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පටුන 

නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

ධම්මපද-අට්ඨකථා 

(දුතියෙොභාය ො) 

9. පාපවග්ය ො 
1. චූයෙකසාටකබ්රාහ්මණවත්ථු 

අභිත්ථයරථ ක යායණති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොචූයෙකසාටකබ්රාහ්මණංආරබ්භකයථසි. 

විපස්සිදසබලස්සකාලස්මිඤ්හිමහාඑකසාටකබ්රාහ්මයණොනාමඅයහොසි, 

අයං පන එතරහි සාවත්ථියං චූයෙකසාටයකො නාම. තස්ස හි එයකො

නිවාසනසාටයකො අයහොසි, බ්රාහ්මණියාපි එයකො. උභින්නම්පි එකයමව

පාරුපනං, බහි  මනකායල බ්රාහ්මයණො වා බ්රාහ්මණී ර වා තං පාරුපති.
අයථකදිවසං විහායරධම්මස්සවයන යඝොසියතබ්රාහ්මයණොආහ – ‘‘යභොති

ධම්මස්සවනං යඝොසිතං, කිං දිවා ධම්මස්සවනං  මිස්සසි, උදාහු රත්තිං.
පාරුපනස්ස හි අභායවන න සක්කා අම්යහහි එකයතො  න්තු’’න්ති.

බ්රාහ්මණී ර, ‘‘සාමි, අහං දිවා  මිස්සාමී’’ති සාටකං පාරුපිත්වා අ මාසි.
බ්රාහ්මයණොදිවසභා ංය යහවීතිනායමත්වාරත්තිං න්ත්වාසත්ථුපුරයතො 
නිසින්යනොව ධම්මං අස්යසොසි. අථස්ස සරීරං ඵරමානා පඤ්චවණ්ණා පීති

උප්පජ්ජි. යසො සත්ථාරං පූජිතුකායමො හුත්වා ‘‘සයච ඉමං සාටකං දස්සාමි, 

යනව බ්රාහ්මණියා, න මය්හං පාරුපනං භවිස්සතී’’ති චින්යතසි. අථස්ස

මච්යඡරචිත්තානං සහස්සං උප්පජ්ජි, පුයනකං සද්ධාචිත්තං උප්පජ්ජි. තං 
අභිභවිත්වාපුනමච්යඡරසහස්සංඋප්පජ්ජි.ඉතිස්සබලවමච්යඡරං බන්ධිත්වා

 ණ්හන්තංවියසද්ධාචිත්තංපටිබාහතියයව.තස්ස‘‘දස්සාමි, න දස්සාමී’’ති

චින්යතන්තස්යසව පඨමයායමො අප යතො, මජ්ඣිමයායමො සම්පත්යතො. 
තස්මිම්පි දාතුං නාසක්ඛි. පච්ඡිමයායම සම්පත්යත යසො චින්යතසි – ‘‘මම 
සද්ධාචිත්යතන මච්යඡරචිත්යතන ච සද්ධිං යුජ්ඣන්තස්යසව ද්යව යාමා

වීතිවත්තා, ඉදං මම එත්තකං මච්යඡරචිත්තං වඩ්ඪමානං චතූහි අපායයහි

සීසං උක්ඛිපිතුං න දස්සති, දස්සාමි න’’න්ති. යසො මච්යඡරසහස්සං
අභිභවිත්වාසද්ධාචිත්තං පුයරචාරිකංකත්වාසාටකංආදායසත්ථුපාදමූයල

ඨයපත්වා‘‘ජිතංයම, ජිතංයම’’ති තික්ඛත්තුංමහාසද්දමකාසි. 

රාජාපයසනදියකොසයලොධම්මංසුණන්යතොතංසද්දංසුත්වා ‘‘පුච්ඡථ 

නං, කිං කිර යතන ජිත’’න්ති ආහ. යසො රාජපුරියසහි පුච්ඡියතො තමත්ථං

ආයරොයචසි. තං සුත්වා රාජා ‘‘දුක්කරං කතං බ්රාහ්මයණන, සඞ් හමස්ස
කරිස්සාමී’’ති එකං සාටකයු ං දායපසි. යසො තම්පි තථා තස්යසව අදාසි.
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පටුන 

පුන රාජා ද්යව චත්තාරි අට්ඨ යසොෙසාති ද්විගුණං කත්වා දායපසි. යසො
තානිපි තථා තස්යසව අදාසි. අථස්ස රාජා ද්වත්තිංස යු ානි දායපසි.
බ්රාහ්මයණො ‘‘අත්තයනො අග් යහත්වා ලද්ධං ලද්ධං විස්සජ්යජසියයවා’’ති

වාදයමොචනත්ථං තයතො එකං යු ං අත්තයනො, එකං බ්රාහ්මණියාති ද්යව
යු ානි  යහත්වා තිංස යු ානි තථා තස්යසව අදාසි. රාජා පන තස්මිං 
සත්තක්ඛත්තුම්පි දදන්යත පුන දාතුකායමොයයව අයහොසි. පුබ්යබ

මහාඑකසාටයකො චතුසට්ඨියා සාටකයුය සු ද්යව අග් යහසි, අයං පන
ද්වත්තිංසාය ලද්ධකායල ද්යව අග් යහසි. රාජා පුරියස ආණායපසි –

‘‘දුක්කරං භයණ බ්රාහ්මයණන කතං, අන්යතපුයර මම ද්යව කම්බලානි
ආහරායපයයාථා’’ති. යත තථා කරිංසු. රාජා සතසහස්සග්ඝනයක ද්යව

කම්බයල දායපසි. බ්රාහ්මයණො ‘‘න ඉයමමම සරීයර උපයයො ං අරහන්ති, 
බුද්ධසාසනස්යසව එයත අනුච්ඡවිකා’’ති එකං කම්බලං 

අන්යතො න්ධකුටියං සත්ථු සයනස්ස උපරි විතානං කත්වා බන්ධි, එකං
අත්තයනො ඝයර නිබද්ධං භුඤ්ජන්තස්ස භික්ඛුයනො භත්තකිච්චට්ඨායන
විතානංකත්වා බන්ධි. රාජා සායන්හසමයය සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා තං

කම්බලං සඤ්ජානිත්වා, ‘‘භන්යත, යකන පූජා කතා’’ති පුච්ඡිත්වා

‘‘එකසාටයකනා’’ති වුත්යත ‘‘බ්රාහ්මයණො මම පසාදට්ඨායනයයව
පසීදතී’’ති වත්වා ‘‘චත්තායරො හත්ථී චත්තායරො අස්යස චත්තාරි
කහාපණසහස්සානි චතස්යසො ඉත්ථියයො චතස්යසො දාසියයො චත්තායරො
පුරියසචතුයරො  ාමවයර’’තිඑවංයාව සබ්බසතා චත්තාරි චත්තාරිකත්වා 
සබ්බචතුක්කංනාමඅස්සදායපසි. 

භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං – ‘‘අයහො අච්ඡරියං 

චූයෙකසාටකස්ස කම්මං, තංමුහුත්තයමව සබ්බචතුක්කං ලභි, ඉදානි
කයතන කලයාණකම්යමන අජ්ජයමව විපායකො දින්යනො’’ති. සත්ථා

ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත, ‘‘භික්ඛයව, සචායං එකසාටයකො

පඨමයායම මය්හං දාතුං අසක්ඛිස්ස, සබ්බයසොෙසකං අලභිස්ස. සයච

මජ්ඣිමයායම අසක්ඛිස්ස, සබ්බට්ඨකං අලභිස්ස. බලවපච්ඡිමයායම 
දින්නත්තා පයනස සබ්බචතුක්කං ලභි. කලයාණකම්මං කයරොන්යතන හි
උප්පන්නං චිත්තං අහායපත්වා තඞ්ඛණඤ්යඤව කාතබ්බං. දන්ධං කතං

කුසලඤ්හි සම්පත්තිං දදමානං දන්ධයමව දදාති, තස්මා
චිත්තුප්පාදසමනන්තරයමව කලයාණකම්මං කාතබ්බ’’න්ති වත්වා
අනුසන්ධිංඝයටත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

116. 

‘‘අභිත්ථයරථකලයායණ, පාපාචිත්තංනිවාරයය; 

දන්ධඤ්හිකයරොයතොපුඤ්ඤං, පාපස්මිංරමතීමයනො’’ති. 
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තත්ථ අභිත්ථයරථාතිතුරිතතුරිතංසීඝසීඝං කයරයයාතිඅත්යථො.ගිහිනා
වා හි ‘‘සලාකභත්තදානාදීසු කිඤ්චියදව කුසලං කරිස්සාමී’’ති චිත්යත

උප්පන්යන යථා අඤ්යඤ ඔකාසං න ලභන්ති, එවං ‘‘අහං පුයර, අහං
පුයර’’ති තුරිතතුරිතයමව කාතබ්බං. පබ්බජියතන වා උපජ්ඣායවත්තාදීනි

කයරොන්යතන අඤ්ඤස්ස ඔකාසං අදත්වා ‘‘අහං පුයර, අහං පුයර’’ති

තුරිතතුරිතයමවකාතබ්බං. පාපාචිත්තන්තිකායදුච්චරිතාදිපාපකම්මයතොවා 

අකුසලචිත්තුප්පාදයතො වා සබ්බථායමන චිත්තං නිවාරයෙ. දන්ධඤ්හි 

කයරොයතොති යයො පන ‘‘දස්සාමි, න දස්සාමි සම්පජ්ජිස්සති නු යඛො යම, 

යනො’’ති එවංචික්ඛල්ලමග්ය න ච්ඡන්යතොවියදන්ධංපුඤ්ඤංකයරොති, 

තස්ස එකසාටකස්ස විය මච්යඡරසහස්සං පාපං ඔකාසං ලභති. අථස්ස 

පාපස්මිං රමතී මයනො, කුසලකම්මකරණකායලයයව හි චිත්තං කුසයල

රමති, තයතොමුච්චිත්වාපාපනින්නයමවයහොතීති. 

 ාථාපරියයොසායන බහූයසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසූති. 

චූයෙකසාටකබ්රාහ්මණවත්ථුපඨමං. 

2. යසයයසකත්යථරවත්ථු 

පාපඤ්ච පුරියසොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
යසයයසකත්යථරං ආරබ්භකයථසි. 

යසොහිලාළුදායිත්යථරස්සසද්ධිවිහාරියකො, අත්තයනොඅනභිරතිං තස්ස
ආයරොයචත්වා යතන පඨමසඞ්ඝාදියසසකම්යම සමාදපියතො

උප්පන්නුප්පන්නාය අනභිරතියාතංකම්මමකාසි(පාරා.234). සත්ථාතස්ස
කිරියංසුත්වාතං පක්යකොසායපත්වා‘‘එවංකිරත්වංකයරොසී’’තිපුච්ඡිත්වා

‘‘ආම, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘කස්මා භාරියං කම්මං අකාසි, අනනුච්ඡවිකං
යමොඝපුරිසා’’ති නානප්පකාරයතො  රහිත්වා සික්ඛාපදං පඤ්ඤායපත්වා
‘‘එවපනපඤ්හි කම්මං දිට්ඨධම්යමපි සම්පරායයපි දුක්ඛසංවත්තනිකයමව
යහොතී’’තිවත්වාඅනුසන්ධිංඝයටත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමං  ාථමාහ– 

117. 

‘‘පාපඤ්යචපුරියසොකයිරා, නනංකයිරාපුනප්පුනං; 

නතම්හිඡන්දංකයිරාථ, දුක්යඛොපාපස්සඋච්චයයො’’ති. 

තස්සත්යථො –සයච පුරියසො සකිංපාපකම්මං කයරයය, තඞ්ඛයණයයව

පච්චයවක්ඛිත්වා‘‘ඉදංඅප්පතිපනපංඔොරික’’න්ති නනිංකයිරාපුනප්පුනිං. 

යයොපි තම්හි ඡන්යදො වා රුචි වා උප්පජ්යජයය, තම්පි වියනොයදත්වා න 

කයිරායථව.කිංකාරණා? දුක්යඛොපාපස්සඋච්චයෙො. පාපස්සහි උච්චයයො
වුඩ්ඪිඉධයලොයකපිසම්පරායයපිදුක්ඛයමවආවහතීති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 
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යසයයසකත්යථරවත්ථුදුතියං. 

3. ලාජයදවධීතාවත්ථු 

පුඤ්ඤඤ්යචති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
ලාජයදවධීතරංආරබ්භකයථසි.වත්ථුරාජ යහ සමුට්ඨිතං. 

ආයස්මා හි මහාකස්සයපො පිප්පලිගුහායං විහරන්යතො ඣානං
සමාපජ්ජිත්වාසත්තයමදිවයසවුට්ඨායදිබ්යබනචක්ඛුනා භික්ඛාචාරට්ඨානං
ඔයලොයකන්යතො එකං සාලියඛත්තපාලිකං ඉත්ථිං සාලිසීසානි  යහත්වා 

ලායජ කුරුමානං දිස්වා ‘‘සද්ධා නු යඛො, අස්සද්ධා’’ති වීමංසිත්වා

‘‘සද්ධා’’ති ඤත්වා ‘‘සක්ඛිස්සති නු යඛො යම සඞ් හං කාතුං, යනො’’ති

උපධායරන්යතො ‘‘විසාරදා කුලධීතාමමසඞ් හංකරිස්සති, කත්වා ච පන
මහාසම්පත්තිං ලභිස්සතී’’ති ඤත්වා චීවරං පාරුපිත්වා පත්තමාදාය
සාලියඛත්තසමීයපයයව අට්ඨාසි. කුලධීතා යථරං දිස්වාව පසන්නචිත්තා

පඤ්චවණ්ණාය පීතියා ඵුට්ඨසරීරා ‘‘තිට්ඨථ, භන්යත’’ති වත්වා ලායජ 
ආදාය යවය න  න්ත්වා යථරස්ස පත්යත ආකිරිත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන

වන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, තුම්යහහි දිට්ඨධම්මස්ස භාගිනී අස්ස’’න්ති පත්ථනං

අකාසි. යථයරො ‘‘එවං යහොතූ’’ති අනුයමොදනමකාසි. සාපි යථරං වන්දිත්වා
අත්තනා දින්නදානං ආවජ්ජමානා නිවත්ති. තාය ච පන යකදාරමරියාදාය 
 මනමග්ය  එකස්මිං බියල යඝොරවියසො සප්යපො නිපජ්ජි. යසො යථරස්ස
කාසායපටිච්ඡන්නං ජඞ්ඝං ඩංසිතුං නාසක්ඛි. ඉතරා දානං ආවජ්ජමානා
නිවත්තන්තී තං පයදසං පාපුණි. සප්යපො බිලා නික්ඛමිත්වා තං ඩංසිත්වා
තත්යථව පායතසි. සා පසන්නචිත්යතන කාලං කත්වා තාවතිංසභවයන
තිංසයයොජනියක කනකවිමායන සුත්තප්පබුද්ධා විය
සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතන ති ාවුයතන අත්තභායවන නිබ්බත්ති. සා
ද්වාදසයයොජනිකං එකං දිබ්බවත්ථං නිවායසත්වා එකං පාරුපිත්වා 
අච්ඡරාසහස්සපරිවුතා පුබ්බකම්මපකාසනත්ථාය සුවණ්ණලාජභරියතන
ඔලම්බයකන සුවණ්ණසරයකනපටිමණ්ඩියතවිමානද්වායරඨිතාඅත්තයනො
සම්පත්තිංඔයලොයකත්වා‘‘කිං නුයඛොයමකත්වාඅයංසම්පත්තිලද්ධා’’ති

දිබ්යබන චක්ඛුනා උපධායරන්තී ‘‘අයයස්ස යම මහාකස්සපත්යථරස්ස
දින්නලාජනිස්සන්යදනසාලද්ධා’’ති අඤ්ඤාසි. 

සාඑවංපරිත්තයකනකම්යමනඑවපනපංසම්පත්තිංලභිත්වා ‘‘න දානි 

මයා පමජ්ජිතුං වට්ටති, අයයස්ස වත්තපටිවත්තං කත්වා ඉමං සම්පත්තිං
ථාවරං කරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා පායතොව කනකමයං සම්මජ්ජනිඤ්යචව
කචවරඡඩ්ඩනකඤ්ච පච්ඡිං ආදාය  න්ත්වා යථරස්ස පරියවණං
සම්මජ්ජිත්වා පානීයපරියභොජනීයංඋපට්ඨායපසි.යථයරොතංදිස්වා‘‘යකනචි
දහයරනවාසාමයණයරනවාවත්තං කතංභවිස්සතී’’තිසල්ලක්යඛසි.සා

දුතියදිවයසපි තයථව අකාසි, යථයරොපි තයථව සල්ලක්යඛසි. තතියදිවයස
පන යථයරො තස්සා සම්මජ්ජනිසද්දං සුත්වා තාලච්ඡිද්දාදීහි ච පවිට්ඨං



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා පාපවග්ය ො 

5 

පටුන 

සරීයරොභාසංදිස්වාද්වාරං විවරිත්වා‘‘යකොඑසසම්මජ්ජතී’’තිපුච්ඡි.‘‘අහං, 

භන්යත, තුම්හාකං උපට්ඨායිකා ලාජයදවධීතා’’ති. ‘‘නනු මය්හං

එවංනාමිකා උපට්ඨායිකා නාම නත්ථී’’ති. ‘‘අහං, භන්යත, සාලියඛත්තං
රක්ඛමානාලායජදත්වාපසන්නචිත්තානිවත්තන්තීසප්යපන දට්ඨාකාලං

කත්වාතාවතිංසයදවයලොයකඋප්පන්නා, මයාඅයයංනිස්සායඅයංසම්පත්ති 

ලද්ධා, ඉදානිපි තුම්හාකං වත්තපටිවත්තං කත්වා ‘සම්පත්තිං ථාවරං

කරිස්සාමී’ති ආ තාම්හි, භන්යත’’ති. ‘‘හියයයොපි පයරපි තයායවතං ඨානං 

සම්මජ්ජිතං, තයාවපානීයයභොජනීයංඋපට්ඨාපිත’’න්ති.‘‘ආම, භන්යත’’ති.

‘‘අයපහි යදවධීයත, තයාකතං වත්තංකතංව යහොතු, ඉයතො පට්ඨාය ඉමං

ඨානං මා ආ මී’’ති. ‘‘භන්යත, මා මං නායසථ, තුම්හාකං වත්තං කත්වා

සම්පත්තිංයමථිරංකාතුංයදථා’’ති. ‘‘අයපහි යදවධීයත, මාමංඅනා යත

චිත්තබීජනිං  යහත්වානිසින්යනහිධම්මකථියකහි ‘මහාකස්සපත්යථරස්ස
කිරඑකායදවධීතාආ න්ත්වාවත්තපටිවත්තංකත්වා පානීයපරියභොජනීයං

උපට්ඨායපසී’ති වත්තබ්බතං කරි, ඉයතො පට්ඨාය ඉධ මා ආ මි, 

පටික්කමා’’ති. සා ‘‘මා මං, භන්යත, නායසථා’’ති පුනප්පුනං යාචියයව.
යථයරො ‘‘නායං මම වචනං සුණාතී’’ති චින්යතත්වා ‘‘තුවං පමාණං න
ජානාසී’’ති අච්ඡරං පහරි. සා තත්ථ සණ්ඨාතුං අසක්යකොන්තී ආකායස

උප්පතිත්වාඅඤ්ජලිංපග් ය්හ, ‘‘භන්යත, මයා ලද්ධසම්පත්තිංමානායසථ, 
ථාවරංකාතුංයදථා’’තියරොදන්තීආකායසඅට්ඨාසි. 

සත්ථායජතවයන න්ධකුටියංනිසින්යනොව තස්සායරොදිතසද්දංසුත්වා
ඔභාසංඵරිත්වායදවධීතායසම්මුයඛ නිසීදිත්වාකයථන්යතොවිය‘‘යදවධීයත

මම පුත්තස්ස කස්සපස්ස සංවරකරණයමව භායරො, පුඤ්ඤත්ථිකානං පන
‘අයං යනො අත්යථො’ති සල්ලක්යඛත්වා පුඤ්ඤකරණයමව භායරො. 
පුඤ්ඤකරණඤ්හි ඉධ යචව සම්පරායය ච සුඛයමවා’’ති වත්වා අනුසන්ධිං
ඝයටත්වාධම්මං යදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

118. 

‘‘පුඤ්ඤඤ්යච පුරියසොකයිරා, කයිරානං පුනප්පුනං; 

තම්හිඡන්දංකයිරාථ, සුයඛොපුඤ්ඤස්සඋච්චයයො’’ති. 

තස්සත්යථො–සයච පුරියසොපුඤ්ඤිං කයරයය, ‘‘එකවාරංයමපුඤ්ඤං

කතං, අලං එත්තාවතා’’ති අයනොරමිත්වා පුනප්පුනිං කයරොයථව. තස්ස

අකරණක්ඛයණපි තම්හි පුඤ්යඤ ඡන්දිං රුචිං උස්සාහං කයරොයථව. කිං

කාරණා? සුයඛො පුඤ්ඤස්ස උච්චයෙො. පුඤ්ඤස්ස හි උච්චයයො වුඩ්ඪි
ඉධයලොකපරයලොකසුඛාවහනයතොසුයඛොති. 

යදසනාවසායන යදවධීතා පඤ්චචත්තාලීසයයොජනමත්ථයක ඨිතාව 
යසොතාපත්තිඵලංපාපුණී රති. 

ලාජයදවධීතාවත්ථුතතියං. 
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4. අනාථපිණ්ඩිකයසට්ඨිවත්ථු 

පායපොපි පස්සතී භද්රන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතො අනාථපිණ්ඩිකංආරබ්භකයථසි. 

අනාථපිණ්ඩියකො හි විහාරයමව උද්දිස්ස චතුපණ්ණාසයකොටිධනං
බුද්ධසාසයන විකිරිත්වා සත්ථරි යජතවයන විහරන්යත යදවසිකං තීණි 

මහාඋපට්ඨානානි  ච්ඡති,  ච්ඡන්යතො ච ‘‘කිං නු යඛො ආදාය ආ යතොති
සාමයණරා වා දහරා වා හත්ථම්පි යම ඔයලොයකයු’’න්ති තුච්ඡහත්යථො

නාම න  තපුබ්යබො. පායතොව  ච්ඡන්යතො යාගුං  ාහායපත්වාව  ච්ඡති, 
කතපාතරායසො සප්පිනවනීතාදීනි යභසජ්ජානි. සායන්හසමයය 
මාලා න්ධවියලපනවත්ථාදීනි  ාහායපත්වා  ච්ඡති. එවං නිච්චකාලයමව
දිවයසදිවයසදානං දත්වාසීලංරක්ඛති.අපරභාය ධනංපරික්ඛයං ච්ඡති.

යවොහාපනපජීවියනොපිස්ස හත්ථයතො අට්ඨාරසයකොටිධනං ඉණං  ණ්හිංසු, 

කුලසන්තකාපිස්ස අට්ඨාරසහිරඤ්ඤයකොටියයො, නදීතීයර නිදහිත්වා ඨපිතා
උදයකනකූයලභින්යනමහාසමුද්දං පවිසිංසු. එවමස්ස අනුපුබ්යබන ධනං

පරික්ඛයංඅ මාසි.යසොඑවංභූයතොපිසඞ්ඝස්සදානංයදතියයව, පණී රතංපන
කත්වාදාතුං නසක්යකොති. 

යසො එකදිවසං සත්ථාරා ‘‘දීයති පන යත,  හපති, කුයල දාන’’න්ති 

වුත්යත‘‘දීයති, භන්යත, තඤ්චයඛොකණාජකංබිලඞ් දුතිය’’න්තිආහ.අථ

නං සත්ථා, ‘‘ හපති, ‘ලූඛංදානංයදමී’තිමාචින්තයි. චිත්තස්මිඤ්හිපණී රයත

බුද්ධාදීනං දින්නදානං ලූඛං නාම නත්ථි, අපිච ත්වං අට්ඨන්නං

අරියපුග් ලානං දානං යදසි, අහං පන යවලාමකායල සකලජම්බුදීපං
උන්නඞ් ලං කත්වා මහාදානං පවත්තයමායනොපි තිසරණ තම්පි කඤ්චි

නාලත්ථං, දක්ඛියණයයානාමඑවංදුල්ලභා.තස්මා‘ලූඛංයමදාන’න්තිමා

චින්තයී’’ති වත්වා යව ාමසුත්තමස්ස (අ. නි. 9.20) කයථසි. අථස්ස 
ද්වාරයකොට්ඨයකඅධිවත්ථායදවතාසත්ථරියචවසත්ථුසාවයකසුචය හං

පවිසන්යතසු යතසං යතයජනසණ්ඨාතුං අසක්යකොන්තී, ‘‘යථා ඉයම ඉමං

ය හං න පවිසන්ති, තථා  හපතිං පරිභින්දිස්සාමී’’ති තං වත්තුකාමාපි

ඉස්සරකායල කිඤ්චි වත්තුං නාසක්ඛි, ඉදානි ‘‘පනායං දුග් යතො
 ණ්හිස්සති යම වචන’’න්ති රත්තිභාය  යසට්ඨිස්ස සිරි බ්භං පවිසිත්වා
ආකායස අට්ඨාසි. අථ යසට්ඨි නං දිස්වා ‘‘යකො එයසො’’ති ආහ. අහං යත 

මහායසට්ඨි චතුත්ථද්වාරයකොට්ඨයක අධිවත්ථා යදවතා, තුය්හං
ඔවාදදානත්ථාය ආ තාති. යතන හි ඔවයදහීති. මහායසට්ඨි තයා
පච්ඡිමකාලංඅයනොයලොයකත්වාවසමණස්සය ොතමස්සසාසයන බහුංධනං

විප්පකිණ්ණං, ඉදානි දුග් යතො හුත්වාපි තං න මුඤ්චසියයව, එවං

වත්තමායනො කතිපායහයනව ඝාසච්ඡාදනමත්තම්පි න ලභිස්සසි, කිං යත

සමයණන ය ොතයමන, අතිපරිච්චා යතො ඔරමිත්වා කම්මන්යත
පයයොයජන්යතො කුටුම්බං සණ්ඨායපහීති. අයං යම තයා දින්නඔවායදොති.

ආම, යසට්ඨීති.  ච්ඡ, නාහං තාදිසීනං සයතනපි සහස්යසනපි 
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සතසහස්යසනපි සක්කා කම්යපතුං, අයුත්තං යත වුත්තං, කං තයා මම

ය යහ වසමානාය, සීඝං සීඝං යම ඝරානික්ඛමාහීති. සා යසොතාපන්නස්ස

අරියසාවකස්ස වචනංසුත්වාඨාතුංඅසක්යකොන්තීදාරයකආදායනික්ඛමි, 
නික්ඛමිත්වා ච පන අඤ්ඤත්ථ වසනට්ඨානං අලභමානා ‘‘යසට්ඨිං
ඛමායපත්වා තත්යථව වසිස්සාමී’’ති න රපරිග් ාහකං යදවපුත්තං

උපසඞ්කමිත්වා අත්තනා කතාපරාධං ආචික්ඛිත්වා ‘‘එහි, මං යසට්ඨිස්ස
සන්තිකං යනත්වා ඛමායපත්වා වසනට්ඨානං දායපහී’’ති ආහ. යසො 

‘‘අයුත්තං තයා වුත්තං, නාහං තස්ස සන්තිකං  න්තුං උස්සහාමී’’ති තං
පටික්ඛිපි. සාචතුන්නංමහාරාජානංසන්තිකං න්ත්වායතහිපිපටික්ඛිත්තා

සක්කංයදවරාජානං උපසඞ්කමිත්වාතංපවත්තිංආචික්ඛිත්වා, ‘‘අහං, යදව, 

වසනට්ඨානං අලභමානා දාරයක හත්යථන  යහත්වා අනාථා විචරාමි, 
වසනට්ඨානංයමදායපහී’’ති සුට්ඨුතරංයාචි. 

අථනංයසො‘‘අහම්පිතවකාරණායසට්ඨිංවත්තුංනසක්ඛිස්සාමි, එකං

පන යත උපායං කයථස්සාමී’’ති ආහ. සාධු, යදව, කයථහීති.  ච්ඡ, 
යසට්ඨියනො ආයුත්තකයවසං  යහත්වා යසට්ඨිස්ස හත්ථයතො පණ්ණං
ආයරොයපත්වා යවොහාපනපජීවීහි  හිතං අට්ඨාරසයකොටිධනං අත්තයනො
ආනුභායවන යසොයධත්වා තුච්ඡ බ්යභ පූයරත්වා මහාසමුද්දං පවිට්ඨං

අට්ඨාරසයකොටිධනං අත්ථි, අඤ්ඤම්පි අසුකට්ඨායන නාම අස්සාමිකං

අට්ඨාරසයකොටිධනං අත්ථි, තං සබ්බං සංහරිත්වා තස්ස තුච්ඡ බ්යභ 

පූයරත්වා දණ්ඩකම්මං කත්වා ඛමායපහීති. සා ‘‘සාධු, යදවා’’ති
වුත්තනයයයනව තං සබ්බං කත්වා පුන තස්ස සිරි බ්භං ඔභාසයමානා
ආකායසඨත්වා‘‘යකොඑයසො’’තිවුත්යත අහංයතචතුත්ථද්වාරයකොට්ඨයක

අධිවත්ථා අන්ධබාලයදවතා, මයා අන්ධබාලතාය යං තුම්හාකං සන්තියක

කථිතං, තංයමඛමථ.සක්කස්සහියමවචයනනචතුපණ්ණාසයකොටිධනං 

සංහරිත්වා තුච්ඡ බ්භපූරණං දණ්ඩකම්මං කතං, වසනට්ඨානං අලභමානා
කිලමාමීති. අනාථපිණ්ඩියකො චින්යතසි – ‘‘අයං යදවතා ‘දණ්ඩකම්මඤ්ච

යමකත’න්තිවදති, අත්තයනො චයදොසංපටිජානාති, සම්මාසම්බුද්ධස්සනං
දස්යසස්සාමී’’ති.යසොතංසත්ථු සන්තිකංයනත්වාතායකතකම්මංසබ්බං

ආයරොයචසි. යදවතා සත්ථු පායදසු සිරසා නිපතිත්වා, ‘‘භන්යත, යං මයා

අන්ධබාලතායතුම්හාකංගුයණඅජානිත්වා පාපකංවචනං වුත්තං, තංයම
ඛමථා’’ති සත්ථාරං ඛමායපත්වා මහායසට්ඨිං ඛමායපසි. සත්ථා 
කලයාණපාපකානං කම්මානං විපාකවයසන යසට්ඨිඤ්යචව යදවතඤ්ච

ඔවදන්යතො‘‘ඉධ,  හපති, පාපපුග් යලොපියාවපාපංනපච්චති, තාවභද්රම්පි

පස්සති. යදා පනස්ස පාපං පච්චති, තදා පාපයමව පස්සති. භද්රපුග් යලොපි

යාව භද්රං න පච්චති, තාව පාපානි පස්සති. යදා පනස්ස භද්රං පච්චති, තදා
භද්රයමව පස්සතී’’ති වත්වා අනුසන්ධිං ඝයටත්වා ධම්මං යදයසන්යතො ඉමා 
 ාථාඅභාසි– 

119. 
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පටුන 

‘‘පායපොපිපස්සතීභද්රං, යාවපාපංනපච්චති; 

යදාචපච්චතීපාපං, අථපායපොපාපානිපස්සති. 

120. 

‘‘භයද්රොපිපස්සතීපාපං, යාවභද්රංනපච්චති; 

යදාචපච්චතීභද්රං, අථභයද්රොභද්රානිපස්සතී’’ති. 

තත්ථ පායපොති කායදුච්චරිතාදිනාපාපකම්යමනයුත්තපුග් යලො.යසොපි

හි පුරිමසුචරිතානුභායවන නිබ්බත්තං සුඛං අනුභවමායනො භද්රම්පි පස්සති.

ොවපාපිංන පච්චතීතියාවස්සතංපාපකම්මංදිට්ඨධම්යමවාසම්පරායයවා

විපාකංන යදති. ෙදා පනස්සතංදිට්ඨධම්යමවාසම්පරායයවාවිපාකං යදති, 

අථ දිට්ඨධම්යම විවිධා කම්මකාරණා, සම්පරායය ච අපායදුක්ඛං

අනුයභොන්යතො යසො පායපො පාපානියෙව පස්සති. දුතිය ාථායපි

කායසුචරිතාදිනා භද්රකම්යමන යුත්යතො භයද්රො. යසොපි හි

පුරිමදුච්චරිතානුභායවනනිබ්බත්තංදුක්ඛංඅනුභවමායනො පාපිංපස්සති.ොව

භද්රිං න පච්චතීති යාවස්ස තං භද්රං කම්මං දිට්ඨධම්යම වා සම්පරායය වා

විපාකං න යදති. ෙදා පන තං විපාකං යදති, අථ දිට්ඨධම්යම

ලාභසක්කාරාදිසුඛං, සම්පරායය ච දිබ්බසම්පත්තිසුඛං අනුභවමායනො යසො 

භයද්රොභද්රානියෙව පස්සතීති. 

යදසනාවසායන සා යදවතා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, 
සම්පත්තපරිසායපිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

අනාථපිණ්ඩිකයසට්ඨිවත්ථුචතුත්ථං. 

5. අසඤ්ඤතපරික්ඛාරභික්ඛුවත්ථු 

මාවමඤ්යඤථ පාපස්සාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොඑකංඅසඤ්ඤතපරික්ඛාරංභික්ඛුංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර යං කිඤ්චි මඤ්චපීඨාදියභදං පරික්ඛාරං බහි පරිභුඤ්ජිත්වා
තත්යථව ඡඩ්යඩති. පරික්ඛායරො වස්යසනපි ආතයපනපි උපචිකාදීහිපි

විනස්සති. යසො භික්ඛූහි ‘‘නනු, ආවුයසො, පරික්ඛායරො නාම 

පටිසාමිතබ්යබො’’තිවුත්යත‘‘අප්පකංමයාකතං, ආවුයසො, එතං, නඑතස්ස

චිත්තං අත්ථි, න පිත්ත’’න්ති වත්වා තයථවකයරොති. භික්ඛූ තස්සකිරියං
සත්ථුආයරොයචසුං. සත්ථාතංපක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චංකිරත්වංභික්ඛු
එවංකයරොසී’’තිපුච්ඡි.යසො සත්ථාරාපුච්ඡියතොපි‘‘කිංඑතංභ වාඅප්පකං

මයා කතං, න තස්ස චිත්තං අත්ථි, නාස්ස පිත්ත’’න්ති තයථව

අවමඤ්ඤන්යතො ආහ. අථ නං සත්ථා ‘‘භික්ඛූහි එවං කාතුං න වට්ටති, 
පාපකම්මං නාම ‘අප්පක’න්ති න අවමඤ්ඤිතබ්බං. අජ්යඣොකායස
ඨපිතඤ්හි විවටමුඛං භාජනං යදයව වස්සන්යත කිඤ්චාපි එකබින්දුනා න 

පූරති, පුනප්පුනං වස්සන්යත පන පූරයතව, එවයමවං පාපං කයරොන්යතො 
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පුග් යලො අනුපුබ්යබන මහන්තං පාපරාසිං කයරොතී’’ති වත්වා අනුසන්ධිං
ඝයටත්වා ධම්මංයදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

121. 

‘‘මාවමඤ්යඤථපාපස්ස, නමන්දංආ මිස්සති; 

උදබින්දුනිපායතන, උදකුම්යභොපිපූරති; 

බායලොපූරතිපාපස්ස, යථොකංයථොකම්පිආචින’’න්ති. 

තත්ථ මාවමඤ්යඤථාති න අවජායනයය. පාපස්සාති පාපං. න මන්දිං

ආ මස්සතීති ‘‘අප්පමත්තකංයමපාපකංකතං, කදාඑතංවිපච්චිස්සතී’’ති

එවංපාපංනාවජායනයයාති අත්යථො. උදකුම්යභොපීතියදයවවස්සන්යතමුඛං
විවරිත්වා ඨපිතං යං කිඤ්චි කුලාලභාජනං යථා තං එයකකස්සාපි

උදකබින්දුයනොනිපායතනඅනුපුබ්යබන පූරති, එවංබාලපුග් යලො යථොකං

යථොකම්පි පාපං ආචිනන්යතො කයරොන්යතො වඩ්යඪන්යතො පාපස්ස

පූරතියෙවාතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන බහූ යසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසු. සත්ථාපි 

‘‘අජ්යඣොකායස යසයයං සන්ථරිත්වා පටිපාකතිකං අකයරොන්යතො ඉමං

නාම ආපත්තිමාපජ්ජතී’’ති(පාචි.108-110) සික්ඛාපදංපඤ්ඤායපසීති. 

අසඤ්ඤතපරික්ඛාරභික්ඛුවත්ථුපඤ්චමං. 

6. බිොලපාදකයසට්ඨිවත්ථු 

මාවමඤ්යඤථ පුඤ්ඤස්සාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොබිොලපාදකයසට්ඨිංආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හිසමයයසාවත්ථිවාසියනොවග් බන්ධයනන බුද්ධප්පමුඛස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්සදානංයදන්ති.අයථකදිවසංසත්ථාඅනුයමොදනං කයරොන්යතො
එවමාහ– 

‘‘උපාසකා ඉයධකච්යචො අත්තනාව දානං යදති, පරං න

සමාදයපති. යසො නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන යභො සම්පදං ලභති, 

යනො පරිවාරසම්පදං. එකච්යචො අත්තනා දානං න යදති, පරං

සමාදයපති. යසො නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන පරිවාරසම්පදං ලභති, 

යනො යභො සම්පදං. එකච්යචො අත්තනා ච න යදති, පරඤ්ච න
සමාදයපති. යසො නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන යනව යභො සම්පදං

ලභති, න පරිවාරසම්පදං, විඝාසායදො හුත්වා විචරති. එකච්යචො

අත්තනා ච යදති, පරඤ්ච සමාදයපති. යසො 

නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන යභො සම්පදඤ්යචව ලභති, 
පරිවාරසම්පදඤ්චා’’ති. 
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අයථයකොපණ්ඩිතපුරියසොතංධම්මයදසනංසුත්වා‘‘අයහොඅච්ඡරියමිදං 

කාරණං, අහං දානි උභයසම්පත්තිසංවත්තනිකං කම්මං කරිස්සාමී’’ති

චින්යතත්වා සත්ථාරංඋට්ඨාය මනකායලආහ–‘‘භන්යත, ස්යවඅම්හාකං

භික්ඛං ණ්හථා’’ති. කිත්තයකහිපනයතභික්ඛූහිඅත්යථොති? සබ්බභික්ඛූහි, 

භන්යතති. සත්ථා අධිවායසසි. යසොපි  ාමං පවිසිත්වා, ‘‘අම්මතාතා, මයා

ස්වාතනාය බුද්ධප්පමුයඛො භික්ඛුසඞ්යඝො නිමන්තියතො, යයො යත්තකානං

භික්ඛූනං සක්යකොති, යසො තත්තකානං යාගුආදීනං අත්ථාය තණ්ඩුලාදීනි

යදතු, එකස්මිං ඨායන පචායපත්වා දානං දස්සාමා’’ති උග්යඝොයසන්යතො
විචරි. 

අථනංඑයකොයසට්ඨිඅත්තයනොආපණද්වාරංසම්පත්තංදිස්වා ‘‘අයං 
අත්තයනො පයහොනයක භික්ඛූ අනිමන්යතත්වා පන සකල ාමං
සමාදයපන්යතොවිචරතී’’ති කුජ්ඣිත්වා ‘‘තයා හිතභාජනංආහරා’’තිතීහි

අඞ්ගුලීහි යහත්වායථොයකතණ්ඩුයල අදාසි, තථාමුග්ය , තථාමායසති.

යසො තයතො පට්ඨාය බිළා පාදකයසට්ඨි නාම ජායතො, සප්පිඵාණිතාදීනි
යදන්යතොපි කරණ්ඩං කුයට පක්ඛිපිත්වා එකයතො යකොණං කත්වා බින්දුං
බින්දුං පග්ඝරායන්යතො යථොකයථොකයමව අදාසි. උපාසයකො අවයසයසහි
දින්නං එකයතො කත්වා ඉමිනා දින්නං විසුංයයව අග් යහසි. යසො යසට්ඨි
තස්ස කිරියං දිස්වා ‘‘කිං නු යඛො එස මයා දින්නං විසුං  ණ්හාතී’’ති

චින්යතත්වාතස්සපච්ඡයතොපච්ඡයතොඑකංචූළුපට්ඨාකංපහිණි ‘‘ ච්ඡ, යං

එස කයරොති, තං ජානාහී’’ති. යසො  න්ත්වා ‘‘යසට්ඨිස්ස මහප්ඵලං 
යහොතූ’’ති යාගුභත්තපූවානං අත්ථාය එකං ද්යව තණ්ඩුයල පක්ඛිපිත්වා
මුග් මායසපි යතලඵාණිතාදිබින්දූනිපි සබ්බභාජයනසු පක්ඛිපි.

චූළුපට්ඨායකො න්ත්වායසට්ඨිස්ස ආයරොයචසි. තංසුත්වායසට්ඨිචින්යතසි

– ‘‘සයච යම යසො පරිසමජ්යඣ අවණ්ණං භාසිස්සති, මම නායම
 හිතමත්යතයයව නං පහරිත්වා මායරස්සාමී’’ති නිවාසනන්තයර ඡුරිකං
බන්ධිත්වා පුනදිවයස  න්ත්වා භත්තග්ය  අට්ඨාසි. යසො පුරියසො

බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පරිවිසිත්වා භ වන්තං ආහ – ‘‘භන්යත, මයා

මහාජනං සමාදයපත්වා ඉමං දානං දින්නං, තත්ථ සමාදපිතමනුස්සා

අත්තයනොඅත්තයනොබයලනබහූනිපියථොකානිපි තණ්ඩුලාදීනිඅදංසු, යතසං
සබ්යබසංමහප්ඵලංයහොතූ’’ති.තංසුත්වා යසොයසට්ඨි චින්යතසි – ‘‘අහං
‘අසුයකනනාම අච්ඡරාය  ණ්හිත්වා තණ්ඩුලාදීනි දින්නානීති මම නායම

 හිතමත්යත ඉමං මායරස්සාමී’ති ආ යතො, අයං පන සබ්බසඞ් ාහිකං

කත්වා ‘යයහිපි නාළිආදීහි මිනිත්වා දින්නං, යයහිපි අච්ඡරාය  යහත්වා

දින්නං, සබ්යබසං මහප්ඵලං යහොතූ’ති වදති. සචාහං එවපනපං න

ඛමායපස්සාමි, යදවදණ්යඩො මම මත්ථයක පතිස්සතී’’ති. යසො තස්ස

පාදමූයලනිපජ්ජිත්වා ‘‘ඛමාහි යම, සාමී’’තිආහ. ‘‘කිං ඉද’’න්තිච යතන 
වුත්යත සබ්බං තං පවත්තිං ආයරොයචසි. තං කිරියං දිස්වා සත්ථා ‘‘කිං
ඉද’’න්ති දානයවයයාවටිකං පුච්ඡි. යසො අතීතදිවසයතො පට්ඨාය සබ්බං තං

පවත්තිංආයරොයචසි.අථනං සත්ථා‘‘එවංකිරයසට්ඨී’’තිපුච්ඡිත්වා, ‘‘ආම, 
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භන්යත’’ති වුත්යත, ‘‘උපාසක, පුඤ්ඤං නාම ‘අප්පක’න්ති න

අවමඤ්ඤිතබ්බං, මාදිසස්ස බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දානං දත්වා
‘අප්පක’න්තින අවමඤ්ඤිතබ්බං. පණ්ඩිතමනුස්සා හි පුඤ්ඤංකයරොන්තා
විවටභාජනං විය උදයකන අනුක්කයමන පුඤ්යඤන පූරන්තියයවා’’ති
වත්වාඅනුසන්ධිංඝයටත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

122. 

‘‘මාවමඤ්යඤථපුඤ්ඤස්ස, නමන්දංආ මිස්සති; 

උදබින්දුනිපායතන, උදකුම්යභොපිපූරති; 

ධීයරොපූරතිපුඤ්ඤස්ස, යථොකංයථොකම්පිආචින’’න්ති. 

තස්සත්යථො – පණ්ඩිතමනුස්යසො පුඤ්ඤංකත්වා ‘‘අප්පකමත්තං මයා 

කතං, නමන්දිං විපාකවයසන ආ මස්සති, එවංපරිත්තකංකම්මංකහංමං

දක්ඛිස්සති, අහං වා තං කහං දක්ඛිස්සාමි, කදා එතං විපච්චිස්සතී’’ති එවං

පුඤ්ඤං මාවමඤ්යඤථ න අවජායනයය. යථා හි නිරන්තරං 

උදබින්දුනිපායතන විවරිත්වා ඨපිතං කුලාලභාජනං පූරති, එවං ධීයරො 

පණ්ඩිතපුරියසො යථොකිංයථොකම්පි පුඤ්ඤංආචිනන්යතො පුඤ්ඤස්ස පූරතීති. 

යදසනාවසායන යසො යසට්ඨි යසොතාපත්තිඵලං පාපුණි, 
සම්පත්තපරිසායපිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

බිොලපාදකයසට්ඨිවත්ථුඡට්ඨං. 

7. මහාධනවාණිජවත්ථු 

වාණියජොවාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
මහාධනවාණිජංආරබ්භ කයථසි. 

තස්ස කිර වාණිජස්ස ය යහ පඤ්චසතා යචොරා ඔතාරං  යවසමානා
ඔතාරං න ලභිංසු. අපයරන සමයයන වාණියජො පඤ්ච සකටසතානි
භණ්ඩස්ස පූයරත්වා භික්ඛූනං ආයරොචායපසි – ‘‘අහං අසුකට්ඨානං නාම

වාණිජ්ජත්ථාය ච්ඡාමි, යය, අයයා, තංඨානං  න්තුකාමා, යතනික්ඛමන්තු, 
මග්ය  භික්ඛාය න කිලමිස්සන්තී’’ති. තං සුත්වා පඤ්චසතා භික්ඛූ යතන
සද්ධිං මග් ං පටිපජ්ජිංසු. යතපි යචොරා ‘‘යසො කිර වාණියජො 
නික්ඛන්යතො’’ති න්ත්වාඅටවියංඅට්ඨංසු.වාණියජොපි න්ත්වාඅටවිමුයඛ

එකස්මිං  ායමවාසංකත්වාද්යවතයයොපිදිවයසය ොණසකටාදීනිසංවිදහි, 
යතසං පන භික්ඛූනං නිබද්ධං භික්ඛං යදතියයව. යචොරා තස්මිං

අතිචිරායන්යත ‘‘ ච්ඡ, තස්ස නික්ඛමනදිවසංඤත්වා එහී’’ති එකං පුරිසං
පහිණිංසු.යසොතං ාමං න්ත්වාඑකං සහායකංපුච්ඡි – ‘‘කදාවාණියජො
නික්ඛමිස්සතී’’ති. යසො ‘‘ද්වීහතීහච්චයයනා’’ති වත්වා ‘‘කිමත්ථං පන
පුච්ඡසී’’තිආහ.අථස්සයසො‘‘මයංපඤ්චසතායචොරාඑතස්සත්ථාය අටවියං

ඨිතා’’ති ආචික්ඛි. ඉතයරො ‘‘යතන හි  ච්ඡ, සීඝං නික්ඛමිස්සතී’’ති තං 
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උයයයොයජත්වා, ‘‘කිං නු යඛො යචොයර වායරමි, උදාහු වාණිජ’’න්ති 

චින්යතත්වා, ‘‘කිං යම යචොයරහි, වාණිජං නිස්සාය පඤ්චසතා භික්ඛූ

ජීවන්ති, වාණිජස්ස සඤ්ඤං දස්සාමී’’ති යසො තස්ස සන්තිකං  න්ත්වා
‘‘කදා  මිස්සථා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘තතියදිවයස’’ති වුත්යත මය්හං වචනං

කයරොථ, අටවියංකිර තුම්හාකං අත්ථාය පඤ්චසතා යචොරා ඨිතා, මා තාව

 මිත්ථාති.ත්වංකථංජානාසීති? යතසංඅන්තයර මමසහායයොඅත්ථි, තස්ස
යමකථායඤාතන්ති.‘‘යතනහි‘කිංයමඑත්යතො යතනා’ති නිවත්තිත්වා
ය හයමව  මිස්සාමී’’ති ආහ. තස්මිං චිරායන්යත පුන යතහි යචොයරහි 

යපසියතො පුරියසො ආ න්ත්වා තං සහායකං පුච්ඡිත්වා තං පවත්තිං සුත්වා 

‘‘නිවත්තිත්වාය හයමවකිර මිස්සතී’’ති න්ත්වායචොරානංආයරොයචසි.

තං සුත්වා යචොරා තයතො නික්ඛමිත්වා ඉතරස්මිං මග්ය  අට්ඨංසු, තස්මිං
චිරයන්යතපුනපියත යචොරාතස්සසන්තිකංපුරිසංයපයසසුං.යසොයතසං

තත්ථඨිතභාවංඤත්වාපුනවාණිජස්ස ආයරොයචසි.වාණියජො ‘‘ඉධාපියම

යවකල්ලංනත්ථි, එවංසන්යත යනවඑත්යතො මිස්සාමි, නඉයතො, ඉයධව

භවිස්සාමී’’තිභික්ඛූනං සන්තිකං න්ත්වාආහ–‘‘භන්යත, යචොරාකිරමං

විලුම්පිතුකාමා මග්ය ඨිතා, ‘පුනනිවත්තිස්සතී’තිසුත්වාඉතරස්මිංමග්ය 

ඨිතා, අහං එත්යතො වා ඉයතො වා අ න්ත්වා යථොකං ඉයධව භවිස්සාමි, 

භදන්තා ඉයධව වසිතුකාමා වසන්තු,  න්තුකාමා අත්තයනො රුචිං
කයරොන්තූ’’ති. භික්ඛූ ‘‘එවං සන්යත මයං නිවත්තිස්සාමා’’ති වාණිජං
ආපුච්ඡිත්වාපුනයදවසාවත්ථිං න්ත්වාසත්ථාරං වන්දිත්වානිසීදිංසු.සත්ථා

‘‘කිං, භික්ඛයව, මහාධනවාණියජනසද්ධිංන  මිත්ථා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ආම, 

භන්යත, මහාධනවාණිජස්ස විලුම්පනත්ථාය ද්වීසුපි මග්ය සු යචොරා

පරියුට්ඨිංසු, යතන යසො තත්යථව ඨියතො, මයං පන තං ආපුච්ඡිත්වා 

ආ තා’’ති වුත්යත, ‘‘භික්ඛයව, මහාධනවාණියජො යචොරානං අත්ථිතාය

මග් ං පරිවජ්ජති, ජීවිතුකායමො විය පුරියසො හලාහලං විසං පරිවජ්යජති, 
භික්ඛුනාපි ‘තයයො භවා යචොයරහි පරියුට්ඨිතමග් සදිසා’ති ඤත්වා පාපං
පරිවජ්යජතුං වට්ටතී’’ති වත්වා අනුසන්ධිං ඝයටත්වා ධම්මං යදයසන්යතො
ඉමං ාථමාහ– 

123. 

‘‘වාණියජොවභයංමග් ං, අප්පසත්යථොමහද්ධයනො; 

විසංජීවිතුකායමොව, පාපානිපරිවජ්ජයය’’ති. 

තත්ථ භෙන්ති භායිතබ්බං, යචොයරහි පරියුට්ඨිතත්තා සප්පටිභයන්ති

අත්යථො. ඉදං වුත්තං යහොති – යථා මහාධනවාණියජො අප්පසත්යථො 

සප්පටිභයං මග් ිං, යථා ච ජීවිතුකායමො හලාහලං විසිං පරිවජ්යජති, එවං

පණ්ඩියතොභික්ඛුඅප්පමත්තකානිපි පාපානි පරිවජ්යජයයාති. 

යදසනාවසායන යත භික්ඛූ සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පාපුණිංසු, 
සම්පත්තමහාජනස්සාපිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 
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මහාධනවාණිජවත්ථුසත්තමං. 

8. කුක්කුටමිත්තයනසාදවත්ථු 

පාණිම්හි යචති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
කුක්කුටමිත්තංනාමයනසාදංආරබ්භකයථසි. 

රාජ යහ කිරඑකායසට්ඨිධීතාවයප්පත්තා සත්තභූමිකපාසාදස්සඋපරි
සිරි බ්යභආරක්ඛණත්ථාය එකං පරිචාරිකං දත්වාමාතාපිතූහිවාසියමානා
එකදිවසං සායන්හසමයය වාතපායනන අන්තරවීථිං ඔයලොයකන්තී පඤ්ච
පාසසතානි පඤ්ච සූලසතානි ආදාය මිය  වධිත්වා ජීවමානං එකං 
කුක්කුටමිත්තං නාම යනසාදං පඤ්ච මි සතානි වධිත්වා යතසං මංයසන
මහාසකටං පූයරත්වා සකටධුයර නිසීදිත්වා මංසවික්කිණනත්ථාය න රං
පවිසන්තං දිස්වා තස්මිං පටිබද්ධචිත්තා පරිචාරිකාය හත්යථ පණ්ණාකාරං

දත්වා ‘‘ ච්ඡ, එතස්ස පණ්ණාකාරං දත්වා  මනකාලං ඤත්වා එහී’’ති
යපයසසි. සා  න්ත්වා තස්ස පණ්ණාකාරං දත්වා පුච්ඡි – ‘‘කදා

 මිස්සසී’’ති? යසො‘‘අජ්ජමංසංවික්කිණිත්වාපායතොවඅසුකද්වායරන නාම 
නික්ඛමිත්වා  මිස්සාමී’’ති ආහ. සා යතන කථිතකථං සුත්වා ආ න්ත්වා
තස්සා ආයරොයචසි. යසට්ඨිධීතා අත්තනා  යහතබ්බයුත්තකං
වත්ථාභරණජාතං සංවිදහිත්වා පායතොව මලිනවත්ථං නිවායසත්වා කුටං
ආදාය දාසීහි සද්ධිං උදකතිත්ථං  ච්ඡන්තී විය නික්ඛමිත්වා තං ඨානං
 න්ත්වා තස්සා මනං ඔයලොයකන්තී අට්ඨාසි. යසොපි පායතොව සකටං
පායජන්යතොනික්ඛමි.සාතස්සපච්ඡයතොපච්ඡයතොපායාසි.යසොතං දිස්වා

‘‘අහංතං ‘අසුකස්සනාමධීතා’තිනජානාමි, මාමංඅනුබන්ධි, අම්මා’’ති

ආහ. නමංත්වං පක්යකොසසි, අහං අත්තයනොධම්මතායආ ච්ඡාමි, ත්වං
තුණ්හී හුත්වා අත්තයනො සකටං පායජහීති. යසො පුනප්පුනං තං

නිවායරතියයව. අථ නං සා ආහ – ‘‘සාමි, සිරී නාම අත්තයනො සන්තිකං
ආ ච්ඡන්තී නිවායරතුං න වට්ටතී’’ති. යසො තස්සා නිස්සංසයයන 

ආ මනකාරණං ඤත්වා තං සකටං ආයරොයපත්වා අ මාසි. තස්සා
මාතාපිතයරො ඉයතො චියතො ච පරියයසායපත්වා අපස්සන්තා ‘‘මතා
භවිස්සතී’’ති මතකභත්තං කරිංසු. සාපි යතන සද්ධිං සංවාසමන්වාය
පටිපාටියාසත්තපුත්යතවිජායිත්වායතවයප්පත්යත ඝරබන්ධයනනබන්ධි. 

අයථකදිවසං සත්ථා පච්චූසසමයය යලොකං යවොයලොයකන්යතො
කුක්කුටමිත්තං සපුත්තං සසුණිසං අත්තයනො ඤාණජාලස්ස අන්යතො

පවිට්ඨං දිස්වා, ‘‘කිං නු යඛො එත’’න්ති උපධායරන්යතො යතසං
පන්නරසන්නම්පි යසොතාපත්තිමග් ස්ස උපනිස්සයං දිස්වා පායතොව

පත්තචීවරං ආදාය තස්ස පාසට්ඨානං අ මාසි. තං දිවසං පායස බද්යධො
එකමිය ොපි නායහොසි. සත්ථා තස්ස පාසමූයල පදවලඤ්ජං දස්යසත්වා
පුරයතොඑකස්සගුම්බස්සයහට්ඨාඡායායංනිසීදි. කුක්කුටමිත්යතොපායතොව
ධනුංආදායපාසට්ඨානං න්ත්වාආදියතොපට්ඨායපායස ඔයලොකයමායනො
පායස බද්ධං එකම්පි මි ං අදිස්වා සත්ථු පදවලඤ්ජං අද්දස. අථස්ස 
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එතදයහොසි – ‘‘යකො මය්හං බද්ධමිය  යමොයචන්යතො විචරතී’’ති. යසො
සත්ථරි ආඝාතං බන්ධිත්වා  ච්ඡන්යතො ගුම්බමූයල නිසින්නං සත්ථාරං

දිස්වා, ‘‘ඉමිනාමමමි ා යමොචිතාභවිස්සන්ති, මායරස්සාමින’’න්තිධනුං
ආකඩ්ඪි. සත්ථා ධනුං ආකඩ්ඪිතුං දත්වා විස්සජ්යජතුං නාදාසි. යසො සරං
විස්සජ්යජතුම්පි ඔයරොයපතුම්පි අසක්යකොන්යතො ඵාසුකාහි භිජ්ජන්තීහි විය
මුඛයතො යඛයෙන පග්ඝරන්යතන කිලන්තපනයපො අට්ඨාසි. අථස්ස පුත්තා

ය හං න්ත්වා‘‘පිතායනො චිරායති, කිංනුයඛොඑත’’න්තිවත්වා‘‘ ච්ඡථ, 

තාතා, පිතු සන්තික’’න්ති මාතරා යපසිතා ධනූනි ආදාය  න්ත්වා පිතරං
තථාඨිතං දිස්වා ‘‘අයං යනො පිතු පච්චාමිත්යතො භවිස්සතී’’ති සත්තපි ජනා

ධනූනි ආකඩ්ඪිත්වා බුද්ධානුභායවන යථා යනසං පිතා ඨියතො, තයථව
අට්ඨංසු.අථයනසංමාතා ‘‘කිංනුයඛොයමපුත්තාපිචිරායන්තී’’තිවත්වා 
සත්තහිසුණිසාහිසද්ධිං න්ත්වායතතථාඨියතදිස්වා‘‘කස්සනුයඛොඉයම
ධනූනි ආකඩ්ඪිත්වාඨිතා’’තිඔයලොයකන්තීසත්ථාරංදිස්වාබාහාපග් ය්හ

– ‘‘මා යම පිතරං නායසථ, මා යම පිතරං නායසථා’’ති මහාසද්දමකාසි.

කුක්කුටමිත්යතො තං සද්දං සුත්වා චින්යතසි – ‘‘නට්යඨො වතම්හි, සසුයරො

කිරයමඑස, අයහොමයාභාරියං කම්මංකත’’න්ති.පුත්තාවිස්ස‘‘අයයයකො

කිරයනොඑස, අයහොභාරියං කම්මංකත’’න්තිචින්තයිංසු.කුක්කුටමිත්යතො

‘‘අයංසසුයරොයම’’තියමත්තචිත්තං උපට්ඨයපසි, පුත්තාපිස්ස ‘‘අයයයකො
යනො’’ති යමත්තචිත්තං උපට්ඨයපසුං. අථ යත යනසං මාතා යසට්ඨිධීතා
‘‘ඛිප්පංධනූනිඡඩ්යඩත්වාපිතරංයමඛමායපථා’’තිආහ. 

සත්ථා යතසං මුදුචිත්තතංඤත්වා ධනුං ඔතායරතුං අදාසි. යත සබ්යබ 

සත්ථාරං වන්දිත්වා ‘‘ඛමථ යනො, භන්යත’’ති ඛමායපත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. අථ යනසං සත්ථා අනුපුබ්බිං කථං කයථසි. යදසනාවසායන
කුක්කුටමිත්යතො සද්ධිං පුත්යතහි යචව සුණිසාහි ච අත්තපඤ්චදසයමො
යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. සත්ථා පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං විහාරං

අ මාසි. අථ නං ආනන්දත්යථයරො පුච්ඡි – ‘‘භන්යත, කහං  මිත්ථා’’ති.

කුක්කුටමිත්තස්ස සන්තිකං, ආනන්දාති. පාණාතිපාතකම්මස්ස යවො, 

භන්යත, අකාරයකො කයතොති. ආමානන්ද, යසො අත්තපඤ්චදසයමො 
අචලසද්ධාය පතිට්ඨාය තීසු රතයනසු නික්කඞ්යඛො හුත්වා

පාණාතිපාතකම්මස්සඅකාරයකො ජායතොති.භික්ඛූආහංසු–‘‘නනු, භන්යත, 

භරියාපිස්ස අත්ථී’’ති. ආම, භික්ඛයව, සා කුලය යහ කුමාරිකා හුත්වා

යසොතාපත්තිඵලං පත්තාති. භික්ඛූ කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘කුක්කුටමිත්තස්ස
කිර භරියා කුමාරිකකායල එව යසොතාපත්තිඵලං පත්වා තස්ස ය හං 

 න්ත්වා සත්ත පුත්යත ලභි, සා එත්තකං කාලං සාමියකන ‘ධනුං ආහර, 

සයර ආහර, සත්තිං ආහර, සූලං ආහර, ජාලං ආහරා’ති වුච්චමානා තානි

අදාසි.යසොපිතායදින්නානිආදාය  න්ත්වාපාණාතිපාතංකයරොති, කිංනු
යඛොයසොතාපන්නාපිපාණාතිපාතංකයරොන්තී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා‘‘කාය

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

නාමා’’තිවුත්යත, ‘‘න, භික්ඛයව, යසොතාපන්නා පාණාතිපාතංකයරොන්ති, 
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සා පන ‘සාමිකස්ස වචනං කයරොමී’ති තථා අකාසි. ‘ඉදං  යහත්වා එස
 න්ත්වා පාණාතිපාතං කයරොතූ’ති තස්සා චිත්තං නත්ථි. පාණිතලස්මිඤ්හි

වයණඅසතිවිසං ණ්හන්තස්සතංවිසංඅනුඩහිතුංනසක්යකොති, එවයමවං
අකුසලයචතනාය අභායවන පාපං අකයරොන්තස්ස ධනුආදීනි නීහරිත්වා
දදයතොපි පාපං නාම න යහොතී’’ති වත්වා අනුසන්ධිං ඝයටත්වා ධම්මං 
යදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

124. 

‘‘පාණිම්හියචවයණොනාස්ස, හයරයයපාණිනාවිසං; 

නාබ්බණංවිසමන්යවති, නත්ථිපාපංඅකුබ්බයතො’’ති. 

තත්ථ නාස්සාති න භයවයය. හයරෙයාති හරිතුං සක්කුයණයය. කිං

කාරණා? යස්මා නාබ්බණිංවිසමන්යවති අවණඤ්හිපාණිංවිසං අන්යවතුං

නසක්යකොති, එවයමවධනුආදීනිනීහරිත්වායදන්තස්සාපිඅකුසලයචතනාය

අභායවන පාපං අකුබ්බයතො පාපිං නාම නත්ථි, අවණං පාණිං විසං විය
නාස්සචිත්තංපාපංඅනු ච්ඡතීති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

අපයරන සමයයන භික්ඛූ කථං සමුට්ඨායපසුං – ‘‘යකො නු යඛො 

කුක්කුටමිත්තස්සසපුත්තස්සසසුණිසස්සයසොතාපත්තිමග් ස්සූපනිස්සයයො, 
යකන කාරයණනයනසාදකුයලනිබ්බත්යතො’’ති.සත්ථාආ න්ත්වා‘‘කාය

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

නාමා’’ති වුත්යත, භික්ඛයව, අතීයත කස්සපදසබලස්ස ධාතුයචතියං
සංවිදහන්තා එවමාහංසු – ‘‘කිං නු යඛො ඉමස්ස යචතියස්ස මත්තිකා

භවිස්සති, කිං උදක’’න්ති. අථ යනසං එතදයහොසි – ‘‘හරිතාලමයනොසිලා

මත්තිකා භවිස්සති, තිලයතලං උදක’’න්ති. යත හරිතාලමයනොසිලා
යකොට්යටත්වාතිලයතයලනසංසන්දිත්වාඉට්ඨකායඝයටත්වාසුවණ්යණන 

ඛචිත්වා අන්යතො චිනිංසු, බහිමුයඛ පන එකග්ඝනසුවණ්ණඉට්ඨකාව
අයහසුං. එයකකා සතසහස්සග්ඝනිකා අයහොසි. යත යාව ධාතුනිධානා

යචතියය නිට්ඨියත චින්තයිංසු – ‘‘ධාතුනිධානකායල බහුනා ධයනන

අත්යථො, කංනුයඛොයජට්ඨකංකයරොමා’’ති. 

අයථයකො  ාමවාසියකො යසට්ඨි ‘‘අහං යජට්ඨයකො භවිස්සාමී’’ති 

ධාතුනිධායනඑකංහිරඤ්ඤයකොටිංපක්ඛිපි.තංදිස්වාරට්ඨවාසියනො‘‘අයං

න රයසට්ඨි ධනයමව සංහරති, එවපනයප යචතියය යජට්ඨයකො භවිතුං න

සක්යකොති,  ාමවාසී පන යකොටිධනං පක්ඛිපිත්වා යජට්ඨයකො ජායතො’’ති
උජ්ඣායිංසු. යසො යතසං කථං සුත්වා ‘‘අහං ද්යව යකොටියයො දත්වා
යජට්ඨයකො භවිස්සාමී’’ති ද්යව යකොටියයො අදාසි. ඉතයරො ‘‘අහයමව
යජට්ඨයකො භවිස්සාමී’’ති තිස්යසො යකොටියයො අදාසි. එවං වඩ්යඪත්වා
වඩ්යඪත්වා න රවාසී අට්ඨ යකොටියයො අදාසි.  ාමවාසියනො පන ය යහ
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නවයකොටිධනයමව අත්ථි, න රවාසියනො චත්තාලීසයකොටිධනං. තස්මා

 ාමවාසීචින්යතසි–‘‘සචාහංනවයකොටියයො දස්සාමි, අයං‘දස යකොටියයො

දස්සාමී’තිවක්ඛති, අථයම නිද්ධනභායවොපඤ්ඤායිස්සතී’’ති.යසොඑවමාහ

– ‘‘අහං එත්තකඤ්ච ධනං දස්සාමි, සපුත්තදායරො ච යචතියස්ස දායසො
භවිස්සාමී’’තිසත්තපුත්යතසත්තසුණිසායයො භරියඤ්ච යහත්වාඅත්තනා
සද්ධිං යචතියස්ස නියයායදසි. රට්ඨවාසියනො ‘‘ධනං නාම සක්කා

උප්පායදතුං, අයං පන සපුත්තදායරො අත්තානං නියයායදසි, අයයමව
යජට්ඨයකො යහොතූ’’ති තං යජට්ඨකං කරිංසු. ඉති යත යසොෙසපි ජනා
යචතියස්ස දාසා අයහසුං. රට්ඨවාසියනො පන යත භුජිස්යස අකංසු. එවං
සන්යතපි යචතියයමව පටිජග්ගිත්වා යාවතායුකං ඨත්වා තයතො චුතා
යදවයලොයකනිබ්බත්තිංසු.යතසුඑකංබුද්ධන්තරංයදවයලොයක වසන්යතසු
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද භරියා තයතො චවිත්වා රාජ යහ යසට්ඨියනො ධීතා
හුත්වා නිබ්බත්ති. සා කුමාරිකාව හුත්වා යසොතාපත්තිඵලං පාපුණි.
අදිට්ඨසච්චස්ස පන පටිසන්ධි නාම භාරියාති තස්සා සාමියකො 
සම්පරිවත්තමායනො  න්ත්වා යනසාදකුයල නිබ්බත්ති. තස්ස සහ
දස්සයනයනව යසට්ඨිධීතරංපුබ්බසියනයහොඅජ්යඣොත්ථරි.වුත්තම්පියචතං
– 

‘‘පුබ්යබවසන්නිවායසන, පච්චුප්පන්නහියතනවා; 

එවංතංජායයතයපමං, උප්පලංවයයථොදයක’’ති.(ජා.1.2.174); 

සාපුබ්බසියනයහයනවයනසාදකුලංඅ මාසි.පුත්තාපිස්සායදවයලොකා 

චවිත්වාතස්සාඑවකුච්ඡිස්මිංපටිසන්ධිං ණ්හිංසු, සුණිසායයොපිස්සාතත්ථ 

තත්ථ නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්තා යතසංයයව ය හං අ මංසු. එවං යත
සබ්යබපි තදා යචතියං පටිජග්ගිත්වා තස්ස කම්මස්සානුභායවන
යසොතාපත්තිඵලං පත්තාති. 

කුක්කුටමිත්තයනසාදවත්ථුඅට්ඨමං. 

9. යකොකසුනඛලුද්දකවත්ථු 

යෙොඅප්පදුට්ඨස්සාතිඉමංධම්මයදසනං සත්ථායජතවයනවිහරන්යතො
යකොකංනාමසුනඛලුද්දකංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර එකදිවසං පුබ්බණ්හසමයය ධනුං ආදාය සුනඛපරිවුයතො
අරඤ්ඤං  ච්ඡන්යතො අන්තරාමග්ය  එකං පිණ්ඩාය පවිසන්තං භික්ඛුං

දිස්වාකුජ්ඣිත්වා ‘‘කාෙකණ්ණියමදිට්යඨො, අජ්ජ කිඤ්චිනලභිස්සාමී’’ති 
චින්යතත්වාපක්කාමි.යථයරොපි ායමපිණ්ඩායචරිත්වාකතභත්තකිච්යචො
පුන විහාරං පායාසි. ඉතයරොපි අරඤ්යඤ විචරිත්වා කිඤ්චි අලභිත්වා
පච්චා ච්ඡන්යතො පුන යථරං දිස්වා ‘‘අජ්ජාහං ඉමං කාෙකණ්ණිං දිස්වා

අරඤ්ඤං  යතො කිඤ්චි න ලභිං, ඉදානි යම පුනපි අභිමුයඛො ජායතො, 
සුනයඛහි නං ඛාදායපස්සාමී’’ති සඤ්ඤං දත්වා සුනයඛ විස්සජ්යජසි.



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා පාපවග්ය ො 
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පටුන 

යථයරොපි ‘‘මා එවං කරි උපාසකා’’ති යාචි. යසො ‘‘අජ්ජාහං තව 

සම්මුඛීභූතත්තා කිඤ්චි නාලත්ථං, පුනපි යම සම්මුඛීභාවමා යතොසි, 

ඛාදායපස්සායමව ත’’න්ති වත්වා සුනයඛ උයයයොයජසි. යථයරො යවය න
එකං රුක්ඛං අභිරුහිත්වා පුරිසප්පමායණ ඨායන නිසීදි. සුනඛා රුක්ඛං 
පරිවායරසුං. ලුද්දයකො  න්ත්වා ‘‘රුක්ඛං අභිරුහයතොපි යත යමොක්යඛො 
නත්ථී’’තිතංසරතුණ්යඩනපාදතයලවිජ්ඣි.යථයරො‘‘මාඑවංකයරොහී’’ති
තං යාචියයව. ඉතයරො තස්ස යාචනං අනාදියිත්වා පුනප්පුනං විජ්ඣියයව.
යථයරො එකස්මිං පාදතයල විජ්ඣියමායන තං උක්ඛිපිත්වා දුතියං පාදං

ඔලම්බිත්වා තස්මිං විජ්ඣියමායන තම්පි උක්ඛිපති, එවමස්ස යසො යාචනං
අනාදියිත්වාව ද්යවපි පාදතලානි විජ්ඣියයව. යථරස්ස සරීරං උක්කාහි
ආදිත්තං විය අයහොසි. යසො යවදනානුවත්තියකො හුත්වා සතිං 

පච්චුපට්ඨායපතුංනාසක්ඛි, පාරුතචීවරංභස්සන්තම්පිනසල්ලක්යඛසි.තං
පතමානං යකොකංසීසයතොපට්ඨායපරික්ඛිපන්තයමවපති.සුනඛා‘‘යථයරො
පතියතො’’තිසඤ්ඤාය චීවරන්තරංපවිසිත්වාඅත්තයනොසාමිකංලුඤ්ජිත්වා
ඛාදන්තා අට්ඨිමත්තාවයසසං කරිංසු. සුනඛා චීවරන්තරයතො නික්ඛමිත්වා
බහිඅට්ඨංසු. 

අථයනසංයථයරො එකංසුක්ඛදණ්ඩකංභඤ්ජිත්වාඛිපි.සුනඛා යථරං 
දිස්වා‘‘සාමියකොවඅම්යහහිඛාදියතො’’තිඤත්වාඅරඤ්ඤංපවිසිංසු.යථයරො

කුක්කුච්චං උප්පායදසි‘‘මමචීවරන්තරංපවිසිත්වාඑසනට්යඨො, අයරො ංනු
යඛො යම සීල’’න්ති. යසො රුක්ඛා ඔතරිත්වා සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා

ආදියතොපට්ඨායසබ්බංතංපවත්තිං ආයරොයචත්වා– ‘‘භන්යත, මමචීවරං

නිස්සාය යසො උපාසයකො නට්යඨො, කච්චි යම අයරො ං සීලං, අත්ථි යම

සමණභායවො’’ති පුච්ඡි. සත්ථා තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘භික්ඛු අයරො ං යත

සීලං, අත්ථි යත සමණභායවො, යසො අප්පදුට්ඨස්ස පදුස්සිත්වා විනාසං

පත්යතො, න යකවලඤ්ච ඉදායනව, අතීයතපි අප්පදුට්ඨානං පදුස්සිත්වා
විනාසං පත්යතොයයවා’’තිවත්වාතමත්ථංපකායසන්යතොඅතීතංආහරි– 

අතීයතකියරයකො යවජ්යජො යවජ්ජකම්මත්ථාය ාමං විචරිත්වාකිඤ්චි 

කම්මං අලභිත්වා ඡාතජ්ඣත්යතො නික්ඛමිත්වා  ාමද්වායර සම්බහුයල
කුමාරයක කීෙන්යත දිස්වා ‘‘ඉයම සප්යපන ඩංසායපත්වා තිකිච්ඡිත්වා
ආහාරංලභිස්සාමී’’ති එකස්මිංරුක්ඛබියලසීසංනිහරිත්වානිපන්නංසප්පං

දස්යසත්වා, ‘‘අම්යභො, කුමාරකාඑයසොසාළිකයපොතයකො,  ණ්හථන’’න්ති
ආහ.අයථයකොකුමාරයකො සප්පංගීවායංදේහං යහත්වානීහරිත්වාතස්ස
සප්පභාවං ඤත්වා විරවන්යතො අවිදූයර ඨිතස්ස යවජ්ජස්ස මත්ථයක ඛිපි.
සප්යපො යවජ්ජස්ස ඛන්ධට්ඨිකං පරික්ඛිපිත්වා දේහං ඩංසිත්වා තත්යථව

ජීවිතක්ඛයං පායපසි, එවයමස යකොයකො සුනඛලුද්දයකො පුබ්යබපි
අප්පදුට්ඨස්සපදුස්සිත්වාවිනාසං පත්යතොයයවාති. 

සත්ථා ඉමංඅතීතංආහරිත්වාඅනුසන්ධිං ඝයටත්වාධම්මංයදයසන්යතො
ඉමං ාථමාහ– 
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125. 

‘‘යයො අප්පදුට්ඨස්ස නරස්ස දුස්සති, සුද්ධස්ස යපොසස්ස 

අනඞ් ණස්ස; 

තයමවබාලංපච්යචතිපාපං, සුඛුයමොරයජොපටිවාතංවඛිත්යතො’’ති. 

තත්ථ අප්පදුට්ඨස්සාති අත්තයනො වා සබ්බසත්තානං වා අදුට්ඨස්ස. 

නරස්සාති සත්තස්ස. දුස්සතීති අපරජ්ඣති. සුද්ධස්සාති නිරපරාධස්යසව. 

යපොසස්සාති ඉදම්පි අපයරනාකායරනසත්තාධිවචනයමව. අනඞ් ණස්සාති

නික්කියලසස්ස. පච්යචතීති පතිඑති. පටිවාතන්ති යථා එයකන පුරියසන

පටිවායත ඨිතං පහරිතුකාමතාය ඛිත්යතො සුඛුයමො රයජොති තයමව පුරිසං

පච්යචති, තස්යසව උපරි පතති, එවයමව යයො පුග් යලො අපදුට්ඨස්ස 

පුරිසස්සපාණිප්පහරාදීනිදදන්යතොපදුස්සති, තයමවබා ිං දිට්යඨව ධම්යම, 

සම්පරායය වා නිරයාදීසු විපච්චමානං තං පාපිං විපාකදුක්ඛවයසන
පච්යචතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන යසො භික්ඛු අරහත්යත පතිට්ඨහි, සම්පත්තපරිසායපි 
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

යකොකසුනඛලුද්දකවත්ථුනවමං. 

10. මණිකාරකුලූපකතිස්සත්යථරවත්ථු 

 බ්භයමයකති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
මණිකාරකුලූපකංතිස්සත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර යථයරො එකස්ස මණිකාරස්ස කුයල ද්වාදස වස්සානි භුඤ්ජි. 
තස්මිං කුයල ජයම්පතිකා මාතාපිතුට්ඨායන ඨත්වා යථරං පටිජග්ගිංසු.
අයථකදිවසං යසො මණිකායරො යථරස්ස පුරයතො මංසං ඡින්දන්යතො
නිසින්යනොයහොති.තස්මිංඛයණරාජාපයසනදි යකොසයලොඑකංමණිරතනං
‘‘ඉමං යධොවිත්වා විජ්ඣිත්වා පහිණතූ’’ති යපයසසි. මණිකායරො
සයලොහියතයනව හත්යථන තං පටිග් යහත්වා යපොය උපරි ඨයපත්වා 
හත්ථයධොවනත්ථං අන්යතො පාවිසි. තස්මිං පන ය යහ 
යපොසාවනියයකොඤ්චසකුයණොඅත්ථි.යසොයලොහිත න්යධනමංසසඤ්ඤාය
තං මණිං යථරස්ස පස්සන්තස්යසව ගිලි. මණිකායරො ආ න්ත්වා මණිං
අපස්සන්යතො ‘‘මණි යකන  හියතො’’ති භරියඤ්ච පුත්තයක ච පටිපාටියා
පුච්ඡිත්වායතහි‘‘න ණ්හාමා’’තිවුත්යත‘‘යථයරන  හියතොභවිස්සතී’’ති.
චින්යතත්වා භරියාය සද්ධිං මන්යතසි – ‘‘යථයරන මණි  හියතො 

භවිස්සතී’’ති. සා, සාමි, මා එවං අවච, එත්තකං කාලං මයා යථරස්ස න

කිඤ්චිවජ්ජං දිට්ඨපුබ්බං, නයසොමණිං ණ්හාතීති.මණිකායරොයථරංපුච්ඡි

–‘‘භන්යත, ඉමස්මිං ඨායනමණිරතනංතුම්යහහි හිත’’න්ති.න ණ්හාමි, 

උපාසකාති. භන්යත, න ඉධ අඤ්යඤො අත්ථි, තුම්යහහියයව  හියතො

භවිස්සති, යදථයමමණිරතනන්ති.යසොතස්මිං අසම්පටිච්ඡන්යතපුනභරියං
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ආහ–‘‘යථයරයනවමණි හියතො, පීයෙත්වානං පුච්ඡිස්සාමී’’ති.සා, සාමි, 

මා යනො නාසයි, වරං අම්යහහි දාසබයං උප න්තුං, න ච යථරං එවපනපං
වත්තුන්ති. යසො ‘‘සබ්යබව මයං දාසත්තං උප ච්ඡන්තා මණිමූලං න 

අග්ඝාමා’’තිරජ්ජං යහත්වායථරස්සසීසංයවයඨත්වාදණ්යඩන ඝට්යටසි.

යථරස්ස සීසයතො ච කණ්ණනාසාහි ච යලොහිතං පග්ඝරි, අක්ඛීනි

නික්ඛමනාකාරප්පත්තානි අයහසුං, යසො යවදනාපමත්යතො භූමියං පති.
යකොඤ්යචො යලොහිත න්යධනා න්ත්වායලොහිතංපිවි.අථනංමණිකායරො

යථයරඋප්පන්නයකොධයවය න ‘‘ත්වංකිංකයරොසී’’ති පායදන පහරිත්වා
ඛිපි.යසොඑකප්පහායරයනවමරිත්වාඋත්තායනො අයහොසි. 

යථයරොතංදිස්වා, උපාසක, සීයසයවඨනංතාවයමසිථිලංකත්වාඉමං 

යකොඤ්චංඔයලොයකහි‘‘මයතොවා, යනොවා’’ති.අථනංයසොආහ–‘‘එයසො

වියත්වම්පි මරිස්සසී’’ති.උපාසක, ඉමිනායසොමණිගිලියතො, සයචඅයංන

අමරිස්සා, නයතඅහං මරන්යතොපිමණිංආචික්ඛිස්සන්ති.යසොතස්සඋදරං
ඵායලත්වාමණිංදිස්වා පයවයධන්යතොසංවිග් මානයසොයථරස්සපාදමූයල

නිපජ්ජිත්වා ‘‘ඛමථ, යම, භන්යත, අජානන්යතන මයා කත’’න්ති ආහ.

උපාසක, යනවතුය්හං යදොයසො අත්ථි, නමය්හං, වට්ටස්යසයවසයදොයසො, 

ඛමාමි යතති. භන්යත, සයච යම ඛමථ, පකතිනියායමයනව යම ය යහ 

නිසීදිත්වාභික්ඛං ණ්හථාති.‘‘උපාසක, නදානාහංඉයතොපට්ඨායපයරසං 

ය හස්ස අන්යතොඡදනං පවිසිස්සාමි, අන්යතොය හපයවසනස්යසව හි අයං

යදොයසො, ඉයතොපට්ඨායපායදසුආවහන්යතසුය හද්වායරඨියතොව භික්ඛං
 ණ්හිස්සාමී’’තිවත්වාධුතඞ් ංසමාදායඉමං ාථමාහ– 

‘‘පච්චති මුනියනොභත්තං, යථොකංයථොකංකුයල කුයල; 

පිණ්ඩිකායචරිස්සාමි, අත්ථිජඞ්ඝබලංමමා’’ති.(යථර ා.248) – 

ඉදඤ්ච පන වත්වා යථයරො යතයනව බයාධිනා න චිරස්යසව පරිනිබ්බායි.
යකොඤ්යචොමණිකාරස්සභරියායකුච්ඡිස්මිංපටිසන්ධිං ණ්හි.මණිකායරො 
කාලං කත්වා නිරයයනිබ්බත්ති. මණිකාරස්ස භරියා යථයර මුදුචිත්තතාය
කාලංකත්වා යදවයලොයකනිබ්බත්ති.භික්ඛූසත්ථාරංයතසංඅභිසම්පරායං

පුච්ඡිංසු. සත්ථා, ‘‘භික්ඛයව, ඉයධකච්යච  බ්යභනිබ්බත්තන්ති, එකච්යච

පාපකාරියනොනිරයය නිබ්බත්තන්ති, එකච්යචකතකලයාණා යදවයලොයක

නිබ්බත්තන්ති, අනාසවා පන පරිනිබ්බායන්තී’’ති වත්වා අනුසන්ධිං

ඝයටත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමං ාථමාහ – 

126. 

‘‘ බ්භයමයකඋප්පජ්ජන්ති, නිරයංපාපකම්මියනො; 

සග් ංසු තියනොයන්ති, පරිනිබ්බන්තිඅනාසවා’’ති. 

තත්ථ  බ්භන්ති ඉධ මනුස්ස බ්යභොව අධිප්යපයතො. යසසයමත්ථ
උත්තානත්ථයමව. 
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යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

මණිකාරකුලූපකතිස්සත්යථරවත්ථුදසමං. 

11. තයයොජනවත්ථු 

න අන්තලික්යඛති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
තයයොජයන ආරබ්භකයථසි. 

සත්ථරිකිරයජතවයනවිහරන්යතසම්බහුලාභික්ඛූසත්ථු දස්සනත්ථාය
ආ ච්ඡන්තා එකං  ාමං පිණ්ඩාය පවිසිංසු.  ාමවාසියනො යත සම්පත්යත 
ආදාය ආසනසාලාය නිසීදායපත්වා යාගුඛජ්ජකං දත්වා පිණ්ඩපාතයවලං
ආ මයමානා ධම්මං සුණන්තා නිසීදිංසු. තස්මිං ඛයණ භත්තං පචිත්වා 
සූපබයඤ්ජනං ධූපයමානාය එකිස්සා ඉත්ථියා භාජනයතො අග්ගිජාලා
උට්ඨහිත්වා ඡදනං  ණ්හි. තයතො එකං තිණකරෙං උට්ඨහිත්වා ජලමානං
ආකාසං පක්ඛන්දි. තස්මිං ඛයණ එයකො කායකො ආකායසන  ච්ඡන්යතො

තත්ථ ගීවං පයවයසත්වා තිණවල්ලියවඨියතොඣායිත්වා  ාමමජ්යඣ පති. 

භික්ඛූ තං දිස්වා ‘‘අයහො භාරියං කම්මං, පස්සථාවුයසො, කායකන පත්තං

විප්පකාරං, ඉමිනා කතකම්මං අඤ්ඤත්ර සත්ථාරා යකො ජානිස්සති, 
සත්ථාරමස්සකම්මංපුච්ඡිස්සාමා’’තිචින්යතත්වාපක්කමිංසු. 

අපයරසම්පිභික්ඛූනංසත්ථුදස්සනත්ථායනාවංඅභිරුය්හ  ච්ඡන්තානං
නාවා සමුද්යද නිච්චලා අට්ඨාසි. මනුස්සා ‘‘කාෙකණ්ණිනා එත්ථ 
භවිතබ්බ’’න්ති සලාකං විචායරසුං. නාවිකස්ස ච භරියා පඨමවයය ඨිතා

දස්සනීයා පාසාදිකා, සලාකා තස්සා පාපුණි. ‘‘සලාකං පුන විචායරථා’’ති

වත්වා යාවතතියං විචායරසුං, තික්ඛත්තුම්පි තස්සා එව පාපුණි. මනුස්සා 

‘‘කිං, සාමී’’තිනාවිකස්සමුඛංඔයලොයකසුං.නාවියකො‘‘නසක්කාඑකිස්සා

අත්ථාය මහාජනං නායසතුං, උදයක නං ඛිපථා’’ති ආහ. සා  යහත්වා
උදයකඛිපියමානාමරණභයතජ්ජිතා විරවංඅකාසි.තංසුත්වානාවියකොයකො

අත්යථො ඉමිස්සා ආභරයණහිනට්යඨහි, සබ්බාභරණානි ඔමුඤ්චිත්වා එකං

පියලොතිකං නිවාසායපත්වා ඡඩ්යඩථ නං, අහං පයනතං උදකපිට්යඨ 

ප්ලවමානංදට්ඨුංනසක්ඛිස්සාමීතස්මායථානංඅහංනපස්සාමි, තථාඑකං 
වාලුකකුටං ගීවාය බන්ධිත්වා සමුද්යද ඛිපථාති. යත තථා කරිංසු. තම්පි 

පතිතට්ඨායනයයව මච්ඡකච්ඡපා විලුම්පිංසු. භික්ඛූ තං පවත්තිං ඤත්වා
‘‘ඨයපත්වා සත්ථාරං යකො අඤ්යඤො එතිස්සා ඉත්ථියා කතකම්මං

ජානිස්සති, සත්ථාරං තස්සා කම්මං පුච්ඡිස්සාමා’’ති ඉච්ඡිතට්ඨානං පත්වා
නාවායතොඔරුය්හපක්කමිංසු. 

අපයරපිසත්තභික්ඛූසත්ථුදස්සනත්ථාය ච්ඡන්තාසායංඑකං විහාරං
පවිසිත්වා වසනට්ඨානං පුච්ඡිංසු. එකස්මිඤ්ච යලයණ සත්ත මඤ්චා
යහොන්ති. යතසං තයදව ලභිත්වා තත්ථ නිපන්නානං රත්තිභාය 
කූටා ාරමත්යතො පාසායණො පවට්ටමායනො ආ න්ත්වා යලණද්වාරං පිදහි.
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පටුන 

යනවාසිකා භික්ඛූ ‘‘මයං ඉමං යලණං ආ න්තුකභික්ඛූනං පාපයිම්හා, 

අයඤ්ච මහාපාසායණො යලණද්වාරං පිදහන්යතො අට්ඨාසි, අපයනස්සාම 

න’’න්තිසමන්තාසත්තහි ායමහි මනුස්යස සන්නිපායතත්වාවායමන්තාපි
ඨානා චායලතුං නාසක්ඛිංසු. අන්යතො පවිට්ඨභික්ඛූපි වායමිංසුයයව. එවං
සන්යතපි සත්තාහං පාසාණං චායලතුං නාසක්ඛිංසු. ආ න්තුකා සත්තාහං
ඡාතජ්ඣත්තා මහාදුක්ඛං අනුභවිංසු. සත්තයම දිවයස පාසායණො සයයමව 

පවට්ටිත්වා අප යතො. භික්ඛූනික්ඛමිත්වා ‘‘අම්හාකං ඉමං පාපං අඤ්ඤත්ර

සත්ථාරා යකොජානිස්සති, සත්ථාරංපුච්ඡිස්සාමා’’තිචින්යතත්වාපක්කමිංසු.
යත පුරියමහි සද්ධිං අන්තරාමග්ය  සමා න්ත්වා සබ්යබ එකයතොව
සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං නිසින්නා සත්ථාරා
කතපටිසන්ථාරා අත්තනා අත්තනා දිට්ඨානුභූතානි කාරණානි පටිපාටියා
පුච්ඡිංසු. 

සත්ථාපි යතසං පටිපාටියා එවං බයාකාසි – ‘‘භික්ඛයව, යසො තාව
කායකො අත්තනා කතකම්මයමව අනුයභොසි. අතීතකායල හි බාරාණසියං
එයකො කස්සයකො අත්තයනො ය ොණං දයමන්යතො දයමතුං නාසක්ඛි. යසො

හිස්ස ය ොයණො යථොකං  න්ත්වා නිපජ්ජි, යපොයථත්වා උට්ඨාපියතොපි
යථොකං  න්ත්වා පුනපි තයථව නිපජ්ජි. යසො වායමිත්වා තං දයමතුං
අසක්යකොන්යතො යකොධාභිභූයතො හුත්වා ‘ඉයතො දානි පට්ඨාය සුඛං
නිපජ්ජිස්සසී’ති පලාලපිණ්ඩං විය කයරොන්යතො පලායලන තස්ස ගීවං

පලියවයඨත්වා අග්ගිමදාසි, ය ොයණො තත්යථව ඣායිත්වා මයතො. තදා, 

භික්ඛයව, යතන කායකන තං පාපකම්මං කතං. යසො තස්ස විපායකන
දීඝරත්තංනිරයය පච්චිත්වාවිපාකාවයසයසනසත්තක්ඛත්තුංකාකයයොනියං
නිබ්බත්තිත්වාඑවයමවආකායස ඣායිත්වාවමයතො’’ති. 

සාපි, භික්ඛයව, ඉත්ථීඅත්තනාකතකම්මයමවඅනුයභොසි.සාහිඅතීයත 
බාරාණසියං එකස්ස  හපතිකස්ස භරියා උදකහරණයකොට්ටනපචනාදීනි
සබ්බකිච්චානි සහත්යථයනව අකාසි. තස්සා එයකො සුනයඛො තං ය යහ
සබ්බකිච්චානි කුරුමානං ඔයලොයකන්යතොව නිසීදති. යඛත්යත භත්තං
හරන්තියා දාරුපණ්ණාදීනං වා අත්ථාය අරඤ්ඤං  ච්ඡන්තියා තාය
සද්ධිංයයව  ච්ඡති. තං දිස්වා දහරමනුස්සා ‘‘අම්යභො නික්ඛන්යතො 

සුනඛලුද්දයකො, අජ්ජ මයං මංයසන භුඤ්ජිස්සාමා’’ති උප්පණ්යඩන්ති. සා

යතසං කථාය මඞ්කු හුත්වා සුනඛං යලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහි පහරිත්වා පලායපති, 

සුනයඛො නිවත්තිත්වා පුන අනුබන්ධති. යසො කිරස්සා තතියය අත්තභායව

භත්තා අයහොසි, තස්මා සියනහං ඡින්දිතුං න සක්යකොති. කිඤ්චාපි හි

අනමතග්ය සංසායරජායාවාපතිවාඅභූතපුබ්බා නාමනත්ථි, අවිදූයරපන

අත්තභායවඤාතයකසුඅධිමත්යතොසියනයහො යහොති, තස්මා යසොසුනයඛො
තංවිජහිතුංන සක්යකොති.සාතස්සකුජ්ඣිත්වායඛත්තංසාමිකස්සයාගුං

හරමානා රජ්ජං උච්ඡඞ්ය  ඨයපත්වා අ මාසි, සුනයඛො තායයව සද්ධිං
 යතො. සා සාමිකස්ස යාගුං දත්වා තුච්ඡකුටං ආදාය එකං උදකට්ඨානං
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පටුන 

 න්ත්වාකුටංවාලුකායපූයරත්වාසමීයපඔයලොයකත්වා ඨිතස්සසුනඛස්ස
සද්දමකාසි.සුනයඛො‘‘චිරස්සංවතයමඅජ්ජමධුරකථාලද්ධා’’ති නඞ්ගුට්ඨං
චායලන්යතො තං උපසඞ්කමි. සා තං ගීවායං දේහං  යහත්වා එකාය 
රජ්ජයකොටියා කුටං බන්ධිත්වා එකං රජ්ජයකොටිං සුනඛස්ස ගීවායං
බන්ධිත්වා කුටං උදකාභිමුඛං පවට්යටසි. සුනයඛො කුටං අනුබන්ධන්යතො
උදයක පතිත්වා තත්යථව කාලමකාසි. සා තස්ස කම්මස්ස විපායකන
දීඝරත්තං නිරයය පච්චිත්වා විපාකාවයසයසන අත්තභාවසයත වාලුකකුටං
ගීවායංබන්ධිත්වාඋදයකපක්ඛිත්තාකාලමකාසීති. 

තුම්යහහිපි, භික්ඛයව, අත්තනාකතකම්මයමව අනුභූතං. අතීතස්මිඤ්හි
බාරාණසිවාසියනො සත්ත ය ොපාලකදාරකා එකස්මිං අටවිපයදයස
සත්තාහවායරන  ාවියයො විචරන්තා එකදිවසං  ාවියයො විචායරත්වා
ආ ච්ඡන්තාඑකං මහාය ොධංදිස්වාඅනුබන්ධිංසු.ය ොධාපලායිත්වාඑකං

වම්මිකං පාවිසි. තස්ස පන වම්මිකස්ස සත්ත ඡිද්දානි, දාරකා ‘‘මයං දානි

 යහතුං න සක්ඛිස්සාම, ස්යව ආ න්ත්වා  ණ්හිස්සාමා’’ති එයකයකො
එයකකං සාඛභඞ් මුට්ඨිං ආදාය සත්තපි ජනා සත්ත ඡිද්දානි පිදහිත්වා

පක්කමිංසු. යත පුනදිවයස තං ය ොධං අමනසිකත්වා අඤ්ඤස්මිං පයදයස
 ාවියයො විචායරත්වා සත්තයම දිවයස  ාවියයො ආදාය  ච්ඡන්තා තං
වම්මිකං දිස්වාසතිංපටිලභිත්වා ‘‘කානුයඛොතස්සාය ොධාය පවත්තී’’ති
අත්තනා අත්තනා පිදහිතානි ඡිද්දානි විවරිංසු. ය ොධා ජීවියත නිරාලයා 
හුත්වා අට්ඨිචම්මාවයසසා පයවධමානා නික්ඛමි. යත තං දිස්වා අනුකම්පං

කත්වා ‘‘මා නං මායරථ, සත්තාහං ඡින්නභත්තා ජාතා’’ති තස්සා පිට්ඨිං
පරිමජ්ජිත්වා‘‘සුයඛන  ච්ඡාහී’’තිවිස්සජ්යජසුං.යතය ොධායඅමාරිතත්තා
නිරයය තාව න පච්චිංසු. යත පන සත්ත ජනා එකයතො හුත්වා චුද්දසසු

අත්තභායවසු සත්ත සත්ත දිවසානි ඡින්නභත්තා අයහසුං. තදා, භික්ඛයව, 
තුම්යහහි සත්තහි ය ොපාලයකහි හුත්වා තං කම්මං කතන්ති. එවං සත්ථා
යතහිපුට්ඨපුට්ඨංපඤ්හංබයාකාසි. 

අයථයකො භික්ඛුසත්ථාරංආහ–‘‘කිංපන, භන්යත, පාපකම්මංකත්වා
ආකායසඋප්පතිතස්සපිසමුද්දංපක්ඛන්දස්සාපි පබ්බතන්තරංපවිට්ඨස්සාපි

යමොක්යඛො නත්ථී’’ති. සත්ථා ‘‘එවයමතං, භික්ඛයව, ආකාසාදීසුපි

එකපයදයසොපි නත්ථි, යත්ථ ඨියතො පාපකම්මයතො මුච්යචයයා’’ති වත්වා 
අනුසන්ධිංඝයටත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

127. 

‘‘න අන්තලික්යඛනසමුද්දමජ්යඣ, න පබ්බතානංවිවරංපවිස්ස; 

න විජ්ජතී යසො ජ තිප්පයදයසො, යත්ථට්ඨියතො මුච්යචයය 
පාපකම්මා’’ති. 

තස්සත්යථො – සයච හි යකොචි ‘‘ඉමිනා උපායයන පාපකම්මයතො 

මුච්චිස්සාමී’’ති අන්තලික්යඛ වා නිසීයදයය, 



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා පාපවග්ය ො 

23 

පටුන 

චතුරාසීතියයොජනසහස්ස ම්භීරං මහාසමුද්දං වා පවියසයය, පබ්බතන්තයර

වා නිසීයදයය, යනවපාපකම්මයතො මුච්යචෙය. පුරත්ථිමාදීසු ජ තිපයදයසසු

පථවීභාය සු න යසො වාලග් මත්යතොපි ඔකායසො අත්ථි, යත්ථ ඨියතො
පාපකම්මයතො මුච්චිතුංසක්කුයණයයාති. 

යදසනාවසායන යත භික්ඛූ යසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසු, 
සම්පත්තමහාජනස්සාපිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

තයයොජනවත්ථුඑකාදසමං. 

12. සුප්පබුද්ධසකයවත්ථු 

න අන්තලික්යඛතිඉමංධම්මයදසනංසත්ථානියරොධාරායමවිහරන්යතො 
සුප්පබුද්ධංසක්කංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර ‘‘අයං මම ධීතරං ඡඩ්යඩත්වා නික්ඛන්යතො ච, මම පුත්තං 
පබ්බායජත්වා තස්ස යවරිට්ඨායන ඨියතො චා’’ති ඉයමහි ද්වීහි කාරයණහි
සත්ථරි ආඝාතං බන්ධිත්වා එකදිවසං ‘‘න දානිස්ස නිමන්තනට්ඨානං
 න්ත්වා භුඤ්ජිතුං දස්සාමී’’ති  මනමග් ං පිදහිත්වා අන්තරවීථියං සුරං
පිවන්යතො නිසීදි. අථස්ස සත්ථරි භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයත තං ඨානං ආ යත

‘‘සත්ථා ආ යතො’’ති ආයරොයචසුං. යසො ආහ – ‘‘පුරයතො  ච්ඡාති තස්ස

වයදථ, නායං මයා මහල්ලකතයරො, නාස්ස මග් ං දස්සාමී’’ති පුනප්පුනං
වුච්චමායනොපි තයථව වත්වා නිසීදි. සත්ථා මාතුලස්ස සන්තිකා මග් ං

අලභිත්වා තයතො නිවත්ති. යසොපි එකං චරපුරිසං යපයසසි ‘‘ ච්ඡ, තස්ස
කථං සුත්වා එහී’’ති. සත්ථාපි නිවත්තන්යතො සිතං කත්වා 

ආනන්දත්යථයරන ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, සිතස්ස පාතුකම්මස්ස

පච්චයයො’’තිපුට්යඨොආහ – ‘‘පස්සසි, ආනන්ද, සුප්පබුද්ධ’’න්ති.පස්සාමි, 
භන්යතති. භාරියං යතන කම්මං කතං මාදිසස්ස බුද්ධස්ස මග් ං

අයදන්යතන, ඉයතො සත්තයම දිවයස යහට්ඨාපාසායද යසොපානපාදමූයල
පථවිං පවිසිස්සතීති. චරපුරියසො තං කථං සුත්වා සුප්පබුද්ධස්ස සන්තිකං
 න්ත්වා ‘‘කිං මම භාගියනයයයන නිවත්තන්යතන වුත්ත’’න්ති පුට්යඨො 
යථාසුතංආයරොයචසි.යසොතස්සවචනංසුත්වා‘‘නදානිමමභාගියනයයස්ස

කථායයදොයසො අත්ථි, අද්ධායංයසොවදති, තංතයථවයහොති.එවංසන්යතපි
නංඉදානි මුසාවායදනනිග් ණ්හිස්සාමි.යසොහිමං‘සත්තයමදිවයසපථවිං 
පවිසිස්සතී’තිඅනියයමනඅවත්වා‘යහට්ඨාපාසායදයසොපානපාදමූයලපථවිං 

පවිසිස්සතී’’’තිආහ. ‘‘ඉයතොදානිපට්ඨායාහංතංඨානංන මිස්සාමි, අථ
නං තස්මිං ඨායන පථවිං අපවිසිත්වා මුසාවායදන නිග් ණ්හිස්සාමී’’ති
අත්තයනොඋපයභො ජාතංසබ්බං සත්තභූමිකපාසාදස්සඋපරිආයරොයපත්වා
යසොපානංහරායපත්වාද්වාරංපිදහායපත්වා එයකකස්මිංද්වායරද්යවද්යව

මල්යල ඨයපත්වා ‘‘සචාහං පමායදන යහට්ඨා ඔයරොහිතුකායමො යහොමි, 
නිවායරයයාථම’’න්තිවත්වාසත්තයමපාසාදතයලසිරි බ්යභ නිසීදි.සත්ථා

තං පවත්තිං සුත්වා, ‘‘භික්ඛයව, සුප්පබුද්යධො න යකවලං පාසාදතයල 
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යවහාසංඋප්පතිත්වාආකායසවානිසීදතු, නාවායවා සමුද්දං පක්ඛන්දතු, 

පබ්බතන්තරං වා පවිසතු, බුද්ධානංකථාය ද්විධාභායවොනාමනත්ථි, මයා 
වුත්තට්ඨායනයයව යසො පථවිං පවිසිස්සතී’’ති වත්වා අනුසන්ධිං ඝයටත්වා
ධම්මං යදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

128. 

‘‘න අන්තලික්යඛනසමුද්දමජ්යඣ, න පබ්බතානංවිවරංපවිස්ස; 

න විජ්ජතී යසො ජ තිප්පයදයසො, යත්ථට්ඨිතං නප්පසයහයය 
මච්චූ’’ති. 

තත්ථ ෙත්ථ ඨිතිං නප්පසයහෙය, මච්චූති යස්මිං පයදයස ඨිතං මරණං

නප්පසයහයය නාභිභයවයය, යකසග් මත්යතොපි පථවිප්පයදයසො නත්ථි.
යසසං පුරිමසදිසයමවාති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

සත්තයම දිවයස සත්ථු භික්ඛාචාරමග් ස්ස නිරුද්ධයවලාය 

යහට්ඨාපාසායදසුප්පබුද්ධස්සමඞ් ලස්යසොඋද්දායමොහුත්වාතංතංභිත්තිං
පහරි. යසො උපරි නිසින්යනොවස්ස සද්දං සුත්වා ‘‘කියමත’’න්ති පුච්ඡි.
‘‘මඞ් ලස්යසො උද්දායමො’’ති. යසො පනස්යසො සුප්පබුද්ධං දිස්වාව
සන්නිසීදති. අථ නං යසො  ණ්හිතුකායමො හුත්වා නිසින්නට්ඨානා උට්ඨාය

ද්වාරාභිමුයඛො අයහොසි, ද්වාරානි සයයමව විවටානි, යසොපානං
සකට්ඨායනයයව ඨිතං. ද්වායර ඨිතා මල්ලා තං ගීවායං  යහත්වා 
යහට්ඨාභිමුඛං ඛිපිංසු. එයතනුපායයනසත්තසුපිතයලසු ද්වාරානිසයයමව

විවටානි, යසොපානානියථාඨායනඨිතානි.තත්ථතත්ථමල්ලාතංගීවායයමව
 යහත්වා යහට්ඨාභිමුඛං ඛිපිංසු. අථනං යහට්ඨාපාසායද යසොපානපාදමූලං

සම්පත්තයමව මහාපථවී විවරමානා භිජ්ජිත්වා සම්පටිච්ඡි, යසො  න්ත්වා
අවීචිම්හිනිබ්බත්තීති. 

සුප්පබුද්ධසකයවත්ථුද්වාදසමං. 

පාපවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නවයමොවග්ය ො. 
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10. දණ්ඩවග්ය ො 
1. ඡබ්බග්ගියභික්ඛුවත්ථු 

සබ්යබ තසන්තීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
ඡබ්බග්ගියයභික්ඛූආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හි සමයය සත්තරසවග්ගියයහි යසනාසයන පටිජග්ගියත 

ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ ‘‘නික්ඛමථ, මයං මහල්ලකතරා, අම්හාකං එතං

පාපුණාතී’’ති වත්වා යතහි ‘‘න මයං දස්සාම, අම්යහහි පඨමං
පටිජග්ගිත’’න්ති වුත්යත යත භික්ඛූ පහරිංසු. සත්තරසවග්ගියා
මරණභයතජ්ජිතා මහාවිරවං විරවිංසු. සත්ථා යතසං සද්දං සුත්වා ‘‘කිං

ඉද’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉදං නාමා’’ති ආයරොචියත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉයතො 

පට්ඨාය භික්ඛුනා නාම එවං කත්තබ්බං, යයො කයරොති, යසො ඉමං නාම

ආපත්තිං ආපජ්ජතී’’ති පහාරදානසික්ඛාපදිං (පාචි. 449 ආදයයො)

පඤ්ඤායපත්වා, ‘‘භික්ඛයව, භික්ඛුනානාම ‘යථා අහං, තයථව අඤ්යඤපි

දණ්ඩස්සතසන්ති, මච්චුයනො භායන්තී’තිඤත්වාපයරොනපහරිතබ්යබො, න
ඝායතතබ්යබො’’ති වත්වා අනුසන්ධිං ඝයටත්වා ධම්මං යදයසන්යතො ඉමං
 ාථමාහ– 

129. 

‘‘සබ්යබතසන්තිදණ්ඩස්ස, සබ්යබභායන්තිමච්චුයනො; 

අත්තානංඋපමංකත්වා, නහයනයයනඝාතයය’’ති. 

තත්ථ සබ්යබ තසන්තීති සබ්යබපි සත්තා අත්තනි දණ්යඩ පතන්යත

තස්සදණ්ඩස්සතසන්ති. මච්චුයනොතිමරණස්සාපි භාෙන්තියයව. ඉමිස්සාච

යදසනායබයඤ්ජනංනිරවයසසං, අත්යථොපනසාවයසයසො.යථාහිරඤ්ඤා
‘‘සබ්යබ සන්නිපතන්තූ’’තියභරියාචරාපිතායපිරාජමහාමත්යතඨයපත්වා

යසසා සන්නිපතන්ති, එවමිධ ‘‘සබ්යබ තසන්තී’’ති වුත්යතපි
හත්ථාජායනයයයොඅස්සාජායනයයයො උසභාජායනයයයොඛීණාසයවොතිඉයම
චත්තායරො ඨයපත්වා අවයසසාව තසන්තීති යවදිතබ්බා. ඉයමසු හි
ඛීණාසයවො සක්කායදිට්ඨියා පහීනත්තා මරණකසත්තං අපස්සන්යතො න

භායති, ඉතයර තයයො සක්කායදිට්ඨියා බලවත්තා අත්තයනො පටිපක්ඛභූතං

සත්තං අපස්සන්තානභායන්තීති. නහයනෙයනාාතයෙතියථාඅහං, එවං
අඤ්යඤපිසත්තාතියනවපරංපහයරයයනපහරායපයයාති අත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

ඡබ්බග්ගියභික්ඛුවත්ථුපඨමං. 
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2. ඡබ්බග්ගියභික්ඛුවත්ථු 

සබ්යබ තසන්තීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
ඡබ්බග්ගියයභික්ඛූආරබ්භකයථසි. 

යතයයව එකස්මිඤ්හි සමයය යතයනව කාරයණන පුරිමසික්ඛාපයද
සත්තරසවග්ගියය පහරිංසු. යතයනව කාරයණන යතසං තලසත්තිකං 
උග්ගිරිංසු.ඉධාපිසත්ථායතසංසද්දංසුත්වා‘‘කිංඉද’’න්තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉදං 

නාමා’’ති ආයරොචියත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉයතො පට්ඨාය භික්ඛුනා නාම එවං

කත්තබ්බං, යයො කයරොති, යසො ඉමං නාම ආපත්තිං ආපජ්ජතී’’ති 

ත සත්තිකසික්ඛාපදිං (පාචි. 454 ආදයයො) පඤ්ඤායපත්වා, ‘‘භික්ඛයව, 

භික්ඛුනා නාම ‘යථා අහං, තයථව අඤ්යඤපි දණ්ඩස්ස තසන්ති, යථා ච

මය්හං, තයථව යනසං ජීවිතං පිය’න්ති ඤත්වා පයරො න පහරිතබ්යබො න
ඝායටතබ්යබො’’ති වත්වා අනුසන්ධිං ඝයටත්වා ධම්මං යදයසන්යතො ඉමං
 ාථමාහ– 

130. 

‘‘සබ්යබතසන්තිදණ්ඩස්ස, සබ්යබසංජීවිතංපියං; 

අත්තානංඋපමංකත්වා, නහයනයයනඝාතයය’’ති. 

තත්ථ සබ්යබසිං ජීවිතිං පිෙන්ති ඛීණාසවං ඨයපත්වා යසසසත්තානං

ජීවිතංපියංමධුරං, ඛීණාසයවොපනජීවියතවා මරයණවාඋයපක්ඛයකොව 
යහොති.යසසංපුරිමසදිසයමවාති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

ඡබ්බග්ගියභික්ඛුවත්ථුදුතියං. 

3. සබ්බහුලකුමාරකවත්ථු 

සුඛකාමානි භූතානීතිඉමංධම්මයදසනංසත්ථායජතවයන විහරන්යතො
සම්බහුයලකුමාරයකආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හි සමයය සත්ථා සාවත්ථියං පිණ්ඩාය පවිසන්යතො
අන්තරාමග්ය  සම්බහුයල කුමාරයක එකං ඝරසප්පජාතිකං අහිං 

දණ්ඩයකනපහරන්යතදිස්වා‘‘කුමාරකාකිංකයරොථා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘අහිං, 

භන්යත, දණ්ඩයකනපහරාමා’’තිවුත්යත ‘‘කිංකාරණා’’තිපුනපුච්ඡිත්වා

‘‘ඩංසනභයයන, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘තුම්යහ ‘අත්තයනො සුඛං
කරිස්සාමා’ති ඉමං පහරන්තා නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන සුඛලාභියනො න
භවිස්සථ. අත්තයනො සුඛං පත්යථන්යතන හි පරං පහරිතුං න වට්ටතී’’ති
වත්වාඅනුසන්ධිංඝයටත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමා ාථා අභාසි– 

131. 
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‘‘සුඛකාමානිභූතානි, යයොදණ්යඩනවිහිංසති; 

අත්තයනොසුඛයමසායනො, යපච්චයසොනලභයතසුඛං. 

132. 

‘‘සුඛකාමානිභූතානි, යයොදණ්යඩනනහිංසති; 

අත්තයනොසුඛයමසායනො, යපච්චයසොලභයතසුඛ’’න්ති. 

තත්ථ යෙො දණ්යඩනාති යයො පුග් යලො දණ්යඩන වා යලඩ්ඩුආදීහි වා

වියහයඨති. යපච්ච යසො න  භයත සුඛන්ති යසො පුග් යලො පරයලොයක
මනුස්සසුඛං වා දිබ්බසුඛං වා පරමත්ථභූතං වා නිබ්බානසුඛං න ලභති. 

දුතිය ාථාය යපච්චයසො භයතතියසොපුග් යලොපරයලොයක වුත්තප්පකාරං

තිවිධම්පි සුඛිං ලභතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන පඤ්චසතාපි යත කුමාරකා යසොතාපත්තිඵයල 

පතිට්ඨහිංසූති. 

සම්බහුලකුමාරකවත්ථුතතියං. 

4. යකොණ්ඩධානත්යථරවත්ථු 

මායවොච ඵරුසිං කඤ්චීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතො යකොණ්ඩධානත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

තස්ස කිර පබ්බජිතදිවසයතො පට්ඨාය එකං ඉත්ථිපනපං යථයරන

සද්ධිංයයව විචරති. තං යථයරො න පස්සති, මහාජයනො පන පස්සති.

අන්යතො ාමංපිණ්ඩායචරයතොපිස්සමනුස්සාඑකංභික්ඛං දත්වා, ‘‘භන්යත, 

අයංතුම්හාකං යහොතු, අයං පනතුම්හාකංසහායිකායා’’ති වත්වා දුතියම්පි
දදන්ති. 

කිං තස්ස පුබ්බකම්මන්ති? කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායල කිර ද්යව
සහායකා භික්ඛූ එකමාතුකුච්ඡියතො නික්ඛන්තසදිසා අතිවිය සමග් ා
අයහසුං. දීඝායුකබුද්ධකායල ච අනුසංවච්ඡරං වා අනුඡමාසං වා භික්ඛූ
උයපොසථත්ථාය සන්නිපතන්ති.තස්මායතපි‘‘උයපොසථග් ං මිස්සාමා’’ති
වසනට්ඨානානික්ඛමිංසු. යතඑකාතාවතිංසභවයනනිබ්බත්තයදවතාදිස්වා

‘‘ඉයම භික්ඛූ අතිවිය සමග් ා, සක්කා නු යඛො ඉයම භින්දිතු’’න්ති
චින්යතත්වාඅත්තයනොබාලතායචින්තිතසමනන්තරයමව ආ න්ත්වායතසු

එයකන, ‘‘ආවුයසො, මුහුත්තං ආ යමහි, සරීරකිච්යචනම්හි අත්ථියකො’’ති 
වුත්යත සා යදවතා එකං මනුස්සිත්ථිවණ්ණං මායපත්වා යථරස්ස 

 ච්ඡන්තරං පවිසිත්වා නික්ඛමනකායල එයකන හත්යථන යකසකලාපං, 
එයකන නිවාසනං සණ්ඨාපයමානා තස්ස පිට්ඨියතො නික්ඛමි. යසො තං න

පස්සති, තමා මයමායනො පන පුරයතො ඨිතභික්ඛු නිවත්තිත්වා
ඔයලොකයමායනොතංතථාකත්වානික්ඛමන්තංපස්සි.සායතන දිට්ඨභාවං
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පටුන 

ඤත්වා අන්තරධායි. ඉතයරො තං භික්ඛුං අත්තයනො සන්තිකංආ තකායල

ආහ – ‘‘ආවුයසො, සීලං යත භින්න’’න්ති. ‘‘නත්ථාවුයසො, මය්හං
එවපනප’’න්ති.ඉදායනවයතමයා පච්ඡයතොනික්ඛමමානාතරුණඉත්ථීඉදං

නාමකයරොන්තීදිට්ඨා, ත්වං‘‘නත්ථිමය්හං එවපනප’’න්තිකිංවයදසීති.යසො

අසනියාමත්ථයකඅවත්ථයටොවියමාමං, ආවුයසො, නායසහි, නත්ථිමය්හං

එවපනපන්ති. ඉතයරො ‘‘මයා සාමං අක්ඛීහි දිට්ඨං, කිං තව සද්දහිස්සාමී’’ති

දණ්ඩයකොවියභිජ්ජිත්වාපක්කාමි, උයපොසථග්ය පි ‘‘නාහංඉමිනා සද්ධිං

උයපොසථං කරිස්සාමී’’ති නිසීදි. ඉතයරො ‘‘මය්හං, භන්යත, සීයල
අණුමත්තම්පි කාෙං නත්ථී’’ති භික්ඛූනං කයථසි. යසොපි ‘‘මයා සාමං
දිට්ඨ’’න්ති ආහ. යදවතා තං යතන සද්ධිං උයපොසථං කාතුං අනිච්ඡන්තං

දිස්වා ‘‘භාරියං මයා කම්මං කත’’න්ති චින්යතත්වා – ‘‘භන්යත, මය්හං

අයයස්ස සීලයභයදො නත්ථි, මයා පන වීමංසනවයසයනතං කතං, කයරොථ
යතන සද්ධිංඋයපොසථ’’න්තිආහ.යසොතස්සාආකායස ඨත්වාකයථන්තියා

සද්දහිත්වා උයපොසථං අකාසි, න පන යථයර පුබ්යබ විය මුදුචිත්යතො
අයහොසි.එත්තකංයදවතායපුබ්බකම්මං. 

ආයුපරියයොසායන පනයත යථරා යථාසුඛං යදවයලොයකනිබ්බත්තිංසු.
යදවතා අපීචිම්හිනිබ්බත්තිත්වාඑකංබුද්ධන්තරංතත්ථපච්චිත්වාඉමස්මිං 
බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං නිබ්බත්තිත්වා වුද්ධිමන්වාය සාසයන පබ්බජිත්වා 
උපසම්පදං ලභි. තස්ස පබ්බජිතදිවසයතො පට්ඨාය තං ඉත්ථිපනපං තයථව

පඤ්ඤායි. යතයනවස්ස යකොණ්ඩධානත්යථයරොති නාමං කරිංසු. තං

තථාවිචරන්තං දිස්වා භික්ඛූ අනාථපිණ්ඩිකං ආහංසු – ‘‘මහායසට්ඨි, ඉමං
දුස්සීලං තව විහාරා නීහර. ඉමඤ්හි නිස්සාය යසසභික්ඛූනං අයයසො

උප්පජ්ජිස්සතී’’ති. කිං පන, භන්යත, සත්ථා විහායර නත්ථීති? අත්ථි

උපාසකාති. යතන හි, භන්යත, සත්ථාව ජානිස්සතීති. භික්ඛූ  න්ත්වා
විසාඛායපිතයථවකයථසුං.සාපියනසංතයථවපටිවචනංඅදාසි. 

භික්ඛූපියතහිඅසම්පටිච්ඡිතවචනාරඤ්යඤොආයරොයචසුං – ‘‘මහාරාජ, 
යකොණ්ඩධානත්යථයරො එකංඉත්ථිං යහත්වාවිචරන්යතොසබ්යබසංඅයසං

උප්පායදසි, තං තුම්හාකංවිජිතානීහරථා’’ති.‘‘කහංපනයසො, භන්යත’’ති? 

‘‘විහායර, මහාරාජා’’ති. ‘‘කතරස්මිං යසනාසයන විහරතී’’ති? ‘‘අසුකස්මිං

නාමා’’ති.‘‘යතනහි ච්ඡථ, අහංතං  ණ්හිස්සාමී’’තියසොසායන්හසමයය
විහාරං  න්ත්වා තං යසනාසනං පුරියසහි පරික්ඛිපායපත්වා යථරස්ස
වසනට්ඨානාභිමුයඛොඅ මාසි.යථයරොමහාසද්දංසුත්වාවිහාරා නික්ඛමිත්වා
පමුයඛඅට්ඨාසි.තම්පිස්සඉත්ථිපනපං පිට්ඨිපස්යසඨිතංරාජාඅද්දස.යථයරො

රඤ්යඤොආ මනංඤත්වාවිහාරං අභිරුහිත්වානිසීදි.රාජායථරංනවන්දි, 
තම්පි ඉත්ථිං නාද්දස. යසො ද්වාරන්තයරපි යහට්ඨාමඤ්යචපි

ඔයලොයකන්යතො අදිස්වාව යථරං ආහ – ‘‘භන්යත, ඉමස්මිං ඨායන එකං

ඉත්ථිං අද්දසං, කහං සා’’ති? ‘‘න පස්සාමි, මහාරාජා’’ති. ‘‘ඉදානි මයා 
තුම්හාකං පිට්ඨිපස්යස ඨිතා දිට්ඨා’’ති වුත්යතපි ‘‘අහං න
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පස්සාමි’’ච්යචවාහ. රාජා ‘‘කිං නු යඛො එත’’න්ති චින්යතත්වා, ‘‘භන්යත, 
ඉයතොතාවනික්ඛමථා’’තිආහ. යථයරනික්ඛමිත්වාපමුයඛඨියතපුනසා

යථරස්සපිට්ඨිපස්යසඅට්ඨාසි.රාජාතං දිස්වාපුනඋපරිතලංඅභිරුහි, තස්ස
ආ තභාවං ඤත්වා යථයරො නිසීදි. පුන රාජා තං සබ්බට්ඨායනසු

ඔයලොයකන්යතොපිඅදිස්වා, ‘‘භන්යත, කහංසාඉත්ථී’’තිපුනයථරං පුච්ඡි.

නාහංපස්සාමිමහාරාජාති.‘‘කිංකයථථ, භන්යත, මයා ඉදායනවතුම්හාකං

පිට්ඨිපස්යස ඨිතා දිට්ඨා’’ති ආහ. ආම, මහාරාජ, මහාජයනොපි ‘‘යම 

පච්ඡයතො පච්ඡයතො ඉත්ථී විචරතී’’ති වදති, අහං පන න පස්සාමීති. රාජා

‘‘පටිපනපයකන භවිතබ්බ’’න්ති සල්ලක්යඛත්වා පුන යථරං, ‘‘භන්යත, 
ඉයතොතාව ඔතරථා’’තිවත්වායථයරඔතරිත්වාපමුයඛඨියතපුනතංතස්ස
පිට්ඨිපස්යස ඨිතං දිස්වා උපරිතලං අභිරුහි. පුනනාද්දස. යසො පුන යථරං
පුච්ඡිත්වා යතන ‘‘න පස්සාමි’’ච්යචව වුත්යත ‘‘පටිපනපකයමයවත’’න්ති

නිට්ඨං  න්ත්වා යථරං ආහ – ‘‘භන්යත, එවපනයප සංකියලයස තුම්හාකං

පිට්ඨියතොවිචරන්යතඅඤ්යඤොයකොචිතුම්හාකං භික්ඛංනදස්සති, නිබද්ධං

මම ය හං පවිසථ, අහයමව චතූහි පච්චයයහි උපට්ඨහිස්සාමී’’ති යථරං
නිමන්යතත්වාපක්කාමි. 

භික්ඛූ‘‘පස්සථාවුයසො, රඤ්යඤොපාපකිරියං, ‘එතංවිහාරයතොනීහරා’ති 
වුත්යතආ න්ත්වාචතූහි පච්චයයහිනිමන්යතත්වා යතො’’ති උජ්ඣායිංසු.

තම්පි යථරං ආහංසු – ‘‘අම්යභො, දුස්සීල, ඉදානිසි රාජයකොණ්යඩො 
ජායතො’’ති. යසොපි පුබ්යබ භික්ඛූකිඤ්චි වත්තුං අසක්යකොන්යතො ‘‘තුම්යහ

දුස්සීලා, තුම්යහයකොණ්ඩා, තුම්යහඉත්ථිං යහත්වාවිචරථා’’තිආහ.යත

 න්ත්වාසත්ථු ආයරොයචසුං – ‘‘භන්යත, යකොණ්ඩධානත්යථයරො අම්යහහි
වුත්යතො අම්යහ ‘දුස්සීලා’තිආදීනි වත්වා අක්යකොසතී’’ති. සත්ථා තං

පක්යකොසායපත්වා පුච්ඡි – ‘‘සච්චං කිර ත්වං, භික්ඛු, එවං වයදසී’’ති? 

‘‘සච්චං, භන්යත’’ති. ‘‘කිං කාරණා’’ති? ‘‘මයා සද්ධිං කථිතකාරණා’’ති.

‘‘තුම්යහ, භික්ඛයව, ඉමිනාසද්ධිංකස්මාකයථථා’’ති. ‘‘ඉමස්ස පච්ඡයතො

ඉත්ථිං විචරන්තිං දිස්වා, භන්යත’’ති. ‘‘ඉයම කිර තයා සද්ධිං ඉත්ථිං 

විචරන්තිංදිස්වාවදන්ති, ත්වංකස්මාකයථසි, එයතතාව දිස්වාකයථන්ති.

ත්වං අදිස්වාව ඉයමහි සද්ධිංකස්මා කයථසි, නනුපුබ්යබ තයවව පාපිකං

දිට්ඨිංනිස්සාය ඉදං ජාතං, ඉදානිකස්මා පුන පාපිකං දිට්ඨිං  ණ්හාසී’’ති.

භික්ඛූ ‘‘කිං පන, භන්යත, ඉමිනා පුබ්යබ කත’’න්ති පුච්ඡිංසු. අථ යනසං
සත්ථාතස්සපුබ්බකම්මංකයථත්වා‘‘භික්ඛුඉදංපාපකම්මංනිස්සායත්වං 

ඉමංවිප්පකාරංපත්යතො, ඉදානියතපුනතථාපනපංපාපිකංදිට්ඨිං යහතුංන

යුත්තං, මා පුන භික්ඛූහි සද්ධිං කිඤ්චි කයථහි, නිස්සද්යදො මුඛවට්ටියං

ඡින්නකංසථාලසදියසො යහොහි, එවං කයරොන්යතො නිබ්බානප්පත්යතො නාම
භවිස්සතී’’ති වත්වා අනුසන්ධිං ඝයටත්වා ධම්මං යදයසන්යතො ඉමා  ාථා

අභාසි – 

133. 



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා දණ්ඩවග්ය ො 

30 

පටුන 

‘‘මායවොචඵරුසංකඤ්චි, වුත්තාපටිවයදයුතං; 

දුක්ඛාහිසාරම්භකථා, පටිදණ්ඩාඵුයසයුතං. 

134. 

‘‘සයචයනයරසිඅත්තානං, කංයසොඋපහයතොයථා; 

එසපත්යතොසිනිබ්බානං, සාරම්යභොයතනවිජ්ජතී’’ති. 

තත්ථ මායවොචඵරුසිංකඤ්චීතිකඤ්චි එකපුග් ලම්පිඵරුසංමාඅවච. 

වුත්තාති තයා පයර ‘‘දුස්සීලා’’ති වුත්තා, තම්පි තයථව පටිවයදෙයිං. 

සාරම්භකථාති එසා කරණුත්තරා යු ග් ාහකථා නාම දුක්ඛා. පටිදණ්ඩාති
කායදණ්ඩාදීහි පරං පහරන්තස්ස තාදිසා පටිදණ්ඩා ච තව මත්ථයක

පයතයුං. සයච යනයරසීති සයච අත්තානං නිච්චලං කාතුං සක්ඛිස්සසි. 

කිංයසො උපහයතො ෙථාති මුඛවට්ටියං ඡින්දිත්වා තලමත්තං කත්වා
ඨපිතකංසථාලංවිය.තඤ්හිහත්ථපායදහිවා දණ්ඩයකනවාපහටම්පිසද්දං

නකයරොති, එසපත්යතොසීතිසයච එවපනයපොභවිතුංසක්ඛිස්සසි, ඉමංපටිපදං

පූරයමායනොඉදානිඅප්පත්යතොපිඑයසො නිබ්බානප්පත්යතොනාම. සාරම්යභො

යත න විජ්ජතීති එවං සන්යත ච පන ‘‘ත්වං දුස්සීයලො, තුම්යහ
දුස්සීලා’’තිඑවමාදියකො උත්තරකරණවාචාලක්ඛයණො සාරම්යභොපි යත න

විජ්ජති, නභවිස්සතියයවාතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන බහූ යසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසු, 

යකොණ්ඩධානත්යථයරොපි සත්ථාරා දින්නඔවායද ඨත්වා අරහත්තං පාපුණි, 
න චිරස්යසවආකායසඋප්පතිත්වාපඨමංසලාකං ණ්හීති. 

යකොණ්ඩධානත්යථරවත්ථුචතුත්ථං. 

5. උයපොසථිකඉත්ථීනංවත්ථු 

ෙථා දණ්යඩනාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා පුබ්බාරායම විහරන්යතො
විසාඛාදීනංඋපාසිකානංඋයපොසථකම්මංආරබ්භකයථසි. 

සාවත්ථියං කිර එකස්මිංමහාඋයපොසථදිවයසපඤ්චසතමත්තාඉත්ථියයො
උයපොසථිකා හුත්වා විහාරං අ මිංසු. විසාඛා තාසු මහල්ලකිත්ථියයො

උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි, ‘‘අම්මා, කිමත්ථං උයපොසථිකා ජාතත්ථා’’ති. තාහි

‘‘දිබ්බසම්පත්තිං පත්යථත්වා’’ති වුත්යත මජ්ඣිමිත්ථියයො පුච්ඡි, තාහි

‘‘සපත්තිවාසා මුච්චනත්ථායා’’ති වුත්යත තරුණිත්ථියයො පුච්ඡි, තාහි

‘‘පඨම බ්යභ පුත්තපටිලාභත්ථායා’’ති වුත්යත කුමාරිකායයො පුච්ඡි, තාහි 

‘‘තරුණභායවයයව පතිකුල මනත්ථායා’’ති වුත්යත තං සබ්බම්පි තාසං
කථංසුත්වාතා ආදායසත්ථුසන්තිකං න්ත්වාපටිපාටියාආයරොයචසි.තං
සුත්වා සත්ථා ‘‘විසායඛ ඉයමසං සත්තානං ජාතිආදයයො නාම

දණ්ඩහත්ථකය ොපාලකසදිසා, ජාති ජරාය සන්තිකං, ජරා බයාධියනො

සන්තිකං, බයාධිමරණස්සසන්තිකංයපයසත්වාමරණංකුඨාරියාඡින්දන්තා 
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විය ජීවිතං ඡින්දති, එවං සන්යතපි විවට්ටං පත්යථන්තා නාම නත්ථි, 
වට්ටයමව පන පත්යථන්තී’’ති වත්වා අනුසන්ධිං ඝයටත්වා ධම්මං
යදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

135. 

‘‘යථාදණ්යඩනය ොපායලො,  ායවොපායජතිය ොචරං; 

එවංජරාචමච්චුච, ආයුංපායජන්තිපාණින’’න්ති. 

තත්ථ පායජතීති යඡයකො ය ොපාය ො යකදාරන්තරං පවිසන්තියයො 

 ායවො දණ්යඩන නිවායරත්වා යතයනව යපොයථන්යතො සුලභතියණොදකං 

ය ොචරිං යනති. ආයිං පායජන්තීති ජීවිතින්ද්රියං ඡින්දන්ති යඛයපන්ති.

ය ොපාලයකොවියහිජරාචමච්චුච, ය ො යණොවිය ජීවිතින්ද්රියං, ය ොචරභූමි
විය මරණං. තත්ථ ජාති තාව සත්තානං ජීවිතින්ද්රියං ජරාය සන්තිකං

යපයසසි, ජරා බයාධියනො සන්තිකං, බයාධි මරණස්ස සන්තිකං. තයමව
මරණං කුඨාරියා යඡදං විය ඡින්දිත්වා  ච්ඡතීති ඉදයමත්ථ 
ඔපම්මසම්පටිපාදනං. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

උයපොසථිකඉත්ථීනංවත්ථුපඤ්චමං. 

6. අජ රයපතවත්ථු 

අථ පාපානිකම්මානීතිඉමංධම්මයදසනංසත්ථායවළුවයනවිහරන්යතො 
අජ රයපතංආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හි සමයය මහායමොග් ල්ලානත්යථයරො ලක්ඛණත්යථයරන 
සද්ධිංගිජ්ඣකූටයතොඔතරන්යතොදිබ්යබනචක්ඛුනාපඤ්චවීසතියයොජනිකං
අජ රයපතංනාම අද්දස.තස්සසීසයතොඅග්ගිජාලාඋට්ඨහිත්වාපරියන්තං

 ච්ඡන්ති, පරියන්තයතො උට්ඨහිත්වාසීසං ච්ඡන්ති, උභයයතොඋට්ඨහිත්වා
මජ්යඣඔතරන්ති.යථයරොතං දිස්වාසිතංපාත්වාකාසි.ලක්ඛණත්යථයරන

සිතකාරණං පුට්යඨො ‘‘අකායලො, ආවුයසො, ඉමස්ස පඤ්හස්ස

යවයයාකරණාය, සත්ථු සන්තියක මං පුච්යඡයයාසී’’ති වත්වා රාජ යහ
පිණ්ඩාය චරිත්වා සත්ථු සන්තිකං  තකායල ලක්ඛණත්යථයරන පුට්යඨො

ආහ – ‘‘තත්රාහං, ආවුයසො, එකං යපතං අද්දසං, තස්ස එවපනයපො නාම

අත්තභායවො, අහං තං දිස්වා ‘න වත යම එවපනයපො අත්තභායවො

දිට්ඨපුබ්යබො’තිසිතං පාත්වාකාසි’’න්ති.සත්ථා ‘‘චක්ඛුභූතාවත, භික්ඛයව, 

සාවකාවිහරන්තී’’තිආදීනි (පාරා.228; සං. නි.2.202) වදන්යතොයථරස්ස

කථංපතිට්ඨායපත්වා‘‘මයාපිඑයසො, භික්ඛයව, යපයතොයබොධිමණ්යඩයයව

දිට්යඨො, ‘යයචපනයමවචනංනසද්දයහයුං, යතසංතං අහිතායඅස්සා’ති

න කයථසිං, ඉදානි යමොග් ල්ලානං සක්ඛිං ලභිත්වා කයථමී’’ති වත්වා 
භික්ඛූහිතස්සපුබ්බකම්මංපුට්යඨොබයාකාසි– 
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කස්සපබුද්ධකායල කිර සුමඞ් ලයසට්ඨි නාම සුවණ්ණිට්ඨකාහි භූමිං
සන්ථරිත්වාවීසතිඋසභට්ඨායනතත්තයකයනවධයනනවිහාරංකායරත්වා
තාවත්තයකයනව විහාරමහං කායරසි. යසො එකදිවසං පායතොව සත්ථු
සන්තිකං  ච්ඡන්යතො න රද්වායර එකිස්සා සාලාය කාසාවං සසීසං

පාරුපිත්වා කලලමක්ඛියතහි පායදහි නිපන්නං එකං යචොරං දිස්වා ‘‘අයං
කලලමක්ඛිතපායදො රත්තිං විචරිත්වා දිවා නිපන්නමනුස්යසො භවිස්සතී’’ති

ආහ. යචොයරො මුඛං විවරිත්වා යසට්ඨිං දිස්වා ‘‘යහොතු, ජානිස්සාමි යත 

කත්තබ්බ’’න්ති ආඝාතං බන්ධිත්වා සත්තක්ඛත්තුං යඛත්තං ඣායපසි, 

සත්තක්ඛත්තුං වයජ ගුන්නං පායද ඡින්දි, සත්තක්ඛත්තුං ය හංඣායපසි, 
යසො එත්තයකනාපි යකොපං නිබ්බායපතුං අසක්යකොන්යතො තස්ස
චූළූපට්ඨායකන සද්ධිං මිත්තසන්ථවං කත්වා ‘‘කිං යත යසට්ඨියනො 
පිය’’න්තිපුට්යඨො‘‘ න්ධකුටියතොඅඤ්ඤංතස්සපියතරංනත්ථී’’තිසුත්වා

‘‘යහොතු,  න්ධකුටිං ඣායපත්වා යකොපං නිබ්බායපස්සාමී’’ති සත්ථරි
පිණ්ඩාය පවිට්යඨ පානීයපරියභොජනීයඝයට භින්දිත්වා  න්ධකුටියං අග්ගිං
අදාසි. යසට්ඨි ‘‘ න්ධකුටි කිර ඣායතී’’ති සුත්වා ආ ච්ඡන්යතො
ඣාමකායල ආ න්ත්වා  න්ධකුටිං ඣාමං ඔයලොයකන්යතො 
වාලග් මත්තම්පියදොමනස්සං අකත්වාවාමබාහුංසමඤ්ජිත්වා දක්ඛියණන
හත්යථන මහාඅප්යඵොටනං අප්යඵොයටසි. අථ නං සමීයප ඨිතා පුච්ඡිංසු –

‘‘කස්මා, සාමි, එත්තකං ධනංවිස්සජ්යජත්වාකත න්ධකුටියාඣාමකායල

අප්යඵොයටසී’’ති? යසො ආහ – ‘‘එත්තකං යම, තාතා, අග්ගිආදීහි

අසාධාරයණබුද්ධස්සසාසයනධනංනිදහිතුංලද්ධං, ‘පුනපිඑත්තකං ධනං
විස්සජ්යජත්වා සත්ථු  න්ධකුටිං කාතුං ලභිස්සාමී’ති තුට්ඨමානයසො 
අප්යඵොයටසි’’න්ති. යසො පුන තත්තකං ධනං විස්සජ්යජත්වා  න්ධකුටිං
කායරත්වා වීසතිසහස්සභික්ඛුපරිවාරස්ස සත්ථුයනො දානං අදාසි. තං දිස්වා

යචොයරො චින්යතසි – ‘‘අහං ඉමං අමායරත්වා මඞ්කුකාතුංන සක්ඛිස්සාමි, 

යහොතු, මායරස්සාමි න’’න්ති නිවාසනන්තයර ඡුරිකං බන්ධිත්වා සත්තාහං
විහායර විචරන්යතොපි ඔකාසං න ලභි. මහායසට්ඨිපි සත්ත දිවසානි
බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දානං දත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා ආහ –

‘‘භන්යත, මම එයකන පුරියසන සත්තක්ඛත්තුං යඛත්තං ඣාපිතං, 

සත්තක්ඛත්තුං වයජ ගුන්නං පාදා ඡින්නා, සත්තක්ඛත්තුං ය හංඣාපිතං, 

ඉදානි න්ධකුටිපියතයනවඣාපිතාභවිස්සති, අහං ඉමස්මිං දායනපඨමං
පත්තිංතස්සදම්මී’’ති. 

තංසුත්වායචොයරො‘‘භාරියංවතයමකම්මංකතං, එවංඅපරාධකාරයක

මයි ඉමස්ස යකොපමත්තම්පි නත්ථි, ඉමස්මිම්පි දායන මය්හයමව පඨමං

පත්තිං යදති, අහං ඉමස්මිං දුබ්භාමි, එවපනපං යම පුරිසං අඛමායපන්තස්ස
යදවදණ්යඩොපි යම මත්ථයක පයතයයා’’ති  න්ත්වා යසට්ඨිස්ස පාදමූයල

නිපජ්ජිත්වා ‘‘ඛමාහි යම, සාමී’’ති වත්වා ‘‘කිං ඉද’’න්ති වුත්යත, ‘‘සාමි, 

එවංඅයුත්තකංකම්මංමයාකතං, තස්සයම ඛමාහී’’තිආහ.අථනංයසට්ඨි

‘‘තයායමඉදඤ්චිදඤ්චකත’’න්තිසබ්බංපුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, මයාකත’’න්ති
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වුත්යත, ‘‘ත්වංමයානදිට්ඨපුබ්යබො, කස්මායමකුජ්ඣිත්වා එවමකාසී’’ති
පුච්ඡි. යසො එකදිවසං න රා නික්ඛන්යතන යතන වුත්තවචනං සායරත්වා 

‘‘ඉමිනා යම කාරයණන යකොයපො උප්පාදියතො’’ති ආහ. යසට්ඨි අත්තනා

වුත්තං සරිත්වා ‘‘ආම, තාත, වුත්තං මයා, තං යම ඛමාහී’’ති යචොරං

ඛමායපත්වා ‘‘උට්යඨහි, තාත, ඛමාමියත,  ච්ඡ, තාතා’’තිආහ.සයචයම, 

සාමි, ඛමසි, සපුත්තදාරං මං ය යහ දාසං කයරොහීති. තාත, ත්වං මයා

එත්තයකකථියතඑවපනපංයඡදනංඅකාසි, ය යහ වසන්යතනපන සද්ධිංන

සක්කා කිඤ්චි කයථතුං, න යම තයා ය යහ වසන්යතන කිච්චං අත්ථි, 

ඛමාමි යත,  ච්ඡ, තාතාති. යචොයරො තං කම්මං කත්වා ආයුපරියයොසායන
අවීචිම්හි නිබ්බත්යතො දීඝරත්තං තත්ථ පච්චිත්වා විපාකාවයසයසන ඉදානි
ගිජ්ඣකූයටපබ්බයතපච්චතීති. 

එවං සත්ථා තස්ස පුබ්බකම්මං කයථත්වා, ‘‘භික්ඛයව, බාලා නාම 

පාපානි කම්මානි කයරොන්තා න බුජ්ඣන්ති, පච්ඡා පන අත්තනා
කතකම්යමහිඩය්හමානා අත්තනාවඅත්තයනොදාවග්ගිසදිසාවයහොන්තී’’ති
වත්වාඅනුසන්ධිංඝයටත්වාධම්මං යදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

136. 

‘‘අථපාපානිකම්මානි, කරංබායලොනබුජ්ඣති; 

යසහිකම්යමහිදුම්යමයධො, අග්ගිඩඩ්යඪොවතප්පතී’’ති. 

තත්ථ අථපාපානීතිනයකවලං බාය ො යකොධවයසනපාපානිකයරොති, 

කයරොන්යතොපි පන න බුජ්ඣතීති අත්යථො. පාපං කයරොන්යතො ච ‘‘පාපං
කයරොමී’’තිඅබුජ්ඣනයකොනාම නත්ථි.‘‘ඉමස්සකම්මස්සඑවපනයපොනාම

විපායකො’’ති අජානනතාය ‘‘න බුජ්ඣතී’’ති වුත්තං. යසහීති යසො යතහි

අත්තයනොසන්තයකහි කම්යමහිදුම්යමයධො නිප්පඤ්යඤොපුග් යලොනිරයය

නිබ්බත්තිත්වා අග්ගිඩඩ්ය ොවතප්පතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

අජ රයපතවත්ථුඡට්ඨං. 

7. මහායමොග් ල්ලානත්යථරවත්ථු 

යෙො දණ්යඩනාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො 
මහායමොග් ල්ලානත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හි සමයය තිත්ථියා සන්නිපතිත්වා මන්යතසුං – 

‘‘ජානාථාවුයසො, ‘යකනකාරයණනසමණස්සය ොතමස්සලාභසක්කායරො

මහාහුත්වා නිබ්බත්යතො’ති. මයංනජානාම, තුම්යහපනජානාථාති.ආම, 

ජානාම, මහායමොග් ල්ලානං නාම එකං නිස්සාය උප්පන්යනො. යසො හි
යදවයලොකං න්ත්වායදවතාහි කතකම්මංපුච්ඡිත්වාආ න්ත්වාමනුස්සානං
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කයථති ‘ඉදං නාම කත්වා එවපනපං සම්පත්තිං ලභන්තී’ති. නිරයය
නිබ්බත්තානම්පිකම්මං පුච්ඡිත්වාආ න්ත්වාමනුස්සානංකයථති‘ඉදංනාම
කත්වාඑවපනපංදුක්ඛං අනුභවන්තී’ති.මනුස්සාතස්සකථංසුත්වාමහන්තං

ලාභසක්කාරං අභිහරන්ති, සයච තං මායරතුං සක්ඛිස්සාම, යසො

ලාභසක්කායරො අම්හාකං නිබ්බත්තිස්සතී’’ති. යත ‘‘අත්යථයකො
උපායයො’’ති සබ්යබ එකච්ඡන්දා හුත්වා ‘‘යංකිඤ්චි කත්වා තං 
මාරායපස්සාමා’’ති අත්තයනො උපට්ඨායක සමාදයපත්වා කහාපණසහස්සං
ලභිත්වා පුරිසඝාතකම්මං කත්වා චරන්යත යචොයර පක්යකොසායපත්වා

‘‘මහායමොග් ල්ලානත්යථයරොනාම කාෙසිලායංවසති, තත්ථ න්ත්වාතං
මායරථා’’තියතසංකහාපයණඅදංසු.යචොරාධනයලොයභන සම්පටිච්ඡිත්වා
‘‘යථරංමායරස්සාමා’’ති න්ත්වාතස්සවසනට්ඨානංපරිවායරසුං. යථයරො
යතහි පරික්ඛිත්තභාවං ඤත්වා කුඤ්චිකච්ඡිද්යදන නික්ඛමිත්වා පක්කාමි.
යත යචොරා තං දිවසං යථරං අදිස්වා පුයනකදිවසං  න්ත්වා පරික්ඛිපිංසු.
යථයරො ඤත්වාකණ්ණිකාමණ්ඩලංභින්දිත්වාආකාසංපක්ඛන්දි.එවංයත 
පඨමමායසපිමජ්ඣිමමායසපියථරං යහතුංනාසක්ඛිංසු.පච්ඡිමමායසපන
සම්පත්යත යථයරො අත්තනා කතකම්මස්ස ආකඩ්ඪනභාවං ඤත්වා න
අප ච්ඡි.යචොරා න්ත්වායථරං යහත්වා තණ්ඩුලකණමත්තානිස්සඅට්ඨීනි
කයරොන්තා භින්දිංසු. අථ නං ‘‘මයතො’’ති සඤ්ඤාය එකස්මිං ගුම්බපිට්යඨ
ඛිපිත්වාපක්කමිංසු. 

යථයරො ‘‘සත්ථාරං පස්සිත්වාව පරිනිබ්බායිස්සාමී’’ති අත්තභාවං 
ඣානයවඨයනන යවයඨත්වා ථිරං කත්වා ආකායසන සත්ථු සන්තිකං

 න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, පරිනිබ්බායිස්සාමී’’ති ආහ.

‘‘පරිනිබ්බායිස්සසි, යමොග් ල්ලානා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත’’ති. ‘‘කත්ථ

 න්ත්වා’’ති? ‘‘කාෙසිලාපයදසං, භන්යත’’ති. යතන හි, යමොග් ල්ලාන, 
මය්හං ධම්මං කයථත්වා යාහි. තාදිසස්ස හි යම සාවකස්ස ඉදානි දස්සනං

නත්ථීති. යසො ‘‘එවං කරිස්සාමි, භන්යත’’ති සත්ථාරං වන්දිත්වා ආකාසං
උප්පතිත්වා පරිනිබ්බානදිවයස සාරිපුත්තත්යථයරො විය නානප්පකාරා
ඉද්ධියයො කත්වා ධම්මං කයථත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා කාෙසිලාටවිං
 න්ත්වා පරිනිබ්බායි. ‘‘යථරං කිර යචොරා මායරසු’’න්ති අයම්පි කථා
සකලජම්බුදීයප පත්ථරි. රාජා අජාතසත්තු යචොයර පරියයසනත්ථාය
චරපුරියසපයයොයජසි.යතසුපියචොයරසුසුරාපායනසුරංපිවන්යතසුඑයකො 
එකස්ස පිට්ඨිං පහරිත්වා පායතසි. යසො තං සන්යතජ්යජත්වා ‘‘අම්යභො

දුබ්බිනීත, ත්වංකස්මායමපිට්ඨිංපායතසී’’ති ආහ.කිංපනහයර දුට්ඨයචොර, 

තයාමහායමොග් ල්ලානත්යථයරොපඨමංපහයටොති? කිංපනමයාපහටභාවං

ත්වංන ජානාසීති? ඉතියනසං‘‘මයාපහයටො, මයාපහයටො’’තිවදන්තානං
වචනං සුත්වා යත චරපුරිසා යත සබ්යබ යචොයර  යහත්වා රඤ්යඤො

ආයරොයචසුං. රාජා යචොයර පක්යකොසායපත්වා පුච්ඡි – ‘‘තුම්යහහි යථයරො

මාරියතො’’ති? ‘‘ආම, යදවා’’ති. ‘‘යකන තුම්යහ උයයයොජිතා’’ති? 

‘‘නග් සමණයකහි, යදවා’’ති. රාජා පඤ්චසයත නග් සමණයක
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පටුන 

 ාහායපත්වා පඤ්චසයතහි යචොයරහි සද්ධිං රාජඞ් යණ නාභිප්පමායණසු

ආවායටසුනිඛණායපත්වා පලායලහි පටිච්ඡාදායපත්වා අග්ගිං දායපසි. අථ
යනසං ඣාමභාවං ඤත්වා අයනඞ් යලහි කසායපත්වා සබ්යබ
ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකංකාරායපසි. 

භික්ඛූධම්මසභායංකථංසමුට්ඨායපසුං– ‘‘මහායමොග් ල්ලානත්යථයරො

අත්තයනො අනනුපනපයමව මරණං පත්යතො’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය

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

නාමා’’ති වුත්යත, ‘‘භික්ඛයව, යමොග් ල්ලායනො ඉමස්යසව අත්තභාවස්ස

අනනුපනපං මරණං පත්යතො, පුබ්යබ පන යතන කතස්ස කම්මස්ස

අනුපනපයමව මරණං පත්යතො’’ති වත්වා ‘‘කිං පනස්ස, භන්යත, 
පුබ්බකම්ම’’න්තිපුට්යඨොවිත්ථායරත්වාකයථසි– 

අතීයත කිර බාරාණසිවාසී එයකො කුලපුත්යතො සයයමව 
යකොට්ටනපචනාදීනිකම්මානිකයරොන්යතො මාතාපිතයරො පටිජග්ගි. අථස්ස

මාතාපිතයරො නං, ‘‘තාත, ත්වං එකයකොව ය යහ ච අරඤ්යඤ ච කම්මං

කයරොන්යතො කිලමසි, එකං යත කුමාරිකං ආයනස්සාමා’’ති වත්වා, 

‘‘අම්මතාතා, නමය්හංඑවපනපායත්යථො, අහංයාවතුම්යහජීවථ, තාවයවො
සහත්ථා උපට්ඨහිස්සාමී’’ති යතන පටික්ඛිත්තා පුනප්පුනං තං යාචිත්වා 
කුමාරිකං ආනයිංසු. සා කතිපාහයමව යත උපට්ඨහිත්වා පච්ඡා යතසං
දස්සනම්පි අනිච්ඡන්තී ‘‘න සක්කා තව මාතාපිතූහි සද්ධිං එකට්ඨායන
වසිතු’’න්ති උජ්ඣායිත්වා තස්මිං අත්තයනො කථං අග් ණ්හන්යත තස්ස 
බහි තකායලමකචිවාකඛණ්ඩානිචයාගුයඵණඤ්ච යහත්වාතත්ථතත්ථ
ආකිරිත්වා යතනා න්ත්වා ‘‘කිං ඉද’’න්ති පුට්ඨා ආහ – ‘‘ඉයමසං

අන්ධමහල්ලකානං එතං කම්මං, සබ්බං ය හං කිලිට්ඨං කයරොන්තා

විචරන්ති, නසක්කාඑයතහිසද්ධිංඑකට්ඨායන වසිතු’’න්ති.එවංතායනං
පුනප්පුනංකථයමානායඑවපනයපොපිපූරිතපාරමීසත්යතො මාතාපිතූහිසද්ධිං

භිජ්ජි. යසො ‘‘යහොතු, ජානිස්සාමි යනසං කත්තබ්බ’’න්ති යත යභොයජත්වා, 

‘‘අම්මතාතා, අසුකට්ඨායන නාම තුම්හාකං ඤාතකා ආ මනං

පච්චාසීසන්ති, තත්ථ  මිස්සාමා’’ති යත යානකං ආයරොයපත්වා ආදාය

 ච්ඡන්යතො අටවිමජ්ඣං පත්තකායල, ‘‘තාත, රස්මියයො  ණ්හාථ,  ායවො

පයතොදසඤ්ඤාය  මිස්සන්ති, ඉමස්මිං ඨායන යචොරා වසන්ති, අහං
ඔතරාමී’’ති පිතු හත්යථ රස්මියයො දත්වා ඔතරිත්වා  ච්ඡන්යතො සද්දං
පරිවත්යතත්වා යචොරානං උට්ඨිතසද්දමකාසි. මාතාපිතයරො සද්දං සුත්වා

‘‘යචොරාඋට්ඨිතා’’තිසඤ්ඤාය, ‘‘තාත, මයංමහල්ලකා, ත්වංඅත්තානයමව 
රක්ඛාහී’’ති ආහංසු. යසො මාතාපිතයරො තථාවිරවන්යතපි යචොරසද්දං
කයරොන්යතොයකොට්යටත්වා මායරත්වාඅටවියංඛිපිත්වාපච්චා මි. 

සත්ථාඉදංතස්සපුබ්බකම්මංකයථත්වා, ‘‘භික්ඛයව, යමොග් ල්ලායනො
එත්තකං කම්මං කත්වා අයනකවස්සසතසහස්සානි නිරයය පච්චිත්වා
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විපාකාවයසයසන අත්තභාවසයත එවයමව යකොට්යටත්වා සංචුණ්ණියතො
මරණං පත්යතො. එවං යමොග් ල්ලායනන අත්තයනො කම්මානුපනපයමව

මරණං ලද්ධං, පඤ්චහි යචොරසයතහි සද්ධිං ලභිංසු. අප්පදුට්යඨසු හි
පදුස්සන්යතො දසහි කාරයණහි අනයබයසනං පාපුණාතියයවා’’ති වත්වා
අනුසන්ධිංඝයටත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමා ාථා අභාසි– 

137. 

‘‘යයො දණ්යඩනඅදණ්යඩසු, අප්පදුට්යඨසු දුස්සති; 

දසන්නමඤ්ඤතරංඨානං, ඛිප්පයමවනි ච්ඡති. 

138. 

‘‘යවදනංඵරුසංජානිං, සරීරස්සවයභදනං; 

 රුකංවාපිආබාධං, චිත්තක්යඛපංවපාපුයණ. 

139. 

‘‘රාජයතො වාඋපසග් ං, අබ්භක්ඛානංව දාරුණං; 

පරික්ඛයංවඤාතීනං, යභො ානංවපභඞ්ගුරං. 

140. 

‘‘අථවාස්සඅ ාරානි, අග්ගිඩහතිපාවයකො; 

කායස්සයභදාදුප්පඤ්යඤො, නිරයංයසොපපජ්ජතී’’ති. 

තත්ථ අදණ්යඩසූති කායදණ්ඩාදිරහියතසු ඛීණාසයවසු. අප්පදුට්යඨසූති

පයරසු වා අත්තනි වා නිරපරායධසු. දසන්නමඤ්ඤතරිං ඨානන්ති දසසු

දුක්ඛකාරයණසු අඤ්ඤතරං කාරණං. යවදනන්ති සීසයරො ාදියභදං ඵරුසිං 

යවදනං. ජානින්ති කිච්ඡාධි තස්ස ධනස්ස ජානිං. යභදනන්ති

හත්ථච්යඡදාදිකං සරීරයභදනං.  රුකන්ති
පක්ඛහතඑකචක්ඛුකපීඨසප්පිකුණී රභාවකුට්ඨයරො ාදියභදං  රුකාබාධං වා. 

චිත්තක්යඛපන්ති උම්මාදං. උපසග් න්ති

යසවියලොපයසනාපතිට්ඨානාදිඅච්ඡින්දනාදිකං රාජයතො උපසග් ං වා. 

අබ්භක්ඛානන්ති අදිට්ඨඅසුතඅචින්තිතපුබ්බං ‘‘ඉදං සන්ධිච්යඡදාදිකම්මං, 

ඉදං වා රාජාපරාධිතකම්මං තයාකත’’න්ති එවපනපං දාරුණිං අබ්භක්ඛානං 

වා. පරික්ඛෙිං ව ඤාතීනන්ති අත්තයනො අවස්සයයො භවිතුං සමත්ථානං 

ඤාතීනිං පරික්ඛයංවා. පභඞ්ගුරන්තිපභඞ්ගුභාවංපූතිභාවං.යංහිස්සය යහ

ධඤ්ඤං, තං පූතිභාවං ආපජ්ජති, සුවණ්ණං අඞ් ාරභාවං, මුත්තා

කප්පාසට්ඨිභාවං, කහාපණං කපාලඛණ්ඩාදිභාවං, ද්විපදචතුප්පදා

කාණකුණාදිභාවන්තිඅත්යථො. අග්ගිඩහතීතිඑකසංවච්ඡයරද්වත්තික්ඛත්තුං

අඤ්ඤස්මිං ඩාහයක අවිජ්ජමායනපි අසනිඅග්ගි වා පතිත්වා ඩහති, 

අත්තයනොවධම්මතායඋට්ඨියතොපාවයකොවා ඩහතියයව. නිරෙන්තිදිට්යඨව
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ධම්යම ඉයමසං දසන්නං ඨානානං අඤ්ඤතරං පත්වාපි එකංයසන
සම්පරායයපත්තබ්බං දස්යසතුං‘‘නිරයංයසොපපජ්ජතී’’තිවුත්තං. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

මහායමොග් ල්ලානත්යථරවත්ථුසත්තමං. 

8. බහුභණ්ඩිකභික්ඛුවත්ථු 

න නග් චරිොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
බහුභණ්ඩිකං භික්ඛුංආරබ්භකයථසි. 

සාවත්ථිවාසී කියරයකොකුටුම්බියකො භරියාය කාලකතාය පබ්බජි. යසො
පබ්බජන්යතො අත්තයනො පරියවණඤ්ච අග්ගිසාලඤ්ච භණ්ඩ බ්භඤ්ච 

කායරත්වා සබ්බම්පි භණ්ඩ බ්භං සප්පිමධුයතලාදීහි පූයරත්වා පබ්බජි, 
පබ්බජිත්වාචපනඅත්තයනොදායසපක්යකොසායපත්වායථාරුචිකංආහාරං
පචායපත්වා භුඤ්ජති. බහුභණ්යඩො ච බහුපරික්ඛායරො ච අයහොසි. රත්තිං

අඤ්ඤං නිවාසනපාරුපනං යහොති, දිවා අඤ්ඤං නිවාසනපාරුපනං යහොති, 
දිවා අඤ්ඤං විහාරපච්චන්යත වසති. තස්යසකදිවසං චීවරපච්චත්ථරණානි
සුක්ඛායපන්තස්ස යසනාසනචාරිකං ආහිණ්ඩන්තා භික්ඛූ පස්සිත්වා

‘‘කස්සිමානි, ආවුයසො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘මය්හ’’න්ති වුත්යත, ‘‘ආවුයසො, 

භ වතාතිචීවරානිඅනුඤ්ඤාතානි, ත්වඤ්චපනඑවංඅප්පිච්ඡස්සබුද්ධස්ස 
සාසයන පබ්බජිත්වා එවං බහුපරික්ඛායරො ජායතො’’ති තං සත්ථු සන්තිකං

යනත්වා, ‘‘භන්යත, අයං භික්ඛු අතිබහුභණ්යඩො’’ති ආයරොයචසුං. සත්ථා 

‘‘සච්චං කිර තං භික්ඛූ’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භන්යත’’ති වුත්යතආහ – 

‘‘කස්මා පන ත්වං, භික්ඛු, මයා අප්පිච්ඡතාය ධම්යම යදසියත එවං
බහුභණ්යඩො ජායතො’’ති. යසො තාවත්තයකයනව කුපියතො ‘‘ඉමිනා දානි
නීහායරන චරිස්සාමී’’ති පාරුපනං ඡඩ්යඩත්වා පරිසමජ්යඣ එකචීවයරො
අට්ඨාසි. අථ නං සත්ථා උපත්ථම්භයමායනො නනු ත්වං භික්ඛු පුබ්යබ
හියරොත්තප්ප යවසයකො දකරක්ඛසකායලපි හියරොත්තප්පං  යවසමායනො

ද්වාදස වස්සානිවිහාසි, කස්මාඉදානිඑවං රුයකබුද්ධසාසයනපබ්බජිත්වා
චතුපරිසමජ්යඣ පාරුපනංඡඩ්යඩත්වාහියරොත්තප්පංපහායඨියතොසීති.යසො
සත්ථුවචනංසුත්වා හියරොත්තප්පංපච්චුපට්ඨායපත්වාතංචීවරංපාරුපිත්වා
සත්ථාරං වන්දිත්වා එකමන්තංනිසීදි. භික්ඛූතස්ස අත්ථස්සආවිභාවත්ථං
භ වන්තංයාචිංසු.භ වා අතීතංආහරිත්වාකයථසි– 

අතීයත කිරබාරාණසිරඤ්යඤොඅග් මයහසියා කුච්ඡිස්මිංයබොධිසත්යතො

පටිසන්ධිං ණ්හි.තස්සනාමග් හණදිවයස මහිිංසකුමායරොතිනාමංකරිංසු.

තස්සකනිට්ඨභාතා චන්දකුමායරො නාමඅයහොසි.යතසංමාතරිකාලකතාය

රාජා අඤ්ඤං අග් මයහසිට්ඨායන ඨයපසි. සාපි පුත්තං විජායි, 

සූරිෙකුමායරොතිස්සනාමංකරිංසු.තං දිස්වා රාජා තුට්යඨො ‘‘පුත්තස්ස යත

වරංදම්මී’’තිආහ.සාපියඛො, ‘‘යදව, ඉච්ඡිතකායල ණ්හිස්සාමී’’ති වත්වා
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පුත්තස්ස වයප්පත්තකායල රාජානං ආහ – ‘‘යදයවන මය්හං පුත්තස්ස

ජාතකායලවයරොදින්යනො, ඉදානියමපුත්තස්සරජ්ජංයදහී’’ති. රාජා‘‘මම

ද්යවපුත්තාඅග්ගික්ඛන්ධාවියජලන්තා විචරන්ති, නසක්කාතස්සරජ්ජං
දාතු’’න්ති පටික්ඛිපිත්වාපි තං පුනප්පුනං යාචමානයමව දිස්වා ‘‘අයං යම

පුත්තානං අනත්ථම්පි කයරයයා’’ති පුත්යත පක්යකොසායපත්වා, ‘‘තාතා, 

අහංසූරියකුමාරස්සජාතකායලවරංඅදාසිං, ඉදානිස්සමාතා රජ්ජංයාචති, 

අහං තස්ස න දාතුකායමො, තස්ස මාතා තුම්හාකං අනත්ථම්පි කයරයය, 

 ච්ඡථ තුම්යහ, අරඤ්යඤ වසිත්වා මමච්චයයනා න්ත්වා රජ්ජං
 ණ්හථා’’ති උයයයොයජසි. යත පිතරං වන්දිත්වා පාසාදා ඔතරන්යත
රාජඞ් යණ කීෙමායනො සූරියකුමායරො දිස්වා තං කාරණං ඤත්වා යතහි
සද්ධිං නික්ඛමි. යතසං හිමවන්තං පවිට්ඨකායල යබොධිසත්යතො මග් ා

ඔක්කම්මඅඤ්ඤතරස්මිංරුක්ඛමූයලනිසීදිත්වාසූරියකුමාරංආහ – ‘‘තාත, 

එතං සරං  න්ත්වා න්හත්වා ච පිවිත්වා ච අම්හාකම්පි පදුමිනිපණ්යණහි 

උදකං ආහරා’’ති. යසො පන සයරො යවස්සවණ්ණස්ස සන්තිකා එයකන
දකරක්ඛයසන ලද්යධො යහොති. යවස්සවණ්යණො ච තං ආහ – ‘‘ඨයපත්වා

යදවධම්මජානනයක යය ච අඤ්යඤ ඉමං සරං ඔතරන්ති, යත ඛාදිතුං
ලභසී’’ති. තයතො පට්ඨාය යසො තං සරං ඔතිණ්යණොතිණ්යණ යදවධම්යම 

පුච්ඡිත්වාඅජානන්යතඛාදති, සූරියකුමායරොපි තංසරං අවීමංසිත්වාවඔතරි, 
යතන ච ‘‘යදවධම්යම ජානාසී’’ති පුච්ඡියතො ‘‘යදවධම්මා නාම 
චන්දිමසූරියා’’ති ආහ. අථ නං ‘‘ත්වං යදවධම්යම න ජානාසී’’ති උදකං
පයවයසත්වා අත්තයනො භවයන ඨයපසි. යබොධිසත්යතොපි තං චිරායන්තං
දිස්වා චන්දකුමාරං යපයසසි. යසොපි යතන ‘‘යදවධම්යම ජානාසී’’ති
පුච්ඡියතො ‘‘යදවධම්මා නාම චතස්යසො දිසා’’ති ආහ. දකරක්ඛයසො තම්පි
උදකංපයවයසත්වාතත්යථවඨයපසි. 

යබොධිසත්යතො තස්මිම්පි චිරායන්යත ‘‘අන්තරායයන භවිතබ්බ’’න්ති 

සයං  න්ත්වා ද්වින්නම්පි ඔතරණපදංයයව දිස්වා ‘‘අයං සයරො
රක්ඛසපරිග් හියතො’’ති ඤත්වා ඛග් ං සන්නය්හිත්වා ධනුං  යහත්වා
අට්ඨාසි. රක්ඛයසො තං අයනොතරන්තං දිස්වා

වනකම්මිකපුරිසයවයසනා න්ත්වා ආහ – ‘‘යභො පුරිස, ත්වං

මග් කිලන්යතො, කස්මා ඉමං සරං ඔතරිත්වා න්හත්වා ච පිවිත්වා ච
භිසමුලාලංඛාදිත්වාපුප්ඵානි පිලන්ධිත්වාන ච්ඡසී’’ති.යබොධිසත්යතොතං

දිස්වාව‘‘එසයසොයක්යඛො’’තිඤත්වා ‘‘තයායමභාතයරො හිතා’’තිආහ.

ආම, මයා  හිතාති. කිං කාරණාති? අහං ඉමං සරං ඔතිණ්යණොතිණ්යණ

ලභාමීති. කිං පන සබ්යබව ලභසීති? යදවධම්මජානනයක ඨයපත්වා

අවයසයසලභාමීති.අත්ථිපනයත යදවධම්යමහිඅත්යථොති? ආම, අත්ථීති.
අහං කයථස්සාමීති. යතන හි කයථහීති. න සක්කා කිලිට්යඨන  ත්යතන
කයථතුන්ති. යක්යඛො යබොධිසත්තං න්හායපත්වා පානීයං පායයත්වා
අලඞ්කරිත්වාඅලඞ්කතමණ්ඩපමජ්යඣ පල්ලඞ්කංආයරොයපත්වාසයමස්ස
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පාදමූයලනිසීදි.අථනංයබොධිසත්යතො‘‘සක්කච්චං සුණාහී’’තිවත්වාඉමං
 ාථමාහ– 

‘‘හිරිඔත්තප්පසම්පන්නා, සුක්කධම්මසමාහිතා; 

සන්යතොසප්පුරිසායලොයක, යදවධම්මාති වුච්චයර’’ති.(ජා.1.1.6); 

යක්යඛො ඉමං ධම්මයදසනං සුත්වා පසන්යනො යබොධිසත්තං ආහ – 

‘‘පණ්ඩිත, අහං යත පසන්යනො, එකං භාතරං දම්මි, කතරං ආයනමී’’ති? 

‘‘කනිට්ඨං ආයනහී’’ති.පණ්ඩිත, ත්වංයකවලංයදවධම්යමජානාසියයව, න

පන යතසු වත්තසීති. කිං කාරණාති? යස්මා යජට්ඨං ඨයපත්වා කනිට්ඨං

ආහරායපන්යතො යජට්ඨාපචායිකකම්මං න කයරොසීති, යදවධම්යම චාහං

යක්ඛ ජානාමි, යතසු ච වත්තාමි. මයඤ්හි එතං නිස්සාය ඉමං අරඤ්ඤං

පවිට්ඨා. එතස්ස හි අත්ථාය අම්හාකං පිතරං එතස්ස මාතා රජ්ජං යාචි, 

අම්හාකංපනපිතාතංවරංඅදත්වාඅම්හාකංඅනුරක්ඛණත්ථායඅරඤ්යඤ

වාසංඅනුජානි, යසොකුමායරොඅනිවත්තිත්වාඅම්යහහිසද්ධිංආ යතො.‘‘තං
අරඤ්යඤ එයකො යක්යඛො ඛාදී’’ති වුත්යතපි න යකොචි සද්දහිස්සති.
යතනාහං  රහභයභීයතො තයමවාහරායපමීති. යක්යඛො යබොධිසත්තස්ස

පසීදිත්වා ‘‘සාධු පණ්ඩිත, ත්වයමව යදවධම්යම ජානාසි, යදවධම්යමසු ච 
වත්තසී’’ති ද්යව භාතයරො ආයනත්වා අදාසි. අථ නං යබොධිසත්යතො
යක්ඛභායවආදීනවං කයථත්වා පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨායපසි. යසො යතන
සුසංවිහිතාරක්යඛොතස්මිංඅරඤ්යඤ වසිත්වාපිතරිකාලකයතයක්ඛංආදාය

බාරාණසිං  න්ත්වා රජ්ජං  යහත්වා චන්දකුමාරස්ස උපරජ්ජං, 
සූරියකුමාරස්සයසනාපතිට්ඨානංදත්වායක්ඛස්ස රමණී රයයඨායනආයතනං

කාරායපත්වායථායසොලාභග් ප්පත්යතොයහොති, තථාඅකාසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි ‘‘තදා

රක්ඛයසො බහුභණ්ඩිකභික්ඛු අයහොසි, සූරියකුමායරො ආනන්යදො, 

චන්දකුමායරො සාරිපුත්යතො, මහිංසකුමායරො පන අහයමවා’’ති. එවං සත්ථා

ජාතකං කයථත්වා ‘‘එවං ත්වං, භික්ඛු, පුබ්යබ යදවධම්යම  යවසමායනො
හිරිඔත්තප්පසම්පන්යනො විචරිත්වාඉදානිචතුපරිසමජ්යඣඉමිනානීහායරන

ඨත්වා මම පුරයතො ‘අප්පිච්යඡොම්හී’ති වදන්යතො අයුත්තං අකාසි. න හි
සාටකපටික්යඛපාදිමත්යතන සමයණො නාම යහොතී’’ති වත්වා අනුසන්ධිං
ඝයටත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

141. 

‘‘න නග් චරියානජටානපඞ්කා, නානාසකා ථණ්ඩිලසායිකාවා; 

රයජොජල්ලං උක්කුටිකප්පධානං, යසොයධන්ති මච්චං 
අවිතිණ්ණකඞ්ඛ’’න්ති. 

තත්ථ නානාසකාති න අනසකා, භත්තපටික්යඛපකාති අත්යථො. 

ථණ්ඩි සායිකාතිභූමිසයනා. රයජොජල් න්තිකද්දමයලපනාකායරනසරීයර
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සන්නිහිතරයජො. උක්කුටිකප්පධානන්ති උක්කුටිකභායවන ආරද්ධවීරියං.
ඉදංවුත්තංයහොති –යයොහිමච්යචො ‘‘එවං අහංයලොකනිස්සරණසඞ්ඛාතං 
සුද්ධිං පාපුණිස්සාමී’’ති ඉයමසු නග් චරියාදීසු යං කිඤ්චි සමාදාය

වත්යතයය, යසො යකවලං මිච්ඡාදස්සනඤ්යචව වඩ්යඪයය, කිලමථස්ස ච
භාගී අස්ස. න හි එතානි සුසමාදින්නානිපි අට්ඨවත්ථුකාය කඞ්ඛාය

අවිතිණ්ණභායවන අවිතිණ්ණකඞ්ඛිංමච්චිංයසොයධන්තීති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

බහුභණ්ඩිකභික්ඛුවත්ථුඅට්ඨමං. 

9. සන්තතිමහාමත්තවත්ථු 

අ ඞ්කයතො යචපීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
සන්තතිමහාමත්තංආරබ්භකයථසි. 

යසොහිඑකස්මිංකායලරඤ්යඤොපයසනදියකොසලස්සපච්චන්තංකුපිතං 
වූපසයමත්වා ආ යතො. අථස්ස රාජා තුට්යඨො සත්ත දිවසානි රජ්ජං දත්වා
එකං නච්චගීතකුසලං ඉත්ථිං අදාසි. යසො සත්ත දිවසානි සුරාමදමත්යතො 
හුත්වාසත්තයමදිවයසසබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතොහත්ථික්ඛන්ධවර යතො
න්හානතිත්ථං  ච්ඡන්යතොසත්ථාරංපිණ්ඩායපවිසන්තංද්වාරන්තයරදිස්වා
හත්ථික්ඛන්ධවර යතොව සීසං චායලත්වා වන්දිත්වා පක්කාමි. සත්ථා සිතං

කත්වා ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, සිතපාතුකරයණ යහතූ’’ති 
ආනන්දත්යථයරන පුට්යඨො සිතකාරණං ආචික්ඛන්යතො ආහ –

‘‘පස්සානන්ද, සන්තතිමහාමත්තං, අජ්ජ සබ්බාභරණපටිමණ්ඩියතොව මම
සන්තිකං ආ න්ත්වා චතුප්පදික ාථාවසායන අරහත්තං පත්වා
සත්තතාලමත්යත ආකායස නිසීදිත්වා පරිනිබ්බායිස්සතී’’ති. මහාජයනො
යථයරනසද්ධිංකයථන්තස්සසත්ථුවචනං අස්යසොසි.තත්ථමිච්ඡාදිට්ඨිකා

චින්තයිංසු–‘‘පස්සථසමණස්සය ොතමස්සකිරියං, මුඛප්පත්තයමවභාසති, 
අජ්ජකිරඑසඑවංසුරාමදමත්යතොයථාලඞ්කයතොවඑතස්සසන්තියක ධම්මං

සුත්වා පරිනිබ්බායිස්සති, අජ්යජව තං මුසාවායදන නිග් ණ්හිස්සාමා’’ති. 

සම්මාදිට්ඨිකා චින්යතසුං – ‘‘අයහො බුද්ධානං මහානුභාවතා, අජ්ජ
බුද්ධලීෙඤ්යචවසන්තතිමහාමත්තලීෙඤ්චදට්ඨුංලභිස්සාමා’’ති. 

සන්තතිමහාමත්යතොපි න්හානතිත්යථ දිවසභා ං උදකකීෙං කීළිත්වා 
උයයානං  න්ත්වාආපානභූමියංනිසීදි. සාපි ඉත්ථී රඞ් මජ්ඣංඔතරිත්වා 
නච්චගීතං දස්යසතුං ආරභි. තස්සා සරීරලීොය දස්සනත්ථං සත්තාහං
අප්පාහාරතාය තං දිවසං නච්චගීතං දස්සයමානාය අන්යතොකුච්ඡියං
සත්ථකවාතාසමුට්ඨායහදයමංසං කන්තිත්වාඅ මංසු.සාතඞ්ඛණඤ්යඤව
මුයඛන යචව අක්ඛීහි ච විවයටහි කාලමකාසි. සන්තතිමහාමත්යතො

‘‘උපධායරථ න’’න්ති වත්වා ‘‘නිරුද්ධා, සාමී’’ති ච වුත්තමත්යතයයව 
බලවයසොයකන අභිභූයතො තඞ්ඛණඤ්යඤවස්ස සත්තාහං පීතසුරා
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පටුන 

තත්තකපායලඋදකබින්දුවියපරික්ඛයංඅ මාසි.යසො‘‘නයමඉමංයසොකං
අඤ්යඤ නිබ්බායපතුං සක්ඛිස්සන්ති අඤ්ඤත්ර තථා යතනා’’ති
බලකායපරිවුයතො සායන්හසමයය සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා වන්දිත්වා

එවමාහ–‘‘භන්යත, ‘එවපනයපොයමයසොයකො උප්පන්යනො, තංයමතුම්යහ

නිබ්බායපතුංසක්ඛිස්සථා’තිආ යතොම්හි, පටිසරණංයම යහොථා’’ති.අථනං
සත්ථා ‘‘යසොකංනිබ්බායපතුංසමත්ථස්යසවසන්තිකංආ යතොසි. ඉමිස්සා
හිඉත්ථියාඉමිනාවආකායරනමතකායල තවයරොදන්තස්ස පග්ඝරිතඅස්සූනි
චතුන්නංමහාසමුද්දානංඋදකයතොඅතියරකතරානී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ 

– 

‘‘යංපුබ්යබතංවියසොයසහි, පච්ඡායතමාහුකිඤ්චනං; 

මජ්යඣ යච යනො  යහස්සසි, උපසන්යතො චරිස්සසී’’ති. (සු. නි.

955, 1105; චූෙනි.ජතුකණ්ණිමාණවපුච්ඡානිද්යදස68); 

 ාථාපරියයොසායන සන්තතිමහාමත්යතො අරහත්තං පත්වා අත්තයනො 
ආයුසඞ්ඛාරං ඔයලොයකන්යතො තස්ස අප්පවත්තනභාවං ඤත්වා සත්ථාරං

ආහ – ‘‘භන්යත, පරිනිබ්බානං යම අනුජානාථා’’ති. සත්ථා යතන
කතකම්මං ජානන්යතොපි ‘‘මුසාවායදන නිග් ණ්හනත්ථං සන්නිපතිතා

මිච්ඡාදිට්ඨිකා ඔකාසං න ලභිස්සන්ති, ‘බුද්ධලීෙඤ්යචව
සන්තතිමහාමත්තලීෙඤ්ච පස්සිස්සාමා’ති සන්නිපතිතා සම්මාදිට්ඨිකා
ඉමිනාකතකම්මංසුත්වාපුඤ්යඤසුආදරංකරිස්සන්තී’’ති සල්ලක්යඛත්වා

‘‘යතන හි තයා කතකම්මං මය්හං කයථහි, කයථන්යතො ච භූමියං ඨියතො

අකයථත්වාසත්තතාලමත්යතආකායසඨියතොකයථහී’’තිආහ.යසො‘‘සාධු, 

භන්යත’’ති සත්ථාරං වන්දිත්වා එකතාලප්පමාණං උග් ම්ම ඔයරොහිත්වා
පුන සත්ථාරං වන්දිත්වා උග් ච්ඡන්යතො පටිපාටියා සත්තතාලප්පමායණ

ආකායසපල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා ‘‘සුණාථයම, භන්යත, පුබ්බකම්ම’’න්ති
වත්වාආහ– 

ඉයතො එකනවුතිකප්යප විපස්සීසම්මාසම්බුද්ධකායල අහං
බන්ධුමතින යරඑකස්මිංකුයලනිබ්බත්තිත්වා චින්යතසිං – ‘‘කිංනුයඛො
පයරසං යඡදං වා පීෙං වා අකරණකම්ම’’න්ති උපධායරන්යතො 
ධම්මයඝොසකකම්මංදිස්වාතයතොපට්ඨායතංකම්මංකයරොන්යතොමහාජනං

සමාදයපත්වා ‘‘පුඤ්ඤානිකයරොථ, උයපොසථදිවයසසුඋයපොසථංසමාදියථ, 

දානං යදථ, ධම්මං සුණාථ, බුද්ධරතනාදීහි සදිසං අඤ්ඤං නාම නත්ථි, 
තිණ්ණංරතනානංසක්කාරංකයරොථා’’ති උග්යඝොයසන්යතොවිචරාමි.තස්ස

මය්හං සද්දං සුත්වා බුද්ධපිතා බන්ධුමතිමහාරාජා මං පක්යකොසායපත්වා, 

‘‘තාත, කිංකයරොන්යතො විචරසී’’ති පුච්ඡිත්වා, ‘‘යදව, තිණ්ණං රතනානං
ගුණං පකායසත්වා මහාජනං පුඤ්ඤකම්යමසු සමාදයපන්යතො විචරාමී’’ති

වුත්යත, ‘‘කත්ථ නිසින්යනො විචරසී’’ති මං පුච්ඡිත්වා ‘‘පදසාව, යදවා’’ති 

මයා වුත්යත, ‘‘තාත, න ත්වං එවං විචරිතුං අරහසි, ඉමං පුප්ඵදාමං 
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පිලන්ධිත්වා අස්සපිට්යඨ නිසින්යනොව විචරා’’ති මය්හං මුත්තාදාමසදිසං 
පුප්ඵදාමං දත්වා දන්තං අස්සං අදාසි. අථ මං රඤ්ඤා දින්නපරිහායරන

තයථව උග්යඝොයසත්වා විචරන්තංපුනරාජාපක්යකොසායපත්වා, ‘‘තාත, කිං 

කයරොන්යතො විචරසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘තයදව, යදවා’’ති වුත්යත, ‘‘තාත, 

අස්යසොපියත නානුච්ඡවියකො, ඉධනිසීදිත්වාවිචරා’’තිචතුසින්ධවයුත්තරථං

අදාසි.තතියවායරපියම රාජාසද්දංසුත්වාපක්යකොසායපත්වා, ‘‘තාත, කිං

කයරොන්යතො විචරසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘තයදව, යදවා’’ති වුත්යත, ‘‘තාත, 
රයථොපි යත නානුච්ඡවියකො’’ති මය්හං මහන්තං යභො ක්ඛන්ධං
මහාපසාධනඤ්ච දත්වා එකඤ්ච හත්ථිං අදාසි. ස්වාහං 
සබ්බාභරණපටිමණ්ඩියතොහත්ථික්ඛන්යධනිසින්යනොඅසීතිවස්සසහස්සානි 

ධම්මයඝොසකකම්මං අකාසිං, තස්ස යම එත්තකං කාලං කායයතො

චන්දන න්යධො වායති, මුඛයතො උප්පල න්යධො වායති. ඉදං මයා
කතකම්මන්ති. 

එවං යසො අත්තයනො පුබ්බකම්මං කයථත්වා ආකායස නිසින්යනොව 
යතයජොධාතුං සමාපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බායි. සරීයර අග්ගිජාලා උට්ඨහිත්වා

මංසයලොහිතං ඣායපසි, සුමනපුප්ඵානි විය ධාතුයයො අවසිස්සිංසු. සත්ථා

සුද්ධවත්ථං පසායරසි, ධාතුයයො තත්ථ පතිංසු. තා පත්යත පක්ඛිපිත්වා
චතුමහාපයථථූපං කායරසි‘‘මහාජයනොවන්දිත්වාපුඤ්ඤභාගීභවිස්සතී’’ති.

භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං, ‘‘ආවුයසො, සන්තතිමහාමත්යතො
 ාථාවසායන අරහත්තං පත්වා අලඞ්කතපටියත්යතොයයව ආකායස

නිසීදිත්වාපරිනිබ්බුයතො, කිංනුයඛොඑතං‘සමයණො’ති වත්තුංවට්ටතිඋදාහු

බ්රාහ්මයණො’’ති.සත්ථාආ න්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහිකථාය

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

පුත්තං ‘සමයණො’තිපි වත්තුං වට්ටති, ‘බ්රාහ්මයණො’තිපි වත්තුං
වට්ටතියයවා’’ති වත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

142. 

අලඞ්කයතොයචපිසමංචයරයය, 

සන්යතොදන්යතොනියයතොබ්රහ්මචාරී; 

සබ්යබසු භූයතසුනිධායදණ්ඩං, 
යසොබ්රාහ්මයණොයසොසමයණොසභික්ඛූ’’ති. 

තත්ථ අ ඞ්කයතොති වත්ථාභරයණහි පටිමණ්ඩියතො. තස්සත්යථො –

වත්ථාලඞ්කාරාදීහි අලඞ්කයතො යචපි පුග් යලො කායාදීහි සමිං චයරෙය, 

රා ාදිවූපසයමන සන්යතො ඉන්ද්රියදමයනන දන්යතො චතුමග් නියයමන 

නිෙයතො යසට්ඨචරියාය බ්රහ්මචාරී කායදණ්ඩාදීනං ඔයරොපිතතාය සබ්යබසු

භූයතසු නිධාෙ දණ්ඩිං. යසො එවපනයපො බාහිතපාපත්තා බ්රාහ්මයණොතිපි

සමිතපාපත්තා සමයණොතිපි භින්නකියලසත්තා භික්ඛූතිපි 

වත්තබ්යබොයයවාති. 
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යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

සන්තතිමහාමත්තවත්ථුනවමං. 

10. පියලොතිකතිස්සත්යථරවත්ථු 

හිරීනියසයධොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
පියලොතිකත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හි සමයය ආනන්දත්යථයරො එකං පියලොතිකඛණ්ඩනිවත්ථං
කපාලං ආදාය භික්ඛාය චරන්තං දාරකං දිස්වා ‘‘කිං යත එවං විචරිත්වා

ජීවනයතො පබ්බජ්ජා න උත්තරිතරා’’ති වත්වා, ‘‘භන්යත, යකො මං
පබ්බායජස්සතී’’ති වුත්යත ‘‘අහං පබ්බායජස්සාමී’’ති තං ආදාය  න්ත්වා
සහත්ථා න්හායපත්වා කම්මට්ඨානං දත්වා පබ්බායජසි. තඤ්ච පන
නිවත්ථපියලොතිකඛණ්ඩං පසායරත්වා ඔයලොයකන්යතො 
පරිස්සාවනකරණමත්තම්පි  ය්හූප ං කඤ්චි පයදසං අදිස්වා කපායලන
සද්ධිං එකිස්සා රුක්ඛසාඛාය ඨයපසි. යසො පබ්බජිත්වා ලද්ධූපසම්පයදො
බුද්ධානං උප්පන්නලාභසක්කාරං පරිභුඤ්ජමායනො මහග්ඝානි චීවරානි
අච්ඡායදත්වා විචරන්යතො ථූලසරීයරො හුත්වා උක්කණ්ඨිත්වා ‘‘කිං යම

ජනස්ස සද්ධායදයයං නිවායසත්වා විචරයණන, අත්තයනො පියලොතිකයමව
නිවායසස්සාමී’’ති තං ඨානං  න්ත්වා පියලොතිකං  යහත්වා ‘‘අහිරික 
නිල්ලජ්ජ එවපනපානං වත්ථානං අච්ඡාදනට්ඨානං පහාය ඉමං 
පියලොතිකඛණ්ඩංනිවායසත්වාකපාලහත්යථොභික්ඛායචරිතුං ච්ඡසී’’තිතං

ආරම්මණං කත්වා අත්තනාව අත්තානං ඔවදි, ඔවදන්තස්යසව පනස්ස
චිත්තංසන්නිසීදි.යසොතං පියලොතිකංතත්යථවපටිසායමත්වානිවත්තිත්වා
විහාරයමව  යතො. යසො කතිපාහච්චයයන පුනපි උක්කණ්ඨිත්වා තයථව

වත්වානිවත්ති, පුනපිතයථවාති.තංඑවංඅපරාපරංවිචරන්තං දිස්වාභික්ඛූ 

‘‘කහං, ආවුයසො,  ච්ඡසී’’ති පුච්ඡන්ති. යසො ‘‘ආචරියස්ස සන්තිකං
 ච්ඡාමාවුයසො’’ති වත්වා එයතයනව නීහායරන අත්තයනො
පියලොතිකඛණ්ඩයමව ආරම්මණං කත්වා අත්තානං නියසයධත්වා

කතිපායහයනව අරහත්තංපාපුණි.භික්ඛූආහංසු– ‘‘කිං, ආවුයසො, නදානි

ආචරියස්ස සන්තිකං  ච්ඡසි, නනු අයං යත විචරණමග්ය ො’’ති.ආවුයසො, 

ආචරියයන සද්ධිං සංසග්ය  සති  යතොම්හි, ඉදානි පන යම ඡින්යනො

සංසග්ය ො, යතනස්ස සන්තිකං න  ච්ඡාමීති. භික්ඛූ තථා තස්ස

ආයරොයචසුං – ‘‘භන්යත, පියලොතිකත්යථයරො අඤ්ඤං බයාකයරොතී’’ති.

කිමාහ, භික්ඛයවති? ඉදං නාම, භන්යතති. තං සුත්වා සත්ථා ‘‘ආම, 

භික්ඛයව, මම පුත්යතො සංසග්ය  සතිආචරියස්ස සන්තිකං  යතො, ඉදානි

පනස්සසංසග්ය ොඡින්යනො, අත්තනාව අත්තානංනියසයධත්වාඅරහත්තං
පත්යතො’’තිවත්වාඉමා ාථාඅභාසි– 

143. 

‘‘හිරීනියසයධොපුරියසො, යකොචියලොකස්මිංවිජ්ජති; 
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යයොනිද්දංඅපයබොයධති, අස්යසොභයද්රොකසාමිව. 

144. 

‘‘අස්යසො යථාභයද්රොකසානිවිට්යඨො, 

ආතාපියනොසංයවගියනොභවාථ; 

සද්ධායසීයලනචවීරියයනච, 

සමාධිනාධම්මවිනිච්ඡයයනච; 

සම්පන්නවිජ්ජාචරණාපතිස්සතා, 
ජහිස්සථදුක්ඛමිදංඅනප්පක’’න්ති. 

තත්ථ අන්යතො උප්පන්නං අකුසලවිතක්කං හිරියා නියසයධතීති 

හිරීනියසයධො. යකොචි ය ොකස්මන්ති එවපනයපො පුග් යලො දුල්ලයභො, 

යකොචියදව යලොකස්මිං විජ්ජති. යෙො නිද්දන්ති අප්පමත්යතො සමණධම්මං
කයරොන්යතො අත්තයනො උප්පන්නං නිද්දං අපහරන්යතො බුජ්ඣතීති 

අපයබොයධති. කසාමවාති යථා භයද්රො අස්යසො අත්තනි පතමානං කසං

අපහරති, අත්තනි පතිතුං න යදති. යයො එවං නිද්දං අපයබොයධති, යසො 
දුල්ලයභොතිඅත්යථො. 

දුතිය ාථාය අයං සඞ්යඛපත්යථො – ‘‘භික්ඛයව, යථා භයද්රො අස්යසො 

පමාදමා ම්මකසායනිවිට්යඨො, අහම්පිනාමකසාය පහයටො’’තිඅපරභාය 

ආතප්පංකයරොති, එවං තුම්යහපි ආතාපියනො සිංයවගියනො භවථ, එවංභූතා

යලොකියයලොකුත්තරාය දුවිධාය සද්ධාෙ ච චතුපාරිසුද්ධිසීයලන ච
කායිකයචතසිකවීරියයන ච අට්ඨසමාපත්තිසමාධිනා ච

කාරණාකාරණජානනලක්ඛයණන ධම්මවිනිච්ඡයෙන ච සමන්නා තා

හුත්වාතිස්සන්නංවාඅට්ඨන්නං වාවිජ්ජානං, පඤ්චදසන්නඤ්චචරණානං

සම්පත්තියා සම්පන්නවිජ්ජාචරණා. උපට්ඨිතසතිතාය පතිස්සතා හුත්වාඉදං
අනප්පකංවට්ටදුක්ඛංපජහිස්සථාති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

පියලොතිකතිස්සත්යථරවත්ථුදසමං. 

11. සුඛසාමයණරවත්ථු 

උදකඤ්හිනෙන්තීතිඉමංධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයනවිහරන්යතො
සුඛසාමයණරංආරබ්භකයථසි. 

අතීතස්මිඤ්හි බාරාණසියසට්ඨියනො  න්ධකුමායරො නාම පුත්යතො
අයහොසි. රාජා තස්ස පිතරි කාලකයත තං පක්යකොසායපත්වා
සමස්සායසත්වා මහන්යතන සක්කායරන තස්යසව යසට්ඨිට්ඨානං අදාසි.

යසො තයතො පට්ඨාය  න්ධයසට්ඨීති පඤ්ඤායි. අථස්ස භණ්ඩා ාරියකො

ධන බ්භද්වාරං විවරිත්වා, ‘‘සාමි, ඉදං යත එත්තකං පිතු ධනං, එත්තකං
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පිතාමහාදීන’’න්ති නීහරිත්වා දස්යසසි. යසො තං ධනරාසිං ඔයලොයකත්වා

ආහ – ‘‘කිං පන යත ඉමං ධනං  යහත්වා න  මිංසූ’’ති. ‘‘සාමි, ධනං
 යහත්වා  තා නාම නත්ථි. අත්තනා කතං කුසලාකුසලයමව හි ආදාය
සත්තා ච්ඡන්තී’’ති.යසොචින්යතසි–‘‘යතබාලතායධනංසණ්ඨායපත්වා

පහාය  තා, අහං පයනතං  යහත්වාව  මිස්සාමී’’ති. එවං පන

චින්යතන්යතො‘‘දානංවාදස්සාමි, පූජං වාකරිස්සාමී’’තිඅචින්යතත්වා‘‘ඉදං
සබ්බංඛාදිත්වාව  මිස්සාමී’’තිචින්යතසි.යසොසතසහස්සංවිස්සජ්යජත්වා

ඵලිකමයං න්හානයකොට්ඨකං කායරසි, සතසහස්සං දත්වා ඵලිකමයයමව

න්හානඵලකං, සතසහස්සං දත්වා නිසීදනපල්ලඞ්කං, සතසහස්සං දත්වා

යභොජනපාතිං, සතසහස්සයමවදත්වායභොජනට්ඨායන මණ්ඩපංකාරායපසි, 

සතසහස්සං දත්වා යභොජනපාතියා ආසිත්තකූපධානං කායරසි, 

සතසහස්යසයනව ය යහ සීහපඤ්ජරං සණ්ඨායපසි, අත්තයනො 

පාතරාසත්ථාය සහස්සං අදාසි, සායමාසත්ථායපි සහස්සයමව.

පුණ්ණමදිවයස පන යභොජනත්ථාය සතසහස්සං දායපසි, තං භත්තං
භුඤ්ජනදිවයස සතසහස්සං විස්සජ්යජත්වා න රං අලඞ්කරිත්වා යභරිං
චරායපසි–‘‘ න්ධයසට්ඨිස්සකිරභත්තභුඤ්ජනාකාරං ඔයලොයකන්තූ’’ති. 

මහාජයනො මඤ්චාතිමඤ්යච බන්ධිත්වා සන්නිපති. යසොපි
සතසහස්සග්ඝනයක න්හානයකොට්ඨයක සතසහස්සග්ඝනයක ඵලයක
නිසීදිත්වා යසොෙසහි න්යධොදකඝයටහින්හත්වාතංසීහපඤ්ජරංවිවරිත්වා
තස්මිං පල්ලඞ්යක නිසීදි. අථස්ස තස්මිං ආසිත්තකූපධායන තං පාතිං
ඨයපත්වා සතසහස්සග්ඝනකං යභොජනං වඩ්යඪසුං. යසො නාටකපරිවුයතො
එවපනපාය සම්පත්තියා තං යභොජනං භුඤ්ජති. අපයරන සමයයන එයකො
 ාමිකමනුස්යසො අත්තයනො පරිබ්බයාහරණත්ථං දාරුආදීනි යානයක
පක්ඛිපිත්වාන රං  න්ත්වා සහායකස්ස ය යහනිවාසං  ණ්හි.තදා පන
පුණ්ණමදිවයසො යහොති.‘‘ න්ධයසට්ඨියනොභුඤ්ජනලීෙංඔයලොයකන්තූ’’ති

න යර යභරිං චරායපසි. අථ නං සහායයකො ආහ – ‘‘සම්ම, 

 න්ධයසට්ඨියනො යත භුඤ්ජනලීෙං දිට්ඨපුබ්බ’’න්ති. ‘‘න දිට්ඨපුබ්බං, 

සම්මා’’ති. ‘‘යතන හි එහි,  ච්ඡාම, අයං න යර යභරී චරති, එතස්ස
මහාසම්පත්තිං පස්සාමා’’ති න රවාසී ජනපදවාසිං  යහත්වා අ මාසි.
මහාජයනොපි මඤ්චාතිමඤ්යච අභිරුහිත්වා පස්සති.  ාමවාසී භත්ත න්ධං 
ඝායිත්වාවන රවාසිංආහ – ‘‘මය්හංඑතායපාතියාභත්තපිණ්යඩපිපාසා

ජාතා’’ති. සම්ම, මාඑතංපත්ථයි, නසක්කාලද්ධුන්ති.සම්ම, අලභන්යතො
නජීවිස්සාමීති.යසො තංපටිබාහිතුංඅසක්යකොන්යතොපරිසපරියන්යතඨත්වා

‘‘පණමාමි යත, සාමී’’ති තික්ඛත්තුං මහාසද්දං නිච්ඡායරත්වා ‘‘යකො

එයසො’’ති වුත්යත අහං, සාමීති. ‘‘කියමත’’න්ති. ‘‘අයං එයකො  ාමවාසී

තුම්හාකං පාතියං භත්තපිණ්යඩ පිපාසං උපායදසි, එකං භත්තපිණ්ඩං

දායපථා’’ති. ‘‘න සක්කා ලද්ධු’’න්ති. ‘‘කිං, සම්ම, සුතං යත’’ති? ‘‘සුතං

යම, අපිචලභන්යතොජීවිස්සාමි, අලභන්තස්සයමමරණංභවිස්සතී’’ති. යසො

පුනපිවිරවි–‘‘අයංකිර, සාමි, අලභන්යතොමරිස්සති, ජීවිතමස්සයදථා’’ති. 
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පටුන 

අම්යභොභත්තපිණ්යඩොනාමසතම්පිඅග්ඝති, සතද්වයම්පිඅග්ඝති.යයොයයො

යාචති, තස්ස තස්ස දදමායනො අහං කිං භුඤ්ජිස්සාමීති? සාමි, අයං 

අලභන්යතොමරිස්සති, ජීවිතමස්සයදථාති.නසක්කාවමුධාලද්ධුං, යදිපන 

අලභන්යතොනජීවති, තීණිසංවච්ඡරානිමමය යහභතිංකයරොතු, එවමස්ස 

භත්තපාතිං දායපස්සාමීති.  ාමවාසී තං සුත්වා ‘‘එවං යහොතු, සම්මා’’ති
සහායකං වත්වා පුත්තදාරං පහාය ‘‘භත්තපාතිඅත්ථාය තීණි සංවච්ඡරානි
භතිං කරිස්සාමී’’ති යසට්ඨිස්ස ය හං පාවිසි. යසො භතිං කයරොන්යතො
සබ්බකිච්චානිසක්කච්චංඅකාසි.ය යහ වාඅරඤ්යඤවාරත්තිංවාදිවාවා

සබ්බානිකත්තබ්බකම්මානිකතායනවපඤ්ඤායිංසු. ‘‘භත්තභතියකො’’තිච
වුත්යත සකලන යරපි පඤ්ඤායි. අථස්ස දිවයස පරිපුණ්යණ 

භත්තයවයයාවටියකො ‘‘භත්තභතිකස්ස, සාමි, දිවයසො පුණ්යණො, දුක්කරං

යතන කතං තීණි සංවච්ඡරානි භතිං කයරොන්යතන, එකම්පි කම්මං න
යකොපිතපුබ්බ’’න්තිආහ. 

අථස්ස යසට්ඨි අත්තයනො සායපාතරාසත්ථාය ද්යව සහස්සානි, තස්ස 

පාතරාසත්ථායසහස්සන්තිතීණි සහස්සානිදායපත්වාආහ– ‘‘අජ්ජමය්හං
කත්තබ්බං පරිහාරං තස්යසව කයරොථා’’ති. වත්වා ච පන ඨයපත්වා එකං 
චින්තාමණිංනාමපියභරියංඅවයසසජනම්පි ‘‘අජ්ජතයමවපරිවායරථා’’ති
වත්වා සබ්බසම්පත්තිංතස්සනියයායදසි.යසොයසට්ඨියනොන්හායනොදයකන
තස්යසව යකොට්ඨයක තස්මිං ඵලයක නිසින්යනො න්හත්වා තස්යසව
නිවාසනසාටයක නිවායසත්වාතස්යසවපල්ලඞ්යකනිසීදි.යසට්ඨිපින යර
යභරිං චරායපසි – ‘‘භත්තභතියකො  න්ධයසට්ඨිස්ස ය යහ තීණි

සංවච්ඡරානි භතිං කත්වා පාතිං ලභි, තස්ස භුඤ්ජනසම්පත්තිං

ඔයලොයකන්තූ’’ති. මහාජයනො මඤ්චාතිමඤ්යච අභිරුහිත්වා පස්සති, 
 ාමවාසිස්ස ඔයලොකියතොයලොකිතට්ඨානං කම්පනාකාරප්පත්තං අයහොසි.

නාටකා පරිවායරත්වා අට්ඨසුං, තස්ස පුරයතො භත්තපාතිං වඩ්යඪත්වා
ඨපයිංසු.අථස්ස හත්ථයධොවනයවලාය න්ධමාදයනඑයකොපච්යචකබුද්යධො

සත්තයම දිවයස සමාපත්තියතො වුට්ඨාය ‘‘කත්ථ නු යඛො අජ්ජ
භික්ඛාචාරත්ථාය ච්ඡාමී’’තිඋපධායරන්යතොභත්තභතිකංඅද්දස. අථයසො

‘‘අයංතීණිසංවච්ඡරානිභතිංකත්වාභත්තපාතිංලභි, අත්ථිනුයඛොඑතස්ස 

සද්ධා, නත්ථී’’ති උපධායරන්යතො ‘‘අත්ථී’’ති ඤත්වා ‘‘සද්ධාපි එකච්යච

සඞ් හං කාතුංනසක්යකොන්ති, සක්ඛිස්සතිනුයඛොයමසඞ් හංකාතු’’න්ති

චින්යතත්වා ‘‘සක්ඛිස්සති යචව මම ච සඞ් හකරණං නිස්සාය
මහාසම්පත්තිංලභිස්සතී’’ති ඤත්වාචීවරංපාරුපිත්වාපත්තමාදායයවහාසං
අබ්භුග් න්ත්වා පරිසන්තයරන න්ත්වාතස්ස පුරයතො ඨිතයමව අත්තානං
දස්යසසි. 

යසො පච්යචකබුද්ධං දිස්වා චින්යතසි – ‘‘අහං පුබ්යබ අදින්නභායවන

එකිස්සා භත්තපාතියා අත්ථාය තීණි සංවච්ඡරානි පරය යහ භතිං අකාසිං, 

ඉදානියමඉදංභත්තංඑකංරත්තින්දිවංරක්යඛයය, සයචපනනංඅයයස්ස
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දස්සාමි, අයනකානිපි කප්පයකොටිසහස්සානි රක්ඛිස්සති, අයයස්යසව නං 
දස්සාමී’’ති. යසො තීණි සංවච්ඡරානි භතිං කත්වා ලද්ධභත්තපාතියතො
එකපිණ්ඩම්පි මුයඛ අට්ඨයපත්වා තණ්හං වියනොයදත්වා සයයමව පාතිං
උක්ඛිපිත්වාපච්යචකබුද්ධස්ස සන්තිකං න්ත්වාපාතිං අඤ්ඤස්සහත්යථ
දත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා පාතිං වාමහත්යථන  යහත්වා
දක්ඛිණහත්යථන තස්ස පත්යත භත්තං ආකිරි. පච්යචකබුද්යධො භත්තස්ස

උපඩ්ඪයසසකායල පත්තං හත්යථනපිදහි. අථනං යසොආහ – ‘‘භන්යත, 

එයකොවපටිවියසොනසක්කාද්විධාකාතුං, මාමංඉධයලොයකනසඞ් ණ්හථ, 

පරයලොයකන සඞ් හයමව කයරොථ, සාවයසසං අකත්වා නිරවයසසයමව
දස්සාමී’’ති. අත්තයනො හි යථොකම්පි අනවයසයසත්වා දින්නං

නිරවයසසදානංනාම, තංමහප්ඵලංයහොති.යසොතථාකයරොන්යතොසබ්බං 

දත්වා පුන වන්දිත්වා ආහ – ‘‘භන්යත, එකං භත්තපාතිං නිස්සාය තීණි

සංවච්ඡරානි යමපරය යහභතිංකයරොන්යතනදුක්ඛංඅනුභූතං, ඉදානියම

නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන සුඛයමව යහොතු, තුම්යහහි දිට්ඨධම්මස්යසව

භාගී අස්ස’’න්ති. පච්යචකබුද්යධො ‘‘එවං යහොතු, චින්තාමණි විය යත
සබ්බකාමදයදො මයනොසඞ්කප්පා පුණ්ණචන්යදො විය පූයරන්තූ’’ති 
අනුයමොදනංකයරොන්යතො– 

‘‘ඉච්ඡිතං පත්ථිතංතුය්හං, සබ්බයමව සමිජ්ඣතු; 

සබ්යබපූයරන්තුසඞ්කප්පා, චන්යදොපන්නරයසොයථා. 

‘‘ඉච්ඡිතංපත්ථිකංතුය්හං, ඛිප්පයමවසමිජ්ඣතු; 

සබ්යබපූයරන්තුසඞ්කප්පා, මණියජොතිරයසොයථා’’ති.– 

වත්වා ‘‘අයං මහාජයනො යාව  න්ධමාදනපබ්බත මනා මං පස්සන්යතො
තිට්ඨතූ’’තිඅධිට්ඨායආකායසන න්ධමාදනං අ මාසි. 

මහාජයනොපි නං පස්සන්යතොව අට්ඨාසි. යසො තත්ථ  න්ත්වා තං
පිණ්ඩපාතං පඤ්චසතානං පච්යචකබුද්ධානං විභජිත්වා අදාසි. සබ්යබ 
අත්තයනොපයහොනකං ණ්හිංසු.‘‘අප්යපොපිණ්ඩපායතොකථංපයහොසී’’තින

චින්යතතබ්බං. චත්තාරිහිඅචින්යතයයානි (අ.නි.4.77) වුත්තානි, තත්රායං 
පච්යචකබුද්ධවිසයයොති.මහාජයනොපච්යචකබුද්ධානංපිණ්ඩපාතංවිභජිත්වා

දියයමානං දිස්වාසාධුකාරසහස්සානිපවත්යතසි, අසනිසතනිපාකසද්යදොවිය
අයහොසි. තං සුත්වා  න්ධයසට්ඨි චින්යතසි – ‘‘භත්තභතියකො මයා

දින්නසම්පත්තිංධායරතුංනාසක්ඛි මඤ්යඤ, යතනායංමහාජයනොපරිහාසං
කයරොන්යතොසන්නිපතියතොනදතී’’ති.යසො තප්පවත්තිජානනත්ථංමනුස්යස

යපයසසි. යතආ න්ත්වා ‘‘සම්පත්තිධාරකානාම, සාමි, එවං යහොන්තූ’’ති
වත්වාතංපවත්තිංආයරොයචසුං.යසට්ඨිතංසුත්වාවපඤ්චවණ්ණාය පීතියා

ඵුට්ඨසරීයරො හුත්වා ‘‘අයහො දුක්කරං යතන කතං, අහං එත්තකං කාලං
එවපනපාය සම්පත්තියා ඨියතො කිඤ්චි දාතුං නාසක්ඛි’’න්ති තං

පක්යකොසායපත්වා‘‘සච්චංකිර තයාඉදංනාමකත’’න්තිපුච්ඡිත්වා‘‘ආම, 
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සාමී’’ති වුත්යත, ‘‘හන්ද, සහස්සං  යහත්වා තව දායන මය්හම්පි පත්තිං
යදහී’’ති ආහ. යසො තථා අකාසි. යසට්ඨිපිස්ස සබ්බං අත්තයනො සන්තකං
මජ්යඣභින්දිත්වාඅදාසි. 

චතස්යසො හි සම්පදා නාම – වත්ථුසම්පදා, පච්චයසම්පදා, 

යචතනාසම්පදා, ගුණාතියරකසම්පදාති.තත්ථනියරොධසමාපත්තිරයහො අරහා

වා අනා ාමී වා දක්ඛියණයයයො වත්ථුසම්පදා නාම. පච්චයානං ධම්යමන

සයමන උප්පත්ති පච්චෙසම්පදා නාම. දානයතො පුබ්යබ දානකායල පච්ඡා
භාය තිතීසු කායලසුයචතනායයසොමනස්සසහ තඤාණසම්පයුත්තභායවො 

යචතනාසම්පදා නාම. දක්ඛියණයයස්ස සමාපත්තියතො වුට්ඨිතභායවො 

ගුණාතියරකසම්පදා නාමාති. ඉමස්ස ච ඛීණාසයවො පච්යචකබුද්යධො 

දක්ඛියණයයා, භතිංකත්වාලද්ධභායවනපච්චයයොධම්මයතොඋප්පන්යනො, 

තීසු කායලසු පරිසුද්ධා යචතනා, සමාපත්තියතො වුට්ඨිතමත්යතො
පච්යචකබුද්යධො ගුණාතියරයකොති චතස්යසොපි සම්පදා නිප්ඵන්නා. එතාසං
ආනුභායවන දිට්යඨව ධම්යම මහාසම්පත්තිං පාපුණන්ති. තස්මා යසො
යසට්ඨියනොසන්තිකාසම්පත්තිංලභි. අපරභාය  චරාජාපිඉමිනාකතකම්මං
සුත්වා තං පක්යකොසායපත්වා සහස්සං දත්වා පත්තිං  යහත්වා
තුට්ඨමානයසො මහන්තං යභො ක්ඛන්ධං දත්වා යසට්ඨිට්ඨානං අදාසි. 

භත්තභතිකයසට්ඨීතිස්සනාමංඅකාසි. යසො න්ධයසට්ඨිනාසද්ධිංසහායයො
හුත්වා එකයතො ඛාදන්යතො පිවන්යතො යාවතායුකං ඨත්වා තයතො චුයතො
යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා එකං බුද්ධන්තරං දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවිත්වා 
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං සාරිපුත්තත්යථරස්සූපට්ඨාකකුයල 

පටිසන්ධිං  ණ්හි. අථස්ස මාතා ලද්ධ බ්භපරිහාරා කතිපාහච්චයයන 

‘‘අයහො වතාහං පඤ්චසයතහි භික්ඛූහි සද්ධිං සාරිපුත්තත්යථරස්ස
සතරසයභොජනං දත්වා කාසායවත්ථනිවත්ථා සුවණ්ණසරකං ආදාය
ආසනපරියන්යත නිසින්නා යතසං භික්ඛූනං උච්ඡිට්ඨාවයසසකං
පරිභුඤ්යජයය’’න්ති යදොහළිනී හුත්වා තයථව කත්වා යදොහෙං 
පටිවියනොයදසි. සා යසසමඞ් යලසුපි තථාපනපයමව දානං දත්වා පුත්තං

විජායිත්වා නාමග් හණදිවයස ‘‘පුත්තස්ස යම, භන්යත, සික්ඛාපදානි

යදථා’’ති යථරං ආහ. යථයරො ‘‘කිමස්ස නාම’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘භන්යත, 
පුත්තස්සයමපටිසන්ධිග් හණයතොපට්ඨාය ඉමස්මිංය යහකස්සචිදුක්ඛං

නාමනභූතපුබ්බං, යතයනවස්ස සුඛකුමායරොතිනාමංභවිස්සතී’’තිවුත්යත
තයදවස්සනාමං යහත්වා සික්ඛාපදානිඅදාසි. 

තදාඑවඤ්චස්සමාතු‘‘නාහංමමපුත්තස්සඅජ්ඣාසයං භින්දිස්සාමී’’ති
චිත්තංඋප්පජ්ජි.සාතස්සකණ්ණවිජ්ඣනමඞ් ලාදීසුපිතයථව දානංඅදාසි.

කුමායරොපි සත්තවස්සිකකායල ‘‘ඉච්ඡාමහං, අම්ම, යථරස්ස සන්තියක 

පබ්බජිතු’’න්තිආහ.සා‘‘සාධු, තාත, නාහංතවඅජ්ඣාසයංභින්දිස්සාමී’’ති

යථරං නිමන්යතත්වා යභොයජත්වා, ‘‘භන්යත, පුත්යතො යම පබ්බජිතුං

ඉච්ඡති, ඉමාහං සායන්හසමයය විහාරං ආයනස්සාමී’’ති යථරං
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උයයයොයජත්වා ඤාතයක සන්නිපායතත්වා ‘‘පුත්තස්ස යම ගිහිකායල
කත්තබ්බං කිච්චං අජ්යජව කරිස්සාමා’’ති වත්වා පුත්තං අලඞ්කරිත්වා
මහන්යතන සිරියසොභග්ය න විහාරං යනත්වා යථරස්ස නියයායදසි. 

යථයරොපි තං, ‘‘තාත, පබ්බජ්ජා නාම දුක්කරා, සක්ඛිස්සසි අභිරමිතු’’න්ති

වත්වා ‘‘කරිස්සාමි යවො, භන්යත, ඔවාද’’න්ති වුත්යතකම්මට්ඨානං දත්වා
පබ්බායජසි. මාතාපිතයරොපිස්ස පබ්බජ්ජාය සක්කාරං කයරොන්තා
අන්යතොවිහායරයයව සත්තාහං බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
සතරසයභොජනං දත්වා සායං අත්තයනො ය හං අ මංසු. අට්ඨයම දිවයස
සාරිපුත්තත්යථයරො භික්ඛුසඞ්යඝ  ාමං පවිට්යඨ විහායර කත්තබ්බකිච්චං
කත්වා සාමයණරං පත්තචීවරං  ාහායපත්වා  ාමං පිණ්ඩාය පාවිසි.
සාමයණයරො අන්තරාමග්ය  මාතිකාදීනි දිස්වා පණ්ඩිතසාමයණයරො විය 
පුච්ඡි.යථයරොපිතස්සතයථවබයාකාසි.සාමයණයරොතානිකාරණානිසුත්වා

‘‘සයච තුම්යහ අත්තයනො පත්තචීවරං  ණ්යහයයාථ, අහං

නිවත්යතයය’’න්ති වත්වා යථයරන තස්ස අජ්ඣාසයං අභින්දිත්වා, 

‘‘සාමයණර, යදහි මම පත්තචීවර’’න්ති පත්තචීවයර  හියත යථරං

වන්දිත්වා නිවත්තමායනො, ‘‘භන්යත, මය්හං ආහාරං ආහරමායනො

සතරසයභොජනංආහයරයයාථා’’තිආහ.කුයතොතංලභිස්සාමීති? අත්තයනො 

පුඤ්යඤනඅලභන්යතොමමපුඤ්යඤනලභිස්සථ, භන්යතති.අථස්සයථයරො
කුඤ්චිකං දත්වා  ාමං පිණ්ඩායපාවිසි.යසොපිවිහාරංආ න්ත්වායථරස්ස
 බ්භං විවරිත්වා පවිසිත්වා ද්වාරං පිධාය අත්තයනො කායය ඤාණං
ඔතායරත්වානිසීදි. 

තස්සගුණයතයජනසක්කස්සආසනංඋණ්හාකාරං දස්යසසි.සක්යකො 

‘‘කිං නු යඛො එත’’න්ති ඔයලොයකන්යතො සාමයණරං දිස්වා
‘‘සුඛසාමයණයරොඅත්තයනො උපජ්ඣායස්සපත්තචීවරංදත්වා‘සමණධම්මං

කරිස්සාමී’ති නිවත්යතො, මයා තත්ථ  න්තුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා

චත්තායරොමහාරායජපක්යකොසායපත්වා ‘‘ ච්ඡථ, තාතා, විහාරස්සූපවයන
දුස්සද්දයක සකුයණපලායපථා’’ති උයයයොයජසි.යතතථාකත්වාසාමන්තා
ආරක්ඛං  ණ්හිංසු. චන්දිමසූරියය ‘‘අත්තයනො විමානානි  යහත්වා
තිට්ඨථා’’ති ආණායපසි. යතපි තථා කරිංසු. සයම්පි ආවිඤ්ඡනට්ඨායන 
ආරක්ඛං  ණ්හි. විහායරො සන්නිසින්යනො නිරයවො අයහොසි. සාමයණයරො
එකග් චිත්යතන විපස්සනං වඩ්යඪත්වාතීණිමග් ඵලානි පාපුණි. යථයරො

‘‘සාමයණයරන ‘සතරසයභොජනං ආහයරයයාථා’ති වුත්තං, කස්ස නු යඛො
ඝයර සක්කා ලද්ධු’’න්ති ඔයලොයකන්යතො එකං අජ්ඣාසයසම්පන්නං

උපට්ඨාකතුලං දිස්වා තත්ථ  න්ත්වා, ‘‘භන්යත, සාධු යවො කතං අජ්ජ
ඉධා ච්ඡන්යතහී’’තියතහිතුට්ඨමානයසහිපත්තං යහත්වානිසීදායපත්වා 
යාගුඛජ්ජකං දත්වා යාව භත්තකාලං ධම්මකථං යාචියතො යතසං
සාරණී රයධම්මකථංකයථත්වා කාලං සල්ලක්යඛත්වා යදසනංනිට්ඨායපසි.

අථස්සසතරසයභොජනංදත්වාතංආදාය  න්තුකාමංයථරංදිස්වා‘‘භුඤ්ජථ, 

භන්යත, අපරම්පියතදස්සාමා’’තියථරං යභොයජත්වාපුනපත්තපූරංඅදංසු.
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යථයරො තං ආදාය ‘‘සාමයණයරො යම ඡායතො’’ති තුරිතතුරියතො විහාරං
පායාසි. තං දිවසං සත්ථා පායතොවනික්ඛමිත්වා  න්ධකුටියං නිසින්යනොව
ආවජ්යජසි – ‘‘අජ්ජ සුඛසාමයණයරො උපජ්ඣායස්ස පත්තචීවරං දත්වා 

‘සමණධම්මං කරිස්සාමී’ති නිවත්යතො, නිප්ඵන්නං නු යඛො තස්ස
කිච්ච’’න්ති. යසො තිණ්ණංයයව මග් ඵලානං පත්තභාවං දිස්වා උත්තරිපි

උපධායරන්යතො ‘‘සක්ඛිස්සතායං අජ්ජ අරහත්තං පාපුණිතුං, සාරිපුත්යතො

පන ‘සාමයණයරො යමඡායතො’ති යවය නභත්තංආදායනික්ඛමති, සයච

ඉමස්මිං අරහත්තං අප්පත්යත භත්තං ආහරිස්සති, ඉමස්ස අන්තරායයො

භවිස්සති, මයා  න්ත්වා ද්වාරයකොට්ඨයක ආරක්ඛං  ණ්හිතුං වට්ටතී’’ති
චින්යතත්වා න්ධකුටියතොනික්ඛමිත්වා ද්වාරයකොට්ඨයකඨත්වාආරක්ඛං 
 ණ්හි. 

යථයරොපි භත්තං ආහරි. අථ නං යහට්ඨා වුත්තනයයයනව චත්තායරො
පඤ්යහ පුච්ඡි. පඤ්හවිස්සජ්ජනාවසායන සාමයණයරො අරහත්තං පාපුණි.

සත්ථා යථරං ආමන්යතත්වා ‘‘ ච්ඡ, සාරිපුත්ත, සාමයණරස්ස යතභත්තං 
යදහී’’ති ආහ. යථයරො  න්ත්වා ද්වාරං ආයකොයටසි. සාමයණයරොපි
නික්ඛමිත්වා උපජ්ඣායස්ස වත්තං කත්වා ‘‘භත්තකිච්චං කයරොහී’’ති
වුත්යත යථරස්ස භත්යතන අනත්ථිකභාවං ඤත්වා සත්තවස්සිකකුමායරො
තඞ්ඛණඤ්යඤව අරහත්තං පත්යතො නීචාසනට්ඨානං පච්චයවක්ඛන්යතො
භත්තකිච්චංකත්වාපත්තංයධොවි.තස්මිංකායල චත්තායරොමහාරාජායනො
ආරක්ඛං විස්සජ්යජසුං. චන්දිමසූරියාපි විමානානි මුඤ්චිංසු. සක්යකොපි
ආවිඤ්ඡනට්ඨායන ආරක්ඛං විස්සජ්යජසි. සූරියයො නභමජ්ඣං

අතික්කන්යතොයයව පඤ්ඤායි. භික්ඛූ ‘‘සායන්යහො පඤ්ඤායති, 

සාමයණයරනචඉදායනවභත්තකිච්චංකතං, කිං නුයඛොඅජ්ජපුබ්බණ්යහො

බලවා ජායතො, සායන්යහො මන්යදො’’ති වදිංසු. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය

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

අජ්ජ පුබ්බණ්යහො බලවා ජායතො, සායන්යහො මන්යදො, සාමයණයරන ච 

ඉදායනව භත්තකිච්චං කතං, අථ ච පන සූරියයො නභමජ්ඣං

අතික්කන්යතොයයව පඤ්ඤායතී’’ති වුත්යත, ‘‘භික්ඛයව, එවයමවං යහොති
පුඤ්ඤවන්තානංසමණධම්මකරණකායල.අජ්ජහි චත්තායරොමහාරාජායනො

සාමන්තා ආරක්ඛං  ණ්හිංසු, චන්දිමසූරියා විමානානි  යහත්වා අට්ඨංසු, 

සක්යකොආවිඤ්ඡනයකආරක්ඛං ණ්හි, අහම්පිද්වාරයකොට්ඨයකආරක්ඛං 

 ණ්හිං, අජ්ජසුඛසාමයණයරො මාතිකායඋදකං හරන්යත, උසුකායරඋසුං

උජං කයරොන්යත, තච්ඡයක චක්කාදීනි කයරොන්යත දිස්වා අත්තානං
දයමත්වා අරහත්තංපත්යතො’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

145. 

‘‘උදකඤ්හිනයන්තියනත්තිකා, උසුකාරානමයන්තියතජනං; 

දාරුංනමයන්තිතච්ඡකා, අත්තානංදමයන්තිසුබ්බතා’’ති. 
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තත්ථ සුබ්බතාති සුවදා, සුයඛන ඔවදිතබ්බා අනුසාසිතබ්බාති අත්යථො.
යසසංයහට්ඨාවුත්තනයයමව. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

සුඛසාමයණරවත්ථුඑකාදසමං. 

දණ්ඩවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දසයමොවග්ය ො. 
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11. ජරාවග්ය ො 
1. විසාඛායසහායිකානංවත්ථු 

යකො නු හායසො කිමානන්යදොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොවිසාඛායසහායිකායයොආරබ්භකයථසි. 

සාවත්ථියංකිරපඤ්චසතාකුලපුත්තා ‘‘එවංඉමා අප්පමාදවිහාරිනියයො
භවිස්සන්තී’’ති අත්තයනො අත්තයනො භරියායයො විසාඛං මහාඋපාසිකං 
සම්පටිච්ඡායපසුං.තාඋයයානංවාවිහාරංවා ච්ඡන්තියයොතායසද්ධිංයයව 

 ච්ඡන්ති. තා එකස්මිං කායල ‘‘සත්තාහං සුරාඡයණො භවිස්සතී’’ති ඡයණ
සඞ්ඝුට්යඨ අත්තයනොඅත්තයනොසාමිකානංසුරංපටියායදසුං.යතසත්තාහං
සුරාඡණං කීළිත්වා අට්ඨයම දිවයස කම්මන්තයභරියා නික්ඛන්තාය
කම්මන්යතඅ මංසු.තාපිඉත්ථියයො ‘‘මයං සාමිකානංසම්මුඛාසුරංපාතුං

න ලභිම්හා, අවයසසා සුරා ච අත්ථි, ඉදං යථා යත න ජානන්ති, තථා

පිවිස්සාමා’’ති විසාඛාය සන්තිකං  න්ත්වා ‘‘ඉච්ඡාම, අයයය, උයයානං

දට්ඨු’’න්ති වත්වා ‘‘සාධු, අම්මා, යතන හි කත්තබ්බකිච්චානි කත්වා 
නික්ඛමථා’’ති වුත්යත තාය සද්ධිං  න්ත්වා පටිච්ඡන්නාකායරන සුරං

නීහරායපත්වාඋයයායනපිවිත්වාමත්තාවිචරිංසු.විසාඛාපි ‘‘අයුත්තංඉමාහි

කතං, ඉදානි මං ‘සමණස්ස ය ොතමස්ස සාවිකා විසාඛා සුරං පිවිත්වා 
විචරතී’ති තිත්ථියාපි  රහිස්සන්තී’’ති චින්යතත්වා තා ඉත්ථියයො ආහ –

‘‘අම්මා අයුත්තං යවො කතං, මමපි අයයසො උප්පාදියතො, සාමිකාපි යවො

කුජ්ඣිස්සන්ති, ඉදානි කිං කරිස්සථා’’ති. ගිලානාලයං දස්සයිස්සාම, 
අයයයති.යතනහිපඤ්ඤායිස්සථසයකන කම්යමනාති.තාය හං න්ත්වා
ගිලානාලයංකරිංසු. අථ තාසං සාමිකා ‘‘ඉත්ථන්නාමා ච ඉත්ථන්නාමා ච
කහ’’න්තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ගිලානා’’තිසුත්වා ‘‘අද්ධාඑතාහි අවයසසසුරාපීතා
භවිස්සන්තී’’තිසල්ලක්යඛත්වාතායපොයථත්වාඅනයබයසනංපායපසුං. තා

අපරස්මිම්පි ඡණවායර තයථව සුරං පිවිතුකාමා විසාඛං උපසඞ්කමිත්වා, 

‘‘අයයය, උයයානංයනොයනහී’’තිවත්වා ‘‘පුබ්යබපියමතුම්යහහිඅයයසො

උප්පාදියතො,  ච්ඡථ, න යවොඅහංයනස්සාමී’’තිතායපටික්ඛිත්තා ‘‘ඉදානි

එවං න කරිස්සාමා’’ති සම්මන්තයිත්වා පුන තං උපසඞ්කමිත්වා ආහංසු, 

‘‘අයයය, බුද්ධපූජං කාතුකාමාම්හා, විහාරං යනො යනහී’’ති. ඉදානි අම්මා

යුජ්ජති,  ච්ඡථ, පරිවච්ඡං කයරොථාති. තා චඞ්යකොටයකහි  න්ධමාලාදීනි
 ාහායපත්වා සුරාපුණ්යණ මුට්ඨිවාරයක හත්යථහි ඔලම්යබත්වා මහාපයට
පාරුපිත්වා විසාඛං උපසඞ්කමිත්වා තාය සද්ධිං විහාරං පවිසමානා
එකමන්තං  න්ත්වා මුට්ඨිවාරයකයහව සුරං පිවිත්වා වාරයක ඡඩ්යඩත්වා

ධම්මසභායංසත්ථුපුරයතොනිසීදිංසු. 

විසාඛා ‘‘ඉමාසං, භන්යත, ධම්මං කයථථා’’ති ආහ. තාපි මදයවය න 

කම්පමානසරීරා ‘‘ඉච්චාම,  ායාමා’’ති චිත්තං උප්පායදසුං. අයථකා

මාරකායිකා යදවතා ‘‘ඉමාසං සරීයර අධිමුච්චිත්වා සමණස්ස ය ොතමස්ස
පුරයතොවිප්පකාරං දස්යසස්සාමී’’තිචින්යතත්වාතාසංසරීයරඅධිමුච්චි.තාසු
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එකච්චාසත්ථුපුරයතො පාණිංපහරිත්වාහසිතුං, එකච්චානච්චිතුංආරභිංසු.
සත්ථා ‘‘කිං ඉද’’න්ති ආවජ්යජන්යතො තං කාරණං ඤත්වා ‘‘න ඉදානි
මාරකායිකානංඔතාරංලභිතුංදස්සාමි.නහි මයාඑත්තකංකාලංපාරමියයො
පූයරන්යතන මාරකායිකානං ඔතාරලාභත්ථාය පූරිතා’’ති තා සංයවයජතුං

භමුකයලොමයතොරස්මියයොවිස්සජ්යජසි, තාවයදවඅන්ධකාරතිමිසාඅයහොසි.
තාභීතා අයහසුංමරණභයතජ්ජිතා. යතනතාසංකුච්ඡියංසුරා ජීරි. සත්ථා
නිසින්නපල්ලඞ්යක අන්තරහියතොසියනරුමුද්ධනිඨත්වාඋණ්ණායලොමයතො

රස්මිං විස්සජ්යජසි, තඞ්ඛණංයයව චන්දසහස්සුග් මනං විය අයහොසි. අථ
සත්ථාතාඉත්ථියයොආමන්යතත්වා‘‘තුම්යහහිමම සන්තිකංආ ච්ඡමානාහි
පමත්තාහි ආ න්තුං න වට්ටති. තුම්හාකඤ්හි පමායදයනව මාරකායිකා
යදවතා ඔතාරං ලභිත්වා තුම්යහ හසාදීනං අකරණට්ඨායන හසාදීනි

කාරායපසි, ඉදානි තුම්යහහි රා ාදීනං අග්ගීනං නිබ්බාපනත්ථාය උස්සාහං 
කාතුංවට්ටතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

146. 

‘‘යකොනුහායසොකිමානන්යදො, නිච්චංපජ්ජලියතසති; 

අන්ධකායරනඔනද්ධා, පදීපංන යවසථා’’ති. 

තත්ථ ආනන්යදොති තුට්ඨි. ඉදං වුත්තං යහොති – ඉමස්මිං

යලොකසන්නිවායසරා ාදීහිඑකාදසහිඅග්ගීහි නිච්චිං පජ්ජලියතසතියකොනු 

තුම්හාකං හායසො වා තුට්ඨි වා? නනු එස අකත්තබ්බපනයපොයයව.

අට්ඨවත්ථුයකන හි අවිජ්ජාන්ධකායරන ඔනද්ධා තුම්යහ තස්යසව

අන්ධකාරස්ස විධමනත්ථාය කිං කාරණා ඤාණප්පදීපං න  යවසථ න
කයරොථාති. 

යදසනාවසායන පඤ්චසතාපි තා ඉත්ථියයො යසොතාපත්තිඵයල 

පතිට්ඨහිංසු. 

සත්ථා තාසං අචලසද්ධාය පතිට්ඨිතභාවං ඤත්වා සියනරුමත්ථකා 

ඔතරිත්වාබුද්ධාසයනනිසීදි.අථනංවිසාඛාආහ–‘‘භන්යත, සුරානායමසා
පාපිකා. එවපනපා හි නාම ඉමා ඉත්ථියයො තුම්හාදිසස්ස බුද්ධස්ස පුරයතො 
නිසීදිත්වා ඉරියාපථමත්තම්පි සණ්ඨායපතුං අසක්යකොන්තියයො උට්ඨාය

පාණිං පහරිත්වා හසනගීතනච්චාදීනි ආරභිංසූ’’ති. සත්ථා ‘‘ආම, විසායඛ, 

පාපිකාඑවඑසාසුරානාම. එතඤ්හිනිස්සායඅයනයකසත්තාඅනයබයසනං

පත්තා’’ති වත්වා ‘‘කදා පයනසා, භන්යත, උප්පන්නා’’ති වුත්යත තස්සා

උප්පත්තිං විත්ථායරන කයථතුං අතීතං ආහරිත්වා කුම්භජාතකිං (ජා.

1.16.33 ආදයයො)කයථසීති. 

විසාඛායසහායිකානංවත්ථුපඨමං. 
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2. සිරිමාවත්ථු 

පස්ස චිත්තකතන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
සිරිමං ආරබ්භකයථසි. 

සා කිර රාජ යහ අභිපනපා  ණිකා. එකස්මිං පන අන්යතොවස්යස 
සුමනයසට්ඨිපුත්තස්ස භරියාය පුණ්ණකයසට්ඨිස්ස ධීතාය උත්තරාය නාම
උපාසිකාය අපරජ්ඣිත්වාතංපසායදතුකාමාතස්සාය යහභික්ඛුසඞ්යඝන
සද්ධිං කතභත්තකිච්චං සත්ථාරං ඛමායපත්වා තං දිවසං දසබලස්ස
භත්තානුයමොදනංසුත්වා– 

‘‘අක්යකොයධනජියනයකොධං, අසාධුංසාධුනාජියන; 

ජියනකදරියංදායනන, සච්යචනාලිකවාදින’’න්ති.(ජා.1.2.2; ධ.ප. 
223) – 

 ාථාපරියයොසායන යසොතාපත්තිඵලං පාපුණි. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, 
විත්ථාරකථා පන යකොධවග්ය  අනුයමොදන ාථාවණ්ණනායයමව
ආවිභවිස්සති. එවං යසොතාපත්තිඵලං පත්තා පන සිරිමා දසබලං
නිමන්යතත්වාපුනදිවයසමහාදානංදත්වා සඞ්ඝස්සඅට්ඨකභත්තංනිබද්ධං
දායපසි. ආදියතො පට්ඨාය නිබද්ධං අට්ඨ භික්ඛූ ය හං  ච්ඡන්ති. ‘‘සප්පිං

 ණ්හථ, ඛීරං  ණ්හථා’’තිආදීනි වත්වා යතසං පත්යත පූයරති. එයකන
ලද්ධං තිණ්ණම්පි චතුන්නම්පි පයහොති. යදවසිකං
යසොෙසකහාපණපරිබ්බයයන පිණ්ඩපායතොදීයති.අයථකදිවසංඑයකොභික්ඛු
තස්සා ය යහ අට්ඨකභත්තං භුඤ්ජිත්වා තියයොජනමත්ථයක එකං විහාරං

අ මාසි.අථනංසායංයථරුපට්ඨායනනිසින්නංපුච්ඡිංසු– ‘‘ආවුයසො, කහං
භික්ඛං  යහත්වා ආ යතොසී’’ති. සිරිමාය අට්ඨකභත්තං යම භුත්තන්ති.

මනාපං කත්වා යදති, ආවුයසොති. ‘‘න සක්කා තස්සා භත්තං වණ්යණතුං, 

අතිවියපණී රතංකත්වායදති, එයකන ලද්ධං තිණ්ණම්පිචතුන්නම්පිපයහොති, 
තස්සාපනයදයයධම්මයතොපිදස්සනයමවඋත්තරිතරං. සාහිඉත්ථීඑවපනපා
චඑවපනපාචා’’තිතස්සාගුයණවණ්යණසි. 

අයථයකො භික්ඛු තස්සා ගුණකථං සුත්වා අදස්සයනයනව සියනහං 
උප්පායදත්වා ‘‘මයා  න්ත්වා තං දට්ඨුං වට්ටතී’’ති අත්තයනො වස්සග් ං

කයථත්වා තංභික්ඛුංඨිතිකංපුච්ඡිත්වා‘‘ස්යව, ආවුයසො, තස්මිංය යහත්වං
සඞ්ඝත්යථයරො හුත්වා අට්ඨකභත්තං ලභිස්සසී’’ති සුත්වා තඞ්ඛණඤ්යඤව
පත්තචීවරං ආදාය පක්කන්යතොපි පායතොව අරුයණ උග් යත සලාකග් ං
පවිසිත්වා ඨියතො සඞ්ඝත්යථයරො හුත්වා තස්සා ය යහ අට්ඨකභත්තං ලභි.

යයොපනභික්ඛුහියයයොභුඤ්ජිත්වාපක්කාමි, තස්ස  තයවලායයමවඅස්සා
සරීයර යරොය ො උප්පජ්ජි. තස්මා සා ආභරණානි ඔමුඤ්චිත්වා නිපජ්ජි.
අථස්සාදාසියයොඅට්ඨකභත්තංලභිත්වාආ යතභික්ඛූදිස්වාආයරොයචසුං.
සා සහත්ථාපත්යත යහත්වානිසීදායපතුංවාපරිවිසිතුංවාඅසක්යකොන්තී

දාසියයො ආණායපසි – ‘‘අම්මා පත්යත  යහත්වා, අයයය, නිසීදායපත්වා
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පටුන 

යාගුංපායයත්වාඛජ්ජකංදත්වා භත්තයවලාය පත්යතපූයරත්වායදථා’’ති.

තා ‘‘සාධු, අයයය’’ති භික්ඛූපයවයසත්වායාගුංපායයත්වාඛජ්ජකං දත්වා
භත්තයවලාය භත්තස්ස පත්යත පූයරත්වා තස්සා ආයරොචයිංසු. සා ‘‘මං

පරිග් යහත්වා යනථ, අයයය, වන්දිස්සාමී’’ති වත්වා තාහි පරිග් යහත්වා
භික්ඛූනංසන්තිකංනීතායවධමායනන සරීයරනභික්ඛූවන්දි.යසොභික්ඛුතං

ඔයලොයකත්වා චින්යතසි – ‘‘ගිලානාය තාව එවපනපා අයං එතිස්සා

පනපයසොභා, අයරො කායල පන සබ්බාභරණපටිමණ්ඩිතාය ඉමිස්සා කීදිසී
පනපසම්පත්තී’’ති. අථස්ස අයනකවස්සයකොටිසන්නිචියතො කියලයසො 

සමුදාචරි, යසො අඤ්ඤාණී ර හුත්වා භත්තං භුඤ්ජිතුං අසක්යකොන්යතො
පත්තමාදාය විහාරං  න්ත්වා පත්තං පිධාය එකමන්යත ඨයපත්වා චීවරං
පත්ථරිත්වානිපජ්ජි. 

අථනංඑයකොසහායයකොභික්ඛුයාචන්යතොපියභොයජතුංනාසක්ඛි.යසො 
ඡින්නභත්යතො අයහොසි. තං දිවසයමව සායන්හසමයය සිරිමා කාලමකාසි.

රාජාසත්ථුසාසනං යපයසසි – ‘‘භන්යත, ජීවකස්සකනිට්ඨභගිනී, සිරිමා, 
කාලමකාසී’’ති. සත්ථා තං සුත්වා රඤ්යඤො සාසනං පහිණි ‘‘සිරිමාය

ඣාපනකිච්චංනත්ථි, ආමකසුසායනතංයථා කාකසුනඛාදයයොනඛාදන්ති, 
තථානිපජ්ජායපත්වාරක්ඛායපථා’’ති.රාජාපිතථාඅකාසි. පටිපාටියාතයයො

දිවසා අතික්කන්තා, චතුත්යථ දිවයස සරීරං උද්ධුමායි, නවහි වණමුයඛහි 

පුෙවා පග්ඝරිංසු, සකලසරීරං භින්නං සාලිභත්තචාටි විය අයහොසි. රාජා
න යර යභරිං චරායපසි – ‘‘ඨයපත්වා ය හරක්ඛයක දාරයක සිරිමාය
දස්සනත්ථං අනා ච්ඡන්තානංඅට්ඨකහාපණානිදණ්යඩො’’ති.සත්ථුසන්ති

කඤ්චයපයසසි– ‘‘බුද්ධප්පමුයඛොකිරභික්ඛුසඞ්යඝොසිරිමාය දස්සනත්ථං
ආ ච්ඡතූ’’ති. සත්ථා භික්ඛූනං ආයරොයචසි – ‘‘සිරිමාය දස්සනත්ථං
 මිස්සාමා’’ති. යසොපි දහරභික්ඛු චත්තායරො දිවයස කස්සචි වචනං

අග් යහත්වාඡින්නභත්යතොව නිපජ්ජි.පත්යතභත්තංපූතිකංජාතං, පත්යත

මලං උට්ඨහි. අථ නං යසො සහායයකො භික්ඛු උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘ආවුයසො, 
සත්ථා සිරිමාය දස්සනත්ථං  ච්ඡතී’’ති ආහ. යසො තථා ඡාතජ්ඣත්යතොපි
‘‘සිරිමා’’ති වුත්තපයදයයව සහසා උට්ඨහිත්වා ‘‘කිං භණසී’’ති ආහ. 

‘‘සත්ථා සිරිමං දට්ඨුං  ච්ඡති, ත්වම්පි  මිස්සසී’’ති වුත්යත, ‘‘ආම, 
 මිස්සාමී’’ති භත්තං ඡඩ්යඩත්වා පත්තං යධොවිත්වා ථවිකාය පක්ඛිපිත්වා 
භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං අ මාසි. සත්ථා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො එකපස්යස

අට්ඨාසි, භික්ඛුනිසඞ්යඝොපි රාජපරිසාපි උපාසකපරිසාපි උපාසිකාපරිසාපි

එයකකපස්යසඅට්ඨංසු. 

සත්ථා රාජානං පුච්ඡි – ‘‘කා එසා, මහාරායජො’’ති. භන්යත, ජීවකස්ස

භගිනී, සිරිමා, නාමාති. සිරිමා, එසාති. ආම, භන්යතති. යතන හි න යර
යභරිංචරායපහි‘‘සහස්සංදත්වාසිරිමං ණ්හන්තූ’’ති. රාජාතථාකායරසි.
එයකොපි ‘හ’න්ති වා ‘හු’න්ති වා වදන්යතො නාම නායහොසි. රාජා සත්ථු 

ආයරොයචසි – ‘‘න  ණ්හන්ති, භන්යත’’ති. යතන හි, මහාරාජ, අග්ඝං
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ඔහායරහීති. රාජා ‘‘පඤ්චසතානි දත්වා  ණ්හන්තූ’’ති යභරිං චරායපත්වා

කඤ්චි  ණ්හනකං අදිස්වා ‘‘අඩ්ඪයතයයානි සතානි, ද්යව සතානි, සතං, 

පණ්ණාසං, පඤ්චවීසතිකහාපයණ, දස කහාපයණ, පඤ්චකහාපයණ, එකං

කහාපණං අඩ්ඪං, පාදං, මාසකං, කාකණිකං දත්වා සිරිමං  ණ්හන්තූ’’ති
යභරිංචරායපසි.යකොචිතංනඉච්ඡි.‘‘මුධාපි ණ්හන්තූ’’තියභරිං චරායපසි.

‘හ’න්ති වා ‘හු’න්ති වා වදන්යතොනාමනායහොසි. රාජා ‘‘මුධාපි, භන්යත, 

 ණ්හන්යතොනාමනත්ථී’’තිආහ.සත්ථා ‘‘පස්සථ, භික්ඛයව, මහාජනස්ස

පියං මාතු ාමං, ඉමස්මිංයයව න යර සහස්සං දත්වා පුබ්යබ එකදිවසං

ලභිංසු, ඉදානි මුධා  ණ්හන්යතොපි නත්ථි, එවපනපං නාම පනපං

ඛයවයප්පත්තං, පස්සථ, භික්ඛයව, ආතුරං අත්තභාව’’න්ති වත්වා ඉමං
 ාථමාහ– 

147. 

‘‘පස්සචිත්තකතංබිම්බං, අරුකායංසමුස්සිතං; 

ආතුරංබහුසඞ්කප්පං, යස්සනත්ථිධුවංඨිතී’’ති. 

තත්ථ චිත්තකතන්ති කතචිත්තං, වත්ථාභරණමාලාලත්තකාදීහි

විචිත්තන්ති අත්යථො. බිම්බන්ති දීඝාදියුත්තට්ඨායනසු දීඝාදීහි

අඞ් පච්චඞ්ය හි සණ්ඨිතංඅත්තභාවං. අරුකාෙන්තිනවන්නංවණමුඛානං

වයසන අරුභූතං කායං. සමුස්සිතන්ති තීහි අට්ඨිසයතහි සමුස්සිතං. 

ආතුරන්ති සබ්බකාලං ඉරියාපථාදීහි පරිහරිතබ්බතාය නිච්චගිලානං. 

බහුසඞ්කප්පන්තිමහාජයනනබහුධා සඞ්කප්පිතං. ෙස්සනත්ථිධුවිංඨිතීති

යස්ස ධුවභායවො වා ඨිතිභායවො වා නත්ථි, එකන්යතන

යභදනවිකිරණවිද්ධංසනධම්මයමයවතං, ඉමංපස්සථාති අත්යථො. 

යදසනාවසායන චතුරාසීතියා පාණසහස්සානං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි, 
යසොපිභික්ඛුයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහීති. 

සිරිමාවත්ථුදුතියං. 

3. උත්තරායථරීවත්ථු 

පරිජිණ්ණමදන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො 
උත්තරායථරිංනාමභික්ඛුනිංආරබ්භකයථසි. 

යථරී කිර වීසවස්සසතිකා ජාතියා පිණ්ඩාය චරිත්වා ලද්ධපිණ්ඩපාතා
අන්තරවීථියං එකං භික්ඛුං දිස්වා පිණ්ඩපායතන ආපුච්ඡිත්වා තස්ස
අපටික්ඛිපිත්වා ණ්හන්තස්සසබ්බංදත්වානිරාහාරාඅයහොසි.එවංදුතියයපි 
තතියයපි දිවයස තස්යසව භික්ඛුයනො තස්මිංයයව ඨායන භත්තං දත්වා

නිරාහාරා අයහොසි, චතුත්යථ දිවයස පන පිණ්ඩාය චරන්තී එකස්මිං
සම්බාධට්ඨායන සත්ථාරං දිස්වා පටික්කමන්තී ඔලම්බන්තං අත්තයනො
චීවරකණ්ණං අක්කමිත්වා සණ්ඨාතුං අසක්යකොන්තී පරිවත්තිත්වා පති.
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සත්ථාතස්සාසන්තිකං න්ත්වා, ‘‘භගිනි, පරිජිණ්යණොයත අත්තභායවොන
චිරස්යසවභිජ්ජිස්සතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

148. 

‘‘පරිජිණ්ණමිදංපනපං, යරො නීෙංපභඞ්ගුරං; 

භිජ්ජතිපූතිසන්යදයහො, මරණන්තඤ්හිජීවිත’’න්ති. 

තස්සත්යථො – භගිනි ඉදිං තව සරීරසඞ්ඛාතං රූපිං මහල්ලකභායවන 

පරිජිණ්ණිං, තඤ්ච යඛො සබ්බයරො ානං නිවාසට්ඨානට්යඨන යරො නීළිං, 

යථායඛොපන තරුයණොපිසිඞ් ායලො‘‘ජරසිඞ් ායලො’’තිවුච්චති, තරුණාපි

 යෙොචීලතා ‘‘පූතිලතා’’ති වුච්චති, එවං තදහුජාතං සුවණ්ණවණ්ණම්පි

සමානං නිච්චං පග්ඝරණට්යඨන පූතිතාය පභඞ්ගුරිං, යසො එස පූතියකො

සමායනොතව යදයහො භිජ්ජති, නචිරස්යසවභිජ්ජිස්සතීතියවදිතබ්යබො. කිං

කාරණා? මරණන්තඤ්හි ජීවිතිං යස්මා සබ්බසත්තානං ජීවිතං
මරණපරියයොසානයමවාතිවුත්තංයහොති. 

යදසනාවසායන සා යථරී යසොතාපත්තිඵලං පත්තා, මහාජනස්සාපි 
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

උත්තරායථරීවත්ථුතතියං. 

4. සම්බහුලඅධිමානිකභික්ඛුවත්ථු 

ොනිමානීති ඉමංධම්මයදසනංසත්ථායජතවයනවිහරන්යතොසම්බහුයල
අධිමානියක භික්ඛූආරබ්භකයථසි. 

පඤ්චසතාකිරභික්ඛූසත්ථුසන්තියකකම්මට්ඨානං යහත්වා අරඤ්ඤං
පවිසිත්වා ඝයටන්තා වායමන්තා ඣානං නිබ්බත්යතත්වා ‘‘කියලසානං 

අසමුදාචායරන පබ්බජිතකිච්චං යනො නිප්ඵන්නං, අත්තනා පටිලද්ධගුණං
සත්ථු ආයරොයචස්සාමා’’ති ආ මිංසු. සත්ථා යතසං බහිද්වාරයකොට්ඨකං

පත්තකායලයයව ආනන්දත්යථරං ආහ – ‘‘ආනන්ද, එයතසං භික්ඛූනං

පවිසිත්වා මයා දිට්යඨන කම්මං නත්ථි, ආමකසුසානං  න්ත්වා තයතො
ආ න්ත්වාමං පස්සන්තූ’’ති.යථයරො න්ත්වායතසංතමත්ථංආයරොයචසි.
යත ‘‘කිං අම්හාකං ආමකසුසායනනා’’ති අවත්වාව ‘‘දීඝදස්සිනා බුද්යධන
කාරණං දිට්ඨං භවිස්සතී’’ති ආමකසුසානං  න්ත්වා තත්ථ කුණපානි
පස්සන්තා එකාහද්වීහපතියතසු කුණයපසු ආඝාතං පටිලභිත්වා තං ඛණං

පතියතසු අල්ලසරීයරසු රා ං උප්පාදයිංසු, තස්මිං ඛයණ අත්තයනො 
සකියලසභාවං ජානිංසු. සත්ථා  න්ධකුටියං නිසින්යනොව ඔභාසං ඵරිත්වා

යතසංභික්ඛූනං සම්මුයඛකයථන්යතොවිය‘‘නප්පතිපනපංනුයඛො, භික්ඛයව, 
තුම්හාකං එවපනපං අට්ඨිසඞ්ඝාතං දිස්වා රා රතිං උප්පායදතු’’න්ති වත්වා
ඉමං ාථමාහ– 



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා ජරාවග්ය ො 

58 

පටුන 

149. 

‘‘යානිමානිඅපත්ථානි, අලාබූයනවසාරයද; 

කායපොතකානිඅට්ඨීනි, තානිදිස්වානකාරතී’’ති. 

තත්ථ අපත්ථානීති ඡඩ්ඩිතානි. සාරයදති සරදකායල වාතාතපපහතානි

තත්ථ තත්ථ විප්පකිණ්ණඅලාබූනි විය. කායපොතකානීති

කයපොතකවණ්ණානි. තානි දිස්වානාති තානි එවපනපානි අට්ඨීනි දිස්වා

තුම්හාකංකාරති, නනු අප්පමත්තකම්පිකාමරතිංකාතුංනවට්ටතියයවාති
අත්යථො. 

යදසනාවසායන යත භික්ඛූ යථාඨිතාව අරහත්තං පත්වා භ වන්තං 
අභිත්ථවමානාආ න්ත්වාවන්දිංසූති. 

සම්බහුලඅධිමානිකභික්ඛුවත්ථුචතුත්ථං. 

5. ජනපදකලයාණී රපනපනන්දායථරීවත්ථු 

අට්ඨීනිං න රිං කතන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොජනපදකලයාණිංපනපනන්දායථරිංආරබ්භ කයථසි. 

සාකිරඑකදිවසංචින්යතසි–‘‘මය්හංයජට්ඨභාතියකොරජ්ජසිරිං පහාය

පබ්බජිත්වා යලොයක අග් පුග් යලො බුද්යධො ජායතො, පුත්යතොපිස්ස

රාහුලකුමායරො පබ්බජියතො, භත්තාපියමපබ්බජියතො, මාතාපියමපබ්බජිතා, 

අහම්පි එත්තයක ඤාතිජයන පබ්බජියත ය යහ කිං කරිස්සාමි, 

පබ්බජිස්සාමා’’ති.සාභික්ඛුනුපස්සයං න්ත්වා පබ්බජිඤාතිසියනයහයනව, 

යනොසද්ධාය, අභිපනපතායපන රූපනන්දාතිපඤ්ඤායි. ‘‘සත්ථාකිර ‘පනපං

අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තා, යවදනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං
අනිච්චංදුක්ඛංඅනත්තා’ති වයදතී’’තිසුත්වාසාඑවංදස්සනීයයපාසාදියක
මමපි පනයප යදොසං කයථයයාති සත්ථු සම්මුඛීභාවං න  ච්ඡති.
සාවත්ථිවාසියනොපායතොවදානංදත්වාසමාදින්නුයපොසථා සුද්ධුත්තරාසඞ් ා
 න්ධමාලාදිහත්ථා සායන්හසමයය යජතවයන සන්නිපතිත්වා ධම්මං 
සුණන්ති.භික්ඛුනිසඞ්යඝොපිසත්ථුධම්මයදසනායඋප්පන්නච්ඡන්යදොවිහාරං 
 න්ත්වාධම්මංසුණාති.ධම්මංසුත්වාන රංපවිසන්යතොසත්ථුගුණකථං
කයථන්යතොව පවිසති. 

චතුප්පමාණියක හි යලොකසන්නිවායස අප්පකාව යත සත්තා, යයසං
තථා තං පස්සන්තානං පසායදො න උප්පජ්ජති. පනපප්පමාණිකාපි හි
තථා තස්ස ලක්ඛණානුබයඤ්ජනපටිමණ්ඩිතං සුවණ්ණවණ්ණං සරීරං

දිස්වා පසීදන්ති, යඝොසප්පමාණිකාපි අයනකානි ජාතිසතානි නිස්සාය
පවත්තං සත්ථු ගුණයඝොසඤ්යචව අට්ඨඞ් සමන්නා තං

ධම්මයදසනායඝොසඤ්චසුත්වාපසීදන්ති, ලූඛප්පමාණිකාපිස්සචීවරාදිලූඛතං

පටිච්ච පසීදන්ති, ධම්මප්පමාණිකාපි ‘‘එවපනපං දසබලස්ස සීලං, එවපනයපො
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සමාධි, එවපනපා පඤ්ඤා, භ වා සීලාදීහි ගුයණහි අසයමො 
අප්පටිපුග් යලො’’තිපසීදන්ති.යතසංතථා තස්සගුණංකයථන්තානංමුඛං
නප්පයහොති. පනපනන්දා භික්ඛුනීනඤ්යචව උපාසිකානඤ්ච සන්තිකා
තථා තස්සගුණකථංසුත්වා චින්යතසි– ‘‘අතිවියයමභාතිකස්සවණ්ණං
කයථන්තියයව. එකදිවසම්පි යම පනයප යදොසං කයථන්යතො කිත්තකං
කයථස්සති.යංනූනාහංභික්ඛුනීහිසද්ධිං න්ත්වාඅත්තානං අදස්යසත්වාව

තථා තං පස්සිත්වා ධම්මමස්ස සුණිත්වා ආ ච්යඡයය’’න්ති. සා ‘‘අහම්පි
අජ්ජධම්මස්සවනං මිස්සාමී’’තිභික්ඛුනීනං ආයරොයචසි. 

භික්ඛුනියයො ‘‘චිරස්සංවතපනපනන්දාය සත්ථුඋපට්ඨානං න්තුකාමතා

උප්පන්නා, අජ්ජ සත්ථා ඉමං නිස්සාය විචිත්රධම්මයදසනං නානානයං
යදයසස්සතී’’තිතුට්ඨමානසාතංආදාය නික්ඛමිංසු.සානික්ඛන්තකාලයතො
පට්ඨාය ‘‘අහං අත්තානං යනව දස්යසස්සාමී’’ති චින්යතසි. සත්ථා ‘‘අජ්ජ

පනපනන්දාමය්හංඋපට්ඨානංආ මිස්සති, කීදිසීනුයඛො තස්සාධම්මයදසනා

සප්පායා’’ති චින්යතත්වා ‘‘පනප රුකා එසා අත්තභායව බලවසියනහා, 
කණ්ටයකන කණ්ටකුද්ධරණං විය පනයපයනවස්සා පනපමදනිම්මදනං
සප්පාය’’න්ති සන්නිට්ඨානංකත්වාතස්සාවිහාරංපවිසනසමයයඑකංපන
අභිපනපං ඉත්ථිං යසොෙසවස්සුද්යදසිකං රත්තවත්ථනිවත්ථං
සබ්බාභරණපටිමණ්ඩිතං බීජනිං  යහත්වා අත්තයනො සන්තියක ඨත්වා
බීජයමානං ඉද්ධිබයලන අභිනිම්මිනි. තං යඛො පන ඉත්ථිං සත්ථා යචව
පස්සති පනපනන්දා ච. සා භික්ඛුනීහි සද්ධිං විහාරං පවිසිත්වා භික්ඛුනීනං
පිට්ඨිපස්යස ඨත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන සත්ථාරං වන්දිත්වා භික්ඛුනීනං
අන්තයර නිසින්නා පාදන්තයතො පට්ඨාය සත්ථාරං ඔයලොයකන්තී 

ලක්ඛණවිචිත්තං අනුබයඤ්ජනසමුජ්ජලං බයාමප්පභාපරික්ඛිත්තං සත්ථු
සරීරං දිස්වා පුණ්ණචන්දසස්සිරිකං මුඛං ඔයලොයකන්තී සමීයප ඨිතං

ඉත්ථිපනපං අද්දස. සා තං ඔයලොයකත්වා අත්තභාවං ඔයලොයකන්තී
සුවණ්ණරාජහංසියාපුරයතො කාකීසදිසංඅත්තානංඅවමඤ්ඤි.ඉද්ධිමයපනපං
දිට්ඨකාලයතො පට්ඨායයව හි තස්සා අක්ඛීනි භමිංසු. සා ‘‘අයහො ඉමිස්සා

යකසායසොභනා, අයහොනලාටංයසොභන’’න්තිසබ්යබසං සාරීරප්පයදසානං
පනපසිරියාසමාකඩ්ඪිතචිත්තාතස්මිංපනයපබලවසියනහාඅයහොසි. 

සත්ථා තස්සා තත්ථ අභිරතිං ඤත්වා ධම්මං යදයසන්යතොව තං පනපං 
යසොෙසවස්සුද්යදසිකභාවං අතික්කමිත්වා වීසතිවස්සුද්යදසිකං කත්වා
දස්යසසි. පනපනන්දාඔයලොයකත්වා‘‘නවතිදංපනපංපුරිමසදිස’’න්තියථොකං
විරත්තචිත්තා අයහොසි. සත්ථා අනුක්කයමයනව තස්සා ඉත්ථියා සකිං
විජාතවණ්ණං මජ්ඣිමිත්ථිවණ්ණං ජරාජිණ්ණමහල්ලිකිත්ථිවණ්ණඤ්ච

දස්යසසි. සාපි අනුපුබ්යබයනව ‘‘ඉදම්පි අන්තරහිතං, ඉදම්පි
අන්තරහිත’’න්තිජරාජිණ්ණකායලතංවිරජ්ජමානාඛණ්ඩදන්තිං පලිතසිරං
ඔභග් ංය ොපානසිවඞ්කංදණ්ඩපරායණංපයවධමානංදිස්වාඅතිවියවිරජ්ජි.
අථ සත්ථා තං බයාධිනා අභිභූතං කත්වා දස්යසසි. සා තඞ්ඛණඤ්යඤව
දණ්ඩඤ්ච තාලවණ්ටඤ්චඡඩ්යඩත්වාමහාවිරවං විරවමානාභූමියංපතිත්වා 
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සයක මුත්තකරීයස නිමුග් ා අපරාපරං පරිවත්ති. පනපනන්දා තම්පි දිස්වා
අතිවියවිරජ්ජි.සත්ථාපිතස්සාඉත්ථියාමරණං දස්යසසි.සාතඞ්ඛණංයයව

උද්ධුමාතකභාවංආපජ්ජි, නවහිවණමුයඛහිපුබ්බවට්ටියයොයචව පුෙවා ච

පග්ඝරිංසු, කාකාදයයො සන්නිපතිත්වා විලුම්පිංසු. පනපනන්දාපි තං 

ඔයලොයකත්වා‘‘අයංඉත්ථීඉමස්මිංයයවඨායනජරංපත්තා, බයාධිංපත්තා, 

මරණං පත්තා, ඉමස්සාපි යම අත්තභාවස්ස එවයමව ජරාබයාධිමරණානි
ආ මිස්සන්තී’’ති අත්තභාවං අනිච්චයතො පස්සි. අනිච්චයතො දිට්ඨත්තා එව
පන දුක්ඛයතො අනත්තයතො දිට්යඨොයයව යහොති. අථස්සා තයයො භවා

ආදිත්තා ය හා විය ගීවාය බද්ධකුණපං විය ච උපට්ඨහිංසු, 
කම්මට්ඨානාභිමුඛං චිත්තං පක්ඛන්දි. සත්ථා තාය අනිච්චයතො දිට්ඨභාවං
ඤත්වා ‘‘සක්ඛිස්සති නු යඛො සයයමව අත්තයනො පතිට්ඨං කාතු’’න්ති

ඔයලොයකන්යතො ‘‘න සක්ඛිස්සති, බහිද්ධා පච්චයං ලද්ධුං වට්ටතී’’ති 

චින්යතත්වාතස්සාසප්පායවයසනධම්මංයදයසන්යතොආහ– 

‘‘ආතුරංඅසුචිංපූතිං, පස්සනන්යදසමුස්සයං; 

උග්ඝරන්තංපග්ඝරන්තං, බාලානංඅභිපත්ථිතං. 

‘‘යථාඉදංතථාඑතං, යථාඑතංතථාඉදං; 

ධාතුයතොසුඤ්ඤයතොපස්ස, මායලොකංපුනරා මි; 

භයවඡන්දංවිරායජත්වා, උපසන්යතොචරිස්සතී’’ති.– 

ඉත්ථං සුදං භ වා නන්දං භික්ඛුනිං ආරබ්භ ඉමා  ාථායයො අභාසිත්ථාති.
නන්දා යදසනානුසායරන ඤාණං යපයසත්වා යසොතාපත්තිඵලං පාපුණි.
අථස්සා උපරි තිණ්ණං මග් ඵලානං විපස්සනාපරිවාසත්ථාය 

සුඤ්ඤතාකම්මට්ඨානං කයථතුං, ‘‘නන්යද, මා ‘ඉමස්මිං සරීයර සායරො

අත්ථී’ති සඤ්ඤං කරි. අප්පමත්තයකොපි හි එත්ථ සායරො නත්ථි, තීණි
අට්ඨිසතානිඋස්සායපත්වාකතං අට්ඨින රයමත’’න්තිවත්වාඉමං ාථමාහ
– 

150. 

‘‘අට්ඨීනංන රංකතං, මංසයලොහිතයලපනං; 

යත්ථජරාචමච්චුච, මායනොමක්යඛොචඔහියතො’’ති. 

තස්සත්යථො – යයථව හි පුබ්බණ්ණාපරණ්ණාදීනං ඔදහනත්ථාය 

කට්ඨානි උස්සායපත්වා වල්ලීහි බන්ධිත්වා මත්තිකාය විලිම්යපත්වා

න රසඞ්ඛාතං බහිද්ධා ය හං කයරොන්ති, එවමිදං අජ්ඣත්තිකම්පි තීණි 
අට්ඨිසතානි උස්සායපත්වා න්හාරුවිනද්ධං මංසයලොහිතයලපනං
තචපටිච්ඡන්නං ජීරණලක්ඛණාය ජරාය මරණලක්ඛණස්ස මච්චුයනො
ආයරොහසම්පදාදීනි පටිච්ච මඤ්ඤනලක්ඛණස්ස මානස්ස

සුකතකාරණවිනාසනලක්ඛණස්ස මක්ඛස්ස ච ඔදහනත්ථාය න රිං කතිං. 
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එවපනයපොඑවහිඑත්ථ කායිකයචතසියකොආබායධොඔහියතො, ඉයතොඋද්ධං
කිඤ්චි ය්හූප ංනත්ථීති. 

යදසනාවසායන සා යථරී අරහත්තං පාපුණි, මහාජනස්සාපි සාත්ථිකා 
ධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

ජනපදකලයාණී රපනපනන්දායථරීවත්ථුපඤ්චමං. 

6. මල්ලිකායදවීවත්ථු 

ජීරන්ති යවතිඉමංධම්මයදසනංසත්ථායජතවයනවිහරන්යතොමල්ලිකං
යදවිං ආරබ්භකයථසි. 

සා කිර එකදිවසං න්හානයකොට්ඨකං පවිට්ඨා මුඛං යධොවිත්වා
ඔනතසරීරා ජඞ්ඝං යධොවිතුං ආරභි. තාය ච සද්ධිංයයව පවිට්යඨො එයකො
වල්ලභසුනයඛොඅත්ථි.යසොතංතථා ඔනතංදිස්වාඅසද්ධම්මසන්ථවංකාතුං
ආරභි. සා ඵස්සං සාදියන්තී අට්ඨාසි. රාජාපි උපරිපාසායද වාතපායනන

ඔයලොයකන්යතො තං දිස්වා තයතො ආ තකායල ‘‘නස්ස, වසලි, කස්මා 

එවපනපමකාසී’’ති ආහ. කිං මයා කතං, යදවාති. සුනයඛන සද්ධිං

සන්ථයවොති.නත්යථතං, යදවාති.මයාසාමංදිට්ඨං, නාහංතවසද්දහිස්සාමි, 

නස්ස, වසලීති. ‘‘මහාරාජ, යයො යකොචි ඉමං යකොට්ඨකං පවිට්යඨො ඉමිනා
වාතපායනන ඔයලොයකන්තස්ස එයකොව ද්විධා පඤ්ඤායතී’’ති අභූතං

කයථසි. යදව, සයච යමසද්දහසි, එතං යකොට්ඨකං පවිස, අහං තං ඉමිනා 
වාතපායනන ඔයලොයකස්සාමීති. රාජා මූේහධාතුයකො තස්සා වචනං 
සද්දහිත්වා යකොට්ඨකං පාවිසි. සාපි යඛො යදවී වාතපායන ඨත්වා

ඔයලොයකන්තී‘‘අන්ධබාල, මහාරාජ, කිංනායමතං, අජිකායසද්ධිංසන්ථවං

කයරොසී’’තිආහ. ‘‘නාහං, භද්යද, එවපනපං කයරොමී’’තිචවුත්යතපි ‘‘මයා

සාමංදිට්ඨං, නාහංතවසද්දහිස්සාමී’’තිආහ. 

තං සුත්වා රාජා ‘‘අද්ධා ඉමං යකොට්ඨකං පවිට්යඨො එයකොව ද්විධා
පඤ්ඤායතී’’ති සද්දහි. මල්ලිකා චින්යතසි – ‘‘අයං රාජා අන්ධබාලතාය

මයාවඤ්චියතො, පාපංයමකතං, අයඤ්චයමඅභූයතනඅබ්භාචික්ඛියතො, ඉදං

යම කම්මං සත්ථාපි ජානිස්සති, ද්යව අග් සාවකාපි අසීති මහාසාවකාපි

ජානිස්සන්ති, අයහොවතයමභාරියංකම්මංකත’’න්ති.අයංකිරරඤ්යඤො
අසදිසදායනසහායිකාඅයහොසි.තත්ථ චඑකදිවසංකතපරිච්චාය ොධනස්ස
චුද්දසයකොටිඅග්ඝනයකො අයහොසි. තථා තස්ස යසතච්ඡත්තං 
නිසීදනපල්ලඞ්යකො ආධාරයකො පාදපීඨන්ති ඉමානි පන චත්තාරි
අනග්ඝායනව අයහසුං. සා මරණකායල එවපනපං මහාපරිච්චා ං
නානුස්සරිත්වා තයදව පාපකම්මං අනුස්සරන්තී කාලං කත්වා අවීචිම්හි
නිබ්බත්ති.රඤ්යඤොපනසාඅතිවියපියාඅයහොසි.යසොබලවයසොකාභිභූයතො 
තස්සාසරීරකිච්චංකායරත්වා‘‘නිබ්බත්තට්ඨානමස්සාපුච්ඡිස්සාමී’’තිසත්ථු 

සන්තිකං අ මාසි. සත්ථා යථා යසොආ තකාරණංන සරති, තථා අකාසි.
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යසො සත්ථු සන්තියක සාරණී රයධම්මකථං සුත්වා ය හං පවිට්ඨකායල
සරිත්වා ‘‘අහං භයණ මල්ලිකාය නිබ්බත්තට්ඨානං පුච්ඡිස්සාමීති සත්ථු

සන්තිකං න්ත්වාපමුට්යඨො, ස්යවපුනපුච්ඡිස්සාමී’’තිපුනදිවයසපිඅ මාසි.

සත්ථාපි පටිපාටියා සත්ත දිවසානි යථා යසො න සරති, තථා අකාසි. සාපි
සත්තාහයමවනිරයය පච්චිත්වා අට්ඨයම දිවයස තයතො චුතා තුසිතභවයන

නිබ්බත්ති. කස්මා පනස්ස සත්ථා අසරණභාවං අකාසීති? සා කිර තස්ස

අතිවිය පියා අයහොසි මනාපා, තස්මා තස්සානිරයය නිබ්බත්තභාවං සුත්වා

‘‘සයච එවපනපා සද්ධාසම්පන්නා නිරයය නිබ්බත්තා, දානං දත්වා කිං
කරිස්සාමී’’ති මිච්ඡාදිට්ඨිං  යහත්වා පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං ය යහ 

පවත්තංනිච්චභත්තංහරායපත්වානිරයයනිබ්බත්යතයය, යතනස්සසත්ථා
සත්තාහං අසරණභාවංකත්වාඅට්ඨයමදිවයසපිණ්ඩායචරන්යතොසයයමව
රාජකුලද්වාරංඅ මාසි. 

රාජා ‘‘සත්ථා ආ යතො’’ති සුත්වා නික්ඛමිත්වා පත්තං ආදාය පාසාදං
අභිරුහිතුං ආරභි. සත්ථා පන රථසාලාය නිසීදිතුං ආකාරං දස්යසසි. රාජා 
සත්ථාරංතත්යථවනිසීදායපත්වායාගුඛජ්ජයකනපටිමායනත්වාවන්දිත්වා

නිසින්යනොව අහං, භන්යත, මල්ලිකාය යදවියා නිබ්බත්තට්ඨානං

පුච්ඡිස්සාමීති න්ත්වා පමුට්යඨො, කත්ථනුයඛොසා, භන්යත, නිබ්බත්තාති.

තුසිතභවයන, මහාරාජාති, භන්යත, තාය තුසිතභවයන අනිබ්බත්තන්තියා

යකොඅඤ්යඤොනිබ්බත්තිස්සති, භන්යත, නත්ථිතායසදිසාඉත්ථී.තස්සාහි 

නිසින්නට්ඨානාදීසු ‘‘ස්යව තථා තස්ස ඉදං දස්සාමි, ඉදං කරිස්සාමී’’ති

දානසංවිධානං ඨයපත්වා අඤ්ඤං කිච්චයමව නත්ථි, භන්යත, තස්සා 
පරයලොකං තකාලයතොපට්ඨායසරීරංයමනවහතීති.අථනංසත්ථා‘‘මා

චින්තයි, මහාරාජ, සබ්යබසංධුවධම්යමොඅය’’න්තිවත්වා ‘‘අයං, මහාරාජ, 
රයථොකස්සා’’ති පුච්ඡි. තං සුත්වා රාජා සිරස්මිං අඤ්ජලිං පතිට්ඨායපත්වා

‘‘පිතාමහස්ස යම, භන්යත’’ති ආහ. ‘‘අයං කස්සා’’ති? ‘‘පිතු යම, 

භන්යත’’ති. ‘‘අයංපනරයථොකස්සා’’ති? ‘‘මම, භන්යත’’ති.එවංවුත්යත

සත්ථා, ‘‘මහාරාජ, තවපිතාමහස්සරයථොයතයනවාකායරනතවපිතු රථං

න පාපුණි, තව පිතු රයථො තව රථං න පාපුණි, එවපනපස්ස නාම

කට්ඨකලිඞ් රස්සාපි ජරාආ ච්ඡති, කිමඞ් ං පනඅත්තභාවස්ස.මහාරාජ, 

සප්පුරිසධම්මස්යසව හි ජරා නත්ථි, සත්තා පන අජීරකා නාම නත්ථී’’ති
වත්වාඉමං ාථමාහ– 

151. 

‘‘ජීරන්තියවරාජරථාසුචිත්තා, 

අයථොසරීරම්පිජරංඋයපති; 

සතඤ්චධම්යමොනජරංඋයපති, 
සන්යතොහයවසබ්භිපයවදයන්තී’’ති. 
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පටුන 

තත්ථ යවති නිපායතො. සුචිත්තාති සත්තහි රතයනහි අපයරහි ච

රථාලඞ්කායරහිසුට්ඨු චිත්තිතාරාජූනංරථාපි ජීරන්ති.සරීරම්පීතිනයකවලං

රථා එව, ඉදං සුප්පටිජග්ගිතං සරීරම්පි ඛණ්ඩිච්චාදීනි පාපුණන්තං ජරිං

උයපති.සතඤ්චාති බුද්ධාදීනංපනසන්තානංනවවියධොයලොකුත්තරධම්යමො

චකිඤ්චිඋපඝාතංනඋයපතීති නජරිං උයපති නාම. පයවදෙන්තීතිඑවං 

සන්යතො බුද්ධාදයයො සබ්භි පණ්ඩියතහි සද්ධිංකයථන්තීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

මල්ලිකායදවීවත්ථුඡට්ඨං. 

7. ලාළුදායිත්යථරවත්ථු 

අප්පස්සුතාෙන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
ලාළුදායිත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර මඞ් ලං කයරොන්තානං ය හං  න්ත්වා ‘‘තියරොකුට්යටසු

තිට්ඨන්තී’’තිආදිනා(ඛු.පා.7.1; යප.ව.14) නයයනඅවමඞ් ලං කයථති, 
අවමඞ් ලං කයරොන්තානං ය හං  න්ත්වා තියරොකුට්ටාදීසු කයථතබ්යබසු

‘‘දානඤ්ච ධම්මචරියා චා’’තිආදිනා (ඛු. පා. 5.7; සු. නි. 266) නයයන
මඞ් ල ාථාවා‘‘යං කිඤ්චිවිත්තංඉධවාහුරංවා’’තිරතනසුත්තං(ඛු.පා.

6.3; සු. නි. 226) වා කයථති. එවං යතසු යතසු ඨායනසු ‘‘අඤ්ඤං
කයථස්සාමී’’ති අඤ්ඤං කයථන්යතොපි ‘‘අඤ්ඤං කයථමී’’ති න ජානාති.

භික්ඛූතස්සකථංසුත්වාසත්ථුආයරොයචසුං– ‘‘කිං, භන්යත, ලාළුදායිස්ස

මඞ් ලාමඞ් ලට්ඨායනසු  මයනන, අඤ්ඤස්මිං කයථතබ්යබ අඤ්ඤයමව 

කයථතී’’ති. සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනයවස එවං කයථති, පුබ්යබපි 
අඤ්ඤස්මිංකයථතබ්යබඅඤ්ඤයමවකයථසී’’තිවත්වාඅතීතංආහරි– 

අතීයත කිර බාරාණසියං අග්ගිදත්තස්ස නාම බ්රාහ්මණස්ස පුත්යතො 
යසොමදත්තකුමායරො නාම රාජානං උපට්ඨහි. යසො රඤ්ඤා පියයො අයහොසි
මනායපො. බ්රාහ්මයණො පන කසිකම්මං නිස්සාය ජීවති. තස්ස ද්යවයයව

ය ොණා අයහසුං. යතසු එයකො මයතො. බ්රාහ්මයණො පුත්තං ආහ – ‘‘තාත, 

යසොමදත්ත, රාජානංයමයාචිත්වා එකංය ොණංආහරා’’ති.යසොමදත්යතො 

‘‘සචාහංරාජානංයාචිස්සාමි, ලහුභායවොයමපඤ්ඤායිස්සතී’’තිචින්යතත්වා 

‘‘තුම්යහයයව, තාත, රාජානං යාචථා’’ති වත්වා ‘‘යතන හි, තාත, මං
 යහත්වා යාහී’’ති වුත්යතො චින්යතසි – ‘‘අයං බ්රාහ්මයණො දන්ධපඤ්යඤො

අභික්කමාදිවචනමත්තම්පි න ජානාති, අඤ්ඤස්මිං වත්තබ්යබ අඤ්ඤයමව

වදති, සික්ඛායපත්වාපනනං යනස්සාමී’’ති.යසොතංආදායබීරණත්ථම්භකං

නාමසුසානං න්ත්වාතිණකලායප බන්ධිත්වා ‘‘අයං රාජා, අයංඋපරාජා, 
අයං යසනාපතී’’ති නාමානි කත්වා පටිපාටියා පිතු දස්යසත්වා ‘‘තුම්යහහි

රාජකුලං  න්ත්වා එවං අභික්කමිතබ්බං, එවං පටික්කමිතබ්බං, එවං නාම
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රාජාවත්තබ්යබො, එවංනාමඋපරාජා, රාජානංපනඋපසඞ්කමිත්වා ‘ජයතු

භවං, මහාරාජා’ති වත්වා එවං ඨත්වා ඉමං  ාථං වත්වා ය ොණං
යායචයයාථා’’ති ාථංඋග් ණ්හායපසි– 

‘‘ද්යවයමය ොණාමහාරාජ, යයහියඛත්තංකසාමයස; 

යතසුඑයකොමයතොයදව, දුතියංයදහිඛත්තියා’’ති. 

යසො හි සංවච්ඡරමත්යතන තං  ාථං පගුණං කත්වා පගුණභාවං

පුත්තස්ස ආයරොයචත්වා ‘‘යතනහි, තාත, කඤ්චියදවපණ්ණාකාරංආදාය

ආ ච්ඡථ, අහං පුරිමතරං න්ත්වාරඤ්යඤොසන්තියකඨස්සාමී’’තිවුත්යත

‘‘සාධු, තාතා’’ති පණ්ණාකාරං  යහත්වා යසොමදත්තස්ස රඤ්යඤො
සන්තියක ඨිතකායල උස්සාහප්පත්යතො රාජකුලං  න්ත්වා රඤ්ඤා

තුට්ඨචිත්යතන කතපටිසම්යමොදයනො, ‘‘තාත, චිරස්සං වත ආ තත්ථ, 

ඉදමාසනංනිසීදිත්වාවදථ, යයනත්යථො’’තිවුත්යතඉමං ාථමාහ – 

‘‘ද්යවයමය ොණාමහාරාජ, යයහියඛත්තංකසාමයස; 

යතසුඑයකොමයතොයදව, දුතියං ණ්හඛත්තියා’’ති. 

රඤ්ඤා‘‘කිංවයදසි, තාත, පුනවයදහී’’තිවුත්යතපිතයමව ාථංආහ. 

රාජා යතන විරජ්ඣිත්වා කථිතභාවං ඤත්වා සිතං කත්වා, ‘‘යසොමදත්ත, 
තුම්හාකං ය යහ බහූ මඤ්යඤ ය ොණා’’ති වත්වා ‘‘තුම්යහහි දින්නා බහූ

භවිස්සන්ති, යදවා’’ති වුත්යත යබොධිසත්තස්ස තුස්සිත්වා බ්රාහ්මණස්ස
යසොෙසය ොයණඅලඞ්කාරභණ්ඩකං නිවාස ාමඤ්චස්සබ්රහ්මයදයයංදත්වා
මහන්යතනයයසනබ්රාහ්මණං උයයයොයජසීති. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘තදා රාජා ආනන්යදො අයහොසි, 

බ්රාහ්මයණො ලාළුදායී, යසොමදත්යතො පන අහයමවා’’ති ජාතකං 

සයමොධායනත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපස අත්තයනො 
අප්පස්සුතතායඅඤ්ඤස්මිංවත්තබ්යබඅඤ්ඤයමවවදති.අප්පස්සුතපුරියසො
හි බලිබද්දසදියසොනාමයහොතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

152. 

‘‘අප්පස්සුතායංපුරියසො, බලිබද්යදොවජීරති; 

මංසානිතස්සවඩ්ඪන්ති, පඤ්ඤාතස්සනවඩ්ඪතී’’ති. 

තත්ථ අප්පස්සුතාෙන්තිඑකස්සවාද්වින්නංවාපණ්ණාසකානං.අථවා 
පන වග් ානං සබ්බන්තියමන පරිච්යඡයදන එකස්ස වා ද්වින්නං වා
සුත්තන්තානං වාපි අභායවන අප්පස්සුයතො අයං. කම්මට්ඨානං පන

උග් යහත්වා අනුයුඤ්ජන්යතො බහුස්සුයතොව. බලිබද්යදොව ජීරතීති යථා හි

බලිබද්යදොජීරමායනො වඩ්ඪමායනොයනවමාතු, නපිතු, නයසසඤාතකානං

අත්ථාය වඩ්ඪති, අථ යඛො නිරත්ථකයමව ජීරති, එවයමවං අයම්පි න
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උපජ්ඣායවත්තං කයරොති, න ආචරියවත්තං, න ආ න්තුකවත්තාදීනි, න

භාවනාරාමතංඅනුයුඤ්ජති, නිරත්ථකයමවජීරති, මිංසානිතස්සවඩ් න්තීති
යථාබලිබද්දස්ස‘‘යු නඞ් ලාදීනි වහිතුංඅසමත්යථොඑයසො’’තිඅරඤ්යඤ
විස්සට්ඨස්ස තත්යථව විචරන්තස්ස ඛාදන්තස්ස පිවන්තස්ස මංසානි

වඩ්ඪන්ති, එවයමව ඉමස්සාපි උපජ්ඣායාදීහි විස්සට්ඨස්ස සඞ්ඝං නිස්සාය
චත්තායරො පච්චයය ලභිත්වා උද්ධවියරචනාදීනි කත්වා කායං

යපොයසන්තස්ස මංසානි වඩ්ඪන්ති, ථූලසරීයරො හුත්වා විචරති. පඤ්ඤා

තස්සාතියලොකියයලොකුත්තරා පනස්සපඤ්ඤාඑකඞ්ගුලමත්තාපි නවඩ් ති, 
අරඤ්යඤ පන  ච්ඡලතාදීනි විය ඡ ද්වාරානි නිස්සාය තණ්හා යචව
නවවිධමායනොචවඩ්ඪතීති අත්යථො. 

යදසනාවසායනමහාජයනොයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණී රති. 

ලාළුදායිත්යථරවත්ථුසත්තමං. 

8. උදානවත්ථු 

අයනකජාතිසිංසාරන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යබොධිරුක්ඛමූයල
නිසින්යනො උදානවයසන උදායනත්වා අපරභාය  ආනන්දත්යථයරන 
පුට්යඨොකයථසි. 

යසො හි යබොධිරුක්ඛමූයල නිසින්යනො සූරියය අනත්ථඞ් යතයයව
මාරබලං විද්ධංයසත්වා පඨමයායම පුබ්යබනිවාසපටිච්ඡාදකං තමං
පදායලත්වා මජ්ඣිමයායම දිබ්බචක්ඛුං වියසොයධත්වා පච්ඡිමයායම
සත්යතසු කාරුඤ්ඤතං පටිච්ච පච්චයාකායර ඤාණං ඔතායරත්වා තං
අනුයලොමපටියලොමවයසන සම්මසන්යතො අරුණුග් මනයවලාය
සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුජ්ඣිත්වා අයනයකහි බුද්ධසතසහස්යසහි
අවිජහිතංඋදානංඋදායනන්යතොඉමා ාථා අභාසි– 

153. 

‘‘අයනකජාතිසංසාරං, සන්ධාවිස්සංඅනිබ්බිසං; 

 හකාරං යවසන්යතො, දුක්ඛාජාතිපුනප්පුනං. 

154. 

‘‘ හකාරක දිට්යඨොසි, පුන ය හංනකාහසි; 

සබ්බායතඵාසුකාභග් ා,  හකූටංවිසඞ්ඛතං; 

විසඞ්ඛාර තංචිත්තං, තණ්හානංඛයමජ්ඣ ා’’ති. 

තත්ථ  හකාරිං  යවසන්යතොති අහං ඉමස්ස අත්තභාවසඞ්ඛාතස්ස
ය හස්සකාරකංතණ්හාවඩ්ඪකිං යවසන්යතොයයනඤායණනසක්කාතං 

දට්ඨුං, තස්ස යබොධිඤාණස්සත්ථාය දීපඞ්කරපාදමූයල කතාභිනීහායරො 

එත්තකං කාලං අයනකජාතිසිංසාරිං අයනකජාතිසතසහස්සසඞ්ඛාතං ඉමං 
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පටුන 

සංසාරවට්ටං අනිබ්බිසිං තං ඤාණං අවින්දන්යතො අලභන්යතොයයව 

සන්ධාවිස්සිං සංසරිං, අපරාපරං අනුවිචරින්ති අත්යථො. දුක්ඛා ජාති

පුනප්පුනන්ති ඉදං  හකාරක යවසනස්ස කාරණවචනං. යස්මා

ජරාබයාධිමරණමිස්සිතායජාතිනායමසාපුනප්පුනංඋප න්තුංදුක්ඛා, නච
සා තස්මිං අදිට්යඨ නිවත්තති. තස්මා තං  යවසන්යතො සන්ධාවිස්සන්ති

අත්යථො. දිට්යඨොසීති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පටිවිජ්ඣන්යතන මයා ඉදානි 

දිට්යඨොසි. පුනය හන්තිපුනඉමස්මිංසංසාරවට්යට අත්තභාවසඞ්ඛාතංමම

ය හං න කාහසි. සබ්බා යත ඵාසුකා භග් ාති තව සබ්බා අවයසසා

කියලසඵාසුකා මයා භග් ා.  හකූටිං විසඞ්ඛතන්ති ඉමස්ස තයා කතස්ස
අත්තභාවය හස්ස අවිජ්ජාසඞ්ඛාතං කණ්ණිකමණ්ඩලම්පි මයා විද්ධංසිතං. 

විසඞ්ඛාර තිං චිත්තන්ති ඉදානි මම චිත්තං විසඞ්ඛාරං නිබ්බානං 

ආරම්මණකරණවයසන  තං අනුපවිට්ඨං. තණ්හානිං ඛෙමජ්ඣ ාති 

තණ්හානංඛයසඞ්ඛාතංඅරහත්තංඅධි යතොස්මීති. 

උදානවත්ථුඅට්ඨමං. 

9. මහාධනයසට්ඨිපුත්තවත්ථු 

අචරිත්වාතිඉමංධම්මයදසනංසත්ථා ඉසිපතයනමි දායයවිහරන්යතො
මහාධනයසට්ඨිපුත්තංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර බාරාණසියං අසීතියකොටිවිභයව කුයල නිබ්බත්ති. අථස්ස 

මාතාපිතයරොචින්යතසුං–‘‘අම්හාකංකුයලමහායභො ක්ඛන්යධො, පුත්තස්ස

යනොහත්යථ ඨයපත්වායථාසුඛංපරියභො ංකරිස්සාම, අඤ්යඤනකම්යමන
කිච්චං නත්ථී’’ති. තං නච්චගීතවාදිතමත්තයමව සික්ඛායපසුං. තස්මිංයයව
න යරඅඤ්ඤස්මිංඅසීතියකොටිවිභයව කුයලඑකාධීතාපිනිබ්බත්ති.තස්සාපි
මාතාපිතයරො තයථව චින්යතත්වා තං නච්චගීතවාදිතමත්තයමව
සික්ඛායපසුං. යතසං වයප්පත්තානං ආවාහවිවායහො අයහොසි. අථ යනසං 
අපරභාය  මාතාපිතයරො කාලමකංසු. ද්යවඅසීතියකොටිධනං එකස්මිංයයව 

ය යහ අයහොසි. යසට්ඨිපුත්යතො දිවසස්ස තික්ඛත්තුං රඤ්යඤො උපට්ඨානං
 ච්ඡති. අථ තස්මිං න යර ධුත්තා චින්යතසුං – ‘‘සචායං යසට්ඨිපුත්යතො

සුරායසොණ්යඩොභවිස්සති, අම්හාකං ඵාසුකං භවිස්සති, උග් ණ්හායපම නං
සුරායසොණ්ඩභාව’’න්ති.යතසුරංආදායඛජ්ජකමංයසයචවයලොණසක්ඛරා 
ච දුස්සන්යත බන්ධිත්වා මූලකන්යද  යහත්වා තස්ස රාජකුලයතො 
ආ ච්ඡන්තස්ස මග් ං ඔයලොකයමානා නිසීදිත්වා තං ආ ච්ඡන්තං දිස්වා
සුරං පිවිත්වායලොණසක්ඛරංමුයඛඛිපිත්වාමූලකන්දංඩංසිත්වා‘‘වස්සසතං

ජීව සාමි, යසට්ඨිපුත්ත, තං නිස්සාය මයං ඛාදනපිවනසමත්ථා
භයවයයාමා’’ති ආහංසු. යසො යතසං වචනං සුත්වා පච්ඡයතො ආ ච්ඡන්තං

චූළූපට්ඨාකං පුච්ඡි – ‘‘කිං එයත පිවන්තී’’ති. එකං පානකං, සාමීති.

මනාපජාතිකං එතන්ති. සාමි, ඉමස්මිං ජීවයලොයක ඉමිනා සදිසං 
පාතබ්බයුත්තකංනාමනත්ථීති.යසො‘‘එවංසන්යතමයාපිපාතුංවට්ටතී’’ති
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යථොකං යථොකං ආහරායපත්වා පිවති. අථස්ස නචිරස්යසව යත ධුත්තා
පිවනභාවං ඤත්වා තං පරිවාරයිංසු.  ච්ඡන්යත කායල පරිවායරො මහා
අයහොසි.යසොසයතනපිසතද්වයයනපිසුරංආහරායපත්වා පිවන්යතොඉමිනා
අනුක්කයමයනව නිසින්නට්ඨානාදීසු කහාපණරාසිං ඨයපත්වා සුරං 

පිවන්යතො ‘‘ඉමිනා මාලා ආහරථ, ඉමිනා  න්යධ, අයං ජයනො ජයත

යඡයකො, අයං නච්යච, අයං ගීයත, අයං වාදියත. ඉමස්ස සහස්සං යදථ, 
ඉමස්ස ද්යව සහස්සානී’’ති එවං විකිරන්යතො නචිරස්යසව අත්තයනො

සන්තකංඅසීතියකොටිධනංයඛයපත්වා‘‘ඛීණංයත, සාමි, ධන’’න්ති වුත්යත

කිංභරියායයමසන්තකංනත්ථීති.අත්ථි, සාමීති. යතන හිතංආහරථාති.
තම්පිතයථවයඛයපත්වා අනුපුබ්යබන යඛත්තආරාමුයයානයයොග් ාදිකම්පි
අන්තමයසො භාජනභණ්ඩකම්පි අත්ථරණපාවුරණනිසීදනම්පි සබ්බං
අත්තයනො සන්තකං වික්කිණිත්වා ඛාදි. අථනං මහල්ලකකායලයයහිස්ස

කුලසන්තකං ය හං වික්කිණිත්වා  හිතං, යත තං ය හා නීහරිංසු. යසො
භරියං ආදාය පරජනස්ස ය හභිත්තිං නිස්සාය වසන්යතො කපාලඛණ්ඩං
ආදායභික්ඛාය චරිත්වාජනස්සඋච්ඡිට්ඨකංභුඤ්ජිතුංආරභි. 

අථ නං එකදිවසං ආසනසාලාය ද්වායර ඨත්වා දහරසාමයණයරහි
දියයමානං උච්ඡිට්ඨකයභොජනං පටිග් ණ්හන්තං දිස්වා සත්ථා සිතං
පාත්වාකාසි. අථ නං ආනන්දත්යථයරො සිතකාරණං පුච්ඡි. සත්ථා

සිතකාරණංකයථන්යතො‘‘පස්සානන්ද, ඉමං මහාධනයසට්ඨිපුත්තංඉමස්මිං
න යර ද්යවඅසීතියකොටිධනං යඛයපත්වා භරියං ආදාය භික්ඛාය චරන්තං.

සයච හි අයං පඨමවයය යභොය  අයඛයපත්වා කම්මන්යත පයයොජයිස්ස, 
ඉමස්මිංයයව න යර අග් යසට්ඨි අභවිස්ස. සයච පන නික්ඛමිත්වා

පබ්බජිස්ස, අරහත්තං පාපුණිස්ස, භරියාපිස්ස අනා ාමිඵයල පතිට්ඨහිස්ස.

සයච මජ්ඣිමවයය යභොය  අයඛයපත්වා කම්මන්යත පයයොජයිස්ස, 

දුතියයසට්ඨි අභවිස්ස, නික්ඛමිත්වා පබ්බජන්යතො අනා ාමී අභවිස්ස.
භරියාපිස්ස සකදා ාමිඵයල පතිට්ඨහිස්ස. සයච පච්ඡිමවයය යභොය 

අයඛයපත්වාකම්මන්යතපයයොජයිස්ස, තතියයසට්ඨිඅභවිස්ස, නික්ඛමිත්වා

පබ්බජන්යතොපි සකදා ාමී අභවිස්ස, භරියාපිස්ස යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨහිස්ස. ඉදානි පයනස ගිහියභො යතොපි පරිහීයනො සාමඤ්ඤයතොපි.
පරිහායිත්වාචපනසුක්ඛපල්ලයල යකොඤ්චසකුයණොවියජායතො’’තිවත්වා
ඉමා ාථාඅභාසි– 

155. 

‘‘අචරිත්වාබ්රහ්මචරියං, අලද්ධායයොබ්බයනධනං; 

ජිණ්ණයකොඤ්චාවඣායන්ති, ඛීණමච්යඡවපල්ලයල. 

156. 

‘‘අචරිත්වාබ්රහ්මචරියං, අලද්ධායයොබ්බයනධනං; 

යසන්තිචාපාතිඛීණාව, පුරාණානිඅනුත්ථුන’’න්ති. 
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තත්ථ අචරිත්වාති බ්රහ්මචරියවාසං අවසිත්වා. යෙොබ්බයනති
අනුප්පන්යන වා යභොය  උප්පායදතුං උප්පන්යන වා යභොය  රක්ඛිතුං

සමත්ථකායලධනම්පිඅලභිත්වා. ඛීණමච්යඡතියතඑවපනපාබාලාඋදකස්ස

අභාවා ඛීණමච්යඡ පල් ය  පරික්ඛීණපත්තා ජිණ්ණයකොඤ්චා විය
අවඣායන්ති. ඉදං වුත්තං යහොති – පල්ලයල උදකස්ස අභායවො විය හි

ඉයමසං වසනට්ඨානස්ස අභායවො, මච්ඡානං ඛීණභායවො විය ඉයමසං

යභො ානං අභායවො, ඛීණපත්තානං යකොඤ්චානං උප්පතිත්වා  මනාභායවො
විය ඉයමසං ඉදානි ජලථලපථාදීහි යභොය  සණ්ඨායපතුං අසමත්ථභායවො.
තස්මායතඛීණපත්තායකොඤ්චාවියඑත්යථවබජ්ඣිත්වාඅවඣායන්තීති. 

චාපාතිඛීණාවාතිචාපයතොඅතිඛීණා, චාපාවිනිමුත්තාතිඅත්යථො. ඉදංවුත්තං

යහොති – යථා චාපා විනිමුත්තා සරා යථායව ං  න්ත්වා පතිතා, තං

 යහත්වා උක්ඛිපන්යත අසතිතත්යථවඋපචිකානංභත්තං යහොන්ති, එවං
ඉයමපි තයයො වයයඅතික්කන්තාඉදානිඅත්තානංඋද්ධරිතුංඅසමත්ථතාය 

මරණං උප මිස්සන්ති. යතන වුත්තං – ‘‘යසන්ති චාපාතිඛීණාවා’’ති. 

පුරාණානි අනුත්ථුනන්ති ‘‘ඉති අම්යහහි ඛාදිතං ඉති පීත’’න්ති පුබ්යබ
කතානි ඛාදිතපිවිතනච්චගීතවාදිතාදීනි අනුත්ථුනන්තා යසොචන්තා
අනුයසොචන්තා යසන්තීති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

මහාධනයසට්ඨිපුත්තවත්ථුනවමං. 

ජරාවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

එකාදසයමොවග්ය ො. 
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12. අත්තවග්ය ො 
1. යබොධිරාජකුමාරවත්ථු 

අත්තානඤ්යචති ඉමංධම්මයදසනංසත්ථායභසකොවයනවිහරන්යතො 
යබොධිරාජකුමාරංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර පථවීතයල අඤ්යඤහි පාසායදහි අසදිසපනපං ආකායස
උප්පතමානං වියයකොකනුදංනාමපාසාදංකායරත්වාවඩ්ඪකිංපුච්ඡි–‘‘කිං

තයා අඤ්ඤත්ථාපි එවපනයපො පාසායදො කතපුබ්යබො, උදාහු පඨමසිප්පයමව

යත ඉද’’න්ති. ‘‘පඨමසිප්පයමව, යදවා’’ති ච වුත්යත චින්යතසි – ‘‘සයච

අයං අඤ්ඤස්සපි එවපනපං පාසාදං කරිස්සති, අයං පාසායදො අනච්ඡරියයො
භවිස්සති. ඉමං මයා මායරතුං වා හත්ථපායද වාස්ස ඡින්දිතුං අක්ඛීනි වා

උප්පායටතුංවට්ටති, එවංඅඤ්ඤස්සපාසාදංනකරිස්සතී’’ති.යසො තමත්ථං
අත්තයනො පියසහායකස්ස සඤ්ජීවකපුත්තස්ස නාම මාණවකස්ස කයථසි.

යසො චින්යතසි – ‘‘නිස්සංසයං එස වඩ්ඪකිංනායසස්සති, අනග්යඝො සිප්පී, 

යසො මයි පස්සන්යත මා නස්සතු, සඤ්ඤමස්ස දස්සාමී’’ති. යසො තං

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘පාසායද යත කම්මං නිට්ඨිතං, යනො’’ති පුච්ඡිත්වා
‘‘නිට්ඨිත’’න්ති වුත්යත ‘‘රාජකුමායරො තං නායසතුකායමො අත්තානං

රක්යඛයයාසී’’ති ආහ. වඩ්ඪකීපි ‘‘භද්දකං යත, සාමි, කතං මම

ආයරොයචන්යතන, අහයමත්ථකත්තබ්බංජානිස්සාමී’’ති වත්වා‘‘කිං, සම්ම, 

අම්හාකං පාසායද කම්මං නිට්ඨිත’’න්ති රාජකුමායරන පුට්යඨො ‘‘න තාව, 

යදව, නිට්ඨිතං, බහු අවසිට්ඨ’’න්ති ආහ. කිං කම්මං නාම අවසිට්ඨන්ති? 

පච්ඡා, යදව, ආචික්ඛිස්සාමි, දාපනනිතාවආහරායපථාති.කිංදාපනනිනාමාති? 

නිස්සාරානිසුක්ඛදාපනනි, යදවාති.යසොආහරායපත්වාඅදාසි.අථනංආහ–

‘‘යදව, යත ඉයතො පට්ඨාය මම සන්තිකං නා න්තබ්බං. කිං කාරණා? 
සුඛුමකම්මං කයරොන්තස්ස හි අඤ්යඤහි සද්ධිං සල්ලපන්තස්ස යම

කම්මවික්යඛයපො යහොති, ආහාරයවලායං පන යම භරියාව ආහාරං 
ආහරිස්සතී’’ති.රාජකුමායරොපි‘‘සාධූ’’තිපටිස්සුණි.යසොපිඑකස්මිං බ්යභ 

නිසීදිත්වා තානි දාපනනි තච්යඡත්වා අත්තයනො පුත්තදාරස්ස අන්යතො
නිසීදනයයොග් ං  රුෙසකුණං කත්වා ආහාරයවලාය පන භරියං ආහ –
‘‘ය යහවිජ්ජමානකංසබ්බං වික්කිණිත්වාහිරඤ්ඤසුවණ්ණං  ණ්හාහී’’ති.
රාජකුමායරොපි වඩ්ඪකිස්සඅනික්ඛමනත්ථායය හංපරික්ඛිපිත්වාආරක්ඛං
ඨයපසි. වඩ්ඪකීපි සකුණස්ස නිට්ඨිතකායල ‘‘අජ්ජ සබ්යබපි දාරයක
 යහත්වා ආ ච්යඡයයාසී’’ති භරියං වත්වා භුත්තපාතරායසො පුත්තදාරං
සකුණස්ස කුච්ඡියං නිසීදායපත්වා වාතපායනන නික්ඛමිත්වා පලායි. යසො

යතසං, ‘‘යදව, වඩ්ඪකීපලායතී’’ති කන්දන්තානංයයව න්ත්වාහිමවන්යත
ඔතරිත්වාඑකංන රංමායපත්වාකට්ඨවාහනරාජා නාමජායතො. 

රාජකුමායරොපි ‘‘පාසාදමහං කරිස්සාමී’’ති සත්ථාරං නිමන්යතත්වා
පාසායදචතුජ්ජාතිය න්යධහිපරිභණ්ඩිකංකත්වා පඨමඋම්මාරයතොපට්ඨාය

යචලපටිකංපත්ථරි.යසොකිරඅපුත්තයකො, තස්මා‘‘සචාහංපුත්තං වාධීතරං
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වාලච්ඡාමි, සත්ථාඉමංඅක්කමිස්සතී’’තිචින්යතත්වාපත්ථරි.යසො සත්ථරි

ආ යතසත්ථාරංපඤ්චපතිට්ඨියතනවන්දිත්වාපත්තං යහත්වා ‘‘පවිසථ, 

භන්යත’’ති ආහ. සත්ථා න පාවිසි, යසො දුතියම්පි තතියම්පි යාචි. සත්ථා 
අපවිසිත්වාවආනන්දත්යථරං ඔයලොයකසි. යථයරො ඔයලොකිතසඤ්ඤායයව

වත්ථානං අනක්කමනභාවං ඤත්වා තං ‘‘සංහරතු, රාජකුමාර, දුස්සානි, න

භ වායචලපටිකංඅක්කමිස්සති, පච්ඡිමජනතංතථා යතොඔයලොයකතී’’ති
දුස්සානිසංහරායපසි.යසො දුස්සානිසංහරිත්වා සත්ථාරං අන්යතොනියවසනං
පයවසත්වායාගුඛජ්ජයකනසම්මායනත්වාඑකමන්තංනිසින්යනො වන්දිත්වා

ආහ – ‘‘භන්යත, අහං තුම්හාකං උපකාරයකො තික්ඛත්තුං සරණං  යතො, 

කුච්ඡි යතො චකිරම්හි එකවාරං සරණං  යතො, දුතියං තරුණදාරකකායල, 
තතියං විඤ්ඤුභාවං පත්තකායල. තස්ස යම කස්මා යචලපටිකං න

අක්කමිත්ථා’’ති? ‘‘කිංපනත්වං, කුමාර, චින්යතත්වායචලානිඅත්ථරී’’ති? 

‘‘සයච පුත්තං වා ධීතරං වා ලච්ඡාමි, සත්ථා යම යචලපටිකං

අක්කමිස්සතී’’ති ඉදං චින්යතත්වා, භන්යතති. යතයනවාහං තං න 

අක්කමින්ති.‘‘කිංපනාහං, භන්යත, පුත්තං වාධීතරංවායනව ලච්ඡාමී’’ති? 

‘‘ආම, කුමාරා’’ති. ‘‘කිං කාරණා’’ති? ‘‘පුරිමකඅත්තභායව ජායාය සද්ධිං 

පමාදං ආපන්නත්තා’’ති. ‘‘කස්මිං කායල, භන්යත’’ති? අථස්ස සත්ථා
අතීතංආහරිත්වා දස්යසසි– 

අතීයතකිරඅයනකසතාමනුස්සාමහතියානාවායසමුද්දං පක්ඛන්දිංසු.
නාවා සමුද්දමජ්යඣ භිජ්ජි. ද්යව ජයම්පතිකා එකං ඵලකං  යහත්වා 

අන්තරදීපකං පවිසිංසු, යසසා සබ්යබ තත්යථව මරිංසු. තස්මිං යඛො පන
දීපයක මහාසකුණසඞ්යඝො වසති. යත අඤ්ඤං ඛාදිතබ්බකං අදිස්වා

ඡාතජ්ඣත්තා සකුණඅණ්ඩානි අඞ් ායරසු පචිත්වා ඛාදිංසු, යතසු
අප්පයහොන්යතසු සකුණච්ඡායප  යහත්වා ඛාදිංසු. එවං පඨමවයයපි
මජ්ඣිමවයයපි පච්ඡිමවයයපි ඛාදිංසුයයව. එකස්මිම්පි වයය අප්පමාදං

නාපජ්ජිංසු, එයකොපිචයනසංඅප්පමාදංනාපජ්ජි. 

සත්ථාඉදංතස්සපුබ්බකම්මං දස්යසත්වා ‘‘සයචහිත්වං, කුමාර, තදා

එකස්මිම්පි වයය භරියාය සද්ධිං අප්පමාදං ආපජ්ජිස්ස, එකස්මිම්පි වයය
පුත්යතො වා ධීතා වා උප්පජ්යජයය. සයච පන යවො එයකොපි අප්පමත්යතො

අභවිස්ස, තංපටිච්චපුත්යතොවාධීතාවාඋප්පජ්ජිස්ස.කුමාර, අත්තානඤ්හි

පියංමඤ්ඤමායනනතීසුපිවයයසුඅප්පමත්යතනඅත්තාරක්ඛිතබ්යබො, එවං 
අසක්යකොන්යතනඑකවයයපිරක්ඛිතබ්යබොයයවා’’තිවත්වා ඉමං ාථමාහ
– 

157. 

‘‘අත්තානඤ්යචපියංජඤ්ඤා, රක්යඛයයනංසුරක්ඛිතං; 

තිණ්ණංඅඤ්ඤතරංයාමං, පටිජග්ය යයපණ්ඩියතො’’ති. 
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පටුන 

තත්ථ ොමන්ති සත්ථා අත්තයනො ධම්මිස්සරතාය යදසනාකුසලතාය ච

ඉධ තිණ්ණං වයානං අඤ්ඤතරං වයං යාමන්ති කත්වා යදයසසි, තස්මා

එවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො.සයච අත්තානිංපිෙිං ජායනයය, රක්යඛෙය

නිං සුරක්ඛිතන්තියථායසොසුරක්ඛියතොයහොති, එවංනංරක්යඛයය.තත්ථ
සයචගීහී සමායනො ‘‘අත්තානං රක්ඛිස්සාමී’’තිඋපරිපාසාදතයලසුසංවුතං

 බ්භංපවිසිත්වා සම්පන්නාරක්යඛොහුත්වාවසන්යතොපි, පබ්බජියතොහුත්වා
සුසංවුයත පිහිතද්වාරවාතපායන යලයණ විහරන්යතොපි අත්තානං න
රක්ඛතියයව. ගිහී පන සමායනො යථාබලං දානසීලාදීනි පුඤ්ඤානි

කයරොන්යතො, පබ්බජියතො වා පන වත්තපටිවත්තපරියත්තිමනසිකායරසු 

උස්සුක්කං ආපජ්ජන්යතො අත්තානං රක්ඛති නාම. එවං තීසු වයයසු
අසක්යකොන්යතො අඤ්ඤතරස්මිම්පි වයය පණ්ඩිතපුරියසො අත්තානං
පටිජග් තියයව. සයච හි ගිහිභූයතො පඨමවයය ඛිඩ්ඩාපසුතතාය කුසලං

කාතුංනසක්යකොති, මජ්ඣිමවයයඅප්පමත්යතනහුත්වා කුසලංකාතබ්බං.

සයචමජ්ඣිමවයය පුත්තදාරං යපොයසන්යතොකුසලංකාතුංන සක්යකොති, 
පච්ඡිමවයය කාතබ්බයමව. එවම්පි කයරොන්යතන අත්තා පටිජග්ගියතොව

යහොති. එවං අකයරොන්තස්ස පන අත්තා පියයො නාම න යහොති, 
අපායපරායණයමවනංකයරොති.සයචපන පබ්බජියතොපඨමවයයසජ්ඣායං
කයරොන්යතොධායරන්යතොවායචන්යතො වත්තපටිවත්තංකයරොන්යතොපමාදං

ආපජ්ජති, මජ්ඣිමවයය අප්පමත්යතන සමණධම්යමො කාතබ්යබො. සයච
පඨමවයය උග් හිතපරියත්තියා අට්ඨකථං විනිච්ඡයං කාරණාකාරණඤ්ච

පුච්ඡන්යතො මජ්ඣිමවයය පමාදං ආපජ්ජති, පච්ඡිමවයය අප්පමත්යතන 
සමණධම්යමොකාතබ්යබොයයව.එවම්පිකයරොන්යතනඅත්තාපටිජග්ගියතොව

යහොති. එවං අකයරොන්තස්ස පන අත්තා පියයො නාම න යහොති, 
පච්ඡානුතායපයනවනංතායපතීති. 

යදසනාවසායන යබොධිරාජකුමායරො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, 
සම්පත්තපරිසායපිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

යබොධිරාජකුමාරවත්ථුපඨමං. 

2. උපනන්දසකයපුත්තත්යථරවත්ථු 

අත්තානයමව පඨමන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොඋපනන්දං සකයපුත්තංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර යථයරො ධම්මකථං කයථතුං යඡයකො. තස්ස 

අප්පිච්ඡතාදිපටිසංයුත්තං ධම්මකථං සුත්වා බහූ භික්ඛු තං තිචීවයරහි
පූයජත්වා ධුතඞ් ානිසමාදියිංසු.යතහිවිස්සට්ඨපරික්ඛායරයසොයයව ණ්හි.
යසොඑකස්මිං අන්යතොවස්යසඋපකට්යඨජනපදංඅ මාසි.අථනංඑකස්මිං

විහායර දහරසාමයණරා ධම්මකථිකයපයමන, ‘‘භන්යත, ඉධ වස්සං
උයපථා’’තිවදිංසු.‘‘ඉධකිත්තකංවස්සාවාසිකං ලබ්භතී’’තිපුච්ඡිත්වායතහි
‘‘එයකයකොසාටයකො’’තිවුත්යතතත්ථඋපාහනාඨයපත්වා අඤ්ඤංවිහාරං
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අ මාසි. දුතියං විහාරං  න්ත්වා ‘‘ඉධ කිං ලබ්භතී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ද්යව
සාටකා’’තිවුත්යතකත්තරයට්ඨිංඨයපසි.තතියං විහාරං න්ත්වා‘‘ඉධකිං
ලබ්භතී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘තයයො සාටකා’’ති වුත්යත තත්ථ උදකතුම්බං
ඨයපසි. චතුත්ථං විහාරං  න්ත්වා ‘‘ඉධ කිං ලබ්භතී’’ති පුච්ඡිත්වා 

‘‘චත්තායරො සාටකා’’ති වුත්යත ‘‘සාධු ඉධ වසිස්සාමී’’ති තත්ථ වස්සං
උප න්ත්වා  හට්ඨානඤ්යචව භික්ඛූනඤ්ච ධම්මකථං කයථසි. යත නං
බහූහි වත්යථහි යචව චීවයරහි ච පූයජසුං. යසො වුට්ඨවස්යසො ඉතයරසුපි
විහායරසුසාසනංයපයසත්වා ‘‘මයාපරික්ඛාරස්ස ඨපිතත්තාවස්සාවාසිකං

ලද්ධබ්බං, තං යම පහිණන්තූ’’ති සබ්බංආහරායපත්වා යානකං පූයරත්වා
පායාසි. 

අයථකස්මිං විහායර ද්යව දහරභික්ඛූ ද්යව සාටයක එකඤ්ච කම්බලං

ලභිත්වා ‘‘තුය්හං සාටකා යහොන්තු, මය්හං කම්බයලො’’ති භායජතුං
අසක්යකොන්තාමග් සමීයපනිසීදිත්වාවිවදන්ති.යතතංයථරංආ ච්ඡන්තං 

දිස්වා, ‘‘භන්යත, තුම්යහ යනො භායජත්වා යදථා’’ති වදිංසු. තුම්යහයයව

භායජථාති. න සක්යකොම, භන්යත, තුම්යහයයව යනො භායජත්වා යදථාති.

යතනහිමමවචයනඨස්සථාති.ආම, ඨස්සාමාති.‘‘යතනහිසාධූ’’තියතසං
ද්යව සාටයක දත්වා ‘‘අයං ධම්මකථං කයථන්තානං අම්හාකං
පාරුපනාරයහො’’ති මහග්ඝං කම්බලං ආදාය පක්කාමි. දහරභික්ඛූ
විප්පටිසාරියනො හුත්වා සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා තමත්ථං ආයරොයචසුං.

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව තුම්හාකං සන්තකං  යහත්වා තුම්යහ

විප්පටිසාරියනොකයරොති, පුබ්යබපිඅකාසියයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරි– 

අතීතස්මිං අනුතීරචාරී ච  ම්භීරචාරී චාති ද්යව උද්දා මහන්තං 

යරොහිතමච්ඡං ලභිත්වා ‘‘මය්හං සීසං යහොතු, තව නඞ්ගුට්ඨ’’න්ති
විවාදාපන්නා භායජතුං අසක්යකොන්තා එකං සිඞ් ාලං දිස්වා ආහංසු –

‘‘මාතුල, ඉමං යනො භායජත්වා යදහී’’ති. අහං රඤ්ඤා විනිච්ඡයට්ඨායන

ඨපියතො, තත්ථ චිරං නිසීදිත්වා ජඞ්ඝවිහාරත්ථාය ආ යතොම්හි, ඉදානි යම

ඔකායසො නත්ථීති. මාතුල, මා එවංකයරොථ, භායජත්වා එව යනො යදථාති.

මම වචයන ඨස්සථාති. ඨස්සාම, මාතුලාති. ‘‘යතන හි සාධූ’’ති යසො සීසං

ඡින්දිත්වා එකමන්යත අකාසි, නඞ්ගුට්ඨං එකමන්යත. කත්වා ච පන, 

‘‘තාතා, යයන යවො අනුතීයර චරිතං, යසො නඞ්ගුට්ඨං  ණ්හාතු. යයන

 ම්භීයර චරිතං, තස්ස සීසං යහොතු. අයං පන මජ්ඣියමො ඛණ්යඩො මම 

විනිච්ඡයධම්යමඨිතස්සභවිස්සතී’’තියතසඤ්ඤායපන්යතො– 

‘‘අනුතීරචාරිනඞ්ගුට්ඨං, සීසං ම්භීරචාරියනො; 

අච්චායං මජ්ඣියමො ඛණ්යඩො, ධම්මට්ඨස්ස භවිස්සතී’’ති. (ජා. 
1.7.33) – 

ඉමං ාථංවත්වාමජ්ඣිමඛණ්ඩංආදායපක්කාමි.යතපි විප්පටිසාරියනොතං
ඔයලොයකත්වාඅට්ඨංසු. 
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සත්ථා ඉමං අතීතං දස්යසත්වා ‘‘එවයමස අතීයතපි තුම්යහ 

විප්පටිසාරියනො අකාසියයවා’’ති යත භික්ඛූ සඤ්ඤායපත්වා උපනන්දං

 රහන්යතො, ‘‘භික්ඛයව, පරංඔවදන්යතනනාමපඨමයමවඅත්තාපතිපනයප 
පතිට්ඨායපතබ්යබො’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

158. 

‘‘අත්තානයමවපඨමං, පතිපනයපනියවසයය; 

අථඤ්ඤමනුසායසයය, නකිලිස්යසයයපණ්ඩියතො’’ති. 

තත්ථ පතිරූයප නියවසයෙති අනුච්ඡවියක ගුයණ පතිට්ඨායපයය. ඉදං
වුත්තං යහොති – යයො අප්පිච්ඡතාදිගුයණහි වා අරියවංසපටිපදාදීහි වා පරං

අනුසාසිතුකායමො, යසො අත්තානයමව පඨමිං තස්මිං ගුයණ පතිට්ඨායපයය.

එවං පතිට්ඨායපත්වා අථඤ්ඤිං යතහි ගුයණහි අනුසායසෙය. අත්තානඤ්හි
තත්ථ අනියවයසත්වා යකවලං පරයමව අනුසාසමායනො පරයතො නින්දං

ලභිත්වා කිලිස්සති නාම, තත්ථ අත්තානං නියවයසත්වා අනුසාසමායනො

පරයතො පසංසං ලභති, තස්මා න කිලිස්සති නාම. එවං කයරොන්යතො 

පණ්ඩියතොනකිලිස්යසෙයාති. 

යදසනාවසායන යත භික්ඛූ යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහිංසු, 
මහාජනස්සාපි සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

උපනන්දසකයපුත්තත්යථරවත්ථුදුතියං. 

3. පධානිකතිස්සත්යථරවත්ථු 

අත්තානඤ්යචති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
පධානිකතිස්සත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං  යහත්වා පඤ්චසයත භික්ඛූ 

ආදාය අරඤ්යඤ වස්සං උප න්ත්වා, ‘‘ආවුයසො, ධරමානකස්ස බුද්ධස්ස

සන්තියකයවො කම්මට්ඨානං හිතං, අප්පමත්තාවසමණධම්මංකයරොථා’’ති
ඔවදිත්වා සයං  න්ත්වා නිපජ්ජිත්වා සුපති. යත භික්ඛූ පඨමයායම
චඞ්කමිත්වාමජ්ඣිමයායමවිහාරං පවිසන්ති.යසොනිද්දායිත්වාපබුද්ධකායල

යතසං සන්තිකං  න්ත්වා ‘‘කිං තුම්යහ ‘නිපජ්ජිත්වා නිද්දායිස්සාමා’ති

ආ තා, සීඝංනික්ඛමිත්වා සමණධම්මංකයරොථා’’ති වත්වා සයං  න්ත්වා
තයථවසුපති. ඉතයර මජ්ඣිමයායමබහිචඞ්කමිත්වා පච්ඡිමයායම විහාරං
පවිසන්ති. යසො පුනපි පබුජ්ඣිත්වා යතසං සන්තිකං  න්ත්වා යත විහාරා
නීහරිත්වා සයං පුන  න්ත්වා තයථව සුපති. තස්මිං නිච්චකාලං එවං
කයරොන්යත යත භික්ඛූ සජ්ඣායං වා කම්මට්ඨානං වා මනසිකාතුං

නාසක්ඛිංසු, චිත්තංඅඤ්ඤථත්තංඅ මාසි.යත ‘‘අම්හාකංආචරියයොඅතිවිය

ආරද්ධවීරියයො, පරිග් ණ්හිස්සාම න’’න්ති පරිග් ණ්හන්තා තස්ස කිරියං

දිස්වා ‘‘නට්ඨම්හා, ආවුයසො, ආචරියයො යනො තුච්ඡරවං රවතී’’ති වදිංසු.
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යතසං අතිවිය නිද්දාය කිලමන්තානං එකභික්ඛුපි වියසසං නිබ්බත්යතතුං
නාසක්ඛි. යත වුට්ඨවස්සා සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා සත්ථාරා 

කතපටිසන්ථාරා ‘‘කිං, භික්ඛයව, අප්පමත්තා හුත්වා සමණධම්මං

කරිත්ථා’’ති පුච්ඡිතා තමත්ථං ආයරොයචසුං. සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, 

ඉදායනව, පුබ්යබයපස තුම්හාකං අන්තරායමකාසියයවා’’ති වත්වා යතහි
යාචියතො– 

‘‘අමාතාපිතරසංවඩ්යඪො, අනායචරකුයලවසං; 

නායංකාලංඅකාලංවා, අභිජානාතිකුක්කුයටො’’ති.(ජා.1.1.119) – 

ඉමං අකා රාවිකුක්කුටජාතකිං විත්ථායරත්වා කයථසි. ‘‘තදා හි යසො

කුක්කුයටො අයං පධානිකතිස්සත්යථයරො අයහොසි, ඉයම පඤ්ච සතා භික්ඛූ

යතමාණවාඅයහසුං, දිසාපායමොක්යඛොආචරියයොඅහයමවා’’තිසත්ථාඉමං 

ජාතකංවිත්ථායරත්වා, ‘‘භික්ඛයව, පරංඔවදන්යතනනාමඅත්තාසුදන්යතො
කාතබ්යබො. එවං ඔවදන්යතො හි සුදන්යතො හුත්වා දයමති නාමා’’ති වත්වා
ඉමං  ාථමාහ– 

159. 

‘‘අත්තානඤ්යච තථාකයිරා, යථාඤ්ඤමනුසාසති; 

සුදන්යතොවතදයමථ, අත්තාහිකිරදුද්දයමො’’ති. 

තස්සත්යථො –යයොහිභික්ඛු ‘‘පඨමයාමාදීසුචඞ්කමිතබ්බ’’න්ති වත්වා

පරංඔවදති, සයංචඞ්කමනාදීනිඅධිට්ඨහන්යතො අත්තානඤ්යච තථාකයිරා, 

ෙථාඤ්ඤමනුසාසති, එවංසන්යත සුදන්යතො වත දයමථාතියයනගුයණන

පරං අනුසාසති, යතන අත්තනා සුදන්යතො හුත්වා දයමයය. අත්තා හි කිර

දුද්දයමොතිඅයඤ්හිඅත්තානාමදුද්දයමො. තස්මායථායසොසුදන්යතොයහොති, 
තථාදයමතබ්යබොති. 

යදසනාවසායනපඤ්චසතාපියතභික්ඛූඅරහත්තංපාපුණිංසූති. 

පධානිකතිස්සත්යථරවත්ථුතතියං. 

4. කුමාරකස්සපමාතුයථරීවත්ථු 

අත්තා හි අත්තයනො නායථොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතො කුමාරකස්සපත්යථරස්සමාතරංආරබ්භකයථසි. 

සා කිර රාජ හන යර යසට්ඨිධීතා විඤ්ඤුතං පත්තකාලයතො පට්ඨාය 
පබ්බජ්ජං යාචි. අථ සා පුනප්පුනං යාචමානාපි මාතාපිතූනං සන්තිකා
පබ්බජ්ජං අලභිත්වාවයප්පත්තා පතිකුලං න්ත්වාපතියදවතාහුත්වා අ ාරං
අජ්ඣාවසි.අථස්සානචිරස්යසවකුච්ඡිස්මිං බ්යභොපතිට්ඨහි.සා  බ්භස්ස
පතිට්ඨිතභාවං අජානිත්වාව සාමිකං ආරායධත්වා පබ්බජ්ජං යාචි. අථ නං
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යසො මහන්යතන සක්කායරන භික්ඛුනුපස්සයං යනත්වා අජානන්යතො
යදවදත්තපක්ඛිකානං භික්ඛුනීනංසන්තියකපබ්බායජසි.අපයරනසමයයන

භික්ඛුනියයොතස්සා බ්භිනිභාවං ඤත්වාතාහි‘‘කිංඉද’’න්තිවුත්තානාහං, 

අයයය, ජානාමි‘‘කියමතං’’, සීලංවතයම අයරො යමවාති.භික්ඛුනියයොතං

යදවදත්තස්ස සන්තිකං යනත්වා ‘‘අයං භික්ඛුනී සද්ධාපබ්බජිතා, ඉමිස්සා

මයං  බ්භස්ස පතිට්ඨිතභාවං ජානාම, කාලං න ජානාම, කිං දානි
කයරොමා’’තිපුච්ඡිංසු.යදවදත්යතො ‘‘මාමය්හංඔවාදකාරිකානංභික්ඛුනීනං
අයයසො උප්පජ්ජතූ’’තිඑත්තකයමවචින්යතත්වා ‘‘උප්පබ්බායජථන’’න්ති

ආහ.තංසුත්වා සාදහරාමාමං, අයයය, නායසථ, නාහංයදවදත්තංඋද්දිස්ස

පබ්බජිතා, එථ, මං සත්ථු සන්තිකං යජතවනං යනථාති. තා තං ආදාය
යජතවනං න්ත්වාසත්ථු ආයරොයචසුං.සත්ථා ‘‘තස්සාගිහිකායල බ්යභො
පතිට්ඨියතො’’ති ජානන්යතොපිපරවාදයමොචනත්ථංරාජානංපයසනදියකොසලං
මහාඅනාථපිණ්ඩිකං චූෙඅනාථපිණ්ඩිකං විසාඛාඋපාසිකං අඤ්ඤානි ච

මහාකුලානිපක්යකොසායපත්වාඋපාලිත්යථරංආණායපසි– ‘‘ ච්ඡ, ඉමිස්සා
දහරාය භික්ඛුනියා චතුපරිසමජ්යඣ කම්මං පරියසොයධහී’’ති. යථයරො 
රඤ්යඤො පුරයතො විසාඛං පක්යකොසායපත්වා තං අධිකරණං පටිච්ඡායපසි.
සා සාණිපාකාරං පරික්ඛිපායපත්වා අන්යතොසාණියං තස්සා
හත්ථපාදනාභිඋදරපරියයොසානානි ඔයලොයකත්වා මාසදිවයස සමායනත්වා
‘‘ගිහිභායව ඉමාය  බ්යභො ලද්යධො’’ති ඤත්වා යථරස්ස තමත්ථං
ආයරොයචසි. අථස්සා යථයරො පරිසමජ්යඣපරිසුද්ධභාවං පතිට්ඨායපසි. සා
අපයරන සමයයන පදුමුත්තරබුද්ධස්ස පාදමූයල පත්ථිතපත්ථනං 
මහානුභාවංපුත්තංවිජායි. 

අයථකදිවසං රාජා භික්ඛුනුපස්සයසමීයපන  ච්ඡන්යතො දාරකසද්දං

සුත්වා ‘‘කිං ඉද’’න්ති පුච්ඡිත්වා, ‘‘යදව, එකිස්සා භික්ඛුනියා පුත්යතො

ජායතො, තස්යසස සද්යදො’’ති වුත්යත තං කුමාරං අත්තයනො ඝරං යනත්වා

ධාතීනං අදාසි. නාමග් හණදිවයස චස්ස කස්සයපොති නාමං කත්වා

කුමාරපරිහායරන වඩ්ඪිතත්තා කුමාරකස්සයපොති සඤ්ජානිංසු. යසො
කීොමණ්ඩයල දාරයක පහරිත්වා ‘‘නිම්මාතාපිතියකනම්හා පහටා’’ති 

වුත්යතරාජානංඋපසඞ්කමිත්වා, ‘‘යදව, මං ‘නිම්මාතාපිතියකො’තිවදන්ති, 
මාතරංයම ආචික්ඛථා’’තිපුච්ඡිත්වාරඤ්ඤාධාතියයොදස්යසත්වා‘‘ඉමායත

මාතයරො’’ති වුත්යත ‘‘න එත්තිකා යම මාතයරො, එකාය යම මාතරා

භවිතබ්බං, තං යම ආචික්ඛථා’’ති ආහ. රාජා ‘‘න සක්කා ඉමං

වඤ්යචතු’’න්ති චින්යතත්වා, තාත, තව මාතා භික්ඛුනී, ත්වං මයා 
භික්ඛුනුපස්සයා ආනීයතොති. යසො තාවතයකයනව සමුප්පන්නසංයවය ො

හුත්වා, ‘‘තාත, පබ්බායජථ ම’’න්ති ආහ. රාජා ‘‘සාධු, තාතා’’ති තං
මහන්යතනසක්කායරනසත්ථු සන්තියකපබ්බායජසි.යසොලද්ධූපසම්පයදො 

කුමාරකස්සපත්යථයරොති පඤ්ඤායි. යසො සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං 
 යහත්වා අරඤ්ඤං පවිසිත්වා වායමිත්වා වියසසං නිබ්බත්යතතුං
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අසක්යකොන්යතො ‘‘පුන කම්මට්ඨානං වියසයසත්වා  යහස්සාමී’’ති සත්ථු
සන්තිකං න්ත්වාඅන්ධවයන විහාසි. 

අථනංකස්සපබුද්ධකායලඑකයතොසමණධම්මංකත්වාඅනා ාමිඵලං
පත්වා බ්රහ්මයලොයකනිබ්බත්තභික්ඛුබ්රහ්මයලොකයතොආ න්ත්වාපන්නරස

පඤ්යහ පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉයමපඤ්යහඨයපත්වාසත්ථාරංඅඤ්යඤො බයාකාතුං

සමත්යථො නාම නත්ථි,  ච්ඡ, සත්ථු සන්තියක ඉයමසං අත්ථං 
උග් ණ්හා’’ති උයයයොයජසි. යසො තථා කත්වා පඤ්හවිස්සජ්ජනාවසායන
අරහත්තං පාපුණි. තස්සපනනික්ඛන්තදිවසයතො පට්ඨාය ද්වාදස වස්සානි
මාතුභික්ඛුනියා අක්ඛීහි අස්සූනි පවත්තිංසු. සා පුත්තවියයො දුක්ඛිතා

අස්සුතින්යතයනවමුයඛනභික්ඛාය චරමානා අන්තරවීථියං යථරං දිස්වාව, 

‘‘පුත්ත, පුත්තා’’ති විරවන්තීතං ණ්හිතුංඋපධාවමානාපරිවත්තිත්වාපති.
සා ථයනහි ඛීරං මුඤ්චන්යතහි උට්ඨහිත්වා අල්ලචීවරා  න්ත්වා යථරං

 ණ්හි. යසො චින්යතසි – ‘‘සචායං මම සන්තිකා මධුරවචනං ලභිස්සති, 
විනස්සිස්සති.ථද්ධයමවකත්වාඉමායසද්ධිං සල්ලපිස්සාමී’’ති.අථනංආහ

– ‘‘කිංකයරොන්තීවිචරසි, සියනහමත්තම්පිඡින්දිතුං නසක්යකොසී’’ති.සා

‘‘අයහො කක්ඛො යථරස්ස කථා’’ති චින්යතත්වා ‘‘කිං වයදසි, තාතා’’ති

වත්වාපුනපියතනතයථවවුත්තාචින්යතසි– ‘‘අහංඉමස්සකාරණාද්වාදස

වස්සානිඅස්සූනිසන්ධායරතුංනසක්යකොමි, අයංපයනවං ථද්ධහදයයො, කිං
යමඉමිනා’’තිපුත්තසියනහංඡින්දිත්වාතංදිවසයමවඅරහත්තං පාපුණි. 

අපයරන සමයයන ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං – ‘‘ආවුයසො, 
යදවදත්යතන එවං උපනිස්සයසම්පන්යනො කුමාරකස්සයපො ච යථරී ච

නාසිතා, සත්ථා පන යතසං පතිට්ඨා ජායතො, අයහො බුද්ධා නාම

යලොකානුකම්පකා’’ති. සත්ථාආ න්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි

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

භික්ඛයව, ඉදායනවඅහංඉයමසංපච්චයයොපතිට්ඨාජායතො, පුබ්යබපියනසං
අහංපතිට්ඨාඅයහොසිංයයවා’’තිවත්වා– 

‘‘නියරොධයමවයසයවයය, නසාඛමුපසංවයස; 

නියරොධස්මිං මතං යසයයයො, යඤ්යච සාඛස්මි ජීවිත’’න්ති. (ජා.
1.1.12; 1.10.81) – 

ඉමං නියරොධජාතකිං විත්ථායරනකයථත්වා ‘‘තදාසාඛමිය ො යදවදත්යතො

අයහොසි, පරිසාපිස්ස යදවදත්තපරිසා, වාරප්පත්තා මි යධනු යථරී අයහොසි, 

පුත්යතො කුමාරකස්සයපො,  බ්භිනීමිගියා ජීවිතං පරිච්චජිත්වා  යතො 
නියරොධමි රාජාපනඅහයමවා’’තිජාතකංසයමොධායනත්වාපුත්තසියනහං

ඡින්දිත්වා යථරියාඅත්තනාවඅත්තයනොපතිට්ඨානකතභාවංපකායසන්යතො, 

‘‘භික්ඛයව, යස්මා පරස්ස අත්තනි ඨියතන සග් පරායයණන වා
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පටුන 

මග් පරායයණනවාභවිතුංනසක්කා, තස්මාඅත්තාව අත්තයනොනායථො, 
පයරොකිංකරිස්සතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

160. 

‘‘අත්තාහිඅත්තයනොනායථො, යකොහිනායථොපයරොසියා; 

අත්තනාහිසුදන්යතන, නාථංලභතිදුල්ලභ’’න්ති. 

තත්ථ නායථොතිපතිට්ඨා. ඉදං වුත්තං යහොති – යස්මා අත්තනිඨියතන

අත්තසම්පන්යනනකුසලංකත්වා සග් ං වාපාපුණිතුං, මග් ංවාභායවතුං, 

ඵලං වා සච්ඡිකාතුං සක්කා. තස්මා හි අත්තාව අත්තයනො පතිට්ඨා යහොති, 

පයරො යකො නාම කස්ස පතිට්ඨා සිො. අත්තනා එව හි සුදන්යතන 

නිබ්බියසවයනන අරහත්තඵලසඞ්ඛාතං දුල් භිංනාථිං භති. අරහත්තඤ්හි
සන්ධායඉධ‘‘නාථංලභතිදුල්ලභ’’න්තිවුත්තං. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

කුමාරකස්සපමාතුයථරීවත්ථුචතුත්ථං. 

5. මහාකාලඋපාසකවත්ථු 

අත්තනා හි කතිං පාපන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොඑකංමහාකාලංනාමයසොතාපන්නඋපාසකංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර මාසස්ස අට්ඨදිවයසසු උයපොසථියකො හුත්වා විහායර 
සබ්බරත්තිංධම්මකථංසුණාති. අථ රත්තිං යචොරා එකස්මිං ය යහසන්ධිං
ඡින්දිත්වා භණ්ඩකං  යහත්වා යලොහභාජනසද්යදන පබුද්යධහි සාමියකහි
අනුබද්ධා  හිතභණ්ඩං ඡඩ්යඩත්වා පලායිංසු. සාමිකාපි යත

අනුබන්ධිංසුයයව, යතදිසාපක්ඛන්දිංසු.එයකොපන විහාරමග් ං යහත්වා
මහාකාලස්ස රත්තිං ධම්මකථං සුත්වා පායතොව යපොක්ඛරණිතීයර මුඛං
යධොවන්තස්සපුරයතොභණ්ඩිකංඡඩ්යඩත්වාපලායි.යචොයරඅනුබන්ධිත්වා 
ආ තමනුස්සාභණ්ඩිකංදිස්වා‘‘ත්වංයනොය හසන්ධිංඡින්දිත්වාභණ්ඩිකං 
හරිත්වා ධම්මං සුණන්යතො විය විචරසී’’ති තං  යහත්වා යපොයථත්වා
මායරත්වා ඡඩ්යඩත්වා අ මිංසු. අථ නං පායතොව පානීයඝටං ආදාය  තා 
දහරසාමයණරාදිස්වා‘‘විහායරධම්මකථංසුත්වාසයිතඋපාසයකොඅයුත්තං

මරණං ලභතී’’ති වත්වා සත්ථු ආයරොයචසුං. සත්ථා ‘‘ආම, භික්ඛයව, 

ඉමස්මිං අත්තභායව කායලන අප්පතිපනපං මරණං ලද්ධං, පුබ්යබ
කතකම්මස්සපනයතනයුත්තයමවලද්ධ’’න්ති වත්වායතහියාචියතොතස්ස
පුබ්බකම්මංකයථසි– 

අතීයත කිර බාරාණසිරඤ්යඤො විජියත එකස්ස පච්චන්ත ාමස්ස 

අටවිමුයඛ යචොරා පහරන්ති. රාජා අටවිමුයඛ එකං රාජභටං ඨයපසි, යසො

භතිං  යහත්වා මනුස්යස ඔරයතො පාරං යනති, පාරයතො ඔරං ආයනති.
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අයථයකො මනුස්යසො අභිපනපං අත්තයනො භරියං චූෙයානකංආයරොයපත්වා 
තං ඨානං අ මාසි. රාජභයටො තං ඉත්ථිං දිස්වාව සඤ්ජාතසියනයහො යතන

‘‘අටවිංයනො, සාමි, අතික්කායමහී’’තිවුත්යතපි‘‘ඉදානිවිකායලො, පායතොව

අතික්කායමස්සාමී’’ති ආහ. යසො සකායලො, සාමි, ඉදායනව යනො යනහීති.

නිවත්ත, යභො, අම්හාකංයයව ය යහආහායරො ච නිවායසො ච භවිස්සතීති.
යසො යනව නිවත්තිතුං ඉච්ඡි. ඉතයරො පුරිසානං සඤ්ඤං දත්වා යානකං 
නිවත්තායපත්වාඅනිච්ඡන්තස්යසවද්වාරයකොට්ඨයකනිවාසංදත්වාආහාරං 
පටියාදායපසි. තස්ස පන ය යහ එකං මණිරතනං අත්ථි. යසො තං තස්ස
යානකන්තයර පක්ඛිපායපත්වා පච්චූසකායල යචොරානං පවිට්ඨසද්දං

කායරසි.අථස්සපුරිසා ‘‘මණිරතනං, සාමි, යචොයරහිහට’’න්තිආයරොයචසුං.

යසො  ාමද්වායරසු ආරක්ඛං ඨයපත්වා ‘‘අන්යතො ාමයතො නික්ඛමන්යත
විචිනථා’’තිආහ. ඉතයරොපි පායතොව යානකං යයොයජත්වා පායාසි. අථස්ස
යානකං යසොයධන්තා අත්තනා ඨපිතං මණිරතනං දිස්වා සන්තජ්යජත්වා

‘‘ත්වං මණිං  යහත්වා පලායසී’’ති යපොයථත්වා ‘‘ හියතො යනො, සාමි, 
යචොයරො’’ති  ාමයභොජකස්ස දස්යසසුං. යසො ‘‘භතකස්ස වත යම ය යහ

නිවාසං දත්වා භත්තං දින්නං, මණිං  යහත්වා  යතො,  ණ්හථ නං
පාපපුරිස’’න්ති යපොථායපත්වා මායරත්වා ඡඩ්ඩායපසි. ඉදං තස්ස
පුබ්බකම්මං. යසො තයතො චුයතො අවීචිම්හි නිබ්බත්තිත්වා තත්ථ දීඝරත්තං
පච්චිත්වා විපාකාවයසයසන අත්තභාවසයත තයථව යපොථියතො මරණං 
පාපුණි. 

එවං සත්ථා මහාකාලස්ස පුබ්බකම්මං දස්යසත්වා, ‘‘භික්ඛයව, එවං
ඉයම සත්යත අත්තනා කතපාපකම්මයමව චතූසු අපායයසු අභිමත්ථතී’’ති
වත්වාඉමං  ාථමාහ– 

161. 

‘‘අත්තනාහිකතංපාපං, අත්තජංඅත්තසම්භවං; 

අභිමත්ථතිදුම්යමධං, වජිරංවස්මමයංමණි’’න්ති. 

තත්ථ වජිරිංවස්මමෙිං මණින්ති වජිරංව අස්මමයං මණිං. ඉදං වුත්තං
යහොති – යථා පාසාණමයං පාසාණසම්භවං වජිරං තයමව අස්මමයං මණිං
අත්තයනො උට්ඨානට්ඨානසඞ්ඛාතං පාසාණමණිං ඛාදිත්වා ඡිද්දං ඡිද්දං

ඛණ්ඩං ඛණ්ඩං කත්වා අපරියභො ං කයරොති, එවයමව අත්තනා කතිං 

අත්තනි ජාතං අත්තසම්භවිං පාපං දුම්යමධිං නිප්පඤ්ඤං පුග් ලං චතූසු

අපායයසු අභිමත්ථති කන්තතිවිද්ධංයසතීති. 

යදසනාවසායනසම්පත්තභික්ඛූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

මහාකාලඋපාසකවත්ථුපඤ්චමං. 
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6. යදවදත්තවත්ථු 

ෙස්ස අච්චන්තදුස්සී යන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන 

විහරන්යතොයදවදත්තංආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හිදිවයසභික්ඛූධම්මසභායංකථංසමුට්ඨායපසුං– ‘‘ආවුයසො, 
යදවදත්යතො දුස්සීයලො පාපධම්යමො දුස්සීලයකාරයණනවඩ්ඪිතායතණ්හාය 
අජාතසත්තුං සඞ් ණ්හිත්වා මහන්තං ලාභසක්කාරං නිබ්බත්යතත්වා
අජාතසත්තුං පිතුවයධ සමාදයපත්වා යතන සද්ධිං එකයතො හුත්වා
නානප්පකායරන තථා තස්ස වධාය පරිසක්කතී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහිකථාය සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි යදවදත්යතො

නානප්පකායරනමය්හංවධායපරිසක්කතී’’තිවත්වා කුරුඞ් ම ජාතකාදීනි

(ජා. 1.2.111-2) කයථත්වා, ‘‘භික්ඛයව, අච්චන්තදුස්සීලපුග් ලං නාම
දුස්සීලයකාරණා උප්පන්නා තණ්හා මාලුවා විය සාලං පරියයොනන්ධිත්වා
සම්භඤ්ජමානානිරයාදීසුපක්ඛිපතී’’තිවත්වාඉමං ාථාමාහ– 

162. 

‘‘යස්ස අච්චන්තදුස්සීලයං, මාලුවා සාලමියවොත්ථතං; 

කයරොතියසොතථත්තානං, යථානංඉච්ඡතීදියසො’’ති. 

තත්ථ අච්චන්තදුස්සී යන්ති එකන්තදුස්සීලභායවො. ගිහී වා ජාතියතො

පට්ඨාය දස අකුසලකම්මපයථ කයරොන්යතො, පබ්බජියතො වා
උපසම්පන්නදිවසයතො පට්ඨාය  රුකාපත්තිං ආපජ්ජමායනො

අච්චන්තදුස්සීයලො නාම. ඉධ පන යයො ද්වීසු තීසු අත්තභායවසු දුස්සීයලො, 

එතස්ස  තියා ආ තං දුස්සීලභාවං සන්ධායයතං වුත්තං. දුස්සී භායවොති
යචත්ථ දුස්සීලස්ස ඡ ද්වාරානි නිස්සාය උප්පන්නා තණ්හා යවදිතබ්බා. 

මාලුවාසා මයවොත්ථතන්තියස්සපුග් ලස්සතංතණ්හාසඞ්ඛාතං දුස්සීලයං
යථා නාම මාලුවා සාලං ඔත්ථරන්තී යදයව වස්සන්යත පත්යතහි උදකං 

සම්පටිච්ඡිත්වා සම්භඤ්ජනවයසන සබ්බත්ථකයමව පරියයොනන්ධති, එවං
අත්තභාවං ඔත්ථතං පරියයොනන්ධිත්වා ඨිතං. යසො මාලුවාය සම්භඤ්ජිත්වා
භූමියං පාතියමායනො රුක්යඛො විය තාය දුස්සීලයසඞ්ඛාතාය තණ්හාය

සම්භඤ්ජිත්වා අපායයසු පාතියමායනො, යථා නං අනත්ථකායමො දියසො

ඉච්ඡති, තථාඅත්තානංකයරොතිනාමාතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

යදවදත්තවත්ථුඡට්ඨං. 

7. සඞ්ඝයභදපරිසක්කනවත්ථු 

සුකරානීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
සඞ්ඝයභදපරිසක්කනං ආරබ්භකයථසි. 
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එකදිවසඤ්හි යදවදත්යතො සඞ්ඝයභදාය පරිසක්කන්යතො ආයස්මන්තං 
ආනන්දං පිණ්ඩාය චරන්තං දිස්වා අත්තයනො අධිප්පායං ආයරොයචසි. තං

සුත්වායථයරො සත්ථුසන්තිකං න්ත්වාභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘ඉධාහං, 

භන්යත, පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය රාජ හං පිණ්ඩාය

පාවිසිං.අද්දසායඛොමං, භන්යත, යදවදත්යතොරාජ යහපිණ්ඩායචරන්තං.

දිස්වා යයනාහං යතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා මං එතදයවොච –

‘අජ්ජතග්ය  දානාහං, ආවුයසො ආනන්ද, අඤ්ඤයත්රව භ වතා අඤ්ඤත්ර 
භික්ඛුසඞ්යඝන උයපොසථං කරිස්සාමි සඞ්ඝකම්මඤ්චා’ති. අජ්ජ භ වා

යදවදත්යතො සඞ්ඝං භින්දිස්සති, උයපොසථඤ්ච කරිස්සති සඞ්ඝකම්මානි

චා’’ති.එවංවුත්යතසත්ථා – 

‘‘සුකරංසාධුනාසාධු, සාධුපායපනදුක්කරං; 

පාපංපායපනසුකරං, පාපමරියයහිදුක්කර’’න්ති.(උදා.48) – 

ඉමං උදානංඋදායනත්වා, ‘‘ආනන්ද, අත්තයනො අහිතකම්මංනාම සුකරං, 
හිතකම්මයමවදුක්කර’’න්තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

163. 

‘‘සුකරානිඅසාධූනි, අත්තයනොඅහිතානිච; 

යංයවහිතඤ්චසාධුඤ්ච, තංයවපරමදුක්කර’’න්ති. 

තස්සත්යථො – යානි කම්මානි අසාධූනි සාවජ්ජානි

අපායසංවත්තනිකත්තායයව අත්තයනොඅහිතානිච යහොන්ති, තානි සුකරානි. 

ෙිං පන සු තිසංවත්තනිකත්තා අත්තයනො හිතඤ්ච අනවජ්ජත්යථන 

සාධුඤ්ච සු තිසංවත්තනිකඤ්යචව නිබ්බානසංවත්තනිකඤ්ච කම්මං, තිං 
පාචීනනින්නාය  ඞ් ාය උබ්බත්යතත්වා පච්ඡාමුඛකරණං විය
අතිදුක්කරන්ති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

සඞ්ඝයභදපරිසක්කනවත්ථුසත්තමං. 

8. කාලත්යථරවත්ථු 

යෙො සාසනන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
කාලත්යථරං ආරබ්භකයථසි. 

සාවත්ථියං කියරකා ඉත්ථී මාතුට්ඨායන ඨත්වා තං යථරං උපට්ඨහි. 
තස්සාපටිවිස්සකය යහමනුස්සාසත්ථුසන්තියකධම්මංසුත්වාආ න්ත්වා

‘‘අයහො බුද්ධානාමඅච්ඡරියා, අයහොධම්මයදසනාමධුරා’’තිපසංසන්ති.සා

ඉත්ථී යතසං කථං සුත්වා, ‘‘භන්යත, අහම්පි සත්ථු ධම්මයදසනං

යසොතුකාමා’’තිතස්සආයරොයචසි. යසො ‘‘තත්ථමා  මී’’තිතංනිවායරසි.
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සාපුනදිවයසපුනදිවයසපීතියාවතතියංයතන නිවාරියමානාපියසොතුකාමාව

අයහොසි.කස්මායසොපයනතංනිවායරසීති? එවංකිරස්සඅයහොසි– ‘‘සත්ථු
සන්තියක ධම්මං සුත්වා මයි භිජ්ජිස්සතී’’ති. සා එකදිවසං පායතොව 

භුත්තපාතරාසා උයපොසථං සමාදියිත්වා, ‘‘අම්ම, සාධුකං අයයං
පරිවියසයයාසී’’ති ධීතරං ආණායපත්වා විහාරං අ මාසි. ධීතාපිස්සා තං

භික්ඛුං ආ තකායල පරිවිසිත්වා ‘‘කුහිං මහාඋපාසිකා’’ති වුත්තා
‘‘ධම්මස්සවනාය විහාරං  තා’’ති ආහ. යසො තං සුත්වාව කුච්ඡියං
උට්ඨියතනඩායහන සන්තප්පමායනො ‘‘ඉදානිසාමයිභින්නා’’තියවය න

 න්ත්වාසත්ථුසන්තියකධම්මං සුණමානංදිස්වාසත්ථාරංආහ, ‘‘භන්යත, 

අයංඉත්ථීදන්ධාසුඛුමංධම්මකථංන ජානාති, ඉමිස්සාඛන්ධාදිපටිසංයුත්තං
සුඛුමංධම්මකථංඅකයථත්වාදානකථංවාසීලකථං වාකයථතුංවට්ටතී’’ති.
සත්ථාතස්සජ්ඣාසයංවිදිත්වා ‘‘ත්වං දුප්පඤ්යඤොපාපිකං දිට්ඨිංනිස්සාය
බුද්ධානං සාසනං පටික්යකොසසි. අත්තඝාතායයව වායමසී’’ති වත්වා ඉමං
 ාථමාහ– 

164. 

‘‘යයොසාසනංඅරහතං, අරියානංධම්මජීවිනං; 

පටික්යකොසතිදුම්යමයධො, දිට්ඨිංනිස්සායපාපිකං; 

ඵලානිකට්ඨකස්යසව, අත්තඝාතායඵල්ලතී’’ති. 

තස්සත්යථො – යෙො දුම්යමයධො පුග් යලො අත්තයනො

සක්කාරහානිභයයන පාපිකිං දිට්ඨිිංනිස්සාෙ ‘‘ධම්මං වා යසොස්සාම, දානං

වා දස්සාමා’’ති වදන්යත පටික්යකොසන්යතො අරහතිං අරිොනිං ධම්මජීවිනිං 

බුද්ධානං සාසනිං පටික්යකොසති, තස්ස තං පටික්යකොසනං සා ච පාපිකා

දිට්ඨියවළුසඞ්ඛාතස්ස කට්ඨකස්සඵ ානි වියයහොති.තස්මායථාකට්ඨයකො

ඵලානි ණ්හන්යතො අත්තාාතාෙඵල් ති, අත්තයනොඝාතත්ථයමවඵලති, 
එවංයසොපි අත්තඝාතායඵල්ලතීති.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘ඵලං යවකදලිංහන්ති, ඵලංයවළුංඵලං නෙං; 

සක්කායරො කාපුරිසං හන්ති,  බ්යභො අස්සතරිං යථා’’ති. (චූෙව. 

335; අ.නි.4.68); 

යදසනාවසායන උපාසිකා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, 

සම්පත්තපරිසායපි සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

කාලත්යථරවත්ථුඅට්ඨමං. 

9. චූෙකාලඋපාසකවත්ථු 

අත්තනා හිකතන්තිඉමංධම්මයදසනංසත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
චූෙකාලංඋපාසකංආරබ්භකයථසි. 
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එකදිවසඤ්හි මහාකාලවත්ථුස්මිං වුත්තනයයයනව උමඞ් යචොරා 
සාමියකහි අනුබද්ධා රත්තිං විහායර ධම්මකථං සුත්වා පායතොව විහාරා
නික්ඛමිත්වා සාවත්ථිංආ ච්ඡන්තස්සතස්සඋපාසකස්සපුරයතොභණ්ඩිකං
ඡඩ්යඩත්වාපලායිංසු. මනුස්සාතංදිස්වා‘‘අයංරත්තිංයචොරකම්මංකත්වා

ධම්මංසුණන්යතොවියචරති,  ණ්හථන’’න්තිතංයපොථයිංසු.කුම්භදාසියයො

උදකතිත්ථං ච්ඡමානාතංදිස්වා ‘‘අයපථ, සාමි, නායංඑවපනපංකයරොතී’’ති

තං යමොයචසුං. යසො විහාරං  න්ත්වා, ‘‘භන්යත, අහම්හි මනුස්යසහි

නාසියතො, කුම්භදාසියයො යම නිස්සාය ජීවිතං ලද්ධ’’න්ති භික්ඛූනං
ආයරොයචසි. භික්ඛූ තථා තස්ස තමත්ථංආයරොයචසුං. සත්ථා යතසංකථං

සුත්වා, ‘‘භික්ඛයව, චූෙකාලඋපාසයකො කුම්භදාසියයො යචව නිස්සාය, 
අත්තයනො ච අකරණභායවන ජීවිතං ලභි. ඉයම හි නාම සත්තා අත්තනා

පාපකම්මං කත්වා නිරයාදීසු අත්තනාව කිලිස්සන්ති, කුසලං කත්වා පන
සු තිඤ්යචව නිබ්බානඤ්ච  ච්ඡන්තා අත්තනාව විසුජ්ඣන්තී’’ති වත්වා
ඉමං ාථමාහ– 

165. 

‘‘අත්තනාහිකතංපාපං, අත්තනාසංකිලිස්සති; 

අත්තනාඅකතංපාපං, අත්තනාවවිසුජ්ඣති; 

සුද්ධීඅසුද්ධිපච්චත්තං, නාඤ්යඤොඅඤ්ඤංවියසොධයය’’ති. 

තස්සත්යථො – යයන අත්තනා අකුසලකම්මං කතිං යහොති, යසො චතූසු 

අපායයසුදුක්ඛංඅනුභවන්යතො අත්තනාව සිංකිලිස්සති. යයනපන අත්තනා

අකතිං පාපිං, යසො සු තිඤ්යචව නිබ්බානඤ්ච  ච්ඡන්යතො අත්තනාව

විසුජ්ඣති. කුසලකම්මසඞ්ඛාතා සුද්ධි අකුසලකම්මසඞ්ඛාතා ච අසුද්ධි

පච්චත්තිං කාරකසත්තානං අත්තනියයව විපච්චති. අඤ්යඤො පුග් යලො 

අඤ්ඤිං පුග් ලං නවියසොධයෙ යනවවියසොයධති, නකියලයසතීතිවුත්තං
යහොති. 

යදසනාවසායන චූෙකායලො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, 
සම්පත්තපරිසායපිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

චූෙකාලඋපාසකවත්ථුනවමං. 

10. අත්තදත්ථත්යථරවත්ථු 

අත්තදත්ථන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අත්තදත්ථත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

සත්ථාරාහිපරිනිබ්බානකායල, ‘‘භික්ඛයව, අහංඉයතොචතුමාසච්චයයන 
පරිනිබ්බායිස්සාමී’’තිවුත්යතඋප්පන්නසංයව ාසත්තසතාපුථුජ්ජනාභික්ඛූ 

සත්ථු සන්තිකං අවිජහිත්වා ‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො, කරිස්සාමා’’ති
සම්මන්තයමානා විචරන්ති. අත්තදත්ථත්යථයරො පන චින්යතසි – ‘‘සත්ථා
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කිර චතුමාසච්චයයන පරිනිබ්බායිස්සති, අහඤ්චම්හි අවීතරාය ො, සත්ථරි
ධරමායනයයවඅරහත්තත්ථාය වායමිස්සාමී’’ති.යසොභික්ඛූනංසන්තිකංන

 ච්ඡති. අථ නං භික්ඛූ ‘‘කස්මා, ආවුයසො, ත්වං යනව අම්හාකං සන්තිකං

ආ ච්ඡසි, නකිඤ්චිමන්යතසී’’ති වත්වා සත්ථුසන්තිකංයනත්වා ‘‘අයං, 

භන්යත, එවංනාමකයරොතී’’තිආයරොචයිංසු.යසො සත්ථාරාපි‘‘කස්මාඑවං

කයරොසී’’ති වුත්යත ‘‘තුම්යහ කිර, භන්යත, චතුමාසච්චයයන 

පරිනිබ්බායිස්සථ, අහං තුම්යහසු ධරන්යතසුයයව අරහත්තප්පත්තියා

වායමිස්සාමී’’ති. සත්ථා තස්ස සාධුකාරං දත්වා, ‘‘භික්ඛයව, යස්ස මයි

සියනයහො අත්ථි, යතනඅත්තදත්යථනවියභවිතුංවට්ටති.නහි න්ධාදීහි 

පූයජන්තාමංපූයජන්ති, ධම්මානුධම්මපටිපත්තියාපනමංපූයජන්ති.තස්මා 
අඤ්යඤනපිඅත්තදත්ථසදියසයනවභවිතබ්බ’’න්තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

166. 

‘‘අත්තදත්ථංපරත්යථන, බහුනාපිනහාපයය; 

අත්තදත්ථමභිඤ්ඤාය, සදත්ථපසුයතොසියා’’ති. 

තස්සත්යථො – ගිහිභූතා තාව කාකණිකමත්තම්පි අත්තයනො අත්ථං 
සහස්සමත්යතනාපි පරස්ස අත්යථන න හාපයය. කාකණිකමත්යතනාපි 

හිස්සඅත්තදත්යථොවඛාදනීයංවායභොජනීයංවානිප්ඵායදයය, නපරත්යථො.

ඉදං පනඑවංඅකයථත්වාකම්මට්ඨානසීයසනකථිතං, තස්මා‘‘අත්තදත්ථං
න හායපමී’’ති භික්ඛුනා නාම සඞ්ඝස්ස උප්පන්නං
යචතියපටිසඞ්ඛරණාදිකිච්චං වා උපජ්ඣායාදිවත්තං වා න හායපතබ්බං.

ආභිසමාචාරිකවත්තඤ්හි පූයරන්යතොයයව අරියඵලාදීනි සච්ඡිකයරොති, 

තස්මා අයම්පි අත්තදත්යථොව. යයො පන අච්චාරද්ධවිපස්සයකො ‘‘අජ්ජ වා

සුයවවා’’තිපටියවධංපත්ථයමායනොවිචරති, යතනඋපජ්ඣායවත්තාදීනිපි 
හායපත්වා අත්තයනො කිච්චයමව කාතබ්බං. එවපනපඤ්හි 

අත්තදත්ථමභිඤ්ඤාෙ ‘‘අයං යම අත්තයනො අත්යථො’’ති සල්ලක්යඛත්වා, 

සදත්ථපසුයතොසිොති තස්මිංසයකඅත්යථඋය්යුත්තපයුත්යතොභයවයයාති. 

යදසනාවසායනයසොයථයරොඅරහත්යතපතිට්ඨහි, සම්පත්තභික්ඛූනම්පි 
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

අත්තදත්ථත්යථරවත්ථුදසමං. 

අත්තවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ද්වාදසයමොවග්ය ො. 
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13. ය ොකවග්ය ො 
1. දහරභික්ඛුවත්ථු 

හීනිං ධම්මන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අඤ්ඤතරංදහරභික්ඛුංආරබ්භකයථසි. 

අඤ්ඤතයරොකිරයථයරොදහරභික්ඛුනාසද්ධිංපායතොවවිසාඛායය හං 
අ මාසි.විසාඛායය යහපඤ්චසතානංභික්ඛූනංධුවයාගුනිච්චපඤ්ඤත්තා
යහොති.යථයරො තත්ථයාගුංපිවිත්වාදහරභික්ඛුංනිසීදායපත්වාසයංඅඤ්ඤං
ය හංඅ මාසි.යතනච සමයයනවිසාඛායපුත්තස්සධීතාඅයයිකායඨායන
ඨත්වා භික්ඛූනං යවයයාවච්චං කයරොති. සා තස්ස දහරස්ස උදකං

පරිස්සායවන්තී චාටියං අත්තයනො මුඛනිමිත්තං දිස්වා හසි, දහයරොපි තං
ඔයලොයකත්වාහසි.සාතංහසමානංදිස්වා‘‘ඡින්නසීයසොහසතී’’තිආහ.අථ 

නංදහයරො‘‘ත්වංඡින්නසීසා, මාතාපිතයරොපියතඡින්නසීසා’’තිඅක්යකොසි.

සායරොදමානා මහානයසඅයයිකායසන්තිකං න්ත්වා‘‘කිංඉදං, අම්මා’’ති

වුත්යතතමත්ථං ආයරොයචසි.සා දහරස්සසන්තිකංආ න්ත්වා, ‘‘භන්යත, 

මාකුජ්ඣි, නඑතං ඡින්නයකසනඛස්සඡින්නනිවාසනපාරුපනස්ස මජ්යඣ
ඡින්නකපාලං ආදාය භික්ඛාය චරන්තස්ස අයයස්ස අ රුක’’න්ති ආහ.

දහයරොආම, උපාසියක, ත්වංමම ඡින්නයකසාදිභාවං ජානාසි, ඉමිස්සාමං
‘‘ඡින්නසීයසො’’ති කත්වා අක්යකොසිතුං වට්ටිස්සතීති. විසාඛා යනව දහරං

සඤ්ඤායපතුං අසක්ඛි, නපි දාරිකං. තස්මිං ඛයණ යථයරො ආ න්ත්වා
‘‘කිමිදංඋපාසියක’’තිපුච්ඡිත්වාතමත්ථංසුත්වා දහරංඔවදන්යතො ආහ–

‘‘අයපහි, ආවුයසො, නායං ඡින්නයකසනඛවත්ථස්ස මජ්යඣ ඡින්නකපාලං

ආදායභික්ඛාය චරන්තස්ස අක්යකොයසො, තුණ්හීයහොහී’’ති.ආම, භන්යත, 

කිං තුම්යහ අත්තයනො උපට්ඨායිකං අතජ්යජත්වා මං තජ්යජථ, මං
‘‘ඡින්නසීයසො’’ති අක්යකොසිතුං වට්ටිස්සතීති. තස්මිං ඛයණ සත්ථා
ආ න්ත්වා ‘‘කිං ඉද’’න්ති පුච්ඡි. විසාඛා ආදියතො පට්ඨාය තං පවත්තිං
ආයරොයචසි. සත්ථාතස්ස දහරස්ස යසොතාපත්තිඵලූපනිස්සයං දිස්වා ‘‘මයා
ඉමං දහරං අනුවත්තිතුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා විසාඛං ආහ – ‘‘කිං පන
විසායඛතවදාරිකායඡින්නයකසාදිමත්තයකයනවමමසාවයක ඡින්නසීයස

කත්වා අක්යකොසිතුං වට්ටතී’’ති? දහයරො තාවයදව උට්ඨාය අඤ්ජලිං

පග් යහත්වා, ‘‘භන්යත, එතං පඤ්හං තුම්යහව සුට්ඨු ජානාථ, අම්හාකං
උපජ්ඣායයො ච උපාසිකා ච සුට්ඨු න ජානන්තී’’ති ආහ. සත්ථා දහරස්ස 

අත්තයනො අනුකුලභාවං ඤත්වා ‘‘කාමගුණං ආරබ්භ හසනභායවො නාම

හීයනොධම්යමො, හීනඤ්චනාම ධම්මංයසවිතුංපමායදනසද්ධිංසංවසිතුංන
වට්ටතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

167. 

‘‘හීනං ධම්මංනයසයවයය, පමායදනන සංවයස; 

මිච්ඡාදිට්ඨිංනයසයවයය, නසියායලොකවඩ්ඪයනො’’ති. 
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තත්ථ හීනිංධම්මන්තිපඤ්චකාමගුණං ධම්මං.යසොහිහීයනොධම්යමොන
අන්තමයසො ඔට්ඨය ොණාදීහිපි පටියසවිතබ්යබො. හීයනසු ච නිරයාදීසු

ඨායනසු නිබ්බත්තායපතීති හීයනො නාම, තං න යසයවෙය. පමායදනාති

සතියවොස්සග් ලක්ඛයණන පමායදනාපි න සිංවයස. න යසයවෙයාති

මිච්ඡාදිට්ඨිම්පින ණ්යහයය. ය ොකවඩ් යනොතියයොහිඑවංකයරොති, යසො
යලොකවඩ්ඪයනො නාම යහොති. තස්මා එවං අකරයණන න සියා
යලොකවඩ්ඪයනොති. 

යදසනාවසායන යසො දහයරො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, 
සම්පත්තානම්පි සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

දහරභික්ඛුවත්ථුපඨමං. 

2. සුද්යධොදනවත්ථු 

උත්තිට්යඨති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා නියරොධාරායම විහරන්යතො
පිතරංආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හි සමයය සත්ථා පඨම මයනනකපිලපුරං  න්ත්වාඤාතීහි 

කතපච්චුග් මයනො නියරොධාරාමං පත්වා ඤාතීනං මානභින්දනත්ථාය
ආකායස රතනචඞ්කමං මායපත්වා තත්ථ චඞ්කමන්යතො ධම්මං යදයසසි.
ඤාතී පසන්නචිත්තා සුද්යධොදනමහාරාජානං ආදිං කත්වා වන්දිංසු. තස්මිං
ඤාතිසමා යම යපොක්ඛරවස්සං වස්සි. තං ආරබ්භ මහාජයනන කථාය 

සමුට්ඨාපිතාය ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි මය්හං ඤාතිසමා යම

යපොක්ඛරවස්සංවස්සියයවා’’ති වත්වා යවස්සන්තරජාතකිං (ජා.2.22.1655
ආදයයො) කයථසි. ධම්මයදසනං සුත්වා පක්කමන්යතසු ඤාතීසු එයකොපි
සත්ථාරංනනිමන්යතසි.රාජාපි‘‘මය්හංපුත්යතොමම ය හංඅනා න්ත්වා
කහං  මිස්සතී’’ති අනිමන්යතත්වාව අ මාසි.  න්ත්වා ච පන ය යහ 

වීසතියා භික්ඛුසහස්සානං යාගුආදීනි පටියාදායපත්වා ආසනානි 
පඤ්ඤායපසි. පුනදිවයස සත්ථා පිණ්ඩාය පවිසන්යතො ‘‘කිං නු යඛො 

අතීතබුද්ධා පිතු න රං පත්වා උජකයමව ඤාතිකුලං පවිසිංසු, උදාහු
පටිපාටියාපිණ්ඩාය චරිංසූ’’තිආවජ්යජන්යතො‘‘පටිපාටියාචරිංසූ’’තිදිස්වා
පඨමය හයතොපට්ඨායපිණ්ඩාය චරන්යතොපායාසි.රාහුලමාතාපාසාදතයල
නිසින්නාව දිස්වා තං පවත්තිං රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා සාටකං

සණ්ඨායපන්යතො යවය න නික්ඛමිත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා – ‘‘පුත්ත, 

කස්මා මං නායසසි, අතිවිය යත පිණ්ඩාය චරන්යතන ලජ්ජා උප්පාදිතා, 
යුත්තං නාම යවො ඉමස්මිංයයව න යර සුවණ්ණසිවිකාදීහි විචරිත්වා

පිණ්ඩායචරිතුං, කිංමංලජ්ජායපසී’’ති? ‘‘නාහංතං, මහාරාජ, ලජ්ජායපමි, 

අත්තයනොපනකුලවංසං අනුවත්තාමී’’ති.‘‘කිංපන, තාත, පිණ්ඩායචරිත්වා

ජීවනවංයසො මම වංයසො’’ති? ‘‘යනයසො, මහාරාජ, තව වංයසො, මම
පයනයසො වංයසො. අයනකානි හි බුද්ධසහස්සානි පිණ්ඩාය චරිත්වාව 
ජීවිංසූ’’තිවත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමා ාථාඅභාසි– 
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168. 

‘‘උත්තිට්යඨනප්පමජ්යජයය, ධම්මංසුචරිතංචයර; 

ධම්මචාරීසුඛංයසති, අස්මිංයලොයකපරම්හිච. 

169. 

‘‘ධම්මංචයරසුචරිතං, නනංදුච්චරිතංචයර; 

ධම්මචාරීසුඛංයසති, අස්මිංයලොයකපරම්හිචා’’ති. 

තත්ථ උත්තිට්යඨති උට්ඨහිත්වා පයරසං ඝරද්වායර ඨත්වා

 යහතබ්බපිණ්යඩ. නප්පමජ්යජෙයාති පිණ්ඩචාරිකවත්තඤ්හි හායපත්වා

පණී රතයභොජනානි පරියයසන්යතො උත්තිට්යඨ පමජ්ජති නාම, සපදානං
පිණ්ඩාය චරන්යතො පන න පමජ්ජති නාම. එවං කයරොන්යතො උත්තිට්යඨ

නප්පමජ්යජයය. ධම්මන්ති අයනසනං පහාය සපදානං චරන්යතො තයමව

භික්ඛාචරියධම්මං සුචරිතිං චයර. සුඛිං යසතීති යදසනාමත්තයමතං, එවං

පයනතං භික්ඛාචරියධම්මං චරන්යතො ධම්මචාරී ඉධ යලොයක චතූහි 

ඉරියාපයථහි සුඛිං විහරතීති අත්යථො. න නිං දුච්චරිතන්ති යවසියාදියභයද
අය ොචයරචරන්යතොභික්ඛාචරියධම්මංදුච්චරිතං චරතිනාම.එවංඅචරිත්වා 

ධම්මිංචයරසුචරිතිං, නනිංදුච්චරිතිං චයර. යසසංවුත්තත්ථයමව. 

යදසනාවසායන රාජා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, සම්පත්තානම්පි 
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

සුද්යධොදනවත්ථුදුතියං. 

3. පඤ්චසතවිපස්සකභික්ඛුවත්ථු 

ෙථා පුබ්බුළකන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
පඤ්චසයත විපස්සයකභික්ඛූආරබ්භකයථසි. 

යතකිර සත්ථු සන්තියකකම්මට්ඨානං  යහත්වා අරඤ්ඤං පවිසිත්වා
ඝයටන්තා වායමන්තා අප්පවියසසා ‘‘වියසයසත්වා කම්මට්ඨානං 
 යහස්සාමා’’ති සත්ථු සන්තිකං ආ ච්ඡන්තා අන්තරාමග්ය 

මරීචිකම්මට්ඨානං භායවන්තාවආ මිංසු. යතසංවිහාරංපවිට්ඨක්ඛයණයයව
යදයවො වස්සි.යතතත්ථතත්ථපමුයඛසුඨත්වාධාරායවය නඋට්ඨහිත්වා
භිජ්ජන්යත පුබ්බෙයක දිස්වා ‘‘අයම්පි අත්තභායවො උප්පජ්ජිත්වා
භිජ්ජනත්යථන පුබ්බුෙකසදියසොයයවා’’ති ආරම්මණං  ණ්හිංසු. සත්ථා
 න්ධකුටියං නිසින්යනොව යත භික්ඛූ ඔයලොයකත්වා යතහි සද්ධිං
කයථන්යතොවියඔභාසංඵරිත්වාඉමං ාථමාහ– 

170. 

‘‘යථාපුබ්බුෙකංපස්යස, යථාපස්යසමරීචිකං; 

එවංයලොකංඅයවක්ඛන්තං, මච්චුරාජානපස්සතී’’ති. 
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තත්ථ මරීචිකන්ති මයූඛං. යත හි දූරයතොව ය හසණ්ඨානාදිවයසන
උපට්ඨිතාපි උප ච්ඡන්තානං අ ය්හූප ා රිත්තකා තුච්ඡකාව. තස්මා යථා

උප්පජ්ජිත්වා භිජ්ජනත්යථන පුබ්බුළකිං රිත්තතුච්ඡාදිභායවයනවපස්යසයය, 

එවංඛන්ධාදියලොකං අයවක්ඛන්තිංමච්චුරාජානපස්සතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනයතභික්ඛූඨිතට්ඨායනයයවඅරහත්තංපාපුණිංසූති. 

පඤ්චසතවිපස්සකභික්ඛුවත්ථුතතියං. 

4. අභයරාජකුමාරවත්ථු 

එථ පස්සථිමිං ය ොකන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන
විහරන්යතොඅභයරාජකුමාරංආරබ්භකයථසි. 

තස්ස කිර පච්චන්තං වූපසයමත්වා ආ තස්ස පිතා බිම්බිසායරො 
තුස්සිත්වා එකං නච්චගීතකුසලං නාටකිත්ථිං දත්වා සත්තාහං රජ්ජමදාසි.
යසො සත්තාහං ය හා බහි අනික්ඛන්යතොව රජ්ජසිරිං අනුභවිත්වා අට්ඨයම
දිවයස නදීතිත්ථං  න්ත්වා න්හත්වා උයයානං පවිසිත්වා
සන්තතිමහාමත්යතොවියතස්සාඉත්ථියානච්චගීතංපස්සන්යතොනිසීදි. සාපි
තඞ්ඛණඤ්යඤව සන්තතිමහාමත්තස්ස නාටකිත්ථී විය සත්ථකවාතානං
වයසනකාලමකාසි. කුමායරොතස්සාකාලකිරියායඋප්පන්නයසොයකො ‘‘න
යමඉමංයසොකංඨයපත්වාසත්ථාරංඅඤ්යඤො නිබ්බායපතුංසක්ඛිස්සතී’’ති

සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්යත, යසොකං යම නිබ්බායපථා’’ති ආහ.

සත්ථා තං සමස්සායසත්වා ‘‘තයා හි, කුමාර, ඉමිස්සා ඉත්ථියා එවයමව
මතකායල යරොදන්යතන පවත්තිතානං අස්සූනං අනමතග්ය  සංසායර

පමාණං නත්ථී’’ති වත්වා තාය යදසනාය යසොකස්ස තනුභාවං ඤත්වා, 

‘‘කුමාර, මා යසොචි, බාලජනානං සංසීදනට්ඨානයමත’’න්ති වත්වා ඉමං
 ාථමාහ– 

171. 

‘‘එථපස්සථිමංයලොකං, චිත්තංරාජරථූපමං; 

යත්ථබාලාවිසීදන්ති, නත්ථිසඞ්ය ොවිජානත’’න්ති. 

තත්ථ යතපස්සථාතිරාජකුමාරයමව සන්ධායාහ. ඉමිංය ොකන්තිඉමං

ඛන්ධයලොකාදිසඞ්ඛාතං අත්තභාවං. චිත්තන්ති සත්තරතනාදිවිචිත්තං

රාජරථං විය වත්ථාලඞ්කාරාදිචිත්තිතං. ෙත්ථ බා ාති යස්මිං අත්තභායව 

බාලා එවං විසීදන්ති. විජානතන්ති විජානන්තානං පණ්ඩිතානං එත්ථ

රා සඞ් ාදීසුඑයකොපි සඞ්ය ො නත්ථීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන රාජකුමායරො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, 
සම්පත්තානම්පි සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 
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අභයරාජකුමාරවත්ථුචතුත්ථං. 

5. සම්මජ්ජනත්යථරවත්ථු 

යෙො ච පුබ්යබති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො 
සම්මජ්ජනත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර පායතො වා සායං වාති යවලං පමාණං අකත්වා අභික්ඛණං 
සම්මජ්ජන්යතොවවිචරති.යසොඑකදිවසංසම්මජ්ජනිං යහත්වාදිවාට්ඨායන 
නිසින්නස්ස යරවතත්යථරස්ස සන්තිකං  න්ත්වා ‘‘අයං මහාකුසීයතො

ජනස්ස සද්ධායදයයං භුඤ්ජිත්වා ආ න්ත්වා නිසීදති, කිං නායමතස්ස
සම්මජ්ජනිං  යහත්වාඑකංඨානංසම්මජ්ජිතුංනවට්ටතී’’තිආහ.යථයරො 

‘‘ඔවාදමස්ස දස්සාමී’’ති චින්යතත්වා එහාවුයසොති. කිං, භන්යතති?  ච්ඡ
න්හත්වා එහීති.යසොතථාඅකාසි.අථනංයථයරොඑකමන්තංනිසීදායපත්වා

ඔවදන්යතො ආහ – ‘‘ආවුයසො, භික්ඛුනා නාම න සබ්බකාලං

සම්මජ්ජන්යතන විචරිතුං වට්ටති, පායතො එව පන සම්මජ්ජිත්වා පිණ්ඩාය
චරිත්වාපිණ්ඩපාතපටික්කන්යතනආ න්ත්වා රත්තිට්ඨායනවාදිවාට්ඨායන
වා නිසින්යනන ද්වත්තිංසාකාරං සජ්ඣායිත්වා අත්තභායව ඛයවයං

පට්ඨයපත්වා සායන්යහ උට්ඨාය සම්මජ්ජිතුං වට්ටති, නිච්චකාලං 
අසම්මජ්ජිත්වා අත්තයනොපි නාම ඔකායසො කාතබ්යබො’’ති. යසො යථරස්ස
ඔවායද ඨත්වා න චිරස්යසව අරහත්තං පාපුණි. තං තං ඨානං උක්ලාපං

අයහොසි.අථනංභික්ඛූආහංසු– ‘‘ආවුයසොසම්මජ්ජනත්යථර, තංතංඨානං

උක්ලාපංකස්මානසම්මජ්ජසී’’ති? ‘‘භන්යත, මයාපමාදකායලඑවංකතං, 
ඉදානාම්හිඅප්පමත්යතො’’ති.භික්ඛූ ‘‘අයංයථයරො අඤ්ඤංබයාකයරොතී’’ති

සත්ථු ආයරොයචසුං. සත්ථා ‘‘ආම, භික්ඛයව, මම පුත්යතො පුබ්යබ 

පමාදකායල සම්මජ්ජන්යතො විචරි, ඉදානි පන මග් ඵලසුයඛන
වීතිනායමන්යතොන සම්මජ්ජතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

172. 

‘‘යයො චපුබ්යබ පමජ්ජිත්වා, පච්ඡායසොනප්පමජ්ජති; 

යසොමංයලොකංපභායසති, අබ්භාමුත්යතොවචන්දිමා’’ති. 

තස්සත්යථො – යෙො පුග් යලො පුබ්යබ වත්තපටිවත්තකරයණන වා

සජ්ඣායාදීහි වා පමජ්ජිත්වා පච්ඡා මග් ඵලසුයඛන වීතිනායමන්යතො 

නප්පමජ්ජති, යසො අබ්භාදීහි මුත්යතො චන්යදොව ඔකාසයලොකං

මග් ඤායණන ඉමිං ඛන්ධාදියලොකංඔභායසති, එකායලොකංකයරොතීති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

සම්මජ්ජනත්යථරවත්ථුපඤ්චමං. 
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6. අඞ්ගුලිමාලත්යථරවත්ථු 

ෙස්ස පාපන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො

අඞ්ගුලිමාලත්යථරංආරබ්භකයථසි.වත්ථු අඞ්ගුලිමා සුත්තන්තවයසයනව

(ම.නි.2.347ආදයයො)යවදිතබ්බං. 

යථයරො පන සත්ථු සන්තියක පබ්බජිත්වා අරහත්තං පාපුණි. අථ යඛො
ආයස්මා අඞ්ගුලිමායලො රයහො යතො පටිසල්ලීයනො විමුත්තිසුඛපටිසංයවදී.
තායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි– 

‘‘යයොචපුබ්යබපමජ්ජිත්වා, පච්ඡායසොනප්පමජ්ජති; 

යසොමංයලොකංපභායසති, අබ්භාමුත්යතොවචන්දිමා’’ති.– 

ආදිනා නයයන උදානං උදායනත්වා අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා 

පරිනිබ්බුයතො. භික්ඛූ ‘‘කහං නු යඛො, ආවුයසො, යථයරො උප්පන්යනො’’ති

ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං? සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා, ‘‘භන්යත, 
අඞ්ගුලිමාලත්යථරස්ස නිබ්බත්තට්ඨානකථායා’’ති වුත්යත ‘‘පරිනිබ්බුයතො

ච, භික්ඛයව, මම පුත්යතො’’ති. ‘‘භන්යත, එත්තයක මනුස්යස මායරත්වා

පරිනිබ්බුයතො’’ති? ‘‘ආම, භික්ඛයව, යසො පුබ්යබ එකං කලයාණමිත්තං

අලභිත්වා එත්තකංපාපමකාසි, පච්ඡා පන කලයාණමිත්තපච්චයංලභිත්වා
අප්පමත්යතොඅයහොසි.යතනස්සතංපාපකම්මංකුසයලන පිහිත’’න්තිවත්වා
ඉමං ාථමාහ– 

173. 

‘‘යස්ස පාපංකතංකම්මං, කුසයලනපිධීයති; 

යසොමංයලොකංපභායසති, අබ්භාමුත්යතොවචන්දිමා’’ති. 

තත්ථ කුසය නාති අරහත්තමග් ං සන්ධාය වුත්තං. යසසං
උත්තානත්ථයමවාති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

අඞ්ගුලිමාලත්යථරවත්ථුඡට්ඨං. 

7. යපසකාරධීතාවත්ථු 

අන්ධභූයතොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා අග් ාෙයව යචතියය
විහරන්යතොඑකංයපසකාරධීතරංආරබ්භකයථසි. 

එකදිවසඤ්හිආෙවිවාසියනො සත්ථරිආෙවිං සම්පත්යතනිමන්යතත්වා 
දානංඅදංසු.සත්ථාභත්තකිච්චාවසායනඅනුයමොදනංකයරොන්යතො‘‘අද්ධුවං

යමජීවිතං, ධුවංයමමරණං, අවස්සංමයාමරිතබ්බයමව, මරණපරියයොසානං



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා යලොකවග්ය ො 

90 

පටුන 

යම ජීවිතං, ජීවිතයමව අනියතං, මරණං නියතන්ති එවං මරණස්සතිං 

භායවථ. යයසඤ්හි මරණස්සති අභාවිතා, යත පච්ඡියම කායල ආසීවිසං
දිස්වා භීතඅදණ්ඩපුරියසො විය සන්තාසප්පත්තා යභරවරවං රවන්තා කාලං

කයරොන්ති. යයසං පන මරණස්සති භාවිතා, යත දූරයතොව ආසීවිසං දිස්වා
දණ්ඩයකන  යහත්වා ඡඩ්යඩත්වා ඨිතපුරියසො විය පච්ඡියම කායල න

සන්තසන්ති, තස්මා මරණස්සති භායවතබ්බා’’ති ආහ. තං ධම්මයදසනං
සුත්වා අවයසසජනා සකිච්චප්පසුතාව අයහසුං. එකා පන 

යසොෙසවස්සුද්යදසිකායපසකාරධීතා‘‘අයහොබුද්ධානංකථානාමඅච්ඡරියා, 
මයා පන මරණස්සතිං භායවතුං වට්ටතී’’ති රත්තින්දිවං මරණස්සතියමව
භායවසි. සත්ථාපි තයතො නික්ඛමිත්වා යජතවනං අ මාසි. සාපි කුමාරිකා
තීණිවස්සානිමරණස්සතිං භායවසියයව. 

අයථකදිවසං සත්ථා පච්චූසසමයය යලොකං ඔයලොයකන්යතො තං
කුමාරිකං අත්තයනො ඤාණජාලස්ස අන්යතොපවිට්ඨං දිස්වා ‘‘කිං නු යඛො

භවිස්සතී’’ති උපධායරන්යතො ‘‘ඉමාය කුමාරිකාය මම ධම්මයදසනාය

සුතදිවසයතො පට්ඨාය තීණි වස්සානි මරණස්සති භාවිතා, ඉදානාහං තත්ථ
 න්ත්වාඉමංකුමාරිකංචත්තායරොපඤ්යහපුච්ඡිත්වාතාය විස්සජ්යජන්තියා 
චතූසු ඨායනසු සාධුකාරං දත්වා ඉමං  ාථං භාසිස්සාමි. සා  ාථාවසායන

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහිස්සති, තං නිස්සාය මහාජනස්සාපි සාත්ථිකා
ධම්මයදසනා භවිස්සතී’’ති ඤත්වා පඤ්චසතභික්ඛුපරිවායරො යජතවනා
නික්ඛමිත්වාඅනුපුබ්යබනඅග් ාෙවවිහාරංඅ මාසි.ආෙවිවාසියනො‘‘සත්ථා 
ආ යතො’’ති සුත්වා තං විහාරං  න්ත්වානිමන්තයිංසු. තදා සාපිකුමාරිකා

සත්ථු ආ මනං සුත්වා ‘‘ආ යතො කිර මය්හං පිතා, සාමි, ආචරියයො
පුණ්ණචන්දමුයඛො මහාය ොතමබුද්යධො’’ති තුට්ඨමානසා ‘‘ඉයතො යම

තිණ්ණං සංවච්ඡරානං මත්ථයක සුවණ්ණවණ්යණො සත්ථා දිට්ඨපුබ්යබො, 
ඉදානිස්ස සුවණ්ණවණ්ණං සරීරං දට්ඨුං මධුයරොජඤ්ච වරධම්මං යසොතුං

ලභිස්සාමී’’ති චින්යතසි. පිතා පනස්සා සාලං  ච්ඡන්යතො ආහ – ‘‘අම්ම, 

පරසන්තයකොයමසාටයකො ආයරොපියතො, තස්සවිදත්ථිමත්තංඅනිට්ඨිතං, තං

අජ්ජ නිට්ඨායපස්සාමි, සීඝං යම තසරං වට්යටත්වා ආහයරයයාසී’’ති. සා

චින්යතසි– ‘‘අහංසත්ථුධම්මංයසොතුකාමා, පිතාචමංඑවංආහ.කිංනු

යඛොසත්ථුධම්මංසුණාමි, උදාහුපිතුතසරංවට්යටත්වා හරාමී’’ති? අථස්සා

එතදයහොසි ‘‘පිතා මං තසයර අනාහරියමායන යපොයථයයපි පහයරයයපි, 
තස්මාතසරංවට්යටත්වාතස්ස දත්වා පච්ඡාධම්මංයසොස්සාමී’’තිපීඨයක 

නිසීදිත්වාතසරංවට්යටසි. 

ආෙවිවාසියනොපි සත්ථාරං පරිවිසිත්වා පත්තං  යහත්වා 
අනුයමොදනත්ථාය අට්ඨංසු. සත්ථා ‘‘යමහං කුලධීතරං නිස්සාය

තිංසයයොජනමග් ං ආ යතො, සා අජ්ජාපි ඔකාසං න ලභති. තාය ඔකායස
ලද්යධඅනුයමොදනං කරිස්සාමී’’තිතුණ්හීභූයතොඅයහොසි.එවංතුණ්හීභූතම්පි
සත්ථාරං සයදවයක යලොයක යකොචි කිඤ්චි වත්තුං න විසහති. සාපි යඛො
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කුමාරිකා තසරං වට්යටත්වා පච්ඡියං ඨයපත්වා පිතු සන්තිකං  ච්ඡමානා
පරිසපරියන්යත ඨත්වා සත්ථාරං ඔයලොකයමානාව අට්ඨාසි. සත්ථාපි ගීවං
උක්ඛිපිත්වා තං ඔයලොයකසි. සා ඔයලොකිතාකායරයනව අඤ්ඤාසි –
‘‘සත්ථා එවපනපාය පරිසාය මජ්යඣ නිසීදිත්වාව මං ඔයලොයකන්යතො

මමා මනං පච්චාසීසති, අත්තයනො සන්තිකංආ මනයමවපච්චාසීසතී’’ති.
සා තසරපච්ඡිං ඨයපත්වා සත්ථු සන්තිකං අ මාසි.කස්මා පනනං සත්ථා

ඔයලොයකසීති? එවං කිරස්ස අයහොසි ‘‘එසා එත්යතොව  ච්ඡමානා

පුථුජ්ජනකාලකිරියං කත්වා අනියත තිකා භවිස්සති, මම සන්තිකං
ආ න්ත්වා  ච්ඡමානා යසොතාපත්තිඵලං පත්වා නියත තිකා හුත්වා
තුසිතවිමායන නිබ්බත්තිස්සතී’’ති. තස්සා කිර තං දිවසං මරණයතො මුත්ති
නාම නත්ථි. සා ඔයලොකිතසඤ්ඤායණයනව සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා
ඡබ්බණ්ණරංසීනං අන්තරං පවිසිත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි.
තථාපනපාය පරිසාය මජ්යඣ නිසීදිත්වා තුණ්හීභූතං සත්ථාරං වන්දිත්වා

ඨිතක්ඛයණයයවතංආහ–‘‘කුමාරියක, කුයතොආ ච්ඡසී’’ති? ‘‘නජානාමි, 

භන්යත’’ති. ‘‘කත්ථ  මිස්සසී’’ති? ‘‘න ජානාමි, භන්යත’’ති. ‘‘න

ජානාසී’’ති? ‘‘ජානාමි, භන්යත’’ති.‘‘ජානාසී’’ති? ‘‘නජානාමි, භන්යත’’ති.

ඉතිනංසත්ථාචත්තායරොපඤ්යහපුච්ඡි.මහාජයනොඋජ්ඣායි–‘‘අම්යභො, 

පස්සථ, අයංයපසකාරධීතාසම්මාසම්බුද්යධනසද්ධිංඉච්ඡිතිච්ඡිතංකයථසි, 
නනු නාම ඉමාය ‘කුයතො ආ ච්ඡසී’ති වුත්යත ‘යපසකාරය හයතො’ති
වත්තබ්බං. ‘කහං  ච්ඡසී’ති වුත්යත ‘යපසකාරසාල’න්ති වත්තබ්බං
සියා’’ති. 

සත්ථා මහාජනං නිස්සද්දං කත්වා, ‘‘කුමාරියක, ත්වං කුයතො 

ආ ච්ඡසී’’තිවුත්යත‘‘කස්මානජානාමීතිවයදසී’’තිපුච්ඡි.භන්යත, තුම්යහ

මම යපසකාරය හයතො ආ තභාවං ජානාථ, ‘‘කුයතො ආ තාසී’’ති
පුච්ඡන්තාපන‘‘කුයතොආ න්ත්වාඉධ නිබ්බත්තාසී’’තිපුච්ඡථ.අහංපනන
ජානාමි‘‘කුයතොචආ න්ත්වාඉධ නිබ්බත්තාම්හී’’ති.අථස්සාසත්ථා‘‘සාධු

සාධු, කුමාරියක, මයා පුච්ඡිතපඤ්යහොව තයා විස්සජ්ජියතො’’ති පඨමං
සාධුකාරං දත්වාඋත්තරිම්පි පුච්ඡි– ‘‘කත්ථ මිස්සසීතිපුනපුට්ඨාකස්මා

‘න ජානාමී’ති වයදසී’’ති? භන්යත, තුම්යහ මං තසරපච්ඡිං  යහත්වා

යපසකාරසාලං  ච්ඡන්තිං ජානාථ, ‘‘ඉයතො  න්ත්වා කත්ථ
නිබ්බත්තිස්සසී’’තිපුච්ඡථ.අහඤ්චඉයතොචුතානජානාමි‘‘කත්ථ න්ත්වා 
නිබ්බත්තිස්සාමී’’ති. අථස්සා සත්ථා ‘‘මයා පුච්ඡිතපඤ්යහොයයව තයා 
විස්සජ්ජියතො’’තිදුතියංසාධුකාරංදත්වාඋත්තරිම්පිපුච්ඡි–‘‘අථකස්මා‘න 

ජානාසී’ති පුට්ඨා ‘ජානාමී’ති වයදසී’’ති? ‘‘මරණභාවං ජානාමි, භන්යත, 
තස්මා එවං වයදමී’’ති. අථස්සා සත්ථා ‘‘මයා පුච්ඡිතපඤ්යහොයයව තයා
විස්සජ්ජියතො’’ති තතියං සාධුකාරං දත්වා උත්තරිම්පි පුච්ඡි – ‘‘අථකස්මා
‘ජානාසී’ති පුට්ඨා ‘න ජානාමී’ති වයදසී’’ති. මම මරණභාවයමව අහං

ජානාමි, භන්යත, ‘‘රත්තින්දිවපුබ්බණ්හාදීසු පන අසුකකායල නාම

මරිස්සාමී’’ති න ජානාමි, තස්මා එවං වයදමීති. අථස්සා සත්ථා ‘‘මයා 



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා යලොකවග්ය ො 

92 

පටුන 

පුච්ඡිතපඤ්යහොයයවතයාවිස්සජ්ජියතො’’තිචතුත්ථංසාධුකාරංදත්වාපරිසං 

ආමන්යතත්වා ‘‘එත්තකංනාමතුම්යහඉමායකථිතංනජානාථ, යකවලං

උජ්ඣායයථව. යයසඤ්හි පඤ්ඤාචක්ඛු නත්ථි, යත අන්ධා එව. යයසං 

පඤ්ඤාචක්ඛුඅත්ථි, යතඑවචක්ඛුමන්යතො’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

174. 

‘‘අන්ධභූයතොඅයංයලොයකො, තනුයකත්ථවිපස්සති; 

සකුයණොජාලමුත්යතොව, අප්යපොසග් ාය ච්ඡතී’’ති. 

තත්ථ අන්ධභූයතො අෙිං ය ොයකොති අයං යලොකියමහාජයනො

පඤ්ඤාචක්ඛුයනොඅභායවනඅන්ධභූයතො. තනුයකත්ථාති තනුයකොඑත්ථ, න

බහු ජයනො අනිච්චාදිවයසන විපස්සති. ජා මුත්යතොවාති යථා යඡයකන
සාකුණියකන ජායලන ඔත්ථරිත්වා  ය්හමායනසු වට්ටයකසු යකොචියදව
ජාලයතො මුච්චති. යසසා අන්යතොජාලයමව පවිසන්ති. තථා මරණජායලන 

ඔත්ථයටසු සත්යතසු බහූ අපාය ාමියනො යහොන්ති, අප්යපො යකොචියදව 

සත්යතො සග් ාෙ ච්ඡති, සු තිංවානිබ්බානංවාපාපුණාතීති අත්යථො. 

යදසනාවසායන කුමාරිකා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, මහාජනස්සාපි 
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

සාපිතසරපච්ඡිං යහත්වාපිතුසන්තිකංඅ මාසි, යසොපි නිසින්නයකොව
නිද්දායි.තස්සාඅසල්ලක්යඛත්වාවතසරපච්ඡිංඋපනායමන්තියා තසරපච්ඡි
යවමයකොටියං පටිහඤ්ඤිත්වා සද්දං කුරුමානා පති. යසො පබුජ්ඣිත්වා 
 හිතනිමිත්යතයනව යවමයකොටිං ආකඩ්ඪි. යවමයකොටි  න්ත්වා තං 

කුමාරිකං උයර පහරි, සාතත්යථවකාලංකත්වා තුසිතභවයන නිබ්බත්ති.
අථස්සා පිතා තං ඔයලොයකන්යතො සකලසරීයරන යලොහිතමක්ඛියතන
පතිත්වාමතං අද්දස.අථස්සමහායසොයකොඋප්පජ්ජි.යසො ‘‘නමමයසොකං
අඤ්යඤොනිබ්බායපතුං සක්ඛිස්සතී’’තියරොදන්යතොසත්ථුසන්තිකං න්ත්වා

තමත්ථංආයරොයචත්වා, ‘‘භන්යත, යසොකංයමනිබ්බායපථා’’තිආහ.සත්ථා

තංසමස්සායසත්වා ‘‘මායසොචි, උපාසක. අනමතග් ස්මිඤ්හිසංසායරතව
එවයමවධීතුමරණකායලපග්ඝරිතඅස්සුචතුන්නං මහාසමුද්දානංඋදකයතො

අතියරකතර’’න්ති වත්වා අනමතග් කථං කයථසි. යසො තනුභූතයසොයකො
සත්ථාරං පබ්බජ්ජං යාචිත්වා ලද්ධූපසම්පයදො න චිරස්යසව අරහත්තං
පාපුණී රති. 

යපසකාරධීතාවත්ථුසත්තමං. 

8. තිංසභික්ඛුවත්ථු 

හිංසාදිච්චපයථතිඉමංධම්මයදසනංසත්ථා යජතවයනවිහරන්යතොතිංස
භික්ඛූආරබ්භකයථසි. 
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එකස්මිඤ්හි දිවයස තිංසමත්තා දිසාවාසිකා භික්ඛූ සත්ථාරං 
උපසඞ්කමිංසු.ආනන්දත්යථයරොසත්ථුවත්තකරණයවලායආ න්ත්වායත

භික්ඛූ දිස්වා ‘‘සත්ථාරා ඉයමහි සද්ධිං පටිසන්ථායර කයත වත්තං
කරිස්සාමී’’තිද්වාරයකොට්ඨයක අට්ඨාසි.සත්ථාපියතහිසද්ධිංපටිසන්ථාරං
කත්වා යතසං සාරණී රයධම්මං කයථසි. තං සුත්වා යත සබ්යබපි අරහත්තං
පත්වා උප්පතිත්වා ආකායසන අ මිංසු. ආනන්දත්යථයරො යතසු

චිරායන්යතසු සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්යත, ඉදායනව තිංසමත්තා

භික්ඛූ ආ තා, යත කුහි’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘ තා, ආනන්දා’’ති. ‘‘කතයරන

මග්ය න, භන්යත’’ති? ‘‘ආකායසනානන්දා’’ති. ‘‘කිං පන යත, භන්යත, 

ඛීණාසවා’’ති? ‘‘ආමානන්ද, මම සන්තියක ධම්මං සුත්වා අරහත්තං
පත්තා’’ති. තස්මිං පන ඛයණ ආකායසන හංසා ආ මිංසු. සත්ථා ‘‘යස්ස

යඛොපනානන්ද, චත්තායරොඉද්ධිපාදා සුභාවිතා, යසොහංසාවියආකායසන
 ච්ඡතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

175. 

‘‘හංසාදිච්චපයථයන්ති, ආකායසයන්තිඉද්ධියා; 

නීයන්තිධීරායලොකම්හා, යජත්වාමාරංසවාහිනි’’න්ති. 

තස්සත්යථො – ඉයම හිංසා ආදිච්චපයථ ආකායස  ච්ඡන්ති. යයසං

ඉද්ධිපාදාසුභාවිතා, යතපිආකායස ෙන්ති ඉද්ධිො.ධීරා පණ්ඩිතා සවාහිනිිං

මාරිං යජත්වා ඉමම්හා වට්ටයලොකා නීෙන්ති, නිබ්බානං පාපුණන්තීති 
අත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

තිංසභික්ඛුවත්ථුඅට්ඨමං. 

9. චිඤ්චමාණවිකාවත්ථු 

එකිං ධම්මන්ති ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
චිඤ්චමාණවිකංආරබ්භකයථසි. 

පඨමයබොධියඤ්හි දසබලස්ස පුථුභූයතසු සාවයකසු අප්පමායණසු 
යදවමනුස්යසසු අරියභූමිං ඔක්කන්යතසු පත්ථයට ගුණසමුදයය
මහාලාභසක්කායරො උදපාදි. තිත්ථියා සූරියුග් මයන ඛජ්යජොපනකසදිසා
අයහසුං හතලාභසක්කාරා. යත අන්තරවීථියං ඨත්වා ‘‘කිං සමයණො

ය ොතයමොව බුද්යධො, මයම්පි බුද්ධා, කිං තස්යසව දින්නං මහප්ඵලං, 

අම්හාකම්පි දින්නං මහප්ඵලයමව, අම්හාකම්පි යදථ සක්කයරොථා’’ති එවං
මනුස්යස විඤ්ඤායපන්තාපි ලාභසක්කාරං අලභිත්වා රයහො සන්නිපතිත්වා
‘‘යකන නු යඛො උපායයන සමණස්ස ය ොතමස්ස මනුස්සානං අන්තයර
අවණ්ණංඋප්පායදත්වාලාභසක්කාරං නායසයයාමා’’තිචින්තයිංසු. 
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තදාසාවත්ථියංචිඤ්චමාණවිකානායමකාපරිබ්බාජිකාඋත්තමපනපධරා 
යසොභග් ප්පත්තා යදවච්ඡරා විය. අස්සා සරීරයතො රස්මියයො නිච්ඡරන්ති.
අයථයකො ඛරමන්තී එවමාහ – ‘‘චිඤ්චමාණවිකං පටිච්ච සමණස්ස
ය ොතමස්ස අවණ්ණං උප්පායදත්වා ලාභසක්කාරං නායසස්සාමා’’ති. යත
‘‘අත්යථයකො උපායයො’’ති සම්පටිච්ඡිංසු. අථ සා තිත්ථියාරාමං  න්ත්වා

වන්දිත්වාඅට්ඨාසි, තිත්ථියාතායසද්ධිංනකයථසුං.සා ‘‘යකොනුයඛොයම

යදොයසො’’තියාවතතියං ‘‘වන්දාමි, අයයා’’තිවත්වා, ‘‘අයයා, යකොනු යඛො

යමයදොයසො, කිංමයාසද්ධිංනකයථථා’’තිආහ.‘‘භගිනි, සමණංය ොතමං

අම්යහ වියහඨයන්තංහතලාභසක්කායර කත්වා විචරන්තංන ජානාසී’’ති? 

‘‘න ජානාමි, අයයා, කිංපයනත්ථමයාකත්තබ්බ’’න්ති.‘‘සයචත්වං, භගිනි, 

අම්හාකං සුඛමිච්ඡසි, අත්තානං පටිච්ච සමණස්ස ය ොතමස්ස අවණ්ණං
උප්පායදත්වාලාභසක්කාරං නායසහී’’ති. 

සා ‘‘සාධු, අයයා, මය්හංයවයසො භායරො, මා චින්තයිත්ථා’’ති වත්වා
පක්කමිත්වා ඉත්ථිමායාසු කුසලතාය තයතො පට්ඨාය සාවත්ථිවාසීනං
ධම්මකථං සුත්වා යජතවනා නික්ඛමනසමයය ඉන්දය ොපකවණ්ණං පටං
පාරුපිත්වා  න්ධමාලාදිහත්ථා යජතවනාභිමුඛී  ච්ඡති. ‘‘ඉමාය යවලාය

කුහිං  ච්ඡසී’’ති වුත්යත, ‘‘කිං තුම්හාකං මම  මනට්ඨායනනා’’ති වත්වා
යජතවනසමීයප තිත්ථියාරායම වසිත්වා පායතොව ‘‘අග් වන්දනං 
වන්දිස්සාමා’’ති න රා නික්ඛමන්යත උපාසකජයන යජතවනස්ස 

අන්යතොවුට්ඨාවියහුත්වාන රංපවිසති. ‘‘කුහිංවුට්ඨාසී’’තිවුත්යත, ‘‘කිං 
තුම්හාකංමමවුට්ඨට්ඨායනනා’’තිවත්වාමාසද්ධමාසච්චයයනපුච්ඡියමානා
යජතවයන සමයණන ය ොතයමන සද්ධිං එක න්ධකුටියා වුට්ඨාම්හීති.

පුථුජ්ජනානං ‘‘සච්චං නු යඛො එතං, යනො’’ති කඞ්ඛං උප්පායදත්වා 
යතමාසචතුමාසච්චයයන පියලොතිකාහි උදරං යවයඨත්වා  බ්භිනිවණ්ණං
දස්යසත්වා උපරි රත්තපටං පාරුපිත්වා ‘‘සමණං ය ොතමං පටිච්ච බ්යභො
උප්පන්යනො’’ති අන්ධබායල සද්දහායපත්වා අට්ඨනවමාසච්චයයන උදයර
දාරුමණ්ඩලිකං බන්ධිත්වා උපරි පටං පාරුපිත්වා හත්ථපාදපිට්ඨියයො
ය ොහනුයකනයකොට්ටායපත්වා උස්සයද දස්යසත්වාකිලන්තින්ද්රියා හුත්වා
සායන්හසමයය තථා යත අලඞ්කතධම්මාසයන නිසීදිත්වා ධම්මං

යදයසන්යතධම්මසභං න්ත්වාතථා තස්සපුරයතො ඨත්වා, ‘‘මහාසමණ, 

මහාජනස්ස තාව ධම්මං යදයසසි, මධුයරො යත සද්යදො, සම්ඵුසිතං 

දන්තාවරණං. අහං පනතං පටිච්ච බ්භංලභිත්වා පරිපුණ්ණ බ්භා ජාතා, 

යනව යම සූතිඝරං ජානාසි, සප්පියතලාදීනි සයං අකයරොන්යතො
උපට්ඨාකානම්පිඅඤ්ඤතරංයකොසලරාජානං වාඅනාථපිණ්ඩිකංවාවිසාඛං
උපාසිකං වා ‘ඉමිස්සා චිඤ්චමාණවිකායකත්තබ්බයුත්තකං කයරොහී’තින

වයදසි, අභිරමිතුංයයව ජානාසි,  බ්භපරිහාරං න ජානාසී’’ති ගූථපිණ්ඩං 
 යහත්වා චන්දමණ්ඩලං දූයසතුං වායමන්තී විය පරිසමජ්යඣ තථා තං

අක්යකොසි. තථා යතො ධම්මකථං ඨයපත්වා සීයහො විය අභිනදන්යතො, 

‘‘භගිනි, තයා කථිතස්ස තථභාවං වා විතථභාවං වා අහයමව ච ත්වඤ්ච
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ජානාමා’’ති ආහ. ‘‘ආම, මහාසමණ, තයා ච මයා ච ඤාතභායවයනතං 
ජාත’’න්ති. 

තස්මිං ඛයණ සක්කස්ස ආසනං උණ්හාකාරං දස්යසසි. යසො

ආවජ්ජමායනො ‘‘චිඤ්චමාණවිකා තථා තං අභූයතන අක්යකොසතී’’ති
ඤත්වා ‘‘ඉදං වත්ථුං යසොයධස්සාමී’’ති චතූහි යදවපුත්යතහි සද්ධිං ආ මි.
යදවපුත්තා මූසිකයපොතකා හුත්වා දාරුමණ්ඩලිකස්ස බන්ධනරජ්ජයක

එකප්පහායරයනව ඡින්දිංසු, පාරුතපටං වායතො උක්ඛිපි, දාරුමණ්ඩලිකං 

පතමානං තස්සා පාදපිට්ඨියං පති, උයභො අග් පාදා ඡිජ්ජිංසු. මනුස්සා ‘‘ධී

කාෙකණ්ණි, සම්මාසම්බුද්ධං අක්යකොසී’’ති සීයස යඛෙං පායතත්වා 
යලඩ්ඩුදණ්ඩාදිහත්තා යජතවනා නීහරිංසු. අථස්සා තථා තස්ස චක්ඛුපථං 

අතික්කන්තකායල මහාපථවී භිජ්ජිත්වා විවරමදාසි, අවීචියතො අග්ගිජාලා
උට්ඨහි. සා කුලදත්තියං කම්බලං පාරුපමානා විය  න්ත්වා අවීචිම්හි 

නිබ්බත්ති. අඤ්ඤතිත්ථියානං ලාභසක්කායරො පරිහායි, දසබලස්ස

භියයයොයසොමත්තාය වඩ්ඪි. පුනදිවයස ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං, 

‘‘ආවුයසො, චිඤ්චමාණවිකා එවං උොරගුණං අග් දක්ඛියණයයං
සම්මාසම්බුද්ධං අභූයතන අක්යකොසිත්වා මහාවිනාසං පත්තා’’ති. සත්ථා

ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපිඑසා
මංඅභූයතනඅක්යකොසිත්වාවිනාසංපත්තායයවා’’තිවත්වා– 

‘‘නාදට්ඨාපරයතොයදොසං, අණුංථූලානිසබ්බයසො; 

ඉස්සයරොපණයයදණ්ඩං, සාමංඅප්පටියවක්ඛියා’’ති.– 

ඉමං ද්වාදසනිපායත මහාපදුමජාතකිං (ජා.1.12.106) විත්ථායරත්වාකයථසි
– 

තදාකියරසාමහාපදුමකුමාරස්සයබොධිසත්තස්සමාතුසපත්තීරඤ්යඤො 
අග් මයහසී හුත්වා මහාසත්තං අසද්ධම්යමන නිමන්යතත්වා තස්ස මනං
අලභිත්වා අත්තනාව අත්තනි විප්පකාරං කත්වා ගිලානාලයං දස්යසත්වා
‘‘තව පුත්යතො මං අනිච්ඡන්තිං ඉමං විප්පකාරං පායපසී’’ති රඤ්යඤො
ආයරොයචසි. රාජා කුද්යධො මහාසත්තං යචොරපපායත ඛිපි. අථ නං
පබ්බතකුච්ඡියං අධිවත්ථා යදවතා පටිග් යහත්වා නා රාජස්ස ඵණ බ්යභ
පතිට්ඨයපසි. නා රාජා තං නා භවනං යනත්වා උපඩ්ඪරජ්යජන
සම්මායනසි. යසො තත්ථ සංවච්ඡරං වසිත්වා පබ්බජිතුකායමො 
හිමවන්තප්පයදසංපත්වාපබ්බජිත්වාඣානාභිඤ්ඤායයොනිබ්බත්යතසි.අථ
නං එයකො වනචරයකො දිස්වා රඤ්යඤොආයරොයචසි. රාජා තස්ස සන්තිකං
 න්ත්වාකතපටිසන්ථායරො සබ්බංතංපවත්තිංඤත්වාමහාසත්තංරජ්යජන

නිමන්යතත්වා යතන ‘‘මය්හං රජ්යජන කිච්චං නත්ථි, ත්වං පන දස
රාජධම්යම අයකොයපත්වා අ ති මනං පහාය ධම්යමන රජ්ජං කායරහී’’ති
ඔවදියතො උට්ඨායාසනා යරොදිත්වා න රං  ච්ඡන්යතො අන්තරාමග්ය 
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අමච්යච පුච්ඡි – ‘‘අහං කං නිස්සාය එවං ආචාරසම්පන්යනන පුත්යතන

වියයො ං පත්යතො’’ති? ‘‘අග් මයහසිං නිස්සාය, යදවා’’ති. රාජා තං
උද්ධංපාදං යහත්වායචොරපපායත ඛිපායපත්වාන රංපවිසිත්වාධම්යමන

රජ්ජං කායරසි. තදා මහාපදුමකුමායරො සත්ථා අයහොසි, මාතු සපත්තී
චිඤ්චමාණවිකාති. 

සත්ථා ඉමමත්ථංපකායසත්වා, ‘‘භික්ඛයව, එකංධම්මඤ්හිසච්චවචනං
පහායමුසාවායදපතිට්ඨිතානංවිස්සට්ඨපරයලොකානං අකත්තබ්බපාපකම්මං
නාමනත්ථී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

176. 

‘‘එකංධම්මංඅතීතස්ස, මුසාවාදිස්සජන්තුයනො; 

විතිණ්ණපරයලොකස්ස, නත්ථිපාපංඅකාරිය’’න්ති. 

තත්ථ එකිං ධම්මන්ති සච්චං. මුසාවාදිස්සාති යස්ස දසසු වචයනසු

එකම්පි සච්චං නත්ථි, එවපනපස්ස මුසාවාදියනො. විතිණ්ණපරය ොකස්සාති
විස්සට්ඨපරයලොකස්ස. එවපනයපො හි මනුස්සසම්පත්තිං යදවසම්පත්තිං
අවසායන නිබ්බානසම්පත්තින්ති ඉමා තිස්යසොපි සම්පත්තියයො න පස්සති. 

නත්ථිපාපන්තිතස්සඑවපනපස්ස ඉදංනාමපාපංඅකත්තබ්බන්තිනත්ථි. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

චිඤ්චමාණවිකාවත්ථුනවමං. 

10. අසදිසදානවත්ථු 

න යව කදරිොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අසදිසදානං ආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හි සමයය සත්ථා චාරිකං චරිත්වා පඤ්චසතභික්ඛුපරිවායරො 
යජතවනංපාවිසි.රාජාවිහාරං න්ත්වාසත්ථාරංනිමන්යතත්වාපුනදිවයස 

ආ න්තුකදානං සජ්යජත්වා ‘‘දානං යම පස්සන්තූ’’ති නා යර පක්යකොසි.
නා රා ආ න්ත්වාරඤ්යඤොදානංදිස්වාපුනදිවයසසත්ථාරංනිමන්යතත්වා

දානං සජ්යජත්වා ‘‘අම්හාකම්පි දානං, යදයවො, පස්සතූ’’ති රඤ්යඤො

පහිණිංසු.රාජායතසංදානංදිස්වා ‘‘ඉයමහිමමදානයතොඋත්තරිතරංකතං, 
පුන දානං කරිස්සාමී’’ති පුනදිවයසපි දානං සජ්යජසි. නා රාපි තං දිස්වා

පුනදිවයස සජ්ජයිංසු. එවං යනව රාජා නා යර පරායජතුං සක්යකොති, න 
නා රා රාජානං. අථ ඡට්යඨ වායර නා රා සතගුණං සහස්සගුණං
වඩ්යඪත්වා යථා න සක්කා යහොති ‘‘ඉදං නාම ඉයමසං දායන නත්ථී’’ති 

වත්තුං, එවං දානං සජ්ජයිංසු. රාජා තං දිස්වා ‘‘සචාහං ඉයමසං දානයතො

උත්තරිතරං කාතුං න සක්ඛිස්සාමි, කිං යම ජීවියතනා’’ති උපායං

චින්යතන්යතො නිපජ්ජි. අථ නං මල්ලිකා යදවී උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘කස්මා, 
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මහාරාජ, එවං නිපන්යනොසි, යකන යත ඉන්ද්රියානි කිලන්තානි වියා’’ති

පුච්ඡි.රාජාආහ–‘‘නදානි ත්වං, යදවි, ජානාසී’’ති.‘‘නජානාමි, යදවා’’ති.
යසොතස්සාතමත්ථංආයරොයචසි. 

අථ නං මල්ලිකා ආහ – ‘‘යදව, මා චින්තයි, කහං තයා පථවිස්සයරො 

රාජා නා යරහි පරාජියමායනො දිට්ඨපුබ්යබො වා සුතපුබ්යබො වා, අහං යත

දානං සංවිදහිස්සාමී’’ති.ඉතිස්සඅසදිසදානංසංවිදහිතුකාමතායඑවංවත්වා, 

මහාරාජ, සාලකලයාණිපදයරහිපඤ්චන්නංභික්ඛුසතානංඅන්යතොආවට්යට

නිසීදනමණ්ඩපං කායරහි, යසසා බහිආවට්යට නිසීදිස්සන්ති. පඤ්ච

යසතච්ඡත්තසතානිකායරහි, තානි යහත්වා පඤ්චසතාහත්ථීපඤ්චන්නං
භික්ඛුසතානං මත්ථයක ධාරයමානා ඨස්සන්ති. අට්ඨ වා දස වා

රත්තසුවණ්ණනාවායයොකායරහි, තාමණ්ඩපමජ්යඣභවිස්සන්ති.ද්වින්නං 
ද්වින්නං භික්ඛූනං අන්තයර එයකකා ඛත්තියධීතා නිසීදිත්වා  න්යධ

පිසිස්සති, එයකකා ඛත්තියධීතා බීජනංආදාය ද්යව ද්යව භික්ඛූ බීජමානා

ඨස්සති, යසසා ඛත්තියධීතයරොපියසපියස න්යධහරිත්වා සුවණ්ණනාවාසු 

පක්ඛිපිස්සන්ති, තාසු එකච්චා ඛත්තියධීතයරො නීලුප්පලකලායප  යහත්වා 
සුවණ්ණනාවාසු පක්ඛිත්ත න්යධ ආයලොයෙත්වා වාසං  ාහායපස්සන්ති.

නා රානඤ්හියනව ඛත්තියධීතයරොඅත්ථි, නයසතච්ඡත්තානි, නහත්ථියනො

ච.ඉයමහිකාරයණහිනා රා පරාජිස්සන්ති, එවංකයරොහි, මහාරාජාති.රාජා

‘‘සාධු, යදවි, කලයාණං යත කථිත’’න්ති තාය කථිතනියායමන සබ්බං
කායරසි. එකස්ස පන භික්ඛුයනො එයකො හත්ථි නප්පයහොසි. අථ රාජා

මල්ලිකංආහ–‘‘භද්යද, එකස්සභික්ඛුයනොඑයකොහත්ථි නප්පයහොති, කිං

කරිස්සාමා’’ති. ‘‘කිං, යදව, පඤ්ච හත්ථිසතානි නත්ථී’’ති? ‘‘අත්ථි, යදවි, 

අවයසසා දුට්ඨහත්ථියනො, යත භික්ඛූ දිස්වාව යවරම්භවාතා විය චණ්ඩා

යහොන්තී’’ති. ‘‘යදව, අහං එකස්ස දුට්ඨහත්ථියපොතකස්ස ඡත්තං  යහත්වා 

තිට්ඨනට්ඨානං ජානාමී’’ති. ‘‘කත්ථ නං ඨයපස්සාමා’’ති? ‘‘අයයස්ස 
අඞ්ගුලිමාලස්සසන්තියක’’ති.රාජාතථාකායරසි.හත්ථියපොතයකොවාලධිං 
අන්තරසත්ථිම්හි පක්ඛිපිත්වා උයභො කණ්යණ පායතත්වා අක්ඛීනි
නිමියලත්වා අට්ඨාසි. මහාජයනො ‘‘එවපනපස්ස නාම චණ්ඩහත්ථියනො
අයමාකායරො’’තිහත්ථියමව ඔයලොයකසි. 

රාජා බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පරිවිසිත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා, 

‘‘භන්යත, යං ඉමස්මිං දානග්ය  කප්පියභණ්ඩං වා අකප්පියභණ්ඩං වා, 

සබ්බංතංතුම්හාකයමව දම්මී’’තිආහ. තස්මිං පන දායන එකදිවයසයනව
පරිච්චත්තං චුද්දසයකොටිධනං යහොති. සත්ථු පන යසතච්ඡත්තං
නිසීදනපල්ලඞ්යකො ආධාරයකො පාදපීඨිකාති චත්තාරි අනග්ඝායනව. පුන

එවපනපං කත්වාබුද්ධානංදානංනාමදාතුංසමත්යථොනායහොසි, යතයනවතං

‘‘අසදිසදාන’’න්ති පඤ්ඤායි.තංකිරසබ්බබුද්ධානං එකවාරංයහොතියයව, 
සබ්යබසංපනඉත්ථීයයවසංවිදහති. රඤ්යඤොපනකායෙොචජණ්යහොචාති
ද්යව අමච්චා අයහසුං. යතසු කායෙො චින්යතසි – ‘‘අයහො රාජකුලස්ස
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පරිහානි, එකදිවයසයනව චුද්දසයකොටිධනං ඛයං  ච්ඡති, ඉයම ඉමං දානං 

භුඤ්ජිත්වා න්ත්වානිපන්නානිද්දායිස්සන්ති, අයහොනට්ඨංරාජකුල’’න්ති. 
ජණ්යහො චින්යතසි – ‘‘අයහො රඤ්යඤො දානං සුදින්නං. න හි සක්කා

රාජභායව අට්ඨියතන එවපනපං දානං දාතුං, සබ්බසත්තානං පත්තිං

අයදන්යතොනාමනත්ථි, අහංපනිදංදානං අනුයමොදාමී’’ති. 

සත්ථු භත්තකිච්චාවසායන රාජා අනුයමොදනත්ථාය පත්තං  ණ්හි. 
සත්ථා චින්යතසි – ‘‘රඤ්ඤා මයහොඝං පවත්යතන්යතන විය මහාදානං

දින්නං, අසක්ඛිනු යඛොමහාජයනොචිත්තංපසායදතුං, උදාහුයනො’’ති.යසො

යතසං අමච්චානං චිත්තාචාරං ඤත්වා ‘‘සයච රඤ්යඤො දානානුච්ඡවිකං

අනුයමොදනං කරිස්සාමි, කාෙස්ස මුද්ධා සත්තධා ඵලිස්සති, ජණ්යහො
යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහිස්සතී’’ති ඤත්වා කායෙ අනුකම්පං පටිච්ච
එවපනපං දානං දත්වා ඨිතස්ස රඤ්යඤො චතුප්පදිකං  ාථයමව වත්වා

උට්ඨායාසනා විහාරං යතො.භික්ඛූ අඞ්ගුලිමාලංපුච්ඡිංසු–‘‘නකිංනුයඛො, 

ආවුයසො, දුට්ඨහත්ථිං ඡත්තං ධායරත්වා ඨිතං දිස්වා භායී’’ති? ‘‘න භායිං, 

ආවුයසො’’ති. යත සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා ආහංසු – ‘‘අඞ්ගුලිමායලො, 

භන්යත, අඤ්ඤං බයාකයරොසී’’ති. සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, අඞ්ගුලිමායලො
භායති. ඛීණාසවඋසභානඤ්හි අන්තයර යජට්ඨකඋසභා මම පුත්තසදිසා
භික්ඛූනභායන්තී’’ති වත්වාබ්රාහ්මණවග්ය ඉමං ාථමාහ– 

‘‘උසභංපවරංවීරං, මයහසිංවිජිතාවිනං; 

අයනජංන්හාතකංබුද්ධං, තමහංබ්රමූිබ්රාහ්මණ’’න්ති. (ධ. ප.422; 

සු.නි.651); 

රාජාපි යදොමනස්සප්පත්යතො ‘‘එවපනපාය නාම පරිසාය දානං දත්වා 
ඨිතස්ස මය්හං අනුච්ඡවිකං අනුයමොදනං අකත්වා  ාථයමව වත්වා සත්ථා
උට්ඨායාසනා  යතො.මයාසත්ථුඅනුච්ඡවිකං දානංඅකත්වාඅනනුච්ඡවිකං

කතංභවිස්සති, කප්පියභණ්ඩංඅදත්වාඅකප්පියභණ්ඩංවාදින්නංභවිස්සති, 

සත්ථාරා යමකුපියතනභවිතබ්බං. එවඤ්හි අසදිසදානංනාම, දානානුපනපං
අනුයමොදනං කාතුං වට්ටතී’’ති විහාරං  න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා

එතදයවොච– ‘‘කිංනුයඛොයම, භන්යත, දාතබ්බයුත්තකංදානංනදින්නං, 
උදාහුදානානුපනපංකප්පියභණ්ඩංඅදත්වා අකප්පියභණ්ඩයමවදින්න’’න්ති.

‘‘කියමතං, මහාරාජා’’ති? ‘‘න යම තුම්යහහි දානානුච්ඡවිකා අනුයමොදනා

කතා’’ති? ‘‘මහාරාජ, අනුච්ඡවිකයමව යත දානං දින්නං. එතඤ්හි

අසදිසදානංනාම, එකස්සබුද්ධස්සඑකවාරයමවසක්කාදාතුං, පුන එවපනපං

නාමදානංදුද්දද’’න්ති.‘‘අථකස්මා, භන්යත, යමදානානුපනපංඅනුයමොදනං

න කරිත්ථා’’ති? ‘‘පරිසාය අසුද්ධත්තා, මහාරාජා’’ති. ‘‘යකො නු යඛො, 

භන්යත, පරිසාය යදොයසො’’ති? අථස්ස සත්ථා ද්වින්නම්පි අමච්චානං
චිත්තාචාරං ආයරොයචත්වා කායෙ අනුකම්පං පටිච්ච අනුයමොදනාය

අකතභාවං ආචික්ඛි. රාජා ‘‘සච්චං කිර යත, කාෙ, එවං චින්තිත’’න්ති
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පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්ච’’න්ති වුත්යත ‘‘තව සන්තකං අග් යහත්වා මම 

පුත්තදායරහිසද්ධිංමයිඅත්තයනොසන්තකංයදන්යතතුය්හංකාපීො. ච්ඡ, 

යභො, යං යත මයා දින්නං, තං දින්නයමව යහොතු, රට්ඨයතො පන යම
නික්ඛමා’’තිතං රට්ඨා නීහරිත්වා ජණ්හං පක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චංකිර

යත එවං චින්තිත’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්ච’’න්ති වුත්යත, ‘‘සාධු, මාතුල, 

පසන්යනොස්මි, ත්වංමම පරිජනං යහත්වාමයා දින්නනියායමයනවසත්ත
දිවසානි දානං යදහී’’ති සත්තාහං රජ්ජං නියයායදත්වා සත්ථාරං ආහ –

‘‘පස්සථ, භන්යත, බාලස්සකරණං, මයාඑවංදින්නදායන පහාරමදාසී’’ති.

සත්ථා ‘‘ආම, මහාරාජ, බාලා නාම පරස්ස දානං අනභිනන්දිත්වා 

දුග් තිපරායණා යහොන්ති, ධීරා පන පයරසම්පි දානං අනුයමොදිත්වා
සග් පරායණාඑව යහොන්තී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

177. 

‘‘න යව කදරියා යදවයලොකං වජන්ති, බාලා හයව නප්පසංසන්ති

දානං; 

ධීයරො ච දානං අනුයමොදමායනො, යතයනව යසො යහොති සුඛී
පරත්ථා’’ති. 

තත්ථ කදරිොති ථද්ධමච්ඡරියනො. බා ාති ඉධයලොකපරයලොකං

අජානනකා. ධීයරොති පණ්ඩියතො. සුඛී පරත්ථාති යතයනව යසො 
දානානුයමොදනපුඤ්යඤන පරයලොයක දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවමායනො සුඛී 

යහොතීති. 

යදසනාවසායන ජණ්යහො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, 

සම්පත්තපරිසායපි සාත්ථිකා ධම්මයදසනා අයහොසි, ජණ්යහොපි
යසොතාපන්යනො හුත්වාසත්තාහංරඤ්ඤාදින්නනියායමයනවදානංඅදාසීති. 

අසදිසදානවත්ථුදසමං. 

11. අනාථපිණ්ඩකපුත්තකාලවත්ථු 

පථබයා එකරජ්යජනාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොකාලංනාමඅනාථපිණ්ඩිකස්සපුත්තංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර තථාවිධස්ස සද්ධාසම්පන්නස්ස යසට්ඨියනො පුත්යතො හුත්වා

යනව සත්ථු සන්තිකං  න්තුං, න ය හං ආ තකායල දට්ඨුං, න ධම්මං

යසොතුං, න සඞ්ඝස්ස යවයයාවච්චං කාතුං ඉච්ඡති. පිතරා ‘‘මා එවං, තාත, 
කරී’’තිවුත්යතොපි තස්සවචනංනසුණාති.අථස්සපිතාචින්යතසි–‘‘අයං

එවපනපං දිට්ඨිං  යහත්වා විචරන්යතො අවීචිපරායයණො භවිස්සති, න යඛො

පයනතං පතිපනපං, යං මයි පස්සන්යත මම පුත්යතො නිරයං  ච්යඡයය.

ඉමස්මිං යඛො පන යලොයක ධනදායනන අභිජ්ජනකසත්යතො නාම නත්ථි, 

ධයනනනං භින්දිස්සාමී’’ති. අථනංආහ – ‘‘තාත, උයපොසථියකො හුත්වා
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විහාරං  න්ත්වාධම්මංසුත්වාඑහි, කහාපණසතංයත දස්සාමී’’ති. දස්සථ, 

තාතාති. දස්සාමි, පුත්තාති. යසො යාවතතියං පටිඤ්ඤං  යහත්වා
උයපොසථියකො හුත්වා විහාරං අ මාසි. ධම්මස්සවයනන පනස්ස කිච්චං

නත්ථි, යථාඵාසුකට්ඨායන සයිත්වා පායතොව ය හං අ මාසි. අථස්ස පිතා

‘‘පුත්යතො යම උයපොසථියකො අයහොසි, සීඝමස්ස යාගුආදීනි ආහරථා’’ති
වත්වා දායපසි. යසො ‘‘කහාපයණ අග් යහත්වා න භුඤ්ජිස්සාමී’’ති 
ආහටාහටං පටික්ඛිපි. අථස්ස පිතා පීෙං අසහන්යතො කහාපණභණ්ඩං
දායපසි.යසොතංහත්යථන  යහත්වාවආහාරංපරිභුඤ්ජි. 

අථ නංපුනදිවයසයසට්ඨි, ‘‘තාත, කහාපණසහස්සංයතදස්සාමි, සත්ථු
පුරයතොඨත්වාඑකංධම්මපදංඋග් ණ්හිත්වා ආ ච්යඡයයාසී’’තියපයසසි.
යසොපිවිහාරං න්ත්වාසත්ථුපුරයතොඨත්වාවඑකයමවපදං උග් ණ්හිත්වා
පලායිතුකායමොඅයහොසි.අථස්සසත්ථාඅසල්ලක්ඛණාකාරංඅකාසි.යසොතං 

පදං අසල්ලක්යඛත්වා උපරිපදං උග් ණ්හිස්සාමීති ඨත්වා අස්යසොසියයව. 
උග් ණ්හිස්සාමීතිසුණන්යතොවකිරසක්කච්චංසුණාතිනාම. එවඤ්චකිර
සුණන්තානං ධම්යමො යසොතාපත්තිමග් ාදයයො යදති. යසොපි

උග් ණ්හිස්සාමීති සුණාති, සත්ථාපිස්ස අසල්ලක්ඛණාකාරංකයරොති. යසො
‘‘උපරිපදං උග් ණ්හිස්සාමී’’ති ඨත්වා සුණන්යතොව යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨාසි. 

යසො පුනදිවයස බුද්ධප්පමුයඛන භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිංයයව සාවත්ථිං
පාවිසි. මහායසට්ඨි තං දිස්වා ‘‘අජ්ජ මම පුත්තස්ස ආකායරො රුච්චතී’’ති
චින්යතසි.තස්සපිඑතදයහොසි–‘‘අයහොවතයමපිතා අජ්ජසත්ථුසන්තියක

කහාපයණ න දයදයය, කහාපණකාරණා මය්හං උයපොසථිකභාවං 
පටිච්ඡායදයයා’’ති. සත්ථා පනස්ස හියයයොව කහාපණස්ස කාරණා

උයපොසථිකභාවං අඤ්ඤාසි. මහායසට්ඨි, බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
යාගුං දායපත්වා පුත්තස්සපි දායපසි. යසො නිසීදිත්වා තුණ්හීභූයතොව යාගුං

පිවි, ඛාදනීයං ඛාදි, භත්තං භුඤ්ජි. මහායසට්ඨි සත්ථු භත්තකිච්චාවසායන

පුත්තස්සපුරයතො සහස්සභණ්ඩිකංඨපායපත්වා, ‘‘තාත, මයායත‘සහස්සං
දස්සාමී’ති වත්වා උයපොසථං සමාදායපත්වා විහාරං පහියතො. ඉදං යත
සහස්ස’’න්ති ආහ. යසො සත්ථු පුරයතො කහාපයණ දියයමායන දිස්වා

ලජ්ජන්යතො ‘‘අලං යම කහාපයණහී’’ති වත්වා, ‘‘ ණ්හ, තාතා’’ති 

වුච්චමායනොපින ණ්හි.අථස්සපිතාසත්ථාරංවන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, අජ්ජ

යම පුත්තස්ස ආකායරො රුච්චතී’’ති වත්වා ‘‘කිං, මහායසට්ඨී’’ති වුත්යත
‘‘මයා එස පුරිමදිවයස ‘කහාපණසතං යත දස්සාමී’ති වත්වා විහාරං

යපසියතො.පුනදිවයසකහාපයණ අග් යහත්වාභුඤ්ජිතුංනඉච්ඡි, අජ්ජපන

දියයමායනපිකහාපයණනඉච්ඡතී’’තිආහ. සත්ථා‘‘ආම, මහායසට්ඨි, අජ්ජ
තව පුත්තස්ස චක්කවත්තිසම්පත්තියතොපි 

යදවයලොකබ්රහ්මයලොකසම්පත්තීහිපි යසොතාපත්තිඵලයමව වර’’න්ති වත්වා

ඉමං ාථමාහ – 
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178. 

‘‘පථබයාඑකරජ්යජන, සග් ස්ස මයනනවා; 

සබ්බයලොකාධිපච්යචන, යසොතාපත්තිඵලංවර’’න්ති. 

තත්ථ පථබයාඑකරජ්යජනාති චක්කවත්තිරජ්යජන. සග් ස්ස මයනන

වාතිඡබ්බීසතිවිධස්ස සග් ස්ස අධි මයනන. සබ්බය ොකාධිපච්යචනාතින

එකස්මිං එත්තයක යලොයක නා සුපණ්ණයවමානිකයපයතහි සද්ධිං, 

සබ්බස්මිංයලොයක ආධිපච්යචන. යසොතාපත්තිඵ ිංවරන්තියස්මාඑත්තයක

ඨායන රජ්ජංකායරත්වාපිනිරයාදීහිඅමුත්යතොවයහොති, යසොතාපන්යනොපන 

පිහිතාපායද්වායරො හුත්වා සබ්බදුබ්බයලොපි අට්ඨයම භයව න නිබ්බත්තති, 
තස්මා යසොතාපත්තිඵලයමවවරංඋත්තමන්තිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

අනාථපිණ්ඩකපුත්තකාලවත්ථුඑකාදසමං. 

යලොකවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යතරසයමොවග්ය ො. 
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14. බුද්ධවග්ය ො 
1. මාරධීතරවත්ථු 

ෙස්ස ජිතන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යබොධිමණ්යඩ විහරන්යතො
මාරධීතයරොආරබ්භකයථසි. යදසනංපන සාවත්ථියංසමුට්ඨායපත්වාපුන
කුරුරට්යඨමා ණ්ඩියබ්රාහ්මණස්සකයථසි. 

කුරුරට්යඨ කිර මා ණ්ඩියබ්රාහ්මණස්ස ධීතා මා ණ්ඩියායයව නාම 
අයහොසි උත්තමපනපධරා. තං පත්ථයමානා අයනකබ්රාහ්මණමහාසාලා යචව

ඛත්තියමහාසාලාච ‘‘ධීතරංයනොයදතූ’’තිමා ණ්ඩියස්සපහිණිංසු.යසොපි
‘‘නතුම්යහමය්හංධීතු අනුච්ඡවිකා’’තිසබ්යබපටික්ඛිපයතව.අයථකදිවසං
සත්ථා පච්චූසසමයයයලොකං යවොයලොයකන්යතො අත්තයනොඤාණජාලස්ස

අන්යතො පවිට්ඨං මා ණ්ඩියබ්රාහ්මණං දිස්වා ‘‘කිං නු යඛො භවිස්සතී’’ති
උපධායරන්යතො බ්රාහ්මණස්ස ච බ්රාහ්මණියා ච තිණ්ණං මග් ඵලානං
උපනිස්සයංඅද්දස.බ්රාහ්මයණොපිබහි ායමනිබද්ධංඅග්ගිංපරිචරති. සත්ථා
පායතොව පත්තචීවරමාදාය තං ඨානං අ මාසි. බ්රාහ්මයණො සත්ථු පනපසිරිං 

ඔයලොයකන්යතො ‘‘ඉමස්මිං යලොයක ඉමිනා සදියසො පුරියසො නාම නත්ථි, 

අයංමය්හං ධීතුඅනුච්ඡවියකො, ඉමස්සයමධීතරංදස්සාමා’’තිචින්යතත්වා 

සත්ථාරං ආහ – ‘‘සමණ, මම එකා ධීතා අත්ථි, අහං තස්සා අනුච්ඡවිකං

පුරිසං අපස්සන්යතොතංනකස්සචිඅදාසිං, ත්වංපනස්සාඅනුච්ඡවියකො, අහං

යතධීතරං පාදපරිචාරිකංකත්වාදාතුකායමො, යාවනංආයනමි, තාවඉයධව

තිට්ඨාහී’’ති.සත්ථාතස්ස කථංසුත්වායනවඅභිනන්දි, නපටික්යකොසි. 

බ්රාහ්මයණොපිය හං න්ත්වාබ්රාහ්මණිංආහ– ‘‘යභොති, අජ්ජ යමධීතු

අනුච්ඡවියකො පුරියසො දිට්යඨො, තස්ස නං දස්සාමා’’ති ධීතරං
අලඞ්කාරායපත්වා ආදායබ්රාහ්මණියාසද්ධිංතංඨානංඅ මාසි.මහාජයනොපි
කුතූහලජායතොනික්ඛමි.සත්ථා බ්රාහ්මයණනවුත්තට්ඨායනඅට්ඨත්වාතත්ථ
පදයචතියංදස්යසත්වාඅඤ්ඤස්මිං ඨායනඅට්ඨාසි.බුද්ධානංකිරපදයචතියං
‘‘ඉදං අසුයකො නාම පස්සතූ’’ති අධිට්ඨහිත්වා අක්කන්තට්ඨායනයයව

පඤ්ඤායති, යසසට්ඨායනතංපස්සන්යතොනාමනත්ථි.බ්රාහ්මයණො අත්තනා
සද්ධිං  ච්ඡමානාය බ්රාහ්මණියා ‘‘කහං යසො’’ති පුට්යඨො ‘‘ඉමස්මිං ඨායන

තිට්ඨාහීති තං අවච’’න්ති ඔයලොයකන්යතො පදවලඤ්ජං දිස්වා ‘‘ඉදමස්ස

පද’’න්ති දස්යසසි. සා ලක්ඛණමන්තකුසලතාය ‘‘න ඉදං, බ්රාහ්මණ, 

කාමයභොගියනොපද’’න්තිවත්වාබ්රාහ්මයණන, ‘‘යභොති, ත්වංඋදකපාතිම්හි 

සුසුමාරංපස්සසි, මයායසොසමයණොදිට්යඨො‘ධීතරංයතදස්සාමී’තිවුත්යතො, 

යතනාපි අධිවාසිත’’න්ති වුත්යත, ‘‘බ්රාහ්මණ, කිඤ්චාපි ත්වං එවං වයදසි, 
ඉදංපන නික්කියලසස්යසවපද’’න්තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

‘‘රත්තස්ස හිඋක්කුටිකංපදංභයව, 

දුට්ඨස්සයහොතිසහසානුපීළිතං; 

මූේහස්සයහොතිඅවකඩ්ඪිතංපදං, 
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පටුන 

විවට්ටච්ඡදස්ස ඉදමීදිසං පද’’න්ති. (විසුද්ධි. 1.45; අ. නි. අට්ඨ.

1.1.260-261; ධ.ප.අට්ඨ.1.සාමාවතීවත්ථු); 

අථනංබ්රාහ්මයණො, ‘‘යභොති, මාවිරවි, තුණ්හීභූතාවඑහී’’ති  ච්ඡන්යතො
සත්ථාරං දිස්වා ‘‘අයං යසො පුරියසො’’ති තස්සා දස්යසත්වා සත්ථාරං 

උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘සමණ, ධීතරංයතදස්සාමී’’තිආහ.සත්ථා ‘‘නයමතව

ධීතාය අත්යථො’’ති අවත්වා, ‘‘බ්රාහ්මණ, එකං යත කාරණං කයථස්සාමි, 

සුණිස්සසී’’ති වත්වා ‘‘කයථහි, යභො සමණ, සුණිස්සාමී’’ති වුත්යත
අභිනික්ඛමනයතොපට්ඨායඅතීතංආහරිත්වා දස්යසසි. 

තත්රායංසඞ්යඛපකථා–මහාසත්යතොරජ්ජසිරිංපහායකණ්ටකං ආරුය්හ

ඡන්නසහායයොඅභිනික්ඛමන්යතොන රද්වායරඨියතනමායරන‘‘සිද්ධත්ථ, 

නිවත්ත, ඉයතොයතසත්තයමදිවයසචක්කරතනංපාතුභවිස්සතී’’තිවුත්යත, 

‘‘අහයමතං, මාර, ජානාමි, න යම යතනත්යථො’’ති ආහ. අථ කිමත්ථාය

නික්ඛමසීති? සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණත්ථායාති. ‘‘යතන හි සයච අජ්ජයතො

පට්ඨායකාමවිතක්කාදීනංඑකම්පිවිතක්කංවිතක්යකස්සසි, ජානිස්සාමියත
කත්තබ්බ’’න්තිආහ.යසොතයතොපට්ඨායඔතාරායපක්යඛොසත්තවස්සානි 

මහාසත්තංඅනුබන්ධි. 

සත්ථාපි ඡබ්බස්සානි දුක්කරකාරිකං චරිත්වා පච්චත්තපුරිසකාරං
නිස්සාය යබොධිමූයල සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පටිවිජ්ඣිත්වා විමුත්තිසුඛං
පටිසංයවදයමායනො පඤ්චමසත්තායහ අජපාලනියරොධමූයල නිසීදි. තස්මිං 
සමයය මායරො ‘‘අහං එත්තකං කාලං අනුබන්ධිත්වා ඔතාරායපක්යඛොපි 

ඉමස්සකිඤ්චි ඛලිතංනාද්දසං, අතික්කන්යතො ඉදානි එසමම විසය’’න්ති
යදොමනස්සප්පත්යතො මහාමග්ය  නිසීදි. අථස්ස තණ්හා අරතී ර ාති ඉමා 

තිස්යසො ධීතයරො ‘‘පිතා යනො න පඤ්ඤායති, කහං නු යඛො එතරහී’’ති

ඔයලොකයමානා තං තථා නිසින්නං දිස්වා උපසඞ්කමිත්වා ‘‘කස්මා, තාත, 
දුක්ඛී දුම්මයනොසී’’තිපුච්ඡිංසු.යසොතාසංතමත්ථංආයරොයචසි.අථනංතා

ආහංසු – ‘‘තාත, මා චින්තයි, මයං තං අත්තයනො වයස කත්වා

ආයනස්සාමා’’ති. ‘‘නසක්කාඅම්මා, එසයකනචි වයසකාතුන්ති. ‘‘තාත, 

මයං ඉත්ථියයො නාම ඉදායනව නං රා පාසාදීහි බන්ධිත්වා ආයනස්සාම, 

තුම්යහ මා චින්තයිත්ථා’’ති සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘පායද යත, සමණ, 

පරිචායරමා’’තිආහංසු.සත්ථායනවතාසංවචනංමනසාකාසි, නඅක්ඛීනි
උම්මීයලත්වා ඔයලොයකසි. 

පුන මාරධීතයරො ‘‘උච්චාවචා යඛො පුරිසානං අධිප්පායා, යකසඤ්චි 

කුමාරිකාසු යපමං යහොති, යකසඤ්චි පඨමවයය ඨිතාසු, යකසඤ්චි

මජ්ඣිමවයය ඨිතාසු, යකසඤ්චි පච්ඡිමවයය ඨිතාසු, නානප්පකායරහි තං
පයලොයභස්සාමා’’ති එයකකා කුමාරිකවණ්ණාදිවයසන සතං සතං

අත්තභායව අභිනිම්මිනිත්වා කුමාරියයො, අවිජාතා, සකිං විජාතා, දුවිජාතා, 
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මජ්ඣිමිත්ථියයො, මහල්ලකිත්ථියයො ච හුත්වා ඡක්ඛත්තුං භ වන්තං

උපසඞ්කමිත්වා‘‘පායදයත, සමණ, පරිචායරමා’’තිආහංසු.තම්පිභ වාන 

මනසාකාසි යථා තං අනුත්තයර උපධිසඞ්ඛයය විමුත්යතොති. අථ සත්ථා 

එත්තයකනපි තා අනු ච්ඡන්තියයො ‘‘අයපථ, කිං දිස්වා එවං වායමථ, 
එවපනපං නාම වීතරා ානං පුරයතො කාතුං න වට්ටති. තථා තස්ස පන
රා ාදයයො පහීනා. යකන තං කාරයණන අත්තයනො වසං යනස්සථා’’ති
වත්වාඉමා ාථාඅභාසි– 

179. 

‘‘යස්සජිතංනාවජීයති, 

ජිතංයස්සයනොයාතියකොචියලොයක; 

තංබුද්ධමනන්තය ොචරං, 
අපදංයකනපයදනයනස්සථ. 

180. 

‘‘යස්ස ජාලිනීවිසත්තිකා, 

තණ්හානත්ථිකුහිඤ්චියනතයව; 

තංබුද්ධමනන්තය ොචරං, 
අපදංයකනපයදනයනස්සථා’’ති. 

තත්ථ ෙස්ස ජිතිං නාවජීෙතීති යස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස යතන යතන

මග්ය නජිතංරා ාදිකියලසජාතංපුනඅසමුදාචරණයතො නාවජීයති, දුජ්ජිතං

නාමන යහොති. යනොොතීතිනඋයයාති, යස්ස ජිතංකියලසජාතං රා ාදීසු

යකොචි එයකො කියලයසොපි යලොයක පච්ඡයතො වත්තී නාම න යහොති, 

නානුබන්ධතීති අත්යථො. අනන්තය ොචරන්ති අනන්තාරම්මණස්ස

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස වයසන අපරියන්ත ය ොචරං. යකන පයදනාති

යස්ස හි රා පදාදීසු එකපදම්පි අත්ථි, තං තුම්යහ යතන පයදන යනස්සථ.

බුද්ධස්ස පන එකපදම්පි නත්ථි, තං අපදං බුද්ධං තුම්යහ යකන පයදන
යනස්සථ. 

දුතිය ාථාය තණ්හා නායමසා සංසිබ්බිතපරියයොනන්ධනට්යඨන

ජාලමස්සා අත්ථීතිපි ජාලකාරිකාතිපි ජාලූපමාතිපි ජාලිනී. පනපාදීසු 
ආරම්මයණසු විසත්තතාය විසත්තමනතාය විසාහරතාය විසපුප්ඵතාය

විසඵලතායවිසපරියභො තාය විසත්තිකා. සාඑවපනපාතණ්හා ෙස්ස කුහිඤ්චි 

භයව යනතුිං නත්ථි, තං තුම්යහ අපදං බුද්ධං යකන පයදන යනස්සථාති
අත්යථො. 

යදසනාවසායන බහූනං යදවතානං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි.
මාරධීතයරොපි තත්යථවඅන්තරධායිංසු. 
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සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා, ‘‘මා ණ්ඩිය, අහං පුබ්යබ ඉමා 
තිස්යසො මාරධීතයරො අද්දසං යසම්හාදීහි අපලිබුද්යධන

සුවණ්ණක්ඛන්ධසදියසන අත්තභායවන සමන්නා තා, තදාපි යමථුනස්මිං
ඡන්යදො නායහොසියයව. තව ධීතු සරීරං ද්වත්තිංසාකාරකුණපපරිපූරං

බහිවිචිත්යතොවියඅසුචිඝයටො.සයචහිමමපායදො අසුචිමක්ඛියතොභයවයය, 

අයඤ්ච උම්මාරට්ඨායන තිට්යඨයය, තථාපිස්සා සරීයර අහං පායද න
ඵුයසයය’’න්තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

‘‘දිස්වාන තණ්හංඅරතිං ර ඤ්ච, 

නායහොසිඡන්යදොඅපියමථුනස්මිං; 

කියමවිදංමුත්තකරීසපුණ්ණං, 

පාදාපිනංසම්ඵුසිතුංනඉච්යඡ’’ති.(සු.නි.841; මහානි. 70); 

යදසනාවසායනඋයභොපිජයම්පතිකාඅනා ාමිඵයලපතිට්ඨහිංසූති. 

මාරධීතරවත්ථුපඨමං. 

2. යදයවොයරොහණවත්ථු 

යෙ ඣානපසුතාධීරාතිඉමංධම්මයදසනංසත්ථාසඞ්කස්සන රද්වායර
බහූ යදවමනුස්යසආරබ්භකයථසි.යදසනාපනරාජ යහසමුට්ඨිතා. 

එකස්මිඤ්හි සමයය රාජ හයසට්ඨි පරිස්සයයමොචනත්ථඤ්යචව
පමායදන  ලිතානං ආභරණාදීනං රක්ඛණත්ථඤ්ච ජාලකරණ්ඩකං
පරික්ඛිපායපත්වා ඞ් ායඋදකකීෙං කීළි.අයථයකොරත්තචන්දනරුක්යඛො
 ඞ් ාය උපරිතීයර ජායතො  ඞ්ය ොදයකන යධොතමූයලො පතිත්වා තත්ථ
තත්ථපාසායණසුසංභජ්ජමායනොවිප්පකිරි.තයතොඑකාඝටප්පමාණාඝටිකා
පාසායණහි ඝංසියමානා උදකඌමීහි යපොථියමානා මට්ඨා හුත්වා
අනුපුබ්යබන වුය්හමානා යසවාලපරියයොනද්ධා ආ න්ත්වා තස්ස ජායල

ලග්ගි. යසට්ඨි ‘‘කියමත’’න්ති වත්වා ‘‘රුක්ඛඝටිකා’’ති සුත්වා තං
ආහරායපත්වා ‘‘කිං නායමත’’න්ති උපධාරණත්ථං වාසිකණ්යණන
තච්ඡායපසි. තාවයදව අලත්තකවණ්ණං රත්තචන්දනං පඤ්ඤායි. යසට්ඨි

පනයනවසම්මාදිට්ඨිනමිච්ඡාදිට්ඨි, මජ්ඣත්තධාතුයකො.යසොචින්යතසි–

‘‘මය්හංය යහරත්තචන්දනංබහු, කිංනුයඛොඉමිනා කරිස්සාමී’’ති.අථස්ස
එතදයහොසි – ‘‘ඉමස්මිං යලොයක ‘මයං අරහන්යතො මයං අරහන්යතො’ති 

වත්තායරොබහූ, අහංඑකංඅරහන්තම්පිනපස්සාමි.ය යහභමංයයොයජත්වා
පත්තං ලිඛායපත්වාසික්කායඨයපත්වායවළුපරම්පරායසට්ඨිහත්ථමත්යත

ආකායස ඔලම්බායපත්වා ‘සයච අරහා අත්ථි, ඉමං ආකායසනා න්ත්වා

 ණ්හාතූ’ති වක්ඛාමි. යයො තං  යහස්සති, තං සපුත්තදායරො සරණං
 මිස්සාමී’’ති. යසො චින්තිතනියායමයනව පත්තං ලිඛායපත්වා

යවළුපරම්පරාය උස්සායපත්වා ‘‘යයො ඉමස්මිං යලොයක අරහා, යසො 
ආකායසනා න්ත්වාඉමංපත්තං ණ්හාතූ’’තිආහ. 



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා බුද්ධවග්ය ො 

106 

පටුන 

ඡ සත්ථායරො ‘‘අම්හාකං එස අනුච්ඡවියකො, අම්හාකයමවනංයදහී’’ති
වදිංසු. යසො ‘‘ආකායසනා න්ත්වා  ණ්හථා’’ති ආහ. අථ ඡට්යඨ දිවයස

නි ණ්යඨොනාටපුත්යතොඅන්යතවාසියකයපයසසි–‘‘ ච්ඡථ, යසට්ඨිංඑවං

වයදථ – ‘අම්හාකං ආචරියස්යසව අනුච්ඡවියකොයං, මා අප්පමත්තකස්ස

කාරණා ආකායසනා මනං කරි, යදහි කිර යම තං පත්ත’’’න්ති. යත
 න්ත්වා යසට්ඨිං තථා වදිංසු. යසට්ඨි ‘‘ආකායසනා න්ත්වා  ණ්හිතුං
සමත්යථොව  ණ්හාතූ’’ති ආහ. නාටපුත්යතො සයං  න්තුකායමො
අන්යතවාසිකානං සඤ්ඤං අදාසි – ‘‘අහං එකං හත්ථඤ්ච පාදඤ්ච

උක්ඛිපිත්වා උප්පතිතුකායමො විය භවිස්සාමි, තුම්යහ මං, ‘ආචරිය, කිං 

කයරොථ, දාරුමයපත්තස්සකාරණාපටිච්ඡන්නංඅරහත්තගුණංමහාජනස්ස
මා දස්සයිත්ථා’තිවත්වාමංහත්යථසුචපායදසුච යහත්වාආකඩ්ඪන්තා

භූමියං පායතයයාථා’’ති. යසො තත්ථ  න්ත්වා යසට්ඨිං ආහ, ‘‘මහායසට්ඨි, 

මය්හං අයං පත්යතො අනුච්ඡවියකො, අඤ්යඤසං නානුච්ඡවියකො, මා යත

අප්පමත්තකස්ස කාරණා මම ආකායස උප්පතනං රුච්චි, යදහි යම

පත්ත’’න්ති. භන්යත, ආකායස උප්පතිත්වාව  ණ්හථාති. තයතො
නාටපුත්යතො ‘‘යතන හි අයපථ අයපථා’’ති අන්යතවාසියක අපයනත්වා
‘‘ආකායස උප්පතිස්සාමී’’ති එකං හත්ථඤ්ච පාදඤ්ච උක්ඛිපි. අථ නං 

අන්යතවාසිකා, ‘‘ආචරිය, කිං නායමතං කයරොථ, ඡවස්ස ලාමකස්ස
දාරුමයපත්තස්සකාරණා පටිච්ඡන්නගුයණනමහාජනස්ස දස්සියතනයකො
අත්යථො’’තිතංහත්ථපායදසු යහත්වා ආකඩ්ඪිත්වා භූමියංපායතසුං.යසො

යසට්ඨිං ආහ – ‘‘ඉයම, මහායසට්ඨි, උප්පතිතුං න යදන්ති, යදහි යම

පත්ත’’න්ති. උප්පතිත්වා  ණ්හථ, භන්යතති. එවං තිත්ථියා ඡ දිවසානි
වායමිත්වාපිතංපත්තංනලභිංසුයයව. 

සත්තයම දිවයස ආයස්මයතො මහායමොග් ල්ලානස්ස ච ආයස්මයතො 
පිණ්යඩොලභාරද්වාජස්ස ච ‘‘රාජ යහ පිණ්ඩාය චරිස්සාමා’’ති  න්ත්වා
එකස්මිං පිට්ඨිපාසායණ ඨත්වා චීවරං පාරුපනකායල ධුත්තකා කථං 
සමුට්ඨායපසුං ‘‘අම්යභො පුබ්යබ ඡ සත්ථායරො යලොයක ‘මයං

අරහන්තම්හා’ති විචරිංසු., රාජ හයසට්ඨියනො පනඅජ්ජසත්තයමො දිවයසො

පත්තංඋස්සායපත්වා ‘සයචඅරහාඅත්ථි, ආකායසනා න්ත්වා ණ්හාතූ’ති

වදන්තස්ස, එයකොපි ‘අහං අරහා’ති ආකායස උප්පතන්යතො නත්ථි. අජ්ජ
යනො යලොයක අරහන්තානං නත්ථිභායවො ඤායතො’’ති. තං කථං සුත්වා
ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො ආයස්මන්තං පිණ්යඩොලභාරද්වාජං ආහ –

‘‘සුතං යත, ආවුයසො භාරද්වාජ, ඉයමසං වචනං, ඉයම බුද්ධස්ස සාසනං

පරිග් ණ්හන්තාවියවදන්ති. ත්වඤ්චමහිද්ධියකොමහානුභායවො,  ච්ඡතං

පත්තං ආකායසන  න්ත්වා  ණ්හාහී’’ති. ආවුයසො මහායමොග් ල්ලාන, 

ත්වංඉද්ධිමන්තානංඅග්ය ො, ත්වංඑතං ණ්හාහි, තයිපන අග් ණ්හන්යත
අහං  ණ්හිස්සාමීති. ‘‘ ණ්හාවුයසො’’ති වුත්යත ආයස්මා 
පිණ්යඩොලභාරද්වායජො අභිඤ්ඤාපාදකං චතුත්ථජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා
උට්ඨායති ාවුතං පිට්ඨිපාසාණං පාදන්යතනපටිච්ඡායදන්යතොතුලපිචුවිය
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ආකායසඋට්ඨායපත්වා රාජ හන රස්සඋපරිසත්තක්ඛත්තුං අනුපරියායි.
යසො ති ාවුතපමාණස්ස න රස්ස පිධානං විය පඤ්ඤායි. න රවාසියනො
‘‘පාසායණො යනො අවත්ථරිත්වා  ණ්හාතී’’ති භීතා සුප්පාදීනි මත්ථයක

කත්වා තත්ථ තත්ථ නිලීයිංසු. සත්තයම වායර යථයරො පිට්ඨිපාසාණං

භින්දිත්වා අත්තානං දස්යසසි. මහාජයනො යථරං දිස්වා, ‘‘භන්යත 

පිණ්යඩොලභාරද්වාජ, තව පාසාණං දේහං කත්වා  ණ්හ, මා යනො සබ්යබ
නාසයී’’ති. යථයරො පාසාණං පාදන්යතන ඛිපිත්වා විස්සජ්යජසි. යසො
 න්ත්වා යථාඨායනයයව පතිට්ඨාසි. යථයරො යසට්ඨිස්ස ය හමත්ථයක

අට්ඨාසි. තං දිස්වා යසට්ඨි උයරන නිපජ්ජිත්වා ‘‘ඔතරථ සාමී’’ති වත්වා
ආකාසයතො ඔතිණ්ණං යථරං නිසීදායපත්වා පත්තං ඔතාරායපත්වා 
චතුමධුරපුණ්ණං කත්වා යථරස්ස අදාසි. යථයරො පත්තං  යහත්වා
විහාරාභිමුයඛොපායාසි. අථස්සයයඅරඤ්ඤ තාවාසුඤ්ඤා ාර තාවාතං

පාටිහාරියං නාද්දසංසු. යත සන්නිපතිත්වා, ‘‘භන්යත, අම්හාකම්පි
පාටිහාරියං දස්යසහී’’තියථරං අනුබන්ධිංසු.යසොයතසංයතසංපාටිහාරියං
දස්යසත්වාවිහාරංඅ මාසි. 

සත්ථා තං අනුබන්ධිත්වා උන්නායදන්තස්ස මහාජනස්ස සද්දං සුත්වා, 

‘‘ආනන්ද, කස්යසයසො සද්යදො’’ති පුච්ඡිත්වා, ‘‘භන්යත, 

පිණ්යඩොලභාරද්වායජන ආකායස උප්පතිත්වා චන්දනපත්යතො  හියතො, 
තස්ස සන්තියක එයසො සද්යදො’’ති සුත්වා භාරද්වාජං පක්යකොසායපත්වා

‘‘සච්චංකිරතයා එවංකත’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භන්යත’’ති වුත්යත, 

‘‘කස්මා යත, භාරද්වාජ, එවං කත’’න්ති යථරං  රහිත්වා තං පත්තං
ඛණ්ඩාඛණ්ඩං යභදායපත්වා භික්ඛූනං අඤ්ජනපිසනත්ථාය දායපත්වා

පාටිහාරියස්ස අකරණත්ථාය සාවකානං සික්ඛාපදං (චූෙව. 252) 
පඤ්ඤායපසි. 

තිත්ථියා ‘‘සමයණො කිර ය ොතයමො තං පත්තං යභදායපත්වා
පාටිහාරියස්සඅකරණත්ථායසාවකානංසික්ඛාපදං පඤ්ඤායපසී’’තිසුත්වා
‘‘සමණස්ස ය ොතමස්ස සාවකා පඤ්ඤත්තං සික්ඛාපදං ජීවිතයහතුපි

නාතික්කමන්ති, සමයණොපි ය ොතයමො තං රක්ඛිස්සයතව. ඉදානි අම්යහහි
ඔකායසො ලද්යධො’’තින රවීථීසුආයරොයචන්තා විචරිංසු ‘‘මයං අත්තයනො
ගුණං රක්ඛන්තා පුබ්යබ දාරුමයපත්තස්ස කාරණා අත්තයනො ගුණං

මහාජනස්සනදස්සයිම්හා, සමණස්සය ොතමස්ස සාවකාපත්තකමත්තස්ස
කාරණා අත්තයනො ගුණං මහාජනස්ස දස්යසසුං. සමයණො ය ොතයමො

අත්තයනො පණ්ඩිතතායපත්තංයභදායපත්වාසික්ඛාපදංපඤ්ඤායපසි, ඉදානි
මයංයතයනවසද්ධිං පාටිහාරියංකරිස්සාමා’’ති. 

රාජාබිම්බිසායරොතංකථංසුත්වාසත්ථුසන්තිකං න්ත්වා ‘‘තුම්යහහි

කිර, භන්යත, පාටිහාරියස්ස අකරණත්ථාය සාවකානං සික්ඛාපදං 

පඤ්ඤත්ත’’න්ති? ‘‘ආම, මහාරාජා’’ති. ඉදානි තිත්ථියා ‘‘තුම්යහහි සද්ධිං 
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පාටිහාරියං කරිස්සාමා’’ති වදන්ති, කිං ඉදානි කරිස්සථාති? ‘‘යතසු

කයරොන්යතසු කරිස්සාමි, මහාරාජා’’ති. නනු තුම්යහහි සික්ඛාපදං

පඤ්ඤත්තන්ති. නාහං, මහාරාජ, අත්තයනො සික්ඛාපදං පඤ්ඤායපසිං, තං
මයමවසාවකානංපඤ්ඤත්තන්ති.තුම්යහඨයපත්වා අඤ්ඤත්ථසික්ඛාපදං

පඤ්ඤත්තං නාම යහොති, භන්යතති. යතන හි, මහාරාජ, තයමයවත්ථ 

පටිපුච්ඡාමි, ‘‘අත්ථි පන යත, මහාරාජ, විජියත උයයාන’’න්ති. ‘‘අත්ථි, 

භන්යත’’ති.‘‘සයචයත, මහාරාජ, උයයායනමහාජයනොඅම්බාදීනිඛායදයය, 

කිමස්ස කත්තබ්බ’’න්ති? ‘‘දණ්යඩො, භන්යත’’ති. ‘‘ත්වං පන ඛාදිතුං

ලභසී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, මය්හංදණ්යඩොනත්ථි, අහංඅත්තයනොසන්තකං

ඛාදිතුං ලභාමී’’ති. ‘‘මහාරාජ, යථා තව තියයොජනසතියක රජ්යජ ආණා

පවත්තති, අත්තයනො උයයායන අම්බාදීනි ඛාදන්තස්ස දණ්යඩො නත්ථි, 

අඤ්යඤසංඅත්ථි, එවංමමපි චක්කවාෙයකොටිසතසහස්යසආණාපවත්තති, 

අත්තයනොසික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාඅතික්කයමොනාම නත්ථි, අඤ්යඤසංපන

අත්ථි, කරිස්සාමහංපාටිහාරිය’’න්ති.තිත්ථියාතංකථං සුත්වා ‘‘ඉදානම්හා

නට්ඨා, සමයණනකිරය ොතයමනසාවකානංයයව සික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තං, 

න අත්තයනො. සයයමව කිර පාටිහාරියං කත්තුකායමො, කිං නු යඛො
කයරොමා’’තිමන්තයිංසු. 

රාජා සත්ථාරං පුච්ඡි – ‘‘භන්යත, කදා පාටිහාරියං කරිස්සථා’’ති.

‘‘ඉයතො චතුමාසච්චයයන ආසාේහිපුණ්ණමායං, මහාරාජා’’ති. ‘‘කත්ථ 

කරිස්සථ, භන්යත’’ති? ‘‘සාවත්ථිං නිස්සාය, මහාරාජා’’ති. ‘‘කස්මා පන

සත්ථා එවං දූරට්ඨානං අපදිසී’’ති? ‘‘යස්මා තං සබ්බබුද්ධානං 

මහාපාටිහාරියකරණට්ඨානං, අපිච මහාජනස්ස සන්නිපාතනත්ථායපි
දූරට්ඨානයමව අපදිසී’’ති.තිත්ථියාතංකථංසුත්වා ‘‘ඉයතොකිර චතුන්නං

මාසානං අච්චයයන සමයණො ය ොතයමො සාවත්ථියං පාටිහාරියං කරිස්සති, 

ඉදානි තං අමුඤ්චිත්වාව අනුබන්ධිස්සාම, මහාජයනො අම්යහ දිස්වා ‘කිං
ඉද’න්ති පුච්ඡිස්සති. අථස්ස වක්ඛාම ‘මයං සමයණන ය ොතයමන සද්ධිං

පාටිහාරියංකරිස්සාමා’තිවදිම්හා.යසොපලායති, මයමස්සපලායිතුං අදත්වා
අනුබන්ධාමා’’ති.සත්ථාරාජ යහපිණ්ඩායචරිත්වානික්ඛමි. තිත්ථියාපිස්ස
පච්ඡයතොව නික්ඛමිත්වා භත්තකිච්චට්ඨායන වසන්ති. වසිතට්ඨායන 

පුනදිවයස පාතරාසං කයරොන්ති. යත මනුස්යසහි ‘‘කිමිද’’න්ති පුච්ඡිතා

යහට්ඨා චින්තිතනියායමයනව ආයරොයචසුං. මහාජයනොපි ‘‘පාටිහාරියං 
පස්සිස්සාමා’’තිඅනුබන්ධි. 

සත්ථා අනුපුබ්යබන සාවත්ථිං පාපුණි. තිත්ථියාපි යතන සද්ධිංයයව
 න්ත්වා උපට්ඨායක සමාදයපත්වා සතසහස්සං ලභිත්වා ඛදිරථම්යභහි 
මණ්ඩපං කායරත්වා නීලුප්පයලහි ඡාදායපත්වා ‘‘ඉධ පාටිහාරියං

කරිස්සාමා’’ති නිසීදිංසු.රාජාපයසනදියකොසයලොසත්ථාරංඋපසඞ්කමිත්වා, 

‘‘භන්යත, තිත්ථියයහි මණ්ඩයපො කාරියතො, අහම්පි තුම්හාකං මණ්ඩපං

කරිස්සාමී’’ති. ‘‘අලං, මහාරාජ, අත්ථි මය්හං මණ්ඩපකාරයකො’’ති.
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‘‘භන්යත, මංඨයපත්වායකොඅඤ්යඤොකාතුංසක්ඛිස්සතී’’ති? ‘‘සක්යකො, 

යදවරාජා’’ති. ‘‘කහං පන, භන්යත, පාටිහාරියං කරිස්සථා’’ති? 

‘‘කණ්ඩම්බරුක්ඛමූයල, මහාරාජා’’ති. තිත්ථියා ‘‘අම්බරුක්ඛමූයල කිර
පාටිහාරියං කරිස්සතී’’ති සුත්වා අත්තයනො උපට්ඨාකානං ආයරොයචත්වා
යයොජනබ්භන්තයර ඨායන අන්තමයසො තදහුජාතම්පි අම්බයපොතකං
උප්පායටත්වාඅරඤ්යඤඛිපායපසුං. 

සත්ථා ආසාේහිපුණ්ණමදිවයස අන්යතොන රං පාවිසි. රඤ්යඤොපි 
උයයානපායලොකණ්යඩොනාම එකං පිඞ් ලකිපිල්ලියකහිකතපත්තපුටස්ස
අන්තයර මහන්තං අම්බපක්කං දිස්වා තස්ස  න්ධරසයලොයභන
සම්පතන්යත වායයස පලායපත්වා රඤ්යඤො ඛාදනත්ථාය ආදාය
 ච්ඡන්යතොඅන්තරාමග්ය සත්ථාරංදිස්වාචින්යතසි–‘‘රාජාඉමං අම්බං

ඛාදිත්වා මය්හං අට්ඨ වා යසොෙස වා කහාපයණ දයදයය, තං යම

එකත්තභායවපි ජීවිතවුත්තියා නාලං. සයච පනාහං සත්ථු ඉමං දස්සාමි, 
අවස්සංතංයමදීඝකාලංහිතාවහංභවිස්සතී’’ති.යසොතං අම්බපක්කංසත්ථු

උපනායමසි. සත්ථා ආනන්දත්යථරං ඔයලොයකසි. අථස්ස යථයරො
චතුමහාරාජදත්තියං පත්තං නීහරිත්වා හත්යථ ඨයපසි. සත්ථා පත්තං 
උපනායමත්වාඅම්බපක්කංපටිග් යහත්වාතත්යථවනිසීදනාකාරංදස්යසසි.
යථයරො චීවරං පඤ්ඤායපත්වා අදාසි. අථස්ස තස්මිං නිසින්යන යථයරො
පානීයංපරිස්සායවත්වා අම්බපක්කංමද්දිත්වාපානකංකත්වාඅදාසි.සත්ථා
අම්බපානකං පිවිත්වා කණ්ඩං ආහ – ‘‘ඉමං අම්බට්ඨිං ඉයධව පංසුං
වියූහිත්වායරොයපහී’’ති.යසොතථාඅකාසි.සත්ථා තස්සඋපරිහත්ථංයධොවි.
හත්යථ යධොවිතමත්යතයයව නඞ් ලසීසමත්තක්ඛන්යධො හුත්වා 

උබ්යබයධනපණ්ණාසහත්යථොඅම්බරුක්යඛොඋට්ඨහි.චතූසුදිසාසුඑයකකා, 
උද්ධං එකාති පඤ්ච මහාසාඛා පණ්ණාසහත්ථා අයහසුං. යසො තාවයදව
පුප්ඵඵලසඤ්ඡන්යනොහුත්වා එයකකස්මිංඨායනපරිපක්කඅම්බපිණ්ඩිධයරො
අයහොසි.පච්ඡයතොආ ච්ඡන්තාභික්ඛූ අම්බපක්කානිඛාදන්තාඑවආ මිංසු.
රාජා ‘‘එවපනයපොකිර අම්බරුක්යඛො උට්ඨියතො’’ති සුත්වා ‘‘මානං යකොචි
ඡින්දී’’ති ආරක්ඛං ඨයපසි. යසො පන කණ්යඩන යරොපිතත්තා 

කණ්ඩම්බරුක්යඛොත්යවව පඤ්ඤායි. ධුත්තකාපි අම්බපක්කානි ඛාදිත්වා
‘‘හයර දුට්ඨතිත්ථියා ‘සමයණො කිර ය ොතයමො කණ්ඩම්බරුක්ඛමූයල
පාටිහාරියං කරිස්සතී’ති තුම්යහහි යයොජනබ්භන්තයර තදහුජාතාපි

අම්බයපොතකා උප්පාටාපිතා, කණ්ඩම්යබො නාම අය’’න්ති වත්වා යත 

උච්ඡිට්ඨඅම්බට්ඨීහිපහරිංසු. 

සක්යකො වාතවලාහකං යදවපුත්තං ආණායපසි ‘‘තිත්ථියානං මණ්ඩපං 
වායතහි උප්පායටත්වා උක්කාරභූමියං ඛිපායපහී’’ති. යසො තථා අකාසි.
සූරියම්පි යදවපුත්තං ආණායපසි ‘‘සූරියමණ්ඩලං නිකඩ්ඪන්යතො
තායපහී’’ති.යසොතථාඅකාසි.පුන වාතවලාහකංආණායපසි‘‘වාතමණ්ඩලං
උට්ඨායපන්යතො යාහී’’ති. යසො තථා කයරොන්යතො තිත්ථියානං
පග්ඝරිතයසදසරීයර රයජොවට්ටියා ඔකිරි. යත තම්බමත්තිකසදිසා අයහසුං. 
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වස්සවලාහකම්පි ආණායපසි ‘‘මහන්තානි බින්දූනි පායතහී’’ති. යසො තථා
අකාසි. අථ යනසං කායයො කබර ාවිසදියසො අයහොසි. යත නි ණ්ඨා
ලජ්ජමානාහුත්වාසම්මුඛසම්මුඛට්ඨායනයනව පලායිංසු.එවංපලායන්යතසු
පුරාණකස්සපස්ස උපට්ඨායකො එයකො කස්සයකො ‘‘ඉදානි යම අයයානං

පාටිහාරියකරණයවලා,  න්ත්වා පාටිහාරියං පස්සිස්සාමී’’ති ය ොයණ 
විස්සජ්යජත්වා පායතොව ආභතං යාගුකුටඤ්යචව යයොත්තකඤ්ච  යහත්වා

ආ ච්ඡන්යතො පුරාණං තථා පලායන්තං දිස්වා, භන්යත, අජ්ජ ‘අයයානං 

පාටිහාරියං පස්සිස්සාමී’ති ආ ච්ඡාමි, තුම්යහ කහං  ච්ඡථා’’ති. කිං යත 

පාටිහාරියයන, ඉමං කුටඤ්ච යයොත්තඤ්ච යදහීති. යසො යතන දින්නං 
කුටඤ්චයයොත්තඤ්චආදායනදීතීරං න්ත්වාකුටංයයොත්යතනඅත්තයනො
ගීවාය බන්ධිත්වා ලජ්ජන්යතො කිඤ්චි අකයථත්වා රහයද පතිත්වා
උදකපුබ්බුයෙ උට්ඨායපන්යතොකාලංකත්වාඅවීචිම්හිනිබ්බත්ති. 

සක්යකො ආකායස රතනචඞ්කමං මායපසි. තස්ස එකා යකොටි

පාචීනචක්කවාෙමුඛවට්ටියං අයහොසි, එකා පච්ඡිමචක්කවාෙමුඛවට්ටියං.
සත්ථා සන්නිපතිතාය ඡත්තිංසයයොජනිකාය පරිසාය වඩ්ඪමානකච්ඡායාය
‘‘ඉදානි පාටිහාරියකරණයවලා’’ති  න්ධකුටියතො නික්ඛමිත්වා පමුයඛ

අට්ඨාසි. අථ නං ාරණී නාම ඉද්ධිමන්තී එකා අනා ාමිඋපාසිකා

උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්යත, මාදිසාය ධීතරි විජ්ජමානාය තුම්හාකං

කිලමනකිච්චං නත්ථි, අහං පාටිහාරියං කරිස්සාමී’’ති ආහ. ‘‘කථං ත්වං

කරිස්සසි, ඝරණී ර’’ති? ‘‘භන්යත, එකස්මිං චක්කවාෙ බ්යභ මහාපථවිං
උදකංකත්වාඋදකසකුණිකාවියනිමුජ්ජිත්වා පාචීනචක්කවාෙමුඛවට්ටියං

අත්තානං දස්යසස්සාමි, තථා පච්ඡිමඋත්තරදක්ඛිණචක්කවාෙමුඛවට්ටියං, 
තථාමජ්යඣ’’.මහාජයනොමංදිස්වා‘‘කා එසා’’තිවුත්යතවක්ඛති‘‘ඝරණී ර

නායමසා, අයං තාව එකිස්සා ඉත්ථියා ආනුභායවො, බුද්ධානුභායවො පන

කීදියසොභවිස්සතී’’ති. එවංතිත්ථියාතුම්යහ අදිස්වාවපලායිස්සන්තීති.අථ

නංසත්ථා‘‘ජානාමියතඝරණී රඑවපනපංපාටිහාරියං කාතුංසමත්ථභාවං, න
පනායං තවත්ථාය බද්යධො මාලාපුයටො’’ති වත්වා පටික්ඛිපි. සා ‘‘න යම

සත්ථා අනුජානාති, අද්ධා මයා උත්තරිතරං පාටිහාරියං කාතුං සමත්යථො
අඤ්යඤො අත්ථී’’ති එකමන්තං අට්ඨාසි. සත්ථාපි ‘‘එවයමවයතසංගුයණො
පාකයටො භවිස්සතීති එවං ඡත්තිංසයයොජනිකාය පරිසාය මජ්යඣ සීහනාදං

නදිස්සතී’’ති මඤ්ඤමායනො අපයරපි පුච්ඡි – ‘‘තුම්යහ කථං පාටිහාරියං

කරිස්සථා’’ති.යත‘‘එවඤ්චඑවඤ්චකරිස්සාම, භන්යත’’ති සත්ථුපුරයතො

ඨිතාව සීහනාදං නදිංසු. යතසු කිර චූළඅනාථපිණ්ඩියකො ‘‘මාදියස
අනා ාමිඋපාසයක පුත්යත විජ්ජමායන සත්ථු කිලමනකිච්චං නත්ථී’’ති

චින්යතත්වා ‘‘අහං, භන්යත, පාටිහාරියං කරිස්සාමී’’ති වත්වා ‘‘කථං

කරිස්සසී’’ති පුට්යඨො ‘‘අහං, භන්යත, ද්වාදසයයොජනිකං බ්රහ්මත්තභාවං
නිම්මිනිත්වා ඉමිස්සා පරිසාය මජ්යඣ මහායමඝ ජ්ජිතසදියසන සද්යදන
බ්රහ්මඅප්යඵොටනං නාම අප්යඵොයටස්සාමී’’ති. මහාජයනො ‘‘කිං නායමයසො 
සද්යදො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘චූෙඅනාථපිණ්ඩිකස්ස කිර බ්රහ්මඅප්යඵොටනසද්යදො
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නාමා’’ති වක්ඛති. තිත්ථියා ‘‘ හපතිකස්ස කිර තාව එයසො ආනුභායවො, 
බුද්ධානුභායවො කීදියසො භවිස්සතී’’ති තුම්යහ අදිස්වාව පලායිස්සන්තීති.
සත්ථා‘‘ජානාමියතආනුභාව’’න්තිතස්සපිතයථවවත්වා පාටිහාරියකරණං
නානුජානි. 

අයථකා පටිසම්භිදප්පත්තා සත්තවස්සිකා චීරසාමයණරී කිර නාම

සත්ථාරංවන්දිත්වා ‘‘අහං, භන්යත, පාටිහාරියංකරිස්සාමී’’තිආහ. ‘‘කථං

කරිස්සසි චීයර’’ති? ‘‘භන්යත, සියනරුඤ්ච චක්කවාෙපබ්බතඤ්ච
හිමවන්තඤ්ච ආහරිත්වා ඉමස්මිං ඨායන පටිපාටියා ඨයපත්වා අහං 

හංසසකුණී ර විය තයතො තයතො නික්ඛමිත්වා අසජ්ජමානා  මිස්සාමි, 
මහාජයනො මං දිස්වා ‘කා එසා’ති පුච්ඡිත්වා ‘චීරසාමයණරී’ති වක්ඛති.

තිත්ථියා‘සත්තවස්සිකායතාව සාමයණරියා අයමානුභායවො, බුද්ධානුභායවො
කීදියසො භවිස්සතී’ති තුම්යහ අදිස්වාව පලායිස්සන්තී’’ති. ඉයතො පරං
එවපනපානි වචනානි වුත්තානුසායරයනව යවදිතබ්බානි. තස්සාපි භ වා
‘‘ජානාමියතආනුභාව’’න්තිවත්වාපාටිහාරියකරණං නානුජානි.අයථයකො

පටිසම්භිදප්පත්යතො ඛීණාසයවො චුන්දසාමයණයරො නාම ජාතියා
සත්තවස්සියකොසත්ථාරංවන්දිත්වා ‘‘අහංභ වාපාටිහාරියං කරිස්සාමී’’ති

වත්වා ‘‘කථං කරිස්සසී’’ති පුට්යඨො ආහ – ‘‘අහං, භන්යත, ජම්බුදීපස්ස
ධජභූතංමහාජම්බුරුක්ඛංඛන්යධ යහත්වාචායලත්වාමහාජම්බුයපසියයො 

ආහරිත්වා ඉමං පරිසං ඛාදායපස්සාමි, පාරිච්ඡත්තකකුසුමානි ච ආහරිත්වා
තුම්යහ වන්දිස්සාමී’’ති. සත්ථා ‘‘ජානාමි යත ආනුභාව’’න්ති තස්ස
පාටිහාරියකරණං පටික්ඛිපි. 

අථ උප්පලවණ්ණා යථරී සත්ථාරං වන්දිත්වා ‘‘අහං, භන්යත, 

පාටිහාරියංකරිස්සාමී’’තිවත්වා ‘‘කථංකරිස්සසී’’තිපුට්ඨාආහ – ‘‘අහං, 

භන්යත, සමන්තා ද්වාදසයයොජනිකං පරිසං දස්යසත්වා ආවට්ටයතො
ඡත්තිංසයයොජනාය පරිසාය පරිවුයතො චක්කවත්තිරාජා හුත්වා ආ න්ත්වා

තුම්යහ වන්දිස්සාමී’’ති. සත්ථා ‘‘ජානාමි යත ආනුභාව’’න්ති තස්සාපි
පාටිහාරියකරණං පටික්ඛිපි. අථ මහායමොග් ල්ලානත්යථයරො භ වන්තං

වන්දිත්වා ‘‘අහං, භන්යත, පාටිහාරියං කරිස්සාමී’’ති වත්වා ‘‘කථං

කරිස්සසී’’ති පුට්යඨො ආහ – ‘‘අහං, භන්යත, සියනරුපබ්බතරාජානං

දන්තන්තයර ඨයපත්වා මාසසාසපබීජං විය ඛාදිස්සාමී’’ති. ‘‘අඤ්ඤං කිං

කරිස්සසී’’ති? ‘‘ඉමං මහාපථවිං කටසාරකං විය සංයවල්ලිත්වා 

අඞ්ගුලන්තයරනික්ඛිපිස්සාමී’’ති. ‘‘අඤ්ඤංකිංකරිස්සසී’’ති? ‘‘මහාපථවිං 
කුලාලචක්කං විය පරිවත්යතත්වා මහාජනං පථයවොජං ඛාදායපස්සාමී’’ති.

‘‘අඤ්ඤං කිං කරිස්සසී’’ති? ‘‘වාමහත්යථ පථවිං කත්වා ඉයම සත්යත
දක්ඛිණහත්යථන අඤ්ඤස්මිං දීයප ඨයපස්සාමී’’ති. ‘‘අඤ්ඤං කිං

කරිස්සසී’’ති? ‘‘සියනරුං ඡත්තදණ්ඩං විය කත්වා මහාපථවිං උක්ඛිපිත්වා 
තස්සුපරි ඨයපත්වා ඡත්තහත්යථො භික්ඛු විය එකහත්යථනාදාය ආකායස 
චඞ්කමිස්සාමී’’ති. සත්ථා ‘‘ජානාමි යත ආනුභාව’’න්ති තස්සපි
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පටුන 

පාටිහාරියකරණං නානුජානි. යසො ‘‘ජානාති මඤ්යඤ සත්ථා මයා
උත්තරිතරංපාටිහාරියංකාතුං සමත්ථ’’න්තිඑකමන්තංඅට්ඨාසි. 

අථනංසත්ථා ‘‘නායංයමොග් ල්ලානංතවත්ථායබද්යධොබාලාපුයටො. 

අහඤ්හි අසමධුයරො, මම ධුරං අඤ්යඤො වහිතුං සමත්යථො නාම නත්ථි.

අනච්ඡරියයමතං, යං ඉදානි මම ධුරං වහිතුං සමත්යථො නාම භයවයය.
අයහතුකතිරච්ඡානයයොනියං නිබ්බත්තකායලපි මම ධුරං අඤ්යඤො වහිතුං

සමත්යථොනාමනායහොසියයවා’’තිවත්වා‘‘කදා පන, භන්යත’’තියථයරන
පුට්යඨොඅතීතංආහරිත්වා– 

‘‘යයතො යයතො රුධුරං, යයතො ම්භීරවත්තනී; 

තදාස්සුකණ්හංයුඤ්ජන්ති, ස්වාස්සුතංවහයතධුර’’න්ති. – 

ඉදං කණ්හඋසභජාතකිං (ජා. 1.1.29) විත්ථායරත්වා පුන තයමව වත්ථුං
වියසයසත්වාදස්යසන්යතො– 

‘‘මනුඤ්ඤයමවභායසයය, නාමනුඤ්ඤංකුදාචනං; 

මනුඤ්ඤංභාසමානස්ස,  රුංභාරංඋදද්ධරි; 

ධනඤ්චනංඅලායභසි, යතනචත්තමයනොඅහූ’’ති.– 

ඉදං නන්දිවිසා ජාතකිං විත්ථායරත්වා කයථසි. කයථත්වා ච පන සත්ථා

රතනචඞ්කමං අභිරුහි, පුරයතො ද්වාදසයයොජනිකා පරිසා අයහොසි තථා
පච්ඡයතො ච උත්තරයතො ච දක්ඛිණයතො ච. උජකං පන
චතුවීසතියයොජනිකායපරිසායමජ්යඣ භ වායමකපාටිහාරියංඅකාසි. 

තංපාළියතොතාවඑවංයවදිතබ්බං(පටි.ම.1.116) – කතමංතථා තස්ස 

යමකපාටිහාරියය ඤාණං? ඉධං තථා යතො යමකපාටිහාරියං කයරොති

අසාධාරණං සාවයකහි, උපරිමකායයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, 

යහට්ඨිමකායයතො උදකධාරා පවත්තති. යහට්ඨිමකායයතො අග්ගික්ඛන්යධො

පවත්තති, උපරිමකායයතො උදකධාරා පවත්තති. පුරත්ථිමකායයතො, 

පච්ඡිමකායයතො; පච්ඡිමකායයතො, පුරත්ථිමකායයතො; දක්ඛිණඅක්ඛියතො, 

වාමඅක්ඛියතො; වාමඅක්ඛියතො, දක්ඛිණඅක්ඛියතො; 

දක්ඛිණකණ්ණයසොතයතො, වාමකණ්ණයසොතයතො; වාමකණ්ණයසොතයතො, 

දක්ඛිණකණ්ණයසොතයතො; දක්ඛිණනාසිකායසොතයතො, 

වාමනාසිකායසොතයතො; වාමනාසිකායසොතයතො, දක්ඛිණනාසිකායසොතයතො; 

දක්ඛිණඅංසකූටයතො, වාමඅංසකූටයතො; වාමඅංසකූටයතො, 

දක්ඛිණඅංසකූටයතො; දක්ඛිණහත්ථයතො, වාමහත්ථයතො; වාමහත්ථයතො, 

දක්ඛිණහත්ථයතො; දක්ඛිණපස්සයතො, වාමපස්සයතො; වාමපස්සයතො, 

දක්ඛිණපස්සයතො; දක්ඛිණපාදයතො, වාමපාදයතො; වාමපාදයතො, 

දක්ඛිණපාදයතො; අඞ්ගුලඞ්ගුයලහි, අඞ්ගුලන්තරිකාහි; අඞ්ගුලන්තරිකාහි, 

අඞ්ගුලඞ්ගුයලහි; එයකකයලොමකූපයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, 



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා බුද්ධවග්ය ො 

113 

පටුන 

එයකකයලොමයතොඋදකධාරාපවත්තති.එයකකයලොමයතො අග්ගික්ඛන්යධො

පවත්තති, එයකකයලොමකූපයතො උදකධාරා පවත්තති ඡන්නං වණ්ණානං
නීලානං පීතකානං යලොහිතකානං ඔදාතානං මඤ්යජට්ඨානං පභස්සරානං.

භ වා චඞ්කමති, බුද්ධනිම්මියතො තිට්ඨති වා නිසීදති වා යසයයං වා

කප්යපති…යප.…නිම්මියතො යසයයංකප්යපති, භ වාචඞ්කමතිවාතිට්ඨති
වානිසීදතිවා.ඉදංතථා තස්ස යමකපාටිහාරියයඤාණන්ති. 

ඉදං පනපාටිහාරියංභ වාතස්මිංචඞ්කයම චඞ්කමිත්වාඅකාසි.තස්ස

යතයජොකසිණසමාපත්තිවයසනඋපරිමකායයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, 
ආයපොකසිණසමාපත්තිවයසන යහට්ඨිමකායයතො උදකධාරා පවත්තති. න

පන උදකධාරාය පවත්තනට්ඨානයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, 
අග්ගික්ඛන්ධස්ස පවත්තනට්ඨානයතො උදකධාරා පවත්තතීති දස්යසතුං
‘‘යහට්ඨිමකායයතො උපරිමකායයතො’’තිවුත්තං.එයසවනයයොසබ්බපයදසු.

අග්ගික්ඛන්යධො පයනත්ථ උදකධාරාය අසම්මිස්යසො අයහොසි, තථා
උදකධාරා අග්ගික්ඛන්යධන. උභයම්පි කිර යචතං යාව බ්රහ්මයලොකා
උග් න්ත්වාචක්කවාෙමුඛවට්ටියංපතති.‘‘ඡන්නංවණ්ණාන’’න්ති වුත්තා
පනස්ස ඡබ්බණ්ණරංසියයො ඝයටහි ආසිඤ්චමානං විලීනසුවණ්ණං විය
යන්තනාලිකයතො නික්ඛන්තසුවණ්ණරසධාරා විය ච
එකචක්කවාෙ බ්භයතොඋග් න්ත්වාබ්රහ්මයලොකං ආහච්චපටිනිවත්තිත්වා 
චක්කවාෙමුඛවට්ටියමව ණ්හිංසු. එකචක්කවාෙ බ්භංවඞ්කය ොපානසිකං
වියයබොධිඝරංඅයහොසිඑකායලොකං. 

තංදිවසං සත්ථා චඞ්කමිත්වා පාටිහාරියං කයරොන්යතො අන්තරන්තරා 
මහාජනස්සධම්මංකයථසි.කයථන්යතොචජනංනිරස්සාසංඅකත්වාතස්ස
අස්සාසවාරං යදති. තස්මිං ඛයණ මහාජයනො සාධුකාරං පවත්යතසි. තස්ස
සාධුකාරපවත්තනකායල සත්ථා තාවමහතියා පරිසාය චිත්තං
ඔයලොයකන්යතො එයකකස්ස යසොෙසන්නංආකාරානං වයසන චිත්තාචාරං 

අඤ්ඤාසි. එවං ලහුකපරිවත්තං බුද්ධානං චිත්තං. යයො යයො යස්මිඤ්ච

ධම්යම යස්මිඤ්ච පාටිහීයර පසන්යනො, තස්ස තස්ස අජ්ඣාසයවයසයනව 

ධම්මඤ්චකයථසි, පාටිහීරඤ්චඅකාසි.එවංධම්යමයදසියමායනපාටිහීයර
ච කරියමායන මහාජනස්ස ධම්මාභිසමයයො අයහොසි. සත්ථා පන තස්මිං
සමා යම අත්තයනො මනං  යහත්වා අඤ්ඤං පඤ්හං පුච්ඡිතුං සමත්ථං

අදිස්වානිම්මිතබුද්ධං මායපසි. යතන පුච්ඡිතං පඤ්හං සත්ථා විස්සජ්යජසි, 

සත්ථාරා පුච්ඡිතං යසො විස්සජ්යජසි. භ වයතො චඞ්කමනකායල නිම්මියතො

ඨානාදීසුඅඤ්ඤතරංකප්යපසි, නිම්මිතස්සචඞ්කමනකායලභ වා ඨානාදීසු
අඤ්ඤතරං කප්යපසි. තමත්ථං දස්යසතුං ‘‘නිම්මියතො චඞ්කමති වා’’තිආදි 

වුත්තං.එවංකයරොන්තස්සසත්ථුපාටිහාරියංදිස්වාධම්මකථංසුත්වාතස්මිං 
සමා යමවීසතියාපාණයකොටීනංධම්මාභිසමයයොඅයහොසි. 

සත්ථාපාටිහීරංකයරොන්යතොව‘‘කත්ථනුයඛොඅතීතබුද්ධාඉදං පාටිහීරං
කත්වා වස්සං උයපන්තී’’ති ආවජ්යජත්වා ‘‘තාවතිංසභවයන වස්සං 
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උප න්ත්වා මාතු අභිධම්මපිටකං යදයසන්තී’’ති දිස්වා දක්ඛිණපාදං
උක්ඛිපිත්වා යු න්ධරමත්ථයක ඨයපත්වා ඉතරං පාදං උක්ඛිපිත්වා
සියනරුමත්ථයකඨයපසි.එවං අට්ඨසට්ඨියයොජනසතසහස්සට්ඨායනතයයො

පදවාරා අයහසුං, ද්යව පාදඡිද්දානි. සත්ථා පාදං පසායරත්වා අක්කමීතින
සල්ලක්යඛතබ්බං. තස්ස හි පාදුක්ඛිපනකායලයයව පබ්බතා පාදමූලං 

ආ න්ත්වා සම්පටිච්ඡිංසු, සත්ථාරා අක්කමනකායල යත පබ්බතා උට්ඨාය
සකට්ඨායනයයව අට්ඨංසු. සක්යකො සත්ථාරං දිස්වා චින්යතසි –

‘‘පණ්ඩුකම්බලසිලාය මඤ්යඤ සත්ථා ඉමං වස්සාවාසං උයපස්සති, 

බහූනඤ්ච යදවතානං උපකායරො භවිස්සති, සත්ථරි පයනත්ථ වස්සාවාසං
උප යතඅඤ්ඤායදවතාහත්ථම්පිඨයපතුංනසක්ඛිස්සන්ති.අයංයඛො පන

පණ්ඩුකම්බලසිලා දීඝයතොසට්ඨියයොජනා, විත්ථාරයතොපණ්ණාසයයොජනා, 

පුථුලයතො පන්නරසයයොජනා, සත්ථරි නිසින්යනපි තුච්ඡං භවිස්සතී’’ති.
සත්ථා තස්ස අජ්ඣාසයං විදිත්වා අත්තයනො සඞ්ඝාටිං සිලාසනං
පටිච්ඡාදයමානං ඛිපි. සක්යකො චින්යතසි – ‘‘චීවරං තාව පටිච්ඡාදයමානං

ඛිපි, සයංපනපරිත්තයකඨායන නිසීදිස්සතී’’ති.සත්ථාතස්සඅජ්ඣාසයං
විදිත්වා නීචපීඨකං මහාපංසුකූලියකො විය පණ්ඩුකම්බලසිලං
අන්යතොචීවරයභොය යයව කත්වා නිසීදි. මහාජයනොපි තංඛණඤ්යඤව

සත්ථාරං ඔයලොයකන්යතො නාද්දස, චන්දස්ස අත්ථඞ් මිතකායලො විය
සූරියස්සචඅත්ථඞ් මිතකායලො වියඅයහොසි.මහාජයනො– 

‘‘ යතොනුචිත්තකූටංවා, යකලාසංවායු න්ධරං; 

නයනොදක්යඛමුසම්බුද්ධං, යලොකයජට්ඨංනරාසභ’’න්ති.– 

ඉමං  ාථං වදන්යතො පරියදවි. අපයර ‘‘සත්ථා නාම පවියවකරයතො, යසො
‘එවපනපායයමපරිසායඑවපනපංපාටිහීරංකත’න්තිලජ්ජායඅඤ්ඤං රට්ඨං

වා ජනපදං වා  යතො භවිස්සති, න දානි තං දක්ඛිස්සාමා’’ති පරියදවන්තා
ඉමං  ාථමාහංසු– 

‘‘පවියවකරයතොධීයරො, නිමංයලොකංපුයනහිති; 

නයනොදක්යඛමුසම්බුද්ධං, යලොකයජට්ඨංනරාසභ’’න්ති. 

යත මහායමොග් ල්ලානං පුච්ඡිංසු – ‘‘කහං, භන්යත, සත්ථා’’ති? යසො 
සයං ජානන්යතොපි ‘‘පයරසම්පි ගුණා පාකටා යහොන්තූ’’ති අජ්ඣාසයයන

‘‘අනුරුද්ධං පුච්ඡථා’’තිආහ. යතයථරංතථා පුච්ඡිංසු – ‘‘කහං, භන්යත, 

සත්ථා’’ති? තාවතිංසභවයන පණ්ඩුකම්බලසිලායංවස්සංඋප න්ත්වාමාතු

අභිධම්මපිටකංයදයසතුං යතොති.‘‘කදා ආ මිස්සති, භන්යත’’ති? ‘‘තයයො

මායස අභිධම්මපිටකං යදයසත්වා මහාපවාරණදිවයස’’ති. යත ‘‘සත්ථාරං
අදිස්වාන මිස්සාමා’’තිතත්යථවඛන්ධාවාරංබන්ධිංසු.ආකාසයමවකිර 

යනසං ඡදනං අයහොසි. තාය ච මහතියා පරිසාය සරීරනිඝංයසො නාම න

පඤ්ඤායි, පථවීවිවරං අදාසි, සබ්බත්ථපරිසුද්ධයමවභූමිතලංඅයහොසි. 
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සත්ථා පඨමයමව යමොග් ල්ලානත්යථරං අයවොච – ‘‘යමොග් ල්ලාන, 

ත්වං එතිස්සාය පරිසාය ධම්මං යදයසයයාසි, චූෙඅනාථපිණ්ඩියකො ආහාරං
දස්සතී’’ති. තස්මා තං යතමාසං චූෙඅනාථපිණ්ඩියකොව තස්සා පරිසාය
යාපනංයාගුභත්තං ඛාදනීයං තම්බුලයතල න්ධමාලාපිලන්ධනානිචඅදාසි.

මහායමොග් ල්ලායනොධම්මංයදයසසි, පාටිහාරියදස්සනත්ථංආ තා යතහි
පුට්ඨපඤ්යහ ච විස්සජ්යජසි. සත්ථාරම්පි මාතු අභිධම්මයදසනත්ථං
පණ්ඩුකම්බලසිලායං වස්සං උප තං දසසහස්සචක්කවාෙයදවතා 
පරිවාරයිංසු.යතනවුත්තං– 

‘‘තාවතිංයසයදාබුද්යධො, සිලායංපණ්ඩුකම්බයල; 

පාරිච්ඡත්තකමූලම්හි, විහාසිපුරිසුත්තයමො. 

‘‘දසසුයලොකධාතූසු, සන්නිපතිත්වානයදවතා; 

පයිරුපාසන්තිසම්බුද්ධං, වසන්තංනා මුද්ධනි. 

‘‘නයකොචියදයවොවණ්යණන, සම්බුද්ධස්සවියරොචති; 

සබ්යබ යදයව අතික්කම්ම, සම්බුද්යධොව වියරොචතී’’ති. (යප. ව. 
317-319); 

එවං සබ්බා යදවතා අත්තයනො සරීරප්පභාය අභිභවිත්වා නිසින්නස්ස 
පනස්සමාතාතුසිතවිමානයතොආ න්ත්වාදක්ඛිණපස්යසනිසීදි.ඉන්දයකොපි

යදවපුත්යතො ආ න්ත්වා දක්ඛිණපස්යසයයව නිසීදි, අඞ්කුයරො වාමපස්යස
නිසීදි. යසො මයහසක්ඛාසු යදවතාසු සන්නිපතන්තීසු අප න්ත්වා

ද්වාදසයයොජනියක ඨායන ඔකාසං ලභි, ඉන්දයකො තත්යථවනිසීදි. සත්ථා
යත උයභොපි ඔයලොයකත්වා අත්තයනො සාසයන දක්ඛියණයයපුග් ලානං 

දින්නදානස්ස මහප්ඵලභාවං ඤායපතුකායමො එවමාහ – ‘‘අඞ්කුර, තයා
දීඝමන්තයර දසවස්සසහස්සපරිමාණකායල ද්වාදසයයොජනිකං

උද්ධනපන්තිං කත්වා මහාදානං දින්නං, ඉදානි මම සමා මං ආ න්ත්වා

ද්වාදසයයොජනියක ඨායන ඔකාසං ලභි, කිං නු යඛො එත්ථ කාරණ’’න්ති? 
වුත්තම්පියචතං– 

‘‘ඔයලොයකත්වානසම්බුද්යධො, අඞ්කුරඤ්චාපිඉන්දකං; 

දක්ඛියණයයංසම්භායවන්යතො, ඉදංවචනමබ්රවි. 

‘‘මහාදානං තයාදින්නං, අඞ්කුර දීඝමන්තයර; 

අතිදූයර නිසින්යනොසි, ආ ච්ඡ මම සන්තියක’’ති. (යප. ව. 321-

322); 

යසො සද්යධො පථවීතලං පාපුණි. සබ්බාපිනං සා පරිසා අස්යසොසි. එවං 
වුත්යත– 
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‘‘යචොදියතො භාවිතත්යතන, අඞ්කුයරො එතමබ්රවි; 

කිංමය්හංයතනදායනන, දක්ඛියණයයයනසුඤ්ඤතං. 

‘‘අයංයසොඉන්දයකොයක්යඛො, දජ්ජාදානංපරිත්තකං; 

අතියරොචති අම්යහහි, චන්යදො තාරා යණ යථා’’ති. (යප. ව. 323-

324); 

තත්ථ දජ්ජාතිදත්වා.එවංවුත්යත සත්ථාඉන්දකංආහ–‘‘ඉන්දක, ත්වං

මම දක්ඛිණපස්යස නිසින්යනො, කස්මා අනප න්ත්වාව නිසීදසී’’ති? යසො

‘‘අහං, භන්යත, සුයඛත්යත අප්පකබීජං වපනකස්සයකො විය 
දක්ඛියණයයසම්පදංඅලත්ථ’’න්තිදක්ඛියණයයංපභායවන්යතොආහ– 

‘‘උජ්ජඞ් යලයථායඛත්යත, බීජංබහුම්පියරොපිතං; 

නඵලංවිපුලංයහොති, නපියතොයසතිකස්සකං. 

‘‘තයථවදානංබහුකං, දුස්සීයලසුපතිට්ඨිතං; 

නඵලංවිපුලංයහොති, නපියතොයසතිදායකං. 

‘‘යථාපි භද්දයකයඛත්යත, බීජංඅප්පම්පි යරොපිතං; 

සම්මාධාරංපයවච්ඡන්යත, ඵලංයතොයසතිකස්සකං. 

‘‘තයථවසීලවන්යතසු, ගුණවන්යතසුතාදිසු; 

අප්පකම්පි කතං කාරං, පුඤ්ඤං යහොති මහප්ඵල’’න්ති. (යප. ව. 
325-328); 

කිං පයනතස්ස පුබ්බකම්මන්ති? යසො කිර අනුරුද්ධත්යථරස්ස 
අන්යතො ාමංපිණ්ඩායපවිට්ඨස්සඅත්තයනොආභතංකටච්ඡුභික්ඛංදායපසි.
තදා තස්ස පුඤ්ඤං අඞ්කුයරන දසවස්සසහස්සානි ද්වාදසයයොජනිකං
උද්ධනපන්තිංකත්වා දින්නදානයතොමහප්ඵලතරංජාතං.තස්මාඑවමාහ. 

එවංවුත්යතසත්ථා, ‘‘අඞ්කුර, දානංනාමවියචයයදාතුං වට්ටති, එවංතං

සුයඛත්යතසු වුත්තබීජං විය මහප්ඵලං යහොති. ත්වං පන න තථා අකාසි, 
යතනයතදානංමහප්ඵලංනජාත’’න්තිඉමමත්ථංවිභායවන්යතො– 

‘‘වියචයය දානං දාතබ්බං, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං…යප.…. 

‘‘වියචයයදානංසු තප්පසත්ථං, 

යයදක්ඛියණයයාඉධජීවයලොයක; 

එයතසුදින්නානිමහප්ඵලානි, 

බීජානිවුත්තානියථාසුයඛත්යත’’ති.(යප.ව.329-330) – 

වත්වාඋත්තරිම්පිධම්මංයදයසන්යතොඉමා ාථාඅභාසි– 
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‘‘තිණයදොසානියඛත්තානි, රා යදොසාඅයංපජා; 

තස්මාහිවීතරාය සු, දින්නංයහොතිමහප්ඵලං. 

‘‘තිණයදොසානියඛත්තානි, යදොසයදොසාඅයංපජා; 

තස්මාහිවීතයදොයසසු, දින්නංයහොතිමහප්ඵලං. 

‘‘තිණයදොසානියඛත්තානි, යමොහයදොසාඅයංපජා; 

තස්මාහිවීතයමොයහසු, දින්නංයහොතිමහප්ඵලං. 

‘‘තිණයදොසානි යඛත්තානි, ඉච්ඡායදොසාඅයං පජා; 

තස්මාහිවි තිච්යඡසු, දින්නංයහොතිමහප්ඵල’’න්ති. 

යදසනාවසායනඅඞ්කුයරොචඉන්දයකොචයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහිංසු, 

මහාජනස්සාපිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

අථ සත්ථා යදවපරිසාය මජ්යඣ නිසින්යනො මාතරං ආරබ්භ ‘‘කුසලා 

ධම්මා, අකුසලා ධම්මා, අබයාකතා ධම්මා’’ති අභිධම්මපිටකං පට්ඨයපසි.
එවං තයයො මායස නිරන්තරං අභිධම්මපිටකං කයථසි. කයථන්යතො පන
භික්ඛාචාරයවලාය ‘‘යාව මමා මනා එත්තකං නාම ධම්මං යදයසතූ’’ති
නිම්මිතබුද්ධංමායපත්වාහිමවන්තං න්ත්වා නා ලතාදන්තකට්ඨංඛාදිත්වා
අයනොතත්තදයහ මුඛං යධොවිත්වා උත්තරකුරුයතො පිණ්ඩපාතං ආහරිත්වා
මහාසාලමාෙයකනිසින්යනොභත්තකිච්චංඅකාසි.සාරිපුත්තත්යථයරොතත්ථ 

 න්ත්වා සත්ථු වත්තං කයරොති. සත්ථා භත්තකිච්චපරියයොසායන, 

‘‘සාරිපුත්ත, අජ්ජමයාඑත්තයකොනාමධම්යමොභාසියතො, ත්වංඅත්තයනො 
අන්යතවාසිකානං භික්ඛූනං වායචහී’’ති යථරස්ස කයථසි. යමකපාටිහීයර
කිර පසීදිත්වා පඤ්චසතා කුලපුත්තා යථරස්ස සන්තියක පබ්බජිංසු. යත
සන්ධාය යථරං එවමාහ. වත්වා ච පන යදවයලොකං  න්ත්වා
නිම්මිතබුද්යධන යදසිතට්ඨානයතොපට්ඨායසයංධම්මං යදයසසි.යථයරොපි
 න්ත්වා යතසං භික්ඛූනං ධම්මං යදයසසි. යත සත්ථරි යදවයලොයක
විහරන්යතයයවසත්තපකරණිකාඅයහසුං. 

යතකිරකස්සපබුද්ධකායලඛුද්දකවග්ගුලියයොහුත්වාඑකස්මිං පබ්භායර
ඔලම්බන්තා ද්වින්නං යථරානං චඞ්කමිත්වා අභිධම්මං සජ්ඣායන්තානං 

සද්දං සුත්වා සයර නිමිත්තං අග් යහසුං. යත ‘‘ඉයම ඛන්ධා නාම, ඉමා
ධාතුයයො නාමා’’තිඅජානිත්වාසයරනිමිත්ත හණමත්යතයනවතයතොචුතා

යදවයලොයක නිබ්බත්තා, එකං බුද්ධන්තරං දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවිත්වා
තයතො චවිත්වා සාවත්ථියං කුලඝයරසු නිබ්බත්තා. යමකපාටිහීයර
උප්පන්නපසාදා යථරස්ස සන්තියක පබ්බජිත්වා සබ්බපඨමං 
සත්තපකරණිකා අයහසුං. සත්ථාපි යතයනව නීහායරන තං යතමාසං
අභිධම්මං යදයසසි. යදසනාවසායන අසීතියකොටිසහස්සානං යදවතානං

ධම්මාභිසමයයොඅයහොසි, මහාමායාපි යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි. 
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සාපි යඛොඡත්තිංසයයොජනපරිමණ්ඩලා පරිසා ‘‘ඉදානිසත්තයම දිවයස
මහාපවාරණාභවිස්සතී’’තිමහායමොග් ල්ලානත්යථරං උපසඞ්කමිත්වාආහ

–‘‘භන්යතසත්ථු, ඔයරොහණදිවසංසඤ්ඤාතුංවට්ටති, නහිමයං සත්ථාරං
අදිස්වා  මිස්සාමා’’ති. ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො තං කථං සුත්වා 

‘‘සාධාවුයසො’’තිවත්වාතත්යථවපථවියංනිමුග්ය ොසියනරුපාදං න්ත්වා
‘‘මං අභිරුහන්තං පරිසා පස්සතූ’’ති අධිට්ඨාය මණිරතයනන ආවුතං
පණ්ඩුකම්බලසුත්තංවිය පඤ්ඤායමානපනයපොවසියනරුමජ්යඣනඅභිරුහි.

මනුස්සාපි නං ‘‘එකයයොජනං අභිරුේයහො, ද්වියයොජනං අභිරුේයහො’’ති
ඔයලොකයිංසු.යථයරොපිසත්ථුපායදසීයසනඋක්ඛිපන්යතොවිය අභිරුහිත්වා

වන්දිත්වා එවමාහ – ‘‘භන්යත, පරිසා තුම්යහ දිස්වාව  න්තුකාමා, කදා

ඔයරොහිස්සථා’’ති. ‘‘කහං පන යත, යමොග් ල්ලාන, යජට්ඨභාතියකො

සාරිපුත්යතො’’ති. ‘‘භන්යත, සඞ්කස්සන යර වස්සං උප යතො’’ති.

යමොග් ල්ලාන, අහං ඉයතො සත්තයම දිවයස මහාපවාරණාය

සඞ්කස්සන රද්වායර ඔතරිස්සාමි, මං දට්ඨුකාමා තත්ථ ආ ච්ඡන්තු, 

සාවත්ථියතො සඞ්කස්සන රද්වාරං තිංසයයොජනානි, එත්තයක මග්ය 

කස්සචි පායථයයකිච්චං නත්ථි, උයපොසථිකා හුත්වා ධුරවිහාරං
ධම්මස්සවනත්ථාය  ච්ඡන්තා විය ආ ච්යඡයයාථාති යතසං

ආයරොයචයයාසීති.යථයරො ‘‘සාධු, භන්යත’’ති න්ත්වාතථාආයරොයචසි. 

සත්ථා වුට්ඨවස්යසො පවායරත්වා සක්කස්ස ආයරොයචසි – ‘‘මහාරාජ, 

මනුස්සපථං  මිස්සාමී’’ති. සක්යකො සුවණ්ණමයං මණිමයං රජතමයන්ති

තීණි යසොපානානි මායපසි. යතසං පාදා සඞ්කස්සන රද්වායර පතිට්ඨහිංසු, 
සීසානි සියනරුමුද්ධනි. යතසු දක්ඛිණපස්යස සුවණ්ණමයං යසොපානං 

යදවතානංඅයහොසි, වාමපස්යසරජතමයංයසොපානංමහාබ්රහ්මානංඅයහොසි, 
මජ්යඣමණිමයං යසොපානංතථා තස්ස අයහොසි.සත්ථාපිසියනරුමුද්ධනි

ඨත්වා යදයවොයරොහණසමයය යමකපාටිහාරියං කත්වා උද්ධං ඔයලොයකසි, 

යාව බ්රහ්මයලොකා එකඞ් ණා අයහසුං. අයධො ඔයලොයකසි, යාව අවීචියතො

එකඞ් ණං අයහොසි. දිසාවිදිසා ඔයලොයකසි, අයනකානි 

චක්කවාෙසතසහස්සානි එකඞ් ණානි අයහසුං. යදවා මනුස්යස පස්සිංසු, 

මනුස්සාපියදයව පස්සිංසු, සබ්යබසම්මුඛාවපස්සිංසු. 

භ වා ඡබ්බණ්ණරංසියයො විස්සජ්යජසි. තං දිවසං බුද්ධසිරිං 
ඔයලොයකත්වා ඡත්තිංසයයොජන පරිමණ්ඩලාය පරිසාය එයකොපි බුද්ධභාවං

අපත්යථන්යතො නාම නත්ථි. සුවණ්ණයසොපායනන යදවා ඔතරිංසු, 

රජතයසොපායනන මහාබ්රහ්මායනො ඔතරිංසු, මණියසොපායනන
සම්මාසම්බුද්යධො ඔතරි. පඤ්චසියඛො  න්ධබ්බයදවපුත්යතො
යබලුවපණ්ඩුවීණං ආදාය දක්ඛිණපස්යස ඨත්වා සත්ථු

 න්ධබ්බමධුරදිබ්බවීණාය සද්යදන පූජං කයරොන්යතො ඔතරි, මාතලි, 
සඞ් ාහයකො වාමපස්යස ඨත්වා දිබ්බ න්ධමාලාපුප්ඵං  යහත්වා

නමස්සමායනො පූජං කත්වා ඔතරි, මහාබ්රහ්මා ඡත්තං ධායරසි, සුයායමො
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වාලබීජනිං ධායරසි. සත්ථා ඉමිනා පරිවායරන සද්ධිං ඔතරිත්වා 
සඞ්කස්සන රද්වායර පතිට්ඨහි. සාරිපුත්තත්යථයරොපිආ න්ත්වා සත්ථාරං 
වන්දිත්වා යස්මා සාරිපුත්තත්යථයරන තථාපනපාය බුද්ධසිරියා ඔතරන්යතො

සත්ථාඉයතො පුබ්යබනදිට්ඨපුබ්යබො, තස්මා– 

‘‘නයමදිට්යඨොඉයතොපුබ්යබ, නසුයතොඋදකස්සචි; 

එවං වග්ගුවයදො සත්ථා, තුසිතා  ණිමා යතො’’ති. (සු. නි. 961; 

මහානි.190) – 

ආදීහි අත්තයනොතුට්ඨිංපකායසත්වා, ‘‘භන්යත, අජ්ජසබ්යබපියදවමනුස්සා

තුම්හාකං පිහයන්ති, පත්යථන්තී’’ති ආහ. අථ නං සත්ථා, ‘‘සාරිපුත්ත, 
එවපනයපහි ගුයණහි සමන්නා තා බුද්ධා යදවමනුස්සානං පියා 
යහොන්තියයවා’’තිවත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

181. 

‘‘යයඣානපසුතාධීරා, යනක්ඛම්මූපසයමරතා; 

යදවාපියතසංපිහයන්ති, සම්බුද්ධානංසතීමත’’න්ති. 

තත්ථ යෙ ඣානපසුතාති ලක්ඛණූපනිජ්ඣානං 
ආරම්මණූපනිජ්ඣානන්ති ඉයමසු ද්වීසු ඣායනසු 

ආවජ්ජනසමාපජ්ජනඅධිට්ඨානවුට්ඨානපච්චයවක්ඛයණහි යුත්තප්පයුත්තා. 

යනක්ඛම්මූපසයම රතාති එත්ථ පබ්බජ්ජා යනක්ඛම්මන්ති න  යහතබ්බා, 

කියලසවූපසමනිබ්බානරතිං පන සන්ධායයතං වුත්තං. යදවාපීති යදවාපි

මනුස්සාපියතසංපිහයන්තිපත්යථන්ති. සතීමතන්ති එවපනපගුණානංයතසං
සතියා සමන්නා තානං සම්බුද්ධානං. ‘‘අයහො වත මයං බුද්ධා 
භයවයයාමා’’තිබුද්ධභාවංඉච්ඡමානාපිහයන්තීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනතිංසමත්තානංපාණයකොටීනංධම්මාභිසමයයොඅයහොසි, 
යථරස්ස සද්ධිවිහාරිකාපඤ්චසතභික්ඛූඅරහත්යතපතිට්ඨහිංසු. 

සබ්බබුද්ධානං කිර අවිජහිතයමව යමකපාටිහීරං කත්වා යදවයලොයක 
වස්සං වසිත්වාසඞ්කස්සන රද්වායරඔතරණං.තත්ථපන දක්ඛිණපාදස්ස 

පතිට්ඨිතට්ඨානං අචලයචතියට්ඨානං නාම යහොති. සත්ථා තත්ථ ඨත්වා

පුථුජ්ජනාදීනං විසයය පඤ්හං පුච්ඡි, පුථුජ්ජනා අත්තයනො විසයය පඤ්යහ
විස්සජ්යජත්වා යසොතාපන්නවිසයයපඤ්හංවිස්සජ්යජතුංනාසක්ඛිංසු.තථා

සකදා ාමිආදීනං විසයය යසොතාපන්නාදයයො, මහායමොග් ල්ලානවිසයය

යසසමහාසාවකා, සාරිපුත්තත්යථරස්ස විසයය මහායමොග් ල්ලායනො, 
බුද්ධවිසයය ච සාරිපුත්යතොපි විස්සජ්යජතුං නාසක්ඛියයව. යසො පාචීනදිසං

ආදිං කත්වා සබ්බදිසා ඔයලොයකසි, සබ්බත්ථ එකඞ් ණයමව අයහොසි.
අට්ඨසු දිසාසු යදවමනුස්සා උද්ධං යාව බ්රහ්මයලොකා යහට්ඨා භූමට්ඨා ච 

යක්ඛනා සුපණ්ණාඅඤ්ජලිංපග් යහත්වා, ‘‘භන්යත, ඉධතස්සපඤ්හස්ස 
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විස්සජ්යජතානත්ථි, එත්යථවඋපධායරථා’’තිආහංසු.සත්ථාසාරිපුත්යතො
කිලමති. කිඤ්චාපියහස– 

‘‘යය චසඞ්ඛාතධම්මායස, යයචයසඛාපුථූ ඉධ; 

යතසංයමනිපයකොඉරියං, පුට්යඨොපබ්රූහිමාරිසා’’ති.(සු.නි. 1044; 

චූෙනි.අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස7) – 

ඉමං බුද්ධවිසයය පුට්ඨපඤ්හං සුත්වා ‘සත්ථා මං යසඛායසඛානං 

ආ මනපටිපදංපුච්ඡතී’තිපඤ්යහනික්කඞ්යඛො, ඛන්ධාදීසුපනකතයරනනු
යඛොමුයඛනඉමං පටිපදංකයථන්යතො‘අහංසත්ථුඅජ්ඣාසයං ණ්හිතුංන

සක්ඛිස්සාමී’තිමමඅජ්ඣාසයය කඞ්ඛති, යසොමයානයයඅදින්යනකයථතුං

නසක්ඛිස්සති, නයමස්සදස්සාමීතිනයං දස්යසන්යතො‘‘භූතමිදං, සාරිපුත්ත, 

සමනුපස්සසී’’තිආහ.එවංකිරස්සඅයහොසි ‘‘සාරිපුත්යතොමමඅජ්ඣාසයං
 යහත්වා කයථන්යතො ඛන්ධවයසන කයථස්සතී’’ති. යථරස්ස සහ
නයදායනන යසො පඤ්යහො නයසයතන නයසහස්යසන නයසතසහස්යසන 
උපට්ඨාසි.යසොසත්ථාරාදින්නනයයඨත්වාතං පඤ්හංකයථසි.ඨයපත්වා
කිර සම්මාසම්බුද්ධං අඤ්යඤො සාරිපුත්තත්යථරස්ස පඤ්ඤං පාපුණිතුං
සමත්යථොනාමනත්ථි.යතයනවකිරයථයරොසත්ථුපුරයතොඨත්වාසීහනාදං

නදි – ‘‘අහං, භන්යත, සකලකප්පම්පි යදයව වුට්යඨ ‘එත්තකානි බින්දූනි

මහාසමුද්යද පතිතානි, එත්තකානිභූමියං, එත්තකානිපබ්බයත’ති යණත්වා

යලඛං ආයරොයපතුං සමත්යථො’’ති. සත්ථාපි නං ‘‘ජානාමි, සාරිපුත්ත, 
 යණතුංසමත්ථභාව’’න්තිආහ.තස්ස ආයස්මයතොපඤ්ඤායඋපමානාම
නත්ථි.යතයනවාහ– 

‘‘ ඞ් ායවාලුකාඛීයය, උදකංඛීයයමහණ්ණයව; 

මහියාමත්තිකාඛීයය, නඛීයයමමබුද්ධියා’’ති. 

ඉදංවුත්තංයහොති–සයචහි, භන්යත, බුද්ධිසම්පන්නයලොකනාථ, මයා 
එකස්මිංපඤ්යහවිස්සජ්ජියතඑකංවාවාලුකංඑකංවාඋදකබින්දුංඑකංවා
පංසුඛණ්ඩං අඛිපිත්වාපඤ්හානංසයතනවාසහස්යසනවාසතසහස්යසනවා

විස්සජ්ජියත  ඞ් ාය වාලුකාදීසු එයකකං එකමන්යත ඛියපයය, ඛිප්පතරං

 ඞ් ාදීසු වාලුකාදයයො පරික්ඛයං  ච්යඡයුං, න ත්යවව මම පඤ්හානං
විස්සජ්ජනන්ති.එවංමහාපඤ්යඤොපිහිභික්ඛු බුද්ධවිසයයපඤ්හස්ස අන්තං
වායකොටිංවාඅදිස්වාසත්ථාරා දින්නනයයඨත්වාවපඤ්හංවිස්සජ්යජසි.තං

සුත්වාභික්ඛූකථංසමුට්ඨායපසුං – ‘‘යංපඤ්හං පුට්යඨොසබ්යබොපිජයනො

කයථතුංනසක්ඛි, තංධම්මයසනාපතිසාරිපුත්යතො එකයකොවකයථසී’’ති.
සත්ථා තං කථං සුත්වා ‘‘න ඉදායනව සාරිපුත්යතො යං පඤ්හං මහාජයනො 

විස්සජ්යජතුං නාසක්ඛි, තං විස්සජ්යජසි, පුබ්යබපි අයනන 
විස්සජ්ජියතොයයවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරිතුං– 

‘‘පයරොසහස්සම්පිසමා තානං, 
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කන්යදයුංයතවස්සසතංඅපඤ්ඤා; 

එයකොවයසයයයොපුරියසොසපඤ්යඤො, 

යයොභාසිතස්සවිජානාතිඅත්ථ’’න්ති.(ජා.1.1.99) – 

ඉමංජාතකංවිත්ථායරනකයථසීති. 

යදයවොයරොහණවත්ථුදුතියං. 

3. එරකපත්තනා රාජවත්ථු 

කිච්යඡො මනුස්සපටි ායභොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා බාරාණසියං
උපනිස්සාය සත්තසිරීසකරුක්ඛමූයල විහරන්යතො එරකපත්තං නාම
නා රාජංආරබ්භකයථසි. 

යසොකිරපුබ්යබකස්සපබුද්ධසාසයනදහරභික්ඛුහුත්වා ඞ් ාය නාවං
අභිරුය්හ ච්ඡන්යතො එකස්මිංඑරකගුම්යබඑරකපත්තං  යහත්වානාවාය

යව සා  ච්ඡමානායපි න මුඤ්චි, එරකපත්තං ඡිජ්ජිත්වා  තං. යසො 

‘‘අප්පමත්තකං එත’’න්ති ආපත්තිං අයදයසත්වා වීසති වස්සසහස්සානි
අරඤ්යඤ සමණධම්මංකත්වාපිමරණකායලඑරකපත්යතනගීවාය හියතො
වියආපත්තිංයදයසතුකායමොපි අඤ්ඤංභික්ඛුංඅපස්සමායනො ‘‘අපරිසුද්ධං
යම සීල’’න්ති උප්පන්නවිප්පටිසායරො තයතො චවිත්වා

එකරුක්ඛයදොණිකනාවප්පමායණො නා රාජා හුත්වා නිබ්බත්ති, 

එරකපත්යතොත්යවවස්ස නාමං අයහොසි. යසො නිබ්බත්තක්ඛයණයයව 
අත්තභාවං ඔයලොයකත්වා ‘‘එත්තකං නාම කාලං සමණධම්මං කත්වා
අයහතුකයයොනියං මණ්ඩූකභක්ඛට්ඨායන නිබ්බත්යතොම්හී’’ති විප්පටිසාරී
අයහොසි.යසොඅපරභාය එකං ධීතරංලභිත්වාමජ්යඣ ඞ් ායඋදකපිට්යඨ
මහන්තං ඵලං උක්ඛිපිත්වා ධීතරං තස්මිං ඨයපත්වා නච්චායපත්වා
 ායායපසි.එවංකිරස්සඅයහොසි–‘‘අද්ධාඅහංඉධඉමිනා උපායයනබුද්යධ
උප්පන්යනතස්සඋප්පන්නභාවංසුණිස්සාමී’’ති.යයොයමගීතස්ස පටිගීතං

ආහරති, තස්ස මහන්යතන නා භවයනන සද්ධිං ධීතරං දස්සාමීති
අන්වඩ්ඪමාසං උයපොසථදිවයස තං ධීතරං ඵයණ ඨයපසි. සා තත්ථ ඨිතා

නච්චන්තී – 

‘‘කිංසුඅධිප්පතීරාජා, කිංසුරාජාරජ්ජිස්සයරො; 

කථංසුවිරයජොයහොති, කථංබායලොතිවුච්චතී’’ති.– 

ඉමං ගීතං ායති. 

සකලජම්බුදීපවාසියනො ‘‘නා මාණවිකං  ණ්හිස්සාමා’’ති  න්ත්වා 
අත්තයනො අත්තයනො පඤ්ඤාබයලන පටිගීතං කත්වා  ායන්ති. සා තං
පටික්ඛිපති. තස්සා අන්වඩ්ඪමාසං ඵයණ ඨත්වා එවං  ායන්තියාව එකං
බුද්ධන්තරං වීතිවත්තං. අථ අම්හාකං සත්ථා යලොයක උප්පජ්ජිත්වා
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එකදිවසං පච්චූසකායල යලොකං යවොයලොයකන්යතො එරකපත්තං ආදිං
කත්වා උත්තරමාණවං නාම අත්තයනො ඤාණජාලස්ස අන්යතො පවිට්ඨං

දිස්වා ‘‘කිං නු යඛො භවිස්සතී’’ති ආවජ්යජන්යතො ‘‘අජ්ජ එරකපත්තස්ස

ධීතරං ඵයණ ඨයපත්වා නච්චාපනදිවයසො, අයං උත්තරමාණයවො මයා
දින්නං පටිගීතං  ණ්හන්යතොව යසොතාපන්යනො හුත්වා තං ආදාය
නා රාජස්ස සන්තිකං  මිස්සති. යසො තං සුත්වා ‘බුද්යධො උප්පන්යනො’ති

ඤත්වාමමසන්තිකංආ මිස්සති, අහංතස්මිංආ යත මහාසමා යම ාථං

කයථස්සාමි,  ාථාපරියයොසායන චතුරාසීතියා පාණසහස්සානං
ධම්මාභිසමයයො භවිස්සතී’’ති අද්දස. යසො තත්ථ  න්ත්වා බාරාණසියතො

අවිදූයර සත්ත සිරීසකරුක්ඛා අත්ථි, යතසු එකස්ස මූයල නිසීදි.
ජම්බුදීපවාසියනො ගීතපටිගීතං ආදාය සන්නිපතිංසු. සත්ථා අවිදූයර ඨායන

 ච්ඡන්තං උත්තරමාණවං දිස්වා ‘‘එහි, උත්තරා’’ති ආහ. ‘‘කිං, 

භන්යත’’ති? ‘‘ඉයතොතාවඑහී’’ති.අථනංආ න්ත්වාවන්දිත්වානිසින්නං

ආහ‘‘කහං  ච්ඡසී’’ති? ‘‘එරකපත්තස්සධීතු ායනට්ඨාන’’න්ති.‘‘ජානාසි

පන ගීතපටිගීත’’න්ති? ‘‘ජානාමි, භන්යත’’ති. ‘‘වයදහිතාවන’’න්ති? අථ

නං අත්තයනො ජානනනියායමයනව වදන්තං ‘‘න උත්තරං එතං පටිගීතං, 

අහංයතපටිගීතංදස්සාමි, ආදාය නං මිස්සසී’’ති.‘‘සාධු, භන්යත’’ති.අථ

නංසත්ථා, උත්තර, ත්වංනා මාණවිකායගීතකායල– 

‘‘ඡද්වාරාධිප්පතීරාජා, රජ්ජමායනොරජ්ජිස්සයරො; 

අරජ්ජංවිරයජොයහොති, රජ්ජංබායලොතිවුච්චතී’’ති.– 

ඉමංපටිගීතං ායයයයාසීතිආහ. 

මාණවිකාය ගීතස්සඅත්යථො– කිිංසුඅධිප්පතීරාජාතිකිංඅධිප්පතිරාජා

නාමයහොති? කිිංසු රාජා රජ්ජිස්සයරොතිකථං පන රාජා රජ්ජිස්සයරොනාම

යහොති? කථිංසු විරයජො යහොතීති කථං නු යඛො යසො රාජා විරයජො නාම 

යහොතීති? 

පටිගීතස්සපනඅත්යථො– ඡද්වාරාධිප්පතී රාජාතියයොඡන්නංද්වාරානං

අධිප්පති, එකද්වායරපිපනපාදීහි අනභිභූයතො, අයං රාජානාම. රජ්ජමායනො

රජ්ජිස්සයරොති යයො පන යතසු ආරම්මයණසු රජ්ජති, යසො රජ්ජමායනො

රජ්ජිස්සයරො නාම. අරජ්ජන්ති අරජ්ජමායනො පන විරයජො නාම යහොති. 

රජ්ජන්තිරජ්ජමායනොබායලොති වුච්චතීති. 

එවමස්ස සත්ථා පටිගීතං දත්වා, උත්තර, තයා ඉමස්මිං ගීයත  ායියත
ඉමස්සගීතස්සඉමංපටිගීතං ායිස්සති– 

‘‘යකනස්සු වුය්හතිබායලො, කථංනුදති පණ්ඩියතො; 

යයො ක්යඛමීකථංයහොති, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 
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අථස්සත්වංඉදංපටිගීතං ායයයයාසි– 

‘‘ඔයඝනවුය්හතිබායලො, යයො ානුදතිපණ්ඩියතො; 

සබ්බයයො විසංයුත්යතො, යයො ක්යඛමීතිවුච්චතී’’ති. 

තස්සත්යථො–‘‘කායමොඝාදිනාචතුබ්බියධනඔයඝනබායලොවුය්හති, තං 
ඔඝං පණ්ඩියතො සම්මප්පධානසඞ්ඛායතන යයොය න නුදති. යසො සබ්යබහි 

කාමයයො ාදීහිවිසංයුත්යතොයයො ක්යඛමීනාමවුච්චතී’’ති. 

උත්තයරො ඉමං පටිගීතං  ණ්හන්යතොව යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි.

යසො යසොතාපන්යනො හුත්වා තං  ාථං ආදාය  න්ත්වා, ‘‘අම්යභො, මයා

ගීතපටිගීතං ආහටං, ඔකාසං යම යදථා’’ති වත්වා නිරන්තරං ඨිතස්ස
මහාජනස්ස ජණ්ණුනා අක්කමන්යතො අ මාසි. නා මාණවිකා පිතු ඵයණ

ඨත්වා නච්චමානා ‘‘කිංසු අධිප්පතී රාජා’’ති ගීතං  ායති? උත්තයරො
‘‘ඡද්වාරාධිප්පතී රාජා’’ති පටිගීතං  ායි. පුන නා මාණවිකා ‘‘යකනස්සු 

වුය්හතී’’ති තස්ස ගීතං  ායති? අථස්සා පටිගීතං  ායන්යතො උත්තයරො
‘‘ඔයඝන වුය්හතී’’ති ඉමං  ාථමාහ. නා රාජා තං සුත්වාව බුද්ධස්ස

උප්පන්නභාවං ඤත්වා ‘‘මයා එකං බුද්ධන්තරං එවපනපං පදං නාම න

සුතපුබ්බං, උප්පන්යනො වත, යභො, යලොයක බුද්යධො’’ති තුට්ඨමානයසො

නඞ්ගුට්යඨන උදකං පහරි, මහාවීචියයො උට්ඨහිංසු, උයභො තීරානි භිජ්ජිංසු.
ඉයතො චියතො ච උසභමත්යත ඨායන මනුස්සා උදයක නිමුජ්ජිංසු. යසො
එත්තකං මහාජනං ඵයණ ඨයපත්වා උක්ඛිපිත්වා ථයල පතිට්ඨයපසි. යසො 

උත්තරං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘කහං, සාමි, සත්ථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘එකස්මිං

රුක්ඛමූයල නිසින්යනො, මහාරාජා’’ති. යසො ‘‘එහි, සාමි,  ච්ඡාමා’’ති
උත්තයරනසද්ධිංඅ මාසි. මහාජයනොපියතනසද්ධිංයයව යතො.නා රාජා
 න්ත්වා ඡබ්බණ්ණරංසීනං අන්තරං පවිසිත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා

යරොදමායනොඅට්ඨාසි.අථනංසත්ථාආහ–‘‘කිංඉදං, මහාරාජා’’ති? ‘‘අහං, 

භන්යත, තුම්හාදිසස්ස බුද්ධස්ස සාවයකො හුත්වා වීසති වස්සසහස්සානි

සමණධම්මං අකාසිං, යසොපි මං සමණධම්යමො නිද්ධායරතුං නාසක්ඛි.
අප්පමත්තකං එරකපත්තඡින්දනමත්තං නිස්සාය අයහතුකපටිසන්ධිං

 යහත්වා උයරන පරිසක්කනට්ඨායන නිබ්බත්යතොස්මි, එකං බුද්ධන්තරං

යනව මනුස්සත්තං ලභාමි, නසද්ධම්මස්සවනං, නතුම්හාදිසස්ස බුද්ධස්ස

දස්සන’’න්ති සත්ථා තස්ස කථං සුත්වා, ‘‘මහාරාජ, මනුස්සත්තං නාම 

දුල්ලභයමව, තථා සද්ධම්මස්සවනං, තථා බුද්ධුප්පායදො, ඉදං කිච්යඡන
කසියරනලබ්භතී’’තිවත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

182. 

‘‘කිච්යඡොමනුස්සපටිලායභො, කිච්ඡංමච්චානජීවිතං; 

කිච්ඡංසද්ධම්මස්සවනං, කිච්යඡොබුද්ධානමුප්පායදො’’ති. 
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තස්සත්යථො – මහන්යතන හි වායායමන මහන්යතන කුසයලන
ලද්ධත්තා මනුස්සත්තපටිලායභො නාම කිච්යඡො දුල්ලයභො. නිරන්තරං
කසිකම්මාදීනිකත්වා ජීවිතවුත්තිංඝටනයතොපිපරිත්තට්ඨායිතායපිමච්චානං
ජීවිතං කිච්ඡං. අයනයකසුපි කප්යපසු ධම්මයදසකස්ස පුග් ලස්ස
දුල්ලභතාය සද්ධම්මස්සවනම්පි කිච්ඡං. මහන්යතන වායායමන
අභිනීහාරස්ස සමිජ්ඣනයතො සමිද්ධාභිනීහාරස්ස ච අයනයකහිපි 

කප්පයකොටිසහස්යසහිදුල්ලභුප්පාදයතොබුද්ධානංඋප්පායදොපිකිච්යඡොයයව, 
අතිවිය දුල්ලයභොති. 

යදසනාවසායනචතුරාසීතියා පාණසහස්සානං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි. 

නා රාජාපි තංදිවසං යසොතාපත්තිඵලං ලයභයය, තිරච්ඡාන තත්තා පන
නාලත්ථ. යසො යයසු 
පටිසන්ධි හණතචජහනවිස්සට්ඨනිද්යදොක්කමනසජාතියායමථුනයසවනචුති

සඞ්ඛායතසු පඤ්චසු ඨායනසු නා සරීරයමව  යහත්වා කිලමන්ති, යතසු
අකිලමනභාවංපත්වාමාණවපනයපයනවවිචරිතුංලභතීති. 

එරකපත්තනා රාජවත්ථුතතියං. 

4. ආනන්දත්යථරපඤ්හවත්ථු 

සබ්බපාපස්ස අකරණන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොආනන්දත්යථරස්සපඤ්හංආරබ්භකයථසි. 

යථයරොකිරදිවාට්ඨායනනිසින්යනොචින්යතසි–‘‘සත්ථාරා සත්තන්නං
බුද්ධානං මාතාපිතයරො ආයුපරිච්යඡයදො යබොධි සාවකසන්නිපායතො 

අග් සාවකසන්නිපායතො අග් සාවකඋපට්ඨායකොති ඉදං සබ්බං කථිතං, 

උයපොසයථො පන අකථියතො, කිං නු යඛො යතසම්පි අයයමව උයපොසයථො, 

අඤ්යඤො’’ති? යසො සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා තමත්ථං පුච්ඡි. යස්මා පන

යතසං බුද්ධානං කාලයභයදොව අයහොසි, න කථායභයදො. විපස්සී 
සම්මාසම්බුද්යධො හි සත්තයම සත්තයම සංවච්ඡයර උයපොසථං අකාසි.
එකදිවසං දින්යනොවායදොයයව හිස්ස සත්තන්නං සංවච්ඡරානං අලං යහොති.

සිඛී යචව යවස්සභූ ච ඡට්යඨ ඡට්යඨ සංවච්ඡයර උයපොසථං කරිංසු, 
කකුසන්යධො යකොණා මයනො ච සංවච්ඡයර සංවච්ඡයර. කස්සපදසබයලො
ඡට්යඨඡට්යඨමායසඋයපොසථංඅකාසි.එකදිවසං දින්යනොවායදොඑවහිස්ස
ඡන්නං මාසානං අලං අයහොසි. තස්මා සත්ථා යතසං ඉමං කාලයභදං 
ආයරොයචත්වා ‘‘ඔවාද ාථා පන යනසං ඉමායයවා’’ති වත්වා සබ්යබසං
එකයමව උයපොසථංආවිකයරොන්යතොඉමා ාථාඅභාසි– 

183. 

‘‘සබ්බපාපස්සඅකරණං, කුසලස්සඋපසම්පදා; 

සචිත්තපරියයොදපනං, එතංබුද්ධානසාසනං. 
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184. 

‘‘ඛන්තීපරමංතයපොතිතික්ඛා, 

නිබ්බානංපරමංවදන්තිබුද්ධා; 

නහිපබ්බජියතොපපනපඝාතී, 
නසමයණොයහොතිපරංවියහඨයන්යතො. 

185. 

‘‘අනූපවායදො අනූපඝායතො, පාතියමොක්යඛච සංවයරො; 

මත්තඤ්ඤුතාචභත්තස්මිං, පන්තඤ්චසයනාසනං; 

අධිචිත්යතචආයයොය ො, එතංබුද්ධානසාසන’’න්ති. 

තත්ථ සබ්බපාපස්සාති සබ්බස්ස අකුසලකම්මස්ස. උපසම්පදාති
අභිනික්ඛමනයතොපට්ඨායයාව අරහත්තමග් ාකුසලස්සඋප්පාදනඤ්යචව

උප්පාදිතස්ස ච භාවනා. සචිත්තපරියෙොදපනන්ති පඤ්චහි නීවරයණහි

අත්තයනො චිත්තස්ස යවොදාපනං. එතිං බුද්ධාන සාසනන්ති සබ්බබුද්ධානං 
අයමනුසිට්ඨි. 

ඛන්තීතියා එසා තිතික්ඛාසඞ්ඛාතා ඛන්තීනාම, ඉදං ඉමස්මිං සාසයන

පරමං උත්තමං තයපො. නිබ්බානිං පරමිං වදන්ති බුද්ධාති බුද්ධා ච
පච්යචකබුද්ධාචඅනුබුද්ධාචාතිඉයමතයයො බුද්ධානිබ්බානංඋත්තමන්තී

වදන්ති. නහි පබ්බජියතොති පාණිආදීහි පරං අපහනන්යතො වියහයඨන්යතො

පපනපඝාතීපබ්බජියතොනාමනයහොති. නසමයණොතිවුත්තනයයයනවපරං

වියහඨයන්යතොසමයණොපිනයහොතියයව. 

අනූපවායදොති අනූපවාදනඤ්යචව අනූපවාදාපනඤ්ච. අනූපාායතොති

අනූපඝාතනඤ්යචව අනූපඝාතාපනඤ්ච. පාතියමොක්යඛති යජට්ඨකසීයල. 

සිංවයරොති පිදහනං. මත්තඤ්ඤුතාති මත්තඤ්ඤුභායවො පමාණජානනං. 

පන්තන්ති විවිත්තං. අධිචිත්යතති අට්ඨසමාපත්තිසඞ්ඛායත අධිචිත්යත. 

ආයෙොය ොති පයයො කරණං. එතන්ති එතං සබ්යබසං බුද්ධානං සාසනං.

එත්ථ හි අනූපවායදන වාචසිකං සීලං කථිතං, අනූපඝායතන කායිකසීලං, 

‘‘පාතියමොක්යඛ ච සංවයරො’’ති සීලං කථිතං, අනූපඝායතන කායිකසීලං, 

‘‘පාතියමොක්යඛ ච සංවයරො’’ති ඉමිනා පාතියමොක්ඛසීලඤ්යචව 

ඉන්ද්රියසංවරඤ්ච, මත්තඤ්ඤුතාය ආජීවපාරිසුද්ධි යචව

පච්චයසන්නිසිතසීලඤ්ච, පන්තයසනාසයනන සප්පායයසනාසනං, 
අධිචිත්යතන අට්ඨ සමාපත්තියයො. එවං ඉමාය  ාථාය තිස්යසොපි සික්ඛා
කථිතාඑවයහොන්තීති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

ආනන්දත්යථරපඤ්හවත්ථුචතුත්ථං. 
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5. අනභිරතභික්ඛුවත්ථු 

න කහාපණවස්යසනාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොඑකං අනභිරතභික්ඛුංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර සාසයන පබ්බජිත්වා ලද්ධූපසම්පයදො ‘‘අසුකට්ඨානං නාම 
 න්ත්වාඋද්යදසංඋග් ණ්හාහී’’තිඋපජ්ඣායයනයපසියතොතත්ථඅ මාසි.
අථස්ස පිතුයනො යරොය ො උප්පජ්ජි. යසො පුත්තං දට්ඨුකායමො හුත්වා තං
පක්යකොසිතුං සමත්ථං කඤ්චි අලභිත්වා පුත්තයසොයකන
විප්පලපන්යතොයයව ආසන්නමරයණො හුත්වා ‘‘ඉදං යම පුත්තස්ස
පත්තචීවරමූලං කයරයයාසී’’ති කහාපණසතං කනිට්ඨස්ස හත්යථ දත්වා
කාලමකාසි.යසොදහරස්සආ තකායලපාදමූයලනිපතිත්වාපවට්යටන්යතො 

යරොදිත්වා, ‘‘භන්යත, පිතා යත විප්පලපන්යතොව කාලකයතො, මය්හං පන

යතනකහාපණසතං හත්යථඨපිතං, යතනකිංකයරොමී’’තිආහ.දහයරො‘‘න
යමකහාපයණහිඅත්යථො’’ති පටික්ඛිපිත්වාඅපරභාය චින්යතසි–‘‘කිංයම

පරකුයලසුපිණ්ඩාය චරිත්වා ජීවියතන, සක්කාතංකහාපණසතංනිස්සාය

ජීවිතුං, විබ්භමිස්සාමී’’ති. යසො අනභිරතියා පීළියතො 
විස්සට්ඨසජ්ඣායනකම්මට්ඨායනො පණ්ඩුයරොගී විය අයහොසි. අථ නං
දහරසාමයණරා ‘‘කිං ඉද’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘උක්කණ්ඨියතොම්හී’’ති වුත්යත
ආචරියුපජ්ඣායානං ආචික්ඛිංසු.අථනංයතසත්ථුසන්තිකංයනත්වාසත්ථු

දස්යසසුං. සත්ථා ‘‘සච්චං කිර ත්වං උක්කණ්ඨියතො’’ති පුච්ඡිත්වා, ‘‘ආම, 

භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘කස්මා එවමකාසි, අත්ථි පන යත යකොචි

ජීවිතපච්චයයො’’ති ආහ. ‘‘ආම, භන්යත’’ති. ‘‘කිං යත අත්ථී’’ති? 

‘‘කහාපණසතං, භන්යත’’ති. යතන හි කත්ථචි තාව සක්ඛරා ආහර, 

 යණත්වාජානිස්සාම‘‘සක්කාවාතාවත්තයකනජීවිතුං, යනොවා’’ති.යසො 
සක්ඛරා ආහරි. අථ නං සත්ථා ආහ – ‘‘පරියභො ත්ථාය තාව පණ්ණාසං

ඨයපහි, ද්වින්නං ය ොණානං අත්ථාය චතුවීසති, එත්තකංනාම බීජත්ථාය, 

යු නඞ් ලත්ථාය, කුද්දාලවාසිඵරසුඅත්ථායා’’ති එවං  ණියමායන තං

කහාපණසතංනප්පයහොති.අථනංසත්ථා ‘‘භික්ඛුතවකහාපණාඅප්පකා, 

කථං එයත නිස්සාය තණ්හං පූයරස්සසි, අතීයත කිර චක්කවත්තිරජ්ජං
කායරත්වා අප්යඵොටිතමත්යතන ද්වාදසයයොජනට්ඨායන කටිප්පමායණන

රතනවස්සංවස්සායපතුංසමත්යථො යාවඡත්තිංසසක්කාචවන්ති, එත්තකං
කාලං යදවරජ්ජං කායරත්වාපි මරණකායල තණ්හං අපූයරත්වාව

කාලමකාසී’’ති වත්වා යතන යාචියතො අතීතං ආහරිත්වා මන්ධාතුජාතකිං 

(ජා.1.3.22) විත්ථායරත්වා– 

‘‘යාවතාචන්දිමසූරියාපරිහරන්ති, දිසාභන්තිවියරොචනා; 

සබ්යබවදාසාමන්ධාතු, යයපාණාපථවිස්සිතා’’ති.– 

ඉමිස්සා ාථායඅනන්තරාඉමාද්යව ාථාඅභාසි– 
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186. 

‘‘නකහාපණවස්යසන, තිත්තිකායමසුවිජ්ජති; 

අප්පස්සාදාදුඛාකාමා, ඉතිවිඤ්ඤායපණ්ඩියතො. 

187. 

‘‘අපිදිබ්යබසුකායමසු, රතිංයසොනාධි ච්ඡති; 

තණ්හක්ඛයරයතොයහොති, සම්මාසම්බුද්ධසාවයකො’’ති. 

තත්ථ කහාපණවස්යසනාති යං යසො අප්යඵොයටත්වා සත්තරතනවස්සං

වස්සායපසි, තං ඉධ කහාපණවස්සන්ති වුත්තං. යතනපි හි 
වත්ථුකාමකියලසකායමසු තිත්ති නාම නත්ථි. එවං දුප්පූරා එසා තණ්හා. 

අප්පස්සාදාති සුපිනසදිසතාය පරිත්තසුඛා. දුඛාති දුක්ඛක්ඛන්ධාදීසු

ආ තදුක්ඛවයසන පන බහුදුක්ඛාව. ඉති විඤ්ඤාොති එවයමයත කායම

ජානිත්වා. අපි දිබ්යබසූති සයච හි යදවානං උපකප්පනකකායමහි
නිමන්යතයයාපි ආයස්මා සමිද්ධි විය එවම්පි යතසු කායමසු රතිං න

වින්දතියයව. තණ්හක්ඛෙරයතොති අරහත්යත යචවනිබ්බායන ච අභිරයතො

යහොති, තං පත්ථයමායනො විහරති. සම්මාසම්බුද්ධසාවයකොති 

සම්මාසම්බුද්යධන යදසිතස්ස ධම්මස්ස සවයනන ජායතො
යයො ාවචරභික්ඛූති. 

යදසනාවසායන යසො භික්ඛු යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, 
සම්පත්තපරිසායපිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

අනභිරතභික්ඛුවත්ථුපඤ්චමං. 

6. අග්ගිදත්තබ්රාහ්මණවත්ථු 

බහුිං යව සරණිං ෙන්තීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතො වාලිකරාසිම්හි නිසින්නං අග්ගිදත්තං නාම යකොසලරඤ්යඤො 
පුයරොහිතංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිරමහායකොසලස්සපුයරොහියතොඅයහොසි.අථනං පිතරිකාලකයත
රාජාපයසනදියකොසයලො ‘‘පිතුයමපුයරොහියතො’’ති ාරයවනතස්මිංයයව
ඨායන ඨයපත්වා තස්ස අත්තයනො උපට්ඨානං ආ තකායල පච්චුග් මනං

කයරොති, ‘‘ආචරිය, ඉධ නිසීදථා’’තිසමානාසනං දායපසි.යසොචින්යතසි–

‘‘අයංරාජාමයිඅතිවිය ාරවංකයරොති, න යඛොපනරාජූනංනිච්චකාලයමව
සක්කා චිත්තං  යහතුං. සමානවයයයනව හි සද්ධිං රජ්ජසුඛං නාම සුඛං

යහොති, අහඤ්චම්හි මහල්ලයකො, පබ්බජිතුං යම යුත්ත’’න්ති. යසො රාජානං 
පබ්බජ්ජං අනුජානායපත්වා න යර යභරිං චරායපත්වා සත්තායහන සබ්බං
අත්තයනො ධනං දානමුයඛ විස්සජ්යජත්වා බාහිරකපබ්බජ්ජං පබ්බජි. තං 
නිස්සාය දස පුරිසසහස්සානි අනුපබ්බජිංසු. යසො යතහි සද්ධිං
අඞ් ම ධානඤ්ච කුරුරට්ඨස්ස ච අන්තයර වාසංකප්යපත්වා ඉමං ඔවාදං
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යදති, ‘‘තාතා, යස්ස කාමවිතක්කාදයයො උප්පජ්ජන්ති, යසො නදියතො
එයකකං වාලුකපුටං උද්ධරිත්වා ඉමස්මිං ඔකිරතූ’’ති. යත ‘‘සාධූ’’ති
පටිස්සුණිත්වා කාමවිතක්කාදීනං උප්පන්නකායල තථා කරිංසු. අපයරන

සමයයන මහාවාලුකරාසි අයහොසි, තං අහිඡත්යතො නාම නා රාජා
පටිග් යහසි. අඞ් ම ධවාසියනො යචව කුරුරට්ඨවාසියනො ච මායස මායස
යතසංමහන්තංසක්කාරංඅභිහරිත්වා දානංයදන්ති.අථයනසංඅග්ගිදත්යතො

ඉමං ඔවාදං අදාසි – ‘‘පබ්බතං සරණං යාථ, වනං සරණං යාථ, ආරාමං

සරණං යාථ, රුක්ඛං සරණං යාථ, එවං සබ්බදුක්ඛයතො මුච්චිස්සථා’’ති. 
අත්තයනොඅන්යතවාසියකපිඉමිනාඔවායදනඔවදි. 

යබොධිසත්යතොපි කතාභිනික්ඛමයනො සම්මාසම්යබොධිං පත්වා තස්මිං 
සමයය සාවත්ථිං නිස්සාය යජතවයන විහරන්යතො පච්චූසකායල යලොකං
යවොයලොයකන්යතො අග්ගිදත්තබ්රාහ්මණංසද්ධිංඅන්යතවාසියකහිඅත්තයනො
ඤාණජාලස්ස අන්යතො පවිට්ඨං දිස්වා ‘‘සබ්යබපි ඉයම අරහත්තස්ස
උපනිස්සයසම්පන්නා’’ති ඤත්වා සායන්හසමයය 

මහායමොග් ල්ලානත්යථරං ආහ – ‘‘යමොග් ල්ලාන, කිං පස්සසි

අග්ගිදත්තබ්රාහ්මණං මහාජනං අතිත්යථ පක්ඛන්දායපන්තං,  ච්ඡ යතසං

ඔවාදං යදහී’’ති. භන්යත, බහූ එයත, එකකස්ස මය්හං අවිසය්හා. සයච 

තුම්යහපි ආ මිස්සථ, විසය්හා භවිස්සන්තීති. යමොග් ල්ලාන, අහම්පි

ආ මිස්සාමි, ත්වංපුරයතොයාහීති.යථයරොපුරයතො ච්ඡන්යතොවචින්යතසි– 

‘‘එයත බලවන්යතො යචව බහූ ච. සයච සබ්යබසං සමා මට්ඨායනකිඤ්චි 

කයථස්සාමි, සබ්යබපි වග් වග්ය න උට්ඨයහයු’’න්ති අත්තයනො 
ආනුභායවනථූලඵුසිතකංයදවංවුට්ඨායපසි.යතථූලඵුසිතයකසුපතන්යතසු
උට්ඨායුට්ඨාය අත්තයනො අත්තයනො පණ්ණසාලං පවිසිංසු. යථයරො
අග්ගිදත්තස්සබ්රාහ්මණස්ස පණ්ණසාලද්වායරඨත්වා‘‘අග්ගිදත්තා’’තිආහ.
යසො යථරස්ස සද්දං සුත්වා ‘‘මං ඉමස්මිං යලොයක නායමන ආලපිතුං

සමත්යථොනාමනත්ථි, යකොනුයඛොමංනායමනආලපතී’’ති මානථද්ධතාය

‘‘යකො එයසො’’තිආහ. ‘‘අහං, බ්රාහ්මණා’’ති. ‘‘කිං වයදසී’’ති? ‘‘අජ්ජයම 

එකරත්තිංඉධවසනට්ඨානංත්වංආචික්ඛාහී’’ති.‘‘ඉධවසනට්ඨානංනත්ථි, 

එකස්ස එකාව පණ්ණසාලා’’ති. ‘‘අග්ගිදත්ත, මනුස්සා නාම මනුස්සානං, 

 ායවො ගුන්නං, පබ්බජිතා පබ්බජිතානං සන්තිකං  ච්ඡන්ති, මා එවං කරි, 

යදහි යම වසනට්ඨාන’’න්ති. ‘‘කිං පන ත්වං පබ්බජියතො’’ති? ‘‘ආම, 

පබ්බජියතොම්හී’’ති. ‘‘සයච පබ්බජියතො, කහං යත ඛාරිභණ්ඩං, යකො

පබ්බජිතපරික්ඛායරො’’ති. ‘‘අත්ථියමපරික්ඛායරො, විසුංපනනං  යහත්වා

විචරිතුං දුක්ඛන්ති අබ්භන්තයරයනවනං යහත්වා විචරාමි, බ්රාහ්මණා’’ති.
යසො ‘‘තං  යහත්වා විචරිස්සසී’’ති යථරස්ස කුජ්ඣි. අථ නං යසො ආහ – 

‘‘අම්යහ, අග්ගිදත්ත, මා කුජ්ඣි, වසනට්ඨානං යම ආචික්ඛාහී’’ති. නත්ථි

එත්ථ වසනට්ඨානන්ති. එතස්මිං පන වාලුකරාසිම්හි යකො වසතීති. එයකො, 

නා රාජාති. එතං යම යදහීති.න සක්කා දාතුං, භාරියං එතස්සකම්මන්ති.

යහොතු, යදහි යමති.යතනහිත්වංඑවජානාහීති. 
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යථයරො වාලුකරාසිඅභිමුයඛො පායාසි. නා රාජා තං ආ ච්ඡන්තං දිස්වා 

‘‘අයං සමයණො ඉයතො ආ ච්ඡති, න ජානාති මඤ්යඤ මම අත්ථිභාවං, 
ධූමායිත්වානං මායරස්සාමී’’ති ධූමායි. යථයරො ‘‘අයංනා රාජා ‘අහයමව

ධූමායිතුංසක්යකොමි, අඤ්යඤන සක්යකොන්තී’තිමඤ්යඤසල්ලක්යඛතී’’ති
සයම්පි ධූමායි. ද්වින්නම්පි සරීරයතො උග් තා ධූමා යාව බ්රහ්මයලොකා
උට්ඨහිංසු. උයභොපි ධූමා යථරං අබායධත්වා නා රාජානයමව බායධන්ති.
නා රාජාධූමයව ංසහිතුංඅසක්යකොන්යතොපජ්ජලි.යථයරොපියතයජොධාතුං 
සමාපජ්ජිත්වා යතන සද්ධිංයයව පජ්ජලි. අග්ගිජාලා යාව බ්රහ්මයලොකා
උට්ඨහිංසු. උයභොපි යථරං අබායධත්වා නා රාජානයමව බාධයිංසු. අථස්ස
සකලසරීරං උක්කාහි පදිත්තං විය අයහොසි. ඉසි යණො ඔයලොයකත්වා

චින්යතසි–‘‘නා රාජා, සමණංඣායපති, භද්දයකොවතසමයණො අම්හාකං
වචනං අසුත්වානට්යඨො’’ති. යථයරොනා රාජානං දයමත්වා නිබ්බියසවනං
කත්වාවාලුකරාසිම්හිනිසීදි.නා රාජාවාලුකරාසිංයභොය හි පරික්ඛිපිත්වා
කූටා ාරකුච්ඡිපමාණංඵණංමායපත්වායථරස්සඋපරිධායරසි. 

ඉසි ණා පායතොව ‘‘සමණස්ස මතභාවං වා අමතභාවං වා
ජානිස්සාමා’’ති යථරස්ස සන්තිකං  න්ත්වා තං වාලුකරාසිමත්ථයක

නිසින්නං දිස්වාඅඤ්ජලිංපග් ය්හඅභිත්ථවන්තාආහංසු– ‘‘සමණ, කච්චි
නා රායජන න බාධියතො’’ති. ‘‘කිං න පස්සථ මම උපරිඵණං ධායරත්වා

ඨිත’’න්ති? යත ‘‘අච්ඡරියං වත යභො, සමණස්ස එවපනයපො නාමනා රාජා
දමියතො’’ති යථරං පරිවායරත්වා අට්ඨංසු. තස්මිං ඛයණ සත්ථා ආ යතො.
යථයරොසත්ථාරං දිස්වාඋට්ඨායවන්දි.අථනං ඉසයයොආහංසු– ‘‘අයම්පි

තයාමහන්තතයරො’’ති.එයසොභ වාසත්ථා, අහංඉමස්සසාවයකොති. සත්ථා

වාලුකරාසිමත්ථයක නිසීදි, ඉසි යණො ‘‘අයං තාව සාවකස්ස ආනුභායවො, 
ඉමස්ස පන ආනුභායවොකීදියසො භවිස්සතී’’ති අඤ්ජලිං පග් ය්හ සත්ථාරං

අභිත්ථවි.සත්ථා අග්ගිදත්තංආමන්යතත්වාආහ– ‘‘අග්ගිදත්ත, ත්වංතව
සාවකානඤ්ච උපට්ඨාකානඤ්ච ඔවාදං දදමායනො කින්ති වත්වා යදසී’’ති.

‘‘එතංපබ්බතංසරණං ච්ඡථ, වනංආරාමං රුක්ඛංසරණං ච්ඡථ.එතානි
හිසරණං යතොසබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’තිඑවංයතසංඔවාදං දම්මීති.සත්ථා

‘‘න යඛො, අග්ගිදත්ත, එතානි සරණං  යතො සබ්බදුක්ඛා පමුච්චති, බුද්ධං
ධම්මං සඞ්ඝං පන සරණං  න්ත්වා සකලවට්ටදුක්ඛා පමුච්චතී’’ති වත්වා
ඉමා  ාථාඅභාසි– 

188. 

‘‘බහුංයවසරණංයන්ති, පබ්බතානිවනානිච; 

ආරාමරුක්ඛයචතයානි, මනුස්සාභයතජ්ජිතා. 

189. 

‘‘යනතංයඛොසරණංයඛමං, යනතංසරණමුත්තමං; 

යනතංසරණමා ම්ම, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චති. 
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190. 

‘‘යයොචබුද්ධඤ්චධම්මඤ්ච, සඞ්ඝඤ්චසරණං යතො; 

චත්තාරිඅරියසච්චානි, සම්මප්පඤ්ඤායපස්සති. 

191. 

‘‘දුක්ඛංදුක්ඛසමුප්පාදං, දුක්ඛස්සචඅතික්කමං; 

අරියංචට්ඨඞ්ගිකංමග් ං, දුක්ඛූපසම ාමිනං. 

192. 

‘‘එතං යඛොසරණංයඛමං, එතං සරණමුත්තමං; 

එතංසරණමා ම්ම, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති. 

තත්ථ බහුන්ති බහු. පබ්බතානීති තත්ථ තත්ථ
ඉසිගිලියවපුල්ලයවභාරාදියක පබ්බයත ච මහාවනය ොසිඞ් සාලවනාදීනි 
වනානි ච යවළුවනජීවකම්බවනාදයයො ආරායම ච 
උයදනයචතියය ොතමයචතියාදීනිරුක්ඛයචතයානිචයතයතමනුස්සායතන
යතනභයයනතජ්ජිතා භයයතොමුච්චිතුකාමාපුත්තලාභාදීනිවාපත්ථයමානා

සරණං යන්තීති අත්යථො. යනතිං සරණන්ති එතං සබ්බම්පි සරණං යනව

යඛමංන උත්තමං, නච එතං පටිච්ච ජාතිආදිධම්යමසු සත්යතසු එයකොපි
ජාතිආදියතොසබ්බදුක්ඛාපමුච්චතීති අත්යථො. 

යෙො චාති ඉදං අයඛමං අනුත්තමං සරණං දස්යසත්වා යඛමං උත්තමං
සරණංදස්සනත්ථංආරද්ධං.තස්සත්යථො–යයොච හට්යඨොවා පබ්බජියතො
වා ‘‘ඉතිපි යසො භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො’’තිආදිකං 
බුද්ධධම්මසඞ්ඝානුස්සතිකම්මට්ඨානං නිස්සාය යසට්ඨවයසන බුද්ධඤ්ච

ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්ච සරණං  යතො, තස්සපි තං සරණ මනං
අඤ්ඤතිත්ථියවන්දනාදීහි කුප්පති චලති. තස්ස පන අචලභාවං දස්යසතුං

මග්ය න ආ තසරණයමව පකාසන්යතො චත්තාරි අරිෙසච්චානි

සම්මප්පඤ්ඤාෙ පස්සතීති ආහ. යයො හි එයතසං සච්චානං දස්සනවයසන

එතානිසරණං  යතො, එතස්ස එතං සරණංයඛමඤ්ච උත්තමඤ්ච, යසො ච

පුග් යලොඑතංසරණංපටිච්චසකලස්මාපිවට්ටදුක්ඛාපමුච්චති, තස්මා එතිං

යඛොසරණිංයඛමන්තිආදිවුත්තං. 

යදසනාවසායනසබ්යබපියතඉසයයොසහපටිසම්භිදාහිඅරහත්තංපත්වා 
සත්ථාරං වන්දිත්වා පබ්බජ්ජං යාචිංසු. සත්ථාපි චීවර බ්භයතො හත්ථං

පසායරත්වා ‘‘එථ භික්ඛයවො, චරථ බ්රහ්මචරිය’’න්ති ආහ. යත
තඞ්ඛයණයයව අට්ඨපරික්ඛාරධරා වස්සසට්ඨිකයථරා විය අයහසුං. යසො ච
සබ්යබසම්පි අඞ් ම ධකුරුරට්ඨවාසීනං සක්කාරං ආදාය ආ මනදිවයසො
අයහොසි.යතසක්කාරංආදායආ තාසබ්යබපියතඉසයයොපබ්බජියතදිස්වා 

‘‘කිං නු යඛො අම්හාකං අග්ගිදත්තබ්රාහ්මයණො මහා, උදාහු සමයණො
ය ොතයමො’’ති චින්යතත්වා සමණස්ස ය ොතමස්ස ආ තත්තා



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා බුද්ධවග්ය ො 
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පටුන 

‘‘අග්ගිදත්යතොව මහා’’ති මඤ්ඤිංසු. සත්ථා යතසං අජ්ඣාසයං

ඔයලොයකත්වා, ‘‘අග්ගිදත්ත, පරිසායකඞ්ඛංඡින්දා’’තිආහ.යසො ‘‘අහම්පි
එත්තකයමව පච්චාසීසාමී’’ති ඉද්ධිබයලන සත්තක්ඛත්තුං යවහාසං

අබ්භුග් න්ත්වා පුනප්පුනං ඔරුය්හ සත්ථාරං වන්දිත්වා ‘‘සත්ථා යම, 

භන්යත, භ වා, සාවයකොහමස්මී’’තිවත්වාසාවකත්තං පකායසසීති. 

අග්ගිදත්තබ්රාහ්මණවත්ථුඡට්ඨං. 

7. ආනන්දත්යථරපඤ්හවත්ථු 

දුල් යභොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
ආනන්දත්යථරස්සපඤ්හංආරබ්භකයථසි. 

යථයරො හි එකදිවසං දිවාට්ඨායන නිසින්යනො චින්යතසි – 

‘‘හත්ථාජානීයයො ඡද්දන්තකුයල වා උයපොසථකුයල වා උප්පජ්ජති, 

අස්සාජානීයයො සින්ධවකුයල වා වලාහකස්සරාජකුයල වා, උසයභො
ය ොආජනීයයො දක්ඛිණපයථතිආදීනි වදන්යතන සත්ථාරා

හත්ථිආජානීයාදීනංඋප්පත්තිට්ඨානාදීනිකථිතානි, පුරිසාජානීයයො පනකහං
නුයඛොඋප්පජ්ජතී’’ති.යසොසත්ථාරංඋපසඞ්කමිත්වාවන්දිත්වාඑකමන්තං 

නිසීදිත්වා එතමත්ථං පුච්ඡි. සත්ථා, ‘‘ආනන්ද, පුරිසාජානීයයො නාම

සබ්බත්ථ නුප්පජ්ජති, උජකයතො පන තියයොජනසතායායම විත්ථාරයතො
අඩ්ඪයතයයසයත ආවට්ටයතො නවයයොජනසතප්පමායණ
මජ්ඣිමපයදසට්ඨායන උප්පජ්ජති. උප්පජ්ජන්යතො ච පන න යස්මිං වා

තස්මිංවාකුයලඋප්පජ්ජති, ඛත්තියමහාසාලබ්රාහ්මණමහාසාලකුලානංපන 

අඤ්ඤතරස්මිංයයවඋප්පජ්ජතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

193. 

‘‘දුල්ලයභොපුරිසාජඤ්යඤො, නයසොසබ්බත්ථජායති; 

යත්ථයසොජායතීධීයරො, තංකුලංසුඛයමධතී’’ති. 

තත්ථ දුල් යභොතිපුරිසාජඤ්යඤොහි දුල්ලයභො, නහත්ථිආජානීයාදයයො

විය සුලයභො, යසො සබ්බත්ථ පච්චන්තයදයස වා නීචකුයල වා න ජායති, 
මජ්ඣිමයදයසපි මහාජනස්ස අභිවාදනාදිසක්කාරකරණට්ඨායන 
ඛත්තියබ්රාහ්මණකුලානං අඤ්ඤතරස්මිං කුයල ජායති. එවං ජායමායනො 

ෙත්ථ යසො ජාෙති ධීයරො උත්තමපඤ්යඤො සම්මාසම්බුද්යධො, තිං කු ිං

සුඛයමධතීතිසුඛප්පත්තයමව යහොතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

ආනන්දත්යථරපඤ්හවත්ථුසත්තමං. 
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8. සම්බහුලභික්ඛුවත්ථු 

සුයඛො බුද්ධානන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
සම්බහුලානංභික්ඛූනංකථංආරබ්භකයථසි. 

එකදිවසඤ්හි පඤ්චසතභික්ඛූ උපට්ඨානසාලායං නිසින්නා, ‘‘ආවුයසො, 

කිංනු යඛො ඉමස්මිං යලොයකසුඛ’’න්තිකථං සමුට්ඨායපසුං? තත්ථ යකචි

‘‘රජ්ජසුඛසදිසං සුඛං නාම නත්ථී’’ති ආහංසු. යකචිකාමසුඛසදිසං, යකචි
‘‘සාලිමංසයභොජනාදිසදිසං සුඛං නාම නත්ථී’’ති ආහංසු. සත්ථා යතසං

නිසින්නට්ඨානං  න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය

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

කයථථ? ඉදඤ්හි සබ්බම්පි සුඛං වට්ටදුක්ඛපරියාපන්නයමව, ඉමස්මිං

යලොයක බුද්ධුප්පායදො ධම්මස්සවනං, සඞ්ඝසාමග්ගී, සම්යමොදමානභායවොති
ඉදයමවසුඛ’’න්ති වත්වාඉමං ාථමාහ– 

194. 

‘‘සුයඛොබුද්ධානමුප්පායදො, සුඛාසද්ධම්මයදසනා; 

සුඛාසඞ්ඝස්සසාමග්ගී, සමග් ානංතයපොසුයඛො’’ති. 

තත්ථ බුද්ධානමුප්පායදොති යස්මා බුද්ධා උප්පජ්ජමානා මහාජනං

රා කන්තාරාදීහි තායරන්ති, තස්මා බුද්ධානං උප්පායදො සුයඛො උත්තයමො.

යස්මා සද්ධම්මයදසනංආ ම්ම ජාතිආදිධම්මාසත්තාජාතිආදීහිමුච්චන්ති, 

තස්මා සද්ධම්මයදසනා සුඛා. සාමග්ගීති සමචිත්තතා, සාපි සුඛා එව. 
සමග් ානංපනඑකචිත්තානංයස්මාබුද්ධවචනංවාඋග් ණ්හිතුංධුතඞ් ානි

වා පරිහරිතුං සමණධම්මං වා කාතුං සක්කා, තස්මා සමග් ානිං තයපො 

සුයඛොති වුත්තං. යතයනවාහ – ‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ සමග් ා 

සන්නිපතිස්සන්ති, සම්මග් ා වුට්ඨහිස්සන්ති, සමග් ා සඞ්ඝකරණී රයානි 

කරිස්සන්ති, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනං පාටිකඞ්ඛා, යනො පරිහානී’’ති

(දී. නි.2.136). 

යදසනාවසායන යත භික්ඛූ අරහත්යත පතිට්ඨහිංසු, මහාජනස්සාපි 
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

සම්බහුලභික්ඛුවත්ථුඅට්ඨමං. 

9. කස්සපදසබලස්සසුවණ්ණයචතියවත්ථු 

පූජාරයහති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා චාරිකං චරමායනො
කස්සපදසබලස්ස සුවණ්ණයචතියංආරබ්භකයථසි. 

තථා යතො සාවත්ථියතො නික්ඛමිත්වා අනුපුබ්යබන බාරාණසිං 
 ච්ඡන්යතො අන්තරාමග්ය  යතොයදයය ාමස්ස සමීයප
මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො අඤ්ඤතරං යදවට්ඨානං සම්පාපුණි. තත්ර
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නිසින්යනො සු යතො ධම්මභණ්ඩා ාරිකං යපයසත්වා අවිදූයර කසිකම්මං

කයරොන්තං බ්රාහ්මණං පක්යකොසායපසි. යසො බ්රාහ්මයණො ආ න්ත්වා
තථා තංඅනභිවන්දිත්වාතයමවයදවට්ඨානංවන්දිත්වාඅට්ඨාසි.සු යතොපි 

‘‘ඉමං පයදසං කින්ති මඤ්ඤසි බ්රාහ්මණා’’ති ආහ. අම්හාකං පයවණියා 

ආ තයචතියට්ඨානන්ති වන්දාමි, යභො ය ොතමාති. ‘‘ඉමං ඨානං
වන්දන්යතනතයාසාධුකතං බ්රාහ්මණා’’තිසු යතොතංසම්පහංයසසි.තං
සුත්වා භික්ඛූ ‘‘යකන නු යඛො කාරයණන භ වා එවං සම්පහංයසසී’’ති
සංසයං සඤ්ජයනසුං. තයතො තථා යතො යතසං සංසයමපයනතුං

මජ්ඣිමනිකායය ාටිකාරසුත්තන්තිං (ම. නි. 2.282 ආදයයො) වත්වා 
ඉද්ධානුභායවනකස්සපදසබලස්සයයොජනුබ්යබධංකනකයචතියංඅපරඤ්ච

කනකයචතියං ආකායස නිම්මිනිත්වා මහාජනං දස්යසත්වා, ‘‘බ්රාහ්මණ, 

එවංවිධානංපූජාරහානංපූජා යුත්තතරාවා’’තිවත්වා මහාපරිනිබ්බානසුත්යත 

(දී. නි. 2.206) දස්සිතනයයයනව බුද්ධාදියක චත්තායරො ථූපාරයහ
පකායසත්වා සරීරයචතියං උද්දිස්සයචතියං පරියභො යචතියන්ති තීණි
යචතියානිවියසසයතොපරිදීයපත්වාඉමා ාථා අභාසි– 

195. 

‘‘පූජාරයහපූජයයතො, බුද්යධයදිචසාවයක; 

පපඤ්චසමතික්කන්යත, තිණ්ණයසොකපරිද්දයව. 

196. 

‘‘යතතාදියසපූජයයතො, නිබ්බුයතඅකුයතොභයය; 

නසක්කා පුඤ්ඤංසඞ්ඛාතුං, ඉයමත්තමපියකනචී’’ති. (අප. යථර 

1.10.1-2); 

තත්ථ පූජිතුං අරහා පූජාරහා, පූජිතුං යුත්තාති අත්යථො. පූජාරයහ

පූජෙයතොති අභිවාදනාදීහි ච චතූහි ච පච්චයයහි පූයජන්තස්ස. පූජාරයහ

දස්යසති බුද්යධතිආදිනා. බුද්යධති සම්මාසම්බුද්යධ. ෙදීතියදිවා, අථවාති

අත්යථො. තත්ථ පච්යචකබුද්යධති කථිතං යහොති, සාවයක ච. 

පපඤ්චසමතික්කන්යතති සමතික්කන්තතණ්හාදිට්ඨිමානපපඤ්යච. 

තිණ්ණයසොකපරිද්දයවති අතික්කන්තයසොකපරිද්දයව, ඉයම ද්යව 
අතික්කන්යතතිඅත්යථො.එයතහිපූජාරහත්තංදස්සිතං. 

යතති බුද්ධාදයයො. තාදියසති වුත්ත හණවයසන. නිබ්බුයතති 
රා ාදිනිබ්බුතියා. නත්ථි කුයතොචි භවයතො වා ආරම්මණයතො වා එයතසං

භයන්ති අකුයතොභයා, යත අකුයතොභයෙ. න සක්කා පුඤ්ඤිං සඞ්ඛාතුන්ති

පුඤ්ඤං  යණතුං න සක්කා. කථන්ති යච? ඉයමත්තමපි යකනචීති ඉමං

එත්තකං, ඉමං එත්තකන්ති යකනචීති අපිසද්යදො ඉධ සම්බන්ධිතබ්යබො, 

යකනචි පුග් යලන මායනන වා. තත්ථ පුග් ය නාති යතන බ්රහ්මාදිනා. 

මායනනාතිතිවියධනමායනනතීරයණනධාරයණනපූරයණනවා. තීරණිං 
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නාමඉදංඑත්තකන්තිනයයතොතීරණං. ධාරණන්තිතුලායධාරණං. පූරණිං 
නාම අඩ්ඪපසතපත්ථනාළිකාදිවයසන පූරණං. යකනචි පුග් යලන ඉයමහි
තීහි මායනහි බුද්ධාදියක පූජයයතො පුඤ්ඤං විපාකවයසන  යණතුං න
සක්කා පරියන්තරහිතයතොති ද්වීසු ඨායනසු පූජයයතො කිං දානං පඨමං

ධරමායනබුද්ධාදීපූජයයතොනසක්කාපුඤ්ඤංසඞ්ඛාතුං, පුනයතතාදියස 
කියලසපරිනිබ්බානනිමිත්යතනඛන්ධපරිනිබ්බායනනනිබ්බුයතපිපූජයයතො
නසක්කා සඞ්ඛාතුන්තියභදායුජ්ජන්ති.යතනහිවිමානවත්ථුම්හි– 

‘‘තිට්ඨන්යත නිබ්බුයතචාපි, සයමචිත්යත සමංඵලං; 

යචයතොපණිධියහතුහි, සත්තා ච්ඡන්තිසුග් ති’’න්ති.(වි.ව. 806); 

යදසනාවසායනයසොබ්රාහ්මයණොයසොතාපන්යනොඅයහොසීති.යයොජනිකං 

කනකයචතියංසත්තාහමාකායසවඅට්ඨාසි, මහන්යතනසමා යමොචායහොසි, 

සත්තාහං යචතියං නානප්පකායරන පූයජසුං. තයතො භින්නලද්ධිකානං

ලද්ධියභයදො ජායතො, බුද්ධානුභායවන තං යචතියං සකට්ඨානයමව  තං, 
තත්යථව තංඛයණ මහන්තං පාසාණයචතියං අයහොසි. තස්මිං සමා යම 
චතුරාසීතියාපාණසහස්සානංධම්මාභිසමයයොඅයහොසීති. 

කස්සපදසබලස්සසුවණ්ණයචතියවත්ථුනවමං. 

බුද්ධවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චුද්දසයමොවග්ය ො. 

පඨමභාණවාරංනිට්ඨිතං. 
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15. සුඛවග්ය ො 
1. ඤාආතිකලහවූපසමනවත්ථු 

සුසුඛිං වතාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා සක්යකසු විහරන්යතො
කලහවූපසමනත්ථංඤාතයකආරබ්භකයථසි. 

සාකියයකොලියා කිර කපිලවත්ථුන රස්ස ච යකොලියන රස්ස ච
අන්තයර යරොහිණිං නාම නදිං එයකයනව ආවරයණන බන්ධායපත්වා
සස්සානි කයරොන්ති. අථ යජට්ඨමූලමායස සස්යසසු මිලායන්යතසු
උභයන රවාසිකානම්පි කම්මකාරා සන්නිපතිංසු. තත්ථ 
යකොලියන රවාසියනොආහංසු – ‘‘ඉදං උදකං උභයයතො හරියමානං යනව

තුම්හාකං, නඅම්හාකං පයහොස්සති, අම්හාකං පනසස්සං එකඋදයකයනව

නිප්ඵජ්ජිස්සති, ඉදංඋදකංඅම්හාකං යදථා’’ති.ඉතයරපිආහංසු–‘‘තුම්යහසු
යකොට්ඨයක පූයරත්වා ඨියතසු මයං රත්තසුවණ්ණනීලමණිකාෙකහාපයණ
ච  යහත්වා පච්ඡිපසිබ්බකාදිහත්ථා න සක්ඛිස්සාම තුම්හාකං ඝරද්වායර

විචරිතුං, අම්හාකම්පි සස්සං එකඋදයකයනව නිප්ඵජ්ජිස්සති, ඉදං උදකං
අම්හාකං යදථා’’ති. න මයං දස්සාමාති. මයම්පි න දස්සාමාති එවං කථං

වඩ්යඪත්වාඑයකොඋට්ඨායඑකස්සපහාරං අදාසි, යසොපිඅඤ්ඤස්සාතිඑවං
අඤ්ඤමඤ්ඤංපහරිත්වාරාජකුලානංජාතිංඝට්යටත්වා කලහංවඩ්ඪයිංසු. 

යකොලියකම්මකාරා වදන්ති – ‘‘තුම්යහ කපිලවත්ථුවාසියක  යහත්වා 

 ජ්ජථ, යයයසොණසිඞ් ාලාදයයො විය අත්තයනො භගිනීහිසද්ධිං සංවසිංසු, 
එයතසං හත්ථියනො යචව අස්සා ච ඵලකාවුධානි ච අම්හාකං කිං
කරිස්සන්තී’’ති. සාකියකම්මකාරාපි වදන්ති ‘‘තුම්යහ ඉදානි කුට්ඨියනො

දාරයක  යහත්වා  ජ්ජථ, යය අනාථා නිග් තිකා තිරච්ඡානා විය

යකොලරුක්යඛ වසිංසු, එයතසං හත්ථියනො ච අස්සා ච ඵලකාවුධානි ච 
අම්හාකං කිං කරිස්සන්තී’’ති. යත  න්ත්වා තස්මිං කම්යම නියුත්තානං

අමච්චානං කථයිංසු, අමච්චාරාජකුලානංකයථසුං.තයතොසාකියා‘‘භගිනීහි
සද්ධිං සංවසිතකානං ථාමඤ්ච බලඤ්ච දස්යසස්සාමා’’ති යුද්ධසජ්ජා

නික්ඛමිංසු. යකොලියාපි ‘‘යකොලරුක්ඛවාසීනං ථාමඤ්ච බලඤ්ච
දස්යසස්සාමා’’තියුද්ධසජ්ජානික්ඛමිංසු. 

සත්ථාපි පච්චූසසමයය යලොකං යවොයලොයකන්යතො ඤාතයක දිස්වා

‘‘මයිඅ ච්ඡන්යතඉයමනස්සිස්සන්ති, මයා  න්තුංවට්ටතී’’තිචින්යතත්වා
එකයකොව ආකායසන  න්ත්වා යරොහිණිනදියා මජ්යඣ ආකායස 

පල්ලඞ්යකනනිසීදි.ඤාතකාසත්ථාරංදිස්වා ආවුධානි ඡඩ්යඩත්වාවන්දිංසු.

අථයනසත්ථාආහ–‘‘කිංකලයහොනායමස, මහාරාජා’’ති? ‘‘න ජානාම, 

භන්යත’’ති. ‘‘යකො දානි ජානිස්සතී’’ති? යත ‘‘උපරාජා ජානිස්සති, 

යසනාපති ජානිස්සතී’’ති ඉමිනා උපායයන යාව දාසකම්මකයර පුච්ඡිත්වා, 

‘‘භන්යත, උදකකලයහො’’ති ආහංසු. ‘‘උදකං කිං අග්ඝති, මහාරාජා’’ති? 

‘‘අප්පග්ඝං, භන්යත’’ති.‘‘ඛත්තියාකිං අග්ඝන්තිමහාරාජා’’ති? ‘‘ඛත්තියා
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නාම අනග්ඝා, භන්යත’’ති. ‘‘අයුත්තං තුම්හාකං අප්පමත්තතං උදකං
නිස්සාය අනග්යඝ ඛත්තියයනායසතු’’න්ති. යත තුණ්හී අයහසුං. අථ යත

සත්ථා ආමන්යතත්වා ‘‘කස්මා මහාරාජා එවපනපං කයරොථ, මයි අසන්යත

අජ්ජයලොහිතනදී පවත්තිස්සති, අයුත්තංයවොකතං, තුම්යහපඤ්චහියවයරහි

සයවරාවිහරථ, අහංඅයවයරො විහරාමි.තුම්යහකියලසාතුරාහුත්වාවිහරථ, 

අහං අනාතුයරො. තුම්යහ කාමගුණපරියයසනුස්සුක්කා හුත්වා විහරථ, අහං
අනුස්සුක්යකොවිහරාමී’’තිවත්වාඉමා  ාථාඅභාසි– 

197. 

‘‘සුසුඛංවතජීවාම, යවරියනසුඅයවරියනො, 

යවරියනසුමනුස්යසසු, විහරාමඅයවරියනො. 

198. 

‘‘සුසුඛංවතජීවාම, ආතුයරසුඅනාතුරා; 

ආතුයරසුමනුස්යසසු, විහරාමඅනාතුරා. 

199. 

‘‘සුසුඛංවතජීවාම, උස්සුයකසුඅනුස්සුකා; 

උස්සුයකසුමනුස්යසසු, විහරාමඅනුස්සුකා’’ති. 

තත්ථ සුසුඛන්ති සුට්ඨු සුඛං. ඉදං වුත්තං යහොති – යය ගිහියනො

සන්ධිච්යඡදාදිවයසන, පබ්බජිතාවාපන යවජ්ජකම්මාදිවයසනජීවිතවුත්තිං

උප්පායදත්වා‘‘සුයඛනජීවාමා’’තිවදන්ති, යතහි මයයමවසුසුඛංවතජීවාම, 

යයමයංපඤ්චහියවරීහියවරියනසුමනුස්යසසුඅයවරියනො, කියලසාතුයරසු

මනුස්යසසු නික්කියලසතාය අනාතුරා, පඤ්චකාමගුණපරියයසයන
උස්සුයකසු තාය පරියයසනාය අභායවන අනුස්සුකාති. යසසං
උත්තානත්ථයමව. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

ඤාතිකලහවූපසමනවත්ථුපඨමං. 

2. මාරවත්ථු 

සුසුඛිං වත ජීවාමාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා පඤ්චසාලාය
බ්රාහ්මණ ායමවිහරන්යතොමාරංආරබ්භකයථසි. 

එකදිවසඤ්හි සත්ථා පඤ්චසතානං කුමාරිකානං 
යසොතාපත්තිමග් ස්සූපනිස්සයං දිස්වා තං  ාමං උපනිස්සාය විහාසි. තාපි
කුමාරිකායයො එකස්මිං නක්ඛත්තදිවයස නදිං  න්ත්වා න්හත්වා
අලඞ්කතපටියත්තා  ාමාභිමුඛියයො පායිංසු. සත්ථාපි තං  ාමං පවිසිත්වා
පිණ්ඩාය චරති. අථ මායරො සකල ාමවාසීනං සරීයර අධිමුච්චිත්වා යථා
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සත්ථා කටච්ඡුභත්තමත්තම්පි න ලභති, එවං කත්වා යථායධොයතන

පත්යතනනික්ඛමන්තං සත්ථාරං  ාමද්වායර ඨත්වාආහ – ‘‘අපි, සමණ, 

පිණ්ඩපාතං ලභිත්ථා’’ති. ‘‘කිං පන ත්වං, පාපිම, තථා අකාසි, යථාහං

පිණ්ඩං න ලයභයය’’න්ති? ‘‘යතන හි, භන්යත, පුන පවිසථා’’ති. එවං

කිරස්ස අයහොසි – ‘‘සයච පුන පවිසති, සබ්යබසං සරීයර අධිමුච්චිත්වා
ඉමස්ස පුරයතො පාණිං පහරිත්වා හස්සයකළිං කරිස්සාමී’’ති. තස්මිං ඛයණ
තා කුමාරිකායයො  ාමද්වාරං පත්වා සත්ථාරං දිස්වා වන්දිත්වා එකමන්තං

අට්ඨංසු. මායරොපි සත්ථාරං ආහ – ‘‘අපි, භන්යත, පිණ්ඩං අලභමානා

ජිඝච්ඡාදුක්යඛන පීළිතත්ථා’’ති. සත්ථා ‘‘අජ්ජ මයං, පාපිම, කිඤ්චි 
අලභිත්වාපි ආභස්සරයලොයක මහාබ්රහ්මායනො විය පීතිසුයඛයනව
වීතිනායමස්සාමා’’ති වත්වාඉමං ාථමාහ– 

200. 

‘‘සුසුඛංවතජීවාම, යයසංයනොනත්ථිකිඤ්චනං; 

පීතිභක්ඛාභවිස්සාම, යදවාආභස්සරායථා’’ති. 

තත්ථ යෙසිං යනොති යයසං අම්හාකං පලිබුජ්ඣනත්යථන රා ාදීසු

කිඤ්චයනසු එකම්පි කිඤ්චනං නත්ථි. පීතිභක්ඛාති යථා ආභස්සරා යදවා

පීතිභක්ඛාහුත්වාපීතිසුයඛයනව වීතිනායමන්ති, එවංමයම්පි, පාපිම, කිඤ්චි
අලභිත්වාපීතිභක්ඛාභවිස්සාමාති අත්යථො. 

යදසනාවසායන පඤ්චසතාපි කුමාරිකායයො යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨහිංසූති. 

මාරවත්ථුදුතියං. 

3. යකොසලරඤ්යඤොපරාජයවත්ථු 

ජෙිං යවරන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
යකොසලරඤ්යඤොපරාජයංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර කාසික ාමං නිස්සාය භාගියනයයයන අජාතසත්තුනා සද්ධිං 
යුජ්ඣන්යතොයතනතයයොවායරපරාජියතොතතියවායරචින්යතසි– ‘‘අහං

ඛීරමුඛම්පි දාරකං පරායජතුං නාසක්ඛිං, කිං යම ජීවියතනා’’ති. යසො
ආහාපනපච්යඡදංකත්වාමඤ්චයක නිපජ්ජි.අථස්සසාපවත්තිසකලන රං

පත්ථරි. භික්ඛූ තථා තස්ස ආයරොයචසුං – ‘‘භන්යත, රාජා කිර

කාසික ාමකං නිස්සාය තයයො වායර පරාජියතො, යසො ඉදානි පරාජිත්වා 

ආ යතො ‘ඛීරමුඛම්පි දාරකං පරායජතුං නාසක්ඛිං, කිං යම ජීවියතනා’ති
ආහාපනපච්යඡදං කත්වා මඤ්චයක නිපන්යනො’’ති. සත්ථා යතසං කථං

සුත්වා, ‘‘භික්ඛයව, ජිනන්යතොපි යවරං පසවති, පරාජියතො පන දුක්ඛං
යසතියයවා’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 
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201. 

‘‘ජයංයවරංපසවති, දුක්ඛංයසතිපරාජියතො; 

උපසන්යතොසුඛංයසති, හිත්වාජයපරාජය’’න්ති. 

තත්ථ ජෙන්ති පරං ජිනන්යතො යවරං පටිලභති. පරාජියතොති පයරන
පරාජියතො‘‘කදානුයඛො පච්චාමිත්තස්සපිට්ඨිංදට්ඨුංසක්ඛිස්සාමී’’තිදුක්ඛං

යසති සබ්බිරියාපයථසු දුක්ඛයමව විහරතීති අත්යථො. උපසන්යතොති 
අබ්භන්තයර උපසන්තරා ාදිකියලයසො ඛීණාසයවො ජයඤ්ච පරාජයඤ්ච

හිත්වාසුඛංයසති, සබ්බිරියාපයථසුසුඛයමවවිහරතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

යකොසලරඤ්යඤොපරාජයවත්ථුතතියං. 

4. අඤ්ඤතරකුලදාරිකාවත්ථු 

නත්ථි රා සයමොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අඤ්ඤතරංකුලදාරිකංආරබ්භකයථසි. 

තස්සා කිර මාතාපිතයරො ආවාහං කත්වා මඞ් ලදිවයස සත්ථාරං
නිමන්තයිංසු.සත්ථාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොතත්ථ  න්ත්වානිසීදි. සාපියඛො
වධුකාභික්ඛුසඞ්ඝස්සඋදකපරිස්සාවනාදීනිකයරොන්තී අපරාපරංසඤ්චරති.
සාමියකොපිස්සා තං ඔයලොයකන්යතො අට්ඨාසි. තස්ස රා වයසන 
ඔයලොයකන්තස්ස අන්යතො කියලයසො සමුදාචරි. යසො අඤ්ඤාණාභිභූයතො

යනවබුද්ධංඋපට්ඨහි, න අසීතිමහායථයර.හත්ථංපසායරත්වා‘‘තංවධුකං
 ණ්හිස්සාමී’’තිපනචිත්තං අකාසි. සත්ථාතස්සජ්ඣාසයංඔයලොයකත්වා

යථා තං ඉත්ථිං න පස්සති, එවමකාසි. යසො අදිස්වා සත්ථාරං
ඔයලොයකන්යතො අට්ඨාසි. සත්ථා තස්ස ඔයලොයකත්වා ඨිතකායල

‘‘කුමාරක, නහි රා ග්ගිනාසදියසොඅග්ගිනාම, යදොසකලිනාසදියසොකලි

නාම, ඛන්ධපරිහරණදුක්යඛනසදිසං දුක්ඛංනාමඅත්ථි, නිබ්බානසුඛසදිසං
සුඛම්පි නත්ථියයවා’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

202. 

‘‘නත්ථිරා සයමොඅග්ගි, නත්ථියදොසසයමොකලි; 

නත්ථිඛන්ධසමාදුක්ඛා, නත්ථිසන්තිපරංසුඛ’’න්ති. 

තත්ථ නත්ථි රා සයමොති ධූමං වා ජාලං වා අඞ් ාරං වා අදස්යසත්වා
අන්යතොයයව ඣායපත්වා භස්මමුට්ඨිං කාතුං සමත්යථො රාය න සයමො

අඤ්යඤො අග්ගි නාම නත්ථි. කලීති යදොයසන සයමො අපරායධොපි නත්ථි. 

ඛන්ධසමාතිඛන්යධහිසමා.යථාපරිහරියමානාඛන්ධා දුක්ඛා, එවංඅඤ්ඤං

දුක්ඛං නාම නත්ථි. සන්තිපරන්ති නිබ්බානයතො උත්තරිං අඤ්ඤං සුඛම්පි

නත්ථි.අඤ්ඤඤ්හිසුඛංසුඛයමව, නිබ්බානං පරමසුඛන්තිඅත්යථො. 
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යදසනාවසායන කුමාරිකා ච කුමාරයකො ච යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨහිංසු. තස්මිං සමයය භ වා යතසං අඤ්ඤමඤ්ඤං දස්සනාකාරං
අකාසීති. 

අඤ්ඤතරකුලදාරිකාවත්ථුචතුත්ථං. 

5. එකඋපාසකවත්ථු 

ජිාච්ඡාතිඉමංධම්මයදසනංසත්ථාආෙවියං විහරන්යතොඑකංඋපාසකං
ආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හි දිවයස සත්ථා යජතවයන  න්ධකුටියං නිසින්යනොව 
පච්චූසකායල යලොකං යවොයලොයකන්යතො ආෙවියං එකං දුග් තමනුස්සං
දිස්වා තස්සූපනිස්සයසම්පත්තිං ඤත්වා පඤ්චසතභික්ඛුපරිවායරො ආෙවිං
අ මාසි. ආෙවිවාසියනො සත්ථාරං නිමන්තයිංසු. යසොපි දුග් තමනුස්යසො
‘‘සත්ථා කිරආ යතො’’ති සුත්වා ‘‘සත්ථු සන්තියක ධම්මං යසොස්සාමී’’ති
මනංඅකාසි.තංදිවසයමවචස්සඑයකොය ොයණොපලායි.යසො‘‘කිංනුයඛො

ය ොණං පරියයසිස්සාමි, උදාහු ධම්මං සුණාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘ය ොණං
පරියයසිත්වා පච්ඡා ධම්මං යසොස්සාමී’’ති පායතොව ය හා නික්ඛමි.
ආෙවිවාසියනොපි බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං නිසීදායපත්වා පරිවිසිත්වා

අනුයමොදනත්ථාය පත්තං  ණ්හිංසු. සත්ථා ‘‘යං නිස්සාය අහං

තිංසයයොජනමග් ංආ යතො, යසොය ොණංපරියයසිතුංඅරඤ්ඤංපවිට්යඨො, 
තස්මිංආ යතයයවධම්මංයදයසස්සාමී’’තිතුණ්හීඅයහොසි. 

යසොපි මනුස්යසො දිවා ය ොණං දිස්වා ය ො යණ පක්ඛිපිත්වා ‘‘සයචපි 

අඤ්ඤං නත්ථි, සත්ථු වන්දනමත්තම්පි කරිස්සාමී’’ති ජිඝච්ඡාපීළියතොපි
ය හං  මනාය මනං අකත්වා යවය න සත්ථු සන්තිකං ආ න්ත්වා
සත්ථාරං වන්දිත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. සත්ථා තස්ස ඨිතකායල
දානයවයයාවටිකං ආහ – ‘‘අත්ථි කිඤ්චි භික්ඛුසඞ්ඝස්ස

අතිරිත්තභත්ත’’න්ති? ‘‘භන්යත, සබ්බං අත්ථී’’ති. යතන හි ‘‘ඉමං
පරිවිසාහී’’ති. යසො සත්ථාරා වුත්තට්ඨායනයයව තං නිසීදායපත්වා 
යාගුඛාදනීයයභොජනීයයහි සක්කච්චං පරිවිසි. යසො භුත්තභත්යතො මුඛං
වික්ඛායලසි. ඨයපත්වාකිරඉමංඨානංතීසුපිටයකසුඅඤ්ඤත්ථ තා තස්ස 
භත්තවිචාරණංනාමනත්ථි.තස්සපස්සද්ධදරථස්සචිත්තංඑකග් ං අයහොසි.
අථස්ස සත්ථා අනුපුබ්බිං කථං කයථත්වා සච්චානි පකායසසි. යසො
යදසනාවසායන යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. සත්ථාපි අනුයමොදනං කත්වා
උට්ඨායාසනාපක්කාමි.මහාජයනො සත්ථාරංඅනු න්ත්වානිවත්ති. 

භික්ඛූ සත්ථාරා සද්ධිං  ච්ඡන්තායයව උජ්ඣායිංසු – ‘‘පස්සථාවුයසො, 

සත්ථුකම්මං, අඤ්යඤසුදිවයසසුඑවපනපංනත්ථි, අජ්ජපයනකං මනුස්සං
දිස්වාව යාගුආදීනි විචායරත්වා දායපසී’’ති. සත්ථා නිවත්තිත්වා ඨිතයකොව 

‘‘කිංකයථථ, භික්ඛයව’’තිපුච්ඡිත්වාතමත්ථංසුත්වා‘‘ආම, භික්ඛයව, අහං 
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තිංසයයොජනං කන්තාරං ආ ච්ඡන්යතො තස්ස උපාසකස්සූපනිස්සයං දිස්වා

ආ යතො, යසොඅතිවිය ජිඝච්ඡියතො, පායතොවපට්ඨායය ොණංපරියයසන්යතො 

අරඤ්යඤ විචරි. ‘ජිඝච්ඡදුක්යඛන ධම්යම යදසියමායනපි පටිවිජ්ඣිතුං න

සක්ඛිස්සතී’තිචින්යතත්වා එවංඅකාසිං, ජිඝච්ඡායරො සදියසොයරොය ොනාම
නත්ථී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

203. 

‘‘ජිඝච්ඡාපරමායරො ා, සඞ්ඛාරපරමාදුඛා; 

එතංඤත්වායථාභූතං, නිබ්බානංපරමංසුඛ’’න්ති. 

තත්ථ ජිාච්ඡාපරමා යරො ාති යස්මා අඤ්යඤො යරොය ො සකිං

තිකිච්ඡියතොවිනස්සතිවාතදඞ් වයසනවා පහීයති, ජිඝච්ඡාපනනිච්චකාලං

තිකිච්ඡිතබ්බායයවාති යසසයරො ානං අයං පරමා නාම. සඞ්ඛාරාති පඤ්ච

ඛන්ධා. එතිං ඤත්වාති ජිඝච්ඡාසයමො යරොය ො නත්ථි, ඛන්ධපරිහරණසමං
දුක්ඛං නාමනත්ථීතිඑතමත්ථංයථාභූතංඤත්වාපණ්ඩියතොනිබ්බානංසච්ඡි

කයරොති. නිබ්බානිං පරමිං සුඛන්ති තඤ්හි සබ්බසුඛානං පරමං උත්තමං 
සුඛන්තිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

එකඋපාසකවත්ථුපඤ්චමං. 

6. පයසනදියකොසලවත්ථු 

ආයරො යපරමා  ාභාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොරාජානංපයසනදියකොසලංආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හි සමයය රාජා තණ්ඩුලයදොණස්ස ඔදනං තදුපියයන 
සූපබයඤ්ජයනන භුඤ්ජති. එකදිවසං භුත්තපාතරායසො භත්තසම්මදං
අවියනොයදත්වා සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා කිලන්තපනයපො ඉයතො චියතො ච

සම්පරිවත්තති, නිද්දායඅභිභූයමායනොපි උජකංනිපජ්ජිතුංඅසක්යකොන්යතො

එකමන්තං නිසීදි. අථ නං සත්ථා ආහ – ‘‘කිං, මහාරාජ, අවිස්සමිත්වාව

ආ යතොසී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, භුත්තකාලයතො පට්ඨාය යම මහාදුක්ඛං 

යහොතී’’ති.අථනංසත්ථා, ‘‘මහාරාජ, අතිබහුයභොජනංඑවංදුක්ඛං යහොතී’’ති
වත්වාඉමං ාථමාහ– 

‘‘මිද්ධී යදායහොතිමහග්ඝයසොච, 

නිද්දායිතාසම්පරිවත්තසායී; 

මහාවරායහොවනිවාපපුට්යඨො, 

පුනප්පුනං බ්භමුයපතිමන්යදො’’ති.(ධ.ප.325); – 
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ඉමාය  ාථාය ඔවදිත්වා, ‘‘මහාරාජ, යභොජනං නාම මත්තාය භුඤ්ජිතුං 
වට්ටති. මත්තයභොජියනො හි සුඛං යහොතී’’ති උත්තරි ඔවදන්යතො ඉමං
 ාථමාහ– 

‘‘මනුජස්ස සදාසතීමයතො, 

මත්තංජානයතොලද්ධයභොජයන; 

තනුකස්සභවන්තියවදනා, 

සණිකංජීරතිආයුපාලය’’න්ති.(සං.නි.1.124); 

රාජා  ාථං උග් ණ්හිතුං නාසක්ඛි, සමීයප ඨිතං පන භාගියනයයං, 

සුදස්සනං නාම මාණවං ‘‘ඉමං  ාථං උග් ණ්හ, තාතා’’ති ආහ. යසො තං

 ාථං උග් ණ්හිත්වා ‘‘කිං කයරොමි, භන්යත’’ති සත්ථාරං පුච්ඡි. අථ නං

සත්ථා ආහ – ‘‘රඤ්යඤො භුඤ්ජන්තස්ස ඔසානපිණ්ඩකායල ඉමං  ාථං

වයදයයාසි, රාජා අත්ථං සල්ලක්යඛත්වා යං පිණ්ඩං ඡඩ්යඩස්සති, තස්මිං
පිණ්යඩ සිත්ථ ණනාය රඤ්යඤො භත්තපචනකායල තත්තයක තණ්ඩුයල

හයරයයාසී’’ති. යසො ‘‘සාධු, භන්යත’’ති සායම්පි පායතොපි රඤ්යඤො
භුඤ්ජන්තස්ස ඔසානපිණ්ඩකායල තං  ාථං උදාහරිත්වා යතන 

ඡඩ්ඩිතපිණ්යඩ සිත්ථ ණනාය තණ්ඩුයල හායපසි. රාජාපි තස්ස  ාථං

සුත්වා සහස්සං සහස්සං දායපසි. යසො අපයරන සමයයන
නාළියකොදනපරමතායසණ්ඨහිත්වා සුඛප්පත්යතොතනුසරීයරොඅයහොසි. 

අයථකදිවසං සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා ආහ – 

‘‘භන්යත, ඉදානි යම සුඛං ජාතං, මි ම්පි අස්සම්පි අනුබන්ධිත්වා
 ණ්හනසමත්යථො ජායතොම්හි.පුබ්යබයමභාගියනයයයනසද්ධිංයුද්ධයමව

යහොති, ඉදානි වජීරකුමාරිංනාම ධීතරං භාගියනයයස්ස දත්වා යසො  ායමො

තස්සායයව න්හානචුණ්ණමූලං කත්වා දින්යනො, යතන සද්ධිං විග් යහො

වූපසන්යතො, ඉමිනාපි යම කාරයණන සුඛයමව ජාතං. කුලසන්තකං 

රාජමණිරතනං යනො ය යහ පුරිමදිවයස නට්ඨං, තම්පි ඉදානි හත්ථපත්තං

ආ තං, ඉමිනාපියමකාරයණනසුඛයමවජාතං.තුම්හාකංසාවයකහිසද්ධිං 

විස්සාසං ඉච්ඡන්යතන ඤාතිධීතාපි යනො ය යහ කතා, ඉමිනාපි යම

කාරයණනසුඛයමව ජාත’’න්ති.සත්ථා‘‘ආයරො යංනාම, මහාරාජ, පරයමො

ලායභො, යථාලද්යධන සන්තුට්ඨභාවසදිසම්පිධනං, විස්සාසසදියසොචපරමා

ඤාති, නිබ්බානසදිසඤ්චසුඛංනාම නත්ථී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

204. 

‘‘ආයරො යපරමාලාභා, සන්තුට්ඨිපරමංධනං; 

විස්සාසපරමාඤාති, නිබ්බානපරමංසුඛ’’න්ති. 

තත්ථ ආයරො යපරමා  ාභාති අයරො භාවපරමා ලාභා. යරොගියනො හි

විජ්ජමානාපි ලාභා අලාභායයව, තස්මා අයරො ස්ස සබ්බලාභා ආ තාව
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යහොන්ති. යතයනතං වුත්තං – ‘‘ආයරො යපරමා ලාභා’’ති. සන්තුට්ඨිපරමිං

ධනන්ති ගිහියනො වා පබ්බජිතස්ස වා යං අත්තනා ලද්ධං අත්තයනො

සන්තකං, යතයනවතුස්සනභායවොසන්තුට්ඨීනාම යසසධයනහිපරමංධනං. 

විස්සාසපරමා ඤාතීති මාතා වා යහොතු පිතා වා, යයන සද්ධිං විස්සායසො

නත්ථි, යසො අඤ්ඤාතයකොව. යයනඅඤ්ඤාතයකනපනසද්ධිං විස්සායසො

අත්ථි, යසො අසම්බන්යධොපි පරයමො උත්තයමො ඤාති. යතන වුත්තං – 

‘‘විස්සාසපරමාඤාතී’’ති.නිබ්බානසදිසංපනසුඛංනාමනත්ථි, යතයනවාහ

– නිබ්බානපරමිංසුඛන්ති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

පයසනදියකොසලවත්ථුඡට්ඨං. 

7. තිස්සත්යථරවත්ථු 

පවියවකරසන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවසාලියං විහරන්යතො
අඤ්ඤතරංභික්ඛුංආරබ්භකයථසි. 

සත්ථාරාහි, ‘‘භික්ඛයව, අහංඉයතොචතූහිමායසහි පරිනිබ්බායිස්සාමී’’ති

වුත්යත සත්ථු සන්තියක සත්ත භික්ඛුසතානි සන්තාසං ආපජ්ජිංසු, 

ඛීණාසවානං ධම්මසංයවය ො උප්පජ්ජි, පුථුජ්ජනා අස්සූනි සන්ධායරතුං
නාසක්ඛිංසු. භික්ඛූ වග් ා වග් ා හුත්වා ‘‘කිං නු යඛො කරිස්සාමා’’ති
මන්යතන්තාවිචරන්ති.අයථයකොතිස්සත්යථයරො නාමභික්ඛූ ‘‘සත්ථාකිර

චතුමාසච්චයයන පරිනිබ්බායිස්සති, අහඤ්චම්හි අවීතරාය ො, සත්ථරි
ධරමායනයයව මයා අරහත්තං  ණ්හිතුං වට්ටතී’’ති චතූසු ඉරියාපයථසු
එකයකොව විහාසි. භික්ඛූනං සන්තියක  මනං වා යකනචි සද්ධිං

කථාසල්ලායපොවානත්ථි.අථනං භික්ඛූආහංසු–‘‘ආවුයසො, තිස්සතස්මා
එවං කයරොසී’’ති. යසො යතසං කථං න සුණාති. යත තස්ස පවත්තිං සත්ථු

ආයරොයචත්වා, ‘‘භන්යත, තුම්යහසු තිස්සත්යථරස්ස සියනයහො නත්ථී’’ති
ආහංසු. සත්ථා තං පක්යකොසායපත්වා ‘‘කස්මා තිස්ස එවං අකාසී’’ති 

පුච්ඡිත්වා යතන අත්තයනො අධිප්පායය ආයරොචියත ‘‘සාධු, තිස්සා’’ති

සාධුකාරං දත්වා, ‘‘භික්ඛයව, මයි සියනයහො තිස්සසදියසොව යහොතු.

 න්ධමාලාදීහි පූජං කයරොන්තාපි යනව මං පූයජන්ති, ධම්මානුධම්මං

පටිපජ්ජමානායයවපනමංපූයජන්තී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ – 

205. 

‘‘පවියවකරසංපිත්වා, රසංඋපසමස්සච; 

නිද්දයරොයහොතිනිප්පායපො, ධම්මපීතිරසංපිව’’න්ති. 

තත්ථ පවියවකරසන්ති පවියවකයතො උප්පන්නං රසං, එකීභාවසුඛන්ති

අත්යථො. පිත්වාති දුක්ඛපරිඤ්ඤාදීනි කයරොන්යතො ආරම්මණයතො

සච්ඡිකිරියාවයසන පිවිත්වා. උපසමස්ස චාති කියලසූපසමනිබ්බානස්ස ච
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රසං පිත්වා. නිද්දයරො යහොතීති යතන උභයරසපායනන ඛීණාසයවො භික්ඛු
අබ්භන්තයර රා දරථාදීනං අභායවනනිද්දයරො යචවනිප්පායපො ච යහොති. 

රසිං පිවන්ති නවවිධයලොකුත්තරධම්මවයසන උප්පන්නං පීතිරසං
පිවන්යතොපිනිද්දයරොනිප්පායපොචයහොති. 

යදසනාවසායන තිස්සත්යථයරො අරහත්තං පාපුණි, මහාජනස්සාපි 
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

තිස්සත්යථරවත්ථුසත්තමං. 

8. සක්කවත්ථු 

සාහු දස්සනන්තිඉමංධම්මයදසනංසත්ථා යවළුව ාමයකවිහරන්යතො
සක්කං ආරබ්භකයථසි. 

තථා තස්ස හි ආයුසඞ්ඛායර විස්සට්යඨ යලොහිතපක්ඛන්දිකාබාධස්ස 

උප්පන්නභාවංඤත්වාසක්යකොයදවරාජා ‘‘මයාසත්ථුසන්තිකං න්ත්වා 
ගිලානුපට්ඨානංකාතුංවට්ටතී’’තිචින්යතත්වාති ාවුතප්පමාණංඅත්තභාවං 
විජහිත්වාසත්ථාරංඋපසඞ්කමිත්වාහත්යථහිපායදපරිමජ්ජි.අථනංසත්ථා

ආහ ‘‘යකො එයසො’’ති? ‘‘අහං, භන්යත, සක්යකො’’ති. ‘‘කස්මා

ආ යතොසී’’ති? ‘‘තුම්යහ ගිලායන උපට්ඨහිතුං, භන්යත’’ති. ‘‘සක්ක, 
යදවානං මනුස්ස න්යධො යයොජනසතයතො පට්ඨාය  යල බද්ධකුණපං විය

යහොති,  ච්ඡ ත්වං, අත්ථි යම ගිලානුපට්ඨකා භික්ඛූ’’ති. ‘‘භන්යත, 
චතුරාසීතියයොජනසහස්සමත්ථයක ඨියතො තුම්හාකං සීල න්ධං ඝායිත්වා

ආ යතො, අහයමව උපට්ඨහිස්සාමී’’ති යසො සත්ථු සරීරවෙඤ්ජනභාජනං
අඤ්ඤස්ස හත්යථනාපි ඵුසිතුං අදත්වා සීයසයයව ඨයපත්වා නීහරන්යතො

මුඛසඞ්යකොචනමත්තම්පින අකාසි,  න්ධභාජනංපරිහරන්යතොවියඅයහොසි.
එවංසත්ථාරංපටිජග්ගිත්වාසත්ථු ඵාසුකකායලයයවඅ මාසි. 

භික්ඛූකථංසමුට්ඨායපසුං‘‘අයහොසත්ථරිසක්කස්සසියනයහො, එවපනපං
නාමදිබ්බසම්පත්තිංපහායමුඛසඞ්යකොචනමත්තම්පිඅකත්වා න්ධභාජනං 
නීහරන්යතො විය සත්ථු සරීරවෙඤ්ජනභාජනං සීයසන නීහරන්යතො

උපට්ඨානමකාසී’’ති. සත්ථා යතසං කථං සුත්වා කිං වයදථ, භික්ඛයව, 

අනච්ඡරියංඑතං, යංසක්යකොයදවරාජාමයි සියනහංකයරොති.අයංසක්යකො
හි යදවරාජා මං නිස්සාය ජරසක්කභාවං විජහිත්වා යසොතාපන්යනො හුත්වා

තරුණසක්කස්ස භාවං පත්යතො, අහං හිස්ස මරණභයතජ්ජිතස්ස
පඤ්චසිඛ න්ධබ්බයදවපුත්තංපුරයතොකත්වා ආ තකායලඉන්දසාලගුහායං
යදවපරිසායමජ්යඣනිසින්නස්ස– 

‘‘පුච්ඡවාසවමංපඤ්හං, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡසි; 

තස්ස තස්යසව පඤ්හස්ස, අහං අන්තං කයරොමි යත’’ති. (දී. නි. 
2.356) – 
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වත්වා තස්ස කඞ්ඛං වියනොයදන්යතො ධම්මං යදයසසිං. යදසනාවසායන

චුද්දසන්නං පාණයකොටීනං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි, සක්යකොපි 

යථානිසින්යනොව යසොතාපත්තිඵලං පත්වා තරුණසක්යකො ජායතො.
එවමස්සාහං බහූපකායරො. තස්ස මයි සියනයහො නාම අනච්ඡරියයො.

භික්ඛයව, අරියානඤ්හි දස්සනම්පි සුඛං, යතහි සද්ධිං එකට්ඨායන
සන්නිවායසොපිසුයඛො.බායලහිසද්ධිං පනසබ්බයමතංදුක්ඛන්තිවත්වාඉමා
 ාථාඅභාසි– 

206. 

‘‘සාහුදස්සනමරියානං, සන්නිවායසොසදාසුයඛො; 

අදස්සයනනබාලානං, නිච්චයමවසුඛීසියා. 

207. 

‘‘බාලසඞ් තචාරීහි, දීඝමද්ධානයසොචති; 

දුක්යඛොබායලහිසංවායසො, අමිත්යතයනවසබ්බදා; 

ධීයරොචසුඛසංවායසො, ඤාතීනංවසමා යමො’’. 

තස්මාහි– 

208. 

‘‘ධීරඤ්චපඤ්ඤඤ්චබහුස්සුතඤ්ච,යධොරය්හසීලංවතවන්තමරියං; 

තංතාදිසංසප්පුරිසංසුයමධං,භයජථනක්ඛත්තපථංව චන්දිමා’’ති. 

තත්ථ සාහූති සුන්දරං භද්දකං. සන්නිවායසොති න යකවලඤ්ච යතසං

දස්සනයමව, යතහි සද්ධිං එකට්ඨායන නිසීදනාදිභායවොපි යතසං

වත්තපටිවත්තං කාතුං ලභනභායවොපි සාධුයයව. බා සඞ් තචාරී හීති යයො

බායලනසහචාරී. දීාමද්ධානන්තියසොබාලසහායයන‘‘එහිසන්ධිච්යඡදාදීනි
කයරොමා’’ති වුච්චමායනො යතන සද්ධිං එකච්ඡන්යදො හුත්වා තානි

කයරොන්යතො හත්ථච්යඡදාදීනි පත්වා දීඝමද්ධානං යසොචති. සබ්බදාති යථා
අසිහත්යථන වා අමිත්යතන ආසීවිසාදීහි වා සද්ධිං එකයතො වායසො නාම

නිච්චංදුක්යඛො, තයථව බායලහිසද්ධින්තිඅත්යථො. ධීයරොචසුඛසිංවායසොති

එත්ථ සුයඛො සංවායසො එයතනාති සුඛසංවායසො, පණ්ඩියතන සද්ධිං

එකට්ඨායන සංවායසො සුයඛොති අත්යථො. කථං? ඤාතීනිංව සමා යමොති

යථාපිඤාතීනං සමා යමොසුයඛො, එවංසුයඛො. 

තස්මාහීතියස්මාබායලහිසද්ධිං සංවායසොදුක්යඛො, පණ්ඩියතනසද්ධිං

සුයඛො, තස්මා හි ධිතිසම්පන්නං ධීරඤ්ච, 

යලොකියයලොකුත්තරපඤ්ඤාසම්පන්නං පඤ්ඤඤ්ච, ආ මාධි මසම්පන්නං 

බහුස්සුතඤ්ච, අරහත්තපාපනකසඞ්ඛාතායධුරවහනසීලතායයධොරය්හසීලං, 

සීලවයතනයචව ධුතඞ් වයතනචවතවන්තං, කියලයසහිආරකතායඅරියං, 
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තථාපනපං සප්පුරිසං යසොභනපඤ්හං යථා නිම්මලං නක්ඛත්තපථසඞ්ඛාතං

ආකාසංචන්දිමාභජති, එවංභයජථපයිරුපායසථාති අත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

සක්කවත්ථුඅට්ඨමං. 

සුඛවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පන්නරසයමොවග්ය ො. 
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16. පිෙවග්ය ො 
1. තයයොජනපබ්බජිතවත්ථු 

අයෙොය ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො තයයො 
පබ්බජියතආරබ්භකයථසි. 

සාවත්ථියං කිර එකස්මිං කුයල මාතාපිතූනං එකපුත්තයකො අයහොසි
පියයො මනායපො.යසොඑකදිවසංය යහනිමන්තිතානංභික්ඛූනංඅනුයමොදනං
කයරොන්තානං ධම්මකථං සුත්වා පබ්බජිතුකායමො හුත්වා මාතාපිතයරො
පබ්බජ්ජං යාචි. යත නානුජානිංසු. තස්ස එතදයහොසි – ‘‘අහං මාතාපිතූනං
අපස්සන්තානංයයව බහි  න්ත්වා පබ්බජිස්සාමී’’ති. අථස්ස පිතා බහි

නික්ඛමන්යතො ‘‘ඉමං රක්යඛයයාසී’’ති මාතරං පටිච්ඡායපසි, මාතා බහි
නික්ඛමන්තී පිතරං පටිච්ඡායපසි. අථස්ස එකදිවසං පිතරි බහි  යත මාතා
‘‘පුත්තං රක්ඛිස්සාමී’’ති එකං ද්වාරබාහං නිස්සාය එකං පායදහි
උප්පීයෙත්වා ඡමාය නිසින්නා සුත්තං කන්තති. යසො ‘‘ඉමං වඤ්යචත්වා

 මිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා, ‘‘අම්ම, යථොකං තාව අයපහි, සරීරවලඤ්ජං
කරිස්සාමී’’තිවත්වාතායපායදසමිඤ්ජියත නික්ඛමිත්වා යවය නවිහාරං

 න්ත්වා භික්ඛූ උපසඞ්කමිත්වා ‘‘පබ්බායජථ මං, භන්යත’’ති යාචිත්වා
යතසංසන්තියකපබ්බජි. 

අථස්සපිතාආ න්ත්වාමාතරංපුච්ඡි–‘‘කහංයමපුත්යතො’’ති? ‘‘සාමි, 
ඉමස්මිං පයදයස අයහොසී’’ති. යසො ‘‘කහං නු යඛො යම පුත්යතො’’ති
ඔයලොයකන්යතොතං අදිස්වා ‘‘විහාරං යතොභවිස්සතී’’තිවිහාරං න්ත්වා

පුත්තං පබ්බජිතං දිස්වා කන්දිත්වා යරොදිත්වා, ‘‘තාත, කිං මංනායසසී’’ති
වත්වා‘‘මමපුත්යතපබ්බජියත අහංඉදානිය යහකිංකරිස්සාමී’’තිසයම්පි
භික්ඛූයාචිත්වාපබ්බජි.අථස්ස මාතාපි‘‘කිංනුයඛොයමපුත්යතොචපතිච

චිරායන්ති, කච්චිවිහාරං න්ත්වා පබ්බජිතා’’තියතඔයලොයකන්තීවිහාරං
 න්ත්වාඋයභොපිපබ්බජියතදිස්වා ‘‘ඉයමසං පබ්බජිතකායලමමය යහන
යකො අත්යථො’’ති සයම්පි භික්ඛුනිඋපස්සයං  න්ත්වා පබ්බජි. යත

පබ්බජිත්වාපි විනා භවිතුං න සක්යකොන්ති, විහායරපි භික්ඛුනිඋපස්සයයපි
එකයතොව නිසීදිත්වා සල්ලපන්තා දිවසං වීතිනායමන්ති. යතන භික්ඛූපි
භික්ඛූනියයොපි උබ්බාේහායහොන්ති. 

අයථකදිවසං භික්ඛූ යනසං කිරියං සත්ථුං ආයරොයචසුං. සත්ථා යත
පක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චං කිර තුම්යහ එවං කයරොථා’’ති පුච්ඡිත්වා

‘‘සච්ච’’න්ති වුත්යත ‘‘කස්මා එවං කයරොථ? න හි එස පබ්බජිතානං

යයොය ො’’ති.‘‘භන්යත, විනාභවිතුංනසක්යකොමා’’ති.‘‘පබ්බජිතකාලයතො 

පට්ඨායඑවංකරණංඅයුත්තං.පියානඤ්හිඅදස්සනං, අප්පියානඤ්චදස්සනං
දුක්ඛයමව. තස්මා සත්යතසු ච සඞ්ඛායරසු ච කඤ්චි පියං වා අප්පියං වා
කාතුංනවට්ටතී’’ති වත්වාඉමා ාථාඅභාසි– 
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209. 

‘‘අයයොය යුඤ්ජමත්තානං, යයො ස්මිඤ්චඅයයොජයං; 

අත්ථංහිත්වාපියග් ාහී, පියහතත්තානුයයොගිනං. 

210. 

‘‘මා පියයහිසමා ඤ්ඡි, අප්පියයහි කුදාචනං; 

පියානංඅදස්සනංදුක්ඛං, අප්පියානඤ්චදස්සනං. 

211. 

‘‘තස්මාපියංනකයිරාථ, පියාපායයොහිපාපයකො; 

 න්ථායතසංනවිජ්ජන්ති, යයසංනත්ථිපියාප්පිය’’න්ති. 

තත්ථ අයෙොය ති අයුඤ්ජිතබ්යබ අයයොනියසොමනසිකායර.
යවසියාය ොචරාදියභදස්ස හි ඡබ්බිධස්ස අය ොචරස්ස යසවනං ඉධ 

අයයොනියසොමනසිකායරො නාම, තස්මිං අයයොනියසොමනසිකායර අත්තානං

යුඤ්ජන්යතොති අත්යථො. යෙො ස්මන්ති තබ්බිපරීයත ච

යයොනියසොමනසිකායර අයුඤ්ජන්යතොති අත්යථො. අත්ථිං හිත්වාති

පබ්බජිතකාලයතො පට්ඨාය අධිසීලාදිසික්ඛත්තයං අත්යථොනාම, තං අත්ථං

හිත්වා. පිෙග් ාහීති පඤ්චකාමගුණසඞ්ඛාතං පියයමව  ණ්හන්යතො. 

පියහතත්තානුයෙොගිනන්ති තාය පටිපත්තියා සාසනයතො චුයතො ගිහිභාවං 
පත්වා පච්ඡා යය අත්තානුයයො ං අනුයුත්තා සීලාදීනි සම්පායදත්වා

යදවමනුස්සානං සන්තිකා සක්කාරං ලභන්ති, යතසං පියහති, ‘‘අයහො
වතාහම්පිඑවපනයපොඅස්ස’’න්ති ඉච්ඡතීතිඅත්යථො. 

මාපියෙහීතිපියයහිසත්යතහිවා සඞ්ඛායරහිවාකුදාචනංඑකක්ඛයණපි

නසමා ච්යඡයය, තථාඅප්පියයහි.කිංකාරණා? පියානඤ්හිවියයො වයසන

අදස්සනංඅප්පියානඤ්චඋපසඞ්කමනවයසනදස්සනංනාමදුක්ඛං. තස්මාති

යස්මාඉදංඋභයම්පිදුක්ඛං, තස්මාකඤ්චි සත්තංවාසඞ්ඛාරංවාපියංනාම

න කයරයය. පිොපායෙො හීති පියයහි අපායයො වියයොය ො. පාපයකොති

ලාමයකො.  න්ථා යතසිං න විජ්ජන්තීති යයසං පියං නත්ථි, යතසං

අභිජ්ඣාකාය න්යථො පහීයති. යයසං අප්පියං නත්ථි, යතසං බයාපායදො
කාය න්යථො.යතසුපන ද්වීසුපහීයනසුයසස න්ථාපහීනායහොන්ති.තස්මා
පියංවාඅප්පියංවාන කත්තබ්බන්තිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති.යතනපනතයයො

ජනා ‘‘මයං විනා භවිතුං න සක්යකොමා’’ති විබ්භමිත්වා ය හයමව
අ මිංසූති. 

තයයොජනපබ්බජිතවත්ථුපඨමං. 
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2. අඤ්ඤතරකුටුම්බිකවත්ථු 

පිෙයතො ජාෙතීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අඤ්ඤතරංකුටුම්බිකංආරබ්භකයථසි. 

යසො හි අත්තයනො පුත්යත කාලකයත පුත්තයසොකාභිභූයතො ආොහනං

 න්ත්වා යරොදති, පුත්තයසොකං සන්ධායරතුං න සක්යකොති. සත්ථා
පච්චූසකායල යලොකං යවොයලොයකන්යතො තස්ස
යසොතාපත්තිමග් ස්සූපනිස්සයං දිස්වා පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො එකං
පච්ඡාසමණං  යහත්වාතස්සය හද්වාරං අ මාසි.යසොසත්ථුආ තභාවං
සුත්වා ‘‘මයා සද්ධිං පටිසන්ථාරං කාතුකායමො භවිස්සතී’’ති සත්ථාරං
පයවයසත්වා ය හමජ්යඣ ආසනං පඤ්ඤායපත්වා සත්ථරි නිසින්යන

ආ න්ත්වා එකමන්තං නිසීදි. අථ නං සත්ථා ‘‘කිං නු යඛො, උපාසක, 

දුක්ඛියතොසී’’ති පුච්ඡිත්වා යතන පුත්තවියයො දුක්යඛ ආයරොචියත, 

‘‘උපාසක, මා චින්තයි, ඉදං මරණං නාම න එකස්මිංයයව ඨායන, න ච 

එකස්යසව යහොති, යාවතා පන භවුප්පත්ති නාම අත්ථි, සබ්බසත්තානං

යහොතියයව. එකසඞ්ඛායරොපිනිච්යචොනාමනත්ථි.තස්මා‘මරණධම්මංමතං, 

භිජ්ජනධම්මං භින්න’න්ති යයොනියසො පච්චයවක්ඛිතබ්බං, න යසොචිතබ්බං.

යපොරාණපණ්ඩිතාපි හි පුත්තස්ස මතකායල ‘මරණධම්මං මතං, 
භිජ්ජනධම්මං භින්න’න්ති යසොකං අකත්වා මරණස්සතියමව භාවයිංසූ’’ති

වත්වා, ‘‘භන්යත, යකඑවමකංසු, කදාචඅකංසු, ආචික්ඛථ යම’’තියාචියතො
තස්සත්ථස්සපකාසනත්ථංඅතීතංආහරිත්වා– 

‘‘උරය ොව තචංජිණ්ණං, හිත්වා ච්ඡතිසං තනුං; 

එවංසරීයරනිබ්යභොය , යපයතකාලකයතසති. 

‘‘ඩය්හමායනො නජානාති, ඤාතීනංපරියදවිතං; 

තස්මාඑතංනයසොචාමි,  යතොයසොතස්සයා තී’’ති.(ජා.1.5.19-

20) – 

ඉමං පඤ්චකනිපායත උර ජාතකිං විත්ථායරත්වා ‘‘එවං පුබ්යබ පණ්ඩිතා
පියපුත්යත කාලකයත යථා එතරහි ත්වං කම්මන්යත විස්සජ්යජත්වා

නිරාහායරොයරොදන්යතොවිචරසි, තථාඅවිචරිත්වා මරණස්සතිභාවනාබයලන

යසොකං අකත්වා ආහාරං පරිභුඤ්ජිංසු, කම්මන්තඤ්ච අධිට්ඨහිංසු. තස්මා
‘පියපුත්යතොයමකාලකයතො’තිමාචින්තයි. උප්පජ්ජමායනොහියසොයකොවා
භයංවාපියයමවනිස්සායඋප්පජ්ජතී’’තිවත්වාඉමං  ාථමාහ– 

212. 

‘‘පියයතොජායතීයසොයකො, පියයතොජායතීභයං; 

පියයතොවිප්පමුත්තස්ස, නත්ථියසොයකොකුයතොභය’’න්ති. 
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තත්ථ පිෙයතොති වට්ටමූලයකො හි යසොයකො වා භයං වා උප්පජ්ජමානං

පියයමව සත්තං වා සඞ්ඛාරං වා නිස්සාය උප්පජ්ජති, තයතො පන 

විප්පමුත්තස්සඋභයම්යපතංනත්ථීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන කුටුම්බියකො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, 
සම්පත්තානම්පිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

අඤ්ඤතරකුටුම්බිකවත්ථුදුතියං. 

3. විසාඛාවත්ථු 

යපමයතො ජාෙතීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
විසාඛංඋපාසිකංආරබ්භකයථසි. 

සා කිර පුත්තස්ස ධීතරං සුදත්තං නාම කුමාරිකං අත්තයනො ඨායන 

ඨයපත්වා ය යහ භික්ඛුසඞ්ඝස්ස යවයයාවච්චං කායරසි. සා අපයරන
සමයයන කාලමකාසි. සා තස්සා සරීරනික්යඛපං කායරත්වා යසොකං
සන්ධායරතුං අසක්යකොන්තී දුක්ඛිනී දුම්මනා සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා

වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදි. අථ නං සත්ථා ‘‘කිං නු යඛො ත්වං, විසායඛ, 
දුක්ඛිනී දුම්මනා අස්සුමුඛා යරොදමානා නිසින්නා’’ති ආහ. සා තමත්ථං 

ආයරොයචත්වා ‘‘පියා යම, භන්යත, සා කුමාරිකා වත්තසම්පන්නා, ඉදානි

තථාපනපං න පස්සාමී’’ති ආහ. ‘‘කිත්තකා පන, විසායඛ, සාවත්ථියං

මනුස්සා’’ති? ‘‘භන්යත, තුම්යහහියයවයමකථිතංසත්තජනයකොටියයො’’ති.

‘‘සයච පනායං එත්තයකො ජයනො තව නත්තාය සදියසො භයවයය, 

ඉච්යඡයයාසි න’’න්ති? ‘‘ආම, භන්යත’’ති. ‘‘කති පන ජනා සාවත්ථියං 

යදවසිකං කාලං කයරොන්තී’’ති? ‘‘බහූ, භන්යත’’ති. ‘‘නනු එවං, භන්යත, 

තව අයසොචනකායලො න භයවයය, රත්තින්දිවං යරොදන්තීයයව

විචයරයයාසී’’ති.‘‘යහොතු, භන්යත, ඤාතං මයා’’ති.අථනංසත්ථා‘‘යතන

හි මා යසොචි, යසොයකො වා භයං වා යපමයතොව ජායතී’’ති වත්වා ඉමං
 ාථමාහ– 

213. 

‘‘යපමයතොජායතීයසොයකො, යපමයතොජායතීභයං; 

යපමයතොවිප්පමුත්තස්ස, නත්ථියසොයකොකුයතොභය’’න්ති. 

තත්ථ යපමයතොති පුත්තධීතාදීසු කතං යපමයමව නිස්සාය යසොයකො
ජායතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

විසාඛාවත්ථුතතියං. 
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4. ලිච්ඡවීවත්ථු 

රතිො ජාෙතීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවසාලිං නිස්සාය
කූටා ාරසාලායංවිහරන්යතොලිච්ඡවීආරබ්භකයථසි. 

යත කිර එකස්මිං ඡණදිවයස අඤ්ඤමඤ්ඤං අසදියසහි අලඞ්කායරහි
අලඞ්කරිත්වා උයයාන මනත්ථාය න රා නික්ඛමිංසු. සත්ථා පිණ්ඩාය

පවිසන්යතොයතදිස්වාභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘පස්සථ, භික්ඛයව, ලිච්ඡවයයො, 

යයහි යදවා තාවතිංසා න දිට්ඨපුබ්බා, යත ඉයම ඔයලොයකන්තූ’’ති වත්වා
න රංපාවිසි. යතපිඋයයානං ච්ඡන්තාඑකංන රයසොභිනිංඉත්ථිංආදාය
 න්ත්වාතංනිස්සාය ඉස්සාභිභූතාඅඤ්ඤමඤ්ඤංපහරිත්වායලොහිතං නදිං
විය පවත්තයිංසු. අථ යන මඤ්යචනාදාය උක්ඛිපිත්වා ආ මංසු. සත්ථාපි
කතභත්තකිච්යචො න රා නික්ඛමි. භික්ඛූපි ලිච්ඡවයයො තථා නීයමායන

දිස්වා සත්ථාරං ආහංසු – ‘‘භන්යත, ලිච්ඡවිරාජායනො පායතොව
අලඞ්කතපටියත්තා යදවා විය න රා නික්ඛමිත්වා ඉදානි එකං ඉත්ථිං

නිස්සායඉමංබයසනංපත්තා’’ති.සත්ථා, ‘‘භික්ඛයව, යසොයකොවාභයංවා
උප්පජ්ජමානංරතිංනිස්සායඋප්පජ්ජතියයවා’’ති වත්වාඉමං ාථමාහ– 

214. 

‘‘රතියාජායතීයසොයකො, රතියාජායතීභයං; 

රතියාවිප්පමුත්තස්ස, නත්ථියසොයකොකුයතොභය’’න්ති. 

තත්ථ රතිොතිපඤ්චකාමගුණරතියතො, තං නිස්සායාතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

ලිච්ඡවීවත්ථුචතුත්ථං. 

5. අනිත්ථි න්ධකුමාරවත්ථු 

කාමයතොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අනිත්ථි න්ධකුමාරංනාමආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර බ්රහ්මයලොකා චුතසත්යතො සාවත්ථියං මහායභො කුයල 

නිබ්බත්යතො ජාතදිවසයතො පට්ඨාය ඉත්ථිසමීපං උප න්තුං න ඉච්ඡති, 
ඉත්ථියා  ය්හමායනො යරොදති. වත්ථචුම්බටයකන නං  යහත්වා ථඤ්ඤං

පායයන්ති. යසො වයප්පත්යතො මාතාපිතූහි, ‘‘තාත, ආවාහං යත
කරිස්සාමා’’ති වුත්යත ‘‘න යම ඉත්ථියා අත්යථො’’ති පටික්ඛිපිත්වා
පුනප්පුනං යාචියමායනො පඤ්චසයත සුවණ්ණකායර පක්යකොසායපත්වා 
රත්තසුවණ්ණනික්ඛසහස්සං දායපත්වා අතිවිය පාසාදිකං ඝනයකොට්ටිමං

ඉත්ථිපනපං කායරත්වා පුන මාතාපිතූහි, ‘‘තාත, තයිආවාහං අකයරොන්යත

කුලවංයසො න පතිට්ඨහිස්සති, කුමාරිකං යත ආයනස්සාමා’’ති වුත්යත

‘‘යතන හි සයච යම එවපනපං කුමාරිකං ආයනස්සථ, කරිස්සාමි යවො



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා පියවග්ය ො 
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පටුන 

වචන’’න්තිතංසුවණ්ණපනපකංදස්යසති.අථස්සමාතාපිතයරොඅභිඤ්ඤායත 

බ්රාහ්මයණ පක්යකොසායපත්වා ‘‘අම්හාකං පුත්යතො මහාපුඤ්යඤො, අවස්සං

ඉමිනාසද්ධිං කතපුඤ්ඤා කුමාරිකාභවිස්සති,  ච්ඡථඉමංසුවණ්ණපනපකං 
 යහත්වාඑවපනපංකුමාරිකංආහරථා’’තිපහිණිංසු.යත ‘‘සාධූ’’තිචාරිකං
චරන්තා මද්දරට්යඨ සා ලන රං  තා. තස්මිඤ්ච න යර එකා

යසොෙසවස්සුද්යදසිකා අභිපනපා කුමාරිකා අයහොසි, තං මාතාපිතයරො
සත්තභූමිකස්ස පාසාදස්සූපරිමතයල පරිවායසසුං. යතපි යඛො බ්රාහ්මණා

‘‘සයචඉධ එවපනපාකුමාරිකාභවිස්සති, ඉමංදිස්වා‘අයංඅසුකස්සකුලස්ස
ධීතා විය අභිපනපා’ති වක්ඛන්තී’’ති තං සුවණ්ණපනපකං තිත්ථමග්ය 
ඨයපත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු. 

අථස්ස කුමාරිකාය ධාතී තං කුමාරිකං න්හායපත්වා සයම්පි 
න්හායිතුකාමා හුත්වා තිත්ථං ආ තා තං පනපකං දිස්වා ‘‘ධීතා යම’’ති

සඤ්ඤාය ‘‘දුබ්බිනීතාසි, ඉදායනවාහංන්හායපත්වානික්ඛන්තා, ත්වං මයා
පුයරතරං ඉධා තාසී’’ති හත්යථන පහරිත්වා ථද්ධභාවඤ්යචව

නිබ්බිකාරතඤ්ච ඤත්වා ‘‘අහං යම, ධීතාති සඤ්ඤමකාසිං, කිං

නායමත’’න්තිආහ. අථනංයතබ්රාහ්මණා ‘‘එවපනපායත, අම්ම, ධීතා’’ති

පුච්ඡිංසු. අයං මම ධීතු සන්තියක කිං අග්ඝතීති? යතන හි යත ධීතරං 
අම්හාකංදස්යසහීති.සායතහිසද්ධිංය හං න්ත්වාසාමිකානංආයරොයචසි.
යත බ්රාහ්මයණහි සද්ධිං කතපටිසම්යමොදනා ධීතරං ඔතායරත්වා
යහට්ඨාපාසායද සුවණ්ණපනපකස්ස සන්තියක ඨයපසුං. සුවණ්ණපනපකං

නිප්පභං අයහොසි, කුමාරිකා සප්පභා අයහොසි. බ්රාහ්මණා තං යතසං දත්වා
කුමාරිකං පටිච්ඡායපත්වා  න්ත්වා අනිත්ථි න්ධකුමාරස්ස මාතාපිතූනං

ආයරොචයිංසු.යතතුට්ඨමානසා‘‘ ච්ඡථ, නංසීඝං ආයනථා’’තිමහන්යතන
සක්කායරනපහිණිංසු. 

කුමායරොපි තං පවත්තිං සුත්වා ‘‘කඤ්චනපනපයතොපි කිර අභිපනපතරා 
දාරිකා අත්ථී’’ති සවනවයසයනව සියනහං උප්පායදත්වා ‘‘සීඝං
ආයනන්තූ’’ති ආහ. සාපි යඛො යානං ආයරොයපත්වා ආනීයමානා
අතිසුඛුමාලතායයානුග්ඝායතන සමුප්පාදිතවාතයරො ා අන්තරාමග්ය යයව

කාලමකාසි. කුමායරොපි ‘‘ආ තා’’ති නිරන්තරං පුච්ඡති, තස්ස
අතිසියනයහන පුච්ඡන්තස්ස සහසාව අනායරොයචත්වා කතිපාහං වික්යඛපං 
කත්වා තමත්ථං ආයරොචයිංසු. යසො ‘‘තථාපනපාය නාම ඉත්ථියා සද්ධිං
සමා මං නාලත්ථ’’න්ති උප්පන්නයදොමනස්යසො පබ්බයතන විය
යසොකදුක්යඛන අජ්යඣොත්ථයටො අයහොසි. සත්ථා තස්සූපනිස්සයං දිස්වා
පිණ්ඩායචරන්යතොතං ය හද්වාරංඅ මාසි.අථස්සමාතාපිතයරොසත්ථාරං
අන්යතොය හං පයවයසත්වා සක්කච්චං පරිවිසිංසු. සත්ථා

භත්තකිච්චාවසායන ‘‘කහං අනිත්ථි න්ධකුමායරො’’ති පුච්ඡි. ‘‘එයසො, 

භන්යත, ආහාපනපච්යඡදං කත්වා අන්යතො බ්යභ නිසින්යනො’’ති.
‘‘පක්යකොසථ න’’න්ති. යසො ආ න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා එකමන්තං
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නිසීදි.සත්ථා‘‘කිංනු යඛො, කුමාර, බලවයසොයකොඋප්පන්යනො’’තිවුත්යත, 

‘‘ආම, භන්යත, ‘එවපනපා නාම ඉත්ථී අන්තරාමග්ය කාලකතා’ති සුත්වා

බලවයසොයකො උප්පන්යනො, භත්තම්පි යම නච්ඡායදතී’’ති. අථ නං සත්ථා

‘‘ජානාසිපනත්වං, කුමාර, කිංයතනිස්සායයසොයකො උප්පන්යනො’’ති? ‘‘න

ජානාමි, භන්යත’’ති. ‘‘කාමංනිස්සාය, කුමාර, බලවයසොයකො උප්පන්යනො, 
යසොයකොවාභයංවාකාමංනිස්සායඋප්පජ්ජතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

215. 

‘‘කාමයතො ජායතීයසොයකො, කාමයතොජායතීභයං; 

කාමයතොවිප්පමුත්තස්ස, නත්ථියසොයකොකුයතොභය’’න්ති. 

තත්ථ කාමයතොති වත්ථුකාමකියලසකාමයතො, දුවිධම්යපතං කාමං
නිස්සායාතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනඅනිත්ථි න්ධකුමායරොයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි. 

අනිත්ථි න්ධකුමාරවත්ථුපඤ්චමං. 

6. අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණවත්ථු 

තණ්හාෙ ජාෙතීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අඤ්ඤතරංබ්රාහ්මණංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර මිච්ඡාදිට්ඨියකො එකදිවසං නදීතීරං  න්ත්වා යඛත්තං 
යසොයධති. සත්ථා තස්ස උපනිස්සයසම්පත්තිං දිස්වා තස්ස සන්තිකං
අ මාසි. යසො සත්ථාරං දිස්වාපි සාමීචිකම්මං අකත්වා තුණ්හී අයහොසි. අථ

නං සත්ථා පුයරතරං ආලපිත්වා, ‘‘බ්රාහ්මණ, කිං කයරොසී’’ති ආහ.

‘‘යඛත්තං, යභොය ොතම, යසොයධමී’’ති. සත්ථාඑත්තකයමවවත්වා යතො.

පුනදිවයසපි තස්ස යඛත්තං කසිතුං ආ තස්ස සන්තිකං  න්ත්වා, 

‘‘බ්රාහ්මණ, කිංකයරොසී’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘යඛත්තංකසාමි, යභො ය ොතමා’’ති

සුත්වාපක්කාමි.පුනදිවසාදීසුපිතයථව න්ත්වාපුච්ඡිත්වා, ‘‘යභො ය ොතම, 
යඛත්තං වපාමි නිද්යදමි රක්ඛාමී’’ති සුත්වා පක්කාමි. අථ නං එකදිවසං

බ්රාහ්මයණො ආහ – ‘‘යභො ය ොතම, ත්වං මම යඛත්තයසොධනදිවසයතො

පට්ඨාය ආ යතො. සයච යම සස්සං සම්පජ්ජිස්සති, තුය්හම්පි සංවිභා ං

කරිස්සාමි, තුය්හං අදත්වාසයංනඛාදිස්සාමි, ඉයතොදානිපට්ඨායත්වංමම
සහායයො’’ති. 

අථස්ස අපයරන සමයයන සස්සං සම්පජ්ජි, තස්ස ‘‘සම්පන්නං යම

සස්සං, ස්යවදානිලායායපස්සාමී’’තිලායනත්ථං කත්තබ්බකිච්චස්සරත්තිං

මහායමයඝොවස්සිත්වාසබ්බංසස්සංහරි, යඛත්තං තච්යඡත්වාඨපිතසදිසං
අයහොසි. සත්ථා පන පඨමදිවසංයයව ‘‘තං සස්සං න සම්පජ්ජිස්සතී’’ති
අඤ්ඤාසි.බ්රාහ්මයණොපායතොව‘‘යඛත්තංඔයලොයකස්සාමී’’ති යතො තුච්ඡං
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යඛත්තං දිස්වා උප්පන්නබලවයසොයකො චින්යතසි – ‘‘සමයණො ය ොතයමො

මම යඛත්තයසොධනකාලයතොපට්ඨායආ යතො, අහම්පිනං‘ඉමස්මිංසස්යස 

නිප්ඵන්යන තුය්හම්පි සංවිභා ං කරිස්සාමි, තුය්හං අදත්වා සයං න

ඛාදිස්සාමි, ඉයතො පට්ඨාය දානි ත්වං මම සහායයො’ති අවචං. යසොපි යම
මයනොරයථො මත්ථකං න පාපුණී ර’’ති ආහාපනපච්යඡදං කත්වා මඤ්චයක
නිපජ්ජි. අථස්ස සත්ථා ය හද්වාරං අ මාසි. යසො සත්ථු ආ මනං සුත්වා
‘‘සහායං යමආයනත්වා ඉධනිසීදායපථා’’තිආහ. පරිජයනොතථා අකාසි. 
සත්ථානිසීදිත්වා ‘‘කහංබ්රාහ්මයණො’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ බ්යභනිපන්යනො’’ති 
වුත්යත ‘‘පක්යකොසථ න’’න්ති පක්යකොසායපත්වා ආ න්ත්වා එකමන්තං

නිසින්නං ආහ ‘‘කිං, බ්රාහ්මණා’’ති? යභො ය ොතම, තුම්යහ මම

යඛත්තයසොධනදිවසයතො පට්ඨාය ආ තා, අහම්පි ‘‘සස්යස නිප්ඵන්යන
තුම්හාකං සංවිභා ං කරිස්සාමී’’ති අවචං. යසො යම මයනොරයථො

අනිප්ඵන්යනො, යතන යම යසොයකො උප්පන්යනො, භත්තම්පි යම

නච්ඡායදතීති. අථ නං සත්ථා ‘‘ජානාසි පන, බ්රාහ්මණ, කිං යත නිස්සාය

යසොයකො උප්පන්යනො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘නජානාමි, යභො ය ොතම, ත්වං පන

ජානාසී’’තිවුත්යත, ‘‘ආම, බ්රාහ්මණ, උප්පජ්ජමායනොයසොයකොවාභයංවා

තණ්හංනිස්සායඋප්පජ්ජතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ – 

216. 

‘‘තණ්හාය ජායතීයසොයකො, තණ්හායජායතීභයං; 

තණ්හායවිප්පමුත්තස්ස, නත්ථියසොයකොකුයතොභය’’න්ති. 

තත්ථ තණ්හාොති ඡද්වාරිකාය තණ්හාය, එතං තණ්හං නිස්සාය
උප්පජ්ජතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබ්රාහ්මයණොයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහීති. 

අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණවත්ථුඡට්ඨං. 

7. පඤ්චසතදාරකවත්ථු 

සී දස්සනසම්පන්නන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන
විහරන්යතොඅන්තරාමග්ය  පඤ්චසතදාරයකආරබ්භකයථසි. 

එකදිවසඤ්හිසත්ථාඅසීතිමහායථයරහිසද්ධිං පඤ්චසතභික්ඛුපරිවායරො
රාජ හං පිණ්ඩාය පවිසන්යතො එකස්මිං ඡණදිවයස පඤ්චසයත දාරයක 
පූවපච්ඡියයොඋක්ඛිපායපත්වාන රානික්ඛම්මඋයයානං ච්ඡන්යතඅද්දස.

යතපි සත්ථාරං වන්දිත්වා පක්කමිංසු, යත එකං භික්ඛුම්පි ‘‘පූවං

 ණ්හථා’’ති නවදිංසු.සත්ථායතසං තකායලභික්ඛූආහ– ‘‘ඛාදිස්සථ, 

භික්ඛයව, පූයව’’ති.‘‘කහංභන්යත, පූවා’’ති? ‘‘කිංනපස්සථයතදාරයක

පූවපච්ඡියයො උක්ඛිපායපත්වා අතික්කන්යත’’ති? ‘‘භන්යත, එවපනපා නාම

දාරකාකස්සචිපූවංන යදන්තී’’ති.‘‘භික්ඛයව, කිඤ්චාපිඑයතමංවාතුම්යහ
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වා පූයවහි න නිමන්තයිංසු, පූවසාමියකො පන භික්ඛු පච්ඡයතො ආ ච්ඡති, 
පූයව ඛාදිත්වාව  න්තුං වට්ටතී’’ති. බුද්ධානඤ්හි එකපුග් යලපි ඉස්සා වා

යදොයසො වා නත්ථි, තස්මා ඉමං වත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං ආදාය එකස්මිං
රුක්ඛමූයලඡායායනිසීදි.දාරකා මහාකස්සපත්යථරංපච්ඡයතොආ ච්ඡන්තං
දිස්වා උප්පන්නසියනහා පීතියවය න පරිපුණ්ණසරීරා හුත්වා පච්ඡියයො
ඔතායරත්වා යථරං පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා පූයව පච්ඡීහි සද්ධිංයයව

උක්ඛිපිත්වා ‘‘ ණ්හථ, භන්යත’’ති යථරං වදිංසු. අථ යන යථයරොආහ –

‘‘එස සත්ථා භික්ඛුසඞ්ඝං  යහත්වා රුක්ඛමූයල නිසින්යනො, තුම්හාකං 
යදයයධම්මං ආදාය  න්ත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස සංවිභා ං කයරොථා’’ති. යත

‘‘සාධු, භන්යත’’තිනිවත්තිත්වායථයරනසද්ධිංයයව න්ත්වාපූයවදත්වා
ඔයලොකයමානා එකමන්යත ඨත්වා පරියභො ාවසායනඋදකං අදංසු. භික්ඛූ

උජ්ඣායිංසු ‘‘දාරයකහි මුයඛොයලොකයනනභික්ඛා දින්නා, සම්මාසම්බුද්ධං
වා මහායථයර වා පූයවහි අනාපුච්ඡිත්වා මහාකස්සපත්යථරං දිස්වා පච්ඡීහි

සද්ධිංයයවආදායආ මිංසූ’’ති. සත්ථායතසංකථංසුත්වා, ‘‘භික්ඛයව, මම

පුත්යතනමහාකස්සයපනසදියසොභික්ඛු යදවමනුස්සානංපියයොයහොති, යත
චතස්සචතුපච්චයයනපූජංකයරොන්තියයවා’’තිවත්වාඉමං  ාථමාහ– 

217. 

‘‘සීලදස්සනසම්පන්නං, ධම්මට්ඨංසච්චයවදිනං; 

අත්තයනොකම්මකුබ්බානං, තංජයනොකුරුයතපිය’’න්ති. 

තත්ථ සී දස්සනසම්පන්නන්ති චතුපාරිසුද්ධිසීයලන යචව 

මග් ඵලසම්පයුත්යතන ච සම්මාදස්සයනන සම්පන්නං. ධම්මට්ඨන්ති

නවවිධයලොකුත්තරධම්යම ඨිතං, සච්ඡිකතයලොකුත්තරධම්මන්ති අත්යථො. 

සච්චයවදිනන්ති චතුන්නං සච්චානං යසොෙසහාකායරහි සච්ඡිකතත්තා

සච්චඤායණන සච්චයවදිනං. අත්තයනො කම්ම කුබ්බානන්ති අත්තයනො

කම්මං නාම තිස්යසො සික්ඛා, තා පූරයමානන්ති අත්යථො. තිං ජයනොති තං

පුග් ලං යලොකියමහාජයනො පියං කයරොති, දට්ඨුකායමො වන්දිතුකායමො
පච්චයයනපූයජතුකායමොයහොතියයවාතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනසබ්යබපියතදාරකායසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහිංසූති. 

පඤ්චසතදාරකවත්ථුසත්තමං. 

8. එකඅනා ාමිත්යථරවත්ථු 

ඡන්දජායතොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො එකං
අනා ාමිත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

එකදිවසඤ්හි තං යථරං සද්ධිවිහාරිකා පුච්ඡිංසු – ‘‘අත්ථි පන යවො, 

භන්යත, වියසසාධි යමො’’ති. යථයරො ‘‘අනා ාමිඵලං නාම  හට්ඨාපි

පාපුණන්ති, අරහත්තං පත්තකායලයයව යතහි සද්ධිං කයථස්සාමී’’ති
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හරායමායනො කිඤ්චි අකයථත්වාව කාලකයතො සුද්ධාවාසයදවයලොයක
නිබ්බත්ති. අථස්ස සද්ධිවිහාරිකා යරොදිත්වා පරියදවිත්වා සත්ථු සන්තිකං
 න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා යරොදන්තාව එකමන්තං නිසීදිංසු. අථ යන

සත්ථා ‘‘කිං, භික්ඛයව, යරොදථා’’ති ආහ. ‘‘උපජ්ඣායයො යනො, භන්යත, 

කාලකයතො’’ති. ‘‘යහොතු, භික්ඛයව, මා චින්තයිත්ථ, ධුවධම්යමො 

නායමයසො’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, මයම්පි ජානාම, අපිච මයං උපජ්ඣායං

වියසසාධි මං පුච්ඡිම්හා, යසො කිඤ්චි අකයථත්වාවකාලකයතො, යතනම්හ

දුක්ඛිතා’’ති. සත්ථා, ‘‘භික්ඛයව, මා චින්තයිත්ථ, උපජ්ඣායයන යවො

අනා ාමිඵලංපත්තං, යසො‘ගිහීයපතං පාපුණන්ති, අරහත්තංපත්වාවයනසං
කයථස්සාමී’ති හරායන්යතො තුම්හාකං කිඤ්චි අකයථත්වා කාලං කත්වා

සුද්ධාවායසනිබ්බත්යතො, අස්සාසථ, භික්ඛයව, උපජ්ඣායයොයවො කායමසු
අප්පටිබද්ධචිත්තතංපත්යතො’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 
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‘‘ඡන්දජායතො අනක්ඛායත, මනසාචඵුයටොසියා; 

කායමසුචඅප්පටිබද්ධචිත්යතො, උද්ධංයසොයතොතිවුච්චතී’’ති. 

තත්ථ ඡන්දජායතොතිකත්තුකාමතාවයසන ජාතඡන්යදොඋස්සාහපත්යතො. 

අනක්ඛායතති නිබ්බායන. තඤ්හි ‘‘අසුයකන කතං වා නීලාදීසු එවපනපං

වා’’තිඅවත්තබ්බතායඅනක්ඛාතංනාම. මනසාචඵුයටොසිොතියහට්ඨියමහි

තීහි මග් ඵලචිත්යතහි ඵුයටො පූරියතො භයවයය. අප්පටිබද්ධචිත්යතොති

අනා ාමිමග් වයසන කායමසු අප්පටිබද්ධචිත්යතො. උද්ධිංයසොයතොති
එවපනයපො භික්ඛු අවියහසු නිබ්බත්තිත්වා තයතො පට්ඨාය පටිසන්ධිවයසන

අකනිට්ඨං  ච්ඡන්යතො උද්ධංයසොයතොති වුච්චති, තාදියසො යවො
උපජ්ඣායයොතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන යත භික්ඛූ අරහත්තඵයල පතිට්ඨහිංසු, මහාජනස්සාපි 
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

එකඅනා ාමිත්යථරවත්ථුඅට්ඨමං. 

9. නන්දියවත්ථු 

චිරප්පවාසින්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා ඉසිපතයන විහරන්යතො
නන්දියංආරබ්භ කයථසි. 

බාරාණසියංකිර සද්ධාසම්පන්නස්සකුලස්සනන්දියයොනාම පුත්යතො 

අයහොසි, යසො මාතාපිතූනං අනුපනයපො සද්ධාසම්පන්යනො සඞ්ඝුපට්ඨායකො
අයහොසි. අථස්ස මාතාපිතයරො වයප්පත්තකායල සම්මුඛය හයතො
මාතුලධීතරං යරවතිං නාම ආයනතුකාමා අයහසුං. සා පන අස්සද්ධා

අදානසීලා, නන්දියයො තං න ඉච්ඡි. අථස්ස මාතා යරවතිං ආහ – ‘‘අම්ම, 
ත්වං ඉමස්මිං ය යහ භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නිසජ්ජනට්ඨානං උපලිම්පිත්වා



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා පියවග්ය ො 
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පටුන 

ආසනානි පඤ්ඤායපහි, ආධාරයක ඨයපහි, භික්ඛූනං ආ තකායල පත්තං
 යහත්වා නිසීදායපත්වා ධම්මකරයණන පානීයං පරිස්සායවත්වා

භුත්තකායලපත්යතයධොව, එවංයමපුත්තස්ස ආරාධිතාභවිස්සසී’’ති.සා
තථාඅකාසි.අථනං‘‘ඔවාදක්ඛමාජාතා’’තිපුත්තස්ස ආයරොයචත්වායතන

සාධූතිසම්පටිච්ඡියතදිවසංඨයපත්වාආවාහංකරිංසු. 

අථ නංනන්දියයොආහ – ‘‘සයච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච මාතාපිතයරො ච යම

උපට්ඨහිස්සසි, එවංඉමස්මිංය යහවසිතුංලභිස්සසි, අප්පමත්තා යහොහී’’ති.
සා ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා කතිපාහං සද්ධා විය හුත්වා භත්තාරං 

උපට්ඨහන්තීද්යවපුත්යතවිජායි.නන්දියස්සාපිමාතාපිතයරොකාලමකංසු, 
ය යහ සබ්බිස්සරියං තස්සායයව අයහොසි. නන්දියයොපි මාතාපිතූනං
කාලකිරියයතොපට්ඨාය මහාදානපතිහුත්වාභික්ඛුසඞ්ඝස්සදානංපට්ඨයපසි.
කපණද්ධිකාදීනම්පි ය හද්වායර පාකවත්තං පට්ඨයපසි. යසො අපරභාය 
සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා ආවාසදායන ආනිසංසං සල්ලක්යඛත්වා
ඉසිපතයන මහාවිහායර චතූහි  බ්යභහි පටිමණ්ඩිතං චතුසාලං කායරත්වා 
මඤ්චපීඨාදීනි අත්ථරායපත්වා තංආවාසංනියයායදන්යතො බුද්ධප්පමුඛස්ස 
භික්ඛුසඞ්ඝස්සදානංදත්වාතථා තස්සදක්ඛියණොදකංඅදාසි.සත්ථුහත්යථ 

දක්ඛියණොදකපතිට්ඨායනන සද්ධිංයයව තාවතිංසයදවයලොයක සබ්බදිසාසු
ද්වාදසයයොජනියකො උද්ධං යයොජනසතුබ්යබයධො සත්තරතනමයයො
නාරී ණසම්පන්යනොදිබ්බපාසායදොඋග් ච්ඡි. 

අයථකදිවයසමහායමොග් ල්ලානත්යථයරො යදවචාරිකං  න්ත්වාතස්ස 

පාසාදස්සඅවිදූයරඨියතොඅත්තයනොසන්තියකආ යතයදවපුත්යතපුච්ඡි–
‘‘කස්යසයසො අච්ඡරා ණපරිවුයතො දිබ්බපාසායදො නිබ්බත්යතො’’ති. අථස්ස

යදවපුත්තා විමානසාමිකං ආචික්ඛන්තා ආහංසු – ‘‘භන්යත, යයන
නන්දියයන නාම  හපතිපුත්යතන ඉසිපතයන සත්ථු විහාරං කායරත්වා

දින්යනො, තස්සත්ථාය එතං විමානං නිබ්බත්ත’’න්ති. අච්ඡරාසඞ්යඝොපි නං

දිස්වාපාසාදයතො ඔයරොහිත්වාආහ–‘‘භන්යත, මයං‘නන්දියස්සපරිචාරිකා

භවිස්සාමා’තිඉධ නිබ්බත්තා, තංපනඅපස්සන්තීඅතිවියඋක්කණ්ඨිතම්හා, 
මත්තිකපාතිං භින්දිත්වාසුවණ්ණපාති හණංවියමනුස්සසම්පත්තිංජහිත්වා 

දිබ්බසම්පත්ති හණං, ඉධා මනත්ථාය නං වයදයයාථා’’ති. යථයරො තයතො

ආ න්ත්වා සත්ථාරංඋපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡි–‘‘නිබ්බත්තතිනුයඛො, භන්යත, 
මනුස්සයලොයක ඨිතානංයයව කතකලයාණානං දිබ්බසම්පත්තී’’ති.

‘‘යමොග් ල්ලාන, නනු යත යදවයලොයක නන්දියස්ස නිබ්බත්තා

දිබ්බසම්පත්ති සාමං දිට්ඨා, කස්මා මං පුච්ඡසී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත, 
නිබ්බත්තතී’’ති. 

අථ නං සත්ථා ‘‘යමොග් ල්ලානං කිං නායමතං කයථසි. යථා හි 

චිරප්පවුට්ඨං පුත්තං වා භාතරං වා විප්පවාසයතොආ ච්ඡන්තං  ාමද්වායර
ඨියතො යකොචියදව දිස්වා යවය න ය හං ආ න්ත්වා ‘අසුයකො නාම

ආ යතො’ති ආයරොයචයය, අථස්ස ඤාතකා හට්ඨපහට්ඨා යවය න
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නික්ඛමිත්වා ‘ආ යතොසි, තාත, අයරොය ොසි, තාතා’ති තං අභිනන්යදයුං, 
එවයමව ඉධ කතකලයාණං ඉත්ථිං වා පුරිසං වා ඉමං යලොකං ජහිත්වා

පරයලොකං  තං දසවිධං දිබ්බපණ්ණාකාරං ආදාය ‘අහං පුරයතො, අහං
පුරයතො’තිපච්චුග් න්ත්වායදවතාඅභිනන්දන්තී’’තිවත්වාඉමා ාථාඅභාසි 

– 

219. 

‘‘චිරප්පවාසිංපුරිසං, දූරයතොයසොත්ථිමා තං; 

ඤාතිමිත්තාසුහජ්ජාච, අභිනන්දන්තිආ තං. 

220. 

‘‘තයථවකතපුඤ්ඤම්පි, අස්මායලොකාපරං තං; 

පුඤ්ඤානිපටි ණ්හන්ති, පියංඤාතීවආ ත’’න්ති. 

තත්ථ චිරප්පවාසින්තිචිරප්පවුට්ඨං. දූරයතොයසොත්ථිමා තන්තිවණිජ්ජං
වා රාජයපොරිසං වා කත්වා ලද්ධලාභං නිප්ඵන්නසම්පත්තිං අනුපද්දයවන

දූරට්ඨානයතොආ තං. ඤාතිමත්තාසුහජ්ජාචාතිකුලසම්බන්ධවයසනඤාතී

ච සන්දිට්ඨාදිභායවන මිත්තා ච සුහදයභායවන සුහජ්ජා ච. අභිනන්දන්ති

ආ තන්තිනංදිස්වාආ තන්තිවචනමත්යතනවා අඤ්ජලිකරණමත්යතන
වා ය හසම්පත්තං පන නානප්පකාරපණ්ණාකාරාභිහරණවයසන 

අභිනන්දන්ති. තයථවාතියතයනවාකායරනකතපුඤ්ඤම්පිපුග් ලං ඉමස්මා

යලොකා පරයලොකං  තං දිබ්බං ආයුවණ්ණසුඛයසආධිපයතයයං, දිබ්බං 
පනපසද්ද න්ධරසයඵොට්ඨබ්බන්ති ඉමං දසවිධං පණ්ණාකාරං ආදාය

මාතාපිතුට්ඨායන ඨිතානි පුඤ්ඤානි අභිනන්දන්තානි පටිග් ණ්හන්ති. පිෙිං

ඤාතීවාතිඉධයලොයකපියඤාතකංආ තංයසසඤාතකාවියාතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන බහූයසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසූති. 

නන්දියවත්ථුනවමං. 

පියවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යසොෙසයමොවග්ය ො. 
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17. යකොධවග්ය ො 
1. යරොහිනීඛත්තියකඤ්ඤාවත්ථු 

යකොධිං ජයහති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා නියරොධාරායම විහරන්යතො
යරොහිනිංනාමඛත්තියකඤ්ඤංආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිංකිරසමයයආයස්මාඅනුරුද්යධොපඤ්චසයතහිභික්ඛූහි සද්ධිං
කපිලවත්ථුං අ මාසි. අථස්ස ඤාතකා ‘‘යථයරො ආ යතො’’ති සුත්වා
යථරස්ස සන්තිකං අ මංසු ඨයපත්වා යරොහිනිං නාම යථරස්ස භගිනිං.

යථයරොඤාතයකපුච්ඡි‘‘කහං, යරොහිනී’’ති? ‘‘ය යහ, භන්යත’’ති.‘‘කස්මා

ඉධ නා තා’’ති? ‘‘සරීයර තස්සා ඡවියරොය ො උප්පන්යනොති ලජ්ජාය

නා තා, භන්යත’’ති. යථයරො ‘‘පක්යකොසථ න’’න්ති පක්යකොසායපත්වා 

පටකඤ්චුකං පටිමුඤ්චිත්වා ආ තං එවමාහ – ‘‘යරොහිනි, කස්මා

නා තාසී’’ති? ‘‘සරීයර යම, භන්යත, ඡවියරොය ො උප්පන්යනො, තස්මා

ලජ්ජායනා තාම්හී’’ති.‘‘කිංපනයත පුඤ්ඤංකාතුංනවට්ටතී’’ති? ‘‘කිං

කයරොමි, භන්යත’’ති? ‘‘ආසනසාලංකායරහී’’ති. ‘‘කිං  යහත්වා’’ති? ‘‘කිං

යත පසාධනභණ්ඩකං නත්ථී’’ති? ‘‘අත්ථි, භන්යත’’ති. ‘‘කිං මූල’’න්ති? 

‘‘දසසහස්සමූලං භවිස්සතී’’ති. ‘‘යතන හි තං විස්සජ්යජත්වා ආසනසාලං

කායරහී’’ති. ‘‘යකො යම, භන්යත, කායරස්සතී’’ති? යථයරො සමීයප
ඨිතඤාතයක ඔයලොයකත්වා ‘‘තුම්හාකං භායරො යහොතූ’’ති ආහ. ‘‘තුම්යහ

පන, භන්යත, කිංකරිස්සථා’’ති? ‘‘අහම්පිඉයධවභවිස්සාමී’’ති.‘‘යතනහි

එතිස්සා දබ්බසම්භායරආහරථා’’ති.යත‘‘සාධු, භන්යත’’තිආහරිංසු. 

යථයරො ආසනසාලං සංවිදහන්යතො යරොහිනිං ආහ – ‘‘ද්විභූමිකං
ආසනසාලං කායරත්වාඋපරිපදරානංදින්නකාලයතොපට්ඨායයහට්ඨාසාලං

නිබද්ධං සම්මජ්ජිත්වා ආසනානි පඤ්ඤායපහි, නිබද්ධං පානීයඝයට

උපට්ඨායපහී’’ති. සා ‘‘සාධු, භන්යත’’ති පසාධනභණ්ඩකං විස්සජ්යජත්වා
ද්විභූමිකආසනසාලං කායරත්වා උපරි පදරානං දින්නකාලයතො පට්ඨාය
යහට්ඨාසාලං සම්මජ්ජනාදීනි අකාසි. නිබද්ධං භික්ඛූ නිසීදන්ති. අථස්සා
ආසනසාලං සම්මජ්ජන්තියාව ඡවියරොය ො මිලායි. සා ආසනසාලාය 

නිට්ඨිතාය බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං නිමන්යතත්වා ආසනසාලං පූයරත්වා 
නිසින්නස්ස බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පණී රතං ඛාදනීයං යභොජනීයං
අදාසි. සත්ථා කතභත්තකිච්යචො ‘‘කස්යසතං දාන’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘භගිනියා

යම, භන්යත, යරොහිනියා’’ති. ‘‘සා පනකහ’’න්ති? ‘‘ය යහ, භන්යත’’ති.

‘‘පක්යකොසථ න’’න්ති? සා ආ න්තුං න ඉච්ඡි. අථ නං සත්ථා
අනිච්ඡමානම්පි පක්යකොසායපසියයව. ආ න්ත්වා ච පන වන්දිත්වා 

නිසින්නංආහ–‘‘යරොහිනි, කස්මානා මිත්ථා’’ති? ‘‘සරීයරයම, භන්යත, 

ඡවියරොය ොඅත්ථි, යතනලජ්ජමානානා තාම්හී’’ති.‘‘ජානාසිපන කිංයත

නිස්සාය එස උප්පන්යනො’’ති? ‘‘න ජානාමි, භන්යත’’ති. ‘‘තව යකොධං
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නිස්සාය උප්පන්යනොඑයසො’’ති.‘‘කිංපනයම, භන්යත, කත’’න්ති? ‘‘යතන
හිසුණාහී’’ති.අථස්සා සත්ථාඅතීතංආහරි. 

අතීයතබාරාණසිරඤ්යඤොඅග් මයහසීඑකිස්සාරඤ්යඤොනාටකිත්ථියා 
ආඝාතං බන්ධිත්වා ‘‘දුක්ඛමස්සා උප්පායදස්සාමී’’ති චින්යතත්වා
මහාකච්ඡුඵලානි ආහරායපත්වා තං නාටකිත්ථිං අත්තයනො සන්තිකං

පක්යකොසායපත්වා යථා සා න ජානාති, එවමස්සා සයයන යචව

පාවාරයකොජවාදීනඤ්ච අන්තයරසු කච්ඡුචුණ්ණානි ඨපායපසි, යකළිං 
කුරුමානා විය තස්සා සරීයරපි ඔකිරි. තං ඛණංයයව තස්සා සරීරං
උප්පක්කුප්පක්කං  ණ්ඩා ණ්ඩජාතං අයහොසි. සා කණ්ඩුවන්තී  න්ත්වා

සයයනනිපජ්ජි, තත්රාපිස්සා කච්ඡුචුණ්යණහිඛාදියමානායඛරතරා යවදනා
උප්පජ්ජි.තදාඅග් මයහසීයරොහිනී අයහොසීති. 

සත්ථාඉමංඅතීතංආහරිත්වා, ‘‘යරොහිනි, තදාතයායවතංකම්මංකතං. 
අප්පමත්තයකොපිහි යකොයධො වා ඉස්සා වාකාතුංනයුත්තපනයපො එවා’’ති

වත්වාඉමං ාථමාහ – 

221. 

‘‘යකොධංජයහවිප්පජයහයයමානං, 

සංයයොජනංසබ්බමතික්කයමයය; 

තංනාමපනපස්මිමසජ්ජමානං, 
අකිඤ්චනංනානුපතන්තිදුක්ඛා’’ති. 

තත්ථ යකොධන්ති සබ්බාකාරම්පි යකොධං නවවිධම්පි මානං ජයහයය. 

සිංයෙොජනන්ති කාමරා සංයයොජනාදිකං දසවිධම්පි සබ්බසංයයොජනං

අතික්කයමයය. අසජ්ජමානන්ති අලග් මානං. යයො හි ‘‘මම පනපං මම

යවදනා’’තිආදිනා නයයනනාමපනපංපටිග් ණ්හාති, තස්මිඤ්චභිජ්ජමායන

යසොචතිවිහඤ්ඤති, අයංනාමපනපස්මිංසජ්ජතිනාම.එවංඅග් ණ්හන්යතො 
අවිහඤ්ඤන්යතොනසජ්ජතිනාම.තංපුග් ලංඑවංඅසජ්ජමානංරා ාදීනං
අභායවන අකිඤ්චනං දුක්ඛානාමනානුපතන්තීතිඅත්යථො.යදසනාවසායන
බහූ යසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසූති. යරොහිනීපි යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨිතා, තඞ්ඛණඤ්යඤවස්සාසරීරංසුවණ්ණවණ්ණංඅයහොසි. 

සා තයතො චුතා තාවතිංසභවයන චතුන්නං යදවපුත්තානං සීමන්තයර 

නිබ්බත්තිත්වා පාසාදිකා පනපයසොභග් ප්පත්තා අයහොසි. චත්තායරොපි
යදවපුත්තා තං දිස්වා උප්පන්නසියනහා හුත්වා ‘‘මම සීමාය අන්යතො

නිබ්බත්තා, මම සීමාය අන්යතො නිබ්බත්තා’’ති විවදන්තා සක්කස්ස

යදවරඤ්යඤො සන්තිකං  න්ත්වා, ‘‘යදව, ඉමං යනො නිස්සාය අඩ්යඩො

උප්පන්යනො, තං විනිච්ඡිනාථා’’ති ආහංසු. සක්යකොපි තං ඔයලොයකත්වාව 
උප්පන්නසියනයහො හුත්වා එවමාහ – ‘‘ඉමාය යවො දිට්ඨකාලයතො පට්ඨාය
කථං චිත්තානි උප්පන්නානී’’ති. අයථයකො ආහ – ‘‘මම තාව
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උප්පන්නචිත්තංසඞ් ාමයභරිවිය සන්නිසීදිතුංනාසක්ඛී’’ති.දුතියයො ‘‘මම

චිත්තං පබ්බතනදී විය සීඝං පවත්තතියයවා’’ති. තතියයො ‘‘මම ඉමිස්සා
දිට්ඨකාලයතො පට්ඨාය කක්කටස්ස විය අක්ඛීනිනික්ඛමිංසූ’’ති. චතුත්යථො
‘‘මමචිත්තංයචතියය උස්සාපිතධයජොවියනිච්චලංඨාතුංනාසක්ඛී’’ති.අථ

යනසක්යකොආහ – ‘‘තාතා, තුම්හාකංතාවචිත්තානිපසය්හපනපානි, අහං

පන ඉමං ලභන්යතො ජීවිස්සාමි, අලභන්තස්ස යම මරණං භවිස්සතී’’ති.

යදවපුත්තා, ‘‘මහාරාජ, තුම්හාකං මරයණන අත්යථො නත්ථී’’ති තං
සක්කස්ස විස්සජ්යජත්වා පක්කමිංසු. සා සක්කස්ස පියා අයහොසි මනාපා.
‘‘අසුකකීෙංනාම ච්ඡාමා’’තිවුත්යතසක්යකොතස්සාවචනංපටික්ඛිපිතුං 
නාසක්ඛීති. 

යරොහිනීඛත්තියකඤ්ඤාවත්ථුපඨමං. 

2. අඤ්ඤතරභික්ඛුවත්ථු 

යෙො යවඋප්පතිතන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා අග් ාෙයව යචතියය
විහරන්යතොඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංආරබ්භකයථසි. 

සත්ථාරා හි භික්ඛුසඞ්ඝස්ස යසනාසයන අනුඤ්ඤායත
රාජ හයසට්ඨිආදීහි යසනාසයනසු කරියමායනසු එයකො ආෙවියකො භික්ඛු
අත්තයනො යසනාසනං කයරොන්යතො එකං මනාපරුක්ඛං දිස්වා ඡින්දිතුං
ආරභි. තත්ථ පන නිබ්බත්තා එකා තරුණපුත්තා යදවතා පුත්තං

අඞ්යකනාදාය ඨිතා යාචි ‘‘මා යම, සාමි, විමානං ඡින්දි, න සක්ඛිස්සාමි

පුත්තංආදායඅනාවාසාවිචරිතු’’න්ති. යසො ‘‘අහංඅඤ්ඤත්රදදිසංරුක්ඛංන
ලභිස්සාමී’’තිතස්සා වචනංනාදියි.සා‘‘ඉමම්පිතාවදාරකංඔයලොයකත්වා
ඔරමිස්සතී’’තිපුත්තං රුක්ඛසාඛායඨයපසි.යසොපිභික්ඛුඋක්ඛිපිතංඵරසුං

සන්ධායරතුං අසක්යකොන්යතො දාරකස්ස බාහුං ඡින්දි, යදවතා
උප්පන්නබලවයකොධා ‘‘පහරිත්වා නං මායරස්සාමී’’ති උයභො හත්යථ
උක්ඛිපිත්වා එවං තාව චින්යතසි – ‘‘අයං භික්ඛු සීලවා. සචාහං ඉමං 

මායරස්සාමි, නිරය ාමිනී භවිස්සාමි. යසසයදවතාපි අත්තයනො රුක්ඛං
ඡින්දන්යත භික්ඛූ දිස්වා ‘අසුකයදවතාය එවං නාම මාරියතො භික්ඛූ’ති මං

පමාණං කත්වා භික්ඛූ මායරස්සන්ති. අයඤ්ච සසාමියකො භික්ඛු, 
සාමිකස්යසවනංකයථස්සාමී’’ති උක්ඛිත්තහත්යථඅපයනත්වායරොදමානා
සත්ථුසන්තිකං න්ත්වාවන්දිත්වා එකමන්තංඅට්ඨාසි.අථනංසත්ථා‘‘කිං

යදවයත’’තිආහ.සා, ‘‘භන්යත, තුම්හාකංයම සාවයකනඉදංනාමකතං, 
අහම්පි නං මායරතුකාමා හුත්වා ඉදං නාම චින්යතත්වා අමායරත්වාව
ඉධා තා’’තිසබ්බංතංපවත්තිංවිත්ථාරයතොආයරොයචසි. 

සත්ථා තං සුත්වා ‘‘සාධු, සාධු යදවයත, සාධු යතකතං එවං උග් තං

යකොපංභන්තංරථංවියනිග් ණ්හමානායා’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ – 

222. 
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‘‘යයොයවඋප්පතිතංයකොධං, රථංභන්තංවවාරයය; 

තමහංසාරථිංබූ්රමි, රස්මිග් ායහොඉතයරොජයනො’’ති. 

තත්ථ උප්පතිතන්ති උප්පන්නං. රථිං භන්තිං වාති යථා නාම යඡයකො

සාරථි අතියවය නධාවන්තං රථං නිග් ණ්හිත්වා යථිච්ඡකං ඨයපති, එවං
යයො පුග් යලො උප්පන්නං යකොධං වාරයය නිග් ණ්හිතුං සක්යකොති. 

තමහන්ති තං අහං සාරථිං බ්රූමි. ඉතයරො ජයනොති ඉතයරො පන

රාජඋපරාජාදීනං රථසාරථිජයනො රස්මිග් ායහො නාම යහොති, න
උත්තමසාරථීති. 

යදසනාවසායන යදවතායසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි, සම්පත්තපරිසායපි
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

යදවතාපනයසොතාපන්නාහුත්වාපියරොදමානාඅට්ඨාසි.අථනංසත්ථා 

‘‘කිං යදවයත’’ති පුච්ඡිත්වා, ‘‘භන්යත, විමානං යම නට්ඨං, ඉදානි කිං 

කරිස්සාමී’’ති වුත්යත, ‘‘අලං යදවයත, මා චින්තයි, අහං යත විමානං
දස්සාමී’’ති යජතවයන න්ධකුටිසමීයපපුරිමදිවයසචුතයදවතංඑකංරුක්ඛං

අපදිසන්යතො‘‘අමුකස්මිං ඔකායසරුක්යඛොවිවිත්යතො, තත්ථඋප ච්ඡා’’ති
ආහ. සා තත්ථ උප ඤ්ඡි. තයතො පට්ඨාය ‘‘බුද්ධදත්තියං ඉමිස්සා
විමාන’’න්ති මයහසක්ඛයදවතාපි ආ න්ත්වා තං චායලතුං නාසක්ඛිංසු.
සත්ථාතං අත්ථුප්පත්තිංකත්වාභික්ඛූනංභූත ාමසික්ඛාපදංපඤ්ඤායපසීති. 

අඤ්ඤතරභික්ඛුවත්ථුදුතියං. 

3. උත්තරාඋපාසිකාවත්ථු 

අක්යකොයධන ජියන යකොධන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන
විහරන්යතොඋත්තරායය යහකතභත්තකිච්යචොඋත්තරංඋපාසිකංආරබ්භ 

කයථසි. 

තත්රායමනුපුබ්බීකථා–රාජ යහකිරසුමනයසට්ඨිංනිස්සාය පුණ්යණො
නාමදලිද්යදොභතිංකත්වාජීවති.තස්සභරියාචඋත්තරානාමධීතාචාති 
ද්යවයයව ය හමානුසකා. අයථකදිවසං ‘‘සත්තාහං නක්ඛත්තං
කීළිතබ්බ’’න්තිරාජ යහ යඝොසනංකරිංසු.තංසුත්වාසුමනයසට්ඨිපායතොව

ආ තං පුණ්ණං ආමන්යතත්වා, ‘‘තාත, අම්හාකං පරිජයනො නක්ඛත්තං

කීළිතුකායමො, ත්වංකිංනක්ඛත්තංකීළිස්සසි, උදාහු භතිංකරිස්සසී’’තිආහ.

‘‘සාමි, නක්ඛත්තං නාම සධනානං යහොති, මම පන ය යහ ස්වාතනාය 

යාගුතණ්ඩුලම්පිනත්ථි, කිංයමනක්ඛත්යතන, ය ොයණලභන්යතොකසිතුං

 මිස්සාමී’’ති. ‘‘යතන හි ය ොයණ  ණ්හාහී’’ති. යසො බලවය ොයණ ච

නඞ් ලඤ්ච  යහත්වා, ‘‘භද්යද, නා රා නක්ඛත්තං කීෙන්ති, අහං

දලිද්දතාය භතිං කාතුං  මිස්සාමි, මය්හම්පි තාව අජ්ජ ද්විගුණං නිවාපං
පචිත්වාභත්තංආහයරයයාසී’’තිභරියං වත්වායඛත්තංඅ මාසි. 
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සාරිපුත්තත්යථයරොපි සත්තාහං නියරොධසමාපන්යනොතං දිවසංවුට්ඨාය
‘‘කස්ස නු යඛො අජ්ජ මයා සඞ් හං කාතුං වට්ටතී’’ති ඔයලොයකන්යතො

පුණ්ණංඅත්තයනොඤාණජාලස්සඅන්යතොපවිට්ඨංදිස්වා ‘‘සද්යධොනුයඛො

එස, සක්ඛිස්සති වා යම සඞ් හං කාතු’’න්ති ඔයලොයකන්යතො තස්ස 
සද්ධභාවඤ්ච සඞ් හං කාතුං සමත්ථභාවඤ්ච තප්පච්චයා චස්ස 
මහාසම්පත්තිපටිලාභඤ්ච ඤත්වා පත්තචීවරමාදාය තස්ස කසනට්ඨානං
 න්ත්වා ආවාටතීයරඑකංගුම්බංඔයලොයකන්යතොඅට්ඨාසි. 

පුණ්යණො යථරං දිස්වාව කසිං ඨයපත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන යථරං 
වන්දිත්වා ‘‘දන්තකට්යඨන අත්යථො භවිස්සතී’’ති දන්තකට්ඨං කප්පියං
කත්වා අදාසි. අථස්ස යථයරො පත්තඤ්ච පරිස්සාවනඤ්චනීහරිත්වා අදාසි.
යසො ‘‘පානීයයන අත්යථො භවිස්සතී’’ති තංආදාය පානීයං පරිස්සායවත්වා
අදාසි. යථයරො චින්යතසි – ‘‘අයං පයරසං පච්ඡිමය යහ වසති. සචස්ස 

ය හද්වාරං මිස්සාමි, ඉමස්සභරියාමංදට්ඨුංනලභිස්සති.යාවස්සාභත්තං

ආදාය මග් ංපටිපජ්ජති, තාවඉයධවභවිස්සාමී’’ති.යසොතත්යථවයථොකං
වීතිනායමත්වා තස්ස මග් ාරුේහභාවං ඤත්වා අන්යතොන රාභිමුයඛො
පායාසි. 

සා අන්තරාමග්ය  යථරං දිස්වා චින්යතසි – ‘‘අප්යපකදාහං 

යදයයධම්යම සති අයයං න පස්සාමි, අප්යපකදා යම අයයං පස්සන්තියා

යදයයධම්යමො න යහොති. අජ්ජ පන යම අයයයො ච දිට්යඨො, යදයයධම්යමො 

චායං අත්ථි, කරිස්සති නු යඛො යම සඞ් හ’’න්ති. සා භත්තභාජනං

ඔයරොයපත්වායථරං පඤ්චපතිට්ඨියතනවන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, ඉදංලූඛංවා
පණී රතංවාතිඅචින්යතත්වා දාසස්සයවොසඞ් හං කයරොථා’’තිආහ.යථයරො
පත්තං උපනායමත්වා තාය එයකන හත්යථන භාජනං ධායරත්වා එයකන
හත්යථන තයතො භත්තං දදමානාය උපඩ්ඪභත්යත දින්යන ‘‘අල’’න්ති 

හත්යථනපත්තංපිදහි.සා, ‘‘භන්යත, එයකොවපටිවියසො, නසක්කාද්විධා
කාතුං. තුම්හාකං දාසස්ස ඉධයලොකසඞ් හං අකත්වා පරයලොකසඞ් හං

කයරොථ, නිරවයසසයමව දාතුකාමම්හී’’ති වත්වා සබ්බයමව යථරස්ස
පත්යත පතිට්ඨයපත්වා ‘‘තුම්යහහි දිට්ඨධම්මස්යසව භාගී අස්ස’’න්ති
පත්ථනං අකාසි. යථයරො ‘‘එවං යහොතූ’’ති වත්වා ඨිතයකොව අනුයමොදනං
කරිත්වා එකස්මිං උදකඵාසුකට්ඨායන නිසීදිත්වා භත්තකිච්චමකාසි. සාපි
නිවත්තිත්වා තණ්ඩුයල පරියයසිත්වා භත්තං පචි. පුණ්යණොපි 

අඩ්ඪකරීසමත්තට්ඨානංකසිත්වාජිඝච්ඡංසහිතුංඅසක්යකොන්යතොය ොයණ 
විස්සජ්යජත්වාඑකරුක්ඛච්ඡායංපවිසිත්වාමග් ංඔයලොයකන්යතොනිසීදි. 

අථස්ස භරියා භත්තං ආදාය  ච්ඡමානා තං දිස්වාව ‘‘එස ජිඝච්ඡාය

පීළියතො මං ඔයලොයකන්යතො නිසින්යනො. සයච මං ‘අතිවිය යජ චිරායී’ති

තජ්යජත්වා පයතොදලට්ඨියා මං පහරිස්සති, මයා කතකම්මං නිරත්ථකං
භවිස්සති. පටිකච්යචවස්ස ආයරොයචස්සාමී’’ති චින්යතත්වා එවමාහ –

‘‘සාමි, අජ්යජකදිවසංචිත්තංපසායදහි, මාමයාකතකම්මංනිරත්ථකංකරි. 
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අහඤ්හි පායතොව යත භත්තං ආහරන්තී අන්තරාමග්ය  ධම්මයසනාපතිං

දිස්වා තව භත්තං තස්ස දත්වා පුන  න්ත්වා භත්තං පචිත්වා ආ තා, 

පසායදහි, සාමි, චිත්ත’’න්ති. යසො ‘‘කිං වයදසි, භද්යද’’ති පුච්ඡිත්වා පුන

තමත්ථංසුත්වා, ‘‘භද්යද, සාධුවත යතකතංමමභත්තංඅයයස්සදදමානාය, 
මයාපිස්ස අජ්ජ පායතොව දන්තකට්ඨඤ්ච මුයඛොදකඤ්ච දින්න’’න්ති
පසන්නමානයසො තං වචනං අභිනන්දිත්වා උස්සුයර ලද්ධභත්තතාය
කිලන්තකායයොතස්සාඅඞ්යකසීසංකත්වානිද්දංඔක්කමි. 

අථස්ස පායතොව කසිතට්ඨානං පංසුචුණ්ණං උපාදාය සබ්බං
රත්තසුවණ්ණංකණිකාරපුප්ඵරාසිවියයසොභමානංඅට්ඨාසි.යසොපබුද්යධො 

ඔයලොයකත්වා භරියං ආහ – ‘‘භද්යද, එතං කසිතට්ඨානං සබ්බං මම

සුවණ්ණංහුත්වා පඤ්ඤායති, කිංනුයඛොයමඅතිඋස්සුයරලද්ධභත්තතාය

අක්ඛීනි භමන්තී’’ති. ‘‘සාමි, මය්හම්පි එවයමව පඤ්ඤායතී’’ති. යසො
උට්ඨාය තත්ථ  න්ත්වා එකපිණ්ඩං  යහත්වා නඞ් ලසීයස පහරිත්වා

සුවණ්ණභාවං ඤත්වා ‘‘අයහො අයයස්ස ධම්මයසනාපතිස්ස යම

දින්නදායනන අජ්යජව විපායකො දස්සියතො, න යඛො පන සක්කා එත්තකං 
ධනං පටිච්ඡායදත්වා පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති භරියාය ආභතං භත්තපාතිං
සුවණ්ණස්ස පූයරත්වාරාජකුලං න්ත්වාරඤ්ඤාකයතොකායසොපවිසිත්වා

රාජානං අභිවායදත්වා ‘‘කිං, තාතා’’ති වුත්යත, ‘‘යදව, අජ්ජ මයා

කසිතට්ඨානං සබ්බං සුවණ්ණභරිතයමව හුත්වා ඨිතං, ඉදං සුවණ්ණං

ආහරායපතුං වට්ටතී’’ති. ‘‘යකොසි ත්ව’’න්ති? ‘‘පුණ්යණො නාම අහ’’න්ති.

‘‘කිං පන යත අජ්ජ කත’’න්ති? ‘‘ධම්මයසනාපතිස්ස යම අජ්ජ පායතොව 

දන්තකට්ඨඤ්චමුයඛොදකඤ්චදින්නං, භරියායපියමමය්හංආහරණභත්තං
තස්යසව දින්න’’න්ති. 

තංසුත්වාරාජා ‘‘අජ්යජවකිර, යභො, ධම්මයසනාපතිස්ස දින්නදායනන

විපායකො දස්සියතො’’ති වත්වා, ‘‘තාත, කිං කයරොමී’’ති පුච්ඡි. ‘‘බහූනි 
සකටසහස්සානි පහිණිත්වා සුවණ්ණං ආහරායපථා’’ති. රාජා සකටානි

පහිණි. රාජපුරියසසු ‘‘රඤ්යඤො සන්තක’’න්ති  ණ්හන්යතසු  හිත හිතං
මත්තිකාවයහොති.යත න්ත්වා රඤ්යඤොආයරොයචත්වා‘‘තුම්යහහිකින්ති 

වත්වා  හිත’’න්ති. පුට්ඨා ‘‘තුම්හාකං සන්තක’’න්ති ආහංසු. න මය්හං, 

තාතා, සන්තකං,  ච්ඡථ ‘‘පුණ්ණස්සසන්තක’’න්ති වත්වා ණ්හථාති.යත

තථා කරිංසු,  හිත හිතං සුවණ්ණයමව අයහොසි. සබ්බම්පි ආහරිත්වා

රාජඞ් යණ රාසිමකංසු, අසීතිහත්ථුබ්යබයධො රාසි අයහොසි. රාජා නා යර

සන්නිපායතත්වා‘‘ඉමස්මිංන යරඅත්ථි කස්සචිඑත්තකංසුවණ්ණ’’න්ති? 

‘‘නත්ථි, යදවා’’ති. ‘‘කිං පනස්ස දාතුං වට්ටතී’’ති? ‘‘යසට්ඨිඡත්තං, 
යදවා’’ති. රාජා ‘‘බාහුධනයසට්ඨි නාම යහොතූ’’ති මහන්යතන යභොය න

සද්ධිංතස්සයසට්ඨිඡත්තමදාසි.අථනංයසොආහ–‘‘මයං, යදව, එත්තකං

කාලංපරකුයලවසිම්හා, වසනට්ඨානංයනොයදථා’’ති.‘‘යතනහිපස්ස, එස

ගුම්යබො පඤ්ඤායති, එතංහරායපත්වාය හංකායරහී’’තිපුරාණයසට්ඨිස්ස
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ය හට්ඨානං ආචික්ඛි. යසො තස්මිං ඨායන කතිපායහයනව ය හං
කාරායපත්වා ය හප්පයවසනමඞ් ලඤ්ච ඡත්තමඞ් ලඤ්ච එකයතොව
කයරොන්යතොසත්තාහංබුද්ධප්පමුඛස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්ස දානං අදාසි. අථස්ස
සත්ථා අනුයමොදනං කයරොන්යතො අනුපුබ්බිං කථං කයථසි.
ධම්මකථාවසායන පුණ්ණයසට්ඨි ච භරියා චස්ස ධීතා ච උත්තරාති තයයො
ජනායසොතාපන්නාඅයහසුං. 

අපරභාය  රාජ හයසට්ඨි පුණ්ණයසට්ඨියනො ධීතරං අත්තයනො

පුත්තස්ස වායරසි. යසො ‘‘නාහං දස්සාමී’’ති වත්වා ‘‘මා එවං කයරොතු, 

එත්තකං කාලංඅම්යහනිස්සායවසන්යතයනව යතසම්පත්තිලද්ධා, යදතු 

යම පුත්තස්ස ධීතර’’න්ති වුත්යත ‘‘යසො මිච්ඡාදිට්ඨියකො, මම ධීතා තීහි

රතයනහි විනාවත්තිතුංනසක්යකොති, යනවස්සධීතරංදස්සාමී’’තිආහ.අථ

නං බහූ යසට්ඨි ණාදයයො කුලපුත්තා ‘‘මා යතන සද්ධිං විස්සාසං භින්දි, 

යදහිස්ස ධීතර’’න්ති යාචිංසු. යසො යතසං වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා
ආසාේහිපුණ්ණමායංධීතරං අදාසි.සාපතිකුලං තකාලයතොපට්ඨායභික්ඛුං
වා භික්ඛුනිං වා උපසඞ්කමිතුං දානං වා දාතුං ධම්මං වා යසොතුංනාලත්ථ.
එවං අඩ්ඪතියයසුමායසසුවීතිවත්යතසුසන්තියකඨිතං පරිචාරිකං පුච්ඡි –

‘‘ඉදානි කිත්තකං අන්යතොවස්සස්ස අවසිට්ඨ’’න්ති? ‘‘අඩ්ඪමායසො, 
අයයය’’ති. සා පිතු සාසනං පහිණි ‘‘කස්මා මං එවපනයප බන්ධනා ායර 

පක්ඛිපිංසු, වරංයමලක්ඛණාහතංකත්වා පයරසංදාසිංසායවතුං. එවපනපස්ස
මිච්ඡාදිට්ඨිකුලස්ස දාතුං න වට්ටති. ආ තකාලයතො පට්ඨාය 

භික්ඛුදස්සනාදීසුඑකම්පිපුඤ්ඤංකාතුංනලභාමී’’ති. 

අථස්සා පිතා ‘‘දුක්ඛිතා වත යම ධීතා’’ති අනත්තමනතං පයවයදත්වා 
පඤ්චදසකහාපණසහස්සානියපයසසි‘‘ඉමස්මිංන යරසිරිමානාම ණිකා

අත්ථි, යදවසිකං සහස්සං  ණ්හාති. ඉයමහි කහාපයණහි තං ආයනත්වා

සාමිකස්ස පාදපරිචාරිකං කත්වා සයං පුඤ්ඤානි කයරොතූ’’ති. සා සිරිමං
පක්යකොසායපත්වා‘‘සහායියකඉයම කහාපයණ යහත්වාඉමංඅඩ්ඪමාසං
තව සහායකං පරිචරාහී’’ති ආහ. සා ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණි. සා තං ආදාය

සාමිකස්ස සන්තිකං  න්ත්වා යතන සිරිමං දිස්වා ‘‘කිං ඉද’’න්ති වුත්යත, 

‘‘සාමි, ඉමං අඩ්ඪමාසං මම සහායිකා තුම්යහ පරිචරතු, අහං පන ඉමං 
අඩ්ඪමාසං දානඤ්යචව දාතුකාමා ධම්මඤ්ච යසොතුකාමා’’තිආහ. යසො තං
අභිපනපංඉත්ථිං දිස්වාඋප්පන්නසියනයහො‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි. 

උත්තරාපි යඛො බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං නිමන්යතත්වා, ‘‘භන්යත, 
ඉමංඅඩ්ඪමාසංඅඤ්ඤත්ථඅ න්ත්වාඉයධවභික්ඛා යහතබ්බා’’තිසත්ථු 

පටිඤ්ඤං යහත්වා‘‘ඉයතොදානිපට්ඨායයාවමහාපවාරණා, තාවසත්ථාරං

උපට්ඨාතුං ධම්මඤ්චයසොතුංලභිස්සාමී’’තිතුට්ඨමානසා‘‘එවංයාගුංපචථ, 
එවං පූයවපචථා’’ති මහානයසසබ්බකිච්චානිසංවිදහන්තීවිචරති. අථස්සා
සාමියකො‘‘ස්යවපවාරණා භවිස්සතී’’තිමහානසාභිමුයඛොවාතපායනඨත්වා
‘‘කිං නු යඛො කයරොන්තී සා අන්ධබාලා විචරතී’’ති ඔයලොයකන්යතො තං
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යසට්ඨීධීතරං යසදකිලින්නං ඡාරිකාය ඔකිණ්ණං අඞ් ාරමසිමක්ඛිතං තථා
සංවිදහිත්වා විචරමානං දිස්වා ‘‘අයහො අන්ධබාලා එවපනයප ඨායන ඉමං

සිරිසම්පත්තිං නානුභවති, ‘මුණ්ඩකසමයණ උපට්ඨහිස්සාමී’ති තුට්ඨචිත්තා
විචරතී’’තිහසිත්වාඅප ඤ්ඡි. 

තස්මිං අප යත තස්ස සන්තියක ඨිතා සිරිමා ‘‘කිං නු යඛො
ඔයලොයකත්වා එස හසී’’ති යතයනව වාතපායනනඔයලොයකන්තීඋත්තරං

දිස්වා ‘‘ඉමං ඔයලොයකත්වා ඉමිනා හසිතං, අද්ධා ඉමස්ස එතාය සද්ධිං
සන්ථයවො අත්ථී’’ති චින්යතසි. සා කිර අඩ්ඪමාසං තස්මිං ය යහ
බාහිරකඉත්ථී හුත්වා වසමානාපි තං සම්පත්තිං අනුභවමානා අත්තයනො
බාහිරකඉත්ථිභාවං අජානිත්වා ‘‘අහං ඝරසාමිනී’’ති සඤ්ඤමකාසි. සා 
උත්තරාය ආඝාතං බන්ධිත්වා ‘‘දුක්ඛමස්සා උප්පායදස්සාමී’’ති පාසාදා
ඔරුය්හමහානසංපවිසිත්වා පූවපචනට්ඨායනපක්කුථිතං සප්පිංකටච්ඡුනා

ආදාය උත්තරාභිමුඛං පායාසි. උත්තරා තං ආ ච්ඡන්තිං දිස්වා ‘‘මම

සහායිකාය මය්හං උපකායරො කයතො, චක්කවාෙං අතිසම්බාධං, 

බ්රහ්මයලොයකො අතිනීචයකො, මම සහායිකාය ගුයණොව මහන්යතො. අහඤ්හි
එතංනිස්සායදානඤ්චදාතුංධම්මඤ්චයසොතුං ලභිං.සයචමමඑතිස්සාඋපරි

යකොයපොඅත්ථි, ඉදංසප්පිමංදහතු.සයචනත්ථි, මා දහතූ’’තිතංයමත්තාය
ඵරි.තායතස්සාමත්ථයකආසිත්තංපක්කුථිතසප්පිසීතුදකං වියඅයහොසි. 

අථ නං ‘‘ඉදං සීතලං භවිස්සතී’’ති කටච්ඡුං පූයරත්වා ආදාය

ආ ච්ඡන්තිං උත්තරාය දාසියයො දිස්වා ‘‘අයපහි දුබ්බිනීයත, න ත්වං 
අම්හාකං අයයාය පක්කුථිතං සප්පිං ආසිඤ්චිතුං අනුච්ඡවිකා’’ති 

සන්තජ්යජන්තියයො ඉයතො චියතො ච උට්ඨාය හත්යථහි ච පායදහි ච
යපොයථත්වා භූමියං පායතසුං. උත්තරා වායරන්තීපි වායරතුං නාසක්ඛි.
අථස්සාඋපරිඨිතාසබ්බාදාසියයො පටිබාහිත්වා‘‘කිස්සයතඑවපනපංභාරියං
කත’’න්තිසිරිමංඔවදිත්වාඋණ්යහොදයකන න්හායපත්වාසතපාකයතයලන
අබ්භඤ්ජි.තස්මිංඛයණසාඅත්තයනොබාහිරකිත්ථිභාවං ඤත්වාචින්යතසි–
‘‘මයා භාරියං කම්මං කතං සාමිකස්ස හසනමත්තකාරණා ඉමිස්සා උපරි 

පක්කුථිතං සප්පිං ආසිඤ්චන්තියා, අයං ‘ ණ්හථ න’න්ති දාසියයො න
ආණායපසි. මං වියහඨනකායලපි සබ්බදාසියයො පටිබාහිත්වා මය්හං

කත්තබ්බයමව අකාසි. සචාහං ඉමංන ඛමායපස්සාමි, මුද්ධා යම සත්තධා

ඵයලයයා’’ති තස්සා පාදමූයල නිපජ්ජිත්වා, ‘‘අයයය, ඛමාහි යම’’ති ආහ.

අහං සපිතිකා ධීතා, පිතරි ඛමන්යත ඛමාමීති. යහොතු, අයයය, පිතරං යත 

පුණ්ණයසට්ඨිං ඛමායපස්සාමීති. පුණ්යණො මම වට්ටජනකපිතා, 
විවට්ටජනයක පිතරි ඛමන්යත පනාහං ඛමිස්සාමීති. යකො පන යත 

විවට්ටජනකපිතාති? සම්මාසම්බුද්යධොති. මය්හං යතන සද්ධිං විස්සායසො

නත්ථීති. අහං කරිස්සාමි, සත්ථා ස්යව භික්ඛුසඞ්ඝං ආදාය ඉධා මිස්සති, 
ත්වංයථාලද්ධං සක්කාරං යහත්වාඉයධවආ න්ත්වාතංඛමායපහීති.සා

‘‘සාධු, අයයය’’ති උට්ඨාය අත්තයනො ය හං  න්ත්වා පඤ්චසතා
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පරිවාරිත්ථියයොආණායපත්වා නානාවිධානිඛාදනීයානියචවසූයපයයානිච
සම්පායදත්වා පුනදිවයසතංසක්කාරංආදාය උත්තරායය හංආ න්ත්වා
බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පත්යත පතිට්ඨායපතුං අවිසහන්තී අට්ඨාසි.
තංසබ්බං යහත්වාඋත්තරාවසංවිදහි. සිරිමාපිභත්තකිච්චාවසායනසද්ධිං
පරිවායරනසත්ථුපාදමූයලනිපජ්ජි. 

අථනංසත්ථාපුච්ඡි–‘‘යකොයතඅපරායධො’’ති? භන්යත, මයාහියයයො 

ඉදංනාමකතං, අථයමසහායිකාමංවියහඨයමානා දාසියයොනිවායරත්වා

මය්හංඋපකාරයමව අකාසි.සාහංඉමිස්සාගුණංජානිත්වාඉමංඛමායපසිං, 
අථ මං එසා ‘‘තුම්යහසු ඛමන්යතසු ඛමිස්සාමී’’ති ආහ. ‘‘එවං කිර

උත්තයර’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, සීයස යම සහායිකාය පක්කුථිතසප්පි

ආසිත්ත’’න්ති. අථ ‘‘තයා කිං චින්තිත’’න්ති? ‘‘චක්කවාෙං අතිසම්බාධං, 

බ්රහ්මයලොයකො අතිනීචයකො, මම සහායිකාය ගුයණොව මහන්යතො. අහඤ්හි

එතංනිස්සායදානඤ්චදාතුංධම්මඤ්චයසොතුංඅලත්ථං, සයච යමඉමිස්සා

උපරියකොයපොඅත්ථි, ඉදංමංදහතු.යනොයච, මාදහතූ’’තිඑවංචින්යතත්වා 

ඉමංයමත්තායඵරිං, භන්යතති.සත්ථා‘‘සාධුසාධු, උත්තයර, එවංයකොධං

ජිනිතුං වට්ටති. යකොයධො හි නාම අක්යකොයධන, අක්යකොසකපරිභාසයකො

අනක්යකොසන්යතන අපරිභාසන්යතන, ථද්ධමච්ඡරී අත්තයනො සන්තකස්ස

දායනන, මුසාවාදීසච්චවචයනනජිනිතබ්යබො’’තිවත්වා ඉමං ාථමාහ– 

223. 

‘‘අක්යකොයධනජියනයකොධං, අසාධුංසාධුනාජියන; 

ජියනකදරියංදායනන, සච්යචනාලිකවාදින’’න්ති. 

තත්ථ අක්යකොයධනාති යකොධයනො හි පුග් යලො අක්යකොයධනහුත්වා

ජිනිතබ්යබො. අසාධුන්ති අභද්දයකො භද්දයකන හුත්වා ජිනිතබ්යබො. 

කදරිෙන්ති ථද්ධමච්ඡරී අත්තයනො සන්තකස්ස චා චිත්යතන ජිනිතබ්යබො.
අලිකවාදී සච්චවචයනන ජිනිතබ්යබො. තස්මා එවමාහ – ‘‘අක්යකොයධන
ජියනයකොධං…යප.… සච්යචනාලිකවාදින’’න්ති. 

යදසනාවසායන සිරිමා සද්ධිං පඤ්චසතාහි ඉත්ථීහි යසොතාපත්තිඵයල 

පතිට්ඨහීති. 

උත්තරාඋපාසිකාවත්ථුතතියං. 

4. මහායමොග් ල්ලානත්යථරපඤ්හවත්ථු 

සච්චිං භයණති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
මහායමොග් ල්ලානත්යථරස්සපඤ්හංආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හි සමයය යථයරො යදවචාරිකං  න්ත්වා මයහසක්ඛාය
යදවතාය විමානද්වායර ඨත්වා තං අත්තයනො සන්තිකං ආ න්ත්වා
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වන්දිත්වාඨිතංඑවමාහ– ‘‘යදවයතමහතීයතසම්පත්ති, කිංකම්මංකත්වා

ඉමං අලත්ථා’’ති? ‘‘මා මං, භන්යත, පුච්ඡථා’’ති. යදවතා කිර අත්තයනො

පරිත්තකම්යමනලජ්ජමානාඑවංවදති.සාපනයථයරන ‘‘කයථහියයවා’’ති

වුච්චමානා ආහ – ‘‘භන්යත, මයා යනව දානං දින්නං, න පූජා කතා, න 

ධම්යමො සුයතො, යකවලං සච්චමත්තං රක්ඛිත’’න්ති. යථයරො අඤ්ඤානි
විමානද්වාරානි  න්ත්වා ආ තා තා අපරාපි යදවධීතයරො පුච්ඡි. තාසුපි
තයථව නිගුහිත්වා යථරං පටිබාහිතුං අසක්යකොන්තීසු එකා තාව ආහ –

‘‘භන්යත, මයා යනව දානාදීසු කතං නාම අත්ථි, අහං පන

කස්සපබුද්ධකායල පරස්ස දාසී අයහොසිං, තස්සා යම සාමියකො අතිවිය

චණ්යඩොඵරුයසො,  හිතග් හියතයනවකට්යඨනවාකලිඞ් යරනවාසීසං 
භින්දති. සාහං උප්පන්යන යකොයප ‘එස තව සාමියකො ලක්ඛණාහතං වා

කාතුං නාසාදීනි වා ඡින්දිතුං ඉස්සයරො, මා කුජ්ඣී’ති අත්තානයමව

පරිභායසත්වායකොපංනාමනඅකාසිං, යතන යමඅයංසම්පත්තිලද්ධා’’ති.

අපරාආහ– ‘‘අහං, භන්යත, උච්ඡුයඛත්තංරක්ඛමානා එකස්සභික්ඛුයනො
උච්ඡුයට්ඨිංඅදාසිං’’.අපරාඑකංතිම්බරුසකංඅදාසිං.අපරාඑකං එොලුකං
අදාසිං. අපරා එකං ඵාරුසකං අදාසිං. අපරා එකං මූලමුට්ඨිං. අපරා
‘‘නිම්බමුට්ඨි’’න්තිආදිනා නයයන අත්තනා අත්තනා කතං පරිත්තදානං
ආයරොයචත්වා‘‘ඉමිනාඉමිනාකාරයණනඅම්යහහිඅයංසම්පත්තිලද්ධා’’ති 
ආහංසු. 

යථයරො තාහි කතකම්මං සුත්වා සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි – 

‘‘සක්කානුයඛො, භන්යත, සච්චකථනමත්යතන, යකොපනිබ්බාපනමත්යතන, 
අතිපරිත්තයකන තිම්බරුසකාදිදානමත්යතන දිබ්බසම්පත්තිං ලද්ධු’’න්ති.

‘‘කස්මා මං, යමොග් ල්ලාන, පුච්ඡසි, නනු යත යදවතාහි අයං අත්යථො

කථියතො’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, ලබ්භති මඤ්යඤ එත්තයකන

දිබ්බසම්පත්තී’’ති.අථනංසත්ථා‘‘යමොග් ල්ලාන, සච්චමත්තංකයථත්වාපි
යකොපමත්තං ජහිත්වාපි පරිත්තකං දානං දත්වාපි යදවයලොකං 
 ච්ඡතියයවා’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

224. 

‘‘සච්චං භයණන කුජ්යඣයය, දජ්ජාඅප්පම්පියාචියතො; 

එයතහිතීහිඨායනහි,  ච්යඡයදවානසන්තියක’’ති. 

තත්ථ සච්චිං භයණති සච්චං දීයපයය යවොහයරයය, සච්යච

පතිට්ඨයහයයාති අත්යථො. න කුජ්යඣෙයාති පරස්ස න කුජ්යඣයය. 

ොචියතොතියාචකානාමසීලවන්යතොපබ්බජිතා.යතහිකිඤ්චාපි ‘‘යදථා’’ති

අයාචිත්වාවඝරද්වායරතිට්ඨන්ති, අත්ථයතොපනයාචන්තියයවනාම.එවං 
සීලවන්යතහියාචියතොඅප්පස්මිංයදයයධම්යමවිජ්ජමායනඅප්පමත්තකම්පි

දයදයය. එයතහි තීහීති එයතසු තීසු එයකනාපි කාරයණන යදවයලොකං 
 ච්යඡයයාතිඅත්යථො. 
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යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

මහායමොග් ල්ලානත්යථරපඤ්හවත්ථුචතුත්ථං. 

5. බුද්ධපිතුබ්රාහ්මණවත්ථු 

අහිිංසකා යෙති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා සායකතං නිස්සාය
අඤ්ජනවයනවිහරන්යතොභික්ඛූහිපට්ඨපඤ්හංආරබ්භකයථසි. 

භ වයතො කිර භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුතස්ස සායකතං පිණ්ඩාය පවිසනකායල
එයකො සායකතවාසී මහල්ලකබ්රාහ්මයණො න රයතො නික්ඛමන්යතො
අන්තරඝරද්වායර දසබලං දිස්වා පායදසු නිපතිත්වා ය ොප්ඵයකසු දේහං

 යහත්වා, ‘‘තාත, නනු නාම පුත්යතහි ජිණ්ණකායල මාතාපිතයරො

පටිජග්ගිතබ්බා, කස්මාඑත්තකංකාලංඅම්හාකංඅත්තානංන දස්යසසි.මයා

තාව දිට්යඨොසි, මාතරම්පි පස්සිතුං එහී’’ති සත්ථාරං  යහත්වා අත්තයනො
ය හං අ මාසි. සත්ථා තත්ථ  න්ත්වා පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි සද්ධිං 

භික්ඛුසඞ්යඝන. බ්රාහ්මණී රපි ආ න්ත්වා සත්ථු පායදසු නිපතිත්වා, ‘‘තාත, 

එත්තකං කාලං කුහිං  යතොසි, නනු නාම මාතාපිතයරො මහල්ලකකායල 
උපට්ඨාතබ්බා’’ති වත්වා පුත්තධීතයරො ‘‘එථ භාතරං වන්දථා’’ති

වන්දායපසි.යතඋයභොපි තුට්ඨමානසාබුද්ධප්පමුඛංභික්ඛුසඞ්ඝංපරිවිසිත්වා, 

‘‘භන්යත, ඉයධව නිබද්ධං භික්ඛං  ණ්හථා’’ති වත්වා ‘‘බුද්ධා නාම

එකට්ඨායනයයව නිබද්ධං භික්ඛං න  ණ්හන්තී’’ති වුත්යත, ‘‘යතන හි, 

භන්යත, යය යවො නිමන්යතතුං ආ ච්ඡන්ති, යත අම්හාකං සන්තිකං
පහියණයයාථා’’ති ආහංසු. සත්ථා තයතො පට්ඨාය නිමන්යතතුං ආ යත
‘‘ න්ත්වාබ්රාහ්මණස්සආයරොයචයයාථා’’තියපයසසි.යත  න්ත්වා ‘‘මයං
ස්වාතනාය සත්ථාරං නිමන්යතමා’’ති බ්රාහ්මණං වදන්ති. බ්රාහ්මයණො
පුනදිවයසඅත්තයනොය හයතො භත්තභාජනසූයපයයභාජනානිආදායසත්ථු
නිසීදනට්ඨානං  ච්ඡති. අඤ්ඤත්ර පන නිමන්තයන අසති සත්ථා
බ්රාහ්මණස්යසව ය යහ භත්තකිච්චං කයරොති. යත උයභොපි අත්තයනො 
යදයයධම්මං නිච්චකාලං තථා තස්ස යදන්තා ධම්මකථං සුණන්තා
අනා ාමිඵලං පාපුණිංසු. 

භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං, ‘‘ආවුයසො, බ්රාහ්මයණො 

‘තථා තස්සසුද්යධොදයනො පිතා, මහාමායාමාතා’තිජානාති, ජානන්යතොව

සද්ධිං බ්රාහ්මණියා තථා තං ‘අම්හාකං පුත්යතො’ති වදති, සත්ථාපි තයථව

අධිවායසති. කිං නු යඛො කාරණ’’න්ති? සත්ථා යතසං කථං සුත්වා, 

‘‘භික්ඛයව, උයභොපියතඅත්තයනොපුත්තයමවපුත්යතොතිවදන්තී’’තිවත්වා
අතීතං ආහරි. 

අතීයත, භික්ඛයව, අයංබ්රාහ්මයණොනිරන්තරංපඤ්චජාතිසතානි මය්හං

පිතාඅයහොසි, පඤ්චජාතිසතානිචූෙපිතා, පඤ්චජාතිසතානිමහාපිතා.සාපි

යම බ්රාහ්මණී ර නිරන්තරයමව පඤ්ච ජාතිසතානි මාතා අයහොසි, පඤ්ච
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ජාතිසතානි චූෙමාතා, පඤ්ච ජාතිසතානි මහාමාතා. එවාහං

දියඩ්ඪජාතිසහස්සං බ්රාහ්මණස්ස හත්යථ සංවඩ්යඪො, දියඩ්ඪජාතිසහස්සං
බ්රාහ්මණියා හත්යථති තීණි ජාතිසහස්සානි යතසං පුත්තභාවං දස්යසත්වා
ඉමා ාථාඅභාසි– 

‘‘යස්මිංමයනොනිවිසති, චිත්තඤ්චාපිපසීදති; 

අදිට්ඨපුබ්බයකයපොයස, කාමංතස්මිම්පිවිස්සයස.(ජා. 1.1.68); 

‘‘පුබ්යබවසන්නිවායසන, පච්චුප්පන්නහියතනවා; 

එවංතංජායයතයපමං, උප්පලංවයයථොදයක’’ති.(ජා.1.2.174); 

සත්ථා යතමාසයමවතංකුලංනිස්සාය විහාසි. යතඋයභොපි අරහත්තං 
සච්ඡිකත්වා පරිනිබ්බායිංසු. අථ යනසං මහාසක්කාරං කත්වා උයභොපි
එකකූටා ාරයමව ආයරොයපත්වානීහරිංසු.සත්ථාපිපඤ්චසතභික්ඛුපරිවායරො
යතහි සද්ධිංයයව ආොහනං අ මාසි. ‘‘බුද්ධානං කිර මාතාපිතයරො’’ති
මහාජයනොනික්ඛමි.සත්ථාපිආොහනසමීයපඑකං සාලං පවිසිත්වාඅට්ඨාසි.

මනුස්සා සත්ථාරං වන්දිත්වා එකමන්යත ඨත්වා, ‘‘භන්යත, ‘මාතාපිතයරො
යවො කාලකතා’ති මා චින්තයිත්ථා’’ති සත්ථාරා සද්ධිං පටිසන්ථාරං
කයරොන්ති. සත්ථා යත ‘‘මා එවං අවචුත්ථා’’ති අප්පටික්ඛිපිත්වා පරිසාය
ආසයංඔයලොයකත්වාතඞ්ඛණානුපනපංධම්මං යදයසන්යතො– 

‘‘අප්පං වතජීවිතංඉදං, 

ඔරංවස්සසතාපිමියයති; 

යයොයචපිඅතිච්චජීවති, 

අථයසොජරසාපිමියයතී’’ති.(සු.නි.810; මහානි.39) – 

ඉදං ජරාසුත්තිං කයථසි. යදසනාවසායන චතුරාසීතියා පාණසහස්සානං
ධම්මාභිසමයයො අයහොසි. භික්ඛූ බ්රාහ්මණස්ස ච බ්රාහ්මණියා ච

පරිනිබ්බුතභාවං අජානන්තා, ‘‘භන්යත, යතසං යකො අභිසම්පරායයො’’ති 

පුච්ඡිංසු.සත්ථා, ‘‘භික්ඛයව, එවපනපානංඅයසඛමුනීනංඅභිසම්පරායයොනාම
නත්ථි. එවපනපාහිඅච්චුතංඅමතංමහානිබ්බානයමවපාපුණන්තී’’තිවත්වා
ඉමං ාථමාහ– 

225. 

‘‘අහිංසකායයමුනයයො, නිච්චංකායයනසංවුතා; 

යතයන්තිඅච්චුතංඨානං, යත්ථ න්ත්වානයසොචයර’’ති. 

තත්ථ මුනයෙොති යමොයනයයපටිපදාය මග් ඵලපත්තා අයසඛමුනයයො. 

කායෙනාති යදසනාමත්තයමයවතං, තීහිපි ද්වායරහි සුසංවුතාති අත්යථො. 

අච්චුතන්ති සස්සතං. ඨානන්ති අකුප්පට්ඨානං ධුවට්ඨානං. ෙත්ථාති යස්මිං
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නිබ්බායන  න්ත්වානයසොචයරනයසොචන්තිනවිහඤ්ඤන්ති, තංඨානං
 ච්ඡන්තීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

බුද්ධපිතුබ්රාහ්මණවත්ථුපඤ්චමං. 

6. පුණ්ණදාසීවත්ථු 

සදා ජා රමානානන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා ගිජ්ඣකූයට
විහරන්යතොපුණ්ණංනාමරාජ හයසට්ඨියනොදාසිංආරබ්භකයථසි. 

තස්සා කිරඑකදිවසංයකොට්ටනත්ථායබහුවීහිං අදංසු.සාරත්තිම්පිදීපං
ජායලත්වා වීහිං යකොට්යටන්තී විස්සමනත්ථාය යසදතින්යතන  ත්යතන
බහිවායත අට්ඨාසි. තස්මිං සමයය දබ්යබො මල්ලපුත්යතො භික්ඛූනං
යසනාසනපඤ්ඤාපයකො අයහොසි. යසො ධම්මස්සවනං සුත්වා අත්තයනො
අත්තයනො යසනාසනං  ච්ඡන්තානං භික්ඛූනං අඞ්ගුලිං ජායලත්වා පුරයතො
පුරයතො මග් යදසනත්ථාය  ච්ඡන්යතො භික්ඛූනං ආයලොකං නිම්මිනි. 
පුණ්ණා යතනායලොයකන පබ්බයත විචරන්යත භික්ඛූ දිස්වා ‘‘අහං තාව

අත්තයනොදුක්යඛන උපද්දුතාඉමායපියවලායනිද්දංනඋයපමි, භද්දන්තා
කිං කාරණා න නිද්දායන්තී’’ති චින්යතත්වා ‘‘අද්ධා කස්සචි භික්ඛුයනො

අඵාසුකං වා භවිස්සති, දීඝජාතියකන වා උපද්දයවො භවිස්සතී’’ති සඤ්ඤං
කත්වා පායතොව කුණ්ඩකං ආදාය උදයකන යතයමත්වා හත්ථතයල පූවං
කත්වාඅඞ් ායරසුපචිත්වාඋච්ඡඞ්ය කත්වාතිත්ථමග්ය  ඛාදිස්සාමීතිඝටං
ආදායතිත්ථාභිමුඛීපායාසි.සත්ථාපි ාමංපිණ්ඩායපවිසිතුං තයමවමග් ං
පටිපජ්ජි. 

සා සත්ථාරං දිස්වා චින්යතසි – ‘‘අඤ්යඤසු දිවයසසු සත්ථරි දිට්යඨපි

මමයදයයධම්යමොනයහොති, යදයයධම්යමසතිසත්ථාරංනපස්සාමි, ඉදානි

යම යදයයධම්යමොචඅත්ථි, සත්ථාචසම්මුඛීභූයතො.සයචලූඛංවාපණී රතං

වාති අචින්යතත්වා ණ්යහයය, දයදයයාහංඉමංපූව’’න්තිඝටංඑකමන්යත

නික්ඛිපිත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, ඉමං ලූඛං දානං 
පටිග් ණ්හන්තා මම සඞ් හං කයරොථා’’ති ආහ. සත්ථා ආනන්දත්යථරං
ඔයලොයකත්වා යතන නීහරිත්වා දින්නං මහාරාජදත්තියං පත්තං
උපනායමත්වා පූවං  ණ්හි. පුණ්ණාපි තං සත්ථු පත්යත පතිට්ඨයපත්වාව

පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, තුම්යහහි දිට්ඨධම්යමොයයව යම
සමිජ්ඣතූ’’තිආහ.සත්ථා‘‘එවංයහොතූ’’තිඨිතයකොවඅනුයමොදනං අකාසි. 

පුණ්ණාපිචින්යතසි–‘‘කිඤ්චාපියමසත්ථාසඞ් හංකයරොන්යතො පූවං

 ණ්හි, නපනිදංඛාදිස්සති.අද්ධාපුරයතොකාකස්සවාසුනඛස්සවාදත්වා 
රඤ්යඤො වා රාජපුත්තස්ස වා ය හං  න්ත්වා පණී රතයභොජනං

භුඤ්ජිස්සතී’’ති.සත්ථාපි ‘‘කිංනුයඛොඑසාචින්යතසී’’තිතස්සාචිත්තාචාරං
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ඤත්වා ආනන්දත්යථරං ඔයලොයකත්වා නිසීදනාකාරං දස්යසසි. යථයරො
චීවරංපඤ්ඤායපත්වාඅදාසි.සත්ථාබහින යරයයව නිසීදිත්වාභත්තකිච්චං
අකාසි.යදවතාසකලචක්කවාෙ බ්යභයදවමනුස්සානංඋපකප්පනකං ඔජං
මධුපටලං විය පීයෙත්වා තත්ථ පක්ඛිපිංසු. පුණ්ණා ච ඔයලොයකන්තී
අට්ඨාසි.භත්තකිච්චාවසායනයථයරොඋදකංඅදාසි.සත්ථාකතභත්තකිච්යචො 
පුණ්ණං ආමන්යතත්වා ‘‘කස්මා ත්වං පුණ්යණ මම සාවයක පරිභවසී’’ති

ආහ. න පරිභවාමි, භන්යතති. අථ තයා මම සාවයක ඔයලොයකත්වා කිං

කථිතන්ති? ‘‘අහංතාවඉමිනා දුක්ඛුපද්දයවනනිද්දංනඋයපමි, භද්දන්තා

කිමත්ථං නිද්දං න උයපන්ති, අද්ධා කස්සචි අඵාසුකං වා භවිස්සති, 

දීඝජාතියකන වා උපද්දයවො භවිස්සතී’’ති එත්තකං මයා, භන්යත, 

චින්තිතන්ති. සත්ථා තස්සා වචනං සුත්වා ‘‘පුණ්යණ ත්වං න තාව

දුක්ඛුපද්දයවන නිද්දායසි, මම සාවකා සදා ජා රියමනුයුත්තතාය න
නිද්දායන්තී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

226. 

‘‘සදා ජා රමානානං, අයහොරත්තානුසික්ඛිනං; 

නිබ්බානංඅධිමුත්තානං, අත්ථං ච්ඡන්තිආසවා’’ති. 

තත්ථ අයහොරත්තානුසික්ඛිනන්ති දිවා ච රත්තිඤ්ච තිස්යසො සික්ඛා

සික්ඛමානානං. නිබ්බානිං අධිමුත්තානන්ති නිබ්බානජ්ඣාසයානං. අත්ථිං 

 ච්ඡන්තීති එවපනපානං සබ්යබපි ආසවා අත්ථං විනාසං නත්ථිභාවං
 ච්ඡන්තීති අත්යථො. 

යදසනාවසායන යථාඨිතා පුණ්ණා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, 
සම්පත්තපරිසායපිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

සත්ථා කුණ්ඩකඅඞ් ාරපූයවන භත්තකිච්චං කත්වා විහාරං අ මාසි. 

භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘දුක්කරං, ආවුයසො, 
සම්මාසම්බුද්යධන කතං පුණ්ණාය දින්යනන කුණ්ඩකඅඞ් ාරපූයවන

භත්තකිච්චං කයරොන්යතනා’’ති.සත්ථාආ න්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, 

එතරහිකථාය සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත ‘‘න, 

භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි මයා ඉමාය දින්නකුණ්ඩකං
පරිභුත්තයමවා’’තිවත්වාඅතීතංආහරිත්වා– 

‘‘භුත්වාතිණපරිඝාසං, භුත්වාආචාමකුණ්ඩකං; 

එතංයතයභොජනංආසි, කස්මාදානිනභුඤ්ජසි. 

‘‘යත්ථයපොසංනජානන්ති, ජාතියාවිනයයනවා; 

බහුංතත්ථමහාබ්රහ්යම, අපිආචාමකුණ්ඩකං. 

‘‘ත්වඤ්ච යඛොමංපජානාසි, යාදිසායං හයුත්තයමො; 
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ජානන්යතො ජානමා ම්ම, න යත භක්ඛාමි කුණ්ඩක’’න්ති. (ජා. 
1.3.10-12) – 

ඉමං කුණ්ඩකසින්ධවයපොතකජාතකිං විත්ථායරත්වාකයථසි. 

පුණ්ණදාසීවත්ථුඡට්ඨං. 

7. අතුලඋපාසකවත්ථු 

යපොරාණයමතන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අතුලංනාමඋපාසකංආරබ්භකයථසි. 

යසො හි සාවත්ථිවාසී උපාසයකො පඤ්චසතඋපාසකපරිවායරො එකදිවසං 
යතඋපාසයකආදායධම්මස්සවනත්ථායවිහාරං න්ත්වා යරවතත්යථරස්ස
සන්තියකධම්මංයසොතුකායමොහුත්වායරවතත්යථරංවන්දිත්වානිසීදි. යසො

පනායස්මාපටිසල්ලානාරායමොසීයහොවියඑකචායරො, තස්මායතනසද්ධිංන
කිඤ්චි කයථසි.යසො ‘‘අයංයථයරොනකිඤ්චිකයථසී’’තිකුද්යධොඋට්ඨාය
සාරිපුත්තත්යථරස්ස සන්තිකං  න්ත්වා එකමන්තං ඨියතො යථයරන

‘‘යකනත්යථන ආ තත්ථා’’ති වුත්යත ‘‘අහං, භන්යත, ඉයම උපාසයක

ආදායධම්මස්සවනත්ථායයරවතත්යථරංඋපසඞ්කමිං, තස්සයමයථයරො න

කිඤ්චි කයථසි, ස්වාහං තස්ස කුජ්ඣිත්වා ඉධා යතො, ධම්මං යම
කයථථා’’තිආහ.අථ යථයරො‘‘යතනහිඋපාසකානිසීදථා’’තිවත්වාබහුකං

කත්වාඅභිධම්මකථංකයථසි.උපාසයකොපි ‘‘අභිධම්මකථානාමඅතිසණ්හා, 

යථයරො බහුං අභිධම්මයමව කයථසි, අම්හාකං ඉමිනා යකො අත්යථො’’ති
කුජ්ඣිත්වාපරිසංආදායආනන්දත්යථරස්සසන්තිකංඅ මාසි. 

යථයරනාපි ‘‘කිං උපාසකා’’ති වුත්යත, ‘‘භන්යත, මයං 

ධම්මස්සවනත්ථාය යරවතත්යථරං උපසඞ්කමිම්හා, තස්ස සන්තියක 
ආලාපසල්ලාපමත්තම්පි අලභිත්වා කුද්ධා සාරිපුත්තත්යථරස්ස සන්තිකං

අ මිම්හා, යසොපි යනො අතිසණ්හං බහුං අභිධම්මයමව කයථසි, ‘ඉමිනා

අම්හාකංයකොඅත්යථො’තිඑතස්සාපි කුජ්ඣිත්වාඉධා මිම්හා, කයථහියනො, 

භන්යත, ධම්මකථ’’න්ති. යතන හි නිසීදිත්වා සුණාථාති යථයරො යතසං
සුවිඤ්යඤයයං කත්වා අප්පකයමව ධම්මං කයථසි. යත යථරස්සපි

කුජ්ඣිත්වා සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු, අථ

යන සත්ථා ආහ – ‘‘කස්මා උපාසකා ආ තත්ථා’’ති? ‘‘ධම්මස්සවනාය, 

භන්යත’’ති. ‘‘සුයතො පන යවො ධම්යමො’’ති? ‘‘භන්යත, මයං ආදියතො 

යරවතත්යථරං උපසඞ්කමිම්හා, යසො අම්යහහි සද්ධිං න කිඤ්චි කයථසි, 

තස්ස කුජ්ඣිත්වා සාරිපුත්තත්යථරං උපසඞ්කමිම්හා, යතන යනො බහු

අභිධම්යමො කථියතො, තං අසල්ලක්යඛත්වා කුජ්ඣිත්වා ආනන්දත්යථරං

උපසඞ්කමිම්හා, යතන යනො අප්පමත්තයකොව ධම්යමො කථියතො, තස්සපි
කුජ්ඣිත්වාඉධා තම්හා’’ති. 
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සත්ථා තස්ස කථං සුත්වා, ‘‘අතුල, යපොරාණයතො පට්ඨාය 

ආචිණ්ණයමයවතං, තුණ්හීභූතම්පි බහුකථම්පි මන්දකථම්පි  රහන්තියයව.

එකන්තං  රහිතබ්යබොයයවවාහිපසංසිතබ්යබොයයවවානත්ථි. රාජායනොපි 

එකච්යච නින්දන්ති, එකච්යච පසංසන්ති. මහාපථවිම්පි චන්දිමසූරියයපි
ආකාසාදයයොපි චතුපරිසමජ්යඣ නිසීදිත්වා ධම්මං කයථන්තම්පි

සම්මාසම්බුද්ධංඑකච්යච  රහන්ති, එකච්යචපසංසන්ති.අන්ධබාලානඤ්හි

නින්දා වා පසංසා වා අප්පමාණා, පණ්ඩියතන පන යමධාවිනා නින්දියතො

නින්දියතොනාම, පසංසියතොචපසංසියතොනාමයහොතී’’ති වත්වාඉමා ාථා
අභාසි– 

227. 

‘‘යපොරාණයමතං අතුල, යනතංඅජ්ජතනාමිව; 

නින්දන්තිතුණ්හිමාසීනං, නින්දන්තිබහුභාණිනං; 

මිතභාණිම්පිනින්දන්ති, නත්ථියලොයකඅනින්දියතො. 

228. 

‘‘නචාහුනචභවිස්සති, නයචතරහිවිජ්ජති; 

එකන්තංනින්දියතොයපොයසො, එකන්තංවාපසංසියතො. 

229. 

‘‘යංයචවිඤ්ඤූපසංසන්ති, අනුවිච්චසුයවසුයව; 

අච්ඡිද්දවුත්තිංයමධාවිං, පඤ්ඤාසීලසමාහිතං. 

230. 

‘‘නික්ඛංජම්යබොනදස්යසව, යකොතංනින්දිතුමරහති; 

යදවාපිනංපසංසන්ති, බ්රහ්මුනාපිපසංසියතො’’ති. 

තත්ථ යපොරාණයමතන්ති පුරාණකං එතං. අතු ාති තං උපාසකං

නායමන ආලපති. යනතිං අජ්ජතනාමවාති ඉදං නින්දනං වා පසංසනං වා

අජ්ජතනං අධුනා උප්පන්නං විය න යහොති. තුණ්හිමාසීනන්ති කිං එයසො
මූය ොවියබධියරොවියකිඤ්චිඅජානන්යතො වියතුණ්හීහුත්වානිසින්යනොති

නින්දන්ති. බහුභාණිනන්තිකිං එස වාතාහතතාලපණ්ණං වියතටතටායති, 

ඉමස්ස කථාපරියන්යතොයයව නත්ථීති නින්දන්ති. මතභාණිම්පීති කිං එස
සුවණ්ණහිරඤ්ඤං විය අත්තයනො වචනං මඤ්ඤමායනො එකං වා ද්යව වා
වත්වා තුණ්හී අයහොසීති නින්දන්ති. එවං සබ්බථාපි ඉමස්මිං යලොයක

අනින්දියතො නාම නත්ථීති අත්යථො. න චාහූති අතීයතපි නායහොසි, 

අනා යතපින භවිස්සති. 

ෙිං යච විඤ්ඤූති බාලානං නින්දා වා පසංසා වා අප්පමාණා, යං පන
පණ්ඩිතා දිවයස දිවයස අනුවිච්ච නින්දකාරණං වා පසංසකාරණං වා 

ජානිත්වා පසංසන්ති, අච්ඡිද්දාය වා සික්ඛාය අච්ඡිද්දාය වා ජීවිතවුත්තියා
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සමන්නා තත්තා අච්ඡිද්දවුත්තිං ධම්යමොජපඤ්ඤාය සමන්නා තත්තා
යමධාවිං යලොකියයලොකුත්තරපඤ්ඤාය යචව චතුපාරිසුද්ධිසීයලන ච 

සමන්නා තත්තාපඤ්ඤාසීලසමාහිතංපසංසන්ති, තංසුවණ්ණයදොසවිරහිතං 
ඝට්ටනමජ්ජනක්ඛමංජම්යබොනදනික්ඛංවියයකොනින්දිතුමරහතීතිඅත්යථො. 

යදවාපීති යදවතාපි පණ්ඩිතමනුස්සාපි තං භික්ඛුං උපට්ඨාය යථොයමන්ති

පසංසන්ති. බ්රහ්මුනාපීතිනයකවලං යදවමනුස්යසහි, දසසහස්සචක්කවායෙ
මහාබ්රහ්මුනාපිඑසපසංසියතොයයවාතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනපඤ්චසතාපිඋපාසකායසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහිංසූති. 

අතුලඋපාසකවත්ථුසත්තමං. 

8. ඡබ්බග්ගියවත්ථු 

කාෙප්පයකොපන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
ඡබ්බග්ගියයභික්ඛූආරබ්භකයථසි. 

එකදිවසඤ්හි සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො යතසං ඡබ්බග්ගියානං
උයභොහි හත්යථහියට්ඨියයො යහත්වාකට්ඨපාදුකාආරුය්හපිට්ඨිපාසායණ

චඞ්කමන්තානං ඛටඛටාතිසද්දං සුත්වා, ‘‘ආනන්ද, කිං සද්යදො

නායමයසො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඡබ්බග්ගියානං පාදුකාආරුය්හ චඞ්කමන්තානං
ඛටඛටසද්යදො’’ති සුත්වා සික්ඛාපදං පඤ්ඤායපත්වා ‘‘භික්ඛුනා නාම
කායාදීනිරක්ඛිතුංවට්ටතී’’ති වත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමා ාථාඅභාසි– 

231. 

‘‘කායප්පයකොපංරක්යඛයය, කායයනසංවුයතොසියා; 

කායදුච්චරිතංහිත්වා, කායයනසුචරිතංචයර. 

232. 

‘‘වචීපයකොපංරක්යඛයය, වාචායසංවුයතොසියා; 

වචීදුච්චරිතංහිත්වා, වාචායසුචරිතංචයර. 

233. 

‘‘මයනොපයකොපංරක්යඛයය, මනසාසංවුයතොසියා; 

මයනොදුච්චරිතංහිත්වා, මනසාසුචරිතංචයර. 

234. 

‘‘කායයන සංවුතාධීරා, අයථොවාචායසංවුතා; 

මනසාසංවුතාධීරා, යතයවසුපරිසංවුතා’’ති. 

තත්ථ කාෙප්පයකොපන්ති තිවිධං කායදුච්චරිතං රක්යඛයය. කායෙන

සිංවුයතොති කායද්වායර දුච්චරිතපයවසනං නිවායරත්වා සංවුයතො
පිහිතද්වායරොසියා.යස්මාපන කායදුච්චරිතංහිත්වාකායසුචරිතංචරන්යතො
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උභයම්යපතං කයරොති, තස්මා කාෙදුච්චරිතිං හිත්වා, කායෙන සුචරිතිං

චයරති වුත්තං.අනන්තර ාථාසුපිඑයසවනයයො. කායෙනසිංවුතාධීරාතියය 

පණ්ඩිතාපාණාතිපාතාදීනිඅකයරොන්තාකායයන, මුසාවාදාදීනිඅකයරොන්තා

වාචාය, අභිජ්ඣාදීනිඅසමුට්ඨයපන්තා මනසාසංවුතා, යතඉධයලොකස්මිං
සුසංවුතාසුරක්ඛිතා සුය ොපිතාසුපිහිතද්වාරාතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

ඡබ්බග්ගියවත්ථුඅට්ඨමං. 

යකොධවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සත්තරසයමොවග්ය ො. 
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18. ම වග්ය ො 
1. ය ොඝාතකපුත්තවත්ථු 

පණ්ඩුප ායසොව දානිසීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොඑකංය ොඝාතකපුත්තංආරබ්භකයථසි. 

සාවත්ථියං කියරයකො ය ොඝාතයකො  ායවො වධිත්වා වරමංසානි

 යහත්වා පචායපත්වා පුත්තදායරහි සද්ධිං නිසීදිත්වා මංසඤ්ච ඛාදති, 
මූයලනච වික්කිණිත්වාජීවිකංකප්යපසි.යසොඑවංපඤ්චපණ්ණාසවස්සානි
ය ොඝාතකකම්මං කයරොන්යතොධුරවිහායරවිහරන්තස්සසත්ථුඑකදිවසම්පි
කටච්ඡුමත්තම්පියාගුංවා භත්තංවානඅදාසි.යසොචවිනාමංයසනභත්තං
න භුඤ්ජති. යසො එකදිවසං දිවසභාය  මංසං වික්කිණිත්වා අත්තයනො
අත්ථායපචිතුංඑකංමංසඛණ්ඩංභරියායදත්වාන්හායිතුං අ මාසි.අථස්ස
සහායයකො ය හං  න්ත්වා භරියං ආහ – ‘‘යථොකං යම වික්කිණියමංසං

යදහි, ය හං යම පාහුනයකො ආ යතො’’ති. නත්ථි වික්කිණියමංසං, 

සහායයකොයත මංසංවික්කිණිත්වාඉදානින්හායිතුං යතොති.මාඑවංකරි, 

සයචමංසඛණ්ඩංඅත්ථි, යදහීති.සහායකස්සයතනික්ඛිත්තමංසංඨයපත්වා
අඤ්ඤං නත්ථීති. යසො ‘‘සහායකස්ස යම අත්ථාය ඨපිතමංසයතො අඤ්ඤං

මංසංනත්ථි, යසොචවිනාමංයසනනභුඤ්ජති, නායං දස්සතී’’තිසාමංයයව
තංමංසං යහත්වාපක්කාමි. 

ය ොඝාතයකොපි න්හත්වා ආ යතො තාය අත්තයනො පක්කපණ්යණන

සද්ධිං වඩ්යඪත්වා භත්යත උපනීයත ආහ ‘‘කහං මංස’’න්ති? ‘‘නත්ථි, 

සාමී’’ති. නනු අහං පච්චනත්ථාය මංසං දත්වා  යතොති. තව සහායයකො

ආ න්ත්වා‘‘පාහුනයකොයමආ යතො, වික්කිණියමංසංයදහී’’තිවත්වාමයා

‘‘සහායකස්සයතඨපිතමංසයතොඅඤ්ඤංමංසංනත්ථි, යසොචවිනාමංයසන
න භුඤ්ජතී’’ති වුත්යතපි බලක්කායරන තං මංසං සාමංයයව  යහත්වා 

 යතොති. අහංවිනාමංයසනභත්තංනභුඤ්ජාමි, හරාහිනන්ති.කිංසක්කා

කාතුං, භුඤ්ජ, සාමීති. යසො ‘‘නාහං භුඤ්ජාමී’’ති තං භත්තං හරායපත්වා

සත්ථංආදාය පච්ඡාය යහඨියතොය ොයණොඅත්ථි, තස්සසන්තිකං න්ත්වා
මුයඛහත්ථංපක්ඛිපිත්වා ජිව්හංනීහරිත්වාසත්යථනමූයල ඡින්දිත්වාආදාය
 න්ත්වා අඞ් ායරසුපචායපත්වාභත්තමත්ථයක ඨයපත්වානිසින්යනොඑකං 
භත්තපිණ්ඩං භුඤ්ජිත්වා එකං මංසඛණ්ඩං මුයඛ ඨයපසි.
තඞ්ඛණඤ්යඤවස්ස ජිව්හා ඡිජ්ජිත්වා භත්තපාතියං පති. තඞ්ඛණඤ්යඤව 

කම්මසරික්ඛකං විපාකං ලභි. යසොපි යඛො ය ොයණො විය යලොහිතධාරාය
මුඛයතො පග්ඝරන්තියා අන්යතොය හං පවිසිත්වා ජණ්ණුයකහි විචරන්යතො
විරවි. 

තස්මිං සමයය ය ොඝාතකස්ස පුත්යතො පිතරං ඔයලොයකන්යතො සමීයප

ඨියතො යහොති.අථනංමාතාආහ–‘‘පස්ස, පුත්ත, ඉමංය ොඝාතකංය ොණං

විය ය හමජ්යඣ ජණ්ණුයකහි විචරිත්වා විරවන්තං, ඉදං දුක්ඛං තව
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මත්ථයක පතිස්සති, මමම්පි අයනොයලොයකත්වා අත්තයනො යසොත්ථිං
කයරොන්යතො පලායස්සූ’’ති. යසො මරණභයතජ්ජියතො මාතරං වන්දිත්වා 

පලායි, පලායිත්වාචපනතක්කසිලංඅ මාසි.ය ොඝාතයකොපිය ොයණොවිය
ය හමජ්යඣ විරවන්යතො විචරිත්වා කාලකයතො අවීචිම්හි නිබ්බත්ති.
ය ොයණොපි කාලමකාසි. ය ොඝාතකපුත්යතොපි තක්කසිලං  න්ත්වා

සුවණ්ණකාරකම්මංඋග් ණ්හි.අථස්සාචරියයො ාමං ච්ඡන්යතො ‘‘එවපනපං
නාමඅලඞ්කාරංකයරයයාසී’’තිවත්වාපක්කාමි.යසොපිතථාපනපංඅලඞ්කාරං 
අකාසි. අථස්සාචරියයොආ න්ත්වා අලඞ්කාරං දිස්වා ‘‘අයං යත්ථකත්ථචි
 න්ත්වා ජීවිතුං සමත්යථො’’ති වයප්පත්තං අත්තයනො ධීතරං අදාසි. යසො
පුත්තධීතාහිවඩ්ඪි. 

අථස්සපුත්තාවයප්පත්තාසිප්පංඋග් ණ්හිත්වාඅපරභාය  සාවත්ථියං
 න්ත්වාතත්ථඝරාවාසංසණ්ඨයපත්වාවසන්තාසද්ධාපසන්නාඅයහසුං. 
පිතාපි යනසංතක්කසිලායංකිඤ්චිකුසලං අකත්වාව ජරං පාපුණි. අථස්ස
පුත්තා‘‘පිතායනොමහල්ලයකො’’තිඅත්තයනොසන්තිකංපක්යකොසායපත්වා
‘‘පිතු අත්ථාය දානං දස්සාමා’’ති බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං නිමන්තයිංසු.
යත පුනදිවයස අන්යතොය යහ බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං නිසීදායපත්වා

සක්කච්චං පරිවිසිත්වා භත්තකිච්චාවසායන සත්ථාරං ආහංසු – ‘‘භන්යත, 

අම්යහහි ඉදං පිතු ජීවභත්තං දින්නං, පිතු යනො අනුයමොදනං කයරොථා’’ති.

සත්ථා තං ආමන්යතත්වා, ‘‘උපාසක, ත්වං මහල්ලයකො පරිපක්කසරීයරො

පණ්ඩුපලාසසදියසො, තව පරයලොක මනාය කුසලපායථයයං නත්ථි, 

අත්තයනො පතිට්ඨං කයරොහි, පණ්ඩියතො භව, මා බායලො’’ති අනුයමොදනං
කයරොන්යතොඉමාද්යව  ාථාඅභාසි– 

235. 

‘‘පණ්ඩුපලායසොව දානිසි, 

යමපුරිසාපිචයතඋපට්ඨිතා; 

උයයයො මුයඛචතිට්ඨසි, 
පායථයයම්පිචයතනවිජ්ජති. 

236. 

‘‘යසො කයරොහිදීපමත්තයනො, 

ඛිප්පංවායමපණ්ඩියතොභව; 

නිද්ධන්තමයලොඅනඞ් යණො, 
දිබ්බංඅරියභූමිංඋයපහිසී’’ති. 

තත්ථ පණ්ඩුප ායසොවදානිසීති, උපාසක, ත්වංඉදානිඡිජ්ජිත්වාභූමියං

පතිතපණ්ඩුපලායසො විය අයහොසි. ෙමපුරිසාති යමදූතා වුච්චන්ති, ඉදං පන

මරණයමව සන්ධාය වුත්තං, මරණං යත පච්චුපට්ඨිතන්ති අත්යථො. 

උයෙයො මුයඛති පරිහානිමුයඛ, අවුඩ්ඪිමුයඛ ච ඨියතොසීති අත්යථො. 

පායථෙයන්ති  මිකස්ස තණ්ඩුලාදිපායථයයං විය පරයලොකං  ච්ඡන්තස්ස



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා මලවග්ය ො 

178 

පටුන 

තවකුසලපායථයයම්පිනත්ථීතිඅත්යථො. යසොකයරොහීතියසොත්වංසමුද්යද
නාවාය භින්නාය දීපසඞ්ඛාතං පතිට්ඨං විය අත්තයනො කුසලපතිට්ඨං

කයරොහි.කයරොන්යතොචඛිප්පංවායම, සීඝංසීඝං වීරියංආරභ, අත්තයනො
කුසලකම්මපතිට්ඨකරයණන පණ්ඩියතො භව. යයො හි මරණමුඛං අප්පත්වා 

කාතුංසමත්ථකායලවකුසලංකයරොති, එසපණ්ඩියතොනාම, තාදියසොභව, 

මා අන්ධබායලොති අත්යථො. දිබ්බිං අරිෙභූමන්ති එවං වීරියං කයරොන්යතො 
රා ාදීනංමලානංනීහටතායනිද්ධන්තමයලොඅඞ් ණාභායවනඅනඞ් යණො
නික්කියලයසොහුත්වා පඤ්චවිධංසුද්ධාවාසභූමිංපාපුණිස්සසීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනඋපාසයකොයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි, සම්පත්තානම්පි 
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

යත පුනදිවසත්ථායපි සත්ථාරං නිමන්යතත්වා දානං දත්වා 

කතභත්තකිච්චං සත්ථාරං අනුයමොදනකායල ආහංසු – ‘‘භන්යත, ඉදම්පි

අම්හාකං පිතු ජීවභත්තයමව, ඉමස්යසව අනුයමොදනං කයරොථා’’ති. සත්ථා
තස්සඅනුයමොදනංකයරොන්යතොඉමා ද්යව ාථාඅභාසි– 

237. 

‘‘උපනීතවයයො චදානිසි, 

සම්පයායතොසියමස්සසන්තිකං; 

වායසොයතනත්ථිඅන්තරා, 
පායථයයම්පිචයතනවිජ්ජති. 

238. 

‘‘යසොකයරොහිදීපමත්තයනො, 

ඛිප්පංවායමපණ්ඩියතොභව; 

නිද්ධන්තමයලො අනඞ් යණො, 
නපුනජාතිජරංඋයපහිසී’’ති. 

තත්ථ උපනීතවයෙොති උපාති නිපාතමත්තං, නීතවයෙොති වි තවයයො 

අතික්කන්තවයයො, ත්වඤ්චසි දානි තයයො වයය අතික්කමිත්වා මරණමුයඛ

ඨියතොති අත්යථො. සම්පොයතොසි ෙමස්ස සන්තිකන්ති මරණමුඛං  න්තුං

සජ්යජො හුත්වාඨියතොසීතිඅත්යථො. වායසොයතනත්ථිඅන්තරාතියථා මග් ං

 ච්ඡන්තාතානිතානිකිච්චානිකයරොන්තාඅන්තරාමග්ය වසන්ති, නඑවං 
පරයලොකං ච්ඡන්තා.නහිසක්කා පරයලොකං ච්ඡන්යතන ‘‘අධිවායසථ

කතිපාහං, දානංතාව යදමි, ධම්මංතාවසුණාමී’’තිආදීනිවත්තුං.ඉයතොපන
චවිත්වා පරයලොයකනිබ්බත්යතොව යහොති. ඉමමත්ථං සන්ධායයතං වුත්තං. 

පායථෙයන්තිඉදං කිඤ්චාපියහට්ඨාවුත්තයමව, උපාසකස්සපනපුනප්පුනං

දේහීකරණත්ථංඉධාපි සත්ථාරාකථිතං. ජාතිජරන්තිඑත්ථ බයාධිමරණානිපි

 හිතායනව යහොන්ති. යහට්ඨිම ාථාහි ච අනා ාමිමග්ය ො කථියතො, ඉධ
අරහත්තමග්ය ො කථියතො. එවං සන්යතපි යථා නාම රඤ්ඤා අත්තයනො 
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මුඛපමායණන කබෙං වඩ්යඪත්වා පුත්තස්ස උපනීයත යසො කුමායරො

අත්තයනොමුඛපමායණයනව  ණ්හාති, එවයමවසත්ථාරාඋපරිමග් වයසන
ධම්යම යදසියතපි උපාසයකො අත්තයනො උපනිස්සයවයසන යහට්ඨා
යසොතාපත්තිඵලං පත්වා ඉමිස්සා අනුයමොදනාය අවසායන අනා ාමිඵලං 
පත්යතො.යසසපරිසායපිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

ය ොඝාතකපුත්තවත්ථුපඨමං. 

2. අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණවත්ථු 

අනුපුබ්යබනාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර එකදිවසං පායතොව නික්ඛමිත්වා භික්ඛූනං
චීවරපාරුපනට්ඨායන භික්ඛූ චීවරං පාරුපන්යත ඔයලොයකන්යතො අට්ඨාසි.
තං පන ඨානං විපනේහතිණං යහොති. අයථකස්ස භික්ඛුයනො චීවරං
පාරුපන්තස්ස චීවරකණ්යණො තියණසු පවට්යටන්යතො උස්සාවබින්දූහි
යතමි. බ්රාහ්මයණො ‘‘ඉමං ඨානං අප්පහරිතං කාතුං වට්ටතී’’ති පුනදිවයස
කුද්දාලං ආදාය  න්ත්වා තං ඨානං තච්යඡත්වා ඛලමණ්ඩලසදිසං අකාසි.
පුනදිවයසපි තං ඨානං ආ න්ත්වා භික්ඛූසු චීවරං පාරුපන්යතසු එකස්ස 
චීවරකණ්ණං භූමියං පතිත්වා පංසුම්හි පවට්ටමානං දිස්වා ‘‘ඉධ වාලුකං
ඔකිරිතුංවට්ටතී’’තිචින්යතත්වාවාලුකංආහරිත්වා ඔකිරි. 

අයථකදිවසං පුයරභත්තං චණ්යඩො ආතයපො අයහොසි, තදාපි භික්ඛූනං
චීවරං පාරුපන්තානං  ත්තයතො යසයද මුච්චන්යත දිස්වා ‘‘ඉධ මයා
මණ්ඩපං කායරතුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා මණ්ඩපං කායරසි. පුනදිවයස

පායතොව වස්සං වස්සි, වද්දලිකං අයහොසි. තදාපි බ්රාහ්මයණො භික්ඛූ

ඔයලොයකන්යතොව ඨියතො තින්තචීවරයක භික්ඛූ දිස්වා ‘‘එත්ථ මයා සාලං
කායරතුං වට්ටතී’’ති සාලං කායරත්වා ‘‘ඉදානි සාලමහං කරිස්සාමී’’ති
චින්යතත්වා බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං නිමන්යතත්වා අන්යතො ච බහි ච
භික්ඛූ නිසීදායපත්වා භත්තකිච්චාවසායන අනුයමොදනත්ථාය සත්ථු පත්තං

 යහත්වා, ‘‘භන්යත, අහං භික්ඛූනං චීවරපාරුපනකායල ඉමස්මිං ඨායන
ඔයලොයකන්යතො ඨියතො ඉදඤ්චිදඤ්ච දිස්වා ඉදඤ්චිදඤ්ච කායරසි’’න්ති

ආදියතොපට්ඨායසබ්බංතංපවත්තිංආයරොයචසි.සත්ථාතස්සවචනං සුත්වා, 

‘‘බ්රාහ්මණ, පණ්ඩිතා නාම ඛයණ ඛයණ යථොකං කුසලං කයරොන්තා
අනුපුබ්යබන අත්තයනො අකුසලමලං නීහරන්තියයවා’’ති වත්වා ඉමං
 ාථමාහ– 

239. 

‘‘අනුපුබ්යබනයමධාවී, යථොකංයථොකංඛයණඛයණ; 

කම්මායරොරජතස්යසව, නිද්ධයමමලමත්තයනො’’ති. 
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තත්ථ අනුපුබ්යබනාති අනුපටිපාටියා. යමධාවීති ධම්යමොජපඤ්ඤාය

සමන්නා යතො. ඛයණ ඛයණති ඔකායස ඔකායස කුසලං කයරොන්යතො. 

කම්මායරො රජතස්යසවාති යථා සුවණ්ණකායරො එකවාරයමව සුවණ්ණං
තායපත්වා යකොට්යටත්වා මලං නීහරිත්වා පිලන්ධනවිකතිං කාතුං න

සක්යකොති, පුනප්පුනං තායපන්යතො යකොට්යටන්යතො පන මලං නීහරති, 

තයතො අයනකවිධං පිලන්ධනවිකතිං කයරොති, එවයමව පුනප්පුනං කුසලං

කයරොන්යතො පණ්ඩියතො අත්තයනො රා ාදිමලං නිද්ධයමයය, එවං 
නිද්ධන්තමයලොනික්කියලයසොවයහොතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන බ්රාහ්මයණොයසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨති, මහාජනස්සාපි
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණවත්ථුදුතියං. 

3. තිස්සත්යථරවත්ථු 

අෙසාව ම න්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
තිස්සත්යථරං නාමභික්ඛුංආරබ්භකයථසි. 

එයකො කිර සාවත්ථිවාසී කුලපුත්යතො පබ්බජිත්වා ලද්ධූපසම්පයදො 
තිස්සත්යථයරොති පඤ්ඤායි. යසො අපරභාය  ජනපදවිහායර වස්සූප යතො
අට්ඨහත්ථකං ථූලසාටකං ලභිත්වා වුත්ථවස්යසො පවායරත්වා තං ආදාය
 න්ත්වා භගිනියා හත්යථ ඨයපසි. සා ‘‘න යම එයසො සාටයකො භාතු
අනුච්ඡවියකො’’තිතංතිඛිණායවාසියාඡින්දිත්වාහීරහීරංකත්වා උදුක්ඛයල
යකොට්යටත්වාපවියසත්වායපොයථත්වාවට්යටත්වාසුඛුමසුත්තංකන්තිත්වා 
සාටකං වායායපසි. යථයරොපි සුත්තඤ්යචව සූචියයො ච සංවිදහිත්වා
චීවරකාරයකදහරසාමයණයර සන්නිපායතත්වාභගිනියාසන්තිකං න්ත්වා

‘‘තං යමසාටකං යදථ, චීවරංකායරස්සාමී’’තිආහ.සානවහත්ථංසාටකං
නීහරිත්වා කනිට්ඨභාතිකස්ස හත්යථ ඨයපසි. යසො තං  යහත්වා

විත්ථායරත්වා ඔයලොයකත්වා ‘‘මම සාටයකො ථූයලො අට්ඨහත්යථො, අයං

සුඛුයමො නවහත්යථො. නායං මම සාටයකො, තුම්හාකං එස, න යම ඉමිනා 

අත්යථො, තයමව යම යදථා’’ති ආහ. ‘‘භන්යත, තුම්හාකයමව එයසො, 

 ණ්හථ න’’න්ති? යසො යනව ඉච්ඡි. අථස්ස අත්තනා කතකිච්චං සබ්බං

ආයරොයචත්වා, ‘‘භන්යත, තුම්හාකයමයවස,  ණ්හථ න’’න්ති අදාසි. යසො
තංආදායවිහාරං න්ත්වාචීවරකම්මංපට්ඨයපසි. 

අථස්ස භගිනීචීවරකාරානංඅත්ථාය යාගුභත්තාදීනිසම්පායදසි.චීවරස්ස
නිට්ඨිතදිවයස පන අතියරකසක්කාරං කායරසි. යසො චීවරං ඔයලොයකත්වා
තස්මිං උප්පන්නසියනයහො ‘‘ස්යව දානි නං පාරුපිස්සාමී’’ති සංහරිත්වා
චීවරවංයස ඨයපත්වා තං රත්තිං භුත්තාහාරං ජිරායපතුං අසක්යකොන්යතො
කාලං කත්වා තස්මිංයයව චීවයර ඌකා හුත්වා නිබ්බත්ති. භගිනීපිස්ස
කාලකිරියං සුත්වා භික්ඛූනං පායදසු පවත්තමානා යරොදි. භික්ඛූ තස්ස
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සරීරකිච්චංකත්වා ගිලානුපට්ඨාකස්සඅභායවනසඞ්ඝස්යසවතංපාපුණාති.
‘‘භායජස්සාම න’’න්ති තං චීවරං නීහරායපසුං. සා ඌකා ‘‘ඉයම මම
සන්තකං විලුම්පන්තී’’ති විරවන්තී ඉයතො චියතො ච සන්ධාවි. සත්ථා

 න්ධකුටියංනිසින්යනොවදිබ්බායයසොතධාතුයාතංසද්දංසුත්වා, ‘‘ආනන්ද, 
තිස්සස්ස චීවරං අභායජත්වා සත්තාහංනික්ඛිපිතුං වයදහී’’තිආහ. යථයරො 
තථාකායරසි.සාපිසත්තයමදිවයසකාලංකත්වාතුසිතවිමායනනිබ්බත්ති.

සත්ථා ‘‘අට්ඨයම දිවයස තිස්සස්ස චීවරං භායජත්වා  ණ්හථා’’ති
ආණායපසි. භික්ඛූතථාකරිංසු. 

භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘කස්මා නු යඛො සත්ථා
තිස්සස්ස චීවරං සත්ත දිවයස ඨපායපත්වා අට්ඨයම දිවයස  ණ්හිතුං

අනුජානී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය 

සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත, ‘‘භික්ඛයව, තිස්යසො 

අත්තයනොචීවයරඌකාහුත්වානිබ්බත්යතො, තුම්යහහිතස්මිංභාජියමායන
‘ඉයම මම සන්තකං විලුම්පන්තී’ති විරවන්තී ඉයතො චියතො ච ධාවි. සා
තුම්යහහි චීවයර  ය්හමායන තුම්යහසු මනං පදුස්සිත්වා නිරයය

නිබ්බත්යතයය, යතන චාහං චීවරං නික්ඛිපායපසිං. ඉදානි පන සා

තුසිතවිමායන නිබ්බත්තා, යතන යවො මයා චීවර හණං අනුඤ්ඤාත’’න්ති

වත්වා පුන යතහි ‘‘භාරියා වත අයං, භන්යත, තණ්හා නාමා’’ති වුත්යත

‘‘ආම, භික්ඛයව, ඉයමසංසත්තානංතණ්හානාමභාරියා.යථාඅයයතොමලං 

උට්ඨහිත්වා අයයමව ඛාදති විනායසති අපරියභො ං කයරොති, එවයමවායං
තණ්හාඉයමසංසත්තානං අබ්භන්තයරඋප්පජ්ජිත්වායතසත්යතනිරයාදීසු

නිබ්බත්තායපති, විනාසං පායපතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

240. 

‘‘අයසාවමලංසමුට්ඨිතං, 

තතුට්ඨායතයමවඛාදති; 

එවංඅතියධොනචාරිනං, 
සානිකම්මානිනයන්තිදුග් ති’’න්ති. 

තත්ථ අෙසාවාති අයයතො සමුට්ඨිතං. තතුට්ඨාොති තයතො උට්ඨාය. 

අතියධොනචාරිනන්ති යධොනා වුච්චති චත්තායරො පච්චයය ‘‘ඉදමත්ථං

එයත’’තිපච්චයවක්ඛිත්වාපරිභුඤ්ජනපඤ්ඤා, තංඅතික්කමිත්වා චරන්යතො
අතියධොනචාරීනාම.ඉදංවුත්තංයහොති–යථාඅයයතොමලංසමුට්ඨායතයතො

සමුට්ඨිතං තයමව ඛාදති, එවයමවං චතුපච්චයය අපච්චයවක්ඛිත්වා
පරිභුඤ්ජන්තංඅතියධොනචාරිනං සානිකම්මානිඅත්තනිඨිතත්තාඅත්තයනො
සන්තකායනවතානිකම්මානිදුග් තිං නයන්තීති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

තිස්සත්යථරවත්ථුතතියං. 
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4. ලාලුදායිත්යථරවත්ථු 

අසජ්ඣාෙම ාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
ලාලුදායිත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

සාවත්ථියං කිර පඤ්චයකොටිමත්තා අරියසාවකා වසන්ති, ද්යව 
යකොටිමත්තාපුථුජ්ජනාවසන්ති.යතසුඅරියසාවකාපුයරභත්තං දානංදත්වා
පච්ඡාභත්තං සප්පියතලමධුඵාණිතවත්ථාදීනි  යහත්වා විහාරං  න්ත්වා
ධම්මකථං සුණන්ති. ධම්මං සුත්වා  මනකායල ච 
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානානං ගුණකථං කයථන්ති. උදායිත්යථයරො යතසං

කථං සුත්වා ‘‘එයතසං තාව ධම්මං සුත්වා තුම්යහ එවං කයථථ, මම
ධම්මකථංසුත්වාකිංනුයඛොන කයථස්සථා’’තිවදති.මනුස්සාතස්සකථං

සුත්වා ‘‘අයංඑයකොධම්මකථියකොභවිස්සති, ඉමස්සපිඅම්යහහිධම්මකථං

යසොතුංවට්ටතී’’තියතඑකදිවසංයථරංයාචිත්වා, ‘‘භන්යත, අජ්ජඅම්හාකං

ධම්මස්සවනදිවයසො’’තිසඞ්ඝස්ස දානං දත්වා, ‘‘භන්යත, තුම්යහඅම්හාකං
දිවාධම්මකථංකයථයයාථා’’තිආහංසු.යසොපියතසංඅධිවායසසි. 

යතහි ධම්මස්සවනයවලාය ආ න්ත්වා, ‘‘භන්යත, යනො ධම්මං 
කයථථා’’ති වුත්යත ලාලුදායිත්යථයරො ආසයන නිසීදිත්වා චිත්තබීජනිං
 යහත්වා චායලන්යතො එකම්පි ධම්මපදං අදිස්වා ‘‘අහං සරභඤ්ඤං

භණිස්සාමි, අඤ්යඤො ධම්මකථං කයථතූ’’ති වත්වා ඔතරි. යත අඤ්යඤන
ධම්මකථංකථායපත්වා සරභාණත්ථායපුනතංආසනංආයරොපයිංසු.යසො

පුනපි කිඤ්චි අදිස්වා ‘‘අහං රත්තිං කයථස්සාමි, අඤ්යඤො සරභඤ්ඤං
භණතූ’’ති වත්වා ආසනා ඔතරි. යත අඤ්යඤන සරභඤ්ඤං භණායපත්වා
පුන රත්තිං යථරං ආනයිංසු. යසො රත්තිම්පි කිඤ්චි අදිස්වා ‘‘අහං 

පච්චූසකායලකයථස්සාමි, රත්තිං අඤ්යඤොකයථතූ’’ති වත්වා ඔතරි. යත
අඤ්යඤන රත්තිං කථායපත්වා පුන පච්චූයස තං ආනයිංසු. යසො පුනපි

කිඤ්චි නාද්දස.මහාජයනොයලඩ්ඩුදණ්ඩාදීනි යහත්වා, ‘‘අන්ධබාල, ත්වං 

සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානානං වණ්යණ කථියමායන එවඤ්යචවඤ්ච වයදසි, 
ඉදානි කස්මා න කයථසී’’ති සන්තජ්යජත්වා පලායන්තං අනුබන්ධි. යසො
පලායන්යතොඑකිස්සාවච්චකුටියා පති. 

මහාජයනො කථං සමුට්ඨායපසි – ‘‘අජ්ජ ලාලුදායී 
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානානං ගුණකථාය පවත්තමානාය උස්සූයන්යතො
අත්තයනො ධම්මකථිකභාවං පකායසත්වා මනුස්යසහි සක්කාරං කත්වා
‘ධම්මං සුයණොමා’ති වුත්යත චතුක්ඛත්තුං ආසයන නිසීදිත්වා
කයථතබ්බයුත්තකං කිඤ්චි අපස්සන්යතො ‘ත්වං අම්හාකං අයයයහි
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානත්යථයරහි සද්ධිං යු ග් ාහං  ණ්හාසී’ති
යලඩ්ඩුදණ්ඩාදීනි  යහත්වා සන්තජ්යජත්වා පලාපියමායනො වච්චකුටියා 

පතියතො’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය 

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, 
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ඉදායනව, පුබ්යබපි එයසො ගූථකූයප නිමුග්ය ොයයවා’’ති වත්වා අතීතං
ආහරිත්වා– 

‘‘චතුප්පයදොඅහංසම්ම, ත්වම්පිසම්මචතුප්පයදො; 

එහිසම්මනිවත්තස්සු, කිංනුභීයතොපලායසි. 

‘‘අසුචිපූතියලොයමොසි, දුග් න්යධොවාසිසූකර; 

සයචයුජ්ඣිතුකායමොසි, ජයංසම්මදදාමියත’’ති.(ජා.1.2.5-6) – 

ඉමං ජාතකිං විත්ථායරත්වා කයථසි. තදා සීයහො සාරිපුත්යතො අයහොසි, 

සූකයරො ලාලුදායීති. සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා, ‘‘භික්ඛයව, 

ලාලුදායිනා අප්පමත්තයකොව ධම්යමො උග් හියතො, සජ්ඣායං පන යනව 

අකාසි, කිඤ්චි පරියත්තිං උග් යහත්වා තස්සා අසජ්ඣායකරණං
මලයමවා’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

241. 

‘‘අසජ්ඣායමලාමන්තා, අනුට්ඨානමලාඝරා; 

මලංවණ්ණස්සයකොසජ්ජං, පමායදොරක්ඛයතොමල’’න්ති. 

තත්ථ අසජ්ඣාෙම ාති යාකාචි පරියත්ති වා සිප්පං වා යස්මා
අසජ්ඣායන්තස්ස අනනුයුඤ්ජන්තස්ස විනස්සති වා නිරන්තරං වා න

උපට්ඨාති, තස්මා‘‘අසජ්ඣායමලාමන්තා’’තිවුත්තං.යස්මාපනඝරාවාසං 
වසන්තස්ස උට්ඨායුට්ඨාය ජිණ්ණපටිසඞ්ඛරණාදීනි අකයරොන්තස්ස ඝරං

නාමවිනස්සති, තස්මා ‘‘අනුට්ඨානම ාාරා’’තිවුත්තං.යස්මාගිහිස්සවා 
පබ්බජිතස්සවායකොසජ්ජවයසනසරීරපටිජග් නංවාපරික්ඛාරපටිජග් නං

වා අකයරොන්තස්ස කායයො දුබ්බණ්යණො යහොති, තස්මා ‘‘ම ිං වණ්ණස්ස 

යකොසජ්ජ’’න්ති වුත්තං. යස්මා  ායවො රක්ඛන්තස්ස පමාදවයසන 
නිද්දායන්තස්ස වා කීෙන්තස්ස වා තා  ායවො අතිත්ථපක්ඛන්දනාදිනා වා
වාෙමි යචොරාදිඋපද්දයවන වා පයරසං සාලියඛත්තාදීනි ඔතරිත්වා 

ඛාදනවයසනවිනාසංආපජ්ජන්ති, සයම්පිදණ්ඩංවාපරිභාසංවාපාපුණාති, 
පබ්බජිතංවා පනඡද්වාරානිඅරක්ඛන්තංපමාදවයසනකියලසාඔතරිත්වා

සාසනාචායවන්ති, තස්මා ‘‘පමායදොරක්ඛයතොම ’’න්තිවුත්තං.යසොහිස්ස
විනාසාවහයනන මලට්ඨානියත්තාමලන්තිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන බහූයසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසූති. 

ලාලුදායිත්යථරවත්ථුචතුත්ථං. 

5. අඤ්ඤතරකුලපුත්තවත්ථු 

මලිත්ථිො දුච්චරිතන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන
විහරන්යතොඅඤ්ඤතරංකුලපුත්තංආරබ්භකයථසි. 
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තස්ස කිර සමානජාතිකං කුලකුමාරිකං ආයනසුං. සා ආනීතදිවසයතො
පට්ඨාය අතිචාරිනීඅයහොසි.යසොකුලපුත්යතොතස්සාඅතිචායරනලජ්ජියතො
කස්සචි සම්මුඛීභාවං උප න්තුං අසක්යකොන්යතො බුද්ධුපට්ඨානාදීනි 
පච්ඡින්දිත්වා කතිපාහච්චයයන සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා

එකමන්තං නිසින්යනො ‘‘කිං, උපාසක, න දිස්සසී’’ති වුත්යත තමත්ථං 

ආයරොයචසි. අථ නං සත්ථා, ‘‘උපාසක, පුබ්යබපි මයා ‘ඉත්ථියයො නාම

නදීආදිසදිසා, තාසු පණ්ඩියතනයකොයධොනකාතබ්යබො’තිවුත්තං, ත්වංපන
භවපටිච්ඡන්නත්තාන සල්ලක්යඛසී’’තිවත්වායතනයාචියතො– 

‘‘යථානදීචපන්යථොච, පානා ාරංසභාපපා; 

එවංයලොකිත්ථියයොනාම, යවලාතාසංනවිජ්ජතී’’ති.(ජා.1.1.65; 

1.12.9) – 

ජාතකිං විත්ථායරත්වා, ‘‘උපාසක, ඉත්ථියාහිඅතිචාරිනිභායවොමලං, දානං

යදන්තස්සමච්යඡරංමලං, ඉධයලොකපරයලොයකසු සත්තානංඅකුසලකම්මං

විනාසනත්යථන මලං, අවිජ්ජා පන සබ්බමලානං උත්තමමල’’න්ති වත්වා
ඉමා ාථාඅභාසි– 

242. 

‘‘මලිත්ථියාදුච්චරිතං, මච්යඡරංදදයතොමලං; 

මලායවපාපකාධම්මා, අස්මිංයලොයකපරම්හිච. 

243. 

‘‘තයතොමලාමලතරං, අවිජ්ජාපරමංමලං; 

එතංමලංපහන්ත්වාන, නිම්මලායහොථභික්ඛයවො’’ති. 

තත්ථ දුච්චරිතන්ති අතිචායරො. අතිචාරිනිඤ්හි ඉත්ථිං සාමියකොපි ය හා 

නීහරති, මාතාපිතූනං සන්තිකං  තම්පි ‘‘ත්වං කුලස්ස අ ාරවභූතා, 
අක්ඛීහිපි න දට්ඨබ්බා’’ති තං නීහරන්ති. සා අනාථා විචරන්තී මහාදුක්ඛං

පාපුණාති. යතනස්සා දුච්චරිතං ‘‘මල’’න්ති වුත්තං. දදයතොති දායකස්ස.
යස්ස හි යඛත්තකසනකායල ‘‘ඉමස්මිං යඛත්යත සම්පන්යන
සලාකභත්තාදීනි දස්සාමී’’ති චින්යතත්වා නිප්ඵන්යන සස්යසපි මච්යඡරං

උප්පජ්ජිත්වා චා චිත්තං නිවායරති, යසො මච්යඡරවයසන චා චිත්යත
අවිපනහන්යත මනුස්සසම්පත්තිං දිබ්බසම්පත්තිං නිබ්බානසම්පත්තින්ති

තිස්යසො සම්පත්තියයො න ලභති. යතන වුත්තං – ‘‘මච්යඡරිං දදයතො

ම ’’න්ති. යසයසසුපි එයසව නයයො. පාපකා ධම්මාති අකුසලධම්මා පන
ඉධයලොයකචපරයලොයකචමලයමව. 

තයතොති යහට්ඨා වුත්තමලයතො. ම තරන්ති අතියරකමලං යවො

කයථමීති අත්යථො. අවිජ්ජාති අට්ඨවත්ථුකං අඤ්ඤාණයමව පරමං මලං. 
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පහන්ත්වානාති එතං මලං ජහිත්වා, භික්ඛයව, තුම්යහ නිම්මලා යහොථාති
අත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

අඤ්ඤතරකුලපුත්තවත්ථුපඤ්චමං. 

6. චූෙසාරිවත්ථු 

සුජීවන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො චූෙසාරිං
නාමසාරිපුත්තත්යථරස්සසද්ධිවිහාරිකංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර එකදිවයස යවජ්ජකම්මං කත්වා පණී රතයභොජනං ලභිත්වා

ආදාය නික්ඛමන්යතො අන්තරාමග්ය  යථරං දිස්වා, ‘‘භන්යත, ඉදං මයා

යවජ්ජකම්මං කත්වා ලද්ධං, තුම්යහ අඤ්ඤත්ථ එවපනපං යභොජනං න

ලභිස්සථ, ඉමංභුඤ්ජථ, අහංයත යවජ්ජකම්මංකත්වානිච්චකාලංඑවපනපං
ආහාරං ආහරිස්සාමී’’ති ආහ. යථයරො තස්ස වචනං සුත්වා තුණ්හීභූයතොව

පක්කාමි. භික්ඛූ විහාරං  න්ත්වා සත්ථු තමත්ථං ආයරොයචසුං. සත්ථා, 

‘‘භික්ඛයව, අහිරියකො නාම ප බ්යභො කාකසදියසො හුත්වා එකවීසතිවිධාය

අයනසනාය ඨත්වා සුඛං ජීවති, හිරිඔත්තප්පසම්පන්යනො පන දුක්ඛං
ජීවතී’’තිවත්වාඉමා ාථා අභාසි– 

244. 

‘‘සුජීවං අහිරියකන, කාකසූයරනධංසිනා; 

පක්ඛන්දිනාප බ්යභන, සංකිලිට්යඨනජීවිතං. 

245. 

‘‘හිරීමතා චදුජ්ජීවං, නිච්චං සුචි යවසිනා; 

අලීයනනාප්ප බ්යභන, සුද්ධාජීයවනපස්සතා’’ති. 

තත්ථ අහිරියකනාති ඡින්නහියරොත්තප්පයකන. එවපනයපන හි
අමාතරයමව‘‘මාතායම’’තිඅපිතාදයයොඑවච‘‘පිතා යම’’තිආදිනානයයන
වත්වා එකවීසතිවිධාය අයනසනාය පතිට්ඨාය සුයඛන ජීවතුං සක්කා. 

කාකසූයරනාතිසූරකාකසදියසන.යථාහිසූරකායකොකුලඝයරසු යාගුආදීනි
 ණ්හිතුකායමො භිත්තිආදීසු නිසීදිත්වා අත්තයනො ඔයලොකනභාවං ඤත්වා 
අයනොයලොයකන්යතොවියඅඤ්ඤවිහිතයකොවිය නිද්දායන්යතොවියච හුත්වා
මනුස්සානං පමාදං සල්ලක්යඛත්වා අනුපතිත්වා ‘‘සූසූ’’ති වදන්යතසුයයව 

භාජනයතොමුඛපූරං යහත්වාපලායති, එවයමවංඅහිරිකපුග් යලොපිභික්ඛූහි
සද්ධිං  ාමං පවිසිත්වා යාගුභත්තට්ඨානාදීනි වවත්ථයපති. තත්ථ භික්ඛූ
පිණ්ඩාය චරිත්වා යාපනමත්තං ආදාය ආසනසාලං  න්ත්වා
පච්චයවක්ඛන්තා යාගුං පිවිත්වා කම්මට්ඨානං මනසි කයරොන්ති
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සජ්ඣායන්තිආසනසාලං සම්මජ්ජන්ති. අයං පන අකත්වා  ාමාභිමුයඛොව 

යහොති. 

යසො හි භික්ඛූහි ‘‘පස්සථිම’’න්ති ඔයලොකියමායනොපි
අයනොයලොයකන්යතො විය අඤ්ඤවිහියතො වියනිද්දායන්යතො විය  ණ්ඨිකං
පටිමුඤ්චන්යතො විය චීවරං සංවිදහන්යතො විය හුත්වා ‘‘අසුකං නාම යම
කම්මං අත්ථී’’ති වදන්යතො උට්ඨායාසනා  ාමං පවිසිත්වා පායතොව
වවත්ථපිතය යහසු අඤ්ඤතරං ය හං උපසඞ්කමිත්වා ඝරමානුසයකසු
යථොකංකවාටංපිධායද්වායරනිසීදිත්වා කන්දන්යතසුපිඑයකනහත්යථන
කවාටං පණායමත්වා අන්යතො පවිසති. අථනං දිස්වා අකාමකාපිආසයන

නිසීදායපත්වායාගුආදීසුයං අත්ථි, තංයදන්ති.යසොයාවදත්ථං භුඤ්ජිත්වා
අවයසසං පත්යතනාදාය පක්කමති. අයං කාකසූයරො නාම. එවපනයපන
අහිරියකන සුජීවන්තිඅත්යථො. 

ධිංසිනාති‘‘අසුකත්යථයරොනාම අප්පිච්යඡො’’තිආදීනිවදන්යතසු–‘‘කිං
පන මයං න අප්පිච්ඡා’’තිආදිවචයනන පයරසං ගුණධංසනතාය ධංසිනා.
තථාපනපස්ස වචනං සුත්වා ‘‘අයම්පි අප්පිච්ඡතාදිගුයණ යුත්යතො’’ති
මඤ්ඤමානා මනුස්සා දාතබ්බං මඤ්ඤන්ති. යසො පන තයතො පට්ඨාය 
විඤ්ඤූපුරිසානං චිත්තං ආරායධතුං අසක්යකොන්යතො තම්හාපි ලාභා 
පරිහායති.එවංධංසිපුග් යලොඅත්තයනොපිපරස්සපිලාභංනායසතියයව. 

පක්ඛන්දිනාතිපක්ඛන්දචාරිනා.පයරසං කිච්චානිපිඅත්තයනොකිච්චානි
විය දස්යසන්යතො පායතොව භික්ඛූසු යචතියඞ් ණාදීසු වත්තං කත්වා
කම්මට්ඨානමනසිකායරන යථොකං නිසීදිත්වා උට්ඨාය  ාමං පවිසන්යතසු
මුඛං යධොවිත්වා පණ්ඩුකාසාවපාරුපනඅක්ඛිඅඤ්ජනසීසමක්ඛනාදීහි 
අත්තභාවංමණ්යඩත්වාසම්මජ්ජන්යතොවියද්යවතයයොසම්මජ්ජනිපහායර
දත්වා ද්වාරයකොට්ඨකාභිමුයඛො යහොති. මනුස්සා පායතොව ‘‘යචතියං

වන්දිස්සාම, මාලාපූජං කරිස්සාමා’’ති ආ තාතංදිස්වා‘‘අයංවිහායරොඉමං

දහරං නිස්සාය පටිජග් නං ලභති, ඉමං මා පමජ්ජිත්ථා’’ති වත්වා තස්ස

දාතබ්බං මඤ්ඤන්ති. එවපනයපන පක්ඛන්දිනාපි සුජීවං. ප බ්යභනාති 

කායපා බ්භියාදීහි සමන්නා යතන. සිංකිලිට්යඨන ජීවිතන්ති එවං ජීවිකං
කප්යපත්වා ජීවන්යතන හි පුග් යලන සංකිලිට්යඨන හුත්වා ජීවිතං නාම 

යහොති, තංදුජ්ජීවිතංපාපයමවාතිඅත්යථො. 

හිරීමතා චාති හියරොත්තප්පසම්පන්යනන පුග් යලන දුජ්ජීවං. යසො හි
අමාතාදයයොව ‘‘මාතා යම’’තිආදීනි අවත්වා අධම්මියක පච්චයයගූථං විය
ජිගුච්ඡන්යතොධම්යමනසයමනපරියයසන්යතොසපදානං පිණ්ඩායචරිත්වා 

ජීවිකං කප්යපන්යතො ලූඛං ජීවිකං ජීවතීති අත්යථො. සුචි යවසිනාති සුචීනි

කායකම්මාදීනි  යවසන්යතන. අලීයනනාති ජීවිතවුත්තිමනල්ලීයනන. 

සුද්ධාජීයවන පස්සතාති එවපනයපො හි පුග් යලො සුද්ධාජීයවො නාම යහොති. 
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යතන එවං සුද්ධාජීයවන තයමව සුද්ධාජීවං සාරයතො පස්සතා
ලූඛජීවිතවයසනදුජ්ජීවං යහොතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

චූෙසාරිවත්ථුඡට්ඨං. 

7. පඤ්චඋපාසකවත්ථු 

යෙොපාණන්තිඉමංධම්මයදසනංසත්ථා යජතවයනවිහරන්යතොපඤ්ච
උපාසයකආරබ්භකයථසි. 

යතසු හි එයකො පාණාතිපාතායවරමණිසික්ඛාපදයමව රක්ඛති, ඉතයර

ඉතරානි. යත එකදිවසං ‘‘අහං දුක්කරං කයරොමි, දුක්කරං රක්ඛාමී’’ති
විවාදාපන්නා සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා වන්දිත්වා තමත්ථං ආයරොයචසුං.
සත්ථා යතසං කථං සුත්වා එකසීලම්පි කනිට්ඨකං අකත්වා ‘‘සබ්බායනව
දුරක්ඛානී’’තිවත්වාඉමා  ාථාඅභාසි– 

246. 

‘‘යයොපාණමතිපායතති, මුසාවාදඤ්චභාසති; 

යලොයකඅදින්නමාදියති, පරදාරඤ්ච ච්ඡති. 

247. 

‘‘සුරායමරයපානඤ්ච, යයො නයරොඅනුයුඤ්ජති; 

ඉයධවයමයසොයලොකස්මිං, මූලංඛණතිඅත්තයනො. 

248. 

‘‘එවංයභොපුරිසජානාහි, පාපධම්මාඅසඤ්ඤතා; 

මාතංයලොයභොඅධම්යමොච, චිරංදුක්ඛායරන්ධයු’’න්ති. 

තත්ථ යෙො පාණමතිපායතතීති යයො සාහත්ථිකාදීසු ඡසු පයයොය සු

එකපයයොය නාපි පරස්ස ජීවිතින්ද්රියං උපච්ඡින්දති. මුසාවාදන්ති පයරසං

අත්ථභඤ්ජනකං මුසාවාදඤ්ච භාසති. ය ොයක අදින්නමාදිෙතීති ඉමස්මිං
සත්තයලොයක යථයයාවහාරාදීසු එයකනපි අවහායරන පරපරිග් හිතං

ආදියති. පරදාරඤ්ච  ච්ඡතීති පරස්ස රක්ඛිතය ොපියතසු භණ්යඩසු

අපරජ්ඣන්යතොඋප්පථචාරංචරති. සුරායමරෙපානන්තියස්සකස්සචිසුරාය

යචවයමරයස්සචපානං. අනුයඤ්ජතීතියසවතිබහුලීකයරොති. මූ ිං ඛණතීති

තිට්ඨතු පරයලොයකො, යසො පන පුග් යලො ඉධ යලොකස්මිංයයව යයන 

යඛත්තවත්ථුආදිනා මූයලන පතිට්ඨයපයය, තම්පි අට්ඨයපත්වා වා

විස්සජ්යජත්වා වාසුරංපිවන්යතොඅත්තයනොමූලංඛණති, අනායථොකපයණො

හුත්වා විචරති. එවිං, යභොති පඤ්චදුස්සීලයකම්මකාරකං පුග් ලං ආලපති. 

පාපධම්මාති ලාමකධම්මා. අසඤ්ඤතාති කායසඤ්ඤතාදිරහිතා.
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අයචතසාතිපි පායඨො, අචිත්තකාති අත්යථො. ය ොයභො අධම්යමො චාති

යලොයභො යචව යදොයසො ච. උභයම්පි යහතං අකුසලයමව. චිරිං දුක්ඛාෙ

රන්ධයන්ති චිරකාලං නිරයදුක්ඛාදීනං අත්ථාය තං එයත ධම්මා මා
රන්යධන්තුමාමත්යථන්තූතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන යත පඤ්ච උපාසකා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහිංසු, 
සම්පත්තානම්පිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

පඤ්චඋපාසකවත්ථුසත්තමං. 

8. තිස්සදහරවත්ථු 

දදාති යවතිඉමංධම්මයදසනංසත්ථායජතවයනවිහරන්යතොතිස්සදහරං
නාම ආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර අනාථපිණ්ඩිකස්ස  හපතියනො විසාඛාය උපාසිකායාති

පඤ්චන්නං අරියසාවකයකොටීනං දානං නින්දන්යතො විචරි, අසදිසදානම්පි 

නින්දියයව. යතසං යතසං දානග්ය  සීතලං ලභිත්වා ‘‘සීතල’’න්තිනින්දි, 
උණ්හං ලභිත්වා ‘‘උණ්හ’’න්ති නින්දි. අප්පං යදන්යතපි ‘‘කිං ඉයම

අප්පමත්තකං යදන්තී’’ති නින්දි, බහුං යදන්යතපි ‘‘ඉයමසං ය යහ

ඨපනට්ඨානං මඤ්යඤනත්ථි, නනු නාමභික්ඛූනං යාපනමත්තං දාතබ්බං, 
එත්තකං යාගුභත්තං නිරත්ථකයමව විස්සජ්ජතී’’ති නින්දි. අත්තයනො පන
ඤාතයක ආරබ්භ ‘‘අයහො අම්හාකං ඤාතකානං ය හං චතූහි දිසාහි
ආ තා තානං භික්ඛූනං ඔපානභූත’’න්තිආදීනි වත්වා පසංසං පවත්යතසි.
යසො පයනකස්ස යදොවාරිකස්ස පුත්යතො ජනපදං විචරන්යතහි වඩ්ඪකීහි
සද්ධිං විචරන්යතො සාවත්ථිං පත්වා පබ්බජියතො. අථ නං භික්ඛූ එවං 
මනුස්සානං දානාදීනි නින්දන්තං දිස්වා ‘‘පරිග් ණ්හිස්සාම න’’න්ති 

චින්යතත්වා, ‘‘ආවුයසො, තව ඤාතකා කහං වසන්තී’’ති පුච්ඡිත්වා
‘‘අසුක ායම නාමා’’ති සුත්වාව කතිපයය දහයර යපයසසුං. යත තත්ථ
 න්ත්වා ාමවාසියකහිආසනසාලාය නිසීදායපත්වාකතසක්කාරා පුච්ඡිංසු
– ‘‘ඉමම්හා  ාමා නික්ඛමිත්වා පබ්බජියතො තිස්යසො නාම දහයරො අත්ථි.

තස්ස කතයම ඤාතකා’’ති? මනුස්සා ‘‘ඉධ කුලය හයතො නික්ඛමිත්වා

පබ්බජිතදාරයකො නත්ථි, කිං නු යඛො ඉයම වදන්තී’’ති චින්යතත්වා, 

‘‘භන්යත, එයකොයදොවාරිකපුත්යතොවඩ්ඪකීහිසද්ධිංවිචරිත්වාපබ්බජියතොති

සුයණොම, තං සන්ධාය වයදථ මඤ්යඤ’’ති ආහංසු. දහරභික්ඛූ තිස්සස්ස

තත්ථඉස්සරඤාතකානංඅභාවං ඤත්වාසාවත්ථිං න්ත්වා‘‘අකාරණයමව, 

භන්යත, තිස්යසොවිලපන්යතොවිචරතී’’තිතං පවත්තිංභික්ඛූනංආයරොයචසුං.
භික්ඛූපිතංතථා තස්සආයරොයචසුං. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව විකත්යථන්යතො විචරති, පුබ්යබපි 
විකත්ථයකොවඅයහොසී’’තිවත්වාභික්ඛූහියාචියතොඅතීතංආහරිත්වා– 
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‘‘බහුම්පියසොවිකත්යථයය, අඤ්ඤංජනපදං යතො; 

අන්වා න්ත්වාන දූයසයය, භුඤ්ජ යභොය  කටාහකා’’ති. (ජා. 
1.1.125) – 

ඉමං කටාහජාතකිං විත්ථායරත්වා, ‘‘භික්ඛයව, යයො හි පුග් යලො පයරහි
අප්පයකවාබහුයකවාලූයඛවාපණී රයතවාදින්යන අඤ්යඤසංවාදත්වා

අත්තයනො අදින්යන මඞ්කු යහොති, තස්ස ඣානං වා විපස්සනං වා
මග් ඵලාදීනිවාන උප්පජ්ජන්තී’’තිවත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමා ාථා
අභාසි– 

249. 

‘‘දදාතියවයථාසද්ධං, යථාපසාදනංජයනො; 

තත්ථයයොචමඞ්කුයහොති, පයරසංපානයභොජයන; 

නයසොදිවාවාරත්තිංවා, සමාධිමධි ච්ඡති. 

250. 

‘‘යස්සයචතංසමුච්ඡින්නං, මූලඝච්චංසමූහතං; 

සයවදිවාවාරත්තිංවා, සමාධිමධි ච්ඡතී’’ති. 

තත්ථ දදාතියවෙථාසද්ධන්ති ලූඛපණී රතාදීසුයංකිඤ්චියදන්යතොජයනො

යථාසද්ධංඅත්තයනොසද්ධානුපනපයමවයදති. ෙථාපසාදනන්තියථරනවාදීසු

චස්ස යස්මිං යස්මිං පසායදො උප්පජ්ජති, තස්ස යදන්යතො යථාපසාදනං

අත්තයනො පසාදානුපනපයමව යදති. තත්ථාති තස්මිං පරස්ස දායන ‘‘මයා

අප්පංවාලද්ධං, ලූඛංවා ලද්ධ’’න්තිමඞ්කුභාවංආපජ්ජති. සමාධින්තියසො
පුග් යලො දිවා වා රත්තිං වා උපචාරප්පනාවයසන වා මග් ඵලවයසන වා

සමාධිංනාධි ච්ඡති. ෙස්සයචතන්තියස්සපුග් ලස්සඑතංඑයකසුඨායනසු 
මඞ්කුභාවසඞ්ඛාතං අකුසලං සමුච්ඡින්නං මූලඝච්චං කත්වා

අරහත්තමග් ඤායණන සමූහතං, යසො වුත්තප්පකාරං සමාධිං අධි ච්ඡතීති
අත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

තිස්සදහරවත්ථුඅට්ඨමං. 

9. පඤ්චඋපාසකවත්ථු 

නත්ථි රා සයමො අග්ගීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොපඤ්ච උපාසයකආරබ්භකයථසි. 

යත කිර ධම්මං යසොතුකාමා විහාරං  න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා 

එකමන්තංනිසීදිංසු.බුද්ධානඤ්ච ‘‘අයංඛත්තියයො, අයංබ්රාහ්මයණො, අයං

අඩ්යඪො, අයංදුග් යතො, ඉමස්සඋොරංකත්වාධම්මංයදයසස්සාමි, ඉමස්ස
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යනො’’ති චිත්තං න උප්පජ්ජති. යංකිඤ්චි ආරබ්භ ධම්මං යදයසන්යතො
ධම්ම ාරවං පුරක්ඛත්වා ආකාස ඞ් ං ඔතායරන්යතො විය යදයසති. එවං
යදයසන්තස්ස පන තථා තස්ස සන්තියක නිසින්නානං යතසං එයකො

නිසින්නයකොව නිද්දායි, එයකොඅඞ්ගුලියාභූමිංලිඛන්යතොනිසීදි, එයකොඑකං

රුක්ඛංචායලන්යතො නිසීදි, එයකොආකාසංඋල්යලොයකන්යතොනිසීදි, එයකො
පනසක්කච්චංධම්මංඅස්යසොසි. 

ආනන්දත්යථයරො සත්ථාරං බීජයමායනො යතසං ආකාරං

ඔයලොයකන්යතො සත්ථාරං ආහ – ‘‘භන්යත, තුම්යහ ඉයමසං

මහායමඝ ජ්ජිතං  ජ්ජන්තා විය ධම්මං යදයසථ, එයත පන තුම්යහසුපි

ධම්මංකයථන්යතසුඉදඤ්චිදඤ්චකයරොන්තානිසින්නා’’ති.‘‘ආනන්ද, ත්වං

එයතන ජානාසී’’ති? ‘‘ආම, න ජානාමි, භන්යත’’ති. එයතසු හි යයො එස

නිද්දායන්යතො නිසින්යනො, එස පඤ්ච ජාතිසතානි සප්පයයොනියං

නිබ්බත්තිත්වායභොය සුසීසංඨයපත්වා නිද්දායි, ඉදානිපිස්සනිද්දායතිත්ති

නත්ථි, නාස්සකණ්ණං මමසද්යදොපවිසතීති.කිංපන, භන්යත, පටිපාටියා

කයථථ, උදාහු අන්තරන්තරාති.ආනන්ද, එතස්සහිකායලනමනුස්සත්තං, 

කායලන යදවත්තං, කායලන නා ත්තන්ති එවං අන්තරන්තරා
උප්පජ්ජන්තස්ස උපපත්තියයො සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණනාපි න සක්කා
පරිච්ඡින්දිතුං. පටිපාටියා පයනස පඤ්ච ජාතිසතානි නා යයොනියං
නිබ්බත්තිත්වා නිද්දායන්යතොපි නිද්දාය අතිත්යතොයයව. අඞ්ගුලියා භූමිං
ලිඛන්යතො නිසින්නපුරියසොපි පඤ්ච ජාතිසතානි  ණ්ඩුප්පාදයයොනියං 

නිබ්බත්තිත්වාභූමිංඛණි, ඉදානිපිභූමිංඛණන්යතොවමමසද්දංනසුණාති.
එස රුක්ඛං චායලන්යතො නිසින්නපුරියසොපි පටිපාටියා පඤ්ච ජාතිසතානි

මක්කටයයොනියං නිබ්බත්ති, ඉදානිපි පුබ්බාචිණ්ණවයසන රුක්ඛං

චායලතියයව, නාස්ස කණ්ණං මම සද්යදො පවිසති. එස ආකාසං
උල්යලොයකත්වා නිසින්නපුරියසොපි පඤ්ච ජාතිසතානි නක්ඛත්තපාඨයකො

හුත්වා නිබ්බත්ති, ඉදානි පුබ්බාචිණ්ණවයසන අජ්ජාපි ආකාසයමව 

උල්යලොයකති, නාස්සකණ්ණංමමසද්යදො පවිසති.එසසක්කච්චංධම්මං
සුණන්යතො නිසින්නපුරියසො පන පටිපාටියා පඤ්ච ජාතිසතානි තිණ්ණං

යවදානංපාරගූ මන්තජ්ඣායකබ්රාහ්මයණොහුත්වානිබ්බත්ති, ඉදානිපිමන්තං
සංසන්දන්යතොවිය සක්කච්චංසුණාතීති. 

‘‘භන්යත, තුම්හාකං ධම්මයදසනා ඡවිආදීනි ඡින්දිත්වා අට්ඨිමිඤ්ජං

ආහච්චතිට්ඨති, කස්මාඉයමතුම්යහසුපිධම්මංයදයසන්යතසු සක්කච්චංන

සුණන්තී’’ති? ‘‘ආනන්ද, මම ධම්යමො සුස්සවනීයයොති සඤ්ඤං කයරොසි 

මඤ්යඤ’’ති. ‘‘කිං පන, භන්යත, දුස්සවනීයයො’’ති? ‘‘ආම, ආනන්දා’’ති.

‘‘කස්මා, භන්යත’’ති? ‘‘ආනන්ද, බුද්යධොති වා ධම්යමොතිවාසඞ්යඝොතිවා
පදං ඉයමහි සත්යතහි අයනයකසුපි කප්පයකොටිසතසහස්යසසු අසුතපුබ්බං.
යස්මා ඉමං ධම්මං යසොතුං න සක්යකොන්තා අනමතග්ය  සංසායර ඉයම

සත්තා අයනකවිහිතං තිරච්ඡානකථංයයව සුණන්තා ආ තා, තස්මා 



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා මලවග්ය ො 

191 

පටුන 

සුරාපානයකළිමණ්ඩලාදීසු ායන්තානච්චන්තාවිචරන්ති, ධම්මං යසොතුංන

සක්යකොන්තී’’ති.‘‘කිංනිස්සායපයනයතනසක්යකොන්ති, භන්යත’’ති? 

අථස්ස සත්ථා, ‘‘ආනන්ද, රා ං නිස්සාය යදොසං නිස්සාය යමොහං 
නිස්සාය තණ්හං නිස්සාය න සක්යකොන්ති. රා ග්ගිසදියසො අග්ගි නාම

නත්ථි, යසො ඡාරිකම්පි අයසයසත්වා සත්යත දහති. කිඤ්චාපි
සත්තසූරියපාතුභාවංනිස්සාය උප්පන්යනොකප්පවිනාසයකො අග්ගිපිකිඤ්චි

අනවයසයසත්වාව යලොකං දහති, යසො පන අග්ගි කදාචියයව දහති.

රා ග්ගියනො අදහනකායලො නාම නත්ථි, තස්මා රා සයමො වා අග්ගි
යදොසසයමො වා  යහො යමොහසමං වා ජාලං තණ්හාසමා වා නදී නාම
නත්ථී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

251. 

‘‘නත්ථිරා සයමොඅග්ගි, නත්ථියදොසසයමො යහො; 

නත්ථියමොහසමංජාලං, නත්ථිතණ්හාසමානදී’’ති. 

තත්ථ රා සයමොති ධූමාදීසුකිඤ්චි අදස්යසත්වා අන්යතොයයව උට්ඨාය

ඣාපනවයසන රාය න සයමො අග්ගි නාම නත්ථි. යදොසසයමොති
යක්ඛ හඅජ ර හකුම්භිල හාදයයො එකස්මිංයයව අත්තභායව  ණ්හිතුං

සක්යකොන්ති, යදොස යහොපනසබ්බත්ථඑකන්තයමව ණ්හාතීතියදොයසන

සයමො  යහොනාමනත්ථි. යමොහසමන්ති ඔනන්ධනපරියයොනන්ධනට්යඨන

පන යමොහසමං ජාලං නාම නත්ථි. තණ්හාසමාති  ඞ් ාදීනං නදීනං

පුණ්ණකායලොපිඌනකායලොපි සුක්ඛකායලොපි පඤ්ඤායති, තණ්හාය පන

පුණ්ණකායලො වා සුක්ඛකායලො වා නත්ථි, නිච්චං ඌනාව පඤ්ඤායතීති
දුප්පූරණට්යඨනතණ්හායසමානදීනාමනත්ථීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන සක්කච්චං ධම්මං සුණන්යතො උපාසයකො

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, සම්පත්තානම්පි සාත්ථිකා ධම්මයදසනා
අයහොසීති. 

පඤ්චඋපාසකවත්ථුනවමං. 

10. යමණ්ඩකයසට්ඨිවත්ථු 

සුදස්සිං වජ්ජන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා භද්දියන රං නිස්සාය
ජාතියාවයන විහරන්යතොයමණ්ඩකයසට්ඨිංආරබ්භකයථසි. 

සත්ථා කිරඅඞ්ගුත්තරායපසුචාරිකංචරන්යතො යමණ්ඩකයසට්ඨියනොච, 

භරියායචස්සචන්දපදුමාය, පුත්තස්සචධනඤ්චයයසට්ඨියනො, සුණිසායච

සුමනයදවියා, නත්තාය චස්ස විසාඛාය, දාසස්ස ච පුණ්ණස්සාති ඉයමසං 
යසොතාපත්තිඵලූපනිස්සයංදිස්වාභද්දියන රං න්ත්වාජාතියාවයනවිහාසි. 
යමණ්ඩකයසට්ඨි සත්ථු ආ මනං අස්යසොසි. කස්මා පයනස 



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා මලවග්ය ො 

192 

පටුන 

යමණ්ඩකයසට්ඨි නාම ජායතොති? තස්ස කිර පච්ඡිමය යහ
අට්ඨකරීසමත්යත ඨායන හත්ථිඅස්සඋසභපමාණා සුවණ්ණයමණ්ඩකා
පථවිං භින්දිත්වා පිට්ඨියා පිට්ඨිං පහරමානා උට්ඨහිංසු. යතසං මුයඛසු
පඤ්චවණ්ණානං සුත්තානං ය ණ්ඩුකා පක්ඛිත්තා යහොන්ති.
සප්පියතලමධුඵාණිතාදීහි වා වත්ථච්ඡාදනහිරඤ්ඤසුවණ්ණාදීහි වා අත්යථ

සති යතසං මුඛයතො ය ණ්ඩුයක අපයනන්ති, එකස්සාපි යමණ්ඩකස්ස
මුඛයතො ජම්බුදීපවාසීනං පයහොනකං
සප්පියතලමධුඵාණිතවත්ථච්ඡාදනහිරඤ්ඤසුවණ්ණං නික්ඛමති. තයතො
පට්ඨාය යමණ්ඩකයසට්ඨීතිපඤ්ඤායි. 

කිං පනස්ස පුබ්බකම්මන්ති? විපස්සීබුද්ධකායල කිර එස අවයරොජස්ස
නාමකුටුම්බිකස්සභාගියනයයයොමාතුයලනසමානනායමොඅවයරොයජොනාම
අයහොසි. අථස්ස මාතුයලො සත්ථු  න්ධකුටිං කාතුං ආරභි. යසො තස්ස

සන්තිකං  න්ත්වා, ‘‘මාතුල, උයභොපි සයහව කයරොමා’’ති වත්වා ‘‘අහං
අඤ්යඤහි සද්ධිං අසාධාරණං කත්වා එකයකොව කරිස්සාමී’’ති යතන පන
පටික්ඛිත්තකායල ‘‘ඉමස්මිං ඨායන  න්ධකුටියා කතාය ඉමස්මිං නාම
ඨායන කුඤ්ජරසාලං නාම ලද්ධුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා අරඤ්ඤයතො 

දබ්බසම්භායරආහරායපත්වාඑකංථම්භංසුවණ්ණඛචිතං, එකංරජතඛචිතං, 

එකං මණිඛචිතං, එකං සත්තරතනඛචිතන්ති එවං
තුලාසඞ්ඝාතද්වාරකවාටවාතපානය ොපානසීඡදනිට්ඨකා සබ්බාපි 

සුවණ්ණාදිඛචිතාව කායරත්වා  න්ධකුටියා සම්මුඛට්ඨායන තථා තස්ස
සත්තරතනමයං කුඤ්ජරසාලංකායරසි.තස්සාඋපරිඝනරත්තසුවණ්ණමයා
කම්බලා පවාෙමයා සිඛරථූපිකායයො අයහසුං. කුඤ්ජරසාලාය මජ්යඣ
ඨායන රතනමණ්ඩපං කායරත්වා ධම්මාසනං පතිට්ඨායපසි. තස්ස 

ඝනරත්තසුවණ්ණමයාපාදා අයහසුං, තථාචතස්යසොඅටනියයො.චත්තායරො
පනසුවණ්ණයමණ්ඩයක කාරායපත්වාආසනස්සචතුන්නංපාදානංයහට්ඨා

ඨයපසි, ද්යව යමණ්ඩයක කාරායපත්වා පාදපීඨකාය යහට්ඨා ඨයපසි, ඡ
සුවණ්ණයමණ්ඩයක කාරායපත්වා මණ්ඩපං පරික්ඛියපන්යතො ඨයපසි.
ධම්මාසනං පඨමං සුත්තමයයහි රජ්ජයකහි වායායපත්වා මජ්යඣ 
සුවණ්ණසුත්තමයයහි උපරි මුත්තමයයහි සුත්යතහි වායායපසි. තස්ස
චන්දනමයයො අපස්සයයො අයහොසි. එවං කුඤ්ජරසාලං නිට්ඨායපත්වා
සාලාමහං කයරොන්යතො අට්ඨසට්ඨීහි භික්ඛුසතසහස්යසහි සද්ධිං සත්ථාරං
නිමන්යතත්වා චත්තායරො මායස දානං දත්වා ඔසානදිවයස තිචීවරං අදාසි.
තත්ථසඞ්ඝනවකස්සසතසහස්සග්ඝනිකංපාපුණි. 

එවං විපස්සීබුද්ධකායලපුඤ්ඤකම්මංකත්වා තයතො චුයතො යදයවසුච
මනුස්යසසු ච සංසරන්යතො ඉමස්මිං භද්දකප්යප බාරාණසියං 
මහායභො කුයල නිබ්බත්තිත්වා බාරාණසියසට්ඨි නාම අයහොසි. යසො

එකදිවසං රාජූපට්ඨානං  ච්ඡන්යතො පුයරොහිතං දිස්වා ‘‘කිං, ආචරිය, 

නක්ඛත්තමුහුත්තං, උපධායරථා’’ති ආහ. ආම, උපධායරමි, කිං අඤ්ඤං
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අම්හාකං කම්මන්ති. යතන හි කීදිසං ජනපදචාරිත්තන්ති? එකං භයං 

භවිස්සතීති.කිංභයංනාමාති? ඡාතකභයංයසට්ඨීති.කදා භවිස්සතීති? ඉයතො
තිණ්ණං සංවච්ඡරානං අච්චයයනාති. තං සුත්වා යසට්ඨි බහුං කසිකම්මං
කායරත්වා ය යහ විජ්ජමානධයනනාපි ධඤ්ඤයමව  යහත්වා
අඩ්ඪයතරසානි යකොට්ඨසතානි කායරත්වා සබ්බයකොට්ඨයක වීහීහි
පරිපූයරසි. යකොට්යඨසු අප්පයහොන්යතසු චාටිආදීනි පූයරත්වා අවයසසං
භූමියංආවායටකත්වානිඛණි.නිධානාවයසසංමත්තිකාය සද්ධිංමද්දිත්වා
භිත්තියයොලිම්පායපසි. 

යසොඅපයරනසමයයනඡාතකභයයසම්පත්යතයථානික්ඛිත්තංධඤ්ඤං 
පරිභුඤ්ජන්යතොයකොට්යඨසුචචාටිආදීසුචනික්ඛිත්තධඤ්යඤපරික්ඛීයණ

පරිජයන පක්යකොසායපත්වාආහ–‘‘ ච්ඡථ, තාතා, පබ්බතපාදංපවිසිත්වා

ජීවන්තා සුභික්ඛකායල මම සන්තිකං ආ න්තුකාමා ආ ච්ඡථ, 

අනා න්තුකාමාතත්ථතත්යථවජීවථා’’ති.යත යරොදමානාඅස්සුමුඛාහුත්වා
යසට්ඨිංවන්දිත්වාඛමායපත්වාසත්තාහංනිසීදිත්වා තථාඅකංසු.තස්සපන

සන්තියක යවයයාවච්චකයරො එයකොව පුණ්යණො නාම දායසො ඔහීයි, යතන
සද්ධිංයසට්ඨිජායායසට්ඨිපුත්යතොයසට්ඨිසුණිසාතිපඤ්යචව ජනාඅයහසුං.
යත භූමියං ආවායටසු නිහිතධඤ්යඤපි පරික්ඛීයණ භිත්තිමත්තිකං
පායතත්වා යතයමත්වා තයතො ලද්ධධඤ්යඤන යාපයිංසු. අථස්ස ජායා
ඡාතයක අවත්ථරන්යත මත්තිකාය ඛීයමානාය භිත්තිපායදසු
අවසිට්ඨමත්තිකං පායතත්වා යතයමත්වා අඩ්ඪාේහකමත්තං වීහිං ලභිත්වා
යකොට්යටත්වා එකං තණ්ඩුලනාළිං  යහත්වා ‘‘ඡාතකකායල යචොරා බහූ
යහොන්තී’’ති යචොරභයයන එකස්මිං කුයට පක්ඛිපිත්වා පිදහිත්වා භූමියං
නිඛණිත්වා ඨයපසි. අථ නං යසට්ඨි රාජූපට්ඨානයතො ආ න්ත්වා ආහ – 

‘‘භද්යද, ඡායතොම්හි, අත්ථිකිඤ්චී’’ති. සා විජ්ජමානං ‘‘නත්ථී’’ති අවත්වා 

‘‘එකා තණ්ඩුලනාළි අත්ථී’’ති ආහ. ‘‘කහං සා’’ති? ‘‘යචොරභයයන යම
නිඛණිත්වා ඨපිතා’’ති.‘‘යතනහිනංඋද්ධරිත්වාකිඤ්චිපචාහී’’ති.‘‘සයච

යාගුංපචිස්සාමි, ද්යවවායරලභිස්සති.සයචභත්තංපචිස්සාමි, එකවාරයමව

ලභිස්සති, කිංපචාමි, සාමී’’තිආහ. ‘‘අම්හාකංඅඤ්යඤොපච්චයයොනත්ථි, 

භත්තං භුඤ්ජිත්වා මරිස්සාම, භත්තයමව පචාහී’’ති. සා භත්තං පචිත්වා
පඤ්ච යකොට්ඨායස කත්වා යසට්ඨියනො යකොට්ඨාසං වඩ්යඪත්වා පුරයතො
ඨයපසි. 

තස්මිං ඛයණ  න්ධමාදනපබ්බයත පච්යචකබුද්යධො සමාපත්තියතො 
වුට්ඨාති. අන්යතොසමාපත්තියං කිර සමාපත්තිබයලන ජිඝච්ඡා න බාධති.
සමාපත්තියතො වුට්ඨිතානං පන බලවතී හුත්වා උදරපටලං ඩය්හන්තී විය
උප්පජ්ජති.තස්මායතලභනට්ඨානංඔයලොයකත්වා  ච්ඡන්ති.තංදිවසඤ්ච
යතසං දානං දත්වා යසනාපතිට්ඨානාදීසු අඤ්ඤතරසම්පත්තිං ලභන්ති.
තස්මා යසොපි දිබ්යබන චක්ඛුනා ඔයලොයකන්යතො ‘‘සකලජම්බුදීයප

ඡාතකභයං උප්පන්නං, යසට්ඨිය යහ ච පඤ්චන්නං ජනානං



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා මලවග්ය ො 

194 

පටුන 

නාළියකොදයනොව පක්යකො, සද්ධා නු යඛො එයත, සක්ඛිස්සන්ති වා මම
සඞ් හං කාතු’’න්ති යතසං සද්ධභාවඤ්ච සඞ් හං කාතුං සමත්ථභාවඤ්ච
දිස්වා පත්තචීවරමාදායමහායසට්ඨිස්ස පුරයතො ද්වායරඨිතයමව අත්තානං
දස්යසසි. යසො තං දිස්වා පසන්නචිත්යතො ‘‘පුබ්යබපි මයා දානස්ස 

අදින්නත්තාඑවපනපංඡාතකංදිට්ඨං, ඉදංයඛොපනභත්තංමංඑකදිවසයමව
රක්යඛයය. අයයස්සපනදින්නංඅයනකාසුකප්පයකොටීසුමමහිතසුඛාවහං
භවිස්සතී’’ති තං භත්තපාතිං අපයනත්වා පච්යචකබුද්ධං උපසඞ්කමිත්වා
පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා ය හං පයවයසත්වා ආසයන නිසින්නස්ස 

පායද යධොවිත්වා සුවණ්ණපාදපීයඨ ඨයපත්වා භත්තපාතිමාදාය
පච්යචකබුද්ධස්ස පත්යතඔකිරි. උපඩ්ඪාවයසයසභත්යත පච්යචකබුද්යධො

හත්යථන පත්තං පිදහි. අථ නං, ‘‘භන්යත, එකාය තණ්ඩුලනාළියා

පඤ්චන්නං ජනානං පක්කඔදනස්ස අයං එයකො යකොට්ඨායසො, ඉමං ද්විධා

කාතුංනසක්කා.මාමය්හංඉධයලොයකසඞ් හංකයරොථ, අහං නිරවයසසං
දාතුකායමොම්හී’’ති වත්වා සබ්බං භත්තමදාසි. දත්වා ච පන පත්ථනං 

පට්ඨයපසි, ‘‘මා, භන්යත, පුන නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන එවපනපං

ඡාතකභයං අද්දසං, ඉයතො පට්ඨාය සකලජම්බුදීපවාසීනං බීජභත්තං දාතුං

සමත්යථො භයවයයං, සහත්යථන කම්මං කත්වා ජීවිකං න කප්යපයයං, 
අඩ්ඪයතරසයකොට්ඨසතානියසොධායපත්වාසීසංන්හායිත්වා යතසංද්වායර
නිසීදිත්වා උද්ධං ඔයලොකිතක්ඛයණයයව යම රත්තසාලිධාරා පතිත්වා 

සබ්බයකොට්යඨ පූයරයුං. නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන ච අයයමව භරියා, 

අයයමව පුත්යතො, අයයමවසුණිසා, අයයමවදායසොයහොතූ’’ති. 

භරියාපිස්ස ‘‘මම සාමියක ජිඝච්ඡාය පීළියමායන න සක්කා මයා 
භුඤ්ජිතු’’න්ති චින්යතත්වා අත්තයනොයකොට්ඨාසං පච්යචකබුද්ධස්ස දත්වා

පත්ථනං පට්ඨයපසි, ‘‘භන්යත, ඉදානිනිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායනඑවපනපං

ඡාතකභයං න පස්යසයයං, භත්තථාලිකං පුරයතො කත්වා

සකලජම්බුදීපවාසීනං භත්තංයදන්තියාපිචයමයාවනඋට්ඨහිස්සාමි, තාව

 හිත හිතට්ඨානංපූරිතයමවයහොතු. අයයමවසාමියකො, අයයමවපුත්යතො, 

අයයමව සුණිසා, අයයමව දායසො යහොතූ’’ති. පුත්යතොපිස්ස අත්තයනො

යකොට්ඨාසංපච්යචකබුද්ධස්ස දත්වාපත්ථනංපට්ඨයපසි, ‘‘භන්යත, ඉයතො 

පට්ඨාය එවපනපං ඡාතකභයං න පස්යසයයං, එකඤ්ච යම සහස්සථවිකං
 යහත්වා සකලජම්බුදීපවාසීනංකහාපණංයදන්තස්සාපිඅයංසහස්සථවිකා

පරිපුණ්ණාව යහොතු, ඉයමයයව මාතාපිතයරො යහොන්තු, අයං භරියා, අයං
දායසොයහොතූ’’ති. 

සුණිසාපිස්ස අත්තයනො යකොට්ඨාසං පච්යචකබුද්ධස්ස දත්වා පත්ථනං

පට්ඨයපසි, ‘‘ඉයතොපට්ඨායඑවපනපංඡාතකභයංන පස්යසයයං, එකඤ්චයම
ධඤ්ඤපිටකං පුරයතො ඨයපත්වා සකලජම්බුදීපවාසීනං බීජභත්තං 

යදන්තියාපි ඛීණභායවො මා පඤ්ඤායිත්ථ, නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන

ඉයමයයව සසුරා යහොන්තු, අයයමව සාමියකො, අයයමව දායසො යහොතූ’’ති.
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දායසොපිඅත්තයනොයකොට්ඨාසං පච්යචකබුද්ධස්සදත්වාපත්ථනංපට්ඨයපසි, 

‘‘ඉයතොපට්ඨාය එවපනපංඡාතකභයංනපස්යසයයං, සබ්යබඉයමසාමිකා

යහොන්තු, කසන්තස්ස ච යම ඉයතො තිස්යසො, එත්යතො තිස්යසො, මජ්යඣ
එකාති දාරුඅම්බණමත්තා සත්ත සත්ත සීතායයො  ච්ඡන්තූ’’ති. යසො තං
දිවසං යසනාපතිට්ඨානං පත්යථත්වා ලද්ධුං සමත්යථොපි සාමියකසු 
සියනයහන ‘‘ඉයමයයව යම සාමිකා යහොන්තූ’’ති පත්ථනං පට්ඨයපසි.
පච්යචකබුද්යධොසබ්යබසම්පිවචනාවසායන‘‘එවංයහොතූ’’තිවත්වා– 

‘‘ඉච්ඡිතංපත්ථිතංතුය්හං, ඛිප්පයමවසමිජ්ඣතු; 

සබ්යබපූයරන්තුසඞ්කප්පා, චන්යදොපන්නරයසොයථා. 

‘‘ඉච්ඡිතංපත්ථිතංතුය්හං, ඛිප්පයමවසමිජ්ඣතු; 

සබ්යබපූයරන්තුසඞ්කප්පා, මණියජොතිරයසොයථා’’ති.– 

පච්යචකබුද්ධ ාථාහි අනුයමොදනං කත්වා ‘‘මයා ඉයමසං චිත්තං 
පසායදතුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා ‘‘යාව  න්ධමාදනපබ්බතා ඉයම මං
පස්සන්තූ’’ති අධිට්ඨහිත්වා පක්කාමි. යතපි ඔයලොයකත්වාව අට්ඨංසු. යසො
 න්ත්වා තං භත්තං පඤ්චහි පච්යචකබුද්ධසයතහි සද්ධිං සංවිභජි. තං
තස්සානුභායවනසබ්යබසම්පිපයහොති. යතඔයලොයකන්තායයවඅට්ඨංසු. 

අතික්කන්යත පන මජ්ඣන්හියක යසට්ඨිභරියා උක්ඛලිං යධොවිත්වා 
පිදහිත්වා ඨයපසි. යසට්ඨිපි ජිඝච්ඡාය පීළියතොනිපජ්ජිත්වා නිද්දං ඔක්කමි.

යසො සායන්යහ පබුජ්ඣිත්වා භරියං ආහ – ‘‘භද්යද, අතිවිය ඡායතොම්හි, 

අත්ථි නු යඛො උක්ඛලියා තයල ඣාමකසිත්ථානී’’ති. සා යධොවිත්වා

උක්ඛලියාඨපිතභාවංජානන්තීපි ‘‘නත්ථී’’තිඅවත්වා ‘‘උක්ඛලිංවිවරිත්වා

ආචික්ඛිස්සාමී’’තිඋට්ඨාය උක්ඛලිමූලං න්ත්වා උක්ඛලිං විවරි, තාවයදව
සුමනමකුලසදිසවණ්ණස්ස භත්තස්ස පූරා උක්ඛලි පිධානං උක්ඛිපිත්වා

අට්ඨාසි.සාතංදිස්වාවපීතියාඵුට්ඨසරීරා යසට්ඨිංආහ–‘‘උට්යඨහි, සාමි, 

අහං උක්ඛලිං යධොවිත්වා පිදහිං, සා පන සුමනමකුලසදිසවණ්ණස්ස

භත්තස්ස පූරා, පුඤ්ඤානි නාම කත්තබ්බපනපානි, දානං නාම

කත්තබ්බයුත්තකං. උට්යඨහි, සාමි, භුඤ්ජස්සූ’’ති. සා ද්වින්නං
පිතාපුත්තානං භත්තං අදාසි. යතසු සුත්වා උට්ඨියතසු සුණිසාය සද්ධිං

නිසීදිත්වාභුඤ්ජිත්වාපුණ්ණස්ස භත්තංඅදාසි. හිත හිතට්ඨානංනඛීයති, 

කටච්ඡුනාසකිං හිතට්ඨානයමවපඤ්ඤායති. තංදිවසයමවයකොට්ඨාදයයො
පුබ්යබ පූරිතනියායමයනව පුන පූරයිංසු. ‘‘යසට්ඨිස්ස ය යහ භත්තං

උප්පන්නං, බීජභත්යතහි අත්ථිකා ආ න්ත්වා  ණ්හන්තූ’’ති න යර 
යඝොසනං කායරසි. මනුස්සා තස්ස ය හයතො බීජභත්තං  ණ්හිංසු. 
සකලජම්බුදීපවාසියනොතංනිස්සායජීවිතංලභිංසුයයව. 

යසො තයතො චුයතො යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා යදවමනුස්යසසු
සංසරන්යතො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද භද්දියන යර යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්ති.
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භරියාපිස්ස මහායභො කුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්තා තස්යසව ය හං
අ මාසි.තස්සතං පුබ්බකම්මංනිස්සායපච්ඡාය යහපුබ්යබවුත්තප්පකාරා

යමණ්ඩකාඋට්ඨහිංසු. පුත්යතොපියනසංපුත්යතොව, සුණිසාසුණිසාව, දායසො
දායසොව අයහොසි. අයථකදිවසං යසට්ඨි අත්තයනො පුඤ්ඤං වීමංසිතුකායමො
අඩ්ඪයතරසානි යකොට්ඨසතානි යසොධායපත්වා සීසං න්හායතො ද්වායර
නිසීදිත්වා උද්ධං ඔයලොයකසි. සබ්බානිපි වුත්තප්පකාරානං රත්තසාලීනං
පූරයිංසු.යසොයසසානම්පිපුඤ්ඤානිවීමංසිතුකායමො භරියඤ්චපුත්තාදයයො
ච‘‘තුම්හාකම්පිපුඤ්ඤානිවීමංසිස්සථා’’තිආහ. 

අථස්ස භරියා සබ්බාලඞ්කායරහි අලඞ්කරිත්වා මහාජනස්ස 

පස්සන්තස්යසව තණ්ඩුයල මිනායපත්වා යතහි භත්තං පචායපත්වා
ද්වාරයකොට්ඨයක පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදිත්වා සුවණ්ණකටච්ඡුං ආදාය
‘‘භත්යතන අත්ථිකා ආ ච්ඡන්තූ’’ති යඝොසායපත්වා ආ තා තානං
උපනීතභාජනානි පූයරත්වා අදාසි. සකලදිවසම්පි යදන්තියා කටච්ඡුනා
 හිතට්ඨානයමව පඤ්ඤායති. තස්සා පන පුරිමබුද්ධානම්පි භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
වාමහත්යථන උක්ඛලිං දක්ඛිණහත්යථන කටච්ඡුං  යහත්වා එවයමව 

පත්යත පූයරත්වා භත්තස්ස දින්නත්තා වාමහත්ථතලං පූයරත්වා

පදුමලක්ඛණං නිබ්බත්ති, දක්ඛිණහත්ථතලං පූයරත්වා චන්දලක්ඛණං
නිබ්බත්ති. යස්මා පන වාමහත්ථයතො ධම්මකරණං ආදාය භික්ඛුසඞ්ඝස්ස

උදකංපරිස්සායවත්වාදදමානාඅපරාපරං විචරි, යතනස්සාදක්ඛිණපාදතලං

පූයරත්වා චන්දලක්ඛණං නිබ්බත්ති, වාමපාදතලං පූයරත්වා පදුමලක්ඛණං
නිබ්බත්ති.තස්සාඉමිනාකාරයණනචන්දපදුමාතිනාමං කරිංසු. 

පුත්යතොපිස්ස සීසං න්හායතො සහස්සථවිකං ආදාය ‘‘කහාපයණහි
අත්ථිකා ආ ච්ඡන්තූ’’ති වත්වා ආ තා තානං  හිතභාජනානි පූයරත්වා
අදාසි. ථවිකාය කහාපණසහස්සං අයහොසියයව. සුණිසාපිස්ස 
සබ්බාලඞ්කායරහිඅලඞ්කරිත්වාවීහිපිටකංආදායආකාසඞ් යණනිසින්නා
‘‘බීජභත්යතහි අත්ථිකා ආ ච්ඡන්තූ’’ති වත්වා ආ තා තානං
 හිතභාජනානිපූයරත්වාඅදාසි.පිටකං යථාපූරිතයමවඅයහොසි.දායසොපිස්ස 
සබ්බාලඞ්කායරහි අලඞ්කරිත්වා සුවණ්ණයුය සු සුවණ්ණයයොත්යතහි 

ය ොයණ යයොයජත්වා සුවණ්ණපයතොදයට්ඨිං ආදාය ද්වින්නං ය ොණානං
 න්ධපඤ්චඞ්ගුලිකානි දත්වා විසායණසු සුවණ්ණයකොසයක පටිමුඤ්චිත්වා

යඛත්තං  න්ත්වා පායජසි. ඉයතො තිස්යසො, එත්යතො තිස්යසො, මජ්යඣ
එකාති සත්ත සීතා භිජ්ජිත්වා අ මංසු. ජම්බුදීපවාසියනො
භත්තබීජහිරඤ්ඤසුවණ්ණාදීසු යථාරුචිතං යසට්ඨිය හයතොයයව  ණ්හිංසු. 
ඉයමපඤ්චමහාපුඤ්ඤා. 

එවං මහානුභායවො යසට්ඨි ‘‘සත්ථා කිර ආ යතො’’ති සුත්වා ‘‘සත්ථු 
පච්චුග් මනංකරිස්සාමී’’තිනික්ඛමන්යතොඅන්තරාමග්ය තිත්ථියයදිස්වා

යතහි ‘‘කස්මාතං,  හපති, කිරියවායදොසමායනොඅකිරියවාදස්සසමණස්ස
ය ොතමස්ස සන්තිකං  ච්ඡසී’’ති නිවාරියමායනොපි යතසං වචනං
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අනාදියිත්වා න්ත්වාසත්ථාරංවන්දිත්වා එකමන්තංනිසීදි. අථස්සසත්ථා
අනුපුබ්බිංකථංකයථසි.යසො යදසනාවසායනයසොතාපත්තිඵලංපත්වාසත්ථු
තිත්ථියයහි අවණ්ණං වත්වා අත්තයනො නිවාරිතභාවංආයරොයචසි. අථනං

සත්ථා, ‘‘ හපති, ඉයම සත්තා නාම මහන්තම්පි අත්තයනො යදොසං න

පස්සන්ති, අවිජ්ජමානම්පි පයරසං යදොසං විජ්ජමානං කත්වා තත්ථ තත්ථ
භුසං වියඔපුනන්තී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

252. 

‘‘සුදස්සංවජ්ජමඤ්යඤසං, අත්තයනොපනදුද්දසං; 

පයරසඤ්හියසොවජ්ජානි, ඔපුනාතියථාභුසං; 

අත්තයනොපනඡායදති, කලිංවකිතවාසයඨො’’ති. 

තත්ථ සුදස්සිං වජ්ජන්ති පරස්ස අණුමත්තම්පි වජ්ජං ඛලිතං සුදස්සං

සුයඛයනවපස්සිතුංසක්කා, අත්තයනොපන අතිමහන්තම්පිදුද්දසං. පයරසිං

හීතියතයනවකාරයණනයසො පුග් යලොසඞ්ඝමජ්ඣාදීසු පයරසං වජ්ජානි

උච්චට්ඨායන ඨයපත්වා භුසං ඔපුනන්යතො විය ඔපුනාති. කලිිංව කිතවා

සයඨොති එත්ථ සකුයණසු අපරජ්ඣනභායවන අත්තභායවො කලි නාම, 

සාඛභඞ් ාදිකං පටිච්ඡාදනං කිතවා නාම, සාකුණියකො සයඨො නාම. යථා 
සකුණලුද්දයකො සකුයණ යහත්වා මායරතුකායමො කිතවා විය අත්තභාවං 

පටිච්ඡායදති, එවංඅත්තයනොවජ්ජංඡායදතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

යමණ්ඩකයසට්ඨිවත්ථුදසමං. 

11. උජ්ඣානසඤ්ඤිත්යථරවත්ථු 

පරවජ්ජානුපස්සිස්සාති ඉමංධම්මයදසනංසත්ථායජතවයනවිහරන්යතො 
උජ්ඣානසඤ්ඤිංනාමඑකංයථරංආරබ්භකයථසි. 

යසොකිර‘‘අයංඑවංනිවායසති, එවංපාරුපතී’’තිභික්ඛූනංඅන්තරයමව 

 යවසන්යතො විචරති. භික්ඛූ ‘‘අසුයකො නාම, භන්යත, යථයරො එවං

කයරොතී’’තිසත්ථු ආයරොයචසුං.සත්ථා, ‘‘භික්ඛයව, වත්තසීයසඨත්වාඑවං
ඔවදන්යතො අනනුපවායදො. යයො පන නිච්චං උජ්ඣානසඤ්ඤිතාය පයරසං

අන්තරං පරියයසමායනො එවං වත්වා විචරති, තස්ස ඣානාදීසු එයකොපි

වියසයසො නුප්පජ්ජති, යකවලං ආසවායයව වඩ්ඪන්තී’’ති වත්වා ඉමං 
 ාථමාහ– 

253. 

‘‘පරවජ්ජානුපස්සිස්ස, නිච්චංඋජ්ඣානසඤ්ඤියනො; 

ආසවාතස්සවඩ්ඪන්ති, ආරායසොආසවක්ඛයා’’ති. 
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තත්ථ උජ්ඣානසඤ්ඤියනොතිඑවංනිවායසතබ්බංඑවංපාරුපිතබ්බන්ති
පයරසං අන්තර යවසිතාය උජ්ඣානබහුලස්ස පුග් ලස්ස ඣානාදීසු

එකධම්යමොපි න වඩ්ඪති, අථ යඛො ආසවාව තස්ස වඩ්ඪන්ති. යතයනව
කාරයණන යසො අරහත්තමග් සඞ්ඛාතා ආසවක්ඛයා ආරා දූරං  යතොව
යහොතීති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

උජ්ඣානසඤ්ඤිත්යථරවත්ථුඑකාදසමං. 

12. සුභද්දපරිබ්බාජකවත්ථු 

ආකායසති ඉදං ධම්මයදසනං සත්ථා කුසිනාරායං උපවත්තයන
මල්ලානංසාලවයනපරිනිබ්බානමඤ්චයකනිපන්යනොසුභද්දං පරිබ්බාජකං
ආරබ්භකයථසි. 

යසොකිරඅතීයතකනිට්ඨභාතරිඑකස්මිංසස්යසනවක්ඛත්තුං අග් දානං
යදන්යත දානං දාතුං අනිච්ඡන්යතො ඔසක්කිත්වා අවසායන අදාසි. තස්මා 
පඨමයබොධියම්පි මජ්ඣිමයබොධියම්පි සත්ථාරං දට්ඨුං නාලත්ථ.
පච්ඡිමයබොධියං පන සත්ථු පරිනිබ්බානකායල ‘‘අහං තීසු පඤ්යහසු
අත්තයනො කඞ්ඛං මහල්ලයක පරිබ්බාජයක පුච්ඡිත්වා සමණං ය ොතමං 

‘දහයරො’තිසඤ්ඤායනපුච්ඡිං, තස්සචදානිපරිනිබ්බානකායලො, පච්ඡායම
සමණස්ස ය ොතමස්ස අපුච්ඡිතකාරණා විප්පටිසායරො උප්පජ්යජයයා’’ති 

සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා ආනන්දත්යථයරන නිවාරියමායනොපි සත්ථාරා

ඔකාසං කත්වා, ‘‘ආනන්ද, මා සුභද්දං නිවාරයි, පුච්ඡතු මං පඤ්හ’’න්ති

වුත්යත අන්යතොසාණිං පවිසිත්වා යහට්ඨාමඤ්චයක නිසින්යනො, ‘‘යභො

සමණ, කිංනුයඛොආකායසපදංනාමඅත්ථි, ඉයතොබහිද්ධාසමයණොනාම

අත්ථි, සඞ්ඛාරාසස්සතානාමඅත්ථී’’තිඉයමපඤ්යහ පුච්ඡි.අථස්සසත්ථා
යතසංඅභාවංආචික්ඛන්යතොඉමාහි ාථාහිධම්මංයදයසසි– 

254. 

‘‘ආකායසවපදංනත්ථි, සමයණොනත්ථිබාහියර; 

පපඤ්චාභිරතාපජා, නිප්පපඤ්චාතථා තා. 

255. 

‘‘ආකායසවපදංනත්ථි, සමයණොනත්ථිබාහියර; 

සඞ්ඛාරාසස්සතානත්ථි, නත්ථිබුද්ධානමිඤ්ජිත’’න්ති. 

තත්ථ පදන්ති ඉමස්මිං ආකායස වණ්ණසණ්ඨානවයසන එවපනපන්ති

පඤ්ඤායපතබ්බං කස්සචි පදං නාම නත්ථි. බාහියරති මම සාසනයතො

බහිද්ධා මග් ඵලට්යඨො සමයණො නාම නත්ථි. පජාති අයං

සත්තයලොකසඞ්ඛාතාපජාතණ්හාදීසුපපඤ්යචසුයයවාභිරතා. නිප්පපඤ්චාති
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යබොධිමූයලයයව සබ්බපපඤ්චානං සමුච්ඡින්නත්තා නිප්පපඤ්චා තථා තා. 

සඞ්ඛාරාති පඤ්චක්ඛන්ධා. යතසු හි එයකොපි සස්සයතො නාම නත්ථි. 

ඉඤ්ජිතන්ති බුද්ධානං පන තණ්හාමානාදීසු ඉඤ්ජියතසු යයන සඞ්ඛාරා

සස්සතාති ණ්යහයය, තංඑකංඉඤ්ජිතම්පිනාමනත්ථීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන සුභද්යදො අනා ාමිඵයල පතිට්ඨහි, සම්පත්තපරිසායපි 
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

සුභද්දපරිබ්බාජකවත්ථුද්වාදසමං. 

මලවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අට්ඨාරසයමොවග්ය ො. 
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19. ධම්මට්ඨවග්ය ො 
1. විනිච්ඡයමහාමත්තවත්ථු 

න යතන යහොතීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
විනිච්ඡයමහාමත්යතආරබ්භකයථසි. 

එකදිවසඤ්හි භික්ඛූ සාවත්ථියං උත්තරද්වාර ායම පිණ්ඩාය චරිත්වා
පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා න රමජ්යඣන විහාරං ආ ච්ඡන්ති. තස්මිං ඛයණ
යමයඝො උට්ඨාය පාවස්සි. යත සම්මුඛා තං විනිච්ඡයසාලං පවිසිත්වා
විනිච්ඡයමහාමත්යත ලඤ්ජං  යහත්වා සාමියක අසාමියක කයරොන්යත

දිස්වා ‘‘අයහො ඉයම අධම්මිකා, මයං පන ‘ඉයම ධම්යමන විනිච්ඡයං
කයරොන්තී’ති සඤ්ඤියනො අහුම්හා’’ති චින්යතත්වා වස්යස වි යත විහාරං
 න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා එකමන්තං නිසින්නා තමත්ථං ආයරොයචසුං. 

සත්ථා‘‘න, භික්ඛයව, ඡන්දාදිවසිකාහුත්වාසාහයසනඅත්ථංවිනිච්ඡිනන්තා 

ධම්මට්ඨා නාම යහොන්ති, අපරාධං පන අනුවිජ්ජිත්වා අපරාධානුපනපං
අසාහයසන විනිච්ඡයංකයරොන්තා එව ධම්මට්ඨානාම යහොන්තී’’ති වත්වා
ඉමා ාථාඅභාසි– 

256. 

‘‘නයතනයහොතිධම්මට්යඨො, යයනත්ථංසාහසානයය; 

යයොචඅත්ථංඅනත්ථඤ්ච, උයභොනිච්යඡයයපණ්ඩියතො. 

257. 

‘‘අසාහයසනධම්යමන, සයමනනයතීපයර; 

ධම්මස්සගුත්යතොයමධාවී, ධම්මට්යඨොතිපවුච්චතී’’ති. 

තත්ථ යතනාති එත්තයකයනව කාරයණන. ධම්මට්යඨොති රාජා හි
අත්තයනොකාතබ්යබවිනිච්ඡයධම්යමඨියතොපි ධම්මට්යඨොනාමනයහොති. 

යෙනාති යයන කාරයණන. අත්ථන්ති ඔතිණ්ණං විනිච්ඡිතබ්බං අත්ථං. 

සාහසානයෙති ඡන්දාදීසු පතිට්ඨියතො සාහයසන මුසාවායදන විනිච්යඡයය.
යයොහිඡන්යදපතිට්ඨායඤාතීතිවාමිත්යතොතිවාමුසාවත්වා අසාමිකයමව

සාමිකං කයරොති, යදොයස පතිට්ඨාය අත්තයනො යවරීනං මුසා වත්වා

සාමිකයමව අසාමිකං කයරොති, යමොයහ පතිට්ඨාය ලඤ්ජං  යහත්වා 
විනිච්ඡයකායල අඤ්ඤවිහියතො විය ඉයතො චියතො ච ඔයලොයකන්යතො මුසා

වත්වා ‘‘ඉමිනා ජිතං, අයං පරාජියතො’’ති පරං නීහරති, භයය පතිට්ඨාය

කස්සචියදව ඉස්සරජාතිකස්ස පරාජයං පාපුණන්තස්සාපි ජයං ආයරොයපති, 
අයං සාහයසන අත්ථං යනති නාම. එයසො ධම්මට්යඨො නාම න යහොතීති

අත්යථො. අත්ථිං අනත්ථඤ්චාති භූතඤ්ච අභූතඤ්ච කාරණං. උයභො

නිච්යඡෙයාතියයොපනපණ්ඩියතො උයභොඅත්ථානත්යථවිනිච්ඡිනිත්වාවදති. 

අසාහයසනාති අමුසාවායදන. ධම්යමනාති විනිච්ඡයධම්යමන, න

ඡන්දාදිවයසන. සයමනාති අපරාධානුපනයපයනව පයර නයති, ජයං වා
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පරාජයංවා පායපති. ධම්මස්සගුත්යතොතියසොධම්මගුත්යතොධම්මරක්ඛියතො 
ධම්යමොජපඤ්ඤාය සමන්නා යතො යමධාවී විනිච්ඡයධම්යම ඨිතත්තා
ධම්මට්යඨොති පවුච්චතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

විනිච්ඡයමහාමත්තවත්ථුපඨමං. 

2. ඡබ්බග්ගියවත්ථු 

න යතන පණ්ඩියතො යහොතීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොඡබ්බග්ගියයආරබ්භකයථසි. 

යත කිර විහායරපි  ායමපි භත්තග් ං ආකුලං කයරොන්තා විචරන්ති.
අයථකදිවයසභික්ඛූ ායමභත්තකිච්චංකත්වාආ යතදහයර සාමයණයර

ච පුච්ඡිංසු – ‘‘කීදිසං, ආවුයසො, භත්තග් ’’න්ති? භන්යත, මා පුච්ඡථ, 

ඡබ්බග්ගියා ‘‘මයයමව වියත්තා, මයයමව පණ්ඩිතා, ඉයමපහරිත්වා සීයස
කචවරං ආකිරිත්වා නීහරිස්සාමා’’ති වත්වා අම්යහ පිට්ඨියං  යහත්වා
කචවරං ඔකිරන්තා භත්තග් ං ආකුලං අකංසූති. භික්ඛූ සත්ථු සන්තිකං

 න්ත්වා තමත්ථං ආයරොයචසුං. සත්ථා ‘‘නාහං, භික්ඛයව, බහුං භාසිත්වා

පයරවියහඨයමානං‘පණ්ඩියතො’තිවදාමි, යඛමිනංපනඅයවරීනංඅභයයමව
පණ්ඩියතොතිවදාමී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

258. 

‘‘නයතනපණ්ඩියතොයහොති, යාවතාබහුභාසති; 

යඛමීඅයවරීඅභයයො, පණ්ඩියතොතිපවුච්චතී’’ති. 

තත්ථ ොවතාති යත්තයකනකාරයණනසඞ්ඝමජ්ඣාදීසුබහුංකයථති, 

යතනපණ්ඩියතොනාමනයහොති. යයොපනසයංයඛමීපඤ්චන්නංයවරානං

අභායවනඅයවරීනිබ්භයයො, යංවාආ ම්මමහාජනස්සභයංනයහොති, යසො
පණ්ඩියතොනාමයහොතීති අත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

ඡබ්බග්ගියවත්ථුදුතියං. 

3. එකුදානඛීණාසවත්යථරවත්ථු 

න තාවතාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
එකුදානත්යථරංනාමඛීණාසවංආරබ්භකයථසි. 

යසොකිරඑකයකොවඑකස්මිංවනසණ්යඩවිහරති, එකයමවස්සඋදානං

පගුණං – 



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා ධම්මට්ඨවග්ය ො 
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පටුන 

‘‘අධියචතයසොඅප්පමජ්ජයතො, 

මුනියනොයමොනපයථසුසික්ඛයතො; 

යසොකානභවන්තිතාදියනො, 

උපසන්තස්සසදාසතීමයතො’’ති.(පාචි.153; උදා.37); 

යසො කිර උයපොසථදිවයසසු සයයමව ධම්මස්සවනං යඝොයසත්වා ඉමං
 ාථං වදති. පථවිඋන්ද්රියනසද්යදො විය යදවතානං සාධුකාරසද්යදො යහොති.
අයථකස්මිං උයපොසථදිවයස පඤ්චපඤ්චසතපරිවාරා ද්යව තිපිටකධරා
භික්ඛූතස්සවසනට්ඨානංඅ මංසු. යසොයතදිස්වාවතුට්ඨමානයසො ‘‘සාධු

යවොකතංඉධආ ච්ඡන්යතහි, අජ්ජමයං තුම්හාකංධම්මංසුණිස්සාමා’’ති

ආහ. අත්ථි පන, ආවුයසො, ඉධ ධම්මං යසොතුකාමාති. අත්ථි, භන්යත, අයං
වනසණ්යඩො ධම්මස්සවනදිවයස යදවතානං සාධුකාරසද්යදන

එකනින්නායදොයහොතීති.යතසුඑයකොතිපිටකධයරොධම්මංඔසායරසි, එයකො

කයථසි. එකයදවතාපි සාධුකාරං නාදාසි. යත ආහංසු – ‘‘ත්වං, ආවුයසො, 
ධම්මස්සවනදිවයස ඉමස්මිං වනසණ්යඩ යදවතා මහන්යතන සද්යදන

සාධුකාරංයදන්තීතිවයදසි, කිංනායමත’’න්ති. භන්යත, අඤ්යඤසුදිවයසසු

සාධුකාරසද්යදන එකනින්නායදො එව යහොති, න අජ්ජ පන ජානාමි

‘‘කියමත’’න්ති. ‘‘යතන හි, ආවුයසො, ත්වං තාව ධම්මං කයථහී’’ති. යසො 
බීජනිං  යහත්වා ආසයන නිසින්යනො තයමව  ාථං වයදසි. යදවතා
මහන්යතනසද්යදනසාධුකාරමදංසු.අථයනසංපරිවාරාභික්ඛූඋජ්ඣායිංසු 

‘‘ඉමස්මිං වනසණ්යඩ යදවතා මුයඛොයලොකයනන සාධුකාරං දදන්ති, 
තිපිටකධරභික්ඛූසුඑත්තකං භණන්යතසුපිකිඤ්චිපසංසනමත්තම්පිඅවත්වා
එයකන මහල්ලකත්යථයරන එක ාථාය කථිතාය මහාසද්යදන සාධුකාරං
දදන්තී’’ති.යතපිවිහාරං න්ත්වාසත්ථුතමත්ථං ආයරොයචසුං. 

සත්ථා ‘‘නාහං, භික්ඛයව, යයො බහුම්පි උග් ණ්හති වා භාසති වා, තං
ධම්මධයරොති වදාමි. යයො පන එකම්පි  ාථං උග් ණ්හිත්වා සච්චානි

පටිවිජ්ඣති, අයං ධම්මධයරො නාමා’’ති වත්වා ධම්මං යදයසන්යතො ඉමං

 ාථමාහ – 

259. 

‘‘නතාවතාධම්මධයරො, යාවතාබහුභාසති; 

යයොචඅප්පම්පිසුත්වාන, ධම්මංකායයනපස්සති; 

සයවධම්මධයරොයහොති, යයොධම්මංනප්පමජ්ජතී’’ති. 

තත්ථ ොවතාති යත්තයකන උග් හණධාරණවාචනාදිනා කාරයණන

බහුං භාසති, තාවත්තයකන ධම්මධයරො න යහොති, වංසානුරක්ඛයකො පන

පයවණිපාලයකොනාමයහොති. යෙොචඅප්පම්පීති යයොපනඅප්පමත්තකම්පි
සුත්වා ධම්මමන්වාය අත්ථමන්වාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො හුත්වා

නාමකායයන දුක්ඛාදීනි පරිජානන්යතො චතුසච්චධම්මං පස්සති, ස යව
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ධම්මධයරොයහොති. යෙොධම්මිං නප්පමජ්ජතීතියයොපිආරද්ධවීරියයොහුත්වා

අජ්ජ අජ්යජවාති පටියවධං ආකඞ්ඛන්යතො ධම්මං නප්පමජ්ජති, අයම්පි
ධම්මධයරොයයවාතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

එකුදානඛීණාසවත්යථරවත්ථුතතියං. 

4. ලකුණ්ඩකභද්දියත්යථරවත්ථු 

න යතන යථයරො යසො යහොතීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතො ලකුණ්ඩකභද්දියත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

එකදිවසඤ්හි තස්මිං යථයර සත්ථු උපට්ඨානං  න්ත්වා
පක්කන්තමත්යත තිංසමත්තා ආරඤ්ඤිකා භික්ඛූ තං පස්සන්තා එව
ආ න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වානිසීදිංසු. සත්ථා යතසං අරහත්තූපනිස්සයං

දිස්වා ඉමං පඤ්හං පුච්ඡි – ‘‘ඉයතො  තං එකං යථරං පස්සථා’’ති? ‘‘න

පස්සාම, භන්යත’’ති.‘‘කිංනුදිට්යඨොයවො’’ති? ‘‘එකං, භන්යත, සාමයණරං 

පස්සිම්හා’’ති. ‘‘න යසො, භික්ඛයව, සාමයණයරො, යථයරො එව යසො’’ති? 

‘‘අතිවිය ඛුද්දයකො, භන්යත’’ති. ‘‘නාහං, භික්ඛයව, මහල්ලකභායවන
යථරාසයන නිසින්නමත්තයකන යථයරොති වදාමි. යයො පන සච්චානි

පටිවිජ්ඣිත්වා මහාජනස්ස අහිංසකභායව ඨියතො, අයං යථයරො නාමා’’ති
වත්වාඉමා ාථාඅභාසි– 

260. 

‘‘නයතනයථයරොයසොයහොති, යයනස්සපලිතංසියරො; 

පරිපක්යකොවයයොතස්ස, යමොඝජිණ්යණොතිවුච්චති. 

261. 

‘‘යම්හිසච්චඤ්චධම්යමොච, අහිංසාසංයයමොදයමො; 

සයවවන්තමයලොධීයරො, යථයරොඉතිපවුච්චතී’’ති. 

තත්ථ පරිපක්යකොති පරිණයතො, වුඩ්ඪභාවං පත්යතොති අත්යථො. 

යමොාජිණ්යණොතිඅන්යතො යථරකරානංධම්මානංඅභායවනතුච්ඡජිණ්යණො

නාම. ෙම්හිසච්චඤ්ච ධම්යමොචාතියම්හිපනපුග් යලයසොෙසහාකායරහි

පටිවිද්ධත්තා චතුබ්බිධං සච්චං, ඤායණන සච්ඡිකතත්තා නවවියධො

යලොකුත්තරධම්යමොචඅත්ථි. අහිිංසාතිඅහිංසනභායවො.යදසනාමත්තයමතං, 

යම්හි පන චතුබ්බිධාපි අප්පමඤ්ඤාභාවනා අත්ථීති අත්යථො. සිංෙයමො

දයමොති සීලඤ්යචව ඉන්ද්රියසංවයරො ච. වන්තමය ොති මග් ඤායණන

නීහටමයලො. ධීයරොති ධිතිසම්පන්යනො. යථයරොති යසො ඉයමහි 

ථිරභාවකාරයකහිසමන්නා තත්තායථයරොතිවුච්චතීතිඅත්යථො. 
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යදසනාවසායනයතභික්ඛූඅරහත්යතපතිට්ඨහිංසූති. 

ලකුණ්ඩකභද්දියත්යථරවත්ථුචතුත්ථං. 

5. සම්බහුලභික්ඛුවත්ථු 

න වාක්කරණමත්යතනාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතො සම්බහුයලභික්ඛූආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හි සමයය දහයර යචව සාමයණයර ච අත්තයනො
ධම්මාචරියානයමව චීවරරජනාදීනි යවයයාවච්චානි කයරොන්යත දිස්වා

එකච්යච යථරා චින්තයිංසු – ‘‘මයම්පි බයඤ්ජනසමයය කුසලා, 
අම්හාකයමව කිඤ්චි නත්ථි. යංනූන මයං සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා එවං

වයදයයාම, ‘භන්යත, මයං බයඤ්ජනසමයයකුසලා, අඤ්යඤසංසන්තියක
ධම්මංඋග් ණ්හිත්වාපිඉයමසං සන්තියකඅයසොයධත්වාමාසජ්ඣායිත්ථාති
දහරසාමයණයර ආණායපථා’ති. එවඤ්හි අම්හාකං ලාභසක්කායරො
වඩ්ඪිස්සතී’’ති.යතසත්ථාරංඋපසඞ්කමිත්වාතථාවදිංසු. 

සත්ථායතසංවචනංසුත්වා ‘‘ඉමස්මිංසාසයනපයවණිවයසයනවඑවං 

වත්තුං ලභති, ඉයම පන ලාභසක්කායර නිස්සිතාති ඤත්වා අහං තුම්යහ
වාක්කරණමත්යතන සාධුපනපාති න වදාමි. යස්ස පයනයත ඉස්සාදයයො

ධම්මාඅරහත්තමග්ය නසමුච්ඡින්නා, එයසොඑවසාධුපනයපො’’තිවත්වාඉමා
 ාථාඅභාසි– 

262. 

‘‘නවාක්කරණමත්යතන, වණ්ණයපොක්ඛරතායවා; 

සාධුපනයපොනයරොයහොති, ඉස්සුකීමච්ඡරීසයඨො. 

263. 

‘‘යස්සයචතංසමුච්ඡින්නං, මූලඝච්චංසමූහතං; 

සවන්තයදොයසොයමධාවී, සාධුපනයපොතිවුච්චතී’’ති. 

තත්ථ න වාක්කරණමත්යතනාති වචීකරණමත්යතන

සද්දලක්ඛණසම්පන්නවචනමත්යතන. වණ්ණයපොක්ඛරතාෙ වාති

සරීරවණ්ණස්ස මනාපභායවන වා. නයරොති එත්තයකයනව කාරයණන
පරලාභාදීසු ඉස්සාමනයකො පඤ්චවියධන මච්යඡයරන සමන්නා යතො

යකරාටිකභායවන සයඨොනයරොසාධුපනයපොනයහොති. ෙස්සයචතන්ති යස්ස
ච පුග් ලස්යසතං ඉස්සාදියදොසජාතං අරහත්තමග් ඤායණන සමූලකං

ඡින්නං, මූලඝාතං කත්වා සමූහතං, යසො වන්තයදොයසො ධම්යමොජපඤ්ඤාය
සමන්නා යතො සාධුපනයපොතිවුච්චතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 
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සම්බහුලභික්ඛුවත්ථුපඤ්චමං. 

6. හත්ථකවත්ථු 

න මුණ්ඩයකන සමයණොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා සාවත්ථියං
විහරන්යතො හත්ථකංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර වාදක්ඛිත්යතො ‘‘තුම්යහ අසුකයවලාය අසුකට්ඨානං නාම 

ආ ච්යඡයයාථ, වාදං කරිස්සාමා’’ති වත්වා පුයරතරයමව තත්ථ  න්ත්වා

‘‘පස්සථ, තිත්ථියා මම භයයන නා තා, එයසොව පන යනසං
පරාජයයො’’තිආදීනි වත්වා වාදක්ඛිත්යතො අඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරන්යතො
විචරති. සත්ථා ‘‘හත්ථයකො කිර එවං කයරොතී’’ති සුත්වා තං 

පක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චං කිරත්වං, හත්ථක, එවංකයරොසී’’ති පුච්ඡිත්වා

‘‘සච්ච’’න්ති වුත්යත, ‘‘කස්මා එවං කයරොසි? එවපනපඤ්හි මුසාවාදං 
කයරොන්යතොසීසමුණ්ඩනාදිමත්යතයනවසමයණොනාමනයහොති.යයොපන

අණූනිවාථූලානිවාපාපානි සයමත්වාඨියතො, අයයමවසමයණො’’තිවත්වා
ඉමා ාථාඅභාසි– 

264. 

‘‘නමුණ්ඩයකනසමයණො, අබ්බයතොඅලිකංභණං; 

ඉච්ඡායලොභසමාපන්යනො, සමයණොකිංභවිස්සති. 

265. 

‘‘යයොචසයමතිපාපානි, අණුංථූලානිසබ්බයසො; 

සමිතත්තාහිපාපානං, සමයණොතිපවුච්චතී’’ති. 

තත්ථ මුණ්ඩයකනාතිසීසමුණ්ඩනමත්යතන. අබ්බයතොතිසීලවයතනච

ධුතඞ් වයතන ච විරහියතො. අලිකිං භණන්ති මුසාවාදං භණන්යතො
අසම්පත්යතසුආරම්මයණසුඉච්ඡාය පත්යතසුචයලොයභනසමන්නා යතො

සමයණොනාමකිංභවිස්සති? සයමතීතියයොචපරිත්තානිවා මහන්තානිවා 

පාපානිවූපසයමති, යසොයතසංසමිතත්තාසමයණොතිපවුච්චතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

හත්ථකවත්ථුඡට්ඨං. 

7. අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණවත්ථු 

න යතන භික්ඛු යසො යහොතීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොඅඤ්ඤතරංබ්රාහ්මණංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර බාහිරසමයය පබ්බජිත්වා භික්ඛං චරන්යතො චින්යතසි – 

‘‘සමයණො ය ොතයමො අත්තයනො සාවයක භික්ඛාය චරයණන ‘භික්ඛූ’ති
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වදති, මම්පි ‘භික්ඛූ’ති වත්තුං වට්ටතී’’ති. යසො සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා, 

‘‘යභො ය ොතම, අහම්පි භික්ඛං චරිත්වා ජීවාමි, මම්පි ‘භික්ඛූ’ති වයදහී’’ති

ආහ.අථනංසත්ථා‘‘නාහං, බ්රාහ්මණ, භික්ඛනමත්යතනභික්ඛූතිවදාමි.න
හි විස්සං ධම්මං සමාදාය වත්තන්යතො භික්ඛු නාම යහොති. යයො පන

සබ්බසඞ්ඛායරසු සඞ්ඛාය චරති, යසො භික්ඛු නාමා’’ති වත්වා ඉමා  ාථා
අභාසි– 

266. 

‘‘නයතනභික්ඛුයසොයහොති, යාවතාභික්ඛයතපයර; 

විස්සංධම්මංසමාදාය, භික්ඛුයහොතිනතාවතා. 

267. 

‘‘යයොධපුඤ්ඤඤ්චපාපඤ්ච, බායහත්වාබ්රහ්මචරියවා; 

සඞ්ඛායයලොයකචරති, සයවභික්ඛූතිවුච්චතී’’ති. 

තත්ථ ොවතාති යත්තයකන පයර භික්ඛයත, යතන භික්ඛනමත්යතන

භික්ඛු නාම න යහොති. විස්සන්ති විසමං ධම්මං, විස්ස න්ධං වා

කායකම්මාදිකංධම්මං සමාදායචරන්යතොභික්ඛුනාමනයහොති. යෙොධාති
යයො ඉධ සාසයන උභයම්යපතං පුඤ්ඤඤ්ච පාපඤ්ච මග් බ්රහ්මචරියයන

බායහත්වාපනුදිත්වා බ්රහ්මචරියවායහොති. සඞ්ඛාොතිඤායණන. ය ොයකති

ඛන්ධාදියලොයක ‘‘ඉයම අජ්ඣත්තිකා ඛන්ධා, ඉයම බාහිරා’’ති එවං

සබ්යබපි ධම්යම ජානිත්වා චරති, යසො යතන ඤායණන කියලසානං 
භින්නත්තා‘‘භික්ඛූ’’තිවුච්චතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණවත්ථුසත්තමං. 

8. තිත්ථියවත්ථු 

න යමොයනනාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
තිත්ථියය ආරබ්භකයථසි. 

යතකිරභුත්තට්ඨායනසුමනුස්සානං ‘‘යඛමංයහොතු, සුඛං යහොතු, ආයු

වඩ්ඪතු, අසුකට්ඨායනනාමකලලං අත්ථි, අසුකට්ඨායනනාම කණ්ටයකො

අත්ථි, එවපනපංඨානං න්තුංනවට්ටතී’’තිආදිනානයයනමඞ් ලංවත්වා 
පක්කමන්ති. භික්ඛූ පන පඨමයබොධියං අනුයමොදනාදීනං
අනනුඤ්ඤාතකායල භත්තග්ය  මනුස්සානං අනුයමොදනං අකත්වා

පක්කමන්ති. මනුස්සා ‘‘තිත්ථියානං සන්තිකා මඞ් ලං සුණාම, භද්දන්තා
පන තුණ්හීභූතා පක්කමන්තී’’ති උජ්ඣායිංසු. භික්ඛූ තමත්ථං සත්ථු

ආයරොයචසුං. සත්ථා, ‘‘භික්ඛයව, ඉයතො පට්ඨාය භත්තග් ාදීසු යථාසුඛං

අනුයමොදනං කයරොථ, උපනිසින්නකථං කයරොථ, ධම්මං කයථථා’’ති
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අනුජානි. යත තථා කරිංසු. මනුස්සා අනුයමොදනාදීනි සුණන්තා
උස්සාහප්පත්තා භික්ඛූ නිමන්යතත්වා සක්කාරං කයරොන්තා විචරන්ති.

තිත්ථියා පන ‘‘මයං මුනියනො යමොනං කයරොම, සමණස්ස ය ොතමස්ස
සාවකා භත්තග් ාදීසුමහාකථංකයථන්තාවිචරන්තී’’තිඋජ්ඣායිංසු. 

සත්ථාතමත්ථංසුත්වා‘‘නාහං, භික්ඛයව, තුණ්හීභාවමත්යතන ‘මුනී’ති

වදාමි. එකච්යච හි අජානන්තා න කයථන්ති, එකච්යච අවිසාරදතාය, 
එකච්යච‘මායනොඉමංඅතිසයත්ථංඅඤ්යඤජානිංසූ’තිමච්යඡයරන.තස්මා 

යමොනමත්යතන මුනි න යහොති, පාපවූපසයමන පන මුනි නාම යහොතී’’ති

වත්වාඉමා ාථාඅභාසි – 

268. 

‘‘නයමොයනනමුනීයහොති, මූේහපනයපොඅවිද්දසු; 

යයොචතුලංවපග් ය්හ, වරමාදායපණ්ඩියතො. 

269. 

‘‘පාපානි පරිවජ්යජති, සමුනීයතනයසො මුනි; 

යයොමුනාතිඋයභොයලොයක, මුනියතනපවුච්චතී’’ති. 

තත්ථ න යමොයනනාති කාමඤ්හි යමොයනයයපටිපදාසඞ්ඛායතන

මග් ඤාණයමොයනන මුනි නාම යහොති, ඉධ පන තුණ්හීභාවං සන්ධාය 

‘‘යමොයනනා’’ති වුත්තං. මූළ්හරූයපොති තුච්ඡපනයපො. අවිද්දසූති අවිඤ්ඤූ.
එවපනයපොහිතුණ්හීභූයතොපිමුනිනාමනයහොති. අථවායමොයනනමුනිනාම

නයහොති, තුච්ඡසභායවො පන අවිඤ්ඤූචයහොතීති අත්යථො. යෙො චතු ිංව

ප ය්හාතියථාහිතුලං  යහත්වා ඨියතොඅතියරකංයචයහොති, හරති.ඌනං

යච යහොති, පක්ඛිපති. එවයමව යයො අතියරකං හරන්යතො විය පාපං හරති

පරිවජ්යජති, ඌනයක පක්ඛිපන්යතො විය කුසලං පරිපූයරති. එවඤ්ච පන
කයරොන්යතො සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනසඞ්ඛාතං වරං

උත්තමයමවආදායපාපානිඅකුසලකම්මානිපරිවජ්යජති. ස මුනීතියසොමුනි

නාමාතිඅත්යථො. යතනයසොමුනීතිකස්මා පනයසොමුනීතියච? යංයහට්ඨා

වුත්තකාරණං, යතන යසො මුනීති අත්යථො. යසො මුනාති උයභො ය ොයකති
යයොපුග් යලොඉමස්මිංඛන්ධාදියලොයකතුලං ආයරොයපත්වාමිනන්යතොවිය

‘‘ඉයම අජ්ඣත්තිකාඛන්ධා, ඉයමබාහිරා’’තිආදිනානයයනඉයම උයභො

අත්යථ මුනාති. මුනි යතන පවුච්චතීති යතන කාරයණන මුනීති 
වුච්චතියයවාතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

තිත්ථියවත්ථුඅට්ඨමං. 
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9. බාලිසිකවත්ථු 

න යතන අරියෙො යහොතීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොඑකංඅරියංනාමබාලිසිකංආරබ්භකයථසි. 

එකදිවසඤ්හි සත්ථා තස්ස යසොතාපත්තිමග් ස්සූපනිස්සයං දිස්වා
සාවත්ථියාඋත්තරද්වාර ායමපිණ්ඩාය චරිත්වාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොතයතො
ආ ච්ඡති. තස්මිං ඛයණ යසො බාලිසියකො බලියසන මච්යඡ  ණ්හන්යතො
බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං දිස්වා බලිසයට්ඨිං ඡඩ්යඩත්වා අට්ඨාසි. සත්ථා

තස්ස අවිදූයර ඨායන නිවත්තිත්වා ඨියතො ‘‘ත්වං කිං නායමොසී’’ති
සාරිපුත්තත්යථරාදීනං නාමානි පුච්ඡි. යතපි ‘‘අහං සාරිපුත්යතො අහං
යමොග් ල්ලායනො’’ති අත්තයනො අත්තයනො නාමානි කථයිංසු. බාලිසියකො 

චින්යතසි – ‘‘සත්ථා සබ්යබසං නාමානි පුච්ඡති, මමම්පි නාමං පුච්ඡිස්සති 

මඤ්යඤ’’ති. සත්ථා තස්ස ඉච්ඡං ඤත්වා, ‘‘උපාසක, ත්වං යකො

නායමොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අහං, භන්යත, අරියයො නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, 

උපාසක, තාදිසා පාණාතිපාතියනො අරියා නාම යහොන්ති, අරියා පන
මහාජනස්සඅහිංසනභායවඨිතා’’තිවත්වා ඉමං ාථමාහ– 

270. 

‘‘නයතනඅරියයොයහොති, යයනපාණානිහිංසති; 

අහිංසාසබ්බපාණානං, අරියයොතිපවුච්චතී’’ති. 

තත්ථ අහිිංසාති අහිංසයනන. ඉදං වුත්තං යහොති – යයන හි පාණානි

හිංසති, න යතන කාරයණන අරියයො යහොති. යයො පන සබ්බපාණානං
පාණිආදීහි අහිංසයනන යමත්තාදිභාවනාය පතිට්ඨිතත්තා හිංසයතො ආරාව

ඨියතො, අයංඅරියයොතිවුච්චතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබාලිසියකොයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි, සම්පත්තානම්පි 
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

බාලිසිකවත්ථුනවමං. 

10. සම්බහුලසීලාදිසම්පන්නභික්ඛුවත්ථු 

න සී බ්බතමත්යතනාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොසම්බහුයලසීලාදිසම්පන්යනභික්ඛූආරබ්භකයථසි. 

යතසු කිර එකච්චානං එවං අයහොසි – ‘‘මයං සම්පන්නසීලා, මයං 

ධුතඞ් ධරා, මයං බහුස්සුතා, මයං පන්තයසනාසනවාසියනො, මයං

ඣානලාභියනො, න අම්හාකං අරහත්තං දුල්ලභං, ඉච්ඡිතදිවයසයයව

අරහත්තං පාපුණිස්සාමා’’ති. යයපි තත්ථ අනා ාමියනො, යතසම්පි
එතදයහොසි – ‘‘න අම්හාකං ඉදානි අරහත්තං දුල්ලභ’’න්ති. යත සබ්යබපි

එකදිවසංසත්ථාරංඋපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා නිසින්නා‘‘අපිනුයඛොයවො, 
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භික්ඛයව, පබ්බජිතකිච්චංමත්ථකංපත්ත’’න්ති සත්ථාරාපුට්ඨාඑවමාහංසු–

‘‘භන්යත, මයං එවපනපා එවපනපා ච, තස්මා ‘ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණයයව
අරහත්තංපත්තුංසමත්ථම්හා’තිචින්යතත්වා විහරාමා’’ති. 

සත්ථා යතසං වචනං සුත්වා, ‘‘භික්ඛයව, භික්ඛුනා නාම
පරිසුද්ධසීලාදිමත්තයකන වා අනා ාමිසුඛප්පත්තමත්තයකන වා ‘අප්පකං 

යනො භවදුක්ඛ’න්ති වත්තුං න වට්ටති, ආසවක්ඛයං පන අප්පත්වා
‘සුඛියතොම්හී’ති චිත්තංනඋප්පායදතබ්බ’’න්තිවත්වාඉමා ාථාඅභාසි– 

271. 

‘‘නසීලබ්බතමත්යතන, බාහුසච්යචනවාපන; 

අථවාසමාධිලායභන, විවිත්තසයයනනවා. 

272. 

‘‘ඵුසාමි යනක්ඛම්මසුඛං, අපුථුජ්ජනයසවිතං; 

භික්ඛුවිස්සාසමාපාදි, අප්පත්යතොආසවක්ඛය’’න්ති. 

තත්ථ සී බ්බතමත්යතනාති චතුපාරිසුද්ධිසීලමත්යතන වා

යතරසධුතඞ් මත්යතන වා. බාහුසච්යචන වාති තිණ්ණං පිටකානං

උග් හිතමත්යතන වා. සමාධි ායභනාති අට්ඨසමාපත්තියා ලායභන. 

යනක්ඛම්මසුඛන්ති අනා ාමිසුඛං. තං අනා ාමිසුඛං ඵුසාමීති

එත්තකමත්යතන වා. අපුථුජ්ජනයසවිතන්ති පුථුජ්ජයනහි අයසවිතං

අරියයසවිතයමව. භික්ඛූති යතසං අඤ්ඤතරං ආලපන්යතො ආහ. 

විස්සාසමාපාදීතිවිස්සාසංනආපජ්යජයය.ඉදංවුත්තංයහොති– භික්ඛුඉමිනා
සම්පන්නසීලාදිභාවමත්තයකයනව ‘‘මය්හං භයවො අප්පයකො
පරිත්තයකො’’ති ආසවක්ඛයසඞ්ඛාතං අරහත්තං අප්පත්යතො හුත්වා භික්ඛු
නාම විස්සාසං නාපජ්යජයය. යථා හි අප්පමත්තයකොපි ගූයථො දුග් න්යධො

යහොති, එවංඅප්පමත්තයකොපිභයවො දුක්යඛොති. 

යදසනාවසායන යත භික්ඛූ අරහත්යත පතිට්ඨහංසු, සම්පත්තානම්පි 
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

සම්බහුලසීලාදිසම්පන්නභික්ඛුවත්ථුදසමං. 

ධම්මට්ඨවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

එකූනවීසතියමොවග්ය ො. 
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20. මග් වග්ය ො 
1. පඤ්චසතභික්ඛුවත්ථු 

මග් ානට්ඨඞ්ගියකොති ඉමංධම්මයදසනංසත්ථා යජතවයනවිහරන්යතො
පඤ්චසයතභික්ඛූආරබ්භකයථසි. 

යත කිර සත්ථරි ජනපදචාරිකං චරිත්වා පුන සාවත්ථිං ආ යත 

උපට්ඨානසාලායනිසීදිත්වා ‘‘අසුක ාමයතො අසුක ාමස්සමග්ය ොසයමො, 

අසුක ාමස්සමග්ය ො විසයමො, සසක්ඛයරො, අසක්ඛයරො’’තිආදිනානයයන
අත්තයනො විචරිතමග් ං ආරබ්භ මග් කථං කයථසුං. සත්ථා යතසං
අරහත්තස්සූපනිස්සයං දිස්වා තං ඨානං ආ න්ත්වා පඤ්ඤත්තාසයන

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

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත, ‘‘භික්ඛයව, අයං බාහිරකමග්ය ො, 

භික්ඛුනා නාම අරියමග්ය  කම්මං කාතුං වට්ටති, එවඤ්හි කයරොන්යතො
භික්ඛුසබ්බදුක්ඛා පමුච්චතී’’තිවත්වාඉමා ාථාඅභාසි– 

273. 

‘‘මග් ානට්ඨඞ්ගියකො යසට්යඨො, සච්චානංචතුයරො පදා; 

විරාය ොයසට්යඨොධම්මානං, ද්විපදානඤ්චචක්ඛුමා. 

274. 

‘‘එයසවමග්ය ොනත්ථඤ්යඤො, දස්සනස්සවිසුද්ධියා; 

එතඤ්හිතුම්යහපටිපජ්ජථ, මාරස්යසතංපයමොහනං. 

275. 

‘‘එතඤ්හිතුම්යහපටිපන්නා, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සථ; 

අක්ඛායතොයවොමයාමග්ය ො, අඤ්ඤායසල්ලකන්තනං. 

276. 

‘‘තුම්යහහිකිච්චමාතප්පං, අක්ඛාතායරොතථා තා; 

පටිපන්නාපයමොක්ඛන්ති, ඣායියනොමාරබන්ධනා’’ති. 

තත්ථ මග් ානට්ඨඞ්ගියකොති ජඞ්ඝමග් ාදයයො වා යහොන්තු ද්වාසට්ඨි 

දිට්ඨි තමග් ා වා, යතසං සබ්යබසම්පි මග් ානං සම්මාදිට්ඨිආදීහි අට්ඨහි 

අඞ්ය හි මිච්ඡාදිට්ඨිආදීනං අට්ඨන්නං පහානං කයරොන්යතො නියරොධං
ආරම්මණං කත්වා චතූසුපි සච්යචසු දුක්ඛපරිජානනාදිකිච්චං සාධයමායනො

අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොයසට්යඨො උත්තයමො. සච්චානිංචතුයරොපදාති‘‘සච්චං 

භයණ න කුජ්යඣයයා’’ති (ධ. ප. 224) ආ තං වචීසච්චං වා යහොතු, 

‘‘සච්යචො බ්රාහ්මයණො සච්යචො ඛත්තියයො’’තිආදියභදං සම්මුතිසච්චං වා

‘‘ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති (ධ. ස. 1144; ම. නි. 2.187-188) 

දිට්ඨිසච්චංවා ‘‘දුක්ඛං අරියසච්ච’’න්තිආදියභදං පරමත්ථසච්චං වා යහොතු, 
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සබ්යබසම්පි ඉයමසං සච්චානං පරිජානිතබ්බට්යඨන සච්ඡිකාතබ්බට්යඨන
පහාතබ්බට්යඨන භායවතබ්බට්යඨන එකපටියවධට්යඨන ච
තථපටියවධට්යඨන ච දුක්ඛං අරියසච්චන්තිආදයයො චතුයරො පදා යසට්ඨා 

නාම. විරාය ොයසට්යඨොධම්මානන්ති ‘‘යාවතා, භික්ඛයව, ධම්මාසඞ්ඛතා

වා අසඞ්ඛතා වා, විරාය ො යතසං අග් මක්ඛායතී’’ති (ඉතිවු. 90; අ. නි. 

4.34) වචනයතො සබ්බධම්මානං නිබ්බානසඞ්ඛායතො විරාය ො යසට්යඨො. 

ද්විපදානඤ්ච චක්ඛුමාති සබ්යබසං යදවමනුස්සාදියභදානං ද්විපදානං
පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛුමා තථා යතොව යසට්යඨො. ච-සද්යදො

සම්පිණ්ඩනත්යථො, අපනපධම්යම සම්පිණ්යඩති. තස්මා අපනපධම්මානම්පි
තථා යතොයසට්යඨොඋත්තයමො. 

දස්සනස්ස විසුද්ධිොති මග් ඵලදස්සනස්ස විසුද්ධත්ථං යයො මයා

‘‘යසට්යඨො’’තිවුත්යතො, එයසොවමග්ය ො, නත්ථඤ්යඤො. එතඤ්හිතුම්යහති

තස්මා තුම්යහ එතයමව පටිපජ්ජථ. මාරස්යසතිං පයමොහනන්ති එතං

මාරයමොහනං මාරමන්ථනන්ති වුච්චති. දුක්ඛස්සන්තන්ති සකලස්සපි

වට්ටදුක්ඛස්ස අන්තං පරිච්යඡදං කරිස්සථාති අත්යථො. අඤ්ඤාෙ

සල් කන්තනන්ති රා සල්ලාදීනං කන්තනං නිම්මථනං අබ්බූහණං එතං

මග් ං, මයා විනා අනුස්සවාදීහි අත්තපච්චක්ඛයතොඤත්වාව අයං මග්ය ො

අක්ඛායතො, ඉදානිතුම්යහහිකියලසානංආතාපයනන ‘‘ආතප්ප’’න්තිසඞ්ඛං
 තංතස්සඅධි මත්ථායසම්මප්පධානවීරියංකිච්චංකරණී රයං. යකවලඤ්හි
අක්ඛාතායරොවතථා තා.තස්මායතහිඅක්ඛාතවයසනයයපටිපන්නාද්වීහි 

ඣායනහි ඣායියනො, යත යතභූමකවට්ටසඞ්ඛාතා මාරබන්ධනා
පයමොක්ඛන්තීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන යත භික්ඛූ අරහත්යත පතිට්ඨහිංසු, සම්පත්තානම්පි 
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

පඤ්චසතභික්ඛුවත්ථුපඨමං. 

2. අනිච්චලක්ඛණවත්ථු 

සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොපඤ්චසයතභික්ඛූආරබ්භකයථසි. 

යතකිර සත්ථු සන්තියකකම්මට්ඨානං  යහත්වා  න්ත්වා අරඤ්යඤ 
වායමන්තාපි අරහත්තං අප්පත්වා ‘‘වියසයසත්වා කම්මට්ඨානං
උග් ණ්හිස්සාමා’’ති සත්ථුසන්තිකංආ මිංසු.සත්ථා‘‘කිංනුයඛොඉයමසං

සප්පාය’’න්ති වීමංසන්යතො ‘‘ඉයම කස්සපබුද්ධකායල වීසති

වස්සසහස්සානි අනිච්චලක්ඛයණ අනුයුඤ්ජිංසු, තස්මා 

අනිච්චලක්ඛයණයනවයතසංඑකං ාථංයදයසතුංවට්ටතී’’තිචින්යතත්වා, 

‘‘භික්ඛයව, කාමභවාදීසු සබ්යබපි සඞ්ඛාරා හුත්වා අභාවට්යඨන අනිච්චා
එවා’’තිවත්වාඉමං  ාථමාහ– 
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277. 

‘‘සබ්යබසඞ්ඛාරාඅනිච්චාති, යදාපඤ්ඤායපස්සති; 

අථනිබ්බින්දතිදුක්යඛ, එසමග්ය ොවිසුද්ධියා’’ති. 

තත්ථ සබ්යබසඞ්ඛාරාතිකාමභවාදීසු උප්පන්නාඛන්ධාතත්ථතත්යථව

නිරුජ්ඣනයතො අනිච්චාති යදා විපස්සනාපඤ්ඤාය පස්සති, අථ ඉමස්මිං

ඛන්ධපරිහරණදුක්යඛනිබ්බින්දති, නිබ්බින්දන්යතොදුක්ඛපරිජානනාදිවයසන

සච්චානිපටිවිජ්ඣති. එස මග්ය ොවිසුද්ධිොතිවිසුද්ධත්ථායයවොදානත්ථාය
එසමග්ය ොතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන යතභික්ඛූඅරහත්යත පතිට්ඨහිංසු, සම්පත්තපරිසානම්පි
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

අනිච්චලක්ඛණවත්ථුදුතියං. 

3. දුක්ඛලක්ඛණවත්ථු 

දුතිය ාථායපි එවපනපයමව වත්ථු. තදා හි භ වා යතසං භික්ඛූනං 

දුක්ඛලක්ඛයණ කතාභියයො භාවං ඤත්වා, ‘‘භික්ඛයව, සබ්යබපි ඛන්ධා
පටිපීෙනට්යඨන දුක්ඛාඑවා’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

278. 

‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා දුක්ඛාති, යදාපඤ්ඤායපස්සති; 

අථනිබ්බින්දතිදුක්යඛ, එසමග්ය ොවිසුද්ධියා’’ති. 

තත්ථ දුක්ඛාතිපටිපීෙනට්යඨනදුක්ඛා. යසසංපුරිමසදිසයමව. 

දුක්ඛලක්ඛණවත්ථුතතියං. 

4. අනත්තලක්ඛණවත්ථු 

තතිය ාථායපිඑයසවනයයො.යකවලඤ්හිඑත්ථභ වායතසංභික්ඛූනං 

පුබ්යබ අනත්තලක්ඛයණ අනුයුත්තභාවං ඤත්වා, ‘‘භික්ඛයව, සබ්යබපි
ඛන්ධා අවසවත්තනට්යඨනඅනත්තාඑවා’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

279. 

‘‘සබ්යබ ධම්මාඅනත්තාති, යදාපඤ්ඤාය පස්සති; 

අථනිබ්බින්දතිදුක්යඛ, එසමග්ය ොවිසුද්ධියා’’ති. 

තත්ථ සබ්යබධම්මාතිපඤ්චක්ඛන්ධාඑව අධිප්යපතා. අනත්තාති‘‘මා
ජීයන්තු මා මීයන්තූ’’ති වයස වත්යතතුං න සක්කාති අවසවත්තනට්යඨන
අනත්තා අත්තසුඤ්ඤා අස්සාමිකා අනිස්සරාති අත්යථො. යසසං
පුරිමසදිසයමවාති. 
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අනත්තලක්ඛණවත්ථුචතුත්ථං. 

5. පධානකම්මිකතිස්සත්යථරවත්ථු 

උට්ඨානකා ම්හීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
පධානකම්මිකතිස්සත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

සාවත්ථිවාසියනො කිර පඤ්චසතා කුලපුත්තා සත්ථු සන්තියක 
පබ්බජිත්වා කම්මට්ඨානං  යහත්වා අරඤ්ඤං අ මංසු. යතසු එයකො
තත්යථව ඔහීයි. අවයසසා අරඤ්යඤ සමණධම්මං කයරොන්තා අරහත්තං
පත්වා ‘‘පටිලද්ධගුණං සත්ථු ආයරොයචස්සාමා’’ති පුන සාවත්ථිං අ මංසු.
යතසාවත්ථියතොයයොජනමත්යත එකස්මිං ාමයකපිණ්ඩායචරන්යතදිස්වා
එයකො උපාසයකො යාගුභත්තාදීහි පතිමායනත්වා අනුයමොදනං සුත්වා
පුනදිවසත්ථායපිනිමන්යතසි. යත තදයහව සාවත්ථිං  න්ත්වා පත්තචීවරං
පටිසායමත්වා සායන්හසමයය සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු. සත්ථා යතහි සද්ධිං අතිවිය තුට්ඨිං පයවදයමායනො
පටිසන්ථාරංඅකාසි. 

අථ යනසං තත්ථ ඔහීයනො සහායකභික්ඛු චින්යතසි – ‘‘සත්ථු ඉයමහි 

සද්ධිං පටිසන්ථාරං කයරොන්තස්ස මුඛං නප්පයහොති, මය්හං පන

මග් ඵලාභායවන මයා සද්ධිං න කයථති, අජ්යජව අරහත්තං පත්වා

සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා මයා සද්ධිං කථායපස්සාමී’’ති. යතපි භික්ඛූ, 

‘‘භන්යත, මයංආ මනමග්ය එයකනඋපාසයකනස්වාතනාය නිමන්තිතා, 
තත්ථ පායතොව  මිස්සාමා’’ති සත්ථාරං අපයලොයකසුං. අථ යනසං
සහායයකො භික්ඛුසබ්බරත්තිංචඞ්කමන්යතොනිද්දාවයසනචඞ්කමයකොටියං

එකස්මිංපාසාණඵලයක පති, ඌරුට්ඨිභිජ්ජි.යසොමහාසද්යදනවිරවි.තස්ස
යතසහායකාභික්ඛූසද්දං සඤ්ජානිත්වාඉයතොචියතොචඋපධාවිංසු.යතසං

දීපංජායලත්වාතස්සකත්තබ්බකිච්චං කයරොන්තානංයයවඅරුයණොඋට්ඨහි, 

යත තං  ාමං  න්තුං ඔකාසං න ලභිංසු. අථ යන සත්ථා ආහ – ‘‘කිං, 

භික්ඛයව, භික්ඛාචාර ාමං න  මිත්ථා’’ති. යත ‘‘ආම, භන්යත’’ති තං 

පවත්තිං ආයරොයචසුං. සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, එස ඉදායනව තුම්හාකං 

ලාභන්තරායං කයරොති, පුබ්යබපි අකාසියයවා’’ති වත්වා යතහි යාචියතො

අතීතංආහරිත්වා – 

‘‘යයොපුබ්යබකරණී රයානි, පච්ඡායසොකාතුමිච්ඡති; 

වරුණකට්ඨභඤ්යජොව, සපච්ඡාමනුතප්පතී’’ති.(ජා.1.1.71) – 

ජාතකිං විත්ථායරසි. තදා කිර යත භික්ඛූ පඤ්චසතා මාණවකා අයහසුං, 

කුසීතමාණවයකො අයං භික්ඛු අයහොසි, ආචරියයො පන තථා යතොව 
අයහොසීති. 
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සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා, ‘‘භික්ඛයව, යයොහිඋට්ඨානකායල 

උට්ඨානං න කයරොති, සංසන්නසඞ්කප්යපො යහොති, කුසීයතො යසො
ඣානාදියභදංවියසසං නාධි ච්ඡතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

280. 

‘‘උට්ඨානකාලම්හිඅනුට්ඨහායනො, 

යුවාබලීආලසියංඋයපයතො; 

සංසන්නසඞ්කප්පමයනොකුසීයතො, 
පඤ්ඤායමග් ංඅලයසොනවින්දතී’’ති. 

තත්ථ අනුට්ඨහායනොති අනුට්ඨහන්යතො අවායමන්යතො. යවා බලීති
පඨමයයොබ්බයන ඨියතො බලසම්පන්යනොපි හුත්වා අලසභායවන උයපයතො

යහොති, භුත්වාසයති. සිංසන්නසඞ්කප්පමයනොතිතීහිමිච්ඡාවිතක්යකහිසුට්ඨු 

අවසන්නසම්මාසඞ්කප්පචිත්යතො. කුසීයතොති නිබ්බීරියයො. අ යසොති

මහාඅලයසො පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං අරියමග් ං අපස්සන්යතො න වින්දති, න
පටිලභතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

පධානකම්මිකතිස්සත්යථරවත්ථුපඤ්චමං. 

6. සූකරයපතවත්ථු 

වාචානුරක්ඛීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
සූකරයපතංආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හි දිවයස මහායමොග් ල්ලානත්යථයරො ලක්ඛණත්යථයරන 

සද්ධිංගිජ්ඣකූටාඔයරොහන්යතොඑකස්මිංපයදයසසිතංපාත්වාකාසි.‘‘යකො

නු යඛො, ආවුයසො, යහතු සිතස්ස පාතුකම්මායා’’ති ලක්ඛණත්යථයරන

පුට්යඨො ‘‘අකායලො, ආවුයසො, ඉමස්ස පඤ්හස්ස, සත්ථු සන්තියක මං
පුච්යඡයයාථා’’තිවත්වාලක්ඛණත්යථයරන සද්ධිංයයවරාජ යහපිණ්ඩාය
චරිත්වා පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යවළුවනං  න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා

නිසීදි.අථනංලක්ඛණත්යථයරොතමත්ථං පුච්ඡි.යසොආහ–‘‘ආවුයසො, අහං

එකංයපතංඅද්දසං, තස්සති ාවුතප්පමාණංසරීරං, තං මනුස්සසරීරසදිසං.

සීසං පන සූකරස්ස විය, තස්ස මුයඛ නඞ්ගුට්ඨං ජාතං, තයතො පුෙවා 
පග්ඝරන්ති. ස්වාහං ‘න යම එවපනයපො සත්යතො දිට්ඨපුබ්යබො’ති තං දිස්වා

සිතං පාත්වාකාසි’’න්ති. සත්ථා ‘‘චක්ඛුභූතා වත, භික්ඛයව, මම සාවකා
විහරන්තී’’ති වත්වා ‘‘අහම්යපතං සත්තං යබොධිමණ්යඩයයව අද්දසං. ‘යය

පනයමනසද්දයහයුං, යතසං අහිතාය අස්සා’ති පයරසං අනුකම්පායන

කයථසිං. ඉදානි යමොග් ල්ලානං සක්ඛිංකත්වා කයථමි. සච්චං, භික්ඛයව, 
යමොග් ල්ලායනො ආහා’’ති කයථසි. තං සුත්වා භික්ඛූ සත්ථාරං පුච්ඡිංසු –
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‘‘කිං පන, භන්යත, තස්ස පුබ්බකම්ම’’න්ති. සත්ථා ‘‘යතන හි, භික්ඛයව, 
සුණාථා’’තිඅතීතංආහරිත්වාතස්ස පුබ්බකම්මංකයථසි. 

කස්සපබුද්ධකායලකිරඑකස්මිං ාමකාවායසද්යවයථරාසමග් වාසං 

වසිංසු. යතසු එයකො සට්ඨිවස්යසො, එයකො එකූනසට්ඨිවස්යසො. 

එකූනසට්ඨිවස්යසො ඉතරස්ස පත්තචීවරං ආදාය විචරි, සාමයණයරො විය
සබ්බං වත්තපටිවත්තං අකාසි. යතසං එකමාතුකුච්ඡියං වුත්ථභාතූනං විය
සමග් වාසං වසන්තානංවසනට්ඨානංඑයකොධම්මකථියකොආ මි.තදාච 
ධම්මස්සවනදිවයසො යහොති. යථරා නං සඞ් ණ්හිත්වා ‘‘ධම්මකථං යනො
කයථහි සප්පුරිසා’’ති ආහංසු. යසො ධම්මකථං කයථසි. යථරා
‘‘ධම්මකථියකොයනොලද්යධො’’ති තුට්ඨචිත්තාපුනදිවයසතංආදායධුර ාමං

පිණ්ඩාය පවිසිත්වා තත්ථ කතභත්තකිච්චා, ‘‘ආවුයසො, හියයයො
කථිතට්ඨානයතොවයථොකංධම්මංකයථහී’’තිමනුස්සානංධම්මංකථායපසුං. 
මනුස්සා ධම්මකථං සුත්වා පුනදිවසත්ථායපි නිමන්තයිංසු. එවං සමන්තා 
භික්ඛාචාර ායමසුද්යවද්යවදිවයසතංආදායපිණ්ඩායචරිංසු. 

ධම්මකථියකොචින්යතසි– ‘‘ඉයමද්යවපිඅතිමුදුකා, මයාඋයභොයපයත 
පලායපත්වාඉමස්මිංවිහායරවසිතුංවට්ටතී’’ති.යසොසායංයථපනපට්ඨානං
 න්ත්වා භික්ඛූනං උට්ඨාය  තකායල නිවත්තිත්වා මහායථරං

උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්යත, කිඤ්චි වත්තබ්බං අත්ථී’’ති වත්වා ‘‘කයථහි, 

ආවුයසො’’ති වුත්යත යථොකං චින්යතත්වා, ‘‘භන්යත, කථා නායමසා
මහාසාවජ්ජා’’ති වත්වා අකයථත්වාව පක්කාමි. අනුයථරස්සාපි සන්තිකං
 න්ත්වාතයථවඅකාසි.යසොදුතියදිවයසතයථවකත්වාතතියදිවයසයතසං

අතිවිය යකොතුහයල උප්පන්යන මහායථරං උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්යත, 

කිඤ්චි වත්තබ්බං අත්ථි, තුම්හාකං පන සන්තියක වත්තුං න විසහාමී’’ති

වත්වායථයරන ‘‘යහොතු, ආවුයසො, කයථහී’’තිනිප්පීළියතොආහ–‘‘කිංපන, 

භන්යත, අනුයථයරොතුම්යහහි සද්ධිංසංයභොය ො’’ති.සප්පුරිස, කිංනායමතං

කයථසි, මයංඑකමාතුකුච්ඡියං වුත්ථපුත්තාවිය, අම්යහසුඑයකනයංලද්ධං, 
ඉතයරනාපිලද්ධයමවයහොති.මයාඑතස්ස එත්තකංකාලංඅගුයණොනාමන

දිට්ඨපුබ්යබොති? එවං, භන්යතති. ආමාවුයසොති. භන්යත මං අනුයථයරො

එවමාහ–‘‘සප්පුරිස, ත්වංකුලපුත්යතො, අයංමහායථයරොලජ්ජීයපසයලොති
එයතන සද්ධිං සංයභො ං කයරොන්යතො උපපරික්ඛිත්වා කයරයයාසී’’ති
එවයමස මංආ තදිවසයතොපට්ඨායවදතීති. 

මහායථයරොතංසුත්වාවකුද්ධමානයසොදණ්ඩාභිහතංකුලාලභාජනංවිය 

භිජ්ජි. ඉතයරොපි උට්ඨාය අනුයථරස්ස සන්තිකං  න්ත්වා තයථව අයවොච, 
යසොපිතයථව භිජ්ජි.යතසුකිඤ්චාපිඑත්තකංකාලංඑයකොපිවිසුංපිණ්ඩාය

පවිට්ඨපුබ්යබො නාම නත්ථි, පුනදිවයස පන විසුං පිණ්ඩාය පවිසිත්වා

අනුයථයරො පුයරතරං ආ න්ත්වා උපට්ඨානසාලාය අට්ඨාසි, මහායථයරො

පච්ඡා අ මාසි. තං දිස්වා අනුයථයරො චින්යතසි – ‘‘කිං නු යඛො ඉමස්ස
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පත්තචීවරං පටිග් යහතබ්බං, උදාහු යනො’’ති. යසො ‘‘න ඉදානි

පටිග් යහස්සාමී’’ති චින්යතත්වාපි ‘‘යහොතු, නමයා එවං කතපුබ්බං, මයා
අත්තයනො වත්තං හායපතුං න වට්ටතී’’ති චිත්තං මුදුකං කත්වා යථරං 

උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්යත, පත්තචීවරං යදථා’’ති ආහ. ඉතයරො ‘‘ ච්ඡ, 

දුබ්බිනීත, න ත්වං මම පත්තචීවරං පටිග් යහතුං යුත්තපනයපො’’ති අච්ඡරං

පහරිත්වා යතනපි ‘‘ආම, භන්යත, අහම්පි තුම්හාකං පත්තචීවරං න

පටිග් ණ්හාමීති චින්යතසි’’න්ති වුත්යත, ‘‘ආවුයසො නවක, කිං ත්වං

චින්යතසි, මම ඉමස්මිං විහායර යකොචි සඞ්ය ො අත්ථී’’ති ආහ. ඉතයරොපි

‘‘තුම්යහ පන, භන්යත, කිං එවං මඤ්ඤථ ‘මම ඉමස්මිං විහායර යකොචි

සඞ්ය ොඅත්ථී’ති, එයසොයතවිහායරො’’තිවත්වා පත්තචීවරංආදායනික්ඛමි.
ඉතයරොපි නික්ඛමි. යත උයභොපි එකමග්ය නාපි අ න්ත්වා එයකො 

පච්ඡිමද්වායරන මග් ං  ණ්හි, එයකො පුරත්ථිමද්වායරන. ධම්මකථියකො, 

‘‘භන්යත, මා එවංකයරොථ, මාඑවංකයරොථා’’තිවත්වා ‘‘තිට්ඨාවුයසො’’ති

වුත්යතනිවත්ති.යසො පුනදිවයසධුර ාමංපවිට්යඨොමනුස්යසහි, ‘‘භන්යත, 

භද්දන්තා කුහි’’න්ති වුත්යත, ‘‘ආවුයසො, මා පුච්ඡථ, තුම්හාකං කුලුපකා

හියයයො කලහං කත්වා නික්ඛමිංසු, අහං යාචන්යතොපි නිවත්යතතුං
නාසක්ඛි’’න්තිආහ.යතසුබාලාතුණ්හී අයහසුං.පණ්ඩිතාපන ‘‘අම්යහහි

එත්තකංකාලංභද්දන්තානංකිඤ්චිඛලිතංනාමන දිට්ඨපුබ්බං, යතසංභයං
ඉමංනිස්සායඋප්පන්නංභවිස්සතී’’තියදොමනස්සප්පත්තා අයහසුං. 

යතපි යථරා  තට්ඨායන චිත්තසුඛං නාම න ලභිංසු. මහායථයරො

චින්යතසි – ‘‘අයහො නවකස්ස භික්ඛුයනො භාරියං කම්මං කතං, මුහුත්තං
දිට්ඨං නාම ආ න්තුකභික්ඛුං ආහ – ‘මහායථයරන සද්ධිං සංයභො ං මා

අකාසී’’’ති.ඉතයරොපිචින්යතසි– ‘‘අයහොමහායථරස්සභාරියංකම්මංකතං, 

මුහුත්තං දිට්ඨංනාමආ න්තුකභික්ඛුංආහ– ‘ඉමිනාසද්ධිංසංයභො ංමා
අකාසී’’’ති. යතසං යනව සජ්ඣායයො න මනසිකායරො අයහොසි. යත
වස්සසතච්චයයන පච්ඡිමදිසාය එකං විහාරං අ මංසු. යතසං එකයමව 
යසනාසනං පාපුණි. මහායථයර පවිසිත්වා මඤ්චයක නිසින්යන ඉතයරොපි
පාවිසි.මහායථයරොතං දිස්වාවසඤ්ජානිත්වාඅස්සූනිසන්ධායරතුංනාසක්ඛි.
ඉතයරොපිමහායථරං සඤ්ජානිත්වාඅස්සුපුණ්යණහියනත්යතහි‘‘කයථමිනු

යඛො මා කයථමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘න තං සද්යධයයපනප’’න්ති යථරං

වන්දිත්වා‘‘අහං, භන්යත, එත්තකං කාලංතුම්හාකංපත්තචීවරං යහත්වා

විචරිං, අපි නු යඛො යම කායද්වාරාදීසු තුම්යහහි කිඤ්චි අසාරුප්පං

දිට්ඨපුබ්බ’’න්ති. ‘‘න දිට්ඨපුබ්බං, ආවුයසො’’ති. අථ කස්මා ධම්මකථිකං

අවචුත්ථ ‘‘මා එයතන සද්ධිං සංයභො මකාසී’’ති? ‘‘නාහං, ආවුයසො, එවං

කයථමි, තයා කිර මම අන්තයර එවං වුත්ත’’න්ති. ‘‘අහම්පි, භන්යත, න
වදාමී’’ති. යත තස්මිං ඛයණ ‘‘යතන අම්යහ භින්දිතුකායමන එවං වුත්තං
භවිස්සතී’’ති ඤත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං අච්චයං යදසයිංසු. යත වස්සසතං 

චිත්තස්සාදංඅලභන්තාතංදිවසංසමග් ාහුත්වා‘‘ආයාම, නංතයතොවිහාරා 
නික්කඩ්ඪිස්සාමා’’තිපක්කමිත්වාඅනුපුබ්යබනතංවිහාරංඅ මංසු. 
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ධම්මකථියකොපියථයරදිස්වාපත්තචීවරංපටිග් යහතුංඋප ච්ඡි. යථරා
‘‘න ත්වං ඉමස්මිං විහායර වසිතුං යුත්තපනයපො’’ති අච්ඡරං පහරිංසු. යසො 
සණ්ඨාතුං අසක්යකොන්යතො තාවයදව නික්ඛමිත්වා පලායි. අථ නං වීසති

වස්සසහස්සානිකයතොසමණධම්යමොසන්ධායරතුංනාසක්ඛි, තයතොචවිත්වා
අවීචිම්හි නිබ්බත්යතො එකං බුද්ධන්තරං පච්චිත්වා ඉදානි ගිජ්ඣකූයට
වුත්තප්පකායරන අත්තභායවනදුක්ඛංඅනුයභොතීති. 

සත්ථා ඉදං තස්ස පුබ්බකම්මං ආහරිත්වා, ‘‘භික්ඛයව, භික්ඛුනා නාම
කායාදීහිඋපසන්තපනයපනභවිතබ්බ’’න්තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

281. 

‘‘වාචානුරක්ඛී මනසාසුසංවුයතො, 

කායයනචනාකුසලංකයිරා; 

එයතතයයොකම්මපයථවියසොධයය, 
ආරාධයයමග් මිසිප්පයවදිත’’න්ති. 

තස්සත්යථො – චතුන්නං වචීදුච්චරිතානං වජ්ජයනන වාචානුරක්ඛී 

අභිජ්ඣාදීනං අනුප්පාදයනන මනසා ච සුට්ඨු සංවුයතො පාණාතිපාතාදයයො
පජහන්යතො කායයන ච අකුසලං නකයිරා. එවං එයත තයයො කම්මපයථ
වියසොධයය. එවං වියසොයධන්යතො හි සීලක්ඛන්ධාදීනං එසයකහි බුද්ධාදීහි
ඉසීහිපයවදිතංඅට්ඨඞ්ගිකමග් ං ආරායධයයාති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

සූකරයපතවත්ථුඡට්ඨං. 

7. යපොට්ඨිලත්යථරවත්ථු 

යෙො ා යවති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
යපොට්ඨිලංනාමයථරංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර සත්තන්නම්පි බුද්ධානං සාසයන යතපිටයකො පඤ්චන්නං 

භික්ඛුසතානං ධම්මං වායචසි. සත්ථා චින්යතසි – ‘‘ඉමස්ස භික්ඛුයනො
‘අත්තයනො දුක්ඛනිස්සරණං කරිස්සාමී’ති චිත්තම්පි නත්ථි සංයවයජස්සාමි
න’’න්ති. තයතො පට්ඨාය තං යථරං අත්තයනො උපට්ඨානං ආ තකායල

‘‘එහි, තුච්ඡයපොට්ඨිල, වන්ද, තුච්ඡයපොට්ඨිල, නිසීද, තුච්ඡයපොට්ඨිල, යාහි, 
තුච්ඡයපොට්ඨිලා’’ති වදති. උට්ඨාය  තකායලපි ‘‘තුච්ඡයපොට්ඨියලො
 යතො’’ති වදති. යසො චින්යතසි – ‘‘අහං සාට්ඨකථානි තීණි පිටකානි

ධායරමි, පඤ්චන්නංභික්ඛුසතානංඅට්ඨාරසමහා යණධම්මංවායචමි, අථ

පන මං සත්ථා අභික්ඛණං, ‘තුච්ඡයපොට්ඨිලා’ති වයදති, අද්ධා මං සත්ථා
ඣානාදීනං අභායවන එවං වයදතී’’ති. යසො උප්පන්නසංයවය ො ‘‘දානි
අරඤ්ඤං පවිසිත්වා සමණධම්මං කරිස්සාමී’’ති සයයමව පත්තචීවරං
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සංවිදහිත්වා පච්චූසකායල සබ්බපච්ඡා ධම්මං උග් ණ්හිත්වා 
නික්ඛමන්යතන භික්ඛුනා සද්ධිං නික්ඛමි. පරියවයණ නිසීදිත්වා

සජ්ඣායන්තා නං ‘‘ආචරියයො’’ති න සල්ලක්යඛසුං. යසො

වීසයයොජනසතමග් ං න්ත්වාඑකස්මිංඅරඤ්ඤාවායස තිංසභික්ඛූවසන්ති, 

යත උපසඞ්කමිත්වා සඞ්ඝත්යථරං වන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, අවස්සයයො යම

යහොථා’’තිආහ.ආවුයසො, ත්වංධම්මකථියකො, අම්යහහිනාම තංනිස්සාය

කිඤ්චි ජානිතබ්බං භයවයය, කස්මා එවං වයදසීති? මා, භන්යත, එවං

කයරොථ, අවස්සයයො යම යහොථාති. යත පන සබ්යබ ඛීණාසවාව. අථ නං

මහායථයරො ‘‘ඉමස්සඋග් හංනිස්සායමායනොඅත්ථියයවා’’තිඅනුයථරස්ස
සන්තිකං පහිණි. යසොපි නං තයථවාහ. ඉමිනා නීහායරන සබ්යබපි තං
යපයසන්තාදිවාට්ඨායන නිසීදිත්වාසූචිකම්මංකයරොන්තස්සසබ්බනවකස්ස
සත්තවස්සිකසාමයණරස්සසන්තිකං පහිණිංසු.එවමස්සමානංනීහරිංසු. 

යසො නිහතමායනො සාමයණරස්ස සන්තියක අඤ්ජලිං පග් යහත්වා 

‘‘අවස්සයයො යම යහොහි සප්පුරිසා’’ති ආහ. අයහො, ආචරිය, කිං නායමතං

කයථථ, තුම්යහ මහල්ලකා බහුස්සුතා, තුම්හාකං සන්තියක මයා කිඤ්චි

කාරණං ජානිතබ්බං භයවයයාති. මා එවං කරි, සප්පුරිස, යහොහියයව යම

අවස්සයයොති. භන්යත, සයචපි ඔවාදක්ඛමා භවිස්සථ, භවිස්සාමි යවො

අවස්සයයොති. යහොමි, සප්පුරිස, අහං ‘‘අග්ගිං පවිසා’’ති වුත්යත අග්ගිං

පවිසාමියයවාති. අථ නං යසො අවිදූයර එකං සරං දස්යසත්වා, ‘‘භන්යත, 
යථානිවත්ථපාරුයතොව ඉමං සරං පවිසථා’’ති ආහ. යසො හිස්ස මහග්ඝානං
දුපට්ටචීවරානං නිවත්ථපාරුතභාවං ඤත්වාපි ‘‘ඔවාදක්ඛයමො නු යඛො’’ති
වීමංසන්යතො එවමාහ. යථයරොපි එකවචයනයනව උදකං ඔතරි. අථ නං

චීවරකණ්ණානං යතමිතකායල ‘‘එථ, භන්යත’’ති වත්වා එකවචයනයනව

ආ න්ත්වා ඨිතං ආහ – ‘‘භන්යත, එකස්මිං වම්මියක ඡ ඡිද්දානි, තත්ථ

එයකන ඡිද්යදන ය ොධා අන්යතො පවිට්ඨා, තං  ණ්හිතුකායමො ඉතරානි

පඤ්චඡිද්දානි ථයකත්වාඡට්ඨංභින්දිත්වාපවිට්ඨඡිද්යදයනව ණ්හාති, එවං
තුම්යහපි ඡද්වාරියකසු ආරම්මයණසු යසසානි පඤ්චද්වාරානි පිධාය
මයනොද්වායර කම්මං පට්ඨයපථා’’ති. බහුස්සුතස්ස භික්ඛුයනො

එත්තයකයනව පදීපුජ්ජලනං විය අයහොසි. යසො ‘‘එත්තකයමව යහොතු
සප්පුරිසා’’තිකරජකායයඤාණංඔතායරත්වාසමණධම්මංආරභි. 

සත්ථාවීසයයොජනසතමත්ථයකනිසින්යනොවතංභික්ඛුංඔයලොයකත්වා 

‘‘යයථවායංභික්ඛුභූරිපඤ්යඤො, එවයමවංඅයනනඅත්තානං පතිට්ඨායපතුං
වට්ටතී’’තිචින්යතත්වායතනසද්ධිංකයථන්යතොවියඔභාසංඵරිත්වා ඉමං
 ාථමාහ– 

282. 

‘‘යයො ායවජායතීභූරි, අයයො ාභූරිසඞ්ඛයයො; 

එතංද්යවධාපථංඤත්වා, භවායවිභවායච; 
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තථාත්තානංනියවයසයය, යථාභූරිපවඩ්ඪතී’’ති. 

තත්ථ යෙො ාතිඅට්ඨතිංසායආරම්මයණසුයයොනියසොමනසිකාරා. භූරීති

පථවීසමාය විත්ථතාය පඤ්ඤායයතං නාමං. සඞ්ඛයෙොති විනායසො. එතිං

ද්යවධාපථන්තිඑතං යයො ඤ්චඅයයො ඤ්ච. භවාෙවිභවාෙචාතිවුද්ධියාච

අවුද්ධියා ච. තථාතියථාඅයංභූරිසඞ්ඛාතාපඤ්ඤාපවඩ්ඪති, එවං අත්තානං
නියවයසයයාතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනයපොට්ඨිලත්යථයරොඅරහත්යතපතිට්ඨහීති. 

යපොට්ඨිලත්යථරවත්ථුසත්තමං. 

8. පඤ්චමහල්ලකත්යථරවත්ථු 

වනිං ඡින්දථාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
සම්බහුයලමහල්ලයකභික්ඛූආරබ්භකයථසි. 

යත කිර ගිහිකායල සාවත්ථියං කුටුම්බිකා මහද්ධනා 
අඤ්ඤමඤ්ඤසහායකාඑකයතොපුඤ්ඤානිකයරොන්තාසත්ථුධම්මයදසනං

සුත්වා ‘‘මයං මහල්ලකා, කිං යනො ඝරාවායසනා’’ති සත්ථාරං පබ්බජ්ජං

යාචිත්වා පබ්බජිංසු, මහල්ලකභායවන පන ධම්මං පරියාපුණිතුං
අසක්යකොන්තාවිහාරපරියන්යතපණ්ණසාලං කායරත්වාඑකයතොවවසිංසු.
පිණ්ඩායචරන්තාපියයභුයයයනපුත්තදාරස්යසව ය හං න්ත්වාභුඤ්ජිංසු.

යතසු එකස්ස පුරාණදුතියිකා මධුරපාචිකා නාම, සා යතසං සබ්යබසම්පි
උපකාරිකාඅයහොසි.කස්මාසබ්යබපිඅත්තනාලද්ධාහාරං  යහත්වාතස්සා

එවය යහනිසීදිත්වාභුඤ්ජන්ති? සාපියනසංයථාසන්නිහිතං සූපබයඤ්ජනං
යදති.සාඅඤ්ඤතරාබායධනඵුට්ඨාකාලමකාසි.අථයතමහල්ලකත්යථරා 
සහායකස්ස යථරස්ස පණ්ණසාලාය සන්නිපතිත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං ගීවාසු

 යහත්වා ‘‘මධුරපාචිකා උපාසිකා කාලකතා’’ති විලපන්තා යරොදිංසු. 

භික්ඛූහි ච සමන්තයතො උපධාවිත්වා ‘‘කිං ඉදං, ආවුයසො’’ති පුට්ඨා, 

‘‘භන්යත, සහායකස්සයනො පුරාණදුතියිකාකාලකතා, සාඅම්හාකංඅතිවිය
උපකාරිකා. ඉදානි කුයතො තථාපනපිං ලභිස්සාමාති ඉමිනා කාරයණන
යරොදාමා’’තිආහංසු. 

භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය 

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

නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි යත කාකයයොනියං 
නිබ්බත්තිත්වා සමුද්දතීයර චරමානා සමුද්දඌමියා සමුද්දං පයවයසත්වා 
මාරිතායකාකියායරොදිත්වාපරියදවිත්වාතංනීහරිස්සාමාති මුඛතුණ්ඩයකහි
මහාසමුද්දංඋස්සිඤ්චන්තාකිලමිංසූ’’තිඅතීතංආහරිත්වා– 

‘‘අපිනුහනුකාසන්තා, මුඛඤ්චපරිසුස්සති; 
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ඔරමාමනපායරම, පූරයතවමයහොදධී’’ති.(ජා.1.1.146); 

ඉමං කාකජාතකිං විත්ථායරත්වා යත භික්ඛූ ආමන්යතත්වා, ‘‘භික්ඛයව, 

රා යදොසයමොහවනංනිස්සායතුම්යහහිඉදංදුක්ඛං පත්තං, තංවනංඡින්දිතුං

වට්ටති, එවංනිද්දුක්ඛාභවිස්සථා’’තිවත්වාඉමා  ාථාඅභාසි– 

283. 

‘‘වනංඡින්දථමාරුක්ඛං, වනයතොජායයතභයං; 

යඡත්වාවනඤ්චවනථඤ්ච, නිබ්බනායහොථභික්ඛයවො. 

284. 

‘‘යාවහිවනයථොනඡිජ්ජති, 

අණුමත්යතොපිනරස්සනාරිසු; 

පටිබද්ධමයනොවතාවයසො, 
වච්යඡොඛීරපයකොවමාතරී’’ති. 

තත්ථ මා රුක්ඛන්ති සත්ථාරා හි ‘‘වනං ඡින්දථා’’ති වුත්යත යතසං

අචිරපබ්බජිතානං ‘‘සත්ථාඅම්යහවාසිආදීනි යහත්වාවනංඡින්දායපතී’’ති
රුක්ඛං ඡින්දිතුකාමතා උප්පජ්ජි. අථ යන ‘‘මයා රා ාදිකියලසවනං

සන්ධායයතං වුත්තං, න රුක්යඛ’’ති පටියසයධන්යතො ‘‘මා රුක්ඛ’’න්ති

ආහ. වනයතොති යථා පාකතිකවනයතො සීහාදිභයං ජායති, එවං

ජාතිආදිභයම්පි කියලසවනයතො ජායතීති අත්යථො. වනඤ්ච වනථඤ්චාති

එත්ථ මහන්තා රුක්ඛා වනං නාම, ඛුද්දකා තස්මිං වයන ඨිතත්තා වනථා

නාම. පුබ්බුප්පත්තිකරුක්ඛාවාවනංනාම, අපරාපරුප්පත්තිකාවනථානාම.

එවයමව මහන්තමහන්තා භවාකඩ්ඪනකා කියලසා වනං නාම, පවත්තියං

විපාකදායකාවනථානාම. පුබ්බප්පත්තිකාවනංනාම, අපරාපරුප්පත්තිකා
වනථා නාම. තං උභයං චතුත්ථමග් ඤායණන ඡින්දිතබ්බං. යතනාහ –

‘‘යඡත්වා වනඤ්ච වනථඤ්ච, නිබ්බනා යහොථ භික්ඛයවො’’ති. නිබ්බනා

යහොථාති නික්කියලසා යහොථ. ොව හි වනයථොති යාව එස අණුමත්යතොපි

කියලසවනයථො නරස්ස නාරීසු න ඡිජ්ජති, තාව යසො ඛීරපයකො වච්යඡො
මාතරිවියපටිබද්ධමයනො ලග් චිත්යතොවයහොතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන පඤ්චපි යත මහල්ලකත්යථරා යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨහිංසු, සම්පත්තානම්පිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

පඤ්චමහල්ලකත්යථරවත්ථුඅට්ඨමං. 

9. සුවණ්ණකාරත්යථරවත්ථු 

උච්ඡින්දාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
සාරිපුත්තත්යථරස්සසද්ධිවිහාරිකංආරබ්භකයථසි. 
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පටුන 

එයකො කිර සුවණ්ණකාරපුත්යතො අභිපනයපො සාරිපුත්තත්යථරස්ස 

සන්තියක පබ්බජි. යථයරො ‘‘තරුණානං රාය ො උස්සන්යනො යහොතී’’ති
චින්යතත්වා තස්ස රා පටිඝාතාය අසුභකම්මට්ඨානං අදාසි. තස්ස පනතං
අසප්පායං. තස්මා අරඤ්ඤං පවිසිත්වා යතමාසං වායමන්යතො
චිත්යතකග් මත්තම්පි අලභිත්වා පුන යථරස්ස සන්තිකං ආ න්ත්වා

යථයරන‘‘උපට්ඨිතංයත, ආවුයසො, කම්මට්ඨාන’’න්තිවුත්යතතං පවත්තිං
ආයරොයචසි. අථස්ස යථයරො ‘‘කම්මට්ඨානං න සම්පජ්ජතීති යවොසානං
ආපජ්ජිතුංන වට්ටතී’’තිවත්වාපුනතයදවකම්මට්ඨානංසාධුකංකයථත්වා
අදාසි. යසො දුතියවායරපි කිඤ්චි වියසසං නිබ්බත්යතතුං අසක්යකොන්යතො
ආ න්ත්වා යථරස්ස ආයරොයචසි. අථස්ස යථයරොපි සකාරණං සඋපමං 
කත්වාතයදවකම්මට්ඨානංආචික්ඛි.යසො පුනපිආ න්ත්වාකම්මට්ඨානස්ස
අසම්පජ්ජනභාවං කයථසි. යථයරො චින්යතසි – ‘‘කාරයකො භික්ඛු අත්තනි
විජ්ජමායන කාමච්ඡන්දාදයයො විජ්ජමානාති අවිජ්ජමායන අවිජ්ජමානාති

පජානාති. අයං භික්ඛු කාරයකො, යනො අකාරයකො, පටිපන්යනො, යනො 

අප්පටිපන්යනො, අහංපයනතස්සඅජ්ඣාසයංනජානාමි, බුද්ධයවයනයයයො
එයසො භවිස්සතී’’ති තං ආදාය සායන්හසමයය සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා

‘‘අයං, භන්යත, මම සද්ධිවිහාරියකො, ඉමස්ස මයා ඉමිනාකාරයණන ඉදං
නාම කම්මට්ඨානංදින්න’’න්තිසබ්බංතංපවත්තිංආයරොයචසි. 

අථ නං සත්ථා ‘‘ආසයානුසයඤාණං නායමතං පාරමියයො පූයරත්වා 
දසසහස්සියලොකධාතුංඋන්නායදත්වාසබ්බඤ්ඤුතංපත්තානංබුද්ධානංයයව
විසයයො’’ති වත්වා‘‘කතරකුලානුයඛොඑසපබ්බජියතො’’තිආවජ්යජන්යතො 

‘‘සුවණ්ණකාරකුලා’’තිඤත්වාඅතීයතඅත්තභායවඔයලොයකන්යතොතස්ස
සුවණ්ණකාරකුයලයයව පටිපාටියා නිබ්බත්තානි පඤ්ච අත්තභාවසතානි
දිස්වා ‘‘ඉමිනා දහයරන දීඝරත්තං සුවණ්ණකාරකම්මං කයරොන්යතන
කණිකාරපුප්ඵපදුමපුප්ඵාදීනි කරිස්සාමීති රත්තසුවණ්ණයමව

සම්පරිවත්තිතං, තස්මා ඉමස්ස අසුභපටිකූලකම්මට්ඨානං න වට්ටති, 

මනාපයමවස්සකම්මට්ඨානංසප්පාය’’න්තිචින්යතත්වා, ‘‘සාරිපුත්ත, තයා 
කම්මට්ඨානං දත්වා චත්තායරො මායස කිලමිතං භික්ඛුං අජ්ජ

පච්ඡාභත්යතයයව අරහත්තං පත්තං පස්සිස්සසි,  ච්ඡ ත්ව’’න්ති යථරං
උයයයොයජත්වා ඉද්ධියා චක්කමත්තං සුවණ්ණපදුමං මායපත්වා පත්යතහි
යචවනායලහි ච උදකබින්දූනි මුඤ්චන්තං වියකත්වා ‘‘භික්ඛු ඉමං පදුමං
ආදාය විහාරපච්චන්යත වාලුකරාසිම්හි ඨයපත්වා සම්මුඛට්ඨායන
පල්ලඞ්යකනනිසීදිත්වා‘යලොහිතකං යලොහිතක’න්තිපරිකම්මංකයරොහී’’ති
අදාසි. තස්ස සත්ථුහත්ථයතො පදුමං  ණ්හන්තස්යසව චිත්තං පසීදි. යසො
විහාරපච්චන්තං  න්ත්වා වාලුකං උස්සායපත්වා තත්ථ පදුමනාලං
පයවයසත්වා සම්මුයඛ පල්ලඞ්යකන නිසින්යනො ‘‘යලොහිතකං
යලොහිතක’’න්ති පරිකම්මං ආරභි. අථස්ස තඞ්ඛණඤ්යඤව නීවරණානි

වික්ඛම්භිංසු, උපචාරජ්ඣානං උප්පජ්ජි. තදනන්තරං පඨමජ්ඣානං
නිබ්බත්යතත්වා පඤ්චහාකායරහි වසීභාවං පායපත්වා යථානිසින්යනොව
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දුතියජ්ඣානාදීනිපි පත්වා වසීභූයතො චතුත්ථජ්ඣායනන ඣානකීෙං
කීෙන්යතොනිසීදි. 

සත්ථාතස්සඣානානංඋප්පන්නභාවංඤත්වා‘‘සක්ඛිස්සතිනුයඛො එස
අත්තයනොධම්මතායඋත්තරිවියසසංනිබ්බත්යතතු’’න්තිඔයලොයකන්යතො
‘‘න සක්ඛිස්සතී’’තිඤත්වා‘‘තංපදුමංමිලායතූ’’තිඅධිට්ඨහි.තංහත්යථහි 
මද්දිතපදුමංමිලායන්තංවියකාෙවණ්ණංඅයහොසි.යසොඣානාවුට්ඨායතං

ඔයලොයකත්වා ‘‘කිං නු යඛො ඉමං පදුමං ජරාය පහටං පඤ්ඤායති, 
අනුපාදිණ්ණයකපිඑවංජරාය අභිභුයයමායනඋපාදිණ්ණයකකථාවනත්ථි.

ඉදම්පි හි ජරා අභිභවිස්සතී’’ති අනිච්චලක්ඛණං පස්සි. තස්මිං පන දිට්යඨ
දුක්ඛලක්ඛණඤ්ච අනත්තලක්ඛණඤ්චදිට්ඨයමවයහොති.තස්සතයයොභවා
ආදිත්තා විය කණ්යඩ බද්ධකුණපා විය ච ඛායිංසු. තස්මිං ඛයණ තස්ස
අවිදූයර කුමාරකා එකං සරං ඔතරිත්වා කුමුදානි භඤ්ජිත්වා ථයල රාසිං
කයරොන්ති. යසො ජයල ච ථයල ච කුමුදානි ඔයලොයකසි. අථස්ස ජයල 

කුමුදානි අභිපනපානි උදකපග්ඝරන්තානි විය උපට්ඨහිංසු, ඉතරානි

අග් ග්ය සු පරිමිලාතානි. යසො ‘‘අනුපාදිණ්ණකං ජරා එවං පහරති, 
උපාදිණ්ණකං කිං පන න පහරිස්සතී’’ති සුට්ඨුතරං අනිච්චලක්ඛණාදීනි
අද්දස. සත්ථා ‘‘පාකටීභූතං ඉදානි ඉමස්ස භික්ඛුයනො කම්මට්ඨාන’’න්ති

ඤත්වා න්ධකුටියං නිසින්නයකොවඔභාසංමුඤ්චි, යසොතස්සමුඛංපහරි.
අථස්ස ‘‘කිං නු යඛො එත’’න්ති ඔයලොයකන්තස්ස සත්ථා ආ න්ත්වා
සම්මුයඛ ඨියතො විය අයහොසි. යසො උට්ඨාය අඤ්ජලිං පග් ණ්හි. අථස්ස
සත්ථාසප්පායංසල්ලක්යඛත්වාඉමං ාථමාහ– 

285. 

‘‘උච්ඡින්දසියනහමත්තයනො, කුමුදංසාරදිකංවපාණිනා; 

සන්තිමග් යමවබ්රහූය, නිබ්බානංසු යතනයදසිත’’න්ති. 

තත්ථ උච්ඡින්දාතිඅරහත්තමග්ය න උච්ඡින්ද. සාරදිකන්තිසරදකායල

නිබ්බත්තං. සන්තිමග් න්ති නිබ්බාන ාමිං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං. බූ්රහොති

වඩ්ඪය. නිබ්බානඤ්හි සු යතන යදසිතං, තස්මා තස්ස මග් ං භායවහීති
අත්යථො. 

යදසනාවසායනයසොභික්ඛුඅරහත්යතපතිට්ඨහි. 

සුවණ්ණකාරත්යථරවත්ථුනවමං. 

10. මහාධනවාණිජවත්ථු 

ඉධ වස්සන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
මහාධනවාණිජංනාමආරබ්භකයථසි. 
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යසොකිරබාරාණසියතොකුසුම්භරත්තානංවත්ථානංපඤ්චසකටසතානි 

පූයරත්වා වණිජ්ජාය සාවත්ථිං ආ යතො නදීතීරං පත්වා ‘‘ස්යව නදිං 
උත්තරිස්සාමී’’ති තත්යථව සකටානි යමොයචත්වා වසි. රත්තිං මහායමයඝො
උට්ඨහිත්වා වස්සි.නදීසත්තාහංඋදකස්සපූරාඅට්ඨාසි.නා රාපිසත්තාහං
නක්ඛත්තංකීළිංසු. කුසුම්භරත්යතහිවත්යථහිකිච්චංනනිට්ඨිතං.වාණියජො

චින්යතසි–‘‘අහංදූරං ආ යතො.සයචපුන මිස්සාමි, පපඤ්යචොභවිස්සති.
ඉයධවවස්සඤ්චයහමන්තඤ්ච ගිම්හඤ්ච මමකම්මංකයරොන්යතොවසිත්වා
ඉමානි වික්කිණිස්සාමී’’ති.සත්ථාන යරපිණ්ඩායචරන්යතොතස්සචිත්තං
ඤත්වා සිතං පාතුකරිත්වා ආනන්දත්යථයරන සිතකාරණං පුට්යඨො ආහ –

‘‘දිට්යඨො යත, ආනන්ද, මහාධනවාණියජො’’ති? ‘‘ආම, භන්යත’’ති. යසො
අත්තයනො ජීවිතන්තරායංඅජානිත්වා ඉමංසංවච්ඡරංඉයධවවසිත්වාභණ්ඩං 

වික්කිණිතුං චිත්තමකාසීති. ‘‘කිං පන තස්ස, භන්යත, අන්තරායයො

භවිස්සතී’’ති? සත්ථා ‘‘ආමානන්ද, සත්තාහයමව ජීවිත්වා යසො මච්චුමුයඛ
පතිස්සතී’’තිවත්වාඉමා  ාථාඅභාසි– 

‘‘අජ්යජවකිච්චමාතප්පං, යකොජඤ්ඤාමරණංසුයව; 

නහියනොසඞ් රංයතන, මහායසයනනමච්චුනා. 

‘‘එවංවිහාරිංආතාපිං, අයහොරත්තමතන්දිතං; 

තං යව භද්යදකරත්යතොති, සන්යතො ආචික්ඛයත මුනී’’ති. (ම. නි. 
3.272); 

 ච්ඡාමිස්ස, භන්යත, ආයරොයචස්සාමීති. විස්සත්යථො  ච්ඡානන්දාති.
යථයරො සකටට්ඨානං  න්ත්වා භික්ඛාය චරි. වාණියජො යථරං ආහායරන 

පතිමායනසි. අථ නං යථයරො ආහ – ‘‘කිත්තකං කාලං ඉධ වසිස්සසී’’ති? 

‘‘භන්යත, අහං දූරයතො ආ යතො’’. සයච පුන  මිස්සාමි, පපඤ්යචො

භවිස්සති, ඉමං සංවච්ඡරං ඉධ වසිත්වා භණ්ඩං වික්කිණිත්වා  මිස්සාමීති.

උපාසක, දුජ්ජායනොජීවිතන්තරායයො, අප්පමාදංකාතුං වට්ටතීති. ‘‘කිංපන, 

භන්යත, අන්තරායයො භවිස්සතී’’ති. ‘‘ආම, උපාසක, සත්තාහයමව යත 

ජීවිතං පවත්තිස්සතීති’’. යසො සංවිග් මානයසො හුත්වා බුද්ධප්පමුඛං
භික්ඛුසඞ්ඝං නිමන්යතත්වා සත්තාහං මහාදානං දත්වා අනුයමොදනත්ථාය 

පත්තං  ණ්හි. අථස්ස සත්ථා අනුයමොදනං කයරොන්යතො, ‘‘උපාසක, 

පණ්ඩියතන නාම ‘ඉයධව වස්සාදීනි වසිස්සාමි, ඉදඤ්චිදඤ්ච කම්මං

පයයොයජස්සාමී’තිචින්යතතුංනවට්ටති, අත්තයනොපනජීවිතන්තරායයමව
චින්යතතුංවට්ටතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

286. 

‘‘ඉධවස්සංවසිස්සාමි, ඉධයහමන්තගිම්හිසු; 

ඉතිබායලොවිචින්යතති, අන්තරායංනබුජ්ඣතී’’ති. 
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තත්ථ ඉධවස්සන්තිඉමස්මිංඨායන ඉදඤ්චිදඤ්චකයරොන්යතොචතුමාසං

වස්සංවසිස්සාමි. යහමන්තගිම්හිසූතියහමන්තගිම්යහසුපි‘‘චත්තායරොමායස 

ඉදඤ්චිදඤ්ච කයරොන්යතො ඉයධව වසිස්සාමී’’ති එවං
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකං අත්ථං අජානන්යතො බායලො විචින්යතති. 

අන්තරාෙන්ති‘‘අසුකස්මිං නාමකායලවායදයසවාවයයවාමරිස්සාමී’’ති
අත්තයනොජීවිතන්තරායංන බුජ්ඣතීති. 

යදසනාවසායන යසො වාණියජො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, 

සම්පත්තානම්පි සාත්ථිකා ධම්මයදසනා අයහොසි. වාණියජොපි සත්ථාරං
අනු න්ත්වා නිවත්තිත්වා ‘‘සීසයරොය ො විය යම උප්පන්යනො’’ති සයයන

නිපජ්ජි, තථානිපන්යනොවකාලංකත්වාතුසිතවිමායනනිබ්බත්ති. 

මහාධනවාණිජවත්ථුදසමං. 

11. කිසාය ොතමීවත්ථු 

තිං පුත්තපසුසම්මත්තන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතො කිසාය ොතමිංආරබ්භකයථසි.වත්ථුසහස්සවග්ය – 

‘‘යයොචවස්සසතංජීයව, අපස්සංඅමතංපදං; 

එකාහංජීවිතංයසයයයො, පස්සයතොඅමතංපද’’න්ති.(ධ.ප.114) – 

 ාථාවණ්ණනායවිත්ථායරත්වාකථිතං.තදාහිසත්ථා‘‘කිසාය ොතමි ලද්ධා

යතඑකච්ඡරමත්තාසිද්ධත්ථකා’’තිආහ.‘‘නලද්ධා, භන්යත, සකල ායම 

ජීවන්යතහි කිර මතකා එව බහුතරා’’ති. අථ නං සත්ථා ‘‘ත්වං ‘මයමව

පුත්යතොමයතො’ති සල්ලක්යඛසි, ධුවධම්යමොඑසසබ්බසත්තානං.මච්චුරාජා
හිසබ්බසත්යත අපරිපුණ්ණජ්ඣාසයයඑවමයහොයඝොවියපරිකඩ්ඪමායනො
අපායසමුද්යදපක්ඛිපතී’’තිවත්වා ධම්මංයදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

287. 

‘‘තංපුත්තපසුසම්මත්තං, බයාසත්තමනසංනරං; 

සුත්තං ාමංමයහොයඝොව, මච්චුආදාය ච්ඡතී’’ති. 

තත්ථ තිංපුත්තපසුසම්මත්තන්තිතං පනපබලාදිසම්පන්යනපුත්යතචපසූ
ච ලභිත්වා ‘‘මම පුත්තා අභිපනපා බලසම්පන්නා පණ්ඩිතා

සබ්බකිච්චසමත්ථා, මම ය ොණා අභිපනපා අයරො ා මහාභාරවහා, මම  ාවී

බහුඛීරා’’තිඑවංපුත්යතහිචපසූහිචසම්මත්තං නරං. බයාසත්තමනසන්ති
හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදීසු වා පත්තචීවරාදීසු වා කිඤ්චියදව ලභිත්වා තයතො

උත්තරිතරං පත්ථනතාය ආසත්තමානසං වා, චක්ඛුවිඤ්යඤයයාදීසු

ආරම්මයණසුවුත්තප්පකායරසුවාපරික්ඛායරසුයංයංලද්ධං යහොති, තත්ථ

තත්යථවලග් නතායබයාසත්තමානසං වා. සුත්තිං ාමන්තිනිද්දංඋප තං

සත්තනිකායං. මයහොයාොවාති යථා එවපනපං  ාමං  ම්භීරවිත්ථයතො
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මහන්යතො මහානදීනං ඔයඝො අන්තමයසො සුනඛම්පි අයසයසත්වා සබ්බං

ආදාය ච්ඡති, එවං වුත්තප්පකාරංනරංමච්චුආදාය ච්ඡතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන කිසාය ොතමී යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, 
සම්පත්තානම්පි සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

කිසාය ොතමීවත්ථුඑකාදසමං. 

12. පටාචාරාවත්ථු 

න සන්ති පුත්තාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
පටාචාරං ආරබ්භකයථසි.වත්ථුසහස්සවග්ය – 

‘‘යයොචවස්සසතංජීයව, අපස්සංඋදයබ්බයං; 

එකාහංජීවිතංයසයයයො, පස්සයතොඋදයබ්බය’’න්ති.(ධ.ප.113) – 

 ාථාවණ්ණනාය විත්ථායරත්වා කථිතං. තදා පන සත්ථා පටාචාරං 
තනුභූතයසොකං ඤත්වා ‘‘පටාචායර පුත්තාදයයො නාම පරයලොකං

 ච්ඡන්තස්සතාණංවායලණංවා සරණංවාභවිතුංනසක්යකොන්ති, තස්මා
විජ්ජමානාපි යත න සන්තියයව. පණ්ඩියතන පන සීලං වියසොයධත්වා
අත්තයනො නිබ්බාන ාමිමග් යමව යසොයධතුං වට්ටතී’’ති වත්වා ධම්මං 
යදයසන්යතොඉමා ාථාඅභාසි– 

288. 

‘‘නසන්තිපුත්තාතාණාය, නපිතානාපිබන්ධවා; 

අන්තයකනාධිපන්නස්ස, නත්ථිඤාතීසුතාණතා. 

289. 

‘‘එතමත්ථවසංඤත්වා, පණ්ඩියතොසීලසංවුයතො; 

නිබ්බාන මනංමග් ං, ඛිප්පයමවවියසොධයය’’ති. 

තත්ථ තාණාොති තාණභාවාය පතිට්ඨානත්ථාය. බන්ධවාති පුත්යත ච
මාතාපිතයරො ච ඨයපත්වා අවයසසා ඤාතිසුහජ්ජා. 

අන්තයකනාධිපන්නස්සාතිමරයණන අභිභූතස්ස.පවත්තියඤ්හිපුත්තාදයයො
අන්නපානාදිදායනන යචව උප්පන්නකිච්චනිත්ථරයණනචතාණාහුත්වාපි
මරණකායල යකනචි උපායයන මරණං පටිබාහිතුං අසමත්ථතාය

තාණත්ථාය යලණත්ථායනසන්තිනාම.යතයනවවුත්තං– ‘‘නත්ථිඤාතීසු 

තාණතා’’ති. එතමත්ථවසන්ති එවං යතසං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස තාණං භවිතුං
අසමත්ථභාවසඞ්ඛාතං කාරණං ජානිත්වා පණ්ඩියතො චතුපාරිසුද්ධිසීයලන 
සංවුයතොරක්ඛිතය ොපියතොහුත්වානිබ්බාන මනංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංසීඝං
සීඝං වියසොයධයයාතිඅත්යථො. 



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා මග් වග්ය ො 
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යදසනාවසායන පටාචාරා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, අඤ්යඤ ච බහූ 
යසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

පටාචාරාවත්ථුද්වාදසමං. 

මග් වග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

වීසතියමොවග්ය ො. 
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21. පකිණ්ණකවග්ය ො 
1. අත්තයනොපුබ්බකම්මවත්ථු 

මත්තාසුඛපරිච්චා ාති ඉමංධම්මයදසනංසත්ථා යවළුවයනවිහරන්යතො
අත්තයනොපුබ්බකම්මංආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හි සමයය යවසාලී ඉද්ධා අයහොසි ඵීතා බහුජනා 
ආකිණ්ණමනුස්සා. තත්ථ හි වායරන වායරන රජ්ජං කායරන්තානං
ඛත්තියානංයයව සත්තසතාධිකානි සත්තසහස්සානි සත්ත ච ඛත්තියා
අයහසුං. යතසං වසනත්ථාය තත්තකායයව පාසාදා තත්තකායනව
කූටා ාරානි උයයායන විහාරත්ථාය තත්තකායයව ආරාමා ච
යපොක්ඛරණියයො ච අයහසුං. සා අපයරන සමයයන දුබ්භික්ඛා අයහොසි
දුස්සස්සා. තත්ථ ඡාතකභයයන පඨමං දුග් තමනුස්සා කාලමකංසු. යතසං
යතසං තත්ථ තත්ථ ඡඩ්ඩිතානං කුණපානං  න්යධන අමනුස්සා න රං
පවිසිංසු. අමනුස්සූපද්දයවන බහුතරා කාලමකංසු. යතසං 
කුණප න්ධපටික්කූලතාය සත්තානං අහිවාතයරොය ො උප්පජ්ජි. එවං 
දුබ්භික්ඛභයංඅමනුස්සභයංයරො භයන්තිතීණිභයානිඋප්පජ්ජිංසු. 

න රවාසියනො සන්නිපතිත්වා රාජානං ආහංසු – ‘‘මහාරාජ, ඉමස්මිං 

න යරතීණිභයානිඋප්පන්නානි, ඉයතොපුබ්යබයාවසත්තමාරාජපරිවට්ටා
එවපනපංභයං නාමනඋප්පන්නපුබ්බං.අධම්මිකරාජූනඤ්හිකායලඑවපනපං
භයං උප්පජ්ජතී’’ති. රාජා සන්ථා ායර සබ්යබසං සන්නිපාතං කායරත්වා

‘‘සයච යම අධම්මිකභායවො අත්ථි, තං විචිනථා’’තිආහ. යවසාලිවාසියනො

සබ්බං පයවණි විචිනන්තා රඤ්යඤො කඤ්චි යදොසං අදිස්වා, ‘‘මහාරාජ, 

නත්ථි යත යදොයසො’’ති වත්වා ‘‘කථංනුයඛො ඉදං අම්හාකං භයං වූපසමං
 ච්යඡයයා’’ති මන්තයිංසු. තත්ථ එකච්යචහි ‘‘බලිකම්යමන ආයාචනාය 
මඞ් ලකිරියායා’’ති වුත්යත සබ්බම්පි තං විධිං කත්වා පටිබාහිතුං

නාසක්ඛිංසු. අථඤ්යඤ එවමාහංසු – ‘‘ඡ සත්ථායරො මහානුභාවා, යතසු
ඉධා තමත්යතසුභයං වූපසයමයයා’’ති.අපයර‘‘සම්මාසම්බුද්යධොයලොයක

උප්පන්යනො. යසො හිභ වා සබ්බසත්තහිතායධම්මං යදයසති, මහිද්ධියකො 
මහානුභායවො.තස්මිං ඉධආ යතඉමානි භයානිවූපසයමයු’’න්තිආහංසු.
යතසං වචනං සබ්යබපි අභිනන්දිත්වා ‘‘කහං නු යඛො යසො භ වා එතරහි

විහරතී’’තිආහංසු. තදාපනසත්ථාඋපකට්ඨායවස්සූපනායිකායරඤ්යඤො
බිම්බිසාරස්ස පටිඤ්ඤං දත්වා යවළුවයන විහරති. යතන ච සමයයන
බිම්බිසාරසමා යම බිම්බිසායරන සද්ධිං යසොතාපත්තිඵලං පත්යතො මහාලි
නාමලිච්ඡවීතස්සංපරිසායංනිසින්යනො යහොති. 

යවසාලිවාසියනොමහන්තංපණ්ණාකාරංසජ්යජත්වාරාජානංබිම්බිසාරං 
සඤ්ඤායපත්වා ‘‘සත්ථාරං ඉධායනථා’’ති මහාලිඤ්යචව ලිච්ඡවිං
පුයරොහිතපුත්තඤ්ච පහිණිංසු. යත  න්ත්වා රඤ්යඤො පණ්ණාකාරං දත්වා

තං පවත්තිං නියවයදත්වා, ‘‘මහාරාජ, සත්ථාරං අම්හාකං න රං
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යපයසථා’’ති යාචිංසු. රාජා ‘‘තුම්යහව ජානාථා’’ති න සම්පටිච්ඡි. යත

භ වන්තංඋපසඞ්කමිත්වාවන්දිත්වායාචිංසු – ‘‘භන්යත, යවසාලියංතීණි

භයානිඋප්පන්නානි, තානිතුම්යහසුආ යතසුවූපසමිස්සන්ති, එථ, භන්යත, 
 ච්ඡාමා’’ති. සත්ථා යතසං වචනං සුත්වා ආවජ්යජන්යතො ‘‘යවසාලියං 

රතනසුත්යත (ඛු.පා.6.1ආදයයො; සු.නි.224ආදයයො)වුත්යතසා රක්ඛා

චක්කවාොනංයකොටිසතසහස්සංඵරිස්සති, සුත්තපරියයොසායනචතුරාසීතියා 

පාණසහස්සානං ධම්මාභිසමයයො භවිස්සති, තානි ච භයානි 
වූපසමිස්සන්තී’’තිඤත්වායතසංවචනංසම්පටිච්ඡි. 

රාජා බිම්බිසායරො ‘‘සත්ථාරා කිර යවසාලි මනං සම්පටිච්ඡිත’’න්ති

සුත්වාන යරයඝොසනංකායරත්වාසත්ථාරංඋපසඞ්කමිත්වා‘‘කිං, භන්යත, 

යවසාලි මනං සම්පටිච්ඡිත’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, මහාරාජා’’ති වුත්යත 

‘‘යතන හි, භන්යත, ආ යමථ, තාව මග් ං පටියායදස්සාමී’’ති වත්වා
රාජ හස්ස ච  ඞ් ාය ච අන්තයර පඤ්චයයොජනභූමිං සමං කායරත්වා
යයොජයනයයොජයනවිහාරං පතිට්ඨායපත්වාසත්ථු මනකාලංආයරොයචසි.
සත්ථා පඤ්චහි භික්ඛුසයතහිසද්ධිං මග් ං පටිපජ්ජි. රාජා යයොජනන්තයර
ජණ්ණුමත්යතන ඔධිනා පඤ්චවණ්ණානි පුප්ඵානි ඔකිරායපත්වා
ධජපටාකකදලීආදීනිඋස්සායපත්වාභ වයතො ඡත්තාතිඡත්තංකත්වා ද්යව 
යසතච්ඡත්තානි එකයමකස්ස භික්ඛුයනො එකයමකං යසතච්ඡත්තං උපරි
ධායරත්වා සපරිවායරො පුප්ඵ න්ධාදීහි පූජං කයරොන්යතො සත්ථාරං
එයකකස්මිං විහායර වසායපත්වා මහාදානාදීනි දත්වා පඤ්චහි දිවයසහි
 ඞ් ාතීරංපායපත්වාතත්ථ නාවං අලඞ්කයරොන්යතොයවසාලිකානංසාසනං
යපයසසි – ‘‘මග් ං පටියායදත්වා සත්ථු පච්චුග් මනංකයරොන්තූ’’ති. යත
‘‘දිගුණං පූජං කරිස්සාමා’’ති යවසාලියා ච  ඞ් ාය ච අන්තයර
තියයොජනභූමිං සමං කායරත්වා භ වයතො චතූහි යසතච්ඡත්යතහි 
එකයමකස්ස භික්ඛුයනො ද්වීහි ද්වීහි යසතච්ඡත්යතහි ඡත්තාතිඡත්තානි
සජ්යජත්වා පූජං කුරුමානා ආ න්ත්වා  ඞ් ාතීයර අට්ඨංසු. බිම්බිසායරො
ද්යව නාවා සඞ්ඝායටත්වා මණ්ඩපං කායරත්වා පුප්ඵදාමාදීහි
අලඞ්කාරායපත්වා සබ්බරතනමයං බුද්ධාසනං පඤ්ඤායපසි. භ වා තස්මිං
නිසීදි. භික්ඛූපි නාවං අභිරුහිත්වා භ වන්තං පරිවායරත්වා නිසීදිංසු. රාජා

අනු ච්ඡන්යතො  ලප්පමාණං උදකං ඔතරිත්වා ‘‘යාව, භන්යත, භ වා 

ආ ච්ඡති, තාවාහං ඉයධව  ඞ් ාතීයර වසිස්සාමී’’ති වත්වා නාවං
උයයයොයජත්වානිවත්ති.සත්ථායයොජනමත්තංඅද්ධානං ඞ් ාය න්ත්වා 
යවසාලිකානංසීමංපාපුණි. 

ලිච්ඡවීරාජායනො සත්ථාරං පච්චුග් න්ත්වා  ලප්පමාණං උදකං 
ඔතරිත්වානාවංතීරංඋපයනත්වාසත්ථාරංනාවායතොඔතාරයිංසු.සත්ථාරා
ඔතරිත්වා තීයර අක්කන්තමත්යතයයව මහායමයඝො උට්ඨහිත්වා
යපොක්ඛරවස්සං වස්සි. සබ්බත්ථ 
ජණ්ණුප්පමාණඌරුප්පමාණකටිප්පමාණාදීනි උදකානි සන්දන්තානි
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සබ්බකුණපානි  ඞ් ං පයවසයිංසු, පරිසුද්යධො භූමිභාය ො අයහොසි.
ලිච්ඡවීරාජායනොසත්ථාරංයයොජයනයයොජයන වසායපත්වාමහාදානංදත්වා
දිගුණංපූජංකයරොන්තාතීහි දිවයසහි යවසාලිංනයිංසු.සක්යකො යදවරාජා

යදව ණපරිවුයතො ආ මාසි, මයහසක්ඛානං යදවානං සන්නිපායතන
අමනුස්සා යයභුයයයන පලායිංසු. සත්ථා සායං න රද්වායර ඨත්වා 

ආනන්දත්යථරංආමන්යතසි–‘‘ඉමං, ආනන්ද, රතනසුත්තංඋග් ණ්හිත්වා 
ලිච්ඡවීකුමායරහි සද්ධිං විචරන්යතො යවසාලියා තිණ්ණං පාකාරානං
අන්තයරපරිත්තං කයරොහී’’ති. 

යථයරො සත්ථාරා දින්නං රතනසුත්තං උග් ණ්හිත්වා සත්ථු 
යසලමයපත්යතනඋදකංආදායන රද්වායරඨියතොපණිධානයතොපට්ඨාය
තථා තස්ස දස පාරමියයො දස උපපාරමියයො දස පරමත්ථපාරමියයොති
සමතිංස පාරමියයො පඤ්ච මහාපරිච්චාය  යලොකත්ථචරියා ඤාතත්ථචරියා
බුද්ධත්ථචරියාති තිස්යසො චරියායයො පච්ඡිමභයව  බ්භයවොක්කන්තිං ජාතිං
අභිනික්ඛමනං පධානචරියං යබොධිපල්ලඞ්යක මාරවිජයං
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපටියවධං ධම්මචක්කපවත්තනං 
නවයලොකුත්තරධම්යමති සබ්යබපියම බුද්ධගුයණ ආවජ්යජත්වා න රං
පවිසිත්වා තියාමරත්තිං තීසු පාකාරන්තයරසු පරිත්තං කයරොන්යතො විචරි.
යතන ‘‘යංකිඤ්චී’’ති වුත්තමත්යතයයව උද්ධං ඛිත්තඋදකං අමනුස්සානං
උපරි පති. ‘‘යානීධභූතානී’’ති ාථාකථනයතොපට්ඨාය රජතවටංසකාවිය
උදකබින්දූනිආකායසන  න්ත්වාගිලානමනුස්සානංඋපරිපතිංසු.තාවයදව

වූපසන්තයරො ා මනුස්සා උට්ඨායුට්ඨාය යථරං පරිවායරසුං. ‘‘යංකිඤ්චී’’ති
වුත්තපදයතො පට්ඨාය පන උදකඵුසියතහි ඵුට්ඨඵුට්ඨා සබ්යබ අපලායන්තා 
සඞ්කාරකූටභිත්තිපයදසාදිනිස්සිතා අමනුස්සා යතන යතන ද්වායරන
පලායිංසු.ද්වාරානි අයනොකාසානිඅයහසුං.යතඔකාසංඅලභන්තාපාකාරං
භින්දිත්වාපිපලායිංසු. 

මහාජයනො න රමජ්යඣ සන්ථා ාරං සබ්බ න්යධහි උපලිම්යපත්වා
උපරි සුවණ්ණතාරකාදිවිචිත්තං විතානං බන්ධිත්වා බුද්ධාසනං
පඤ්ඤායපත්වා සත්ථාරං ආයනසි. සත්ථා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි.
භික්ඛුසඞ්යඝොපි ලිච්ඡවී යණොපි සත්ථාරං පරිවායරත්වා නිසීදි. සක්යකො
යදවරාජා යදව ණපරිවුයතො පතිපනයප ඔකායස අට්ඨාසි. යථයරොපි 

සකලන රං අනුවිචරිත්වා වූපසන්තයරොය න මහාජයනන සද්ධිං 
ආ න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වානිසීදි. සත්ථා පරිසං ඔයලොයකත්වා තයදව
රතනසුත්තං අභාසි. යදසනාවසායන චතුරාසීතියා පාණසහස්සානං
ධම්මාභිසමයයො අයහොසි. එවං පුනදිවයසපීතිසත්තාහංතයදව රතනසුත්තං
යදයසත්වාසබ්බභයානංවූපසන්තභාවං ඤත්වාලිච්ඡවී ණංආමන්යතත්වා
යවසාලියතො නික්ඛමි. ලිච්ඡවීරාජායනො දිගුණං සක්කාරං කයරොන්තා පුන
තීහිදිවයසහිසත්ථාරං ඞ් ාතීරංනයිංසු. 
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පටුන 

 ඞ් ාය නිබ්බත්තනා රාජායනො චින්යතසුං – ‘‘මනුස්සා තථා තස්ස 

සක්කාරංකයරොන්ති, මයංකිංනකයරොමා’’ති.යතසුවණ්ණරජතමණිමයා 
නාවායයො මායපත්වා සුවණ්ණරජතමණිමයය පල්ලඞ්යක පඤ්ඤායපත්වා 

පඤ්චවණ්ණපදුමසඤ්ඡන්නං උදකං කරිත්වා, ‘‘භන්යත, අම්හාකම්පි
අනුග් හං කයරොථා’’ති අත්තයනො අත්තයනො නාවං අභිරුහණත්ථාය

සත්ථාරංයාචිංසු. ‘‘මනුස්සා චනා ා චතථා තස්සපූජංකයරොන්ති, මයං
පන කිං න කයරොමා’’ති භූමට්ඨකයදයවපි ආදිං කත්වා යාව 

අකනිට්ඨබ්රහ්මයලොකා සබ්යබ යදවා සක්කාරං කරිංසු. තත්ථ නා ා
යයොජනිකානි ඡත්තාතිඡත්තානි උක්ඛිපිංසු. එවං යහට්ඨා නා ා භූමිතයල 

රුක්ඛ ච්ඡපබ්බතාදීසු භූමට්ඨකා යදවතා, අන්තලික්යඛ ආකාසට්ඨයදවාති
නා භවනං ආදිං කත්වා චක්කවාෙපරියන්යතන යාව බ්රහ්මයලොකා

ඡත්තාතිඡත්තානි උස්සාපිතානි අයහසුං. ඡත්තන්තයරසු ධජා, ධජන්තයරසු

පටාකා, යතසං අන්තරන්තරා පුප්ඵදාමවාසචුණ්ණධුමාදීහි සක්කායරො
අයහොසි. සබ්බලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතා යදවපුත්තා ඡණයවසං  යහත්වා
උග්යඝොසයමානා ආකායස විචරිංසු. තයයො එව කිර සමා මා මහන්තා
අයහසුං – යමකපාටිහාරියසමා යමො යදයවොයරොහණසමා යමො අයං
 ඞ්ය ොයරොහණසමා යමොති. 

පරතීයර බිම්බිසායරොපි ලිච්ඡවීහි කතසක්කාරයතො දිගුණං සක්කාරං 
සජ්යජත්වා භ වයතො ආ මනං උදික්ඛමායනො අට්ඨාසි. සත්ථා  ඞ් ාය 

උයභොසුපස්යසසුරාජූනංමහන්තංපරිච්චා ංඔයලොයකත්වානා ාදීනඤ්ච
අජ්ඣාසයං විදිත්වා එයකකාය නාවාය පඤ්චපඤ්චභික්ඛුසතපරිවාරං
එයකකං නිම්මිතබුද්ධං මායපසි. යසො එයකකස්ස යසතච්ඡත්තස්ස යචව
කප්පරුක්ඛස්ස ච පුප්ඵදාමස්ස ච යහට්ඨා නා  ණපරිවුයතො නිසින්යනො
යහොති. භූමට්ඨකයදවතාදීසුපි එයකකස්මිං ඔකායස සපරිවාරං එයකකං 
නිම්මිතබුද්ධං මායපසි. එවං සකලචක්කවාෙ බ්යභ එකාලඞ්කායර
එකුස්සයවඑකඡයණයයවච ජායතසත්ථානා ානමනුග් හංකයරොන්යතො
එකං රතනනාවං අභිරුහි. භික්ඛූසුපි එයකයකො එයකකයමව අභිරුහි.
නා රාජායනො බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං නා භවනං පයවයසත්වා 
සබ්බරත්තිං සත්ථු සන්තියක ධම්මකථං සුත්වා දුතියදිවයස දිබ්යබන
ඛාදනීයයන යභොජනීයයන බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පරිවිසිංසු. සත්ථා
අනුයමොදනං කත්වා නා භවනා නික්ඛමිත්වා සකලචක්කවාෙයදවතාහි
පූජියමායනොපඤ්චහිනාවාසයතහි ඞ් ානදිං අතික්කමි. 

රාජා පච්චුග් න්ත්වා සත්ථාරං නාවායතො ඔතායරත්වා ආ මනකායල
ලිච්ඡවීතිකතසක්කාරයතොදිගුණංසක්කාරංකත්වාපුරිමනයයයනව පඤ්චහි
දිවයසහි රාජ හං අභියනසි. දුතියදිවයස භික්ඛූ පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා

සායන්හසමයය ධම්මසභායං සන්නිසින්නා කථං සමුට්ඨායපසුං – ‘‘අයහො

බුද්ධානං මහානුභායවො, අයහො සත්ථරි යදවමනුස්සානං පසායදො,  ඞ් ාය
නාමඔරයතො චපාරයතො ච අට්ඨයයොජයනමග්ය බුද්ධ යතනපසායදන

රාජූහි සමතලං භූමිං කත්වා වාලුකා ඔකිණ්ණා, ජණ්ණුමත්යතන ඔධිනා
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පටුන 

නානාවණ්ණානි පුප්ඵානි සන්ථතානි,  ඞ් ාය උදකං නා ානුභායවන

පඤ්චවණ්යණහි පදුයමහි සඤ්ඡන්නං, යාව අකනිට්ඨභවනා

ඡත්තාතිඡත්තානි උස්සාපිතානි, සකලචක්කවාෙ බ්භං එකාලඞ්කාරං 

එකුස්සවං විය ජාත’’න්ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, 

එතරහිකථාය සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත ‘‘න, 

භික්ඛයව, එස පූජාසක්කායරො මය්හං බුද්ධානුභායවන නිබ්බත්යතො, න
නා යදවබ්රහ්මානුභායවන. අතීයත පන අප්පමත්තකපරිච්චා ානුභායවන
නිබ්බත්යතො’’තිවත්වාභික්ඛූහියාචියතොඅතීතං ආහරි. 

අතීයතතක්කසිලායංසඞ්යඛොනාමබ්රාහ්මයණොඅයහොසි.තස්සපුත්යතො 
සුසීයමො නාම මාණයවො යසොෙසවස්සුද්යදසියකො එකදිවසං පිතරං

උපසඞ්කමිත්වා ආහ – ‘‘ඉච්ඡාමහං, තාත, බාරාණසිං  න්ත්වා මන්යත

අජ්ඣායිතු’’න්ති. අථ නං පිතා ආහ – ‘‘යතන හි, තාත, අසුයකො නාම

බ්රාහ්මයණො මම සහායයකො, තස්ස සන්තිකං  න්ත්වා අධීයස්සූ’’ති. යසො
‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා අනුපුබ්යබන බාරාණසිං  න්ත්වා තං බ්රාහ්මණං
උපසඞ්කමිත්වා පිතරා පහිතභාවමාචික්ඛි. අථ නං යසො ‘‘සහායකස්ස යම
පුත්යතො’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා පටිපස්සද්ධදරථං භද්දයකන දිවයසන මන්යත
වායචතුමාරභි.යසොලහුඤ්ච ණ්හන්යතොබහුඤ්ච ණ්හන්යතොඅත්තයනො 
උග් හිතුග් හිතං සුවණ්ණභාජයන පක්ඛිත්තසීහයතලමිව අවිනස්සමානං
ධායරන්යතොන චිරස්යසවආචරියස්ස සම්මුඛයතො උග් ණ්හිතබ්බං සබ්බං
උග් ණ්හිත්වා සජ්ඣායං කයරොන්යතො අත්තයනො උග් හිතසිප්පස්ස

ආදිමජ්ඣයමවපස්සති, යනොපරියයොසානං. 

යසො ආචරියං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘අහං ඉමස්ස සිප්පස්ස ආදිමජ්ඣයමව 

පස්සාමි, යනො පරියයොසාන’’න්ති වත්වා ආචරියයන ‘‘අහම්පි, තාත, න

පස්සාමී’’ති වුත්යත‘‘අථයකො, ආචරිය, පරියයොසානංජානාතී’’තිපුච්ඡිත්වා

‘‘ඉයම, තාත, ඉසයයො ඉසිපතයන විහරන්ති, යත ජායනයුං, යතසං
සන්තිකං උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡස්සූ’’ති ආචරියයනවුත්යත පච්යචකබුද්යධ

උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි – ‘‘තුම්යහ කිර පරියයොසානං ජානාථා’’ති? ‘‘ආම, 

ජානාමා’’ති. ‘‘යතන හි යම ආචික්ඛථා’’ති? ‘‘න මයං අපබ්බජිතස්ස 

ආචික්ඛාම.සයචයතපරියයොසායනනත්යථො, පබ්බජස්සූ’’ති. යසො‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වා යතසං සන්තියක පබ්බජි. අථස්ස යත ‘‘ඉදං තාව

සික්ඛස්සූ’’ති වත්වා ‘‘එවං යත නිවායසතබ්බං, එවං
පාරුපිතබ්බ’’න්තිආදිනා නයයන ආභිසමාචාරිකං ආචික්ඛිංසු. යසො තත්ථ
සික්ඛන්යතො උපනිස්සයසම්පන්නත්තා නචිරස්යසව පච්යචකසම්යබොධිං 
අභිසම්බුජ්ඣිත්වා සකලබාරාණසින යර   නතයල පුණ්ණචන්යදො විය

පාකයටො ලාභග් යසග් ප්පත්යතොඅයහොසි, යසොඅප්පායුකසංවත්තනිකස්ස
කම්මස්ස කතත්තා න චිරස්යසව පරිනිබ්බායි. අථස්ස පච්යචකබුද්ධා ච
මහාජයනො ච සරීරකිච්චං කත්වා ධාතුයයො ච  යහත්වා න රද්වායර ථූපං
කායරසුං. 
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සඞ්යඛොපි බ්රාහ්මයණො ‘‘පුත්යතො යම චිරං  යතො, පවත්තිමස්ස 
ජානිස්සාමී’’ති තං දට්ඨුකායමො තක්කසිලායතො නික්ඛමිත්වා අනුපුබ්යබන
බාරාණසිං පත්වාමහාජනකායංසන්නිපතිතංදිස්වා‘‘අද්ධාඉයමසුඑයකොපි
යමපුත්තස්සපවත්තිං ජානිස්සතී’’තිඋපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡි–‘‘සුසීයමොනාම

මාණයවොඉධා මි, අපිනුයඛො තස්සපවත්තිංජානාථා’’ති? ‘‘ආම, බ්රාහ්මණ, 

ජානාම, අසුකස්ස බ්රාහ්මණස්ස සන්තියක තයයො යවයද සජ්ඣායිත්වා

පබ්බජිත්වා පච්යචකසම්යබොධිං සච්ඡිකත්වා පරිනිබ්බුයතො, අයමස්ස ථූයපො
පතිට්ඨාපියතො’’ති. යසො භූමිංහත්යථනපහරිත්වා යරොදිත්වාකන්දිත්වා තං
යචතියඞ් ණං  න්ත්වා තිණානි උද්ධරිත්වා උත්තරසාටයකන වාලුකං
ආහරිත්වා යචතියඞ් යණ ආකිරිත්වා කමණ්ඩලුයතො උදයකන
පරිප්යඵොසිත්වා වනපුප්යඵහිපූජංකත්වාසාටයකනපටාකංආයරොයපත්වා
ථූපස්ස උපරිඅත්තයනොඡත්තකංබන්ධිත්වාපක්කාමි. 

සත්ථාඉදංඅතීතංආහරිත්වා‘‘තදා, භික්ඛයව, අහංසඞ්යඛො බ්රාහ්මයණො
අයහොසිං. මයා සුසීමස්ස පච්යචකබුද්ධස්ස යචතියඞ් යණ තිණානි 

උද්ධටානි, තස්ස යම කම්මස්ස නිස්සන්යදන අට්ඨයයොජනමග් ං
විහතඛාණුකකණ්ටකං කත්වා සුද්ධං සමතලං කරිංසු. මයා තත්ථ වාලුකා

ඔකිණ්ණා, තස්ස යමනිස්සන්යදන අට්ඨයයොජනමග්ය  වාලුකං ඔකිරිංසු.

මයා තත්ථ වනකුසුයමහි පූජා කතා, තස්ස යම නිස්සන්යදන

අට්ඨයයොජනමග්ය  නානාවණ්ණානි පුප්ඵානි ඔකිණ්ණානි, 
එකයයොජනට්ඨායන  ඞ් ායඋදකං පඤ්චවණ්යණහිපදුයමහි සඤ්ඡන්නං.

මයාතත්ථකමණ්ඩලුඋදයකනභූමි පරිප්යඵොසිතා, තස්සයමනිස්සන්යදන

යවසාලියං යපොක්ඛරවස්සං වස්සි. මයා තත්ථ පටාකා, ආයරොපිතා, 

ඡත්තකඤ්ච බද්ධං, තස්ස යම නිස්සන්යදන යාව අකනිට්ඨභවනා 
ධජපටාකඡත්තාතිඡත්තාදීහිසකලචක්කවාෙ බ්භංඑකුස්සවංවිය ජාතං.ඉති

යඛො, භික්ඛයව, එස පූජාසක්කායරො මය්හං යනව බුද්ධානුභායවන

නිබ්බත්යතො, න නා යදවබ්රහ්මානුභායවන, අතීයත පන 
අප්පමත්තකපරිච්චා ානුභායවනා’’ති වත්වා ධම්මං යදයසන්යතො ඉමං
 ාථමාහ– 

290. 

‘‘මත්තාසුඛපරිච්චා ා, පස්යසයචවිපුලංසුඛං; 

චයජමත්තාසුඛංධීයරො, සම්පස්සංවිපුලංසුඛ’’න්ති. 

තත්ථ මත්තාසුඛපරිච්චා ාති මත්තාසුඛන්තිපමාණයුත්තකංපරිත්තසුඛං

වුච්චති, තස්ස පරිච්චාය න. විපු ිං සුඛන්ති උොරං සුඛං නිබ්බානසුඛං 

වුච්චති, තං යච පස්යසයයාති අත්යථො. ඉදං වුත්තං යහොති – එකඤ්හි

යභොජනපාතිං සජ්ජායපත්වාභුඤ්ජන්තස්සමත්තාසුඛංනාමඋප්පජ්ජති, තං
පන පරිච්චජිත්වා උයපොසථං වා කයරොන්තස්ස දානං වා දදන්තස්ස විපුලං
උොරං නිබ්බානසුඛං නාම නිබ්බත්තති. තස්මා සයච එවං තස්ස
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මත්තාසුඛස්ස පරිච්චා ා විපුලං සුඛං පස්සති, අයථතං විපුලං සුඛං සම්මා
පස්සන්යතොපණ්ඩියතොතංමත්තාසුඛංචයජයයාති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

අත්තයනොපුබ්බකම්මවත්ථුපඨමං. 

2. කුක්කුටඅණ්ඩඛාදිකාවත්ථු 

පරදුක්ඛූපධායනනාතිඉමංධම්මයදසනං සත්ථායජතවයනවිහරන්යතො
එකංකුක්කුටඅණ්ඩඛාදිකංආරබ්භකයථසි. 

සාවත්ථියා කිර අවිදූයර පණ්ඩුරං නාම එයකො  ායමො, තත්යථයකො 
යකවට්යටො වසති. යසො සාවත්ථිං  ච්ඡන්යතො අචිරවතියං කච්ඡපඅණ්ඩානි
දිස්වා තානි ආදාය සාවත්ථිං  න්ත්වා එකස්මිං ය යහ පචායපත්වා
ඛාදන්යතොතස්මිංය යහ කුමාරිකායපි එකංඅණ්ඩංඅදාසි.සාතංඛාදිත්වා
තයතොපට්ඨාය අඤ්ඤංඛාදනීයංනාමනඉච්ඡි. අථස්සාමාතාකුක්කුටියා
විජාතට්ඨානයතොඑකංඅණ්ඩං  යහත්වාඅදාසි.සාතංඛාදිත්වාරසතණ්හාය
බද්ධා තයතො පට්ඨාය සයයමව කුක්කුටියා අණ්ඩානි  යහත්වා ඛාදති.
කුක්කුටී විජාතවිජාතකායල තං අත්තයනො අණ්ඩානි  යහත්වා ඛාදන්තිං
දිස්වාතායඋපද්දුතාආඝාතංබන්ධිත්වා ‘‘ඉයතොදානි චුතායක්ඛිනීහුත්වා
තව ජාතදාරයක ඛාදිතුං සමත්ථා හුත්වා නිබ්බත්යතයය’’න්ති පත්ථනං
පට්ඨයපත්වා කාලං කත්වා තස්මිංයයව ය යහ මජ්ජාරී හුත්වා නිබ්බත්ති. 
ඉතරාපි කාලං කත්වා තත්යථව කුක්කුටී හුත්වා නිබ්බත්ති. කුක්කුටී

අණ්ඩානි විජායි, මජ්ජාරී ආ න්ත්වා තානි ඛාදිත්වා දුතියම්පි තතියම්පි
ඛාදියයව. කුක්කුටී ‘‘තයයො වායර මම අණ්ඩානි ඛාදිත්වා ඉදානි මම්පි

ඛාදිතුකාමාසි, ඉයතො චුතා සපුත්තකං තං ඛාදිතුං ලයභයය’’න්ති පත්ථනං
කත්වා තයතොචුතාදීපිනීහුත්වානිබ්බත්ති.ඉතරාපිකාලංකත්වාමිගීහුත්වා 
නිබ්බත්ති.තස්සා විජාතකායල දීපිනීආ න්ත්වාතංසද්ධිං පුත්යතහිඛාදි.
එවං ඛාදන්තා පඤ්චසු අත්තභාවසයතසු අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක්ඛං

උප්පායදත්වා අවසායන එකා යක්ඛිනී හුත්වා නිබ්බත්ති, එකා සාවත්ථියං
කුලධීතාහුත්වානිබ්බත්ති.ඉයතො පරං‘‘නහියවයරනයවරානී’’ති(ධ.ප.

5)  ාථාය වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. ඉධ පන සත්ථා ‘‘යවරඤ්හි

අයවයරන උපසම්මති, යනො යවයරනා’’ති වත්වා උභින්නම්පි ධම්මං 
යදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

291. 

‘‘පරදුක්ඛූපධායනන, අත්තයනොසුඛමිච්ඡති; 

යවරසංසග් සංසට්යඨො, යවරායසොනපරිමුච්චතී’’ති. 

තත්ථ පරදුක්ඛූපධායනනාති පරස්මිං දුක්ඛූපධායනන, පරස්ස 

දුක්ඛුප්පාදයනනාති අත්යථො. යවරසිංසග් සිංසට්යඨොති යයො පුග් යලො
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අක්යකොසනපච්චක්යකොසනපහරණපටිහරණාදීනං වයසන අඤ්ඤමඤ්ඤං

කයතනයවරසංසග්ය න සංසට්යඨො. යවරායසොනපරිමුච්චතීතිනිච්චකාලං
යවරවයසන දුක්ඛයමවපාපුණාතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනයක්ඛිනීසරයණසුපතිට්ඨායපඤ්චසීලානිසමාදියිත්වා 

යවරයතො මුච්චි, ඉතරාපි යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, සම්පත්තානම්පි
සාත්ථිකා ධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

කුක්කුටඅණ්ඩඛාදිකාවත්ථුදුතියං. 

3. භද්දියභික්ඛුවත්ථු 

ෙඤ්හි කිච්චන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා භද්දියං නිස්සාය
ජාතියාවයන විහරන්යතොභද්දියයභික්ඛූආරබ්භකයථසි. 

යතකිරපාදුකමණ්ඩයනඋයුත්තාඅයහසුං.යථාහ–‘‘යතනයඛොපන 

සමයයන භද්දියා භික්ඛූ අයනකවිහිතං පාදුකමණ්ඩනානුයයො මනුයුත්තා

විහරන්ති, තිණපාදුකං කයරොන්තිපි කාරායපන්තිපි, මුඤ්ජපාදුකං

කයරොන්තිපි කාරායපන්තිපි, පබ්බජපාදුකං හින්තාලපාදුකං කමලපාදුකං

කම්බලපාදුකං කයරොන්තිපි කාරායපන්තිපි, රිඤ්චන්ති උද්යදසං පරිපුච්ඡං

අධිසීලං අධිචිත්තං අධිපඤ්ඤ’’න්ති (මහාව. 251). භික්ඛූ යතසං
තථාකරණභාවං ජානිත්වා උජ්ඣායිත්වා සත්ථු ආයරොයචසුං. සත්ථා යත

භික්ඛූ  රහිත්වා, ‘‘භික්ඛයව, තුම්යහ අඤ්යඤන කිච්යචන ආ තා
අඤ්ඤස්මිංයයව කිච්යච උයුත්තා’’ති වත්වා ධම්මං යදයසන්යතො ඉමා
 ාථාඅභාසි– 

292. 

‘‘යඤ්හිකිච්චංඅපවිද්ධං, අකිච්චංපනකරීයති; 

උන්නොනංපමත්තානං, යතසංවඩ්ඪන්තිආසවා. 

293. 

‘‘යයසඤ්චසුසමාරද්ධා, නිච්චංකාය තාසති; 

අකිච්චංයතනයසවන්ති, කිච්යචසාතච්චකාරියනො; 

සතානංසම්පජානානං, අත්ථං ච්ඡන්තිආසවා’’ති. 

තත්ථ ෙඤ්හි කිච්චන්ති භික්ඛුයනො හි පබ්බජිතකාලයතො පට්ඨාය
අපරිමාණසීලක්ඛන්ධය ොපනං අරඤ්ඤාවායසො ධුතඞ් පරිහරණං 

භාවනාරාමතාති එවමාදීනිකිච්චංනාම. ඉයමහිපනයං අත්තයනොකිච්චං, 

තං අපවිද්ධං ඡඩ්ඩිතං. අකිච්චන්ති භික්ඛුයනො ඡත්තමණ්ඩනං 
උපාහනමණ්ඩනං
පාදුකපත්තථාලකධම්මකරණකායබන්ධනඅංසබද්ධකමණ්ඩනං අකිච්චං

නාම. යයහි තං කයිරති, යතසං මානනෙං උක්ඛිපිත්වා චරයණන
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උන්නොනං සතියවොස්සග්ය න පමත්තානං චත්තායරොආසවා වඩ්ඪන්තීති

අත්යථො. සුසමාරද්ධාති සුපග් හිතා. කාෙ තා සතීති

කායානුපස්සනාභාවනා. අකිච්චන්ති යත එතං ඡත්තමණ්ඩනාදිකං අකිච්චං

නයසවන්තින කයරොන්තීතිඅත්යථො. කිච්යචතිපබ්බජිතකාලයතොපට්ඨාය 

කත්තබ්යබ අපරිමාණසීලක්ඛන්ධය ොපනාදියක කරණී රයය. 

සාතච්චකාරියනොති සතතකාරියනො අට්ඨිතකාරියනො. යතසං සතියා 
අවිප්පවායසන සතානං සාත්ථකසම්පජඤ්ඤං සප්පායසම්පජඤ්ඤං
ය ොචරසම්පජඤ්ඤං අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤන්ති චතූහි සම්පජඤ්යඤහි

සම්පජානානං චත්තායරොපි ආසවා අත්ථං  ච්ඡන්ති, පරික්ඛයං අභාවං
 ච්ඡන්තීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන යත භික්ඛූ අරහත්යත පතිට්ඨහිංසු, සම්පත්තානම්පි 
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

භද්දියවත්ථුතතියං. 

4. ලකුණ්ඩකභද්දියත්යථරවත්ථු 

මාතරන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
ලකුණ්ඩකභද්දියත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

එකදිවසඤ්හි සම්බහුලා ආ න්තුකා භික්ඛූ සත්ථාරං දිවාට්ඨායන
නිසින්නං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. තස්මිං ඛයණ
ලකුණ්ඩකභද්දියත්යථයරො භ වයතො අවිදූයර අතික්කමති. සත්ථා යතසං 

භික්ඛූනංචිත්තාචාරංඤත්වාඔයලොයකත්වා‘‘පස්සථ, භික්ඛයව, අයංභික්ඛු 
මාතාපිතයරො හන්ත්වා නිද්දුක්යඛො හුත්වා යාතී’’ති වත්වා යතහි භික්ඛූහි
‘‘කිං නු යඛො සත්ථා වදතී’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඛානි ඔයලොයකත්වා

සංසයපක්ඛන්යදහි, ‘‘භන්යත, කිං නායමතං වයදථා’’ති වුත්යත යතසං
ධම්මංයදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

294. 

‘‘මාතරංපිතරංහන්ත්වා, රාජායනොද්යවචඛත්තියය; 

රට්ඨංසානුචරංහන්ත්වා, අනීයඝොයාතිබ්රාහ්මයණො’’ති. 

තත්ථ සානුචරන්ති ආයසාධයකන ආයුත්තයකන සහිතං. එත්ථ හි

‘‘තණ්හා ජයනති පුරිස’’න්ති (සං. නි. 1.55-57) වචනයතො තීසු භයවසු
සත්තානංජනනයතොතණ්හාමාතානාම.‘‘අහංඅසුකස්සනාම රඤ්යඤොවා
රාජමහාමත්තස්ස වා පුත්යතො’’ති පිතරං නිස්සාය අස්මිමානස්ස 
උප්පජ්ජනයතො අස්මිමායනො පිතා නාම. යලොයකො විය රාජානං යස්මා

සබ්බදිට්ඨි තානි ද්යව සස්සතුච්යඡදදිට්ඨියයො භජන්ති, තස්මා ද්යව
සස්සතුච්යඡදදිට්ඨියයො ද්යව ඛත්තියරාජායනො නාම. ද්වාදසායතනානි
විත්ථතට්යඨන රට්ඨදිසත්තා රට්ඨං නාම. ආයසාධයකො ආයුත්තකපුරියසො



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා පකිණ්ණකවග්ය ො 
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විය තන්නිස්සියතො නන්දිරාය ො අනුචයරො නාම. අනීයාොති නිද්දුක්යඛො. 

බ්රාහ්මයණොති ඛීණාසයවො. එයතසං තණ්හාදීනං අරහත්තමග් ඤාණාසිනා 
හතත්තාඛීණාසයවොනිද්දුක්යඛොහුත්වායාතීතිඅයයමත්ථත්යථො. 

යදසනාවසායනයතභික්ඛූඅරහත්යතපතිට්ඨහිංසු. 

දුතිය ාථායපි වත්ථු පුරිමසදිසයමව. තදා හි සත්ථා 
ලකුණ්ඩකභද්දියත්යථරයමව ආරබ්භ කයථසි. යතසං ධම්මං යදයසන්යතො
ඉමං ාථමාහ– 

295. 

‘‘මාතරංපිතරංහන්ත්වා, රාජායනොද්යවචයසොත්ථියය; 

යවයග්ඝපඤ්චමංහන්ත්වා, අනීයඝොයාතිබ්රාහ්මයණො’’ති. 

තත්ථ ද්යවචයසොත්ථියෙතිද්යවච බ්රාහ්මයණ.ඉමිස්සා ාථායසත්ථා
අත්තයනොධම්මිස්සරතායචයදසනාවිධිකුසලතායච සස්සතුච්යඡදදිට්ඨියයො

ද්යව බ්රාහ්මණරාජායනො ච කත්වා කයථසි. යවෙග්ාපඤ්චමන්ති එත්ථ

බයග්ඝානුචරියතො සප්පටිභයයො දුප්පටිපන්යනො මග්ය ො යවයග්යඝො නාම, 

විචිකිච්ඡානීවරණම්පි යතනසදිසතායයවයග්ඝංනාම, තංපඤ්චමංඅස්සාති
නීවරණපඤ්චකං යවයග්ඝපඤ්චමං නාම. ඉදඤ්ච යවයග්ඝපඤ්චමං
අරහත්තමග් ඤාණාසිනානිස්යසසං හන්ත්වාඅනීයඝොවයාතිබ්රාහ්මයණොති
අයයමත්ථත්යථො.යසසංපුරිමසදිසයමවාති. 

ලකුණ්ඩකභද්දියත්යථරවත්ථුචතුත්ථං. 

5. දාරුසාකටිකපුත්තවත්ථු 

සුප්පබුද්ධන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
දාරුසාකටිකස්සපුත්තංආරබ්භකයථසි. 

රාජ හස්මිඤ්හි සම්මාදිට්ඨිකපුත්යතො මිච්ඡාදිට්ඨිකපුත්යතොති ද්යව
දාරකා අභික්ඛණං ගුෙකීෙං කීෙන්ති. යතසු සම්මාදිට්ඨිකපුත්යතො ගුෙං
ඛිපමායනො බුද්ධානුස්සතිංආවජ්යජත්වා‘‘නයමොබුද්ධස්සා’’තිවත්වාවත්වා
ගුෙං ඛිපති. ඉතයරො තිත්ථියගුයණ උද්දිසිත්වා ‘‘නයමො අරහන්තාන’’න්ති

වත්වා වත්වා ඛිපති. යතසු සම්මාදිට්ඨිකස්ස පුත්යතො ජිනාති, ඉතයරො පන
පරාජයති. යසො තස්ස කිරියං දිස්වා ‘‘අයං එවං අනුස්සරිත්වා එවං වත්වා

ගුෙං ඛිපන්යතොමමංජිනාති, අහම්පිඑවපනපංකරිස්සාමී’’තිබුද්ධානුස්සතියං
පරිචයමකාසි. අයථකදිවසංතස්සපිතාසකටංයයොයජත්වාදාපනනංඅත්ථාය
 ච්ඡන්යතොතම්පිදාරකංආදාය  න්ත්වාඅටවියංදාපනනංසකටංපූයරත්වා
ආ ච්ඡන්යතො බහින යර සුසානසාමන්යත උදකඵාසුකට්ඨායන ය ොයණ
යමොයචත්වා භත්තවිස්සග් මකාසි. අථස්ස යත ය ොණා සායන්හසමයය 

න රං පවිසන්යතනය ො යණනසද්ධිංන රයමව පවිසිංසු. සාකටියකොපි
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ය ොයණ අනුබන්ධන්යතො න රං පවිසිත්වා සායං ය ොයණ දිස්වා ආදාය
නික්ඛමන්යතො ද්වාරං න සම්පාපුණි. තස්මිඤ්හි අසම්පත්යතයයව ද්වාරං
පිහිතං. 

අථස්ස පුත්යතො එකයකොව රත්තිභාය  සකටස්ස යහට්ඨා නිපජ්ජිත්වා 
නිද්දං ඔක්කමි. රාජ හං පන පකතියාපි අමනුස්සබහුලං. අයඤ්ච
සුසානසන්තියක නිපන්යනො. තත්ථ නං ද්යව අමනුස්සා පස්සිංසු. එයකො

සාසනස්ස පටිකණ්ඩයකො මිච්ඡාදිට්ඨියකො, එයකො සම්මාදිට්ඨියකො. යතසු

මිච්ඡාදිට්ඨියකොආහ – ‘‘අයං යනො භක්යඛො, ඉමං ඛාදිස්සාමා’’ති. ඉතයරො
‘‘අලං මා යත රුච්චී’’ති නිවායරති. යසො යතන නිවාරියමායනොපි තස්ස
වචනංඅනාදියිත්වාදාරකංපායදසු යහත්වාආකඩ්ඪි.යසො බුද්ධානුස්සතියා
පරිචිතත්තා තස්මිං ඛයණ ‘‘නයමො බුද්ධස්සා’’ති ආහ. අමනුස්යසො 
මහාභයභීයතො පටික්කමිත්වා අට්ඨාසි. අථනං ඉතයරො ‘‘අම්යහහි අකිච්චං

කතං, දණ්ඩකම්මං තස්ස කයරොමා’’ති වත්වා තං රක්ඛමායනො අට්ඨාසි.
මිච්ඡාදිට්ඨියකොන රංපවිසිත්වාරඤ්යඤොයභොජනපාතිං පූයරත්වායභොජනං
ආහරි. අථ නං උයභොපි තස්ස මාතාපිතයරො විය හුත්වා උපට්ඨායපත්වා 

යභොයජත්වා ‘‘ඉමානි අක්ඛරානි රාජාව පස්සතු, මා අඤ්යඤො’’ති තං
පවත්තිං පකායසන්තා යක්ඛානුභායවන යභොජනපාතියං අක්ඛරානි
ඡින්දිත්වා පාතිං දාරුසකයට පක්ඛිපිත්වා සබ්බරත්තිං ආරක්ඛං කත්වා
පක්කමිංසු. 

පුනදිවයස ‘‘රාජකුලයතො යචොයරහි යභොජනභණ්ඩං අවහට’’න්ති
යකොලාහලං කයරොන්තා ද්වාරානි පිදහිත්වා ඔයලොයකන්තා තත්ථ
අපස්සන්තාන රානික්ඛමිත්වා ඉයතොචියතොචඔයලොයකන්තාදාරුසකයට
සුවණ්ණපාතිං දිස්වා ‘‘අයං යචොයරො’’ති තං දාරකං  යහත්වා රඤ්යඤො

දස්යසසුං. රාජා අක්ඛරානි දිස්වා ‘‘කිං එතං, තාතා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘නාහං, 

යදව, ජානාමි, මාතාපිතයරොයමආ න්ත්වා රත්තිංයභොයජත්වාරක්ඛමානා

අට්ඨංසු, අහම්පිමාතාපිතයරොමංරක්ඛන්තීති නිබ්භයයොවනිද්දංඋප යතො.
එත්තකංඅහංජානාමී’’ති.අථස්සමාතාපිතයරොපිතංඨානං ආ මංසු.රාජා
තං පවත්තිං ඤත්වා යත තයයොපි ජයන ආදාය සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා

සබ්බං ආයරොයචත්වා ‘‘කිං නු යඛො, භන්යත, බුද්ධානුස්සති එව රක්ඛා

යහොති, උදාහුධම්මානුස්සතිආදයයොපී’’ති පුච්ඡි. අථස්සසත්ථා, ‘‘මහාරාජ, 

න යකවලං බුද්ධානුස්සතියයව රක්ඛා, යයසං පන ඡබ්බියධන චිත්තං

සුභාවිතං, යතසං අඤ්යඤනරක්ඛාවරයණනවාමන්යතොසයධහිවාකිච්චං
නත්ථී’’තිවත්වාඡඨානානි දස්යසන්යතොඉමා ාථාඅභාසි. 

296. 

‘‘සුප්පබුද්ධංපබුජ්ඣන්ති, සදාය ොතමසාවකා; 

යයසංදිවාචරත්යතොච, නිච්චංබුද්ධ තාසති. 

297. 
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‘‘සුප්පබුද්ධංපබුජ්ඣන්ති, සදාය ොතමසාවකා; 

යයසංදිවාචරත්යතොච, නිච්චංධම්ම තාසති. 

298. 

‘‘සුප්පබුද්ධංපබුජ්ඣන්ති, සදාය ොතමසාවකා; 

යයසංදිවාචරත්යතොච, නිච්චංසඞ්ඝ තාසති. 

299. 

‘‘සුප්පබුද්ධංපබුජ්ඣන්ති, සදාය ොතමසාවකා; 

යයසංදිවාචරත්යතොච, නිච්චංකාය තාසති. 

300. 

‘‘සුප්පබුද්ධං පබුජ්ඣන්ති, සදා ය ොතමසාවකා; 

යයසංදිවාචරත්යතොච, අහිංසායරයතොමයනො. 

301. 

‘‘සුප්පබුද්ධංපබුජ්ඣන්ති, සදාය ොතමසාවකා; 

යයසංදිවාචරත්යතොච, භාවනායරයතොමයනො’’ති. 

තත්ථ සුප්පබුද්ධිං පබුජ්ඣන්තීති බුද්ධ තං සතිං  යහත්වා සුපන්තා, 

 යහත්වායයව ච පබුජ්ඣන්තා සුප්පබුද්ධං පබුජ්ඣන්ති නාම. සදා

ය ොතමසාවකාති ය ොතමය ොත්තස්ස බුද්ධස්ස සවනන්යත ජාතත්තා

තස්යසව අනුසාසනියා සවනතාය ය ොතමසාවකා. බුද්ධ තා සතීති යයසං
‘‘ඉතිපියසො භ වා’’තිආදිප්පයභයදබුද්ධගුයණආරබ්භඋප්පජ්ජමානාසති

නිච්චකාලං අත්ථි, යත සදාපි සුප්පබුද්ධං පබුජ්ඣන්තීති අත්යථො. තථා
අසක්යකොන්තා පන එකදිවසං තීසු කායලසු ද්වීසු කායලසු එකස්මිම්පි
කායලබුද්ධානුස්සතිං මනසිකයරොන්තාසුප්පබුද්ධංපබුජ්ඣන්තියයවනාම. 

ධම්ම තා සතීති‘‘ස්වාඛායතොභ වතාධම්යමො’’තිආදිප්පයභයදධම්මගුයණ

ආරබ්භ උප්පජ්ජමානා සති. සඞ්ා තා සතීති ‘‘සුප්පටිපන්යනො භ වයතො 
සාවකසඞ්යඝො’’තිආදිප්පයභයද සඞ්ඝගුයණ ආරබ්භ උප්පජ්ජමානා සති. 

කාෙ තා සතීති ද්වත්තිංසාකාරවයසන වා නවසිවථිකාවයසන වා 
චතුධාතුවවත්ථානවයසන වා අජ්ඣත්තනීලකසිණාදිපනපජ්ඣානවයසන වා

උප්පජ්ජමානා සති. අහිිංසාෙ රයතොති ‘‘යසො කරුණාසහ යතන යචතසා

එකං දිසං ඵරිත්වා විහරතී’’ති (විභ. 642) එවං වුත්තාය කරුණාභාවනාය

රයතො. භාවනාොති යමත්තාභාවනාය. කිඤ්චාපි යහට්ඨා කරුණාභාවනාය 

වුත්තත්තා ඉධසබ්බාපිඅවයසසාභාවනානාම, ඉධපනයමත්තාභාවනාව
අධිප්යපතා.යසසං පඨම ාථායවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං. 

යදසනාවසායනදාරයකොසද්ධිංමාතාපිතූහියසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි.

පච්ඡා පන පබ්බජිත්වා සබ්යබපි අරහත්තං පාපුණිංසු, සම්පත්තානම්පි
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 
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දාරුසාකටිකපුත්තවත්ථුපඤ්චමං. 

6. වජ්ජිපුත්තකභික්ඛුවත්ථු 

දුප්පබ්බජ්ජන්තිඉමංධම්මයදසනං සත්ථායවසාලිංනිස්සායමහාවයන
විහරන්යතොඅඤ්ඤතරංවජ්ජිපුත්තකංභික්ඛුංආරබ්භ කයථසි.තංසන්ධාය
වුත්තං – අඤ්ඤතයරො වජ්ජිපුත්තයකො භික්ඛු යවසාලියං විහරති

අඤ්ඤතරස්මිං වනසණ්යඩ, යතන යඛො පන සමයයන යවසාලියං 
සබ්බරත්තිඡයණො යහොති. අථ යඛො යසො භික්ඛු යවසාලියා
තූරියතාළිතවාදිතනිග්යඝොසසද්දං සුත්වාපරියදවමායනොතායංයවලායංඉමං
 ාථංඅභාසි– 

‘‘එකකාමයංඅරඤ්යඤවිහරාම, 

අපවිද්ධංවවනස්මිංදාරුකං; 

එතාදිසිකායරත්තියා, 

යකොසුනාමම්යහහිපාපියයො’’ති.(සං.නි.1.229); 

යසො කිර වජ්ජිරට්යඨ රාජපුත්යතො වායරන සම්පත්තං රජ්ජං පහාය
පබ්බජියතො යවසාලියං චාතුමහාරාජියකහි සද්ධිං එකාබද්ධං කත්වා
සකලන යර ධජපටාකාදීහි පටිමණ්ඩියත යකොමුදියා පුණ්ණමාය 

සබ්බරත්තිං ඡණවායර වත්තමායන යභරියාදීනං තූරියානං තාළිතානං
නිග්යඝොසං වීණාදීනඤ්ච වාදිතානං සද්දං සුත්වා යානි යවසාලියං සත්ත

රාජසහස්සානි සත්ත රාජසතානි සත්ත රාජායනො, තත්තකා එව ච යනසං

උපරාජයසනාපතිආදයයො, යතසු අලඞ්කතපටියත්යතසු 

නක්ඛත්තකීෙනත්ථාය වීථිං ඔතිණ්යණසු සට්ඨිහත්යථ මහාචඞ්කයම
චඞ්කමමායනො   නමජ්යඣ ඨිතං පුණ්ණචන්දං දිස්වා චඞ්කමයකොටියං
ඵලකං නිස්සාය ඨියතො යවඨනාලඞ්කාරවිරහිතත්තා වයන ඡඩ්ඩිතදාරුකං
විය අත්තභාවං ඔයලොයකත්වා ‘‘අත්ථි නු යඛො අඤ්යඤො අම්යහහි
ලාමකතයරො’’තිචින්යතන්යතොපකතියාආරඤ්ඤකාදිගුණයුත්යතොපි තස්මිං
ඛයණ අනභිරතියා පීළියතො එවමාහ. යසො තස්මිං වනසණ්යඩ අධිවත්ථාය
යදවතාය‘‘ඉමං භික්ඛුංසංයවයජස්සාමී’’තිඅධිප්පායයන– 

‘‘එකයකොවත්වංඅරඤ්යඤවිහරසි, අපවිද්ධංවවනස්මිංදාරුකං; 

තස්සයතබහුකාපිහයන්ති, යනරයිකාවියසග්  ාමින’’න්ති.(සං. 

නි.1.229) – 

වුත්තං ඉමං  ාථං සුත්වා පුනදිවයස සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා
නිසීදි. සත්ථා තං පවත්තිං ඤත්වා ඝරාවාසස්ස දුක්ඛතං පකායසතුකායමො

පඤ්චදුක්ඛානිසයමොධායනත්වාඉමං ාථමාහ – 

302. 

‘‘දුප්පබ්බජ්ජංදුරභිරමං, දුරාවාසාඝරාදුඛා; 
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දුක්යඛොසමානසංවායසො, දුක්ඛානුපතිතද්ධගූ; 

තස්මානචද්ධගූසියා, නචදුක්ඛානුපතියතොසියා’’ති. 

තත්ථ දුප්පබ්බජ්ජන්ති අප්පං වා මහන්තං වා යභො ක්ඛන්ධඤ්යචව 
ඤාතිපරිවට්ටඤ්චපහායඉමස්මිංසාසයනඋරංදත්වාපබ්බජ්ජංනාමදුක්ඛං. 

දුරභිරමන්ති එවං පබ්බජියතනාපි භික්ඛාචරියාය ජීවිතවුත්තිං ඝයටන්යතන
අපරිමාණසීලක්ඛන්ධය ොපනධම්මානුධම්මප්පටිපත්තිපූරණවයසන

අභිරමිතුං දුක්ඛං. දුරාවාසාති යස්මා පන ඝරං ආවසන්යතන රාජූනං 

රාජකිච්චං, ඉස්සරානං ඉස්සරකිච්චං වහිතබ්බං, පරිජනා යචව ධම්මිකා 
සමණබ්රාහ්මණාචසඞ් හිතබ්බා.එවංසන්යතපිඝරාවායසොඡිද්දඝයටොවිය
මහාසමුද්යදො විය ච දුප්පූයරො. තස්මා ඝරාවාසා නායමයත දුරාවාසා දුක්ඛා 

ආවසිතුං, යතයනවකාරයණනදුක්ඛාතිඅත්යථො. දුක්යඛො සමානසිංවායසොති
ගිහියනො වා හි යය ජාතිය ොත්තකුලයභොය හි පබ්බජිතා වා

සීලාචාරබාහුසච්චාදීහි සමානාපි හුත්වා ‘‘යකොසි ත්වං, යකොස්මි

අහ’’න්තිආදීනිවත්වාඅධිකරණපසුතායහොන්ති, යතඅසමානානාම, යතහි 

සද්ධිංසංවායසොදුක්යඛොතිඅත්යථො. දුක්ඛානුපතිතද්ධගූතියය වට්ටසඞ්ඛාතං

අද්ධානංපටිපන්නත්තාඅද්ධගූ, යතදුක්යඛඅනුපතිතාව. තස්මානචද්ධගූති

යස්මාදුක්ඛානුපතිතභායවොපිදුක්යඛො අද්ධගූභායවොපි, තස්මාවට්ටසඞ්ඛාතං

අද්ධානං  මනතාය අද්ධගූ න භයවයය, වුත්තප්පකායරන දුක්යඛන
අනුපතියතොපිනභයවයයාතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන යසො භික්ඛු පඤ්චසු ඨායනසු දස්සියත දුක්යඛ 

නිබ්බින්දන්යතොපඤ්යචොරම්භාගියානිපඤ්චඋද්ධම්භාගියානිසංයයොජනානි
පදායලත්වා අරහත්යතපතිට්ඨහීති. 

වජ්ජිපුත්තකභික්ඛුවත්ථුඡට්ඨං. 

7. චිත්ත හපතිවත්ථු 

සද්යධොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
චිත්ත හපතිං ආරබ්භ කයථසි. වත්ථු බාලවග්ය  ‘‘අසන්තං 
භාවනමිච්යඡයයා’’ති  ාථාවණ්ණනායවිත්ථාරිතං. ාථාපි තත්යථවවුත්තා.

වුත්තඤ්යහතංතත්ථ(ධ.ප.අට්ඨ.1.74) – 

‘‘කිං පන, භන්යත, එතස්ස තුම්හාකං සන්තිකං ආ ච්ඡන්තස්යසවායං

ලාභසක්කායරොඋප්පජ්ජති, උදාහුඅඤ්ඤත්ථ ච්ඡන්තස්සාපි උප්පජ්ජතී’’ති.

‘‘ආනන්ද, මමසන්තිකංආ ච්ඡන්තස්සාපිඅඤ්ඤත්ථ  ච්ඡන්තස්සාපිතස්ස

උප්පජ්ජයතව. අයඤ්හි උපාසයකො සද්යධො පසන්යනො සම්පන්නසීයලො, 

එවපනයපො පුග් යලො යං යං පයදසං භජති, තත්ථ තත්යථවස්ස
ලාභසක්කායරො නිබ්බත්තතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

303. 
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‘‘සද්යධො සීයලනසම්පන්යනො, යයසොයභො සමප්පියතො; 

යං යං පයදසං භජති, තත්ථ තත්යථව පූජියතො’’ති. (ධ. ප. අට්ඨ. 
1.74); 

තත්ථ සද්යධොති යලොකියයලොකුත්තරසද්ධායසමන්නා යතො. සීය නාති

ආ ාරියසීලං, අනා ාරියසීලන්ති දුවිධං සීලං. යතසු ඉධ ආ ාරියසීලං

අධිප්යපතං, යතන සමන්නා යතොති අත්යථො. ෙයසොයභො සමප්පියතොති
යාදියසො අනාථපිණ්ඩිකාදීනං පඤ්චඋපාසකසතපරිවාරසඞ්ඛායතො

ආ ාරියයයසො, තාදියසයනව යයසන ධනධඤ්ඤාදියකො යචව 

සත්තවිධඅරියධනසඞ්ඛායතොචාතිදුවියධොයභොය ො, යතනසමන්නා යතොති

අත්යථො. ෙිංෙිංපයදසන්තිපුරත්ථිමාදීසු දිසාසු එවපනයපොකුලපුත්යතොයංයං

පයදසංභජති, තත්ථතත්ථඑවපනයපනලාභසක්කායරනපූජියතොව යහොතීති
අත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

චිත්ත හපතිවත්ථුසත්තමං. 

8. චූෙසුභද්දාවත්ථු 

දූයර සන්යතොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අනාථපිණ්ඩිකස්සධීතරංචූෙසුභද්දංනාමආරබ්භකයථසි. 

අනාථපිණ්ඩිකස්සකිර දහරකාලයතො පට්ඨායඋග් න රවාසී උග්ය ො
නාම යසට්ඨිපුත්යතො සහායයකො අයහොසි. යත එකාචරියකුයල සිප්පං
උග් ණ්හන්තාඅඤ්ඤමඤ්ඤං කතිකංකරිංසු‘‘අම්හාකංවයප්පත්තකායල

පුත්තධීතාසු ජාතාසු යයො පුත්තස්ස ධීතරං වායරති, යතන තස්ස ධීතා
දාතබ්බා’’ති. යත උයභොපි වයප්පත්තා අත්තයනො අත්තයනො න යර 

යසට්ඨිට්ඨායන පතිට්ඨහිංසු. අයථකස්මිං සමයය උග් යසට්ඨි වණිජ්ජං
පයයොයජන්යතො පඤ්චහි සකටසයතහිසාවත්ථිං අ මාසි. අනාථපිණ්ඩියකො

අත්තයනොධීතරංචූෙසුභද්දං ආමන්යතත්වා, ‘‘අම්ම, පිතායතඋග් යසට්ඨි

නාමආ යතො, තස්සකත්තබ්බකිච්චං සබ්බංතවභායරො’’තිආණායපසි.සා
‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා තස්ස ආ තදිවසයතො පට්ඨාය සහත්යථයනව

සූපබයඤ්ජනාදීනි සම්පායදති, මාලා න්ධවියලපනාදීනි අභිසඞ්ඛයරොති, 
යභොජනකායල තස්ස න්හායනොදකං පටියාදායපත්වා න්හානකාලයතො
පට්ඨායසබ්බකිච්චානිසාධුකංකයරොති. 

උග් යසට්ඨි තස්සා ආචාරසම්පත්තිං දිස්වා පසන්නචිත්යතො එකදිවසං
අනාථපිණ්ඩියකනසද්ධිංසුඛකථාය සන්නිසින්යනො‘‘මයංදහරකායලඑවං
නාමකතිකංකරිම්හා’’තිසායරත්වාචූෙසුභද්දං අත්තයනොපුත්තස්සත්ථාය
වායරසි. යසො පන පකතියාව මිච්ඡාදිට්ඨියකො. තස්මා දසබලස්ස තමත්ථං
ආයරොයචත්වා සත්ථාරා උග් යසට්ඨිස්සූපනිස්සයං දිස්වා අනුඤ්ඤායතො
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භරියාය සද්ධිං මන්යතත්වා තස්ස වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා දිවසං
වවත්ථයපත්වාධීතරං විසාඛංදත්වාඋයයයොයජන්යතොධනඤ්චයයසට්ඨිවිය

මහන්තං සක්කාරං කත්වා සුභද්දං ආමන්යතත්වා, ‘‘අම්ම, සසුරකුයල

වසන්තියා නාම අන්යතොඅග්ගි බහි න නීහරිතබ්යබො’’ති (අ. නි. අට්ඨ.

1.1.259; ධ. ප. අට්ඨ. 1.52 විසාඛාවත්ථු) ධනඤ්චයයසට්ඨිනා විසාඛාය 
දින්නනයයයනව දස ඔවායද දත්වා ‘‘සයච යම  තට්ඨායන ධීතු යදොයසො

උප්පජ්ජති, තුම්යහහි යසොයධතබ්යබො’’ති අට්ඨ කුටුම්බියක පාටියභොය 
 යහත්වා තස්සා උයයයොජනදිවයස බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
මහාදානංදත්වාපුරිමභයවධීතරාකතානංසුචරිතානං ඵලවිභූතිංයලොකස්ස
පාකටං කත්වා දස්යසන්යතො විය මහන්යතන සක්කායරන ධීතරං 
උයයයොයජසි. තස්සා අනුපුබ්යබන උග් න රං පත්තකායල සසුරකුයලන
සද්ධිං මහාජයනොපච්චුග් මනමකාසි. 

සාපි අත්තයනො සිරිවිභවං පාකටං කාතුං විසාඛා විය සකලන රස්ස 
අත්තානං දස්යසන්තී රයථ ඨත්වා න රං පවිසිත්වා නා යරහි යපසියත
පණ්ණාකායර  යහත්වා අනුපනපවයසන යතසං යතසං යපයසන්තී
සකලන රංඅත්තයනොගුයණහිඑකාබද්ධමකාසි. මඞ් ලදිවසාදීසුපනස්සා
සසුයරොඅයචලකානංසක්කාරංකයරොන්යතො‘‘ආ න්ත්වාඅම්හාකං සමයණ
වන්දතූ’’තියපයසසි.සාලජ්ජායනග්ය පස්සිතුංඅසක්යකොන්තී න්තුංන 

ඉච්ඡති. යසො පුනප්පුනං යපයසත්වාපි තාය පටික්ඛිත්යතො කුජ්ඣිත්වා
‘‘නීහරථ න’’න්ති ආහ. සා ‘‘න සක්කා මම අකාරයණන යදොසං
ආයරොයපතු’’න්තිකුටුම්බියක පක්යකොසායපත්වාතමත්ථංආයරොයචසි.යත
තස්සා නිද්යදොසභාවං ඤත්වා යසට්ඨිං සඤ්ඤායපසුං. යසො ‘‘අයං මම
සමයණ අහිරිකාති න වන්දී’’ති භරියාය ආයරොයචසි. සා ‘‘කීදිසා නු යඛො

ඉමිස්සාසමණා, අතිවියයතසංපසංසතී’’තිතංපක්යකොසායපත්වාආහ– 

‘‘කීදිසාසමණාතුය්හං, බාේහංයඛොයනපසංසසි; 

කිංසීලා කිංසමාචාරා, තං යම අක්ඛාහි පුච්ඡිතා’’ති. (අ. නි. අට්ඨ.
2.4.24); 

අථස්සා සුභද්දාබුද්ධානඤ්යචව බුද්ධසාවකානඤ්චගුයණපකායසන්තී
– 

‘‘සන්තින්ද්රියා සන්තමානසා, සන්තංයතසං  තංඨිතං; 

ඔක්ඛිත්තචක්ඛූ මිතභාණී ර, තාදිසා සමණා මම. (අ. නි. අට්ඨ. 
2.4.24); 

‘‘කායකම්මංසුචියනසං, වාචාකම්මංඅනාවිලං; 

මයනොකම්මංසුවිසුද්ධං, තාදිසාසමණාමම. 

‘‘විමලා සඞ්ඛමුත්තාභා, සුද්ධා අන්තරබාහිරා; 
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පුණ්ණාසුද්යධහිධම්යමහි, තාදිසාසමණාමම. 

‘‘ලායභනඋන්නයතොයලොයකො, අලායභනචඔනයතො; 

ලාභාලායභනඑකට්ඨා, තාදිසාසමණාමම. 

‘‘යයසනඋන්නයතොයලොයකො, අයයසනචඔනයතො; 

යසායයසනඑකට්ඨා, තාදිසාසමණාමම. 

‘‘පසංසායුන්නයතොයලොයකො, නින්දායාපිචඔනයතො; 

සමානින්දාපසංසාසු, තාදිසාසමණාමම. 

‘‘සුයඛනඋන්නයතොයලොයකො, දුක්යඛනාපිචඔනයතො; 

අකම්පාසුඛදුක්යඛසු, තාදිසාසමණාමමා’’ති.– 

එවමාදීහිවචයනහිසස්සුංයතොයසසි. 

අථ නං ‘‘සක්කා තව සමයණ අම්හාකම්පි දස්යසතු’’න්ති වත්වා 

‘‘සක්කා’’ති වුත්යත ‘‘යතන හි යථා මයං යත පස්සාම, තථාකයරොහී’’ති

වුත්යතසා ‘‘සාධූ’’තිබුද්ධප්පමුඛස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්සමහාදානංසජ්යජත්වා
උපරිපාසාදතයල ඨත්වා යජතවනාභිමුඛී සක්කච්චං පඤ්චපතිට්ඨියතන

වන්දිත්වා බුද්ධගුයණ ආවජ්යජත්වා  න්ධවාසපුප්ඵධුයමහි පූජං කත්වා, 

‘‘භන්යත, ස්වාතනාය බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං නිමන්යතමි, ඉමිනා යම
සඤ්ඤායණන සත්ථා නිමන්තිතභාවං ජානාතූ’’ති සුමනපුප්ඵානං අට්ඨ
මුට්ඨියයො ආකායස ඛිපි. පුප්ඵානි  න්ත්වා චතුපරිසමජ්යඣ ධම්මං 
යදයසන්තස්ස සත්ථුයනොඋපරිමාලාවිතානංහුත්වාඅට්ඨංසු.තස්මිංඛයණ
අනාථපිණ්ඩියකොපි ධම්මකථං සුත්වා ස්වාතනාය සත්ථාරං නිමන්යතසි.

සත්ථා‘‘අධිවුත්ථංමයා,  හපති, ස්වාතනාය භත්ත’’න්තිවත්වා, ‘‘භන්යත, 

මයාපුයරතරංආ යතොනත්ථි, කස්සනුයඛොයවො අධිවුත්ථ’’න්තිවුත්යත

‘‘චූෙසුභද්දාය,  හපති, නිමන්තියතො’’ති වත්වා‘‘නනු, භන්යත, චූෙසුභද්දා

දූයර වසති ඉයතො වීසතියයොජනසතමත්ථයක’’ති වුත්යත, ‘‘ආම  හපති, 
දූයරවසන්තාපිහිසප්පුරිසාඅභිමුයඛ ඨිතාවියපකායසන්තී’’තිවත්වාඉමං
 ාථමාහ– 

304. 

‘‘දූයරසන්යතොපකායසන්ති, හිමවන්යතොවපබ්බයතො; 

අසන්යතත්ථනදිස්සන්ති, රත්තිංඛිත්තායථාසරා’’ති. 

තත්ථ සන්යතොතිරා ාදීනංසන්තතාය බුද්ධාදයයොසන්තානාම.ඉධපන
පුබ්බබුද්යධසු කතාධිකාරා උස්සන්නකුසලමූලා භාවිතභාවනා සත්තා

සන්යතොති අධිප්යපතා. පකායසන්තීති දූයර ඨිතාපි බුද්ධානං ඤාණපථං

ආ ච්ඡන්තා පාකටා යහොන්ති. හිමවන්යතො වාති යථා හි
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තියයොජනසහස්සවිත්ථයතො පඤ්චයයොජනසතුබ්යබයධො චතුරාසීතියා 
කූටසහස්යසහි පටිමණ්ඩියතො හිමවන්තපබ්බයතො දූයර ඨිතානම්පි අභිමුයඛ

ඨියතො විය පකායසති, එවං පකායසන්තීති අත්යථො. අසන්යතත්ථාති
දිට්ඨධම්ම රුකාවිතිණ්ණපරයලොකාආමිසචක්ඛුකා ජීවිකත්ථායපබ්බජිතා

බාලපුග් ලා අසන්යතො නාම, යත එත්ථ බුද්ධානං දක්ඛිණස්ස 
ජාණුමණ්ඩලස්ස සන්තියක නිසින්නාපි න දිස්සන්ති න පඤ්ඤායන්ති. 

රත්තිිං ඛිත්තාති රත්තිං චතුරඞ් සමන්නා යත අන්ධකායර ඛිත්තසරා විය
තථාපනපස්සඋපනිස්සයභූතස්සපුබ්බයහතුයනොඅභායවනනපඤ්ඤායන්තීති 

අත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

සක්යකො යදවරාජා ‘‘සත්ථාරා සුභද්දාය නිමන්තනං අධිවාසිත’’න්ති 

ඤත්වා විස්සකම්මයදවපුත්තං ආණායපසි – ‘‘පඤ්ච කූටා ාරසතානි
නිම්මිනිත්වා ස්යව බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං උග් න රං යනහී’’ති. යසො
පුනදිවයසපඤ්චසතානි කූටා ාරානිනිම්මිනිත්වායජතවනද්වායරඅට්ඨාසි.
සත්ථාඋච්චිනිත්වා විසුද්ධඛීණාසවානංයයවපඤ්චසතානිආදායසපරිවායරො
කූටා ායරසු නිසීදිත්වා උග් න රං අ මාසි. උග් යසට්ඨිපි සපරිවායරො
සුභද්දාය දින්නනයයයනව තථා තස්ස ආ තමග් ං ඔයලොයකන්යතො
සත්ථාරං මහන්යතන සිරිවිභයවන ආ ච්ඡන්තං දිස්වා පසන්නමානයසො
මාලාදීහි මහන්තං සක්කාරං කයරොන්යතො සපරිවායරො සම්පටිච්ඡිත්වා 
වන්දිත්වා මහාදානං දත්වා පුනප්පුනං නිමන්යතත්වා සත්තාහං මහාදානං
අදාසි. සත්ථාපිස්ස සප්පායං සල්ලක්යඛත්වා ධම්මං යදයසසි. තං ආදිං
කත්වා චතුරාසීතියා පාණසහස්සානං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි. සත්ථා
‘‘චූෙසුභද්දාය අනුග් හණත්ථං ත්වං ඉයධව යහොහී’’ති අනුරුද්ධත්යථරං 
නිවත්තායපත්වා සාවත්ථියමව අ මාසි. තයතො පට්ඨාය තං න රං
සද්ධාසම්පන්නං අයහොසීති. 

චූෙසුභද්දාවත්ථුඅට්ඨමං. 

9. එකවිහාරිත්යථරවත්ථු 

එකාසනන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
එකවිහාරිත්යථරංනාමආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර යථයරො එකයකොව යසයයං කප්යපති, එකයකොව නිසීදති, 

එකයකොව චඞ්කමති, එකයකොව තිට්ඨතීති චතුපරිසන්තයර පාකයටො

අයහොසි. අථ නං භික්ඛූ, ‘‘භන්යත, එවපනයපො නාමායං යථයරො’’ති
තථා තස්සායරොයචසුං. සත්ථා ‘‘සාධු සාධූ’’ති තස්ස සාධුකාරං දත්වා
‘‘භික්ඛුනානාමපවිවිත්යතන භවිතබ්බ’’න්තිවියවයකආනිසංසංකයථත්වා
ඉමං ාථමාහ– 
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305. 

‘‘එකාසනංඑකයසයයං, එයකොචරමතන්දියතො; 

එයකොදමයමත්තානං, වනන්යතරමියතොසියා’’ති. 

තත්ථ එකාසනිංඑකයසෙයන්ති භික්ඛුසහස්සමජ්යඣපිමූලකම්මට්ඨානං
අවිජහිත්වා යතයනව මනසිකායරන නිසින්නස්ස ආසනං එකාසනං නාම.
යලොහපාසාදසදියසපි ච පාසායද භික්ඛුසහස්සමජ්යඣපි පඤ්ඤත්යත 
විචිත්රපච්චත්ථරණූපධායන මහාරයහ සයයන සතිං උපට්ඨයපත්වා
දක්ඛියණනපස්යසන මූලකම්මට්ඨානමනසිකායරනනිපන්නස්සභික්ඛුයනො
යසයයා එකයසයයානාම. එවපනපං එකාසනඤ්ච එකයසයයඤ්ච භයජථාති

අත්යථො. අතන්දියතොති ජඞ්ඝබලං නිස්සාය ජීවිතකප්පයනන අකුසීයතො

හුත්වා සබ්බීරියාපයථසු එකයකොව චරන්යතොති අත්යථො. එයකො දමෙන්ති
රත්තිට්ඨානාදීසු කම්මට්ඨානංඅනුයුඤ්ජිත්වාමග් ඵලාධි මවයසනඑයකොව

හුත්වා අත්තානං දයමන්යතොති අත්යථො. වනන්යත රමයතො සිොති එවං 
අත්තානං දයමන්යතො ඉත්ථිපුරිසසද්දාදීහි පවිවිත්යත වනන්යතයයව
අභිරමියතො භයවයය. න හි සක්කා ආකිණ්ණවිහාරිනා එවං අත්තානං
දයමතුන්තිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන බහූ යසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසු. තයතො පට්ඨාය
මහාජයනොඑකවිහාරිකයමවපත්යථසීති. 

එකවිහාරිත්යථරවත්ථුනවමං. 

පකිණ්ණකවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

එකවීසතියමොවග්ය ො. 



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා නිරයවග්ය ො 

246 

පටුන 

22. නිරෙවග්ය ො 
1. සුන්දරීපරිබ්බාජිකාවත්ථු 

අභූතවාදීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො සුන්දරිං
පරිබ්බාජිකංආරබ්භකයථසි. 

‘‘යතන යඛො පන සමයයන භ වා සක්කයතො යහොති  රුකයතො

මානියතො පූජියතො’’ති වත්ථු විත්ථාරයතො උදායන (උදා. 38) ආ තයමව.
අයං පයනත්ථ සඞ්යඛයපො – භ වයතො කිර භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච පඤ්චන්නං
මහානදීනං මයහොඝසදියස ලාභසක්කායර උප්පන්යන හතලාභසක්කාරා
අඤ්ඤතිත්ථියා සූරියුග් මනකායල ඛජ්යජොපනකා විය නිප්පභා හුත්වා 
එකයතො සන්නිපතිත්වා මන්තයිංසු – ‘‘මයං සමණස්ස ය ොතමස්ස

උප්පන්නකාලයතොපට්ඨාය හතලාභසක්කාරා, නයනොයකොචිඅත්ථිභාවම්පි

ජානාති, යකන නු යඛො සද්ධිං එකයතො හුත්වා සමණස්ස ය ොතමස්ස
අවණ්ණං උප්පායදත්වා ලාභසක්කාරමස්ස අන්තරධායපයයාමා’’ති. අථ 
යනසංඑතදයහොසි–‘‘සුන්දරියාසද්ධිංඑකයතොහුත්වාසක්කුණිස්සාමා’’ති.
යතඑකදිවසං සුන්දරිංතිත්ථියාරාමංපවිසිත්වාවන්දිත්වාඨිතංනාලපිංසු.සා

පුනප්පුනං සල්ලපන්තීපි පටිවචනං අලභිත්වා ‘‘අපි පනයයා, යකනචි 

වියහඨිතත්ථා’’තිපුච්ඡි.‘‘කිං, භගිනි, සමණංය ොතමංඅම්යහවියහයඨත්වා 

හතලාභසක්කායරකත්වාවිචරන්තංනපස්සසී’’ති? ‘‘මයාඑත්ථකිංකාතුං

වට්ටතී’’ති? ‘‘ත්වං යඛොසි, භගිනි, අභිපනපා යසොභග් ප්පත්තා, සමණස්ස
ය ොතමස්ස අයසං ආයරොයපත්වා මහාජනං තව කථං  ාහායපත්වා
හතලාභසක්කාරං කයරොහී’’ති. සා තං සුත්වා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා
පක්කන්තා තයතො පට්ඨාය මාලා න්ධවියලපනකප්පූරකටුකඵලාදීනි 
 යහත්වා සායං මහාජනස්ස සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා න රං

පවිසනකායල යජතවනාභිමුඛී  ච්ඡති, ‘‘කහං  ච්ඡසී’’ති ච පුට්ඨා

‘‘සමණස්ස ය ොතමස්ස සන්තිකං  මිස්සාමි, අහඤ්හි යතන සද්ධිං
එක න්ධකුටියං වසාමී’’ති වත්වා අඤ්ඤතරස්මිං තිත්ථියාරායම වසිත්වා

පායතොව යජතවනමග් ං ඔතරිත්වාන රාභිමුඛීආ ච්ඡන්තී ‘‘කිං, සුන්දරි, 
කහං  තාසී’’ති පුට්ඨා ‘‘සමයණන ය ොතයමන සද්ධිං එක න්ධකුටියං
වසිත්වාතංකියලසරතියා රමායපත්වාආ තාම්හී’’තිවදති. 

අථ යතකතිපාහච්චයයන ධුත්තානංකහාපයණදත්වා‘‘ ච්ඡථසුන්දරිං
මායරත්වා සමණස්ස ය ොතමස්ස  න්ධකුටියා සමීයප මාලාකචවරන්තයර
නික්ඛිපිත්වාඑථා’’තිවදිංසු.යතතථා අකංසු.තයතොතිත්ථියා‘‘සුන්දරිංන

පස්සාමා’’ති යකොලාහලං කත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචත්වා ‘‘කහං යවො

ආසඞ්කා’’තිවුත්තා‘‘ඉයමසුදිවයසසුයජතවයන වසති, තත්ථස්සාපවත්තිං

න ජානාමා’’ති වත්වා ‘‘යතන හි  ච්ඡථ, නං විචිනථා’’ති රඤ්ඤා
අනුඤ්ඤාතා අත්තයනො උපට්ඨායක  යහත්වා යජතවනං  න්ත්වා
විචිනන්තා මාලාකචවරන්තයර තං දිස්වා මඤ්චකං ආයරොයපත්වා න රං
පයවයසත්වා ‘‘සමණස්ස ය ොතමස්ස සාවකා ‘සත්ථාරා කතං පාපකම්මං 
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පටිච්ඡායදස්සාමා’ති සුන්දරිං මායරත්වා මාලාකචවරන්තයරනික්ඛිපිංසූ’’ති

රඤ්යඤො ආයරොචයිංසු.රාජා‘‘යතනහි ච්ඡථ, න රංආහිණ්ඩථා’’තිආහ.
යත න රවීථීසු ‘‘පස්සථ සමණානං සකයපුත්තියානං කම්ම’’න්තිආදීනි
වත්වා පුන රඤ්යඤො නියවසනද්වාරං ආ මිංසු. රාජා සුන්දරියා සරීරං
ආමකසුසායන අට්ටකං ආයරොයපත්වා රක්ඛායපසි. සාවත්ථිවාසියනො
ඨයපත්වා අරියසාවයක යසසා යයභුයයයන ‘‘පස්සථ සමණානං 
සකයපුත්තියානං කම්ම’’න්තිආදීනි වත්වා අන්යතොන යරපි බහින යරපි
භික්ඛූ අක්යකොසන්තා විචරන්ති. භික්ඛූ තං පවත්තිං තථා තස්ස
ආයරොයචසුං. සත්ථා‘‘යතනහිතුම්යහපියතමනුස්යසඑවංපටියචොයදථා’’ති
වත්වාඉමං ාථමාහ– 

306. 

‘‘අභූතවාදීනිරයංඋයපති, 

යයොවාපිකත්වානකයරොමිචාහ; 

උයභොපියතයපච්චසමාභවන්ති, 
නිහීනකම්මාමනුජාපරත්ථා’’ති. 

තත්ථ අභූතවාදීති පරස්ස යදොසං අදිස්වාව මුසාවාදං කත්වා තුච්යඡන

පරං අබ්භාචික්ඛන්යතො. කත්වාති යයො වා පන පාපකම්මං කත්වා ‘‘නාහං

එතංකයරොමී’’තිආහ. යපච්චසමා භවන්තීතියතඋයභොපිජනාපරයලොකං
 න්ත්වා නිරයං උප මයනන  තියා සමා භවන්ති.  තියයව යනසං

පරිච්ඡින්නා, ආයුපනයනසංනපරිච්ඡින්නං.බහුකඤ්හිපාපකම්මං කත්වා

චිරංනිරයයපච්චන්ති, පරිත්තංකත්වාඅප්පමත්තකයමවකාලං.යස්මාපන 

යනසං උභින්නම්පි ලාමකයමව කම්මං, යතන වුත්තං – ‘‘නිහීනකම්මා

මනුජා පරත්ථා’’ති. පරත්ථාති ඉමස්ස පන පදස්ස පුරයතො යපච්චපයදන
සම්බන්යධො. යපච්ච පරත්ථ ඉයතො  න්ත්වා යතනිහීනකම්මා පරයලොයක 

සමා භවන්තීති අත්යථො. යදසනාවසායන බහූ යසොතාපත්තිඵලාදීනි 
පාපුණිංසූති. 

රාජා ‘‘සුන්දරියා අඤ්යඤහි මාරිතභාවං ජානාථා’’ති පුරියස 
උයයයොයජසි. අථ යත ධුත්තා යතහි කහාපයණහි සුරං පිවන්තා 
අඤ්ඤමඤ්ඤං කලහං කරිංසු. එයකො එකං ආහ – ‘‘ත්වං සුන්දරිං
එකප්පහායරයනව මායරත්වා මාලාකචවරන්තයර නික්ඛිපිත්වා තයතො

ලද්ධකහාපයණහි සුරං පිවසි, යහොතු යහොතූ’’ති. රාජපුරිසා යත ධුත්යත
 යහත්වාරඤ්යඤොදස්යසසුං.අථයනරාජා‘‘තුම්යහහිසා මාරිතා’’තිපුච්ඡි.

‘‘ආම, යදවා’’ති. ‘‘යකහි මාරාපිතා’’ති? ‘‘අඤ්ඤතිත්ථියයහි, යදවා’’ති.
රාජාතිත්ථියයපක්යකොසායපත්වාපුච්ඡි.යතතයථවවදිංසු.යතනහි ච්ඡථ 
තුම්යහ එවං වදන්තා න රං ආහිණ්ඩථ – ‘‘අයං සුන්දරී සමණස්ස

ය ොතමස්ස අවණ්ණං ආයරොයපතුකායමහි අම්යහහි මාරාපිතා, යනව

සමණස්ස ය ොතමස්ස, න සාවකානං යදොයසො අත්ථි, අම්හාකයමව
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යදොයසො’’ති. යත තථා කරිංසු. බාලමහාජයනො තදා සද්දහි, තිත්ථියාපි
ධුත්තාපි පුරිසවධදණ්ඩංපාපුණිංසු.තයතොපට්ඨායබුද්ධානංසක්කායරොමහා
අයහොසීති. 

සුන්දරීපරිබ්බාජිකාවත්ථුපඨමං. 

2. දුච්චරිතඵලපීළිතවත්ථු 

කාසාවකණ්ඨාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
දුච්චරිතඵලානුභායවනපීළියතසත්යතආරබ්භ කයථසි. 

ආයස්මා හි යමොග් ල්ලායනො ලක්ඛණත්යථයරන සද්ධිං ගිජ්ඣකූටා 
ඔයරොහන්යතො අට්ඨිසඞ්ඛලිකයපතාදීනං අත්තභායව දිස්වා සිතං

කයරොන්යතොලක්ඛණත්යථයරන සිතකාරණංපුට්යඨො‘‘අකායලො, ආවුයසො, 

ඉමස්ස පඤ්හස්ස, තථා තස්ස සන්තියක මං පුච්යඡයයාසී’’ති වත්වා
තථා තස්සසන්තියකයථයරනපුට්යඨො අට්ඨිසඞ්ඛලිකයපතාදීනංදිට්ඨභාවං

ආචික්ඛිත්වා‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතාඔයරොහන්යතොඅද්දසං

භික්ඛුං යවහාසං  ච්ඡන්තං, තස්ස සඞ්ඝාටිපි ආදිත්තා සම්පජ්ජලිතා

සයජොතිභූතා…යප.… කායයොපි ආදිත්යතො’’තිආදිනා (පාරා. 230; සං. නි.

2.218) නයයන සද්ධිං පත්තචීවරකායබන්ධනාදීහි ඩය්හමායන පඤ්ච 
සහධම්මියක ආයරොයචසි. සත්ථා යතසං කස්සපදසබලස්ස සාසයන
පබ්බජිත්වා පබ්බජ්ජාය අනුපනපං කාතුං අසක්යකොන්තානං පාපභාවං
ආචික්ඛිත්වා තස්මිං ඛයණ තත්ථ නිසින්නානං බහූනං පාපභික්ඛූනං
දුච්චරිතකම්මස්සවිපාකංදස්යසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

307. 

‘‘කාසාවකණ්ඨාබහයවො, පාපධම්මාඅසඤ්ඤතා; 

පාපාපායපහිකම්යමහි, නිරයංයතඋපපජ්ජයර’’ති. 

තත්ථ කාසාවකණ්ඨාති කාසායවන පලියවඨිතකණ්ඨා. පාපධම්මාති

ලාමකධම්මා. අසඤ්ඤතාති කායාදිසංයමරහිතා, තථාපනපා පාපපුග් ලා

අත්තනාකයතහිඅකුසලකම්යමහිනිරයං උපපජ්ජන්ති, යතතත්ථපච්චිත්වා
තයතොචුතාවිපාකාවයසයසනයපයතසුපිඑවං පච්චන්තීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

දුච්චරිතඵලපීළිතවත්ථුදුතියං. 

3. වග්ගුමුදාතීරියභික්ඛුවත්ථු 

යසයෙයොඅයෙොගුයළොතිඉමංධම්මයදසනංසත්ථා යවසාලිංඋපනිස්සාය
මහාවයන විහරන්යතො වග්ගුමුදාතීරියය භික්ඛූ ආරබ්භ කයථසි. වත්ථු

උත්තරිමනුස්සධම්මපාරාජියක(පාරා.193ආදයයො)ආ තයමව. 
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තදා හි සත්ථා යත භික්ඛූ ‘‘කිං පනතුම්යහ, භික්ඛයව, උදරස්සත්ථාය
ගිහීනං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මස්ස වණ්ණං භාසිත්ථා’’ති 

වත්වා යතහි ‘‘ආම, භන්යත’’ති වුත්යත යත භික්ඛූ අයනකපරියායයන
 රහිත්වාඉමං  ාථමාහ– 

308. 

‘‘යසයයයො අයයොගුයෙොභුත්යතො, තත්යතො අග්ගිසිඛූපයමො; 

යඤ්යචභුඤ්යජයයදුස්සීයලො, රට්ඨපිණ්ඩමසඤ්ඤයතො’’ති. 

තත්ථ ෙඤ්යච භුඤ්යජෙයාති යං දුස්සීයලො නිස්සීලපුග් යලො කායාදීහි
අසඤ්ඤයතො රට්ඨවාසීහි සද්ධාය දින්නං රට්ඨපිණ්ඩං ‘‘සමයණොම්හී’’ති

පටිජානන්යතො  යහත්වා භුඤ්යජයය, තත්යතො ආදිත්යතො අග්ගිවණ්යණො

අයයොගුයෙොවභුත්යතොයසයයයොසුන්දරතයරො. කිංකාරණා? තප්පච්චයාහි

එයකොව අත්තභායවො ඣායයයය, දුස්සීයලො පන සද්ධායදයයං භුඤ්ජිත්වා
අයනකානිපිජාතිසතානිනිරයයපච්යචය්යාතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

වග්ගුමුදාතීරියභික්ඛුවත්ථුතතියං. 

4. යඛමකයසට්ඨිපුත්තවත්ථු 

චත්තාරි ඨානානීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස භාගියනයයං යඛමකං නාම යසට්ඨිපුත්තං ආරබ්භ
කයථසි. 

යසො කිර අභිපනයපො අයහොසි, යයභුයයයන ඉත්ථියයො තං දිස්වා 
රා ාභිභූතා සකභායවන සණ්ඨාතුං නාසක්ඛිංසු. යසොපි
පරදාරකම්මාභිරයතොව අයහොසි. අථ නං රත්තිං රාජපුරිසා  යහත්වා
රඤ්යඤො දස්යසසුං. රාජා මහායසට්ඨිස්ස ලජ්ජාමීති තං කිඤ්චි අවත්වා

විස්සජ්ජායපසි.යසොපනයනවවිරමි. අථනං දුතියම්පිතතියම්පිරාජපුරිසා

 යහත්වා රඤ්යඤො දස්යසසුං. රාජා විස්සජ්ජායපසියයව. මහායසට්ඨි, තං
පවත්තිං සුත්වා තං ආදාය සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා තං පවත්තිං

ආයරොයචත්වා, ‘‘භන්යත, ඉමස්ස ධම්මං යදයසථා’’ති ආහ. සත්ථා තස්ස
සංයව කථංවත්වාපරදාරයසවනායයදොසංදස්යසන්යතොඉමා ාථාඅභාසි
– 

309. 

‘‘චත්තාරිඨානානිනයරොපමත්යතො, 

ආපජ්ජතිපරදාපනපයසවී; 

අපුඤ්ඤලාභංනනිකාමයසයයං, 
නින්දංතතීයංනිරයංචතුත්ථං. 
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310. 

‘‘අපුඤ්ඤලායභො ච තීචපාපිකා, 

භීතස්සභීතායරතීචයථොකිකා; 

රාජාචදණ්ඩං රුකංපයණති, 
තස්මානයරොපරදාරංනයසයව’’ති. 

තත්ථ ඨානානීති දුක්ඛකාරණානි. පමත්යතොති සතියවොස්සග්ය න

සමන්නා යතො. ආපජ්ජතීති පාපුණාති. පරදාරූපයසවීති පරදාරං

උපයසවන්යතො උප්පථචාරී. අපුඤ්ඤ ාභන්ති අකුසලලාභං. න

නිකාමයසෙයන්ති යථා ඉච්ඡති, එවං යසයයං අලභිත්වා අනිච්ඡිතං

පරිත්තකයමව කාලං යසයයං ලභති. අපුඤ්ඤ ායභො චාති එවං තස්ස

අයඤ්ච අපුඤ්ඤලායභො, යතනච අපුඤ්යඤනනිරයසඞ්ඛාතා පාපිකා  ති

යහොති. රතීචයථොකිකාතියාතස්සභීතස්සභීතායඉත්ථියා සද්ධිංරති, සාපි

යථොකිකාපරිත්තායහොති.  රුකන්තිරාජාච හත්ථච්යඡදාදිවයසන රුකං 

දණ්ඩං පයණති. තස්මාති යස්මා පරදාරං යසවන්යතො එතානි අපුඤ්ඤාදීනි

පාපුණාති, තස්මාපරදාරංනයසයවයයාතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන යඛමයකො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. තයතො පට්ඨාය

මහාජයනො සුඛං වීතිනායමසි. කිං පනස්ස පුබ්බකම්මන්ති? යසො කිර 
කස්සපබුද්ධකායලඋත්තමමල්යලොහුත්වාද්යවසුවණ්ණපටාකාදසබලස්ස
කඤ්චනථූයප ආයරොයපත්වා පත්ථනං පට්ඨයපසි ‘‘ඨයපත්වා
ඤාතිසායලොහිතිත්ථියයො අවයසසා මං දිස්වා රජ්ජන්තූ’’ති. ඉදමස්ස
පුබ්බකම්මන්ති. යතන තං නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන දිස්වා පයරසං
ඉත්ථියයොසකභායවනසණ්ඨාතුංනාසක්ඛිංසූති. 

යඛමකයසට්ඨිපුත්තවත්ථුචතුත්ථං. 

5. දුබ්බචභික්ඛුවත්ථු 

කුයසො ෙථාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අඤ්ඤතරංදුබ්බචභික්ඛුංආරබ්භකයථසි. 

එයකො කිර භික්ඛු අසඤ්චිච්ච එකං තිණං ඡින්දිත්වා කුක්කුච්යච 

උප්පන්යන එකං භික්ඛුං උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘ආවුයසො, යයො තිණං ඡින්දති, 

තස්ස කිං යහොතී’’ති තං අත්තනා කතභාවං ආයරොයචත්වා පුච්ඡි. අථ නං

ඉතයරො‘‘ත්වං තිණස්සඡින්නකාරණාකිඤ්චියහොතීතිසඤ්ඤංකයරොසි, න

එත්ථ කිඤ්චි යහොති, යදයසත්වා පන මුච්චතී’’ති වත්වා සයම්පි උයභොහි 
හත්යථහි තිණං ලුඤ්චිත්වා අග් යහසි. භික්ඛූ තං පවත්තිං සත්ථු
ආයරොයචසුං. සත්ථා තං භික්ඛුං අයනකපරියායයන වි රහිත්වා ධම්මං

යදයසන්යතොඉමා ාථාඅභාසි – 

311. 
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‘‘කුයසොයථාදුග් හියතො, හත්ථයමවානුකන්තති; 

සාමඤ්ඤංදුප්පරාමට්ඨං, නිරයායුපකඩ්ඪති. 

312. 

‘‘යංකිඤ්චිසිථිලංකම්මං, සංකිලිට්ඨඤ්චයංවතං; 

සඞ්කස්සරංබ්රහ්මචරියං, නතංයහොතිමහප්ඵලං. 

313. 

‘‘කයිරා යචකයිරායථනං, දේහයමනං පරක්කයම; 

සිථියලොහිපරිබ්බායජො, භියයයොආකිරයතරජ’’න්ති. 

තත්ථ කුයසොති යං කිඤ්චි තිඛිණධාරං තිණං අන්තමයසො

තාලපණ්ණම්පි, යථා යසො කුයසො යයන දුග් හියතො, තස්ස හත්ථං

අනුකන්තති ඵායලති, එවයමව සමණධම්මසඞ්ඛාතං සාමඤ්ඤම්පි

ඛණ්ඩසීලාදිතායදුප්පරාමට්ඨං නිරොයපකඩ් ති, නිරයයනිබ්බත්තායපතීති

අත්යථො. සිථි න්තිඔලීයිත්වාකරයණනසිථිල ාහංකත්වාකතංයංකිඤ්චි 

කම්මං. සිංකිලිට්ඨන්ති යවසියාදියකසු අය ොචයරසු චරයණන සංකිලිට්ඨං. 

සඞ්කස්සරන්තිසඞ්කාහි සරිතබ්බං, උයපොසථකිච්චාදීසුඅඤ්ඤතරකිච්යචන

සන්නිපතිතම්පි සඞ්ඝං දිස්වා ‘‘අද්ධා ඉයම මම චරියං ඤත්වා මං
උක්ඛිපිතුකාමාව සන්නිපතිතා’’ති එවං අත්තයනො ආසඞ්කාහි සරිතං

උස්සඞ්කිතංපරිසඞ්කිතං. නතිංයහොතීතිතං එවපනපංසමණධම්මසඞ්ඛාතං

බ්රහ්මචරියං තස්ස පුග් ලස්ස මහප්ඵලං න යහොති, තස්ස 
මහප්ඵලාභායවයනවභික්ඛදායකානම්පිස්සනමහප්ඵලං යහොතීතිඅත්යථො. 

කයිරා යචති තස්මා යං කම්මං කයරයය, තං කයරයයායථව. දළ්හයමනිං

පරක්කයමති ථිරකතයමව කත්වා අවත්තසමාදායනො හුත්වා එනං කයිරා. 

පරිබ්බායජොති සිථිලභායවන කයතො ඛණ්ඩාදිභාවප්පත්යතො සමණධම්යමො. 

භියෙයො ආකිරයත රජන්ති අබ්භන්තයර විජ්ජමානං රා රජාදිං එවපනයපො

සමණධම්යමො අපයනතුං න සක්යකොති, අථ යඛො තස්ස උපරි අපරම්පි 
රා රජාදිංආකිරතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන බහූ යසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසු, යසොපි භික්ඛු
සංවයරඨත්වාපච්ඡාවිපස්සනංවඩ්යඪත්වාඅරහත්තං පාපුණී රති. 

දුබ්බචභික්ඛුවත්ථුපඤ්චමං. 

6. ඉස්සාපකතිත්ථිවත්ථු 

අකතන්ති ඉමං ධම්මයදසනංසත්ථායජතවයනවිහරන්යතොඅඤ්ඤතරං
ඉස්සාපකතංඉත්ථිංආරබ්භකයථසි. 

තස්සා කිර සාමියකො එකාය ය හදාසියා සද්ධිං සන්ථවං අකාසි. සා 
ඉස්සාපකතා තං දාසිං හත්ථපායදසු බන්ධිත්වා තස්සා කණ්ණනාසං
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ඡින්දිත්වා එකස්මිං ගුේහ බ්යභ පක්ඛිපිත්වා ද්වාරං පිදහිත්වා තස්ස

කම්මස්ස අත්තනා කතභාවං පටිච්ඡායදතුං ‘‘එහි, අයය, විහාරං  න්ත්වා
ධම්මං සුණිස්සාමා’’ති සාමිකං ආදාය විහාරං  න්ත්වා ධම්මං සුණන්තී 
නිසීදි. අථස්සා ආ න්තුකඤාතකා ය හංආ න්ත්වා ද්වාරං විවරිත්වා තං
විප්පකාරං දිස්වාදාසිංයමොචයිංසු.සාවිහාරං න්ත්වාචතුපරිසමජ්යඣඨිතා
තමත්ථං දසබලස්ස ආයරොයචසි. සත්ථා තස්සා වචනං සුත්වා ‘‘දුච්චරිතං

නාම ‘ඉදං යම අඤ්යඤ න ජානන්තී’ති අප්පමත්තකම්පි න කාතබ්බං, 
අඤ්ඤස්මිංඅජානන්යතපිසුචරිතයමව කාතබ්බං.පටිච්ඡායදත්වාකතම්පිහි

දුච්චරිතං නාම පච්ඡානුතාපං කයරොති, සුචරිතං පායමොජ්ජයමව ජයනතී’’ති
වත්වාඉමං ාථමාහ– 

314. 

‘‘අකතංදුක්කටංයසයයයො, පච්ඡාතප්පතිදුක්කටං; 

කතඤ්චසුකතංයසයයයො, යංකත්වානානුතප්පතී’’ති. 

තත්ථ දුක්කටන්ති සාවජ්ජං අපායසංවත්තනිකං කම්මං අකතයමව

යසයයයොවරංඋත්තමං. පච්ඡා තප්පතීති තඤ්හිඅනුස්සරිතානුස්සරිතකායල

තප්පතියයව. සුකතන්ති අනවජ්ජං පන සුඛදායකං සු තිසංවත්තනිකයමව

කම්මං කතං යසයයයො. ෙිං කත්වාති යං කම්මං කත්වා පච්ඡා 

අනුස්සරණකායලනතප්පතිනානුතප්පති, යසොමනස්සජායතොවයහොති, තං
කම්මංවරන්ති අත්යථො. 

යදසනාවසායන උපාසයකො ච සා ච ඉත්ථී යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨහිංසු. තඤ්ච පන දාසිං තත්යථව භුජිස්සං කත්වා ධම්මචාරිනිං
කරිංසූති. 

ඉස්සාපකතිත්ථිවත්ථුඡට්ඨං. 

7. සම්බහුලභික්ඛුවත්ථු 

න රිං ෙථාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
සම්බහුයල ආ න්තුයකභික්ඛූආරබ්භකයථසි. 

යත කිර එකස්මිං පච්චන්යත වස්සං උප න්ත්වා පඨමමායස සුඛං 
විහරිංසු. මජ්ඣිමමායස යචොරා ආ න්ත්වා යතසං ය ොචර ාමං පහරිත්වා
කරමයර  යහත්වා අ මංසු. තයතො පට්ඨාය මනුස්සා යචොරානං
පටිබාහනත්ථායතංපච්චන්තන රං අභිසඞ්ඛයරොන්තායතභික්ඛූසක්කච්චං
උපට්ඨාතුං ඔකාසං න ලභිංසු. යත අඵාසුකං වස්සං වසිත්වා වුත්ථවස්සා
සත්ථුදස්සනායසාවත්ථිං  න්ත්වාසත්ථාරංවන්දිත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.

සත්ථා යතහි සද්ධිං කතපටිසන්ථායරො ‘‘කිං, භික්ඛයව, සුඛං වසිත්ථා’’ති 

පුච්ඡිත්වා, ‘‘භන්යත, මයං පඨමමාසයමව සුඛං වසිම්හා, මජ්ඣිමමායස

යචොරා  ාමං පහරිංසු, තයතො පට්ඨාය මනුස්සා න රං අභිසඞ්ඛයරොන්තා



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා නිරයවග්ය ො 
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පටුන 

සක්කච්චංඋපට්ඨාතුංඔකාසංන ලභිංසු.තස්මාඅඵාසුකංවස්සංවසිම්හා’’ති

වුත්යත ‘‘අලං, භික්ඛයව, මා චින්තයිත්ථ, ඵාසුවිහායරො නාම නිච්චකාලං

දුල්ලයභො, භික්ඛුනා නාම යථා යත මනුස්සා න රං ය ොපයිංසු, එවං
අත්තභාවයමවය ොපයිතුංවට්ටතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

315. 

‘‘න රංයථාපච්චන්තං, ගුත්තංසන්තරබාහිරං; 

එවංය ොයපථඅත්තානං, ඛයණොයවොමාඋපච්ච ා; 

ඛණාතීතාහියසොචන්ති, නිරයම්හිසමප්පිතා’’ති. 

තත්ථ සන්තරබාහිරන්ති, භික්ඛයව, යථා යතහි මනුස්යසහි තං

පච්චන්තන රං ද්වාරපාකාරාදීනි ථිරානි කයරොන්යතහි සඅන්තරං, 
අට්ටාලකපරිඛාදීනි ථිරානි කයරොන්යතහි සබාහිරන්ති සන්තරබාහිරං

සුගුත්තං කතං, එවං තුම්යහපි සතිං උපට්ඨයපත්වා අජ්ඣත්තිකානි ඡ
ද්වාරානිපිදහිත්වා ද්වාරරක්ඛිකංසතිං අවිස්සජ්යජත්වායථා ය්හමානානි

බාහිරානි ඡ ආයතනානි අජ්ඣත්තිකානං උපඝාතාය සංවත්තන්ති, තථා
අග් හයණනතානිපිථිරානිකත්වා යතසංඅප්පයවසායද්වාරරක්ඛිකංසතිං

අප්පහාය විචරන්තා අත්තානං ය ොයපථාති අත්යථො. ඛයණො යවො මා

උපච්ච ාති යයො හි එවං අත්තානං න ය ොයපති, තං පුග් ලං අයං
බුද්ධුප්පාදඛයණො මජ්ඣිමයදයස උප්පත්තිඛයණො සම්මාදිට්ඨියා
පටිලද්ධඛයණො ඡන්නං ආයතනානං අයවකල්ලඛයණොති සබ්යබොපි අයං

ඛයණො අතික්කමති, යසොඛයණොතුම්යහමාඅතික්කමතු. ඛණාතීතාතියයහි

තං ඛණං අතීතා, යත ච පුග් යල යසො ච ඛයණො අතීයතො, යත නිරයම්හි
සමප්පිතාහුත්වාතත්ථනිබ්බත්තිත්වායසොචන්තීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනයතභික්ඛූඋප්පන්නසංයව ාඅරහත්යත පතිට්ඨහිංසූති. 

සම්බහුලභික්ඛුවත්ථුසත්තමං. 

8. නි ණ්ඨවත්ථු 

අ ජ්ජිතායෙති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
නි ණ්යඨආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හි දිවයස භික්ඛූ නි ණ්යඨ දිස්වා කථං සමුට්ඨායපසුං, 

‘‘ආවුයසො, සබ්බයසො අප්පටිච්ඡන්යනහි අයචලයකහි ඉයම නි ණ්ඨා

වරතරා, යය එකං පුරිමපස්සම්පි තාව පටිච්ඡායදන්ති, සහිරිකා මඤ්යඤ 

එයත’’ති.තංසුත්වානි ණ්ඨා ‘‘නමයං එයතනකාරයණනපටිච්ඡායදම, 

පංසුරජාදයයො පන පුග් ලා එව, ජීවිතින්ද්රියපටිබද්ධා එව, යත යනො 
භික්ඛාභාජයනසු මා පතිංසූති ඉමිනා කාරයණන පටිච්ඡායදමා’’ති වත්වා
යතහි සද්ධිං වාදපටිවාදවයසන බහුං කථං කයථසුං. භික්ඛූ සත්ථාරං

උපසඞ්කමිත්වා නිසින්නකායල තං පවත්තිං ආයරොයචසුං. සත්ථා, 
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‘‘භික්ඛයව, අලජ්ජිතබ්යබන ලජ්ජිත්වා ලජ්ජිතබ්යබන අලජ්ජමානා නාම
දුග් තිපරායණාවයහොන්තී’’තිවත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමා ාථා අභාසි
– 

316. 

‘‘අලජ්ජිතායයලජ්ජන්ති, ලජ්ජිතායයනලජ්ජයර; 

මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදානා, සත්තා ච්ඡන්තිදුග් තිං. 

317. 

‘‘අභයයභයදස්සියනො, භයයචාභයදස්සියනො; 

මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදානා, සත්තා ච්ඡන්තිදුග් ති’’න්ති. 

තත්ථ අ ජ්ජිතායෙති අලජ්ජිතබ්යබන. භික්ඛාභාජනඤ්හි අලජ්ජිතබ්බං

නාම, යත පන තං පටිච්ඡායදත්වා විචරන්තා යතන ලජ්ජන්ති නාම. 

 ජ්ජිතායෙතිඅපටිච්ඡන්යනන හිරියකොපීනඞ්ය නලජ්ජිතබ්යබන.යතපන
තංඅපටිච්ඡායදත්වාවිචරන්තා ලජ්ජිතායයනලජ්ජන්තිනාම.යතනයතසං
අලජ්ජිතබ්යබන ලජ්ජිතං ලජ්ජිතබ්යබන අලජ්ජිතං තුච්ඡ හණභායවන ච 
අඤ්ඤථා හණභායවනචමිච්ඡාදිට්ඨියහොති.තංසමාදියිත්වාවිචරන්තාපන
යත මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදානාසත්තානිරයාදියභදංදුග් තිං ච්ඡන්තීතිඅත්යථො. 

අභයෙති භික්ඛාභාජනං නිස්සාය 
රා යදොසයමොහමානදිට්ඨිකියලසදුච්චරිතභයානං අනුප්පජ්ජනයතො

භික්ඛාභාජනං අභයං නාම, භයයන තං පටිච්ඡායදන්තා පන අභයය 

භෙදස්සියනො නාම. හිරියකොපීනඞ් ංපනනිස්සායරා ාදීනංඋප්පජ්ජනයතො

තං භයං නාම, තස්ස අපටිච්ඡාදයනන භයෙ චාභෙදස්සියනො. තස්ස තං
අයථා හණස්ස සමාදින්නත්තා මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදානා සත්තා දුග් හිං
 ච්ඡන්තීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන බහූ නි ණ්ඨා සංවිග් මානසා පබ්බජිංසු, 
සම්පත්තානම්පිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

නි ණ්ඨවත්ථුඅට්ඨමං. 

9. තිත්ථියසාවකවත්ථු 

අවජ්යජති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
තිත්ථියසාවයකආරබ්භ කයථසි. 

එකස්මිඤ්හි සමයය අඤ්ඤතිත්ථියසාවකා අත්තයනො පුත්යත 
සම්මාදිට්ඨිකානංඋපාසකානංපුත්යතහිසද්ධිංසපරිවායරකීෙමායනදිස්වා

ය හං ආ තකායල‘‘නයවොසමණාසකයපුත්තියාවන්දිතබ්බා, නාපියතසං
විහාරං පවිසිතබ්බ’’න්තිසපථංකාරයිංසු.යතඑකදිවසංයජතවනවිහාරස්ස 

බහිද්වාරයකොට්ඨකසාමන්යත කීෙන්තා පිපාසිතා අයහසුං. අයථකං
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උපාසකදාරකං ‘‘ත්වං එත්ථ  න්ත්වා පානීයං පිවිත්වා අම්හාකම්පි
ආහරාහී’’ති පහිණිංසු. යසො විහාරං පවිසිත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා පානීයං

පිවිත්වා තමත්ථං ආයරොයචසි. අථ නං සත්ථා ‘‘ත්වයමව පානීයං පිවිත්වා
 න්ත්වා ඉතයරපි පානීයපිවනත්ථාය ඉයධව යපයසහී’’ති ආහ. යසො තථා
අකාසි.යතආ න්ත්වාපානීයංපිවිංසු.සත්ථායතපක්යකොසායපත්වායතසං 
සප්පායංධම්මකථංකයථත්වායතඅචලසද්යධකත්වාසරයණසුචසීයලසු
ච පතිට්ඨායපසි. යත සකානි ය හානි  න්ත්වා තමත්ථං මාතාපිතූනං

ආයරොයචසුං. අථ යනසං මාතාපිතයරො ‘‘පුත්තකා යනො විපන්නදිට්ඨිකා
ජාතා’’ති යදොමනස්සප්පත්තා පරියදවිංසු. අථ යතසං යඡකා සම්බහුලා
පටිවිස්සකාමනුස්සා ආ න්ත්වායදොමනස්සවූපසමනත්ථායධම්මංකථයිංසු.
යත යතසං කථං සුත්වා ‘‘ඉයම දාරයක සමණස්ස ය ොතමස්යසව
නියයායදස්සාමා’’තිමහන්යතනඤාති යණනසද්ධිංවිහාරංනයිංසු. සත්ථා
යතසංඅජ්ඣාසයංඔයලොයකත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමා ාථාඅභාසි– 

318. 

‘‘අවජ්යජවජ්ජමතියනො, වජ්යජචාවජ්ජදස්සියනො; 

මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදානා, සත්තා ච්ඡන්තිදුග් තිං. 

319. 

‘‘වජ්ජඤ්චවජ්ජයතොඤත්වා, අවජ්ජඤ්චඅවජ්ජයතො; 

සම්මාදිට්ඨිසමාදානා, සත්තා ච්ඡන්තිසුග් ති’’න්ති. 

තත්ථ අවජ්යජති දසවත්ථුකාය සම්මාදිට්ඨියා, තස්සා උපනිස්සයභූයත

ධම්යම ච. වජ්ජමතියනොති වජ්ජං ඉදන්ති උප්පන්නමතියනො. දසවත්ථුකාය 

මිච්ඡාදිට්ඨියා පන තස්සා උපනිස්සයභූයත ධම්යම ච අවජ්ජදස්සියනො, 
එතිස්සා අවජ්ජං වජ්ජයතො වජ්ජඤ්ච අවජ්ජයතො ඤත්වා  හණසඞ්ඛාතාය 
මිච්ඡාදිට්ඨියා සමාදින්නත්තා මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදානා සත්තා දුග් තිං 
 ච්ඡන්තීතිඅත්යථො.දුතිය ාථායවුත්තවිපරියායයනඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

යදසනාවසායන සබ්යබපියතතීසුසරයණසු පතිට්ඨායඅපරාපරංධම්මං
සුණන්තායසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහිංසූති. 

තිත්ථියසාවකවත්ථුනවමං. 

නිරයවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ද්වාවීසතියමොවග්ය ො. 



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා නා වග්ය ො 

256 

පටුන 

23. නා වග්ය ො 
1. අත්තදන්තවත්ථු 

අහිං නාය ො වාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යකොසම්බියං විහරන්යතො
අත්තානං ආරබ්භ කයථසි. වත්ථු අප්පමාදවග් ස්ස ආදි ාථාවණ්ණනාය

විත්ථාරිතයමව.වුත්තඤ්යහතංතත්ථ(ධ.ප. අට්ඨ.1.සාමාවතිවත්ථු)– 

මා ණ්ඩියා තාසං කිඤ්චි කාතුං අසක්කුණිත්වා ‘‘සමණස්ස 
ය ොතමස්යසවකත්තබ්බංකරිස්සාමී’’තිනා රානංලඤ්ජංදත්වා‘‘සමණං
ය ොතමං අන්යතොන රංපවිසිත්වාචරන්තං දාසකම්මකරයපොරියසහිසද්ධිං
අක්යකොයසත්වා පරිභායසත්වාපලායපථා’’තිආණායපසි.මිච්ඡාදිට්ඨිකාතීසු
රතයනසු අප්පසන්නා අන්යතොන රං පවිට්ඨං සත්ථාරං අනුබන්ධිත්වා
‘‘යචොයරොසිබායලොසිමූේයහොසි යථයනොසි ඔට්යඨොසි ය ොයණොසි ද්රයභොසි

යනරයියකොසි තිරච්ඡාන යතොසි, නත්ථි තුය්හං සු ති, දුග් තියයව තුය්හං
පාටිකඞ්ඛා’’ති දසහි අක්යකොසවත්ථූහි අක්යකොසන්ති පරිභාසන්ති. තං

සුත්වාආයස්මාආනන්යදොසත්ථාරංඑතදයවොච– ‘‘භන්යත, ඉයමනා රා

අම්යහඅක්යකොසන්තිපරිභාසන්ති, ඉයතොඅඤ්ඤත්ථ ච්ඡාමා’’ති. ‘‘කුහිං, 

ආනන්දා’’ති? ‘‘අඤ්ඤං න රං, භන්යත’’ති. ‘‘තත්ථ මනුස්යසසු
අක්යකොසන්යතසු පරිභාසන්යතසු පුන කත්ථ  මිස්සාමානන්දා’’ති.

‘‘තයතොපි අඤ්ඤං න රං, භන්යත’’ති. ‘‘තත්ථ මනුස්යසසු

අක්යකොසන්යතසු පරිභාසන්යතසු කුහිං  මිස්සාමානන්දා’’ති. ‘‘තයතොපි

අඤ්ඤං න රං, භන්යත’’ති. ‘‘ආනන්ද, න එවං කාතුං වට්ටති, යත්ථ

අධිකරණං උප්පන්නං, තත්යථව තස්මිං වූපසන්යත අඤ්ඤත්ථ  න්තුං

වට්ටති, යක පන යත, ආනන්ද, අක්යකොසන්තී’’ති. ‘‘භන්යත, 

දාසකම්මකයර උපාදාය සබ්යබ අක්යකොසන්තී’’ති. ‘‘අහං, ආනන්ද, 
සඞ් ාමං ඔතිණ්ණහත්ථිසදියසො. සඞ් ාමං ඔතිණ්ණහත්ථියනො හි චතූහි 

දිසාහිආ යතසයරසහිතුංභායරො, තයථවබහූහි දුස්සීයලහිකථිතකථානං
සහනංනාම මය්හංභායරො’’තිවත්වාඅත්තානංආරබ්භධම්මංයදයසන්යතො
ඉමා  ාථාඅභාසි– 

320. 

‘‘අහංනාය ොවසඞ් ායම, චාපයතොපතිතංසරං; 

අතිවාකයංතිතික්ඛිස්සං, දුස්සීයලොහිබහුජ්ජයනො. 

321. 

‘‘දන්තං නයන්තිසමිතිං, දන්තංරාජාභිපනහති; 

දන්යතොයසට්යඨොමනුස්යසසු, යයොතිවාකයංතිතික්ඛති. 

322. 

‘‘වරමස්සතරාදන්තා, ආජානීයාචසින්ධවා; 

කුඤ්ජරාචමහානා ා, අත්තදන්යතොතයතොවර’’න්ති. 
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තත්ථ නාය ොවාති හත්ථී විය. චාපයතො පතිතන්ති ධනුයතො මුත්තං. 

අතිවාකයන්ති අට්ඨඅනරියයවොහාරවයසන පවත්තං වීතික්කමවචනං. 

තිතික්ඛිස්සන්ති යථා සඞ් ාමාවචයරො සුදන්යතො මහානාය ො ඛයමො 
සත්තිපහාරාදීනිචාපයතොමුච්චිත්වාඅත්තනිපතියතසයරඅවිහඤ්ඤමායනො

තිතික්ඛති, එවයමවඑවපනපංඅතිවාකයංතිතික්ඛිස්සං, සහිස්සාමීතිඅත්යථො. 

දුස්සීය ො හීති අයඤ්හි යලොකියමහාජයනො බහුදුස්සීයලො අත්තයනො

අත්තයනො රුචිවයසන වාචං නිච්ඡායරත්වා ඝට්යටන්යතො චරති, තත්ථ

අධිවාසනං අජ්ඣුයපක්ඛනයමව මම භායරො. සමතින්ති
උයයානකීෙමණ්ඩලාදීසුමහාජනමජ්ඣං  ච්ඡන්තා දන්තයමවය ොණජාතිං

වා අස්සජාතිං වා යායන යයොයජත්වා නයන්ති. රාජාති තථාපනයපයහව

වාහයනහි  ච්ඡන්යතො රාජාපි දන්තයමව අභිපනහති. මනුස්යසසූති
මනුස්යසසුපි චතූහි අරියමග්ය හි දන්යතො නිබ්බියසවයනොව යසට්යඨො. 

යෙොතිවාකයන්ති යයො එවපනපං අතික්කමවචනං පුනප්පුනං වුච්චමානම්පි

තිතික්ඛති න පටිප්ඵරති න විහඤ්ඤති, එවපනයපො දන්යතො යසට්යඨොති 
අත්යථො. 

අස්සතරාති වෙවාය  ද්රයභන ජාතා. ආජානීොති යං අස්සදමසාරථි

කාරණං කායරති, තස්ස ඛිප්පං ජානනසමත්ථා. සින්ධවාති සින්ධවරට්යඨ

ජාතාඅස්සා. මහානා ාතිකුඤ්ජරසඞ්ඛාතාමහාහත්ථියනො. අත්තදන්යතොති

එයතඅස්සතරාචසින්ධවාචකුඤ්ජරාචදන්තාවවරං, නඅදන්තා.යයොපන

චතූහි අරියමග්ය හි අත්තයනො දන්තතාය අත්තදන්යතො නිබ්බියසවයනො, 

අයංතයතොපිවරං, සබ්යබහිපිඑයතහිඋත්තරිතයරොතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන ලඤ්ජං  යහත්වා වීථිසිඞ්ඝාටකාදීසු ඨත්වා 
අක්යකොසන්යතො පරිභාසන්යතො සබ්යබොපි යසො මහාජයනො
යසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණී රති. 

අත්තදන්තවත්ථුපඨමං. 

2. හත්ථාචරියපුබ්බකභික්ඛුවත්ථු 

න හිඑයතහීතිඉමංධම්මයදසනංසත්ථා යජතවයන විහරන්යතො එකං
හත්ථාචරියපුබ්බකංභික්ඛුංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර එකදිවසං අචිරවතීනදීතීයර හත්ථිදමකං ‘‘එකං හත්ථිං 
දයමස්සාමී’’ති අත්තනා ඉච්ඡිතං කාරණං සික්ඛායපතුං අසක්යකොන්තං

දිස්වා සමීයප ඨියත භික්ඛූ ආමන්යතත්වා ආහ – ‘‘ආවුයසො, සයච අයං

හත්ථාචරියයොඉමංහත්ථිං අසුකට්ඨායනනාමවිජ්යඣයය, ඛිප්පයමවඉමං
කාරණංසික්ඛායපයයා’’ති.යසොතස්ස කථංසුත්වාතථාකත්වාතංහත්ථිං
සුදන්තං දයමසි. යත භික්ඛූ තං පවත්තිං සත්ථු ආයරොයචසුං. සත්ථා තං
භික්ඛුං පක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චං කිර තයා එවං වුත්ත’’න්ති පුච්ඡිත්වා

‘‘සච්චං, භන්යත’’ති වුත්යත වි රහිත්වා ‘‘කිං යත, යමොඝපුරිස, 
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හත්ථියායනනවාඅඤ්යඤනවාදන්යතන.නහිඑයතහියායනහිඅ තපුබ්බං

ඨානං  න්තුං සමත්ථා නාම අත්ථි, අත්තනා පන සුදන්යතන සක්කා

අ තපුබ්බං ඨානං  න්තුං, තස්මා අත්තානයමව දයමහි, කිං යත එයතසං

දමයනනා’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ – 

323. 

‘‘නහිඑයතහියායනහි,  ච්යඡයයඅ තංදිසං; 

යථාත්තනාසුදන්යතන, දන්යතොදන්යතන ච්ඡතී’’ති. 

තස්සත්යථො–යානිතානිහත්ථියානාදීනියානානි, නහිඑයතහි යායනහි
යකොචි පුග් යලො සුපිනන්යතනපි අ තපුබ්බත්තා ‘‘අ ත’’න්ති සඞ්ඛාතං 

නිබ්බානදිසං තථා  ච්යඡයය, යථා පුබ්බභාය  ඉන්ද්රියදයමන අපරභාය  
අරියමග් භාවනාය සුදන්යතන දන්යතො නිබ්බියසවයනො සප්පඤ්යඤො

පුග් යලො තං අ තපුබ්බං දිසං  ච්ඡති, දන්තභූමිං පාපුණාති. තස්මා
අත්තදමනයමවතයතොවරන්තිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

හත්ථාචරියපුබ්බකභික්ඛුවත්ථුදුතියං. 

3. පරිජිණ්ණබ්රාහ්මණපුත්තවත්ථු 

ධනපාය ොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා සාවත්ථියං විහරන්යතො 
අඤ්ඤතරස්සපරිජිණ්ණබ්රාහ්මණස්සපුත්යතආරබ්භකයථසි. 

සාවත්ථියං කියරයකො බ්රාහ්මයණො අට්ඨසතසහස්සවිභයවො
වයප්පත්තානං චතුන්නං පුත්තානං ආවාහං කත්වා චත්තාරි සතසහස්සානි
අදාසි.අථස්සබ්රාහ්මණියා කාලකතායපුත්තාසම්මන්තයිංසු–‘‘සයචඅයං

අඤ්ඤං බ්රාහ්මණිං ආයනස්සති, තස්සා කුච්ඡියං නිබ්බත්තානං වයසන

කුලසන්තකං භිජ්ජිස්සති, හන්ද නං මයං සඞ් ණ්හිස්සාමා’’ති යත තං
පණී රයතහි ඝාසච්ඡාදනාදීහි උපට්ඨහන්තා හත්ථපාදසම්බාහනාදීනි
කයරොන්තා උපට්ඨහිත්වා එකදිවසමස්ස දිවා නිද්දායිත්වා වුට්ඨිතස්ස
හත්ථපායද සම්බාහන්තා පාටියයක්කං ඝරාවායස ආදීනවං වත්වා ‘‘මයං 

තුම්යහ ඉමිනා නීහායරන යාවජීවං උපට්ඨහිස්සාම, යසසධනම්පි යනො
යදථා’’තියාචිංසු. බ්රාහ්මයණොපුනඑයකකස්සසතසහස්සංදත්වාඅත්තයනො
නිවත්ථපාරුපනමත්තං ඨයපත්වා සබ්බං උපයභො පරියභො ං චත්තායරො
යකොට්ඨායසකත්වානියයායදසි.තංයජට්ඨපුත්යතො කතිපාහංඋපට්ඨහි.අථ
නං එකදිවසං න්හත්වා ආ ච්ඡන්තං ද්වාරයකොට්ඨයක ඨත්වා සුණ්හා
එවමාහ–‘‘කිංතයායජට්ඨපුත්තස්සසතංවා සහස්සංවාඅතියරකංදින්නං

අත්ථි, නනුසබ්යබසංද්යවද්යවසතසහස්සානි දින්නානි, කිංයසසපුත්තානං
ඝරස්ස මග් ං න ජානාසී’’ති. යසොපි ‘‘නස්ස වසලී’’ති කුජ්ඣිත්වා
අඤ්ඤස්ස ඝරං අ මාසි. තයතොපි කතිපාහච්චයයන ඉමිනාව උපායයන
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පලාපියතො අඤ්ඤස්සාති එවං එකඝරම්පි පයවසනං අලභමායනො
පණ්ඩරඞ් පබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා භික්ඛාය චරන්යතො කාලානමච්චයයන
ජරාජිණ්යණො දුබ්යභොජනදුක්ඛයසයයාහි මිලාතසරීයරො භික්ඛාය චරන්යතො
ආ ම්ම පීඨිකාය නිපන්යනො නිද්දං ඔක්කමිත්වා උට්ඨාය නිසින්යනො 
අත්තානං ඔයලොයකත්වා පුත්යතසු අත්තයනො පතිට්ඨං අපස්සන්යතො
චින්යතසි – ‘‘සමයණො කිර ය ොතයමො අබ්භාකුටියකො උත්තානමුයඛො

සුඛසම්භායසො පටිසන්ථාරකුසයලො, සක්කා සමණං ය ොතමං
උපසඞ්කමිත්වා පටිසන්ථාරං ලභිතු’’න්ති. යසො නිවාසනපාරුපනං
සණ්ඨායපත්වා භික්ඛභාජනං  යහත්වා දණ්ඩමාදාය භ වයතො සන්තිකං

අ මාසි.වුත්තම්පියචතං(සං.නි. 1.200) – 

අථ යඛොඅඤ්ඤතයරොබ්රාහ්මණමහාසායලොලූයඛො ලූඛපාවුරයණොයයන

භ වායතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වාඑකමන්තංනිසීදි.සත්ථා එකමන්තං

නිසින්යනනයතනසද්ධිංපටිසන්ථාරංකත්වාඑතදයවොච–‘‘කින්නුත්වං, 

බ්රාහ්මණ, ලූයඛො ලූඛපාවුරයණො’’ති. ඉධ යම, යභො ය ොතම, චත්තායරො 

පුත්තා, යත මං දායරහි සංපුච්ඡ ඝරා නික්ඛායමන්තීති. යතන හි ත්වං, 

බ්රාහ්මණ, ඉමා  ාථායයො පරියාපුණිත්වා සභායං මහාජනකායය
සන්නිපතියත පුත්යතසුචසන්නිසින්යනසුභාසස්සු– 

‘‘යයහිජායතහිනන්දිස්සං, යයසඤ්චභවමිච්ඡිසං; 

යතමංදායරහිසංපුච්ඡ, සාවවායරන්තිසූකරං. 

‘‘අසන්තාකිරමංජම්මා, තාතතාතාතිභාසයර; 

රක්ඛසාපුත්තපනයපන, යතජහන්තිවයයො තං. 

‘‘අස්යසොවජිණ්යණොනිබ්යභොය ො, ඛාදනාඅපනීයති; 

බාලකානංපිතායථයරො, පරා ායරසුභික්ඛති. 

‘‘දණ්යඩොවකිරයමයසයයයො, යඤ්යචපුත්තාඅනස්සවා; 

චණ්ඩම්පිය ොණංවායරති, අයථොචණ්ඩම්පිකුක්කුරං. 

‘‘අන්ධකායරපුයරයහොති,  ම්භීයර ාධයමධති; 

දණ්ඩස්සආනුභායවන, ඛලිත්වාපතිතිට්ඨතී’’ති.(සං.නි. 1.200); 

යසො භ වයතො සන්තියක තා  ාථායයො උග් ණ්හිත්වා තථාපනයප
බ්රාහ්මණානංසමා මදිවයසසබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතසු පුත්යතසුතංසභං

ඔ ාහිත්වාබ්රාහ්මණානංමජ්යඣමහාරයහසුආසයනසුනිසින්යනසු ‘‘අයං

යමකායලො’’තිසභායමජ්යඣපවිසිත්වාහත්ථංඋක්ඛිපිත්වා ‘‘අහං, යභො, 

තුම්හාකං  ාථායයො භාසිතුකායමො, සුණිස්සථා’’ති වත්වා ‘‘භාසස්සු, 

බ්රාහ්මණ, සුයණොමා’’ති වුත්යත ඨිතයකොව අභාසි. යතන ච සමයයන
මනුස්සානං වත්තං යහොති ‘‘යයො මාතාපිතූනං සන්තකං ඛාදන්යතො
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පටුන 

මාතාපිතයරො න යපොයසති, යසො මායරතබ්යබො’’ති. තස්මා යත 

බ්රාහ්මණපුත්තාපිතුපායදසුපතිත්වා‘‘ජීවිතංයනො, තාත, යදථා’’තියාචිංසු.

යසො පිතුහදයමුදුතාය‘‘මායම, යභො, පුත්තයකවිනාසයිත්ථ, යපොයසස්සන්ති

ම’’න්තිආහ. අථස්සපුත්යතමනුස්සාආහංසු–‘‘සයච, යභො, අජ්ජපට්ඨාය 

පිතරංනසම්මාපටිජග්ගිස්සථ, ඝායතස්සාමයවො’’ති.යතභීතාපිතරංපීයඨ 
නිසීදායපත්වා සයං උක්ඛිපිත්වා ය හං යනත්වා සරීරං යතයලන 

අබ්භඤ්ජිත්වා උබ්බට්යටත්වා  න්ධචුණ්ණාදීහින්හායපත්වා බ්රාහ්මණියයො 

පක්යකොසායපත්වා‘‘අජ්ජපට්ඨායඅම්හාකංපිතරංසම්මාපටිජග් ථ, සයච

තුම්යහ පමාදං ආපජ්ජිස්සථ, නිග් ණ්හිස්සාම යවො’’ති වත්වා
පණී රතයභොජනංයභොයජසුං. 

බ්රාහ්මයණො සුයභොජනඤ්ච සුඛයසයයඤ්ච ආ ම්ම කතිපාහච්චයයන
සඤ්ජාතබයලොපීණින්ද්රියයොඅත්තභාවංඔයලොයකත්වා‘‘අයංයම සම්පත්ති
සමණං ය ොතමං නිස්සාය ලද්ධා’’ති පණ්ණාකාරත්ථාය එකං දුස්සයු ං
ආදාය භ වයතො සන්තිකං  න්ත්වා කතපටිසන්ථායරො එකමන්තං

නිසින්යනොතංදුස්සයු ංභ වයතො පාදමූයලඨයපත්වා‘‘මයං, යභොය ොතම, 

බ්රාහ්මණානාමආචරියස්සආචරියධනංපරියයසාම, පටිග් ණ්හාතුයමභවං
ය ොතයමොආචරියයොආචරියධන’’න්තිආහ. භ වා තස්ස අනුකම්පාය තං 
පටිග් යහත්වා ධම්මං යදයසසි. යදසනාවසායන බ්රාහ්මයණො සරයණසු

පතිට්ඨායඑවමාහ– ‘‘යභොය ොතම, මය්හංපුත්යතහිචත්තාරිධුවභත්තානි

දින්නානි, තයතොඅහංද්යව තුම්හාකංදම්මී’’ති.අථනංසත්ථා‘‘කලයාණං, 

බ්රාහ්මණ, මයංපන රුච්චනට්ඨානයමව මිස්සාමා’’ති වත්වාඋයයයොයජසි.

බ්රාහ්මයණොඝරං න්ත්වා පුත්යතආහ–‘‘තාතා, සමයණොය ොතයමො මය්හං

සහායයො, තස්සයමද්යව ධුවභත්තානිදින්නානි, තුම්යහතස්මිංසම්පත්යත

මාපමජ්ජිත්ථා’’ති.යත ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිංසු. 

සත්ථා පුනදිවයස පිණ්ඩාය චරන්යතො යජට්ඨපුත්තස්ස ඝරද්වාරං 
අ මාසි. යසො සත්ථාරං දිස්වා පත්තමාදාය ඝරං පයවයසත්වා මහාරයහ
පල්ලඞ්යක නිසීදායපත්වා පණී රතයභොජනමදාසි. සත්ථා පුනදිවයස ඉතරස්ස
ඉතරස්සාති පටිපාටියා සබ්යබසං ඝරානි අ මාසි. සබ්යබ යත තයථව
සක්කාරං අකංසු. එකදිවසං යජට්ඨපුත්යතො මඞ් යල පච්චුපට්ඨියත පිතරං

ආහ–‘‘තාත, කස්සමඞ් ලංයදමා’’ති? ‘‘නාහංඅඤ්යඤ ජානාමි, සමයණො
ය ොතයමො මය්හං සහායයො’’ති. ‘‘යතන හි තං ස්වාතනාය පඤ්චහි
භික්ඛුසයතහි සද්ධිං නිමන්යතථා’’ති. බ්රාහ්මයණො තථා අකාසි. සත්ථා
පුනදිවයස සපරිවායරො තස්ස ය හං අ මාසි. යසො හරිතුපලිත්යත
සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතය යහබුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝංනිසීදායපත්වා
අප්යපොදකමධුපායයසන යචව පණී රයතන ඛාදනීයයන ච පරිවිසි.
අන්තරාභත්තස්මිංයයව බ්රාහ්මණස්ස චත්තායරො පුත්තා සත්ථු සන්තියක

නිසීදිත්වා ආහංසු – ‘‘යභො ය ොතම, මයං අම්හාකං පිතරං පටිජග් ාම න 

පමජ්ජාම, පස්සථිමස්සඅත්තභාව’’න්ති. 
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සත්ථා ‘‘කලයාණං යවො කතං, මාතාපිතුයපොසනං නාම
යපොරාණකපණ්ඩිතානං ආචිණ්ණයමවා’’ති වත්වා ‘‘තස්ස නා ස්ස

විප්පවායසන, විපනේහා සල්ලකී ච කුටජා චා’’ති ඉමං එකාදසනිපායත 

මාතුයපොසකනා රාජජාතකිං (චරියා. 2.1 ආදයයො; ජා. 1.11.1 ආදයයො)
විත්ථායරනකයථත්වාඉමං ාථංඅභාසි– 

324. 

‘‘ධනපායලොනාමකුඤ්ජයරො, 

කටුකයභදයනොදුන්නිවාරයයො; 

බද්යධො කබෙංනභුඤ්ජති, 
සුමරතිනා වනස්සකුඤ්ජයරො’’ති. 

තත්ථ ධනපාය ොනාමාතිතදාකාසිකරඤ්ඤා හත්ථාචරියංයපයසත්වා

රමණී රයයනා වයන ාහාපිතස්සහත්ථියනොඑතංනාමං. කටුකයභදයනොති

තිඛිණමයදො. හත්ථීනඤ්හි මදකායල කණ්ණචූළිකා පභිජ්ජන්ති, පකතියාපි

හත්ථියනො තස්මිං කායල අඞ්කුයස වා කුන්තයතොමයර වා න  යණන්ති, 

චණ්ඩාභවන්ති.යසොපනඅතිචණ්යඩොයයව. යතනවුත්තං– කටුකයභදයනො

දුන්නිවාරයෙොති. බද්යධොකබළිංනභුඤ්ජතීතියසොබද්යධොහත්ථිසාලංපන
යනත්වා විචිත්රසාණියා පරික්ඛිපායපත්වා කත න්ධපරිභණ්ඩාය උපරි
බද්ධවිචිත්රවිතානාය භූමියා ඨපියතො රඤ්ඤා රාජාරයහන නානග් රයසන

යභොජයනන උපට්ඨාපියතොපි කිඤ්චි භුඤ්ජිතුං න ඉච්ඡි, තමත්ථං සන්ධාය

‘‘බද්යධො කබෙං න භුඤ්ජතී’’ති වුත්තං. සුමරති නා වනස්සාති යසො

රමණී රයංයමවසනට්ඨානන්තිනා වනංසරති. ‘‘මාතාපනයමඅරඤ්යඤ

පුත්තවියයොය න දුක්ඛප්පත්තා අයහොසි, මාතාපිතුඋපට්ඨානධම්යමො නයම

පූරති, කිං යම ඉමිනා යභොජයනනා’’ති ධම්මිකං
මාතාපිතුඋපට්ඨානධම්මයමව සරි. තං පන යස්මා තස්මිං නා වයනයයව 

ඨියතො සක්කා පූයරතුං, යතන වුත්තං – සුමරතිනා වනස්සකුඤ්ජයරොති.
සත්ථරිඉමංඅත්තයනො පුබ්බචරියං ආයනත්වාකයථන්යතකයථන්යතයයව
සබ්යබපි යත අස්සුධාරා පවත්යතත්වා මුදුහදයා ඔහිතයසොතා භවිංසු. අථ
යනසංභ වාසප්පායං විදිත්වාසච්චානිපකායසත්වාධම්මංයදයසසි. 

යදසනාවසායන සද්ධිං පුත්යතහි යචව සුණිසාහි ච බ්රාහ්මයණො 
යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහීති. 

පරිජිණ්ණබ්රාහ්මණපුත්තවත්ථුතතියං. 

4. පයසනදියකොසලවත්ථු 

මද්ධී ෙදා යහොතීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
රාජානංපයසනදියකොසලංආරබ්භකයථසි. 
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එකස්මිඤ්හි සමයය රාජා තණ්ඩුලයදොණස්ස ඔදනං තදුපියයන 

සූපබයඤ්ජයනන භුඤ්ජති. යසො එකදිවසං භුත්තපාතරායසො භත්තසම්මදං
අවියනොයදත්වාව සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වාකිලන්තපනයපො ඉයතො චියතො ච

සම්පරිවත්තති, නිද්දාය අභිභුයයමායනොපි උජකං නිපජ්ජිතුං

අසක්යකොන්යතො එකමන්තං නිසීදි. අථනං සත්ථාආහ – ‘‘කිං, මහාරාජ, 

අවිස්සමිත්වාව ආ යතොසී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, භුත්තකාලයතොපට්ඨායයම

මහාදුක්ඛං යහොතී’’ති. අථ නං සත්ථා, ‘‘මහාරාජ, අතිබහුයභොජනං එවං
දුක්ඛංයහොතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

325. 

‘‘මිද්ධීයදායහොතිමහග්ඝයසොච, 

නිද්දායිතාසම්පරිවත්තසායී; 

මහාවරායහොවනිවාපපුට්යඨො, 
පුනප්පුනං බ්භමුයපතිමන්යදො’’ති. 

තත්ථ මද්ධීති ථිනමිද්ධාභිභූයතො. මහග්ායසො චාති මහායභොජයනො 
ආහරහත්ථකඅලංසාටකතත්රවට්ටකකාකමාසකභුත්තවමිතකානං

අඤ්ඤතයරො විය. නිවාපපුට්යඨොති කුණ්ඩකාදිනා සූකරභත්යතන පුට්යඨො.
ඝරසූකයරොහි දහරකාලයතොපට්ඨායයපොසියමායනොථූලසරීරකායලය හා
බහි නික්ඛමිතුං අලභන්යතො යහට්ඨාමඤ්චාදීසු සම්පරිවත්තිත්වා 
අස්සසන්යතො පස්සසන්යතො සයයතව. ඉදං වුත්තං යහොති – යදා පුරියසො

මිද්ධීච යහොතිමහග්ඝයසො ච, නිවාපපුට්යඨොමහාවරායහොවියචඅඤ්යඤන

ඉරියාපයථන යායපතුං අසක්යකොන්යතො නිද්දායනසීයලො සම්පරිවත්තසායී, 

තදා යසො ‘‘අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තා’’ති තීණි ලක්ඛණානි මනසිකාතුං න

සක්යකොති. යතසං අමනසිකාරා මන්දපඤ්යඤො පුනප්පුනං  බ්භමුයපති, 
 බ්භවාසයතො න පරිමුච්චතීති. යදසනාවසායන සත්ථා රඤ්යඤො

උපකාරවයසන – 

‘‘මනුජස්සසදාසතීමයතො, මත්තංජානයතොලද්ධයභොජයන; 

තනුකස්සභවන්තියවදනා, සණිකංජීරතිආයුපාලය’’න්ති.(සං.නි. 
1.124); 

ඉමං  ාථං වත්වා උත්තරමාණවං උග් ණ්හායපත්වා ‘‘ඉමං  ාථං 

රඤ්යඤො යභොජනයවලාය පයවයදයයාසි, ඉමිනා උපායයන යභොජනං

පරිහායපයයාසී’’ති උපායං ආචික්ඛි, යසො තථා අකාසි. රාජා අපයරන
සමයයන නාළියකොදනපරමතාය සණ්ඨියතො සුසල්ලහුකසරීයරො 
සුඛප්පත්යතොසත්ථරිඋප්පන්නවිස්සායසොසත්තාහංඅසදිසදානංපවත්යතසි. 
දානානුයමොදනායමහාජයනොමහන්තංවියසසංපාපුණී රති. 

පයසනදියකොසලවත්ථුචතුත්ථං. 
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5. සානුසාමයණරවත්ථු 

ඉදිං පුයරති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො සානුං
නාමසාමයණරංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර එකිස්සා උපාසිකාය එකපුත්තයකො අයහොසි. අථ නං සා
දහරකායලයයව පබ්බායජසි.යසොපබ්බජිතකාලයතොපට්ඨායසීලවාඅයහොසි

වත්තසම්පන්යනො, ආචරියුපජ්ඣායආ න්තුකානං වත්තං කතයමව යහොති.
මාසස්ස අට්ඨයම දිවයස පායතොව උට්ඨාය උදකමාෙයක උදකං
උපට්ඨායපත්වාධම්මස්සවනග් ංසම්මජ්ජිත්වාආසනංපඤ්ඤායපත්වා දීපං
ජායලත්වා මධුරස්සයරන ධම්මස්සවනං යඝොයසති. භික්ඛූ තස්ස ථාමං

ඤත්වා ‘‘සරභඤ්ඤං භණ සාමයණරා’’ති අජ්යඣසන්ති. යසො ‘‘මය්හං

හදයවායතො රුජති, කායයො වා බාධතී’’ති කිඤ්චි පච්චාහාරං අකත්වා
ධම්මාසනංඅභිපනහිත්වා ආකාස ඞ් ංඔතායරන්යතොවියසරභඤ්ඤංවත්වා
ඔතරන්යතො ‘‘මය්හං මාතාපිතූනං ඉමස්මිං සරභඤ්යඤ පත්තිං දම්මී’’ති
වදති. තස්ස මනුස්සා මාතාපිතයරො පත්තියා දින්නභාවං න ජානන්ති.

අනන්තරත්තභායවපනස්සමාතායක්ඛිනීහුත්වා නිබ්බත්තා, සායදවතාහි

සද්ධිංආ න්ත්වාධම්මංසුත්වා ‘‘සාමයණයරන දින්නපත්තිං අනුයමොදාමි, 
තාතා’’ති වදති. ‘‘සීලසම්පන්යනො ච නාම භික්ඛු සයදවකස්ස යලොකස්ස
පියයොයහොතී’’තිතස්මිංසාමයණයරයදවතාසලජ්ජාස ාරවාමහාබ්රහ්මානං
විය අග්ගික්ඛන්ධං විය ච නං මඤ්ඤන්ති. සාමයණයර  ාරයවන තඤ්ච
යක්ඛිනිං  රුකං කත්වා පස්සන්ති. තා ධම්මස්සවනයක්ඛසමා මාදීසු
‘‘සානුමාතාසානුමාතා’’තියක්ඛිනියා අග් ාසනංඅග්ය ොදකංඅග් පිණ්ඩං

යදන්ති. මයහසක්ඛාපි යක්ඛා තං දිස්වා මග් ා ඔක්කමන්ති, ආසනා
වුට්ඨහන්ති. 

අථ යඛො සාමයණයරො වුඩ්ඪිමන්වාය පරිපක්කින්ද්රියයො අනභිරතියා 
පීළියතො අනභිරතිං වියනොයදතුං අසක්යකොන්යතො පරුේහයකසනයඛො
කිලිට්ඨනිවාසනපාරුපයනො කස්සචි අනායරොයචත්වා පත්තචීවරමාදාය

එකයකොවමාතුඝරංඅ මාසි.උපාසිකාපුත්තං දිස්වාවන්දිත්වාආහ–‘‘කිං, 

තාත, ත්වං පුබ්යබ ආචරියුපජ්ඣායයහි වා දහරසාමයණයරහි වා සද්ධිං

ඉධා ච්ඡසි, කස්මා එකයකොවඅජ්ජආ යතොසී’’ති? යසොඋක්කණ්ඨිතභාවං
ආයරොයචසි.සාඋපාසිකානානප්පකායරන ඝරාවායසආදීනවං දස්යසත්වා
පුත්තංඔවදමානාපිසඤ්ඤායපතුංඅසක්යකොන්තී‘‘අප්යපව නාමඅත්තයනො

ධම්මතායපි සල්ලක්යඛයයා’’ති අනුයයයොයජත්වා ‘‘තිට්ඨ, තාත, යාව යත 

යාගුභත්තං සම්පායදමි, යාගුං පිවිත්වා කතභත්තකිච්චස්ස යත මනාපානි
වත්ථානි නීහරිත්වාදස්සාමී’’තිවත්වාආසනංපඤ්ඤායපත්වාඅදාසි.නිසීදි
සාමයණයරො.උපාසිකා මුහුත්යතයනවයාගුඛජ්ජකං සම්පායදත්වාඅදාසි.අථ
‘‘භත්තං සම්පායදස්සාමී’’ති අවිදූයර නිසින්නා තණ්ඩුයල යධොවති. තස්මිං

සමයයසායක්ඛිනී ‘‘කහංනුයඛොසාමයණයරො, කච්චිභික්ඛාහාරංලභති, 
යනො’’ති ආවජ්ජමානා තස්ස විබ්භමිතුකාමතාය නිසින්නභාවං ඤත්වා
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‘‘සාමයණයරොයමමයහසක්ඛානංයදවතානංඅන්තයර ලජ්ජංඋප්පායදයය, 
 ච්ඡාමිස්ස විබ්භමයන අන්තරායං කරිස්සාමී’’ති ආ න්ත්වා තස්ස සරීයර
අධිමුච්චිත්වා ගීවං පරිවත්යතත්වා යඛයෙන පග්ඝරන්යතන භූමියං නිපති.
උපාසිකා පුත්තස්ස තං විප්පකාරං දිස්වා යවය න  න්ත්වා පුත්තං
ආලිඞ්ය ත්වා ඌපනසු නිපජ්ජායපසි. සකල ාමවාසියනො ආ න්ත්වා
බලිකම්මාදීනිකරිංසු.උපාසිකාපනපරියදවමානාඉමා ාථාඅභාසි– 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ් සුසමා තං. 

‘‘උයපොසථංඋපවසන්ති, බ්රහ්මචරියංචරන්තියය; 

නයතහියක්ඛාකීෙන්ති, ඉතියමඅරහතංසුතං; 

සාදානිඅජ්ජපස්සාමි, යක්ඛාකීෙන්තිසානුනා’’ති.(සං.නි. 1.239); 

උපාසිකායවචනංසුත්වා– 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ් සුසමා තං. 

‘‘උයපොසථංඋපවසන්ති, බ්රහ්මචරියංචරන්තියය; 

න යතහි යක්ඛා කීෙන්ති, සාහු යත අරහතං සුත’’න්ති. (සං. නි. 
1.239) – 

වත්වාආහ– 

‘‘සානුංපබුද්ධංවජ්ජාසි, යක්ඛානංවචනංඉදං; 

මාකාසිපාපකංකම්මං, ආවිවායදිවාරයහො. 

‘‘සයච චපාපකංකම්මං, කරිස්සසිකයරොසි වා; 

න යත දුක්ඛා පමුතයත්ථි, උප්පච්චාපි පලායයතො’’ති. (සං. නි. 
1.239); 

එවං පාපකංකම්මංකත්වාසකුණස්සවිය උප්පතිත්වාපලායයතොපියත
යමොක්යඛො නත්ථීති වත්වා සා යක්ඛිනී සාමයණරං මුඤ්චි. යසො අක්ඛීනි
උම්මීයලත්වා මාතරං යකයස විකිරිය අස්සසන්තිං පස්සසන්තිං යරොදමානං 
සකල ාමවාසියනොචසන්නිපතියතදිස්වා අත්තයනොයක්යඛන හිතභාවං

අජානන්යතො ‘‘අහං පුබ්යබපීයඨනිසින්යනො, මාතායමඅවිදූයරනිසීදිත්වා

තණ්ඩුයලයධොවි, ඉදානිපනම්හි භූමියංනිපන්යනො, කිංනුයඛො එත’’න්ති
නිපන්නයකොවමාතරංආහ– 

‘‘මතං වාඅම්මයරොදන්ති, යයොවාජීවංන දිස්සති; 
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ජීවන්තංඅම්මපස්සන්තී, කස්මාමංඅම්මයරොදසී’’ති.(යථර ා. 44; 

සං.නි.1.239); 

අථස්ස මාතා වත්ථුකාමකියලසකායම පහාය පබ්බජිතස්ස පුන 
විබ්භමනත්ථංආ මයනආදීනවංදස්යසන්තීආහ– 

‘‘මතංවාපුත්තයරොදන්ති, යයොවාජීවංනදිස්සති; 

යයොචකායමචජිත්වාන, පුනරා ච්ඡයතඉධ; 

තං වාපි පුත්ත යරොදන්ති, පුන ජීවං මයතො හි යසො’’ති. (සං. නි. 
1.239); 

එවඤ්ච පන වත්වා ඝරාවාසං කුක්කුෙසදිසඤ්යචව නරකසදිසඤ්ච
කත්වාඝරාවායසආදීනවංදස්යසන්තීපුනආහ– 

‘‘කුක්කුොඋබ්භයතොතාත, කුක්කුෙංපතිතුමිච්ඡසි; 

නරකාඋබ්භයතොතාත, නරකංපතිතුමිච්ඡසී’’ති.(සං.නි. 1.239); 

අථ නං, ‘‘පුත්ත, භද්දං තව යහොතු, මයා පන ‘අයං යනො පුත්තයකො 

ඩය්හමායනො’ති ය හා භණ්ඩං විය නීහරිත්වා බුද්ධසාසයන පබ්බාජියතො, 
ඝරාවායස පුන ඩය්හිතුං ඉච්ඡසි. අභිධාවථ පරිත්තායථ යනොති ඉමමත්ථං 
කස්සඋජ්ඣාපයාමකංනිජ්ඣාපයාමා’’තිදීයපතුංඉමං ාථමාහ– 

‘‘අභිධාවථභද්දන්යත, කස්සඋජ්ඣාපයාමයස; 

ආදිත්තානීහතංභණ්ඩං, පුනඩය්හිතුමිච්ඡසී’’ති.(සං.නි. 1.239); 

යසො මාතරි කයථන්තියා කයථන්තියා සල්ලක්යඛත්වා ‘‘නත්ථි මය්හං 

ගිහිභායවන අත්යථො’’ති ආහ. අථස්ස මාතා ‘‘සාධු, තාතා’’ති තුට්ඨා

පණී රතයභොජනං යභොයජත්වා ‘‘කතිවස්යසොසි, තාතා’’ති පුච්ඡිත්වා
පරිපුණ්ණවස්සභාවං ඤත්වා තිචීවරං පටියායදසි. යසො
පරිපුණ්ණපත්තචීවයරොඋපසම්පදංලභි.අථස්සඅචිපනපසම්පන්නස්ස සත්ථා
චිත්තනිග් යහඋස්සාහං ජයනන්යතො ‘‘චිත්තං නායමතං නානාරම්මයණසු

දීඝරත්තංචාරිකංචරන්තංඅනිග් ණ්හන්තස්සයසොත්ථිභායවොනාම නත්ථි, 
තස්මා අඞ්කුයසන මත්තහත්ථියනො විය චිත්තස්ස නිග් ණ්හයන යයොය ො 
කරණී රයයො’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

326. 

‘‘ඉදං පුයරචිත්තමචාරිචාරිකං, 

යයනිච්ඡකංයත්ථකාමංයථාසුඛං; 

තදජ්ජහංනිග් යහස්සාමියයොනියසො, 
හත්ථිප්පභින්නංවියඅඞ්කුසග් යහො’’ති. 
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තස්සත්යථො–ඉදංචිත්තංනාමඉයතොපුබ්යබපනපාදීසුචආරම්මයණසු 

රා ාදීනංයයනකාරයණනඉච්ඡති, යත්යථවස්සකායමොඋප්පජ්ජති, තස්ස

වයසනයත්ථකාමං යථාරුචිචරන්තස්සසුඛං යහොති, තයථවවිචරණයතො

යථාසුඛං දීඝරත්තං චාරිකං චරි, තං අජ්ජ අහං පභින්නං මත්තහත්ථිං
හත්ථාචරියසඞ්ඛායතො යඡයකො අඞ්කුසග් යහො අඞ්කුයසන විය

යයොනියසොමනසිකායරනනිග් යහස්සාමි, නාස්සවීතික්කමිතුංදස්සාමීති. 

යදසනාවසායන සානුනා සද්ධිං ධම්මස්සවනාය උපසඞ්කමන්තානං 
බහූනං යදවතානං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි. යසොපායස්මා යතපිටකං
බුද්ධවචනං උග් ණ්හිත්වා මහාධම්මකථියකො හුත්වා වීසවස්සසතං ඨත්වා
සකලජම්බුදීපං සඞ්යඛොයභත්වාපරිනිබ්බායීති. 

සානුසාමයණරවත්ථුපඤ්චමං. 

6. පායවයයකහත්ථිවත්ථු 

අප්පමාදරතාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
යකොසලරඤ්යඤොපායවයයකංනාමහත්ථිංආරබ්භ කයථසි. 

යසො කිර හත්ථී තරුණකායල මහාබයලො හුත්වා අපයරන සමයයන 
ජරාවාතයව බ්භාහයතො හුත්වා එකං මහන්තං සරං ඔරුය්හ කලයල
ලග්ගිත්වා උත්තරිතුං නාසක්ඛි. මහාජයනො තං දිස්වා ‘‘එවපනයපොපි නාම
හත්ථීඉමං දුබ්බලභාවං පත්යතො’’තිකථං සමුට්ඨායපසි. රාජා තං පවත්තිං

සුත්වා හත්ථාචරියං ආණායපසි – ‘‘ ච්ඡ, ආචරිය, තං හත්ථිං කලලයතො
උද්ධරාහී’’ති. යසො  න්ත්වා තස්මිං ඨායන සඞ් ාමසීසං දස්යසත්වා 
සඞ් ාමයභරිං ආයකොටායපසි. මානජාතියකො හත්ථී යවය නුට්ඨාය ථයල

පතිට්ඨහි. භික්ඛූ තං කාරණං දිස්වා සත්ථු ආයරොයචසුං. සත්ථා ‘‘යතන, 

භික්ඛයව, හත්ථිනා පකතිපඞ්කදුග් යතො අත්තා උද්ධයටො, තුම්යහ පන 
කියලසදුග්ය  පක්ඛන්දා. තස්මා යයොනියසො පදහිත්වා තුම්යහපි තයතො
අත්තානං උද්ධරථා’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

327. 

‘‘අප්පමාදරතායහොථ, සචිත්තමනුරක්ඛථ; 

දුග් ාඋද්ධරථත්තානං, පඞ්යකසන්යනොවකුඤ්ජයරො’’ති. 

තත්ථ අප්පමාදරතාති සතියා අවිප්පවායස අභිරතා යහොථ. සචිත්තන්ති

පනපාදීසුආරම්මයණසුඅත්තයනො චිත්තංයථාවීතික්කමංනකයරොති, එවං

රක්ඛථ. දුග් ාතියථා යසොපඞ්යකසන්යනොකුඤ්ජයරොහත්යථහිචපායදහි

චවායාමංකත්වා පඞ්කදුග් යතො අත්තානංඋද්ධරිත්වාථයලපතිට්ඨියතො, 

එවං තුම්යහපි කියලසදුග් යතො අත්තානං උද්ධරථ, නිබ්බානථයල
පතිට්ඨායපථාතිඅත්යථො. 
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යදසනාවසායනයතභික්ඛූඅරහත්යතපතිට්ඨහිංසූති. 

පායවයයකහත්ථිවත්ථුඡට්ඨං. 

7. සම්බහුලභික්ඛුවත්ථු 

සයච  යභථාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා පාලියලයයකං නිස්සාය
රක්ඛිතවනසණ්යඩ විහරන්යතො සම්බහුයල භික්ඛූ ආරබ්භ කයථසි. වත්ථු 

යමකවග්ය  ‘‘පයර ච න විජානන්තී’’ති  ාථාවණ්ණනාය ආ තයමව.

වුත්තඤ්යහතං(ධ.ප.අට්ඨ.1.5 යකොසම්බකවත්ථු)– 

තථා තස්ස තත්ථ හත්ථිනාය න උපට්ඨියමානස්ස වසනභායවො 
සකලජම්බුදීයප පාකයටො අයහොසි. සාවත්ථින රයතො ‘‘අනාථපිණ්ඩියකො
විසාඛා මහාඋපාසිකා’’ති එවමාදීනිමහාකුලානිආනන්දත්යථරස්සසාසනං

පහිණිංසු‘‘සත්ථාරංයනො, භන්යත, දස්යසථා’’ති.දිසාවාසියනොපිපඤ්චසතා

භික්ඛූ වුට්ඨවස්සා ආනන්දත්යථරං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘චිරස්සුතා යනො, 

ආවුයසො ආනන්ද, භ වයතො සම්මුඛා ධම්මී කථා, සාධු මයං, ආවුයසො

ආනන්ද, ලයභයයාමභ වයතොසම්මුඛාධම්මිංකථං සවනායා’’තියාචිංසු.
යථයරො යත භික්ඛූ ආදාය තත්ථ  න්ත්වා ‘‘යතමාසං එකවිහාරියනො 
තථා තස්ස සන්තිකං එත්තයකහි භික්ඛූහි සද්ධිං උපසඞ්කමනං
අයුත්ත’’න්ති චින්යතත්වා යත භික්ඛූ බහි ඨයපත්වා එකයකොව සත්ථාරං
උපසඞ්කමි. පාලියලයයයකො තං දිස්වා දණ්ඩමාදාය පක්ඛන්දි. තං සත්ථා

ඔයලොයකත්වා ‘‘අයපහි, අයපහි, පාලියලයයක, මා වාරයි, බුද්ධුපට්ඨායකො
එයසො’’ති ආහ. යසො තත්යථව දණ්ඩං ඡඩ්යඩත්වා පත්තචීවරපටිග් හණං

ආපුච්ඡි.යථයරොනාදාසි.නාය ො ‘‘සයචඋග් හිතවත්යතොභවිස්සති, සත්ථු
නිසීදනපාසාණඵලයක අත්තයනො පරික්ඛාරං න ඨයපස්සතී’’ති චින්යතසි.
යථයරො පත්තචීවරංභූමියංඨයපසි. වත්තසම්පන්නාහි පනනංආසයනවා
සයයනවාඅත්තයනො පරික්ඛාරංනඨයපන්ති. 

යථයරො සත්ථාරං වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදි. සත්ථා ‘‘එකයකොව

ආ යතොසී’’ති පුච්ඡිත්වා පඤ්චහි භික්ඛුසයතහි ආ තභාවං සුත්වා ‘‘කහං
පන යත’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘තුම්හාකං චිත්තං අජානන්යතො බහි ඨයපත්වා 
ආ යතොම්හී’’තිවුත්යත ‘‘පක්යකොසාහියන’’තිආහ. යථයරොතථා අකාසි.

සත්ථායතහි භික්ඛූහිසද්ධිංපටිසන්ථාරංකත්වායතහිභික්ඛූහි, ‘‘භන්යත, 

භ වා බුද්ධසුඛුමායලො යචව ඛත්තියසුඛුමායලො ච, තුම්යහහි යතමාසං

එකයකහි තිට්ඨන්යතහි නිසීදන්යතහි ච දුක්කරං කතං, 
වත්තපටිවත්තකාරයකොපි මුයඛොදකාදිදායයකොපි නායහොසි මඤ්යඤ’’ති

වුත්යත, ‘‘භික්ඛයව, පාලියලයයකහත්ථිනා මම සබ්බකිච්චානි කතානි. 

එවපනපඤ්හි සහායං ලභන්යතන එකයකොව වසිතුං යුත්තං, අලභන්තස්ස
එකචාරිකභායවොව යසයයයො’’තිවත්වානා වග්ය ඉමා ාථාඅභාසි– 

328. 
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‘‘සයචලයභථනිපකංසහායං, 

සද්ධිංචරංසාධුවිහාරිධීරං; 

අභිභුයයසබ්බානිපරිස්සයානි, 
චයරයයයතනත්තමයනොසතීමා. 

329. 

‘‘යනො යචලයභථනිපකංසහායං, 

සද්ධිංචරංසාධුවිහාරිධීරං; 

රාජාවරට්ඨංවිජිතංපහාය, 
එයකොචයරමාතඞ් රඤ්යඤවනාය ො. 

330. 

‘‘එකස්ස චරිතං යසයයයො, 

නත්ථිබායලසහායතා; 

එයකොචයරනචපාපානිකයිරා, 
අප්යපොස්සුක්යකොමාතඞ් රඤ්යඤවනාය ො’’ති. 

තත්ථ නිපකන්තියනපක්කපඤ්ඤාය සමන්නා තං. සාධුවිහාරිධීරන්ති

භද්දකවිහාරිං පණ්ඩිතං. පරිස්සොනීති තාදිසං යමත්තාවිහාරිං සහායං
ලභන්යතො සීහබයග්ඝාදයයො පාකටපරිස්සයය ච
රා භයයදොසභයයමොහභයාදයයො පටිච්ඡන්නපරිස්සයය චාති සබ්යබව
පරිස්සයය අභිභවිත්වා යතන සද්ධිං අත්තමයනො උපට්ඨිතසතී හුත්වා

චයරයය, විහයරයයාතිඅත්යථො. 

රාජාව රට්ඨන්ති රට්ඨං හිත්වා  යතො මහාජනකරාජා විය. ඉදං වුත්තං
යහොති – යථා විජිතභූමිපයදයසො රාජා ‘‘ඉදං රජ්ජං නාම මහන්තං

පමාදට්ඨානං, කිං යම රජ්යජන කාරියතනා’’ති විජිතං රට්ඨං පහාය
එකයකොව මහාරඤ්ඤං පවිසිත්වා තාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා චතූසු

ඉරියාපයථසුඑකයකොවචරති, එවංඑකයකොවචයරයයාති. මාතඞ් රඤ්යඤව

නාය ොති යථා ච ‘‘අහං යඛො ආකිණ්යණො විහරාමි හත්ථීහි හත්ථිනීහි 

හත්ථිකෙයභහි හත්ථිච්ඡායපහි, ඡින්නග් ානි යචව තිණානි ඛාදාමි, 

ඔභග්ය ොභග් ඤ්චයමසාඛාභඞ් ං ඛාදන්ති, ආවිලානිචපානීයානිපිවාමි, 
ඔ ාහා ච යම උත්තිණ්ණස්ස හත්ථිනියයො කායං උපනිඝංසන්තියයො

 ච්ඡන්ති, යංනූනාහං එකයකොව  ණම්හා වූපකට්යඨො විහයරයය’’න්ති 

(මහාව. 467; උදා. 35) එවං පටිසඤ්චික්ඛිත්වා  මනයතො මාතඞ්ය ොති
ලද්ධනායමො ඉමස්මිං අරඤ්යඤ අයං හත්ථිනාය ො යූථං පහාය

සබ්බිරියාපයථසුඑකයකොවසුඛංචරති, එවම්පිඑයකොව චයරයයාතිඅත්යථො. 

එකස්සාතිපබ්බජිතස්සහිපබ්බජිතකාලයතො පට්ඨායඑකීභාවාභිරතස්ස

එකකස්යසව චරිතං යසයයයො. නත්ථි බාය  සහාෙතාති චූෙසීලං
මජ්ඣිමසීලං මහාසීලං දස කථාවත්ථූනි යතරස ධුතඞ් ගුණානි 
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විපස්සනාඤාණං චත්තායරො මග් ා චත්තාරි ඵලානි තිස්යසො විජ්ජා ඡ
අභිඤ්ඤා අමතමහානිබ්බානන්තිඅයඤ්හිසහායතානාම.සාබායල නිස්සාය 

අධි න්තුං නසක්කාති නත්ථිබායල සහායතා. එයකොතිඉමිනාකාරයණන

සබ්බිරියාපයථසුඑකයකොවචයරයය, අප්පමත්තකානිපිනචපාපානිකයිරා.
යථායසො අප්යපොස්සුක්යකොනිරාලයයොඉමස්මිං අරඤ්යඤමාතඞ් නාය ො

ඉච්ඡිතිච්ඡිතට්ඨායන සුඛං චරති, එවං එකයකොව හුත්වා චයරයය, 
අප්පමත්තකානිපි න ච පාපානි කයරයයාති අත්යථො. තස්මා තුම්යහහි
පතිපනපං සහායං අලභන්යතහි එකචාරීයහව භවිතබ්බන්ති ඉමමත්ථං
දස්යසන්යතොසත්ථායතසංභික්ඛූනං ඉමංධම්මයදසනංයදයසසි. 

යදසනාවසායනපඤ්චසතාපියතභික්ඛූඅරහත්යතපතිට්ඨහිංසූති. 

සම්බහුලභික්ඛුවත්ථුසත්තමං. 

8. මාරවත්ථු 

අත්ථම්හීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා හිමවන්තපයදයස
අරඤ්ඤකුටිකායංවිහරන්යතොමාරංආරබ්භකයථසි. 

තස්මිංකිරකායලරාජායනොමනුස්යසපීයෙත්වාරජ්ජංකායරන්ති. අථ
භ වා අධම්මිකරාජූනං රජ්යජ දණ්ඩකරණපීළියත මනුස්යස දිස්වා

කාරුඤ්යඤන එවං චින්යතසි – ‘‘සක්කා නු යඛො රජ්ජං කායරතුං අහනං

අඝාතයං, අජිනං අජාපයං, අයසොචං අයසොචාපයං ධම්යමනා’’ති, මායරො

පාපිමාතංභ වයතොපරිවිතක්කංඤත්වා ‘‘සමයණොය ොතයමො‘සක්කානු

යඛොරජ්ජංකායරතු’න්තිචින්යතසි, ඉදානිරජ්ජං කායරතුකායමොභවිස්සති, 

රජ්ජඤ්ච නායමතං පමාදට්ඨානං, තංකායරන්යත සක්කා ඔකාසං ලභිතුං, 
 ච්ඡාමිඋස්සාහමස්සජයනස්සාමී’’තිචින්යතත්වාසත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා

ආහ – ‘‘කායරතු, භන්යත, භ වා රජ්ජං, කායරතු සු යතො රජ්ජං අහනං 

අඝාතයං, අජිනං අජාපයං, අයසොචං අයසොචාපයං ධම්යමනා’’ති. අථ නං

සත්ථා ‘‘කිං පන යම ත්වං, පාපිම, පස්සසි, යං මං ත්වං එවං වයදසී’’ති

වත්වා ‘‘භ වතා යඛො, භන්යත, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා සුභාවිතා.

ආකඞ්ඛමායනො හි භ වා හිමවන්තං පබ්බතරාජං ‘සුවණ්ණ’න්ති

අධිමුච්යචයය, තඤ්ච සුවණ්ණයමව අස්ස, අහම්පි යඛො ධයනන

ධනකරණී රයං කරිස්සාමි, තුම්යහ ධම්යමන රජ්ජං කායරස්සථා’’ති යතන
වුත්යත– 

‘‘පබ්බතස්ස සුවණ්ණස්ස, ජාතපනපස්ස යකවයලො; 

ද්විත්තාවනාලයමකස්ස, ඉතිවිද්වාසමඤ්චයර. 

‘‘යයො දුක්ඛමදක්ඛි යයතොනිදානං, 

කායමසුයසොජන්තුකථංනයමයය; 

උපධිංවිදිත්වාසඞ්ය ොතියලොයක, 
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තස්යසවජන්තුවිනයායසික්යඛ’’ති.(සං.නි.1.156) – 

ඉමාහි  ාථාහි සංයවයජත්වා ‘‘අඤ්යඤො එව යඛො, පාපිම, තව ඔවායදො, 

අඤ්යඤො මම, තයා සද්ධිං ධම්මසංසන්දනා නාම නත්ථි, අහඤ්හි එවං
ඔවදාමී’’තිවත්වා ඉමා ාථාඅභාසි– 

331. 

‘‘අත්ථම්හිජාතම්හිසුඛාසහායා, 

තුට්ඨීසුඛායාඉතරීතයරන; 

පුඤ්ඤංසුඛංජීවිතසඞ්ඛයම්හි, 
සබ්බස්සදුක්ඛස්සසුඛංපහානං. 

332. 

‘‘සුඛාමත්යතයයතායලොයක, 

අයථොයපත්යතයයතාසුඛා; 

සුඛාසාමඤ්ඤතායලොයක, 
අයථොබ්රහ්මඤ්ඤතාසුඛා. 

333. 

‘‘සුඛංයාවජරාසීලං, සුඛාසද්ධාපතිට්ඨිතා; 

සුයඛොපඤ්ඤායපටිලායභො, පාපානංඅකරණංසුඛ’’න්ති. 

තත්ථ අත්ථම්හීති පබ්බජිතස්සාපි හි චීවරකරණාදියක වා
අධිකරණවූපසමාදියක වා ගිහියනොපි කසිකම්මාදියක වා
බලවපක්ඛසන්නිස්සියතහි අභිභවනාදියක වා කිච්යච උප්පන්යන යය තං

කිච්චං නිප්ඵායදතුංවාවූපසයමතුංවාසක්යකොන්ති, එවපනපාසුඛාසහායාති

අත්යථො. තුට්ඨී සුඛාති යස්මා පන ගිහියනොපි සයකන අසන්තුට්ඨා 

සන්ධිච්යඡදාදීනිආරභන්ති, පබ්බජිතාපිනානප්පකාරං අයනසනං. ඉතියත
සුඛංන වින්දන්තියයව.තස්මායාඉතරීතයරනපරිත්යතනවාවිපුයලනවා

අත්තයනො සන්තයකන සන්තුට්ඨි, අයයමව සුඛාති අත්යථො. පුඤ්ඤන්ති
මරණකායලපන යථාජ්ඣාසයයනපත්ථරිත්වාකතපුඤ්ඤකම්මයමව සුඛං. 

සබ්බස්සාති සකලස්සපි පන වට්ටදුක්ඛස්ස පහානසඞ්ඛාතං අරහත්තයමව
ඉමස්මිංයලොයකසුඛංනාම. 

මත්යතෙයතාති මාතරි සම්මා පටිපත්ති. යපත්යතෙයතාති පිතරි සම්මා
පටිපත්ති. උභයයනපිමාතාපිතූනං උපට්ඨානයමවකථිතං. මාතාපිතයරො හි 

පුත්තානං අනුපට්ඨහනභාවං ඤත්වා අත්තයනො සන්තකං භූමියං වා

නිදහන්ති, පයරසං වා විස්සජ්යජන්ති, ‘‘මාතාපිතයරො න උපට්ඨහන්තී’’ති

යනසංනින්දාපිවඩ්ඪති, කායස්ස යභදාගූථනිරයයපිනිබ්බත්තන්ති.යයපන

මාතාපිතයරො සක්කච්චං උපට්ඨහන්ති, යත යතසං සන්තකං ධනම්පි

පාපුණන්ති, පසංසම්පි ලභන්ති, කායස්ස යභදා සග්ය  නිබ්බත්තන්ති.
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තස්මා උභයම්යපතං සුඛන්ති වුත්තං. සාමඤ්ඤතාති පබ්බජියතසු සම්මා

පටිපත්ති. බ්රහ්මඤ්ඤතාතිබාහිතපායපසුබුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවයකසුසම්මා 
පටිපත්තියයව. උභයයනපි යතසං චතූහි පච්චයයහි පටිජග් නභායවො

කථියතො, ඉදම්පියලොයක සුඛංනාමකථිකං. 

සී න්ති මණිකුණ්ඩලරත්තවත්ථාදයයො හි අලඞ්කාරා තස්මිං තස්මිං

වයය ඨිතානංයයව යසොභන්ති. න දහරානං අලඞ්කායරො මහල්ලකකායල, 

මහල්ලකානං වා අලඞ්කායරො දහරකායල යසොභති, ‘‘උම්මත්තයකො එස
මඤ්යඤ’’ති  රහුප්පාදයනන පන යදොසයමව ජයනති.
පඤ්චසීලදසසීලාදියභදං පන සීලං දහරස්සාපි මහල්ලකස්සාපි සබ්බවයයසු

යසොභතියයව, ‘‘අයහොවතායංසීලවා’’තිපසංසුප්පාදයනන යසොමනස්සයමව

ආවහති. යතන වුත්තං – සුඛිං ොව ජරා සී න්ති. සද්ධා පතිට්ඨිතාති

යලොකියයලොකුත්තරයතො දුවිධාපි සද්ධා නිච්චලා හුත්වා පතිට්ඨිතා. සුයඛො

පඤ්ඤාෙ පටි ායභොති යලොකියයලොකුත්තරපඤ්ඤාය පටිලායභො සුයඛො. 

පාපානිං අකරණන්ති යසතුඝාතවයසන පන පාපානං අකරණං ඉමස්මිං
යලොයකසුඛන්තිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූනංයදවතානංධම්මාභිසමයයොඅයහොසීති. 

මාරවත්ථුඅට්ඨමං. 

නා වග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යතවීසතියමොවග්ය ො. 
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24. තණ්හාවග්ය ො 
1. කපිලමච්ඡවත්ථු 

මනුජස්සාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො 
කපිලමච්ඡංආරබ්භකයථසි. 

අතීයත කිර කස්සපභ වයතො පරිනිබ්බුතකායල ද්යව කුලභාතයරො 
නික්ඛමිත්වාසාවකානංසන්තියකපබ්බජිංසු.යතසුයජට්යඨොසා යතොනාම

අයහොසි, කනිට්යඨො කපියලො නාම. මාතා පන යනසං සාධිනී නාම, 
කනිට්ඨභගිනී තාපනා නාම. තාපි භික්ඛුනීසු පබ්බජිංසු. එවං යතසු
පබ්බජියතසු උයභො භාතයරො ආචරියුපජ්ඣායානං වත්තපටිවත්තං කත්වා

විහරන්තාඑකදිවසං, ‘‘භන්යත, ඉමස්මිංසාසයනකතිධුරානී’’ති පුච්ඡිත්වා
‘‘ න්ථධුරං විපස්සනාධුරඤ්චාති ද්යව ධුරානී’’ති සුත්වා යජට්යඨො 

‘‘විපස්සනාධුරං පූයරස්සාමී’’ති පඤ්ච වස්සානි ආචරියුපජ්ඣායානං
සන්තියක වසිත්වා යාව අරහත්තා කම්මට්ඨානං  යහත්වා අරඤ්ඤං 

පවිසිත්වාවායමන්යතොඅරහත්තංපාපුණි.කනිට්යඨො‘‘අහංතාවතරුයණො, 
වුඩ්ඪකායල විපස්සනාධුරං පූයරස්සාමී’’ති  න්ථධුරං පට්ඨයපත්වා තීණි

පිටකානි උග් ණ්හි. තස්ස පරියත්තිං නිස්සාය මහාපරිවායරො, පරිවාරං
නිස්සාය ලායභො උදපාදි. යසො බාහුසච්චමයදන මත්යතො ලාභතණ්හාය
අභිභූයතො අතිපණ්ඩිතමානිතාය පයරහි වුත්තං කප්පියම්පි ‘‘අකප්පිය’’න්ති

වයදති, අකප්පියම්පි ‘‘කප්පිය’’න්ති වයදති, සාවජ්ජම්පි ‘‘අනවජ්ජ’’න්ති, 

අනවජ්ජම්පි‘‘සාවජ්ජ’’න්ති.යසොයපසයලහි භික්ඛූහි‘‘මා, ආවුයසොකපිල, 
එවං අවචා’’ති වත්වා ධම්මඤ්ච විනයඤ්ච දස්යසත්වා ඔවදියමායනොපි

‘‘තුම්යහ කිං ජානාථ, රිත්තමුට්ඨිසදිසා’’තිආදීනි වත්වා ඛුංයසන්යතො 
වම්යභන්යතො චරති. අථස්ස භාතු සා තත්යථරස්සාපි භික්ඛූ තමත්ථං

ආයරොයචසුං.යසොපි නංඋපසඞ්කමිත්වා, ‘‘ආවුයසොකපිල, තුම්හාදිසානඤ්හි

සම්මාපටිපත්ති සාසනස්සආයු නාම, තස්මා පටිපත්තිං පහායකප්පියාදීනි
පටිබාහන්යතො මා එවං අවචා’’ති ඔවදි. යසො තස්සපි වචනං නාදියි. එවං
සන්යතපි යථයරො ද්වත්තික්ඛත්තුං ඔවදිත්වා ඔවාදං අ ණ්හන්තං ‘‘නායං

මම වචනංකයරොතී’’තිඤත්වා ‘‘යතන, ආවුයසො, පඤ්ඤායිස්සසිසයකන 

කම්යමනා’’තිවත්වාපක්කාමි. තයතොපට්ඨායනංඅඤ්යඤයපසලා භික්ඛූ
ඡඩ්ඩයිංසු. 

යසො දුරාචායරො හුත්වා දුරාචාරපරිවුයතො විහරන්යතො එකදිවසං
උයපොසථග්ය  ‘‘පාතියමොක්ඛංඋද්දිසිස්සාමී’’ති බීජනිංආදායධම්මාසයන

නිසීදිත්වා ‘‘වත්තති, ආවුයසො, එත්ථ සන්නිපතිතානං භික්ඛූනං
පාතියමොක්ඛ’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘යකො අත්යථො ඉමස්ස පටිවචයනන 

දින්යනනා’’තිතුණ්හීභූයතභික්ඛූදිස්වා, ‘‘ආවුයසො, ධම්යමොවාවිනයයොවා

නත්ථි, පාතියමොක්යඛන සුයතන වා අසුයතන වා යකො අත්යථො’’ති වත්වා
ආසනා වුට්ඨහි. එවං යසො කස්සපස්ස භ වයතො පරියත්තිසාසනං
ඔසක්කායපසි. සා තත්යථයරොපි තදයහව පරිනිබ්බායි. කපියලො
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ආයුපරියයොසායනඅවීචිම්හිමහානිරයයනිබ්බත්ති.සාපිස්සමාතාචභගිනීච 

තස්යසව දිට්ඨානු තිං ආපජ්ජිත්වා යපසයල භික්ඛූ අක්යකොසිත්වා
පරිභාසිත්වා තත්යථවනිබ්බත්තිංසු. 

තස්මිංපනකායලපඤ්චසතාපුරිසා ාමඝාතකාදීනිකත්වායචොරිකාය 
ජීවන්තාජනපදමනුස්යසහිඅනුබද්ධාපලායමානාඅරඤ්ඤංපවිසිත්වාතත්ථ
කිඤ්චි පටිසරණං අපස්සන්තා අඤ්ඤතරං ආරඤ්ඤිකං භික්ඛුං දිස්වා

වන්දිත්වා‘‘පටිසරණං යනො, භන්යත, යහොථා’’තිවදිංසු.යථයරො‘‘තුම්හාකං

සීලසදිසංපටිසරණංනාම නත්ථි, සබ්යබපිපඤ්චසීලානිසමාදියථා’’තිආහ.
යත ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා සීලානි සමාදියිංසු. අථ යන යථයරො ඔවදි –

‘‘ඉදානිතුම්යහ සීලවන්තා, ජීවිතයහතුපියවො යනවසීලං අතික්කමිතබ්බං, 

න මයනොපයදොයසො කාතබ්යබො’’ති. යත ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිංසු. අථ යන
ජනපදමනුස්සාතංඨානංපත්වාඉයතොචියතොච පරියයසමානායතයචොයර
දිස්වා සබ්යබ යත ජීවිතා යවොයරොයපසුං. යත කාලං කත්වා යදවයලොයක 

නිබ්බත්තිංසු, යචොරයජට්ඨයකොයජට්ඨකයදවපුත්යතොඅයහොසි. 

යත අනුයලොමපටියලොමවයසන එකං බුද්ධන්තරං යදවයලොයක
සංසරිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථින රද්වායර පඤ්චසතකුලියක
යකවට්ට ායම නිබ්බත්තිංසු. යජට්ඨකයදවපුත්යතො යකවට්ටයජට්ඨකස්ස

ය යහ පටිසන්ධිං  ණ්හි, ඉතයර ඉතයරසු. එවං යතසං එකදිවයසයයව
පටිසන්ධි හණඤ්ච මාතුකුච්ඡියතො නික්ඛමනඤ්ච අයහොසි.
යකවට්ටයජට්ඨයකො‘‘අත්ථිනුයඛොඉමස්මිං ායමඅඤ්යඤපිදාරකාඅජ්ජ 
ජාතා’’ති පරියයසායපත්වා යතසං ජාතභාවංඤත්වා ‘‘එයතමම පුත්තස්ස
සහායකා භවිස්සන්තී’’ති සබ්යබසං යපොසාවනිකං දායපසි. යත සබ්යබපි 
සහපංසුකීෙකා සහායකා හුත්වා අනුපුබ්යබන වයප්පත්තා අයහසුං. යතසං 
යකවට්ටයජට්ඨකපුත්යතොවයසයතොචයතජයතොචඅග් පුරියසොඅයහොසි. 

කපියලොපි එකංබුද්ධන්තරංනිරයයපච්චිත්වා විපාකාවයසයසනතස්මිං
කායල අචිරවතියා සුවණ්ණවණ්යණො දුග් න්ධමුයඛො මච්යඡො හුත්වා 
නිබ්බත්ති. අයථකදිවසං යත සහායකා ‘‘මච්යඡ බන්ධිස්සාමා’’ති ජාලාදීනි

 යහත්වා නදියාඛිපිංසු.අථයනසංඅන්යතොජාලංයසොමච්යඡොපාවිසි. තං 
දිස්වා සබ්යබ යකවට්ට ාමවාසියනො උච්චාසද්දමකංසු – ‘‘පුත්තා යනො

පඨමං මච්යඡ බන්ධන්තා සුවණ්ණමච්ඡං බන්ධිංසු, ඉදානි යනො රාජා
බහුධනංදස්සතී’’ති.යතපියඛො සහායකාමච්ඡංනාවායපක්ඛිපිත්වානාවං
උක්ඛිපිත්වා රඤ්යඤො සන්තිකං අ මංසු. රඤ්ඤාපි තං දිස්වාව ‘‘කිං

එත’’න්තිවුත්යත‘‘මච්යඡො, යදවා’’තිආහංසු.රාජා සුවණ්ණවණ්ණංමච්ඡං
දිස්වා ‘‘සත්ථා එතස්ස සුවණ්ණවණ්ණකාරණං ජානිස්සතී’’ති මච්ඡං
 ාහායපත්වාභ වයතොසන්තිකංඅ මාසි.මච්යඡනමුයඛවිවටමත්යතයයව

සකලයජතවනං අතිවියදුග් න්ධංඅයහොසි.රාජාසත්ථාරංපුච්ඡි–‘‘කස්මා, 

භන්යත, මච්යඡො සුවණ්ණවණ්යණො ජායතො, කස්මා චස්ස මුඛයතො

දුග් න්යධොවායතී’’ති? 
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අයං, මහාරාජ, කස්සපභ වයතොපාවචයනකපියලොනාමභික්ඛුඅයහොසි 
බහුස්සුයතො මහාපරිවායරො ලාභතණ්හාය අභිභූයතො අත්තයනො වචනං

අ ණ්හන්තානං අක්යකොසකපරිභාසයකො, තස්ස ච භ වයතො සාසනං

ඔසක්කායපසි, යසො යතන කම්යමන අවීචිම්හි නිබ්බත්තිත්වා
විපාකාවයසයසන ඉදානි මච්යඡො හුත්වා ජායතො. යං පන යසො දීඝරත්තං

බුද්ධවචනං වායචසි, බුද්ධස්ස ච ගුණං කයථසි, තස්ස නිස්සන්යදන ඉමං

සුවණ්ණවණ්ණං පටිලභි. යං භික්ඛූනං අක්යකොසකපරිභාසයකො අයහොසි, 

යතනස්ස මුඛයතො දුග් න්යධො වායති. ‘‘කථායපමි නං, මහාරාජා’’ති? 

‘‘කථායපථ, භන්යත’’ති. අථ නං සත්ථා පුච්ඡි – ‘‘ත්වංසි කපියලො’’ති? 

‘‘ආම, භන්යත, අහං කපියලො’’ති. ‘‘කුයතො ආ යතොසී’’ති? 

‘‘අවීචිමහානිරයයතො, භන්යත’’ති. ‘‘යජට්ඨභාතියකො යත සා යතො කුහිං

 යතො’’ති? ‘‘පරිනිබ්බුයතො, භන්යත’’ති.‘‘මාතාපනයතසාධිනීකහ’’න්ති? 

‘‘මහානිරයය නිබ්බත්තා, භන්යත’’ති. ‘‘කනිට්ඨභගිනී ච යත තාපනා

කහ’’න්ති? ‘‘මහානිරයය නිබ්බත්තා, භන්යත’’ති. ‘‘ඉදානි ත්වං කහං

 මිස්සසී’’ති? ‘‘අවීචිමහානිරයයමව, භන්යත’’තිවත්වාවිප්පටිසාරාභිභූයතො
නාවං සීයසන පහරිත්වා තාවයදව කාලං කත්වා නිරයය නිබ්බත්ති.
මහාජයනො සංවිග්ය ොඅයහොසියලොමහට්ඨජායතො. 

අථ භ වා තස්මිං ඛයණ සන්නිපතිතාය පරිසාය චිත්තාචාරං

ඔයලොයකත්වා තඞ්ඛණානුපනපං ධම්මං යදයසතුං ‘‘ධම්මචරියං බ්රහ්මචරියං, 

එතදාහුවසුත්තම’’න්ති සුත්තනිපායත(සු.නි.276) කපි සුත්තිං කයථත්වා
ඉමා ාථා අභාසි– 

334. 

‘‘මනුජස්ස පමත්තචාරියනො, තණ්හාවඩ්ඪති මාලුවාවිය; 

යසොප්ලවතීහුරාහුරං, ඵලමිච්ඡංවවනස්මිවානයරො. 

335. 

‘‘යං එසාසහයතජම්මී, තණ්හායලොයක විසත්තිකා; 

යසොකාතස්සපවඩ්ඪන්ති, අභිවට්ඨංවබීරණං. 

336. 

‘‘යයොයචතංසහයතජම්මිං, තණ්හංයලොයකදුරච්චයං; 

යසොකාතම්හාපපතන්ති, උදබින්දුවයපොක්ඛරා. 

337. 

‘‘තංයවොවදාමිභද්දං යවො, යාවන්යතත්ථසමා තා; 

තණ්හායමූලංඛණථ, උසීරත්යථොවබීරණං; 

මායවොනෙංවයසොයතොව, මායරොභඤ්ජිපුනප්පුන’’න්ති. 
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තත්ථ පමත්තචාරියනොති සතියවොස්සග් ලක්ඛයණන පමායදන
පමත්තචාරිස්ස පුග් ලස්ස යනව ඣානං න විපස්සනා න මග් ඵලානි
වඩ්ඪන්ති.යථාපනරුක්ඛංසංසිබ්බන්තීපරියයොනන්ධන්තීතස්ස විනාසාය

මාලුවාලතා වඩ්ඪති, එවමස්ස ඡ ද්වාරානි නිස්සාය පුනප්පුනං

උප්පජ්ජනයතො තණ්හා වඩ්ඪතීති අත්යථො. යසො ප් වතී හුරා හුරන්ති යසො

තණ්හාවසියකො පුග් යලො භයව භයව උප්ලවති ධාවති. යථා කිං වියාති? 

ඵ මච්ඡිංවවනස්මවානයරො, යථාරුක්ඛඵලංඉච්ඡන්යතොවානයරො වනස්මිං

ධාවති, තස්ස තස්ස රුක්ඛස්ස සාඛං  ණ්හාති, තං මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤං 

 ණ්හාති, තම්පි මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤං  ණ්හාති, ‘‘සාඛං අලභිත්වා 

සන්නිසින්යනො’’ති වත්තබ්බතං නාපජ්ජති, එවයමව තණ්හාවසියකො
පුග් යලොහුරාහුරං ධාවන්යතො‘‘ආරම්මණංඅලභිත්වාතණ්හායඅපවත්තං
පත්යතො’’තිවත්තබ්බතං නාපජ්ජති. 

ෙන්ති යංපුග් ලං එසාලාමකභායවනජම්මීවිසාහාරතායවිසපුප්ඵතාය
විසඵලතාය විසපරියභො තාය පනපාදීසු විසත්තතාය ආසත්තතාය
විසත්තිකාතිසඞ්ඛයං තාඡද්වාරිකතණ්හාඅභිභවති.යථානාම වස්සායන

පුනප්පුනංවස්සන්යතනයදයවන අභිවට්ඨංබීරණතිණං වඩ්ඪති, එවංතස්ස
පුග් ලස්සඅන්යතොවට්ටමූලකායසොකාඅභිවඩ්ඪන්තීති අත්යථො. 

දුරච්චෙන්ති යයො පන පුග් යලො එවං වුත්තප්පකාරං අතික්කමිතුං

පජහිතුං දුක්කරතාය දුරච්චයං තණ්හං සහති අභිභවති, තම්හා පුග් ලා
වට්ටමූලකා යසොකා පපතන්ති. යථා නාම යපොක්ඛයර පදුමපත්යත පතිතං 

උදකබින්දුනපතිට්ඨාති, එවංනපතිට්ඨහන්තීතිඅත්යථො. 

තිංයවොවදාමීතියතනකාරයණනඅහංතුම්යහ වදාමි. භද්දිංයවොතිභද්දං

තුම්හාකංයහොතු, මා අහංකපියලොවියවිනාසංපාපුණථාතිඅත්යථො. මූ න්ති
ඉමිස්සා ඡද්වාරිකතණ්හාය අරහත්තමග් ඤායණන මූලං ඛණථ. කිං

වියාති? උසීරත්යථොවබීරණිං, යථාඋසීයරනඅත්ථියකොපුරියසො මහන්යතන

කුදායලනබීරණංඛණති, එවමස්සාමූලංඛණථාතිඅත්යථො. මායවො නළිංව

යසොයතොව, මායරොභඤ්ජිපුනප්පුනන්තිමාතුම්යහනදීයසොයතජාතංනෙං 
මහායවය න ආ යතො නදීයසොයතො විය කියලසමායරො මරණමායරො
යදවපුත්තමායරොචපුනප්පුනංභඤ්ජතූති අත්යථො. 

යදසනාවසායන පඤ්චසතාපි යකවට්ටපුත්තා සංයව ං ආපජ්ජිත්වා 
දුක්ඛස්සන්තකිරියංපත්ථයමානාසත්ථුසන්තියක පබ්බජිත්වා නචිරස්යසව
දුක්ඛස්සන්තං කත්වා සත්ථාරා සද්ධිං 
ආයනඤ්ජවිහාරසමාපත්තිධම්මපරියභොය නඑකපරියභො ාඅයහසුන්ති. 

කපිලමච්ඡවත්ථුපඨමං. 
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2. සූකරයපොතිකාවත්ථු 

ෙථාපි මූය ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
ගූථසූකරයපොතිකංආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිං කිර සමයය සත්ථා රාජ හං පිණ්ඩාය පවිසන්යතො එකං
සූකරයපොතිකං දිස්වා සිතං පාත්වාකාසි. තස්ස සිතං කයරොන්තස්ස 

මුඛවිවරනිග් තං දන්යතොභාසමණ්ඩලං දිස්වා ආනන්දත්යථයරො ‘‘යකො නු

යඛො, භන්යත, යහතු සිතස්ස පාතුකම්මායා’’ති සිතකාරණං පුච්ඡි. අථ නං

සත්ථා ආහ – ‘‘පස්සයසතං, ආනන්ද, සූකරයපොතික’’න්ති? ‘‘ආම, 
භන්යත’’ති. එසා කකුසන්ධස්ස භ වයතො සාසයන එකාය ආසනසාලාය
සාමන්තා කුක්කුටී අයහොසි. සා එකස්ස යයො ාවචරස්ස
විපස්සනාකම්මට්ඨානං සජ්ඣායන්තස්ස ධම්මයඝොසං සුත්වා තයතො චුතා
රාජකුයල නිබ්බත්තිත්වා උබ්බරී නාම රාජධීතා අයහොසි. සා අපරභාය 
සරීරවලඤ්ජට්ඨානං පවිට්ඨා පුෙවකරාසිං දිස්වා තත්ථ පුෙවකසඤ්ඤං
උප්පායදත්වා පඨමංඣානං පටිලභි. සා තත්ථ යාවතායුකං ඨත්වා තයතො
චුතාබ්රහ්මයලොයකනිබ්බත්ති.තයතොචවිත්වාපුන තිවයසනආලුලමානා 

ඉදානිසූකරයයොනියංනිබ්බත්ති, ඉදංකාරණංදිස්වාමයාසිතංපාතුකතන්ති.
තං සුත්වා ආනන්දත්යථරප්පමුඛා භික්ඛූ මහන්තං සංයව ං පටිලභිංසු.
සත්ථායතසංසංයව ං උප්පායදත්වාභවතණ්හායආදීනවංපකායසන්යතො

අන්තරවීථියංඨිතයකොවඉමා ාථාඅභාසි – 

338. 

‘‘යථාපි මූයලඅනුපද්දයවදේයහ, 

ඡින්යනොපිරුක්යඛොපුනයරවපනහති; 

එවම්පිතණ්හානුසයයඅනූහයත, 
නිබ්බත්තතීදුක්ඛමිදංපුනප්පුනං. 

339. 

‘‘යස්සඡත්තිංසතියසොතා, මනාපසවනාභුසා; 

මහාවහන්තිදුද්දිට්ඨිං, සඞ්කප්පාරා නිස්සිතා. 

340. 

‘‘සවන්තිසබ්බධියසොතා, ලතාඋප්පජ්ජතිට්ඨති; 

තඤ්චදිස්වාලතංජාතං, මූලංපඤ්ඤායඡින්දථ. 

341. 

‘‘සරිතානිසියනහිතානිච, 

යසොමනස්සානියහොන්තිජන්තුයනො; 

යතසාතසිතාසුයඛසියනො, 
යතයවජාතිජපනප ානරා. 
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342. 

‘‘තසිණාය පුරක්ඛතාපජා, 

පරිසප්පන්තිසයසොවබන්ධියතො; 

සංයයොජනසඞ් සත්තකා, 
දුක්ඛමුයපන්තිපුනප්පුනංචිරාය. 

343. 

‘‘තසිණාය පුරක්ඛතාපජා, 

පරිසප්පන්තිසයසොවබන්ධියතො; 

තස්මාතසිණංවියනොදයය, 
ආකඞ්ඛන්තවිරා මත්තයනො’’ති. 

තත්ථ මූය තියස්සරුක්ඛස්සචතූසු දිසාසුචතුධායහට්ඨාචඋජකයමව
 යතපඤ්චවිධමූයලයඡදනඵාලනපාචනවිජ්ඣනාදීනංයකනචි උපද්දයවන
අනුපද්දයව ථිරපත්තතාය දේයහ යසො රුක්යඛො උපරිච්ඡින්යනොපි සාඛානං

වයසන පුනයදව පනහති, එවයමව ඡද්වාරිකාය තණ්හාය අනුසයය 
අරහත්තමග් ඤායණන අනුහයත අසමුච්ඡින්යන තස්මිං තස්මිං භයව 
ජාතිආදියභදංඉදංදුක්ඛංපුනප්පුනංනිබ්බත්තතියයවාතිඅත්යථො. 

ෙස්සාති යස්ස පුග් ලස්ස ‘‘ඉති අජ්ඣත්තිකස්සූපාදාය අට්ඨාරස
තණ්හාවිචරිතානි බාහිරස්සූපාදාය අට්ඨාරස තණ්හාවිචරිතානී’’ති ඉයමසං
තණ්හාවිචරිතානං වයසන ඡත්තිංසතියා යසොයතහිසමන්නා තා මනායපසු

පනපාදීසුආසවතිපවත්තතීතිමනාපසවනාතණ්හාභුසාබලවතීයහොති, තං
පුග් ලං විපන්නඤාණතාය දුද්දිට්ඨිං පුනප්පුනං උප්පජ්ජනයතො
මහන්තභායවනමහාහුත්වාඣානං වාවිපස්සනංවාඅනිස්සායරා නිස්සිතා 
සඞ්කප්පාවහන්තීති අත්යථො. 

සවන්තිසබ්බධියසොතාතිඉයමතණ්හායසොතා චක්ඛුද්වාරාදීනංවයසන

සබ්යබසු පනපාදීසු ආරම්මයණසු සවනයතො, සබ්බාපි පනපතණ්හා…යප.…

ධම්මතණ්හාති සබ්බභයවසු වා සවනයතො සබ්බධි සවන්ති නාම.  තාති

පලියවඨනට්යඨනසංසිබ්බනට්යඨනචලතාවියාතිලතා. උප්පජ්ජතිට්ඨතීති

ඡහි ද්වායරහි උප්පජ්ජිත්වා පනපාදීසු ආරම්මයණසුතිට්ඨති. තඤ්ච දිස්වාති

තං පන තණ්හාලතං ‘‘එත්යථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජතී’’ති

ජාතට්ඨානවයසන දිස්වා. පඤ්ඤාොති සත්යථන වයන ජාතං ලතං විය
මග් පඤ්ඤායමූයල ඡින්දථාතිඅත්යථො. 

සරිතානීති අනුසටානි පයාතානි. සියනහිතානීති චීවරාදීසු

පවත්තසියනහවයසන සියනහිතානිච, තණ්හාසියනහමක්ඛිතානීතිඅත්යථො. 

යසොමනස්සානීති තණ්හාවසිකස්ස ජන්තුයනො එවපනපානි යසොමනස්සානි 

භවන්ති. යත සාතසිතාති යත තණ්හාවසිකා පුග් ලා සාතනිස්සිතා

සුඛනිස්සිතාචහුත්වාසුයඛසියනොසුඛපරියයසියනොභවන්ති. යතයවතියය
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එවපනපානරා, යතජාතිජරාබයාධිමරණානි උප ච්ඡන්තියයවාතිජාතිජපනප ා

නාමයහොන්ති. පජාතිඉයම සත්තාතාසකරයණනතසිණාතිසඞ්ඛයං තාය
තණ්හායපුරක්ඛතාපරිවාරිතාහුත්වා. 

බන්ධියතොති ලුද්යදන අරඤ්යඤ බද්යධො සයසො විය පරිසප්පන්ති

භායන්ති. සිංයෙොජනසඞ් සත්තකාති දසවියධන සංයයොජනසඞ්ය න යචව
සත්තවියධන රා සඞ් ාදිනා ච සත්තා බද්ධා තස්මිං වා ලග් ා හුත්වා. 

චිරාොති චිරං දීඝමද්ධානං පුනප්පුනං ජාතිආදිකං දුක්ඛං උප ච්ඡන්තීති

අත්යථො. තස්මාති යස්මා තසිණාය පුරක්ඛතා පලියවඨිතා සත්තා, තස්මා 
අත්තයනො විරා ං රා ාදිවි මං නිබ්බානං පත්යථන්යතො ආකඞ්කමායනො
භික්ඛු අරහත්තමග්ය යනතං තසිණං වියනොදයය පනුදිත්වා නීහරිත්වා
ඡඩ්යඩයයාතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන බහූයසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසු. 

සාපි යඛො සූකරයපොතිකා තයතො චවිත්වා සුවණ්ණභූමියං රාජකුයල 

නිබ්බත්ති, තයතො චුතා බාරාණසියං, තයතො චුතා සුප්පාරකපට්ටයන

අස්සවාණිජය යහ නිබ්බත්ති, තයතොචුතාකාවීරපට්ටයනනාවිකස්සය යහ

නිබ්බත්ති, තයතො චුතා අනුරාධපුයර ඉස්සරකුලය යහ නිබ්බත්ති, තයතො
චුතා තස්යසව දක්ඛිණදිසාය යභොක්කන්ත ායම සුමනස්ස නාම
කුටුම්බිකස්ස ධීතා නායමන සුමනා එව හුත්වා නිබ්බත්ති. අථස්සා පිතා
තස්මිං  ායම ඡඩ්ඩියත දීඝවාපිරට්ඨං  න්ත්වා මහාමුනි ායම නාම වසි.
තත්ථ නං දුට්ඨ ාමණිරඤ්යඤො අමච්යචො ලකුණ්ඩකඅතිම්බයරො නාම 

යකනචියදව කරණී රයයන  යතො දිස්වා මහන්තං මඞ් ලං කත්වා ආදාය
මහාපුණ්ණ ාමං  යතො. අථ නං යකොටිපබ්බතමහාවිහාරවාසී
මහාඅනුරුද්ධත්යථයරො නාම තත්ථ පිණ්ඩාය චරිත්වා තස්සා ය හද්වායර

ඨියතො දිස්වා භික්ඛූහි සද්ධිං කයථසි, ‘‘ආවුයසො, සූකරයපොතිකා නාම 

ලකුණ්ඩකඅතිම්බරමහාමත්තස්ස භරියභාවං පත්තා, අයහො අච්ඡරිය’’න්ති.
සා තං කථං සුත්වා අතීතභයව උග්ඝායටත්වා ජාතිස්සරඤාණං පටිලභි.
තඞ්ඛණඤ්යඤව උප්පන්නසංයව ා සාමිකං යාචිත්වා මහන්යතන 
ඉස්සරියයනපඤ්චබලකත්යථරීනංසන්තියකපබ්බජිත්වාතිස්සමහාවිහායර 
මහාසතිපට්ඨානසුත්තකථං සුත්වා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. පච්ඡා
දමිෙමද්දයනකයත ඤාතීනංවසනට්ඨානංයභොක්කන්ත ාමයමව න්ත්වා
තත්ථවසන්තීකල්ලමහාවිහායර ආසීවියසොපමසුත්තන්තංසුත්වාඅරහත්තං
පාපුණි. 

සාපරිනිබ්බානදිවයසභික්ඛුභික්ඛුනීහිපුච්ඡිතා භික්ඛුනිසඞ්ඝස්සසබ්බං
ඉමංපවත්තිංනිරන්තරංකයථත්වාසන්නිපතිතස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්සමජ්යඣ
මණ්ඩලාරාමවාසිනා ධම්මපදභාණකමහාතිස්සත්යථයරන සද්ධිං 
සංසන්දිත්වා ‘‘අහං පුබ්යබ මනුස්සයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා තයතො චුතා
කුක්කුටී හුත්වා තත්ථ යසනස්ස සන්තිකා සීසච්යඡදං පත්වා රාජ යහ
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පටුන 

නිබ්බත්තා, පරිබ්බාජිකාසු පබ්බජිත්වා පඨමජ්ඣානභූමියං නිබ්බත්තිත්වා
තයතො චුතා යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්තා නචිරස්යසව චවිත්වා සූකරයයොනිං

 න්ත්වා තයතො චුතා සුවණ්ණභූමිං, තයතො චුතා බාරාණසිං, තයතො චුතා

සුප්පාරකපට්ටනං, තයතො චුතා කාවීරපට්ටනං, තයතො චුතා අනුරාධපුරං, 
තයතො චුතා යභොක්කන්ත ාම’’න්ති එවං සමවිසයම යතරස අත්තභායව

පත්වා ‘‘ඉදානි උක්කණ්ඨිත්වා පබ්බජිත්වා අරහත්තං පත්තා, සබ්යබපි
අප්පමායදන සම්පායදථා’’ති වත්වා චතස්යසො පරිසා සංයවයජත්වා 
පරිනිබ්බායීති. 

සූකරයපොතිකාවත්ථුදුතියං. 

3. විබ්භන්තභික්ඛුවත්ථු 

යෙො නිබ්බනයථොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
එකංවිබ්භන්තකංභික්ඛුංආරබ්භකයථසි. 

එයකො කිර මහාකස්සපත්යථරස්ස සද්ධිවිහාරියකො හුත්වා චත්තාරි 
ඣානානි උප්පායදත්වාපි අත්තයනො මාතුලස්ස සුවණ්ණකාරස්ස ය යහ
විසභා ාරම්මණං දිස්වා තත්ථ පටිබද්ධචිත්යතො විබ්භමි. අථ නං මනුස්සා
අලසභායවන කම්මං කාතුං අනිච්ඡන්තං ය හා නීහරිංසු. යසො
පාපමිත්තසංසග්ය න යචොරකම්යමන ජීවිකං කප්යපන්යතො විචරි. අථ නං
එකදිවසං  යහත්වා පච්ඡාබාහං  ාේහබන්ධනං බන්ධිත්වා චතුක්යක
චතුක්යක කසාහි තායෙන්තා ආඝාතනං නයිංසු. යථයරො පිණ්ඩාය චරිතුං
පවිසන්යතොතං දක්ඛියණනද්වායරනනීහරියමානංදිස්වාබන්ධනංසිථිලං 
කායරත්වා‘‘පුබ්යබතයාපරිචිතකම්මට්ඨානංපුනආවජ්යජහී’’තිආහ.යසො
යතනඔවායදන සතුප්පාදංලභිත්වාපුනචතුත්ථජ්ඣානංනිබ්බත්යතසි.අථ
නං ‘‘ආඝාතනං යනත්වා ඝායතස්සාමා’’ති සූයල උත්තායසසුං. යසො න
භායති න සන්තසති. අථස්ස තස්මිං තස්මිං දිසාභාය  ඨිතා මනුස්සා
අසිසත්තියතොමරාදීනිආවුධානි උක්ඛිපිත්වාපි තං අසන්තසන්තයමව දිස්වා

‘‘පස්සථ, යභො, ඉමං පුරිසං, අයනකසතානඤ්හි ආවුධහත්ථානං පුරිසානං

මජ්යඣයනවඡම්භතිනයවධති, අයහොඅච්ඡරිය’’න්තිඅච්ඡරියබ්භුතජාතා 
මහානාදං නදිත්වා රඤ්යඤො තං පවත්තිං ආයරොයචසුං. රාජා තං කාරණං

සුත්වා ‘‘විස්සජ්යජථ න’’න්ති ආහ. සත්ථු සන්තිකම්පි  න්ත්වා තමත්ථං
ආයරොචයිංසු. සත්ථා ඔභාසං ඵරිත්වා තස්ස ධම්මං යදයසන්යතො ඉමං
 ාථමාහ– 

344. 

‘‘යයොනිබ්බනයථොවනාධිමුත්යතො, 

වනමුත්යතොවනයමවධාවති; 

තංපුග් ලයමථපස්සථ, 
මුත්යතොබන්ධනයමවධාවතී’’ති. 
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තස්සත්යථො – යයො පුග් යලො ගිහිභායව ආලයසඞ්ඛාතං වනථං
ඡඩ්යඩත්වා පබ්බජිතතාය නිබ්බනයථො දිබ්බවිහාරසඞ්ඛායත තයපොවයන
අධිමුත්යතො ඝරාවාසබන්ධනසඞ්ඛාතා තණ්හාවනා මුත්යතො හුත්වා පුන

ඝරාවාසබන්ධනසඞ්ඛාතංතණ්හාවනයමවධාවති, එථතං පුග් ලංපස්සථ, 
එයසොඝරාවාසබන්ධනයතොමුත්යතොඝරාවාසබන්ධනයමවධාවතීති. 

ඉමං පන යදසනං සුත්වා යසො රාජපුරිසානං අන්තයර සූලග්ය 
නිසින්යනොවඋදයබ්බයංපට්ඨයපත්වාතිලක්ඛණංආයරොයපත්වාසඞ්ඛායර 

සම්මසන්යතො යසොතාපත්තිඵලං පත්වා සමාපත්තිසුඛං අනුභවන්යතො
යවහාසං උප්පතිත්වා ආකායසයනව සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා සත්ථාරං
වන්දිත්වාසරාජිකායපරිසාය මජ්යඣයයවඅරහත්තංපාපුණී රති. 

විබ්භන්තභික්ඛුවත්ථුතතියං. 

4. බන්ධනා ාරවත්ථු 

න තිං දළ්හන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො 
බන්ධනා ාරංආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිං කිර කායල බහූ සන්ධිච්යඡදකපන්ථඝාතකමනුස්සඝාතයක
යචොයර ආයනත්වා යකොසලරඤ්යඤො දස්සයිංසු. යත රාජා 
අන්දුබන්ධනරජ්ජබන්ධනසඞ්ඛලිකබන්ධයනහි බන්ධායපසි. තිංසමත්තාපි
යඛො ජානපදා භික්ඛූ සත්ථාරං දට්ඨුකාමා ආ න්ත්වා දිස්වා වන්දිත්වා
පුනදිවයසසාවත්ථිං පිණ්ඩායචරන්තාබන්ධනා ාරං න්ත්වායතයචොයර

දිස්වා පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා සායන්හසමයය තථා තං උපසඞ්කමිත්වා, 

‘‘භන්යත, අජ්ජ අම්යහහි පිණ්ඩාය චරන්යතහි බන්ධනා ායර බහූ යචොරා

අන්දුබන්ධනාදීහිබද්ධාමහාදුක්ඛංඅනුභවන්තාදිට්ඨා, යත තානිබන්ධනානි

ඡින්දිත්වා පලායිතුං න සක්යකොන්ති, අත්ථි නු යඛො, භන්යත, යතහි 

බන්ධයනහි ථිරතරං අඤ්ඤං බන්ධනං නාමා’’ති පුච්ඡිංසු. සත්ථා, 

‘‘භික්ඛයව, කිං බන්ධනානි නායමතානි, යං පයනතං

ධනධඤ්ඤපුත්තදාරාදීසු තණ්හාසඞ්ඛාතං කියලසබන්ධනං, එතං එයතහි

සතගුයණන සහස්සගුයණන සතසහස්සගුයණන ථිරතරං, එවං මහන්තම්පි
පයනතං දුච්ඡින්දනියං බන්ධනං යපොරාණකපණ්ඩිතා ඡින්දිත්වා හිමවන්තං
පවිසිත්වා පබ්බජිංසූ’’තිවත්වාඅතීතංආහරි– 

අතීයත බාරාණසියං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත යබොධිසත්යතො 
එකස්මිං දුග් ත හපතිකුයල නිබ්බත්ති. තස්ස වයප්පත්තස්ස පිතා
කාලමකාසි. යසො භතිං කත්වා මාතරං යපොයසසි. අථස්ස මාතා
අනිච්ඡමානස්යසවඑකංකුලධීතරං ය යහකත්වා අපරභාය කාලමකාසි.
භරියායපිස්ස කුච්ඡියං  බ්යභො පතිට්ඨහි. යසො  බ්භස්ස පතිට්ඨිතභාවං

අජානන්යතොව, ‘‘භද්යද, ත්වංභතිංකත්වාජීව, අහං පබ්බජිස්සාමී’’තිආහ.

‘‘සාමි, නනු  බ්යභො යම පතිට්ඨියතො, මයි විජාතාය දාරකං දිස්වා
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පබ්බජිස්සසී’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා තස්සා විජාතකායල, 

‘‘භද්යද, ත්වංයසොත්ථිනාවිජාතා, ඉදානිඅහංපබ්බජිස්සාමී’’ති ආපුච්ඡි.අථ
නං සා ‘‘පුත්තස්ස තාව ථනපානයතො අප මනකාලං ආ යමහී’’ති වත්වා
පුන  බ්භං  ණ්හි. යසො චින්යතසි – ‘‘ඉමං සම්පටිච්ඡායපත්වා  න්තුං න

සක්කා, ඉමිස්සාඅනාචික්ඛිත්වාවපලායිත්වාපබ්බජිස්සාමී’’ති.යසො තස්සා
අනාචික්ඛිත්වාව රත්තිභාය  උට්ඨාය පලායි. අථ නං න රගුත්තිකා

අග් යහසුං. යසො ‘‘අහං, සාමි, මාතුයපොසයකො නාම, විස්සජ්යජථ ම’’න්ති 
අත්තානං විස්සජ්ජායපත්වා එකස්මිං ඨායන වසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං
පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤාසමාපත්තියයො ලභිත්වා ඣානකීොය කීෙන්යතො

විහාසි. යසො තත්ථ වසන්යතොයයව ‘‘එවපනපම්පි නාම යම දුච්ඡින්දනියං
පුත්තදාරබන්ධනංකියලසබන්ධනංඡින්න’’න්ති ඉමංඋදානංඋදායනසි. 

සත්ථා ඉමං අතීතං ආහරිත්වා යතන උදානිතං උදානං පකායසන්යතො
ඉමා  ාථාඅභාසි– 

345. 

‘‘නතංදේහංබන්ධනමාහුධීරා, 

යදායසංදාරුජපබ්බජඤ්ච; 

සාරත්තරත්තාමණිකුණ්ඩයලසු, 
පුත්යතසුදායරසුචයාඅයපක්ඛා. 

346. 

‘‘එතංදේහංබන්ධනමාහුධීරා, 

ඔහාරිනංසිථිලංදුප්පමුඤ්චං; 

එතම්පියඡත්වානපරිබ්බජන්ති, 
අනයපක්ඛියනොකාමසුඛංපහායා’’ති. 

තත්ථ ධීරාති බුද්ධාදයයො පණ්ඩිතපුරිසා යං සඞ්ඛලිකසඞ්ඛාතං අයසා

නිබ්බත්තංආයසං, අන්දුබන්ධනසඞ්ඛාතංදාරුජං, යඤ්චපබ්බජතියණහිවා

අඤ්යඤහි වා වාකාදීහි රජ්ජං කත්වා කතං රජ්ජබන්ධනං, තං අසිආදීහි
ඡින්දිතුං සක්කුයණයයභායවන ථිරන්ති න වදන්තීති අත්යථො. 

සාරත්තරත්තාති සාරත්තා හුත්වා රත්තා, බහලතරරා රත්තාති අත්යථො. 

මණිකුණ්ඩය සූති මණී රසු යචව කුණ්ඩයලසු ච, මණිවිචිත්යතසු වා

කුණ්ඩයලසු. එතිං දළ්හන්ති යය මණිකුණ්ඩයලසු සාරත්තරත්තා, යතසං

යසො රාය ො ච යා පුත්තදායරසු අයපක්ඛා තණ්හා, එතං කියලසමයං

බන්ධනඤ්ච පණ්ඩිතපුරිසා දේහන්ති වදන්ති. ඔහාරිනන්ති ආකඩ්ඪිත්වා

චතූසු අපායයසු පාතනයතො අවහරති යහට්ඨා හරතීති ඔහාරිනං. සිථි න්ති

බන්ධනට්ඨායන ඡවිචම්මමංසානි න ඡින්දති, යලොහිතං න නීහරති, 
බන්ධනභාවම්පි අජානායපත්වා ථලපථජලපථාදීසු කම්මානි කාතුං යදතීති

සිථිලං. දුප්පමුඤ්චන්ති යලොභවයසන හි එකවාරම්පි උප්පන්නං
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පටුන 

කියලසබන්ධනං දට්ඨට්ඨානයතො කච්ඡයපො විය දුම්යමොචියං යහොතීති

දුප්පමුඤ්චං. එතම්පි යඡත්වානාති එතං දේහම්පි කියලසබන්ධනං
ඤාණඛග්ය න ඡින්දිත්වා අනයපක්ඛියනො හුත්වා කාමසුඛං පහාය

පරිබ්බජන්ති, පක්කමන්ති පබ්බජන්තීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

බන්ධනා ාරවත්ථුචතුත්ථං. 

5. යඛමායථරීවත්ථු 

යෙ රා රත්තාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
යඛමංනාමරඤ්යඤොබිම්බිසාරස්සඅග් මයහසිංආරබ්භකයථසි. 

සා කිර පදුමුත්තරපාදමූයල පත්ථිතපත්ථනා අතිවිය අභිපනපා පාසාදිකා
අයහොසි.‘‘සත්ථාකිරපනපස්සයදොසංකයථතී’’තිසුත්වාපනසත්ථුසන්තිකං 
 න්තුං න ඉච්ඡි. රාජා තස්සා පනපමදමත්තභාවං ඤත්වා
යවළුවනවණ්ණනාපටිසංයුත්තානි ගීතානි කායරත්වා නටාදීනං දායපසි.
යතසං තානි  ායන්තානං සද්දං සුත්වා තස්සා යවළුවනං අදිට්ඨපුබ්බං විය
අසුතපුබ්බං විය ච අයහොසි. සා ‘‘කතරං උයයානං සන්ධාය  ායථා’’ති

පුච්ඡිත්වා, ‘‘යදවී, තුම්හාකං යවළුවනුයයානයමවා’’ති වුත්යත උයයානං 
 න්තුකාමාඅයහොසි.සත්ථාතස්සාආ මනංඤත්වාපරිසමජ්යඣනිසීදිත්වා
ධම්මං යදයසන්යතොවතාලවණ්ටංආදායඅත්තයනොපස්යසඨත්වාබීජමානං

අභිපනපං ඉත්ථිං නිම්මිනි. යඛමා, යදවීපි පවිසමානාව තං ඉත්ථිං දිස්වා

චින්යතසි – ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො පනපස්ස යදොසං කයථතීති වදන්ති, 

අයඤ්චස්ස සන්තියක ඉත්ථී බීජයමානා ඨිතා, නාහං ඉමිස්සා කලභා ම්පි 

උයපමි, න මයා දදිසං ඉත්ථිපනපං දිට්ඨපුබ්බං, සත්ථාරං අභූයතන
අබ්භාචික්ඛන්ති මඤ්යඤ’’ති චින්යතත්වා තථා තස්ස කථාසද්දම්පි
අනිසායමත්වාතයමවඉත්ථිංඔයලොකයමානා අට්ඨාසි.සත්ථාතස්සාතස්මිං
පනයපඋප්පන්නබහුමානතංඤත්වාතංපනපං පඨමවයාදිවයසන දස්යසත්වා
යහට්ඨාවුත්තනයයයනවපරියයොසායනඅට්ඨිමත්තාවසානංකත්වා දස්යසසි.
යඛමා තං දිස්වා ‘‘එවපනපම්පි නායමතං පනපං මුහුත්යතයනව ඛයවයං 

සම්පත්තං, නත්ථි වත ඉමස්මිං පනයප සායරො’’ති චින්යතසි. සත්ථා තස්සා 

චිත්තාචාරංඔයලොයකත්වා, ‘‘යඛයම, ත්වං ‘ඉමස්මිංපනයපසායරොඅත්ථී’ති

චින්යතසි, පස්සදානිස්සඅසාරභාව’’න්තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

‘‘ආතුරං අසුචිංපූතිං, පස්සයඛයමසමුස්සයං; 

උග්ඝරන්තං පග්ඝරන්තං, බාලානං අභිපත්ථිත’’න්ති. (අප. යථරී 

2.2.354); 

සා  ාථාපරියයොසායන යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. අථ නං සත්ථා, 

‘‘යඛයම, ඉයම සත්තා රා රත්තා යදොසපදුට්ඨා යමොහමූේහා අත්තයනො
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තණ්හායසොතං සමතික්කමිතුං න සක්යකොන්ති, තත්යථව ලග් න්තී’’ති
වත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමං  ාථමාහ– 

347. 

‘‘යයරා රත්තානුපතන්තියසොතං, 

සයංකතංමක්කටයකොවජාලං; 

එතම්පියඡත්වානවජන්තිධීරා, 
අනයපක්ඛියනොසබ්බදුක්ඛංපහායා’’ති. 

තත්ථ මක්කටයකොව ජා න්ති යථා නාම මක්කටයකො සුත්තජාලං
කත්වා මජ්යඣ ඨායන නාභිමණ්ඩයල නිපන්යනො පරියන්යත පතිතං 
පටඞ් ංවාමක්ඛිකංවායවය න න්ත්වාවිජ්ඣිත්වාතස්සරසංපිවිත්වා

පුන  න්ත්වාතස්මිංයයව ඨායනනිපජ්ජති, එවයමවයයසත්තා රා රත්තා

යදොසපදුට්ඨා යමොහමූේහා සයංකතං තණ්හායසොතං අනුපතන්ති, යත තං 

සමතික්කමිතුංනසක්යකොන්ති, එවංදුරතික්කමං. එතම්පියඡත්වාන වජන්ති

ධීරාති පණ්ඩිතා එතං බන්ධනං යඡත්වා අනයපක්ඛියනො නිරාලයා හුත්වා 

අරහත්තමග්ය නසබ්බදුක්ඛංපහායවජන්ති,  ච්ඡන්තීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන යඛමා අරහත්යත පතිට්ඨහි, මහාජනස්සාපි සාත්ථිකා 

ධම්මයදසනාඅයහොසි.සත්ථාරාජානංආහ–‘‘මහාරාජ, යඛමායපබ්බජිතුං

වා පරිනිබ්බායිතුං වා වට්ටතී’’ති. භන්යත, පබ්බායජථ නං, අලං
පරිනිබ්බායනනාති.සා පබ්බජිත්වාඅග් සාවිකාඅයහොසීති. 

යඛමායථරීවත්ථුපඤ්චමං. 

6. උග් යසනවත්ථු 

මුඤ්ච පුයරති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
උග් යසනංආරබ්භකයථසි. 

පඤ්චසතා කිර නටා සංවච්ඡයර වා ඡමායස වා පත්යත රාජ හං
 න්ත්වා රඤ්යඤො සත්තාහං සමජ්ජං කත්වා බහුං හිරඤ්ඤසුවණ්ණං

ලභන්ති, අන්තරන්තයර උක්යඛපදායානං පරියන්යතො නත්ථි. මහාජයනො 
මඤ්චාතිමඤ්චාදීසුඨත්වාසමජ්ජංඔයලොයකසි.අයථකාලඞ්ඝිකධීතාවංසං
අභිරුය්හ තස්සඋපරිපරිවත්තිත්වාතස්සපරියන්යතආකායසචඞ්කමමානා
නච්චතියචව ායතිච. තස්මිංසමයය උග් යසයනොනාම යසට්ඨිපුත්යතො
සහායයකන සද්ධිං මඤ්චාතිමඤ්යච ඨියතො තං ඔයලොයකත්වා තස්සා
හත්ථපාදවික්යඛපාදීසුඋප්පන්නසියනයහො ය හං න්ත්වා ‘‘තංලභන්යතො

ජීවිස්සාමි, අලභන්තස්ස යම ඉයධව මරණ’’න්ති ආහාපනපච්යඡදං කත්වා

මඤ්චයකනිපජ්ජි.මාතාපිතූහි, ‘‘තාත, කිංයතරුජ්ජතී’’ති පුච්ඡියතොපි‘‘තං

යම නටධීතරං ලභන්තස්ස ජීවිතං අත්ථි, අලභන්තස්ස යම ඉයධව 

මරණ’’න්තිවත්වා, ‘‘තාත, මාඑවංකරි, අඤ්ඤංයතඅම්හාකංකුලස්සච
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යභො ානඤ්ච අනුපනපංකුමාරිකංආයනස්සාමා’’තිවුත්යතපිතයථවවත්වා
නිපජ්ජි. අථස්ස පිතා බහුං යාචිත්වාපි තං සඤ්ඤායපතුං අසක්යකොන්යතො
තස්සසහායංපක්යකොසායපත්වාකහාපණසහස්සං දත්වා‘‘ඉයමකහාපයණ

 යහත්වාඅත්තයනොධීතරංමය්හංපුත්තස්සයදතූ’’තිපහිණි.යසො ‘‘නාහං

කහාපයණ  යහත්වා යදමි, සයච පන යසො ඉමං අලභිත්වා ජීවිතුං න

සක්යකොති, යතන හි අම්යහහි සද්ධිංයයව විචරතු, දස්සාමිස්ස ධීතර’’න්ති
ආහ.මාතාපිතයරොපුත්තස්ස තමත්ථංආයරොයචසුං.යසො‘‘අහංයතහිසද්ධිං
විචරිස්සාමී’’තිවත්වායාචන්තානම්පි යතසංකථංඅනාදියිත්වානික්ඛමිත්වා
නාටකස්ස සන්තිකං අ මාසි. යසො තස්ස ධීතරං දත්වා යතන සද්ධිංයයව
 ාමනි මරාජධානීසුසිප්පංදස්යසන්යතොවිචරි. 

සාපි යතන සද්ධිං සංවාසමන්වාය නචිරස්යසව පුත්තං ලභිත්වා 

කීොපයමානා ‘‘සකටය ොපකස්ස පුත්ත, භණ්ඩහාරකස්ස පුත්ත, කිඤ්චි
අජානකස්ස පුත්තා’’ති වදති. යසොපි යනසං සකටපරිවත්තකං කත්වා

ඨිතට්ඨායනය ොණානංතිණංආහරති, සිප්පදස්සනට්ඨායනලද්ධභණ්ඩකං

උක්ඛිපිත්වාහරති. තයදව කිරසන්ධායසාඉත්ථීපුත්තංකීොපයමානාතථා
වදති. යසො අත්තානංආරබ්භතස්සා  ායනභාවංඤත්වා තං පුච්ඡි – ‘‘මං

සන්ධාය කයථසී’’ති? ‘‘ආම, තං සන්ධායා’’ති. ‘‘එවං සන්යත අහං

පලායිස්සාමී’’ති. සා‘‘කිංපනමය්හංතයා පලායියතනවාආ යතනවා’’ති
පුනප්පුනං තයදව ගීතං  ායති. සා කිර අත්තයනො පනපසම්පත්තිඤ්යචව
ධනලාභඤ්ච නිස්සාය තං කිස්මිඤ්චි න මඤ්ඤති. යසො ‘‘කිං නු යඛො 
නිස්සාය ඉමිස්සා අයං මායනො’’ති චින්යතන්යතො ‘‘සිප්පං නිස්සායා’’ති

ඤත්වා ‘‘යහොතු, සිප්පං උග් ණ්හිස්සාමී’’ති සසුරං උපසඞ්කමිත්වා තස්ස
ජානනකසිප්පං උග් ණ්හිත්වා  ාමනි මාදීසු සිප්පං දස්යසන්යතො

අනුපුබ්යබන රාජ හං ආ න්ත්වා ‘‘ඉයතො සත්තයම දිවයස උග් යසයනො
යසට්ඨිපුත්යතොන රවාසීනංසිප්පංදස්යසස්සතී’’ති ආයරොචායපසි. 

න රවාසියනො මඤ්චාතිමඤ්චාදයයො බන්ධායපත්වා සත්තයම දිවයස
සන්නිපතිංසු. යසොපි සට්ඨිහත්ථං වංසං අභිරුය්හ තස්ස මත්ථයක අට්ඨාසි.
තං දිවසං සත්ථා පච්චූසකායල යලොකං යවොයලොයකන්යතො තං අත්තයනො
ඤාණජාලස්ස අන්යතො පවිට්ඨං දිස්වා ‘‘කිං නු යඛො භවිස්සතී’’ති
ආවජ්යජන්යතො ‘‘ස්යව යසට්ඨිපුත්යතොසිප්පංදස්යසස්සාමීතිවංසමත්ථයක

ඨස්සති, තස්සදස්සනත්ථං මහාජයනොසන්නිපතිස්සති.තත්රඅහංචතුප්පදිකං

 ාථංයදයසස්සාමි, තංසුත්වා චතුරාසීතියාපාණසහස්සානංධම්මාභිසමයයො

භවිස්සති, උග් යසයනොපි අරහත්යත පතිට්ඨහිස්සතී’’ති අඤ්ඤාසි. සත්ථා
පුනදිවයස කාලං සල්ලක්යඛත්වා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො රාජ හං පිණ්ඩාය
පාවිසි. උග් යසයනොපි සත්ථරි අන්යතොන රං අපවිට්යඨයයව
උන්නාදනත්ථායමහාජනස්සඅඞ්ගුලිසඤ්ඤංදත්වාවංසමත්ථයක පතිට්ඨාය
ආකායසයයව සත්ත වායර පරිවත්තිත්වා ඔරුය්හ වංසමත්ථයක අට්ඨාසි.

තස්මිංඛයණසත්ථාන රංපවිසන්යතොයථාතංපරිසානඔයලොයකති, එවං
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කත්වා අත්තානයමව ඔයලොකායපසි. උග් යසයනො පරිසං ඔයලොයකත්වා
‘‘නමංපරිසාඔයලොයකතී’’ති යදොමනස්සප්පත්යතො ‘‘ඉදංමයාසංවච්ඡයර

කත්තබ්බංසිප්පං, සත්ථරින රංපවිසන්යත පරිසාමං අයනොයලොයකත්වා

සත්ථාරයමව ඔයලොයකති, යමොඝං වත යම සිප්පදස්සනං ජාත’’න්ති 
චින්යතසි. 

සත්ථාතස්සචිත්තංඤත්වාමහායමොග් ල්ලානංආමන්යතත්වා ‘‘ ච්ඡ, 

යමොග් ල්ලාන, යසට්ඨිපුත්තංවයදහි‘සිප්පංකිරදස්යසතූ’’’තිආහ.යථයරො 
 න්ත්වාවංසස්සයහට්ඨාඨියතොයසට්ඨිපුත්තංආමන්යතත්වාඉමං ාථමාහ
– 

‘‘ඉඞ්ඝ පස්සනටපුත්ත, උග් යසන මහබ්බල; 

කයරොහිරඞ් ංපරිසාය, හාසයස්සුමහාජන’’න්ති. 

යසොයථරස්සකථංසුත්වාතුට්ඨමානයසොහුත්වා‘‘සත්ථාමඤ්යඤමම 

සිප්පංපස්සිතුකායමො’’තිවංසමත්ථයකඨිතයකොවඉමං ාථමාහ– 

‘‘ඉඞ්ඝපස්සමහාපඤ්ඤ, යමොග් ල්ලානමහිද්ධික; 

කයරොමිරඞ් ංපරිසාය, හාසයාමිමහාජන’’න්ති. 

එවඤ්ච පන වත්වා වංසමත්ථකයතො යවහාසං අබ්භුග් න්ත්වා
ආකායසව චුද්දසක්ඛත්තුං පරිවත්තිත්වා ඔරුය්හ වංසමත්ථයකව අට්ඨාසි.

අථ නං සත්ථා, ‘‘උග් යසන, පණ්ඩියතන නාම
අතීතානා තපච්චුප්පන්යනසු ඛන්යධසු ආලයං පහාය ජාතිආදීහි මුච්චිතුං
වට්ටතී’’තිවත්වාඉමං  ාථමාහ– 

348. 

‘‘මුඤ්චපුයරමුඤ්චපච්ඡයතො, 

මජ්යඣමුඤ්චභවස්සපාරගූ; 

සබ්බත්ථවිමුත්තමානයසො, 
නපුනංජාතිජරංඋයපහිසී’’ති. 

තත්ථ මුඤ්චපුයරති අතීයතසුඛන්යධසුආලයංනිකන්තිංඅජ්යඣොසානං

පත්ථනං පරියුට්ඨානං  ාහං පරාමාසං තණ්හං මුඤ්ච. පච්ඡයතොති

අනා යතසුපි ඛන්යධසු ආලයාදීනි මුඤ්ච. මජ්යඣති පච්චුප්පන්යනසුපි

තානි මුඤ්ච. භවස්ස පාරගූති එවං සන්යත තිවිධස්සාපි භවස්ස 
අභිඤ්ඤාපරිඤ්ඤාපහානභාවනාසච්ඡිකිරියවයසනපාරගූපාරඞ් යතොහුත්වා 
ඛන්ධධාතුආයතනාදියභයදසබ්බසඞ්ඛයතවිමුත්තමානයසොවිහරන්යතොපුන
ජාතිජරාමරණානින උප ච්ඡතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනචතුරාසීතියා පාණසහස්සානං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි. 
යසට්ඨිපුත්යතොපිවංසමත්ථයකඨිතයකොවසහපටිසම්භිදාහිඅරහත්තංපත්වා
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වංසයතො ඔරුය්හ සත්ථු සන්තිකංආ න්ත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතනසත්ථාරං
වන්දිත්වා පබ්බජ්ජංයාචි.අථනංසත්ථා දක්ඛිණහත්ථංපසායරත්වා ‘‘එහි
භික්ඛූ’’ති ආහ. යසො තාවයදව අට්ඨපරික්ඛාරධයරො සට්ඨිවස්සිකත්යථයරො

විය අයහොසි. අථ නං භික්ඛූ, ‘‘ආවුයසො උග් යසන, සට්ඨිහත්ථස්ස යත
වංසස්ස මත්ථකයතො ඔතරන්තස්ස භයං නාම නායහොසී’’ති පුච්ඡිත්වා

‘‘නත්ථි යම, ආවුයසො, භය’’න්ති වුත්යත සත්ථු ආයරොයචසුං, ‘‘භන්යත, 

උග් යසයනො ‘නභායාමී’ති වදති, අභූතං වත්වා අඤ්ඤං බයාකයරොතී’’ති.

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, මම පුත්යතන උග් යසයනන සදිසා

ඡින්නසංයයොජනා භික්ඛූ භායන්ති, න තසන්තී’’ති වත්වා බ්රාහ්මණවග්ය 
ඉමං ාථමාහ– 

‘‘සබ්බසංයයොජනං යඡත්වා, යයොයවන පරිතස්සති; 

සඞ් ාති ංවිසංයුත්තං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති.(ධ. ප.397; සු.

නි.626); 

යදසනාවසායන බහූනං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි. පුයනකදිවසං භික්ඛූ 

ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො, එවං 
අරහත්තූපනිස්සයසම්පන්නස්ස භික්ඛුයනො නටධීතරං නිස්සාය නයටහි

සද්ධිං විචරණකාරණං, කිං අරහත්තූපනිස්සයකාරණ’’න්ති? සත්ථා

ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති 

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත, ‘‘භික්ඛයව, උභයම්යපතංඉමිනාඑව
කත’’න්ති වත්වාතමත්ථංපකායසතුංඅතීතංආහරි. 

අතීයත කිර කස්සපදසබලස්ස සුවණ්ණයචතියය කරියමායන
බාරාණසිවාසියනො කුලපුත්තා බහුං ඛාදනීයයභොජනීයං යානයකසු
ආයරොයපත්වා ‘‘හත්ථකම්මං කරිස්සාමා’’ති යචතියට්ඨානං  ච්ඡන්තා
අන්තරාමග්ය එකංයථරංපිණ්ඩායපවිසන්තංපස්සිංසු. අයථකාකුලධීතා

යථරං ඔයලොයකත්වා සාමිකං ආහ – ‘‘සාමි, අයයයො, පිණ්ඩාය පවිසති, 

යානයක ච යනො බහුං ඛාදනීයං යභොජනීයං, පත්තමස්ස ආහර, භික්ඛං
දස්සාමා’’ති. යසො තං පත්තං ආහරිත්වා ඛාදනීයයභොජනීයස්ස පූයරත්වා

යථරස්ස හත්යථ පතිට්ඨයපත්වා උයභොපි පත්ථනං කරිංසු, ‘‘භන්යත, 
තුම්යහහි දිට්ඨධම්මස්යසව භාගියනො භයවයයාමා’’ති. යසොපි යථයරො 

ඛීණාසයවොව, තස්මා ඔයලොයකන්යතො යතසං පත්ථනාය සමිජ්ඣනභාවං

ඤත්වාසිතංඅකාසි.තං දිස්වාසාඉත්ථීසාමිකංආහ–‘‘අම්හාකං, අයයයො, 

සිතං කයරොති, එයකො නටකාරයකො භවිස්සතී’’ති. සාමියකොපිස්සා ‘‘එවං

භවිස්සති, භද්යද’’ති වත්වා පක්කාමි. ඉදං යතසං පුබ්බකම්මං. යත තත්ථ
යාවතායුකං ඨත්වා යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා තයතො චවිත්වා සා ඉත්ථී

නටය යහ නිබ්බත්ති, පුරියසො යසට්ඨිය යහ. යසො ‘‘එවං, භද්යද, 
භවිස්සතී’’ති තස්සා පටිවචනස්ස දින්නත්තා නයටහි සද්ධිං විචරි.
ඛීණාසවත්යථරස්ස දින්නපිණ්ඩපාතං නිස්සාය අරහත්තං පාපුණි. සාපි
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නටධීතා ‘‘යා යම සාමිකස්ස  ති, මය්හම්පි සා එව  තී’’ති පබ්බජිත්වා 
අරහත්යතපතිට්ඨහීති. 

උග් යසනවත්ථුඡට්ඨං. 

7. චූෙධනුග් හපණ්ඩිතවත්ථු 

විතක්කමථිතස්සාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
චූෙධනුග් හපණ්ඩිතංආරබ්භකයථසි. 

එයකොකිර දහරභික්ඛු සලාකග්ය  අත්තයනො පත්තසලාකං  යහත්වා 
සලාකයාගුං ආදාය ආසනසාලං  න්ත්වා පිවි. තත්ථ උදකං අලභිත්වා
උදකත්ථාය එකං ඝරං අ මාසි. තත්ථ තං එකා කුමාරිකා දිස්වාව

උප්පන්නසියනහා, ‘‘භන්යත, පුන පානීයයන අත්යථ සති ඉයධව

ආ ච්යඡයයාථා’’තිආහ. යසො තයතො පට්ඨාය යදා පානීයං න ලභති, තදා 
තත්යථව ච්ඡති.සාපිස්ස පත්තං යහත්වාපානීයංයදති.එවං  ච්ඡන්යත
කායලයාගුම්පි දත්වා පුයනකදිවසංතත්යථවනිසීදායපත්වා භත්තං අදාසි. 

සන්තියක චස්ස නිසීදිත්වා, ‘‘භන්යත, ඉමස්මිං ය යහ න කිඤ්චි නත්ථි

නාම, යකවලං මයං විචරණකමනුස්සයමව න ලභාමා’’ති කථං
සමුට්ඨායපසි.යසො කථිපායහයනවතස්සාකථංසුත්වාඋක්කණ්ඨි.අථනං

එකදිවසං ආ න්තුකා භික්ඛූ දිස්වා ‘‘කස්මා ත්වං, ආවුයසො, කියසො

උප්පණ්ඩුපණ්ඩුකජායතොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘උක්කණ්ඨියතොම්හි, ආවුයසො’’ති
වුත්යත ආචරියුපජ්ඣායානං සන්තිකං නයිංසු. යතපි නං සත්ථු සන්තිකං

යනත්වා තමත්ථං ආයරොයචසුං. සත්ථා ‘‘සච්චං කිර ත්වං, භික්ඛු, 

උක්කණ්ඨියතොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්ච’’න්ති වුත්යත ‘‘කස්මා ත්වං
මාදිසස්ස ආරද්ධවීරියස්සබුද්ධස්සසාසයනපබ්බජිත්වා‘යසොතාපන්යනො’ති

වා ‘සකදා ාමී’ති වා අත්තානං අවදායපත්වා ‘උක්කණ්ඨියතො’ති වදායපසි, 

භාරියං යත කම්මං කත’’න්ති වත්වා ‘‘කිං කාරණා උක්කණ්ඨියතොසී’’ති

පුච්ඡි. ‘‘භන්යත, එකාමංඉත්ථීඑවමාහා’’ති වුත්යත, ‘‘භික්ඛු, අනච්ඡරියං
එතං තස්සා කිරියං. සා හි පුබ්යබ සකලජම්බුදීයප අග් ධනුග් හපණ්ඩිතං
පහාය තංමුහුත්තදිට්ඨයක එකස්මිං සියනහං උප්පායදත්වා තං ජීවිතක්ඛයං
පායපසී’’තිවත්වාතස්සත්ථස්සපකාසනත්ථං භික්ඛූහියාචියතො– 

අතීයත චූෙධනුග් හපණ්ඩිතකායල තක්කසිලායං දිසාපායමොක්ඛස්ස 

ආචරියස්ස සන්තියක සිප්පං උග් යහත්වා යතන තුට්යඨන දින්නං ධීතරං
ආදාය බාරාණසිං  ච්ඡන්තස්ස එකස්මිං අටවිමුයඛ එකූනපඤ්ඤාසාය
කණ්යඩහි එකූනපඤ්ඤාසයචොයර මායරත්වා කණ්යඩසු ඛීයණසු

යචොරයජට්ඨකං  යහත්වා භූමියං පායතත්වා, ‘‘භද්යද, අසිං ආහරා’’ති 
වුත්යත තාය තඞ්ඛණං දිට්ඨයචොයර සියනහං කත්වා යචොරස්ස හත්යථ
අසිථරුං ඨයපත්වා යචොයරන ධනුග් හපණ්ඩිතස්ස මාරිතභාවං ආවිකත්වා

යචොයරනචතංආදාය ච්ඡන්යතන ‘‘මම්පිඑසාඅඤ්ඤංදිස්වාඅත්තයනො

සාමිකංවියමාරායපස්සති, කිංයමඉමායා’’තිඑකංනදිං දිස්වාඔරිමතීයර



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා තණ්හාවග්ය ො 

288 

පටුන 

තං ඨයපත්වා තස්සා භණ්ඩකං ආදාය ‘‘ත්වං ඉයධව යහොහි, යාවාහං
භණ්ඩිකංඋත්තායරමී’’තිතත්යථවතංපහාය මනභාවඤ්ච ආවිකත්වා– 

‘‘සබ්බංභණ්ඩංසමාදාය, පාරංතිණ්යණොසිබ්රාහ්මණ; 

පච්චා ච්ඡලහුංඛිප්පං, මම්පිතායරහිදානියතො. 

‘‘අසන්ථුතංමංචිරසන්ථුයතන, 

නිමීනියභොතීඅද්ධුවංධුයවන; 

මයාපියභොතීනිමියනයයඅඤ්ඤං, 
ඉයතොඅහංදූරතරං මිස්සං. 

‘‘කායං එෙ ලාගුම්යබ, කයරොතිඅහුහාසියං; 

නයීධනච්චංවාගීතංවා, තාෙංවාසුසමාහිතං; 

අනම්හිකායලසුයසොණි, කිංනුජග්ඝසියසොභයන. 

‘‘සිඞ් ාලබාලදුම්යමධ, අප්පපඤ්යඤොසිජම්බුක; 

ජීයනොමච්ඡඤ්චයපසිඤ්ච, කපයණොවියඣායසි. 

‘‘සුදස්සංවජ්ජමඤ්යඤසං, අත්තයනොපනදුද්දසං; 

ජීනාපතිඤ්චජාරඤ්ච, මඤ්යඤත්වඤ්යඤවඣායසි. 

‘‘එවයමතං මි රාජ, යථාභාසසිජම්බුක; 

සානූනාහංඉයතො  න්ත්වා, භත්තුයහස්සංවසානු ා. 

‘‘යයොහයරමත්තිකංථාලං, කංසථාලම්පියසොහයර; 

කතඤ්යචවතයාපාපං, පුනයපවංකරිස්සසී’’ති.(ජා.1.5.128-134) 

– 

ඉමං පඤ්චකනිපායත චූෙධනුග් හජාතකං විත්ථායරත්වා ‘‘තදා 

චූෙධනුග් හපණ්ඩියතො ත්වං අයහොසි, සා ඉත්ථී එතරහි අයං කුමාරිකා, 
සිඞ් ාලපනයපන ආ න්ත්වා තස්සා නිග් හකාරයකො සක්යකො යදවරාජා
අහයමවා’’ති වත්වා‘‘එවංසාඉත්ථීතංමුහුත්තදිට්ඨයකඑකස්මිංසියනයහන

සකලජම්බුදීයප අග් පණ්ඩිතං ජීවිතා යවොයරොයපසි, තං ඉත්ථිං ආරබ්භ
උප්පන්නං තව තණ්හං ඡින්දිත්වා විහරාහි භික්ඛූ’’ති තං ඔවදිත්වා
උත්තරිම්පිධම්මංයදයසන්යතොඉමා ද්යව ාථාඅභාසි– 

349. 

‘‘විතක්කමථිතස්සජන්තුයනො, 

තිබ්බරා ස්සසුභානුපස්සියනො; 

භියයයොතණ්හාපවඩ්ඪති, 
එසයඛොදේහංකයරොතිබන්ධනං. 



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා තණ්හාවග්ය ො 

289 

පටුන 

350. 

‘‘විතක්කූපසයමචයයොරයතො, 

අසුභංභාවයයතසදාසයතො; 

එස යඛොබයන්තිකාහිති, 
එසයඡච්ඡතිමාරබන්ධන’’න්ති. 

තත්ථ විතක්කමථිතස්සාති කාමවිතක්කාදීහි විතක්යකහි නිම්මථිතස්ස. 

තිබ්බරා ස්සාති බහලරා ස්ස. සුභානුපස්සියනොති ඉට්ඨාරම්මයණ
සුභනිමිත්ත ාහාදිවයසන විස්සට්ඨමානසතාය සුභන්ති අනුපස්සන්තස්ස. 

තණ්හාති එවපනපස්ස ඣානාදීසු එකම්පි න වඩ්ඪති, අථ යඛො ඡද්වාරිකා

තණ්හායයවභියයයො වඩ්ඪති. එසයඛොතිඑයසොපුග් යලොතණ්හාබන්ධනං

දේහංසුථිරං කයරොති. විතක්කූපසයමතිමිච්ඡාවිතක්කාදීනංවූපසමසඞ්ඛායත 

දසසු අසුයභසු පඨමජ්ඣායන. සදා සයතොති යයො එත්ථ අභිරයතො හුත්වා

නිච්චංඋපට්ඨිතසතිතායසයතොතංඅසුභඣානංභායවති. බයන්තිකාහිතීති
එස භික්ඛු තීසු භයවසු උප්පජ්ජනකං තණ්හං වි තන්තං කරිස්සති. 

මාරබන්ධනන්ති එයසො යතභූමකවට්ටසඞ්ඛාතං මාරබන්ධනම්පි
ඡින්දිස්සතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනයසොභික්ඛුයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි, සම්පත්තානම්පි
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

චූෙධනුග් හපණ්ඩිතවත්ථුසත්තමං. 

8. මාරවත්ථු 

නිට්ඨඞ් යතොතිඉමංධම්මයදසනංසත්ථා යජතවයනවිහරන්යතොමාරං
ආරබ්භකයථසි. 

එකදිවසඤ්හි විකායල සම්බහුලා යථරා යජතවනවිහාරං පවිසිත්වා 
රාහුලත්යථරස්ස වසනට්ඨානං  න්ත්වා තං උට්ඨායපසුං. යසො අඤ්ඤත්ථ
වසනට්ඨානං අපස්සන්යතො තථා තස්ස  න්ධකුටියා පමුයඛ නිපජ්ජි. තදා
යසො ආයස්මා අරහත්තං පත්යතො අවස්සියකොව යහොති. මායරො
වසවත්තිභවයන ඨියතොයයව තං ආයස්මන්තං  න්ධකුටිපමුයඛ නිපන්නං

දිස්වාචින්යතසි–‘‘සමණස්සය ොතමස්සරුජනකඅඞ්ගුලීබහිනිපන්යනො, 

සයං අන්යතො න්ධකුටියං නිපන්යනො, අඞ්ගුලියා පීළියමානාය සයම්පි 
පීළියතො භවිස්සතී’’ති. යසො මහන්තං හත්ථිරාජවණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා
ආ ම්ම යසොණ්ඩාය යථරස්ස මත්ථකං පරික්ඛිපිත්වා මහන්යතන සද්යදන
යකොඤ්චනාදං රවි. සත්ථා  න්ධකුටියං නිසින්යනොව තස්ස මාරභාවං

ඤත්වා, ‘‘මාර, තාදිසානංසතසහස්යසනාපිමමපුත්තස්සභයංඋප්පායදතුං
න සක්කා. පුත්යතො හි යම අසන්තාසී වීතතණ්යහො මහාවීරියයො
මහාපඤ්යඤො’’තිවත්වාඉමා ාථාඅභාසි– 
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351. 

‘‘නිට්ඨඞ් යතො අසන්තාසී, වීතතණ්යහො අනඞ් යණො; 

අච්ඡින්දිභවසල්ලානි, අන්තියමොයංසමුස්සයයො. 

352. 

‘‘වීතතණ්යහොඅනාදායනො, නිරුත්තිපදයකොවියදො; 

අක්ඛරානංසන්නිපාතං, ජඤ්ඤාපුබ්බාපරානිච; 

සයවඅන්තිමසාරීයරො, 
මහාපඤ්යඤොමහාපුරියසොතිවුච්චතී’’ති. 

තත්ථ නිට්ඨඞ් යතොතිඉමස්මිංසාසයනපබ්බජිතානංඅරහත්තංනිට්ඨං

නාම, තං  යතො පත්යතොති අත්යථො. අසන්තාසීති අබ්භන්තයර 

රා සන්තාසාදීනං අභායවන අසන්තසනයකො. අච්ඡින්දි භවසල් ානීති

සබ්බානිපි භව ාමීනි සල්ලානි අච්ඡින්දි. සමුස්සයෙොති අයං එතස්ස
අන්තියමොයදයහො. 

අනාදායනොති ඛන්ධාදීසු නිග් හයණො. නිරුත්තිපදයකොවියදොති
නිරුත්තියඤ්ච යසසපයදසු චාති චතූසුපි පටිසම්භිදාසු යඡයකොති අත්යථො. 

අක්ඛරානිං සන්නිපාතිං, ජඤ්ඤා පුබ්බාපරානි චාති අක්ඛරානං

සන්නිපාතසඞ්ඛාතං අක්ඛරපිණ්ඩඤ්ච ජානාති, පුබ්බක්ඛයරන අපරක්ඛරං, 
අපරක්ඛයරන පුබ්බක්ඛරඤ්ච ජානාති. පුබ්බක්ඛයරන අපරක්ඛරං ජානාති
නාම–ආදිම්හිපඤ්ඤායමායනමජ්ඣපරියයොසායනසු අපඤ්ඤායමායනසුපි

‘‘ඉයමසං අක්ඛරානං ඉදං මජ්ඣං, ඉදං පරියයොසාන’’න්ති ජානාති.
අපරක්ඛයරන පුබ්බක්ඛරං ජානාති නාම – අන්යත පඤ්ඤායමායන 

ආදිමජ්යඣසු අපඤ්ඤායමායනසු ‘‘ඉයමසං අක්ඛරානං ඉදං මජ්ඣං, අයං

ආදී’’තිජානාති. මජ්යඣපඤ්ඤායමායනපි‘‘ඉයමසංඅක්ඛරානංඅයංආදි, 

අයංඅන්යතො’’තිජානාති.එවං මහාපඤ්යඤො. සයවඅන්තිමසාරීයරොතිඑස

යකොටියං ඨිතසරීයරො, මහන්තානං අත්ථධම්මනිරුත්තිපටිභානානං
සීලක්ඛන්ධාදීනඤ්ච පරිග් ාහිකාය පඤ්ඤාය සමන්නා තත්තා

මහාපඤ්යඤො, ‘‘විමුත්තචිත්තත්තා ඛ්වාහං, සාරිපුත්ත, මහාපුරියසොති 

වදාමී’’ති (සං. නි. 5.377) වචනයතො විමුත්තචිත්තතාය ච මහාපුරියසොති
වුච්චතීති අත්යථො. 

යදසනාවසායන බහූ යසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසු. මායරොපි පාපිමා 

‘‘ජානාතිමංසමයණොය ොතයමො’’තිතත්යථවන්තරධායීති. 

මාරවත්ථුඅට්ඨමං. 

9. උපකාජීවකවත්ථු 

සබ්බාභිභූති ඉමං ධම්මයදසනංසත්ථා අන්තරාමග්ය උපකංආජීවකං
ආරබ්භකයථසි. 
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එකස්මිඤ්හිසමයයසත්ථාපත්තසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණොයබොධිමණ්යඩ 

සත්තසත්තාහං වීතිනායමත්වා අත්තයනො පත්තචීවරමාදාය 

ධම්මචක්කපවත්තනත්ථං බාරාණසිං සන්ධාය අට්ඨාරසයයොජනමග් ං
පටිපන්යනො අන්තරාමග්ය උපකංආජීවකං අද්දස.යසොපිසත්ථාරංදිස්වා 

‘‘විප්පසන්නානි යඛො යත, ආවුයසො, ඉන්ද්රියානි, පරිසුද්යධො ඡවිවණ්යණො

පරියයොදායතො, කංසි ත්වං, ආවුයසො, උද්දිස්ස පබ්බජියතො, යකො වා යත

සත්ථා, කස්ස වා ත්වං ධම්මං යරොයචසී’’ති පුච්ඡි. අථස්ස සත්ථා ‘‘මය්හං
උපජ්ඣායයොවාආචරියයොවානත්ථී’’ති වත්වාඉමං ාථමාහ– 

353. 

‘‘සබ්බාභිභූසබ්බවිදූහමස්මි, 

සබ්යබසුධම්යමසුඅනූපලිත්යතො; 

සබ්බඤ්ජයහොතණ්හක්ඛයයවිමුත්යතො, 
සයංඅභිඤ්ඤායකමුද්දියසයය’’න්ති. 

තත්ථ සබ්බාභිභූති සබ්යබසං යතභූමකධම්මානං අභිභවනයතො

සබ්බාභිභූ. සබ්බවිදූති විදිතසබ්බචතුභූමකධම්යමො. සබ්යබසු ධම්යමසූති

සබ්යබසුපි යතභූමකධම්යමසුතණ්හාදිට්ඨීහිඅනූපලිත්යතො. සබ්බඤ්ජයහොති 

සබ්යබ යතභූමකධම්යම ජහිත්වා ඨියතො. තණ්හක්ඛයෙ විමුත්යතොති
තණ්හක්ඛයන්යත උප්පාදියත තණ්හක්ඛයසඞ්ඛායත අරහත්යත අයසඛාය 

විමුත්තියා විමුත්යතො. සෙිං අභිඤ්ඤාොති අභිඤ්යඤයයාදියභයද ධම්යම

සයයමවජානිත්වා. කමුද්දියසෙයන්ති‘‘අයංයමඋපජ්ඣායයොවාආචරියයො
වා’’තිකංනාම උද්දියසයයන්ති. 

යදසනාවසායනඋපයකොආජීවයකොතථා තස්සවචනංයනවාභිනන්දි, 
න පටික්යකොසි.සීසංපනචායලත්වාජිව්හංනිල්ලායෙත්වාඑකපදිකමග් ං
 යහත්වා අඤ්ඤතරංලුද්දකනිවාසනට්ඨානංඅ මාසීති. 

උපකාජීවකවත්ථුනවමං. 

10. සක්කපඤ්හවත්ථු 

සබ්බදානන්ති ඉමංධම්මයදසනංසත්ථායජතවයනවිහරන්යතොසක්කං
යදවරාජානංආරබ්භ කයථසි. 

එකස්මිඤ්හි සමයය තාවතිංසයදවයලොයක යදවතා සන්නිපතිත්වා

චත්තායරොපඤ්යහසමුට්ඨායපසුං ‘‘කතරං දානංනුයඛො දායනසු, කතයරො

රයසො රයසසු, කතරා රති රතීසු යජට්ඨකා, තණ්හක්ඛයයොව කස්මා

යජට්ඨයකොතිවුච්චතී’’ති? යත පඤ්යහඑකායදවතාපිවිනිච්ඡිතුංනාසක්ඛි.

එයකො පන යදයවො එකං යදවං, යසොපි අපරන්ති එවං අඤ්ඤමඤ්ඤං
පුච්ඡන්තා දසසු චක්කවාෙසහස්යසසු ද්වාදස සංවච්ඡරානි විචරිංසු. 
එත්තයකනාපි කායලන පඤ්හානං අත්ථං අදිස්වා



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා තණ්හාවග්ය ො 

292 

පටුන 

දසසහස්සචක්කවාෙයදවතාසන්නිපතිත්වා චතුන්නංමහාරාජානංසන්තිකං

 න්ත්වා ‘‘කිං, තාතා, මහායදවතාසන්නිපායතො’’ති වුත්යත ‘‘චත්තායරො
පඤ්යහ සමුට්ඨායපත්වා විනිච්ඡිතුං අසක්යකොන්තා තුම්හාකං සන්තිකං

ආ තම්හා’’ති. ‘‘කිං පඤ්හං නායමතං, තාතා’’ති. ‘‘දානරසරතීසු කතමා

දානරසරතී නු යඛො යසට්ඨා, තණ්හක්ඛයයොව කස්මා යසට්යඨො’’ති ඉයම

පඤ්යහ විනිච්ඡිතුං අසක්යකොන්තා ආ තම්හාති. තාතා, මයම්පි ඉයමසං

අත්යථ න ජානාම, අම්හාකං පන රාජා ජනසහස්යසන චින්තියත අත්යථ

චින්යතත්වාතඞ්ඛයණයනවජානාති, යසොඅම්යහහිපඤ්ඤාය චපුඤ්යඤන

ච විසිට්යඨො, එථ, තස්ස සන්තිකං  ච්ඡාමාති තයමව යදව ණං ආදාය

සක්කස්ස යදවරඤ්යඤොසන්තිකං න්ත්වායතනාපි‘‘කිං, තාතා, මහන්යතො

යදවසන්නිපායතො’’ති වුත්යත තමත්ථං ආයරොයචසුං. ‘‘තාතා, ඉයමසං

පඤ්හානං අත්ථං අඤ්යඤොපි ජානිතුං න සක්යකොති, බුද්ධවිසයා යහයත.

සත්ථාපයනතරහිකහංවිහරතී’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘යජතවයන’’තිසුත්වා‘‘එථ, 
තස්ස සන්තිකං  මිස්සාමා’’ති යදව යණන සද්ධිං රත්තිභාය  සකලං
යජතවනං ඔභායසත්වා සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං

ඨියතො ‘‘කිං, මහාරාජ, මහතා යදවසඞ්යඝන ආ යතොසී’’ති වුත්යත, 

‘‘භන්යත, යදව යණනඉයමනාමපඤ්හාසමුට්ඨාපිතා, අඤ්යඤොඉයමසං

අත්ථංජානිතුං සමත්යථොනාමනත්ථි, ඉයමසංයනොඅත්ථංපකායසථා’’ති
ආහ. 

සත්ථා ‘‘සාධු මහාරාජ, මයා හි පාරමියයො පූයරත්වා මහාපරිච්චාය  
පරිච්චජිත්වා තුම්හාදිසානං කඞ්ඛච්යඡදනත්ථයමව සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං

පටිවිද්ධං, තයා පුච්ඡිතපඤ්යහසු හි සබ්බදානානං ධම්මදානං යසට්ඨං, 

සබ්බරසානං ධම්මරයසො යසට්යඨො, සබ්බරතීනං ධම්මරති යසට්ඨා, 
තණ්හක්ඛයයොපනඅරහත්තංසම්පාපකත්තා යසට්යඨොයයවා’’තිවත්වාඉමං
 ාථමාහ– 

354. 

‘‘සබ්බදානං ධම්මදානංජිනාති, 

සබ්බරසංධම්මරයසොජිනාති; 

සබ්බරතිං ධම්මරතිජිනාති, 
තණ්හක්ඛයයොසබ්බදුක්ඛංජිනාතී’’ති. 

තත්ථ සබ්බදානිං ධම්මදානන්ති සයචපි හි චක්කවාෙ බ්යභ යාව
බ්රහ්මයලොකා නිරන්තරං කත්වා සන්නිසින්නානං 

බුද්ධපච්යචකබුද්ධඛීණාසවානංකදලි බ්භසදිසානිචීවරානි දයදයය, තස්මිං
සමා යම චතුප්පදිකාය  ාථාය කතානුයමොදනාව යසට්ඨා. තඤ්හි දානං
තස්සා ාථායයසොෙසිංකලං නාග්ඝති.එවංධම්මස්සයදසනාපිවාචනම්පි

සවනම්පිමහන්තං. යයනචපුග් යලන බහූනංතංධම්මස්සවනංකාරිතං, 
තස්යසව ආනිසංයසො මහා. තථාපනපාය එව පරිසාය පණී රතපිණ්ඩපාතස්ස



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා තණ්හාවග්ය ො 

293 

පටුන 

පත්යත පූයරත්වා දින්නදානයතොපි සප්පියතලාදීනං පත්යත පූයරත්වා 
දින්නයභසජ්ජදානයතොපි මහාවිහාරසදිසානං විහාරානඤ්ච
යලොහපාසාදසදිසානඤ්ච පාසාදානං අයනකානි සතසහස්සානි කායරත්වා
දින්නයසනාසනදානයතොපි අනාථපිණ්ඩිකාදීහි විහායර ආරබ්භ
කතපරිච්චා යතොපිඅන්තමයසොචතුප්පදිකාය ාථාය අනුයමොදනාවයසනාපි

පවත්තිතං ධම්මදානයමව වරං යසට්ඨං. කිං කාරණා? එවපනපානි හි 

පුඤ්ඤානි කයරොන්තා ධම්මං සුත්වාව කයරොන්ති, යනො අසුත්වා. සයච හි

ඉයම සත්තා ධම්මං න සුයණයුං, උළුඞ්කමත්තං යාගුම්පි කටච්ඡුමත්තං
භත්තම්පි න දයදයුං. ඉමිනා කාරයණන සබ්බදායනහි ධම්මදානයමව
යසට්ඨං. අපිච ඨයපත්වා බුද්යධ ච පච්යචකබුද්යධ ච සකලකප්පං යදයව
වස්සන්යත උදකබින්දූනි  යණතුං සමත්ථාය පඤ්ඤාය සමන්නා තා
සාරිපුත්තාදයයොපි අත්තයනො ධම්මතාය යසොතාපත්තිඵලාදීනි අධි න්තුං 

නාසක්ඛිංසු, අස්සජිත්යථරාදීහි කථිතධම්මං සුත්වා යසොතාපත්තිඵලං

සච්ඡිකරිංසු, සත්ථුධම්මයදසනායසාවකපාරමීඤාණංසච්ඡිකරිංසු.ඉමිනාපි

කාරයණන, මහාරාජ, ධම්මදානයමවයසට්ඨං.යතනවුත්තං– ‘‘සබ්බදානිං

ධම්මදානිං ජිනාතී’’ති. 

සබ්යබ පන  න්ධරසාදයයොපි රසා උක්කංසයතො යදවතානං
සුධායභොජනරයසොපි සංසාරවට්යට පායතත්වා දුක්ඛානුභවනස්යසව
පච්චයයො. යයො පයනස සත්තතිංසයබොධිපක්ඛියධම්මසඞ්ඛායතො ච

නවයලොකුත්තරධම්මසඞ්ඛායතො ච ධම්මරයසො, අයයමව සබ්බරසානං

යසට්යඨො. යතන වුත්තං – ‘‘සබ්බරසිං ධම්මරයසො ජිනාතී’’ති. යායපසා 
පුත්තරතිධීතුරතිධනරතිඉත්ථිරතිනච්චගීතවාදිතාදිරතිපයභදා ච

අයනකප්පයභදා රතී, සාපි සංසාරවට්යට පායතත්වා දුක්ඛානුභවනස්යසව
පච්චයයො.යාපයනසාධම්මංකයථන්තස්සවා සුණන්තස්සවාවායචන්තස්ස

වා අන්යතො උප්පජ්ජමානා පීති උදග් භාවං ජයනති, අස්සූනි පවත්යතති, 

යලොමහංසං ජයනති, සායං සංසාරවට්ටස්ස අන්තං කත්වා
අරහත්තපරියයොසානා යහොති. තස්මා සබ්බරතීනං එවපනපා ධම්මරතියයව

යසට්ඨා.යතන වුත්තං– ‘‘සබ්බරතිිංධම්මරතිජිනාතී’’ති තණ්හක්ඛයයොපන
තණ්හාය ඛයන්යත උප්පන්නං අරහත්තං සකලස්සපි වට්ටදුක්ඛස්ස

අභිභවනයතො සබ්බයසට්ඨයමව. යතන වුත්තං – ‘‘තණ්හක්ඛයෙො

සබ්බදුක්ඛිංජිනාතී’’ති. 

එවං සත්ථරි ඉමිස්සා  ාථාය අත්ථං කයථන්යතයයව චතුරාසීතියා 
පාණසහස්සානං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි. සක්යකොපි සත්ථු ධම්මකථං

සුත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා එවමාහ – ‘‘භන්යත, එවංයජට්ඨයක නාම

ධම්මදායන කිමත්ථං අම්හාකං පත්තිං න දායපථ, ඉයතො පට්ඨාය යනො

භික්ඛුසඞ්ඝස්සකයථත්වාපත්තිං දායපථ, භන්යත’’ති.සත්ථාතස්සවචනං

සුත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපායතත්වා, ‘‘භික්ඛයව, අජ්ජාදිං කත්වා
මහාධම්මස්සවනං වා පාකතිකධම්මස්සවනං වා උපනිසින්නකථං වා 
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අන්තමයසොඅනුයමොදනම්පිකයථත්වාසබ්බසත්තානංපත්තිංදයදයයාථා’’ති
ආහ. 

සක්කපඤ්හවත්ථුදසමං. 

11. අපුත්තකයසට්ඨිවත්ථු 

හනන්ති යභො ාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අපුත්තකයසට්ඨිංනාමආරබ්භකයථසි. 

තස්ස කිර කාලකිරියං සුත්වා රාජා පයසනදි යකොසයලො ‘‘අපුත්තකං
සාපයතයයං කස්ස පාපුණාතී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘රඤ්යඤො’’ති සුත්වා සත්තහි
දිවයසහි තස්ස ය හයතො ධනං රාජකුලං අභිහරායපත්වා සත්ථු සන්තිකං 

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘හන්දකුයතොනුත්වං, මහාරාජ, ආ ච්ඡසිදිවාදිවස්සා’’ති

වුත්යත ‘‘ඉධ, භන්යත, සාවත්ථියං යසට්ඨි,  හපති, කාලකයතො, තමහං
අපුත්තකංසාපයතයයං රාජන්යතපුරංඅභිහරිත්වාආ ච්ඡාමී’’තිආහ.සබ්බං

සුත්යත(සං.නි.1.130) ආ තනයයයනවයවදිතබ්බං. 

යසො කිර සුවණ්ණපාතියා නානග් රසයභොජයන උපනීයත ‘‘එවපනපං

නාම මනුස්සා භුඤ්ජන්ති, කිං තුම්යහ මයා සද්ධිං ඉමස්මිං ය යහ යකළිං 
කයරොථා’’තියභොජයනඋපට්ඨියතයලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහිපහරිත්වාපලායපත්වා
‘‘ඉදං මනුස්සානං යභොජන’’න්ති කණාජකං භුඤ්ජති බිෙඞ් දුතියං.
වත්ථයානඡත්යතසුපි මනායපසු උපට්ඨාපියතසු යත මනුස්යස

යලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහිපහරන්යතොපලායපත්වාසාණානිධායරති, ජජ්ජරරථයකන
යාතිපණ්ණඡත්තයකනධාරියමායනනාතිඑවංරඤ්ඤාආයරොචියතසත්ථා
තස්ස පුබ්බකම්මංකයථසි. 

භූතපුබ්බං යසො, මහාරාජ, යසට්ඨි,  හපති, ත රසිඛිං නාම
පච්යචකබුද්ධං පිණ්ඩපායතන පටිපායදසි. ‘‘යදථ සමණස්ස පිණ්ඩ’’න්ති 
වත්වායසොඋට්ඨායාසනාපක්කාමි.තස්මිංකිරඅස්සද්යධබායලඑවංවත්වා 
පක්කන්යතතස්සභරියාසද්ධාපසන්නා‘‘චිරස්සංවතයමඉමස්සමුඛයතො

‘යදහී’ති වචනංසුතං, අජ්ජමමමයනොරථංපූයරන්තීපිණ්ඩපාතංදස්සාමී’’ති
පච්යචකබුද්ධස්ස පත්තං  යහත්වා පණී රතයභොජනස්ස පූයරත්වා අදාසි.

යසොපිනිවත්තමායනොතංදිස්වා‘‘කිං, සමණ, කිඤ්චියතලද්ධ’’න්තිපත්තං
 යහත්වා පණී රතපිණ්ඩපාතං දිස්වා විප්පටිසාරී හුත්වා එවං චින්යතසි –
‘‘වරයමතං පිණ්ඩපාතං දාසා වා කම්මකරා වා භුඤ්යජයුං. යත හි ඉමං

භුඤ්ජිත්වා මය්හං කම්මං කරිස්සන්ති, අයං පන  න්ත්වා භුඤ්ජිත්වා

නිද්දායිස්සති, නට්යඨො යම යසො පිණ්ඩපායතො’’ති. යසො භාතු ච පන
එකපුත්තකං සාපයතයයස්ස කාරණා ජීවිතා යවොයරොයපසි. යසො කිරස්ස

අඞ්ගුලිං  යහත්වා විචරන්යතො ‘‘ඉදං මය්හං පිතුසන්තකං යානකං, අයං
තස්ස ය ොයණො’’තිආදීනිආහ. අථනං යසො යසට්ඨි ‘‘ඉදානිතායවසඑවං

වයදති, ඉමස්ස පන වුඩ්ඪිප්පත්තකායල ඉමස්මිං ය යහ යභොය  යකො
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පටුන 

රක්ඛිස්සතී’’තිතංඅරඤ්ඤංයනත්වාඑකස්මිං ච්ඡමූයලගීවාය යහත්වා 
මූලකන්දං විය ගීවං ඵායලත්වා මායරත්වා තත්යථව ඡඩ්යඩසි. ඉදමස්ස
පුබ්බකම්මං. යතනවුත්තං– 

‘‘යං යඛො යසො, මහාරාජ, යසට්ඨි,  හපති, ත රසිඛිං

පච්යචකබුද්ධං පිණ්ඩපායතනපටිපායදසි, තස්සකම්මස්සවිපායකන

සත්තක්ඛත්තුං සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජි, තස්යසව කම්මස්ස
විපාකාවයසයසන ඉමිස්සායයව සාවත්ථියා සත්තක්ඛත්තුං

යසට්ඨිත්තංකායරසි.යංයඛොයසො, මහාරාජ, යසට්ඨි,  හපති, දත්වා 
පච්ඡාවිප්පටිසාරීඅයහොසි ‘වරයමතංපිණ්ඩපාතං දාසා වාකම්මකරා

වා භුඤ්යජයු’න්ති, තස්ස කම්මස්ස විපායකන නාස්සුොරාය

භත්තයභො ාය චිත්තං නමති, නාස්සුොරාය වත්ථයභො ාය, 

නාස්සුොරායයානයභො ාය, නාස්සුොරානංපඤ්චන්නංකාමගුණානං

යභො ායචිත්තංනමති.යං යඛොයසො, මහාරාජ, යසට්ඨි,  හපති, භාතු

චපනඑකපුත්තංසාපයතයයස්සකාරණාජීවිතා යවොයරොයපසි, තස්ස
කම්මස්සවිපායකනබහූනිවස්සසතානිබහූනිවස්සසහස්සානිබහූනි 

වස්සසතසහස්සානි නිරයය පච්චිත්ථ, තස්යසව කම්මස්ස
විපාකාවයසයසන ඉදං සත්තමං අපුත්තකං සාපයතයයං රාජයකොසං

පයවයසති. තස්ස යඛො පන, මහාරාජ, යසට්ඨිස්ස  හපතිස්ස 

පුරාණඤ්ච පුඤ්ඤං පරික්ඛීණං, නවඤ්ච පුඤ්ඤං අනුපචිතං. අජ්ජ

පන, මහාරාජ, යසට්ඨි,  හපති, මහායරොරුයවනිරයයපච්චතී’’ති(සං.

නි.1.131). 

රාජා සත්ථු වචනං සුත්වා ‘‘අයහො, භන්යත, භාරියංකම්මං, එත්තයක 

නාමයභොය විජ්ජමායන යනව අත්තනා පරිභුඤ්ජි, නතුම්හාදියසබුද්යධ

ධුරවිහායර විහරන්යත පුඤ්ඤකම්මං අකාසී’’ති ආහ. සත්ථා ‘‘එවයමතං, 

මහාරාජ, දුම්යමධපුග් ලානාමයභොය ලභිත්වානිබ්බානංන යවසන්ති, 
යභොය නිස්සාය උප්පන්නතණ්හාපයනයතදීඝරත්තංහනතී’’තිවත්වාඉමං
 ාථමාහ– 

355. 

‘‘හනන්තියභො ාදුම්යමධං, යනොචපාර යවසියනො; 

යභො තණ්හායදුම්යමයධො, හන්තිඅඤ්යඤවඅත්තන’’න්ති. 

තත්ථ යනො ච පාර යවසියනොති යය පන නිබ්බානපාර යවසියනො

පුග් ලා, නයතයභො ාහනන්ති. අඤ්යඤවඅත්තනන්තියභොය නිස්සාය
උප්පන්නාය තණ්හාය දුප්පඤ්යඤො පුග් යලො පයර විය අත්තානයමව
හනතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 
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අපුත්තකයසට්ඨිවත්ථුඑකාදසමං. 

12. අඞ්කුරවත්ථු 

තිණයදොසානීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා පණ්ඩුකම්බලසිලායං
විහරන්යතොඅඞ්කුරංආරබ්භකයථසි.වත්ථු‘‘යයඣානප්පසුතා ධීරා’’ති(ධ.

ප.181)  ාථාය විත්ථාරිතයමව.වුත්තඤ්යහතං තත්ථඉන්දකංආරබ්භ.යසො
කිර අනුරුද්ධත්යථරස්ස අන්යතො ාමං පිණ්ඩාය පවිට්ඨස්ස අත්තයනො
ආභතං කටච්ඡුමත්තකං භික්ඛං දායපසි. තදස්ස පුඤ්ඤං අඞ්කුයරන 
දසවස්සසහස්සානි ද්වාදසයයොජනිකං උද්ධනපන්තිං කත්වා දින්නදානයතො

මහප්ඵලතරං ජාතං. තස්මා එවමාහ. එවං වුත්යත සත්ථා, ‘‘අඞ්කුර, දානං

නාමවියචයයදාතුං වට්ටති, එවංතංසුයඛත්යතසුවුත්තබීජංවියමහප්ඵලං

යහොති. ත්වං පන තථානාකාසි, යතන යත දානංන මහප්ඵලං ජාත’’න්ති
ඉමමත්ථංවිභායවන්යතො– 

‘‘වියචයයදානංදාතබ්බං, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං; 

වියචයයදානංසු තප්පසත්ථං, 

යයදක්ඛියණයයාඉධජීවයලොයක; 

එයතසුදින්නානිමහප්ඵලානි, 

බීජානිවුත්තානියථාසුයඛත්යත’’ති.(යප.ව.329) – 

වත්වා උත්තරිම්පිධම්මංයදයසන්යතොඉමා  ාථාඅභාසි– 

356. 

‘‘තිණයදොසානියඛත්තානි, රා යදොසාඅයංපජා; 

තස්මාහිවීතරාය සු, දින්නංයහොතිමහප්ඵලං. 

357. 

‘‘තිණයදොසානියඛත්තානි, යදොසයදොසාඅයංපජා; 

තස්මාහිවීතයදොයසසු, දින්නංයහොතිමහප්ඵලං. 

358. 

‘‘තිණයදොසානියඛත්තානි, යමොහයදොසාඅයංපජා; 

තස්මාහිවීතයමොයහසු, දින්නංයහොතිමහප්ඵලං. 

359. 

‘‘තිණයදොසානියඛත්තානි, ඉච්ඡායදොසාඅයංපජා; 

තස්මාහිවි තිච්යඡසු, දින්නංයහොතිමහප්ඵල’’න්ති. 

තත්ථ තිණයදොසානීති සාමාකාදීනි තිණානි උට්ඨහන්තානි

පුබ්බණ්ණාපරණ්ණානි යඛත්තානි දූයසන්ති, යතන තානි න බහුඵලානි 

යහොන්ති.එවංසත්තානම්පිඅන්යතොරාය ොඋප්පජ්ජන්යතොසත්යතදූයසති, 
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යතනයතසු දින්නංමහප්ඵලංනයහොති. ඛීණාසයවසුදින්නංපනමහප්ඵලං
යහොති. යතනවුත්තං– 

‘‘තිණයදොසානි යඛත්තානි, රා යදොසාඅයංපජා; 

තස්මාහිවීතරාය සු, දින්නංයහොතිමහප්ඵල’’න්ති.– 

යසස ාථාසුපිඑයසවනයයො. 

යදසනාවසායනඅඞ්කුයරොචඉන්දයකොචයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහිංසු, 
සම්පත්තානම්පිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

අඞ්කුරවත්ථුද්වාදසමං. 

තණ්හාවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුවීසතියමොවග්ය ො. 
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25. භික්ඛුවග්ය ො 
1. පඤ්චභික්ඛුවත්ථු 

චක්ඛුනා සිංවයරොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
පඤ්චභික්ඛූආරබ්භකයථසි. 

යතසු කිර එයකයකො චක්ඛුද්වාරාදීසු පඤ්චසු ද්වායරසු එයකකයමව 

රක්ඛි. අයථකදිවසං සන්නිපතිත්වා ‘‘අහං දුරක්ඛං රක්ඛාමි, අහං දුරක්ඛං 
රක්ඛාමී’’ති විවදිත්වා ‘‘සත්ථාරං පුච්ඡිත්වා ඉමමත්ථං ජානිස්සාමා’’ති 

සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්යත, මයං චක්ඛුද්වාරාදීනි රක්ඛන්තා

අත්තයනො අත්තයනොරක්ඛනද්වාරයමවදුරක්ඛන්තිමඤ්ඤාම, යකොනුයඛො
අම්යහසු දුරක්ඛං රක්ඛතී’’ති පුච්ඡිංසු. සත්ථා එකං භික්ඛුම්පි

අයනොසායදත්වා, ‘‘භික්ඛයව, සබ්බානි යපතානි දුරක්ඛායනව, අපි ච යඛො

පන තුම්යහ න ඉදායනව පඤ්චසු ඨායනසු අසංවුතා, පුබ්යබපි අසංවුතා, 
අසංවුතත්තායයව ච පණ්ඩිතානං ඔවායද අවත්තිත්වා ජීවිතක්ඛයං

පාපුණිත්ථා’’ති වත්වා ‘‘කදා, භන්යත’’ති යතහි යාචියතො අතීයත 
තක්කසිලජාතකස්ස වත්ථුං විත්ථායරත්වා රක්ඛසීනං වයසන රාජකුයල
ජීවිතක්ඛයං පත්යත පත්තාභියසයකන මහාසත්යතන යසතච්ඡත්තස්ස
යහට්ඨා රාජාසයන නිසින්යනන අත්තයනො සිරිසම්පත්තිං ඔයලොයකත්වා
‘‘වීරියංනායමතංසත්යතහි කත්තබ්බයමවා’’තිඋදානවයසනඋදානිතං– 

‘‘කුසලූපයදයසධිතියාදේහායච, 

අනිවත්තිතත්තාභයභීරුතායච; 

නරක්ඛසීනංවසමා මිම්හයස, 

සයසොත්ථිභායවොමහතාභයයනයම’’ති.(ජා.1.1.132) – 

ඉමං  ාථං දස්යසත්වා ‘‘තදාපි තුම්යහව පඤ්ච ජනා තක්කසිලායං 
රජ්ජ හණත්ථායනික්ඛන්තංමහාසත්තංආවුධහත්ථාපරිවායරත්වාමග් ං
 ච්ඡන්තා අන්තරාමග්ය  රක්ඛසීහි චක්ඛුද්වාරාදිවයසන උපනීයතසු
පනපාරම්මණාදීසු අසංවුතා පණ්ඩිතස්ස ඔවායද අවත්තිත්වා ඔලීයන්තා
රක්ඛසීහි ඛාදිතා ජීවිතක්ඛයං පාපුණිත්ථ. යතසු පන ආරම්මයණසු
සුසංවුයතො පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො අනුබන්ධන්තිං යදවවණ්ණිං යක්ඛිනිං
අනාදියිත්වා යසොත්ථිනා තක්කසිලං  න්ත්වා රජ්ජං පත්යතො රාජා

අහයමවා’’තිජාතකංසයමොධායනත්වා, ‘‘භික්ඛයව, භික්ඛුනානාමසබ්බානි
ද්වාරානිසංවරිතබ්බානි.එතානිහිසංවරන්යතො එවසබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති
වත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමා ාථාඅභාසි– 

360. 

‘‘චක්ඛුනා සංවයරොසාධු, සාධුයසොයතනසංවයරො; 

ඝායනනසංවයරොසාධු, සාධුජිව්හායසංවයරො. 
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361. 

‘‘කායයනසංවයරොසාධු, සාධුවාචායසංවයරො; 

මනසාසංවයරොසාධු, සාධුසබ්බත්ථසංවයරො; 

සබ්බත්ථසංවුයතොභික්ඛු, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති. 

තත්ථ චක්ඛුනාති යදා හි භික්ඛුයනො චක්ඛුද්වායර පනපාරම්මණං

ආපාථමා ච්ඡති, තදා ඉට්ඨාරම්මයණ අරජ්ජන්තස්ස අනිට්ඨාරම්මයණ
අදුස්සන්තස්සඅසමයපක්ඛයනනයමොහංඅනුප්පායදන්තස්සතස්මිං ද්වායර
සංවයරො ථකනං පිදහනං ගුත්ති කතා නාම යහොති. තස්ස යසො එවපනයපො
චක්ඛුනා සංවයරො සාධු. එසනයයො යසොතද්වාරාදීසුපි. චක්ඛුද්වාරාදීසුයයව

පන සංවයරො වා අසංවයරො වා නුප්පජ්ජති, පරයතො පන ජවනවීථියං එස
ලබ්භති. තදා හි අසංවයරො උප්පජ්ජන්යතො අස්සද්ධා අක්ඛන්ති යකොසජ්ජං
මුට්ඨසච්චංඅඤ්ඤාණන්තිඅකුසලවීථියංඅයං පඤ්චවියධොලබ්භති.සංවයරො
උප්පජ්ජන්යතො සද්ධා ඛන්ති වීරියං සති ඤාණන්ති කුසලවීථියං අයං
පඤ්චවියධොලබ්භති. 

කායෙනසිංවයරොතිඑත්ථපනපසාදකායයොපි යචොපනකායයොපිලබ්භති.
උභයම්පි පයනතං කායද්වාරයමව. තත්ථ පසාදද්වායර සංවරාසංවයරො 
කථියතොව. යචොපනද්වායරපි තංවත්ථුකා
පාණාතිපාතඅදින්නාදානකායමසුමිච්ඡාචාරා.යතහිපන සද්ධිංඅකුසලවීථියං

උප්පජ්ජන්යතහි තං ද්වාරං අසංවුතං යහොති, කුසලවීථියං උප්පජ්ජන්යතහි 

පාණාතිපාතායවරමණිආදීහිසංවුතං. සාධුවාචාොතිඑත්ථාපියචොපනවාචාපි

වාචා.තායසද්ධිං උප්පජ්ජන්යතහිමුසාවාදාදීහිතංද්වාරංඅසංවුතංයහොති, 

මුසාවාදායවරමණිආදීහි සංවුතං. මනසා සිංවයරොති එත්ථාපි ජවනමනයතො
අඤ්යඤන මයනන සද්ධිං අභිජ්ඣාදයයො නත්ථි. මයනොද්වායර පන

ජවනක්ඛයණ උප්පජ්ජමායනහි අභිජ්ඣාදීහි තං ද්වාරං අසංවුතං යහොති, 

අනභිජ්ඣාදීහි සංවුතං යහොති. සාධු සබ්බත්ථාති යතසු චක්ඛුද්වාරාදීසු
සබ්යබසුපි සංවයරො සාධු. එත්තාවතා හි අට්ඨ සංවරද්වාරානි අට්ඨ ච
අසංවරද්වාරානි කථිතානි. යතසු අට්ඨසු අසංවරද්වායරසු ඨියතො භික්ඛු

සකලවට්ටමූලකදුක්ඛයතො න මුච්චති, සංවරද්වායරසුපනඨියතොසබ්බස්මාපි

වට්ටමූලකදුක්ඛා මුච්චති. යතන වුත්තං – ‘‘සබ්බත්ථ සංවුයතො භික්ඛු, 
සබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති. 

යදසනාවසායන යත පඤ්ච භික්ඛූ යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහිංසු, 
සම්පත්තානම්පිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

පඤ්චභික්ඛුවත්ථුපඨමං. 

2. හංසඝාතකභික්ඛුවත්ථු 

හත්ථසිංෙයතොතිඉමංධම්මයදසනංසත්ථා යජතවයනවිහරන්යතොඑකං
හංසඝාතකංභික්ඛුංආරබ්භකයථසි. 
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සාවත්ථිවාසියනො කිරද්යවසහායකාභික්ඛූසු පබ්බජිත්වාලද්ධූපසම්පදා
යයභුයයයනඑකයතොවිචරන්ති.යතඑකදිවසංඅචිරවතිං  න්ත්වාන්හත්වා
ආතයප තප්පමානා සාරණී රයකථං කයථන්තා අට්ඨංසු. තස්මිං ඛයණ ද්යව
හංසා ආකායසන  ච්ඡන්ති. අයථයකො දහරභික්ඛු සක්ඛරං  යහත්වා

‘‘එකස්ස හංසයපොතකස්ස අක්ඛිං පහරිස්සාමී’’ති ආහ, ඉතයරො ‘‘න

සක්ඛිස්සාමී’’ති ආහ. තිට්ඨතු ඉමස්මිං පස්යස අක්ඛි, පරපස්යස අක්ඛිං
පහරිස්සාමීති.ඉදම්පින සක්ඛිස්සසියයවාති.‘‘යතනහිඋපධායරහී’’තිදුතියං

සක්ඛරං  යහත්වා හංසස්ස පච්ඡාභාය  ඛිපි, හංයසො සක්ඛරසද්දං සුත්වා
නිවත්තිත්වාඔයලොයකසි.අථනංඉතරං වට්ටසක්ඛරං යහත්වාපරපස්යස
අක්ඛිම්හි පහරිත්වා ඔරිමක්ඛිනා නික්ඛායමසි. හංයසො විරවන්යතො

පරිවත්තිත්වා යතසං පාදමූයලයයව පති. තත්ථ තත්ථ ඨිතා භික්ඛූ දිස්වා, 

‘‘ආවුයසො, බුද්ධසාසයනපබ්බජිත්වාඅනනුච්ඡවිකංයවොකතංපාණාතිපාතං 
කයරොන්යතහී’’තිවත්වායතආදාය න්ත්වාතථා තස්සදස්යසසුං. 

සත්ථා ‘‘සච්චං කිර තයා භික්ඛු පාණාතිපායතො කයතො’’ති පුච්ඡිත්වා

‘‘සච්චං, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘භික්ඛු කස්මා එවපනයප නියයානිකසාසයන

පබ්බජිත්වා එවමකාසි, යපොරාණකපණ්ඩිතා අනුප්පන්යන බුද්යධ 

අ ාරමජ්යඣ වසමානාඅප්පමත්තයකසුපි ඨායනසුකුක්කුච්චංකරිංසු, ත්වං
පන එවපනයප බුද්ධසාසයන පබ්බජිත්වා කුක්කුච්චමත්තම්පි න අකාසී’’ති
වත්වායතහියාචියතො අතීතංආහරි. 

අතීයත කුරුරට්යඨ ඉන්දපත්තන යර ධනඤ්චයය රජ්ජං කායරන්යත 

යබොධිසත්යතො තස්ස අග් මයහසියා කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං  යහත්වා
අනුපුබ්යබන විඤ්ඤුතංපත්යතොතක්කසිලායංසිප්පානිඋග් යහත්වාපිතරා
උපරජ්යජ පතිට්ඨාපියතො අපරභාය  පිතු අච්චයයන රජ්ජං පත්වා දස
රාජධම්යම අයකොයපන්යතො කුරුධම්යම වත්තිත්ථ. කුරුධම්යමො නාම

පඤ්චසීලානි, තානි යබොධිසත්යතො පරිසුද්ධානි කත්වා රක්ඛි. යථා ච

යබොධිසත්යතො, එවමස්ස මාතා අග් මයහසී කනිට්ඨභාතා උපරාජා
පුයරොහියතො බ්රාහ්මයණො රජ්ජ ාහයකො අමච්යචො සාරථි යසට්ඨි
යදොණමාපයකො මහාමත්යතො යදොවාරියකො න රයසොභිනී වණ්ණදාසීති
එවයමයතසු එකාදසසු ජයනසු කුරුධම්මං රක්ඛන්යතසු කලිඞ් රට්යඨ
දන්තපුරන යරකලිඞ්ය රජ්ජංකායරන්යතතස්මිංරට්යඨයදයවොන වස්සි.
මහාසත්තස්ස පන අඤ්ජනසන්නියභො නාම මඞ් ලහත්ථී මහාපුඤ්යඤො
යහොති. රට්ඨවාසියනො ‘‘තස්මිං ආනීයත යදයවො වස්සිස්සතී’’ති සඤ්ඤාය
රඤ්යඤො ආයරොචයිංසු. රාජා තස්ස හත්ථිස්ස ආනයනත්ථාය බ්රාහ්මයණ
පහිණි. යත  න්ත්වා මහාසත්තං හත්ථිං යාචිංසු. සත්ථා යතසං
යාචනකාරණංදස්යසතුංආහ– 

‘‘තව සද්ධඤ්චසීලඤ්ච, විදිත්වාන ජනාධිප; 

වණ්ණං අඤ්ජනවණ්යණන, කලිඞ් ස්මිං නිමිම්හයස’’ති. (ජා. 
1.3.76) – 
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ඉමං තිකනිපායත ජාතකං කයථසි. හත්ථිම්හි පන ආනීයතපි යදයව 

අවස්සන්යත ‘‘යසො රාජා කුරුධම්මං රක්ඛති, යතනස්ස රට්යඨ යදයවො

වස්සතී’’ති සඤ්ඤාය ‘‘යං යසො කුරුධම්මං රක්ඛති, තං සුවණ්ණපට්යට
ලිඛිත්වා ආයනථා’’ති පුන කාලිඞ්ය ො බ්රාහ්මයණ ච අමච්යච ච යපයසසි.
යතසු න්ත්වා යාචන්යතසු රාජානංආදිං කත්වා සබ්යබපි යත අත්තයනො

අත්තයනො සීයලසු කිඤ්චි කුක්කුච්චමත්තං කත්වා ‘‘අපරිසුද්ධං යනො
සීල’’න්ති පටික්ඛිපිත්වාපි ‘‘න එත්තාවතා සීලයභයදො යහොතී’’ති යතහි
පුනප්පුනං යාචිතා අත්තයනො අත්තයනො සීලානි කථයිංසු. කාලිඞ්ය ො
සුවණ්ණපට්යට ලිඛායපත්වා ආභතං කුරුධම්මං දිස්වාව සමාදාය සාධුකං

පූයරසි. තස්සරට්යඨයදයවොපාවස්සි, රට්ඨංයඛමංසුභික්ඛංඅයහොසි.සත්ථා
ඉමංඅතීතං ආහරිත්වා– 

‘‘ ණිකාඋප්පලවණ්ණා, පුණ්යණොයදොවාරියකොතදා; 

රජ්ජ ායහොචකච්චායනො, යදොණමාපයකොචයකොලියතො. 

‘‘සාරිපුත්යතො තදායසට්ඨී, අනුරුද්යධොච සාරථී; 

බ්රාහ්මයණොකස්සයපොයථයරො, උපරාජානන්දපණ්ඩියතො. 

‘‘මයහසීරාහුලමාතා, මායායදවීජයනත්තිකා; 

කුරුරාජායබොධිසත්යතො, එවංධායරථජාතක’’න්ති.– 

ජාතකං සයමොධායනත්වා ‘‘භික්ඛු එවං පුබ්යබපි පණ්ඩිතා අප්පමත්තයකපි

කුක්කුච්යච උප්පන්යන අත්තයනො සීලයභයද ආසඞ්කං කරිංසු, ත්වං පන
මාදිසස්ස බුද්ධස්ස සාසයන පබ්බජිත්වා පාණාතිපාතං කයරොන්යතො

අතිභාරියං කම්මමකාසි, භික්ඛුනා නාම හත්යථහි පායදහි වාචාය ච
සංයයතන භවිතබ්බ’’න්තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

362. 

‘‘හත්ථසංයයතොපාදසංයයතො, 

වාචාසංයයතොසංයතුත්තයමො; 

අජ්ඣත්තරයතොසමාහියතො, 
එයකොසන්තුසියතොතමාහුභික්ඛු’’න්ති. 

තත්ථ හත්ථසිංෙයතොති හත්ථකීොපනාදීනං වා හත්යථන පයරසං
පහරණාදීනංවාඅභායවනහත්ථසංයයතො.දුතියපයදපිඑයසවනයයො.වාචාය

පන මුසාවාදාදීනං අකරණයතො වාචාය සංයයතො. සිංෙතුත්තයමොති 

සංයතත්තභායවො, කායචලනසීසුක්ඛිපනභමුකවිකාරාදීනං අකාරයකොති

අත්යථො. අජ්ඣත්තරයතොති ය ොචරජ්ඣත්තසඞ්ඛාතාය

කම්මට්ඨානභාවනාය රයතො. සමාහියතොති සුට්ඨු ඨපියතො. එයකො 

සන්තුසියතොති එකවිහාරී හුත්වා සුට්ඨු තුසියතො විපස්සනාචාරයතො පට්ඨාය 
අත්තයනොඅධි යමනතුට්ඨමානයසො.පුථුජ්ජනකලයාණකඤ්හිආදිංකත්වා



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා භික්ඛුවග්ය ො 

302 

පටුන 

සබ්යබපි යසඛා අත්තයනො අධි යමන සන්තුස්සන්තීති සන්තුසිතා, අරහා
පනඑකන්තසන්තුසියතොව.තං සන්ධායයතංවුත්තං. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

හංසඝාතකභික්ඛුවත්ථුදුතියං. 

3. යකොකාලිකවත්ථු 

යෙො මුඛසිංෙයතොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
යකොකාලිකංආරබ්භකයථසි.වත්ථු ‘‘අථයඛො යකොකාලියකොභික්ඛුයයන

භ වායතනුපසඞ්කමී’’තිසුත්යත(සං.නි.1.181; සු.නි. යකොකාලිකසුත්ත; 

අ. නි. 10.89) ආ තයමව. අත්යථොපිස්ස අට්ඨකථාය වුත්තනයයයනව 
යවදිතබ්යබො. 

යකොකාලියක පන පදුමනිරයය උප්පන්යන ධම්මසභායං කථං

සමුට්ඨායපසුං ‘‘අයහො යකොකාලියකො භික්ඛු අත්තයනො මුඛං නිස්සාය

විනාසංපත්යතො, ද්යවඅග් සාවයක අක්යකොසන්තස්යසවහිස්සපථවීවිවරං

අදාසී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය

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

ඉදායනව, පුබ්යබපි යකොකාලියකො භික්ඛු අත්තයනො මුඛයමව නිස්සාය
නට්යඨො’’ති වත්වා තමත්ථං යසොතුකායමහි භික්ඛූහි යාචියතො තස්ස
පකාසනත්ථංඅතීතංආහරි. 

අතීයත හිමවන්තපයදයස එකස්මිං සයර කච්ඡයපො වසති. ද්යව
හංසයපොතකා ය ොචරාය චරන්තා යතන සද්ධිං විස්සාසං කත්වා

දේහවිස්සාසිකා හුත්වා එකදිවසං කච්ඡපං පුච්ඡිංසු – ‘‘සම්ම, අම්හාකං

හිමවන්යත චිත්තකූටපබ්බතතයලකඤ්චනගුහාය වසනට්ඨානං, රමණියයො

පයදයසො,  ච්ඡිස්සසිඅම්යහහිසද්ධි’’න්ති.‘‘සම්ම, අහංකථං  මිස්සාමී’’ති? 

‘‘මයං තං යනස්සාම, සයච මුඛං රක්ඛිතුං සක්ඛිස්සසී’’ති. ‘‘රක්ඛිස්සාමි, 
සම්මා  යහත්වා මං  ච්ඡථා’’ති. යත ‘‘සාධූ’’ති වත්වා එකං දණ්ඩකං
කච්ඡයපන ඩංසායපත්වා සයං තස්ස උයභො යකොටියයො ඩංසිත්වා ආකාසං
පක්ඛන්දිංසු. තං තථා හංයසහි නීයමානං  ාමදාරකා දිස්වා ‘‘ද්යව හංසා
කච්ඡපං දණ්යඩන හරන්තී’’ති ආහංසු. කච්ඡයපො ‘‘යදි මං සහායකා

යනන්ති, තුම්හාකංඑත්ථකිං යහොතිදුට්ඨයචටකා’’තිවත්තුකායමොහංසානං
සීඝයව තායබාරාණසින යරරාජනියවසනස්ස උපරිභා ංසම්පත්තකායල
දට්ඨට්ඨානයතො දණ්ඩකං විස්සජ්යජත්වා ආකාසඞ් යණ පතිත්වා ද්යවධා
භිජ්ජි.සත්ථාඉමංඅතීතංආහරිත්වා– 

‘‘අවධී වතඅත්තානං, කච්ඡයපොබයාහරං ගිරං; 

සුග් හීතස්මිංකට්ඨස්මිං, වාචායසකියාවධී. 
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‘‘එතම්පි දිස්වානරවීරියයසට්ඨ, 

වාචංපමුඤ්යචකුසලංනාතියවලං; 

පස්සසි බහුභායණන, කච්ඡපං බයසනං  ත’’න්ති. (ජා. 1.2.129-

130); 

ඉමංදුකනිපායත බහුභාණිජාතකිං විත්ථායරත්වා, ‘‘භික්ඛයව, භික්ඛුනානාම
මුඛසංයයතන සමචාරිනා අනුද්ධයතන නිබ්බුතචිත්යතන භවිතබ්බ’’න්ති
වත්වාඉමං ාථමාහ– 

363. 

‘‘යයො මුඛසංයයතොභික්ඛු, මන්තභාණී ර අනුද්ධයතො; 

අත්ථංධම්මඤ්චදීයපති, මධුරංතස්සභාසිත’’න්ති. 

තත්ථ මුඛසිංෙයතොති දාසචණ්ඩාලාදයයොපි ‘‘ත්වං දුජ්ජායතො, ත්වං

දුස්සීයලො’’තිආදීනං අවචනතාය මුයඛන සංයයතො. මන්තභාණීති මන්තා

වුච්චති පඤ්ඤා, තාය භණනසීයලො. අනුද්ධයතොතිනිබ්බුතචිත්යතො. අත්ථිං

ධම්මඤ්ච දීයපතීති භාසිතත්ථඤ්යචව යදසනාධම්මඤ්ච කයථති. මධුරන්ති

එවපනපස්සභික්ඛුයනොභාසිතංමධුරංනාම.යයොපනඅත්ථයමව සම්පායදති, 

නපාළිං, පාළිංයයවසම්පායදති, නඅත්ථං, උභයං වා පනනසම්පායදති, 
තස්සභාසිතංමධුරංනාමනයහොතීති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

යකොකාලිකවත්ථුතතියං. 

4. ධම්මාරාමත්යථරවත්ථු 

ධම්මාරායමොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
ධම්මාරාමත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

සත්ථාරාකිර ‘‘ඉයතොයමචතුමාසච්චයයනපරිනිබ්බානංභවිස්සතී’’ති 

ආයරොචියත අයනකසහස්සා භික්ඛූ සත්ථාරං පරිවායරත්වා විචරිංසු. තත්ථ

පුථුජ්ජනා භික්ඛූ අස්සූනි සන්ධායරතුං නාසක්ඛිංසු, ඛීණාසවානං
ධම්මසංයවය ො උප්පජ්ජි. සබ්යබපි ‘‘කිං නු යඛො කරිස්සාමා’’ති
වග් බන්ධයනන විචරන්ති.එයකොපනධම්මාරායමොනාමභික්ඛුභික්ඛූනං

සන්තිකං න උපසඞ්කමති. භික්ඛූහි ‘‘කිං, ආවුයසො’’ති වුච්චමායනො

පටිවචනම්පි අදත්වා ‘‘සත්ථා කිර චතුමාසච්චයයන පරිනිබ්බායිස්සති, 

අහඤ්චම්හි අවීතරාය ො, සත්ථරි ධරමායනයයව වායමිත්වා අරහත්තං
පාපුණිස්සාමී’’තිඑකයකොවවිහරන්යතොසත්ථාරා යදසිතංධම්මංආවජ්යජති

චින්යතති අනුස්සරති. භික්ඛූ තථා තස්ස ආයරොයචසුං – ‘‘භන්යත, 

ධම්මාරාමස්ස තුම්යහසු සියනහමත්තම්පි නත්ථි, ‘සත්ථා කිර 

පරිනිබ්බායිස්සති, කිං නු යඛො කරිස්සාමා’ති අම්යහහි සද්ධිං 
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සම්මන්තනමත්තම්පිනකයරොතී’’ති.සත්ථාතංපක්යකොසායපත්වා‘‘සච්චං

කිරත්වං එවංකයරොසී’’තිපුච්ඡි. ‘‘සච්චං, භන්යත’’ති. ‘‘කිංකාරණා’’ති? 

තුම්යහ කිර චතුමාසච්චයයන පරිනිබ්බායිස්සථ, අහඤ්චම්හි අවීතරාය ො, 
තුම්යහසු ධරන්යතසුයයව වායමිත්වා අරහත්තං පාපුණිස්සාමීති තුම්යහහි
යදසිතංධම්මංආවජ්ජාමිචින්යතමි අනුස්සරාමීති. 

සත්ථා‘‘සාධුසාධූ’’තිතස්සසාධුකාරංදත්වා, ‘‘භික්ඛයව, අඤ්යඤනාපි
මයිසියනහවන්යතනභික්ඛුනානාමධම්මාරාමසදියසයනවභවිතබ්බං.නහි 

මය්හං මාලා න්ධාදීහි පූජං කයරොන්තා මම පූජං කයරොන්ති නාම, 
ධම්මානුධම්මං පටිපජ්ජන්තායයව පන මං පූයජන්තිනාමා’’ති වත්වා ඉමං
 ාථමාහ– 

364. 

‘‘ධම්මාරායමොධම්මරයතො, ධම්මංඅනුවිචින්තයං; 

ධම්මංඅනුස්සරංභික්ඛු, සද්ධම්මානපරිහායතී’’ති. 

තත්ථ නිවාසනට්යඨන සමථවිපස්සනාධම්යමො ආරායමො අස්සාති 

ධම්මාරායමො. තස්මිංයයව ධම්යම රයතොති ධම්මරයතො. තස්යසව ධම්මස්ස

පුනප්පුනං විචින්තනතාය ධම්මිං අනුවිචින්තෙිං, තංධම්මංආවජ්යජන්යතො

මනසිකයරොන්යතොති අත්යථො. අනුස්සරන්තිතයමවධම්මංඅනුස්සරන්යතො. 

සද්ධම්මාති එවපනයපො භික්ඛු සත්තතිංසයභදා යබොධිපක්ඛියධම්මා 
නවවිධයලොකුත්තරධම්මාචනපරිහායතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන යසො භික්ඛු අරහත්යත පතිට්ඨහි, සම්පත්තානම්පි 
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

ධම්මාරාමත්යථරවත්ථුචතුත්ථං. 

5. විපක්ඛයසවකභික්ඛුවත්ථු 

ස ාභන්ති ඉමං ධම්මයදසනංසත්ථායවළුවයනවිහරන්යතොඅඤ්ඤතරං
විපක්ඛයසවකංභික්ඛුංආරබ්භ කයථසි. 

තස්ස කියරයකොයදවදත්තපක්ඛියකොභික්ඛු සහායයොඅයහොසි.යසොතං
භික්ඛූහිසද්ධිංපිණ්ඩායචරිත්වාකතභත්තකිච්චං ආ ච්ඡන්තංදිස්වා‘‘කුහිං
 යතොසී’’තිපුච්ඡි.‘‘අසුකට්ඨානංනාමපිණ්ඩාය චරිතු’’න්ති.‘‘ලද්යධොයත

පිණ්ඩපායතො’’ති? ‘‘ආම, ලද්යධො’’ති. ‘‘ඉධඅම්හාකං මහාලාභසක්කායරො, 
කතිපාහංඉයධවයහොහී’’ති.යසොතස්සවචයනනකතිපාහංතත්ථවසිත්වා 

සකට්ඨානයමව අ මාසි. අථ නං භික්ඛූ ‘‘අයං, භන්යත, යදවදත්තස්ස

උප්පන්නලාභසක්කාරං පරිභුඤ්ජති, යදවදත්තස්ස පක්ඛියකො එයසො’’ති 
තථා තස්සආයරොයචසුං. සත්ථාතං පක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චංකිරත්වං

එවමකාසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, භන්යත, අහං තත්ථ එකං දහරං නිස්සාය
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කතිපාහංවසිං, නචපන යදවදත්තස්සලද්ධිංයරොයචමී’’ති.අථනංභ වා

‘‘කිඤ්චාපි ත්වං ලද්ධිං න යරොයචසි, දිට්ඨදිට්ඨකානංයයව පන ලද්ධිං

යරොයචන්යතො විය විචරසි. න ත්වං ඉදායනව එවං කයරොසි, පුබ්යබපි

එවපනයපොයයවා’’ති වත්වා ‘‘ඉදානි තාව, භන්යත, අම්යහහි සාමං දිට්යඨො, 

පුබ්යබපයනසයකසංලද්ධිං යරොයචන්යතො විය විචරි, ආචික්ඛථයනො’’ති
භික්ඛූහියාචියතො අතීතංආහරිත්වා– 

‘‘පුරාණයචොරානවයචොනිසම්ම, 

මහිොමුයඛොයපොථයමන්වචාරී; 

සුසඤ්ඤතානඤ්හිවයචොනිසම්ම, 

 ජත්තයමොසබ්බගුයණසුඅට්ඨා’’ති.(ජා.1.1.26) – 

ඉමං මහිළාමුඛජාතකිං විත්ථායරත්වා, ‘‘භික්ඛයව, භික්ඛුනා නාම

සකලායභයනව සන්තුට්යඨන භවිතබ්බං, පරලාභං පත්යථතුං න වට්ටති.
පරලාභං පත්යථන්තස්ස හි ඣානවිපස්සනාමග් ඵයලසු එකධම්යමොපි 

නුප්පජ්ජති, සකලාභසන්තුට්ඨස්යසවපනඣානාදීනි උප්පජ්ජන්තී’’තිවත්වා
ධම්මංයදයසන්යතොඉමා ාථාඅභාසි– 

365. 

‘‘සලාභංනාතිමඤ්යඤයය, නාඤ්යඤසංපිහයංචයර; 

අඤ්යඤසංපිහයංභික්ඛු, සමාධිංනාධි ච්ඡති. 

366. 

‘‘අප්පලායභොපි යචභික්ඛු, සලාභං නාතිමඤ්ඤති; 

තංයවයදවාපසංසන්ති, සුද්ධාජීවිංඅතන්දිත’’න්ති. 

තත්ථ ස ාභන්ති අත්තයනො උප්පජ්ජනකලාභං. සපදානචාරඤ්හි
පරිවජ්යජත්වා අයනසනාය ජීවිකං කප්යපන්යතො සලාභං අතිමඤ්ඤති
හීයෙති ජිගුච්ඡතිනාම. තස්මා එවං අකරයණනසලාභං නාතිමඤ්යඤයය. 

අඤ්යඤසිං පිහෙන්ති අඤ්යඤසං ලාභං පත්යථන්යතො න චයරයයාති

අත්යථො. සමාධිිං නාධි ච්ඡතීති අඤ්යඤසඤ්හි ලාභං පිහයන්යතො යතසං
චීවරාදිකරයණ උස්සුක්කං ආපන්යනො භික්ඛු අප්පනාසමාධිං වා

උපචාරසමාධිං වා නාධි ච්ඡති. ස ාභිං නාතිමඤ්ඤතීති අප්පලායභොපි
සමායනො උච්චනීචකුයල පටිපාටියා සපදානං චරන්යතො භික්ඛු සලාභං

නාතිමඤ්ඤතිනාම. තිංයවතිතං එවපනපංභික්ඛුංසාරජීවිතතායසුද්ධාජීවිං
ජඞ්ඝබලංනිස්සායජීවිතකප්පයනන අකුසීතතායඅතන්දිතංයදවාපසංසන්ති
යථොයමන්තීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

විපක්ඛයසවකභික්ඛුවත්ථුපඤ්චමං. 
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6. පඤ්චග් දායකබ්රාහ්මණවත්ථු 

සබ්බයසොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
පඤ්චග් දායකංනාමබ්රාහ්මණංආරබ්භ කයථසි. 

යසො කිර සස්යස යඛත්යත ඨිතකායලයයව යඛත්තග් ං නාම යදති, 

ඛලකායල ඛලග් ංනාමයදති, ඛලභණ්ඩකායලඛලභණ්ඩග් ංනාමයදති, 

උක්ඛලිකකායලකුම්භග් ං නාමයදති, පාතියංවඩ්ඪිතකායලපාතග් ංනාම

යදතීති ඉමානි පඤ්ච අග් දානානි යදති, සම්පත්තස්ස අදත්වා නාම න

භුඤ්ජති.යතනස්ස පඤ්චග් දාෙයකොත්යවවනාමංඅයහොසි.සත්ථාතස්සච
බ්රාහ්මණියා චස්ස තිණ්ණං ඵලානං උපනිස්සයං දිස්වා බ්රාහ්මණස්ස
යභොජනයවලායං  න්ත්වා ද්වායර අට්ඨාසි. යසොපි ද්වාරපමුයඛ

අන්යතොය හාභිමුයඛොනිසීදිත්වාභුඤ්ජති, සත්ථාරංද්වායරඨිතංනපස්සති.
බ්රාහ්මණී රපනතංපරිවිසමානාසත්ථාරංදිස්වා චින්යතසි–‘‘අයංබ්රාහ්මයණො

පඤ්චසු ඨායනසු අග් ං දත්වා භුඤ්ජති, ඉදානි ච සමයණො ය ොතයමො
ආ න්ත්වාද්වායරඨියතො.සයචබ්රාහ්මයණොඑතං දිස්වාඅත්තයනොභත්තං

හරිත්වාදස්සති, පුනපාහංපචිතුංනසක්ඛිස්සාමී’’ති.සා ‘‘එවංඅයංසමණං
ය ොතමං න පස්සිස්සතී’’ති සත්ථු පිට්ඨිං දත්වා තස්ස පච්ඡයතො තං 
පටිච්ඡායදන්තීඔනමිත්වාපුණ්ණචන්දංපාණිනාපටිච්ඡායදන්තීවියඅට්ඨාසි.
තථා ඨිතා එව ච පන ‘‘ යතො නු යඛො යනො’’ති සත්ථාරං අඩ්ඪක්ඛියකන
ඔයලොයකසි. සත්ථා තත්යථව අට්ඨාසි. බ්රාහ්මණස්ස පන සවනභයයන

‘‘අතිච්ඡථා’’ති න වයදති, ඔසක්කිත්වා පන සණිකයමව ‘‘අතිච්ඡථා’’ති

ආහ. සත්ථා ‘‘න මිස්සාමී’’තිසීසං චායලසි.යලොක රුනාබුද්යධන ‘‘න
 මිස්සාමී’’තිසීයසචාලියතසා සන්ධායරතුංඅසක්යකොන්තීමහාහසිතංහසි.
තස්මිංඛයණසත්ථාය හාභිමුඛංඔභාසං මුඤ්චි.බ්රාහ්මයණොපිපිට්ඨිංදත්වා
නිසින්යනොයයව බ්රාහ්මණියා හසිතසද්දං සුත්වා ඡබ්බණ්ණානඤ්ච රස්මීනං
ඔභාසංඔයලොයකත්වාසත්ථාරංඅද්දස.බුද්ධාහි නාම ායමවාඅරඤ්යඤ
වායහතුසම්පන්නානංඅත්තානංඅදස්යසත්වානපක්කමන්ති. බ්රාහ්මයණොපි

සත්ථාරංදිස්වා, ‘‘යභොතිනාසියතොම්හිතයා, රාජපුත්තංආ න්ත්වා ද්වායර
ඨිතං මය්හං අනාචික්ඛන්තියා භාරියං යත කම්මං කත’’න්ති වත්වා 

අඩ්ඪභුත්තංයභොජනපාතිංආදායසත්ථුසන්තිකං න්ත්වා, ‘‘යභොය ොතම, 

අහං පඤ්චසු ඨායනසු අග් ං දත්වාව භුඤ්ජාමි, ඉයතො ච යම මජ්යඣ

භින්දිත්වා එයකොව භත්තයකොට්ඨායසො භුත්යතො, එයකො යකොට්ඨායසො

අවසිට්යඨො, පටිග් ණ්හිස්සසි යම ඉදං භත්ත’’න්ති. සත්ථා ‘‘න යම තව

උච්ඡිට්ඨභත්යතන අත්යථො’’ති අවත්වා, ‘‘බ්රාහ්මණ, අග් ම්පි මය්හයමව

අනුච්ඡවිකං, මජ්යඣ භින්දිත්වා අඩ්ඪභුත්තභත්තම්පි, 

චරිමකභත්තපිණ්යඩොපි මය්හයමව අනුච්ඡවියකො. මයඤ්හි, බ්රාහ්මණ, 
පරදත්තූපජීවියපතසදිසා’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

‘‘යදග් යතොමජ්ඣයතොයසසයතොවා, 

පිණ්ඩංලයභථපරදත්තූපජීවී; 
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නාලංථුතුංයනොපිනිපච්චවාදී, 

තංවාපිධීරාමුනියවදයන්තී’’ති.(සු.නි.219); 

බ්රාහ්මයණො තං සුත්වාව පසන්නචිත්යතො හුත්වා ‘‘අයහො අච්ඡරියං, 
දීපසාමියකො නාම රාජපුත්යතො ‘න යම තව උච්ඡිට්ඨභත්යතන අත්යථො’ති
අවත්වාඑවංවක්ඛතී’’තිද්වායරඨිතයකොවසත්ථාරංපඤ්හංපුච්ඡි–‘‘යභො 

ය ොතම, තුම්යහඅත්තයනොසාවයකභික්ඛූතිවදථ, කිත්තාවතා භික්ඛුනාම
යහොතී’’ති. සත්ථා ‘‘කථංපනපා නු යඛො ඉමස්ස ධම්මයදසනා සප්පායා’’ති 

උපධායරන්යතො ‘‘ඉයම ද්යවපි ජනා කස්සපබුද්ධකායල ‘නාමපනප’න්ති

වදන්තානංකථං සුණිංසු, නාමපනපංඅවිස්සජ්ජිත්වාවයනසංධම්මංයදයසතුං

වට්ටතී’’ති, ‘‘බ්රාහ්මණ, නායම ච පනයප ච අරජ්ජන්යතො අසජ්ජන්යතො
අයසොචන්යතොභික්ඛුනාම යහොතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

367. 

‘‘සබ්බයසොනාමපනපස්මිං, යස්සනත්ථිමමායිතං; 

අසතාචනයසොචති, සයවභික්ඛූතිවුච්චතී’’ති. 

තත්ථ සබ්බයසොති සබ්බස්මිම්පි යවදනාදීනං චතුන්නං, පනපක්ඛන්ධස්ස

චාතිපඤ්චන්නංඛන්ධානංවයසන පවත්යතනාමපනයප. මමායිතන්තියස්ස 

අහන්ති වා මමන්ති වා  ායහො නත්ථි. අසතා ච න යසොචතීති තස්මිඤ්ච
නාමපනයප ඛයවයං පත්යත ‘‘මම පනපං ඛීණං…යප.… මම විඤ්ඤාණං

ඛීණ’’න්තින යසොචතිනවිහඤ්ඤති, ‘‘ඛයවයධම්මංයමඛීණ’’න්තිපස්සති. 

ස යවතියසොඑවපනයපොවිජ්ජමායනපිනාමපනයපමමායිතරහියතොපිඅසතාපි
යතනඅයසොචන්යතො භික්ඛූතිවුච්චතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන උයභොපි ජයම්පතිකා අනා ාමිඵයල පතිට්ඨහිංසු, 
සම්පත්තානම්පිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

පඤ්චග් දායකබ්රාහ්මණවත්ථුඡට්ඨං. 

7. සම්බහුලභික්ඛුවත්ථු 

යමත්තාවිහාරීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
සම්බහුයලභික්ඛූආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හි සමයය ආයස්මන්යත මහාකච්චායන අවන්තිජනපයද
කුරරඝරං නිස්සාය පවත්තපබ්බයත විහරන්යත යසොයණො නාම
යකොටිකණ්යණො උපාසයකො යථරස්ස ධම්මකථාය පසීදිත්වා යථරස්ස

සන්තියක පබ්බජිතුකායමො යථයරන ‘‘දුක්කරං යඛො, යසොණ, යාවජීවං
එකභත්තංඑකයසයයංබ්රහ්මචරිය’’න්තිවත්වාද්යවවායර පටික්ඛිත්යතොපි
පබ්බජ්ජාය අතිවියඋස්සාහජායතොතතියවායර යථරංයාචිත්වා පබ්බජිත්වා
අප්පභික්ඛුකත්තා දක්ඛිණාපයථ තිණ්ණං වස්සානං අච්චයයන 
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ලද්ධූපසම්පයදො සත්ථාරං සම්මුඛා දට්ඨුකායමො හුත්වා උපජ්ඣායං
ආපුච්ඡිත්වා යතන දින්නං සාසනං  යහත්වා අනුපුබ්යබන යජතවනං
 න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා කතපටිසන්ථායරො සත්ථාරා
එක න්ධකුටියංයයව අනුඤ්ඤාතයසනාසයනො බහුයදව රත්තිං 
අජ්යඣොකායසවීථිනායමත්වාරත්තිභාය  න්ධකුටිංපවිසිත්වාඅත්තයනො
පත්තයසනාසයන තං රත්තිභා ං වීතිනායමත්වා පච්චූසසමයය සත්ථාරා

අජ්ඣිට්යඨො යසොෙස අට්ඨකවග්ගිකානි (සු.නි. 772 ආදයයො) සබ්බායනව
සරභඤ්යඤන අභණි. අථස්ස භ වා සරභඤ්ඤපරියයොසායන

අබ්භානුයමොයදන්යතො – ‘‘සාධු සාධු, භික්ඛූ’’ති සාධුකාරං අදාසි. සත්ථාරා
දින්නසාධුකාරං සුත්වා භූමට්ඨකයදවා නා ා සුපණ්ණාති එවං යාව
බ්රහ්මයලොකාඑකසාධුකාරයමවඅයහොසි. 

තස්මිං ඛයණ යජතවනයතො වීසයයොජනසතමත්ථයක කුරරඝරන යර
යථරස්ස මාතු මහාඋපාසිකාය ය යහ අධිවත්ථා යදවතාපි මහන්යතන
සද්යදන සාධුකාරමදාසි. අථ නං උපාසිකා ආහ – ‘‘යකො එස සාධුකාරං

යදතී’’ති? අහං, භගිනීති.යකොසි ත්වන්ති? තවය යහඅධිවත්ථා, යදවතාති.

ත්වං ඉයතො පුබ්යබ මය්හං සාධුකාරං අදත්වා අජ්ජ කස්මා යදසීති? නාහං

තුය්හං සාධුකාරං දම්මීති. අථ කස්ස යත සාධුකායරො දින්යනොති? තව
පුත්තස්ස යකොටිකණ්ණස්ස යසොණත්යථරස්සාති. කිං යම පුත්යතන 

කතන්ති? පුත්යතො යත අජ්ජ සත්ථාරා සද්ධිං එක න්ධකුටියං වසිත්වා

ධම්මං යදයසසි, සත්ථා තව පුත්තස්ස ධම්මං සුත්වා පසන්යනො
සාධුකාරමදාසි.යතනස්සමයාපිසාධුකායරො දින්යනො.සම්මාසම්බුද්ධස්සහි
සාධුකාරං සම්පටිච්ඡිත්වා භූමට්ඨකයදයව ආදිං කත්වා යාව බ්රහ්මයලොකා

එකසාධුකාරයමව ජාතන්ති. කිං පන, සාමි, මම පුත්යතන සත්ථු ධම්යමො

කථියතො, සත්ථාරා මම පුත්තස්ස කථියතොති? තව පුත්යතන සත්ථු
කථියතොති. එවං යදවතාය කයථන්තියාව උපාසිකාය පඤ්චවණ්ණා පීති
උප්පජ්ජිත්වාසකලසරීරංඵරි. 

අථස්සා එතදයහොසි – ‘‘සයච යම පුත්යතො සත්ථාරා සද්ධිං 

එක න්ධකුටියං වසිත්වා සත්ථු ධම්මං කයථතුං සක්ඛි, මය්හම්පි කයථතුං

සක්ඛිස්සතියයව. පුත්තස්ස ආ තකායල ධම්මස්සවනං කායරත්වා
ධම්මකථං සුණිස්සාමී’’ති. යසොණත්යථයරොපි යඛො සත්ථාරා සාධුකායර
දින්යන ‘‘අයං යම උපජ්ඣායයන දින්නසාසනං ආයරොයචතුං කායලො’’ති
භ වන්තං පච්චන්තියමසු ජනපයදසු විනයධරපඤ්චයමන  යණන

උපසම්පදංආදිංකත්වා(මහාව.259) පඤ්චවයරයාචිත්වාකතිපාහංසත්ථු
සන්තියකයයවවසිත්වා‘‘උපජ්ඣායං පස්සිස්සාමී’’තිසත්ථාරංආපුච්ඡිත්වා
යජතවනානික්ඛමිත්වාඅනුපුබ්යබන උපජ්ඣායස්සසන්තිකංඅ මාසි. 

යථයරො පුනදිවයස තං ආදාය පිණ්ඩාය චරන්යතො මාතු උපාසිකාය 
ය හද්වාරංඅ මාසි.සාපිපුත්තං දිස්වාතුට්ඨමානසාවන්දිත්වාසක්කච්චං 

පරිවිසිත්වා පුච්ඡි – ‘‘සච්චං කිර ත්වං, තාත, සත්ථාරා සද්ධිං
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එක න්ධකුටියං වසිත්වාසත්ථුධම්මකථංකයථසී’’ති. ‘‘උපාසියක, තුය්හං

යකන ඉදං කථිත’’න්ති? ‘‘තාත, ඉමස්මිං ය යහ අධිවත්ථා යදවතා
මහන්යතනසද්යදනසාධුකාරංදත්වාමයා‘යකො එයසො’තිවුත්යත‘අහ’න්ති

වත්වාඑවඤ්චඑවඤ්චකයථසි.තංසුත්වාමය්හංඑතදයහොසි– ‘සයචයම

පුත්යතොසත්ථුධම්මකථංකයථසි, මය්හම්පිකයථතුංසක්ඛිස්සතී’ති.අථනං 

ආහ – ‘තාත, යයතො තයා සත්ථු සම්මුඛා ධම්යමො කථියතො, මය්හම්පි
කයථතුං සක්ඛිස්සසි එව. අසුකදිවයස නාම ධම්මස්සවනං කායරත්වා තව

ධම්මං සුණිස්සාමි, තාතා’’’ති. යසො අධිවායසසි. උපාසිකා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
දානංදත්වාපූජංකත්වා‘‘පුත්තස්සයම ධම්මකථංසුණිස්සාමී’’තිඑකයමව
දාසිං ය හරක්ඛිකං ඨයපත්වා සබ්බං පරිජනං ආදාය අන්යතොන යර
ධම්මස්සවනත්ථාය කාරියතමණ්ඩයපඅලඞ්කතධම්මාසනංඅභිරුය්හධම්මං
යදයසන්තස්ස පුත්තස්සධම්මකථංයසොතුංඅ මාසි. 

තස්මිං පන කායල නවසතා යචොරා තස්සා උපාසිකාය ය යහ ඔතාරං 
ඔයලොයකන්තාවිචරන්ති.තස්සාපනය හංසත්තහිපාකායරහිපරික්ඛිත්තං 

සත්තද්වාරයකොට්ඨකයුත්තං, තත්ථ යතසු යතසු ඨායනසු චණ්ඩසුනයඛ
බන්ධිත්වා ඨපයිංසු. අන්යතොය යහඡදනස්සඋදකපාතට්ඨායනපනපරිඛං

ඛණිත්වාතිපුනාපූරයිංසු.තං දිවාආතයපනවිලීනංපක්කුථිතංවියතිට්ඨති, 
රත්තිං කඨිනං කක්ඛෙං හුත්වා තිට්ඨති. තස්සානන්තරා මහන්තානි
අයසඞ්ඝාටකානිනිරන්තරංභූමියංඔදහිංසු.ඉති ඉමඤ්චාරක්ඛංඋපාසිකාය
චඅන්යතොය යහඨිතභාවංපටිච්චයතයචොරාඔකාසංඅලභන්තාතං දිවසං
තස්සා  තභාවං ඤත්වා උමඞ් ං භින්දිත්වා තිපුපරිඛාය ච 

අයසඞ්ඝාටකානඤ්ච යහට්ඨාභාය යනව ය හං පවිසිත්වා යචොරයජට්ඨකං
තස්සා සන්තිකං පහිණිංසු ‘‘සයච සා අම්හාකං ඉධ පවිට්ඨභාවං සුත්වා

නිවත්තිත්වාය හාභිමුඛී ආ ච්ඡති, අසිනානංපහරිත්වාමායරථා’’ති.යසො
 න්ත්වාතස්සාසන්තියක අට්ඨාසි. 

යචොරාපි අන්යතොය යහ දීපං ජායලත්වා කහාපණ බ්භද්වාරං විවරිංසු. 

සාදාසීයචොයරදිස්වාඋපාසිකායසන්තිකං න්ත්වා, ‘‘අයයය, බහූයචොරා
ය හං පවිසිත්වා කහාපණ බ්භද්වාරං විවරිංසූ’’ති ආයරොයචසි. ‘‘යචොරා

අත්තනාදිට්ඨකහාපයණ හරන්තු, අහංමමපුත්තස්සධම්මකථංසුණාමි, මා

යම ධම්මස්ස අන්තරායං කරි, ය හං  ච්ඡා’’ති තං පහිණි. යචොරාපි
කහාපණ බ්භං තුච්ඡං කත්වා රජත බ්භං විවරිංසු. සා පුනපි  න්ත්වා

තමත්ථංආයරොයචසි. උපාසිකාපි‘‘යචොරාඅත්තනාඉච්ඡිතංහරන්තු, මායම
අන්තරායං කරී’’ති පුන තං පහිණි. යචොරා රජත බ්භම්පි තුච්ඡං කත්වා
සුවණ්ණ බ්භංවිවරිංසු.සාපුනපි න්ත්වා උපාසිකායතමත්ථංආයරොයචසි.

අථ නං උපාසිකා ආමන්යතත්වා, ‘‘යභොති යජ ත්වං අයනකවාරං මම

සන්තිකංආ තා, ‘යචොරායථාරුචිතංහරන්තු, අහංමමපුත්තස්සධම්මකථං

සුණාමි, මා යම අන්තරායං කරී’ති මයා වුත්තාපි මම කථං අනාදියිත්වා
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පුනප්පුනංආ ච්ඡසියයව. සයච ඉදානිත්වංආ ච්ඡිස්සසි, ජානිස්සාමි යත

කත්තබ්බං, ය හයමව ච්ඡා’’ති පහිණි. 

යචොරයජට්ඨයකො තස්සා කථං සුත්වා ‘‘එවපනපාය ඉත්ථියා සන්තකං 
හරන්තානං අසනි පතිත්වා මත්ථකං භින්යදයයා’’ති යචොරානං සන්තිකං

 න්ත්වා ‘‘සීඝංඋපාසිකායසන්තකං පටිපාකතිකංකයරොථා’’තිආහ. යත

කහාපයණහි කහාපණ බ්භං, රජතසුවණ්යණහි රජතසුවණ්ණ බ්යභ පුන

පූරයිංසු.ධම්මතාකියරසා, යංධම්යමො ධම්මචාරිනංරක්ඛති.යතයනවාහ– 

‘‘ධම්යමො හයවරක්ඛතිධම්මචාරිං, 

ධම්යමොසුචිණ්යණොසුඛමාවහාති; 

එසානිසංයසොධම්යමසුචිණ්යණ, 

නදුග් තිං ච්ඡතිධම්මචාරී’’ති.(යථර ා.303; ජා. 1.10.102); 

යචොරාපි  න්ත්වා ධම්මස්සවනට්ඨායන අට්ඨංසු. යථයරොපි ධම්මං 
කයථත්වාවිභාතායරත්තියාආසනාඔතරි.තස්මිංඛයණයචොරයජට්ඨයකො

උපාසිකාය පාදමූයලනිපජ්ජිත්වා ‘‘ඛමාහියම, අයයය’’තිආහ. ‘‘කිංඉදං, 

තාතා’’ති? ‘‘අහඤ්හි තුම්යහසු ආඝාතං කත්වා තුම්යහ මායරතුකායමො

අට්ඨාසි’’න්ති.‘‘යතනහියත, තාත, ඛමාමී’’ති.යසසයචොරාපිතයථවවත්වා, 

‘‘තාතා, ඛමාමී’’තිවුත්යතආහංසු – ‘‘අයයය, සයචයනොඛමථ, පුත්තස්ස
යවොසන්තියක අම්හාකංපබ්බජ්ජංදායපථා’’ති.සාපුත්තංවන්දිත්වාආහ–

‘‘තාත, ඉයම යචොරා මම ගුයණසු තුම්හාකඤ්ච ධම්මකථාය පසන්නා

පබ්බජ්ජං යාචන්ති, පබ්බායජථ යන’’ති. යථයරො ‘‘සාධූ’’ති වත්වා යතහි
නිවත්ථවත්ථානං දසානි ඡින්දායපත්වා තම්බමත්තිකාය රජායපත්වා යත
පබ්බායජත්වා සීයලසු පතිට්ඨායපසි. උපසම්පන්නකායල ච යනසං
එයකකස්ස විසුං විසුං කම්මට්ඨානමදාසි. යත නවසතා භික්ඛූ විසුං විසුං
නවසතකම්මට්ඨානානි  යහත්වා එකං පබ්බතං අභිරුය්හ තස්ස තස්ස
රුක්ඛස්සඡායායනිසීදිත්වා සමණධම්මංකරිංසු. 

සත්ථාවීසයයොජනසතමත්ථයකයජතවනමහාවිහායරනිසින්යනොවයත
භික්ඛූ ඔයලොයකත්වා යතසං චරියවයසන ධම්මයදසනං වවත්ථායපත්වා
ඔභාසංඵරිත්වාසම්මුයඛ නිසීදිත්වාකයථන්යතොවියඉමා ාථාඅභාසි– 

368. 

‘‘යමත්තාවිහාරීයයොභික්ඛු, පසන්යනොබුද්ධසාසයන; 

අධි ච්යඡපදංසන්තං, සඞ්ඛාපනපසමංසුඛං. 

369. 

‘‘සිඤ්චභික්ඛුඉමංනාවං, සිත්තායතලහුයමස්සති; 

යඡත්වාරා ඤ්චයදොසඤ්ච, තයතොනිබ්බානයමහිසි. 
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370. 

‘‘පඤ්චඡින්යදපඤ්චජයහ, පඤ්චචුත්තරිභාවයය; 

පඤ්චසඞ් ාතිය ොභික්ඛු, ඔඝතිණ්යණොතිවුච්චති. 

371. 

‘‘ඣාය භික්ඛුමා පමායදො, 

මායතකාමගුයණරයමස්සුචිත්තං; 

මායලොහගුෙංගිලීපමත්යතො, 
මාකන්දීදුක්ඛමිදන්තිදය්හමායනො. 

372. 

‘‘නත්ථි ඣානංඅපඤ්ඤස්ස, පඤ්ඤානත්ථි අඣායයතො; 

යම්හිඣානඤ්චපඤ්ඤාච, සයවනිබ්බානසන්තියක. 

373. 

‘‘සුඤ්ඤා ාරංපවිට්ඨස්ස, සන්තචිත්තස්සභික්ඛුයනො; 

අමානුසීරතීයහොති, සම්මාධම්මංවිපස්සයතො. 

374. 

‘‘යයතොයයතොසම්මසති, ඛන්ධානංඋදයබ්බයං; 

ලභතීපීතිපායමොජ්ජං, අමතංතංවිජානතං. 

375. 

‘‘තත්රායමාදිභවති, ඉධපඤ්ඤස්සභික්ඛුයනො; 

ඉන්ද්රියගුත්තිසන්තුට්ඨි, පාතියමොක්යඛචසංවයරො. 

376. 

‘‘මිත්යතභජස්සුකලයායණ, සුද්ධාජීයවඅතන්දියත; 

පටිසන්ථාරවුතයස්ස, ආචාරකුසයලොසියා; 

තයතොපායමොජ්ජබහුයලො, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සතී’’ති. 

තත්ථ යමත්තාවිහාරීති යමත්තාකම්මට්ඨායන කම්මං කයරොන්යතොපි 
යමත්තාවයසන තිකචතුක්කජ්ඣායන නිබ්බත්යතත්වා ඨියතොපි

යමත්තාවිහාරීයයව නාම. පසන්යනොති යයො පන බුද්ධසාසයන පසන්යනො

යහොති, පසාදං යරොයචතියයවාති අත්යථො. පදිං සන්තන්තිනිබ්බානස්යසතං
නාමං. එවපනයපො හි භික්ඛු සන්තං යකොට්ඨාසං සබ්බසඞ්ඛාරානං

උපසන්තතාය සඞ්ඛාපනපසමං, පරමසුඛතාය සුඛන්ති ලද්ධනාමං නිබ්බානං

අධි ච්ඡති, වින්දතියයවාතිඅත්යථො. 

සිඤ්ච භික්ඛු ඉමිං නාවන්ති භික්ඛු ඉමං අත්තභාවසඞ්ඛාතං නාවං

මිච්ඡාවිතක්යකොදකං ඡඩ්යඩන්යතොසිඤ්ච. සිත්තා යත හුයමස්සතීතියථා
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හි මහාසමුද්යද උදකස්යසව භරිතා නාවා ඡිද්දානි පිදහිත්වා උදකස්ස
සිත්තතාය සිත්තා සල්ලහුකා හුත්වා මහාසමුද්යද අයනොසීදිත්වා සීඝං

සුපට්ටනං  ච්ඡති, එවං තවාපි අයං මිච්ඡාවිතක්යකොදකභරිතා
අත්තභාවනාවා චක්ඛුද්වාරාදිඡිද්දානි සංවයරන පිදහිත්වා උප්පන්නස්ස
මිච්ඡාවිතක්යකොදකස්ස සිත්තතාය සිත්තා සල්ලහුකා සංසාරවට්යට 

අයනොසීදිත්වා සීඝං නිබ්බානං  මිස්සති. යඡත්වාති රා යදොසබන්ධනානි
ඡින්ද. එතානි හි ඡින්දිත්වා අරහත්තප්පත්යතො තයතො අපරභාය  

අනුපාදියසසනිබ්බානයමවඑහිසි,  මිස්සසීතිඅත්යථො. 

පඤ්ච ඡින්යදති යහට්ඨාඅපායසම්පාපකානි 
පඤ්යචොරම්භාගියසංයයොජනානි පායද බද්ධරජ්ජං පුරියසො සත්යථන විය 

යහට්ඨාමග් ත්තයයන ඡින්යදයය. පඤ්ච ජයහති 
උපරියදවයලොකසම්පාපකානිපඤ්චුද්ධම්භාගියසංයයොජනානිපුරියසොගීවාය

බද්ධරජ්ජකං විය අරහත්තමග්ය න ජයහයය පජයහයය, ඡින්යදයයාති

අත්යථො. පඤ්ච චුත්තරිභාවයෙතිඋද්ධම්භාගියසංයයොජනානංපහානත්ථාය

සද්ධාදීනි පඤ්චින්ද්රියානි උත්තරි භායවයය. පඤ්චසඞ් ාතිය ොති එවං
සන්යත පඤ්චන්නං රා යදොසයමොහමානදිට්ඨිසඞ් ානං අතික්කමයනන

පඤ්චසඞ් ාතිය ො භික්ඛු ඔාතිණ්යණොති වුච්චති, චත්තායරො ඔයඝ
තිණ්යණොයයවාති වුච්චතීතිඅත්යථො. 

ඣාෙ භික්ඛූති භික්ඛු ත්වං ද්වින්නං ඣානානං වයසන ඣාය යචව, 

කායකම්මාදීසුචඅප්පමත්තවිහාරිතායමාපමජ්ජි. රයමස්සූතිපඤ්චවියධච

කාමගුයණ යත චිත්තං මා රයමස්සු. මා ය ොහගුළන්ති
සතියවොස්සග් ලක්ඛයණනහිපමායදනපමත්තානිරයය තත්තංයලොහගුෙං

ගිලන්ති, යතනතංවදාමි‘‘මාපමත්යතොහුත්වායලොහගුෙංගිලි, මා නිරයය
ඩය්හමායනො‘දුක්ඛමිද’න්තිකන්දී’’තිඅත්යථො. 

නත්ථිඣානන්තිඣානුප්පාදිකාය වායාමපඤ්ඤායඅපඤ්ඤස්සඣානං

නාමනත්ථි. පඤ්ඤානත්ථීති අඣායන්තස්ස ‘‘සමාහියතොභික්ඛුයථාභූතං

ජානාතිපස්සතී’’ති වුත්තලක්ඛණාපඤ්ඤානත්ථි. ෙම්හිඣානඤ්චපඤ්ඤා

චාති යම්හි පුග් යල ඉදං උභයම්පි අත්ථි, යසො නිබ්බානස්ස සන්තියක
ඨියතොයයවාති අත්යථො. 

සුඤ්ඤා ාරිං පවිට්ඨස්සාති කිස්මිඤ්චියදව විවිත්යතොකායස
කම්මට්ඨානං අවිජහිත්වා කම්මට්ඨානමනසිකායරන නිසින්නස්ස. 

සන්තචිත්තස්සාති නිබ්බුතචිත්තස්ස. සම්මාති යහතුනා කාරයණන ධම්මං
විපස්සන්තස්ස විපස්සනාසඞ්ඛාතා අමානුසී රති අට්ඨසමාපත්තිසඞ්ඛාතා
දිබ්බාපිරතියහොති උප්පජ්ජතීතිඅත්යථො. 

ෙයතො ෙයතො සම්මසතීති අට්ඨතිංසාය ආරම්මයණසු කම්මං

කයරොන්යතො යයන යයනාකායරන, පුයරභත්තාදීසු වා කායලසු යස්මිං
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යස්මිං අත්තනා අභිරුචියත කායල, අභිරුචියත වා කම්මට්ඨායන කම්මං

කයරොන්යතොසම්මසති. උදෙබ්බෙන්තිපඤ්චන්නංඛන්ධානංපඤ්චවීසතියා

ලක්ඛයණහි උදයං, පඤ්චවීසතියා එව ච ලක්ඛයණහි වයං. 

පීතිපායමොජ්ජන්ති එවං ඛන්ධානං උදයබ්බයං සම්මසන්යතො ධම්මපීතිං 

ධම්මපායමොජ්ජඤ්ච ලභති. අමතන්ති තං සප්පච්චයය නාමපනයප පාකයට
හුත්වා උපට්ඨහන්යත උප්පන්නං පීතිපායමොජ්ජං
අමතනිබ්බානසම්පාපකත්තා විජානතංපණ්ඩිතානංඅමතයමවාතිඅත්යථො. 

තත්රාෙමාදි භවතීති තත්ර අයං ආදි, ඉදං පුබ්බට්ඨානං යහොති. ඉධ

පඤ්ඤස්සාති ඉමස්මිං සාසයන පණ්ඩිතභික්ඛුයනො. ඉදානි ‘‘තං ආදී’’ති

වුත්තං පුබ්බට්ඨානං දස්යසන්යතො ඉන්ද්රිෙගුත්තීතිආදිමාහ.

චතුපාරිසුද්ධිසීලඤ්හි පුබ්බට්ඨානං නාම. තත්ථ ඉන්ද්රිෙගුත්තීති

ඉන්ද්රියසංවයරො. සන්තුට්ඨීති චතුපච්චයසන්යතොයසො. යතන ආජීවපාරිසුද්ධි

යචව පච්චයසන්නිස්සිතඤ්ච සීලං කථිතං. පාතියමොක්යඛති 

පාතියමොක්ඛසඞ්ඛායතයජට්ඨකසීයලපරිපූරකාරිතාකථිතා. 

මත්යත භජස්සු ක යායණති විස්සට්ඨකම්මන්යත අපතිපනපසහායය
වජ්යජත්වා සාධුජීවිතාය සුද්ධාජීයව ජඞ්ඝබලං නිස්සාය ජීවිකකප්පනාය

අකුසීයත අතන්දියත කලයාණමිත්යත භජස්සු, යසවස්සූති අත්යථො. 

පටිසන්ථාරවුතයස්සාති ආමිසපටිසන්ථායරන ච ධම්මපටිසන්ථායරන ච

සම්පන්නවුත්තිතාය පටිසන්ථාරවුත්ති අස්ස, පටිසන්ථාරස්ස කාරකා

භයවයයාති අත්යථො. ආචාරකුසය ොති සීලම්පිආචායරො, වත්තපටිවත්තම්පි

ආචායරො. තත්ථ කුසයලො සියා, යඡයකො භයවයයාති අත්යථො. තයතො

පායමොජ්ජබහුය ොතිතයතොපටිසන්ථාරවුත්තියතොචආචාරයකොසල්ලයතොච 

උප්පන්යනනධම්මපායමොජ්යජනපායමොජ්ජබහුයලොහුත්වාතංසකලස්සාපි
වට්ටදුක්ඛස්ස අන්තංකරිස්සතීතිඅත්යථො. 

එවං සත්ථාරා යදසිතාසු ඉමාසු  ාථාසු එකයමකිස්සාය  ාථාය 
පරියයොසායන එකයමකං භික්ඛුසතං නිසින්නනිසින්නට්ඨායනයයව සහ
පටිසම්භිදාහිඅරහත්තං පත්වායවහාසංඅබ්භුග් න්ත්වාසබ්යබපියතභික්ඛූ
ආකායසයනව වීසයයොජනසතිකං කන්තාරං අතික්කමිත්වා තථා තස්ස
සුවණ්ණවණ්ණංසරීරං වණ්යණන්තායථොයමන්තාපායදවන්දිංසූති. 

සම්බහුලභික්ඛුවත්ථුසත්තමං. 

8. පඤ්චසතභික්ඛුවත්ථු 

වස්සිකා විෙපුප්ඵානීතිඉමංධම්මයදසනංසත්ථා යජතවයනවිහරන්යතො
පඤ්චසයතභික්ඛූආරබ්භකයථසි. 

යත කිර සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං  යහත්වා අරඤ්යඤ
සමණධම්මං කයරොන්තා පායතොව පුප්ඵිතානි වස්සිකපුප්ඵානි සායං
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වණ්ටයතො මුච්චන්තානි දිස්වා ‘‘පුප්ඵානං වණ්යටහි මුච්චනයතො මයං
පඨමතරං රා ාදීහි මුච්චිස්සාමා’’ති වායමිංසු. සත්ථා යත භික්ඛූ

ඔයලොයකත්වා, ‘‘භික්ඛයව, භික්ඛුනානාමවණ්ටයතොමුච්චනපුප්යඵන විය
දුක්ඛයතො මුච්චිතුං වායමිතබ්බයමවා’’ති වත්වා  න්ධකුටියං නිසින්යනොව
ආයලොකං ඵරිත්වාඉමං ාථමාහ– 

377. 

‘‘වස්සිකාවියපුප්ඵානි, මද්දවානිපමුඤ්චති; 

එවංරා ඤ්චයදොසඤ්ච, විප්පමුඤ්යචථභික්ඛයවො’’ති. 

තත්ථ වස්සිකාති සුමනා. මද්දවානීති මිලාතානි. ඉදං වුත්තං යහොති –

යථා වස්සිකා හියයයො පුප්ඵිතපුප්ඵානි පුනදිවයස පුරාණභූතානි මුඤ්චති, 

වණ්ටයතො විස්සජ්යජති, එවංතුම්යහපිරා ාදයයොයදොයසවිප්පමුඤ්යචථාති. 

යදසනාවසායනසබ්යබපියතභික්ඛූඅරහත්යතපතිට්ඨහිංසූති. 

පඤ්චසතභික්ඛුවත්ථුඅට්ඨමං. 

9. සන්තකායත්යථරවත්ථු 

සන්තකායෙොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
සන්තකායත්යථරංනාමආරබ්භකයථසි. 

තස්ස කිර හත්ථපාදකුක්කුච්චං නාම නායහොසි, කායවිජම්භනරහියතො 
සන්තඅත්තභායවොවඅයහොසි.යසොකිරසීහයයොනියතොආ යතොයථයරො.සීහා
කිර එකදිවසං ය ොචරං  යහත්වා රජතසුවණ්ණමණිපවාෙගුහානං
අඤ්ඤතරං පවිසිත්වා මයනොසිලාතයල හරිතාලචුණ්යණසු සත්තාහං
නිපජ්ජිත්වා සත්තයමදිවයසඋට්ඨායනිපන්නට්ඨානං ඔයලොයකත්වාසයච
නඞ්ගුට්ඨස්ස වා කණ්ණානං වා හත්ථපාදානං වා චලිතත්තා 

මයනොසිලාහරිතාලචුණ්ණානං විප්පකිණ්ණතං පස්සන්ති, ‘‘න යත ඉදං
ජාතියා වා ය ොත්තස්ස වා පතිපනප’’න්ති පුන සත්තාහං නිරාහාරා 

නිපජ්ජන්ති, චුණ්ණානං පන විප්පකිණ්ණභායව අසති ‘‘ඉදං යත 
ජාතිය ොත්තානං අනුච්ඡවික’’න්ති ආසයා නික්ඛමිත්වා විජම්භිත්වා දිසා 
අනුවියලොයකත්වා තික්ඛත්තුං සීහනාදං නදිත්වා ය ොචරාය පක්කමන්ති.
එවපනපාය සීහයයොනියා ආ යතො අයං භික්ඛු. තස්ස කායසමාචාරං දිස්වා

භික්ඛූ සත්ථු ආයරොයචසුං – ‘‘න යනො, භන්යත, සන්තකායත්යථරසදියසො
භික්ඛුදිට්ඨපුබ්යබො.ඉමස්සහි නිසින්නට්ඨායනහත්ථචලනංවාපාදචලනං

වා කායවිජම්භිතා වා නත්ථී’’ති. තං සුත්වා සත්ථා, ‘‘භික්ඛයව, භික්ඛුනා
නාම සන්තකායත්යථයරන විය කායාදීහි උපසන්යතයනව භවිතබ්බ’’න්ති
වත්වාඉමං ාථමාහ– 

378. 
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‘‘සන්තකායයොසන්තවායචො, සන්තවාසුසමාහියතො; 

වන්තයලොකාමියසොභික්ඛු, උපසන්යතොතිවුච්චතී’’ති. 

තත්ථ සන්තකායෙොති පාණාතිපාතාදීනං අභායවන සන්තකායයො, 

මුසාවාදාදීනං අභායවන සන්තවායචො, අභිජ්ඣාදීනං අභායවන සන්තවා, 

කායාදීනං තිණ්ණම්පි සුට්ඨු සමාහිතත්තා සුසමාහියතො, චතූහි මග්ය හි

යලොකාමිසස්සවන්තතාය වන්තය ොකාමයසො භික්ඛුඅබ්භන්තයරරා ාදීනං

උපසන්තතාය උපසන්යතොතිවුච්චතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන යසො යථයරො අරහත්යත පතිට්ඨහි, සම්පත්තානම්පි 
සාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

සන්තකායත්යථරවත්ථුනවමං. 

10. නඞ් ලකුලත්යථරවත්ථු 

අත්තනා යචොදෙත්තානන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතො නඞ් ලකුලත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

එයකො කිර දුග් තමනුස්යසො පයරසං භතිං කත්වා ජීවති, තං එයකො 
භික්ඛු පියලොතිකඛණ්ඩනිවත්ථං නඞ් ලං උක්ඛිපිත්වා  ච්ඡන්තං දිස්වා

එවමාහ– ‘‘කිංපනයතඑවංජීවනයතොපබ්බජිතුංනවර’’න්ති.යකොමං, 

භන්යත, එවං ජීවන්තං පබ්බායජස්සතීති? සයච පබ්බජිස්සසි, අහං තං 

පබ්බායජස්සාමීති. සාධු භන්යත, සයච මං පබ්බායජස්සථ, පබ්බජිස්සාමීති.

අථනංයසොයථයරොයජතවනංයනත්වාසහත්යථන, න්හායපත්වාමාෙයක 
ඨයපත්වා පබ්බායජත්වා නිවත්ථපියලොතිකඛණ්යඩන සද්ධිං නඞ් ලං
මාෙකසීමායයමව රුක්ඛසාඛායං ඨපායපසි. යසො උපසම්පන්නකායලපි 

නඞ්  කු ත්යථයරොත්යවව පඤ්ඤායි. යසො බුද්ධානං 
උප්පන්නලාභසක්කාරං නිස්සාය ජීවන්යතො උක්කණ්ඨිත්වා උක්කණ්ඨිතං
වියනොයදතුං අසක්යකොන්යතො ‘‘න දානි සද්ධායදයයානි කාසායානි
පරිදහිත්වා මිස්සාමී’’තිතං රුක්ඛමූලං න්ත්වාඅත්තනාවඅත්තානංඔවදි

– ‘‘අහිරික, නිල්ලජ්ජ, ඉදං නිවායසත්වා විබ්භමිත්වා භතිං කත්වා
ජීවිතුකායමො ජායතො’’ති. තස්යසවං අත්තානං ඔවදන්තස්යසව චිත්තං
තනුකභාවං  තං. යසොනිවත්තිත්වා පුනකතිපාහච්චයයන උක්කණ්ඨිත්වා

තයථව අත්තානං ඔවදි, පුනස්ස චිත්තං නිවත්ති. යසො ඉමිනාව නීහායරන
උක්කණ්ඨිතඋක්කණ්ඨිතකායල තත්ථ  න්ත්වා අත්තානං ඔවදි. අථ නං

භික්ඛූතත්ථ අභිණ්හං  ච්ඡන්තං දිස්වා, ‘‘ආවුයසො, නඞ් ලත්යථරකස්මා

එත්ථ  ච්ඡසී’’තිපුච්ඡිංසු.යසො‘‘ආචරියස්සසන්තිකං ච්ඡාමි, භන්යත’’ති
වත්වා කතිපායහයනවඅරහත්තංපාපුණි. 

භික්ඛූ යතන සද්ධිං යකළිං කයරොන්තා ආහංසු – ‘‘ආවුයසො 

නඞ් ලත්යථර, තව විචරණමග්ය ො අවෙඤ්යජො විය ජායතො, ආචරියස්ස
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සන්තිකං න  ච්ඡසි මඤ්යඤ’’ති. ආම, භන්යත, මයං සංසග්ය  සති

අ මිම්හා, ඉදානි පන යසො සංසග්ය ො ඡින්යනො, යතනන  ච්ඡාමාති. තං
සුත්වා භික්ඛූ ‘‘එස අභූතං වත්වා අඤ්ඤං බයාකයරොතී’’ති සත්ථු තමත්ථං

ආයරොයචසුං. සත්ථා ‘‘ආම, භික්ඛයව, මම පුත්යතො අත්තනාව අත්තානං
යචොයදත්වා පබ්බජිතකිච්චස්ස මත්ථකං පත්යතො’’ති වත්වා ධම්මං 
යදයසන්යතොඉමා ාථාඅභාසි– 

379. 

‘‘අත්තනායචොදයත්තානං, පටිමංයසථඅත්තනා; 

යසොඅත්තගුත්යතොසතිමා, සුඛංභික්ඛුවිහාහිසි. 

380. 

‘‘අත්තාහිඅත්තයනොනායථො, යකොහිනායථොපයරොසියා; 

අත්තාහිඅත්තයනො ති; 

තස්මාසංයමමත්තානං, අස්සංභද්රංවවාණියජො’’ති. 

තත්ථ යචොදෙත්තානන්ති අත්තනාව අත්තානං යචොදය සාරය. 

පටිමිංයසථාති අත්තනාව අත්තානං පරිවීමංසථ. යසොති යසො ත්වං, භික්ඛු, 

එවංසන්යතඅත්තනාවගුත්තතාය අත්තගුත්යතො, උපට්ඨිතසතිතාය සතිමා 
හුත්වාසබ්බිරියාපයථසුසුඛංවිහරිස්සසීතිඅත්යථො. 

නායථොති අවස්සයයො පතිට්ඨා. යකො හි නායථො පයරොති යස්මා පරස්ස
අත්තභායව පතිට්ඨාය කුසලං වා කත්වා සග් පරායයණන මග් ං වා

භායවත්වා සච්ඡිකතඵයලනභවිතුංන සක්කා, තස්මා යකො හිනාම පයරො

නායථොභයවයයාතිඅත්යථො. තස්මාතියස්මාඅත්තාවඅත්තයනො තිපතිට්ඨා

සරණං, තස්මා යථා භද්රං අස්සාජානීයං නිස්සාය ලාභං පත්ථයන්යතො
වාණියජො තස්ස විසමට්ඨානචාරං පච්ඡින්දිත්වා දිවසස්ස තික්ඛත්තුං

නහායපන්යතො යභොයජන්යතො සංයයමති පටිජග් ති, එවං ත්වම්පි
අනුප්පන්නස්ස අකුසලස්ස උප්පාදං නිවායරන්යතො සතිසම්යමොයසන 

උප්පන්නං අකුසලං පජහන්යතො අත්තානං සංයම ය ොපය, එවං සන්යත
පඨමජ්ඣානං ආදිං කත්වා යලොකියයලොකුත්තරවියසසං අධි මිස්සසීති
අත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

නඞ් ලකුලත්යථරවත්ථුදසමං. 

11. වක්කලිත්යථරවත්ථු 

පායමොජ්ජබහුය ොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
වක්කලිත්යථරංආරබ්භකයථසි. 
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යසො කිරායස්මාසාවත්ථියංබ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්යතො
පිණ්ඩාය පවිට්ඨං තථා තං දිස්වා සත්ථු සරීරසම්පත්තිං ඔයලොයකත්වා
සරීරසම්පත්තිදස්සයනන අතිත්යතො ‘‘එවාහං නිච්චකාලං තථා තං දට්ඨුං
ලභිස්සාමී’’ති සත්ථු සන්තියක පබ්බජිත්වා යත්ථ ඨියතන සක්කා දසබලං

පස්සිතුං, තත්ථඨියතොසජ්ඣායකම්මට්ඨානමනසිකාරාදීනිපහායසත්ථාරං 
ඔයලොයකන්යතොව විචරති. සත්ථා තස්ස ඤාණපරිපාකං ආ යමන්යතො

කිඤ්චි අවත්වා ‘‘ඉදානිස්සඤාණං පරිපාකං  ත’’න්තිඤත්වා ‘‘කිං යත, 

වක්කලි, ඉමිනා පූතිකායයනදිට්යඨන, යයොයඛො, වක්කලි, ධම්මංපස්සති, 

යසො මං පස්සති. යයො මං පස්සති, යසො ධම්මං පස්සතී’’ති (සං. නි. 3.87) 
වත්වා ඔවදි. යසො එවං ඔවදියතොපි සත්ථු දස්සනං පහාය යනව අඤ්ඤත්ථ
 න්තුං සක්යකොති. අථ නං සත්ථා ‘‘නායං භික්ඛු සංයව ං අලභිත්වා
බුජ්ඣිස්සතී’’ති උපකට්ඨාය වස්සූපනායිකාය රාජ හං  න්ත්වා

වස්සූපනායිකදිවයස‘‘අයපහි, වක්කලි, අයපහි, වක්කලී’’තිපණායමසි.යසො
‘‘න මංසත්ථාආලපතී’’තියතමාසංසත්ථුසම්මුයඛඨාතුංඅසක්යකොන්යතො

‘‘කිං මය්හං ජීවියතන, පබ්බතා අත්තානං පායතස්සාමී’’ති ගිජ්ඣකූටං
අභිරුහි. 

සත්ථාතස්සකිලමනභාවංඤත්වා‘‘අයංභික්ඛුමමසන්තිකා අස්සාසං
අලභන්යතො මග් ඵලානං උපනිස්සයං නායසයයා’’ති අත්තානං දස්යසතුං
ඔභාසං මුඤ්චි. අථස්ස සත්ථු දිට්ඨකාලයතො පට්ඨාය තාවමහන්යතොපි 

යසොයකො පහීයි. සත්ථා සුක්ඛතොකං ඔයඝන පූයරන්යතො විය යථරස්ස
බලවපීතිපායමොජ්ජං උප්පායදතුංඉමං ාථමාහ– 

381. 

‘‘පායමොජ්ජබහුයලො භික්ඛු, පසන්යනො බුද්ධසාසයන; 

අධි ච්යඡපදංසන්තං, සඞ්ඛාපනපසමංසුඛ’’න්ති. 

තස්සත්යථො –පකතියාපිපායමොජ්ජබහුයලොභික්ඛුබුද්ධසාසයනපසාදං 

යරොයචති, යසො එවං පසන්යනො බුද්ධසාසයන සන්තං පදං සඞ්ඛාපනපසමං
සුඛන්ති ලද්ධනාමං නිබ්බානං අධි ච්යඡයයාති. ඉමඤ්ච පන  ාථං වත්වා
සත්ථාවක්කලිත්යථරස්ස හත්ථංපසායරත්වා– 

‘‘එහිවක්කලිමාභායි, ඔයලොයකහිතථා තං; 

අහංතංඋද්ධරිස්සාමි, පඞ්යකසන්නංවකුඤ්ජරං. 

‘‘එහිවක්කලිමාභායි, ඔයලොයකහිතථා තං; 

අහංතංයමොචයිස්සාමි, රාහුග් හංවසූරියං. 

‘‘එහිවක්කලිමාභායි, ඔයලොයකහිතථා තං; 

අහංතංයමොචයිස්සාමි, රාහුග් හංවචන්දිම’’න්ති.– 
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ඉමා  ාථා අභාසි. යසො ‘‘දසබයලො යම දිට්යඨො, එහීති ච අව්හානම්පි 
ලද්ධ’’න්ති බලවපීතිං උප්පායදත්වා ‘‘කුයතො නු යඛො  න්තබ්බ’’න්ති
 මනමග් ං අපස්සන්යතො දසබලස්ස සම්මුයඛ ආකායස උප්පතිත්වා
පඨමපායද පබ්බයත ඨියතයයව සත්ථාරා වුත්ත ාථා ආවජ්යජන්යතො
ආකායසයයව පීතිං වික්ඛම්යභත්වා සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පත්වා
තථා තංවන්දමායනොවඔතරිත්වා සත්ථුසන්තියකඅට්ඨාසි.අථනංසත්ථා
අපරභාය සද්ධාධිමුත්තානංඅග් ට්ඨායන ඨයපසීති. 

වක්කලිත්යථරවත්ථුඑකාදසමං. 

12. සුමනසාමයණරවත්ථු 

යෙො හයවති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා පුබ්බාරායම විහරන්යතො
සුමනසාමයණරංආරබ්භකයථසි.තත්රායංඅනුපුබ්බීකථා– 

පදුමුත්තරබුද්ධකාලස්මිඤ්හි එයකො කුලපුත්යතො සත්ථාරා 
චතුපරිසමජ්යඣ එකං භික්ඛුං දිබ්බචක්ඛුකානං අග් ට්ඨායන ඨයපන්තං
දිස්වා තං සම්පත්තිං පත්ථයමායනො සත්ථාරං නිමන්යතත්වා සත්තාහං

බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං දත්වා, ‘‘භන්යත, අහම්පි
අනා යත එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන දිබ්බචක්ඛුකානං අග්ය ො
භයවයය’’න්ති පත්ථනං ඨයපසි. සත්ථා කප්පසතසහස්සං ඔයලොයකන්යතො
තස්සපත්ථනායසමිජ්ඣනභාවංවිදිත්වා‘‘ඉයතො කප්පසතසහස්සමත්ථයක
ය ොතමබුද්ධසාසයන දිබ්බචක්ඛුකානං අග්ය ො අනුරුද්යධො නාම 

භවිස්සසී’’තිබයාකාසි.යසොතංබයාකරණංසුත්වාස්යවපත්තබ්බංවියතං 
සම්පත්තිං මඤ්ඤමායනො පරිනිබ්බුයත සත්ථරි භික්ඛූ දිබ්බචක්ඛුපරිකම්මං 
පුච්ඡිත්වා සත්තයයොජනිකං කඤ්චනථූපං පරික්ඛිපිත්වා අයනකානි
දීපරුක්ඛසහස්සානි කායරත්වා දීපපූජං කත්වා තයතො චුයතො යදවයලොයක
නිබ්බත්තිත්වා යදවමනුස්යසසු කප්පසතසහස්සානි සංසරිත්වා ඉමස්මිං
කප්යපබාරාණසියං දලිද්දකුයලනිබ්බත්යතො සුමනයසට්ඨිංනිස්සායතස්ස

තිණහාරයකො හුත්වා ජීවිකං කප්යපසි. අන්නභායරොතිස්ස නාමං අයහොසි.
සුමනයසට්ඨීපිතස්මිංන යර නිච්චකාලංමහාදානංයදති. 

අයථකදිවසං උපරිට්යඨො නාම පච්යචකබුද්යධො  න්ධමාදයන 
නියරොධසමාපත්තියතො වුට්ඨාය ‘‘කස්ස නු යඛො අජ්ජ අනුග් හං 
කරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘අජ්ජ මයා අන්නභාරස්ස අනුග් හං කාතුං

වට්ටති, ඉදානිචයසොඅටවියතොතිණංආදායය හංආ මිස්සතී’’තිඤත්වා
පත්තචීවරමාදාය ඉද්ධියා  න්ත්වා අන්නභාරස්ස සම්මුයඛ පච්චුට්ඨාසි.

අන්නභායරොතංතුච්ඡපත්තහත්ථං දිස්වා‘‘අපි, භන්යත, භික්ඛංලභිත්ථා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ලභිස්සාමමහාපුඤ්ඤා’’තිවුත්යත‘‘යතනහි, භන්යත, යථොකං

ආ යමථා’’ති තිණකාජං ඡඩ්යඩත්වා යවය න ය හං  න්ත්වා, ‘‘භද්යද, 

මය්හංඨපිතභා භත්තංඅත්ථි, නත්ථී’’තිභරියංපුච්ඡිත්වා ‘‘අත්ථි, සාමී’’ති
වුත්යත යවය න පච්චා න්ත්වා පච්යචකබුද්ධස්ස පත්තං ආදාය ‘‘මය්හං
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පටුන 

දාතුකාමතායසතියදයයධම්යමොනයහොති, යදයයධම්යමසතිපටිග් ාහකං

නලභාමි.අජ්ජපනයමපටිග් ාහයකොචදිට්යඨො, යදයයධම්යමොචඅත්ථි, 

ලාභා වත යම’’ති ය හං  න්ත්වා භත්තං පත්යත පක්ඛිපායපත්වා
පච්චාහරිත්වාපච්යචකබුද්ධස්සහත්යථපතිට්ඨයපත්වා– 

‘‘ඉමිනා පනදායනන, මායමදාලිද්දියංඅහු; 

නත්ථීතිවචනංනාම, මාඅයහොසිභවාභයව.– 

භන්යතඑවපනපාදුජ්ජීවිතාමුච්යචයයං, නත්ථීතිපදයමවන සුයණයය’’න්ති
පත්ථනං ඨයපසි. පච්යචකබුද්යධො ‘‘එවං යහොතු මහාපුඤ්ඤා’’ති වත්වා 
අනුයමොදනංකත්වාපක්කාමි. 

සුමනයසට්ඨියනොපිඡත්යතඅධිවත්ථායදවතා ‘‘අයහො දානංපරමදානං, 
උපරිට්යඨ සුපතිට්ඨිත’’න්ති වත්වා තික්ඛත්තුං සාධුකාරමදාසි. අථ නං
යසට්ඨි ‘‘කිං මං එත්තකංකාලං දානං දදමානංනපස්සසී’’තිආහ. නාහං

තව දානං ආරබ්භ සාධුකාරං යදමි, අන්නභායරන පන උපරිට්ඨස්ස
දින්නපිණ්ඩපායත පසීදිත්වා මයා එස සාධුකායරො පවත්තියතොති. යසො

‘‘අච්ඡරියංවත, යභො, අහංඑත්තකංකාලං දානංදදන්යතොයදවතංසාධුකාරං

දායපතුං නාසක්ඛිං, අන්නභායරො මං නිස්සාය ජීවන්යතො 

එකපිණ්ඩපායතයනවසාධුකාරංදායපසි, තස්සදායනඅනුච්ඡවිකංකත්වාතං
පිණ්ඩපාතංමම සන්තකංකරිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාතංපක්යකොසායපත්වා

‘‘අජ්ජ තයා කස්සචි කිඤ්චි දින්න’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, සාමි, 

උපරිට්ඨපච්යචකබුද්ධස්සයමඅජ්ජ භා භත්තංදින්න’’න්ති. ‘‘හන්ද, යභො, 

කහාපණං යහත්වාඑතංමය්හංපිණ්ඩපාතං යදහී’’ති? ‘‘නයදමි, සාමී’’ති.

යසොයාවසහස්සංවඩ්යඪසි, ඉතයරොසහස්යසනාපිනාදාසි. අථනං‘‘යහොතු, 

යභො, යදිපිණ්ඩපාතංනයදසි, සහස්සං යහත්වාපත්තිංයමයදහී’’ති ආහ.
යසො‘‘අයයයනසද්ධිංමන්යතත්වාජානිස්සාමී’’තියවය නපච්යචකබුද්ධං 

සම්පාපුණිත්වා, ‘‘භන්යත සුමනයසට්ඨි, සහස්සං දත්වා තුම්හාකං

පිණ්ඩපායත පත්තිංයාචති, කිංකයරොමී’’තිපුච්ඡි. 

අථස්ස යසො උපමං ආහරි ‘‘යසයයථාපි, පණ්ඩිත, කුලසතියක  ායම

එකස්මිංඝයරදීපංජායලයය, යසසාඅත්තයනොයතයලනවට්ටිංයතයමත්වා 

ජාලායපත්වා ණ්යහයුං, පුරිමපදීපස්ස පභාඅත්ථීති වත්තබ්බානත්ථී’’ති.

අතියරකතරා, භන්යත, පභා යහොතීති. එවයමවං පණ්ඩිත උළුඞ්කයාගු වා

යහොතු, කටච්ඡුභික්ඛාවා, අත්තයනොපිණ්ඩපායතපයරසංපත්තිංයදන්තස්ස 

යත්තකානං යදති, තත්තකං වඩ්ඪති. ත්වඤ්හි එකයමව පිණ්ඩපාතං අදාසි, 

යසට්ඨිස්ස පන පත්තියා දින්නාය ද්යව පිණ්ඩපාතා යහොන්ති එයකො තව, 
එයකොතස්සාති. 

යසො‘‘සාධු, භන්යත’’තිතංඅභිවායදත්වායසට්ඨිස්සසන්තිකං  න්ත්වා

‘‘ ණ්හ, සාමි, පත්ති’’න්තිආහ.යතනහිඉයමකහාපයණ ණ්හාති.නාහං 
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පිණ්ඩපාතං වික්කිණාමි, සද්ධායයතපත්තිං දම්මීති. ‘‘ත්වංසද්ධායයදසි, 

අහම්පිතවගුයණපූයජමි,  ණ්හ, තාත, ඉයතොපට්ඨාය චපනමා සහත්ථා

කම්මමකාසි, වීථියංඝරංමායපත්වාවස.යයනචයතඅත්යථොයහොති, සබ්බං
මම සන්තිකා  ණ්හාහී’’ති ආහ. නියරොධා වුට්ඨිතස්ස පන
දින්නපිණ්ඩපායතොතදයහවවිපාකං යදති.තස්මාරාජාපිතංපවත්තිංසුත්වා
අන්නභාරං පක්යකොසායපත්වා පත්තිං  යහත්වා මහන්තං යභො ං දත්වා
තස්සයසට්ඨිට්ඨානංදායපසි. 

යසො සුමනයසට්ඨිස්ස සහායයකො හුත්වා යාවජීවං පුඤ්ඤානි කත්වා
තයතො චුයතො යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො 
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද කපිලවත්ථුන යර අමියතොදනස්ස සක්කස්ස ය යහ

පටිසන්ධිං ණ්හි, අනුරුද්යධොතිස්සනාමංඅකංසු.යසො මහානාමසක්කස්ස

කනිට්ඨභාතා, සත්ථුචූෙපිතුපුත්යතොපරමසුඛුමායලොමහාපුඤ්යඤො අයහොසි.
එකදිවසං කිර ඡසු ඛත්තියයසු පූයව ලක්ඛං කත්වා ගුයෙහි කීෙන්යතසු 
අනුරුද්යධොපරාජියතොපූවානංඅත්ථායමාතුසන්තිකංපහිණි.සාමහන්තං
සුවණ්ණථාලං පූයරත්වා පූයව යපයසසි. පූයව ඛාදිත්වා පුන කීෙන්යතො
පරාජියතොතයථවපහිණි.එවං තික්ඛත්තුංපූයවසුආහයටසුචතුත්යථවායර
මාතා ‘‘ඉදානි පූවා නත්ථී’’ති පහිණි. තස්සා වචනං සුත්වා ‘‘නත්ථී’’ති
පදස්ස අසුතපුබ්බතාය ‘‘නත්ථිපූවා නාම ඉදානි භවිස්සන්තී’’ති සඤ්ඤං
කත්වා ‘‘ ච්ඡනත්ථිපූයවආහරා’’ති යපයසසි. අථස්ස මාතා ‘‘නත්ථිපූයව

කිර, අයයය, යදථා’’තිවුත්යත ‘‘මමපුත්යතන නත්ථීතිපදංනසුතපුබ්බං, 
කථං නු යඛො නත්ථිභාවං ජානායපයය’’න්ති සුවණ්ණපාතිං යධොවිත්වා

අපරාය සුවණ්ණපාතියා පටිකුජ්ජිත්වා ‘‘හන්ද, තාත, ඉමං මම පුත්තස්ස 

යදහී’’තිපහිණි.තස්මිංඛයණන රපරිග් ාහිකායදවතා‘‘අම්හාකංසාමිනා
අන්නභාරකායල උපරිට්ඨස්සපච්යචකබුද්ධස්සභා භත්තං දත්වා‘නත්ථීති 
පදයමවනසුයණයය’න්තිපත්ථනානාමඨපිතා.සයචමයංතමත්ථංඤත්වා 

අජ්ඣුයපක්යඛයයාම, මුද්ධාපි යනො සත්තධා ඵයලයයා’’ති චින්යතත්වා
දිබ්බපූයවහි පාතිං පූරයිංසු. යසො පුරියසො පාතිංආහරිත්වා තස්ස සන්තියක
ඨයපත්වා විවරි. යතසං  න්යධො සකලන රං ඵරි. පූයවො පන මුයඛ
ඨපිතමත්යතොවසත්තරසහරණිසහස්සානිඵරිත්වා අට්ඨාසි. 

අනුරුද්යධොපිචින්යතසි–‘‘නමංමඤ්යඤඉයතොපුබ්යබමාතා පියායති.
න හි යම අඤ්ඤදා තාය නත්ථිපූවා නාම පක්කපුබ්බා’’ති. යසො  න්ත්වා

මාතරං එවමාහ – ‘‘අම්ම, නාහං තව පියයො’’ති. තාත, කිං වයදසි, මම

අක්ඛීහිපිහදයමංසයතොපි ත්වංපියතයරොති.සචාහං, අම්ම, තවපියයො, කස්මා
මම පුබ්යබ එවපනයප නත්ථිපූයව නාම න අදාසීති. සා තං පුරිසං පුච්ඡි –

‘‘තාත, කිඤ්චි පාතියං අයහොසී’’ති. ආම, අයයය, පූවානං පාති පරිපුණ්ණා

අයහොසි, න යම එවපනපා දිට්ඨපුබ්බාති. සා චින්යතසි – ‘‘පුත්යතො යම

කතපුඤ්යඤො, යදවතාහිස්ස දිබ්බපූවාපහිතාභවිස්සන්තී’’ති.යසොපි මාතරං

ආහ – ‘‘අම්ම, න මයා එවපනපා පූවා ඛාදිතපුබ්බා, ඉයතො පට්ඨාය යම
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නත්ථිපූවයමව පයචයයාසී’’ති. සා තයතො පට්ඨාය යතන ‘‘පූයව 

ඛාදිතුකායමොම්හී’’ති වුත්තකායල සුවණ්ණපාතිං යධොවිත්වා අඤ්ඤාය

පාතියා පටිකුජ්ජිත්වා පහිණති, යදවතා පාතිං පූයරන්ති. එවං යසො 
අ ාරමජ්යඣවසන්යතොනත්ථීතිපදස්සඅත්ථං අජානිත්වා දිබ්බපූයවයයව 
පරිභුඤ්ජි. 

සත්ථු පන පරිවාරත්ථං කුලපටිපාටියා සාකියකුමායරසු පබ්බජන්යතසු 

මහානායමනසක්යකන, ‘‘තාත, අම්හාකංකුලා යකොචිපබ්බජියතොනත්ථි, 

තයාවා පබ්බජිතබ්බං, මයාවා’’තිවුත්යතයසොආහ–‘‘අහංඅතිසුඛුමායලො

පබ්බජිතුං න සක්ඛිස්සාමී’’ති. යතන හි කම්මන්තං උග් ණ්හ, අහං

පබ්බජිස්සාමීති. යකො එස කම්මන්යතො නාමාති? යසො හි භත්තස්ස

උට්ඨානට්ඨානම්පි න ජානාති, කම්මන්තං කියමව ජානිස්සති, තස්මා
එවමාහ.එකදිවසඤ්හි අනුරුද්යධොභද්දියයො කිමියලොතිතයයොජනා‘‘භත්තං

නාමකහංඋට්ඨාතී’’තිමන්තයිංසු.යතසුකිමියලො ‘‘යකොට්යඨසුඋට්ඨාතී’’ති

ආහ. යසො කියරකදිවසං වීහී යකොට්ඨම්හි පක්ඛිපන්යත අද්දස, තස්මා
‘‘යකොට්යඨ භත්තං උප්පජ්ජතී’’ති සඤ්ඤාය එවමාහ. අථ නං භද්දියයො
‘‘ත්වං න ජානාසී’’ති වත්වා ‘‘භත්තං නාම උක්ඛලියං උට්ඨාතී’’ති ආහ.
යසො කියරකදිවසං උක්ඛලියතො භත්තං වඩ්යඪන්යත දිස්වා ‘‘එත්යථයවතං

උප්පජ්ජතී’’ති සඤ්ඤමකාසි, තස්මා එවමාහ. අනුරුද්යධො යත උයභොපි
‘‘තුම්යහ න ජානාථා’’ති වත්වා ‘‘භත්තං නාම රතනුබ්යබධමකුොය 

මහාසුවණ්ණපාතියංඋට්ඨාතී’’තිආහ.යතනකිර යනවවීහිංයකොට්යටන්තා, 

න භත්තං පචන්තා දිට්ඨපුබ්බා, සුවණ්ණපාතියං වඩ්යඪත්වා පුරයතො

ඨපිතභත්තයමව පස්සති, තස්මා ‘‘පාතියංයයයවතං උප්පජ්ජතී’’ති 

සඤ්ඤමකාසි, තස්මා එවමාහ. එවං භත්තුට්ඨානට්ඨානම්පි අජානන්යතො
මහාපුඤ්යඤො කුලපුත්යතොකම්මන්යතකිංජානිස්සති. 

යසො ‘‘එහි යඛො යත, අනුරුද්ධ, ඝරාවාසත්ථං අනුසාසිස්සාමි, පඨමං 
යඛත්තංකසායපතබ්බ’’න්තිආදිනානයයනභාතරාවුත්තානංකම්මන්තානං
අපරියන්තභාවං සුත්වා ‘‘න යම ඝරාවායසන අත්යථො’’ති මාතරං
ආපුච්ඡිත්වා භද්දියපමුයඛහි පඤ්චහි සාකියකුමායරහි සද්ධිං නික්ඛමිත්වා
අනුපියම්බවයන සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා පබ්බජි. පබ්බජිත්වා ච පන
සම්මාපටිපදංපටිපන්යනොඅනුපුබ්යබනතිස්යසොවිජ්ජා සච්ඡිකත්වාදිබ්යබන
චක්ඛුනා එකාසයන නිසින්යනොව හත්ථතයල ඨපිතආමලකානි විය 

සහස්සයලොකධාතුයයොඔයලොකනසමත්යථොහුත්වා– 

‘‘පුබ්යබනිවාසංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතං; 

යතවිජ්යජොඉද්ධිපත්යතොම්හි, කතංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. (යථර ා.
332, 562) – 

උදානං උදායනත්වා ‘‘කිං නු යඛො යම කත්වා අයං සම්පත්ති ලද්ධා’’ති
ඔයලොයකන්යතො ‘‘පදුමුත්තරපාදමූයල පත්ථනං ඨයපසි’’න්ති ඤත්වා පුන
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‘‘සංසායරසංසරන්යතො අසුකස්මිංනාමකායලබාරාණසියංසුමනයසට්ඨිං 
නිස්සායජීවන්යතොඅන්නභායරොනාමඅයහොසි’’න්තිපිඤත්වා– 

‘‘අන්නභායරො පුයරආසිං, දලිද්යදො තිණහාරයකො; 

පිණ්ඩපායතොමයාදින්යනො, උපරිට්ඨස්සතාදියනො’’ති.– 

ආහ. අථස්ස එතදයහොසි – ‘‘යයො යසො තදා මයා උපරිට්ඨස්ස

දින්නපිණ්ඩපාතයතො කහාපයණ දත්වා පත්තිං අග් යහසි, මම සහායයකො 
සුමනයසට්ඨි කහං නු යඛො යසො එතරහි නිබ්බත්යතො’’ති. අථ නං

‘‘විඤ්ඣාටවියං පබ්බතපායද මුණ්ඩනි යමො නාම අත්ථි, තත්ථ

මහාමුණ්ඩස්ස නාම උපාසකස්ස මහාසුමයනො චූෙසුමයනොති ද්යව පුත්තා, 
යතසු යසො චූෙසුමයනො හුත්වා නිබ්බත්යතො’’ති අද්දස. දිස්වා ච පන 

චින්යතසි – ‘‘අත්ථිනු යඛො තත්ථ මයි  යත උපකායරො, නත්ථී’’ති. යසො
උපධායරන්යතො ඉදං අද්දස ‘‘යසො තත්ථ මයි  යත සත්තවස්සියකොව

නික්ඛමිත්වා පබ්බජිස්සති, ඛුරග්ය යයව ච අරහත්තං පාපුණිස්සතී’’ති.
දිස්වා ච පන උපකට්යඨ අන්යතොවස්යස ආකායසන  න්ත්වා  ාමද්වායර
ඔතරි. මහාමුණ්යඩො පන උපාසයකො යථරස්ස පුබ්යබපි විස්සාසියකො එව.
යසො යථරං පිණ්ඩපාතකායල චීවරං පාරුපන්තං දිස්වා පුත්තං මහාසුමනං 

ආහ–‘‘තාත, අයයයො, යමඅනුරුද්ධත්යථයරොආ යතො, යාවස්සඅඤ්යඤො

යකොචි පත්තංන  ණ්හාති, තාවස්ස  න්ත්වා පත්තං  ණ්හ, අහංආසනං
පඤ්ඤායපස්සාමී’’ති. යසො තථා අකාසි. උපාසයකො යථරං
අන්යතොනියවසයනසක්කච්චංපරිවිසිත්වායතමාසංවසනත්ථාය පටිඤ්ඤං

 ණ්හි, යථයරොපිඅධිවායසසි. 

අථ නං එකදිවසං පටිජග් න්යතො විය යතමාසං පටිජග්ගිත්වා
මහාපවාරණායතිචීවරඤ්යචවගුෙයතලතණ්ඩුලාදීනිචආහරිත්වායථරස්ස 

පාදමූයල ඨයපත්වා ‘‘ ණ්හථ, භන්යත’’ති ආහ. ‘‘අලං, උපාසක, න යම

ඉමිනා අත්යථො’’ති. ‘‘යතන හි, භන්යත, වස්සාවාසිකලායභො නායමස, 

 ණ්හථ න’’න්ති? ‘‘න  ණ්හාමි, උපාසකා’’ති. ‘‘කිමත්ථං න  ණ්හථ, 

භන්යත’’ති? ‘‘මය්හංසන්තියකකප්පියකාරයකො සාමයණයරොපිනත්ථී’’ති.

‘‘යතනහි, භන්යත, මම පුත්යතො මහාසුමයනො සාමයණයරො භවිස්සතී’’ති.

‘‘නයම, උපාසක, මහාසුමයනනත්යථො’’ති.‘‘යතනහි, භන්යත, චූෙසුමනං 
පබ්බායජථා’’ති. යථයරො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා චූෙසුමනං පබ්බායජසි.
යසො ඛුරග්ය යයවඅරහත්තංපාපුණි.යථයරොයතනසද්ධිංඅඩ්ඪමාසමත්තං

තත්යථව වසිත්වා ‘‘සත්ථාරං පස්සිස්සාමී’’ති තස්සඤාතයකආපුච්ඡිත්වා
ආකායසයනව න්ත්වා හිමවන්තපයදයසඅරඤ්ඤකුටිකායඔතරි. 

යථයරො පන පකතියාපි ආරද්ධවීරියයො, තස්ස තත්ථ 
පුබ්බරත්තාපරරත්තං චඞ්කමන්තස්ස උදරවායතො සමුට්ඨහි. අථ නං

කිලන්තපනපං දිස්වා සාමයණයරො පුච්ඡි – ‘‘භන්යත, කිං යවොරුජ්ජතී’’ති? 
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‘‘උදරවායතො යම සමුට්ඨියතො’’ති. ‘‘අඤ්ඤදාපි සමුට්ඨිතපුබ්යබො, 

භන්යත’’ති? ‘‘ආමාවුයසො’’ති. ‘‘යකන ඵාසුකං යහොති, භන්යත’’ති? 

‘‘අයනොතත්තයතොපානීයයලද්යධඵාසුකංයහොති, ආවුයසො’’ති. ‘‘යතනහි, 

භන්යත, ආහරාමී’’ති. ‘‘සක්ඛිස්සසි සාමයණරා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත’’ති.

යතන හි අයනොතත්යත පන්නය ො නාම නා රාජා මං ජානාති, තස්ස
ආචික්ඛිත්වා යභසජ්ජත්ථාය එකං පානීයවාරකං ආහරාති. යසො සාධූති
උපජ්ඣායං වන්දිත්වා යවහාසං අබ්භුග් න්ත්වා පඤ්චයයොජනසතං ඨානං

අ මාසි. තං දිවසං පන නා රාජා නා නාටකපරිවුයතො උදකකීෙං

කීළිතුකායමො යහොති. යසොසාමයණරංආ ච්ඡන්තං දිස්වාව කුජ්ඣි, ‘‘අයං

මුණ්ඩකසමයණො අත්තයනො පාදපංසුං මම මත්ථයක ඔකිරන්යතො විචරති, 

අයනොතත්යත පානීයත්ථාය ආ යතො භවිස්සති, න දානිස්ස පානීයං
දස්සාමී’’ති පණ්ණාසයයොජනිකං අයනොතත්තදහං මහාපාතියා උක්ඛලිං
පිදහන්යතො විය ඵයණන පිදහිත්වා නිපජ්ජි. සාමයණයරො නා රාජස්ස
ආකාරංඔයලොයකත්වාව‘‘කුද්යධොඅය’’න්තිඤත්වාඉමං  ාථමාහ– 

‘‘සුයණොහියමනා රාජ, උග් යතජමහබ්බල; 

යදහියමපානීයඝටං, යභසජ්ජත්ථම්හිආ යතො’’ති. 

තංසුත්වානා රාජාඉමං ාථමාහ– 

‘‘පුරත්ථිමස්මිංදිසාභාය ,  ඞ් ානාමමහානදී; 

මහාසමුද්දමප්යපති, තයතොත්වංපානීයංහරා’’ති. 

තංසුත්වාසාමයණයරො ‘‘අයංනා රාජාඅත්තයනොඉච්ඡායනදස්සති, 
අහංබලක්කාරංකත්වාආනුභාවංජානායපත්වාඉමංඅභිභවිත්වාවපානීයං 

 ණ්හිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා, ‘‘මහාරාජ, උපජ්ඣායයො මං 

අයනොතත්තයතොවපානීයංආහරායපති, යතනාහංඉදයමවහරිස්සාමි, අයපහි, 
මාමංවායරහී’’ති වත්වාඉමං ාථමාහ– 

‘‘ඉයතොවපානීයංහාස්සං, ඉමිනාවම්හිඅත්ථියකො; 

යදියතථාමබලංඅත්ථි, නා රාජනිවාරයා’’ති. 

අථ නංනා රාජාආහ– 

‘‘සාමයණරසයචඅත්ථි, තවවික්කමයපොරිසං; 

අභිනන්දාමියතවාචං, හරස්සුපානීයංමමා’’ති. 

අථ නං සාමයණයරො ‘‘එවං, මහාරාජ, හරාමී’’ති වත්වා ‘‘යදි
සක්යකොන්යතොහරාහී’’තිවුත්යත–‘‘යතනහිසුට්ඨුජානස්සූ’’ති තික්ඛත්තුං
පටිඤ්ඤං  යහත්වා ‘‘බුද්ධසාසනස්ස ආනුභාවං දස්යසත්වා මයා පානීයං 
හරිතුංවට්ටතී’’තිචින්යතත්වාආකාසට්ඨයදවතානංතාවසන්තිකංඅ මාසි.
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තා ආ න්ත්වා වන්දිත්වා ‘‘කිං, භන්යත’’ති වත්වා අට්ඨංසු. ‘‘එතස්මිං 

අයනොතත්තදහපිට්යඨපන්න නා රායජනසද්ධිංමමසඞ් ායමොභවිස්සති, 

තත්ථ  න්ත්වා ජයපරාජයං ඔයලොයකථා’’ති ආහ. යසො එයතයනව
නීහායරන චත්තායරො යලොකපායල 
සක්කසුයාමසන්තුසිතපරනිම්මිතවසවත්තී ච උපසඞ්කමිත්වා තමත්ථං
ආයරොයචසි.තයතොපරං පටිපාටියායාවබ්රහ්මයලොකං න්ත්වාතත්ථතත්ථ

බ්රහ්යමහිආ න්ත්වා වන්දිත්වාඨියතහි‘‘කිං, භන්යත’’තිපුට්යඨොතමත්ථං
ආයරොයචසි. එවංයසොඅසඤ්යඤචඅපනපිබ්රහ්මායනොචඨයපත්වාසබ්බත්ථ
මුහුත්යතයනව ආහිණ්ඩිත්වා ආයරොයචසි. තස්ස වචනං සුත්වා සබ්බාපි
යදවතා අයනොතත්තදහපිට්යඨ නාළියං පක්ඛිත්තානි පිට්ඨචුණ්ණානි විය
ආකාසං නිරන්තරං පූයරත්වා සන්නිපතිංසු. සන්නිපතියත යදවසඞ්යඝ
සාමයණයරොආකායසඨත්වානා රාජංආහ– 

‘‘සුයණොහියමනා රාජ, උග් යතජමහබ්බල; 

යදහියමපානීයඝටං, යභසජ්ජත්ථම්හිආ යතො’’ති. 

අථනංනාය ොආහ– 

‘‘සාමයණරසයචඅත්ථි, තවවික්කමයපොරිසං; 

අභිනන්දාමියතවාචං, හරස්සුපානීයංමමා’’ති. 

යසො තික්ඛත්තුං නා රාජස්ස පටිඤ්ඤං  යහත්වා ආකායස ඨිතයකොව 

ද්වාදසයයොජනිකං බ්රහ්මත්තභාවං මායපත්වා ආකාසයතො ඔරුය්හ

නා රාජස්ස ඵයණ අක්කමිත්වා අයධොමුඛං නිප්පීයෙසි, තාවයදව බලවතා
පුරියසන අක්කන්තඅල්ලචම්මං විය නා රාජස්ස ඵයණ අක්කන්තමත්යත
ඔ ලිත්වා දබ්බිමත්තා ඵණපුටකා අයහසුං. නා රාජස්ස ඵයණහි
මුත්තමුත්තට්ඨානයතො තාලක්ඛන්ධපමාණා උදකවට්ටියයො උග් ඤ්ඡිංසු.
සාමයණයරො ආකායසයයව පානීයවාරකං පූයරසි. යදවසඞ්යඝො 

සාධුකාරමදාසි. අථ නා රාජා ලජ්ජිත්වා සාමයණරස්ස කුජ්ඣි, 
ජයකුසුමවණ්ණානිස්ස අක්ඛීනි අයහසුං. යසො ‘‘අයං මං යදවසඞ්ඝං

සන්නිපායතත්වා පානීයං යහත්වාලජ්ජායපසි, එතං යහත්වාමුයඛහත්ථං

පක්ඛිපිත්වාහදයමංසං වාස්සමද්දාමි, පායදවානං යහත්වාපාර ඞ් ායං
ඛිපාමී’’ති යවය න අනුබන්ධි. අනුබන්ධන්යතොපි නං පාපුණිතුං
නාසක්ඛියයව. සාමයණයරො  න්ත්වා උපජ්ඣායස්ස හත්යථ පානීයං

ඨයපත්වා ‘‘පිවථ, භන්යත’’ති ආහ. නා රාජාපි පච්ඡයතො ආ න්ත්වා, 

‘‘භන්යත අනුරුද්ධ, සාමයණයරො මයා අදින්නයමව පානීයං  යහත්වා

ආ යතො, මා පිවිත්ථා’’ති ආහ. එවං කිර සාමයණරාති. ‘‘පිවථ, භන්යත, 
ඉමිනා යම දින්නං පානීයං ආහට’’න්ති ආහ. යථයරො 

‘‘ඛීණාසවසාමයණරස්ස මුසාකථනං නාම නත්ථී’’ති ඤත්වා පානීයං පිවි.
තඞ්ඛණඤ්යඤවස්ස ආබායධො පටිපස්සම්භි. පුන නාය ො යථරං ආහ –

‘‘භන්යත, සාමයණයරනම්හි සබ්බං යදව ණං සන්නිපායතත්වා
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පටුන 

ලජ්ජාපියතො, අහමස්ස හදයං වා ඵායලස්සාමි, පායද වා නං  යහත්වා 

පාර ඞ් ාය ඛිපිස්සාමී’’ති. මහාරාජ, සාමයණයරො මහානුභායවො, තුම්යහ

සාමයණයරන සද්ධිං සඞ් ායමතුං න සක්ඛිස්සථ, ඛමායපත්වා නං

 ච්ඡථාති.යසො සයම්පිසාමයණරස්සආනුභාවංජානාතියයව, ලජ්ජායපන
අනුබන්ධිත්වා ආ යතො. අථ නං යථරස්ස වචයනන ඛමායපත්වා යතන
සද්ධිංමිත්තසන්ථවංකත්වා ‘‘ඉයතොපට්ඨාය අයනොතත්තඋදයකනඅත්යථ

සති තුම්හාකං ආ මනකිච්චං නත්ථි, මය්හං පහියණයයාථ, අහයමව 
ආහරිත්වාදස්සාමී’’තිවත්වාපක්කාමි. 

යථයරොපි සාමයණරං ආදාය පායාසි. සත්ථා යථරස්ස ආ මනභාවං
ඤත්වා මි ාරමාතුපාසායද යථරස්ස ආ මනං ඔයලොයකන්යතො නිසීදි.
භික්ඛූපියථරංආ ච්ඡන්තං දිස්වාපච්චුග් න්ත්වාපත්තචීවරංපටිග් යහසුං.
අයථකච්යච සාමයණරං සීයසපි කණ්යණසුපි බාහායම්පි  යහත්වා

සඤ්චායලත්වා ‘‘කිං, සාමයණර චූෙකනිට්ඨ, න උක්කණ්ඨියතොසී’’ති
ආහංසු.සත්ථායතසංකිරියංදිස්වාචින්යතසි–‘‘භාරියං වතියමසංභික්ඛූනං

කම්මං ආසීවිසං ගීවාය  ණ්හන්තා විය සාමයණරං  ණ්හන්ති, නාස්ස 

ආනුභාවං ජානන්ති, අජ්ජ මයා සුමනසාමයණරස්ස ගුණං පාකටං කාතුං
වට්ටතී’’ති. යථයරොපි ආ න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා නිසීදි. සත්ථා යතන

සද්ධිං පටිසන්ථාරං කත්වා ආනන්දත්යථරං ආමන්යතසි – ‘‘ආනන්ද, 

අයනොතත්තඋදයකනම්හි පායද යධොවිතුකායමො, සාමයණරානං ඝටං දත්වා
පානීයං ආහරායපහී’’ති. යථයරො විහායර පඤ්චමත්තානි සාමයණරසතානි
සන්නිපායතසි. යතසු සුමනසාමයණයරො සබ්බනවයකො අයහොසි. යථයරො

සබ්බමහල්ලකං සාමයණරං ආහ – ‘‘සාමයණර, සත්ථා 

අයනොකත්තදහඋදයකනපායදයධොවිතුකායමො, ඝටංආදාය න්ත්වාපානීයං

ආහරා’’ති. යසො ‘‘න සක්යකොමි, භන්යත’’ති න ඉච්ඡි. යථයරො යසයසපි

පටිපාටියා පුච්ඡි, යතපි තයථව වත්වා පටික්ඛිපිංසු. ‘‘කිං පයනත්ථ

ඛීණාසවසාමයණරා නත්ථී’’ති? අත්ථි, යත පන ‘‘නායං අම්හාකං බද්යධො 

මාලාපුයටො, සුමනසාමයණරස්යසවබද්යධො’’තින ඉච්ඡිංසු, පුථුජ්ජනා පන
අත්තයනොඅසමත්ථතායයවනඉච්ඡිංසු.පරියයොසායනපනසුමනස්ස වායර

සම්පත්යත, ‘‘සාමයණර, සත්ථා අයනොතත්තදහඋදයකන පායද

යධොවිතුකායමො, කුටං ආදාය කිර උදකං ආහරා’’ති ආහ. යසො ‘‘සත්ථරි

ආහරායපන්යත ආහරිස්සාමී’’ති සත්ථාරං වන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, 

අයනොතත්තයතො කිර මං උදකංආහාරායපථා’’තිආහ. ‘‘ආම, සුමනා’’ති.
යසොවිසාඛාය කාරියතසුඝනසුවණ්ණයකොට්ටියමසුයසනාසනකුයටසුඑකං
සට්ඨිකුටඋදක ණ්හනකං මහාඝටං හත්යථන  යහත්වා ‘‘ඉමිනා යම
උක්ඛිපිත්වා අංසකූයට ඨපියතන අත්යථො නත්ථී’’ති ඔලම්බකං කත්වා
යවහාසංඅබ්භුග් න්ත්වාහිමවන්තාභිමුයඛොපක්ඛන්දි. 

නා රාජාසාමයණරංදූරයතොවආ ච්ඡන්තංදිස්වාපච්චුග් න්ත්වා කුටං 

අංසකූයටන ආදාය, ‘‘භන්යත, තුම්යහ මාදියස දායස විජ්ජමායන කස්මා
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සයං ආ තා, උදයකනත්යථ සති කස්මා සාසනමත්තම්පි න පහිණථා’’ති

කුයටනඋදකං ආදායසයංඋක්ඛිපිත්වා‘‘පුරයතොයහොථ, භන්යත, අහයමව

ආහරිස්සාමී’’ති ආහ. ‘‘තිට්ඨථ තුම්යහ, මහාරාජ, අහයමව
සම්මාසම්බුද්යධන ආණත්යතො’’ති නා රාජානං නිවත්තායපත්වා කුටං
මුඛවට්ටියං හත්යථන  යහත්වා ආකායසනා ඤ්ඡි. අථ නං සත්ථා

ආ ච්ඡන්තං ඔයලොයකත්වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘පස්සථ, භික්ඛයව, 

සාමයණරස්ස ලීලං, ආකායස හංසරාජා විය යසොභතී’’ති ආහ. යසොපි
පානීයඝටං ඨයපත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා අට්ඨාසි. අථ නං සත්ථා ආහ –

‘‘කතිවස්යසොසිත්වං, සුමනා’’ති? ‘‘සත්තවස්යසොම්හි, භන්යතති. ‘‘යතනහි, 

සුමන, අජ්ජ පට්ඨාය භික්ඛු යහොහී’’ති වත්වා දායජ්ජඋපසම්පදං අදාසි. 
ද්යවයයව කිර සාමයණරා සත්තවස්සිකා උපසම්පදං ලභිංසු – අයඤ්ච 
සුමයනොයසොපායකොචාති. 

එවංතස්මිංඋපසම්පන්යනධම්මසභායංකථංසමුට්ඨායපසුං, ‘‘අච්ඡරියං

ආවුයසො, එවපනයපොහිනාමදහරසාමයණරස්සආනුභායවොයහොති, නයනො
ඉයතො පුබ්යබ එවපනයපො ආනුභායවො දිට්ඨපුබ්යබො’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහිකථායසන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්යත, ‘‘භික්ඛයව, මම සාසයන දහයරොපි සම්මා පටිපන්යනො
එවපනපං සම්පත්තිං ලභතියයවා’’ති වත්වා ධම්මං යදයසන්යතො ඉමං
 ාථමාහ– 

382. 

‘‘යයොහයවදහයරොභික්ඛු, යුඤ්ජතිබුද්ධසාසයන; 

යසොමංයලොකංපභායසති, අබ්භාමුත්යතොවචන්දිමා’’ති. 

තත්ථ යඤ්ජතීති ඝටති වායමති. පභායසතීති යසො භික්ඛු අත්තයනො 
අරහත්තමග් ඤායණන අබ්භාදීහි මුත්යතො චන්දිමා විය යලොකං

ඛන්ධාදියභදංයලොකං ඔභායසති, එකායලොකංකයරොතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

සුමනසාමයණරවත්ථුද්වාදසමං. 

භික්ඛුවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්චවීසතියමොවග්ය ො. 



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා බ්රාහ්මණවග්ය ො 

327 

පටුන 

26. බ්රාහ්මණවග්ය ො 
1. පසාදබහුලබ්රාහ්මණවත්ථු 

ඡින්ද යසොතන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
පසාදබහුලංබ්රාහ්මණංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර බ්රාහ්මයණො භ වයතො ධම්මයදසනං සුත්වා පසන්නචිත්යතො 
අත්තයනො ය යහ යසොෙසමත්තානං භික්ඛූනං නිච්චභත්තං පට්ඨයපත්වා
භික්ඛූනං ආ තයවලාය පත්තං  යහත්වා ‘‘ආ ච්ඡන්තු යභොන්යතො

අරහන්යතො, නිසීදන්තු යභොන්යතො අරහන්යතො’’ති යංකිඤ්චි වදන්යතො
අරහන්තවාදපටිසංයුත්තයමව වදති. යතසු පුථුජ්ජනා ‘‘අයං අම්යහසු 

අරහන්තසඤ්ඤී’’ති චින්තයිංසු, ඛීණාසවා ‘‘අයං යනො ඛීණාසවභාවං
ජානාතී’’ති. එවං යත සබ්යබපි කුක්කුච්චායන්තා තස්ස ය හං නා මිංසු.

යසොදුක්ඛීදුම්මයනො‘‘කින්නු යඛො, අයයා, නා ච්ඡන්තී’’තිවිහාරං න්ත්වා
සත්ථාරංවන්දිත්වාතමත්ථං ආයරොයචසි.සත්ථාභික්ඛූආමන්යතත්වා‘‘කිං

එතං, භික්ඛයව’’තිපුච්ඡිත්වායතහි තස්මිංඅත්යථආයරොචියත‘‘සාදියථපන

තුම්යහ, භික්ඛයව, අරහන්තවාද’’න්තිආහ.‘‘න සාදියාමමයං, භන්යත’’ති.

‘‘එවං සන්යත මනුස්සානං එතං පසාදභඤ්ඤං, අනාපත්ති, භික්ඛයව, 

පසාදභඤ්යඤ, අපිචයඛොපනබ්රාහ්මණස්සඅරහන්යතසු අධිමත්තංයපමං, 
තස්මාතුම්යහහිපිතණ්හායසොතංයඡත්වාඅරහත්තයමවපත්තුං යුත්ත’’න්ති
වත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

383. 

‘‘ඡින්දයසොතංපරක්කම්ම, කායමපනුදබ්රාහ්මණ; 

සඞ්ඛාරානංඛයංඤත්වා, අකතඤ්ඤූසිබ්රාහ්මණා’’ති. 

තත්ථ පරක්කම්මාතිතණ්හායසොතංනාමන අප්පමත්තයකනවායායමන

ඡින්දිතුං සක්කා, තස්මා ඤාණසම්පයුත්යතන මහන්යතන පරක්කයමන

පරක්කමිත්වා තං යසොතං ඡින්ද. උයභොපි කායම පනුද නීහර. බ්රාහ්මණාති

ඛීණාසවානං ආලපනයමතං. සඞ්ඛාරානන්ති පඤ්චන්නං ඛන්ධානං ඛයං

ජානිත්වා. අකතඤ්ඤූතිඑවංසන්යතත්වංසුවණ්ණාදීසුයකනචිඅකතස්ස 
නිබ්බානස්සජානනයතොඅකතඤ්ඤූනාමයහොසීති. 

යදසනාවසායන බහූයසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසූති. 

පසාදබහුලබ්රාහ්මණවත්ථුපඨමං. 

2. සම්බහුලභික්ඛුවත්ථු 

ෙදා ද්වයෙසූති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
සම්බහුයල භික්ඛූආරබ්භකයථසි. 
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එකදිවසඤ්හි තිංසමත්තා දිසාවාසිකා භික්ඛූ ආ න්ත්වා සත්ථාරං
වන්දිත්වා නිසීදිංසු. සාරිපුත්තත්යථයරො යතසං අරහත්තස්ස උපනිස්සයං

දිස්වා සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා ඨිතයකොව ඉමං පඤ්හං පුච්ඡි – ‘‘භන්යත, 

ද්යවධම්මාති වුච්චන්ති, කතයමනුයඛො ද්යව ධම්මා’’ති? අථනං සත්ථා

‘‘ද්යව ධම්මාති යඛො, සාරිපුත්ත, සමථවිපස්සනා වුච්චන්තී’’ති වත්වා ඉමං
 ාථමාහ– 

384. 

‘‘යදාද්වයයසුධම්යමසු, පාරගූයහොතිබ්රාහ්මයණො; 

අථස්සසබ්යබසංයයො ා, අත්ථං ච්ඡන්තිජානයතො’’ති. 

තත්ථ ෙදාති යස්මිං කායල ද්විධා ඨියතසු සමථවිපස්සනාධම්යමසු

අභිඤ්ඤාපාර ාදිවයසන අයං ඛීණාසයවො පාරගූ යහොති, අථස්ස වට්ටස්මිං
සංයයොජනසමත්ථා සබ්යබ කාමයයො ාදයයො සංයයො ා එවං ජානන්තස්ස
අත්ථං පරික්ඛයං ච්ඡන්තීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනසබ්යබපියතභික්ඛූඅරහත්යතපතිට්ඨහිංසූති. 

සම්බහුලභික්ඛුවත්ථුදුතියං. 

3. මාරවත්ථු 

ෙස්ස පාරන්ති ඉමං ධම්මයදසනංසත්ථා යජතවයනවිහරන්යතො මාරං
ආරබ්භකයථසි. 

යසො කියරකස්මිං දිවයස අඤ්ඤතයරො පුරියසො විය හුත්වා සත්ථාරං

උපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡි–‘‘භන්යත, පාරං පාරන්තිවුච්චති, කින්නුයඛොඑතං

පාරං නාමා’’ති. සත්ථා ‘‘මායරො අය’’න්ති විදිත්වා, ‘‘පාපිම, කිං තව

පායරන, තඤ්හිවීතරාය හිපත්තබ්බ’’න්තිවත්වාඉමං  ාථමාහ– 

385. 

‘‘යස්සපාරංඅපාරංවා, පාරාපාරංනවිජ්ජති; 

වීතද්දරංවිසංයුත්තං, තමහංබ්රමූිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ පාරන්ති අජ්ඣත්තිකානි ඡ ආයතනානි. අපාරන්ති බාහිරානි ඡ

ආයතනානි. පාරාපාරන්ති තදුභයං. න විජ්ජතීති යස්ස සබ්බම්යපතං

‘‘අහ’’න්ති වා ‘‘මම’’න්ති වා  හණාභායවනනත්ථි, තං කියලසදරථානං

වි යමන වීතද්දරිං සබ්බකියලයසහි විසිංයත්තිං අහිං බ්රාහ්මණිං වදාමීති
අත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

මාරවත්ථුතතියං. 
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4. අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණවත්ථු 

ඣායින්තිඉමංධම්මයදසනංසත්ථායජතවයන විහරන්යතොඅඤ්ඤතරං
බ්රාහ්මණංආරබ්භකයථසි. 

යසොකිරචින්යතසි–‘‘සත්ථාඅත්තයනොසාවයක, ‘බ්රාහ්මණා’ති වදති, 

අහඤ්චම්හි ජාතිය ොත්යතන බ්රාහ්මයණො, මම්පි නු යඛො එවං වත්තුං
වට්ටතී’’ති. යසො සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා තමත්ථං පුච්ඡි. සත්ථා ‘‘නාහං 

ජාතිය ොත්තමත්යතන බ්රාහ්මණං වදාමි, උත්තමත්ථං අරහත්තං
අනුප්පත්තයමවපයනවං වදාමී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

386. 

‘‘ඣායිංවිරජමාසීනං, කතකිච්චමනාසවං; 

උත්තමත්ථමනුප්පත්තං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ ඣායින්ති දුවියධන ඣායනන ඣායන්තං කාමරයජන විරජිං 

වයන එකකමාසීනිං චතූහි මග්ය හි යසොෙසන්නං කිච්චානං කතත්තා 

කතකිච්චිං ආසවානං අභායවන අනාසවිං උත්තමත්ථිං අරහත්තං 

අනුප්පත්තිංඅහිංබ්රාහ්මණිං වදාමීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන යසො බ්රාහ්මයණො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, 
සම්පත්තානම්පිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණවත්ථුචතුත්ථං. 

5. ආනන්දත්යථරවත්ථු 

දිවා තපතීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා මි ාරමාතුපාසායද විහරන්යතො 
ආනන්දත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

පයසනදි යකොසයලො කිර මහාපවාරණාය සබ්බාභරණපටිමණ්ඩියතො 
 න්ධමාලාදීනි ආදාය විහාරං අ මාසි. තස්මිං ඛයණ කාළුදායිත්යථයරො 

ඣානං සමාපජ්ජිත්වා පරිසපරියන්යත නිසින්යනො යහොති, නාමයමව

පනස්යසතං, සරීරං සුවණ්ණවණ්ණං.තස්මිංපනඛයණචන්යදොඋග් ච්ඡති, 

සූරියයො අත්ථයමති. ආනන්දත්යථයරො අත්ථයමන්තස්ස ච සූරියස්ස
උග් ච්ඡන්තස්ස ච චන්දස්ස ඔභාසං ඔයලොයකන්යතො රඤ්යඤො
සරීයරොභාසංයථරස්සසරීයරොභාසංතථා තස්සචසරීයරොභාසංඔයලොයකසි. 
තත්ථ සබ්යබොභායස අතික්කමිත්වා සත්ථාව වියරොචති. යථයරො සත්ථාරං

වන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, අජ්ජ මම ඉයම ඔභායස ඔයලොයකන්තස්ස
තුම්හාකයමව ඔභායසො රුච්චති. තුම්හාකඤ්හි සරීරං සබ්යබොභායස

අතික්කමිත්වාවියරොචතී’’තිආහ.අථනංසත්ථා, ‘‘ආනන්ද, සූරියයොනාම

දිවා වියරොචති, චන්යදො රත්තිං, රාජා අලඞ්කතකායලයයව, ඛීණාසයව 

 ණසඞ් ණිකං පහාය අන්යතොසමාපත්තියංයයව වියරොචති, බුද්ධා පන
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රත්තිම්පිදිවාපි පඤ්චවියධනයතයජනවියරොචන්තී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ
– 

387. 

‘‘දිවාතපතිආදිච්යචො, රත්තිමාභාතිචන්දිමා; 

සන්නද්යධොඛත්තියයොතපති, ඣායීතපතිබ්රාහ්මයණො; 

අථසබ්බමයහොරත්තිං, බුද්යධොතපතියතජසා’’ති. 

තත්ථ දිවා තපතීති දිවා වියරොචති, රත්තිං පනස්ස  තමග්ය ොපි න

පඤ්ඤායති. චන්දිමාතිචන්යදොපි අබ්භාදීහිවිමුත්යතොරත්තියමවවියරොචති, 

යනො දිවා. සන්නද්යධොති සුවණ්ණමණිවිචිත්යතහි සබ්බාභරයණහි

පටිමණ්ඩියතො චතුරඞ්ගිනියා යසනාය පරික්ඛිත්යතොව රාජා වියරොචති, න

අඤ්ඤාතකයවයසන ඨියතො. ඣායීති ඛීණාසයවො පන  ණං වියනොයදත්වා

ඣායන්යතොව වියරොචති. යතජසාති සම්මාසම්බුද්යධො පන සීලයතයජන

දුස්සීලයයතජං, ගුණයතයජන නිග්ගුණයතජං, පඤ්ඤායතයජන 

දුප්පඤ්ඤයතජං, පුඤ්ඤයතයජන අපුඤ්ඤයතජං, ධම්මයතයජන
අධම්මයතජං පරියාදියිත්වා ඉමිනා පඤ්චවියධන යතජසා නිච්චකාලයමව
වියරොචතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

ආනන්දත්යථරවත්ථුපඤ්චමං. 

6. අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණපබ්බජිතවත්ථු 

බාහිතපායපොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අඤ්ඤතරංබ්රාහ්මණපබ්බජිතංආරබ්භකයථසි. 

එයකො කිර බ්රාහ්මයණො බාහිරකපබ්බජ්ජාය පබ්බජිත්වා ‘‘සමයණො 

ය ොතයමොඅත්තයනොසාවයක ‘පබ්බජිතා’තිවදති, අහඤ්චම්හි පබ්බජියතො, 
මම්පි යඛො එවං වත්තුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා

එතමත්ථං පුච්ඡි. සත්ථා ‘‘නාහං එත්තයකන ‘පබ්බජියතො’ති වදාමි, 
කියලසමලානංපනපබ්බාජිතත්තාපබ්බජියතොනාමයහොතී’’තිවත්වාඉමං

 ාථමාහ – 

388. 

‘‘බාහිතපායපොතිබ්රාහ්මයණො, සමචරියාසමයණොතිවුච්චති; 

පබ්බාජයමත්තයනොමලං, තස්මාපබ්බජියතොතිවුච්චතී’’ති. 

තත්ථ සමචරිොතිසබ්බාකුසලානිසයමත්වා චරයණන. තස්මාතියස්මා

බාහිතපාපතාය බ්රාහ්මයණො, අකුසලානි සයමත්වා චරයණන සමයණොති
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වුච්චති, තස්මායයොඅත්තයනොරා ාදිමලංපබ්බාජයන්යතො වියනොයදන්යතො

චරති, යසොපියතනපබ්බාජයනනපබ්බජියතොතිවුච්චතීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන යසො බ්රාහ්මණපබ්බජියතො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, 
සම්පත්තානම්පිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණපබ්බජිතවත්ථුඡට්ඨං. 

7. සාරිපුත්තත්යථරවත්ථු 

න බ්රාහ්මණස්සාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
සාරිපුත්තත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිං කිර ඨායන සම්බහුලා මනුස්සා ‘‘අයහො අම්හාකං, අයයයො, 

ඛන්තිබයලනසමන්නා යතො, අඤ්යඤසුඅක්යකොසන්යතසුවා පහරන්යතසු
වා යකොපමත්තම්පි නත්ථී’’ති යථරස්ස ගුයණ කථයිංසු. අයථයකො 
මිච්ඡාදිට්ඨියකො බ්රාහ්මයණො ‘‘යකො එස න කුජ්ඣතී’’ති පුච්ඡි. ‘‘අම්හාකං 

යථයරො’’ති. ‘‘නං කුජ්ඣායපන්යතො න භවිස්සතී’’ති? ‘‘නත්යථතං, 

බ්රාහ්මණා’’ති. ‘‘යතනහිඅහංනංකුජ්ඣායපස්සාමී’’ති? ‘‘සයචසක්යකොසි, 

කුජ්ඣායපහී’’ති. යසො ‘‘යහොතු, ජානිස්සාමිස්ස කත්තබ්බ’’න්ති යථරං
භික්ඛාය පවිට්ඨං දිස්වා පච්ඡාභාය න  න්ත්වා පිට්ඨිමජ්යඣ මහන්තං
පාණිප්පහාරමදාසි.යථයරො‘‘කිං නායමත’’න්තිඅයනොයලොයකත්වාව යතො.

බ්රාහ්මණස්සසකලසරීයරඩායහො උප්පජ්ජි. යසො ‘‘අයහො ගුණසම්පන්යනො, 

අයයයො’’ති යථරස්ස පාදමූයලනිපජ්ජිත්වා ‘‘ඛමථයම, භන්යත’’ති වත්වා
‘‘කිං එත’’න්ති ච වුත්යත ‘‘අහං වීමංසනත්ථාය තුම්යහ පහරි’’න්තිආහ.

‘‘යහොතු ඛමාමි යත’’ති. ‘‘සයච යම, භන්යත, ඛමථ, මම ය යහයයව 

නිසීදිත්වා භික්ඛං  ණ්හථා’’ති යථරස්ස පත්තං  ණ්හි, යථයරොපි පත්තං
අදාසි. බ්රාහ්මයණොයථරංය හංයනත්වාපරිවිසි. 

මනුස්සා කුජ්ඣිත්වා ‘‘ඉමිනා අම්හාකං නිරපරායධො අයයයො පහයටො, 

දණ්යඩනපිස්ස යමොක්යඛො නත්ථි, එත්යථව නං මායරස්සාමා’’ති
යලඩ්ඩුදණ්ඩාදිහත්ථා බ්රාහ්මණස්ස ය හද්වායර අට්ඨංසු. යථයරො උට්ඨාය
 ච්ඡන්යතොබ්රාහ්මණස්ස හත්යථපත්තංඅදාසි.මනුස්සාතංයථයරනසද්ධිං

 ච්ඡන්තං දිස්වා, ‘‘භන්යත, තුම්හාකං පත්තං  යහත්වා බ්රාහ්මණං

නිවත්යතථා’’තිආහංසු.කිංඑතංඋපාසකාති? බ්රාහ්මයණන තුම්යහපහටා, 

මයමස්ස කත්තබ්බං ජානිස්සාමාති. කිං පන තුම්යහ ඉමිනා පහටා, උදාහු

අහන්ති? තුම්යහ, භන්යතති. ‘‘මං එස පහරිත්වා ඛමායපසි,  ච්ඡථ
තුම්යහ’’ති මනුස්යස උයයයොයජත්වා බ්රාහ්මණං නිවත්තායපත්වා යථයරො
විහාරයමව  යතො. භික්ඛූ උජ්ඣායිංසු ‘‘කිං නායමතං සාරිපුත්තත්යථයරො

යයන බ්රාහ්මයණන පහයටො, තස්යසව ය යහනිසීදිත්වා භික්ඛං  යහත්වා

ආ යතො. යථරස්ස පහටකාලයතො පට්ඨාය ඉදානි යසො කස්ස ලජ්ජිස්සති, 

අවයසයස යපොයථන්යතො විචරිස්සතී’’ති. සත්ථාආ න්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, 
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භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්යත, ‘‘භික්ඛයව, බ්රාහ්මයණො බ්රාහ්මණං පහරන්යතො නාම නත්ථි, 

ගිහිබ්රාහ්මයණනපනසමණබ්රාහ්මයණොපහයටො භවිස්සති, යකොයධොනායමස
අනා ාමිමග්ය න සමුග්ඝාතං  ච්ඡතී’’ති වත්වා ධම්මං යදයසන්යතො ඉමා
 ාථාඅභාසි– 

389. 

‘‘න බ්රාහ්මණස්සපහයරයය, නාස්සමුඤ්යචථ බ්රාහ්මයණො; 

ධීබ්රාහ්මණස්සහන්තාරං, තයතොධීයස්සමුඤ්චති. 

390. 

‘‘න බ්රාහ්මණස්යසතදකිඤ්චි යසයයයො, යදා නියසයධො මනයසො 

පියයහි; 

යයතො යයතො හිංසමයනො නිවත්තති, තයතො තයතො සම්මතියමව 
දුක්ඛ’’න්ති. 

තත්ථ පහයරෙයාති ‘‘ඛීණාසවබ්රාහ්මයණොහමස්මී’’ති ජානන්යතො

ඛීණාසවස්ස වා අඤ්ඤතරස්ස වා ජාතිබ්රාහ්මණස්ස න පහයරයය. නාස්ස 

මුඤ්යචථාති යසොපි පහයටො ඛීණාසවබ්රාහ්මයණො අස්ස පහරිත්වා ඨිතස්ස

යවරං න මුඤ්යචථ, තස්මිං යකොපං න කයරයයාති අත්යථො. ධී 

බ්රාහ්මණස්සාති ඛීණාසවබ්රාහ්මණස්ස හන්තාරං  රහාමි. තයතො ධීති යයො

පනතංපහරන්තංපටිපහරන්යතොතස්සඋපරියවරං මුඤ්චති, තංතයතොපි
 රහාමියයව. 

එතදකිඤ්චි යසයෙයොති යං ඛීණාසවස්ස අක්යකොසන්තං වා

අපච්චක්යකොසනං, පහරන්තං වා අප්පටිපහරණං, එතං තස්ස 

ඛීණාසවබ්රාහ්මණස්සනකිඤ්චියසයයයො, අප්පමත්තකංයසයයයොනයහොති, 

අධිමත්තයමව යසයයයොති අත්යථො. ෙදා නියසයධො මනයසො පියෙහීති
යකොධනස්ස හි යකොධුප්පායදොව මනයසො පියයොනාම. යකොයධො හි පයනස
මාතාපිතූසුපි බුද්ධාදීසුපි අපරජ්ඣති. තස්මා යයො අස්ස යතහි මනයසො

නියසයධො යකොධවයසන උප්පජ්ජමානස්ස චිත්තස්ස නිග් යහො, එතං න

කිඤ්චි යසයයයොති අත්යථො. හිිංසමයනොති යකොධමයනො. යසො තස්ස යයතො

යයතො වත්ථුයතො අනා ාමිමග්ය න සමුග්ඝාතං  ච්ඡන්යතො නිවත්තති. 

තයතො තයතොති තයතො තයතො වත්ථුයතො සකලම්පි වට්ටදුක්ඛං
නිවත්තතියයවාතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

සාරිපුත්තත්යථරවත්ථුසත්තමං. 
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8. මහාපජාපතිය ොතමීවත්ථු 

ෙස්ස කායෙන වාචාොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතොමහාපජාපතිංය ොතමිංආරබ්භකයථසි. 

භ වතා හි අනුප්පන්යන වත්ථුස්මිං පඤ්ඤත්යත අට්ඨ  රුධම්යම
මණ්ඩනකජාතියයො පුරියසො සුරභිපුප්ඵදාමං විය සිරසා සම්පටිච්ඡිත්වා

සපරිවාරා මහාපජාපති ය ොතමී උපසම්පදං ලභි, අඤ්යඤො තස්සා 
උපජ්ඣායයො වා ආචරියයො වා නත්ථි. එවං ලද්ධූපසම්පදං යථරිං ආරබ්භ
අපයරන සමයයන කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘මහාපජාපතියා ය ොතමියා

ආචරියුපජ්ඣායා න පඤ්ඤායන්ති, සහත්යථයනව කාසායානි  ණ්හී’’ති.
එවඤ්ච පන වත්වා භික්ඛුනියයො කුක්කුච්චායන්තියයො තාය සද්ධිං යනව

උයපොසථං න පවාරණං කයරොන්ති, තා  න්ත්වා තථා තස්සපි තමත්ථං
ආයරොයචසුං. සත්ථා තාසං කථං සුත්වා ‘‘මයා මහාපජාපතියා ය ොතමියා

අට්ඨ  රුධම්මා දින්නා, අහයමවස්සාචරියයො, අහයමව උපජ්ඣායයො.
කායදුච්චරිතාදිවිරහියතසු ඛීණාසයවසු කුක්කුච්චං නාම න කාතබ්බ’’න්ති
වත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

391. 

‘‘යස්ස කායයනවාචාය, මනසානත්ථි දුක්කටං; 

සංවුතංතීහිඨායනහි, තමහංබ්රමූිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ දුක්කටන්ති සාවජ්ජං දුක්ඛුද්රයං අපායසංවත්තනිකං කම්මං. තීහි

ඨායනහීති එයතහි කායාදීහි තීහි කාරයණහි

කායදුච්චරිතාදිපයවසනිවාරණත්ථාය ද්වාරං පිහිතං, තං අහං බ්රාහ්මණං
වදාමීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

මහාපජාපතිය ොතමීවත්ථුඅට්ඨමං. 

9. සාරිපුත්තත්යථරවත්ථු 

ෙම්හාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
සාරිපුත්තත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිරායස්මා අස්සජිත්යථරස්ස සන්තියක ධම්මං සුත්වා 
යසොතාපත්තිඵලංපත්තකාලයතොපට්ඨාය‘‘යස්සංදිසායංයථයරොවසතී’’ති

සුණාති, තයතො අඤ්ජලිං පග් ය්හ තයතොව සීසං කත්වා නිපජ්ජති. භික්ඛූ

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨියකො සාරිපුත්යතො, අජ්ජාපි දිසා නමස්සමායනො විචරතී’’ති
තමත්ථංතථා තස්සආයරොයචසුං. සත්ථායථරංපක්යකොසායපත්වා‘‘සච්චං

කිර ත්වං, සාරිපුත්ත, දිසා නමස්සන්යතො විචරසී’’ති පුච්ඡිත්වා, ‘‘භන්යත, 
මම දිසා නමස්සනභාවං වා අනමස්සනභාවං වා තුම්යහව ජානාථා’’ති
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වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, සාරිපුත්යතො දිසානමස්සති, අස්සජිත්යථරස්සපන
සන්තිකා ධම්මං සුත්වා යසොතාපත්තිඵලං පත්තතාය අත්තයනො ආචරියං

නමස්සති. යඤ්හි ආචරියං නිස්සාය භික්ඛු ධම්මං විජානාති, යතන යසො
බ්රාහ්මයණන අග්ගි විය සක්කච්චං නමස්සිතබ්යබොයයවා’’ති වත්වා ධම්මං
යදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

392. 

‘‘යම්හාධම්මංවිජායනයය, සම්මාසම්බුද්ධයදසිතං; 

සක්කච්චංතංනමස්යසයය, අග්ගිහුත්තංව බ්රාහ්මයණො’’ති. 

තත්ථ අග්ගිහුත්තිංවාති යථා බ්රාහ්මයණො අග්ගිහුත්තං සම්මා

පරිචරයණන යචව අඤ්ජලිකම්මාදීහි ච සක්කච්චං නමස්සති, එවං යම්හා

ආචරියාතථා තපයවදිතංධම්මංවිජායනයය, තංසක්කච්චංනමස්යසයයාති 

අත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

සාරිපුත්තත්යථරවත්ථුනවමං. 

10. ජටිලබ්රාහ්මණවත්ථු 

න ජටාහීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො එකං
ජටිලබ්රාහ්මණංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර ‘‘අහං මාතියතො ච පිතියතො ච සුජායතො බ්රාහ්මණකුයල
නිබ්බත්යතො. සයච සමයණො ය ොතයමො අත්තයනො සාවයක බ්රාහ්මණාති

වදති, මම්පි නු යඛො තථා වත්තුං වට්ටතී’’ති සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා

තමත්ථං පුච්ඡි. අථ නං සත්ථා ‘‘නාහං, බ්රාහ්මණ, ජටාමත්යතන, න 

ජාතිය ොත්තමත්යතන බ්රාහ්මණං වදාමි, පටිවිද්ධසච්චයමව පනාහං
බ්රාහ්මයණොති වදාමී’’තිවත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

393. 

‘‘නජටාහිනය ොත්යතන, නජච්චායහොතිබ්රාහ්මයණො; 

යම්හිසච්චඤ්චධම්යමොච, යසොසුචීයසොචබ්රාහ්මයණො’’ති. 

තත්ථ සච්චන්ති යස්මිං පුග් යල චත්තාරි සච්චානි යසොෙසහාකායරහි
පටිවිජ්ඣිත්වා ඨිතං සච්චඤාණඤ්යචව නවවියධො ච යලොකුත්තරධම්යමො

අත්ථි, යසොසුචි, යසොබ්රාහ්මයණොචාති අත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

ජටිලබ්රාහ්මණවත්ථුදසමං. 
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11. කුහකබ්රාහ්මණවත්ථු 

කිිංයතතිඉමංධම්මයදසනංසත්ථා කූටා ාරසාලායංවිහරන්යතොඑකං
වග්ගුලිවතංකුහකබ්රාහ්මණංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිරයවසාලින රද්වායරඑකංකකුධරුක්ඛං ආරුය්හද්වීහිපායදහි
රුක්ඛසාඛං  ණ්හිත්වා අයධොසියරො ඔලම්බන්යතො ‘‘කපිලානං යම සතං

යදථ, කහාපයණ යදථ, පරිචාරිකං යදථ, යනො යච දස්සථ, ඉයතො පතිත්වා
මරන්යතො න රං අන රං කරිස්සාමී’’ති වදති. තථා තස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුතස්ස න රං පවිසනකායල භික්ඛූ තං බ්රාහ්මණං දිස්වා
නික්ඛමනකායලපි නං තයථව ඔලම්බන්තං පස්සිංසු. නා රාපි ‘‘අයං
පායතොව පට්ඨාය එවං ඔලම්බන්යතො පතිත්වා මරන්යතො න රං අන රං 

කයරයයා’’ති චින්යතත්වා න රවිනාසභීතා ‘‘යං යසො යාචති, සබ්බං
යදමා’’ති පටිස්සුණිත්වා අදංසු. යසො ඔතරිත්වා සබ්බං  යහත්වා අ මාසි.
භික්ඛූවිහාපනපචායර තං ාවිංවියවිරවිත්වා ච්ඡන්තංදිස්වාසඤ්ජානිත්වා

‘‘ලද්ධං යත, බ්රාහ්මණ, යථාපත්ථිත’’න්තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, ලද්ධං යම’’ති
සුත්වා අන්යතොවිහාරං  න්ත්වා තථා තස්ස තමත්ථං ආයරොයචසුං. සත්ථා

‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනවයසොකුහකයචොයරො, පුබ්යබපිකුහකයචොයරොයයව

අයහොසි.ඉදානිපයනස බාලජනංවඤ්යචති, තදාපනපණ්ඩියතවඤ්යචතුං
නාසක්ඛී’’තිවත්වා යතහියාචියතොඅතීතමාහරි. 

අතීයත එකං කාසික ාමං නිස්සාය එයකො කුහකතාපයසො වාසං
කප්යපසි. තං එකං කුලං පටිජග්ගි. දිවා උප්පන්නඛාදනීයයභොජනීයයතො

අත්තයනො පුත්තානං විය තස්සපි එකං යකොට්ඨාසං යදති, සායං
උප්පන්නයකොට්ඨාසං ඨයපත්වා දුතියදිවයස යදති. අයථකදිවසං සායං
ය ොධමංසං ලභිත්වා සාධුකං පචිත්වා තයතො යකොට්ඨාසං ඨයපත්වා
දුතියදිවයස තස්ස අදංසු. තාපයසො මංසං ඛාදිත්වාව රසතණ්හාය බද්යධො
‘‘කිං මංසං නායමත’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ය ොධමංස’’න්ති සුත්වා භික්ඛාය
චරිත්වා සප්පිදධිකටුකභණ්ඩාදීනි  යහත්වා පණ්ණසාලං  න්ත්වා
එකමන්තං ඨයපසි. පණ්ණසාලාය පන අවිදූයර එකස්මිං වම්මියක
ය ොධරාජාවිහරති.යසොකායලනකාලංතාපසංවන්දිතුං ආ ච්ඡති.තංදිවසං
පයනස‘‘තංවධිස්සාමී’’තිදණ්ඩංපටිච්ඡායදත්වාතස්ස වම්මිකස්සඅවිදූයර
ඨායනනිද්දායන්යතොවියනිසීදි.ය ොධරාජාවම්මිකයතො නික්ඛමිත්වාතස්ස
සන්තිකංආ ච්ඡන්යතොවආකාරංසල්ලක්යඛත්වා‘‘නයමඅජ්ජ ආචරියස්ස
ආකායරො රුච්චතී’’ති තයතොව නිවත්ති. තාපයසො තස්ස නිවත්තනභාවං

ඤත්වා තස්ස මාරණත්ථාය දණ්ඩං ඛිපි, දණ්යඩො විරජ්ඣිත්වා  යතො. 
ය ොධරාජාපි ධම්මිකං පවිසිත්වා තයතො සීසං නීහරිත්වා ආ තමග් ං

ඔයලොයකන්යතොතාපසංආහ – 

‘‘සමණංතංමඤ්ඤමායනො, උප ච්ඡිමසඤ්ඤතං; 

යසොමංදණ්යඩනපාහාසි, යථාඅසමයණොතථා. 
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‘‘කිංයතජටාහිදුම්යමධ, කිංයතඅජිනසාටියා; 

අබ්භන්තරංයත හනං, බාහිරංපරිමජ්ජසී’’ති.(ජා. 1.4.97-98); 

අථනංතාපයසොඅත්තයනොසන්තයකනපයලොයභතුංඑවමාහ– 

‘‘එහිය ොධනිවත්තස්සු, භුඤ්ජසාලීනයමොදනං; 

යතලංයලොණඤ්චයමඅත්ථි, පහූතංමය්හපිප්ඵලී’’ති.(ජා. 1.4.99); 

තං සුත්වා ය ොධරාජා ‘‘යථා යථා ත්වං කයථසි, තථා තථා යම
පලායිතුකාමතාවයහොතී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

‘‘එසභියයයොපයවක්ඛාමි, වම්මිකංසතයපොරිසං; 

යතලං යලොණඤ්ච කිත්යතසි, අහිතං මය්හ පිප්ඵලී’’ති. (ජා. 
1.4.100); 

එවඤ්චපනවත්වා ‘‘අහංඑත්තකංකාලංතයිසමණසඤ්ඤං අකාසිං, 

ඉදානි පන යත මං පහරිතුකාමතාය දණ්යඩො ඛිත්යතො, තස්ස
ඛිත්තකායලයයවඅසමයණො ජායතො.කිංතාදිසස්සදුප්පඤ්ඤස්සපුග් ලස්ස

ජටාහි, කිං සඛුයරන අජිනචම්යමන. අබ්භන්තරඤ්හි යත  හනං, යකවලං
බාහිරයමව පරිමජ්ජසී’’ති ආහ. සත්ථා ඉමං අතීතං ආහරිත්වා ‘‘තදා එස

කුහයකො තාපයසො අයහොසි, ය ොධරාජා පන අහයමවා’’ති වත්වා ජාතකං
සයමොධායනත්වා තදා ය ොධපණ්ඩියතන තස්ස නිග් හිතකාරණං
දස්යසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

394. 

‘‘කිංයතජටාහිදුම්යමධ, කිංයතඅජිනසාටියා; 

අබ්භන්තරංයත හනං, බාහිරංපරිමජ්ජසී’’ති.(ජා.1.4.98); 

තත්ථ කිිං යත ජටාහීති අම්යභො දුප්පඤ්ඤ තවබද්ධාහිපි ඉමාහි ජටාහි
සඛුරාය නිවත්ථායපි ඉමාය අජිනචම්මසාටිකාය ච කිමත්යථොති. 

අබ්භන්තරන්ති අබ්භන්තරඤ්හි යත රා ාදිකියලස හනං, යකවලං 
හත්ථිලණ්ඩංඅස්සලණ්ඩංවියමට්ඨංබාහිරංපරිමජ්ජසීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

කුහකබ්රාහ්මණවත්ථුඑකාදසමං. 

12. කිසාය ොතමීවත්ථු 

පිංසුකූ ධරන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත
විහරන්යතොකිසාය ොතමිංආරබ්භකයථසි. 
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තදා කිර සක්යකො පඨමයාමාවසායන යදවපරිසාය සද්ධිං සත්ථාරං
උපසඞ්කමිත්වාවන්දිත්වාඑකමන්යතසාරණී රයධම්මකථංසුණන්යතො නිසීදි.
තස්මිංඛයණකිසාය ොතමී ‘‘සත්ථාරංපස්සිස්සාමී’’තිආකායසනා න්ත්වා 
සක්කංදිස්වානිවත්ති.යසොතංවන්දිත්වානිවත්තන්තිංදිස්වාසත්ථාරං පුච්ඡි

– ‘‘කා නායමසා, භන්යත, ආ ච්ඡමානාව තුම්යහ දිස්වා නිවත්තතී’’ති? 

සත්ථා ‘‘කිසාය ොතමී නායමසා, මහාරාජ, මම ධීතා පංසුකූලිකත්යථරීනං 
අග් ා’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

395. 

‘‘පංසුකූලධරංජන්තුං, කිසංධමනිසන්ථතං; 

එකංවනස්මිංඣායන්තං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ කිසන්ති පංසුකූලිකා හි අත්තයනො අනුපනපං පටිපදං පූයරන්තා

අප්පමංසයලොහිතා යචව යහොන්ති ධමනිසන්ථත ත්තා ච, තස්මා එවමාහ. 

එකිං වනස්මන්ති විවිත්තට්ඨායන එකකං වනස්මිං ඣායන්තං තමහං
බ්රාහ්මණං වදාමීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

කිසාය ොතමීවත්ථුද්වාදසමං. 

13. එකබ්රාහ්මණවත්ථු 

න චාහන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො එකං
බ්රාහ්මණං ආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර ‘‘සමයණො ය ොතයමො අත්තයනො සාවයක බ්රාහ්මණාති වදති 

අහඤ්චම්හි බ්රාහ්මණයයොනියං නිබ්බත්යතො, මම්පි නු යඛො එවං වත්තුං

වට්ටතී’’ති සත්ථාරංඋපසඞ්කමිත්වාතමත්ථංපුච්ඡි.අථනංසත්ථා‘‘නාහං, 

බ්රාහ්මණ, බ්රාහ්මණයයොනියං නිබ්බත්තමත්යතයනවං වදාමි, යයො පන

අකිඤ්චයනොඅ හයණො, තමහං බ්රාහ්මණංවදාමී’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

396. 

‘‘නචාහංබ්රාහ්මණංබූ්රමි, යයොනිජංමත්තිසම්භවං; 

යභොවාදිනාමයසොයහොති, සයචයහොතිසකිඤ්චයනො; 

අකිඤ්චනංඅනාදානං, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ යෙොනිජන්තියයොනියංජාතං. මත්තිසම්භවන්තිබ්රාහ්මණියාමාතු

සන්තයක උදරස්මිං සම්භූතං. යභොවාදීති යසො පන ආමන්තනාදීසු ‘‘යභො, 

යභො’’තිවත්වා විචරන්යතොයභොවාදිනාමයහොති, සයචරා ාදීහි කිඤ්චයනහි 

සකිඤ්චයනො. අහං පන රා ාදීහි අකිඤ්චනිං චතූහි උපාදායනහි අනාදානිං

බ්රාහ්මණිං වදාමීතිඅත්යථො. 
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යදසනාවසායන යසො බ්රාහ්මයණො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, 
සම්පත්තානම්පිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

එකබ්රාහ්මණවත්ථුයතරසමං. 

14. උග් යසනයසට්ඨිපුත්තවත්ථු 

සබ්බසිංයෙොජනන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
උග් යසනංනාම යසට්ඨිපුත්තංආරබ්භකයථසි.වත්ථු‘‘මුඤ්චපුයරමුඤ්ච

පච්ඡයතො’’ති(ධ.ප.348)  ාථාවණ්ණනායවිත්ථාරිතයමව. 

තදාහිසත්ථා, ‘‘භන්යත, උග් යසයනො ‘නභායාමී’තිවදති, අභූයතන 

මඤ්යඤ අඤ්ඤං බයාකයරොතී’’ති භික්ඛූහි වුත්යත, ‘‘භික්ඛයව, මම
පුත්තසදිසා ඡින්නසංයයොජනානභායන්තියයවා’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

397. 

‘‘සබ්බසංයයොජනංයඡත්වා, යයොයවනපරිතස්සති; 

සඞ් ාති ංවිසංයුත්තං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ සබ්බසිංයෙොජනන්තිදසවිධසංයයොජනං. නපරිතස්සතීතිතණ්හාය

න භායති. තමහන්ති තං අහං රා ාදීනං සඞ් ානං අතීතත්තා සඞ් ාති ිං, 

චතුන්නම්පියයො ානංඅභායවන විසිංයත්තිංබ්රාහ්මණිං වදාමීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

උග් යසනයසට්ඨිපුත්තවත්ථුචුද්දසමං. 

15. ද්යවබ්රාහ්මණවත්ථු 

යඡත්වා නද්ධින්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
ද්යව බ්රාහ්මයණආරබ්භකයථසි. 

යතසු කියරකස්ස චූෙයරොහියතො නාම ය ොයණො අයහොසි, එකස්ස

මහායරොහියතොනාම. යත එකදිවසං ‘‘තව ය ොයණො බලවා, මමය ොයණො

බලවා’’ති විවදිත්වා ‘‘කිං යනො විවායදන, පායජත්වා ජානිස්සාමා’’ති
අචිරවතීතීයරසකටංවාලුකායපූයරත්වා ය ොයණයයොජයිංසු.තස්මිංඛයණ
භික්ඛූපින්හායිතුංතත්ථ තායහොන්ති.බ්රාහ්මණා ය ොයණපායජසුං.සකටං

නිච්චලංඅට්ඨාසි, නද්ධිවරත්තාපනඡිජ්ජිංසු.භික්ඛූ දිස්වාවිහාරං න්ත්වා

තමත්ථංසත්ථුආයරොචයිංසු.සත්ථා, ‘‘භික්ඛයව, බාහිරාඑතානද්ධිවරත්තා, 

යයොයකොචිඑතාඡින්දයතව, භික්ඛුනාපන අජ්ඣත්තිකංයකොධනද්ධිඤ්යචව
තණ්හාවරත්තඤ්චඡින්දිතුංවට්ටතී’’තිවත්වාඉමං  ාථමාහ– 

398. 

‘‘යඡත්වානද්ධිංවරත්තඤ්ච, සන්දානංසහනුක්කමං; 
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උක්ඛිත්තපලිඝංබුද්ධං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ නද්ධින්ති නය්හනභායවන පවත්තං යකොධං. වරත්තන්ති

බන්ධනභායවන පවත්තං තණ්හං. සන්දානිං සහනුක්කමන්ති

අනුසයානුක්කමසහිතං ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිසන්දානං, ඉදං සබ්බම්පි ඡින්දිත්වා

ඨිතං අවිජ්ජාපලිඝස්ස උක්ඛිත්තත්තා උක්ඛිත්තපලිාිං, චතුන්නං සච්චානං 

බුද්ධත්තා බුද්ධිං තංඅහංබ්රාහ්මණංවදාමීති අත්යථො. 

යදසනාවසායන පඤ්චසතා භික්ඛූ අරහත්යත පතිට්ඨහිංසු, 
සම්පත්තානම්පිසාත්ථිකාධම්මයදසනාඅයහොසීති. 

ද්යවබ්රාහ්මණවත්ථුපන්නරසමං. 

16. අක්යකොසකභාරද්වාජවත්ථු 

අක්යකොසන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
අක්යකොසකභාරද්වාජංආරබ්භකයථසි. 

තස්ස හි භාතු භාරද්වාජස්ස ධනඤ්ජානී නාම බ්රාහ්මණී ර යසොතාපන්නා
අයහොසි. සා ඛීපිත්වාපිකාසිත්වාපි පක්ඛලිත්වාපි ‘‘නයමො තස්ස භ වයතො 
අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති ඉමං උදානං උදායනසි. සා එකදිවසං 
බ්රාහ්මණපරියවසනාය පවත්තමානාය පක්ඛලිත්වා තයථව මහාසද්යදන 
උදානං උදායනසි. බ්රාහ්මයණො කුජ්ඣිත්වා ‘‘එවයමවායං වසලී යත්ථ වා
තත්ථ වා පක්ඛලිත්වා තස්ස මුණ්ඩකස්ස සමණකස්ස වණ්ණං භාසතී’’ති 

වත්වා ‘‘ඉදානි යත, වසලි,  න්ත්වා තස්ස සත්ථුයනො වාදං 

ආයරොයපස්සාමී’’තිආහ.අථනංසා ‘‘ ච්ඡ, බ්රාහ්මණ, නාහංතංපස්සාමි, 

යයො තස්ස භ වයතො වාදං ආයරොයපයය, අපි ච  න්ත්වා තං භ වන්තං
පඤ්හං පුච්ඡස්සූ’’ති ආහ. යසො සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා අවන්දිත්වාව
එකමන්තංඨියතොපඤ්හංපුච්ඡන්යතොඉමං  ාථමාහ– 

‘‘කිංසු යඡත්වාසුඛංයසති, කිංසුයඡත්වාන යසොචති; 

කිස්සස්සු එකධම්මස්ස, වධං යරොයචසි ය ොතමා’’ති. (සං. නි. 
1.187); 

අථස්සපඤ්හංබයාකයරොන්යතොසත්ථාඉමං ාථමාහ– 

‘‘යකොධංයඡත්වාසුඛංයසති, යකොධංයඡත්වානයසොචති; 

යකොධස්සවිසමූලස්ස, මධුරග් ස්සබ්රාහ්මණ; 

වධං අරියා පසංසන්ති, තඤ්හි යඡත්වා න යසොචතී’’ති. (සං. නි. 
1.187); 

යසො සත්ථරිපසීදිත්වාපබ්බජිත්වා අරහත්තංපාපුණි.අථස්සකනිට්යඨො
අක්යකොසකභාරද්වායජො ‘‘භාතා කිර යම පබ්බජියතො’’ති සුත්වා කුද්යධො
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ආ න්ත්වාසත්ථාරංඅසබ්භාහිඵරුසාහිවාචාහිඅක්යකොසි.යසොපි සත්ථාරා
අතිථීනං ඛාදනීයාදිදානඔපම්යමන සඤ්ඤත්යතො සත්ථරි පසන්යනො
පබ්බජිත්වා අරහත්තං පාපුණි. අපයරපිස්ස සුන්දරිකභාරද්වායජො
බිලිඞ් කභාරද්වායජොති ද්යව කනිට්ඨභාතයරො සත්ථාරං අක්යකොසන්තාව
සත්ථාරාවිනීතාපබ්බජිත්වාඅරහත්තං පාපුණිංසු. 

අයථකදිවසංධම්මසභායංකථංසමුට්ඨායපසුං, ‘‘ආවුයසො, අච්ඡරියාවත 

බුද්ධගුණා, චතූසුනාමභාතියකසුඅක්යකොසන්යතසුසත්ථාකිඤ්චිඅවත්වා

යතසංයයව පතිට්ඨාජායතො’’ති.සත්ථාආ න්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, 

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

‘‘භික්ඛයව, අහංමම ඛන්තිබයලනසමන්නා තත්තාදුට්යඨසුඅදුස්සන්යතො
මහාජනස්සපතිට්ඨායහොමියයවා’’ති වත්වාඉමං ාථමාහ– 

399. 

‘‘අක්යකොසංවධබන්ධඤ්ච, අදුට්යඨොයයොතිතික්ඛති; 

ඛන්තීබලංබලානීකං, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ අදුට්යඨොති එතංදසහිඅක්යකොසවත්ථූහිඅක්යකොසඤ්චපාණිආදීහි
යපොථනඤ්ච අන්දුබන්ධනාදීහි බන්ධනඤ්ච යයො අකුද්ධමානයසො හුත්වා

අධිවායසති, ඛන්තිබයලන සමන්නා තත්තා ඛන්තිබ ිං, පුනප්පුනං
උප්පත්තියා අනීකභූයතන යතයනව ඛන්තිබයලන සමන්නා තත්තා 

බ ානීකිංතිං එවපනපං අහිංබ්රාහ්මණිං වදාමීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන බහූයසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසූති. 

අක්යකොසකභාරද්වාජවත්ථුයසොෙසමං. 

17. සාරිපුත්තත්යථරවත්ථු 

අක්යකොධනන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
සාරිපුත්තත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

තදා කිර යථයරො පඤ්චහි භික්ඛුසයතහි සද්ධිං පිණ්ඩාය චරන්යතො 
නාලක ායමමාතුඝරද්වාරංඅ මාසි.අථනංසානිසීදායපත්වාපරිවිසමානා

අක්යකොසි – ‘‘අම්යභො, උච්ඡිට්ඨඛාදක උච්ඡිට්ඨකඤ්ජියං අලභිත්වා
පරඝයරසු උළුඞ්කපිට්යඨන ඝට්ටිතකඤ්ජියං පරිභුඤ්ජිතුං අසීතියකොටිධනං

පහායපබ්බජියතොසි, නාසිතම්හාතයා, භුඤ්ජාහිදානී’’ති.භික්ඛූනම්පිභත්තං

දදමානා ‘‘තුම්යහහි මම පුත්යතො අත්තයනො චූළුපට්ඨායකො කයතො, ඉදානි
භුඤ්ජථා’’ති වයදති. යථයරො භික්ඛං  යහත්වා විහාරයමව අ මාසි.
අථායස්මාරාහුයලොසත්ථාරංපිණ්ඩපායතනආපුච්ඡි.අථනං සත්ථාආහ–

‘‘රාහුල, කහං මිත්ථා’’ති? ‘‘අයයිකාය ාමං, භන්යත’’ති. ‘‘කිංපනයත 

අයයිකාය උපජ්ඣායයො වුත්යතො’’ති? ‘‘අයයිකාය යම, භන්යත, 
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උපජ්ඣායයො අක්කුට්යඨො’’ති.‘‘කින්තිවත්වා’’ති? ‘‘ඉදංනාම, භන්යත’’ති.

‘‘උපජ්ඣායයන පන යත කිං වුත්ත’’න්ති? ‘‘න කිඤ්චි, භන්යත’’ති. තං

සුත්වා භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං, ‘‘ආවුයසො, අච්ඡරියා වත

සාරිපුත්තත්යථරස්ස ගුණා, එවංනාමස්ස මාතරි අක්යකොසන්තියා

යකොධමත්තම්පිනායහොසී’’ති. සත්ථාආ න්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, 

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

‘‘භික්ඛයව, ඛීණාසවා නාම අක්යකොධනාව යහොන්තී’’ති වත්වා ඉමං
 ාථමාහ– 

400. 

‘‘අක්යකොධනංවතවන්තං, සීලවන්තංඅනුස්සදං; 

දන්තංඅන්තිමසාරීරං, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ වතවන්තන්ති ධුතවයතන, සමන්නා තං චතුපාරිසුද්ධිසීයලන 

සී වන්තිං, තණ්හාඋස්සදාභායවන අනුස්සදිං , ඡළින්ද්රියදමයනන දන්තිං, 

යකොටියං ඨියතන අත්තභායවන අන්තිමසරීරිං තමහිං බ්රාහ්මණිං වදාමීති 
අත්යථො. 

යදසනාවසායන බහූයසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසූති. 

සාරිපුත්තත්යථරවත්ථුසත්තරසමං. 

18. උප්පලවණ්ණායථරීවත්ථු 

වාරි යපොක්ඛරපත්යතවාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන
විහරන්යතො උප්පලවණ්ණයථරිං ආරබ්භකයථසි. වත්ථු ‘‘මධුවා මඤ්ඤති 

බායලො’’ති  ාථාවණ්ණනාය (ධ. ප. 69) විත්ථාරිතයමව. වුත්තඤ්හි තත්ථ

(ධ.ප.අට්ඨ. 1.69) – 

අපයරන සමයයන මහාජයනො ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසි

‘‘ඛීණාසවාපි මඤ්යඤ කාමසුඛං සාදියන්ති, කාමං යසවන්ති, කිං න

යසවිස්සන්ති.නයහයත යකොොපරුක්ඛා, නචවම්මිකා, අල්ලමංසසරීරාව, 

තස්මා එයතපි කාමසුඛං සාදියන්තී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

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

වුත්යත‘‘න, භික්ඛයව, ඛීණාසවාකාමසුඛංසාදියන්ති, නකාමංයසවන්ති.

යථාහිපදුමපත්යතපතිතංඋදකබින්දුනලිම්පතිනසණ්ඨාති, විනිවත්තිත්වා

පන පතයතව. යථා ච ආරග්ය  සාසයපො න උපලිම්පති න සණ්ඨාති, 

විනිවත්තිත්වා පතයතව, එවං ඛීණාසවස්ස චිත්යත දුවියධොපි කායමො න
ලිම්පති න සණ්ඨාතී’’ති අනුසන්ධිං ඝයටත්වා ධම්මං යදයසන්යතො ඉමං
 ාථමාහ– 

401. 
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‘‘වාරියපොක්ඛරපත්යතව, ආරග්ය රිවසාසයපො; 

යයොනලිම්පතිකායමසු, තමහංබ්රමූිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ යෙොනලිම්පතීතිඑවයමවංයයො අබ්භන්තයරදුවියධපිකායමන

උපලිම්පති, තස්මිංකායමනසණ්ඨාති, තමහිංබ්රාහ්මණිං වදාමීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

උප්පලවණ්ණායථරීවත්ථුඅට්ඨාරසමං. 

19. අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණවත්ථු 

යෙො දුක්ඛස්සාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අඤ්ඤතරංබ්රාහ්මණංආරබ්භකයථසි. 

තස්ස කියරයකො දායසො අපඤ්ඤත්යත සික්ඛාපයද පලායිත්වා 
පබ්බජිත්වා අරහත්තං පාපුණි. බ්රාහ්මයණො තං ඔයලොයකන්යතො අදිස්වා
එකදිවසං සත්ථාරා සද්ධිං පිණ්ඩාය පවිසන්තං ද්වාරන්තයර දිස්වා චීවරං

දේහංඅග් යහසි. සත්ථානිවත්තිත්වා‘‘කිංඉදං, බ්රාහ්මණා’’තිපුච්ඡි.දායසො

යම, යභො ය ොතමාති. පන්නභායරො එස, බ්රාහ්මණාති. ‘‘පන්නභායරො’’ති ච

වුත්යත බ්රාහ්මයණො ‘‘අරහා’’ති සල්ලක්යඛසි. තස්මා පුනපි යතන ‘‘එවං, 

යභොය ොතමා’’ති වුත්යතසත්ථා ‘‘ආම, බ්රාහ්මණ, පන්නභායරො’’තිවත්වා
ඉමං ාථමාහ– 

402. 

‘‘යයොදුක්ඛස්සපජානාති, ඉයධවඛයමත්තයනො; 

පන්නභාරංවිසංයුත්තං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ දුක්ඛස්සාතිඛන්ධදුක්ඛස්ස. පන්නභාරන්තිඔහිතඛන්ධභාරංචතූහි

යයොය හිසබ්බකියලයසහිවා විසිංයත්තිංතමහිංබ්රාහ්මණිං වදාමීතිඅත්යථො.

යදසනාවසායන යසො බ්රාහ්මයණො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, 
සම්පත්තානම්පිසාත්ථිකාධම්මයදසනා අයහොසීති. 

අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණවත්ථුඑකූනවීසතිමං. 

20. යඛමාභික්ඛුනීවත්ථු 

 ම්භීරපඤ්ඤන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා ගිජ්ඣකූයට විහරන්යතො
යඛමංනාමභික්ඛුනිංආරබ්භකයථසි. 

එකදිවසඤ්හිපඨමයාමසමනන්තයරසක්යකොයදවරාජා පරිසායසද්ධිං 
ආ න්ත්වා සත්ථු සන්තියක සාරණී රයධම්මකථං සුණන්යතො නිසීදි. තස්මිං
ඛයණයඛමා භික්ඛුනී‘‘සත්ථාරංපස්සිස්සාමී’’තිආ න්ත්වාසක්කංදිස්වා 

ආකායස ඨිතාව සත්ථාරං වන්දිත්වා නිවත්ති. සක්යකො තං දිස්වා ‘‘යකො 



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා බ්රාහ්මණවග්ය ො 
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එසා, භන්යත, ආ ච්ඡමානාආකායසඨිතාවසත්ථාරං වන්දිත්වානිවත්තී’’ති 

පුච්ඡි. සත්ථා ‘‘එසා, මහාරාජ, මම ධීතා යඛමා නාම මහාපඤ්ඤා
මග් ාමග් යකොවිදා’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

403. 

‘‘ ම්භීරපඤ්ඤංයමධාවිං, මග් ාමග් ස්සයකොවිදං; 

උත්තමත්ථමනුප්පත්තං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ  බ්භීරපඤ්ඤන්ති  ම්භීයරසු ඛන්ධාදීසු පවත්තාය පඤ්ඤාය

සමන්නා තං ධම්යමොජපඤ්ඤාය සමන්නා තං යමධාවිිං ‘‘අයං දුග් තියා

මග්ය ො, අයං සු තියා මග්ය ො, අයං නිබ්බානස්ස මග්ය ො, අයං

අමග්ය ො’’තිඑවංමග්ය චඅමග්ය චයඡකතාය මග් ාමග් ස්සයකොවිදිං 

අරහත්තසඞ්ඛාතං උත්තමත්ථිං අනුප්පත්තිං තමහිං බ්රාහ්මණිං වදාමීති
අත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

යඛමාභික්ඛුනිවත්ථුවීසතිමං. 

21. පබ්භාරවාසීතිස්සත්යථරවත්ථු 

අසිංසට්ඨන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
පබ්භාරවාසීතිස්සත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

යසොකිරසත්ථුසන්තියකකම්මට්ඨානං යහත්වා අරඤ්ඤං පවිසිත්වා

සප්පායං යසනාසනං ඔයලොයකන්යතො එකං යලණපබ්භාරං පාපුණි, 
සම්පත්තක්ඛයණයයවස්සචිත්තංඑකග් තංලභි.යසො‘‘අහංඉධවසන්යතො
පබ්බජිතකිච්චං නිප්ඵායදතුංසක්ඛිස්සාමී’’තිචින්යතසි.යලයණපිඅධිවත්ථා

යදවතා ‘‘සීලවා භික්ඛු ආ යතො, ඉමිනා සද්ධිං එකට්ඨායන වසිතුං දුක්ඛං.
අයංපනඉධඑකරත්තියමවවසිත්වා පක්කමිස්සතී’’තිචින්යතත්වාපුත්යත
ආදායනික්ඛමි. යථයරො පුනදිවයසපායතොව ය ොචර ාමං පිණ්ඩායපාවිසි.
අථ නං එකා උපාසිකා දිස්වාව පුත්තසියනහං පටිලභිත්වා ය යහ
නිසීදායපත්වා යභොයජත්වා අත්තානං නිස්සාය යතමාසං වසනත්ථාය යාචි.

යසොපි ‘‘සක්කාමයාඉමංනිස්සාය භවනිස්සරණංකාතු’’න්ති අධිවායසත්වා
තයමව යලණං අ මාසි. යදවතා තං ආ ච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘අද්ධා යකනචි 

නිමන්තියතොභවිස්සති, ස්යවවාපරසුයවවා මිස්සතී’’තිචින්යතසි. 

එවං අඩ්ඪමාසමත්යත අතික්කන්යත ‘‘අයං ඉයධව මඤ්යඤ

අන්යතොවස්සංවසිස්සති, සීලවතාපනසද්ධිංඑකට්ඨායනපුත්තයකහිසද්ධිං 

වසිතුං දුක්කරං, ඉමඤ්ච ‘නික්ඛමා’ති වත්තුං න සක්කා, අත්ථි නු යඛො
ඉමස්ස සීයල ඛලිත’’න්ති දිබ්යබන චක්ඛුනා ඔයලොයකන්තී
උපසම්පදමාෙකයතො පට්ඨාය තස්ස සීයල ඛලිතං අදිස්වා ‘‘පරිසුද්ධමස්ස
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සීලං, කිඤ්චියදවස්ස කත්වා අයසං උප්පායදස්සාමී’’ති තස්ස
උපට්ඨාකකුයල උපාසිකාය යජට්ඨපුත්තස්ස සරීයර අධිමුච්චිත්වා ගීවං 

පරිවත්යතසි.තස්සඅක්ඛීනිනික්ඛමිංසු, මුඛයතොයඛයෙොපග්ඝරි.උපාසිකා

තං දිස්වා ‘‘කිංඉද’’න්තිවිරවි. අථනංයදවතා අදිස්සමානපනපා එවමාහ– 

‘‘මයා එස  හියතො, බලිකම්යමනපි යම අත්යථො නත්ථි, තුම්හාකං පන
කුලූපකං යථරං ලට්ඨිමධුකං යාචිත්වා යතන යතලං පචිත්වා ඉමස්ස

නත්ථුකම්මංයදථ, එවාහංඉමං මුඤ්චිස්සාමී’’ති.නස්සතුවාඑසමරතුවා, 
නසක්ඛිස්සාමහංඅයයංලට්ඨිමධුකං යාචිතුන්ති.සයචලට්ඨිමධුකංයාචිතුං

න සක්යකොථ, නාසිකායස්ස හිඞ්ගුචුණ්ණං පක්ඛිපිතුං වයදථාති. ඉදම්පි
වත්තුං න සක්යකොමාති. යතන හිස්ස පාදයධොවනඋදකං ආදාය සීයස
ආසිඤ්චථාති. උපාසිකා ‘‘සක්කා ඉදං කාතු’’න්ති යවලාය ආ තං යථරං
නිසීදායපත්වා යාගුඛජ්ජකං දත්වා අන්තරභත්යත නිසින්නස්ස පායද

යධොවිත්වා උදකං  යහත්වා, ‘‘භන්යත, ඉදං උදකං දාරකස්ස සීයස
ආසිඤ්චාමා’’තිආපුච්ඡිත්වා‘‘යතනහි ආසිඤ්චථා’’තිවුත්යතතථාඅකාසි.
සායදවතාතාවයදවතංමුඤ්චිත්වා න්ත්වා යලණද්වායරඅට්ඨාසි. 

යථයරොපිභත්තකිච්චාවසායනඋට්ඨායාසනාඅවිස්සට්ඨකම්මට්ඨානතාය 
ද්වත්තිංසාකාරං සජ්ඣායන්යතොව පක්කාමි. අථ නං යලණද්වාරං

පත්තකායලසායදවතා ‘‘මහායවජ්ජමාඉධපවිසා’’තිආහ.යසොතත්යථව
ඨත්වා‘‘කාසිත්ව’’න්තිආහ.අහංඉධ අධිවත්ථායදවතාති.යථයරො‘‘අත්ථි
නුයඛොමයායවජ්ජකම්මස්ස කතට්ඨාන’’න්තිඋපසම්පදමාෙකයතොපට්ඨාය

ඔයලොයකන්යතොඅත්තයනොසීයලතිලකංවාකාෙකංවා අදිස්වා ‘‘අහංමයා

යවජ්ජකම්මස්ස කතට්ඨානං න පස්සාමි, කස්මා එවං වයදසී’’ති ආහ. න

පස්සසීති.ආම, නපස්සාමීති? ආචික්ඛාමියතති.ආම, ආචික්ඛාහීති.තිට්ඨතු

තාව දූයර කතං, අජ්යජව තයා අමනුස්ස හිතස්ස උපට්ඨාකපුත්තස්ස

පාදයධොවනඋදකං සීයස ආසිත්තං, නාසිත්තන්ති? ආම, ආසිත්තන්ති. කිං

එතංනපස්සසීති? එතංසන්ධායත්වංවයදසීති? ආම, එතංසන්ධායවදාමීති.

යථයරො චින්යතසි – ‘‘අයහො වත යමසම්මා පණිහියතො අත්තා, සාසනස්ස

අනුපනපංවතයමචරිතං, යදවතාපිමමචතුපාරිසුද්ධිසීයලතිලකංවාකාෙකං
වාඅදිස්වාදාරකස්සසීයස ආසිත්තපාදයධොවනමත්තංඅද්දසා’’තිතස්සසීලං
ආරබ්භ බලවපීතිඋප්පජ්ජි. යසොතං වික්ඛම්යභත්වා පාදුද්ධාරම්පි අකත්වා 
තත්යථව අරහත්තං පත්වා ‘‘මාදිසං පරිසුද්ධං සමණං දූයසත්වා මා ඉධ

වනසණ්යඩවසි, ත්වයමව නික්ඛමාහී’’තියදවතංඔවදන්යතො ඉමංඋදානං
උදායනසි– 

‘‘විසුද්යධො වතයමවායසො, නිම්මලංමං තපස්සිනං; 

මාත්වංවිසුද්ධංදූයසසි, නික්ඛමපවනාතුව’’න්ති. 

යසොතත්යථවයතමාසංවසිත්වාවුත්ථවස්යසොසත්ථුසන්තිකං  න්ත්වා

භික්ඛූහි ‘‘කිං, ආවුයසො, පබ්බජිතකිච්චංයතමත්ථකංපාපිත’’න්ති පුට්යඨො
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තස්මිං යලයණ වස්සූප මනයතො පට්ඨාය සබ්බං තං පවත්තිං භික්ඛූනං 

ආයරොයචත්වා, ‘‘ආවුයසො, ත්වං යදවතාය එවං වුච්චමායනො නකුජ්ඣී’’ති

වුත්යත‘‘න කුජ්ඣි’’න්තිආහ.භික්ඛූතථා තස්සආයරොයචසුං, ‘‘භන්යත, 

අයං භික්ඛු අඤ්ඤං බයාකයරොති, යදවතාය ඉදං නාම වුච්චමායනොපි න

කුජ්ඣින්ති වදතී’’ති. සත්ථා යතසං කථං සුත්වා ‘‘යනව, භික්ඛයව, මම

පුත්යතොකුජ්ඣති, එතස්සගිහීහිවාපබ්බජියතහිවා සංසග්ය ොනාමනත්ථි, 
අසංසට්යඨොඑසඅප්පිච්යඡොසන්තුට්යඨො’’තිවත්වාධම්මං යදයසන්යතොඉමං
 ාථමාහ– 

404. 

‘‘අසංසට්ඨං හට්යඨහි, අනා ායරහිචූභයං; 

අයනොකසාරිමප්පිච්ඡං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ අසිංසට්ඨන්ති දස්සනසවනසමුල්ලපනපරියභො කායසංසග් ානං

අභායවන අසංසට්ඨං. උභෙන්ති ගිහීහි ච අනා ායරහි චාති උභයයහිපි 

අසංසට්ඨං. අයනොකසාරින්ති අනාලයචාරිං තං එවපනපං අහං බ්රාහ්මණං
වදාමීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

පබ්භාරවාසීතිස්සත්යථරවත්ථුඑකවීසතිමං. 

22. අඤ්ඤතරභික්ඛුවත්ථු 

නිධාෙ දණ්ඩන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අඤ්ඤතරංභික්ඛුංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං  යහත්වා අරඤ්යඤ
වායමන්යතො අරහත්තං පත්වා ‘‘පටිලද්ධගුණං සත්ථු ආයරොයචස්සාමී’’ති
තයතොනික්ඛමි.අථනංඑකස්මිං ායමඑකාඉත්ථීසාමියකනසද්ධිං කලහං
කත්වාතස්මිං බහිනික්ඛන්යත ‘‘කුලඝරං මිස්සාමී’’තිමග් ංපටිපන්නා 
අන්තරාමග්ය  දිස්වා ‘‘ඉමං යථරං නිස්සාය  මිස්සාමී’’ති පිට්ඨියතො
පිට්ඨියතො අනුබන්ධි. යථයරො පනතංනපස්සති. අථස්සාසාමියකොය හං
ආ යතො තං අදිස්වා ‘‘කුල ාමං  තා භවිස්සතී’’ති අනුබන්ධන්යතො තං

දිස්වා ‘‘න සක්කා ඉමාය එකිකාය ඉමං අටවිං පටිපජ්ජිතුං, කං නු යඛො
නිස්සාය  ච්ඡතී’’ති ඔයලොයකන්යතො යථරං දිස්වා ‘‘අයං ඉමං  ණ්හිත්වා
නික්ඛන්යතො භවිස්සතී’’ති චින්යතත්වා යථරං සන්තජ්යජසි. අථ නං සා

ඉත්ථී‘‘යනවමංඑසභදන්යතොපස්සති, නආලපති, මානං කිඤ්චිඅවචා’’ති

ආහ.යසො‘‘කිංපනත්වංඅත්තානං යහත්වා ච්ඡන්තංමම ආචික්ඛිස්සසි, 
තුය්හයමව අනුච්ඡවිකං ඉමස්ස කරිස්සාමී’’ති උප්පන්නයකොයධො ඉත්ථියා
ආඝායතන යථරං යපොයථත්වා තං ආදාය නිවත්ති. යථරස්ස සකලසරීරං
සඤ්ජාත ණ්ඩං අයහොසි. අථස්ස විහාරං  තකායල භික්ඛූ සරීරං



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා බ්රාහ්මණවග්ය ො 

346 

පටුන 

සම්බාහන්තා  ණ්යඩ දිස්වා ‘‘කිං ඉද’’න්ති පුච්ඡිංසු. යසො යතසං තමත්ථං

ආයරොයචසි.අථනංභික්ඛූ, ‘‘ආවුයසො, තස්මිං පුරියසඑවංපහරන්යතත්වං

කිංඅවච, කිංවායතයකොයධොඋප්පන්යනො’’ති.‘‘නයම, ආවුයසො, යකොයධො

උප්පජ්ජී’’ති වුත්යත සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා තමත්ථං ආයරොයචත්වා, 

‘‘භන්යත, එස භික්ඛු ‘යකොයධො යත උප්පජ්ජතී’ති වුච්චමායනො ‘න යම, 

ආවුයසො, යකොයධො උප්පජ්ජතී’ති අභූතං වත්වා අඤ්ඤං බයාකයරොතී’’ති

ආයරොයචසුං. සත්ථා යතසං කථං සුත්වා, ‘‘භික්ඛයව, ඛීණාසවා නාම

නිහිතදණ්ඩා, යතපහරන්යතසුපි යකොධංනකයරොන්තියයවා’’තිවත්වාඉමං
 ාථමාහ– 
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‘‘නිධායදණ්ඩංභූයතසු, තයසසුථාවයරසුච; 

යයොනහන්තිනඝායතති, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ නිධාොති නික්ඛිපිත්වා ඔයරොයපත්වා. තයසසු ථාවයරසු චාති

තණ්හාතායසන තයසසු, තණ්හාඅභායවන ථිරතාය ථාවයරසු ච. යෙො න 

හන්තීතියයො එවං සබ්බසත්යතසු වි තපටිඝතායනික්ඛිත්තදණ්යඩො යනව

කඤ්චි සයංහනති, නඅඤ්යඤඝායතති, තමහංබ්රාහ්මණංවදාමීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

අඤ්ඤතරභික්ඛුවත්ථුබාවීසතිමං. 

23. සාමයණරානංවත්ථු 

අවිරුද්ධන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
චත්තායරොසාමයණයරආරබ්භකයථසි. 

එකා කිර බ්රාහ්මණී ර චතුන්නං භික්ඛූනං උද්යදසභත්තං සජ්යජත්වා
බ්රාහ්මණං ආහ – ‘‘විහාරං  න්ත්වා චත්තායරො මහල්ලකබ්රාහ්මයණ 

උද්දිසායපත්වා ආයනහී’’ති. යසො විහාරං  න්ත්වා ‘‘චත්තායරො යම
බ්රාහ්මයණ උද්දිසිත්වා යදථා’’ති ආහ. තස්ස සංකිච්යචො පණ්ඩියතො
යසොපායකො යරවයතොති සත්තවස්සිකා චත්තායරො ඛීණාසවසාමයණරා
පාපුණිංසු.බ්රාහ්මණී රමහාරහානිආසනානිපඤ්ඤායපත්වාඨිතා සාමයණයර
දිස්වාව කුපිතා උද්ධයන පක්ඛිත්තයලොණං විය තටතටායමානා ‘‘ත්වං
විහාරං  න්ත්වා අත්තයනො නත්තුමත්යතපි අප්පයහොන්යත චත්තායරො 
කුමාරයක යහත්වාආ යතොසී’’තිවත්වායතසංයතසුආසයනසුනිසීදිතුං

අදත්වා නීචපීඨකානි අත්ථරිත්වා ‘‘එයතසු නිසීදථා’’ති වත්වා ‘‘ ච්ඡ, 

බ්රාහ්මණ, මහල්ලයකඔයලොයකත්වා ආයනහී’’ති ආහ.බ්රාහ්මයණොවිහාරං

 න්ත්වා සාරිපුත්තත්යථරං දිස්වා ‘‘එථ, අම්හාකං ය හං  මිස්සාමා’’ති
ආයනසි. යථයරො ආ න්ත්වා සාමයණයර දිස්වා ‘‘ඉයමහි බ්රාහ්මයණහි
භත්තං ලද්ධ’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘න ලද්ධ’’න්ති වුත්යත චතුන්නයමව
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භත්තස්සපටියත්තභාවංඤත්වා ‘‘ආහරයමපත්ත’’න්තිපත්තං  යහත්වා
පක්කාමි. බ්රාහ්මණී රපි ‘‘කිං ඉමිනා වුත්ත’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘එයතසං 

නිසින්නානංබ්රාහ්මණානංලද්ධුංවට්ටති, ආහරයමපත්ත’’න්තිඅත්තයනො

පත්තං  යහත්වා යතො, නභුඤ්ජිතුකායමොභවිස්සති, සීඝං න්ත්වාඅඤ්ඤං
ඔයලොයකත්වා ආයනහීති.බ්රාහ්මයණො න්ත්වාමහායමොග් ල්ලානත්යථරං
දිස්වාතයථවවත්වාආයනසි. යසොපිසාමයණයරදිස්වාතයථවවත්වාපත්තං

 යහත්වා පක්කාමි. අථ නං බ්රාහ්මණී ර ආහ – ‘‘එයත න භුඤ්ජිතුකාමා, 
බ්රාහ්මණවාදකං න්ත්වාඑකංමහල්ලකබ්රාහ්මණං ආයනහී’’ති. 

සාමයණරාපි පායතොව පට්ඨාය කිඤ්චි අලභමානා ජිඝච්ඡාය පීළිතා 
නිසීදිංසු.අථයනසංගුණයතයජනසක්කස්සආසනංඋණ්හාකාරංදස්යසසි.
යසො ආවජ්යජන්යතො යතසං පායතොව පට්ඨාය නිසින්නානං කිලන්තභාවං
ඤත්වා‘‘මයාතත්ථ න්තුං වට්ටතී’’තිජරාජිණ්යණොමහල්ලකබ්රාහ්මයණො
හුත්වාතස්මිංබ්රාහ්මණවාදයක බ්රාහ්මණානංඅග් ාසයනනිසීදි.බ්රාහ්මයණො

තං දිස්වා ‘‘ඉදානි යම බ්රාහ්මණී ර අත්තමනා භවිස්සතී’’ති එහි ය හං 
 මිස්සාමා’’තිතංආදායය හංඅ මාසි.බ්රාහ්මණී රතංදිස්වාවතුට්ඨචිත්තා 

ද්වීසු ආසයනසු අත්ථරණං එකස්මිංයයව අත්ථරිත්වා, ‘‘අයය, ඉධ
නිසීදාහී’’ති ආහ. සක්යකො ය හං පවිසිත්වා චත්තායරො සාමයණයර
පඤ්චපතිට්ඨියතනවන්දිත්වායතසං ආසනපරියන්යතභූමියංපල්ලඞ්යකන

නිසීදි. අථ නං දිස්වා බ්රාහ්මණී ර බ්රාහ්මණං ආහ – ‘‘අයහො යත ආනීයතො

බ්රාහ්මයණො, එතම්පි උම්මත්තකං  යහත්වා ආ යතොසි, අත්තයනො 

නත්තුමත්යත වන්දන්යතො විචරති, කිං ඉමිනා, නීහරාහි න’’න්ති. යසො
ඛන්යධපිහත්යථපිකච්ඡායපි යහත්වානික්කඩ්ඪියමායනොඋට්ඨාතුම්පින 

ඉච්ඡති.අථනංබ්රාහ්මණී ර‘‘එහි, බ්රාහ්මණ, ත්වංඑකස්මිංහත්යථ ණ්හ, අහං 
එකස්මිංහත්යථ ණ්හිස්සාමී’’තිඋයභොපිද්වීසුහත්යථසු යහත්වාපිට්ඨියං 
යපොයථන්තා ය හද්වාරයතො බහි අකංසු. සක්යකොපි නිසින්නට්ඨායනයයව
නිසින්යනො හත්ථං පරිවත්යතසි. යතනිවත්තිත්වා තං නිසින්නයමව දිස්වා
භීතරවං රවන්තා විස්සජ්යජසුං. තස්මිං ඛයණ සක්යකො අත්තයනො
සක්කභාවං ජානායපසි. අථ යනසං ආහාරං අදංසු. පඤ්චපි ජනා ආහාරං

 යහත්වා එයකො කණ්ණිකාමණ්ඩලං විනිවිජ්ඣිත්වා, එයකො ඡදනස්ස

පුරිමභා ං, එයකො පච්ඡිමභා ං, එයකො පථවියං නිමුජ්ජිත්වා, සක්යකොපි

එයකනඨායනනනික්ඛමීතිඑවංපඤ්චධාඅ මංසු. තයතොපට්ඨායචපනතං
ය හංපඤ්චඡිද්දය හංකිරනාමජාතං. 

සාමයණයරපිවිහාරං තකායලභික්ඛූ, ‘‘ආවුයසො, කීදිස’’න්ති පුච්ඡිංසු.

මායනොපුච්ඡිත්ථ, අම්හාකංදිට්ඨකාලයතොපට්ඨායබ්රාහ්මණී ර යකොධාභිභූතා
පඤ්ඤත්තාසයනසුයනොනිසීදිතුම්පිඅදත්වා‘‘සීඝංසීඝං මහල්ලකබ්රාහ්මණං

ආයනහී’’තිආහ.අම්හාකංඋපජ්ඣායයොආ න්ත්වාඅම්යහදිස්වා ‘‘ඉයමසං
නිසින්නබ්රාහ්මණානං ලද්ධුං වට්ටතී’’ති පත්තං ආහරායපත්වා නික්ඛමි. 

‘‘අඤ්ඤං මහල්ලකං බ්රාහ්මණං ආයනසී’’ති වුත්යත බ්රාහ්මයණො 
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මහායමොග් ල්ලානත්යථරං ආයනසි, යසොපි අම්යහ දිස්වා තයථව වත්වා

පක්කාමි. අථ බ්රාහ්මණී ර ‘‘නඑයතභුඤ්ජිතුකාමා,  ච්ඡබ්රාහ්මණවාදකයතො
එකංමහල්ලකබ්රාහ්මණං ආයනහී’’තිබ්රාහ්මණංපහිණි.යසොතත්ථ න්ත්වා

බ්රාහ්මණයවයසන ආ තං සක්කං ආයනසි, තස්ස ආ තකායල අම්හාකං

ආහාරංඅදංසූති.එවංකයරොන්තානංපනයතසංතුම්යහන කුජ්ඣිත්ථාති? න

කුජ්ඣිම්හාති. භික්ඛූතං සුත්වා සත්ථුආයරොයචසුං – ‘‘භන්යත, ඉයම ‘න

කුජ්ඣිම්හා’තිඅභූතංවත්වාඅඤ්ඤංබයාකයරොන්තී’’ති.සත්ථා, ‘‘භික්ඛයව, 
ඛීණාසවානාමවිරුද්යධසුපිනවිරුජ්ඣන්තියයවා’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ 

– 

406. 

‘‘අවිරුද්ධං විරුද්යධසු, අත්තදණ්යඩසු නිබ්බුතං; 

සාදායනසුඅනාදානං, තමහංබ්රමූිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ අවිරුද්ධන්ති ආඝාතවයසන විරුද්යධසුපි යලොකියමහාජයනසු
ආඝාතාභායවනඅවිරුද්ධං.හත්ථ යතදණ්යඩවාසත්යථවා අවිජ්ජමායනපි
පයරසං පහාරදානයතො අවිරතත්තා අත්තදණ්යඩසු ජයනසු නිබ්බුතං 

නික්ඛිත්තදණ්ඩං, පඤ්චන්නංඛන්ධානංඅහංමමන්ති හිතත්තාසාදායනසු
තස්ස  හණස්ස අභායවන අනාදානං තං එවපනපං අහං බ්රාහ්මණං වදාමීති
අත්යථො. 

යදසනාවසායන බහූයසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසූති. 

සාමයණරානංවත්ථුයතවීසතිමං. 

24. මහාපන්ථකත්යථරවත්ථු 

ෙස්ස රාය ො චාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
මහාපන්ථකං ආරබ්භකයථසි. 

යසො හායස්මා චූෙපන්ථකං චතූහි මායසහි එකං  ාථං පගුණං කාතුං 

අසක්යකොන්තං ‘‘ත්වංසාසයනඅභබ්යබො, ගිහියභො ාපිපරිහීයනො, කිංයත

ඉධ වායසන, ඉයතො නික්ඛමා’’ති විහාරා නික්කඩ්ඪිත්වා ද්වාරං ථයකසි.

භික්ඛූ කථං සමුට්ඨායපසුං, ‘‘ආවුයසො, මහාපන්ථකත්යථයරන ඉදං නාම

කතං, ඛීණාසවානම්පිමඤ්යඤ යකොයධොඋප්පජ්ජතී’’ති.සත්ථාආ න්ත්වා

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහිකථාය සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඛීණාසවානං රා ාදයයො කියලසා අත්ථි, 
මමපුත්යතනඅත්ථපුයරක්ඛාරතායයචවධම්මපුයරක්ඛාරතායච කත’’න්ති
වත්වාඉමං ාථමාහ– 

407. 

‘‘යස්සරාය ොචයදොයසොච, මායනොමක්යඛොචපාතියතො; 
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සාසයපොරිවආරග් ා, තමහංබ්රමූිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ ආරග් ාති යස්යසයත රා ාදයයො කියලසා, අයඤ්ච

පරගුණමක්ඛනලක්ඛයණො මක්යඛො ආරග් ා සාසයපො විය පාතියතො, යථා

සාසයපො ආරග්ය  න සන්තිට්ඨති, එවං චිත්යත න සන්තිට්ඨති, තමහං
බ්රාහ්මණංවදාමීති අත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

මහාපන්ථකත්යථරවත්ථුචතුවීසතිමං. 

25. පිලින්දවච්ඡත්යථරවත්ථු 

අකක්කසන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
පිලින්දවච්ඡත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිරායස්මා ‘‘එහි, වසලි, යාහි, වසලී’’තිආදීනි වදන්යතො ගිහීපි
පබ්බජියතපි වසලිවායදයනව සමුදාචරති. අයථකදිවසං සම්බහුලා භික්ඛූ

සත්ථුආයරොයචසුං–‘‘ආයස්මා, භන්යත, පිලින්දවච්යඡොභික්ඛූවසලිවායදන

සමුදාචරතී’’ති.සත්ථාතංපක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චංකිරත්වං පිලින්දවච්ඡ

භික්ඛූ වසලිවායදන සමුදාචරසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘එවං, භන්යත’’ති වුත්යත

තස්සායස්මයතොපුබ්යබනිවාසං මනසිකරිත්වා ‘‘මායඛොතුම්යහ, භික්ඛයව, 

වච්ඡස්ස භික්ඛුයනො උජ්ඣායිත්ථ, න, භික්ඛයව, වච්යඡො යදොසන්තයරො

භික්ඛූ වසලිවායදන සමුදාචරති, වච්ඡස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පඤ්ච

ජාතිසතානිඅබ්යබොකිණ්ණානිසබ්බානිතානිබ්රාහ්මණකුයල පච්චාජාතානි, 

යසො තස්ස දීඝරත්තං වසලිවායදො සමුදාචිණ්යණො, ඛීණාසවස්ස නාම
කක්කසං ඵරුසංපයරසංමම්මඝට්ටනවචනයමවනත්ථි.ආචිණ්ණවයසනහි
මමපුත්යතොඑවංකයථතී’’ති වත්වාඉමං ාථමාහ– 

408. 

‘‘අකක්කසංවිඤ්ඤාපනිං, ගිරංසච්චමුදීරයය; 

යායනාභිසයජකඤ්චි, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ අකක්කසන්ති අඵරුසං. විඤ්ඤාපනින්ති අත්ථවිඤ්ඤාපනිං. 

සච්චන්තිභූතත්ථං. නාභිසයජතියායගිරාය අඤ්ඤංකුජ්ඣාපනවයසනන

ලග් ායපයය, ඛීණාසයවොනාම එවපනපයමව ගිරං භායසයය, තස්මා තමහං
බ්රාහ්මණංවදාමීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

පිලින්දවච්ඡත්යථරවත්ථුපඤ්චවීසතිමං. 
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26. අඤ්ඤතරත්යථරවත්ථු 

යෙොධ දීාන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අඤ්ඤතරත්යථරං ආරබ්භකයථසි. 

සාවත්ථියං කියරයකො මිච්ඡාදිට්ඨියකො බ්රාහ්මයණො 
සරීර න්ධ හණභයයන උත්තරසාටකං අපයනත්වා එකමන්යත ඨයපත්වා
ය හද්වාරාභිමුයඛො නිසීදි.අයථයකොඛීණාසයවොභත්තකිච්චංකත්වාවිහාරං
 ච්ඡන්යතො තං සාටකං දිස්වා ඉයතො චියතො ච ඔයලොයකත්වා කඤ්චි
අපස්සන්යතො ‘‘නිස්සාමියකොඅය’’න්තිපංසුකූලං අධිට්ඨහිත්වා ණ්හි.අථ

නංබ්රාහ්මයණොදිස්වාඅක්යකොසන්යතොඋපසඞ්කමිත්වා ‘‘මුණ්ඩක, සමණ, 

මමසාටකං ණ්හසී’’තිආහ.තයවයසො, බ්රාහ්මණාති.ආම, සමණාති.‘‘මයා 

කඤ්චි අපස්සන්යතන පංසුකූලසඤ්ඤාය  හියතො,  ණ්හ න’’න්ති තස්ස
දත්වාවිහාරං න්ත්වාභික්ඛූනං තමත්ථංආයරොයචසි.අථස්සවචනංසුත්වා

භික්ඛූ යතන සද්ධිං යකළිං කයරොන්තා ‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො, සාටයකො

දීයඝො රස්යසො ථූයලො සණ්යහො’’ති. ආවුයසො, දීයඝො වා යහොතු රස්යසො වා

ථූයලො වාසණ්යහොවා, නත්ථිමය්හංතස්මිංආලයයො, පංසුකූලසඤ්ඤායනං

 ණ්හින්ති. තං සුත්වා භික්ඛූ තථා තස්ස ආයරොයචසුං – ‘‘එස, භන්යත, 

භික්ඛුඅභූතංවත්වාඅඤ්ඤං බයාකයරොතී’’ති.සත්ථා‘‘භූතං, භික්ඛයව, එස

කයථති, ඛීණාසවා නාම පයරසං සන්තකං න  ණ්හන්තී’’ති වත්වා ඉමං
 ාථමාහ– 

409. 

‘‘යයොධ දීඝංවරස්සංවා, අණුංථූලං සුභාසුභං; 

යලොයකඅදින්නංනාදියති, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තස්සත්යථො –සාටකාභරණාදීසුදීඝංවාරස්සංවාමණිමුත්තාදීසු අණුං
වාථූලංවාමහග්ඝඅප්පග්ඝවයසනසුභංවාඅසුභංවායයොපුග් යලොඉමස්මිං

යලොයක පරපරිග් හිතංනාදියති, තමහංබ්රාහ්මණංවදාමීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

අඤ්ඤතරත්යථරවත්ථුඡබ්බීසතිමං. 

27. සාරිපුත්තත්යථරවත්ථු 

ආසා ෙස්සාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
සාරිපුත්තත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

යථයරො කිර පඤ්චභික්ඛුසතපරිවායරො ජනපයද එකං විහාරං  න්ත්වා 
වස්සං උප ඤ්ඡි. මනුස්සා යථරං දිස්වා බහුං වස්සාවාසිකං පටිස්සුණිංසු.
යථයරො පවායරත්වා සබ්බස්මිං වස්සාවාසියක අසම්පත්යතයයව සත්ථු
සන්තිකං  ච්ඡන්යතො භික්ඛූ ආහ – ‘‘දහරානඤ්යචව සාමයණරානඤ්ච
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මනුස්යසහි වස්සාවාසියක ආහයට  යහත්වා යපයසයයාථ, ඨයපත්වා වා
සාසනං පහියණයයාථා’’ති. එවං වත්වා ච පන සත්ථු සන්තිකං අ මාසි.
භික්ඛූකථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘අජ්ජාපි මඤ්යඤ සාරිපුත්තත්යථරස්සතණ්හා
අත්ථියයව. තථා හි මනුස්යසහි වස්සාවාසියක දින්යන අත්තයනො

සද්ධිවිහාරිකානං ‘වස්සාවාසිකං යපයසයයාථ, ඨයපත්වා වා සාසනං
පහියණයයාථා’ති භික්ඛූනං වත්වා ආ යතො’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය

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

නාමා’’තිවුත්යත‘‘න, භික්ඛයව, මමපුත්තස්සතණ්හාඅත්ථි, මනුස්සානං
පන පුඤ්ඤයතො දහරසාමයණරානඤ්ච ධම්මිකලාභයතො පරිහානි මා
අයහොසීතියතයනවං කථිත’’න්තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

410. 

‘‘ආසායස්සනවිජ්ජන්ති, අස්මිංයලොයකපරම්හිච; 

නිරාසාසංවිසංයුත්තං, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ ආසාති තණ්හා. නිරාසාසන්ති නිත්තණ්හං. විසිංයත්තන්ති
සබ්බකියලයසහිවිසංයුත්තංතමහංබ්රාහ්මණං වදාමීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

සාරිපුත්තත්යථරවත්ථුසත්තවීසතිමං. 

28. මහායමොග් ල්ලානත්යථරවත්ථු 

ෙස්සා ොති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
මහායමොග් ල්ලානත්යථරංආරබ්භකයථසි.වත්ථුපුරිමසදිසයමව.ඉධපන 
සත්ථායමොග් ල්ලානත්යථරස්ස නිත්තණ්හභාවංවත්වාඉමං  ාථමාහ– 

411. 

‘‘යස්සාලයානවිජ්ජන්ති, අඤ්ඤායඅකථංකථී; 

අමයතො ධමනුප්පත්තං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ ආ ොතිතණ්හා. අඤ්ඤාෙඅකථිංකථීතිඅට්ඨවත්ථූනියථාභූතං
ජානිත්වා අට්ඨවත්ථුකාය විචිකිච්ඡාය නිබ්බිචිකිච්යඡො. 

අමයතො ධමනුප්පත්තන්ති අමතං නිබ්බානං ඔ ායහත්වා අනුප්පත්තං 
තමහංබ්රාහ්මණංවදාමීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

මහායමොග් ල්ලානත්යථරවත්ථුඅට්ඨවීසතිමං. 
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29. යරවතත්යථරවත්ථු 

යෙොධ පුඤ්ඤඤ්චාතිඉමංධම්මයදසනංසත්ථා පුබ්බාරායමවිහරන්යතො
යරවතත්යථරංආරබ්භකයථසි.වත්ථු‘‘ ායමවායදි වාරඤ්යඤ’’ති(ධ.ප.

98)  ාථාවණ්ණනායවිත්ථාරිතයමව.වුත්තඤ්හිතත්ථ(ධ.ප. අට්ඨ.1.98) 

– 

පුනඑකදිවසංභික්ඛූකථංසමුට්ඨායපසුං‘‘අයහොසාමයණරස්සලායභො, 

අයහො පුඤ්ඤං, යයන එකයකන පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං

පඤ්චකූටා ාරසතානි කතානී’’ති. සත්ථා ආ න්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

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

වුත්යත, ‘‘භික්ඛයව, මය්හං පුත්තස්ස යනව පුඤ්ඤං අත්ථි, න පාපං, 
උභයමස්සපහීන’’න්තිවත්වාඉමං  ාථමාහ– 

412. 

‘‘යයොධපුඤ්ඤඤ්චපාපඤ්ච, උයභොසඞ් මුපච්ච ා; 

අයසොකංවිරජංසුද්ධං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ උයභොති ද්යවපි පුඤ්ඤානි ච පාපානි ච ඡඩ්යඩත්වාති අත්යථො. 

සඞ් න්ති රා ාදියභදං සඞ් ං. උපච්ච ාති අතික්කන්යතො.
වට්ටමූලකයසොකාභායවන අයසොකං අබ්භන්තයර රා රජාදීනං අභායවන
විරජංනිරුපක්කියලසතායසුද්ධංතමහංබ්රාහ්මණං වදාමීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

යරවතත්යථරවත්ථුඑකූනතිංසතිමං. 

30. චන්දාභත්යථරවත්ථු 

චන්දිං වාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
චන්දාභත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

තත්රායං අනුපුබ්බී කථා – අතීයත එයකො බාරාණසිවාසී වාණියජො 

‘‘පච්චන්තං  න්ත්වා චන්දනං ආහරිස්සාමී’’ති බහූනි වත්ථාභරණාදීනි
 යහත්වා පඤ්චහි සකටසයතහි පච්චන්තං  න්ත්වා  ාමද්වායර නිවාසං
 යහත්වා අටවියං ය ොපාලදාරයක පුච්ඡි – ‘‘ඉමස්මිං  ායම

පබ්බතපාදකම්මියකො යකොචි මනුස්යසොඅත්ථී’’ති? ‘‘ආම, අත්ථී’’ති. ‘‘යකො

නායමයසො’’ති? ‘‘අසුයකො නාමා’’ති. ‘‘භරියාය පනස්ස පුත්තානං වා

කිංනාම’’න්ති? ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්චා’’ති. ‘‘කහං පනස්ස ඨායන ය හ’’න්ති? 

‘‘අසුකට්ඨායන නාමා’’ති. යසො යතහි දින්නසඤ්ඤාය සුඛයානයක
නිසීදිත්වා තස්ස ය හද්වාරං  න්ත්වා යානා ඔරුය්හ ය හං පවිසිත්වා
‘‘අසුකනායම’’ති තං ඉත්ථිං පක්යකොසි. සා ‘‘එයකො යනො ඤාතයකො 
භවිස්සතී’’තියවය නා න්ත්වාආසනංපඤ්ඤායපසි.යසොතත්ථනිසීදිත්වා
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පටුන 

නාමංවත්වා ‘‘මමසහායයොකහ’’න්තිපුච්ඡි. ‘‘අරඤ්ඤං යතො, සාමී’’ති.

‘‘මම පුත්යතො අසුයකො නාම, මම ධීතා අසුකා නාම කහ’’න්ති සබ්යබසං

නාමංකිත්යතන්යතොවපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමානි යනසංවත්ථාභරණානිදයදයයාසි, 
සහායස්සාපි යම අටවියතො ආ තකායල ඉදං වත්ථාභරණං දයදයයාසී’’ති

අදාසි. සා තස්ස උොරං සක්කාරං කත්වා සාමිකස්ස ආ තකායල ‘‘සාමි, 
ඉමිනා ආ තකාලයතො පට්ඨාය සබ්යබසං නාමං වත්වා ඉදඤ්චිදඤ්ච
දින්න’’න්තිආහ. යසොපිස්සකත්තබ්බයුත්තකංකරි. 

අථ නං සායං සයයන නිසින්යනො පුච්ඡි – ‘‘සම්ම, පබ්බතපායද 

චරන්යතනයතකිංබහුංදිට්ඨපුබ්බ’’න්ති? ‘‘අඤ්ඤංනපස්සාමි, රත්තසාඛා 

පනයමබහූරුක්ඛාදිට්ඨා’’ති.‘‘බහූරුක්ඛා’’ති? ‘‘ආම, බහූ’’ති.යතනහි
යත අම්හාකං දස්යසහීති යතන සද්ධිං  න්ත්වා රත්තචන්දනරුක්යඛ 

ඡින්දිත්වා පඤ්ච සකටසතානි පූයරත්වාආ ච්ඡන්යතොතංආහ – ‘‘සම්ම, 

බාරාණසියං අසුකට්ඨායනනාමමමය හං, කායලනකාලංමමසන්තිකං

ආ ච්යඡයයාසි, අඤ්යඤන ච යම පණ්ණාකායරන අත්යථො නත්ථි, 
රත්තසාඛරුක්යඛ එව ආහයරයයාසී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති වත්වා කායලන

කාලංතස්සසන්තිකංආ ච්ඡන්යතො රත්තචන්දනයමවආහරති, යසොපිස්ස 
බහුධනංයදති. 

තයතො අපයරන සමයයන පරිනිබ්බුයත කස්සපදසබයල පතිට්ඨියත
කඤ්චනථූයප යසොපුරියසොබහුංචන්දනංආදායබාරාණසිංඅ මාසි.අථස්ස

යසොසහායයකොවාණියජොබහුං චන්දනංපිසායපත්වාපාතිංපූයරත්වා‘‘එහි, 

සම්ම, යාව භත්තං පචති, තාව යචතියකරණට්ඨානං  න්ත්වා
ආ මිස්සාමා’’ති තං ආදාය තත්ථ  න්ත්වා චන්දනපූජං අකාසි. යසොපිස්ස
පච්චන්තවාසීසහායයකොයචතියකුච්ඡියංචන්දයනනචන්දමණ්ඩලංඅකාසි. 
එත්තකයමවස්සපුබ්බකම්මං. 

යසො තයතොචුයතොයදවයලොයකනිබ්බත්තිත්වාඑකං බුද්ධන්තරංතත්ථ
යඛයපත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රාජ හන යර බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල

නිබ්බත්ති. තස්ස නාභිමණ්ඩලයතො චන්දමණ්ඩලසදිසා පභා උට්ඨහි, 

යතනස්ස චන්දායභොත්යවව නාමං කරිංසු. යචතියය කිරස්ස
චන්දමණ්ඩලකරණනිස්සන්යදො එස. බ්රාහ්මණා චින්තයිංසු – ‘‘සක්කා
අම්යහහි ඉමං  යහත්වා යලොකං ඛාදිතු’’න්ති. තං යායන නිසීදායපත්වා

‘‘යයො ඉමස්ස සරීරං හත්යථන පරාමසති, යසො එවපනපං නාම
ඉස්සරියසම්පත්තිං ලභතී’’ති වත්වා විචරිංසු. සතං වා සහස්සං වා දදමානා
එවතස්සසරීරංහත්යථනඵුසිතුංලභන්ති.යතඑවංඅනුවිචරන්තාසාවත්ථිං 
අනුප්පත්තා න රස්ස ච විහාරස්ස ච අන්තරා නිවාසං  ණ්හිංසු.
සාවත්ථියම්පි පඤ්චයකොටිමත්තා අරියසාවකා පුයරභත්තං දානං දත්වා
පච්ඡාභත්තං  න්ධමාලවත්ථයභසජ්ජාදිහත්ථා ධම්මස්සවනාය  ච්ඡන්ති.

බ්රාහ්මණා යත දිස්වා ‘‘කහං  ච්ඡථා’’ති පුච්ඡිංසු. සත්ථු සන්තිකං
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ධම්මස්සවනායාති.එථතත්ථ  න්ත්වාකිංකරිස්සථ, අම්හාකංචන්දාභස්ස
බ්රාහ්මණස්සආනුභාවසදියසොආනුභායවො නත්ථි.එතස්සහිසරීරංඵුසන්තා

ඉදංනාමලභන්ති, එථපස්සථනන්ති.තුම්හාකං චන්දාභස්සබ්රාහ්මණස්ස

යකො ආනුභායවො නාම, අම්හාකං සත්ථායයව මහානුභායවොති. යත 
අඤ්ඤමඤ්ඤංසඤ්ඤායපතුංඅසක්යකොන්තා‘‘විහාරං න්ත්වාචන්දාභස්ස
වා අම්හාකං වා සත්ථු ආනුභාවං ජානිස්සාමා’’ති තං  යහත්වා විහාරං 
අ මංසු. 

සත්ථා තස්මිං අත්තයනො සන්තිකං උපසඞ්කමන්යතයයව චන්දාභාය 

අන්තරධානං අකාසි. යසො සත්ථු සන්තියක අඞ් ාරපච්ඡියං කායකො විය

අයහොසි.අථනං එකමන්තංනයිංසු, ආභාපටිපාකතිකාඅයහොසි.පුනසත්ථු

සන්තිකං ආනයිංසු, ආභා තයථව අන්තරධායි. එවං තික්ඛත්තුං  න්ත්වා
අන්තරධායමානං ආභං දිස්වා චන්දායභො චින්යතසි – ‘‘අයං ආභාය

අන්තරධානමන්තංජානාතිමඤ්යඤ’’ති.යසොසත්ථාරංපුච්ඡි– ‘‘කිංනුයඛො

ආභාය අන්තරධානමන්තං ජානාථා’’ති? ආම, ජානාමීති. යතන හි යම
යදථාති.න සක්කාඅපබ්බජිතස්සදාතුන්ති.යසොබ්රාහ්මයණආහ–‘‘එතස්මිං

මන්යත  හියත අහං සකලජම්බුදීයප යජට්ඨයකො භවිස්සාමි, තුම්යහ

එත්යථවයහොථ, අහංපබ්බජිත්වා කතිපායහයනවමන්තං ණ්හිස්සාමී’’ති.
යසො සත්ථාරං පබ්බජ්ජං යාචිත්වා උපසම්පජ්ජි. අථස්ස ද්වත්තිංසාකාරං 
ආචික්ඛි. යසො ‘‘කිං ඉද’’න්ති පුච්ඡි. ඉදං මන්තස්ස පරිකම්මං සජ්ඣායිතුං
වට්ටතීති.බ්රාහ්මණාපි අන්තරන්තරාආ න්ත්වා‘‘ හියතොයතමන්යතො’’ති
පුච්ඡන්ති. න තාව  ණ්හාමීති. යසො කතිපායහයනව අරහත්තං පත්වා

බ්රාහ්මයණහි ආ න්ත්වා පුච්ඡිතකායල ‘‘යාථ තුම්යහ, ඉදානාහං

අනා මනධම්යමොජායතො’’තිආහ.භික්ඛූතථා තස්සආයරොයචසුං–‘‘අයං, 

භන්යත, අභූතංවත්වාඅඤ්ඤංබයාකයරොතී’’ති.සත්ථා‘‘ඛීණාසයවොඉදානි, 

භික්ඛයව, මම පුත්යතො චන්දායභො, භූතයමයවස කයථතී’’ති වත්වා ඉමං
 ාථමාහ– 

413. 

‘‘චන්දංව විමලංසුද්ධං, විප්පසන්නමනාවිලං; 

නන්දීභවපරික්ඛීණං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ විම න්ති අබ්භාදිමලරහිතං. සුද්ධන්ති නිරුපක්කියලසං. 

විප්පසන්නන්ති පසන්නචිත්තං. අනාවි න්ති කියලසාවිලත්තරහිතං. 

නන්දීභවපරික්ඛීණන්ති තීසු භයවසු පරික්ඛීණතණ්හං තමහං බ්රාහ්මණං
වදාමීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

චන්දාභත්යථරවත්ථුතිංසතිමං. 
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31. සීවලිත්යථරවත්ථු 

යෙො ඉමන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා කුණ්ඩයකොලියං නිස්සාය
කුණ්ඩධානවයනවිහරන්යතොසීවලිත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හිසමයයසුප්පවාසානාමයකොලියධීතාසත්තවස්සානි  බ්භං
ධායරත්වාසත්තාහංමූේහ බ්භාදුක්ඛාහිතිබ්බාහිකටුකාහියවදනාහි ඵුට්ඨා

‘‘සම්මාසම්බුද්යධො වත යසො භ වා, යයො ඉමස්ස එවපනපස්ස දුක්ඛස්ස 
පහානාය ධම්මං යදයසති. සුප්පටිපන්යනො වත තස්ස භ වයතො

සාවකසඞ්යඝො, යයො ඉමස්ස එවපනපස්ස දුක්ඛස්ස පහානාය පටිපන්යනො.

සුසුඛංවතතංනිබ්බානං, යථිදං එවපනපංදුක්ඛංනසංවිජ්ජතී’’ති(උදා.18) 
ඉයමහි තීහි විතක්යකහි තං දුක්ඛං අධිවායසන්තී සාමිකං සත්ථු සන්තිකං
යපයසත්වා යතන තස්සා වචයනන සත්ථු වන්දනායආයරොචිතාය ‘‘සුඛිනී

යහොතු සුප්පවාසා යකොලියධීතා, අයරො ා අයරො ං පුත්තං විජායතූ’’ති
සත්ථාරා වුත්තක්ඛයණයයව සුඛිනී අයරො ා අයරො ං පුත්තං විජායිත්වා
බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං නිමන්යතත්වා සත්තාහං මහාදානං අදාසි. 
පුත්යතොපිස්සා ජාතදිවසයතො පට්ඨාය ධම්මකරණං ආදාය සඞ්ඝස්ස උදකං
පරිස්සායවසි.යසො අපරභාය නික්ඛමිත්වාපබ්බජියතොඅරහත්තංපාපුණි. 

අයථකදිවසං භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘පස්සථාවුයසො, 
එවපනයපොනාමඅරහත්තස්සඋපනිස්සයසම්පන්යනොභික්ඛුඑත්තකංකාලං 

මාතුකුච්ඡිස්මිං දුක්ඛං අනුයභොසි, කිමඞ් ං පන අඤ්යඤ, බහුං වත ඉමිනා

දුක්ඛං නිත්ථිණ්ණ’’න්ති.සත්ථාආ න්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි

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

භික්ඛයව, මම පුත්යතො එත්තකා දුක්ඛා මුච්චිත්වා ඉදානි නිබ්බානං
සච්ඡිකත්වාවිහරතී’’ති වත්වාඉමං ාථමාහ– 

414. 

‘‘යයොමං පලිපථංදුග් ං, සංසාරංයමොහමච්ච ා; 

තිණ්යණොපාරඞ් යතොඣායී, අයනයජොඅකථංකථී; 

අනුපාදායනිබ්බුයතො, තමහංබ්රමූිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තස්සත්යථො – යයො භික්ඛු ඉමං රා පලිපථඤ්යචව කියලසදුග් ඤ්ච 
සංසාරවට්ටඤ්ච චතුන්නං අරියසච්චානං අප්පටිවිජ්ඣනකයමොහඤ්ච

අතීයතො, චත්තායරො ඔයඝ තිණ්යණො හුත්වා පාරං අනුප්පත්යතො, දුවියධන

ඣායනන ඣායී, තණ්හාය අභායවන අයනයජො, කථංකථාය අභායවන

අකථංකථී, උපාදානානං අභායවන අනුපාදියිත්වා කියලසනිබ්බායනන 

නිබ්බුයතො, තමහංබ්රාහ්මණංවදාමීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

සීවලිත්යථරවත්ථුඑකතිංසතිමං. 



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා බ්රාහ්මණවග්ය ො 
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32. සුන්දරසමුද්දත්යථරවත්ථු 

යෙොධ කායමති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො 
සුන්දරසමුද්දත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

සාවත්ථියං කියරයකො කුලපුත්යතො සුන්දරසමුද්දකුමායරො නාම 
චත්තාලීසයකොටිවිභයවමහාකුයලනිබ්බත්යතො.යසොඑකදිවසං පච්ඡාභත්තං
 න්ධමාලාදිහත්ථංමහාජනංධම්මස්සවනත්ථායයජතවනං  ච්ඡන්තංදිස්වා
‘‘කහං  ච්ඡථා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සත්ථු සන්තිකං ධම්මස්සවනත්ථායා’’ති
වුත්යත‘‘අහම්පි මිස්සාමී’’තිවත්වායතනසද්ධිං  න්ත්වාපරිසපරියන්යත
නිසීදි. සත්ථා තස්ස ආසයං විදිත්වා අනුපුබ්බිං කථං කයථසි. යසො ‘‘න
සක්කාඅ ාරංඅජ්ඣාවසන්යතනසඞ්ඛලිඛිතංබ්රහ්මචරියංචරිතු’’න්ති සත්ථු
ධම්මකථංනිස්සායපබ්බජ්ජායජාතුස්සායහොපරිසායපක්කන්තායසත්ථාරං 
පබ්බජ්ජං යාචිත්වා ‘‘මාතාපිතූහි අනනුඤ්ඤාතං තථා තා න
පබ්බායජන්තී’’ති සුත්වා ය හං  න්ත්වා රට්ඨපාලකුලපුත්තාදයයො විය
මහන්යතන වායායමන මාතාපිතයරො අනුජානායපත්වා සත්ථු සන්තියක
පබ්බජිත්වාලද්ධූපසම්පයදො‘‘කිංයමඉධ වායසනා’’තිතයතොනික්ඛමිත්වා
රාජ හං න්ත්වාපිණ්ඩායචරන්යතොවීතිනායමසි. 

අයථකදිවසං සාවත්ථියං තස්ස මාතාපිතයරො එකස්මිං ඡණදිවයස
මහන්යතන සිරියසොභග්ය න තස්ස සහායකකුමාරයක කීෙමායන දිස්වා 

‘‘අම්හාකංපුත්තස්සඉදංදුල්ලභංජාත’’න්තිපරියදවිංසු.තස්මිංඛයණඑකා

 ණිකා තංකුලං න්ත්වාතස්සමාතරංයරොදමානංනිසින්නංදිස්වා‘‘අම්ම, 
කිං කාරණා යරොදසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘පුත්තං අනුස්සරිත්වා යරොදාමී’’ති. ‘‘කහං

පන යසො, අම්මා’’ති? ‘‘භික්ඛූසු පබ්බජියතො’’ති. ‘‘කිං උප්පබ්බායජතුං න

වට්ටතී’’ති? ‘‘වට්ටති, න පන ඉච්ඡති, ඉයතො නික්ඛමිත්වා රාජ හං

 යතො’’ති. ‘‘සචාහං තං උප්පබ්බායජයයං, කිං යම කයරයයාථා’’ති? 

‘‘ඉමස්ස යත කුලස්ස කුටුම්බසාමිනිං කයරයයාමා’’ති. යතන හි යම
පරිබ්බයං යදථාති පරිබ්බයං  යහත්වා මහන්යතන පරිවායරන රාජ හං
 න්ත්වාතස්සපිණ්ඩායචරණවීථිංසල්ලක්යඛත්වා තත්යථකංනිවාසය හං
 යහත්වා පායතොව පණී රතං ආහාරං පටියායදත්වා යථරස්ස පිණ්ඩාය 

පවිට්ඨකායලභික්ඛං දත්වාකතිපාහච්චයයන, ‘‘භන්යත, ඉයධවනිසීදිත්වා 
භත්තකිච්චංකයරොථා’’තිපත්තං ණ්හි.යසොපත්තමදාසි. 

අථ නං පණී රයතනආහායරන පරිවිසිත්වා, ‘‘භන්යත, ඉයධව පිණ්ඩාය
චරිතුං ඵාසුක’’න්ති වත්වා කතිපාහං ආලින්යද නිසීදායපත්වා යභොයජත්වා
දාරයක පූයවහි සඞ් ණ්හිත්වා ‘‘එථ තුම්යහ යථරස්ස ආ තකායල මයි
වායරන්තියාපි ඉධා න්ත්වා රජං උට්ඨායපයයාථා’’තිආහ. යත පුනදිවයස 
යථරස්ස යභොජනයවලාය තාය වාරියමානාපි රජං උට්ඨායපසුං. සා

පුනදිවයස, ‘‘භන්යත, දාරකා වාරියමානාපිමමවචනංඅසුණිත්වාඉධරජං

උට්ඨායපන්ති, අන්යතොය යහනිසීදථා’’ති අන්යතොනිසීදායපත්වාකතිපාහං
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යභොයජසි.පුනදාරයකසඞ් ණ්හිත්වා‘‘තුම්යහමයා වාරියමානාපියථරස්ස
යභොජනකායල මහාසද්දං කයරය්යාථා’’ති ආහ. යත තථා කරිංසු. සා 

පුනදිවයස, ‘‘භන්යත, ඉමස්මිං ඨායන අතිවිය මහාසද්යදො යහොති, දාරකා

මයා වාරියමානාපි වචනං න  ණ්හන්ති, උපරිපාසායදයයව නිසීදථා’’ති
වත්වා යථයරන අධිවාසියත යථරං පුරයතො කත්වා පාසාදං අභිරුහන්තී
ද්වාරානි පිදහමානාව පාසාදං අභිරුහි. යථයරො උක්කට්ඨසපදානචාරියකො
සමායනොපි රසතණ්හාය බද්යධො තස්සා වචයනන සත්තභූමිකං පාසාදං 
අභිරුහි. 

සායථරංනිසීදායපත්වා‘‘චත්තාලීසායඛලු, සම්ම, පුණ්ණමුඛ ඨායනහි
ඉත්ථී පුරිසං අච්චාවදති විජම්භති විනමති ගිලසති විලජ්ජති නයඛනනඛං

ඝට්යටති, පායදන පාදං අක්කමති, කට්යඨන පථවිං විලිඛති, දාරකං 

උල්ලඞ්යඝති ඔලඞ්යඝති, කීෙති කීොයපති, චුම්බති චුම්බායපති, භුඤ්ජති 

භුඤ්ජායපති, දදාතිආයාචති, කතමනුකයරොති, උච්චං භාසති, නීචං භාසති, 

අවිච්චං භාසති, විවිච්චං භාසති, නච්යචන ගීයතන වාදියතන යරොදියතන

විලසියතන විභූසියතන ජග්ඝති, යපක්ඛති, කටිං චායලති, ගුය්හභණ්ඩකං

චායලති, ඌරුංවිවරති, ඌරුංපිදහති, ථනං දස්යසති, කච්ඡංදස්යසති, නාභිං

දස්යසති, අක්ඛිං නිඛණති, භමුකං උක්ඛිපති, ඔට්ඨං පලිඛති, ජිව්හං

නිල්ලායලති, දුස්සං මුඤ්චති, දුස්සං බන්ධති, සිරසං මුඤ්චති, සිරසං

බන්ධතී’’ති(ජා.2.21.300) එවං ආ තංඉත්ථිකුත්තංඉත්ථිලීලංදස්යසත්වා
තස්සපුරයතොඨිතාඉමං ාථමාහ– 

‘‘අලත්තකකතාපාදා, පාදුකාරුය්හයවසියා; 

තුවම්පිදහයරොමම, අහම්පිදහරාතව; 

උයභොපි පබ්බජිස්සාම, ජිණ්ණා දණ්ඩපරායණා’’ති. (යථර ා. 459, 

462); 

යථරස්ස ‘‘අයහො වත යම භාරියං අනුපධායරත්වා කතකම්ම’’න්ති
මහාසංයවය ො උදපාදි. තස්මිං ඛයණ සත්ථා
පඤ්චචත්තාලීසයයොජනමත්ථයක යජතවයන නිසින්යනොව තං කාරණං

දිස්වාසිතංපාත්වාකාසි.අථනං ආනන්දත්යථයරොපුච්ඡි– ‘‘භන්යත, යකො

නු යඛො යහතු, යකො පච්චයයො සිතස්ස පාතුකම්මායා’’ති. ආනන්ද, 
රාජ හන යර සත්තභූමිකපාසාදතයල සුන්දරසමුද්දස්ස ච භික්ඛුයනො

 ණිකායචසඞ් ායමොවත්තතීති.කස්සනුයඛො, භන්යත, ජයයොභවිස්සති, 

කස්ස පරාජයයොති? සත්ථා, ‘‘ආනන්ද, සුන්දරසමුද්දස්ස ජයයො භවිස්සති, 
 ණිකාය පරාජයයො’’ති යථරස්ස ජයං පකායසත්වා තත්ථ නිසින්නයකොව
ඔභාසංඵරිත්වා‘‘භික්ඛුඋයභොපිකායම නිරයපක්යඛොපජහා’’තිවත්වාඉමං
 ාථමාහ– 

415. 
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‘‘යයොධකායමපහන්ත්වාන, අනා ායරොපරිබ්බයජ; 

කාමභවපරික්ඛීණං, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තස්සත්යථො – යයො පුග් යලො ඉධ යලොයක උයභොපි කායම හිත්වා

අනා ායරො හුත්වා පරිබ්බජති, තං පරික්ඛීණකාමඤ්යචව පරික්ඛීණභවඤ්ච
අහංබ්රාහ්මණං වදාමීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායන යසො යථයරො අරහත්තං පත්වා ඉද්ධිබයලන යවහාසං 
අබ්භුග් න්ත්වා කණ්ණිකාමණ්ඩලං විනිවිජ්ඣිත්වා සත්ථු සරීරං
යථොයමන්යතොයයව ආ න්ත්වා සත්ථාරං වන්දි. ධම්මසභායම්පි කථං

සමුට්ඨායපසුං, ‘‘ආවුයසො, ජිව්හාවිඤ්යඤයයං රසං නිස්සාය මනං නට්යඨො

සුන්දරසමුද්දත්යථයරො, සත්ථා පනස්ස අවස්සයයො ජායතො’’ති. සත්ථා තං

කථං සුත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපාහං එතස්ස රසතණ්හාය
බද්ධමනස්ස අවස්සයයො ජායතොයයවා’’ති වත්වා යතහි යාචියතො 
තස්සත්ථස්සපකාසනත්ථංඅතීතංආහරිත්වා– 

‘‘න කිරත්ථිරයසහි පාපියයො, 

ආවායසහිවාසන්ථයවහිවා; 

වාතමි ං හනනිස්සිතං, 

වසමායනසිරයසහිසඤ්ජයයො’’ති.(ජා.1.1.14) – 

එකකනිපායත ඉමං වාතම ජාතකිං විත්ථායරත්වා ‘‘තදා සුන්දරසමුද්යදො

වාතමිය ොඅයහොසි, ඉමංපන ාථංවත්වාතස්සවිස්සජ්ජායපතාරඤ්යඤො
මහාමච්යචොඅහයමවා’’තිජාතකං සයමොධායනසීති. 

සුන්දරසමුද්දත්යථරවත්ථුබත්තිංසතිමං. 

33. ජටිලත්යථරවත්ථු 

යෙොධ තණ්හන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො
ජටිලත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

තත්රායං අනුපුබ්බී කථා – අතීයත කිර බාරාණසියං ද්යව භාතයරො 
කුටුම්බිකා මහන්තං උච්ඡුයඛත්තං කායරසුං. අයථකදිවසං කනිට්ඨභාතා

උච්ඡුයඛත්තං  න්ත්වා ‘‘එකං යජට්ඨභාතිකස්ස දස්සාමි, එකං මය්හං
භවිස්සතී’’තිද්යව උච්ඡුයට්ඨියයොරසස්සඅනික්ඛමනත්ථායඡින්නට්ඨායන

බන්ධිත්වා ණ්හි.තදාකිර උච්ඡූනංයන්යතනපීෙනකිච්චංනත්ථි, අග්ය 
වාමූයලවාඡින්දිත්වා උක්ඛිත්තකායලධම්මකරණයතොඋදකංවියසයයමව
රයසො නික්ඛමති. තස්ස පන යඛත්තයතො උච්ඡුයට්ඨියයො  යහත්වා
ආ මනකායල  න්ධමාදයන පච්යචකබුද්යධො සමාපත්තියතො වුට්ඨාය
‘‘කස්ස නු යඛො අජ්ජ අනුග් හං කරිස්සාමී’’ති උපධායරන්යතො තං 
අත්තයනො ඤාණජායල පවිට්ඨං දිස්වා සඞ් හං කාතුං සමත්ථභාවඤ්ච
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පටුන 

ඤත්වාපත්තචීවරං ආදායඉද්ධියාආ න්ත්වාතස්සපුරයතොඅට්ඨාසි.යසො
තං දිස්වාව පසන්නචිත්යතො උත්තරසාටකං උච්චතයර භූමිපයදයස

අත්ථරිත්වා, ‘‘භන්යත, ඉධ නිසීදථා’’ති පච්යචකබුද්ධං නිසීදායපත්වා
‘‘පත්තං උපනායමථා’’ති උච්ඡුයට්ඨියා බන්ධනට්ඨානං යමොයචත්වා

පත්තස්ස උපරි අකාසි, රයසො ඔතරිත්වා පත්තං පූයරසි. පච්යචකබුද්යධන 
තස්මිං රයස පීයත ‘‘සාධුකං වත යම අයයයන රයසො පීයතො. සයච යම

යජට්ඨභාතියකො මූලං ආහරායපස්සති, මූලං දස්සාමි. සයච පත්තිං

ආහරායපස්සති, පත්තිං දස්සාමී’’ති චින්යතත්වා, ‘‘භන්යත, පත්තං යම
උපනායමථා’’ති දුතියම්පිඋච්ඡුයට්ඨිං යමොයචත්වා රසං අදාසි. ‘‘භාතා යම
උච්ඡුයඛත්තයතො අඤ්ඤං උච්ඡුං ආහරිත්වා ඛාදිස්සතී’’ති එත්තකම්පි
කිරස්ස වඤ්චනචිත්තංනායහොසි. පච්යචකබුද්යධො පන පඨමං උච්ඡුරසස්ස
පීතත්තා තං උච්ඡුරසං අඤ්යඤහිපි සද්ධිං සංවිභජිතුකායමො හුත්වා

 යහත්වාවනිසීදි. යසොතස්සආකාරං ඤත්වාපඤ්චපතිට්ඨියතනවන්දිත්වා, 

‘‘භන්යත, යයො අයං මයා දින්යනො අග් රයසො, ඉමස්ස නිස්සන්යදන
යදවමනුස්යසසු සම්පත්තිං අනුභවිත්වා පරියයොසායන තුම්යහහි 

පත්තධම්මයමව පාපුයණයය’’න්ති පත්ථනං පට්ඨයපසි.
පච්යචකබුද්යධොපිස්ස ‘‘එවං යහොතූ’’ති වත්වා ‘‘ඉච්ඡිතං පත්ථිතං

තුය්හ’’න්ති ද්වීහි  ාථාහි අනුයමොදනං කත්වා යථා යසො පස්සති, එවං
අධිට්ඨහිත්වා ආකායසන  න්ධමාදනං  න්ත්වා පඤ්චන්නං
පච්යචකබුද්ධසතානංතංරසංඅදාසි. 

යසොතංපාටිහාරියං දිස්වාභාතුසන්තිකං න්ත්වා ‘‘කහං  යතොසී’’ති
වුත්යත ‘‘උච්ඡුයඛත්තං ඔයලොයකතුං  යතොම්හී’’ති. ‘‘කිං තාදියසන 

උච්ඡුයඛත්තං  යතන, නනුනාම එකං වා ද්යව වා උච්ඡුයට්ඨියයොආදාය

ආ න්තබ්බං භයවයයා’’ති භාතරා වුත්යතො – ‘‘ආම, භාතික, ද්යව යම

උච්ඡුයට්ඨියයො  හිතා, එකං පන පච්යචකබුද්ධං දිස්වා මමඋච්ඡුයට්ඨියතො
රසං දත්වා ‘මූලංවාපත්තිංවා දස්සාමී’තිතුම්හාකම්පියමඋච්ඡුයට්ඨියතො

රයසොදින්යනො, කිංනුයඛොතස්සමූලං  ණ්හිස්සථ, උදාහුපත්ති’’න්තිආහ.

‘‘කිංපනපච්යචකබුද්යධනකත’’න්ති? ‘‘මම උච්ඡුයට්ඨියතොරසංපිවිත්වා
තුම්හාකං උච්ඡුයට්ඨියතො රසං ආදාය ආකායසන  න්ධමාදනං  න්ත්වා
පඤ්චසතානං පච්යචකබුද්ධානං අදාසී’’ති. යසො තස්මිං කයථන්යතයයව 

නිරන්තරං පීතියා ඵුට්ඨසරීයරො හුත්වා ‘‘යතන යම පච්යචකබුද්යධන
දිට්ඨධම්මස්යසව අධි යමොභයවයයා’’තිපත්ථනංඅකාසි.එවංකනිට්යඨන

තිස්යසො සම්පත්තියයො පත්ථිතා, යජට්යඨන පන එකපයදයනව අරහත්තං
පත්ථිතන්තිඉදංයතසංපුබ්බකම්මං. 

යත යාවතායුකං ඨත්වා තයතො චුතා යදවයලොයකනිබ්බත්තිත්වා එකං 
බුද්ධන්තරං යඛපයිංසු. යතසං යදවයලොයක ඨිතකායලයයව විපස්සී
සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක උප්පජ්ජි. යතපි යදවයලොකයතො චවිත්වා

බන්ධුමතියා එකස්මිං කුලය යහ යජට්යඨො යජට්යඨොව, කනිට්යඨො
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කනිට්යඨොවහුත්වාපටිසන්ධිං ණ්හිංසු.යතසුයජට්ඨස්ස යසයනොතිනාමං

අකංසු, කනිට්ඨස්ස අපරාජියතොති. යතසු වයප්පත්තකායල කුටුම්බං 

සණ්ඨායපත්වාවිහරන්යතසු‘‘බුද්ධරතනංයලොයකඋප්පන්නං, ධම්මරතනං, 

සඞ්ඝරතනං, දානානියදථ, පුඤ්ඤානිකයරොථ, අජ්ජඅට්ඨමී, අජ්ජචාතුද්දසී, 

අජ්ජ පන්නරසී, උයපොසථං කයරොථ, ධම්මං සුණාථා’’ති ධම්මයඝොසකස්ස
බන්ධුමතීන යර යඝොසනං සුත්වා මහාජනං පුයරභත්තං දානං දත්වා
පච්ඡාභත්තං ධම්මස්සවනාය  ච්ඡන්තං දිස්වා යසනකුටුම්බියකො ‘‘කහං
 ච්ඡථා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සත්ථු සන්තිකං ධම්මස්සවනායා’’ති වුත්යත
‘‘අහම්පි මිස්සාමී’’තියතහිසද්ධිංයයව  න්ත්වාපරිසපරියන්යතනිසීදි. 

සත්ථාතස්ස අජ්ඣාසයං විදිත්වා අනුපුබ්බිංකථංකයථසි. යසො සත්ථු
ධම්මංසුත්වාපබ්බජ්ජායඋස්සාහජායතොසත්ථාරංපබ්බජ්ජංයාචි. අථනං 

සත්ථා ‘‘අත්ථි පන යත අපයලොයකතබ්බා ඤාතකා’’ති පුච්ඡි. අත්ථි, 

භන්යතති. යතන හි අපයලොයකත්වා එහීති. යසො කනිට්ඨස්ස සන්තිකං

 න්ත්වා ‘‘යංඉමස්මිංකුයලසාපයතයයං, තංසබ්බංතව යහොතූ’’තිආහ.

තුම්යහපන, සාමීති.අහං සත්ථුසන්තියකපබ්බජිස්සාමීති.සාමිකිංවයදථ, 

අහංමාතරිමතායමාතරංවිය, පිතරි මයතපිතරංවියතුම්යහඅලත්ථං, ඉදං

කුලං මහායභො ං, ය යහ ඨියතයනව සක්කා පුඤ්ඤානි කාතුං, මා එවං

කරිත්ථාති. මයා සත්ථු සන්තියක ධම්යමො සුයතො, න සක්කා තං 

අ ාරමජ්යඣඨියතනපූයරතුං, පබ්බජිස්සායමවාහං, ත්වංනිවත්තාහීති.එවං
යසො කනිට්ඨංනිවත්තායපත්වාසත්ථුසන්තියකපබ්බජිත්වාලද්ධූපසම්පයදො
න චිරස්යසව අරහත්තං පාපුණි. කනිට්යඨොපි ‘‘භාතු පබ්බජිතසක්කාරං
කරිස්සාමී’’තිසත්තාහං බුද්ධප්පමුඛස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්සදානංදත්වාභාතරං 

වන්දිත්වාආහ–‘‘භන්යත, තුම්යහහිඅත්තයනොභවනිස්සරණංකතං, අහං

පන පඤ්චහි කාමගුයණහි බද්යධො නික්ඛමිත්වා පබ්බජිතුං න සක්යකොමි, 
මය්හං ය යහ ඨිතස්යසව අනුච්ඡවිකං මහන්තං පුඤ්ඤකම්මං

ආචික්ඛථා’’ති. අථ නං යථයරො ‘‘සාධු සාධු, පණ්ඩිත, සත්ථු  න්ධකුටිං
කයරොහී’’තිආහ.යසො‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වා නානාදාපනනිආහරායපත්වා

ථම්භාදීනං අත්ථාය තච්ඡායපත්වා එකං සුවණ්ණඛචිතං, එකං රජතඛචිතං, 
එකං මණිඛචිතන්ති සබ්බානි සත්තරතනඛචිතානි කායරත්වා යතහි
 න්ධකුටිං කායරත්වා සත්තරතනඛචිතායහව ඡදනිට්ඨකාහි ඡාදායපසි.
 න්ධකුටියා කරණකායලයයව පන තං අත්තනා සමානනාමයකො

අපරාජියතොයයව නාම භාගියනයයයො උපසඞ්කමිත්වා ‘‘අහම්පි කරිස්සාමි, 

මය්හම්පි පත්තිං යදථ මාතුලා’’ති ආහ. න යදමි, තාත, අඤ්යඤහි
අසාධාරණං කරිස්සාමීති. යසො බහුම්පි යාචිත්වා පත්තිං අලභමායනො
‘‘ න්ධකුටියා පුරයතො කුඤ්ජරසාලං ලද්ධුං වට්ටතී’’ති සත්තරතනමයං

කුඤ්ජරසාලං කායරසි. යසො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද යමණ්ඩකයසට්ඨි හුත්වා
නිබ්බත්ති. 
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 න්ධකුටියං පන සත්තරතනමයානි තීණි මහාවාතපානානි අයහසුං.
යතසං අභිමුයඛ යහට්ඨා සුධාපරිකම්මකතා තිස්යසො යපොක්ඛරණියයො 

කායරත්වා චතුජ්ජාතික න්යධොදකස්ස පූයරත්වා අපරාජියතො,  හපති, 
පඤ්චවණ්ණානි කුසුමානියරොපායපසිතථා තස්සඅන්යතොනිසින්නකායල
වාතයවය න සමුට්ඨිතාහි යරණුවට්ටීහි සරීරස්ස ඔකිරණත්ථං.

 න්ධකුටිථූපිකායකපල්ලං රත්තසුවණ්ණමයං අයහොසි, පවාෙමයා සිඛරා, 
යහට්ඨාමණිමයාඡදනිට්ඨකා.ඉතිසානච්චන්යතොවියයමොයරො යසොභමානා
අට්ඨාසි. සත්තසු පන රතයනසු යකොට්යටතබ්බයුත්තකං යකොට්යටත්වා
ඉතරං සකලයමව  යහත්වා ජණ්ණුමත්යතන ඔධිනා  න්ධකුටිං 
පරික්ඛිපිත්වාපරියවණංපූයරසි. 

එවං  න්ධකුටිං නිට්ඨායපත්වා අපරාජියතො,  හපති, භාතිකත්යථරං 

උපසඞ්කමිත්වා ආහ – ‘‘භන්යත, නිට්ඨිතා  න්ධකුටි, පරියභො මස්සා

පච්චාසීසාමි, පරියභොය නකිරමහන්තංපුඤ්ඤංයහොතී’’ති. යසොසත්ථාරං 

උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්යත, ඉමිනා කිර යවො කුටුම්බියකන  න්ධකුටි

කාරිතා, ඉදානි පන පරියභො ං පච්චාසීසතී’’ති ආහ. සත්ථා උට්ඨායාසනා
 න්ධකුටිඅභිමුඛං  න්ත්වා  න්ධකුටිං පරික්ඛිපිත්වා පරික්ඛිත්තරතනරාසිං

ඔයලොයකන්යතොද්වාරයකොට්ඨයක අට්ඨාසි.අථනංකුටුම්බියකො ‘‘පවිසථ, 
භන්යත’’තිආහ.සත්ථාතත්යථවඨත්වා තතියවායරතස්සභාතිකත්යථරං
ඔයලොයකසි. යසො ඔයලොකිතාකායරයනව ඤත්වා කනිට්ඨභාතරං ආහ – 

‘‘එහි, තාත, ‘මයමවරක්ඛාභවිස්සති, තුම්යහයථාසුඛංවසථා’තිසත්ථාරං

වයදහී’’ති. යසොතස්සවචනංසුත්වාසත්ථාරංපඤ්චපතිට්ඨියතනවන්දිත්වා, 

‘‘භන්යත, යථා මනුස්සා රුක්ඛමූයල පවිසිත්වා අනයපක්ඛා පක්කමන්ති, 

යථා වානදිංතරිත්වා උළුම්පං අනයපක්ඛාපරිච්චජන්ති, එවං අනයපක්ඛා

හුත්වාතුම්යහවසථා’’තිආහ. කිමත්ථංපනසත්ථාඅට්ඨාසි? එවංකිරස්ස
අයහොසි – ‘‘බුද්ධානං සන්තිකං පුයරභත්තම්පි පච්ඡාභත්තම්පි බහූ

ආ ච්ඡන්ති, යතසු රතනානි ආදාය පක්කමන්යතසු න සක්කා අම්යහහි

වායරතුං, පරියවණම්හි එත්තයක රතයන යවොකිණ්යණ අත්තයනො
උපට්ඨායක හරන්යතපි න වායරතීති කුටුම්බියකො මයි ආඝාතං කත්වා

අපායූපය ොභයවයයා’’තිඉමිනා කාරයණනඅට්ඨාසි.යතනපන, ‘‘භන්යත, 

මයමවරක්ඛාභවිස්සති, තුම්යහවසථා’’තිවුත්යතපාවිසි. 

කුටුම්බියකො සමන්තා රක්ඛං ඨයපත්වා මනුස්යස ආහ – ‘‘තාතා, 

උච්ඡඞ්ය න වා පච්ඡිපසිබ්බයකහි වා ආදාය  ච්ඡන්යත වායරයයාථ, 
හත්යථන  යහත්වා  ච්ඡන්යත පන මා වාරයිත්ථා’’ති. අන්යතොන යරපි 

ආයරොචායපසි ‘‘මයා  න්ධකුටිපරියවයණ සත්ත රතනානි ඔකිණ්ණානි, 
සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුත්වා  ච්ඡන්තා දුග් තමනුස්සා උයභො හත්යථ

පූයරත්වා ණ්හන්තු, සුඛිතාපි එයකන ණ්හන්තූ’’ති.එවංකිරස්සඅයහොසි

‘‘සද්ධා තාව ධම්මං යසොතුකාමා  මිස්සන්තියයව, අස්සද්ධාපි පන
ධනයලොයභන  න්ත්වා ධම්මං සුත්වා දුක්ඛයතො මුච්චිස්සන්තී’’ති. තස්මා
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පටුන 

ජනසඞ් හත්ථායඑවංආයරොචායපසි.මහාජයනොයතන වුත්තනියායමයනව
රතනානි  ණ්හි. සකිං ඔකිණ්ණරතයනසු ඛීයණසු යාවතතියං
ජණ්ණුමත්යතන ඔධිනාඔකිරායපසියයව.සත්ථුපනපාදමූයලතිපුසමත්තං
අනග්ඝං මණිරතනං ඨයපසි. එවං කිරස්ස අයහොසි – ‘‘සත්ථු සරීරයතො
සුවණ්ණවණ්ණායපභායසද්ධිංමණිපභංඔයලොයකන්තානං තිත්තිනාමන
භවිස්සතී’’ති.තස්මාඑවමකාසි.මහාජයනොපිඅතිත්යතොවඔයලොයකසි. 

අයථකදිවසං එයකො මිච්ඡාදිට්ඨිකබ්රාහ්මයණො ‘‘සත්ථු කිර පාදමූයල 

මහග්ඝං මණිරතනං නික්ඛිත්තං, හරිස්සාමි න’’න්ති විහාරං  න්ත්වා
සත්ථාරං වන්දිතුං ආ තස්ස මහාජනස්ස අන්තයරන පාවිසි. කුටුම්බියකො

තස්ස පවිසනාකායරයනව ‘‘මණිං  ණ්හිතුකායමො’’ති සල්ලක්යඛත්වා
‘‘අයහොවතන  ණ්යහයයා’’තිචින්යතසි.යසොපිසත්ථාරංවන්දන්යතොවිය
පාදමූයල හත්ථං උපනායමත්වා මණිං  යහත්වා ඔවට්ටිකාය කත්වා
පක්කාමි. කුටුම්බියකො තස්මිං චිත්තං පසායදතුං නාසක්ඛි. යසො

ධම්මකථාවසායන සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා ආහ – ‘‘භන්යත, මයා
තික්ඛත්තුං  න්ධකුටිං පරික්ඛිපිත්වා ජණ්ණුමත්යතන ඔධිනා සත්ත

රතනානි ඔකිණ්ණානි, තානි යම  ණ්හන්යතසුආඝායතො නාම නායහොසි, 
චිත්තං භියයයො භියයයො පසීදියයව. අජ්ජ පන ‘අයහො වතායං බ්රාහ්මයණො
මණිං න  ණ්යහයයා’ති චින්යතත්වා තස්මිං මණිං ආදාය  යත චිත්තං

පසායදතුං නාසක්ඛි’’න්ති. සත්ථා තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘නනු, උපාසක, 
අත්තයනොසන්තකංපයරහි අනාහරණී රයංකාතුංසක්යකොසී’’තිනයංඅදාසි.
යසො සත්ථාරා දින්නනයය ඨත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා ‘‘අජ්ජආදිං කත්වා
මමසන්තකං දසිකසුත්තමත්තම්පිමං අභිභවිත්වා අයනකසතාපි රාජායනො

වායචොරාවා ණ්හිතුංසමත්ථානාමමායහොන්තු, අග්ගිනාපිමම සන්තකං

මාඩය්හතු, උදයකනපිමා වුය්හතූ’’තිපත්ථනංඅකාසි. සත්ථාපිස්ස ‘‘එවං
යහොතූ’’ති අනුයමොදනං අකාසි. යසො  න්ධකුටිමහං කයරොන්යතො 
අට්ඨසට්ඨියා භික්ඛුසතසහස්සානං අන්යතොවිහායරයයව නව මායස
මහාදානංදත්වා දානපරියයොසායනසබ්යබසංතිචීවරංඅදාසි.සඞ්ඝනවකස්ස
චීවරසාටකාසහස්සග්ඝනකා අයහසුං. 

යසො එවං යාවතායුකං පුඤ්ඤානි කරිත්වා තයතො චුයතො යදවයලොයක 
නිබ්බත්තිත්වා එත්තකං කාලං යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා ඉමස්මිං 
බුද්ධුප්පායද රාජ යහ එකස්මිං යසට්ඨිකුයල පටිසන්ධිං  යහත්වා 
අඩ්ඪමාසාධියක නව මායස මාතුකුච්ඡියං වසි. ජාතදිවයස පනස්ස

සකලන යරසබ්බාවුධානි පජ්ජලිංසු, සබ්යබසංකායපනේහානිආභරණානිපි

පජ්ජලිතානිවියඔභාසංමුඤ්චිංසු, න රං එකපජ්යජොතං අයහොසි. යසට්ඨිපි

පායතොව රාජූපට්ඨානං අ මාසි. අථනං රාජා පුච්ඡි – ‘‘අජ්ජසබ්බාවුධානි

පජ්ජලිංසු, න රංඑකපජ්යජොතංජාතං, ජානාසිනුයඛොඑත්ථ කාරණ’’න්ති? 

‘‘ජානාමි, යදවා’’ති. ‘‘කිං, යසට්ඨී’’ති? ‘‘මම ය යහ තුම්හාකං දායසො 

ජායතො, තස්ස පුඤ්ඤයතයජයනවං අයහොසී’’ති. ‘‘කිං නු යඛො යචොයරො
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භවිස්සතී’’ති? ‘‘නත්යථතං, යදව, පුඤ්ඤවා සත්යතො කතාභිනීහායරො’’ති.

‘‘යතන හි නං සම්මා යපොයසතුං වට්ටති, ඉදමස්ස ඛීරමූලං යහොතූ’’ති
යදවසිකං සහස්සං පට්ඨයපසි. අථස්ස නාම හණදිවයස සකලන රස්ස

එකපජ්යජොතභූතත්තා යජොතියකොත්යවවනාමං කරිංසු. 

අථස්ස වයප්පත්තකායල ය හකරණත්ථාය භූමිතයල යසොධියමායන
සක්කස්ස භවනං උණ්හාකාරං දස්යසසි. සක්යකො ‘‘කිං නු යඛො ඉද’’න්ති
උපධාරයමායනො‘‘යජොතිකස්ස ය හට්ඨානං ණ්හන්තී’’තිඤත්වා‘‘නායං

එයතහි කතය යහ වසිස්සති, මයායපත්ථ  න්තුං වට්ටතී’’ති
වඩ්ඪකීයවයසන තත්ථ  න්ත්වා ‘‘කිං කයරොථා’’ති ආහ. ‘‘යජොතිකස්ස 

ය හට්ඨානං  ණ්හාමා’’ති. ‘‘අයපථ, නායං තුම්යහහි කතය යහ

වසිස්සතී’’ති වත්වා යසොෙසකරීසමත්තං භූමිපයදසං ඔයලොයකසි, යසො
තාවයදවකසිණමණ්ඩලං වියසයමොඅයහොසි.පුන ‘‘ඉමස්මිංඨායනපථවිං
භින්දිත්වා සත්තරතනමයයොසත්තභූමිකපාසායදොඋට්ඨහතූ’’තිචින්යතත්වා

ඔයලොයකසි, තාවයදව තථාපනයපො පාසායදො උට්ඨහි. පුන ‘‘ඉමං
පරික්ඛිපිත්වා සත්තරතනමයා සත්ත පාකාරා උට්ඨහන්තූ’’ති චින්යතත්වා

ඔයලොයකසි, තථාපනපා පාකාරා උට්ඨහිංසු. අථ ‘‘යනසං පරියන්යත

කප්පරුක්ඛා උට්ඨහන්තූ’’ති චින්යතත්වා ඔයලොයකසි, තථාපනපා
කප්පරුක්ඛා උට්ඨහිංසු. ‘‘පාසාදස්ස චතූසු කණ්යණසු චතස්යසො 

නිධිකුම්භියයො උට්ඨහන්තූ’’ති චින්යතත්වා ඔයලොයකසි, සබ්බං තයථව

අයහොසි. නිධිකුම්භීසුපනඑකායයොජනිකාඅයහොසි, එකාති ාවුතිකා, එකා

අඩ්ඪයයොජනිකා, එකා  ාවුතප්පමාණා. යබොධිසත්තස්ස

නිබ්බත්තනිධිකුම්භීනං පන එකමුඛප්පමාණං අයහොසි, යහට්ඨා
පථවීපරියන්තාව අයහසුං. යජොතිකස්සනිබ්බත්තනිධිකුම්භීනංමුඛපරිමාණං

න කථිතං, සබ්බාමුඛඡින්නතාලඵලංවියපරිපුණ්ණාවඋට්ඨහිංසු.පාසාදස්ස
චතූසු කණ්යණසු තරුණතාලක්ඛන්ධප්පමාණා චතස්යසො සුවණ්ණමයා

උච්ඡුයට්ඨියයො නිබ්බත්තිංසු.තාසංමණිමයානිපත්තානි, යසොවණ්ණමයානි

ඛන්ධානිඅයහසුං. පුබ්බකම්මස්සදස්සනත්ථංකියරතානි, නිබ්බත්තිංසු. 

සත්තසු ද්වාරයකොට්ඨයකසු සත්ත යක්ඛා ආරක්ඛං  ණ්හිංසු. පඨයම 
ද්වාරයකොට්ඨයක යමයකොළී නාම යක්යඛො අත්තයනො පරිවායරන

යක්ඛසහස්යසනසද්ධිංආරක්ඛං  ණ්හි, දුතියය උප්පයලොනාමඅත්තයනො

පරිවාරයක්ඛානං ද්වීහි සහස්යසහි සද්ධිං, තතියය වජියරො නාම තීහි

සහස්යසහි සද්ධිං, චතුත්යථ වජිරබාහු නාම චතූහි සහස්යසහි සද්ධිං, 

පඤ්චයම කසකන්යදො නාම පඤ්චහි සහස්යසහි සද්ධිං, ඡට්යඨ කටත්යථො

නාම ඡහි සහස්යසහි සද්ධිං, සත්තයම දිසාමුයඛොනාම සත්තහිසහස්යසහි 
සද්ධිං ආරක්ඛං  ණ්හි. එවං පාසාදස්ස අන්යතො ච බහි ච  ාේහරක්ඛා

අයහොසි. ‘‘යජොතිකස්ස කිර සත්තරතනමයයො සත්තභූමිකපාසායදො

උට්ඨියතො, සත්ත පාකාරා සත්තද්වාරයකොට්ඨකා චතස්යසො නිධිකුම්භියයො
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උට්ඨිතා’’ති සුත්වා බිම්බිසායරො රාජා යසට්ඨිච්ඡත්තං පහිණි. යසො
යජොතිකයසට්ඨිනාමඅයහොසි. 

යතනපනසද්ධිංකතපුඤ්ඤකම්මාඉත්ථීඋත්තරකුපනසුනිබ්බත්ති. අථ
නංයදවතාතයතොආයනත්වාසිරි බ්යභනිසීදායපසුං.සාආ ච්ඡමානාඑකං
තණ්ඩුලනාළිං තයයො ච යජොතිපාසායණ  ණ්හි. යතසං යාවජීවං තායයව
තණ්ඩුලනාළියා භත්තං අයහොසි. සයචකිර යත සකටසතම්පි තණ්ඩුලානං

පූයරතුකාමා යහොන්ති, සා තණ්ඩුලනාළි නාළියයව හුත්වා තිට්ඨති.
භත්තපචනකායල තණ්ඩුයල උක්ඛලියං පක්ඛිපිත්වා යතසං පාසාණානං 

උපරි ඨයපති, පාසාණා තාවයදව පජ්ජලිත්වා භත්යත පක්කමත්යත 
නිබ්බායන්ති. යතයනව සඤ්ඤායණන භත්තස්ස පක්කභාවං ජානන්ති. 
සූයපයයාදිපචනකායලපි එයසව නයයො. එවං යතසං යජොතිපාසායණහි

ආහායරො පච්චති. මණිආයලොයකන ච වසන්ති, අග්ගිස්ස වා දීපස්ස වා
ඔභාසං යනව ජානිංසු. ‘‘යජොතිකස්ස කිර එවපනපා සම්පත්තී’’ති
සකලජම්බුදීයප පාකයටො අයහොසි. මහාජයනො යානාදීනි යයොයජත්වා
දස්සනත්ථාය ආ ච්ඡති. යජොතිකයසට්ඨි ආ තා තානං 
උත්තරකුරුතණ්ඩුලානං භත්තං පචායපත්වා දායපසි. ‘‘කප්පරුක්යඛහි

වත්ථානි  ණ්හන්තු, ආභරණානි  ණ්හන්තූ’’ති ආණායපසි.
‘‘ ාවුතිකනිධිකුම්භියාමුඛං විවරායපත්වායාපනමත්තංධනං ණ්හන්තූ’’ති
ආණායපසි. සකලජම්බුදීපවාසියකසු ධනං  යහත්වා  ච්ඡන්යතසු
නිධිකුම්භියාඅඞ්ගුලිමත්තම්පිඌනංනායහොසි.  න්ධකුටිපරියවයණවාලුකං
කත්වාඔකිණ්ණරතනානංකිරස්සඑයසොනිස්සන්යදො. 

එවං මහාජයන වත්ථාභරණානි යචව ධනඤ්ච යදිච්ඡකං ආදාය
 ච්ඡන්යත බිම්බිසායරොතස්සපාසාදංදට්ඨුකායමොපිමහාජයනආ ච්ඡන්යත
ඔකාසං නාලත්ථ. අපරභාය  යදිච්ඡකං ආදාය  තත්තා මනුස්යසසු
මන්දීභූයතසු රාජා යජොතිකස්ස පිතරං ආහ – ‘‘තව පුත්තස්ස පාසාදං

දට්ඨුකාමම්හා’’ති.යසො ‘‘සාධු, යදවා’’තිවත්වා න්ත්වා පුත්තස්සකයථසි

– ‘‘තාත, රාජා යත පාසාදං දට්ඨුකායමො’’ති. ‘‘සාධු, තාත, ආ ච්ඡතූ’’ති.
රාජා මහන්යතන පරිවායරන තත්ථ අ මාසි. පඨමද්වාරයකොට්ඨයක 

සම්මජ්ජිත්වා කචවරඡඩ්ඩිකා දාසී රඤ්යඤො හත්ථං අදාසි, රාජා
‘‘යසට්ඨිජායා’’ති සඤ්ඤායලජ්ජමායනොතස්සාබාහායහත්ථංනඨයපසි.
එවං යසසද්වාරයකොට්ඨයකසුපි දාසියයො ‘‘යසට්ඨිභරියායයො’’ති
මඤ්ඤමායනො තාසං බාහාය හත්ථං න ඨයපසි. යජොතියකො ආ න්ත්වා

රාජානං පච්චුග් න්ත්වා වන්දිත්වා පච්ඡයතො හුත්වා ‘‘පුරයතො යාථ, 
යදවා’’තිආහ.රඤ්යඤොමණිපථවීසතයපොරිසපපායතොවියහුත්වාඋපට්ඨහි.

යසො ‘‘ඉමිනාමම හණත්ථායඔපායතො ඛණියතො’’තිමඤ්ඤමායනො පාදං

නික්ඛිපිතුං න විසහි. යජොතියකො ‘‘නායං, යදව, ඔපායතො, මම පච්ඡයතො
ආ ච්ඡථා’’ති පුරයතො අයහොසි. රාජා යතන අක්කන්තකායල භූමිං
අක්කමිත්වා යහට්ඨිමතලයතො පට්ඨායපාසාදංඔයලොයකන්යතො විචරි.තදා
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අජාතසත්තුකුමායරොපි පිතු අඞ්ගුලිං  යහත්වා විචරන්යතො චින්යතසි – 

‘‘අයහො අන්ධබායලොමමපිතා,  හපතියකනාමසත්තරතනමයයපාසායද

වසන්යතඑස රාජා හුත්වා දාරුමයයය යහවසති, අහං දානි රාජාහුත්වා
ඉමස්සඉමස්මිංපාසායදවසිතුංන දස්සාමී’’ති. 

රඤ්යඤොපිඋපරිමතලානිඅභිරුහන්තස්යසවපාතරාසයවලාජාතා.යසො 

යසට්ඨිං ආමන්යතත්වා, ‘‘මහායසට්ඨි, ඉයධව පාතරාසං භුඤ්ජිස්සාමා’’ති.

ජානාමි, යදව, සජ්ජියතො යදවස්සාහායරොති. යසො යසොෙසහි
 න්යධොදකඝයටහි න්හත්වා රතනමයය යසට්ඨිස්ස නිසීදනමණ්ඩයප
පඤ්ඤත්යතතස්යසවනිසීදනපල්ලඞ්යකනිසීදි. අථස්ස හත්ථයධොවනූදකං
දත්වා සතසහස්සග්ඝනිකාය සුවණ්ණපාතියා කිලින්නපායාසං වඩ්යඪත්වා 
පුරයතො ඨපයිංසු. රාජා ‘‘යභොජන’’න්ති සඤ්ඤාය භුඤ්ජිතුංආරභි. යසට්ඨි 

‘‘නයිදං, යදව, යභොජනං, කිලින්නපායායසො එයසො’’ති අඤ්ඤිස්සා
සුවණ්ණපාතියා යභොජනං වඩ්යඪත්වා පුරිමපාතියං ඨපයිංසු. තයතො 
උට්ඨිතඋතුනා කිර තං භුඤ්ජිතුං සුඛං යහොති. රාජා මධුරයභොජනං
භුඤ්ජන්යතො පමාණං න අඤ්ඤාසි. අථ නං යසට්ඨි වන්දිත්වා අඤ්ජලිං

පග් ය්හ ‘‘අලං, යදව, එත්තකයමව යහොතු, ඉයතො උත්තරිං ජිරායපතුං න

සක්කා’’තිආහ.අථනංරාජාආහ–‘‘කිං,  හපති,  රුකංකත්වාකයථසි

අත්තයනො භත්ත’’න්ති? යදව, නත්යථතං, තුම්හාකං සබ්බස්සාපි හි
බලකායස්ස ඉදයමව භත්තං ඉදං සුයපයයං. අපි ච යඛො අහං අයසස්ස

භායාමීති. කිං කාරණාති? සයච යදවස්ස කායාලසියමත්තං භයවයය, 

‘‘හියයයොරඤ්ඤායසට්ඨිස්සය යහ භත්තංභුත්තං, යසට්ඨිනාකිඤ්චිකතං

භවිස්සතී’’ති වචනස්ස භායාමි, යදවාති. යතන හි භත්තං හර, උදකං
ආහරාති. රඤ්යඤො භත්තකිච්චාවසායන සබ්යබො රාජපරිවායරො තයදව 
භත්තංපරිභුඤ්ජි. 

රාජා සුඛකථාය නිසින්යනො යසට්ඨිං ආමන්යතත්වා, ‘‘කිං ඉමස්මිං 

ය යහයසට්ඨිභරියානත්ථී’’තිආහ? ‘‘ආමඅත්ථි, යදවා’’ති.‘‘කහංසා’’ති? 

‘‘සිරි බ්යභ නිසින්නා, යදවස්ස ආ තභාවං න ජානාතී’’ති. කිඤ්චාපි හි

පායතොවරාජා සපරිවායරොආ යතො, සාපනස්සආ තභාවංනජානායතව.
තයතොයසට්ඨි‘‘රාජායමභරියං දට්ඨුකායමො’’තිතස්සාසන්තිකං න්ත්වා

‘‘රාජාආ යතො, කිංතවරාජානංදට්ඨුංන වට්ටතී’’තිආහ.සා නිපන්නකාව 

‘‘යකොඑස, සාමි, රාජානාමා’’තිවත්වා‘‘රාජානාමඅම්හාකංඉස්සයරො’’ති

වුත්යතඅනත්තමනතං පයවයදන්තී‘‘දුක්කටානිවතයනොපුඤ්ඤකම්මානි, 
යයසංයනොඉස්සයරොපිඅත්ථි. අස්සද්ධායනාමපුඤ්ඤකම්මානිකත්වාමයං
සම්පත්තිං පාපුණිත්වා අඤ්ඤස්ස ඉස්සරියට්ඨායන නිබ්බත්තම්හා. අද්ධා

අම්යහහි අසද්දහිත්වා දානං දින්නං භවිස්සති, තස්යසතං ඵල’’න්ති වත්වා

‘‘කිං දානිකයරොමි, සාමී’’තිආහ. තාලවණ්ටං ආදායආ න්ත්වා රාජානං
බීජාහීති. තස්සා තාලවණ්ටං ආදාය ආ න්ත්වා රාජානං බීයජන්තියා

රඤ්යඤොයවඨනස්ස න්ධවායතොඅක්ඛීනිපහරි, අථස්සාඅක්ඛීහිඅස්සුධාරා 
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පටුන 

පවත්තිංසු.තං දිස්වා රාජා යසට්ඨිංආහ – ‘‘මහායසට්ඨි, මාතු ායමොනාම 

අප්පබුද්ධියකො, ‘රාජා යම සාමිකස්ස සම්පත්තිං  ණ්යහයයා’ති භයයන

යරොදතිමඤ්යඤ, අස්සායසහිනං ‘නයමතවසම්පත්තියාඅත්යථො’’’ති.න

එසා, යදව, යරොදතීති. අථ කිං එතන්ති? තුම්හාකං යවඨන න්යධනස්සා
අස්සූනි පවත්තිංසු. අයඤ්හි දීයපොභාසං වා අග්ගිඔභාසං වා අදිස්වා

මණිආයලොයකයනව භුඤ්ජති ච නිසීදති ච නිපජ්ජති ච, යදයවො පන 

දීපායලොයකනනිසින්යනොභවිස්සතීති? ආම, යසට්ඨීති.යතනහි, යදව, අජ්ජ
පට්ඨාය මණිආයලොයකන නිසීදථාති මහන්තං තිපුසමත්තං අනග්ඝං
මණිරතනං අදාසි. රාජා ය හං ඔයලොයකත්වා ‘‘මහතී වත යජොතිකස්ස

සම්පත්තී’’තිවත්වාඅ මාසි.අයංතාව යජොතිකස්සඋප්පත්ති. 

ඉදානි ජටිලස්ස උප්පත්ති යවදිතබ්බා – බාරාණසියඤ්හි එකා

යසට්ඨිධීතා අභිපනපා අයහොසි, තං පන්නරසයසොෙසවස්සුද්යදසිකකායල
රක්ඛණත්ථාය එකං දාසිං දත්වා සත්තභූමිකස්ස පාසාදස්ස උපරිමතයල
සිරි බ්යභවාසයිංසු.තංඑකදිවසංවාතපානංවිවරිත්වාබහි ඔයලොකයමානං
ආකායසන  ච්ඡන්යතො එයකො විජ්ජාධයරො දිස්වා උප්පන්නසියනයහො
වාතපායනන පවිසිත්වා තාය සද්ධිං සන්ථවමකාසි. සා යතන සද්ධිං

සංවාසමන්වායනචිරස්යසව  බ්භංපටිලභි.අථනංසාදාසීදිස්වා, ‘‘අම්ම, 
කිං ඉද’’න්ති වත්වා ‘‘යහොතු මා කස්සචිආචික්ඛී’’ති තාය වුත්තා භයයන
තුණ්හී අයහොසි. සාපි දසමාසච්චයයන පුත්තං විජායිත්වා නවභාජනං
ආහරායපත්වාතත්ථතංදාරකංනිපජ්ජායපත්වාතංභාජනං පිදහිත්වාඋපරි

පුප්ඵදාමානිඨයපත්වා‘‘ඉමංසීයසනඋක්ඛිපිත්වා ඞ් ාය විස්සජ්යජහි, ‘කිං
ඉද’න්ති ච පුට්ඨා ‘අයයාය යම බලිකම්ම’න්ති වයදයයාසී’’ති දාසිං
ආණායපසි.සාතථාඅකාසි. 

යහට්ඨා ඞ් ායම්පි ද්යව ඉත්ථියයො න්හායමානා තං භාජනං 
උදයකනාහරියමානං දිස්වා එකා ‘‘මය්යහතංභාජන’’න්තිආහ. එකා ‘‘යං

එතස්සඅන්යතො, තං මය්හ’’න්තිවත්වාභාජයනසම්පත්යතතංආදායථයල
ඨයපත්වාවිවරිත්වාදාරකං දිස්වාඑකා‘‘මමභාජනන්තිවුත්තතායදාරයකො

මයමවයහොතී’’තිආහ.එකා ‘‘යංභාජනස්ස අන්යතො, තංමයමවයහොතූති
වුත්තතාය මම දාරයකො’’ති ආහ. තා විවදමානා විනිච්ඡයට්ඨානං  න්ත්වා
තමත්ථං ආයරොයචත්වා අමච්යචසු විනිච්ඡිතුං අසක්යකොන්යතසු රඤ්යඤො

සන්තිකං අ මංසු. රාජා තාසං වචනං සුත්වා ‘‘ත්වං දාරකං  ණ්හ, ත්වං

භාජනං  ණ්හා’’ති ආහ. යාය පන දාරයකො ලද්යධො, සා 
මහාකච්චානත්යථරස්ස උපට්ඨායිකා අයහොසි. තස්මා සා දාරකං ‘‘ඉමං
යථරස්ස සන්තියක පබ්බායජස්සාමී’’ති යපොයසසි. තස්ස ජාතදිවයස

 බ්භමලස්ස යධොවිත්වා අනපනීතතාය යකසා ජටිතා හුත්වා අට්ඨංසු, 

යතනස්ස ජටිය ොත්යවවනාමංකරිංසු. තස්සපදසාවිචරණකායලයථයරො
තං ය හං පිණ්ඩාය පාවිසි. උපාසිකා යථරං නිසීදායපත්වා ආහාරමදාසි.

යථයරො දාරකං දිස්වා ‘‘කිං උපාසියක දාරයකො ලද්යධො’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, 
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භන්යත, ඉමාහං දාරකං තුම්හාකං සන්තියක පබ්බායජස්සාමීති යපොයසසිං, 
පබ්බායජථ න’’න්තිඅදාසි.යථයරො‘‘සාධූ’’තිආදායතං ච්ඡන්යතො‘‘අත්ථි
නු යඛො ඉමස්ස ගිහිසම්පත්තිං අනුභවිතුං පුඤ්ඤකම්ම’’න්ති

ඔයලොයකන්යතො ‘‘මහාපුඤ්යඤො සත්යතො මහාසම්පත්තිං අනුභවිස්සති, 

දහයරො එස තාව, ඤාණම්පිස්ස පරිපාකං න  ච්ඡතී’’ති චින්යතත්වා තං
ආදායතක්කසිලායංඑකස්සඋපට්ඨාකස්සය හංඅ මාසි. 

යසොයථරංවන්දිත්වාඨියතොතංදාරකංදිස්වා‘‘දාරයකොයවො, භන්යත, 

ලද්යධො’’ති පුච්ඡි. ආම, උපාසක, පබ්බජිස්සති, දහයරො තාව, තයවව

සන්තියක යහොතූති. යසො ‘‘සාධු, භන්යත’’ති තං පුත්තට්ඨායන ඨයපත්වා
පටිජග්ගි. තස්සපනය යහ ද්වාදස වස්සානිභණ්ඩකංඋස්සන්නං යහොති.
යසො  ාමන්තරං ච්ඡන්යතො සබ්බම්පිතංභණ්ඩං ආපණංහරිත්වා දාරකං
ආපයණනිසීදායපත්වා තස්සතස්සභණ්ඩකස්සමූලංආචික්ඛිත්වා‘‘ඉදඤ්ච
ඉදඤ්ච එත්තකං නාම ධනං  යහත්වා දයදයයාසී’’ති වත්වා පක්කාමි.
තංදිවසං න රපරිග් ාහිකා යදවතා අන්තමයසො මරිචජීරකමත්යතනාපි
අත්ථියකතස්යසවආපණාභිමුයඛ කරිංසු.යසොද්වාදසවස්සානිඋස්සන්නං
භණ්ඩකං එකදිවයසයනව වික්කිණි. කුටුම්බියකො ආ න්ත්වා ආපයණ

කිඤ්චිඅදිස්වා‘‘සබ්බංයත, තාත, භණ්ඩකංනාසිත’’න්තිආහ.න නායසමි, 

සබ්බං තුම්යහහි වුත්තනයයයනව වික්කිණිං, ඉදං අසුකස්ස මූලං, ඉදං 

අසුකස්සාති. කුටුම්බියකො පසීදිත්වා ‘‘අනග්යඝො පුරියසො, යත්ථ කත්ථචි
ජීවිතුං සමත්යථො’’ති අත්තයනො ය යහ වයප්පත්තං ධීතරං තස්ස දත්වා

‘‘ය හමස්සකයරොථා’’ති පුරියසආණායපත්වානිට්ඨියතය යහ ‘‘ ච්ඡථ, 
තුම්යහඅත්තයනොය යහවසථා’’තිආහ. 

අථස්සය හපවිසනකායලඑයකනපායදනඋම්මායරඅක්කන්තමත්යත 
ය හස්ස පච්ඡිමභාය  භූමිං භින්දිත්වා අසීතිහත්යථො සුවණ්ණපබ්බයතො

උට්ඨහි. රාජා ‘‘ජටිලකුමාරස්ස කිර ය යහ භූමිං භින්දිත්වා
සුවණ්ණපබ්බයතො උට්ඨියතො’’ති සුත්වාව තස්ස යසට්ඨිච්ඡත්තං යපයසසි.

යසො ජටි යසට්ඨි නාම අයහොසි. තස්සතයයො පුත්තා අයහසුං. යසො යතසං
වයප්පත්තකායල පබ්බජ්ජාය චිත්තං උප්පායදත්වා ‘‘සයච අම්යහහි

සමානයභො ං යසට්ඨිකුලං භවිස්සති, පබ්බජිතුං දස්සන්ති. යනො යච, න
දස්සන්ති. අත්ථි නු යඛො ජම්බුදීයප අම්යහහි සමානයභො ං කුල’’න්ති
වීමංසනත්ථාය සුවණ්ණමයං ඉට්ඨකං සුවණ්ණමයං පයතොදලට්ඨිං

සුවණ්ණමයං පාදුකඤ්ච කාරායපත්වා පුරිසානං හත්යථ දත්වා ‘‘ ච්ඡථ, 
ඉමානි ආදාය කිඤ්චියදව ඔයලොකයමානා විය ජම්බුදීපතයල විචරිත්වා 
අම්යහහි සමානයභො ස්ස යසට්ඨිකුලස්ස අත්ථිභාවං වා නත්ථිභාවං වා
ඤත්වාආ ච්ඡථා’’තිපහිණි. 

යතචාරිකංචරන්තාභද්දියන රංපාපුණිංසු.අථයනයමණ්ඩකයසට්ඨි 

දිස්වා, ‘‘තාතා, කිංකයරොන්තාවිචරථා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘එකංඔයලොයකන්තා 
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විචරාමා’’ති වුත්යත ‘‘ඉයමසං ඉමානි  යහත්වා කිඤ්චියදව ඔයලොයකතුං

විචරණකිච්චං නත්ථි, රට්ඨංපරිග් ණ්හමානාවිචරන්තී’’තිඤත්වා, ‘‘තාතා, 
අම්හාකං පච්ඡිමය හං පවිසිත්වා ඔයලොයකථා’’ති ආහ. යත තත්ථ
අට්ඨකරීසමත්යතඨායන හත්ථිඅස්සඋසභප්පමායණපිට්ඨියාපිට්ඨිංආහච්ච
පථවිං භින්දිත්වා උට්ඨියත යහට්ඨා වුත්තප්පකායර සුවණ්ණයමණ්ඩයක

දිස්වායතසංඅන්තරන්තරා විචරිත්වානික්ඛමිංසු.අථයනයසට්ඨි, ‘‘තාතා, 

යං ඔයලොයකන්තා විචරථ, දිට්යඨො යවො යසො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘පස්සාම, 
සාමී’’තිවුත්යත‘‘යතනහි  ච්ඡථා’’තිඋයයයොයජසි.යතතයතොව න්ත්වා

අත්තයනො යසට්ඨිනා ‘‘කිං, තාතා, දිට්ඨං යවො අම්හාකං සමානයභො ං

යසට්ඨිකුල’’න්ති වුත්යත, ‘‘සාමි, තුම්හාකං කිං අත්ථි, භද්දියන යර
යමණ්ඩකයසට්ඨියනො එවපනයපො නාම විභයවො’’ති සබ්බං තං පවත්තිං
ආචික්ඛිංසු.තංසුත්වායසට්ඨිඅත්තමයනොහුත්වා ‘‘එකංතාවයසට්ඨිකුලං 

ලද්ධං, අපරම්පි නු යඛො අත්ථී’’ති සතසහස්සග්ඝනිකං කම්බලං දත්වා

‘‘ ච්ඡථ, තාතා, අඤ්ඤම්පි.යසට්ඨිකුලංවිචිනථා’’තිපහිණි. 

යත රාජ හං  න්ත්වා යජොතිකයසට්ඨිස්ස ය හයතො අවිදූයර දාරුරාසිං 
කත්වා අග්ගිං දත්වා අට්ඨංසු. ‘‘කිං ඉද’’න්ති පුට්ඨකායල ච ‘‘එකං යනො 

මහග්ඝකම්බලං වික්කිණන්තානං කයියකො නත්ථි,  යහත්වා විචරන්තාපි

යචොරානං භායාම, යතන තං ඣායපත්වා  මිස්සාමා’’ති වදිංසු. අථ යන
යජොතිකයසට්ඨි දිස්වා ‘‘ඉයමකිං කයරොන්තී’’තිපුච්ඡිත්වාතමත්ථංසුත්වා
පක්යකොසායපත්වා ‘‘කිං අග්ඝනයකො කම්බයලො’’ති පුච්ඡි.
‘‘සතසහස්සග්ඝනයකො’’ති වුත්යත සතසහස්සං දායපත්වා 

‘‘ද්වාරයකොට්ඨකං සම්මජ්ජිත්වා කචවරඡඩ්ඩිකාය දාසියා යදථා’’ති 

යතසංයයව හත්යථ පහිණි. සා කම්බලං  යහත්වා යරොදමානා සාමිකස්ස

සන්තිකං ආ න්ත්වා ‘‘කිං මං, සාමි, අපරායධ සති පහරිතුං න වට්ටති, 

කස්මායමඑවපනපංථූලකම්බලං පහිණිත්ථ, කථාහංඉමංනිවායසස්සාමිවා

පාරුපිස්සාමිවා’’ති.නාහංතවඑතදත්ථාය පහිණිං, එතංපනපලියවයඨත්වා
තව සයනපාදමූයල ඨයපත්වා නිපජ්ජනකායල  න්යධොදයකන යධොතානං

පාදානංපුඤ්ඡනත්ථායයතපහිණිං, කිංඑතම්පිකාතුංනසක්යකොසීති.සා
‘‘එතං පන කාතුං සක්ඛිස්සාමී’’ති  යහත්වා අ මාසි. යත ච පුරිසා තං

කාරණංදිස්වාඅත්තයනො යසට්ඨිස්සසන්තිකං න්ත්වා‘‘කිං, තාතා, දිට්ඨං

යවොයසට්ඨිකුල’’න්ති වුත්යත, ‘‘සාමි, කිංතුම්හාකංඅත්ථි, රාජ හන යර
යජොතිකයසට්ඨිස්ස එවපනපා නාම සම්පත්තී’’ති සබ්බං ය හසම්පත්තිං
ආයරොයචත්වා තං පවත්තිං ආචික්ඛිංසු. යසට්ඨි යතසං වචනං සුත්වා
තුට්ඨමානයසො‘‘ඉදානිපබ්බජිතුංලභිස්සාමී’’තිරඤ්යඤොසන්තිකං  න්ත්වා

‘‘පබ්බජිතුකායමොම්හි, යදවා’’ති ආහ. සාධු, මහායසට්ඨි, පබ්බජාහීති. යසො
ය හං  න්ත්වා පුත්යත පක්යකොසායපත්වා සුවණ්ණදණ්ඩං වජිරකුද්දාලං

යජට්ඨපුත්තස්ස හත්යථ ඨයපත්වා, ‘‘තාත, පච්ඡිමය යහ 
සුවණ්ණපබ්බතයතො සුවණ්ණපිණ්ඩං උද්ධරාහී’’ති ආහ. යසො කුද්දාලං

ආදාය  න්ත්වා සුවණ්ණපබ්බතං පහරි, පිට්ඨිපාසායණ පහටකායලො විය
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අයහොසි. තස්ස හත්ථයතො කුද්දාලං  යහත්වා මජ්ඣිමපුත්තස්ස හත්යථ

දත්වා පහිණි, තස්සපි සුවණ්ණපබ්බතං පහරන්තස්ස පිට්ඨිපාසායණ

පහටකායලො විය අයහොසි. අථ නං කනිට්ඨපුත්තස්ස හත්යථ දත්වා පහිණි, 
තස්ස තං  යහත්වා පහරන්තස්ස යකොට්යටත්වා රාසිකතාය මත්තිකාය

පහටකායලොවියඅයහොසි.අථනංයසට්ඨි‘‘එහි, තාත, අලං එත්තයකනා’’ති
වත්වා ඉතයර ද්යව යජට්ඨභාතියක පක්යකොසායපත්වා ‘‘අයං 

සුවණ්ණපබ්බයතො න තුම්හාකං නිබ්බත්යතො, මය්හඤ්ච කනිට්ඨස්ස ච

නිබ්බත්යතො, ඉමිනාසද්ධිංඑකයතොහුත්වාපරිභුඤ්ජථා’’තිආහ.කස්මාපන

යසො යතසයමව නිබ්බත්තති, කස්මා ච ජටියලො ජාතකායල උදයක

පාතියතොති? අත්තයනොකතකම්යමයනව. 

කස්සපසම්මාසම්බුද්ධස්ස හි යචතියය කරියමායන එයකො ඛීණාසයවො

යචතියට්ඨානං  න්ත්වා ඔයලොයකත්වා, ‘‘තාතා, කස්මා යචතියස්ස 

උත්තයරනමුඛංනඋට්ඨහතී’’තිපුච්ඡි.‘‘සුවණ්ණංනප්පයහොතී’’තිආහංසු.

අහං අන්යතො ාමං පවිසිත්වා සමාදයපස්සාමි, තුම්යහ ආදයරන කම්මං

කයරොථාති. යසො එවං වත්වා න රං පවිසිත්වා, ‘‘අම්මා, තාතා, තුම්හාකං

යචතියස්ස එකස්මිං මුයඛ සුවණ්ණං නප්පයහොති, සුවණ්ණං ජානාථා’’ති
මහාජනං සමාදයපන්යතො සුවණ්ණකාරකුලං අ මාසි. සුවණ්ණකායරොපි
තඞ්ඛයණයයවභරියායසද්ධිංකලහංකයරොන්යතොනිසින්යනොයහොති.අථ

නං යථයරො ‘‘යචතියය තුම්යහහි  හිතමුඛස්ස සුවණ්ණං නප්පයහොති, තං
ජානිතුං වට්ටතී’’ති ආහ. යසො භරියාය යකොයපන ‘‘තව සත්ථාරං උදයක

ඛිපිත්වා  ච්ඡා’’ති ආහ. අථ නං සා ‘‘අතිසාහසිකකම්මං යත කතං, මම

කුද්යධන යත අහයමව අක්යකොසිතබ්බා වා පහරිතබ්බා වා, කස්මා
අතීතානා තපච්චුප්පන්යනසුබුද්යධසුයවරමකාසී’’තිආහ.සුවණ්ණකායරො

තාවයදව සංයව ප්පත්යතොහුත්වා‘‘ඛමථයම, භන්යත’’තිවත්වායථරස්ස 

පාදමූයලනිපජ්ජි.තාත, අහංතයානකිඤ්චිවුත්යතො, සත්ථාරංඛමායපහීති.

කින්ති කත්වාඛමායපමි, භන්යතති.සුවණ්ණපුප්ඵානංතයයො කුම්යභ කත්වා
අන්යතොධාතුනිධායන පක්ඛිපිත්වා අල්ලවත්යථො අල්ලයකයසො හුත්වා

ඛමායපහි, තාතාති. 

යසො ‘‘සාධු, භන්යත’’ති වත්වා සුවණ්ණපුප්ඵානි කයරොන්යතො තීසු 

පුත්යතසු යජට්ඨපුත්තං පක්යකොසායපත්වා ‘‘එහි, තාත, අහං සත්ථාරං

යවරවචයනන අවචං, තස්මා ඉමානි පුප්ඵානි කත්වා ධාතුනිධායන

පක්ඛිපිත්වාඛමායපස්සාමි, ත්වම්පි යඛොයමසහායයොයහොහී’’තිආහ.යසො

‘‘නත්වංමයායවරවචනංවදාපියතො, ත්වංයයවකයරොහී’’ති කාතුංනඉච්ඡි.

මජ්ඣිමපුත්තං පක්යකොසිත්වා තයථවාහ, යසොපි තයථව වත්වා කාතුං න 

ඉච්ඡි.කනිට්ඨංපක්යකොසිත්වාතයථවාහ, යසො‘‘පිතුඋප්පන්නකිච්චංනාම
පුත්තස්ස භායරො’’ති වත්වා පිතුසහායයො හුත්වා පුප්ඵානි අකාසි.
සුවණ්ණකායරො විදත්ථිප්පමාණානංපුප්ඵානංතයයොකුම්යභනිට්ඨායපත්වා
ධාතුනිධායනපක්ඛිපිත්වා අල්ලවත්යථො අල්ලයකයසොසත්ථාරංඛමායපසි.
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පටුන 

ඉති යසො සත්තක්ඛත්තුං ජාතකායල උදයක පාතනං ලභි. අයං පනස්ස
යකොටියං ඨියතො අත්තභායවො. ඉධාපි තස්යසව නිස්සන්යදන උදයක 

පාතියතො. යය පනස්ස ද්යව යජට්ඨභාතිකා පුත්තා සුවණ්ණපුප්ඵානං

කරණකායල සහායා භවිතුං න ඉච්ඡිංසු, යතසං යතන කාරයණන

සුවණ්ණපබ්බයතො න නිබ්බත්ති, ජටිලස්ස යචව කනිට්ඨපුත්තස්ස ච
එකයතො කතභායවන නිබ්බත්ති. ඉති යසො පුත්යත අනුසාසිත්වා සත්ථු
සන්තියක පබ්බජිත්වා කතිපායහයනව අරහත්තං පාපුණි. සත්ථා අපයරන
සමයයනපඤ්චහිභික්ඛුසයතහිසද්ධිංපිණ්ඩායචරන්යතොතස්සපුත්තානං 

ය හද්වාරං අ මාසි, යත බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අඩ්ඪමාසං
භික්ඛාදානං අදංසු. 

භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘අජ්ජාපි යත, ආවුයසො ජටිල, 

අසීතිහත්යථසුවණ්ණපබ්බයතච පුත්යතසුචතණ්හා අත්ථී’’ති. ‘‘නයම, 

ආවුයසො, එයතසුතණ්හාවාමායනොවාඅත්ථී’’ති.යත‘‘අයං ජටිලත්යථයරො
අභූතං වත්වා අඤ්ඤං බයාකයරොතී’’ති වදිංසු. සත්ථා යතසං කථං සුත්වා 

‘‘න, භික්ඛයව, මමපුත්තස්සයතසුතණ්හාවාමායනොවාඅත්ථී’’තිවත්වා
ධම්මං යදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 
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‘‘යයොධතණ්හංපහන්ත්වාන, අනා ායරොපරිබ්බයජ; 

තණ්හාභවපරික්ඛීණං, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තස්සත්යථො – යයොඉධයලොයකඡද්වාරිකංතණ්හං වාමානංවාජහිත්වා

ඝරාවායසන අනත්ථියකො අනා ායරො හුත්වා පරිබ්බජති, තණ්හාය යචව 
භවස්සචපරික්ඛීණත්තාතණ්හාභවපරික්ඛීණංතමහංබ්රාහ්මණංවදාමීති. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

ජටිලත්යථරවත්ථුයතත්තිංසතිමං. 

34. යජොතිකත්යථරවත්ථු 

යෙොධතණ්හන්තිපුනඉමංධම්මයදසනං සත්ථායවළුවයනවිහරන්යතො
යජොතිකත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

අජාතසත්තුකුමායරො හි යදවදත්යතන සද්ධිං එකයතො හුත්වා පිතරං 
ඝායතත්වා රජ්යජ පතිට්ඨියතො ‘‘යජොතිකයසට්ඨිස්ස මහාපාසාදං
 ණ්හිස්සාමී’’ති යුද්ධසජ්යජො නික්ඛමිත්වා මණිපාකායර සපරිවාරස්ස
අත්තයනො ඡායං දිස්වා ‘‘ හපතියකො යුද්ධසජ්යජො හුත්වා බලං ආදාය
නික්ඛන්යතො’’ති සල්ලක්යඛත්වා උප න්තුං න විසහි. යසට්ඨිපි තං දිවසං
උයපොසථියකො හුත්වා පායතොව භුත්තපාතරායසො විහාරං  න්ත්වා සත්ථු
සන්තියක ධම්මං සුණන්යතො නිසින්යනො යහොති. පඨයම ද්වාරයකොට්ඨයක
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ආරක්ඛං යහත්වා ඨියතො පනයමයකොළිනාමයක්යඛොතං දිස්වා ‘‘කහං 
 ච්ඡසී’’තිසපරිවාරංවිද්ධංයසත්වාදිසාවිදිසාසුඅනුබන්ධි.රාජාවිහාරයමව 

අ මාසි. 

අථනං යසට්ඨි දිස්වාව ‘‘කිං, යදවා’’ති වත්වා උට්ඨායාසනා අට්ඨාසි.

 හපති, කිං ත්වං තව පුරියස ‘‘මයා සද්ධිං යුජ්ඣථා’’ති ආණායපත්වා
ඉධා ම්මධම්මංසුණන්යතොවියනිසින්යනොති.කිංපනයදයවොමම ය හං

 ණ්හිතුං  යතොති? ආම,  යතොම්හීති. මම අනිච්ඡාය මම ය හං  ණ්හිතුං 

රාජසහස්සම්පි න සක්යකොති, යදවාති. යසො ‘‘කිං පන ත්වං රාජා

භවිස්සසී’’ති කුජ්ඣි. නාහං රාජා, මම සන්තකං පන දසිකසුත්තම්පි මම
අනිච්ඡාය රාජූහි වා යචොයරහි වා  යහතුං න සක්කාති. කිං පනාහං තව

රුචියා  ණ්හිස්සාමීති? යතන හි, යදව, ඉමා යම දසසු අඞ්ගුලීසු වීසති

මුද්දිකා, ඉමාහංතුම්හාකංනයදමි.සයචසක්යකොථ,  ණ්හථාති. යසොපන
රාජා භූමියං උක්කුටිකං නිසීදිත්වා උල්ලඞ්ඝන්යතො අට්ඨාරසහත්ථං ඨානං

අභිරුහති, ඨත්වා උල්ලඞ්ඝන්යතො අසීතිහත්ථං ඨානං අභිරුහති.
එවංමහාබයලොසමායනොපිඉයතොචියතොචපරිවත්යතන්යතොඑකං මුද්දිකම්පි

කඩ්ඪිතුං නාසක්ඛි. අථ නං යසට්ඨි ‘‘සාටකං පත්ථර, යදවා’’ති වත්වා 

අඞ්ගුලියයො උජකා අකාසි, වීසතිපි මුද්දිකා නික්ඛමිංසු. අථ නං යසට්ඨි

‘‘එවං, යදව, මමසන්තකංමමඅනිච්ඡායනසක්කා ණ්හිතු’’න්තිවත්වා

රඤ්යඤොකිරියාය උප්පන්නසංයවය ො ‘‘පබ්බජිතුංයමඅනුජාන, යදවා’’ති
ආහ.යසො ‘‘ඉමස්මිං පබ්බජියත සුඛංපාසාදං  ණ්හිස්සාමී’’තිචින්යතත්වා
එකවචයනයනව ‘‘ත්වං පබ්බජාහී’’ති ආහ. යසො සත්ථු සන්තියක
පබ්බජිත්වානචිරස්යසවඅරහත්තංපත්වායජොතිකත්යථයරොනාම අයහොසි.

තස්ස අරහත්තං පත්තක්ඛයණයයව සබ්බාපි සා සම්පත්ති අන්තරධායි, 
තම්පිස්සසතුලකායිංනාමභරියංයදවතාඋත්තරකුරුයමවනයිංසු. 

අයථකදිවසංභික්ඛූතංආමන්යතත්වා, ‘‘ආවුයසොයජොතික, තස්මිංපන 
යතපාසායදවාඉත්ථියාවාතණ්හාඅත්ථී’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘නත්ථාවුයසො’’ති

වුත්යත සත්ථු ආයරොයචසුං – ‘‘අයං, භන්යත, අභූතං වත්වා අඤ්ඤං

බයාකයරොතී’’ති. සත්ථා ‘‘නත්යථව, භික්ඛයව, මම පුත්තස්ස තස්මිං
තණ්හා’’තිවත්වාඉමං ාථමාහ– 

416. 

‘‘යයොධ තණ්හංපහන්ත්වාන, අනා ායරො පරිබ්බයජ; 

තණ්හාභවපරික්ඛීණං, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

ඉමිස්සා  ාථායත්යථො යහට්ඨා ජටිලත්යථරවත්ථුම්හි වුත්තනයයයනව 

යවදිතබ්යබො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 
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යජොතිකත්යථරවත්ථුචතුතිංසතිමං. 

35. නටපුත්තකත්යථරවත්ථු 

හිත්වාති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යවළුවයන විහරන්යතො එකං
නටපුත්තකංආරබ්භකයථසි. 

යසො කිර එකං නටකීෙං කීෙයමායනො විචරන්යතො සත්ථු ධම්මකථං
සුත්වා පබ්බජිත්වාඅරහත්තංපාපුණි.තස්මිංබුද්ධප්පමුයඛනභික්ඛුසඞ්යඝන

සද්ධිං පිණ්ඩාය පවිසන්යත භික්ඛූ එකං නටපුත්තං කීෙන්තං දිස්වා, 

‘‘ආවුයසො, එස තයා කීළිතකීළිතං කීෙති, අත්ථි නු යඛො යත එත්ථ

සියනයහො’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘නත්ථී’’තිවුත්යත ‘‘අයං, භන්යත, අභූතංවත්වා

අඤ්ඤංබයාකයරොතී’’තිආහංසු. සත්ථායතසංකථංසුත්වා, ‘‘භික්ඛයව, මම
පුත්යතොසබ්බයයොය අතික්කන්යතො’’ති වත්වාඉමං ාථමාහ– 

417. 

‘‘හිත්වාමානුසකංයයො ං, දිබ්බංයයො ංඋපච්ච ා; 

සබ්බයයො විසංයුත්තං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ මානුසකිං යෙො න්තිමානුසකංආයුඤ්යචවපඤ්චකාමගුයණච.

දිබ්බයයොය පි එයසව නයයො. උපච්ච ාති යයො මානුසකං යයො ං හිත්වා

දිබ්බං යයො ං අතික්කන්යතො, තං සබ්යබහි චතූහිපි යයොය හි විසංයුත්තං
අහංබ්රාහ්මණංවදාමීතිඅත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

නටපුත්තකත්යථරවත්ථුපඤ්චතිංසතිමං. 

36. නටපුත්තකත්යථරවත්ථු 

හිත්වාරතිඤ්චාතිඉමංධම්මයදසනං සත්ථායවළුවයනවිහරන්යතොඑකං

නටපුත්තකංයයවආරබ්භකයථසි. වත්ථු පුරිමසදිසයමව. ඉධ පනසත්ථා, 

‘‘භික්ඛයව, මම පුත්යතො රතිඤ්ච අරතිඤ්ච පහාය ඨියතො’’ති වත්වා ඉමං 
 ාථමාහ– 

418. 

‘‘හිත්වාරතිඤ්චඅරතිඤ්ච, සීතිභූතංනිපනපධිං; 

සබ්බයලොකාභිභුංවීරං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ රතින්ති පඤ්චකාමගුණරතිං. අරතින්ති අරඤ්ඤවායස

උක්කණ්ඨිතත්තං. සීතිභූතන්ති නිබ්බුතං. නිරූපධින්ති නිරුපක්කියලසං. 

වීරන්තිතං එවපනපංසබ්බංඛන්ධයලොකංඅභිභවිත්වාඨිතංවීරියවන්තංඅහං
බ්රාහ්මණංවදාමීති අත්යථො. 
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යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

නටපුත්තකත්යථරවත්ථුඡත්තිංසතිමං. 

37. වඞ්ගීසත්යථරවත්ථු 

චුතිිං යෙො යවදීති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
වඞ්ගීසත්යථරංආරබ්භකයථසි. 

රාජ යහ කියරයකො බ්රාහ්මයණො වඞ්ගීයසො නාම මතමනුස්සානං සීසං 

ආයකොයටත්වා ‘‘ඉදං නිරයය නිබ්බත්තස්ස සීසං, ඉදං තිරච්ඡානයයොනියං, 

ඉදං යපත්තිවිසයය, ඉදං මනුස්සයලොයක, ඉදං යදවයලොයක නිබ්බත්තස්ස
සීස’’න්ති ජානාති. බ්රාහ්මණා ‘‘සක්කා ඉමං නිස්සාය යලොකං ඛාදිතු’’න්ති
චින්යතත්වාතංද්යව රත්තවත්ථානිපරිදහායපත්වාආදායජනපදංචරන්තා
මනුස්යසවදන්ති ‘‘එයසොවඞ්ගීයසො නාමබ්රාහ්මයණොමතමනුස්සානංසීසං

ආයකොයටත්වා නිබ්බත්තට්ඨානං ජානාති, අත්තයනො ඤාතකානං
නිබ්බත්තට්ඨානං පුච්ඡථා’’ති. මනුස්සා යථාබලං දසපි කහාපයණ වීසතිපි 
සතම්පි දත්වා ඤාතකානං නිබ්බත්තට්ඨානං පුච්ඡන්ති. යත අනුපුබ්යබන
සාවත්ථිං පත්වායජතවනස්සඅවිදූයරනිවාසං ණ්හිංසු.යතභුත්තපාතරාසා
මහාජනං  න්ධමාලාදිහත්ථං ධම්මස්සවනාය  ච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘කහං
 ච්ඡථා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘විහාරං ධම්මස්සවනායා’’ති වුත්යත ‘‘තත්ථ

 න්ත්වාකිංකරිස්සථ, අම්හාකං වඞ්ගීසබ්රාහ්මයණනසදියසොනාමනත්ථි, 

මතමනුස්සානංසීසංආයකොයටත්වා නිබ්බත්තට්ඨානංජානාති, ඤාතකානං

නිබ්බත්තට්ඨානංපුච්ඡථා’’තිආහංසු.යත ‘‘වඞ්ගීයසොකිංජානාති, අම්හාකං
සත්ථාරා සදියසො නාම නත්ථී’’ති වත්වා ඉතයරහිපි ‘‘වඞ්ගීසසදියසො

නත්ථී’’තිවුත්යතකථංවඩ්යඪත්වා ‘‘එථ, දානියවොවඞ්ගීසස්සවාඅම්හාකං
වා සත්ථු ජානනභාවං ජානිස්සාමා’’ති යත ආදාය විහාරං අ මංසු. සත්ථා
යතසං ආ මනභාවං ඤත්වා නිරයය තිරච්ඡානයයොනියං මනුස්සයලොයක 

යදවයලොයකති චතූසු ඨායනසු නිබ්බත්තානං චත්තාරි සීසානි, 
ඛීණාසවසීසඤ්චාති පඤ්ච සීසානි ආහරායපත්වා පටිපාටියා ඨයපත්වා
ආ තකායල වඞ්ගීසං පුච්ඡි – ‘‘ත්වං කිර සීසං ආයකොයටත්වා මතකානං

නිබ්බත්තට්ඨානං ජානාසී’’ති? ‘‘ආම, ජානාමී’’ති. ‘‘ඉදං කස්ස සීස’’න්ති? 
යසො තං ආයකොයටත්වා ‘‘නිරයය නිබ්බත්තස්සා’’ති ආහ. අථස්ස සත්ථා 

‘‘සාධු සාධූ’’ති සාධුකාරං දත්වා ඉතරානිපි තීණි සීසානි පුච්ඡිත්වා යතන
අවිරජ්ඣිත්වා වුත්තවුත්තක්ඛයණතයථවතස්සසාධුකාරං දත්වා පඤ්චමං

සීසං දස්යසත්වා ‘‘ඉදං කස්ස සීස’’න්ති පුච්ඡි, යසො තම්පි ආයකොයටත්වා 
නිබ්බත්තට්ඨානංනජානාති. 

අථ නං සත්ථා ‘‘කිං, වඞ්ගීස, න ජානාසී’’ති වත්වා, ‘‘ආම, න

ජානාමී’’ති වුත්යත ‘‘අහං ජානාමී’’තිආහ. අථනං වඞ්ගීයසො යාචි ‘‘යදථ
යම ඉමං මන්ත’’න්ති. න සක්කා අපබ්බජිතස්ස දාතුන්ති. යසො ‘‘ඉමස්මිං 
මන්යත හියතසකලජම්බුදීයපඅහංයජට්ඨයකොභවිස්සාමී’’තිචින්යතත්වා
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යත බ්රාහ්මයණ ‘‘තුම්යහ තත්යථවකතිපාහං වසථ, අහං පබ්බජිස්සාමී’’ති
උයයයොයජත්වා සත්ථු සන්තියක පබ්බජිත්වා ලද්ධූපසම්පයදො
වඞ්ගීසත්යථයරොනාම අයහොසි. අථස්ස සත්ථා ද්වත්තිංසාකාරකම්මට්ඨානං
දත්වා ‘‘මන්තස්සපරිකම්මංසජ්ඣායාහී’’ති ආහ.යසොතංසජ්ඣායන්යතො
අන්තරන්තරා බ්රාහ්මයණහි ‘‘ හියතො යත මන්යතො’’ති පුච්ඡියමායනො

‘‘ආ යමථතාව,  ණ්හාමී’’තිවත්වාකතිපායහයනවඅරහත්තං පත්වාපුන

බ්රාහ්මයණහි පුට්යඨො ‘‘අභබ්යබො දානාහං, ආවුයසො,  න්තු’’න්ති ආහ. තං 

සුත්වා භික්ඛූ ‘‘අයං, භන්යත, අභූයතන අඤ්ඤං බයාකයරොතී’’ති සත්ථු

ආයරොයචසුං. සත්ථා ‘‘මා, භික්ඛයව, එවං අවචුත්ථ, ඉදානි, භික්ඛයව, මම
පුත්යතො චුතිපටිසන්ධිකුසයලොජායතො’’තිවත්වාඉමා ාථාඅභාසි– 

419. 

‘‘චුතිංයයොයවදිසත්තානං, උපපත්තිඤ්චසබ්බයසො; 

අසත්තංසු තංබුද්ධං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 

420. 

‘‘යස්ස තිංනජානන්ති, යදවා න්ධබ්බමානුසා; 

ඛීණාසවංඅරහන්තං, තමහංබ්රමූිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ යෙොයවදීතියයොසත්තානංසබ්බාකායරන චුතිඤ්චපටිසන්ධිඤ්ච

පාකටං කත්වා ජානාති, තමහං අලග් තාය අසත්තිං, පටිපත්තියා සුට්ඨු

 තත්තා සු තිං, චතුන්නං සච්චානං බුද්ධතාය බුද්ධිං බ්රාහ්මණං වදාමීති

අත්යථො. ෙස්සාතියස්යසයතයදවාදයයො තිංනජානන්ති, තමහංආසවානං

ඛීණතාය ඛීණාසවිං, කියලයසහි ආරකත්තා අරහන්තිං බ්රාහ්මණං වදාමීති
අත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

වඞ්ගීසත්යථරවත්ථුසත්තතිංසතිමං. 

38. ධම්මදින්නත්යථරීවත්ථු 

ෙස්සාති ඉමංධම්මයදසනංසත්ථායවළුවයනවිහරන්යතො ධම්මදින්නං
නාමභික්ඛුනිංආරබ්භකයථසි. 

එකදිවසඤ්හි තස්සා ගිහිකායල සාමියකො විසායඛො උපාසයකො සත්ථු 
සන්තියක ධම්මං සුත්වා අනා ාමිඵලං පත්වා චින්යතසි – ‘‘මයා සබ්බං
සාපයතයයං ධම්මදින්නං පටිච්ඡායපතුං වට්ටතී’’ති. යසො තයතො පුබ්යබ
ආ ච්ඡන්යතො ධම්මදින්නං වාතපායනන ඔයලොයකන්තිං දිස්වා සිතං
කයරොති.තංදිවසංපනවාතපායනනඨිතංඅයනොයලොයකන්යතොව අ මාසි.

සා ‘‘කිං නු යඛො ඉද’’න්ති චින්යතත්වා ‘‘යහොතු, යභොජනකායල
ජානිස්සාමී’’ති යභොජනයවලායභත්තංඋපනායමසි.යසොඅඤ්යඤසුදිවයසසු



ඛුද්දකනිකායය ධම්මපද-අට්ඨකථා බ්රාහ්මණවග්ය ො 

375 

පටුන 

‘‘එහි, එකයතොභුඤ්ජාමා’’තිවදති, තංදිවසංපනතුණ්හීභූයතොවභුඤ්ජි.සා
‘‘යකනචියදවකාරයණනකුපියතොභවිස්සතී’’ති චින්යතසි.අථනංවිසායඛො
සුඛනිසින්නයවලාය තං පක්යකොසිත්වා ‘‘ධම්මදින්යන ඉමස්මිං ය යහ
සබ්බං සාපයතයයං පටිච්ඡාහී’’ති ආහ. සා ‘‘කුද්ධා නාම සාපයතයයං න 

පටිච්ඡායපන්ති, කිංනුයඛොඑත’’න්තිචින්යතත්වා ‘‘තුම්යහපන, සාමී’’ති
ආහ. අහං ඉයතො පට්ඨායනකිඤ්චි විචායරමීති. තුම්යහහි ඡඩ්ඩිතං යඛෙං

යකො පටිච්ඡිස්සති, එවං සන්යතමම පබ්බජ්ජං අනුජානාථාති. යසො ‘‘සාධු, 
භද්යද’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා මහන්යතන සක්කායරන තං භික්ඛුනීඋපස්සයං
යනත්වාපබ්බායජසි.සාලද්ධූපසම්පදා ධම්මදින්නත්යථරීනාමඅයහොසි. 

සාපවියවකකාමතායභික්ඛුනීහිසද්ධිංජනපදං න්ත්වාතත්ථ විහරන්තී
න චිරස්යසව සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පත්වා ‘‘ඉදානි මං නිස්සාය 

ඤාතිජනා පුඤ්ඤානි කරිස්සන්තී’’ති පුනයදව රාජ හං පච්චා ඤ්ඡි.
උපාසයකොතස්සාආ තභාවංසුත්වා‘‘යකනනුයඛොකාරයණනආ තා’’ති 
භික්ඛුනීඋපස්සයං  න්ත්වා යථරිං වන්දිත්වා එකමන්තං නිසින්යනො

‘‘උක්කණ්ඨිතා නු යඛොසි, අයයයති වත්තුං අප්පතිපනපං, පඤ්හයමකං නං

පුච්ඡිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා යසොතාපත්තිමග්ය  පඤ්හං පුච්ඡි, සා තං
විස්සජ්යජසි. උපාසයකො යතයනව උපායයන යසසමග්ය සුපි පඤ්හං

පුච්ඡිත්වා අතික්කම්ම පඤ්හස්ස පුට්ඨකායල තාය ‘‘අච්චයාසි, ආවුයසො, 
විසාඛා’’ති වත්වා ‘‘ආකඞ්ඛමායනො සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා ඉමං පඤ්හං
පුච්යඡයයාසී’’ති වුත්යත යථරිං වන්දිත්වා උට්ඨායාසනා සත්ථු සන්තිකං 

 න්ත්වාතංකථාසල්ලාපංසබ්බංභ වයතොආයරොයචසි.සත්ථා ‘‘සුකථිතං

මම ධීතාය ධම්මදින්නාය, අහම්යපතං පඤ්හං විස්සජ්යජන්යතො එවයමව 

විස්සජ්යජයය’’න්තිවත්වාධම්මංයදයසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

421. 

‘‘යස්ස පුයරචපච්ඡාච, මජ්යඣචනත්ථි කිඤ්චනං; 

අකිඤ්චනංඅනාදානං, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ පුයරති අතීයතසු ඛන්යධසු. පච්ඡාති අනා යතසු ඛන්යධසු. 

මජ්යඣති පච්චුප්පන්යනසු ඛන්යධසු. නත්ථි කිඤ්චනන්ති යස්යසයතසු

ඨායනසු තණ්හා ාහසඞ්ඛාතං කිඤ්චනං නත්ථි, තමහං රා කිඤ්චනාදීහි 

අකිඤ්චනිං කස්සචි  හණස්ස අභායවන අනාදානිං බ්රාහ්මණං වදාමීති
අත්යථො. 

යදසනාවසායනබහූයසොතාපත්තිඵලාදීනිපාපුණිංසූති. 

ධම්මදින්නත්යථරීවත්ථුඅට්ඨතිංසතිමං. 
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39. අඞ්ගුලිමාලත්යථරවත්ථු 

උසභන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අඞ්ගුලිමාලත්යථරං ආරබ්භ කයථසි. වත්ථු ‘‘න යව කදරියා යදවයලොකං 

වජන්තී’’ති(ධ.ප.177)  ාථාවණ්ණනායවුත්තයමව.වුත්තඤ්හිතත්ථ– 

භික්ඛූ අඞ්ගුලිමාලං පුච්ඡිංසු – ‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො අඞ්ගුලිමාල, 

දුට්ඨහත්ථිංඡත්තංධායරත්වාඨිතංදිස්වාභායී’’ති? ‘‘නභායිං, ආවුයසො’’ති.

යතසත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වාආහංසු – ‘‘අඞ්ගුලිමායලො, භන්යත, අඤ්ඤං 

බයාකයරොතී’’ති.සත්ථා‘‘න, භික්ඛයව, මමපුත්යතොඅඞ්ගුලිමායලොභායති. 
ඛීණාසවඋසභානඤ්හි අන්තයර යජට්ඨකඋසභා මම පුත්තසදිසා භික්ඛූ න
භායන්තී’’ති වත්වාඉමං ාථමාහ– 

422. 

‘‘උසභංපවරංවීරං, මයහසිංවිජිතාවිනං; 

අයනජංන්හාතකංබුද්ධං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තස්සත්යථො – අච්ඡම්භිතට්යඨනඋසභසදිසතාය උසභිං උත්තමට්යඨන 

පවරිං වීරියසම්පත්තියා වීරිං මහන්තානං සීලක්ඛන්ධාදීනං එසිතත්තා 

මයහසිිං තිණ්ණං මාරානං විජිතත්තා විජිතාවිනිං න්හාතකියලසතාය 

න්හාතකිං චතුසච්චබුද්ධතාය බුද්ධිං තං එවපනපං අහං බ්රාහ්මණං වදාමීති
අත්යථො. 

යදසනාවසායන බහූයසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසූති. 

අඞ්ගුලිමාලත්යථරවත්ථුඑකූනචත්තාලීසං. 

40. යදවහිතබ්රාහ්මණවත්ථු 

පුබ්යබනිවාසන්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
යදවහිතබ්රාහ්මණස්සපඤ්හංආරබ්භකයථසි. 

එකස්මිඤ්හි සමයය භ වා වාතයරොය න ආබාධියකො හුත්වා
උපවාණත්යථරං උණ්යහොදකත්ථාය යදවහිතබ්රාහ්මණස්ස සන්තිකං පහිණි.

යසො  න්ත්වා සත්ථු ආබාධිකභාවං ආචික්ඛිත්වා උණ්යහොදකං යාචි, තං

සුත්වාබ්රාහ්මයණොතුට්ඨමානයසො හුත්වා‘‘ලාභාවතයම, යංමමසන්තිකං
සම්මාසම්බුද්යධොඋණ්යහොදකස්සත්ථායසාවකං පහිණී ර’’තිඋණ්යහොදකස්ස
කාජංපුරියසන ාහායපත්වාඵාණිතස්සචපුටංඋපවාණත්යථරස්ස පාදාසි.
යථයරො තං  ාහායපත්වා විහාරං  න්ත්වා සත්ථාරං උණ්යහොදයකන

න්හායපත්වා උණ්යහොදයකන ඵාණිතං ආයලොයෙත්වා භ වයතො පාදාසි, 

තස්සතඞ්ඛයණයයව යසොආබායධො පටිපස්සම්භි. බ්රාහ්මයණො චින්යතසි – 

‘‘කස්ස නු යඛො යදයයධම්යමො දින්යනො මහප්ඵයලො යහොති, සත්ථාරං
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පුච්ඡිස්සාමී’’ති යසො සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා තමත්ථං පුච්ඡන්යතො ඉමං
 ාථමාහ– 

‘‘කත්ථදජ්ජායදයයධම්මං, කත්ථදින්නංමහප්ඵලං; 

කථඤ්හියජමානස්ස, කථංඉජ්ඣතිදක්ඛිණා’’ති.(සං.නි. 1.199); 

අථස්ස සත්ථා ‘‘එවපනපස්ස බ්රාහ්මණස්ස දින්නං මහප්ඵලං යහොතී’’ති
වත්වාබ්රාහ්මණංපකායසන්යතොඉමං ාථමාහ– 

423. 

‘‘පුබ්යබනිවාසං යයොයවදි, සග් ාපායඤ්ච පස්සති; 

අයථො ජාතික්ඛයං පත්යතො, අභිඤ්ඤායවොසියතො මුනි; (සං. නි.
1.199); 

සබ්බයවොසිතයවොසානං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තස්සත්යථො – යයො පුබ්යබනිවාසං පාකටං කත්වා ජානාති, 
ඡබ්බීසතියදවයලොකයභදං සග් ඤ්ච චතුබ්බිධං අපායඤ්ච දිබ්බචක්ඛුනා

පස්සති, අයථො ජාතික්ඛයසඞ්ඛාතංඅරහත්තංපත්යතො, අභිඤ්යඤයයං ධම්මං 
අභිජානිත්වා පරිඤ්යඤයයං පරිජානිත්වා පහාතබ්බං පහාය සච්ඡිකාතබ්බං 

සච්ඡිකත්වා යවොසියකො නිට්ඨානං පත්යතො, වුසිතයවොසානං වා පත්යතො, 

ආසවක්ඛයපඤ්ඤාය යමොනභාවං පත්තත්තා මුනි, තමහං සබ්යබසං
කියලසානං යවොසානං අරහත්තමග් ඤාණං බ්රහ්මචරියවාසං වුත්ථභායවන
සබ්බයවොසිතයවොසානංබ්රාහ්මණංවදාමීති. 

යදසනාවසායන බහූ යසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසු. බ්රාහ්මයණොපි
පසන්නමානයසොසරයණසුපතිට්ඨායඋපාසකත්තංපයවයදසීති. 

යදවහිතබ්රාහ්මණවත්ථුචත්තාලීසං. 

බ්රාහ්මණවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඡබ්බීසතියමොවග්ය ො. 
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නි මනකථා 
එත්තාවතා සබ්බපඨයම යමකවග්ය  චුද්දස වත්ථූනි, අප්පමාදවග්ය 

නව, චිත්තවග්ය  නව, පුප්ඵවග්ය  ද්වාදස, බාලවග්ය  පන්නරස, 

පණ්ඩිතවග්ය  එකාදස, අරහන්තවග්ය  දස, සහස්සවග්ය  චුද්දස, 

පාපවග්ය ද්වාදස, දණ්ඩවග්ය එකාදස, ජරාවග්ය නව, අත්තවග්ය දස, 

යලොකවග්ය එකාදස, බුද්ධවග්ය නව, සුඛවග්ය අට්ඨ, පියවග්ය නව, 

යකොධවග්ය  අට්ඨ, මලවග්ය  ද්වාදස, ධම්මට්ඨවග්ය  දස, මග් වග්ය 

ද්වාදස, පකිණ්ණකවග්ය  නව, නිරයවග්ය  නව, නා වග්ය  අට්ඨ, 

තණ්හාවග්ය  ද්වාදස, භික්ඛුවග්ය  ද්වාදස, බ්රාහ්මණවග්ය  චත්තාලීසාති
පඤ්චාධිකානි තීණි වත්ථුසතානි පකායසත්වා 
නාතිසඞ්යඛපනාතිවිත්ථාරවයසන උපරචිතා ද්වාසත්තතිභාණවාරපමාණා 

ධම්මපදස්සඅත්ථවණ්ණනා නිට්ඨිතාති. 

පත්තං ධම්මපදංයයන, ධම්මරායජනනුත්තරං; 

 ාථාධම්මපයදයතන, භාසිතායාමයහසිනා. 

සයතවීසාචතුස්සතා, චතුසච්චවිභාවිනා; 

සතත්තයඤ්හිවත්ථූනං, පඤ්චාධිකාසමුට්ඨිතා. 

විහායරඅධිරායජන, කාරිතම්හිකතඤ්ඤුනා; 

පාසායදසිරිකූටස්ස, රඤ්යඤොවිහරතාමයා. 

අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නං, අත්ථායචහිතායච; 

යලොකස්සයලොකනාථස්ස, සද්ධම්මට්ඨිතිකමයතා. 

තාසංඅට්ඨකථංඑතං, කයරොන්යතනසුනිම්මලං; 

ද්වාසත්තතිපමාණාය, භාණවායරහිපාළියා. 

යං පත්තංකුසලංයතන, කුසලාසබ්බපාණිනං; 

සබ්යබඉජ්ඣන්තුසඞ්කප්පා, ලභන්තුමධුරංඵලන්ති. 

පරමවිසුද්ධසද්ධාබුද්ධිවීරියපටිමණ්ඩියතන 
සීලාචාරජ්ජවමද්දවාදිගුණසමුදයසමුදියතන
සකසමයසමයන්තර හනජ්යඣො ාහණසමත්යථන 

පඤ්ඤායවයයත්තියසමන්නා යතනතිපිටකපරියත්තිප්පයභයද සාට්ඨකයථ
සත්ථුසාසයන අප්පටිහතඤාණප්පභායවන මහායවයයාකරයණන 
කරණසම්පත්තිජනිතසුඛවිනිග් තමධුයරොදාරවචනලාවණ්ණයුත්යතන
යුත්තමුත්තවාදිනා වාදීවයරන මහාකවිනා පභින්නපටිසම්භිදාපරිවායර 
ඡෙභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාදිප්පයභදගුණපටිමණ්ඩියත උත්තරිමනුස්සධම්යම 

සුප්පතිට්ඨිතබුද්ධීනං යථරවංසප්පදීපානං යථරානං මහාවිහාරවාසීනං
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වංසාලඞ්කාරභූයතන විපුලවිසුද්ධබුද්ධිනා බුද්ධයාොයසොති  පනහි

 හිතනාමයධයයයන යථයරනකතායං ධම්මපදට්ඨකථා – 

තාවතිට්ඨතුයලොකස්මිං, යලොකනිත්ථරයණසිනං; 

දස්යසන්තීකුලපුත්තානං, නයංසද්ධාදිබුද්ධියා. 

යාවබුද්යධොතිනාමම්පි, සුද්ධචිත්තස්සතාදියනො; 

යලොකම්හියලොකයජට්ඨස්ස, පවත්තතිමයහසියනොති. 

ඉතියතවීසාධිකචතුසත ාථාපඤ්චාධිකතිසතවත්ථුපටිමණ්ඩිතා 

ඡබ්බීසතිවග් සමන්නා තාධම්මපදවණ්ණනාසමත්තා. 

ධම්මපද-අට්ඨකථාසබ්බාකායරනනිට්ඨිතා. 
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