත්වා ජලකීළිං කීළිත්වා හිංසගණපරිවුයතො
චිත්තකූටයමවඅගමාසි.ඉමිනානියායමයනවපඤ්චදිවයස යගොචරිංගණ්හි.
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ඡට්යඨ දිවයස යඛමයකො කාළඅස්සවාලමයිං දළ්හිං මහාරජ්ජුිං වට්ටිත්වා 
යට්ඨියා පාසිං කත්වා ‘‘ස්යව හිංසරාජා ඉමස්මිිං ඔකායස ඔතරිස්සතී’’ති
තථයතොඤත්වාඅන්යතොඋදයකයට්ඨිපාසිංඔඩ්ඩි. 

පුනදිවයසහිංසරාජාඔතරන්යතොපාදිං පායසපයවසන්යතොයයවඔතරි.
අථස්ස පායසො පාදිං අයපට්ටයකනකඩ්ඪන්යතො වියආ න්ධිත්වා ගණ්හි.
යසො‘‘ඡින්දිස්සාමි න’’න්තියවගිංජයනත්වාකඩ්ඪිත්වාපායතසි.පඨමවායර

සුවණ්ණවණ්ණිං චම්මිං ඡිජ්ජ, දුතියවායර කම් ලවණ්ණිං මිංසිං ඡිජ්ජ, 

තතියවායර න්හාරු ඡිජ්ජ, චතුත්ථවායර පන ‘‘පාදා ඡිජ්යජයයිං, රඤ්යඤො

පනහීනඞ්ගතානාම අනනුච්ඡවිකා’’තිනවායාමිං අකාසි,  ලවයවදනාච

පවත්තිිංසු. යසො චින්යතසි – ‘‘සචාහිං  ද්ධරවිං රවිස්සාමි, ඤාතකා යම 

ඤත්රස්තා හුත්වා යගොචරිං අග්ගයහත්වා ඡාතජ්ඣත්තාව පලායන්තා
දුබ් ලත්තා සමුද්යද පතිස්සන්තී’’ති. යසො යවදනිං අධිවායසත්වා පාසවයස
වත්යතත්වාසාලිිං ඛාදන්යතො වියහුත්වායතසිංයාවදත්ථිංචරිත්වාහිංසකීළිං 
කීළනකායල මහන්යතන සද්යදන  ද්ධරවිං රවි. තිං සුත්වා හිංසා
මරණභයතජ්ජතා වග්ගවග්ගාචිත්තකූටාභමුඛාපුරිමනයයයනවපක්කමිිංසු. 

සුමුයඛොපි යහට්ඨා වුත්තනයයයනව චින්යතත්වා විචිනිත්වා තීසුපි
යකොට්ඨායසසු මහාසත්තිං අදිස්වා ‘‘අද්ධා තස්යසයවදිං භයිං 
උප්පන්න’’න්ති නිවත්තිත්වා ආගයතො මහාසත්තිං පායසන  ද්ධිං

යලොහිතමක්ඛිතිං දුක්ඛාතුරිං පඞ්කපිට්යඨ නිපන්නිං දිස්වා ‘‘මා භායි, 

මහාරාජ, අහිංමමජීවිතිං පරිච්චජත්වාතුම්යහයමොයචස්සාමී’’තිවදන්යතො
ඔතරිත්වා මහාසත්තිං අස්සායසන්යතො පඞ්කපිට්යඨ නිසීදි. මහාසත්යතො
‘‘නවුතිහිංසසහස්යසසු මිං ඡඩ්යඩත්වා පලායන්යතසු අයිං සුමුයඛො

එකයකොවආගයතො, කිංනුයඛොලුද්දපුත්තස්සආගතකායලමිංඡඩ්යඩත්වා 

පලායිස්සති, උදාහුයනො’’තිවීමිංසනවයසනයලොහිතමක්ඛියතොපාසයට්ඨියිං
ඔලම් න්යතොයයව තිස්යසොගාථාඅභාසි– 

89. 

‘‘එයතහිංසාපක්කමන්ති, වක්කඞ්ගාභයයමරිතා; 

හරිත්තචයහමවණ්ණ, කාමිංසුමුඛපක්කම. 

90. 

‘‘ඔහායමිංඤාතිගණා, එකිංපාසවසිංගතිං; 

අනයපක්ඛමානාගච්ඡන්ති, කිංඑයකොඅවහීයසි. 

91. 

‘‘පයතවපතතිංයසට්ඨ, නත්ථි ද්යධසහායතා; 

මාඅනීඝායහායපසි, කාමිංසුමුඛපක්කමා’’ති. 
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තත්ථ භෙය රිතාති භයයන එරිතා භයට්ටිතා භයචලිතා. තතියපයද
‘‘හරී’’තිපි ‘‘යහම’’න්තිපි සුවණ්ණස්යසව නාමිං. යසො ච හරිත්තචතාය

යහමවණ්යණො, යතන තිං එවිං ආලපති. සුමුඛාති සුන්දරමුඛ. 

අනයපක්ඛ ානාති තව ඤාතකා මිං අයනොයලොයකන්තා නිරාලයා හුත්වා. 

පයතවාති උප්පතාහියයව.  ා අනීඝාොති ඉයතො ගන්ත්වා පත්තබ් ාය 

නිදුක්ඛභාවායවීරියිංමාහායපසි. 

තිං සුත්වා සුමුයඛො ‘‘අයිං හිංසරාජා මම පියමිත්තභාවිං න ජානාති, 

අනුප්පියභාණී මිත්යතොති මිං සල්ලක්යඛති, සියනහභාවමස්ස
දස්යසස්සාමී’’ති චින්යතත්වාචතස්යසොගාථාඅභාසි– 

92. 

‘‘නාහිං දුක්ඛපයරයතොපි, ධතරට්ඨතුවිංජයහ; 

ජීවිතිංමරණිංවායම, තයාසද්ධිිංභවිස්සති. 

93. 

‘‘නාහිං දුක්ඛපයරයතොපි, ධතරට්ඨතුවිංජයහ; 

නමිංඅනරියසිංයුත්යත, කම්යමයයොයජතුමරහසි. 

94. 

‘‘සකුමායරොසඛාතයස්මි, සචිත්යතචස්මි යතඨියතො; 

ඤායතොයසනාපතීතයාහිං, හිංසානිංපවරුත්තම. 

95. 

‘‘කථිංඅහිංවිකත්තිස්සිං, ඤාතිමජ්යඣඉයතොගයතො; 

තිංහිත්වාපතතිංයසට්ඨ, කිංයතවක්ඛාමියතොගයතො; 

ඉධපාණිංචජස්සාමි, නානරියිංකත්තුමුස්සයහ’’ති. 

තත්ථ නාහන්තිඅහිං, මහාරාජ, කායිකයචතසියකනදුක්යඛනඵුට්යඨොපි

තිං න ජහාමි. අනරිෙසිංයුත්යතති මිත්තදුබ්භීහි අහිරියකහි කත්තබ් තාය 

අනරියභායවන සිංයුත්යත. කම්ය ති තිං ජහිත්වා පක්කමනකම්යම. 

සකු ාය ොති සමානකුමායරො, එකදිවයසයනව පටිසන්ධිිං ගයහත්වා 
එකදිවයස අණ්ඩයකොසිං පදායලත්වා එකයතො වඩ්ඪිතකුමායරොති අත්යථො. 

සඛාතයස්මීති අහිං යත දක්ඛිණක්ඛිසයමො පියසහායයො. සචිත්යතති තව

සයක චිත්යත අහිං ඨියතො තව වයස වත්තාමි, තයි ජීවන්යත ජීවාමි, න

ජීවන්යතන ජීවාමීති අත්යථො. ‘‘සිංචිත්යත’’තිපි පායඨො, තව චිත්යත අහිං

සණ්ඨියතො සුට්ඨු ඨියතොති අත්යථො. ඤායතොති සබ් හිංසානිං අන්තයර

පඤ්ඤායතො. විකත්තස්සන්ති ‘‘කුහිිං හිංසරාජා’’ති පුච්ඡියතො අහිං කන්ති

කයථස්සාමි. කිංයත වක්ඛාමීතියතතවපවත්තිිංපුච්ඡන්යතහිංසගයණකිං
වක්ඛාමි. 
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එවිං සුමුයඛන චතූහි ගාථාහි සීහනායද නදියත තස්ස ගුණිං
පකායසන්යතො මහාසත්යතොආහ– 

96. 

‘‘එයසොහිධම්යමොසුමුඛ, යිංත්විංඅරියපයථඨියතො; 

යයොභත්තාරිංසඛාරිංමිං, නපරිච්චත්තුමුස්සයහ. 

97. 

‘‘තඤ්හි යම යපක්ඛමානස්ස, භයිංනත්යවවජායති; 

අධිගච්ඡසිත්විංමය්හිං, එවිංභූතස්සජීවිත’’න්ති. 

තත්ථ එයසොධම්ය ොතිඑසයපොරාණකපණ්ඩිතානිං සභායවො. භත්තා ිං

සඛා ිං  න්ති සාමිකඤ්ච සහායඤ්ච මිං. භෙන්ති චිත්තුත්රායසො මය්හිං න

ජායති, චිත්තකූටපබ් යත හිංසගණමජ්යඣඨියතොවියයහොමි.  ය්හන්තිමම
ජීවිතිංත්විං ලභායපස්සසි. 

එවිං යතසිං කයථන්තානඤ්යඤව ලුද්දපුත්යතො සරපරියන්යත ඨියතො
හිංයස තීහි ඛන්යධහි පලායන්යත දිස්වා ‘‘කිං නු යඛො’’ති පාසට්ඨානිං 
ඔයලොයකන්යතො ය ොධිසත්තිං පාසයට්ඨියිං ඔලම් න්තිං දිස්වා
සඤ්ජාතයසොමනස්යසො කච්ඡිං දළ්හිං  න්ධිත්වා මුග්ගරිං ගයහත්වා
කප්පුට්ඨානග්ගි විය අවත්ථරමායනො පණ්හියා අක්කන්තකලයල
උපරිසීයසන ගන්ත්වා පුරයතො පතන්යත යවයගන උපසඞ්කමි. තමත්ථිං 
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

98. 

‘‘ඉච්යචවිංමන්තයන්තානිං, අරියානිංඅරියවුත්තිනිං; 

දණ්ඩමාදායයනසායදො, ආපතීතුරියතොභුසිං. 

99. 

‘‘තමාපතන්තිංදිස්වාන, සුමුයඛොඅතිබ්රූහයි; 

අට්ඨාසිපුරයතොරඤ්යඤො, හිංයසොවිස්සාසයිං යථිං. 

100. 

‘‘මාභායිපතතිංයසට්ඨ, නහිභායන්තිතාදිසා; 

අහිංයයොගිංපයුඤ්ජස්සිං, යුත්තිංධම්මූපසඤ්හිතිං; 

යතනපරියාපදායනන, ඛිප්පිංපාසාපයමොක්ඛසී’’ති. 

තත්ථ අරිෙවුත්තනන්ති අරියාචායර වත්තමානානිං. භුසන්ති දළ්හිං

 ලවිං. අතබ්රහූයීතිඅනන්තරගාථායආගතිං ‘‘මාභායී’’තිවචනිංවදන්යතො 

අතිබ්රූයහසි මහාසද්දිං නිච්ඡායරසි. අට්ඨාසීති සයච යනසායදො රාජානිං

පහරිස්සති, අහිං පහාරිං සම්පටිච්ඡිස්සාමීති ජීවිතිං පරිච්චජත්වා පුරයතො 
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අට්ඨාසි. විස්සාසෙන්තිවිස්සායසන්යතොඅස්සායසන්යතො. බ්යථන්ති යථිතිං

භීතිං රාජානිං ‘‘මා භායී’’ති ඉමිනා වචයනන විස්සායසන්යතො. තාදිසාති

තුම්හාදිසා ඤාණවීරියසම්පන්නා. යෙො න්තිඤාණවීරියයයොගිං. යුත්තන්ති 

අනුච්ඡවිකිං. ධම්මූපසඤ්හිතන්තිකාරණනිස්සිතිං. යතනපරිොපදායනනාති

යතනමයාපයුත්යතනයයොයගනපරිසුද්යධන. පය ොක්ඛසීතිමුච්චිස්සසි. 

එවිං සුමුයඛො මහාසත්තිං අස්සායසත්වා ලුද්දපුත්තස්ස සන්තිකිං

ගන්ත්වා මධුරිං මානුසිිං වාචිං නිච්ඡායරන්යතො, ‘‘සම්ම, ත්විං

යකොනායමොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සුවණ්ණවණ්ණහිංසරාජ, අහිං යඛමයකො

නාමා’’තිවුත්යත, ‘‘සම්මයඛමක, ‘තයාඔඩ්ඩිතවාලපායසයයොවායසොවා

හිංයසො  ද්යධො’ති සඤ්ඤිං මා කරි, නවුතියා හිංසසහස්සානිං පවයරො

ධතරට්ඨහිංසරාජා යත පායස  ද්යධො, ඤාණසීලාචාරසම්පන්යනො

සඞ්ගාහකපක්යඛ ඨියතො, න තිං මායරතුිං යුත්යතො, අහිං තව ඉමිනා

කත්තබ් කච්චිංකරිස්සාමි, අයම්පිසුවණ්ණවණ්යණො, අහම්පිතයථව, අහිං

එතස්සත්ථායඅත්තයනොජීවිතිංපරිච්චජස්සාමි, සයචත්විංඑතස්ස පත්තානි

ගණ්හිතුකායමොසි, මම පත්තානි ගණ්හ, අයථොපි

චම්මමිංසන්හාරුඅට්ඨීනමඤ්ඤතරිං ගණ්හිතුකායමොසි, මයමව සරීරයතො

ගණ්හ, අථ නිං කීළාහිංසිං කාතුකායමොසි, මඤ්යඤව කර, ජීවන්තයමව

වික්කණිත්වාසයචධනිංඋප්පායදතුකායමොසි, මිංජීවන්තයමවවික්කණිත්වා 

ධනිංඋප්පායදහි, මාඑතිංඤාණාදිගුණසිංයුත්තිංහිංසරාජානිංඅවධි, සයචහි

නිංවධිස්සසි, නිරයාදීහිනමුච්චිස්සසී’’තිතිංනිරයාදිභයයනසන්තජ්යජත්වා
අත්තයනොමධුරකථිං ගණ්හායපත්වාපුනය ොධිසත්තස්සසන්තිකිංගන්ත්වා
තිං අස්සායසන්යතො අට්ඨාසි. යනසායදො තස්ස කථිං සුත්වා ‘‘අයිං
තිරච්ඡානගයතො සමායනො මනුස්යසහිපි කාතුිං අසක්කුයණයයිං එවරූපිං

මිත්තධම්මිංකයරොති, මනුස්සාපිඑවිං මිත්තධම්යමඨාතුිංන සක්යකොන්ති, 
අයහො එස ඤාණසම්පන්යනො මධුරකයථො ධම්මියකො’’ති සකලසරීරිං 
පීතියසොමනස්සපරිපුණ්ණිංකත්වාපහට්ඨයලොයමොදණ්ඩිංඡඩ්යඩත්වාසිරසි
අඤ්ජලිිං පතිට්ඨයපත්වා සූරියිං නමස්සන්යතො විය සුමුඛස්ස ගුණිං
කත්යතන්යතොඅට්ඨාසි. තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

101. 

‘‘තස්සතිංවචනිංසුත්වා, සුමුඛස්සසුභාසිතිං; 

පහට්ඨයලොයමොයනසායදො, අඤ්ජලිස්සපණාමයි. 

102. 

‘‘නයමසුතිංවාදිට්ඨිංවා, භාසන්යතොමානුසිිංදියජො; 

අරියිංබු්රවායනොවක්කඞ්යගො, චජන්යතොමානුසිිංගිරිං. 

103. 

‘‘කිංනුතායිංදියජොයහොති, මුත්යතො ද්ධිංඋපාසසි; 
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ඔහායසකුණායන්ති, කිංඑයකොඅවහීයසී’’ති. 

තත්ථ අඤ්ජලිස්ස පණා යීති අඤ්ජලිිං අස්ස උපනාමයි, ‘‘න යම’’ති

ගාථායස්සථුතිිංකයරොති.තත්ථ  ානුසින්තිමනුස්සවාචිං. අරිෙන්ති සුන්දරිං

නිද්යදොසිං. චජන්යතොතිවිස්සජ්යජන්යතො.ඉදිං වුත්තිංයහොති–සම්ම, ත්විං
දියජො සමායනො අජ්ජ මයා සද්ධිිං මානුසිිං වාචිං භාසන්යතො නිද්යදොසිං 

බු්රවායනොමානුසිිංගිරිංචජන්යතොපච්චක්ඛයතො දිට්යඨො, ඉයතොපුබ්ය පන

ඉදිංඅච්ඡරියිංමයා යනවසුතිංන දිට්ඨන්ති. කිංනුතාෙන්තියිංඑතිංත්විං

උපාසසි, කිංනු යතඅයිංයහොති. 

එවිංතුට්ඨචිත්යතනයනසායදනපුට්යඨොසුමුයඛො‘‘අයිංමුදුයකොජායතො, 
ඉදානිස්ස භයයයොයසොමත්තාය මුදුභාවත්ථිං මම ගුණිං දස්යසසාමී’’ති

චින්යතත්වාආහ – 

104. 

‘‘රාජායමයසොදිජාමිත්ත, යසනාපච්චස්සකාරයිිං; 

තමාපයදපරිච්චතුිං, නුස්සයහවිහගාධිපිං. 

105. 

‘‘මහාගණායභත්තායම, මාඑයකො යසනිංඅගා; 

තථාතිංසම්මයනසාද, භත්තායිංඅභයතොරයම’’ති. 

තත්ථ නුස්සයහති න සමත්යථොම්හි.  හා ණාොති මහයතො

හිංසගණස්ස.  ාඑයකොති මාදියසයසවයකවිජ්ජමායනමාඑකයකො යසනිං

අගා. තථාතන්ති යථා අහිං වදාමි, තයථවතිං. සම් ාතිවයස්ස. භත්තාෙිං

අභියතො ය තිභත්තාඅයිංමම, අහමස්සඅභයතොරයමසන්තියක රමාමින
උක්කණ්ඨාමීති. 

යනසායදො තිං තස්ස ධම්මනිස්සිතිං මධුරකථිං සුත්වා 
යසොමනස්සප්පත්යතො පහට්ඨයලොයමො ‘‘සචාහිං එතිං සීලාදිගුණසිංයුත්තිං

හිංසරාජානිං වධිස්සාමි, චතූහි අපායයහිනමුච්චිස්සාමි, රාජා මිං යදිච්ඡති, 

තිං කයරොතු, අහයමතිං සුමුඛස්ස දායිං කත්වා විස්සජ්යජස්සාමී’’ති
චින්යතත්වාගාථමාහ– 

106. 

‘‘අරියවත්තසිවක්කඞ්ග, යයොපිණ්ඩමපචායසි; 

චජාමියතතිංභත්තාරිං, ගච්ඡථූයභොයථාසුඛ’’න්ති. 

තත්ථ අරිෙවත්තසීති මිත්තධම්මරක්ඛණසඞ්ඛායතන ආචාරඅරියානිං

වත්යතන සමන්නාගයතොසි. පිණ්ඩ පචාෙසීති භත්තු සන්තිකා ලද්ධිං
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පිණ්ඩිං යසනාපතිට්ඨානිං පූයජසි.  ච්ඡථූයභොති ද්යවපි ජනා අස්සුමුයඛ
ඤාතිසඞ්යඝ හාසයමානායථාසුඛිංගච්ඡථාති. 

එවිං වත්වා යනසායදො මුදුචිත්යතනමහාසත්තිං උපසඞ්කමිත්වා යට්ඨිිං
ඔනායමත්වා පඞ්කපිට්යඨ නිසීදායපත්වා පාසයට්ඨියා යමොයචත්වා තිං
උක්ඛිපිත්වාසරයතොනීහරිත්වා තරුණදබ් තිණපිට්යඨනිසීදායපත්වාපායද
 ද්ධපාසිං සණිකිං යමොයචත්වා මහාසත්යත  ලවසියනහිං
පච්චුපට්ඨායපත්වා යමත්තචිත්යතන උදකිං ආදාය යලොහිතිං යධොවිත්වා

පුනප්පුනිංපරිමජ්ජ, අථස්සයමත්තානුභායවනසිරායසිරා, මිංයසන මිංසිං, 

චම්යමනචම්මිංඝටිතිං, පායදොපාකතියකොඅයහොසි, ඉතයරනනිබ්බියසයසො.
ය ොධිසත්යතො සුඛප්පත්යතොහුත්වාපකතිභායවනනිසීදි.සුමුයඛොඅත්තානිං
නිස්සාය රඤ්යඤො සුඛිතභාවිං දිස්වා සඤ්ජාතයසොමනස්යසො චින්යතසි –

‘‘ඉමිනා අම්හාකිං මහාඋපකායරො කයතො, අම්යහහි එතස්ස කයතො

උපකායරො නාම නත්ථි, සයච එස රාජරාජමහාමත්තානිං අත්ථාය අම්යහ

ගණ්හි, යතසිං සන්තිකිං යනත්වා  හුිං ධනිං ලභස්සති, සයච අත්තයනො

අත්ථාය ගණ්හි, අම්යහ වික්කණිත්වා ධනිං ලභස්සයතව, පුච්ඡිස්සාමි තාව
න’’න්ති.අථනිංඋපකාරිං කාතුකාමතායපුච්ඡන්යතොආහ– 

107. 

‘‘සයචඅත්තප්පයයොයගන, ඔහියතොහිංසපක්ඛිනිං; 

පටිග්ගණ්හාමයතසම්ම, එතිංඅභයදක්ඛිණිං. 

108. 

‘‘යනොයචඅත්තප්පයයොයගන, ඔහියතොහිංසපක්ඛිනිං; 

අනිස්සයරොමුඤ්චමම්යහ, යථයයිංකයිරාසිලුද්දකා’’ති. 

තත්ථ සයචති, සම්ම යනසාද, සයච තයා අත්තයනො පයයොයගන
අත්තයනො අත්ථාය හිංසානඤ්යචව යසසපක්ඛීනඤ්ච පායසො ඔහියතො. 

අනිස්සය ොතිඅනිස්සයරොහුත්වාඅම්යහමුඤ්චන්යතොයයනාසි ආණත්යතො, 
තස්සසන්තකිංගණ්හන්යතොයථයයිංකයිරාසි. 

තිං සුත්වා යනසායදො ‘‘නාහිං තුම්යහ අත්තයනො අත්ථාය ගණ්හිිං, 
 ාරාණසිරඤ්ඤා පන සිංයයමන ගණ්හාපියතොම්හී’’ති වත්වා යදවියා

දිට්ඨසුපිනකාලයතො පට්ඨායයාවරඤ්ඤායතසිංආගතභාවිංසුත්වා, ‘‘සම්ම

යඛමක, එකිං වා ද්යව වා හිංයස ගණ්හිතුිං වායම, මහන්තිං යත යසිං

දස්සාමී’’තිවත්වාපරිබ් යිංදත්වා උයයයොජතභායවො, තාවසබ් ිංපවත්තිිං
ආයරොයචසි. තිං සුත්වා සුමුයඛො ‘‘ඉමිනා යනසායදන අත්තයනො ජීවිතිං

අගයණත්වා අම්යහ විස්සජ්යජන්යතන දුක්කරිං කතිං, සයච මයිං ඉයතො

චිත්තකූටිංගමිස්සාම, යනවධතරට්ඨරඤ්යඤොපඤ්ඤානුභායවො, නමය්හිං 

මිත්තධම්යමොපාකයටොභවිස්සති, නලුද්දපුත්යතොමහන්තිංයසිංලච්ඡති, න

රාජා පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨහිස්සති, න යදවියා මයනොරයථො මත්ථකිං
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පාපුණිස්සතී’’ති චින්යතත්වා, ‘‘සම්ම, එවිංසන්යතඅම්යහවිස්සජ්යජතුිංන 

ලභසි, රඤ්යඤො යනො දස්යසහි, යසො අම්යහ යථාරුචිිං කරිස්සතී’’ති 

ඉමමත්ථිංපකායසන්යතොගාථමාහ– 

109. 

‘‘යස්සත්විංභතයකොරඤ්යඤො, කාමිංතස්යසවපාපය; 

තත්ථසිංයමයනොරාජා, යථාභඤ්ඤිංකරිස්සතී’’ති. 

තත්ථ තස්යසවාති තස්යසව සන්තිකිං යනහි. තත්ථාති තස්මිිං

රාජනියවසයන. ෙථාභිඤ්ඤන්තියථාධිප්පායිංයථාරුචිිං. 

තිං සුත්වා යනසායදො ‘‘මා යවො භද්දන්යත රාජදස්සනිං රුච්චිත්ථ, 

රාජායනොනාමසප්පටිභයා, කීළාහිංයසවායවොකයරයයිංමායරයයිංවා’’ති

ආහ.අථනිං සුමුයඛො, ‘‘සම්මලුද්දකමාඅම්හාකිංචින්තයි, අහිංතාදිසස්ස

කක්ඛළස්ස ධම්මකථාය මද්දවිං ජයනසිිං, රඤ්යඤො කිං න ජයනස්සාමි, 

රාජායනො හි පණ්ඩිතා සුභාසිතදුබ්භාසිතඤ්ඤ, ඛිප්පිං යනො රඤ්යඤො

සන්තිකිං යනහි, නයන්යතො ච මා  න්ධයනන නයි, පුප්ඵපඤ්ජයර පන

නිසීදායපත්වා යනහි, පුප්ඵපඤ්ජරිං කයරොන්යතො ධතරට්ඨස්ස මහන්තිං

යසතපදුමසඤ්ඡන්නිං, මමඛුද්දකිං රත්තපදුමසඤ්ඡන්නිංකත්වාධතරට්ඨිං 

පුරයතො, මමිං පච්ඡයතො නීචතරිං කත්වා ආදාය ඛිප්පිං යනත්වා රඤ්යඤො
දස්යසහී’’ති ආහ. යසො තස්ස වචනිං සුත්වා ‘‘සුමුයඛො රාජානිං දිස්වා මම
මහන්තිංයසිංදාතුකායමොභවිස්සතී’’ති සඤ්ජාතයසොමනස්යසොමුදූහිලතාහි
පඤ්ජයර කත්වා පදුයමහි ඡායදත්වා වුත්තනයයයනව යත ගයහත්වා
අගමාසි.තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

110. 

‘‘ඉච්යචවිංවුත්යතොයනසායදො, යහමවණ්යණහරිත්තයච; 

උයභොහත්යථහිසඞ්ගය්හ, පඤ්ජයරඅජ්ඣයවොදහි. 

111. 

‘‘යත පඤ්ජරගයතපක්ඛී, උයභො භස්සරවණ්ණියන; 

සුමුඛිංධතරට්ඨඤ්ච, ලුද්යදොආදායපක්කමී’’ති. 

තත්ථ අජ්ෙයවොදහීති ඔදහි ඨයපසි. භස්ස වණ්ණියනති
පභාසම්පන්නවණ්යණ. 

එවිං ලුද්දස්ස යත ආදාය පක්කමනකායල ධතරට්යඨො
පාකහිංසරාජධීතරිං අත්තයනො භරියිං සරිත්වා සුමුඛිං ආමන්යතත්වා
කයලසවයසන විලපි.තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

112. 
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‘‘හරීයමායනො ධතරට්යඨො, සුමුඛිංඑතදබ්රවි; 

 ාළ්හිංභායාමිසුමුඛ, සාමායලක්ඛණූරුයා; 

අස්මාකිංවධමඤ්ඤාය, අථත්තානිංවධිස්සති. 

113. 

‘‘පාකහිංසාචසුමුඛ, සුයහමායහමසුත්තචා; 

යකොඤ්චීසමුද්දතීයරව, කපණානූනරුච්ඡතී’’ති. 

තත්ථ භාොමීති මරණයතො භායාමි. සා ාොති සුවණ්ණවණ්ණාය. 

ලක්ඛණූරුොති ලක්ඛණසම්පන්නඌරුයා. වච ඤ්ඤාොති වධිං ජානිත්වා

‘‘මම පියසාමියකො මාරියතො’’ති සඤ්ඤී හුත්වා. වධිස්සතීති කිං යම 

පියසාමියක මයත ජීවියතනාති මරිස්සති. පාකහිංසාති පාකහිංසරාජධීතා. 

සුයහ ාති එවිංනාමිකා. යහ සුත්තචාති යහමසදිසසුන්දරතචා. රුච්ඡතීති
යථා යලොණිසඞ්ඛාතිං සමුද්දිං ඔතරිත්වා මයත පතිම්හි යකොඤ්චී සකුණිකා

කපණායරොදති, එවිංනූනසායරොදිස්සතීති. 

තිංසුත්වාසුමුයඛො‘‘අයිංහිංසරාජාඅඤ්යඤඔවදිතුිංයුත්යතො මාතුගාමිං

නිස්සාය කයලසවයසන විලපති, උදකස්ස ආදිත්තකායලො විය වතියා

උට්ඨාය යකදාරඛාදනකායලොවියචජායතො, යිංනූනාහිංඅත්තයනො යලන
මාතුගාමස්ස යදොසිං පකායසත්වා එතිං සඤ්ඤායපයය’’න්ති චින්යතත්වා
ගාථමාහ– 

114. 

‘‘එවිංමහන්යතොයලොකස්ස, අප්පයමයයයොමහාගණී; 

එකත්ථිමනුයසොයචයය, නයිදිංපඤ්ඤවතාමිව. 

115. 

‘‘වායතොවගන්ධමායදති, උභයිංයඡකපාපකිං; 

 ායලොආමකපක්කිංව, යලොයලොඅන්යධොවආමිසිං. 

116. 

‘‘අවිනිච්ඡයඤ්ඤ අත්යථසු, මන්යදොවපටිභාසි මිං; 

කච්චාකච්චිංනජානාසි, සම්පත්යතොකාලපරියායිං. 

117. 

‘‘අඩ්ඪුම්මත්යතො උදීයරසි, යයොයසයයා මඤ්ඤසිත්ථියයො; 

 හුසාධාරණායහතා, යසොණ්ඩානිංවසුරාඝරිං. 

118. 

‘‘මායා යචතාමරීචීච, යසොකායරොගා චුපද්දවා; 

ඛරාච න්ධනායචතා, මච්චුපාසාගුහාසයා; 

තාසුයයොවිස්සයසයපොයසො, යසොනයරසුනරාධයමො’’ති. 
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තත්ථ  හන්යතොති මහන්යතො සමායනො. යලොකස්සාති හිංසයලොකස්ස. 

අප්පය යෙයොති ගුයණහිපයමතුිංඅසක්කුයණයයයො.  හා ණීතිමහන්යතන

ගයණන සමන්නාගයතො ගණසත්ථා. එකත්ථින්ති යිං එවරූයපො භවිං එකිං 

ඉත්ථිිංඅනුයසොයචයය, ඉදිංඅනුයසොචනිංනපඤ්ඤවතිංඉව, යතනාහිංඅජ්ජ
තිං ායලොති මඤ්ඤාමීතිඅධිප්පායයයනවමාහ. 

ආයදතීති ගණ්හාති. යඡකපාපකන්ති සුන්දරාසුන්දරිං. ආ කපක්කති

ආමකඤ්ච පක්කඤ්ච. යලොයලොති රසයලොයලො. ඉදිං වුත්තිං යහොති –

මහාරාජ, යථා නාම වායතො පදුමසරාදීනි පහරිත්වා සුගන්ධම්පි
සඞ්කාරට්ඨානාදීනි පහරිත්වා දුග්ගන්ධම්පීති උභයිං යඡකපාපකිං ගන්ධිං 

ආදියති, යථාච ායලොකුමාරයකොඅම් ජම්බූනිංයහට්ඨානිසින්යනොහත්ථිං

පසායරත්වා පතිතපතිතිංආමකම්පිපක්කම්පිඵලිංගයහත්වාඛාදති, යථාච
රසයලොයලො අන්යධො භත්යත උපනීයත යිංකඤ්චි සමක්ඛිකම්පි

නිම්මක්ඛිකම්පි ආමිසිං ආදියති, එවිං ඉත්ථියයො නාම කයලසවයසන
අඩ්ඪම්පි දුග්ගතම්පිකුලීනම්පි අකුලීනම්පි අභරූපම්පි විරූපම්පි ගණ්හන්ති

භජන්ති, තාදිසානිං පාපධම්මානිං ඉත්ථීනිං කිංකාරණා විප්පලපසි, 
මහාරාජාති. 

අත්යථසූතිකාරණාකාරයණසු.  න්යදොතිඅන්ධ ායලො. පටිභාසි න්ති

මම උපට්ඨාසි. කාලපරිොෙන්ති එවරූපිං මරණකාලිං පත්යතො ‘‘ඉමස්මිිං

කායල ඉදිං කත්තබ් ිං, ඉදිං නකත්තබ් ිං, ඉදිං වත්තබ් ිං, ඉදිං න 

වත්තබ් ’’න්ති න ජානාසි යදවාති. අඩ්ඪුම් ත්යතොති අඩ්ඪුම්මත්තයකො

මඤ්යඤහුත්වා. උදීය සීතියථාසුරිං පිවිත්වානාතිමත්යතොපුරියසොයිංවා

තිංවාපලපති, එවිංපලපසීතිඅත්යථො. යසෙයාතිවරාඋත්තමා. 

‘‘මායා චා’’තිආදීසු, යදව, ඉත්ථියයො නායමතා වඤ්චනට්යඨන  ාො, 

අගය්හුපගට්යඨන  රීචී, යසොකාදීනිං පච්චයත්තා යසොකා, ය ො ා, 

අයනකප්පකාරා උපද්දවා, යකොධාදීහිථද්ධභායවයනව ඛ ා. තා හිනිස්සාය 

අන්දු න්ධනාදීහි  න්ධනයතො බ්න්ධනා යචතා, ඉත්ථියයො නාම

සරීරගුහාසයවයසයනවමච්චුනාමඑතා, යදවාති.‘‘කාමයහතු, කාමනිදානිං, 

කාමාධිකරණිං, කාමානයමවයහතුරාජායනොයචොරිංගයහත්වා’’ති (ම.නි.

1.168-169) සුත්යතනයපසඅත්යථොදීයපතබ්ය ො. 

තයතො ධතරට්යඨො මාතුගායම පටි ද්ධචිත්තතාය ‘‘ත්විං මාතුගාමස්ස

ගුණිං න ජානාසි, පණ්ඩිතා එව එතිං ජානන්ති, න යහතා ගරහිතබ් ා’’ති
දීයපන්යතොආහ– 

119. 

‘‘යිංවුද්යධහිඋපඤ්ඤාතිං, යකොතිංනින්දිතුමරහති; 

මහාභූතිත්ථියයොනාම, යලොකස්මිිංඋදපජ්ජසුිං. 
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120. 

‘‘ඛිඩ්ඩාපණිහිතාතයාසු, රතිතයාසුපතිට්ඨිතා; 

බීජානිතයාසුරූහන්ති, යදිදිංසත්තාපජායයර; 

තාසුයකොනිබ්බියදයපොයසො, පාණමාසජ්ජපාණිභ. 

121. 

‘‘ත්වයමවනඤ්යඤොසුමුඛ, ථීනිංඅත්යථසුයුඤ්ජසි; 

තස්සතයජ්ජභයයජායත, භීයතනජායයතමති. 

122. 

‘‘සබ්ය ොහිසිංසයිංපත්යතො, භයිංභීරූතිතික්ඛති; 

පණ්ඩිතාචමහන්තායනො, අත්යථයුඤ්ජන්තිදුයයයජ. 

123. 

‘‘එතදත්ථායරාජායනො, සූරමිච්ඡන්තිමන්තිනිං; 

පටි ාහතියිංසූයරො, ආපදිංඅත්තපරියායිං. 

124. 

‘‘මායනොඅජ්ජවිකන්තිිංසු, රඤ්යඤොසූදාමහානයස; 

තථාහිවණ්යණොපත්තානිං, ඵලිංයවළුිංවතිංවධි. 

125. 

‘‘මුත්යතොපිනඉච්ඡිඋඩ්යඩතුිං, සයිං න්ධිංඋපාගමි; 

යසොපජ්ජසිංසයිංපත්යතො, අත්ථිංගණ්හාහිමාමුඛ’’න්ති. 

තත්ථ ෙන්ති යිං මාතුගාමසඞ්ඛාතිං වත්ථු පඤ්ඤාවුද්යධහි ඤාතිං, 

යතසයමව පාකටිං, න  ාලානිං.  හාභූතාති මහාගුණා මහානිසිංසා. 

උදපජ්ජිසුන්ති පඨමකප්පිකකායල ඉත්ථිලිඞ්ගස්යසව පඨමිං පාතුභූතත්තා

පඨමිංනිබ් ත්තාතිඅත්යථො. තයාසූතිසුමුඛතාසුඉත්ථීසුකායවචීඛිඩ්ඩා ච 

පණිහිතා ඔහිතා ඨපිතා, කාමගුණරති ච පතිට්ඨිතා. බීජානීති

බුද්ධපච්යචකබුද්ධඅරියසාවකචක්කවත්තිආදිබීජානි තාසුරුහන්ති. ෙදිදන්ති

යය එයත සබ්ය පි සත්තා. පජාෙය ති සබ්ය  තාසඤ්යඤව කුච්ඡිම්හි

සිංවද්ධාති දීයපති. නිබ්බියදති නිබ්බින්යදයය. පාණ ාසජ්ජ පාණිභීති
අත්තයනො පායණහිපි තාසිං පාණිං ආසායදත්වා අත්තයනො ජීවිතිං
චජන්යතොපිතාලභත්වායකොනිබ්බින්යදයයාතිඅත්යථො. 

නඤ්යඤොතිනඅඤ්යඤො, සුමුඛ, මයා චිත්තකූටතයලහිංසගණමජ්යඣ
නිසින්යනන තිං අදිස්වා ‘‘කහිං නු සුමුයඛො’’ති වුත්යත ‘‘එස මාතුගාමිං

ගයහත්වාකඤ්චනගුහායිංඋත්තමරතිිංඅනුයභොතී’’තිවදන්ති, එවිංත්වයමව

ථීනිං අත්යථසු යුඤ්ජසි යුත්තපයුත්යතො යහොසි, න අඤ්යඤොති අත්යථො. 

තස්ස තයජ්ජාති තස්ස යත අජ්ජ මරණභයය ජායත ඉමිනා භීයතන
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මරණභයයනභීයතොමඤ්යඤ, අයිංමාතුගාමස්සයදොසදස්සයන නිපුණාමති
ජායයතතිඅධිප්පායයයනවමාහ. 

සබ්යබ්ො හීති යයො හි යකොචි. සිංසෙිං පත්යතොති ජීවිතසිංසයප්පත්යතො. 

භීරූතිභීරූහුත්වාපිභයිංඅධිවායසති.  හන්තායනොතියයපනපණ්ඩිතාච

යහොන්ති මහන්යත ච ඨායන ඨිතා මහන්තායනො, යත දුයයයජ අත්යථ

යුඤ්ජන්ති ඝයටන්ති වායමන්ති, තස්මා ‘‘මා භායි, ධීයරො යහොහී’’ති තිං

උස්සායහන්යතො එවමාහ. ආපදන්ති සාමියනො ආගතිං ආපදිං එස සූයරො

පටි ාහති, එතදත්ථායසූරිංමන්තිනිංඉච්ඡන්ති. අත්තපරිොෙන්තිඅත්තයනො
පරිත්තාණම්පිචකාතුිංසක්යකොතීති අධිප්පායයො. 

විකන්තිංසූති ඡින්දිිංසු. ඉදිං වුත්තිං යහොති – සම්ම සුමුඛ, ත්විං මයා

අත්තයනො අනන්තයර ඨායන ඨපියතො, තස්මා යථා අජ්ජ රඤ්යඤො සූදා

අම්යහ මිංසත්ථාය න විකන්තිිංසු, තථා කයරොහි, තාදියසො හි අම්හාකිං 

පත්තවණ්යණො. තිංවධීතිස්වායිංවණ්යණොයථානාමයවළුිං නිස්සායජාතිං

ඵලිං යවළුයමව වධති, තථා මා තිං වධි, තඤ්ච මඤ්ච මා වධීති 
අධිප්පායයයනවමාහ. 

මුත්යතොපීති යථාසුඛිං චිත්තකූටපබ් තිං ගච්ඡාති එවිං ලුද්දපුත්යතන

මයා සද්ධිිං මුත්යතො විස්සජ්ජයතො සමායනොපි උඩ්ඩිතුිං න ඉච්ඡි. සෙන්ති
රාජානිං දට්ඨුකායමො හුත්වාසයයමව න්ධිංඋපගයතොතිඑවමිදිංඅම්හාකිං

භයිං තිං නිස්සාය ආගතිං. යසොපජ්ජාති යසොපි අජ්ජ ජීවිතසිංසයිං පත්යතො. 

අත්ථිං  ණ්හාහි ාමුඛන්තිඉදානිඅම්හාකිංමුඤ්චනකාරණිංගණ්හ, යථා

මුච්චාම, තථා වායම, ‘‘වායතොව ගන්ධමායදතී’’තිආදීනි වදන්යතො
ඉත්ථිගරහත්ථායමුඛිංමාපසාරයි. 

එවිං මහාසත්යතො මාතුගාමිං වණ්යණත්වා සුමුඛිං අප්පටිභාණිංකත්වා

තස්සඅනත්තමනභාවිංවිදිත්වාඉදානිනිංපග්ගණ්හන්යතොගාථමාහ – 

126. 

‘‘යසොතිංයයොගිංපයුඤ්ජස්සු, යුත්තිංධම්මූපසිංහිතිං; 

තවපරියාපදායනන, මමපායණසනිංචරා’’ති. 

තත්ථ යසොති, සම්මසුමුඛ, යසොත්විං. තිංයෙො න්තියිංපුබ්ය  ‘‘අහිං

යයොගිං පයුඤ්ජස්සිං, යුත්තිං ධම්මූපසිංහිත’’න්ති අවචාසි, තිං ඉදානි

පයුඤ්ජස්සු. තව පරිොපදායනනාති තව යතන යයොයගන පරිසුද්යධන.

‘‘පරියයොදායතනා’’තිපි පායඨො, පරිත්තායණනාති අත්යථො, තයා කතත්තා
තවසන්තයකනපරිත්තායණනමමජීවිතපරියයසනිං චරාතිඅධිප්පායයො. 
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අථ සුමුයඛො ‘‘අයිංඅතිවියමරණභයභීයතොමමඤාණ ලිං නජානාති, 

රාජානිං දිස්වා යථොකිං කථිං ලභත්වා ජානිස්සාමි, අස්සායසස්සාමි තාව 

න’’න්තිචින්යතත්වාගාථමාහ– 

127. 

‘‘මාභායිපතතිංයසට්ඨ, නහිභායන්තිතාදිසා; 

අහිංයයොගිංපයුඤ්ජස්සිං, යුත්තිංධම්මූපසිංහිතිං; 

මමපරියාපදායනන, ඛිප්පිංපාසාපයමොක්ඛසී’’ති. 

තත්ථ පාසාතිදුක්ඛපාසයතො. 

ඉති යතසිං සකුණභාසාය කයථන්තානිං ලුද්දපුත්යතො න කඤ්චි 

අඤ්ඤාසි, යකවලිං පන යත කායජනාදාය  ාරාණසිිං පාවිසි.
අච්ඡරියබ්භුතජායතන අඤ්ජලිනා මහාජයනන අනුග්ගච්ඡමායනො යසො
රාජද්වාරිං පත්වා අත්තයනොආගතභාවිං රඤ්යඤොආයරොචායපසි. තමත්ථිං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

128. 

‘‘යසො ලුද්යදොහිංසකායජන, රාජද්වාරිං උපාගමි; 

පටියවයදථමිංරඤ්යඤො, ධතරට්ඨායමාගයතො’’ති. 

තත්ථ පටියවයදථ  න්ති යඛමයකො ආගයතොති එවිං මිං රඤ්යඤො

නියවයදථ. ධත ට්ඨාෙන්තිඅයිංධතරට්යඨොආගයතොති පටියවයදථ. 

යදොවාරියකො ගන්ත්වාපටියවයදසි.රාජා සඤ්ජාතයසොමනස්යසො‘‘ඛිප්පිං
ආගච්ඡතූ’’ති වත්වා අමච්චගණපරිවුයතො සමුස්සිතයසතච්ඡත්යත
රාජපල්ලඞ්යකනිසින්යනො යඛමකිංහිංසකාජිංආදායමහාතලිං අභරුළ්හිං
දිස්වා සුවණ්ණවණ්යණ හිංයස ඔයලොයකත්වා ‘‘සම්පුණ්යණො යම
මයනොරයථො’’ති තස්ස කත්තබ් කච්චිං අමච්යච ආණායපසි. තමත්ථිං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

129. 

‘‘යතදිස්වාපුඤ්ඤසඞ්කායස, උයභොලක්ඛණසම්මයත; 

ඛලුසිංයමයනොරාජා, අමච්යචඅජ්ඣභාසථ. 

130. 

‘‘යදථලුද්දස්සවත්ථානි, අන්නිංපානඤ්චයභොජනිං; 

කාමිංකයරොහිරඤ්ඤස්ස, යාවන්යතොඑසඉච්ඡතී’’ති. 

තත්ථ පුඤ්ඤසඞ්කායසතිඅත්තයනො පුඤ්ඤසදියස. ලක්ඛණසම් යතති

යසට්ඨසම්මයත අභඤ්ඤායත. ඛලූතිනිපායතො, තස්ස ‘‘යත ඛලු දිස්වා’’ති

පුරිමපයදන සම් න්යධො. ‘‘යදථා’’තිආදීනිරාජාපසන්නාකාරිංකයරොන්යතො
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ආහ. තත්ථ කා ිංකය ොහි ඤ්ඤස්සාති හිරඤ්ඤිං අස්සකාමකරියා අත්ථු. 

ොවන්යතොතියත්තකිංඑසඉච්ඡති, තත්තකිංහිරඤ්ඤමස්සයදථාතිඅත්යථො. 

එවිං පසන්නාකාරිං කායරත්වා පීතියසොමනස්සාසමුස්සහියතො ‘‘ගච්ඡථ
නිං අලඞ්කරිත්වා ආයනථා’’ති ආහ. අථ නිං අමච්චා රාජනියවසනා
ඔතායරත්වා කප්පිතයකසමස්සුිං න්හාතානුලිත්තිං
සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතිං කත්වා රඤ්යඤො දස්යසසුිං. අථස්ස රාජා
සිංවච්ඡයර සතසහස්සුට්ඨානයක ද්වාදස ගායම ආජඤ්ඤයුත්තිං රථිං
අලඞ්කතමහායගහඤ්චාති මහන්තිං යසිං දායපසි. යසො මහන්තිං යසිං

ලභත්වාඅත්තයනො කම්මිංපකායසතුිං‘‘නයත, යදව, මයායයොවායසොවා

හිංයසොආනීයතො, අයිංපනනවුතියා හිංසසහස්සානිංරාජාධතරට්යඨොනාම, 

අයිං යසනාපති සුමුයඛො නාමා’’ති ආහ. අථ නිං රාජා ‘‘කථිං යත, සම්ම, 
එයතගහිතා’’තිපුච්ඡි.තමත්ථිං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

131. 

‘‘දිස්වාලුද්දිංපසන්නත්තිං, කාසිරාජාතදබ්රවි; 

යදයායිංසම්මයඛමක, පුණ්ණාහිංයසහිතිට්ඨති. 

132. 

‘‘කථිංරුචිමජ්ඣගතිං, පාසහත්යථොඋපාගමි; 

ඔකණ්ණිංඤාතිසඞ්යඝහි, නිම්මජ්ඣිමිංකථිංගහී’’ති. 

තත්ථ පසන්නත්තන්ති පසන්නභාවිං යසොමනස්සප්පත්තිං. ෙදයාෙන්ති, 

සම්මයඛමක, යදිඅයිංඅම්හාකිංයපොක්ඛරණී නවුතිහිංසසහස්යසහිපුණ්ණා

තිට්ඨති. කථිං රුචි ජ්ෙ තන්ති එවිං සන්යත ත්විං යතසිං රුචීනිං
පියදස්සනානිං හිංසානිං මජ්ඣගතිං එතිං ඤාතිසඞ්යඝහි ඔකණ්ණිං. 

නිම් ජ්ඣි න්තියනවමජ්ඣිමිංයනවකනිට්ඨිං උත්තමිංහිංසරාජානිංකථිං
පාසහත්යථොඋපාගමිකථිංගණ්හීති. 

යසොතස්සකයථන්යතොආහ– 

133. 

‘‘අජ්ජයමසත්තමාරත්ති, අදනානිඋපාසයතො; 

පදයමතස්සඅන්යවසිං, අප්පමත්යතොඝටස්සියතො. 

134. 

‘‘අථස්සපදමද්දක්ඛිිං, චරයතොඅදයනසනිං; 

තත්ථාහිංඔදහිිංපාසිං, එවිංතිංදිජමග්ගහි’’න්ති. 

තත්ථ අදනානීති ආදානානි, යගොචරග්ගහණට්ඨානානීති අත්යථො, 

අයයමව වා පායඨො. උපාසයතොති උපගච්ඡන්තස්ස. පදන්ති යගොචරභූමියිං
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අක්කන්තපදිං. ඝටස්සියතොතිචාටිපඤ්ජයර නිස්සියතොහුත්වා. අථස්සාතිඅථ

ඡට්යඨ දිවයස එතස්ස අදයනසනිං චරන්තස්ස පදිං අද්දක්ඛිිං. එවිං තන්ති
එවිංතිං දිජිංඅග්ගහින්තිසබ් ිංගහියතොපායිංආචික්ඛි. 

තිං සුත්වා රාජා ‘‘අයිං ද්වායර ඨත්වා පටියවයදන්යතොපි 

ධතරට්ඨස්යසවාගමනිංපටියවයදසි, ඉදානිපිඑතිංඑකයමවගණ්හින්තිවදති, 
කිංනුයඛො එත්ථකාරණ’’න්තිචින්යතත්වාගාථමාහ– 

135. 

‘‘ලුද්දද්යවඉයමසකුණා, අථඑයකොතිභාසසි; 

චිත්තිංනුයතවිපරියත්තිං, අදුකිංනුජගීසසී’’ති. 

තත්ථ විපරිෙත්තන්ති විපල්ලත්ථිං. අදු කිං නු ජිගීසසීති උදාහු කිං නු

චින්යතසි, කිං ඉතරිං ගයහත්වා අඤ්ඤස්ස දාතුකායමො හුත්වා චින්යතසීති
පුච්ඡති. 

තයතො ලුද්යදො ‘‘න යම, යදව, චිත්තිං විපල්ලත්ථිං, නාපි අහිං ඉතරිං 

අඤ්ඤස්ස දාතුකායමො, අපිච යඛො පන මයා ඔහියත පායස එයකොව

 ද්යධො’’තිආවිකයරොන්යතොආහ – 

136. 

‘‘යස්ස යලොහිතකාතාලා, තපනීයනිභාසුභා; 

උරිංසිංහච්චතිට්ඨන්ති, යසොයම න්ධිංඋපාගමි. 

137. 

‘‘අථායිංභස්සයරොපක්ඛී, අ ද්යධො ද්ධමාතුරිං; 

අරියිංබු්රවායනොඅට්ඨාසි, චජන්යතොමානුසිිංගිර’’න්ති. 

තත්ථ යලොහිතකාති රත්තවණ්ණා. ලාතාති රාජයයො. උ ිං සිංහච්චාති

උරිං ආහච්ච. ඉදිං වුත්තිං යහොති – මහාරාජ, යස්යසතා
රත්තසුවණ්ණසප්පටිභාගාතිස්යසො යලොහිතකාරාජයයොගීවිංපරික්ඛිපිත්වා

උරිං ආහච්ච තිට්ඨන්ති, යසො එයකොව මම පායස  න්ධිං උපාගයතොති. 

භස්සය ොති පරිසුද්යධො පභාසම්පන්යනො. ආතු න්ති ගිලානිං දුක්ඛිතිං
අට්ඨාසීති. 

අථ ධතරට්ඨස්ස  ද්ධභාවිංඤත්වානිවත්තිත්වා එතිං සමස්සායසත්වා
මමාගමනකායල ච පච්චුග්ගමනිං කත්වා ආකායසයයව මයා සද්ධිිං 
මධුරපටිසන්ථාරිං කත්වා මනුස්සභාසාය ධතරට්ඨස්ස ගුණිං කයථන්යතො

අට්ඨාසි, මමහදයිං මුදුකිං කත්වාපුනඑතස්යසවපුරයතොඅට්ඨාසි.අථාහිං, 

යදව, සුමුඛස්ස සුභාසිතිං සුත්වා පසන්නචිත්යතො ධතරට්ඨිං විස්සජ්යජසිිං, 

ඉති ධතරට්ඨස්සපාසයතොයමොක්යඛො, ඉයමහිංයසආදායමමඉධාගමනඤ්ච
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සුමුයඛයනවකතන්ති.එවිංයසො සුමුඛස්සගුණකථිංකයථසි.තිංසුත්වාරාජා
සුමුඛස්ස ධම්මකථිං යසොතුකායමො අයහොසි. ලුද්දපුත්තස්ස සක්කාරිං

කයරොන්තස්යසවසූරියයො අත්ථඞ්ගයතො, දීපාපජ්ජලිතා,  හූ ඛත්තියාදයයො

සන්නිපතිතා, යඛමා යදවීපි විවිධනාටකපරිවාරා රඤ්යඤො දක්ඛිණපස්යස 
නිසීදි.තස්මිිංඛයණරාජාසුමුඛිංකථායපතුකායමොගාථමාහ– 

138. 

‘‘අථකිංදානිසුමුඛ, හනුිංසිංහච්චතිට්ඨසි; 

අදුයමපරිසිංපත්යතො, භයාභීයතොනභාසසී’’ති. 

තත්ථ හනුිං සිංහච්චාති මධුරකයථො කර ත්විං, අථ කස්මා ඉදානි මුඛිං

පිධායතිට්ඨසි. අදූතිකච්චි. භොභීයතොතිපරිසසාරජ්ජභයයන භීයතොහුත්වා. 

තිංසුත්වාසුමුයඛොඅභීතභාවිංදස්යසන්යතොගාථමාහ– 

139. 

‘‘නාහිං කාසිපතිභීයතො, ඔගය්හපරිසිංතව; 

නාහිංභයානභාසිස්සිං, වාකයිංඅත්ථස්මිිංතාදියස’’ති. 

තත්ථ තාදියසතිඅපිචයඛොපනතථාරූයප අත්යථඋප්පන්යනවාකයිං
භාසිස්සාමීතිවචයනොකාසිංඔයලොයකන්යතොනිසින්යනොම්හීති අත්යථො. 

තිං සුත්වා රාජා තස්ස කථිං වඩ්යඪතුකාමතාය පරිහාසිං කයරොන්යතො

ආහ – 

140. 

‘‘නයතඅභසරිංපස්යස, නරයථනපිපත්තියක; 

නාස්සචම්මිංවකීටිංවා, වම්මියතචධනුග්ගයහ. 

141. 

‘‘නහිරඤ්ඤිංසුවණ්ණිංවා, නගරිංවාසුමාපිතිං; 

ඔකණ්ණපරිඛිංදුග්ගිං, දළ්හමට්ටාලයකොට්ඨකිං; 

යත්ථපවිට්යඨොසුමුඛ, භායිතබ් ිංනභායසී’’ති. 

තත්ථ අභිස න්ති රක්ඛණත්ථායපරිවායරත්වාඨිතිංආවුධහත්ථිංපරිසිං

යත න පස්සාමි. නාස්සාති එත්ථ අස්සාති නිපාතමත්තිං. චම් න්ති

සරපරිත්තාණචම්මිං. කීටන්තිකීටිංචාටිකපාලාදිවුච්චති.චාටිකපාලහත්ථාපි

යත සන්තියකනත්ථීතිදීයපති. වම්මියතතිචම්මසන්නද්යධ. නහි ඤ්ඤන්ති

යිංනිස්සායනභායසි, තිංහිරඤ්ඤම්පියතන පස්සාමි. 

එවිං රඤ්ඤා ‘‘කිං යත අභායනකාරණ’’න්ති වුත්යත තිං කයථන්යතො
ආහ– 
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142. 

‘‘නයමඅභසයරනත්යථො, නගයරනධයනනවා; 

අපයථනපථිංයාම, අන්තලික්යඛචරාමයිං. 

143. 

‘‘සුතාචපණ්ඩිතාතයම්හා, නිපුණාචත්ථචින්තකා; 

භායසමත්ථවතිිංවාචිං, සච්යචචස්සපතිට්ඨියතො. 

144. 

‘‘කඤ්ච තුය්හිංඅසච්චස්ස, අනරියස්ස කරිස්සති; 

මුසාවාදිස්සලුද්දස්ස, භණිතම්පිසුභාසිත’’න්ති. 

තත්ථ අභිසය නාතිආරක්ඛපරිවායරන. අත්යථොති එයතන මමකච්චිං

නත්ථි. කස්මා? යස්මා අපයථන තුම්හාදිසානිං අමග්යගන පථිං මායපත්වා

යාම, ආකාසචාරියනො මයන්ති. පණ්ඩිතා තයම්හාති පණ්ඩිතාති තයා

සුතාම්හා, යතයනවකාරයණනඅම්හාකිංසන්තිකාධම්මිංයසොතුකායමොකර

යනොගාහායපසි. සච්යචචස්සාතිසයචපනත්විංසච්යචපතිට්ඨියතොඅස්ස, 

අත්ථවතිිං කාරණනිස්සිතිං වාචිං භායසයයාම. අසච්චස්සාති 
වචීසච්චරහිතස්සතවසුභාසිතිංමුණ්ඩස්සදන්තසූචිවියකිංකරිස්සති. 

තිං සුත්වා රාජා ‘‘කස්මා මිං මුසාවාදී අනරියයොති වදසි, කිං මයා 

කත’’න්තිආහ.අථනිංසුමුයඛො‘‘යතනහි, මහාරාජ, සුණාහී’’තිවත්වාආහ
– 

145. 

‘‘තිංබ්රාහ්මණානිංවචනා, ඉමිංයඛමමකාරයි; 

අභයඤ්චතයාඝුට්ඨිං, ඉමායයොදසධාදිසා. 

146. 

‘‘ඔගය්හයතයපොක්ඛරණිිං, විප්පසන්යනොදකිංසුචිිං; 

පහූතිංචාදනිංතත්ථ, අහිිංසායචත්ථපක්ඛිනිං. 

147. 

‘‘ඉදිංසුත්වානනිග්යඝොසිං, ආගතම්හතවන්තියක; 

යතයත ද්ධස්මපායසන, එතිංයතභාසිතිංමුසා. 

148. 

‘‘මුසාවාදිංපුරක්ඛත්වා, ඉච්ඡායලොභඤ්චපාපකිං; 

උයභොසන්ධිමතික්කම්ම, අසාතිංඋපපජ්ජතී’’ති. 
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තත්ථ තන්තිත්විං. යඛ න්තිඑවිංනාමිකිංයපොක්ඛරණිිං. ඝුට්ඨන්තිචතූසු

කණ්යණසු ඨත්වා යඝොසාපිතිං. දසධාති ඉමාසු දසධා ඨිතාසු දිසාසු තයා

අභයිංඝුට්ඨිං. ඔ ය්හාතිඔගායහත්වාආගතානිංසන්තිකා. පහූතිං චාදනන්ති

පහූතඤ්ච පදුමපුප්ඵසාලිආදිකිං අදනිං. ඉදිං සුත්වානාති යතසිං තිං
යපොක්ඛරණිිං ඔගායහත්වා ආගතානිං සන්තිකා ඉදිං අභයිං සුත්වා 

තවන්තයක තවසමීයපතයා කාරිතයපොක්ඛරණිිංආගතාම්හාතිඅත්යථො. යත

යතති යත මයිං තව පායසන  ද්ධා. පු ක්ඛත්වාති පුරයතො කත්වා. 

ඉච්ඡායලොභන්ති ඉච්ඡාසඞ්ඛාතිං පාපකිං යලොභිං. උයභොසන්ධින්ති උභයිං
යදවයලොයක ච මනුස්සයලොයක ච පටිසන්ධිිං ඉයම පාපධම්යම පුරයතො
කත්වා චරන්යතො පුග්ගයලො සුගතිපටිසන්ධිිං අතික්කමිත්වා අසාතිං නිරයිං
උපපජ්ජතීති. 

එවිං පරිසමජ්යඣයයව රාජානිං ලජ්ජායපසි. අථ නිං රාජා ‘‘නාහිං, 

සුමුඛ, තුම්යහ මායරත්වා මිංසිං ඛාදිතුකායමො ගණ්හායපසිිං, පණ්ඩිතභාවිං 
පනයවො සුත්වා සුභාසිතිං යසොතුකායමො ගණ්හායපසි’’න්ති පකායසන්යතො
ආහ– 

149. 

‘‘නාපරජ්ඣාමසුමුඛ, නපියලොභාවමග්ගහිිං; 

සුතාචපණ්ඩිතාතයත්ථ, නිපුණාඅත්ථචින්තකා. 

150. 

‘‘අප්යපවත්ථවතිිංවාචිං,  යාහයරයයිංඉධාගතා; 

තථාතිංසම්මයනසායදො, වුත්යතොසුමුඛමග්ගහී’’ති. 

තත්ථ නාප ජ්ො ාතිමායරන්යතොඅපරජ්ඣති නාම, මයිංනමායරම. 

යලොභාව  ග් හින්ති මිංසිං ඛාදිතුකායමො හුත්වා යලොභාව තුම්යහ නාහිං

අග්ගහිිං. පණ්ඩිතාතයත්ථාති පණ්ඩිතාති සුතා අත්ථ. අත්ථචින්තකාති

පටිච්ඡන්නානිං අත්ථානිං චින්තකා. අත්ථවතන්ති කාරණනිස්සිතිං. තථාති

යතනකාරයණන. වුත්යතොතිමයාවුත්යතො හුත්වා. සුමුඛ,  ග් හීති, සුමුඛාති

ආලපති,  -කායරො පදසන්ධිකයරො. අග් හීති ධම්මිං යදයසතුිං තුම්යහ
ගණ්හි. 

තිං සුත්වා සුමුයඛො ‘‘සුභාසිතිං යසොතුකායමන අයුත්තිං යත කතිං, 
මහාරාජා’’තිවත්වාආහ– 

151. 

‘‘යනවභීතාකාසිපති, උපනීතස්මිිංජීවියත; 

භායසමත්ථවතිිංවාචිං, සම්පත්තාකාලපරියායිං. 

152. 
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‘‘යයොමියගනමිගිංහන්ති, පක්ඛිිංවාපනපක්ඛිනා; 

සුයතනවාසුතිංකණයා, කිංඅනරියතරිංතයතො. 

153. 

‘‘යයොචාරියරුදිංභායස, අනරියධම්මවස්සියතො; 

උයභොයසොධිංසයතයලොකා, ඉධයචවපරත්ථච. 

154. 

‘‘න මජ්යජථයසිංපත්යතො, න යායධ පත්තසිංසයිං; 

වායයමයථවකච්යචසු, සිංවයරවිවරානිච. 

155. 

‘‘යය වුද්ධා අබ්භතික්කන්තා, සම්පත්තාකාලපරියායිං; 

ඉධධම්මිංචරිත්වාන, එවිංයතතිදිවිංගතා. 

156. 

‘‘ඉදිංසුත්වාකාසිපති, ධම්මමත්තනිපාලය; 

ධතරට්ඨඤ්චමුඤ්චාහි, හිංසානිංපවරුත්තම’’න්ති. 

තත්ථ උපනීතස්මින්ති මරණසන්තිකිං උපනීයත. කාලපරිොෙන්ති
මරණකාලවාරිං සම්පත්තා සමානා න භාසිස්සාම. න හි ධම්මකථිකිං

 න්ධිත්වාමරණභයයනතජ්යජත්වාධම්මිංසුණන්ති, අයුත්තිංයතකතන්ති. 

මිය නාති සුට්ඨු සික්ඛාපියතන දීපකමියගන. හන්තීති හනති. පක්ඛිනාති

දීපකපක්ඛිනා. සුයතනාති යඛමිං නිබ්භයන්ති විස්සුයතන

දීපකමිගපක්ඛිසදියසනපදුමසයරන. සුතන්ති ‘‘පණ්ඩියතොචිත්රකථී’’තිඑවිං

සුතිං ධම්මකථිකිං. කණයාති ‘‘ධම්මිං යසොස්සාමී’’ති පාස න්ධයනන යයො

කයණයය හිිංයසයය  ායධයය. තයතොතියතසිංකරියයතො උත්තරි අඤ්ඤිං 
අනරියතරිංනාමකමත්ථි. 

අරිෙරුදන්ති මුයඛන අරියවචනිං සුන්දරවචනිං භාසති. 

අනරිෙධම් වස්සියතොති කම්යමන අනරියධම්මිං අවස්සියතො. උයභොති

යදවයලොකා ච මනුස්සයලොකා චාති උභයම්හා. ඉධ යචවාති ඉධ
උප්පන්යනොපි පරත්ථ උප්පන්යනොපි එවරූයපො ද්වීහි සුගතියලොයකහි

ධිංසිත්වා නිරයයමව උපපජ්ජති. පත්තසිංසෙන්ති ජීවිතසිංසයමාපන්නම්පි

දුක්ඛිං පත්වා න කලයමයය. සිංවය  විව ානි චාති අත්තයනො ඡිද්දානි

ද්වාරානි සිංවයරයය පිදයහයය. වුද්ධාති ගුණවුද්ධා පණ්ඩිතා. 

අබ්භතක්කන්තාති ඉමිං මනුස්සයලොකිං අතික්කන්තා. කාලපරිොෙන්ති

මරණකාලපරියායිං පත්තා හුත්වා. එවිංයතතිඑවිං එයත. ඉදන්ති ඉදිං මයා

වුත්තිං අත්ථනිස්සිතිංවචනිං. ධම් න්තිපයවණියධම්මම්පි සුචරිතධම්මම්පි. 

තිංසුත්වාරාජාආහ– 
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157. 

‘‘ආහරන්තුදකිංපජ්ජිං, ආසනඤ්චමහාරහිං; 

පඤ්ජරයතොපයමොක්ඛාමි, ධතරට්ඨිංයසස්සිනිං. 

158. 

‘‘තඤ්ච යසනාපතිිංධීරිං, නිපුණිං අත්ථචින්තකිං; 

යයොසුයඛසුඛියතොරඤ්යඤො, දුක්ඛියතයහොතිදුක්ඛියතො. 

159. 

‘‘එදියසො යඛොඅරහති, පිණ්ඩමස්නාතු භත්තුයනො; 

යථායිංසුමුයඛොරඤ්යඤො, පාණසාධාරයණොසඛා’’ති. 

තත්ථ උදකන්තිපාදයධොවනිං. පජ්ජන්තිපාදබ්භඤ්ජනිං. සුයඛති සුඛම්හි
සති. 

රඤ්යඤොවචනිංසුත්වායතසිංආසනානිආහරිත්වාතත්ථනිසින්නානිං 
ගන්යධොදයකන පායද යධොවිත්වා සතපායකන යතයලන අබ්භඤ්ජිංසු.
තමත්ථිං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

160. 

‘‘පීඨඤ්චසබ් යසොවණ්ණිං, අට්ඨපාදිංමයනොරමිං; 

මට්ඨිංකාසිකමත්ථන්නිං, ධතරට්යඨොඋපාවිසි. 

161. 

‘‘යකොච්ඡඤ්චසබ් යසොවණ්ණිං, යවයයග්ඝපරිසිබ්බිතිං; 

සුමුයඛොඅජ්ඣුපායවක්ඛි, ධතරට්ඨස්සනන්තරා. 

162. 

‘‘යතසිංකඤ්චනපත්තහි, පුථූආදායකාසියයො; 

හිංසානිංඅභහායරසු, අග්ගරඤ්යඤොපවාසිත’’න්ති. 

තත්ථ  ට්ඨන්ති කරණපරිනිට්ඨිතිං. කාසික ත්ථන්නන්ති

කාසිකවත්යථන අත්ථතිං. යකොච්ඡන්ති මජ්යඣ සිංඛිත්තිං. 

යවෙයග්ඝපරිසිබ්බිතන්ති  යග්ඝචම්මපරිසිබ්බිතිං මඞ්ගලදිවයස

අග්ගමයහසියානිසින්නපීඨිං. කඤ්චනපත්යතහීති සුවණ්ණභාජයනහි. පුථූති

 හූ ජනා. කාසියෙොති කාසිරට්ඨවාසියනො. අභිහාය සුන්ති උපනායමසුිං. 

අග්  ඤ්යඤො පවාසිතන්ති අට්ඨසතපලසුවණ්ණපාතිපරික්ඛිත්තිං
හිංසරඤ්යඤො පණ්ණාකාරත්ථාය කාසිරඤ්ඤා යපසිතිං 
නානග්ගරසයභොජනිං. 

එවිං උපනීයත පන තස්මිිං කාසිරාජා යතසිං සම්පග්ගහත්ථිං සයිං 
සුවණ්ණපාතිිං ගයහත්වා උපනායමසි. යත තයතො මධුලායජ ඛාදිත්වා
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මධුයරොදකඤ්ච පිවිිංසු. අථ මහාසත්යතො රඤ්යඤො අභහාරඤ්ච පසාදඤ්ච
දිස්වාපටිසන්ථාරමකාසි.තමත්ථිංපකායසන්යතො සත්ථාආහ– 

163. 

‘‘දිස්වාඅභහටිංඅග්ගිං, කාසිරායජනයපසිතිං; 

කුසයලොඛත්තධම්මානිං, තයතොපුච්ඡිඅනන්තරා. 

164. 

‘‘කච්චින්නු යභොයතො කුසලිං, කච්චියභොයතොඅනාමයිං; 

කච්චිරට්ඨමිදිංඵීතිං, ධම්යමනමනුසාසසි. 

165. 

‘‘කුසලඤ්යචවයමහිංස, අයථොහිංසඅනාමයිං; 

අයථොරට්ඨමිදිංඵීතිං, ධම්යමනමනුසාසහිං. 

166. 

‘‘කච්චියභොයතොඅමච්යචසු, යදොයසොයකොචිනවිජ්ජති; 

කච්චිචයතතවත්යථසු, නාවකඞ්ඛන්තිජීවිතිං. 

167. 

‘‘අයථොපියමඅමච්යචසු, යදොයසොයකොචිනවිජ්ජති; 

අයථොපියතමමත්යථසු, නාවකඞ්ඛන්තිජීවිතිං. 

168. 

‘‘කච්චියතසාදිසීභරියා, අස්සවාපියභාණිනී; 

පුත්තරූපයසූයපතා, තවඡන්දවසානුගා. 

169. 

‘‘අයථොයමසාදිසීභරියා, අස්සවාපියභාණිනී; 

පුත්තරූපයසූයපතා, මමඡන්දවසානුගා. 

170. 

‘‘කච්චි රට්ඨිංඅනුප්පීළිං, අකුයතොචිඋපද්දවිං; 

අසාහයසනධම්යමන, සයමනමනුසාසසි. 

171. 

‘‘අයථොරට්ඨිංඅනුප්පීළිං, අකුයතොචිඋපද්දවිං; 

අසාහයසනධම්යමන, සයමනමනුසාසහිං. 

172. 

‘‘කච්චිසන්යතොඅපචිතා, අසන්යතොපරිවජ්ජතා; 

යනොයචධම්මිංනිරිංකත්වා, අධම්මමනුවත්තසි. 
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173. 

‘‘සන්යතොචයමඅපචිතා, අසන්යතොපරිවජ්ජතා; 

ධම්මයමවානුවත්තාමි, අධම්යමොයමනිරිංකයතො. 

174. 

‘‘කච්චි නානාගතිංදීඝිං, සමයවක්ඛසි ඛත්තිය; 

කච්චිමත්යතොමදනීයය, පරයලොකිංනසන්තසි. 

175. 

‘‘නාහිංඅනාගතිංදීඝිං, සමයවක්ඛාමිපක්ඛිම; 

ඨියතොදසසුධම්යමසු, පරයලොකිංනසන්තයස. 

176. 

‘‘දානිං සීලිංපරිච්චාගිං, අජ්ජවිංමද්දවිං තපිං; 

අක්යකොධිංඅවිහිිංසඤ්ච, ඛන්තිඤ්චඅවියරොධනිං. 

177. 

‘‘ඉච්යචයතකුසයලධම්යම, ඨියතපස්සාමිඅත්තනි; 

තයතොයමජායයතපීති, සාමනස්සඤ්චනප්පකිං. 

178. 

‘‘සුමුයඛොචඅචින්යතත්වා, විසජ්ජඵරුසිංගිරිං; 

භාවයදොසමනඤ්ඤාය, අස්මාකායිංවිහඞ්ගයමො. 

179. 

‘‘යසොකුද්යධොඵරුසිංවාචිං, නිච්ඡායරසිඅයයොනියසො; 

යානස්යමසුනවිජ්ජන්ති, නයිදිංපඤ්ඤවතාමිවා’’ති. 

තත්ථ දිස්වාති තිං  හුිං අග්ගපානයභොජනිං දිස්වා. යපසිතන්ති

ආහරායපත්වා උපනීතිං. ඛත්තධම් ානන්ති පඨමකාරයණසු

පටිසන්ථාරධම්මානිං. තයතො පුච්ඡි අනන්ත ාති තස්මිිං කායල ‘‘කච්චි නු, 
යභොයතො’’ති අනුපටිපාටියා පුච්ඡි. තා පයනතා ඡ ගාථා යහට්ඨා

වුත්තත්ථායයව. අනුප්පීෙන්ති කච්චි රට්ඨවාසියනො යන්යත උච්ඡුිං විය න

පීයළසීති පුච්ඡති. අකුයතොචිඋපද්දවන්ති කුයතොචි අනුපද්දවිං. ධම්ය න

සය න  නුසාසසීති කච්චි තව රට්ඨිං ධම්යමන සයමන අනුසාසසි. 

සන්යතොති සීලාදිගුණසිංයුත්තා සප්පුරිසා. නි ිංකත්වාති ඡඩ්යඩත්වා. 

නානා තිං දීඝන්තිඅනාගතිංඅත්තයනොජීවිතපවත්තිිං ‘‘කච්චිදීඝ’’න්තින

සමයවක්ඛසි, ආයුසඞ්ඛාරානිං පරිත්තභාවිං ජානාසීති පුච්ඡති.  දනීයෙති 

මදාරයහරූපාදිආරම්මයණ. න සන්තසීතින භායසි. ඉදිං වුත්තිං යහොති –
කච්චි රූපාදීසු කාමගුයණසු අමත්යතො අප්පමත්යතො හුත්වා දානාදීනිං
කුසලානිං කතත්තාපරයලොකිංනභායසීති. 
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දසසූති දසසු රාජධම්යමසු. දානාදීසු දසවත්ථුකා යචතනා දානිං, 

පඤ්චසීලදසසීලානි සීලිං, යදයයධම්මචායගො පරිච්චාය ො, උජුභායවො 

අජ්ජවිං, මුදුභායවො  ද්දවිං, උයපොසථකම්මිං තයපො, යමත්තාපුබ් භායගො 

අක්යකොයධො, කරුණාපුබ් භායගො අවිහිිංසා, අධිවාසනා ඛන්ත, අවියරොයධො 

අවිය ොධනිං. අචින්යතත්වාති මම ඉමිං ගුණසම්පත්තිිං අචින්යතත්වා. 

භාවයදොසන්ති චිත්තයදොසිං. අනඤ්ඤාොති අජානිත්වා. අස්මාකඤ්හි

චිත්තයදොයසො නාම නත්ථි, යයමස ජායනයය, තිං අජානිත්වාව ඵරුසිං

කක්ඛළිංගිරිංවිස්සජ්යජසි. අයෙොනියසොතිඅනුපායයන. ොනස්ය සූතියානි 

වජ්ජානිඅම්යහසුනවිජ්ජන්ති, තානිවදති. නයිදන්ති තස්මාස්සඉදිංවචනිං

පඤ්ඤවතිංඉවනයහොති, යතයනසමමනපණ්ඩියතොවියඋපට්ඨාති. 

තිංසුත්වාසුමුයඛො‘‘මයාගුණසම්පන්යනොවරාජාඅපසාදියතො, යසොයම 

කුද්යධො, ඛමායපස්සාමින’’න්තිචින්යතත්වාආහ– 

180. 

‘‘අත්ථියමතිංඅතිසාරිං, යවයගනමනුජාධිප; 

ධතරට්යඨච ද්ධස්මිිං, දුක්ඛිංයමවිපුලිංඅහු. 

181. 

‘‘ත්විංයනොපිතාවපුත්තානිං, භූතානිංධරණීරිව; 

අස්මාකිංඅධිපන්නානිං, ඛමස්සුරාජකුඤ්ජරා’’ති. 

තත්ථ අතසා න්තිපක්ඛලිතිං. යවය නාතිඅහිංඑතිංකථිංකයථන්යතො

යවයගනසහසාකයථසිිං. දුක්ඛන්ති යචතසිකිං දුක්ඛිං මම විපුලිං අයහොසි, 

තස්මා යකොධවයසන යිං මයා වුත්තිං, තිං යම ඛමථ, මහාරාජාති. 

පුත්තානන්තිත්විං අම්හාකිංපුත්තානිංපිතාවිය. ධ ණීරිවාතිපාණභූතානිං 

පතිට්ඨා පථවී විය ත්විං අම්හාකිං අවස්සයයො. අධිපන්නානන්ති යදොයසන
අපරායධනඅජ්යඣොත්ථටානිංඛමස්සූතිඉදිංයසො ආසනාඔරුය්හපක්යඛහි
අඤ්ජලිිංකත්වාආහ. 

අථ නිං රාජා ආලිඞ්ගිත්වා ආදාය සුවණ්ණපීයඨ නිසීදායපත්වා 
අච්චයයදසනිංපටිග්ගණ්හන්යතොආහ– 

182. 

‘‘එතිංයතඅනුයමොදාම, යිංභාවිංනනිගූහසි; 

ඛිලිංපභන්දසිපක්ඛි, උජුයකොසිවිහඞ්ගමා’’ති. 

තත්ථ අනුය ොදා ාති එතිං යත යදොසිං ඛමාම. ෙන්ති යස්මා ත්විං

අත්තයනො චිත්තපටිච්ඡන්නභාවිං න නිගූහසි. ඛිලන්ති චිත්තඛිලිං 
චිත්තඛාණුකිං. 
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ඉදඤ්ච පන වත්වා රාජා මහාසත්තස්ස ධම්මකථාය සුමුඛස්ස ච 
උජුභායව පසීදිත්වා ‘‘පසන්යනන නාම පසන්නාකායරො කාතබ්ය ො’’ති
උභන්නම්පියතසිං අත්තයනොරජ්ජසිරිිංනියයායදන්යතොආහ– 

183. 

‘‘යිංකඤ්චිරතනිංඅත්ථි, කාසිරාජනියවසයන; 

රජතිංජාතරූපඤ්ච, මුත්තායවළුරියා හූ. 

184. 

‘‘මණයයො සඞ්ඛමුත්තාච, වත්ථකිංහරිචන්දනිං; 

අජනිංදන්තභණ්ඩඤ්ච, යලොහිංකාළායසිං හුිං; 

එතිංදදාමියවොවිත්තිං, ඉස්සරිංවිස්සජාමියවො’’ති. 

තත්ථ මුත්තාති විද්ධාවිද්ධමුත්තා.  ණයෙොති මණිභණ්ඩකානි. 

සඞ්ඛමුත්තා චාති දක්ඛිණාවට්ටසඞ්ඛරතනඤ්ච

ආමලකවට්ටමුත්තරතනඤ්ච. වත්ථකන්ති සුඛුමකාසිකවත්ථානි. අජිනන්ති

අජනමිගචම්මිං. යලොහිං කාොෙසන්ති තම් යලොහඤ්ච කාළයලොහඤ්ච. 

ඉස්ස න්ති කඤ්චනමායලන යසතච්ඡත්යතන සද්ධිිං ද්වාදසයයොජනියක
 ාරාණසිනගයරරජ්ජිං. 

එවඤ්ච පන වත්වා උයභොපි යත යසතච්ඡත්යතන පූයජත්වා රජ්ජිං 
පටිච්ඡායපසි.අථමහාසත්යතොරඤ්ඤාසද්ධිිංසල්ලපන්යතොආහ– 

185. 

‘‘අද්ධාඅපචිතාතයම්හා, සක්කතාචරයථසභ; 

ධම්යමසුවත්තමානානිං, ත්විංයනොආචරියයොභව. 

186. 

‘‘ආචරියමනුඤ්ඤාතා, තයාඅනුමතාමයිං; 

තිංපදක්ඛිණයතොකත්වා, ඤාතිිංපස්යසමුරින්දමා’’ති. 

තත්ථ ධම්ය සූති කුසලකම්මපථධම්යමසු. ආචරියෙොති ත්විං අම්යහහි

 යත්තතයරො, තස්මා යනො ආචරියයො යහොති, අපිච දසන්නිං රාජධම්මානිං
කථිතත්තා සුමුඛස්ස යදොසිං දස්යසත්වා අච්චයපටිග්ගහණස්ස කතත්තාපි

ත්විං අම්හාකිං ආචරියයොව, තස්මා ඉදානිපි යනො ආචාරසික්ඛාපයනන

ආචරියයොභවාතිආහ. පස්යසමුරින්ද ාතිපස්යසමුඅරින්දම. 

යසොයතසිංගමනිං අනුජානි, ය ොධිසත්තස්සපිධම්මිංකයථන්තස්යසව 
අරුණිංඋට්ඨහි.තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

187. 

‘‘සබ් රත්තිිංචින්තයිත්වා, මන්තයිත්වායථාකථිං; 
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කාසිරාජාඅනුඤ්ඤාසි, හිංසානිංපවරුත්තම’’න්ති. 

තත්ථ ෙථාකථන්ති යිංකඤ්චි අත්ථිං යතහි සද්ධිිං චින්යතතබ් ිං

මන්යතතබ් ඤ්ච, සබ් ිං තිං චින්යතත්වා ච මන්යතත්වා චාති අත්යථො. 

අනුඤ්ඤාසීතිගච්ඡථාතිඅනුඤ්ඤාසි. 

එවිං යතන අනුඤ්ඤායතො ය ොධිසත්යතො රාජානිං ‘‘අප්පමත්යතො
ධම්යමනරජ්ජිංකායරහී’’තිඔවදිත්වා පඤ්චසුසීයලසුපතිට්ඨායපසි. රාජා
යතසිං කඤ්චනභාජයනහි මධුලාජඤ්ච මධුයරොදකඤ්ච උපනායමත්වා 
නිට්ඨිතාහාරකච්යච ගන්ධමාලාදීහි පූයජත්වා ය ොධිසත්තිං

සුවණ්ණචඞ්යකොටයකනසයිං උක්ඛිපි, යඛමායදවීසුමුඛිංඋක්ඛිපි.අථයන
සීහපඤ්ජරිං උග්ඝායටත්වා සූරියුග්ගමනයවලාය ‘‘ගච්ඡථ සාමියනො’’ති
විස්සජ්යජසුිං.තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථා ආහ– 

188. 

‘‘තයතොරතයාවිවසායන, සූරියුග්ගමනිංපති; 

යපක්ඛයතොකාසිරාජස්ස, භවනායතවිගාහිසු’’න්ති. 

තත්ථ වි ාහිසුන්තිආකාසිං පක්ඛන්දිිංසු. 

යතසු මහාසත්යතො සුවණ්ණචඞ්යකොටකයතො උප්පතිත්වා ආකායස

ඨත්වා ‘‘මා චින්දයි, මහාරාජ, අප්පමත්යතො අම්හාකිං ඔවායද
වත්යතයයාසී’’ති රාජානිං සමස්සායසත්වා සුමුඛිං ආදාය චිත්තකූටයමව
ගයතො. තානිපි යඛො නවුති හිංසසහස්සානි කඤ්චනගුහයතො නික්ඛමිත්වා
පබ් තතයල නිසින්නානි යත ආගච්ඡන්යත දිස්වා පච්චුග්ගන්ත්වා
පරිවායරසුිං. යත ඤාතිගණපරිවුතා චිත්තකූටතලිං පවිසිිංසු. තමත්ථිං 
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

189. 

‘‘යත අයරොයගඅනුප්පත්යත, දිස්වානපරයම දියජ; 

යකකාතිමකරුිංහිංසා, පුථුසද්යදොඅජායථ. 

190. 

‘‘යතපතීතාපමුත්යතන, භත්තුනාභත්තුගාරවා; 

සමන්තාපරිකරිිංසු, අණ්ඩජාලද්ධපච්චයා’’ති. 

එවිං පරිවායරත්වා ච පන යත හිංසා ‘‘කථිං මුත්යතොසි, මහාරාජා’’ති 
පුච්ඡිිංසු. මහාසත්යතො සුමුඛිං නිස්සාය මුත්තභාවිං සිංයමරාජලුද්දපුත්යතහි 
කතකම්මඤ්චකයථසි.තිංසුත්වාතුට්ඨාහිංසගණා ‘‘සුමුයඛොයසනාපතිච
රාජාච ලුද්දපුත්යතොචසුඛිතානිද්දුක්ඛාචිරිංජීවන්තූ’’තිආහිංසු.තමත්ථිං 
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 
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191. 

‘‘එවිංමිත්තවතිංඅත්ථා, සබ්ය යහොන්තිපදක්ඛිණා; 

හිංසායථාධතරට්ඨා, ඤාතිසඞ්ඝමුපාගමු’’න්ති. 

තිංචූළහිංසජාතයකවුත්තත්ථයමව. 

සත්ථා ඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වා‘‘න, භක්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්ය පි
ආනන්යදො මමත්ථාය අත්තයනො ජීවිතිං පරිච්චජී’’ති වත්වා ජාතකිං

සයමොධායනසි ‘‘තදා ලුද්දපුත්යතො ඡන්යනො අයහොසි, යඛමා යදවී, යඛමා

භක්ඛුනී, රාජා සාරිපුත්යතො, සුමුයඛො ආනන්යදො, යසසපරිසා බුද්ධපරිසා, 
ධතරට්ඨහිංසරාජාපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

මහාහිංසජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[535] 3. සුධායභොජනජාතකවණ්ණනා 

යනව කණාමි නපි වික්කණාමීති ඉදිං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
එකිං දානජ්ඣාසයිං භක්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි. යසො කර සාවත්ථියිං එයකො 
කුලපුත්යතො හුත්වා සත්ථු ධම්මකථිං සුත්වා පසන්නචිත්යතො පබ් ජත්වා
සීයලසු පරිපූරකාරී ධුතඞ්ගගුණසමන්නාගයතො සබ්රහ්මචාරීසු
පවත්තයමත්තචිත්යතො දිවසස්ස තික්ඛත්තුිං බුද්ධධම්මසඞ්ඝුපට්ඨායන
අප්පමත්යතො ආචාරසම්පන්යනො දානජ්ඣාසයයො අයහොසි.
සාරණීයධම්මපූරයකො අත්තනා ලද්ධිං පටිග්ගාහයකසු විජ්ජමායනසු

ඡින්නභත්යතො හුත්වාපි යදතියයව, තස්මා තස්ස
දානජ්ඣාසයදානාභරතභායවො භක්ඛුසඞ්යඝපාකයටොඅයහොසි. අයථකදිවසිං

භක්ඛූ ධම්මසභායිං කථිං සමුට්ඨායපසුිං, ‘‘ආවුයසො, අසුයකො නාම භක්ඛු
දානජ්ඣාසයයො දානාභරයතො අත්තනාලද්ධිං පසතමත්තපානීයම්පියලොභිං

ඡින්දිත්වා සබ්රහ්මචාරීනිං යදති, ය ොධිසත්තස්යසවස්ස අජ්ඣාසයයො’’ති.
සත්ථා තිං කථිං දිබ් ාය යසොතධාතුයා සුත්වා ගන්ධකුටියතො නික්ඛමිත්වා

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

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘අයිං, භක්ඛයව, භක්ඛු පුබ්ය 

අදානසීයලො මච්ඡරීතිණග්යගනයතලබින්දුම්පිඅදාතාඅයහොසි, අථනිංඅහිං

දයමත්වානිබ්බියසවනිං කත්වාදානඵලිංවණ්යණත්වාදායනපතිට්ඨායපසිිං, 
යසො‘පසතමත්තිංඋදකම්පිලභත්වා අදත්වානපිවිස්සාමී’තිමමසන්තියක

වරිං අග්ගයහසි, තස්ස ඵයලන දානජ්ඣාසයයො දානාභරයතො ජායතො’’ති
වත්වායතහියාචියතොඅතීතිංආහරි. 

අතීයත  ාරාණසියිං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජිං කායරන්යත එයකො ගහපති 

අඩ්යඪොඅයහොසිඅසීතියකොටිවිභයවො.අථස්සරාජායසට්ඨිට්ඨානිංඅදාසි. යසො
රාජපූජයතො නාගරජානපදපූජයතො හුත්වා එකදිවසිං අත්තයනො සම්පත්තිිං
ඔයලොයකත්වා චින්යතසි – ‘‘අයිං යයසො මයා අතීතභයව යනව

නිද්දායන්යතන, න කායදුච්චරිතාදීනිකයරොන්යතනලද්යධො, සුචරිතානිපන 
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පූයරත්වා ලද්යධො, අනාගයතපි මයා මම පතිට්ඨිං කාතුිං වට්ටතී’’ති. යසො

රඤ්යඤොසන්තිකිංගන්ත්වා ‘‘යදව, මමඝයර අසීතියකොටිධනිං අත්ථි, තිං

ගණ්හාහී’’තිවත්වා‘‘නමය්හිංතව ධයනනත්යථො,  හුිංයමධනිං, ඉයතොපි

යදිච්ඡසි, තිංගණ්හාහී’’තිවුත්යත‘‘කිංනු, යදව, මමධනිංදාතුිංලභාමී’’ති
ආහ. අථ රඤ්ඤා ‘‘යථාරුචි කයරොහී’’ති වුත්යත චතූසු නගරද්වායරසු
නගරමජ්යඣනියවසනද්වායර චාති ඡ දානසාලායයොකායරත්වා යදවසිකිං 
ඡසතසහස්සපරිච්චාගිං කයරොන්යතො මහාදානිං පවත්යතසි. යසො යාවජීවිං
දානිංදත්වා‘‘ඉමිංමම දානවිංසිංමාඋපච්ඡින්දථා’’තිපුත්යතඅනුසාසිත්වා
ජීවිතපරියයොසායනසක්යකො හුත්වා නිබ් ත්ති. පුත්යතොපිස්සතයථව දානිං

දත්වා චන්යදො හුත්වානිබ් ත්ති, තස්ස පුත්යතොසූරියයොහුත්වානිබ් ත්ති, 

තස්සපුත්යතොමාතලිහුත්වානිබ් ත්ති, තස්සපුත්යතොපඤ්චසියඛොහුත්වා

නිබ් ත්ති, තස්ස පන පුත්යතො ඡට්යඨො යසට්ඨිට්ඨානිං ලද්ධා
මච්ඡරියයකොසියයො නාම අයහොසි අසීතියකොටිවිභයවොයයව. යසො ‘‘මම 

පිතුපිතාමහා  ාලා අයහසුිං, දුක්යඛන සම්භතිං ධනිං ඡඩ්යඩසුිං, අහිං පන

ධනිං රක්ඛිස්සාමි, කස්සචි කඤ්චි න දස්සාමී’’ති චින්යතත්වා දානසාලා 
විද්ධිංයසත්වාඅග්ගිනාඣායපත්වාථද්ධමච්ඡරීඅයහොසි. 

අථස්ස යගහද්වායර යාචකා සන්නිපතිත්වා  ාහා පග්ගය්හ, 

‘‘මහායසට්ඨි, මා අත්තයනො පිතුපිතාමහානිං දානවිංසිං නාසයි, දානිං
යදහී’’ති මහාසද්යදන පරියදවිිංසු. තිං සුත්වා මහාජයනො
‘‘මච්ඡරියයකොසියයන අත්තයනො දානවිංයසො උපච්ඡින්යනො’’ති තිං ගරහි.
යසො ලජ්ජයතො නියවසනද්වායර යාචකානිං ආගතාගතට්ඨානිං නිවායරතුිං
ආරක්ඛිං ඨයපසි. යත නිප්පච්චයා හුත්වා පුන තස්ස යගහද්වාරිං න

ඔයලොයකසුිං. යසො තයතො පට්ඨාය ධනයමව සිංහරති, යනව අත්තනා

පරිභුඤ්ජති, න පුත්තදාරාදීනිංයදති, කඤ්ජකබිලඞ්ගදුතියිංසකුණ්ඩකභත්තිං

භුඤ්ජති, මූලඵලමත්තතන්තානි ථූලවත්ථානි නිවායසති, පණ්ණඡත්තිං
මත්ථයකධායරත්වා ජරග්යගොණයුත්යතනජජ්ජරරථයකනයාති.ඉතිතස්ස
අසප්පුරිසස්සතත්තකිං ධනිංසුනයඛනලද්ධිංනාළියකරිංවියඅයහොසි. 

යසො එකදිවසිං රාූ පට්ඨානිං ගච්ඡන්යතො ‘‘අනුයසට්ඨිිං ආදාය
ගමිස්සාමී’’තිතස්සයගහිංඅගමාසි.තස්මිිංඛයණඅනුයසට්ඨි පුත්තධීතාදීහි
පරිවුයතො නවසප්පිපක්කමධුසක්ඛරචුණ්යණහි සඞ්ඛතිං පායාසිං
භුඤ්ජමායනො නිසින්යනො යහොති. යසො මච්ඡරියයකොසියිං දිස්වා ආසනා

වුට්ඨාය ‘‘එහි, මහායසට්ඨි, ඉමස්මිිං පල්ලඞ්යක නිසීද, පායාසිං

භුඤ්ජස්සාමා’’ති ආහ. තස්ස පායාසිං දිස්වාව මුයඛ යඛළා උප්පජ්ජ, 

භුඤ්ජතුකායමො අයහොසි, එවිං පන චින්යතසි – ‘‘සචාහිං භුඤ්ජස්සාමි, 
අනුයසට්ඨියනො මම යගහිං ආගතකායල පටිසක්කායරො කාතබ්ය ො

භවිස්සති, එවිං යම ධනිං නස්සිස්සති, න භුඤ්ජස්සාමී’’ති. අථ පුනප්පුනිං

යාචියමායනොපි‘‘ඉදානියම භුත්තිං, සුහියතොස්මී’’තිනඉච්ඡි.අනුයසට්ඨිම්හි
භුඤ්ජන්යත පන ඔයලොයකන්යතො මුයඛ සඤ්ජායමායනන යඛයළන
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නිසීදිත්වාතස්සභත්තකච්චාවසායනයතනසද්ධිිං රාජනියවසනිංගන්ත්වා
රාජානිං පස්සිත්වා රාජනියවසනයතො ඔතරිත්වා අත්තයනො යගහිං 
අනුප්පත්යතො පායාසතණ්හාය පීළියමායනො චින්යතසි – ‘‘සචාහිං ‘පායාසිං 

භුඤ්ජතුකායමොම්හී’ති වක්ඛාමි, මහාජයනො භුඤ්ජතුකායමො භවිස්සති,  හූ

තණ්ඩුලාදයයො නස්සිස්සන්ති, නකස්සචිකයථස්සාමී’’ති.යසොරත්තින්දිවිං
පායාසයමව චින්යතන්යතො වීතිනායමත්වාපි ධනනාසනභයයන කස්සචි

අකයථත්වාව පිපාසිං අධිවායසසි, අනුක්කයමන අධිවායසතුිං
අසක්යකොන්යතො උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජායතො අයහොසි. එවිං සන්යතපි 
ධනනාසනභයයන අකයථන්යතො අපරභායග දුබ් යලො හුත්වා සයනිං
උපගූහිත්වානිපජ්ජ. 

අථ නිං භරියා උපගන්ත්වා හත්යථන පිට්ඨිිං පරිමජ්ජමානා ‘‘කිං යත, 

සාමි, අඵාසුක’’න්තිපුච්ඡි.‘‘තයවවසරීයරඅඵාසුකිංකයරොහි, මමඅඵාසුකිං 

නත්ථී’’ති. ‘‘සාමි, උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජායතොසි, කිං නු යත කාචි චින්තා

අත්ථි, උදාහුරාජායතකුපියතො, අදුපුත්යතහිඅවමායනොකයතො, අථවාපන

කාචිතණ්හා උප්පන්නා’’ති? ‘‘ආම, තණ්හායමඋප්පන්නා’’ති. ‘‘කයථහි, 

සාමී’’ති? ‘‘කයථස්සාමි, සක්ඛිස්සසි නිං රක්ඛිතු’’න්ති.

‘‘රක්ඛිතබ් යුත්තකා යච, රක්ඛිස්සාමී’’ති. එවම්පි ධනනාසනභයයන

කයථතුිංනඋස්සහි.තායපුනප්පුනිං පීළියමායනොකයථසි– ‘‘භද්යද, අහිං
එකදිවසිං අනුයසට්ඨිිං නවසප්පිමධුසක්ඛරචුණ්යණහි සඞ්ඛතිං පායාසිං
භුඤ්ජන්තිංදිස්වාතයතොපට්ඨායතාදිසිංපායාසිං භුඤ්ජතුකායමොජායතො’’ති.

‘‘අසප්පුරිස, කිංත්විංදුග්ගයතො, සකලමාරාණසිවාසීනිං පයහොනකිංපායාසිං
පචිස්සාමී’’ති. අථස්ස සීයස දණ්යඩන පහරණකායලො විය අයහොසි. යසො

තස්සා කුජ්ඣිත්වා ‘‘ජානාමහිං තව මහද්ධනභාවිං, සයච යත කුලඝරා

ආභතිං අත්ථි, පායාසිං පචිත්වා නාගරානිං යදහී’’ති ආහ. ‘‘යතන හි 

එකවීථිවාසීනිංපයහොනකිංකත්වාපචාමී’’ති. ‘‘කිංයතඑයතහි, අත්තයනො

පන සන්තකිං ඛාදන්තූ’’ති? ‘‘යතන හි ඉයතො චියතො ච

සත්තසත්තඝරවාසීනිංපයහොනකිංකත්වාපචාමී’’ති. ‘‘කිංයතඑයතහී’’ති.

‘‘යතනහිඉමස්මිිංයගයහපරිජනස්සා’’ති.‘‘කිංයතඑයතනා’’ති? ‘‘යතන

හි  න්ධුජනස්යසව පයහොනකිං කත්වා පචාමී’’ති. ‘‘කිං යත එයතනා’’ති? 

‘‘යතන හි තුය්හඤ්ච මය්හඤ්ච පචාමි සාමී’’ති. ‘‘කාසි ත්විං, න තුය්හිං

වට්ටතී’’ති? ‘‘යතන හි එකස්යසව යත පයහොනකිං කත්වා පචාමී’’ති.

‘‘මය්හඤ්චත්විං මා පචි, යගයහ පන පචන්යත හූ පච්චාසීසන්ති, මය්හිං
පන පත්ථිං තණ්ඩුලානිං චතුභාගිං ඛීරස්ස අච්ඡරිං සක්ඛරාය කරණ්ඩකිං

සප්පිස්ස කරණ්ඩකිං මධුස්ස එකඤ්ච පචනභාජනිං යදහි, අහිං අරඤ්ඤිං 
පවිසිත්වා තත්ථ පචිත්වා භුඤ්ජාමී’’ති. සා තථා අකාසි. යසො තිං සබ් ිං
යචටයකන ගාහායපත්වා ‘‘ගච්ඡ අසුකට්ඨායන තිට්ඨාහී’’ති තිං පුරයතො
යපයසත්වා එකයකොව ඔගුණ්ඨිකිං කත්වා අඤ්ඤාතකයවයසන තත්ථ
ගන්ත්වා නදීතීයර එකස්මිිං ගච්ඡමූයල උද්ධනිං කායරත්වා දාරුදකිං
ආහරායපත්වා ‘‘ත්විං ගන්ත්වා එකස්මිිං මග්යග ඨත්වා කඤ්චියදව දිස්වා
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පටුන 

මම සඤ්ඤිං දයදයයාසි, මයා පක්යකොසිතකායලව ආගච්යඡයයාසී’’ති තිං 
යපයසත්වාඅග්ගිිංකත්වාපායාසිංපචි. 

තස්මිිං ඛයණ සක්යකො යදවරාජා දසසහස්සයයොජනිං

අලඞ්කතයදවනගරිං, සට්ඨියයොජනිං සුවණ්ණවීථිිං, යයොජනසහස්සුබ්ය ධිං

යවජයන්තිං, පඤ්චයයොජනසතිකිං සුධම්මසභිං, සට්ඨියයොජනිං

පණ්ඩුකම් ලසිලාසනිං, පඤ්චයයොජනාවට්ටිං කඤ්චනමාලයසතච්ඡත්තිං, 

අඩ්ඪයතයයයකොටිසඞ්ඛායදවච්ඡරා, අලඞ්කතපටියත්තිං අත්තභාවන්තිඉමිං
අත්තයනො සිරිිං ඔයලොයකත්වා ‘‘කිං නු යඛො කත්වා මයා අයිං යයසො 
ලද්යධො’’තිචින්යතත්වා ාරාණසියිංයසට්ඨිභූයතනපවත්තිතිංදානිංඅද්දස.
තයතො ‘‘මම පුත්තාදයයො කුහිිං නිබ් ත්තා’’ති ඔයලොයකන්යතො ‘‘පුත්යතො

යම චන්යදො යදවපුත්යතො හුත්වානිබ් ත්ති, තස්ස පුත්යතො සූරියයො, තස්ස

පුත්යතො, මාතලි, තස්සපුත්යතො, පඤ්චසියඛො’’තිසබ්ය සිංනිබ් ත්තිිංදිස්වා
‘‘පඤ්චසිඛස්ස පුත්යතො කීදියසො’’ති ඔයලොයකන්යතො අත්තයනො විංසස්ස
උපච්ඡින්නභාවිං පස්සි. අථස්ස එතදයහොසි – ‘‘අයිං අසප්පුරියසො මච්ඡරී

හුත්වා යනව අත්තනා පරිභුඤ්ජති, න පයරසිං යදති, මම විංයසො යතන

උපච්ඡින්යනො, කාලිංකත්වානිරයයනිබ් ත්තිස්සති, ඔවාදමස්ස දත්වාමම
විංසිං පතිට්ඨායපත්වා එතස්ස ඉමස්මිිං යදවනගයර නිබ් ත්තනාකාරිං 
කරිස්සාමී’’ති. යසො චන්දාදයයො පක්යකොසායපත්වා ‘‘එථ මනුස්සපථිං

ගමිස්සාම, මච්ඡරියයකොසියයන අම්හාකිං විංයසො උපච්ඡින්යනො, දානසාලා

ඣාපිතා, යනවඅත්තනාපරිභුඤ්ජති, නපයරසිංයදති, ඉදානිපනපායාසිං

භුඤ්ජතුකායමො හුත්වා ‘ඝයර පච්චන්යත අඤ්ඤස්සපි පායායසො දාතබ්ය ො

භවිස්සතී’ති අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා එකයකොව පචති, එතිං දයමත්වා දානඵලිං

ජානායපත්වා ආගමිස්සාම, අපිච යඛො පන අම්යහහි සබ්ය හි එකයතො
යාචියමායනො තත්යථව මයරයය. මම පඨමිං ගන්ත්වා පායාසිං යාචිත්වා 
නිසින්නකායල තුම්යහ බ්රාහ්මණවණ්යණන පටිපාටියා ආගන්ත්වා
යායචයයාථා’’ති වත්වා සයිං තාව බ්රාහ්මණවණ්යණනතිං උපසඞ්කමිත්වා

‘‘යභො, කතයරො  ාරාණසිගමනමග්යගො’’ති පුච්ඡි. අථ නිං

මච්ඡරියයකොසියයො‘‘කිංඋම්මත්තයකොසි,  ාරාණසිමග්ගම්පිනජානාසි, කිං

ඉයතොඑසි, එත්යතොයාහී’’තිආහ. 

සක්යකො තස්ස වචනිං සුත්වා අසුණන්යතො විය ‘‘කිං කයථසී’’ති තිං 

උපගච්ඡයතව. යසොපි, ‘‘අයර,  ධිර බ්රාහ්මණ, කිං ඉයතො එසි, පුරයතො 

යාහී’’තිවිරවි.අථනිංසක්යකො, ‘‘යභො, කස්මාවිරවසි, ධූයමොපඤ්ඤායති, 

අග්ගි පඤ්ඤායති, පායායසො පච්චති, බ්රාහ්මණානිං නිමන්තනට්ඨායනන

භවිතබ් ිං, අහම්පි බ්රාහ්මණානිං යභොජනකායල යථොකිං ලභස්සාමි, කිං මිං

නිච්ඡුභසී’’ති වත්වා ‘‘නත්යථත්ථ බ්රාහ්මණානිං නිමන්තනිං, පුරයතො

යාහී’’ති වුත්යත ‘‘යතන හි කස්මා කුජ්ඣසි, තව යභොජනකායල යථොකිං

ලභස්සාමී’’තිආහ.අථනිංයසො‘‘අහිංයතඑකසිත්ථම්පින දස්සාමි, යථොකිං

ඉදිංමමයාපනමත්තයමව, මයාපියචතිංයාචිත්වාවලද්ධිං, ත්විංඅඤ්ඤයතො 
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ආහාරිංපරියයසාහී’’තිවත්වාභරියිංයාචිත්වාලද්ධභාවිංසන්ධායයවවත්වා

ගාථමාහ – 

192. 

‘‘යනවකණාමිනපිවික්කණාමි, නචාපියමසන්නිචයයොචඅත්ථි; 

සුකච්ඡරූපිංවතිදිංපරිත්තිං, පත්යථොදයනොනාලමයිං දුවින්න’’න්ති. 

තිං සුත්වා සක්යකො ‘‘අහම්පි යත මධුරසද්යදන එකිං සියලොකිං

කයථස්සාමි, තිං සුණාහී’’ති වත්වා ‘‘න යම තව සියලොයකන අත්යථො’’ති
තස්ස වායරන්තස්යසවගාථාද්වයමාහ– 

193. 

‘‘අප්පම්හාඅප්පකිංදජ්ජා, අනුමජ්ඣයතොමජ්ඣකිං; 

 හුම්හා හුකිංදජ්ජා, අදානිංනූපපජ්ජති. 

194. 

‘‘තිංතිංවදාමියකොසිය, යදහිදානානිභුඤ්ජච; 

අරියමග්ගිංසමාරුහ, යනකාසීලභයතසුඛ’’න්ති. 

තත්ථ අනු ජ්ෙයතො  ජ්ෙකන්ති අප්පමත්තකම්පි මජ්යඣ යඡත්වා
ද්යව යකොට්ඨායස කරිත්වා එකිං යකොට්ඨාසිං දත්වා තයතො අවයසසයතො
අනුමජ්ඣයතොපිපුනමජ්යඣයඡත්වාඑයකොයකොට්ඨායසො දාතබ්ය ොයයව. 

අදානිංනූපපජ්ජතීතිඅප්පිංවා හුිංවාදින්නිං යහොතු, අදානිංනාමනයහොති, 
තම්පිදානයමවමහප්ඵලයමව. 

යසො තස්ස වචනිං සුත්වා ‘‘මනාපිං යත, බ්රාහ්මණ, කථිතිං, පායායස

පක්යක යථොකිං ලභස්සසි, නිසීදාහී’’ති ආහ. සක්යකො එකමන්යත නිසීදි.
තස්මිිංනිසින්යනචන්යදොයතයනවනියායමනඋපසඞ්කමිත්වාතයථවකථිං 
පවත්යතත්වාතස්සවායරන්තස්යසවගාථාද්වයමාහ– 

195. 

‘‘යමොඝඤ්චස්සහුතිංයහොති, යමොඝඤ්චාපිසමීහිතිං; 

අතිථිස්මිිංයයොනිසින්නස්මිිං, එයකොභුඤ්ජතියභොජනිං. 

196. 

තිංතිංවදාමියකොසිය, යදහිදානානිභුඤ්ජච; 

අරියමග්ගිංසමාරුහ, යනකාසීලභයතසුඛ’’න්ති. 

තත්ථ සමීහිතන්තිධනුප්පාදනවීරියිං. 

යසොතස්සවචනිංසුත්වාකච්යඡනකසියරන‘‘යතනහිනිසීද, යථොකිං 
ලභස්සසී’’තිආහ.යසොගන්ත්වාසක්කස්සසන්තියකනිසීදි.තයතොසූරියයො
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යතයනව නයයන උපසඞ්කමිත්වා තයථව කථිං පවත්යතත්වා තස්ස
වායරන්තස්යසවගාථාද්වයමාහ– 

197. 

‘‘සච්චඤ්චස්සහුතිංයහොති, සච්චඤ්චාපිසමීහිතිං; 

අතිථිස්මිිංයයොනිසින්නස්මිිං, යනයකොභුඤ්ජතියභොජනිං. 

198. 

‘‘තිං තිංවදාමියකොසිය, යදහිදානානිභුඤ්ජ ච; 

අරියමග්ගිංසමාරුහ, යනකාසීලභයතසුඛ’’න්ති. 

තස්සපි වචනිං සුත්වා කච්යඡන කසියරන ‘‘යතන හි නිසීද, යථොකිං 
ලභස්සසී’’තිආහ.යසොගන්ත්වාචන්දස්සසන්තියකනිසීදි.අථනිංමාතලි
යතයනව නයයන උපසඞ්කමිත්වා තයථව කථිං පවත්යතත්වා තස්ස
වායරන්තස්යසවඉමාගාථාඅභාසි– 

199. 

‘‘සරඤ්ච ජුහතියපොයසො,  හුකායගයායච; 

යදොයණතිම් රුතිත්ථස්මිිං, සීඝයසොයතමහාවයහ. 

200. 

‘‘අත්රචස්සහුතිංයහොති, අත්රචස්සසමීහිතිං; 

අතිථිස්මිිංයයොනිසින්නස්මිිං, යනයකොභුඤ්ජතියභොජනිං. 

201. 

‘‘තිංතිංවදාමියකොසිය, යදහිදානානිභුඤ්ජච; 

අරියමග්ගිංසමාරුහ, යනකාසීලභයතසුඛ’’න්ති. 

තාසිංඅත්යථො–යයොපුරියසො‘‘නාගයක්ඛාදීනිං ලිකම්මිංකයරොමී’’ති 

සමුද්දයසොණ්ඩියපොක්ඛරණීආදීසු යිං කඤ්චි සරඤ්ච උපගන්ත්වා ජුහති, 

තත්ථ  ලිකම්මිං කයරොති, තථා  හුකාය නදියා ගයාය යපොක්ඛරණියා
යදොණනාමයක ච තිම් රුනාමයක ච තිත්යථ සීඝයසොයත මහන්යත

වාරිවයහ. අත්ර චස්සාතියදිඅත්රාපිඑයතසුසරාදීසුඅස්සපුරිසස්සහුතඤ්යචව

සමීහිතඤ්ච යහොති, සඵලිංසුඛුද්රයිංසම්පජ්ජති.අතිථිස්මිිංයයොනිසින්නස්මිිං

යනයකොභුඤ්ජති යභොජනිං, එත්ථවත්තබ් යමවනත්ථි, යතනතිංවදාමි–

යකොසිය, දානානිචයදහි, සයඤ්ච භුඤ්ජ, අරියානිංදානාභරතානිංබුද්ධාදීනිං
මග්ගිංඅභරුහ.නහිඑකාසීඑයකොව භුඤ්ජමායනොසුඛිංනාමලභතීති. 

යසො තස්සපි වචනිං සුත්වා පබ් තකූයටන ඔත්ථයටො විය කච්යඡන 

කසියරන ‘‘යතන හි නිසීද, යථොකිං ලභස්සසී’’ති ආහ. මාතලි ගන්ත්වා
සූරියස්ස සන්තියක නිසීදි. තයතො පඤ්චසියඛො යතයනව නයයන
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පටුන 

උපසඞ්කමිත්වා තයථව කථිං පවත්යතත්වා තස්ස වායරන්තස්යසව
ගාථාද්වයමාහ– 

202. 

‘‘ ළිසඤ්හි යසොනිගිලති, දීඝසුත්තිං ස න්ධනිං; 

අතිථිස්මිිංයයොනිසින්නස්මිිං, එයකොභුඤ්ජතියභොජනිං. 

203. 

‘‘තිංතිංවදාමියකොසිය, යදහිදානානිභුඤ්ජච; 

අරියමග්ගිංසමාරුහ, යනකාසීලභයතසුඛ’’න්ති. 

මච්ඡරියයකොසියයොතිංසුත්වාදුක්ඛයවදයනොනිත්ථුනන්යතො‘‘යතනහි 

නිසීද, යථොකිංලභස්සසී’’තිආහ.පඤ්චසියඛොගන්ත්වාමාතලිස්සසන්තියක
නිසීදි. ඉති යතසු පඤ්චසු බ්රාහ්මයණසු නිසින්නමත්යතස්යවව පායායසො 
පච්චි. අථ නිං යකොසියයො උද්ධනා ඔතායරත්වා ‘‘තුම්හාකිං පත්තානි
ආහරථා’’ති ආහ. යත අනුට්ඨාය යථානිසින්නාව හත්යථ පසායරත්වා
හිමවන්තයතොමාලුවපත්තානිආහරිිංසු. යකොසියයොතානි දිස්වා ‘‘තුම්හාකිං

එයතසුපත්යතසු දාතබ් පායායසොනත්ථි, ඛදිරාදීනිං පත්තානිආහරථා’’ති
ආහ. යතතානිපිආහරිිංසු. එයකකිං පත්තිං යයොධඵලකප්පමාණිං අයහොසි.

යසො සබ්ය සිං දබ්බියා පායාසිං අදාසි, සබ් න්තිමස්ස දානකායලපි

උක්ඛලියා ඌනිං න පඤ්ඤායි, පඤ්චන්නම්පි දත්වා සයිං උක්ඛලිිං
ගයහත්වා නිසීදි. තස්මිිං ඛයණ පඤ්චසියඛො උට්ඨාය අත්තභාවිං විජහිත්වා
සුනයඛො හුත්වා යතසිං පුරයතො පස්සාවිං කයරොන්යතො අගමාසි. බ්රාහ්මණා
අත්තයනො පායාසිං පත්යතන පිදහිිංසු. යකොසියස්ස හත්ථපිට්යඨ
පස්සාවබින්දු පති. බ්රාහ්මණා කුණ්ඩිකාහි උදකිං ගයහත්වා පායාසිං

අබ්භුකරිත්වාභුඤ්ජමානාවියඅයහසුිං.යකොසියයො ‘‘මය්හම්පි උදකිංයදථ, 
හත්ථිං යධොවිත්වා භුඤ්ජස්සාමී’’ති ආහ. ‘‘තව උදකිං ආහරිත්වා හත්ථිං 

යධොවා’’ති. ‘‘මයා තුම්හාකිං පායායසො දින්යනො, මය්හිං යථොකිං උදකිං
යදථා’’ති. ‘‘මයිං පිණ්ඩපටිපිණ්ඩකම්මිං නාම න කයරොමා’’ති. ‘‘යතන හි

ඉමිං උක්ඛලිිං ඔයලොයකථ, හත්ථිං යධොවිත්වාආගමිස්සාමී’’තිනදිිං ඔතරි.
තස්මිිං ඛයණ සුනයඛො උක්ඛලිිං පස්සාවස්ස පූයරසි. යසො තිං පස්සාවිං
කයරොන්තිං දිස්වා මහන්තිං දණ්ඩමාදාය තිං තජ්යජන්යතො ආගච්ඡි. යසො

අස්සාජානීයමත්යතො හුත්වා තිං අනු න්ධන්යතො නානාවණ්යණො අයහොසි, 

කායළොපි යහොතියසයතොපිසුවණ්ණවණ්යණොපික යරොපිඋච්යචොපිනීයචොපි, 
එවිං නානාවණ්යණො හුත්වා මච්ඡරියයකොසියිං අනු න්ධි. යසො
මරණභයභීයතො බ්රාහ්මයණ උපසඞ්කමි. යතපි උප්පතිත්වා ආකායස ඨිතා.
යසොයතසිංතිංඉද්ධිිංදිස්වාගාථමාහ– 

204. 

‘‘උළාරවණ්ණා වතබ්රාහ්මණා ඉයම, අයඤ්ච යවො සුනයඛොකස්ස

යහතු; 
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උච්චාවචිං වණ්ණනිභිං විකුබ් ති, අක්ඛාථ යනො බ්රාහ්මණා යක නු 
තුම්යහ’’ති. 

තිංසුත්වාසක්යකොයදවරාජා– 

205. 

‘‘චන්යදොචසූරියයොචඋයභොඉධාගතා, අයිංපනමාතලියදවසාරථි; 

සක්යකොහමස්මි තිදසානමින්යදො; එයසො ච යඛො පඤ්චසියඛොති 
වුච්චතී’’ති. 

ගාථිංවත්වාතස්සයසිංවණ්යණන්යතොගාථමාහ– 

206. 

‘‘පාණිස්සරා මුදිඞ්ගාච, මුරජාලම් රානි ච; 

සුත්තයමනිංපය ොයධන්ති, පටිබුද්යධොචනන්දතී’’ති. 

යසො තස්ස වචනිං සුත්වා ‘‘සක්ක, එවරූපිං දිබ් සම්පත්තිිං කන්ති
කත්වා ලභසී’’ති පුච්ඡි. සක්යකො ‘‘අදානසීලා තාව පාපධම්මා මච්ඡරියනො 

යදවයලොකිංනගච්ඡන්ති, නිරයයනිබ් ත්තන්තී’’තිදස්යසන්යතො– 

207. 

‘‘යය යකචියමමච්ඡරියනොකදරියා, පරිභාසකා සමණබ්රාහ්මණානිං; 

ඉයධවනික්ඛිප්පසරීරයදහිං, කායස්සයභදානිරයිංවජන්තී’’ති. – 

ඉමිංගාථිංවත්වාධම්යමඨිතානිංයදවයලොකපටිලාභිංදස්යසතුිංගාථමාහ – 

208. 

‘‘යයයකචියමසුග්ගතිමාසමානා, ධම්යමඨිතාසිංයයමසිංවිභායග; 

ඉයධවනික්ඛිප්පසරීරයදහිං, කායස්සයභදාසුගතිිං වජන්තී’’ති. 

තත්ථ ආස ානාතිආසීසන්තා.යයයකචි සුගතිිංආසීසන්ති, සබ්ය යත
සිංයමසඞ්ඛායතදසසීලධම්යමසිංවිභාගසඞ්ඛායතදානධම්යමච ඨිතා හුත්වා
ඉධසරීරසඞ්ඛාතිංයදහිංනික්ඛිපිත්වාතස්ස කායස්සයභදාසුගතිිංවජන්තීති
අත්යථො. 

එවිං වත්වා ච පන, ‘‘යකොසිය, න මයිං තව සන්තියක පායාසත්ථාය

ආගතා, කාරුඤ්යඤන පන තිං අනුකම්පමානා ආගතාම්හා’’ති තස්ස
පකායසතුිංආහ– 

209. 

‘‘ත්විං යනොසි ඤාති පුරිමාසු ජාතිසු, යසො මච්ඡරී යරොසයකො 

පාපධම්යමො; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 

368 

පටුන 

තයවවඅත්ථායඉධාගතම්හා, මාපාපධම්යමොනිරයිංගමිත්ථා’’ති. 

තත්ථ යසොති යසො ත්විං.  ා පාපධම්ය ොති අයිං අම්හාකිං ඤාති
පාපධම්යමොමානිරයිංඅගමාතිඑතදත්ථිං ආගතම්හාතිඅත්යථො. 

තිංසුත්වායකොසියයො‘‘අත්ථකාමාකරයම, එයතමිංනිරයා උද්ධරිත්වා
සග්යගපතිට්ඨායපතුකාමා’’තිතුට්ඨචිත්යතොආහ– 

210. 

‘‘අද්ධා මිංයවොහිතකාමා, යිංමිංසමනුසාසථ; 

යසොහිංතථාකරිස්සාමි, සබ් ිංවුත්තිංහියතසිභ. 

211. 

‘‘එසාහමජ්යජවඋපරමාමි, නචාහිංකඤ්චිකයරයයපාපිං; 

න චාපියමකඤ්චිඅයදයයමත්ථි, න චාපිදත්වාඋදකිංපිවාමි. 

212. 

‘‘එවඤ්චයමදදයතොසබ් කාලිං, යභොගාඉයමවාසවඛීයිස්සන්ති; 

තයතොඅහිංපබ් ජස්සාමිසක්ක, හිත්වානකාමානි යයථොධිකානී’’ති. 

තත්ථ  න්තිමම. යවොතිතුම්යහ. ෙිං න්තියයනමිංසමනුසාසථ, යතන

යම තුම්යහ හිතකාමා. තථාති යථා වදථ, තයථව කරිස්සාමි. උප  ාමීති

මච්ඡරිභාවයතො උපරමාමි. අයදෙය ත්ථීති ඉයතො පට්ඨාය ච මම

ආයලොපයතොඋපඩ්ඪම්පිඅයදයයිං නාමනත්ථි, නචාපිදත්වාතිඋදකපසතම්පි 

චාහිං ලභත්වා අදත්වා න පිවිස්සාමි. ඛීයිස්සන්තීති වික්ඛීයිස්සන්ති. 

ෙයථොධිකානීතිවත්ථුකාමකයලසකාමවයසනයථාඨිතයකොට්ඨාසානියයව. 

සක්යකො මච්ඡරියයකොසියිං දයමත්වා නිබ්බියසවනිං කත්වා දානඵලිං 
ජානායපත්වා ධම්මයදසනාය පඤ්චසු සීයලසුපතිට්ඨායපත්වා සද්ධිිං යතහි
යදවනගරයමව ගයතො. මච්ඡරියයකොසියයොපි නගරිං පවිසිත්වා රාජානිං
අනුජානායපත්වා‘‘ගහිතගහිතභාජනානි පූයරත්වාගණ්හන්තූ’’තියාචකානිං
ධනිං දත්වාතස්මිිංඛීයණනික්ඛම්මහිමවන්තයතො දක්ඛිණපස්යසගඞ්ගාය
යචව එකස්ස ච ජාතස්සරස්ස අන්තයර පණ්ණසාලිං කත්වා පබ් ජත්වා

වනමූලඵලාහායරො තත්ථ චිරිං විහාසි, ජරිං පාපුණි. තදා සක්කස්ස ආසා 
සද්ධාසිරීහිරීතිචතස්යසොධීතයරොයහොන්ති.තා හුිංදිබ් ගන්ධමාලිංආදාය 
උදකකීළනත්ථාය අයනොතත්තදහිං ගන්ත්වා තත්ථ කීළිත්වා
මයනොසිලාතයල නිසීදිිංසු. තස්මිිං ඛයණ නාරයදො නාම බ්රාහ්මණතාපයසො
තාවතිිංසභවනිං දිවාවිහාරත්ථාය ගන්ත්වා නන්දනවනචිත්තලතාවයනසු
දිවාවිහාරිංකත්වා පාරිච්ඡත්තකපුප්ඵිං ඡත්තිං විය ඡායත්ථායධාරයමායනො
මයනොසිලාතලමත්ථයකන අත්තයනො වසනට්ඨානිං කඤ්චනගුහිං ගච්ඡති.



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 

369 

පටුන 

අථ තා තස්ස හත්යථ තිං පුප්ඵිං දිස්වා යාචිිංසු. තමත්ථිං පකායසන්යතො
සත්ථාආහ– 

213. 

‘‘නගුත්තයම ගිරිවයර ගන්ධමාදයන, යමොදන්ති තා

යදවවරාභපාලිතා; 

අථාගමාඉසිවයරොසබ් යලොකගූ, සුපුප්ඵිතිංදුමවරසාඛමාදිය. 

214. 

‘‘සුචිිං සුගන්ධිංතිදයසහිසක්කතිං, පුප්ඵුත්තමිංඅමරවයරහියසවිතිං; 

අලද්ධමච්යචහිවදානයවහිවා, අඤ්ඤත්රයදයවහිතදාරහිං හිදිං. 

215. 

‘‘තයතො චතස්යසො කනකත්තචූපමා, උට්ඨාය නාරියයො පමදාධිපා

මුනිිං; 

ආසාචසද්ධාචසිරීතයතොහිරී, ඉච්චබ්රවුිංනාරදයදව බ්රාහ්මණිං. 

216. 

‘‘සයචඅනුද්දිට්ඨිංතයාමහාමුනි, පුප්ඵිංඉමිංපාරිඡත්තස්ස බ්රම්යහ; 

දදාහි යනො සබ් ා ගති යත ඉජ්ඣතු, තුවම්පි යනො යහොහි යයථව 
වාසයවො. 

217. 

‘‘තිංයාචමානාභසයමක්ඛනාරයදො, ඉච්චබ්රවීසිංකලහිංඋදීරයි; 

න මය්හමත්ථත්ථි ඉයමහි යකොචි නිං, යායයව යවො යසයයසි සා 
පිළන්ධථා’’ති. 

තත්ථ ගිරිවය ති පුරිමස්ස යවවචනිං. යදවව ාභිපාලිතාති සක්යකන

රක්ඛිතා. සබ්බ්යලොකගූති යදවයලොයක ච මනුස්සයලොයක ච සබ් ත්ථ

ගමනසමත්යථො. දු ව සාඛ ාදිොති සාඛාය ජාතත්තා දුමවරසාඛන්ති

ලද්ධනාමිං පුප්ඵිං ගයහත්වා. සක්කතන්ති කතසක්කාරිං. අ  වය හීති

සක්කිං සන්ධාය වුත්තිං. අඤ්ඤත්ර යදයවහීති ඨයපත්වා යදයව ච

ඉද්ධිමන්යත ච අඤ්යඤහි මනුස්යසහි වා යක්ඛාදීහි වා අලද්ධිං. තදා හිං

හිදන්තියතසිංයයවහිතිංඅරහිං අනුච්ඡවිකිං. කනකත්තචූප ාතිකනකූපමා

තචා. උට්ඨාොති අයයයො මාලාගන්ධවියලපනාදිපටිවිරයතො පුප්ඵිං න 

පිළන්ධිස්සති, එකස්මිිං පයදයස ඡඩ්යඩස්සති, එථ තිං යාචිත්වා පුප්ඵිං 
පිළන්ධිස්සාමාති හත්යථ පසායරත්වා යාචමානා එකප්පහායරයනව

උට්ඨහිත්වා. ප දාධිපාතිපමදානිංඋත්තමා. මුනින්ති ඉසිිං. 

අනුද්දිට්ඨන්ති‘‘අසුකස්සනාම දස්සාමී’’තිනඋද්දිට්ඨිං. සබ්බ්ා තයත

ඉජ්ෙතූති සබ් ායතචිත්තගතිඉජ්ඣතු, පත්ථිතපත්ථිතස්ස ලාභීයහොහීති 
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තස්සථුලිමඞ්ගලිංවදන්ති. ෙයථවවාසයවොතියථාඅම්හාකිංපිතා වාසයවො

ඉච්ඡිතිච්ඡිතිං යදති, තයථව යනො ත්වම්පි යහොහීති. තන්ති තිං පුප්ඵිං. 

අභිසය ක්ඛාති දිස්වා. සිංකලහන්තිනානාගාහිංකලහවඩ්ඪනිංකථිංඋදීරයි. 

ඉය හීති ඉයමහි පුප්යඵහි නාම මය්හිං අත්යථො නත්ථි, පටිවිරයතො අහිං 

මාලාධාරණයතොති දීයපති. ොයෙව යවො යසෙයසීතියාතුම්හාකිං අන්තයර

යජට්ඨිකා. සා පිෙන්ධථාතිසාඑතිංපිළන්ධතූතිඅත්යථො. 

තා චතස්යසොපිතස්සවචනිංසුත්වාගාථමාහිංසු – 

218. 

‘‘ත්විං යනොත්තයමවාභසයමක්ඛ නාරද, යස්සිච්ඡසි තස්සා 

අනුප්පයවච්ඡසු; 

යස්සා හි යනො නාරද ත්විං පදස්සසි, සායයව යනො යහහිති 
යසට්ඨසම්මතා’’ති. 

තත්ථ ත්විංයනොත්තය වාතිඋත්තමමහාමුනි ත්වයමවයනොඋපධායරහි.
තාසිංවචනිංසුත්වානාරයදොතාආලපන්යතොගාථමාහ– 

219. 

‘‘අකල්ලයමතිං වචනිං සුගත්යත, යකො බ්රාහ්මයණො සිංකලහිං

උදීරයය; 

ගන්ත්වාන භූතාධිපයමව පුච්ඡථ, සයච න ජානාථ 
ඉධුත්තමාධයම’’න්ති. 

තස්සත්යථො – භද්යද සුගත්යත, ඉදිං තුම්යහහි වුත්තිං වචනිං මම 

අයුත්තිං, එවඤ්හි සති මයා තුම්යහසු එකිං යසට්ඨිං, යසසා හීනා

කයරොන්යතනකලයහො වඩ්ඪියතොභවිස්සති, යකො ාහිතපායපොබ්රාහ්මයණො

කලහිං උදීරයය වඩ්යඪයය. එවරූපස්ස හි කලහවඩ්ඪනිං නාම අයුත්තිං, 

තස්මා ඉයතො ගත්වා අත්තයනො පිතරිං භූතාධිපිං සක්කයමව පුච්ඡථ, සයච
අත්තයනොඋත්තමිං අධමඤ්චනජානාථාති. 

තයතොසත්ථාගාථමාහ– 

220. 

‘‘තානාරයදනපරමප්පයකොපිතා, උදීරිතාවණ්ණමයදනමත්තා; 

සකායස ගන්ත්වාන සහස්සචක්ඛුයනො, පුච්ඡිිංසු භූතාධිපිං කා නු 
යසයයසී’’ති. 

තත්ථ ප  ප්පයකොපිතාති පුප්ඵිං අදදන්යතන අතිවිය යකොපිතා තස්ස

කුපිතා හුත්වා. උදීරිතාති ‘‘භූතාධිපයමව පුච්ඡථා’’ති වුත්තා. 
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සහස්සචක්ඛුයනොති සක්කස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා. කා නූති අම්හාකිං
අන්තයරකතමාඋත්තමාතිපුච්ඡිිංසු. 

එවිං පුච්ඡිත්වාඨිතා– 

221. 

‘‘තාදිස්වාආයත්තමනාපුරින්දයදො, ඉච්චබ්රවීයදවවයරො කතඤ්ජලී; 

සබ් ාව යවො යහොථ සුගත්යත සාදිසී, යකොයනව භද්යද කලහිං 
උදීරයී’’ති. 

තත්ථ තා දිස්වාති, භක්ඛයව, චතස්යසොපි අත්තයනො සන්තිකිං ආගතා

දිස්වා. ආෙත්ත නාති උස්සුක්කමනා  යාවටචිත්තා. කතඤ්ජලීති

නමස්සමානාහි යදවතාහි පග්ගහිතඤ්ජලී. සාදිසීති සබ් ාව තුම්යහ

සාදිසියයො. යකො යනවාති යකො නු එවිං. කලහිං උදී යීති ඉදිං නානාගාහිං 
විග්ගහිංකයථසිවඩ්යඪසි. 

අථස්සතාකථයමානාගාථමාහිංසු– 

222. 

‘‘යයො සබ් යලොකච්චරියතො මහාමුනි, ධම්යම ඨියතො නාරයදො 

සච්චනික්කයමො; 

යසො යනොබ්රවි ගිරිවයර ගන්ධමාදයන, ගන්ත්වාන භූතාධිපයමව 

පුච්ඡථ; 
සයචනජානාථඉධුත්තමාධම’’න්ති. 

තත්ථ සච්චනික්කය ොතිතථපරක්කයමො. 

තිංසුත්වාසක්යකො‘‘ඉමාචතස්යසොපිමය්හිංධීතයරොව, සචාහිං‘එතාසු 

එකාගුණසම්පන්නාඋත්තමා’තිවක්ඛාමි, යසසාකුජ්ඣිස්සන්ති, නසක්කා

අයිං අඩ්යඩො විනිච්ඡිනිතුිං, ඉමා හිමවන්යත යකොසියතාපසස්ස සන්තිකිං

යපයසසාමි, යසො එතාසිං අඩ්ඩිං විනිච්ඡිනිස්සතී’’ති චින්යතත්වා ‘‘අහිං

තුම්හාකිං අඩ්ඩිංන විනිච්ඡිනිස්සාමි, හිමවන්යතයකොසියයොනාමතාපයසො

අත්ථි, තස්සාහිංඅත්තයනො සුධායභොජනිංයපයසස්සාමි, යසොපරස්සඅදත්වා

නභුඤ්ජති, දදන්යතො චවිචිනිත්වාගුණවන්තානිංයදති, යාතුම්යහසුතස්ස

හත්ථයතො භත්තිං ලභස්සති, සා උත්තමා භවිස්සතී’’ති ආචික්ඛන්යතො
ගාථමාහ– 

223. 

‘‘අසු බ්රහාරඤ්ඤචයරො මහාමුනි, නාදත්වා භත්තිං වරගත්යත 

භුඤ්ජති; 

වියචයයදානානිදදාතියකොසියයො, 
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යස්සාහියසොදස්සතිසාවයසයයසී’’ති. 

තත්ථ බ්රහා ඤ්ඤධය ොතිමහාඅරඤ්ඤවාසී. 

ඉති යසො තාපසස්ස සන්තිකිං යපයසත්වා මාතලිිං පක්යකොසායපත්වා 
තස්සසන්තිකිංයපයසන්යතොඅනන්තරිංගාථමාහ– 

224. 

‘‘අසූ හියයොසම්මතිදක්ඛිණිංදිසිං, ගඞ්ගාය තීයරහිමවන්තපස්සනි; 

ස යකොසියයො දුල්ලභපානයභොජයනො, තස්ස සුධිං පාපය
යදවසාරථී’’ති. 

තත්ථ සම් තීති වසති. දක්ඛිණන්ති හිමවන්තස්ස දක්ඛිණාය දිසාය. 

පස්සනීතිපස්යස. 

තයතොසත්ථාආහ– 

225. 

‘‘සමාතලීයදවවයරනයපසියතො, සහස්සයුත්තිංඅභරුය්හසන්දනිං; 

සුඛිප්පයමවඋපගම්මඅස්සමිං, අදිස්සමායනොමුනියනොසුධිං අදා’’ති. 

තත්ථ අදිස්ස ායනොති, භක්ඛයව, යසො මාතලි යදවරාජස්ස වචනිං
සම්පටිච්ඡිත්වා තිං අස්සමිං ගන්ත්වා අදිස්සමානකායයො හුත්වා තස්ස සුධිං

අදාසි, දදමායනො ච රත්තිිං පධානමනුයුඤ්ජත්වා පච්චූසසමයය අග්ගිිං 
පරිචරිත්වා විභාතාය රත්තියා උයදන්තිං සූරියිං නමස්සමානස්ස ඨිතස්ස
තස්සහත්යථ සුධායභොජනපාතිිංඨයපසි. 

යකොසියයො තිංගයහත්වාඨිතයකොවගාථාද්වයමාහ – 

226. 

‘‘උදග්ගිහුත්තිං උපතිට්ඨයතො හි යම, පභඞ්කරිං 

යලොකතයමොනුදුත්තමිං; 

සබ් ානිභූතානිඅධිච්චවාසයවො; 
යකොයනවයමපාණිසුකිංසුයධොදහි. 

227. 

‘‘සඞ්ඛූපමිංයසතමතුලයදස්සනිං, සුචිිංසුගන්ධිං පියරූපමබ්භුතිං; 

අදිට්ඨපුබ් ිංමමජාතුචක්ඛුභ, කායදවතාපාණිසුකිං සුයධොදහී’’ති. 

තත්ථ උදග්ගිහුත්තන්ති උදකඅග්ගිහුත්තිං පරිචරිත්වා අග්ගිසාලයතො
නික්ඛම්ම පණ්ණසාලද්වායර ඨත්වා පභඞ්කරිං යලොකතයමොනුදිං උත්තමිං
ආදිච්චිං උපතිට්ඨයතො මම සබ් ානි භූතානි අධිච්ච අතික්කමිත්වා
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වත්තමායනොවාසයවොනුයඛොඑවිංමමපාණීසුකිංසුධිංකිංනායමතිංඔදහි. 

‘‘සඞ්ඛූපම’’න්තිආදීහිඨිතයකොවසුධිංවණ්යණති. 

තයතො මාතලිආහ– 

228. 

‘‘අහිං මහින්යදනමයහසියපසියතො, සුධාභහාසිිං තුරියතොමහාමුනි; 

ජානාසිමිංමාතලියදවසාරථි, භුඤ්ජස්සුභත්තුත්තම මාභවාරයි. 

229. 

‘‘භුත්තාචසාද්වාදසහන්තිපාපයක, ඛුදිංපිපාසිංඅරතිිං දරක්ලමිං; 

යකොධූපනාහඤ්ච විවාදයපසුණිං, සීතුණ්හ තන්දිඤ්ච රසුත්තමිං 
ඉද’’න්ති. 

තත්ථ සුධාභිහාසින්ති ඉමිං සුධායභොජනිං තුය්හිං අභහරිිං. ජානාසීති

ජානාහි මිං ත්විං, අහිං මාතලි නාම යදවසාරථීති අත්යථො.  ාභිවා යීති න

භුඤ්ජාමීති අප්පටික්ඛිපිත්වාභුඤ්ජමාපපඤ්චකරි. පාපයකතිඅයඤ්හි සුධා

භුත්තා ද්වාදස පාපධම්යම හනති. ඛුදන්ති පඨමිං තාව ඡාතභාවිං හනති, 

දුතියිං පානීයපිපාසිං, තතියිං උක්කණ්ඨිතිං, චතුත්ථිං කායදරථිං, පඤ්චමිං

කලන්තභාවිං, ඡට්ඨිං යකොධිං, සත්තමිං උපනාහිං, අට්ඨමිං විවාදිං, නවමිං

යපසුණිං, දසමිං සීතිං, එකාදසමිං උණ්හිං, ද්වාදසමිං තන්දිිං ආලසියභාවිං, 
ඉදිංරසුත්තමිංඋත්තමරසිංසුධායභොජනිංඉයමද්වාදසපාපධම්යම හනති. 

තිංසුත්වායකොසියයොඅත්තයනොවතසමාදානිංආවිකයරොන්යතො– 

230. 

‘‘න කප්පතී මාතලි මය්හ භුඤ්ජතුිං, පුබ්ය  අදත්වා ඉති යම 

වතුත්තමිං; 

නචාපිඑකාස්නමරියපූජතිං, අසිංවිභාගීචසුඛිංනවින්දතී’’ති. – 

ගාථිංවත්වා, ‘‘භන්යත, තුම්යහහිපරස්සඅදත්වායභොජයනකිං යදොසිංදිස්වා
ඉදිංවතිංසමාදින්න’’න්තිමාතලිනාපුට්යඨොආහ– 

231. 

‘‘ථීඝාතකා යය චියම පාරදාරිකා, මිත්තද්දුයනො යය ච සපන්ති 

සුබ් යත; 

සබ්ය  ච යත මච්ඡරිපඤ්චමාධමා, තස්මා අදත්වා උදකම්පි 
නාස්නියය. 

232. 

‘‘යසොහිත්ථියා වාපුරිසස්සවාපන, දස්සාමි දානිංවිදුසම්පවණ්ණිතිං; 
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සද්ධා වදඤ්ඤූ ඉධ වීතමච්ඡරා, භවන්ති යහයත 
සුචිසච්චසම්මතා’’ති. 

තත්ථ පුබ්යබ්තිපඨමිංඅදත්වා, අථවාඉති යමපුබ්ය වතුත්තමිංඉදිං

පුබ්ය වමයාවතිංසමාදින්නන්තිදස්යසති. නචාපිඑකාස්න රිෙපූජිතන්ති

එකකස්සඅසනිංනඅරියයහිබුද්ධාදීහි පූජතිං. සුඛන්තිදිබ් මානුසිකිංසුඛිං 

න ලභති. ථීඝාතකාති ඉත්ථිඝාතකා. යෙ චිය ති යය ච ඉයම. සපන්තීති

අක්යකොසන්ති. සුබ්බ්යතති ධම්මිකසමණබ්රාහ්මයණ.  ච්ඡරිපඤ්ච ාති

මච්ඡරී පඤ්චයමො එයතසන්ති මච්ඡරිපඤ්චමා. අධ ාති ඉයම පඤ්ච අධමා

නාම. තස් ාති යස්මා අහිං පඤ්චමඅධමභාවභයයන අදත්වා උදකම්පි 

නාස්නියෙ න පරිභුඤ්ජස්සාමීතිඉමිංවතිං සමාදියිිං. යසොහිත්ථිොවාතියසො

අහිං ඉත්ථියා වා. විදුසම්පවණ්ණිතන්ති විදූහි පණ්ඩියතහි බුද්ධාදීහි

වණ්ණිතිං. සුචිසච්චසම් තාති එයත ඔකප්පනියසද්ධාය සමන්නාගතා 
වදඤ්ඤූවීතමච්ඡරාපුරිසාසුචීයචවඋත්තමසම්මතාචයහොන්තීතිඅත්යථො. 

තිං සුත්වා මාතලි දිස්සමානකායයන අට්ඨාසි. තස්මිිං ඛයණ තා 

චතස්යසො යදවකඤ්ඤායයො චතුද්දිසිං අට්ඨිංසු, සිරී පාචීනදිසාය අට්ඨාසි, 

ආසා දක්ඛිණදිසාය, සද්ධා පච්ඡිමදිසාය, හිරී උත්තරදිසාය. තමත්ථිං
පකායසන්යතොසත්ථා ආහ– 

233. 

‘‘අයතො මතා යදවවයරන යපසිතා, කඤ්ඤා චතස්යසො

කනකත්තචූපමා; 

ආසා ච සද්ධා ච සිරී තයතො හිරී, තිං අස්සමිං ආගමු යත්ථ 
යකොසියයො. 

234. 

‘‘තා දිස්වා සබ්ය ො පරමප්පයමොදියතො, සුයභන වණ්යණන 

සිඛාරිවග්ගියනො; 

කඤ්ඤා චතස්යසො චතුයරො චතුද්දිසා, ඉච්චබ්රවී මාතලියනො ච 
සම්මුඛා. 

235. 

‘‘පුරිමිංදිසිංකාත්විංපභාසියදවයත, අලඞ්කතාතාරවරාවඔසධී; 

පුච්ඡාමි තිං කඤ්චනයවල්ලිවිග්ගයහ, ආචික්ඛ යම ත්විං කතමාසි 
යදවතා. 

236. 

‘‘සිරාහ යදවීමනුයජහිපූජතා, අපාපසත්තූපනියසවිනීසදා; 

සුධාවිවායදනතවන්තිමාගතා, තිංමිංසුධායවරපඤ්ඤභාජය. 
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237. 

‘‘යස්සාහමිච්ඡාමි සුධිං මහාමුනි, යසො සබ් කායමහි නයරො

පයමොදති; 

සිරීතිමිංජානහිූ හතුත්තම, තිංමිංසුධායවරපඤ්ඤ භාජයා’’ති. 

තත්ථ අයතොතිතයතො.  තාතිඅනුමතා, අථයදවවයරනඅනුමතායචව

යපසිතා චාති අත්යථො. සබ්යබ්ො ප  ප්පය ොදියතොති අනවයසයසො හුත්වා

අතිපයමොදියතො. ‘‘සාම’’න්තිපි පායඨො, තා යදවතා සාමිං දිස්වාති අත්යථො. 

චතුය ොතිචතුරා.අයයමවවාපායඨො, චාතුරියයනසමන්නාගතාතිඅත්යථො. 

තා ව ාති තාරකානිං වරා. කඤ්චනයවල්ලිවිග් යහති

කඤ්චනරූපසදිසසරීයර. සි ාහාතිසිරීඅහිං. තවන්ත ා තාතිතව සන්තිකිං

ආගතා. භාජොති යථා මිං සුධා භජති, තථා කයරොහි, සුධිං යම යදහීති

අත්යථො. ජානහීතිජාන. ජූහතුත්ත ාතිඅග්ගිිංජුහන්තානිංඋත්තම. 

තිංසුත්වායකොසියයොආහ– 

238. 

‘‘සිප්යපන විජ්ජාචරයණන බුද්ධියා, නරා උයපතා පගුණා 

සකම්මුනා; 

තයාවිහීනානලභන්තිකඤ්චනිං, තයිදිංනසාධුයදිදිංතයා කතිං. 

239. 

‘‘පස්සාමියපොසිංඅලසිංමහග්ඝසිං, සුදුක්කුලීනම්පිඅරූපිමිං නරිං; 

තයානුගුත්යතොසිරිජාතිමාමපි, යපයසතිදාසිංවියයභොගවාසුඛී. 

240. 

‘‘තිංතිංඅසච්චිංඅවිභජ්ජයසවිනිිං, ජානාමිමූළ්හිං විදුරානුපාතිනිිං; 

නතාදිසීඅරහතිආසනූදකිං, කුයතොසුධාගච්ඡනමය්හ රුච්චසී’’ති. 

තත්ථ සිප්යපනාති හත්ථිඅස්සරථධනුසිප්පාදිනා. විජ්ජාච යණනාති 

යවදත්තයසඞ්ඛාතාය විජ්ජාය යචව සීයලන ච. පගුණා සකම්මුනාති 

අත්තයනො පුරිසකායරන පධානගුණසමන්නාගතා. කඤ්චනන්ති කඤ්චි

අප්පමත්තකම්පි යසිං වා සුඛිං වා න ලභන්ති. ෙදිදන්ති යිං එතිං

ඉස්සරියත්ථාය සිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා චරන්තානිං තයා යවකල්ලිං කතිං, 

තිංයතනසාධු. අරූපි න්තිවිරූපිං. තොනුගුත්යතොතිතයා අනුරක්ඛියතො. 

ජාත ා පීති ජාතිසම්පන්නම්පි සිප්පවිජ්ජාචරණබුද්ධිකම්යමහි 

සම්පන්නම්පි. යපයසතීති යපසනකාරකිං කයරොති. තිං තන්ති තස්මා තිං. 

අසච්චන්ති සභාවසඞ්ඛායත සච්යච අවත්තනතාය අසච්චිං

උත්තමභාවරහිතිං. අවිභජ්ජයසවිනින්තිඅවිභජත්වායුත්තායුත්තිංඅජානිත්වා 

සිප්පාදිසම්පන්යනපි ඉතයරපි යසවමානිං. විදු ානුපාතනින්ති 
පණ්ඩිතානුපාතිනිිං පණ්ඩියත පායතත්වා යපොයථත්වා වියහයඨත්වා
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චරමානිං. කුයතොසුධාතිතාදිසායනිග්ගුණායකුයතොසුධායභොජනිං, නයම

රුච්චසි, ගච්ඡමාඉධතිට්ඨාති. 

සා යතන පටික්ඛිත්තා තත්යථවන්තරධායි. තයතො යසො ආසාය සද්ධිිං 
සල්ලපන්යතොආහ– 

241. 

‘‘කා සුක්කදාඨා පටිමුක්කකුණ්ඩලා, චිත්තඞ්ගදා

කම්බුවිමට්ඨධාරිනී; 

ඔසිත්තවණ්ණිංපරිදය්හයසොභසි, කුසග්ගිරත්තිංඅපිළය්හ මඤ්ජරිිං. 

242. 

‘‘මිගීවභන්තාසරචාපධාරිනා, විරාධිතාමන්දමිවඋදික්ඛසි; 

යකො යත දුතීයයො ඉද මන්දයලොචයන, න භායසි එකකා කානයන
වයන’’ති. 

තත්ථ චිත්තඞ් දාති චියත්රහි අඞ්ගයදහි සමන්නාගතා. 

කම්බුවි ට්ඨධාරිනීති කරණපරිනිට්ඨියතන විමට්ඨසුවණ්ණාලඞ්කාරධාරිනී. 

ඔසිත්තවණ්ණන්ති අවසිත්තඋදකධාරවණ්ණිං දිබ් දුකූලිං. පරිදය්හාති

නිවායසත්වා යචව පාරුපිත්වා ච. කුසග්ගි ත්තන්ති

කුසතිණග්ගිසිඛාවණ්ණිං. අපිෙය්හ  ඤ්ජරින්ති සපල්ලවිං

අයසොකකණ්ණිකිංකණ්යණ පිළන්ධිත්වාතිවුත්තිංයහොති. ස චාපධාරිනාති

ලුද්යදන. වි ාධිතාතිවිරද්ධපහාරා.  න්දමිවාතියථාසාමිගීභීතාවනන්තයර

ඨත්වාතිංමන්දිංමන්දිං ඔයලොයකති, එවිංඔයලොයකසි. 

තයතො ආසාආහ– 

243. 

‘‘නයමදුතීයයොඉධමත්ථියකොසිය, මසක්කසාරප්පභවම්හියදවතා; 

ආසාසුධාසායතවන්තිමාගතා, තිංමිංසුධායවරපඤ්ඤභාජයා’’ති. 

තත්ථ  සක්කසා ප්පභවාතිතාවතිිංසභවයන සම්භවා. 

තිං සුත්වා යකොසියයො ‘‘ත්විං කර යයො යත රුච්චති, තස්ස

ආසාඵලනිප්ඵාදයනනආසිංයදසි, යයොයතනරුච්චති, තස්සනයදසි, නත්ථි
තයාසමාපත්ථිතත්ථවිනාසිකා’’තිදීයපන්යතොආහ– 

244. 

‘‘ආසාය යන්ති වාණිජා ධයනසියනො, නාවිං සමාරුය්හ පයරන්ති 

අණ්ණයව; 

යතතත්ථසීදන්තිඅයථොපිඑකදා, ජීනාධනාඑන්ති විනට්ඨපාභතා. 
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245. 

‘‘ආසාය යඛත්තානි කසන්ති කස්සකා, වපන්ති බීජානි 

කයරොන්තුපායයසො; 

ඊතීනිපායතනඅවුට්ඨිතායවා, නකඤ්චිවින්දන්තිතයතො ඵලාගමිං. 

246. 

‘‘අථත්තකාරානි කයරොන්ති භත්තුසු, ආසිං පුරක්ඛත්වා නරා

සුයඛසියනො; 

යත භත්තුරත්ථා අතිගාළ්හිතා පුන, දිසා පනස්සන්ති අලද්ධ 
කඤ්චනිං. 

247. 

‘‘හිත්වාන ධඤ්ඤඤ්ච ධනඤ්ච ඤාතයක, ආසාය සග්ගාධිමනා 

සුයඛසියනො; 

තපන්තිලූඛම්පිතපිංචිරන්තරිං, කුමග්ගමාරුය්හපයරන්ති දුග්ගතිිං. 

248. 

‘‘ආසා විසිංවාදිකසම්මතාඉයම, ආයසසුධාසිං විනයස්සුඅත්තනි; 

නතාදිසීඅරහතිආසනූදකිං, කුයතොසුධාගච්ඡනමය්හ රුච්චසී’’ති. 

තත්ථ පය න්තීතිපක්ඛන්දන්ති. ජීනාධනාතිජීනධනා.ඉතිතවවයසන

එයකසම්පජ්ජන්තිඑයක විපජ්ජන්ති, නත්ථිතයාසදිසාපාපධම්මාතිවදති. 

කය ොන්තුපාෙයසොතිතිංතිංකච්චිංඋපායයනකයරොන්ති. ඊතීනිපායතනාති
විසමවාතමූසිකසලභසුකපාණකයසතට්ඨිකයරොගාදීනිං සස්සුපද්දවානිං

අඤ්ඤතරනිපායතන වා. තයතොති තයතො සස්සයතො යත කඤ්චි ඵලිං න

වින්දන්ති, යතසම්පි ආසච්යඡදනකම්මිං ත්වයමව කයරොසීති වදති. 

අථත්තකා ානීති යුද්ධභූමීසු පුරිසකායර. ආසිං පු ක්ඛත්වාති ඉස්සරියාසිං

පුරයතො කත්වා. භත්තු ත්ථාති සාමියනො අත්ථාය. අත ාළිතාති
පච්චත්ථියකහි අතිපීළිතා විලුත්තසාපයතයයා ද්ධස්තයසනවාහනා හුත්වා. 

පනස්සන්තීතිපලායන්ති. අලද්ධකඤ්චනන්තිකඤ්චිඉස්සරියිංඅලභත්වා. 

ඉති එයතසම්පි ඉස්සරියාලාභිං ත්වයමව කයරොසීති වදති. සග් ාධි නාති

සග්ගිං අධිගන්තුමනා. ලූඛන්ති නියරොජිං පඤ්චතපාදිකිං කායකලමථිං. 

චි න්ත න්තිචිරකාලිං. ආසා විසිංවාදිකසම් තා ඉය තිඑවිං ඉයමසත්තා

සග්ගාසාය දුග්ගතිිං ගච්ඡන්ති, තස්මා ත්විං ආසා නාම විසිංවාදිකසම්මතා

විසිංවාදිකාතිසඞ්ඛිංගතා. ආයසතිතිං ආලපති. 

සාපි යතන පටික්ඛිත්තා අන්තරධායි. තයතො සද්ධාය සද්ධිිං 
සල්ලපන්යතොගාථමාහ– 

249. 

‘‘දද්දල්ලමානායසසායසස්සිනී, ජඝඤ්ඤනාමව්හයනිංදිසිංපති; 
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පුච්ඡාමි තිං කඤ්චනයවල්ලිවිග්ගයහ, ආචික්ඛ යම ත්විං කතමාසි 
යදවයත’’ති. 

තත්ථ දද්දල්ල ානාති ජලමානා. ජිඝඤ්ඤනා ව්හෙනන්ති අපරාති ච
පච්ඡිමාති ච එවිං ජඝඤ්යඤන ලාමයකන නායමන වුච්චමානිං දිසිං පති
දද්දල්ලමානාතිට්ඨසි. 

තයතො සාගාථමාහ– 

250. 

‘‘සද්ධාහයදවීමනුයජහිපූජතා, අපාපසත්තූපනියසවිනීසදා; 

සුධාවිවායදනතවන්තිමාගතා, තිංමිංසුධායවරපඤ්ඤභාජයා’’ති. 

තත්ථ සද්ධාති යස්ස කස්සචි වචනපත්තියායනා සාවජ්ජාපි යහොති

අනවජ්ජාපි. පූජිතාති අනවජ්ජයකොට්ඨාසවයසන පූජතා. 

අපාපසත්තූපනියසවිනීති අනවජ්ජසද්ධාය ච එකන්තපත්තියායනුසභාවාර
පයරසුපිපත්තියායනවිදහනසමත්ථාය යදවතායයතිංනාමිං. 

අථිංනිංයකොසියයො‘‘ඉයමසත්තායස්සකස්සචිවචනිංසද්දහිත්වාතිං 

තිං කයරොන්තා කත්තබ් යතො අකත්තබ් යමව  හුතරිං කයරොන්ති, තිං
සබ් ිංතයාකාරිතිංනාම යහොතී’’තිවත්වාඑවමාහ– 

251. 

‘‘දානිංදමිංචාගමයථොපිසිංයමිං, ආදායසද්ධායකයරොන්තියහකදා; 

යථයයිං මුසාකූටමයථොපියපසුණිං, කයරොන්ති යහයකපුනවිච්චුතා
තයා. 

252. 

‘‘භරියාසුයපොයසොසදිසීසුයපක්ඛවා, සීලූපපන්නාසු පතිබ් තාසුපි; 

වියනත්වානඡන්දිංකුලිත්ථිරාසුපි, කයරොතිසද්ධිංපුන කුම්භදාසියා. 

253. 

‘‘ත්වයමවසද්යධපරදාරයසවිනී, පාපිංකයරොසිකුසලම්පිරිඤ්චසි; 

නතාදිසීඅරහතිආසනූදකිං, කුයතොසුධාගච්ඡනමය්හ රුච්චසී’’ති. 

තත්ථ දානන්ති දසවත්ථුකිං පුඤ්ඤයචතනිං. ද න්ති ඉන්ද්රියදමනිං. 

චා න්ති යදයයධම්මපරිච්චාගිං. සිංෙ න්තිසීලිං. ආදාෙසද්ධාොති‘‘එතානි
දානාදීනිමහානිසිංසානිකත්තබ් ානී’’ති වදතිංවචනිංසද්ධායආදියිත්වාපි 

කයරොන්ති එකදා. කූටන්ති තුලාකූටාදිකිං වා ගාමකූටාදිකිං කම්මිං වා. 

කය ොන්ත යහයකති එයක මනුස්සා එවරූයපසුනාමකායලසු ඉයමසඤ්ච 

අත්ථාය යථයයාදීනි කත්තබ් ානීති යකසඤ්චි වචනිං සද්දහිත්වා එතානිපි

කයරොන්ති. පුන විච්චුතා තොති පුන තයා විසුත්තා 
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සාවජ්ජදුක්ඛවිපාකායනතානි න කත්තබ් ානීති වදතිං වචනිං
අපත්තියායිත්වාපි කයරොන්ති. ඉති තව වයසන සාවජ්ජම්පි අනවජ්ජම්පි
කයරයයාසිවදති. 

සදිසීසූති ජාතියගොත්තසීලාදීහි සදිසීසු. යපක්ඛවාති යපක්ඛා වුච්චති

තණ්හා, සතණ්යහොති අත්යථො. ඡන්දන්ති ඡන්දරාගිං. කය ොත සද්ධන්ති

කුම්භදාසියාපි වචයන සද්ධිං කයරොති, තස්සා ‘‘අහිං තුම්හාකිං ඉදිං නාම
උපකාරිංකරිස්සාමී’’තිවදන්තියා පත්තියායිත්වාකුලිත්ථියයොපිඡඩ්යඩත්වා

තයමව පටියසවති, අසුකා නාම තුම්යහසු පටි ද්ධචිත්තාති කුම්භදාසියාපි

වචයන සද්ධිං කත්වාව පරදාරිං යසවති. ත්වය ව සද්යධ ප දා යසවිනීති
යස්මාතිංතිංපත්තියායිත්වාතව වයසනපරදාරිංයසවන්තිපාපිංකයරොන්ති

කුසලිං ජහන්ති, තස්මා ත්වයමව පරදාරයසවිනී ත්විං පාපානි කයරොසි, 

කුසලම්පිරිඤ්චසි, නත්ථිතයාසමායලොකවිනාසිකාපාපධම්මා, ගච්ඡනයම
රුච්චසීති. 

සාතත්යථවඅන්තරධායි.යකොසියයොපිඋත්තරයතොඨිතායහිරියාසද්ධිිං 
සල්ලපන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

254. 

‘‘ජඝඤ්ඤරත්තිිං අරුණස්මිමූහයත, යා දිස්සති 

උත්තමරූපවණ්ණිනී; 

තථූපමා මිංපටිභාසියදවයත, ආචික්ඛයමත්විං කතමාසිඅච්ඡරා. 

255. 

‘‘කාළානිදායඝරිවඅග්ගිජාරිව, අනියලරිතායලොහිතපත්තමාලිනී; 

කා තිට්ඨසි මන්දමිගාවයලොකයිං, භායසසමානාව ගිරිං න 
මුඤ්චසී’’ති. 

තත්ථ ජිඝඤ්ඤ ත්තන්ති පච්ඡිමරත්තිිං, රත්තිපරියයොසායනති අත්යථො. 

ඌහයතති අරුයණ උග්ගයත. ොති යා පුරත්ථිමා දිසා රත්තසුවණ්ණතාය 

උප්පමරූපධරා හුත්වාදිස්සති. කාො නිදායඝරිවාතිනිදාඝසමයයකාළවල්ලි

විය. අග්ගිජාරිවාති අග්ගිජාලා ඉව, සාපි නිජ්ඣාමයඛත්යතසු 

තරුණඋට්ඨිතකාළවල්ලි වියාති අත්යථො. යලොහිතපත්ත ාලිනීති 

යලොහිතවණ්යණහි පත්යතහි පරිවුතා. කා තට්ඨසීති යථා සා 

තරුණකාළවල්ලිවායතරිතාවිලාසමානායසොභමානාතිට්ඨති, එවිංකානාම

ත්විංතිට්ඨසි. භායසස ානාවාතිමයා සද්ධිිං භාසිතුකාමා විය යහොසි, නච
ගිරිං මුඤ්චසි. 

තයතොසාගාථමාහ– 

256. 
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‘‘හිරාහ යදවීමනුයජහිපූජතා, අපාපසත්තූපනියසවිනීසදා; 

සුධාවිවායදනතවන්තිමාගතා, සාහිංනසක්යකොමිසුධම්පියාචිතුිං; 
යකොපීනරූපාවියයාචනිත්ථියා’’ති. 

තත්ථ හි ාහන්තිහිරීඅහිං. සුධම්පීතිසාඅහිංසුධායභොජනිංතිංයාචිතුම්පි

නසක්යකොමි. කිංකාරණා? යකොපීනරූපාවිෙොචනිත්ථිො, යස්මාඉත්ථියා 

යාචනා නාම යකොපීනරූපා විය රහස්සඞ්ගවිවරණසදිසා යහොති, නිල්ලජ්ජා
වියයහොතීති අත්යථො. 

තිංසුත්වාතාපයසොද්යවගාථාඅභාසි– 

257. 

‘‘ධම්යමනඤායයනසුගත්යතලච්ඡසි, එයසොහිධම්යමොනහියාචනා 
සුධා. 

තිං තිං අයාචන්තිමහිං නිමන්තයය, සුධාය යඤ්චිච්ඡසි තම්පි දම්මි
යත. 

258. 

‘‘සා ත්විං මයා අජ්ජ සකම්හි අස්සයම, නිමන්තිතා

කඤ්චනයවල්ලිවිග්ගයහ; 

තුවඤ්හි යම සබ් රයසහි පූජයා, තිං පූජයිත්වාන සුධම්පි 
අස්නියය’’ති. 

තත්ථ ධම්ය නාති සභායවන. ඤායෙනාති කාරයණන. න හි ොචනා

සුධාතින හි යාචනාය සුධා ලබ්භති, යතයනවකාරයණන ඉතරා තිස්යසො 

නලභිංසු. තිංතන්තිතස්මාතිං. ෙඤ්චිච්ඡසීතිනයකවලිංනිමන්යතමියයව, 

යඤ්ච සුධිං ඉච්ඡසි, තම්පි දම්මි යත. කඤ්චනයවල්ලිවිග් යහති 

කඤ්චනරාසිසස්සිරිකසරීයර. පූජිොති න යකවලිං සුධාය, අඤ්යඤහිපි

සබ් රයසහිත්විංමයාපූයජතබ් යුත්තකාව. අස්නියෙතිතිංපූයජත්වාසයච

සුධායඅවයසසිංභවිස්සති, අහම්පි භුඤ්ජස්සාමි. 

තයතොඅපරාඅභසම්බුද්ධගාථා– 

259. 

‘‘සායකොසියයනානුමතාජුතීමතා, අද්ධාහිරිරම්මිංපාවිසි යස්සමිං; 

උදකවන්තිංඵලමරියපූජතිං, අපාපසත්තූපනියසවිතිංසදා. 

260. 

‘‘රුක්ඛග්ගහානා  හුයකත්ථ පුප්ඵිතා, අම් ා පියාලා පනසා ච 

කිංසුකා; 
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යසොභඤ්ජනා යලොද්දමයථොපි පද්ධකා, යකකා ච භඞ්ගා තිලකා 
සුපුප්ඵිතා. 

261. 

‘‘සාලා කයරරී  හුයකත්ථ ජම්බුයයො, 

අස්සත්ථනියරොධමධුකයවතසා; 

උද්දාලකාපාටලිසින්දුවාරකා, මනුඤ්ඤගන්ධා මුචලින්දයකතකා. 

262. 

‘‘හයරණුකා යවළුකා යකණු තින්දුකා, සාමාකනීවාරමයථොපි

චීනකා; 

යමොචා කදලී  හුයකත්ථ සාලියයො, පවීහයයො ආභූජයනො ච
තණ්ඩුලා. 

263. 

‘‘තස්යසවුත්තරපස්යසන, ජාතායපොක්ඛරණීසිවා; 

අකක්කසාඅපබ්භාරා, සාධුඅප්පටිගන්ධිකා. 

264. 

‘‘තත්ථමච්ඡාසන්නිරතා, යඛමියනො හුයභොජනා; 

සිඞ්ගූසවඞ්කාසිංකුලා, සතවඞ්කාචයරොහිතා; 

ආළිගග්ගරකාකණ්ණා, පාඨීනාකාකමච්ඡකා. 

265. 

‘‘තත්ථ පක්ඛී සන්නිරතා, යඛමියනො හුයභොජනා; 

හිංසායකොඤ්චාමයූරාච, චක්කවාකාචකුක්කුහා; 

කුණාලකා හූචිත්රා, සිඛණ්ඩීජීවජීවකා. 

266. 

‘‘තත්ථපානායමායන්ති, නානාමිගගණා හූ; 

සීහා යග්ඝාවරාහාච, අච්ඡයකොකතරච්ඡයයො. 

267. 

‘‘පලාසාදාගවජාච, මහිිංසායරොහිතාරුරූ; 

එයණයයාචවරාහාච, ගණියනොනීකසූකරා; 

කදලිමිගා හුයකත්ථ, බිළාරාසසකණ්ණිකා. 

268. 

‘‘ඡමාගිරීපුප්ඵවිචිත්රසන්ථතා, දිජාභඝුට්ඨා දිජසඞ්ඝයසවිතා’’ති. 

තත්ථ ජුතී තාති ආනුභාවසම්පන්යනන. පාවිසි ෙස්ස න්ති පාවිසි

අස්සමිං, ෙ-කායරො  යඤ්ජනසන්ධිකයරො. උදකවන්තන්ති යතසු යතසු
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ඨායනසු උදකසම්පන්නිං. ඵලන්ති අයනකඵලසම්පන්නිං. අරිෙපූජිතන්ති
නීවරණයදොසරහියතහි ඣානලාභීහි අරියයහි පූජතිං පසත්ථිං. 

රුක්ඛග් හානාති පුප්ඵූපගඵලූපගරුක්ඛගහනා. යසොභඤ්ජනාති

සිග්ගුරුක්ඛා. යලොද්ද යථොපි පද්ධකාති යලොද්දරුක්ඛා ච පදුමරුක්ඛා ච. 

යකකා ච භඞ් ාති එවිංනාමකා රුක්ඛා එව. කය රීති කයරරිරුක්ඛා. 

උද්දාලකාති වාතඝාතකා. මුචලින්දයකතකාති මුචලින්දා ච

පඤ්චවිධයකතකා ච. හය ණුකාති අපරණ්ණජාති. යවළුකාති විංසයභදකා. 

යකණූති අරඤ්ඤමාසා. තන්දුකාති තිම් රුරුක්ඛා. චීනකාති 

ඛුද්දකරාජමාසා. ය ොචාති අට්ඨිකකදලියයො. සාලියෙොති නානප්පකාරා

ජාතස්සරිංඋපනිස්සායජාතාසාලියයො. පවීහයෙොතිනානප්පකාරාවීහයයො. 

ආභූජියනොති භුජපත්තා. තණ්ඩුලාති නික්කුණ්ඩකථුසානි 

සයිංජාතතණ්ඩුලසීසානි. 

තස්යසවාති, භක්ඛයව, තස්යසව අස්සමස්ස උත්තරදිසාභායග. 

යපොක්ඛ ණීති පඤ්චවිධපදුමසඤ්ඡන්නා ජාතස්සරයපොක්ඛරණී. 

අකක්කසාති මච්ඡසිප්පිකයසවාලාදිකක්කසරහිතා. අපබ්භා ාති 

අච්ඡින්නතටා සමතිත්ථා. අප්පටි න්ධිකාති අපටික්කූලගන්යධනඋදයකන

සමන්නාගතා. තත්ථාති තස්සා යපොක්ඛරණියා. යඛමියනොති අභයා. 

‘‘සිඞ්ගූ’’තිආදීනි යතසිං මච්ඡානිං නාමානි. කුණාලකාති යකොකලා. චිත්රාති 

චිත්රපත්තා. සිඛණ්ඩීතිඋට්ඨිතසිඛායමොරා, අඤ්යඤපිවා මත්ථයකජාතසිඛා

පක්ඛියනො. පානාෙ ාෙන්තීතිපානායආයන්ති. පලාසාදාතිඛග්ගා.  වජාති

ගවයා.  ණියනොති යගොකණ්ණා. කණ්ණිකාති කණ්ණිකමිගා. ඡ ාගිරීති

භූමිසමපත්ථටා පිට්ඨිපාසාණා. පුප්ඵවිචිත්රසන්ථතාති විචිත්රපුප්ඵසන්ථතා. 

දිජාභිඝුට්ඨාතිමධුරස්සයරහිදියජහිඅභඝුට්ඨා.එවරූපාතත්ථ භූමිපබ් තාති
එවිංභගවායකොසියස්සඅස්සමිංවණ්යණති. 

ඉදානිහිරියදවියාතත්ථපවිසනාදීනිදස්යසතුිංආහ– 

269. 

‘‘සා සුත්තචානීලදුමාභලම්බිතා, විජ්ූ  මහායමඝරිවානුපජ්ජථ; 

තස්සාසුසම් න්ධසිරිංකුසාමයිං, සුචිිංසුගන්ධිංඅජනූපයසවිතිං; 

අත්රිච්චයකොච්ඡිංහිරියමතදබ්රවි, නිසීදකලයාණි සුඛයිදමාසනිං. 

270. 

‘‘තස්සා තදා යකොච්ඡගතාය යකොසියයො, යදිච්ඡමානාය

ජටාජනන්ධයරො; 

නයවහිපත්යතහිසයිංසහූදකිං, සුධාභහාසීතුරියතොමහාමුනි. 

271. 

‘‘සාතිංපටිග්ගය්හඋයභොහිපාණිභ, ඉච්චබ්රවිඅත්තමනා ජටාධරිං; 
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හන්දාහිංඑතරහිපූජතාතයා, ගච්යඡයයිංබ්රහ්යමතිදිවිං ජතාවිනී. 

272. 

‘‘සා යකොසියයනානුමතාජුතීමතා, උදීරිතා වණ්ණමයදනමත්තා; 

සකායස ගන්ත්වාන සහස්සචක්ඛුයනො, අයිං සුධා වාසව යදහි යම 
ජයිං. 

273. 

‘‘තයමන සක්යකොපිතදාඅපූජයි, සහින්දයදවා සුරකඤ්ඤමුත්තමිං; 

සාපඤ්ජලීයදවමනුස්සපූජතා, නවම්හියකොච්ඡම්හියදා උපාවිසී’’ති. 

තත්ථ සුත්තචාති සුච්ඡවී. නීලදු ාභිලම්බිතාති නීයලසු දුයමසු

අභලම්බිතා හුත්වා, තිං තිං නීලදුමසාඛිං පරාමසන්තීති අත්යථො. 

 හාය ඝරිවාති යතන නිමන්තිතා මහායමඝවිජ්ජු විය තස්ස තිං අස්සමිං

පාවිසි. තස්සාති තස්සා හිරියා. සුසම්බ්න්ධසි න්ති සුට්ඨු සම් න්ධසීසිං. 

කුසා ෙන්ති උසීරාදිමිස්සකකුසතිණමයිං. සු න්ධන්ති උසීයරන යචව

අඤ්යඤන සුගන්ධතියණන ච මිස්සකත්තා සුගන්ධිං. අජිනූපයසවිතන්ති

උපරිඅත්ථයතන අජනචම්යමන උපයසවිතිං. අත්රිච්ච යකොච්ඡන්ති එවරූපිං

යකොච්ඡාසනිං පණ්ණසාලද්වායරඅත්ථරිත්වා. සුඛයිද ාසනන්තිසුඛිංනිසීද 
ඉදමාසනිං. 

ෙන්තියාවදත්ථිං. ඉච්ඡ ානාොතිසුධිංඉච්ඡන්තියා. නයවහි පත්යතහීති

තඞ්ඛණඤ්යඤවයපොක්ඛරණියතොආභයතහිඅල්ලපදුමිනිපත්යතහි. සෙන්ති

සහත්යථන. සහූදකන්ති දක්ඛියණොදකසහිතිං. සුධාභිහාසීති සුධිං අභහරි. 

තුරියතොතියසොමනස්සයවයගනතුරියතො. හන්දාතිවවස්සග්ගත්යථනිපායතො. 

ජිතාවිනීතිවිජයප්පත්තාහුත්වා. 

අනු තාති ඉදානි යථාරුචිිං ගච්ඡාති අනුඤ්ඤාතා. උදීරිතාති තිදසපුරිං

ගන්ත්වා සක්කස්ස සන්තියක අයිං සුධාති උදීරයි. සු කඤ්ඤන්ති

යදවධීතරිං. උත්ත න්ති පවරිං. සා පඤ්ජලී යදව නුස්සපූජිතාති පඤ්ජලී

යදයවහිචමනුස්යසහිචපූජතා. ෙදාතියදානිසීදනත්ථායසක්යකනදාපියත

නයවකඤ්චනපීඨසඞ්ඛායත යකොච්යඡසාඋපාවිසි, තදානිංතත්ථනිසින්නිං
සක්යකො චයසසයදවතාච පාරිච්ඡත්තකපුප්ඵාදීහිපූජයිිංසු. 

එවිං සක්යකො තිං පූයජත්වා චින්යතසි – ‘‘යකන නු යඛො කාරයණන
යකොසියයො යසසානිං අදත්වා ඉමිස්සාව සුධිං අදාසී’’ති. යසො තස්ස
කාරණස්සජානනත්ථායපුනමාතලිිං යපයසසි.තමත්ථිංආවිකයරොන්යතො
සත්ථාආහ– 

274. 

‘‘තයමව සිංසීපුනයදව මාතලිිං, සහස්සයනත්යතොතිදසානමින්යදො; 
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ගන්ත්වාන වාකයිං මම බ්රූහි යකොසියිං, ආසාය සද්ධා සිරියා ච 

යකොසිය; 

හිරීසුධිංයකනමලත්ථයහතුනා’’ති. 

තත්ථ සිංසීතිඅභාසි. වාකයිං  ාතිමමවාකයිං යකොසියිංබ්රූහි. ආසාෙ 

සද්ධා සිරිො චාති ආසායතො ච සද්ධායතො ච සිරියතො ච හිරීයයව යකන
යහතුනා සුධමලත්ථාති. 

යසො තස්ස වචනිං සම්පටිච්ඡිත්වා යවජයන්තරථමාරුය්හ අගමාසි. 
තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

275. 

‘‘තිංසුප්ලවත්ථිංඋදතාරයීරථිං, දද්දල්ලමානිංඋපකාරියසාදිසිං; 

ජම්ය ොනදීසිං තපයනයයසන්නිභිං, අලඞ්කතිං 
කඤ්චනචිත්තසන්නිභිං. 

276. 

‘‘සුවණ්ණචන්යදත්ථ  හූ නිපාතිතා, හත්ථී ගවාස්සා 

කක යග්ඝදීපියයො; 

එයණයයකාලඞ්ඝමයයත්ථපක්ඛියනො, මියගත්ථයවළුරියමයායුධා 
යුතා. 

277. 

‘‘තත්ථස්සරාජහරයයොඅයයොජයුිං, දසසතානිසුසුනාගසාදියස; 

අලඞ්කයත කඤ්චනජාලුරච්ඡයද, ආයවළියන සද්දගයමඅසඞ්ගියත. 

278. 

‘‘තිංයානයසට්ඨිංඅභරුය්හමාතලි, දිසාඉමායයොඅභනාදයිත්ථ; 

නභඤ්චයසලඤ්චවනප්පතිනිඤ්ච, සසාගරිංප යථයිත්ථ යමදිනිිං. 

279. 

‘‘ස ඛිප්පයමවඋපගම්මඅස්සමිං, පාවාරයමකිංසකයතො කතඤ්ජලී; 

 හුස්සුතිංවුද්ධිංවිනීතවන්තිං, ඉච්චබ්රවිමාතලි යදවබ්රාහ්මණිං. 

280. 

‘‘ඉන්දස්ස වාකයිං නිසායමහි යකොසිය, දූයතො අහිං පුච්ඡති තිං 

පුරින්දයදො; 

ආසාය සද්ධා සිරියා ච යකොසිය, හිරී සුධිං යකන මලත්ථ 
යහතුනා’’ති. 

තත්ථ තිං සුප්ලවත්ථන්ති තිං යවජයන්තරථිං සුයඛන ප්ලවනත්ථිං. 

උදතා යීතිඋත්තායරසි උක්ඛිපිත්වාගමනසජ්ජමකාසි. උපකාරිෙසාදිසන්ති 
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උපකරණභණ්යඩහි සදිසිං, යථා තස්ස අග්ගිසිඛාය සමානවණ්ණානි 

උපකරණානි ජලන්ති, තයථව ජලිතන්ති අත්යථො. ජම්යබ්ොනදීසන්ති 

ජම්බුනදසඞ්ඛාතිං රත්තසුවණ්ණමයිං ඊසිං. කඤ්චනචිත්තසන්නිභන්ති, 

කඤ්චනමයයන සත්තරතනවිචිත්යතන අට්ඨමඞ්ගයලන සමන්නාගතිං. 

සුවණ්ණචන්යදත්ථාති සුවණ්ණමයා චන්දකා එත්ථ රයථ. හත්ථීති

සුවණ්ණරජතමණිමයා හත්ථී.  වාදීසුපි එයසව නයයො. ලඞ්ඝ යෙත්ථ 

පක්ඛියනොතිඑත්ථරයථලඞ්ඝමයානානාරතනමයාපක්ඛිගණාපිපටිපාටියා

ඨිතා. යුධා යුතාති අත්තයනො අත්තයනො යුයධන සද්ධිිං යුත්තා හුත්වා 
දස්සිතා. 

අස්ස ාජහ යෙොති හරිවණ්ණමයනොමයඅස්සරාජායනො. 

සුසුනා සාදියසති  ලසම්පත්තියා තරුණනාගසදියස. 

කඤ්චනජාලු ච්ඡයදති කඤ්චනජාලමයයන උරච්ඡදාලඞ්කායරන

සමන්නාගයත. ආයවළියනති ආයවළසඞ්ඛායතහි කණ්ණාලඞ්කායරහි

යුත්යත. සද්ද ය ති පයතොදප්පහාරිං විනා සද්දමත්යතයනව ගමනසීයල. 

අසඞ්ගීයතතිනිස්සඞ්යගසීඝජයව එවරූයපඅස්සරායජතත්ථයයොයජසුන්ති
අත්යථො. 

අභිනාදයිත්ථාති යානසද්යදන එකනින්නාදිං අකාසි. වනප්පතනිඤ්චාති

වනප්පතිනීචවනසණ්යඩචාති අත්යථො. පබ්යථයිත්ථාතිකම්පයිත්ථ.තත්ථ 

ආකාසට්ඨකවිමානකම්පයනන නභකම්පනිං යවදිතබ් ිං. 

පාවා ය කිංසකයතොතිඑකිංසකතපාවාරදිබ් වත්යථො. වුද්ධන්තිගුණවුද්ධිං. 

විනීතවන්තන්ති විනීයතන ආචාරවත්යතන සමන්නාගතිං. ඉච්චබ්රවීති රථිං

ආකායස ඨයපත්වා ඔතරිත්වා එවිං අබ්රවි. යදවබ්රාහ් ණන්ති යදවසමිං
බ්රාහ්මණිං. 

යසො තස්සවචනිංසුත්වාගාථමාහ– 

281. 

‘‘අන්ධාසිරීමිංපටිභාතිමාතලි, සද්ධාඅනිච්චාපන යදවසාරථි. 

ආසාවිසිංවාදිකසම්මතාහියම, හිරීචඅරියම්හිගුයණ පතිට්ඨිතා’’ති. 

තත්ථ අන්ධාති සිප්පාදිසම්පන්යනපි අසම්පන්යනපි භජනයතො

‘‘අන්ධා’’ති මිං පටිභාති. අනිච්චාති සද්ධා පන තිං තිං වත්ථුිං පහාය
අඤ්ඤස්මිිංඅඤ්ඤස්මිිංඋප්පජ්ජනයතොහුත්වා අභාවාකායරන‘‘අනිච්චා’’ති

මිං පටිභාති. විසිංවාදිකසම් තාති ආසා පන යස්මා ධනත්ථිකා නාවාය

සමුද්දිං පක්ඛන්දිත්වා විනට්ඨපාභතා එන්ති, තස්මා ‘‘විසිංවාදිකා’’ති මිං

පටිභාති. අරිෙම්හිගුයණතිහිරී පනහියරොත්තප්පසභාවසඞ්ඛායතපරිසුද්යධ
අරියගුයණපතිට්ඨිතාති. 
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ඉදානි තස්සාගුණිංවණ්යණන්යතොආහ– 

282. 

‘‘කුමාරියයො යාචිමා යගොත්තරක්ඛිතා, ජණ්ණා ච යා යා ච 

සභත්තුඉත්ථියයො; 

තා ඡන්දරාගිං පුරියසසු උග්ගතිං, හිරියා නිවායරන්ති 
සචිත්තමත්තයනො. 

283. 

‘‘සඞ්ගාමසීයසසරසත්තිසිංයුයත, පරාජතානිංපතතිංපලායිනිං; 

හිරියානිවත්තන්තිජහිත්වජීවිතිං, යතසම්පටිච්ඡන්තිපුනා හිරීමනා. 

284. 

‘‘යවලායථාසාගරයවගවාරිනී, හිරායහිපාපජනිංනිවාරිනී; 

තිංසබ් යලොයකහිරිමරියපූජතිං, ඉන්දස්සතිංයවදය යදවසාරථී’’ති. 

තත්ථ ජිණ්ණාති විධවා. සභත්තූති සසාමිකා තරුණිත්ථියයො. 

අත්තයනොතිතාසබ් ාපිපරපුරියසසුඅත්තයනොඡන්දරාගිංඋග්ගතිං විදිත්වා

‘‘අයුත්තයමතිං අම්හාක’’න්ති හිරියා සචිත්තිං නිවායරන්ති, පාපකම්මිං න 

කයරොන්ති. පතතිංපලායිනන්තිපතන්තානඤ්චපලායන්තානඤ්ච අන්තයර. 

ජහිත්වජීවිතන්තියයහිරිමන්යතොයහොන්ති, යත අත්තයනොජීවිතිංචජත්වා

හිරියා නිවත්තන්ති, එවිං නිවත්තා ච පන යත හිරීමනා පුන අත්තයනො

සාමිකිංසම්පටිච්ඡන්ති, අමිත්තහත්ථයතොයමොයචත්වාගණ්හන්ති. පාපජනිං

නිවාරිනීති පාපයතො ජනිං නිවාරිනී, අයයමව වා පායඨො. තන්ති තිං හිරිිං. 

අරිෙපූජිතන්තිඅරියයහිබුද්ධාදීහිපූජතිං. ඉන්දස්සතිංයවදොතියස්මාඑවිං

මහාගුණා අරියපූජතායවසා, තස්මා තිං එවිං උත්තමානායමසාති ඉන්දස්ස
කයථහීති. 

තිංසුත්වාමාතලිගාථමාහ– 

285. 

‘‘යකො යත ඉමිං යකොසිය දිට්ඨියමොදහි, බ්රහ්මා මහින්යදො අථ වා 

පජාපති; 

හිරාය යදයවසු හි යසට්ඨසම්මතා, ධීතා මහින්දස්ස මයහසි 
ජායථා’’ති. 

තත්ථ දිට්ඨින්ති ‘‘හිරී නාම මහාගුණා අරියපූජතා’’ති ලද්ධිිං. ඔදහීති

හදයය පයවයසසි. යසට්ඨසම් තාති තව සන්තියක සුධාය ලද්ධකාලයතො
පට්ඨාය ඉන්දස්ස සන්තියක කඤ්චනාසනිං ලභත්වා සබ් යදවතාහි
පූජයමානාඋත්තමසම්මතාජායථ. 
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එවිංතස්මිිංකයථන්යතයයවයකොසියස්සතඞ්ඛණඤ්යඤවචවනධම්යමො

ජායතො. අථ නිං, මාතලි, ‘‘යකොසිය ආයුසඞ්ඛායරො යත ඔස්සට්යඨො, 

චවනධම්යමොපි යත සම්පත්යතො, කිං යත මනුස්සයලොයකන, යදවයලොකිං
ගච්ඡාමා’’තිතත්ථයනතුකායමොහුත්වා ගාථමාහ– 

286. 

‘‘හන්යදහිදානිතිදිවිංඅපක්කම, රථිංසමාරුය්හමමායිතිංඉමිං; 

ඉන්යදොචතිංඉන්දසයගොත්තකඞ්ඛති, අජ්යජවත්විංඉන්දසහ යතිං 
වජා’’ති. 

තත්ථ   ායිතන්ති පියිංමනාපිං. ඉන්දසය ොත්තාතිපුරිමභයවඉන්යදන

සමානයගොත්ත. කඞ්ඛතීතිතවාගමනිංඉච්ඡන්යතොකඞ්ඛති. 

ඉති තස්මිිං යකොසියයන සද්ධිිං කයථන්යතයයව යකොසියයො චවිත්වා 

ඔපපාතියකො යදවපුත්යතො හුත්වා ආරුය්හ දිබ් රයථ අට්ඨාසි. අථ නිං, 

මාතලි, සක්කස්ස සන්තිකිං යනසි. සක්යකො තිං දිස්වාව තුට්ඨමානයසො

අත්තයනොධීතරිංහිරියදවිිංතස්ස අග්ගමයහසිිංකත්වාඅදාසි, අපරිමාණමස්ස

ඉස්සරියිං අයහොසි. තමත්ථිං විදිත්වා ‘‘අයනොමසත්තානිංකම්මිංනාම එවිං
විසුජ්ඣතී’’තිසත්ථාඔසානගාථමාහ– 
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‘‘එවිං විසුජ්ඣන්ති අපාපකම්මියනො, අයථො සුචිණ්ණස්ස ඵලිං න 

නස්සති; 

යය යකචි මද්දක්ඛු සුධාය යභොජනිං, සබ්ය ව යත ඉන්දසහ යතිං
ගතා’’ති. 

තත්ථ අපාපකම්මියනොති අපාපකම්මා සත්තා එවිං විසුජ්ඣන්ති යෙ

යකචි  ද්දක්ඛූති යය යකචි සත්තා තස්මිිං හිමවන්තපයදයස තදා

යකොසියයන හිරියා දීයමානිං සුධායභොජනිං අද්දසිංසු. සබ්යබ්ව යතති යත
සබ්ය පිතිංදානිංඅනුයමොදිත්වාචිත්තිං පසායදත්වාඉන්දසහ යතිංගතාති. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ‘‘න, භක්ඛයව, ඉදායනව, 
පුබ්ය යපතිං අදානාභරතිං ථද්ධමච්ඡරියිං සමානිං අහිං දයමසිිංයයවා’’ති

වත්වා ජාතකිං සයමොධායනසි ‘‘තදා හිරී යදවතා උප්පලවණ්ණා අයහොසි, 

යකොසියයො දානපති භක්ඛු, පඤ්චසියඛො අනුරුද්යධො, මාතලි ආනන්යදො, 

සූරියයො කස්සයපො, චන්යදො යමොග්ගල්ලායනො, නාරයදො සාරිපුත්යතො, 
සක්යකොඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සුධායභොජනජාතකවණ්ණනාතතියා. 
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පටුන 

[536] 4. කුණාලජාතකවණ්ණනා 

එව ක්ඛාෙතීති ඉදිං සත්ථා කුණාලදයහ විහරන්යතො අනභරතිපීළියත
පඤ්චසයතභක්ඛූආරබ්භකයථසි.තත්රායිං අනුපුබ්බිකථා–සාකයයකොලියා 
කර කපිලවත්ථුනගරස්ස ච යකොලියනගරස්ස ච අන්තයර යරොහිණිිං නාම
නදිිං එයකයනවාවරයණන  න්ධායපත්වා සස්සානි කායරන්ති. අථ
යජට්ඨමූලමායස සස්යසසු මිලායන්යතසු උභයනගරවාසීනම්පි කම්මකාරා 
සන්නිපතිිංසු.තත්ථයකොලියනගරවාසියනොවදිිංසු–‘‘ඉදිංඋදකිංඋභයයතො

නීහරියමානිංයනව තුම්හාකිං, නඅම්හාකිංපයහොස්සති, අම්හාකිංපනසස්සිං

එකඋදයකයනව නිප්ඵජ්ජස්සති, ඉදිං උදකිං අම්හාකිං යදථා’’ති.
කපිලවත්ථුවාසියනො වදිිංසු – ‘‘තුම්යහසු යකොට්යඨ පූයරත්වා ඨියතසුමයිං
රත්තසුවණ්ණනීලමණිකාළකහාපයණ ගයහත්වා න සක්ඛිස්සාම 

පච්ඡිපසිබ් කාදිහත්ථා තුම්හාකිං ඝරද්වායර විචරිතුිං, අම්හාකම්පි සස්සිං

එයකයනව උදයකන නිප්ඵජ්ජස්සති, ඉදිං උදකිං අම්හාකිං යදථා’’ති. ‘‘න

මයිංදස්සාමා’’ති? ‘‘මයම්පිනදස්සාමා’’ති.එවිංකලහිංවඩ්යඪත්වාඑයකො

උට්ඨාය එකස්ස පහාරිං අදාසි, යසොපි අඤ්ඤස්සාති එවිං අඤ්ඤමඤ්ඤිං
පහරිත්වාරාජකුලානිංජාතිිංඝට්යටත්වාකලහිං පවත්යතසුිං. 

යකොලියකම්මකාරා වදන්ති – ‘‘තුම්යහ කපිලවත්ථුවාසියක

සාකයදාරයක ගයහත්වා ගජ්ජථ, යය යසොණසිඞ්ගාලාදයයො විය අත්තයනො

භගිනීහි සද්ධිිං වසිිංසු, එයතසිං හත්ථිඅස්සාදයයො වා ඵලකාවුධානි වා

අම්හාකිං කිං කරිස්සන්තී’’ති? සාකයකම්මකාරා වදන්ති – ‘‘තුම්යහ දානි

කුට්ඨියනොදාරයක ගයහත්වාගජ්ජථ, යයඅනාථානිග්ගතිකාතිරච්ඡානාවිය

යකොලරුක්යඛ වසිිංසු, එයතසිං හත්ථිඅස්සාදයයො වා ඵලකාවුධානි වා

අම්හාකිං කිං කරිස්සන්තී’’ති? යත ගන්ත්වා තස්මිිං කම්යම

නියුත්තඅමච්චානිං කයථසුිං, අමච්චා රාජකුලානිංකයථසුිං. තයතො සාකයා 

‘‘භගිනීහි සද්ධිිං සිංවාසිකානිං ථාමඤ්ච  ලඤ්ච දස්යසස්සාමා’’ති
යුද්ධසජ්ජා නික්ඛමිිංසු.යකොලියාපි ‘‘යකොලරුක්ඛවාසීනිංථාමඤ්ච ලඤ්ච
දස්යසස්සාමා’’ති යුද්ධසජ්ජා නික්ඛමිිංසු. අපයර පනාචරියා
‘‘සාකයයකොලියානිං දාසීසු උදකත්ථාය නදිිං ගන්ත්වා චුම් ටානි භූමියිං
නික්ඛිපිත්වාසුඛකථායසන්නිසින්නාසුඑකස්සා චුම් ටිංඑකාසකසඤ්ඤාය

ගණ්හි, තිං නිස්සාය ‘මම චුම් ටිං, තව චුම් ට’න්ති කලයහ පවත්යත
කයමන උභයනගරවාසියනො දාසකම්මකාරා යචව
යසවකගාමයභොජකාමච්චඋපරාජායනො චාති සබ්ය  යුද්ධසජ්ජා
නික්ඛමිිංසූ’’ති වදන්ති. ඉමම්හා පනනයා පුරිමනයයොව  හූසු අට්ඨකථාසු 

ආගයතො, යුත්තරූයපොචාතිස්යවවගයහතබ්ය ො. 

යත පන සායන්හසමයය යුද්ධසජ්ජා නික්ඛමිස්සන්තීති තස්මිිං සමයය
භගවා සාවත්ථියිං විහරන්යතො පච්චූසසමයය යලොකිං යවොයලොයකන්යතො

ඉයමඑවිංයුද්ධසජ්යජනික්ඛන්යතඅද්දස, දිස්වාච ‘‘මයිගයතඑසකලයහො

වූපපසමිස්සති නු යඛො, යනො’’ති උපධායරන්යතො ‘‘අහයමත්ථ ගන්ත්වා 
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කලහවූපපසමත්ථිංතීණිජාතකානිකයථස්සාමි, තයතොකලයහොවූපපසමිස්සති, 

අථ සාමග්ගිදීපනත්ථාය ද්යව ජාතකානි කයථත්වා අත්තදණ්ඩසුත්තිං (සු.

නි. 941 ආදයයො) යදයසස්සාමි, යදසනිං සුත්වා උභයනගරවාසියනො

අඩ්ඪයතයයානි අඩ්ඪයතයයානි කුමාරසතානි දස්සන්ති, අහිං යත 

පබ් ායජස්සාමි, මහන්යතො සමාගයමො භවිස්සතී’’ති සන්නිට්ඨානිං කත්වා
පායතොව සරීරපටිජග්ගනිං කත්වා සාවත්ථියිං පිණ්ඩාය චරිත්වා
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො සායන්හසමයය ගන්ධකුටියතො නික්ඛමිත්වා
කස්සචි අනායරොයචත්වා සයයමව පත්තචීවරමාදාය ද්වින්නිං යසනානිං
අන්තයර ආකායස පල්ලඞ්කිං ආභුජත්වා යතසිං සිංයවගජනනත්ථිං දිවා 
අන්ධකාරිං කාතුිං යකසරිංසියයො විස්සජ්යජන්යතො නිසීදි. අථ යනසිං
සිංවිග්ගමානසානිං අත්තානිං දස්යසන්යතො ඡබ් ණ්ණා බුද්ධරිංසියයො
විස්සජ්යජසි. කපිලවත්ථුවාසියනොපි භගවන්තිං දිස්වා ‘‘අම්හාකිං

ඤාතියසට්යඨො සත්ථා ආගයතො, දිට්යඨො නු යඛො යතන අම්හාකිං 
කලහකරණභායවො’’ති චින්යතත්වා ‘‘න යඛො පනසක්කා සත්ථරිආගයත

අම්යහහි පරස්ස සරීයර සත්ථිං පායතතුිං, යකොලියනගරවාසියනො අම්යහ
හනන්තු වා ජ්ඣන්තු වා’’තිආවුධානිඡඩ්යඩසුිං.යකොලියනගරවාසියනොපි
තයථවඅකිංසු. 

අථ භගවා ඔතරිත්වා රමණීයය පයදයස වාලුකපුලියන 
පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසීදි අයනොපමාය බුද්ධසිරියා වියරොචමායනො.
යතපිරාජායනො භගවන්තිංවන්දිත්වානිසීදිිංසු.අථයනසත්ථාජානන්යතොව

‘‘කස්මාආගතත්ථ, මහාරාජා’’තිපුච්ඡි.‘‘යනව, භන්යත, නදිදස්සනත්ථාය, 

නකීළනත්ථාය, අපිචයඛොපන ඉමස්මිිංඨායනසඞ්ගාමිංපච්චුපට්ඨායපත්වා

ආගතම්හා’’ති.‘‘කිංනිස්සායයවොකලයහො, මහාරාජා’’ති? ‘‘උදකිංනිස්සාය

භන්යත’’ති. ‘‘උදකිං කිං අග්ඝති මහාරාජා’’ති? ‘‘අප්පග්ඝිං, භන්යත’’ති.

‘‘පථවීනාමකිංඅග්ඝති, මහාරාජා’’ති? ‘‘අනග්ඝා, භන්යත’’ති. ‘‘ඛත්තියා

කිං අග්ඝන්ති, මහාරාජා’’ති? ‘‘ඛත්තියා නාම අනග්ඝා, භන්යත’’ති.

‘‘අප්පග්ඝිං උදකිං නිස්සායකස්මා අනග්යඝ ඛත්තියයනායසථ, මහාරාජ, 

කලහස්මිඤ්හි අස්සායදො නාම නත්ථි, කලහවයසන හි මහාරාජා එකාය 

රුක්ඛයදවතාය කාළසීයහන සද්ධිිං  ද්ධාඝායතො සකලම්පි ඉමිං කප්පිං 

අනුප්පත්යතොයයවා’’ති වත්වා ඵන්දනජාතකිං (ජා. 1.13.14 ආදයයො)

කයථසි.තයතො‘‘පරපත්තියයනනාමමහාරාජානභවිතබ් ිං, පරපත්තියාහි
හුත්වා එකස්ස සසස්ස කථාය තියයොජනසහස්සවිත්ථයත හිමවන්යත

චතුප්පදගණාමහාසමුද්දිං පක්ඛන්දියනො අයහසුිං, තස්මා පරපත්තියයනන

භවිතබ් ’’න්ති වත්වා දද්ද ජාතකිං (ජා. 1.243-44; 1.4.13-16; 1.9.105 

ආදයයො)කයථසි.තයතො ‘‘කදාචිමහාරාජාදුබ් යලොපි මහබ් ලස්සරන්ධිං

පස්සති, කදාචි මහබ් යලොපි දුබ් ලස්ස රන්ධිං පස්සති, ලටුකකාපි හි

සකුණිකා හත්ථිනාගිං ඝායතසී’’ති වත්වා ලටුකකජාතකිං (ජා. 1.5.39 

ආදයයො) කයථසි. එවිං කලහවූපපසමනත්ථාය තීණි ජාතකානි කයථත්වා
සාමග්ගිපරිදීපනත්ථාය ද්යව ජාතකානි කයථසි. ‘‘සමග්ගානඤ්හි මහාරාජා
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යකොචි ඔතාරිං නාම පස්සිතුිං න සක්යකොතී’’ති වත්වා රුක්ඛධම් ජාතකිං 

(ජා.1.1.74) කයථසි.තයතො ‘‘සමග්ගානිං මහාරාජායකොචිවිවරිංපස්සිතුිං

නාසක්ඛි, යදා පන අඤ්ඤමඤ්ඤිං විවාදමකිංසු, අථ යන එයකො 

යනසාදපුත්යතො ජීවිතක්ඛයිං පායපත්වා ආදාය ගයතො, විවායද අස්සායදො

නාම නත්ථී’’ති වත්වා වට්ටකජාතකිං (ජා. 1.1.35, 118; 1.6.128-133) 

කයථසි. එවිං ඉමානි පඤ්ච ජාතකානි කයථත්වා අවසායන 

අත්තදණ්ඩසුත්තිං (සු.නි.941 ආදයයො)කයථසි. 

අථරාජායනොපසන්නා ‘‘සයචසත්ථානාගමිස්ස, මයිං අඤ්ඤමඤ්ඤිං 

වධිත්වායලොහිතනදිිංපවත්තයිස්සාම, සත්ථාරිංනිස්සායයනොජීවිතිංලද්ධිං.

සයච පන සත්ථා අගාරිං අජ්ඣාවසිස්ස, ද්විසහස්සදීපපරිවාරිං

චතුමහාදීපරජ්ජිංහත්ථගතිං අභවිස්ස, අතියරකසහස්සිංයඛොපනස්සපුත්තා

අභවිස්සිංසු, තයතො ඛත්තියපරිවායරොව අවිචරිස්ස, තිං යඛො පයනස

සම්පත්තිිං පහාය නික්ඛමිත්වා සම්ය ොධිිං පත්යතො, ඉදානිපි
ඛත්තියපරිවායරොව විචරතූ’’ති උභයනගරවාසියනො අඩ්ඪයතයයානි
අඩ්ඪයතයයානි කුමාරසතානි අදිංසු. භගවා යත පබ් ායජත්වා මහාවනිං
අගමාසි. පුනදිවසයතො පට්ඨාය යතහි පරිවුයතො එකදා කපිලවත්ථුනගයර 
එකදායකොලියනගයරතිද්වීසුනගයරසුපිණ්ඩායචරති.උභයනගරවාසියනො
මහාසක්කාරිං කරිිංසු. යතසිං ගරුගාරයවන න අත්තයනො රුචියා
පබ් ජතානිං අනභරති උප්පජ්ජ. පුරාණදුතියිකායයොපි යනසිං
අනභරතිජනනත්ථාය තිං තිං වත්වා සාසනිං යපයසසුිං. යත අතියරකතරිං

උක්කණ්ඨිිංසු.භගවාආවජ්යජන්යතොයතසිංඅනභරතභාවිංඤත්වා ‘‘ඉයම

භක්ඛූ මාදියසන බුද්යධන සද්ධිිං එකයතො වසන්තා උක්කණ්ඨන්ති, කථිං
රූපා නු යඛො යතසිං ධම්මකථා සප්පායා’’ති උපධායරන්යතො

කුණාලධම්මයදසනිං පස්සි. අථස්ස එතදයහොසි – ‘‘අහිං ඉයම භක්ඛූ
හිමවන්තිං යනත්වා කුණාලකථාය යනසිං මාතුගාමයදොසිං පකායසත්වා 
අනභරතිිංහරිත්වායසොතාපත්තිමග්ගිංදස්සාමී’’ති. 

යසො පුබ් ණ්හසමයිං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය කපිලවත්ථුිං 
පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තිං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො
භත්තකච්චයවලායයමව යත පඤ්චසයත භක්ඛූ ආමන්යතත්වා

‘‘දිට්ඨපුබ්ය ො යවො, භක්ඛයව, රමණීයයො හිමවන්තපයදයසො’’ති පුච්ඡි.

‘‘යනොයහතිං, භන්යත’’ති. ‘‘ගච්ඡිස්සථ පන හිමවන්තචාරික’’න්ති? 

‘‘භන්යත, අනිද්ධිමන්යතො මයිං කථිං ගමිස්සාමා’’ති. ‘‘සයච පන යවො

යකොචිගයහත්වාගච්යඡයය, ගච්යඡයයාථා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත’’ති.සත්ථා 
සබ්ය පියතඅත්තයනොඉද්ධියා ගයහත්වාආකායසඋප්පතිත්වා හිමවන්තිං
ගන්ත්වාගගනතයලඨියතොවරමණීයයහිමවන්තපයදයසකඤ්චනපබ් තිං
රජතපබ් තිං මණිපබ් තිං හිඞ්ගුලිකපබ් තිං අඤ්ජනපබ් තිං සානුපබ් තිං

ඵලිකපබ් තන්ති නානාවියධ පබ් යත, පඤ්ච මහානදියයො, 
කණ්ණමුණ්ඩකිං රථකාරිං සීහපපාතිං ඡද්දන්තිං තියග්ගළිං අයනොතත්තිං
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පටුන 

කුණාලදහන්ති සත්ත දයහ දස්යසසි. හිමවන්යතො ච නාම මහා 

පඤ්චයයොජනසතුබ්ය යධොතියයොජනසහස්සවිත්ථයතො, තස්සඉමිංරමණීයිං
එකයදසිං අත්තයනො ආනුභායවන දස්යසසි. තත්ථ කතනිවාසානි
සීහ යග්ඝහත්ථිකුලාදීනි චතුප්පදානිපි එකයදසයතො දස්යසසි. තත්ථ
ආරාමරාමයණයයකාදීනි පුප්ඵූපගඵලූපයග රුක්යඛ නානාවියධ 

සකුණසඞ්යඝ ජලජථලජපුප්ඵානි හිමවන්තස්ස පුරත්ථිමපස්යස

සුවණ්ණතලිං, පුච්ඡිමපස්යස හිඞ්ගුලතලිං දස්යසසි. ඉයමසිං
රාමයණයයකානිං දිට්ඨකාලයතො පට්ඨාය යතසිංභක්ඛූනිං පුරාණදුතියිකාසු
ඡන්දරායගොපහීයනො. 

අථ සත්ථා යත භක්ඛූ ගයහත්වා ආකාසයතො ඔතරිත්වා
හිමවන්තපච්ඡිමපස්යස සට්ඨියයොජනියක මයනොසිලාතයල 

සත්තයයොජනිකස්ස කප්පට්ඨිකසාලරුක්ඛස්ස යහට්ඨා තියයොජනිකාය
මයනොසිලාතලාය යතහි භක්ඛූහි පරිවුයතො ඡබ් ණ්ණරස්මියයො
විස්සජ්යජන්යතො අණ්ණවකුච්ඡිිං යඛොයභත්වා ජලමායනො සූරියයො විය

නිසීදිත්වාමධුරස්සරිංනිච්ඡායරන්යතො යත භක්ඛූආමන්යතසි–‘‘භක්ඛයව, 
ඉමස්මිිංහිමවන්යතතුම්යහහිඅදිට්ඨපුබ් ිං පුච්ඡථා’’ති.තස්මිිංඛයණද්යව
චිත්රයකොකලා උයභොසු යකොටීසු දණ්ඩකිං මුයඛන ඩිංසිත්වා මජ්යඣ

අත්තයනො සාමිකිං නිසීදායපත්වා අට්ඨ චිත්රයකොකලා පුරයතො, අට්ඨ 

පච්ඡයතො, අට්ඨ වාමයතො, අට්ඨ දක්ඛිණයතො, අට්ඨ යහට්ඨා, අට්ඨ උපරි
ඡායිංකත්වාඑවිං චිත්රයකොකලිංපරිවායරත්වාආකායසනාගච්ඡන්ති.අථයත

භක්ඛූතිංසකුණසඞ්ඝිංදිස්වා සත්ථාරිංපුච්ඡිිංසු–‘‘යකනායමයත, භන්යත

සකුණා’’ති? ‘‘භක්ඛයව, එසමමයපොරාණයකො විංයසො, මයාඨපිතාපයවණී, 

මිං තාව පුබ්ය  එවිං පරිචරිිංසු, තදා පයනස සකුණගයණො මහා අයහොසි, 
අඩ්ඪුඩ්ඪානි දිජකඤ්ඤාසහස්සානි මිං පරිචරිිංසු. අනුපුබ්ය න පරිහායිත්වා

ඉදානි එත්තයකො ජායතො’’ති. ‘‘කථිං එවරූයප පන, භන්යත, වනසණ්යඩ

එතා දිජකඤ්ඤායයො තුම්යහ පරිචරිිංසූ’’ති? අථ යනසිං සත්ථා ‘‘යතන හි, 

භක්ඛයව, සුණාථා’’තිසතිිංඋපට්ඨායපත්වා අතීතිංආහරිත්වාදස්යසන්යතො
ආහ– 

‘‘එවමක්ඛායති එවමනුසූයති, සබ්ය ොසධධරණිධයර
යනකපුප්ඵමාලයවිතයත 

ගජගවජමහිිංසරුරුචමරපසදඛග්ගයගොකණ්ණසීහ යග්ඝදීපිඅච්ඡයකො
කතරච්ඡඋද්දාරකදලි- මිගබිළාරසසකණ්ණිකානුචරියත
ආකණ්ණයනලමණ්ඩලමහාවරාහනාගකුලකයරණුසඞ්ඝාධිවුට්යඨ 

ඉස්සමිගසාඛමිගසරභමිගඑණීමිගවාතමිගපසදමිගපුරිසාලුකම්පුරිසයක්
ඛරක්ඛ- සනියසවියත 
අමජ්ජවමඤ්ජරීධරපහට්ඨපුප්ඵඵුසිතග්ගායනකපාදපගණවිතයක 

කුරරචයකොරවාරණමයූරපරභතජීවඤ්ජීවකයචලාවකභඞ්කාරකරවීකම
ත්තවිහඞ්ගගණසතතසම්පඝුට්යඨ 
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අඤ්ජනමයනොසිලාහරිතාලහිඞ්ගුලකයහමරජතකනකායනකධාතු-

සතවිනද්ධපටිමණ්ඩිතපයදයසඑවරූයප ඛලු, යභො, රම්යමවනසණ්යඩ
කුණායලො නාම සකුයණො පටිවසති අතිවිය චිත්යතො අතිවිය
චිත්තපත්තච්ඡදයනො’’. 

‘‘තස්යසව ඛලු, යභො, කුණාලස්ස සකුණස්ස අඩ්ඪුඩ්ඪානි 

ඉත්ථිසහස්සානි පරිචාරිකා දිජකඤ්ඤායයො, අථ ඛලු, යභො, ද්යව
දිජකඤ්ඤායයොකට්ඨිං මුයඛනඩිංසිත්වාතිංකුණාලිංසකුණිංමජ්යඣ
නිසීදායපත්වා උඩ්යඩන්තිමා නිං කුණාලිං සකුණිං
අද්ධානපරියායපයථකලමයථොඋබ් ායහත්ථා’’ති. 

‘‘පඤ්චසතා දිජකඤ්ඤායයො යහට්ඨයතො යහට්ඨයතො උඩ්යඩන්ති

‘සචායිංකුණායලොසකුයණොආසනාපරිපතිස්සති, මයිංතිංපක්යඛහි 
පටිග්ගයහස්සාමා’ති. 

‘‘පඤ්චසතා දිජකඤ්ඤායයො උපරූපරි උඩ්යඩන්ති ‘මා නිං
කුණාලිංසකුණිං ආතයපොපරිතායපසී’ති. 

‘‘පඤ්චසතාදිජකඤ්ඤායයොඋභයතොපස්යසනඋඩ්යඩන්ති‘මානිං
කුණාලිං සකුණිංසීතිං වා උණ්හිං වා තිණිං වා රයජො වා වායතො වා
උස්සායවොවාඋපප්ඵුසී’ති. 

‘‘පඤ්චසතාදිජකඤ්ඤායයොපුරයතොපුරයතොඋඩ්යඩන්ති‘මානිං
කුණාලිං සකුණිං යගොපාලකා වා පසුපාලකා වා තිණහාරකා වා
කට්ඨහාරකාවාවනකම්මිකාවාකට්යඨනවා කඨයලනවාපාණිනා
වා යලඩ්ඩුනා වා දණ්යඩන වා සත්යථන වා සක්ඛරාහි වා පහාරිං

අදිංසු, මායිංකුණායලොසකුයණොගච්යඡහිවාලතාහිවාරුක්යඛහිවා
සාඛාහි වා ථම්යභහි වා පාසායණහි වා  ලවන්යතහි වා පක්ඛීහි
සඞ්ගයමසී’ති. 

‘‘පඤ්චසතා දිජකඤ්ඤායයො පච්ඡයතො පච්ඡයතො උඩ්යඩන්ති
සණ්හාහි සඛිලාහි මඤ්ූ හි මධුරාහි වාචාහි සමුදාචරන්තියයො ‘මායිං
කුණායලොසකුයණොආසයන පරියුක්කණ්ඨී’ති. 

‘‘පඤ්චසතා දිජකඤ්ඤායයො දියසොදිසිං උඩ්යඩන්ති 
අයනකරුක්ඛවිවිධවිකතිඵලමාහරන්තියයො‘මායිංකුණායලොසකුයණො
ඛුදායපරිකලමිත්ථා’ති. 

‘‘අථ ඛලු, යභො, තා දිජකඤ්ඤායයො තිං කුණාලිං සකුණිං

ආරායමයනව ආරාමිං, උයයායනයනව උයයානිං, නදීතිත්යථයනව

නදීතිත්ථිං, පබ් තසිඛයරයනව පබ් තසිඛරිං, අම් වයනයනව

අම් වනිං, ජම්බුවයනයනව ජම්බුවනිං, ලබුජවයනයනව ලබුජවනිං, 
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නාළියකරසඤ්චාරියයයනව නාළියකරසඤ්චාරියිං ඛිප්පයමව
අභසම්යභොන්තිරතිත්ථාය. 

‘‘අථ ඛලු, යභො, කුණායලො සකුයණො තාහි දිජකඤ්ඤාහි දිවසිං

පරි ූළ්යහො එවිං අපසායදති ‘නස්සථ තුම්යහ වසලියයො, විනස්සථ
තුම්යහ වසිලියයො යචොරියයො ධුත්තියයො අසතියයො ලහුචිත්තායයො
කතස්ස අප්පටිකාරිකායයොඅනියලොවියයයනකාමිංගමායයො’’’ති. 

තත්රායිං අත්ථවණ්ණනා –භක්ඛයව, යසොවනසණ්යඩොඑවිං අක්ඛායති 

එවඤ්ච අනුසූයති. කන්ති? සබ්ය ොසධධරණිධයරති විත්ථායරො. තත්ථ 

සබ්යබ්ොසධධ ණිධය ති මූලතචපත්තපුප්ඵාදිසබ්ය ොසධධරාය ධරණියා 

සමන්නාගයතති අත්යථො, සබ්ය ොසධයුත්යතො වා ධරණිධයරො. යසො හි

පයදයසො සබ්ය ොසධධරණිධයරොති එවමක්ඛායතිඑවඤ්ච අනුසූයති, තස්මිිං
වනසණ්යඩති වුත්තිං යහොති. යසසපදයයොජනායපි එයසව නයයො. 

යනකපුප්ඵ ාලයවිතයතති අයනයකහි ඵලත්ථාය උප්පන්නපුප්යඵහි යචව

පිළන්ධනමායලයහි ච විතයත. රුරූති සුවණ්ණවණ්ණා මිගා. උද්දා ාති

උද්දා. බිො ාති මහාබිළාරා. යනල ණ්ඩලිං වුච්චති 

තරුණභඞ්කච්ඡාපමණ්ඩලිං.  හාව ාහාති මහාහත්ථියනො, 
ආකණ්ණයනලමණ්ඩලමහාවරායහන යගොචරියාදියභයදන දසවියධන

නාගකුයලන යචව කයරණුසඞ්යඝන ච අධිවුට්යඨති අත්යථො. ඉස්සමි ාති

කාළසීහා. වාතමි ාති මහාවාතමිගා. පසදමි ාති චිත්රමිගා. පුරිසාලූති

වළවාමුඛයක්ඛිනියයො. කම්පුරිසාති 
යදවකන්නරචන්දකන්නරදුමකන්නරදණ්ඩමාණවකයකොන්ති-
සකුණකණ්ණපාවුරණාදියභදා කන්නරා. 

අ ජ්ජව ඤ්ජරීධ පහට්ඨපුප්ඵඵුසිතග් ායනකපාදප ණවිතයතති 
මකුලධයරහියචවමඤ්ජරීධයරහිචසුපුප්ඵියතහිචඅග්ගමත්තපුප්ඵියතහිච

අයනයකහි පාදපගයණහි විතයත. වා ණා නාම හත්ථිලිඞ්ගසකුණා. 

යචලාවකාතිපි එයත සකුණායයව. යහ ඤ්ච කනකඤ්චාති ද්යව
සුවණ්ණජාතියයො. එයතහි අඤ්ජනාදීහි අයනකධාතුසයතහි අයනයකහි 

වණ්ණධාතුරාසීහි විනද්ධපටිමණ්ඩිතපයදයස. යභොති 

ධම්මාලපනමත්තයමතිං. චිත්යතොති මුඛතුණ්ඩයකපි යහට්ඨාඋදරභායගපි
චියත්රොව. 

අඩ්ඪුඩ්ඪානීති අඩ්ඪචතුත්ථානි, තීණි සහස්සානි පඤ්යචව සතානීති

අත්යථො. අද්ධානපරිොෙපයථති අද්ධානසඞ්ඛායත ගමනමග්යග. 

උබ්බ්ායහත්ථාති  ාධයිත්ථ. උපප්ඵුසීති උපගන්ත්වා ඵුසි. පහා ිං අදිංසූති

එත්ථ‘‘මාන’’න්තිපදස්සසාමිවයසනඅත්යථොයවදිතබ්ය ො. සඞ් ය සීති

සමාගච්ඡි. සණ්හාහීති මට්ඨාහි. සඛිලාහීති පියාහි.  ඤ්ජූහීති සඛිලාහි. 

 ධු ාහීති මධුරස්සරාහි. සමුදාච න්තයෙොති ගන්ධබ් කරණවයසන 

පරිචරන්තියයො. අයනකරුක්ඛවිවිධවිකතඵලන්ති අයනයකහි රුක්යඛහි
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පටුන 

විවිධවිකතිඵලිං. ආ ාය යනව ආ ා න්ති පුප්ඵාරාමාදීසු අඤ්ඤතයරන

ආරායමයනවඅඤ්ඤතරිංආරාමිංයනන්තීතිඅත්යථො. උෙයානාදීසුපිඑයසව

නයයො. නාළියක සඤ්චාරියෙයනවාති නාළියකරවයනයනව අඤ්ඤිං

නාළියකරවනිං. අතසම්යභොන්තීති එවිං යනත්වා තත්ථ නිං ඛිප්පඤ්යඤව 
රතිත්ථායපාපුණන්ති. 

දිවසිංපරිබ්ූේයහොතිසකලදිවසිං පරි ූළ්යහො. අපසායදතීතිතාකරතිං
එවිං දිවසිං පරිචරිත්වා නිවාසරුක්යඛ ඔතායරත්වා පරිවායරත්වා
රුක්ඛසාඛාසු නිසීදිත්වා ‘‘අප්යපව නාම මධුරවචනිං ලයභයයාමා’’ති
පත්ථයන්තියයො ඉමිනා උයයයොජතකායල අත්තයනො වසනට්ඨානිං 
ගමිස්සාමාති වසන්ති. කුණාලරාජා පන තා උයයයොයජන්යතො

‘‘නස්සථා’’තිආදිවචයනහි අපසායදති. තත්ථ නස්සථාති ගච්ඡථ. 

විනස්සථාතිසබ් යතොභායගනනස්සථ.යගයහධනධඤ්ඤාදීනිංනාසයනන 

යචොරියෙො,  හුමායතාය ධුත්තයෙො, නට්ඨස්සතිතාය අසතයෙො, 

අනවට්ඨිතචිත්තතාය ලහුචිත්තායෙො, කතවිනාසයනන මිත්තදුබ්භතාය 

කතස්සඅප්පටිකාරිකායෙොති. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘ඉති යඛො, භක්ඛයව, අහිං තිරච්ඡානගයතොපි 

ඉත්ථීනිං අකතඤ්ඤතිං  හුමායතිං අනාචාරතිං දුස්සීලතඤ්ච ජානාමි, 
තදාපාහිං තාසිං වයස අවත්තිත්වා තා එව අත්තයනො වයස වත්යතමී’’ති
ඉමාය කථාය යතසිං භක්ඛූනිං අනභරතිිං හරිත්වා සත්ථා තුණ්හී අයහොසි.
තස්මිිං ඛයණ ද්යව කාළයකොකලා සාමිකිං දණ්ඩයකන උක්ඛිපිත්වා
යහට්ඨාභාගාදීසුචතස්යසොචතස්යසොහුත්වාතිංපයදසිංආගමිිංසු.යත භක්ඛූ

තාපි දිස්වා සත්ථාරිං පුච්ඡිිංසු. සත්ථා ‘‘පුබ්ය , භක්ඛයව, මම සහායයො 

පුණ්ණමුයඛො නාම ඵුස්සයකොකයලො අයහොසි, තස්සායිං විංයසො’’ති වත්වා
පුරිමනයයයනවයතහි භක්ඛූහිපුච්ඡියතොආහ– 

‘‘තස්යසව ඛලු, යභො, හිමවයතොපබ් තරාජස්ස පුරත්ථිමදිසාභායග
සුසුඛුමසුනිපුණගිරිප්පභවහරිතුපයන්තියයො’’ති. 

තත්ථ සුට්ඨු සුඛුමසණ්හසලිලතාය සුසුඛුමසුනිපුණා, ගිරි එතාසිං 

පභයවොති ගිරිප්පභවා, හිමවන්තයතො සන්දමානහරිතතිණමිස්සඔඝතාය 

හරිතා, කුණාලදහිං උපගමයනන උපයන්තියයොති 

සුසුඛු සුනිපුණගිරිප්පභවහරිතුපෙන්තයෙො, එවරූපා නදියයො යස්මිිං 
සන්දන්තීතිඅත්යථො. 

ඉදානියිංකුණාලදහිංතාඋපයන්ති, තත්ථපුප්ඵානිවණ්යණන්යතොආහ 

– 

‘‘උප්පලපදුමකුමුදනලිනසතපත්තයසොගන්ධිකමන්දාලකසම්පතිවි
රුළ්හ- සුචිගන්ඨමනුඤ්ඤමාවකප්පයදයස’’ති. 
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තත්ථ උප්පලන්ති නීලුප්පලිං. නලිනන්ති යසතපදුමිං. සතපත්තන්ති 

පරිපුණ්ණසතපත්තපදුමිං. සම්පතීති එයතහි සම්පතිවිරුළ්යහහි 

අභනවජායතහිසුචිගන්යධනයචවමනුඤ්යඤනචහදය න්ධනසමත්ථතාය
මාවයකනචපයදයසන සමන්නාගයතතිඅත්යථො. 

ඉදානිතස්මිිංදයහරුක්ඛාදයයොවණ්යණන්යතොආහ– 

‘‘කුරවකමුචලින්දයකතකයවදිසවඤ්ජුලපුන්නාග කුලතිලකපිය
කහසනසාලසළල- 
චම්පකඅයසොකනාගරුක්ඛතිරීටිභුජපත්තයලොද්දචන්දයනොඝවයන 
කාළාගරුපද්මකපියඞ්ගුයදවදාරුකයචොචගහයන 

කකුධකුටජඅඞ්යකොලකච්චිකාරකණිකාරකණ්ණිකාර- 
කනයවරයකොරණ්ඩකයකොවිළාරකිංසුකයයොධිකවනමල්ලිකමනඞ්ගණ
මනවජ්ජභණ්ඩිසුරුචිර- භගිනිමාලාමලයධයර
ජාතිසුමනමධුගන්ධිකධනුතක්කාරිතාලීසතගරමුසීරයකොට්ඨකච්ඡවිත
යත අතිමුත්තකසිංකුසුමිතලතාවිතතපටිමණ්ඩිතප්පයදයස
හිංසපිලවකාදම් කාරණ්ඩවාභනදියත 

විජ්ජාධරසිද්ධසමණතාපසගණාධිවුට්යඨ 
වරයදවයක්ඛරක්ඛසදානවගන්ධබ් කන්නරමයහොරගානුචිණ්ණප්පයද

යස – එවරූයප ඛලු, යභො, රම්යම වනසණ්යඩ පුණ්ණමුයඛො නාම
ඵුස්සයකොකයලො පතිවසති අතිවිය මධුරගියරො විලාසිතනයයනො 
මත්තක්යඛො. 

‘‘තස්යසව ඛලු, යභො, පුණ්ණමුඛස්ස ඵුස්සයකොකලස්ස

අඩ්ඪුඩ්ඪානි ඉත්ථිසතානි පරිචාරිකා දිජකඤ්ඤායයො. අථ ඛලු, යභො, 
ද්යව දිජකඤ්ඤායයො කට්ඨිං මුයඛන ඩිංසිත්වා තිං පුණ්ණමුඛිං
ඵුස්සයකොකලිං මජ්යඣ නිසීදායපත්වා උඩ්යඩන්ති ‘මා නිං
පුණ්ණමුඛිං ඵුස්සයකොකලිං අද්ධානපරියායපයථ කලමයථො 
උබ් ායහත්ථා’ති. 

‘‘පඤ්ඤාස දිජකඤ්ඤායයො යහට්ඨයතො යහට්ඨයතො උඩ්යඩන්ති

‘සචායිංපුණ්ණමුයඛොඵුස්සයකොකයලොසකුයණොආසනාපරිපතිස්සති, 
මයිංතිං පක්යඛහිපටිග්ගයහස්සාමා’ති. 

‘‘පඤ්ඤාස දිජකඤ්ඤායයො උපරූපරි උඩ්යඩන්ති ‘මා නිං
පුණ්ණමුඛිං ඵුස්සයකොකලිංආතයපොපරිතායපසී’ති. 

‘‘පඤ්ඤාස පඤ්ඤාස දිජකඤ්ඤායයො උභයතොපස්යසන
උඩ්යඩන්ති ‘මානිං පුණ්ණමුඛිං ඵුස්සයකොකලිං සීතිං වා උණ්හිං වා
තිණිංවාරයජොවාවායතොවාඋස්සායවොවා උපප්ඵුසී’ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 

396 

පටුන 

‘‘පඤ්ඤාස දිජකඤ්ඤායයො පුරයතො පුරයතොඋඩ්යඩන්ති ‘මානිං
පුණ්ණමුඛිං ඵුස්සයකොකලිංයගොපාලකාවාපසුපාලකාවාතිණහාරකා
වාකට්ඨහාරකාවාවනකම්මිකාවා කට්යඨනවාකඨලායවාපාණිනා

වායලඩ්ඩුනාවාදණ්යඩනවාසත්යථනවාසක්ඛරාහිවා පහාරමදිංසු, 
මායිංපුණ්ණමුයඛොඵුස්සයකොකයලොගච්යඡහිවාලතාහිවාරුක්යඛහි
වා සාඛාහි වා ථම්යභහි වා පාසායණහි වා  ලවන්යතහි වා පක්ඛීහි
සඞ්ගයමසී’ති. 

‘‘පඤ්ඤාස දිජකඤ්ඤායයො පච්ඡයතො පච්ඡයතො උඩ්යඩන්ති
සණ්හාහි සඛිලාහි මඤ්ූ හි මධුරාහි වාචාහි සමුදාචරන්තියයො ‘මායිං 
පුණ්ණමුයඛොඵුස්සයකොකයලොආසයනපරියුක්කණ්ඨී’ති. 

‘‘පඤ්ඤාස දිජකඤ්ඤායයො දියසොදිසිං උඩ්යඩන්ති 
අයනකරුක්ඛවිවිධවිකතිඵලමාහරන්තියයො ‘මායිං පුණ්ණමුයඛො
ඵුස්සයකොකයලොඛුදාය පරිකලමිත්ථා’ති. 

‘‘අථ ඛලු, යභො, තා දිජකඤ්ඤායයො තිං පුණ්ණමුඛිං

ඵුස්සයකොකලිං ආරායමයනව ආරාමිං, උයයායනයනව උයයානිං, 

නදීතිත්යථයනව නදීතිත්ථිං, පබ් තසිඛයරයනව පබ් තසිඛරිං, 

අම් වයනයනව අම් වනිං, ජම්බුවයනයනව ජම්බුවනිං, 

ලබුජවයනයනව ලබුජවනිං, නාළියකරසඤ්චාරියයයනව
නාළියකරසඤ්චාරියිංඛිප්පයමව අභසම්යභොන්තිරතිත්ථාය. 

‘‘අථඛලු, යභො, පුණ්ණමුයඛොඵුස්සයකොකයලොතාහිදිජකඤ්ඤාහි

දිවසිං පරි ූළ්යහො එවිං පසිංසති ‘සාධු සාධු, භගිනියයො, එතිං යඛො

භගිනියයො තුම්හාකිං පතිරූපිං කුලධීතානිං, යිං තුම්යහ භත්තාරිං
පරිචයරයයාථා’ති. 

‘‘අථඛලු, යභො, පුණ්ණමුයඛො ඵුස්සයකොකයලො යයනකුණායලො
සකුයණො යතනුපසඞ්කමි. අද්දසිංසු යඛො කුණාලස්ස සකුණස්ස
පරිචාරිකා දිජකඤ්ඤායයො තිං පුණ්ණමුඛිං ඵුස්සයකොකලිං දූරයතොව

ආගච්ඡන්තිං, දිස්වාන යයන පුණ්ණමුයඛො ඵුස්සයකොකයලො 

යතනුපසඞ්කමිිංසු, උපසඞ්කමිත්වා තිං පුණ්ණමුඛිං ඵුස්සයකොකලිං

එතදයවොචුිං – ‘අයිං, සම්ම පුණ්ණමුඛ, කුණායලො සකුයණො අතිවිය

ඵරුයසොඅතිවියඵරුසවායචො, අප්යපවනාමතවම්පි ආගම්මපියවාචිං
ලයභයයාමා’ති. ‘අප්යපවනාමභගිනියයො’තිවත්වායයනකුණායලො

සකුයණො යතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා කුණායලන සකුයණන

සද්ධිිංපටිසම්යමොදිත්වාඑකමන්තිං නිසීදි, එකමන්තිංනිසින්යනොයඛො
පුණ්ණමුයඛො ඵුස්සයකොකයලො තිං කුණාලිං සකුණිං එතදයවොච – 

‘කස්ස ත්විං, සම්ම කුණාල, ඉත්ථීනිං සුජාතානිං කුලධීතානිං

සම්මාපටිපන්නානිං මිච්ඡාපටිපන්යනොසි, අමනාපභාණීනම්පි කර, 
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සම්ම කුණාල, ඉත්ථීනිං මනාපභාණිනා භවිතබ් ිං, කමඞ්ගිං පන
මනාපභාණීන’න්ති. 

‘‘එවිංවුත්යතකුණායලොසකුයණොතිංපුණ්ණමුඛිංඵුස්සයකොකලිං

එවිං අපසායදසි–‘නස්සත්විං, සම්මජම්මවසල, විනස්සත්විං, සම්ම

ජම්ම වසල, යකො නු තයා වියත්යතො ජායාජයනනා’ති. එවිං
අපසාදියතො ච පන පුණ්ණමුයඛො ඵුස්සයකොකයලො තයතොයයව 
පටිනිවත්ති. 

‘‘අථ ඛලු, යභො, පුණ්ණමුඛස්ස ඵුස්සයකොකලස්ස අපයරන

සමයයනනචිරස්යසවඛයරොආ ායධොඋප්පජ්ජ, යලොහිතපක්ඛන්දිකා

 ාළ්හා යවදනා වත්තන්ති මාරණන්තිකා. අථ ඛලු, යභො, 
පුණ්ණමුඛස්ස ඵුස්සයකොකලස්ස පරිචාරිකානිං දිජකඤ්ඤානිං

එතදයහොසි – ‘ආ ාධියකො යඛො අයිං පුණ්ණමුයඛො ඵුස්සයකොකයලො, 
අප්යපව නාම ඉමම්හා ආ ාධා වුට්ඨයහයයා’ති එකිං අදුතියිං ඔහාය
යයනකුණායලොසකුයණො යතනුපසඞ්කමිිංසු.අද්දසායඛොකුණායලො

සකුයණො තා දිජකඤ්ඤායයො දූරයතොව ආගච්ඡන්තියයො, දිස්වාන තා
දිජකඤ්ඤායයොඑතදයවොච – ‘කහිංපනතුම්හිංවසලියයොභත්තා’ති.

‘ආ ාධියකො යඛො, සම්ම කුණාල, පුණ්ණමුයඛො ඵුස්සයකොකයලො
අප්යපවනාමතම්හාආ ාධාවුට්ඨයහයයා’ති. එවිංවුත්යතකුණායලො
සකුයණො තා දිජකඤ්ඤායයො එවිං අපසායදසි – ‘නස්සථ තුම්යහ

වසලියයො, විනස්සථතුම්යහවසලියයොයචොරියයොධුත්තියයොඅසතියයො
ලහුචිත්තායයො කතස්ස අප්පටිකාරිකායයො අනියලො විය
යයනකාමිංගමායයො’ති වත්වා යයන පුණ්ණමුයඛො ඵුස්සයකොකයලො

යතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා තිං පුණ්ණමුඛිං ඵුස්සයකොකලිං 

එතදයවොච–‘හිං, සම්ම, පුණ්ණමුඛා’ති.‘හිං, සම්ම, කුණාලා’ති. 

‘‘අථ ඛලු, යභො, කුණායලො සකුයණො තිං පුණ්ණමුඛිං
ඵුස්සයකොකලිං පක්යඛහි ච මුඛතුණ්ඩයකන ච පරිග්ගයහත්වා

වුට්ඨායපත්වා නානායභසජ්ජානි පායායපසි. අථ ඛලු, යභො, 
පුණ්ණමුඛස්සඵුස්සයකොකලස්සයසොආ ායධොපටිප්පස්සම්භී’’ති. 

තත්ථ පිෙකාති යසතපුප්ඵා. හසනාති හ-කායරො සන්ධිකයරො, 

අසනායයව. තරීටීති එකා රුක්ඛජාති. චන්දනාති රත්තසුරභචන්දනා. 

ඔඝවයනති එයතසිං ඔයඝන ඝටාය සමන්නාගතවයන. 

යදවදාරුකයචොච හයනති යදවදාරුරුක්යඛහි යචව කදලීහි ච ගහයන. 

කච්චිකා ාති එකා රුක්ඛජාති. කණිකා ාති මහාපුප්ඵා. කණ්ණිකා ාති 

ඛුද්දකපුප්ඵා. කිංසුකාති වාතඝාතකා. යෙොධිකාති යූථිකා. 

වන ල්ලික නඞ් ණ නවජ්ජභණ්ඩිසුරුචි භගිනි ාලා ලයධය ති 
මල්ලිකානඤ්ච අනඞ්ගණානිං අනවජ්ජානඤ්ච භණ්ඩීනිං සුරුචිරානඤ්ච



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 

398 

පටුන 

භගිනීනිං පුප්යඵහි මාලයධාරයමායන. ධනුතක්කාරීති ධනුපාටලි. තාලීසාති 

තාලීසපත්තරුක්ඛා. කච්ඡවිතයතති එයතහි ජාතිසුමනාදීහි විතයත 

නදිකච්ඡපබ් තකච්යඡ. සිංකුසුමිතලතාති යතසු යතසු ඨායනසු සුට්ඨු
කුසුමිතඅතිමුත්තයකහි යචව නානාවිධලතාහි ච විතතපටිමණ්ඩිතපයදයස. 

 ණාධිවුට්යඨතිඑයතසිංවිජ්ජාධරාදීනිංගයණහිඅධිවුට්යඨ. පුණ්ණමුයඛොති

මුඛපරිපුණ්ණතාය පුණ්ණමුයඛො. පයරහි ඵුට්ඨතාය ඵුස්සයකොකයලො.

විලාසිතනෙයනොති විලාසිතයනත්යතො.  ත්තක්යඛොති යථා මත්තානිං

අක්ඛීනි රත්තානියහොන්ති, එවිංරත්තක්යඛො, පමාණයුත්තයනත්යතොවා. 

භගිනියෙොති අරියයවොහායරන ආලපනිං. පරිචය ෙයාථාති සකලදිවසිං
ගයහත්වා විචයරයයාථ. ඉති යසො පියකථිං කයථත්වා උයයයොයජති. කදාචි

පන කුණායලො සපරිවායරො පුණ්ණමුඛිං දස්සනාය ගච්ඡති, කදාචි 

පුණ්ණමුයඛොකුණාලස්සසන්තිකිංආගච්ඡති.යතනාහ ‘‘අථඛලු, යභො’’ති. 

සම් ාතිවයස්ස. ආ ම් ාතිපටිච්චඋපනිස්සාය. ලයභෙයා ාතිකුණාලස්ස

සන්තිකා පියවචනිං ලයභයයාම. අප්යපව නා ාති අපි නාම ලයභයයාථ, 

වක්ඛාමිනන්ති. සුජාතානන්තිසමජාතිකානිං. 

නස්සාති පලාය. ජම් ාති ලාමක. විෙත්යතොති යකො නු තයා සදියසො

අඤ්යඤො යත්යතොනාමඅත්ථි. ජාොජියනනාති ජායාජයතන, අයයමවවා
පායඨො.එවිංඉත්ථිපරාජයතනතයාසදියසො යකො නාම යත්යතොඅත්ථීතිතිං

පුන එවරූපස්ස වචනස්ස අභණනත්ථාය අපසායදති. තයතොයෙවාති

‘‘කුද්යධො යම කුණායලො’’ති චින්යතත්වා තයතොයයව පටිනිවත්ති, යසො
නිවත්තිත්වාසපරිවායරොඅත්තයනොනිවාසට්ඨානයමවඅගමාසි. 

අප්යපවනා ාතිසිංසයපරිවිතක්යකො, ඉමම්හා ආ ාධා වුට්ඨයහයය වා

යනො වාති එවිං චින්යතත්වා තිං ඔහාය පක්කමිිංසු. තුම්හන්ති තුම්හාකිං. 

අප්යපව නා ාති තම්හා ආ ාධා වුට්ඨයහයය වා යනො වා, අම්හාකිං
ආගතකායල මයතො භවිස්සති. මයඤ්හි ඉදායනව යසො මරිස්සතීති ඤත්වා

තුම්හාකිං පාදපරිචාරිකා භවිතුිං ආගතා. යතනුපසඞ්කමීති ඉමා ඉත්ථියයො

සාමිකස්ස මතකායලආගතාපටික්කූලාභවිස්සාමාතිතිංපහායආගතා, අහිං
ගන්ත්වා මමසහායකිංපුප්ඵඵලාදීනිනානායභසජ්ජානිසිංහරිත්වාඅයරොගිං
කරිස්සාමීති චින්යතත්වා නාග යලො මහාසත්යතො ආකායස උප්පතිත්වා

යයනයසොයතනුපසඞ්කමි. හන්තිනිපායතො, ‘‘ජීවසි, සම්මා’’තිපුච්ඡන්යතො

එවමාහ. ඉතයරොපිස්ස ‘‘ජීවාමී’’ති වදන්යතො ‘‘හිං සම් ා’’ති ආහ. 

පාොයපසීතිපායයසි. පටිප්පස්සම්භීති වූපපසමීති. 

තාපි දිජකඤ්ඤායයො අස්මිිං අයරොයග ජායත ආගතා. කුණායලොපි

පුණ්ණමුඛිං කතිපාහිං ඵලාඵලානි ඛාදායපත්වා තස්ස  ලප්පත්තකායල, 

‘‘සම්ම, ඉදානිත්විං අයරොයගො, අත්තයනො පරිචාරිකාහිසද්ධිිං වස, අහම්පි

අත්තයනොවසනට්ඨානිංගමිස්සාමී’’තිආහ.අථ නිංයසො ‘‘ඉමා, සම්ම, මිං
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පටුන 

 ාළ්හගිලානිංපහායපලායන්ති, නයමඑතාහිධුත්තීහි අත්යථො’’තිආහ.තිං

සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘යතන හි යත, සම්ම, ඉත්ථීනිං පාපභාවිං 
ආචික්ඛිස්සාමී’’ති පුණ්ණමුඛිං ගයහත්වා හිමවන්තපස්යස මයනොසිලාතලිං
යනත්වා සත්තයයොජනිකසාලරුක්ඛමූයල මයනොසිලාසයන නිසීදි. එකස්මිිං
පස්යසපුණ්ණමුයඛොසපරිවායරො නිසීදි.සකලහිමවන්යතයදවයඝොසනාචරි
– ‘‘අජ්ජ කුණායලො සකුණරාජා හිමවන්යත මයනොසිලාසයන නිසීදිත්වා

බුද්ධලීලාය ධම්මිං යදයසස්සති, තිං සුණාථා’’ති. පරම්පරයඝොයසන ඡ
කාමාවචරයදවා සුත්වා යයභුයයයන තත්ථ සන්නිපතිිංසු. 
 හුනාගසුපණ්ණකන්නරවිජ්ජාධරාදීනම්පි යදවතා තමත්ථිං උග්යඝොයසසුිං.
තදාආනන්යදො නාමගිජ්ඣරාජාදසසහස්සගිජ්ඣපරිවායරොගිජ්ඣපබ් යත
පටිවසති.යසොපිතිංයකොලාහලිං සුත්වා‘‘ධම්මිංසුණිස්සාමී’’තිසපරිවායරො
ආගන්ත්වා එකමන්තිං නිසීදි. නාරයදොපි පඤ්චාභඤ්යඤො තාපයසො
දසසහස්සතාපසපරිවුයතො හිමවන්තපයදයස විහරන්යතො තිං යදවයඝොසනිං 

සුත්වා ‘‘සහායයො කර යම කුණායලො ඉත්ථීනිං අගුණිං කයථස්සති, 

මහාසමාගයමො භවිස්සති, මයාපි තිං යදසනිං යසොතුිං වට්ටතී’’ති
තාපසදසසහස්යසන සද්ධිිං ඉද්ධියා තත්ථ ගන්ත්වා එකමන්තිං නිසීදි.
බුද්ධානිං යදසනාසන්නිපාතසදියසො මහාසමාගයමො අයහොසි. අථ
මහාසත්යතො ජාතිස්සරඤායණන ඉත්ථියදොසපටිසිංයුත්තිං අතීතභයව
දිට්ඨකාරණිං පුණ්ණමුඛිං කායසක්ඛිිං කත්වා කයථසි. තමත්ථිං
පකායසන්යතොසත්ථා ආහ– 

‘‘අථ ඛලු, යභො, කුණායලො සකුයණො තිං පුණ්ණමුඛිං
ඵුස්සයකොකලිං ගිලානවුට්ඨිතිංඅචිරවුට්ඨිතිංයගලඤ්ඤාඑතදයවොච– 

‘‘‘දිට්ඨා මයා, සම්ම පුණ්ණමුඛ, කණ්හා ද්යවපිතිකා

පඤ්චපතිකාය ඡට්යඨපුරියසචිත්තිංපටි න්ධන්තියා, යදිදිංක න්යධ
පීඨසප්පිම්හී’’’ති.භවතිච පනුත්තයරත්ථවාකයිං– 

290. 

‘‘අථජ්ජුයනොනකුයලොභීමයසයනො, යුධිට්ඨියලොසහයදයවොචරාජා; 

එයතපතීපඤ්චමතිච්චනාරී, අකාසිඛුජ්ජවාමනයකන පාප’න්ති. 

‘‘දිට්ඨා මයා, සම්ම පුණ්ණමුඛ, සච්චතපාපී නාම සමණී
සුසානමජ්යඣ වසන්තී චතුත්ථභත්තිං පරිණාමයමානා
සුරාධුත්තයකනපාපමකාසි. 

‘‘දිට්ඨාමයා, සම්මපුණ්ණමුඛ, කාකවතීනාමයදවීසමුද්දමජ්යඣ 
වසන්තීභරියායවනයතයයස්සනටකුයවයරනපාපමකාසි. 

‘‘දිට්ඨා මයා, සම්ම පුණ්ණමුඛ, කුරුඞ්ගයදවී නාම යලොමසුද්දරී 
එළිකකුමාරිං කාමයමානාඡළඞ්ගකුමාරධනන්යතවාසිනාපාපමකාසි. 
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‘‘එවඤ්යහතිංමයාඤාතිං, බ්රහ්මදත්තස්සමාතරිං; 

ඔහායයකොසලරාජිං, පඤ්චාලචණ්යඩනපාපමකාසි. 

291. 

‘‘එතා ච අඤ්ඤා ච අකිංසු පාපිං, තස්මාහමිත්ථීනිං න විස්සයස 

නප්පසිංයස; 

මහීයථාජගතිසමානරත්තා, වසුන්ධරාඉතරීතරාපතිට්ඨා; 

සබ් සහා අඵන්දනා අකුප්පා, තථිත්ථියයො තායයො න විස්සයස 
නයරො. 

292. 

‘‘සීයහො යථා යලොහිතමිංසයභොජයනො, වාළමියගො පඤ්චාවුයධො

සුරුද්යධො; 

පසය්හඛාදී පරහිිංසයන රයතො, තථිත්ථියයො තායයො න විස්සයස
නයරො. 

‘‘න ඛලු, සම්ම පුණ්ණමුඛ, යවසියයො නාරියයො ගමනියයො, න

යහතා න්ධකයයො නාම, වධිකායයොනාමඑතායයො, යදිදිංයවසියයො
නාරියයොගමනියයො’’ති. 

‘‘යචොයරො විය යවණිකතා මදිරාව දිද්ධා වාණියජො විය
වාචාසන්ථුතියයො ඉස්සසිඞ්ගමිවවිපරිවත්තායයොඋරගමිවදුජව්හායයො.
යසොබ්භමිව පටිච්ඡන්නා පාතාලමිව දුප්පූරා රක්ඛසී විය දුත්යතොසා
යයමොයවකන්තහාරියයො. සිඛීරිව සබ් භක්ඛා නදීරිව සබ් වාහී
අනියලොවියයයනකාමිංචරායනරුවියඅවියසසකරාවිසරුක්යඛොවිය 
නිච්චඵලිතායයොති.භවතිචපනුත්තයරත්ථවාකයිං– 

293. 

‘‘‘යථායචොයරොයථාදිද්යධො, වාණියජොවවිකත්ථනී; 

ඉස්සසිඞ්ගමිවපරිවත්තා, දුජව්හාඋරයගොවිය. 

294. 

‘‘‘යසොබ්භමිවපටිච්ඡන්නා, පාතාලමිවදුප්පුරා; 

රක්ඛසීවියදුත්යතොසා, යයමොයවකන්තහාරියයො. 

295. 

‘‘යථාසිඛීනදීවායතො, යනරුනාවසමාගතා; 

විසරුක්යඛොවියනිච්චඵලා, නාසයන්තිඝයරයභොගිං; 
රතනන්තකරිත්ථියයො’’’ති. 
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තත්ථ ගිලානවුට්ඨිතන්ති පඨමිං ගිලානිං පච්ඡා වුට්ඨිතිං. දිට්ඨා  ොති
අතීයතකරබ්රහ්මදත්යතො කාසිරාජාසම්පන්න ලවාහනතායයකොසලරජ්ජිං
ගයහත්වා යකොසලරාජානිං මායරත්වා තස්ස අග්ගමයහසිිං සගබ්භිං
ගයහත්වා  ාරාණසිිං ගන්ත්වා තිං අත්තයනො අග්ගමයහසිිං අකාසි. සා

අපරභායගධීතරිංවිජායි.රඤ්යඤොපනපකතියාධීතාවාපුත්යතොවා නත්ථි, 

යසො තුස්සිත්වා, ‘‘භද්යද, වරිං ගණ්හාහී’’ති ආහ. සා ගහිතකිං කත්වා 
ඨයපසි. තස්සා පන කුමාරිකාය ‘‘කණ්හා’’ති නාමිං කරිිංසු. අථස්සා 

වයප්පත්තාය මාතා තිංආහ – ‘‘අම්ම, පිතරා තව වයරො දින්යනො, තමහිං

ගයහත්වා ඨයපසිිං, තව රුච්චනකිං වරිං ගණ්හා’’ති. සා ‘‘අම්ම, මය්හිං

අඤ්ඤිං අවිජ්ජමානිං නත්ථි, පතිග්ගහණත්ථාය යම සයිං වරිං කායරහී’’ති
කයලස හුලතාය හියරොත්තප්පිං භන්දිත්වා මාතරිං ආහ. සා රඤ්යඤො
ආයරොයචසි. රාජා ‘‘යථාරුචිතිං පතිිං ගණ්හතූ’’ති වත්වා සයිං වරිං
යඝොසායපසි. රාජඞ්ගයණ සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතා  හූ පුරිසා
සන්නිපතිිංසු. කණ්හා පුප්ඵසමුග්ගිං ආදාය උත්තරසීහපඤ්ජයර ඨිතා
ඔයලොයකන්තී එකම්පිනයරොයචසි. 

තදාපණ්ඩුරාජයගොත්තයතොඅජ්ජුයනොනකුයලොභීමයසයනොයුධිට්ඨියලො 
සහයදයවොතිඉයමපඤ්චපණ්ඩුරාජපුත්තාතක්කසිලායිංදිසාපායමොක්ඛස්ස
ආචරියස්ස සන්තියකසිප්පිං උග්ගයහත්වා ‘‘යදසචාරිත්තිං ජානිස්සාමා’’ති
විචරන්තා  ාරාණසිිං පත්වා අන්යතොනගයර යකොලාහලිං සුත්වා පුච්ඡිත්වා
තමත්ථිං ඤත්වා ‘‘මයම්පි ගමිස්සාමා’’ති කඤ්චනරූපසමානරූපා තත්ථ
ගන්ත්වා පටිපාටියා අට්ඨිංසු. කණ්හා යත දිස්වා පඤ්චසුපි යතසු

පටි ද්ධචිත්තා හුත්වා පඤ්චන්නම්පි සීයසසු මාලාචුම් ටකානි ඛිපිත්වා, 

‘‘අම්ම, ඉයමපඤ්චජයනවයරමී’’තිආහ.සාපිරඤ්යඤො ආයරොයචසි.රාජා

වරස්ස දින්නත්තා ‘‘නලභස්සතී’’තිඅවත්වා අනත්තමයනොව ‘‘කිංජාතිකා
කස්ස පුත්තා’’ති පුච්ඡිත්වා පණ්ඩුරාජපුත්තභාවිං ඤත්වා යතසිං සක්කාරිං
කත්වාතිංපාදපරිචාරිකිංඅදාසි. 

සා සත්තභූමිකපාසායද යතකයලසවයසන සඞ්ගණ්හි. එයකො පනස්සා 
පරිචාරයකො ඛුජ්යජො පීඨසප්පී අත්ථි. සා පඤ්ච රාජපුත්යතකයලසවයසන
සඞ්ගණ්හිත්වා යතසිං  හි නික්ඛන්තකායල ඔකාසිං ලභත්වා කයලයසන

අනුඩය්හමානාඛුජ්යජනසද්ධිිං පාපිංකයරොති, යතනචසද්ධිිංකයථන්තී–

‘‘මය්හිං තයා සදියසො පියයො නත්ථි, රාජපුත්යත මාරායපත්වා යතසිං
ගලයලොහියතන තව පායද මක්ඛායපස්සාමී’’ති වදති. ඉතයරසුපි 
යජට්ඨභාතියකන මිස්සීභූතකායල – ‘‘ඉයමහි චතූහි ත්වයමව මය්හිං

පියතයරො, මයා ජීවිතම්පි තවත්ථාය පරිච්චත්තිං, මම පිතු අච්චයයන
තුය්හඤ්යඤවරජ්ජිං දායපස්සාමී’’තිවදති.ඉතයරහිසද්ධිිංමිස්සීභූතකායලපි

එයසව නයයො.යත‘‘අයිංඅම්යහපියායති, ඉස්සරියඤ්චයනොඑතිංනිස්සාය 

ජාත’’න්තිතස්සාඅතිවියතුස්සන්ති. 
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පටුන 

සාඑකදිවසිංආ ාධිකාඅයහොසි.අථනිංයතපරිවායරත්වාඑයකොසීසිං 

සම් ාහන්යතො නිසීදි, යසසා එයකකිං හත්ථඤ්ච පාදඤ්ච. ඛුජ්යජො පන
පාදමූයලනිසීදි.සා සීසිංසම් ාහමානස්සයජට්ඨභාතිකස්සඅජ්ජුනකුමාරස්ස

–‘‘මය්හිංතයාපියතයරො නත්ථි, ජීවමානාතුය්හිංජීවිස්සාමි, පිතුඅච්චයයන

තුය්හිං රජ්ජිං දායපස්සාමී’’ති සීයසන සඤ්ඤිං දදමානා තිං සඞ්ගණ්හි, 
ඉතයරසම්පි හත්ථපායදහි තයථව සඤ්ඤිං අදාසි. ඛුජ්ජස්ස පන –

‘‘ත්වඤ්යඤව මම පියයො, තවත්ථාය අහිං ජීවිස්සාමී’’ති ජව්හාය සඤ්ඤිං
අදාසි.යතසබ්ය පිපුබ්ය කථිතභායවන තාය සඤ්ඤායතමත්ථිංජානිිංසු.
යතසු යසසා අත්තයනො දින්නසඤ්ඤායයව ජානිිංසු. අජ්ජුනකුමායරො පන

තස්සා හත්ථපාදජව්හාවිකායර දිස්වා – ‘‘යථා මය්හිං, එවිං යසසානම්පි

ඉමායසඤ්ඤාදින්නාභවිස්සති, ඛුජ්යජනචාපි සද්ධිිංඑතිස්සායසන්ථයවන
භවිතබ් ’’න්ති චින්යතත්වා භාතයරො ගයහත්වා  හි නික්ඛමිත්වා පුච්ඡි –

‘‘දිට්ඨායවොපඤ්චපතිකාමමසීසවිකාරිංදස්යසන්තී’’ති? ‘‘ආම, දිට්ඨා’’ති.

‘‘කිංකාරණිං ජානාථා’’ති? ‘‘න ජානාමා’’ති. ‘‘ඉදිං නායමත්ථ කාරණිං, 

තුම්හාකිං පන හත්ථපායදහි දින්නසඤ්ඤාය කාරණිං ජානාථා’’ති? ‘‘ආම, 

ජානාමා’’ති. ‘‘අම්හාකම්පි යතයනව කාරයණන අදාසි, ඛුජ්ජස්ස

ජව්හාවිකායරන සඤ්ඤාදානස්ස කාරණිං ජානාථා’’ති? ‘‘න ජානාමා’’ති.
අථ යනසිං ආචික්ඛිත්වා ‘‘ඉමිනාපි සද්ධිිං එතාය පාපකම්මිං කත’’න්ති
වත්වා යතසු අසද්දහන්යතසු ඛුජ්ජිං පක්යකොසිත්වා පුච්ඡි. යසො සබ් ිං
පවත්තිිංකයථසි. 

යත තස්ස වචනිං සුත්වා තස්සා විගතච්ඡන්දරාගා හුත්වා – ‘‘අයහො 

මාතුගායමො නාම පායපො දුස්සීයලො, මාදියස නාම ජාතිසම්පන්යන
යසොභග්ගප්පත්යත පහාය එවරූයපන යජගුච්ඡපටිකූයලන ඛුජ්යජන සද්ධිිං

පාපකම්මිං කයරොති, යකො නාම පණ්ඩිතජාතියකො එවිං නිල්ලජ්ජාහි
පාපධම්මාහි ඉත්ථීහි සද්ධිිං රමිස්සතී’’ති අයනකපරියායයන මාතුගාමිං
ගරහිත්වා ‘‘අලිං යනො ඝරාවායසනා’’ති පඤ්ච ජනා හිමවන්තිං පවිසිත්වා 
පබ් ජත්වා කසිණපරිකම්මිං කත්වා ආයුපරියයොසායන යථාකම්මිං ගතා.
කුණායලො පන සකුණරාජා තදා අජ්ජුනකුමායරො අයහොසි. තස්මා අත්තනා

දිට්ඨකාරණිංදස්යසන්යතො ‘‘දිට්ඨා ො’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ ද්යවපිතකාති යකොසලරඤ්යඤො චකාසිරඤ්යඤො ච වයසයනතිං

වුත්තිං. පඤ්චපතකාොති පඤ්චපතිකා, ෙ-කායරො නිපාතමත්යතො. 

පටිබ්න්ධන්තොති පටි න්ධමානා. කබ්න්යධති තස්ස කර ගීවා ඔනමිත්වා

උරිංඅල්ලීනා, තස්මා ඡින්නසීයසොවියඛායති. පඤ්ච තච්චාතිඑයතපඤ්ච 

අතික්කමිත්වා. ඛුජ්ජවා නයකනාතිඛුජ්යජනවාමනයකන. 

ඉදිං වත්වා අපරානිපි දිට්ඨපුබ් ානි දස්යසන්යතො පුන 

‘‘දිට්ඨා’’තිආදිමාහ.තත්ථදුතියවත්ථුස්මිිංතාවඅයිංවිභාවනා– අතීයතකර
 ාරාණසිිං නිස්සාය සච්චතපාපී නාම යසතසමණී සුසායන පණ්ණසාලිං
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කායරත්වා තත්ථ වසමානා චත්තාරි භත්තානි අතික්කමිත්වා භුඤ්ජති, 
සකලනගයරචන්යදොවිය සූරියයොවියචපාකටාඅයහොසි. ාරාණසිවාසියනො
ඛිපිත්වාපි ඛලිත්වාපි ‘‘නයමො සච්චතපාපියා’’ති වදන්ති. අයථකස්මිිං
ඡණකායලපඨමදිවයසතාවසුවණ්ණකාරාගණ න්යධන එකස්මිිංපයදයස
මණ්ඩපිංකත්වාමච්ඡමිංසසුරාගන්ධමාලාදීනිආහරිත්වා සුරාපානිංආරභිංසු.

අයථයකො සුවණ්ණකායරො සුරාපිට්ඨකිං ඡඩ්යඩන්යතො – ‘‘නයමො

සච්චතපාපියා’’ති වත්වා එයකන පණ්ඩියතන – ‘‘අම්යභො අන්ධ ාල, 

චලචිත්තාය ඉත්ථියානයමොකයරොසි, අයහො ායලො’’තිවුත්යත – ‘‘සම්ම, 

මා එවිං අවච, මා නිරයසිංවත්තනිකිං කම්මිං කරී’’ති ආහ. අථ නිං යසො

‘‘දුබ්බුද්ධිතුණ්හීයහොහි, සහස්යසනඅබ්භුතිංකයරොහි, අහිංයතසච්චතපාපිිං
ඉයතොසත්තයමදිවයසඅලඞ්කතපටියත්තිං ඉමස්මිිංයයවඨායනනිසින්යනො

සුරාපිට්ඨකිං ගාහායපත්වා සුරිං පිවිස්සාමි, මාතුගායමො ධුවසීයලො නාම
නත්ථී’’ති ආහ. යසො ‘‘න සක්ඛිස්සසී’’ති වත්වා යතන සද්ධිිං සහස්යසන
අබ්භුතමකාසි. යසො තිං අඤ්යඤසිං සුවණ්ණකාරානිං ආයරොයචත්වා
පුනදිවයස පායතොව තාපසයවයසන සුසානිං පවිසිත්වා තස්සා
වසනට්ඨානස්ස අවිදූයරසූරියිංනමස්සන්යතොඅට්ඨාසි. 

සා භක්ඛාය ගච්ඡමානා නිං දිස්වා – ‘‘මහිද්ධියකො තාපයසො භවිස්සති, 

අහිං තාව සුසානපස්යස වසාමි, අයිං මජ්යඣ සුසානස්ස වසති, 

භවිතබ් මස්සබ්භන්තයර සන්තධම්යමන, වන්දිස්සාමි න’’න්ති
උපසඞ්කමිත්වා වන්දි. යසො යනව ඔයලොයකසි න ආලපි. දුතියදිවයසපි
තයථවඅකාසි.තතියදිවයසපනවන්දිතකායල අයධොමුයඛොව ‘‘ගච්ඡාහී’’ති

ආහ.චතුත්ථදිවයස ‘‘කච්චිභක්ඛායන කලමසී’’තිපටිසන්ථාරමකාසි.සා
‘‘පටිසන්ථායරො යම ලද්යධො’’ති තුට්ඨා පක්කාමි. පඤ්චමදිවයස  හුතරිං
පටිසන්ථාරිං ලභත්වා යථොකිං නිසීදිත්වා ගතා. ඡට්යඨ දිවයස පන තිං 

ආගන්ත්වා වන්දිත්වානිසින්නිං – ‘‘භගිනි, කිංනු යඛො අජ්ජ  ාරාණසියිං 

මහාගීතවාදිතසද්යදො’’තිවත්වා–‘‘අයය, තුම්යහනජානාථ, නගයරඡයණො

ඝුට්යඨො, තත්ථ කීළන්තානිං එස සද්යදො’’ති වුත්යත – ‘‘එත්ථනායමයසො

සද්යදො’’ති අජානන්යතො විය හුත්වා – ‘‘භගිනි, කති භත්තානි

අතික්කයමසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘චත්තාරි, අයය, තුම්යහ පන කති

අතික්කයමථා’’ති? ‘‘සත්තභගිනී’’ති.ඉදිංයසොමුසාඅභාසි.යදවසිකිං යහස
රත්තිිං භුඤ්ජති. යසො තිං ‘‘කති යත භගිනි වස්සානි පබ් ජතායා’’ති
පුච්ඡිත්වා තාය ‘‘ද්වාදස වස්සානී’’ති වත්වා ‘‘තුම්හාකිං කති වස්සානී’’ති
වුත්යතො ‘‘ඉදිංයම ඡට්ඨිංවස්ස’’න්තිආහ.අථනිං ‘‘අත්ථිපනයතභගිනි

සන්තධම්මාධිගයමො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘නත්ථි, අයය, තුම්හාකිං පන අත්ථී’’ති

වුත්යත‘‘මය්හම්පි නත්ථී’’තිවත්වා–‘‘භගිනි, මයිංයනවකාමසුඛිංලභාම, 

නයනක්ඛම්මසුඛිං, කිං අම්හාකිංයයවඋණ්යහොනිරයයො, මහාජනස්සකරියිං

කයරොම, අහිංගිහීභවිස්සාමි, අත්ථියම මාතුසන්තකිංධනිං, නසක්යකොමි
දුක්ඛිංඅනුභවිතු’’න්තිආහ.සාතස්සවචනිංසුත්වා අත්තයනොචලචිත්තතාය

තස්මිිංපටි ද්ධචිත්තාහුත්වා–‘‘අයය, අහම්පි උක්කණ්ඨිතා, සයචපනමිං
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නඡඩ්යඩස්සථ, අහම්පිගිහිනීභවිස්සාමී’’තිආහ.අථනිං යසො‘‘එහිතිංන

ඡඩ්යඩස්සාමි, භරියා යම භවිස්සසී’’ති තිං නගරිං පයවයසත්වා සිංවසිත්වා
සුරාපානමණ්ඩපිං ගන්ත්වා තාය සුරාපිට්ඨකිං ගාහායපත්වා සුරිං පිවි.
ඉතයරො සහස්සිං ජයතො. සා තිං පටිච්ච පුත්තධීතාහි වඩ්ඪි. තදා කුණායලො

සුරාධුත්තයකො අයහොසි. තස්මා අත්තනා දිට්ඨිං පකායසන්යතො ‘‘දිට්ඨා

 ො’’තිආදිමාහ. 

තතියවත්ථුස්මිිංඅතීතකථාචතුක්කනිපායත කාකවතීජාතකවණ්ණනාෙිං 

(ජා. අට්ඨ. 3.4.කාකවතීජාතකවණ්ණනා) විත්ථාරිතා. තදා පන කුණායලො

ගරුයළො අයහොසි. තස්මා අත්තනා දිට්ඨිං පකායසන්යතො ‘‘දිට්ඨා

 ො’’තිආදිමාහ. 

චතුත්ථවත්ථුස්මිිංඅතීයතබ්රහ්මදත්යතොයකොසලරාජානිංවධිත්වා රජ්ජිං
ගයහත්වා තස්ස අග්ගමයහසිිං ගබ්භනිිං ආදාය  ාරාණසිිං පච්චාගන්ත්වා
තස්සා ගබ්භනිභාවිං ජානන්යතොපි තිං අග්ගමයහසිිං අකාසි. සා
පරිපක්කගබ්භාසුවණ්ණරූපකසදිසිං පුත්තිංවිජායිත්වා–‘‘වුද්ධිප්පත්තම්පි

නිං  ාරාණසිරාජා ‘එස යම පච්චාමිත්තස්ස පුත්යතො, කිං ඉමිනා’ති 

මාරායපස්සති, මායමපුත්යතොපරහත්යථමරතූ’’තිචින්යතත්වාධාතිිංආහ

– ‘‘අම්ම, ඉමිං දාරකිං පියලොතිකිං අත්ථරිත්වා ආමකසුසායන
නිපජ්ජායපත්වා එහී’’ති. ධාතී තථා කත්වා න්හත්වා පච්චාගමි.
යකොසලරාජාපි මරිත්වා පුත්තස්ස ආරක්ඛයදවතා හුත්වා නිබ් ත්ති.
තස්සානුභායවන එකස්ස එළකපාලකස්ස තස්මිිං පයදයස එළයක
චායරන්තස්ස එකා එළිකා තිං කුමාරිං දිස්වා සියනහිං උප්පායදත්වා ඛීරිං
පායයත්වා යථොකිං චරිත්වා පුන ගන්ත්වා ද්යව තයයො චත්තායරො වායර
පායයසි.එළකපාලයකොතස්සාකරියිංදිස්වාතිං ඨානිංගන්ත්වාතිංදාරකිං
දිස්වා පුත්තසියනහිං පච්චුපට්ඨයපත්වා යනත්වා අත්තයනො භරියාය අදාසි.

සා පන අපුත්තිකා, යතනස්සා ථඤ්ඤිං නත්ථි, අථ නිං එළිකඛීරයමව
පායයසි. තයතො පට්ඨාය පන යදවසිකිං ද්යව තිස්යසො එළිකා මරන්ති.

එළකපායලො – ‘‘ඉමස්මිිං පටිජග්ගියමායන සබ් ා එළිකා මරිස්සන්ති, කිං
යනො ඉමිනා’’ති තිං එකස්මිිං මත්තිකාභාජයන නිපජ්ජායපත්වා අපයරන
පිදහිත්වා මාසචුණ්යණන මුඛිං නිබ්බිවරිං විලිම්පිත්වා නදියිං විස්සජ්යජසි.
තයමනිංවුය්හමානිංයහට්ඨාතිත්යථරාජනියවසයන ජණ්ණපටිසඞ්ඛාරයකො
එයකො චණ්ඩායලො සපජාපතියකො මකචිිං යධොවන්යතො දිස්වාව යවයගන 
ගන්ත්වා ආහරිත්වා තීයර ඨයපත්වා ‘‘කයමත්ථා’’ති විවරිත්වා

ඔයලොයකන්යතො දාරකිං පස්සි. භරියාපිස්ස අපුත්තිකා, තස්සා තස්මිිං

පුත්තසියනයහො නිබ් ත්ති, අථ නිං යගහිං යනත්වා පටිජග්ගි. තිං
සත්තට්ඨවස්සකාලයතො පට්ඨාය මාතාපිතයරො රාජකුලිං ගච්ඡන්තා ආදාය
ගච්ඡන්ති. යසොළසවස්සකාලයතො පන පට්ඨාය ස්යවව  හුලිං ගන්ත්වා 
ජණ්ණපටිසඞ්ඛරණිංකයරොති. 
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රඤ්යඤො ච අග්ගමයහසියා කුරුඞ්ගයදවී නාම ධීතා අයහොසි 
උත්තමරූපධරා. සා තස්ස දිට්ඨකාලයතො පට්ඨාය තස්මිිං පටි ද්ධචිත්තා
හුත්වාඅඤ්ඤත්ථඅනභරතාතස්සකම්මකරණට්ඨානයමවආගච්ඡති.යතසිං 
අභණ්හදස්සයනන අඤ්ඤමඤ්ඤිං පටි ද්ධචිත්තානිං
අන්යතොරාජකුයලයයව පටිච්ඡන්යනොකායස අජ්ඣාචායරො පවත්ති.
ගච්ඡන්යත කායල පරිචාරිකායයො ඤත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසුිං. රාජා 
කුජ්ඣිත්වා අමච්යච සන්නිපායතත්වා – ‘‘ඉමිනා චණ්ඩාලපුත්යතන ඉදිං

නාමකතිං, ඉමස්සකත්තබ් ිංජානාථා’’තිආහ.අමච්චා‘‘මහාපරායධොඑස, 
නානාවිධකම්මකාරණා කායරත්වාපච්ඡාමායරතුිංවට්ටතී’’තිවදිිංසු.තස්මිිං
ඛයණ කුමාරස්ස පිතා ආරක්ඛයදවතා තස්යසව කුමාරස්ස මාතු සරීයර

අධිමුච්චි. සා යදවතානුභායවනරාජානිංඋපසඞ්කමිත්වාආහ – ‘‘මහාරාජ, 

නායිං කුමායරො චණ්ඩායලො, එස කුමායරො මම කුච්ඡිම්හි නිබ් ත්යතො

යකොසලරඤ්යඤො පුත්යතො, අහිං ‘පුත්යතො යම මයතො’ති තුම්හාකිං මුසා

අවචිං, අහයමතිං ‘තුම්හාකිං පච්චාමිත්තස්ස පුත්යතො’ති ධාතියා දත්වා 

ආමකසුසායන ඡඩ්ඩායපසිිං, අථනිං එයකො එළකපාලයකො පටිජග්ගි, යසො

අත්තයනොඑළිකාසු මරන්තීසුනදියාපවායහසි, අථනිංවුය්හමානිංතුම්හාකිං

යගයහ ජණ්ණපටිසඞ්ඛාරයකො චණ්ඩායලො දිස්වා යපොයසසි, සයච න

සද්දහථ, යතසබ්ය පක්යකොසායපත්වා පුච්ඡථා’’ති. 

රාජාධාතිිංආදිිංකත්වාසබ්ය පක්යකොසායපත්වාපුච්ඡිත්වා තයථවතිං
පවත්තිිංසුත්වා‘‘ජාතිසම්පන්යනොයිංකුමායරො’’තිතුට්යඨොතිංන්හායපත්වා 
අලඞ්කාරායපත්වාතස්යසවධීතරිං අදාසි.තස්ස පනඑළිකානිංමාරිතත්තා 

‘‘එළිකකුමායරො’’ති නාමිං අකිංසු. අථස්ස රාජා සයසනවාහනිං දත්වා – 

‘‘ගච්ඡඅත්තයනොපිතුසන්තකිංරජ්ජිංගණ්හා’’තිතිංඋයයයොයජසි.යසොපි
කුරුඞ්ගයදවිිං ආදාය ගන්ත්වා රජ්යජ පතිට්ඨාසි. අථස්ස  ාරාණසිරාජා
‘‘අනුග්ගහිතසිප්යපො අය’’න්ති සිප්පසික්ඛාපනත්ථිං ඡළඞ්ගකුමාරිං නාම
ආචරියිංයපයසසි.යසොතස්ස ‘‘ආචරියයො යම’’තියසනාපතිට්ඨානිංඅදාසි.
අපරභායග කුරුඞ්ගයදවී යතන සද්ධිිං අනාචාරමකාසි. යසනාපතියනොපි
පරිචාරයකො ධනන්යතවාසීනාම අත්ථි. යසොතස්සහත්යථකුරුඞ්ගයදවියා 
වත්ථාලඞ්කාරාදීනි යපයසසි. සා යතනපි සද්ධිිං පාපමකාසි. කුණායලො තිං

කාරණිංආහරිත්වා දස්යසන්යතො ‘‘දිට්ඨා ො’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ යලො සුද්දරීති යලොමරාජයා මණ්ඩිතඋදරා. 

ඡෙඞ් කු ා ධනන්යතවාසිනාති එළිකකුමාරකිං පත්ථයමානාපි
ඡළඞ්ගකුමාරයසනාපතිනා ච තස්යසව පරිචාරයකන ධනන්යතවාසිනා ච

සද්ධිිං පාපමකාසි.එවිංඅනාචාරාඉත්ථියයොදුස්සීලාපාපධම්මා, යතනාහිංතා
නප්පසිංසාමීති ඉදිං මහාසත්යතො අතීතිං ආහරිත්වා දස්යසසි. යසො හි තදා

ඡළඞ්ගකුමායරොඅයහොසි, තස්මාඅත්තනා දිට්ඨකාරණිංආහරි. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 
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පටුන 

පඤ්චමවත්ථුස්මිම්පි අතීයත යකොසලරාජා  ාරාණසිරජ්ජිං ගයහත්වා
 ාරාණසිරඤ්යඤො අග්ගමයහසිිං ගබ්භනිම්පි අග්ගමයහසිිං කත්වා

සකනගරයමවගයතො. සාඅපරභායගපුත්තිංවිජායි.රාජා අපුත්තකත්තාතිං
පුත්තසියනයහන යපොයසත්වා සබ් සිප්පානි සික්ඛායපත්වා වයප්පත්තිං
‘‘අත්තයනොපිතුසන්තකිංරජ්ජිංගණ්හා’’තියපයසසි.යසොතත්ථගන්ත්වා 
රජ්ජිංකායරසි.අථස්සමාතා‘‘පුත්තිංපස්සිතුකාමාම්හී’’තියකොසලරාජානිං 
ආපුච්ඡිත්වාමහාපරිවාරා ාරාණසිිංගච්ඡන්තීද්වින්නිං රට්ඨානිං අන්තයර 
එකස්මිිං නිගයම නිවාසිං ගණ්හි. තත්යථයවයකො පඤ්චාලචණ්යඩො නාම
බ්රාහ්මණකුමායරො අත්ථි අභරූයපො. යසො තස්සා පණ්ණාකාරිං උපනායමසි.
සා තිං දිස්වා පටි ද්ධචිත්තා යතන සද්ධිිං පාපකම්මිං කත්වා කතිපාහිං
තත්යථව වීතිනායමත්වා  ාරාණසිිං ගන්ත්වා පුත්තිං දිස්වා ඛිප්පිං
නිවත්තිත්වා පුන තස්මිිංයයව නිගයම නිවාසිං ගයහත්වා කතිපාහිං යතන
සද්ධිිං අනාචාරිං චරිත්වා යකොසලනගරිං ගතා. සා තයතො පට්ඨාය
නචිරස්යසව තිං තිං කාරණිං වත්වා ‘‘පුත්තස්ස සන්තිකිං ගච්ඡාමී’’ති
රාජානිං ආපුච්ඡිත්වා ගච්ඡන්තී ච ආගච්ඡන්තී ච තස්මිිං නිගයම

අඩ්ඪමාසමත්තිං යතන සද්ධිිං අනාචාරිං චරි. සම්ම පුණ්ණමුඛ, ඉත්ථියයො
නායමතාදුස්සීලාමුසාවාදිනියයොතිඉදම්පිඅතීතිං දස්යසන්යතොමහාසත්යතො 

‘‘එවඤ්යහත’’න්තිආදිමාහ. 

තත්ථ බ්රහ් දත්තස්ස  ාත න්ති  ාරාණසිරජ්ජිං කායරන්තස්ස

බ්රහ්මදත්තකුමාරස්සමාතරිං.තදාකරකුණායලො පඤ්චාලචණ්යඩොඅයහොසි, 
තස්මාතිංඅත්තනාඤාතකාරණිංදස්යසන්යතොඑවමාහ. 

එතා චාති, සම්ම පුණ්ණමුඛ, එතාව පඤ්ච ඉත්ථියයො පාපමකිංසු, න

අඤ්ඤාති සඤ්ඤිං මා කරි, අථ යඛො එතා ච අඤ්ඤා ච  හූ 
පාපකම්මකාරිකාති. ඉමස්මිිං ඨායන ඨත්වා යලොයක අතිචාරිනීනිං වත්ථූනි

කයථතබ් ානි. ජ තීතියථාජගතිසඞ්ඛාතාමහී ස ාන ත්තා පටිඝාභායවන

සබ්ය සු සමානරත්තා හුත්වා සා වසුන්ධරා ඉතරීත ාපතට්ඨා 

උත්තමානඤ්ච අධමානඤ්ච පතිට්ඨා යහොති, තථා ඉත්ථියයොපි
කයලසවයසනසබ්ය සම්පිඋත්තමාධමානිං පතිට්ඨායහොන්ති.ඉත්ථියයොහි

ඔකාසිංලභමානායකනචිසද්ධිිංපාපකිංකයරොන්තිනාම. සබ්බ්සහාතියථා

ච සා සබ් යමව සහති න ඵන්දති න කුප්පති න චලති, තථා ඉත්ථියයො
සබ්ය පි පුරියස යලොකස්සාදවයසන සහන්ති. සයච තාසිං යකොචි පුරියසො 

චිත්යතපතිට්ඨියතොයහොති, තස්සරක්ඛණත්ථිංනඵන්දන්තිනචලන්තින

යකොලාහලිං කයරොන්ති. යථා ච සානකුප්පතින චලති, එවිං ඉත්ථියයොපි 

යමථුනධම්යමනනකුප්පන්තිනචලන්ති, නසක්කායතනපූයරතුිං. 

වාෙමිය ොති දුට්ඨමියගො. පඤ්චාවුයධොති මුඛස්ස යචව චතුන්නඤ්ච

චරණානිං වයසයනතිං වුත්තිං. සුරුද්යධොති සුලුද්යධො සුඵරුයසො. 

තථිත්ථියෙොති යථා හි සීහස්ස මුඛඤ්යචව චත්තායරො ච හත්ථපාදාති 
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පඤ්චාවුධානි, තථා ඉත්ථීනම්පි රූපසද්දගන්ධරසයඵොට්ඨබ් ානි 
පඤ්චාවුධානි. යථා යසො අත්තයනො භක්ඛිං ගණ්හන්යතො යතහිපි පඤ්චහි

ගණ්හාති, තථාතාපි කයලසභක්ඛිංගණ්හමානාරූපාදීහිආවුයධහිපහරිත්වා

ගණ්හන්ති.යථායසොකක්ඛයළො පසය්හඛාදති, එවිංඑතාපිකක්ඛළාපසය්හ
ඛාදිකා. තථා යහතා ථිරසීයලපි පුරියස අත්තයනො  යලන පසය්හකාරිං

කත්වා සීලවිනාසිං පායපන්ති. යථා යසො පරහිිංසයන රයතො, එවයමතාපි 

කයලසවයසනපරහිිංසයනරතා. තායෙොතිතාඑවිංඅගුණසම්මන්නාගතාන 
විස්සයසනයරො. 

  නියෙොති ගණිකායයො. ඉදිං වුත්තිං යහොති – සම්ම පුණ්ණමුඛ, 

යායනතානි ඉත්ථීනිං ‘‘යවසියයො’’තිආදීනි නාමානි, න එතානි තාසිං 

සභාවනාමානි.නයහතායවසියයොනාමගමනියයොනාම න්ධකයයොනාම, 

සභාවනාමයතොපනවධිකායයොනාම එතායයො, යාඑතායවසියයොනාරියයො

ගමනියයොති වුච්චන්ති. වධිකායෙොති සාමිකඝාතිකායයො. ස්වායමත්යථො 

 හාහිංසජාතයකන දීයපතබ්ය ො.වුත්තඤ්යහතිං– 

‘‘මායායචතාමරීචීච, යසොකායරොගාචුපද්දවා; 

ඛරාච න්ධනායචතා, මච්චුපාසාගුහාසයා; 

තාසු යයො විස්සයස යපොයසො, යසො නයරසු නරාධයමො’’ති. (ජා. 
2.21.118); 

යවණිකතාති කතයවණියයො. යථා හි යමොළිිං  න්ධිත්වා අටවියිං

ඨිතයචොයරො ධනිං විලුම්පති, එවයමතාපි කයලසවසිං යනත්වා ධනිං 

විලුම්පන්ති.  දි ාවදිද්ධාතිවිසමිස්සකාසුරාවිය.යථා සාවිකාරිංදස්යසති, 
එවයමතාපි අඤ්යඤසු පුරියසසු සාරත්තා කච්චාකච්චිං අජානන්තියයො
අඤ්ඤස්මිිං කත්තබ්ය  අඤ්ඤයමව කයරොන්තියයො විකාරිං දස්යසන්ති. 

වාචාසන්ථුතයෙොතියථාවාණියජොඅත්තයනොභණ්ඩස්සවණ්ණයමවභණති, 
එවයමතාපි අත්තයනො අගුණිං පටිච්ඡායදත්වා ගුණයමව පකායසන්ති. 

විපරිවත්තායෙොති යථා ඉස්සමිගස්ස සිඞ්ගිං පරිවත්තිත්වා ඨිතිං, එවිං

ලහුචිත්තතාය විපරිවත්තායයොව යහොන්ති. උ  මිවාති උරයගො විය 

මුසාවාදිතායදුජව්හානාම. යසොබ්භමිවාතියථාපදරපටිච්ඡන්යනොගූථකූයපො, 
එවිං වත්ථාලඞ්කාරපටිච්ඡන්නා හුත්වා විචරන්ති. යථා ච කචවයරහි

පටිච්ඡන්යනො ආවායටො අක්කන්යතො පාදදුක්ඛිං ජයනති, එවයමතාපි

විස්සායසන උපයසවියමානා. පාතාලමිවාති යථා මහාසමුද්යද පාතාලිං

දුප්පූරිං, එවයමතාපි යමථුයනන විජායයනන අලඞ්කායරනාති තීහි දුප්පූරා.

යතයනවාහ–‘‘තිණ්ණිං, භක්ඛයව, ධම්මානිං අතිත්යතොමාතුගායමො’’තිආදි. 

 ක්ඛසී විොති යථා රක්ඛසී නාම මිංසගිද්ධතාය ධයනන න සක්කා

යතොයසතුිං,  හුම්පි ධනිං පටික්ඛිපිත්වා මිංසයමව පත්යථති, එවයමතාපි

යමථුනගිද්ධතාය  හුනාපි ධයනන න තුස්සන්ති, ධනිං අගයණත්වා
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යමථුනයමව පත්යථන්ති. ෙය ොවාති යථා යයමො එකන්තහයරො න කඤ්චි

පරිහරති, එවයමතාපි ජාතිසම්පන්නාදීසු න කඤ්චි පරිහරන්ති, සබ් ිං
කයලසවයසනසීලාදිවිනාසිංපායපත්වා දුතියචිත්තවායරනිරයිංඋපයනන්ති. 

සිඛීරිවාතියථාසිඛී සුචිම්පිඅසුචිම්පිසබ් ිංභක්ඛයති, තයථතාපිහීනුත්තයම

සබ්ය  යසවන්ති. නදීඋපමායම්පි එයසව නයයො. යෙනකා  ිංච ාති

භුම්මත්යථ කරණවචනිං, යත්ථඑතාසිංකායමොයහොති, තත්යථවධාවන්ති. 

යනරූති හිමවති එයකො සුවණ්ණපබ් යතො, තිං උපගතා කාකාපි

සුවණ්ණවණ්ණාව යහොන්ති. යථා යසො, එවිං එතාපි නිබ්බියසසකරා
අත්තානිංඋපගතිංඑකසදිසිංකත්වාපස්සන්ති. 

විසරුක්යඛොති අම් සදියසො කිංපක්කරුක්යඛො. යසො නිච්චයමව ඵලති, 

වණ්ණාදිසම්පන්යනො ච යහොති, යතන නිං නිරාසඞ්කා පරිභුඤ්ජත්වා

මරන්ති, එවයමව තාපි රූපාදිවයසන නිච්චඵලිතා රමණීයා විය ඛායන්ති. 
යසවියමානාපනපමාදිංඋප්පායදත්වාඅපායයසුපායතන්ති.යතනවුත්තිං– 

‘‘ආයතිිංයදොසිංනඤ්ඤාය, යයොකායමපටියසවති; 

විපාකන්යතහනන්තිනිං, කිංපක්කමිවභක්ඛිත’’න්ති.(ජා. 1.1.85); 

යථා වා විසරුක්යඛො නිච්චඵලියතො සදා අනත්ථාවයහො යහොති, එවයමතාපි 
සීලාදිවිනාසනවයසන.යථාවිසරුක්ඛස්සමූලම්පිතයචොපිපත්තම්පිපුප්ඵම්පි 

ඵලම්පි විසයමවාති නිච්චඵයලො, තයථව තාසිං රූපම්පි…යප.… 
යඵොට්ඨබ් ම්පිවිසයමවාතිවිසරුක්යඛොවියනිච්චඵලිතායයොති. 

‘‘පනුත්තය ත්ථා’’ති ගාථා න්යධන තමත්ථිං පාකටිං කාතුිං එවමාහ.

තත්ථ  තනන්තකරිත්ථියෙොති සාමියකහි දුක්ඛසම්භතානිං රතනානිං
අන්තරායකරාඉත්ථියයොඑතානිපයරසිංදත්වාඅනාචාරිං චරන්ති. 

ඉයතොපරිංනානප්පකායරනඅත්තයනොධම්මකථාවිලාසිං දස්යසන්යතො

ආහ – 

‘‘චත්තාරිමානි, සම්ම පුණ්ණමුඛ, යානි වත්ථූනි කච්යච ජායත 

අනත්ථචරානි භවන්ති, තානි පරකුයල න වායසතබ් ානි, යගොණිං
යධනුිං යානිං භරියා. චත්තාරි එතානි පණ්ඩියතො ධනානි ඝරා න
විප්පවාසයය.භවතිච පනුත්තයරත්ථවාකයිං– 

296. 

‘යගොණිං යධනුඤ්චයානඤ්ච, භරියිංඤාතිකුයලන වාසයය; 

භඤ්ජන්තිරථිංඅයානකා, අතිවායහනහනන්තිපුඞ්ගවිං; 

යදොයහනහනන්තිවච්ඡකිං, භරියාඤාතිකුයලපදුස්සතී’’’ති. 
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‘‘ඡඉමානි, සම්මපුණ්ණමුඛ, යානිවත්ථූනිකච්යචජායත අනත්ථචරානි
භවන්ති– 

297. 

‘අගුණිං ධනු ඤාතිකුයල ච භරියා, පාරිං නාවා අක්ඛභග්ගඤ්ච

යානිං; 

දූයර මිත්යතො පාපසහායයකො ච, කච්යච ජායත අනත්ථචරානි 
භවන්තී’’’ති. 

‘‘අට්ඨහිඛලු, සම්මපුණ්ණමුඛඨායනහිඉත්ථීසාමිකිංඅවජානාති

– දලිද්දතා, ආතුරතා, ජණ්ණතා, සුරායසොණ්ඩතා, මුද්ධතා, පමත්තතා, 

සබ් කච්යචසු අනුවත්තනතා, සබ් ධනඅනුප්පදායනන. ඉයමහි ඛලු, 

සම්මපුණ්ණමුඛ, අට්ඨහිඨායනහි ඉත්ථීසාමිකිංඅවජානාති.භවතිච
පනුත්තයරත්ථවාකයිං– 

298. 

‘‘‘දලිද්දිං ආතුරඤ්චාපි, ජණ්ණකිං සුරයසොණ්ඩකිං; 

පමත්තිංමුද්ධපත්තඤ්ච, සබ් කච්යචසුහාපනිං; 

සබ් කාමප්පදායනන, අවජානාතිසාමික’’’න්ති. 

‘‘නවහි ඛලු, සම්ම පුණ්ණමුඛ ඨායනහි ඉත්ථී පයදොසමාහරති – 

ආරාමගමනසීලාචයහොති, උයයානගමනසීලාචයහොති, නදීතිත්ථගමනසීලා

ච යහොති, ඤාතිකුලගමනසීලා ච යහොති, පරකුලගමනසීලා ච යහොති, 

ආදාසදුස්සමණ්ඩනානුයයොගමනුයුත්තසීලා චයහොති, මජ්ජපායිනීචයහොති, 

නිල්යලොකනසීලා ච යහොති, සද්වාරට්ඨායිනී ච යහොති. ඉයමහි ඛලු, සම්ම

පුණ්ණමුඛ, නවහි ඨායනහි ඉත්ථී පයදොසමාහරති. භවති ච පනුත්තයරත්ථ 
වාකයිං– 

299. 

‘ආරාමසීලා චඋයයානිං, නදීඤාතිපරකුලිං; 

ආදාසදුස්සමණ්ඩනමනුයුත්තා, යාචිත්ථීමජ්ජපායිනී. 

300. 

‘‘‘යාචනිල්යලොකනසීලා, යාචසද්වාරඨායිනී; 

නවයහයතහිඨායනහි, පයදොසමාහරන්තිඉත්ථියයො’’’ති. 

‘‘චත්තාලීසාය ඛලු, සම්ම පුණ්ණමුඛ, ඨායනහි ඉත්ථී පුරිසිං 

අච්චාචරති – විජම්භති, විනමති, විලසති, විලජ්ජති, නයඛන නඛිං

ඝට්යටති, පායදන පාදිං අක්කමති, කට්යඨන පථවිිං විලිඛති, දාරකිං

උල්ලඞ්ඝති උල්ලඞ්ඝායපති, කීළති කීළායපති, චුම් ති චුම් ායපති, 

භුඤ්ජති භුඤ්ජායපති, දදාති, යාචති, කතමනුකයරොති, උච්චිං භාසති, 
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නීචිං භාසති, අවිච්චිං භාසති, විවිච්චිං භාසති, නච්යචන ගීයතන

වාදියතනයරොදයනනවිලසියතනවිභූසියතනජග්ඝති, යපක්ඛති, කටිිං 

චායලති, ගුය්හභණ්ඩකිං සඤ්චායලති, ඌරුිං විවරති, ඌරුිං පිදහති, 

ථනිං දස්යසති, කච්ඡිං දස්යසති, නාභිං දස්යසති, අක්ඛිිං නිඛනති, 

භමුකිං උක්ඛිපති, ඔට්ඨිං උපලිඛති, ජව්හිං නිල්ලායලති, දුස්සිං

මුඤ්චති, දුස්සිං පටි න්ධති, සිරසිං මුඤ්චති, සිරසිං  න්ධති. ඉයමහි

ඛලු, සම්මපුණ්ණමුඛ, චත්තාලීසායඨායනහිඉත්ථීපුරිසිං අච්චාචරති. 

‘‘පඤ්චවීසාය ඛලු, සම්ම පුණ්ණමුඛ, ඨායනහි ඉත්ථී පදුට්ඨා

යවදිතබ් ා භවති – සාමිකස්ස පවාසිං වණ්යණති, පවුට්ඨිංනසරති, 

ආගතිං නාභනන්දති, අවණ්ණිං තස්ස භණති, වණ්ණිං තස්ස න

භණති, අනත්ථිං තස්ස චරති, අත්ථිං තස්සන චරති, අකච්චිං තස්ස

කයරොති, කච්චිං තස්ස න කයරොති, පරිදහිත්වා සයති, පරම්මුඛී

නිපජ්ජති, පරිවත්තකජාතා යඛො පන යහොති කුඞ්කුමියජාතා, දීඝිං 

අස්සසති, දුක්ඛිං යවදයති, උච්චාරපස්සාවිං අභණ්හිං ගච්ඡති, 

වියලොමමාචරති, පරපුරිසසද්දිං සුත්වා කණ්ණයසොතිං විවරයමොදහති, 

නිහතයභොගා යඛො පන යහොති, පටිවිස්සයකහි සන්ථවිං කයරොති, 

නික්ඛන්තපාදා යඛො පන යහොති විසිඛානුචාරිනී, අතිචාරිනී යඛො පන

යහොති නිච්චිංසාමියකඅගාරවාපදුට්ඨමනසඞ්කප්පා, අභණ්හිංද්වායර

තිට්ඨති, කච්ඡානි අඞ්ගානි ථනානි දස්යසති, දියසොදිසිං ගන්ත්වා

යපක්ඛති. ඉයමහිඛලුසම්මපුණ්ණමුඛ, පඤ්චවීසායඨායනහිඉත්ථී

පදුට්ඨායවදිතබ් ාභවති.භවතිචපනුත්තයරත්ථවාකයිං – 

301. 

‘පවාසිං තස්සවණ්යණති, ගතිංතස්සන යසොචති; 

දිස්වානපතිමාගතිංනාභනන්දති, භත්තාරවණ්ණිංනකදාචිභාසති; 
එයතපදුට්ඨායභවන්තිලක්ඛණා. 

302. 

‘අනත්ථිංතස්සචරතිඅසඤ්ඤතා, අත්ථඤ්චහායපති අකච්චකාරිනී; 

පරිදහිත්වාසයතිපරම්මුඛී, එයතපදුට්ඨායභවන්ති ලක්ඛණා. 

303. 

‘පරිවත්තජාතා චභවතිකුඞ්කුමී, දීඝඤ්ච අස්සසතිදුක්ඛයවදිනී; 

උච්චාරපස්සාවමභණ්හිංගච්ඡති, එයතපදුට්ඨායභවන්ති ලක්ඛණා. 

304. 

‘වියලොමමාචරති අකච්චකාරිනී, සද්දිංනිසායමති පරස්සභාසයතො; 

නිහතයභොගාචකයරොතිසන්ථවිං, එයතපදුට්ඨායභවන්තිලක්ඛණා. 

305. 
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‘කච්යඡන ලද්ධිං කසිරාභතිං ධනිං, විත්තිං විනායසති දුක්යඛන 

සම්භතිං; 

පටිවිස්සයකහි ච කයරොති සන්ථවිං, එයත පදුට්ඨාය භවන්ති 
ලක්ඛණා. 

306. 

‘නික්ඛන්තපාදාවිසිඛානුචාරිනී, නිච්චඤ්චසාමිම්හි පදුට්ඨමානසා; 

අතිචාරිනීයහොතිඅයපතගාරවා, එයතපදුට්ඨායභවන්තිලක්ඛණා. 

307. 

‘අභක්ඛණිංතිට්ඨතිද්වාරමූයල, ථනානිකච්ඡානිච දස්සයන්තී; 

දියසොදිසිංයපක්ඛතිභන්තචිත්තා, එයතපදුට්ඨායභවන්ති ලක්ඛණා. 

308. 

‘සබ් ානදීවඞ්කගතී, සබ්ය කට්ඨමයාවනා; 

සබ්බිත්ථියයොකයරපාපිං, ලභමායනනිවාතයක. 

309. 

‘සයචලයභථඛණිංවාරයහොවා, නිවාතකිංවාපිලයභථතාදිසිං; 

සබ් ාව ඉත්ථී කයිරුිං නු පාපිං, අඤ්ඤිං අලත්ථ පීඨසප්පිනාපි 
සද්ධිිං. 

310. 

‘නරානමාරාමකරාසුනාරිසු, අයනකචිත්තාසුඅනිග්ගහාසුච; 

සබ් ත්ථ නාපීතිකරාපි යච සියා, න විස්සයස තිත්ථසමා හි 
නාරියයො’’’ති. 

තත්ථ ය ොණිං යධනුන්ති ලිඞ්ගවිපල්ලායසන වුත්තිං. ඤාතකුයල 

පදුස්සතීතිතත්ථසානිබ්භයාහුත්වාතරුණකාලයතොපට්ඨායවිස්සාසයකහි 

දාසාදීහිපි සද්ධිිංඅනාචාරිංචරති, ඤාතකාඤත්වාපිනිග්ගහිංන කයරොන්ති, 

අත්තයනොඅකත්තිිංපරිහරමානාඅජානන්තාවියයහොන්ති. අනත්ථච ානීති

අචරිතබ් ානි අත්ථානි, අකච්චකාරානීති අත්යථො. අගුණන්ති ජයාරහිතිං. 

පාපසහාෙයකොති දුම්මිත්යතො. 

දලිද්දතාති දලිද්දතාය. යසසපයදසුපි එයසව නයයො. තත්ථ දලිද්යදො
අලඞ්කාරාදීනිං අභාවයතො කයලයසන සඞ්ගණ්හිතුිං න සක්යකොතීති තිං 
අවජානාති.ගිලායනොවත්ථුකාමකයලසකායමහිසඞ්ගණ්හිතුිංනසක්යකොති.
ජරාජණ්යණො කායිකවාචසිකඛිඩ්ඩාරතිසමත්යථොනයහොති.සුරායසොණ්යඩො 
තස්සා හත්ථපිළන්ධනාදීනිපි සුරාඝරඤ්යඤව පයවයසති. මුද්යධො
අන්ධ ායලො රතිකුසයලො න යහොති. පමත්යතො දාසියසොණ්යඩො හුත්වා

ඝරදාසීහි සද්ධිිං සිංවසති, භරියිං පන අක්යකොසති පරිභාසති, යතන නිං
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අවජානාති. සබ් කච්යචසු අනුවත්තන්තිං ‘‘අයිං නිත්යතයජො, මයමව 
අනුවත්තතී’’තිතිංඅක්යකොසතිපරිභාසති.යයොපනසබ් ිංධනිංඅනුප්පයදති

කුටුම් ිං පටිච්ඡායපති, තස්සභරියාසබ් ිංධනසාරිංහත්යථකත්වාතිංදාසිං

විය අවජානාති, ඉච්ඡමානා ‘‘යකො තයා අත්යථො’’ති ඝරයතොපි නිං

නික්කඩ්ඪති. මුද්ධපත්තන්තිමුද්ධභාවප්පත්තිං. 

පයදොස ාහ තීති සාමියක පයදොසිං ආහරති දුස්සති, පාපකම්මිං

කයරොතීති අත්යථො. ආ ා   නසීලාති සාමිකිං ආපුච්ඡා වා අනාපුච්ඡා වා
අභණ්හිං පුප්ඵාරාමාදීසු අඤ්ඤතරිං ගන්ත්වා තත්ථ අනාචාරිං චරිත්වා
‘‘අජ්ජ මයා ආරායම රුක්ඛයදවතාය  ලිකම්මිං කත’’න්තිආදීනි වත්වා 
 ාලසාමිකිං සඤ්ඤායපති. පණ්ඩියතො පන ‘‘අද්ධා එසා තත්ථ අනාචාරිං
චරතී’’ති පුන තස්සා ගන්තුිං න යදති. එවිං සබ් පයදසුපි අත්යථො

යවදිතබ්ය ො. ප කුලන්ති සන්දිට්ඨසම්භත්තාදීනිං යගහිං. තිං සා

‘‘අසුකකුයලයම වඩ්ඪිපයයොජතාඅත්ථි, තාවකාලිකිංදින්නකිංඅත්ථි, තිං

සායධමී’’තිආදීනි වත්වා ගච්ඡති. නිල්යලොකනසීලාති වාතපානන්තරාදීහි

ඔයලොකනසීලා. සද්වා ට්ඨායිනීති අත්තයනො අඞ්ගපච්චඞ්ගානි දස්යසන්තී 
සද්වායරතිට්ඨති. 

අච්චාච තීතිඅතික්කම්මචරති, සාමිකස්සසන්තියකඨිතාවඅඤ්ඤස්ස

නිමිත්තිංදස්යසතීතිඅත්යථො. විජම්භතීති‘‘අහිංතිංදිස්වාවිජම්භස්සාමි, තාය 

සඤ්ඤාය ඔකාසස්ස අත්ථිභාවිං වා නත්ථිභාවිං වා ජායනයයාසී’’ති 
පඨමයමව කතසඞ්යකතා වා හුත්වා අකතසඞ්යකතා වාපි ‘‘එවිං එස මයි
 ජ්ඣිස්සතී’’ති සාමිකස්ස පස්යස ඨිතාව විජම්භති විජම්භනිං දස්යසති. 

වින තීති කඤ්චියදව භූමියිං පායතත්වා තිං උක්ඛිපන්තී විය ඔනමිත්වා

පිට්ඨිිං දස්යසති. විලසතීති ගමනාදීහි වා ඉරියාපයථහි අලඞ්කායරන වා

විලාසිංදස්යසති. විලජ්ජතීති ලජ්ජන්තීවියවත්යථනසරීරිංඡායදති, කවාටිං

වා භත්තිිං වා අල්ලීයති. නයඛනාති පාදනයඛන පාදනඛිං, හත්ථනයඛන

හත්ථනඛිං ඝට්යටති. කට්යඨනාති දණ්ඩයකන. දා කන්ති අත්තයනො වා
පුත්තිං අඤ්ඤස්ස වා පුත්තිං ගයහත්වා උක්ඛිපති වා උක්ඛිපායපති වා. 

කීෙතීතිසයිංවාකීළති, දාරකිංවාකීළායපති. චුම්බ්නාදීසුපිඑයසවනයයො. 

දදාතීතිතස්ස කඤ්චියදවඵලිංවාපුප්ඵිංවායදති. ොචතීතිතයමවපටියාචති. 

අනුකය ොතීතිදාරයකනකතිංකතිංඅනුකයරොති. උච්චන්තිමහාසද්දවයසන

වා යථොමනවයසන වා උච්චිං. නීචන්ති මන්දසද්දවයසන වා

අමනාපවචයනනවා පරිභවවචයනනවානීචිං. අවිච්චන්ති  හුජනමජ්යඣ

අප්පටිච්ඡන්නිං. විවිච්චන්ති රයහො පටිච්ඡන්නිං. නච්යචනාති එයතහි
නච්චාදීහි නිමිත්තිං කයරොති. තත්ථ යරොදියතන නිමිත්තකරයණන රත්තිිං
යදයව වස්සන්යත වාතපායනන හත්ථිිං ආයරොයපත්වා යසට්ඨිපුත්යතන

නීතායපුයරොහිතබ්රාහ්මණියාවත්ථුකයථතබ් ිං. ජග්ඝතීතිමහාහසිතිංහසති, 

එවම්පි නිමිත්තිං කයරොති. කච්ඡන්ති උපකච්ඡකිං. උපලිඛතීති දන්යතහි

උපලිඛති. සි සන්ති යකසවට්ටිිං. එවිං යකසානිං යමොචන න්ධයනහිපි
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පටුන 

පරපුරිසානිං නිමිත්තිං කයරොති, නියායමත්වා වා අනියායමත්වා වා
යකොචියදවසාරජ්ජස්සතීතිපිකයරොතියයව. 

පදුට්ඨායවදිතබ්බ්ාභවතීතිඅයිංමයි පදුට්ඨාකුද්ධා, කුජ්ඣිත්වාචපන

මිච්ඡාචාරිං චරතීතිපණ්ඩියතනයවදිතබ් ා භවති. පවාසන්ති ‘‘අසුකගායම

පයුත්තිංධනිංනස්සති, ගච්ඡතිං සායධහි, යවොහාරිංකයරොහී’’තිආදීනිවත්වා

තස්මිිංගයතඅනාචාරිංචරිතුකාමාපවාසිං වණ්යණති. අනත්ථන්තිඅවඩ්ඪිිං. 

අකච්චන්ති අකත්තබ් යුත්තකිං. පරිදහිත්වාති ගාළ්හිං නිවායසත්වා. 

පරිවත්තකජාතාති ඉයතො චියතො ච පරිවත්තමානා. කුඞ්කුමිෙජාතාති

යකොලාහලජාතාපාදමූයලනිපන්නාපරිචාරිකා උට්ඨායපති, දීපිංජාලායපති, 

නානප්පකාරිං යකොලාහලිං කයරොති, තස්ස කයලසරතිිං නායසති. දුක්ඛිං

යවදෙතීතිසීසිංයමරුජ්ජතීතිආදීනිවදති. වියලො  ාච තීතිආහාරිං සීතලිං
ඉච්ඡන්තස්ස උණ්හිං යදතීතිආදීනිං වයසන පච්චනීකවුත්ති යහොති. 

නිහතයභො ාති සාමියකන දුක්ඛසම්භතානිං යභොගානිං සුරායලොලතාදීහි

විනාසිකා. සන්ථවන්තිකයලසවයසනසන්ථවිංකයරොති. නික්ඛන්තපාදාති

ජාරස්ස උපධාරණත්ථායනික්ඛන්තපාදා. සාමියකතිපතිම්හි අගාරයවනච
පදුට්ඨමානසායචඅතිචාරිනීයහොති. 

සබ්බිත්ථියෙොති ඨයපත්වා විපස්සනාය තනුකතකයලසා යසසා සබ් ා

ඉත්ථියයො පාපිං කයරයයිං. ලභ ායනති ලබ්භමායන, සිංවිජ්ජමායනති

අත්යථො. නිවාතයකතිරයහොමන්තනයක පරියභදයක. ඛණිංවා  යහො වාති

පාපකරණත්ථායඔකාසිංවාපටිච්ඡන්නට්ඨානිංවා. කයිරුිංනූතිඑත්ථ නූ-ති

නිපාතමත්තිං. අලත්ථාති අලද්ධා. අයයමව වා පායඨො, අඤ්ඤිං
සම්පන්නපුරිසිං අලභත්වා පීඨසප්පිනාපි තයතො පටික්කූලතයරනාපි පාපිං

කයරයයිං. ආ ා ක ාසූති අභරතිකාරිකාසු. අනිග් හාසූති නිග්ගයහන

වියනතුිං අසක්කුයණයයාසු. තත්ථස ාති යථා තිත්ථිං උත්තමාධයමසු න

කඤ්චින්හායන්තිං වායරති, තථාඑතාපිරයහොවාඛයණවානිවාතයකවා
සතිනකඤ්චිපටික්ඛිපන්ති. 

තථා හි අතීයත  ාරාණසියිං කණ්ඩරී නාම රාජා අයහොසි
උත්තමරූපධයරො. තස්ස යදවසිකිං අමච්චා ගන්ධකරණ්ඩකසහස්සිං
ආහරන්ති. යතනස්ස නියවසයන පරිභණ්ඩිං කත්වා ගන්ධකරණ්ඩයක
ඵායලත්වා ගන්ධදාරූනි කත්වා ආහාරිං පචන්ති. භරියාපිස්ස අභරූපා
අයහොසි නායමන කන්නරා නාම. පුයරොහියතොපිස්ස සමවයයො
පඤ්චාලචණ්යඩො නාම බුද්ධිසම්පන්යනො අයහොසි. රඤ්යඤො පන පාසාදිං

නිස්සාය අන්යතොපාකායර ජම්බුරුක්යඛො නිබ් ත්ති, තස්ස සාඛා
පාකාරමත්ථයක ඔලම් ති. තස්ස ඡායාය යජගුච්යඡො දුස්සණ්ඨායනො
පීඨසප්පීවසති.අයථකදිවසිංකන්නරායදවීවාතපායනනඔයලොයකන්තීතිං 
දිත්වා පටි ද්ධචිත්තා හුත්වා රත්තිිං රාජානිං රතියා සඞ්ගණ්හිත්වා තස්මිිං
නිද්දිං ඔක්කන්යත සණිකිං උට්ඨායාසනා නානග්ගරසයභොජනිං 
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සුවණ්ණසරයකපක්ඛිපිත්වාඋච්ඡඞ්යගකත්වාසාටකරජ්ජුයාවාතපායනන
ඔතරිත්වා ජම්බුිං ආරුය්හ සාඛාය ඔරුය්හ පීඨසප්පිිං යභොයජත්වා පාපිං
කත්වාආගතමග්යගයනව පාසාදිංආරුය්හගන්යධහිසරීරිං උබ් ට්යටත්වා
රඤ්ඤාසද්ධිිං නිපජ්ජ.එයතනුපායයනනි ද්ධිංයතනසද්ධිිංපාපිංකයරොති.
රාජාපනනජානාති. 

යසො එකදිවසිං නගරිං පදක්ඛිණිං කත්වා නියවසනිං පයවසන්යතො
ජම්බුඡායාය සයිතිංපරමකාරුඤ්ඤප්පත්තිංපීඨසප්පිිංදිස්වාපුයරොහිතිංආහ

– ‘‘පස්යසතිං මනුස්සයපත’’න්ති. ‘‘ආම, පස්සාමියදවා’’ති. ‘‘අපිනුයඛො, 

සම්ම, එවරූපිං පටික්කූලිංකාචි ඉත්ථීඡන්දරාගවයසනඋපගච්යඡයයා’’ති.

තිං කථිං සුත්වා පීඨසප්පී මානිං ජයනත්වා ‘‘අයිං රාජා කිං කයථති, 

අත්තයනො යදවියා මම සන්තිකිං ආගමනිං න ජානාති මඤ්යඤ’’ති

ජම්බුරුක්ඛස්ස අඤ්ජලිිං පග්ගයහත්වා ‘‘සුණ සාමි, ජම්බුරුක්යඛ 

නිබ් ත්තයදවයත, ඨයපත්වාතිංඅඤ්යඤොඑතිංකාරණිංනජානාතී’’තිආහ.
පුයරොහියතොතස්ස කරියිංදිස්වාචින්යතසි–‘‘අද්ධාරඤ්යඤොඅග්ගමයහසී
ජම්බුරුක්යඛනගන්ත්වා ඉමිනාසද්ධිිංපාපිංකයරොතී’’ති.යසොරාජානිංපුච්ඡි

– ‘‘මහාරාජ, යදවියායතරත්තිභායග සරීරසම්ඵස්යසොකීදියසොයහොතී’’ති? 

‘‘සම්ම, අඤ්ඤිං න පස්සාමි, මජ්ඣිමයායම පනස්සා සරීරිං සීතලිං

යහොතී’’ති. ‘‘යතන හි, යදව, තිට්ඨතු අඤ්ඤා ඉත්ථී, අග්ගමයහසී යත 

කන්නරායදවී ඉමිනාසද්ධිිංපාපිංකයරොතී’’ති.‘‘සම්ම, කිං වයදසි, එවරූපා

පරමවිලාසසම්පන්නාකිංඉමිනාපරමයජගුච්යඡනසද්ධිිං අභරමිස්සතී’’ති? 

‘‘යතනහිනිං, යදව, පරිග්ගණ්හාහී’’ති. 

යසො ‘‘සාධූ’’ති රත්තිිං භුත්තසායමායසො තාය සද්ධිිං නිප්පජ්ජත්වා
‘‘පරිග්ගණ්හිස්සාමින’’න්තිපකතියානිද්දුපගමනයවලාය නිද්දුපගයතොවිය
අයහොසි.සාපිඋට්ඨායතයථවඅකාසි.රාජාතස්සාඅනුපදඤ්යඤව ගන්ත්වා
ජම්බුඡායිං නිස්සාය අට්ඨාසි. පීඨසප්පී යදවියා කුජ්ඣිත්වා ‘‘ත්විං අජ්ජ
අතිචිරායිත්වාආගතා’’තිහත්යථනකණ්ණසඞ්ඛලිකිංපහරි.අථනිං‘‘මාමිං 

කුජ්ඣි, සාමි, රඤ්යඤොනිද්දුපගමනිංඔයලොයකසි’’න්තිවත්වාතස්සයගයහ
පාදපරිචාරිකා විය අයහොසි. යතන පනස්සා පහායරන සීහමුඛකුණ්ඩලිං
කණ්ණයතො ගළිත්වා රඤ්යඤො පාදමූයල පති. රාජා ‘‘වට්ටිස්සති
එත්තක’’න්ති තිං ගයහත්වා ගයතො. සාපි යතන සද්ධිිං අතිචරිත්වා
පුරිමනියායමයනව ගන්ත්වා රඤ්ඤා සද්ධිිං නිපජ්ජතුිං ආරභ. රාජා 
පටික්ඛිපිත්වා පුනදිවයස ‘‘කන්නරායදවී මයා දින්නිං සබ් ාලඞ්කාරිං
අලඞ්කරිත්වා එතූ’’ති ආණායපසි. සා ‘‘සීහමුඛකුණ්ඩලිං යම

සුවණ්ණකාරස්ස සන්තියක’’ති වත්වා නාගමි, පුන යපසියත ච පන

එකකුණ්ඩලාව ආගමාසි. රාජා පුච්ඡි – ‘‘කහිං යත කුණ්ඩල’’න්ති? 

‘‘සුවණ්ණකාරස්ස සන්තියක’’ති. සුවණ්ණකාරිං පක්යකොසායපත්වා
‘‘කිංකාරණා ඉමිස්සා කුණ්ඩලිං න යදසී’’ති ආහ. ‘‘නාහිං ගණ්හාමි
යදවා’’ති. රාජා තස්සා කුජ්ඣිත්වා ‘‘පායප චණ්ඩාලි මාදියසන යත 
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සුවණ්ණකායරන භවිතබ් ’’න්ති වත්වා තිං කුණ්ඩලිං තස්සා පුරයථො

ඛිපිත්වා පුයරොහිතිං ආහ – ‘‘සම්ම, සච්චිං තයා වුත්තිං, ගච්ඡ සීසමස්සා
යඡදායපහී’’ති.යසොතිංරාජයගයහයයව එකස්මිිංපයදයසඨයපත්වාරාජානිං

උපසඞ්කමිත්වා–‘‘යදව, මාකන්නරායදවියා කුජ්ඣිත්ථ, සබ් ාඉත්ථියයො

එවරූපායයව.සයචපිඉත්ථීනිංදුස්සීලභාවිංඤාතුකායමොසි, දස්යසස්සාමියත

එතාසිං පාපකඤ්යචව  හුමායාභාවඤ්ච, එහි අඤ්ඤාතකයවයසන ජනපදිං 
චරාමා’’තිආහ. 

රාජා ‘‘සාධූ’’ති මාතරිං රජ්ජිං පටිච්ඡායපත්වා යතන සද්ධිිං චාරිකිං
පක්කාමි. යතසිං යයොජනිං මග්ගිං ගන්ත්වා මහාමග්යග නිසින්නානිංයයව
එයකො කුටුම්බියකො පුත්තස්සත්ථාය මඞ්ගලිං කත්වා එකිං කුමාරිකිං
පටිච්ඡන්නයායන නිසීදායපත්වා මහන්යතනපරිවායරනගච්ඡති.තිං දිස්වා

පුයරොහියතොරාජානිංආහ–‘‘සයච ඉච්ඡසි, ඉමිංකුමාරිකිංතයාසද්ධිිංපාපිං

කායරතුිං සක්කා යදවා’’ති. ‘‘කිං කයථසි, මහාපරිවාරා එසා, න සක්කා

සම්මා’’ති? පුයරොහියතො ‘‘යතන හි පස්ස, යදවා’’ති පුරයතො ගන්ත්වා
මග්ගයතො අවිදූයර සාණියා පරික්ඛිපිත්වා රාජානිං අන්යතොසාණියිං කත්වා

සයිං මග්ගපස්යසයරොදන්යතොනිසීදි.අථනිංයසොකුටුම්බියකොදිස්වා‘‘තාත, 

කස්මා යරොදසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘භරියා යම ගරුභාරා, තිං කුලඝරිං යනතුිං 

මග්ගපටිපන්යනොස්මි, තස්සා අන්තරාමග්යගයයව ගබ්යභො චලි, එසා

අන්යතොසාණියිං කලමති, කාචිස්සා ඉත්ථී සන්තියක නත්ථි, මයාපි තත්ථ

ගන්තුිං න සක්කා, න ජානාමි ‘කිං භවිස්සතී’ති, එකිං ඉත්ථිිං ලද්ධුිං

වට්ටතී’’ති? ‘‘මායරොදි,  හූයමඉත්ථියයො, එකාගමිස්සතී’’ති. ‘‘යතනහි

අයයමවකුමාරිකාගච්ඡතු, එතිස්සාපිමඞ්ගලිං භවිස්සතී’’ති.යසොචින්යතසි

– ‘‘සච්චිං වදති, සුණිසායපි යම මඞ්ගලයමව, ඉමිනා හි නිමිත්යතන සා
පුත්තධීතාහි වඩ්ඪිස්සතී’’ති තයමව යපයසසි. සා තත්ථ පවිසිත්වා රාජානිං
දිස්වාවපටි ද්ධචිත්තාහුත්වාපාපමකාසි.රාජාපිස්සාඅඞ්ගුලිමුද්දිකිං අදාසි.

අථ නිං කතකච්චිං නික්ඛමිත්වා ආගතිං පුච්ඡිිංසු – ‘‘කිං විජාතා’’ති? 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණිං පුත්ත’’න්ති. කුටුම්බියකො තිං ආදාය පායාසි. 

පුයරොහියතොපි රඤ්යඤො සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘දිට්ඨා යත, යදව, කුමාරිකාපි

එවිං පාපා, කමඞ්ගිං පන අඤ්ඤා, අපි පන යතකඤ්චි දින්න’’න්ති පුච්ඡි.

‘‘ආම, අඞ්ගුලිමුද්දිකා දින්නා’’ති. ‘‘නාස්සා තිං දස්සාමී’’ති යවයගන
ගන්ත්වායානකිං ගණ්හිත්වා‘‘කයමත’’න්තිවුත්යත‘‘අයිංයමබ්රාහ්මණියා

උස්සීසයකඨපිතිං මුද්දිකිංගයහත්වාආගතා, යදහි, අම්ම, මුද්දික’’න්තිආහ.
සා තිං දදමානා බ්රාහ්මණිං හත්යථනයඛනවිජ්ඣිත්වා ‘‘ගණ්හ යචොරා’’ති 
අදාසි. 

එවිං බ්රාහ්මයණො නානාවියධහි උපායයහි අඤ්ඤාපි  හූ අතිචාරිනියයො 

රඤ්යඤො දස්යසත්වා ‘‘ඉධ තාව එත්තකිං යහොතු, අඤ්ඤත්ථ ගමිස්සාම, 

යදවා’’තිආහ.රාජා ‘‘සකලජම්බුදීයපචරියතපිසබ් ාඉත්ථියයොඑවරූපාව

භවිස්සන්ති, කිංයනොඑතාහි, නිවත්තාමා’’ති ාරාණසියමවපච්චාගන්ත්වා–
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‘‘මහාරාජ, ඉත්ථියයොනාමඑවිං පාපධම්මා, පකතිඑසාඑතාසිං, ඛමථ, යදව, 
කන්නරායදවියා’’ති පුයරොහියතන යාචියතො ඛමිත්වා රාජනියවසනයතො නිං

නික්කඩ්ඪායපසි, ඨානයතො පන තිං අපයනත්වා අඤ්ඤිං අග්ගමයහසිිං
අකාසි. තඤ්ච පීඨසප්පිිං නික්කඩ්ඪායපත්වා ජම්බුසාඛිං යඡදායපසි. තදා 
කුණායලො පඤ්චාලචණ්යඩො අයහොසි. ඉති අත්තනා දිට්ඨකාරණයමව
ආහරිත්වාදස්යසන්යතො ගාථමාහ– 

311. 

‘‘යිං යව දිස්වා කණ්ඩරීකන්නරානිං, සබ්බිත්ථියයො න රමන්ති 

අගායර; 

තිං තාදිසිං මච්චිං චජත්වා භරියා, අඤ්ඤිං දිස්වා පුරිසිං 
පීඨසප්පි’’න්ති. 

තස්සත්යථො – යිං යව කණ්ඩරිස්ස රඤ්යඤො කන්නරාය යදවියා චාති 

ඉයමසිංකණ්ඩරිකන්නරානිංවිරාගකාරණිංඅයහොසි, තිංදිස්වාජානිතබ් ිං–

සබ්බිත්ථියයො අත්තයනො සාමිකානිං න රමන්ති අගායර. තථා හි අඤ්ඤිං
පීඨසප්පිිං පුරිසිංදිස්වාතිංරාජානිංතාදිසිංරතිකුසලිංමච්චිංචජත්වාභරියා
යතනමනුස්සයපයතන සද්ධිිංපාපමකාසීති. 

අපයරොපි අතීයත  ාරාණසියිං  යකො නාම රාජා ධම්යමන රජ්ජිං
කායරසි.තදා  ාරාණසියාපාචීනද්වාරවාසියනොඑකස්සදලිද්දස්සපඤ්චපාපී
නාම ධීතා අයහොසි. සා කර පුබ්ය පි එකා දලිද්දධීතා මත්තිකිං මද්දිත්වා
යගයහ භත්තිිං විලිම්පති. අයථයකො පච්යචකබුද්යධො අත්තයනො

පබ්භාරපරිභණ්ඩකරණත්ථිං ‘‘කහිං මත්තිකිං ලභස්සාමී’’ති චින්යතත්වා
‘‘ ාරාණසියිං ලද්ධුිං සක්කා’’ති චීවරිං පාරුපිත්වා පත්තහත්යථො නගරිං
පවිසිත්වා තස්සා අවිදූයර අට්ඨාසි. සා කුජ්ඣිත්වා උල්යලොයකන්තී
පදුට්යඨන මනසා ‘‘මත්තිකම්පි භක්ඛතී’’ති අයවොච. පච්යචකබුද්යධො 
නිච්චයලොව අයහොසි. අථ සා පච්යචකබුද්ධිං නිච්චලිතිං දිස්වා පුන චිත්තිං

පසායදත්වා, ‘‘සමණ, මත්තිකම්පි න ලභසී’’ති වත්වා මහන්තිං
මත්තිකාපිණ්ඩිංආහරිත්වාපත්යත ඨයපසි.යසොතායමත්තිකායපබ්භායර
පරිභණ්ඩමකාසි. සා නචිරස්යසව තයතො චවිත්වා තස්මිිංයයව නගයර
 හිද්වාරගායම දුග්ගතිත්ථියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිිං ගණ්හි. සා 
දසමාසච්චයයන මාතු කුච්ඡියතො නික්ඛමි. තස්සා මත්තිකාපිණ්ඩඵයලන 

සරීරිං ඵස්සසම්පන්නිං අයහොසි, කුජ්ඣිත්වා උල්යලොකතත්තා පන 
හත්ථපාදමුඛඅක්ඛිනාසානි පාපානි විරූපානි අයහසුිං. යතන තිං
‘‘පඤ්චපාපී’’ත්යවව සඤ්ජානිිංසු. 

අයථකදිවසිං  ාරාණසිරාජා රත්තිිං අඤ්ඤාතකයවයසන නගරිං 
පරිග්ගණ්හන්යතො තිං පයදසිං ගයතො. සාපි ගාමදාරිකාහි සද්ධිිං කීළන්තී
අජානිත්වාව රාජානිං හත්යථ ගණ්හි. යසො තස්සා හත්ථසම්ඵස්යසන

සකභායවන සණ්ඨාතුිං නාසක්ඛි, දිබ් සම්ඵස්යසන ඵුට්යඨො විය අයහොසි.



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 

417 

පටුන 

යසො ඵස්සරාගරත්යතො තථාවිරූපම්පි තිං හත්යථ ගයහත්වා ‘‘කස්ස
ධීතාසී’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ද්වාරවාසියනො’’තිවුත්යත අස්සාමිකභාවිං පුච්ඡිත්වා

‘‘අහිංයතසාමියකොභවිස්සාමි, ගච්ඡමාතාපිතයරො අනුජානායපහී’’තිආහ.

සාමාතාපිතයරොඋපගන්ත්වා‘‘එයකො, අම්ම, පුරියසොමිංඉච්ඡතී’’ති වත්වා

‘‘යසොපි දුග්ගයතො භවිස්සති, සයච තාදිසම්පි ඉච්ඡති, සාධූ’’ති වුත්යත 
ගන්ත්වාමාතාපිතූහිඅනුඤ්ඤාතභාවිංආයරොයචසි.යසොතස්මිිංයයවයගයහ
තාය සද්ධිිං වසිත්වා පායතොව රාජනියවසනිං පාවිසි. තයතො පට්ඨායයව

අඤ්ඤාතකයවයසනනි ද්ධිංතත්ථ ගච්ඡති, අඤ්ඤිංඉත්ථිිංඔයලොයකතුම්පි
නඉච්ඡති. 

අයථකදිවසිං තස්සා පිතු යලොහිතපක්ඛන්දිකා උප්පජ්ජ. 

අසම්භන්නඛීරසප්පිමධුසක්ඛරයුත්තපායායසොව එතස්ස යභසජ්ජිං, තිං යත

දලිද්දතාය උප්පායදතුිංනසක්යකොන්ති. තයතොපඤ්චපාපිමාතාධීතරිංආහ– 

‘‘කිං, අම්ම, තවසාමියකොපායාසිංඋප්පායදතුිංසක්ඛිස්සතී’’ති? ‘‘අම්ම, මම

සාමියකන අම්යහහිපි දුග්ගතතයරන භවිතබ් ිං, එවිං සන්යතපි පුච්ඡිස්සාමි

නිං, මා චින්තයී’’තිවත්වාතස්සාගමනයවලායිං දුම්මනාහුත්වානිසීදි. අථ 
නිංරාජාආගන්ත්වා‘‘කිංදුම්මනාසී’’තිපුච්ඡි.සාතමත්ථිංආයරොයචසි.තිං

සුත්වා රාජා ‘‘භද්යද ඉදිං අතිරසයභසජ්ජිං, කුයතො ලභස්සාමී’’ති වත්වා

චින්යතසි – ‘‘න සක්කා මයා නිච්චකාලිං එවිං චරිතුිං, අන්තරාමග්යග

පරිස්සයයොපි දට්ඨබ්ය ො, සයච යඛො පන එතිං අන්යතපුරිං යනස්සාමි, 

එතිස්සා ඵස්සසම්පදිං අජානන්තා ‘අම්හාකිං රාජා යක්ඛිනිිං ගයහත්වා

ආගයතො’ති යකළිිං කරිස්සන්ති, සකලනගරවාසියනො එතිස්සා සම්ඵස්සිං 

ජානායපත්වාගරහිංයමොයචස්සාමී’’ති.අථනිංරාජා–‘‘භද්යද, මාචින්තයි, 
ආහරිස්සාමි යත පිතු පායාස’’න්ති වත්වා තාය සද්ධිිං අභරමිත්වා
රාජනියවසනිං ගන්ත්වා පුනදිවයසතාදිසිං පායාසිං පචායපත්වා පණ්ණානි
ආහරායපත්වා ද්යව පුයට කත්වා එකස්මිිං පායාසිං පක්ඛිපිත්වා එකස්මිිං

චූළාමණිිංඨයපත්වා න්ධිත්වා රත්තිභායගගන්ත්වා, ‘‘භද්යද, මයිංදලිද්දා, 

කච්යඡනසම්පාදිතිං, තවපිතරිං ‘අජ්ජඉමම්හාපුටා පායාසිංභුඤ්ජ, ස්යව
ඉමම්හා’ති වයදයයාසී’’ති ආහ. සා තථා අකාසි. අථස්සා පිතා
ඔජසම්පන්නත්තාපායාසස්සයථොකයමවභුඤ්ජත්වාසුහියතොජායතො. යසසිං
මාතු දත්වා සයම්පි භුඤ්ජ. තයයොපි සුහිතා අයහසුිං. චූළාමණිපුටිං පන
පුනදිවසත්ථායඨයපසුිං. 

රාජානියවසනිංගන්ත්වාමුඛිංයධොවිත්වාව‘‘චූළාමණිිංයමආහරථා’’ති 

වත්වා‘‘නපස්සාම, යදවා’’තිවුත්යත‘‘සකලනගරිංවිචිනථා’’තිආහ.යත
විචිනිත්වාපි න පස්සිිංසු. යතන හි  හිනගයර දලිද්දයගයහසු
භත්තපණ්ණපුයට උපාදාය විචිනථාති. විචිනන්තා තස්මිිං ඝයට චූළාමණිිං

දිස්වා තස්සා මාතාපිතයරො ‘‘යචොරා’’ති  න්ධිත්වා නයිිංසු. අථස්සා පිතා, 

‘‘සාමි, නමයිංයචොරා, අඤ්යඤනායිංමණිආභයතො’’තිවත්වා ‘‘යකනා’’ති
වුත්යත ‘‘ජාමාතරා යම’’තිආචික්ඛිත්වා ‘‘කහිං යසො’’ති පුච්ඡියතො ‘‘ධීතා 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 

418 

පටුන 

යමජානාතී’’තිආහ.තයතො ධීතාය සද්ධිිංකයථසි – ‘‘අම්ම, සාමිකිං යත

ජානාසී’’ති? ‘‘න ජානාමී’’ති. ‘‘එවිං සන්යත අම්හාකිං ජීවිතිං නත්ථී’’ති.

‘‘තාත, යසොඅන්ධකායර ආගන්ත්වාඅන්ධකායරඑවයාති, යතනස්සරූපිං

න ජානාමි, හත්ථසම්ඵස්යසන පන නිං ජානිතුිං සක්යකොමී’’ති. යසො
රාජපුරිසානිංආයරොයචසි. යතපි රඤ්යඤොආයරොයචසුිං. රාජා අජානන්යතො
විය හුත්වා ‘‘යතන හි තිං ඉත්ථිිං රාජඞ්ගයණ අන්යතොසාණියිං ඨයපත්වා
සාණියා හත්ථප්පමාණිං ඡිද්දිං කත්වා නගරවාසියනො සන්නිපායතත්වා
හත්ථසම්ඵස්යසන යචොරිං ගණ්හථා’’තිආහ. රාජපුරිසා තථාකාතුිං තස්සා 

සන්තිකිංගන්ත්වාරූපිංදිස්වාවවිප්පටිසාරියනොහුත්වා–‘‘ධී, ධීපිසාචී’’ති 

ජගුච්ඡිත්වා ඵුසිතුිං න උස්සහිිංසු, ආයනත්වා පන නිං රාජඞ්ගයණ
අන්යතොසාණියිං ඨයපත්වා සකලනගරවාසියනො සන්නිපායතසුිං. සා
ආගතාගතස්ස ඡිද්යදන පසාරිතහත්ථිං ගයහත්වාව ‘‘යනො එයසො’’ති වදති.

පුරිසා තස්සා දිබ් ඵස්සසදියස ඵස්යස  ජ්ඣිත්වා අපගන්තුිං න සක්ඛිිංසු, 

‘‘සචායිංදණ්ඩාරහා, දණ්ඩිංදත්වාපිදාසකම්මකාරභාවිංඋපගන්ත්වාපිඑතිං
ඝයරකරිස්සාමා’’ති චින්තයිිංසු.අථයනරාජපුරිසාදණ්යඩහියකොට්යටත්වා
පලායපසුිං.උපරාජානිංආදිිං කත්වාසබ්ය උම්මත්තකාවියඅයහසුිං. 

අථ රාජා – ‘‘කච්චි අහිං භයවයය’’න්ති හත්ථිං පසායරසි. තිං හත්යථ
ගයහත්වාව ‘‘යචොයරො යමගහියතො’’තිමහාසද්දිංකරි. රාජා යතපිපුච්ඡි – 

‘‘තුම්යහ එතාය හත්යථ ගහිතා කිං චින්තයිත්ථා’’ති. යත යථාභූතිං
ආයරොයචසුිං. අථයන රාජාආහ– ‘‘අහිංඑතිංඅත්තයනොයගහිංආයනතුිං

එවිංකායරසිිං‘එතිස්සාඵස්සිංඅජානන්තා මිංපරිභයවයය’න්තිචින්යතත්වා, 

තස්මා මයා සබ්ය  තුම්යහ ජානාපිතා, වදථ, යභො දානි, සා කස්ස යගයහ

භවිතුිං යුත්තා’’ති? ‘‘තුම්හාකිං, යදවා’’ති. අථ නිං අභසිඤ්චිත්වා
අග්ගමයහසිිංඅකාසි.මාතාපිතූනම්පිස්සා ඉස්සරියිං දායපසි.තයතොපට්ඨාය

ච පන තාය සම්මත්යතො යනව විනිච්ඡයිං පට්ඨයපසි, න අඤ්ඤිං ඉත්ථිිං
ඔයලොයකසි.තාතස්සාඅන්තරිංපරියයසිිංසු.සා එකදිවසිංද්වින්නිංරාූ නිං
අග්ගමයහසිභාවස්ස සුපියන නිමිත්තිං දිස්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා
සුපිනපාඨයකපක්යකොසායපත්වා ‘‘එවරූයපසුපියන දිට්යඨකිං යහොතී’’ති 

පුච්ඡි. යත ඉතරාසිං ඉත්ථීනිං සන්තිකා ලඤ්ජිං ගයහත්වා – ‘‘මහාරාජ, 
යදවියා සබ් යසතස්ස හත්ථියනො ඛන්යධ නිසින්නභායවො තුම්හාකිං

මරණස්සපුබ් නිමිත්තිං, හත්ථිඛන්ධගතාය පනචන්දපරාමසනිංතුම්හාකිං
පච්චාමිත්තරාජානයනස්ස පුබ් නිමිත්ත’’න්ති වත්වා ‘‘ඉදානි කිං

කාතබ් ’’න්ති වුත්යත ‘‘යදව ඉමිං මායරතුිං න සක්කා, නාවාය පන නිං
ඨයපත්වා නදියිං විස්සජ්යජතුිං වට්ටතී’’ති වදිිංසු. රාජා
ආහාරවත්ථාලඞ්කායරහි සද්ධිිං රත්තිභායග නිං නාවාය ඨයපත්වා නදියිං 
විස්සජ්යජසි. 

සා නදියා වුය්හමානා යහට්ඨානදියා නාවාය උදකිං කීළන්තස්ස

 ාවරිකරඤ්යඤොඅභමුඛට්ඨානිංපත්තා.තස්සයසනාපතිනාවිංදිස්වා ‘‘අයිං



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 

419 

පටුන 

නාවාමය්හ’’න්තිආහ.රාජා ‘‘නාවායභණ්ඩිංමය්හ’’න්තිවත්වාආගතාය
නාවාය තිං දිස්වා ‘‘කා නාම ත්විං පිසාචීසදිසා’’ති පුච්ඡි. සා සිතිං කත්වා
 කස්ස රඤ්යඤො අග්ගමයහසිභාවිං කයථත්වා සබ් ිං තිං පවත්තිිං තස්ස
කයථසි.සාපනපඤ්චපාපීති සකලජම්බුදීයපපාකටා.අථනිංරාජාහත්යථ

ගයහත්වා උක්ඛිපි, සහ ගහයණයනව ඵස්සරාගරත්යතො අඤ්ඤාසු ඉත්ථීසු
ඉත්ථිසඤ්ඤිංඅකත්වාතිං අග්ගමයහසිට්ඨායනඨයපසි.සාතස්සපාණසමා
අයහොසි.  යකො තිං පවත්තිිං සුත්වා ‘‘නාහිං තස්ස අග්ගමයහසිිං කාතුිං
දස්සාමී’’ති යසනිං සඞ්කඩ්ඪිත්වා තස්ස පටිතිත්යථ නියවසනිං කත්වා

පණ්ණිං යපයසසි – ‘‘භරියිං වා යම යදතු යුද්ධිං වා’’ති. යසො ‘‘යුද්ධිං

දස්සාමි, න භරිය’’න්ති වත්වා යුද්ධසජ්යජො අයහොසි. උභන්නිං අමච්චා 

‘‘මාතුගාමිං නිස්සාය මරණකච්චිං නත්ථි, පුරිමසාමිකත්තා එසා  කස්ස

පාපුණාති, නාවායලද්ධත්තා ාවරිකස්ස, තස්මාඑයකකස්සයගයහසත්ත
සත්තදිවසානියහොතූ’’ති මන්යතත්වාද්යවපිරාජායනොසඤ්ඤායපසුිං.යත
උයභොපිඅත්තමනාහුත්වා තිත්ථපටිතිත්යථනගරානිමායපත්වාවසිිංසු.සා
ද්වින්නම්පි යතසිං අග්ගමයහසිත්තිං කායරසි. ද්යවපි තස්සා සම්මත්තා
අයහසුිං. සා පන එකස්ස ඝයර සත්තාහිං වසිත්වා නාවාය ඉතරස්ස ඝරිං
ගච්ඡන්තීනාවිංපායජත්වායනන්යතනඑයකනමහල්ලකඛුජ්ජයකවට්යටන 

සද්ධිිං නදීමජ්යඣ පාපිං කයරොති. තදා කුණායලො සකුණරාජා  යකො

අයහොසි, තස්මාඉදිංඅත්තනාදිට්ඨකාරණිංආහරිත්වාදස්යසන්යතොගාථමාහ
– 

312. 

‘‘ කස්ස ච  ාවරිකස්ස ච රඤ්යඤො, අච්චන්තකාමානුගතස්ස

භරියා; 

අවාචරීපට්ඨවසානුගස්ස, කිංවාපිඉත්ථීනාතිචයර තදඤ්ඤ’’න්ති. 

තත්ථ අච්චන්තකා ානු තස්සාති අච්චන්තිං කාමිං අනුගතස්ස. 

අවාචරීති අනාචාරිං චරි. පට්ඨවසානු ස්සාති පට්ඨස්ස අත්තයනො

වසානුගතස්ස, අත්තයනො යපසනකාරස්සසන්තියකතිඅත්යථො.කරණත්යථ

වාසාමිවචනිං, යතන සද්ධිිංපාපමකාසීතිවුත්තිංයහොති. තදඤ්ඤන්තිකතරිං
තිං අඤ්ඤිංපුරිසිංනාතිචයරයයාතිඅත්යථො. 

අපරාපි අතීයත බ්රහ්මදත්තස්ස භරියා පිඞ්ගියානී නාම අග්ගමයහසී
සීහපඤ්ජරිංවිවරිත්වාඔයලොයකන්තීමඞ්ගලඅස්සයගොපකිංදිස්වාරඤ්යඤො 
නිද්දුපගමනකායල වාතපායනන ඔරුය්හ යතන සද්ධිිං අතිචරිත්වා පුන
පාසාදිං ආරුය්හ ගන්යධහි සරීරිං උබ් ට්යටත්වා රඤ්ඤා සද්ධිිං නිපජ්ජ.
අයථකදිවසිංරාජා‘‘කිංනු යඛොයදවියාඅඩ්ඪරත්තසමයයනිච්චිංසරීරිංසීතිං

යහොති, පරිග්ගණ්හිස්සාමි න’’න්ති එකදිවසිං නිද්දුපගයතො විය හුත්වා තිං
උට්ඨාය ගච්ඡන්තිිං අනුගන්ත්වා අස්ස න්යධන සද්ධිිං අතිචරන්තිිං දිස්වා
නිවත්තිත්වා සයනිං අභරුහි. සාපි අතිචරිත්වා ආගන්ත්වා චූළසයනයක



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 

420 

පටුන 

නිපජ්ජ.පුනදිවයසරාජාඅමච්චගණමජ්යඣයයවතිංපක්යකොසායපත්වා තිං
කච්චිං ආවිකත්වා ‘‘සබ් ාව ඉත්ථියයො පාපධම්මා’’ති තස්සා 
වධ න්ධයඡජ්ජයභජ්ජාරහිං යදොසිං ඛමිත්වා ඨානා චායවත්වා අඤ්ඤිං

අග්ගමයහසිිංඅකාසි. තදාකුණායලොරාජාබ්රහ්මදත්යතොඅයහොසි, යතනතිං
අත්තනාදිට්ඨිංආහරිත්වා දස්යසන්යතොගාථමාහ– 

313. 

‘‘පිඞ්ගියානී සබ් යලොකස්සරස්ස, රඤ්යඤො පියා බ්රහ්මදත්තස්ස

භරියා; 

අවාචරීපට්ඨවසානුගස්ස, තිංවාපිසානාජ්ඣගා කාමකාමිනී’’ති. 

තත්ථ තිං වාති සා එවිං අතිචරන්තී තිං වා අස්ස න්ධිං තිං වා

අග්ගමයහසිට්ඨානන්ති උභයම්පි නාජ්ඣගා, උභයතො භට්ඨා අයහොසි. 

කා කාමිනීතිකායමපත්ථයමානා. 

එවිං පාපධම්මා ඉත්ථියයොති අතීතවත්ථූහි ඉත්ථීනිං යදොසිං කයථත්වා

අපයරනපිපරියායයනතාසිංයදොසයමවකයථන්යතොආහ – 

314. 

‘‘ලුද්ධානිංලහුචිත්තානිං, අකතඤ්ඤූනදුබ්භනිං; 

නායදවසත්යතොපුරියසො, ථීනිංසද්ධාතුමරහති. 

315. 

‘‘නතාපජානන්තිකතිංනකච්චිං, නමාතරිංපිතරිංභාතරිංවා; 

අනරියාසමතික්කන්තධම්මා, සස්යසවචිත්තස්සවසිං වජන්ති. 

316. 

‘‘චිරානුවුට්ඨම්පි පියිංමනාපිං, අනුකම්පකිං පාණසමම්පිභත්තුිං; 

ආවාසුකච්යචසුචනිංජහන්ති, තස්මාහමිත්ථීනිංන විස්සසාමි. 

317. 

‘‘ථීනඤ්හි චිත්තිං යථා වානරස්ස, කන්නප්පකන්නිං යථා 

රුක්ඛඡායා; 

චලාචලිංහදයමිත්ථියානිං, චක්කස්සයනමිවියපරිවත්තති. 

318. 

‘‘යදාතාපස්සන්තිසයමක්ඛමානා, ආයදයයරූපිංපුරිසස්ස විත්තිං; 

සණ්හාහිවාචාහිනයන්තියමනිං, කම්ය ොජකාජලයජයනවඅස්සිං. 

319. 

‘‘යදානපස්සන්තිසයමක්ඛමානා, ආයදයයරූපිංපුරිසස්ස විත්තිං; 
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සමන්තයතොනිංපරිවජ්ජයන්ති, තිණ්යණොනදීපාරගයතොවකුල්ලිං. 

320. 

‘‘සියලසූපමාසිඛිරිවසබ් භක්ඛා, තික්ඛමායානදීරිවසීඝයසොතා; 

යසවන්තියහතාපියමප්පියඤ්ච, නාවායථාඔරකුලිංපරඤ්ච. 

321. 

‘‘න තාඑකස්සනද්වින්නිං, ආපයණොව පසාරියතො; 

යයොතාමය්හන්තිමඤ්යඤයය, වාතිංජායලන ාධයය. 

322. 

‘‘යථා නදීචපන්යථොච, පානාගාරිංසභාපපා; 

එවිංයලොකත්ථියයොනාම, යවලාතාසිංනවිජ්ජති. 

323. 

‘‘ඝතාසනසමාඑතා, කණ්හසප්පසිරූපමා; 

ගායවො හිතිණස්යසව, ඔමසන්තිවරිංවරිං. 

324. 

‘‘ඝතාසනිං කුඤ්ජරිංකණ්හසප්පිං, මුද්ධාභසිත්තිංපමදාචසබ් ා; 

එයතනයරොනිච්චයයතොභයජථ, යතසිංහයවදුබ්බිදුසබ් භායවො. 

325. 

‘‘නච්චන්තවණ්ණා න  හූන කන්තා, න දක්ඛිණා පමදා

යසවිතබ් ා; 

න පරස්ස භරියා න ධනස්ස යහතු, එතිත්ථියයො පඤ්ච න 
යසවිතබ් ා’’ති. 

තත්ථ ලුද්ධානන්ති ලුබ්භානිං. කණයව ජාතයක (ජා. 1.4.69-72) විය

 ද්ධයචොයරපි සාරජ්ජනිං සන්ධායයතිං වුත්තිං. ලහුචිත්තානන්ති

මුහුත්තයමව පරිවත්තනචිත්තානිං. චූෙධනුග් හජාතයකන (ජා. 1.5.128
ආදයයො) එතිං දීයපතබ් ිං. අකතඤ්ඤතා පන එතාසිං එකකනිපායත 

තක්කාරිෙජාතයකන (ජා. 1.13.104ආදයයො)දීයපතබ් ා. නායදවසත්යතොති
න අයදවසත්යතො යදයවන අනාසත්යතො අයක්ඛගහිතයකො අභූතවිට්යඨො

පුරියසොථීනිංසීලවන්තතිංසද්ධාතුිං නාරහති, භූතවිට්යඨොපනසද්දයහයය. 

කතන්තිඅත්තයනොකතිං උපකාරිං. කච්චන්තිඅත්තනාකත්තබ් ිංකච්චිං. 

න  ාත න්ති සබ්ය පි ඤාතයක ඡඩ්යඩත්වා යස්මිිං පටි ද්ධචිත්තා 

යහොන්ති, තඤ්යඤව අනු න්ධනයතො එයත මාතාදයයො න ජානන්ති නාම

මහාපන්ථකමාතාවිය. අනරිොතිනිල්ලජ්ජා. සස්යසවාතිසකස්ස. ආවාසූති

ආපදාසු. කච්යචසූතියතසු යතසුකරණීයයසු. 
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කන්නප්පකන්නන්ති ඔතිණ්යණොතිණ්ණිං. යථා හි විසයම පයදයස

රුක්ඛඡායානින්නම්පිඔයරොහති, ථලම්පිඅභරුහති, තථාඑතාසම්පි චිත්තිංන

කඤ්චිඋත්තමාධමිංවජ්යජති. චලාචලන්ති එකස්මිිංයයවඅපතිට්ඨිතිං. යනමි

විොති සකටස්ස ගච්ඡයතො චක්කයනමි විය. ආයදෙයරූපන්ති

ගයහතබ් ජාතිකිං. විත්තන්ති ධනිං. නෙන්තීති අත්තයනො වසිං යනන්ති. 

ජලයජනාතිජලජාතයසවායලන.කම්ය ොජරට්ඨවාසියනොකර යදාඅටවියතො

අස්යස ගණ්හිතුකාමා යහොන්ති, තදා එකස්මිිං ඨායන වතිිං පරික්ඛිපිත්වා
ද්වාරිංයයොයජත්වාඅස්සානිංඋදකපානතිත්යථයසවාලිංමධුනා මක්යඛත්වා
යසවාලසම් න්ධානි තීයර තිණානි ආදිිං කත්වා යාව පරික්යඛපද්වාරා 

මක්යඛන්ති, අස්සා පානීයිං පිවිත්වා රසගිද්යධන මධුනා මක්ඛිතානි තානි
තිණානිඛාදන්තාඅනුක්කයමනතිංඨානිංපවිසන්ති.ඉතියථායතජලයජන 

පයලොයභත්වා අස්යස වසිං යනන්ති, තථා එතාපි ධනිං දිස්වා තස්ස 

ගහණත්ථායසණ්හාහිවාචාහිපිපුරිසිංවසිංයනන්තීතිඅත්යථො. කුල්ලන්ති
තරණත්ථායගහිතිංයිංකඤ්චි. 

සියලසූප ාති පුරිසානිං චිත්ත න්ධයනන සියලසසදිසා. තක්ඛ ාොති

තිඛිණමායා සීඝමායා. නදීරිවාති යථා පබ් යතයයා නදී සීඝයසොතා, එවිං

සීඝමායාතිඅත්යථො. ආපයණොවාතියථාචපසාරිතාපයණොයයසිංමූලිංඅත්ථි, 

යතසඤ්යඤව උපකායරො, තයථව තාපි. යෙො තාති යයො පුරියසො තා

ඉත්ථියයො. බ්ාධයෙතියසොවාතිංජායලන ායධයය. යවලාතාසිංන විජ්ජතීති
යථා එයතසිංනදීආදීනිං ‘‘අසුකයවලායයමව එත්ථ ගන්තබ් ’’න්ති යවලා 

නත්ථි, රත්තිම්පි දිවාපි ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ උපගන්තබ් ායනව, 

අසුයකයනවාතිපි මරියාදා නත්ථි, අත්ථියකන උපගන්තබ් ායනව, තථා
තාසම්පීතිඅත්යථො. 

ඝතාසනස ා එතාති යථා අග්ගි ඉන්ධයනන න තප්පති, එවයමතාපි

කයලසරතියා. කණ්හසප්පසිරූප ාති යකොධනතාය උපනාහිතාය
යඝොරවිසතාය දුජව්හතාය මිත්තදුබ්භතායාති පඤ්චහි කාරයණහි 

කණ්හසප්පසිරසදිසා. තත්ථ  හුලරාගතාය යඝොරවිසතා, පිසුණතාය

දුජව්හතා, අතිචාරිතාය මිත්තදුබ්භතායවදිතබ් ා.  ායවොබ්හිතණස්යසවාති
යථා ගායවො ඛාදිතට්ඨානිං ඡඩ්යඩත්වා  හි මනාපමනාපස්ස තිණස්ස වරිං

වරිං ඔමසන්ති ඛාදන්ති, එවයමතාපි නිද්ධනිං ඡඩ්යඩත්වා අඤ්ඤිං

සධනයමවභජන්තීතිඅත්යථො. මුද්ධාභිසිත්තන්තිරාජානිං. ප දාච සබ්බ්ාති

සබ් ා ච ඉත්ථියයො. එයතති එයත පඤ්ච ජයන. නිච්චෙයතොති

නිච්චසඤ්ඤයතො, උපට්ඨිතස්සතිඅප්පමත්යතොව හුත්වාතිඅත්යථො. දුබ්බිදූති

දුජ්ජායනො. සබ්බ්භායවොති අජ්ඣාසයයො. චිරපරිචිණ්යණොපි හි අග්ගි දහති, 

චිරවිස්සාසියකොපි කුඤ්ජයරො ඝායතති, චිරපරිචියතොපි සප්යපො ඩිංසති, 

චිරවිස්සාසියකොපි රාජා අනත්ථකයරොයහොති, එවිංචිරාචිණ්ණාපිඉත්ථියයො
විකාරිංදස්යසන්තීති. 
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නච්චන්තවණ්ණාති අභරූපවතී. න බ්හූන කන්තාති අඩ්ඪකාසිගණිකා

විය  හූනිං පියා මනාපා. න දක්ඛිණාති නච්චගීතකුසලා. තථාරූපා හි 

 හුපත්ථිතා හුමිත්තායහොන්ති, තස්මාන යසවිතබ් ා. නධනස්සයහතූති

යා ධනයහතුයයව භජති, සා අපරිග්ගහාපි න යසවිතබ් ා. සා හි ධනිං
අලභමානාකුජ්ඣතීති. 

එවිං වුත්යත මහාජයනො මහාසත්තස්ස ‘‘අයහො සුකථිත’’න්ති 
සාධුකාරමදාසි. යසොපි එත්තයකහි කාරයණහි ඉත්ථීනිං අගුණිං කයථත්වා

තුණ්හීඅයහොසි.තිං සුත්වාආනන්යදොගිජ්ඣරාජා, ‘‘සම්මකුණාල, අහම්පි
අත්තයනොඤාණ යලනඉත්ථීනිං අගුණිංකයථස්සාමී’’තිවත්වාඅගුණකථිං
ආරභ.තිංදස්යසන්යතොසත්ථාආහ– 

‘‘අථ ඛලු, යභො, ආනන්යදො ගිජ්ඣරාජා කුණාලස්ස
ආදිමජ්ඣකථාපරියයොසානිං විදිත්වාතායිංයවලායිංඉමාගාථාඅභාසි
– 

326. 

‘‘පුණ්ණම්පි යචමිංපථවිිංධයනන, දජ්ජත්ථියා පුරියසොසම්මතාය; 

ලද්ධාඛණිංඅතිමඤ්යඤයයතම්පි, තාසිංවසිංඅසතීනිංන ගච්යඡ. 

327. 

‘‘උට්ඨාහකිංයචපිඅලීනවුත්තිිං, යකොමාරභත්තාරිංපියිංමනාපිං; 

ආවාසුකච්යචසුචනිංජහන්ති, තස්මාහමිත්ථීනිංන විස්සසාමි. 

328. 

‘‘න විස්සයස ‘ඉච්ඡති ම’න්ති යපොයසො, න විස්සයස ‘යරොදති යම 

සකායස’; 

යසවන්තියහතාපියමප්පියඤ්ච, නාවායථාඔරකූලිංපරඤ්ච. 

329. 

‘‘නවිස්සයසසාඛපුරාණසන්ථතිං, නවිස්සයසමිත්තපුරාණයචොරිං; 

න විස්සයස රාජානිං ‘සඛා මම’න්ති, න විස්සයස ඉත්ථි දසන්න 
මාතරිං. 

330. 

‘‘න විස්සයසරාමකරාසුනාරිසු, අච්චන්තසීලාසුඅසඤ්ඤතාසු; 

අච්චන්තයපමානුගතස්සභරියා, නවිස්සයසතිත්ථසමාහි නාරියයො. 

331. 

‘‘හයනයයිං ඡින්යදයයිං යඡදායපයයම්පි, කණ්යඨපියඡත්වා රුධිරිං

පියවයයිං; 
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මාදීනකාමාසුඅසඤ්ඤතාසු, භාවිංකයරගඞ්ගතිත්ථූපමාසු. 

332. 

‘‘මුසා තාසිංයථාසච්චිං, සච්චිංතාසිංයථා මුසා; 

ගායවො හිතිණස්යසව, ඔමසන්තිවරිංවරිං. 

333. 

‘‘ගයතයනතාපයලොයභන්ති, යපක්ඛියතනම්හියතනච; 

අයථොපිදුන්නිවත්යථන, මඤ්ජුනාභණියතනච. 

334. 

‘‘යචොරියයොකථිනායහතා, වාළාචලපසක්ඛරා; 

නතාකඤ්චිනජානන්ති, යිංමනුස්යසසුවඤ්චනිං. 

335. 

‘‘අසායලොකත්ථියයොනාම, යවලාතාසිංනවිජ්ජති; 

සාරත්තාචපගබ්භාච, සිඛීසබ් ඝයසොයථා. 

336. 

‘‘නත්ථිත්ථීනිංපියයොනාම, අප්පියයොපිනවිජ්ජති; 

යසවන්තියහතාපියමප්පියඤ්ච, නාවායථාඔරකූලිංපරඤ්ච. 

337. 

‘‘නත්ථිත්ථීනිං පියයොනාම, අප්පියයොපින විජ්ජති; 

ධනත්තාපටිවල්ලන්ති, ලතාවදුමනිස්සිතා. 

338. 

‘‘හත්ථි න්ධිංඅස්ස න්ධිං, යගොපුරිසඤ්චමණ්ඩලිං; 

ඡවඩාහකිංපුප්ඵඡඩ්ඩකිං, සධනමනුපතන්තිනාරියයො. 

339. 

‘‘කුලපුත්තම්පිජහන්තිඅකඤ්චනිං, ඡවකසමසදිසම්පි; 

අනුගච්ඡන්තිඅනුපතන්ති, ධනයහතුහිනාරියයො’’ති. 

තත්ථ ආදි ජ්ෙකථාපරියෙොසානන්ති කථාය ආදිමජ්ඣපරියයොසානිං. 

ලද්ධාඛණන්තිඔකාසිංලභත්වා. ඉච්ඡත  න්තිමිංඑසාඉච්ඡතීතිපුරියසො

ඉත්ථිිංනවිස්සයසයය. සාඛපු ාණසන්ථතන්තිහියයයොවාපයරවාසන්ථතිං

පුරාණසාඛාසන්ථතිං න විස්සයස, අපප්යඵොයටත්වා අපච්චයවක්ඛිත්වා න

පරිභුඤ්යජයය.තත්රහි දීඝජාතියකොවාපවිසිත්වාතිට්යඨයයය, පච්චාමිත්යතො

වා සත්ථිං නික්ඛියපයය. මිත්තපු ාණයචො න්ති පන්ථදූහනට්ඨායන ඨිතිං

යචොරිං ‘‘පුරාණමිත්යතොයම’’තිනවිස්සයසයය.යචොරාහියයසඤ්ජානන්ති
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පටුන 

යතයයව මායරන්ති. සඛා   න්ති යසො හි ඛිප්පයමව කුජ්ඣති, තස්මා

රාජානිං ‘‘සඛා යම’’ති න විස්සයස. දසන්න ාත න්ති ‘‘අයිං මහල්ලිකා

ඉදානි මිං න අතිචරිස්සති, අත්තානිං රක්ඛිස්සතී’’ති න විස්සයසතබ් ා. 

 ා ක ාසූති  ාලානිං රතිකරාසු. අච්චන්තසීලාසූති අතික්කන්තසීලාසු. 

අච්චන්තයප ානු තස්සාතිසයචපිඅච්චන්තිංඅනුගතයපමාඅස්ස, තථාපිතිං

නවිස්සයස.කිංකාරණා? තිත්ථසමාහිනාරියයොතිසම් න්යධො, තිත්ථිංවිය 
සබ් සාධාරණාතිඅත්යථො. 

හයනෙුන්ති කුද්ධා වා අඤ්ඤපුරිසසාරත්තා වා හුත්වා සබ් යමතිං

හනනාදිිං කයරයයිං.  ා දීනකා ාසූති හීනජ්ඣාසයාසු සිංකලිට්ඨආසයාසු. 

භාවන්ති එවරූපාසු සියනහිං මා කයර.  ඞ් තත්ථූප ාසූති

සබ් සාධාරණට්යඨන ගඞ්ගාතිත්ථසදිසාසු. මුසාති මුසාවායදො තාසිං

සච්චසදියසොව.  යතනාතිආදීසු යපක්ඛියතන පයලොභයන 

උම් ාදන්තීජාතකිං, (ජා. 2.18.57 ආදයයො) දුන්නිවත්යථන 

නිළිනිකාජාතකිං, (ජා.2.18.1ආදයයො)මඤ්ජුනාභණියතන ‘‘තුවටිංයඛො, 

අයයපුත්ත, ආගච්යඡයයාසී’’ති නන්දත්යථරස්ස වත්ථු (උදා. 22) 

කයථතබ් ිං. යචොරියෙොති සම්භතස්ස ධනස්ස විනාසයනන යචොරියයො. 

කථිනාති ථද්ධහදයා. වාොති දුට්ඨා අප්පයකයනව කුජ්ඣනසීලා. 

ලපසක්ඛ ාති නිරත්ථකලපයනන සක්ඛරා විය මධුරා. අසාති අසතියයො

ලාමකා. සා ත්තාතිසබ් දාසාරත්තා. ප බ්භාති කායපාගබ්භයාදීහිපගබ්භා. 

ෙථාති යථා සිඛී සබ් ඝයසො, එවයමතාපි සබ් ඝසා. පටිවල්ලන්තීති

පරිස්සජන්ති උපගූහන්ති යවයඨන්ති. ලතාවාති යථා ලතා රුක්ඛනිස්සිතා 

රුක්ඛිංයවයඨන්ති, එවයමතාපුරිසිංපරිස්සජන්තිනාම. 

හත්ථිබ්න්ධන්තිආදීසු යගොපුරියසො වුච්චති යගොපාලයකො. ඡවඩාහකන්ති 

ඡවානිං ඩාහකිං, සුසානපාලන්ති වුත්තිං යහොති. පුප්ඵඡඩ්ඩකන්ති

වච්චට්ඨානයසොධකිං. සධනන්ති එයතසුපි සධනිං අනුගච්ඡන්තියයව. 

අකඤ්චනන්ති අධනිං. ඡවකස සදිසන්ති සුනඛමිංසඛාදචණ්ඩායලන සමිං

සදිසිං, යතන නිබ්බියසසම්පි පුරිසිං ගච්ඡන්ති භජන්ති. කස්මා? යස්මා 

අනුපතන්තධනයහතුනාරියෙොති. 

එවිංඅත්තයනොඤායණඨත්වාආනන්යදොගිජ්ඣරාජාඉත්ථීනිංඅගුණිං 
කයථත්වාතුණ්හීඅයහොසි.තස්සවචනිංසුත්වානාරයදොපිඅත්තයනොඤායණ
ඨත්වාතාසිං අගුණිංකයථසි.තිංදස්යසන්යතොසත්ථාආහ– 

‘‘අථ ඛලු, යභො, නාරයදො යදවබ්රාහ්මයණො ආනන්දස්ස
ගිජ්ඣරාජස්ස ආදිමජ්ඣකථාපරියයොසානිං විදිත්වා තායිං යවලායිං
ඉමාගාථාඅභාසි– 

340. 
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පටුන 

‘‘‘චත්තායරොයම නපූයරන්ති, යතයමසුණාථ භාසයතො; 

සමුද්යදොබ්රාහ්මයණොරාජා, ඉත්ථීචාපිදිජම්පති. 

341. 

‘‘සරිතාසාගරිංයන්ති, යාකාචිපථවිස්සිතා; 

තාසමුද්දිංනපූයරන්ති, ඌනත්තාහිනපූරති. 

342. 

‘‘බ්රාහ්මයණොචඅධීයාන, යවදමක්ඛානපඤ්චමිං; 

භයයයොපිසුතමිච්යඡයය, ඌනත්තාහිනපූරති. 

343. 

‘‘රාජාචපථවිිංසබ් ිං, සසමුද්දිංසපබ් තිං; 

අජ්ඣාවසිංවිජනිත්වා, අනන්තරතයනොචිතිං; 
පාරිංසමුද්දිංපත්යථතිඌනත්තාහිනපූරති. 

344. 

‘‘එකයමකායඉත්ථියා, අට්ඨට්ඨපතියනොසියා; 

සූරාච ලවන්යතොච, සබ් කාමරසාහරා; 

කයරයයනවයමඡන්දිං, ඌනත්තාහිනපූරති. 

345. 

‘‘සබ්බිත්ථියයොසිඛීරිවසබ් භක්ඛා, සබ්බිත්ථියයොනදීරිව සබ් වාහී; 

සබ්බිත්ථියයොකණ්ටකානිංවසාඛා, සබ්බිත්ථියයොධනයහතු වජන්ති. 

346. 

‘‘වාතඤ්ච ජායලන නයරො පරාමයස, ඔසිඤ්චයය 

සාගරයමකපාණිනා; 

සයකන හත්යථන කයරයය යඝොසිං, යයො සබ් භාවිං පමදාසු
ඔස්සයජ. 

347. 

‘‘යචොරීනිං හුබුද්ධීනිං, යාසුසච්චිංසුදුල්ලභිං; 

ථීනිංභායවොදුරාජායනො, මච්ඡස්යසයවොදයකගතිං. 

348. 

‘‘අනලා මුදුසම්භාසා, දුප්පූරාතා නදීසමා; 

සීදන්තිනිංවිදිත්වාන, ආරකාපරිවජ්ජයය. 

349. 

‘‘ආවට්ටනී මහාමායා, බ්රහ්මචරියවියකොපනා; 
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සීදන්තිනිංවිදිත්වාන, ආරකාපරිවජ්ජයය. 

350. 

‘‘යිංඑතාඋපයසවන්ති, ඡන්දසාවාධයනනවා; 

ජාතයවයදොවසිංඨානිං, ඛිප්පිංඅනුදහන්තින’’’න්ති. 

තත්ථ දිජම්පතීති දිජයජට්ඨකිං කුණාලිං ආලපති. ‘‘සරිතා’’තිආදි

ඨපිතමාතිකාය භාජනත්ථිං වුත්තිං. ඌනත්තාති උදකපතිට්ඨානස්ස

මහන්තතායඌනාඑව. අධීොනාතිසජ්ඣායිත්වා. යවද ක්ඛානපඤ්ච න්ති

ඉතිහාසපඤ්චමිංයවදචතුක්කිං. ඌනත්තාතියසොහිඅජ්ඣාසයමහන්තතාය

සික්ඛිතබ් ස්ස න පූරති. අනන්ත තයනොචිතන්ති නානාරතයනහි ඔචිතිං

පරිපුණ්ණිං. ඌනත්තාතියසොහිතණ්හාමහන්තතායනපූරති. සිොතිසියුිං, 

අයයමව වා පායඨො. සබ්බ්කා  සාහ ාති සබ්ය සිං කාමරසානිංආහරකා. 

‘‘නවය ’’ති අට්ඨහි අතිත්තභාවදස්සනත්ථිං වුත්තිං. සා පන දසයමපි 

වීසතියමපි තයතො උත්තරිතයරපි ඡන්දිං කයරොයතව. ඌනත්තාති සා හි 

කාමතණ්හායමහන්තතායනපූරති. කණ්ඩකානිංවසාඛාති සම් ාධමග්යග

කණ්ටකසාඛසදිසා.යථාහිසාඛාලග්ගිත්වාආකඩ්ඪති, එවිංඑතාපි රූපාදීහි

කඩ්ඪන්ති.යථාසාඛාහත්ථාදීසුවිජ්ඣිත්වා දුක්ඛිංඋප්පායදති, එවිං එතාපි

ඵුට්ඨමත්තාසරීරසම්ඵස්යසනවිජ්ඣිත්වාමහාවිනාසිංපායපන්ති. වජන්තීති
පරපුරිසිංවජන්ති. 

ප ා යසති ගණ්යහයය. ඔසිඤ්චයෙති න්හායිතුිං ඔතිණ්යණො එයකන

පාණිනා සකලසමුද්දඋදකිං ඔසිඤ්යචයය ගයහත්වා ඡඩ්යඩයය. සයකනාති
එයකන අත්තයනො හත්යථනතයමව හත්ථිං හරිත්වා යඝොසිං උප්පායදයය. 

සබ්බ්භාවන්ති‘‘ත්වයමවඉට්යඨොකන්යතොපියයොමනායපො’’තිවුච්චමායනො 
යයො පුරියසො ‘‘එවයමත’’න්ති සද්දහන්යතො සබ් ිං අත්තයනො අජ්ඣාසයිං

පමදාසු ඔස්සයජයය, යසො ජාලාදීහි වාතග්ගහණාදීනි කයරයයාති අත්යථො. 

 තන්තිගමනිං. අනලාතිතීහිධම්යමහි අලන්තිවචනවිරහිතා. දුප්පු ාතාති

යථා මහානදී උදයකන, එවිං කයලසරතියා තා දුප්පූරා. සීදන්ත නිං

විදිත්වානාතිඑත්ථ නන්තිනිපාතමත්තිං, ඉත්ථියයොඅල්ලීනාචතූසුඅපායයසු 

සීදන්තීති විදිත්වා. ආවට්ටනීති යථා ආවට්ටනී මහාජනස්ස හදයිං

යමොයහත්වාඅත්තයනොවයසවත්යතති, එවයමතාපීතිඅත්යථො. වියකොපනාති

නාසනත්යථන ච ගරහත්යථන ච බ්රහ්මචරියස්ස යකොපිකා. ඡන්දසා වාති

පියසිංවායසනවා. ධයනන වාතිධනයහතුවා. සිංඨානන්තියථාජාතයවයදො

අත්තයනො ඨානිංයිංයිංපයදසිංඅල්ලීයති, තිංතිංදහති, තථාඑතාපියිංයිං

පුරිසිං කයලසවයසන අල්ලීයන්ති, තිං තිං අනුදහන්ති මහාවිනාසිං
පායපන්ති. 

එවිං නාරයදන ඉත්ථීනිං අගුයණ පකාසියත පුන මහාසත්යතො
වියසයසත්වාතාසිංඅගුණිංපකායසති.තිං දස්යසතුිං සත්ථාආහ– 
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‘‘අථඛලු, යභො, කුණායලොසකුයණොනාරදස්ස යදවබ්රාහ්මණස්ස 
ආදිමජ්ඣකථාපරියයොසානිං විදිත්වා තායිං යවලායිං ඉමා ගාථායයො
අජ්ඣභාසි– 

351. 

‘‘‘සල්ලයපනිසිතඛග්ගපාණිනා, පණ්ඩියතොඅපිපිසාචයදොසිනා; 

උග්ගයතජමුරගම්පිආසියද, එයකොඑකායපමදායනාලයප. 

352. 

‘‘යලොකචිත්තමථනාහිනාරියයො, නච්චගීතභණිතම්හිතාවුධා; 

 ාධයන්තිඅනුපට්ඨිතස්සතිිං, දීයපරක්ඛසිගයණොවවාණියජ. 

353. 

‘‘නත්ථි තාසිංවිනයයොනසිංවයරො, මජ්ජමිංසනිරතා අසඤ්ඤතා; 

තාගිලන්තිපුරිසස්සපාභතිං, සාගයරවමකරිංතිමිඞ්ගයලො. 

354. 

‘‘පඤ්චකාමගුණසාතයගොචරා, උද්ධතාඅනියතාඅසඤ්ඤතා; 

ඔසරන්තිපමදාපමාදිනිං, යලොණයතොයවතියිංවආපකා. 

355. 

‘‘යිංනරිංඋපලයපන්තිනාරියයො, ඡන්දසාවාරතියාධයනනවා; 

ජාතයවදසදිසම්පිතාදිසිං, රාගයදොසවධියයොදහන්තිනිං. 

356. 

‘‘අඩ්ඪිංඤත්වාපුරිසිංමහද්ධනිං, ඔසරන්තිසධනිංසහත්තනා; 

රත්තචිත්තමතියවඨයන්තිනිං, සාලමාලුවලතාවකානයන. 

357. 

‘‘තාඋයපන්තිවිවියධනඡන්දසා, චිත්රබිම් මුඛියයොඅලඞ්කතා; 

උහසන්තිපහසන්තිනාරියයො, සම් යරොවසතමායයකොවිදා. 

358. 

‘‘ජාතරූපමණිමුත්තභූසිතා, සක්කතාපතිකුයලසුනාරියයො; 

රක්ඛිතා අතිචරන්තිසාමිකිං, දානවිංව හදයන්තරස්සිතා. 

359. 

‘‘යතජවාපි හිනයරොවිචක්ඛයණො, සක්කයතො  හුජනස්සපූජයතො; 

නාරිනිංවසගයතොනභාසති, රාහුනාඋපහයතොවචන්දිමා. 

360. 

‘‘යිං කයරයයකුපියතොදියසොදිසිං, දුට්ඨචිත්යතො වසමාගතිංඅරිිං; 
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යතනභයයයො යසනිංනිගච්ඡති, නාරිනිංවසගයතොඅයපක්ඛවා. 

361. 

‘‘යකසලූනනඛඡින්නතජ්ජතා, පාදපාණිකසදණ්ඩතාළිතා; 

හීනයමවුපගතාහිනාරියයො, තාරමන්තිකුණයපවමක්ඛිකා. 

362. 

‘‘තාකුයලසුවිසිඛන්තයරසුවා, රාජධානිනිගයමසුවාපුන; 

ඔඩ්ඩිතිංනමුචිපාසවාකරිං, චක්ඛුමාපරිවජ්යජසුඛත්ථියකො. 

363. 

‘‘ඔස්සජත්වකුසලිංතයපොගුණිං, යයොඅනරියචරිතානිමාචරි; 

යදවතාහිනිරයිංනිමිස්සති, යඡදගාමිමණියිංවවාණියජො. 

364. 

‘‘යසොඉධගරහියතොපරත්ථච, දුම්මතීඋපහයතොසකම්මුනා; 

ගච්ඡතීඅනියයතොගළාගළිං, දුට්ඨගද්රභරයථොවඋප්පයථ. 

365. 

‘‘යසොඋයපතිනිරයිංපතාපනිං, සත්තිසිම් ලිවනඤ්චආයසිං; 

ආවසිත්වාතිරච්ඡානයයොනියිං, යපතරාජවිසයිංනමුඤ්චති. 

366. 

‘‘දි යඛිඩ්ඩරතියයොචනන්දයන, චක්කවත්තිචරිතඤ්චමානුයස; 

නාසයන්තිපමදාපමාදිනිං, දුග්ගතිඤ්චපටිපාදයන්තිනිං. 

367. 

‘‘දි යඛිඩ්ඩරතියයො න දුල්ලභා, චක්කවත්තිචරිතඤ්චමානුයස; 

යසොණ්ණ යම්හනිලයාචඅච්ඡරා, යයචරන්තිපමදාහනත්ථිකා. 

368. 

‘‘කාමධාතුසමතික්කමාගති, රූපධාතුයාභායවොනදුල්ලයභො; 

වීතරාගවිසයූපපත්තියා, යයචරන්තිපමදාහනත්ථිකා. 

369. 

‘‘සබ් දුක්ඛසමත්තික්කමිං සිවිං, අච්චන්තමචලිතිංඅසඞ්ඛතිං; 

නිබ්බුයතහිසුචිහීනදුල්ලභිං, යයචරන්ති පමදාහනත්ථිකා’’’ති. 

තත්ථ සල්ලයපති ‘‘සයච මයා සද්ධිිං සල්ලයපස්සසි, සීසිං යත

පායතස්සාමී’’තිවත්වාඛග්ගිංආදායඨියතනාපි, ‘‘සල්ලපිතමත්යතයයවතිං
ඛාදිත්වාජීවිතවිනාසිංපායපස්සාමී’’තියදොසිනාහුත්වා ඨියතනාපිපිසායචන
සද්ධිිං සල්ලයප. ‘‘උපගතිං ඩිංසිත්වා නායසස්සාමී’’ති ඨිතිං උග්ගයතජිං
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උරගම්පි ආසියද. එයකො පන හුත්වා රයහො එකාය පමදාය න හි ආලයප. 

යලොකචිත්ත ථනාති යලොකස්ස චිත්තඝාතිකා. දීයප  ක්ඛසි යණොති යථා
දීයප රක්ඛසිගයණො මනුස්සයවයසන වාණියජ උපලායපත්වා අත්තයනො 

වයසගයතකත්වාඛාදති, එවිංඉමාපිපඤ්චහිකාමගුයණහිඅත්තයනොවයස

කත්වා සත්යත මහාවිනාසිං පායපන්තීති අත්යථො. විනයෙොති ආචායරො. 

සිංවය ොති මරියායදො. පුරිසස්ස පාභතන්ති දුක්ඛසම්භතිං ධනිං ගිලන්ත 

නායසන්ති. 

අනිෙතාති අනියතචිත්තා. යලොණයතොෙවතෙන්ති යලොණයතොයවන්තිං

සමුද්දන්ති අත්යථො. ආපකාති ආපගා, අයයමව වා පායඨො. යථා සමුද්දිං

නදියයො ඔසරන්ති, එවිං පමාදිනිං පමදාති අත්යථො. ඡන්දසාති යපයමන. 

 තොති පඤ්චකාමගුණරතියා. ධයනන වාති ධනයහතු වා. 

ජාතයවදසදිසන්ති ගුණසම්පත්තියා අග්ගිමිව ජලිතම්පි.  ා යදොසවධියෙොති 

කාමරාගයදොයසහි වධිකා. රාගයදොසගතියයොතිපි පායඨො. ඔස න්තීති

ධනගහණත්ථාය මධුරවචයනනතිං න්ධන්තියයොඋපගච්ඡන්ති. සධනන්ති

සධනා. අයයමව වා පායඨො, වත්ථාලඞ්කාරත්ථාය කඤ්චි අත්තයනො ධනිං

දත්වාපිඔසරන්තීති අත්යථො. සහත්තනාතිඅත්තභායවනසද්ධිිංඅත්තභාවම්පි 

තස්යසව පරිච්චජන්තියයො විය යහොන්ති. අතයවඨෙන්තීති ධනගහණත්ථාය
අතිවියයවයඨන්තිපීයළන්ති. 

විවියධන ඡන්දසාති නානාවියධන ආකායරන. චිත්රබිම්බ්මුඛියෙොති

අලඞ්කාරවයසන චිත්රසරීරා චිත්රමුඛියයො හුත්වා. උහසන්තීති මහාහසිතිං

හසන්ති. පහසන්තීතිමන්දහසිතිං හසන්ති. සම්බ්ය ොවාතිමායාකාරපුරියසො

විය අසුරින්යදො විය ච. දානවිංව හදෙන්ත ස්සිතාති යථා ‘‘කුයතො නු 

ආගච්ඡථ, යභො, තයයො ජනා’’ති ක ණ්ඩකජාතයක (ජා. 1.9.87 ආදයයො) 

හදයන්තරනිස්සිතා අන්යතොඋදරගතාපි දානවිං අතිචරි, එවිං අතිචරන්ති.

අරක්ඛිතා යහතාති දීයපති. න භාසතීති න වියරොචති

හරිතචයලොමසකස්සපකුසරාජායනො විය. යතනාති තම්හා අමිත්යතනකතා

 යසනාඅතියරකතරිං යසනන්ති අත්යථො. අයපක්ඛවාතිසතණ්යහො. 

යකසලූනනඛඡින්නතජ්ජිතාති ආකඩ්ඪිත්වා ලූනයකසා නයඛහි
ඡින්නගත්තා තජ්ජතා පාදාදීහි ච තාළිතාව හුත්වා. යයො කයලසවයසන

එයතපිවිප්පකායරකයරොති, තාදිසිංහීනයමවඋපගතානාරියයො රමන්ති, න

එයත විප්පකායර පරිහරන්ති, මධුරසමාචායර කිංකාරණා තා න රමන්ති. 

කුණයපව  ක්ඛිකාති යස්මා යජගුච්ඡහත්ථිකුණපාදිම්හි මක්ඛිකා විය තා

හීයනයයවරමන්තීතිඅත්යථො. ඔඩ්ඩිතන්තිනඑතා ඉත්ථියයොනාම, අථයඛො
ඉයමසුඨායනසුනමුචියනොකයලසමාරස්ස මිගපක්ඛිගහණත්ථිං ලුද්දයකහි
ඔඩ්ඩිතිං පාසඤ්ච වාකරඤ්චාති මඤ්ඤමායනො පඤ්ඤාචක්ඛුමා පුරියසො 
දිබ් මානුසියකනසුයඛනඅත්ථියකොපරිවජ්යජයය. 
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පටුන 

ඔස්සජිත්වාති යදවමනුස්යසසු මහාසම්පත්තිදායකිං තයපොගුණිං

ඡඩ්යඩත්වා. යෙොති යයො පුරියසො අනරියයසු අපරිසුද්යධසු කාමගුයණසු

කාමරතිචරිතානිආචරති. යදවතාහි නි ෙිංනිමිස්සතීතියසොයදවයලොයකන

පරිවත්තිත්වා නිරයිං ගණ්හිස්සති. යඡද ාමි ණිෙිංව වාණියජොති යථා

 ාලවාණියජො සතසහස්සග්ඝභණ්ඩිං දත්වා යඡදගාමිමණිකිං ගණ්හාති, 

තථාරූයපො අයිං යහොතීති අත්යථො. යසොති යසො ඉත්ථීනිං වසිං ගයතො. 

අනිෙයතොති එත්තකිං නාම කාලිං අපායයසු පච්චිස්සතීති අනියයතො. 

 ො ෙන්ති යදවයලොකා වා මනුස්සයලොකා වා ගළිත්වා අපායයමව

ගච්ඡතීති අත්යථො. යථා කිං? දුට්ඨ ද්රභ යථොව උප්පයථති, යථා 

කූටගද්රභයුත්තරයථො මග්ගා ඔක්කමිත්වා උප්පයථයයව ගච්ඡති, තථා. 

සත්තසිම්බ්ලිවනන්ති සත්තිසදියසහි කණ්ටයකහි යුත්තිං ආයසිං 

සිම් ලිවනිං. යපත ාජවිසෙන්ති යපතවිසයඤ්ච 

කාලකඤ්චිකඅසුරවිසයඤ්ච. 

ප ාදිනන්ති පමත්තානිං. යත හි පමදාසු පමත්තා තාසිං සම්පත්තීනිං

මූලභූතිංකුසලිංනකයරොන්ති, ඉතියතසිංපමදාසබ් ාතා නායසන්තිනාම. 

පටිපාදෙන්තීති තථාවිධිං පුරිසිං තා පමාදවයසයනව අකුසලිං කායරත්වා

දුග්ගතිිං පටිපායදන්ති නාම. යසොණ්ණබ්යම්හනිලොති

සුවණ්ණමයවිමානවාසිනියයො. ප දාහනත්ථිකාති යය පුරිසා පමදාහි

අනත්ථිකා හුත්වා බ්රහ්මචරියිං චරන්ති. කා ධාතුස තක්ක ාති 

කාමධාතුසමතික්කමා යා ගති. රූපධාතුො භායවොති යයො 

කාමධාතුසමතික්කමගතිසඞ්ඛායතො රූපධාතුයා භායවො, යසො යතසිං න

දුල්ලයභො. වීත ා විසයූපපත්ත ොති යා වීතරාගවිසයය සුද්ධාවාසයලොයක

උපපත්ති, සාපි යතසිං න දුල්ලභාති අත්යථො. අච්චන්තන්ති අන්තාතීතිං 

අවිනාසධම්මිං. අචලිතන්ති කයලයසහි අකම්පිතිං. නිබ්බුයතහීති

නිබ්බුතකයලයසහි. සුචිහීති සුචීහි පරිසුද්යධහි එවරූපිං නිබ් ානිං න
දුල්ලභන්ති. 

එවිං මහාසත්යතො අමතමහානිබ් ානිං පායපත්වා යදසනිං නිට්ඨායපසි.
හිමවන්යත කන්නරමයහොරගාදයයො ආකායස ඨිතා යදවතා ච ‘‘අයහො 

බුද්ධලීලාය කථිතා’’ති සාධුකාරිං අදිංසු. ආනන්යදො ගිජ්ඣරාජා නාරයදො
යදවබ්රාහ්මයණො පුණ්ණමුයඛො ච ඵුස්සයකොකයලො අත්තයනො අත්තයනො
පරිසිංආදාය යථාඨානයමව ගමිිංසු. මහාසත්යතොපි සකට්ඨානයමව ගයතො.
ඉතයර පන අන්තරන්තරා ගන්ත්වා මහාසත්තස්ස සන්තියක ඔවාදිං
ගයහත්වාතස්මිිංඔවායදඨත්වාසග්ගපරායණා අයහසුිං. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජාතකිං සයමොධායනන්යතො
ඔසානගාථාඅභාසි– 

370. 
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‘‘කුණායලොහිංතදාආසිිං, උදායීඵුස්සයකොකයලො; 

ආනන්යදොගිජ්ඣරාජාසි, සාරිපුත්යතොචනාරයදො; 

පරිසාබුද්ධපරිසා, එවිංධායරථජාතක’’න්ති. 

යත පනභක්ඛූ ගමනකායල සත්ථානුභායවන ගන්ත්වාආගමනකායල
අත්තයනො අත්තයනොවආනුභායවනආගතා. යතසිං සත්ථා මහාවයනයයව
කම්මට්ඨානිං කයථසි. සබ්ය පි යත තිං දිවසයමව අරහත්තිං පාපුණිිංසු.

මහායදවතාසමාගයමොඅයහොසි.අථස්සභගවා  හාස ෙසුත්තිං (දී.නි.2.331 
ආදයයො)කයථසි. 

කුණාලජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[537] 5. මහාසුතයසොමජාතකවණ්ණනා 

කස් ා තුවිං  සක එදිසානීති ඉදිං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අඞ්ගුලිමාලත්යථරදමනිං ආරබ්භ කයථසි. තස්ස උප්පත්ති ච පබ් ජ්ජා ච

උපසම්පදා ච අඞ්ගුලි ාලසුත්තවණ්ණනාෙිං (ම. නි. අට්ඨ. 2.34 ආදයයො)
වුත්තනයයනවිත්ථාරයතොයවදිතබ් ා.යසොපනසච්චකරියාය මූළ්හගබ්භාය
ඉත්ථියා යසොත්ථිභාවිං කත්වා තයතො පට්ඨාය සුලභපිණ්යඩො හුත්වා 
වියවකමනුබ්රූහන්යතොඅපරභායගඅරහත්තිංපත්වාඅභඤ්ඤායතොවඅසීතියා
මහායථරානිං අබ්භන්තයරො අයහොසි. තස්මිිං කායල ධම්මසභායිං කථිං

සමුට්ඨායපසුිං – ‘‘ආවුයසො, අයහො වත භගවතා තථාරූපිං ලුද්දිං
යලොහිතපාණිිං මහායචොරිං අඞ්ගුලිමාලිං අදණ්යඩන අසත්යථන දයමත්වා 

නිබ්බියසවනිං කයරොන්යතන දුක්කරිං කතිං, අයහො බුද්ධා නාම
දුක්කරකාරියනො’’ති. සත්ථා ගන්ධකුටියිංඨියතොව දිබ් යසොයතනතිංකථිං

සුත්වා ‘‘අජ්ජ මම ගමනිං  හුපකාරිං භවිස්සති, මහාධම්මයදසනා
පවත්තිස්සතී’’ති ඤත්වා අයනොපමාය බුද්ධලීලාය ධම්මසභිං ගන්ත්වා 

වරපඤ්ඤත්තාසයන නිසීදිත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භක්ඛයව, එතරහි කථාය

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘අනච්ඡරියිං, 

භක්ඛයව, ඉදායනවපරමාභසම්ය ොධිිං පත්යතනමයාඑතස්සදමනිං, ස්වාහිං
පුබ් චරියිං චරන්යතොපයදසඤායණඨියතොපිඑතිංදයමසි’’න්ති වත්වායතහි
යාචියතොඅතීතිංආහරි. 

අතීයතකුරුරට්යඨඉන්දපත්ථනගයරයකොරය යොනාමරාජාධම්යමන 
රජ්ජිං කායරසි. තදා ය ොධිසත්යතො තස්ස අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි

නිබ් ත්ති. දසමායස අතික්කන්යත සුවණ්ණවණ්ණිං පුත්තිං විජායි, 

සුතවිත්තතාය පන නිං ‘‘සුතයසොයමො’’ති සඤ්ජානිිංසු. තයමනිං රාජා
වයප්පත්තිං නික්ඛසහස්සිං දත්වා දිසාපායමොක්ඛස්ස ආචරියස්ස සන්තියක
සිප්පුග්ගහණත්ථාය තක්කසිලිං යපයසසි. යසො ආචරියභාගිං ආදාය නගරා
නික්ඛමිත්වා මග්ගිං පටිපජ්ජ. තදා  ාරාණසියිං කාසිරඤ්යඤො පුත්යතො
බ්රහ්මදත්තකුමායරොපි තයථව වත්වා පිතරා යපසියතො නගරා නික්ඛමිත්වා
තයමව මග්ගිං පටිපජ්ජ. අථ සුතයසොයමො මග්ගිං ගන්ත්වා නගරද්වායර
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සාලාය ඵලයක විස්සමත්ථාය නිසීදි. බ්රහ්මදත්තකුමායරොපි ගන්ත්වා යතන
සද්ධිිං එකඵලයක නිසීදි. අථ නිං සුතයසොයමො පටිසන්ථාරිං කයරොන්යතො

‘‘සම්ම, මග්ගකලන්යතොසි, කුයතො ආගච්ඡසී’’ති පුච්ඡිත්වා
‘‘ ාරාණසියතො’’ති වුත්යත ‘‘කස්ස පුත්යතොසී’’ති වත්වා ‘‘කාසිරඤ්යඤො 
පුත්යතොම්හී’’ති වුත්යත ‘‘යකො නායමොසී’’ති වත්වා ‘‘අහිං
බ්රහ්මදත්තකුමායරො නාමා’’ති වුත්යත ‘‘යකනකාරයණන ඉධාගයතොසී’’ති

පුච්ඡි. යසො ‘‘සිප්පුග්ගහණත්ථායා’’ති වත්වා ‘‘ත්වම්පි මග්ගකලන්යතොසි, 
කුයතො ආගච්ඡසී’’ති යතයනව නයයන ඉතරිං පුච්ඡි. යසොපි තස්ස සබ් ිං

ආචික්ඛි. යත උයභොපි ‘‘මයිං ඛත්තියා, එකාචරියස්යසව සන්තියක
සිප්පුග්ගහණත්ථාය ගච්ඡාමා’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤිං මිත්තභාවිං කත්වා නගරිං
පවිසිත්වා ආචරියකුලිං ගන්ත්වා ආචරියිං වන්දිත්වා අත්තයනො ජාතිආදිිං 
කයථත්වා සිප්පුග්ගහණත්ථාය ආගතභාවිං කයථසුිං. යසො ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡි.යත ආචරියභාගිංදත්වාසිප්පිංපට්ඨයපසුිං. 

න යකවලඤ්ච යත ද්යවව, අඤ්යඤපි තදා ජම්බුදීයප එකසතමත්තා 
රාජපුත්තා තස්ස සන්තියක සිප්පිං උග්ගණ්හන්ති. සුතයසොයමො යතසිං
යජට්ඨන්යතවාසියකො හුත්වා සිප්පිං උපදිසන්යතො නචිරස්යසව නිප්ඵත්තිිං
පාපුණි. යසො අඤ්ඤස්ස සන්තිකිං අගන්ත්වා ‘‘සහායයො යම’’ති
බ්රහ්මදත්තස්සකුමාරස්යසව සන්තිකිංගන්ත්වාතස්සපිට්ඨිආචරියයොහුත්වා
සිප්පිං සික්ඛායපසි. ඉතයරසම්පි අනුක්කයමන සිප්පිං නිට්ඨිතිං. යත
අනුයයොගිං දත්වාආචරියිං වන්දිත්වා සුතයසොමිං පරිවායරත්වානික්ඛමිිංසු.

අථ යන සුතයසොයමො මග්ගන්තයර ඨත්වා උයයයොයජන්යතො ‘‘තුම්යහ

අත්තයනො අත්තයනො පිතූනිං සිප්පිං දස්යසත්වා රජ්යජසු පතිට්ඨහිස්සථ, 

පතිට්ඨිතා ච පන මයමොවාදිං කයරයයාථා’’ති ආහ. ‘‘කිං, ආචරියා’’ති? 

‘‘පක්ඛදිවයසසු උයපොසථිකා හුත්වා මා ඝාතිං කයරයයාථා’’ති. යත
‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිිංසු.ය ොධිසත්යතොපි අඞ්ගවිජ්ජාපාඨකත්තා‘‘අනාගයත
 ාරාණසියිංබ්රහ්මදත්තකුමාරිංනිස්සායමහාභයිං උප්පජ්ජස්සතී’’තිඤත්වා
යතඑවිංඔවදිත්වාඋයයයොයජසි.යතසබ්ය පිඅත්තයනො අත්තයනොජනපදිං
ගන්ත්වාපිතූනිංසිප්පිංදස්යසත්වාරජ්යජසුපතිට්ඨාය පතිට්ඨිතභාවඤ්යචව
ඔවායද වත්තනභාවඤ්ච ජානායපතුිං පණ්ණාකායරන සද්ධිිං පණ්ණානි 
පහිණිිංසු. මහාසත්යතො තිං පවත්තිිං සුත්වා ‘‘අප්පමත්තාව යහොථා’’ති
පණ්ණානි පටියපයසසි. 

යතසු  ාරාණසිරාජා විනා මිංයසන භත්තිං න භුඤ්ජති. 
උයපොසථදිවසත්ථායපිස්ස මිංසිං ගයහත්වා ඨයපසි. අයථකදිවසිං එවිං
ඨපිතමිංසිං භත්තකාරකස්ස පමායදන රාජයගයහ යකොයලයයකසුනඛා
ඛාදිිංසු.භත්තකාරයකොතිංමිංසිංඅදිත්වාකහාපණමුට්ඨිිං ආදායචරන්යතොපි

මිංසිංඋප්පායදතුිංඅසක්යකොන්යතො‘‘සයචඅමිංසකභත්තිංඋපනායමස්සාමි, 

ජීවිතිං යම නත්ථි, කිං නු යඛො කරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘අත්යථයසො
උපායයො’’ති විකායල ආමකසුසානිං ගන්ත්වා මුහුත්තමතස්ස පුරිසස්ස
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ඌරුමිංසිං ආහරිත්වා සුපක්කිං පචිත්වා භත්තිං උපනායමසි. රඤ්යඤො

මිංසඛණ්ඩිං ජව්හග්යග ඨපිතමත්තයමව සත්ත රසහරණිසහස්සානි ඵරි, 

සකලසරීරිං යඛොයභත්වා අට්ඨාසි. කිංකාරණා? පුබ්ය  චස්ස යසවනතාය.
යසො කර අතීතානන්තයර අත්තභායව යක්යඛො හුත්වා  හුිං මනුස්සමිංසිං 

ඛාදිතපුබ්ය ො, යතනස්ස තිං පියිං අයහොසි. යසො ‘‘සචාහිං තුණ්හීයයව 

භුඤ්ජස්සාමි, න යම අයිං ඉමිං මිංසිං කයථස්සතී’’ති චින්යතත්වා සහ

යඛයළන භූමියිං පායතසි. ‘‘නිද්යදොසිං, යදව, ඛාදාහී’’ති වුත්යත මනුස්යස

පටික්කමායපත්වා ‘‘අහයමතස්ස නිද්යදොසභාවිං ජානාමි, කිං නායමතිං

මිංස’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘පුරිමදිවයසසු පරියභොගමිංසයමව, යදවා’’ති. ‘‘නනු

අඤ්ඤස්මිිංකායලඅයිංරයසොනත්ථී’’ති? ‘‘අජ්ජ සුපක්කිං, යදවා’’ති.‘‘නනු

පුබ්ය පිඑවයමව පචසී’’ති. අථනිංතුණ්හීභූතිංඤත්වා ‘‘සභාවිංකයථහි, 

යනොයචකයථසි, ජීවිතිංයතනත්ථී’’තිආහ.යසොඅභයිංයාචිත්වායථාභූතිං 

කයථසි.රාජා‘‘මාසද්දමකාසි, පකතියාපචනකමිංසිංත්විංඛාදිත්වාමය්හිං 

මනුස්සමිංසයමවපචාහී’’තිආහ. ‘‘නනුදුක්කරිං, යදවා’’ති? ‘‘මාභායි, න 

දුක්කර’’න්ති.‘‘නි ද්ධිංකුයතොලභස්සාමි, යදවා’’ති? ‘‘නනු න්ධනාගායර
 හූ මනුස්සා’’ති.යසොතයතොපට්ඨායතථාඅකාසි. 

අපරභායග  න්ධනාගායර මනුස්යසසු ඛීයණසු ‘‘ඉදානිකිං කරිස්සාමි, 
යදවා’’ති ආහ. ‘‘අන්තරාමග්යග සහස්සභණ්ඩිකිං ඛිපිත්වා යයො තිං

ගණ්හාති, තිං ‘යචොයරො’ති ගයහත්වා මායරහී’’ති ආහ. යසො තථා අකාසි.
අපරභායග රාජභයයන සහස්සභණ්ඩිකිංඔයලොයකන්තම්පි අදිස්වා ‘‘ඉදානි

කිංකරිස්සාමී’’තිආහ.‘‘යදා යභරියවලායනගරිංආකුලිංයහොති, තදාත්විං
පන එකස්මිිං ඝරසන්ධිම්හි වා වීථියිං වා චතුක්යක වා ඨත්වා මනුස්යස 
මායරත්වා මිංසිං ගණ්හාහී’’ති. යසො තයතො පට්ඨායතථාකත්වා ථූලමිංසිං
ආදාය ගච්ඡති. යතසු යතසු ඨායනසු කයළවරානි දිස්සන්ති. මම මාතා න

පඤ්ඤායති, මම පිතාන පඤ්ඤායති, මම භාතා භගිනී චන පඤ්ඤායති, 

මනුස්සානිං පරියදවනසද්යදො සූයති. නාගරා භීතතසිතා ‘‘ඉයම මනුස්යස

සීයහොනුයඛොඛාදති,  යග්යඝොනුයඛොඛාදති, යක්යඛොනුයඛොඛාදතී’’ති 
ඔයලොයකන්තා පහාරමුඛිං දිස්වා ‘‘එයකො මනුස්සඛාදයකො යචොයරො ඉයම
ඛාදතී’’තිමඤ්ඤන්ති. මහාජනාරාජඞ්ගයණසන්නිපතිත්වාඋපක්යකොසිිංසු.

රාජා‘‘කිං, තාතා’’තිපුච්ඡි. ‘‘යදවඉමස්මිිංනගයරමනුස්සඛාදයකොයචොයරො

අත්ථි, තිං ගණ්හායපථා’’ති ආහිංසු. ‘‘අහිං කථිං තිං ජානිස්සාමි, කිං අහිං
නගරිංරක්ඛන්යතොපිචරාමී’’ති. 

මහාජනා ‘‘රාජා නගයරන අනත්ථියකො, කාළහත්ථියසනාපතිස්ස
ආචික්ඛිස්සාමා’’ති ගන්ත්වා තස්ස තිං කයථත්වා ‘‘යචොරිං පරියයසිතුිං

වට්ටතී’’ති වදිිංසු. යසො ‘‘සාධු සත්තාහිං ආගයමථ, පරියයසිත්වා යචොරිං 

දස්සාමී’’ති මහාජයනඋයයයොයජත්වා පුරියසආණායපසි, ‘‘තාතා, නගයර

කරමනුස්සඛාදයකො යචොයරොඅත්ථි, තුම්යහයතසුයතසුඨායනසුනිලීයිත්වා
තිං ගණ්හථා’’ති. යත ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා තයතො පට්ඨාය නගරිං
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පරිග්ගණ්හන්ති. භත්තකාරයකොපි එකස්මිිං ඝරසන්ධිම්හි සම්පටිච්ඡන්යනො
හුත්වාඑකිංඉත්ථිිංමායරත්වාඝනඝනමිංසිංආදාය පච්ඡියිංපූයරතුිංආරභ.

අථනිංයතපුරිසාගයහත්වායපොයථත්වාපච්ඡා ාහිං න්ධිත්වා ‘‘ගහියතො
මනුස්සඛාදයකො යචොයරො’’ති මහාසද්දිං කරිිංසු. මහාජයනො තිං පරිවායරසි.
අථනිං සුට්ඨු න්ධිත්වාමිංසපච්ඡිිංගීවාය න්ධිත්වාආදායයසනාපතිස්ස

දස්යසසුිං. යසනාපතිතිං දිස්වා ‘‘කිංනුයඛො එස ඉමිංමිංසිංඛාදති, උදාහු

අඤ්යඤන මිංයසන මිස්යසත්වා වික්කණාති, උදාහු අඤ්ඤස්ස වචයනන
මායරතී’’ති චින්යතත්වාතමත්ථිංපුච්ඡන්යතොපඨමිංගාථමාහ– 

371. 

‘‘කස්මාතුවිංරසකඑදිසානි, කයරොසිකම්මානිසුදාරුණානි; 

හනාසි ඉත්ථී පුරියස ච මූළ්යහො, මිංසස්ස යහතු අදු ධනස්ස 
කාරණා’’ති. 

තත්ථ  සකාතිභත්තකාරණිංආලපති. 

ඉයතො පරිං උත්තානසම් න්ධානි වචනපටිවචනානි පාළිවයසයනව 
යවදිතබ් ානි– 

372. 

‘‘න අත්තයහතූ න ධනස්ස කාරණා, න පුත්තදාරස්ස

සහායඤාතිනිං; 

භත්තාචයමභගවාභූමිපායලො, යසොඛාදතිමිංසිංභදන්යතදිසිං. 

373. 

‘‘සයචතුවිංභත්තුරත්යථපයුත්යතො, කයරොසිකම්මානිසුදාරුණානි; 

පායතොව අන්යතපුරිංපාපුණිත්වා, ලයපයයාසි යමරාජයනොසම්මුයඛ
තිං. 

374. 

‘‘තථාකරිස්සාමිඅහිංභදන්යත, යථාතුවිංභාසසිකාළහත්ථි; 

පායතොව අන්යතපුරිං පාපුණිත්වා, වක්ඛාමි යත රාජයනො සම්මුයඛ 
ත’’න්ති. 

තත්ථ භ වාති ගාරවාධිවචනිං. සයචතුවන්ති ‘‘සච්චිංනු යඛො භණති, 
උදාහු මරණභයයන මුසා භණතී’’ති වීමිංසන්යතො එවමාහ. තත්ථ 

සුදාරුණානීති මනුස්සඝාතකම්මානි. සම්මුයඛ තන්ති සම්මුයඛ ඨත්වා එවිං
වයදයයාසීති.යසො සම්පටිච්ඡන්යතොගාථමාහ. 

අථ නිං යසනාපති ගාළ්හ න්ධනයමව සයායපත්වා විභාතාය රත්තියා 
අමච්යචහි ච නාගයරහි ච සද්ධිිං මන්යතත්වා සබ්ය සු එකච්ඡන්යදසු
ජායතසු සබ් ට්ඨායනසු ආරක්ඛිං ඨයපත්වා නගරිං හත්ථගතිං කත්වා



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 

436 

පටුන 

රසකස්ස ගීවායිං මිංසපච්ඡිිං  න්ධිත්වා ආදාය රාජනියවසනිං පායාසි.
සකලනගරිං විරවි. රාජා හියයයො භුත්තපාතරායසො සායමාසම්පි අලභත්වා

‘‘රසයකො ඉදානි ආගච්ඡිස්සති, ඉදානි ආගච්ඡස්සතී’’ති නිසින්යනොව තිං

රත්තිිං වීතිනායමත්වා ‘‘අජ්ජපි රසයකො නාගච්ඡති, නාගරානඤ්ච

මහාසද්යදොසූයති, කිංනූයඛොඑත’’න්තිවාතපායනනඔයලොයකන්යතොතිං
තථා ආනීයමානිංදිස්වා‘‘පාකටිංඉදිංකාරණිංජාත’’න්තිචින්යතත්වාසතිිං
උපට්ඨයපත්වා පල්ලඞ්යකයයව නිසීදි. කාළහත්ථිපි නිං උපසඞ්කමිත්වා

අනුයුඤ්ජ, යසොපිස්සකයථසි. තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

375. 

‘‘තයතොරතයාවිවසායන, සූරියුග්ගමනිංපති; 

කායළොරසකමාදාය, රාජානිංඋපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කම්මරාජානිං, ඉදිංවචනමබ්රවි. 

376. 

‘‘සච්චිංකරමහාරාජ, රසයකොයපසියතොතයා. 

හනතිඉත්ථිපුරියස, තුවිංමිංසානිඛාදසි. 

377. 

‘‘එවයමව තථාකාළ, රසයකො යපසියතොමයා; 

මමඅත්ථිංකයරොන්තස්ස, කයමතිංපරිභාසසී’’ති. 

තත්ථ කාොති කාළහත්ථි. එවය වාති යතන යසනාපතිනා
යතජවන්යතන අනුයුත්යතො රාජා මුසා වත්තුිං අසක්යකොන්යතො එවමාහ.

තත්ථ තථාති ඉදිං පුරිමස්ස යවවචනිං.    අත්ථන්ති මම වුඩ්ඪිිං. 

කය ොන්තස්සාතිකයරොන්තිං. කය තන්ති කස්මා එතිං. පරිභාසසීති අයහො

දුක්කරිංකයරොසි, කාළහත්ථි ත්විංනාම අඤ්ඤිං යචොරිං අග්ගයහත්වා මම
යපසනකාරකිංගණ්හාසීතිතස්සභයිංජයනන්යතො කයථසි. 

තිං සුත්වා යසනාපති ‘‘අයිං සයකයනව මුයඛන පටිජානාති, අයහො

සාහසියකො, එත්තකිංනාමකාලිංඉයමමනුස්සාඑයතනඛාදිතා, වායරස්සාමි

න’’න්ති චින්යතත්වා ආහ – ‘‘මහාරාජ, මා එවිං කරි, මා මනුස්සමිංසිං

ඛාදසී’’ති. ‘‘කාළහත්ථි කිං කයථසි, නාහිං විරමිතුිං සක්යකොමී’’ති.

‘‘මහාරාජ, සයච න විරමිස්සසි, අත්තානඤ්ච රට්ඨඤ්ච නායසස්සසී’’ති.
‘‘එවිං නස්සන්යතපි අහිං යනව තයතො විරමිතුිං සක්යකොමී’’ති. තයතො 
යසනාපති තස්ස සඤ්ඤාපනත්ථාය වත්ථුිං ආහරිත්වා දස්යසති –
අතීතස්මිඤ්හි කායල මහාසමුද්යද ඡ මහාමච්ඡා අයහසුිං. යතසුආනන්යදො

තිමිනන්යදො අජ්ඣායරොයහොති ඉයම තයයො මච්ඡා පඤ්චයයොජනසතිකා, 
තිමිඞ්ගයලො තිමිරපිඞ්ගයලො මහාතිමිරපිඞ්ගයලොති ඉයම තයයො මච්ඡා
සහස්සයයොජනිකා යහොන්ති. යත සබ්ය පි පාසාණයසවාලභක්ඛා අයහසුිං.



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 

437 

පටුන 

යතසුආනන්යදොමහාසමුද්දස්සඑකපස්යසවසති.තිං හූ මච්ඡා දස්සනාය

උපසඞ්කමන්ති, එකදිවසිං ‘‘සබ්ය සිං ද්විපදචතුප්පදානිං සත්තානිං රාජා

පඤ්ඤායති, අම්හාකිං රාජා නත්ථි, මයම්යපතිං රාජානිං කරිස්සාමා’’ති 
චින්යතත්වාසබ්ය එකච්ඡන්දාහුත්වාආනන්දිංරාජානිංකරිිංසු.යතමච්ඡා
තයතො පට්ඨායතස්සසායිංපායතොවඋපට්ඨානිංගච්ඡන්ති. 

අයථකදිවසිංආනන්යදොඑකස්මිිංපබ් යතපාසාණයසවාලිංඛාදන්යතො 
අජානිත්වා ‘‘යසවායලො’’ති සඤ්ඤාය එකිං මච්ඡිං ඛාදි. තස්ස තිං මිංසිං
ඛාදන්තස්ස සකලසරීරිං සඞ්යඛොයභසි. යසො ‘‘කිං නු යඛො ඉදිං අතිවිය
මධුර’’න්ති නීහරිත්වා ඔයලොයකන්යතො මච්ඡමිංසඛණ්ඩිං දිස්වා ‘‘එත්තකිං
කාලිං අජානිත්වා න ඛාදාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘සායිං පායතොපි මච්ඡානිං

ආගන්ත්වා ගමනකායල එකිං ද්යව මච්යඡ ඛාදිස්සාමි, පාකටිං කත්වා

ඛාදියමායන එයකොපි මිං න උපසඞ්කමිස්සති, සබ්ය  පලායිස්සන්ති, 
පටිච්ඡන්යනො හුත්වා පච්ඡා ඔසක්කයතොසක්කතිං පහරිත්වා ඛාදිස්සාමී’’ති
තථාකත්වාඛාදි.මච්ඡාපරික්ඛයිංගච්ඡන්තාචින්තයිිංසු. ‘‘කුයතො නුයඛො
ඤාතීනිං භයිං උප්පජ්ජස්සතී’’ති. අයථයකො පණ්ඩියතො මච්යඡො ‘‘මය්හිං

ආනන්දස්ස කරියා න රුච්චති, පරිග්ගණ්හිස්සාමි න’’න්ති මච්යඡසු 

උපට්ඨානිං ගයතසු ආනන්දස්ස කණ්ණපත්යත පටිච්ඡන්යනො අට්ඨාසි.
ආනන්යදො මච්යඡ උයයයොයජත්වා සබ් පච්ඡයතො ගච්ඡන්තිං මච්ඡිං ඛාදි.
යසොපණ්ඩිතමච්යඡොතස්සකරියිං දිස්වාඉතයරසිංආයරොයචසි.යතසබ්ය පි
භීතතසිතාපලායිිංසු. 

ආනන්යදො තයතො පට්ඨාය මච්ඡමිංසගිද්යධන අඤ්ඤිං යගොචරිං න
ගණ්හි.යසො ජඝච්ඡායපීළියතොකලන්යතො‘‘කහිංනුයඛොඉයමගතා’’තියත
මච්යඡ පරියයසන්යතො එකිං පබ් තිං දිස්වා ‘‘මම භයයන ඉමිං පබ් තිං

නිස්සාය වසන්ති මඤ්යඤ, පබ් තිං පරික්ඛිපිත්වා උපධායරස්සාමී’’ති
නඞ්ගුට්යඨනචසීයසනචඋයභොපස්යස පරික්ඛිපිත්වාගණ්හි.තයතො‘‘සයච

ඉධවසන්ති, පලායිස්සන්තී’’තිපබ් තිං පරික්ඛිපන්තිංඅත්තයනොනඞ්ගුට්ඨිං
දිස්වා ‘‘අයිං මච්යඡො මිං වඤ්යචත්වා පබ් තිං නිස්සාය වසතී’’තිකුද්යධො
පණ්ණාසයයොජනමත්තිං සකනඞ්ගුට්ඨඛණ්ඩිං අඤ්ඤමච්ඡසඤ්ඤාය දළ්හිං

ගයහත්වා මුරුමුරායන්යතො ඛාදි, දුක්ඛයවදනා උප්පජ්ජ. යලොහිතගන්යධන
මච්ඡාසන්නිපතිත්වාලුඤ්ජත්වාඛාදන්තායාවසීසාආගමිංසු. මහාසරීරතාය 

පරිවත්යතතුිං අසක්යකොන්යතො තත්යථව ජීවිතක්ඛයිං පාපුණි, පබ් තරාසි
විය අට්ඨිරාසි අයහොසි. ආකාසචාරියනො තාපසපරිබ් ාජකා මනුස්සානිං 
කථයිිංසු. සකලජම්බුදීයප මනුස්සා ජානිිංසු. තිං වත්ථුිං ආහරිත්වා
දස්යසන්යතො කාළහත්ථිආහ– 

378. 

‘‘ආනන්යදොසබ් මච්ඡානිං, ඛාදිත්වාරසගිද්ධිමා; 

පරික්ඛීණායපරිසාය, අත්තානිංඛාදියාමයතො. 
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379. 

‘‘එවිං පමත්යතො රසගාරයව රත්යතො,  ායලො යදී ආයති

නාවබුජ්ඣති; 

විධම්මපුත්යතචජඤාතයකච, පරිවත්තියඅත්තානඤ්යඤව ඛාදති. 

380. 

‘‘ඉදිංයතසුත්වානවියගතුඡන්යදො, මාභක්ඛයීරාජමනුස්සමිංසිං; 

මා ත්විං ඉමිං යකවලිං වාරියජොව, ද්විපදාධිප සුඤ්ඤමකාසි 
රට්ඨ’’න්ති. 

තත්ථ ආනන්යදොති, මහාරාජ, අතීතස්මිිං කායල මහාසමුද්යද
පඤ්චසතයයොජනියකො ආනන්යදො නාම මහාමච්යඡො සබ්ය සිං මච්ඡානිං

රාජා මහාසමුද්දස්සඑකපස්යසඨියතො. ඛාදිත්වාතිසකජාතිකානිං මච්ඡානිං

රසගිද්ධිමා මච්යඡ ඛාදිත්වා. පරික්ඛීණාොති මච්ඡපරිසාය ඛයප්පත්තාය. 

අත්තානන්ති අඤ්ඤිං යගොචරිං අග්ගයහත්වා පබ් තිං පරික්ඛිපන්යතො
පණ්ණාසයයොජනමත්තිං අත්තයනො නඞ්ගුට්ඨඛණ්ඩිං අඤ්ඤමච්ඡසඤ්ඤාය
ඛාදිත්වාමයතොමරණප්පත්යතොහුත්වා ඉදානිමහාසමුද්යද පබ් තමත්යතො 

අට්ඨිරාසි අයහොසි. එවිං ප ත්යතොති යථා මහාමච්යඡො ආනන්යදො, එවම්පි
තථාත්විංතණ්හාරසගිද්ධියකො හුත්වාපමත්යතොපමාදභාවප්පත්යතො. 

 ස ා යව  ත්යතොති මනුස්සමිංසස්ස රසගාරයව රත්යතො

අතිරත්තචිත්යතො යහොති. බ්ායලොති යදි  ායලො දුප්පඤ්යඤො ආයතිිං

අනාගයත කායල උප්පජ්ජනකදුක්ඛිං නාවබුජ්ෙත න ජානාති. විධම් ාති

විධයමත්වා විනායසත්වා. පුත්යතති පුත්තධීතයරො ච. ඤාතයක චාති

යසසඤාතයක ච සහායය ච, විධම්ම පුත්යත ච චජත්වා ඤාතයක චාති

අත්යථො. පරිවත්තොති අඤ්ඤිං ආහාරිං අලභත්වා ජඝච්ඡාය පීළියතො
සකලනගරිං පරිවත්තිය විචරිත්වා මනුස්සමිංසිං අලභත්වා අත්තානිං 
ඛාදන්යතොආනන්යදොමච්යඡොවියඅත්තානඤ්යඤවඛාදති. 

ඉදිංයතසුත්වානාති, මහාරාජ, යතතුය්හිං මයාආනීතිංඉදිංඋදාහරණිං

සුත්වා ඡන්යදො මනුස්සමිංසඛාදනච්ඡන්යදො විය තු විගච්ඡතු විරමතු.  ා

භක්ඛයීතිරාජමනුස්සමිංසිංමාභක්ඛයිමාඛාදි.  ාත්විංඉ ිංයකවලන්ති

මහාසමුද්දිං සුඤ්ඤිං කයරොන්යතො වාරියජො ආනන්යදො මච්යඡො ඉව, යභො 

ද්විපදාධිප, ද්විපදානිංමනුස්සානිං, ඉස්සරමහාරාජ, ත්විංයකවලිංසච්චයතො
ඉමිංතවකාසිරට්ඨිංනගරිංසුඤ්ඤිංමාඅකාසීති අත්යථො. 

තිං සුත්වාරාජා, ‘‘යභොකාළහත්ථි, නත්වයමව උපමිංජානාසි, අහම්පි
ජානාමී’’තිමනුස්සමිංසගිද්ධතායයපොරාණකවත්ථුිංආහරිත්වා දස්යසන්යතො
ආහ– 

381. 
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‘‘සුජායතොනාමනායමන, ඔරයසොතස්සඅත්රයජො; 

ජම්බුයපසිමලද්ධාන, මයතොයසොතස්සසඞ්ඛයය. 

382. 

‘‘එවයමවඅහිංකාළ, භුත්වාභක්ඛිංරසුත්තමිං; 

අලද්ධාමානුසිංමිංසිං, මඤ්යඤහිස්සාමිජීවිත’’න්ති. 

තත්ථ සුජායතොනා ාතිකාළහත්ථි කුටුම්බියකොනායමනසුජායතොනාම, 

තස්සඅත්රයජොපුත්යතොඔරයසොජම්බුයපසිිං අලද්ධාන අලභත්වාන.  යතොති

යථාතස්සා ජම්බුයපසියාසඞ්ඛයයයසොකුටුම්බිකපුත්යතොමයතො, එවයමව

අහිං  සුත්ත ිං අඤ්ඤරසානිංඋත්තමිංමනුස්සානිංමිංසිං භුත්වා භුඤ්ජත්වා

අලද්ධාමනුස්සමිංසිංජීවිතිංහිස්සාමීති  ඤ්යඤ මඤ්ඤාමි. 

අතීයත කර  ාරාණසියිං සුජායතො නාම කුටුම්බියකො
යලොණම්බිලයසවනත්ථාය හිමවන්තයතො ආගතානි පඤ්ච ඉසිසතානි 

අත්තයනො උයයායන වසායපත්වා උපට්ඨාසි. ඝයර චස්ස නි ද්ධිං
පඤ්චසතමත්තාභක්ඛා අයහොසි.යතපනතාපසාකදාචිජනපයදපිභක්ඛාය

චරන්ති, කදාචි මහාජම්බුයපසිිං ආහරිත්වා ඛාදන්ති. යතසිං ජම්බුයපසිිං

ආහරිත්වා ඛාදනකායල සුජායතො චින්යතසි – ‘‘අජ්ජ භද්දන්තානිං තයයො

චත්තායරොදිවසාඅනාගච්ඡන්තානිං, කහිංනුයඛොගතා’’ති.යසො අත්තයනො
පුත්තකිං අඞ්ගුලියිං ගාහායපත්වා යතසිං භත්තකච්චකායලතත්ථ අගමාසි. 
තස්මිිං සමයය මහල්ලකානිං මුඛවික්ඛාලනකායල උදකිං දත්වා
සබ් නවයකොජම්බුයපසිිං ඛාදති.සුජායතොතාපයසවන්දිත්වානිසින්යනො–

‘‘කිං, භන්යත, ඛාදථා’’තිපුච්ඡි. ‘‘මහාජම්බුයපසිිං, ආවුයසො’’ති.තිංසුත්වා
කුමායරො පිපාසිං උප්පායදසි. අථස්ස ගණයජට්ඨයකො තාපයසො යථොකිං

දායපසි. යසො තිං ඛාදිත්වා මධුරරයස  ජ්ඣිත්වා – ‘‘ජම්බුයපසිිං යම

යදථා’’ති පුනප්පුනිං යාචි. කුටුම්බියකො ධම්මිං සුණන්යතො, ‘‘පුත්තක, මා

විරවි, යගහිංගන්ත්වාඛාදිස්සසී’’තිතිංවඤ්යචත්වා‘‘ඉමිංනිස්සාය භදන්තා
උක්කණ්යඨයය’’න්තිතිංසමස්සායසන්යතොඉසිගණිංඅනාපුච්ඡිත්වායගහිං 
ගයතො. ගතකාලයතො පට්ඨාය චස්ස පුත්යතො ‘‘ජම්බුයපසිිං යම යදථා’’ති

පරියදවි. සුජායතො ‘‘ඉසයයොපි ආචික්ඛිස්සාමී’’ති උයයානිං ගයතො. යත
ඉසයයොපි ‘‘ඉධ චිරිං වසිම්හා’’ති හිමවන්තයමව ගතා. ආරායම ඉසයයො
අපස්සන්යතො තස්ස ජම්බුඅම් පනසයමොචාදීනිං යපසියයො 
මධුසක්ඛරචුණ්ණසිංයුත්තා අදාසි. තා තස්ස ජව්හග්යග ඨපිතමත්තා
හලාහලවිසසදිසා යහොන්ති. යසො සත්තාහිං නිරාහායරො හුත්වා ජීවිතක්ඛයිං
පාපුණි.රාජාඉදිංකාරණිං ආහරිත්වාදස්යසන්යතොඑවමාහ. 

තයතො කාළහත්ථි ‘‘අයිං රාජා අතිවිය රසගිද්යධො, අපරානිපිස්ස 

උදාහරණානි ආහරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා, ‘‘මහාරාජ, විරමාහී’’ති ආහ.

‘‘අහිං විරමිතුිං න සක්යකොමී’’ති. යදව, සයච න විරමිස්සසි, තුවිං



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 

440 

පටුන 

ඤාතිමණ්ඩලයතො යචව රජ්ජසිරියතො ච පරිහායිස්සසි. අතීතස්මිඤ්හි, 

මහාරාජ, ඉයධව  ාරාණසියිං පඤ්චසීලරක්ඛකිං යසොත්ථියකුලිං අයහොසි. 

තස්ස කුලස්ස එකපුත්තයකො අයහොසි. යසො මාතාපිතූනිං පියයො මනායපො
අයහොසි පණ්ඩියතො  යත්යතො තිණ්ණිං යවදානිං පාරගූ. යසො සමවයයහි 

තරුයණහි සද්ධිිං ගණ න්ධයනන විචරි. යසසා ගණ න්ධා මච්ඡමිංසාදීනි

ඛාදන්තා සුරිං පිවන්ති. මාණයවො මිංසාදීනි න ඛාදති, සුරිං න පිවති. යත

මන්තයිිංසු–‘‘අයිංසුරාය අපිවනයතොඅම්හාකිංමූලිංනයදති, උපායයනනිං

සුරිංපායයස්සාමා’’ති.යතසන්නිපතිත්වා, ‘‘සම්ම, ඡණකීළිංකීළිස්සාමා’’ති

ආහිංසු. ‘‘සම්ම, තුම්යහ සුරිං පිවථ, අහිං සුරිං න පිවාමි, තුම්යහව

ගච්ඡථා’’ති. ‘‘සම්ම, තව පිවනත්ථාය ඛීරිං ගණ්හායපස්සාමා’’ති. යසො
‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි.ධුත්තාඋයයානිංගන්ත්වාපදුමිනිපත්යතසුතිඛිණසුරිං 
 න්ධායපත්වාඨපයිිංසු.අථයනසිංපානකායලමාණවස්සඛීරිං උපනයිිංසු.

අථ එයකො ධුත්යතො ‘‘යපොක්ඛරමධුිං, යභො, ආහරා’’ති ආහරායපත්වා 
පදුමිනිපත්තපුටිං යහට්ඨා ඡිද්දිංකත්වා අඞ්ගුලීහිමුයඛඨයපත්වාආකඩ්ඪි.
එවිං ඉතයරපි ආහරායපත්වා පිවිිංසු. මාණයවො ‘‘කිං නායමත’’න්ති පුච්ඡි. 

‘‘යපොක්ඛරමධුනාමා’’ති. ‘‘අහම්පියථොකිංලභස්සාමි, යදථයභොන්යතො’’ති.
තස්සපි දාපයිිංසු. යසො යපොක්ඛරමධුසඤ්ඤාය සුරිං පිවි. අථස්ස

අඞ්ගාරපක්කමිංසිංඅදිංසු, තම්පි ඛාදි. 

එවමස්ස පුනප්පුනිං පිවන්තස්ස මත්තකායල ‘‘න එතිං යපොක්ඛරමධු, 

සුරාඑසා’’තිවදිිංසු.යසො‘‘එත්තකිංකාලිංඑවිංමධුරරසිංනජානිිං, ආහරථ, 

යභො, සුර’’න්ති ආහ. යත ආහරිත්වා පුනපි අදිංසු. පිපාසා මහතී අයහොසි.

අථස්ස පුනපි යාචන්තස්ස ‘‘ඛීණා’’ති වදිිංසු. යසො ‘‘හන්ද තිං, යභො, 

ආහරායපථා’’තිඅඞ්ගුලිමුද්දිකිංඅදාසි, යසොසකලදිවසිංයතහිසද්ධිිංපිවිත්වා
මත්යතො රත්තක්යඛො කම්පන්යතො විලපන්යතො යගහිං ගන්ත්වා නිපජ්ජ.

අථස්සපිතාසුරාය පිවිතභාවිංඤත්වාවිගයතමත්යත, ‘‘තාත, අයුත්තිංයත

කතිං යසොත්තියකුයල ජායතන සුරිං පිවන්යතන, මා පුන එවිං අකාසී’’ති

ආහ.‘‘තාත, යකොමය්හිංයදොයසො’’ති.‘‘සුරාය පිවිතභායවො’’ති.‘‘තාත, කිං

කයථසි, මයා එවරූපිං මධුරරසිං එත්තකිං කාලිං අලද්ධපුබ් ’’න්ති.
බ්රාහ්මයණොපුනප්පුනිංයාචි. යසොපි ‘‘නසක්යකොමි විරමිතු’’න්තිආහ. අථ

බ්රාහ්මයණො ‘‘එවිංසන්යතඅම්හාකිංකුලවිංයසොච උච්ඡිජ්ජස්සති, ධනඤ්ච
විනස්සිස්සතී’’තිචින්යතත්වාගාථමාහ– 

383. 

‘‘මාණවඅභරූයපොසි, කුයලජායතොසියසොත්ථියය; 

නත්විංඅරහසිතාත, අභක්ඛිංභක්ඛයයතයව’’ති. 

තත්ථ,  ාණවාති, මාණව, ත්විං අභරූයපො අසි, යසොත්ථියය කුයල

ජායතොපි අසි. අභක්ඛිං භක්ඛයෙතයවති, තාත, ත්විං අභක්ඛිතබ් යුත්තකිං
භක්ඛයිතුිංනඅරහසි. 
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එවඤ්චපනවත්වා, ‘‘තාත, විරම, සයචනවිරමසි, අහිංතිංඉයතොයගහා 

නික්ඛායමස්සාමි, තව රට්ඨා පබ් ාජනීයකම්මිං කරිස්සාමී’’ති ආහ.
මාණයවො ‘‘එවිං සන්යතපි අහිං සුරිං ජහිතුිං න සක්යකොමී’’ති වත්වා
ගාථාද්වයමාහ– 

384. 

‘‘රසානිං අඤ්ඤතරිංඑතිං, කස්මාමිංත්විං නිවාරයය; 

යසොහිංතත්ථගමිස්සාමි, යත්ථලච්ඡාමිඑදිසිං. 

385. 

‘‘යසොවාහිංනිප්පතිස්සාමි, නයතවච්ඡාමිසන්තියක; 

යස්සයමදස්සයනනත්විං, නාභනන්දසිබ්රාහ්මණා’’ති. 

තත්ථ  සානන්ති 
යලොණම්බිලතිත්තකකටුකඛාරිකමධුරකසාවසඞ්ඛාතානිංසත්තන්නිංරසානිං

අඤ්ඤතරිං උත්තමරසයමතිං මජ්ජිං නාම. යසොවාහන්ති යසො අහිං එව. 

නිප්පතස්සාමීතිනික්ඛමිස්සාමි. 

එවඤ්චපනවත්වා ‘‘නාහිංසුරාපානාවිරමිස්සාමි, යිංයතරුච්චති, තිං
කයරොහී’’තිආහ. අථ බ්රාහ්මයණො ‘‘තයි අම්යහ පරිච්චජන්යත මයම්පි තිං 
පරිච්චජස්සාමා’’තිවත්වාගාථමාහ– 

386. 

‘‘අද්ධා අඤ්යඤපිදායායද, පුත්යතලච්ඡාම මාණව; 

ත්වඤ්චජම්මවිනස්සසු, යත්ථපත්තිංනතිංසුයණ’’ති. 

තත්ථ ෙත්ථපත්තන්තියත්ථගතිංතිං ‘‘අසුකට්ඨායනනාමවසතී’’තින

සුයණොම, තත්ථගච්ඡාහීතිඅත්යථො. 

අථ නිං විනිච්ඡයිං යනත්වා අපුත්තභාවිං කත්වා නීහරායපසි. යසො 
අපරභායග නිප්පච්චයයො කපයණො ජණ්ණපියලොතිකිං නිවායසත්වා
කපාලහත්යථොපිණ්ඩායචරන්යතො අඤ්ඤතරිංකුට්ටිංනිස්සායකාලමකාසි.

ඉදිංකාරණිංආහරිත්වාකාළහත්ථිරඤ්යඤො දස්යසත්වා, ‘‘මහාරාජ, සයච

ත්විං අම්හාකිංවචනිංනකරිස්සසි, පබ් ාජනීයකම්මිං යත කරිස්සන්තී’’ති
වත්වාගාථමාහ– 

387. 

‘‘එවයමව තුවිංරාජ, ද්විපදින්දසුයණොහි යම; 

පබ් ායජස්සන්තිතිංරට්ඨා, යසොණ්ඩිංමාණවකිංයථා’’ති. 
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තත්ථ ද්විපදින්දාති ද්විපදානිං ඉන්ද, යභො මහාරාජ, ය  මම වචනිං

සුයණොහි තුවිං, එවයමව යසොණ්ඩිං මාණවකිං යථා තිං භවන්තිං රට්ඨයතො
පබ් ායජස්සන්ති. 

එවිං කාළහත්ථිනා උපමාය ආහටායපි රාජා තයතො විරමිතුිං
අසක්යකොන්යතොඅපරම්පිඋදාහරණිංදස්යසතුිංආහ– 

388. 

‘‘සුජායතොනාමනායමන, භාවිතත්තානසාවයකො; 

අච්ඡරිංකාමයන්යතොව, නයසොභුඤ්ජනයසොපිවි. 

389. 

‘‘කුසග්යගනුදකමාදාය, සමුද්යදඋදකිංමියන; 

එවිංමානුසකාකාමා, දිබ් කාමානසන්තියක. 

390. 

‘‘එවයමවඅහිංකාළ, භුත්වාභක්ඛිංරසුත්තමිං; 

අලද්ධාමානුසිංමිංසිං, මඤ්යඤහිස්සාමිජීවිත’’න්ති. 

වත්ථුයහට්ඨාවුත්තසදිසයමව. 

තත්ථ භාවිතත්තානාතිභාවිතචිත්තානිං යතසිං පඤ්චන්නිං ඉසිසතානිං. 

අච්ඡ ිං කා ෙන්යතොවාති යසො කර යතසිං ඉසීනිං මහාජම්බුයපසියා

ඛාදනකායලඅනාගමනිංවිදිත්වා‘‘කිංනුයඛොකාරණාන ආගච්ඡන්ති, සයච

කත්ථචි ගතා, ජානිස්සාමි, යනො යච, අථ යනසිං සන්තියක ධම්මිං 
සුණිස්සාමී’’ති උයයානිං ගන්ත්වා ඉසිගයණ වන්දිත්වා ගණයජට්ඨකස්ස
සන්තියක ධම්මිං සුණන්යතො නිසින්යනොව සූරියය අත්ථඞ්ගයත
උයයයොජයමායනොපි‘‘අජ්ජඉයධව වසිස්සාමී’’තිවත්වාඉසිගණිංවන්දිත්වා
පණ්ණසාලිං පවිසිත්වා නිපජ්ජ. රත්තිභායග සක්යකො යදවරාජා
යදවච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුයතො සද්ධිිං අත්තයනො පරිචාරිකාහි ඉසිගණිං වන්දිතුිං

ආගයතො, සකලාරායමො එයකොභායසො අයහොසි. සුජායතො ‘‘කිං නු යඛො
එත’’න්ති උට්ඨාය පණ්ණසාලඡිද්යදන ඔයලොයකන්යතො සක්කිං ඉසිගණිං
වන්දිතුිං ආගතිං යදවච්ඡරාපරිවුතිං දිස්වා අච්ඡරානිං සහ දස්සයනන
රාගරත්යතො අයහොසි.සක්යකොනිසීදිත්වාධම්මකථිංසුත්වාසකට්ඨානයමව

ගයතො.කුටුම්බියකොපි පුනදිවයසඉසිගණිංවන්දිත්වා පුච්ඡි–‘‘භන්යත, යකො

නායමස රත්තිභායග තුම්හාකිං වන්දනත්ථාය ආගයතො’’ති? ‘‘සක්යකො, 

ආවුයසො’’ති. ‘‘තිං පරිවායරත්වා නිසින්නා කා නායමතා’’ති? ‘‘යදවච්ඡරා
නායමතා’’ති. යසො ඉසිගණිං වන්දිත්වා යගහිං ගන්ත්වා ගතකාලයතො

පට්ඨාය ‘‘අච්ඡරිං යම යදථ, අච්ඡරිං යම යදථා’’ති විලපි. ඤාතකා
පරිවායරත්වා‘‘භූතාවිට්යඨොනුයඛො’’තිඅච්ඡරිංපහරිිංසු.යසො‘‘නාහිං එතිං 

අච්ඡරිං කයථමි, යදවච්ඡරිං කයථමී’’ති වත්වා ‘‘අයිං අච්ඡරා’’ති
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අලඞ්කරිත්වාආනීතිං භරියම්පි ගණිකම්පිඔයලොයකන්යතො‘‘නායිංඅච්ඡරා, 

යක්ඛිනී එසා, යදවච්ඡරිං යම යදථා’’ති විලපන්යතො නිරාහායරො හුත්වා
තත්යථවජීවිතක්ඛයිංපාපුණි.යතන වුත්තිං– 

‘‘අච්ඡරිංකාමයන්යතොව, නයසොභුඤ්ජනයසොපිවී’’ති. 

කුසග්ය නුදක ාදාෙ, සමුද්යද උදකිං මියනති, සම්ම කාළහත්ථි, යයො
කුසග්යගයනව උදකිං ගයහත්වා ‘‘එත්තකිං සියා මහාසමුද්යද උදක’’න්ති

යතනසද්ධිිංඋපමායමියනයය, යසො යකවලිංමියනයයයව, කුසග්යග පන

උදකිං අතිපරිත්තකයමව. යථා තිං, එවිං මානුසකා කාමා දිබ් කාමානිං

සන්තියක, තස්මා යසොසුජායතොඅඤ්ඤිංඉත්ථිිංනඔයලොයකසි, අච්ඡරයමව

පත්යථන්යතොමයතො. එවය වාතියථා යසො දිබ් කාමිං අලභන්යතොජීවිතිං

ජහි, එවිංඅහම්පි උත්තමරසිංමනුස්සමිංසිංඅලභන්යතොජීවිතිංජහිස්සාමීති
වදති. 

තිංසුත්වාකාළහත්ථි‘‘අයිංරාජාඅතිවියරසගිද්යධො, සඤ්ඤායපස්සාමි
න’’න්ති සකජාතිකානිං මිංසිං ඛාදිත්වා ආකාසචරා සුවණ්ණහිංසාපි තාව 
විනට්ඨාතිදස්යසතුිංගාථාද්වයමාහ– 

391. 

‘‘යථාපියතධතරට්ඨා, හිංසායවහායසඞ්ගමා; 

අභුත්තපරියභොයගන, සබ්ය අබ්භත්ථතිංගතා. 

392. 

‘‘එවයමවතුවිංරාජ, ද්විපදින්දසුයණොහියම; 

අභක්ඛිංරාජභක්යඛසි, තස්මාපබ් ාජයන්තිත’’න්ති. 

තත්ථ අභුත්තපරියභොය නාති අත්තයනො සමානජාතිකානිං

පරියභොයගන. අබ්භත්ථතිං  තාති සබ්ය  මරණයමව පත්තා. අතීයත කර
චිත්තකූයට සුවණ්ණගුහායිං නවුති හිංසසහස්සානි වසන්ති. යත වස්සියක

චත්තායරො මායස න නික්ඛමන්ති, සයච නික්ඛයමයයිං, උදකපුණ්යණහි

පත්යතහි උප්පතිතුිංඅසක්යකොන්තා මහාසමුද්යදයයවපයතයයිං, තස්මාන
ච නික්ඛමන්ති. උපකට්යඨ පන වස්සකායල ජාතස්සරයතො
සයිංජාතසාලියයොආහරිත්වාගුහිං පූයරත්වාසාලිිංඛාදන්තාවසන්ති.යතසිං
පනගුහිංපවිට්ඨකායලගුහද්වායරඑයකො රථචක්කප්පමායණොඋණ්ණනාභ
නාම මක්කටයකො එයකකස්මිිං මායස එයකකිං ජාලිං විනන්ධති. තස්ස
එයකකිංසුත්තිංයගොරජ්ජුප්පමාණිංයහොති.හිංසා‘‘තිංජාලිංභන්දිස්සතී’’ති 

එකස්ස තරුණහිංසස්ස ද්යව යකොට්ඨායස යදන්ති. යසො විගයත යදයව 
පුරයතො ගන්ත්වා තිං ජාලිං භන්දති. යතන මග්යගන යසසා ගච්ඡන්ති.
අයථකස්මිිං කායල පඤ්ච මායස වස්යසො වුට්යඨො අයහොසි. හිංසා
ඛීණයගොචරා ‘‘කිං නු යඛො කත්තබ් ’’න්ති මන්යතත්වා ‘‘මයිං ජීවන්තා
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අණ්ඩානිලභස්සාමා’’තිපඨමිං අණ්ඩානිඛාදිිංසු, තයතොයපොතයක, තයතො
ජණ්ණහිංයස. පඤ්චමාසච්චයයන වස්සිං අපගතිං. මක්කටයකො පඤ්ච
ජාලානි විනන්ධි. හිංසා සකජාතිකානිං මිංසිං ඛාදිත්වා අප්පථාමා ජාතා. 

ද්විගුණයකොට්ඨාසලාභී හිංසතරුයණො ජායල පහරිත්වා චත්තාරි භන්දි, 

පඤ්චමිං ඡින්දිතුිං නාසක්ඛි, තත්යථව ලග්ගි. අථස්ස සීසිං විජ්ඣිත්වා

මක්කටයකො යලොහිතිං පිවි. අඤ්යඤොපි ආගන්ත්වා ජාලිං පහරි, යසොපි
තත්යථව ලග්ගීති එවිං සබ්ය සිං මක්කටයකො යලොහිතිං පිවි. තදා
ධතරට්ඨකුලිං උච්ඡින්නන්ති වදන්ති. යතන වුත්තිං ‘‘සබ්ය  

අබ්භත්ථතිංගතා’’ති. 

එවය වතුවන්තියථාඑයතහිංසාඅභක්ඛිං සකජාතිකමිංසිංඛාදිිංසු, තථා

ත්වම්පි ඛාදසි, සකලනගරිං භයප්පත්තිං, විරම, මහාරාජාති. තස් ා

පබ්බ්ාජෙන්තතන්තියස්මාඅභක්ඛිංසකජාතිකමිංසිං භක්යඛසි, තස්මාඉයම
නගරවාසියනොතිංරට්ඨාපබ් ාජයන්ති. 

රාජා අඤ්ඤම්පි උපමිං වත්තුකායමො අයහොසි. නාගරා පන උට්ඨාය, 

‘‘සාමි යසනාපති, කිං කයරොසි, කිං මනුස්සමිංසඛාදකිං යචොරිං ගයහත්වා

විචරසි, සයච න විරමිස්සති, රට්ඨයතො නිං පබ් ායජහී’’ති වත්වා නාස්ස
කයථතුිංඅදිංසු.රාජා හූනිං කථිංසුත්වාභීයතොපුනවත්තුිංනාසක්ඛි.පුනපි

නිංයසනාපති ‘‘කිංමහාරාජවිරමිතුිං සක්ඛිස්සසි, උදාහුනසක්ඛිස්සසී’’ති
වත්වා ‘‘නසක්යකොමී’’තිවුත්යතසබ් ිං ඔයරොධගණඤ්චපුත්තධීතයරො ච

සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියත පස්යස ඨයපත්වා, ‘‘මහාරාජ, ඉයම 

ඤාතිමණ්ඩයලයචවඅමච්චගණඤ්චරජ්ජසිරිඤ්චඔයලොයකහි, මාවිනස්සි, 
විරම මනුස්සමිංසයතො’’ති ආහ. රාජා ‘‘න මය්හිං එයත මනුස්සමිංසයතො 

පියතරා’’ති වත්වා ‘‘යතන හි, මහාරාජ, ඉමම්හා නගරා ච රට්ඨා ච

නික්ඛමථා’’ති වුත්යත, ‘‘කාළහත්ථි, න යම රජ්යජනත්යථො, නගරා

නික්ඛමාමි, එකිං පන යම ඛග්ගඤ්ච රසකඤ්ච භාජනඤ්ච යදහී’’ති ආහ.
අථස්සඛග්ගඤ්චමිංසපචනභාජනඤ්චපච්ඡිඤ්ච උක්ඛිපායපත්වාරසකඤ්ච
දත්වාරට්ඨාපබ් ාජනීයකම්මිංකරිිංසු. 

යසොඛග්ගඤ්චරසකඤ්ච ආදායනගරා නික්ඛමිත්වාඅරඤ්ඤිංපවිසිත්වා
එකස්මිිං නියරොධමූයල වසනට්ඨානිං කත්වා තත්ථ වසන්යතො අටවිමග්යග
ඨත්වා මනුස්යස මායරත්වා ආහරිත්වා රසකස්ස යදති. යසොපිස්ස මිංසිං
පචිත්වාඋපනායමති.එවිංඋයභොපිජීවන්ති.මනුස්සගහණකායල‘‘අහිංඅයර
මනුස්සයචොයරො යපොරිසායදො’’ති වත්වා තස්මිිං පක්ඛන්යත යකොචි

සකභායවන සණ්ඨාතුිං න සක්යකොති, සබ්ය  භූමියිං පතන්ති. යතසු යිං

ඉච්ඡති, තිං උද්ධිංපාදිං අයධොසීසිං කත්වා ආහරිත්වා රසකස්ස යදති. යසො
එකදිවසිං අරඤ්යඤ කඤ්චි මනුස්සිං අලභත්වා ආගයතො රසයකන ‘‘කිං

යදවා’’ති වුත්යත ‘‘උද්ධයනඋක්ඛලිිං ආයරොයපහී’’තිආහ. ‘‘මිංසිංකහිං, 

යදවා’’ති? ‘‘ලභස්සාමහිං මිංස’’න්ති. යසො ‘‘නත්ථි යම දානි ජීවිත’’න්ති



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 

445 

පටුන 

කම්පමායනො උද්ධයන අග්ගිිං කත්වා උක්ඛලිිං ආයරොයපසි. අථ නිං 
යපොරිසායදොඅසිනාමායරත්වාමිංසිංපචිත්වාඛාදි.තයතොපට්ඨායඑකයකොව
ජායතො සයයමව පචිත්වා ඛාදති. ‘‘යපොරිසායදො මග්යග මග්ගපටිපන්යන
හනතී’’තිසකලජම්බුදීයපපාකයටො අයහොසි. 

තදා එයකො සම්පන්නවිභයවො බ්රාහ්මයණො පඤ්චහි සකටසයතහි
යවොහාරිං කයරොන්යතොපුබ් න්තයතොඅපරන්තිංසඤ්චරති.යසොචින්යතසි–

‘‘යපොරිසායදො නාම කර යචොයරො අන්තරාමග්යග මනුස්යස මායරසි, ධනිං
දත්වා තිං අටවිිං අතික්කමිස්සාමී’’ති. යසො අටවිමුඛවාසීනිං මනුස්සානිං
‘‘තුම්යහමිංඅටවියතොඅතික්කායමථා’’තිසහස්සිංදත්වා යතහිසද්ධිිංමග්ගිං
පටිපජ්ජ. ගච්ඡන්යතො ච බ්රාහ්මයණො සබ් සත්ථිං පුරයතො කත්වා සයිං
න්හාතානුලිත්යතො සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතො යසතයගොණයුත්යත
සුඛයානයකනිසින්යනො යතහිඅටවිවාසිකපුරියසහිපරිවුයතොසබ් පච්ඡයතො
අගමාසි.තස්මිිංඛයණයපොරිසායදොරුක්ඛිං ආරුය්හපුරියසඋපධායරන්යතො
යසසමනුස්යසසු ‘‘කිං ඉයමසු මයා ඛාදිතබ් ිං අත්ථී’’ති විගතච්ඡන්යදො
හුත්වාබ්රාහ්මණිංදිට්ඨකාලයතොපට්ඨායතිංඛාදිතුකාමතාය පග්ඝරිතයඛයළො
අයහොසි.යසොතස්මිිංඅත්තයනොසන්තිකිංආගයතරුක්ඛයතො ඔරුය්හ‘‘අහිං 
අයරයපොරිසායදො’’තිනාමිං තික්ඛත්තුිංසායවත්වාඛග්ගිංපරිවත්යතන්යතො
වාලුකාය යතසිං අක්ඛීනි පූයරන්යතො විය පක්ඛන්දි. එයකොපි ඨාතුිං

සමත්යථොනාමනත්ථි, සබ්ය භූමියිංඋයරනනිපජ්ජිංසු.යසො සුඛයානයක
නිසින්නිං බ්රාහ්මණිං පායද ගයහත්වා පිට්ඨියිං අයධොසීසකිං ඔලම්ය ත්වා 
සීසිංයගොප්ඵයකහිපහරන්යතොඋක්ඛිපිත්වාපායාසි. 

තදා යත පුරිසා උට්ඨාය, ‘‘යභො, පුරිසා මයිං බ්රාහ්මණස්ස හත්ථයතො 

කහාපණසහස්සිං ගණ්හිම්හා, යකො නාම අම්හාකිං පුරිසකායරො, 
සක්යකොන්තා වා අසක්යකොන්තා වා යථොකිං අනු න්ධාමා’’ති වත්වා
අනු න්ධිිංසු. යපොරිසායදොපි නිවත්තිත්වා ඔයලොයකන්යතො කඤ්චි අදිත්වා
සණිකිංපායාසි.තස්මිිංඛයණථාමසම්පන්යනොඑයකොසූරපුරියසොයවයගන

තිං පාපුණි. යසො තිං දිස්වා එකිං වතිිං ලඞ්ඝන්යතො ඛදිරඛාණුකිං අක්කමි, 

ඛාණුයකො පිට්ඨිපායදනනික්ඛමි. යලොහියතනපග්ඝරන්යතනලඞ්ඝමායනො

යාති. අථ නිං යසො දිස්වා, ‘‘යභො, මයා එස විද්යධො, යකවලිං තුම්යහ

පච්ඡයතො එථ, ගණ්හිස්සාමි න’’න්ති ආහ. යත දුබ් ලභාවිං ඤත්වා තිං
අනු න්ධිිංසු. යසො යතහි අනු ද්ධභාවිං ඤත්වා බ්රාහ්මණිං විස්සජ්යජත්වා
අත්තානිංයසොත්ථිමකාසි.අථඅටවිවාසිකපුරිසාබ්රාහ්මණස්ස ලද්ධකාලයතො
පට්ඨාය‘‘කිංඅම්හාකිංයචොයරනා’’තිතයතොනිවත්තිිංසු. 

යපොරිසායදොපි අත්තයනො නියරොධමූලිං ගන්ත්වා පායරොහන්තරිං

පවිසිත්වා නිපන්යනො, ‘‘අයයය රුක්ඛයදවයත, සයච යම 

සත්තාහබ්භන්තයරයයව වණිං ඵාසුකිං කාතුිං සක්ඛිස්සසි, සකලජම්බුදීයප
එකසතඛත්තියානිං ගලයලොහියතන තව ඛන්ධිං යධොවිත්වා අන්යතහි
පරික්ඛිපිත්වා පඤ්චමධුරමිංයසන  ලිකම්මිං කරිස්සාමී’’ති ආයාචනිං කරි.
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තස්ස අන්නපානමිංසිං අලභන්තස්ස සරීරිං සුස්සිත්වා 
අන්යතොසත්තායහයයව වයණො ඵාසුයකො අයහොසි. යසො යදවතානුභායවන
තස්සඵාසුකභාවිං සල්ලක්යඛසි.යසොකතිපාහිංමනුස්සමිංසිංඛාදිත්වා ලිං

ගයහත්වා චින්යතසි – ‘‘ හුපකාරා යම යදවතා, ආයාචනා අස්සා

මුච්චිස්සාමී’’ති.යසොඛග්ගිංආදාය රුක්ඛමූලයතොනික්ඛමිත්වා ‘‘රාජායනො
ආයනස්සාමී’’ති පායාසි. අථ නිං පුරිමභයව යක්ඛකායල එකයතො

මනුස්සමිංසඛාදයකො සහායකයක්යඛො අනුවිචරන්තිං දිස්වා ‘‘අයිං මම

අතීතභයව සහායයො’’ති ඤත්වා, ‘‘සම්ම, මිං සඤ්ජානාසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘න 
සඤ්ජානාමී’’ති. අථස්ස පුරිමභයව කතකාරණිං කයථසි. යසො තිං 
සඤ්ජානිත්වා පටිසන්ථාරමකාසි. ‘‘කහිං නිබ් ත්යතොසී’’ති පුට්යඨො 
නිබ් ත්තට්ඨානඤ්ච රට්ඨා පබ් ාජතකාරණඤ්ච ඉදානි වසනට්ඨානඤ්ච
ඛාණුනා විද්ධකාරණඤ්චයදවතායආයාචනායමොචනත්ථිංගමනකාරණඤ්ච

සබ් ිං ආයරොයචත්වා ‘‘තයාපි මයමතිං කච්චිං නිත්ථරිතබ් ිං, උයභොපි

ගච්ඡාම, සම්මා’’ති ආහ. ‘‘සම්ම න ගච්යඡයයාහිං, එකිං පන යම කම්මිං

අත්ථි, අහිංයඛොපනඅනග්ඝිංපදලක්ඛණිංනාමඑකිං මන්තිංජානාමි, යසො

 ලඤ්චජවඤ්චසද්දඤ්චකයරොති, තිංමන්තිංගණ්හාහී’’ති.යසො ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡි.යක්යඛොපිස්සතිංදත්වාපක්කාමි. 

යපොරිසායදො මන්තිං උග්ගයහත්වා තයතො පට්ඨාය වාතජයවො අතිසූයරො
අයහොසි. යසො සත්තාහබ්භන්තයරයයව එකසතරාජායනො උයයානාදීනි
ගච්ඡන්යත දිස්වා වාතයවයගන පක්ඛන්දිත්වා ‘‘අහිං අයරමනුස්සයචොයරො
යපොරිසායදො’’ති නාමිං සායවත්වා වග්ගන්යතො නදන්යතො භයප්පත්යත
කත්වා පායද ගයහත්වා අයධොසීසයක කත්වා පණ්හියා සීසිං පහරන්යතො 
වාතයවයගන යනත්වා හත්ථතයලසු ඡිද්දානි කත්වා රජ්ජුයා ආවුනිත්වා
නියරොධරුක්යඛ ඔලම්ය සිඅග්ගපාදඞ්ගුලීහිභූමියිංඵුසමානාහි.යතසබ්ය 
රාජායනො වායත පහරන්යත මිලාතකුරණ්ඩකදාමානි විය පරිවත්තන්තා

ඔලම්බිිංසු. ‘‘සුතයසොයමො පන යම පිට්ඨිආචරියයො යහොති, සයච

ගණ්හිස්සාමි, සකලජම්බුදීයපො තුච්යඡො භවිස්සතී’’ති තිං න යනසි. යසො 

‘‘ ලිකම්මිං කරිස්සාමී’’ති අග්ගිිං කත්වා සූයල තච්ඡන්යතො නිසීදි.

රුක්ඛයදවතා තිං කරියිං දිස්වා ‘‘මය්හිං කයරස  ලිකම්මිං කයරොති, 

වණම්පිස්ස මයා කඤ්චි ඵාසුකිං කතිං නත්ථි, ඉදානි ඉයමසිං මහාවිනාසිං 

කරිස්සති, කිංනුයඛො කත්තබ් ’’න්තිචින්යතත්වා‘‘අහිංඑතිංවායරතුිංන
සක්ඛිස්සාමී’’ති චාතුමහාරාජකානිං සන්තිකිං ගන්ත්වා තමත්ථිංකයථත්වා
‘‘නිවායරථන’’න්තිආහ. යතහිපි‘‘නමයිංයපොරිසාදස්සකම්මිංනිවායරතුිං

සක්ඛිස්සාමා’’ති වුත්යත ‘‘යකො සක්ඛිස්සතී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සක්යකො, 
යදවරාජා’’තිසුත්වා සක්කිංඋපසඞ්කමිත්වාතමත්ථිංකයථත්වා‘‘නිවායරථ

න’’න්ති ආහ. යසොපි ‘‘නාහිං සක්යකොමි නිවායරතුිං, සමත්ථිං පන

ආචික්ඛිස්සාමී’’ති වත්වා ‘‘යකොනායමො’’ති වුත්යත ‘‘සයදවයක යලොයක

අඤ්යඤො නත්ථි, කුරුරට්යඨ පන ඉන්දපත්ථනගයර යකොර යරාජපුත්යතො

සුතයසොයමො නාම තිං නිබ්බියසවනිං කත්වා දයමස්සති, රාූ නඤ්ච ජීවිතිං 
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දස්සති, තඤ්ච මනුස්සමිංසා ඔරමායපස්සති, සකලජම්බුදීයප අමතිං විය

ධම්මිං අභසිඤ්චිස්සති, සයචපි රාූ නිං ජීවිතිං දාතුකායමො, ‘සුතයසොමිං 
ආයනත්වා ලිකම්මිංකාතුිංවට්ටතී’තිවයදහී’’තිආහ. 

සා‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වාඛිප්පිංආගන්ත්වා පබ් ජතයවයසනතස්ස
අවිදූයර පායාසි. යසො පදසද්යදන ‘‘රාජා නු යඛො යකොචි පලායතො 

භවිස්සතී’’තිඔයලොයකන්යතොතිං දිස්වා ‘‘පබ් ජතානාමඛත්තියාව, ඉමිං
ගයහත්වා එකසතිංපූයරත්වා ලිකම්මිංකරිස්සාමී’’තිඋට්ඨායඅසිහත්යථො

අනු න්ධි, තියයොජනිං අනු න්ධිත්වාපි තිං පාපුණිතුිං නාසක්ඛි, ගත්යතහි

යසදා මුච්චිිංසු. යසො චින්යතසි – ‘‘අහිං පුබ්ය  හත්ථිම්පි අස්සම්පි රථම්පි

ධාවන්තිං අනු න්ධිත්වා ගණ්හාමි, අජ්ජ ඉමිං පබ් ජතිං සකාය ගතියා

ගච්ඡන්තිංසබ් ථායමනධාවන්යතොපිගණ්හිතුිංන සක්යකොමි, කිංනුයඛො

කාරණ’’න්ති.තයතොයසො ‘‘පබ් ජතානාමවචනකරායහොන්ති, ‘තිට්ඨා’ති

නිංවත්වාඨිතිංගයහස්සාමී’’තිචින්යතත්වා‘‘තිට්ඨ, සමණා’’තිආහ. ‘‘අහිං

තාවඨියතො, ත්විංපනධාවිතුිංවායාමමකාසී’’ති.අථනිං, ‘‘යභො, පබ් ජතා

නාම ජීවිතයහතුපිඅලිකිංනභණන්ති, ත්විංපනමුසාවාදිංකයථසී’’තිවත්වා
ගාථමාහ– 

393. 

‘‘තිට්ඨාහීති මයාවුත්යතො, යසොත්විංගච්ඡසි පම්මුයඛො; 

අට්ඨියතොත්විංඨියතොම්හීති, ලපසිබ්රහ්මචාරිනි; 

ඉදිංයතසමණායුත්තිං, අසිඤ්චයමමඤ්ඤසිකඞ්කපත්ත’’න්ති. 

තස්සත්යථො – සමණ, තිට්ඨාහි ඉති වචනිං මයා වුත්යතො යසො ත්විං 

පම්මුයඛො පරම්මුයඛො හුත්වා ගච්ඡසි, බ්රහ්මචාරිනි අට්ඨියතො සමායනොත්විං

ඨියතො අම්හිඉතිලපසි, අසිඤ්චයමකඞ්කපත්තිංමඤ්ඤසීති. 

තයතොයදවතාගාථාද්වයමාහ– 

394. 

‘‘ඨියතොහමස්මීසධම්යමසුරාජ, නනාමයගොත්තිංපරිවත්තයාමි; 

යචොරඤ්චයලොයකඅඨිතිංවදන්ති; 
ආපායිකිංයනරයිකිංඉයතොචුතිං. 

395. 

‘‘සයච ත්විංසද්දහසිරාජ, සුතිංගණ්හාහි ඛත්තිය; 

යතනයඤ්ඤිංයජත්වාන, එවිංසග්ගිංගමිස්සසී’’ති. 

තත්ථ සධම්ය සූති, මහාරාජ, අහිංසයකසුදසසුකුසලකම්මපථධම්යමසු

ඨියතො අස්මි භවාමි. න නා ය ොත්තන්ති ත්විං පුබ්ය  දහරකායල 
බ්රහ්මදත්යතො හුත්වා පිතරි කාලකයත  ාරාණසිිං රජ්ජිං ලභත්වා
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 ාරාණසිරාජා ජායතො, තිං නාමිං ජහිත්වා යපොරිසායදො හුත්වා ඉදානි

කම්මාසපායදොජායතො, ඛත්තියකුයලජායතොපි අභක්ඛිංමනුස්සමිංසිංයස්මා

භක්යඛසි, තස්මා අත්තයනො නාමයගොත්තිං යථා පරිවත්යතසි, තථා අහිං

අත්තයනොනාමයගොත්තිංනපරිවත්තයාමි. යචො ඤ්චාති යලොයකයචොරඤ්ච

දසකුසලකම්මපයථසුඅඨිතිංනාමවදන්ති. ඉයතො චුතන්තිඉයතොචුතිංහුත්වා

අපායයනිරයයපතිට්ඨිතිං.ඛත්තිය, භූමිපාල මහාරාජ, ත්විංමමවචනිංසයච

සද්දහසි, සුතයසොමිංගණ්හාහි, යතනසුතයසොයමනයඤ්ඤිං යජත්වානඑවිං

සග්ගිං ගමිස්සසි. යභො, යපොරිසාද මුසාවාදි තයා මය්හිං ‘‘සකලජම්බුදීයප 

රාජායනොආයනත්වා හිකම්මිංකරිස්සාමී’’තිපටිස්සුතිං, ඉදානියයවායත

වා දුබ් ලරාජායනො ආයනසි, ජම්බුදීපතයල යජට්ඨකිං සුතයසොමරාජානිං

සයචත්විංනආයනස්සසි, වචනිංයතමුසානාමයහොති, තස්මාසුතයසොමිං
ගණ්හාහීති. 

එවඤ්ච පන වත්වා යදවතා පබ් ජතයවසිං අන්තරධායපත්වා සයකන 
වණ්යණනආකායසතරුණසූරියයොවියජලමානාඅට්ඨාසි.යසොතස්සාකථිං
සුත්වා රූපඤ්ච ඔයලොයකත්වා ‘‘කාසි ත්ව’’න්ති ආහ. ඉමස්මිිං ‘‘රුක්යඛ

නිබ් ත්තයදවතා’’ති. යසො ‘‘දිට්ඨා යම අත්තයනො, යදවතා’’ති තුස්සිත්වා, 

‘‘සාමි යදවරාජ, මා සුතයසොමස්ස කාරණා චින්තයි, අත්තයනො රුක්ඛිං 
පවිසා’’තිආහ.යදවතාතස්ස පස්සන්තස්යසවරුක්ඛිංපාවිසි.තස්මිිංඛයණ

සූරියයො අත්ථඞ්ගයතො, චන්යදො උග්ගයතො. යපොරිසායදො යවදඞ්ගකුසයලො
නක්ඛත්තචාරිං ජානාති. යසොනභිංඔයලොයකත්වා ‘‘ස්යව ඵුස්සනක්ඛත්තිං

භවිස්සති, සුතයසොයමො න්හායිතුිං උයයානිං ගමිස්සති, තත්ථ ගණ්හිස්සාමි, 

ආරක්යඛොපනස්සමහාභවිස්සති, සමන්තාතියයොජනිංසකලනගරවාසියනො 

රක්ඛන්තා චරිස්සන්ති, අසිංවිහියත ආරක්යඛ පඨමයායමයයව මිගාජනිං
උයයානිංගන්ත්වාමඞ්ගලයපොක්ඛරණිිංඔතරිත්වා ඨස්සාමී’’තිචින්යතත්වා
තත්ථ ගන්ත්වා යපොක්ඛරණිිං ඔරුය්හ පදුමපත්යතන සීසිං පටිච්ඡායදත්වා
අට්ඨාසි. තස්ස යතයජන මච්ඡකච්ඡපාදයයො ඔසක්කත්වා උදකපරියන්යත 

වග්ගවග්ගාහුත්වාවිචරිිංසු. 

කුයතො පන ලද්යධොයිං යතයජොති? පුබ් යයොගවයසන. යසො හි

කසපදස ලස්ස කායල ඛීරසලාකභත්තිං පට්ඨයපසි, යතන මහාථායමො
අයහොසි. අග්ගිසාලඤ්ච කායරත්වා භක්ඛුසඞ්ඝස්ස සීතවියනොදනත්ථිං 

අග්ගිඤ්ච දාරූනි ච දාරුච්යඡදනවාසිඤ්ච ඵරසුඤ්ච අදාසි, යතන යතජවා
අයහොසි. 

එවිං තස්මිිං අන්යතොඋයයානිං ගයතයයව  ලවපච්චූසසමයය සමන්තා 
තියයොජනිං ආරක්ඛිං ගණ්හිිංසු. රාජාපි පායතොව භුත්තපාතරායසො
අලඞ්කතහත්ථික්ඛන්ධවරගයතො චතුරඞ්ගිනියායසනායපරිවුයතොනගරයතො
නික්ඛමි.තදාතක්කසිලයතොනන්යදොනාම බ්රාහ්මයණොචතස්යසොසතාරහා
ගාථායයොආදායවීසතියයොනජසතිංමග්ගිංඅතික්කමිත්වාතිං නගරිංපත්වා
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ද්වාරගායම වසිත්වා සූරියය උග්ගයත නගරිං පවිසන්යතො රාජානිං 
පාචීනද්වායරන නික්ඛන්තිං දිස්වා හත්ථිං පසායරත්වා ජයායපසි. රාජා
දිසාචක්ඛුයකො හුත්වා ගච්ඡන්යතො උන්නතප්පයදයස ඨිතස්ස බ්රාහ්මණස්ස
පසාරිතහත්ථිංදිස්වා හත්ථිනාතිංඋපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡි– 

396. 

‘‘කස්මිිං නු රට්යඨ තව ජාතිභූමි, අථ යකන අත්යථන 

ඉධානුපත්යතො; 

අක්ඛාහි යම බ්රාහ්මණ එතමත්ථිං, කමිච්ඡසී යදමි තයජ්ජ
පත්ථිත’’න්ති. 

තස්සත්යථො – යභො බ්රාහ්මණ, තව ජාතිභූමි කස්මිිං රට්යඨ අත්ථි නු, 
යකන අත්යථන පයයොජයනන යහතුභූයතන ඉද ඉමස්මිිං නගයර

අනුප්පත්යතො, යභො බ්රාහ්මණ, මයා පුච්ඡියතො යසො ත්විං එතමත්ථිං එතිං

පයයොජනිංයමමය්හිංඅක්ඛාහිකයථහි, තයා පත්ථිතවත්ථුිංයතතුය්හිංඅජ්ජ

ඉදානිදදාමි, කිංවත්ථුිංඉච්ඡසීති. 

අථ නිංයසොගාථමාහ– 

397. 

‘‘ගාථාචතස්යසොධරණීමහිස්සර, සුගම්භීරත්ථාවරසාගරූපමා; 

තයවවඅත්ථායඉධාගයතොස්මි, සුයණොහිගාථාපරමත්ථසිංහිතා’’ති. 

තත්ථ ධ ණී හිස්ස ාති භූමිපාල චතස්යසො ගාථා කිං භූතා?. 

සුගම්භීරත්ථා වරසාගරූපමා, තයවව තව එව අත්ථාය ඉධ ඨානිං

අනුප්පත්යතො අස්මි භවාමි. සුයණොහීති කස්සපදස යලන යදසිතා
පරමත්ථසිංහිතාඉමාසතාරහාගාථායයො සුයණොහීතිඅත්යථො. 

ඉති වත්වා, ‘‘මහාරාජ, ඉමා කස්සපදස යලන යදසිතා චතස්යසො
සතාරහා ගාථායයො ‘‘තුම්යහ සුතවිත්තකා’ති සුත්වා තුම්හාකිං යදයසතුිං

ආගයතොම්හී’’ති ආහ. රාජා තුට්ඨමානයසො හුත්වා, ‘‘ආචරිය, සුට්ඨු යත

ආගතිං, මයාපන නිවත්තිතුිංනසක්කා, අජ්ජඵුස්සනක්ඛත්තයයොයගනසීසිං

න්හායිතුිං ආගයතොම්හි, අහිං පුනදිවයස ආගන්ත්වා යසොස්සාමි, ත්විං මා
උක්කණ්ඨී’’ති වත්වා ‘‘ගච්ඡථ බ්රාහ්මණස්ස අසුකයගයහ සයනිං
පඤ්ඤායපත්වාඝාසච්ඡාදනිංසිංවිදහථා’’තිඅමච්යච ආණායපත්වාඋයයානිං
පාවිසි. තිං අට්ඨාරසහත්යථන පාකායරන පරික්ඛිත්තිං අයහොසි. තිං 

අඤ්ඤමඤ්ඤිං සඞ්ඝට්යටන්තා සමන්තා හත්ථියනො පරික්ඛිපිිංසු, තයතො

අස්සා, තයතොරථා, තයතොධනුග්ගහා, තයතොපත්තීති, සඞ්ඛුභතමහාසමුද්යදො
වියඋන්නායදන්යතො ලකායයො අයහොසි.අථරාජාඔළාරිකානිආභරණානි
ඔමුඤ්චිත්වා මස්සුකම්මිං කායරත්වා උබ් ට්ටිතසරීයරො යපොක්ඛරණියා
අන්යතො රාජවිභයවන න්හත්වා පච්චුත්තරිත්වා උදකග්ගහණසාටයකන
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පටුන 

නිවායසත්වා අට්ඨාසි. අථස්ස දුස්සගන්ධමාලාලඞ්කායර උපනයිිංසු. 

යපොරිසායදො චින්යතසි – ‘‘රාජා අලඞ්කතකායල භාරියකො භවිස්සති, 

සල්ලහුකකායලයයව නිං ගණ්හිස්සාමී’’ති. යසො නදන්යතො වග්ගන්යතො
උදයක මච්ඡිං ආලුයළන්යතො විජ්ජුලතා විය මත්ථයක ඛග්ගිං
පරිබ්භයමන්යතො ‘‘අහිං අයර මනුස්සයචොයරො යපොරිසායදො’’ති නාමිං
සායවත්වාඅඞ්ගුලිිංනලායටඨයපත්වාඋදකාඋත්තරි.තස්සසද්දිං සුත්වාව

හත්ථායරොහා හත්ථීහි, අස්සායරොහා අස්යසහි, රථායරොහා රයථහි භස්සිිංසු.
 ලකායයොගහිතගහිතානිආවුධානිඡඩ්යඩත්වාඋයරනභූමියිං නිපජ්ජ. 

යපොරිසායදො සුතයසොමිං උක්ඛිපිත්වා ගණ්හි, යසසරාජායනො පායද
ගයහත්වා අයධොසීසයක කත්වා පණ්හියා සීසිං පහරන්යතො ගච්ඡති.
ය ොධිසත්තිං පන උපගන්ත්වා ඔනයතො උක්ඛිපිත්වා ඛන්යධ නිසීදායපසි.
යසො ‘‘ද්වායරන ගමනිං පපඤ්යචො භවිස්සතී’’ති සම්මුඛට්ඨායනයයව
අට්ඨාරසහත්ථිං පාකාරිං ලඞ්ඝිත්වා පුරයතො ගලිතමදමත්තවාරණකුම්යභ 
අක්කමිත්වා පබ් තකූටානි පායතන්යතො විය වාතජවානිං අස්සතරානිං
පිට්යඨ අක්කමන්යතො පායතත්වා රථධුරරථසීයසසු අක්කමිත්වා භමිකිං
භමන්යතො විය නීලඵලකානි නියරොධපත්තානි මද්දන්යතො විය
එකයවයගයනව තියයොජනමත්තිං මග්ගිං ගන්ත්වා ‘‘අත්ථි නු යඛො යකොචි
සුතයසොමස්සත්ථාය පච්ඡයතො ආගච්ඡන්යතො’’ති ඔයලොයකත්වා කඤ්චි
අදිත්වා සණිකිංගච්ඡන්යතොසුතයසොමස්සයකයසහිඋදකබින්දූනිඅත්තයනො

උයර පතිතානි දිස්වා ‘‘මරණස්ස අභායන්යතො නාමනත්ථි, සුතයසොයමොපි
මරණභයයනයරොදතිමඤ්යඤ’’තිචින්යතත්වා ආහ– 

398. 

‘‘න යව රුදන්ති මතිමන්යතො සපඤ්ඤා,  හුස්සුතා යය 

 හුඨානචින්තියනො; 

දීපඤ්හිඑතිංපරමිංනරානිං, යිංපණ්ඩිතායසොකනුදාභවන්ති. 

399. 

‘‘අත්තානිං ඤාතීඋදාහුපුත්තදාරිං, ධඤ්ඤිංධනිං රජතිංජාතරූපිං; 

කයමව ත්විංසුතයසොමානුතප්යප, යකොර යයසට්ඨවචනිංසුයණොම
යතත’’න්ති. 

තත්ථ, යභො සුතයසොම මහාරාජ, යය පණ්ඩිතා කිං භූතා?  ත න්යතො 

අත්ථානත්ථිං කාරණාකාරණිං ජානනපඤ්ඤාය සමන්නාගතා, සප්පඤ්ඤා 

විචරණපඤ්ඤාය සමන්නාගතා, බ්හුස්සුතා  හුස්සුතධරා 

බ්හුට්ඨානචින්තයනො  හුකාරණචින්තනසීලා, යත පණ්ඩිතා මරණභයය 

උප්පන්යනසතිභීතාහුත්වා යව එකන්යතන න රුදන්ත නපරියදවන්ති. දීපිං

හීති, යභො සුතයසොම මහාරාජ හි කස්මා පන වදාමි, මහාසමුද්යද

භන්නනාවානිංවාණිජකානිං ජනානිංපතිට්ඨාභූතිංමහාදීපිංඉව, එවම්පිතථා

එතිං පණ්ඩිතිං අප්පටිසරණානිං නරානිං පරමිං. ෙිං යයන කාරයණන යය
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පටුන 

පණ්ඩිතා යසොකීනිං ජනානිං යසොකනුදා භවන්ති, යභො සුතයසොම මහාරාජ, 

ත්විං මරණභයයන පරියදවීති මඤ්යඤ මඤ්ඤාමි. අත්තානන්ති, යභො

සුතයසොම මහාරාජ, අත්තයහතු උදාහු ඤාතියහතු පුත්තදාරයහතු උදාහු

ධඤ්ඤධනරජතජාතරූපයහතු කය ව ත්විං කයමව ධම්මජාතිං ත්විං 

අනුතප්යප අනුතප්යපයයාසි. යකො බ්යයසට්ඨ කුරුරට්ඨවාසීනිං යසට්ඨ

උත්තම, යභොමහාරාජ, එතිංතව වචනිංසුයණොමාති. 

සුතයසොයමොආහ– 

400. 

‘‘යනවාහමත්තානමනුත්ථුනාමි, නපුත්තදාරිංනධනිංනරට්ඨිං; 

සතඤ්ච ධම්යමො චරියතො පුරායණො, තිං සඞ්ගරිං 
බ්රාහ්මණස්සානුතප්යප. 

401. 

‘‘කයතො මයා සඞ්ගයරො බ්රාහ්මයණන, රට්යඨ සයක ඉස්සරියය

ඨියතන; 

තිංසඞ්ගරිංබ්රාහ්මණසප්පදාය, සච්චානුරක්ඛී පුනරාවජස්ස’’න්ති. 

තත්ථ යනවාහ ත්තාන නුත්ථුනාමීති අහිං තාව අත්තත්ථාය යනව

යරොදාමිනයසොචාමි, ඉයමසම්පිපුත්තාදීනිංඅත්ථායනයරොදාමින යසොචාමි, 

අපිචයඛොපන සතිං පණ්ඩිතානිංචරියතොපුරාණධම්යමො අත්ථි, යිංසඞ්ගරිං

කත්වා පච්ඡා අනුතප්පනිං නාම, තිං සඞ්ගරිං බ්රාහ්මණස්ස අහිං 

අනුයසොචාමීති අත්යථො. සච්චානු ක්ඛීති සච්චිං අනුරක්ඛන්යතො. යසො හි
බ්රාහ්මයණො තක්කසිලයතො කස්සපදස යලන යදසිතා චතස්යසො සතාරහා

ගාථායයොආදායආගයතො, තස්සාහිංආගන්තුකවත්තිංකායරත්වා‘‘න්හත්වා

ආගයතො සුණිස්සාමි, යාව මමාගමනා ආගයමහී’’ති සඞ්ගරිං කත්වා

ආගයතො, ත්විං තා ගාථායයො යසොතුිං අදත්වාව මිං ගණ්හි. සයච මිං

විස්සජ්යජසි, තිංධම්මිංසුත්වාසච්චානුරක්ඛී පුනරාවජස්සාමීතිවදති. 

අථ නිංයපොරිසායදොආහ– 

401. 

‘‘යනවාහයමතිංඅභසද්දහාමි, සුඛීනයරොමච්චුමුඛාපමුත්යතො; 

අමිත්තහත්ථිංපුනරාවයජයය, යකොර යයසට්ඨනහිමිංඋයපසි. 

403. 

‘‘මුත්යතො තුවිං යපොරිසාදස්ස හත්ථා, ගන්ත්වා සකිං මන්දිරිං

කාමකාමී; 

මධුරිංපියිංජීවිතිංලද්ධරාජ, කුයතොතුවිංඑහිසියම සකාස’’න්ති. 
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තත්ථ සුඛීති සුඛප්පත්යතො හුත්වා.  ච්චුමුඛා පමුත්යතොති මාදිසස්ස
යචොරස්ස හත්ථයතො මුත්තතාය මරණමුඛා මුත්යතො නාම හුත්වා 

අමිත්තහත්ථිං පුන ාවයජෙය ආගච්යඡයය, අහිං එතිං වචනිං යනව

අභසද්දහාමි, යකොර යයසට්ඨත්විංමමසන්තිකිංනහි උයපසි. මුත්යතොති

සුතයසොම තුවිං යපොරිසාදස්ස හත්ථයතො මුත්යතො. සකිං  න්දි න්ති

රාජධානියගහිංගන්ත්වා. කා කාමීතිකාමිංකාමයමායනො. ලද්ධාතිඅතිවිය 

පියිංජීවිතිංලභත්වාතුවිං ය  මමසන්තියක කුයතො යකනනාමකාරයණන
එහිසි. 

තිං සුත්වාමහාසත්යතොසීයහොවියඅසම්භයතොආහ – 

404. 

‘‘මතිංවයරයයපරිසුද්ධසීයලො, නජීවිතිංගරහියතොපාපධම්යමො; 

නහිතිංනරිංතායතිදුග්ගතීහි, යස්සාපියහතුඅලිකිං භයණයය. 

405. 

‘‘සයචපි වායතො ගිරිමාවයහයය, චන්යදො ච සූරියයො ච ඡමා

පයතයයිං; 

සබ් ා ච නජ්යජො පටියසොතිං වයජයයිං, න ත්යවවහිං රාජ මුසා 
භයණයයිං. 

406. 

‘‘නභිංඵයලයයඋදධීපිසුස්යස, සිංවත්තයයභූතධරාවසුන්ධරා; 

සිලුච්චයයො යමරු සමූලමුප්පයත, න ත්යවවහිං රාජ මුසා 
භයණයය’’න්ති. 

තත්ථ  තිංවය ෙයාතියපොරිසාදයයොනයරො පරිසුද්ධසීයලොජීවිතයහතු

අණුමත්තම්පිපාපිංනකයරොති, සීලසම්පන්යනොහුත්වා වයරයයතිංමරණිං

ඉච්යඡයය, ගරහියතො පාපධම්යමො තිං ජීවිතිං න යසයයයො, දුස්සීයලො 

පුග්ගයලොයස්සාපියහතුඅත්තාදියනොපියහතුඅලිකිංවචනිංභයණයය, තිං

නරිං එවරූපිං දුග්ගතීහි තිං අලිකිං න තායයත. සයචපි වායතො

ගිරි ාවයහෙයාති, සම්ම යපොරිසාද, තයා සද්ධිිං එකාචරියකුයල සික්ඛියතො

එවරූයපො සහායයකො හුත්වා අහිං ජීවිතයහතු මුසා න කයථමි, කිං න
සද්දහසි.සයචපුරත්ථිමාදියභයදො වායතොඋට්ඨායමහන්තිංගිරිිංතූලපිචුිංවිය

ආකායසආවයහයය, චන්යදොචසූරියයොච අත්තයනොඅත්තයනොවිමායනන

සද්ධිිං ඡ ා පථවියිංපයතයයිං, සබ් ාපිනජ්යජොපතියසොතිංවයජයයිං, යභො

යපොරිසාද, එවරූපිං වචනිං සයච භයණයය, තිං සද්දහිතබ් ිං, අහිං මුසා

භයණයයිංඉතිවචනිංතුය්හිංජයනහිවුත්තිං, නත්යවවතිංසද්දහිතබ් ිං. 

එවිංවුත්යතපියසොනසද්දහියයව.අථය ොධිසත්යතො ‘‘අයිංමය්හිංන 

සද්දහති, සපයථනපි නිං සද්දහායපස්සාමී’’ති චින්යතත්වා, ‘‘සම්ම
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යපොරිසාද, ඛන්ධයතො තාව මිං ඔතායරහි, සපථිං කත්වා තිං
සද්දහායපස්සාමී’’ති වුත්යත යතන ඔතායරත්වා භූමියිං ඨපියතො සපථිං
කයරොන්යතොආහ– 

407. 

‘‘අසිඤ්ච සත්තිඤ්චපරාමසාමි, සපථම්පියත සම්මඅහිංකයරොමි; 

තයා පමුත්යතො අනයණො භවිත්වා, සච්චානුරක්ඛී 
පුනරාවජස්ස’’න්ති. 

තස්සත්යථො – සම්ම යපොරිසාද, සයච ඉච්ඡසි, එවරූයපහි ආවුයධහි 
සිංවිහිතාරක්යඛ ඛත්තියකුයල යම නිබ් ත්ති නාම මා යහොතූති අසිඤ්ච
සත්තිඤ්ච පරාමසාමි. සයච අඤ්යඤහි රාූ හි අකත්තබ් ිං අඤ්ඤිං වා යිං

ඉච්ඡසි, තිං සපථම්පි යත, සම්ම, අහිං කයරොමි. යථාහිං තයා පමුත්යතො
ගන්ත්වා බ්රාහ්මණස්ස අනයණො හුත්වා සච්චමනුරක්ඛන්යතො
පුනරාගමිස්සාමීති. 

තයතො යපොරිසායදො ‘‘අයිං සුතයසොයමො ඛත්තියයහි අකත්තබ් ිං සපථිං

කයරොති, කිං යම ඉමිනා, එස එතු වා මා වා, අහම්පි ඛත්තියරාජා, මයමව

 ාහුයලොහිතිං ගයහත්වා යදවතාය  ලිකම්මිං කරිස්සාමි, අයිං අතිවිය
කලමතී’’තිචින්යතත්වා– 

408. 

‘‘යයොයතකයතොසඞ්ගයරොබ්රාහ්මයණන, රට්යඨසයකඉස්සරියය 

ඨියතන; 

තිංසඞ්ගරිංබ්රාහ්මණසප්පදාය, සච්චානුරක්ඛී පුනරාවජස්සූ’’ති. 

තත්ථ පුන ාවජස්සූතිපුන ආගච්යඡයයාසි. 

අථ නිං මහාසත්යතො, ‘‘සම්ම, මා චින්තයි, චතස්යසො සතාරහා ගාථා 
සුත්වාධම්මකථිකස්සපූජිංකත්වාපායතොවාගමිස්සාමී’’තිවත්වාගාථමාහ– 

409. 

‘‘යයො යමකයතොසඞ්ගයරො බ්රාහ්මයණන, රට්යඨසයකඉස්සරියය

ඨියතන; 

තිංසඞ්ගරිංබ්රාහ්මණසප්පදාය, සච්චානුරක්ඛී පුනරාවජස්ස’’න්ති. 

අථනිංයපොරිසායදො, ‘‘මහාරාජ, තුම්යහඛත්තියයහිඅකත්තබ් ිංසපථිං 

කරිත්ථ, තිං අනුස්සයරයයාථා’’ති වත්වා, ‘‘සම්ම යපොරිසාද, ත්විං මිං

දහරකාලයතො පට්ඨායජානාසි, හායසනපියමමුසානකථිතපුබ් ා, යසොහිං

ඉදානි රජ්යජ පතිට්ඨියතො ධම්මාධම්මිං ජානන්යතො කිං මුසා කයථස්සාමි, 

සද්දහසි මය්හිං, අහිං යත ස්යව  ලිකම්මිං පාපුණිස්සාමී’’ති සද්දහාපියතො
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‘‘යතන හි ගච්ඡ, මහාරාජ, තුම්යහසු අනාගයතසු  ලිකම්මිං න භවිස්සති, 

යදවතාපි තුම්යහහි විනා න සම්පටිච්ඡති, මා යම  ලිකම්මස්ස අන්තරායිං
කරිත්ථා’’ති මහාසත්තිං උයයයොයජසි. යසො රාහුමුඛා මුත්තචන්යදො විය
නාග යලො ථාමසම්පන්යනො ඛිප්පයමව නගරිං සම්පාපුණි. යසනාපිස්ස
‘‘සුතයසොයමොරාජාපණ්ඩියතොමධුරධම්මකථියකොඑකිංද්යවකථාකයථතුිං
ලභන්යතො යපොරිසාදිං දයමත්වා සීහමුඛා මුත්තමත්තවාරයණො විය

ආගමිස්සති, ‘ඉයම රාජානිං යපොරිසාදස්ස දත්වා ආගතා’ති මහාජයනො
ගරහිස්සතී’’ති චින්යතත්වා  හිනගයරයයව ඛන්ධාවාරිං කත්වා ඨිතා තිං

දූරයතොව ආගච්ඡන්තිං දිස්වා පච්චුග්ගන්ත්වා වන්දිත්වා ‘‘කච්චි, මහාරාජ, 

යපොරිසායදන කලමියතො’’ති පටිසන්ථාරිං කත්වා ‘‘යපොරිසායදන මය්හිං

මාතාපිතූහිපි දුක්කරිං කතිං, තථාරූයපො නාම චණ්යඩො සාහසියකො 
යපොරිසායදො මම ධම්මකථිං සුත්වා මිං විස්සජ්යජසී’’ති වුත්යත රාජානිං
අලඞ්කරිත්වා හත්ථික්ඛන්ධිංආයරොයපත්වාපරිවායරත්වානගරිංපාවිසි.තිං
දිස්වාසබ්ය නාගරා තුස්සිිංසු. 

යසොපි ධම්මගරුතාය ධම්මයසොණ්ඩතාය මාතාපිතයරො අදිස්වාව
‘‘පච්ඡාපි යනපස්සිස්සාමී’’තිරාජනියවසනිංපවිසිත්වාරාජාසයනනිසීදිත්වා
බ්රාහ්මණිං පක්යකොසායපත්වා මස්සුකම්මාදීනිස්ස ආණායපත්වා තිං
කප්පිතයකසමස්සුිං න්හාතානුලිත්තිං වත්ථාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතිං කත්වා
ආයනත්වා දස්සිතකායල සයිං පච්ඡා න්හත්වා තස්ස අත්තයනො යභොජනිං
දායපත්වා තස්මිිං භුත්යත සයිං භුඤ්ජත්වා තිං මහාරයහ පල්ලඞ්යක
නිසීදායපත්වාධම්මගරුකතායඅස්සගන්ධමාලාදීහිපූජිංකත්වාසයිං නීයච

ආසයන නිසීදිත්වා ‘‘තුම්යහහි මය්හිං ආභතා සතාරහා ගාථා සුයණොම
ආචරියා’’තියාචි.තමත්ථිංදීයපන්යතොසත්ථාගාථමාහ– 

410. 

‘‘මුත්යතො ච යසො යපොරිසාදස්ස හත්ථා, ගන්ත්වාන තිං බ්රාහ්මණිං 

එතදයවොච; 

සුයණොමි ගාථායයො සතාරහායයො, යා යම සුතා අස්සු හිතාය
බ්රහ්යම’’ති. 

තත්ථ එතදයවොචාතිඑතිංඅයවොච. 

අථ බ්රාහ්මයණො ය ොධිසත්යතන යාචිතකායල ගන්යධහි හත්යථ
උබ් ට්යටත්වා පසිබ් කා මයනොරමිං යපොත්ථකිං නීහරිත්වා උයභොහි 

හත්යථහි ගයහත්වා ‘‘යතන හි, මහාරාජ, කස්සපදස යලන යදසිතා
රාගමදාදිනිම්මදනා අමතමහානිබ් ානසම්පාපිකා චතස්යසො සතාරහා
ගාථායයොසුයණොහී’’තිවත්වායපොත්ථකිං ඔයලොයකන්යතොආහ– 

411. 

‘‘සකයදවසුතයසොම, සබ්භයහොතිසමාගයමො; 
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සානිංසඞ්ගතිපායලති, නාසබ්භ හුසඞ්ගයමො. 

412. 

‘‘සබ්භයරවසමායසථ, සබ්භකුබ්ය ථසන්ථවිං; 

සතිංසද්ධම්මමඤ්ඤාය, යසයයයොයහොතිනපාපියයො. 

413. 

‘‘ජීරන්තියවරාජරථාසුචිත්තා, අයථොසරීරම්පිජරිංඋයපති; 

සතඤ්චධම්යමොනජරිංඋයපති, සන්යතොහයවසබ්භපයවදයන්ති. 

414. 

‘‘නභඤ්චදූයරපථවීචදූයර, පාරිංසමුද්දස්සතදාහුදූයර; 

තයතොහයවදූරතරිංවදන්ති, සතඤ්චධම්යමොඅසතඤ්චරාජා’’ති. 

තත්ථ සකයදවාති එකවාරයමව. සබ්භීති සප්පුරියසහි. සා නන්ති සා 

සබ්භ සප්පුරියසහි සඞ් ත සමාගයමො එකවාරිං පවත්යතොපි තිං පුග්ගලිං 

පායලත රක්ඛති. නාසබ්භීති අසප්පුරියසහි පන බ්හු සුචිරම්පි කයතො 

සඞ් ය ො එකට්ඨායනනිවායසොනපායලති, නථාවයරො යහොතීතිඅත්යථො. 

ස ායසථාති සද්ධිිං නිසීයදයය, සබ්ය පි ඉරියාපයථ පණ්ඩියතයහව සද්ධිිං

පවත්යතයයාති අත්යථො. සන්ථවන්ති මිත්තසන්ථවිං. සතිං සද්ධම් න්ති
පණ්ඩිතානිං බුද්ධාදීනිං සත්තතිිංසය ොධිපක්ඛියධම්මසඞ්ඛාතිං සද්ධම්මිං. 

යසයෙයොති එතිං ධම්මිං ඤත්වා වඩ්ඪියයව යහොති, හානි නාම නත්ථීති

අත්යථො.  ාජ ථාති රාූ නිං ආයරොහනීයරථා. සුචිත්තාති සුපරිකම්මකතා. 

සබ්භිපයවදෙන්තීතිබුද්ධාදයයොසන්යතො‘‘සබ්භී’’තිසඞ්ඛිං ගතිංයසොභනිං

උත්තමිංනිබ් ානිංපයවයදන්තියථොයමන්ති, යසොනිබ් ානසඞ්ඛායතොසතිං

ධම්යමො ජරිං න උයපති න ජීරති. නභන්ති ආකායසො. දූය ති පථවී හි

සප්පතිට්ඨාසගහණා, ආකායසොනිරාලම්ය ො අප්පතිට්යඨො, ඉතිඋයභොඑයත
එකා ද්ධාපි විසිංයයොගට්යඨන අනුපලිත්තට්යඨන ච දූයර නාම යහොන්ති. 

පා න්තිඔරිමතීරයතොපරතීරිං. තදාහූතිතිංආහු. 

ඉති බ්රාහ්මයණො චතස්යසො සතාරහා ගාථා කස්සපදස යලන

යදසිතනියායමන යදයසත්වා තුණ්හී අයහොසි. තිං සුත්වා මහාසත්යතො
‘‘සප්ඵලිං වත යමආගමන’’න්ති තුට්ඨචිත්යතො හුත්වා ‘‘ඉමා ගාථා යනව

සාවකභාසිතා, නඉසිභාසිතා, න යකනචි භාසිතා, සබ් ඤ්ඤනාව භාසිතා, 

කිංනුයඛොඅග්ඝන්තී’’තිචින්යතත්වා ‘‘ඉමාසිංසකලම්පිචක්කවාළිංයාව
බ්රහ්මයලොකා සත්තරතනපුණ්ණිං කත්වා දදමායනොපි යනව අනුච්ඡවිකිං

කාතුිං සක්යකොති, අහිං යඛො පනස්ස තියයොජනසයත කුරුරට්යඨ

සත්තයයොජනියක ඉන්දපත්ථනගයර රජ්ජිං දාතුිං පයහොමි, අත්ථිනුඛ්වස්ස
රජ්ජිංකායරතුිං භාගය’’න්තිඅඞ්ගවිජ්ජානුභායවනඔයලොයකන්යතොනාද්දස.
තයතො යසනාපතිට්ඨානාදීනි ඔයලොයකන්යතො එකගාමයභොජකමත්තස්සපි



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 

456 

පටුන 

භාගයිං අදිස්වා ධනලාභස්ස ඔයලොයකන්යතො යකොටිධනයතො පට්ඨාය
ඔයලොයකත්වා චතුන්නිංයයව කහාපණසහස්සානිං භාගයිං දිස්වා

‘‘එත්තයකන නිං පූයජස්සාමී’’ති චතස්යසො සහස්සත්ථවිකා දායපත්වා, 

‘‘ආචරිය, තුම්යහඅඤ්යඤසිං ඛත්තියානිං ඉමාගාථා යදයසත්වාකත්තකිං

ධනිංලභථා’’තිපුච්ඡති.‘‘එයකකායගාථායසතිං සතිං, මහාරාජ, යතයනව

තාසතාරහානාමජාතා’’ති.අථනිංමහාසත්යතො, ‘‘ආචරිය, ත්විං අත්තනා

ගයහත්වාවික්යකයයභණ්ඩස්සඅග්ඝම්පිනජානාසි, ඉයතොපට්ඨායඑයකකා
ගාථාසහස්සාරහානාමයහොන්තූ’’තිවත්වාගාථමාහ– 

415. 

‘‘සහස්සියාඉමාගාථා, නහිමාගාථාසතාරහා; 

චත්තාරිත්විංසහස්සානි, ඛිප්පිංගණ්හාහි බ්රාහ්මණා’’ති. 

තස්සත්යථො –බ්රාහ්මණ, ඉමාගාථාසහස්සියාසහස්සාරහා, ඉමා ගාථා

සතාරහානහියහොන්තු, බ්රාහ්මණ, ත්විංචත්තාරිසහස්සානිඛිප්පිං ගණ්හාති. 

අථස්ස එකිං සුඛයානකිං දත්වා ‘‘බ්රාහ්මණිං යසොත්ථිනා යගහිං 
සම්පායපථා’’ති පුරියස ආණායපත්වා තිං උයයයොයජසි. තස්මිිං ඛයණ 

‘‘සුතයසොමරඤ්ඤාසතාරහාගාථාසහස්සාරහාකත්වාපූජතාසාධුසාධූ’’ති 
මහාසාධුකාරසද්යදො අයහොසි. තස්ස මාතාපිතයරො තිං සද්දිං සුත්වා ‘‘කිං
සද්යදො නායමසා’’ති පුච්ඡිත්වා යථාභූතිං සුත්වා අත්තයනො ධනයලොභතාය
මහාසත්තස්ස කුජ්ඣිිංසු.යසොපිබ්රාහ්මණිංඋයයයොයජත්වායතසිංසන්තිකිං

ගන්ත්වා වන්දිත්වා අට්ඨාසි. අථස්ස පිතා ‘‘කථිං, තාත, එවරූපස්ස
සාහසිකස්ස යචොරස්ස හත්ථයතො මුත්යතොසී’’ති පටිසන්ථාරමත්තම්පි

අකත්වාඅත්තයනොධනයලොභතාය‘‘සච්චිංකර, තාත, තයාචතස්යසොගාථා

සුත්වා චත්තාරි සහස්සානි දින්නානී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්ච’’න්ති වුත්යත
ගාථමාහ– 

416. 

‘‘ආසීතියානාවුතියාචගාථා, සතාරහාචාපිභයවයයගාථා; 

පච්චත්තයමවසුතයසොමජානහි, සහස්සියානාමකාඅත්ථි ගාථා’’ති. 

තස්සත්යථො – ගාථානාම, තාත, ආසීතියාච නාවුතියාචසතාරහාචාපි

භයවයය, පච්චත්තයමව අත්තනාව ජානාහි, සහස්සාරහා නාම ගාථා කා
කස්සසන්තියකඅත්ථීති. 

අථනිංමහාසත්යතො‘‘නාහිං, තාත, ධයනනවුද්ධිිංඉච්ඡාමි, සුයතනපන 
ඉච්ඡාමී’’තිසඤ්ඤායපන්යතොආහ– 

417. 
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‘‘ඉච්ඡාමි යවොහිං සුතවුද්ධිමත්තයනො, සන්යතොති මිං සප්පුරිසා

භයජයයිං; 

අහිංසවන්තීහිමයහොදධීව, නහිතාතතප්පාමිසුභාසියතන. 

418. 

‘‘අග්ගියථාතිණකට්ඨිංදහන්යතො, නකප්පතීසාගයරොවනදීභ; 

එවම්පියතපණ්ඩිතාරාජයසට්ඨ, සුත්වානතප්පන්ති සුභාසියතන. 

419. 

‘‘සකස්සදාසස්සයදාසුයණොමි, ගාථිංඅහිංඅත්ථවතිිංජනින්ද; 

තයමව සක්කච්ච නිසාමයාමි, න හි තාත ධම්යමසු මමත්ථි
තිත්තී’’ති. 

තත්ථ යවොති නිපාතමත්තිං. ‘‘සන්යතො’’ති එයත ච මිං භයජයයිං ඉති

ඉච්ඡාමි. සවන්තීහීතිනදීහි. සකස්සාතිතිට්ඨතු, නන්ද, බ්රාහ්මයණො, යදාඅහිං

අත්තයනො දාසස්සපි සන්තියක සුයණොමි, තාත, ධම්යමසු මම තිත්තින හි
අත්ථීති. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘මා මිං, තාත, ධනයහතු පරිභාසසි, අහිං ධම්මිං 

සුත්වා ආගමිස්සාමී’’ති සපථිං කත්වා ආගයතො, ඉදානාහිං යපොරිසාදස්ස

සන්තිකිං ගමිස්සාමි, ඉදිං යත රජ්ජිං ගණ්හථා’’ති රජ්ජිං නියයායදන්යතො
ගාථමාහ– 

420. 

‘‘ඉදිංයතරට්ඨිංසධනිංසයයොග්ගිං, සකායුරිංසබ් කාමූපපන්නිං; 

කිංකාමයහතුපරිභාසසිමිං, ගච්ඡාමහිංයපොරිසාදස්ස ඤත්යත’’ති. 

තත්ථ ඤත්යතතිසන්තියක. 

තස්මිිං සමයය පිතුරඤ්යඤො හදයිං උණ්හිං අයහොසි. යසො, ‘‘තාත

සුතයසොම, කිං නායමතිං කයථසි, මයිං චතුරඞ්ගිනියා යසනාය යචොරිං

ගයහස්සාමා’’තිවත්වාගාථමාහ – 

421. 

‘‘අත්තානුරක්ඛාය භවන්තියහයත, හත්ථායරොහාරථිකාපත්තිකාච; 

අස්සායරොහා යය ච ධනුග්ගහායස, යසනිං පයුඤ්ජාම හනාම 
සත්තු’’න්ති. 

තත්ථ හනා ාති සයච එවිං පයයොජතා යසනා තිං ගයහතුිං න

සක්යකොන්ති, අථ නිං සකලරට්ඨවාසියනො ගයහත්වා ගන්ත්වා හනාම

සත්තුිං, මායරමතිංඅම්හාකිංපච්චාමිත්තන්තිඅත්යථො. 
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අථනිංමාතාපිතයරොඅස්සුපුණ්ණමුඛායරොදමානාවිලපන්තා, ‘‘තාත, මා 

ගච්ඡ, ගන්තුිං න ලබ්භා’’ති යාචිිංසු. යසොළසසහස්සා නාටකත්ථියයොපි

යසසපරිජයනොපි ‘‘අම්යහ අනායථ කත්වා කුහිිං ගච්ඡසි, යදවා’’ති
පරියදවිිංසු. සකලනගයර යකොචි සකභායවන සණ්ඨාතුිං අසක්යකොන්යතො

‘‘සුතයසොයමොයපොරිසාදස්සකරපටිඤ්ඤිංදත්වාආගයතො, ඉදානි චතස්යසො 
සතාරහා ගාථා සුත්වා ධම්මකථිකස්ස සක්කාරිං කත්වා මාතාපිතයරො
වන්දිත්වා පුනපි කර යචොරස්ස සන්තිකිං ගමිස්සතී’’ති සකලනගරිං
එකයකොලාහලිං අයහොසි.යසොපිමාතාපිතූනිංවචනිංසුත්වාගාථමාහ– 

422. 

‘‘සුදුක්කරිංයපොරිසායදොඅකාසි, ජීවිංගයහත්වානඅවස්සජීමිං; 

තිං තාදිසිං පුබ් කච්චිං සරන්යතො, දුබ්යභ අහිං තස්ස කථිං 
ජනින්දා’’ති. 

තත්ථ ජීවිං  යහත්වානාති ජීවග්ගාහිං ගයහත්වා. තිං තාදිසන්ති තිං

යතන කතිං තථාරූපිං. පුබ්බ්කච්චන්ති පුරිමිං උපකාරිං. ජනින්දාති පිතරිං
ආලපති. 

යසො මාතාපිතයරො අස්සායසත්වා, ‘‘අම්ම තාතා, තුම්යහ මය්හිං මා 

චින්තයිත්ථ, කතකලයායණො අහිං, මම ඡකාමස්සග්ගිස්සරියිං න
දුල්ලභ’’න්ති මාතාපිතයරො වන්දිත්වා ආපුච්ඡිත්වා යසසජනිං අනුසාසිත්වා
පක්කාමි.තමත්ථිං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

423. 

‘‘වන්දිත්වා යසො පිතරිං මාතරඤ්ච, අනුසාසිත්වා යනගමඤ්ච

 ලඤ්ච; 

සච්චවාදීසච්චානුරක්ඛමායනො, අගමාසියසොයත්ථ යපොරිසායදො’’ති. 

තත්ථ සච්චානු ක්ඛ ායනොති සච්චිං අනුරක්ඛමායනො. අ  ාසීති තිං
රත්තිිං නියවසයනයයව වසිත්වා පුනදිවයස අරුණුග්ගමනයවලාය
මාතාපිතයරො වන්දිත්වා ආපුච්ඡිත්වා යසසජනිං අනුසාසිත්වා අස්සුමුයඛන
නානප්පකාරිං පරියදවන්යතන ඉත්ථාගාරාදිනා මහාජයනන අනුගයතො 
නගරා නික්ඛම්ම තිං ජනිං නිවත්යතතුිං අසක්යකොන්යතො මහාමග්යග 

දණ්ඩයකනතිරියිංයලඛිංකඩ්ඪිත්වා ‘‘සයචමයිසියනයහොඅත්ථි, ඉමිංමා 
අතික්කමිිංසූ’’ති ආහ. මහාජයනො සීලවයතො යතජවන්තස්ස ආණිං
අතික්කමිතුිං අසක්යකොන්යතො මහාසද්යදන පරියදවමායනො තිං
සීහවිජම්භයතන ගච්ඡන්තිං ඔයලොයකත්වා තස්මිිං දස්සනූපචාරිං
අතික්කන්යත එකරවිං රවන්යතො නගරිං පාවිසි. යසොපි ආගතමග්යගයනව

තස්ස සන්තිකිංගයතො.යතනවුත්තිං ‘‘අ  ාසියසොෙත්ථ යපොරිසායදො’’ති. 
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තයතො යපොරිසායදො චින්යතසි – ‘‘සයච මම සහායයො සුතයසොයමො

ආගන්තුකායමො, ආගච්ඡතු, අනාගන්තුකායමො, අනාගච්ඡතු, රුක්ඛයදවතා

යිං මය්හිං ඉච්ඡති, තිං කයරොතු, ඉයම රාජායනො මායරත්වා
පඤ්චමධුරමිංයසන  ලිකම්මිං කරිස්සාමී’’ති චිතකිං කත්වා අග්ගිිං
ජායලත්වා ‘‘අඞ්ගාරරාසි තාව යහොතූ’’ති තස්ස සූයල තච්ඡන්තස්ස
නිසින්නකායල සුතයසොයමො ආගයතො. අථ නිං යපොරිසායදො දිස්වා 

තුට්ඨචිත්යතො, ‘‘සම්ම, ගන්ත්වා කත්තබ් කච්චිං යත කත’’න්ති පුච්ඡි. 

මහාසත්යතො, ‘‘ආම මහාරාජ, කස්සපදස යලන යදසිතා ගාථා යම සුතා, 

ධම්මකථිකස්සච සක්කායරොකයතො, තස්මාගන්ත්වාකත්තබ් කච්චිංකතිං
නාමයහොතී’’තිදස්යසතුිං ගාථමාහ– 

424. 

‘‘කයතො මයා සඞ්ගයරො බ්රාහ්මයණන, රට්යඨ සයක ඉස්සරියය

ඨියතන; 

තිංසඞ්ගරිංබ්රාහ්මණසප්පදාය, සච්චානුරක්ඛීපුනරාගයතොස්මි; 
යජස්සුයඤ්ඤිංඛාදමිංයපොරිසාදා’’ති. 

තත්ථ ෙජස්සූතිමිං මායරත්වා යදවතාය වා යඤ්ඤිං යජස්සු, මිංසිං වා
යමඛාදාහීතිඅත්යථො. 

තිංසුත්වායපොරිසායදො ‘‘අයිංරාජානභායති, විගතමරණභයයොහුත්වා 

කයථති, කස්ස නු යඛො එසආනුභායවො’’ති චින්යතත්වා ‘‘අඤ්ඤිංනත්ථි, 

අයිං ‘කස්සපදස යලන යදසිතා ගාථා යම සුතා’ති වදති, තාසිං එයතන

ආසුභායවන භවිතබ් ිං, අහම්පි තිං කථායපත්වා තා ගාථායයො යසොස්සාමි, 
එවිංඅහම්පිනිබ්භයයොභවිස්සාමී’’ති සන්නිට්ඨානිංකත්වාගාථමාහ– 

425. 

‘‘නහායයතඛාදිතිංමය්හිංපච්ඡා, චිතකාඅයිංතාවසධූමිකාව; 

නිද්ධූමයකපචිතිංසාධුපක්කිං, සුයණොමිගාථායයොසතාරහායයො’’ති. 

තත්ථ ඛාදිතන්ති ඛාදනිං. තිං ඛාදනිං මය්හිං පච්ඡා වා පුයර වා න

පරිහායති, පච්ඡාපි හි ත්විං මයා ඛාදිතබ්ය ොව. නිද්ධූ යක පචිතන්ති
නිද්ධූයමනිජ්ඣායල අග්ගිම්හිපක්කමිංසිංසාධුපක්කිංනාමයහොති. 

තිං සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘අයිං යපොරිසායදො පාපධම්යමො, ඉමිං යථොකිං

නිග්ගයහත්වාලජ්ජායපත්වාකයථස්සාමී’’තිචින්යතත්වාආහ – 

426. 

‘‘අධම්මියකොත්විංයපොරිසාදකාසි, රට්ඨාචභට්යඨො උදරස්සයහතු; 

ධම්මඤ්චිමාඅභවදන්තිගාථා, ධම්යමොචඅධම්යමොචකුහිිං සයමති. 
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427. 

‘‘අධම්මිකස්සලුද්දස්ස, නිච්චිංයලොහිතපාණියනො; 

නත්ථිසච්චිංකුයතොධම්යමො, කිංසුයතනකරිස්සසී’’ති. 

තත්ථ ධම් ඤ්චි ාති ඉමා ච ගාථා නවයලොකුත්තරධම්මිං අභවදන්ති. 

කුහිිංසය තීතිකත්ථ සමාගච්ඡති.ධම්යමොහිසුගතිිංපායපතිනිබ් ානිංවා, 

අධම්යමො දුග්ගතිිං. කුයතො ධම්ය ොති වචීසච්චමත්තම්පි නත්ථි, කුයතො

ධම්යමො. කිංසුයතනාතිත්විංඑයතනසුයතනකිංකරිස්සසි, මත්තිකාභාජනිං
විය හිසීහවසායඅභාජනිංත්විංධම්මස්ස. 

යසො එවිං කථියතපි යනව කුජ්ඣි. කස්මා? මහාසත්තස්ස
යමත්තාභාවනායමහත්යතන. අථනිං ‘‘කිංපනසම්මසුතයසොම අහයමව 
අධම්මියකො’’තිවත්වාගාථමාහ– 

428. 

‘‘යයොමිංසයහතුමිගවිංචයරයය, යයොවාහයනපුරිසමත්තයහතු; 

උයභොපි යත යපච්ච සමා භවන්ති, කස්මා යනො අධම්මිකිං බ්රූසි මිං 
ත්ව’’න්ති. 

තත්ථ කස් ා යනොති යය ජම්බුදීපතයල රාජායනො අලඞ්කතපටියත්තා
මහා ලපරිවාරා රථවරගතා මිගවිං චරන්තා තිඛියණහි සයරහි මියග 

විජ්ඣිත්වා මායරන්ති, යත අවත්වා කස්මා ත්විං මඤ්යඤව අධම්මිකන්ති

වදති.යදි යතනිද්යදොසා, අහම්පිනිද්යදොයසොඑවාතිදීයපති. 

තිංසුත්වාමහාසත්යතොතස්සලද්ධිිංභන්දන්යතොගාථමාහ– 

429. 

‘‘පඤ්ච පඤ්චනඛාභක්ඛා, ඛත්තියයන පජානතා; 

අභක්ඛිංරාජභක්යඛසි, තස්මාඅධම්මියකොතුව’’න්ති. 

තස්සත්යථො – සම්ම යපොරිසාද, ඛත්තියයන නාම ඛත්තියධම්මිං 
ජානන්යතන පඤ්ච පඤ්ච හත්ථිආදයයො දයසව සත්තා මිංසවයසනන ඛා
භක්ඛා න යඛො ඛාදිතබ් යුත්තකා. ‘‘න යඛො’’ත්යවව වා පායඨො. අපයරො
නයයො ඛත්තියයන ඛත්තියධම්මිං ජානන්යතන පඤ්චනයඛසු සත්යතසු

සසයකො, සල්ලයකො, යගොධා, කපි කුම්යමොති ඉයම පඤ්යචව සත්තා

භක්ඛිතබ් යුත්තකා, නඅඤ්යඤ, ත්විංපන අභක්ඛිංමනුස්සමිංසිංභක්යඛසි, 
යතනඅධම්මියකොති. 

ඉති යසොනිග්ගහිං පත්වා අඤ්ඤිංනිස්සරණිං අදිස්වා අත්තයනො පාපිං 
පටිච්ඡායදන්යතොගාථමාහ– 

430. 
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‘‘මුත්යතො තුවිං යපොරිසාදස්ස හත්ථා, ගන්ත්වා සකිං මන්දිරිං 

කාමකාමී; 

අමිත්තහත්ථිංපුනරාගයතොසි, නඛත්තධම්යමකුසයලොසිරාජා’’ති. 

තත්ථ න ඛත්තධම්ය ති ත්විං ඛත්තියධම්මසඞ්ඛායත නීතිසත්යථ න

කුසයලොසි, අත්තයනො අත්ථානත්ථිං න ජානාසි, අකාරයණයනව යත

යලොයක පණ්ඩියතොති කත්ති පත්ථටා, අහිං පන යත පණ්ඩිතභාවිං න

පස්සාමිනජානාමි, අති ායලොසීහිවදති. 

අථ නිං මහාසත්යතො, ‘‘සම්ම, ඛත්තියධම්යම කුසයලන නාම

මාදියසයනව භවිතබ් ිං. අහඤ්හි තිං ජානාමි, න පන තදත්ථාය
පටිපජ්ජාමී’’තිවත්වාගාථමාහ– 

431. 

‘‘යයඛත්තධම්යමකුසලාභවන්ති, පායයනයතයනරයිකාභවන්ති; 

තස්මාඅහිංඛත්තධම්මිංපහාය, සච්චානුරක්ඛීපුනරාගයතොස්මි; 
යජස්සුයඤ්ඤිංඛාදමිංයපොරිසාදා’’ති. 

තත්ථ කුසලාති තදත්ථාය පටිපජ්ජනකුසලා. පායෙනාති යයභුයයයන

යනරයිකා. යය පන තත්ථ න නිබ් ත්තන්ති, යත යසසාපායයසු
නිබ් ත්තන්ති. 

යපොරිසායදොආහ– 

432. 

‘‘පාසාදවාසා පථවීගවාස්සා, කාමිත්ථියයො කාසිකචන්දනඤ්ච; 

සබ් ිංතහිිංලභසිසාමිතාය, සච්යචනකිංපස්සසි ආනිසිංස’’න්ති. 

තත්ථ පාසාදවාසාති, සම්මසුතයසොම, තව තිණ්ණිංඋතූනිංඅනුච්ඡවිකා

දිබ් විමානකප්පා තයයොනිවාසපාසාදා. පථවී වාස්සාති පථවී ච ගායවො ච

අස්සා ච  හූ. කාමිත්ථියෙොති කාමවත්ථුභූතා ඉත්ථියයො. 

කාසිකචන්දනඤ්චාති කාසිකවත්ථඤ්ච යලොහිතචන්දනඤ්ච. සබ්බ්ිංතහින්ති
එතඤ්චඅඤ්ඤඤ්ච උපයභොගපරියභොගිංසබ් ිංත්විංතහිිංඅත්තයනොනගයර 

සාමිතාෙලභසි, සාමීහුත්වායථාඉච්ඡසි, තථාපරිභුඤ්ජතුිංලභති, යසොත්විං
සබ් යමතිං පහාය සච්චානුරක්ඛී ඉධාගච්ඡන්යතො සච්යචන කිං ආනිසිංසිං
පස්සසීති. 

ය ොධිසත්යතො ආහ– 

433. 

‘‘යයයකචියමඅත්ථිරසාපථ යා, සච්චිංයතසිංසාදුතරිංරසානිං; 
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සච්යචඨිතාසමණබ්රාහ්මණාච, තරන්තිජාතිමරණස්ස පාර’’න්ති. 

තත්ථ සාදුත න්ති යස්මා සබ්ය පි රසා සත්තානිං සච්චකායලයයව

පණීතා මධුරා යහොන්ති, තස්මා සච්චිං යතසිං සාදුතරිං රසානිං, යස්මා වා
විරතිසච්චවචීසච්යච ඨිතා ජාතිමරණසඞ්ඛාතස්ස යතභූමකවට්ටස්ස පාරිං 

අමතමහානිබ් ානිංතරන්තිපාපුණන්ති, තස්මාපිතිංසාදුතරන්ති. 

එවමස්ස මහාසත්යතො සච්යච ආනිසිංසිං කයථසි. තයතො යපොරිසායදො 
විකසිතපදුමපුණ්ණචන්දසස්සිරිකයමවස්ස මුඛිං ඔයලොයකත්වා ‘‘අයිං

සුතයසොයමො අඞ්ගාරචිතකිං මඤ්ච සූලිං තච්ඡන්තිං පස්සති, 

චිත්තුත්රාසමත්තම්පිස්සනත්ථි, කිංනුයඛොඑස සතාරහගාථානිංආනුභායවො, 

උදාහුසච්චස්ස, අඤ්ඤස්යසවවාකස්සචී’’තිචින්යතත්වා ‘‘පුච්ඡිස්සාමිතාව
න’’න්තිපුච්ඡන්යතොගාථමාහ– 

434. 

‘‘මුත්යතො තුවිං යපොරිසාදස්ස හත්ථා, ගන්ත්වා සකිං මන්දිරිං 

කාමකාමී; 

අමිත්තහත්ථිංපුනරාගයතොසි, නහිනූනයතමරණභයිංජනින්ද; 
අලීනචිත්යතොඅසිසච්චවාදී’’ති. 

මහාසත්යතොපිස්සආචික්ඛන්යතොආහ– 

435. 

‘‘කතා යම කලයාණා අයනකරූපා, යඤ්ඤා යිට්ඨා යය විපුලා

පසත්ථා; 

වියසොධියතො පරයලොකස්ස මග්යගො, ධම්යම ඨියතො යකො මරණස්ස
භායය. 

436. 

‘‘කතා යම කලයාණා අයනකරූපා, යඤ්ඤා යිට්ඨා යය විපුලා

පසත්ථා; 

අනානුතප්පිං පරයලොකිංගමිස්සිං, යජස්සු යඤ්ඤිංඅදමිංයපොරිසාද. 

437. 

‘‘පිතාචමාතාචඋපට්ඨිතායම, ධම්යමනයමඉස්සරියිංපසත්ථිං; 

වියසොධියතො පරයලොකස්ස මග්යගො, ධම්යම ඨියතො යකො මරණස්ස
භායය. 

438. 

‘‘පිතාචමාතාචඋපට්ඨිතායම, ධම්යමනයමඉස්සරියිංපසත්ථිං; 

අනානුතප්පිංපරයලොකිංගමිස්සිං, යජස්සුයඤ්ඤිංඅදමිං යපොරිසාද. 
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439. 

‘‘ඤාතීසු මිත්යතසු කතා යම කාරා, ධම්යමන යම ඉස්සරියිං 

පසත්ථිං; 

වියසොධියතො පරයලොකස්ස මග්යගො, ධම්යම ඨියතො යකො මරණස්ස
භායය. 

440. 

‘‘ඤාතීසු මිත්යතසු කතා යම කාරා, ධම්යමන යම ඉස්සරියිං 

පසත්ථිං; 

අනානුතප්පිංපරයලොකිංගමිස්සිං, යජස්සුයඤ්ඤිංඅදමිං යපොරිසාද. 

441. 

‘‘දින්නිංයමදානිං හුධා හූනිං, සන්තප්පිතාසමණබ්රාහ්මණා ච; 

වියසොධියතො පරයලොකස්ස මග්යගො, ධම්යම ඨියතො යකො මරණස්ස
භායය. 

442. 

‘‘දින්නිංයමදානිං හුධා හූනිං, සන්තප්පිතාසමණබ්රාහ්මණා ච; 

අනානුතප්පිං පරයලොකිං ගමිස්සිං, යජස්සු යඤ්ඤිං අද මිං 
යපොරිසාදා’’ති. 

තත්ථ කලයාණාති කලයාණකම්මා. අයනකරූපාති දානාදිවයසන

අයනකවිධා. ෙඤ්ඤාති දසවිධදානවත්ථුපරිච්චාගවයසන අතිවිපුලා

පණ්ඩියතහි පසත්ථා යඤ්ඤාපි යිට්ඨා පවත්තිතා. ධම්ය  ඨියතොති එවිං 
ධම්යම පතිට්ඨියතො මාදියසො යකො නාම මරණස්ස භායයයය. 

අනානුතප්පන්ති අනානුතප්පමායනො. ධම්ය න ය  ඉස්සරිෙිං පසත්ථන්ති

දසවිධිංරාජධම්මිංඅයකොයපත්වාධම්යමයනවමයාරජ්ජිං පසාසිතිං. කා ාති

ඤාතීසු ඤාතිකච්චානි, මිත්යතසු ච මිත්තකච්චානි. දානන්ති

සවත්ථුකයචතනා. බ්හුධාති හූහිආකායරහි. බ්හූනන්තින පඤ්චන්නිං, න

දසන්නිං, සතස්සපිසහස්සස්සපි සතසහස්සස්සපි දින්නයමව. සන්තප්පිතාති
ගහිතගහිතභාජනානිපූයරත්වා සුට්ඨුතප්පිතා. 

තිං සුත්වා යපොරිසායදො ‘‘අයිං සුතයසොමමහාරාජා සප්පුරියසො

ඤාණසම්පන්යනො මධුරධම්මකථියකො, සචාහිං එතිං ඛායදයයිං, මුද්ධා යම

සත්තධා ඵයලයය, පථවීවාපනයමවිවරිංදයදයයා’’තිභීතතසියතොහුත්වා, 

‘‘සම්ම, නත්විංමයා ඛාදිතබ් රූයපො’’තිවත්වාගාථමාහ– 

443. 

‘‘විසිංපජානිංපුරියසොඅයදයය, ආසීවිසිංජලිතමුග්ගයතජිං; 

මුද්ධාපි තස්ස විඵයලයය සත්තධා, යයො තාදිසිං සච්චවාදිිං 
අයදයයා’’ති. 
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තත්ථ විසන්ති තත්යථව මාරණසමත්ථිං හලාහලවිසිං. ජලිතන්ති
අත්තයනො විසයතයජන ජලිතිං යතයනව උග්ගයතජිං අග්ගික්ඛන්ධිං විය
චරන්තිංආසීවිසිංවාපනයසොගීවායගණ්යහයය. 

ඉතියසොමහාසත්තිං ‘‘හලාහලවිසසදියසොත්විං, යකොතිංඛාදිස්සතී’’ති 
වත්වා ගාථා යසොතුකායමො තිං යාචිත්වා යතන ධම්මගාරවජනනත්ථිං
‘‘එවරූපානිං අනවජ්ජගාථානිං ත්විං අභාජන’’න්ති පටික්ඛිත්යතොපි

‘‘සකලජම්බුදීයප ඉමිනා සදියසො පණ්ඩියතො නත්ථි, අයිං මම හත්ථා
මුච්චිත්වා ගන්ත්වා තා ගාථා සුත්වා ධම්මකථිකස්ස සක්කාරිං කත්වා

නලායටනමච්චුිංආදායපුනාගයතො, අතිවියසාධුරූපාගාථාභවිස්සන්තී’’ති 
සුට්ඨුතරිංසඤ්ජාතධම්මස්සවනාදයරොහුත්වාතිංයාචන්යතොගාථමාහ– 

444. 

‘‘සුත්වා ධම්මිංවිජානන්ති, නරා කලයාණපාපකිං; 

අපිගාථාසුණිත්වාන, ධම්යමයමරමයතමයනො’’ති. 

තස්සත්යථො–‘‘සම්මසුතයසොම, නරානාමධම්මිංසුත්වා කලයාණම්පි

පාපකම්පි ජානන්ති, අප්යපව නාම තා ගාථා සුත්වා මමපි 
කුසලකම්මපථධම්යමමයනොරයමයයා’’ති. 

අථ මහාසත්යතො ‘‘යසොතුකායමො දානි යපොරිසායදො, කයථස්සාමී’’ති 

චින්යතත්වා ‘‘යතනහි, සම්ම, සාධුකිංසුණාහී’’තිතිංඔහිතයසොතිංකත්වා 
නන්දබ්රාහ්මයණන කථිතනියායමයනව ගාථානිං ථුතිිං කත්වා ඡසු
කාමාවචරයදයවසු එකයකොලාහලිං කත්වා යදවතාසු සාධුකාරිං දදමානාසු

යපොරිසාදස්සධම්මිංකයථසි – 

445. 

‘‘සකයදව මහාරාජ, සබ්භයහොතිසමාගයමො; 

සානිංසඞ්ගතිපායලති, නාසබ්භ හුසඞ්ගයමො. 

446. 

‘‘සබ්භයරවසමායසථ, සබ්භකුබ්ය ථසන්ථවිං; 

සතිංසන්ධම්මමඤ්ඤාය, යසයයයොයහොතිනපාපියයො. 

447. 

‘‘ජීරන්තියවරාජරථාසුචිත්තා, අයථොසරීරම්පිජරිංඋයපති; 

සතඤ්චධම්යමොනජරිංඋයපති, සන්යතොහයවසබ්භපයවදයන්ති. 

448. 

‘‘නභඤ්චදූයරපථවීචදූයර, පාරිංසමුද්දස්සතදාහුදූයර; 

තයතොහයවදූරතරිංවදන්ති, සතඤ්චධම්යමොඅසතඤ්චරාජා’’ති. 
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තස්සයතනසුකථිතත්තායචවඅත්තයනොපණ්ඩිතභායවනචතාගාථා 
සබ් ඤ්ඤබුද්ධකථිතා වියාති චින්යතන්තස්ස සකලසරීරිං පඤ්චවණ්ණාය

පීතියා පරිපූරි, ය ොධිසත්යත මුදුචිත්තිං අයහොසි, යසතච්ඡත්තදායකිං පිතරිං

විය නිං අමඤ්ඤි. යසො ‘‘අහිං සුතයසොමස්ස දාතබ් ිං කඤ්චි

හිරඤ්ඤසුවණ්ණිං න පස්සාමි, එයකකාය පනස්ස ගාථාය එයකකිං වරිං
දස්සාමී’’තිචින්යතත්වාගාථමාහ– 

449. 

‘‘ගාථා ඉමාඅත්ථවතීසු යඤ්ජනා, සුභාසිතා තුය්හජනින්දසුත්වා; 

ආනන්දි විත්යතො සුමයනො පතීයතො, චත්තාරි යත සම්ම වයර 
දදාමී’’ති. 

තත්ථ ආනන්දීති ආනන්දජායතො. යසසානි තස්යසව යවවචනානි.
චත්තායරොපියහයතතුට්ඨාකාරාඑව. 

අථ නිං මහාසත්යතො ‘‘කිං නාම ත්විං වරිං දස්සසී’’ති අපසායදන්යතො 
ගාථමාහ– 

450. 

‘‘යයො නත්තයනො මරණිං බුජ්ඣසි තුවිං, හිතාහිතිං විනිපාතඤ්ච

සග්ගිං; 

ගිද්යධොරයසදුච්චරියතනිවිට්යඨො, කිංත්විංවරිංදස්සසි පාපධම්ම. 

451. 

‘‘අහඤ්ච තිං ‘යදහි වර’න්ති වජ්ජිං, ත්විං චාපි දත්වා න 

අවාකයරයය; 

සන්දිට්ඨිකිං කලහමිමිං විවාදිං, යකො පණ්ඩියතො 
ජානමුපබ් යජයයා’’ති. 

තත්ථ යෙොතියයොත්විං ‘‘මරණධම්යමොහමස්මී’’ති අත්තයනොපිමරණිං

න බුජ්ඣසි න ජානාසි, පාපකම්මයමව කයරොසි. හිතාහිතන්ති ‘‘ඉදිං යම

කම්මිං හිතිං, ඉදිං අහිතිං, ඉදිං විනිපාතිං යනස්සති, ඉදිං සග්ග’’න්ති න

ජානාසි.  යසති මනුස්සමිංසරයස. වජ්ජන්ති වයදයයිං. න අවාකය ෙයාති
වාචාය දත්වා ‘‘යදහි යම වර’’න්ති වුච්චමායනො න අවාකයරයයාසි න

දයදයයාසි. උපබ්බ්යජෙයාතියකොඉමිංකලහිංපණ්ඩියතො උපගච්යඡයය. 

තයතො යපොරිසායදො ‘‘නායිං මය්හිං සද්දහති, සද්දහායපස්සාමින’’න්ති 
ගාථමාහ– 

452. 

‘‘නතිංවරිංඅරහතිජන්තුදාතුිං, යිංවාපිදත්වානඅවාකයරයය; 
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වරස්සුසම්මඅවිකම්පමායනො, පාණිංචජත්වානපි දස්සයමවා’’ති. 

තත්ථ අවිකම්ප ායනොතිඅයනොලීයමායනො. 

අථ මහාසත්යතො ‘‘අයිං අතිවිය සූයරො හුත්වා කයථති, කරිස්සති යම

වචනිං, වරිං ගණ්හිස්සාමි, සයච පන ‘‘මනුස්සමිංසිං න ඛාදිතබ් ’න්ති

පඨමයමවවරිංවාරයිස්සිං, අතිවියකලමිස්සති, පඨමිංඅඤ්යඤතයයොවයර 
ගයහත්වාපච්ඡාඑතිංගණ්හිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාආහ– 

453. 

‘‘අරියස්ස අරියයන සයමති සඛයිං, පඤ්ඤස්ස පඤ්ඤාණවතා

සයමති; 

පස්යසයයතිංවස්සසතිංඅයරොගිං, එතිංවරානිංපඨමිංවරාමී’’ති. 

තත්ථ අරිෙස්සාති ආචාරඅරියස්ස. සඛයන්තිසඛිධම්යමොමිත්තධම්යමො. 

පඤ්ඤාණවතාති ඤාණසම්පන්යනන. සය තීති ගඞ්යගොදකිං විය

යමුයනොදයකන සිංසන්දති. ධාතුයසො හි සත්තා සිංසන්දන්ති. පස්යසෙය

තන්ති සුතයසොයමො යපොරිසාදස්ස චිරිං ජීවිතිං ඉච්ඡන්යතො විය පඨමිං
අත්තයනො ජීවිතවරිං යාචති. පණ්ඩිතස්ස හි ‘‘මම ජීවිතිං යදහී’’ති වත්තුිං 

අයුත්තිං, අපිච යසො ‘මය්හයමව එස ආයරොගයිං ඉච්ඡතී’ති චින්යතත්වා
තුස්සිස්සතීති එවමාහ. 

යසොපි තිං සුත්වාව ‘‘අයිං ඉස්සරියා ධිංයසත්වා ඉදානි මිංසිං 
ඛාදිතුකාමස්ස එවිං මහාඅනත්ථකරස්ස මහායචොරස්ස මය්හයමව ජීවිතිං

ඉච්ඡති, අයහො මම හිතකායමො’’ති තුට්ඨමානයසො වඤ්යචත්වා වරස්ස
ගහිතභාවිංඅජානිත්වාතිංවරිංදදමායනො ගාථමාහ– 

454. 

‘‘අරියස්ස අරියයන සයමති සඛයිං, පඤ්ඤස්ස පඤ්ඤාණවතා

සයමති; 

පස්සාසිමිංවස්සසතිංඅයරොගිං, එතිංවරානිංපඨමිංදදාමී’’ති. 

තත්ථ ව ානන්තිචතුන්නිංවරානිං පඨමිං. 

තයතොය ොධිසත්යතොආහ– 

455. 

‘‘යයඛත්තියායසඉධභූමිපාලා, මුද්ධාභසිත්තාකතනාමයධයයා; 

නතාදියසභූමිපතීඅයදසි, එතිංවරානිංදුතියිංවරාමී’’ති. 

තත්ථ කතනා යධෙයාති මුද්ධනි අභසිත්තත්තාව ‘‘මුද්ධාභසිත්තා’’ති 

කතනාමයධයයා. නතාදියසතිතාදියසඛත්තියයනඅයදසිමා ඛාදි. 
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ඉති යසො දුතියිං වරිං ගණ්හන්යතො පයරොසතානිං ඛත්තියානිං ජීවිතවරිං 
ගණ්හි.යපොරිසායදොපිස්සදදමායනොආහ– 

456. 

‘‘යයඛත්තියායසඉධභූමිපාලා, මුද්ධාභසිත්තාකතනාමයධයයා; 

නතාදියසභූමිපතීඅයදමි, එතිංවරානිංදුතියිංදදාමී’’ති. 

කිං පනයතයතසිංසද්දිංසුණන්ති, න සුණන්තීති? නසබ් ිංසුණන්ති.
යපොරිසායදන හි රුක්ඛස්ස ධූමජාලඋපද්දවභයයන පටික්කමිත්වා අග්ගි

කයතො, අග්ගියනො චරුක්ඛස්ස ච අන්තයරනිසීදිත්වා මහාසත්යතො යතන

සද්ධිිං කයථසි, තස්මා සබ් ිං අසුත්වා උපඩ්ඪුපඩ්ඪිං සුණිිංසු. යත ‘‘ඉදානි 

සුතයසොයමො යපොරිසාදිං දයමස්සති, මා භායථා’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤිං
සමස්සායසසුිං.තස්මිිංඛයණ මහාසත්යතොඉමිංගාථමාහ– 

457. 

‘‘පයරොසතිංඛත්තියායතගහීතා, තලාවුතාඅස්සුමුඛාරුදන්තා; 

සයකයතරට්යඨපටිපාදයාහි, එතිංවරානිංතතියිංවරාමී’’ති. 

තත්ථ පය ොසතන්ති අතියරකසතිං. යත  හීතාති තයා ගහිතා. 

තලාවුතාති හත්ථතයලසුආවුතා. 

ඉති මහාසත්යතො තතියිං වරිං ගණ්හන්යතො යතසිං ඛත්තියානිං

සකරට්ඨනියයාතනවරිංගණ්හි.කිංකාරණා? යසොඅඛාදන්යතොපියවරභයයන

සබ්ය  යත දායස කත්වා අරඤ්යඤයයව වායසයය, මායරත්වා වා

ඡඩ්යඩයය, පච්චන්තිං යනත්වා වා වික්කයණයය, තස්මා යතසිං
සකරට්ඨනියයාතනවරිංගණ්හි.ඉතයරොපිස්සදදමායනොඉමිං ගාථමාහ– 

458. 

‘‘පයරොසතිංඛත්තියායමගහීතා, තලාවුතාඅස්සුමුඛාරුදන්තා; 

සයකයතරට්යඨපටිපාදයාමි, එතිංවරානිංතතියිංදදාමී’’ති. 

චතුත්ථිං පනවරිංගණ්හන්යතොය ොධිසත්යතොඉමිං ගාථමාහ– 

459. 

‘‘ඡිද්දිංයතරට්ඨිං යථිතාභයාහි, පුථූනරා යලණමනුප්පවිට්ඨා; 

මනුස්සමිංසිංවිරයමහිරාජ, එතිංවරානිංචතුත්ථිංවරාමී’’ති. 

තත්ථ ඡිද්දන්ති න ඝනවාසිං තත්ථ තත්ථ ගාමාදීනිං උට්ඨිතත්තා

සවිවරිං. බ්යථිතා භොහීති‘‘යපොරිසායදොඉදානිආගමිස්සතී’’තිතවභයයන

කම්පිතා. යලණ නුප්පවිට්ඨාති දාරයක හත්යථසු ගයහත්වා 

තිණගහනාදිනිලීයනට්ඨානිං පවිට්ඨා.  නුස්ස ිංසන්ති දුග්ගන්ධිං යජගුච්ඡිං
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පටික්කූලිං මනුස්සමිංසිං පජහ. නිස්සක්කත්යථ වා උපයයොගිං, 
මනුස්සමිංසයතොවිරමාහීතිඅත්යථො. 

එවිංවුත්යතයපොරිසායදොපාණිිංපහරිත්වාහසන්යතො‘‘සම්මසුතයසොම 

කිං නායමතිං කයථසි, කථාහිං තුම්හාකිං එතිං වරිං දස්සාමි, සයච

ගණ්හිතුකායමො, අඤ්ඤිං ගණ්හාහී’’තිවත්වාගාථමාහ– 

460. 

‘‘අද්ධා හි යසො භක්යඛො මම මනායපො, එතස්ස යහතුම්හි වනිං 

පවිට්යඨො; 

යසොහිං කථිං එත්යතො උපාරයමයයිං, අඤ්ඤිං වරානිං චතුත්ථිං 
වරස්සූ’’ති. 

තත්ථ වනන්තිරජ්ජිංපහායඉමිංවනිං පවිට්යඨො. 

අථනිංමහාසත්යතො‘‘ත්විං‘මනුස්සමිංසස්සපියතරත්තාතයතො විරමිතුිං

නසක්යකොමී’’තිවදසි.යයොහිපියිංනිස්සායපාපිංකයරොති, අයිං ායලො’’ති 
වත්වාගාථමාහ– 

461. 

‘‘න යව ‘පියිං යම’ති ජනින්ද තාදියසො, අත්තිං නිරිංකච්ච පියානි

යසවති; 

අත්තාව යසයයයො පරමා ච යසයයයො, ලබ්භා පියා ඔචිතත්යථන 
පච්ඡා’’ති. 

තත්ථ තාදියසොති ජනින්දතාදියසොයුවාඅභරූයපොමහායයසො‘‘ඉදිංනාම
යමපිය’’න්තිපියවත්ථුයලොයභනතත්ථ අත්තානිංනිරිංකත්වාසබ් සුගතීහි
යචව සුඛවියසයසහි ච චවිත්වා නිරයය පායතත්වා න යව පියානි යසවති. 

ප  ා ච යසයෙයොති පුරිසස්ස හි පරමා පියවත්ථුම්හා අත්තාව වරතයරො.

කිංකාරණා? ලබ්භා පිොති, පියා නාම විසයවයසන යචව පුඤ්යඤන ච
ඔචිතත්යථන වඩ්ඪිතත්යථන දිට්ඨධම්යම යචව පරත්ථ ච
යදවමනුස්සසම්පත්තිිංපත්වාසක්කාලද්ධුිං. 

එවිං වුත්යත යපොරිසායදො භයප්පත්යතො හුත්වා ‘‘අහිං සුතයසොයමන

ගහිතිං වරිංවිස්සජ්ජායපතුම්පිමනුස්සමිංසයතොවිරමිතුම්පි න සක්යකොමි, කිං
නුයඛොකරිස්සාමී’’තිඅස්සුපුණ්යණහියනත්යතහිගාථමාහ– 

462. 

‘‘පියිංයමමානුසිංමිංසිං, සුතයසොමවිජානහි; 

නම්හිසක්කානිවායරතුිං, අඤ්ඤිංවරිංසම්මවරස්සූ’’ති. 

තත්ථ විජානහීතිත්වම්පිජානාහි. 
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තයතොය ොධිසත්යතොආහ– 

463. 

‘‘යයො යව ‘පියිං යම’ති පියානුරක්ඛී, අත්තිං නිරිංකච්ච පියානි 

යසවති; 

යසොණ්යඩොව පිත්වා විසමිස්සපානිං, යතයනව යසො යහොති දුක්ඛී 
පරත්ථ. 

464. 

‘‘යයොචීධසඞ්ඛායපියානිහිත්වා, කච්යඡනපියසවති අරියධම්යම; 

දුක්ඛියතොව පිත්වාන යයථොසධානි, යතයනව යසො යහොති සුඛී 

පරත්ථා’’ති. 

තත්ථ යෙො යවති, සම්ම යපොරිසාද, යයො පුරියසො ‘‘ඉදිං යම පිය’’න්ති

පාපකරියාය අත්තානිං නිරිංකත්වා පියානි වත්ථූනි යසවති, යසො 
සුරායපයමන විසමිස්සිං සුරිං පිත්වා යසොණ්යඩො විය යතන පාපකම්යමන 

පරත්ථ නිරයාදීසු දුක්ඛී යහොති. සඞ්ඛාොති ජානිත්වා තුයලත්වා. පිොනි

හිත්වාතිඅධම්මපටිසිංයුත්තානිපියානි ඡඩ්යඩත්වා. 

එවිං වුත්යතයපොරිසායදොකලූනිංපරියදවන්යතො ගාථමාහ– 

465. 

‘‘ඔහායහිංපිතරිංමාතරඤ්ච, මනාපියයකාමගුයණචපඤ්ච; 

එතස්සයහතුම්හිවනිංපවිට්යඨො, තිංයතවරිංකන්තිමහිං දදාමී’’ති. 

තත්ථ එතස්සාතිමනුස්සමිංසස්ස. කන්ත හන්තිකන්තිකත්වාඅහිංතිං
වරිංයදමි. 

තයතොමහාසත්යතොඉමිංගාථමාහ– 

466. 

‘‘න පණ්ඩිතා දිගුණමාහු වාකයිං, සච්චප්පටිඤ්ඤාව භවන්ති 

සන්යතො; 

‘වරස්සු සම්ම’ඉතිමිංඅයවොච, ඉච්චබ්රවී ත්විංනහියතසයමතී’’ති. 

තත්ථ දිගුණන්ති, සම්මයපොරිසාද, පණ්ඩිතානාමඑකිංවත්වාපුනතිං

විසිංවායදන්තා දුතියිං වචනිං න කයථන්ති. ඉත  ිං අයවොචාති, ‘‘සම්ම

සුතයසොමවරස්සුවර’’න්තිඑවිංමිංඅභාසසි. ඉච්චබ්රවීතිතස්මායිංත්විංඉති

අබ්රවි, තිංයතඉදානින සයමති. 

යසොපුනයරොදන්යතොඑවගාථමාහ– 
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467. 

‘‘අපුඤ්ඤලාභිංඅයසිංඅකත්තිිං, පාපිං හුිංදුච්චරිතිංකයලසිං; 

මනුස්සමිංසස්ස කයත උපාගා, තිං යත වරිං කන්ති මහිං 
දයදයය’’න්ති. 

තත්ථ පාපන්ති කම්මපථිං අප්පත්තිං. දුච්චරිතන්ති කම්මපථප්පත්තිං. 

කයලසන්තිදුක්ඛිං.  නුස්ස ිංසස්සකයතති මනුස්සමිංසස්සයහතු. උපා ාති

උපගයතොම්හි. තිං යතති තිං තුය්හිං කථාහිං වරිං යදමි, මා මිං වාරයි, 

අනුකම්පිං කාරුඤ්ඤිංමයිකයරොහි, අඤ්ඤිංවරිංගණ්හාහීතිආහ. 

අථ මහාසත්යතොආහ– 

468. 

‘‘න තිංවරිංඅරහතිජන්තුදාතුිං, යිංවාපි දත්වානඅවාකයරයය; 

වරස්සුසම්මඅවිකම්පමායනො, පාණිංචජත්වානපි දස්සයමවා’’ති. 

එවිං යතන පඨමිං වුත්තගාථිං ආහරිත්වා දස්යසත්වා වරදායන 
උස්සායහන්යතොගාථාආහ– 

469. 

‘‘පාණිං චජන්ති සන්යතො නාපි ධම්මිං, සච්චප්පටිඤ්ඤාව භවන්ති 

සන්යතො; 

දත්වාවරිංඛිප්පමවාකයරොහි, එයතනසම්පජ්ජසුරාජයසට්ඨ. 

470. 

‘‘චයජධනිංඅඞ්ගවරස්සයහතු, අඞ්ගිංචයජජීවිතිංරක්ඛමායනො; 

අඞ්ගිං ධනිං ජීවිතඤ්චාපි සබ් ිං, චයජ නයරො 
ධම්මමනුස්සරන්යතො’’ති. 

තත්ථ පාණන්ති ජීවිතිං. සන්යතො නාම අපි ජීවිතිං චජන්ති, නධම්මිං. 

ඛිප්ප වාකය ොහීති ඉධ ඛිප්පිං මය්හිං යදහීති අත්යථො. එයතනාති එයතන
ධම්යමන යචව සච්යචන ච සම්පජ්ජ සම්පන්යනො උපපන්යනො යහොහි. 

සු ාජයසට්ඨාති තිං පග්ගණ්හන්යතො ආලපති. චයජ ධනන්ති, සම්ම

යපොරිසාද, පණ්ඩියතො පුරියසො හත්ථපාදාදිම්හි අඞ්යග ඡිජ්ජමායන තස්ස

රක්ඛණත්ථාය  හුම්පි ධනිං චයජයය. ධම්  නුස්ස න්යතොති
අඞ්ගධනජීවිතානි පරිච්චජන්යතොපි‘‘සතිංධම්මිංනවීතික්කමිස්සාමී’’තිඑවිං
ධම්මිං අනුස්සරන්යතො. 

එවිංමහාසත්යතොඉයමහිකාරයණහිතිංසච්යචපතිට්ඨායපත්වාඉදානි 

අත්තයනොගුරුභාවිංදස්යසතුිංගාථමාහ– 

471. 
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‘‘යස්මා හි ධම්මිං පුරියසො විජඤ්ඤා, යය චස්ස කඞ්ඛිං විනයන්ති 

සන්යතො; 

තිං හිස්ස දීපඤ්ච පරායණඤ්ච, න යතන මිත්තිිං ජරයයථ 
පඤ්යඤො’’ති. 

තත්ථ ෙස් ාති යම්හාපුරිසා. ධම් න්තිකුසලාකුසලයජොතකිංකාරණිං. 

විජඤ්ඤාති විජායනයය. තිං හිස්සාති තිං ආචරියකුලිං එතස්ස පුග්ගලස්ස

පතිට්ඨානට්යඨන දීපිං, උප්පන්යන භයය ගන්තබ් ට්ඨානට්යඨන 

ප ාෙණඤ්ච. න යතන මිත්තන්ති යතන ආචරියපුග්ගයලන සහ යසො
පණ්ඩියතොයකනචිපිකාරයණනමිත්තිිංන ජීරයයථනවිනායසයය. 

එවඤ්චපනවත්වා, ‘‘සම්මයපොරිසාද, ගුණවන්තස්සආචරියස්සවචනිං 

නාමභන්දිතුිංන වට්ටති, අහඤ්චතරුණකායලපිතවපිට්ඨිආචරියයො හුත්වා

 හුිංසික්ඛිංසික්ඛායපසිිං, ඉදානිපිබුද්ධලීලායසතාරහාගාථායතකයථසිිං, 
යතන යම වචනිං කාතුිං අරහසී’’ති ආහ. තිං සුත්වා යපොරිසායදො ‘‘අයිං

සුතයසොයමොමය්හිංආචරියයො යචවපණ්ඩියතොච, වයරොචස්සමයාදින්යනො, 

කිංසක්කාකාතුිං, එකස්මිිංඅත්තභායවමරණිං නාමධුවිං, මනුස්සමිංසිංන

ඛාදිස්සාමි, දස්සාමිස්ස වර’’න්ති අස්සුධාරාහි පවත්තමානාහි උට්ඨාය

සුතයසොමනරින්දස්සපායදසුපතිත්වාවරිංදදමායනොඉමිංගාථමාහ – 

472. 

‘‘අද්ධා හි යසො භක්යඛො මම මනායපො, එතස්ස යහතුම්හි වනිං

පවිට්යඨො; 

සයචචමිංයාචසිඑතමත්ථිං, එතම්පියතසම්මවරිංදදාමී’’ති. 

අථනිං මහාසත්යතො එවමාහ – ‘‘සම්ම, සීයලඨිතස්සමරණම්පිවරිං, 

ගණ්හාමි, මහාරාජ, තයාදින්නිංවරිං, අජ්ජපට්ඨායඅරියපයථපතිට්ඨියතොසි, 

එවිං සන්යතපි තිං යාචාමි, සයච යත මයි සියනයහො අත්ථි, පඤ්ච සීලානි

ගණ්හ, මහාරාජා’’ති. ‘‘සාධු, සම්ම, යදහි යම සීලානී’’ති. ‘‘ගණ්හ
මහාරාජා’’ති. යසො මහාසත්තිං පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා එකමන්තිං
නිසීදි. මහාසත්යතොපි නිං පඤ්චසීයලසු පතිට්ඨායපසි. තස්මිිං ඛයණ තත්ථ
සන්නිපතිතා භුම්මා යදවා මහාසත්යත පීතිිං ජයනත්වා ‘‘අවීචියතො යාව
භවග්ගා අඤ්යඤො යපොරිසාදිං මනුස්සමිංසයතො නිවායරතුිං සමත්යථො නාම

නත්ථි, අයහො සුතයසොයමන දුක්කරතරිං කත’’න්ති මහන්යතන සද්යදන
වනිංඋන්නායදන්තා සාධුකාරිංඅදිංසු.යතසිංසද්දිංසුත්වාචාතුමහාරාජකාති
එවිංයාව බ්රහ්මයලොකාඑකයකොලාහලිංඅයහොසි.රුක්යඛලග්ගිතරාජායනොපි
තිං යදවතානිං සාධුකාරසද්දිං සුණිිංසු. රුක්ඛයදවතාපි සකවිමායන ඨිතාව

සාධුකාරමදාසි.ඉති යදවතානිංසද්යදොවසූයති, රූපිංනදිස්සති.යදවතානිං
සාධුකාරසද්දිං සුත්වා රාජායනො චින්තයිිංසු – ‘‘සුතයසොමිං නිස්සාය යනො

ජීවිතිං ලද්ධිං, දුක්කරිං කතිං සුතයසොයමන යපොරිසාදිං දයමන්යතනා’’ති



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 

472 

පටුන 

ය ොධිසත්තස්ස ථුතිිං කරිිංසු. යපොරිසායදො මහාසත්තස්ස පායද වන්දිත්වා

එකමන්තිං අට්ඨාසි. අථ නිං ය ොධිසත්යතො – ‘‘සම්ම, ඛත්තියය

යමොයචහී’’ති ආහ.යසොචින්යතසි‘‘අහිංඑයතසිංපච්චාමිත්යතො, එයතමයා

යමොචිතා ‘ගණ්හථ යනො පච්චාමිත්ත’න්ති මිං හිිංයසයයිං, මයා ජීවිතිං

චජන්යතනපිනසක්කාසුතයසොමස්ස සන්තිකාගහිතිංසීලිංභන්දිතුිං, ඉමිනා

සද්ධියයව ගන්ත්වා යමොයචස්සාමි, එවිං යම භයිං න භවිස්සතී’’ති. අථ

ය ොධිසත්තිං වන්දිත්වා, ‘‘සුතයසොම, උයභොපි ගන්ත්වා ඛත්තියය
යමොයචස්සාමා’’තිවත්වාගාථමාහ– 

473. 

‘‘සත්ථා ච යම යහොසි සඛා ච යමසි, වචනම්පි යත සම්ම අහිං

අකාසිිං; 

තුවම්පි යම සම්ම කයරොහි වාකයිං, උයභොපි ගන්ත්වාන 
පයමොචයාමා’’ති. 

තත්ථ සත්ථාති සග්ගමග්ගස්ස යදසිතත්තා සත්ථා ච, තරුණකාලයතො
පට්ඨායසඛාච. 

අථනිංය ොධිසත්යතොආහ– 

474. 

‘‘සත්ථා ච යත යහොමි සඛා ච තයම්හි, වචනම්පි යම සම්ම තුවිං 

අකාසි; 

අහම්පි යත සම්ම කයරොමි වාකයිං, උයභොපි ගන්ත්වාන 
පයමොචයාමා’’ති. 

එවිංවත්වායතඋපසඞ්කමිත්වාආහ– 

475. 

‘‘කම්මාසපායදනවියහඨිතත්ථ, තලාවුතාඅස්සුමුඛාරුදන්තා; 

න ජාතු දුබ්යභථ ඉමස්ස රඤ්යඤො, සච්චප්පටිඤ්ඤිං යම 
පටිස්සුණාථා’’ති. 

තත්ථ කම්මාසපායදනාති ඉදිං මහාසත්යතො ‘‘උයභොපි ගන්ත්වාන

පයමොචයාමා’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා ‘‘ඛත්තියා නාම මානථද්ධා යහොන්ති, 
මුත්තමත්තාව ‘ඉමිනා මයිං වියහඨිතම්හා’ති යපොරිසාදිං යපොයථයයම්පි 

හයනයයම්පි, න යඛො පයනස යතසු දුබ්භස්සති, අහිං එකයකොව ගන්ත්වා
පටිඤ්ඤිං තාව යනසිං ගණ්හිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා තත්ථ ගන්ත්වා යත
හත්ථතයල ආවුනිත්වා අග්ගපාදඞ්ගුලීහි භූමිිං ඵුසමානාහි රුක්ඛසාඛාසු
ඔලග්ගියත වාතප්පහරණකායල නාගදන්යතසු ඔලග්ගිතකුරණ්ඩකදාමානි

වියසම්පරිවත්තන්යතඅද්දස.යතපිතිංදිස්වා ‘‘ඉදානිම්හාමයිංඅයරොගා’’ති
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එකප්පහායරයනව මහාවිරවිං රවිිංසු. අථ යන මහාසත්යතො ‘‘මා 

භායිත්ථා’’ති අස්සායසත්වා ‘‘මයා යපොරිසායදො දමියතො, තුම්හාකිං අභයිං

ගහිතිං, තුම්යහ පනයමවචනිංකයරොථා’’තිවත්වාඑවමාහ.තත්ථ නජාතූති 

එකිංයසයනවනදුබ්යභථ. 

යතආහිංසු– 

476. 

‘‘කම්මාසපායදනවියහඨිතම්හා, තලාවුතාඅස්සුමුඛාරුදන්තා; 

න ජාතු දුබ්යභම ඉමස්ස රඤ්යඤො, සච්චප්පටිඤ්ඤිං යත 
පටිස්සුණාමා’’ති. 

තත්ථ පටිස්සුණා ාති ‘‘එවිං පටිඤ්ඤිං අධිවායසම සම්පටිච්ඡාම, අපිච

යඛො පන මයිං කලන්තා කයථතුිං න සක්යකොම, තුම්යහ සබ් සත්තානිං

සරණිං, තුම්යහවකයථථ, මයිං යවොවචනිංසුත්වාපටිඤ්ඤිංදස්සාමා’’ති. 

අථයනය ොධිසත්යතො‘‘යතනහිපටිඤ්ඤිංයදථා’’තිවත්වාගාථමාහ – 

477. 

‘‘යථාපිතාවාඅථවාපිමාතා, අනුකම්පකාඅත්ථකාමාපජානිං,. 

එවයමව යවො යහොතු අයඤ්ච රාජා, තුම්යහ ච යවො යහොථ යයථව 
පුත්තා’’ති. 

අථ නිංයතපිසම්පටිච්ඡමානාඉමිංගාථමාහිංසු – 

478. 

‘‘යථාපිතාවාඅථවාපිමාතා, අනුකම්පකාඅත්ථකාමාපජානිං; 

එවයමව යනො යහොතු අයඤ්ච රාජා, මයම්පි යහස්සාම යයථව 

පුත්තා’’ති. 

තත්ථ තුම්යහචයවොති යවො-කායරොනිපාතමත්තිං. 

ඉතිමහාසත්යතොයතසිංපටිඤ්ඤිංගයහත්වායපොරිසාදිංපක්යකොසිත්වා 

‘‘එහි, සම්ම, ඛත්තියය යමොයචහී’’ති ආහ. යසො ඛග්ගිං ගයහත්වා එකස්ස
රඤ්යඤො න්ධනිං ඡින්දි.රාජාසත්තාහිංනිරාහායරොයවදනප්පත්යතොසහ
 න්ධනයඡදා මුච්ඡියතො භූමියිං පති. තිං දිස්වා මහාසත්යතො කාරුඤ්ඤිං

කත්වා, ‘‘සම්මයපොරිසාද, මාඑවිංඡින්දී’’ති එකිංරාජානිංඋයභොහිහත්යථහි
දළ්හිං ගයහත්වා උයර කත්වා ‘‘ඉදානි  න්ධනිං ඡින්දාහී’’ති ආහ.
යපොරිසායදො ඛග්යගන ඡින්දි. මහාසත්යතො ථාමසම්පන්නතාය නිං උයර 

නිපජ්ජායපත්වා ඔරසපුත්තිං විය මුදුචිත්යතන ඔතායරත්වා භූමියිං
නිපජ්ජායපසි. එවිං සබ්ය පි යත භූමියිංනිපජ්ජායපත්වා වයණ යධොවිත්වා
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දාරකානිං කණ්ණයතො සුත්තකිං විය සණිකිං රජ්ජුයයො නික්කඩ්ඪිත්වා

පුබ් යලොහිතිංයධොවිත්වාවයණනිද්යදොයසකත්වා, ‘‘සම්මයපොරිසාද, එකිං
රුක්ඛතචිංපාසායණඝිංසිත්වාආහරා’’තිආහරායපත්වාසච්චකරියිං කත්වා
යතසිං හත්ථතලානි මක්යඛසි. තඞ්ඛණඤ්යඤව වයණො ඵාසුකිං අයහොසි.

යපොරිසායදො තණ්ඩුලිං ගයහත්වා තරලිං පචි, උයභො ජනා පයරොසතිං

ඛත්තියය පායයසුිං. ඉති යත සබ්ය ව සන්තප්පිතා, සූරියයො අත්ථඞ්ගයතො.
පුනදිවයස පායතො ච මජ්ඣන්හියක ච සායඤ්ච තරලයමව පායයත්වා

තතියදිවයසසසිත්ථකයාගුිංපායයසුිං, තාවතායතඅයරොගා අයහසුිං. 

අථ යනමහාසත්යතො‘‘ගන්තුිංසක්ඛිස්සථා’’ති පුච්ඡිත්වා‘‘ගච්ඡාමා’’ති

වුත්යත ‘‘එහි, සම්ම යපොරිසාද, සකිං රට්ඨිං ගච්ඡාමා’’ති ආහ. යසො

යරොදමායනොතස්සපායදසුපතිත්වා‘‘ත්විං, සම්ම, රාජායනො ගයහත්වාගච්ඡ, 

අහිං ඉයධවවනමූලඵලානිඛාදන්යතො වසිස්සාමී’’තිආහ. ‘‘සම්ම, ඉධකිං 

කරිස්සසි, රමණීයිංයතරට්ඨිං,  ාරාණසියිංරජ්ජිංකායරහී’’ති. ‘‘සම්මකිං

කයථසි, න සක්කා මයා තත්ථ ගන්තුිං, සකලනගරවාසියනො හි යම

යවරියනො, යත ‘ඉමිනාමය්හිංමාතාඛාදිතා, මය්හිංපිතා, මය්හිංභාතා’තිමිං

පරිභාසිස්සන්ති, ‘ගණ්හථ ඉමිං යචොර’න්ති එයකකදණ්යඩන වා

එයකකයලඩ්ඩුනා වා මිං ජීවිතා යවොයරොයපස්සන්ති, අහඤ්ච තුම්හාකිං

සන්තියකසීයලසුපතිට්ඨියතො, ජීවිතයහතුපිනසක්කාමයාපරිං මායරතුිං, 

තස්මානාහිංගච්ඡාමි, අහිංමනුස්සමිංසයතොවිරතත්තාකත්තකිංජීවිස්සාමි, 

ඉදානිමමතුම්හාකිංදස්සනිංනත්ථී’’තියරොදිත්වා‘‘ගච්ඡථතුම්යහ’’තිආහ.

අථ මහාසත්යතොතස්සපිට්ඨිිංපරිමජ්ජත්වා, ‘‘සම්මයපොරිසාද, මාචින්තයි, 

සුතයසොයමො නාමාහිං, මයා තාදියසො කක්ඛයළො ඵරුයසො විනීයතො, 

 ාරාණසිවාසියකසුකිංවත්තබ් ිංඅත්ථි, අහිංතිංතත්ථපතිට්ඨායපස්සාමි, 
අසක්යකොන්යතො අත්තයනො රජ්ජිං ද්විධා භන්දිත්වා දස්සාමී’’ති වත්වා

‘‘තුම්හාකම්පි නගයර මම යවරියනො අත්ථියයවා’’ති වුත්යත ‘‘ඉමිනා මම

වචනිං කයරොන්යතන දුක්කරිං කතිං, යයන යකනචි උපායයන
යපොරාණකයයස පතිට්ඨයපතබ්ය ො එස මයා’’ති චින්යතත්වා තස්ස
පයලොභනත්ථායනගරසම්පත්තිිං වණ්යණන්යතොආහ– 

479. 

‘‘චතුප්පදිංසකුණඤ්චාපිමිංසිං, සූයදහිරන්ධිංසුකතිං සුනිට්ඨිතිං; 

සුධිංවඉන්යදොපරිභුඤ්ජයාන, හිත්වාකයථයකොරමසීඅරඤ්යඤ. 

480. 

‘‘තා ඛත්තියායවල්ලිවිලාකමජ්ඣා, අලඞ්කතා සම්පරිවාරයිත්වා; 

ඉන්දිංවයදයවසුපයමොදයිිංසු, හිත්වාකයථයකොරමසීඅරඤ්යඤ. 

481. 

‘‘තම්බූපධායන හුයගොණකම්හි, සුභම්හිසබ් ස්සයනම්හි සඞ්යග; 
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යසයයස්සමජ්ඣම්හිසුඛිංසයිත්වා 
හිත්වාකයථයකොරමසීඅරඤ්යඤ. 

482. 

‘‘පාණිස්සරිංකුම්භථූණිංනිසීයථ, අයථොපියවනිප්පුරිසම්පි තූරියිං; 

 හුිංසුගීතඤ්චසුවාදිතඤ්ච, හිත්වාකයථයකොරමසීඅරඤ්යඤ. 

483. 

‘‘උයයානසම්පන්නිං පහූතමාලයිං, මිගාජනූයපතිංපුරිංසුරම්මිං; 

හයයහි නායගහි රයථහුයපතිං, හිත්වා කයථයකො රමසී
අරඤ්යඤ’’ති. 

තත්ථ සුකතන්ති නානප්පකායරහි සුට්ඨු කතිං. සුනිට්ඨිතන්ති 

නානාසම්භාරයයොජයනනසුට්ඨුනිට්ඨිතිං. කයථයකොතිකථිංඑයකො.   සීති

මූලඵලාදීනි ඛාදන්යතො කථිං රමිස්සසි, ‘‘එහි, මහාරාජ, ගමිස්සාමා’’ති. 

යවල්ලිවිලාක ජ්ොති එත්ථ යවල්ලීති රාසි, විලාක ජ්ොති 
විලග්ගමජ්ඣා. උත්තත්තඝනසුවණ්ණරාසිපභා යචව තනුදීඝමජ්ඣා චාති

දස්යසති. යදයවසූති යදවයලොයකසු අච්ඡරා ඉන්දිං විය රමණීයය

 ාරාණසිනගයර පුබ්ය තිංපයමොදයිිංසු, තාහිත්වාඉධකිංකරිස්සසි, ‘‘එහි, 

සම්ම, ගච්ඡාමා’’ති. තම්බූපධායනති රත්තූපධායන. සබ්බ්ස්සෙනම්හීති

සබ් ත්ථරණත්ථයත සයයන. සඞ්ය ති අයනකභූමියක දස්යසත්වා

අද්ධරත්තඅඞ්ගයුත්යතතත්ථ ත්විංපුබ්ය සයීතිඅත්යථො. සුඛන්තිතාදිසස්ස

සයනස්ස මජ්ඣම්හිසුඛිංසයිත්වානඉදානිකථිංඅරඤ්යඤරමිස්සසි, ‘‘එහි

ගච්ඡාම, සම්මා’’ති. නිසීයථති රත්තිභායග. හිත්වාති එවරූපිං සම්පත්තිිං

ඡඩ්යඩත්වා. උෙයානසම්පන්නිං පහූත ාලයන්ති, මහාරාජ, තව

උයයානසම්පන්නිං නානාවිධපුප්ඵිං. මි ාජිනූයපතිං පු ිං සු ම් න්ති තිං

උයයානිංමිගාජනිංනාමනායමන, යතනඋයපතිංපුරම්පියතසුට්ඨු රම්මිං. 

හිත්වාතිඑවරූපිංමයනොරමිංනගරිංඡඩ්යඩත්වා. 

ඉති මහාසත්යතො ‘‘අප්යපව නායමස පුබ්ය  උපභුත්තපරියභොගරසිං 

සරිත්වා ගන්තුකායමො භයවයයා’’ති පඨමිං යභොජයනනපයලොයභසි, දුතියිං

කයලයසන, තතියිං සයයනන, චතුත්ථිං නච්චගීතවාදියතන, පඤ්චමිං

උයයායනනයචවනගයරනචාති ඉයමහි එත්තයකහි පයලොයභත්වා ‘‘එහි, 

මහාරාජ, අහිං තිං ආදාය ගන්ත්වා  ාරාණසියිං පතිට්ඨායපත්වා පච්ඡා

සකරට්ඨිං ගමිස්සාමි, සයච  ාරාණසිරජ්ජිංනලභස්සසි, උපඩ්ඪරජ්ජිං යත

දස්සාමි, කිංයතඅරඤ්ඤවායසන, මමවචනිංකයරොහී’’තිආහ.යසොතස්ස 
වචනිං සුත්වා ගන්තුකායමො හුත්වා ‘‘සුතයසොයමො මය්හිං අත්ථකායමො

අනුකම්පයකො, පඨමිං මිං කලයායණ පතිට්ඨායපත්වා ‘ඉදානි

යපොරාණකයයසව පතිට්ඨායපස්සාමී’ති වදති, සක්ඛිස්සති යචස

පතිට්ඨායපතුිං, ඉමිනා සද්ධිිංයයව ගන්තුිං වට්ටති, කිං යම 
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අරඤ්ඤවායසනා’’ති චින්යතත්වා තුට්ඨචිත්යතො තස්ස ගුණිං නිස්සාය

වණ්ණිං කයථතුකායමො ‘‘සම්ම, සුතයසොම, කලයාණමිත්තසිංසග්ගයතො

සාධුතරිං, පාපමිත්තසිංසග්ගයතොවාපාපතරිංනාමනත්ථී’’තිවත්වාආහ– 

484. 

‘‘කාළපක්යඛයථාචන්යදො, හායයතවසුයවසුයව; 

කාළපක්ඛූපයමොරාජ, අසතිංයහොතිසමාගයමො. 

485. 

‘‘යථාහිංරසකමාගම්ම, සූදිංකාපුරිසාධමිං; 

අකාසිිංපාපකිංකම්මිං, යයනගච්ඡාමිදුග්ගතිිං. 

486. 

‘‘සුක්කපක්යඛ යථාචන්යදො, වඩ්ඪයතවසුයව සුයව; 

සුක්කපක්ඛූපයමොරාජ, සතිංයහොතිසමාගයමො. 

487. 

‘‘යථාහිංතුවමාගම්ම, සුතයසොමවිජානහි; 

කාහාමිකුසලිංකම්මිං, යයනගච්ඡාමිසුග්ගතිිං. 

488. 

‘‘ථයලයථාවාරිජනින්දවුට්ඨිං, අනද්ධයනයයිංන චිරට්ඨිතීකිං; 

එවම්පි යහොතිඅසතිංසමාගයමො, අනද්ධයනයයයො උදකිංථයලව. 

489. 

‘‘සයරයථාවාරිජනින්දවුට්ඨිං, චිරට්ඨිතීකිංනරවීරයසට්ඨ; 

එවම්පියවයහොතිසතිංසමාගයමො, චිරට්ඨිතීයකොඋදකිංසයරව. 

490. 

‘‘අ යායියකො යහොති සතිං සමාගයමො, යාවම්පි තිට්යඨයය තයථව 

යහොති; 

ඛිප්පඤ්හි යවති අසතිං සමාගයමො, තස්මා සතිං ධම්යමො අසබ්භ 
ආරකා’’ති. 

තත්ථ සුයවසුයවතිදිවයසදිවයස. අනද්ධයනෙයන්තිනඅද්ධානක්ඛමිං. 

සය ති සමුද්යද. න වී යසට්ඨාතිනයරසුවීරියයනයසට්ඨ. උදකිංසය වාති

සමුද්යද වුට්ඨඋදකිං විය. අබ්යායියකොති අවිගච්ඡනයකො. ොවම්පි 

තට්යඨෙයාති යත්තකිං කාලිං ජීවිතිං තිට්යඨයය, තත්තකිං කාලිං තයථව

යහොති, නජීරතිසප්පුරියසහිමිත්තභායවොති. 
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ඉති යපොරිසායදො සත්තහි ගාථාහි මහාසත්තස්යසව වණ්ණිං කයථසි. 
මහාසත්යතොපි යපොරිසාදඤ්ච යත ච රාජායනො ගයහත්වා අත්තයනො
පච්චන්තගාමිං අගමාසි. පච්චන්තගාමවාසියනො මහාසත්තිං දිස්වා නගරිං
ගන්ත්වා අමච්චානිං ආචික්ඛිිංසු. අමච්චා  ලකායිං ආදාය ගන්ත්වා
පරිවාරයිිංසු. මහාසත්යතො යතන පරිවායරන  ාරාණසිරජ්ජිං අගමාසි.
අන්තරාමග්යග ජනපදවාසියනො ය ොධිසත්තස්ස පණ්ණාකාරිං දත්වා

අනුගච්ඡිිංසු, මහන්යතොපරිවායරොඅයහොසි, යතනසද්ධිිං ාරාණසිිංපාපුණි.

තදායපොරිසාදස්සපුත්යතොරාජා යහොති, යසනාපතිකාළහත්ථියයව.නාගරා

රඤ්යඤොආයරොචයිිංසු – ‘‘මහාරාජ, සුතයසොයමොකර යපොරිසාදිං දයමත්වා

ආදායඉධාගච්ඡති, නගරමස්සපවිසිතුිංන දස්සාමා’’තිසීඝිං නගරද්වාරානි
පිදහිත්වා ආවුධහත්ථා අට්ඨිංසු. මහාසත්යතො ද්වාරානිං පිහිතභාවිං ඤත්වා
යපොරිසාදඤ්ච පයරොසතඤ්ච රාජායනො ඔහායකතිපයයහි අමච්යචහිසද්ධිිං

ආගන්ත්වා ‘‘අහිං සුතයසොමරාජා, ද්වාරිං විවරථා’’තිආහ. පුරිසා ගන්ත්වා

රඤ්යඤො ආයරොයචසුිං. යසො ‘‘ඛිප්පිං විවරථා’’ති විවරායපසි. මහාසත්යතො
නගරිංපාවිසි.රාජා චකාළහත්ථිචස්සපච්චුග්ගමනිං කත්වාආදායපාසාදිං 
ආයරොපයිිංසු. 

යසොරාජපල්ලඞ්යකනිසීදිත්වායපොරිසාදස්සඅග්ගමයහසිිං යසසාමච්යච

ච පක්යකොසායපත්වා කාළහත්ථිිං ආහ – ‘‘කාළහත්ථි, කස්මා රඤ්යඤො

නගරිං පවිසිතුිංනයදථා’’ති? ‘‘යසොරජ්ජිංකායරන්යතොඉමස්මිිංනගයර හූ

මනුස්යස ඛාදි, ඛත්තියයහි අකත්තබ් ිං කරි, සකලජම්බුදීපිං ඡිද්දමකාසි, 

එවරූයපො පාපධම්යමො, යතන කාරයණනා’’ති. ‘‘ඉදානි ‘යසො එවරූපිං

කරිස්සතී’ති මා චින්තයිත්ථ, අහිං තිං දයමත්වා සීයලසු පතිට්ඨායපසිිං, 

ජීවිතයහතුපි කඤ්චි න වියහයඨස්සති, නත්ථි යවො තයතො භයිං, එවිං මා

කරිත්ථ, පුත්යතහිනාමමාතාපිතයරොපටිජග්ගිතබ් ා, මාතාපිතුයපොසකාහි

සග්ගිං ගච්ඡන්ති, ඉතයර නිරය’’න්ති එවිං යසො නිචාසයන නිසින්නස්ස

පුත්තරාජස්ස ඔවාදිං දත්වා, ‘‘කාළහත්ථි, ත්විං රඤ්යඤො සහායයො යචව

යසවයකොච, රඤ්ඤාපිමහන්යතඉස්සරියය පතිට්ඨාපියතො, තයාපිරඤ්යඤො

අත්ථිං චරිතුිං වට්ටතී’’ති යසනාපතිම්පි අනුසාසිත්වා, ‘‘යදවි, ත්වම්පි
කුලයගහා ආගන්ත්වා තස්ස සන්තියක අග්ගමයහසිට්ඨානිං පත්වා 

පුත්තධීතාහිවඩ්ඪිප්පත්තා, තයාපිතස්සඅත්ථිංචරිතුිං වට්ටතී’’තියදවියාපි
ඔවාදිංදත්වාතයමවත්ථිංමත්ථකිංපායපතුිං ධම්මිංයදයසන්යතොගාථාආහ
– 

491. 

‘‘න යසො රාජා යයො අයජයයිං ජනාති, න යසො සඛා යයො සඛාරිං

ජනාති; 

නසාභරියායාපතියනොනවියභති, නයතපුත්තායයනභරන්ති 

ජණ්ණිං. 
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492. 

‘‘න සා සභා යත්ථ න සන්ති සන්යතො, න යත සන්යතො යය න

භණන්ති ධම්මිං; 

රාගඤ්ච යදොසඤ්ච පහාය යමොහිං, ධම්මිං භණන්තාව භවන්ති 
සන්යතො. 

493. 

‘‘නාභාසමානිංජානන්ති, මිස්සිං ායලහිපණ්ඩිතිං; 

භාසමානඤ්චජානන්ති, යදයසන්තිංඅමතිංපදිං. 

494. 

‘‘භාසයයයජොතයයධම්මිං, පග්ගණ්යහඉසිනිංධජිං; 

සුභාසිතද්ධජාඉසයයො, ධම්යමොහිඉසිනිංධයජො’’ති. 

තත්ථ අයජෙයන්ති අයජයයා නාම මාතාපිතයරො, යත ජනන්යතො රාජා
නාමනයහොති.සයචත්වම්පිපිතුසන්තකිං රජ්ජිංලභත්වාතස්සපටිසත්තු

යහොසි, අකච්චකාරී නාම භවිස්සසි. සඛා ිං ජිනාතීති කූටඩ්යඩන ජනාති.

සයච ත්විං, කාළහත්ථි, රඤ්ඤාසද්ධිිංමිත්තධම්මිංනපූයරසි, අධම්මට්යඨො

හුත්වා නිරයයනිබ් ත්තිස්සසි. නවියභතීතිනභායති.සයචත්විං රඤ්යඤො

න භායසි, භරියාධම්යම ඨිතා නාම න යහොසි, අකච්චකාරී නාම භවිස්සසි. 

ජිණ්ණන්තිමහල්ලකිං.තස්මිඤ්හිකායලඅභරන්තාපුත්තාපුත්තා නාමන
යහොන්ති. 

සන්යතොති පණ්ඩිතා. යෙ න භණන්ත ධම් න්ති යය පුච්ඡිතා

සච්චසභාවිංනවදන්ති, නයතපණ්ඩිතානාම. ධම් ිංභණන්තාවාතිඑයත
රාගාදයයො පහාය පරස්ස හිතානුකම්පකා හුත්වා සභාවිං භණන්තාව

පණ්ඩිතා නාම යහොන්ති. නාභාස ානන්ති න අභාසමානිං. අ තිං පදන්ති 

අමතමහානිබ් ානිං යදයසන්තිං ‘‘පණ්ඩියතො’’ති ජානන්ති, යතයනව
යපොරිසායදො මිං ඤත්වා පසන්නචිත්යතො චත්තායරො වයර දත්වා පඤ්චසු

සීයලසු පතිට්ඨියතො. භාසයෙති පණ්ඩියතො පුරියසො ධම්මිං භායසයය 

යජොයතයය, බුද්ධාදයයො ඉසයයො යස්මා ධම්යමො එයතසිං ධයජො, තස්මා

සුභාසිතද්ධජා නාම සුභාසිතිං පග්ගණ්හන්ති,  ාලා පන සුභාසිතිං
පග්ගණ්හන්තානාමනත්ථීති. 

ඉමස්සධම්මකථිංසුත්වාරාජාචයසනාපතිචයදවීචතුට්ඨා ‘‘ගච්ඡාම, 

මහාරාජ, ආයනමා’’ති වත්වා නගයර යභරිිං චරායපත්වා නාගයර

සන්නිපායතත්වා ‘‘තුම්යහමාභායිත්ථ, රාජාකරධම්යමපතිට්ඨියතො, එථ
නිං ආයනමා’’ති මහාජනිං ආදාය මහාසත්තිං පුරයතො කත්වා රඤ්යඤො
සන්තිකිංගන්ත්වාවන්දිත්වාකප්පයක උපට්ඨායපත්වාකප්පිතයකසමස්සුිං
න්හාතානුලිත්තපසාධිතිං රාජානිං රතනරාසිම්හි ඨයපත්වා අභසිඤ්චිත්වා
නගරිං පයවයසසුිං. යපොරිසායදො රාජා හුත්වා පයරොසතානිං ඛත්තියානිං
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පටුන 

මහාසත්තස්ස ච මහාසක්කාරිං කායරසි. ‘‘සුතයසොමනරින්යදන කර
යපොරිසාදිං දයමත්වා රජ්යජ පතිට්ඨාපියතො’’ති සකලජම්බුදීයප
මහායකොලාහලිං උදපාදි. ඉන්දපත්ථනගරවාසියනොපි ‘‘රාජා යනො

ආගච්ඡතූ’’ති දූතිං පහිණිිංසු. යසො තත්ථ මාසමත්තිං වසිත්වා, ‘‘සම්ම, 

ගච්ඡාමහිං, ත්විංඅප්පමත්යතොයහොහි, නගරද්වායරසුචමජ්යඣචාති පඤ්ච

දානසාලායයො කායරහි, දස රාජධම්යම අයකොයපත්වා අගතිගමනිං
පරිහරා’’තියපොරිසාදිං ඔවදි.පයරොසතාහිරාජධානීහි ලකායයොයයභුයයයන

සන්නිපති. යසො යතන  ලකායයන පරිවුයතො  ාරාණසියතො නික්ඛමි.
යපොරිසායදොපි නික්ඛමිත්වා උපඩ්ඪපථා නිවත්ති. මහාසත්යතො අවාහනානිං
රාූ නිං වාහනානි දත්වා උයයයොයජසි. යතපි රාජායනො යතන සද්ධිිං 
සම්යමොදිත්වාමහාසත්තිංවන්දනාදීනිකත්වාඅත්තයනොඅත්තයනොජනපදිං
අගමිිංසු. 

මහාසත්යතොපි නගරිං පත්වා ඉන්දපත්ථනගරවාසීහි යදවනගරිං විය 

අලඞ්කතනගරිංපවිසිත්වාමාතාපිතයරොවන්දිත්වාමධුරපටිසන්ථාරිංකත්වා

මහාතලිං අභරුහි. යසො ධම්යමන රජ්ජිං කායරන්යතො චින්යතසි – 

‘‘රුක්ඛයදවතාමය්හිං හූපකාරා,  ලිකම්මලාභමස්සාකරිස්සාමී’’ති.යසො
තස්ස නියරොධස්ස අවිදූයර මහන්තිං තළාකිං කායරත්වා  හූනි කුලානි
යපයසත්වා ගාමිං නියවයසසි. ගායමො මහා අයහොසි
අසීතිමත්තආපණසහස්සපටිමණ්ඩියතො. තම්පි රුක්ඛමූලිං සාඛන්තයතො

පට්ඨායසමතලිංකායරත්වා පරික්ඛිත්තයවදිකයතොරණද්වාරයුත්තිංඅකාසි, 
යදවතා අභප්පසීදි. කම්මාසපාදස්ස දමිතට්ඨායන නිවුට්ඨත්තා පන යසො
ගායමො කම්මාසදම්මනිගයමො නාම ජායතො. යතපි සබ්ය  රාජායනො
මහාසත්තස්සඔවායදඨත්වා දානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වාආයුපරියයොසායන
සග්ගිං පූරයිිංසු. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ‘‘න, 

භක්ඛයව, ඉදායනවාහිං අඞ්ගුලිමාලිං දයමමි, පුබ්ය යපස මයා
දමියතොයයවා’’ති වත්වා ජාතකිං සයමොධායනසි ‘‘තදා යපොරිසායදො රාජා

අඞ්ගුලිමායලො අයහොසි, කාළහත්ථි සාරිපුත්යතො, නන්දබ්රාහ්මයණො

ආනන්යදො, රුක්ඛයදවතාකස්සයපො, සක්යකො අනුරුද්යධො, යසසරාජායනො 

බුද්ධපරිසා, මාතාපිතයරො මහාරාජකුලානි, සුතයසොමරාජා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

මහාසුතයසොමජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

ජාතකුද්දානිං– 

සුමුයඛොපනහිංසවයරොචමහා, සුධයභොජනියකොචපයරොපවයරො; 

සකුණාලදිජාධිපතිව්හයයනො, සුතයසොමවරුත්තමසව්හයයනොති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසීතිනිපායතො 

480 

පටුන 

අසීතිනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්චයමොභායගොනිට්ඨියතො. 

 



 

 

 

 

 

 

iínodkx Oïu odkx ðkd;s" 

iínrix Oïu rix ðkd;s¦ 

iínr;sx Oïu r;sx ðkd;s 

;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
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rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
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