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පටුන 
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(ඡට්යඨොභාය ො) 

22. මහානිපායතො 

[538] 1. මූගපක්ඛජාතකවණ්ණනා 
මා පණ්ඩිච්චෙං විභාවොති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො

මහාභිනික්ඛමනං ආරබ්භප කයථසි. එකදිවසඤ්හි භික්ඛූ ධම්මසභපායං
සන්නිසින්නා භපගවයතො යනක්ඛම්මපාරමිං වණ්ණයන්තා නිසීදිංසු. සත්ථා

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

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්යත ‘‘භික්ඛයව, ඉදානිමම පූරිතපාරමිස්ස
රජ්ජං ඡඩ්යඩත්වා මහාභිනික්ඛමනං නාම අනච්ඡරියං. අහඤ්හි පුබ්යබ
අපරිපක්යක ඤායණ පාරමියයො පූයරන්යතොපි රජ්ජං ඡඩ්යඩත්වා
නික්ඛන්යතොයයවා’’තිවත්වායතහියාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත කාසිරට්යඨ බාරාණසියං කාසිරාජා නාම ධම්යමන රජ්ජං
කායරසි. තස්සයසොළසසහස්සා ඉත්ථියයො අයහසුං. තාසු එකාපි පුත්තං වා

ධීතරං වානලභි.නාගරා ‘‘අම්හාකං රඤ්යඤො වංසානුරක්ඛයකො එයකොපි

පුත්යතො නත්ථී’’ති රාජඞ්ගයණ සන්නිපතිත්වා කුසජාතයක (ජා. 2.20.1 

ආදයයො)ආගතනයයයනව රාජානංඑවමාහංසු‘‘යදව, පුත්තංපත්යථථා’’ති.
රාජා යතසං වචනං සුත්වා යසොළසසහස්සා ඉත්ථියයො ‘‘තුම්යහ පුත්තං
පත්යථථා’’තිආණායපසි.තා චන්දාදීනංයදවතානංආයාචනඋපට්ඨානාදීනි
කත්වා පත්යථන්තියයොපි පුත්තං වා ධීතරං වා න ලභිංසු. අග්ගමයහසී

පනස්සමද්දරාජධීතාචන්දායදවීනාමසීලසම්පන්නාඅයහොසි. රාජා‘‘භපද්යද, 
ත්වම්පිපුත්තංපත්යථහී’’තිආහ.සාපුණ්ණමදිවයසඋයපොසථං සමාදියිත්වා
චූළසයයනනිපන්නාවඅත්තයනොසීලංආවජ්යජත්වා‘‘සචාහංඅඛණ්ඩසීලා 
ඉමිනායමසච්යචන පුත්යතොඋප්පජ්ජතූ’’තිසච්චකිරියං අකාසි. 

තස්සා සීලයතයජනසක්කස්ස භපවනං උණ්හාකාරං දස්යසසි. සක්යකො 

ආවජ්යජන්යතොතංකාරණංඤත්වා‘‘චන්දායදවීපුත්තංපත්යථති, හන්දාහං
පුත්තං දස්සාමී’’ති තස්සානුච්ඡවිකං පුත්තං උපධායරන්යතො යබොධිසත්තං
පස්සි. යබොධිසත්යතොපි තදාවීසතිවස්සානි බාරාණසියං රජ්ජං කායරත්වා
තයතො චුයතො උස්සදනිරයය නිබ්බත්තිත්වා අසීතිවස්සසහස්සානි තත්ථ
පච්චිත්වාතයතොචවිත්වාතාවතිංසභපවයන නිබ්බත්ති.තත්ථාපියාවතායුකං
ඨත්වා තයතො චවිත්වා උපරියදවයලොකං ගන්තුකායමො අයහොසි. සක්යකො

තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘මාරිස, තයි මනුස්සයලොයක උප්පන්යන 
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පාරමියයො ච යත පූරිස්සන්ති, මහාජනස්ස වුඩ්ඪි ච භපවිස්සති, අයං

කාසිරඤ්යඤො චන්දායදවී නාම අග්ගමයහසී පුත්තං පත්යථති, තස්සා
කුච්ඡියංඋප්පජ්ජාහී’’ති වත්වාඅඤ්යඤසඤ්චචවනධම්මානංපඤ්චසතානං
යදවපුත්තානංපටිඤ්ඤංගයහත්වා සකට්ඨානයමවඅගමාසි.යසො‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වා පඤ්චහි යදවපුත්තසයතහි සද්ධිං යදවයලොකයතො චවිත්වා
සයං චන්දායදවියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං ගණ්හි. ඉතයර පන යදවපුත්තා
අමච්චභපරියානංකුච්ඡීසුපටිසන්ධිංගණ්හිංසු. 

තදා චන්දායදවියා කුච්ඡි වජිරපුණ්ණා විය අයහොසි. සා ගබ්භපස්ස 

පතිට්ඨිතභපාවං ඤත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසි. තං සුත්වා රාජා ගබ්භපස්ස
පරිහාරං දායපසි. සා පරිපුණ්ණගබ්භපා දසමාසච්චයයන
ධඤ්ඤපුඤ්ඤලක්ඛණසම්පන්නං පුත්තං විජායි. තං දිවසයමව
අමච්චයගයහසු පඤ්ච කුමාරසතානි ජායිංසු. තස්මිං ඛයණ රාජා

අමච්චගණපරිවුයතො මහාතයලනිසින්යනොඅයහොසි.අථස්ස ‘‘පුත්යතො, යත

යදව, ජායතො’’ති ආයරොචයිංසු. යතසං වචනං සුත්වා රඤ්යඤො පුත්තයපමං

උප්පජ්ජිත්වාඡවියාදීනි ඡින්දිත්වාඅට්ඨිමිඤ්ජං ආහච්චඅට්ඨාසි, අබ්භපන්තයර

පීති උප්පජ්ජි, හදයං සීතලං ජාතං. යසො අමච්යච පුච්ඡි ‘‘තුට්ඨා නු යඛො

තුම්යහ, මම පුත්යතොජායතො’’ති? ‘‘කිංකයථථ, යදව, මයංපුබ්යබඅනාථා, 

ඉදානි පන සනාථා ජාතා, සාමියකො යනො ලද්යධො’’ති ආහංසු. රාජා
මහායසනගුත්තං පක්යකොසායපත්වා ආණායපසි ‘‘මම පුත්තස්ස පරිවායරො

ලද්ධං වට්ටති, ගච්ඡ ත්වං අමච්චයගයහසු අජ්ජ ජාතා දාරකා කිත්තකා
නාමාති ඔයලොයකහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා අමච්චයගහානි 
ගන්ත්වා ඔයලොයකන්යතො පඤ්ච කුමාරසතානි දිස්වා පුනාගන්ත්වා
රඤ්යඤොආයරොයචසි. 

රාජාපඤ්චන්නංදාරකසතානංකුමාරපසාධනානියපයසත්වාපුනපඤ්ච 
ධාතිසතානි ච දායපසි. මහාසත්තස්ස පන අතිදීඝාදියදොසවජ්ජිතා 
අලම්බත්ථනියයො මධරථඤ්ඤායයො චතුසට්ඨි ධාතියයො අදාසි. අතිදීඝාය හි 

ඉත්ථියා පස්යස නිසීදිත්වා ථඤ්ඤං පිවයතො දාරකස්ස ගීවා දීඝා යහොති, 

අතිරස්සාය පස්යස නිසීදිත්වා ථඤ්ඤං පිවන්යතො දාරයකො

නිප්පීළිතඛන්ධට්ඨියකො යහොති, අතිකිසාය පස්යස නිසීදිත්වා ථඤ්ඤං

පිවයතො දාරකස්ස ඌරූ රුජ්ජන්ති, අතිථූලාය පස්යස නිසීදිත්වා ථඤ්ඤං

පිවන්යතොදාරයකොපක්ඛපායදොයහොති, අතිකාළිකායඛීරංඅතිසීතලංයහොති, 

අතිඔදාතාය ඛීරං අතිඋණ්හං යහොති, ලම්බත්ථනියා පස්යස නිසීදිත්වා
ථඤ්ඤං පිවන්යතො දාරයකො නිප්පීළිතනාසියකො යහොති. කාසානඤ්ච පන

ඉත්ථීනං ඛීරං අතිඅම්බිලං යහොති, සාසානඤ්ච පන ඉත්ථීනං ඛීරං

අතිකටුකාදියභපදං යහොති, තස්මා යත සබ්යබපි යදොයස විවජ්යජත්වා
අලම්බත්ථනියයො මධරථඤ්ඤායයො චතුසට්ඨි ධාතියයො දත්වා මහන්තං 
සක්කාරංකත්වාචන්දායදවියාපිවරංඅදාසි.සාපිගහිතකංකත්වාඨයපසි. 
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පටුන 

රාජා කුමාරස්ස නාමග්ගහණදිවයස ලක්ඛණපාඨයක බ්රාහ්මයණ 
පක්යකොසායපත්වා යතසං මහන්තං සක්කාරං කත්වා කුමාරස්ස

අන්තරායාභපාවං පුච්ඡි. යත තස්ස ලක්ඛණසම්පත්තිං දිස්වා ‘‘මහාරාජ, 

ධඤ්ඤපුඤ්ඤලක්ඛණසම්පන්යනො අයං කුමායරො, තිට්ඨතු එකදීයපො, 
ද්විසහස්සපරිවාරානං චතුන්නම්පි මහාදීපානං රජ්ජං කායරතුං සමත්යථො

යහොති, නාස්සයකොචිඅන්තරායයො පඤ්ඤායතී’’ති වදිංසු.රාජායතසංවචනං
සුත්වාතුස්සිත්වාකුමාරස්සනාමංකයරොන්යතොයස්මා කුමාරස්සජාතදිවයස

සකලකාසිරට්යඨ යදයවො වස්සි, යස්මා ච රඤ්යඤො යචව අමච්චානඤ්ච 

හදයං සීතලං ජාතං, යස්මා ච යතමයමායනො ජායතො, තස්මා
‘‘යතමියකුමායරො’’තිස්ස නාමං අකාසි. අථ නං ධාතියයො එකමාසිකං
අලඞ්කරිත්වා රඤ්යඤො සන්තිකං ආනයිංසු. රාජා පියපුත්තං ආලිඞ්ගිත්වා
සීයසචුම්බිත්වාඅඞ්යකනිසීදායපත්වාරමයමායනො නිසීදි. 

තස්මිං ඛයණචත්තායරොයචොරාආනීතා.රාජායත දිස්වා‘‘යතසුඑකස්ස

යචොරස්සසකණ්ටකාහිකසාහිපහාරසහස්සංකයරොථ, එකස්ස සඞ්ඛලිකාය

බන්ධිත්වා බන්ධනාගාරපයවසනං කයරොථ, එකස්ස සරීයර සත්තිපහාරං

කයරොථ, එකස්ස සූලායරොපනං කයරොථා’’ති ආණායපසි. අථ මහාසත්යතො
පිතු වචනං සුත්වා භීතතසියතො හුත්වා ‘‘අයහො මම පිතා රජ්ජං නිස්සාය
අතිභපාරියං නිරයගාමිකම්මං අකාසී’’ති චින්යතසි. පුනදිවයස පන තං
යසතච්ඡත්තස්ස යහට්ඨා අලඞ්කතසිරිසයයන නිපජ්ජායපසුං. යසො යථොකං
නිද්දායිත්වාපබුද්යධොඅක්ඛීනිඋම්මීයලත්වායසතච්ඡත්තංඔයලොයකන්යතො 
මහන්තංසිරිවිභපවංපස්සි.අථස්සපකතියාපිභීතතසිතස්සඅතියරකතරංභපයං
උප්පජ්ජි. යසො ‘‘කුයතො නු යඛො අහං ඉමං යචොරයගහං ආගයතොම්හී’’ති
උපධායරන්යතො ජාතිස්සරඤායණන යදවයලොකයතො ආගතභපාවං ඤත්වා

තයතො පරං ඔයලොයකන්යතො උස්සදනිරයය පක්කභපාවං පස්සි, තයතො පරං
ඔයලොයකන්යතොතස්මිංයයවනගයරරාජභපාවංඅඤ්ඤාසි. 

අථස්ස ‘‘අහං වීසතිවස්සානි බාරාණසියං රජ්ජං කායරත්වා 

අසීතිවස්සසහස්සානි උස්සදනිරයය පච්චිං, ඉදානි පුනපි ඉමස්මිංයයව

යචොරයගයහ නිබ්බත්යතොම්හි, පිතා යම හියයයො චතූසු යචොයරසුආනීයතසු

තථාරූපං ඵරුසං නිරයසංවත්තනිකං කථං කයථසි, සචාහං රජ්ජං

කායරස්සාමි, පුනපි නිරයය නිබ්බත්තිත්වා මහාදුක්ඛං අනුභපවිස්සාමී’’ති
ආවජ්යජන්තස්සමහන්තංභපයං උප්පජ්ජි. යබොධිසත්තස්සකඤ්චනවණ්ණං
සරීරං හත්යථන පරිමද්දිතං පදුමං විය මිලාතං දුබ්බණ්ණං අයහොසි. යසො
‘‘කථංනුයඛොඉමම්හායචොරයගහාමුච්යචයය’’න්ති චින්යතන්යතොනිපජ්ජි.
අථ නං එකස්මිං අත්තභපායව මාතුභූතපුබ්බා ඡත්යත අධිවත්ථා යදවධීතා

අස්සායසත්වා ‘‘තාතයතමියකුමාර, මාභපායි, මා යසොචි, මාචින්තයි.සයච

ඉයතො මුච්චිතුකායමොසි, ත්වං අපීඨසප්පීපි පීඨසප්පී විය යහොහි, අබධියරොපි

බධියරො විය යහොහි, අමූයගොපි මූයගො විය යහොහි, ඉමානි තීණි අඞ්ගානි 
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අධිට්ඨායඅත්තයනොපණ්ඩිතභපාවංමාපකායසහී’’තිවත්වාපඨමංගාථමාහ
– 

1. 

‘‘මාපණ්ඩිච්චයංවිභපාවය, බාලමයතොභපවසබ්බපාණිනං; 

සබ්යබොතංජයනොඔචිනායතු, එවංතවඅත්යථොභපවිස්සතී’’ති. 

තත්ථ පණ්ඩිච්චෙන්ති පණ්ඩිච්චං, අයයමව වා පායඨො. බාලමයතොති

බායලො ඉති සම්මයතො. සබ්යබො ජයනොති සකයලො අන්යතොජයනො යචව

බහිජයනො ච. ඔචිනාෙතූති ‘‘නීහරයථතං කාළකණ්ණි’’න්ති අවමඤ්ඤතු, 

අවජානාතූති අත්යථො. 

යසොතස්සාවචයනනඅස්සාසංපටිලභිත්වා– 

2. 

‘‘කයරොමි යතතංවචනං, යංමංභපණසියදවයත; 

අත්ථකාමාසියමඅම්ම, හිතකාමාසියදවයත’’ති.– 

ඉමංගාථංවත්වාතානිතීණිඅඞ්ගානිඅධිට්ඨාසි.සාචයදවධීතා අන්තරධායි.
රාජා පුත්තස්ස අනුක්කණ්ඨනත්ථාය තානි පඤ්ච කුමාරසතානි තස්ස 

සන්තියකයයව ඨයපසි. යත දාරකා ථඤ්ඤත්ථාය යරොදන්ති පරියදවන්ති.
මහාසත්යතො පන නිරයභපයතජ්ජියතො ‘‘රජ්ජයතො යම සුස්සිත්වා මතයමව
යසයයයො’’තිනයරොදතිනපරියදවති. අථස්සධාතියයොතංපවත්තිංඤත්වා
චන්දායදවියා ආයරොචයිංසු. සාපි රඤ්යඤොආයරොයචසි. රාජා යනමිත්තයක

බ්රාහ්මයණපක්යකොසායපත්වාපුච්ඡි.අථ බ්රාහ්මණාආහංසු‘‘යදව, කුමාරස්ස

පකතියවලං අතික්කමිත්වා ථඤ්ඤං දාතුං වට්ටති, එවං යසො යරොදමායනො
ථනං දළ්හං ගයහත්වා සයයමව පිවිස්සතී’’ති. තයතො පට්ඨාය ධාතියයො 
කුමාරස්ස පකතියවලං අතික්කමිත්වා ථඤ්ඤං යදන්ති. දදමානා ච කදාචි

එකවාරං අතික්කමිත්වායදන්ති, කදාචිසකලදිවසංඛීරංනයදන්ති. 

වීමංසනකණ්ඩං 

යසො නිරයභපයතජ්ජියතො සුස්සන්යතොපි ථඤ්ඤත්ථාය න යරොදති, න
පරියදවති.අථනංඅයරොදන්තම්පිදිස්වා‘‘පුත්යතොයම ඡායතො’’තිමාතාවා

ථඤ්ඤං පායයති, කදාචි ධාතියයො වා පායයන්ති. යසසදාරකා ථඤ්ඤං 
අලද්ධයවලායයමව යරොදන්ති පරියදවන්ති. මහාසත්යතො පන

නිරයභපයතජ්ජියතො න යරොදති, න පරියදවති, න නිද්දායති, න හත්ථපායද

සමිඤ්ජති, නසද්දංකයරොති.අථස්සධාතියයො ‘‘පීඨසප්පීනංහත්ථපාදානාම

නඑවරූපායහොන්ති, මූගානංහනුකපරියයොසානංනාමනඑවරූපං යහොති, 

බධිරානං කණ්ණයසොතානි නාම න එවරූපානි යහොන්ති, භපවිතබ්බයමත්ථ

කාරයණන, වීමංසිස්සාම න’’න්ති චින්යතත්වා ‘‘ඛීයරන තාව නං
වීමංසිස්සාමා’’තිසකලදිවසං ඛීරංනයදන්ති.යසොසුස්සන්යතොපිඛීරත්ථාය
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සද්දංනකයරොති.අථස්සමාතා‘‘පුත්යතො යමඡායතො’’තිසයයමවථඤ්ඤං
පායයති. එවං අන්තරන්තරා ඛීරං අදත්වා එකසංවච්ඡරං වීමංසන්තාපිස්ස
අන්තරංනපස්සිංසු. 

තයතො අමච්චාදයයො රඤ්යඤො ආයරොයචසුං ‘‘එකවස්සිකදාරකා නාම

පූවඛජ්ජකං පියායන්ති, යතන නං වීමංසිස්සාමා’’ති පඤ්ච කුමාරසතානි
තස්ස සන්තියකයයව නිසීදායපත්වා නානාපූවඛජ්ජකානි උපනායමත්වා

යබොධිසත්තස්ස අවිදූයර ඨයපත්වා ‘‘යථාරුචි තානි පූවඛජ්ජකානි 
ගණ්හථා’’තිපටිච්ඡන්නට්ඨායන තිට්ඨන්ති.යසසදාරකාකලහංකයරොන්තා
අඤ්ඤමඤ්ඤං පහරන්තා තං තං ගයහත්වා ඛාදන්ති. මහාසත්යතො පන

අත්තානංඔවදිත්වා‘‘තාතයතමියකුමාර, නිරයභපයංඉච්ඡන්යතො පූවඛජ්ජකං
ඉච්ඡාහී’’ති නිරයභපයතජ්ජියතො පූවඛජ්ජකං න ඔයලොයකසි. එවං
පූවඛජ්ජයකනපි එකසංවච්ඡරං අන්තරන්තරා වීමංසන්තාපිස්ස යනව
අන්තරංපස්සිංසු. 

තයතො ‘‘ද්විවස්සිකදාරකා නාම ඵලාඵලං පියායන්ති, යතන නං 
වීමංසිස්සාමා’’ති නානාඵලානි උපනායමත්වා යබොධිසත්තස්ස අවිදූයර
ඨයපත්වා වීමංසිංසු. යසසදාරකා කලහං කත්වා යුජ්ඣන්තා තං තං
ගයහත්වා ඛාදන්ති. යසො නිරයභපයතජ්ජියතො තම්පි න ඔයලොයකසි. එවං
ඵලාඵයලනපිඑකසංවච්ඡරං අන්තරන්තරාවීමංසන්තාපිස්සයනවඅන්තරං
පස්සිංසු. 

තයතො ‘‘තිවස්සිකදාරකා නාම කීළනභපණ්ඩකං පියායන්ති, යතන නං 
වීමංසිස්සාමා’’ති නානාසුවණ්ණමයානි හත්ථිඅස්සරූපකාදීනි කාරායපත්වා 
යබොධිසත්තස්ස අවිදූයර ඨයපසුං. යසසදාරකා අඤ්ඤමඤ්ඤං විලුම්පන්තා
ගණ්හිංසු. මහාසත්යතො පන න කිඤ්චි ඔයලොයකසි. එවං
කීළනභපණ්ඩයකනපි එකසංවච්ඡරං අන්තරන්තරා වීමංසන්තාපිස්ස යනව
අන්තරංපස්සිංසු. 

තයතො ‘‘චතුවස්සිකදාරකා නාම යභපොජනං පියායන්ති, යතන නං
වීමංසිස්සාමා’’ති නානායභපොජනානි උපනායමසුං. යසසදාරකා තං පිණ්ඩං 
පිණ්ඩං කත්වා භුඤ්ජන්ති. මහාසත්යතො පන අත්තානං ඔවදිත්වා ‘‘තාත

යතමියකුමාර, අලද්ධයභපොජනානංයතඅත්තභපාවානංගණනානාමනත්ථී’’ති
නිරයභපයතජ්ජියතො තම්පි න ඔයලොයකසි. අථස්ස මාතා සයයමව හදයයන
භිජ්ජමායනන විය අසහන්යතන සහත්යථන යභපොජනං යභපොයජසි. එවං
යභපොජයනනපිඑකසංවච්ඡරංඅන්තරන්තරාවීමංසන්තාපිස්සයනවඅන්තරං 
පස්සිංසු. 

තයතො ‘‘පඤ්චවස්සිකදාරකා නාම අග්ගියනො භපායන්ති, යතන නං 
වීමංසිස්සාමා’’ති රාජඞ්ගයණ අයනකද්වාරයුත්තං මහන්තං යගහං
කායරත්වා තාලපණ්යණහි ඡායදත්වා තං යසසදාරයකහි පරිවුතං තස්ස
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පටුන 

මජ්යඣනිසීදායපත්වා අග්ගිංයදන්ති. යසසදාරකා අග්ගිං දිස්වා විරවන්තා

පලායිංසු. මහාසත්යතො පන චින්යතසි ‘‘නිරයඅග්ගිසන්තාපනයතො ඉදයමව
අග්ගිසන්තාපනං සතගුයණන සහස්සගුයණන සතසහස්සගුයණන 

වරතර’’න්තිනියරොධසමාපන්යනොමහායථයරොවියනිච්චයලොවඅයහොසි.අථ
නං අග්ගිම්හි ආගච්ඡන්යත ගයහත්වා අපයනන්ති. එවං අග්ගිනාපි
එකසංවච්ඡරංඅන්තරන්තරා වීමංසන්තාපිස්සයනවඅන්තරංපස්සිංසු. 

තයතො ‘‘ඡවස්සිකදාරකා නාම මත්තහත්ථියනො භපායන්ති, යතන නං
වීමංසිස්සාමා’’ති එකං හත්ථිං සුසික්ඛිතං සික්ඛායපත්වා යබොධිසත්තං
යසසදාරයකහි පරිවුතං රාජඞ්ගයණ නිසීදායපත්වා තං හත්ථිං මුඤ්චන්ති.
යසො යකොඤ්චනාදං නදන්යතො යසොණ්ඩාය භූමියං යපොයථන්යතො භපයං
දස්යසන්යතො ආගච්ඡති. යසසදාරකා තං දිස්වා මරණභපයභීතා දිසාවිදිසාසු
පලායිංසු. මහාසත්යතො පන මත්තහත්ථිං ආගච්ඡන්තං දිස්වා චින්යතසි
‘‘චණ්ඩනිරයය පච්චනයතො චණ්ඩහත්ථියනො හත්යථ මරණයමව 
යසයයයො’’ති නිරයභපයතජ්ජියතො තත්යථව නිසීදි. සුසික්ඛියතො හත්ථී
මහාසත්තං පුප්ඵකලාපංවියඋක්ඛිපිත්වාඅපරාපරංකත්වාඅකිලයමත්වාව
ගච්ඡති.එවං හත්ථිනාපිඑකසංවච්ඡරංඅන්තරන්තරාවීමංසන්තාපිස්සයනව
අන්තරංපස්සිංසු. 

තයතො ‘‘සත්තවස්සිකදාරකා නාම සප්පස්ස භපායන්ති, යතන නං 
වීමංසිස්සාමා’’ති යබොධිසත්තං යසසදාරයකහි සද්ධිං රාජඞ්ගයණ
නිසීදායපත්වා උද්ධටදායඨ කතමුඛබන්යධ සප්යප විස්සජ්යජසුං.
යසසදාරකා යත දිස්වා විරවන්තා පලායිංසු. මහාසත්යතො පන නිරයභපයං
ආවජ්යජත්වා ‘‘චණ්ඩසප්පස්ස මුයඛ විනාසයමව වරතර’’න්ති
නියරොධසමාපන්යනොමහායථයරොවියනිච්චයලොව අයහොසි.අථස්සසප්යපො
සකලසරීරං යවයඨත්වා මත්ථයක ඵණං කත්වා අච්ඡි. තදාපි යසො 
නිච්චයලොව අයහොසි. එවං සප්යපනපි එකසංවච්ඡරං අන්තරන්තරා

වීමංසන්තාපිස්සයනව අන්තරංපස්සිංසු. 

තයතො ‘‘අට්ඨවස්සිකදාරකා නාම නටසමජ්ජං පියායන්ති, යතන නං 
වීමංසිස්සාමා’’ති තං පඤ්චදාරකසයතහි සද්ධිං රාජඞ්ගයණ නිසීදායපත්වා
නටසමජ්ජං කාරායපසුං.යසසදාරකාතංනටසමජ්ජංදිස්වා ‘‘සාධසාධූ’’ති
වදන්තා මහාහසිතං හසන්ති. මහාසත්යතො පන ‘‘නිරයය නිබ්බත්තකායල
තව ඛණමත්තම්පි හායසො වා යසොමනස්සං වා නත්ථී’’ති නිරයභපයං

ආවජ්යජත්වානිච්චයලොවඅයහොසි, තංනඔයලොයකසි.එවං නටසමජ්යජනපි
එකසංවච්ඡරංඅන්තරන්තරාවීමංසන්තාපිස්සයනවඅන්තරං පස්සිංසු. 

තයතො ‘‘නවවස්සිකදාරකා නාම අසියනො භපායන්ති, යතන නං 
වීමංසිස්සාමා’’ති තං පඤ්චදාරකසයතහි සද්ධිං රාජඞ්ගයණ නිසීදායපත්වා
දාරකානං කීළනකායල එයකො පුරියසො ඵලිකවණ්ණං අසිං ගයහත්වා
පරිබ්භපමන්යතො නදන්යතො වග්ගන්යතො තායසන්යතො ලඞ්ඝන්යතො
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අප්යඵොයටන්යතොමහාසද්දංකයරොන්යතො‘‘කාසිරඤ්යඤොකිරකාළකණ්ණී 

එයකො පුත්යතො අත්ථි, යසොකුහිං, සීසමස්ස ඡින්දිස්සාමී’’ති අභිධාවති. තං
පුරිසං දිස්වායසසදාරකාභීතතසිතාහුත්වාවිරවන්තාදිසාවිදිසාසුපලායිංසු.
මහාසත්යතොපන නිරයභපයංආවජ්යජත්වාඅජානන්යතොවියනිසීදි.අථ නං
යසො පුරියසො අසිනා සීයස පරාමසිත්වා ‘‘සීසං යත ඡින්දිස්සාමී’’ති
තායසන්යතොපි තායසතුං අසක්යකොන්යතො අපගමි. එවං ඛග්යගනපි
එකසංවච්ඡරංඅන්තරන්තරාවීමංසන්තාපිස්සයනව අන්තරංපස්සිංසු. 

තයතො දසවස්සිකකායල පනස්ස බධිරභපාවවීමංසනත්ථං සිරිසයයන 
නිසීදායපත්වා සාණියා පරික්ඛිපායපත්වා චතූසු පස්යසසු ඡිද්දානි කත්වා
තස්ස අදස්යසත්වා යහට්ඨාසයයන සඞ්ඛධමයක නිසීදායපත්වා

එකප්පහායරයනවසඞ්යඛ ධමායපන්ති, එකනින්නාදංඅයහොසි.අමච්චාචතූසු
පස්යසසු ඨත්වා සාණියා ඡිද්යදහි ඔයලොයකන්තාපි මහාසත්තස්ස
එකදිවසම්පි සතිසම්යමොසං වා හත්ථපාදවිකාරං වා ඵන්දනමත්තං වා න
පස්සිංසු.එවංඑකසංවච්ඡරංසඞ්ඛසද්යදනපිඅන්තරන්තරා වීමංසන්තාපිස්ස
යනවඅන්තරංපස්සිංසු. 

තයතො පරම්පිඑකාදසවස්සිකකායලඑකසංවච්ඡරං තයථවයභපරිසද්යදන
වීමංසන්තාපිස්සයනවඅන්තරංපස්සිංසු. 

තයතො ද්වාදසවස්සිකකායල ‘‘දීයපන නං වීමංසිස්සාමා’’ති 

‘‘රත්තිභපායගඅන්ධකායරහත්ථංවාපාදංවාඵන්දායපතිනුයඛො, යනො’’ති
ඝයටසු දීයප ජායලත්වා යසසදීයප නිබ්බායපත්වා යථොකං අන්ධකායර
සයායපත්වාඝයටහිදීයප උක්ඛිපිත්වාඑකප්පහායරයනවආයලොකංකත්වා
ඉරියාපථං උපධායරන්ති. එවං දීයපනපි එකසංවච්ඡරං අන්තරන්තරා
වීමංසන්තාපිස්සකිඤ්චිඵන්දනමත්තම්පින පස්සිංසු. 

තයතො යතරසවස්සිකකායල ‘‘ඵාණියතන නං වීමංසිස්සාමා’’ති
සකලසරීරං ඵාණියතන මක්යඛත්වා බහුමක්ඛියක ඨායන නිපජ්ජායපසුං. 

මක්ඛිකාඋට්ඨහන්ති, තාතස්සසකලසරීරංපරිවායරත්වාසූචීහිවිජ්ඣමානා
විය ඛාදන්ති. යසො නියරොධසමාපන්යනො මහායථයරො විය නිච්චයලොව
අයහොසි. එවං ඵාණියතනපි එකසංවච්ඡරං අන්තරන්තරා වීමංසන්තාපිස්ස
කිඤ්චිඵන්දනමත්තම්පින පස්සිංසු. 

අථස්ස චුද්දසවස්සිකකායල ‘‘ඉදානි පයනස මහල්ලයකො ජායතො

සුචිකායමො අසුචිජිගුච්ඡයකො, අසුචිනානං වීමංසිස්සාමා’’ති තයතො පට්ඨාය
නං යනවන්හායපන්ති න චආචමායපන්ති. යසො උච්චාරපස්සාවං කත්වා
තත්යථව පලිපන්යනො සයති. දුග්ගන්ධභපායවන පනස්ස අන්තරුධීනං

නික්ඛමනකායලො විය අයහොසි, අසුචිගන්යධන මක්ඛිකා ඛාදන්ති. යසො 

නිච්චයලොව අයහොසි. අථ නං පරිවායරත්වා ඨිතා ධාතියයො ආහංසු ‘‘තාත 

යතමියකුමාර, ත්වං මහල්ලයකො ජායතො, යකො තං සබ්බදා පටිජග්ගිස්සති, 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

8 

පටුන 

කිං න ලජ්ජසි, කස්මා නිපන්යනොසි, උට්ඨාය යත සරීරං පටිජග්ගාහී’’ති
අක්යකොසන්ති පරිභපාසන්ති. යසො තථාරූයප පටිකූයල ගූථරාසිම්හි
නිමුග්යගොපි දුග්ගන්ධභපායවන යයොජනසතමත්ථයක ඨිතානම්පි
හදයුප්පතනසමත්ථස්ස ගූථනිරයස්ස දුග්ගන්ධභපාවං ආවජ්යජත්වා 
නිච්චයලොව අයහොසි. එවං අසුචිනාපි එකසංවච්ඡරං අන්තරන්තරා
වීමංසන්තාපිස්සයනව අන්තරංපස්සිංසු. 

තයතො පන්නරසවස්සිකකායල ‘‘අඞ්ගායරන නං වීමංසිස්සාමා’’ති
අථස්ස යහට්ඨාමඤ්චයක අග්ගිකපල්ලානි ඨපයිංසු ‘‘අප්යපව නාම
උණ්යහන පීළියතො දුක්ඛයවදනං අසහන්යතො විප්ඵන්දනාකාරං
දස්යසයයා’’ති. අථස්ස සරීයර යඵොටානි උට්ඨහන්ති. මහාසත්යතො

‘‘අවීචිනිරයසන්තායපො යයොජනසතමත්ථයක ඵරති, තම්හා දුක්ඛයතො ඉදං
දුක්ඛං සතගුයණන සහස්සගුයණන සතසහස්සගුයණන වරතර’’න්ති 
අධිවායසත්වානිච්චයලොවඅයහොසි.අථස්සමාතාපිතයරොභිජ්ජමානහදයාවිය
මනුස්යස පටික්කමායපත්වා තං තයතො අග්ගිසන්තාපනයතො අපයනත්වා

‘‘තාත යතමියකුමාර, මයං තව අපීඨසප්පිආදිභපාවං ජානාම. න හි එයතසං

එවරූපානි හත්ථපාදකණ්ණයසොතානි යහොන්ති, ත්වං අම්යහහි පත්යථත්වා

ලද්ධපුත්තයකො, මා යනො නායසහි, සකලජම්බුදීයප වසන්තානං රාජූනං 
සන්තියකගරහයතොයනොයමොයචහී’’තියාචිංසු.එවංයසොයතහියාචියතොපි
අසුණන්යතො විය හුත්වා නිච්චයලොව නිපජ්ජි. අථස්ස මාතාපිතයරො

යරොදමානාපරියදවමානාපටික්කමන්ති. එකදාමාතාඑකිකාඋපසඞ්කමිත්වා

යාචති, එකදා පිතා එකයකොව උපසඞ්කමිත්වා යාචති. එවං එකසංවච්ඡරං
අන්තරන්තරාවීමංසන්තාපිස්සයනවඅන්තරං පස්සිංසු. 

අථස්ස යසොළසවස්සිකකායල අමච්චබ්රාහ්මණාදයයො චින්තයිංසු 

‘‘පීඨසප්පීවායහොතු, මූයගොවාබධියරොවායහොතු, වයයපරිණයතරජනීයය

අරජ්ජන්තා නාම නත්ථි, දුස්සනීයය අදුස්සන්තා නාම නත්ථි, සමයය

සම්පත්යත පුප්ඵවිකසනං විය හි ධම්මතා එසා, නාටකානම්පිස්ස
පච්චුපට්ඨායපත්වා තාහි නං වීමංසිස්සාමා’’ති. තයතො උත්තමරූපධරා
යදවකඤ්ඤායයො විය විලාසසම්පන්නා නාටකිත්ථියයො පක්යකොසායපත්වා

‘‘යා කුමාරං හසායපතුං වා කියලයසහි බන්ධිතුං වා සක්යකොති, සා තස්ස
අග්ගමයහසී භපවිස්සතී’’ති වත්වා කුමාරං ගන්යධොදයකන න්හායපත්වා
යදවපුත්තං විය අලඞ්කරිත්වා යදවවිමානසදියස සිරිගබ්යභප සුපඤ්ඤත්යත
සිරිසයයන ආයරොයපත්වා ගන්ධදාමපුප්ඵදාමධූමවාසචුණ්ණාදීහි
අන්යතොගබ්භපං එකගන්ධසයමොදකං කත්වා පටික්කමිංසු. අථ නං තා
ඉත්ථියයො පරිවායරත්වා නච්චගීයතහි යචව මධරවචනාදීහි ච 
නානප්පකායරහි අභිරමායපතුං වායමිංසු. යසො බුද්ධිසම්පන්නතාය තා
ඉත්ථියයො අයනොයලොයකත්වා ‘‘ඉමා ඉත්ථියයො මම සරීරසම්ඵස්සං මා 

වින්දන්තූ’’ති අධිට්ඨහිත්වා අස්සාසපස්සායස සන්නිරුම්භි, අථස්ස සරීරං
ථද්ධං අයහොසි. තා තස්ස සරීරසම්ඵස්සං අවින්දන්තියයො හුත්වා 
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පටුන 

‘‘ථද්ධසරීයරො එස, නායං මනුස්යසො, යක්යඛො භපවිස්සතී’’ති භීතතසිතා
හුත්වා අත්තානං සන්ධායරතුං අසක්යකොන්තියයො පලායිංසු. එවං
නාටයකනපි එකසංවච්ඡරං අන්තරන්තරා වීමංසන්තාපිස්ස යනව අන්තරං
පස්සිංසු. 

එවං යසොළස සංවච්ඡරානි යසොළසහි මහාවීමංසාහි යචව අයනකාහි 

ඛුද්දකවීමංසාහිචවීමංසමානාපිතස්සචිත්තංපරිග්ගණ්හිතුංනාසක්ඛිංසු. 

වීමංසනකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

රජ්ජයාචනකණ්ඩං 

තයතො රාජා විප්පටිසාරී හුත්වා ලක්ඛණපාඨයක බ්රාහ්මයණ 
පක්යකොසායපත්වා ‘‘තුම්යහ කුමාරස්ස ජාතකායල

‘ධඤ්ඤපුඤ්ඤලක්ඛණසම්පන්යනො අයං කුමායරො, නාස්ස යකොචි

අන්තරායයො පඤ්ඤායතී’ති යම කථයිත්ථ, ඉදානි පන යසො පීඨසප්පී 

මූගබධියරො ජායතො, කථා යවො න සයමතී’’ති ආහ. බ්රාහ්මණා වදිංසු

‘‘මහාරාජ, ආචරියයහි අදිට්ඨකං නාම නත්ථි, අපිච යඛො පන, යදව, 

‘රාජකුයලහිපත්යථත්වාලද්ධපුත්තයකො කාළකණ්ණී’ති වුත්යත‘තුම්හාකං
යදොමනස්සංසියා’තින කථයිම්හා’’ති. අථයනරාජා එවමාහ ‘‘ඉදානිපන

කිං කාතුං වට්ටතී’’ති? ‘‘මහාරාජ, ඉමස්මිං කුමායර ඉමස්මිං යගයහ

වසන්යතතයයො අන්තරායාපඤ්ඤායිස්සන්ති– ජීවිතස්සවාඅන්තරායයො, 

යසතච්ඡත්තස්ස වා අන්තරායයො, අග්ගමයහසියා වා අන්තරායයො’’ති.

‘‘තස්මා, යදව, පපඤ්චං අකත්වා අවමඞ්ගලරයථ අවමඞ්ගලඅස්යස 
යයොයජත්වා තත්ථ නං නිපජ්ජායපත්වා පච්ඡිමද්වායරන නීහරිත්වා
ආමකසුසායන චතුබ්භිත්තිකංආවාටංඛණිත්වානිඛණිතුංවට්ටතී’’ති.රාජා
අන්තරායභපයයනභීයතොයතසං වචනං‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි. 

තදා චන්දායදවී තං පවත්තිං සුත්වා තුරිතතුරිතාව එකිකා රාජානං 

උපසඞ්කමිත්වාවන්දිත්වා ‘‘යදව, තුම්යහහිමය්හංවයරො දින්යනො, මයාච

ගහිතයකො කත්වා ඨපියතො, ඉදානි තං යම යදථා’’ති යාචි. ‘‘ගණ්හාහි, 

යදවී’’ති. ‘‘යදව, පුත්තස්ස යම රජ්ජං යදථා’’ති. ‘‘න සක්කා, යදවී’’ති.

‘‘කිංකාරණා, යදවා’’ති. ‘‘පුත්යතො, යත යදවි, කාළකණ්ණී’’ති. ‘‘යතනහි, 

යදව, යාවජීවංඅදදන්තාපිසත්තවස්සානියදථා’’ති. ‘‘නසක්කා, යදවී’’ති.

‘‘යතනහි, යදව, ඡ වස්සානියදථා’’ති. ‘‘නසක්කා, යදවී’’ති. ‘‘යතනහි, 

යදව, පඤ්ච වස්සානි යදථා’’ති. ‘‘න සක්කා, යදවී’’ති. ‘‘යතන හි, යදව, 

චත්තාරි වස්සානි යදථා’’ති. ‘‘න සක්කා, යදවී’’ති. ‘‘යතන හි, යදව, තීණි

වස්සානියදථා’’ති. ‘‘නසක්කා, යදවී’’ති. ‘‘යතනහි, යදව, ද්යව වස්සානි

යදථා’’ති. ‘‘න සක්කා, යදවී’’ති. ‘‘යතන හි, යදව, එකවස්සං රජ්ජං

යදථා’’ති. ‘‘න සක්කා, යදවී’’ති. ‘‘යතන හි, යදව, සත්ත මාසානි රජ්ජං

යදථා’’ති. ‘‘න සක්කා, යදවී’’ති. ‘‘යතන හි, යදව, ඡ මාසානි රජ්ජං
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යදථා’’ති. ‘‘න සක්කා, යදවී’’ති. ‘‘යතන හි, යදව, පඤ්ච මාසානි රජ්ජං

යදථා’’ති. ‘‘නසක්කා, යදවී’’ති. ‘‘යතනහි, යදව, චත්තාරි මාසානි රජ්ජං

යදථා’’ති. ‘‘න සක්කා, යදවී’’ති. ‘‘යතන හි, යදව, තීණි මාසානි රජ්ජං

යදථා’’ති. ‘‘න සක්කා, යදවී’’ති. ‘‘යතන හි, යදව, ද්යව මාසානි රජ්ජං

යදථා’’ති.‘‘නසක්කා, යදවී’’ති.‘‘යතනහි, යදව, එකමාසංරජ්ජං යදථා’’ති.

‘‘න සක්කා, යදවී’’ති. ‘‘යතන හි, යදව, අඩ්ඪමාසං රජ්ජං යදථා’’ති. ‘‘න 

සක්කා, යදවී’’ති. ‘‘යතන හි, යදව, සත්ත දිවසානි රජ්ජං යදථා’’ති. රාජා

‘‘සාධ, යදවි, ගණ්හාහී’’තිආහ.සාතස්මිංඛයණපුත්තංඅලඞ්කාරායපත්වා
‘‘යතමියකුමාරස්ස ඉදංරජ්ජ’’න්තිනගයරයභපරිංචරායපත්වාසකලනගරං
අලඞ්කාරායපත්වාපුත්තං හත්ථික්ඛන්ධංආයරොයපත්වායසතච්ඡත්තංතස්ස
මත්ථයක කාරායපත්වා නගරං පදක්ඛිණං කත්වා පුන ආගන්ත්වා
අන්යතොනගරං පයවයසත්වා තං සිරිසයයන නිපජ්ජායපත්වා පියපුත්තං

සබ්බරත්තිංයාචි‘‘තාතයතමියකුමාර, තංනිස්සායයසොළසවස්සානිනිද්දං 

අලභිත්වා යරොදමානාය යම අක්ඛීනි උපක්කානි, යසොයකන යම හදයං

භිජ්ජමානංවියඅයහොසි, අහංතවඅපීඨසප්පිආදිභපාවංජානාමි, මාමංඅනාථං
කරී’’ති.සාඉමිනාඋපායයයනව පුනදිවයසපිපුනදිවයසපීතිපඤ්චදිවසානි
යාචි. 

රජ්ජයාචනකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

අථ ඡට්යඨ දිවයස රාජා සුනන්දං නාම සාරථිං පක්යකොසායපත්වා 

‘‘තාත, සුනන්දසාරථි ස්යව පායතොව අවමඞ්ගලරයථ අවමඞ්ගලඅස්යස
යයොයජත්වා කුමාරං තත්ථ නිපජ්ජායපත්වා පච්ඡිමද්වායරන නීහරිත්වා
ආමකසුසායන චතුබ්භිත්තිකං ආවාටං ඛණිත්වා තත්ථ නං පක්ඛිපිත්වා
කුද්දාලපිට්යඨන මත්ථකං භින්දිත්වා ජීවිතක්ඛයං පායපත්වා උපරි පංසුං

දත්වාපථවිවඩ්ඪනකම්මං කත්වාන්හත්වාඑහී’’තිආණායපසි.යසො‘‘සාධ, 
යදවා’’ති සම්පටිච්ඡි. අථ ඡට්ඨම්පි රත්තිං යදවී කුමාරං යාචිත්වා ‘‘තාත

යතමියකුමාර, තව පිතා කාසිරාජා තං ස්යව පායතොව ආමකසුසායන

නිඛණිතුංආණායපසි, ස්යව පායතොව මරණං පාපුණිස්සසි පුත්තා’’තිආහ.

තංසුත්වාමහාසත්තස්ස‘‘තාතයතමියකුමාර, යසොළස වස්සානිතයාකයතො
වායායමො ඉදානි මත්ථකං පක්යකො’’ති චින්යතන්තස්ස අබ්භපන්තයර පීති

උප්පජ්ජි. මාතුයා පනස්ස හදයං භිජ්ජමානං විය අයහොසි, එවං සන්යතපි
‘‘මයනොරයථොමත්ථකංපාපුණිස්සතී’’තිමාතුයා සද්ධිංනාලපි. 

අථස්සා රත්තියා අච්චයයන පායතොව සුනන්යදො සාරථි රථං
යයොයජන්යතො යදවතානුභපායවන මහාසත්තස්ස පාරමිතානුභපායවන ච
මඞ්ගලරයථමඞ්ගලඅස්යසයයොයජත්වාරථං රාජද්වායරඨයපත්වාමහාතලං

අභිරුහිත්වාසිරිගබ්භපංපවිසිත්වායදවිංවන්දිත්වා එවමාහ – ‘‘යදවි, මය්හං

මාකුජ්ඣ, රඤ්යඤොආණා’’තිවත්වාපුත්තංආලිඞ්ගිත්වා නිපන්නංයදවිං
පිට්ඨිහත්යථන අපයනත්වා පුප්ඵකලාපං විය කුමාරං උක්ඛිපිත්වා පාසාදා
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ඔතරි. තදා චන්දායදවී උරං පහරිත්වා මහන්යතන සද්යදන පරියදවිත්වා
මහාතයල ඔහීයි. අථ නං මහාසත්යතො ඔයලොයකත්වා ‘‘මයි අකයථන්යත
මාතාහදයයනඵලියතන මරිස්සතී’’තිකයථතුකායමොහුත්වාපි ‘‘සයචඅහං

කයථස්සාමි, යසොළස වස්සානි කයතො වායායමො යම යමොයඝො භපවිස්සති, 
අකයථන්යතොපනාහංඅත්තයනොචමාතාපිතූනඤ්චමහාජනස්සචපච්චයයො 
භපවිස්සාමී’’තිඅධිවායසසි. 

අථ නං සාරථි රථං ආයරොයපත්වා ‘‘පච්ඡිමද්වාරාභිමුඛං රථං 
යපයසස්සාමී’’ති චින්යතත්වා රථං යපයසසි. තදා මහාසත්තස්ස
පාරමිතානුභපායවන යදවතාවිග්ගහියතො හුත්වා රථං නිවත්තායපත්වා

පාචීනද්වාරාභිමුඛං රථං යපයසසි, අථ රථචක්කං උම්මායර පතිහඤ්ඤි.
මහාසත්යතොපිතස්සසද්දංසුත්වා ‘‘මයනොරයථොයම මත්ථකංපත්යතො’’ති
සුට්ඨුතරං තුට්ඨචිත්යතො අයහොසි. රයථො නගරා නික්ඛමිත්වා 
යදවතානුභපායවන තියයොජනිකං ඨානං ගයතො. තත්ථ වනඝටං සාරථිස්ස
ආමකසුසානංවියඋපට්ඨාසි. යසො‘‘ඉදංඨානංඵාසුක’’න්තිසල්ලක්යඛත්වා
රථං මග්ගා ඔක්කමායපත්වා මග්ගපස්යස ඨයපත්වා රථා ඔරුය්හ
මහාසත්තස්ස ආභපරණභපණ්ඩං ඔමුඤ්චිත්වා භපණ්ඩිකං කත්වා එකමන්තං
ඨයපත්වා කුද්දාලං ආදාය රථස්ස අවිදූයර ඨායන චතුබ්භිත්තිකං ආවාටං 
ඛණිතුංආරභි. 

තයතො යබොධිසත්යතො චින්යතසි ‘‘අයං යම වායාමකායලො, අහඤ්හි

යසොළස වස්සානිහත්ථපායදනචායලසිං, කිංනුයඛොයමබලංඅත්ථි, උදාහු

යනො’’ති. යසො උට්ඨාය වාමහත්යථන දක්ඛිණහත්ථං, දක්ඛිණහත්යථන
වාමහත්ථං පරාමසන්යතො උයභපොහි හත්යථහි පායද සම්බාහිත්වා රථා
ඔතරිතුං චිත්තං උප්පායදසි. තාවයදවස්ස පාදපතිතට්ඨායන
වාතපුණ්ණභපස්තචම්මං විය මහාපථවී අබ්භුග්ගන්ත්වා රථස්ස පච්ඡිමන්තං
ආහච්ච අට්ඨාසි. මහාසත්යතො රථා ඔතරිත්වා කතිපයය වායර අපරාපරං
චඞ්කමිත්වා ‘‘ඉමිනාව නියායමන එකදිවසං යයොජනසතම්පි යම ගන්තුං 

බලංඅත්ථී’’තිඤත්වා ‘‘සයච, සාරථි, මයාසද්ධිංවිරුජ්යඣයය, අත්ථිනු
යඛො යම යතන සහ පටිවිරුජ්ඣිතුං බල’’න්ති උපධායරන්යතො රථස්ස
පච්ඡිමන්තං ගයහත්වා කුමාරකානං කීළනයානකං විය උක්ඛිපිත්වා රථං 
පරිබ්භපයමන්යතො අට්ඨාසි. අථස්ස ‘‘අත්ථි යම යතන සහ පටිවිරුජ්ඣිතුං
බල’’න්ති සල්ලක්යඛත්වාපසාධනත්ථායචිත්තංඋප්පජ්ජි. 

තංඛණඤ්යඤව සක්කස්ස භපවනං උණ්හාකාරං දස්යසසි. සක්යකො 
ආවජ්යජන්යතො තං කාරණං ඤත්වා ‘‘යතමියකුමාරස්ස මයනොරයථො

මත්ථකං පත්යතො, ඉදානි පසාධනත්ථාය චිත්තං උප්පන්නං, කිං එතස්ස
මානුසයකන පසාධයනනා’’ති දිබ්බපසාධනං ගාහායපත්වා

විස්සකම්මයදවපුත්තං පක්යකොසායපත්වා ‘‘තාත විස්සකම්ම යදවපුත්ත, 

ත්වංගච්ඡ, කාසිරාජස්සපුත්තංයතමියකුමාරංඅලඞ්කයරොහී’’තිආණායපසි.

යසො ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වාතාවතිංසභපවනයතොඔතරිත්වාතස්සසන්තිකං
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ගන්ත්වා දසහිදුස්සසහස්යසහියවඨනංකත්වාදිබ්යබහියචවමානුසයකහිච
අලඞ්කායරහි සක්කං විය තං අලඞ්කරිත්වා සකට්ඨානයමව ගයතො. යසො
යදවරාජලීලාය සාරථිස්ස ඛණයනොකාසං ගන්ත්වා ආවාටතීයර ඨත්වා
පුච්ඡන්යතොතතියංගාථමාහ– 

3. 

‘‘කිංනුසන්තරමායනොව, කාසුංඛණසිසාරථි; 

පුට්යඨොයමසම්මඅක්ඛාහි, කිංකාසුයාකරිස්සසී’’ති. 

තත්ථ කාසුන්තිආවාටං. 

තං සුත්වා සාරථි ආවාටං ඛණන්යතො උද්ධං අයනොයලොයකත්වාව
චතුත්ථං ගාථාමාහ– 

4. 

‘‘රඤ්යඤොමූයගොචපක්යඛොච, පුත්යතොජායතොඅයචතයසො; 

යසොම්හිරඤ්ඤාසමජ්ඣිට්යඨො, පුත්තංයමනිඛණංවයන’’ති. 

තත්ථ පක්ය ොති පීඨසප්පී. ‘‘මූය ො’’ති වචයනයනව පනස්ස
බධිරභපායවොපිසිජ්ඣතිබධිරස්සහි පටිවචනංකයථතුංඅසක්කුයණයයත්තා. 

අයචතයසොති අචිත්තයකො විය ජායතො. යසොළස වස්සානි අකථිතත්තා

එවමාහ. සමජ්ඣිට්යඨොතිආණත්යතො, යපසියතොතිඅත්යථො. නි ණං වයනති
වයනනිඛයණයයාසි. 

අථනංමහාසත්යතොආහ– 

5. 

‘‘න බධියරොනමූයගොස්මි, නපක්යඛොනච වීකයලො; 

අධම්මංසාරථිකයිරා, මංයචත්වංනිඛණංවයන. 

6. 

‘‘ඌරූ බාහුඤ්චයමපස්ස, භපාසිතඤ්චසුයණොහි යම; 

අධම්මංසාරථිකයිරා, මංයචත්වංනිඛණංවයන’’ති. 

තත්ථ න බධිය ොති සම්ම සාරථි, සයච තං රාජා එවරූපං පුත්තං

මාරායපතුංආණායපසි, අහංපනඑවරූයපොනභපවාමීතිදීයපතුංඑවමාහ. මං

යච ත්වං නි ණං වයනති සයච බධිරභපාවාදිවිරහිතං එවරූපං මං වයන

නිඛයණයයාසි, අධම්මංකම්මංකයරයයාසීතිඅත්යථො. ‘‘ඌරූ’’තිඉදංයසො

පුරිමගාථංසුත්වාපිනංඅයනොයලොයකන්තයමවදිස්වා ‘‘අලඞ්කතසරීරමස්ස

දස්යසස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ආහ. තස්සත්යථො – සම්ම සාරථි, ඉයම

කඤ්චනකදලික්ඛන්ධසදියස ඌරූ, කනකච්ඡවිං බාහුඤ්ච යම පස්ස, 
මධරවචනඤ්චයම සුණාහීති. 
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තයතොසාරථිඑවංචින්යතසි‘‘යකොනුයඛොඑස, ආගතකාලයතොපට්ඨාය 
අත්තානයමව වණ්යණතී’’ති. යසො ආවාටඛණනං පහාය උද්ධං

ඔයලොයකන්යතො තස්ස රූපසම්පත්තිං දිස්වා ‘‘අයං පුරියසො යකො නු යඛො, 

මනුස්යසොවායදයවොවා’’තිඅජානන්යතොඉමංගාථමාහ – 

7. 

‘‘යදවතානුසිගන්ධබ්යබො, අදුසක්යකොපුරින්දයදො; 

යකොවාත්වංකස්සවාපුත්යතො, කථංජායනමුතංමය’’න්ති. 

අථස්සමහාසත්යතොඅත්තානංආචික්ඛිත්වාධම්මංයදයසන්යතොආහ – 

8. 

‘‘නම්හියදයවොනගන්ධබ්යබො, නම්හිසක්යකොපුරින්දයදො; 

කාසිරඤ්යඤොඅහංපුත්යතො, යංකාසුයානිහඤ්ඤසි. 

9. 

‘‘තස්සරඤ්යඤොඅහංපුත්යතො, යංත්වංසම්මූපජීවසි; 

අධම්මංසාරථිකයිරා, මංයචත්වංනිඛණංවයන. 

10. 

‘‘යස්ස රුක්ඛස්සඡායාය, නිසීයදයයසයයයය වා; 

නතස්සසාඛංභපඤ්යජයය, මිත්තදුබ්යභපොහිපාපයකො. 

11. 

‘‘යථා රුක්යඛොතථාරාජා, යථාසාඛාතථා අහං; 

යථාඡායූපයගොයපොයසො, එවංත්වමසිසාරථි; 

අධම්මංසාරථිකයිරා, මංයචත්වංනිඛණංවයන’’ති. 

තත්ථ නිහඤ්ඤසීතිනිහනිස්සසි.යංත්වං එත්ථනිහනිස්සාමීතිසඤ්ඤාය

කාසුංඛණසි, යසො අහන්තිදීයපති.යසො‘‘රාජපුත්යතො අහ’’න්තිවුත්යතපින

සද්දහතියයව, මධරකථාය පනස්ස බජ්ඣිත්වා ධම්මං සුණන්යතො අට්ඨාසි. 

මිත්තදුබ්යභොතිපරිභුත්තඡායස්සරුක්ඛස්ස පත්තංවාසාඛංවාඅඞ්කුරංවා

භපඤ්ජන්යතො මිත්තඝාතයකො යහොති ලාමකපුරියසො, කිමඞ්ගං පන

සාමිපුත්තඝාතයකො. ඡායූපය ොති පරියභපොගත්ථාය ඡායං උපගයතො පුරියසො
වියරාජානංනිස්සායජීවමායනොත්වන්තිවදති. 

යසොඑවං කයථන්යතපියබොධිසත්යතන සද්දහතියයව.අථමහාසත්යතො
‘‘සද්දහායපස්සාමි න’’න්ති යදවතානං සාධකායරන යචව අත්තයනො
යඝොයසනචවනඝටංඋන්නායදන්යතොදසමිත්තපූජගාථානාමආරභි– 

12. 
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‘‘පහූතභපක්යඛොභපවති, විප්පවුට්යඨොසකංඝරා; 

බහූනංඋපජීවන්ති, යයොමිත්තානංනදුබ්භපති. 

13. 

‘‘යංයංජනපදංයාති, නිගයමරාජධානියයො; 

සබ්බත්ථපූජියතොයහොති, යයොමිත්තානංනදුබ්භපති. 

14. 

‘‘නාස්සයචොරාපසාහන්ති, නාතිමඤ්ඤන්තිඛත්තියා; 

සබ්යබඅමිත්යතතරති, යයොමිත්තානංනදුබ්භපති. 

15. 

‘‘අක්කුද්යධොසඝරංඑති, සභපායංපටිනන්දියතො; 

ඤාතීනංඋත්තයමොයහොති, යයොමිත්තානංනදුබ්භපති. 

16. 

‘‘සක්කත්වාසක්කයතොයහොති, ගරුයහොතිසගාරයවො; 

වණ්ණකිත්තිභපයතොයහොති, යයොමිත්තානංනදුබ්භපති. 

17. 

‘‘පූජයකො ලභපයතපූජං, වන්දයකොපටිවන්දනං; 

යයසොකිත්තිඤ්චපප්යපොති, යයොමිත්තානංනදුබ්භපති. 

18. 

‘‘අග්ගියථාපජ්ජලති, යදවතාවවියරොචති; 

සිරියාඅජහියතොයහොති, යයොමිත්තානංනදුබ්භපති. 

19. 

‘‘ගායවොතස්සපජායන්ති, යඛත්යතවුත්තංවිරූහති; 

වුත්තානංඵලමස්නාති, යයොමිත්තානංනදුබ්භපති. 

20. 

‘‘දරියතොපබ්බතායතොවා, රුක්ඛයතොපතියතොනයරො; 

චුයතොපතිට්ඨංලභපති, යයොමිත්තානංනදුබ්භපති. 

21. 

‘‘විරූළ්හමූලසන්තානං, නියරොධමිවමාලුයතො; 

අමිත්තානප්පසාහන්ති, යයොමිත්තානංනදුබ්භපතී’’ති. 

තත්ථ සකංඝ ාතිසකඝරා, අයයමවවාපායඨො. නදුබ්භතීතිනදුස්සති. 

මිත්තානන්තිබුද්ධාදීනංකලයාණමිත්තානංනදුබ්භපති. ‘‘සබ්බත්ථපූජියතො

යහොතී’’තිඉදං සීවලිවත්ථුනා වණ්යණතබ්බං. නපසාහන්තීතිපසය්හකාරං
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කාතුං න සක්යකොන්ති. ඉදං සංකිච්චසාමයණරවත්ථුනා දීයපතබ්බං. 

‘‘නාතිමඤ්ඤන්ති  ත්තිො’’ති ඉදං යජොතිකයසට්ඨිවත්ථුනා දීයපතබ්බං. 

ත තීතිඅතික්කමති. සඝ න්තිඅත්තඝරං. මිත්තානංදුබ්භපන්යතොඅත්තයනො

ඝරං ආගච්ඡන්යතොපි ඝට්ටිතචිත්යතො කුද්යධොව ආගච්ඡති, අයං පන

අකුද්යධොව සකඝරං එති. පටිනන්දියතොති බහූනං සන්නිපාතට්ඨායන

අමිත්තදුබ්භියනො ගුණකථං කයථන්ති, තාය යසො පටිනන්දියතො යහොති
පමුදිතචිත්යතො. 

සක්කත්වා සක්කයතො යහොතීති පරං සක්කත්වා සයම්පි පයරහි

සක්කයතොයහොති.  රුයහොතිස ා යවොති පයරසුසගාරයවොසයම්පිපයරහි

ගරුයකො යහොති. වණ්ණකිත්තිභයතොති භපතවණ්ණකිත්ති, ගුණඤ්යචව

කිත්තිසද්දඤ්ච උක්ඛිපිත්වා චරන්යතො නාම යහොතීති අත්යථො. පූජයකොති

මිත්තානං පූජයකො හුත්වා සයම්පි පූජං ලභපති. වන්දයකොති බුද්ධාදීනං
කලයාණමිත්තානං වන්දයකො හුත්වා පුනබ්භපයව පටිවන්දනං ලභපති. 

ෙයසොකිත්තිඤ්චාති ඉස්සරියපරිවාරඤ්යචවගුණකිත්තිඤ්චපප්යපොති.ඉමාය

ගාථායචිත්තගහපතියනොවත්ථු (ධ.ප.73-74) කයථතබ්බං. 

පජ්ජලතීති ඉස්සරියපරිවායරනපජ්ජලති. සිරිොඅජහියතො යහොතීතිඑත්ථ

අනාථපිණ්ඩිකස්ස වත්ථු (ධ. ප. 119-120) කයථතබ්බං. අස්නාතීති

පරිභුඤ්ජති. ‘‘පතිට්ඨං ලභතී’’ති ඉදං චූළපදුමජාතයකන (ජා. 1.2.85-86) 

දීයපතබ්බං. විරූළ්හමූලසන්තානන්ති වඩ්ඪිතමූලපායරොහං. අමිත්තා

නප්පසාහන්තීති එත්ථ කුරරඝරියයසොණත්යථරස්ස මාතු යගහං
පවිට්ඨයචොරවත්ථුකයථතබ්බං. 

සුනන්යදො සාරථි එත්තකාහි ගාථාහි ධම්මං යදයසන්තම්පි තං 
අසඤ්ජානිත්වා ‘‘යකො නු යඛො අය’’න්ති ආවාටඛණනං පහාය රථසමීපං
ගන්ත්වා තත්ථ තඤ්ච පසාධනභපණ්ඩඤ්ච උභපයං අදිස්වා පුන ආගන්ත්වා
ඔයලොයකන්යතොතංසඤ්ජානිත්වාතස්ස පායදසුපතිත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගය්හ
යාචන්යතොඉමංගාථමාහ– 

22. 

‘‘එහිතංපටියනස්සාමි, රාජපුත්තසකංඝරං; 

රජ්ජංකායරහිභපද්දන්යත, කිංඅරඤ්යඤකරිස්සසී’’ති. 

අථනංමහාසත්යතොආහ– 

23. 

‘‘අලංයමයතනරජ්යජන, ඤාතයකහිධයනනවා; 

යංයමඅධම්මචරියාය, රජ්ජංලබ්යභපථසාරථී’’ති. 

තත්ථ අලන්තිපටික්යඛපවචනං. 
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සාරථිආහ– 

24. 

‘‘පුණ්ණපත්තංමංලායභපහි, රාජපුත්තඉයතොගයතො; 

පිතාමාතාචයමදජ්ජං, රාජපුත්තතයීගයත. 

25. 

‘‘ඔයරොධාචකුමාරාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

යතපිඅත්තමනාදජ්ජං, රාජපුත්තතයීගයත. 

26. 

‘‘හත්ථායරොහා අනීකට්ඨා, රථිකා පත්තිකාරකා; 

යතපිඅත්තමනාදජ්ජං, රාජපුත්තතයීගයත. 

27. 

‘‘බහුධඤ්ඤාජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 

උපායනානියමදජ්ජං, රාජපුත්තතයීගයත’’ති. 

තත්ථ පුණ්ණපත්තන්ති තුට්ඨිදායං. දජ්ජුන්ති සත්තරතනවස්සං
වස්සන්තා විය මම අජ්ඣාසයපූරණං තුට්ඨිදායං දයදයයං. ඉදං යසො
‘‘අප්යපව නාම මයි අනුකම්පාය ගච්යඡයයා’’ති චින්යතත්වා ආහ. 

යවසිොනාචාතියවස්සාච. උපාෙනානීතිපණ්ණාකාරානි. 

අථනංමහාසත්යතොආහ– 

28. 

‘‘පිතුමාතුචහංචත්යතො, රට්ඨස්සනිගමස්සච; 

අයථොසබ්බකුමාරානං, නත්ථිමය්හංසකංඝරං. 

29. 

‘‘අනුඤ්ඤායතොඅහංමතයා, සඤ්චත්යතොපිතරාමහං; 

එයකොරඤ්යඤපබ්බජියතො, නකායමඅභිපත්ථයය’’ති. 

තත්ථ පිතුමාතුචාතිපිතරාචමාතරාච අහංචත්යතො.ඉතයරසුපිඑයසව

නයයො. මතයාති සම්ම සාරථි, අහං සත්තාහං රජ්ජං පරිච්ඡින්දිත්වා වරං

ගණ්හන්තියා මාතරා අනුඤ්ඤායතො නාම. සඤ්ඡත්යතොති සුට්ඨු චත්යතො. 

පබ්බජියතොති පබ්බජිත්වාඅරඤ්යඤවසනත්ථායනික්ඛන්යතොතිඅත්යථො. 

එවංමහාසත්තස්සඅත්තයනොගුයණකයථන්තස්සපීතිඋප්පජ්ජි, තයතො 
පීතියවයගනඋදානංඋදායනන්යතොආහ– 

30. 
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‘‘අපිඅතරමානානං, ඵලාසාවසමිජ්ඣති; 

විපක්කබ්රහ්මචරියයොස්මි, එවංජානාහිසාරථි. 

31. 

‘‘අපි අතරමානානං, සම්මදත්යථොවිපච්චති; 

විපක්කබ්රහ්මචරියයොස්මි, නික්ඛන්යතොඅකුයතොභපයයො’’ති. 

තත්ථ ඵලාසාවාති අතරමානස්ස මම යසොළසවස්යසහි කතවායාමස්ස

සමිද්ධං අජ්ඣාසයඵලං දස්යසතුං එවමාහ. විපක්කබ්රහ්මචරියෙොස්මීති

නිට්ඨප්පත්තමයනොරයථො. සම්මදත්යථො විපච්චතීති සම්මා උපායයන
කාරයණනකත්තබ්බකිච්චං සම්පජ්ජති. 

සාරථිආහ– 

32. 

‘‘එවංවග්ගුකයථොසන්යතො, විසට්ඨවචයනොචසි; 

කස්මාපිතුචමාතුච්ච, සන්තියකනභපණීතදා’’ති. 

තත්ථ වග්ගුකයථොතිසඛිලකයථො. 

තයතො මහාසත්යතොආහ– 

33. 

‘‘නාහංඅසන්ධිතාපක්යඛො, නබධියරොඅයසොතතා; 

නාහංඅජිව්හතාමූයගො, මාමංමූගමධාරයි. 

34. 

‘‘පුරිමංසරාමහංජාතිං, යත්ථරජ්ජමකාරයිං; 

කාරයිත්වාතහිංරජ්ජං, පාපත්ථංනිරයංභුසං. 

35. 

‘‘වීසතිඤ්යචවවස්සානි, තහිංරජ්ජමකාරයිං; 

අසීතිවස්සසහස්සානි, නිරයම්හිඅපච්චිසං. 

36. 

‘‘තස්ස රජ්ජස්සහංභීයතො, මාමං රජ්ජාභියසචයුං; 

තස්මාපිතුචමාතුච්ච, සන්තියකනභපණිංතදා. 

37. 

‘‘උච්ඡඞ්යග මංනිසායදත්වා, පිතා අත්ථානුසාසති; 

එකංහනථබන්ධථ, එකංඛාරාපතච්ඡිකං; 

එකංසූලස්මිංඋප්යපථ, ඉච්චස්සමනුසාසති. 
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38. 

‘‘තායාහංඵරුසංසුත්වා, වාචායයොසමුදීරිතා; 

අමූයගොමූගවණ්යණන, අපක්යඛොපක්ඛසම්මයතො; 

සයකමුත්තකරීසස්මිං, අච්ඡාහංසම්පරිප්ලුයතො. 

39. 

‘‘කසිරඤ්චපරිත්තඤ්ච, තඤ්චදුක්යඛනසංයුතං; 

යකොමංජීවිතමාගම්ම, යවරංකයිරාථයකනචි. 

40. 

‘‘පඤ්ඤායචඅලායභපන, ධම්මස්සචඅදස්සනා; 

යකොමංජීවිතමාගම්ම, යවරංකයිරාථයකනචි. 

41. 

‘‘අපිඅතරමානානං, ඵලාසාවසමිජ්ඣති; 

විපක්කබ්රහ්මචරියයොස්මි, එවංජානාහිසාරථි. 

42. 

‘‘අපිඅතරමානානං, සම්මදත්යථොවිපච්චති; 

විපක්කබ්රහ්මචරියයොස්මි, නික්ඛන්යතොඅකුයතොභපයයො’’ති. 

තත්ථ අසන්ධිතාති සන්ධීනං අභපායවන. අයසොතතාති යසොතානං

අභපායවන. අජිව්හතාති සම්පරිවත්තනජිව්හාය අභපායවන මූයගො අහං න 

භපවාමි. ෙත්ථාතියායජාතියාබාරාණසිනගයර රජ්ජංඅකාරයිං. පාපත්ථන්ති

පාපතං. පතියතො අස්මීති වදති.  ජ්ජාභියසචයුන්ති රජ්යජ අභියසචයුං. 

නිසායදත්වාති නිසීදායපත්වා. අත්ථානුසාසතීති අත්ථං අනුසාසති. 

 ා ාපතච්ඡිකන්තිසත්තීහිපහරිත්වාඛාරාහිපතච්ඡිකංකයරොථ. උප්යපථාති

ආවුනථ. ඉච්චස්ස මනුසාසතීති එවමස්ස අත්ථං අනුසාසති. තාොහන්ති 

තායයො වාචායයො අහං. පක් සම්මයතොතිපක්යඛො ඉතිසම්මයතො අයහොසිං. 

අච්ඡාහන්ති අච්ඡිං අහං, අවසින්ති අත්යථො. සම්පරිප්ලුයතොති

සම්පරිකිණ්යණො, නිමුග්යගොහුත්වාති අත්යථො. 

කසි න්ති දුක්ඛං. පරිත්තන්තිඅප්පං. ඉදං වුත්තංයහොති –සම්මසාරථි, 

සයචපි සත්තානං ජීවිතං දුක්ඛම්පි සමානං බහුචිරට්ඨිතිකං භපයවයය, 

පත්යථයය, පරිත්තම්පි සමානං සයච සුඛං භපයවයය, පත්යථයය, ඉදං පන
කසිරඤ්ච පරිත්තඤ්ච සකයලන වට්ටදුක්යඛන සංයුත්තං සන්නිහිතං

ඔමද්දිතං. යකොමන්තියකොඉමං. යව න්ති පාණාතිපාතාදිපඤ්චවිධංයවරං. 

යකනචීතියකනචිකාරයණන. පඤ්ඤාොතිවිපස්සනාපඤ්ඤායඅලායභපන. 

ධම්මස්සාති යසොතාපත්තිමග්ගස්ස අදස්සයනන. පුන උදානගාථායයො
අගන්තුකාමතායථිරභපාවදස්සනත්ථංකයථසි. 
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තංසුත්වාසුනන්යදොසාරථි ‘‘අයංකුමායරොඑවරූපංරජ්ජසිරිංකුණපං 
විය ඡඩ්යඩත්වා අත්තයනො අධිට්ඨානං අභින්දිත්වා ‘‘පබ්බජිස්සාමීති

අරඤ්ඤං පවිට්යඨො, මම ඉමිනා දුජ්ජීවියතන යකො අත්යථො, අහම්පි යතන
සද්ධිං පබ්බජිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාඉමංගාථමාහ– 

43. 

‘‘අහම්පිපබ්බජිස්සාමි, රාජපුත්තතවන්තියක; 

අව්හායස්සුමංභපද්දන්යත, පබ්බජ්ජාමමරුච්චතී’’ති. 

තත්ථ තවන්තියකති තව සන්තියක. අව්හාෙස්සූති ‘‘එහි පබ්බජාහී’’ති
පක්යකොසස්සු. 

එවං යතන යාචියතොපි මහාසත්යතො ‘‘සචාහං ඉදායනව තං

පබ්බායජස්සාමි, මාතාපිතයරො ඉධ නාගච්ඡිස්සන්ති, අථ යනසං පරිහානි

භපවිස්සති, ඉයමඅස්සාචරයථොච පසාධනභපණ්ඩඤ්චඉයධවනස්සිස්සන්ති, 

‘යක්යඛො යසො, ඛාදියතො නු යඛො යතන සාරථී’ති ගරහාපි යම
උප්පජ්ජිස්සතී’’ති චින්යතත්වා අත්තයනො ච ගරහායමොචනත්ථං
මාතාපිතූනඤ්චවුඩ්ඪිංසම්පස්සන්යතොඅස්යසචරථඤ්ච පසාධනභපණ්ඩඤ්ච
තස්සඉණංකත්වාදස්යසන්යතොඉමංගාථමාහ– 

44. 

‘‘රථංනියයාදයිත්වාන, අනයණොඑහිසාරථි; 

අනණස්සහිපබ්බජ්ජා, එතංඉසීහිවණ්ණිත’’න්ති. 

තත්ථ එතන්තිඑතංපබ්බජ්ජාකරණං බුද්ධාදීහිඉසීහිවණ්ණිතංපසත්ථං
යථොමිතං. 

තං සුත්වා සාරථි ‘‘සයච මයිනගරං ගයත එස අඤ්ඤත්ථ ගච්යඡයය, 
පිතාචස්සඉමංපවත්තිංසුත්වා ‘පුත්තංයමදස්යසහී’තිපුනආගයතොඉමං

න පස්යසයය, රාජදණ්ඩං යම කයරයය, තස්මා අහං අත්තයනො ගුණං
කයථත්වා අඤ්ඤත්ථාගමනත්ථාය පටිඤ්ඤං ගණ්හිස්සාමී’’ති
චින්යතන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

45. 

‘‘යයදව තයාහංවචනං, අකරංභපද්දමත්ථු යත; 

තයදවයමත්වංවචනං, යාචියතොකත්තුමරහසි. 

46. 

‘‘ඉයධවතාවඅච්ඡස්සු, යාවරාජානමානයය; 

අප්යපවයතපිතාදිස්වා, පතීයතොසුමයනොසියා’’ති. 

තයතො මහාසත්යතොආහ– 
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47. 

‘‘කයරොමියතතංවචනං, යංමංභපණසිසාරථි; 

අහම්පිදට්ඨුකායමොස්මි, පිතරංයමඉධාගතං. 

48. 

‘‘එහිසම්මනිවත්තස්සු, කුසලංවජ්ජාසිඤාතිනං; 

මාතරංපිතරංමය්හං, වුත්යතොවජ්ජාසිවන්දන’’න්ති. 

තත්ථ කය ොමි යතතන්ති කයරොමි යත එතං වචනං. එහි සම්ම

නිවත්තස්සූති සම්ම සාරථි, තත්ථ ගන්ත්වා එහි, එත්යතොව ඛිප්පයමව

නිවත්තස්සු. වුත්යතො වජ්ජාසීති මයා වුත්යතො හුත්වා ‘‘පුත්යතො යවො
යතමියකුමායරොවන්දතී’’තිවන්දනංවයදයයාසීති අත්යථො. 

ඉති වත්වා මහාසත්යතො සුවණ්ණකදලි විය ඔනමිත්වා 
පඤ්චපතිට්ඨියතන බාරාණසිනගරාභිමුයඛො මාතාපිතයරො වන්දිත්වා
සාරථිස්සසාසනං අදාසි.යසොසාසනංගයහත්වාකුමාරංපදක්ඛිණංකත්වා
රථමාරුය්හ නගරාභිමුයඛොපායාසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

49. 

‘‘තස්සපායදගයහත්වාන, කත්වාචනංපදක්ඛිණං; 

සාරථිරථමාරුය්හ, රාජද්වාරංඋපාගමී’’ති. 

තස්සත්යථො – භික්ඛයව, එවං වුත්යතො යසො සාරථි, තස්ස කුමාරස්ස 
පායදගයහත්වාතංපදක්ඛිණංකත්වාරථංආරුය්හරාජද්වාරංඋපාගමීති. 

තස්මිං ඛයණ චන්දායදවී සීහපඤ්ජරං විවරිත්වා ‘‘කා නු යඛො යම 

පුත්තස්ස පවත්තී’’ති සාරථිස්ස ආගමනමග්ගං ඔයලොයකන්තී තං එකකං
ආගච්ඡන්තංදිස්වාඋරංපහරිත්වාපරියදවි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථා

ආහ – 

50. 

‘‘සුඤ්ඤංමාතාරථංදිස්වා, එකංසාරථිමාගතං; 

අස්සුපුණ්යණහියනත්යතහි, යරොදන්තීනංඋදික්ඛති. 

51. 

‘‘අයංයසොසාරථිඑති, නිහන්ත්වාමමඅත්රජං; 

නිහයතොනූනයමපුත්යතො, පථබයාභූමිවඩ්ඪයනො. 

52. 

‘‘අමිත්තානූනනන්දන්ති, පතීතානූනයවරියනො; 

ආගතංසාරථිංදිස්වා, නිහන්ත්වාමමඅත්රජං. 
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53. 

‘‘සුඤ්ඤංමාතාරථංදිස්වා, එකංසාරථිමාගතං; 

අස්සුපුණ්යණහියනත්යතහි, යරොදන්තීපරිපුච්ඡිනං. 

54. 

‘‘කිංනුමූයගොකිංනුපක්යඛො, කිංනුයසොවිලපීතදා; 

නිහඤ්ඤමායනොභූමියා, තංයමඅක්ඛාහිසාරථි. 

55. 

‘‘කථංහත්යථහිපායදහි, මූගපක්යඛොවිවජ්ජයි; 

නිහඤ්ඤමායනොභූමියා, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 

තත්ථ මාතාතියතමියකුමාරස්සමාතා. පථබයාමිමිව ඪයනොතියසොමම

පුත්යතො භූමිවඩ්ඪයනො හුත්වා පථබයා නිහයතො නූන. ය ොදන්තී පරිපුච්ඡි

නන්ති තං රථං එකමන්තං ඨයපත්වා මහාතලං අභිරුය්හ චන්දායදවිං

වන්දිත්වා එකමන්යත ඨිතං සාරථිං පරිපුච්ඡි. කින්නූති කිං නු යසො මම 

පුත්යතොමූයගොඑවපක්යඛොඑව. තදාතියදානං ත්වංකාසුයංපක්ඛිපිත්වා

කුද්දායලන මත්ථයක පහරි, තදා. නිහඤ්ඤමායනො මිමිොති තයා භූමියං

නිහඤ්ඤමායනො කිං නු විලපි. තං යමති තං සබ්බං අපරිහායපත්වා යම

අක්ඛාහි. විවජ්ජයීති ‘‘අයපහි සාරථි, මා මං මායරහී’’ති කථං හත්යථහි

පායදහි චඵන්දන්යතොතංඅපනුදි, තංයමකයථහීතිඅත්යථො. 

තයතොසාරථිආහ– 

56. 

‘‘අක්යඛයයං යතඅහංඅයයය, දජ්ජාසිඅභපයං මම; 

යංයමසුතංවාදිට්ඨංවා, රාජපුත්තස්සසන්තියක’’ති. 

තත්ථ දජ්ජාසීතිසයචඅභපයංදයදයයාසි, යසොඉදං‘‘සචාහං‘තවපුත්යතො

යනවමූයගොනපක්යඛොමධරකයථොධම්මකථියකො’තිවක්ඛාමි, අථ ‘කස්මා

තංගයහත්වානාගයතොසී’තිරාජාකුද්යධොරාජදණ්ඩම්පියමකයරයය, අභපයං
තාව යාචිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාආහ. 

අථනංචන්දායදවීආහ– 

57. 

‘‘අභපයංසම්මයතදම්මි, අභීයතොභපණසාරථි; 

යංයතසුතංවාදිට්ඨංවා, රාජපුත්තස්සසන්තියක’’ති. 

තයතොසාරථිආහ– 

58. 
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‘‘නයසොමූයගොනයසොපක්යඛො, විසට්ඨවචයනොචයසො; 

රජ්ජස්සකිරයසොභීයතො, අකරාආලයයබහූ. 

59. 

‘‘පුරිමංසරතියසොජාතිං, යත්ථරජ්ජමකාරයි; 

කාරයිත්වාතහිංරජ්ජං, පාපත්ථනිරයංභුසං. 

60. 

‘‘වීසතිඤ්යචවවස්සානි, තහිංරජ්ජමකාරයි; 

අසීතිවස්සසහස්සානි, නිරයම්හිඅපච්චියසො. 

61. 

‘‘තස්සරජ්ජස්සයසොභීයතො, මාමංරජ්ජාභියසචයුං; 

තස්මාපිතුචමාතුච්ච, සන්තියකනභපණීතදා. 

62. 

‘‘අඞ්ගපච්චඞ්ගසම්පන්යනො, ආයරොහපරිණාහවා; 

විසට්ඨවචයනොපඤ්යඤො, මග්යගසග්ගස්සතිට්ඨති. 

63. 

‘‘සයච ත්වංදට්ඨුකාමාසි, රාජපුත්තං තවත්රජං; 

එහිතංපාපයිස්සාමි, යත්ථසම්මතියතමියයො’’ති. 

තත්ථ විසට්ඨවචයනොති අපලිබුද්ධකයථො. අක ා ආලයෙ බහූති

තුම්හාකං වඤ්චනානි බහූනි අකාසි. පඤ්යඤොති පඤ්ඤවා. සයච ත්වන්ති

රාජානං ධරංකත්වාඋයභපොපියතඑවමාහ. ෙත්ථසම්මතියතමියෙොතියත්ථ 

යවො පුත්යතො මයා ගහිතපටිඤ්යඤො හුත්වා අච්ඡති, තත්ථ පාපයිස්සාමි, 
ඉදානිපපඤ්චං අකත්වාලහුංගන්තුංවට්ටතීතිආහ. 

කුමායරො පනසාරථිංයපයසත්වාපබ්බජිතුකායමො අයහොසි.තදාසක්යකො
තස්සමනංඤත්වාතස්මිංඛයණවිස්සකම්මයදවපුත්තං පක්යකොසායපත්වා

‘‘තාත විස්සකම්මයදවපුත්ත, යතමියකුමායරො පබ්බජිතුකායමො, ත්වං තස්ස
පණ්ණසාලඤ්ච පබ්බජිතපරික්ඛාරඤ්ච මායපත්වා එහී’’ති යපයසසි. යසො
‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා යවයගන ගන්ත්වා තියයොජනියක වනසණ්යඩ
අත්තයනො ඉද්ධිබයලන රමණීයං අස්සමං මායපත්වා
රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානඤ්ච යපොක්ඛරණිඤ්ච ආවාටඤ්ච 
අකාලඵලසම්පන්නං රුක්ඛඤ්ච කත්වා පණ්ණසාලසමීයප
චතුවීසතිහත්ථප්පමාණං චඞ්කමං මායපත්වා අන්යතොචඞ්කයම ච
ඵලිකවණ්ණං රුචිරං වාලුකං ඔකිරිත්වා සබ්යබ පබ්බජිතපරික්ඛායර

මායපත්වා ‘‘යය පබ්බජිතුකාමා, යත ඉයම ගයහත්වා පබ්බජන්තූ’’ති 
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භිත්තියං අක්ඛරානි ලිඛිත්වා චණ්ඩවායළ ච අමනාපසද්යද සබ්යබ
මිගපක්ඛියනොච පලායපත්වාසකට්ඨානයමවගයතො. 

තස්මිං ඛයණ මහාසත්යතො තං දිස්වා සක්කදත්තියභපාවං ඤත්වා, 

පණ්ණසාලං පවිසිත්වා වත්ථානි අපයනත්වා, රත්තවාකචීරං නිවායසත්වා
එකං පාරුපිත්වාඅජිනචම්මංඑකංයසකත්වාජටාමණ්ඩලංබන්ධිත්වාකාජං
අංයස කත්වා කත්තරදණ්ඩමාදාය පණ්ණසාලයතො නික්ඛමිත්වා

පබ්බජිතසිරිං සමුබ්බහන්යතො අපරාපරං චඞ්කමිත්වා ‘‘අයහො සුඛං, අයහො
සුඛ’’න්ති උදානං උදායනන්යතො පණ්ණසාලං පවිසිත්වා කට්ඨත්ථරයණ
නිසින්යනො පඤ්ච අභිඤ්ඤා අට්ඨ සමාපත්තියයො ච නිබ්බත්යතත්වා 
සායන්හසමයය පණ්ණසාලයතො නික්ඛමිත්වා චඞ්කමනයකොටියං

ඨිතකාරරුක්ඛයතොපණ්ණානි ගයහත්වා, සක්කදත්තියභපාජයනඅයලොණයක
අතක්යකනිධූපයනඋදයක යසයදත්වාඅමතංවියපරිභුඤ්ජිත්වාචත්තායරො
බ්රහ්මවිහායරභපායවත්වාතත්ථවාසං කප්යපසි. 

කාසිරාජාපි සුනන්දසාරථිස්ස වචනං සුත්වා මහායසනගුත්තං 
පක්යකොසායපත්වාතරමානරූයපොවගමනසජ්ජංකායරතුංආහ– 

64. 

‘‘යයොජයන්තු රයථඅස්යස, කච්ඡංනාගාන බන්ධථ; 

උදීරයන්තුසඞ්ඛපණවා, වාදන්තුඑකයපොක්ඛරා. 

65. 

‘‘වාදන්තුයභපරීසන්නද්ධා, වග්ගූවාදන්තුදුන්දුභී; 

යනගමාචමංඅන්යවන්තු, ගච්ඡංපුත්තනියවදයකො. 

66. 

‘‘ඔයරොධාචකුමාරාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

ඛිප්පංයානානියයොයජන්තු, ගච්ඡංපුත්තනියවදයකො. 

67. 

‘‘හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා; 

ඛිප්පංයානානියයොයජන්තු, ගච්ඡංපුත්තනියවදයකො. 

68. 

‘‘සමාගතාජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 

ඛිප්පංයානානියයොයජන්තු, ගච්ඡංපුත්තනියවදයකො’’ති. 

තත්ථ උදී ෙන්තූති සද්දං මුඤ්චන්තු. වාදන්තූති වජ්ජන්තු. 

එකයපොක්  ාති එකමුඛයභපරියයො. සන්නද්ධාති සුට්ඨු නද්ධා. වග්ගූති

මධරස්සරා.  ච්ඡන්ති ගමිස්සාමි. පුත්තනියවදයකොති පුත්තස්සනියවදයකො
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ඔවාදයකොහුත්වාගච්ඡාමි.තංඔවදිත්වාමමවචනංගාහායපත්වා තත්යථව
තං රතනරාසිම්හි ඨයපත්වා අභිසිඤ්චිත්වා ආයනතුං ගච්ඡාමීති 

අධිප්පායයයනවමාහ. යන මාති කුටුම්බිකජනා. සමා තාති සන්නිපතිතා
හුත්වා. 

එවංරඤ්ඤාආණත්තාසාරථියනොඅස්යසයයොයජත්වාරයථරාජද්වායර 
ඨයපත්වාරඤ්යඤොආයරොයචසුං.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

69. 

‘‘අස්යසචසාරථීයුත්යත, සින්ධයවසීඝවාහයන; 

රාජද්වාරංඋපාගච්ඡං, යුත්තායදවඉයමහයා’’ති. 

තත්ථ අස්යසති සින්ධයව සින්ධවජාතියක සීඝවාහයන ජවසම්පන්යන

අස්යස ආදාය. සා ථීති සාරථියනො. යුත්යතති රයථසු යයොජියත. 

උපා ච්ඡුන්තියතරයථසුයුත්යතඅස්යසආදායආගමංසු, ආගන්ත්වාචපන

‘‘යුත්තා, යදව, ඉයමහයා’’තිආයරොයචසුං. 

තයතො සාරථීනංවචනංසුත්වාරාජාඋපඩ්ඪගාථමාහ – 

70. 

‘‘ථූලාජයවනහායන්ති, කිසාහායන්තිථාමුනා’’ති. 
තංසුත්වාසාරථියනොපිඋපඩ්ඪගාථමාහංසු– 

‘‘කියසථූයලවිවජ්යජත්වා, සංසට්ඨායයොජිතාහයා’’ති. 

තස්සත්යථො – යදව, කියස ච ථූයලච එවරූයප අස්යස අග්ගණ්හිත්වා 
වයයනවණ්යණනජයවනබයලනසදිසාහයායයොජිතාති. 

අථරාජාපුත්තස්සසන්තිකංගච්ඡන්යතොචත්තායරොවණ්යණ අට්ඨාරස
යසනියයො සබ්බඤ්ච බලකායං සන්නිපාතායපසි. තස්ස
සන්නිපායතන්තස්යසව තයයො දිවසා අතික්කන්තා. අථ චතුත්යථ දිවයස
කාසිරාජා නගරයතො නික්ඛමිත්වා ගයහතබ්බයුත්තකං ගාහායපත්වා
අස්සමපදං ගන්ත්වා පුත්යතන සද්ධිං පටිනන්දියතො පටිසන්ථාරමකාසි.
තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

71. 

‘‘තයතොරාජාතරමායනො, යුත්තමාරුය්හසන්දනං; 

ඉත්ථාගාරංඅජ්ඣභපාසි, සබ්බාවඅනුයාථමං. 

72. 

‘‘වාළබීජනිමුණ්හීසං, ඛග්ගංඡත්තඤ්චපණ්ඩරං; 

උපාධීරථමාරුය්හ, සුවණ්යණහිඅලඞ්කතා. 
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73. 

‘‘තයතොසරාජාපායාසි, පුරක්ඛත්වානසාරථිං; 

ඛිප්පයමවඋපාගච්ඡි, යත්ථසම්මතියතමියයො. 

74. 

‘‘තඤ්ච දිස්වානආයන්තං, ජලන්තමිව යතජසා; 

ඛත්තසඞ්ඝපරිබූළ්හං, යතමියයොඑතදබ්රවි. 

75. 

‘‘කච්චිනුතාතකුසලං, කච්චිතාතඅනාමයං; 

සබ්බාචරාජකඤ්ඤායයො, අයරොගාමය්හමාතයරො. 

76. 

‘‘කුසලඤ්යචව යමපුත්ත, අයථොපුත්තඅනාමයං; 

සබ්බාචරාජකඤ්ඤායයො, අයරොගාතුය්හමාතයරො. 

77. 

‘‘කච්චිඅමජ්ජයපොතාත, කච්චියතසුරමප්පියං; 

කච්චිසච්යචචධම්යමච, දායනයතරමයතමයනො. 

78. 

‘‘අමජ්ජයපොඅහංපුත්ත, අයථොයමසුරමප්පියං; 

අයථොසච්යචචධම්යමච, දායනයමරමයතමයනො. 

79. 

‘‘කච්චිඅයරොගංයයොග්ගංයත, කච්චිවහතිවාහනං; 

කච්චියතබයාධයයොනත්ථි, සරීරස්සුපතාපනා. 

80. 

‘‘අයථොඅයරොගංයයොග්ගංයම, අයථොවහතිවාහනං; 

අයථොයමබයාධයයොනත්ථි, සරීරස්සුපතාපනා. 

81. 

‘‘කච්චිඅන්තාචයතඵීතා, මජ්යඣචබහලාතව; 

යකොට්ඨාගාරඤ්චයකොසඤ්ච, කච්චියතපටිසන්ථතං. 

82. 

‘‘අයථොඅන්තාචයමඵීතා, මජ්යඣචබහලාමම; 

යකොට්ඨාගාරඤ්චයකොසඤ්ච, සබ්බංයමපටිසන්ථතං. 

83. 

‘‘ස්වාගතංයතමහාරාජ, අයථොයතඅදුරාගතං; 
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පතිට්ඨයපන්තුපල්ලඞ්කං, යත්ථරාජානිසක්කතී’’ති. 

තත්ථ උපාධී  ථමාරුය්හාති සුවණ්ණපාදුකා ච රථං ආයරොයපන්තූති
අත්යථො. ඉයම තයයො පායද පුත්තස්ස තත්යථව අභියසකකරණත්ථාය 

‘‘පඤ්ච රාජකකුධභපණ්ඩානි ගණ්හථා’’ති ආණායපන්යතො රාජා ආහ. 

සුවණ්යණහි අලඞ්කතාති ඉදං පාදුකං සන්ධායාහ. උපා ච්ඡීති උපාගයතො

අයහොසි. කාය යවලායාති? මහාසත්තස්ස කාරපණ්ණානි පචිත්වා

නිබ්බායපන්තස්ස නිසින්නයවලාය. ජලන්තමිව යතජසාති රාජයතයජන

ජලන්තං විය.  ත්තසඞ්ඝපරිබූළ්හන්ති කථාඵාසුයකන අමච්චසඞ්යඝන

පරිවුතං, ඛත්තියසමූයහහි වා පරිවාරිතං. එතදබ්රවීති කාසිරාජානං බහි
ඛන්ධාවාරංනිවාසායපත්වා පදසාව පණ්ණසාලංආගන්ත්වාතං වන්දිත්වා
නිසින්නංපටිසන්ථාරං කයරොන්යතොඑතංවචනංඅබ්රවි. 

කුසලං අනාමෙන්ති උභපයයනපි පයදන ආයරොගයයමව පුච්ඡති. කච්චි

අමජ්ජයපොතිකච්චි මජ්ජං න පිවසීති පුච්ඡති. ‘‘අප්පමත්යතො’’තිපි පායඨො, 

කුසලධම්යමසු නප්පමජ්ජසීති අත්යථො. සු මප්පිෙන්ති සුරාපානං අප්පියං. 

‘‘සුරමප්පියා’’තිපි පායඨො, සුරා අප්පියාති අත්යථො. ධම්යමති දසවියධ

රාජධම්යම. යෙොග් න්ති යුයග යුඤ්ජිතබ්බං යත තව අස්සයගොණාදිකං. 

කච්චිවහතීතිකච්චිඅයරොගංහුත්වාවහති. වාහනන්තිහත්ථිඅස්සාදිසබ්බං

වාහනං. සරී ස්සුපතාපනාති සරීරස්ස උපතාපකරා. අන්තාති

පච්චන්තජනපදා. ඵීතාතිඉද්ධා සුභික්ඛා, වත්ථාභපරයණහිවාඅන්නපායනහි

වා පරිපුණ්ණා ගාළ්හවාසා. මජ්යෙ චාති රට්ඨස්ස මජ්යඣ. බහලාති 

ගාමනිගමා ඝනවාසා. පටිසන්ථතන්ති පටිච්ඡාදිතං ගුත්තං, පරිපුණ්ණං වා. 

ෙත්ථ  ාජා නිසක්කතීති යස්මිං පල්ලඞ්යක රාජා නිසීදිස්සති, තං
පඤ්ඤායපන්තූතිවදති. 

රාජා මහාසත්යත ගාරයවන පල්ලඞ්යක න නිසීදති. අථ මහාසත්යතො

‘‘සයච පල්ලඞ්යක න නිසීදති, පණ්ණසන්ථාරං පඤ්ඤායපථා’’ති වත්වා
තස්මිංපඤ්ඤත්යතනිසීදනත්ථායරාජානංනිමන්යතන්යතො ගාථමාහ– 

84. 

‘‘ඉයධවයතනිසීදස්සු, නියයතපණ්ණසන්ථයර; 

එත්යතොඋදකමාදාය, පායදපක්ඛාලයස්සුයත’’ති. 

තත්ථ නිෙයතති සුසන්ථයත. එත්යතොති පරියභපොගඋදකං දස්යසන්යතො
ආහ. 

රාජා මහාසත්යතගාරයවන පණ්ණසන්ථායරපි අනිසීදිත්වා භූමියං එව 

නිසීදි.මහාසත්යතොපි පණ්ණසාලං පවිසිත්වාතංකාරපණ්ණකංනීහරිත්වා
රාජානංයතන නිමන්යතන්යතොගාථමාහ– 
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85. 

‘‘ඉදම්පිපණ්ණකංමය්හං, රන්ධංරාජඅයලොණකං; 

පරිභුඤ්ජමහාරාජ, පාහුයනොයමසිධාගයතො’’ති. 

අථ නංරාජාආහ– 

86. 

‘‘න චාහංපණ්ණංභුඤ්ජාමි, නයහතංමය්හ යභපොජනං; 

සාලීනංඔදනංභුඤ්යජ, සුචිංමංසූපයසචන’’න්ති. 

තත්ථ නචාහන්තිපටික්යඛපවචනං. 

රාජා තථාරූපං අත්තයනො රාජයභපොජනං වණ්යණත්වා තස්මිං

මහාසත්යත ගාරයවනයථොකංපණ්ණකංහත්ථතයලඨයපත්වා‘‘තාත, ත්වං
එවරූපංයභපොජනංභුඤ්ජසී’’ති පුත්යතනසද්ධිංපියකථංකයථන්යතොනිසීදි.
තස්මිං ඛයණ චන්දායදවී ඔයරොයධන පරිවුතා එකමග්යගන ආගන්ත්වා
යබොධිසත්තස්ස අස්සමපදං පත්වා පියපුත්තං දිස්වා තත්යථව පතිත්වා
විසඤ්ඤී අයහොසි. තයතො පටිලද්ධස්සාසා පතිතට්ඨානයතො උට්ඨහිත්වා 
ආගන්ත්වා යබොධිසත්තස්ස පායද දළ්හං ගයහත්වා වන්දිත්වා
අස්සුපුණ්යණහි යනත්යතහි යරොදිත්වා වන්දනට්ඨානයතො උට්ඨාය

එකමන්තංනිසීදි.අථනංරාජා‘‘භපද්යද, තවපුත්තස්සයභපොජනංපස්සාහී’’ති
වත්වායථොකංපණ්ණකංතස්සාහත්යථඨයපත්වා යසසඉත්ථීනම්පියථොකං

යථොකංඅදාසි.තාසබ්බාපි‘‘සාමි, එවරූපංයභපොජනංභුඤ්ජසී’’ති වදන්තියයො

තං ගයහත්වා අත්තයනො අත්තයනො සීයස කත්වා ‘‘අතිදුක්කරං කයරොසි, 

සාමී’’ති වත්වා නමස්සමානා නිසීදිංසු. රාජා පුන ‘‘තාත, ඉදං මය්හං
අච්ඡරියංහුත්වා උපට්ඨාතී’’තිවත්වාඉමංගාථමාහ– 

87. 

‘‘අච්යඡරකංමංපටිභපාති, එකකම්පිරයහොගතං; 

එදිසංභුඤ්ජමානානං, යකනවණ්යණොපසීදතී’’ති. 

තත්ථ එකකන්ති තාත, තං එකකම්පි රයහොගතං ඉමිනා යභපොජයනන

යායපන්තං දිස්වා මම අච්ඡරියං හුත්වා උපට්ඨාති. එදිසන්ති එවරූපං
අයලොණකං අතක්කං නිධූපනං රන්ධං පත්තං භුඤ්ජන්තානං යකන
කාරයණනවණ්යණොපසීදතීතිනංපුච්ඡි. 

අථස්ස යසොආචික්ඛන්යතොආහ– 

88. 

‘‘එයකොරාජනිපජ්ජාමි, නියයතපණ්ණසන්ථයර; 

තායයමඑකයසයයාය, රාජවණ්යණොපසීදති. 
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89. 

‘‘න චයනත්තිංසබන්ධායම, රාජරක්ඛා උපට්ඨිතා; 

තායයමසුඛයසයයාය, රාජවණ්යණොපසීදති. 

90. 

‘‘අතීතං නානුයසොචාමි, නප්පජප්පාමිනාගතං; 

පච්චුප්පන්යනනයායපමි, යතනවණ්යණොපසීදති. 

91. 

‘‘අනාගතප්පජප්පාය, අතීතස්සානුයසොචනා; 

එයතනබාලාසුස්සන්ති, නයළොවහරියතොලුයතො’’ති. 

තත්ථ යනත්තිංසබන්ධාති ඛග්ගබන්ධා.  ාජ ක් ාති රාජානං රක්ඛිතා. 

නප්පජප්පාමීතිනපත්යථමි. හරියතොති හරිතවණ්යණො. ලුයතොතිලුඤ්චිත්වා
ආතයපඛිත්තනයළොවිය. 

අථරාජා ‘‘ඉයධවනංඅභිසිඤ්චිත්වාආදායගමිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා
රජ්යජනනිමන්යතන්යතොආහ– 

92. 

‘‘හත්ථානීකංරථානීකං, අස්යසපත්තීචවම්මියනො; 

නියවසනානිරම්මානි, අහංපුත්තදදාමියත. 

93. 

‘‘ඉත්ථාගාරම්පියතදම්මි, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතං; 

තාපුත්තපටිපජ්ජස්සු, ත්වංයනොරාජාභපවිස්සසි. 

94. 

‘‘කුසලානච්චගීතස්ස, සික්ඛිතාචාතුරිත්ථියයො; 

කායමතංරමයිස්සන්ති, කිංඅරඤ්යඤකරිස්සසි. 

95. 

‘‘පටිරාජූහියතකඤ්ඤා, ආනයිස්සංඅලඞ්කතා; 

තාසුපුත්යතජයනත්වාන, අථපච්ඡාපබ්බජිස්සසි. 

96. 

‘‘යුවාචදහයරොචාසි, පඨමුප්පත්තියකොසුසු; 

රජ්ජංකායරහිභපද්දන්යත, කිංඅරඤ්යඤකරිස්සසී’’ති. 

තත්ථ හත්ථානීකන්ති දසහත්ථියතො පට්ඨාය හත්ථානීකං නාම, තථා 

 ථානීකං. වම්මියනොති වම්මබද්ධසූරයයොයධ. කුසලාති යඡකා. සික්ඛිතාති

අඤ්යඤසුපි ඉත්ථිකිච්යචසු සික්ඛිතා. චාතුරිත්ථියෙොති චතුරා විලාසා
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ඉත්ථියයො, අථ වා චතුරා නාගරා ඉත්ථියයො, අථ වා චතුරා නාම 

නාටකිත්ථියයො. පටි ාජූහි යත කඤ්ඤාති අඤ්යඤහි රාජූහි තව

රාජකඤ්ඤායයො ආනයිස්සාමි. යුවාති යයොබ්බනප්පත්යතො. දහය ොති

තරුයණො. පඨමුප්පත්තියකොතිපඨමවයයන උප්පත්තියතොසමුග්ගයතො. සුසූති
අතිතරුයණො. 

ඉයතොපට්ඨායයබොධිසත්තස්සධම්මකථායහොති– 

97. 

‘‘යුවාචයරබ්රහ්මචරියං, බ්රහ්මචාරීයුවාසියා; 

දහරස්සහිපබ්බජ්ජා, එතංඉසීහිවණ්ණිතං. 

98. 

‘‘යුවා චයරබ්රහ්මචරියං, බ්රහ්මචාරීයුවා සියා; 

බ්රහ්මචරියංචරිස්සාමි, නාහංරජ්යජනමත්ථියකො. 

99. 

‘‘පස්සාමියවොහංදහරං, අම්මතාතවදන්තරං; 

කිච්ඡාලද්ධංපියංපුත්තං, අප්පත්වාවජරංමතං. 

100. 

‘‘පස්සාමියවොහංදහරිං, කුමාරිංචාරුදස්සනිං; 

නවවංසකළීරංව, පලුග්ගංජීවිතක්ඛයං. 

101. 

‘‘දහරාපිහිමීයන්ති, නරාචඅථනාරියයො; 

තත්ථයකොවිස්සයසයපොයසො, ‘දහයරොම්හී’තිජීවියත. 

102. 

‘‘යස්සරතයාවිවසායන, ආයුඅප්පතරංසියා; 

අප්යපොදයකවමච්ඡානං, කිංනුයකොමාරකංතහිං. 

103. 

‘‘නිච්චමබ්භපාහයතොයලොයකො, නිච්චඤ්චපරිවාරියතො; 

අයමොඝාසුවජන්තීසු, කිංමංරජ්යජභිසිඤ්චසී’’ති. 

කාසිරාජාආහ– 

104. 

‘‘යකන මබ්භපාහයතොයලොයකො, යකනචපරිවාරියතො; 

කායයොඅයමොඝාගච්ඡන්ති, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 
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යබොධිසත්යතොආහ– 

105. 

‘‘මච්චුනාබ්භපාහයතොයලොයකො, ජරායපරිවාරියතො; 

රයතයොඅයමොඝාගච්ඡන්ති, එවංජානාහිඛත්තිය. 

106. 

‘‘යථාපි තන්යතවිතයත, යංයයදවූපවීයති; 

අප්පකංයහොතියවතබ්බං, එවංමච්චානජීවිතං. 

107. 

‘‘යථාවාරිවයහොපූයරො, ගච්ඡංනුපනිවත්තති; 

එවමායුමනුස්සානං, ගච්ඡංනුපනිවත්තති. 

108. 

‘‘යථාවාරිවයහොපූයරො, වයහරුක්යඛපකූලයජ; 

එවංජරාමරයණන, වුය්හන්යතසබ්බපාණියනො’’ති. 

තත්ථ බ්රහ්මචාරීයුවාසිොති බ්රහ්මචරියංචරන්යතොයුවාභපයවයය. ඉසීහි

වණ්ණිතන්ති බුද්ධාදීහි ඉසීහි යථොමිතං පසත්ථං. නාහං  ජ්යජන

මත්ථියකොති අහං රජ්යජන අත්ථියකො න යහොමි. අම්ම තාත වදන්ත න්ති 

‘‘අම්ම, තාතා’’ති වදන්තං. පලුග් න්ති මච්චුනා ලුඤ්චිත්වා ගහිතං. ෙස්ස

 තයාවිවසායනතිමහාරාජ, යස්ස මාතුකුච්ඡිම්හිපටිසන්ධිග්ගහණකාලයතො

පට්ඨාය රත්තිදිවාතික්කයමන අප්පතරං ආයු යහොති. යකොමා කං තහින්ති
තස්මිංවයයතරුණභපායවොකිං කරිස්සති. 

යකන මබ්භාහයතොති යකන අබ්භපාහයතො. ඉදං රාජා සංඛිත්යතන

භපාසිතස්සඅත්ථංඅජානන්යතොවපුච්ඡති.  යතයොති රත්තියයො.තාහිඉයමසං
සත්තානං ආයුඤ්ච වණ්ණඤ්ච බලඤ්ච යඛයපන්තියයො එව ගච්ඡන්තීති

අයමොඝා ගච්ඡන්තිනාමාති යවදිතබ්බං. ෙං ෙයදවූපවීෙතීති යං යං තන්තං

උපවීයති. යවතබ්බන්ති තන්තස්මිං වීයත යසසං යවතබ්බං යථා අප්පකං

යහොති, එවං සත්තානං ජීවිතං. නුපනිවත්තතීති තස්මිං තස්මිං ඛයණ ගතං

ගතයමව යහොති, න උපනිවත්තති. වයහ රුක්ය පකූලයජති උපකූලයජ
රුක්යඛවයහයය. 

රාජා මහාසත්තස්සධම්මකථංසුත්වා‘‘කිං යමඝරාවායසනා’’තිඅතිවිය

උක්කණ්ඨියතොපබ්බජිතුකායමොහුත්වා‘‘නාහංතාවපුනනගරං ගමිස්සාමි, 

ඉයධව පබ්බජිස්සාමි. සයච පන යම පුත්යතො නගරං ගච්යඡයය, 
යසතච්ඡත්තමස්ස දයදයය’’න්ති චින්යතත්වා තං වීමංසිතුං පුන රජ්යජන 

නිමන්යතන්යතොආහ– 
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109. 

‘‘හත්ථානීකංරථානීකං, අස්යසපත්තීචවම්මියනො; 

නියවසනානිරම්මානි, අහංපුත්තදදාමියත. 

110. 

‘‘ඉත්ථාගාරම්පි යතදම්මි, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතං; 

තාපුත්තපටිපජ්ජස්සු, ත්වංයනොරාජාභපවිස්සසි. 

111. 

‘‘කුසලානච්චගීතස්ස, සික්ඛිතාචාතුරිත්ථියයො; 

කායමතංරමයිස්සන්ති, කිංඅරඤ්යඤකරිස්සසි. 

112. 

‘‘පටිරාජූහියතකඤ්ඤා, ආනයිස්සංඅලඞ්කතා; 

තාසුපුත්යතජයනත්වාන, අථපච්ඡාපබ්බජිස්සසි. 

113. 

‘‘යුවාචදහයරොචාසි, පඨමුප්පත්තියකොසුසු; 

රජ්ජංකායරහිභපද්දන්යත, කිංඅරඤ්යඤකරිස්සසි. 

114. 

‘‘යකොට්ඨාගාරඤ්චයකොසඤ්ච, වාහනානිබලානිච; 

නියවසනානිරම්මානි, අහංපුත්තදදාමියත. 

115. 

‘‘යගොමණ්ඩලපරිබූළ්යහො, දාසිසඞ්ඝපුරක්ඛයතො; 

රජ්ජංකායරහිභපද්දන්යත, කිංඅරඤ්යඤකරිස්සසී’’ති. 

තත්ථ ය ොමණ්ඩලපරිබූළ්යහොති සුභපඞ්ගීනං රාජකඤ්ඤානං
මණ්ඩයලනපුරක්ඛයතො. 

අථමහාසත්යතොරජ්යජනඅනත්ථිකභපාවංපකායසන්යතොආහ– 

116. 

‘‘කිං ධයනනයංඛීයයථ, කිංභපරියාය මරිස්සති; 

කිංයයොබ්බයනනජිණ්යණන, යංජරායාභිභුයයති. 

117. 

‘‘තත්ථකානන්දිකාඛිඩ්ඩා, කාරතීකාධයනසනා; 

කිංයමපුත්යතහිදායරහි, රාජමුත්යතොස්මිබන්ධනා. 

118. 
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‘‘යයොහංඑවංපජානාමි, මච්චුයමනප්පමජ්ජති; 

අන්තයකනාධිපන්නස්ස, කාරතීකාධයනසනා. 

119. 

‘‘ඵලානමිව පක්කානං, නිච්චංපතනයතොභපයං; 

එවංජාතානමච්චානං, නිච්චංමරණයතොභපයං. 

120. 

‘‘සායයමයකනදිස්සන්ති, පායතොදිට්ඨාබහූජනා; 

පායතොඑයතනදිස්සන්ති, සායංදිට්ඨාබහූජනා. 

121. 

‘‘අජ්යජව කිච්චංආතපං, යකොජඤ්ඤාමරණං සුයව; 

නහියනොසඞ්ගරංයතන, මහායසයනනමච්චුනා. 

122. 

‘‘යචොරාධනස්සපත්යථන්ති, රාජමුත්යතොස්මිබන්ධනා; 

එහිරාජනිවත්තස්සු, නාහංරජ්යජනමත්ථියකො’’ති. 

තත්ථ ෙං ඛීයෙථාති මහාරාජ, කිං ත්වං මං ධයනන නිමන්යතසි, යං

ඛීයයථඛයංගච්යඡයය.ධනංවාහිපුරිසංචජති, පුරියසොවාතං ධනංචජිත්වා

ගච්ඡතීති සබ්බථාපි ඛයගාමීයයව යහොති, කිං ත්වං මං යතන ධයනන 

නිමන්යතසි. කිං භරිොොති භපරියාය කිං කරිස්සාමි, යා මයි ඨියතයයව

මරිස්සති. ජිණ්යණනාති ජරාය අනුපරියතන අනුභූයතන. අභිභුෙයතීති

අභිභපවියයති. තත්ථාතිතස්මිංඑවංජරාමරණධම්යමයලොකසන්නිවායස. කා

නන්දීතිකානාමතුට්ඨි. ඛි ඩාති කීළා.  තීතිපඤ්චකාමගුණරති. බන්ධනාති

කාමබන්ධනා මුත්යතො අස්මි, මහාරාජාති ඣායනන වික්ඛම්භිතත්තා

එවමාහ. මච්චු යමති මම මච්චු නප්පමජ්ජති, නිච්චං මම වධාය

අප්පමයතොයයවාති. යයො අහං එවං පජානාමි, තස්ස මම අන්තයකන

අධිපන්නස්ස වධිතස්ස කා නාම රති, කා ධයනසනාති. නිච්චන්ති
ජාතකාලයතොපට්ඨායසදාජරාමරණයතොභපයයමව උප්පජ්ජති. 

ආතපන්ති කුසලකම්මවීරියං. කිච්චන්ති කත්තබ්බං. යකො ජඤ්ඤා

ම ණං සුයවතිසුයවවා පරසුයවවාමරණංවා ජීවිතංවා යකොජායනයය. 

සඞ්  න්ති සඞ්යකතං. මහායසයනනාති 

පඤ්චවීසතිභපයබාත්තිංසකම්මකරණඡන්නවුතියරොගප්පමුඛාදිවයසන

පුථුයසයනන. යචො ාධනස්සාතිධනත්ථායජීවිතංචජන්තායචොරාධනස්ස

පත්යථන්ති නාම, අහංපනධනපත්ථනාසඞ්ඛාතාබන්ධනාමුත්යතොඅස්මි, 

න යම ධයනනත්යථොති අත්යථො. නිවත්තස්සූති මම වචයනන සම්මා

නිවත්තස්සු, රජ්ජංපහාය යනක්ඛම්මංපටිසරණංකත්වාපබ්බජස්සු.යංපන

චින්යතසි ‘‘ඉමං රජ්යජ පතිට්ඨායපස්සාමී’’ති, තං මා චින්තයි, නාහං
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රජ්යජන අත්ථියකොති. ඉති මහාසත්තස්ස ධම්මයදසනා සහානුසන්ධිනා
මත්ථකංපත්තා. 

තං සුත්වා රාජානඤ්ච චන්දායදවිඤ්ච ආදිං කත්වා යසොළසසහස්සා 
ඔයරොධා ච අමච්චාදයයො ච සබ්යබපබ්බජිතුකාමා අයහසුං. රාජාපිනගයර 

යභපරිං චරායපසි ‘‘යය මම පුත්තස්ස සන්තියක පබ්බජිතුං ඉච්ඡන්ති, යත

පබ්බජන්තූ’’ති. සබ්යබසඤ්ච සුවණ්ණයකොට්ඨාගාරාදීනං ද්වාරානි

විවරායපත්වා ‘‘අසුකට්ඨායන ච මහානිධිකුම්භියයො අත්ථි, අත්ථිකා
ගණ්හන්තූ’’ති සුවණ්ණපට්යට අක්ඛරානි ලිඛායපත්වා මහාථම්යභප 
බන්ධායපසි.යතනාගරායථාපසාරියතආපයණචවිවටද්වාරානියගහානිච
පහාය නගරයතො නික්ඛමිත්වා රඤ්යඤො සන්තිකං ආගමිංසු. රාජා
මහාජයනන සද්ධිං මහාසත්තස්ස සන්තියක පබ්බජි. සක්කදත්තියං
තියයොජනිකංඅස්සමපදංපරිපුණ්ණංඅයහොසි.මහාසත්යතො පණ්ණසාලායයො

විචායරසි, මජ්යඣ ඨිතා පණ්ණසාලායයො ඉත්ථීනං දායපසි. කිංකාරණා? 
භීරුකජාතිකා එතාති. පුරිසානං පන බහිපණ්ණසාලායයො දායපසි. තා
සබ්බාපි පණ්ණසාලායයො විස්සකම්මයදවපුත්යතොව මායපසි. යත ච
ඵලධරරුක්යඛවිස්සකම්මයදවපුත්යතොයයවඅත්තයනො ඉද්ධියාමායපසි.යත
සබ්යබවිස්සකම්යමනනිම්මියතසුඵලධරරුක්යඛසුඋයපොසථදිවයස භූමියං
පතිතපතිතානි ඵලානි ගයහත්වා පරිභුඤ්ජිත්වා සමණධම්මං කයරොන්ති.
යතසු යයො කාමවිතක්කං වා බයාපාදවිතක්කං වා විහිංසාවිතක්කං වා

විතක්යකති, තස්ස මනං ජානිත්වා මහාසත්යතො ආකායස නිසීදිත්වා
මධරධම්මං කයථසි. යත ජනා යබොධිසත්තස්ස මධරධම්මං සුත්වා
එකග්ගචිත්තා හුත්වා ඛිප්පයමව අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තියයො ච 

නිබ්බත්යතසුං. 

තදා එයකො සාමන්තරාජා ‘‘කාසිරාජා කිර බාරාණසිනගරයතො
නික්ඛමිත්වා වනං පවිසිත්වා පබ්බජියතො’’ති සුත්වා ‘‘බාරාණසිං
ගණ්හිස්සාමී’’ති නගරා නික්ඛමිත්වා බාරාණසිං පත්වා නගරං පවිසිත්වා
අලඞ්කතනගරං දිස්වා රාජනියවසනං ආරුය්හ සත්තවිධං වරරතනං

ඔයලොයකත්වා ‘‘කාසිරඤ්යඤො ඉමං ධනං නිස්සාය එයකන භපයයන
භපවිතබ්බ’’න්ති චින්යතන්යතො සුරායසොණ්යඩ පක්යකොසායපත්වා පුච්ඡි

‘‘තුම්හාකං රඤ්යඤො ඉධ නගයර භපයං උප්පන්නං අත්ථී’’ති? ‘‘නත්ථි, 
යදවා’’ති.‘‘කිංකාරණා’’ති.‘‘අම්හාකංරඤ්යඤොපුත්යතොයතමියකුමායරො
‘බාරාණසිං රජ්ජං න කරිස්සාමී’ති අමූයගොපි මූයගො විය හුත්වා ඉමම්හා

නගරානික්ඛමිත්වාවනං පවිසිත්වාඉසිපබ්බජ්ජංපබ්බජි, යතනකාරයණන
අම්හාකං රාජා මහාජයනන සද්ධිං ඉමම්හා නගරා නික්ඛමිත්වා
යතමියකුමාරස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා පබ්බජියතො’’ති ආයරොයචසුං.
සාමන්තරාජා යතසං වචනං සුත්වා තුස්සිත්වා ‘‘අහම්පි පබ්බජිස්සාමී’’ති

චින්යතත්වා ‘‘තාත, තුම්හාකංරාජා කතරද්වායරනනික්ඛන්යතො’’තිපුච්ඡි.
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‘‘යදව, පාචීනද්වායරනා’’ති වුත්යත අත්තයනො පරිසාය සද්ධිං යතයනව
පාචීනද්වායරනනික්ඛමිත්වානදීතීයරනපායාසි. 

මහාසත්යතොපිතස්සආගමනංඤත්වාවනන්තරංආගන්ත්වාආකායස 
නිසීදිත්වා මධරධම්මං යදයසසි. යසො පරිසාය සද්ධිං තස්ස සන්තියකයයව
පබ්බජි. එවං අපයරපි සත්ත රාජායනො ‘‘බාරාණසිනගරං ගණ්හිස්සාමී’’ති
ආගතා. යතපි රාජායනො සත්ත රජ්ජානි ඡඩ්යඩත්වා යබොධිසත්තස්ස

සන්තියකයයව පබ්බජිංසු. හත්ථීපි අරඤ්ඤහත්ථී ජාතා, අස්සාපි

අරඤ්ඤඅස්සා ජාතා, රථාපි අරඤ්යඤයයව විනට්ඨා, භපණ්ඩාගායරසු
කහාපයණ අස්සමපයද වාලුකං කත්වා විකිරිංසු. සබ්යබපි
අභිඤ්ඤාසමාපත්තියයො නිබ්බත්යතත්වා ජීවිතපරියයොසායන
බ්රහ්මයලොකපරායණාඅයහසුං.තිරච්ඡානගතාහත්ථිඅස්සාපිඉසිගයණ චිත්තං
පසායදත්වාඡකාමාවචරයලොයකසුනිබ්බත්තිංසු. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ‘‘න, 

භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි රජ්ජං පහාය නික්ඛන්යතොයයවා’’ති වත්වා
ජාතකං සයමොධායනසි–‘‘තදාඡත්යතඅධිවත්ථායදවධීතාඋප්පලවණ්ණා 

අයහොසි, සුනන්යදො සාරථි සාරිපුත්යතො, මාතාපිතයරො මහාරාජකුලානි, 

යසසපරිසාබුද්ධපරිසා, මූගපක්ඛපණ්ඩියතොපනඅහයමවසම්මාසම්බුද්යධො 
අයහොසි’’න්ති. 

මූගපක්ඛජාතකවණ්ණනාපඨමා. 

[539] 2. මහාජනකජාතකවණ්ණනා 
යකොයං මජ්යඣ සමුද්දස්මින්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො

මහාභිනික්ඛමනං ආරබ්භප කයථසි. එකදිවසඤ්හි භික්ඛූ ධම්මසභපායං
සන්නිසින්නාතථාගතස්ස මහාභිනික්ඛමනංවණ්ණයන්තානිසීදිංසු.සත්ථා

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

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි
තථාගයතො මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛන්යතොයයවා’’ති වත්වා යතහි යාචියතො 
අතීතංආහරි. 

අතීයතවියදහරට්යඨමිථිලායංමහාජනයකොනාමරාජාරජ්ජංකායරසි. 
තස්ස ද්යව පුත්තා අයහසුං අරිට්ඨජනයකො ච යපොලජනයකො චාති. යතසු

රාජා යජට්ඨපුත්තස්සඋපරජ්ජංඅදාසි, කනිට්ඨස්සයසනාපතිට්ඨානංඅදාසි.
අපරභපායග මහාජනයකො කාලමකාසි. තස්ස සරීරකිච්චං කත්වා රඤ්යඤො
අච්චයයන අරිට්ඨජනයකො රාජා හුත්වා ඉතරස්ස උපරජ්ජං අදාසි.

තස්යසයකො පාදමූලියකො අමච්යචො රඤ්යඤො සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘යදව, 
උපරාජාතුම්යහඝායතතුකායමො’’තිආහ.රාජාතස්සපුනප්පුනංකථං සුත්වා
කනිට්ඨස්ස සියනහං භින්දිත්වා යපොලජනකං සඞ්ඛලිකාහි බන්ධායපත්වා 
රාජනියවසනයතො අවිදූයර එකස්මිං යගයහ වසායපත්වා ආරක්ඛං ඨයපසි.
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පටුන 

කුමායරො‘‘සචාහංභපාතු යවරීම්හි, සඞ්ඛලිකාපියමහත්ථපාදාමාමුච්චන්තු, 

ද්වාරම්පි මා විවරීයතු, සයච යනො යවරීම්හි, සඞ්ඛලිකාපි යම හත්ථපාදා

මුච්චන්තු, ද්වාරම්පි විවරීයතූ’’ති සච්චකිරියමකාසි. තාවයදව සඞ්ඛලිකාපි

ඛණ්ඩාඛණ්ඩං ඡිජ්ජිංසු, ද්වාරම්පි විවටං. යසො නික්ඛමිත්වා එකං
පච්චන්තගාමංගන්ත්වාවාසං කප්යපසි. 

පච්චන්තගාමවාසියනො තං සඤ්ජානිත්වා උපට්ඨහිංසු. රාජාපි තං 
ගාහායපතුංනාසක්ඛි.යසොඅනුපුබ්යබනපච්චන්තජනපදංහත්ථගතංකත්වා

මහාපරිවායරො හුත්වා ‘‘අහංපුබ්යබභපාතුනයවරී, ඉදානිපනයවරීම්හී’’ති
මහාජනපරිවුයතො මිථිලං ගන්ත්වා බහිනගයර ඛන්ධාවාරං කත්වා වාසං
කප්යපසි. නගරවාසියනො යයොධා ‘‘කුමායරො කිර ආගයතො’’ති සුත්වා

යයභුයයයන හත්ථිඅස්සවාහනාදීනි ගයහත්වා තස්යසව සන්තිකං ආගමිංසු, 
අඤ්යඤපි නාගරා ආගමිංසු. යසො භපාතු සාසනං යපයසසි ‘‘නාහං පුබ්යබ

තුම්හාකං යවරී, ඉදානිපනයවරීම්හි, ඡත්තංවායමයදථ, යුද්ධංවා’’ති.රාජා

තංසුත්වා යුද්ධංකාතුං ඉච්ඡන්යතො අග්ගමයහසිංආමන්යතත්වා ‘‘භපද්යද, 

යුද්යධජයපරාජයයො නාමනසක්කාඤාතුං, සයචමමඅන්තරායයොයහොති, 
ත්වං ගබ්භපං රක්යඛයයාසී’’ති වත්වා මහතියා යසනාය පරිවුයතො නගරා
නික්ඛමි. 

අථ නං යුද්යධ යපොලජනකස්ස යයොධා ජීවිතක්ඛයං පායපසුං. තදා
‘‘රාජා මයතො’’තිසකලනගයරඑකයකොලාහලංජාතං.යදවීපිතස්සමතභපාවං
ඤත්වා සීඝං සීඝං සුවණ්ණසාරාදීනි ගයහත්වා පච්ඡියං පක්ඛිපිත්වා
මත්ථයක කිලිට්ඨපියලොතිකං අත්ථරිත්වා උපරි තණ්ඩුයල ඔකිරිත්වා
කිලිට්ඨපියලොතිකංනිවායසත්වාසරීරංවිරූපං කත්වාපච්ඡිංසීයසඨයපත්වා

දිවා දිවස්යසව නික්ඛමි, න යකොචි නං සඤ්ජානි. සා උත්තරද්වායරන
නික්ඛමිත්වාකත්ථචිඅගතපුබ්බත්තාමග්ගංඅජානන්තීදිසං වවත්ථායපතුං
අසක්යකොන්තී යකවලං ‘‘කාලචම්පානගරං නාම අත්ථී’’ති සුතත්තා 

‘‘කාලචම්පානගරංගමිකානාමඅත්ථී’’තිපුච්ඡමානාඑකිකාසාලායංනිසීදි. 

කුච්ඡිම්හි පනස්සා නිබ්බත්තසත්යතො න යයො වා යසො වා, පූරිතපාරමී
මහාසත්යතො නිබ්බත්ති. 

තස්ස යතයජන සක්කස්ස භපවනං කම්පි. සක්යකොආවජ්යජන්යතො තං 

කාරණං ඤත්වා ‘‘තස්සා කුච්ඡියං නිබ්බත්තසත්යතො මහාපුඤ්යඤො, මයා
ගන්තුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා පටිච්ඡන්නයයොග්ගං මායපත්වා තත්ථ
මඤ්චං පඤ්ඤායපත්වා මහල්ලකපුරියසො විය යයොග්ගං පායජන්යතො තාය

නිසින්නසාලාය ද්වායර ඨත්වා ‘‘කාලචම්පානගරං ගමිකා නාම අත්ථී’’ති

පුච්ඡි. ‘‘අහං, තාත, ගමිස්සාමී’’ති. ‘‘යතන හි යයොග්ගං ආරුය්හ නිසීද, 

අම්මා’’ති. ‘‘තාත, අහං පරිපුණ්ණගබ්භපා, න සක්කා මයා යයොග්ගං

අභිරුහිතුං, පච්ඡයතොපච්ඡයතොගමිස්සාමි, ඉමිස්සාපනයමපච්ඡියාඔකාසං

යදහී’’ති.‘‘අම්ම, කිංවයදසි, යයොග්ගංපායජතුං ජානනසමත්යථොනාමමයා
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සදියසොනත්ථි.අම්ම, මාභපායි, ආරුය්හනිසීදා’’ති.සා‘‘තාත, සාධූ’’තිවදති.
යසො තස්සා ආයරොහනකායල අත්තයනො ආනුභපායවන
වාතපුණ්ණභපස්තචම්මංවිය පථවිංඋන්නායමත්වායයොග්ගස්සපච්ඡිමන්යත
පහරායපසි.සාඅභිරුය්හසයයන නිපජ්ජිත්වාව ‘‘අයංයදවතාභපවිස්සතී’’ති
අඤ්ඤාසි.සාදිබ්බසයයනනිපන්නමත්තාව නිද්දංඔක්කමි. 

අථ නංසක්යකොතිංසයයොජනමත්ථයකඑකංනදිං පත්වාපයබොයධත්වා

‘‘අම්ම, ඔතරිත්වා නදියං න්හායිත්වා උස්සීසයක සාටකයුගං අත්ථි, තං

නිවායසහි, අන්යතොයයොග්යග පුටභපත්තං අත්ථි, තං භුඤ්ජාහී’’ති ආහ. සා
තථා කත්වා පුන නිපජ්ජිත්වා සායන්හසමයය කාලචම්පානගරං පත්වා

ද්වාරට්ටාලකපාකායර දිස්වා ‘‘තාත, කිං නාම නගරයමත’’න්ති පුච්ඡි.

‘‘කාලචම්පානගරං, අම්මා’’ති.‘‘කිං වයදසි, තාත, නනුඅම්හාකංනගරයතො

කාලචම්පානගරංසට්ඨියයොජනමත්ථයකයහොතී’’ති? ‘‘එවං, අම්ම, අහංපන

උජමග්ගං ජානාමී’’ති. අථ නං දක්ඛිණද්වාරසමීයප ඔතායරත්වා ‘‘අම්ම, 

අම්හාකං ගායමො පුරයතො අත්ථි, ත්වං ගන්ත්වා නගරං පවිසාහී’’ති වත්වා
පුරයතොගන්ත්වාවියසක්යකොඅන්තරධායිත්වාසකට්ඨානයමව ගයතො. 

යදවීපි එකිකාව සාලායං නිසීදි. තස්මිං ඛයණ එයකො දිසාපායමොක්යඛො 
ආචරියයො කාලචම්පානගරවාසී මන්තජ්ඣායයකො බ්රාහ්මයණො පඤ්චහි
මාණවකසයතහි පරිවුයතො න්හානත්ථාය ගච්ඡන්යතො දූරයතොව
ඔයලොයකත්වාතංඅභිරූපංයසොභපග්ගප්පත්තංතත්ථ නිසින්නංදිස්වාතස්සා
කුච්ඡියංමහාසත්තස්සානුභපායවනසහදස්සයනයනව කනිට්ඨභපගිනිසියනහං

උප්පායදත්වාමාණවයකබහිඨයපත්වාඑකයකොවසාලංපවිසිත්වා ‘‘භපගිනි, 

කතරගාමවාසිකා ත්ව’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘තාත, මිථිලායං අරිට්ඨජනකරඤ්යඤො 

අග්ගමයහසීම්හී’’ති. ‘‘අම්ම, ඉධ කස්මා ආගතාසී’’ති? ‘‘තාත, 

යපොලජනයකන රාජා මාරියතො, අථාහං භීතා ‘ගබ්භපං අනුරක්ඛිස්සාමී’ති

ආගතා’’ති. ‘‘අම්ම, ඉමස්මිංපනයතනගයර යකොචිඤාතයකොඅත්ථී’’ති? 

‘‘නත්ථි, තාතා’’ති.යතනහිමාචින්තයි, අහං උදිච්චබ්රාහ්මයණොමහාසායලො

දිසාපායමොක්ඛආචරියයො, අහංතං භපගිනිට්ඨායනඨයපත්වා පටිජග්ගිස්සාමි, 

ත්වං ‘‘භපාතිකා’’ති මං වත්වා පායදසු ගයහත්වා පරියදවාති. සා මහාසද්දං
කත්වා තස්ස පායදසු ගයහත්වා පරියදවි. යත ද්යවපි අඤ්ඤමඤ්ඤං
පරියදවිංසු. 

අථස්ස අන්යතවාසිකා මහාසද්දං සුත්වා ඛිප්පං උපධාවිත්වා ‘‘ආචරිය, 

කිං යත යහොතී’’ති පුච්ඡිංසු. යසො ආහ – ‘‘කනිට්ඨභපගිනී යම එසා, 
අසුකකායල නාම මයා විනා ජාතා’’ති. අථ මාණවා ‘‘තව භපගිනිං
දිට්ඨකාලයතො පට්ඨාය මා චින්තයිත්ථ ආචරියා’’ති ආහංසු. යසො මාණයව

පටිච්ඡන්නයයොග්ගං ආහරායපත්වා තං තත්ථ නිසීදායපත්වා ‘‘තාතා, යවො 
ගන්ත්වාබ්රාහ්මණියාමමකනිට්ඨභපගිනිභපාවං කයථත්වාසබ්බකිච්චානිකාතුං
වයදථා’’තිවත්වායගහංයපයසසි.යතගන්ත්වා බ්රාහ්මණියාකයථසුං.අථ
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නං බ්රාහ්මණීපි උණ්යහොදයකන න්හායපත්වා සයනං පඤ්ඤායපත්වා
නිපජ්ජායපසි.අථබ්රාහ්මයණොපින්හාත්වාආගයතොයභපොජනකායල‘‘භපගිනිං 
යම පක්යකොසථා’’ති පක්යකොසායපත්වා තාය සද්ධිං එකයතො භුඤ්ජිත්වා
අන්යතොනියවසයනයයව තංපටිජග්ගි. 

සා න චිරස්යසව සුවණ්ණවණ්ණං පුත්තං විජායි, 

‘‘මහාජනකකුමායරො’’තිස්සඅයයකසන්තකංනාමමකාසි.යසොවඩ්ඪමායනො

දාරයකහි සද්ධිං කීළන්යතො යය තං යරොයසන්ති, යත
අසම්භින්නඛත්තියකුයල ජාතත්තා මහාබලවතාය යචව මානථද්ධතාය ච
දළ්හංගයහත්වාපහරති.තදායතමහාසද්යදනයරොදන්තා‘‘යකනපහටා’’ති 

වුත්යත ‘‘විධවාපුත්යතනා’’ති වදන්ති. අථ කුමායරො චින්යතසි ‘‘ඉයම මං 

‘විධවාපුත්යතො’තිඅභිණ්හංවදන්ති, යහොතු, මමමාතරංපුච්ඡිස්සාමී’’ති.යසො

එකදිවසං මාතරංපුච්ඡි‘‘අම්ම, යකොමය්හංපිතා’’ති? අථනංමාතා‘‘තාත, 
බ්රාහ්මයණො යත පිතා’’ති වඤ්යචසි. යසො පුනදිවයසපි දාරයක පහරන්යතො 

‘‘විධවාපුත්යතො’’ති වුත්යත ‘‘නනු බ්රාහ්මයණො යම පිතා’’ති වත්වා

‘‘බ්රාහ්මයණො කිංයතයහොතී’’තිවුත්යතචින්යතසි ‘‘ඉයමමං, බ්රාහ්මයණො

යත කිං යහොතී’ති අභිණ්හං වදන්ති, මාතා යම ඉදං කාරණං යථාභූතං න

කයථසි, සා අත්තයනො මයනන යමනකයථස්සති, යහොතු, කථායපස්සාමි

න’’න්ති. යසො ථඤ්ඤං පිවන්යතො ථනං දන්යතහි ඩංසිත්වා ‘‘අම්ම, යම

පිතරං කයථහි, සයච න කයථස්සසි, ථනං යත ඡින්දිස්සාමී’’ති ආහ. සා

පුත්තං වඤ්යචතුං අසක්යකොන්තී ‘‘තාත, ත්වං මිථිලායං

අරිට්ඨජනකරඤ්යඤොපුත්යතො, පිතායත යපොලජනයකනමාරියතො, අහංතං

අනුරක්ඛන්තී ඉමං නගරං ආගතා, අයං බ්රාහ්මයණො මං භපගිනිට්ඨායන
ඨයපත්වා පටිජග්ගතී’’ති කයථසි. යසො තං සුත්වා තයතො පට්ඨාය 

‘‘විධවාපුත්යතො’’තිවුත්යතපිනකුජ්ඣි. 

යසො යසොළසවස්සබ්භපන්තයරයයව තයයො යවයද ච සබ්බසිප්පානි ච 

උග්ගණ්හි, යසොළසවස්සිකකායල පනඋත්තමරූපධයරො අයහොසි. අථ යසො 

‘‘පිතු සන්තකං රජ්ජං ගණ්හිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා මාතරං පුච්ඡි ‘‘අම්ම, 

කිඤ්චි ධනං යත හත්යථ අත්ථි, උදාහු යනො, අහං යවොහාරං කත්වා ධනං
උප්පායදත්වා පිතු සන්තකං රජ්ජං ගණ්හිස්සාමී’’ති. අථ නං මාතා ආහ –

‘‘තාත, නාහං තුච්ඡහත්ථා ආගතා, තයයො යම හත්යථ ධනසාරා අත්ථි, 

මුත්තසායරො, මණිසායරො, වජිරසායරොති, යතසු එයකයකො

රජ්ජග්ගහණප්පමායණො, තංගයහත්වාරජ්ජංගණ්හ, මායවොහාරං කරී’’ති.

‘‘අම්ම, ඉදම්පි ධනං මය්හයමව උපඩ්ඪං කත්වා යදහි, තං පන ගයහත්වා 
සුවණ්ණභූමිං ගන්ත්වා බහුං ධනංආහරිත්වා රජ්ජං ගණ්හිස්සාමී’’ති. යසො
උපඩ්ඪං ආහරායපත්වාභපණ්ඩිකංකත්වාසුවණ්ණභූමිංගමියකහිවාණියජහි
සද්ධිං නාවාය භපණ්ඩං ආයරොයපත්වා පුන නිවත්තිත්වා මාතරං වන්දිත්වා

‘‘අම්ම, අහංසුවණ්ණභූමිං ගමිස්සාමී’’තිආහ.අථනංමාතාආහ–‘‘තාත, 

සමුද්යදො නාම අප්පසිද්ධියකො බහුඅන්තරායයො, මා ගච්ඡ, රජ්ජග්ගහණාය
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යතධනංබහූ’’ති.යසො‘‘ගච්ඡිස්සායමව අම්මා’’තිමාතරංවන්දිත්වායගහා
නික්ඛම්මනාවංඅභිරුහි. 

තං දිවසයමව යපොලජනකස්ස සරීයර යරොයගො උප්පජ්ජි, 
අනුට්ඨානයසයයං සයි. තදා සත්ත ජඞ්ඝසතානි නාවං අභිරුහිංසු. නාවා
සත්තදිවයසහි සත්ත යයොජනසතානි ගතා. සා අතිචණ්ඩයවයගන ගන්ත්වා

අත්තානං වහිතුං නාසක්ඛි, ඵලකානි භින්නානි, තයතො තයතො උදකං

උග්ගතං, නාවා සමුද්දමජ්යඣනිමුග්ගා. මහාජනා යරොදන්ති පරියදවන්ති, 

නානායදවතායයොනමස්සන්ති.මහාසත්යතොපනයනවයරොදතිනපරියදවති, 

න යදවතායයො නමස්සති, නාවාය පන නිමුජ්ජනභපාවං ඤත්වා සප්පිනා
සක්ඛරං ඔමද්දිත්වා කුච්ඡිපූරං ඛාදිත්වා ද්යව මට්ඨකසාටයක යතයලන
යතයමත්වා දළ්හං නිවායසත්වා කූපකං නිස්සාය ඨියතො නාවාය

නිමුජ්ජනසමයය කූපකං අභිරුහි. මහාජනා මච්ඡකච්ඡපභපක්ඛා ජාතා, 
සමන්තා උදකං අඩ්ඪූසභපමත්තං යලොහිතං අයහොසි. මහාසත්යතො
කූපකමත්ථයක ඨියතොව ‘‘ඉමාය නාම දිසාය මිථිලනගර’’න්ති දිසං 
වවත්ථයපත්වා කූපකමත්ථකා උප්පතිත්වා මච්ඡකච්ඡයප අතික්කම්ම
මහාබලවතාය උසභපමත්ථයක පති. තං දිවසයමව යපොලජනයකො
කාලමකාසි. තයතො පට්ඨාය මහාසත්යතො මණිවණ්ණාසු ඌමීසු

පරිවත්තන්යතොසුවණ්ණක්ඛන්යධොවියසමුද්දං තරති.යසො යථාඑකදිවසං, 

එවංසත්තාහංතරති, ‘‘ඉදානිපුණ්ණමීදිවයසො’’තියවලංපනඔයලොයකත්වා 
යලොයණොදයකනමුඛංවික්ඛායලත්වාඋයපොසථියකොයහොති. 

තදා ච ‘‘යය මාතුපට්ඨානාදිගුණයුත්තා සමුද්යද මරිතුං අනනුච්ඡවිකා

සත්තා, යතඋද්ධායරහී’’තිචතූහියලොකපායලහිමණියමඛලා නාමයදවධීතා

සමුද්දරක්ඛිකා ඨපිතා යහොති. සා සත්ත දිවසානි සමුද්දං න ඔයලොයකසි, 
දිබ්බසම්පත්තිං අනුභපවන්තියා කිරස්සා සති පමුට්ඨා. ‘‘යදවසමාගමං
ගතා’’තිපි වදන්ති. අථ සා ‘‘අජ්ජ යම සත්තයමො දිවයසො සමුද්දං

අයනොයලොයකන්තියා, කා නු යඛො පවත්තී’’ති ඔයලොයකන්තී මහාසත්තං

දිස්වා ‘‘සයචමහාජනකකුමායරොසමුද්යදනස්සිස්ස, යදවසමාගමපයවසනං
නලභිස්ස’’න්තිචින්යතත්වාමහාසත්තස්සඅවිදූයරඅලඞ්කයතන සරීයරන
ආකායසඨත්වාමහාසත්තංවීමංසමානාපඨමංගාථමාහ– 

123. 

‘‘යකොයංමජ්යඣසමුද්දස්මිං, අපස්සංතීරමායුයහ; 

කංත්වංඅත්ථවසංඤත්වා, එවංවායමයසභුස’’න්ති. 

තත්ථ අපස්සං තී මායුයහති තීරං අපස්සන්යතොව ආයූහති වීරියං
කයරොති. 
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අථ මහාසත්යතො තස්සා වචනං සුත්වා ‘‘අජ්ජ යම සත්තයමො දිවයසො 

සමුද්දං තරන්තස්ස, න යම දුතියයො සත්යතො දිට්ඨපුබ්යබො, යකො නු මං
වදතී’’තිආකාසං ඔයලොයකන්යතොතංදිස්වාදුතියංගාථමාහ– 

124. 

‘‘නිසම්මවත්තංයලොකස්ස, වායාමස්සචයදවයත; 

තස්මාමජ්යඣසමුද්දස්මිං, අපස්සංතීරමායුයහ’’ති. 

තත්ථ නිසම්ම වත්තං යලොකස්සාති අහං යලොකස්ස වත්තකිරියං දිස්වා

උපධායරත්වා විහරාමීති අත්යථො. වාොමස්ස චාති වායාමස්ස චආනිසංසං

නිසායමත්වා විහරාමීති දීයපති. තස්මාති යස්මා නිසම්ම විහරාමි, 

‘‘පුරිසකායරොනාමනනස්සති, සුයඛපතිට්ඨායපතී’’තිජානාමි, තස්මාතීරං 

අපස්සන්යතොපිආයූහාමිවීරියංකයරොමි, නඋක්කණ්ඨාමීති. 

සාතස්සධම්මකථංසුත්වාඋත්තරියසොතුකාමාහුත්වාපුනගාථමාහ – 

125. 

‘‘ගම්භීයර අප්පයමයයස්මිං, තීරංයස්සන දිස්සති; 

යමොයඝොයතපුරිසවායායමො, අප්පත්වාවමරිස්සසී’’ති. 

තත්ථ අප්පත්වාතිතීරං අප්පත්වායයව. 

අථනංමහාසත්යතො ‘‘යදවයත, කිංනායමතංකයථසි, වායාමංකත්වා 
මරන්යතොපිගරහයතොමුච්චිස්සාමී’’තිවත්වාගාථමාහ– 

126. 

‘‘අනයණො ඤාතිනංයහොති, යදවානංපිතුනඤ්චයසො; 

කරංපුරිසකිච්චානි, නචපච්ඡානුතප්පතී’’ති. 

තත්ථ අනයණොති වායාමං කයරොන්යතො ඤාතීනඤ්යචව යදවතානඤ්ච

බ්රහ්මානඤ්ච අන්තයර අනයණො යහොති අගරහියතො අනින්දියතො. ක ං

පුරිසකිච්චානීති යථා යසො පුග්ගයලො පුරියසහි කත්තබ්බානිකම්මානිකරං

පච්ඡාකායල න ච අනුතප්පති, යථා නානුයසොචති, එවාහම්පි වීරියං
කයරොන්යතොපච්ඡාකායලනානුතප්පාමිනානුයසොචාමීතිඅත්යථො. 

අථනංයදවධීතාගාථමාහ– 

127. 

‘‘අපාරයනයයංයංකම්මං, අඵලංකිලමථුද්දයං; 

තත්ථයකොවායායමනත්යථො, මච්චුයස්සාභිනිප්පත’’න්ති. 
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තත්ථ අපා යනෙයන්ති වායායමන මත්ථකං අපායපතබ්බං. මච්චු

ෙස්සාභිනිප්පතන්ති යස්ස අට්ඨායන වායාමකරණස්ස මරණයමව

නිප්ඵන්නං, තත්ථයකොවායායමනත්යථොති. 

එවං යදවධීතාය වුත්යත තං අප්පටිභපානං කයරොන්යතො මහාසත්යතො
උත්තරි ගාථාආහ– 

128. 

‘‘අපාරයනයයමච්චන්තං, යයොවිදිත්වාන යදවයත; 

නරක්යඛඅත්තයනොපාණං, ජඤ්ඤායසොයදිහාපයය. 

129. 

‘‘අධිප්පායඵලංඑයක, අස්මිංයලොකස්මියදවයත; 

පයයොජයන්තිකම්මානි, තානිඉජ්ඣන්තිවානවා. 

130. 

‘‘සන්දිට්ඨිකංකම්මඵලං, නනුපස්සසියදවයත; 

සන්නාඅඤ්යඤතරාමහං, තඤ්චපස්සාමිසන්තියක. 

131. 

‘‘යසොඅහං වායමිස්සාමි, යථාසත්තියථාබලං; 

ගච්ඡංපාරංසමුද්දස්ස, කස්සංපුරිසකාරිය’’න්ති. 

තත්ථ අච්චන්තන්ති යයො ‘‘ඉදං කම්මං වීරියං කත්වා නිප්ඵායදතුං න

සක්කා, අච්චන්තයමව අපාරයනයය’’න්ති විදිත්වා චණ්ඩහත්ථිආදයයො

අපරිහරන්යතොඅත්තයනොපාණංනරක්ඛති. ජඤ්ඤායසො ෙදිහාපයෙතියසො

යදිතාදියසසුඨායනසුවීරියංහායපයය, ජායනයයතස්ස කුසීතභපාවස්සඵලං.
ත්වංයංවාතංවානිරත්ථකංවදසීතිදීයපති.පාළියංපන‘‘ජඤ්ඤා යසොයදි

හාපය’’න්ති ලිඛිතං, තං අට්ඨකථාසු නත්ථි. අධිප්පාෙඵලන්ති අත්තයනො
අධිප්පායඵලං සම්පස්සමානා එකච්යච පුරිසා කසිවණිජ්ජාදීනි කම්මානි

පයයොජයන්ති, තානිඉජ්ඣන්තිවානවාඉජ්ඣන්ති. ‘‘එත්ථගමිස්සාමි, ඉදං
උග්ගයහස්සාමී’’ති පන කායිකයචතසිකවීරියං කයරොන්තස්ස තං 

ඉජ්ඣයතව, තස්මා තං කාතුං වට්ටතියයවාති දස්යසති. සන්නා අඤ්යඤ 

ත ාමහන්තිඅඤ්යඤජනාමහාසමුද්යදසන්නානිමුග්ගාවීරියංඅකයරොන්තා 

මච්ඡකච්ඡපභපක්ඛා ජාතා, අහං පන එකයකොව තරාමි. තඤ්ච පස්සාමි 

සන්තියකති ඉදං යම වීරියඵලං පස්ස, මයා ඉමිනා අත්තභපායවන යදවතා

නාම නදිට්ඨපුබ්බා, යසොහංතඤ්චඉමිනාදිබ්බරූයපනමමසන්තියකඨිතං 

පස්සාමි. ෙථාසත්තිෙථාබලන්තිඅත්තයනොසත්තියාචබලස්ස චඅනුරූපං. 

කස්සන්තිකරිස්සාමි. 

තයතොයදවතාතස්සතංදළ්හවචනංසුත්වාථුතිංකයරොන්තීගාථමාහ – 
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132. 

‘‘යයොත්වංඑවංගයතඔයඝ, අප්පයමයයයමහණ්ණයව; 

ධම්මවායාමසම්පන්යනො, කම්මුනානාවසීදසි; 

යසොත්වංතත්යථවගච්ඡාහි, යත්ථයතනිරයතොමයනො’’ති. 

තත්ථ එවං  යතති එවරූයප ගම්භීයර විත්ථයත මහාසමුද්යද. 

ධම්මවාොමසම්පන්යනොති ධම්මවායායමන සමන්නාගයතො. කම්මුනාති

අත්තයනොපුරිසකාරකම්යමන. නාවසීදසීතිනඅවසීදසි. ෙත්ථයතතියස්මිං 

ඨායනතවමයනොනිරයතො, තත්යථවගච්ඡාහීති. 

සා එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘පණ්ඩිත මහාපරක්කම, කුහිං තං යනමී’’ති 

පුච්ඡි. ‘‘මිථිලනගර’’න්ති වුත්යත සා මහාසත්තං පුප්ඵකලාපං විය
උක්ඛිපිත්වා උයභපොහි හත්යථහිපරිග්ගය්හඋයරනිපජ්ජායපත්වාපියපුත්තං 
ආදාය ගච්ඡන්තී විය ආකායස පක්ඛන්දි. මහාසත්යතො සත්තාහං
යලොයණොදයකන උපක්කසරීයරො හුත්වා දිබ්බඵස්යසන ඵුට්යඨො නිද්දං
ඔක්කමි. අථ නං සා මිථිලං යනත්වා අම්බවනුයයායන මඞ්ගලසිලාපට්යට
දක්ඛිණපස්යසන නිපජ්ජායපත්වා උයයානයදවතාහි තස්ස ආරක්ඛං
ගාහායපත්වාසකට්ඨානයමවගතා. 

තදා යපොලජනකස්ස පුත්යතො නත්ථි. එකා පනස්ස ධීතා අයහොසි, සා 
සීවලියදවීනාමපණ්ඩිතාබයත්තා.අමච්චාතයමනංමරණමඤ්යචනිපන්නං

පුච්ඡිංසු ‘‘මහාරාජ, තුම්යහසුදිවඞ්ගයතසුරජ්ජංකස්සදස්සාමා’’ති? අථයන

රාජා‘‘තාතා, මම ධීතරංසීවලියදවිංආරායධතුංසමත්ථස්සරජ්ජංයදථ, යයො

වා පන චතුරස්සපල්ලඞ්කස්ස උස්සීසකං ජානාති, යයො වා පන

සහස්සථාමධනුං ආයරොයපතුං සක්යකොති, යයො වා පන යසොළස මහානිධී

නීහරිතුංසක්යකොති, තස්සරජ්ජංයදථා’’තිආහ.අමච්චා‘‘යදව, යතසංයනො 
නිධීනංඋද්දානංකයථථා’’තිආහංසු.අථරාජා– 

‘‘සූරියුග්ගමයනනිධි, අයථොඔක්කමයනනිධි; 

අන්යතොනිධිබහිනිධි, නඅන්යතොනබහිනිධි. 

‘‘ආයරොහයන මහානිධි, අයථොඔයරොහයනනිධි; 

චතූසුමහාසායලසු, සමන්තායයොජයනනිධි. 

‘‘දන්තග්යගසුමහානිධි, වාලග්යගසුචයකපුයක; 

රුක්ඛග්යගසුමහානිධි, යසොළයසයතමහානිධී. 

‘‘සහස්සථායමොපල්ලඞ්යකො, සීවලිආරාධයනනචා’’ති.– 
මහානිධීහි සද්ධිං ඉතයරසම්පි උද්දානං කයථසි. රාජා ඉමං කථං වත්වා
කාලමකාසි. 
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අමච්චා රඤ්යඤො අච්චයයනතස්සමතකිච්චං කත්වාසත්තයම දිවයස
සන්නිපතිත්වාමන්තයිංසු ‘‘අම්යභපො රඤ්ඤා ‘අත්තයනො ධීතරං ආරායධතුං

සමත්ථස්සරජ්ජංදාතබ්බ’න්තිවුත්තං, යකොතංආරායධතුං සක්ඛිස්සතී’’ති.
යත‘‘යසනාපතිවල්ලයභපො’’තිවත්වාතස්සසාසනංයපයසසුං.යසොසාසනං 
සුත්වා‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වාරජ්ජත්ථායරාජද්වාරංගන්ත්වාඅත්තයනො 
ආගතභපාවංරාජධීතායආයරොචායපසි.සාතස්සආගතභපාවංඤත්වා ‘‘අත්ථි
නු ඛ්වස්සයසතච්ඡත්තසිරිංධායරතුංධිතී’’තිතස්සවීමංසනත්ථාය‘‘ඛිප්පං 
ආගච්ඡතූ’’ති ආහ. යසො තස්සා සාසනං සුත්වා තං ආරායධතුකායමො
යසොපානපාදමූලයතො පට්ඨාය ජයවනාගන්ත්වා තස්සා සන්තියක අට්ඨාසි.
අථනංසාවීමංසමානා‘‘මහාතයලජයවන ධාවා’’තිආහ.යසො‘‘රාජධීතරං
යතොයසස්සාමී’’තියවයගනපක්ඛන්දි.අථනං‘‘පුනඑහී’’ති ආහ.යසොපුන

යවයගනආගයතො.සාතස්සධිතියාවිරහිතභපාවංඤත්වා‘‘එහිසම්ම, පායද
යම සම්බාහා’’තිආහ.යසොතස්සාආරාධනත්ථංනිසීදිත්වාපායදසම්බාහි.
අථ නං සා උයර පායදන පහරිත්වා උත්තානකං පායතත්වා ‘‘ඉමං
අන්ධබාලපුරිසං ධිතිවිරහිතං යපොයථත්වා ගීවායං ගයහත්වා නීහරථා’’ති
දාසීනං සඤ්ඤං අදාසි. තා තථා කරිංසු. යසො යතහි ‘‘කිං යසනාපතී’’ති

පුට්යඨො ‘‘මා කයථථ, සා යනව මනුස්සිත්ථී, යක්ඛිනී’’ති ආහ. තයතො 

භපණ්ඩාගාරියකො ගයතො, තම්පි තයථව ලජ්ජායපසි. තථා යසට්ඨිං, 

ඡත්තග්ගාහං, අසිග්ගාහන්තිසබ්යබපියතලජ්ජායපසියයව. 

අථ අමච්චා සන්නිපතිත්වා ‘‘රාජධීතරං ආරායධතුං සමත්යථො නාම 

නත්ථි, සහස්සථාමධනුංආයරොයපතුංසමත්ථස්සරජ්ජංයදථා’’තිආහ, තම්පි
යකොචි ආයරොයපතුං නාසක්ඛි. තයතො ‘‘චතුරස්සපල්ලඞ්කස්ස උස්සීසකං

ජානන්තස්සරජ්ජං යදථා’’තිආහ, තම්පියකොචිනජානාති.තයතොයසොළස

මහානිධීනීහරිතුං සමත්ථස්ස රජ්ජං යදථා’’ති ආහ, යතපි යකොචි නීහරිතුං 

නාසක්ඛි.තයතො‘‘අම්යභපො අරාජිකංනාමරට්ඨංපායලතුංනසක්කා, කිංනු
යඛොකාතබ්බ’’න්තිමන්තයිංසු.අථයන පුයරොහියතොආහ– ‘‘යභපොතුම්යහ

මා චින්තයිත්ථ, ඵුස්සරථං නාම විස්සජ්යජතුං වට්ටති, ඵුස්සරයථන හි
ලද්ධරාජා සකලජම්බුදීයප රජ්ජං කායරතුං සමත්යථො යහොතී’’ති. යත
‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වානගරංඅලඞ්කාරායපත්වාමඞ්ගලරයථචත්තායරො 
කුමුදවණ්යණඅස්යසයයොයජත්වාඋත්තමපච්චත්ථරණංඅත්ථරිත්වාපඤ්ච 
රාජකකුධභපණ්ඩානි ආයරොයපත්වා චතුරඞ්ගිනියා යසනාය පරිවායරසුං.

‘‘සසාමිකස්ස රථස්ස පුරයතො තූරියානි වජ්ජන්ති, අසාමිකස්ස පච්ඡයතො

වජ්ජන්ති, තස්මා සබ්බතූරියානි පච්ඡයතො වායදථා’’ති වත්වා
සුවණ්ණභිඞ්කායරන රථධරඤ්ච පයතොදඤ්ච අභිසිඤ්චිත්වා ‘‘යස්ස රජ්ජං

කායරතුංපුඤ්ඤංඅත්ථි, තස්සසන්තිකං ගච්ඡතූ’’තිරථංවිස්සජ්යජසුං.අථ
රයථොරාජයගහංපදක්ඛිණංකත්වායවයගනමහාවීථිං අභිරුහි. 

යසනාපතිආදයයො ‘‘ඵුස්සරයථොමමසන්තිකං ආගච්ඡතූ’’තිචින්තයිංසු.
යසො සබ්යබසං යගහානි අතික්කමිත්වා නගරං පදක්ඛිණං කත්වා
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පටුන 

පාචීනද්වායරන නික්ඛමිත්වා උයයානාභිමුයඛො පායාසි. අථ නං යවයගන

ගච්ඡන්තං දිස්වා‘‘නිවත්යතථා’’තිආහංසු.පුයරොහියතො‘‘මානිවත්තයිත්ථ, 

ඉච්ඡන්යතො යයොජනසතම්පිගච්ඡතු, මානිවායරථා’’තිආහ.රයථොඋයයානං
පවිසිත්වා මඞ්ගලසිලාපට්ටං පදක්ඛිණං කත්වා ආයරොහනසජ්යජො හුත්වා
අට්ඨාසි.පුයරොහියතො මහාසත්තංනිපන්නකංදිස්වාඅමච්යචආමන්යතත්වා

‘‘අම්යභපො එයකො සිලාපට්යට නිපන්නයකො පුරියසො දිස්සති, 

යසතච්ඡත්තානුච්ඡවිකාපනස්සධිතිඅත්ථීතිවා නත්ථීතිවානජානාම, සයච

එස පුඤ්ඤවා භපවිස්සති, අම්යහ න ඔයලොයකස්සති, කාළකණ්ණිසත්යතො

සයච භපවිස්සති, භීතතසියතො උට්ඨායකම්පමායනො ඔයලොයකස්සති, තස්මා 
ඛිප්පංසබ්බතූරියානිපග්ගණ්හථා’’තිආහ.තාවයදවඅයනකසතානිතූරියානි 

පග්ගණ්හිංසු.තදාතූරියසද්යදොසාගරයඝොයසොවියඅයහොසි. 

මහාසත්යතො යතන සද්යදන පබුජ්ඣිත්වා සීසං විවරිත්වා
ඔයලොයකන්යතො මහාජනං දිස්වා ‘‘යසතච්ඡත්යතන යම ආගයතන
භපවිතබ්බ’’න්ති චින්යතත්වා පුන සීසං පාරුපිත්වා පරිවත්තිත්වා
වාමපස්යසන නිපජ්ජි. පුයරොහියතො තස්ස පායද විවරිත්වා ලක්ඛණානි

ඔයලොයකන්යතො‘‘තිට්ඨතුඅයංඑයකොදීයපො, චතුන්නම්පිමහාදීපානංරජ්ජං 
කායරතුං සමත්යථො යහොතී’’ති පුන තූරියානි පග්ගණ්හායපසි. අථ
මහාසත්යතො මුඛං විවරිත්වා පරිවත්තිත්වා දක්ඛිණපස්යසන නිපජ්ජිත්වා 
මහාජනං ඔයලොයකසි. තදා පුයරොහියතො පරිසං උස්සායරත්වා අඤ්ජලිං

පග්ගය්හඅවකුජ්යජො හුත්වා‘‘උට්යඨහි, යදව, රජ්ජංයතපාපුණාතී’’තිආහ.
අථ නං මහාසත්යතො ‘‘රාජා යවො කුහී’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘කාලකයතො
යදවා’’තිවුත්යත‘‘තස්සපුත්යතොවාභපාතාවා නත්ථී’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘නත්ථි
යදවා’’ති වුත්යත ‘‘යතන හි සාධ රජ්ජං කායරස්සාමී’’ති වත්වා උට්ඨාය
සිලාපට්යට පල්ලඞ්යකන නිසීදි. අථ නං තත්යථව අභිසිඤ්චිංසු. යසො
මහාජනයකො නාම රාජා අයහොසි. යසො රථවරං අභිරුය්හ මහන්යතන
සිරිවිභපයවන නගරං පවිසිත්වා රාජනියවසනං අභිරුහන්යතො 

‘‘යසනාපතිආදීනං තායනව ඨානානි යහොන්තූ’’ති විචායරත්වා මහාතලං
අභිරුහි. 

රාජධීතා පන පුරිමසඤ්ඤාය එව තස්ස වීමංසනත්ථං එකං පුරිසං 

ආණායපසි ‘‘තාත, ත්වංගච්ඡ, රාජානංඋපසඞ්කමිත්වාඑවංවයදහි ‘යදව, 

සීවලියදවී තුම්යහපක්යකොසති, ඛිප්පංකිරාගච්ඡතූ’’’ති.යසොගන්ත්වාතථා
ආයරොයචසි. රාජා පණ්ඩියතො තස්ස වචනං සුත්වාපි අස්සුණන්යතො විය
‘‘අයහො යසොභපයනො වතායං පාසායදො’’ති පාසාදයමව වණ්යණති. යසො තං
සායවතුං අසක්යකොන්යතො ගන්ත්වා රාජධීතාය තං පවත්තිං ආයරොයචසි

‘‘අයයය, රාජා තුම්හාකං වචනං න සුණාති, පාසාදයමව වණ්යණති, 

තුම්හාකං වචනංතිණංවියනගයණතී’’ති.සාතස්සවචනංසුත්වා ‘‘යසො 
මහජ්ඣාසයයො පුරියසො භපවිස්සතී’’ති චින්යතත්වා දුතියම්පි තතියම්පි
යපයසසි.රාජාපි අත්තයනොරුචියාපකතිගමයනනසීයහොවියවිජම්භපමායනො
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පාසාදං අභිරුහි. තස්මිං උපසඞ්කමන්යත රාජධීතා තස්ස යතයජන
සකභපායවනසණ්ඨාතුංඅසක්යකොන්තීආගන්ත්වා හත්ථාලම්බකංඅදාසි. 

යසො තස්සා හත්ථං ඔලම්බිත්වා මහාතලං අභිරුහිත්වා 
සමුස්සිතයසතච්ඡත්යත රාජපල්ලඞ්යක නිසීදිත්වා අමච්යච ආමන්යතත්වා

‘‘අම්යභපො, අත්ථි පන යවො රඤ්ඤා කාලං කයරොන්යතන යකොචි ඔවායදො

දින්යනො’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ආම, යදවා’’තිවුත්යත‘‘යතනහිවයදථා’’තිආහ.
යදව‘‘සීවලියදවිංආරායධතුංසමත්ථස්ස රජ්ජංයදථා’’තියතනවුත්තන්ති.

සීවලියදවියා ආගන්ත්වා හත්ථාලම්බයකො දින්යනො, අයං තාව ආරාධිතා

නාම, අඤ්ඤං වයදථාති. යදව ‘‘චතුරස්සපල්ලඞ්කස්ස උස්සීසකං ජානිතුං

සමත්ථස්ස රජ්ජං යදථා’’ති යතන වුත්තන්ති. රාජා ‘‘ඉදං දුජ්ජානං, 
උපායයන සක්කා ජානිතු’’න්ති චින්යතත්වා සීසයතො සුවණ්ණසූචිං

නීහරිත්වාසීවලියදවියා හත්යථඨයපසි‘‘ඉමංඨයපහී’’ති. සාතංගයහත්වා
පල්ලඞ්කස්ස උස්සීසයක ඨයපසි. ‘‘ඛග්ගං අදාසී’’තිපි වදන්තියයව. යසො
තාය සඤ්ඤාය ‘‘ඉදං උස්සීසක’’න්තිඤත්වා යතසං කථං අස්සුණන්යතො

විය‘‘කිංකයථථා’’තිවත්වාපුනයතහි තථාවුත්යත‘‘ඉදංජානිතුංනගරු, 

එතං උස්සීසක’’න්ති වත්වා ‘‘අඤ්ඤං වයදථා’’ති ආහ. යදව, 

‘‘සහස්සථාමධනුං ආයරොයපතුං සමත්ථස්ස රජ්ජං යදථා’’ති යතන

වුත්තන්ති. ‘‘යතනහිආහරථන’’න්තිආහරායපත්වායසොධනුංපල්ලඞ්යක
යථානිසින්යනොව ඉත්ථීනං කප්පාසයඵොටනධනුං විය ආයරොයපත්වා

‘‘අඤ්ඤං වයදථා’’ති ආහ. ‘‘යදව, යසොළස මහානිධී නීහරිතුං සමත්ථස්ස
රජ්ජං යදථා’’ති යතන වුත්තන්ති. ‘‘යතසං කිඤ්චි උද්දානං අත්ථී’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, යදවා’’ති වුත්යත ‘‘යතන හි නං කයථථා’’ති ආහ. යත
‘‘සූරියුග්ගමයන නිධී’’ති උද්දානං කථයිංසු. තස්ස තං සුණන්තස්යසව
ගගනතයලපුණ්ණචන්යදොවියයසොඅත්යථොපාකයටොඅයහොසි. 

අථ යන රාජා ආහ – ‘‘අජ්ජ, භපයණ, යවලා නත්ථි, ස්යව නිධී 
ගණ්හිස්සාමී’’ති. යසො පුනදිවයස අමච්යච සන්නිපායතත්වා පුච්ඡි

‘‘තුම්හාකං රාජා පච්යචකබුද්යධ යභපොයජසී’’ති? ‘‘ආම, යදවා’’ති. යසො

චින්යතසි ‘‘සූරියයොති නායං සූරියයො, සූරියසදිසත්තා පන පච්යචකබුද්ධා

සූරියා නාම, යතසං පච්චුග්ගමනට්ඨායන නිධිනා භපවිතබ්බ’’න්ති. තයතො
රාජා ‘‘යතසු පච්යචකබුද්යධසුආගච්ඡන්යතසු පච්චුග්ගමනං කයරොන්යතො
කතරං ඨානං ගච්ඡතී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අසුකට්ඨානං නාම යදවා’’ති වුත්යත 

‘‘තං ඨානං ඛණිත්වා නිධිං නීහරථා’’ති නිධිං නීහරායපසි. ‘‘ගමනකායල
අනුගච්ඡන්යතො කත්ථ ඨත්වා උයයයොයජසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අසුකට්ඨායන
නාමා’’ති වුත්යත ‘‘තයතොපි නිධිං නීහරථා’’ති නිධිං නීහරායපසි. අථ

මහාජනා උක්කුට්ඨිසහස්සානි පවත්යතන්තා ‘‘සූරියුග් මයන නිධී’’ති

වුත්තත්තා සූරියුග්ගමනදිසායං ඛණන්තා විචරිංසු. අයථො ‘‘ඔක්කමයන

නිධී’’ති වුත්තත්තා සූරියත්ථඞ්ගමනදිසායං ඛණන්තා විචරිංසු. ‘‘ඉදං පන

ධනං ඉයධව යහොති, අයහො අච්ඡරිය’’න්ති පීතියසොමනස්සං පවත්තයිංසු. 
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අන්යතොනිධීතිරාජයගයහමහාද්වාරස්සඅන්යතොඋම්මාරානිධිං නීහරායපසි. 

බහි නිධීති බහිඋම්මාරා නිධිං නීහරායපසි. න අන්යතො න බහි නිධීති

යහට්ඨාඋම්මාරයතො නිධිං නීහරායපසි. ආය ොහයන නිධීති මඞ්ගලහත්ථිං
ආයරොහනකායල සුවණ්ණනිස්යසණියා අත්ථරණට්ඨානයතො නිධිං

නීහරායපසි. අයථො ඔය ොහයන නිධීති හත්ථික්ඛන්ධයතො

ඔයරොහනට්ඨානයතො නිධිං නීහරායපසි. චතූසු මහාසායලසූති භූමියං

කතඋපට්ඨානට්ඨායනසිරිසයනස්සචත්තායරො මඤ්චපාදාසාලමයා, යතසං

යහට්ඨා චතස්යසො නිධිකුම්භියයො නීහරායපසි. සමන්තායෙොජයන නිධීති

යයොජනං නාම රථයුගපමාණං, සිරිසයනස්ස සමන්තා රථයුගප්පමාණයතො

නිධිං නීහරායපසි. දන්තග්ය සු මහානිධීති මඞ්ගලහත්ථිට්ඨායන තස්ස

ද්වින්නං දන්තානං අභිමුඛට්ඨානයතො නිධිං නීහරායපසි. වාලග්ය සූති 

මඞ්ගලහත්ථිට්ඨායන තස්ස වාලධිසම්මුඛට්ඨානයතො නිධිං නීහරායපසි. 

යකපුයකති යකපුකං වුච්චති උදකං, මඞ්ගලයපොක්ඛරණියතො උදකං 

නීහරායපත්වා නිධිං දස්යසසි. රුක් ග්ය සු මහානිධීති උයයායන
මහාසාලරුක්ඛමූයල ඨිතමජ්ඣන්හිකසමයය පරිමණ්ඩලාය රුක්ඛච්ඡායාය
අන්යතො නිධිං නීහරායපසි. එවං යසොළස මහානිධයයො නීහරායපත්වා
‘‘අඤ්ඤං කිඤ්චි අත්ථී’’ති පුච්ඡි. ‘‘නත්ථි යදවා’’ති වදිංසු. මහාජයනො
හට්ඨතුට්යඨොඅයහොසි. 

අථරාජා‘‘ඉදංධනංදානමුයඛවිකිරිස්සාමී’’තිනගරමජ්යඣයචව චතූසු
නගරද්වායරසු චාති පඤ්චසු ඨායනසු පඤ්ච දානසාලායයො කාරායපත්වා

මහාදානං පට්ඨයපසි, කාලචම්පානගරයතො අත්තයනො මාතරඤ්ච
බ්රාහ්මණඤ්ච පක්යකොසායපත්වා මහන්තං සක්කාරං අකාසි. තස්ස
තරුණරජ්යජයයවසකලංවියදහරට්ඨං‘‘අරිට්ඨජනකරඤ්යඤො කිරපුත්යතො

මහාජනයකොනාමරාජාරජ්ජංකායරති, යසොකිරපණ්ඩියතොඋපායකුසයලො, 
පස්සිස්සාම න’’න්ති දස්සනත්ථාය සඞ්ඛුභිතං අයහොසි. තයතො තයතො බහුං

පණ්ණාකාරං ගයහත්වා ආගමිංසු, නාගරාපි මහාඡණං සජ්ජයිංසු.
රාජනියවසයන අත්ථරණාදීනි සන්ථරිත්වා ගන්ධදාමමාලාදාමාදීනි
ඔසායරත්වා විප්පකිණ්ණලාජාකුසුමවාසධූමගන්ධාකාරං කායරත්වා
නානප්පකාරං පානයභපොජනං උපට්ඨායපසුං. රඤ්යඤො පණ්ණාකාරත්ථාය
රජතසුවණ්ණභපාජනාදීසු අයනකප්පකාරානි 

ඛාදනීයයභපොජනීයමධඵාණිතඵලාදීනි ගයහත්වා තත්ථ තත්ථ පරිවායරත්වා

අට්ඨංසු.එකයතොඅමච්චමණ්ඩලංනිසීදි, එකයතොබ්රාහ්මණගයණො, එකයතො 

යසට්ඨිආදයයොනිසීදිංසු, එකයතො උත්තමරූපධරානාටකිත්ථියයොනිසීදිංසු, 

බ්රාහ්මණාපි යසොත්ථිකායරන මුඛමඞ්ගලිකානි කයථන්ති, නච්චගීතාදීසු

කුසලා නච්චගීතාදීනි පවත්තයිංසු, අයනකසතානි තූරියානි පවජ්ජිංසූ. තදා
රාජනියවසනං යුගන්ධරවාතයවයගනපහටා සාගරකුච්ඡි විය එකනින්නාදං
අයහොසි.ඔයලොකියතොයලොකිතට්ඨානං කම්පති. 
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පටුන 

අථ මහාසත්යතො යසතච්ඡත්තස්ස යහට්ඨා රාජාසයන නිසින්යනොව 
සක්කසිරිසදිසංමහන්තංසිරිවිලාසංඔයලොයකත්වාඅත්තයනොමහාසමුද්යද

කතවායාමං අනුස්සරි. තස්ස ‘‘වීරියං නාම කත්තබ්බයුත්තකං, සචාහං

මහාසමුද්යද වීරියං නාකරිස්සං, න ඉමං සම්පත්තිං අලභිස්ස’’න්ති තං
වායාමං අනුස්සරන්තස්ස පීති උප්පජ්ජි. යසො පීතියවයගන උදානං
උදායනන්යතොආහ– 

133. 

‘‘ආසීයසයථවපුරියසො, නනිබ්බින්යදයයපණ්ඩියතො; 

පස්සාමියවොහංඅත්තානං, යථාඉච්ඡිංතථාඅහු. 

134. 

‘‘ආසීයසයථවපුරියසො, නනිබ්බින්යදයයපණ්ඩියතො; 

පස්සාමියවොහංඅත්තානං, උදකාථලමුබ්භපතං. 

135. 

‘‘වායයමයථවපුරියසො, නනිබ්බින්යදයයපණ්ඩියතො; 

පස්සාමියවොහංඅත්තානං, යථාඉච්ඡිංතථාඅහු. 

136. 

‘‘වායයමයථවපුරියසො, නනිබ්බින්යදයයපණ්ඩියතො; 

පස්සාමියවොහංඅත්තානං, උදකාථලමුබ්භපතං. 

137. 

‘‘දුක්ඛූපනීයතොපිනයරොසපඤ්යඤො, ආසංනඡින්යදයයසුඛාගමාය; 

බහූහිඵස්සාඅහිතාහිතාච, අවිතක්කිතා මච්චුමුපබ්බජන්ති. 

138. 

‘‘අචින්තිතම්පිභපවති, චින්තිතම්පිවිනස්සති; 

නහිචින්තාමයායභපොගා, ඉත්ථියාපුරිසස්සවා’’ති. 

තත්ථ ආසීයසයථවාතිආසායඡදකම්මංඅකත්වා අත්තයනොකම්මංආසං

කයරොයථව. නනිබ්බින්යදෙයාති වීරියං කයරොන්යතො නනිබ්බින්යදයයන

අලයසයය. ෙථා ඉච්ඡින්ති යථා රාජභපාවං ඉච්ඡිං, තයථව රාජා ජායතොම්හි. 

උබ්භතන්ති නීහටං. දුක්ඛූපනීයතොති කායිකයචතසිකදුක්යඛන ඵුට්යඨොපීති 

අත්යථො. අහිතාහිතාචාතිදුක්ඛඵස්සාඅහිතා, සුඛඵස්සා හිතා. අවිතක්කිතාති 
අවිතක්කිතායරො අචින්තිතායරො. ඉදං වුත්තං යහොති – යතසු ඵස්යසසු

අහිතඵස්යසනඵුට්ඨා සත්තා ‘‘හිතඵස්යසොපි අත්ථීතිවීරියංකයරොන්තා තං 

පාපුණන්තී’’ති අචින්යතත්වා වීරියං න කයරොන්ති, යත ඉමස්ස අත්ථස්ස

අවිතක්කිතායරො හිතඵස්සං අලභිත්වාව මච්චුමුපබ්බජන්ති මරණං

පාපුණන්ති, තස්මා වීරියංකත්තබ්බයමවාති. 
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අචින්තිතම්පීති ඉයමසං සත්තානං අචින්තිතම්පි යහොති, චින්තිතම්පි

විනස්සති. මයාපි හි ‘‘අයුජ්ඣිත්වාව රජ්ජං ලභිස්සාමී’’ති ඉදං අචින්තිතං, 

‘‘සුවණ්ණභූමියතො ධනං ආහරිත්වා යුජ්ඣිත්වා පිතු සන්තකං රජ්ජං

ගණ්හිස්සාමී’’තිපනචින්තිතං, ඉදානියමචින්තිතංනට්ඨං, අචින්තිතංජාතං. 

න හි චින්තාමො යභො ාති ඉයමසං සත්තානඤ්හි යභපොගා චින්තාය

අනිප්ඵජ්ජනයතො චින්තාමයා නාම න යහොන්ති, තස්මා වීරියයමව
කත්තබ්බං.වීරියවයතොහිඅචින්තිතම්පියහොතීති. 

යසො තයතො පට්ඨාය දස රාජධම්යම අයකොයපත්වා ධම්යමන සයමන

රජ්ජං කායරසි, පච්යචකබුද්යධ ච උපට්ඨාසි. අපරභපායග සීවලියදවී 

ධඤ්ඤපුඤ්ඤලක්ඛණසම්පන්නං පුත්තං විජායි, ‘‘දීඝාවුකුමායරො’’තිස්ස
නාමං කරිංසු. තස්ස වයප්පත්තස්ස රාජා උපරජ්ජං දත්වා
සත්තවස්සසහස්සානි රජ්ජං කායරසි. යසො එකදිවසං උයයානපායලන
ඵලාඵයලසු යචව නානාපුප්යඵසු ච ආභපයතසු තානි දිස්වා තුට්යඨො හුත්වා

තස්සසම්මානංකායරත්වා‘‘සම්මඋයයානපාල, අහංඋයයානංපස්සිස්සාමි, 

ත්වංඅලඞ්කයරොහින’’න්තිආහ.යසො‘‘සාධ, යදවා’’තිසම්පටිච්ඡිත්වාතථා
කත්වා රඤ්යඤො පටියවයදසි. යසො හත්ථික්ඛන්ධවරගයතො මහන්යතන
පරිවායරනනගරානික්ඛමිත්වා උයයානද්වාරං පාපුණි.තත්රචද්යව අම්බා

අත්ථිනීයලොභපාසා.එයකොඅඵයලො, එයකො ඵලධයරො.යසොපනඅතිමධයරො, 
රඤ්ඤා අග්ගඵලස්ස අපරිභුත්තත්තා තයතො යකොචි ඵලං ගයහතුං න 

උස්සහති. රාජා හත්ථික්ඛන්ධවරගයතොව තයතො එකං ඵලං ගයහත්වා

පරිභුඤ්ජි, තස්ස තං ජිව්හග්යග ඨපිතමත්තයමව දිබ්යබොජං විය උපට්ඨාසි.
යසො ‘‘නිවත්තනකායල බහූ ඛාදිස්සාමී’’ති චින්යතසි. ‘‘රඤ්ඤා අග්ගඵලං
පරිභුත්ත’’න්ති ඤත්වා උපරාජානං ආදිං කත්වා අන්තමයසො
හත්ථියමණ්ඩඅස්සයමණ්ඩාදයයොපි ඵලං ගයහත්වා පරිභුඤ්ජිංසු. අඤ්යඤ
ඵලං අලභපන්තා දණ්යඩහි සාඛං භින්දිත්වා නිපණ්ණමකංසු. රුක්යඛො 

ඔභපග්ගවිභපග්යගො අට්ඨාසි, ඉතයරො පන මණිපබ්බයතො විය විලාසමායනො
ඨියතො. 

රාජාඋයයානානික්ඛන්යතොතංදිස්වා ‘‘ඉදංකි’’න්තිඅමච්යච පුච්ඡති.
‘‘යදයවන අග්ගඵලං පරිභුත්තන්ති මහාජයනන විලුම්පියතො යදවා’’ති

ආහංසු. ‘‘කිං නු යඛො භපයණ, ඉමස්ස පන යනව පත්තං, න වණ්යණො

ඛීයණො’’ති? ‘‘නිප්ඵලතායනඛීයණො, යදවා’’ති. තං සුත්වා රාජා සංයවගං

පටිලභිත්වා ‘‘අයං රුක්යඛො නිප්ඵලතාය නීයලොභපායසො ඨියතො, අයං පන

සඵලතාය ඔභපග්ගවිභපග්යගො ඨියතො. ඉදම්පි රජ්ජං සඵලරුක්ඛසදිසං, 

පබ්බජ්ජාපන නිප්ඵලරුක්ඛසදිසා.සකිඤ්චනස්යසවභපයං, නාකිඤ්චනස්ස.

තස්මාඅහංඵලරුක්යඛොවිය අහුත්වානිප්ඵලරුක්ඛසදියසොභපවිස්සාමි, ඉමං
සම්පත්තිංචජිත්වානික්ඛම්ම පබ්බජිස්සාමී’’තිදළ්හංසමාදානංකත්වාමනං
අධිට්ඨහිත්වා නගරං පවිසිත්වා පාසාදද්වායර ඨියතොව යසනාපතිං

පක්යකොසායපත්වා ‘‘මහායසනාපති, අජ්ජයමපට්ඨාය භපත්තහාරකඤ්යචව
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මුයඛොදකදන්තකට්ඨදායකඤ්ච එකං උපට්ඨාකං ඨයපත්වා අඤ්යඤ මං 

දට්ඨුංමාලභපන්තු, යපොරාණකවිනිච්ඡයාමච්යචගයහත්වාරජ්ජංඅනුසාසථ, 

අහං ඉයතො පට්ඨාය උපරිපාසාදතයල සමණධම්මං කරිස්සාමී’’ති වත්වා
පාසාදමාරුය්හඑකයකොව සමණධම්මංඅකාසි.එවංගයතකායලමහාජයනො

රාජඞ්ගයණසන්නිපතිත්වාමහාසත්තංඅදිස්වා ‘‘නයනොරාජායපොරාණයකො
වියයහොතී’’තිවත්වාගාථාද්වයමාහ– 

139. 

‘‘අයපොරාණංවතයභපොරාජා, සබ්බභුම්යමොදිසම්පති; 

නජ්ජනච්යචනිසායමති, නගීයතකුරුයතමයනො. 

140. 

‘‘නමියගනපිඋයයායන, නපිහංයසඋදික්ඛති; 

මූයගොවතුණ්හිමාසීයනො, නඅත්ථමනුසාසතී’’ති. 

තත්ථ මිය ති සබ්බසඞ්ගාහිකවචනං, පුබ්යබ හත්ථී යුජ්ඣායපති, 

යමණ්යඩයුජ්ඣායපති, අජ්ජයතපිනඔයලොයකතීතිඅත්යථො. උෙයායනති

උයයානකීළම්පි නානුයභපොති. හංයසති පඤ්චපදුමසඤ්ඡන්නාසු

උයයානයපොක්ඛරණීසු හංසගණං න ඔයලොයකති. මූය ොවාති

භපත්තහාරකඤ්චඋපට්ඨාකඤ්චපුච්ඡිංසු ‘‘යභපොරාජා, තුම්යහහිසද්ධිංකිඤ්චි
අත්ථංමන්යතතී’’ති.යත‘‘නමන්යතතී’’ති වදිංසු.තස්මාඑවමාහංසු. 

රාජාකායමසුඅනල්ලීයන්යතනවියවකනින්යනනචිත්යතනඅත්තයනො 
කුලූපකපච්යචකබුද්යධ අනුස්සරිත්වා ‘‘යකො නු යඛො යම යතසං
සීලාදිගුණයුත්තානං අකිඤ්චනානං වසනට්ඨානං ආචික්ඛිස්සතී’’ති තීහි
ගාථාහිඋදානංඋදායනසි– 

141. 

‘‘සුඛකාමා රයහොසීලා, වධබන්ධාඋපාරතා; 

කස්සනුඅජ්ජආරායම, දහරාවුද්ධාචඅච්ඡයර. 

142. 

‘‘අතික්කන්තවනථා ධීරා, නයමොයතසංමයහසිනං; 

යයඋස්සුකම්හියලොකම්හි, විහරන්තිමනුස්සුකා. 

143. 

‘‘යතයඡත්වාමච්චුයනොජාලං, තතංමායාවියනොදළ්හං; 

ඡින්නාලයත්තාගච්ඡන්ති, යකොයතසංගතිමාපයය’’ති. 
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තත්ථ සු කාමාති නිබ්බානසුඛකාමා.  යහොසීලාති පටිච්ඡන්නසීලා න

අත්තයනො ගුණප්පකාසනා. දහ ා වු ඪා චාති දහරා යචව මහල්ලකා ච. 

අච්ඡය තිවසන්ති. 

තස්යසවං යතසං ගුයණ අනුස්සරන්තස්ස මහතී පීති උප්පජ්ජි. අථ 

මහාසත්යතො පල්ලඞ්කයතො උට්ඨාය උත්තරසීහපඤ්ජරං විවරිත්වා
උත්තරදිසාභිමුයඛො සිරසි අඤ්ජලිං පතිට්ඨායපත්වා ‘‘එවරූයපහි ගුයණහි
සමන්නාගතා පච්යචකබුද්ධා’’ති නමස්සමායනො 

‘‘අතික්කන්තවනථා’’තිආදිමාහ. තත්ථ අතික්කන්තවනථාති පහීනතණ්හා. 

මයහසිනන්ති මහන්යත සීලක්ඛන්ධාදයයො ගුයණ එසිත්වා ඨිතානං. 

උස්සුකම්හීතිරාගාදීහිඋස්සුක්කංආපන්යනයලොකස්මිං. මච්චුයනොජාලන්ති

කියලසමායරනපසාරිතංතණ්හාජාලං. තතංමාොවියනොතිඅතිමායාවියනො. 

යකොයතසං  තිමාපයෙතියකොමංයතසංපච්යචකබුද්ධානංනිවාසට්ඨානං

පායපයය, ගයහත්වා ගච්යඡයයාතිඅත්යථො. 

තස්සපාසායදයයවසමණධම්මංකයරොන්තස්සචත්තායරොමාසාඅතීතා. 

අථස්ස අතිවිය පබ්බජ්ජාය චිත්තං නමි, අගාරං යලොකන්තරිකනිරයයො විය

ඛායි, තයයො භපවා ආදිත්තා විය උපට්ඨහිංසු. යසො පබ්බජ්ජාභිමුයඛන
චිත්යතන‘‘කදානුයඛොඉමං සක්කභපවනංවියඅලඞ්කතප්පටියත්තංමිථිලං
පහායහිමවන්තංපවිසිත්වා පබ්බජිතයවසගහණකායලොමය්හංභපවිස්සතී’’ති
චින්යතත්වාමිථිලවණ්ණනංනාමආරභි– 

144. 

‘‘කදාහං මිථිලංඵීතං, විභපත්තංභපාගයසො මිතං; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

145. 

‘‘කදාහං මිථිලංඵීතං, විසාලංසබ්බයතොපභපං; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

146. 

‘‘කදාහංමිථිලංඵීතං, බහුපාකාරයතොරණං; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

147. 

‘‘කදාහංමිථිලංඵීතං, දළ්හමට්ටාලයකොට්ඨකං; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

148. 

‘‘කදාහංමිථිලංඵීතං, සුවිභපත්තංමහාපථං; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 
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149. 

‘‘කදාහංමිථිලංඵීතං, සුවිභපත්තන්තරාපණං; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

150. 

‘‘කදාහංමිථිලංඵීතං, ගවාස්සරථපීළිතං; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

151. 

‘‘කදාහං මිථිලංඵීතං, ආරාමවනමාලිනිං; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

152. 

‘‘කදාහංමිථිලංඵීතං, උයයානවනමාලිනිං; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

153. 

‘‘කදාහංමිථිලංඵීතං, පාසාදවනමාලිනිං; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

154. 

‘‘කදාහංමිථිලංඵීතං, තිපුරංරාජබන්ධනිං; 

මාපිතංයසොමනස්යසන, යවයදයහනයසස්සිනා; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

155. 

‘‘කදාහං යවයදයහඵීයත, නිචියත ධම්මරක්ඛියත; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

156. 

‘‘කදාහංයවයදයහඵීයත, අයජයයයධම්මරක්ඛියත; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

157. 

‘‘කදාහං අන්යතපුරංරම්මං, විභපත්තංභපාගයසො මිතං; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

158. 

‘‘කදාහංඅන්යතපුරංරම්මං, සුධාමත්තිකයලපනං; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

159. 
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‘‘කදාහංඅන්යතපුරංරම්මං, සුචිගන්ධංමයනොරමං; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

160. 

‘‘කදාහංකූටාගායරච, විභපත්යතභපාගයසොමියත; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

161. 

‘‘කදාහංකූටාගායරච, සුධාමත්තිකයලපයන; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

162. 

‘‘කදාහංකූටාගායරච, සුචිගන්යධමයනොරයම; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

163. 

‘‘කදාහංකූටාගායරච, ලිත්යතචන්දනයඵොසියත; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

164. 

‘‘කදාහංයසොණ්ණපල්ලඞ්යක, යගොනයකචිත්තසන්ථයත; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

165. 

‘‘කදාහං මණිපල්ලඞ්යක, යගොනයක චිත්තසන්ථයත; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

166. 

‘‘කදාහංකප්පාසයකොයසයයං, යඛොමයකොටුම්බරානිච; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

167. 

‘‘කදාහංයපොක්ඛරණීරම්මා, චක්කවාකපකූජිතා; 

මන්දාලයකහිසඤ්ඡන්නා, පදුමුප්පලයකහිච; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

168. 

‘‘කදාහංහත්ථිගුම්යබච, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත; 

සුවණ්ණකච්යඡමාතඞ්යග, යහමකප්පනවාසයස. 

169. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, යතොමරඞ්කුසපාණිභි; 
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පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

170. 

‘‘කදාහංඅස්සගුම්යබච, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත; 

ආජානීයයවජාතියා, සින්ධයවසීඝවාහයන. 

171. 

‘‘ආරූළ්යහ ගාමණීයයහි, ඉල්ලියාචාපධාරිභි; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

172. 

‘‘කදාහං රථයසනියයො, සන්නද්යධ උස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත. 

173. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

174. 

‘‘කදාහංයසොවණ්ණරයථ, සන්නද්යධඋස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත. 

175. 

‘‘ආරූළ්යහ ගාමණීයයහි, චාපහත්යථහි වම්මිභි; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

176. 

‘‘කදාහංසජ්ඣුරයථච, සන්නද්යධඋස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත. 

177. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

178. 

‘‘කදාහංඅස්සරයථච, සන්නද්යධඋස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත. 

179. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 
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180. 

‘‘කදාහංඔට්ඨරයථච, සන්නද්යධඋස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත. 

181. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

182. 

‘‘කදාහංයගොණරයථච, සන්නද්යධඋස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත. 

183. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

184. 

‘‘කදාහං අජරයථච, සන්නද්යධ උස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත. 

185. 

‘‘ආරූළ්යහ ගාමණීයයහි, චාපහත්යථහි වම්මිභි; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

186. 

‘‘කදාහංයමණ්ඩරයථච, සන්නද්යධඋස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත. 

187. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

188. 

‘‘කදාහංමිගරයථච, සන්නද්යධඋස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත. 

189. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

190. 

‘‘කදාහංහත්ථායරොයහච, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත; 
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නීලවම්මධයරසූයර, යතොමරඞ්කුසපාණියන; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

191. 

‘‘කදාහංඅස්සායරොයහච, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත; 

නීලවම්මධයරසූයර, ඉල්ලියාචාපධාරියන; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

192. 

‘‘කදාහංරථායරොයහච, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත; 

නීලවම්මධයරසූයර, චාපහත්යථකලාපියන; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

193. 

‘‘කදාහං ධනුග්ගයහච, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත; 

නීලවම්මධයරසූයර, චාපහත්යථකලාපියන; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

194. 

‘‘කදාහං රාජපුත්යතච, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත; 

චිත්රවම්මධයරසූයර, කඤ්චනායවළධාරියන; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

195. 

‘‘කදාහං අරියගයණච, වතවන්යතඅලඞ්කයත; 

හරිචන්දනලිත්තඞ්යග, කාසිකුත්තමධාරියන; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

196. 

‘‘කදාහංඅමච්චගයණච, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත; 

පීතවම්මධයරසූයර, පුරයතොගච්ඡමාලියන; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

197. 

‘‘කදාහංසත්තසතාභපරියා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

198. 

‘‘කදාහංසත්තසතාභපරියා, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 
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199. 

‘‘කදාහංසත්තසතාභපරියා, අස්සවාපියභපාණිනී; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

200. 

‘‘කදාහංසතපලංකංසං, යසොවණ්ණංසතරාජිකං; 

පහායපබ්බජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

201. 

‘‘කදාස්සුමංහත්ථිගුම්බා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා; 

සුවණ්ණකච්ඡාමාතඞ්ගා, යහමකප්පනවාසසා. 

202. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, යතොමරඞ්කුසපාණිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

203. 

‘‘කදාස්සු මංඅස්සගුම්බා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා; 

ආජානීයාවජාතියා, සින්ධවාසීඝවාහනා. 

204. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, ඉල්ලියාචාපධාරිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

205. 

‘‘කදාස්සුමංරථයසනී, සන්නද්ධාඋස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා. 

206. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

207. 

‘‘කදාස්සු මංයසොණ්ණරථා, සන්නද්ධා උස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා. 

208. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

209. 

‘‘කදාස්සු මංසජ්ඣුරථා, සන්නද්ධා උස්සිතද්ධජා; 
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දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා. 

210. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

211. 

‘‘කදාස්සුමංඅස්සරථා, සන්නද්ධාඋස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා. 

212. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

213. 

‘‘කදාස්සු මංඔට්ඨරථා, සන්නද්ධා උස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා. 

214. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

215. 

‘‘කදාස්සුමංයගොණරථා, සන්නද්ධාඋස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා. 

216. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

217. 

‘‘කදාස්සුමංඅජරථා, සන්නද්ධාඋස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා. 

218. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

219. 

‘‘කදාස්සුමංයමණ්ඩරථා, සන්නද්ධාඋස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා. 
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220. 

‘‘ආරූළ්හා ගාමණීයයහි, චාපහත්යථහි වම්මිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

221. 

‘‘කදාස්සුමංමිගරථා, සන්නද්ධාඋස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා. 

222. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

223. 

‘‘කදාස්සු මංහත්ථායරොහා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා; 

නීලවම්මධරාසූරා, යතොමරඞ්කුසපාණියනො; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

224. 

‘‘කදාස්සුමංඅස්සායරොහා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා; 

නීලවම්මධරාසූරා, ඉල්ලියාචාපධාරියනො; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

225. 

‘‘කදාස්සුමංරථායරොහා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා; 

නීලවම්මධරාසූරා, චාපහත්ථාකලාපියනො; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

226. 

‘‘කදාස්සුමංධනුග්ගහා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා; 

නීලවම්මධරාසූරා, චාපහත්ථාකලාපියනො; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

227. 

‘‘කදාස්සුමංරාජපුත්තා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා; 

චිත්රවම්මධරාසූරා, කඤ්චනායවළධාරියනො; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

228. 

‘‘කදාස්සුමංඅරියගණා, වතවන්තාඅලඞ්කතා; 

හරිචන්දනලිත්තඞ්ගා, කාසිකුත්තමධාරියනො; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 
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229. 

‘‘කදාස්සුමංඅමච්චගණා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා; 

පීතවම්මධරාසූරා, පුරයතොගච්ඡමාලියනො; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

230. 

‘‘කදාස්සු මංසත්තසතාභපරියා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

231. 

‘‘කදාස්සු මංසත්තසතා භපරියා, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

232. 

‘‘කදාස්සුමංසත්තසතාභපරියා, අස්සවාපියභපාණිනී; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

233. 

‘‘කදාහංපත්තංගයහත්වාන, මුණ්යඩොසඞ්ඝාටිපාරුයතො; 

පිණ්ඩිකායචරිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

234. 

‘‘කදාහංපංසුකූලානං, උජ්ඣිතානංමහාපයථ; 

සඞ්ඝාටිංධාරයිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

235. 

‘‘කදාහංසත්තාහසම්යමයඝ, ඔවට්යඨොඅල්ලචීවයරො; 

පිණ්ඩිකායචරිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

236. 

‘‘කදාහංසබ්බත්ථගන්ත්වා, රුක්ඛාරුක්ඛංවනාවනං; 

අනයපක්යඛොගමිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

237. 

‘‘කදාහංගිරිදුග්යගසු, පහීනභපයයභපරයවො; 

අදුතියයොගමිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

238. 

‘‘කදාහංවීණංවරුජ්ජයකො, සත්තතන්තිංමයනොරමං; 

චිත්තංඋජංකරිස්සාමි, තංකුදාස්සුභපවිස්සති. 

239. 
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‘‘කදාහංරථකායරොව, පරිකන්තංඋපාහනං; 

කාමසඤ්යඤොජයනයඡච්ඡං, යයදිබ්යබයයචමානුයස’’ති. 

තත්ථ කදාතිකාලපරිවිතක්යකො. ඵීතන්තිවත්ථාලඞ්කාරාදීහිසුපුප්ඵිතං. 

විභත්තං භා යසො මිතන්ති යඡයකහි නගරමාපයකහි රාජනියවසනාදීනං

වයසන විභපත්තං ද්වාරවීථීනං වයසන යකොට්ඨාසයතො මිතං. තං කුදාස්සු 

භවිස්සතීතිතං එවරූපං නගරං පහාය පබ්බජනංකුදා නාම යම භපවිස්සති. 

සබ්බයතොපභන්ති සමන්තයතො අලඞ්කායරොභපායසන යුත්තං. 

බහුපාකා යතො ණන්ති බහයලන පුථුයලන පාකායරන යචව

ද්වාරයතොරයණහි ච සමන්නාගතං. දළ්හමට්ටාලයකොට්ඨකන්ති දළ්යහහි

අට්ටාලයකහි ද්වාරයකොට්ඨයකහිචසමන්නාගතං. පීළිතන්තිසමාකිණ්ණං. 

තිපු න්තිතීහිපුයරහිසමන්නාගතං, තිපාකාරන්තිඅත්යථො. අථවා තිපු න්ති

තික්ඛත්තුං පුණ්ණං.  ාජබන්ධුනීන්ති රාජඤ්ඤතයකයහව පුණ්ණං. 

යසොමනස්යසනාතිඑවංනාමයකනවියදහරායජන. 

නිචියතති ධනධඤ්ඤනිචයාදිනා සම්පන්යන. අයජයෙයති

පච්චාමිත්යතහි අයජතබ්යබ. චන්දනයඵොසියතති යලොහිතචන්දයනන

පරිප්යඵොසියත. යකොටුම්බ ානීති යකොටුම්බරරට්යඨ උට්ඨිතවත්ථානි. 

හත්ථිගුම්යබති හත්ථිඝටායයො. යහමකප්පනවාසයසති යහමමයයන
සීසාලඞ්කාරසඞ්ඛායතන කප්පයනන ච යහමජායලන ච සමන්නාගයත. 

 ාමණීයෙහීති හත්ථාචරියයහි. ආජානීයෙව ජාතිොති ජාතියා 

කාරණාකාරණජානනතාය ආජානීයයව, තාදිසානං අස්සානං ගුම්යබ. 

 ාමණීයෙහීති අස්සාචරියයහි. ඉල්ලිොචාපධාරිභීති ඉල්ලියඤ්ච චාපඤ්ච

ධායරන්යතහි.  ථයසනියෙොති රථඝටායයො. සන්නන්යධති සුට්ඨු නද්යධ. 

දීයප අයථොපි යවෙයග්යඝති දීපිබයග්ඝචම්මපරික්ඛිත්යත.  ාමණීයෙහීති

රථාචරියයහි. සජ්ඣු යථති රජතරයථ. අජරථයමණ්ඩරථමිගරයථ
යසොභපනත්ථාය යයොයජන්ති. 

අරිෙ යණති බ්රාහ්මණගයණ. යතකිර තදා අරියාචාරා අයහසුං, යතන

යත එවමාහ. හරිචන්දනලිත්තඞ්ය ති කඤ්චනවණ්යණන චන්දයනන

ලිත්තසරීයර. සත්තසතා භරිොති පියභපරියායයව සන්ධායාහ. සුසඤ්ඤාති

සුට්ඨුසඤ්ඤිතා. අස්සවාතිසාමිකස්සවචනකාරිකා. සතපලන්ති පලසයතන

සුවණ්යණන කාරිතං. කංසන්ති පාතිං. සත ාජිකන්ති පිට්ඨිපස්යස

රාජිසයතනසමන්නාගතං. ෙන්තංමන්තිඅනිත්ථිගන්ධවනසණ්යඩඑකයමව

ගච්ඡන්තං මං කදා නු යතනානුයිස්සන්ති. සත්තාහසම්යමයඝති සත්තාහං

සමුට්ඨියත මහායමයඝ, සත්තාහවද්දලියකති අත්යථො. ඔවට්යඨොති

ඔනතසීයසො. සබ්බත්ථාති සබ්බදිසං. රුජ්ජයකොති වීණාවාදයකො. 

කාමසංයෙොජයනතිකාමසංයයොජනං. දිබ්යබතිදිබ්බං. මානුයසතිමානුසං. 
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පටුන 

යසො කිර දසවස්සසහස්සායුකකායලනිබ්බත්යතො සත්තවස්සසහස්සානි
රජ්ජං කායරත්වා තිවස්සසහස්සාවසිට්යඨ ආයුම්හි පබ්බජියතො. 
පබ්බජන්යතොපයනසඋයයානද්වායරඅම්බරුක්ඛස්සදිට්ඨකාලයතොපට්ඨාය
චත්තායරො මායස අගායර වසිත්වා ‘‘ඉමම්හා රාජයවසා පබ්බජිතයවයසො

වරතයරො, පබ්බජිස්සාමී’’ති චින්යතත්වාඋපට්ඨාකං රහස්යසනආණායපසි

‘‘තාත, කඤ්චි අජානායපත්වා අන්තරාපණයතො කාසායවත්ථානි යචව
මත්තිකාපත්තඤ්ච කිණිත්වා ආහරා’’ති. යසො තථා අකාසි. රාජා කප්පකං
පක්යකොසායපත්වා යකසමස්සුං ඔහාරායපත්වා කප්පකස්ස ගාමවරං දත්වා
කප්පකං උයයයොයජත්වාඑකංකාසාවංනිවායසත්වාඑකංපාරුපිත්වාඑකං 
අංයස කත්වා මත්තිකාපත්තම්පි ථවිකාය ඔසායරත්වා අංයස ලග්යගසි.
තයතො කත්තරදණ්ඩං ගයහත්වා මහාතයල කතිපයය වායර
පච්යචකබුද්ධලීලාය අපරාපරං චඞ්කමි. යසො තං දිවසං තත්යථව වසිත්වා
පුනදිවයසසූරියුග්ගමනයවලායපාසාදාඔතරිතුංආරභි. 

තදාසීවලියදවීතාසත්තසතාවල්ලභිත්ථියයොපක්යකොසායපත්වා ‘‘චිරං

දිට්යඨො යනො රාජා, චත්තායරො මාසා අතීතා, අජ්ජ නං පස්සිස්සාම, 
සබ්බාලඞ්කායරහි අලඞ්කරිත්වා යථාබලං ඉත්ථිකුත්තහාසවිලායස
දස්යසත්වා කියලසබන්ධයනන බන්ධිතුං වායයමයයාථා’’ති වත්වා
අලඞ්කතප්පටියත්තාහි තාහි සද්ධිං ‘‘රාජානං පස්සිස්සාමා’’ති පාසාදං 
අභිරුහන්තී තං ඔතරන්තං දිස්වාපි න සඤ්ජානි. ‘‘රඤ්යඤො ඔවාදං දාතුං
ආගයතො පච්යචකබුද්යධො භපවිස්සතී’’ති සඤ්ඤාය වන්දිත්වා එකමන්තං
අට්ඨාසි. මහාසත්යතොපි පාසාදා ඔතරි. ඉතරාපි පාසාදං අභිරුහිත්වා

සිරිසයනපිට්යඨ භපමරවණ්ණයකයස ච පසාධනභපණ්ඩඤ්ච දිස්වා ‘‘නයසො

පච්යචකබුද්යධො, අම්හාකං පියසාමියකො භපවිස්සති, එථ නං යාචිත්වා 
නිවත්තායපස්සාමී’’ති මහාතලා ඔතරිත්වා රාජඞ්ගණං සම්පාපුණි.
පාපුණිත්වා ච පන සබ්බාහි තාහි සද්ධිං යකයස යමොයචත්වා පිට්ඨියං
විකිරිත්වා උයභපොහි හත්යථහි උරං සංසුම්භිත්වා ‘‘කස්මා එවරූපං කම්මං

කයරොථ, මහාරාජා’’ති අතිකරුණං පරියදවමානා රාජානං අනුබන්ධි, 

සකලනගරංසඞ්ඛුභිතංඅයහොසි.යතපි‘‘රාජාකිරයනොපබ්බජියතො, කුයතො 
පන එවරූපං ධම්මිකරාජානං ලභිස්සාමා’’ති යරොදමානා රාජානං
අනුබන්ධිංසු. තත්ර තාසං ඉත්ථීනං පරියදවනඤ්යචව පරියදවන්තියයොපි තා
පහායරඤ්යඤොගමනඤ්චආවිකයරොන්යතොසත්ථා ආහ– 

240. 

‘‘තා චසත්තසතාභපරියා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, කස්මායනොවිජහිස්සසි. 

241. 

‘‘තාචසත්තසතාභපරියා, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, කස්මායනොවිජහිස්සසි. 
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242. 

‘‘තාචසත්තසතාභපරියා, අස්සවාපියභපාණිනී; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, කස්මායනොවිජහිස්සසි. 

243. 

‘‘තා චසත්තසතාභපරියා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා; 

හිත්වාසම්පද්දවීරාජා, පබ්බජ්ජායපුරක්ඛයතො. 

244. 

‘‘තාචසත්තසතාභපරියා, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 

හිත්වාසම්පද්දවීරාජා, පබ්බජ්ජායපුරක්ඛයතො. 

245. 

‘‘තාචසත්තසතාභපරියා, අස්සවාපියභපාණිනී; 

හිත්වාසම්පද්දවීරාජා, පබ්බජ්ජායපුරක්ඛයතො. 

246. 

‘‘හිත්වා සතපලංකංසං, යසොවණ්ණංසතරාජිකං; 

අග්ගහීමත්තිකංපත්තං, තංදුතියාභියසචන’’න්ති. 

තත්ථ බාහාපග් ය්හාතිබාහා උක්ඛිපිත්වා. සම්පද්දවීතිභික්ඛයව, යසො

මහාජනයකොරාජා, තාචසත්තසතාභපරියා‘‘කිංයනො, යදව, පහායගච්ඡසි, 

යකො අම්හාකං යදොයසො’’ති විලපන්තියයොව ඡඩ්යඩත්වා සම්පද්දවී ගයතො, 

‘‘පබ්බජ්ජාය යාහී’’ති යචොදියමායනො විය පුරක්ඛයතො හුත්වා ගයතොති

අත්යථො. තං දුතිොභියසචනන්ති භික්ඛයව, තං මත්තිකාපත්තග්ගහණං
දුතියාභියසචනංකත්වායසොරාජා නික්ඛන්යතොති. 

සීවලියදවීපි පරියදවමානා රාජානං නිවත්යතතුං අසක්යකොන්තී 

‘‘අත්යථයසොඋපායයො’’තිචින්යතත්වාමහායසනගුත්තංපක්යකොසායපත්වා

‘‘තාත, රඤ්යඤො පුරයතොගමනදිසාභපායගජිණ්ණඝරජිණ්ණසාලාදීසුඅග්ගිං

යදහි, තිණපණ්ණානි සංහරිත්වා තස්මිං තස්මිං ඨායන ධූමං කායරහී’’ති
ආණායපසි. යසො තථා කායරසි. සා රඤ්යඤො සන්තිකං ගන්ත්වා පායදසු
පතිත්වාමිථිලායආදිත්තභපාවංආයරොයචන්තීගාථාද්වයමාහ– 

247. 

‘‘යභපස්මා අග්ගිසමාජාලා, යකොසාඩය්හන්ති භපාගයසො; 

රජතංජාතරූපඤ්ච, මුත්තායවළුරියාබහූ. 

248. 

‘‘මණයයොසඞ්ඛමුත්තාච, වත්ථිකංහරිචන්දනං; 

අජිනංදන්තභපණ්ඩඤ්ච, යලොහංකාළායසංබහූ; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

62 

පටුන 

එහිරාජනිවත්තස්සු, මායතතංවිනසාධන’’න්ති. 

තත්ථ යභස්මාති භපයානකා. අග්ගිසමාජාලාතියතසංයතසංමනුස්සානං

යගහානි අග්ගි ගණ්හි, යසො එස මහාජායලොති අත්යථො. යකොසාති 

සුවණ්ණරජතයකොට්ඨාගාරාදීනි. භා යසොති යකොට්ඨාසයතො සුවිභපත්තාපි

යනො එයත අග්ගිනා ඩය්හන්ති, යදවාති. යලොහන්ති තම්බයලොහාදිකං. මා

යතතං විනසාධනන්තිමා යත එතං ධනං විනස්සතු, එහිනංනිබ්බායපති, 

පච්ඡා ගමිස්සසි, ‘‘මහාජනයකො නගරං ඩය්හමානං අයනොයලොයකත්වාව

නික්ඛන්යතො’’ති තුම්හාකං ගරහා භපවිස්සති, තාය යත ලජ්ජාපි 

විප්පටිසායරොපි භපවිස්සති, එහි අමච්යච ආණායපත්වා අග්ගිං නිබ්බායපහි, 
යදවාති. 

අථමහාසත්යතො‘‘යදවි, කිංකයථසි, යයසංකිඤ්චනංඅත්ථි, යතසංතං 

ඩය්හති, මයංපනඅකිඤ්චනා’’තිදීයපන්යතොගාථමාහ– 

249. 

‘‘සුසුඛංවතජීවාම, යයසංයනොනත්ථිකිඤ්චනං; 

මිථිලාඩය්හමානාය, නයමකිඤ්චිඅඩය්හථා’’ති. 

තත්ථ කිඤ්චනන්ති යයසංඅම්හාකංපලිබුද්ධකියලසසඞ්ඛාතංකිඤ්චනං

නත්ථි, යත මයං යතන අකිඤ්චනභපායවන සුසුඛං වත ජීවාම. යතයනව

කාරයණනමිථිලායඩය්හමානායනයමකිඤ්චිඅඩය්හථ, අප්පමත්තකම්පි
අත්තයනොභපණ්ඩකංඩය්හමානංනපස්සාමීතිවදති. 

එවඤ්ච පන වත්වා මහාසත්යතො උත්තරද්වායරන නික්ඛමි. තාපිස්ස 

සත්තසතා භපරියා නික්ඛමිංසු. පුන සීවලියදවී එකං උපායං චින්යතත්වා 

‘‘ගාමඝාතරට්ඨවිලුම්පනාකාරං විය දස්යසථා’’ති අමච්යච ආණායපසි.
තංඛණංයයව ආවුධහත්යථපුරියසතයතොතයතොආධාවන්යතපරිධාවන්යත
විලුම්පන්යත විය සරීයර ලාඛාරසං සිඤ්චිත්වා ලද්ධප්පහායර විය ඵලයක 

නිපජ්ජායපත්වා වුය්හන්යත මයත විය ච රඤ්යඤො දස්යසසුං. මහාජයනො

උපක්යකොසි ‘‘මහාරාජ, තුම්යහසු ධරන්යතසුයයව රට්ඨං විලුම්පන්ති, 
මහාජනං ඝායතන්තී’’ති. අථ යදවීපි රාජානං වන්දිත්වා නිවත්තනත්ථාය
ගාථමාහ– 

250. 

‘‘අටවියයොසමුප්පන්නා, රට්ඨංවිද්ධංසයන්තිතං; 

එහිරාජනිවත්තස්සු, මාරට්ඨංවිනසාඉද’’න්ති. 

තත්ථ අටවියෙොති මහාරාජ, තුම්යහසු ධරන්යතසුයයව අටවියචොරා

සමුප්පන්නාසමුට්ඨිතා, තංතයා ධම්මරක්ඛිතංතවරට්ඨංවිද්ධංයසන්ති. 
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තං සුත්වා රාජා ‘‘මයි ධරන්යතයයව යචොරා උට්ඨාය රට්ඨං 

විද්ධංයසන්තා නාම නත්ථි, සීවලියදවියා කිරියා එසා භපවිස්සතී’’ති
චින්යතත්වාතං අප්පටිභපානංකයරොන්යතොආහ– 

251. 

‘‘සුසුඛංවතජීවාම, යයසංයනොනත්ථිකිඤ්චනං; 

රට්යඨවිලුම්පමානම්හි, නයමකිඤ්චිඅහීරථ. 

252. 

‘‘සුසුඛංවතජීවාම, යයසංයනොනත්ථිකිඤ්චනං; 

පීතිභපක්ඛාභපවිස්සාම, යදවාආභපස්සරායථා’’ති. 

තත්ථ විලුම්පමානම්හීති විලුප්පමායන. ආභස්ස ා ෙථාති යථා යත

බ්රහ්මායනො පීතිභපක්ඛා හුත්වා සමාපත්තිසුයඛන වීතිනායමන්ති, තථා
වීතිනායමස්සාමාති. 

එවං වුත්යතපි මහාජයනො රාජානං අනුබන්ධියයව. අථස්ස එතදයහොසි

‘‘අයං මහාජයනො නිවත්තිතුං න ඉච්ඡති, නිවත්යතස්සාමි න’’න්ති. යසො
අඩ්ඪගාවුතමත්තං ගතකායල නිවත්තිත්වා මහාමග්යග ඨියතොව අමච්යච

‘‘කස්සිදං රජ්ජ’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘තුම්හාකං, යදවා’’ති වුත්යත ‘‘යතන හි
ඉමං යලඛං අන්තරං කයරොන්තස්ස රාජදණ්ඩං කයරොථා’’ති
කත්තරදණ්යඩන තිරියං යලඛං ආකඩ්ඪි. යතන යතජවතා රඤ්ඤා කතං
යලඛංයකොචිඅන්තරංකාතුංනාසක්ඛි.මහාජයනොයලඛංඋස්සීසයකකත්වා 
බාළ්හපරියදවං පරියදවි. යදවීපි තං යලඛං අන්තරං කාතුං අසක්යකොන්තී
රාජානංපිට්ඨිං දත්වාගච්ඡන්තංදිස්වායසොකංසන්ධායරතුංඅසක්යකොන්තී
උරං පහරිත්වා මහාමග්යග තිරියං පතිත්වා පරිවත්තමානා අගමාසි.
මහාජයනො ‘‘යලඛසාමියකහි යලඛා භින්නා’’ති වත්වා යදවියා
ගතමග්යගයනව ගයතො. අථ මහාසත්යතොපි උත්තරහිමවන්තාභිමුයඛො
අගමාසි. යදවීපි සබ්බං යසනාවාහනංආදාය යතනසද්ධිංයයව ගතා. රාජා
මහාජනංනිවත්යතතුංඅසක්යකොන්යතොයයවසට්ඨියයොජනමග්ගංගයතො. 

තදා නාරයදො නාම තාපයසො හිමවන්යත සුවණ්ණගුහායං වසිත්වා 
පඤ්චාභිඤ්යඤො ඣානසුයඛන වීතිනායමත්වා සත්තාහං අතික්කායමත්වා

ඣානසුඛයතො වුට්ඨාය ‘‘අයහො සුඛං, අයහො සුඛ’’න්ති උදානං උදායනසි.
යසො ‘‘අත්ථි නු යඛො යකොචි ජම්බුදීපතයල ඉදං සුඛං පරියයසන්යතො’’ති

දිබ්බචක්ඛුනා ඔයලොයකන්යතො මහාජනකබුද්ධඞ්කුරං දිස්වා ‘‘රාජා
මහාභිනික්ඛමනංනික්ඛන්යතොපිසීවලියදවිප්පමුඛං මහාජනං නිවත්යතතුංන

සක්යකොති, අන්තරායම්පිස්සකයරයය, ඉදානිගන්ත්වාභියයයොයසො මත්තාය
දළ්හසමාදානත්ථං ඔවාදං දස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ඉද්ධිබයලන ගන්ත්වා 
රඤ්යඤොපුරයතොආකායසඨියතොවතස්සඋස්සාහංජයනතුංඉමංගාථමාහ
– 
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253. 

‘‘කිම්යහයසොමහයතොයඝොයසො, කානුගායමවකීළියා; 

සමණයතවපුච්ඡාම, කත්යථයසොඅභිසයටොජයනො’’ති. 

තස්සතංසුත්වාරාජාආහ– 

254. 

‘‘මමංඔහායගච්ඡන්තං, එත්යථයසොඅභිසයටොජයනො; 

සීමාතික්කමනංයන්තං, මුනියමොනස්සපත්තියා; 

මිස්සංනන්දීහිගච්ඡන්තං, කිංජානමනුපුච්ඡසී’’ති. 

තත්ථ කිම්යහයසොතිකිම්හියකනකාරයණන එයසොහත්ථිකායාදිවයසන

මහයතොසමූහස්සයඝොයසො. කානු ායමව කීළිොතිකානුඑසාතයාසද්ධිං

ආගච්ඡන්තානං ගායම විය කීළි. කත්යථයසොති කිමත්ථං එස මහාජයනො 

අභිසයටො සන්නිපතියතො, තංපරිවායරත්වාආගච්ඡතීතිපුච්ඡි. මමන්තියයො

අහංඑතංජනංඔහායගච්ඡාමි, තංමංඔහායගච්ඡන්තං. එත්ථාතිඑතස්මිං
ඨායන එයසො මහාජයනො අභිසයටො අනුබන්ධන්යතො ආගයතො. 

සීමාතික්කමනං ෙන්තන්ති ත්වං පන තං මං කියලසසීමං අතික්කම්ම 

අනගාරියමුනිඤාණසඞ්ඛාතස්ස යමොනස්ස පත්තියා යන්තං, ‘‘පබ්බජියතො
වතම්හී’’ති නන්දිං අවිජහිත්වා ඛයණ ඛයණ උප්පජ්ජමානාහි නන්දීහි

මිස්සයමව ගච්ඡන්තං කිං ජානන්යතො පුච්ඡසි, උදාහු අජානන්යතො.
මහාජනයකො කිරවියදහරට්ඨංඡඩ්යඩත්වාපබ්බජියතොතිකිංනසුතංතයාති. 

අථස්සයසොදළ්හසමාදානත්ථායපුනගාථමාහ– 

255. 

‘‘මාස්සුතිණ්යණොඅමඤ්ඤිත්ථ, සරීරංධාරයංඉමං; 

අතීරයණයයයමිදං, බහූහිපරිපන්ථයයො’’ති. 

තත්ථ මාස්සු තිණ්යණො අමඤ්ඤිත්ථාති ඉමං භපණ්ඩුකාසාවනිවත්ථං
සරීරංධායරන්යතො‘‘ඉමිනාපබ්බජිතලිඞ්ගග්ගහණමත්යතයනව කියලසසීමං

තිණ්යණො අතික්කන්යතොස්මී’’ති මා අමඤ්ඤිත්ථ. අතී යණෙය ෙමිදන්ති 

ඉදංකියලසජාතංනාමනඑත්තයකනතීයරතබ්බං. බහූහි පරිපන්ථයෙොති
සග්ගමග්ගංආවරිත්වාඨිතාතවබහූකියලසපරිපන්ථාති. 

තයතොමහාසත්යතොතස්සවචනංසුත්වාපරිපන්යථපුච්ඡන්යතොආහ – 

256. 

‘‘යකොනුයමපරිපන්ථස්ස, මමංඑවංවිහාරියනො; 

යයොයනවදිට්යඨනාදිට්යඨ, කාමානමභිපත්ථයය’’ති. 
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තත්ථ යෙො යනව දිට්යඨ නාදිට්යඨති යයො අහං යනව දිට්යඨ

මනුස්සයලොයක, නාදිට්යඨ යදවයලොයක කාමානං අභිපත්යථමි, තස්ස මම
එවං එකවිහාරියනොයකොනුපරිපන්යථොඅස්සාතිවදති. 

අථස්සයසොපරිපන්යථදස්යසන්යතොගාථමාහ– 

257. 

‘‘නිද්දාතන්දීවිජම්භිතා, අරතීභපත්තසම්මයදො; 

ආවසන්තිසරීරට්ඨා, බහූහිපරිපන්ථයයො’’ති. 

තත්ථ නිද්දාති කපිනිද්දා. තන්දීති ආලසියං. අ තීති උක්කණ්ඨිතා. 

භත්තසම්මයදොති භපත්තපරිළායහො. ඉදං වුත්තං යහොති – ‘‘සමණ, ත්වං
පාසාදියකො සුවණ්ණවණ්යණො රජ්ජං පහාය පබ්බජියතො’’ති වුත්යතතුය්හං

පණීතං ඔජවන්තං පිණ්ඩපාතං දස්සන්ති, යසො ත්වං පත්තපූරං ආදාය
යාවදත්ථං පරිභුඤ්ජිත්වාපණ්ණසාලංපවිසිත්වාකට්ඨත්ථරයණනිපජ්ජිත්වා
කාකච්ඡමායනො නිද්දං ඔක්කමිත්වා අන්තරා පබුද්යධො අපරාපරං
පරිවත්තිත්වා හත්ථපායද පසායරත්වා උට්ඨාය චීවරවංසං ගයහත්වා
ලග්ගචීවරං නිවායසත්වා ආලසියයො හුත්වා යනව සම්මජ්ජනිං ආදාය

සම්මජ්ජිස්සසි, න පානීයං ආහරිස්සසි, පුන නිපජ්ජිත්වා නිද්දායිස්සසි, 

කාමවිතක්කං විතක්යකස්සසි, තදා පබ්බජ්ජාය උක්කණ්ඨිස්සසි, 

භපත්තපරිළායහො යත භපවිස්සතීති. ආවසන්ති සරී ට්ඨාති ඉයම එත්තකා

පරිපන්ථා තව සරීරට්ඨකා හුත්වා නිවසන්ති, සරීයරයයව යත
නිබ්බත්තන්තීතිදස්යසති. 

අථස්සමහාසත්යතොථුතිංකයරොන්යතොගාථමාහ– 

258. 

‘‘කලයාණංවතමංභපවං, බ්රාහ්මණමනුසාසති; 

බ්රාහ්මණයතවපුච්ඡාමි, යකොනුත්වමසිමාරිසා’’ති. 

තත්ථ බ්රාහ්මණ මනුසාසතීති බ්රාහ්මණ, කලයාණං වත මං භපවං
අනුසාසති. 

තයතොතාපයසොආහ– 

259. 

‘‘නාරයදොඉතියමනාමං, කස්සයපොඉතිමංවිදූ; 

යභපොයතොසකාසමාගච්ඡිං, සාධසබ්භිසමාගයමො. 

260. 

‘‘තස්සයතසබ්යබොආනන්යදො, විහායරොඋපවත්තතු; 

යංඌනංතංපරිපූයරහි, ඛන්තියාඋපසයමනච. 
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261. 

‘‘පසාරයසන්නතඤ්ච, උන්නතඤ්චපසාරය; 

කම්මංවිජ්ජඤ්චධම්මඤ්ච, සක්කත්වානපරිබ්බජා’’ති. 

තත්ථ විදූති යගොත්යතන මං ‘‘කස්සයපො’’ති ජානන්ති. සබ්භීති

පණ්ඩියතහිසද්ධිංසමාගයමොනාමසාධ යහොතීතිආගයතොම්හි. ආනන්යදොති
තස්සතවඉමිස්සාපබ්බජ්ජාය ආනන්යදොතුට්ඨියසොමනස්සයමවයහොතුමා

උක්කණ්ඨි. විහාය ොති චතුබ්බියධොබ්රහ්මවිහායරො. උපවත්තතූතිනිබ්බත්තතු. 

ෙංඌනංතන්තියංයතසීයලනකසිණපරිකම්යමනඣායනනචඌනං, තං 

එයතහිසීලාදීහිපූරය.  න්තිොඋපසයමනචාති ‘‘අහං රාජපබ්බජියතො’’ති
මානං අකත්වා අධිවාසනඛන්තියා ච කියලසූපසයමන ච සමන්නාගයතො

යහොහි. පසා ොති මා උක්ඛිප මා පත්ථර, පජහාති අත්යථො. සන්නතඤ්ච

උන්නතඤ්චාති ‘‘යකො නාමාහ’’න්තිආදිනා නයයන පවත්තං ඔමානඤ්ච
‘‘අහමස්මි ජාතිසම්පන්යනො’’තිආදිනා නයයන පවත්තං අතිමානඤ්ච. 

කම්මන්ති දසකුසලකම්මපථං. විජ්ජන්ති පඤ්චඅභිඤ්ඤා-

අට්ඨසමාපත්තිඤාණං. ධම්මන්ති කසිණපරිකම්මසඞ්ඛාතං සමණධම්මං. 

සක්කත්වානපරිබ්බජාතිඑයතගුයණසක්කත්වාවත්තස්සු, එයතවා ගුයණ

සක්කත්වා දළ්හං සමාදාය පරිබ්බජ, පබ්බජ්ජං පායලහි, මා උක්කණ්ඨීති 
අත්යථො. 

එවං යසො මහාසත්තං ඔවදිත්වා ආකායසන සකට්ඨානයමව ගයතො.
තස්මිං ගයත අපයරොපි මිගාජියනො නාම තාපයසො තයථව සමාපත්තියතො
වුට්ඨාය ඔයලොයකන්යතො යබොධිසත්තං දිස්වා ‘‘මහාජනං නිවත්තනත්ථාය
තස්ස ඔවාදං දස්සාමී’’ති තත්යථවාගන්ත්වා ආකායස අත්තානං
දස්යසන්යතොආහ– 

262. 

‘‘බහූ හත්ථීචඅස්යසච, නගයරජනපදානිච; 

හිත්වාජනකපබ්බජියතො, කපායලරතිමජ්ඣගා. 

263. 

‘‘කච්චිනුයතජානපදා, මිත්තාමච්චාචඤාතකා; 

දුබ්භිමකංසුජනක, කස්මායතතංඅරුච්චථා’’ති. 

තත්ථ කපායලති මත්තිකාපත්තං සන්ධායාහ. ඉදං වුත්තං යහොති –

මහාරාජ, ත්වං එවරූපං ඉස්සරියාධිපච්චං ඡඩ්යඩත්වා පබ්බජියතො ඉමස්මිං
කපායලරතිං අජ්ඣගාඅධිගයතොතිපබ්බජ්ජාකාරණංපුච්ඡන්යතොඑවමාහ. 

දුබ්භින්ති කිං නු එයත තව අන්තයර කිඤ්චි අපරාධං කරිංසු, කස්මා තව
එවරූපංඉස්සරියසුඛංපහායඑතංකපාලයමවඅරුච්චිත්ථාති. 

තයතොමහාසත්යතොආහ– 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

67 

පටුන 

264. 

‘‘නමිගාජිනජාතුච්යඡ, අහංකඤ්චිකුදාචනං; 

අධම්යමනජියනඤාතිං, නචාපිඤාතයයොමම’’න්ති. 

තත්ථ න මි ාජිනාති අම්යභපො මිගාජින ජාතුච්යඡ එකංයසයනව අහං 

කඤ්චි ඤාතිං කුදාචනං කිස්මිඤ්චි කායල අධම්යමන න ජිනාමි. යතපි ච

ඤාතයයො මං අධම්යමන න ජිනන්යතව, ඉති න යකොචි මයි දුබ්භිං නාම
අකාසීතිඅත්යථො. 

එවමස්ස පඤ්හංපටික්ඛිපිත්වාඉදානියයන කාරයණනපබ්බජියතො, තං
දස්යසන්යතොආහ– 

265. 

‘‘දිස්වානයලොකවත්තන්තං, ඛජ්ජන්තංකද්දමීකතං; 

හඤ්ඤයරබජ්ඣයරයචත්ථ, යත්ථසන්යනොපුථුජ්ජයනො; 

එතාහංඋපමංකත්වා, භික්ඛයකොස්මිමිගාජිනා’’ති. 

තත්ථ දිස්වාන යලොකවත්තන්තන්ති වට්ටානුගතස්ස බාලයලොකස්ස

වත්තං තන්තිං පයවණිං අහමද්දසං, තං දිස්වා පබ්බජියතොම්හීති දීයපති. 

 ජ්ජන්තං කද්දමීකතන්ති කියලයසහි ඛජ්ජන්තං යතයහව ච කද්දමීකතං

යලොකං දිස්වා. ෙත්ථ සන්යනො පුථුජ්ජයනොති යම්හි කියලසවත්ථුම්හි

සන්යනො ලග්යගො පුථුජ්ජයනො, තත්ථලග්ගා බහූ සත්තා හඤ්ඤන්ති යචව

අන්දුබන්ධනාදීහිචබජ්ඣන්ති. එතාහන්තිඅහම්පි සයචඑත්ථබජ්ඣිස්සාමි, 
ඉයම සත්තා විය හඤ්ඤිස්සාමි යචව බජ්ඣිස්සාමි චාති එවං එතයදව
කාරණං අත්තයනො උපමං කත්වා කද්දමීකතං යලොකං දිස්වා භික්ඛයකො

ජායතොතිඅත්යථො. මි ාජිනාතිතංනායමනආලපති.කථංපනයතනතස්ස

නාමංඤාතන්ති? පටිසන්ථාරකායලපඨමයමවපුච්ඡිතත්තා. 

තාපයසො තංකාරණංවිත්ථාරයතොයසොතුකායමොහුත්වා ගාථමාහ– 

266. 

‘‘යකොනුයතභපගවාසත්ථා, කස්යසතංවචනංසුචි; 

නහිකප්පංවාවිජ්ජංවා, පච්චක්ඛායරයථසභප; 

සමණංආහුවත්තන්තං, යථාදුක්ඛස්සතික්කයමො’’ති. 

තත්ථ කස්යසතන්ති එතං තයා වුත්තං සුචිවචනං කස්ස වචනං නාම. 

කප්පන්ති කප්යපත්වා කප්යපත්වා පවත්තිතානං අභිඤ්ඤාසමාපත්තීනං

ලාභිංකම්මවාදිංතාපසං. විජ්ජන්තිආසවක්ඛයඤාණවිජ්ජායසමන්නාගතං

පච්යචකබුද්ධං.ඉදං වුත්තංයහොති–රයථසභපමහාරාජ, නහිකප්පසමණං
වාවිජ්ජාසමණංවාපච්චක්ඛාය තස්යසොවාදංවිනාඑවංපටිපජ්ජිතුංසක්කා.

යථාදුක්ඛස්සඅතික්කයමොයහොති, එවං වත්තන්තංසමණංආහු.යතසංපන



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

68 

පටුන 

වචනං සුත්වා සක්කා එවං පටිපජ්ජිතුං, තස්මා වයදහි, යකොනු යත භපගවා
සත්ථාති. 

මහාසත්යතොආහ– 

267. 

‘‘නමිගාජිනජාතුච්යඡ, අහංකඤ්චිකුදාචනං; 

සමණංබ්රාහ්මණංවාපි, සක්කත්වාඅනුපාවිසි’’න්ති. 

තත්ථ සක්කත්වාති පබ්බජ්ජාය ගුණපුච්ඡනත්ථාය පූයජත්වා. 

අනුපාවිසින්ති න කඤ්චි අනුපවිට්ඨපුබ්යබොස්මි, න මයා අඤ්යඤො යකොචි
සමයණො පුච්ඡිතපුබ්යබොති වදති. ඉමිනා හි පච්යචකබුද්ධානං සන්තියක
ධම්මං සුණන්යතනපි න කදාචි ඔදිස්සකවයසන පබ්බජ්ජාය ගුයණො

පුච්ඡිතපුබ්යබො, තස්මාඑවමාහ. 

එවඤ්චපනවත්වායයනකාරයණනපබ්බජියතො, තංආදියතොපට්ඨාය 
දීයපන්යතොආහ– 

268. 

‘‘මහතා චානුභපායවන, ගච්ඡන්යතොසිරියාජලං; 

ගීයමායනසුගීයතසු, වජ්ජමායනසුවග්ගුසු. 

269. 

‘‘තූරියතාළසඞ්ඝුට්යඨ, සම්මතාලසමාහියත; 

සමිගාජිනමද්දක්ඛිං, ඵලිංඅම්බංතියරොච්ඡදං; 

හඤ්ඤමානංමනුස්යසහි, ඵලකායමහිජන්තුභි. 

270. 

‘‘යසොයඛොහංතංසිරිංහිත්වා, ඔයරොහිත්වාමිගාජින; 

මූලංඅම්බස්සුපාගච්ඡිං, ඵලියනොනිප්ඵලස්සච. 

271. 

‘‘ඵලිංඅම්බංහතංදිස්වා, විද්ධස්තංවිනළීකතං; 

අයථකංඉතරංඅම්බං, නීයලොභපාසංමයනොරමං. 

272. 

‘‘එවයමව නූනම්යහපි, ඉස්සයරබහුකණ්ටයක; 

අමිත්තායනොවධිස්සන්ති, යථාඅම්යබොඵලීහයතො. 

273. 

‘‘අජිනම්හිහඤ්ඤයතදීපි, නායගොදන්යතහිහඤ්ඤයත; 

ධනම්හිධනියනොහන්ති, අනියකතමසන්ථවං; 
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ඵලීඅම්යබොඅඵයලොච, යතසත්ථායරොඋයභපොමමා’’ති. 

තත්ථ වග්ගුසූති මධරස්සයරසු තූරියයසු වජ්ජමායනසු. 

තූරිෙතාළසඞ්ඝුට්යඨති තූරියානං තාළියතහි සඞ්ඝුට්යඨ උයයායන. 

සම්මතාලසමාහියතතිසම්යමහිචතායලහි චසමන්නාගයත. සමි ාජිනාති

මිගාජින, යසොඅහංඅදක්ඛිං. ඵලිංඅම්බන්තිඵලිතංඅම්බරුක්ඛන්තිඅත්යථො. 

තිය ොච්ඡදන්තිතියරොපාකාරංඋයයානස්සඅන්යතොඨිතංබහිපාකාරං නිස්සාය

ජාතං අම්බරුක්ඛං. හඤ්ඤමානන්ති යපොථියමානං. ඔය ොහිත්වාති

හත්ථික්ඛන්ධාඔතරිත්වා. විනළීකතන්තිනිපත්තනළංකතං. 

එවයමවාති එවං එව. ඵලීති ඵලසම්පන්යනො. අජිනම්හීති චම්මත්ථාය

චම්මකාරණා. දන්යතහීති අත්තයනො දන්යතහි, හඤ්ඤයත දන්තනිමිත්තං

හඤ්ඤයතතිඅත්යථො. හන්තීතිහඤ්ඤති. අනියකතමසන්ථවන්තියයො පන
නියකතං පහාය පබ්බජිතත්තා අනියකයතො නාම සත්තසඞ්ඛාරවත්ථුකස්ස 

තණ්හාසන්ථවස්ස අභපාවාඅසන්ථයවොනාම, තංඅනියකතංඅසන්ථවංයකො 

හනිස්සතීතිඅධිප්පායයො. යතසත්ථාය ොතියතද්යවරුක්ඛාමම සත්ථායරො
අයහසුන්තිවදති. 

තංසුත්වාමිගාජියනො‘‘අප්පමත්යතොයහොහී’’තිරඤ්යඤොඔවාදංදත්වා 
සකට්ඨානයමවගයතො.තස්මිංගයතසීවලියදවීරඤ්යඤොපාදමූයලපතිත්වා
ආහ– 

274. 

‘‘සබ්යබොජයනොපබයථියතො, රාජාපබ්බජියතොඉති; 

හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා. 

275. 

‘‘අස්සාසයිත්වාජනතං, ඨපයිත්වාපටිච්ඡදං; 

පුත්තංරජ්යජඨයපත්වාන, අථපච්ඡාපබ්බජිස්සසී’’ති. 

තත්ථ පබයථියතොතිභීයතොඋත්රස්යතො. පටිච්ඡදන්තිඅම්යහඩය්හමායනපි
විලුප්පමායනපි රාජා න ඔයලොයකතීති පබයථිතස්ස මහාජනස්ස ආවරණං
රක්ඛංඨයපත්වාපුත්තංදීඝාවුකුමාරං රජ්යජඨයපත්වාඅභිසිඤ්චිත්වාපච්ඡා
පබ්බජිස්සසීතිඅත්යථො. 

තයතොයබොධිසත්යතොආහ– 

276. 

‘‘චත්තාමයාජානපදා, මිත්තාමච්චාචඤාතකා; 

සන්ති පුත්තාවියදහානං, දීඝාවු රට්ඨවඩ්ඪයනො; 

යතරජ්ජංකාරයිස්සන්ති, මිථිලායංපජාපතී’’ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

70 

පටුන 

තත්ථ සන්ති පුත්තාති සීවලි සමණානං පුත්තා නාම නත්ථි, 

වියදහරට්ඨවාසීනං පන පුත්තා දීඝාවු අත්ථි, යත රජ්ජං කාරයිස්සන්ති. 

පජාපතීතියදවිංආලපති. 

යදවී ආහ‘‘යදව, තුම්යහසුතාවපබ්බජියතසු අහංකිංකයරොමී’’ති.අථ

නං යසො ‘‘භපද්යද, අහං තං අනුසික්ඛාමි, වචනං යම කයරොහී’’ති වත්වා
ගාථමාහ– 

277. 

‘‘එහි තංඅනුසික්ඛාමි, යංවාකයංමම රුච්චති; 

රජ්ජංතුවංකාරයසි, පාපංදුච්චරිතංබහුං; 

කායයනවාචාමනසා, යයනගච්ඡසිදුග්ගතිං. 

278. 

‘‘පරදින්නයකන පරනිට්ඨියතන, පිණ්යඩන යායපහි ස
ධීරධම්යමො’’ති. 

තත්ථ තුවන්ති ත්වං පුත්තස්ස ඡත්තං උස්සායපත්වා ‘‘මම පුත්තස්ස

රජ්ජ’’න්ති රජ්ජං අනුසාසමානා බහුං පාපං කරිස්සසි.  ච්ඡසීති යයන

කායාදීහි කයතන බහුපායපන දුග්ගතිං ගමිස්සසි. ස ධී ධම්යමොති

පිණ්ඩියායලොයපනයායපතබ්බං, එස පණ්ඩිතානංධම්යමොති. 

එවං මහාසත්යතො තස්සා ඔවාදං අදාසි. යතසං අඤ්ඤමඤ්ඤං 
සල්ලපන්තානංගච්ඡන්තානඤ්යඤවසූරියයොඅත්ථඞ්ගයතො.යදවීපතිරූයප
ඨායනඛන්ධාවාරං නිවාසායපසි.මහාසත්යතොපිඑකංරුක්ඛමූලංඋපගයතො.
යසො තත්ථ රත්තිං වසිත්වා පුනදිවයස සරීරපටිජග්ගනං කත්වා මග්ගං
පටිපජ්ජි.යදවීපි‘‘යසනාපච්ඡයතොවආගච්ඡතූ’’ති වත්වාතස්සපච්ඡයතොව
අයහොසි.යතභික්ඛාචාරයවලායංථූණංනාමනගරංපාපුණිංසු. තස්මිංඛයණ
අන්යතොනගයර එයකො පුරියසො සූණයතො මහන්තං මංසඛණ්ඩං කිණිත්වා
සූයලන අඞ්ගායරසුපචායපත්වානිබ්බාපනත්ථායඵලකයකොටියංඨයපත්වා
අට්ඨාසි. තස්ස අඤ්ඤවිහිතස්ස එයකො සුනයඛො තං ආදාය පලායි. යසො
ඤත්වා තං අනුබන්ධන්යතො යාව බහිදක්ඛිණද්වාරං ගන්ත්වා නිබ්බින්යදො

නිවත්ති.රාජාචයදවීචසුනඛස්සපුරයතො ගච්ඡන්තාද්විධාඅයහසුං. යසො
භපයයනමංසඛණ්ඩංඡඩ්යඩත්වා පලායි. 

මහාසත්යතො තං දිස්වා චින්යතසි ‘‘අයං සුනයඛො ඡඩ්යඩත්වා 

අනයපක්යඛොපලායතො, අඤ්යඤොපිස්සසාමියකොනපඤ්ඤායති, එවරූයපො

අනවජ්යජො පංසුකූලපිණ්ඩපායතො නාම නත්ථි, පරිභුඤ්ජිස්සාමි න’’න්ති.
යසො මත්තිකාපත්තං නීහරිත්වා තං මංසඛණ්ඩං ආදාය පුඤ්ඡිත්වා පත්යත 
පක්ඛිපිත්වා උදකඵාසුකට්ඨානං ගන්ත්වා පරිභුඤ්ජිතුං ආරභි. තයතො යදවී

‘‘සයච එස රජ්යජනත්ථියකො භපයවයය, එවරූපං යජගුච්ඡං පංසුමක්ඛිතං

සුනඛුච්ඡිට්ඨකංන ඛායදයය.සයචඛායදයය, ඉදායනසඅම්හාකංසාමියකො
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නභපවිස්සතී’’තිචින්යතත්වා ‘‘මහාරාජ, එවරූපංයජගුච්ඡංඛාදසී’’තිආහ.

‘‘යදවි, ත්වං අන්ධබාලතාය ඉමස්ස පිණ්ඩපාතස්ස වියසසං න ජානාසී’’ති
වත්වා තස්යසව පතිතට්ඨානං පච්චයවක්ඛිත්වා අමතං විය පරිභුඤ්ජිත්වා
මුඛංවික්ඛායලත්වාහත්යථයධොවති.තස්මිංඛයණයදවී නින්දමානාආහ– 

279. 

‘‘යයොපි චතුත්යථ භපත්තකායල න භුඤ්යජ, අජට්ඨමාරීව ඛුදාය

මියයය; 

නත්යවව පිණ්ඩං ලුළිතං අනරියං, කුලපුත්තරූයපො සප්පුරියසොන 

යසයව; 

තයිදං න සාධ තයිදං න සුට්ඨු, සුනඛුච්ඡිට්ඨකං ජනක භුඤ්ජයස 

තුව’’න්ති. 

තත්ථ අජුට්ඨමාරීවාති අනාථමරණයමව. ලුළිතන්ති පංසුමක්ඛිතං. 

අනරිෙන්ති අසුන්දරං. නයසයවති න-කායරො පරිපුච්ඡනත්යථනිපායතො.ඉදං

වුත්තං යහොති – සයච චතුත්යථපි භපත්තකායල න භුඤ්යජයය, ඛුදාය

මයරයය, නනුඑවංසන්යතපිකුලපුත්තරූයපොසප්පුරියසොඑවරූපං පිණ්ඩංන

ත්යවවයසයවයයාති. තයිදන්තිතංඉදං. 

මහාසත්යතොආහ– 

280. 

‘‘න චාපි යම සීවලි යසො අභපක්යඛො, යං යහොති චත්තං ගිහියනො

සුනස්ස වා; 

යය යකචි යභපොගා ඉධ ධම්මලද්ධා, සබ්යබො යසො භපක්යඛො
අනවයයොතිවුත්යතො’’ති. 

තත්ථ අභක්ය ොතියසොපිණ්ඩපායතොමම අභපක්යඛොනාමනයහොති. ෙං

යහොතීති යං ගිහියනො වා සුනස්ස වා චත්තං යහොති, තං පංසුකූලං නාම

අසාමිකත්තාඅනවජ්ජයමවයහොති. යෙ යකචීතිතස්මාඅඤ්යඤපියය යකචි

ධම්යමන ලද්ධා යභපොගා, සබ්යබො යසො භපක්යඛො. අනවයෙොති අනුඅවයයො, 

අනුපුනප්පුනං ඔයලොකියමායනොපි අවයයො පරිපුණ්ණගුයණො අනවජ්යජො, 
අධම්මලද්ධංපනසහස්සග්ඝනකම්පි ජිගුච්ඡනීයයමවාති. 

එවං යත අඤ්ඤමඤ්ඤං කයථන්තාව ථූණනගරද්වාරං සම්පාපුණිංසු. 
තත්ර දාරිකාසු කීළන්තීසු එකා කුමාරිකා ඛුද්දකකුල්ලයකන වාලුකං

පප්යඵොයටති. තස්සාඑකස්මිංහත්යථඑකංවලයං, එකස්මිංද්යවවලයානි.

තානි අඤ්ඤමඤ්ඤං සඞ්ඝට්යටන්ති, ඉතරං නිස්සද්දං. රාජා තං කාරණං

ඤත්වා ‘‘සීවලියදවීමමපච්ඡයතො චරති, ඉත්ථීචනාමපබ්බජිතස්සමලං, 

‘අයංපබ්බජිත්වාපිභපරියංජහිතුංන සක්යකොතී’තිගරහිස්සන්තිමං.සචායං



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

72 

පටුන 

කුමාරිකා පණ්ඩිතා භපවිස්සති, සීවලියදවියා නිවත්තනකාරණං කයථස්සති, 
ඉමිස්සාකථංසුත්වාසීවලියදවිංඋයයයොයජස්සාමී’’ති චින්යතත්වාආහ– 

281. 

‘‘කුමාරියකඋපයසනියය, නිච්චංනිග්ගළමණ්ඩියත; 

කස්මායතඑයකොභුයජොජනති, එයකොයතනජනතීභුයජො’’ති. 

තත්ථ උපයසනියෙති මාතරං උපගන්ත්වා යසනියක. 

නිග් ළමණ්ඩියතති අගලිතමණ්ඩයනන මණ්ඩනසීලියකති වදති. ජනතීති
සද්දංකයරොති. 

කුමාරිකාආහ– 

282. 

‘‘ඉමස්මිංයමසමණහත්යථ, පටිමුක්කාදුනීවරා; 

සඞ්ඝාතාජායයතසද්යදො, දුතියස්යසවසාගති. 

283. 

‘‘ඉමස්මිංයමසමණහත්යථ, පටිමුක්යකොඑකනීවයරො; 

යසොඅදුතියයොනජනති, මුනිභූයතොවතිට්ඨති. 

284. 

‘‘විවාදප්පත්යතොදුතියයො, යකයනයකොවිවදිස්සති; 

තස්සයතසග්ගකාමස්ස, එකත්තමුපයරොචත’’න්ති. 

තත්ථ දුනීව ාති ද්යව වලයානි. සඞ්ඝාතාති සංහනනයතො

සඞ්ඝට්ටනයතොති අත්යථො.  තීති නිබ්බත්ති. දුතියස්යසව හි එවරූපා

නිබ්බත්ති යහොතීති අත්යථො. යසොති යසො නීවයරො. මුනිමියතොවාති

පහීනසබ්බකියලයසො අරියපුග්ගයලො විය තිට්ඨති. විවාදප්පත්යතොති සමණ

දුතියයකො නාම විවාදමාපන්යනො යහොති, කලහං කයරොති, නානාගාහං

ගණ්හාති. යකයනයකොති එකයකො පන යකන සද්ධිං විවදිස්සති. 

එකත්තමුපය ොචතන්ති එකීභපායවො යත රුච්චතු. සමණා නාම භපගිනිම්පි

ආදාය න චරන්ති, කිං පන ත්වං එවරූපං උත්තමරූපධරං භපරියං ආදාය

විචරසි, අයං යත අන්තරායං කරිස්සති, ඉමං නීහරිත්වා එකයකොව
සමණකම්මං කයරොහීතිනංඔවදති. 

යසො තස්සා කුමාරිකාය වචනං සුත්වා පච්චයං ලභිත්වා යදවියා සද්ධිං
කයථන්යතොආහ– 

285. 

‘‘සුණාසිසීවලිකථා, කුමාරියාපයවදිතා; 
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යපසියාමංගරහිත්යථො, දුතියස්යසවසාගති. 

286. 

‘‘අයංද්යවධාපයථොභපද්යද, අනුචිණ්යණොපථාවිහි; 

යතසංත්වංඑකංගණ්හාහි, අහයමකංපුනාපරං. 

287. 

‘‘මාවච මංත්වං‘පතියම’ති, නාහං‘භපරියා’ති වාපුනා’’ති. 

තත්ථ කුමාරිොපයවදිතාතිකුමාරිකාය කථිතා. යපසිොතිසචාහංරජ්ජං

කායරයයං, එසායමයපසියා වචනකාරිකාභපයවයය, ඔයලොයකතුම්පිමංන

විසයහයය.ඉදානිපනඅත්තයනොයපසියංවියච මඤ්ඤති, ‘‘දුතියස්යසවසා

ගතී’’ති මං ඔවදති. අනුචිණ්යණොති අනුසඤ්චරියතො. පථාවිහීති පථියකහි. 

එකන්තිතවරුච්චනකංඑකංමග්ගංගණ්හ, අහංපනතයාගහිතාවයසසං 

අපරංගණ්හිස්සාමි. මාවචමංත්වන්තිසීවලිඉයතොපට්ඨාය පුනමං ‘‘පති

යම’’තිමාඅවච, අහංවාත්වං‘‘භපරියායම’’තිනාවචං. 

සා තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘යදව, තුම්යහ උත්තමා, දක්ඛිණමග්ගං 

ගණ්හථ, අහංවාමමග්ගංගණ්හිස්සාමී’’තිවත්වායථොකංගන්ත්වායසොකං
සන්ධායරතුං අසක්යකොන්තී පුනාගන්ත්වා රඤ්ඤා සද්ධිං කයථන්තී
එකයතොවනගරංපාවිසි.තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාඋපඩ්ඪගාථමාහ– 

‘‘ඉමයමව කථයන්තා, ථූණං නගරුපාගමු’’න්ති. 

තත්ථ න රුපා මුන්තිනගරංපවිට්ඨා. 

පවිසිත්වා ච පන මහාසත්යතො පිණ්ඩත්ථාය චරන්යතො උසුකාරස්ස 

යගහද්වාරං පත්යතො. සීවලියදවීපි එකමන්තං අට්ඨාසි. තස්මිං සමයය
උසුකායරො අඞ්ගාරකපල්යලඋසුංතායපත්වාකඤ්ජියයනයතයමත්වාඑකං
අක්ඛිං නිමීයලත්වා එයකන අක්ඛිනා ඔයලොයකන්යතො උජං කයරොති. තං

දිස්වා මහාසත්යතො චින්යතසි ‘‘සචායං පණ්ඩියතො භපවිස්සති, මය්හං එකං

කාරණං කයථස්සති, පුච්ඡිස්සාමි න’’න්ති. යසො උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡති.
තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

288. 

‘‘යකොට්ඨයකඋසුකාරස්ස, භපත්තකායලඋපට්ඨියත; 

තත්රාචයසොඋසුකායරො, එකංදණ්ඩංඋජංකතං; 

එකඤ්චචක්ඛුංනිග්ගය්හ, ජිම්හයමයකනයපක්ඛතී’’ති. 

තත්ථ යකොට්ඨයකති භික්ඛයව, යසො රාජා අත්තයනො භපත්තකායල

උපට්ඨියත උසුකාරස්ස යකොට්ඨයක අට්ඨාසි. තත්රා චාති තස්මිඤ්ච
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යකොට්ඨයක. නිග් ය්හාති නිමීයලත්වා. ජිම්හයමයකනාතිඑයකනඅක්ඛිනා
වඞ්කංසරං යපක්ඛති. 

අථ නංමහාසත්යතොආහ– 

289. 

‘‘එවංයනොසාධපස්සසි, උසුකාරසුයණොහියම; 

යයදකංචක්ඛුංනිග්ගය්හ, ජිම්හයමයකනයපක්ඛසී’’ති. 

තස්සත්යථො–සම්මඋසුකාර, එවංනුත්වංසාධපස්සසි, යංඑකං චක්ඛුං
නිමීයලත්වාඑයකනචක්ඛුනාවඞ්කංසරංයපක්ඛසීති. 

අථස්සයසොකයථන්යතොආහ– 

290. 

‘‘ද්වීහිසමණචක්ඛූහි, විසාලංවියඛායති; 

අසම්පත්වාපරමංලිඞ්ගං, නුජභපාවායකප්පති. 

291. 

‘‘එකඤ්චචක්ඛුංනිග්ගය්හ, ජිම්හයමයකනයපක්ඛයතො; 

සම්පත්වාපරමංලිඞ්ගං, උජභපාවායකප්පති. 

292. 

‘‘විවාදප්පත්යතො දුතියයො, යකයනයකො විවදිස්සති; 

තස්සයතසග්ගකාමස්ස, එකත්තමුපයරොචත’’න්ති. 

තත්ථ විසාලංවිොතිවිත්ථිණ්ණංවිය හුත්වාඛායති. අසම්පත්වාප මං

ලිඞ් න්තිපරයතො වඞ්කට්ඨානංඅප්පත්වා. නුජුභාවාොතිනඋජභපාවාය.ඉදං 
වුත්තංයහොති–විසායලඛායමායනපරයතොඋජට්ඨානංවාවඞ්කට්ඨානංවා

න පාපුයණයය, තස්මිං අසම්පත්යත අදිස්සමායන උජභපාවාය කිච්චං න

කප්පති න සම්පජ්ජතීති. සම්පත්වාති චක්ඛුනා පත්වා, දිස්වාති අත්යථො. 

විවාදප්පත්යතොතියථා දුතියය අක්ඛිම්හි උම්මීලියතලිඞ්ගංන පඤ්ඤායති, 

වඞ්කට්ඨානම්පි උජකං පඤ්ඤායති, උජට්ඨානම්පි වඞ්කං පඤ්ඤායතීති

විවායදො යහොති, එවං සමණස්සපි දුතියයො නාම විවාදමාපන්යනො යහොති, 

කලහං කයරොති, නානාගාහං ගණ්හාති. යකයනයකොති එයකො පන යකන 

සද්ධිං විවදිස්සති. එකත්තමුපය ොචතන්ති එකීභපායවො යත රුච්චතු. සමණා

නාම භපගිනිම්පි ආදාය න චරන්ති, කිං පන ත්වං එවරූපං උත්තමරූපධරං 

භපරියං ආදාය විචරසි. අයං යත අන්තරායං කරිස්සති, ඉමං නීහරිත්වා
එකයකොවසමණධම්මං කයරොහීතියසොතංඔවදති. 
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එවමස්ස යසො ඔවාදං දත්වා තුණ්හී අයහොසි. මහාසත්යතොපි පිණ්ඩාය
චරිත්වා මිස්සකභපත්තං සංකඩ්ඪිත්වා නගරා නික්ඛමිත්වා 
උදකඵාසුකට්ඨායනනිසීදිත්වාකතභපත්තකිච්යචොමුඛංවික්ඛායලත්වාපත්තං
ථවිකාය ඔසායරත්වාසීවලියදවිංආමන්යතත්වාආහ– 

293. 

‘‘සුණාසිසීවලිකථා, උසුකායරනයවදිතා; 

යපසියාමංගරහිත්යථො, දුතියස්යසවසාගති. 

294. 

‘‘අයංද්යවධාපයථොභපද්යද, අනුචිණ්යණොපථාවිහි; 

යතසංත්වංඑකංගණ්හාහි, අහයමකංපුනාපරං. 

295. 

‘‘මාවචමංත්වං‘පතියම’ති, නාහං‘භපරියා’තිවාපුනා’’ති. 

තත්ථ සුණාසීතිසුණ, ත්වංකථා. ‘‘යපසිොම’’න්තිඉදංපනකුමාරිකාය
ඔවාදයමවසන්ධායාහ. 

සා කිර ‘‘මාවච මං ත්වං ‘පති යම’ති’’ වුත්තාපි මහාසත්තං
අනුබන්ධියයව.රාජානංනිවත්යතතුංනසක්යකොති.මහාජයනොපි අනුබන්ධි.
තයතො පන අටවී අවිදූයර යහොති. මහාසත්යතො නීලවනරාජිං දිස්වා තං 
නිවත්යතතුකායමොහුත්වාගච්ඡන්යතොයයවමග්ගසමීයපමුඤ්ජතිණංඅද්දස.

යසො තයතො ඊසිකං ලුඤ්චිත්වා ‘‘පස්සසි සීවලි, අයං ඉධ පුන ඝයටතුං න

සක්කා, එවයමව පුන මය්හං තයා සද්ධිං සංවායසො නාම ඝයටතුං න
සක්කා’’තිවත්වාඉමංඋපඩ්ඪගාථමාහ– 

‘‘මුඤ්ජායවසිකාපවාළ්හා, එකාවිහරසීවලී’’ති. 

තත්ථ එකා විහ ාති අහං එකීභපායවන විහරිස්සාමි, ත්වම්පි එකා
විහරාහීතිතස්සාඔවාදමදාසි. 

තං සුත්වා සීවලියදවී ‘‘ඉයතොදානි පට්ඨාය නත්ථි මය්හං 
මහාජනකනරින්යදන සද්ධිං සංවායසො’’ති යසොකං සන්ධායරතුං
අසක්යකොන්තී උයභපොහි හත්යථහි උරං පහරිත්වා මහාමග්යග පති.
මහාසත්යතො තස්සා විසඤ්ඤිභපාවං ඤත්වා පදං වියකොයපත්වා අරඤ්ඤං
පාවිසි. අමච්චා ආගන්ත්වා තස්සා සරීරං උදයකන සිඤ්චිත්වා හත්ථපායද

පරිමජ්ජිත්වා සඤ්ඤංලභපායපසුං. සා ‘‘තාතා, කුහිං රාජා’’ති පුච්ඡි. ‘‘නනු

තුම්යහව ජානාථා’’ති? ‘‘උපධායරථතාතා’’ති. යත ඉයතො චියතොධාවිත්වා
විචිනන්තාපි මහාසත්තං න පස්සිංසු. යදවී මහාපරියදවං පරියදවිත්වා
රඤ්යඤොඨිතට්ඨායනයචතියංකායරත්වාගන්ධමාලාදීහිපූයජත්වා නිවත්ති.
මහාසත්යතොපි හිමවන්තං පවිසිත්වා සත්තාහබ්භපන්තයරයයව පඤ්ච
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අභිඤ්ඤා ච, අට්ඨ සමාපත්තියයො ච නිබ්බත්යතත්වා පුන මනුස්සපථං

නාගමි. යදවීපි උසුකායරන සද්ධිං කථිතට්ඨායන, කුමාරිකාය සද්ධිං

කථිතට්ඨායන, මංසපරියභපොගට්ඨායන, මිගාජියනන සද්ධිං කථිතට්ඨායන, 
නාරයදනසද්ධිංකථිතට්ඨායන චාතිසබ්බට්ඨායනසුයචතියානි කායරත්වා
ගන්ධමාලාදීහි පූයජත්වා යසනඞ්ගපරිවුතා මිථිලං පත්වා අම්බවනුයයායන 

පුත්තස්සඅභියසකංකායරත්වාතංයසනඞ්ගපරිවුතංනගරංයපයසත්වාසයං
ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා තත්යථව උයයායන වසන්තී කසිණපරිකම්මං
කත්වා ඣානං නිබ්බත්යතත්වා බ්රහ්මයලොකපරායණා අයහොසි.
මහාසත්යතොපිඅපරිහීනජ්ඣායනොහුත්වාබ්රහ්මයලොකපරායයණො අයහොසි. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි
තථාගයතො මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛන්යතොයයවා’’ති වත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි – ‘‘තදා සමුද්දරක්ඛිකා යදවධීතා උප්පලවණ්ණා අයහොසි, 

නාරයදො සාරිපුත්යතො, මිගාජියනො යමොග්ගල්ලායනො, කුමාරිකා යඛමා

භික්ඛුනී, උසුකායරො ආනන්යදො, සීවලියදවී රාහුලමාතා, දීඝාවුකුමායරො

රාහුයලො, මාතාපිතයරො මහාරාජකුලානි, මහාජනකනරින්යදො පන අහයමව
සම්මාසම්බුද්යධොඅයහොසි’’න්ති. 

මහාජනකජාතකවණ්ණනාදුතියා. 

[540] 3. සුවණ්ණසාමජාතකවණ්ණනා 
යකො නු මං උසුනා විජ්ඣීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො එකං

මාතුයපොසකභික්ඛුං ආරබ්භප කයථසි. සාවත්ථියං කිර
අට්ඨාරසයකොටිවිභපවස්ස එකස්ස යසට්ඨිකුලස්ස එකපුත්තයකො අයහොසි
මාතාපිතූනං පියයො මනායපො. යසො එකදිවසං පාසාදවරගයතො සීහපඤ්ජරං
උග්ඝායටත්වා වීථිං ඔයලොයකන්යතො ගන්ධමාලාදිහත්ථං මහාජනං 
ධම්මස්සවනත්ථාය යජතවනං ගච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘අහම්පි ධම්මං 
සුණිස්සාමී’’තිමාතාපිතයරොවන්දිත්වාගන්ධමාලාදීනිගාහායපත්වාවිහාරං 
ගන්ත්වා වත්ථයභපසජ්ජපානකාදීනිභික්ඛුසඞ්ඝස්ස දායපත්වාගන්ධමාලාදීහි
ච භපගවන්තං පූයජත්වා එකමන්තං නිසින්යනො ධම්මං සුත්වා කායමසු
ආදීනවංදිස්වාපබ්බජ්ජායචආනිසංසංසල්ලක්යඛත්වාපරිසායවුට්ඨිතාය 

භපගවන්තංපබ්බජ්ජංයාචිත්වා‘‘මාතාපිතූහිඅනනුඤ්ඤාතංපුත්තංතථාගතා
නාමන පබ්බායජන්තී’’තිසුත්වාභපගවන්තංවන්දිත්වාපුනයගහංගන්ත්වා

සගාරයවන මාතාපිතයරො වන්දිත්වා එවමාහ – ‘‘අම්මතාතා, අහං
තථාගතස්සසන්තියක පබ්බජිස්සාමී’’ති.අථස්සමාතාපිතයරොතස්සවචනං
සුත්වා එකපුත්තකභපායවන සත්තධා භිජ්ජමානහදයා විය පුත්තසියනයහන

කම්පමානා එවමාහංසු ‘‘තාත පියපුත්තක, තාත කුලඞ්කුර, තාත නයන, 

තාත හදය, තාත පාණසදිස, තයා විනා කථං ජීවාම, තයි පටිබද්ධං යනො 

ජීවිතං. මයඤ්හි තාත, ජරාජිණ්ණා වුඩ්ඪා මහල්ලකා, අජ්ජ වා සුයව වා

පරසුයව වා මරණං පාපුණිස්සාම, තස්මා මා අම්යහ ඔහාය ගච්ඡසි. තාත, 
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පටුන 

පබ්බජ්ජානාම අතිදුක්කරා, සීයතනඅත්යථසතිඋණ්හංලභපති, උණ්යහන

අත්යථසතිසීතංලභපති, තස්මා තාත, මාපබ්බජාහී’’ති. 

තං සුත්වා කුලපුත්යතො දුක්ඛී දුම්මයනො ඔනතසීයසො පජ්ඣායන්යතොව 

නිසීදි සත්තාහං නිරාහායරො. අථස්ස මාතාපිතයරො එවං චින්යතසුං ‘‘සයච

යනො පුත්යතො අනනුඤ්ඤායතො, අද්ධා මරිස්සති, පුන න පස්සිස්සාම, 
පබ්බජ්ජාය ජීවමානං පුනනං පස්සිස්සාමා’’ති. චින්යතත්වා ච පන ‘‘තාත

පියපුත්තක, තංපබ්බජ්ජායඅනුජානාම, පබ්බජාහී’’තිඅනුජානිංසු.තංසුත්වා
කුලපුත්යතො තුට්ඨමානයසො හුත්වා අත්තයනො සකලසරීරං ඔණායමත්වා 
මාතාපිතයරොවන්දිත්වා විහාරංගන්ත්වා භපගවන්තංපබ්බජ්ජංයාචි.සත්ථා
එකංභික්ඛුංපක්යකොසායපත්වා ‘‘ඉමංකුමාරං පබ්බායජහී’’තිආණායපසි.
යසොතං පබ්බායජසි.තස්ස පබ්බජිතකාලයතො පට්ඨාය මහාලාභපසක්කායරො
නිබ්බත්ති. යසො ආචරියුපජ්ඣායය ආරායධත්වා ලද්ධූපසම්පයදො පඤ්ච 

වස්සානිධම්මංපරියාපුණිත්වා‘‘අහංඉධආකිණ්යණො විහරාමි, න යමඉදං
පතිරූප’’න්තිවිපස්සනාධරංපූයරතුකායමොහුත්වාඋපජ්ඣායස්සසන්තියක 

කම්මට්ඨානංගයහත්වාඋපජ්ඣායංවන්දිත්වායජතවනානික්ඛමිත්වාඑකං 
පච්චන්තගාමංනිස්සායඅරඤ්යඤවිහාසි.යසොතත්ථවිපස්සනංවඩ්යඪත්වා
ද්වාදස වස්සානි ඝයටන්යතො වායමන්යතොපි වියසසං නිබ්බත්යතතුං
නාසක්ඛි.මාතාපිතයරොපිස්ස ගච්ඡන්යතගච්ඡන්යතකායලදුග්ගතාඅයහසුං.

යය හි යතසං යඛත්තං වා වණිජ්ජං වා පයයොයජසුං, යත ‘‘ඉමස්මිං කුයල
පුත්යතො වා භපාතා වා ඉණං යචොයදත්වා ගණ්හන්යතො නාම නත්ථී’’ති
අත්තයනො අත්තයනො හත්ථගතං ගයහත්වා යථාරුචි පලායිංසු. යගයහ 
දාසකම්මකරාදයයොපිහිරඤ්ඤසුවණ්ණාදීනිගයහත්වාපලායිංසු. 

අපරභපායග ද්යව ජනා කපණා හුත්වා හත්යථ උදකසිඤ්චනම්පි 
අලභිත්වා යගහං වික්කිණිත්වා අඝරා හුත්වා කාරුඤ්ඤභපාවං පත්තා
පියලොතිකං නිවායසත්වාකපාලහත්ථාභික්ඛායචරිංසු.තස්මිංකායලඑයකො
භික්ඛුයජතවනයතො නික්ඛමිත්වාඅනුපුබ්යබනතස්සවසනට්ඨානංඅගමාසි.

යසො තස්ස ආගන්තුකවත්තං කත්වා සුඛනිසින්නකායල ‘‘භපන්යත, කුයතො
ආගතත්ථා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘යජතවනා ආගයතො ආවුයසො’’ති වුත්යත
සත්ථුයනො යචව මහාසාවකාදීනඤ්ච ආයරොගයං පුච්ඡිත්වා මාතාපිතූනඤ්ච

පවත්තිං පුච්ඡි ‘‘කිං, භපන්යත, සාවත්ථියං අසුකස්ස නාම යසට්ඨිකුලස්ස

ආයරොගය’’න්ති? ‘‘ආවුයසො, මා තස්ස කුලස්ස පවත්තිං පුච්ඡා’’ති. ‘‘කිං

භපන්යත’’ති. ‘‘ආවුයසො, තස්ස කිර කුලස්ස එයකො පුත්යතො අත්ථි, යසො

බුද්ධසාසයන පබ්බජියතො, තස්ස පබ්බජිතකාලයතො පට්ඨාය එතං කුලං

පරික්ඛීණං, ඉදානි ද්යව ජනා පරමකාරුඤ්ඤභපාවං පත්තා භික්ඛාය
චරන්තී’’ති. යසො තස්ස වචනං සුත්වා සකභපායවන සණ්ඨාතුං

අසක්යකොන්යතොඅස්සුපුණ්යණහියනත්යතහියරොදිතුංආරභි.‘‘ආවුයසො, කිං 

යරොදසී’’ති? ‘‘භපන්යත, යත මය්හං මාතාපිතයරො, අහං යතසං පුත්යතො’’ති.
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‘‘ආවුයසො, තව මාතාපිතයරො තං නිස්සාය විනාසං පත්තා, ගච්ඡ, යත
පටිජග්ගාහී’’ති. 

යසො ‘‘අහංද්වාදසවස්සානිඝයටන්යතො වායමන්යතොපිමග්ගංවාඵලං

වානිබ්බත්යතතුංනාසක්ඛිං, අභපබ්යබොභපවිස්සාමි, කිංයමපබ්බජ්ජාය, ගිහී
හුත්වාමාතාපිතයරොයපොයසත්වාදානං දත්වාසග්ගපරායයණොභපවිස්සාමී’’ති
චින්යතත්වා අරඤ්ඤාවාසං තස්ස යථරස්ස නියයායදත්වා පුනදිවයස
අරඤ්ඤා නික්ඛමිත්වා අනුපුබ්යබන ගච්ඡන්යතො සාවත්ථියතො අවිදූයර
යජතවනපිට්ඨිවිහාරං පාපුණි. තත්ථ ද්යව මග්ගා අයහසුං. යතසු එයකො

මග්යගො යජතවනංගච්ඡති, එයකොසාවත්ථිං.යසොතත්යථවඨත්වා‘‘කිංනු

යඛො පඨමං මාතාපිතයරො පස්සාමි, උදාහු දසබල’’න්ති චින්යතත්වා ‘‘මයා

මාතාපිතයරොචිරංදිට්ඨපුබ්බා, ඉයතො පට්ඨායපනයමබුද්ධදස්සනංදුල්ලභපං

භපවිස්සති, තස්මා අජ්ජයමව සම්මාසම්බුද්ධං දිස්වා ධම්මං සුත්වා ස්යව
පායතොවමාතාපිතයරොපස්සිස්සාමී’’ති සාවත්ථිමග්ගං පහායසායන්හසමයය
යජතවනං පාවිසි. තං දිවසං පන සත්ථා පච්චූසකායල යලොකං
ඔයලොයකන්යතො ඉමස්ස කුලපුත්තස්ස උපනිස්සයසම්පත්තිං අද්දස. යසො

තස්සාගමනකායල මාතුයපොසකසුත්යතන (සං.නි.1.205) මාතාපිතූනංගුණං
වණ්යණසි. යසො පන භික්ඛු පරිසපරියන්යත ඨත්වා සත්ථුස්ස ධම්මකථං 
සුණන්යතො චින්යතසි ‘‘අහං ගිහී හුත්වා මාතාපිතයරො පටිජග්ගිතුං

සක්යකොමීති චින්යතසිං, සත්ථා පන ‘පබ්බජියතොව සමායනො පටිජග්ගියතො

උපකාරයකො මාතාපිතූන’න්ති වදති. සචාහං සත්ථාරං අදිස්වා ගයතො, 
එවරූපාය පබ්බජ්ජාය පරිහීයනො භපයවයයං. ඉදානි පන ගිහී අහුත්වා
පබ්බජියතොවසමායනොමාතාපිතයරොයපොයසස්සාමී’’ති. 

යසො සලාකග්ගං ගන්ත්වා සලාකභපත්තඤ්යචව සලාකයාගුඤ්ච 
ගණ්හිත්වා ද්වාදස වස්සානි අරඤ්යඤ වුත්ථභික්ඛු පාරාජිකප්පත්යතො විය
අයහොසි. යසො පායතොව සාවත්ථියං පවිසිත්වා ‘‘කිං නු යඛො පඨමං යාගුං

ගණ්හිස්සාමි, උදාහු මාතාපිතයරොපස්සිස්සාමී’’තිචින්යතත්වා ‘‘කපණානං
මාතාපිතූනං සන්තිකං තුච්ඡහත්යථන ගන්තුං අයුත්ත’’න්ති චින්යතත්වා
යාගුං ගයහත්වා එයතසං යපොරාණකයගහද්වාරං ගයතො. මාතාපිතයරොපිස්ස
යාගුභික්ඛං චරිත්වා පරභිත්තිං නිස්සාය විහරන්ති. යසො උපගන්ත්වා
නිසින්නයක දිස්වා උප්පන්නයසොයකො අස්සුපුණ්යණහි යනත්යතහි යතසං

අවිදූයර අට්ඨාසි. යතතං දිස්වාපිනසඤ්ජානිංසු. අථමාතා ‘‘භික්ඛත්ථාය

ඨියතොභපවිස්සතී’’තිසඤ්ඤාය‘‘භපන්යත, තුම්හාකංදාතබ්බයුත්තකං නත්ථි, 
අතිච්ඡථා’’ති ආහ. යසො තස්සා කථං සුත්වා හදයපූරං යසොකං ගයහත්වා
අස්සුපුණ්යණහි යනත්යතහි තත්යථව අට්ඨාසි. දුතියම්පි තතියම්පි 

‘‘අතිච්ඡථා’’ති වුච්චමායනොපි අට්ඨාසියයව. අථස්ස පිතා මාතරං ආහ –

‘‘ගච්ඡ, භපද්යද, ජානාහි, පුත්යතො නු යඛො යනො එයසො’’ති. සා උට්ඨාය

උපගන්ත්වා ඔයලොයකන්තී සඤ්ජානිත්වා පාදමූයල පතිත්වා පරියදවි, 

පිතාපිස්සතයථවඅකාසි, මහන්තංකාරුඤ්ඤං අයහොසි. 
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යසොපි මාතාපිතයරො දිස්වා සකභපායවන සණ්ඨාතුං අසක්යකොන්යතො

අස්සූනි පවත්යතසි. යසො යසොකං අධිවායසත්වා ‘‘අම්මතාතා, මා

චින්තයිත්ථ, අහං යවො යපොයසස්සාමී’’ති මාතාපිතයරො අස්සායසත්වායාගුං
පායයත්වා එකමන්යත නිසීදායපත්වා පුන භික්ඛං ආහරිත්වා යත
යභපොයජත්වා අත්තයනො අත්ථාය භික්ඛං පරියයසිත්වා යතසං සන්තිකං
ගන්ත්වා පුන භපත්යතනාපුච්ඡිත්වා පච්ඡා සයං පරිභුඤ්ජති. යසො තයතො
පට්ඨාය ඉමිනා නියායමන මාතාපිතයරො පටිජග්ගති. අත්තනා ලද්ධානි 
පක්ඛිකභපත්තාදීනි යතසංයයව දත්වා සයං පිණ්ඩාය චරිත්වා ලභපමායනො

භුඤ්ජති, අලභපමායනො න භුඤ්ජති, වස්සාවාසිකම්පි අඤ්ඤම්පි යං කිඤ්චි
ලභිත්වා යතසංයයව යදති. යතහි පරිභුත්තං ජිණ්ණපියලොතිකං ගයහත්වා
අග්ගළං දත්වා රජිත්වා සයං පරිභුඤ්ජති. භික්ඛලභපනදිවයසහි පනස්ස
අලභපනදිවසාබහූඅයහසුං.අථස්සනිවාසනපාරුපනංඅතිලූඛං යහොති. 

ඉති යසො මාතාපිතයරො පටිජග්ගන්යතොයයව අපරභපායග කියසො
උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජායතො ධමනිසන්ථතගත්යතො අයහොසි. අථ නං

සන්දිට්ඨසම්භපත්තා භික්ඛූ පුච්ඡිංසු ‘‘ආවුයසො, පුබ්යබ තව සරීරවණ්යණො

යසොභපති, ඉදානි පන කියසො උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජායතො

ධමනිසන්ථතගත්යතො, බයාධි යත නු යඛො උප්පන්යනො’’ති. යසො ‘‘නත්ථි

යම, ආවුයසො, බයාධි, අපිච පන පලියබොයධො යම අත්ථී’’ති තං පවත්තිං

ආයරොයචසි. අථ නං යත භික්ඛූ ආහංසු ‘‘ආවුයසො, භපගවා සද්ධායදයයං

විනිපායතතුංනයදති, ත්වං පන සද්ධායදයයං ගයහත්වා ගිහීනං දදමායනො
අයුත්තං කයරොසී’’ති. යසො යතසං කථං සුත්වා ලජ්ජියතො ඔලීයි. යත

එත්තයකනපිඅසන්තුට්ඨාභපගවයතොසන්තිකංගන්ත්වා ‘‘භපන්යත, අසුයකො
නාම භික්ඛු සද්ධායදයයං විනිපායතත්වා ගිහී යපොයසතී’’ති සත්ථු
ආයරොයචසුං. සත්ථාතංභික්ඛුංපක්යකොසායපත්වා‘‘සච්චංකිරත්වංභික්ඛු

සද්ධායදයයං ගයහත්වා ගිහී යපොයසසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, භපන්යත’’ති 
වුත්යත තං කිරියං වණ්යණතුකායමො අත්තයනො ච පුබ්බචරියං

පකායසතුකායමො ‘‘භික්ඛු, ගිහී යපොයසන්යතො යක යපොයසසී’’ති පුච්ඡි.

‘‘මාතාපිතයරො යම, භපන්යත’’ති වුත්යත සත්ථා තස්ස උස්සාහං ජයනතුං

‘‘සාධසාධ, භික්ඛූ’’තිතික්ඛත්තුංසාධකාරං දත්වා ‘‘ත්වං මම ගතමග්යග

ඨියතො, අහම්පි පුබ්බචරියං චරන්යතො මාතාපිතයරො යපොයසසි’’න්ති ආහ.
යසො අස්සාසං පටිලභි. සත්ථා තාය පුබ්බචරියාය ආවිකරණත්ථං යතහි
භික්ඛූහියාචියතොඅතීතං ආහරි. 

අතීයත බාරාණසිනගරයතො අවිදූයර නදියා ඔරිමතීයර එයකො

යනසාදගායමො අයහොසි, පාරිමතීයර එයකො යනසාදගායමො. එයකකස්මිං
ගායම පඤ්ච පඤ්ච කුලසතානි වසන්ති. ද්වීසුපි ගායමසු ද්යව
යනසාදයජට්ඨකා සහායකා අයහසුං. යත දහරකායලයයව කතිකවත්තං

කරිංසු‘‘සයච අම්යහසුඑකස්සධීතායහොති, එකස්සපුත්යතොයහොති, යතසං
ආවාහවිවාහං කරිස්සාමා’’ති. අථ ඔරිමතීයර ගාමයජට්ඨකස්ස යගයහ
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පුත්යතො ජායි, ජාතක්ඛයණයයව දුකූයලන පටිග්ගහිතත්තා

‘‘දුකූයලො’’ත්යවවස්ස නාමං කරිංසු. ඉතරස්ස යගයහ ධීතා ජායි, තස්සා
පරතීයර ජාතත්තා ‘‘පාරිකා’’ති නාමං කරිංසු. යත උයභපොපි අභිරූපා
පාසාදිකා අයහසුංසුවණ්ණවණ්ණා.යතයනසාදකුයලජාතාපිපාණාතිපාතං
නාමනකරිංසු. 

අපරභපායග යසොළසවස්සුද්යදසිකං දුකූලකුමාරං මාතාපිතයරො ආහංසු 

‘‘පුත්ත, කුමාරිකංයතආනයිස්සාමා’’ති.යසොපනබ්රහ්මයලොකයතොආගයතො
සුද්ධසත්යතො උයභපො කණ්යණ පිධාය ‘‘න යම ඝරාවායසනත්යථො

අම්මතාතා, මා එවරූපං අවචුත්ථා’’ති වත්වා යාවතතියං වුච්චමායනොපි න

ඉච්ඡියයව. පාරිකාපි මාතාපිතූහි ‘‘අම්ම, අම්හාකං සහායකස්ස පුත්යතො

අත්ථි, යසො අභිරූයපො සුවණ්ණවණ්යණො, තස්ස තං දස්සාමා’’ති වුත්තා
තයථව වත්වා උයභපො කණ්යණ පිදහි. සාපි බ්රාහ්මයලොකයතො ආගතා
ඝරාවාසං න ඉච්ඡි. දුකූලකුමායරො පන තස්සා රහස්යසන සාසනං පහිණි

‘‘සයච පාරියක යමථුනධම්යමනඅත්ථිකා, අඤ්ඤස්සයගහංගච්ඡතු, මය්හං
යමථුනධම්යමඡන්යදො නත්ථී’’ති.සාපිතස්සතයථවසාසනංයපයසසි. 

අථ මාතාපිතයරො යතසං අනිච්ඡමානානඤ්යඤව ආවාහවිවාහං කරිංසු.
යත උයභපොපි කියලසසමුද්දං අයනොතරිත්වා ද්යව මහාබ්රහ්මායනො විය 

එකයතොව වසිංසු. දුකූලකුමායරො පන මච්ඡං වා මිගං වා න මායරති, 

අන්තමයසො ආහටමංසම්පි න වික්කිණාති. අථ නං මාතාපිතයරො වදිංසු

‘‘තාත, ත්වං යනසාදකුයල නිබ්බත්තිත්වාපි යනව ඝරාවාසං ඉච්ඡසි, න

පාණවධංකයරොසි, කිංනාමකම්මංකරිස්සසී’’ති? ‘‘අම්මතාතා, තුම්යහසු
අනුජානන්යතසුමයංපබ්බජිස්සාමා’’ති.තංසුත්වාමාතාපිතයරො‘‘යතනහි 
පබ්බජථා’’ති ද්යව ජයන අනුජානිංසු. යත තුට්ඨහට්ඨා මාතාපිතයරො
වන්දිත්වා ගාමයතො නික්ඛමිත්වා අනුපුබ්යබන ගඞ්ගාතීයරන හිමවන්තං
පවිසිත්වා යස්මිං ඨායන මිගසම්මතා නාම නදී හිමවන්තයතො ඔතරිත්වා

ගඞ්ගං පත්තා, තං ඨානං ගන්ත්වා ගඞ්ගං පහාය මිගසම්මතාභිමුඛා
අභිරුහිංසු. 

තස්මිං ඛයණ සක්කස්ස භපවනං උණ්හාකාරං දස්යසසි. සක්යකො 
ඔයලොයකන්යතො තං කාරණං ඤත්වා විස්සකම්මං ආමන්යතත්වා ‘‘තාත

විස්සකම්ම, ද්යව මහාපුරිසාගාමානික්ඛමිත්වාහිමවන්තං පවිට්ඨා, යතසං

නිවාසට්ඨානංලද්ධං වට්ටති, මිගසම්මතානදියාඅඩ්ඪයකොසන්තයර එයතසං
පණ්ණසාලඤ්ච පබ්බජිතපරික්ඛායර ච මායපත්වා එහී’’ති ආහ. යසො

‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා මූ පක් ජාතයක (ජා. 2.22.1 ආදයයො)
වුත්තනයයයනව සබ්බං සංවිදහිත්වා අමනාපසද්යද මිගපක්ඛියනො
පලායපත්වාඑකපදිකංජඞ්ඝමග්ගංමායපත්වා සකට්ඨානයමවගයතො.යතපි
තං මග්ගං දිස්වා යතන මග්යගන ගන්ත්වා තං අස්සමපදං පාපුණිංසු.
දුකූලපණ්ඩියතො පණ්ණසාලං පවිසිත්වා පබ්බජිතපරික්ඛායර දිස්වා 
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‘‘සක්යකන මය්හං දින්නා’’ති සක්කදත්තියභපාවං ඤත්වා සාටකං
ඔමුඤ්චිත්වා රත්තවාකචීරංනිවායසත්වාඑකංපාරුපිත්වාඅජිනචම්මංඅංයස
කත්වා ජටාමණ්ඩලං බන්ධිත්වා ඉසියවසං ගයහත්වා පාරිකායපි පබ්බජ්ජං
අදාසි. උයභපොපි කාමාවචරයමත්තං භපායවත්වා තත්ථ වසිංසු. යතසං
යමත්තානුභපායවන සබ්යබපි මිගපක්ඛියනො අඤ්ඤමඤ්ඤං 

යමත්තචිත්තයමව පටිලභිංසු, න යකොචි කඤ්චි වියහයඨසි. පාරිකා තයතො

පට්ඨාය පානීයං පරියභපොජනීයං ආහරති, අස්සමපදං සම්මජ්ජති, 
සබ්බකිච්චානි කයරොති. උයභපොපි ඵලාඵලානි ආහරිත්වා පරිභුඤ්ජිත්වා
අත්තයනොඅත්තයනොපණ්ණසාලංපවිසිත්වාසමණධම්මං කයරොන්තාතත්ථ
වාසංකප්පයිංසු. 

සක්යකො යතසං උපට්ඨානං ආගච්ඡති. යසො එකදිවසං 
අනුඔයලොයකන්යතො ‘‘ඉයමසං චක්ඛූනි පරිහායිස්සන්තී’’ති අන්තරායං
දිස්වා දුකූලපණ්ඩිතං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදිත්වා 

එවමාහ – ‘‘භපන්යත, තුම්හාකං අන්තරායයො පඤ්ඤායති, පටිජග්ගනකං 

පුත්තංලද්ධංවට්ටති, යලොකධම්මංපටියසවථා’’ති.අථනංදුකූලපණ්ඩියතො

ආහ– ‘‘සක්ක, කින්නායමතංකයථසි, මයංඅගාරමජ්යඣවසන්තාපිඑතං

යලොකධම්මං පුළවකගූථරාසිං විය ජිගුච්ඡිම්හා, ඉදානි පන අරඤ්ඤං
පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා කථං එවරූපං කරිස්සාමා’’ති. අථ

සක්යකො තං ආහ – ‘‘භපන්යත, සයච එවං නකයරොථ, පාරිකාය තාපසියා
උතුනිකායල නාභිං හත්යථන පරාමයසයයාථා’’ති. දුකූලපණ්ඩියතො ‘‘ඉදං
සක්කා කාතු’’න්ති සම්පටිච්ඡි. සක්යකො තං වන්දිත්වා සකට්ඨානයමව
ගයතො. 

දුකූලපණ්ඩියතොපිතංකාරණංපාරිකායආචික්ඛිත්වාඅස්සා උතුනිකායල
නාභිංහත්යථනපරාමසි.තදායබොධිසත්යතොයදවයලොකයතොචවිත්වාතස්සා 
කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං ගණ්හි. සා දසමාසච්චයයන සුවණ්ණවණ්ණං පුත්තං

විජායි, යතයනවස්ස ‘‘සුවණ්ණසායමො’’ති නාමං කරිංසු. පාරිකාය 
ඵලාඵලත්ථාය වනං ගතකායල පබ්බතන්තයර කින්නරියයො ධාතිකිච්චං
කරිංසු. යත උයභපොපි යබොධිසත්තං න්හායපත්වා පණ්ණසාලායං
නිපජ්ජායපත්වාඵලාඵලත්ථායඅරඤ්ඤං ගච්ඡන්ති.තස්මිංඛයණකින්නරා
කුමාරං ගයහත්වා ගිරිකන්දරාදීසු න්හායපත්වා පබ්බතමත්ථකං ආරුය්හ
නානාපුප්යඵහි අලඞ්කරිත්වා හරිතාලමයනොසිලාදීනි සිලායං ඝංසිත්වා
නලායට තිලයක කත්වා පුන ආයනත්වා පණ්ණසාලායං නිපජ්ජායපසුං.
පාරිකාපි ආගන්ත්වා පුත්තං ථඤ්ඤං පායයසි. තං අපරභපායග වඩ්ඪිත්වා
යසොළසවස්සුද්යදසිකම්පි අනුරක්ඛන්තා මාතාපිතයරො පණ්ණසාලායං
නිසීදායපත්වාසයයමවවනමූලඵලාඵලත්ථායවනං ගච්ඡන්ති.මහාසත්යතො
‘‘මමමාතාපිතූනංකදාචියකොචියදවඅන්තරායයොභපයවයයා’’ති චින්යතත්වා
යතසංගතමග්ගංසල්ලක්යඛසි. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

82 

පටුන 

අයථකදිවසං යතසං වනමූලඵලාඵලං ආදාය සායන්හසමයය
නිවත්තන්තානං අස්සමපදයතො අවිදූයර මහායමයඝො උට්ඨහි. යත එකං
රුක්ඛමූලං පවිසිත්වා වම්මිකමත්ථයක අට්ඨංසු. තස්ස ච අබ්භපන්තයර
ආසීවියසො අත්ථි. යතසං සරීරයතො යසදගන්ධමිස්සකං උදකං ඔතරිත්වා
තස්ස නාසාපුටංපාවිසි.යසොකුජ්ඣිත්වානාසාවායතන පහරි.ද්යවපිඅන්ධා
හුත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං න පස්සිංසු. දුකූලපණ්ඩියතො පාරිකං ආමන්යතත්වා

‘‘පාරියකමමචක්ඛූනිපරිහීනානි, අහංතංනපස්සාමී’’තිආහ.සාපිතයථව 
ආහ.යත‘‘නත්ථියනොඉදානිජීවිත’’න්තිමග්ගංඅපස්සන්තාපරියදවමානා

අට්ඨංසු. ‘‘කිංපනයතසං පුබ්බකම්ම’’න්ති? යතකිරපුබ්යබයවජ්ජකුයල
අයහසුං. අථ යසො යවජ්යජො එකස්ස මහාධනස්ස පුරිසස්ස අක්ඛියරොගං
පටිජග්ගි. යසො තස්ස කිඤ්චි ධනං න අදාසි. අථ යවජ්යජො කුජ්ඣිත්වා

අත්තයනො යගහං ගන්ත්වා භපරියාය ආයරොයචත්වා ‘‘භපද්යද, අහං තස්ස

අක්ඛියරොගංපටිජග්ගාමි, ඉදානිමය්හංධනංනයදති, කිං කයරොමා’’තිආහ. 

සාපි කුජ්ඣිත්වා ‘‘න යනො තස්ස සන්තයකනත්යථො, යභපසජ්ජං තස්ස
එකයයොගං දත්වා අක්ඛීනි කාණානි කයරොහී’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධූ’’ති 

සම්පටිච්ඡිත්වා තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා තථා අකාසි. යසො නචිරස්යසව
අන්යධො යහොති. යතසං උභින්නම්පි ඉමිනා කම්යමන චක්ඛූනි අන්ධානි
ජායිංසු. 

අථමහාසත්යතො‘‘මමමාතාපිතයරො අඤ්යඤසු දිවයසසුඉමායයවලාය

ආගච්ඡන්ති, ඉදානි යතසං පවත්තිං න ජානාමි, පටිමග්ගං ගමිස්සාමී’’ති
චින්යතත්වා මග්ගං ගන්ත්වා සද්දමකාසි. යත තස්ස සද්දං සඤ්ජානිත්වා

පටිසද්දං කරිත්වා පුත්තසියනයහන ‘‘තාත සුවණ්ණසාම, ඉධ පරිපන්යථො 

අත්ථි, මා ආගමී’’ති වදිංසු. අථ යනසං ‘‘යතන හි ඉමං ලට්ඨියකොටිං
ගයහත්වා මම සන්තිකං එථා’’ති දීඝලට්ඨිං අදාසි. යත ලට්ඨියකොටිං
ගයහත්වා තස්ස සන්තිකං ආගමිංසු. අථ යන ‘‘යකන කාරයණන යවො

චක්ඛූනි විනට්ඨානී’’ති පුච්ඡි. අථ නං මාතාපිතයරො ආහංසු ‘‘තාත, මයං

යදයව වස්සන්යත ඉධ රුක්ඛමූයල වම්මිකමත්ථයක ඨිතා, යතන 
කාරයණනා’’ති. යසො මාතාපිතූනං කථං සුත්වාව අඤ්ඤාසි ‘‘තත්ථ

ආසීවියසන භපවිතබ්බං, යතන කුද්යධන නාසාවායතො විස්සට්යඨො
භපවිස්සතී’’ති. යසො මාතාපිතයරො දිස්වා යරොදි යචව හසි ච. අථ නං යත

පුච්ඡිංසු‘‘කස්මා, තාත, යරොදසියචවහසසිචා’’ති? අම්මතාතා, ‘‘තුම්හාකං

දහරකායලයයව එවං චක්ඛූනි විනට්ඨානී’’ති යරොදිං, ‘‘ඉදානි පටිජග්ගිතුං 

ලභිස්සාමී’’ති හසිං. අම්මතාතා, තුම්යහ මා චින්තයිත්ථ, අහං යවො 
පටිජග්ගිස්සාමීති. 

යසො මාතාපිතයරො අස්සායසත්වා අස්සමපදං ආයනත්වා යතසං 
රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨායනසු චඞ්කයම පණ්ණසාලායං වච්චට්ඨායන

පස්සාවට්ඨායන චාති සබ්බට්ඨායනසු රජ්ජයක බන්ධි, තයතො පට්ඨාය යත
අස්සමපයද ඨයපත්වා සයං වනමූලඵලාදීනි ආහරිත්වා පණ්ණසාලායං
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ඨයපත්වා පායතොව යතසං වසනට්ඨානං සම්මජ්ජිත්වා මාතාපිතයරො
වන්දිත්වා ඝටං ආදාය මිගසම්මතානදිං ගන්ත්වා පානීයපරියභපොජනීයං

ආහරිත්වා උපට්ඨායපති, දන්තකට්ඨමුයඛොදකාදීනි දත්වා මධරඵලාඵලං 

යදති, යතහි භුඤ්ජිත්වා මුයඛ වික්ඛාලියත සයං ඛාදිත්වා මාතාපිතයරො
වන්දිත්වා මිගගණපරිවුයතො ඵලාඵලත්ථාය අරඤ්ඤං පාවිසි. පබ්බතපායද
කින්නරපරිවායරො ඵලාඵලං ගයහත්වා සායන්හසමයය ආගන්ත්වා ඝයටන
උදකං ආහරිත්වා උණ්යහොදයකන යතසං යථාරුචි න්හාපනං පාදයධොවනං
වා කත්වා අඞ්ගාරකපල්ලං උපයනත්වා හත්ථපායද යසයදත්වා යතසං 
නිසින්නානං ඵලාඵලං දත්වා ඛාදායපත්වා පරියයොසායන සයං ඛාදිත්වා
යසසකංඨයපසි.ඉමිනා නියායමයනවමාතාපිතයරොපටිජග්ගි. 

තස්මිංසමයයබාරාණසියංපීළියක්යඛොනාමරාජාරජ්ජංකායරසි.යසො 
මිගමංසයලොයභපන මාතරං රජ්ජං පටිච්ඡායපත්වා සන්නද්ධපඤ්චාවුයධො 
හිමවන්තංපවිසිත්වාමියගවධිත්වාමංසංඛාදන්යතො මිගසම්මතානදිංපත්වා
අනුපුබ්යබන සාමස්ස පානීයග්ගහණතිත්ථං සම්පත්යතො මිගපදවලඤ්ජං
දිස්වා මණිවණ්ණාහිසාඛාහියකොට්ඨකංකත්වා ධනුංආදාය විසපීතංසරං
සන්නහිත්වා නිලීයනොව අච්ඡි. මහාසත්යතොපි සායන්හසමයය ඵලාඵලං 
ආහරිත්වා අස්සමපයද ඨයපත්වා මාතාපිතයරො වන්දිත්වා ‘‘පානීයං
ආහරිස්සාමී’’ති ඝටං ගයහත්වා මිගගණපරිවුයතො ද්යවපි මියග එකයතො
කත්වායතසංපිට්ඨියංපානීයඝටංඨයපත්වා හත්යථනගයහත්වානදීතිත්ථං
අගමාසි. රාජා යකොට්ඨයක ඨියතොව තං තථා ආගච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘මයා

එත්තකංකාලංඑවංවිචරන්යතනපිමනුස්යසොනාමනදිට්ඨපුබ්යබො, යදයවො 

නුයඛොඑසනායගොනුයඛො, සයචපනාහංඑතංඋපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡිස්සාමි.

යදයවොයච භපවිස්සති, ආකාසංඋප්පතිස්සති.නායගොයච, භූමියංපවිසිස්සති.

න යඛො පනාහං සබ්බකාලං හිමවන්යතයයව විචරිස්සාමි, බාරාණසිං

ගමිස්සාමි. තත්ර මං පුච්ඡිස්සන්ති ‘අපි නු යඛො යත, මහාරාජ, හිමවන්යත

වසන්යතනකිඤ්චිඅඡරියං දිට්ඨපුබ්බ’න්ති? තත්රාහං‘එවරූයපොයමසත්යතො
දිට්ඨපුබ්යබො’ති වක්ඛාමි. ‘යකො නායමයසො’ති වුත්යතසයච ‘න ජානාමී’ති

වක්ඛාමි, අථ ගරහිස්සන්ති මං, තස්මා එතං විජ්ඣිත්වා දුබ්බලං කත්වා
පුච්ඡිස්සාමී’’ති චින්යතසි. 

අථයතසුමියගසුපඨමයමවඔතරිත්වාපානීයංපිවිත්වාඋත්තිණ්යණසු 

යබොධිසත්යතො උග්ගහිතවත්යතො මහායථයරො විය සණිකං ඔතරිත්වා
පස්සද්ධදරයථො පච්චුත්තරිත්වාරත්තවාකචීරංනිවායසත්වාඑකංපාරුපිත්වා
අජිනචම්මං අංයස කත්වා පානීයඝටං උක්ඛිපිත්වා උදකං පුඤ්ඡිත්වා

වාමඅංසකූයට ඨයපසි. තස්මිං කායල ‘‘ඉදානි විජ්ඣිතුං සමයයො’’ති රාජා

විසපීතං සරං උක්ඛිපිත්වා මහාසත්තං දක්ඛිණපස්යස විජ්ඣි, සයරො
වාමපස්යසන නික්ඛමි. තස්ස විද්ධභපාවං ඤත්වා මිගගණා භීතා පලායිංසු.
සුවණ්ණසාමපණ්ඩියතො පන විද්යධොපි පානීයඝටං යථා වා තථා වා 
අනවසුම්භිත්වා සතිං පච්චුපට්ඨායපත්වා සණිකං ඔතායරත්වා වාලුකං
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පටුන 

වියූහිත්වා ඨයපත්වා දිසං වවත්ථයපත්වා මාතාපිතූනං
වසනට්ඨානදිසාභපායගන සීසං කත්වා රජතපට්ටවණ්ණාය වාලුකාය 

සුවණ්ණපටිමා විය නිපජ්ජිත්වා සතිං පච්චුපට්ඨායපත්වා ‘‘ඉමස්මිං

හිමවන්තප්පයදයසමමයවරීනාමනත්ථි, මය්හං මාතාපිතූනඤ්චයවරීනාම
නත්ථී’’තිමුයඛනයලොහිතංඡඩ්යඩත්වාරාජානංඅදිස්වාවපඨමං ගාථමාහ– 

296. 

‘‘යකොනුමංඋසුනාවිජ්ඣි, පමත්තංඋදහාරකං; 

ඛත්තියයොබ්රාහ්මයණොයවස්යසො, යකොමංවිද්ධානිලීයසී’’ති. 

තත්ථ පමත්තන්ති යමත්තාභපාවනාය අනුපට්ඨිතසතිං. ඉදඤ්හි යසො

සන්ධායතස්මිංඛයණඅත්තානංපමත්තං නාමඅකාසි. විද්ධාතිවිජ්ඣිත්වා. 

එවඤ්ච පන වත්වා පුන අත්තයනො සරීරමංසස්ස අභපක්ඛසම්මතභපාවං 
දස්යසතුංදුතියංගාථමාහ– 

297. 

‘‘නයමමංසානිඛජ්ජානි, චම්යමනත්යථොනවිජ්ජති; 

අථයකනනුවණ්යණන, විද්යධයයංමංඅමඤ්ඤථා’’ති. 

දුතියගාථංවත්වාතයමවනාමාදිවයසනපුච්ඡන්යතොආහ– 

298. 

‘‘යකොවාත්වංකස්සවාපුත්යතො, කථංජායනමුතංමයං; 

පුට්යඨොයමසම්මඅක්ඛාහි, කිංමංවිද්ධානිලීයසී’’ති. 

තත්ථ අමඤ්ඤථාති අයංපුරියසොයකනකාරයණනමංවිජ්ඣිතබ්බන්ති
අමඤ්ඤිත්ථාතිඅත්යථො. 

එවඤ්ච පන වත්වා තුණ්හී අයහොසි. තං සුත්වා රාජා ‘‘අයං මයා 
විසපීයතන සල්යලන විජ්ඣිත්වා පාතියතොපි යනව මං අක්යකොසති න

පරිභපාසති, මම හදයං සම්බාහන්යතො විය පියවචයනන සමුදාචරති, 
ගච්ඡිස්සාමිස්ස සන්තික’’න්ති චින්යතත්වා ගන්ත්වා තස්ස සන්තියක
ඨියතොවද්යවගාථාඅභපාසි– 

299. 

‘‘රාජාහමස්මිකාසීනං, පීළියක්යඛොතිමංවිදූ; 

යලොභපාරට්ඨංපහිත්වාන, මිගයමසංචරාමහං. 

300. 

‘‘ඉස්සත්යථචස්මිකුසයලො, දළ්හධම්යමොතිවිස්සුයතො; 

නායගොපියමනමුච්යචයය, ආගයතොඋසුපාතන’’න්ති. 
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තත්ථ  ාජාහමස්මීතිඑවංකිරස්ස විතක්යකො අයහොසි ‘‘යදවාපිනාගාපි

මනුස්සභපාසාය කයථන්තියයව, අහයමතං යදයවොති වා නායගොති වා

මනුස්යසොති වා න ජානාමි. සයච කුජ්යඣයය, නායසයය මං, ‘රාජා’ති
වුත්යත පන අභපායන්යතො නාම නත්ථී’’ති. තස්මා අත්තයනො රාජභපාවං

ජානායපතුං පඨමං ‘‘රාජාහමස්මී’’ති ආහ. යලොභාති මිගමංසයලොයභපන. 

මි යමසන්ති මිගං එසන්යතො. ච ාමහන්ති චරාමි අහං. දුතියං ගාථං පන

අත්තයනො බලං දීයපතුකායමො එවමාහ. තත්ථ ඉස්සත්යථති ධනුසිප්යප. 

දළ්හධම්යමොති දළ්හධනුං සහස්සත්ථාමධනුං ඔයරොයපතුඤ්ච 
ආයරොයපතුඤ්චසමත්යථො. 

ඉතිරාජාඅත්තයනොබලංවණ්යණත්වාතස්සනාමයගොත්තංපුච්ඡන්යතො 
ආහ– 

301. 

‘‘යකොවාත්වංකස්සවාපුත්යතො, කථංජායනමුතංමයං; 

පිතුයනොඅත්තයනොචාපි, නාමයගොත්තංපයවදයා’’ති. 

තත්ථ පයවදොතිකථය. 

තං සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘සචාහං ‘යදවනාගකින්නරඛත්තියාදීසු

අඤ්ඤතයරොහමස්මී’ති කයථයයං, සද්දයහයයයව එස, සච්චයමව පනස්ස
කයථතුංවට්ටතී’’තිචින්යතත්වාඑවමාහ– 

302. 

‘‘යනසාදපුත්යතොභපද්දන්යත, සායමොඉතිමංඤාතයයො; 

ආමන්තයිංසුජීවන්තං, ස්වජ්යජවාහංගයතොසයය. 

303. 

‘‘විද්යධොස්මිපුථුසල්යලන, සවියසනයථාමියගො; 

සකම්හියලොහියතරාජ, පස්සයසමිපරිප්ලුයතො. 

304. 

‘‘පටිවාමගතංසල්ලං, පස්සධිම්හාමියලොහිතං; 

ආතුයරොතයානුපුච්ඡාමි, කිංමංවිද්ධානිලීයසි. 

305. 

‘‘අජිනම්හිහඤ්ඤයතදීපි, නායගොදන්යතහිහඤ්ඤයත; 

අථයකනනුවණ්යණන, විද්යධයයංමංඅමඤ්ඤථා’’ති. 

තත්ථ ජීවන්තන්තිමංඉයතොපුබ්යබ ජීවමානං‘‘එහිසාම, යාහිසාමා’’ති

ඤාතයයොආමන්තයිංසු. ස්වජ්යජවාහං යතොතියසොඅහංඅජ්ජඑවංගයතො
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මරණමුයඛසම්පත්යතො, පවිට්යඨොතිඅත්යථො. සයෙතිසයාමි. පරිප්ලුයතොති

නිමුග්යගො. පටිවාම තන්ති දක්ඛිණපස්යසන පවිසිත්වා වාමපස්යසන

නිග්ගතන්ති අත්යථො. පස්සාති ඔයලොයකහි මං. ධිම්හාමීති නිට්ඨුභපාමි, ඉදං
යසො සතිං පච්චුපට්ඨායපත්වා අවිකම්පමායනොව යලොහිතං මුයඛන 

ඡඩ්යඩත්වාආහ. ආතුය ොතයානුපුච්ඡාමී’’තිබාළ්හගිලායනො හුත්වාඅහංතං

අනුපුච්ඡාමි. නිලීෙසීතිඑතස්මිංවනගුම්යබ නිලීයනොඅච්ඡසි.විද්යධයයන්ති

විජ්ඣිතබ්බං. අමඤ්ඤථාතිඅමඤ්ඤිත්ථ. 

රාජා තස්ස වචනං සුත්වා යථාභූතං අනාචික්ඛිත්වා මුසාවාදං 
කයථන්යතොආහ– 

306. 

‘‘මියගොඋපට්ඨියතොආසි, ආගයතොඋසුපාතනං; 

තංදිස්වාඋබ්බිජීසාම, යතනයකොයධොමමාවිසී’’ති. 

තත්ථ ආවිසීති අජ්යඣොත්ථරි. යතන කාරයණන යම යකොයධො
උප්පන්යනොතිදීයපති. 

අථ නං මහාසත්යතො ‘‘කිං වයදසි, මහාරාජ, ඉමස්මිං හිමවන්යත මං

දිස්වාපලායනමියගොනාමනත්ථී’’තිවත්වාආහ – 

307. 

‘‘යයතොසරාමිඅත්තානං, යයතොපත්යතොස්මිවිඤ්ඤුතං; 

නමංමිගාඋත්තසන්ති, අරඤ්යඤසාපදානිපි. 

308. 

‘‘යයතොනිධිංපරිහරිං, යයතොපත්යතොස්මියයොබ්බනං; 

නමංමිගාඋත්තසන්ති, අරඤ්යඤසාපදානිපි. 

309. 

‘‘භීරූකිම්පුරිසාරාජ, පබ්බයතගන්ධමාදයන; 

සම්යමොදමානාගච්ඡාම, පබ්බතානිවනානිච. 

310. 

‘‘නමංමිගාඋත්තසන්ති, අරඤ්යඤසාපදානිපි; 

අථයකනනුවණ්යණන, උත්රාසන්තිමිගාමම’’න්ති. 

තත්ථ න මං මි ාති යභපො මහාරාජ, යයතො කාලයතො පට්ඨාය අහං

අත්තානංසරාමි, යයතොකාලයතොපට්ඨායඅහංවිඤ්ඤුභපාවංපත්යතොඅස්මි 

භපවාමි, තයතො කාලයතො පට්ඨාය මං දිස්වා මිගා නාම න උත්තසන්ති. 

සාපදානිපීති වාළමිගාපි. ෙයතො නිධින්ති යයතො කාලයතො පට්ඨාය අහං
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වාකචීරංපරිහරිං. භීරූ කිම්පුරිසාතිමහාරාජ, මිගාතාවතිට්ඨන්තු, කිම්පුරිසා

නාමඅතිභීරුකා යහොන්ති.යයඉමස්මිංගන්ධමාදනපබ්බයතවිහරන්ති, යතපි

මං දිස්වා න උත්තසන්ති, අථ යඛො මයං අඤ්ඤමඤ්ඤං සම්යමොදමානා

ගච්ඡාම. උත්රාසන්ති මි ා මමන්ති මමං දිස්වා මිගා උත්රායසයයං, යකන
කාරයණනත්වංමං සද්දහායපස්සසීතිදීයපති. 

තංසුත්වාරාජා ‘‘මයාඉමංනිරපරාධංවිජ්ඣිත්වාමුසාවායදො කථියතො, 
සච්චයමවකථයිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාආහ– 

311. 

‘‘නතංතසමියගොසාම, කිංතාහංඅලිකංභපයණ; 

යකොධයලොභපාභිභූතාහං, උසුංයතතංඅවස්සජි’’න්ති. 

තත්ථ නතංතසාතිනතංදිස්වාමියගොතස, නභීයතොතිඅත්යථො. කිං

තාහන්ති කිං යත එවං කලයාණදස්සනස්ස සන්තියක අහං අලිකං

භපණිස්සාමි. යකොධයලොභාභිමිතාහන්තියකොයධනචයලොයභපනචඅභිභූයතො
හුත්වා අහං. යසො හි පඨමයමව මියගසු උප්පන්යනන යකොයධන ‘‘මියග
විජ්ඣිස්සාමී’’තිධනුංආයරොයපත්වාඨියතො පච්ඡායබොධිසත්තංදිස්වාතස්ස
යදවතාදීසු අඤ්ඤතරභපාවං අජානන්යතො ‘‘පුච්ඡිස්සාමි න’’න්ති යලොභපං

උප්පායදසි, තස්මාඑවමාහ. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘නායං සුවණ්ණසායමො ඉමස්මිං අරඤ්යඤ

එකයකොව වසිස්සති, ඤාතයකහිපිස්ස භපවිතබ්බං, පුච්ඡිස්සාමි න’’න්ති
චින්යතත්වාඉතරං ගාථමාහ– 

312. 

‘‘කුයතොනුසාමආගම්ම, කස්සවාපහියතොතුවං; 

‘උදහායරොනදිංගච්ඡ’, ආගයතොමිගසම්මත’’න්ති. 

තත්ථ සාමාතිමහාසත්තංආලපති. ආ ම්මාතිකුයතොයදසාඉමං වනං

ආගමිත්වා ‘‘අම්හාකංඋදහායරොඋදකං ආහරිතුංනදිංගච්ඡා’’ති කස්සවා

පහියතොයකනපුග්ගයලන යපසියතොහුත්වාතුවංඉමංමිගසම්මතංආගයතොති
අත්යථො. 

යසො තස්ස කථං සුත්වා මහන්තං දුක්ඛයවදනං අධිවායසත්වා මුයඛන
යලොහිතංඡඩ්යඩත්වාගාථමාහ– 

313. 

‘‘අන්ධා මාතාපිතාමය්හං, යතභපරාමි බ්රහාවයන; 

යතසාහංඋදකාහායරො, ආගයතොමිගසම්මත’’න්ති. 

තත්ථ භ ාමීතිමූලඵලාදීනිආහරිත්වා යපොයසමි. 
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එවඤ්චපනවත්වාමහාසත්යතොමාතාපිතයරොආරබ්භපවිලපන්යතොආහ
– 

314. 

‘‘අත්ථියනසංඋසාමත්තං, අථසාහස්සජීවිතං; 

උදකස්සඅලායභපන, මඤ්යඤඅන්ධාමරිස්සයර. 

315. 

‘‘නයමඉදංතථාදුක්ඛං, ලබ්භපාහිපුමුනාඉදං; 

යඤ්චඅම්මංනපස්සාමි, තංයමදුක්ඛතරංඉයතො. 

316. 

‘‘න යමඉදංතථාදුක්ඛං, ලබ්භපාහිපුමුනා ඉදං; 

යඤ්චතාතංනපස්සාමි, තංයමදුක්ඛතරංඉයතො. 

317. 

‘‘සානූනකපණාඅම්මා, චිරරත්තායරුච්ඡති; 

අඩ්ඪරත්යතවරත්යතවා, නදීවඅවසුච්ඡති. 

318. 

‘‘යසොනූනකපයණොතායතො, චිරරත්තායරුච්ඡති; 

අඩ්ඪරත්යතවරත්යතවා, නදීවඅවසුච්ඡති. 

319. 

‘‘උට්ඨානපාදචරියාය, පාදසම්බාහනස්සච; 

සාමතාතවිලපන්තා, හිණ්ඩිස්සන්තිබ්රහාවයන. 

320. 

ඉදම්පිදුතියංසල්ලං, කම්යපතිහදයංමමං; 

යඤ්චඅන්යධනපස්සාමි, මඤ්යඤහිස්සාමිජීවිත’’න්ති. 

තත්ථ උසාමත්තන්ති යභපොජනමත්තං. ‘‘උසා’’ති හි යභපොජනස්ස නාමං

තස්සචඅත්ථිතාය. සාහස්සජීවිතන්තිඡදිවසමත්තංජීවිතන්තිඅත්යථො.ඉදං

ආහරිත්වා ඨපිතං ඵලාඵලං සන්ධායාහ. අථ වා උසාති උස්මා. යතයනතං

දස්යසති – යතසං සරීයර උස්මාමත්තං අත්ථි, අථ මයා ආභපයතන

ඵලාඵයලන සාහස්ස ජීවිතං අත්ථීති. මරිස්සය ති මරිස්සන්තීති මඤ්ඤාමි. 

පුමුනාති පුරියසන, එවරූපඤ්හි දුක්ඛං පුරියසන ලභිතබ්බයමවාති අත්යථො. 

චි  ත්තාෙ රුච්ඡතීති චිරරත්තං යරොදිස්සති. අ ඪ ත්යත වාති

මජ්ඣිමරත්යතවා.  ත්යතවාතිපච්ඡිමරත්යතවා. අවසුච්ඡතීතිකුන්නදීවිය

සුස්සිස්සතීතිඅත්යථො. උට්ඨානපාදචරිොොතිමහාරාජ, අහංරත්තිම්පිදිවාපි
ද්යව තයයො වායර උට්ඨාය අත්තයනො උට්ඨානවීරියයන යතසං පාදචරියං
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කයරොමි, හත්ථපායද සම්බාහාමි, ඉදානි මං අදිස්වා මමත්ථාය යත
පරිහීනචක්ඛුකා ‘‘සාමතාතා’’ති විලපන්තාකණ්ටයකහි විජ්ඣියමානා විය

ඉමස්මිං වනප්පයදයස හිණ්ඩිස්සන්ති විචරිස්සන්තීති අත්යථො. දුතිෙං

සල්ලන්ති පඨමවිද්ධවිසපීතසල්ලයතො සතගුයණන සහස්සගුයණන 
සතසහස්සගුයණනදුක්ඛතරංඉදංදුතියංයතසංඅදස්සනයසොකසල්ලං. 

රාජා තස්ස විලාපං සුත්වා ‘‘අයං අච්චන්තං බ්රහ්මචාරී ධම්යම ඨියතො

මාතාපිතයරො භපරති, ඉදානි එවං දුක්ඛප්පත්යතොපි යතසංයයව විලපති, එවං

ගුණසම්පන්යන නාම මයා අපරායධො කයතො, කථං නු යඛො ඉමං
සමස්සායසයය’’න්ති චින්යතත්වා ‘‘නිරයය පච්චනකායල රජ්ජං කිං

කරිස්සති, ඉමිනා පටිජග්ගිතනියායමයනවස්සමාතාපිතයරොපටිජග්ගිස්සාමි, 

ඉමස්සමරණම්පිඅමරණංවිය භපවිස්සතී’’තිසන්නිට්ඨානංකත්වාආහ– 

321. 

‘‘මාබාළ්හංපරියදයවසි, සාමකලයාණදස්සන; 

අහංකම්මකයරොහුත්වා, භපරිස්සංයතබ්රහාවයන. 

322. 

‘‘ඉස්සත්යථචස්මිකුසයලො, දළ්හධම්යමොතිවිස්සුයතො; 

අහංකම්මකයරොහුත්වා, භපරිස්සංයතබ්රහාවයන. 

323. 

‘‘මිගානංවිඝාසමන්යවසං, වනමූලඵලානිච; 

අහංකම්මකයරොහුත්වා, භපරිස්සංයතබ්රහාවයන. 

324. 

‘‘කතමංතංවනංසාම, යත්ථමාතාපිතාතව; 

අහංයතතථාභපරිස්සං, යථායතඅභපරීතුව’’න්ති. 

තත්ථ භරිස්සං යතති යත තව මාතාපිතයරො භපරිස්සාමි. මි ානන්ති
සීහාදීනං මිගානං විඝාසං අන්යවසන්යතො. ඉදං යසො ‘‘ඉස්සත්යථ චස්මි
කුසයලොති ථූලථූයල මියග වධිත්වා මධරමංයසන තව මාතාපිතයරො

භපරිස්සාමී’’ති වත්වා ‘‘මා, මහාරාජ, අම්යහ නිස්සාය පාණවධං කරී’’ති

වුත්යතඑවමාහ. ෙථායතතියථාත්වං යතඅභපරි, තයථවාහම්පිභපරිස්සාමීති. 

අථස්ස මහාසත්යතො ‘‘සාධ, මහාරාජ, යතන හි යම මාතාපිතයරො 
භපරස්සූ’’තිවත්වාමග්ගංආචික්ඛන්යතොආහ– 

325. 

‘‘අයංඑකපදීරාජ, යයොයංඋස්සීසයකමම; 

ඉයතොගන්ත්වාඅඩ්ඪයකොසං, තත්ථයනසංඅගාරකං; 
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යත්ථමාතාපිතාමය්හං, යතභපරස්සුඉයතොගයතො’’ති. 

තත්ථ එකපදීති එකපදමග්යගො. උස්සීසයකති යයො එස මම

මත්ථකට්ඨායන. අ ඪයකොසන්තිඅඩ්ඪයකොසන්තයර. 

එවං යසො තස්ස මග්ගං ආචික්ඛිත්වා මාතාපිතූසු බලවසියනයහන 

තථාරූපං යවදනං අධිවායසත්වා යතසං භපරණත්ථාය අඤ්ජලිං පග්ගය්හ
යාචන්යතොපුනඑවමාහ– 

326. 

‘‘නයමොයතකාසිරාජත්ථු, නයමොයතකාසිවඩ්ඪන; 

අන්ධාමාතාපිතාමය්හං, යතභපරස්සුබ්රහාවයන. 

327. 

‘‘අඤ්ජලිංයතපග්ගණ්හාමි, කාසිරාජනමත්ථුයත; 

මාතරංපිතරංමය්හං, වුත්යතොවජ්ජාසිවන්දන’’න්ති. 

තත්ථ වුත්යතො වජ්ජාසීති ‘‘පුත්යතො යවො සුවණ්ණසායමො
නදීතීයරවිසපීයතන සල්යලන විද්යධො රජතපට්ටසදියස වාලුකාපුලියන 
දක්ඛිණපස්යසනනිපන්යනොඅඤ්ජලිංපග්ගය්හතුම්හාකංපායදවන්දතී’’ති

එවං මහාරාජ, මයා වුත්යතොහුත්වාමාතාපිතූනංයමවන්දනං වයදයයාසීති
අත්යථො. 

රාජා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි. මහාසත්යතොපි මාතාපිතූනං වන්දනං 
යපයසත්වාවිසඤ්ඤිතංපාපුණි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

328. 

‘‘ඉදං වත්වානයසොසායමො, යුවා කලයාණදස්සයනො; 

මුච්ඡියතොවිසයවයගන, විසඤ්ඤීසමපජ්ජථා’’ති. 

තත්ථ සමපජ්ජථාතිවිසඤ්ඤීජායතො. 

යසොහියහට්ඨාඑත්තකංකයථන්යතොනිරස්සායසොවියඅයහොසි.ඉදානි 
පනස්ස විසයවයගන මද්දිතා භපවඞ්ගචිත්තසන්තති හදයරූපං නිස්සාය

පවත්ති, කථා පච්ඡිජ්ජි, මුඛං පිහිතං, අක්ඛීනි නිමීලිතානි, හත්ථපාදා

ථද්ධභපාවංපත්තා, සකලසරීරංයලොහියතනමක්ඛිතං.රාජා‘‘අයංඉදායනව

මයාසද්ධිංකයථසි, කිංනුයඛො’’ති තස්සඅස්සාසපස්සායසඋපධායරසි.යත

පන නිරුද්ධා, සරීරං ථද්ධං ජාතං. යසො තං දිස්වා ‘‘නිරුද්යධො දානි
සායමො’’ති යසොකං සද්ධායරතුං අසක්යකොන්යතො උයභපො හත්යථ මත්ථයක
ඨයපත්වාමහාසද්යදනපරියදවි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

329. 
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‘‘සරාජාපරියදයවසි, බහුංකාරුඤ්ඤසඤ්හිතං; 

අජරාමයරොහංආසිං, අජ්යජතංඤාමියනොපුයර; 

සාමංකාලඞ්කතංදිස්වා, නත්ථිමච්චුස්සනාගයමො. 

330. 

‘‘යස්සු මංපටිමන්යතති, සවියසන සමප්පියතො; 

ස්වජ්ජ එවංගයතකායල, නකිඤ්චි මභිභපාසති. 

331. 

‘‘නිරයංනූනගච්ඡාමි, එත්ථයමනත්ථිසංසයයො; 

තදාහිපකතංපාපං, චිරරත්තායකිබ්බිසං. 

332. 

‘‘භපවන්තිතස්සවත්තායරො, ගායමකිබ්බිසකාරයකො; 

අරඤ්යඤනිම්මනුස්සම්හි, යකොමංවත්තුමරහති. 

333. 

‘‘සාරයන්තිහිකම්මානි, ගායමසංගච්ඡමාණවා; 

අරඤ්යඤනිම්මනුස්සම්හි, යකොනුමංසාරයිස්සතී’’ති. 

තත්ථ ආසින්තිඅහංඑත්තකංකාලං අජරාමයරොම්හීතිසඤ්ඤීඅයහොසිං. 

අජ්යජතන්ති අජ්ජ අහං ඉමං සාමං කාලකතං දිස්වා මමඤ්යචව
අඤ්යඤසඤ්ච නත්ථි මච්චුස්ස නාගයමොති තං මච්චුස්ස ආගමනං අජ්ජ

ජානාමි, ඉයතොපුබ්යබනජානාමීතිවිලපති. ස්වජ්ජඑවං යතකායලතියයො

සවියසනසල්යලනසමප්පියතොඉදායනවමං පටිමන්යතති, යසොඅජ්ජඑවං
ගයත කායල එවං මරණකායල සම්පත්යත කිඤ්චි අප්පමත්තකම්පි න

භපාසති. තදා හීති තස්මිං ඛයණ සාමං විජ්ඣන්යතන මයා පාපං කතං. 

චි  ත්තාෙකිබ්බිසන්තිතංපන චිරරත්තංවිපච්චනසමත්ථංදාරුණංඵරුසං. 

තස්සාති තස්ස එවරූපං පාපකම්මං කත්වා විචරන්තස්ස. වත්තාය ොති
නින්දිතායරො භපවන්ති ‘‘කුහිං ගායම කින්ති කිබ්බිසකාරයකො’’ති. ඉමස්මිං

පන අරඤ්යඤ නිම්මනුස්සම්හි යකො මං වත්තුමරහති, සයච හි භපයවයය, 

වයදයයාති විලපති. සා ෙන්තීති ගායම වා නිගමාදීසු වා සං ච්ඡ මාණවා 

තත්ථතත්ථබහූපුරිසාසන්නිපතිත්වා ‘‘අම්යභපොපුරිසඝාතක, දාරුණංයත 

කම්මංකතං, අසුකදණ්ඩංපත්යතොනාමත්ව’’න්තිඑවංකම්මානිසායරන්ති
යචොයදන්ති. ඉමස්මිං පන නිම්මනුස්යස අරඤ්යඤ මං යකො සාරයිස්සතීති
අත්තානංයචොයදන්යතො විලපති. 

තදා බහුසුන්දරී නාම යදවධීතා ගන්ධමාදනවාසිනී මහාසත්තස්ස 

සත්තයම අත්තභපායව මාතුභූතපුබ්බා. සා පුත්තසියනයහන යබොධිසත්තං

නිච්චං ආවජ්යජති, තං දිවසං පන දිබ්බසම්පත්තිං අනුභපවමානා න තං
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ආවජ්යජති. ‘‘යදවසමාගමං ගතා’’තිපි වදන්තියයව. සා තස්ස
විසඤ්ඤිභූතකායල ‘‘කිං නු යඛො යම පුත්තස්ස පවත්තී’’ති ආවජ්ජමානා
අද්දස ‘‘අයං පීළියක්යඛො නාම රාජා මම පුත්තං විසපීයතන සල්යලන
විජ්ඣිත්වා මිගසම්මතානදීතීයර වාලුකාපුලියන ඝායතත්වා මහන්යතන 

සද්යදන පරියදවති. සචාහං න ගමිස්සාමි, මම පුත්යතො සුවණ්ණසායමො

එත්යථව මරිස්සති, රඤ්යඤොපි හදයං ඵලිස්සති, සාමස්ස මාතාපිතයරොපි
නිරාහාරාපානීයම්පිඅලභපන්තා සුස්සිත්වාමරිස්සන්ති.මයිපනගතායරාජා

පානීයඝටංආදාය තස්ස මාතාපිතූනං සන්තිකං ගමිස්සති, ගන්ත්වා ච පන
‘‘පුත්යතො යවො මයා හයතො’ති කයථස්සති. එවඤ්ච වත්වා යතසං වචනං
සුත්වා යත පුත්තස්ස සන්තිකං ආනයිස්සති. අථ යඛො යත ච අහඤ්ච

සච්චකිරියං කරිස්සාම, සච්චබයලන සාමස්ස විසං විනස්සිස්සති. එවං යම

පුත්යතො ජීවිතං ලභිස්සති, මාතාපිතයරො ච චක්ඛූනි ලභිස්සන්ති, රාජා ච 
සාමස්ස ධම්මයදසනං සුත්වා නගරං ගන්ත්වා මහාදානං දත්වා

සග්ගපරායයණො භපවිස්සති, තස්මා ගච්ඡාමහං තත්ථා’’ති. සා ගන්ත්වා
මිගසම්මතානදීතීයර අදිස්සමායනන කායයන ආකායස ඨත්වා රඤ්ඤා
සද්ධිංකයථසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

334. 

‘‘සායදවතාඅන්තරහිතා, පබ්බයතගන්ධමාදයන; 

රඤ්යඤොවඅනුකම්පාය, ඉමාගාථාඅභපාසථ. 

335. 

‘‘ආගුං කිරමහාරාජ, අකරිකම්මදුක්කටං; 

අදූසකාපිතාපුත්තා, තයයොඑකූසුනාහතා. 

336. 

‘‘එහිතංඅනුසික්ඛාමි, යථායතසුගතීසියා; 

ධම්යමනන්යධවයනයපොස, මඤ්යඤහංසුගතීතයා’’ති. 

තත්ථ  ඤ්යඤොවාති රඤ්යඤොයයව. ආගුං කි ාති මහාරාජ, ත්වං

මහාපරාධං මහාපාපං අකරි. දුක්කටන්ති යං කතං දුක්කටං යහොති, තං

ලාමකකම්මං අකරි. අදූසකාති නිද්යදොසා. පිතාපුත්තාති මාතා ච පිතා ච
පුත්යතොචඉයමතයයොජනාඑකඋසුනාහතා.තස්මිඤ්හිහයතතප්පටිබද්ධා

තස්ස මාතාපිතයරොපිහතාවයහොන්ති. අනුසික් ාමීතිසික්ඛායපමි අනුසාසාමි. 

යපොසාතිසාමස්සඨායනඨත්වාසියනහං පච්චුපට්ඨායපත්වාසායමොවියයත

උයභපො අන්යධ යපොයසහි. මඤ්යඤහං සු තී තොති එවං තයා සුගතියයව
ගන්තබ්බාභපවිස්සතීතිඅහංමඤ්ඤාමි. 

යසො යදවතායවචනංසුත්වා‘‘අහංකිරතස්ස මාතාපිතයරොයපොයසත්වා

සග්ගං ගමිස්සාමී’’ති සද්දහිත්වා ‘‘කිං යම රජ්යජන, යතයයව 
යපොයසස්සාමී’’ති දළ්හං අධිට්ඨාය බලවපරියදවං පරියදවන්යතො යසොකං
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තනුකංකත්වා ‘‘සුවණ්ණසායමොමයතොභපවිස්සතී’’තිනානාපුප්යඵහිතස්ස
සරීරං පූයජත්වා උදයකන සිඤ්චිත්වා තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං කත්වා චතූසු
ඨායනසු වන්දිත්වා යතන පූරිතං උදකඝටං ආදාය යදොමනස්සප්පත්යතො
දක්ඛිණදිසාභිමුයඛොඅගමාසි.තමත්ථංපකායසන්යතො සත්ථාආහ– 

337. 

‘‘සරාජාපරියදවිත්වා, බහුංකාරුඤ්ඤසඤ්හිතං; 

උදකකුම්භපමාදාය, පක්කාමිදක්ඛිණාමුයඛො’’ති. 

පකතියාපි මහාථායමො රාජා පානීයඝටංආදාය ගච්ඡන්යතො අස්සමපදං
යකොට්යටන්යතො විය පවිසිත්වා දුකූලපණ්ඩිතස්ස පණ්ණසාලාද්වාරං
සම්පාපුණි. දුකූලපණ්ඩියතො අන්යතො නිසින්යනොව තස්ස පදසද්දං සුත්වා

‘‘නායංසාමස්සපදසද්යදො, කස්සනුයඛො’’තිපුච්ඡන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

338. 

‘‘කස්සනුඑයසොපදසද්යදො, මනුස්සස්යසවආගයතො; 

යනයසොසාමස්සනිග්යඝොයසො, යකොනුත්වමසිමාරිස. 

339. 

‘‘සන්තඤ්හි සායමොවජති, සන්තංපාදානි යනයති; 

යනයසොසාමස්සනිග්යඝොයසො, යකොනුත්වමසිමාරිසා’’ති. 

තත්ථ මනුස්සස්යසවාති නායං සීහබයග්ඝදීපියක්ඛනාගකින්නරානං, 

ආගච්ඡයතොපනමනුස්සස්යසවායංපදසද්යදො, යනයසො සාමස්සාති. සන්තං

හීතිඋපසමයුත්තංඑව. වජතීතිචඞ්කමති. යනෙතීති පතිට්ඨායපති. 

තං සුත්වා රාජා ‘‘සචාහං අත්තයනො රාජභපාවං අකයථත්වා ‘මයා 

තුම්හාකං පුත්යතො මාරියතො’ති වක්ඛාමි, ඉයම කුජ්ඣිත්වා මයා සද්ධිං

ඵරුසං කයථස්සන්ති. එවං යම යතසු යකොයධො උප්පජ්ජිස්සති, අථ යන

වියහයඨස්සාමි, තංමම අකුසලංභපවිස්සති, ‘රාජා’තිපනවුත්යතඅභපායන්තා

නාම නත්ථි, තස්මා රාජභපාවං තාව කයථස්සාමී’’ති චින්යතත්වා
පානීයමාළයකපානීයඝටංඨයපත්වාපණ්ණසාලාද්වායරඨත්වා ආහ– 

340. 

‘‘රාජාහමස්මි කාසීනං, පීළියක්යඛොතිමං විදූ; 

යලොභපාරට්ඨංපහිත්වාන, මිගයමසංචරාමහං. 

341. 

‘‘ඉස්සත්යථචස්මිකුසයලො, දළ්හධම්යමොතිවිස්සුයතො; 

නායගොපියමනමුච්යචයය, ආගයතොඋසුපාතන’’න්ති. 

දුකූලපණ්ඩියතොපියතනසද්ධිංපටිසන්ථාරංකයරොන්යතොආහ– 
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342. 

‘‘ස්වාගතංයතමහාරාජ, අයථොයතඅදුරාගතං; 

ඉස්සයරොසිඅනුප්පත්යතො, යංඉධත්ථිපයවදය. 

343. 

‘‘තින්දුකානිපියාලානි, මධයකකාසුමාරියයො; 

ඵලානිඛුද්දකප්පානි, භුඤ්ජරාජවරංවරං. 

344. 

‘‘ඉදම්පිපානීයංසීතං, ආභපතංගිරිගබ්භපරා; 

තයතොපිවමහාරාජ, සයචත්වංඅභිකඞ්ඛසී’’ති; 

තස්සත්යථො සත්තිගුම්බජාතයක (ජා. 1.15.159 ආදයයො)කථියතො. ඉධ

පන ‘‘ගිරි බ්භ ා’’ති මිගසම්මතං සන්ධාය වුත්තං. සා හි නදී ගිරිගබ්භපරා
නික්ඛන්තත්තා‘‘ගිරිගබ්භපරා’’ත්යවවජාතා. 

එවංයතනපටිසන්ථායරකයතරාජා ‘‘පුත්යතොයවොමයාමාරියතො’’ති 

පඨමයමව වත්තුං අයුත්තං, අජානන්යතො විය කථං සමුට්ඨායපත්වා
කයථස්සාමී’’ති චින්යතත්වාආහ– 

345. 

‘‘නාලංඅන්ධාවයනදට්ඨුං, යකොනුයවොඵලමාහරි; 

අනන්ධස්යසවයංසම්මා, නිවායපොමය්හඛායතී’’ති. 

තත්ථ නාලන්තිතුම්යහඅන්ධාඉමස්මිං වයනකිඤ්චිදට්ඨුංනසමත්ථා. 

යකො නු යවො ඵලමාහරීති යකො නු තුම්හාකං ඉමානි ඵලාඵලානි ආහරි. 

නිවායපොති අයං සම්මා නයයන උපායයන කාරයණන කයතො
ඛාදිතබ්බයුත්තකානං පරිසුද්ධානං ඵලාඵලානං නිවායපො සන්නිචයයො 
අනන්ධස්සවියමය්හංඛායතිපඤ්ඤායතිඋපට්ඨාති. 

තං සුත්වා දුකූලපණ්ඩියතො ‘‘මහාරාජ, න මයං ඵලාඵලානි ආහරාම, 
පුත්යතොපනයනොආහරතී’’තිදස්යසන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

346. 

‘‘දහයරො යුවානාතිබ්රහා, සායමො කලයාණදස්සයනො; 

දීඝස්සයකසාඅසිතා, අයථොසූනග්ගයවල්ලිතා. 

347. 

‘‘යසොහයවඵලමාහරිත්වා, ඉයතොආදායකමණ්ඩලුං; 

නදිංගයතොඋදහායරො, මඤ්යඤනදූරමාගයතො’’ති. 
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තත්ථ නාතිබ්රහාති නාතිදීයඝො නාතිරස්යසො. සූනග් යවල්ලිතාති
සූනසඞ්ඛාතාය මංසයකොට්ටනයපොත්ථනියා අග්ගං විය විනතා. 

කමණ්ඩලුන්ති ඝටං. න දූ මා යතොති ඉදානි න දූරං ආගයතො, 
ආසන්නට්ඨානංආගයතොභපවිස්සතීතිමඤ්ඤාමීති අත්යථො. 

තංසුත්වාරාජාආහ– 

348. 

‘‘අහං තංඅවධිංසාමං, යයොතුය්හං පරිචාරයකො; 

යංකුමාරංපයවයදථ, සාමංකලයාණදස්සනං. 

349. 

‘‘දීඝස්සයකසාඅසිතා, අයථොසූනග්ගයවල්ලිතා; 

යතසුයලොහිතලිත්යතසු, යසතිසායමොමහාහයතො’’ති. 

තත්ථ අවධින්ති විසපීයතන සයරන විජ්ඣිත්වා මායරසිං. පයවයදථාති

කයථථ. යසතීතිමිගසම්මතානදීතීයරවාලුකාපුලියනසයති. 

දුකූලපණ්ඩිතස්ස පන අවිදූයර පාරිකාය පණ්ණසාලා යහොති. සා තත්ථ 
නිසින්නාව රඤ්යඤො වචනං සුත්වා තං පවත්තිං යසොතුකාමා අත්තයනො 
පණ්ණසාලයතො නික්ඛමිත්වා රජ්ජකසඤ්ඤාය දුකූලපණ්ඩිතස්ස සන්තිකං

ගන්ත්වාආහ – 

350. 

‘‘යකනදුකූලමන්යතසි, ‘හයතොසායමො’තිවාදිනා; 

‘හයතොසායමො’තිසුත්වාන, හදයංයමපයවධති. 

351. 

‘‘අස්සත්ථස්යසවතරුණං, පවාළංමාලුයතරිතං; 

‘හයතොසායමො’තිසුත්වාන, හදයංයමපයවධතී’’ති. 

තත්ථ වාදිනාති ‘‘මයා සායමො හයතො’’ති වදන්යතන. පවාළන්ති

පල්ලවං. මාලුයතරිතන්තිවායතනපහටං. 

දුකූලපණ්ඩියතො ඔවදන්යතොආහ– 

352. 

‘‘පාරියකකාසිරාජායං, යසොසාමංමිගසම්මයත; 

යකොධසාඋසුනාවිජ්ඣි, තස්සමාපාපමිච්ඡිම්හා’’ති. 
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තත්ථ මි සම්මයතති මිගසම්මතානදීතීයර. යකොධසාති මියගසු

උප්පන්යනනයකොයධන. මා පාපමිච්ඡිම්හාතිතස්සමයංඋයභපොපිපාපංමා
ඉච්ඡිම්හා. 

පුන පාරිකාආහ– 

353. 

‘‘කිච්ඡාලද්යධොපියයොපුත්යතො, යයොඅන්යධඅභපරීවයන; 

තංඑකපුත්තංඝාතිම්හි, කථංචිත්තංනයකොපයය’’ති. 

තත්ථ ඝාතිම්හීතිඝාතයක. 

දුකූලපණ්ඩියතොආහ– 

354. 

‘‘කිච්ඡාලද්යධොපියයොපුත්යතො, යයොඅන්යධඅභපරීවයන; 

තංඑකපුත්තංඝාතිම්හි, අක්යකොධංආහුපණ්ඩිතා’’ති. 

තත්ථ අක්යකොධන්ති යකොයධො නාම නිරයසංවත්තනියකො, තස්මා තං
යකොධංඅකත්වාපුත්තඝාතකම්හිඅක්යකොයධොඑවකත්තබ්යබොති පණ්ඩිතා
ආහුකයථන්ති. 

එවඤ්චපනවත්වායතඋයභපොහිහත්යථහිඋරංපහරිත්වාමහාසත්තස්ස 

ගුයණවණ්යණත්වාභුසංපරියදවිංසු.අථයනරාජාසමස්සායසන්යතොආහ– 

355. 

‘‘මාබාළ්හංපරියදයවථ, ‘හයතොසායමො’තිවාදිනා; 

අහංකම්මකයරොහුත්වා, භපරිස්සාමිබ්රහාවයන. 

356. 

‘‘ඉස්සත්යථචස්මිකුසයලො, දළ්හධම්යමොතිවිස්සුයතො; 

අහංකම්මකයරොහුත්වා, භපරිස්සාමිබ්රහාවයන. 

357. 

‘‘මිගානංවිඝාසමන්යවසං, වනමූලඵලානිච; 

අහංකම්මකයරොහුත්වා, භපරිස්සාමිබ්රහාවයන’’ති. 

තත්ථ වාදිනාති තුම්යහ ‘‘සායමො හයතො’’ති වදන්යතන මයා සද්ධිං

‘‘තයා යනො එවං ගුණසම්පන්යනො පුත්යතො මාරියතො, ඉදානි යකො අම්යහ

භපරිස්සතී’’තිආදීනි වත්වාමාබාළ්හං පරියදයවථ, අහංතුම්හාකංකම්මකයරො
හුත්වාසායමොවියතුම්යහභපරිස්සාමීති. 
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එවං රාජා‘‘තුම්යහමාචින්තයිත්ථ, න මය්හංරජ්යජනත්යථො, අහංයවො
යාවජීවං භපරිස්සාමී’’ති යත අස්සායසසි. යත යතන සද්ධිං සල්ලපන්තා
ආහංසු– 

358. 

‘‘යනසධම්යමොමහාරාජ, යනතංඅම්යහසුකප්පති; 

රාජාත්වමසිඅම්හාකං, පායදවන්දාමයතමය’’න්ති. 

තත්ථ ධම්යමොතිසභපායවොකාරණංවා. යනතංඅම්යහසුකප්පතීතිඑතං

තව කම්මකරණං අම්යහසු න කප්පති න යසොභපති. ‘‘පායද වන්දාම යත

මෙ’’න්ති ඉදං පන යත පබ්බජිතලිඞ්යග ඨිතාපි පුත්තයසොයකන
සමබ්භපාහතාය යචව නිහතමානතාය ච වදිංසු. ‘‘රඤ්යඤො විස්සාසං
උප්පායදතුංඑවමාහංසූ’’තිපිවදන්ති. 

තංසුත්වාරාජාඅතිවියතුස්සිත්වා‘‘අයහොඅච්ඡරියං, එවං යදොසකාරයක

නාම මයි ඵරුසවචනමත්තම්පි නත්ථි, පග්ගණ්හන්තියයව මම’’න්ති 
චින්යතත්වාගාථමාහ– 

359. 

‘‘ධම්මංයනසාදාභපණථ, කතාඅපචිතීතයා; 

පිතාත්වමසිඅම්හාකං, මාතාත්වමසිපාරියක’’ති. 

තත්ථ තොති එයකකං වදන්යතො එවමාහ. පිතාති දුකූලපණ්ඩිත, අජ්ජ

පට්ඨාය ත්වං මය්හං පිතුට්ඨායන තිට්ඨ, අම්ම පාරියක, ත්වම්පි යම

මාතුට්ඨායන තිට්ඨ, අහං පන යවො පුත්තස්ස සාමස්ස ඨායන ඨත්වා

පාදයධොවනාදීනි සබ්බකිච්චානි කරිස්සාමි, මං රාජාති අසල්ලක්යඛත්වා
සායමොතිසල්ලක්යඛථාති. 

යත අඤ්ජලිං පග්ගය්හ වන්දිත්වා ‘‘මහාරාජ, තව අම්හාකං 

කම්මකරණකිච්චං නත්ථි, අපිච යඛො පන ලට්ඨියකොටියා යනො ගයහත්වා
ආයනත්වාසාමං දස්යසහී’’තියාචන්තාගාථාද්වයමාහංසු– 

360. 

‘‘නයමොයතකාසිරාජත්ථු, නයමොයතකාසිවඩ්ඪන; 

අඤ්ජලිංයතපග්ගණ්හාම, යාවසාමානුපාපය. 

361. 

‘‘තස්ස පායද සමජ්ජන්තා, මුඛඤ්චභුජදස්සනං; 

සංසුම්භපමානාඅත්තානං, කාලමාගමයාමයස’’ති. 
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තත්ථ ොවසාමානුපාපොතියාවසායමොයත්ථ, තත්ථඅම්යහඅනුපාපය. 

භුජදස්සනන්ති කලයාණදස්සනං අභිරූපං. සංසුම්භමානාති යපොයථන්තා. 

කාලමා මොමයසතිකාලකිරියංආගයමස්සාම. 

යතසං එවං කයථන්තානඤ්යඤව සූරියයො අත්ථඞ්ගයතො. අථ රාජා

‘‘සචාහං ඉදායනව ඉයම තත්ථ යනස්සාමි, තං දිස්වාව යනසං හදයං

ඵලිස්සති, ඉති තිණ්ණම්පි එයතසං මතකායල අහං නිරයය

උප්පජ්ජන්යතොයයවනාම, තස්මායතසංගන්තුංනදස්සාමී’’ති චින්යතත්වා
චතස්යසොගාථායයොඅජ්ඣභපාසි– 

362. 

‘‘බ්රහාවාළමිගාකිණ්ණං, ආකාසන්තංවදිස්සති; 

යත්ථසායමොහයතොයසති, චන්යදොවපතියතොඡමා. 

363. 

‘‘බ්රහාවාළමිගාකිණ්ණං, ආකාසන්තංවදිස්සති; 

යත්ථසායමොහයතොයසති, සූරියයොවපතියතොඡමා. 

364. 

‘‘බ්රහාවාළමිගාකිණ්ණං, ආකාසන්තංවදිස්සති; 

යත්ථසායමොහයතොයසති, පංසුනාපතිකුන්ථියතො. 

365. 

‘‘බ්රහාවාළමිගාකිණ්ණං, ආකාසන්තංවදිස්සති; 

යත්ථසායමොහයතොයසති, ඉයධවවසථස්සයම’’ති. 

තත්ථ බ්රහාති අච්චුග්ගතං. ආකාසන්තංවාති එතං වනං ආකාසස්ස

අන්යතො විය හුත්වා දිස්සති. අථ වා ආකාසන්තන්ති ආකාසමානං, 

පකාසමානන්තිඅත්යථො. ඡමාතිඡමායං, පථවියන්තිඅත්යථො. ‘‘ඡම’’න්තිපි

පායඨො, පථවිං පතියතො වියාති අත්යථො. පතිකුන්ථියතොති පරිකිණ්යණො, 
පලියවඨියතොති අත්යථො. 

අථ යතඅත්තයනොවාළමිගභපයාභපාවංදස්යසතුං ගාථමාහංසු– 

366. 

‘‘යදි තත්ථසහස්සානි, සතානිනියුතානිච; 

යනවම්හාකංභපයංයකොචි, වයනවායළසුවිජ්ජතී’’ති. 

තත්ථ යකොචීති ඉමස්මිං වයන කත්ථචි එකස්මිං පයදයසපි අම්හාකං
වායළසුභපයංනාමනත්ථි. 
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රාජායතපටිබාහිතුංඅසක්යකොන්යතොහත්යථසුගයහත්වාතත්ථයනසි. 
තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

367. 

‘‘තයතොඅන්ධානමාදාය, කාසිරාජාබ්රහාවයන; 

හත්යථගයහත්වාපක්කාමි, යත්ථසායමොහයතොඅහූ’’ති. 

තත්ථ තයතොති තදා. අන්ධානන්ති අන්යධ. අහූති අයහොසි. ෙත්ථාති

යස්මිංඨායනයසොනිපන්යනො, තත්ථයනසීති අත්යථො. 

යසො ආයනත්වා ච පන සාමස්ස සන්තියක ඨයපත්වා ‘‘අයං යවො 
පුත්යතො’’තිආචික්ඛි.අථස්සපිතාසීසංඋක්ඛිපිත්වාමාතාපායදගයහත්වා
ඌරූසු ඨයපත්වානිසීදිත්වාවිලපිංසු.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

368. 

‘‘දිස්වානපතිතංසාමං, පුත්තකංපංසුකුන්ථිතං; 

අපවිද්ධංබ්රහාරඤ්යඤ, චන්දංවපතිතංඡමා. 

369. 

‘‘දිස්වානපතිතංසාමං, පුත්තකංපංසුකුන්ථිතං; 

අපවිද්ධංබ්රහාරඤ්යඤ, සූරියංවපතිතංඡමා. 

370. 

‘‘දිස්වානපතිතංසාමං, පුත්තකංපංසුකුන්ථිතං; 

අපවිද්ධංබ්රහාරඤ්යඤ, කලූනංපරියදවයුං. 

371. 

‘‘දිස්වානපතිතංසාමං, පුත්තකංපංසුකුන්ථිතං; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, ‘අධම්යමොකිරයභපො’ඉති. 

372. 

‘‘බාළ්හං යඛොත්වංපමත්යතොසි, සාම කලයාණදස්සන; 

යයොඅජ්යජවංගයතකායල, නකිඤ්චිමභිභපාසසි. 

373. 

‘‘බාළ්හං යඛොත්වංපදිත්යතොසි, සාම කලයාණදස්සන; 

යයොඅජ්යජවංගයතකායල, නකිඤ්චිමභිභපාසසි. 

374. 

‘‘බාළ්හංයඛොත්වංපකුද්යධොසි, සාමකලයාණදස්සන; 

යයොඅජ්යජවංගයතකායල, නකිඤ්චිමභිභපාසති. 
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375. 

‘‘බාළ්හංයඛොත්වංපසුත්යතොසි, සාමකලයාණදස්සන; 

යයොඅජ්යජවංගයතකායල, නකිඤ්චිමභිභපාසසි. 

376. 

‘‘බාළ්හංයඛොත්වංවිමයනොසි, සාමකලයාණදස්සන; 

යයොඅජ්යජවංගයතකායල, නකිඤ්චිමභිභපාසසි. 

377. 

‘‘ජටංවලිනංපංසුගතං, යකොදානිසණ්ඨයපස්සති; 

සායමොඅයංකාලකයතො, අන්ධානංපරිචාරයකො. 

378. 

‘‘යකොයමසම්මජ්ජමාදාය, සම්මජ්ජිස්සතිඅස්සමං; 

සායමොඅයංකාලකයතො, අන්ධානංපරිචාරයකො. 

379. 

‘‘යකොදානින්හාපයිස්සති, සීයතනුණ්යහොදයකනච; 

සායමොඅයංකාලකයතො, අන්ධානංපරිචාරයකො. 

380. 

‘‘යකොදානි යභපොජයිස්සති, වනමූලඵලානිච; 

සායමොඅයංකාලකයතො, අන්ධානංපරිචාරයකො’’ති. 

තත්ථ අපවිද්ධන්ති රඤ්ඤා නිරත්ථකං ඡඩ්ඩිතං. අධම්යමො කි  යභො

ඉතීති අයුත්තං කිර යභපො, අජ්ජ ඉමස්මිං යලොයක වත්තති. පමත්යතොති

තිඛිණසුරංපිවිත්වාවිය මත්යතොපමත්යතොපමාදංආපන්යනො. පදිත්යතොති

දප්පියතො. ‘‘පකුද්යධොසි විමයනොසී’’ති සබ්බං විලාපවයසන භපණන්ති. 

ජටන්ති තාත, අම්හාකං ජටාමණ්ඩලං. වලිනං පංසු තන්ති යදා ආකුලං

මලග්ගහිතංභපවිස්සති. යකොදානීතිඉදානියකොසණ්ඨයපස්සති, යසොයධත්වා
උජං කරිස්සතීති. 

අථස්ස මාතා බහුං විලපිත්වා තස්ස උයර හත්ථං ඨයපත්වා සන්තාපං 

උපධායරන්තී ‘‘පුත්තස්ස යම සන්තායපො පවත්තතියයව, විසයවයගන

විසඤ්ඤිතං ආපන්යනො භපවිස්සති, නිබ්බිසභපාවත්ථාය චස්ස සච්චකිරියං
කරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා සච්චකිරියමකාසි. තමත්ථං පකායසන්යතො
සත්ථාආහ– 

381. 

‘‘දිස්වාන පතිතංසාමං, පුත්තකං පංසුකුන්ථිතං; 

අට්ටිතාපුත්තයසොයකන, මාතාසච්චංඅභපාසථ. 
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382. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, ධම්මචාරීපුයරඅහු; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

383. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, බ්රහ්මචාරීපුයරඅහු; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

384. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, සච්චවාදීපුයරඅහු; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

385. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, මාතායපත්තිභපයරොඅහු; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

386. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, කුයලයජට්ඨාපචායියකො; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

387. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, පාණාපියතයරොමම; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

388. 

‘‘යංකිඤ්චිත්ථිකතංපුඤ්ඤං, මය්හඤ්යචවපිතුච්චයත; 

සබ්යබනයතනකුසයලන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතූ’’ති. 

තත්ථ යෙන සච්යචනාති යයන භූයතන සභපායවන. ධම්මචාරීති 

දසකුසලකම්මපථධම්මචාරී. සච්චවාදීති හසිතවයසනපි මුසාවාදං න වදති. 

මාතායපත්තිභය ොති අනලයසොහුත්වා රත්තින්දිවංමාතාපිතයරොභපරි. කුයල

යජට්ඨාපචායියකොති යජට්ඨානංමාතාපිතූනංසක්කාරකාරයකොයහොති. 

එවංමාතරාසත්තහිගාථාහිසච්චකිරියායකතායසායමොපරිවත්තිත්වා 

නිපජ්ජි. අථස්ස පිතා ‘‘ජීවති යම පුත්යතො, අහම්පිස්ස සච්චකිරියං
කරිස්සාමී’’ති තයථවසච්චකිරියමකාසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ
– 

389. 

‘‘දිස්වානපතිතංසාමං, පුත්තකංපංසුකුන්ථිතං; 

අට්ටියතොපුත්තයසොයකන, පිතාසච්චංඅභපාසථ. 
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390. 

‘‘යයන සච්යචනයංසායමො, ධම්මචාරීපුයර අහු; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

391. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, බ්රහ්මචාරීපුයරඅහු; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

392. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, සච්චවාදීපුයරඅහු; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

393. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, මාතායපත්තිභපයරොඅහු; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

394. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, කුයලයජට්ඨාපචායියකො; 

එයතන සච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

395. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, පාණාපියතයරොමම; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

396. 

‘‘යං කිඤ්චිත්ථිකතංපුඤ්ඤං, මය්හඤ්යචව මාතුච්චයත; 

සබ්යබනයතනකුසයලන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතූ’’ති. 

එවංපිතරිසච්චකිරියංකයරොන්යතමහාසත්යතොපරිවත්තිත්වාඉතයරන 
පස්යසන නිපජ්ජි. අථස්ස තතියං සච්චකිරියං යදවතා අකාසි. තමත්ථං
පකායසන්යතො සත්ථාඅහ– 

397. 

‘‘සායදවතාඅන්තරහිතා, පබ්බයතගන්ධමාදයන; 

සාමස්සඅනුකම්පාය, ඉමංසච්චංඅභපාසථ. 

398. 

‘‘පබ්බතයාහංගන්ධමාදයන, චිරරත්තනිවාසිනී; 

නයමපියතයරොයකොචි, අඤ්යඤොසායමනවිජ්ජති; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

399. 
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‘‘සබ්යබවනාගන්ධමයා, පබ්බයතගන්ධමාදයන; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

400. 

‘‘යතසංලාලප්පමානානං, බහුංකාරුඤ්ඤසඤ්හිතං; 

ඛිප්පංසායමොසමුට්ඨාසි, යුවාකලයාණදස්සයනො’’ති. 

තත්ථ පබ්බතයාහන්තිපබ්බයතඅහං. සබ්යබවනා  න්ධමොතිසබ්යබ
රුක්ඛා ගන්ධමයා. න හි තත්ථ අගන්යධො නාම යකොචි රුක්යඛො අත්ථි. 

යතසන්ති භික්ඛයව, යතසං උභින්නං ලාලප්පමානානඤ්යඤව යදවතාය

සච්චකිරියාය පරියයොසායන ඛිප්පං සායමො උට්ඨාසි, පදුමපත්තයතො උදකං

වියස්සවිසංවිනිවත්යතත්වාආබායධොවිගයතො, ඉධනුයඛොවිද්යධො, එත්ථ
නුයඛොවිද්යධොතිවිද්ධට්ඨානම්පිනපඤ්ඤායි. 

ඉති මහාසත්තස්ස නියරොගභපායවො, මාතාපිතූනඤ්ච චක්ඛුපටිලායභපො, 

අරුණුග්ගමනඤ්ච, යදවතානුභපායවන යතසං චතුන්නං අස්සයමයයව
පාකටභපායවො චාතිසබ්බංඑකක්ඛයණයයවඅයහොසි.මාතාපිතයරො‘‘චක්ඛූනි

යනො ලද්ධානි, සුවණ්ණසායමො ච අයරොයගො ජායතො’’ති අතියරකතරං
තුස්සිංසු.අථයනසාමපණ්ඩියතො ගාථංඅභපාසි– 

401. 

‘‘සායමොහමස්මි භපද්දංයවො, යසොත්ථිනාම්හි සමුට්ඨියතො; 

මාබාළ්හංපරියදයවථ, මඤ්චුනාභිවයදථම’’න්ති. 

තත්ථ යසොත්ථිනාම්හිසමුට්ඨියතොති යසොත්ථිනාසුයඛනඋට්ඨියතොඅම්හි

භපවාමි. මඤ්ජුනාති මධරස්සයරනමංඅභිවයදථ. 

අථයසොරාජානංදිස්වාපටිසන්ථාරංකයරොන්යතොආහ– 

402. 

‘‘ස්වාගතංයතමහාරාජ, අයථොයතඅදුරාගතං; 

ඉස්සයරොසිඅනුප්පත්යතො, යංඉධත්ථිපයවදය. 

403. 

‘‘තින්දුකානිපියාලානි, මධයකකාසුමාරියයො; 

ඵලානිඛුද්දකප්පානි, භුඤ්ජරාජවරංවරං. 

404. 

‘‘අත්ථියමපානීයංසීතං, ආභපතංගිරිගබ්භපරා; 

තයතොපිවමහාරාජ, සයචත්වංඅභිකඞ්ඛසී’’ති. 

රාජාපිතංඅච්ඡරියංදිස්වාආහ– 
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405. 

‘‘සම්මුය්හාමිපමුය්හාමි, සබ්බාමුය්හන්තියමදිසා; 

යපතංතංසාමමද්දක්ඛිං, යකොනුත්වංසාමජීවසී’’ති. 

තත්ථ යපතන්තිසාම අහංතංමතං අද්දසං. යකොනුත්වන්තිකථංනු
ත්වංජීවිතං පටිලභපසීතිපුච්ඡි. 

මහාසත්යතො ‘‘අයං රාජා මං ‘මයතො’ති සල්ලක්යඛසි, අමතභපාවමස්ස 
පකායසස්සාමී’’තිචින්යතත්වාආහ– 

406. 

‘‘අපිජීවංමහාරාජ, පුරිසංගාළ්හයවදනං; 

උපනීතමනසඞ්කප්පං, ජීවන්තංමඤ්ඤයතමතං. 

407. 

‘‘අපි ජීවංමහාරාජ, පුරිසංගාළ්හයවදනං; 

තංනියරොධගතංසන්තං, ජීවන්තංමඤ්ඤයතමත’’න්ති. 

තත්ථ අපි ජීවන්ති ජීවමානං අපි. උපනීතමනසඞ්කප්පන්ති

භපවඞ්ගඔතිණ්ණචිත්තාචාරං. ජීවන්තන්ති ජීවමානයමව ‘‘එයසො මයතො’’ති

මඤ්ඤති. නිය ොධ තන්ති අස්සාසපස්සාසනියරොධං සමාපන්නං සන්තං
විජ්ජමානං මංඑවංයලොයකොමතංවියජීවන්තයමවමඤ්ඤති. 

එවඤ්ච පන වත්වා මහාසත්යතො රාජානං අත්යථ යයොයජතුකායමො
ධම්මං යදයසන්යතොපුනද්යවගාථාඅභපාසි– 

408. 

‘‘යයො මාතරංපිතරංවා, මච්යචොධම්යමන යපොසති; 

යදවාපිනංතිකිච්ඡන්ති, මාතායපත්තිභපරංනරං. 

409. 

‘‘යයොමාතරංපිතරංවා, මච්යචොධම්යමනයපොසති; 

ඉයධවනංපසංසන්ති, යපච්චසග්යගපයමොදතී’’ති. 

තං සුත්වා රාජා ‘‘අච්ඡරියං වත, යභපො, මාතායපත්තිභපරස්ස ජන්තුයනො 

උප්පන්නයරොගං යදවතාපි තිකිච්ඡන්ති, අතිවිය අයං සායමො යසොභපතී’’ති
අඤ්ජලිං පග්ගය්හයාචන්යතොආහ– 

410. 

‘‘එසභියයයොපමුය්හාමි, සබ්බාමුය්හන්තියමදිසා; 

සරණංතංසාමගච්ඡාමි, ත්වඤ්චයමසරණංභපවා’’ති. 
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තත්ථ භියෙයොති යස්මා තාදියස පරිසුද්ධසීලගුණසම්පන්යන තයි

අපරජ්ඣිං, තස්මා අතියරකතරං සම්මුය්හාමි. ත්වඤ්ච යම ස ණං භවාති

සරණං ගච්ඡන්තස්ස යම ත්වං සරණං භපව, පතිට්ඨා යහොහි, 
යදවයලොකගාමිමග්ගංකයරොහීති. 

අථ නං මහාසත්යතො ‘‘සයචපි, මහාරාජ, යදවයලොකං ගන්තුකායමොසි, 

මහන්තං දිබ්බසම්පත්තිං පරිභුඤ්ජිතුකායමොසි, ඉමාසු දසරාජධම්මචරියාසු
වත්තස්සූ’’තිතස්සධම්මංයදයසන්යතොදසරාජධම්මචරියගාථා අභපාසි– 

411. 

‘‘ධම්මං චරමහාරාජ, මාතාපිතූසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

412. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, පුත්තදායරසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

413. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, මිත්තාමච්යචසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

414. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, වාහයනසුබයලසුච; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

415. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, ගායමසුනිගයමසුච; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

416. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, රට්යඨසුජනපයදසුච; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

417. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, සමණබ්රාහ්මයණසුච; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

418. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, මිගපක්ඛීසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

419. 
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‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, ධම්යමොචිණ්යණොසුඛාවයහො; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

420. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, සඉන්දායදවාසබ්රහ්මකා; 

සුචිණ්යණනදිවංපත්තා, මාධම්මංරාජපාමයදො’’ති. 

තාසං අත්යථො යතසකුණජාතයක (ජා. 2.17.1ආදයයො) විත්ථාරියතොව.
එවං මහාසත්යතො තස්ස දස රාජධම්යම යදයසත්වා උත්තරිපි ඔවදිත්වා 
පඤ්ච සීලානි අදාසි. යසො තස්ස ඔවාදං සිරසා සම්පටිච්ඡිත්වා මහාසත්තං
වන්දිත්වා ඛමායපත්වා බාරාණසිං ගන්ත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා
සග්ගපරායයණොඅයහොසි. යබොධිසත්යතොපියාවජීවංමාතාපිතයරොපරිචරිත්වා
මාතාපිතූහිසද්ධිංපඤ්චඅභිඤ්ඤාච අට්ඨසමාපත්තියයොචනිබ්බත්යතත්වා
බ්රහ්මයලොකූපයගොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉදං ධම්මයදසනංආහරිත්වා ‘‘භික්ඛයව, මාතාපිතූනංයපොසනං 
නාම පණ්ඩිතානං වංයසො’’ති වත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන මාතුයපොසකභික්ඛු යසොතාපත්තිඵලං
පාපුණි. 

තදා රාජා ආනන්යදො අයහොසි, යදවධීතා උප්පලවණ්ණා, සක්යකො 

අනුරුද්යධො, දුකූලපණ්ඩියතොමහාකස්සයපො, පාරිකාභපද්දකාපිලානීභික්ඛුනී, 
සුවණ්ණසාමපණ්ඩියතොපනඅහයමවසම්මාසම්බුද්යධොඅයහොසින්ති. 

සුවණ්ණසාමජාතකවණ්ණනාතතියා. 

[541] 4. නිමිජාතකවණ්ණනා 
අච්යඡ ං වත යලොකස්මින්ති ඉදං සත්ථා මිථිලං උපනිස්සාය

මඝයදවඅම්බවයන විහරන්යතො සිතපාතුකම්මං ආරබ්භප කයථසි.
එකදිවසඤ්හි සත්ථා සායන්හසමයය සම්බහුයලහි භික්ඛූහි සද්ධිං තස්මිං
අම්බවයනචාරිකංචරමායනො එකංරමණීයංභූමිප්පයදසංදිස්වාඅත්තයනො
පුබ්බචරියං කයථතුකායමො හුත්වා සිතපාතුකම්මං කත්වා ආයස්මතා

ආනන්දත්යථයරන සිතපාතුකම්මකාරණං පුට්යඨො ‘‘ආනන්ද, අයං
භූමිප්පයදයසො පුබ්යබ මයා මඝයදවරාජකායල ඣානකීළ්හං කීළන්යතන 
අජ්ඣාවුට්ඨපුබ්යබො’’තිවත්වායතනයාචියතොපඤ්ඤත්තාසයනනිසීදිත්වා
අතීතං ආහරි. 

අතීයතවියදහරට්යඨමිථිලනගයරමඝයදයවොනාමරාජාරජ්ජංකායරසි.

යසො චතුරාසීතිවස්සසහස්සානිකුමාරකීළ්හංකීළි, චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි

උපරජ්ජං කායරසි, චතුරාසීතිවස්සසහස්සානිරජ්ජංකායරන්යතො ‘‘යදායම

සම්මකප්පක, සිරස්මිංපලිතානිපස්යසයයාසි, තදායමආයරොයචයයාසී’’ති



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

107 

පටුන 

ආහ. අපරභපායග කප්පයකො පලිතානි දිස්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා
පලිතං සුවණ්ණසණ්ඩායසන උද්ධරායපත්වා හත්ථතයල පතිට්ඨායපත්වා
පලිතංඔයලොයකත්වාමච්චුරායජනආගන්ත්වානලායටලග්ගං වියමරණං

සම්පස්සමායනො ‘‘ඉදානියමපබ්බජිතකායලො’’ති කප්පකස්සගාමවරංදත්වා

යජට්ඨපුත්තං පක්යකොසායපත්වා ‘‘තාත, රජ්ජං පටිච්ඡ, අහං
පබ්බජිස්සාමී’’තිවත්වා‘‘කිංකාරණායදවා’’තිවුත්යත– 

‘‘උත්තමඞ්ගරුහාමය්හං, ඉයමජාතාවයයොහරා; 

පාතුභූතායදවදූතා, පබ්බජ්ජාසමයයොමමා’’ති.– 

වත්වාපුත්තංරජ්යජඅභිසිඤ්චිත්වා‘‘තාත, ත්වම්පි එවරූපංපලිතංදිස්වාව
පබ්බයජයයාසී’’තිතංඔවදිත්වානගරානික්ඛමිත්වා අම්බවයනඉසිපබ්බජ්ජං
පබ්බජිත්වා චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි චත්තායරො බ්රහ්මවිහායර භපායවත්වා
බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්ති. පුත්යතොපිස්ස එයතයනව උපායයන පබ්බජිත්වා

බ්රහ්මයලොකපරායයණොඅයහොසි.තථාතස්සපුත්යතො, තථාතස්සපුත්යතොති
එවං ද්වීහිඌනානිචතුරාසීතිඛත්තියසහස්සානිසීයසපලිතංදිස්වාවඉමස්මිං
අම්බවයන පබ්බජිත්වා චත්තායරො බ්රහ්මවිහායර භපායවත්වා බ්රහ්මයලොයක 
නිබ්බත්තිංසු. 

යතසං සබ්බපඨමං නිබ්බත්යතො මඝයදවරාජා බ්රහ්මයලොයක ඨියතොව
අත්තයනොවංසංඔයලොයකන්යතොද්වීහිඌනානි චතුරාසීතිඛත්තියසහස්සානි

පබ්බජිතානිදිස්වාතුට්ඨමානයසොහුත්වා‘‘ඉයතොනුයඛො පරංපවත්තිස්සති, 
නපවත්තිස්සතී’’තිඔයලොයකන්යතොඅප්පවත්තනභපාවංඤත්වා‘‘මම වංසං
අහයමවඝයටස්සාමී’’තිචින්යතත්වාතයතොචවිත්වාමිථිලනගයරරඤ්යඤො 
අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං ගණ්හිත්වා දසමාසච්චයයන මාතු
කුච්ඡියතො නික්ඛමි.රාජාතස්සනාමග්ගහණදිවයසයනමිත්තයකබ්රාහ්මයණ

පක්යකොසායපත්වා පුච්ඡි.යතතස්සලක්ඛණානිඔයලොයකත්වා ‘‘මහාරාජ, 
අයං කුමායරො තුම්හාකං වංසං ඝයටන්යතො උප්පන්යනො. තුම්හාකඤ්හි

වංයසො පබ්බජිතවංයසො, ඉමස්ස පරයතො නාගමිස්සතී’’ති වදිංසු. තං සුත්වා

රාජා ‘‘අයං කුමායරො රථචක්කයනමි විය මම වංසං ඝයටන්යතො ජායතො, 
තස්මා තස්ස ‘නිමිකුමායරො’ති නාමං කරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා 

‘‘නිමිකුමායරො’’තිස්සනාමංඅකාසි. 

යසො දහරකාලයතො පට්ඨාය දායනසීයලඋයපොසථකම්යම ච අභිරයතො
අයහොසි. අථස්ස පිතා පුරිමනයයයනව පලිතං දිස්වා කප්පකස්ස ගාමවරං
දත්වා පුත්තස්ස රජ්ජං නියයායදත්වා අම්බවයන පබ්බජිත්වා
බ්රහ්මයලොකපරායයණො අයහොසි. නිමිරාජා පන දානජ්ඣාසයතාය චතූසු
නගරද්වායරසු නගරමජ්යඣ චාති පඤ්චසු ඨායනසු පඤ්ච දානසාලායයො 
කාරායපත්වා මහාදානං පවත්යතසි. එයකකාය දානසාලාය සතසහස්සං 

සතසහස්සංකත්වායදවසිකංපඤ්චපඤ්චකහාපණසතසහස්සානිපරිච්චජි, 

නිච්චංපඤ්ච සීලානිරක්ඛි, පක්ඛදිවයසසුඋයපොසථංසමාදියි, මහාජනම්පි
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දානාදීසු පුඤ්යඤසු සමාදයපසි, සග්ගමග්ගං ආචික්ඛිත්වා නිරයභපයයන
තජ්යජත්වාධම්මංයදයසසි.තස්ස ඔවායදඨිතාමනුස්සාදානාදීනිපුඤ්ඤානි

කත්වාතයතොචුතායදවයලොයකනිබ්බත්තිංසු, යදවයලොයකොපරිපූරි, නිරයයො
තුච්යඡො විය අයහොසි. තදා තාවතිංසභපවයන යදවසඞ්ඝා සුධම්මායං 

යදවසභපායං සන්නිපතිත්වා ‘‘අයහො, වත අම්හාකංආචරියයොනිමිරාජා, තං
නිස්සාය මයං ඉමං බුද්ධඤ්ඤයණනපි අපරිච්ඡින්දනීයං දිබ්බසම්පත්තිං

අනුභපවාමා’’ති වත්වා මහාසත්තස්ස ගුයණ වණ්ණයිංසු. මනුස්සයලොයකපි 
මහාසමුද්දපිට්යඨ ආසිත්තයතලං විය මහාසත්තස්ස ගුණකථා පත්ථරි.
සත්ථාතමත්ථං ආවිභූතංකත්වාභික්ඛුසඞ්ඝස්සකයථන්යතොආහ– 

421. 

‘‘අච්යඡරංවතයලොකස්මිං, උප්පජ්ජන්තිවිචක්ඛණා; 

යදාඅහුනිමිරාජා, පණ්ඩියතොකුසලත්ථියකො. 

422. 

‘‘රාජා සබ්බවියදහානං, අදාදානං අරින්දයමො; 

තස්සතංදදයතොදානං, සඞ්කප්යපොඋදපජ්ජථ; 

දානංවාබ්රහ්මචරියංවා, කතමංසුමහප්ඵල’’න්ති. 

තත්ථ ෙදා අහූති භික්ඛයව, යදා පණ්ඩියතො අත්තයනො ච පයරසඤ්ච

කුසලත්ථියකො නිමිරාජා අයහොසි, තදා යදවමනුස්සා ‘‘අච්යඡරං වත, යභපො, 
එවරූපාපි නාම අනුප්පන්යන බුද්ධඤායණ මහාජනස්ස බුද්ධකිච්චං
සාධයමානා යලොකස්මිං විචක්ඛණා උප්පජ්ජන්තී’’ති එවං තස්ස ගුණකථං
කයථසුන්ති අත්යථො. ‘‘යථා අහූ’’තිපි පායඨො. තස්සත්යථො – යථා අහු

නිමිරාජාපණ්ඩියතොකුසලත්ථියකොයයව, තථාරූපා මහාජනස්සබුද්ධකිච්චං

සාධයමානා උප්පජ්ජන්ති විචක්ඛණා. යං යතසං උප්පන්නං, තං අච්යඡරං
වත යලොකස්මින්ති. ඉති සත්ථා සයයමව අච්ඡරියජායතො එවමාහ. 

සබ්බවියදහානන්ති සබ්බවියදහරට්ඨවාසීනං. කතමං සූති එයතසු ද්වීසු
කතමංනුයඛොමහප්ඵලන්තිඅත්යථො. 

යසො කිර පන්නරසීඋයපොසථදිවයස උයපොසථියකො හුත්වා
සබ්බාභපරණානි ඔමුඤ්චිත්වා සිරිසයනපිට්යඨ නිපන්යනොව ද්යව යායම
නිද්දං ඔක්කමිත්වා පච්ඡිමයායම පබුද්යධො පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා ‘‘අහං

මහාජනස්ස අපරිමාණං දානම්පි යදමි, සීලම්පි රක්ඛාමි, දානස්ස නු යඛො

මහන්තං ඵලං, උදාහු බ්රහ්මචරියස්සා’’ති චින්යතත්වා අත්තයනො කඞ්ඛං
ඡින්දිතුං නාසක්ඛි. තස්මිං ඛයණ සක්කස්ස භපවනං උණ්හාකාරං දස්යසසි.

සක්යකො ආවජ්යජන්යතො තං තථා විතක්යකන්තං දිස්වා ‘‘කඞ්ඛමස්ස 
ඡින්දිස්සාමී’’ති එකයකොව සීඝං ආගන්ත්වා සකලනියවසනං එයකොභපාසං
කත්වාසිරිගබ්භපංපවිසිත්වාඔභපාසංඵරිත්වාආකායසඨත්වායතන පුට්යඨො
බයාකාසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 
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423. 

‘‘තස්ස සඞ්කප්පමඤ්ඤාය, මඝවා යදවකුඤ්ජයරො; 

සහස්සයනත්යතොපාතුරහු, වණ්යණනවිහනංතමං. 

424. 

‘‘සයලොමහට්යඨොමනුජින්යදො, වාසවංඅවචානිමි; 

යදවතානුසිගන්ධබ්යබො, අදුසක්යකොපුරින්දයදො. 

425. 

‘‘නචයමතාදියසොවණ්යණො, දිට්යඨොවායදිවාසුයතො; 

ආචික්ඛයමත්වංභපද්දන්යත, කථංජායනමුතංමයං. 

426. 

‘‘සයලොමහට්ඨං ඤත්වාන, වාසයවොඅවචානිමිං; 

සක්යකොහමස්මියදවින්යදො, ආගයතොස්මිතවන්තියක; 

අයලොමහට්යඨොමනුජින්ද, පුච්ඡපඤ්හංයමිච්ඡසි. 

427. 

‘‘යසොචයතනකයතොකායසො, වාසවංඅවචානිමි; 

පුච්ඡාමිතංමහාරාජ, සබ්බභූතානමිස්සර; 

‘දානංවාබ්රහ්මචරියංවා, කතමංසුමහප්ඵලං’. 

428. 

‘‘යසොපුට්යඨොනරයදයවන, වාසයවොඅවචානිමිං; 

විපාකංබ්රහ්මචරියස්ස, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

429. 

‘‘හීයනනබ්රහ්මචරියයන, ඛත්තියයඋපපජ්ජති; 

මජ්ඣියමනචයදවත්තං, උත්තයමනවිසුජ්ඣති. 

430. 

‘‘නයහයතසුලභපාකායා, යාචයයොයගනයකනචි; 

යයකායයඋපපජ්ජන්ති, අනාගාරාතපස්සියනො’’ති. 

තත්ථ සයලොමහට්යඨොතිභික්ඛයව, යසො නිමිරාජාඔභපාසංදිස්වාආකාසං
ඔයලොයකන්යතොතංදිබ්බාභපරණපටිමණ්ඩිතංදිස්වාවභපයයන යලොමහට්යඨො

හුත්වා ‘‘යදවතා නුසි  න්ධබ්යබො’’තිආදිනා පුච්ඡි. අයලොමහට්යඨොති

නිබ්භපයයො අහට්ඨයලොයමො හුත්වා පුච්ඡ, මහාරාජාති. වාසවං අවචාති

තුට්ඨමානයසොහුත්වාසක්කංඅයවොච. ජානං අක් ාසිජානයතොතිභික්ඛයව, 

යසො සක්යකො අතීයත අත්තනා පච්චක්ඛයතො දිට්ඨපුබ්බං බ්රහ්මචරියස්ස
විපාකංජානන්යතොතස්සඅජානයතො අක්ඛාසි. 
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හීයනනාතිආදීසුපුථුතිත්ථායතයන යමථුනවිරතිමත්තංසීලංහීනංනාම, 

යතන ඛත්තියකුයල උපපජ්ජති. ඣානස්ස උපචාරමත්තං මජ්ඣිමං නාම, 

යතන යදවත්තංඋපපජ්ජති. අට්ඨසමාපත්තිනිබ්බත්තනංපනඋත්තමංනාම, 

යතන බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තති, තං බාහිරකා නිබ්බානන්ති කයථන්ති.
යතනාහ ‘‘විසුජ්ඣතී’’ති. ඉමස්මිං පන බුද්ධසාසයන පරිසුද්ධසීලස්ස
භික්ඛුයනො අඤ්ඤතරං යදවනිකායං පත්යථන්තස්ස බ්රහ්මචරියයචතනා 

හීනතාය හීනං නාම, යතන යථාපත්ථියත යදවයලොයක නිබ්බත්තති.

පරිසුද්ධසීලස්ස භික්ඛුයනො අට්ඨසමාපත්තිනිබ්බත්තනං මජ්ඣිමං නාම, 

යතන බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තති. පරිසුද්ධසීලස්ස විපස්සනං වඩ්යඪත්වා 

අරහත්තුප්පත්තිඋත්තමංනාම, යතනවිසුජ්ඣතීති. ඉතිසක්යකො ‘‘මහාරාජ, 
දානයතො සතගුයණන සහස්සගුයණන සතසහස්සගුයණන

බ්රහ්මචරියවායසොව මහප්ඵයලො’’ති වණ්යණති. කාොති බ්රහ්මඝටා. 

ොචයෙොය නාති යාචනයුත්තයකන යඤ්ඤයුත්තයකන වාති උභපයත්ථාපි 

දායකස්යසයවතංනාමං. තපස්සියනොතිතපනිස්සිතකා. 

ඉමායගාථායබ්රහ්මචරියවාසස්යසවමහප්ඵලභපාවංදීයපත්වාඉදානි යය

අතීයතමහාදානංදත්වාකාමාවචරංඅතික්කමිතුංනාසක්ඛිංසු, යතරාජායනො
දස්යසන්යතො ආහ– 

431. 

‘‘දුදීයපොසාගයරොයසයලො, මුජකින්යදොභපගීරයසො; 

උසින්දයරොකස්සයපොච, අසයකොචපුථුජ්ජයනො. 

432. 

‘‘එයතචඤ්යඤචරාජායනො, ඛත්තියාබ්රාහ්මණාබහූ; 

පුථුයඤ්ඤංයජිත්වාන, යපතත්තංනාතිවත්තිසු’’න්ති. 

තස්සත්යථො – මහාරාජ, පුබ්යබ බාරාණසියං දුදීයපො නාම රාජා දානං 
දත්වා මරණචක්යකන ඡින්යනො කාමාවචයරයයව නිබ්බත්ති. තථා
සාගරාදයයො අට්ඨාති එයත ච අඤ්යඤ ච බහූ රාජායනො යචව ඛත්තියා
බ්රාහ්මණා ච පුථුයඤ්ඤං යජිත්වාන අයනකප්පකාරං දානං දත්වා
කාමාවචරභූමිසඞ්ඛාතං යපතත්තං නාතිවත්තිංසූති අත්යථො.
කාමාවචරයදවතා හි රූපාදියනො කියලසවත්ථුස්ස කාරණා පරං
පච්චාසීසනයතොකපණතාය‘‘යපතා’’තිවුච්චන්ති. වුත්තම්පියචතං– 

‘‘යය අදුතියානරමන්තිඑකිකා, වියවකජංයයන ලභපන්තිපීතිං; 

කිඤ්චාපියතඉන්දසමානයභපොගා, යතයවපරාධීනසුඛාවරාකා’’ති. 

එවම්පි දානඵලයතො බ්රහ්මචරියඵලස්යසව මහන්තභපාවං දස්යසත්වා 
ඉදානි බ්රහ්මචරියවායසන යපතභපවනං අතික්කමිත්වා බ්රහ්මයලොයක
නිබ්බත්තතාපයස දස්යසන්යතොආහ– 
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433. 

‘‘අථයීයමඅවත්තිංසු, අනාගාරාතපස්සියනො; 

සත්තිසයයොයාමහනු, යසොමයායමොමයනොජයවො. 

434. 

‘‘සමුද්යදොමායඝොභපරයතොච, ඉසිකාලපුරක්ඛයතො; 

අඞ්ගීරයසොකස්සයපොච, කිසවච්යඡොඅකත්තිචා’’ති. 

තත්ථ අවත්තිංසූති කාමාවචරං අතික්කමිංසු. තපස්සියනොති

සීලතපඤ්යචව සමාපත්තිතපඤ්ච නිස්සිතා. සත්තිසයෙොති යාමහනුආදයයො
සත්ත භපාතයරොව සන්ධායාහ. අඞ්ගීරසාදීහි චතූහි සද්ධිං එකාදයසයත
අවත්තිංසුඅතික්කමිංසූති අත්යථො. 

එවං තාවසුතවයසයනවදානඵලයතො බ්රහ්මචරියවාසස්යසවමහප්ඵලතං
වණ්යණත්වාඉදානිඅත්තනාදිට්ඨපුබ්බංආහරන්යතො ආහ– 

435. 

‘‘උත්තයරනනදීසීදා, ගම්භීරාදුරතික්කමා; 

නළග්ගිවණ්ණායජොතන්ති, සදාකඤ්චනපබ්බතා. 

436. 

‘‘පරූළ්හකච්ඡාතගරා, රූළ්හකච්ඡාවනානගා; 

තත්රාසුංදසසහස්සා, යපොරාණාඉසයයොපුයර. 

437. 

‘‘අහංයසට්යඨොස්මිදායනන, සංයයමනදයමනච; 

අනුත්තරංවතංකත්වා, පකිරචාරීසමාහියත. 

438. 

‘‘ජාතිමන්තංඅජච්චඤ්ච, අහංඋජගතංනරං; 

අතියවලංනමස්සිස්සං, කම්මබන්ධූහිමාණවා. 

439. 

‘‘සබ්යබ වණ්ණාඅධම්මට්ඨා, පතන්තිනිරයං අයධො; 

සබ්යබවණ්ණාවිසුජ්ඣන්ති, චරිත්වා ධම්මමුත්තම’’න්ති. 

තත්ථ උත්තය නාති මහාරාජ, අතීයත උත්තරහිමවන්යත ද්වින්නං
සුවණ්ණපබ්බතානං අන්තයර පවත්තා සීදා නාම නදී ගම්භීරා නාවාහිපි

දුරතික්කමා අයහොසි. කිං කාරණා? සා හි අතිසුඛුයමොදකා, සුඛුමත්තා 

උදකස්ස අන්තමයසො යමොරපිඤ්ඡ-මත්තම්පි තත්ථ පතිතං නං සණ්ඨාති, 

ඔසීදිත්වා යහට්ඨාතලයමවගච්ඡති.යතයනවසාසීදානාමඅයහොසි.යතපන
තස්සා තීයරසු කඤ්චනපබ්බතා සදා නළග්ගිවණ්ණා හුත්වා යජොතන්ති
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ඔභපාසන්ති. පරූළ්හකච්ඡා ත  ාති තස්සා පන නදියා තීයර කච්ඡා

පරූළ්හතගරා අයහසුං තගරගන්ධසුගන්ධියනො. රූළ්හකච්ඡා වනා න ාති

යයතත්ථඅඤ්යඤපිපබ්බතා, යතසම්පිඅන්තයරකච්ඡාරූළ්හවනාඅයහසුං, 

පුප්ඵඵලූපගරුක්ඛසඤ්ඡන්නාති අත්යථො. තත්රාසුන්ති තස්මිං එවං රමණීයය
භූමිභපායග දසසහස්සා ඉසයයො අයහසුං. යත සබ්යබපි
අභිඤ්ඤාසමාපත්තිලාභියනොව.යතසු භික්ඛාචාරයවලායයකචිඋත්තරකුරුං

ගච්ඡන්ති, යකචිමහාජම්බුදීයපජම්බුඵලං ආහරන්ති, යකචිහිමවන්යතයයව

මධරඵලාඵලානි ආහරිත්වා ඛාදන්ති, යකචි ජම්බුදීපතයල තං තං නගරං

ගච්ඡන්ති. එයකොපි රසතණ්හාභිභූයතො නත්ථි, ඣානසුයඛයනව
වීතිනායමන්ති. තදා එයකො තාපයසො ආකායසන බාරාණසිං ගන්ත්වා
සුනිවත්යථො සුපාරුයතො පිණ්ඩාය චරන්යතො පුයරොහිතස්ස යගහද්වාරං
පාපුණි. යසො තස්ස උපසයම පසීදිත්වා අන්යතොනියවසනං ආයනත්වා 

යභපොයජත්වා කතිපාහං පටිජග්ගන්යතො විස්සායස උප්පන්යන ‘‘භපන්යත, 
තුම්යහ කුහිං වසථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘අසුකට්ඨායන නාමාවුයසො’’ති. ‘‘කිං පන

තුම්යහ එකයකොව තත්ථ වසථ, උදාහු අඤ්යඤපි අත්ථී’’ති? ‘‘කිං වයදසි, 

ආවුයසො, තස්මිං පයදයස දසසහස්සා ඉසයයො වසන්ති, සබ්යබව
අභිඤ්ඤාසමාපත්තිලාභියනො’’ති. තස්ස යතසං ගුණං සුත්වා පබ්බජ්ජාය

චිත්තං නමි. අථ නං යසො ආහ – ‘‘භපන්යත, මම්පි තත්ථ යනත්වා 

පබ්බායජථා’’ති. ‘‘ආවුයසො, ත්වං රාජපුරියසො, න තං සක්කා

පබ්බායජතු’’න්ති. ‘‘යතන හි, භපන්යත, අජ්ජාහං රාජානං ආපුච්ඡිස්සාමි, 

තුම්යහස්යවපිආගච්යඡයයාථා’’ති. යසොඅධිවායසසි. 

ඉතයරොපිභුත්තපාතරායසො රාජානංඋපසඞ්කමිත්වා ‘‘ඉච්ඡාමහං, යදව, 

පබ්බජිතු’’න්ති ආහ. ‘‘කිං කාරණා පබ්බජිස්සසී’’ති? ‘‘කායමසු යදොසං

යනක්ඛම්යමච ආනිසංසංදිස්වා’’ති.‘‘යතනහිපබ්බජාහි, පබ්බජියතොපිමං
දස්යසයයාසී’’ති.යසො ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වාඅත්තයනොයගහං ගන්ත්වා
පුත්තදාරං අනුසාසිත්වා සබ්බං සාපයතයයං දස්යසත්වා අත්තයනො 
පබ්බජිතපරික්ඛාරං ගයහත්වා තාපසස්ස ආගමනමග්ගං ඔයලොයකන්යතොව
නිසීදි. තාපයසොපි තයථව ආකායසනාගන්ත්වා අන්යතොනගරං පවිසිත්වා

තස්ස යගහං පාවිසි. යසො තං සක්කච්චං පරිවිසිත්වා ‘‘භපන්යත, මයාකථං
කාතබ්බ’’න්තිආහ.යසොතංබහිනගරංයනත්වාහත්යථ ආදායඅත්තයනො
ආනුභපායවන තත්ථ යනත්වා පබ්බායජත්වා පුනදිවයස තං තත්යථව
ඨයපත්වා භපත්තං ආහරිත්වා දත්වා කසිණපරිකම්මං ආචික්ඛි. යසො
කතිපායහයනව අභිඤ්ඤාසමාපත්තියයොනිබ්බත්යතත්වාසයයමවපිණ්ඩාය
චරති. 

යසොඅපරභපායග ‘‘අහංරඤ්යඤොඅත්තානං දස්යසතුංපටිඤ්ඤංඅදාසිං, 
දස්යසස්සාමස්සඅත්තාන’’න්තිචින්යතත්වාතාපයසවන්දිත්වාආකායසන
බාරාණසිං ගන්ත්වා භික්ඛං චරන්යතො රාජද්වාරං පාපුණි. රාජා තං දිස්වා

සඤ්ජානිත්වා අන්යතොනියවසනංපයවයසත්වාසක්කාරංකත්වා ‘‘භපන්යත, 
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කුහිං වසථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘උත්තරහිමවන්තපයදයස කඤ්චනපබ්බතන්තයර

පවත්තාය සීදානදියා තීයර, මහාරාජා’’ති. ‘‘කිං පන, භපන්යත, එකයකොව

තත්ථ වසථ, උදාහු අඤ්යඤපි අත්ථී’’ති. ‘‘කිං වයදසි, මහාරාජ, තත්ථ

දසසහස්සා ඉසයයො වසන්ති, සබ්යබව අභිඤ්ඤාසමාපත්තිලාභියනො’’ති? 
රාජා යතසංගුණංසුත්වාසබ්යබසංභික්ඛංදාතුකායමොඅයහොසි.අථනං රාජා

ආහ – ‘‘භපන්යත, අහං යතසං ඉසීනං භික්ඛං දාතුකායමොම්හි, කිං

කයරොමී’’ති? ‘‘මහාරාජ, යත ඉසයයො ජිව්හාවිඤ්යඤයයරයස අගිද්ධා, න

සක්කා ඉධායනතු’’න්ති. ‘‘භපන්යත, තුම්යහ නිස්සාය යත යභපොයජස්සාමි, 

උපායං යම ආචික්ඛථා’’ති. ‘‘යතන හි, මහාරාජ, සයච යතසං දානං

දාතුකායමොසි, ඉයතො නික්ඛමිත්වා සීදානදීතීයර වසන්යතො යතසං දානං
යදහී’’ති. 

යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා සබ්බූපකරණානි ගාහායපත්වා 
චතුරඞ්ගිනියායසනායසද්ධිංනික්ඛමිත්වාඅත්තයනොරජ්ජසීමංපාපුණි.අථ
නංතාපයසො අත්තයනොආනුභපායවනසද්ධිං යසනායසීදානදීතීරං යනත්වා
නදීතීයර ඛන්ධාවාරං කාරායපත්වා ආකායසන අත්තයනො වසනට්ඨානං

ගන්ත්වාපුනදිවයසපච්චාගමි.අථනංරාජා සක්කච්චංයභපොයජත්වා‘‘ස්යව, 

භපන්යත, දසසහස්යස ඉසයයො ආදාය ඉයධව ආගච්ඡථා’’ති ආහ. යසො
‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා ගන්ත්වා පුනදිවයස භික්ඛාචාරයවලාය යතසං

ඉසීනං ආයරොයචසි ‘‘මාරිසා, බාරාණසිරාජා ‘තුම්හාකං භික්ඛං දස්සාමී’ති

ආගන්ත්වා සීදානදීතීයර නිසින්යනො ස්යව යවො නිමන්යතති, 
තස්සානුකම්පායඛන්ධාවාරංගන්ත්වාභික්ඛංගණ්හථා’’ති.යත ‘‘සාධූ’’ති 

සම්පටිච්ඡිත්වා ආකායසන ගන්ත්වා ඛන්ධාවාරස්ස අවිදූයර ඔතරිංසු. රාජා
යත දිස්වා පච්චුග්ගමනං කත්වා ඛන්ධාවාරං පයවයසත්වා
පඤ්ඤත්තාසයනසු නිසීදායපත්වා ඉසිගණං පණීයතනාහායරන
සන්තප්යපත්වා යතසං ඉරියාපයථ පසන්යනො ස්වාතනායපි නිමන්යතසි.
එයතනුපායයන දසන්නං තාපසසහස්සානං දසවස්සසහස්සානි දානං අදාසි. 
දදන්යතොචතස්මිංයයවපයදයසනගරංමායපත්වාසස්සකම්මංකායරසි.න

යඛො පන, මහාරාජ, තදා යසො රාජා අඤ්යඤො අයහොසි, අථ යඛො අහං

යසට්යඨොස්මි දායනන, අහයමව හි තදා දායනන යසට්යඨො හුත්වා තං
මහාදානං දත්වා ඉමං යපතයලොකං අතික්කමිත්වා බ්රහ්මයලොයක
නිබ්බත්තිතුං නාසක්ඛිං. මයා දින්නං පන දානං භුඤ්ජිත්වා සබ්යබව යත

තාපසා කාමාවචරං අතික්කමිත්වා බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තා, ඉමිනායපතං

යවදිතබ්බං ‘‘බ්රහ්මචරියවායසොවමහප්ඵයලො’’ති. 

එවංදායනනඅත්තයනොයසට්ඨභපාවංපකායසත්වා ඉතයරහිතීහිපයදහි

යතසං ඉසීනං ගුණං පකායසති. තත්ථ සංෙයමනාති සීයලන. දයමනාති

ඉන්ද්රියදයමන. අනුත්ත න්ති එයතහි ගුයණහි නිරන්තරං උත්තමං වතං

සමාදානං චරිත්වා. පකි චාරීති ගණං පකිරිත්වා පටික්ඛිපිත්වා පහාය 

එකචාරියක, එකීභපාවං ගයතති අත්යථො. සමාහියතති උපචාරප්පනාසමාධීහි
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සමාහිතචිත්යත. එවරූයප අහං තපස්සියනො උපට්ඨහින්ති දස්යසති. අහං

උජු තන්ති අහං, මහාරාජ, යතසං දසසහස්සානං ඉසීනං අන්තයර
කායවඞ්කාදීනං අභපායවන උජගතං එකම්පි නරං හීනජච්යචො වා යහොතු

ජාතිසම්පන්යනො වා, ජාතිං අවිචායරත්වා යතසං ගුයණසු පසන්නමානයසො

හුත්වා සබ්බයමව අතියවලං නමස්සිස්සං, නිච්චකාලයමව නමස්සිස්සන්ති

වදති. කිං කාරණා? කම්මබන්ධූ හි මාණවාති, සත්තා හි නායමයත

කම්මබන්ධූ කම්මපටිසරණා, යතයනව කාරයණන සබ්යබ වණ්ණාති
යවදිතබ්බා. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘කිඤ්චාපි, මහාරාජ, දානයතො බ්රහ්මචරියයමව

මහප්ඵලං, ද්යවපි පයනයත මහාපුරිසවිතක්කාව, තස්මා ද්වීසුපි

අප්පමත්යතොව හුත්වා දානඤ්ච යදහි, සීලඤ්ච රක්ඛාහී’’ති තං ඔවදිත්වා 
සකට්ඨානයමවගයතො.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

440. 

‘‘ඉදංවත්වානමඝවා, යදවරාජාසුජම්පති; 

යවයදහමනුසාසිත්වා, සග්ගකායංඅපක්කමී’’ති. 

තත්ථ අපක්කමීතිපක්කමි, සුධම්මායදවසභපායංනිසින්නයමවඅත්තානං
දස්යසසීතිඅත්යථො. 

අථ නං යදවගණා ආහංසු ‘‘මහාරාජ, නනු න පඤ්ඤායිත්ථ, කුහිං 

ගතත්ථා’’ති? ‘‘මාරිසාමිථිලායංනිමිරඤ්යඤොඑකාකඞ්ඛාඋප්පජ්ජි, තස්ස
පඤ්හං කයථත්වා තං රාජානං නික්කඞ්ඛං කත්වා ආගයතොම්හී’’ති වත්වා
පුනතංකාරණංගාථාය කයථතුංආහ– 

441. 

‘‘ඉමංයභපොන්යතොනිසායමථ, යාවන්යතත්ථසමාගතා; 

ධම්මිකානංමනුස්සානං, වණ්ණංඋච්චාවචංබහුං. 

442. 

‘‘යථාඅයංනිමිරාජා, පණ්ඩියතොකුසලත්ථියකො; 

රාජාසබ්බවියදහානං, අදාදානංඅරින්දයමො. 

443. 

‘‘තස්සතංදදයතොදානං, සඞ්කප්යපොඋදපජ්ජථ; 

දානංවාබ්රහ්මචරියංවා, කතමංසුමහප්ඵල’’න්ති. 

තත්ථ ඉමන්ති ධම්මිකානං කලයාණධම්මානං මනුස්සානං මයා
වුච්චමානං සීලවයසන උච්චං දානවයසන අවචං බහුං ඉමං වණ්ණං
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නිසායමථ සුණාථාති අත්යථො. ෙථා අෙන්ති අයං නිමිරාජා යථා අතිවිය
පණ්ඩියතොති. 

ඉති යසො අපරිහායපත්වා රඤ්යඤො වණ්ණං කයථසි. තං සුත්වා

යදවසඞ්ඝා රාජානං දට්ඨුකාමා හුත්වා ‘‘අම්හාකං නිමිරාජා ආචරියයො, 

තස්යසොවායදඨත්වාතංනිස්සායඅම්යහහිඅයංදිබ්බසම්පත්ති ලද්ධා, මයං

දට්ඨුකාමම්හා, තංපක්යකොසායපහි, මහාරාජා’’තිවදිංසු.සක්යකො ‘‘සාධූ’’ති

සම්පටිච්ඡිත්වා මාතලිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘සම්ම මාතලි, යවජයන්තරථං 
යයොයජත්වා මිථිලං ගන්ත්වා නිමිරාජානං දිබ්බයායන ආයරොයපත්වා

ආයනහී’’තිආහ.යසො ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වාරථංයයොයජත්වාපායාසි.
සක්කස්ස පනයදයවහිසද්ධිංකයථන්තස්සමාතලිංආණායපන්තස්සචරථං 
යයොයජන්තස්ස ච මනුස්සගණනාය මායසො අතික්කන්යතො. ඉති
නිමිරඤ්යඤො පුණ්ණමායං උයපොසථිකස්ස පාචීනසීහපඤ්ජරං විවරිත්වා
මහාතයල නිසීදිත්වා අමච්චගණපරිවුතස්ස සීලං පච්චයවක්ඛන්තස්ස
පාචීනයලොකධාතුයතො උග්ගච්ඡන්යතන චන්දමණ්ඩයලන සද්ධිංයයව යසො
රයථොපඤ්ඤායති.මනුස්සාභුත්තසායමාසාඝරද්වායරසුනිසීදිත්වාසුඛකථං

කයථන්තා ‘‘අජ්ජ ද්යව චන්දා උග්ගතා’’ති ආහංසු. අථ යනසං

සල්ලපන්තානඤ්යඤව රයථො පාකයටො අයහොසි. මහාජයනො ‘‘නායං, 

චන්යදො, රයථො’’ති වත්වා අනුක්කයමන සින්ධවසහස්සයුත්යත 
මාතලිසඞ්ගාහයක යවජයන්තරයථ ච පාකයට ජායත ‘‘කස්සනු යඛො ඉදං

දිබ්බයානං ආගච්ඡතී’’ති චින්යතත්වා ‘‘න කස්සචි අඤ්ඤස්ස, අම්හාකං

රාජාධම්මියකො, සක්යකන යවජයන්තරයථොයපසියතොභපවිස්සති, අම්හාකං
රඤ්යඤොවඅනුච්ඡවියකො’’තිතුට්ඨප්පහට්යඨො ගාථමාහ– 

444. 

‘‘අබ්භුයතොවතයලොකස්මිං, උප්පජ්ජියලොමහංසයනො; 

දිබ්යබොරයථොපාතුරහු, යවයදහස්සයසස්සියනො’’ති. 

තත්ථ අබ්භුයතොති අභූතපුබ්යබො. අච්ඡරියයොති යත
විම්හයවයසයනවමාහංසු. 

තස්ස පන මහාජනස්ස එවං කයථන්තස්යසව මාතලි වාතයවයගන
ආගන්ත්වා රථං නිවත්යතත්වා සීහපඤ්ජරඋම්මායර පච්ඡාභපායගන

ඨයපත්වා ආයරොහණසජ්ජං කත්වා ආයරොහණත්ථාය රාජානං නිමන්යතසි. 

තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ – 

445. 

‘‘යදවපුත්යතොමහිද්ධියකො, මාතලියදවසාරථි; 

නිමන්තයිත්ථරාජානං, යවයදහංමිථිලග්ගහං. 

446. 
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‘‘එහිමං රථමාරුය්හ, රාජයසට්ඨදිසම්පති; 

යදවාදස්සනකාමායත, තාවතිංසාසඉන්දකා; 

සරමානාහියතයදවා, සුධම්මායංසමච්ඡයර’’ති. 

තත්ථ මිථිලග් හන්තිමිථිලායං පතිට්ඨිතයගහං, චතූහිවාසඞ්ගහවත්ථූහි

මිථිලායංසඞ්ගාහකං. සමච්ඡය තිතයවවගුණකථංකයථන්තානිසින්නාති. 

තං සුත්වාරාජා‘‘අදිට්ඨපුබ්බං යදවයලොකඤ්චපස්සිස්සාමි, මාතලිස්සච

යමසඞ්ගයහොකයතොභපවිස්සති, ගච්ඡිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාඅන්යතපුරඤ්ච

මහාජනඤ්ච ආමන්යතත්වා ‘‘අහං නචිරස්යසව ආගමිස්සාමි, තුම්යහ 
අප්පමත්තා දානාදීනිපුඤ්ඤානිකයරොථා’’තිවත්වා රථං අභිරුහි.තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

447. 

‘‘තයතොරාජාතරමායනො, යවයදයහොමිථිලග්ගයහො; 

ආසනාවුට්ඨහිත්වාන, පමුයඛොරථමාරුහි. 

448. 

‘‘අභිරූළ්හංරථංදිබ්බං, මාතලිඑතදබ්රවි; 

යකනතංයනමිමග්යගන, රාජයසට්ඨදිසම්පති; 

යයනවාපාපකම්මන්තා, පුඤ්ඤකම්මාචයයනරා’’ති. 

තත්ථ පමුය ොති උත්තයමො, අභිමුයඛො වා, මහාජනස්ස පිට්ඨිං දත්වා

ආරූළ්යහොති අත්යථො. යෙන වාති යයන මග්යගන ගන්ත්වා යත්ථ

පාපකම්මන්තා වසන්ති, තං ඨානං සක්කා දට්ඨුං, යයන වා ගන්ත්වා යය

පුඤ්ඤකම්මානරාවසන්ති, යතසංඨානංසක්කාදට්ඨුං, එයතසුද්වීසු යකන
මග්යගන තං යනමි. ඉදං යසො සක්යකන අනාණත්යතොපි අත්තයනො
දූතවියසසදස්සනත්ථං ආහ. 

අථනංරාජා‘‘මයාද්යවඨානානිඅදිට්ඨපුබ්බානි, ද්යවපි පස්සිස්සාමී’’ති
චින්යතත්වාආහ– 

449. 

‘‘උභපයයයනවමංයනහි, මාතලියදවසාරථි; 

යයනවාපාපකම්මන්තා, පුඤ්ඤකම්මාචයයනරා’’ති. 

තයතො මාතලි ‘‘ද්යවපි එකපහායරයනව න සක්කා දස්යසතුං, 
පුච්ඡිස්සාමින’’න්තිපුච්ඡන්යතොපුනගාථමාහ– 

450. 

‘‘යකනතංපඨමංයනමි, රාජයසට්ඨදිසම්පති; 
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යයනවාපාපකම්මන්තා, පුඤ්ඤකම්මාචයයනරා’’ති. 

නිරයකණ්ඩං 

තයතො රාජා ‘‘අහං අවස්සං යදවයලොකං ගමිස්සාමි, නිරයං තාව
පස්සිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාඅනන්තරංගාථමාහ– 

451. 

‘‘නිරයයතාවපස්සාමි, ආවායසපාපකම්මිනං; 

ඨානානිලුද්දකම්මානං, දුස්සීලානඤ්චයාගතී’’ති. 

තත්ථ ො තීතියා එයතසංනිබ්බත්ති, තඤ්චපස්සාමීති. 

අථස්ස යවතරණිංනදිං තාව දස්යසසි. තමත්ථං පකායසන්යතො සත්ථා

ආහ – 

452. 

‘‘දස්යසසිමාතලිරඤ්යඤො, දුග්ගංයවතරණිංනදිං; 

කුථිතංඛාරසංයුත්තං, තත්තංඅග්ගිසිඛූපම’’න්ති. 

තත්ථ යවත ණින්ති භික්ඛයව, මාතලි රඤ්යඤො කථං සුත්වා
නිරයාභිමුඛං රථං යපයසත්වා කම්මපච්චයය උතුනා සමුට්ඨිතං යවතරණිං
නදිං තාව දස්යසසි. තත්ථ නිරයපාලා ජලිතානි 
අසිසත්තියතොමරභින්දිවාලමුග්ගරාදීනිආවුධානි ගයහත්වා යනරයිකසත්යත
පහරන්ති විජ්ඣන්ති වියහයඨන්ති. යත තං දුක්ඛං අසහන්තා යවතරණියං
පතන්ති. සා උපරි භින්දිවාලප්පමාණාහි සකණ්ටකාහි යවත්තලතාහි
සඤ්ඡන්නා.යතතත්ථබහූනි වස්සසහස්සානිපච්චිංසු.යතසුපජ්ජලන්යතසු
ඛුරධාරාතිඛියණසු කණ්ටයකසු ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකා යහොන්ති. යතසං යහට්ඨා
තාලක්ඛන්ධප්පමාණානි පජ්ජලිතඅයසූලානි උට්ඨහන්ති. යනරයිකසත්තා
බහුං අද්ධානං වීතිනායමත්වා යවත්තලතාහි ගළිත්වා සූයලසු පතිත්වා
විද්ධසරීරා සූයලසු ආවුණිතමච්ඡා විය චිරං පච්චන්ති. තානි සූලානිපි

පජ්ජලන්ති, යනරයිකසත්තාපි පජ්ජලන්ති. සූලානං යහට්ඨා උදකපිට්යඨ 
ජලිතානි ඛුරධාරාසදිසානි තිඛිණානි අයයොයපොක්ඛරපත්තානි යහොන්ති. යත
සූයලහි ගළිත්වා අයයපොක්ඛරපත්යතසු පතිත්වා චිරං දුක්ඛයවදනං

අනුභපවන්ති.තයතො ඛායරොදයකපතන්ති, උදකංපජ්ජලති, යනරයිකසත්තාපි

පජ්ජලන්ති, ධූයමොපි උට්ඨහති. උදකස්ස පන යහට්ඨා නදීතලං ඛුරධාරාහි
සඤ්ඡන්නං. යත ‘‘යහට්ඨා නු යඛො කීදිස’’න්ති උදයක නිමුජ්ජිත්වා
ඛුරධාරාසු ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකා යහොන්ති. යත තං මහාදුක්ඛං අධිවායසතුං
අසක්යකොන්තා මහන්තං යභපරවං විරවන්තා විචරන්ති. කදාචි අනුයසොතං 

වුය්හන්ති, කදාචි පටියසොතං. අථ යන තීයර ඨිතා නිරයපාලා
උසුසත්තියතොමරාදීනි උක්ඛිපිත්වා මච්යඡ විය විජ්ඣන්ති. යත
දුක්ඛයවදනාප්පත්තාමහාවිරවංරවන්ති. අථයනපජ්ජලියතහිඅයබළියසහි
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උද්ධරිත්වාපරිකඩ්ඪිත්වාපජ්ජලිතඅයපථවියං නිපජ්ජායපත්වායතසංමුයඛ
තත්තංඅයයොගුළ්හංපක්ඛිපන්ති. 

ඉති නිමිරාජා යවතරණියං මහාදුක්ඛපීළියත යනරයිකසත්යත දිස්වා 
භීතතසියතො සඞ්කම්පිතහදයයො හුත්වා ‘‘කිං නායමයත සත්තා පාපකම්මං 
අකංසූ’’තිමාතලිංපුච්ඡි.යසොපිස්සබයාකාසි.තමත්ථං පකායසන්යතොආහ– 

453. 

‘‘නිමීහයවමාතලිමජ්ඣභපාසථ, දිස්වාජනංපතමානංවිදුග්යග; 

භපයඤ්හි මංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමි තංමාතලියදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං, යයයමජනායවතරණිංපතන්ති. 

454. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

455. 

‘‘යය දුබ්බයල බලවන්තා ජීවයලොයක, හිං සන්ති යරොයසන්ති 

සුපාපධම්මා; 

යත ලුද්දකම්මා පසයවත්ව පාපං, යතයම ජනා යවතරණිං 
පතන්තී’’ති. 

තත්ථ වින්දතීති අහං අත්තයනො අනිස්සයරො හුත්වා භපයසන්තයකො විය

ජායතො. දිස්වාති පතමානං දිස්වා. ජානන්ති භික්ඛයව, යසො මාතලි සයං

ජානන්යතො තස්ස අජානයතො අක්ඛාසි. දුබ්බයලති

සරීරබලයභපොගබලආණාබලවිරහියත. බලවන්තාති යතහි බයලහි

සමන්නාගතා. හිංසන්තීති පාණිප්පහාරාදීහි කිලයමන්ති. ය ොයසන්තීති

නානප්පකායරහි අක්යකොසවත්ථූහි අක්යකොසන්ති ඝයටන්ති. පසයවත්වාති

ජයනත්වා, කත්වාතිඅත්යථො. 

එවං මාතලිතස්සපඤ්හංබයාකරිත්වා රඤ්ඤායවතරණිනිරයයදිට්යඨ
තං පයදසං අන්තරධායපත්වා පුරයතො රථං යපයසත්වා සුනඛාදීහි
ඛාදනට්ඨානං දස්යසත්වා තං දිස්වා භීයතන රඤ්ඤා පඤ්හං පුට්යඨො 
බයාකාසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

456. 

‘‘සාමා ච යසොණා සබලා ච ගිජ්ඣා, කායකොලසඞ්ඝා අදන්ති

යභපරවා; 

භපයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයම නු මච්චා කිංමකංසු පාපං, යයයම ජයන කායකොලසඞ්ඝා 
අදන්ති. 
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457. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

458. 

‘‘යයයකචියමමච්ඡරියනොකදරියා, පරිභපාසකාසමණබ්රාහ්මණානං; 

හිං සන්ති යරොයසන්ති සුපාපධම්මා, යත ලුද්දකම්මා පසයවත්ව 

පාපං; 
යතයමජයනකායකොලසඞ්ඝාඅදන්තී’’ති. 

ඉයතො පයරසු පඤ්යහසු යචව බයාකරයණසු ච එයසව නයයො. තත්ථ 

සාමාති රත්තවණ්ණා. යසොණාති සුනඛා. සබලා චාති කබරවණ්ණා ච, 

යසතකාළපීතයලොහිතවණ්ණාචාතිඑවංපඤ්චවණ්ණසුනයඛදස්යසති.යත
කිර මහාහත්ථිප්පමාණා ජලිතඅයපථවියං යනරයිකසත්යත මියග විය
අනුබන්ධිත්වා පිණ්ඩිකමංයසසු ඩංසිත්වා යතසං තිගාවුතප්පමාණං සරීරං
ජලිතඅයපථවියං පායතත්වා මහාරවං රවන්තානං ද්වීහි පුරිමපායදහි උරං

අක්කමිත්වා අට්ඨියමව යසයසත්වා මංසං ලුඤ්චිත්වා ඛාදන්ති. ගිජ්ොති
මහාභපණ්ඩසකටප්පමාණා යලොහතුණ්ඩා ගිජ්ඣා. එයත යතසං
කණයසදියසහි තුණ්යඩහි අට්ඨීනි භින්දිත්වා අට්ඨිමිඤ්ජං ඛාදන්ති. 

කායකොලසඞ්ඝාති යලොහතුණ්ඩකාකගණා. යත අතිවිය භපයානකා දිට්යඨ

දිට්යඨ ඛාදන්ති. යෙයමජයනතියයඉයමයනරයිකසත්යතකායකොලසඞ්ඝා 

ඛාදන්ති, ඉයම නු මච්චා කිං නාම පාපං අකංසූති පුච්ඡි. මච්ඡරියනොති

අඤ්යඤසං අදායකා. කදරිොති පයර යදන්යතපි පටියසධකා

ථද්ධමච්ඡරියනො. සමණබ්රාහ්මණානන්තිසමිතබාහිතපාපානං. 

459. 

‘‘සයජොතිභූතා පථවිංකමන්ති, තත්යතහිඛන්යධහි චයපොථයන්ති; 

භපයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං, යයයමජනාඛන්ධහතාසයන්ති. 

460. 

‘‘තස්ස පුට්යඨොවියාකාසි, මාතලි යදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

461. 

‘‘යයජීවයලොකස්මිසුපාපධම්මියනො, නරඤ්චනාරිඤ්චඅපාපධම්මං; 

හිං සන්ති යරොයසන්ති සුපාපධම්මා, යත ලුද්දකම්මා පසයවත්ව 

පාපං; 
යතයමජනාඛන්ධහතාසයන්තී’’ති. 
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තත්ථ සයජොතිමිතාති පජ්ජලිතසරීරා. පථවින්ති පජ්ජලිතං

නවයයොජනබහලං අයපථවිං. කමන්තීති අක්කමන්ති.  න්යධහි ච 

යපොථෙන්තීති නිරයපාලා අනුබන්ධිත්වා තාලප්පමායණහි
ජලිතඅයක්ඛන්යධහි ජඞ්ඝාදීසු පහරිත්වා පායතත්වා යතයහව ඛන්යධහි

යපොථයන්ති, චුණ්ණවිචුණ්ණං කයරොන්ති. සුපාපධම්මියනොතිඅත්තනාසුට්ඨු

පාපධම්මා හුත්වා. අපාපධම්මන්තිසීලාචාරාදිසම්පන්නං, නිරපරාධං වා. 

462. 

‘‘අඞ්ගාරකාසුංඅපයරඵුණන්ති, නරාරුදන්තාපරිදඩ්ඪගත්තා; 

භපයඤ්හි මංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමි තංමාතලියදවසාරථි; 

ඉයම නු මච්චා කිං මකංසු පාපං, යයයම ජනා අඞ්ගාරකාසුං 
ඵුණන්ති. 

463. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

464. 

‘‘යයයකචි පූගායධනස්සයහතු, සක්ඛිං කරිත්වාඉණංජාපයන්ති; 

යතජාපයිත්වාජනතංජනින්ද, යතලුද්දකම්මාපසයවත්වපාපං; 
යතයමජනාඅඞ්ගාරකාසුංඵුණන්තී’’ති. 

තත්ථ අඞ් ා කාසුන්ති සම්ම මාතලි, යක නායමයත අපයර වජං
අපවිසන්තියයොගායවොවියසම්පරිවායරත්වානිරයපායලහිජලිතඅයගුයළහි 
යපොථියමානා අඞ්ගාරකාසුං පතන්ති. තත්ර ච යනසං යාව කටිප්පමාණා

නිමුග්ගානං මහතීහි අයපච්ඡීහි ආදාය උපරිඅඞ්ගායර ඔකිරන්ති, අථ යන
අඞ්ගායර සම්පටිච්ඡිතුං අසක්යකොන්තා යරොදන්තා දඩ්ඪගත්තා ඵුණන්ති

විධනන්ති, කම්මබයලනවාඅත්තයනොසීයස අඞ්ගායරඵුණන්තිඔකිරන්තීති

අත්යථො. පූ ාෙ ධනස්සාති ඔකායස සති දානං වා දස්සාම, පූජං වා

පවත්යතස්සාම, විහාරං වා කරිස්සාමාති සංකඩ්ඪිත්වා ඨපිතස්ස

පූගසන්තකස්ස ධනස්ස යහතු. ජාපෙන්තීති තං ධනං යථාරුචි ඛාදිත්වා

ගණයජට්ඨකානංලඤ්ජං දත්වා ‘‘අසුකට්ඨායනඑත්තකංවයකරණංගතං, 
අසුකට්ඨායනඅම්යහහිඑත්තකංදින්න’’න්ති කූටසක්ඛිංකරිත්වාතංඉණං
ජාපයන්තිවිනායසන්ති. 

465. 

‘‘සයජොතිභූතාජලිතාපදිත්තා, පදිස්සතිමහතීයලොහකුම්භී; 

භපයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං, යයයමජනාඅවංසිරායලොහකුම්භිං 
පතන්ති. 
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466. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

467. 

‘‘යය සීලවන්තං සමණං බ්රාහ්මණං වා, හිංසන්ති යරොයසන්ති 

සුපාපධම්මා; 

යතලුද්දකම්මාපසයවත්වපාපං, යතයමජනාඅවංසිරායලොහකුම්භිං 
පතන්තී’’ති. 

තත්ථ පදිත්තාතිආදිත්තා. මහතීති පබ්බතප්පමාණා කප්යපන

සණ්ඨිතයලොහරයසන සම්පුණ්ණා. අවංසි ාති භපයානයකහි නිරයපායලහි
උද්ධංපායද අයධොසියර කත්වා ඛිපියමානා තං යලොහකුම්භිං පතන්ති. 

සීලවන්තන්ති සීලආචාරගුණසම්පන්නං. 

468. 

‘‘ලුඤ්චන්තිගීවංඅථයවඨයිත්වා, උණ්යහොදකස්මිං පකියලදයිත්වා; 

භපයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං, යයයමජනාලුත්තසිරාසයන්ති. 

469. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

470. 

‘‘යය ජීවයලොකස්මි සුපාපධම්මියනො, පක්ඛී ගයහත්වාන

වියහඨයන්ති යත; 

වියහඨයිත්වාසකුණංජනින්ද, යතලුද්දකම්මාපසයවත්වපාපං; 
යතයමජනාලුත්තසිරාසය’’න්ති. 

තත්ථ ලුඤ්චන්තීති උප්පායටන්ති. අථ යවඨයිත්වාති

ජලිතයලොහයයොත්යතහි අයධොමුඛං යවඨයිත්වා. උණ්යහොදකස්මින්ති 

කප්යපන සණ්ඨිතයලොහඋදකස්මිං. පකියලදයිත්වාති යතයමත්වා ඛිපිත්වා. 

ඉදං වුත්තං යහොති – සම්ම මාතලි, යයසං ඉයම නිරයපාලා
ජලිතයලොහයයොත්යතහි ගීවං යවයඨත්වා තිගාවුතප්පමාණං සරීරං
ඔනායමත්වාතංගීවංසම්පරිවත්තකංලුඤ්චිත්වා ජලිතඅයදණ්යඩහිආදාය

එකස්මිංජලිතයලොහරයසපක්ඛිපිත්වාතුට්ඨහට්ඨායහොන්ති, තාය චගීවාය
ලුඤ්චිතායපුනසීයසනසද්ධිංගීවාඋප්පජ්ජතියයව.කිංනායමයතකම්මං 

කරිංසු? එයත හි යම දිස්වා භපයං උප්පජ්ජතීති. පක්ඛී  යහත්වාන 

වියහඨෙන්තීති මහාරාජ, යය ජීවයලොකස්මිං සකුයණ ගයහත්වා පක්යඛ
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ලුඤ්චිත්වා ගීවං යවයඨත්වා ජීවිතක්ඛයං පායපත්වා ඛාදන්ති වා

වික්කිණන්තිවා, යතඉයම ලුත්තසිරාසයන්තීති. 

471. 

‘‘පහූතයතොයා අනිගාධකූලා, නදීඅයංසන්දති සුප්පතිත්ථා; 

ඝම්මාභිතත්තාමනුජාපිවන්ති, පීතඤ්චයතසංභුසයහොති පානි. 

472. 

‘‘භපයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං, පීතඤ්චයතසංභුසයහොතිපානි. 

473. 

‘‘තස්ස පුට්යඨොවියාකාසි, මාතලි යදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

474. 

‘‘යය සුද්ධධඤ්ඤං පලායසන මිස්සං, අසුද්ධකම්මා කයියනො 

දදන්ති; 

ඝම්මාභිතත්තානපිපාසිතානං, පීතඤ්චයතසංභුසයහොති පානී’’ති. 

තත්ථ අනි ාධකූලාතිඅගම්භීරතීරා. සුප්පතිත්ථාතියසොභපයනහිතිත්යථහි

උයපතා. භුස යහොතීති වීහිභුසං සම්පජ්ජති. පානීති පානීයං. තස්මිං කිර

පයදයස පහූතසලිලා රමණීයා නදී සන්දති, යනරයිකසත්තා
අග්ගිසන්තායපන තත්තා පිපාසං සන්ධායරතුං අසක්යකොන්තා බාහා

පග්ගය්හජලිතයලොහපථවිංමද්දන්තාතං නදිංඔතරන්ති, තඞ්ඛණඤ්යඤව

තීරාපජ්ජලන්ති, පානීයංභුසපලාසභපාවංආපජ්ජිත්වා පජ්ජලති.යතපිපාසං
සන්ධායරතුං අසක්යකොන්තා තං ජලිතං භුසපලාසං ඛාදන්ති. තං යතසං 
සකලසරීරං ඣායපත්වා අයධොභපායගන නික්ඛමති. යත තං දුක්ඛං

අධිවායසතුං අසක්යකොන්තා බාහා පග්ගය්හ කන්දන්ති. සුද්ධධඤ්ඤන්ති 

වීහිආදිසත්තවිධං පරිසුද්ධධඤ්ඤං. පලායසන මිස්සන්ති පලායසන වා

භුයසන වා වාලුකාමත්තිකාදීහි වා මිස්සකං කත්වා. අසුද්ධකම්මාති

කිලිට්ඨකායවචීමයනොකම්මා. කයියනොති ‘‘සුද්ධධඤ්ඤං දස්සාමී’’ති
කයිකස්සහත්ථයතොමූලං ගයහත්වාතථාරූපංඅසුද්ධධඤ්ඤංදදන්ති. 

475. 

‘‘උසූහි සත්තීහිචයතොමයරහි, දුභපයානිපස්සානි තුදන්තිකන්දතං; 

භපයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං, යයයමජනාසත්තිහතාසයන්ති. 

476. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලි යදවසාරථි; 
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විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

477. 

‘‘යය ජීවයලොකස්මිං අසාධකම්මියනො, අදින්නමාදාය කයරොන්ති 

ජීවිකං; 

ධඤ්ඤංධනංරජතංජාතරූපං, අයජළකඤ්චාපිපසුංමහිංසං; 

යත ලුද්දකම්මා පසයවත්ව පාපං, යතයම ජනා සත්තිහතා 
සයන්තී’’ති. 

තත්ථ දුභොනීති උභපයානි. තුදන්තීති විජ්ඣන්ති. කන්දතන්ති 
කන්දන්තානං. ඵරුසා නිරයපාලා අරඤ්යඤ ලුද්දා මිගං විය

සම්පරිවායරත්වා උසුආදීහි නානාවුයධහි ද්යව පස්සානි තුදන්ති, සරීරං

ඡිද්දාවඡිද්දං පුරාණපණ්ණං විය ඛායති. අදින්නමාදාොතිපරසන්තකං 
සවිඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණකංසන්ධිච්යඡදාදීහියචවවඤ්චනායචගයහත්වා
ජීවිකං කප්යපන්ති. 

478. 

‘‘ගීවායබද්ධාකිස්ස ඉයම පුයනයක, අඤ්යඤවිකන්තා බිලකතා 

සයන්ති; 

භපයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං, යයයමජනාබිලකතාසයන්ති. 

479. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

480. 

‘‘ඔරබ්භිකා සූකරිකාචමච්ඡිකා, පසුං මහිංසඤ්චඅයජළකඤ්ච; 

හන්ත්වානසූයනසුපසාරයිංසු, යතලුද්දකම්මාපසයවත්වපාපං; 
යතයමජනාබිලකතාසයන්තී’’ති. 

තත්ථ ගීවාෙ බද්ධාති මහන්යතහි ජලිතයලොහයයොත්යතහි ගීවාය
බන්ධිත්වා ආකඩ්ඪිත්වා අයපථවියං පායතත්වා නානාවුයධහි

යකොට්ටියමායන දිස්වා පුච්ඡි. අඤ්යඤ විකන්තාති අඤ්යඤ පන

ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකංඡින්නා. බිලකතාතිජලියතසුඅයඵලයකසුඨයපත්වාමංසං

විය යපොත්ථනියා යකොට්යටත්වා පුඤ්ජකතා හුත්වා සයන්ති. මච්ඡිකාති 

මච්ඡඝාතකා. පසුන්ති ගාවිං. සූයනසු පසා යිංසූති මංසං වික්කිණිත්වා
ජීවිකකප්පනත්ථංසූනාපයණසුඨයපසුං. 

481. 

‘‘රහයදොඅයංමුත්තකරීසපූයරො, දුග්ගන්ධරූයපොඅසුචිපූතිවාති; 
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ඛුදාපයරතාමනුජාඅදන්ති, භපයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා; 

පුච්ඡාමිතංමාතලියදවසාරථි, ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං; 
යයයමජනාමුත්තකරීසභපක්ඛා. 

482. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

483. 

‘‘යයයකචියමකාරණිකාවියරොසකා, පයරසංහිංසායසදානිවිට්ඨා; 

යත ලුද්දකම්මා පසයවත්ව පාපං, මිත්තද්දුයනො මීළ්හමදන්ති

බාලා’’ති; 

තත්ථ ඛුදාපය තා මනුජා අදන්තීතිඑයත යනරයිකාසත්තා ඡාතයකන
ඵුට්ඨා ඛුදං සහිතුං අසක්යකොන්තා පක්කුථිතං ධූමායන්තං පජ්ජලන්තං
කප්යපන සණ්ඨිතං පුරාණමීළ්හං පිණ්ඩං පිණ්ඩං කත්වා අදන්ති ඛාදන්ති. 

කා ණිකාති කාරණකාරකා. විය ොසකාති මිත්තසුහජ්ජානම්පි වියහඨකා. 

මිත්තද්දුයනොති යය යතසඤ්යඤව යගයහ ඛාදිත්වා භුඤ්ජිත්වා 
පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදිත්වා සයිත්වා පුන මාසකහාපණං නාම

ආහරායපන්ති, ලඤ්ජං ගණ්හන්ති, යත මිත්තදූසකා බාලා එවරූපං මීළ්හං

ඛාදන්ති, මහාරාජාති. 

484. 

‘‘රහයදොඅයංයලොහිතපුබ්බපූයරො, දුග්ගන්ධරූයපොඅසුචිපූතිවාති; 

ඝම්මාභිතත්තාමනුජාපිවන්ති, භපයඤ්හිමංවින්දතිසූත දිස්වා; 

පුච්ඡාමිතංමාතලියදවසාරථි, ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං; 
යයයමජනායලොහිතපුබ්බභපක්ඛා. 

485. 

‘‘තස්ස පුට්යඨොවියාකාසි, මාතලි යදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

486. 

‘‘යය මාතරං වා පිතරං වා ජීවයලොයක, පාරාජිකා අරහන්යත

හනන්ති; 

යත ලුද්දකම්මා පසයවත්ව පාපං, යතයම ජනා 
යලොහිතපුබ්බභපක්ඛා’’ති. 

තත්ථ ඝම්මාභිතත්තාති සන්තායපන පීළිතා. පා ාජිකාති පරාජිතා
ජරාජිණ්යණ මාතාපිතයරො ඝායතත්වා ගිහිභපායවයයව පාරාජිකං පත්තා. 

අ හන්යතති පූජාවියසසස්ස අනුච්ඡවියක. හනන්තීති දුක්කරකාරයක
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මාතාපිතයරො මායරන්ති. අපිච ‘‘අරහන්යත’’ති පයදන බුද්ධසාවයකපි
සඞ්ගණ්හාති. 

අපරස්මිම්පි උස්සදනිරයය නිරයපාලා යනරයිකානං තාලප්පමායණන 
ජලිතඅයබළියසන ජිව්හං විජ්ඣිත්වා ආකඩ්ඪිත්වා යත සත්යත
ජලිතඅයපථවියං පායතත්වා උසභපචම්මං විය පත්ථරිත්වා සඞ්කුසයතන

හනන්ති. යත ථයල ඛිත්තමච්ඡා විය ඵන්දන්ති, තඤ්ච දුක්ඛං සහිතුං
අසක්යකොන්තා යරොදන්තා පරියදවන්තා මුයඛන යඛළං මුඤ්චන්ති. තස්මිං
රාජාමාතලිනාදස්සියතආහ– 

487. 

‘‘ජිව්හ චපස්සබළියසනවිද්ධං, විහතංයථා සඞ්කුසයතනචම්මං; 

ඵන්දන්ති මච්ඡාව ථලම්හි ඛිත්තා, මුඤ්චන්ති යඛළං රුදමානා
කියමයත. 

488. 

‘‘භපයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයම නු මච්චා කිමකංසු පාපං, යයයම ජනා වඞ්කඝස්තා 
සයන්තී’’ති. 

489. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

490. 

‘‘යය යකචි සන්ධානගතා මනුස්සා, අග්යඝන අග්ඝං කයං

හාපයන්ති; 

කූයටනකූටංධනයලොභපයහතු, ඡන්නංයථාවාරිචරංවධාය. 

491. 

‘‘නහිකූටකාරිස්සභපවන්තිතාණා, සයකහිකම්යමහි පුරක්ඛතස්ස; 

යත ලුද්දකම්මා පසයවත්ව පාපං, යතයම ජනා වඞ්කඝස්තා 
සයන්තී’’ති. 

තත්ථ කියමයතති කිංකාරණා එයත. වඞ්කඝස්තාති ගිලිතබළිසා. 

සන්ධාන තාති සන්ධානං මරියාදං ගතා, අග්ඝාපනකට්ඨායන ඨිතාති 

අත්යථො. අග්යඝන අග්ඝන්ති තං තං අග්ඝං ලඤ්ජං ගයහත්වා 
හත්ථිඅස්සාදීනං වා ජාතරූපරජතාදීනං වා යතසං යතසං

සවිඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණකානං අග්ඝං හායපන්ති. කෙන්තිතං හායපන්තා

කායිකානං කයං හායපන්ති, සයත දාතබ්යබ පණ්ණාසං දායපන්ති, ඉතරං

යතහි සද්ධිං විභපජිත්වා ගණ්හන්ති. කූයටන කූටන්ති තුලාකූටාදීසු තං තං
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කූටං. ධනයලොභයහතූතිධනයලොයභපනඑතංකූටකම්මංකයරොන්ති. ඡන්නං

ෙථා වාරිච ං වධාොති තං පන කම්මං කයරොන්තාපි මධරවාචාය තථා
කතභපාවං පටිච්ඡන්නං කත්වා යථා වාරිචරං මච්ඡං වධාය උපගච්ඡන්තා

බළිසංආමියසනපටිච්ඡන්නංකත්වාතංවයධන්ති, එවංපටිච්ඡන්නං කත්වා

තංකම්මංකයරොන්ති. නහිකූටකාරිස්සාති පටිච්ඡන්නංමමකම්මං, නතං
යකොචි ජානාතීති මඤ්ඤමානස්ස හිකූටකාරිස්ස තාණානාම නයහොන්ති.
යසොයතහිකම්යමහිපුරක්ඛයතොපතිට්ඨංනලභපති. 

492. 

‘‘නාරීඉමාසම්පරිභින්නගත්තා, පග්ගය්හකන්දන්තිභුයජ දුජච්චා; 

සම්මක්ඛිතායලොහිතපුබ්බලිත්තා, ගායවොයථාආඝාතයනවිකන්තා; 

තාභූමිභපාගස්මිංසදානිඛාතා, ඛන්ධාතිවත්තන්ති සයජොතිභූතා. 

493. 

‘‘භපයඤ්හි මංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමි තංමාතලියදවසාරථි; 

ඉමානුනාරියයොකිමකංසුපාපං, යාභූමිභපාගස්මිංසදානිඛාතා; 
ඛන්ධාතිවත්තන්තිසයජොතිභූතා. 

494. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

495. 

‘‘යකොලිත්ථියායයොඉධජීවයලොයක, අසුද්ධකම්මාඅසතංඅචාරුං; 

තාදිත්තරූපාපතිවිප්පහාය, අඤ්ඤංඅචාරුංරතිඛිඩ්ඩයහතු; 

තාජීවයලොකස්මිංරමාපයිත්වා, ඛන්ධාතිවත්තන්ති සයජොතිභූතා’’ති. 

තත්ථ නාරීති ඉත්ථියයො. සම්පරිභින්න ත්තාති සුට්ඨු සමන්තයතො

භින්නසරීරා. දුජච්චාති දුජ්ජාතිකා විරූපා යජගුච්ඡා. ආඝාතයනති

ගාවඝාතට්ඨායන. විකන්තාති ඡින්නසීසා ගායවො විය පුබ්බයලොහිතලිත්තා

හුත්වා. සදා නි ාතාති නිච්චං ජලිතඅයපථවියං කටිමත්තං පයවයසත්වා 

නිඛණිත්වා ඨපිතාවියඨිතා.  න්ධාතිවත්තන්තීතිසම්මමාතලි, තානාරියයො
එයත පබ්බතක්ඛන්ධා අතික්කමන්ති. තාසං කිර එවං කටිප්පමාණං
පවිසිත්වා ඨිතකායල පුරත්ථිමාය දිසාය ජලිතඅයපබ්බයතො සමුට්ඨහිත්වා
අසනි විය විරවන්යතො ආගන්ත්වා සරීරං සණ්හකරණී විය පිසන්යතො
ගච්ඡති.තස්මිංඅතිවත්තිත්වාපච්ඡිමපස්යසඨියතපුනචතාසංසරීරං පාතු
භපවති.තාදුක්ඛංඅධිවායසතුංඅසක්යකොන්තියයොබාහාපග්ගය්හකන්දන්ති. 
යසසදිසාසු වුට්ඨියතසු ජලිතපබ්බයතසුපි එයසව නයයො. ද්යව පබ්බතා

සමුට්ඨාය උච්ඡඝටිකං විය පීයළන්ති, යලොහිතං පක්කුථිතං සන්දති. කදාචි
තයයො පබ්බතා සමුට්ඨාය පීයළන්ති. කදාචි චත්තායරො පබ්බතා සමුට්ඨාය
තාසංසරීරංපීයළන්ති. යතනාහ‘‘ඛන්ධාතිවත්තන්තී’’ති. 
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යකොලිත්ථිොයෙොති කුයල පතිට්ඨිතා කුලධීතයරො. අසතං අචාරුන්ති

අසඤ්ඤතකම්මං කරිංසු. දිත්තරූපාති සඨරූපා ධත්තජාතිකා හුත්වා. පති 

විප්පහාොතිඅත්තයනොපතිංපජහිත්වා. අචාරුන්ති අගමංසු.  තිඛි ඩයහතූති

කාමරතියහතු යචව ඛිඩ්ඩායහතු ච.  මාපයිත්වාති පරපුරියසහි සද්ධිං
අත්තයනො චිත්තං රමාපයිත්වා ඉධ උපපන්නා. අථ තාසං සරීරං ඉයම
ඛන්ධාතිවත්තන්තිසයජොතිභූතාති. 

496. 

‘‘පායද ගයහත්වා කිස්ස ඉයම පුයනයක, අවංසිරා නරයක

පාතයන්ති; 

භපයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයම නු මච්චා කිමකංසු පාපං, යයයම ජනා අවංසිරා නරයක
පාතයන්ති. 

497. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

498. 

‘‘යය ජීවයලොකස්මිංඅසාධකම්මියනො, පරස්ස දාරානිඅතික්කමන්ති; 

යත තාදිසා උත්තමභපණ්ඩයථනා, යතයම ජනා අවංසිරා නරයක 
පාතයන්ති. 

499. 

‘‘යතවස්සපූගානිබහූනිතත්ථ, නිරයයසුදුක්ඛංයවදනං යවදයන්ති; 

නහිපාපකාරිස්සභපවන්තිතාණා, සයකහිකම්යමහිපුරක්ඛතස්ස; 

යත ලුද්දකම්මා පසයවත්ව පාපං, යතයම ජනා අවංසිරා නරයක 
පාතයන්තී’’ති. 

තත්ථ න යකති ජලිතඅඞ්ගාරපුණ්යණ මහාආවායට. යත කිර වජං
අපවිසන්තියයො ගායවො විය නිරයපායලහි නානාවුධානි ගයහත්වා

විජ්ඣියමානා යපොථියමානා යදා තං නරකං උපගච්ඡන්ති, අථ යත 
නිරයපාලා උද්ධංපායද කත්වා තත්ථ පාතයන්ති ඛිපන්ති. එවං යත

පාතියමායනදිස්වා පුච්ඡන්යතොඑවමාහ. උත්තමභණ්ඩයථනාතිමනුස්යසහි 
පියායිතස්සවරභපණ්ඩස්සයථනකා. 

එවඤ්ච පන වත්වා මාතලිසඞ්ගාහයකො තං නිරයං අන්තරධායපත්වා
රථං පුරයතො යපයසත්වා මිච්ඡාදිට්ඨිකානං පච්චනට්ඨානං නිරයං දස්යසසි.
යතනපුට්යඨො චස්සවියාකාසි. 

500. 
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‘‘උච්චාවචායමවිවිධාඋපක්කමා, නිරයයසුදිස්සන්ති සුයඝොරරූපා; 

භපයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං, යයයමජනාඅධිමත්තාදුක්ඛා තිබ්බා; 
ඛරාකටුකායවදනායවදයන්ති. 

501. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

502. 

‘‘යය ජීවයලොකස්මිං සුපාපදිට්ඨියනො, විස්සාසකම්මානි කයරොන්ති

යමොහා; 

පරඤ්චදිට්ඨීසුසමාදයපන්ති, යත පාපදිට්ඨිං පසයවත්වපාපං; 

යතයම ජනා අධිමත්තා දුක්ඛා තිබ්බා, ඛරා කටුකා යවදනා 
යවදයන්තී’’ති. 

තත්ථ උච්චාවචායමති උච්චා අවචා ඉයම, ඛුද්දකා ච මහන්තා චාති

අත්යථො. උපක්කමාති කාරණප්පයයොගා. සුපාපදිට්ඨියනොති ‘‘නත්ථි
දින්න’’න්තිආදිකාය දසවත්ථුකාය මිච්ඡාදිට්ඨියා සුට්ඨු පාපදිට්ඨියනො. 

විස්සාසකම්මානීති තාය දිට්ඨියා විස්සායසන තන්නිස්සිතා හුත්වා

නානාවිධානි පාපකම්මානි කයරොන්ති. යතයමති යත ඉයම ජනා එවරූපං
දුක්ඛංඅනුභපවන්ති. 

ඉති රඤ්යඤො මිච්ඡාදිට්ඨිකානං පච්චනනිරයං ආචික්ඛි. යදවයලොයකපි 

යදවගණාරඤ්යඤොආගමනමග්ගංඔයලොකයමානාසුධම්මායංයදවසභපායං

නිසීදිංසුයයව.සක්යකොපි ‘‘කිංනුයඛො, මාතලි, චිරායතී’’තිඋපධායරන්යතො

තං කාරණං ඤත්වා ‘‘මාතලි, අත්තයනො දූතවියසසං දස්යසතුං ‘මහාරාජ, 
අසුකකම්මං කත්වා අසුකනිරයය නාම පච්චන්තී’ති නිරයය දස්යසන්යතො

විචරති, නිමිරඤ්යඤො පන අප්පයමව ආයු ඛීයයථ, නිරයදස්සනං නාස්ස 

පරියන්තංගච්යඡයයා’’තිඑකංමහාජවං යදවපුත්තංයපයසසි ‘‘ත්වං ‘සීඝං
රාජානං ගයහත්වා ආගච්ඡතූ’ති මාතලිස්ස වයදහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති 

සම්පටිච්ඡිත්වා ජයවන ගන්ත්වා ආයරොයචසි. මාතලි, තස්ස වචනං සුත්වා
‘‘න සක්කා චිරායිතු’’න්ති රඤ්යඤො එකපහායරයනව චතූසු දිසාසු බහූ

නිරයයදස්යසත්වාගාථමාහ – 

503. 

‘‘විදිතානියතමහාරාජ, ආවාසංපාපකම්මිනං; 

ඨානානිලුද්දකම්මානං, දුස්සීලානඤ්චයාගති; 

උයයාහිදානිරාජීසි, යදවරාජස්සසන්තියක’’ති. 
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තස්සත්යථො – මහාරාජ, ඉමං පාපකම්මීනං සත්තානං ආවාසං දිස්වා 

ලුද්දකම්මානඤ්චඨානානිතයාවිදිතානි. දුස්සීලානඤ්චයාගතිනිබ්බත්ති, 

සාපි යත විදිතා. ඉදානි යදවරාජස්ස සන්තියක දිබ්බසම්පත්තිං දස්සනත්ථං

උයයාහිගච්ඡාහි, මහාරාජාති. 

නිරයකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

සග්ගකණ්ඩං 
එවඤ්ච පන වත්වා මාතලි යදවයලොකාභිමුඛං රථං යපයසසි. රාජා

යදවයලොකං ගච්ඡන්යතො ද්වාදසයයොජනිකං මණිමයං පඤ්චථූපිකං
සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතං උයයානයපොක්ඛරණිසම්පන්නං 

කප්පරුක්ඛපරිවුතංබීරණියා යදවධීතායආකාසට්ඨකවිමානං දිස්වා, තඤ්ච
යදවධීතරංඅන්යතොකූටාගායරසයනපිට්යඨ නිසින්නංඅච්ඡරාසහස්සපරිවුතං
මණිසීහපඤ්ජරං විවරිත්වා ඔයලොයකන්තිං දිස්වා මාතලිං පුච්ඡන්යතො
ගාථමාහ.ඉතයරොපිස්සබයාකාසි. 

504. 

‘‘පඤ්චථූපංදිස්සතිදංවිමානං, මාලාපිළන්ධාසයනස්සමජ්යඣ; 

තත්ථච්ඡතිනාරීමහානුභපාවා, උච්චාවචංඉද්ධි විකුබ්බමානා. 

505. 

‘‘විත්තීහිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

අයංනුනාරීකිමකාසිසාධං, යායමොදතිසග්ගපත්තාවිමායන. 

506. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

507. 

‘‘යදි යතසුතාබීරණීජීවයලොයක, ආමායදාසීඅහු බ්රාහ්මණස්ස; 

සාපත්තකාලංඅතිථිංවිදිත්වා, මාතාවපුත්තංසකිමාභිනන්දී; 

සංයමාසංවිභපාගාච, සාවිමානස්මියමොදතී’’ති. 

තත්ථ පඤ්චථූපන්ති පඤ්චහි කූටාගායරහි සමන්නාගතං. 

මාලාපිළන්ධාති මාලාදීහි සබ්බාභපරයණහි පටිමණ්ඩිතාති අත්යථො. 

තත්ථච්ඡතීති තස්මිං විමායන අච්ඡති. උච්චාවචං ඉද්ධි විකුබ්බමානාති

නානප්පකාරං යදවිද්ධිං දස්සයමානා. දිස්වාති එතං දිස්වා ඨිතං මං විත්ති

වින්දති පටිලභපති, විත්තිසන්තයකො විය යහොමි තුට්ඨියා අතිභූතත්තාති

අත්යථො. ආමාෙදාසීතියගහදාසියාකුච්ඡිම්හිජාතදාසී. අහු බ්රාහ්මණස්සාතිසා

කිර කස්සපදසබලස්ස කායල එකස්ස බ්රාහ්මණස්ස දාසී අයහොසි. සා

පත්තකාලන්ති යතන බ්රාහ්මයණන අට්ඨ සලාකභපත්තානි සඞ්ඝස්ස
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පරිච්චත්තානි අයහසුං. යසො යගහං ගන්ත්වා ‘‘ස්යව පට්ඨාය එයකකස්ස
භික්ඛුස්ස එයකකං කහාපණග්ඝනකං කත්වා අට්ඨ සලාකභපත්තානි 

සම්පායදයයාසී’’ති බ්රාහ්මණිංආහ. සා ‘‘සාමි, භික්ඛුනාම ධත්යතො, නාහං 
සක්ඛිස්සාමී’’තිපටික්ඛිපි.ධීතයරොපිස්සපටික්ඛිපිංසු.යසොදාසිං‘‘සක්ඛිස්සසි 
අම්මා’’ති ආහ. සා ‘‘සක්ඛිස්සාමි අයයා’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා සක්කච්චං 
යාගුඛජ්ජකභපත්තාදීනි සම්පායදත්වා සලාකං ලභිත්වා ආගතං පත්තකාලං
අතිථිං විදිත්වා හරිතයගොමයුපලිත්යත කතපුප්ඵුපහායර සුපඤ්ඤත්තාසයන

නිසීදායපත්වායථානාම විප්පවාසාආගතංපුත්තංමාතාසකිංඅභිනන්දති, 

තථා නිච්චකාලං අභිනන්දති, සක්කච්චං පරිවිසති, අත්තයනො සන්තකම්පි

කිඤ්චි යදති. සංෙමාසංවිභා ාචාතිසාසීලවතීඅයහොසිචාගවතීච, තස්මා

යතනසීයලන යචවචායගනචඉමස්මිංවිමායනයමොදති.අථවා සංෙමාති 

ඉන්ද්රියදමනා. 

එවඤ්ච පන වත්වා මාතලි පුරයතො රථං යපයසත්වා 
යසොණදින්නයදවපුත්තස්ස සත්ත කනකවිමානානි දස්යසසි. යසො තානි ච
තස්සච සිරිසම්පත්තිංදිස්වායතනකතකම්මංපුච්ඡි.ඉතයරොපිස්සබයාකාසි. 

508. 

‘‘දද්දල්ලමානාආයභපන්ති, විමානාසත්තනිම්මිතා; 

තත්ථයක්යඛොමහිද්ධියකො, සබ්බාභපරණභූසියතො; 

සමන්තාඅනුපරියාති, නාරීගණපුරක්ඛයතො. 

509. 

‘‘විත්තී හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලියදවසාරථි; 

අයංනුමච්යචොකිමකාසිසාධං, යයොයමොදතිසග්ගපත්යතොවිමායන. 

510. 

‘‘තස්ස පුට්යඨොවියාකාසි, මාතලි යදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

511. 

‘‘යසොණදින්යනොගහපති, එසදානපතීඅහු; 

එසපබ්බජිතුද්දිස්ස, විහායරසත්තකාරයි. 

512. 

‘‘සක්කච්චංයතඋපට්ඨාසි, භික්ඛයවොතත්ථවාසියක; 

අච්ඡාදනඤ්චභපත්තඤ්ච, යසනාසනංපදීපියං; 

අදාසිඋජභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

513. 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 
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පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාගතං. 

514. 

‘‘උයපොසථංඋපවසී, සදාසීයලසුසංවුයතො; 

සංයමාසංවිභපාගාච, යසොවිමානස්මියමොදතී’’ති. 

තත්ථ දද්දල්ලමානාති ජලමානා. ආයභන්තීති තරුණසූරියයො විය

ඔභපාසන්ති. තත්ථාතියතසුපටිපාටියාඨියතසුසත්තසුවිමායනසු. ෙක්ය ොති

එයකො යදවපුත්යතො. යසොණදින්යනොති මහාරාජ, අයං පුබ්යබ
කස්සපදසබලස්සකායලකාසිරට්යඨඅඤ්ඤතරස්මිංනිගයම යසොණදින්යනො
නාමගහපතිදානපතිඅයහොසි.යසොපබ්බජියතඋද්දිස්සසත්තවිහාරකුටියයො 

කායරත්වා තත්ථ වාසියක භික්ඛූ චතූහි පච්චයයහි සක්කච්චං උපට්ඨාසි, 

උයපොසථඤ්ච උපවසි, නිච්චං සීයලසු ච සංවුයතො අයහොසි. යසො තයතො

චවිත්වාඉධූපපන්යනොයමොදතීතිඅත්යථො. එත්ථච පාටිහාරිෙපක් න්තිඉදං

පන අට්ඨමීඋයපොසථස්ස පච්චුග්ගමනානුගමනවයසන සත්තමිනවමියයො, 
චාතුද්දසීපන්නරසීනං පච්චුග්ගමනානුගමනවයසන යතරසීපාටිපයද ච
සන්ධායවුත්තං. 

එවං යසොණදින්නස්ස කතකම්මං කයථත්වා පුරයතො රථං යපයසත්වා
ඵලිකවිමානංදස්යසසි.තංඋබ්යබධයතොපඤ්චවීසතියයොජනංඅයනකසයතහි 

සත්තරතනමයත්ථම්යභපහි සමන්නාගතං, අයනකසතකූටාගාරපටිමණ්ඩිතං, 

කිඞ්කිණිකජාලාපරික්ඛිත්තං, සමුස්සිතසුවණ්ණරජතමයධජං, 

නානාපුප්ඵවිචිත්තඋයයානවනවිභූසිතං, රමණීයයපොක්ඛරණිසමන්නාගතං, 
නච්චගීතවාදිතාදීසුයඡකාහිඅච්ඡරාහිසම්පරිකිණ්ණං.තංදිස්වාරාජාතාසං 

අච්ඡරානංකතකම්මංපුච්ඡි, ඉතයරොපිස්සබයාකාසි. 

515. 

‘‘පභපාසති මිදංබයම්හං, ඵලිකාසු සුනිම්මිතං; 

නාරීවරගණාකිණ්ණං, කූටාගාරවයරොචිතං; 

උයපතංඅන්නපායනහි, නච්චගීයතහිචූභපයං. 

516. 

‘‘විත්තීහිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුසාධං, යායමොදයරසග්ගපත්තාවිමායන. 

517. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

518. 

‘‘යාකාචිනාරියයොඉධජීවයලොයක, සීලවන්තියයොඋපාසිකා; 
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දායන රතා නිච්චං පසන්නචිත්තා, සච්යච ඨිතා උයපොසයථ 

අප්පමත්තා; 

සංයමාසංවිභපාගාච, තාවිමානස්මියමොදයර’’ති. 

තත්ථ බයම්හන්ති විමානං, පාසායදොති වුත්තං යහොති. ඵලිකාසූති

ඵලිකභිත්තීසු. නාරීව  ණාකිණ්ණන්ති වරනාරිගයණහි ආකිණ්ණං. 

කූටා ා වය ොචිතන්ති වරකූටාගායරහි ඔචිතං සයමොචිතං, වඩ්ඪිතන්ති 

අත්යථො. උභෙන්ති උභපයයහි. ‘‘ො කාචී’’ති ඉදං කිඤ්චාපි අනියයමත්වා

වුත්තං, තා පන කස්සපබුද්ධසාසයන බාරාණසියං උපාසිකා හුත්වා
ගණබන්ධයනන එතානි වුත්තප්පකාරානි පුඤ්ඤානි කත්වා තං 
දිබ්බසම්පත්තිංපත්තාතියවදිතබ්බා. 

අථස්ස යසො පුරයතො රථං යපයසත්වා එකං රමණීයං මණිවිමානං
දස්යසසි. තංසයම භූමිභපායග පතිට්ඨිතංඋබ්යබධසම්පන්නං මණිපබ්බයතො

විය ඔභපාසමානං තිට්ඨති, දිබ්බගීතවාදිතනින්නාදිතං බහූහි යදවපුත්යතහි

සම්පරිකිණ්ණං. තං දිස්වා රාජා යතසං යදවපුත්තානං කතකම්මං පුච්ඡි, 
ඉතයරොපිස්සබයාකාසි. 

519. 

‘‘පභපාසති මිදංබයම්හං, යවළුරියාසුනිම්මිතං; 

උයපතංභූමිභපායගහි, විභපත්තංභපාගයසොමිතං. 

520. 

‘‘ආළම්බරා මුදිඞ්ගාච, නච්චගීතා සුවාදිතා; 

දිබ්බාසද්දානිච්ඡරන්ති, සවනීයාමයනොරමා. 

521. 

‘‘නාහංඑවංගතංජාතු, එවංසුරුචිරංපුයර; 

සද්දංසමභිජානාමි, දිට්ඨංවායදිවාසුතං. 

522. 

‘‘විත්තීහිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුසාධං, යයයමොදයරසග්ගපත්තාවිමායන. 

523. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

524. 

‘‘යයයකචිමච්චාඉධජීවයලොයක, සීලවන්තාඋපාසකා; 

ආරායමඋදපායනච, පපාසඞ්කමනානිච; 
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අරහන්යතසීතිභූයත, සක්කච්චංපටිපාදයුං. 

525. 

‘‘චීවරංපිණ්ඩපාතඤ්ච, පච්චයංසයනාසනං; 

අදංසුඋජභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

526. 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාගතං. 

527. 

‘‘උයපොසථංඋපවසුං, සදාසීයලසුසංවුතා; 

සංයමාසංවිභපාගාච, යතවිමානස්මියමොදයර’’ති. 

තත්ථ යවළුරිොසූති යවළුරියභිත්තීසු. මිමිභාය හීති රමණීයයහි

භූමිභපායගහිඋයපතං. ආළම්බ ා මුදිඞ් ා චාති එයත ද්යව එත්ථ වජ්ජන්ති. 

නච්චගීතාසුවාදිතාතිනානප්පකාරානිනච්චානි යචවගීතානිචඅපයරසම්පි

තූරියානංසුවාදිතානියචත්ථපවත්තන්ති. එවං තන්තිඑවංමයනොරමභපාවං

ගතං. ‘‘යෙ යකචී’’ති ඉදම්පි කාමං අනියයමත්වා වුත්තං, යත පන
කස්සපබුද්ධකායල බාරාණසිවාසියනො උපාසකා හුත්වා ගණබන්ධයනන
එතානි පුඤ්ඤානි කත්වා තං සම්පත්තිං පත්තාති යවදිතබ්බා. තත්ථ 

පටිපාදයුන්ති පටිපාදයිංසු, යතසං අදංසූති අත්යථො. පච්චෙන්ති

ගිලානපච්චයං. අදංසූතිඑවං නානප්පකාරකංදානංඅදංසූති. 

ඉතිස්ස යසො යතසං කතකම්මං ආචික්ඛිත්වා පුරයතො රථං යපයසත්වා 

අපරම්පි ඵලිකවිමානං දස්යසසි. තං අයනකකූටාගාරපටිමණ්ඩිතං, 

නානාකුසුමසඤ්ඡන්නදිබ්බතරුණවනපටිමණ්ඩිතතීරාය, 

විවිධවිහඞ්ගමනින්නාදිතාය නිම්මලසලිලාය නදියා පරික්ඛිත්තං, 
අච්ඡරාගණපරිවුතස්යසකස්ස පුඤ්ඤවයතො නිවාසභූතං. තං දිස්වා රාජා

තස්සකතකම්මංපුච්ඡි, ඉතයරොපිස්ස බයාකාසි. 

528. 

‘‘පභපාසතිමිදංබයම්හං, ඵලිකාසුසුනිම්මිතං; 

නාරීවරගණාකිණ්ණං, කූටාගාරවයරොචිතං. 

529. 

‘‘උයපතංඅන්නපායනහි, නච්චගීයතහිචූභපයං; 

නජ්යජොචානුපරියාති, නානාපුප්ඵදුමායුතා. 

530. 

‘‘විත්තීහිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 
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අයං නු මච්යචො කිංමකාසි සාධං, යයො යමොදතී සග්ගපත්යතො 
විමායන. 

531. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

532. 

‘‘මිථිලායංගහපති, එසදානපතීඅහු; 

ආරායමඋදපායනච, පපාසඞ්කමනානිච; 

අරහන්යතසීතිභූයත, සක්කච්චංපටිපාදයි. 

533. 

‘‘චීවරංපිණ්ඩපාතඤ්ච, පච්චයංසයනාසනං; 

අදාසිඋජභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

534. 

‘‘චාතුද්දසිං පඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්ස අට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාගතං. 

535. 

‘‘උයපොසථං උපවසී, සදාසීයලසුසංවුයතො; 

සංයමාසංවිභපාගාච, යසොවිමානස්මියමොදතී’’ති. 

තත්ථ නජ්යජොතිවචනවිපල්ලායසො, එකානදී තංවිමානංපරික්ඛිපිත්වා

ගතාතිඅත්යථො. නානාපුප්ඵදුමායුතාතිසානදීනානාපුප්යඵහිදුයමහිආයුතා. 

මිථිලාෙන්තිඑසමහාරාජ, කස්සපබුද්ධකායලමිථිලනගයර එයකො ගහපති 
දානපති අයහොසි. යසො එතානි ආරාමයරොපනාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා ඉමං
සම්පත්තිං පත්යතොති. 

එවමස්ස යතන කතකම්මං ආචික්ඛිත්වා පුරයතො රථං යපයසත්වා 
අපරම්පි ඵලිකවිමානං දස්යසසි. තං පුරිමවිමානයතො අතියරකාය
නානාපුප්ඵඵලසඤ්ඡන්නාය තරුණවනඝටායසමන්නාගතං.තංදිස්වාරාජා

තාය සම්පත්තියා සමන්නාගතස්ස යදවපුත්තස්ස කතකම්මං පුච්ඡි, 
ඉතයරොපිස්සබයාකාසි. 

536. 

‘‘පභපාසතිමිදංබයම්හං, ඵලිකාසුසුනිම්මිතං; 

නාරීවරගණාකිණ්ණං, කූටාගාරවයරොචිතං. 

537. 

‘‘උයපතං අන්නපායනහි, නච්චගීයතහිචූභපයං; 
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නජ්යජොචානුපරියාති, නානාපුප්ඵදුමායුතා. 

538. 

‘‘රාජායතනාකපිත්ථාච, අම්බාසාලාචජම්බුයයො; 

තින්දුකාචපියාලාච, දුමානිච්චඵලාබහූ. 

539. 

‘‘විත්තීහිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

අයංනුමච්යචොකිමකාසිසාධං, යයොයමොදතීසග්ගපත්යතොවිමායන. 

540. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

541. 

‘‘මිථිලායං ගහපති, එසදානපතීඅහු; 

ආරායමඋදපායනච, පපාසඞ්කමනානිච; 

අරහන්යතසීතිභූයත, සක්කච්චංපටිපාදයි. 

542. 

‘‘චීවරං පිණ්ඩපාතඤ්ච, පච්චයංසයනාසනං; 

අදාසිඋජභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

543. 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාගතං. 

544. 

‘‘උයපොසථංඋපවසී, සදාසීයලසුසංවුයතො; 

සංයමාසංවිභපාගාච, යසොවිමානස්මියමොදතී’’ති. 

තත්ථ මිථිලාෙන්ති එස, මහාරාජ, කස්සපබුද්ධකායල වියදහරට්යඨ
මිථිලනගයරඑයකොගහපතිදානපතිඅයහොසි.යසොඑතානි පුඤ්ඤානිකත්වා
ඉමංසම්පත්තිංපත්යතොති. 

එවමස්ස යතන කතකම්මං ආචික්ඛිත්වා පුරයතො රථං යපයසත්වා 
පුරිමසදිසයමව අපරම්පි යවළුරියවිමානං දස්යසත්වා තත්ථ සම්පත්තිං
අනුභපවන්තස්ස යදවපුත්තස්සකතකම්මංපුට්යඨොආචික්ඛි. 

545. 

‘‘පභපාසතිමිදංබයම්හං, යවළුරියාසුනිම්මිතං; 

උයපතංභූමිභපායගහි, විභපත්තංභපාගයසොමිතං. 
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546. 

‘‘ආළම්බරාමුදිඞ්ගාච, නච්චගීතාසුවාදිතා; 

දිබයාසද්දානිච්ඡරන්ති, සවනීයාමයනොරමා. 

547. 

‘‘නාහංඑවංගතංජාතු, එවංසුරුචිරංපුයර; 

සද්දංසමභිජානාමි, දිට්ඨංවායදිවාසුතං. 

548. 

‘‘විත්තීහිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

අයං නුමච්යචොකිමකාසිසාධං, යයොයමොදතී සග්ගපත්යතොවිමායන. 

549. 

‘‘තස්ස පුට්යඨොවියාකාසි, මාතලි යදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

550. 

‘‘බාරාණසියංගහපති, එසදානපතීඅහු; 

ආරායමඋදපායනච, පපාසඞ්කමනානිච; 

අරහන්යතසීතිභූයත, සක්කච්චංපටිපාදයි. 

551. 

‘‘චීවරං පිණ්ඩපාතඤ්ච, පච්චයංසයනාසනං; 

අදාසිඋජභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

552. 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාගතං. 

553. 

‘‘උයපොසථංඋපවසී, සදාසීයලසුසංවුයතො; 

සංයමාසංවිභපාගාච, යසොවිමානස්මියමොදතී’’ති. 

අථස්ස පුරයතො රථං යපයසත්වා බාලසූරියසන්නිභපං කනකවිමානං 
දස්යසත්වාතත්ථනිවාසියනොයදවපුත්තස්සසම්පත්තිංපුට්යඨොආචික්ඛි. 

554. 

‘‘යථාඋදයමාදිච්යචො, යහොතියලොහිතයකොමහා; 

තථූපමංඉදංබයම්හං, ජාතරූපස්සනිම්මිතං. 

555. 

‘‘විත්තීහිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 
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අයංනුමච්යචොකිමකාසිසාධං, යයොයමොදතීසග්ගපත්යතොවිමායන. 

556. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

557. 

‘‘සාවත්ථියං ගහපති, එසදානපතීඅහු; 

ආරායමඋදපායනච, පපාසඞ්කමනානිච; 

අරහන්යතසීතිභූයත, සක්කච්චංපටිපාදයි. 

558. 

‘‘චීවරංපිණ්ඩපාතඤ්ච, පච්චයංසයනාසනං; 

අදාසිඋජභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

559. 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාගතං. 

560. 

‘‘උයපොසථංඋපවසී, සදාසීයලසුසංවුයතො; 

සංයමාසංවිභපාගාච, යසොවිමානස්මියමොදතී’’ති. 

තත්ථ උදෙමාදිච්යචොති උග්ගච්ඡන්යතො ආදිච්යචො. සාවත්ථිෙන්ති
කස්සපබුද්ධකායල සාවත්ථිනගයර එයකො ගහපති දානපති අයහොසි. යසො
එතානිපුඤ්ඤානිකත්වාඉමංසම්පත්තිංපත්යතොති. 

එවං යතන ඉයමසං අට්ඨන්නං විමානානං කථිතකායල සක්යකො

යදවරාජා ‘‘මාතලි, අතිවියචිරායතී’’ති අපරම්පිජවනයදවපුත්තංයපයසසි.
යසො යවයගනගන්ත්වාආයරොයචසි.යසොතස්සවචනංසුත්වා ‘‘නසක්කා
ඉදානි චිරායිතු’’න්ති චතූසු දිසාසු එකප්පහායරයනව බහූනි විමානානි
දස්යසසි. රඤ්ඤා ච තත්ථ සම්පත්තිං අනුභපවන්තානං යදවපුත්තානං
කතකම්මංපුට්යඨොආචික්ඛි. 

561. 

‘‘යවහායසායමබහුකා, ජාතරූපස්සනිම්මිතා; 

දද්දල්ලමානාආයභපන්ති, විජ්ජවබ්භපඝනන්තයර. 

562. 

‘‘විත්තීහිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුසාධං, යයයමොදයරසග්ගපත්තාවිමායන. 
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563. 

‘‘තස්ස පුට්යඨොවියාකාසි, මාතලි යදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

564. 

‘‘සද්ධායසුනිවිට්ඨාය, සද්ධම්යමසුප්පයවදියත; 

අකංසුසත්ථුවචනං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන; 

යතසංඑතානිඨානානි, යානිත්වංරාජපස්සසී’’ති. 

තත්ථ යවහාෙසායමති යවහායසා ඉයම ආකායසයයව සණ්ඨිතා.

ආකාසට්ඨකවිමානා ඉයමති වදති. විජ්ජුවබ්භඝනන්තය ති

ඝනවලාහකන්තයර ජලමානා විජ්ජ විය. සුනිවිට්ඨාොති මග්යගන

ආගතත්තා සුප්පතිට්ඨිතාය. ඉදං වුත්තං යහොති – මහාරාජ, එයත පුයර
නියයානියක කස්සපබුද්ධසාසයන පබ්බජිත්වා පරිසුද්ධසීලා සමණධම්මං
කයරොන්තා යසොතාපත්තිඵලං සච්ඡිකත්වා අරහත්තං නිබ්බත්යතතුං 
අසක්යකොන්තා තයතො චුතා ඉයමසු කනකවිමායනසු උප්පන්නා. එයතසං

කස්සපබුද්ධසාවකානං තානිඨානානි, යානිත්වං, මහාරාජ, පස්සසීති. 

එවමස්ස ආකාසට්ඨකවිමානානි දස්යසත්වා සක්කස්ස සන්තිකං
ගමනත්ථායඋස්සාහංකයරොන්යතොආහ– 

565. 

‘‘විදිතානියතමහාරාජ, ආවාසංපාපකම්මිනං; 

අයථොකලයාණකම්මානං, ඨානානිවිදිතානියත; 

උයයාහිදානිරාජීසි, යදවරාජස්සසන්තියක’’ති. 

තත්ථ ආවාසන්තිමහාරාජ, තයාපඨමයමව යනරයිකානංආවාසංදිස්වා

පාපකම්මානං ඨානානි විදිතානි, ඉදානි පන ආකාසට්ඨකවිමානානි 

පස්සන්යතනඅයථොකලයාණකම්මානංඨානානිවිදිතානි, ඉදානියදවරාජස්ස
සන්තියක සම්පත්තිංදට්ඨුංඋයයාහිගච්ඡාහීති. 

එවඤ්ච පන වත්වා පුරයතො රථං යපයසත්වා සියනරුං පරිවායරත්වා
ඨියත සත්ත පරිභපණ්ඩපබ්බයත දස්යසසි. යත දිස්වා රඤ්ඤා මාතලිස්ස
පුට්ඨභපාවංආවිකයරොන්යතොසත්ථාආහ– 

566. 

‘‘සහස්සයුත්තං හයවාහිං, දිබ්බයානමධිට්ඨියතො; 

යායමායනොමහාරාජා, අද්දාසීදන්තයරනයග; 

දිස්වානාමන්තයීසූතං, ඉයමයකනාමපබ්බතා’’ති. 
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තත්ථ හෙවාහින්ති හයයහි වාහියමානං. දිබ්බොනමධිට්ඨියතොති

දිබ්බයායන ඨියතො හුත්වා. අද්දාති අද්දස. සීදන්තය ති සීදාමහාසමුද්දස්ස

අන්තයර. තස්මිං කිර මහාසමුද්යද උදකං සුඛුමං, යමොරපිඤ්ඡමත්තම්පි

පක්ඛිත්තං පතිට්ඨාතුං න සක්යකොති සීදයතව, තස්මා යසො 

‘‘සීදාමහාසමුද්යදො’’ති වුච්චති. තස්ස අන්තයර. නය ති පබ්බයත. යක

නාමාතියකනාමනායමනඉයමපබ්බතාති. 

එවංනිමිරඤ්ඤාපුට්යඨොමාතලියදවපුත්යතොආහ– 

568. 

‘‘සුදස්සයනොකරවීයකො, ඊසධයරොයුගන්ධයරො; 

යනමින්ධයරොවිනතයකො, අස්සකණ්යණොගිරීබ්රහා. 

569. 

‘‘එයතසීදන්තයරනගා, අනුපුබ්බසමුග්ගතා; 

මහාරාජානමාවාසා, යානිත්වංරාජපස්සසී’’ති. 

තත්ථ සුදස්සයනොති අයං, මහාරාජ, එයතසං සබ්බබාහියරො සුදස්සයනො

පබ්බයතො නාම, තදනන්තයර කරවීයකො නාම, යසො සුදස්සනයතො 

උච්චතයරො. උභින්නම්පි පන යතසං අන්තයර එයකොපි 

සීදන්තරමහාසමුද්යදො. කරවීකස්ස අනන්තයර ඊසධයරො නාම, යසො
කරවීකයතො උච්චතයරො. යතසම්පි අන්තයර එයකො සීදන්තරමහාසමුද්යදො.

ඊසධරස්ස අනන්තයර යුගන්ධයරො නාම, යසො ඊසධරයතො උච්චතයරො.
යතසම්පි අන්තයර එයකො සීදන්තරමහාසමුද්යදො. යුගන්ධරස්ස අනන්තයර 

යනමින්ධයරො නාම, යසො යුගන්ධරයතො උච්චතයරො. යතසම්පි අන්තයර

එයකො සීදන්තරමහාසමුද්යදො. යනමින්ධරස්ස අනන්තයර විනතයකො නාම, 
යසො යනමින්ධරයතො උච්චතයරො. යතසම්පි අන්තයර එයකො

සීදන්තරමහාසමුද්යදො. විනතකස්ස අනන්තයර අස්සකණ්යණො නාම, යසො 
විනතකයතො උච්චතයරො. යතසම්පි අන්තයර එයකො සීදන්තරමහාසමුද්යදො. 

අනුපුබ්බසමුග් තාති එයත සීදන්තරමහාසමුද්යද සත්ත පබ්බතා 

අනුපටිපාටියා සමුග්ගතා යසොපානසදිසා හුත්වා ඨිතා. ොනීති යය ත්වං, 

මහාරාජ, ඉයමපබ්බයතපස්සසි, එයතචතුණ්ණංමහාරාජානංආවාසාති. 

එවමස්ස චාතුමහාරාජිකයදවයලොකං දස්යසත්වා පුරයතො රථං
යපයසත්වාතාවතිංසභපවනස්සචිත්තකූටද්වාරයකොට්ඨකංපරිවායරත්වාඨිතා 

ඉන්දපටිමාදස්යසසි.තංදිස්වාරාජාපුච්ඡි, ඉතයරොපිස්සබයාකාසි. 

570. 

‘‘අයනකරූපංරුචිරං, නානාචිත්රංපකාසති; 

ආකිණ්ණංඉන්දසදියසහි, බයග්යඝයහවසුරක්ඛිතං. 
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571. 

‘‘විත්තී හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලියදවසාරථි; 

ඉමංනුද්වාරංකිමභපඤ්ඤමාහු, මයනොරමංදිස්සතිදූරයතොව. 

572. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

573. 

‘‘‘චිත්රකූයටො’තියංආහු, යදවරාජපයවසනං; 

සුදස්සනස්සගිරියනො, ද්වාරඤ්යහතංපකාසති. 

574. 

‘‘අයනකරූපං රුචිරං, නානාචිත්රංපකාසති; 

ආකිණ්ණංඉන්දසදියසහි, බයග්යඝයහවසුරක්ඛිතං; 

පවියසයතනරාජීසි, අරජංභූමිමක්කමා’’ති. 

තත්ථ අයනකරූපන්ති අයනකජාතිකං. නානාචිත්රන්තිනානාරතනචිත්රං. 

පකාසතීති කිං නාම එතං පඤ්ඤායති. ආකිණ්ණන්ති සම්පරිපුණ්ණං. 

බයග්යඝයහවසු ක්ඛිතන්තියථානාමබයග්යඝහිවාසීයහහිවා මහාවනං, 
එවං ඉන්දසදියසයහව සුරක්ඛිතං. තාසඤ්ච පන ඉන්දපටිමානං

ආරක්ඛණත්ථාය ඨපිතභපායවොඑකකනිපායත කුලාවකජාතයක (ජා.1.1.31) 

වුත්තනයයන ගයහතබ්යබො. කිංමභඤ්ඤමාහූති කින්නාමං වදන්ති. 

පයවසනන්ති නික්ඛමනප්පයවසනත්ථාය නිම්මිතං. සුදස්සනස්සාති

යසොභපනදස්සනස්සසියනරුගිරියනො. ද්වා ංයහතන්තිඑතංසියනරුමත්ථයක

පතිට්ඨිතස්ස දසසහස්සයයොජනිකස්ස යදවනගරස්ස ද්වාරං පකාසති, 

ද්වාරයකොට්ඨයකොපඤ්ඤායතීතිඅත්යථො. පවියසයතනාතිඑයතනද්වායරන

යදවනගරං පවිස. අ ජං මිමිමක්කමාති අරජං සුවණ්ණරජතමණිමයං

නානාපුප්යඵහි සමාකිණ්ණංදිබ්බභූමිංදිබ්බයායනනඅක්කම, මහාරාජාති. 

එවඤ්ච පනවත්වාමාතලිරාජානංයදවනගරං පයවයසසි.යතනවුත්තං
– 

575. 

‘‘සහස්සයුත්තංහයවාහිං, දිබ්බයානමධිට්ඨියතො; 

යායමායනොමහාරාජා, අද්දායදවසභපංඉද’’න්ති. 

යසො දිබ්බයායන ඨියතොව ගච්ඡන්යතො සුධම්මායදවසභපං දිස්වා මාතලිං 

පුච්ඡි, යසොපිස්සආචික්ඛි. 

576. 
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‘‘යථාසරයදආකායස, නීයලොභපායසොපදිස්සති; 

තථූපමංඉදංබයම්හං, යවළුරියාසුනිම්මිතං. 

577. 

‘‘විත්තීහිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉමංනුබයම්හංකිමභපඤ්ඤමාහු, මයනොරමංදිස්සතිදූරයතොව. 

578. 

‘‘තස්ස පුට්යඨොවියාකාසි, මාතලි යදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

579. 

‘‘‘සුධම්මා’ ඉතියංආහු, පස්යසසාදිස්සයත සභපා; 

යවළුරියාරුචිරාචිත්රා, ධාරයන්තිසුනිම්මිතා. 

580. 

‘‘අට්ඨංසාසුකතාථම්භපා, සබ්යබයවළුරියාමයා; 

යත්ථයදවාතාවතිංසා, සබ්යබඉන්දපුයරොහිතා. 

581. 

‘‘අත්ථංයදවමනුස්සානං, චින්තයන්තාසමච්ඡයර; 

පවියසයතනරාජීසි, යදවානංඅනුයමොදනන්ති. 

තත්ථ ඉදන්ති නිපාතමත්තං, යදවසභපං අද්දසාති අත්යථො. පස්යසසාති

පස්ස එසා. යවළුරිො රුචි ාති රුචිරයවළුරියා. චිත්රාති නානාරතනවිචිත්රා. 

ධා ෙන්තීති ඉමං සභපං එයත අට්ඨංසාදියභපදා සුකතා ථම්භපා ධාරයන්ති. 

ඉන්දපුය ොහිතාති ඉන්දං පුයරොහිතං පුයරචාරිකංකත්වා පරිවායරත්වා ඨිතා

යදවමනුස්සානං අත්ථං චින්තයන්තා අච්ඡන්ති. පවියසයතනාති ඉමිනා

මග්යගන යත්ථ යදවා අඤ්ඤමඤ්ඤං අනුයමොදන්තා අච්ඡන්ති, තං ඨානං
යදවානංඅනුයමොදනංපවිස. 

යදවාපි යඛො තස්සාගමනමග්ගං ඔයලොයකන්තාව නිසීදිංසු. යත ‘‘රාජා 
ආගයතො’’ති සුත්වා දිබ්බගන්ධවාසපුප්ඵහත්ථා යාව
චිත්තකූටද්වාරයකොට්ඨකා පටිමග්ගං ගන්ත්වා මහාසත්තං
දිබ්බගන්ධමාලාදීහි පූජයන්තා සුධම්මායදවසභපං ආනයිංසු. රාජා රථා
ඔතරිත්වා යදවසභපං පාවිසි. යදවා ආසයනන නිමන්තයිංසු. සක්යකොපි 
ආසයනන යචව කායමහි ච නිමන්යතසි. තමත්ථං පකායසන්යතො සත්ථා
ආහ– 

582. 

‘‘තංයදවාපටිනන්දිංසු, දිස්වාරාජානමාගතං; 
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ස්වාගතංයතමහාරාජ, අයථොයතඅදුරාගතං; 

නිසීදදානිරාජීසි, යදවරාජස්සසන්තියක. 

583. 

‘‘සක්යකොපිපටිනන්දිත්ථ, යවයදහංමිථිලග්ගහං; 

නිමන්තයිත්ථකායමහි, ආසයනනචවාසයවො. 

584. 

‘‘සාධ යඛොසිඅනුප්පත්යතො, ආවාසං වසවත්තිනං; 

වසයදයවසුරාජීසි, සබ්බකාමසමිද්ධිසු; 

තාවතිංයසසුයදයවසු, භුඤ්ජකායමඅමානුයස’’ති. 

තත්ථ පටිනන්දිංසූති සම්පියායිංසු, හට්ඨතුට්ඨාව හුත්වා සම්පටිච්ඡිංසු. 

සබ්බකාමසමිද්ධිසූතිසබ්යබසංකාමානංසමිද්ධියුත්යතසු. 

එවං සක්යකන දිබ්බකායමහි යචව ආසයනන ච නිමන්තියතො රාජා 
පටික්ඛිපන්යතොආහ– 

585. 

‘‘යථායාචිතකංයානං, යථායාචිතකංධනං; 

එවංසම්පදයමයවතං, යංපරයතොදානපච්චයා. 

586. 

‘‘න චාහයමතමිච්ඡාමි, යංපරයතොදානපච්චයා; 

සයංකතානිපුඤ්ඤානි, තංයමආයවණිකංධනං. 

587. 

‘‘යසොහං ගන්ත්වාමනුස්යසසු, කාහාමිකුසලං බහුං; 

දායනනසමචරියාය, සංයයමනදයමනච; 

යංකත්වාසුඛියතොයහොති, නචපච්ඡානුතප්පතී’’ති. 

තත්ථ ෙං ප යතො දානපච්චොතියං පරයතො තස්ස පරස්ස දානපච්චයා

යතන දින්නත්තා ලබ්භපති, තං යාචිතකසදිසං යහොති, තස්මා නාහං එතං

ඉච්ඡාමි. සෙංකතානීතියානිපනමයා අත්තනාකතානි පුඤ්ඤානි, තයමව

මමපයරහිඅසාධාරණත්තාආයවණිකංධනංඅනුගාමියධනං. සමචරිොොති

තීහි ද්වායරහි සමචරියාය. සංෙයමනාති සීලරක්ඛයණන. දයමනාති 

ඉන්ද්රියදයමන. 

එවං මහාසත්යතො යදවානං මධරසද්යදන ධම්මං යදයසසි. ධම්මං 
යදයසන්යතොයයව මනුස්සගණනාය සත්ත දිවසානි ඨත්වා යදවගණං
යකොයසත්වායදවගණමජ්යඣ ඨියතොවමාතලිස්සගුණංකයථන්යතොආහ– 
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588. 

‘‘බහූපකායරොයනොභපවං, මාතලියදවසාරථි; 

යයොයමකලයාණකම්මානං, පාපානංපටිදස්සයී’’ති. 

තත්ථ යෙොයම කලයාණකම්මානං, පාපානංපටිදස්සයීතියයොඑසමය්හං
කලයාණකම්මානං යදවානඤ්ච ඨානානි පාපකම්මානං යනරයිකානඤ්ච
පාපානිඨානානිදස්යසසීතිඅත්යථො. 

සග්ගකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

අථරාජාසක්කංආමන්යතත්වා ‘‘ඉච්ඡාමහං, මහාරාජ, මනුස්සයලොකං 

ගන්තු’’න්තිආහ.සක්යකො‘‘යතනහි, සම්මමාතලි, නිමිරාජානංතත්යථව
මිථිලං යනහී’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා රථං උපට්ඨායපසි.
රාජායදවගයණහි සද්ධිංසම්යමොදිත්වායදයවනිවත්තායපත්වාරථංඅභිරුහි.
මාතලි රථං යපයසන්යතො පාචීනදිසාභපායගන මිථිලං පාපුණි. මහාජයනො
දිබ්බරථංදිස්වා ‘‘රාජායනොආගයතො’’ති පමුදියතොඅයහොසි.මාතලිමිථිලං
පදක්ඛිණං කත්වා තස්මිංයයව සීහපඤ්ජයර මහාසත්තං ඔතායරත්වා

‘‘ගච්ඡාමහං, මහාරාජා’’තිආපුච්ඡිත්වාසකට්ඨානයමවගයතො.මහාජයනොපි 

රාජානං පරිවායරත්වා ‘‘කීදියසො, යදව, යදවයලොයකො’’ති පුච්ඡි. රාජා
යදවතානඤ්ච සක්කස්ස ච යදවරඤ්යඤො සම්පත්තිං වණ්යණත්වා

‘‘තුම්යහපි දානාදීනි පුඤ්ඤානි කයරොථ, එවං තස්මිං යදවයලොයක
නිබ්බත්තිස්සථා’’ති මහාජනස්සධම්මංයදයසසි. 

යසො අපරභපායග කප්පයකන පලිතස්ස ජාතභපායව ආයරොචියත පලිතං 
සුවණ්ණසණ්ඩායසන උද්ධරායපත්වා හත්යථ ඨයපත්වා කප්පකස්ස 

ගාමවරංදත්වාපබ්බජිතුකායමොහුත්වාපුත්තස්සරජ්ජං පටිච්ඡායපසි.යතන

ච‘‘කස්මා, යදව, පබ්බජිස්සසී’’තිවුත්යත– 

‘‘උත්තමඞ්ගරුහාමය්හං, ඉයමජාතාවයයොහරා; 

පාහුභූතායදවදූතා, පබ්බජ්ජාසමයයොමමා’’ති.– 

ගාථං වත්වා පුරිමරාජායනො විය පබ්බජිත්වා තස්මිංයයව අම්බවයන 
විහරන්යතොචත්තායරොබ්රහ්මවිහායරභපායවත්වාබ්රහ්මයලොකූපයගොඅයහොසි.
තස්යසවං පබ්බජිතභපාවංආවිකයරොන්යතොසත්ථාඔසානගාථමාහ– 

589. 

‘‘ඉදංවත්වානිමිරාජා, යවයදයහොමිථිලග්ගයහො; 

පුථුයඤ්ඤංයජිත්වාන, සංයමංඅජ්ඣුපාගමී’’ති. 

තත්ථ ඉදං වත්වාති ‘‘උත්තමඞ්ගරුහා මය්හ’’න්ති ඉමං ගාථං වත්වා. 

පුථුෙඤ්ඤං ෙජිත්වානාතිමහාදානංදත්වා. සංෙමංඅජ්ඣුපා මීති සීලසංයමං
උපගයතො. 
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පුත්යතොපනස්සකාළාරජනයකොනාමතංවංසංඋපච්ඡින්දි. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි
තථාගයතො මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛන්යතොයයවා’’ති වත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි ‘‘තදා සක්යකො අනුරුද්යධො අයහොසි, මාතලි ආනන්යදො, 

චතුරාසීති ඛත්තියසහස්සානි බුද්ධපරිසා, නිමිරාජා පන අහයමව
සම්මාසම්බුද්යධොඅයහොසි’’න්ති. 

නිමිජාතකවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[542] 5. උමඞ්ගජාතකවණ්ණනා 
පඤ්චායලො සබ්බයසනාොති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො

පඤ්ඤාපාරමිං ආරබ්භප කයථසි. එකදිවසඤ්හි භික්ඛූ ධම්මසභපායං 
සන්නිසින්නා තථාගතස්ස පඤ්ඤාපාරමිං වණ්ණයන්තා නිසීදිංසු

‘‘මහාපඤ්යඤො, ආවුයසො, තථාගයතො පුථුපඤ්යඤො ගම්භීරපඤ්යඤො
හාසපඤ්යඤො ජවනපඤ්යඤො තික්ඛපඤ්යඤො නිබ්යබධිකපඤ්යඤො

පරප්පවාදමද්දයනො, අත්තයනො පඤ්ඤානුභපායවන කූටදන්තාදයයො 

බ්රාහ්මයණ, සභියාදයයො පරිබ්බාජයක, අඞ්ගුලිමාලාදයයො යචොයර, 

ආළවකාදයයො යක්යඛ, සක්කාදයයො යදයව, බකාදයයො බ්රහ්මායනො ච

දයමත්වානිබ්බියසවයනඅකාසි, බහුජනකායය පබ්බජ්ජංදත්වාමග්ගඵයලසු

පතිට්ඨායපසි, එවං මහාපඤ්යඤො, ආවුයසො, සත්ථා’’ති. සත්ථාආගන්ත්වා

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහිකථායසන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්යත‘‘න, භික්ඛයව, තථාගයතො ඉදායනවපඤ්ඤවා, අතීයතපි
අපරිපක්යක ඤායණ යබොධිඤාණත්ථාය චරියං චරන්යතොපි 
පඤ්ඤවායයවා’’තිවත්වායතහියාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත වියදහරට්යඨ මිථිලායං යවයදයහො නාම රාජා රජ්ජං කායරසි. 

තස්ස අත්ථධම්මානුසාසකා චත්තායරො පණ්ඩිතා අයහසුං යසනයකො, 

පුක්කුයසො, කාමින්යදො, යදවින්යදො චාති. තදා රාජා යබොධිසත්තස්ස
පටිසන්ධිග්ගහණදිවයසපච්චූසකායලඑවරූපං සුපිනංඅද්දස–රාජඞ්ගයණ
චතූසු යකොයණසු චත්තායරො අග්ගික්ඛන්ධා මහාපාකාරප්පමාණා උට්ඨාය
පජ්ජලන්ති. යතසං මජ්යඣ ඛජ්යජොපනකප්පමායණො අග්ගික්ඛන්යදො
උට්ඨහිත්වා තඞ්ඛණඤ්යඤවචත්තායරොඅග්ගික්ඛන්යධඅතික්කමිත්වායාව

බ්රහ්මයලොකාඋට්ඨාය සකලචක්කවාළංඔභපායසත්වාඨියතො, භූමියංපතියතො
සාසපබීජමත්තම්පි පඤ්ඤායති. තං සයදවකා යලොකා සමාරකා සබ්රහ්මකා

ගන්ධමාලාදීහි පූයජන්ති, මහාජයනො ජාලන්තයරයනව චරති, 
යලොමකූපමත්තම්පි උණ්හං න ගණ්හාති. රාජා ඉමං සුපිනං දිස්වා
භීතතසියතො උට්ඨාය ‘‘කිං නු යඛො යම භපවිස්සතී’’ති චින්යතන්යතො
නිසින්නයකොවඅරුණං උට්ඨායපසි. 
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චත්තායරොපි පණ්ඩිතා පායතොවාගන්ත්වා ‘‘කච්චි, යදව, සුඛං 
සයිත්ථා’’තිසුඛයසයයංපුච්ඡිංසු.යසො ‘‘කුයතොයමසුඛයසයයංලද්ධ’’න්ති

වත්වා ‘‘එවරූයපො යම සුපියනො දිට්යඨො’’ති සබ්බං කයථසි. අථ නං 

යසනකපණ්ඩියතො ‘‘මා භපායි, මහාරාජ, මඞ්ගලසුපියනො එස, වුද්ධි යවො

භපවිස්සතී’’ති වත්වා ‘‘කිං කාරණාආචරියා’’ති වුත්යත ‘‘මහාරාජ, අම්යහ
චත්තායරො පණ්ඩියත අභිභපවිත්වා අඤ්යඤො යවො පඤ්චයමො පණ්ඩියතො

උප්පජ්ජිස්සති, මයඤ්හි චත්තායරොපණ්ඩිතාචත්තායරොඅග්ගික්ඛන්ධාවිය, 
යතසං මජ්යඣ උප්පන්යනො අග්ගික්ඛන්යධො විය අඤ්යඤො පඤ්චයමො

පණ්ඩියතො උප්පජ්ජිස්සති, යසො සයදවයක යලොයක අසදියසො භපවිස්සතී’’ති

වත්වා ‘‘ඉදානි පයනස කුහි’’න්ති වුත්යත ‘‘මහාරාජ, අජ්ජ තස්ස
පටිසන්ධිග්ගහයණන වා මාතුකුච්ඡියතො නික්ඛමයනන වා භපවිතබ්බ’’න්ති
අත්තයනො සිප්පබයලනදිබ්බචක්ඛුනා දිට්යඨොවියබයාකාසි. රාජාපිතයතො
පට්ඨායතංවචනං අනුස්සරි. 

මිථිලායං පන චතූසු ද්වායරසු පාචීනයවමජ්ඣයකො, 

දක්ඛිණයවමජ්ඣයකො, පච්ඡිමයවමජ්ඣයකො, උත්තරයවමජ්ඣයකොති
චත්තායරො ගාමා අයහසුං. යතසු පාචීනයවමජ්ඣයක සිරිවඩ්ඪයනො නාම

යසට්ඨිපටිවසති, සුමනයදවීනාමස්සභපරියාඅයහොසි. මහාසත්යතොතංදිවසං
රඤ්ඤාසුපිනස්සදිට්ඨයවලායතාවතිංසභපවනයතොචවිත්වාතස්සා කුච්ඡිම්හි
පටිසන්ධිං ගණ්හි. තස්මිංයයව කායල අපයරපි යදවපුත්තසහස්සා 
තාවතිංසභපවනයතොචවිත්වාතස්මිංයයවගායමයසට්ඨානුයසට්ඨීනංකුයලසු
පටිසන්ධිං ගණ්හිංසු.සුමනයදවීපිදසමාසච්චයයනසුවණ්ණවණ්ණංපුත්තං
විජායි. තස්මිං ඛයණ සක්යකො මනුස්සයලොකං ඔයලොයකන්යතො

මහාසත්තස්ස මාතුකුච්ඡියතො නික්ඛමනභපාවං ඤත්වා ‘‘ඉමං බුද්ධඞ්කුරං
සයදවයකයලොයකපාකටංකාතුංවට්ටතී’’තිමහාසත්තස්ස මාතුකුච්ඡියතො
නික්ඛන්තක්ඛයණ අදිස්සමානකායයන ගන්ත්වා තස්ස හත්යථ එකං 
ඔසධඝටිකං ඨයපත්වා සකට්ඨානයමව ගයතො. මහාසත්යතො තං මුට්ඨිං
කත්වාගණ්හි.තස්මිං පනමාතුකුච්ඡියතොනික්ඛන්යතමාතුඅප්පමත්තකම්පි

දුක්ඛංනායහොසි, ධමකරණයතො උදකමිවසුයඛනනික්ඛමි. 

සාතස්ස හත්යථඔසධඝටිකං දිස්වා ‘‘තාත, කිංයතලද්ධ’’න්ති ආහ.

‘‘ඔසධං, අම්මා’’ති දිබ්යබොසධං මාතු හත්යථ ඨයපසි. ඨයපත්වා ච පන

‘‘අම්ම, ඉදං ඔසධංයයනයකනචිආබායධනආබාධිකානංයදථා’’තිආහ.
සා තුට්ඨපහට්ඨා සිරිවඩ්ඪනයසට්ඨියනො ආයරොයචසි. තස්ස පන
සත්තවස්සියකො සීසාබායධො අත්ථි. යසො තුට්ඨපහට්යඨො හුත්වා ‘‘අයං

මාතුකුච්ඡියතො ජායමායනො ඔසධං ගයහත්වා ආගයතො, ජාතක්ඛයණයයව

මාතරා සද්ධිං කයථසි, එවරූයපන පුඤ්ඤවතා දින්නං ඔසධං මහානුභපාවං
භපවිස්සතී’’ති චින්යතත්වා තං ඔසධං ගයහත්වානිසදායං ඝංසිත්වා යථොකං 
නලායට මක්යඛසි. තස්මිං ඛයණ තස්ස සත්තවස්සියකො සීසාබායධො
පදුමපත්තයතො උදකං විය නිවත්තිත්වා ගයතො. යසො ‘‘මහානුභපාවං
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ඔසධ’’න්ති යසොමනස්සප්පත්යතො අයහොසි. මහාසත්තස්ස ඔසධං ගයහත්වා

ආගතභපායවො සබ්බත්ථ පාකයටො ජායතො. යය යකචි ආබාධිකා, සබ්යබ 

යසට්ඨිස්ස යගහං ගන්ත්වා ඔසධං යාචන්ති. සබ්යබසං නිසදායං ඝංසිත්වා

යථොකං ගයහත්වා උදයකන ආයළොයලත්වා යදති. දිබ්යබොසයධන සරීයර 
මක්ඛිතමත්යතයයව සබ්බාබාධා වූපසම්මන්ති. සුඛිතා මනුස්සා
‘‘සිරිවඩ්ඪනයසට්ඨියනො යගයහ ඔසධස්ස මහන්යතො ආනුභපායවො’’ති
වණ්ණයන්තා පක්කමිංසු. මහාසත්තස්ස පන නාමග්ගහණදිවයස 

මහායසට්ඨි ‘‘මම පුත්තස්ස අයයකාදීනං න නායමන අත්යථො අත්ථි, 
ජායමානස්සඔසධංගයහත්වාආගතත්තාඔසධනාමයකොවයහොතූ’’තිවත්වා 

‘‘මයහොසධකුමායරො’’ත්යවවස්සනාමමකාසි. 

ඉදඤ්චස්ස අයහොසි ‘‘මම පුත්යතො මහාපුඤ්යඤො, න එකයකොව 

නිබ්බත්තිස්සති, ඉමිනා සද්ධිං ජාතදාරයකහි භපවිතබ්බ’’න්ති. යසො
ඔයලොකායපන්යතො දාරකසහස්සානං නිබ්බත්තභපාවං සුත්වා සබ්යබසම්පි
කුමාරකානං පිළන්ධනානි දත්වා ධාතියයො දායපසි ‘‘පුත්තස්ස යම
උපට්ඨාකා භපවිස්සන්තී’’ති. යබොධිසත්යතන සද්ධිංයයව යතසං
මඞ්ගලට්ඨායන මඞ්ගලං කායරසි. දාරයක අලඞ්කරිත්වා මහාසත්තස්ස
උපට්ඨාතුං ආයනන්ති. යබොධිසත්යතො යතහි සද්ධිං කීළන්යතො වඩ්ඪිත්වා
සත්තවස්සිකකායල සුවණ්ණපටිමා විය අභිරූයපො අයහොසි. අථස්ස
ගාමමජ්යඣ යතහි සද්ධිං කීළන්තස්ස හත්ථිඅස්සාදීසු ආගච්ඡන්යතසු
කීළාමණ්ඩලං භිජ්ජති. වාතාතපපහරණකායල දාරකා කිලමන්ති.
එකදිවසඤ්ච යතසං කීළන්තානංයයව අකාලයමයඝො උට්ඨහි. තං දිස්වා
නාගබයලො යබොධිසත්යතො ධාවිත්වා එකසාලං පාවිසි. ඉතයර දාරකා
පච්ඡයතො ධාවන්තා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස පායදසු පහරිත්වා උපක්ඛලිත්වා

පතිතා ජණ්ණුකයභපදාදීනි පාපුණිංසු. යබොධිසත්යතොපි ‘‘ඉමස්මිං ඨායන

කීළාසාලංකාතුංවට්ටති, එවංවායතවාවස්යස වාආතයපවාආගයතන

කිලමිස්සාමා’’තිචින්යතත්වායත දාරයකආහ – ‘‘සම්මා, ඉමස්මිංඨායන
වායතවාවස්යසවාආතයපවාආගයතඨානනිසජ්ජසයනක්ඛමංඑකං සාලං

කායරස්සාම, එයකකංකහාපණංආහරථා’’ති.යතතථාකරිංසු. 

මහාසත්යතො මහාවඩ්ඪකිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘ඉමස්මිං ඨායන සාලං 
කයරොහී’’ති සහස්සං අදාසි. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා සහස්සං
ගයහත්වා ඛාණුකණ්ටයක යකොට්යටත්වා භූමිං සමං කායරත්වා සුත්තං
පසායරසි. මහාසත්යතො තස්ස සුත්තපසාරණවිධානං අනාරායධන්යතො

‘‘ආචරිය, එවං අපසායරත්වා සාධකං පසායරහී’’ති ආහ. සාමි, අහං

අත්තයනො සිප්පානුරූයපන පසායරසිං, ඉයතො අඤ්ඤං න ජානාමීති.

‘එත්තකං අජානන්යතොත්වංඅම්හාකංධනංගයහත්වාසාලංකථංකරිස්සසි, 

ආහර, සුත්තං පසායරත්වා යත දස්සාමී’’ති ආහරායපත්වා සයං සුත්තං
පසායරසි. තං විස්සකම්මයදවපුත්තස්ස පසාරිතං විය අයහොසි. තයතො

වඩ්ඪකිංආහ ‘‘එවංපසායරතුංසක්ඛිස්සසී’’ති? ‘‘නසක්ඛිස්සාමී’’ති.‘‘මම
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පටුන 

විචාරණායපනකාතුං සක්ඛිස්සසී’’ති.‘‘සක්ඛිස්සාමි, සාමී’’ති.මහාසත්යතො

යථා තස්සා සාලාය එකස්මිං පයදයස අනාථානං වසනට්ඨානං යහොති, 

එකස්මිං අනාථානං ඉත්ථීනං විජායනට්ඨානං, එකස්මිං

ආගන්තුකසමණබ්රාහ්මණානංවසනට්ඨානං, එකස්මිං ආගන්තුකමනුස්සානං

වසනට්ඨානං, එකස්මිං ආගන්තුකවාණිජානං භපණ්ඩට්ඨපනට්ඨානං යහොති, 
තථා සබ්බානි ඨානානි බහිමුඛානි කත්වා සාලං විචායරසි. තත්යථව

කීළාමණ්ඩලං, තත්යථව විනිච්ඡයං, තත්යථව ධම්මසභපං කායරසි.
කතිපායහයනව නිට්ඨිතාය සාලාය චිත්තකායර පක්යකොසායපත්වා සයං
විචායරත්වාරමණීයංචිත්තකම්මංකායරසි.සාලා සුධම්මායදවසභපාපටිභපාගා
අයහොසි. 

තයතො ‘‘න එත්තයකන සාලා යසොභපති, යපොක්ඛරණිං පන කායරතුං
වට්ටතී’’ති යපොක්ඛරණිං ඛණායපත්වා ඉට්ඨකවඩ්ඪකිං පක්යකොසායපත්වා
සයං විචායරත්වා සහස්සවඞ්කං සතතිත්ථං යපොක්ඛරණිං කායරසි. සා
පඤ්චවිධපදුමසඤ්ඡන්නා නන්දායපොක්ඛරණී විය අයහොසි. තස්සා තීයර
පුප්ඵඵලධයර නානාරුක්යඛ යරොපායපත්වා නන්දනවනකප්පං උයයානං
කායරසි. තයමව ච සාලං නිස්සාය ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණානඤ්යචව
ආගන්තුකගමිකාදීනඤ්ච දානවත්තංපට්ඨයපසි.තස්සසා කිරියාසබ්බත්ථ

පාකටා අයහොසි. බහූ මනුස්සා ඔසරන්ති. මහාසත්යතො සාලාය නිසීදිත්වා

සම්පත්තසම්පත්තානං කාරණාකාරණං යුත්තායුත්තං කයථසි, විනිච්ඡයං

ඨයපසි, බුද්ධප්පාදකායලොවියඅයහොසි. 

යවයදහරාජාපි සත්තවස්සච්චයයන ‘‘චත්තායරො පණ්ඩිතා ‘අම්යහ 

අභිභපවිත්වාපඤ්චයමොපණ්ඩියතොඋප්පජ්ජිස්සතී’තියමකථයිංසු, කත්ථයසො
එතරහී’’ති සරිත්වා ‘‘තස්ස වසනට්ඨානං ජානාථා’’ති චතූහි ද්වායරහි
චත්තායරොඅමච්යචයපයසසි. යසසද්වායරහිනික්ඛන්තාඅමච්චාමහාසත්තං
න පස්සිංසු. පාචීනද්වායරන නික්ඛන්යතො අමච්යචො පන සාලාදීනි දිස්වා
‘‘පණ්ඩියතන නාම ඉමිස්සා සාලාය කාරයකන වා කාරාපයකන වා

භපවිතබ්බ’’න්ති චින්යතත්වා මනුස්යස පුච්ඡි ‘‘අයං සාලා කතරවඩ්ඪකිනා

කතා’’ති? මනුස්සා ‘‘නායං වඩ්ඪකිනා කතා, සිරිවඩ්ඪනයසට්ඨිපුත්යතන
මයහොසධපණ්ඩියතන අත්තයනො පඤ්ඤාබයලන විචායරත්වා කතා’’ති 

වදිංසු. ‘‘කතිවස්යසො පන පණ්ඩියතො’’ති? ‘‘පරිපුණ්ණසත්තවස්යසො’’ති.
අමච්යචොරඤ්ඤා දිට්ඨසුපිනදිවසයතොපට්ඨායවස්සංගයණත්වා‘‘රඤ්යඤො

දිට්ඨසුපියනනසයමති, අයයමවයසො පණ්ඩියතො’’තිරඤ්යඤොදූතංයපයසසි

‘‘යදව, පාචීනයවමජ්ඣකගායම සිරිවඩ්ඪනයසට්ඨිපුත්යතො
මයහොසධපණ්ඩියතොනාම සත්තවස්සියකොව සමායනො එවරූපංනාම සාලං 

විචායරසි, යපොක්ඛරණිං උයයානඤ්ච කායරසි, ඉමං පණ්ඩිතං ගයහත්වා
ආයනමී’’ති. රාජා තං කථං සුත්වාව තුට්ඨචිත්යතො හුත්වා යසනකං

පක්යකොසායපත්වා තමත්ථං ආයරොයචත්වා ‘‘කිං, ආචරිය, ආයනම

පණ්ඩිත’’න්ති පුච්ඡි. යසො ලාභපං මච්ඡරායන්යතො ‘‘මහාරාජ, සාලාදීනං
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කාරාපිතමත්යතනපණ්ඩියතොනාමනයහොති, යයොයකොචිඑතානිකායරති, 
අප්පමත්තකං එත’’න්ති ආහ. යසො තස්ස කථං සුත්වා ‘‘භපවිතබ්බයමත්ථ 

කාරයණනා’’තිතුණ්හීහුත්වා ‘‘තත්යථවවසන්යතොපණ්ඩිතං වීමංසතූ’’ති
අමච්චස්ස දූතං පටියපයසසි. තං සුත්වා අමච්යචො තත්යථව වසන්යතො 
පණ්ඩිතංවීමංසි. 

සත්තදාරකපඤ්යහො 
තත්රිදංවීමංසනුද්දානං– 

‘‘මංසංයගොයණොගන්ථිසුත්තං, පුත්යතොයගොයතොරයථනච; 

දණ්යඩොසීසංඅහීයචව, කුක්කුයටොමණිවිජායනං; 

ඔදනංවාලුකඤ්චාපි, තළාකුයයානංගද්රයභපොමණී’’ති. 

තත්ථ මංසන්ති එකදිවසං යබොධිසත්යත කීළාමණ්ඩලං ගච්ඡන්යත
එයකොයසයනොසූනඵලකයතොමංසයපසිංගයහත්වා ආකාසංපක්ඛන්දි.තං
දිස්වාදාරකා‘‘මංසයපසිංඡඩ්ඩායපස්සාමා’’තියසනං අනුබන්ධිංසු.යසයනො
ඉයතොචියතොචධාවති.යතඋද්ධංඔයලොයකත්වාතස්සපච්ඡයතොපච්ඡයතො 
ගච්ඡන්තා පාසාණාදීසු උපක්ඛලිත්වා කිලමන්ති. අථ යන පණ්ඩියතොආහ 

‘‘ඡඩ්ඩායපස්සාමි න’’න්ති. ‘‘ඡඩ්ඩායපහි සාමී’’ති. ‘‘යතන හි පස්සථා’’ති
යසො උද්ධං අයනොයලොයකත්වාව වාතයවයගන ධාවිත්වා යසනස්ස ඡායං
අක්කමිත්වා පාණිං පහරිත්වා මහාරවං රවි. තස්ස යතයජන යසො සද්යදො
යසනස්ස කුච්ඡියං විනිවිජ්ඣිත්වා නිච්ඡාරියතො විය අයහොසි. යසො භීයතො
මංසංඡඩ්යඩසි.මහාසත්යතොඡඩ්ඩිතභපාවංඤත්වාඡායං ඔයලොයකන්යතොව
භූමියං පතිතුං අදත්වා ආකායසයයව සම්පටිච්ඡි. තං අච්ඡරියං දිස්වා
මහාජයනො නදන්යතො වග්ගන්යතො අප්යඵොයටන්යතො මහාසද්දං අකාසි. 
අමච්යචොතං පවත්තිංඤත්වා රඤ්යඤො දූතං යපයසසි ‘‘පණ්ඩියතො ඉමිනා

උපායයනමංසයපසිං ඡඩ්ඩායපසි, ඉදංයදයවොජානාතූ’’ති.තංසුත්වාරාජා

යසනකං පුච්ඡි ‘‘කිං, යසනක, ආයනම පණ්ඩිත’’න්ති? යසො චින්යතසි

‘‘තස්ස ඉධාගතකාලයතො පට්ඨාය මයං නිප්පභපා භපවිස්සාම, අත්ථිභපාවම්පි

යනො රාජා න ජානිස්සති, න තං ආයනතුං වට්ටතී’’ති. යසො 

බලවලාභපමච්ඡරියතාය ‘‘මහාරාජ, එත්තයකන පණ්ඩියතොනාමන යහොති, 
අප්පමත්තකංකිඤ්චි එත’’න්තිආහ.රාජාමජ්ඣත්යතොවහුත්වා‘‘තත්යථව
නංවීමංසතූ’’තිපුනයපයසසි. 

ය ොයණොතිඑයකොපාචීනයවමජ්ඣකගාමවාසීපුරියසො ‘‘වස්යසපතියත
කසිස්සාමී’’ති ගාමන්තරයතො යගොයණ කිණිත්වා ආයනත්වා යගයහ
වසායපත්වා පුනදිවයස යගොචරත්ථාය තිණභූමිං ආයනත්වා යගොණපිට්යඨ
නිසින්යනො කිලන්තරූයපො ඔතරිත්වා රුක්ඛමූයල නිපන්යනොව නිද්දං
ඔක්කමි. තස්මිං ඛයණ එයකො යචොයරො යගොයණ ගයහත්වා පලායි. යසො
පබුජ්ඣිත්වායගොයණඅපස්සන්යතොඉයතොචියතො චඔයලොයකත්වායගොයණ 
ගයහත්වා පලායන්තං යචොරං දිස්වා යවයගන පක්ඛන්දිත්වා ‘‘කුහිං යම
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යගොයණයනසී’’ති ආහ.‘‘මමයගොයණඅත්තයනොඉච්ඡිතට්ඨානංයනමී’’ති.
යතසංවිවාදංසුත්වාමහාජයනො සන්නිපති.පණ්ඩියතොයතසංසාලාද්වායරන
ගච්ඡන්තානංසද්දංසුත්වාඋයභපොපි පක්යකොසායපත්වායතසංකිරියංදිස්වාව

‘‘අයං යචොයරො, අයං යගොණසාමියකො’’ති ජානාති. ජානන්යතොපි ‘‘කස්මා

විවදථා’’තිපුච්ඡි.යගොණසාමියකොආහ– ‘‘සාමි, ඉයමඅහංඅසුකගාමයතො
අසුකස්ස නාම හත්ථයතො කිණිත්වා ආයනත්වා යගයහ වසායපත්වා

යගොචරත්ථාය තිණභූමිං යනසිං, තත්ථ මම පමාදං දිස්වා අයං යගොයණ
ගයහත්වා පලායි. ස්වාහං ඉයතො චියතො ච ඔයලොයකන්යතො ඉමං දිස්වා

අනුබන්ධිත්වා ගණ්හිං, අසුකගාමවාසියනො මයා එයතසං කිණිත්වා

ගහිතභපාවං ජානන්තී’’ති. යචොයරො පන ‘‘මයමයත ඝරජාතිකා, අයං මුසා
භපණතී’’තිආහ. 

අථයනපණ්ඩියතො‘‘අහංයවොඅඩ්ඩංධම්යමනවිනිච්ඡිනිස්සාමි, ඨස්සථ

යම විනිච්ඡයය’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, සාමි, ඨස්සාමා’’ති වුත්යත 

‘‘මහාජනස්ස මනං ගණ්හිතුං වට්ටතී’’ති පඨමං යචොරං පුච්ඡි ‘‘තයා ඉයම

යගොණාකිං ඛාදාපිතාකිංපායිතා’’ති? ‘‘යාගුංපායිතාතිලපිට්ඨඤ්චමායසච

ඛාදාපිතා’’ති. තයතො යගොණසාමිකං පුච්ඡි. යසොආහ – ‘‘සාමි, කුයතො යම

දුග්ගතස්ස යාගුආදීනි ලද්ධානි, තිණයමව ඛාදාපිතා’’ති. පණ්ඩියතො යතසං
කථං පරිසං ගාහායපත්වා පියඞ්ගුපත්තානි ආහරායපත්වා යකොට්ටායපත්වා
උදයකන මද්දායපත්වා යගොයණ පායයසි. යගොණා තිණයමව ඡඩ්ඩයිංසු.

පණ්ඩියතො ‘‘පස්සයථත’’න්ති මහාජනස්ස දස්යසත්වා යචොරං පුච්ඡි ‘‘ත්වං

යචොයරොසි, නයචොයරොසී’’ති? යසො ‘‘යචොයරොම්හී’’තිආහ. ‘‘යතනහිත්වං
ඉයතො පට්ඨාය මා එවරූපමකාසී’’ති ඔවදි. යබොධිසත්තස්ස පරිසා පන තං
හත්ථපායදහි යකොට්යටත්වා දුබ්බලමකාසි. අථ නං පණ්ඩියතො

‘‘දිට්ඨධම්යමයයව තාව ඉමං දුක්ඛං ලභපසි, සම්පරායය පන නිරයාදීසු

මහාදුක්ඛංඅනුභපවිස්සසි, සම්ම, ත්වංඉයතොපට්ඨායපජයහතං කම්ම’’න්ති
වත්වාතස්සපඤ්චසීලානිඅදාසි.අමච්යචොතංපවත්තිංයථාභූතංරඤ්යඤො 

ආයරොචායපසි.රාජායසනකංපුච්ඡි‘‘කිං, යසනක, ආයනමපණ්ඩිත’’න්ති.

‘‘යගොණඅඩ්ඩංනාම, මහාරාජ, යයයකචිවිනිච්ඡිනන්ති, ආගයමහිතාවා’’ති
වුත්යත රාජා මජ්ඣත්යතො හුත්වා පුන තයථව සාසනං යපයසසි.
සබ්බට්ඨායනසුපි එවං යවදිතබ්බං. ඉයතො පරං පන උද්දානමත්තයමව
විභපජිත්වාදස්සයිස්සාමාති. 

 න්ථීති එකා දුග්ගතිත්ථී නානාවණ්යණහි සුත්යතහි ගන්ථියක
බන්ධිත්වා කතං සුත්තගන්ථිතපිළන්ධනං ගීවයතො යමොයචත්වා සාටකස්ස
උපරි ඨයපත්වා න්හායිතුං පණ්ඩියතන කාරිතයපොක්ඛරණිං ඔතරි. අපරා

තරුණිත්ථී තං දිස්වා යලොභපං උප්පායදත්වා උක්ඛිපිත්වා ‘‘අම්ම, අතිවිය

යසොභපනංඉදංකිත්තයකනයතකතං, අහම්පිඅත්තයනොඑවරූපං කරිස්සාමි, 

ගීවාය පිළන්ධිත්වා පමාණං තාවස්ස උපධායරමී’’ති වත්වා තාය
උජචිත්තතාය‘‘උපධායරහී’’තිවුත්යතගීවාය පිළන්ධිත්වාපක්කාමි.ඉතරා
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තං දිස්වා සීඝං උත්තරිත්වා සාටකංනිවායසත්වා උපධාවිත්වා ‘‘කහං යම

පිළන්ධනං ගයහත්වා පලායිස්සසී’’ති සාටයක ගණ්හි. ඉතරා ‘‘නාහං තව

සන්තකං ගණ්හාමි, මම ගීවායයමව පිළන්ධන’’න්ති ආහ. මහාජයනො තං
සුත්වා සන්නිපති. පණ්ඩියතො දාරයකහි සද්ධිං කීළන්යතො තාසං කලහං
කත්වා සාලාද්වායරන ගච්ඡන්තීනං සද්දං සුත්වා ‘‘කිං සද්යදො එයසො’’ති
පුච්ඡිත්වාඋභින්නංකලහකාරණං සුත්වාපක්යකොසායපත්වාආකායරයනව
යචොරිඤ්ච අයචොරිඤ්ච ඤත්වාපි තමත්ථං පුච්ඡිත්වා ‘‘අහං යවො ධම්යමන

විනිච්ඡිනිස්සාමි, මමවිනිච්ඡයයඨස්සථා’’ති වත්වා‘‘ආම, ඨස්සාම, සාමී’’ති
වුත්යතපඨමංයචොරිංපුච්ඡි‘‘ත්වංඉමංපිළන්ධනං පිළන්ධන්තීකතරගන්ධං

විලිම්පසී’’ති? ‘‘අහංනිච්චංසබ්බසංහාරකං විලිම්පාමී’’ති.සබ්බසංහාරයකො
නාමසබ්බගන්යධහියයොයජත්වාකතගන්යධො.තයතොඉතරං පුච්ඡි.සාආහ

‘‘කුයතො, සාමි, ලද්යධො දුග්ගතාය මය්හං සබ්බසංහාරයකො, අහං නිච්චං 
පියඞ්ගුපුප්ඵගන්ධයමවවිලිම්පාමී’’ති. පණ්ඩියතොඋදකපාතිංආහරායපත්වා
තං පිළන්ධනං තත්ථ පක්ඛිපායපත්වා ගන්ධිකං පක්යකොසායපත්වා ‘‘එතං
ගන්ධං උපසිඞ්ඝිත්වාඅසුකගන්ධභපාවංජානාහී’’තිආහ.යසොඋපසිඞ්ඝන්යතො
පියඞ්ගුපුප්ඵභපාවං ඤත්වාඉමංඑකකනිපායතගාථමාහ– 

‘‘සබ්බසංහාරයකොනත්ථි, සුද්ධංකඞ්ගුපවායති; 

අලිකංභපාසතියංධත්තී, සච්චමාහුමහල්ලිකා’’ති.(ජා. 1.1.110); 

තත්ථ ධුත්තීතිධත්තිකා. ආහූතිආහ, අයයමවවාපායඨො. 

එවංමහාසත්යතොතංකාරණංමහාජනංජානායපත්වා‘‘ත්වංයචොරීසි, න 
යචොරීසී’’ති පුච්ඡිත්වා යචොරිභපාවං පටිජානායපසි. තයතො පට්ඨාය
මහාසත්තස්ස පණ්ඩිතභපායවොපාකයටොජායතො. 

සුත්තන්ති එකා කප්පාසක්යඛත්තරක්ඛිකා ඉත්ථී කප්පාසක්යඛත්තං
රක්ඛන්තීතත්යථව පරිසුද්ධං කප්පාසං ගයහත්වා සුඛුමසුත්තංකන්තිත්වා
ගුළං කත්වා උච්ඡඞ්යග ඨයපත්වා ගාමං ආගච්ඡන්තී ‘‘පණ්ඩිතස්ස
යපොක්ඛරණියං න්හායිස්සාමී’’ති තීරං ගන්ත්වා සාටකං මුඤ්චිත්වා
සාටකස්ස උපරි සුත්තගුළං ඨයපත්වා ඔතරිත්වා යපොක්ඛරණියං න්හායති.

අපරාතංදිස්වාලුද්ධචිත්තතායතං ගයහත්වා‘‘අයහොමනාපංසුත්තං, අම්ම, 
තයා කත’’න්ති අච්ඡරං පහරිත්වා ඔයලොයකන්තී විය උච්ඡඞ්යග කත්වා
පක්කාමි.යසසංපුරිමනයයයනවවිත්ථායරතබ්බං.පණ්ඩියතොපඨමං යචොරිං

පුච්ඡි ‘‘ත්වං ගුළං කයරොන්තී අන්යතො කිං පක්ඛිපිත්වා අකාසී’’ති? 

‘‘කප්පාසඵලට්ඨියමව සාමී’’ති. තයතො ඉතරං පුච්ඡි. සා ‘‘සාමි 
තිම්බරුඅට්ඨි’’න්ති ආහ. යසො උභින්නං වචනං පරිසං ගාහායපත්වා
සුත්තගුළං නිබ්යබඨායපත්වා තිම්බරුඅට්ඨිං දිස්වා තං යචොරිභපාවං
සංපටිච්ඡායපසි. මහාජයනො හට්ඨතුට්යඨො ‘‘සුවිනිච්ඡියතො අඩ්යඩො’’ති
සාධකාරසහස්සානිපවත්යතසි. 
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පුත්යතොති එකදිවසං එකා ඉත්ථී පුත්තං ආදාය මුඛයධොවනත්ථාය
පණ්ඩිතස්සයපොක්ඛරණිංගන්ත්වාපුත්තංන්හායපත්වාඅත්තයනො සාටයක
නිසීදායපත්වාඅත්තයනොමුඛංයධොවිතුංඔතරි.තස්මිංඛයණඑකායක්ඛිනී

තං දාරකං දිස්වා ඛාදිතුකාමා හුත්වා ඉත්ථියවසං ගයහත්වා ‘‘සහායියක, 

යසොභපති වතායං දාරයකො, තයවයසො පුත්යතො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ආමා’’ති

වුත්යත‘‘පායයමින’’න්තිවත්වා ‘‘පායයහී’’තිවුත්තාතංගයහත්වායථොකං
කීළායපත්වා ආදාය පලායි. ඉතරා තං දිස්වා ධාවිත්වා ‘‘කුහිං යම පුත්තං

යනසී’’ති ගණ්හි. යක්ඛිනී ‘‘කුයතො තයා පුත්යතො ලද්යධො, මයමයසො
පුත්යතො’’ති ආහ. තා කලහං කයරොන්තියයො සාලාද්වායරන ගච්ඡන්ති. 
පණ්ඩියතොතංකලහසද්දංසුත්වාපක්යකොසායපත්වා‘‘කියමත’’න්තිපුච්ඡි.
තා තස්ස එතමත්ථං ආයරොයචසුං. තං සුත්වා මහාසත්යතො අක්ඛීනං
අනිමිසතායයචව රත්තතායචනිරාසඞ්කතායචඡායායඅභපාවතායච‘‘අයං

යක්ඛිනී’’ති ඤත්වාපි ‘‘මම විනිච්ඡයය ඨස්සථා’’ති වත්වා ‘‘ආම, 
ඨස්සාමා’’ති වුත්යත භූමියං යලඛං කඩ්ඪයිත්වා යලඛාමජ්යඣ දාරකං

නිපජ්ජායපත්වා යක්ඛිනිං හත්යථසු, මාතරං පායදසු ගාහායපත්වා ‘‘ද්යවපි

කඩ්ඪිත්වාගණ්හථ, කඩ්ඪිතුංසක්යකොන්තියාඑව පුත්යතො’’තිආහ. 

තා උයභපොපි කඩ්ඪිංසු. දාරයකො කඩ්ඪියමායනො දුක්ඛප්පත්යතො හුත්වා 
විරවි. මාතා හදයයන ඵලියතන විය හුත්වා පුත්තං මුඤ්චිත්වා යරොදමානා

අට්ඨාසි. පණ්ඩියතො මහාජනං පුච්ඡි ‘‘අම්යභපො, දාරයක, මාතු හදයං මුදුකං

යහොති, උදාහුඅමාතූ’’ති. ‘‘මාතුහදයංමුදුකංයහොතී’’ති. ‘‘කිං දානිදාරකං 

ගයහත්වා ඨිතා මාතා යහොති, උදාහු විස්සජ්යජත්වා ඨිතා’’ති? 

‘‘විස්සජ්යජත්වා ඨිතා පණ්ඩිතා’’ති. ‘‘ඉමං පන දාරකයචොරිං තුම්යහ

ජානාථා’’ති? ‘‘න ජානාම, පණ්ඩිතා’’ති. අථ යන පණ්ඩියතො ආහ –

‘‘යක්ඛිනී එසා, එතං ඛාදිතුං ගණ්හී’’ති. ‘‘කථං ජානාසි, පණ්ඩිතා’’ති.
‘‘අක්ඛීනං අනිමිසතාය යචව රත්තතාය ච නිරාසඞ්කතාය ච ඡායාය

අභපායවන ච නික්කරුණතාය චා’’ති. අථ නං පුච්ඡි ‘‘කාසි ත්ව’’න්ති? 

‘‘යක්ඛිනීම්හිසාමී’’ති. ‘‘කස්මාඉමංදාරකංගණ්හී’’ති? ‘‘ඛාදිතුංගණ්හාමි, 

සාමී’’ති. ‘‘අන්ධබායල, ත්වං පුබ්යබපිපාපකම්මංකත්වායක්ඛිනීජාතාසි, 

ඉදානිපුනපිපාපංකයරොසි, අයහො අන්ධබාලාසී’’තිවත්වාතංපඤ්චසීයලසු
පතිට්ඨායපත්වා ‘‘ඉයතො පට්ඨාය එවරූපං පාපකම්මංමා අකාසී’’ති වත්වා
තං උයයයොයජසි. දාරකමාතාපි දාරකං ලභිත්වා ‘‘චිරං ජීවතු සාමී’’ති
පණ්ඩිතංයථොයමත්වාපුත්තංආදායපක්කාමි. 

ය ොයතොති එයකො කිර ලකුණ්ඩකත්තා යගොයතො, කාළවණ්ණතා ච
කායළොති යගොතකායළො නාම පුරියසො සත්තසංවච්ඡරානි කම්මං කත්වා
භපරියංලභි.සානායමන දීඝතාලානාම. යසො එකදිවසං තංආමන්යතත්වා 

‘‘භපද්යද, පූවඛාදනීයංපචාහි, මාතාපිතයරොදට්ඨුංගමිස්සාමා’’තිවත්වා‘‘කිං
යත මාතාපිතූහී’’ති තාය පටික්ඛිත්යතොපි යාවතතියං වත්වා පූවඛාදනීයං
පචායපත්වා පායථයයඤ්යචව පණ්ණාකාරඤ්ච ආදාය තාය සද්ධිං මග්ගං
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පටිපන්යනො අන්තරාමග්යග උත්තානවාහිනිං එකං නදිං අද්දස. යත පන

ද්යවපි උදකභීරුකජාතිකාව, තස්මා තං උත්තරිතුං අවිසහන්තා තීයර
අට්ඨංසු.තදාදීඝපිට්ඨිනායමයකොදුග්ගතපුරියසො අනුවිචරන්යතොතංඨානං

පාපුණි.අථනංයතදිස්වාපුච්ඡිංසු‘‘සම්ම, අයංනදී ගම්භීරාඋත්තානා’’ති.

යසොයතසංකථංසුත්වාඋදකභීරුකභපාවංඤත්වා‘‘සම්ම, අයංනදී ගම්භීරා

බහුචණ්ඩමච්ඡාකිණ්ණා’’ති ආහ. ‘‘සම්ම, කථං ත්වං ගමිස්සසී’’ති? යසො

ආහ– ‘‘සංසුමාරමකරානංඅම්යහහිපරිචයයො අත්ථි, යතනයතඅම්යහන

වියහයඨන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, සම්ම, අම්යහපි යනහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති

සම්පටිච්ඡි.අථස්සයතඛජ්ජයභපොජනං අදංසු.යසොකතභපත්තකිච්යචො‘‘සම්ම, 

කං පඨමං යනමී’’ති පුච්ඡි. යසො ආහ – ‘‘තව සහායිකං පඨමං යනහි, මං
පච්ඡා යනහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා තං ඛන්යධ කත්වා 
පායථයයඤ්යචව පණ්ණාකාරඤ්ච ගයහත්වා නදිං ඔතරිත්වා යථොකං
ගන්ත්වාඋක්කුටියකො නිසීදිත්වාපක්කාමි. 

යගොතකායළො තීයර ඨියතොව ‘‘ගම්භීරාවතායං නදී, එවං දීඝස්සපිනාම

එවරූපා, මය්හං පන අපසය්හාව භපවිස්සතී’’ති චින්යතසි. ඉතයරොපි තං 

නදීමජ්ඣං යනත්වා ‘‘භපද්යද, අහං තං යපොයසස්සාමි, 

සම්පන්නවත්ථාලඞ්කාරා දාසිදාසපරිවුතා විචරිස්සසි, කිං යත අයං

ලකුණ්ඩකවාමනයකො කරිස්සති, මම වචනං කයරොහී’’ති ආහ. සා තස්ස
වචනං සුත්වාව අත්තයනො සාමියක සියනහං භින්දිත්වා තංඛණඤ්යඤව

තස්මිං පටිබද්ධචිත්තා හුත්වා ‘‘සාමි, සයච මං න ඡඩ්යඩස්සසි, කරිස්සාමි

යතවචන’’න්තිසම්පටිච්ඡි.‘‘භපද්යද, කිංවයදසි, අහංතං යපොයසස්සාමී’’ති.
යතපරතීරංගන්ත්වාඋයභපොපිසමග්ගාසම්යමොදමානා‘‘යගොතකාළංපහාය 
තිට්ඨ ත්ව’’න්ති වත්වා තස්ස පස්සන්තස්යසව ඛාදනීයං ඛාදන්තා
පක්කමිංසු. යසො දිස්වා ‘‘ඉයම එකයතො හුත්වා මං ඡඩ්යඩත්වා පලායන්ති 
මඤ්යඤ’’ති අපරාපරං ධාවන්යතො යථොකං ඔතරිත්වා භපයයනනිවත්තිත්වා 
පුනයතසුයකොයපන‘‘ජීවාමිවාමරාමිවා’’තිඋල්ලඞ්ඝිත්වානදියංපතියතො
උත්තානභපාවං ඤත්වානදිංඋත්තරිත්වායවයගනතංපාපුණිත්වා‘‘අම්යභපො

දුට්ඨයචොර, කුහිං යම භපරියං යනසී’’ති ආහ. ඉතයරොපි තං ‘‘අයර

දුට්ඨවාමනක, කුයතොතවභපරියා, මයමසාභපරියා’’තිවත්වා ගීවායංගයහත්වා

ඛිපි. යසො දීඝතාලං හත්යථ ගයහත්වා’’තිට්ඨ ත්වං කුහිං ගච්ඡසි, සත්ත
සංවච්ඡරානි කම්මංකත්වාලද්ධභපරියායමසී’’තිවත්වා යතනසද්ධිංකලහං
කයරොන්යතොසාලායසන්තිකංපාපුණි.මහාජයනොසන්නිපති. 

පණ්ඩියතො ‘‘කිං සද්යදො නායමයසො’’ති පුච්ඡිත්වා යත උයභපොපි 

පක්යකොසායපත්වා වචනප්පටිවචනං සුත්වා ‘‘මම විනිච්ඡයය ඨස්සථා’’ති

වත්වා ‘‘ආම, ඨස්සාමා’’ති වුත්යත පඨමං දීඝපිට්ඨිං පක්යකොසායපත්වා

‘‘ත්වංයකොනායමොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘දීඝපිට්ඨියකොනාම, සාමී’’ති. ‘‘භපරියායත

කා නාමා’’ති? යසො තස්සා නාමං අජානන්යතො අඤ්ඤං කයථසි.

‘‘මාතාපිතයරො යත යකනාමා’’ති? ‘‘අසුකානාමා’’ති. ‘‘භපරියාය පනයත
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මාතාපිතයරොයකනාමා’’ති? යසොඅජානිත්වාඅඤ්ඤංකයථසි.තස්සකථං
පරිසං ගාහායපත්වා තං අපයනත්වා ඉතරං පක්යකොසායපත්වා
පුරිමනයයයනව සබ්යබසං නාමානි පුච්ඡි. යසො යථාභූතං ජානන්යතො
අවිරජ්ඣිත්වා කයථසි. තම්පි අපයනත්වා දීඝතාලං පක්යකොසායපත්වා
‘‘ත්වං කා නාමා’’ති පුච්ඡි. ‘‘දීඝතාලා නාම සාමී’’ති. ‘‘සාමියකො යත 

යකොනායමො’’ති? සා අජානන්තී අඤ්ඤං කයථසි. ‘‘මාතාපිතයරො යත යක
නාමා’’ති. ‘‘අසුකානාම සාමී’’ති. ‘‘සාමිකස්ස පනයතමාතාපිතයරො යක

නාමා’’ති? සාපිවිලපන්තීඅඤ්ඤංකයථසි. ඉතයරද්යවපක්යකොසායපත්වා

මහාජනං පුච්ඡි ‘‘කිං ඉමිස්සා දීඝපිට්ඨිස්ස වචයනන සයමති, උදාහු

යගොතකාළස්සා’’ති. ‘‘යගොතකාළස්ස පණ්ඩිතා’’ති. ‘‘අයං එතිස්සා

සාමියකො, ඉතයරොයචොයරො’’ති.අථනං‘‘යචොයරොසි, නයචොයරොසී’’තිපුච්ඡි. 

‘‘ආම, සාමි, යචොයරොම්හී’’ති යචොරභපාවං සම්පටිච්ඡි. පණ්ඩිතස්ස
විනිච්ඡයයන යගොතකායළො අත්තයනො භපරියං ලභිත්වා මහාසත්තං
යථොයමත්වා තං ආදාය පක්කාමි. පණ්ඩියතො දීඝපිට්ඨිමාහ ‘‘මා පුන
එවමකාසී’’ති. 

 යථන චාති එකදිවසං එයකො පන පුරියසො රයථ නිසීදිත්වා
මුඛයධොවනත්ථාය නික්ඛමි. තස්මිං ඛයණ සක්යකො ආවජ්යජන්යතො
පණ්ඩිතං දිස්වා ‘‘මයහොසධබුද්ධඞ්කුරස්ස පඤ්ඤානුභපාවං පාකටං
කරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා මනුස්සයවයසනාගන්ත්වා රථස්ස පච්ඡාභපාගං

ගයහත්වා පායාසි. රයථ නිසින්යනො පුරියසො ‘‘තාත, 
යකනත්යථනාගයතොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘තුම්යහ උපට්ඨාතු’’න්ති වුත්යත 

‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා යානා ඔරුය්හ සරීරකිච්චත්ථාය ගයතො. තස්මිං
ඛයණ සක්යකො රථං අභිරුහිත්වා යවයගන පායජසි. රථසාමියකො පන
සරීරකිච්චංකත්වානික්ඛන්යතො සක්කං රථං ගයහත්වා පලායන්තං දිස්වා

යවයගන ගන්ත්වා ‘‘තිට්ඨ තිට්ඨ, කුහිං යම රථං යනසී’’ති වත්වා ‘‘තව

රයථො අඤ්යඤො භපවිස්සති, අයං පන මම රයථො’’ති වුත්යත යතන සද්ධිං
කලහංකයරොන්යතොසාලාද්වාරං පත්යතො. පණ්ඩියතො ‘‘කිංනායමත’’න්ති 

පුච්ඡිත්වා යත පක්යකොසායපත්වා ආගච්ඡන්යත දිස්වා නිබ්භපයතාය යචව

අක්ඛීනං අනිමිසතාය ච ‘‘අයං සක්යකො, අයං රථසාමියකො’’ති අඤ්ඤාසි, 
එවංසන්යතපිවිවාදකාරණං පුච්ඡිත්වා‘‘මමවිනිච්ඡයයඨස්සථා’’තිවත්වා

‘‘ආම, ඨස්සාමා’’ති වුත්යත ‘‘අහං රථං පායජස්සාමි, තුම්යහ ද්යවපි රථං

පච්ඡයතො ගයහත්වා ගච්ඡථ, රථසාමියකො න විස්සජ්යජස්සති, ඉතයරො
විස්සජ්යජස්සතී’’ති වත්වා පුරිසං ආණායපසි ‘‘රථං පායජහී’’ති. යසොතථා
අකාසි. 

ඉතයරපි ද්යව පච්ඡයතො ගයහත්වා ගච්ඡන්ති. රථසාමියකො යථොකං 

ගන්ත්වා විස්සජ්යජත්වා ඨියතො, සක්යකො පන රයථන සද්ධිං ගන්ත්වා
රයථයනව සද්ධිං නිවත්ති. පණ්ඩියතො මනුස්යස ආචික්ඛි ‘‘අයං පුරියසො

යථොකං ගන්ත්වා රථං විස්සජ්යජත්වා ඨියතො, අයං පන රයථන සද්ධිං
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පටුන 

ධාවිත්වා රයථයනව සද්ධිං නිවත්ති, යනවස්ස සරීයර යසදබින්දුමත්තම්පි

අත්ථි, අස්සාසපස්සායසොපි නත්ථි, අභීයතොඅනිමිසයනත්යතො, එසසක්යකො

යදවරාජා’’ති. අථ නං ‘‘සක්යකො යදවරාජාසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, 
පණ්ඩිතා’’ති වුත්යත ‘‘කස්මා ආගයතොසී’’ති වත්වා ‘‘තයවව
පඤ්ඤාපකාසනත්ථංපණ්ඩිතා’’තිවුත්යත‘‘යතනහිමාපුන එවමකාසී’’ති
ඔවදති. සක්යකොපි සක්කානුභපාවං දස්යසන්යතො ආකායස ඨත්වා 

‘‘සුවිනිච්ඡියතො පණ්ඩියතන අඩ්යඩො’’ති පණ්ඩිතස්ස ථුතිං කත්වා
සකට්ඨානයමව ගයතො. තදා යසො අමච්යචො සයයමව රඤ්යඤො සන්තිකං

ගන්ත්වා ‘‘මහාරාජ, පණ්ඩියතනඑවංරථඅඩ්යඩො සුවිනිච්ඡියතො, සක්යකොපි

යතන පරාජියතො, කස්මා පුරිසවියසසං න ජානාසි, යදවා’’ති ආහ. රාජා

යසනකංපුච්ඡි ‘‘කිං, යසනක, ආයනමපණ්ඩිත’’න්ති.යසොලාභපමච්ඡයරන

‘‘මහාරාජ, එත්තයකන පණ්ඩියතො නාම න යහොති, ආගයමථ තාව
වීමංසිත්වාජානිස්සාමා’’තිආහ. 

සත්තදාරකපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 

ගද්රභපපඤ්යහො 

දණ්යඩොති අයථකදිවසං රාජා ‘‘පණ්ඩිතං වීමංසිස්සාමා’’ති ඛදිරදණ්ඩං
ආහරායපත්වා තයතො විදත්ථිං ගයහත්වා චුන්දකායර පක්යකොසායපත්වා
සුට්ඨු ලිඛායපත්වා පාචීනයවමජ්ඣකගාමං යපයසසි 

‘‘පාචීනයවමජ්ඣකගාමවාසියනොකිරපණ්ඩිතා, ‘ඉමස්සඛදිරදණ්ඩස්සඉදං

අග්ගං, ඉදං මූල’න්ති ජානන්තු, අජානන්තානං සහස්සදණ්යඩො’’ති.
ගාමවාසියනො සන්නිපතිත්වා ජානිතුං අසක්යකොන්තා යසට්ඨියනො කථයිංසු

‘‘කදාචිමයහොසධපණ්ඩියතොජායනයය, පක්යකොසායපත්වාතංපුච්ඡථා’’ති.
යසට්ඨිපණ්ඩිතංකීළාමණ්ඩලාපක්යකොසායපත්වා තමත්ථංආයරොයචත්වා

‘‘තාත, මයං ජානිතුංනසක්යකොම, අපිනුත්වංසක්ඛිස්සසී’’ති පුච්ඡි.තං
සුත්වා පණ්ඩියතො චින්යතසි ‘‘රඤ්යඤො ඉමස්ස අග්යගන වා මූයලන වා

පයයොජනංනත්ථි, මමවීමංසනත්ථායයපසිතංභපවිස්සතී’’ති. චින්යතත්වාච

පන ‘‘ආහරථ, තාත, ජානිස්සාමී’’ති ආහරායපත්වා හත්යථන ගයහත්වාව 

‘‘ඉදං අග්ගං ඉදං මූල’’න්ති ඤත්වාපි මහාජනස්ස හදයග්ගහණත්ථං
උදකපාතිං ආහරායපත්වා ඛදිරදණ්ඩකස්ස මජ්යඣ සුත්යතන බන්ධිත්වා
සුත්තයකොටියං ගයහත්වා ඛදිරදණ්ඩකං උදකපිට්යඨ ඨයපසි. මූලං
භපාරියතායපඨමංඋදයකනිමුජ්ජි.තයතොමහාජනං පුච්ඡි ‘‘රුක්ඛස්සනාම

මූලං භපාරියං යහොති, උදාහු අග්ග’’න්ති? ‘‘මූලං පණ්ඩිතා’’ති. යතන හි

ඉමස්ස පඨමං නිමුග්ගං පස්සථ, එතං මූලන්ති ඉමාය සඤ්ඤාය අග්ගඤ්ච
මූලඤ්ච ආචික්ඛි. ගාමවාසියනො ‘‘ඉදං අග්ගං ඉදං මූල’’න්ති රඤ්යඤො

පහිණිංසු. රාජා ‘‘යකො ඉමං ජානාතී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සිරිවඩ්ඪනයසට්ඨියනො

පුත්යතො මයහොසධපණ්ඩියතො’’ති සුත්වා ‘‘කිං, යසනක, ආයනම 

පණ්ඩිත’’න්ති පුච්ඡි. අධිවායසහි, යදව, අඤ්යඤනපි උපායයන නං
වීමංසිස්සාමාති. 
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සීසන්ති අයථකදිවසං ඉත්ථියා ච පුරිසස්ස චාති ද්යව සීසානි

ආහරායපත්වා ‘‘ඉදංඉත්ථිසීසං, ඉදංපුරිසසීසන්තිජානන්තු, අජානන්තානං
සහස්සදණ්යඩො’’ති පහිණිංසු. ගාමවාසියනො අජානන්තා පණ්ඩිතං පුච්ඡිංසු. 

යසො දිස්වාව අඤ්ඤාසි. කථං ජානාති? පුරිසසීයස කිර සිබ්බිනී උජකාව

යහොති, ඉත්ථිසීයසසිබ්බිනීවඞ්කායහොති, පරිවත්තිත්වාගච්ඡති.යසොඉමිනා

අභිඤ්ඤායණන ‘‘ඉදං ඉත්ථියා සීසං, ඉදං පුරිසස්ස සීස’’න්ති ආචික්ඛි.
ගාමවාසියනොපිරඤ්යඤො පහිණිංසු.යසසංපුරිමසදිසයමව. 

අහීතිඅයථකදිවසංසප්පඤ්චසප්පිනිඤ්ච ආහරායපත්වා‘‘අයංසප්යපො, 

අයං සප්පිනීති ජානන්තු, අජානන්තානං සහස්සදණ්යඩො’’ති වත්වා
ගාමවාසීනං යපයසසුං. ගාමවාසියනො අජානන්තා පණ්ඩිතං පුච්ඡිංසු. යසො

දිස්වාව ජානාති. සප්පස්ස හි නඞ්ගුට්ඨං ථූලං යහොති, සප්පිනියා තනුකං

යහොති, සප්පස්ස සීසං පුථුලං යහොති, සප්පිනියා තනුකං යහොති, සප්පස්ස

අක්ඛීනි මහන්තානි, සප්පිනියා ඛුද්දකානි, සප්පස්ස යසොවත්තියකො

පරාබද්යධො යහොති, සප්පිනියා විච්ඡින්නයකො. යසො ඉයමහි අභිඤ්ඤායණහි

‘‘අයං සප්යපො, අයං සප්පිනී’’තිආචික්ඛි.යසසංවුත්තනයයමව. 

කුක්කුයටොති අයථකදිවසං ‘‘පාචීනයවමජ්ඣකගාමවාසියනො අම්හාකං
සබ්බයසතංපාදවිසාණංසීසකකුධංතයයොකායල අනතික්කමිත්වානදන්තං

උසභපංයපයසන්තු, යනොයචයපයසන්ති, සහස්සදණ්යඩො’’ති පහිණිංසු.යත
අජානන්තාපණ්ඩිතංපුච්ඡිංසු.යසොආහ–‘‘රාජායවොසබ්බයසතං කුක්කුටං

ආහරායපසි, යසො හි පාදනඛසිඛතාය පාදවිසායණො නාම, සීසචූළතාය

සීසකකුයධො නාම, තික්ඛත්තුං වස්සනයතො තයයො කායල අනතික්කමිත්වා

නදතිනාම, තස්මාඑවරූපංකුක්කුළංයපයසථා’’තිආහ.යතයපසයිංසු. 

මණීති සක්යකන කුසරඤ්යඤොදින්යනොමණික්ඛන්යධොඅට්ඨසුඨායනසු

වඞ්යකොයහොති.තස්සපුරාණසුත්තං ඡින්නං, යකොචිපුරාණසුත්තංනීහරිත්වා

නවසුත්තං පයවයසතුං න සක්යකොති, තස්මා එකදිවසං ‘‘ඉමස්මා
මණික්ඛන්ධා පුරාණසුත්තං නීහරිත්වා නවසුත්තං පයවයසන්තූ’’ති 

යපසයිංසු. ගාමවාසියනො පුරාණසුත්තං නීහරිත්වා නවසුත්තං පයවයසතුං

අසක්යකොන්තා පණ්ඩිතස්ස ආචික්ඛිංසු. යසො ‘‘මා චින්තයිත්ථ, මධං
ආහරථා’’ති ආහරායපත්වා මණියනො ද්වීසු පස්යසසු මධනා ඡිද්දං
මක්යඛත්වා කම්බලසුත්තං වට්යටත්වා යකොටියං මධනා මක්යඛත්වා
යථොකං ඡිද්යද පයවයසත්වා කිපිල්ලිකානං නික්ඛමනට්ඨායන ඨයපසි. 
කිපිල්ලිකා මධගන්යධන නික්ඛමිත්වා මණිම්හි පුරාණසුත්තං ඛාදමානා
ගන්ත්වා කම්බලසුත්තයකොටියං ඩංසිත්වා කඩ්ඪන්තා එයකන පස්යසන
නීහරිංසු.පණ්ඩියතො පයවසිතභපාවංඤත්වා‘‘රඤ්යඤොයදථා’’තිගාමවාසීනං
අදාසි.යතරඤ්යඤොයපසයිංසු.යසො පයවසිතඋපායංසුත්වාතුස්සි. 
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විජාෙනන්ති අයථකදිවසං රඤ්යඤො මඞ්ගලඋසභපං බහූ මායස
ඛාදායපත්වාමයහොදරංකත්වාවිසාණානියධොවිත්වායතයලනමක්යඛත්වා 

හලිද්දියා න්හායපත්වා ගාමවාසීනං පහිණිංසු ‘‘තුම්යහ කිර පණ්ඩිතා, 

අයඤ්ච රඤ්යඤො මඞ්ගලඋසයභපො පතිට්ඨිතගබ්යභපො, එතං විජායායපත්වා

සවච්ඡකංයපයසථ, අයපයසන්තානං සහස්සදණ්යඩො’’ති.ගාමවාසියනො‘‘න

සක්කා ඉදං කාතුං, කිං නු යඛො කරිස්සාමා’’ති පණ්ඩිතං පුච්ඡිංසු. යසො
‘‘ඉමිනා එයකන පඤ්හපටිභපායගන භපවිතබ්බ’’න්ති චින්යතත්වා 

‘‘සක්ඛිස්සථ පයනකං රඤ්ඤා සද්ධිං කථනසමත්ථං විසාරදං පුරිසං

ලද්ධ’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘න ගරු එතං, පණ්ඩිතා’’ති. ‘‘යතන හි නං

පක්යකොසථා’’ති.යතපක්යකොසිංසු. අථනංමහාසත්යතො‘‘එහි, යභපොපුරිස, 
ත්වං තව යකයස පිට්ඨියං විකිරිත්වා නානප්පකාරං බලවපරියදවං

පරියදවන්යතො රාජද්වාරං ගච්ඡ, අඤ්යඤහි පුච්ඡියතොපි කිඤ්චි අවත්වාව 

පරියදව, රඤ්ඤා පන පක්යකොසායපත්වා පරියදවකාරණං පුච්ඡියතොව

සමායනො ‘පිතායමයදව විජායිතුංනසක්යකොති, අජ්ජසත්තයමො දිවයසො, 

පටිසරණං යම යහොහි, විජායනුපායමස්ස කයරොහී’ති වත්වා රඤ්ඤා ‘කිං

විලපසිඅට්ඨානයමතං, පුරිසානාමවිජායන්තානත්ථී’ති වුත්යත‘සයචයදව, 

එවංනත්ථි, අථකස්මා පාචීනයවමජ්ඣකගාමවාසියනොකථංමඞ්ගලඋසභපං
විජායායපස්සන්තී’ති වයදයයාසී’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා
තථා අකාසි. රාජා ‘‘යකනිදං පඤ්හපටිභපාගං චින්තිත’’න්ති පුච්ඡිත්වා
‘‘මයහොසධපණ්ඩියතනා’’තිසුත්වා තුස්සි. 

ඔදනන්ති අපරස්මිං දිවයස ‘‘පණ්ඩිතං වීමංසිස්සාමා’’ති
‘‘පාචීනයවමජ්ඣකගාමවාසියනො අම්හාකං අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං

අම්බියලොදනංපචිත්වායපයසන්තු.තත්රිමානිඅට්ඨඞ්ගානි – නතණ්ඩුයලහි, 

න උදයකන, න උක්ඛලියා, න උද්ධයනන, න අග්ගිනා, න දාරූහි, න

ඉත්ථියානපුරියසන, නමග්යගනාති.අයපයසන්තානංසහස්සදණ්යඩො’’ති 
පහිණිංසු.ගාමවාසියනොතංකාරණංඅජානන්තාපණ්ඩිතංපුච්ඡිංසු.යසො‘‘මා 

චින්තයිත්ථා’’ති වත්වා ‘‘න තණ්ඩුයලහීති කණිකං ගාහායපත්වා, න

උදයකනාතිහිමං ගාහායපත්වා, නඋක්ඛලියාතිඅඤ්ඤංනවමත්තිකාභපාජනං

ගාහායපත්වා, න උද්ධයනනාති ඛාණුයක යකොට්ටායපත්වා, න අග්ගිනාති

පකතිඅග්ගිං පහාය අරණිඅග්ගිං ගාහායපත්වා, න දාරූහීති පණ්ණානි
ගාහායපත්වා අම්බියලොදනං පචායපත්වා නවභපාජයන පක්ඛිපිත්වා 

ලඤ්ඡිත්වා, න ඉත්ථියා න පුරියසනාති පණ්ඩයකන උක්ඛිපායපත්වා, න
මග්යගනාති මහාමග්ගංපහායජඞ්ඝමග්යගනරඤ්යඤොයපයසථා’’තිආහ.
යත තථා කරිංසු. රාජා ‘‘යකන පයනස පඤ්යහො ඤායතො’’ති පුච්ඡිත්වා
‘‘මයහොසධපණ්ඩියතනා’’තිසුත්වාතුස්සි. 

වාලුකන්ති අපරස්මිං දිවයස පණ්ඩිතස්ස වීමංසනත්ථං ගාමවාසීනං

පහිණිංසු‘‘රාජායදොලායකීළිතුකායමො, රාජකුයලපුරාණයයොත්තං ඡින්නං, 

එකං වාලුකයයොත්තං වට්යටත්වා යපයසන්තු, අයපයසන්තානං
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සහස්සදණ්යඩො’’ති. යත පණ්ඩිතං පුච්ඡිංසු. පණ්ඩියතො ‘‘ඉමිනාපි
පඤ්හපටිභපායගයනව භපවිතබ්බ’’න්ති ගාමවාසියනො අස්සායසත්වා

වචනකුසයල ද්යව තයයො පුරියස පක්යකොසායපත්වා ‘‘ගච්ඡථ තුම්යහ, 

රාජානංවයදථ ‘යදව, ගාමවාසියනොතස්සයයොත්තස්සතනුකංවාථූලංවා

පමාණං න ජානන්ති, පුරාණවාලුකයයොත්තයතො විදත්ථිමත්තං වා

චතුරඞ්ගුලමත්තංවාඛණ්ඩංයපයසථ, තංඔයලොයකත්වායතනපමායණන

වට්යටස්සන්තී’ති.සයච, යවොරාජා‘අම්හාකංඝයර වාලුකයයොත්තංනාමන

කදාචිසුතපුබ්බ’න්තිවදති, අථනං‘සයච, මහාරාජ, යවොඑවරූපංන සක්කා

කාතුං, පාචීනයවමජ්ඣකගාමවාසියනොකථංකරිස්සන්තී’තිවයදයයාථා’’ති
යපයසසි. යත තථා කරිංසු. රාජා ‘‘යකන චින්තිතං පඤ්හපටිභපාග’’න්ති 
පුච්ඡිත්වා‘‘මයහොසධපණ්ඩියතනා’’තිසුත්වාතුස්සි. 

තළාකන්තිඅපරස්මිංදිවයසපණ්ඩිතස්ස වීමංසනත්ථං‘‘රාජාඋදකකීළං

කීළිතුකායමො, පඤ්චවිධපදුමසච්ඡන්නං යපොක්ඛරණිං යපයසන්තු, 
අයපයසන්තානංසහස්සදණ්යඩො’’තිගාමවාසීනංයපසයිංසු.යතපණ්ඩිතස්ස 

ආයරොයචසුං. යසො ‘‘ඉමිනාපි පඤ්හපටිභපායගයනව භපවිතබ්බ’’න්ති
චින්යතත්වා වචනකුසයල කතිපයය මනුස්යස පක්යකොසායපත්වා ‘‘එථ
තුම්යහ උදකකීළං කීළිත්වා අක්ඛීනි රත්තානි කත්වා අල්ලයකසා
අල්ලවත්ථා කද්දමමක්ඛිතසරීරා යයොත්තදණ්ඩයලඩ්ඩුහත්ථා රාජද්වාරං
ගන්ත්වාද්වායරඨිතභපාවංරඤ්යඤොආයරොචායපත්වාකයතොකාසාපවිසිත්වා 

‘මහාරාජ, තුම්යහහි කිර පාචීනයවමජ්ඣකගාමවාසියනො යපොක්ඛරණිං 
යපයසන්තූති පහිතා මයං තුම්හාකං අනුච්ඡවිකං මහන්තං යපොක්ඛරණිං
ආදාය ආගතා. සා පන අරඤ්ඤවාසිකත්තා නගරං දිස්වා
ද්වාරපාකාරපරිඛාඅට්ටාලකාදීනි ඔයලොයකත්වා භීතතසිතා යයොත්තානි

ඡින්දිත්වා පලායිත්වා අරඤ්ඤයමව පවිට්ඨා, මයං යලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහි 

යපොයථන්තාපි නිවත්යතතුං න සක්ඛිම්හා, තුම්හාකං අරඤ්ඤා ආනීතං

පුරාණයපොක්ඛරණිං යපයසථ, තායසද්ධිංයයොයජත්වාහරිස්සාමා’තිවත්වා

රඤ්ඤානකදාචිමමඅරඤ්ඤයතො ආනීතයපොක්ඛරණීනාම භූතපුබ්බා, නච
මයා කස්සචි යයොයජත්වා ආහරණත්ථාය යපොක්ඛරණී යපසිතපුබ්බා’ති

වුත්යත ‘සයච, යදව, යවො එවං න සක්කා කාතුං, 
පාචීනයවමජ්ඣකගාමවාසියනො කථං යපොක්ඛරණිං යපයසස්සන්තී’ති
වයදයයාථා’’ති වත්වා යපයසසි. යත තථා කරිංසු. රාජා පණ්ඩියතන
ඤාතභපාවංසුත්වාතුස්සි. 

උෙයානන්ති පුයනකදිවසං ‘‘මයං උයයානකීළං කීළිතුකාමා, 

අම්හාකඤ්ච පුරාණඋයයානං පරිජිණ්ණං, ඔභපග්ගං ජාතං, 
පාචීනයවමජ්ඣකගාමවාසියනො සුපුප්ඵිතතරුණරුක්ඛසඤ්ඡන්නං
නවඋයයානං යපයසන්තූ’’ති පහිණිංසු. ගාමවාසියනො පණ්ඩිතස්ස
ආයරොයචසුං.පණ්ඩියතො‘‘ඉමිනාපිපඤ්හපටිභපායගයනව භපවිතබ්බ’’න්තියත
සමස්සායසත්වාමනුස්යසයපයසත්වාපුරිමනයයයනවකථායපසි. 
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පටුන 

තදාපි රාජා තුස්සිත්වා යසනකං පුච්ඡි ‘‘කිං, යසනක, ආයනම
පණ්ඩිත’’න්ති. යසො ලාභපමච්ඡරියයන ‘‘එත්තයකන පණ්ඩියතො නාම න 

යහොති, ආගයමථ, යදවා’’ති ආහ. තස්ස තං වචනං සුත්වා රාජා චින්යතසි

‘‘මයහොසධපණ්ඩියතො සත්තදාරකපඤ්යහහි මම මනං ගණ්හි, 
එවරූයපසුපිස්ස ගුය්හපඤ්හවිස්සජ්ජයනසු යචව පඤ්හපටිභපායගසු ච

බුද්ධස්සවියබයාකරණං, යසනයකොඑවරූපංපණ්ඩිතංආයනතුංනයදති, 

කිංයමයසනයකන, ආයනස්සාමින’’න්ති.යසොමහන්යතනපරිවායරනතං
ගාමංපායාසි.තස්ස මඞ්ගලඅස්සංඅභිරුහිත්වාගච්ඡන්තස්සඅස්සස්සපායදො
ඵලිතභූමියා අන්තරං පවිසිත්වා භිජ්ජි. රාජා තයතොව නිවත්තිත්වා නගරං

පාවිසි. අථ නං යසනයකො උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි ‘‘මහාරාජ, පණ්ඩිතං කිං

ආයනතුං පාචීනයවමජ්ඣකගාමං අගමිත්ථා’’ති. ‘‘ආම, පණ්ඩිතා’’ති.

‘‘මහාරාජ, තුම්යහ මං අනත්ථකාමං කත්වා පස්සථ, ‘ආගයමථ තාවා’ති

වුත්යතපිඅතිතුරිතානික්ඛමිත්ථ, පඨමගමයනයනව මඞ්ගලඅස්සස්සපායදො
භින්යනො’’ති. 

යසො තස්ස වචනං සුත්වා තුණ්හී හුත්වා පුයනකදිවසං යතන සද්ධිං 

මන්යතසි‘‘කිං, යසනක, ආයනමපණ්ඩිත’’න්ති.යදව, සයංඅගන්ත්වාදූතං

යපයසථ ‘‘පණ්ඩිත, අම්හාකංතවසන්තිකංආගච්ඡන්තානංඅස්සස්සපායදො

භින්යනො, අස්සතරං වා යනො යපයසතු යසට්ඨතරං වා’’ති. ‘‘යදි අස්සතරං 

යපයසස්සති, සයං ආගමිස්සති. යසට්ඨතරං යපයසන්යතො පිතරං

යපයසස්සති, අයයමයකො යනො පඤ්යහො භපවිස්සතී’’ති. රාජා ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වාතථාකත්වාදූතංයපයසසි. පණ්ඩියතොදූතස්සවචනංසුත්වා
‘‘රාජා මමඤ්යචව පිතරඤ්ච පස්සිතුකායමො’’ති චින්යතත්වා පිතුසන්තිකං

ගන්ත්වාවන්දිත්වා‘‘තාත, රාජාතුම්යහයචවමමඤ්ච දට්ඨුකායමො, තුම්යහ

පඨමතරංයසට්ඨිසහස්සපරිවුතාගච්ඡථ, ගච්ඡන්තාච තුච්ඡහත්ථාඅගන්ත්වා
නවසප්පිපූරං චන්දනකරණ්ඩකං ආදාය ගච්ඡථ. රාජා තුම්යහහි සද්ධිං

පටිසන්ථාරංකත්වා ‘ගහපති පතිරූපංආසනංඤත්වානිසීදාහී’ති වක්ඛති, 
අථ තුම්යහ තථාරූපං ආසනං ඤත්වා නිසීයදයයාථ. තුම්හාකං

නිසින්නකායල අහං ආගමිස්සාමි, රාජා මයාපි සද්ධිං පටිසන්ථාරං කත්වා

‘පණ්ඩිත, තවානුරූපං ආසනං ඤත්වා නිසීදා’ති වක්ඛති, අථාහං තුම්යහ

ඔයලොයකස්සාමි, තුම්යහතායසඤ්ඤායආසනා වුට්ඨාය ‘තාතමයහොසධ, 

ඉමස්මිංආසයනනිසීදා’තිවයදයයාථ, අජ්ජයනොඑයකොපඤ්යහො මත්ථකං
පාපුණිස්සතී’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා වුත්තනයයයනව
ගන්ත්වා අත්තයනො ද්වායර ඨිතභපාවං රඤ්යඤො ආයරොචායපත්වා
‘‘පවිසතූ’’ති වුත්යතපවිසිත්වාරාජානංවන්දිත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි. 

රාජා යතන සද්ධිං පටිසන්ථාරං කත්වා ‘‘ගහපති, තවපුත්යතො 

මයහොසධපණ්ඩියතොකුහි’’න්තිපුච්ඡි.‘‘පච්ඡයතොආගච්ඡති, යදවා’’ති.රාජා
‘‘පච්ඡයතො ආගච්ඡතී’’ති සුත්වා තුට්ඨමානයසො හුත්වා ‘‘මහායසට්ඨි
අත්තයනොයුත්තාසනංඤත්වා නිසීදා’’තිආහ.යසොඅත්තයනොයුත්තාසනං
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ඤත්වා එකමන්තං නිසීදි. මහාසත්යතොපි අලඞ්කතපටියත්යතො
දාරකසහස්සපරිවුයතො අලඞ්කතරයථ නිසීදිත්වා නගරං පවිසන්යතො
පරිඛාපිට්යඨචරමානංඑකංගද්රභපංදිස්වාථාමසම්පන්යනමාණයවයපයසසි 

‘‘අම්යභපො, එතං ගද්රභපං අනුබන්ධිත්වා යථා සද්දං න කයරොති, එවමස්ස
මුඛබන්ධනං කත්වා කිලඤ්යජන යවයඨත්වා තස්මිං එයකනත්ථරයණන
පටිච්ඡායදත්වා අංයසනාදාය ආගච්ඡථා’’ති. යත තථා කරිංසු.

යබොධිසත්යතොපිමහන්යතනපරිවායරනනගරංපාවිසි.මහාජයනො ‘‘එසකිර

සිරිවඩ්ඪනයසට්ඨියනො පුත්යතො මයහොසධපණ්ඩියතො නාම, එස කිර

ජායමායනො ඔසධඝටිකං හත්යථන ගයහත්වා ජායතො, ඉමිනා කිර
එත්තකානං වීමංසනපඤ්හානං පඤ්හපටිභපායගො ඤායතො’’ති මහාසත්තං
අභිත්ථවන්යතො ඔයලොයකන්යතොපි තිත්තිං න ගච්ඡති. යසො රාජද්වාරං
ගන්ත්වා පටියවයදසි. රාජා සුත්වාව හට්ඨතුට්යඨො ‘‘මම පුත්යතො
මයහොසධපණ්ඩියතො ඛිප්පං ආගච්ඡතූ’’ති ආහ. යසො දාරකසහස්සපරිවුයතො
පාසාදංඅභිරුහිත්වාරාජානංවන්දිත්වා එකමන්තංඅට්ඨාසි.රාජාතංදිස්වාව

යසොමනස්සප්පත්යතොහුත්වා මධරපටිසන්ථාරං කත්වා ‘‘පණ්ඩිත, පතිරූපං
ආසනංඤත්වානිසීදා’’තිආහ.අථයසොපිතරංඔයලොයකසි.අථස්ස පිතාපි

ඔයලොකිතසඤ්ඤාය උට්ඨාය ‘‘පණ්ඩිත, ඉමස්මිං ආසයන නිසීදා’’ති ආහ.
යසොතස්මිං ආසයනනිසීදි. 

තං තත්ථ නිසින්නං දිස්වාව යසනකපුක්කුසකාමින්දයදවින්දා යචව
අඤ්යඤ ච අන්ධබාලා පාණිං පහරිත්වා මහාහසිතං හසිත්වා ‘‘ඉමං

අන්ධබාලං ‘පණ්ඩියතො’ති වදිංසු, යසො පිතරං ආසනා වුට්ඨායපත්වා සයං 

නිසීදති, ඉමං ‘පණ්ඩියතො’ති වත්තුං අයුත්ත’’න්ති පරිහාසං කරිංසු. රාජාපි 

දුම්මුයඛොඅනත්තමයනොඅයහොසි.අථනංමහාසත්යතොපුච්ඡි‘‘කිං, මහාරාජ, 

දුම්මුඛත්ථා’’ති? ‘‘ආම පණ්ඩිත, දුම්මුයඛොම්හි, සවනයමව යත මනාපං, 

දස්සනං පන අමනාපං ජාත’’න්ති. ‘‘කිං කාරණා, මහාරාජා’’ති? ‘‘පිතරං

ආසනා වුට්ඨායපත්වා නිසින්නත්තා’’ති. ‘‘කිං පන ත්වං, මහාරාජ, 

‘සබ්බට්ඨායනසු පුත්යතහි පිතයරොව උත්තමා’ති මඤ්ඤසී’’ති. ‘‘ආම, 

පණ්ඩිතා’’ති. අථ මහාසත්යතො ‘‘නනු, මහාරාජ, තුම්යහහි අම්හාකං
‘අස්සතරංවායපයසතුයසට්ඨතරංවා’තිසාසනංපහිත’’න්ති වත්වාආසනා
වුට්ඨායයතමාණයවඔයලොයකත්වා ‘‘තුම්යහහිගහිතංගද්රභපංආයනථා’’ති 

ආණායපත්වා රඤ්යඤො පාදමූයලනිපජ්ජායපත්වා ‘‘මහාරාජ, අයංගද්රයභපො

කිං අග්ඝතී’’ති පුච්ඡි. ‘‘පණ්ඩිත, සයච උපකාරයකො, අට්ඨ කහාපයණ
අග්ඝතී’’ති. ‘‘ඉමං පටිච්ච ජායතො ආජානීයවළවාය කුච්ඡිම්හි

වුට්ඨඅස්සතයරොකිං අග්ඝතී’’ති? ‘‘අනග්යඝො පණ්ඩිතා’’ති. ‘‘යදව, කස්මා

එවං කයථථ, නනු තුම්යහහි ඉදායනව වුත්තං ‘සබ්බට්ඨායනසු පුත්යතහි 

පිතයරොව උත්තමා’ති. සයච තං සච්චං, තුම්හාකං වායද අස්සතරයතො

ගද්රයභපොව උත්තයමො යහොති, කිං පන, මහාරාජ, තුම්හාකං පණ්ඩිතා

එත්තකම්පි ජානිතුං අසක්යකොන්තා පාණිං පහරිත්වා හසන්ති, අයහො

තුම්හාකං පණ්ඩිතානං පඤ්ඤාසම්පත්ති, කුයතො යවො එයත ලද්ධා’’ති
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චත්තායරො පණ්ඩියත පරිහසිත්වා රාජානං ඉමාය එකකනිපායත ගාථාය

අජ්ඣභපාසි – 

‘‘හංචිතුවංඑවමඤ්ඤසි‘යසයයයො, පුත්යතනපිතා’තිරාජයසට්ඨ; 

හන්දස්සතරස්ස යත අයං, අස්සතරස්ස හි ගද්රයභපො පිතා’’ති. (ජා. 
1.1.111); 

තස්සත්යථො–යදි, ත්වංරාජයසට්ඨ, සබ්බට්ඨායනසුයසයයයො පුත්යතන

පිතාතිඑවංමඤ්ඤසි, තවඅස්සතරයතොපිඅයංගද්රයභපොයසයයයොයහොතු.කිං

කාරණා? අස්සතරස්සහිගද්රයභපොපිතාති. 

එවඤ්චපනවත්වාමහාසත්යතොආහ–‘‘මහාරාජ, සයචපුත්තයතොපිතා

යසයයයො, මමපිතරංගණ්හථ.සයචපිතියතොපුත්යතොයසයයයො, මං ගණ්හථ
තුම්හාකං අත්ථායා’’ති. රාජා යසොමනස්සප්පත්යතො අයහොසි. සබ්බා

රාජපරිසාපි ‘‘සුකථියතො පණ්ඩියතන පඤ්යහො’’ති උන්නදන්තා

සාධකාරසහස්සානි අදංසු, අඞ්ගුලියඵොටා යචව යචලුක්යඛපා ච පවත්තිංසු. 
චත්තායරො පණ්ඩිතාපි දුම්මුඛා පජ්ඣායන්තාව අයහසුං. නනු මාතාපිතූනං

ගුණං ජානන්යතො යබොධිසත්යතන සදියසො නාම නත්ථි, අථ යසො කස්මා

එවමකාසීති? න යසො පිතු අවමානනත්ථාය, රඤ්ඤා පන ‘‘අස්සතරං වා

යපයසතු යසට්ඨතරං වා’’ති යපසිතං, තස්මා තස්යසව පඤ්හස්ස 

ආවිභපාවත්ථං අත්තයනො ච පණ්ඩිතභපාවස්ස ඤාපනත්ථං චතුන්නඤ්ච
පණ්ඩිතානං අප්පටිභපානකරණත්ථංඑවමකාසීති. 

ගද්රභපපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 

එකූනවීසතිමපඤ්යහො 
රාජා තුස්සිත්වා ගන්යධොදකපුණ්ණං සුවණ්ණභිඞ්කාරං ආදාය 

‘‘පාචීනයවමජ්ඣකගාමං රාජයභපොයගන පරිභුඤ්ජතූ’’ති යසට්ඨිස්ස හත්යථ

උදකං පායතත්වා ‘‘යසසයසට්ඨියනො එතස්යසව උපට්ඨාකා යහොන්තූ’’ති
වත්වා යබොධිසත්තස්ස මාතු ච සබ්බාලඞ්කායර යපයසත්වා ගද්රභපපඤ්යහ
පසන්යනො යබොධිසත්තං පුත්තං කත්වා ගණ්හිතුං යසට්ඨිං අයවොච –

‘‘ගහපති, මයහොසධපණ්ඩිතං මම පුත්තං කත්වා යදහී’’ති. ‘‘යදව, 

අතිතරුයණො අයං, අජ්ජාපිස්ස මුයඛ ඛීරගන්යධො වායති, මහල්ලකකායල

තුම්හාකං සන්තියකභපවිස්සතී’’ති. ‘‘ගහපති, ත්වං ඉයතො පට්ඨාය එතස්මිං

නිරාලයයො යහොහි, අයං අජ්ජතග්යග මම පුත්යතො, අහං මම පුත්තං

යපොයසතුං සක්ඛිස්සාමි, ගච්ඡ ත්ව’’න්ති තං උයයයොයජසි. යසො රාජානං
වන්දිත්වා පණ්ඩිතං ආලිඞ්ගිත්වා උයර නිපජ්ජායපත්වා සීයස චුම්බිත්වා

‘‘තාත, අප්පමත්යතො යහොහී’’ති ඔවාදමස්ස අදාසි. යසොපි පිතරං වන්දිත්වා

‘‘තාත, මා චින්තයිත්ථා’’ති අස්සායසත්වා පිතරං උයයයොයජසි. රාජා 

පණ්ඩිතං පුච්ඡි ‘‘තාත, අන්යතොභපත්තියකො භපවිස්සසි, උදාහු
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බහිභපත්තියකො’’ති. යසො ‘‘මහා යම පරිවායරො, තස්මා බහිභපත්තියකනමයා

භපවිතුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා ‘‘බහිභපත්තියකො භපවිස්සාමි, යදවා’’ති ආහ.
අථස්සරාජාඅනුරූපංයගහංදායපත්වා දාරකසහස්සංආදිංකත්වාපරිබ්බයං
දායපත්වාසබ්බපරියභපොයගදායපසි.යසොතයතොපට්ඨාය රාජානංඋපට්ඨාසි. 

රාජාපිනංවීමංසිතුකායමොඅයහොසි.තදාචනගරස්ස දක්ඛිණද්වාරයතො 
අවිදූයරයපොක්ඛරණිතීයරඑකස්මිංතාලරුක්යඛකාකකුලාවයකමණිරතනං
අයහොසි.තස්සඡායා යපොක්ඛරණියංපඤ්ඤායි.මහාජයනො‘‘යපොක්ඛරණියං 
මණි අත්ථී’’ති රඤ්යඤො ආයරොයචසි. යසො යසනකං ආමන්යතත්වා

‘‘යපොක්ඛරණියං කිර මණිරතනං පඤ්ඤායති, කථං තං

ගණ්හායපස්සාමා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘මහාරාජ, උදකං නීහරායපත්වා ගණ්හිතුං

වට්ටතී’’ති වුත්යත ‘‘යතන හි, ආචරිය, එවං කයරොහී’’ති තස්යසව
භපාරමකාසි. යසො බහූ මනුස්යස සන්නිපාතායපත්වා උදකඤ්ච කද්දමඤ්ච 
නීහරායපත්වා භූමිං භින්දිත්වාපි මණිං නාද්දස. පුන පුණ්ණාය

යපොක්ඛරණියා මණිච්ඡායාපඤ්ඤායි. යසොපුනපිතථාකත්වානචඅද්දස.

තයතො රාජා පණ්ඩිතං ආමන්යතත්වා ‘‘තාත, යපොක්ඛරණියං එයකො මණි

පඤ්ඤායති, යසනයකො උදකඤ්ච කද්දමඤ්ච නීහරායපත්වා භූමිං

භින්දිත්වාපිනාද්දස, පුනපුණ්ණායයපොක්ඛරණියා පඤ්ඤායති, සක්ඛිස්සසි

තං මණිං ගණ්හායපතු’’න්ති පුච්ඡි. යසො ‘‘යනතං, මහාරාජ, ගරු, එථ
දස්යසස්සාමී’’ති ආහ. රාජා තස්ස වචනං තුස්සිත්වා ‘‘පස්සිස්සාමි අජ්ජ 

පණ්ඩිතස්සඤාණබල’’න්තිමහාජනපරිවුයතොයපොක්ඛරණිතීරංගයතො. 

මහාසත්යතො තීයර ඨත්වා මණිං ඔයලොයකන්යතො ‘‘නායං මණි

යපොක්ඛරණියං, තාලරුක්යඛ කාකකුලාවයක මණිනා භපවිතබ්බ’’න්ති

ඤත්වා ‘‘නත්ථි, යදව, යපොක්ඛරණියං මණී’’ති වත්වා ‘‘නනු උදයක
පඤ්ඤායතී’’ති වුත්යත ‘‘යතන හි උදකපාතිං ආහරා’’ති උදකපාතිං

ආහරායපත්වා‘‘පස්සථ, යදව, නායංමණියපොක්ඛරණියංයයවපඤ්ඤායති, 

පාතියම්පි පඤ්ඤායතී’’ති වත්වා ‘‘පණ්ඩිත, කත්ථ පන මණිනා

භපවිතබ්බ’’න්ති වුත්යත ‘‘යදව, යපොක්ඛරණියම්පි පාතියම්පි ඡායාව

පඤ්ඤායති, නමණි, මණිපන තාලරුක්යඛකාකකුලාවයකඅත්ථි, පුරිසං
ආණායපත්වා ආහරායපහී’’ති ආහ. රාජා තථා කත්වා මණිං ආහරායපසි.
යසො ආහරිත්වා පණ්ඩිතස්ස අදාසි. පණ්ඩියතො තං ගයහත්වා රඤ්යඤො 
හත්යථඨයපසි.තංදිස්වාමහාජයනොපණ්ඩිතස්සසාධකාරංදත්වායසනකං

පරිභපාසන්යතො ‘‘මණිරතනං තාලරුක්යඛ කාකකුලාවයක අත්ථි, 

යසනකබායලො බහූ මනුස්යස යපොක්ඛරණියමව භින්දායපසි, පණ්ඩියතන
නාමමයහොසධසදියසනභපවිතබ්බ’’න්තිමහාසත්තස්සථුතිමකාසි. රාජාපිස්ස
තුට්යඨොඅත්තයනොගීවායපිළන්ධනංමුත්තාහාරංදත්වාදාරකසහස්සානම්පි 
මුත්තාවලියයො දායපසි. යබොධිසත්තස්ස චපරිවාරස්ස චඉමිනාපරිහායරන
උපට්ඨානං අනුජානීති. 
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එකූනවීසතිමපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 

කකණ්ටකපඤ්යහො 
පුයනකදිවසං රාජා පණ්ඩියතන සද්ධිං උයයානං අගමාසි. තදා එයකො

කකණ්ටයකො යතොරණග්යග වසති. යසො රාජානං ආගච්ඡන්තං දිස්වා

ඔතරිත්වාභූමියංනිපජ්ජි.රාජාතස්සතංකිරියංඔයලොයකත්වා ‘‘පණ්ඩිත, 

අයංකකණ්ටයකොකිංකයරොතී’’ති පුච්ඡි. මහාසත්යතො ‘‘මහාරාජ, තුම්යහ 

යසවතී’’තිආහ.‘‘සයචඑවංඅම්හාකංයසවති, එතස්සමානිප්ඵයලොයහොතු, 

යභපොගමස්ස දායපහී’’ති. ‘‘යදව, තස්ස යභපොයගන කිච්චං නත්ථි, 

ඛාදනීයමත්තංඅලයමතස්සා’’ති. ‘‘කිංපයනස, ඛාදතී’’ති? ‘‘මංසංයදවා’’ති.

‘‘කිත්තකං ලද්ධං වට්ටතී’’ති? ‘‘කාකණිකමත්තග්ඝනකං යදවා’’ති. රාජා

එකං පුරිසං ආණායපසි ‘‘රාජදායයො නාම කාකණිකමත්තං න වට්ටති, 
ඉමස්ස නිබද්ධං අඩ්ඪමාසග්ඝනකං මංසං ආහරිත්වා යදහී’’ති. යසො
‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා තයතො පට්ඨාය තථා අකාසි. යසො එකදිවසං 
උයපොසයථ මාඝායත මංසං අලභිත්වා තයමව අඩ්ඪමාසකං විජ්ඣිත්වා
සුත්යතන ආවුනිත්වා තස්ස ගීවායං පිළන්ධි. අථස්ස තං නිස්සාය මායනො
උප්පජ්ජි. තං දිවසයමව රාජා පුන මයහොසයධන සද්ධිං උයයානං අගමාසි.
යසො රාජානං ආගච්ඡන්තං දිස්වාපි ධනං නිස්සාය උප්පන්නමානවයසන

‘‘යවයදහ, ත්වං නු යඛො මහද්ධයනො, අහං නු යඛො’’ති රඤ්ඤා සද්ධිං 
අත්තානං සමං කයරොන්යතො අයනොතරිත්වා යතොරණග්යගයයව සීසං

චායලන්යතොනිපජ්ජි.රාජා තස්සතංකිරියංඔයලොයකත්වා ‘‘පණ්ඩිත, එස

පුබ්යබ විය අජ්ජ න ඔතරති, කිං නු යඛො කාරණ’’න්ති පුච්ඡන්යතො ඉමං
ගාථමාහ– 

‘‘නායංපුයරඋන්නමති, යතොරණග්යගකකණ්ටයකො; 

මයහොසධවිජානාහි, යකනථද්යධොකකණ්ටයකො’’ති.(ජා.1.2.39); 

තත්ථ උන්නමතීති යථා අජ්ජ අයනොතරිත්වා යතොරණග්යගයයව සීසං

චායලන්යතො උන්නමති, එවං පුයරන උන්නමති. යකන ථද්යධොති යකන
කාරයණනථද්ධභපාවංආපන්යනොති. 

පණ්ඩියතොතස්ස වචනංසුත්වා ‘‘මහාරාජ, උයපොසයථමාඝායතමංසං 
අලභපන්යතන රාජපුරියසන ගීවාය බද්ධං අඩ්ඪමාසකං නිස්සාය තස්ස
මායනන භපවිතබ්බ’’න්තිඤත්වාඉමංගාථමාහ– 

‘‘අලද්ධපුබ්බංලද්ධාන, අඩ්ඪමාසංකකණ්ටයකො; 

අතිමඤ්ඤතිරාජානං, යවයදහංමිථිලග්ගහ’’න්ති.(ජා. 1.2.40); 

රාජා තස්ස වචනං සුත්වා තං පුරිසං පක්යකොසායපත්වා පුච්ඡි. යසො
යථාභූතංරඤ්යඤොආයරොයචසි.රාජාතං කථංසුත්වා‘‘කඤ්චිඅපුච්ඡිත්වාව
සබ්බඤ්ඤුබුද්යධන විය පණ්ඩියතන කකණ්ටකස්ස අජ්ඣාසයයො
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ඤායතො’’ති අතිවිය පසීදිත්වා පණ්ඩිතස්ස චතූසු ද්වායරසු සුඞ්කං දායපසි. 
කකණ්ටකස්සපනකුජ්ඣිත්වාවත්තංහායරතුංආරභි.පණ්ඩියතොපන‘‘මා
හායරහි මහාරාජා’’තිතංනිවායරසි. 

කකණ්ටකපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 

සිරිකාළකණ්ණිපඤ්යහො 
අයථයකො මිථිලවාසීපිඞ්ගුත්තයරොනාමමාණයවො තක්කසිලංගන්ත්වා

දිසාපායමොක්ඛාචරියස්ස සන්තියක සිප්පං සික්ඛන්යතො ඛිප්පයමව සික්ඛි.
යසොඅනුයයොගංදත්වා‘‘ගච්ඡාමහ’’න්තිආචරියංආපුච්ඡි.තස්මිංපනකුයල 

‘‘සයච වයප්පත්තා ධීතා යහොති, යජට්ඨන්යතවාසිකස්ස දාතබ්බා’’ති

වත්තංව, තස්මා තස්සආචරියස්සවයප්පත්තාඑකාධීතාඅත්ථි, සාඅභිරූපා

යදවච්ඡරාපටිභපාගා.අථනං ආචරියයො‘‘ධීතරංයත, තාත, දස්සාමි, තංආදාය

ගමිස්සසී’’තිආහ.යසොපනමාණයවොදුබ්භපයගො කාළකණ්ණී, කුමාරිකාපන
මහාපුඤ්ඤා.තස්සතංදිස්වාචිත්තංනඅල්ලීයති.යසොතං අයරොයචන්යතොපි
‘‘ආචරියස්ස වචනංන භින්දිස්සාමී’’ති සම්පටිච්ඡි.ආචරියයො ධීතරං තස්ස
අදාසි. යසො රත්තිභපායග අලඞ්කතසිරිසයයන නිපන්යනො තාය ආගන්ත්වා
සයනං අභිරුළ්හමත්තාය අට්ටීයමායනො හරායමායනො ජිගුච්ඡමායනො
පකම්පමායනො ඔතරිත්වා භූමියං නිපජ්ජි. සාපි ඔතරිත්වා තස්ස සන්තිකං

ගන්ත්වා නිපජ්ජි, යසො උට්ඨාය සයනං අභිරුහි. සාපි පුන සයනං අභිරුහි, 

යසොපුනසයනාඔතරිත්වාභූමියංනිපජ්ජි.කාළකණ්ණී නාමසිරියාසද්ධිං

නසයමති.කුමාරිකාසයයනයයවනිපජ්ජි, යසොභූමියංසයි. 

එවං සත්තාහං වීතිනායමත්වා තං ආදාය ආචරියං වන්දිත්වා නික්ඛමි, 
අන්තරාමග්යග ආලාපසල්ලාපමත්තම්පි නත්ථි. අනිච්ඡමානාව උයභපොපි
මිථිලං සම්පත්තා. අථ පිඞ්ගුත්තයරො නගරා අවිදූයර ඵලසම්පන්නං
උදුම්බරරුක්ඛං දිස්වා ඛුදාය පීළියතො තං අභිරුහිත්වා ඵලානි ඛාදි. සාපි

ඡාතජ්ඣත්තා රුක්ඛමූලං ගන්ත්වා ‘‘සාමි, මය්හම්පි ඵලානි පායතථා’’ති

ආහ.කිං තව හත්ථපාදා නත්ථි, සයං අභිරුහිත්වා ඛාදාති. සා අභිරුහිත්වා
ඛාදි. යසො තස්සා අභිරුළ්හභපාවං ඤත්වා ඛිප්පං ඔතරිත්වා රුක්ඛං 
කණ්ටයකහි පරික්ඛිපිත්වා ‘‘මුත්යතොම්හිකාළකණ්ණියා’’තිවත්වා පලායි.
සාපිඔතරිතුං අසක්යකොන්තීතත්යථවනිසීදි.අථරාජාඋයයායනකීළිත්වා
හත්ථික්ඛන්යධ නිසින්යනො සායන්හසමයය නගරං පවිසන්යතො තං දිස්වා

පටිබද්ධචිත්යතො හුත්වා ‘‘සපරිග්ගහා, අපරිග්ගහා’’ති පුච්ඡායපසි. සාපි

‘‘අත්ථි යම, සාමි, කුලදත්තියකො පති, යසො පන මං ඉධ නිසීදායපත්වා
ඡඩ්යඩත්වාපලායතො’’තිආහ.අමච්යචොතංකාරණංරඤ්යඤො ආයරොයචසි.
රාජා ‘‘අසාමිකභපණ්ඩං නාම රඤ්යඤො පාපුණාතී’’ති තං ඔතායරත්වා 
හත්ථික්ඛන්ධං ආයරොයපත්වා නියවසනං යනත්වා අභිසිඤ්චිත්වා
අග්ගමයහසිට්ඨායන ඨයපසි.සාතස්සපියාඅයහොසිමනාපා.උදුම්බරරුක්යඛ

ලද්ධත්තා ‘‘උදුම්බරයදවී’’ත්යවවස්සානාමංසඤ්ජානිංසු. 
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අයථකදිවසං රඤ්යඤොඋයයානගමනත්ථාය ද්වාරගාමවාසියකහිමග්ගං
පටිජග්ගායපසුං. පිඞ්ගුත්තයරොපි භපතිං කයරොන්යතො කච්ඡං බන්ධිත්වා
කුද්දායලන මග්ගං තච්ඡි. මග්යග අනිට්ඨියතයයව රාජා උදුම්බරයදවියා 
සද්ධිං රයථ නිසීදිත්වා නික්ඛමි. උදුම්බරයදවී කාළකණ්ණිං මග්ගං
තච්ඡන්තං දිස්වා‘‘එවරූපංසිරිංධායරතුංනාසක්ඛිඅයංකාළකණ්ණී’’තිතං
ඔයලොයකන්තීහසි. රාජාහසමානංදිස්වාකුජ්ඣිත්වා‘‘කස්මාහසී’’තිපුච්ඡි.

යදව, අයං මග්ගතච්ඡයකො පුරියසො මය්හං යපොරාණකසාමියකො, එස මං

උදුම්බරරුක්ඛං ආයරොයපත්වා කණ්ටයකහි පරික්ඛිපිත්වා ගයතො, ඉමාහං
ඔයලොයකත්වා ‘‘එවරූපං සිරිං ධායරතුං නාසක්ඛි කාළකණ්ණී අය’’න්ති

චින්යතත්වාහසින්ති.රාජා ‘‘ත්වංමුසාවාදංකයථසි, අඤ්ඤංකඤ්චි පුරිසං

දිස්වා තයා හසිතං භපවිස්සති, තං මායරස්සාමී’’ති අසිං අග්ගයහසි. සා 

භපයප්පත්තා ‘‘යදව, පණ්ඩියත තාව පුච්ඡථා’’තිආහ. රාජා යසනකං පුච්ඡි

‘‘යසනක, ඉමිස්සාවචනංත්වංසද්දහසී’’ති.‘‘නසද්දහාමි, යදව, යකොනාම
එවරූපං ඉත්ථිරතනං පහාය ගමිස්සතී’’ති. සා තස්ස කථං සුත්වා

අතියරකතරං භීතා අයහොසි. අථ රාජා ‘‘යසනයකො කිං ජානාති, පණ්ඩිතං

පුච්ඡිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාතංපුච්ඡන්යතොඉමංගාථමාහ – 

‘‘ඉත්ථීසියාරූපවතී, සාචසීලවතීසියා; 

පුරියසොතංනඉච්යඡයය, සද්දහාසිමයහොසධා’’ති.(ජා. 1.2.83); 

තත්ථ සීලවතීති ආචාරගුණසම්පන්නා. 

තං සුත්වාපණ්ඩියතොගාථමාහ– 

‘‘සද්දහාමිමහාරාජ, පුරියසොදුබ්භපයගොසියා; 

සිරීචකාළකණ්ණීච, නසයමන්තිකුදාචන’’න්ති.(ජා. 1.2.84); 

තත්ථ න සයමන්තීති සමුද්දස්ස ඔරිමතීරපාරිමතීරානි විය ච
ගගනතලපථවිතලානිවියචනසමාගච්ඡන්ති. 

රාජාතස්සවචයනනතංකාරණංසුත්වාතස්සානකුජ්ඣි, හදයමස්ස 

නිබ්බායි. යසො තස්ස තුස්සිත්වා ‘‘සයච පණ්ඩියතො නාභපවිස්ස, අජ්ජාහං

බාලයසනකස්ස කථාය එවරූපං ඉත්ථිරතනං හීයනො අස්සං, තං නිස්සාය
මයාඑසාලද්ධා’’තිසතසහස්යසන පූජංකායරසි.යදවීපි රාජානංවන්දිත්වා

‘‘යදව, පණ්ඩිතං නිස්සායමයාජීවිතංලද්ධං, ඉමාහංකනිට්ඨභපාතිකට්ඨායන

ඨයපතුංවරංයාචාමී’’තිආහ. ‘‘සාධ, යදවි, ගණ්හාහි, දම්මියතවර’’න්ති.

‘‘යදව, අජ්ජ පට්ඨාය මම කනිට්ඨං විනා කිඤ්චි මධරරසං න ඛාදිස්සාමි, 
ඉයතො පට්ඨාය යවලාය වා අයවලාය වා ද්වාරං විවරායපත්වා ඉමස්ස

මධරරසංයපයසතුංලභපනකවරංගණ්හාමී’’ති. ‘‘සාධ, භපද්යද, ඉමඤ්ච වරං
ගණ්හාහී’’ති. 
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සිරිකාළකණ්ණිපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 

යමණ්ඩකපඤ්යහො 
අපරස්මිං දිවයස රාජා කතපාතරායසො පාසාදස්ස දීඝන්තයර

චඞ්කමන්යතො වාතපානන්තයරන ඔයලොයකන්යතො එකං එළකඤ්ච
සුනඛඤ්චමිත්තසන්ථවංකයරොන්තංඅද්දස.යසො කිරඑළයකොහත්ථිසාලං
ගන්ත්වා හත්ථිස්ස පුරයතො ඛිත්තං අනාමට්ඨතිණං ඛාදි. අථ නං 
හත්ථියගොපකායපොයථත්වානීහරිංසු.යසොවිරවිත්වාපලායි.අථනංඑයකො
පුරියසො යවයගනාගන්ත්වා පිට්ඨියං දණ්යඩන තිරියං පහරි. යසො පිට්ඨිං
ඔනායමත්වා යවදනාප්පත්යතො හුත්වා ගන්ත්වා රාජයගහස්ස මහාභිත්තිං
නිස්සාය පිට්ඨිකාය නිපජ්ජි. තං දිවසයමව රඤ්යඤො මහානයස
අට්ඨිචම්මාදීනිඛාදිත්වාවඩ්ඪිතසුනයඛො භපත්තකාරයකභපත්තංසම්පායදත්වා
බහිඨත්වාසරීයරයසදංනිබ්බායපන්යත මච්ඡමංසගන්ධංඝායිත්වාතණ්හං
අධිවායසතුංඅසක්යකොන්යතොමහානසං පවිසිත්වාභපාජනපිධානංපායතත්වා
මංසං ඛාදි. අථ භපත්තකාරයකො භපාජනසද්යදන පවිසිත්වා තං දිස්වා ද්වාරං
පිදහිත්වා තං යලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහි යපොයථසි. යසො ඛාදිතමංසං මුයඛයනව
ඡඩ්යඩත්වා විරවිත්වා නික්ඛමි. භපත්තකාරයකොපි තස්ස නික්ඛන්තභපාවං
ඤත්වා අනුබන්ධිත්වා පිට්ඨියං දණ්යඩන තිරියං පහරි. යසො
යවදනාප්පත්යතො පිට්ඨිං ඔනායමත්වා එකං පාදං උක්ඛිපිත්වා එළකස්ස 

නිපන්නට්ඨානයමවපාවිසි.අථනංඑළයකො‘‘සම්ම, කිංපිට්ඨිංඔනායමත්වා

ආගච්ඡසි, කිං යත වායතො විජ්ඣතී’’ති පුච්ඡි. සුනයඛොපි ‘‘ත්වම්පි පිට්ඨිං

ඔනායමත්වා නිපන්යනොසි, කිං යත වායතො විජ්ඣතී’’ති පුච්ඡි. යත
අඤ්ඤමඤ්ඤංඅත්තයනොපවත්තිං ආයරොයචසුං. 

අථ නං එළයකො පුච්ඡි ‘‘කිං පන ත්වං පුන භපත්තයගහං ගන්තුං 

සක්ඛිස්සසි සම්මා’’ති? ‘‘න සක්ඛිස්සාමි, සම්ම, ගතස්ස යම ජීවිතං

නත්ථී’’ති. ‘‘ත්වං පන පුන හත්ථිසාලං ගන්තුං සක්ඛිස්සසී’’ති. ‘‘මයාපි

තත්ථගන්තුංන සක්කා, ගතස්සයමජීවිතංනත්ථී’’ති.යත‘‘කථංනුයඛො
මයංඉදානිජීවිස්සාමා’’ති උපායංචින්යතසුං.අථනංඑළයකොආහ–‘‘සයච

මයං සමග්ගවාසං වසිතුං සක්යකොම, අත්යථයකො උපායයො’’ති. ‘‘යතන හි

කයථහී’’ති. ‘‘සම්ම, ත්වං ඉයතො පට්ඨාය හත්ථිසාලං යාහි, ‘‘නායං තිණං

ඛාදතී’’ති තයි හත්ථියගොපකා ආසඞ්කං න කරිස්සන්ති, ත්වං මම තිණං

ආහයරයයාසි. අහම්පි භපත්තයගහං පවිසිස්සාමි, ‘‘නායං මංසඛාදයකො’’ති

භපත්තකාරයකොමයිආසඞ්කංනකරිස්සති, අහංයත මංසංආහරිස්සාමී’’ති.
යත ‘‘සුන්දයරො උපායයො’’ති උයභපොපි සම්පටිච්ඡිංසු. සුනයඛො හත්ථිසාලං
ගන්ත්වා තිණකලාපං ඩංසිත්වා ආගන්ත්වා මහාභිත්තිපිට්ඨිකාය ඨයපසි. 
ඉතයරොපි භපත්තයගහං ගන්ත්වා මංසඛණ්ඩං මුඛපූරං ඩංසිත්වා ආයනත්වා

තත්යථව ඨයපසි. සුනයඛො මංසං ඛාදි, එළයකො තිණං ඛාදි. යත ඉමිනා
උපායයනසමග්ගාසම්යමොදමානා මහාභිත්තිපිට්ඨිකායවසන්ති.රාජායතසං

මිත්තසන්ථවංදිස්වාචින්යතසි ‘‘අදිට්ඨපුබ්බංවතයමකාරණංදිට්ඨං, ඉයම
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පච්චාමිත්තාහුත්වාපිසමග්ගවාසං වසන්ති.ඉදංකාරණංගයහත්වාපඤ්හං

කත්වා පඤ්ච පණ්ඩියත පුච්ඡිස්සාමි, ඉමං පඤ්හං අජානන්තං රට්ඨා

පබ්බායජස්සාමි, තං ජානන්තස්ස ‘එවරූයපො පණ්ඩියතො නත්ථී’ති 

මහාසක්කාරංකරිස්සාමි.අජ්ජතාවඅයවලා, ස්යව උපට්ඨානංආගතකායල
පුච්ඡිස්සාමී’’ති.යසොපුනදිවයසපණ්ඩියතසුආගන්ත්වා නිසින්යනසුපඤ්හං
පුච්ඡන්යතොඉමංගාථමාහ– 

‘‘යයසං නකදාචිභූතපුබ්බං, සඛයං සත්තපදම්පිමස්මියලොයක; 

ජාතා අමිත්තා දුයව සහායා, පටිසන්ධාය චරන්තිකිස්ස යහතූ’’ති. 

(ජා.1.12.94); 

තත්ථ පටිසන්ධාොතිසද්දහිත්වාඝටිතා හුත්වා. 

ඉදඤ්චපනවත්වාපුනඑවමාහ– 

‘‘යදි යම අජ්ජ පාතරාසකායල, පඤ්හං න සක්කුයණයයාථ 

වත්තුයමතං; 

රට්ඨා පබ්බාජයිස්සාමි යවො සබ්යබ, න හි මත්යථො 

දුප්පඤ්ඤජාතියකහී’’ති.(ජා.1.12.95); 

තදා පන යසනයකො අග්ගාසයන නිසින්යනො අයහොසි, පණ්ඩියතො පන
පරියන්යත නිසින්යනො. යසො තං පඤ්හං උපධායරන්යතො තමත්ථං අදිස්වා
චින්යතසි ‘‘අයං රාජා දන්ධධාතුයකො ඉමං පඤ්හං චින්යතත්වා සඞ්ඛරිතුං

අසමත්යථො, කිඤ්චියදව, යතන දිට්ඨං භපවිස්සති, එකදිවසං ඔකාසං

ලභපන්යතො ඉමං පඤ්හං නීහරිස්සාමි, යසනයකො යකනචි උපායයන 
අජ්යජකදිවසමත්තං අධිවාසායපතූ’’ති. ඉතයරපි චත්තායරො පණ්ඩිතා 
අන්ධකාරගබ්භපං පවිට්ඨා වියනකිඤ්චි පස්සිංසු. යසනයකො ‘‘කා නු යඛො
මයහොසධස්ස පවත්තී’’තියබොධිසත්තංඔයලොයකසි.යසොපිතංඔයලොයකසි.
යසනයකොයබොධිසත්තස්ස ඔයලොකිතාකායරයනවතස්ස අධිප්පායංඤත්වා

‘‘පණ්ඩිතස්සපි න උපට්ඨාති, යතයනකදිවසං ඔකාසං ඉච්ඡති, 

පූයරස්සාමිස්ස මයනොරථ’’න්ති චින්යතත්වා රඤ්ඤා සද්ධිං විස්සායසන

මහාහසිතං හසිත්වා ‘‘කිං, මහාරාජ, සබ්යබව අම්යහ පඤ්හං කයථතුං 

අසක්යකොන්යත රට්ඨා පබ්බායජස්සසි, එතම්පි ‘එයකො ගණ්ඨිපඤ්යහො’ති

ත්වං සල්ලක්යඛසි, නමයංඑතංකයථතුංනසක්යකොම, අපිචයඛොයථොකං

අධිවායසහි. ගණ්ඨිපඤ්යහො එස, න සක්යකොම මහාජනමජ්යඣ කයථතුං, 

එකමන්යතචින්යතත්වාපච්ඡාතුම්හාකං කයථස්සාම, ඔකාසංයනොයදහී’’ති
මහාසත්තංඔයලොයකත්වාඉමං ගාථාද්වයමාහ– 

‘‘මහාජනසමාගමම්හි යඝොයර, ජනයකොලාහලසඞ්ගමම්හි ජායත; 

වික්ඛිත්තමනාඅයනකචිත්තා, පඤ්හංනසක්කුයණොම වත්තුයමතං. 
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‘‘එකග්ගචිත්තාවඑකයමකා, රහසිගතාඅත්ථංනිචින්තයිත්වා; 

පවියවයක සම්මසිත්වාන ධීරා, අථ වක්ඛන්ති ජනින්ද 

එතමත්ථ’’න්ති.(ජා.1.12.96-97); 

තත්ථ සම්මසිත්වානාතිකායචිත්තවියවයක ඨිතාඉයමධීරාඉමංපඤ්හං
සම්මසිත්වාඅථයවොඑතංඅත්ථංවක්ඛන්ති. 

රාජා තස්ස කථං සුත්වා අනත්තමයනො හුත්වාපි ‘‘සාධ චින්යතත්වා 

කයථථ, අකයථන්යත පන යවො පබ්බායජස්සාමී’’ති තජ්යජසියයව.

චත්තායරො පණ්ඩිතා පාසාදා ඔතරිංසු. යසනයකො ඉතයර ආහ – ‘‘සම්මා, 

රාජාසුඛුමපඤ්හංපුච්ඡි, අකථියතමහන්තංභපයං භපවිස්සති, සප්පායයභපොජනං
භුඤ්ජිත්වා සම්මා උපධායරථා’’ති. යත අත්තයනො අත්තයනො යගහං ගතා.

පණ්ඩියතොපි උට්ඨාය උදුම්බරයදවියා සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘යදවි, අජ්ජ වා 

හියයයො වා රාජා කත්ථ චිරං අට්ඨාසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘තාත, දීඝන්තයර
වාතපායනන ඔයලොයකන්යතො චඞ්කමතී’’ති. තයතො පණ්ඩියතො චින්යතසි
‘‘රඤ්ඤාඉමිනාපස්යසනකිඤ්චි දිට්ඨංභපවිස්සතී’’ති.යසොතත්ථගන්ත්වා
බහි ඔයලොයකන්යතො එළකසුනඛානං කිරියං දිස්වා ‘‘ඉයම දිස්වා රඤ්ඤා
පඤ්යහො අභිසඞ්ඛයතො’’ති සන්නිට්ඨානං කත්වා යගහං ගයතො. ඉතයරපි
තයයොචින්යතත්වාකිඤ්චිඅදිස්වායසනකස්සසන්තිකංඅගමංසු.යසොයත 
පුච්ඡි‘‘දිට්යඨොයවොපඤ්යහො’’ති.‘‘නදිට්යඨොආචරියා’’ති.‘‘යදිඑවංරාජා

යවො පබ්බායජස්සති, කිං කරිස්සථා’’ති? ‘‘තුම්යහහි පන දිට්යඨො’’ති? 

‘‘අහම්පි න පස්සාමී’’ති. ‘‘තුම්යහසු අපස්සන්යතසු මයං කිං පස්සාම, 
රඤ්යඤො පන සන්තියක ‘චින්යතත්වා කයථස්සාමා’ති සීහනාදං නදිත්වා

ආගතම්හා, අකථියත අම්යහරාජාකුජ්ඣිස්සති, කිංකයරොම, අයංපඤ්යහො

න සක්කා අම්යහහි දට්ඨුං, පණ්ඩියතන පන සතගුණං සහස්සගුණං

සතසහස්සගුණං කත්වා චින්තියතො භපවිස්සති, එථ තස්ස සන්තිකං
ගච්ඡාමා’’තියතචත්තායරොපණ්ඩිතායබොධිසත්තස්ස ඝරද්වාරංආගතභපාවං 
ආයරොචායපත්වා ‘‘පවිසන්තු පණ්ඩිතා’’ති වුත්යත යගහං පවිසිත්වා

පටිසන්ථාරං කත්වා එකමන්තං ඨිතා මහාසත්තං පුච්ඡිංසු ‘‘කිං පන, 

පණ්ඩිත, චින්තියතො පඤ්යහො’’ති? ‘‘ආම, චින්තියතො, මයි අචින්යතන්යත 
අඤ්යඤො යකො චින්තයිස්සතී’’ති. ‘‘යතන හි පණ්ඩිත අම්හාකම්පි
කයථථා’’ති. 

පණ්ඩියතො ‘‘සචාහං එයතසං න කයථස්සාමි, රාජා යත රට්ඨා 

පබ්බායජස්සති, මංපනසත්තහිරතයනහිපූයජස්සති, ඉයමඅන්ධබාලාමා

විනස්සන්තු, කයථස්සාමි යතස’’න්ති චින්යතත්වා යත චත්තායරොපි
නීචාසයන නිසීදායපත්වා අඤ්ජලිං පග්ගණ්හායපත්වා රඤ්ඤා දිට්ඨතං
අජානායපත්වා ‘‘රඤ්ඤා පුච්ඡිතකායල එවං කයථයයාථා’’ති චතුන්නම්පි
චතස්යසො ගාථායයොබන්ධිත්වා පාළියමවඋග්ගණ්හායපත්වා උයයයොයජසි.
යත දුතියදිවයස රාජපට්ඨානං ගන්ත්වා පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදිංසු. රාජා 
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යසනකං පුච්ඡි ‘‘ඤායතො යත, යසනක, පඤ්යහො’’ති? ‘‘මහාරාජ, මයි
අජානන්යතඅඤ්යඤොයකො ජානිස්සතී’’ති.‘‘යතනහිකයථහී’’ති.‘‘සුණාථ

යදවා’’තියසොඋග්ගහිතනියායමයනවගාථමාහ – 

‘‘උග්ගපුත්තරාජපුත්තියානං, උරබ්භපස්සමංසංපියංමනාපං; 

න සුනඛස්ස යත අයදන්ති මංසං, අථ යමණ්ඩස්ස සුයණන 

සඛයමස්සා’’ති.(ජා.1.12.98); 

තත්ථ උග් පුත්ත ාජපුත්තිොනන්ති උග්ගතානංඅමච්චපුත්තානඤ්යචව
රාජපුත්තානඤ්ච. 

ගාථං වත්වාපි යසනයකො අත්ථං න ජානාති. රාජා පන අත්තයනො 

දිට්ඨභපායවන පජානාති, තස්මා ‘‘යසනයකන තාව ඤායතො’’ති පුක්කුසං

පුච්ඡි.යසොපිස්ස ‘‘කිංඅහම්පිඅපණ්ඩියතො’’තිවත්වාඋග්ගහිතනියායමයනව
ගාථමාහ– 

‘‘චම්මංවිහනන්තිඑළකස්ස, අස්සපිට්ඨත්ථරස්සුඛස්සයහතු; 

න ච යත සුනඛස්ස අත්ථරන්ති, අථ යමණ්ඩස්ස සුයණන 

සඛයමස්සා’’ති.(ජා.1.12.99); 

තස්සපි අත්යථො අපාකයටොයයව. රාජා පන අත්තයනො පාකටත්තා
‘‘ඉමිනාපි පුක්කුයසන ඤායතො’’ති කාමින්දං පුච්ඡි. යසොපි
උග්ගහිතනියායමයනවගාථමාහ– 

‘‘ආයවල්ලිතසිඞ්ගියකො හි යමණ්යඩො, නච සුනඛස්ස විසාණකානි 

අත්ථි; 

තිණභපක්යඛො මංසයභපොජයනො ච, අථ යමණ්ඩස්ස සුයණන

සඛයමස්සා’’ති. (ජා.1.12.100); 

රාජා ‘‘ඉමිනාපි ඤායතො’’ති යදවින්දං පුච්ඡි. යසොපි 

උග්ගහිතනියායමයනවගාථමාහ– 

‘‘තිණමාසි පලාසමාසි යමණ්යඩො, න ච සුනයඛො තිණමාසි යනො

පලාසං; 

ගණ්යහයය සුයණො සසං බිළාරං, අථ යමණ්ඩස්ස සුයණන 

සඛයමස්සා’’ති.(ජා.1.12.101); 

තත්ථ තිණමාසි පලාසමාසීති තිණඛාදයකො යචව පණ්ණඛාදයකො ච. 

යනොපලාසන්තිපණ්ණම්පිනඛාදති. 

අථ රාජා පණ්ඩිතං පුච්ඡි – ‘‘තාත, ත්වම්පි ඉමං පඤ්හං ජානාසී’’ති? 

‘‘මහාරාජ, අවීචියතො යාව භපවග්ගා මං ඨයපත්වා යකො අඤ්යඤො එතං 
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ජානිස්සතී’’ති.‘‘යතනහිකයථහී’’ති.‘‘සුණමහාරාජා’’තිතස්සපඤ්හස්ස
අත්තයනො පාකටභපාවංපකායසන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

‘‘අට්ඨඩ්ඪපයදොචතුප්පදස්ස, යමණ්යඩොඅට්ඨනයඛොඅදිස්සමායනො; 

ඡාදියමාහරතීඅයංඉමස්ස, මංසංආහරතීඅයංඅමුස්ස. 

‘‘පාසාදවරගයතො වියදහයසට්යඨො, වීතිහාරං

අඤ්ඤමඤ්ඤයභපොජනානං; 

අද්දක්ඛි කිර සක්ඛිකං ජනින්යදො, බුභුක්කස්ස පුණ්ණංමුඛස්ස 

යචත’’න්ති.(ජා.1.12.102-103); 

තත්ථ අට්ඨ ඪපයදොති බයඤ්ජනකුසලතාය එළකස්ස චතුප්පාදං

සන්ධායාහ. යමණ්යඩොති එළයකො. අට්ඨනය ොති එයකකස්මිං පායද

ද්වින්නං ද්වින්නං ඛුරානං වයසයනතං වුත්තං. අදිස්සමායනොති මංසං

ආහරණකායල අපඤ්ඤායමායනො. ඡාදිෙන්ති යගහච්ඡදනං. තිණන්ති

අත්යථො. අෙං ඉමස්සාති සුනයඛො එළකස්ස. වීතිහා න්ති වීතිහරණං. 

අඤ්ඤමඤ්ඤයභොජනානන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස යභපොජනානං. යමණ්යඩො හි 

සුනඛස්ස යභපොජනං හරති, යසො තස්ස වීතිහරති, සුනයඛොපි තස්ස හරති, 

ඉතයරො වීතිහරති. අද්දක්ඛීති තං යතසං අඤ්ඤමඤ්ඤයභපොජනානං

වීතිහරණං සක්ඛිකං අත්තයනො පච්චක්ඛං කත්වා අද්දස. බුභුක්කස්සාති

භුභූති සද්දකරණසුනඛස්ස. පුණ්ණංමු ස්සාති යමණ්ඩස්ස. ඉයමසං එතං 
මිත්තසන්ථවංරාජාසයංපස්සීති. 

රාජා ඉතයරහි යබොධිසත්තං නිස්සායඤාතභපාවං අජානන්යතො ‘‘පඤ්ච 
පණ්ඩිතා අත්තයනො අත්තයනො ඤාණබයලන ජානිංසූ’’ති මඤ්ඤමායනො
යසොමනස්සප්පත්යතොහුත්වා ඉමංගාථමාහ– 

‘‘ලාභපාවතයමඅනප්පරූපා, යස්සයමදිසාපණ්ඩිතාකුලම්හි; 

පඤ්හස්ස ගම්භීරගතං නිපුණමත්ථං, පටිවිජ්ඣන්ති සුභපාසියතන 

ධීරා’’ති.(ජා.1.12.104); 

තත්ථ පටිවිජ්ෙන්තීතිසුභපාසියතනයත විදිත්වාකයථන්ති. 

අථ යනසං ‘‘තුට්යඨන නාම තුට්ඨාකායරො කත්තබ්යබො’’ති තං
කයරොන්යතො ඉමංගාථමාහ– 

‘‘අස්සතරිරථඤ්චඑකයමකං, ඵීතංගාමවරඤ්චඑකයමකං; 

සබ්යබසං යවො දම්මි පණ්ඩිතානං, පරමප්පතීතමයනො

සුභපාසියතනා’’ති. (ජා.1.12.105); 

ඉතිවත්වායතසංතංසබ්බංදායපසි. 
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ද්වාදසනිපායතයමණ්ඩකපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 

සිරිමන්තපඤ්යහො 
උදුම්බරයදවී පන ඉතයරහි පණ්ඩිතං නිස්සාය පඤ්හස්ස ඤාතභපාවං

ඤත්වා ‘‘රඤ්ඤා මුග්ගං මායසන නිබ්බියසසකං කයරොන්යතන විය 

පඤ්චන්නංසමයකොවසක්කායරොකයතො, නනුමය්හංකනිට්ඨස්සවියසසං
සක්කාරංකාතුං වට්ටතී’’තිචින්යතත්වාරඤ්යඤොසන්තිකංගන්ත්වාපුච්ඡි

‘‘යදව, යකනයවොපඤ්යහො කථියතො’’ති? ‘‘පඤ්චහිපණ්ඩියතහි, භපද්යද’’ති.

‘‘යදව, චත්තායරො ජනාතංපඤ්හංකංනිස්සායජානිංසූ’’ති? ‘‘නජානාමි, 

භපද්යද’’ති. ‘‘මහාරාජ, කිං යත ජානන්ති, පණ්ඩියතො පන ‘මා නස්සන්තු

ඉයමබාලා’තිපඤ්හංඋග්ගණ්හායපසි, තුම්යහ සබ්යබසං සමකංසක්කාරං

කයරොථ, අයුත්තයමතං, පණ්ඩිතස්ස වියසසකං කාතුං වට්ටතී’’ති. රාජා
‘‘අත්තානං නිස්සාය ඤාතභපාවං න කයථසී’’ති පණ්ඩිතස්ස තුස්සිත්වා
අතියරකතරං සක්කාරං කාතුකායමො චින්යතසි ‘‘යහොතු මම පුත්තං එකං
පඤ්හං පුච්ඡිත්වා කථිතකායල මහන්තං සක්කාරං කරිස්සාමී’’ති. යසො
පඤ්හං චින්යතන්යතො සිරිමන්තපඤ්හං චින්යතත්වා එකදිවසං පඤ්චන්නං
පණ්ඩිතානං උපට්ඨානං ආගන්ත්වා සුඛනිසින්නකායල යසනකං ආහ –

‘‘යසනක, පඤ්හං පුච්ඡිස්සාමී’’ති.‘‘පුච්ඡයදවා’’ති.රාජාසිරිමන්තපඤ්යහ
පඨමංගාථමාහ– 

‘‘පඤ්ඤායුයපතංසිරියාවිහීනං, යසස්සිනංවාපිඅයපතපඤ්ඤං; 

පුච්ඡාමි තං යසනක එතමත්ථං, කයමත්ථ යසයයයො කුසලා 

වදන්තී’’ති.(ජා.1.15.83); 

තත්ථ කයමත්ථ යසයෙයොතිඉයමසු ද්වීසු කතරං පණ්ඩිතා යසයයයොති
වදන්ති. 

අයඤ්චකිර පඤ්යහො යසනකස්ස වංසානුගයතො, යතනනං ඛිප්පයමව

කයථසි – 

‘‘ධීරාචබාලාචහයවජනින්ද, සිප්පූපපන්නාචඅසිප්පියනොච; 

සුජාතිමන්යතොපිඅජාතිමස්ස, යසස්සියනොයපසකරාභපවන්ති; 

එතම්පි දිස්වාන අහං වදාමි, පඤ්යඤො නිහීයනො සිරීමාව 

යසයයයො’’ති.(ජා.1.15.84); 

තත්ථ පඤ්යඤො නිහීයනොතිපඤ්ඤවානිහීයනො, ඉස්සයරොවඋත්තයමොති
අත්යථො. 

රාජාතස්සවචනංසුත්වාඉතයරතයයොඅපුච්ඡිත්වාසඞ්ඝනවකං හුත්වා
නිසින්නංමයහොසධපණ්ඩිතංආහ– 
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‘‘තුවම්පිපුච්ඡාමිඅයනොමපඤ්ඤ, මයහොසධයකවලධම්මදස්සි; 

බාලං යසස්සිං පණ්ඩිතං අප්පයභපොගං, කයමත්ථ යසයයයො කුසලා 

වදන්තී’’ති.(ජා.1.15.85); 

තත්ථ යකවලධම්මදස්සීතිසබ්බධම්මදස්සි. 

අථස්ස මහාසත්යතො‘‘සුණ, මහාරාජා’’තිවත්වා කයථසි– 

‘‘පාපානි කම්මානි කයරොති බායලො, ඉධයමව යසයයයො ඉති

මඤ්ඤමායනො; 

ඉධයලොකදස්සීපරයලොකමදස්සී, උභපයත්ථබායලොකලිමග්ගයහසි; 

එතම්පි දිස්වාන අහං වදාමි, පඤ්යඤොව යසයයයො න යසස්සි 

බායලො’’ති.(ජා.1.15.86); 

තත්ථ ඉධයමවයසයෙයොතිඉධයලොයක ඉස්සරියයමවමය්හංයසට්ඨන්ති

මඤ්ඤමායනො. කලිමග් යහසීති බායලො ඉස්සරියමායනන පාපකම්මං
කත්වා නිරයාදිං උපපජ්ජන්යතො පරයලොයක ච පුන තයතො ආගන්ත්වා
නීචකුයල දුක්ඛභපාවං පත්වා නිබ්බත්තමායනො ඉධයලොයක චාති උභපයත්ථ
පරාජයයමව ගණ්හාති. එතම්පි කාරණං අහං දිස්වා පඤ්ඤාසම්පන්යනොව

උත්තයමො, ඉස්සයරොපනබායලොන උත්තයමොතිවදාමි. 

එවං වුත්යත රාජා යසනකං ඔයලොයකත්වා ‘‘නනු මයහොසයධො

පඤ්ඤවන්තයමව උත්තයමොති වදතී’’ති ආහ. යසනයකො ‘‘මහාරාජ, 

මයහොසයධො දහයරො, අජ්ජාපිස්ස මුයඛ ඛීරගන්යධො වායති, කියමස
ජානාතී’’තිවත්වාඉමංගාථමාහ– 

‘‘නිසිප්පයමතං විදධාතියභපොගං, නබන්ධවාන සරීරවණ්යණොයයො; 

පස්යසළමූගංසුඛයමධමානං, සිරීහිනංභපජයතයගොරවින්දං; 

එතම්පි දිස්වාන අහං වදාමි, පඤ්යඤො නිහීයනො සිරීමාව 
යසයයයො’’ති. 

තත්ථ එළමූ න්ති පග්ඝරිතලාලමුඛං. ය ො වින්දන්ති යසො කිර
තස්මිංයයවනගයරඅසීතියකොටිවිභපයවොයසට්ඨි විරූයපො.නාස්සපුත්යතොන

ච ධීතා, නකිඤ්චි සිප්පං ජානාති.කයථන්තස්සපිස්ස හනුකස්ස උයභපොහිපි
පස්යසහි ලාලාධාරා පග්ඝරති. යදවච්ඡරා විය ද්යව ඉත්ථියයො 
සබ්බාලඞ්කායරහි විභූසිතා සුපුප්ඵිතානි නීලුප්පලානි ගයහත්වා උයභපොසු
පස්යසසු ඨිතා තං ලාලං නීලුප්පයලහි සම්පටිච්ඡිත්වා නීලුප්පලානි
වාතපායනන ඡඩ්යඩන්ති. සුරායසොණ්ඩාපි පානාගාරං පවිසන්තා

නීලුප්පයලහි අත්යථ සති තස්ස යගහද්වාරං ගන්ත්වා ‘‘සාමි යගොරවින්ද, 

යසට්ඨී’’ති වදන්ති. යසො යතසං සද්දං සුත්වා වාතපායන ඨත්වා ‘‘කිං, 

තාතා’’තිවදති.අථස්සලාලාධාරාපග්ඝරති. තා ඉත්ථියයොතංනීලුප්පයලහි
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සම්පටිච්ඡිත්වා නීලුප්පලානි අන්තරවීථියං ඛිපන්ති. සුරාධත්තා තානි
ගයහත්වා උදයකනවික්ඛායලත්වාපිළන්ධිත්වා පානාගාරංපවිසන්ති.එවං
සිරිසම්පන්යනො අයහොසි. යසනයකො තං උදාහරණං කත්වා දස්යසන්යතො
එවමාහ. 

තංසුත්වාරාජා ‘‘කීදිසං, තාත, මයහොසධපණ්ඩිතා’’තිආහ.පණ්ඩියතො 

‘‘යදව, කිං යසනයකො ජානාති, ඔදනසිත්ථට්ඨායනකායකො විය දධිං පාතුං

ආරද්ධසුනයඛො විය ච යසයමව පස්සති, සීයස පතන්තං මහාමුග්ගරං න

පස්සති, සුණ, යදවා’’තිවත්වාඉමං ගාථමාහ– 

‘‘ලද්ධා සුඛං මජ්ජති අප්පපඤ්යඤො, දුක්යඛන ඵුට්යඨොපි 

පයමොහයමති; 

ආගන්තුනාදුක්ඛසුයඛනඵුට්යඨො, පයවධතිවාරිචයරොවඝම්යම; 

එතම්පි දිස්වාන අහං වදාමි, පඤ්යඤොව යසයයයො න යසස්සි 

බායලො’’ති.(ජා.1.15.88); 

තත්ථ සු න්ති ඉස්සරියසුඛං ලභිත්වා බායලො පමජ්ජති, පමත්යතො

සමායනො පාපං කයරොති. දුක්ය නාති කායිකයචතසිකදුක්යඛන. 

ආ න්තුනාති න අජ්ඣත්තියකන. සත්තානඤ්හි සුඛම්පි දුක්ඛම්පි 

ආගන්තුකයමව, න නිච්චපවත්තං. ඝම්යමති උදකා උද්ධරිත්වා ආතයප
ඛිත්තමච්යඡොවිය. 

තං සුත්වා රාජා ‘‘කීදිසංආචරියා’’තිආහ. යසනයකො ‘‘යදව, කියමස 

ජානාති, තිට්ඨන්තු තාව මනුස්සා, අරඤ්යඤ ජාතරුක්යඛසුපි
ඵලසම්පන්නයමවබහූ විහඞ්ගමාභපජන්තී’’තිවත්වාඉමංගාථමාහ– 

‘‘දුමංයථාසාදුඵලංඅරඤ්යඤ, සමන්තයතොසමභිසරන්තිපක්ඛී; 

එවම්පිඅඩ්ඪංසධනංසයභපොගං, බහුජ්ජයනොභපජතිඅත්ථයහතු; 

එතම්පි දිස්වාන අහං වදාමි, පඤ්යඤො නිහීයනො සිරීමාව 

යසයයයො’’ති.(ජා.1.15.89); 

තත්ථ බහුජ්ජයනොතිමහාජයනො. 

තංසුත්වාරාජා‘‘කීදිසංතාතා’’තිආහ.පණ්ඩියතො‘‘කියමසමයහොදයරො 

ජානාති, සුණ, යදවා’’තිවත්වාඉමංගාථමාහ– 

‘‘න සාධබලවාබායලො, සාහසාවින්දයතධනං; 

කන්දන්තයමතංදුම්යමධං, කඩ්ඪන්තිනිරයංභුසං; 

එතම්පි දිස්වාන අහං වදාමි, පඤ්යඤොව යසයයයො න යසස්සි

බායලො’’ති.(ජා.1.15.90); 
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තත්ථ සාහසාතිසාහයසනසාහසිකකම්මං කත්වාජනංපීයළත්වාධනං
වින්දති. අථ නං නිරයපාලා කන්දන්තයමව දුම්යමධං බලවයවදනං නිරයං
කඩ්ඪන්ති. 

පුන රඤ්ඤා‘‘කිංයසනකා’’තිවුත්යතයසනයකො ඉමංගාථමාහ– 

‘‘යා කාචි නජ්යජො ගඞ්ගමභිස්සවන්ති, සබ්බාව තා නාමයගොත්තං 

ජහන්ති; 

ගඞ්ගා සමුද්දං පටිපජ්ජමානා, න ඛායයත ඉද්ධිං පඤ්යඤොපි

යලොයක; 

එතම්පි දිස්වාන අහං වදාමි, පඤ්යඤො නිහීයනො සිරීමාව 

යසයයයො’’ති.(ජා.1.15.91); 

තත්ථ නජ්යජොතිනින්නාහුත්වා සන්දමානාඅන්තමයසොකුන්නදියයොපි

ගඞ්ගංඅභිස්සවන්ති. ජහන්තීතිගඞ්ගාත්යවවසඞ්ඛයංගච්ඡන්ති, අත්තයනො

නාමයගොත්තං ජහන්ති. න ාෙයතතිසාපිගඞ්ගාසමුද්දං පටිපජ්ජමානාන 

පඤ්ඤායති, සමුද්යදොත්යවව නාමං ලභපති. එවයමව මහාපඤ්යඤොපි

ඉස්සරසන්තිකංපත්යතොන ඛායතිනපඤ්ඤායති,සමුද්දංපවිට්ඨගඞ්ගාවිය
යහොති. 

පුනරාජා‘‘කිංපණ්ඩිතා’’තිආහ.යසො‘‘සුණ, මහාරාජා’’තිවත්වා ඉමං
ගාථාද්වයමාහ– 

‘‘යයමතමක්ඛා උදධිං මහන්තං, සවන්ති නජ්යජො 

සබ්බකාලමසඞ්ඛයං; 

යසොසාගයරොනිච්චමුළාරයවයගො, යවලංනඅච්යචතිමහාසමුද්යදො. 

‘‘එවම්පිබාලස්සපජප්පිතානි, පඤ්ඤංනඅච්යචතිසිරීකදාචි; 

එතම්පි දිස්වාන අහං වදාමි, පඤ්යඤොව යසයයයො න යසස්සි 

බායලො’’ති.(ජා.1.15.92-93); 

තත්ථ ෙයමතමක් ාති යංඑතංඅක්ඛාසිවයදසි. අසඞ් යන්තිඅගණනං. 

යවලං න අච්යචතීති උළාරයවයගොපි හුත්වා ඌමිසහස්සං උක්ඛිපිත්වාපි 

යවලං අතික්කමිතුං න සක්යකොති, යවලං පත්වා අවස්සං සබ්බාඌමියයො

භිජ්ජන්ති. එවම්පි බාලස්ස පජප්පිතානීති බාලස්ස වචනානිපි එවයමව 

පඤ්ඤවන්තංඅතික්කමිතුංන සක්යකොන්ති, තංපත්වාව භිජ්ජන්ති. පඤ්ඤං

නඅච්යචතීතිපඤ්ඤවන්තංසිරිමානාම නාතික්කමති.නහියකොචිමනුයජො
අත්ථානත්යථ උප්පන්නකඞ්යඛො තංඡින්දනත්ථාය පඤ්ඤවන්තං

අතික්කමිත්වා බාලස්ස ඉස්සරස්ස පාදමූලං ගච්ඡති, පඤ්ඤවන්තස්ස පන
පාදමූයලයයවවිනිච්ඡයයොනාමලබ්භපතීති. 
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තංසුත්වාරාජා‘‘කථංයසනකා’’තිආහ.යසො‘‘සුණ, යදවා’’තිවත්වා 
ඉමංගාථමාහ– 

‘‘අසඤ්ඤයතොයචපිපයරසමත්ථං, භපණාතිසන්ධානගයතොයසස්සී; 

තස්යසවතංරූහතිඤාතිමජ්යඣ, සිරීහිනංකාරයයතනපඤ්ඤා; 

එතම්පි දිස්වාන අහං වදාමි, පඤ්යඤො නිහීයනො සිරීමාව 

යසයයයො’’ති.(ජා.1.15.94); 

තත්ථ අසඤ්ඤයතොයචපීතිඉස්සයරොහිසයචපි කායාදීහි අසඤ්ඤයතො

දුස්සීයලො. සන්ධාන යතොතිවිනිච්ඡයයඨියතො හුත්වාපයරසංඅත්ථංභපණති, 
තස්මිංවිනිච්ඡයමණ්ඩයලමහාපරිවාරපරිවුතස්සමුසාවාදං වත්වාසාමිකම්පි
අස්සාමිකං කයරොන්තස්ස තස්යසව තං වචනං රුහති. සිරී හි නං තථා 

කාරයයතනපඤ්ඤා, තස්මාපඤ්යඤොනිහීයනො, සිරිමාවයසයයයොතිවදාමි. 

පුන රඤ්ඤා ‘‘කිං, තාතා’’ති වුත්යත පණ්ඩියතො ‘‘සුණ, යදව, 
බාලයසනයකොකිංජානාතී’’තිවත්වාඉමංගාථමාහ– 

‘‘පරස්ස වා අත්තයනො වාපි යහතු, බායලො මුසා භපාසති

අප්පපඤ්යඤො; 

යසො නින්දියතො යහොති සභපාය මජ්යඣ, පච්ඡාපි යසො දුග්ගතිගාමී 

යහොති; 

එතම්පි දිස්වාන අහං වදාමි, පඤ්යඤොව යසයයයො න යසස්සි 

බායලො’’ති.(ජා.1.15.95); 

තයතො යසනයකොඉමංගාථමාහ– 

‘‘අත්ථම්පි යච භපාසති භූරිපඤ්යඤො, අනාළ්හියයො අප්පධයනො

දලිද්යදො; 

නතස්සතංරූහතිඤාතිමජ්යඣ, සිරී ච පඤ්ඤාණවයතොනයහොති; 

එතම්පි දිස්වාන අහං වදාමි, පඤ්යඤො නිහීයනො සිරීමාව 

යසයයයො’’ති.(ජා.1.15.96); 

තත්ථ අත්ථම්පීතිකාරණම්පියචභපාසති. ඤාතිමජ්යෙතිපරිසමජ්යඣ. 

පඤ්ඤාණවයතොති මහාරාජ, පඤ්ඤාණවන්තස්ස සිරියසොභපග්ගප්පත්තස්ස 
සන්තිකංගන්ත්වාපකතියාවිජ්ජමානාපිසිරීනාමනයහොති.යසොහිතස්ස
සන්තියක සූරියුග්ගමයනඛජ්යජොපනයකොවියඛායතීතිදස්යසති. 

පුන රඤ්ඤා ‘‘කීදිසං, තාතා’’ති වුත්යත පණ්ඩියතො ‘‘කිං ජානාති, 

යසනයකො, ඉධයලොකමත්තයමව ඔයලොයකති, න පරයලොක’’න්ති වත්වා
ඉමංගාථමාහ– 
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‘‘පරස්සවාඅත්තයනොවාපියහතු, නභපාසතිඅලිකංභූරිපඤ්යඤො; 

යසො පූජියතො යහොති සභපාය මජ්යඣ, පච්ඡාපි යසො සුග්ගතිගාමී

යහොති; 

එතම්පි දිස්වාන අහං වදාමි, පඤ්යඤොව යසයයයො න යසස්සි 

බායලො’’ති.(ජා.1.15.97); 

තයතොයසනයකොගාථමාහ– 

‘‘හත්ථීගවාස්සාමණිකුණ්ඩලාච, ථියයොචඉද්යධසුකුයලසු ජාතා; 

සබ්බාවතාඋපයභපොගාභපවන්ති, ඉද්ධස්සයපොසස්සඅනිද්ධිමන්යතො; 

එතම්පි දිස්වාන අහං වදාමි, පඤ්යඤො නිහීයනො සිරීමාව 

යසයයයො’’ති.(ජා.1.15.98); 

තත්ථ ඉද්ධස්සාති ඉස්සරස්ස. අනිද්ධිමන්යතොති න යකවලං තා

නාරියයොව, අථ යඛො සබ්යබ අනිද්ධිමන්යතොපි සත්තා තස්ස උපයභපොගා
භපවන්ති. 

තයතොපණ්ඩියතො‘‘කිංඑසජානාතී’’තිවත්වාඑකංකාරණංආහරිත්වා 
දස්යසන්යතොඉමංගාථමාහ– 

‘‘අසංවිහිතකම්මන්තං, බාලං දුම්යමධමන්තිනං; 

සිරීජහතිදුම්යමධං, ජිණ්ණංවඋරයගොතචං; 

එතම්පිදිස්වානඅහංවදාමි; 

පඤ්යඤොවයසයයයොනයසස්සිබායලො’’ති.(ජා.1.15.99); 

තත්ථ ‘‘සිරී ජහතී’’ති පදස්ස යචතිෙජාතයකන (ජා. 1.8.45 ආදයයො) 
අත්යථොවණ්යණතබ්යබො. 

අථ යසනයකො රඤ්ඤා ‘‘කීදිස’’න්ති වුත්යත ‘‘යදව, කිං එස

තරුණදාරයකො ජානාති, සුණාථා’’ති වත්වා ‘‘පණ්ඩිතං අප්පටිභපානං
කරිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාඉමං ගාථමාහ– 

‘‘පඤ්චපණ්ඩිතාමයංභපද්දන්යත, සබ්යබපඤ්ජලිකාඋපට්ඨිතා; 

ත්වංයනොඅභිභුයයඉස්සයරොසි, සක්යකොවභූතපතියදවරාජා; 

එතම්පි දිස්වාන අහං වදාමි, පඤ්යඤො නිහීයනො සිරීමාව 

යසයයයො’’ති.(ජා.1.15.100); 

ඉදං කිර සුත්වා රාජා ‘‘සාධරූපං යසනයකන කාරණං ආභපතං, 
සක්ඛිස්සතිනුයඛො යම පුත්යතො ඉමස්ස වාදං භින්දිත්වා අඤ්ඤංකාරණං 
ආහරිතු’’න්ති චින්යතත්වා ‘‘කීදිසං පණ්ඩිතා’’ති ආහ. යසනයකන කිර
ඉමස්මිං කාරයණ ආභපයත ඨයපත්වා යබොධිසත්තං අඤ්යඤො තං වාදං
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භින්දිතුං සමත්යථො නාම නත්ථි, තස්මා මහාසත්යතො අත්තයනො

ඤාණබයලනතස්සවාදංභින්දන්යතො ‘‘මහාරාජ, කියමසබායලො ජානාති, 

යසයමවඔයලොයකති, පඤ්ඤායවියසසංනජානාති, සුණාථා’’තිවත්වාඉමං
ගාථමාහ– 

‘‘දායසොව පඤ්ඤස්සයසස්සිබායලො, අත්යථසු ජායතසුතථාවියධසු; 

යංපණ්ඩියතොනිපුණංසංවියධති, සම්යමොහමාපජ්ජතිතත්ථබායලො; 

එතම්පි දිස්වාන අහං වදාමි, පඤ්යඤොව යසයයයො න යසස්සි 

බායලො’’ති.(ජා.1.15.101); 

තත්ථ අත්යථසූතිකිච්යචසුජායතසු. සංවියධතීතිසංවිදහති. 

ඉති මහාසත්යතො සියනරුපාදයතො සුවණ්ණවාලුකං උද්ධරන්යතො විය
ගගනතයලපුණ්ණචන්දංඋට්ඨායපන්යතොවියචනයකාරණංදස්යසසි.එවං 
මහාසත්යතන පඤ්ඤානුභපාවං දස්යසත්වා කථියත රාජා යසනකං ආහ –

‘‘කීදිසං, යසනක, සක්යකොන්යතො උත්තරිපි කයථහී’’ති. යසො යකොට්යඨ
ඨපිතධඤ්ඤං විය උග්ගහිතකං යඛයපත්වා අප්පටිභපායනො මඞ්කුභූයතො

පජ්ඣායන්යතො නිසීදි. සයච හි යසො අඤ්ඤං කාරණං ආහයරයය, න
ගාථාසහස්යසනපි ඉමං ජාතකං නිට්ඨායයථ. තස්ස පන අප්පටිභපානස්ස 

ඨිතකායල ගම්භීරං ඔඝං ආයනන්යතො විය මහාසත්යතො උත්තරිපි
පඤ්ඤයමවවණ්යණන්යතොඉමං ගාථමාහ– 

‘‘අද්ධාහිපඤ්ඤාවසතංපසත්ථා, කන්තාසිරීයභපොගරතා මනුස්සා; 

ඤාණඤ්චබුද්ධානමතුලයරූපං, පඤ්ඤංනඅච්යචතිසිරී කදාචී’’ති.

(ජා.1.15.102); 

තත්ථ සතන්ති බුද්ධාදීනං සප්පුරිසානං. යභො  තාති මහාරාජ, යස්මා

අන්ධබාලමනුස්සායභපොගරතාව, තස්මා යතසංසිරීකන්තා.යයසොනායමස

පණ්ඩියතහිගරහියතොබාලානංකන්යතොතිචායංඅත්යථො භිසජාතයකන (ජා.

1.14.78 ආදයයො) වණ්යණතබ්යබො. බුද්ධානන්ති සබ්බඤ්ඤුබුද්ධානඤ්ච

ඤාණං. කදාචීති කිස්මිඤ්චි කායල ඤාණවන්තං සිරී නාම නාතික්කමති, 

යදවාති. 

තංසුත්වා රාජා මහාසත්තස්ස පඤ්හබයාකරයණනතුට්යඨොඝනවස්සං 
වස්යසන්යතොවියමහාසත්තංධයනනපූයජන්යතොඉමංගාථමාහ– 

‘‘යං තංඅපුච්ඡිම්හඅකිත්තයීයනො, මයහොසධ යකවලධම්මදස්සී; 

ගවංසහස්සංඋසභපඤ්චනාගං, ආජඤ්ඤයුත්යතචරයථදසඉයම; 

පඤ්හස්ස යවයයාකරයණන තුට්යඨො, දදාමි යත ගාමවරානි

යසොළසා’’ති. (ජා.1.15.103); 
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තත්ථ උසභඤ්ච නා න්ති තස්ස ගවං සහස්සස්ස උසභපං කත්වා
අලඞ්කතපටියත්තංආයරොහනීයංනාගංදම්මීති. 

වීසතිනිපායතසිරිමන්තපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 

ඡන්නපථපඤ්යහො 
තයතො පට්ඨාය යබොධිසත්තස්ස යයසො මහා අයහොසි. තං සබ්බං

උදුම්බරයදවීයයවවිචායරසි.සාතස්සයසොළසවස්සිකකායලචින්යතසි‘‘මම 

කනිට්යඨො මහල්ලයකො ජායතො, යයසොපිස්ස මහා අයහොසි, ආවාහමස්ස
කාතුංවට්ටතී’’ති.සා රඤ්යඤොතමත්ථංආයරොයචසි.රාජා‘‘සාධජානායපහි

න’’න්තිආහ. සාතං ජානායපත්වා යතනසම්පටිච්ඡියත ‘‘යතනහි, තාත, 

යතකුමාරිකංආයනමී’’තිආහ. අථ මහාසත්යතො ‘‘කදාචි ඉයමහිආනීතා

මම න රුච්යචයය, සයයමව තාව උපධායරමී’’ති චින්යතත්වා එවමාහ –

‘‘යදවි, කතිපාහං මා කිඤ්චි රඤ්යඤො වයදථ, අහං එකං කුමාරිකං සයං

පරියයසිත්වාමමචිත්තරුචිතංතුම්හාකංආචික්ඛිස්සාමී’’ති.‘‘එවංකයරොහි, 
තාතා’’ති. යසො යදවිං වන්දිත්වා අත්තයනො ඝරං ගන්ත්වා සහායකානං
සඤ්ඤං දත්වා අඤ්ඤාතකයවයසන තුන්නවායඋපකරණානි ගයහත්වා
එකයකොවඋත්තරද්වායරනනික්ඛමිත්වා උත්තරයවමජ්ඣකංපායාසි.තදා
පන තත්ථ එකං යපොරාණයසට්ඨිකුලං පරික්ඛීණං අයහොසි. තස්ස කුලස්ස
ධීතාඅමරායදවීනාමඅභිරූපාදස්සනීයාපාසාදිකාසබ්බලක්ඛණසම්පන්නා 
පුඤ්ඤවතී.සාතංදිවසංපායතොවයාගුංපචිත්වාආදාය‘‘පිතුකසනට්ඨානං 
ගමිස්සාමී’’ති නික්ඛමිත්වා තයමව මග්ගං පටිපජ්ජි. මහාසත්යතො තං

ආගච්ඡන්තිං දිස්වා ‘‘සබ්බලක්ඛණසම්පන්නායං ඉත්ථී, සයච අපරිග්ගහා, 
ඉමායයමපාදපරිචාරිකාය භපවිතුංවට්ටතී’’තිචින්යතසි. 

සාපි තං දිස්වාව ‘‘සයචඑවරූපස්සපුරිසස්ස යගයහභපයවයයං, සක්කා
මයාකුටුම්බංසණ්ඨායපතු’’න්තිචින්යතසි. 

අථ මහාසත්යතො – ‘‘ඉමිස්සා සපරිග්ගහාපරිග්ගහභපාවං න ජානාමි, 

හත්ථමුට්ඨියා නං පුච්ඡිස්සාමි, සයච එසා පණ්ඩිතා භපවිස්සති, ජානිස්සති.

යනො යච, න ජානිස්සති, ඉයධව නං ඡඩ්යඩත්වා ගච්ඡාමී’’ති චින්යතත්වා
දූයර ඨියතොව හත්ථමුට්ඨිමකාසි. සාපි ‘‘අයං මම සසාමිකාසාමිකභපාවං
පුච්ඡතී’’ති ඤත්වා හත්ථං පසායරසි. යසො අපරිග්ගහභපාවං ඤත්වා සමීපං

ගන්ත්වා ‘‘භපද්යද, කා නාම ත්ව’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘සාමි, අහං අතීයත වා

අනාගයතවාඑතරහිවායංනත්ථි, තන්නාමිකා’’ති. ‘‘භපද්යද, යලොයකඅමරා

නාමනත්ථි, ත්වංඅමරානාමභපවිස්සසී’’ති.‘‘එවං, සාමී’’ති. ‘‘භපද්යද, කස්ස

යාගුං හරිස්සසී’’ති? ‘‘පුබ්බයදවතාය, සාමී’’ති. ‘‘භපද්යද, පුබ්බයදවතානාම

මාතාපිතයරො, තව පිතු යාගුං හරිස්සසි මඤ්යඤ’’ති. ‘‘එවං, සාමී’’ති. 

‘‘භපද්යද, තව පිතා කිං කයරොතී’’ති? ‘‘සාමි, එකං ද්විධා කයරොතී’’ති.

‘‘එකස්ස ද්විධාකරණංනාමකසනං, තවපිතාකසතී’’ති. ‘‘එවං, සාමී’’ති.
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‘‘කතරස්මිංපනඨායනයතපිතාකසතී’’ති? ‘‘යත්ථසකිංගතාන එන්ති, 

තස්මිංඨායන, සාමී’’ති.‘‘සකිංගතානංනපච්චාගමනට්ඨානංනාමසුසානං, 

සුසානසන්තියක කසති, භපද්යද’’ති. ‘‘එවං, සාමී’’ති. ‘‘භපද්යද, අජ්යජව

එස්සසී’’ති. ‘‘සයච එස්සති, න එස්සා’’මි. ‘‘යනො යච එස්සති, එස්සාමි, 

සාමී’’ති. ‘‘භපද්යද, පිතා යතමඤ්යඤනදීපායරකසති, උදයක එන්යතන

එස්සසි, අයනන්යත එස්සසී’’ති. ‘‘එවං, සාමී’’ති. එත්තකං නාම
මහාසත්යතොආලාපසල්ලාපංකයරොති. 

අථනංඅමරායදවී‘‘යාගුංපිවිස්සසි, සාමී’’තිනිමන්යතසි. මහාසත්යතො

‘‘පඨමයමව පටික්ඛිපනං නාම අවමඞ්ගල’’න්ති චින්යතත්වා ‘‘ආම, 
පිවිස්සාමී’’ති ආහ. සා පන යාගුඝටං ඔතායරසි. මහාසත්යතො චින්යතසි

‘‘සයච පාතිං අයධොවිත්වා හත්ථයධොවනං අදත්වා දස්සති, එත්යථව නං
පහාය ගමිස්සාමී’’ති. සා පන පාතිං යධොවිත්වා පාතියා උදකං ආහරිත්වා
හත්ථයධොවනංදත්වාතුච්ඡපාතිංහත්යථ අට්ඨයපත්වාභූමියංඨයපත්වාඝටං

ආලුයළත්වා යාගුයා පූයරසි, තත්ථ පන සිත්ථානි මහන්තානි. අථ නං

මහාසත්යතො ආහ ‘‘කිං, භපද්යද, අතිබහලා යාගූ’’ති. ‘‘උදකං න ලද්ධං, 

සාමී’’ති. ‘‘යකදායර උදකං න ලද්ධං භපවිස්සති මඤ්යඤ’’ති. ‘‘එවං, 
සාමී’’ති.සාපිතුයාගුංඨයපත්වායබොධිසත්තස්සඅදාසි.යසොයාගුංපිවිත්වා 

මුඛං වික්ඛායලත්වා ‘‘භපද්යද, තුය්හං මාතු යගහං ගමිස්සාමි, මග්ගං යම 
ආචික්ඛා’’තිආහ. සා ‘‘සාධූ’’තිවත්වාමග්ගංආචික්ඛන්තීඑකකනිපායත

ඉමංගාථමාහ – 

‘‘යයනසත්තුබිලඞ්ගාච, දිගුණපලායසොචපුප්ඵියතො; 

යයනදදාමියතනවදාමි, යයනනදදාමිනයතනවදාමි; 

එස මග්යගො යවමජ්ඣකස්ස, එතං අන්නපථං විජානාහී’’ති. (ජා. 
1.1.112); 

තස්සත්යථො – ‘‘සාමි, අන්යතොගාමං පවිසිත්වා එකං සත්තුආපණං 

පස්සිස්සසි, තයතො කඤ්ජිකාපණං, යතසං පුරයතො දිගුණපණ්යණො

යකොවිළායරොසුපුප්ඵියතො, තස්මාත්වංයයනසත්තුබිලඞ්ගා චයකොවිළායරො

චපුප්ඵියතො, යතන ගන්ත්වායකොවිළාරමූයලඨත්වා දක්ඛිණංගණ්හවාමං

මුඤ්ච, එස මග්යගො යවමජ්ඣකස්ස යවමජ්ඣකගායම ඨිතස්ස අම්හාකං

යගහස්ස, එතංඑවංපටිච්ඡායදත්වාමයාවුත්තං ඡන්නපථංපටිච්ඡන්නපථං

ඡන්නපථංවාපටිච්ඡන්නකාරණංවිජානාහී’’ති.එත්ථහි යෙනදදාමීති යයන

හත්යථනදදාමි, ඉදං දක්ඛිණහත්ථංසන්ධායවුත්තං, ඉතරංවාමහත්ථං.එවං
සාතස්සමග්ගංආචික්ඛිත්වා පිතුයාගුංගයහත්වාඅගමාසි. 

ඡන්නපථපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 
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අමරායදවිපරියයසනා 
යසොපිතායකථිතමග්යගයනවතං යගහංගයතො. අථනං අමරායදවියා

මාතා දිස්වා ආසනං දත්වා ‘‘යාගුං පිවිස්සසි, සාමී’’ති ආහ. ‘‘අම්ම, 
කනිට්ඨභපගිනියායම අමරායදවියායථොකායාගුයමදින්නා’’ති.තංසුත්වාසා
‘‘ධීතු යම අත්ථාය ආගයතො භපවිස්සතී’’ති අඤ්ඤාසි. මහාසත්යතො යතසං

දුග්ගතභපාවං ජානන්යතොපි ‘‘අම්ම, අහං තුන්නවායයො, කිඤ්චි

සිබ්බිතබ්බයුත්තකං අත්ථී’’ති පුච්ඡි. ‘‘අත්ථි, සාමි, මූලං පන නත්ථී’’ති? 

‘‘අම්ම මූයලන කම්මං නත්ථි, ආයනහි, සිබ්බිස්සාමි න’’න්ති. සා
ජිණ්ණසාටකානි ආහරිත්වා අදාසි. යබොධිසත්යතො ආහටාහටං
නිට්ඨායපසියයව.පුඤ්ඤවයතො හිකිරියානාමසමිජ්ඣතියයව.අථනංආහ

‘‘අම්ම, වීථිභපායගන ආයරොයචයයාසී’’ති. සා සකලගාමං ආයරොයචසි.
මහාසත්යතො තුන්නවායකම්මං කත්වා එකායහයනව සහස්සං කහාපණං

උප්පායදසි. මහල්ලිකාපිස්ස පාතරාසභපත්තං පචිත්වා දත්වා ‘‘තාත, 

සායමාසං කිත්තකං පචාමී’’ති ආහ. ‘‘අම්ම, යත්තකා ඉමස්මිං යගයහ 

භුඤ්ජන්ති, යතසංපමායණනා’’ති.සාඅයනකසූපබයඤ්ජනංබහුභපත්තංපචි.

අමරායදවීපි සායං සීයසන දාරුකලාපං, උච්ඡඞ්යගන පණ්ණං ආදාය
අරඤ්ඤයතො ආගන්ත්වා පුරයගහද්වායර දාරුකලාපං නික්ඛිපිත්වා
පච්ඡිමද්වායරන යගහං පාවිසි. පිතාපිස්සා සායතරංආගමාසි. මහාසත්යතො
නානග්ගරසයභපොජනං භුඤ්ජි. ඉතරා මාතාපිතයරො යභපොයජත්වා පච්ඡා සයං 
භුඤ්ජිත්වාමාතාපිතූනංපායදයධොවිත්වාමහාසත්තස්සපායදයධොවි. 

යසොතංපරිග්ගණ්හන්යතොකතිපාහංතත්යථවවසි.අථනංවීමංසන්යතො 

එකදිවසං ආහ – ‘‘භපද්යද, අඩ්ඪනාළිකතණ්ඩුයල ගයහත්වා තයතො මය්හං
යාගුඤ්ච පූවඤ්ච භපත්තඤ්ච පචාහී’’ති. සා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා

තණ්ඩුයල යකොට්යටත්වා මූලතණ්ඩුයලහි භපත්තං, මජ්ඣිමතණ්ඩුයලහි

යාගුං, කණකාහි පූවං පචිත්වා තදනුරූපං සූපබයඤ්ජනං සම්පායදත්වා
මහාසත්තස්සසබයඤ්ජනංයාගුංඅදාසි.සායාගුමුයඛ ඨපිතමත්තාව සත්ත

රසහරණිසහස්සානිඵරිත්වාඅට්ඨාසි.යසො තස්සාවීමංසනත්ථයමව‘‘භපද්යද, 
යාගුං පචිතුං අජානන්තීකිමත්ථං මම තණ්ඩුයල නායසසී’’තිකුද්යධො විය

සහයඛයළනනිට්ඨුභිත්වාභූමියංපායතසි.සාතස්ස අකුජ්ඣිත්වාව‘‘සාමි, 

සයච යාගු න සුන්දරා, පූවං ඛාදා’’ති පූවං අදාසි. තම්පි තයථව අකාසි.

‘‘සයච, සාමි, පූවංන සුන්දරං, භපත්තං භුඤ්ජා’’ති භපත්තං අදාසි. භපත්තම්පි

තයථව කත්වා ‘‘භපද්යද, ත්වං පචිතුං අජානන්තී මම සන්තකං කිමත්ථං
නායසසී’’ති කුද්යධො විය තීණිපි එකයතො මද්දිත්වා සීසයතො පට්ඨාය

සකලසරීරං ලිම්පිත්වා ‘‘ගච්ඡ, ද්වායරනිසීදාහී’’තිආහ.සාඅකුජ්ඣිත්වාව

‘‘සාධ, සාමී’’තිගන්ත්වාතථාඅකාසි.යසොතස්සානිහතමානභපාවංඤත්වා

‘‘භපද්යද, එහී’’ති ආහ. සා අකුජ්ඣිත්වා එකවචයනයනව ආගතා.
මහාසත්යතොපනආගච්ඡන්යතොකහාපණසහස්යසනසද්ධිං එකසාටකයුගං
තම්බූලපසිබ්බයක ඨයපත්වා ආගයතො. අථ යසො තං සාටකං නීහරිත්වා
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තස්සාහත්යථඨයපත්වා ‘‘භපද්යද, තවසහායිකාහිසද්ධිංන්හායිත්වා ඉමං
සාටකංනිවායසත්වාඑහී’’තිආහ.සාතථාඅකාසි. 

පණ්ඩියතොඋප්පාදිතධනඤ්ච, ආභපතධනඤ්චසබ්බංතස්සාමාතාපිතූනං 
දත්වාසමස්සායසත්වාසසුයරආපුච්ඡිත්වාතංආදායනගරාභිමුයඛොඅගමාසි. 
අන්තරාමග්යගතස්සාවීමංසනත්ථායඡත්තඤ්චඋපාහනඤ්චදත්වාඑවමාහ

–‘‘භපද්යද, ඉමංඡත්තංගයහත්වාඅත්තානංධායරහි, උපාහනංඅභිරුහිත්වා
යාහී’’ති. සා තං ගයහත්වා තථා අකත්වා අබ්යභපොකායස සූරියසන්තායප

ඡත්තං අධායරත්වා වනන්යත ධායරත්වා ගච්ඡති, ථලට්ඨායන උපාහනං
පටිමුඤ්චිත්වා උදකට්ඨානං සම්පත්තකායල අභිරුහිත්වා ගච්ඡති.

යබොධිසත්යතොතංකාරණංදිස්වාපුච්ඡි‘‘කිං, භපද්යද, ථලට්ඨායනඋපාහනං

පටිමුඤ්චිත්වා උදකට්ඨායන අභිරුහිත්වා ගච්ඡසි, සූරියසන්තායප ඡත්තං

අධායරත්වා වනන්යත ධායරත්වා’’ති? සා ආහ – ‘‘සාමි, ථලට්ඨායන

කණ්ටකාදීනි පස්සාමි, උදකට්ඨායනමච්ඡකච්ඡපකණ්ටකාදීනිනපස්සාමි, 

යතසු පායද පවිට්යඨසු දුක්ඛයවදනා භපයවයය, අබ්යභපොකායස

සුක්ඛරුක්ඛකණ්ටකාදීනි නත්ථි, වනන්තරං පවිට්ඨානං පන

සුක්ඛරුක්ඛදණ්ඩාදියකසුමත්ථයකපතියතසුදුක්ඛයවදනාභපයවයය, තස්මා
තානිපටිඝාතනත්ථායඑවංකයරොමී’’ති. 

යබොධිසත්යතො ද්වීහි කාරයණහි තස්සා කථං සුත්වා තුස්සිත්වා 
ගච්ඡන්යතො එකස්මිං ඨායන ඵලසම්පන්නං එකං බදරරුක්ඛං දිස්වා
බදරරුක්ඛමූයල නිසීදි. සා බදරරුක්ඛමූයල නිසින්නං මහාසත්තං දිස්වා

‘‘සාමි, අභිරුහිත්වා බදරඵලං ගයහත්වා ඛාදාහි, මය්හම්පි යදහී’’ති ආහ.

‘‘භපද්යද, අහංකිලමාමි, අභිරුහිතුංන සක්යකොමි, ත්වයමවඅභිරුහා’’ති.සා
තස්ස වචනං සුත්වා බදරරුක්ඛං අභිරුය්හ සාඛන්තයර නිසීදිත්වා ඵලං

ඔචිනි. යබොධිසත්යතොතංආහ – ‘‘භපද්යද, ඵලංමය්හං යදහී’’ති.සා ‘‘අයං
පුරියසොපණ්ඩියතොවාඅපණ්ඩියතොවාවීමංසිස්සාමී’’ති චින්යතත්වාතංආහ

‘‘සාමි, උණ්හඵලං ඛාදිස්සසි, උදාහු සීතඵල’’න්ති? යසො තං කාරණං 

අජානන්යතො විය එවමාහ – ‘‘භපද්යද, උණ්හඵයලන යම අත්යථො’’ති. සා 

ඵලානිභූමියං ඛිපිත්වා ‘‘සාමි, ඛාදා’’තිආහ. යබොධිසත්යතොතං ගයහත්වා

ධයමන්යතො ඛාදි. පුන වීමංසමායනො නං එවමාහ – ‘‘භපද්යද, සීතලං යම
යදහී’’ති. අථ සා බදරඵලානි තිණභූමියා උපරි ඛිපි. යසො තං ගයහත්වා
ඛාදිත්වා ‘‘අයං දාරිකා අතිවිය පණ්ඩිතා’’ති චින්යතත්වා තුස්සි. අථ

මහාසත්යතො තං ආහ – ‘‘භපද්යද, බදරරුක්ඛයතො ඔතරාහී’’ති. සා
මහාසත්තස්ස වචනං සුත්වා රුක්ඛයතො ඔතරිත්වා ඝටං ගයහත්වා නදිං
ගන්ත්වාඋදකංආයනත්වාමහාසත්තස්සඅදාසි.මහාසත්යතොපිවිත්වා මුඛං
වික්ඛායලත්වාතයතොඋට්ඨායගච්ඡන්යතොනගරයමවසම්පත්යතො. 

අථ යසො තං වීමංසනත්ථාය යදොවාරිකස්ස යගයහ ඨයපත්වා
යදොවාරිකස්ස භපරියායආචික්ඛිත්වා අත්තයනො නියවසනං ගන්ත්වා පුරියස
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ආමන්යතත්වා ‘‘අසුකයගයහ ඉත්ථිං ඨයපත්වාආගයතොම්හි, ඉමං සහස්සං
ආදායගන්ත්වාතංවීමංසථා’’තිසහස්සං දත්වායපයසසි.යතතථාකරිංසු.
සාආහ – ‘‘ඉදංමමසාමිකස්ස පාදරජම්පින අග්ඝතී’’ති. යතආගන්ත්වා
පණ්ඩිතස්ස ආයරොයචසුං. පුනපි යාවතතියං යපයසත්වා චතුත්යථ වායර
මහාසත්යතො යතයයව ‘‘යතන හි නං හත්යථ ගයහත්වා කඩ්ඪන්තා
ආයනථා’’ති ආහ.යතතථාකරිංසු.සාමහාසත්තංමහාසම්පත්තියංඨිතංන

සඤ්ජානි, නංඔයලොයකත්වාච පනහසියචවයරොදිච.යසොඋභපයකාරණං

පුච්ඡි.අථනංසාආහ–‘‘සාමි, අහංහසමානාතව සම්පත්තිංඔයලොයකත්වා

‘අයං අකාරයණන න ලද්ධා, පුරිමභපයව කුසලං කත්වා ලද්ධා, අයහො 
පුඤ්ඤානං ඵලං නාමා’ති හසිං. යරොදමානා පන ‘ඉදානි පරස්ස
රක්ඛිතයගොපිතවත්ථුම්හි අපරජ්ඣිත්වා නිරයං ගමිස්සතී’ති තයි
කාරුඤ්යඤන යරොදි’’න්ති. 

යසොතංවීමංසිත්වාසුද්ධභපාවංඤත්වා‘‘ගච්ඡථනංතත්යථව යනථා’’ති
වත්වා යපයසත්වා පුන තුන්නවායයවසං ගයහත්වා ගන්ත්වා තාය සද්ධිං 
සයිත්වා පුනදිවයස පායතොව රාජකුලං පවිසිත්වා උදුම්බරයදවියා
ආයරොයචසි. සා රඤ්යඤො ආයරොයචත්වා අමරායදවිං සබ්බාලඞ්කායරහි
අලඞ්කරිත්වා මහායයොග්යග නිසීදායපත්වා මහන්යතන සක්කායරන
මහාසත්තස්ස යගහං යනත්වා මඞ්ගලං කායරසි. රාජා යබොධිසත්තස්ස 

සහස්සමූලං පණ්ණාකාරං යපයසසි. යදොවාරියක ආදිං කත්වා
සකලනගරවාසියනො පණ්ණාකායර පහිණිංසු. අමරායදවීපි රඤ්ඤා පහිතං

පණ්ණාකාරං ද්විධා භින්දිත්වා එකං යකොට්ඨාසං රඤ්යඤො යපයසසි. 
එයතනුපායයන සකලනගරවාසීනම්පි පණ්ණාකාරං යපයසත්වා නගරං
සඞ්ගණ්හි.තයතොපට්ඨායමහාසත්යතොතාය සද්ධිංසමග්ගවාසංවසන්යතො
රඤ්යඤොඅත්ථඤ්චධම්මඤ්චඅනුසාසි. 

අමරායදවිපරියයසනානිට්ඨිතා. 

සබ්බරතනයථනවණ්ණනා 
අයථකදිවසං යසනයකො ඉතයර තයයො අත්තයනො සන්තිකං ආගයත

ආමන්යතසි ‘‘අම්යභපො, මයංගහපතිපුත්තස්සමයහොසධස්යසවනප්පයහොම, 

ඉදානිපනයතන අත්තනාබයත්තතරාභපරියාආනීතා, කින්තිනංරඤ්යඤො

අන්තයර පරිභින්යදයයාමා’’ති. ‘‘ආචරිය, මයං කිං ජානාම, ත්වංයයව

ජානාහී’’ති. ‘‘යහොතුමා චින්තයිත්ථ, අත්යථයකොඋපායයො, අහං රඤ්යඤො

චූළාමණිං යථයනත්වා ආහරිස්සාමි, පුක්කුස, ත්වං සුවණ්ණමාලං ආහර, 

කාමින්ද, ත්වං කම්බලං, යදවින්ද, ත්වං සුවණ්ණපාදුකන්ති එවං මයං

චත්තායරොපි උපායයන තානි ආහරිස්සාම, තයතො අම්හාකං යගයහ 
අට්ඨයපත්වා ගහපතිපුත්තස්ස යගහං යපයසස්සාමා’’ති. අථ යඛො යත
චත්තායරොපි තථා කරිංසු. යතසු යසනයකො තාව චූළාමණිං තක්කඝයට
පක්ඛිපිත්වාදාසියාහත්යථඨයපත්වා යපයසසි‘‘ඉමංතක්කඝටංඅඤ්යඤසං
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ගණ්හන්තානං අදත්වා සයච මයහොසධස්ස යගයහ ගණ්හාති, ඝයටයනව

සද්ධිං යදහී’’ති. සා පණ්ඩිතස්ස ඝරද්වාරං ගන්ත්වා ‘‘තක්කං ගණ්හථ, 

තක්කංගණ්හථා’’තිඅපරාපරංචරති. 

අමරායදවී ද්වායර ඨිතා තස්සා කිරියං දිස්වා ‘‘අයං අඤ්ඤත්ථ න 

ගච්ඡති, භපවිතබ්බයමත්ථ කාරයණනා’’ති ඉඞ්ගිතසඤ්ඤාය දාසියයො

පටික්කමායපත්වා සයයමව ‘‘අම්ම, එහි තක්කං ගණ්හිස්සාමී’’ති 
පක්යකොසිත්වා තස්සා ආගතකායල දාසීනං සඤ්ඤං දත්වා තාසු

අනාගච්ඡන්තීසු‘‘ගච්ඡ, අම්ම, දාසියයො පක්යකොසාහී’’තිතයමවයපයසත්වා

තක්කඝයට හත්ථං ඔතායරත්වා මණිං දිස්වා තං දාසිං පුච්ඡි ‘‘අම්ම, ත්වං

කස්ස සන්තකා’’ති? ‘‘අයයය, යසනකපණ්ඩිතස්ස දාසීම්හී’’ති. තයතො
තස්සානාමංතස්සා චමාතුයානාමංපුච්ඡිත්වා ‘‘අසුකා නාමා’’තිවුත්යත

‘‘අම්ම, ඉමං තක්කං කතිමූල’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘අයයය, චතුනාළික’’න්ති.

‘‘යතන හි, අම්ම, ඉමං තක්කං යම යදහී’’ති වත්වා ‘‘අයයය, තුම්යහසු

ගණ්හන්තීසු මූයලන යම යකො අත්යථො, ඝයටයනව සද්ධිං ගණ්හථා’’ති

වුත්යත ‘‘යතනහියාහී’’තිතංඋයයයොයජත්වාසා‘‘අසුකමායසඅසුකදිවයස 
යසනකාචරියයො අසුකාය නාම දාසියා ධීතාය අසුකාය නාම හත්යථ
රඤ්යඤො චූළාමණිං පයහනකත්ථාය පහිණී’’ති පණ්යණ ලිඛිත්වා තක්කං
ගණ්හි. පුක්කුයසොපි සුවණ්ණමාලං සුමනපුප්ඵචඞ්යකොටයක ඨයපත්වා
සුමනපුප්යඵන පටිච්ඡායදත්වා තයථව යපයසසි. කාමින්යදොපි කම්බලං
පණ්ණපච්ඡියං ඨයපත්වා පණ්යණහි ඡායදත්වා යපයසසි. යදවින්යදොපි
සුවණ්ණපාදුකංයවකලාපන්තයරබන්ධිත්වායපයසසි.සාසබ්බානිපිතානි 
ගයහත්වා පණ්යණ අක්ඛරානි ආයරොයපත්වා මහාසත්තස්ස ආචික්ඛිත්වා
ඨයපසි. 

යතපි චත්තායරො පණ්ඩිතා රාජකුලං ගන්ත්වා ‘‘කිං, යදව, තුම්යහ
චූළාමණිං න පිළන්ධථා’’ති ආහංසු. රාජා ‘‘පිළන්ධිස්සාමි ආහරථා’’ති

පුරියස ආහ. යත මණිං න පස්සිංසු, ඉතරානිපි න පස්සිංසුයයව. අථ යත 

චත්තායරො පණ්ඩිතා ‘‘යදව, තුම්හාකං ආභපරණානි මයහොසධස්ස යගයහ

අත්ථි, යසො තානි සයං වළඤ්යජති, පටිසත්තු යත මහාරාජ, 
ගහපතිපුත්යතො’’තිතංභින්දිංසු.අථස්සඅත්ථචරකා මනුස්සාසීඝංගන්ත්වා
ආයරොයචසුං. යසො ‘‘රාජානං දිස්වා ජානිස්සාමී’’ති රාජපට්ඨානං අගමාසි.

රාජාකුජ්ඣිත්වා‘‘යකොජානිස්සති, කිංභපවිස්සතිකිං කරිස්සතී’’තිඅත්තානං
පස්සිතුං නාදාසි. පණ්ඩියතො රඤ්යඤො කුද්ධභපාවං ඤත්වා අත්තයනො
නියවසනයමව ගයතො. රාජා ‘‘නං ගණ්හථා’’ති ආණායපසි. පණ්ඩියතො
අත්ථචරකානං වචනං සුත්වා ‘‘මයා අපගන්තුං වට්ටතී’’ති අමරායදවියා
සඤ්ඤං දත්වා අඤ්ඤාතකයවයසන නගරා නික්ඛමිත්වා
දක්ඛිණයවමජ්ඣකගාමංගන්ත්වාතස්මිංකුම්භපකාරකම්මංඅකාසි.නගයර 

‘‘පණ්ඩියතොපලායතො’’තිඑකයකොලාහලංජාතං. 
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යසනකාදයයොපි චත්තායරො ජනා තස්ස පලාතභපාවං ඤත්වා ‘‘මා 

චින්තයිත්ථ, මයං කිං අපණ්ඩිතා’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං අජානායපත්වාව
අමරායදවියා පණ්ණාකාරං පහිණිංසු සා යතහි චතූහි යපසිතපණ්ණාකාරං

ගයහත්වා ‘‘අසුක-අසුකයවලාය ආගච්ඡතූ’’ති වත්වා එකං කූපං
ඛණායපත්වා ගූථරාසියනො සහ උදයකන තත්ථ පූයරත්වා ගූථකූපස්ස
උපරිතයල යන්තඵලකාහි පිදහිත්වා කිළඤ්යජන පටිච්ඡායදත්වා සබ්බං
නිට්ඨායපසි. අථ යසනයකො සායන්හසමයය න්හත්වා අත්තානං 
අලඞ්කරිත්වා නානග්ගරසයභපොජනං භුඤ්ජිත්වා යබොධිසත්තස්ස යගහං

අගමාසි.යසො ඝරද්වායරඨත්වා අත්තයනොආගතභපාවංජානායපසි.සා‘‘එහි, 
ආචරියා’’ති ආහ. යසො ගන්ත්වා තස්සා සන්තියක අට්ඨාසි. සා එවමාහ –

‘‘සාමි, ඉදානි අහං තව වසං ගතා, අත්තයනො සරීරං අන්හායිත්වා සයිතුං
අයුත්ත’’න්ති. යසො තස්සා වචනං සුත්වා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි. සා

නික්ඛමිත්වා උදකපූරං ඝටං ගයහත්වා ආසිත්තා විය ‘‘එහි, ආචරිය, 
න්හානත්ථාය ඵලකානි ආරුහා’’ති වත්වා තස්ස ඵලකානි අභිරුය්හ
ඨිතකායලයගහංපවිසිත්වාඵලකයකොටියංඅක්කමිත්වාගූථකූයපපායතසි. 

පුක්කුයසොපි සායන්හසමයය න්හත්වා අලඞ්කරිත්වා
නානග්ගරසයභපොජනං භුඤ්ජිත්වායබොධිසත්තස්සයගහංගන්ත්වාඝරද්වායර
ඨත්වා අත්තයනො ආගතභපාවං ජානායපසි. එකා පරිචාරිකා ඉත්ථී

අමරායදවියාආයරොයචසි.සාතස්සාවචනංසුත්වා‘‘එහි, ආචරිය, අත්තයනො
සරීරංඅන්හායිත්වාසයිතුංඅයුත්ත’’න්තිආහ.යසො‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි.සා

නික්ඛමිත්වා උදකපූරං ඝටං ගයහත්වා ආසිඤ්චමානා විය ‘‘එහි, ආචරිය, 
න්හානත්ථාය ඵලකානි අභිරුහා’’ති ආහ. තස්ස ඵලකානි අභිරුය්හ
ඨිතකායල සා යගහං පවිසිත්වා ඵලකානි ආකඩ්ඪිත්වා ගූථකූයප පායතසි. 
පුක්කුසං යසනයකො ‘‘යකො එයසො’’ති පුච්ඡි. ‘‘අහං පුක්කුයසො’’ති. ‘‘ත්වං

යකො නාම මනුස්යසො’’ති? ‘‘අහං යසනයකො’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං පුච්ඡිත්වා
අට්ඨංසු. තථා ඉතයර ද්යවපි තත්යථව පායතසි. සබ්යබපි යත යජගුච්යඡ

ගූථකූයප අට්ඨංසු. සා විභපාතාය රත්තියා තයතො උක්ඛිපායපත්වා, 
චත්තායරොපි ජයන ඛුරමුණ්යඩ කාරායපත්වා තණ්ඩුලානි ගාහායපත්වා
උදයකන යතයමත්වා යකොට්ටායපත්වා චුණ්ණං බහලයාගුං පචායපත්වා 
මද්දිත්වා සීසයතො පට්ඨාය සකලසරීරං විලිම්පායපත්වා තූලපිචූනි
ගාහායපත්වාතයථව සීසයතොපට්ඨායඔකිරායපත්වාමහාදුක්ඛංපායපත්වා
කිලඤ්ජකුච්ඡියං නිපජ්ජායපත්වා යවයඨත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචතුකාමා
හුත්වා යතහි සද්ධිං චත්තාරි රතනානි ගාහායපත්වා රඤ්යඤො සන්තිකං

ගන්ත්වා රාජානං වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදිත්වා – ‘‘යදව, යසතවානරං
නාම මහාපණ්ණාකාරං පටිග්ගණ්හථා’’ති වත්වා චත්තාරි කිලඤ්ජානි
රඤ්යඤො පාදමූයල ඨපායපසි. අථ රාජා විවරායපත්වා යසතමක්කටසදියස

චත්තායරොපිජයනපස්සි.අථ සබ්යබමනුස්සා ‘‘අයහොඅදිට්ඨපුබ්බා, අයහො
මහායසතවානරා’’තිවත්වාමහාහසිතං හසිංසු.යතචත්තායරොපිමහාලජ්ජා
අයහසුං. 
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අථ අමරායදවී අත්තයනො සාමියනො නිද්යදොසභපාවං කයථන්තී රාජානං

ආහ – ‘‘යදව, මයහොසධපණ්ඩියතොනයචොයරො, ඉයමචත්තායරොවයචොරා.

එයතසු හි යසනයකො මණියචොයරො, පුක්කුයසො සුවණ්ණමාලායචොයරො, 

කාමින්යදො කම්බලයචොයරො, යදවින්යදො සුවණ්ණපාදුකායචොයරො. ඉයම
යචොරා අසුකමායස අසුකදිවයස අසුකදාසිධීතානං අසුකදාසීනං හත්යථ 

ඉමානි රතනානිපහිණන්ති. ඉමං පණ්ණංපස්සථ, අත්තයනොසන්තකඤ්ච

ගණ්හථ, යචොයර ච, යදව, පටිච්ඡථා’’ති. සා චත්තායරොපි ජයන
මහාවිප්පකාරං පායපත්වා රාජානං වන්දිත්වා අත්තයනො යගහයමව ගතා.
රාජා යබොධිසත්තස්ස පලාතභපායවන තස්මිං ආසඞ්කාය ච අඤ්යඤසං 
පණ්ඩිතපතිමන්තීනං අභපායවන ච යතසං කිඤ්චි අවත්වා ‘‘පණ්ඩිතා
න්හායපත්වා අත්තයනො යගහානි ගච්ඡථා’’ති යපයසසි. චත්තායරො ජනා
මහාවිප්පකාරංපත්වාරාජානංවන්දිත්වා අත්තයනොයගහයමවගතා. 

සබ්බරතනයථනානිට්ඨිතා. 

ඛජ්යජොපනකපඤ්යහො 
අථස්ස ඡත්යත අධිවත්ථා යදවතා යබොධිසත්තස්ස ධම්මයදසනං 

අස්සුණන්තී ‘‘කිංනුයඛොකාරණ’’න්තිආවජ්ජමානාතංකාරණංඤත්වා
‘‘පණ්ඩිතස්ස ආනයනකාරණං කරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා රත්තිභපායග
ඡත්තපිණ්ඩිකංවිවරිත්වා රාජානංචතුක්කනිපායතයදවතායපුච්ඡිතපඤ්යහ

ආගයත ‘‘හන්ති හත්යථහිපායදහී’’තිආදියකචත්තායරොපඤ්යහපුච්ඡි.රාජා

අජානන්යතො‘‘අහංනජානාමි, අඤ්යඤපණ්ඩියතපුච්ඡිස්සාමී’’තිඑකදිවසං

ඔකාසංයාචිත්වාපුනදිවයස ‘‘ආගච්ඡන්තූ’’තිචතුන්නංපණ්ඩිතානංසාසනං
යපයසසි.යතහි‘‘මයංඛුරමුණ්ඩාවීථිං ඔතරන්තාලජ්ජාමා’’තිවුත්යතරාජා
චත්තායරොනාළිපට්යටයපයසසි‘‘ඉයමසීයසසු කත්වාආගච්ඡන්තූ’’ති.තදා
කිරයතනාළිපට්ටාඋප්පන්නා.යතආගන්ත්වා පඤ්ඤත්තාසයනනිසීදිංසු.

අථ රාජා ‘‘යසනක, අජ්ජ රත්තිභපායග ඡත්යත අධිවත්ථා යදවතා මං

චත්තායරොපඤ්යහපුච්ඡි, අහංපනඅජානන්යතො ‘පණ්ඩියතපුච්ඡිස්සාමී’ති

අවචං, කයථහියමයතපඤ්යහ’’තිවත්වාඉමංගාථමාහ– 

‘‘හන්තිහත්යථහිපායදහි, මුඛඤ්චපරිසුම්භපති; 

සයවරාජපියයොයහොති, කංයතනත්වාභිපස්සසී’’ති.(ජා. 1.4.197); 

යසනයකො අජානන්යතො‘‘කිංහන්ති, කථං හන්තී’’තිතංතංවිලපිත්වා

යනවඅන්තං පස්සි, නයකොටිං පස්සි.යසසාපිඅප්පටිභපානාඅයහසුං.අථරාජා
විප්පටිසාරී හුත්වා පුන රත්තිභපායග යදවතාය ‘‘පඤ්යහො යත ඤායතො’’ති

පුට්යඨො‘‘මයාචත්තායරොපණ්ඩිතාපුට්ඨා, යතපින ජානිංසූ’’තිආහ.යදවතා

‘‘කිංයතජානිස්සන්ති, ඨයපත්වාමයහොසධපණ්ඩිතංඅඤ්යඤො යකොචි එයත
පඤ්යහකයථතුංසමත්යථොනාමනත්ථි.සයචතංපක්යකොසායපත්වාඑයත

පඤ්යහ න කථායපස්සසි, ඉමිනා යත ජලියතන අයකූයටන සීසං
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භින්දිස්සාමී’’ති රාජානං තජ්යජත්වා ‘‘මහාරාජ, අග්ගිනා අත්යථ සති

ඛජ්යජොපනකං ධමිතුං න වට්ටති, ඛීයරන අත්යථ සති විසාණං දුහිතුං න

වට්ටතී’’තිවත්වාඉමංපඤ්චකනිපායතඛජ්යජොපනකපඤ්හංඋදාහරි – 

‘‘යකොනුසන්තම්හිපජ්යජොයත, අග්ගිපරියයසනංචරං; 

අද්දක්ඛිරත්තිඛජ්යජොතං, ජාතයවදංඅමඤ්ඤථ. 

‘‘ස්වස්සයගොමයචුණ්ණානි, අභිමත්ථංතිණානිච; 

විපරීතායසඤ්ඤාය, නාසක්ඛිපජ්ජයලතයව. 

‘‘එවම්පිඅනුපායයන, අත්ථංනලභපයතමියගො; 

විසාණයතොගවංයදොහං, යත්ථඛීරංනවින්දති. 

‘‘විවියධහි උපායයහි, අත්ථංපප්යපොන්ති මාණවා; 

නිග්ගයහනඅමිත්තානං, මිත්තානංපග්ගයහනච. 

‘‘යසනායමොක්ඛපලායභපන, වල්ලභපානංනයයනච; 

ජගතිංජගතිපාලා, ආවසන්තිවසුන්ධර’’න්ති.(ජා. 1.5.75-79); 

තත්ථ සන්තම්හි පජ්යජොයතති අග්ගිම්හි සන්යත. ච න්ති චරන්යතො. 

අද්දක්ඛීති පස්සි, දිස්වා ච පන වණ්ණසාමඤ්ඤතාය ඛජ්යජොපනකං 

‘‘ජාතයවයදො අයං භපවිස්සතී’’ති අමඤ්ඤිත්ථ. ස්වස්සාති යසො අස්ස
ඛජ්යජොපනකස්ස උපරි සුඛුමානි යගොමයචුණ්ණානි යචව තිණානි ච. 

අභිමත්ථන්ති හත්යථහි ඝංසිත්වා ආකිරන්යතො ජණ්ණුයකහි භූමියං 
පතිට්ඨාය මුයඛන ධමන්යතො ජායලස්සාමි නන්ති විපරීතාය සඤ්ඤාය

වායමන්යතොපි ජායලතුං නාසක්ඛි. මිය ොති මිගසදියසො අන්ධබායලො එවං

අනුපායයන පරියයසන්යතො අත්ථං න ලභපති. ෙත්ථාති යස්මිං විසායණ

ඛීරයමව නත්ථි, තයතො ගාවිං දුහන්යතො විය ච අත්ථං න වින්දති. 

යසනායමොක් පලායභනාති යසනායමොක්ඛානං අමච්චානං ලායභපන. 

වල්ලභානන්ති පියමනාපානං විස්සාසිකානං අමච්චානං නයයන ච. 

වසුන්ධ න්ති වසුසඞ්ඛාතානං රතනානං ධාරණයතො වසුන්ධරන්ති
ලද්ධනාමංජගතිංජගතිපාලාරාජායනොආවසන්ති. 

න යත තයා සදිසා හුත්වා අග්ගිම්හි විජ්ජමායනයයව ඛජ්යජොපනකං 

ධමන්ති. මහාරාජ, ත්වං පන අග්ගිම්හි සති ඛජ්යජොපනකං ධමන්යතො විය, 

තුලං ඡඩ්යඩත්වා හත්යථන තුලයන්යතො විය, ඛීයරන අත්යථ ජායත

විසාණයතො දුහන්යතො විය ච, යසනකාදයයො පුච්ඡසි, එයත කිං ජානන්ති.
ඛජ්යජොපනකසදිසා යහයත. අග්ගික්ඛන්ධසදියසො මයහොසයධො පඤ්ඤාය

ජලති, තංපක්යකොසායපත්වාපුච්ඡ.ඉයමයතපඤ්යහඅජානන්තස්ස ජීවිතං
නත්ථීතිරාජානංතජ්යජත්වාඅන්තරධායි. 
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ඛජ්යජොපනකපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 

භූරිපඤ්යහො 
අථ රාජා මරණභපයතජ්ජියතො පුනදිවයස චත්තායරො අමච්යච 

පක්යකොසායපත්වා ‘‘තාතා, තුම්යහ චත්තායරො චතූසු රයථසු ඨත්වා චතූහි

නගරද්වායරහි නික්ඛමිත්වා යත්ථ මම පුත්තං මයහොසධපණ්ඩිතං පස්සථ, 
තත්යථවස්ස සක්කාරං කත්වා ඛිප්පං ආයනථා’’ති ආණායපසි. යතපි
චත්තායරොඑයකයකනද්වායරන නික්ඛමිංසු.යතසුතයයොජනාපණ්ඩිතංන
පස්සිංසු. දක්ඛිණද්වායරන නික්ඛන්යතො පන දක්ඛිණයවමජ්ඣකගායම
මහාසත්තං මත්තිකං ආහරිත්වා ආචරියස්ස චක්කං වට්යටත්වා
මත්තිකාමක්ඛිතසරීරං පලාලපිට්ඨයක නිසීදිත්වා මුට්ඨිං මුට්ඨිං කත්වා
අප්පසූපං යවභපත්තං භුඤ්ජමානං පස්සි. කස්මා පයනස එතං කම්මං

අකාසීති? රාජා කිර ‘‘නිස්සංසයං පණ්ඩියතො රජ්ජං ගණ්හිස්සතී’’ති

ආසඞ්කති. ‘‘යසො ‘කුම්භපකාරකම්යමන ජීවතී’ති සුත්වා නිරාසඞ්යකො
භපවිස්සතී’’ති චින්යතත්වා එවමකාසීති. යසො අමච්චං දිස්වා අත්තයනො
සන්තිකං ආගතභපාවං ඤත්වා ‘‘අජ්ජ මය්හං යයසො පුන පාකතියකො

භපවිස්සති, අමරායදවියාසම්පාදිතංනානග්ගරසයභපොජනයමවභුඤ්ජිස්සාමී’’ති 

චින්යතත්වා ගහිතං යවභපත්තපිණ්ඩං ඡඩ්යඩත්වා උට්ඨාය මුඛං
වික්ඛායලත්වා නිසීදි.තස්මිංඛයණයසොඅමච්යචොතංඋපසඞ්කමි.යසොපන

යසනකපක්ඛියකො, තස්මා නං ඝයටන්යතො ‘‘පණ්ඩිත, ආචරියයසනකස්ස

වචනං නියයානිකං, තව නාම යයස පරිහීයන තථාරූපා පඤ්ඤා පතිට්ඨා

යහොතුංනාසක්ඛි, ඉදානිමත්තිකාමක්ඛියතො පලාලපිට්යඨනිසීදිත්වාඑවරූපං
භපත්තංභුඤ්ජසී’’තිවත්වාදසකනිපායතභූරිපඤ්යහ පඨමංගාථමාහ– 

‘‘සච්චං කිර, ත්වංඅපිභූරිපඤ්ඤ, යාතාදිසී සිරීධිතීමතීච; 

නතායයතභපාවවසූපනිතං, යයොයවකංභුඤ්ජසිඅප්පසූප’’න්ති.(ජා. 
1.10.145); 

තත්ථ සච්චංකි ාතියංආචරියයසනයකොආහ, තංකිරසච්චයමව. සිරීති

ඉස්සරියං. ධිතීති අබ්යභපොච්ඡින්නවීරියං. න තාෙයතභාවවසූපනිතන්ති

අභපාවස්ස අවුඩ්ඪියා වසං උපනීතං තං න රක්ඛති න යගොයපති, පතිට්ඨා

යහොතුංනසක්යකොති. ෙවකන්තියවභපත්තං. 

අථනංමහාසත්යතො ‘‘අන්ධබාල, අහංඅත්තයනොපඤ්ඤාබයලනපුන
තංයසං පාකතිකංකාතුකායමොඑවංකයරොමී’’තිවත්වාඉමංගාථාද්වයමාහ
– 

‘‘සුඛංදුක්යඛනපරිපාචයන්යතො, කාලාකාලංවිචිනංඡන්දඡන්යනො; 

අත්ථස්සද්වාරානිඅවාපුරන්යතො, යතනාහංතුස්සාමි යයවොදයනන. 

‘‘කාලඤ්චඤත්වාඅභිජීහනාය, මන්යතහිඅත්ථංපරිපාචයිත්වා; 
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විජම්භිස්සංසීහවිජම්භිතානි, තායිද්ධියා දක්ඛසිමං පුනාපී’’ති. (ජා.
1.10.146-147); 

තත්ථ දුක්ය නාති ඉමිනා කායිකයචතසිකදුක්යඛන අත්තයනො

යපොරාණකසුඛං පටිපාකතිකකරයණන පරිපාචෙන්යතොවඩ්යඪන්යතො. 

කාලාකාලන්ති අයං පටිච්ඡන්යනො හුත්වා චරණකායලො, අයං
අප්පටිච්ඡන්යනොති එවං කාලඤ්ච අකාලඤ්ච විචිනන්යතො රඤ්යඤො
කුද්ධකායල ඡන්යනන චරිතබ්බන්ති ඤත්වා ඡන්යදන අත්තයනො රුචියා 
ඡන්යනො පටිච්ඡන්යනො හුත්වා කුම්භපකාරකම්යමන ජීවන්යතො අත්තයනො

අත්ථස්ස කාරණසඞ්ඛාතානි ද්වාරානි අවාපුරන්යතො විහරාමි, යතන

කාරයණනාහං යයවොදයනන තුස්සාමීති අත්යථො. අභිජීහනාොති

වීරියකරණස්ස. මන්යතහි අත්ථං පරිපාචයිත්වාති අත්තයනොඤාණබයලන

මමයසං වඩ්යඪත්වාමයනොසිලාතයලවිජම්භපමායනොසීයහොවියවිජම්භිස්සං, 
තායඉද්ධියාමංපුනපි ත්වංපස්සිස්සසීති. 

අථනංඅමච්යචොආහ– ‘‘පණ්ඩිත, ඡත්යතඅධිවත්ථායදවතාරාජානං 
පඤ්හං පුච්ඡි. රාජා චත්තායරො පණ්ඩියත පුච්ඡි. යතසු එයකොපි තං පඤ්හං

කයථතුං නාසක්ඛි, තස්මාරාජාතවසන්තිකංමංපහිණී’’ති.‘‘එවං සන්යත 

පඤ්ඤාය ආනුභපාවං කස්මා න පස්සසි, එවරූයප හි කායල න ඉස්සරියං

පතිට්ඨා යහොති, පඤ්ඤාසම්පන්යනොව පතිට්ඨා යහොතී’’ති මහාසත්යතො
පඤ්ඤාය ආනුභපාවං වණ්යණසි. අමච්යචො රඤ්ඤා ‘‘පණ්ඩිතං
දිට්ඨට්ඨායනයයව සක්කාරං කත්වා ආයනථා’’ති දින්නං කහාපණසහස්සං
මහාසත්තස්සහත්යථඨයපසි.කුම්භපකායරො‘‘මයහොසධපණ්ඩියතොකිරමයා 

යපසකාරකම්මංකාරියතො’’තිභපයංආපජ්ජි.අථනංමහාසත්යතො‘‘මාභපායි, 

ආචරිය, බහූපකායරො ත්වං අම්හාක’’න්ති අස්සායසත්වා සහස්සං දත්වා
මත්තිකාමක්ඛියතයනව සරීයරන රයථ නිසීදිත්වා නගරං පාවිසි. අමච්යචො

රඤ්යඤොආයරොයචත්වා‘‘තාත, කුහිංපණ්ඩියතො දිට්යඨො’’තිවුත්යත‘‘යදව, 

දක්ඛිණයවමජ්ඣකගායම කුම්භපකාරකම්මං කත්වා ජීවති, තුම්යහ
පක්යකොසථාති සුත්වාව අන්හායිත්වා මත්තිකාමක්ඛියතයනව සරීයරන

ආගයතො’’ති ආහ. රාජා ‘‘සයචමය්හං පච්චත්ථියකො අස්ස, ඉස්සරියවිධිනා

චයරයය, නායං මම පච්චත්ථියකො’’ති චින්යතත්වා ‘‘මම පුත්තස්ස
‘අත්තයනො ඝරං ගන්ත්වා න්හත්වා අලඞ්කරිත්වා මයා දින්නවිධායනන
ආගච්ඡතූ’ති වයදයයාථා’’ති ආහ. තං සුත්වා පණ්ඩියතො තථා කත්වා
ආගන්ත්වා ‘‘පවිසතූ’’ති වුත්යත පවිසිත්වා රාජානං වන්දිත්වා එකමන්තං
අට්ඨාසි.රාජාපටිසන්ථාරංකත්වාපණ්ඩිතංවීමංසන්යතොඉමං ගාථමාහ– 

‘‘සුඛීපියහයකනකයරොන්තිපාපං, අවණ්ණසංසග්ගභපයාපුයනයක; 

පහූ සමායනො විපුලත්ථචින්තී, කිං කාරණා යම න කයරොසි 

දුක්ඛ’’න්ති.(ජා.1.10.148); 
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තත්ථ සුඛීතිපණ්ඩිත, එකච්යච‘‘මයංසුඛියනොසම්පන්නඉස්සරියා, අලං

යනො එත්තයකනා’’ති උත්තරි ඉස්සරියකාරණා පාපං න කයරොන්ති, 

එකච්යච ‘‘එවරූපස්ස යනො යසදායකස්ස සාමිකස්ස අපරජ්ඣන්තානං
අවණ්යණො භපවිස්සතී’’ති අවණ්ණසංසග්ගභපයා න කයරොන්ති. එයකො න

සමත්යථො යහොති, එයකො මන්දපඤ්යඤො, ත්වං පන සමත්යථො ච 

විපුලත්ථචින්තී ච, ඉච්ඡන්යතො පන සකලජම්බුදීයප රජ්ජම්පි කායරයයාසි.
කිං කාරණාමමරජ්ජංගයහත්වාදුක්ඛංනකයරොසීති. 

අථනංයබොධිසත්යතොආහ– 

‘‘නපණ්ඩිතාඅත්තසුඛස්සයහතු, පාපානිකම්මානිසමාචරන්ති; 

දුක්යඛන ඵුට්ඨා ඛලිතාපි සන්තා, ඡන්දා ච යදොසා න ජහන්ති

ධම්ම’’න්ති.(ජා.1.10.149); 

තත්ථ  ලිතාපීතිසම්පත්තියතොඛලිත්වා විපත්තියංඨිතසභපාවාහුත්වාපි. 

නජහන්තිධම්මන්ති පයවණියධම්මම්පිසුචරිතධම්මම්පිනජහන්ති. 

පුනරාජාතස්සවීමංසනත්ථංඛත්තියමායංකයථන්යතොඉමංගාථමාහ – 

‘‘යයනයකනචිවණ්යණන, මුදුනාදාරුයණනවා; 

උද්ධයරදීනමත්තානං, පච්ඡාධම්මංසමාචයර’’ති.(ජා. 1.10.150); 

තත්ථ දීනන්තිදුග්ගතංඅත්තානං උද්ධරිත්වාසම්පත්තියංඨයපයයාති. 

අථස්සමහාසත්යතොරුක්ඛූපමංදස්යසන්යතොඉමංගාථමාහ– 

‘‘යස්සරුක්ඛස්සඡායාය, නිසීයදයයසයයයයවා; 

න තස්ස සාඛං භපඤ්යජයය, මිත්තදුබ්යභපො හි පාපයකො’’ති. (ජා. 
1.10.151); 

එවඤ්ච පන වත්වා – ‘‘මහාරාජ, යදි පරිභුත්තරුක්ඛස්ස සාඛං 

භපඤ්ජන්යතොපි මිත්තදුබ්භී යහොති, යයහි තුම්යහහි මම පිතා උළායර

ඉස්සරියයපතිට්ඨාපියතො, අහඤ්චමහන්යතනඅනුග්ගයහනඅනුග්ගහියතො, 
යතසු තුම්යහසු අපරජ්ඣන්යතො අහං කථං නාම මිත්තදුබ්යභපො න
භපයවයය’’න්ති සබ්බථාපි අත්තයනො අමිත්තදුබ්භිභපාවංකයථත්වා රඤ්යඤො

චිත්තාචාරංයචොයදන්යතොඉමංගාථමාහ – 

‘‘යස්සාපි ධම්මං පුරියසො විජඤ්ඤා, යය චස්ස කඞ්ඛං විනයන්ති

සන්යතො; 

තං හිස්ස දීපඤ්ච පරායණඤ්ච, න යතන යමත්තිං ජරයයථ

පඤ්යඤො’’ති. (ජා.1.10.152); 
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තස්සත්යථො – මහාරාජ, යස්ස ආචරියස්ස සන්තිකා යයො පුරියසො 

අප්පමත්තකම්පි ධම්මංකාරණං ජායනයය, යය චස්ස සන්යතො උප්පන්නං

කඞ්ඛං විනයන්ති, තං තස්ස පතිට්ඨානට්යඨන දීපඤ්යචව පරායණඤ්ච, 
තාදියසන ආචරියයන සද්ධිං පණ්ඩියතො මිත්තභපාවං නාම න ජීයරයය න
නායසයය. 

ඉදානිතංඔවදන්යතොඉමංගාථාද්වයමාහ– 

‘‘අලයසොගිහීකාමයභපොගීනසාධ, අසඤ්ඤයතොපබ්බජියතොනසාධ; 

රාජානසාධඅනිසම්මකාරී, යයොපණ්ඩියතොයකොධයනොතංනසාධ. 

‘‘නිසම්ම ඛත්තියයොකයිරා, නානිසම්ම දිසම්පති; 

නිසම්මකාරියනොරාජ, යයසොකිත්තිචවඩ්ඪතී’’ති. (ජා. 1.10.153-

154); 

තත්ථ න සාධූති න සුන්දයරො. අනිසම්මකාරීති කිඤ්චි සුත්වා

අනුපධායරත්වාඅත්තයනොපච්චක්ඛං අකත්වාකාරයකො. ෙයසොකිත්තිචාති
ඉස්සරියපරිවායරොච ගුණකිත්තිචඑකන්යතනවඩ්ඪතීති. 

භූරිපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 

යදවතාපඤ්යහො 
එවං වුත්යත රාජා මහාසත්තං සමුස්සිතයසතච්ඡත්යත රාජපල්ලඞ්යක

නිසීදායපත්වා සයංනීචාසයනනිසීදිත්වාආහ – ‘‘පණ්ඩිත, යසතච්ඡත්යත

අධිවත්ථා යදවතා මං චත්තායරො පඤ්යහ පුච්ඡි, යත අහං න ජානාමි.

චත්තායරොපි පණ්ඩිතා න ජානිංසු, කයථහි යම, තාත, යත පඤ්යහ’’ති.

මහාරාජ, ඡත්යත අධිවත්ථා යදවතා වා යහොතු, චාතුමහාරාජිකාදයයො වා

යහොන්තු, යයන යකනචි පුච්ඡිතපඤ්හං අහං කයථතුං සක්යකොමි. වද, 

මහාරාජ, යදවතාය පුච්ඡිතපඤ්යහති. අථ රාජා යදවතාය
පුච්ඡිතනියායමයනවකයථන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

‘‘හන්ති හත්යථහිපායදහි, මුඛඤ්ච පරිසුම්භපති; 

සයවරාජපියයොයහොති, කංයතනත්වාභිපස්සසී’’ති.(ජා. 1.4.197); 

තත්ථ හන්තීති පහරති. පරිසුම්භතීති පහරතියයව. ස යවති යසො එවං 

කයරොන්යතො පියයො යහොති. කං යතන ත්වාභිපස්සසීති යතන 

පහරණකාරයණනපියංකතමංපුග්ගලංත්වං, රාජ, අභිපස්සසීති. 

මහාසත්තස්සතංකථංසුත්වාවගගනතයලපුණ්ණචන්යදොවියඅත්යථො 

පාකයටො අයහොසි. අථ මහාසත්යතො ‘‘සුණ, මහාරාජ, යදා හි මාතුඅඞ්යක
නිපන්යනො දහරකුමායරො හට්ඨතුට්යඨො කීළන්යතො මාතරං හත්ථපායදහි
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පහරති, යකයස ලුඤ්චති, මුට්ඨිනා මුඛං පහරති, තදා නං මාතා

‘යචොරපුත්තක, කථංත්වංයනොඑවංපහරසී’තිආදීනියපමසියනහවයසයනව 

වත්වා යපමං සන්ධායරතුං අසක්යකොන්තී ආලිඞ්ගිත්වා ථනන්තයර
නිපජ්ජායපත්වාමුඛං පරිචුම්බති.ඉතියසොතස්සාඑවරූයපකායලපියතයරො

යහොති, තථා පිතුයනොපී’’ති එවං ගගනමජ්යඣසූරියං උට්ඨායපන්යතො විය
පාකටංකත්වාපඤ්හංකයථසි.තංසුත්වායදවතා ඡත්තපිණ්ඩිකංවිවරිත්වා
නික්ඛමිත්වා උපඩ්ඪං සරීරං දස්යසත්වා ‘‘සුකථියතො පණ්ඩියතන
පඤ්යහො’’ති මධරස්සයරන සාධකාරං දත්වා රතනචඞ්යකොටකං පූයරත්වා 
දිබ්බපුප්ඵගන්ධවායසහි යබොධිසත්තං පූයජත්වා අන්තරධායි. රාජාපි

පණ්ඩිතං පුප්ඵාදීහි පූයජත්වා ඉතරං පඤ්හං යාචිත්වා ‘‘වද, මහාරාජා’’ති
වුත්යතදුතියංගාථමාහ– 

‘‘අක්යකොසතියථාකාමං, ආගමඤ්චස්සඉච්ඡති; 

සයවරාජපියයොයහොති, කංයතනත්වාභිපස්සසී’’ති.(ජා. 1.4.198); 

අථස්ස මහාසත්යතො – ‘‘මහාරාජ, මාතා වචනයපසනං කාතුංසමත්ථං

සත්තට්ඨවස්සිකංපුත්තං‘තාත, යඛත්තංගච්ඡ, අන්තරාපණං ගච්ඡා’තිආදීනි

වත්වා ‘අම්ම, සයචඉදඤ්චිදඤ්චඛාදනීයංයභපොජනීයංදස්සසි, ගමිස්සාමී’ති

වුත්යත ‘සාධ, පුත්ත, ගණ්හාහී’ති වත්වා යදති. යසො දාරයකොතං ඛාදිත්වා
බහි ගන්ත්වා දාරයකහි සද්ධිං කීළිත්වා මාතුයපසනං න ගච්ඡති. මාතරා 

‘‘තාත, ගච්ඡාහී’ති වුත්යත යසො මාතරං ‘අම්ම, ත්වං සීතාය ඝරච්ඡායාය

නිසීදසි, කිං පනඅහංතවබහි යපසනකම්මංකරිස්සාමි, අහංතංවඤ්යචමී’ති 
වත්වා හත්ථවිකාරමුඛවිකායර කත්වා ගයතො. සා ගච්ඡන්තං දිස්වා
කුජ්ඣිත්වා දණ්ඩකං ගයහත්වා ‘ත්වං මම සන්තකං ඛාදිත්වා යඛත්යත
කිච්චංකාතුංනඉච්ඡසී’ති තජ්යජන්තීයවයගනපලායන්තංඅනුබන්ධිත්වා
පාපුණිතුං අසක්යකොන්තී ‘යචොරා තං ඛණ්ඩාඛණ්ඩං ඡින්දන්තූ’තිආදීනි

වත්වායථාකාමංඅක්යකොසතිපරිභපාසති.යංපනමුයඛන භපණති, තථාහදයය

අප්පමත්තකම්පි න ඉච්ඡති, ආගමනඤ්චස්ස ඉච්ඡති, යසො දිවසභපාගං 
කීළිත්වාසායංයගහංපවිසිතුංඅවිසහන්යතොඤාතකානංසන්තිකංගච්ඡති.
මාතාපිස්ස ආගමනමග්ගංඔයලොයකන්තීඅනාගච්ඡන්තංදිස්වා ‘පවිසිතුංන
විසහතිමඤ්යඤ’තියසොකස්ස හදයංපූයරත්වාඅස්සුපුණ්යණහියනත්යතහි
ඤාතිඝයරඋපධායරන්තීපුත්තංදිස්වා ආලිඞ්ගිත්වාසීයසචුම්බිත්වාඋයභපොහි

හත්යථහි දළ්හංගයහත්වා ‘තාතපියපුත්තක, මමවචනංහදයයඨයපසී’ති

අතියරකතරංයපමංඋප්පායදසි.එවං, මහාරාජ, මාතුයාකුද්ධකායල පුත්යතො
පියතයරොනාමයහොතී’’තිදුතියංපඤ්හංකයථසි.යදවතාතයථවපූයජසි. 

රාජාපි පූයජත්වා තතියං පඤ්හං යාචිත්වා ‘‘වද, මහාරාජා’’ති වුත්යත
තතියංගාථමාහ– 

‘‘අබ්භපක්ඛාතිඅභූයතන, අලියකනාභිසාරයය; 

සයවරාජපියයොයහොති, කංයතනත්වාභිපස්සසී’’ති.(ජා. 1.4.199); 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

191 

පටුන 

අථස්ස මහාසත්යතො ‘‘රාජ, යදා උයභපො ජයම්පතිකා රයහොගතා 

යලොකස්සාදරතියා කීළන්තා ‘භපද්යද, තවමයියපමංනත්ථි, හදයංයත බහි

ගත’න්ති එවං අඤ්ඤමඤ්ඤං අභූයතන අබ්භපාචික්ඛන්ති, අලියකන

සායරන්ති යචොයදන්ති, තදා යත අතියරකතරං අඤ්ඤමඤ්ඤං පියායන්ති.
එවමස්සපඤ්හස්සඅත්ථං ජානාහී’’තිකයථසි.යදවතාතයථවපූයජසි. 

රාජාපි පූයජත්වා ඉතරං පඤ්හං යාචිත්වා ‘‘වද, මහාරාජා’’ති වුත්යත
චතුත්ථංගාථමාහ– 

‘‘හරං අන්නඤ්චපානඤ්ච, වත්ථයසනාසනානිච; 

අඤ්ඤදත්ථුහරාසන්තා, යතයවරාජපියායහොන්ති; 

කංයතනත්වාභිපස්සසී’’ති.(ජා.1.4.200); 

අථස්සමහාසත්යතො ‘‘මහාරාජ, අයංපඤ්යහොධම්මිකසමණබ්රාහ්මයණ 
සන්ධාය වුත්යතො. සද්ධානි හි කුලානි ඉධයලොකපරයලොකං සද්දහිත්වා

යදන්ති යචව දාතුකාමානි ච යහොන්ති, තානි තථාරූයප සමණබ්රාහ්මයණ

යාචන්යතපි ලද්ධං හරන්යත භුඤ්ජන්යතපි දිස්වා ‘අම්යහයයව යාචන්ති, 
අම්හාකංයයව සන්තකානි අන්නපානාදීනි පරිභුඤ්ජන්තී’ති යතසු

අතියරකතරංයපමංකයරොන්ති.එවංයඛො, මහාරාජ, අඤ්ඤදත්ථුහරා සන්තා
එකංයසන යාචන්තා යචව ලද්ධං හරන්තා ච සමානා පියා යහොන්තී’’ති
කයථසි. ඉමස්මිංපනපඤ්යහකථියතයදවතාතයථවපූයජත්වාසාධකාරං

දත්වා සත්තරතනපූරං රතනචඞ්යකොටකං ‘‘ගණ්හ, මහාපණ්ඩිතා’’ති
මහාසත්තස්ස පාදමූයල ඛිපි. රාජාපිස්ස අතියරකතරං පූජං කයරොන්යතො
අතිවිය පසීදිත්වා යසනාපතිට්ඨානං අදාසි. තයතො පට්ඨාය මහාසත්තස්ස
යයසොමහාඅයහොසි. 

යදවතාපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 

පඤ්චපණ්ඩිතපඤ්යහො 

පුන යත චත්තායරො පණ්ඩිතා ‘‘අම්යභපො, ගහපතිපුත්යතො ඉදානි 

මහන්තතයරොජායතො, කිංකයරොමා’’තිමන්තයිංසු.අථයනයසනයකොආහ

– ‘‘යහොතු දිට්යඨො යම උපායයො, මයං ගහපතිපුත්තං උපසඞ්කමිත්වා

‘රහස්සං නාම කස්ස කයථතුං වට්ටතී’ති පුච්ඡිස්සාම, යසො ‘න කස්සචි

කයථතබ්බ’න්තිවක්ඛති.අථනං‘ගහපතිපුත්යතොයත, යදව, පච්චත්ථියකො
ජායතො’ති පරිභින්දිස්සාමා’’ති. යත චත්තායරොපි පණ්ඩිතා තස්ස ඝරං

ගන්ත්වාපටිසන්ථාරංකත්වා‘‘පණ්ඩිත, පඤ්හංපුච්ඡිතුකාමම්හා’’තිවත්වා 

‘‘පුච්ඡථා’’ති වුත්යත යසනයකො පුච්ඡි ‘‘පණ්ඩිත, පුරියසන නාම කත්ථ 

පතිට්ඨාතබ්බ’’න්ති? ‘‘සච්යච පතිට්ඨාතබ්බ’’න්ති. ‘‘සච්යච පතිට්ඨියතන 

කිංඋප්පායදතබ්බ’’න්ති? ‘‘ධනංඋප්පායදතබ්බ’’න්ති.‘‘ධනං උප්පායදත්වා

කිං කාතබ්බ’’න්ති? ‘‘මන්යතො ගයහතබ්යබො’’ති. ‘‘මන්තං ගයහත්වා කිං 
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කාතබ්බ’’න්ති? ‘‘අත්තයනො රහස්සං පරස්ස න කයථතබ්බ’’න්ති. යත
‘‘සාධ පණ්ඩිතා’’ති වත්වා තුට්ඨමානසා හුත්වා ‘‘ඉදානි ගහපතිපුත්තස්ස

පිට්ඨිං පස්සිස්සාමා’’ති රඤ්යඤො සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘මහාරාජ, 
ගහපතිපුත්යතො යත පච්චත්ථියකො ජායතො’’ති වදිංසු. ‘‘නාහං තුම්හාකං

වචනං සද්දහාමි, නයසොමය්හංපච්චත්ථියකොභපවිස්සතී’’ති. සච්චං, මහාරාජ, 

සද්දහථ, අසද්දහන්යතොපනතයමවපුච්ඡථ ‘‘පණ්ඩිත, අත්තයනොරහස්සං

නාම කස්සකයථතබ්බ’’න්ති? සයචපච්චත්ථියකොනභපවිස්සති, ‘‘අසුකස්ස

නාම කයථතබ්බ’’න්තිවක්ඛති.සයචපච්චත්ථියකොභපවිස්සති, ‘‘කස්සචින

කයථතබ්බං, මයනොරයථ පරිපුණ්යණ කයථතබ්බ’’න්ති වක්ඛති. තදා
අම්හාකං වචනං සද්දහිත්වා නික්කඞ්ඛා භපයවයයාථාති. යසො ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වාඑකදිවසංසබ්යබසු සමාගන්ත්වානිසින්යනසුවීසතිනිපායත
පඤ්චපණ්ඩිතපඤ්යහපඨමංගාථමාහ– 

‘‘පඤ්චපණ්ඩිතාසමාගතාත්ථ, පඤ්හායමපටිභපාතිතංසුණාථ; 

නින්දියමත්ථං පසංසියං වා, කස්යසවාවිකයරයය ගුය්හමත්ථ’’න්ති.

(ජා.1.15.315); 

එවං වුත්යත යසනයකො ‘‘රාජානම්පි අම්හාකංයයව අබ්භපන්තයර 
පක්ඛිපිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාඉමංගාථමාහ– 

‘‘ත්වංආවිකයරොහිභූමිපාල, භපත්තාභපාරසයහොතුවංවයදතං; 

තවඡන්දරුචීනිසම්මසිත්වා, අථවක්ඛන්තිජනින්දපඤ්ච ධීරා’’ති.

(ජා.1.15.316); 

තත්ථ භත්තාතිත්වංඅම්හාකංසාමියකො යචවඋප්පන්නස්සචභපාරස්ස

සයහො, පඨමං තාව ත්වයමව එතං වයදහි. තව ඡන්දරුචීනීති පච්ඡා තව
ඡන්දඤ්යචව රුච්චනකාරණානි ච සම්මසිත්වා ඉයම පඤ්ච පණ්ඩිතා
වක්ඛන්ති. 

අථරාජාඅත්තයනොකියලසවසිකතායඉමංගාථමාහ– 

‘‘යාසීලවතීඅනඤ්ඤයථයයා, භපත්තුච්ඡන්දවසානුගාපියාමනාපා; 

නින්දියමත්ථං පසංසියං වා, භපරියායාවිකයරයය ගුය්හමත්ථ’’න්ති.

(ජා.1.15.317); 

තත්ථ අනඤ්ඤයථෙයාතිකියලසවයසනඅඤ්යඤන නයථනිතබ්බා. 

තයතො යසනයකො ‘‘ඉදානි රාජානං අම්හාකං අබ්භපන්තයර
පක්ඛිපිම්හා’’තිතුස්සිත්වාසයංකතකාරණයමව දීයපන්යතොඉමංගාථමාහ– 

‘‘යයොකිච්ඡගතස්සආතුරස්ස, සරණංයහොතිගතීපරායණඤ්ච; 
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නින්දියමත්ථංපසංසියංවා, සඛියනොවාවිකයරයය ගුය්හමත්ථ’’න්ති.

(ජා.1.15.318); 

අථරාජාපුක්කුසංපුච්ඡි‘‘කථං, පුක්කුස, පස්සසි, නින්දියං වාපසංසියං

වාරහස්සංකස්සකයථතබ්බ’’න්ති? යසොකයථන්යතොඉමංගාථමාහ– 

‘‘යජට්යඨො අථ මජ්ඣියමො කනිට්යඨො, යයො යච සීලසමාහියතො

ඨිතත්යතො; 

නින්දියමත්ථං පසංසියං වා, භපාතුවාවිකයරයය ගුය්හමත්ථ’’න්ති.

(ජා.1.15.319); 

තත්ථ ඨිතත්යතොතිඨිතසභපායවො නිබ්බියසවයනො. 

තයතො රාජා කාමින්දං පුච්ඡි ‘‘කථං කාමින්ද පස්සසි, රහස්සං කස්ස

කයථතබ්බ’’න්ති? යසොකයථන්යතොඉමංගාථමාහ– 

‘‘යයොයවපිතුහදයස්සපද්ධගූ, අනුජායතොපිතරංඅයනොමපඤ්යඤො; 

නින්දියමත්ථං පසංසියංවා, පුත්තස්සාවිකයරයය ගුය්හමත්ථ’’න්ති.

(ජා.1.15.320); 

තත්ථ පද්ධගූති යපසනකාරයකො යයො පිතුස්ස යපසනං කයරොති, පිතු

චිත්තස්සවයසවත්තති, ඔවාදක්ඛයමොයහොතීතිඅත්යථො. අනුජායතොතිතයයො
පුත්තා අතිජායතො ච අනුජායතො ච අවජායතො චාති. අනුප්පන්නං යසං

උප්පායදන්යතො අතිජායතො, කුලභපායරො අවජායතො, කුලපයවණිරක්ඛයකො
පන අනුජායතො.තංසන්ධායඑවමාහ. 

තයතො රාජා යදවින්දං පුච්ඡි – ‘‘කථං යදවින්ද, පස්සසි, රහස්සංකස්ස

කයථතබ්බ’’න්ති? යසො අත්තයනො කතකාරණයමව කයථන්යතො ඉමං
ගාථමාහ– 

‘‘මාතා ද්විපදාජනින්දයසට්ඨ, යානංයපොයසති ඡන්දසාපියයන; 

නින්දියමත්ථං පසංසියං වා, මාතුයාවිකයරයය ගුය්හමත්ථ’’න්ති.

(ජා.1.15.321); 

තත්ථ ද්විපදාජනින්දයසට්ඨාති ද්විපදානං යසට්ඨ, ජනින්ද. ඡන්දසා

පියෙනාතිඡන්යදනයචවයපයමනච. 

එවං යත පුච්ඡිත්වා රාජා පණ්ඩිතං පුච්ඡි ‘‘කථං පස්සසි, පණ්ඩිත, 

රහස්සං කස්ස කයථතබ්බ’’න්ති. ‘‘මහාරාජ, යාව අත්තයනො ඉච්ඡිතං න 

නිප්ඵජ්ජති, තාව පණ්ඩියතො අධිවායසයය, කස්සචි න කයථයයා’’ති යසො

ඉමංගාථමාහ – 
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‘‘ගුය්හස්සහිගුය්හයමවසාධ, නහිගුය්හස්ස පසත්ථමාවිකම්මං; 

අනිප්ඵන්නතා සයහයය ධීයරො, නිප්ඵන්යනොව යථාසුඛං 

භපයණයයා’’ති.(ජා.1.15.322); 

තත්ථ අනිප්ඵන්නතාතිමහාරාජ, යාව අත්තයනොඉච්ඡිතංනනිප්ඵජ්ජති, 

තාවපණ්ඩියතොඅධිවායසයය, නකස්සචි කයථයයාති. 

පණ්ඩියතනපනඑවං වුත්යත රාජා අනත්තමයනො අයහොසි. යසනයකො

රාජානං ඔයලොයකසි, රාජාපියසනකමුඛංඔයලොයකසි.යබොධිසත්යතොයතසං
කිරියං දිස්වාව ජානි ‘‘ඉයම චත්තායරො ජනා පඨමයමව මං රඤ්යඤො

අන්තයර පරිභින්දිංසු, වීමංසනවයසන පඤ්යහො පුච්ඡියතො භපවිස්සතී’’ති.

යතසං පන කයථන්තානඤ්යඤව සූරියයො අත්ථඞ්ගයතො, දීපා ජලිතා.

පණ්ඩියතො ‘‘රාජකම්මානිනාමභපාරියානි, නපඤ්ඤායති ‘කිංභපවිස්සතී’ති, 
ඛිප්පයමවගන්තුං වට්ටතී’’තිඋට්ඨායාසනාරාජානංවන්දිත්වානික්ඛමිත්වා

චින්යතසි ‘‘ඉයමසු එයකො ‘සහායකස්ස කයථතුං වට්ටතී’ති ආහ, එයකො

‘භපාතුස්ස, එයකො පුත්තස්ස, එයකො මාතු කයථතුං වට්ටතී’ති ආහ. ඉයමහි

එතං කතයමව භපවිස්සති, දිට්ඨයමව කථිතන්ති මඤ්ඤාමි, යහොතු අජ්යජව
එතං ජානිස්සාමී’’ති. යත පන චත්තායරොපි අඤ්යඤසු දිවයසසු රාජකුලා
නික්ඛමිත්වා රාජනියවසනද්වායර එකස්ස භපත්තඅම්බණස්ස පිට්යඨ 
නිසීදිත්වාකිච්චකරණීයානිමන්යතත්වාඝරානිගච්ඡන්ති.තස්මාපණ්ඩියතො
‘‘අහං එයතසං චතුන්නං රහස්සං අම්බණස්ස යහට්ඨානිපජ්ජිත්වා ජානිතුං 
සක්කුයණයය’’න්ති චින්යතත්වා තං අම්බණං උක්ඛිපායපත්වා අත්ථරණං 
අත්ථරායපත්වා අම්බණස්ස යහට්ඨා පවිසිත්වා පුරිසානං සඤ්ඤං අදාසි
‘‘තුම්යහ චතූසු පණ්ඩියතසු මන්යතත්වා ගයතසු ආගන්ත්වා මං 
ආයනයයාථා’’ති. යත ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා පක්කමිංසු. යසනයකොපි

රාජානං ආහ – ‘‘මහාරාජ, අම්හාකං වචනං න සද්දහථ, ඉදානි කිං
කරිස්සථා’’ති. යසො තස්ස වචනං ගයහත්වා අනිසායමත්වාව භීතතසියතො

හුත්වා‘‘ඉදානිකිංකයරොම, යසනක පණ්ඩිතා’’තිපුච්ඡි.‘‘මහාරාජ, පපඤ්චං
අකත්වා කඤ්චි අජානායපත්වා ගහපතිපුත්තං මායරතුං වට්ටතී’’ති. රාජා

‘‘යසනක, ඨයපත්වා තුම්යහ අඤ්යඤො මම අත්ථකායමො නාම නත්ථි, 
තුම්යහ අත්තයනො සුහයද ගයහත්වා ද්වාරන්තයර ඨත්වා ගහපතිපුත්තස්ස
පායතොව උපට්ඨානංආගච්ඡන්තස්සඛග්යගනසීසං ඡින්දථා’’ති අත්තයනො

ඛග්ගරතනං අදාසි. යත ‘‘සාධ, යදව, මා භපායි, මයං තං මායරස්සාමා’’ති
වත්වානික්ඛමිත්වා‘‘දිට්ඨායනො පච්චාමිත්තස්සපිට්ඨී’’තිභපත්තඅම්බණස්ස

පිට්යඨ නිසීදිංසු. තයතො යසනයකො ආහ ‘‘අම්යභපො, යකො ගහපතිපුත්තං

මායරස්සතී’’ති. ඉතයර ‘‘තුම්යහයයවආචරිය, මායරථා’’ති තස්යසවභපාරං
කරිංසු. 

අථ යන යසනයකො පුච්ඡි ‘‘තුම්යහ ‘රහස්සං නාම අසුකස්ස අසුකස්ස 

කයථතබ්බ’න්තිවදථ, කිංයවොඑතංකතං, උදාහුදිට්ඨංසුත’’න්ති? ‘‘කතං
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එතං, ආචරියා’’ති. තුම්යහ ‘‘රහස්සං නාම සහායකස්ස කයථතබ්බ’’න්ති

වදථ, ‘‘කිංයවොඑතං කතං, උදාහුදිට්ඨංසුත’’න්ති? ‘‘කතංඑතංමයා’’ති? 

‘‘කයථථ, ආචරියා’’ති. ‘‘ඉමස්මිං රහස්යස රඤ්ඤා ඤායත ජීවිතං යම

නත්ථී’’ති. ‘‘මා භපායථ ආචරිය, ඉධ තුම්හාකං රහස්සයභපදයකො නත්ථි, 
කයථථා’’ති.යසොනයඛනඅම්බණංයකොට්යටත්වා ‘‘අත්ථිනුයඛො ඉමස්ස

යහට්ඨා ගහපතිපුත්යතො’’ති ආහ. ‘‘ආචරිය, ගහපතිපුත්යතො අත්තයනො

ඉස්සරියයන එවරූපංඨානංනපවිසිස්සති, ඉදානියයසනමත්යතොභපවිස්සති, 
කයථථ තුම්යහ’’ති.යසනයකොතාවඅත්තයනොරහස්සං කයථන්යතොආහ–

‘‘තුම්යහ ඉමස්මිං නගයර අසුකං නාම යවසිං ජානාථා’’ති? ‘‘ආම, 

ආචරියා’’ති. ‘‘ඉදානි සා පඤ්ඤායතී’’ති. ‘‘න පඤ්ඤායති, ආචරියා’’ති.
‘‘අහං සාලවනුයයායනතායසද්ධිංපුරිසකිච්චංකත්වාතස්සාපිළන්ධයනසු
යලොයභපනතං මායරත්වාතස්සායයවසාටයකනභපණ්ඩිකංකත්වාආහරිත්වා

අම්හාකංඝයරඅසුකභූමිකාය අසුයකනාමගබ්යභපනාගදන්තයකලග්යගසිං, 

වළඤ්යජතුං 3 විසහාමි, පුරාණභපාවමස්ස ඔයලොයකමි, එවරූපං

අපරාධකම්මං කත්වා මයා එකස්ස සහායකස්ස කථිතං, න යතනකස්සචි 

කථිතපුබ්බං, ඉමිනාකාරයණන ‘සහායකස්ස ගුය්හංකයථතබ්බ’න්ති මයා
කථිත’’න්ති. පණ්ඩියතො තස්ස රහස්සං සාධකං වවත්ථයපත්වා
සල්ලක්යඛසි. 

පුක්කුයසොපි අත්තයනො රහස්සං කයථන්යතො ආහ – ‘‘මම ඌරුයා

කුට්ඨං අත්ථි, කනිට්යඨොයමපායතොවකඤ්චිඅජානායපත්වාතංයධොවිත්වා
යභපසජ්යජන මක්යඛත්වා උපරි පියලොතිකං දත්වා බන්ධති. රාජා මයි
මුදුචිත්යතො ‘එහි පුක්කුසා’ති මං පක්යකොසිත්වා යයභුයයයන මම

ඌරුයායයවසයති, සයචපනඑතංරාජා ජායනයය, මංමායරයය.තංමම

කනිට්ඨං ඨයපත්වා අඤ්යඤො ජානන්යතො නාම නත්ථි, යතන කාරයණන
‘රහස්සං නාම භපාතු කයථතබ්බ’න්ති මයා වුත්ත’’න්ති. කාමින්යදොපි
අත්තයනො රහස්සං කයථන්යතොආහ – ‘‘මංකාළපක්යඛ උයපොසථදිවයස

නරයදයවොනාමයක්යඛොගණ්හාති, අහං උම්මත්තකසුනයඛොවියවිරවාමි, 
ස්වාහංතමත්ථංපුත්තස්සකයථසිං.යසොමමයක්යඛන ගහිතභපාවංඤත්වා
මංඅන්යතොයගහගබ්යභපනිපජ්ජායපත්වාද්වාරංපිදහිත්වා නික්ඛමිත්වාමම

සද්දංපටිච්ඡාදනත්ථංද්වායරසමජ්ජංකායරසි, ඉමිනාකාරයණන ‘රහස්සං
නාමපුත්තස්සකයථතබ්බ’න්තිමයාවුත්ත’’න්ති.තයතොතයයොපියදවින්දං 
පුච්ඡිංසු. යසො අත්තයනො රහස්සං කයථන්යතො ආහ – ‘‘මයා
මණිපහංසනකම්මං කයරොන්යතන රඤ්යඤො සන්තකං සක්යකන

කුසරඤ්යඤො දින්නං, සිරිපයවසනංමඞ්ගලමණිරතනං යථයනත්වා මාතුයා
දින්නං. සා කඤ්චි අජානායපත්වා මම රාජකුලං පවිසනකායල තං මය්හං

යදති, අහං යතනමණිනා සිරිං පයවයසත්වා රාජනියවසනං ගච්ඡාමි. රාජා

තුම්යහහිසද්ධිංඅකයථත්වා පඨමතරංමයාසද්ධිංකයථසි.යදවසිකංඅට්ඨ, 

යසොළස, ද්වත්තිංස, චතුසට්ඨි කහාපයණ මම පරිබ්බයත්ථාය යදති. සයච
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තස්සමණිරතනස්සඡන්නභපාවංරාජා ජායනයය, මය්හංජීවිතංනත්ථි, ඉමිනා
කාරයණන‘රහස්සංනාමමාතුකයථතබ්බ’න්ති මයාවුත්ත’’න්ති. 

මහාසත්යතොසබ්යබසම්පිගුය්හංඅත්තයනොපච්චක්ඛංඅකාසි. යතපන
අත්තයනො උදරං ඵායලත්වා අන්තං බාහිරං කයරොන්තා විය රහස්සං

අඤ්ඤමඤ්ඤං කයථත්වා ‘‘තුම්යහ අප්පමත්තා පායතොව ආගච්ඡථ, 
ගහපතිපුත්තං මායරස්සාමා’’ති උට්ඨාය පක්කමිංසු. යතසං ගතකායල
පණ්ඩිතස්ස පුරිසා ආගන්ත්වා අම්බණං උක්ඛිපිත්වා මහාසත්තං ආදාය
පක්කමිංසු.යසොඝරංගන්ත්වාන්හත්වා අලඞ්කරිත්වාසුයභපොජනංභුඤ්ජිත්වා
‘‘අජ්ජ යම භපගිනී උදුම්බරයදවී රාජයගහයතො සාසනං යපයසස්සතී’’ති
ඤත්වා ද්වායර පච්චායිකං පුරිසං ඨයපසි ‘‘රාජයගහයතො ආගතං සීඝං 
පයවයසත්වාමමදස්යසයයාසී’’ති.එවඤ්චපනවත්වාසයනපිට්යඨනිපජ්ජි.
තස්මිං ඛයණරාජාපිසයනපිට්යඨනිපන්යනොව පණ්ඩිතස්ස ගුණංසරිත්වා
‘‘මයහොසධපණ්ඩියතො සත්තවස්සිකකාලයතොපට්ඨායමංඋපට්ඨහන්යතොන

කිඤ්චි මය්හං අනත්ථං අකාසි, යදවතාය පුච්ඡිතපඤ්යහපි පණ්ඩියත අසති
ජීවිතංයමලද්ධංනසියා.යවරිපච්චාමිත්තානංවචනං ගයහත්වා‘අසමධරං

පණ්ඩිතංමායරථා’තිඛග්ගංයදන්යතනඅයුත්තංමයාකතං, ස්යව දානිනං
පස්සිතුංනලභිස්සාමී’’තියසොකංඋප්පායදසි.සරීරයතොයසදාමුච්චිංසු.යසො 
යසොකසමප්පියතො චිත්තස්සාදං න ලභි. උදුම්බරයදවීපි යතන සද්ධිං
එකසයනගතා තං ආකාරං දිස්වා ‘‘කිං නු යඛො මය්හං යකොචි අපරායධො

අත්ථි, උදාහු යදවස්ස කිඤ්චි යසොකකාරණං උප්පන්නං, පුච්ඡිස්සාමි තාව
න’’න්තිඉමංගාථමාහ– 

‘‘කිං ත්වං විමයනොසි රාජයසට්ඨ, ද්විපදජනින්ද වචනං සුයණොම

යමතං; 

කිං චින්තයමායනො දුම්මයනොසි, නූන යදව අපරායධො අත්ථි 

මය්හ’’න්ති.(ජා.1.15.323); 

අථරාජාකයථන්යතොගාථමාහ– 

‘‘පණ්යහ වජ්යඣො මයහොසයධොති, ආණත්යතො යම වමාය

භූරිපඤ්යඤො; 

තං චින්තයමායනො දුම්මයනොස්මි, න හි යදවී අපරායධො අත්ථි 

තුය්හ’’න්ති.(ජා.1.15.324); 

තත්ථ ආණත්යතොති භපද්යද, චත්තායරො පණ්ඩිතා ‘‘මයහොසයධො මම
පච්චත්ථියකො’’ති කථයිංසු. මයා තථයතො අවිචිනිත්වා ‘‘වයධථ න’’න්ති
භූරිපඤ්යඤොවධායආණත්යතො.තංකාරණංචින්තයමායනො දුම්මයනොස්මීති. 

තස්සා තස්ස වචනං සුත්වාව මහාසත්යත සියනයහන පබ්බතමත්යතො
යසොයකො උප්පජ්ජි. තයතො සා චින්යතසි ‘‘එයකන උපායයන රාජානං 
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පටුන 

අස්සායසත්වා රඤ්යඤො නිද්දං ඔක්කමනකායල මම කනිට්ඨස්ස සාසනං

පහිණිස්සාමී’’ති. අථ සා ‘‘මහාරාජ, තයායවතං කතං ගහපතිපුත්තං

මහන්යත ඉස්සරියය පතිට්ඨායපන්යතන, තුම්යහහි යසො යසනාපතිට්ඨායන

ඨපියතො, ඉදානිකිරයසොතුම්හාකංයයවපච්චත්ථියකොජායතො, නයඛොපන

පච්චත්ථියකො ඛුද්දයකො නාම අත්ථි, මායරතබ්යබොව, තුම්යහ මා 
චින්තයිත්ථා’’තිරාජානංඅස්සායසසි.යසොතනුභූතයසොයකොනිද්දංඔක්කමි.

යදවී උට්ඨාය ගබ්භපං පවිසිත්වා ‘‘තාත මයහොසධ, චත්තායරො පණ්ඩිතා තං

පරිභින්දිංසු, රාජාකුද්යධො ස්යවද්වාරන්තයරතංවධායආණායපසි, ස්යව

රාජකුලං මාආගච්යඡයයාසි, ආගච්ඡන්යතො පනනගරං හත්ථගතංකත්වා
සමත්යථොහුත්වාආගච්යඡයයාසී’’තිපණ්ණංලිඛිත්වා යමොදකස්සඅන්යතො
පක්ඛිපිත්වා යමොදකං සුත්යතන යවයඨත්වානවභපාජයනකත්වා ඡායදත්වා 
ලඤ්යඡත්වා අත්ථචාරිකාය දාසියා අදාසි ‘‘ඉමං යමොදකං ගයහත්වා මම
කනිට්ඨස්ස යදහී’’ති. සා තථා අකාසි. ‘‘රත්තිං කථං නික්ඛන්තා’’ති න

චින්යතතබ්බං. රඤ්ඤා පඨමයමව යදවියා වයරො දින්යනො, යතන න නං
යකොචිනිවායරසි.යබොධිසත්යතොපණ්ණාකාරං ගයහත්වානංඋයයයොයජසි.
සාපුනආගන්ත්වා දින්නභපාවංආයරොයචසි.තස්මිංඛයණයදවී ආගන්ත්වා
රඤ්ඤා සද්ධිං නිපජ්ජි. මහාසත්යතොපි යමොදකං භින්දිත්වා පණ්ණං 
වායචත්වාතමත්ථංඤත්වාකත්තබ්බකිච්චංවිචායරත්වාසයයනනිපජ්ජි. 

ඉතයරපි චත්තායරොජනාපායතොවඛග්ගංගයහත්වා ද්වාරන්තයරඨත්වා
පණ්ඩිතං අපස්සන්තා දුම්මනා හුත්වා රඤ්යඤො සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘කිං

පණ්ඩිතාමාරියතොයවොගහපතිපුත්යතො’’තිවුත්යත ‘‘නපස්සාම, යදවා’’ති
ආහංසු. මහාසත්යතොපි අරුණුග්ගමයනයයව නගරං අත්තයනො හත්ථගතං
කත්වා තත්ථ තත්ථ ආරක්ඛං ඨයපත්වා මහාජනපරිවුයතො රථං ආරුය්හ
මහන්යතනපරිවායරනරාජද්වාරං අගමාසි.රාජාසීහපඤ්ජරංඋග්ඝායටත්වා
බහි ඔයලොයකන්යතො අට්ඨාසි. අථ මහාසත්යතො රථා ඔතරිත්වා රාජානං
වන්දිත්වාඅට්ඨාසි.රාජාතංදිස්වාචින්යතසි‘‘සයචඅයංමම පච්චත්ථියකො

භපයවයය, නමං වන්යදයයා’’ති. අථනං පක්යකොසායපත්වා රාජාආසයන
නිසීදි. මහාසත්යතොපි එකමන්තං නිසීදි. චත්තායරොපි පණ්ඩිතා තත්යථව

නිසීදිංසු. අථ නං රාජා කිඤ්චි අජානන්යතො විය ‘‘තාත, ත්වං හියයයො

ගන්ත්වාඉදානිආගච්ඡසි, කිංමංපරිච්චජසී’’තිවත්වාඉමං ගාථමාහ– 

‘‘අභියදොසගයතොදානිඑහිසි, කිංසුත්වාකිංසඞ්කයතමයනොයත; 

යකො යත කිමයවොච භූරිපඤ්ඤ, ඉඞ්ඝ වචනං සුයණොම බ්රූහි

යමත’’න්ති. (ජා.1.15.325); 

තත්ථ අභියදොස යතොතිහියයයොපඨමයායමගයතො ඉදානිආගයතො. කිං

සඞ්කයතතිකිංආසඞ්කයත. කිමයවොචාතිකිංරඤ්යඤොසන්තිකංමාගමීති
තංයකොචිඅයවොච. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

198 

පටුන 

අථනංමහාසත්යතො‘‘මහාරාජ, තයායමචතුන්නංපණ්ඩිතානංවචනං 

ගයහත්වා වයධො ආණත්යතො, යතනාහං න එමී’’ති යචොයදන්යතො ඉමං
ගාථමාහ– 

‘‘පණ්යහ වජ්යඣො මයහොසයධොති, යදි යත මන්තයිතං ජනින්ද

යදොසං; 

භපරියාය රයහොගයතො අසංසි, ගුය්හං පාතුකතං සුතං මයමත’’න්ති.

(ජා. 1.15.326); 

තත්ථ ෙදි යතති යස්මා තයා. මන්තයිතන්ති කථිතං. යදොසන්ති

අභියදොසං, රත්තිභපායගති අත්යථො. කස්ස කථිතන්ති? භපරියාය. ත්වඤ්හි

හියයයො තස්සා ඉමමත්ථං රයහොගයතො අසංසි. ගුය්හං පාතුකතන්ති තස්සා

එවරූපං අත්තයනො රහස්සං පාතුකතං. සුතං මයමතන්ති මයා පයනතං
තස්මිංඛයණයයව සුතං. 

රාජා තංසුත්වා ‘‘ඉමායතඞ්ඛණඤ්යඤවසාසනං පහිතංභපවිස්සතී’’ති

කුද්යධො යදවිං ඔයලොයකසි. තං ඤත්වා මහාසත්යතො ‘‘කිං, යදව, යදවියා

කුජ්ඣථ, අහං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං සබ්බං ජානාමි. යදව, තුම්හාකං

තාව රහස්සං යදවියා කථිතං යහොතු, ආචරියයසනකස්ස පුක්කුසාදීනං වා

රහස්සං මම යකන කථිතං, අහං එයතසම්පි රහස්සං ජානාමියයවා’’ති 

යසනකස්සතාවරහස්සං කයථන්යතොඉමංගාථමාහ– 

‘‘යංසාලවනස්මිංයසනයකො, පාපකම්මංඅකාසිඅසබ්භිරූපං; 

සඛියනොව රයහොගයතොඅසංසි, ගුය්හංපාතුකතංසුතං මයමත’’න්ති.

(ජා.1.15.327); 

තත්ථ අසබ්භිරූපන්ති අසාධජාතිකං ලාමකං අකුසලකම්මං අකාසි.
ඉමස්මිංයයව හි නගයර අසුකං නාම යවසිං සාලවනුයයායන පුරිසකිච්චං
කත්වාතංමායරත්වාඅලඞ්කාරංගයහත්වාතස්සායයවසාටයකනභපණ්ඩිකං 
කත්වා අත්තයනො ඝයර අසුකට්ඨායන නාගදන්තයක ලග්යගත්වා ඨයපසි. 

සඛියනොවාති අථ නං, මහාරාජ, එකස්ස සහායකස්ස රයහොගයතො හුත්වා 

අක්ඛාසි, තම්පිමයාසුතං.නාහංයදවස්සපච්චත්ථියකො, යසනයකොයයව.යදි

යත පච්චත්ථියකනකම්මංඅත්ථි, යසනකංගණ්හායපහීති. 

රාජායසනකංඔයලොයකත්වා ‘‘සච්චං, යසනකා’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං, 
යදවා’’ති වුත්යත තස්ස බන්ධනාගාරප්පයවසනං ආණායපසි. පණ්ඩියතො 
පුක්කුසස්සරහස්සංකයථන්යතොඉමංගාථමාහ– 

‘‘පුක්කුසපුරිසස්සයතජනින්ද, උප්පන්යනොයරොයගොඅරාජයුත්යතො; 

භපාතුච්ච රයහොගයතො අසංසි, ගුය්හං පාතුකතං සුතං මයමත’’න්ති.

(ජා. 1.15.328); 
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තත්ථ අ ාජයුත්යතොති මහාරාජ, එතස්ස කුට්ඨයරොයගො උප්පන්යනො, 

යසො රාජානං පත්තුං අයුත්යතො, ඡපනානුච්ඡවියකො න යහොති. තුම්යහ ච
‘‘පුක්කුසස්සඌරුමුදුයකො’’තියයභුයයයනතස්සඌරුම්හිනිපජ්ජථ.යසො 

පයනසවණබන්ධපියලොතිකායඵස්යසො, යදවාති. 

රාජා තම්පි ඔයලොයකත්වා ‘‘සච්චං පුක්කුසා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං
යදවා’’ති වුත්යත තම්පි බන්ධනාගාරං පයවසායපසි. පණ්ඩියතො
කාමින්දස්සපි රහස්සංකයථන්යතොඉමංගාථමාහ– 

‘‘ආබායධොයං අසබ්භිරූයපො, කාමින්යදොනරයදයවනඵුට්යඨො; 

පුත්තස්ස රයහොගයතො අසංසි, ගුය්හං පාතුකතංසුතංමයමත’’න්ති. 

(ජා.1.15.329); 

තත්ථ අසබ්භිරූයපොති යයන යසො ආබායධන ඵුට්යඨො

උම්මත්තකසුනයඛොවියවිරවති, යසොනරයදවයක්ඛාබායධොඅසබ්භිජාතියකො

ලාමයකො, රාජකුලංපවිසිතුංනයුත්යතො, මහාරාජාතිවදති. 

රාජා තම්පි ඔයලොයකත්වා ‘‘සච්චං කාමින්දා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං
යදවා’’ති වුත්යත තම්පි බන්ධනාගාරං පයවසායපසි. පණ්ඩියතො
යදවින්දස්සපිරහස්සංකයථන්යතොඉමංගාථමාහ– 

‘‘අට්ඨවඞ්කංමණිරතනංඋළාරං, සක්යකොයතඅදදාපිතාමහස්ස; 

යදවින්දස්සගතංතදජ්ජහත්ථං, මාතුච්චරයහොගයතොඅසංසි; 

ගුය්හංපාතුකතංසුතංමයමත’’න්ති.(ජා.1.15.330); 

තත්ථ පිතාමහස්සාතිතවපිතාමහස්ස කුසරාජස්ස. තදජ්ජහත්ථන්තිතං

මඞ්ගලසම්මතංමණිරතනං අජ්ජයදවින්දස්සහත්ථගතං, මහාරාජාති. 

රාජා තම්පි ඔයලොයකත්වා ‘‘සච්චං යදවින්දා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං
යදවා’’ති වුත්යත තම්පි බන්ධනාගාරං පයවසායපසි. එවං ‘‘යබොධිසත්තං 
වධිස්සාමා’’ති චින්යතත්වා සබ්යබපි යත බන්ධනාගාරං පවිට්ඨා.

යබොධිසත්යතො ‘‘මහාරාජ, ඉමිනාකාරයණනාහං ‘අත්තයනොගුය්හං පරස්ස

න කයථතබ්බ’න්ති වදාමි, වදන්තා පන මහාවිනාසං පත්තා’’ති වත්වා

උත්තරිධම්මංයදයසන්යතොඉමාගාථාඅභපාසි – 

‘‘ගුය්හස්සහිගුය්හයමවසාධ, නගුය්හස්ස පසත්ථමාවිකම්මං; 

අනිප්ඵන්නතාසයහයයධීයරො, නිප්ඵන්යනොවයථාසුඛංභපයණයය. 

‘‘න ගුය්හමත්ථංවිවයරයය, රක්යඛයයනං යථානිධිං; 

නහිපාතුකයතොසාධ, ගුය්යහොඅත්යථොපජානතා. 

‘‘ථියා ගුය්හංනසංයසයය, අමිත්තස්සච පණ්ඩියතො; 
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යයොචාමියසනසංහීයරො, හදයත්යථයනොචයයොනයරො. 

‘‘ගුය්හමත්ථංඅසම්බුද්ධං, සම්යබොධයතියයොනයරො; 

මන්තයභපදභපයාතස්ස, දාසභූයතොතිතික්ඛති. 

‘‘යාවන්යතොපුරිසස්සත්ථං, ගුය්හංජානන්තිමන්තිනං; 

තාවන්යතොතස්සඋබ්යබගා, තස්මාගුය්හංනවිස්සයජ. 

‘‘විවිච්චභපායසයයදිවාරහස්සං, රත්තිංගිරංනාතියවලං පමුඤ්යච; 

උපස්සුතිකා හි සුණන්ති මන්තං, තස්මා මන්යතො ඛිප්පමුයපති

යභපද’’න්ති.(ජා.1.15.331-336); 

තත්ථ අමිත්තස්ස චාති ඉත්ථියා ච පච්චත්ථිකස්ස ච න කයථයය. 

සංහීය ොති යයො ච යයන යකනචි ආමියසන සංහීරති උපලාපති සඞ්ගහං

ගච්ඡති, තස්සපි න සංයසයය. හදෙත්යථයනොති යයො ච අමිත්යතො

මිත්තපතිරූපයකො මුයඛන අඤ්ඤං කයථති, හදයයන අඤ්ඤං චින්යතති, 

තස්සපිනසංයසයය. අසම්බුද්ධන්තිපයරහිඅඤ්ඤාතං.‘‘අසම්යබොධ’’න්තිපි

පායඨො, පයරසං යබොයධතුං අයුත්තන්ති අත්යථො. තිතික් තීති තස්ස 
අක්යකොසම්පි පරිභපාසම්පි පහාරම්පි දායසො විය හුත්වා අධිවායසති. 

මන්තිනන්ති මන්තිතං, මන්තීනං වා අන්තයර යාවන්යතො ජානන්තීති 

අත්යථො. තාවන්යතොති යත ගුය්හජානනයක පටිච්ච තත්තකා තස්ස 

උබ්යබගා සන්තාසා උප්පජ්ජන්ති. න විස්සයජතින විස්සජ්යජයය පරං න

ජානායපයය. විවිච්චාතිසයචදිවා රහස්සංමන්යතතුකායමොයහොති, විවිත්තං

ඔකාසං කායරත්වා සුප්පටිච්ඡන්නට්ඨායන මන්යතයය. නාතියවලන්ති
රත්තිං රහස්සං කයථන්යතො පන අතියවලං මරියාදාතික්කන්තං මහාසද්දං

කයරොන්යතො ගිරං නප්පමුඤ්යචයය. උපස්සුතිකා හීති මන්තනට්ඨානං

උපගන්ත්වා තියරොකුට්ටාදීසු ඨත්වා යසොතායරො. තස්මාති මහාරාජ, යතන
කාරයණනයසොමන්යතො ඛිප්පයමවයභපදමුපාගමීති. 

රාජා මහාසත්තස්ස කථං සුත්වා ‘‘එයත සයං රාජයවරියනො හුත්වා
පණ්ඩිතං මම යවරිං කයරොන්තී’’ති කුජ්ඣිත්වා ‘‘ගච්ඡථ යන නගරා 

නික්ඛමායපත්වා සූයලසු වා උත්තායසථ, සීසානි වා යතසං ඡින්දථා’’ති
ආණායපසි. යතසු පච්ඡාබාහං බන්ධිත්වා චතුක්යක චතුක්යක කසාහි

පහාරසහස්සං දත්වා නීයමායනසු පණ්ඩියතො ‘‘යදව, ඉයම තුම්හාකං

යපොරාණකා අමච්චා, ඛමථ යනසං අපරාධ’’න්ති රාජානං ඛමායපසි. රාජා
තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘සාධූ’’ති යත පක්යකොසායපත්වා තස්යසව දායස
කත්වාඅදාසි.යසොපනයතතත්යථවභුජිස්යසඅකාසි. රාජා‘‘යතනහිමම

විජියත මා වසන්තූ’’ති පබ්බාජනීයකම්මං ආණායපසි. පණ්ඩියතො ‘‘ඛමථ, 

යදව, එයතසංඅන්ධබාලානංයදොස’’න්තිඛමායපත්වායතසංඨානන්තරානි
පුනපාකතිකානි කායරසි.රාජා‘‘පච්චාමිත්යතසුපිතාවස්සඑවරූපායමත්තා
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භපවති, අඤ්යඤසු ජයනසු කථං න භපවිස්සතී’’ති පණ්ඩිතස්ස අතිවිය
පසන්යනො අයහොසි. තයතො පට්ඨාය චත්තායරො පණ්ඩිතා උද්ධතදාඨා විය
සප්පානිබ්බිසාහුත්වාකිඤ්චිකයථතුංනාසක්ඛිංසු. 

පඤ්චපණ්ඩිතපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 

නිට්ඨිතාචපරිභින්දකථා. 

යුද්ධපරාජයකණ්ඩං 
තයතො පට්ඨාය පණ්ඩියතොව රඤ්යඤො අත්ථඤ්ච ධම්මඤ්ච අනුසාසති.

යසො චින්යතසි ‘‘රඤ්යඤො යසතඡත්තමත්තයමව, රජ්ජං පන අහයමව 

විචායරමි, මයාඅප්පමත්යතනභපවිතුංවට්ටතී’’ති.යසොනගයර මහාපාකාරං

නාම කායරසි, තථා අනුපාකාරඤ්ච ද්වාරට්ටාලයක අන්තරට්ටාලයක

උදකපරිඛං කද්දමපරිඛං සුක්ඛපරිඛන්ති තිස්යසො පරිඛායයො කායරසි, 

අන්යතොනගයර ජිණ්ණයගහානි පටිසඞ්ඛරායපසි, මහායපොක්ඛරණියයො

කායරත්වා තාසු උදකනිධානං කායරසි, නගයර සබ්බයකොට්ඨාගාරානි

ධඤ්ඤස්ස පූරායපසි, හිමවන්තප්පයදසයතො කුලුපකතාපයසහි 

කුද්රසූකුමුදබීජානි ආහරායපසි, උදකනිද්ධමනානි යසොධායපත්වා තත්ථ

යරොපායපසි, බහිනගයරපි ජිණ්ණසාලාපටිසඞ්ඛරණකම්මං කායරසි. කිං

කාරණා? අනාගතභපයපටිබාහනත්ථං. තයතො තයතො ආගතවාණිජයකපි

‘‘සම්මා, තුම්යහ කුයතො ආගතත්ථා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අසුකට්ඨානයතො’’ති

වුත්යත ‘‘තුම්හාකං රඤ්ඤා කිං පිය’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අසුකං නාමා’’ති
වුත්යත යතසං සම්මානං කායරත්වා උයයයොයජත්වා අත්තයනො එකසයත

යයොයධපක්යකොසායපත්වා‘‘සම්මා, මයාදින්යන පණ්ණාකායරගයහත්වා
එකසතරාජධානියයොගන්ත්වාඉයමපණ්ණාකායරඅත්තයනොපියකාමතාය 
යතසං රාජූනං දත්වා යතයයව උපට්ඨහන්තා යතසං කිරියං වා මන්තං වා

ඤත්වා මය්හං සාසනං යපයසන්තා තත්යථව වසථ, අහං යවො පුත්තදාරං

යපොයසස්සාමී’’ති වත්වා යකසඤ්චි කුණ්ඩයල, යකසඤ්චි පාදුකායයො, 

යකසඤ්චිඛග්යග, යකසඤ්චිසුවණ්ණමාලායයොඅක්ඛරානි ඡින්දිත්වා‘‘යදා

මමකිච්චංඅත්ථි, තදාපඤ්ඤායන්තූ’’තිඅධිට්ඨහිත්වායතසං හත්යථදත්වා
යපයසසි. යත තත්ථ තත්ථ ගන්ත්වා යතසං යතසං රාජූනං පණ්ණාකාරං 
දත්වා‘‘යකනත්යථනාගතා’’තිවුත්යත‘‘තුම්යහවඋපට්ඨාතුංආගතම්හා’’ති

වත්වා ‘‘කුයතො ආගතත්ථා’’ති පුට්ඨා ආගතට්ඨානං අවත්වා අඤ්ඤානි

ඨානානිආචික්ඛිත්වා ‘‘යතනහිසාධූ’’තිසම්පටිච්ඡියතඋපට්ඨහන්තායතසං
අබ්භපන්තරිකාඅයහසුං. 

තදාකපිලරට්යඨසඞ්ඛබලයකොනාමරාජාආවුධානිසජ්ජායපසි, යසනං 
සඞ්කඩ්ඪි. තස්ස සන්තියක උපනික්ඛිත්තකපුරියසො පණ්ඩිතස්ස සාසනං

යපයසසි ‘‘සාමි, මයං ඉධ පවත්තිං ‘ඉදං නාම කරිස්සතී’ති න ජානාම, 

ආවුධානිසජ්ජායපති, යසනං සඞ්කඩ්ඪති, තුම්යහපුරිසවියසයසයපයසත්වා
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ඉදං පවත්තිං තථයතො ජානාථා’’ති. අථ මහාසත්යතො සුවයපොතකං

ආමන්යතත්වා ‘‘සම්ම, කපිලරට්යඨ සඞ්ඛබලයකො නාම රාජා ආවුධානි 

සජ්ජායපසි, ත්වං තත්ථ ගන්ත්වා ‘ඉමං නාම කයරොතී’ති තථයතොඤත්වා
සකලජම්බුදීපං ආහිණ්ඩිත්වාමය්හංපවත්තිංආහරාහී’’තිවත්වාමධලායජ 

ඛාදායපත්වා මධපානීයං පායයත්වා සතපාකසහස්සපායකහි යතයලහි
පක්ඛන්තරං මක්යඛත්වා පාචීනසීහපඤ්ජයර ඨත්වා විස්සජ්යජසි. යසොපි
තත්ථගන්ත්වා තස්සපුරිසස්සසන්තිකාතස්සරඤ්යඤොපවත්තිංතථයතො
ඤත්වා සකලජම්බුදීපං පරිග්ගණ්හන්යතො කපිලරට්යඨ
උත්තරපඤ්චාලනගරං පාපුණි. තදා තත්ථ චූළනිබ්රහ්මදත්යතො නාම රාජා
රජ්ජං කායරසි. තස්ස යකවට්යටො නාම බ්රාහ්මයණො අත්ථඤ්ච ධම්මඤ්ච

අනුසාසති, පණ්ඩියතො බයත්යතො. යසො පච්චූසකායල පබුජ්ඣිත්වා 
දීපායලොයකන අලඞ්කතප්පටියත්තං සිරිගබ්භපං ඔයලොයකන්යතො අත්තයනො

මහන්තං යසං දිස්වා ‘‘අයං මම යයසො, කස්ස සන්තයකො’’ති චින්යතත්වා

‘‘න අඤ්ඤස්ස සන්තයකො චූළනිබ්රහ්මදත්තස්ස, එවරූපං පන යසදායකං

රාජානං සකලජම්බුදීයප අග්ගරාජානං කාතුං වට්ටති, අහඤ්ච
අග්ගපුයරොහියතො භපවිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා පායතොව න්හත්වා භුඤ්ජිත්වා

අලඞ්කරිත්වා රඤ්යඤො සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘මහාරාජ, සුඛං සයථා’’ති

සුඛයසයයං පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, පණ්ඩිතා’’ති වුත්යත රාජානං ‘‘යදව, 

මන්යතතබ්බං අත්ථී’’ති ආහ. ‘‘වද, ආචරියා’’ති. ‘‘යදව, අන්යතොනගයර

රයහො නාමන සක්කා ලද්ධං, උයයානං ගච්ඡාමා’’ති. ‘‘සාධ, ආචරියා’’ති 

රාජා යතන සද්ධිං උයයානං ගන්ත්වා බලකායං බහි ඨයපත්වා ආරක්ඛං
කායරත්වා බ්රාහ්මයණන සද්ධිං උයයානං පවිසිත්වා මඞ්ගලසිලාපට්යට
නිසීදි. 

තදා සුවයපොතයකොපි තං කිරියං දිස්වා ‘‘භපවිතබ්බයමත්ථ කාරයණන, 
අජ්ජ පණ්ඩිතස්ස ආචික්ඛිතබ්බයුත්තකං කිඤ්චි සුණිස්සාමී’’ති උයයානං 
පවිසිත්වා මඞ්ගලසාලරුක්ඛස්ස පත්තන්තයර නිලීයිත්වා නිසීදි. රාජා

‘‘කයථථ, ආචරියා’’ති ආහ. ‘‘මහාරාජ, තව කණ්යණ ඉයතො කයරොහි, 

චතුක්කණ්යණොව මන්යතො භපවිස්සති. සයච, මහාරාජ, මම වචනං

කයරයයාසි, සකලජම්බුදීයප තං අග්ගරාජානං කයරොමී’’ති. යසො 

මහාතණ්හතායතස්සවචනංසුත්වායසොමනස්සප්පත්යතොහුත්වා‘‘කයථථ, 

ආචරිය, කරිස්සාමියතවචන’’න්තිආහ.‘‘යදව, මයංයසනංසඞ්කඩ්ඪිත්වා

පඨමං ඛුද්දකනගරං රුම්භිත්වා ගණ්හිස්සාම, අහඤ්හි චූළද්වායරනනගරං

පවිසිත්වාරාජානංවක්ඛාමි– මහාරාජ, තවයුද්යධනකිච්චංනත්ථි, යකවලං

අම්හාකං රඤ්යඤො සන්තයකො යහොහි, තව රජ්ජං තයවව භපවිස්සති, 
යුජ්ඣන්යතො පන අම්හාකං බලවාහනස්ස මහන්තතාය එකන්යතන

පරාජිස්සසී’’ති.‘‘සයචයමවචනංකරිස්සති, සඞ්ගණ්හිස්සාමනං.යනොයච, 
යුජ්ඣිත්වා ජීවිතක්ඛයං පායපත්වා ද්යව යසනා ගයහත්වා අඤ්ඤං නගරං

ගණ්හිස්සාම, තයතො අඤ්ඤන්ති එයතනුපායයන සකලජම්බුදීයප රජ්ජං
ගයහත්වා‘ජයපානංපිවිස්සාමා’තිවත්වාඑකසතරාජායනොඅම්හාකංනගරං
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පටුන 

ආයනත්වා උයයායන ආපානමණ්ඩපං කායරත්වා තත්ථ නිසින්යන
විසමිස්සකංසුරංපායයත්වා සබ්යබපියතරාජායනොජීවිතක්ඛයංපායපත්වා
එකසතරාජධානීසු රජ්ජං අම්හාකං හත්ථගතං කරිස්සාම. එවං ත්වං

සකලජම්බුදීයප අග්ගරාජා භපවිස්සසී’’ති. යසොපි ‘‘සාධ, ආචරිය, එවං

කරිස්සාමී’’ති වදති. ‘‘මහාරාජ, චතුක්කණ්යණො මන්යතො නාම, අයඤ්හි

මන්යතො න සක්කා අඤ්යඤන ජානිතුං, තස්මා පපඤ්චං අකත්වා සීඝං
නික්ඛමථා’’ති.රාජාතුස්සිත්වා‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි. 

සුවයපොතයකොතංසුත්වායතසංමන්තපරියයොසායනසාඛායංඔලම්බකං 
ඔතායරන්යතො විය යකවට්ටස්ස සීයස ඡකණපිණ්ඩං පායතත්වා
‘‘කියමත’’න්ති මුඛං විවරිත්වා උද්ධං ඔයලොයකන්තස්ස අපරම්පි මුයඛ
පායතත්වා ‘‘කිරි කිරී’’ති සද්දං විරවන්යතො සාඛයතො උප්පතිත්වා

‘‘යකවට්ට, ත්වංචතුක්කණ්ණමන්යතොතිමඤ්ඤසි, ඉදායනවඡක්කණ්යණො

ජායතො, පුන අට්ඨකණ්යණො භපවිත්වා අයනකසතකණ්යණොපි භපවිස්සතී’’ති 

වත්වා ‘‘ගණ්හථ, ගණ්හථා’’ති වදන්තානඤ්යඤව වාතයවයගන මිථිලං
ගන්ත්වා පණ්ඩිතස්ස නියවසනං පාවිසි. තස්ස පන ඉදං වත්තං – සයච

කුයතොචිආභපතසාසනං පණ්ඩිතස්යසවකයථතබ්බංයහොති, අථස්සඅංසකූයට

ඔතරති, සයච අමරායදවියාපි යසොතුං වට්ටති, උච්ඡඞ්යග ඔතරති, සයච

මහාජයනන යසොතබ්බං, භූමියං ඔතරති. තදා යසො පණ්ඩිතස්ස අංසකූයට
ඔතරි. තාය සඤ්ඤාය ‘‘රහස්යසන භපවිතබ්බ’’න්ති මහාජයනො පටික්කමි.

පණ්ඩියතොතංගයහත්වාඋපරිපාසාදතලංඅභිරුය්හ ‘‘කිංයත, තාත, දිට්ඨං 

සුත’’න්ති පුච්ඡි. අථස්ස යසො ‘‘අහං, යදව, සකලජම්බුදීයප විචරන්යතො

අඤ්ඤස්ස රඤ්යඤො සන්තියක කිඤ්චි ගුය්හං න පස්සාමි, 
උත්තරපඤ්චාලනගයර පන චූළනිබ්රහ්මදත්තස්ස පුයරොහියතො යකවට්යටො
නාම බ්රාහ්මයණො රාජානං උයයානං යනත්වා චතුක්කණ්ණමන්තං ගණ්හි.
අථාහංසාඛන්තයරනිසීදිත්වායතසංමන්තංසුණිත්වා මන්තපරියයොසායන
තස්ස සීයස ච මුයඛ ච ඡකණපිණ්ඩං පායතත්වා ආගයතොම්හී’’ති වත්වා 

සබ්බංකයථසි. ‘රඤ්ඤා සම්පටිච්ඡිත’’න්ති වුත්යත ‘‘සම්පටිච්ඡි, යදවා’’ති
ආහ. 

අථස්ස පණ්ඩියතො කත්තබ්බයුත්තකං සක්කාරං කරිත්වා තං 
මුදුපච්චත්ථරයණ සුවණ්ණපඤ්ජයර සුට්ඨු සයායපත්වා ‘‘යකවට්යටො මම

මයහොසධස්ස පණ්ඩිතභපාවංනජානාතිමඤ්යඤ, අහංනදානිස්සමන්තස්ස
මත්ථකං පාපුණිතුං දස්සාමී’’ති චින්යතත්වා නගරයතො දුග්ගතකුලානි

නීහරායපත්වා බහි නිවාසායපසි, රට්ඨජනපදද්වාරගායමසු සමිද්ධානි

ඉස්සරියකුලානිආහරිත්වා අන්යතොනගයර නිවාසායපසි, බහුං ධනධඤ්ඤං
කායරසි. චූළනිබ්රහ්මදත්යතොපි යකවට්ටස්ස වචනං ගයහත්වා 
යසනඞ්ගපරිවුයතො ගන්ත්වා එකං ඛුද්දකනගරං පරික්ඛිපි. යකවට්යටොපි
වුත්තනයයයනව තත්ථ පවිසිත්වා තං රාජානං සඤ්ඤායපත්වා අත්තයනො 
සන්තකමකාසි.ද්යවයසනාඑකයතොකත්වාතයතොඅඤ්ඤංනගරංරුම්භපති.
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එයතනුපායයන පටිපාටියා සබ්බානි තානි නගරානි ගණ්හි. එවං

චූළනිබ්රහ්මදත්යතො යකවට්ටස්ස ඔවායද ඨියතො, ඨයපත්වා යවයදහරාජානං
යසසරාජායනොසකලජම්බුදීයපඅත්තයනොසන්තයකඅකාසි. යබොධිසත්තස්ස
පන උපනික්ඛිත්තකපුරිසා ‘‘චූළනිබ්රහ්මදත්යතන එත්තකානි නගරානි 

ගහිතානි, අප්පමත්යතො යහොතූ’’ති නිච්චං සාසනං පහිණිංසු. යසොපි යතසං

‘‘අහං ඉධ අප්පමත්යතො වසාමි, තුම්යහපි අනුක්කණ්ඨන්තා අප්පමත්යතො
හුත්වා වසථා’’තිපටියපයසසි. 

චූළනිබ්රහ්මදත්යතො සත්තදිවසසත්තමාසාධියකහි සත්තසංවච්ඡයරහි 
වියදහරජ්ජං වජ්යජත්වා යසසංසකලජම්බුදීයප රජ්ජං ගයහත්වා යකවට්ටං

ආහ – ‘‘ආචරිය, මිථිලායං වියදහරජ්ජං ගණ්හාමා’’ති. ‘‘මහාරාජ, 

මයහොසධපණ්ඩිතස්සවසනනගයර රජ්ජංගණ්හිතුංනසක්ඛිස්සාම.යසොහි
එවං ඤාණසම්පන්යනො එවං උපායකුසයලො’’ති යසො විත්ථායරත්වා
චන්දමණ්ඩලං උට්ඨායපන්යතො විය මයහොසධස්ස ගුයණ කයථසි. අයඤ්හි 

සයම්පි උපායකුසයලොව, තස්මා ‘‘මිථිලනගරං නාම යදව අප්පමත්තකං, 

සකලජම්බුදීයප රජ්ජං අම්හාකං පයහොති, කිං යනො එයතනා’’ති
උපායයයනවරාජානංසල්ලක්ඛායපසි. යසසරාජායනොපි ‘‘මයංමිථිලරජ්ජං
ගයහත්වාවජයපානංපිවිස්සාමා’’තිවදන්ති.යකවට්යටො යතපිනිවායරත්වා

‘‘වියදහරජ්ජංගයහත්වාකිංකරිස්සාම, යසොපිරාජාඅම්හාකං සන්තයකොව, 
තස්මානිවත්තථා’’තියතඋපායයයනවයබොයධසි.යතතස්සවචනංසුත්වා 
නිවත්තිංසු. මහාසත්තස්ස උපනික්ඛිත්තකපුරිසා සාසනං යපසයිංසු
‘‘බ්රහ්මදත්යතො එකසතරාජපරිවුයතො මිථිලං ආගච්ඡන්යතොව නිවත්තිත්වා
අත්තයනොනගරයමව ගයතො’’ති.යසොපියතසං‘‘ඉයතොපට්ඨායතස්සකිරියං
ජානන්තූ’’ති පටියපයසසි. බ්රහ්මදත්යතොපි යකවට්යටන සද්ධිං ‘‘ඉදානි කිං
කරිස්සාමී’’ති මන්යතත්වා ‘‘ජයපානං පිවිස්සාමා’’ති වුත්යත උයයානං

අලඞ්කරිත්වා චාටිසයතසු චාටිසහස්යසසු සුරං ඨයපථ, නානාවිධානි ච
මච්ඡමංසාදීනිඋපයනථා’’තියසවයකආණායපසි. උපනික්ඛිත්තකපුරිසාතං
පවත්තිං පණ්ඩිතස්ස ආයරොයචසුං. යත පන ‘‘වියසන සුරං යයොයජත්වා
රාජායනොමායරතුකායමො’’තිනජානිංසු.මහාසත්යතො පනසුවයපොතකස්ස
සන්තිකා සුතත්තා තථයතො ජානිත්වා ‘‘යනසං සුරාපානදිවසං තථයතො
ජානිත්වා මමයපයසථා’’තිපටිසාසනංයපයසසි.යතතථාකරිංසු. 

පණ්ඩියතො ‘‘මාදියස ධරමායන එත්තකානං රාජූනං මරණං අයුත්තං, 
අවස්සයයො යනසං භපවිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා සහජාතං යයොධසහස්සං

පක්යකොසායපත්වා ‘‘සම්මා, චූළනිබ්රහ්මදත්යතො කිර උයයානං

අලඞ්කාරායපත්වා එකසතරාජපරිවුයතො සුරං පාතුකායමො, තුම්යහ තත්ථ
ගන්ත්වා රාජූනං ආසයනසු පඤ්ඤත්යතසු කිස්මිඤ්චි අනිසින්යනයයව
‘චූළනිබ්රහ්මදත්තස්ස අනන්තරං මහාරහං ආසනං අම්හාකං රඤ්යඤොව 

යදථා’තිවදන්තාගයහත්වායතසංපුරියසහි‘තුම්යහකස්සපුරිසා’තිවුත්යත 

‘වියදහරාජස්සා’ති වයදයයාථ. යත තුම්යහහි සද්ධිං ‘මයං



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

205 

පටුන 

සත්තදිවසසත්තමාසාධිකානි සත්තවස්සානි රජ්ජං ගණ්හන්තා එකදිවසම්පි

වියදහරාජානං න පස්සාම, කිං රාජා නායමස, ගච්ඡථ පරියන්යත ආසනං

ගණ්හථා’තිවදන්තාකලහංකරිස්සන්ති.අථතුම්යහ ‘ඨයපත්වාබ්රහ්මදත්තං
අඤ්යඤොඅම්හාකංරඤ්යඤොඋත්තරිතයරොඉධනත්ථී’තිකලහං වඩ්යඪත්වා
අම්හාකං රඤ්යඤො ආසනමත්තම්පි අලභපන්තා ‘න දානි යවො සුරං පාතුං
මච්ඡමංසං ඛාදිතුං දස්සාමා’තිනදන්තා වග්ගන්තා මහායඝොසං කයරොන්තා
යතසං සන්තාසං ජයනන්තා මහන්යතහි යලඩ්ඩුදණ්යඩහි සබ්බචාටියයො 
භින්දිත්වා මච්ඡමංසං විප්පකිරිත්වා අපරියභපොගං කත්වා ජයවන යසනාය
අන්තරං පවිසිත්වායදවනගරංපවිට්ඨාඅසුරාවියඋල්යලොළංඋට්ඨායපත්වා

‘මයං මිථිලනගයර මයහොසධපණ්ඩිතස්ස පුරිසා, සක්යකොන්තා අම්යහ
ගණ්හථා’තිතුම්හාකංආගතභපාවං ජානායපත්වාආගච්ඡථා’’තියපයසසි.යත
‘‘සාධූ’’ති තස්ස වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා වන්දිත්වා සන්නද්ධපඤ්චාවුධා
නික්ඛමිත්වා තත්ථ ගන්ත්වා නන්දනවනමිව අලඞ්කතඋයයානං පවිසිත්වා
සමුස්සිතයසතච්ඡත්යත එකසතරාජපල්ලඞ්යක ආදිං කත්වා
අලඞ්කතප්පටියත්තං සිරිවිභපවං දිස්වා මහාසත්යතන වුත්තනියායමයනව 

සබ්බං කත්වා මහාජනං සඞ්යඛොයභපත්වා මිථිලාභිමුඛා පක්කමිංසු.
රාජපුරිසාපි තං පවත්තිං යතසං රාජූනං ආයරොයචසුං. චූළනිබ්රහ්මදත්යතොපි
‘‘එවරූපස්ස නාම යම විසයයොගස්ස අන්තරායයො කයතො’’ති කුජ්ඣි.
රාජායනොපි ‘‘අම්හාකං ජයපානං පාතුං නාදාසී’’ති කුජ්ඣිංසු. බලකායාපි
‘‘මයංඅමූලකංසුරංපාතුංනලභිම්හා’’ති කුජ්ඣිංසු. 

චූළනිබ්රහ්මදත්යතො යත රාජායනො ආමන්යතත්වා ‘‘එථ, යභපො, මිථිලං
ගන්ත්වා වියදහරාජස්ස ඛග්යගන සීසං ඡින්දිත්වා පායදහි අක්කමිත්වා

නිසින්නා ජයපානංපිවිස්සාම, යසනංගමනසජ්ජංකයරොථා’’තිවත්වාපුන 
රයහොගයතො යකවට්ටස්සපි එතමත්ථං කයථත්වා ‘‘අම්හාකං එවරූපස්ස

මන්තස්ස අන්තරායකරං පච්චාමිත්තං ගණ්හිස්සාම, එකසතරාජූනං

අට්ඨාරසඅක්යඛොභපණිසඞ්ඛාය යසනාය පරිවුතා ගච්ඡාම, එථ, ආචරියා’’ති
ආහ.බ්රාහ්මයණොඅත්තයනොපණ්ඩිතභපායවන චින්යතසි‘‘මයහොසධපණ්ඩිතං

ජිනිතුං නාම න සක්කා, අම්හාකංයයව ලජ්ජිතබ්බං භපවිස්සති, 

නිවත්තායපස්සාමි න’’න්ති. අථ නං එවමාහ – ‘‘මහාරාජ, න එස

වියදහරාජස්ස ථායමො, මයහොසධපණ්ඩිතස්ස සංවිධානයමතං, මහානුභපායවො

පයනස, යතන රක්ඛිතා මිථිලා සීහරක්ඛිතගුහා විය න සක්කා යකනචි

ගයහතුං, යකවලංඅම්හාකංලජ්ජනකංභපවිස්සති, අලං තත්ථගමයනනා’’ති.
රාජා පන ඛත්තියමායනන ඉස්සරියමයදන මත්යතො හුත්වා ‘‘කිං යසො 
කරිස්සතී’’ති වත්වා එකසතරාජපරිවුයතො අට්ඨාරසඅක්යඛොභපණිසඞ්ඛාය
යසනාය සද්ධිං නික්ඛමි. යකවට්යටොපි අත්තයනො කථං ගණ්හායපතුං
අසක්යකොන්යතො ‘‘රඤ්යඤො පච්චනීකවුත්ති නාම අයුත්තා’’ති යතන
සද්ධිංයයවනික්ඛමි.යතපියයොධාඑකරත්යතයනව මිථිලංපත්වාඅත්තනා
කතකිච්චංපණ්ඩිතස්සකථයිංසු.පඨමං උපනික්ඛිත්තකපුරිසාපිස්සසාසනං
පහිණිංසු. ‘‘චූළනිබ්රහ්මදත්යතො ‘වියදහරාජානං ගණ්හිස්සාමී’ති
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පටුන 

එකසතරාජපරිවුයතො ආගච්ඡති, පණ්ඩියතො අප්පමත්යතො යහොතු, අජ්ජ 

අසුකට්ඨානං නාම ආගයතො, අජ්ජ අසුකට්ඨානං, අජ්ජ නගරං 
පාපුණිස්සතී’’ති පණ්ඩිතස්ස නිබද්ධං යපයසන්තියයව. තං සුත්වා
මහාසත්යතො අප්පමත්යතොඅයහොසි.වියදහරාජාපන‘‘බ්රහ්මදත්යතොකිරඉමං
නගරංගයහතුං ආගච්ඡතී’’තිපරම්පරයඝොයසනඅස්යසොසි. 

අථ බ්රහ්මදත්යතො අග්ගපයදොයසයයව උක්කාසතසහස්යසන
ධාරියමායනන ආගන්ත්වා සකලනගරං පරිවායරසි. අථ නං 
හත්ථිපාකාරරථපාකාරාදීහිපරික්ඛිපායපත්වායතසුයතසුඨායනසුබලගුම්බං
ඨයපසි. මනුස්සා උන්නායදන්තා අප්යඵොයටන්තා යසයළන්තා නච්චන්තා
ගජ්ජන්තාතජ්යජන්තා මහායඝොසංකයරොන්තාඅට්ඨංසු.දීයපොභපායසනයචව
අලඞ්කායරොභපායසනචසකලසත්තයයොජනිකා මිථිලා එයකොභපාසා අයහොසි.
හත්ථිඅස්සරථතූරියානං සද්යදන පථවියා භිජ්ජනකායලො විය අයහොසි.
චත්තායරොපණ්ඩිතාඋල්යලොළසද්දංසුත්වාඅජානන්තාරඤ්යඤො සන්තිකං

ගන්ත්වා‘‘මහාරාජ, උල්යලොළසද්යදොජායතො, නයඛොපනමයංජානාම, කිං

නායමතං, වීමංසිතුංවට්ටතී’’තිආහංසු.තංසුත්වාරාජා‘‘චූළනිබ්රහ්මදත්යතො
නු යඛො ආගයතො භපයවයයා’’ති සීහපඤ්ජරං විවරිත්වා ඔයලොයකන්යතො

තස්සාගමනභපාවංඤත්වාභීතතසියතො ‘‘නත්ථිඅම්හාකංජීවිතං, සබ්යබයනො
ජීවිතක්ඛයංපායපස්සතී’’තියතහිසද්ධිං සල්ලපන්යතොනිසීදි.මහාසත්යතො
පන තස්සාගතභපාවංඤත්වා සීයහො විය අඡම්භියතො සකලනගයර ආරක්ඛං
සංවිදහිත්වා ‘‘රාජානං අස්සායසස්සාමී’’ති රාජනියවසනං අභිරුහිත්වා 
එකමන්තං අට්ඨාසි. රාජා තං දිස්වාව පටිලද්ධස්සායසො හුත්වා ‘‘ඨයපත්වා
මම පුත්තං මයහොසධපණ්ඩිතං අඤ්යඤො මං ඉමම්හා දුක්ඛා යමොයචතුං
සමත්යථොනාමනත්ථී’’ති චින්යතත්වායතනසද්ධිංසල්ලපන්යතොආහ– 

590. 

‘‘පඤ්චායලොසබ්බයසනාය, බ්රහ්මදත්යතොයමාගයතො; 

සායංපඤ්චාලියායසනා, අප්පයමයයයොමයහොසධ. 

591. 

‘‘වීථිමතීපත්තිමතී, සබ්බසඞ්ගාමයකොවිදා; 

ඔහාරිනීසද්දවතී, යභපරිසඞ්ඛප්පයබොධනා. 

592. 

‘‘යලොහවිජ්ජාලඞ්කාරාභපා, ධජිනීවාමයරොහිනී; 

සිප්පියයහිසුසම්පන්නා, සූයරහිසුප්පතිට්ඨිතා. 

593. 

‘‘දයසත්ථපණ්ඩිතාආහු, භූරිපඤ්ඤාරයහොගමා; 

මාතාඑකාදසීරඤ්යඤො, පඤ්චාලියංපසාසති. 
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594. 

‘‘අයථත්යථකසතං ඛතයා, අනුයන්තා යසස්සියනො; 

අච්ඡින්නරට්ඨාබයථිතා, පඤ්චාලියංවසංගතා. 

595. 

‘‘යංවදා තක්කරාරඤ්යඤො, අකාමාපියභපාණියනො; 

පඤ්චාලමනුයායන්ති, අකාමාවසියනොගතා. 

596. 

‘‘තායයසනායමිථිලා, තිසන්ධිපරිවාරිතා; 

රාජධානීවියදහානං, සමන්තාපරිඛඤ්ඤති. 

597. 

‘‘උද්ධං තාරකජාතාව, සමන්තාපරිවාරිතා; 

මයහොසධවිජානාහි, කථංයමොක්යඛොභපවිස්සතී’’ති. 

තත්ථ සබ්බයසනාොති සබ්බාය එකසතරාජනායිකාය

අට්ඨාරසඅක්යඛොභපණිසඞ්ඛාය යසනාය සද්ධිං ආගයතො කිර, තාතාති වදති. 

පඤ්චාලිොති පඤ්චාලරඤ්යඤො සන්තකා. වීථිමතීති වීථියා ආනීයත
දබ්බසම්භපායර ගයහත්වා විචරන්යතන වඩ්ඪකිගයණන සමන්නාගතා. 

පත්තිමතීති පදසඤ්චයරන බලකායයන සමන්නාගතා. 

සබ්බසඞ් ාමයකොවිදාති සබ්බසඞ්ගායම කුසලා. ඔහාරිනීති පරයසනාය

අන්තරංපවිසිත්වාඅපඤ්ඤායන්තාව පරසීසංආහරිතුංසමත්ථා. සද්දවතීති

දසහි සද්යදහි අවිවිත්තා. යභරිසඞ් ප්පයබොධනාති ‘‘එථ යාථ 

යුජ්ඣථා’’තිආදීනි තත්ථ වචීයභපයදන ජානායපතුං න සක්කා, තාදිසානි
පයනත්ථ කිච්චානි යභපරිසඞ්ඛසද්යදයහව යබොයධන්තීති

යභපරිසඞ්ඛප්පයබොධනා. යලොහවිජ්ජාලඞ්කා ාභාති එත්ථ යලොහවිජ්ජාති
යලොහසිප්පානි. සත්තරතනපටිමණ්ඩිතානං 

කවචචම්මජාලිකාසීසකයරණිකාදීනං එතං නාමං. අලඞ්කා ාති 

රාජමහාමත්තාදීනංඅලඞ්කාරා.තස්මායලොහවිජ්ජාහියචවඅලඞ්කායරහිච

භපාසතීති යලොහවිජ්ජාලඞ්කාරාභපාති අයයමත්ථ අත්යථො. ධජිනීති 

සුවණ්ණාදිපටිමණ්ඩියතහි නානාවත්ථසමුජ්ජයලහි රථාදීසු සමුස්සිතධයජහි

සමන්නාගතා. වාමය ොහිනීතිහත්ථීචඅස්යසචආයරොහන්තාවාමපස්යසන 

ආයරොහන්ති, යතන ‘‘වාමයරොහිනී’’ති වුච්චන්ති, යතහි සමන්නාගතා, 

අපරිමිතහත්ථිඅස්සසමාකිණ්ණාති අත්යථො. සිප්පියෙහීති 

හත්ථිසිප්පඅස්සසිප්පාදීසු අට්ඨාරසසු සිප්යපසු නිප්ඵත්තිං පත්යතහි සුට්ඨු 

සමන්නාගතා සුසමාකිණ්ණා. සූය හීති තාත, එසා කිර යසනා 
සීහසමානපරක්කයමහිසූරයයොයධහිසුප්පතිට්ඨිතා. 
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ආහූති දස කියරත්ථ යසනාය පණ්ඩිතාති වදන්ති. මිරිපඤ්ඤාති

පථවිසමායවිපුලායපඤ්ඤාය සමන්නාගතා.  යහො මාතිරයහොගමනසීලා
රයහො නිසීදිත්වා මන්තනසීලා. යත කිර එකාහද්වීහං චින්යතතුං ලභපන්තා

පථවිං පරිවත්යතතුං ආකායස ගණ්හිතුං සමත්ථා. එකාදසීති යතහි කිර 
පණ්ඩියතහිඅතියරකතරපඤ්ඤාපඤ්චාලරඤ්යඤොමාතා.සායතසංඑකාදසී 

හුත්වාපඤ්චාලියංයසනංපසාසතිඅනුසාසති. 

එකදිවසං කියරයකො පුරියසො එකං තණ්ඩුලනාළිඤ්ච පුටකභපත්තඤ්ච 
කහාපණසහස්සඤ්චගයහත්වා‘‘නදිංතරිස්සාමී’’තිඔතිණ්යණොනදිමජ්ඣං

පත්වාතරිතුං අසක්යකොන්යතොතීයරඨියතමනුස්යසඑවමාහ – ‘‘අම්යභපො, 

මම හත්යථ එකා තණ්ඩුලනාළි පුටකභපත්තං කහාපණසහස්සඤ්ච අත්ථි, 

ඉයතො යං මය්හං රුච්චති, තං දස්සාමි. යයො සක්යකොති, යසො මං
උත්තායරතූ’’ති. අයථයකො ථාමසම්පන්යනො පුරියසො ගාළ්හං නිවායසත්වා 
නදිංඔගායහත්වාතංහත්යථගයහත්වාපරතීරංඋත්තායරත්වා ‘‘යදහියම

දාතබ්බ’’න්ති ආහ. ‘‘යසොතණ්ඩුලනාළිංවාපුටකභපත්තංවාගණ්හාහී’’ති. 

‘‘සම්ම, අහංජීවිතංඅගයණත්වාතංඋත්තායරසිං, නයමඑයතහිඅත්යථො, 

කහාපණං යම යදහී’’ති. අහං ‘‘ඉයතො මය්හං යං රුච්චති, තං දස්සාමී’’ති

අවචං, ඉදානි මය්හං යං රුච්චති, තං දම්මි, ඉච්ඡන්යතො ගණ්හාති. යසො

සමීයපඨිතස්සඑකස්සකයථසි.යසොපිතං ‘‘එසඅත්තයනොරුච්චනකංතව

යදති, ගණ්හා’’තිආහ.යසො‘‘අහංනගණ්හිස්සාමී’’තිතං ආදායවිනිච්ඡයං
ගන්ත්වාවිනිච්ඡයාමච්චානංආයරොයචසි.යතපිසබ්බංසුත්වා තයථවාහංසු.
යසො යතසං විනිච්ඡයයන අතුට්යඨො රඤ්යඤො සන්තිකං ගන්ත්වා තමත්ථං 
ආයරොයචසි. රාජාපි විනිච්ඡයාමච්යච පක්යකොසායපත්වා යතසං සන්තියක
උභින්නංවචනං සුත්වාවිනිච්ඡිනිතුංඅජානන්යතො අත්තයනොජීවිතංපහාය
නදිංඔතිණ්ණං පරජ්ජායපසි. 

තස්මිං ඛයණ රඤ්යඤො මාතා චලාකයදවී නාම අවිදූයර නිසින්නා

අයහොසි. සාරඤ්යඤොදුබ්බිනිච්ඡිතභපාවංඤත්වා‘‘තාත, ඉමංඅඩ්ඩංඤත්වාව

සුට්ඨු විනිච්ඡිත’’න්ති ආහ. ‘‘අම්ම, අහං එත්තකං ජානාමි. සයච තුම්යහ

උත්තරිතරං ජානාථ, තුම්යහව විනිච්ඡිනථා’’ති. සා ‘‘එවං කරිස්සාමී’’ති

වත්වා තං පුරිසං පක්යකොසායපත්වා ‘‘එහි, තාත, තව හත්ථගතානි තීණිපි

භූමියංඨයපහී’’තිපටිපාටියා ඨපායපත්වා‘‘තාත, ත්වංඋදයකවුය්හමායනො
ඉමස්සකිංකයථසී’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉදං නාමයයය’’තිවුත්යත‘‘යතනහිතව
රුච්චනකංගණ්හා’’තිආහ.යසොසහස්සත්ථවිකං ගණ්හි.අථනංසායථොකං

ගතකායල පක්යකොසායපත්වා ‘‘තාත, සහස්සං යත රුච්චතී’’ති පුච්ඡිත්වා

‘‘ආම, රුච්චතී’’ති වුත්යත ‘‘තාත, තයා ‘ඉයතො යං මය්හං රුච්චති, තං

දස්සාමී’ති ඉමස්ස වුත්තං, න වුත්ත’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘වුත්තං යදවී’’ති
වුත්යත ‘‘යතන හි ඉමං සහස්සං එතස්ස යදහී’’ති වත්වා දායපසි. යසො
යරොදන්යතොපරියදවන්යතොඅදාසි.තස්මිංඛයණරාජාඅමච්චාචතුස්සිත්වා
සාධකාරං පවත්තයිංසු. තයතො පට්ඨාය තස්සා පණ්ඩිතභපායවො සබ්බත්ථ
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පාකයටො ජායතො. තං සන්ධාය වියදහරාජා ‘‘මාතා එකාදසී රඤ්යඤො’’ති
ආහ. 

 තයාති ඛත්තියා. අච්ඡින්න ට්ඨාති චූළනිබ්රහ්මදත්යතන අච්ඡින්දිත්වා 

ගහිතරට්ඨා. බයථිතාති මරණභපයභීතා අඤ්ඤං ගයහතබ්බගහණං 

අපස්සන්තා. පඤ්චාලිෙංවසං තාතිඑතස්සපඤ්චාලරඤ්යඤො වසංගතාති

අත්යථො. සාමිවචනත්යථ හි එතං උපයයොගවචනං. ෙංවදා තක්ක ාති යං

මුයඛනවදන්ති, තංරඤ්යඤොකාතුංසක්යකොන්තාව. වසියනො තාතිපුබ්යබ

සයංවසියනො ඉදානි පනස්ස වසං ගතාති අත්යථො. තිසන්ධීති පඨමං

හත්ථිපාකායරනපරික්ඛිත්තා, තයතො රථපාකායරන, තයතොඅස්සපාකායරන, 
තයතො යයොධපත්තිපාකායරන පරික්ඛිත්තාති ඉයමහි චතූහි සඞ්යඛයපහි

තිසන්ධීහිපරිවාරිතා. හත්ථිරථානඤ්හි අන්තරං එයකො සන්ධි, රථඅස්සානං 

අන්තරංඑයකොසන්ධි, අස්සපත්තීනංඅන්තරංඑයකොසන්ධි. පරි ඤ්ඤතීති
ඛනීයති. ඉමඤ්හි ඉදානි උප්පායටත්වා ගණ්හිතුකාමා විය සමන්තයතො

ඛනන්ති. උද්ධංතා කජාතාවාතිතාත, යායයසනාය සමන්තාපරිවාරිතා, සා

අයනකසතසහස්සදණ්ඩදීපිකාහි උද්ධං තාරකජාතා විය ඛායති. විජානාහීති

තාත මයහොසධපණ්ඩිත, අවීචියතො යාව භපවග්ගා අඤ්යඤො තයා සදියසො

උපායකුසයලො පණ්ඩියතො නාම නත්ථි, පණ්ඩිතභපායවො නාම එවරූයපසු

ඨායනසුපඤ්ඤායති, තස්මාත්වයමවජානාහි, කථංඅම්හාකංඉයතොදුක්ඛා
පයමොක්යඛොභපවිස්සතීති. 

ඉමංරඤ්යඤොකථංසුත්වාමහාසත්යතොචින්යතසි ‘‘අයංරාජාඅතිවිය 

මරණභපයභීයතො, ගිලානස්ස යඛො පන යවජ්යජො පටිසරණං, ඡාතස්ස 

යභපොජනං, පිපාසිතස්ස පානීයං, ඉමස්සපි මං ඨයපත්වා අඤ්ඤං පටිසරණං

නත්ථි, අස්සායසස්සාමි න’’න්ති. අථ මහාසත්යතො මයනොසිලාතයල

නදන්යතොසීයහොවිය‘‘මාභපායි, මහාරාජ, රජ්ජසුඛං අනුභපව, අහංයලඩ්ඩුං 

ගයහත්වා කාකං විය, ධනුං ගයහත්වා මක්කටං විය ච, ඉමං
අට්ඨාරසඅක්යඛොභපණිසඞ්ඛං යසනං උදයර බන්ධසාටකානම්පි අස්සාමිකං
කත්වා පලායපස්සාමී’’තිවත්වානවමංගාථමාහ– 

598. 

‘‘පායදයදවපසායරහි, භුඤ්ජකායමරමස්සුච; 

හිත්වාපඤ්චාලියංයසනං, බ්රහ්මදත්යතොපලායිතී’’ති. 

තස්සත්යථො – ‘‘යදව, ත්වංයථාසුඛංඅත්තයනොරජ්ජසුඛසඞ්ඛායතයත 

පායදපසායරහි, පසායරන්යතොචසඞ්ගායමචිත්තංඅකත්වාභුඤ්ජ, කායම

රමස්සුච, එස බ්රහ්මදත්යතොඉමංයසනංඡඩ්යඩත්වාපලායිස්සතී’’ති. 

එවං පණ්ඩියතො රාජානං සමස්සායසත්වා වන්දිත්වා රාජනියවසනා 

නික්ඛමිත්වා නගයර ඡණයභපරිං චරායපත්වා නාගයර ආහ – ‘‘අම්යභපො, 
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තුම්යහ මා චින්තයිත්ථ, සත්තාහං මාලාගන්ධවියලපනපානයභපොජනාදීනි
සම්පායදත්වා ඡණකීළං පට්ඨයපථ. තත්ථ තත්ථ මනුස්සා යථාරූපං

මහාපානං පිවන්තු, ගන්ධබ්බං කයරොන්තු, වායදන්තු වග්ගන්තුයසයළන්තු

නදන්තු නච්චන්තු ගායන්තු අප්යඵොයටන්තු, පරිබ්බයයො පන යවො මම

සන්තයකොව යහොතු, අහං මයහොසධපණ්ඩියතො නාම, පස්සිස්සථ යම
ආනුභපාව’’න්ති. යත තථා කරිංසු. තදා ගීතවාදිතාදිසද්දං බහිනගයර ඨිතා 

සුණන්ති, චූළද්වායරන මනුස්සා නගරං පවිසන්ති. ඨයපත්වා පටිසත්තුං

දිට්ඨං දිට්ඨං න ගණ්හන්ති, තස්මා සඤ්චායරො න ඡිජ්ජති, නගරං
පවිට්ඨමනුස්සා ඡණකීළනිස්සිතංජනංපස්සන්ති. 

චූළනිබ්රහ්මදත්යතොපි නගයර යකොලාහලං සුත්වා අමච්යච එවමාහ – 

‘‘අම්යභපො, අම්යහසු අට්ඨාරසඅක්යඛොභපණියා යසනායනගරං පරිවායරත්වා

ඨියතසු නගරවාසීනං භපයං වා සාරජ්ජං වා නත්ථි, ආනන්දිතා

යසොමනස්සප්පත්තාඅප්යඵොයටන්තිනදන්ති යසයළන්තිනච්චන්තිගායන්ති, 

කිං නායමත’’න්ති? අථ නං උපනික්ඛිත්තකපුරිසා මුසාවාදං කත්වා

එවමාහංසු ‘‘යදව, මයං එයකන කම්යමන චූළද්වායරන නගරං පවිසිත්වා 

ඡණනිස්සිතං මහාජනං දිස්වා පුච්ඡිම්හා ‘අම්යභපො, සකලජම්බුදීපරාජායනො

ආගන්ත්වා තුම්හාකංනගරං පරික්ඛිපිත්වා ඨිතා, තුම්යහ පන අතිපමත්තා, 

කිං නායමත’න්ති? යත එවමාහංසු ‘අම්යභපො, අම්හාකං රඤ්යඤො
කුමාරකායල එයකො මයනොරයථො අයහොසි සකලජම්බුදීපරාජූහි නගයර

පරිවාරියත ඡණං කරිස්සාමීති, තස්ස අජ්ජ මයනොරයථො මත්ථකං පත්යතො, 
තස්මාඡණයභපරිංචරායපත්වාසයංමහාතයලමහාපානං පිවතී’’’ති. 

රාජා යතසංකථංසුත්වාකුජ්ඣිත්වායසනං ආණායපසි–‘‘යභපොන්යතො, 

ගච්ඡථ, ඛිප්පංඉයතොචියතොචනගරංඅවත්ථරිත්වාපරිඛං භින්දිත්වාපාකාරං
මද්දන්තා ද්වාරට්ටාලයක භින්දන්තා නගරං පවිසිත්වා සකයටහි 

කුම්භපණ්ඩානි විය මහාජනස්ස සීසානි ගණ්හථ, වියදහරඤ්යඤො සීසං
ආහරථා’’ති. තං සුත්වා සූරයයොධා නානාවුධහත්ථා ද්වාරසමීපං ගන්ත්වා
පණ්ඩිතස්ස පුරියසහි සක්ඛරවාලුකකලලසිඤ්චනපාසාණපතනාදීහි
උපද්දුතා පටික්කමන්ති. ‘‘පාකාරං භින්දිස්සාමා’’ති පරිඛං ඔතිණ්යණපි
අන්තරට්ටාලයකසු ඨිතා උසුසත්තියතොමරාදීහි විජ්ඣන්තා මහාවිනාසං
පායපන්ති.පණ්ඩිතස්සයයොධාචූළනිබ්රහ්මදත්තස්සයයොයධ හත්ථවිකාරාදීනි
දස්යසත්වා නානප්පකායරහි අක්යකොසන්ති පරිභපාසන්ති තජ්යජන්ති. 

‘‘තුම්යහ කිලමන්තා භපත්තං අලභපන්තා යථොකං පිවිස්සථ ඛාදිස්සථා’’ති
සුරාපිට්ඨකානි යචව මච්ඡමංසසූලානි ච පසායරත්වා සයයමව පිවන්ති

ඛාදන්ති, අනුපාකායර චඞ්කමන්ති. ඉතයර කිඤ්චි කාතුං අසක්යකොන්තා

චූළනිබ්රහ්මදත්තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘යදව, ඨයපත්වා ඉද්ධිමන්යත
අඤ්යඤහිනිද්ධරිතුංනසක්කා’’තිවදිංසු. 
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රාජා චතුපඤ්චාහංවසිත්වාගයහතබ්බයුත්තකං අපස්සන්යතොයකවට්ටං

පුච්ඡි ‘‘ආචරිය, නගරං ගණ්හිතුං න සක්යකොම, එයකොපි උපසඞ්කමිතුං

සමත්යථොනත්ථි, කිංකාතබ්බ’’න්ති.යකවට්යටො‘‘යහොතු, මහාරාජ, නගරං 

නාමබහිඋදකංයහොති, උදකක්ඛයයනනංගණ්හිස්සාම, මනුස්සාඋදයකන
කිලමන්තා ද්වාරං විවරිස්සන්තී’’ති ආහ. යසො ‘‘අත්යථයසො උපායයො’’ති
සම්පටිච්ඡි. තයතො පට්ඨාය උදකං පයවයසතුං න යදන්ති. පණ්ඩිතස්ස
උපනික්ඛිත්තකපුරිසා පණ්ණං ලිඛිත්වා කණ්යඩ බන්ධිත්වා තං පවත්තිං
යපයසසුං. යතනපි පඨමයමව ආණත්තං ‘‘යයො යයො කණ්යඩ පණ්ණං 

පස්සති, යසො යසොයමආහරතූ’’ති.අයථයකොපුරියසොතංදිස්වා පණ්ඩිතස්ස
දස්යසසි. යසො තං පවත්තිං ඤත්වා ‘‘න යම පණ්ඩිතභපාවං ජානන්තී’’ති 
සට්ඨිහත්ථංයවළුංද්විධාඵායලත්වාපරිසුද්ධංයසොධායපත්වාපුනඑකයතො
කත්වා චම්යමන බන්ධිත්වා උපරි කලයලන මක්යඛත්වා හිමවන්තයතො
ඉද්ධිමන්තතාපයසහි ආනීතං කුද්රසූකුමුදබීජං යපොක්ඛරණිතීයර කලයලසු
යරොපායපත්වාඋපරියවළුංඨපායපත්වාඋදකස්ස පූරායපසි.එකරත්යතයනව
වඩ්ඪිත්වාපුප්ඵංයවළුමත්ථකයතොඋග්ගන්ත්වාරතනමත්තං අට්ඨාසි. 

අථ නං උප්පායටත්වා ‘‘ඉදං චූළනිබ්රහ්මදත්තස්ස යදථා’’ති අත්තයනො

පුරිසානං දායපසි. යත තස්ස දණ්ඩකං වලයං කත්වා ‘‘අම්යභපො, 

බ්රහ්මදත්තස්ස පාදමූලිකා ඡාතයකන මා මරිත්ථ, ගණ්හයථතං උප්පලං
පිළන්ධිත්වා දණ්ඩකං කුච්ඡිපූරං ඛාදථා’’ති වත්වා ඛිපිංසු. තයමයකො 

පණ්ඩිතස්ස උපනික්ඛිත්තකපුරියසො උට්ඨාය ගණ්හි, අථ තං රඤ්යඤො

සන්තිකංආහරිත්වා ‘‘පස්සථ, යදව, ඉමස්සදණ්ඩකං, නයනොඉයතොපුබ්යබ
එවං දීඝදණ්ඩයකො දිට්ඨපුබ්යබො’’ති වත්වා ‘‘මිනථ න’’න්ති වුත්යත
පණ්ඩිතස්ස පුරිසා සට්ඨිහත්ථං දණ්ඩකං අසීතිහත්ථං කත්වා මිනිංසු. පුන
රඤ්ඤා ‘‘කත්යථතංජාත’’න්තිවුත්යතඑයකො මුසාවාදංකත්වාඑවමාහ–

‘‘යදව, අහං එකදිවසං පිපාසියතො හුත්වා ‘සුරං පිවිස්සාමී’ති චූළද්වායරන

නගරංපවිට්යඨො, නාගරානංඋදකකීළත්ථායකතංමහායපොක්ඛරණිංපස්සිං, 
මහාජයනො නාවාය නිසීදිත්වා පුප්ඵානි ගණ්හාති. තත්ථ ඉදං තීරප්පයදයස

ජාතං, ගම්භීරට්ඨායනජාතස්සපනදණ්ඩයකොසතහත්යථොභපවිස්සතී’’ති. 

තංසුත්වාරාජායකවට්ටංආහ– ‘‘ආචරිය, නසක්කාඋදකක්ඛයයන

ඉදං ගණ්හිතුං, හරයථකං උපාය’’න්ති. ‘‘යතන හි, යදව, ධඤ්ඤක්ඛයයන

ගණ්හිස්සාම, නගරං නාම බහිධඤ්ඤං යහොතී’’ති. එවං යහොතු ආචරියාති, 
පණ්ඩියතො පුරිමනයයයනව තං පවත්තිං ඤත්වා ‘‘න යම
යකවට්ටබ්රාහ්මයණො පණ්ඩිතභපාවං ජානාතී’’ති අනුපාකාරමත්ථයකකලලං 
කත්වා වීහිං තත්ථ යරොපායපසි. යබොධිසත්තානං අධිප්පායයො නාම
සමිජ්ඣතීති වීහී එකරත්යතයනව වුට්ඨාය පාකාරමත්ථයක නීලා හුත්වා

පඤ්ඤායන්ති. තං දිස්වා චූළනිබ්රහ්මදත්යතො ‘‘අම්යභපො, කියමතං
පාකාරමත්ථයක නීලං හුත්වා පඤ්ඤායතී’’ති පුච්ඡි. පණ්ඩිතස්ස
උපනික්ඛිත්තකපුරියසො රඤ්යඤො වචනං මුඛයතො ජිව්හං ලුඤ්චන්යතො විය
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ගයහත්වා ‘‘යදව, ගහපතිපුත්යතො මයහොසධපණ්ඩියතො අනාගතභපයං දිස්වා
පුබ්යබව රට්ඨයතො ධඤ්ඤං ආහරායපත්වා යකොට්ඨාගාරාදීනි පූරායපත්වා
යසසධඤ්ඤං පාකාරපස්යස නික්ඛිපායපසි. යත කිර වීහයයො ආතයපන
සුක්ඛන්තාවස්යසනයතයමන්තාතත්යථවසස්සංජයනසුං.අහංඑකදිවසං
එයකන කම්යමන චූළද්වායරන පවිසිත්වා පාකාරමත්ථයක වීහිරාසියතො
වීහිං හත්යථන ගයහත්වා වීථියං ඡඩ්යඩන්යත පස්සිං. අථ යත මං

පරිහාසන්තා‘ඡායතොසිමඤ්යඤ, වීහිංසාටකදසන්යත බන්ධිත්වාතවයගහං
හරිත්වායකොට්යටත්වා පචායපත්වාභුඤ්ජාහී’තිවදිංසූ’’තිආයරොයචසි. 

තං සුත්වා රාජා යකවට්ටං ‘‘ආචරිය, ධඤ්ඤක්ඛයයනපි ගණ්හිතුං න 

සක්කා, අයම්පි අනුපායයො’’ති ආහ. ‘‘යතන හි, යදව, දාරුක්ඛයයන

ගණ්හිස්සාම, නගරං නාමබහිදාරුකංයහොතී’’ති.‘‘එවංයහොතු, ආචරියා’’ති.
පණ්ඩියතො පුරිමනයයයනව තං පවත්තිං ඤත්වා පාකාරමත්ථයක වීහිං
අතික්කමිත්වා පඤ්ඤායමානං දාරුරාසිං කායරසි. පණ්ඩිතස්ස මනුස්සා

චූළනිබ්රහ්මදත්තස්ස පුරියසහි සද්ධිං පරිහාසංකයරොන්තා ‘‘සයච ඡාතත්ථ, 
යාගුභපත්තං පචිත්වා භුඤ්ජථා’’ති මහන්තමහන්තානි දාරූනි ඛිපිංසු. රාජා

‘‘පාකාරමත්ථයකනදාරූනිපඤ්ඤායන්ති, කියමත’’න්තිපුච්ඡිත්වා ‘‘යදව, 
ගහපතිපුත්යතො කිර මයහොසධපණ්ඩියතො අනාගතභපයං දිස්වා දාරූනි
ආහරායපත්වා කුලානං පච්ඡායගයහසු ඨපායපත්වා අතියරකානි පාකාරං
නිස්සාය ඨපායපසී’’ති උපනික්ඛිත්තකානඤ්යඤව සන්තිකා වචනං සුත්වා

යකවට්ටංආහ – ‘‘ආචරිය, දාරුක්ඛයයනපිනසක්කාඅම්යහහිගණ්හිතුං, 

ආහරයථකං උපාය’’න්ති. ‘‘මා චින්තයිත්ථ, මහාරාජ, අඤ්යඤො උපායයො

අත්ථී’’ති. ‘‘ආචරිය, කිං උපායයො නායමස, නාහං තව උපායස්ස අන්තං

පස්සාමි, න සක්කා අම්යහහි යවයදහං ගණ්හිතුං, අම්හාකං නගරයමව 

ගමිස්සාමා’’ති. ‘‘යදව, ‘චූළනිබ්රහ්මදත්යතො එකසතඛත්තියයහි සද්ධිං

යවයදහං ගණ්හිතුං නාසක්ඛී’ති අම්හාකං ලජ්ජනකං භපවිස්සති, කිං පන

මයහොසයධොව පණ්ඩියතො, අහම්පි පණ්ඩියතොයයව, එකං යලසං

කරිස්සාමී’’ති. ‘‘කිං යලයසො නාම, ආචරියා’’ති. ‘‘ධම්මයුද්ධං නාම

කරිස්සාම, යදවා’’ති.‘‘කියමතං ධම්මයුද්ධංනාමා’’ති? ‘‘මහාරාජනයසනා

යුජ්ඣිස්සන්ති, ද්වින්නං පන රාජූනං ද්යව පණ්ඩිතා එකට්ඨායන

භපවිස්සන්ති.යතසුයයො වන්දිස්සති, තස්සපරාජයයොභපවිස්සති.මයහොසයධො

පන ඉමං මන්තං න ජානාති, අහං මහල්ලයකො, යසො දහයරො, මං දිස්වාව

වන්දිස්සති, තදා වියදයහො පරාජියතො නාම භපවිස්සති, අථ මයං වියදහං

පරායජත්වා අත්තයනො නගරයමව ගමිස්සාම, එවං යනො ලජ්ජනකං න
භපවිස්සති. ඉදංධම්මයුද්ධංනාමා’’ති. 

පණ්ඩියතොතම්පිරහස්සංපුරිමනයයයනවඤත්වා ‘‘සයචයකවට්ටස්ස 

පරජ්ජාමි, නාහං පණ්ඩියතොස්මී’’ති චින්යතසි. චූළනිබ්රහ්මදත්යතොපි

‘‘යසොභපයනො, ආචරිය, උපායයො’’ති වත්වා ‘‘ස්යව ධම්මයුද්ධං භපවිස්සති, 

ද්වින්නම්පිපණ්ඩිතානංධම්යමන ජයපරාජයයොභපවිස්සති.යයො ධම්මයුද්ධං
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පටුන 

න කරිස්සති, යසොපි පරාජියතො නාම භපවිස්සතී’’ති පණ්ණං ලිඛායපත්වා 
චූළද්වායරන යවයදහස්ස යපයසසි. තං සුත්වා යවයදයහො පණ්ඩිතං

පක්යකොසායපත්වාතමත්ථං ආචික්ඛි.තංපවත්තිංසුත්වාපණ්ඩියතො‘‘සාධ, 

යදව, ස්යව පායතොව පච්ඡිමද්වායර ධම්මයුද්ධමණ්ඩලං සජ්යජස්සන්ති, 

‘ධම්මයුද්ධමණ්ඩලං ආගච්ඡතූ’ති යපයසථා’’ති ආහ. තං සුත්වා රාජා
ආගතදූතස්යසව හත්යථ පණ්ණකං අදාසි. පණ්ඩියතො පුනදිවයස 

‘‘යකවට්ටස්යසව පරාජයයො යහොතූ’’ති පච්ඡිමද්වායර ධම්මයුද්ධමණ්ඩලං

සජ්ජායපසි. යතපි යඛො එකසතපුරිසා ‘‘යකො ජානාති, කිං භපවිස්සතී’’ති
පණ්ඩිතස්ස ආරක්ඛත්ථාය යකවට්ටං පරිවාරයිංසු. යතපි එකසතරාජායනො

ධම්මයුද්ධමණ්ඩලං ගන්ත්වා පාචීනදිසං ඔයලොයකන්තා අට්ඨංසු, තථා
යකවට්ටබ්රාහ්මයණොපි. 

යබොධිසත්යතො පන පායතොව ගන්යධොදයකන න්හත්වා
සතසහස්සග්ඝනකං කාසිකවත්ථංනිවායසත්වාසබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතො
නානග්ගරසයභපොජනං භුඤ්ජිත්වා මහන්යතන පරිවායරන රාජද්වාරං
ගන්ත්වා ‘‘පවිසතු යම පුත්යතො’’ති වුත්යත පවිසිත්වා රාජානං වන්දිත්වා

එකමන්තංඨත්වා‘‘කුහිංගමිස්සසි, තාතා’’ති වුත්යත‘‘ධම්මයුද්ධමණ්ඩලං

ගමිස්සාමී’’ති ආහ. ‘‘කිං ලද්ධං වට්ටතී’’ති? ‘‘යදව, යකවට්ටබ්රාහ්මණං

මණිරතයනන වඤ්යචතුකායමොම්හි, අට්ඨවඞ්කං මණිරතනං ලද්ධං

වට්ටතී’’ති. ‘‘ගණ්හ, තාතා’’ති. යසො තං ගයහත්වා රාජානං වන්දිත්වා 
රාජනියවසනා ඔතිණ්යණො සහජායතහි යයොධසහස්යසහි පරිවුයතො
නවුතිකහාපණසහස්සග්ඝනකං යසතසින්ධවයුත්තං රථවරමාරුය්හ

පාතරාසයවලායද්වාරසමීපංපාපුණි. යකවට්යටොපන ‘‘ඉදානිආගමිස්සති, 

ඉදානි ආගමිස්සතී’’ති තස්සාගමනං ඔයලොයකන්යතොයයව අට්ඨාසි, 

ඔයලොකයනන දීඝගීවතං පත්යතො විය අයහොසි, සූරියයතයජන යසදා
මුච්චන්ති. මහාසත්යතොපි මහාපරිවාරතාය මහාසමුද්යදො විය
අජ්යඣොත්ථරන්යතො යකසරසීයහො විය අඡම්භියතො විගතයලොමහංයසො
ද්වාරංවිවරායපත්වානගරානික්ඛම්මරථාඔරුය්හසීයහොවිය විජම්භපමායනො
පායාසි. එකසතරාජායනොපි තස්ස රූපසිරිං දිස්වා ‘‘එස කිර 

සිරිවඩ්ඪනයසට්ඨිපුත්යතො මයහොසධපණ්ඩියතො පඤ්ඤාය සකලජම්බුදීයප
අදුතියයො’’ති උක්කුට්ඨිසහස්සානිපවත්තයිංසු. 

යසොපි මරුගණපරිවුයතො විය සක්යකො අයනොයමන සිරිවිභපයවන තං
මණිරතනං හත්යථනගයහත්වායකවට්ටාභිමුයඛොඅගමාසි.යකවට්යටොපිතං
දිස්වාව සකභපායවන සණ්ඨාතුං අසක්යකොන්යතො පච්චුග්ගමනං කත්වා

එවමාහ – ‘‘පණ්ඩිත මයහොසධ, මයං ද්යව පණ්ඩිතා, අම්හාකං තුම්යහ
නිස්සාය එත්තකං කාලං වසන්තානං තුම්යහහි පණ්ණාකාරමත්තම්පි න

යපසිතපුබ්බං, කස්මා එවමකත්ථා’’ති? අථ නං මහාසත්යතො ‘‘පණ්ඩිත, 

තුම්හාකං අනුච්ඡවිකං පණ්ණාකාරං ඔයලොයකන්තා අජ්ජ මයං ඉමං

මණිරතනං ලභිම්හා, හන්ද, ඉමංමණිරතනංගණ්හථ, එවරූපංනාම අඤ්ඤං
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මණිරතනංනත්ථී’’තිආහ.යසොතස්සහත්යථජලමානංමණිරතනංදිස්වා

‘‘දාතුකායමො යම භපවිස්සතී’’ති චින්යතත්වා ‘‘යතන හි, පණ්ඩිත, යදහී’’ති

හත්ථං පසායරසි. මහාසත්යතො ‘‘ගණ්හාහි, ආචරියා’’ති ඛිපිත්වා
පසාරිතහත්ථස්ස අඞ්ගුලීසුපායතසි. බ්රාහ්මයණොගරුංමණිරතනංඅඞ්ගුලීහි
ධායරතුං නාසක්ඛි. මණිරතනං පරිගළිත්වා මහාසත්තස්ස පාදමූයල පති.
බ්රාහ්මයණො යලොයභපන ‘‘ගණ්හිස්සාමි න’’න්ති තස්ස පාදමූයල ඔණයතො
අයහොසි. අථස්ස මහාසත්යතො උට්ඨාතුං අදත්වා එයකන හත්යථන 

ඛන්ධට්ඨියක, එයකන පිට්ඨිකච්ඡායං ගයහත්වා ‘‘උට්යඨථ ආචරිය, 

උට්යඨථ ආචරිය, අහං අතිදහයරො තුම්හාකං නත්තුමත්යතො, මා මං
වන්දථා’’ති වදන්යතො අපරාපරං කත්වා මුඛං භූමියං ඝංසිත්වා

යලොහිතමක්ඛිතං කත්වා ‘‘අන්ධබාල, ත්වං මම සන්තිකා වන්දනං 
පච්චාසීසසී’’ති ගීවායං ගයහත්වා ඛිපි. යසො උසභපමත්යත ඨායන පතිත්වා
උට්ඨායපලායි.මණිරතනංපනමහාසත්තස්සමනුස්සායයවගණ්හිංසු. 

යබොධිසත්තස්ස පන ‘‘උට්යඨථ ආචරිය, උට්යඨථ ආචරිය, මා මං 
වන්දථා’’ති වචීයඝොයසො සකලපරිසං ඡායදත්වා අට්ඨාසි.
‘‘යකවට්ටබ්රාහ්මයණො මයහොසධස්ස පායද වන්දතී’’ති පුරිසාපිස්ස
එකප්පහායරයනව උන්නාදාදීනි අකංසු. බ්රහ්මදත්තං ආදිං කත්වා සබ්යබපි
යතරාජායනොයකවට්ටංමහාසත්තස්සපාදමූයලඔණතංඅද්දසංසුයයව. යත

‘‘අම්හාකංපණ්ඩියතනමයහොසයධොවන්දියතො, ඉදානිපරාජිතම්හා, නයනො
ජීවිතං දස්සතී’’ති අත්තයනො අත්තයනො අස්යස අභිරුහිත්වා
උත්තරපඤ්චාලාභිමුඛා පලායිතුං ආරභිංසු. යත පලායන්යත දිස්වා
යබොධිසත්තස්ස පුරිසා ‘‘චූළනිබ්රහ්මදත්යතො එකසතඛත්තියය ගයහත්වා
පලායතී’’ති පුනඋක්කුට්ඨිමකංසු.තං සුත්වා යතරාජායනො මරණභපයභීතා
භියයයොයසොමත්තායපලායන්තායසනඞ්ගංභින්දිංසු.යබොධිසත්තස්සපුරිසාපි 

නදන්තා වග්ගන්තා සුට්ඨුතරං යකොලාහලමකංසු. මහාසත්යතො 
යසනඞ්ගපරිවුයතො නගරයමව පාවිසි. චූළනිබ්රහ්මදත්තස්ස යසනාපි
තියයොජනමත්තං පක්ඛන්දි. 

යකවට්යටො අස්සං අභිරුය්හ නලායට යලොහිතං පුඤ්ඡමායනො යසනං

පත්වා අස්සපිට්ඨියංනිසින්යනොව ‘‘යභපොන්යතොමාපලායථ, යභපොන්යතොමා

පලායථ, නාහං ගහපතිපුත්තං වන්දාමි, තිට්ඨථ තිට්ඨථා’’ති ආහ. යසනා
අසද්දහන්තාඅට්ඨත්වා ආගච්ඡන්තංයකවට්ටංඅක්යකොසන්තාපරිභපාසන්තා

‘‘පාපධම්ම දුට්ඨබ්රාහ්මණ, ‘ධම්මයුද්ධං නාම කරිස්සාමී’ති වත්වා

නත්තුමත්තං අප්පයහොන්තම්පි වන්දති, නත්ථි තව කත්තබ්බ’’න්ති කථං
අසුණන්තා විය ගච්ඡන්යතව. යසො යවයගන ගන්ත්වා යසනං පාපුණිත්වා

‘‘යභපොන්යතො වචනං සද්දහථමය්හං, නාහංතං වන්දාමි, මණිරතයනනමං 
වඤ්යචසී’’ති සබ්යබපි යත රාජායනො නානාකාරයණහි සම්යබොයධත්වා
අත්තයනොකථං ගණ්හායපත්වාතථාභින්නංයසනංපටිනිවත්යතසි.සාපන
තාව මහතී යසනාසයචඑයකකපංසුමුට්ඨිංවාඑයකකයලඩ්ඩුංවාගයහත්වා
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නගරාභිමුඛා ඛියපයය, පරිඛං පූයරත්වා පාකාරප්පමාණා රාසි භපයවයය.

යබොධිසත්තානං පන අධිප්පායයො නාම සමිජ්ඣතියයව, තස්මා එයකොපි
පංසුමුට්ඨිංවායලඩ්ඩුංවානගරාභිමුඛංඛිපන්යතොනාම නායහොසි.සබ්යබපි

යතනිවත්තිත්වාඅත්තයනොඅත්තයනොඛන්ධාවාරට්ඨානයමව පච්චාගමිංසු. 

රාජා යකවට්ටං පුච්ඡි ‘‘කිං කයරොම, ආචරියා’’ති. ‘‘යදව, කස්සචි 

චූළද්වායරන නික්ඛමිතුං අදත්වා සඤ්චාරං ඡින්දාම, මනුස්සා නික්ඛමිතුං

අලභපන්තා උක්කණ්ඨිත්වා ද්වාරං විවරිස්සන්ති, අථ මයං පච්චාමිත්තං
ගණ්හිස්සාමා’’ති. පණ්ඩියතොතංපවත්තිංපුරිමනයයයනවඤත්වාචින්යතසි
‘‘ඉයමසු චිරං ඉයධව වසන්යතසු ඵාසුකං නාම නත්ථි. උපායයයනව යත
පලායපතුං වට්ටතී’’ති. යසො ‘‘මන්යතන යත පලායපස්සාමී’’ති එකං
මන්තකුසලං උපධායරන්යතො අනුයකවට්ටං නාම බ්රාහ්මණං දිස්වා තං

පක්යකොසායපත්වා ‘‘ආචරිය, අම්හාකං එකංකම්මං නිද්ධරිතුං වට්ටතී’’ති

ආහ. ‘‘කිං කයරොම, පණ්ඩිත, වයදහී’’ති. ‘‘ආචරිය, තුම්යහ අනුපාකායර
ඨත්වා අම්හාකං මනුස්සානං පමාදං ඔයලොයකත්වා අන්තරන්තරා

බ්රහ්මදත්තස්ස මනුස්සානං පූවමච්ඡමංසාදීනි ඛිපිත්වා ‘‘අම්යභපො, 

ඉදඤ්චිදඤ්ච ඛාදථ මා උක්කණ්ඨථ, අඤ්ඤං කතිපාහං වසිතුං වායමථ, 
නගරවාසියනොපඤ්ජයරබද්ධකුක්කුටාවියඋක්කණ්ඨිතා නචිරස්යසවයවො
ද්වාරං විවරිස්සන්ති. අථ තුම්යහ යවයදහඤ්ච දුට්ඨගහපතිපුත්තඤ්ච 

ගණ්හිස්සථා’’ති වයදයයාථ. අම්හාකං මනුස්සා තං කථං සුත්වා තුම්යහ
අක්යකොසිත්වාතජ්යජත්වාබ්රහ්මදත්තස්සමනුස්සානංපස්සන්තානඤ්යඤව 
තුම්යහ හත්ථපායදසු ගයහත්වා යවළුයපසිකාදීහි පහරන්තා විය හුත්වා
යකයස ඔහායරත්වා පඤ්ච චූළා ගාහායපත්වා ඉට්ඨකචුණ්යණන
ඔකිරායපත්වාකණවීරමාලංකණ්යණකත්වා කතිපයපහායරදත්වාපිට්ඨියං
රාජියයො දස්යසත්වා පාකාරං ආයරොයපත්වා සික්කාය පක්ඛිපිත්වා

යයොත්යතන ඔතායරත්වා ‘‘ගච්ඡ මන්තයභපදක, යචොරා’’ති 
චූළනිබ්රහ්මදත්තස්ස මනුස්සානං දස්සන්ති. යත තං රඤ්යඤො සන්තිකං 
ආයනස්සන්ති.රාජාතංදිස්වා‘‘යකොයතඅපරායධො’’තිපුච්ඡිස්සති.අථස්ස

එවං වයදයයාථ‘‘මහාරාජ, මය්හංපුබ්යබයයසොමහන්යතො, ගහපතිපුත්යතො
මන්තයභපදයකො’’ති මං කුජ්ඣිත්වා රඤ්යඤො කයථත්වා සබ්බං යම විභපවං

අච්ඡින්දි, ‘‘අහං මම යසයභපදකස්ස ගහපතිපුත්තස්ස සීසං
ගණ්හායපස්සාමී’’ති තුම්හාකං මනුස්සානං උක්කණ්ඨිතයමොචයනන 
එයතසං ඨිතානං ඛාදනීයං වා යභපොජනීයං වා යදමි. එත්තයකන මං 
යපොරාණයවරංහදයයකත්වාඉමංබයසනංපායපසි. ‘‘තංසබ්බංතුම්හාකං

මනුස්සා ජානන්ති, මහාරාජා’’ති නානප්පකායරහි තං සද්දහායපත්වා

විස්සායස උප්පන්යන වයදයයාථ ‘‘මහාරාජ, තුම්යහ මමං ලද්ධකාලයතො
පට්ඨාය මා චින්තයිත්ථ. ඉදානි යවයදහස්ස ච ගහපතිපුත්තස්ස ච ජීවිතං

නත්ථි, අහංඉමස්මිංනගයරපාකාරස්ස ථිරට්ඨානදුබ්බලට්ඨානඤ්චපරිඛායං

කුම්භීලාදීනංඅත්ථිට්ඨානඤ්ච නත්ථිට්ඨානඤ්චජානාමි, නචිරස්යසවයවො
නගරංගයහත්වාදස්සාමී’’ති.අථයසොරාජා සද්දහිත්වා තුම්හාකංසක්කාරං
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පටුන 

කරිස්සති, යසනාවාහනඤ්ච පටිච්ඡායපස්සති. අථස්ස යසනං
වාළකුම්භීලට්ඨායනසුයයව ඔතායරයයාථ. තස්ස යසනා කුම්භීලභපයයනන

ඔතරිස්සති, තදාතුම්යහරාජානංඋපසඞ්කමිත්වා‘‘තුම්හාකංයසනාය, යදව, 

ගහපතිපුත්යතන ලඤ්යජො දින්යනො, සබ්යබ රාජායනො ච
ආචරියයකවට්ටඤ්ච ආදිං කත්වා න යකනචි ලඤ්යජො අග්ගහියතො නාම

අත්ථි. යකවලං එයත තුම්යහ පරිවායරත්වා චරන්ති, සබ්යබ පන

ගහපතිපුත්තස්සසන්තකාව, අහයමයකොවතුම්හාකං පුරියසො. සයචයමන

සද්දහථ, සබ්යබ රාජායනො අලඞ්කරිත්වා මං දස්සනාය ආගච්ඡන්තූ’’ති
යපයසථ. ‘‘අථ යනසං ගහපතිපුත්යතන අත්තයනො නාමරූපං ලිඛිත්වා
දින්යනසුවත්ථාලඞ්කාරඛග්ගාදීසු අක්ඛරානිදිස්වානිට්ඨංගච්යඡයයාථා’’ති
වයදයයාථ.යසොතථාකත්වාතානි දිස්වානිට්ඨංගන්ත්වාභීතතසියතොයත

රාජායනො උයයයොයජත්වා ‘‘ඉදානි කිං කයරොම පණ්ඩිතා’’ති තුම්යහ

පුච්ඡිස්සති. තයමනං තුම්යහ එවං වයදයයාථ ‘‘මහාරාජ, ගහපතිපුත්යතො

බහුමායයො. සයච අඤ්ඤානි කතිපයදිවසානි වසිස්සථ, සබ්බං යවො යසනං
අත්තයනොහත්ථගතංකත්වාතුම්යහගණ්හිස්සති.තස්මාපපඤ්චංඅකත්වා 

අජ්යජව මජ්ඣිමයාමානන්තයර අස්සපිට්ඨියං නිසීදිත්වා පලායිස්සාම, මා
යනො පරහත්යථ මරණං යහොතූ’’ති. යසො තුම්හාකං වචනං සුත්වා තථා
කරිස්සති. තුම්යහ තස්ස පලායනයවලාය නිවත්තිත්වා අම්හාකං මනුස්යස
ජානායපයයාථාති. 

තං සුත්වා අනුයකවට්ටබ්රාහ්මයණො ‘‘සාධ පණ්ඩිත, කරිස්සාමි යත 

වචන’’න්තිආහ. ‘‘යතනහිකතිපයපහායරසහිතුං වට්ටතී’’ති. ‘‘පණ්ඩිත, 
මම ජීවිතඤ්ච හත්ථපායද ච ඨයපත්වා යසසං අත්තයනො රුචිවයසන 
කයරොහී’’ති. යසො තස්ස යගයහ මනුස්සානං සක්කාරං කායරත්වා
අනුයකවට්ටංවුත්තනයයන විප්පකාරංපායපත්වායයොත්යතනඔතායරත්වා
බ්රහ්මදත්තමනුස්සානංදායපසි.අථයත තංගයහත්වාතස්සදස්යසසුං.රාජා
තංවීමංසිත්වාසද්දහිත්වාසක්කාරමස්ස කත්වායසනංපටිච්ඡායපසි.යසොපි
තං වාළකුම්භීලට්ඨායනසුයයව ඔතායරති. මනුස්සා කුම්භීයලහි ඛජ්ජමානා
අට්ටාලකට්ඨියතහි මනුස්යසහි උසුසත්තියතොමයරහි විජ්ඣියමානා 
මහාවිනාසං පාපුණන්ති. තයතො පට්ඨාය යකොචි භපයයන උපගන්තුං න
සක්යකොති. අනුයකවට්යටො රාජානං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘තුම්හාකං අත්ථාය

යුජ්ඣනකා නාම නත්ථි, සබ්යබහි ලඤ්යජො ගහියතො, අසද්දහන්යතො
පක්යකොසායපත්වානිවත්ථවත්ථාදීසුඅක්ඛරානිඔයලොයකථා’’තිආහ. රාජා
තථාකත්වාසබ්යබසංවත්ථාදීසුඅක්ඛරානිදිස්වා ‘‘අද්ධාඉයමහිලඤ්යජො 

ගහියතො’’තිනිට්ඨංගන්ත්වා‘‘ආචරිය, ඉදානිකිංකත්තබ්බ’’න්තිපුච්ඡිත්වා 

‘‘යදව, අඤ්ඤංකාතබ්බංනත්ථි.සයචපපඤ්චංකරිස්සථ, ගහපතිපුත්යතො

යවො ගණ්හිස්සති, ආචරියයකවට්යටොපියකවලංනලායටවණංකත්වාචරති, 
ලඤ්යජො පන එයතනපි ගහියතො. අයඤ්හි මණිරතනං ගයහත්වා තුම්යහ

තියයොජනං පලායපසි, පුන සද්දහායපත්වා නිවත්යතසි, අයම්පි

පරිභින්දයකොව. එකරත්තිවායසොපි මය්හං න රුච්චති, අජ්යජව 
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මජ්ඣිමයාමසමනන්තයර පලායිතුං වට්ටති, මං ඨයපත්වා අඤ්යඤො තව 

සුහදයයොනාමනත්ථී’’තිවුත්යත ‘‘යතනහිආචරියතුම්යහයයවයම අස්සං
කප්යපත්වායානසජ්ජංකයරොථා’’තිආහ. 

බ්රාහ්මයණො තස්ස නිච්ඡයයන පලායනභපාවං ඤත්වා ‘‘මා භපායි, 
මහාරාජා’’ති අස්සායසත්වා බහි නික්ඛමිත්වා උපනික්ඛිත්තකපුරිසානං

‘‘අජ්ජරාජා පලායිස්සති, මානිද්දායිත්ථා’’තිඔවාදංදත්වාරඤ්යඤොඅස්යසො

යථා ආකඩ්ඪියතො සුට්ඨුතරං පලායති, එවං අවකප්පනාය කප්යපත්වා

මජ්ඣිමයාමසමනන්තයර ‘‘කප්පියතො, යදව, අස්යසො, යවලං ජානාහී’’ති
ආහ. රාජා අස්සං අභිරුහිත්වා පලායි. අනුයකවට්යටොපි අස්සං අභිරුහිත්වා
යතන සද්ධිං ගච්ඡන්යතො විය යථොකං ගන්ත්වා නිවත්යතො. අවකප්පනාය
කප්පිතඅස්යසො ආකඩ්ඪියමායනොපි රාජානං ගයහත්වා පලායි.
අනුයකවට්යටො යසනාය අන්තරං පවිසිත්වා ‘‘චූළනිබ්රහ්මදත්යතො
පලායතො’’ති උක්කුට්ඨිමකාසි. උපනික්ඛිත්තකපුරිසාපි අත්තයනො
මනුස්යසහි සද්ධිං උපයඝොසිංසු. යසසරාජායනො තං සුත්වා

‘‘මයහොසධපණ්ඩියතොද්වාරංවිවරිත්වානික්ඛන්යතොභපවිස්සති, න යනොදානි
ජීවිතං දස්සතී’’ති භීතතසිතා උපයභපොගපරියභපොගභපණ්ඩානිපි
අයනොයලොයකත්වා ඉයතො චියතො ච පලායිංසු. මනුස්සා ‘‘රාජායනො
පලායන්තී’’ති සුට්ඨුතරං උපයඝොසිංසු. තං සුත්වා ද්වාරට්ටාලකාදීසු ඨිතාපි
උන්නාදිංසුඅප්යඵොටයිංසු.ඉතිතස්මිංඛයණපථවීවිය භිජ්ජමානාසමුද්යදො
විය සඞ්ඛුභියතො සකලනගරං අන්යතො ච බහි ච එකනින්නාදං අයහොසි. 
අට්ඨාරසඅක්යඛොභපණිසඞ්ඛා මනුස්සා ‘‘මයහොසධපණ්ඩියතන කිර
බ්රහ්මදත්යතො එකසතරාජායනො ච ගහිතා’’ති මරණභපයභීතා අත්තයනො
අත්තයනො උදරබද්ධසාටකම්පි ඡඩ්යඩත්වා පලායිංසු. ඛන්ධාවාරට්ඨානං
තුච්ඡංඅයහොසි.චූළනිබ්රහ්මදත්යතොඑකසයතඛත්තියයගයහත්වා අත්තයනො
නගරයමව ගයතො. පුනදිවයස පන පායතොව නගරද්වාරානි විවරිත්වා

බලකායා නගරා නික්ඛමිත්වා මහාවියලොපං දිස්වා ‘‘කිං කයරොම, 
පණ්ඩිතා’’තිමහාසත්තස්සආයරොචයිංසු. යසොආහ–‘‘එයතහිඡඩ්ඩිතංධනං

අම්හාකංපාපුණාති, සබ්යබසංරාජූනංසන්තකංඅම්හාකං රඤ්යඤො, යදථ, 

යසට්ඨීනඤ්චයකවට්ටබ්රාහ්මණස්සචසන්තකංඅම්හාකංආහරථ, අවයසසං 
පන නගරවාසියනො ගණ්හන්තූ’’ති. යතසං මහග්ඝරතනභපණ්ඩයමව
ආහරන්තානංඅඩ්ඪමායසො වීතිවත්යතො.යසසංපනචතූහිමායසහි ආහරිංසු.
මහාසත්යතො අනුයකවට්ටස්ස මහන්තං සක්කාරමකාසි. තයතො පට්ඨාය ච
කිර මිථිලවාසියනො බහූ හිරඤ්ඤසුවණ්ණා ජාතා. බ්රහ්මදත්තස්සපි යතහි
රාජූහිසද්ධිංඋත්තරපඤ්චාලනගයර වසන්තස්සඑකවස්සංඅතීතං. 

බ්රහ්මදත්තස්සයුද්ධපරාජයකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

සුවකණ්ඩං 
අයථකදිවසං යකවට්යටොආදායසමුඛංඔයලොයකන්යතො නලායටවණං

දිස්වා‘‘ඉදංගහපතිපුත්තස්සකම්මං, යතනාහංඑත්තකානංරාජූනංඅන්තයර 
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ලජ්ජාපියතො’’ති චින්යතත්වා සමුප්පන්නයකොයධො හුත්වා ‘‘කදානු ඛ්වස්ස
පිට්ඨිං පස්සිතුං සමත්යථො භපවිස්සාමී’’ති චින්යතන්යතො ‘‘අත්යථයසො

උපායයො, අම්හාකං රඤ්යඤො ධීතා පඤ්චාලචන්දී නාම උත්තමරූපධරා 

යදවච්ඡරාපටිභපාගා, තං වියදහරඤ්යඤො දස්සාමා’’ති වත්වා ‘‘යවයදහං
කායමන පයලොයභපත්වා ගිලිතබළිසං විය මච්ඡං සද්ධිං මයහොසයධන
ආයනත්වා උයභපො යත මායරත්වා ජයපානං පිවිස්සාමා’’ති සන්නිට්ඨානං 

කත්වා රාජානං උපසඞ්කමිත්වාආහ – ‘‘යදව, එයකො මන්යතො අත්ථී’’ති.

‘‘ආචරිය, තව මන්තංනිස්සායඋදරබද්ධසාටකස්සපිඅස්සාමියනොජාතම්හා, 

ඉදානිකිංකරිස්සසි, තුණ්හීයහොහී’’ති.‘‘මහාරාජ, ඉමිනාඋපායයනසදියසො

අඤ්යඤොනත්ථී’’ති.‘‘යතනහි භපණාහී’’ති. ‘‘මහාරාජ, අම්යහහිද්වීහියයව
එකයතො භපවිතුං වට්ටතී’’ති. ‘‘එවං යහොතූ’’ති. අථ නං බ්රාහ්මයණො

උපරිපාසාදතලංආයරොයපත්වාආහ–‘‘මහාරාජ, වියදහරාජානං කියලයසන
පයලොයභපත්වා ඉධායනත්වා සද්ධිං ගහපතිපුත්යතන මායරස්සාමා’’ති.

‘‘සුන්දයරො, ආචරිය, උපායයො, කථං පන තං පයලොයභපත්වා

ආයනස්සාමා’’ති? ‘‘මහාරාජ, ධීතා යවො පඤ්ඡාලචන්දී උත්තමරූපධරා, 
තස්සා රූපසම්පත්තිං චාතුරියවිලායසන කවීහි ගීතං බන්ධායපත්වා තානි
කබ්බානි මිථිලායං ගායායපත්වා ‘එවරූපං ඉත්ථිරතනං අලභපන්තස්ස 
වියදහනරින්දස්සකිංරජ්යජනා’තිතස්සසවනසංසග්යගයනවපටිබද්ධභපාවං
ඤත්වා අහං තත්ථ ගන්ත්වා දිවසං වවත්ථයපස්සාමි. යසො මයි දිවසං
වවත්ථයපත්වාආගයත ගිලිතබළියසොවියමච්යඡොගහපතිපුත්තංගයහත්වා

ආගමිස්සති, අථයන මායරස්සාමා’’ති. 

රාජාතස්සවචනංසුත්වාතුස්සිත්වා‘‘සුන්දයරොඋපායයො, ආචරිය, එවං
කරිස්සාමා’’තිසම්පටිච්ඡි.තංපනමන්තංචූළනිබ්රහ්මදත්තස්සසයනපාලිකා 
සාළිකා සුත්වා පච්චක්ඛමකාසි. රාජා නිපුයණ කබ්බකායර 

පක්යකොසායපත්වා බහුං ධනං දත්වා ධීතරං යතසං දස්යසත්වා ‘‘තාතා, 
එතිස්සා රූපසම්පත්තිං නිස්සාය කබ්බං කයරොථා’’ති ආහ. යත
අතිමයනොහරානිගීතානිබන්ධිත්වා රාජානංසාවයිංසු.රාජාතුස්සිත්වාබහුං
ධනං යතසං අදාසි. කවීනං සන්තිකා නටා සික්ඛිත්වා සමජ්ජමණ්ඩයල
ගායිංසු. ඉති තානි විත්ථාරිතානි අයහසුං. යතසු මනුස්සානං අන්තයර

විත්ථාරිතත්තං ගයතසු රාජා ගායයක පක්යකොසායපත්වා ආහ – ‘‘තාතා, 
තුම්යහ මහාසකුයණ ගයහත්වා රත්තිභපායග රුක්ඛං අභිරුය්හ තත්ථ
නිසින්නාගායිත්වා පච්චූසකායලයතසංගීවාසු කංසතායලබන්ධිත්වායත

උප්පායතත්වා ඔතරථා’’ති.යසොකිර ‘‘පඤ්චාලරඤ්යඤොධීතුසරීරවණ්ණං
යදවතාපි ගායන්තී’’ති පාකටභපාවකරණත්ථං තථාකායරසි. පුන රාජාකවී

පක්යකොසායපත්වා‘‘තාතා, ඉදානිතුම්යහ‘එවරූපාකුමාරිකාජම්බුදීපතයල

අඤ්ඤස්ස රඤ්යඤො නානුච්ඡවිකා, මිථිලායං යවයදහරඤ්යඤො
අනුච්ඡවිකා’ති රඤ්යඤො ච ඉස්සරියං ඉමාය චරූපං වණ්යණත්වා ගීතානි
බන්ධථා’’තිආහ.යතතථාකත්වාරඤ්යඤොආයරොචයිංසු. 
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රාජායතසංධනංදත්වාපුනගායයකපක්යකොසායපත්වා‘‘තාතා, මිථිලං 
ගන්ත්වාතත්ථඉමිනාවඋපායයනගායථා’’තියපයසසි.යතතානිගායන්තා
අනුපුබ්යබන මිථිලං ගන්ත්වා සමජ්ජමණ්ඩයල ගායිංසු. තානි සුත්වා
මහාජයනොඋක්කුට්ඨිසහස්සානි පවත්යතත්වායතසංබහුංධනංඅදාසි. යත
රත්තිසමයය රුක්යඛසුපි ගායිත්වා පච්චූසකායල සකුණානං ගීවාසු
කංසතායල බන්ධිත්වා ඔතරන්ති. ආකායස කංසතාලසද්දං සුත්වා
‘‘පඤ්චාලරාජධීතු සරීරවණ්ණං යදවතාපි ගායන්තී’’ති සකලනගයර
එකයකොලාහලං අයහොසි. රාජා සුත්වා ගායයක පක්යකොසායපත්වා

අන්යතොනියවසයන සමජ්ජං කායරත්වා ‘‘එවරූපං කිර උත්තමරූපධරං
ධීතරංචූළනිරාජාමය්හංදාතුකායමො’’තිතුස්සිත්වායතසං බහුංධනංඅදාසි.
යත ආගන්ත්වා බ්රහ්මදත්තස්ස ආයරොයචසුං. අථ නං යකවට්යටො ආහ – 

‘‘ඉදානි, මහාරාජ, දිවසං වවත්ථපනත්ථාය ගමිස්සාමී’’ති. ‘‘සාධ, ආචරිය, 

කිංලද්ධං වට්ටතී’’ති? ‘‘යථොකංපණ්ණාකාර’’න්ති. ‘‘යතනහිගණ්හා’’ති
දායපසි. යසො තං ආදාය මහන්යතන පරිවායරන යවයදහරට්ඨං පාපුණි.

තස්සාගමනං සුත්වා නගයර එකයකොලාහලං ජාතං ‘‘චූළනිරාජා කිර

යවයදයහො ච මිත්තසන්ථවං කරිස්සන්ති, චූළනිරාජා අත්තයනො ධීතරං 

අම්හාකං රඤ්යඤො දස්සති, යකවට්යටො දිවසං වවත්ථයපතුං එතී’’ති. 

යවයදහරාජාපි සුණි, මහාසත්යතොපි, සුත්වාන පනස්ස එතදයහොසි

‘‘තස්සාගමනං මය්හං න රුච්චති, තථයතො නං ජානිස්සාමී’’ති. යසො
චූළනිසන්තියක උපනික්ඛිත්තකපුරිසානං සාසනං යපයසසි ‘‘ඉමමත්ථං

තථයතොජානිත්වායපයසන්තූ’’ති.අථයත‘‘මයයමතංතථයතොනජානාම, 

රාජා ච යකවට්යටො ච සයනගබ්යභපනිසීදිත්වා මන්යතන්ති, රඤ්යඤො පන
සයනපාලිකාසාළිකා සකුණිකාඑතමත්ථංජායනයයා’’තිපටියපසයිංසු. 

තං සුත්වා මහාසත්යතො චින්යතසි ‘‘යථා පච්චාමිත්තානං ඔකායසො න

යහොති, එවංසුවිභපත්තංකත්වාසුසජ්ජිතංනගරංඅහංයකවට්ටස්ස දට්ඨුංන

දස්සාමී’’ති. යසො නගරද්වාරයතො යාව රාජයගහා, රාජයගහයතො ච යාව

අත්තයගහා, ගමනමග්ගං උයභපොසු පස්යසසු කිලඤ්යජහි පරික්ඛිපායපත්වා
මත්ථයකපිකිලඤ්යජහි පටිච්ඡාදායපත්වාචිත්තකම්මංකාරායපත්වාභූමියං
පුප්ඵානිවිකිරිත්වා පුණ්ණඝයටඨපායපත්වාකදලියයොබන්ධායපත්වාධයජ
පග්ගණ්හායපසි. යකවට්යටො නගරං පවිසිත්වා සුවිභපත්තං නගරං
අපස්සන්යතො ‘‘රඤ්ඤා යම මග්යගො අලඞ්කාරාපියතො’’ති චින්යතත්වා
නගරස්ස අදස්සනත්ථං කතභපාවං න ජානි. යසො ගන්ත්වා රාජානං දිස්වා
පණ්ණාකාරං පටිච්ඡායපත්වා පටිසන්ථාරං කත්වා එකමන්තං නිසීදිත්වා
රඤ්ඤාකතසක්කාරසම්මායනොආගතකාරණංආයරොයචන්යතොද්යවගාථා
අභපාසි– 

599. 

‘‘රාජාසන්ථවකායමොයත, රතනානිපයවච්ඡති; 

ආගච්ඡන්තුඉයතොදූතා, මඤ්ජකාපියභපාණියනො. 
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600. 

‘‘භපාසන්තුමුදුකාවාචා, යාවාචාපටිනන්දිතා; 

පඤ්චායලොචවියදයහොච, උයභපොඑකාභපවන්තුයත’’ති. 

තත්ථ සන්ථවකායමොති මහාරාජ, අම්හාකං රාජා තයා සද්ධිං

මිත්තසන්ථවංකාතුකායමො.  තනානීති ඉත්ථිරතනංඅත්තයනොධීතරංආදිං

කත්වා තුම්හාකං සබ්බරතනානි දස්සති. ආ ච්ඡන්තූති ඉයතො පට්ඨායකිර
උත්තරපඤ්චාලනගරයතො පණ්ණාකාරං ගයහත්වා මධරවචනා

පියභපාණියනො දූතා ඉධ ආගච්ඡන්තු, ඉයතො ච තත්ථ ගච්ඡන්තු. එකා

භවන්තූතිගඞ්යගොදකංවියයමුයනොදයකනසද්ධිංසංසන්දන්තා එකසදිසාව
යහොන්තූති. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘මහාරාජ, අම්හාකං රාජා අඤ්ඤං මහාමත්තං
යපයසතුකායමොහුත්වාපි‘අඤ්යඤොමනාපංකත්වාසාසනංආයරොයචතුංන 

සක්ඛිස්සතී’තිමංයපයසසි‘ආචරිය, තුම්යහරාජානංසාධකංපයබොයධත්වා

ආදාය ආගච්ඡථා’ති, ගච්ඡථ රාජයසට්ඨ අභිරූපඤ්ච කුමාරිකං ලභිස්සථ, 
අම්හාකඤ්චරඤ්ඤා සද්ධිංමිත්තභපායවොපතිට්ඨහිස්සතී’’තිආහ.යසොතස්ස

වචනංසුත්වාතුට්ඨමානයසො ‘‘උත්තමරූපධරංකිරකුමාරිකංලභිස්සාමී’’ති

සවනසංසග්යගන බජ්ඣිත්වා ‘‘ආචරිය, තුම්හාකඤ්ච කිර

මයහොසධපණ්ඩිතස්ස ච ධම්මයුද්යධ විවායදො අයහොසි, ගච්ඡථ පුත්තං යම 

පස්සථ, උයභපොපිපණ්ඩිතාඅඤ්ඤමඤ්ඤං ඛමායපත්වාමන්යතත්වා එථා’’ති
ආහ. තං සුත්වා යකවට්යටො ‘‘පස්සිස්සාමි පණ්ඩිත’’න්ති තං පස්සිතුං 
අගමාසි. මහාසත්යතොපි තං දිවසං ‘‘යතන යම පාපධම්යමන සද්ධිං

සල්ලායපොමායහොතූ’’ති පායතොවයථොකංසප්පිංපිවි, යගහම්පිස්සබහයලන

අල්ලයගොමයයන යලපායපසි, ථම්යභප යතයලන මක්යඛසි, තස්ස
නිපන්නමඤ්චකංඨයපත්වායසසානිමඤ්චපීඨාදීනිනීහරායපසි. 

යසො මනුස්සානං සඤ්ඤමදාසි ‘‘තාතා, බ්රාහ්මයණ කයථතුං ආරද්යධ 

එවං වයදයයාථ ‘බ්රාහ්මණ, මා පණ්ඩියතන සද්ධිං කථයිත්ථ, අජ්ජ යතන
තිඛිණසප්පිපිවිත’න්ති.මයිචයතනසද්ධිංකථනාකාරංකයරොන්යතපි‘යදව 

තිඛිණසප්පියතපිවිතං, මාකයථථා’තිමංනිවායරථා’’ති.එවංවිචායරත්වා
මහාසත්යතො රත්තපටංනිවායසත්වා සත්තසු ද්වාරයකොට්ඨයකසුමනුස්යස
ඨයපත්වා සත්තයම ද්වාරයකොට්ඨයක පටමඤ්චයක නිපජ්ජි.
යකවට්යටොපිස්සපඨමද්වාරයකොට්ඨයකඨත්වා‘‘කහං පණ්ඩියතො’’තිපුච්ඡි.

අථ නං යත මනුස්සා ‘‘බ්රාහ්මණ, මා සද්දමකරි, සයචපි ආගච්ඡිතුකායමො, 

තුණ්හීහුත්වාඑහි, අජ්ජපණ්ඩියතනතිඛිණසප්පිපීතං, මහාසද්දං කාතුංන
ලබ්භපතී’’ති ආහංසු. යසසද්වාරයකොට්ඨයකසුපි නං තයථව ආහංසු. යසො 
සත්තමද්වාරයකොට්ඨකං අතික්කමිත්වා පණ්ඩිතස්ස සන්තිකං අගමාසි.

පණ්ඩියතො කථනාකාරං දස්යසසි. අථ නං මනුස්සා ‘‘යදව, මා කථයිත්ථ, 

තිඛිණසප්පියතපීතං, කිං යතඉමිනාදුට්ඨබ්රාහ්මයණනසද්ධිංකථියතනා’’ති
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වත්වා වාරයිංසු. ඉති යසො තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා යනව නිසීදිතුං, න

ආසනංනිස්සායඨිතට්ඨානංලභි, අල්ලයගොමයං අක්කමිත්වාඅට්ඨාසි. 

අථ නං ඔයලොයකත්වා එයකො අක්ඛීනි නිමීලි, එයකො භපමුකං උක්ඛිපි, 
එයකො කප්පරං කණ්ඩූයි. යසො යතසං කිරියං ඔයලොයකත්වා මඞ්කුභූයතො 

‘‘ගච්ඡාමහං පණ්ඩිතා’’ති වත්වා අපයරන ‘‘අයර දුට්ඨබ්රාහ්මණ, ‘මා

සද්දමකාසී’ති වුත්යතො සද්දයමව කයරොසි, අට්ඨීනි යත භින්දිස්සාමී’’ති
වුත්යත භීතතසියතො හුත්වා නිවත්තිත්වා ඔයලොයකසි. අථ නං අඤ්යඤො

යවළුයපසිකායපිට්ඨියංතායලසි, අඤ්යඤොගීවායං ගයහත්වාඛිපි, අඤ්යඤො
පිට්ඨියං හත්ථතයලන පහරි. යසො දීපිමුඛා මුත්තමියගො විය භීතතසියතො
නික්ඛමිත්වා රාජයගහං ගයතො. රාජා චින්යතසි ‘‘අජ්ජ මම පුත්යතො ඉමං

පවත්තිං සුත්වා තුට්යඨො භපවිස්සති, ද්වින්නං පණ්ඩිතානං මහතියා

ධම්මසාකච්ඡාය භපවිතබ්බං, අජ්ජ උයභපො අඤ්ඤමඤ්ඤං ඛමායපස්සන්ති, 
ලාභපාවතයම’’ති.යසොයකවට්ටංදිස්වාපණ්ඩියතනසද්ධිං සංසන්දනාකාරං
පුච්ඡන්යතොගාථමාහ– 

601. 

‘‘කථංනුයකවට්ටමයහොසයධන, සමාගයමොආසිතදිඞ්ඝබ්රූහි; 

කච්චියතපටිනිජ්ඣත්යතො, කච්චිතුට්යඨොමයහොසයධො’’ති. 

තත්ථ පටිනිජ්ෙත්යතොති ධම්මයුද්ධමණ්ඩයල පවත්තවිග්ගහස්ස

වූපසමනත්ථං කච්චි ත්වං යතන, යසො ච තයා නිජ්ඣත්යතො ඛමාපියතො. 

කච්චිතුට්යඨොතිකච්චිතුම්හාකං රඤ්ඤායපසිතංපවත්තිංසුත්වාතුට්යඨොති. 

තංසුත්වායකවට්යටො ‘‘මහාරාජ, තුම්යහ ‘පණ්ඩියතො’තිතංගයහත්වා 

විචරථ, තයතොඅසප්පුරිසතයරොනාමනත්ථී’’තිගාථමාහ– 

602. 

‘‘අනරියරූයපො පුරියසො ජනින්ද, අසම්යමොදයකො ථද්යධො

අසබ්භිරූයපො; 

යථාමූයගොචබධියරොච, නකිඤ්චිත්ථංඅභපාසථා’’ති. 

තත්ථ අසබ්භිරූයපොති අපණ්ඩිතජාතියකො. න කිඤ්චිත්ථන්ති මයා සහ

කිඤ්චි අත්ථං න භපාසිත්ථ, යතයනව නං අපණ්ඩියතොති මඤ්ඤාමීති
යබොධිසත්තස්සඅගුණංකයථසි. 

රාජා තස්සවචනංඅනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වාතස්සචයතන
සද්ධිං ආගතානඤ්ච පරිබ්බයඤ්යචව නිවාසයගහඤ්ච දායපත්වා

‘‘ගච්ඡථාචරිය, විස්සමථා’’තිතංඋයයයොයජත්වා ‘‘මමපුත්යතොපණ්ඩියතො 

පටිසන්ථාරකුසයලො, ඉමිනාකිරසද්ධිංයනවපටිසන්ථාරංඅකාසි, නතුට්ඨිං
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පයවයදසි. කිඤ්චි යතන අනාගතභපයං දිට්ඨං භපවිස්සතී’’ති සයයමව කථං
සමුට්ඨායපසි– 

603. 

‘‘අද්ධා ඉදං මන්තපදං සුදුද්දසං, අත්යථො සුද්යධො නරවිරියයන 

දිට්යඨො; 

තථා හි කායයො මම සම්පයවධති, හිත්වා සයං යකො 
පරහත්ථයමස්සතී’’ති. 

තත්ථ ඉදන්තියංමමපුත්යතනදිට්ඨං, අද්ධාඉදංමන්තපදංඅඤ්යඤන

ඉතරපුරියසන සුදුද්දසං. න විරියෙනාති වීරියවන්යතන

මයහොසධපණ්ඩියතන සුද්යධො අත්යථො දිට්යඨො භපවිස්සති. සෙන්ති සකං
රට්ඨංහිත්වායකොපරහත්ථං ගමිස්සති. 

‘‘මම පුත්යතන බ්රාහ්මණස්ස ආගමයන යදොයසො දිට්යඨො භපවිස්සති.

අයඤ්හිආගච්ඡන්යතොනමිත්තසන්ථවත්ථායආගමිස්සති, මංපන කායමන
පයලොයභපත්වා නගරං යනත්වා ගණ්හනත්ථාය ආගයතන භපවිතබ්බං. තං
අනාගතභපයංදිට්ඨං භපවිස්සතිපණ්ඩියතනා’’තිතස්සතමත්ථංආවජ්යජත්වා
භීතතසිතස්සනිසින්නකායල චත්තායරොපණ්ඩිතාආගමිංසු. රාජායසනකං

පුච්ඡි ‘‘යසනක, රුච්චතියත උත්තරපඤ්චාලනගරංගන්ත්වාචූළනිරාජස්ස

ධීතුආනයන’’න්ති? කිංකයථථමහාරාජ, නහි සිරිංආගච්ඡන්තිංදණ්යඩන

පහරිත්වාපලායපතුංවට්ටති.සයචතුම්යහතත්ථ ගන්ත්වාතංගණ්හිස්සථ, 
ඨයපත්වා චූළනිබ්රහ්මදත්තං අඤ්යඤො තුම්යහහි සයමො ජම්බුදීපතයල න

භපවිස්සති. කිං කාරණා? යජට්ඨරාජධීතාය ගහිතත්තා. යසො හි

‘‘යසසරාජායනො මම මනුස්සා, යවයදයහො එයකොව මයා සදියසො’’ති

සකලජම්බුදීයප උත්තමරූපධරං ධීතරං තුම්හාකං දාතුකායමො ජායතො, 
කයරොථස්සවචනං.මයම්පිතුම්යහනිස්සායවත්ථාලඞ්කායර ලභිස්සාමාති.
රාජා යසයසපි පුච්ඡි. යතපි තයථව කයථසුං. තස්ස යතහි සද්ධිං 
කයථන්තස්යසවයකවට්ටබ්රාහ්මයණො අත්තයනොනිවාසයගහානික්ඛමිත්වා 

‘‘රාජානං ආමන්යතත්වා ගමිස්සාමී’’ති ආගන්ත්වා ‘‘මහාරාජ, න සක්කා

අම්යහහි පපඤ්චං කාතුං, ගමිස්සාම මයං නරින්දා’’ති ආහ. රාජා තස්ස
සක්කාරං කත්වා තං උයයයොයජසි. මහාසත්යතො තස්ස ගමනභපාවංඤත්වා 
න්හත්වා අලඞ්කරිත්වා රාජපට්ඨානං ආගන්ත්වා රාජානං වන්දිත්වා
එකමන්තං නිසීදි. රාජා චින්යතසි ‘‘පුත්යතො යම මයහොසධපණ්ඩියතො
මහාමන්තී මන්තපාරඞ්ගයතො අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අත්ථං ජානාති.
අම්හාකං තත්ථ ගන්තුං යුත්තභපාවං වා අයුත්තභපාවං වා පණ්ඩියතො
ජානිස්සතී’’ති. යසො අත්තනා පඨමං චින්තිතං අවත්වා රාගරත්යතො
යමොහමූළ්යහොහුත්වාතංපුච්ඡන්යතොගාථමාහ– 

604. 

‘‘ඡන්නඤ්හිඑකාවමතීසයමති, යයපණ්ඩිතාඋත්තමභූරිපත්තා; 
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යානංඅයානංඅථවාපිඨානං, මයහොසධත්වම්පිමතිංකයරොහී’’ති. 

තත්ථ ඡන්නන්ති පණ්ඩිත, යකවට්ටබ්රාහ්මණස්ස ච මම ච ඉයමසඤ්ච

චතුන්නන්ති ඡන්නං අම්හාකං එකාව මති එයකොයයව අජ්ඣාසයයො
ගඞ්යගොදකං විය යමුයනොදයකන සංසන්දති සයමති. යය මයං ඡපි ජනා

පණ්ඩිතාඋත්තමභූරිපත්තා, යතසං යනොඡන්නම්පිචූළනිරාජධීතුආනයනං

රුච්චතීති. ඨානන්ති ඉයධව වායසො. මතිං කය ොහීති අම්හාකං රුච්චනකං

නාමඅප්පමාණං, ත්වම්පිචින්යතහි, කිංඅම්හාකංආවාහත්ථායතත්ථයානං, 

උදාහුඅයානං, අදුඉයධව වායසොරුච්චතීති. 

තං සුත්වා පණ්ඩියතො ‘‘අයං රාජා අතිවිය කාමගිද්යධො

අන්ධබාලභපායවන ඉයමසං චතුන්නං වචනං ගණ්හාති, ගමයන යදොසං
කයථත්වානිවත්යතස්සාමින’’නි චින්යතත්වාචතස්යසොගාථායයොඅභපාසි– 

605. 

‘‘ජානාසියඛොරාජමහානුභපායවො, මහබ්බයලොචූළනිබ්රහ්මදත්යතො; 

රාජාචතංඉච්ඡතිමාරණත්ථං, මිගංයථාඔකචයරනලුද්යදො. 

606. 

‘‘යථාපිමච්යඡොබළිසං, වඞ්කංමංයසනඡාදිතං; 

ආමගිද්යධොනජානාති, මච්යඡොමරණමත්තයනො. 

607. 

‘‘එවයමවතුවංරාජ, චූළයනයයස්සධීතරං; 

කාමගිද්යධොනජානාසි, මච්යඡොවමරණමත්තයනො. 

608. 

‘‘සයච ගච්ඡසිපඤ්චාලං, ඛිප්පමත්තංජහිස්සසි; 

මිගංපන්ථානුබන්ධංව, මහන්තංභපයයමස්සතී’’ති. 

තත්ථ  ාජාතිවියදහංආලපති. මහානුභායවොතිමහායයසො. මහබ්බයලොති 

අට්ඨරසඅක්යඛොභපණිසඞ්යඛන බයලන සමන්නාගයතො. මා ණත්ථන්ති 

මාරණස්සඅත්ථාය. ඔකචය නාතිඔකචාරිකායමිගියා.ලුද්යදොහි එකංමිගිං
සික්ඛායපත්වා රජ්ජයකන බන්ධිත්වා අරඤ්ඤං යනත්වා මිගානං 
යගොචරට්ඨායන ඨයපසි. සා බාලමිගං අත්තයනො සන්තිකං ආයනතුකාමා
සකසඤ්ඤාය රාගං ජයනන්තී විරවති. තස්සා සද්දං සුත්වා බාලමියගො
මිගගණපරිවුයතොවනගුම්යබනිපන්යනොයසසමිගීසු සඤ්ඤංඅකත්වාතස්සා
සද්දස්සවනසංසග්යගන බද්යධො වුට්ඨාය නික්ඛමිත්වා ගීවං උක්ඛිපිත්වා
කියලසවයසනතංමිගිංඋපගන්ත්වාලුද්දස්සපස්සංදත්වාතිට්ඨති. තයමනං
යසොතිඛිණායසත්තියාවිජ්ඣිත්වාජීවිතක්ඛයංපායපති.තත්ථලුද්යදොවිය 

චූළනිරාජා, ඔකචාරිකා විය අස්ස ධීතා, ලුද්දස්ස හත්යථ ආවුධං විය 
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යකවට්ටබ්රාහ්මයණො. ඉති යථා ඔකචයරන ලුද්යදො මිගං මාරණත්ථාය

ඉච්ඡති, එවංයසොපි රාජාතංඉච්ඡතීතිඅත්යථො. 

ආමගිද්යධොති බයාමසතගම්භීයර උදයක වසන්යතොපි තස්මිං බළිසස්ස
වඞ්කට්ඨානංඡායදත්වාඨියතආමසඞ්ඛායතආමියසගිද්යධො හුත්වාබළිසං

ගිලති, අත්තයනො මරණං න ජානාති. ධීතරන්ති චූළනිබාළිසිකස්ස 
යකවට්ටබ්රාහ්මණස්ස වචනබළිසං ඡායදත්වා ඨිතං ආමිසසදිසං. තස්ස
රඤ්යඤො ධීතරං කාමගිද්යධො හුත්වා මච්යඡො අත්තයනො මරණසඞ්ඛාතං

ආමිසං විය න ජානාසි. පඤ්චාලන්ති උත්තරපඤ්චාලනගරං. අත්තන්ති

අත්තානං. පන්ථානුබන්ධන්ති යථාගාමද්වාරමග්ගංඅනුබන්ධමිගං මහන්තං

භෙයමස්සති, තඤ්හි මිගං මාරණත්ථායආවුධානි ගයහත්වානික්ඛන්යතසු

මනුස්යසසු යය යය පස්සන්ති, යත යත මායරන්ති, එවං
උත්තරපඤ්චාලනගරං ගච්ඡන්තම්පි තං මහන්තං මරණභපයං එස්සති
උපගමිස්සතීති. 

එවං මහාසත්යතො චතූහි ගාථාහි රාජානං නිග්ගණ්හිත්වා කයථසි. යසො 

රාජායතනඅතිවියනිග්ගහියතොව ‘‘අයංමංඅත්තයනොදාසංවියමඤ්ඤති, 

රාජාති සඤ්ඤම්පිනකයරොති, අග්ගරායජන‘ධීතරංදස්සාමී’තිමමසන්තිකං 
යපසිතං ඤත්වා එකම්පි මඞ්ගලපටිසංයුත්තං කථං අකයථත්වා මං

‘බාලමියගො විය, ගිලිතබළිසමච්යඡො විය පන්ථානුබන්ධමියගො විය, මරණං
පාපුණිස්සතී’තිවදතී’’ති කුජ්ඣිත්වාඅනන්තරංගාථමාහ– 

609. 

‘‘මයයමව බාලම්හයසඑළමූගා, යයඋත්තමත්ථානි තයීලපිම්හා; 

කියමව ත්වං නඞ්ගලයකොටිවඩ්යඪො, අත්ථානි ජානාසි යථාපි 
අඤ්යඤ’’ති. 

තත්ථ බාලම්හයසති බාලාම්හ. එළමූ ාති ලාලමුඛා මයයමව. 

උත්තමත්ථානීති උත්තමඉත්ථිරතනපටිලාභපකාරණානි. තයී ලවිම්හාති තව

සන්තියක කථයිම්හා. කියමවාති ගරහත්යථ නිපායතො. 

නඞ් ලයකොටිව යඪොති ගහපතිපුත්යතො දහරකාලයතො පට්ඨාය

නඞ්ගලයකොටිං වහන්යතොයයව වඩ්ඪති, තමත්ථං සන්ධාය ‘‘ත්වං

ගහපතිකම්මයමව ජානාසි, න ඛත්තියානං මඞ්ගලකම්ම’’න්ති ඉමිනා

අධිප්පායයයනවමාහ. අඤ්යඤති යථා යකවට්යටො වා යසනකාදයයො වා

අඤ්යඤ පණ්ඩිතා ඉමානි ඛත්තියානං මඞ්ගලත්ථානි ජානන්ති, තථා ත්වං

තානිකිංජානාසි, ගහපතිකම්මජානනයමවතවානුච්ඡවිකන්ති. 

ඉති නං අක්යකොසිත්වා පරිභපාසිත්වා ‘‘ගහපතිපුත්යතො මම 

මඞ්ගලන්තරායංකයරොති, නීහරථන’’න්තිනීහරායපතුංගාථමාහ– 

610. 
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‘‘ඉමංගයලගයහත්වාන, නායසථවිජිතාමම; 

යයොයමරතනලාභපස්ස, අන්තරායායභපාසතී’’ති. 

යසොරඤ්යඤොකුද්ධභපාවංඤත්වා‘‘සයචයඛොපනමංයකොචිරඤ්යඤො

වචනං ගයහත්වා හත්යථ වා ගීවාය වා පරාමයසයය, තං යම අලං අස්ස

යාවජීවං ලජ්ජිතුං, තස්මා සයයමවනික්ඛමිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා රාජානං 

වන්දිත්වාඅත්තයනොයගහංගයතො.රාජාපියකවලංයකොධවයසයනවවදති, 
යබොධිසත්යත පන ගරුචිත්තතාය න කඤ්චි තථා කාතුං ආණායපසි. අථ

මහාසත්යතො ‘‘අයං රාජා බායලො අත්තයනො හිතාහිතං න ජානාති, 
කාමගිද්යධො හුත්වා ‘තස්ස ධීතරං ලභිස්සාමියයවා’ති අනාගතභපයං
අජානිත්වාගච්ඡන්යතොමහාවිනාසංපාපුණිස්සති.නාස්ස කථංහදයයකාතුං

වට්ටති, බහුපකායරො යම එස මහායසදායයකො, ඉමස්ස මයා පච්චයයන
භපවිතුං වට්ටති. පඨමං යඛො පන සුවයපොතකං යපයසත්වා තථයතොඤත්වා
පච්ඡා අහං ගමිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා සුවයපොතකං යපයසසි. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

611. 

‘‘තයතොචයසොඅපක්කම්ම, යවයදහස්සඋපන්තිකා; 

අථආමන්තයීදූතං, මාධරංසුවපණ්ඩිතං. 

612. 

‘‘එහි සම්මහරිතපක්ඛ, යවයයාවච්චංකයරොහි යම; 

අත්ථිපඤ්චාලරාජස්ස, සාළිකාසයනපාලිකා. 

613. 

‘‘තංබන්ධයනනපුච්ඡස්සු, සාහිසබ්බස්සයකොවිදා; 

සායතසංසබ්බංජානාති, රඤ්යඤොචයකොසියස්සච. 

614. 

‘‘ආයමොතියසොපටිස්සුත්වා, මාධයරොසුවපණ්ඩියතො; 

අගමාසිහරිතපක්යඛො, සාළිකායඋපන්තිකං. 

615. 

‘‘තයතොචයඛොයසොගන්ත්වාන, මාධයරොසුවපණ්ඩියතො; 

අථාමන්තයිසුඝරං, සාළිකංමඤ්ජභපාණිකං. 

616. 

‘‘කච්චියතසුඝයරඛමනීයං, කච්චියවස්යසඅනාමයං; 

කච්චියතමධනාලාජා, ලබ්භපයතසුඝයරතුවං. 

617. 
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‘‘කුසලඤ්යචවයමසම්ම, අයථොසම්මඅනාමයං; 

අයථොයමමධනාලාජා, ලබ්භපයතසුවපණ්ඩිත. 

618. 

‘‘කුයතොනුසම්මආගම්ම, කස්සවාපහියතොතුවං; 

නචයමසිඉයතොපුබ්යබ, දිට්යඨොවායදිවාසුයතො’’ති. 

තත්ථ හරිතපක් ාති හරිතපත්තසමානපක්ඛා. යවෙයාවච්චන්ති ‘‘එහි, 

සම්මා’’ති වුත්යත ආගන්ත්වා අඞ්යක නිසින්නං ‘‘සම්ම, අඤ්යඤන
මනුස්සභූයතනකාතුං අසක්කුයණයයං මයමකං යවයයාවටිකංකයරොහී’’ති
ආහ. 

‘‘කිං කයරොමි, යදවා’’ති වුත්යත ‘‘සම්ම, යකවට්ටබ්රාහ්මණස්ස
දූයතයයයනාගතකාරණං ඨයපත්වා රාජානඤ්ච යකවට්ටඤ්ච අඤ්යඤ න

ජානන්ති, උයභපොවරඤ්යඤොසයනගබ්යභප නිසින්නාමන්තයිංසු.තස්සපන

අත්ථි පඤ්චාලරාජස්සසාළිකාසයනපාලිකා. සාකිරතං රහස්සං ජානාති, 
ත්වං තත්ථ ගන්ත්වා තාය සද්ධිං යමථුනපටිසංයුත්තං විස්සාසං කත්වා
යතසංතංරහස්සංබන්ධයනනපුච්ඡස්සු.තංසාළිකංපටිච්ඡන්යනපයදයස

යථාතං යකොචිනජානාති, එවං පුච්ඡ. සයචහියත යකොචිසද්දං සුණාති, 

ජීවිතංයතනත්ථි, තස්මාපටිච්ඡන්යනඨායනසණිකංපුච්ඡා’’ති. සා යතසං

සබ්බන්ති සා යතසං රඤ්යඤො ච යකොසියයගොත්තස්ස ච යකවට්ටස්සාති 

ද්වින්නම්පිජනානංසබ්බංරහස්සංජානාති. 

ආයමොතීති භික්ඛයව, යසො සුවයපොතයකො පණ්ඩියතන පුරිමනයයයනව
සක්කාරං කත්වා යපසියතො ‘‘ආයමො’’ති තස්ස පටිස්සුත්වා මහාසත්තං 
වන්දිත්වාපදක්ඛිණංකත්වාවිවටසීහපඤ්ජයරනනික්ඛමිත්වාවාතයවයගන
සිවිරට්යඨ අරිට්ඨපුරං නාම ගන්ත්වා තත්ථ පවත්තිං සල්ලක්යඛත්වා

සාළිකායසන්තිකංගයතො. කථං? යසොහිරාජනියවසනස්සකඤ්චනථුපිකාය

නිසීදිත්වා රාගනිස්සිතං මධරරවං රවි. කිං කාරණා? ඉමං සද්දං සුත්වා

සාළිකා පටිරවිස්සති, තාය සඤ්ඤාය තස්සා සන්තිකං ගමිස්සාමීති. සාපි
තස්ස සද්දං සුත්වා රාජසයනස්ස සන්තියක සුවණ්ණපඤ්ජයර නිසින්නා
රාගරත්තචිත්තාහුත්වාතික්ඛත්තුංපටිරවි.යසොයථොකංගන්ත්වා පුනප්පුනං
සද්දංකත්වාතායකතසද්දානුසායරනකයමනසීහපඤ්ජරඋම්මායරඨත්වා 

පරිස්සයාභපාවං ඔයලොයකත්වා තස්සා සන්තිකං ගයතො. අථ නං සා ‘‘එහි, 

සම්ම, සුවණ්ණපඤ්ජයරනිසීදා’’තිආහ.යසොගන්ත්වානිසීදි. ආමන්තයීති
එවං යසො ගන්ත්වා යමථුනපටිසංයුත්තං විස්සාසං කත්තුකායමො හුත්වා තං

ආමන්යතසි. සුඝ න්තිකඤ්චනපඤ්ජයර වසනතායසුන්දරඝරං. යවස්යසති

යවස්සියක යවස්සජාතියක. සාළිකා කිර සකුයණසු යවස්සජාතිකා නාම, 

යතන තං එවං ආලපති. තුවන්ති සුඝයර තං පුච්ඡාමි ‘‘කච්චි යත මධනා
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සද්ධිං ලාජා ලබ්භපතී’’ති. ආ ම්මාති සම්ම, කුයතො ආගන්ත්වා ඉධ 

පවිට්යඨොතිපුච්ඡති. කස්සවාතියකනවායපසියතොත්වං ඉධාගයතොති. 

යසො තස්සා වචනං සුත්වා ‘‘සචාහං ‘මිථිලයතො ආගයතො’ති වක්ඛාමි, 
එසා මරණමාපන්නාපි මයා සද්ධිං විස්සාසං න කරිස්සති. සිවිරට්යඨ යඛො

පන අරිට්ඨපුරං සල්ලක්යඛත්වා ආගයතො, තස්මා මුසාවාදං කත්වා 
සිවිරායජනයපසියතොහුත්වාතයතොආගතභපාවංකයථස්සාමී’’තිචින්යතත්වා
ආහ– 

619. 

‘‘අයහොසිංසිවිරාජස්ස, පාසායදසයනපාලයකො; 

තයතොයසොධම්මියකොරාජා, බද්යධයමොයචසිබන්ධනා’’ති. 

තත්ථ බද්යධති අත්තයනො ධම්මිකතාය සබ්යබ බද්ධයක බන්ධනා
යමොයචසි. එවං යමොයචන්යතො මම්පි සද්දහිත්වා ‘‘මුඤ්චථ න’’න්ති
යමොචායපසි. යසොහං විවටා සුවණ්ණපඤ්ජරා නික්ඛමිත්වාපි බහිපාසායද 

යත්ථිච්ඡාමි, තත්ථයගොචරංගයහත්වාසුවණ්ණපඤ්ජයරයයවවසාමි. යථා

ත්වං, නඑවංනිච්චකාලංපඤ්ජයරයයවඅච්ඡාමීති. 

අථස්ස සාඅත්තයනොඅත්ථායසුවණ්ණතට්ටයක ඨපියතමධලායජයචව

මධයරොදකඤ්ච දත්වා ‘‘සම්ම, ත්වං දූරයතො ආගයතො, යකනත්යථන 

ඉධාගයතොසී’’ති පුච්ඡි. යසො තස්සා වචනං සුත්වා රහස්සං යසොතුකායමො

මුසාවාදංකත්වාආහ – 

620. 

‘‘තස්සයමකාදුතියාසි, සාළිකාමඤ්ජභපාණිකා; 

තංතත්ථඅවධීයසයනො, යපක්ඛයතොසුඝයරමමා’’ති. 

තත්ථ තස්ස යමකාති තස්ස මය්හං එකා. දුතිොසීති පුරාණදුතියිකා
අයහොසි. 

අථනංසාපුච්ඡි‘‘කථංපනයතභපරියංයසයනොඅවධී’’ති? යසොතස්සා 

ආචික්ඛන්යතො ‘‘සුණ භපද්යද, එකදිවසං අම්හාකං රාජා උදකකීළං
ගච්ඡන්යතො මම්පි පක්යකොසි. අථාහං භපරියංආදාය යතන සද්ධිං ගන්ත්වා
කීළිත්වාසායන්හසමයයයතයනව සද්ධිංපච්චාගන්ත්වාරඤ්ඤාසද්ධිංයයව
පාසාදං අභිරුය්හ සරීරං සුක්ඛාපනත්ථාය භපරියං ආදාය සීහපඤ්ජයරන
නික්ඛමිත්වා කූටාගාරකුච්ඡියං නිසීදිං. තස්මිං ඛයණ එයකො යසයනො
කූටාගාරා නික්ඛන්යතො අම්යහ ගණ්හිතුං පක්ඛන්දි. අහං මරණභපයභීයතො

යවයගන පලායිං.සාපනතදාගරුගබ්භපාඅයහොසි, තස්මායවයගනපලායිතුං
නාසක්ඛි.අථයසොමය්හං පස්සන්තස්යසවතංමායරත්වාආදාය ගයතො.අථ

මංතස්සායසොයකන යරොදමානංදිස්වාඅම්හාකංරාජා‘සම්ම, කිංයරොදසී’ති



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

228 

පටුන 

පුච්ඡිත්වා තමත්ථං සුත්වා ‘මා බාළ්හං, සම්ම, යරොදසි, අඤ්ඤං භපරියං

පරියයසාහී’ති වත්වා ‘කිං, යදව, අඤ්ඤාය අනාචාරාය දුස්සීලාය භපරියාය

ආනීතාය, තයතොපිඑකයකයනවචරිතුංවර’න්තිවුත්යත ‘සම්ම, අහංඑකං

සකුණිකං සීලාචාරසම්පන්නං අස්යසොසිං, තව භපරියාය සදිසයමව.

චූළනිරාජස්සහි සයනපාලිකාසාළිකාඑවරූපා, ත්වංතත්ථගන්ත්වාතස්සා

මනංපුච්ඡිත්වාඔකාසං කායරත්වාසයචයතරුච්චති, ආගන්ත්වාඅම්හාකං
ආචික්ඛ. අථාහං යවො විවාහං කත්වා මහන්යතන පරිවායරන තං

ආයනස්සාමා’ති වත්වා මං ඉධ පහිණි, යතනම්හි කාරයණනාගයතො’’ති 
වත්වාගාථංආහ– 

621. 

‘‘තස්සාකාමාහිසම්මත්යතො, ආගයතොස්මිතවන්තියක; 

සයචකයරයයඔකාසං, උභපයයොවවසාමයස’’ති. 

සා තස්ස වචනං සුත්වා යසොමනස්සප්පත්තා අයහොසි. එවං සන්යතපි
අත්තයනොපියභපාවංඅජානායපත්වාඅනිච්ඡමානා වියආහ– 

622. 

‘‘සුයවොවසුවිංකායමයය, සාළියකොපනසාළිකං; 

සුවස්සසාළිකායයව, සංවායසොයහොතිකීදියසො’’ති. 

තත්ථ සුයවොති සම්ම සුවපණ්ඩිත, සුයවොව සුවිං කායමයය. කීදියසොති
අසමානජාතිකානංසංවායසොනාමකීදියසො යහොති.සුයවොහිසමානජාතිකං

සුවිංදිස්වාචිරසන්ථවම්පිසාළිකංජහිස්සති, යසො පියවිප්පයයොයගොමහයතො

දුක්ඛායභපවිස්සති, අසමානජාතිකානංසංවායසොනාමනසයමතීති. 

ඉතයරොතංසුත්වා‘‘අයංමංනපටික්ඛිපති, පරිහාරයමවකයරොති, අද්ධා

මං ඉච්ඡිස්සති, නානාවිධාහි නං උපමාහි සද්දහායපස්සාමී’’ති චින්යතත්වා 
ආහ– 

623. 

‘‘යයොයංකායමකාමයති, අපිචණ්ඩාලිකාමපි; 

සබ්යබොහිසදියසොයහොති, නත්ථිකායමඅසාදියසො’’ති. 

තත්ථ චණ්ඩාලිකාමපීති චණ්ඩාලිකං අපි. සදියසොති චිත්තසදිසතාය

සබ්යබො සංවායසො සදියසොව යහොති. කාමස්මිඤ්හි චිත්තයමව පමාණං, න 
ජාතීති. 

එවඤ්ච පන වත්වා මනුස්යසසු තාව නානාජාතිකානං 
සමානභපාවදස්සනත්ථං අතීතංආහරිත්වා දස්යසන්යතො අනන්තරංගාථමාහ
– 
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624. 

‘‘අත්ථිජම්පාවතීනාම, මාතාසිවිස්සරාජියනො; 

සාභපරියාවාසුයදවස්ස, කණ්හස්සමයහසීපියා’’ති. 

තත්ථ ජම්පාවතීතිසිවිරඤ්යඤොමාතා ජම්පාවතීනාමචණ්ඩාලීඅයහොසි.
සා කණ්හායනයගොත්තස්ස දසභපාතිකානං යජට්ඨකස්ස වාසුයදවස්ස පියා
මයහසී අයහොසි. යසො කියරකදිවසං ද්වාරවතියතො නික්ඛමිත්වා උයයානං 
ගච්ඡන්යතොනගරංපවිසන්තිංඑකමන්යතඨිතංඅභිරූපංඑකංචණ්ඩාලිකං
දිස්වාව පටිබද්ධචිත්යතො හුත්වා ‘‘කිං ජාතිකා’’ති පුච්ඡායපත්වා
‘‘චණ්ඩාලජාතිකා’’ති සුත්වාපි පටිබද්ධචිත්තතාය අසාමිකභපාවං

පුච්ඡායපත්වා ‘‘අසාමිකා’’ති සුත්වා තං ආදාය තයතො නිවත්තිත්වා
නියවසනංයනත්වාඅග්ගමයහසිං අකාසි.සාසිවිංනාමපුත්තංවිජායි.යසො
පිතුඅච්චයයනද්වාරවතියංරජ්ජංකායරසි. තංසන්ධායයතංවුත්තං. 

ඉති යසො ඉමං උදාහරණං ආහරිත්වා ‘‘එවරූයපොපි නාම ඛත්තියයො

චණ්ඩාලියා සද්ධිං සංවාසං කප්යපසි, අම්යහසු තිරච්ඡානගයතසු කිං 

වත්තබ්බං, අඤ්ඤමඤ්ඤං සංවාසයරොචනංයයව පමාණ’’න්ති වත්වා
අපරම්පිඋදාහරණං ආහරන්යතොආහ– 

625. 

‘‘රට්ඨවතීකිම්පුරිසී, සාපිවච්ඡංඅකාමයි; 

මනුස්යසොමිගියාසද්ධිං, නත්ථිකායමඅසාදියසො’’ති. 

තත්ථ වච්ඡන්ති එවංනාමකං තාපසං. කථං පන සා තං කායමසීති? 
අතීතස්මිඤ්හි එයකො බ්රාහ්මයණො කායමසු ආදීනවං දිස්වා මහන්තං යසං 
පහාය ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා හිමවන්යත පණ්ණසාලං මායපත්වා වසි.
තස්ස පණ්ණසාලයතො අවිදූයර එකිස්සා ගුහාය බහූ කින්නරා වසන්ති.
තත්යථව එයකො මක්කටයකො ද්වායර වසති. යසො ජාලං වියනත්වා යතසං
සීසං භින්දිත්වා යලොහිතං පිවති. කින්නරා නාම දුබ්බලා යහොන්ති
භීරුකජාතිකා. යසොපි මක්කටයකො අතිවිසායලො. යත තස්ස කිඤ්චි කාතුං
අසක්යකොන්තාතංතාපසංඋපසඞ්කමිත්වා කතපටිසන්ථාරාආගතකාරණං

පුට්ඨා ‘‘යදව, එයකො මක්කටයකො ජීවිතං යනො හනති, තුම්යහ ඨයපත්වා

අම්හාකං අඤ්ඤං පටිසරණං න පස්සාම, තං මායරත්වා අම්හාකං
යසොත්ථිභපාවං කයරොහී’’තිආහංසු. තං සුත්වා තාපයසො ‘‘අයපථන මාදිසා
පාණාතිපාතං කයරොන්තී’’ති අපසායදසි. යතසු රට්ඨවතී නාම කින්නරී
අභිරූපා පාසාදිකා අසාමිකා අයහොසි. යත තං අලඞ්කරිත්වා තාපසස්ස

සන්තිකං යනත්වා ‘‘යදව, අයං යත පාදපරිචාරිකා යහොතු, අම්හාකං
පච්චාමිත්තං වයධහී’’ති ආහංසු. තාපයසො තං දිස්වාව පටිබද්ධචිත්යතො 
හුත්වා තාය සද්ධිං සංවාසං කප්යපත්වා ගුහාද්වායර ඨත්වා යගොචරත්ථාය
නික්ඛන්තං මක්කටකං මුග්ගයරන යපොයථත්වා ජීවිතක්ඛයං පායපසි. යසො
තාය සද්ධිං සමග්ගවාසං වසන්යතො පුත්තධීතාහි වඩ්ඪිත්වා තත්යථව
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පටුන 

කාලමකාසි.එවංසාතංකායමසි.සුවයපොතයකො ඉමංඋදාහරණංආහරිත්වා
‘‘වච්ඡතාපයසො තාව මනුස්යසො හුත්වා තිරච්ඡානගතාය කින්නරියා සද්ධිං

සංවාසං කප්යපසි, කිමඞ්ගං පන අම්හාකං? මයඤ්හි උයභපො පක්ඛියනොව 

තිරච්ඡානගතාවා’’ති දීයපන්යතො ‘‘මනුස්යසො මිගිො සද්ධි’’න්තිආහ. එවං

මනුස්සා තිරච්ඡානගතාහි සද්ධිං සමග්ගවාසං වසන්ති, නත්ථි කායම

අසාදියසොනාම, චිත්තයමවපමාණන්තිකයථසි. 

සා තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘සාමි, චිත්තං නාම සබ්බකාලං එකසදිසං න

යහොති, පියවිප්පයයොගස්ස භපායාමී’’ති ආහ. යසොපි සුවයපොතයකො 

ඉත්ථිමායාසුකුසයලො, යතනතංවීමංසන්යතොපුනගාථමාහ– 

626. 

‘‘හන්දඛ්වාහංගමිස්සාමි, සාළියකමඤ්ජභපාණියක; 

පච්චක්ඛානුපදඤ්යහතං, අතිමඤ්ඤසිනූනම’’න්ති. 

තත්ථ පච්චක් ානුපදං යහතන්ති යං ත්වං වයදසි, සබ්බයමතං

පච්චක්ඛානස්ස අනුපදං, පච්චක්ඛානකාරණං පච්චක්ඛානයකොට්ඨායසො 

පයනස. අතිමඤ්ඤසි නූන මන්ති ‘‘නූන මං ඉච්ඡති අය’’න්ති ත්වං මං

අතික්කමිත්වා මඤ්ඤසි, මය්හං සාරං න ජානාසි. අහඤ්හි රාජපූජියතො, න

මය්හංභපරියාදුල්ලභපා, අඤ්ඤංභපරියං පරියයසිස්සාමීති. 

සාතස්සවචනංසුත්වාවභිජ්ජමානහදයාවියතස්සසහදස්සයනයනව 
උප්පන්නකාමරතියා අනුඩය්හමානා විය හුත්වාපි අත්තයනො ඉත්ථිමායාය
අනිච්ඡමානාවිය හුත්වාදියඩ්ඪංගාථමාහ– 

627. 

‘‘නසිරීතරමානස්ස, මාධරසුවපණ්ඩිත; 

ඉයධවතාවඅච්ඡස්සු, යාවරාජානදක්ඛසි; 

යසොස්සිසද්දංමුදිඞ්ගානං, ආනුභපාවඤ්චරාජියනො’’ති. 

තත්ථ න සිරීති සම්ම සුවපණ්ඩිත, තරමානස්ස සිරී නාම න යහොති, 

තරමායනන කතකම්මං න යසොභපති, ‘‘ඝරාවායසො ච නායමස 

අතිගරුයකො’’ති චින්යතත්වා තුයලත්වාකාතබ්යබො. ඉයධවතාව අච්ඡස්සු, 
යාව මහන්යතන යයසන සමන්නාගතං අම්හාකං රාජානං පස්සිස්සසි. 

යසොස්සීති සායන්හසමයය කින්නරිසමානලීලාහි උත්තමරූපධරාහි නාරීහි
වජ්ජමානානං මුදිඞ්ගානං අඤ්යඤසඤ්ච ගීතවාදිතානං සද්දං ත්වං

සුණිස්සසි, රඤ්යඤො ච ආනුභපාවං මහන්තං සිරියසොභපග්ගං පස්සිස්සසි.

‘‘සම්ම, කිංත්වංතුරියතොසි, කිංයලසම්පිනජානාසි, අච්ඡස්සුතාව, පච්ඡා
ජානිස්සාමා’’ති. 
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අථ යත සායන්හසමනන්තයර යමථුනසංවාසං කරිංසු, සමග්ගා
සම්යමොදමානා පියසංවාසං වසිංසු. අථ නං සුවයපොතයකො ‘‘න ඉදායනසා

මය්හං රහස්සං ගුහිස්සති, ඉදානි නං පුච්ඡිත්වා ගන්තුං වට්ටතී’’ති

චින්යතත්වා ‘‘සාළියක’’ති ආහ. ‘‘කිං, සාමී’’ති? ‘‘අහං කිඤ්චි යත

වත්තුකායමොම්හී’’ති. ‘‘වද, සාමී’’ති. ‘‘යහොතු, අජ්ජ අම්හාකං

මඞ්ගලදිවයසො, අඤ්ඤතරස්මිං දිවයස ජානිස්සාමී’’ති. ‘‘සයච 

මඞ්ගලපටිසංයුත්තාකථාභපවිස්සති, කයථහි.යනොයච, මාකයථහිසාමී’’ති. 

‘‘මඞ්ගලකථායවසා, භපද්යද’’ති. ‘‘යතන හි කයථහී’’ති. අථ නං ‘‘භපද්යද, 

සයච යසොතුකාමා භපවිස්සසි, කයථස්සාමි යත’’ති වත්වා තං රහස්සං
පුච්ඡන්යතොදියඩ්ඪංගාථමාහ– 

628. 

‘‘යයොනුඛ්වායංතිබ්යබොසද්යදො, තියරොජනපයදසුයතො; 

ධීතාපඤ්චාලරාජස්ස, ඔසධීවියවණ්ණිනී; 

තංදස්සතිවියදහානං, යසොවිවායහොභපවිස්සතී’’ති. 

තස්සත්යථො – යයොනුයඛොඅයංසද්යදොතිබ්යබො බහයලො, තියරොජනපයද
සුයතො පරරට්යඨසු ජනපයදසු විස්සුයතො පඤ්ඤායතො පාකයටො පත්ථයටො. 

කින්ති? ධීතා පඤ්චාලරාජස්ස ඔසධීතාරකා විය වියරොචමානා තාය එව

සමානවණ්ණිනීඅත්ථි, තංයසොවියදහානංදස්සති, යසොවිවායහොභපවිස්සති.

යයොයසොඑවංපත්ථයටොසද්යදො, අහංතං සුත්වාචින්යතසිං‘‘අයං කුමාරිකා

උත්තමරූපධරා, වියදහරාජාපි චූළනිරඤ්යඤො පටිසත්තු අයහොසි. අඤ්යඤ

බහූරාජායනොචූළනිබ්රහ්මදත්තස්සවසවත්තියනො සන්ති, යතසංඅදත්වාකිං

කාරණාවියදහස්සධීතරංදස්සතී’’ති? 

සා තස්ස වචනං සුත්වා එවමාහ – ‘‘සාමි, කිං කාරණා මඞ්ගලදිවයස 

අවමඞ්ගලං කයථසී’’ති? ‘‘අහං, භපද්යද, ‘මඞ්ගල’න්ති කයථමි, ත්වං

‘අවමඞ්ගල’න්ති කයථසි, කිං නු යඛො එත’’න්ති? ‘‘සාමි, අමිත්තානම්පි
යතසං එවරූපා මඞ්ගලකිරියා මා යහොතූ’’ති. ‘‘කයථහි තාව භපද්යද’’ති.

‘‘සාමි, න සක්කා කයථතු’’න්ති. ‘‘භපද්යද, තයා විදිතං රහස්සං මම
අකථිතකාලයතො පට්ඨාය නත්ථි අම්හාකං සමග්ගසංවායසො’’ති. සා යතන 

නිප්පීළියමානා‘‘යතනහි, සාමි, සුණාහී’’තිවත්වාඉමංගාථමාහ– 

629. 

‘‘එදියසොමාඅමිත්තානං, විවායහොයහොතුමාධර; 

යථාපඤ්චාලරාජස්ස, යවයදයහනභපවිස්සතී’’ති. 

ඉමංගාථංවත්වාපුනයතන‘‘භපද්යද, කස්මාඑවරූපංකථංකයථසී’’ති 

වුත්යත ‘‘යතන හි සුණාහි, එත්ථ යදොසං යත කයථස්සාමී’’ති වත්වා ඉමං
ගාථමාහ– 
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630. 

‘‘ආනයිත්වාන යවයදහං, පඤ්චාලානංරයථසයභපො; 

තයතොනංඝාතයිස්සති, නස්සසඛීභපවිස්සතී’’ති. 

තත්ථ තයතොනංඝාතයිස්සතීතියදායසොඉමං නගරංආගයතොභපවිස්සති, 

තදායතනසද්ධිංසඛිභපාවංමිත්තධම්මංනකරිස්සති, දට්ඨුම්පිස්සධීතරංන
දස්සති. එයකො කිරස්ස පන අත්ථධම්මානුසාසයකො මයහොසධපණ්ඩියතො 

නාම අත්ථි, යතන සද්ධිං තං ඝායතස්සති. යත උයභපො ජයන ඝායතත්වා
ජයපානං පිවිස්සාමාති යකවට්යටො රඤ්ඤා සද්ධිං මන්යතත්වා තං
ගණ්හිත්වාආගන්තුංගයතොති. 

එවං සා ගුය්හමන්තං නිස්යසසං කත්වා සුවපණ්ඩිතස්ස කයථසි. තං

සුත්වා සුවපණ්ඩියතො ‘‘ආචරියයො යකවට්යටො උපායකුසයලො, අච්ඡරියං
තස්සරඤ්යඤොඑවරූයපනඋපායයනඝාතන’’න්තියකවට්ටංවණ්යණත්වා

‘‘එවරූයපන අවමඞ්ගයලනඅම්හාකංයකොඅත්යථො, තුණ්හීභූතාසයාමා’’ති
වත්වාආගමනකම්මස්ස නිප්ඵත්තිංඤත්වාතංරත්තිංතායසද්ධිංවසිත්වා

‘‘භපද්යද, අහංසිවිරට්ඨං ගන්ත්වාමනාපායභපරියායලද්ධභපාවංසිවිරඤ්යඤො
යදවියාචආයරොයචස්සාමී’’තිගමනං අනුජානායපතුංආහ– 

631. 

‘‘හන්ද යඛොමංඅනුජානාහි, රත්තියයො සත්තමත්තියයො; 

යාවාහංසිවිරාජස්ස, ආයරොයචමිමයහසියනො; 

ලද්යධොචයමආවසයථො, සාළිකායඋපන්තික’’න්ති. 

තත්ථ මයහසියනොති මයහසියා චස්ස. ආවසයථොති වසනට්ඨානං. 

උපන්තිකන්තිඅථයන ‘‘එථතස්සාසන්තිකංගච්ඡාමා’’තිවත්වාඅට්ඨයම

දිවයස ඉධායනත්වා මහන්යතන පරිවායරනතං ගයහත්වා ගමිස්සාමි, යාව

මමාගමනං, තාවමාඋක්කණ්ඨීති. 

තං සුත්වා සාළිකා යතන වියයොගං අනිච්ඡමානාපි තස්ස වචනං 
පටික්ඛිපිතුංඅසක්යකොන්තීඅනන්තරංගාථමාහ– 

632. 

‘‘හන්දයඛොතංඅනුජානාමි, රත්තියයොසත්තමත්තියයො; 

සයචත්වංසත්තරත්යතන, නාගච්ඡසිමමන්තියක; 

මඤ්යඤඔක්කන්තසත්තංමං, මතායආගමිස්සසී’’ති. 

තත්ථ මඤ්යඤ ඔක්කන්තසත්තං මන්ති එවං සන්යත අහං මං
අපගතජීවිතංසල්ලක්යඛමි.යසො ත්වංඅට්ඨයමදිවයසඅනාගච්ඡන්යතොමයි

මතායආගමිස්සසි, තස්මාමාපපඤ්චං අකාසීති. 
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ඉතයරොපි ‘‘භපද්යද, කිං වයදසි, මය්හම්පි අට්ඨයම දිවයස තං 
අපස්සන්තස්සකුයතොජීවිත’’න්තිවාචායවත්වාහදයයනපන‘‘ජීවවාත්වං

මරවා, කිං තයාමය්හ’’න්තිචින්යතත්වාඋට්ඨායයථොකංසිවිරට්ඨාභිමුයඛො
ගන්ත්වා නිවත්තිත්වා මිථිලං ගන්ත්වා පණ්ඩිතස්ස අංසකූයට ඔතරිත්වා
මහාසත්යතන පන තාය සඤ්ඤාය උපරිපාසාදං ආයරොයපත්වා පුට්යඨො
සබ්බං තං පවත්තිං පණ්ඩිතස්ස ආයරොයචසි. යසොපිස්ස පුරිමනයයයනව
සබ්බංසක්කාරමකාසි.තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

633. 

‘‘තයතොචයඛොයසොගන්ත්වාන, මාධයරොසුවපණ්ඩියතො; 

මයහොසධස්සඅක්ඛාසි, සාළිකාවචනංඉද’’න්ති. 

තත්ථ සාළිකාවචනං ඉදන්ති ඉදං සාළිකාය වචනන්ති සබ්බං
විත්ථායරත්වාකයථසීති. 

සුවඛණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

මහාඋමඞ්ගකණ්ඩං 
තං සුත්වා මහාසත්යතො චින්යතසි ‘‘රාජා මම අනිච්ඡමානස්යසව 

ගමිස්සති, ගන්ත්වාචපනමහාවිනාසංපාපුණිස්සති.අථමය්හං‘එවරූපස්ස 
නාමයසදායකස්සරඤ්යඤොවචනංහදයයකත්වාතස්සසඞ්ගහංනාකාසී’ති 

ගරහාපි උප්පජ්ජිස්සති, මාදියස පණ්ඩියත විජ්ජමායන කිංකාරණා එස

නස්සිස්සති, අහංරඤ්යඤොපුයරතරයමවගන්ත්වාචූළනිංදිස්වාසුවිභපත්තං
කත්වා වියදහරඤ්යඤො නිවාසත්ථාය නගරං මායපත්වා ගාවුතමත්තං

ජඞ්ඝඋමඞ්ගං, අඩ්ඪයයොජනිකඤ්චමහාඋමඞ්ගං, කායරත්වාචූළනිරඤ්යඤො
ධීතරං අභිසිඤ්චිත්වා අම්හාකං රඤ්යඤොපාදපරිචාරිකං කත්වා 
අට්ඨාරසඅක්යඛොභපණිසඞ්යඛහි බයලහි එකසතරාජූසු පරිවායරත්වා
ඨියතස්යවව අම්හාකං රාජානං රාහුමුඛයතො චන්දං විය යමොයචත්වා
ආදායාගමනං නාම මම භපායරො’’ති. තස්යසවං චින්යතන්තස්ස සරීයර පීති
උප්පජ්ජි.යසොපීතියවයගනඋදානංඋදායනන්යතොඉමං උපඩ්ඪගාථමාහ– 

634. 

‘‘යස්යසව ඝයර භුඤ්යජයය යභපොගං, තස්යසව අත්ථං පුරියසො
චයරයයා’’ති. 

තස්සත්යථො – යස්ස රඤ්යඤො සන්තියක පුරියසො මහන්තං ඉස්සරියං 

ලභිත්වා යභපොගං භුඤ්යජයය, අක්යකොසන්තස්සපි පහරන්තස්සපි ගයල
ගයහත්වා නික්කඩ්ඪන්තස්සපි තස්යසව අත්ථං හිතං වුඩ්ඪිං පණ්ඩියතො
කායද්වාරාදීහි තීහි ද්වායරහි චයරයය. න හි මිත්තදුබ්භිකම්මං පණ්ඩියතහි
කාතබ්බන්ති. 
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ඉති චින්යතත්වා යසො න්හත්වා අලඞ්කරිත්වා මහන්යතන යයසන

රාජකුලංගන්ත්වාරාජානංවන්දිත්වාඑකමන්තංඨියතො ආහ–‘‘කිං, යදව, 

ගච්ඡිස්සථ උත්තරපඤ්චාලනගර’’න්ති? ‘‘ආම, තාත, පඤ්චාලචන්දිං 

අලභපන්තස්සමමකිංරජ්යජන, මාමංපරිච්චජි, මයාසද්ධිංයයවඑහි.තත්ථ

අම්හාකං ගතකාරණා ද්යව අත්ථා නිප්ඵජ්ජිස්සන්ති, ඉත්ථිරතනඤ්ච

ලච්ඡාමි, රඤ්ඤාචයම සද්ධිංයමත්තිපතිට්ඨහිස්සතී’’ති.අථනංපණ්ඩියතො

‘‘යතනහි, යදව, අහං පුයර ගන්ත්වා තුම්හාකංනියවසනානි මායපස්සාමි, 
තුම්යහ මයා පහිතසාසයනන ආගච්යඡයයාථා’’ති වදන්යතො ද්යව ගාථා
අභපාසි– 

‘‘හන්දාහංගච්ඡාමිපුයරජනින්ද, පඤ්චාලරාජස්සපුරං සුරම්මං; 

නියවසනානිමායපතුං, යවයදහස්සයසස්සියනො. 

635. 

‘‘නියවසනානිමායපත්වා, යවයදහස්සයසස්සියනො; 

යදායතපහියණයයාමි, තදාඑයයාසිඛත්තියා’’ති. 

තත්ථ යවයදහස්සාති තවවියදහරාජස්ස. එෙයාසීතිආගච්යඡයයාසීති. 

තං සුත්වා රාජා ‘‘න කිර මං පණ්ඩියතො පරිච්චජතී’’ති හට්ඨතුට්යඨො

හුත්වා ආහ – ‘‘තාත, තව පුයර ගච්ඡන්තස්ස කිං ලද්ධං වට්ටතී’’ති? 

‘‘බලවාහනං, යදවා’’ති. ‘‘යත්තකං ඉච්ඡසි, තත්තකං ගණ්හ, තාතා’’ති.
‘‘චත්තාරි බන්ධනාගාරානි විවරායපත්වා යචොරානං සඞ්ඛලිකබන්ධනානි

භින්දායපත්වා යතපි මයා සද්ධිං යපයසථ යදවා’’ති. ‘‘යථාරුචි කයරොහි, 
තාතා’’ති. මහාසත්යතො බන්ධනාගාරද්වාරානි විවරායපත්වා සූයර

මහායයොයධගතට්ඨායනකම්මංනිප්ඵායදතුංසමත්යථනීහරායපත්වා ‘‘මං
උපට්ඨහථා’’ති වත්වා යතසං සක්කාරං කායරත්වා 
වඩ්ඪකිකම්මාරචම්මකාරඉට්ඨකපාසාණකාරචිත්තකාරාදයයො
නානාසිප්පකුසලා අට්ඨාරස යසනියයො ආදාය 

වාසිඵරසුකුද්දාලඛණිත්තිආදීනි බහූනි උපකරණානි ගාහායපත්වා
මහාබලකායපරිවුයතොනගරානික්ඛමි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ
– 

636. 

‘‘තයතො චපායාසිපුයරමයහොසයධො, පඤ්චාලරාජස්ස පුරංසුරම්මං; 

නියවසනානිමායපතුං, යවයදහස්සයසස්සියනො’’ති. 

මහාසත්යතොපි ගච්ඡන්යතො යයොජනන්තයර යයොජනන්තයර එයකකං
ගාමං නියවයසත්වා එයකකං අමච්චං ‘‘තුම්යහ රඤ්යඤො පඤ්චාලචන්දිං
ගයහත්වා නිවත්තනකායල හත්ථිඅස්සරයථ කප්යපත්වා රාජානං ආදාය
පච්චාමිත්යත පටිබාහන්තා ඛිප්පං මිථිලං පායපයයාථා’’ති වත්වා ඨයපසි.



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 
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පටුන 

ගඞ්ගාතීරං පනපත්වාආනන්දකුමාරං පක්යකොසායපත්වා ‘‘ආනන්ද, ත්වං
තීණි වඩ්ඪකිසතානිආදාය උද්ධංගඞ්ගං ගන්ත්වා සාරදාරූනි ගාහායපත්වා
තිසතමත්තා නාවා මායපත්වා නගරස්සත්ථාය තත්යථව තච්ඡායපත්වා 
සල්ලහුකානං දාරූනං නාවාය පූරායපත්වා ඛිප්පං ආගච්යඡයයාසී’’ති
යපයසසි. සයං පන නාවාය ගඞ්ගං තරිත්වා ඔතිණ්ණට්ඨානයතො පට්ඨාය

පදසඤ්ඤායයවගයණත්වා‘‘ඉදං අඩ්ඪයයොජනට්ඨානං, එත්ථමහාඋමඞ්යගො

භපවිස්සති, ඉමස්මිං ඨායන රඤ්යඤො නියවසනනගරං භපවිස්සති, ඉයතො
පට්ඨාය යාව රාජයගහා ගාවුතමත්යත ඨායන ජඞ්ඝඋමඞ්යගො භපවිස්සතී’’ති
පරිච්ඡින්දිත්වා නගරං පාවිසි. චූළනිරාජා යබොධිසත්තස්ස ආගමනං සුත්වා

‘‘ඉදානි යම මයනොරයථො මත්ථකං පාපුණිස්සති, පච්චාමිත්තානං පිට්ඨිං

පස්සිස්සාමි, ඉමස්මිංආගයතයවයදයහොපිනචිරස්යසව ආගමිස්සති, අථයන
උයභපොපිමායරත්වාසකලජම්බුදීපතයලඑකරජ්ජංකරිස්සාමී’’ති පරමතුට්ඨිං

පත්යතො අයහොසි. සකලනගරං සඞ්ඛුභි ‘‘එස කිර මයහොසධපණ්ඩියතො, 
ඉමිනාකිර එකසතරාජායනොයලඩ්ඩුනාකාකාවියපලාපිතා’’ති. 

මහාසත්යතො නාගයරසු අත්තයනො රූපසම්පත්තිං පස්සන්යතසුයයව 

රාජද්වාරංගන්ත්වාරඤ්යඤොපටියවයදත්වා‘‘පවිසතූ’’තිවුත්යතපවිසිත්වා
රාජානං වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදි. අථ නං රාජා පටිසන්ථාරං කත්වා

‘‘තාත, රාජා කදා ආගමිස්සතී’’ති පුච්ඡි. ‘‘මයා යපසිතකායල, යදවා’’ති.
‘‘ත්වං පන කිමත්ථං ආගයතොසී’’ති. ‘‘අම්හාකං රඤ්යඤො නියවසනං

මායපතුං, යදවා’’ති.‘‘සාධ, තාතා’’ති. අථස්සයසනායපරිබ්බයංදායපත්වා
මහාසත්තස්ස මහන්තං සක්කාරං කායරත්වා නියවසනයගහං දායපත්වා

‘‘තාත, යාව යත රාජා නාගච්ඡති, තාව අනුක්කණ්ඨමායනො අම්හාකම්පි
කත්තබ්බයුත්තකං කයරොන්යතොව වසාහි ත්ව’’න්ති ආහ. යසො කිර
රාජනියවසනං අභිරුහන්යතොව මහායසොපානපාදමූයල ඨත්වා ‘‘ඉධ 
ජඞ්ඝඋමඞ්ගද්වාරං භපවිස්සතී’’ති සල්ලක්යඛසි. අථස්ස එතදයහොසි ‘‘රාජා 

‘අම්හාකම්පි කත්තබ්බයුත්තකං කයරොහී’ති වදති, උමඞ්යග ඛණියමායන

යථා ඉදං යසොපානං න ඔසක්කති, තථා කාතුං වට්ටතී’’ති. අථ රාජානං

එවමාහ – ‘‘යදව, අහං පවිසන්යතො යසොපානපාදමූයල ඨත්වා නවකම්මං

ඔයලොයකන්යතො මහායසොපායන යදොසං පස්සිං. සයච යත රුච්චති, අහං

දාරූනි ලභපන්යතො මනාපං කත්වා අත්ථයරයය’’න්ති. ‘‘සාධ, පණ්ඩිත, 
අත්ථරාහී’’ති. යසො ‘‘ඉධ උමඞ්ගද්වාරං භපවිස්සතී’’ති සල්ලක්යඛත්වා තං 

යපොරාණයසොපානංහරිත්වායත්ථඋමඞ්ගද්වාරංභපවිස්සති, තත්ථපංසුයනො

අපතනත්ථාය ඵලකසන්ථාරංකායරත්වායථායසොපානංනඔසක්කති, එවං
නිච්චලං කත්වා යසොපානං අත්ථරි. රාජා තං කාරණං අජානන්යතො ‘‘මම
සියනයහනකයරොතී’’තිමඤ්ඤි. 

එවං තං දිවසං යතයනව නවකම්යමන වීතිනායමත්වා පුනදිවයස

රාජානංආහ–‘‘යදව, සයචඅම්හාකංරඤ්යඤොවසනට්ඨානංජායනයයාම, 

මනාපං කත්වා පටිජග්යගයයාමා’’ති. සාධ, පණ්ඩිත, ඨයපත්වා මම
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නියවසනංසකලනගයරයං නියවසනංඉච්ඡසි, තංගණ්හාති.මහාරාජ, මයං

ආගන්තුකා, තුම්හාකං බහූ වල්ලභපා යයොධා, යත අත්තයනො අත්තයනො

යගයහසු ගය්හමායනසු අම්යහහි සද්ධිං කලහං කරිස්සන්ති. ‘‘තදා, යදව, 

යතහිසද්ධිංමයංකිංකරිස්සාමා’’ති? ‘‘යතසංවචනංමාගණ්හ.යංඉච්ඡසි, 

තං ඨානයමවගණ්හායපහී’’ති.‘‘යදව, යතපුනප්පුනංආගන්ත්වාතුම්හාකං

කයථස්සන්ති, යතන තුම්හාකං චිත්තසුඛං න ලභිස්සති. සයච පන

ඉච්යඡයයාථ, යාවමයංනියවසනානි ගණ්හාම, තාවඅම්හාකංයයවමනුස්සා
යදොවාරිකාඅස්සු.තයතොයතද්වාරංඅලභිත්වා නාගමිස්සන්ති.එවංසන්යත

තුම්හාකම්පිචිත්තසුඛංලභිස්සතී’’ති.රාජා ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි. 

මහාසත්යතො යසොපානපාදමූයල යසොපානසීයස මහාද්වායරති සබ්බත්ථ 

අත්තයනොමනුස්යසයයවඨයපත්වා‘‘කස්සචිපවිසිතුංමාඅදත්ථා’’තිවත්වා
අථ රඤ්යඤො මාතු නියවසනං ගන්ත්වා ‘‘භින්දනාකාරං දස්යසථා’’ති
මනුස්යස ආණායපසි. යත ද්වාරයකොට්ඨකාලින්දයතො පට්ඨාය ඉට්ඨකා ච
මත්තිකා ච අපයනතුං ආරභිංසු. රාජමාතා තං පවත්තිං සුත්වා ආගන්ත්වා

‘‘කිස්ස, තාතා, මම යගහං භින්දථා’’ති ආහ. ‘‘මයහොසධපණ්ඩියතො
භින්දායපත්වා අත්තයනො රඤ්යඤොනියවසනං කාතුකායමො’’ති. ‘‘යදි එවං

ඉයධව වසථා’’ති. ‘‘අම්හාකං රඤ්යඤො මහන්තං බලවාහනං, ඉදං 

නප්පයහොති, අඤ්ඤං මහන්තං යගහං කරිස්සාමා’’ති. ‘‘තුම්යහ මං න

ජානාථ, අහං රාජමාතා, ඉදානිපුත්තස්සසන්තිකංගන්ත්වාජානිස්සාමී’’ති.

‘‘මයං රඤ්යඤො වචයනන භින්දාම, සක්යකොන්තී වායරහී’’ති. සා
කුජ්ඣිත්වා‘‘ඉදානියවොකත්තබ්බං ජානිස්සාමී’’තිරාජද්වාරංඅගමාසි.අථ
නං‘‘මාපවිසා’’තියදොවාරිකාවාරයිංසු. ‘‘අහං රාජමාතා’’ති. ‘‘නමයංතං

ජානාම, මයං රඤ්ඤා ‘කස්සචි පවිසිතුං මා අදත්ථා’ති ආණත්තා, ගච්ඡ
ත්ව’’න්ති. සා ගයහතබ්බගහණං අපස්සන්තී නිවත්තිත්වා අත්තයනො

නියවසනංඔයලොයකන්තීඅට්ඨාසි.අථනංඑයකොපුරියසො‘‘කිංඉධ කයරොසි, 

ගච්ඡසි, නගච්ඡසී’’තිගීවායගයහත්වාභූමියං පායතසි. 

සා චින්යතසි ‘‘අද්ධා ඉයම රඤ්යඤො ආණත්තා භපවිස්සන්ති, ඉතරථා 

එවංකාතුංන සක්ඛිස්සන්ති, පණ්ඩිතස්යසවසන්තිකං ගච්ඡිස්සාමී’’ති. සා 

ගන්ත්වා‘‘තාතමයහොසධ, කස්මාමමනියවසනංභින්දායපසී’’තිආහ.යසො

තාය සද්ධිං න කයථසි, සන්තියක ඨියතො පුරියසො පනස්ස ‘‘යදවි, කිං

කයථසී’’ති ආහ. ‘‘තාත, මයහොසධපණ්ඩියතො කස්මා මම යගහං

භින්දායපතී’’ති? ‘‘යවයදහරඤ්යඤො වසනට්ඨානං කාතු’’න්ති. ‘‘කිං, තාත, 
එවංමහන්යතනගයරඅඤ්ඤත්ථනියවසනට්ඨානංනලබ්භපතී’’ති මඤ්ඤති.

‘‘ඉමංසතසහස්සංලඤ්ජංගයහත්වාඅඤ්ඤත්ථයගහංකායරතූ’’ති.‘‘සාධ, 

යදවි, තුම්හාකංයගහංවිස්සජ්ජායපස්සාමි, ලඤ්ජස්සගහිතභපාවංමාකස්සචි 
කථයිත්ථ.මා යනො අඤ්යඤපිලඤ්ජං දත්වා යගහානිවිස්සජ්ජායපතුකාමා

අයහසු’’න්ති. සාධ, තාත, ‘‘රඤ්යඤො මාතා ලඤ්ජං අදාසී’’ති මය්හම්පි

ලජ්ජනකයමව, තස්මා න කස්සචි කයථස්සාමීති. යසො ‘‘සාධූ’’ති තස්සා
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සන්තිකාසතසහස්සංගයහත්වායගහං විස්සජ්ජායපත්වායකවට්ටස්සයගහං
අගමාසි.යසොපිද්වාරංගන්ත්වායවළුයපසිකාහි පිට්ඨිචම්මුප්පාටනංලභිත්වා
ගයහතබ්බගහණංඅපස්සන්යතොපුනයගහංගන්ත්වා සතසහස්සයමවඅදාසි.
එයතනුපායයනසකලනගයරයගහට්ඨානංගණ්හන්යතනලඤ්ජංගයහත්වා 
ලද්ධකහාපණානඤ්යඤවනවයකොටියයොජාතා. 

මහාසත්යතො සකලනගරං විචරිත්වා රාජකුලං අගමාසි. අථ නං රාජා 

පුච්ඡි ‘‘කිං, පණ්ඩිත, ලද්ධං යත වසනට්ඨාන’’න්ති? ‘‘මහාරාජ, අයදන්තා

නාම නත්ථි, අපිච යඛො පන යගයහසු ගය්හමායනසු කිලමන්ති. යතසං 
පියවිප්පයයොගංකාතුං අම්හාකං අයුත්තං. බහිනගයර ගාවුතමත්යත ඨායන
ගඞ්ගාය ච නගරස්ස ච අන්තයර අසුකට්ඨායන අම්හාකං රඤ්යඤො
වසනනගරං කරිස්සාමී’’ති. තං සුත්වා රාජා ‘‘අන්යතොනගයර යුජ්ඣිතුම්පි

දුක්ඛං, යනවසකයසනා, නපරයසනාඤාතුංසක්කා. බහිනගයරපනසුඛං

යුද්ධං කාතුං, තස්මා බහිනගයරයයව යත යකොට්යටත්වා මායරස්සාමා’’ති

තුස්සිත්වා‘‘සාධ, පණ්ඩිත, තයා සල්ලක්ඛිතට්ඨායනයයවකායරහී’’තිආහ.

‘‘මහාරාජ, අහං කායරස්සාමි, තුම්හාකං පන මනුස්යසහි දාරුපණ්ණාදීනං
අත්ථාය අම්හාකං නවකම්මට්ඨානං නාගන්තබ්බං. ආගච්ඡන්තා හි කලහං

කරිස්සන්ති, යතයනවතුම්හාකඤ්චඅම්හාකඤ්චචිත්තසුඛංන භපවිස්සතී’’ති.

‘‘සාධ, පණ්ඩිත, යතනපස්යසනනිසඤ්චාරංකායරහී’’ති.‘‘යදව, අම්හාකං
හත්ථී උදකාභිරතා උදයකයයව කීළිස්සන්ති. උදයක ආවියල ජායත
‘මයහොසධස්ස ආගතකාලයතොපට්ඨායපසන්නංඋදකංපාතුංනලභපාමා’ති

සයච නාගරා කුජ්ඣිස්සන්ති, තම්පි සහිතබ්බ’’න්ති. රාජා ‘‘විස්සත්ථා
තුම්හාකංහත්ථී කීළන්තූ’’තිවත්වානගයරයභපරිංචරායපසි–‘‘යයොඉයතො

නික්ඛමිත්වා මයහොසධස්ස නගරමාපිතට්ඨානං ගච්ඡති, තස්ස
සහස්සදණ්යඩො’’ති. 

මහාසත්යතො රාජානං වන්දිත්වා අත්තයනො පරිසං ආදාය නික්ඛමිත්වා 
යථාපරිච්ඡින්නට්ඨායනනගරං මායපතුංආරභි. පාරගඞ්ගාය වග්ගුලිංනාම
ගාමං කායරත්වා හත්ථිඅස්සරථවාහනඤ්යචව යගොබලිබද්දඤ්ච තත්ථ
ඨයපත්වා නගරකරණං විචායරන්යතො ‘‘එත්තකා ඉදං කයරොන්තූ’’ති
සබ්බකම්මානි විභපජිත්වා උමඞ්ගකම්මං පට්ඨයපසි. මහාඋමඞ්ගද්වාරං
ගඞ්ගාතිත්යථ අයහොසි. සට්ඨිමත්තානි යයොධසතානි මහාඋමඞ්ගං ඛණන්ති.
මහන්යතහි චම්මපසිබ්බයකහි වාලුකපංසුං හරිත්වා ගඞ්ගාය පායතන්ති.

පාතිතපාතිතංපංසුංහත්ථීමද්දන්ති, ගඞ්ගාආළුලාසන්දති.නගරවාසියනො 

‘‘මයහොසධස්ස ආගතකාලයතො පට්ඨාය පසන්නං උදකං පාතුං න ලභපාම, 

ගඞ්ගාආළුලාසන්දති, කිංනුයඛොඑත’’න්තිවදන්ති.අථයනසංපණ්ඩිතස්ස

උපනික්ඛිත්තකපුරිසා ආයරොයචන්ති ‘‘මයහොසධස්ස කිර හත්ථී උදකං

කීළන්තාගඞ්ගායකද්දමංකයරොන්ති, යතනගඞ්ගාආළුලා සන්දතී’’ති. 
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පටුන 

යබොධිසත්තානං අධිප්පායයොනාමසමිජ්ඣති, තස්මාඋමඞ්යගමූලානිවා
ඛාණුකානි වා මරුම්බානි වා පාසාණානි වා සබ්යබපි භූමියං පවිසිංසු.
ජඞ්ඝඋමඞ්ගස්ස ද්වාරං තස්මිංයයව නගයර අයහොසි. තීණි පුරිසසතානි 

ජඞ්ඝඋමඞ්ගං ඛණන්ති, චම්මපසිබ්බයකහි පංසුංහරිත්වා තස්මිං නගයර

පායතන්ති. පාතිතපාතිතං උදයකන මද්දායපත්වා පාකාරං චිනන්ති, 
අඤ්ඤානි වා කම්මානි කයරොන්ති. මහාඋමඞ්ගස්ස පවිසනද්වාරං නගයර
අයහොසි අට්ඨාරසහත්ථුබ්යබයධන යන්තයුත්තද්වායරන සමන්නාගතං.

තඤ්හි එකාය ආණියා අක්කන්තාය පිධීයති, එකාය ආණියා අක්කන්තාය
විවරීයති. මහාඋමඞ්ගස්ස ද්වීසු පස්යසසු ඉට්ඨකාහි චිනිත්වා සුධාකම්මං

කායරසි, මත්ථයක ඵලයකන ඡන්නං කායරත්වා උල්යලොකං මත්තිකාය 
ලිම්පායපත්වා යසතකම්මං කායරත්වා චිත්තකම්මං කායරසි. සබ්බානි

පයනත්ථ අසීති මහාද්වාරානි චතුසට්ඨි චූළද්වාරානි අයහසුං, සබ්බානි

යන්තයුත්තායනව. එකාය ආණියා අක්කන්තාය සබ්බායනව පිධීයන්ති, 
එකාය ආණියා අක්කන්තාය සබ්බායනව විවරීයන්ති. ද්වීසු පස්යසසු

අයනකසතදීපාලයාඅයහසුං, යතපියන්තයුත්තායයව.එකස්මිංවිවරියමායන 

සබ්යබවිවරීයන්ති, එකස්මිංපිධීයමායනසබ්යබපිධීයන්ති. ද්වීසුපස්යසසු 
එකසතානං ඛත්තියානං එකසතසයනගබ්භපා අයහසුං. එයකකස්මිං ගබ්යභප 
නානාවණ්ණපච්චත්ථරණත්ථතං එයකකං මහාසයනං

සමුස්සිතයසතච්ඡත්තං, එයකකං මහාසයනං නිස්සාය එයකකං
මාතුගාමරූපකං උත්තමරූපධරං පතිට්ඨිතං. තං හත්යථන අපරාමසිත්වා 

‘‘මනුස්සරූප’’න්ති න සක්කා ඤාතුං, අපිච උමඞ්ගස්ස උයභපොසු පස්යසසු
කුසලා චිත්තකාරා නානප්පකාරං චිත්තකම්මං කරිංසු. 
සක්කවිලාසසියනරුසත්තපරිභපණ්ඩචක්කවාළසාගරසත්තමහාසර- 
චතුමහාදීප-හිමවන්ත-අයනොතත්තසර-මයනොසිලාතල චන්දිමසූරිය-
චාතුමහාරාජිකාදිඡකාමාවචරසම්පත්තියයොපි සබ්බා උමඞ්යගයයවදස්සයිංසු.

භූමියං රජතපට්ටවණ්ණා වාලුකා ඔකිරිංසු, උපරි උල්යලොකපදුමානි
දස්යසසුං.උයභපොසුපස්යසසුනානප්පකායරආපයණපිදස්සයිංසු.යතසු යතසු
ඨායනසුගන්ධදාමපුප්ඵදාමාදීනිඔලම්යබත්වාසුධම්මායදවසභපංවියඋමඞ්ගං 
අලඞ්කරිංසු. 

තානිපි යඛො තීණි වඩ්ඪකිසතානි තීණි නාවාසතානි බන්ධිත්වා 
නිට්ඨිතපරිකම්මානං දබ්බසම්භපාරානං පූයරත්වා ගඞ්ගාය ආහරිත්වා

පණ්ඩිතස්ස ආයරොයචසුං. තානි යසො නගයර උපයයොගං යනත්වා ‘‘මයා
ආණත්තදිවයසයයව ආහයරයයාථා’’ති වත්වා නාවා පටිච්ඡන්නට්ඨායන

ඨපායපසි. නගයර උදකපරිඛා, කද්දමපරිඛා, සුක්ඛපරිඛාති තිස්යසො
පරිඛායයො කායරසි. අට්ඨාරසහත්යථො පාකායරො යගොපුරට්ටාලයකො 
රාජනියවසනානි හත්ථිසාලාදයයො යපොක්ඛරණියයොති සබ්බයමතං නිට්ඨං
අගමාසි. ඉති මහාඋමඞ්යගො ජඞ්ඝඋමඞ්යගො නගරන්ති සබ්බයමතං චතූහි 

මායසහි නිට්ඨිතං. අථ මහාසත්යතො චතුමාසච්චයයන රඤ්යඤො
ආගමනත්ථායදූතංපායහසි. තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 
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637. 

‘‘නියවසනානිමායපත්වා, යවයදහස්සයසස්සියනො; 

අථස්සපාහිණීදූතං, යවයදහංමිථිලග්ගහං; 

එහිදානිමහාරාජ, මාපිතංයතනියවසන’’න්ති. 

තත්ථ පාහිණීතියපයසසි. 

රාජාදූතස්සවචනංසුත්වාතුට්ඨචිත්යතොහුත්වාමහන්යතන පරිවායරන
නගරානික්ඛමි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

638. 

‘‘තයතොචරාජාපායාසි, යසනායචතුරඞ්ගියා; 

අනන්තවාහනංදට්ඨුං, ඵීතංකපිලියංපුර’’න්ති. 

තත්ථ අනන්තවාහනන්ති අපරිමිතහත්ථිඅස්සාදිවාහනං. කපිලිෙංපු න්ති
කපිලරට්යඨ මාපිතංනගරං. 

යසො අනුපුබ්යබන ගන්ත්වා ගඞ්ගාතීරං පාපුණි. අථ නං මහාසත්යතො 
පච්චුග්ගන්ත්වාඅත්තනාකතනගරංපයවයසසි.යසොතත්ථපාසාදවරගයතො
නානග්ගරසයභපොජනං භුඤ්ජිත්වා යථොකං විස්සමිත්වා සායන්හසමයය 
අත්තයනො ආගතභපාවං ඤායපතුං චූළනිරඤ්යඤො දූතං යපයසසි. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

639. 

‘‘තයතොචයඛොයසොගන්ත්වාන, බ්රහ්මදත්තස්සපාහිණි; 

ආගයතොස්මිමහාරාජ, තවපාදානිවන්දිතුං. 

640. 

‘‘දදාහිදානියමභපරියං, නාරිංසබ්බඞ්ගයසොභිනිං; 

සුවණ්යණනපටිච්ඡන්නං, දාසීගණපුරක්ඛත’’න්ති. 

තත්ථ වන්දිතුන්ති යවයදයහො මහල්ලයකො, චූළනිරාජා තස්ස

පුත්තනත්තමත්යතොපි න යහොති, කියලසවයසන මුච්ඡියතො පන හුත්වා
‘‘ජාමාතයරන නාම සසුයරො වන්දනීයයො’’ති චින්යතත්වා තස්ස චිත්තං 

අජානන්යතොව වන්දනසාසනං පහිණි. දදාහි දානීති අහං තයා ‘‘ධීතරං

දස්සාමී’’ති පක්යකොසාපියතො, තං යම ඉදානි යදහීති පහිණි. සුවණ්යණන

පටිච්ඡන්නන්තිසුවණ්ණාලඞ්කායරනපටිමණ්ඩිතං. 

චූළනිරාජා දූතස්ස වචනං සුත්වා යසොමනස්සප්පත්යතො ‘‘ඉදානි යම

පච්චාමිත්යතො කුහිං ගමිස්සති, උභින්නම්පි යනසං සීසානි ඡින්දිත්වා
ජයපානං පිවිස්සාමා’’ති චින්යතත්වා යකවලං යසොමනස්සං දස්යසන්යතො
දූතස්සසක්කාරංකත්වාඅනන්තරංගාථමාහ– 
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641. 

‘‘ස්වාගතංයතවයවයදහ, අයථොයතඅදුරාගතං; 

නක්ඛත්තඤ්යඤවපරිපුච්ඡ, අහංකඤ්ඤංදදාමියත; 

සුවණ්යණනපටිච්ඡන්නං, දාසීගණපුරක්ඛත’’න්ති. 

තත්ථ යවයදහාති යවයදහස්ස සාසනං සුත්වා තං පුරයතො ඨිතං විය
ආලපති. අථ වා ‘‘එවං බ්රහ්මදත්යතන වුත්තන්ති වයදහී’’ති දූතං 
ආණායපන්යතොඑවමාහ. 

තංසුත්වාදූයතොයවයදහස්සසන්තිකංගන්ත්වා‘‘යදව, මඞ්ගලකිරියාය

අනුච්ඡවිකංනක්ඛත්තංකිර ජානාහි, රාජා යත ධීතරං යදතී’’තිආහ. යසො 

‘‘අජ්යජව නක්ඛත්තං යසොභපන’’න්ති පුන දූතං පහිණි. තමත්ථං

පකායසන්යතොසත්ථාආහ – 

642. 

‘‘තයතො චරාජායවයදයහො, නක්ඛත්තං පරිපුච්ඡථ; 

නක්ඛත්තංපරිපුච්ඡිත්වා, බ්රහ්මදත්තස්සපාහිණි. 

643. 

‘‘දදාහිදානියමභපරියං, නාරිංසබ්බඞ්ගයසොභිනිං; 

සුවණ්යණනපටිච්ඡන්නං, දාසීගණපුරක්ඛත’’න්ති. 

චූළනිරාජාපි– 

644. 

‘‘දදාමිදානියතභපරියං, නාරිංසබ්බඞ්ගයසොභිනිං; 

සුවණ්යණනපටිච්ඡන්නං, දාසීගණපුරක්ඛත’’න්ති.– 

ඉමං ගාථං වත්වා ‘‘ඉදානි යපයසමි, ඉදානි යපයසමී’’ති මුසාවාදං කත්වා
එකසතරාජූනං සඤ්ඤං අදාසි ‘‘අට්ඨාරසඅක්යඛොභපණිසඞ්ඛාය යසනාය

සද්ධිං සබ්යබ යුද්ධසජ්ජා හුත්වා නික්ඛමන්තු, අජ්ජ උභින්නම්පි 
පච්චත්ථිකානං සීසානි ඡින්දිත්වා ස්යව ජයපානං පිවිස්සාමා’’ති. යත
සබ්යබපි නික්ඛමිංසු. සයං නික්ඛන්යතො පන මාතරං චලාකයදවිඤ්ච

අග්ගමයහසිං, නන්දායදවිඤ්ච, පුත්තං පඤ්චාලචන්දඤ්ච, ධීතරං
පඤ්චාලචන්දිඤ්චාති චත්තායරො ජයන ඔයරොයධහි සද්ධිං පාසායද
නිවාසායපත්වා නික්ඛමි. යබොධිසත්යතොපි යවයදහරඤ්යඤො යචව යතන

සද්ධිං ආගතයසනාය ච මහන්තං සක්කාරං කායරසි. යකචි මනුස්සා සුරං 

පිවන්ති, යකචිමච්ඡමංසාදීනිඛාදන්ති, යකචිදූරමග්ගාආගතත්තාකිලන්තා
සයන්ති. වියදහරාජා පන යසනකාදයයො චත්තායරො පණ්ඩියත ගයහත්වා
අමච්චගණපරිවුයතොඅලඞ්කතමහාතයල නිසීදි. 
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පටුන 

චූළනිරාජාපි අට්ඨාරසඅක්යඛොභපණිසඞ්ඛාය යසනාය සබ්බං තං නගරං 
තිසන්තිං චතුසඞ්යඛපං පරික්ඛිපිත්වා අයනකසතසහස්සාහි උක්කාහි
ධාරියමානාහි අරුයණ උග්ගච්ඡන්යතයයව ගහණසජ්යජො හුත්වා අට්ඨාසි.
තං ඤත්වා මහාසත්යතො අත්තයනො යයොධානං තීණි සතානි යපයසසි
‘‘තුම්යහ ජඞ්ඝඋමඞ්යගන ගන්ත්වා රඤ්යඤො මාතරඤ්ච අග්ගමයහසිඤ්ච
පුත්තඤ්ච ධීතරඤ්ච ජඞ්ඝඋමඞ්යගන ආයනත්වා මහාඋමඞ්යගන යනත්වා 
උමඞ්ගද්වාරයතො බහි අකත්වා අන්යතොඋමඞ්යගයයව ඨයපත්වා යාව
අම්හාකං ආගමනා රක්ඛන්තා තත්ථ ඨත්වා අම්හාකං ආගමනකායල
උමඞ්ගා නීහරිත්වා උමඞ්ගද්වායර මහාවිසාලමාළයක ඨයපථා’’ති. යත
තස්ස වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා ජඞ්ඝඋමඞ්යගන ගන්ත්වා යසොපානපාදමූයල
ඵලකසන්ථරණං උග්ඝායටත්වා යසොපානපාදමූයල යසොපානසීයස
මහාතයලති එත්තයක ඨායනආරක්ඛමනුස්යස ච ඛුජ්ජාදිපරිචාරිකායයො ච
හත්ථපායදසුබන්ධිත්වාමුඛඤ්ච පිදහිත්වාතත්ථතත්ථපටිච්ඡන්නට්ඨායන 

ඨයපත්වා රඤ්යඤො පටියත්තං ඛාදනීයයභපොජනීයං කිඤ්චි ඛාදිත්වා කිඤ්චි
භින්දිත්වා චුණ්ණවිචුණ්ණං කත්වා අපරියභපොගං කත්වා ඡඩ්යඩත්වා
උපරිපාසාදං අභිරුහිංසු. තදා චලාකයදවී නන්දායදවිඤ්ච රාජපුත්තඤ්ච

රාජධීතරඤ්ච ගයහත්වා ‘‘යකො ජානාති, කිං භපවිස්සතී’’ති මඤ්ඤමානා
අත්තනාසද්ධිංඑකසයයනයයවසයායපසි.යතයයොධාගබ්භපද්වායරඨත්වා 

පක්යකොසිංසු.සානික්ඛමිත්වා‘‘කිං, තාතා’’තිආහ.‘‘යදවි, අම්හාකංරාජා 
යවයදහඤ්ච මයහොසධඤ්ච ජීවිතක්ඛයං පායපත්වා සකලජම්බුදීයප 

එකරජ්ජං කත්වා එකසතරාජපරිවුයතො මහන්යතන යයසන අජ්ජ
මහාජයපානං පිවන්යතො තුම්යහ චත්තායරොපි ජයන ගයහත්වා ආයනහී’’ති
අම්යහපහිණීති. 

යතපි යතසං වචනං සද්දහිත්වා පාසාදා ඔතරිත්වා යසොපානපාදමූලං 
අගමිංසු. අථ යන ගයහත්වා ජඞ්ඝඋමඞ්ගං පවිසිංසු. යත ආහංසු ‘‘මයං

එත්තකංකාලංඉධ වසන්තාඉමංවීථිංනඔතිණ්ණපුබ්බා’’ති.‘‘යදවි, ඉමං

වීථිංනසබ්බදාඔතරන්ති, මඞ්ගලවීථිනායමසා, අජ්ජමඞ්ගලදිවසභපායවන
රාජාඉමිනාමග්යගන ආයනතුංආණායපසී’’ති.යතයතසංවචනංසද්දහිංසු.
අයථකච්යච යත චත්තායරො ගයහත්වා ගච්ඡිංසු. එකච්යච නිවත්තිත්වා
රාජනියවසයන රතනගබ්යභප විවරිත්වා යථිච්ඡිතං රතනසාරං ගයහත්වා
ආගමිංසු. ඉතයරපි චත්තායරො ඛත්තියා පුරයතො මහාඋමඞ්ගං පත්වා
අලඞ්කතයදවසභපං විය උමඞ්ගං දිස්වා ‘‘රඤ්යඤො අත්ථාය සජ්ජිත’’න්ති
සඤ්ඤං කරිංසු. අථ යන ගඞ්ගාය අවිදූරඨානං යනත්වා
අන්යතොඋමඞ්යගයයව අලඞ්කතගබ්යභප නිසීදායපත්වා එකච්යච ආරක්ඛං
ගයහත්වා අච්ඡිංසු. එකච්යච යතසං ආනීතභපාවං ඤායපතුං ගන්ත්වා
යබොධිසත්තස්ස ආයරොයචසුං. යසො යතසං කථං සුත්වා ‘‘ඉදානි යම
මයනොරයථො මත්ථකං පාපුණිස්සතී’’ති යසොමනස්සජායතො රඤ්යඤො
සන්තිකංගන්ත්වා එකමන්තංඅට්ඨාසි.රාජාපිකියලසාතුරතාය‘‘ඉදානියම

ධීතරං යපයසස්සති, ඉදානි යම ධීතරං යපයසස්සතී’’ති පල්ලඞ්කයතො
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උට්ඨාය වාතපායනන ඔයලොයකන්යතො අයනයකහි උක්කාසතසහස්යසහි
එයකොභපාසං ජාතං නගරං මහතියා යසනාය පරිවුතං දිස්වා 
ආසඞ්කිතපරිසඞ්කියතො ‘‘කිං නු යඛො එත’’න්ති පණ්ඩියතහි සද්ධිං

මන්යතන්යතොගාථමාහ – 

645. 

‘‘හත්ථීඅස්සාරථාපත්තී, යසනාතිට්ඨන්තිවම්මිතා; 

උක්කාපදිත්තාඣායන්ති, කිංනුමඤ්ඤන්තිපණ්ඩිතා’’ති. 

තත්ථ කිංනුමඤ්ඤන්තීතිචූළනිරාජා අම්හාකංතුට්යඨො, උදාහුකුද්යධො, 
කිංනුපණ්ඩිතාමඤ්ඤන්තීතිපුච්ඡි. 

තංසුත්වායසනයකොආහ–‘‘මාචින්තයිත්ථ, මහාරාජ, අතිබහූඋක්කා 

පඤ්ඤායන්ති, රාජා තුම්හාකං දාතුං ධීතරං ගයහත්වා එති මඤ්යඤ’’ති.

පුක්කුයසොපි ‘‘තුම්හාකං ආගන්තුකසක්කාරං කාතුං ආරක්ඛං ගයහත්වා

ඨියතොභපවිස්සතී’’තිආහ.එවංයතසංයංයංරුච්චති, තංතංකථයිංසු. රාජා

පන ‘‘අසුකට්ඨායන යසනා තිට්ඨන්තු, අසුකට්ඨායන ආරක්ඛං ගණ්හථ, 
අප්පමත්තා යහොථා’’ති වදන්තානං සද්දං සුත්වා ඔයලොයකන්යතො
සන්නද්ධපඤ්චාවුධංයසනං පස්සිත්වාමරණභපයභීයතොහුත්වාමහාසත්තස්ස
කථංපච්චාසීසන්යතොඉතරංගාථමාහ– 

646. 

‘‘හත්ථීඅස්සාරථාපත්තී, යසනාතිට්ඨන්තිවම්මිතා; 

උක්කාපදිත්තාඣායන්ති, කිංනුකාහන්තිපණ්ඩිතා’’ති. 

තත්ථ කිංනුකාහන්ති පණ්ඩිතාති පණ්ඩිත, කිංනාම චින්යතසි, ඉමා
යසනාඅම්හාකංකිංකරිස්සන්තීති. 

තං සුත්වාමහාසත්යතො‘‘ඉමංඅන්ධබාලංයථොකං සන්තායසත්වාපච්ඡා
මමපඤ්ඤාබලංදස්යසත්වාඅස්සායසස්සාමී’’තිචින්යතත්වා ආහ– 

647. 

‘‘රක්ඛතිතංමහාරාජ, චූළයනයයයොමහබ්බයලො; 

පදුට්යඨොබ්රහ්මදත්යතන, පායතොතංඝාතයිස්සතී’’ති. 

තං සුත්වා සබ්යබ මරණභපයතජ්ජිතා ජාතා. රඤ්යඤො කණ්යඩො සුස්සි 

මුයඛ යඛයළො පරිඡිජ්ජි, සරීයර දායහො උප්පජ්ජි. යසො මරණභපයභීයතො
පරියදවන්යතොද්යවගාථා ආහ– 

648. 

‘‘උබ්යබධතියමහදයං, මුඛඤ්චපරිසුස්සති; 

නිබ්බුතිංනාධිගච්ඡාමි, අග්ගිදඩ්යඪොවආතයප. 
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649. 

‘‘කම්මාරානංයථාඋක්කා, අත්යථොඣායතියනොබහි; 

එවම්පිහදයංමය්හං, අන්යතොඣායතියනොබහී’’ති. 

තත්ථ උබ්යබධතීති තාත මයහොසධපණ්ඩිත, හදයං යම

මහාවාතප්පහරිතං විය පල්ලවංකම්පති. අන්යතො ොෙතීතියසො ‘‘උක්කා

විය මය්හං හදයමංසං අබ්භපන්තයර ඣායති, බහි පන න ඣායතී’’ති
පරියදවති. 

මහාසත්යතො තස්සපරියදවිතසද්දංසුත්වා ‘‘අයංඅන්ධබායලොඅඤ්යඤසු

දිවයසසුමමවචනංනඅකාසි, භියයයොනං නිග්ගණ්හිස්සාමී’’තිචින්යතත්වා
ආහ– 

650. 

‘‘පමත්යතො මන්තනාතීයතො, භින්නමන්යතොසි ඛත්තිය; 

ඉදානියඛොතංතායන්තු, පණ්ඩිතාමන්තියනොජනා. 

651. 

‘‘අකත්වාමච්චස්සවචනං, අත්ථකාමහියතසියනො; 

අත්තපීතිරයතොරාජා, මියගොකූයටවඔහියතො. 

652. 

‘‘යථාපිමච්යඡොබළිසං, වඞ්කංමංයසනඡාදිතං; 

ආමගිද්යධොනජානාති, මච්යඡොමරණමත්තයනො. 

653. 

‘‘එවයමවතුවංරාජ, චූළයනයයස්සධීතරං; 

කාමගිද්යධොනජානාසි, මච්යඡොවමරණමත්තයනො. 

654. 

‘‘සයචගච්ඡසිපඤ්චාලං, ඛිප්පමත්තංජහිස්සසි; 

මිගංපන්ථානුබන්ධංව, මහන්තංභපයයමස්සති. 

655. 

‘‘අනරියරූයපොපුරියසොජනින්ද, අහීවඋච්ඡඞ්ගගයතොඩයසයය; 

න යතන මිත්තිං කයිරාථ ධීයරො, දුක්යඛො හයව කාපුරියසන 
සඞ්ගයමො. 

656. 

‘‘යයදව ජඤ්ඤාපුරිසංජනින්ද, සීලවායං බහුස්සුයතො; 
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යතයනව මිත්තිං කයිරාථ ධීයරො, සුයඛො හයව සප්පුරියසන 
සඞ්ගයමො’’ති. 

තත්ථ පමත්යතොතිමහාරාජ, ත්වංකායමන පමත්යතො. මන්තනාතීයතොති
මයා අනාගතභපයං දිස්වා පඤ්ඤාය පරිච්ඡින්දිත්වා මන්තිතමන්තනං

අතික්කමන්යතො. භින්නමන්යතොති මන්තනාතික්කන්තත්තායයව

භින්නමන්යතො, යයො වා යත යසනකාදීහි සද්ධිං මන්යතො ගහියතො, එයසො

භින්යනොතිපි භින්නමන්යතොසි ජායතො. පණ්ඩිතාති ඉයම යසනකාදයයො

චත්තායරො ජනා ඉදානි තං රක්ඛන්තු, පස්සාමි යනසං බලන්ති දීයපති. 

අකත්වාමච්චස්සාති මම උත්තමඅමච්චස්ස වචනං අකත්වා. 

අත්තපීති යතොතිඅත්තයනො කියලසපීතියාඅභිරයතොහුත්වා. මිය ොකූයටව

ඔහියතොතියථානාම නිවාපයලොයභපනආගයතො මියගො කූටපායසබජ්ඣති, 
එවං මම වචනං අග්ගයහත්වා ‘‘පඤ්චාලචන්දිං ලභිස්සාමී’’ති
කියලසයලොයභපන ආගන්ත්වා ඉදානි කූටපායස බද්යධො මියගො විය
ජායතොසීති. 

‘‘ෙථාපි මච්යචො’’ති ගාථාද්වයං ‘‘තදා මයා අයං උපමා ආභපතා’’ති

දස්යසතුං වුත්තං. ‘‘සයච  ච්ඡසී’’ති ගාථාපි ‘‘න යකවලං එත්තකයමව, 

ඉමම්පි අහං ආහරි’’න්ති දස්යසතුං වුත්තා. අනරිෙරූයපොති

යකවට්ටබ්රාහ්මණසදියසො අසප්පුරිසජාතියකො නිල්ලජ්ජපුරියසො. න යතන

මිත්තින්තිතාදියසනසද්ධිං මිත්තිධම්මංනකයිරාථ, ත්වංපනයකවට්යටන

සද්ධිංමිත්තිධම්මංකත්වාතස්ස වචනංගණ්හි. දුක්ය ොතිඑවරූයපනසද්ධිං
සඞ්ගයමො නාම එකවාරම්පි කයතො ඉධයලොයකපි පරයලොයකපි

මහාදුක්ඛාවහනයතො දුක්යඛො නාම යහොති. ෙයදවාති යං එව, අයයමව වා

පායඨො. සුය ොති ඉධයලොයකපිපරයලොයකපිසුයඛොයයව. 

අථනං‘‘පුනඑවරූපංකරිස්සතී’’තිසුට්ඨුතරංනිග්ගණ්හන්යතො පුබ්යබ
රඤ්ඤාකථිතකථංආහරිත්වාදස්යසන්යතො– 

657. 

‘‘බායලොතුවංඑළමූයගොසිරාජ, යයොඋත්තමත්ථානිමයීලපිත්යථො; 

කියමවහංනඞ්ගලයකොටිවඩ්යඪො, අත්ථානිජානාමියථාපිඅඤ්යඤ. 

658. 

‘‘ඉමංගයලගයහත්වාන, නායසථවිජිතාමම; 

යයොයමරතනලාභපස්ස, අන්තරායායභපාසතී’’ති.– 

ඉමාද්යවගාථාවත්වා ‘‘මහාරාජ, අහංගහපතිපුත්යතො, යථාතව අඤ්යඤ

යසනකාදයයො පණ්ඩිතා අත්ථානි ජානන්ති, තථා කියමව අහං ජානිස්සං, 

අයගොචයරො එස මය්හං, ගහපතිසිප්පයමවාහං ජානාමි, අයං අත්යථො

යසනකාදීනං පණ්ඩිතානං පාකයටො යහොති, අජ්ජ යත
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අට්ඨාරසඅක්යඛොභපණිසඞ්ඛාය යසනායපරිවාරිතස්ස යසනකාදයයොඅවස්සයා

යහොන්තු, මං පන ගීවායං ගයහත්වා නික්කඩ්ඪිතුං ආණායපසි, ඉදානි මං
කස්මාපුච්ඡසී’’තිඑවංසුනිග්ගහිතංනිග්ගණ්හි. 

තං සුත්වා රාජා චින්යතසි ‘‘පණ්ඩියතො මයාකථිතයදොසයමවකයථති. 

පුබ්යබවහිඉදංඅනාගතභපයංජානි, යතනමංඅතිවියනිග්ගණ්හාති, නයඛො 

පනායංඑත්තකංකාලංනික්කම්මයකොව අච්ඡිස්සති, අවස්සංඉමිනාමය්හං
යසොත්ථිභපායවොකයතො භපවිස්සතී’’ති. අථනංපරිග්ගණ්හන්යතො ද්යවගාථා
අභපාසි– 

659. 

‘‘මයහොසධඅතීයතන, නානුවිජ්ඣන්තිපණ්ඩිතා, 

කිංමංඅස්සංවසම්බද්ධං, පයතොයදයනවවිජ්ඣසි. 

660. 

‘‘සයචපස්සසියමොක්ඛංවා, යඛමංවාපනපස්සසි; 

යතයනවමංඅනුසාස, කිංඅතීයතනවිජ්ඣසී’’ති. 

තත්ථ නානුවිජ්ෙන්තීති අතීතයදොසං ගයහත්වා මුඛසත්තීහි න

විජ්ඣන්ති. අස්සංව සම්බද්ධන්ති සත්තුයසනාය පරිවුතත්තා සුට්ඨු

බන්ධිත්වා ඨපිතං අස්සං විය කිං මං විජ්ඣසි. යතයනව මන්ති එවං යත

යමොක්යඛො භපවිස්සති, එවංයඛමන්තියතයනවයසොත්ථිභපායවනමංඅනුසාස

අස්සායසහි, තඤ්හිඨයපත්වා අඤ්ඤංයමපටිසරණංනත්ථීති. 

අථනංමහාසත්යතො‘‘අයංරාජාඅතිවියඅන්ධබායලො, පුරිසවියසසංන 

ජානාති, යථොකං කිලයමත්වා පච්ඡා තස්ස අවස්සයයො භපවිස්සමී’’ති

චින්යතත්වාආහ – 

661. 

‘‘අතීතංමානුසංකම්මං, දුක්කරංදුරභිසම්භපවං; 

නතංසක්යකොපියමොයචතුං, ත්වංපජානස්සුඛත්තිය. 

662. 

‘‘සන්තියවහායසානාගා, ඉද්ධිමන්යතොයසස්සියනො; 

යතපිආදායගච්යඡයයං, යස්සයහොන්තිතථාවිධා. 

663. 

‘‘සන්තියවහායසාඅස්සා, ඉද්ධිමන්යතොයසස්සියනො; 

යතපිආදායගච්යඡයයං, යස්සයහොන්තිතථාවිධා. 

664. 
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‘‘සන්තියවහායසාපක්ඛී, ඉද්ධිමන්යතොයසස්සියනො; 

යතපිආදායගච්යඡයයං, යස්සයහොන්තිතථාවිධා. 

665. 

‘‘සන්තියවහායසායක්ඛා, ඉද්ධිමන්යතොයසස්සියනො; 

යතපිආදායගච්යඡයයං, යස්සයහොන්තිතථාවිධා. 

666. 

‘‘අතීතං මානුසංකම්මං, දුක්කරං දුරභිසම්භපවං; 

නතංසක්යකොමියමොයචතුං, අන්තලික්යඛනඛත්තියා’’ති. 

තත්ථ කම්මන්ති මහාරාජ, ඉදං ඉයතො තව යමොචනං නාම අතීතං, 

මනුස්යසහි කත්තබ්බකම්මං අතීතං. දුක්ක ං දු භිසම්භවන්තියනව කාතුං, 

න සම්භපවිතුං සක්කා. න තං සක්යකොමීති අහං තං ඉයතො යමොයචතුං න

සක්යකොමි. ත්වං පජානස්සු  ත්තිොතිමහාරාජ, ත්වයමයවත්ථකත්තබ්බං

ජානස්සු. යවහාෙසාති ආකායසන ගමනසමත්ථා. නා ාති හත්ථියනො. 

ෙස්සාතියස්ස රඤ්යඤො. තථාවිධාති ඡද්දන්තකුයල වා උයපොසථකුයල වා

ජාතා නාගා යහොන්ති, තං රාජානං යත ආදාය ගච්යඡයයං. අස්සාති

වලාහකඅස්සරාජකුයලජාතාඅස්සා. පක්ඛීතිගරුළ්හංසන්ධායාහ. ෙක් ාති 

සාතාගිරාදයයො යක්ඛා. අන්තලික්ය නාති අන්තලික්යඛන යමොයචතුං න

සක්යකොමි, තංආදායආකායසනමිථිලංයනතුංනසක්යකොමීතිඅත්යථො. 

රාජාතංසුත්වාඅප්පටිභපායනොනිසීදි.අථයසනයකොචින්යතසි ‘‘ඉදානි 

රඤ්යඤොයචවඅම්හාකඤ්චඨයපත්වාපණ්ඩිතංඅඤ්ඤංපටිසරණංනත්ථි, 

රාජාපනස්සකථං සුත්වාමරණභපයතජ්ජියතොකිඤ්චිවත්තුංනසක්යකොති, 
අහංපණ්ඩිතංයාචිස්සාමී’’ති. යසොයාචන්යතොද්යවගාථාඅභපාසි– 

667. 

‘‘අතීරදස්සීපුරියසො, මහන්යතඋදකණ්ණයව; 

යත්ථයසොලභපයතගාධං, තත්ථයසොවින්දයතසුඛං. 

668. 

‘‘එවංඅම්හඤ්චරඤ්යඤොච, ත්වංපතිට්ඨාමයහොසධ; 

ත්වංයනොසිමන්තිනංයසට්යඨො, අම්යහදුක්ඛාපයමොචයා’’ති. 

තත්ථ අතී දස්සීති සමුද්යද භින්නනායවො තීරං අපස්සන්යතො. ෙත්ථාති

ඌමියවගබ්භපාහයතොවිචරන්යතො යම්හිපයදයසපතිට්ඨංලභපති. පයමොචොති

පුබ්යබපි මිථිලං පරිවායරත්වා ඨිතකායල තයාව පයමොචිතම්හා, ඉදානිපි
ත්වයමවඅම්යහදුක්ඛායමොයචහීති යාචි. 

අථනංනිග්ගණ්හන්යතොමහාසත්යතොගාථායඅජ්ඣභපාසි– 
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669. 

‘‘අතීතං මානුසංකම්මං, දුක්කරං දුරභිසම්භපවං; 

නතංසක්යකොමියමොයචතුං, ත්වංපජානස්සුයසනකා’’ති. 

තත්ථ පජානස්සු යසනකාතියසනක, අහංනසක්යකොමි, ත්වංපනඉමං
රාජානංආකායසනමිථිලං යනහීති. 

රාජාගයහතබ්බගහණංඅපස්සන්යතොමරණභපයතජ්ජියතොමහාසත්යතන
සද්ධිං කයථතුං අසක්යකොන්යතො ‘‘කදාචි යසනයකොපි කිඤ්චි උපායං

ජායනයය, පුච්ඡිස්සාමිතාව න’’න්තිපුච්ඡන්යතොගාථමාහ– 

670. 

‘‘සුයණොහියමතංවචනං, පස්සයසනංමහබ්භපයං; 

යසනකංදානිපුච්ඡාමි, කිංකිච්චංඉධමඤ්ඤසී’’ති. 

තත්ථ කිං කිච්චන්ති කිං කාතබ්බයුත්තකං ඉධ මඤ්ඤසි, 

මයහොසයධනම්හිපරිච්චත්යතො, යදිත්වංජානාසි, වයදහීති. 

තංසුත්වායසනයකො‘‘මංරාජාඋපායංපුච්ඡති, යසොභපයනොවායහොතුමා 

වා, කයථස්සාමිඑකංඋපාය’’න්තිචින්යතත්වාගාථමාහ– 

671. 

‘‘අග්ගිංවාද්වාරයතොයදම, ගණ්හාමයසවිකන්තනං; 

අඤ්ඤමඤ්ඤංවධිත්වාන, ඛිප්පංහිස්සාමජීවිතං; 

මායනොරාජාබ්රහ්මදත්යතො, චිරංදුක්යඛනමාරයී’’ති. 

තත්ථ ද්වා යතොතිද්වාරං පිදහිත්වා තත්ථ අග්ගිං යදම. විකන්තනන්ති

අඤ්ඤමඤ්ඤං විකන්තනං සත්ථං ගණ්හාම. හිස්සාමාති ජීවිතං ඛිප්පං

ජහිස්සාම, අලඞ්කතපාසායදොයයවයනොදාරුචිතයකොභපවිස්සති. 

තංසුත්වාරාජාඅනත්තමයනො‘‘අත්තයනොපුත්තදාරස්සඑවරූපංචිතකං 
කයරොහී’’ති වත්වා පුක්කුසාදයයො පුච්ඡි. යතපි අත්තයනො පතිරූපා
බාලකථායයවකථයිංසු. යතනවුත්තං– 

672. 

‘‘සුයණොහි යමතංවචනං, පස්සයසනංමහබ්භපයං; 

පුක්කුසංදානිපුච්ඡාමි, කිංකිච්චංඉධමඤ්ඤසි. 

673. 

‘‘විසංඛාදිත්වාමීයාම, ඛිප්පංහිස්සාමජීවිතං; 

මායනොරාජාබ්රහ්මදත්යතො, චිරංදුක්යඛනමාරයි. 
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674. 

‘‘සුයණොහියමතංවචනං, පස්සයසනංමහබ්භපයං; 

කාමින්දංදානිපුච්ඡාමි, කිංකිච්චංඉධමඤ්ඤසි. 

675. 

‘‘රජ්ජයා බජ්ඣමීයාම, පපාතාපපතාමයස; 

මායනොරාජාබ්රහ්මදත්යතො, චිරංදුක්යඛනමාරයි. 

676. 

‘‘සුයණොහියමතංවචනං, පස්සයසනංමහබ්භපයං; 

යදවින්දංදානිපුච්ඡාමි, කිංකිච්චංඉධමඤ්ඤසි. 

677. 

‘‘අග්ගිංවාද්වාරයතොයදම, ගණ්හාමයසවිකන්තනං; 

අඤ්ඤමඤ්ඤංවධිත්වාන, ඛිප්පංහිස්සාමජීවිතං; 

නයනොසක්යකොතියමොයචතුං, සුයඛයනවමයහොසයධො’’ති. 

අපිච එයතසු යදවින්යදො ‘‘අයං රාජා කිං කයරොති, අග්ගිම්හි සන්යත 

ඛජ්යජොපනකං ධමති, ඨයපත්වා මයහොසධං අඤ්යඤො ඉධ යසොත්ථිභපාවං

කාතුංසමත්යථොනාමනත්ථි, අයංතංඅපුච්ඡිත්වා අම්යහපුච්ඡති, මයංකිං
ජානාමා’’ති චින්යතත්වා අඤ්ඤං උපායං අපස්සන්යතො යසනයකන
කථිතයමවකයථත්වාමහාසත්තං වණ්යණන්යතොද්යවපායදආහ.තත්රායං

අධිප්පායයො – ‘‘මහාරාජ, මයං සබ්යබපි පණ්ඩිතයමව යාචාම. සයච පන

යාචියමායනොපිනයනොසක්යකොතියමොයචතුංසුයඛයනවමයහොසයධො, අථ 
යසනකස්සවචනංකරිස්සාමා’’ති. 

තං සුත්වා රාජා පුබ්යබ යබොධිසත්තස්ස කථිතයදොසං සරිත්වා යතන 

සද්ධිංකයථතුංඅසක්යකොන්යතොතස්සසුණන්තස්යසවපරියදවන්යතොආහ
– 

678. 

‘‘යථා කදලියනොසාරං, අන්යවසංනාධිගච්ඡති; 

එවංඅන්යවසමානානං, පඤ්හංනජ්ඣගමාමයස. 

679. 

‘‘යථාසිම්බලියනොසාරං, අන්යවසංනාධිගච්ඡති; 

එවංඅන්යවසමානානං, පඤ්හංනජ්ඣගමාමයස. 

680. 

‘‘අයදයසවතයනොවුට්ඨං, කුඤ්ජරානංවයනොදයක; 

සකායසදුම්මනුස්සානං, බාලානංඅවිජානතං. 
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681. 

‘‘උබ්යබධතියමහදයං, මුඛඤ්චපරිසුස්සති; 

නිබ්බුතිංනාධිගච්ඡාමි, අග්ගිදඩ්යඪොවආතයප. 

682. 

‘‘කම්මාරානං යථාඋක්කා, අන්යතොඣායතියනො බහි; 

එවම්පිහදයංමය්හං, අන්යතොඣායතියනොබහී’’ති. 

තත්ථ කදලියනොති යථා කදලික්ඛන්ධස්ස නිස්සාරත්තා සාරත්ථියකො

පුරියසොඅන්යවසන්යතොපිතයතොසාරංනාධිගච්ඡති, එවංමයං ඉමම්හාදුක්ඛා
මුච්චනුපායං පඤ්හං පඤ්ච පණ්ඩියත පුච්ඡිත්වා අන්යවසමානාපි පඤ්හං
නජ්ඣගමාමයස. අම්යහහි පුච්ඡිතං උපායං අජානන්තා අස්සුණන්තා විය

ජාතා, මයං තං පඤ්හං නාධිගච්ඡාම. දුතියගාථායපි එයසව නයයො. 

කුඤ්ජ ානං වයනොදයකතියථාකුඤ්ජරානංනිරුදයකඨායනවුට්ඨංඅයදයස

වුට්ඨංනාමයහොති, යත හිතථාරූයපනිරුදයකවනගහයනපයදයසවසන්තා

ඛිප්පයමව පච්චාමිත්තානං වසං ගච්ඡන්ති, එවං අම්යහහිපි ඉයමසං
දුම්මනුස්සානංබාලානංසන්තියකවසන්යතහිඅයදයස වුට්ඨං.එත්තයකසුහි
පණ්ඩියතසුඑයකොපියමඉදානිපටිසරණංනත්ථීතිනානාවියධන විලපති. 

තං සුත්වා පණ්ඩියතො ‘‘අයං රාජා අතිවිය කිලමති. සයච නං න 

අස්සායසස්සාමි, හදයයන ඵලියතන මරිස්සතී’’ති චින්යතත්වා අස්සායසසි.
තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

683. 

‘‘තයතොයසොපණ්ඩියතොධීයරො, අත්ථදස්සීමයහොසයධො; 

යවයදහංදුක්ඛිතංදිස්වා, ඉදංවචනමබ්රවි. 

684. 

‘‘මා ත්වංභපායිමහාරාජ, මාත්වංභපායි රයථසභප; 

අහංතංයමොචයිස්සාමි, රාහුග්ගහංවචන්දිමං. 

685. 

‘‘මාත්වංභපායිමහාරාජ, මාත්වංභපායිරයථසභප; 

අහංතංයමොචයිස්සාමි, රාහුග්ගහංවසූරියං. 

686. 

‘‘මාත්වංභපායිමහාරාජ, මාත්වංභපායිරයථසභප; 

අහංතංයමොචයිස්සාමි, පඞ්යකසන්නංවකුඤ්ජරං. 

687. 

‘‘මාත්වංභපායිමහාරාජ, මාත්වංභපායිරයථසභප; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

250 

පටුන 

අහංතංයමොචයිස්සාමි, යපළාබද්ධංවපන්නගං. 

688. 

‘‘මාත්වංභපායිමහාරාජ, මාත්වංභපායිරයථසභප; 

අහංතංයමොචයිස්සාමි, පක්ඛිංබද්ධංවපඤ්ජයර. 

689. 

‘‘මා ත්වංභපායිමහාරාජ, මාත්වංභපායි රයථසභප; 

අහංතංයමොචයිස්සාමි, මච්යඡජාලගයතරිව. 

690. 

‘‘මාත්වංභපායිමහාරාජ, මාත්වංභපායිරයථසභප; 

අහංතංයමොචයිස්සාමි, සයයොග්ගබලවාහනං. 

691. 

‘‘මාත්වංභපායිමහාරාජ, මාත්වංභපායිරයථසභප; 

පඤ්චාලංවාහයිස්සාමි, කාකයසනංවයලඩ්ඩුනා. 

692. 

‘‘අදුපඤ්ඤාකිමත්ථියා, අමච්යචොවාපිතාදියසො; 

යයොතංසම්බාධපක්ඛන්දං, දුක්ඛානපරියමොචයය’’ති. 

තත්ථ ඉදන්ති දවඩාහදඩ්යඪඅරඤ්යඤ ඝනවස්සං වස්සායපන්යතො විය

නංඅස්සායසන්යතොඉදං ‘‘මාත්වංභපායි, මහාරාජා’’තිආදිකංවචනංඅබ්රවි.

තත්ථ සන්නන්ති ලග්ගං. යපළාබද්ධන්ති යපළාය අබ්භපන්තරගතං සප්පං. 

පඤ්චාලන්තිඑතංඑවංමහන්තිම්පිපඤ්චාලරඤ්යඤොයසනං. වාහයිස්සාමීති

පලායපස්සාමි. අදූති නාමත්යථ නිපායතො, පඤ්ඤා නාම කිමත්ථියාති

අත්යථො. අමච්යචොවාපිතාදියසොතිතාදියසොපඤ්ඤායසම්පන්යනොඅමච්යචො

වාපි කිමත්ථියයො, යයො තං එවං මරණසම්බාධප්පත්තං දුක්ඛා න

පරියමොචයය. මහාරාජ, අහං පඨමතරං ආගච්ඡන්යතො නාම කිමත්ථං

ආගයතොති මඤ්ඤසි. මා භපායි, අහං තං ඉමම්හා දුක්ඛා යමොචයිස්සාමීති
අස්සායසසි. 

යසොපි තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘ඉදානි යම ජීවිතං ලද්ධ’’න්ති අස්සාසං
පටිලභි. යබොධිසත්යතන සීහනායද කයත සබ්යබ ච තුස්සිංසු. අථ නං

යසනයකො පුච්ඡි ‘‘පණ්ඩිත, ත්වං සබ්යබ අම්යහ ගයහත්වා ගච්ඡන්යතො

යකනුපායයන ගමිස්සසී’’ති? ‘‘අලඞ්කතඋමඞ්යගන යනස්සාමි, තුම්යහ
ගමනසජ්ජා යහොථා’’ති වත්වා උමඞ්ගද්වාරවිවරණත්ථං යයොයධ
ආණායපන්යතොගාථමාහ– 

693. 
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‘‘එථ මාණවාඋට්යඨථ, මුඛංයසොයධථසන්ධියනො; 

යවයදයහොසහමච්යචහි, උමඞ්යගනගමිස්සතී’’ති. 

තත්ථ මාණවාති තරුණාධිවචනං. මු ං යසොයධථාති උමඞ්ගද්වාරං

විවරථ. සන්ධියනොති ඝරසන්ධියනො ච ද්වාරං යසොයධථ, එකසතානං

සයනගබ්භපානං ද්වාරංවිවරථ, අයනකසතානංදීපාලයානංද්වාරංවිවරථාති. 

යත උට්ඨාය උමඞ්ගද්වාරං විවරිංසු. සකයලො උමඞ්යගො එයකොභපායසො
අලඞ්කතයදවසභපාවියවියරොචි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

694. 

‘‘තස්සතංවචනංසුත්වා, පණ්ඩිතස්සානුචාරියනො; 

උමඞ්ගද්වාරංවිවරිංසු, යන්තයුත්යතචඅග්ගයළ’’ති. 

තත්ථ අනුචාරියනොති යවයයාවච්චකරා. ෙන්තයුත්යත ච අග් යළති
සූචිඝටිකසම්පන්නානිච ද්වාරකවාටානි. 

යතඋමඞ්ගද්වාරංවිවරිත්වාමහාසත්තස්සආයරොයචසුං.යසොරඤ්යඤො 

සඤ්ඤමදාසි‘‘කායලො, යදව, පාසාදාඔතරථා’’ති.තංසුත්වාරාජාඔතරි.අථ
යසනයකො සීසයතො නාළිපට්ටං අපයනත්වා සාටකං ඔමුඤ්චිත්වා කච්ඡං

දළ්හංබන්ධි.අථනංමහාසත්යතො දිස්වා ‘‘යසනක, කිංකයරොසී’’තිපුච්ඡි.

‘‘පණ්ඩිත, උමඞ්යගනගච්ඡන්යතහිනාම යවඨනංයමොයචත්වාකච්ඡංදළ්හං

බන්ධිත්වා ගන්තබ්බ’’න්ති. ‘‘යසනක, ‘උමඞ්ගං පවිසන්යතො ඔනමිත්වා
ජණ්ණුයකහි පතිට්ඨාය පවිසිස්සාමී’ති මා සඤ්ඤමකාසි. සයච හත්ථිනා

ගන්තුකායමොසි, හත්ථිං අභිරුය්හ ගච්ඡාහි. සයච අස්යසන ගන්තුකායමොසි, 
අස්සං අභිරුය්හ ගච්ඡාහි. උච්යචො උමඞ්යගො අට්ඨාරසහත්ථුබ්යබයධො 

විසාලද්වායරො, ත්වං යථාරුචියා අලඞ්කතප්පටියත්යතො රඤ්යඤො පුරයතො
ගච්ඡාහී’’තිආහ. යබොධිසත්යතොකිරයසනකස්සගමනංපුරයතොවිචායරත්වා

රාජානං මජ්යඣ කත්වා සයං පච්ඡයතො අයහොසි. කිං කාරණා? රාජා
අලඞ්කතඋමඞ්ගං ඔයලොයකන්යතො මා සණිකං අගමාසීති. උමඞ්යග 

මහාජනස්ස යාගුභපත්තඛාදනීයාදීනි අප්පමාණානි අයහසුං. යත මනුස්සා
ඛාදන්තා පිවන්තා උමඞ්ගං ඔයලොයකන්තා ගච්ඡන්ති. මහාසත්යතො ‘‘යාථ

මහාරාජ, යාථ මහාරාජා’’ති යචොයදන්යතො පච්ඡයතො යාති. රාජා
අලඞ්කතයදවසභපං විය උමඞ්ගං ඔයලොයකන්යතො යාති. තමත්ථං 
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

695. 

‘‘පුරයතොයසනයකොයාති, පච්ඡයතොචමයහොසයධො; 

මජ්යඣචරාජායවයදයහො, අමච්චපරිවාරියතො’’ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

252 

පටුන 

රඤ්යඤො ආගතභපාවං ඤත්වා යත මාණවා රාජමාතරඤ්ච යදවිඤ්ච
පුත්තඤ්චධීතරඤ්චඋමඞ්ගානීහරිත්වාමහාවිසාලමාළයකඨයපසුං.රාජාපි 

යබොධිසත්යතනසද්ධිංඋමඞ්ගානික්ඛමි.යතරාජානඤ්චපණ්ඩිතඤ්චදිස්වා 

‘‘නිස්සංසයං පරහත්ථං ගතම්හා, අම්යහ ගයහත්වා ආගයතහි පණ්ඩිතස්ස
පුරියසහි භපවිතබ්බ’’න්තිමරණභපයතජ්ජිතාමහාවිරවං විරවිංසු. චූළනිරාජාපි
කිර යවයදහරඤ්යඤො පලායනභපයයන ගඞ්ගායතො ගාවුතමත්තට්ඨායන
අට්ඨාසි.යසොසන්නිසින්නායරත්තියායතසං විරවංසුත්වා ‘‘නන්දායදවියා
විය සද්යදො’’ති වත්තුකායමොපි ‘‘කුහිං නන්දායදවිං පස්සිස්සසී’’ති
පරිහාසභපයයන න කිඤ්චි ආහ. මහාසත්යතො පන තස්මිං ඨායන 

පඤ්චාලචන්දිංකුමාරිකංරතනරාසිම්හිඨයපත්වාඅභිසිඤ්චිත්වා‘‘මහාරාජ, 

ත්වං ඉමිස්සාකාරණාආගයතො, අයංයතඅග්ගමයහසීයහොතූ’’තිආහ.තීණි

නාවාසතානි උපට්ඨායපසුං, රාජා විසාලමාළකා ඔතරිත්වා අලඞ්කතනාවං
අභිරුහි.යතපිචත්තායරොඛත්තියානාවං අභිරුහිංසු.තමත්ථංපකායසන්යතො
සත්ථාආහ– 

696. 

‘‘උමඞ්ගානික්ඛමිත්වාන, යවයදයහොනාවමාරුහි; 

අභිරුළ්හඤ්චතංඤත්වා, අනුසාසිමයහොසයධො. 

697. 

‘‘අයංයතසසුයරොයදව, අයංසස්සුජනාධිප; 

යථාමාතුපටිපත්ති, එවංයතයහොතුසස්සුයා. 

698. 

‘‘යථාපි නියයකොභපාතා, සඋදරියයොඑකමාතුයකො; 

එවංපඤ්චාලචන්යදොයත, දයිතබ්යබොරයථසභප. 

699. 

‘‘අයංපඤ්චාලචන්දීයත, රාජපුත්තීඅභිච්ඡිතා; 

කාමංකයරොහියතතාය, භපරියායතරයථසභපා’’ති. 

තත්ථ අනුසාසීති එවං කිරස්ස අයහොසි ‘‘කදාචි එයසො කුජ්ඣිත්වා

චූළනිරඤ්යඤො මාතරං මායරයය, අභිරූපාය නන්දායදවියා සද්ධිං සංවාසං

කප්යපයය, රාජකුමාරංවාමායරයය, පටිඤ්ඤමස්ස ගණ්හිස්සාමී’’ති.තස්මා 

‘‘අෙංයත’’තිආදීනිවදන්යතො අනුසාසි.තත්ථ අෙංයතසසුය ොතිඅයංතව

සසුරස්ස චූළනිරඤ්යඤො පුත්යතො පඤ්චාලචන්දියා කනිට්ඨභපාතියකො, අයං

යතඉදානිසසුයරො. අෙං සස්සූතිඅයං ඉමිස්සාමාතානන්දායදවීනාමතව

සස්සු. ෙථාමාතූතියථාමාතුපුත්තාවත්තප්පටිවත්තංකයරොන්ති, එවං යත

එතිස්සා යහොතු, බලවතිං මාතුසඤ්ඤං පච්චුපට්ඨායපත්වා මා නං කදාචි

යලොභපචිත්යතනඔයලොයකහි. නිෙයකොති අජ්ඣත්තියකො එකපිතරා ජායතො. 
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එකමාතුයකොති එකමාතරා ජායතො. දයිතබ්යබොති පියායිතබ්යබො. භරිොති

අයංයතභපරියා, මාඑතිස්සාඅවමානං අකාසීතිරඤ්යඤොපටිඤ්ඤංගණ්හි. 

රාජාපි‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි.රාජමාතරංපනආරබ්භපකිඤ්චින කයථසි.

කිංකාරණා? තස්සා මහල්ලකභපායවයනව. ඉදං පන සබ්බං යබොධිසත්යතො
තීයරඨත්වාව කයථසි.අථනංරාජාමහාදුක්ඛයතොමුත්තතායගන්තුකායමො

හුත්වා‘‘තාත, ත්වංතීයර ඨියතොවකයථසී’’තිවත්වාගාථමාහ– 

700. 

‘‘ආරුය්හනාවංතරමායනො, කිංනුතීරම්හිතිට්ඨසි; 

කිච්ඡාමුත්තාම්හදුක්ඛයතො, යාමදානිමයහොසධා’’ති. 

මහාසත්යතො ‘‘යදව, තුම්යහහිසද්ධිංගමනංනාමමය්හං අයුත්ත’’න්ති
වත්වාආහ– 

701. 

‘‘යනසධම්යමොමහාරාජ, යයොහංයසනායනායයකො; 

යසනඞ්ගංපරිහායපත්වා, අත්තානංපරියමොචයය. 

702. 

‘‘නියවසනම්හි යතයදව, යසනඞ්ගං පරිහාපිතං; 

තංදින්නංබ්රහ්මදත්යතන, ආනයිස්සංරයථසභපා’’ති. 

තත්ථ ධම්යමොති සභපායවො. නියවසනම්හීති තං නගරං සන්ධායාහ. 

පරියමොචයෙතිපරියමොයචයයං. පරිහාපිතන්ති ඡඩ්ඩිතං.යතසුහිමනුස්යසසු
දූරමග්ගං ආගතත්තා යකචි කිලන්තා නිද්දං ඔක්කන්තා යකචි ඛාදන්තා

පිවන්තාඅම්හාකංනික්ඛන්තභපාවම්පිනජානිංසු, යකචිගිලානා.මයා සද්ධිං

චත්තායරො මායසකම්මංකත්වා මම උපකාරකා මනුස්සා යචත්ථ බහූ, න

සක්කා මයා එකමනුස්සම්පි ඡඩ්යඩත්වා ගන්තුං, අහං පන නිවත්තිත්වා
සබ්බම්පි තං තව යසනං බ්රහ්මදත්යතන දින්නං අප්පටිවිද්ධං ආයනස්සාමි.

තුම්යහ, මහාරාජ, කත්ථචි අවිලම්බන්තා සීඝං ගච්ඡථ. මයා එවා

අන්තරාමග්යග හත්ථිවාහනාදීනි ඨපිතානි, කිලන්තකිලන්තානි පහාය
සමත්ථසමත්යථහිසීඝංමිථිලයමවපවිසථාති. 

තයතො රාජාගාථමාහ– 

703. 

‘‘අප්පයසයනොමහායසනං, කථංවිග්ගය්හඨස්සසි; 

දුබ්බයලොබලවන්යතන, විහඤ්ඤිස්සසිපණ්ඩිතා’’ති. 

තත්ථ විග් ය්හාති පරිප්ඵරිත්වා. විහඤ්ඤිස්සසීතිහඤ්ඤිස්සසි. 
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තයතොයබොධිසත්යතොආහ– 

704. 

‘‘අප්පයසයනොපියචමන්තී, මහායසනංඅමන්තිනං; 

ජිනාතිරාජාරාජායනො, ආදිච්යචොවුදයංතම’’න්ති. 

තත්ථ මන්තීති මන්තාය සමන්නාගයතො පඤ්ඤවා උපායකුසයලො. 

අමන්තිනන්ති අනුපායකුසලං ජිනාති, පඤ්ඤවා දුප්පඤ්ඤං ජිනාති.  ාජා

 ාජායනොති එයකොපි ච එවරූයපො රාජා බහූපි දුප්පඤ්ඤරාජායනො

ජිනාතියයව. යථා කින්ති? ආදිච්යචොවුදෙං තමන්ති, යථා ආදිච්යචො

උදයන්යතො තමං විද්ධංයසත්වා ආයලොකං දස්යසති, එවං ජිනාති යචව
සූරියයොවියවියරොචතිච. 

ඉදං වත්වා මහාසත්යතො රාජානං ‘‘ගච්ඡථ තුම්යහ’’ති වන්දිත්වා 

උයයයොයජසි. යසො ‘‘මුත්යතො වතම්හි අමිත්තහත්ථයතො, ඉමිස්සා ච 
ලද්ධත්තා මයනොරයථොපි යම මත්ථකං පත්යතො’’ති යබොධිසත්තස්ස ගුයණ
ආවජ්යජත්වා උප්පන්නපීතිපායමොජ්යජො පණ්ඩිතස්ස ගුයණ යසනකස්ස
කයථන්යතොගාථමාහ– 

705. 

‘‘සුසුඛංවතසංවායසො, පණ්ඩියතහීතියසනක; 

පක්ඛීවපඤ්ජයරබද්යධ, මච්යඡජාලගයතරිව; 

අමිත්තහත්ථත්තගයත, යමොචයීයනොමයහොසයධො’’ති. 

තත්ථ සුසු ංවතාතිඅතිසුඛංවතඉදං, යයො සංවායසොපණ්ඩියතහි. ඉතීති
කාරණත්යථ නිපායතො. ඉදං වුත්තං යහොති – යස්මා අමිත්තහත්ථගයත

යමොචයියනොමයහොසයධො, තස්මා, යසනක, වදාමි.සුසුඛංවත ඉදං, යයොඑස
පණ්ඩියතහිසංවායසොති. 

තං සුත්වායසනයකොපිපණ්ඩිතස්සගුයණ කයථන්යතොආහ– 

706. 

‘‘එවයමතංමහාරාජ, පණ්ඩිතාහිසුඛාවහා; 

පක්ඛීවපඤ්ජයරබද්යධ, මච්යඡජාලගයතරිව; 

අමිත්තහත්ථත්තගයත, යමොචයීයනොමයහොසයධො’’ති. 

අථ යවයදහරාජා නදිං උත්තරිත්වා යයොජනන්තයර යයොජනන්තයර 
මහාසත්යතන කාරිතගාමං සම්පත්යතො. තත්රස්ස යබොධිසත්යතන
ඨපිතමනුස්සා හත්ථිවාහනාදීනි යචව අන්නපානාදීනි ච අදංසු. යසො
කිලන්යත හත්ථිඅස්සරථාදයයො ඨයපත්වා ඉතයර ආදාය යතහි සද්ධිං
අඤ්ඤංගාමංපාපුණි.එයතනුපායයනයයොජනසතිකංමග්ගං අතික්කමිත්වා
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පුනදිවයස පායතොව මිථිලං පාවිසි. මහාසත්යතොපි උමඞ්ගද්වාරං ගන්ත්වා 
අත්තනා සන්නද්ධඛග්ගං ඔමුඤ්චිත්වා උමඞ්ගද්වායර වාලුකං වියූහිත්වා
ඨයපසි. ඨයපත්වා ච පන උමඞ්ගං පවිසිත්වා උමඞ්යගන ගන්ත්වා නගරං 
පවිසිත්වාපාසාදං අභිරුය්හගන්යධොදයකනන්හත්වානානග්ගරසයභපොජනං
භුඤ්ජිත්වා සයනවරගයතො ‘‘මයනොරයථො යම මත්ථකං පත්යතො’’ති
ආවජ්යජන්යතො නිපජ්ජි. අථ තස්සා රත්තියා අච්චයයන චූළනිරාජා
යසනඞ්ගං විචාරයමායනො තං නගරං උපාගමි. තමත්ථං පකායසන්යතො
සත්ථාආහ– 

707. 

‘‘රක්ඛිත්වාකසිණංරත්තිං, චූළයනයයයොමහබ්බයලො; 

උයදන්තංඅරුණුග්ගස්මිං, උපකාරිංඋපාගමි. 

708. 

‘‘ආරුය්හ පවරංනාගං, බලවන්තං සට්ඨිහායනං; 

රාජාඅයවොචපඤ්චායලො, චූළයනයයයොමහබ්බයලො. 

709. 

‘‘සන්නද්යධොමණිවම්යමන, සරමාදායපාණිනා; 

යපසියයඅජ්ඣභපාසිත්ථ, පුථුගුම්යබසමාගයත’’ති. 

තත්ථ කසිණන්ති සකලං නිස්යසසං. උයදන්තන්ති උයදන්යත. 

උපකාරින්ති පඤ්චාලනගරං උපාදාය මහාසත්යතනකාරිතත්තා

‘‘උපකාරී’’තිලද්ධනාමකංතංනගරංඋපාගමි. අයවොචාතිඅත්තයනොයසනං

අයවොච. යපසියෙති අත්තයනො යපසනකාරයක. අජ්ෙභාසිත්ථාති

අධිඅභපාසිත්ථ, පුයරතරයමව අභපාසිත්ථ, පුථුගුම්යබති බහූසු සිප්යපසු
පතිට්ඨියත අයනකසිප්පජානනයකති. 

ඉදානි යතසරූපයතොදස්යසතුමාහ– 

710. 

‘‘හත්ථායරොයහඅනීකට්යඨ, රථියකපත්තිකාරයක; 

උපාසනම්හිකතහත්යථ, වාලයවයධසමාගයත’’ති. 

තත්ථ උපාසනම්හීති ධනුසිප්යප. කතහත්යථති අවිරජ්ඣනයවධිතාය
සම්පන්නහත්යථ. 

ඉදානිරාජායවයදහංජීවග්ගාහංගණ්හායපතුංආණායපන්යතොආහ– 

711. 

‘‘යපයසථකුඤ්ජයරදන්තී, බලවන්යතසට්ඨිහායයන; 

මද්දන්තුකුඤ්ජරානගරං, යවයදයහනසුමාපිතං. 
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712. 

‘‘වච්ඡදන්තමුඛායසතා, තික්ඛග්ගාඅට්ඨියවධියනො; 

පණුන්නාධනුයවයගන, සම්පතන්තුතරීතරා. 

713. 

‘‘මාණවාවම්මියනොසූරා, චිත්රදණ්ඩයුතාවුධා; 

පක්ඛන්දියනොමහානාගා, හත්ථීනංයහොන්තුසම්මුඛා. 

714. 

‘‘සත්තියයො යතලයධොතායයො, අච්චිමන්තා පභපස්සරා; 

විජ්යජොතමානාතිට්ඨන්තු, සතරංසීවතාරකා. 

715. 

‘‘ආවුධබලවන්තානං, ගුණිකායූරධාරිනං; 

එතාදිසානංයයොධානං, සඞ්ගායමඅපලායිනං; 

යවයදයහොකුයතොමුච්චිස්සති, සයචපක්ඛීවකාහිති. 

716. 

‘‘තිංසයමපුරිසනාවුයතයො, සබ්යබයවයකකනිච්චිතා; 

යයසංසමංනපස්සාමි, යකවලංමහීමංචරං. 

717. 

‘‘නාගාචකප්පිතාදන්තී, බලවන්යතොසට්ඨිහායනා; 

යයසංඛන්යධසුයසොභපන්ති, කුමාරාචාරුදස්සනා. 

718. 

‘‘පීතාලඞ්කාරාපීතවසනා, පීතුත්තරනිවාසනා; 

නාගඛන්යධසුයසොභපන්ති, යදවපුත්තාවනන්දයන. 

719. 

‘‘පාඨීනවණ්ණායනත්තිංසා, යතලයධොතාපභපස්සරා; 

නිට්ඨිතානරධීයරභි, සමධාරාසුනිස්සිතා. 

720. 

‘‘යවල්ලාලියනො වීතමලා, සික්කායසමයාදළා; 

ගහිතාබලවන්යතභි, සුප්පහාරප්පහාරිභි. 

721. 

‘‘සුවණ්ණථරුසම්පන්නා, යලොහිතකච්ඡපධාරිතා; 

විවත්තමානායසොභපන්ති, විජ්ජූවබ්භපඝනන්තයර. 

722. 
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පටුන 

‘‘පටාකාවම්මියනොසූරා, අසිචම්මස්සයකොවිදා; 

ධනුග්ගහාසික්ඛිතරා, නාගඛන්යධනිපාතියනො. 

723. 

‘‘එතාදියසහිපරික්ඛිත්යතො, නත්ථියමොක්යඛොඉයතොතව; 

පභපාවංයතනපස්සාමි, යයනත්වංමිථිලංවයජ’’ති. 

තත්ථ දන්තීති සම්පන්නදන්යත. වච්ඡදන්තමු ාති නිඛාදනසදිසමුඛා. 

පණුන්නාති විස්සට්ඨා. සම්පතන්තුතරීත ාති එවරූපා සරා ඉතරීතරා
සම්පතන්තු සමාගච්ඡන්තු. ඝනයමඝවස්සං විය සරවස්සං වස්සථාති

ආණායපසි. මාණවාති තරුණයයොධා. වම්මියනොති වම්මහත්ථා. 

චිත්රදණ්ඩයුතාවුධාති චිත්රදණ්ඩයුත්යතහි ආවුයධහි සමන්නාගතා. 

පක් න්දියනොති සඞ්ගාමපක්ඛන්දිකා. මහානා ාති මහානායගසු
යකොඤ්චනාදං කත්වා ආගච්ඡන්යතසුපි නිච්චලා ඨත්වා යතසං දන්යත

ගයහත්වා ලුඤ්චිතුං සමත්ථා යයොධා. සත ංසීව තා කාති සතරංසී විය

ඔසධිතාරකා. ආවුධබලවන්තානන්ති ආවුධබයලන යුත්තානං

සමන්නාගතානං. ගුණිකායූ ධාරිනන්තිගුණිවුච්චතිකවචං, කවචානියචව

කායූරාභපරණානි ච ධායරන්තානං, කවචසඞ්ඛාතානි වා කායූරානි

ධායරන්තානං. සයච පක්ඛීව කාහිතීති සයචපි පක්ඛී විය ආකායස

පක්ඛන්දනංකරිස්සති, තථාපිකිං මුච්චිස්සතීතිවදති. 

තිංස යම පුරිසනාවුත්යෙොති පුරිසානං තිංසසහස්සානි නවුතිසතානි

තිංසනාවුයතයොති වුච්චන්ති. සබ්යබයවයකකනිච්චිතාති එත්තකා මය්හං
පයරසං හත්ථයතො ආවුධං ගයහත්වා පච්චාමිත්තානං සීසපාතනසමත්ථා

එයකකංවිචිනිත්වාගහිතා අනිවත්තියනොයයොධාතිදස්යසති. යකවලංමහීමං

ච න්තිසකලම්පි ඉමංමහිංචරන්යතොයයසංසමංසදිසංනපස්සාමි, කුයතො

උත්තරිතරං, යතයයවයමයයොධා එත්තකාතිදස්යසති. චාරුදස්සනාති චාරු

වුච්චති සුවණ්ණං, සුවණ්ණවණ්ණාති අත්යථො. පීතාලඞ්කා ාති

පීතවණ්ණසුවණ්ණාලඞ්කාරා. පීතවසනාති පීතවණ්ණසුවණ්ණවත්ථා. 

පීතුත්ත නිවාසනාති පීතඋත්තරාසඞ්ගනිවත්ථා. පාඨීනවණ්ණාති

පාසාණමච්ඡසදිසා. යනත්තිංසාති ඛග්ගා. න ධීය භීති පණ්ඩිතපුරියසහි. 

සුනිස්සිතාතිසුනිසිතාඅතිතිඛිණා. 

යවල්ලාලියනොති ඨිතමජ්ඣන්හියක සූරියයො විය විජ්යජොතමානා. 

සික්කාෙසමොති සත්ත වායර යකොඤ්චසකුයණ ඛාදායපත්වා ගහියතන

සික්කායයසන කතා. සුප්පහා ප්පහාරිභීති දළ්හප්පහායරහි යයොයධහි. 

යලොහිතකච්ඡුපධාරිතාති යලොහිතවණ්ණාය යකොසියා සමන්නාගතා. 

පටාකාති ආකායස පරිවත්තනසමත්ථා. සූ ාති ජාතිසූරා. අසිචම්මස්ස 

යකොවිදාති එයතසංගහයණකුසලා. ධනුග් හාතිධනුග්ගහකා. සික්ඛිත ාති

එතස්මිං ධනුග්ගහයණ අතිවිය සික්ඛිතා. නා  න්යධ නිපාතියනොති
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පටුන 

හත්ථික්ඛන්යධඛග්යගනඡින්දිත්වා නිපාතනසමත්ථා. නත්ථි යමොක්ය ොති

අම්යභපො, යවයදහ, ත්වං පඨමං තාවගහපතිපුත්තස්සානුභපායවනමුත්යතොසි, 

ඉදානි පන නත්ථි තව යමොක්යඛොති වදති. පභාවං යතති ඉදානි යත

රාජානුභපාවං න පස්සාමි, යයන ත්වං මිථිලං ගමිස්සසි ඛිප්පං, ජායල
පවිට්ඨමච්යඡොවියජායතොසීති. 

චූළනිරාජා යවයදහං තජ්යජන්යතො ‘‘ඉදානි නං ගණ්හිස්සාමී’’ති

වජිරඞ්කුයසනනාගංයචොයදන්යතො‘‘ගණ්හථ, භින්දථ, විජ්ඣථා’’ති යසනං
ආණායපන්යතො උපකාරිනගරං අවත්ථරන්යතො විය උපාගමි. අථ නං

මහාසත්තස්ස උපනික්ඛිත්තකපුරිසා ‘‘යකො ජානාති, කිං භපවිස්සතී’’ති
අත්තයනොඋපට්ඨායකගයහත්වා පරිවාරයිංසු.තස්මිංඛයණයබොධිසත්යතො
සිරිසයනා වුට්ඨාය කතසරීරප්පටිජග්ගයනො භුත්තපාතරායසො
අලඞ්කතප්පටියත්යතො සතසහස්සග්ඝනකං කාසිකවත්ථං නිවායසත්වා 
රත්තකම්බලං එකංයස කරිත්වා සත්තරතනවිචිත්තං වලඤ්ජනදණ්ඩකං
ආදාය සුවණ්ණපාදුකං ආරුය්හ යදවච්ඡරාය විය අලඞ්කතඉත්ථියා
වාලබීජනියා බීජියමායනො අලඞ්කතපාසායද සීහපඤ්ජරං විවරිත්වා
චූළනිරඤ්යඤො අත්තානං දස්යසන්යතො සක්කයදවරාජලීලාය අපරාපරං 
චඞ්කමි. චූළනිරාජාපි තස්ස රූපසිරිං ඔයලොයකත්වා චිත්තං පසායදතුං

නාසක්ඛි, ‘‘ඉදානි නං ගණ්හිස්සාමී’’ති තුරිතතුරියතොව හත්ථිං යපයසසි.
පණ්ඩියතො චින්යතසි ‘‘අයං ‘යවයදයහො යම ලද්යධො’ති සඤ්ඤාය

තුරිතතුරියතොව ආගච්ඡති, න ජානාති අත්තයනො පුත්තදාරං ගයහත්වා

අම්හාකං රඤ්යඤො ගතභපාවං, සුවණ්ණාදාසසදිසං මම මුඛං දස්යසත්වා
කයථස්සාමි යතන සද්ධි’’න්ති. යසො වාතපායන ඨියතොව මධරස්සරං
නිච්ඡායරත්වායතනසද්ධිංකයථන්යතො ආහ– 

724. 

‘‘කිංනුසන්තරමායනොව, නාගංයපයසසිකුඤ්ජරං; 

පහට්ඨරූයපොආපතසි, සිද්ධත්යථොස්මීතිමඤ්ඤසි. 

725. 

‘‘ඔහයරතංධනුංචාපං, ඛුරප්පංපටිසංහර; 

ඔහයරතංසුභපංවම්මං, යවළුරියමණිසන්ථත’’න්ති. 

තත්ථ කුඤ්ජ න්ති යසට්ඨං. පහට්ඨරූයපොති හට්ඨතුට්ඨචිත්යතො

යසොමනස්සජායතො. ආපතසීති ආගච්ඡසි. සිද්ධත්යථොස්මීති 

නිප්ඵන්නත්යථොස්මි, මයනොරයථො යම මත්ථකං පත්යතොති මඤ්ඤසි. 

ඔහය තන්තිඉමංචාපසඞ්ඛාතංධනුංඔහර, අවහර, ඡඩ්යඩහි, යකොනුයත 

එයතනත්යථො. පටිසංහ ාතිඅපයනත්වාඅඤ්ඤස්සවායදහි, පටිච්ඡන්යනවා

ඨායනඨයපහි, කිංඛුරප්යපනකරිස්සසි. වම්මන්තිඑතංවම්මම්පිඅපයනහි.

ඉදං තයා හියයයො පටිමුක්කං භපවිස්සති, ඡඩ්යඩහි නං, මා යත සරීරං
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උප්පණ්ඩුකං අයහොසි, අකිලයමත්වා පායතොව නගරං පවිසාහීති රඤ්ඤා
සද්ධිංයකළිමකාසි. 

යසොතස්සවචනංසුත්වා‘‘ගහපතිපුත්යතොමයාසද්ධිංයකළිංකයරොති, 
අජ්ජයතකත්තබ්බංජානිස්සාමී’’තිතංතජ්යජන්යතොගාථමාහ– 

726. 

‘‘පසන්නමුඛවණ්යණොසි, ම්හිතපුබ්බඤ්ච භපාසසි; 

යහොතියඛොමරණකායල, එදිසීවණ්ණසම්පදා’’ති. 

තත්ථ ම්හිතපුබ්බඤ්චාති පඨමං ම්හිතං කත්වා පච්ඡා භපාසන්යතො

ම්හිතපුබ්බයමවභපාසසි, මංකිස්මිඤ්චිනගයණසි. යහොතිය ොතිමරණකායල

නාම වණ්ණසම්පදා යහොතියයව, තස්මා ත්වං වියරොචසි, අජ්ජ යත සීසං
ඡින්දිත්වාජයපානංපිවිස්සාමාති. 

එවං තස්ස යතන සද්ධිං කථනකායල මහාබලකායයො මහාසත්තස්ස

රූපසිරිං දිස්වා ‘‘අම්යභපො, අම්හාකං රාජා මයහොසධපණ්ඩියතන සද්ධිං

මන්යතති, කිං නු යඛො කයථසි, එයතසං කථං සුණිස්සාමා’’ති රඤ්යඤො
සන්තිකයමව අගමාසි. පණ්ඩියතොපි තස්ස කථං සුත්වා ‘‘න මං

‘මයහොසධපණ්ඩියතො’තිජානාසි.නාහං අත්තානංමායරතුංදස්සාමි, මන්යතො

යත, යදව, භින්යනො, යකවට්යටන ච තයා ච හදයයන චින්තිතං න ජාතං, 

මුයඛනකථිතයමවජාත’’න්තිපකායසන්යතොආහ – 

727. 

යමොඝංයතගජ්ජිතංරාජ, භින්නමන්යතොසිඛත්තිය; 

දුග්ගණ්යහොසිතයාරාජා, ඛළුඞ්යකයනවසින්ධයවො. 

728. 

‘‘තිණ්යණොහියයයොරාජාගඞ්ගං, සාමච්යචොසපරිජ්ජයනො; 

හංසරාජංයථාධඞ්යකො, අනුජ්ජවංපතිස්සසී’’ති. 

තත්ථ භින්නමන්යතොසීති යයො තයා යකවට්යටන සද්ධිං සයනගබ්යභප

මන්යතොගහියතො, තංමන්තංනජානාතීතිමාසඤ්ඤංකරි, පයගවයසොමයා 

ඤායතො, භින්නමන්යතො අසි ජායතො. දුග් ණ්යහොසි තොති මහාරාජ, තයා

අම්හාකං රාජා අස්සඛළුඞ්යකන සින්ධයවො විය දුග්ගණ්යහොසි, ඛළුඞ්කං
ආරුළ්යහන ජවසම්පන්නංආජානීයංආරුය්හගච්ඡන්යතොවියගයහතුංන

සක්කාති අත්යථො. ඛළුඞ්යකො විය හි යකවට්යටො, තං ආරුළ්හපුරියසො විය

ත්වං, ජවසම්පන්යනොසින්ධයවොවියඅහං, තං ආරුළ්හපුරියසොවියඅම්හාකං

රාජාතිදස්යසති. තිණ්යණො හියෙයොතිහියයයොවඋත්තිණ්යණො.යසොචයඛො

සාමච්යචොසපරිජයනො, නඑකයකොව පලායිත්වාගයතො. අනුජ්ජවන්තිසයච

පන ත්වං තං අනුජවිස්සසි අනුබන්ධිස්සසි, අථ යථා සුවණ්ණහංසරාජං
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අනුජවන්යතො ධඞ්යකො අන්තරාව පතිස්සති, එවං පතිස්සසි, අන්තරාව
විනාසංපාපුණිස්සසීතිවදති. 

ඉදානි යසොඅඡම්භිතයකසරසීයහොවියඋදාහරණං ආහරන්යතොආහ– 

729. 

‘‘සිඞ්ගාලාරත්තිභපායගන, ඵුල්ලංදිස්වානකිංසුකං; 

මංසයපසීතිමඤ්ඤන්තා, පරිබූළ්හාමිගාධමා. 

730. 

‘‘වීතිවත්තාසු රත්තීසු, උග්ගතස්මිං දිවාකයර; 

කිංසුකංඵුල්ලිතංදිස්වා, ආසච්ඡින්නාමිගාධමා. 

731. 

‘‘එවයමවතුවංරාජ, යවයදහංපරිවාරිය; 

ආසච්ඡින්යනොගමිස්සසි, සිඞ්ගාලාකිංසුකංයථා’’ති. 

තත්ථ දිස්වානාති චන්දායලොයකන ඔයලොයකත්වා. පරිබූළ්හාති
පායතොව මංසයපසිං ඛාදිත්වා ගමිස්සාමාති පරිවායරත්වා අට්ඨංසු. 

වීතිවත්තාසූති යත යාසු යාසු රත්තීසු එවං අට්ඨංසු, තාසු තාසු රත්තීසු

අතීතාසු. දිස්වාති සූරියායලොයකන කිංසුකං දිස්වා ‘‘න ඉදං මංස’’න්ති

ඤත්වා ඡින්නාසා හුත්වා පලායිංසු. සිඞ් ාලාති යථා සිඞ්ගාලා කිංසුකං

පරිවායරත්වා ආසච්ඡින්නා ගතා, එවං තුවම්පි ඉධ යවයදහරඤ්යඤො

නත්ථිභපාවං ඤත්වා ආසච්ඡින්යනො හුත්වා ගමිස්සසි, යසනං ගයහත්වා
පලායිස්සසීතිදීයපති. 

රාජා තස්ස අඡම්භිතවචනං සුත්වා චින්යතසි ‘‘අයං ගහපතිපුත්යතො 

අතිසූයරොහුත්වාකයථසි, නිස්සංසයංයවයදයහොපලායතොභපවිස්සතී’’ති.යසො
අතිවිය කුජ්ඣිත්වා ‘‘පුබ්යබ මයං ගහපතිපුත්තං නිස්සාය උදරසාටකස්සපි

අස්සාමිකා ජාතා, ඉදානි යතන අම්හාකං හත්ථගයතො පච්චාමිත්යතො 

පලාපියතො, බහුස්ස වත යනො අනත්ථස්ස කාරයකො, උභින්නං
කත්තබ්බකාරණං ඉමස්යසව කරිස්සාමී’’ති තස්ස කාරණං කාතුං
ආණායපන්යතොආහ– 

732. 

‘‘ඉමස්සහත්යථපායදච, කණ්ණනාසඤ්චඡින්දථ; 

යයොයමඅමිත්තංහත්ථගතං, යවයදහංපරියමොචයි. 

733. 

‘‘ඉමංමංසංවපාතබයං, සූයලකත්වාපචන්තුනං; 

යයොයමඅමිත්තංහත්ථගතං, යවයදහංපරියමොචයි. 
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734. 

‘‘යථාපි ආසභපංචම්මං, පථබයාවිතනීයති; 

සීහස්සඅයථොබයග්ඝස්ස, යහොතිසඞ්කුසමාහතං. 

735. 

‘‘එවංතංවිතනිත්වාන, යවධයිස්සාමිසත්තියා; 

යයොයමඅමිත්තංහත්ථගතං, යවයදහංපරියමොචයී’’ති. 

තත්ථ පාතබයන්ති පාචයිතබ්බං පචිතබ්බයුත්තකං මිගාදීනං මංසං විය

ඉමංගහපතිපුත්තංසූයලආවුණිත්වා පචන්තු. සීහස්ස අයථොබයග්ඝස්සාති

එයතසඤ්චයථාචම්මං සඞ්කුසමාහතංයහොති, එවංයහොතු. යවධයිස්සාමීති 

විජ්ඣායපස්සාමි. 

තංසුත්වාමහාසත්යතොහසිතංකත්වා‘‘අයංරාජාඅත්තයනොයදවියාච 

බන්ධවානඤ්ච මයා මිථිලං පහිතභපාවං න ජානාති, යතන යම ඉමං

කම්මකාරණංවිචායරති, යකොධවයසනයඛොපනමංඋසුනාවාවිජ්යඣයය, 

අඤ්ඤං වා අත්තයනො රුච්චනකං කයරයය, යසොකාතුරං ඉමං
යවදනාප්පත්තං කත්වා හත්ථිපිට්යඨයයව විසඤ්ඤිං නං නිපජ්ජායපතුං තං
කාරණංආයරොයචස්සාමී’’තිචින්යතත්වාආහ– 

736. 

‘‘සයචයමහත්යථපායදච, කණ්ණනාසඤ්චයඡච්ඡසි; 

එවංපඤ්චාලචන්දස්ස, යවයදයහොයඡදයිස්සති. 

737. 

‘‘සයචයමහත්යථපායදච, කණ්ණනාසඤ්චයඡච්ඡසි; 

එවංපඤ්චාලචන්දියා, යවයදයහොයඡදයිස්සති. 

738. 

‘‘සයචයමහත්යථපායදච, කණ්ණනාසඤ්චයඡච්ඡසි; 

එවංනන්දායයදවියා, යවයදයහොයඡදයිස්සති. 

739. 

‘‘සයචයමහත්යථපායදච, කණ්ණනාසඤ්චයඡච්ඡසි; 

එවංයතපුත්තදාරස්ස, යවයදයහොයඡදයිස්සති. 

740. 

‘‘සයච මංසංවපාතබයං, සූයලකත්වා පචිස්සසි; 

එවංපඤ්චාලචන්දස්ස, යවයදයහොපාචයිස්සති. 

741. 
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‘‘සයච මංසංවපාතබයං, සූයලකත්වා පචිස්සසි; 

එවංපඤ්චාලචන්දියා, යවයදයහොපාචයිස්සති. 

742. 

‘‘සයචමංසංවපාතබයං, සූයලකත්වාපචිස්සසි; 

එවංනන්දායයදවියා, යවයදයහොපාචයිස්සති. 

743. 

‘‘සයචමංසංවපාතබයං, සූයලකත්වාපචිස්සසි; 

එවංයතපුත්තදාරස්ස, යවයදයහොපාචයිස්සති. 

744. 

‘‘සයච මංවිතනිත්වාන, යවධයිස්සසි සත්තියා; 

එවංපඤ්චාලචන්දස්ස, යවයදයහොයවධයිස්සති. 

745. 

‘‘සයචමංවිතනිත්වාන, යවධයිස්සසිසත්තියා; 

එවංපඤ්චාලචන්දියා, යවයදයහොයවධයිස්සති. 

746. 

‘‘සයචමංවිතනිත්වාන, යවධයිස්සසිසත්තියා; 

එවංනන්දායයදවියා, යවයදයහොයවධයිස්සති. 

747. 

‘‘සයචමංවිතනිත්වාන, යවධයිස්සසිසත්තියා; 

එවංයතපුත්තදාරස්ස, යවයදයහොයවධයිස්සති; 

එවංයනොමන්තිතංරයහො, යවයදයහනමයාසහ. 

748. 

‘‘යථාපිපලසතංචම්මං, යකොන්තිමන්තාසුනිට්ඨිතං; 

උයපතිතනුතාණාය, සරානංපටිහන්තයව. 

749. 

‘‘සුඛාවයහොදුක්ඛනුයදො, යවයදහස්සයසස්සියනො; 

මතිංයතපටිහඤ්ඤාමි, උසුංපලසයතනවා’’ති. 

තත්ථ යඡදයිස්සතීති ‘‘පණ්ඩිතස්සකිර චූළනිනාහත්ථපාදාඡින්නා’’ති

සුත්වාව යඡදයිස්සති. පුත්තදා ස්සාති මම එකස්ස ඡින්දනපච්චයා තව
ද්වින්නං පුත්තානඤ්යචවඅග්ගමයහසියා චාතිතිණ්ණම්පිජනානංඅම්හාකං 

රාජා යඡදයිස්සති. එවං යනො මන්තිතං  යහොති මහාරාජ, මයා ච 

යවයදහරායජන ච එවං රහසි මන්තිතං ‘‘යං යං ඉධ මය්හං චූළනිරාජා
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කායරති, තං තං තත්ථ තස්ස පුත්තදාරානං කාතබ්බ’’න්ති. පලසතන්ති
පලසතප්පමාණං බහූ ඛායර ඛාදායපත්වා මුදුභපාවං උපනීතං චම්මං. 

යකොන්තිමන්තාසුනිට්ඨිතන්තියකොන්තිමන්තාවුච්චති චම්මකාරසත්ථං, තාය

කන්තනලිඛිතානංවයසනකතත්තාසුට්ඨුනිට්ඨිතං. තනුතාණාොතියථාතං

චම්මංසඞ්ගායමසරානංපටිහන්තයවසරීරතාණං උයපති, සයරපටිහනිත්වා

සරීරං රක්ඛති. සු ාවයහොති මහාරාජ, අහම්පි අම්හාකං රඤ්යඤො
පච්චාමිත්තානං වාරණත්යථන තං සරපරිත්තාණචම්මං විය සුඛාවයහො. 

දුක් නුයදොති කායිකසුඛයචතසිකසුඛඤ්ච ආවහාමි, දුක්ඛඤ්ච නුයදමි. 

මතින්ති තස්මා තව මතිං පඤ්ඤං උසුං යතන පලසතචම්යමන විය
අත්තයනොමතියා පටිහනිස්සාමීති. 

තං සුත්වාරාජාචින්යතසි‘‘ගහපතිපුත්යතො කිංකයථති, යථාකිරඅහං

එතස්ස කරිස්සාමි, එවං යවයදහරාජා මම පුත්තදාරානං කම්මකාරණං

කරිස්සති, නජානාතිමමපුත්තදාරානංආරක්ඛස්සසුසංවිහිතභපාවං, ‘ඉදානි 

මායරස්සතී’ති මරණභපයයන විලපති, නාස්ස වචනං සද්දහාමී’’ති.

මහාසත්යතො ‘‘අයං මං මරණභපයයන කයථතීති මඤ්ඤති, ජානායපස්සාමි
න’’න්තිචින්යතත්වාආහ– 

750. 

‘‘ඉඞ්ඝපස්සමහාරාජ, සුඤ්ඤංඅන්යතපුරංතව; 

ඔයරොධාචකුමාරාච, තවමාතාචඛත්තිය; 

උමඞ්ගානීහරිත්වාන, යවයදහස්සුපනාමිතා’’ති. 

තත්ථ උමඞ් ාතිමහාරාජ, මයාඅත්තයනො මාණයවයපයසත්වාපාසාදා
ඔතරායපත්වා ජඞ්ඝඋමඞ්යගන ආහරායපත්වා මහාඋමඞ්ගා නීහරිත්වා
බන්ධවායතයවයදහස්සඋපනාමිතාති. 

තං සුත්වා රාජා චින්යතසි ‘‘පණ්ඩියතො අතිවිය දළ්හංකත්වා කයථති, 

මයා ච රත්තිභපායග ගඞ්ගාපස්යස නන්දායදවියා සද්යදො විය සුයතො, 
මහාපඤ්යඤො පණ්ඩියතො කදාචි සච්චං භපයණයයා’’ති. යසො
උප්පන්නබලවයසොයකොපි සතිං උපට්ඨායපත්වා අයසොචන්යතො විය එකං
අමච්චංපක්යකොසායපත්වාජානනත්ථායයපයසන්යතොඉමංගාථමාහ– 

751. 

‘‘ඉඞ්ඝ අන්යතපුරංමය්හං, ගන්ත්වාන විචිනාථනං; 

යථාඉමස්සවචනං, සච්චංවායදිවාමුසා’’ති. 

යසො සපරිවායරො රාජනියවසනං ගන්ත්වා ද්වාරං විවරිත්වා අන්යතො 
පවිසිත්වා හත්ථපායද බන්ධිත්වා මුඛඤ්ච පිදහිත්වා නාගදන්තයකසු
ඔලග්ගියත අන්යතපුරපාලයකචඛුජ්ජවාමනකාදයයොචභපාජනානිභින්දිත්වා
තත්ථතත්ථ විප්පකිණ්ණඛාදනීයයභපොජනීයඤ්චරතනඝරද්වාරානිවිවරිත්වා
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කතරතනවියලොපං විවටද්වාරං සිරිගබ්භපඤ්චයථාවිවයටහිඑව වාතපායනහි
පවිසිත්වා චරමානං කාකගණඤ්ච ඡඩ්ඩිතගාමසදිසං සුසානභූමියං විය ච
නිස්සිරිකංරාජනියවසනඤ්ච දිස්වාපුනාගන්ත්වාරඤ්යඤොආයරොයචන්යතො
ආහ– 

752. 

‘‘එවයමතංමහාරාජ, යථාආහමයහොසයධො; 

සුඤ්ඤංඅන්යතපුරංසබ්බං, කාකපට්ටනකංයථා’’ති. 

තත්ථ කාකපට්ටනකං ෙථාති මච්ඡගන්යධන ආගයතහි කාකගයණහි
සමාකිණ්යණොසමුද්දතීයරඡඩ්ඩිතගාමයකො විය. 

තංසුත්වාරාජා චතුන්නංජනානංපියවිප්පයයොගසම්භපයවනයසොයකන 
කම්පමායනො ‘‘ඉදං මම දුක්ඛං ගහපතිපුත්තං නිස්සාය උප්පන්න’’න්ති
දණ්යඩන ඝට්ටියතො ආසීවියසො විය යබොධිසත්තස්ස අතිවිය කුජ්ඣි.

මහාසත්යතොතස්සාකාරංදිස්වා ‘‘අයංරාජාමහායයසොකදාචියකොධවයසන

‘කිංමමඑයතහී’තිඛත්තියමායනනමංවියහයඨයය, යංනූනාහංනන්දායදවිං
ඉමිනාඅදිට්ඨපුබ්බංවියකයරොන්යතොතස්සාසරීරවණ්ණං වණ්යණයයං.අථ

යසොතංඅනුස්සරිත්වා‘සචාහංමයහොසධංමායරස්සාමි, එවරූපං ඉත්ථිරතනං

න ලභිස්සාමි, අමායරන්යතො පුන තං ලභිස්සාමී’ති අත්තයනො භපරියාය
සියනයහන න කිඤ්චි මය්හං කරිස්සතී’’ති චින්යතත්වා අත්තයනො
අනුරක්ඛණත්ථං පාසායද ඨියතොව රත්තකම්බලන්තරා සුවණ්ණවණ්ණං
බාහුංනීහරිත්වාතස්සාගතමග්ගාචික්ඛනවයසන වණ්යණන්යතොආහ– 

753. 

‘‘ඉයතොගතාමහාරාජ, නාරීසබ්බඞ්ගයසොභපනා; 

යකොසම්බඵලකසුස්යසොණී, හංසගග්ගරභපාණිනී. 

754. 

‘‘ඉයතොනීතාමහාරාජ, නාරීසබ්බඞ්ගයසොභපනා; 

යකොයසයයවසනාසාමා, ජාතරූපසුයමඛලා. 

755. 

‘‘සුරත්තපාදා කලයාණී, සුවණ්ණමණියමඛලා; 

පායරවතක්ඛීසුතනූ, බිම්යබොට්ඨාතනුමජ්ඣිමා. 

756. 

‘‘සුජාතාභුජලට්ඨීව, යවදීවතනුමජ්ඣිමා; 

දීඝස්සායකසාඅසිතා, ඊසකග්ගපයවල්ලිතා. 

757. 
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‘‘සුජාතාමිගඡාපාව, යහමන්තග්ගිසිඛාරිව; 

නදීවගිරිදුග්යගසු, සඤ්ඡන්නාඛුද්දයවළුභි. 

758. 

‘‘නාගනාසූරු කලයාණී, පරමා තිම්බරුත්ථනී; 

නාතිදීඝානාතිරස්සා, නායලොමානාතියලොමසා’’ති. 

තත්ථ ඉයතොති උමඞ්ගං දස්යසති. යකොසම්බඵලකසුස්යසොණීති

විසාලකඤ්චනඵලකං විය සුන්දරයසොණී. හංස ග්  භාණිනීති
යගොචරත්ථාය විචරන්තානං හංසයපොතකානං විය ගග්ගයරන මධයරන

සයරන සමන්නාගතා. යකොයසෙයවසනාති

කඤ්චනඛචිතයකොයසයයවත්ථවසනා. සාමාති සුවණ්ණසාමා. 

පාය වතක්ඛීති පඤ්චසු පසායදසු රත්තට්ඨායන පායරවතසකුණිසදිසක්ඛී. 

සුතනූති යසොභපනසරීරා. බිම්යබොට්ඨාති බිම්බඵලං විය

සුරජ්ජිතමට්යඨොට්ඨපරියයොසානා. තනුමජ්ඣිමාති කරමිතතනුමජ්ඣිමා. 

සුජාතාභුජලට්ඨීවාතිවිජම්භපනකායල වායතරිතරත්තපල්ලවවිලාසිනීසුජාතා

භුජලතා විය වියරොචති. යවදීවාති කඤ්චනයවදි විය තනුමජ්ඣිමා. 

ඊසකග් පයවල්ලිතාති ඊසකං අග්යගසු ඔනතා. ඊසකග්ගපයවල්ලිතා වා 
යනත්තිංසායඅග්ගංවියවිනතා. 

මි ඡාපාවාති පබ්බතසානුම්හි සුජාතා එකවස්සිකබයග්ඝයපොතිකා විය

විලාසකුත්තියුත්තා. යහමන්තග්ගිසි ාරිවාති ඔභපාසසම්පන්නතාය

යහමන්යත අග්ගිසිඛා විය යසොභපති. ඛුද්දයවළුභීති යථා ඛුද්දයකහි

උදකයවළූහි සඤ්ඡන්නා නදී යසොභපති, එවං තනුකයලොමාය යලොමරාජියා

යසොභපති. කලයාණීති ඡවිමංසයකසන්හාරුඅට්ඨීනං වයසන පඤ්චවියධන

කලයායණන සමන්නාගතා. ප මා තිම්බරුත්ථනීති තිම්බරුත්ථනී පරමා

උත්තමා, සුවණ්ණඵලයක ඨපිතසුවණ්ණවණ්ණතිම්බරුඵලද්වයමිවස්සා
සුසණ්ඨානසම්පන්නංනිරන්තරං ථනයුගලං. 

එවං මහාසත්යත තස්සා රූපසිරිං වණ්යණන්යතව තස්ස සා පුබ්යබ 

අදිට්ඨපුබ්බා විය අයහොසි, බලවසියනහං උප්පායදසි. අථස්ස
සියනහුප්පත්තිභපාවං ඤත්වාමහාසත්යතොඅනන්තරංගාථමාහ– 

759. 

‘‘නන්දාය නූනමරයණන, නන්දසිසිරිවාහන; 

අහඤ්චනූනනන්දාච, ගච්ඡාමසමසාධන’’න්ති. 

තත්ථ සිරිවාහනාති සිරිසම්පන්නවාහන මහාරාජ, නූන ත්වං එවං

උත්තමරූපධරාය නන්දාය මරයණන නන්දසීති වදති.  ච්ඡාමාති සයච හි

ත්වංමංමායරස්සසි, එකංයසයනවඅම්හාකංරාජා නන්දංමායරස්සති.ඉති

නන්දා ච අහඤ්චයමස්සසන්තිකංගමිස්සාම, යයමො අම්යහඋයභපො දිස්වා
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නන්දං මය්හයමව දස්සති, තස්සතුය්හංමංමායරත්වා තාදිසං ඉත්ථිරතනං

අලභපන්තස්සකිං රජ්යජන, නාහං අත්තයනො මරයණන පරිහානිං පස්සාමි, 

යදවාති. 

ඉති මහාසත්යතො එත්තයක ඨායන නන්දයමව වණ්යණසි, න ඉතයර

තයයොජයන.කිංකාරණා? සත්තාහිනාමපියභපරියාසුවියයසයසසුආලයං

න කයරොන්ති, මාතරං වා සරන්යතො පුත්තධීතයරොපි සරිස්සතීති තස්මා

තයමව වණ්යණසි, රාජමාතරං පන මහල්ලිකාභපායවන න වණ්යණසි.
ඤාණසම්පන්යන මහාසත්යත මධරස්සයරන වණ්යණන්යතයයව
නන්දායදවී ආගන්ත්වා රඤ්යඤො පුරයතො ඨිතා විය අයහොසි. තයතො රාජා 
චින්යතසි ‘‘ඨයපත්වාමයහොසධං අඤ්යඤොමමභපරියංආයනතුංසමත්යථො
නාම නත්ථී’’ති. අථස්ස නං සරන්තස්ස යසොයකො උප්පජ්ජි. අථ නං

මහාසත්යතො ‘‘මා චින්තයිත්ථ, මහාරාජ, යදවී ච යත පුත්යතො ච මාතා ච

තයයොපිආගච්ඡිස්සන්ති, මමගමනයමයවත්ථපමාණං, තස්මා ත්වංඅස්සාසං

පටිලභප, නරින්දා’’ති රාජානං අස්සායසසි. අථ රාජා චින්යතසි ‘‘අහං 
අත්තයනො නගරං සුරක්ඛිතං සුයගොපිතං කාරායපත්වා ඉමං උපකාරිනගරං
එත්තයකනබලවාහයනන පරික්ඛිපිත්වාවඨියතො.අයංපනපණ්ඩියතොඑවං
සුයගොපිතාපි මම නගරා යදවිඤ්ච යම පුත්තඤ්ච මාතරඤ්ච ආයනත්වා
යවයදහස්ස දායපසි. අම්යහසු ච එවං පරිවායරත්වා ඨියතස්යවව එකස්සපි
අජානන්තස්ස යවයදහං සයසනාවාහනං පලායපසි. කිං නු යඛො දිබ්බමායං 

ජානාති, උදාහුචක්ඛුයමොහන’’න්ති.අථනංපුච්ඡන්යතොආහ– 

760. 

‘‘දිබ්බංඅධීයයසමායං, අකාසිචක්ඛුයමොහනං; 

යයොයමඅමිත්තංහත්ථගතං, යවයදහංපරියමොචයී’’ති. 

තං සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘අහං දිබ්බමායං ජානාමි, පණ්ඩිතා හි නාම 
දිබ්බමායං උග්ගණ්හිත්වා භපයය සම්පත්යත අත්තානම්පි පරම්පි දුක්ඛයතො 
යමොචයන්තියයවා’’තිවත්වාආහ– 

761. 

‘‘අධීයන්ති මහාරාජ, දිබ්බමායිධ පණ්ඩිතා; 

යතයමොචයන්තිඅත්තානං, පණ්ඩිතාමන්තියනොජනා. 

762. 

‘‘සන්ති මාණවපුත්තායම, කුසලා සන්ධියඡදකා; 

යයසංකයතනමග්යගන, යවදයහොමිථිලංගයතො’’ති. 

තත්ථ දිබ්බමායිධාති දිබ්බමායං ඉධ. මාණවපුත්තාති

උපට්ඨාකතරුණයයොධා. යෙසං කයතනාති යයහි කයතන. මග්ය නාති
අලඞ්කතඋමඞ්යගන. 
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තං සුත්වා රාජා ‘‘අලඞ්කතඋමඞ්යගන කිර ගයතො, කීදියසො නු යඛො
උමඞ්යගො’’ති උමඞ්ගං දට්ඨුකායමො අයහොසි. අථස්ස ඉච්ඡිතං ඤත්වා 

මහාසත්යතො ‘‘රාජා උමඞ්ගං දට්ඨුකායමො, දස්යසස්සාමිස්ස උමඞ්ග’’න්ති
දස්යසන්යතො ආහ– 

763. 

‘‘ඉඞ්ඝපස්සමහාරාජ, උමඞ්ගංසාධමාපිතං; 

හත්ථීනංඅථඅස්සානං, රථානංඅථපත්තිනං; 

ආයලොකභූතංතිට්ඨන්තං, උමඞ්ගංසාධමාපිත’’න්ති. 

තත්ථ හත්ථීනන්ති ඉට්ඨකකම්මචිත්තකම්මවයසන කතානං එයතසං
හත්ථිආදීනං පන්තීහි උපයසොභිතං අලඞ්කතයදවසභපාසදිසං එයකොභපාසං

හුත්වාතිට්ඨන්තංඋමඞ්ගංපස්ස, යදවාති. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘මහාරාජ, මම පඤ්ඤාය මාපියත චන්දස්ස ච 
සූරියස්ස ච උට්ඨිතට්ඨායන විය පාකයට අලඞ්කතඋමඞ්යග
අසීතිමහාද්වාරානි චතුසට්ඨිචූළද්වාරානි එකසතසයනගබ්යභප

අයනකසතදීපගබ්යභපචපස්ස, මයාසද්ධිංසමග්යගො සම්යමොදමායනොහුත්වා

අත්තයනො බයලන සද්ධිං උපකාරිනගරං පවිස, යදවා’’ති නගරද්වාරං 
විවරායපසි. රාජා එකසතරාජපරිවායරොනගරං පාවිසි. මහාසත්යතො පාසාදා
ඔරුය්හ රාජානං වන්දිත්වා සපරිවාරං ආදාය උමඞ්ගං පාවිසි. රාජා
අලඞ්කතයදවසභපංවියඋමඞ්ගංදිස්වා යබොධිසත්තස්සගුයණවණ්යණන්යතො
ආහ– 

764. 

‘‘ලාභපාවතවියදහානං, යස්සියමදිසාපණ්ඩිතා; 

ඝයරවසන්තිවිජියත, යථාත්වංසිමයහොසධා’’ති. 

තත්ථ වියදහානන්ති එවරූපානං පණ්ඩිතානං ආකරස්ස

උට්ඨානට්ඨානභූතස්සවියදහානංජනපදස්සලාභපාවත. ෙස්සියමදිසාතියස්ස
ඉයම එවරූපා පණ්ඩිතාඋපායකුසලාසන්තියකවාඑකඝයරවාඑකජනපයද

වාඑකරට්යඨවාවසන්ති, තස්සපි ලාභපාවත. ෙථාත්වංසීතියථාත්වංඅසි, 

තාදියසනපණ්ඩියතන සද්ධිංයයවඑකරට්යඨවාඑකජනපයදවාඑකනගයර
වා එකඝයර වා වසිතුං ලභපන්ති. යතසං වියදහරට්ඨවාසීනඤ්යචව
මිථිලනගරවාසීනඤ්චතයාසද්ධිංඑකයතොවසිතුංලභපන්තානංලාභපා වතාති
වදති. 

අථස්ස මහාසත්යතො එකසතසයනගබ්යභප දස්යසති. එකස්ස ද්වායර
විවයටසබ්යබසංවිවරීයති.එකස්සද්වායරපිදහියතසබ්යබසංපිධීයති. රාජා

උමඞ්ගංඔයලොයකන්යතොපුරයතොගච්ඡති, පණ්ඩියතොපනපච්ඡයතො.සබ්බා
යසනා උමඞ්ගයමව පාවිසි. රාජා උමඞ්ගයතො නික්ඛමි. පණ්ඩියතො තස්ස
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නික්ඛන්තභපාවං ඤත්වා සයං නික්ඛමිත්වා අඤ්යඤසං නික්ඛමිතුං අදත්වා
උමඞ්ගද්වාරං පිදහන්යතො ආණිං අක්කමි. තාවයදව අසීතිමහාද්වාරානි
චතුසට්ඨිචූළද්වාරානි එකසතසයනගබ්භපද්වාරානි 
අයනකසතදීපගබ්භපද්වාරානි ච එකප්පහායරයනව පිදහිංසු. සකයලො
උමඞ්යගො යලොකන්තරියනිරයයො විය අන්ධකායරො අයහොසි. මහාජයනො
භීතතසියතොඅයහොසි.මහාසත්යතොහියයයොඋමඞ්ගංපවිසන්යතො යංඛග්ගං

වාලුයක ඨයපසි, තං ගයහත්වා භූමියතො අට්ඨාරසහත්ථුබ්යබධං ආකාසං 
උල්ලඞ්ඝිත්වා ඔරුය්හ රාජානං හත්යථ ගයහත්වා අසිං උග්ගිරිත්වා

තායසත්වා ‘‘මහාරාජ, සකලජම්බුදීයපරජ්ජංකස්සරජ්ජ’’න්තිපුච්ඡි.යසො
භීයතො ‘‘තුය්හයමව පණ්ඩිතා’’ති වත්වා ‘‘අභපයං යම යදහී’’ති ආහ. ‘‘මා

භපායිත්ථ, මහාරාජ, නාහං තං මායරතුකාමතාය ඛග්ගං පරාමසිං, මම
පඤ්ඤානුභපාවං දස්යසතුං පරාමසි’’න්ති ඛග්ගං රඤ්යඤො අදාසි. අථ නං

ඛග්ගං ගයහත්වා ඨිතං ‘‘මහාරාජ, සයච මං මායරතුකායමොසි, ඉදායනව 

ඉමිනා ඛග්යගන මායරහි. අථ අභපයං දාතුකායමො, අභපයං යදහී’’ති ආහ.

‘‘පණ්ඩිත, මයා තුය්හම්පි අභපයං දින්නයමව, ත්වං මා චින්තයී’’ති අසිං
ඨයපත්වාඋයභපොපි අඤ්ඤමඤ්ඤංඅදුබ්භපායසපථංකරිංසු. 

අථ රාජා යබොධිසත්තං ආහ – ‘‘පණ්ඩිත, එවං ඤාණබලසම්පන්යනො

හුත්වා රජ්ජංකස්මානගණ්හාසී’’ති? ‘‘මහාරාජ, අහංඉච්ඡමායනොඅජ්යජව

සකලජම්බුදීයප රාජායනොමායරත්වාරජ්ජංගණ්යහයයං, පරංමායරත්වාච

යසග්ගහණං නාම පණ්ඩියතහි න පසත්ථ’’න්ති. ‘‘පණ්ඩිත, මහාජයනො

ද්වාරං අලභපමායනො පරියදවති, උමඞ්ගද්වාරං විවරිත්වා මහාජනස්ස

ජීවිතදානං යදහී’’ති. යසො ද්වාරං විවරි, සකයලො උමඞ්යගො එයකොභපායසො
අයහොසි.මහාජයනොඅස්සාසංපටිලභි.සබ්යබරාජායනොඅත්තයනොයසනාය 

සද්ධිං නික්ඛමිත්වා පණ්ඩිතස්ස සන්තිකං ආගමිංසු. යසො රඤ්ඤා සද්ධිං

විසාලමාළයක අට්ඨාසි. අථ නං යත රාජායනො ආහංසු ‘‘පණ්ඩිත, තං

නිස්සාය ජීවිතං ලද්ධං, සයචමුහුත්තංඋමඞ්ගද්වාරංනවිවරිත්ථ, සබ්යබසං
යනොතත්යථවමරණංඅභපවිස්සා’’ති.‘‘නමහාරාජායනොඉදායනවතුම්යහහි

මඤ්යඤව නිස්සාය ජීවිතං ලද්ධං, පුබ්යබපි ලද්ධංයයවා’’ති. ‘‘කදා, 

පණ්ඩිතා’’ති? ‘‘ඨයපත්වාඅම්හාකංනගරංසකලජම්බුදීයපරජ්ජංගයහත්වා
උත්තරපඤ්චාලනගරං ගන්ත්වා උයයායන ජයපානං පාතුං සුරාය

පටියත්තකාලංසරථා’’ති? ‘‘ආම, පණ්ඩිතා’’ති. තදාඑසරාජායකවට්යටන
සද්ධිං දුම්මන්තියතන විසයයොජිතාය සුරාය යචව මච්ඡමංයසහි ච තුම්යහ
මායරතුං කිච්චමකාසි. අථාහං ‘‘මාදියස පණ්ඩියත ධරමායන ඉයම
අනාථමරණංමා මරන්තූ’’තිඅත්තයනොයයොයධයපයසත්වාසබ්බභපාජනානි
භින්දායපත්වාඑයතසංමන්තං භින්දිත්වාතුම්හාකංජීවිතදානංඅදාසින්ති. 

යත සබ්යබපි උබ්බිග්ගමානසා හුත්වා චූළනිරාජානං පුච්ඡිංසු ‘‘සච්චං

කිර, මහාරාජා’’ති? ‘‘ආම, මයා යකවට්ටස්ස කථං ගයහත්වා කතං, 
සච්චයමව පණ්ඩියතො කයථතී’’ති. යත සබ්යබපි මහාසත්තං ආලිඞ්ගිත්වා
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පටුන 

‘‘පණ්ඩිත, ත්වං සබ්යබසං යනො පතිට්ඨා ජායතො, තංනිස්සායමයං ජීවිතං
ලභිම්හා’’තිසබ්බපසාධයනහි මහාසත්තස්සපූජංකරිංසු.පණ්ඩියතොරාජානං

ආහ – ‘‘මහාරාජ, තුම්යහ මා චින්තයිත්ථ, පාපමිත්තසංසග්ගස්යසව එස

යදොයසො, ඉයම රාජායනො ඛමායපථා’’ති. රාජා ‘‘මයා දුප්පුරිසං නිස්සාය

තුම්හාකංඑවරූපංකතං, එසමය්හංයදොයසො, ඛමථයමයදොසං, පුන එවරූපං
නකරිස්සාමී’’තිඛමායපසි.යතඅඤ්ඤමඤ්ඤංඅච්චයංයදයසත්වාසමග්ගා 
සම්යමොදමානා අයහසුං. අථ රාජා බහූනි ඛාදනීයයභපොජනීයගන්ධමාලාදීනි
ආහරායපත්වා සබ්යබහි සද්ධිං සත්තාහං උමඞ්යගයයව කීළිත්වා නගරං
පවිසිත්වා මහාසත්තස්ස මහාසක්කාරං කායරත්වා එකසතරාජපරිවුයතො
මහාතයලනිසීදිත්වාපණ්ඩිතංඅත්තයනොසන්තියක වසායපතුකාමතායආහ
– 

765. 

‘‘වුත්තිඤ්ච පරිහාරඤ්ච, දිගුණං භපත්තයවතනං; 

දදාමිවිපුයලයභපොයග, භුඤ්ජකායමරමස්සුච; 

මාවියදහංපච්චගමා, කිංවියදයහොකරිස්සතී’’ති. 

තත්ථ වුත්තින්තියසනිස්සිතං ජීවිතවුත්තිං. පරිහා න්තිගාමනිගමදානං. 

භත්තන්තිනිවාපං. යවතනන්තිපරිබ්බයං. යභොය තිඅඤ්යඤපියතවිපුයල
යභපොයගදදාමි. 

පණ්ඩියතො තංපටික්ඛිපන්යතොආහ– 

766. 

‘‘යයො චයජථමහාරාජ, භපත්තාරංධනකාරණා; 

උභින්නංයහොතිගාරය්යහො, අත්තයනොචපරස්සච; 

යාවජීයවයයයවයදයහො, නාඤ්ඤස්සපුරියසොසියා. 

767. 

‘‘යයොචයජථමහාරාජ, භපත්තාරංධනකාරණා; 

උභින්නංයහොතිගාරය්යහො, අත්තයනොචපරස්සච; 

යාවතිට්යඨයයයවයදයහො, නාඤ්ඤස්සවිජියතවයස’’ති. 

තත්ථ අත්තයනො ච ප ස්ස චාති එවරූපඤ්හි ‘‘ධනකාරණා මයා
අත්තයනො භපත්තාරං පරිච්චජන්යතන පාපං කත’’න්ති අත්තාපි අත්තානං 

ගරහති, ‘‘ඉමිනාධනකාරණාඅත්තයනොභපත්තාපරිච්චත්යතො, පාපධම්යමො
අය’’න්තිපයරොපි ගරහති.තස්මානසක්කාතස්මිංධරන්යතමයාඅඤ්ඤස්ස
විජියතවසිතුන්ති. 

අථනංරාජාආහ–‘‘යතනහි, පණ්ඩිත, තවරඤ්යඤොදිවඞ්ගතකායල 

ඉධාගන්තුං පටිඤ්ඤං යදහී’’ති. යසො ‘‘සාධ, යදව, අහං ජීවන්යතො
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ආගමිස්සාමී’’ති ආහ. අථස්ස රාජා සත්තාහං මහාසක්කාරං කත්වා

සත්තාහච්චයයන පුන ආපුච්ඡනකායල ‘‘අහං යත, පණ්ඩිත, ඉදඤ්චිදඤ්ච
දම්මී’’තිවදන්යතොගාථමාහ– 

768. 

‘‘දම්මිනික්ඛසහස්සංයත, ගාමාසීතිඤ්චකාසිසු; 

දාසිසතානිචත්තාරි, දම්මිභපරියාසතඤ්චයත; 

සබ්බංයසනඞ්ගමාදාය, යසොත්ථිංගච්ඡමයහොසධා’’ති. 

තත්ථ නික් සහස්සන්ති පඤ්චසුවණ්යණන නික්යඛන නික්ඛානං

සහස්සං.  ාමාතියයගාමාසංවච්ඡයර සංවච්ඡයරසහස්සසහස්සුට්ඨානකා, 

යතචගායම යතදම්මි. කාසිසූතිකාසිරට්යඨ.තංවියදහරට්ඨස්සආසන්නං, 
තස්මා තත්ථස්සඅසීතිගායමඅදාසි. 

යසොපි රාජානංආහ – ‘‘මහාරාජ, තුම්යහබන්ධවානං මා චින්තයිත්ථ, 

අහං මම රඤ්යඤො ගමනකායලයයව ‘මහාරාජ, නන්දායදවිං මාතුට්ඨායන

ඨයපයයාසි, පඤ්චාලචන්දංකනිට්ඨට්ඨායන’තිවත්වාධීතායයතඅභියසකං

දායපත්වා රාජානං උයයයොයජසිං, මාතරඤ්ච යදවිඤ්ච පුත්තඤ්ච සීඝයමව

යපයසස්සාමී’’ති. යසො ‘‘සාධ, පණ්ඩිතා’’ති අත්තයනො ධීතු දාතබ්බානි 

දාසිදාසවත්ථාලඞ්කාරසුවණ්ණහිරඤ්ඤඅලඞ්කතහත්ථිඅස්සරථාදීනි ‘‘ඉමානි
තස්සා දයදයයාසී’’ති මහාසත්තං පටිච්ඡායපත්වා යසනාවාහනස්ස
කත්තබ්බකිච්චංවිචායරන්යතොආහ– 

769. 

‘‘යාව දදන්තුහත්ථීනං, අස්සානංදිගුණං විධං; 

තප්යපන්තුඅන්නපායනන, රථියකපත්තිකාරයක’’ති. 

තත්ථ ොවාතිනයකවලං දිගුණයමව, යාව පයහොති, තාවහත්ථීනඤ්ච

අස්සානඤ්චයවයගොධමාදිවිධංයදථාතිවදති. තප්යපන්තූතියත්තයකනයත

අන්තරාමග්යගඅකිලන්තාගච්ඡන්ති, තත්තකංයදන්තාතප්යපන්තු. 

එවඤ්චපනවත්වාපණ්ඩිතංඋයයයොයජන්යතොආහ– 

770. 

‘‘හත්ථීඅස්යසරයථපත්තී, ගච්යඡවාදායපණ්ඩිත; 

පස්සතුතංමහාරාජා, යවයදයහොමිථිලංගත’’න්ති. 

තත්ථ මිථිලං තන්තියසොත්ථිනාතං මිථිලනගරංසම්පත්තංපස්සතු. 

ඉති යසො පණ්ඩිතස්ස මහන්තං සක්කාරං කත්වා උයයයොයජසි. යතපි 

එකසතරාජායනොමහාසත්තස්සසක්කාරංකත්වාබහුංපණ්ණාකාරංඅදංසු.
යතසං සන්තියක උපනික්ඛිත්තකපුරිසාපි පණ්ඩිතයමව පරිවාරයිංසු. යසො
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මහන්යතනපරිවායරනපරිවුයතො මග්ගංපටිපජ්ජිත්වා අන්තරාමග්යගයයව
චූළනිරඤ්ඤා දින්නගාමයතො ආයං ආහරායපතුං පුරියස යපයසත්වා
වියදහරට්ඨං සම්පාපුණි. යසනයකොපි කින්තරාමග්යග අත්තයනො පුරිසං 
ඨයපසි ‘‘චූළනිරඤ්යඤො පුනආගමනං වා අනාගමනං වා ජානිත්වා යස්ස
කස්සචි ආගමනඤ්ච මය්හං ආයරොයචයයාසී’’ති. යසො

තියයොජනමත්ථයකයයව මහාසත්තං දිස්වා ආගන්ත්වා ‘‘පණ්ඩියතො
මහන්යතන පරිවායරන ආගච්ඡතී’’ති යසනකස්ස ආයරොයචසි. යසො තං

සුත්වා රාජකුලං අගමාසි. රාජාපි පාසාදතයල ඨියතො වාතපායනන

ඔයලොයකන්යතො මහතිංයසනංදිස්වා‘‘මයහොසධපණ්ඩිතස්සයසනාමන්දා, 

අයංඅතිවියමහතීයසනා දිස්සති, කිංනුයඛොචූළනිරාජාආගයතොසියා’’ති

භීතතසියතොතමත්ථංපුච්ඡන්යතොආහ – 

771. 

‘‘හත්ථී අස්සාරථාපත්තී, යසනාපදිස්සයත මහා; 

චතුරඞ්ගිනීභීසරූපා, කිංනුමඤ්ඤසිපණ්ඩිතා’’ති. 

අථස්සයසනයකොතමත්ථංආයරොයචන්යතොආහ– 

772. 

‘‘ආනන්යදොයතමහාරාජ, උත්තයමොපටිදිස්සති; 

සබ්බංයසනඞ්ගමාදාය, යසොත්ථිංපත්යතොමයහොසයධො’’ති. 

තංසුත්වාරාජාආහ– ‘‘යසනක, පණ්ඩිතස්සයසනාමන්දා, අයංපන 

මහතී’’ති. ‘‘මහාරාජ, චූළනිරාජා යතන පසාදියතො භපවිස්සති, යතනස්ස 
පසන්යනන දින්නා භපවිස්සතී’’ති. රාජා නගයර යභපරිං චරායපසි ‘‘නගරං
අලඞ්කරිත්වා පණ්ඩිතස්සපච්චුග්ගමනංකයරොන්තූ’’ති.නාගරාතථාකරිංසු.
පණ්ඩියතො නගරං පවිසිත්වා රාජකුලං ගන්ත්වා රාජානං වන්දිත්වා
එකමන්තං නිසීදි. අථ නං රාජා උට්ඨාය ආලිඞ්ගිත්වා පල්ලඞ්කවරගයතො
පටිසන්ථාරංකයරොන්යතොආහ– 

773. 

‘‘යථායපතංසුසානස්මිං, ඡඩ්යඩත්වාචතුයරොජනා; 

එවංකපිලයයයතයම්හ, ඡඩ්ඩයිත්වාඉධාගතා. 

774. 

‘‘අථත්වංයකනවණ්යණන, යකනවාපනයහතුනා; 

යකනවාඅත්ථජායතන, අත්තානංපරියමොචයී’’ති. 

තත්ථ චතුය ො ජනාති පණ්ඩිත, යථා නාම කාලකතං චතුයරො ජනා

මඤ්චයකනසුසානංයනත්වාතත්ථඡඩ්යඩත්වාඅනයපක්ඛාගච්ඡන්ති, එවං

කපිලයයය රට්යඨ තං ඡඩ්යඩත්වා මයං ඉමාගතාති අත්යථො. යකන 
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වණ්යණනාති යකන කාරයණන. යහතුනාති පච්චයයන. අත්ථජායතනාති

අත්යථන. අත්තානං පරියමොචයීති අමිත්තහත්ථගයතො යකන කාරයණන
පච්චයයනයකනඅත්යථනත්වංඅත්තානං පරියමොයචසීතිපුච්ඡති. 

තයතො මහාසත්යතොආහ– 

775. 

‘‘අත්ථංඅත්යථනයවයදහ, මන්තංමන්යතනඛත්තිය; 

පරිවාරයිංරාජානං, ජම්බුදීපංවසාගයරො’’ති. 

තස්සත්යථො – අහං, මහාරාජ, යතන චින්තිතං අත්ථං අත්තයනො

චින්තියතන අත්යථන, යතන ච මන්තිතං මන්තං අත්තයනො මන්තියතන 

මන්යතන පරිවායරසිං. න යකවලඤ්ච එත්තකයමව, එකසතරාජපරිවාරං
පනතංරාජානංජම්බුදීපං සාගයරොවියපරිවාරයිස්සන්ති.සබ්බංඅත්තයනො
කතකම්මංවිත්ථායරත්වාකයථසි. 

තං සුත්වා රාජා අතිවිය තුස්සි. අථස්ස පණ්ඩියතො චූළනිරඤ්ඤා 
අත්තයනොදින්නංපණ්ණාකාරංආචික්ඛන්යතොආහ– 

776. 

‘‘දින්නංනික්ඛසහස්සංයම, ගාමාසීතිචකාසිසු; 

දාසිසතානිචත්තාරි, දින්නංභපරියාසතඤ්චයම; 

සබ්බංයසනඞ්ගමාදාය, යසොත්ථිනාම්හිඉධාගයතො’’ති. 

තයතොරාජාඅතිවියතුට්ඨපහට්යඨොමහාසත්තස්සගුණංවණ්යණන්යතො 
තයමවඋදානංඋදායනසි– 

777. 

‘‘සුසුඛං වතසංවායසො, පණ්ඩියතහීතියසනක; 

පක්ඛීවපඤ්ජයරබද්යධමච්යඡජාලගයතරිව; 

අමිත්තහත්ථත්තගයත, යමොචයීයනොමයහොසයධො’’ති. 

යසනයකොපිතස්සවචනංසම්පටිච්ඡන්යතොතයමවගාථමාහ– 

778. 

‘‘එවයමතංමහාරාජ, පණ්ඩිතාහිසුඛාවහා; 

පක්ඛීවපඤ්ජයරබද්යධ, මච්යඡජාලගයතරිව; 

අමිත්තහත්ථත්තගයත, යමොචයීයනොමයහොසයධො’’ති. 

අථ රාජා නගයර ඡණයභපරිං චරායපත්වා ‘‘සත්තාහං මහාඡණං

කයරොන්තු, යයසංමයිසියනයහොඅත්ථි, යතසබ්යබපණ්ඩිතස්සසක්කාරං
සම්මානංකයරොන්තූ’’ති ආණායපන්යතොආහ– 
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779. 

‘‘ආහඤ්ඤන්තු සබ්බවීණා, යභපරියයොදින්දිමානි ච; 

ධයමන්තුමාගධාසඞ්ඛා, වග්ගූනදන්තුදුන්දුභී’’ති. 

තත්ථ ආහඤ්ඤන්තූති වාදියන්තු. මා ධා සඞ් ාති මගධරට්යඨ

සඤ්ජාතාසඞ්ඛා. දුන්දුභීතිමහායභපරියයො. 

අථ යත නාගරා ච ජානපදා ච පකතියාපි පණ්ඩිතස්ස සක්කාරං
කාතුකාමා යභපරිසද්දංසුත්වාඅතියරකතරංඅකංසු.තමත්ථංපකායසන්යතො
සත්ථාආහ– 

780. 

‘‘ඔයරොධාචකුමාරාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

බහුංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, පණ්ඩිතස්සාභිහාරයුං. 

781. 

‘‘හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා; 

බහුංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, පණ්ඩිතස්සාභිහාරයුං. 

782. 

‘‘සමාගතාජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 

බහුංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, පණ්ඩිතස්සාභිහාරයුං. 

783. 

‘‘බහුජයනොපසන්යනොසි, දිස්වාපණ්ඩිතමාගතං; 

පණ්ඩිතම්හිඅනුප්පත්යත, යචලුක්යඛයපොඅවත්තථා’’ති. 

තත්ථ ඔය ොධාති උදුම්බරයදවිං ආදිං කත්වා අන්යතපුරිකා. 

අභිහා යුන්ති අභිහාරායපසුං, පහිණිංසූති අත්යථො. බහුජයනොති භික්ඛයව, 

නගරවාසියනො ච චතුද්වාරගාමවාසියනො ච ජනපදවාසියනො චාති බහුජයනො

පසන්යනොඅයහොසි. දිස්වා පණ්ඩිතමා තන්තිපණ්ඩිතංමිථිලංආගතංදිස්වා. 

අවත්තථාති පණ්ඩිතම්හි මිථිලං අනුප්පත්යත ‘‘අයං යනො පඨමයමව 

පච්චාමිත්තවසං ගතං රාජානං යමොයචත්වා යපයසත්වා පච්ඡා 
එකසතරාජායනො අඤ්ඤමඤ්ඤං ඛමායපත්වා සමග්යග කත්වා චූළනිං
පසායදත්වායතනදින්නං මහන්තංයසංආදායආගයතො’’තිතුට්ඨචිත්යතන
ජයනනපවත්තියතොයචලුක්යඛයපොපවත්තථ. 

අථ මහාසත්යතො ඡණාවසායන රාජකුලං ආගන්ත්වා ‘‘මහාරාජ, 
චූළනිරඤ්යඤො මාතරඤ්ච යදවිඤ්ච පුත්තඤ්ච සීඝං යපයසතුං වට්ටතී’’ති

ආහ. ‘‘සාධ, තාත, යපයසහී’’ති. යසො යතසං තිණ්ණං ජනානං මහන්තං
සක්කාරං කත්වා අත්තනා සද්ධිං ආගතයසනායපි සක්කාරං සම්මානං
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කායරත්වා යත තයයො ජයන මහන්යතන පරිවායරන අත්තයනො පුරියසහි
සද්ධිංයපයසසි.රඤ්ඤාඅත්තයනොදින්නා සතභපරියා චචත්තාරිදාසිසතානි

ච නන්දායදවියා සද්ධිං යපයසසි, අත්තනා සද්ධිං ආගතයසනම්පි යතහි
සද්ධිංයයව යපයසසි. යත මහන්යතන පරිවායරන උත්තරපඤ්චාලනගරං

පාපුණිංසු.අථරාජාමාතරංපුච්ඡි‘‘කිං, අම්ම, යවයදහරායජනයත සඞ්ගයහො

කයතො’’ති? ‘‘කිංතාත, කයථසි, මංයදවතාඨායනඨයපත්වාසක්කාරමකාසි, 

නන්දායදවිම්පි මාතුට්ඨායනඨයපසි, පඤ්චාලචන්දංකනිට්ඨභපාතිකට්ඨායන
ඨයපසී’’ති. තංසුත්වාරාජාඅතිවියතුස්සිත්වාබහුංපණ්ණාකාරංයපයසසි.
තයතොපට්ඨායයතඋයභපොපි සමග්ගාසම්යමොදමානාවසිංසූති. 

මහාඋමඞ්ගඛණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

දකරක්ඛසපඤ්යහො 

පඤ්චාලචන්දීවියදහරඤ්ඤාපියාඅයහොසිමනාපා.සාදුතියය සංවච්ඡයර
පුත්තං විජායි. තස්ස දසයම සංවච්ඡයර යවයදහරාජා කාලමකාසි.

යබොධිසත්යතො තස්ස ඡත්තං උස්සායපත්වා ‘‘යදව, අහං තව අයයකස්ස

චූළනිරඤ්යඤො සන්තිකං ගමිස්සාමී’’ති ආපුච්ඡි. පණ්ඩිත, මා මං දහරං

ඡඩ්යඩත්වාගමිත්ථ, අහංතං පිතුට්ඨායනඨයපත්වාසක්කාරංකරිස්සාමීති.

පඤ්චාලචන්දීපි නං ‘‘පණ්ඩිත, තුම්හාකං ගතකායල අඤ්ඤං පටිසරණං

නත්ථි, මා ගමිත්ථා’’ති යාචි. යසොපි ‘‘මයා රඤ්යඤො පටිඤ්ඤා දින්නා, න
සක්කා අගන්තු’’න්ති මහාජනස්ස කලුනං පරියදවන්තස්යසව අත්තයනො
උපට්ඨායක ගයහත්වා නගරා නික්ඛමිත්වා උත්තරපඤ්චාලනගරං ගයතො.
රාජා තස්සාගමනං සුත්වා පච්චුග්ගන්ත්වා මහන්යතනසක්කායරනනගරං
පයවයසත්වාමහන්තං යගහං දත්වාඨයපත්වාපඨමදින්යන අසීතිගායමන
අඤ්ඤංයභපොගං අදාසි.යසොතංරාජානංඋපට්ඨාසි. 

තදායභපරීනාමපරිබ්බාජිකාරාජයගයහභුඤ්ජති, සාපණ්ඩිතා බයත්තා.

තාය මහාසත්යතො න දිට්ඨපුබ්යබො, ‘‘මයහොසධපණ්ඩියතො කිර රාජානං 

උපට්ඨාතී’’ති සද්දයමව සුණාති. යතනපි සා න දිට්ඨපුබ්බා, ‘‘යභපරී නාම
පරිබ්බාජිකා රාජයගයහ භුඤ්ජතී’’ති සද්දයමව සුණාති. නන්දායදවී පන
‘‘පියවිප්පයයොගංකත්වා අම්යහකිලමායපසී’’තියබොධිසත්යතඅනත්තමනා
අයහොසි. සා පඤ්චසතා වල්ලභිත්ථියයො ආණායපසි ‘‘මයහොසධස්ස එකං
යදොසංඋපධායරත්වා රඤ්යඤොඅන්තයර පරිභින්දිතුංවායමථා’’ති.තාතස්ස
අන්තරංඔයලොයකන්තියයොවිචරන්ති. 

අයථකදිවසං සා පරිබ්බාජිකා භුඤ්ජිත්වා රාජයගහා නික්ඛන්තී 
යබොධිසත්තං රාජපට්ඨානං ආගච්ඡන්තං රාජඞ්ගයණ පස්සි. යසො තං

වන්දිත්වා අට්ඨාසි. සා ‘‘අයං කිර පණ්ඩියතො, ජානිස්සාමි තාවස්ස 

පණ්ඩිතභපාවං වා අපණ්ඩිතභපාවං වා’’ති හත්ථමුද්දාය පඤ්හං පුච්ඡන්තී

යබොධිසත්තං ඔයලොයකත්වා හත්ථං පසායරසි. සා කිර ‘‘කීදිසං, පණ්ඩිත, 
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රාජා තං පරයදසයතො ආයනත්වා ඉදානි පටිජග්ගති, න පටිජග්ගතී’’ති
මනසාව පඤ්හං පුච්ඡි. යබොධිසත්යතො ‘‘අයං හත්ථමුද්දාය මං පඤ්හං
පුච්ඡතී’’තිඤත්වා පඤ්හං විස්සජ්යජන්යතො හත්ථමුට්ඨිං අකාසි. යසො කිර

‘‘අයයය, මමපටිඤ්ඤංගයහත්වාපක්යකොසිත්වාඉදානි රාජාගාළ්හමුට්ඨිව

ජායතො, නයමඅපුබ්බංකිඤ්චියදතී’’තිමනසාවපඤ්හං විස්සජ්යජසි.සාතං
කාරණං ඤත්වා හත්ථං උක්ඛිපිත්වා අත්තයනො සීසං පරාමසි. යතන ඉදං

දස්යසති ‘‘පණ්ඩිත, සයච කිලමසි, මයං විය කස්මා න පබ්බජසී’’ති? තං
ඤත්වා මහාසත්යතො අත්තයනො කුච්ඡිං පරාමසි. යතන ඉදං දස්යසති

‘‘අයයය, මමයපොසිතබ්බා පුත්තදාරාබහුතරා, යතනනපබ්බජාමී’’ති.ඉති
සා හත්ථමුද්දාය පඤ්හං පුච්ඡිත්වා අත්තයනො ආවාසයමව අගමාසි.
මහාසත්යතොපිතංවන්දිත්වාරාජපට්ඨානංගයතො. 

නන්දායදවියා පයුත්තා වල්ලභිත්ථියයො සීහපඤ්ජයර ඨිතා තං කිරියං 

දිස්වා චූළනිරඤ්යඤො සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘යදව, මයහොසයධො

යභපරිපරිබ්බාජිකායසද්ධිං එකයතොහුත්වාතුම්හාකංරජ්ජංගණ්හිතුකායමො, 
තුම්හාකංපච්චත්ථියකොයහොතී’’ති පරිභින්දිංසු.රාජාආහ–‘‘කිංයවොදිට්ඨං

වා සුතං වා’’ති? මහාරාජ, පරිබ්බාජිකා භුඤ්ජිත්වා ඔතරන්තී මයහොසධං
දිස්වා රාජානං හත්ථතලං විය ඛලමණ්ඩලං විය ච සමං කත්වා ‘‘රජ්ජං
අත්තයනොහත්ථගතංකාතුං සක්යකොසී’’තිහත්ථංපසායරසි.මයහොසයධොපි

ඛග්ගග්ගහණාකාරංදස්යසන්යතො ‘‘කතිපාහච්චයයනසීසංඡින්දිත්වාරජ්ජං
අත්තයනොහත්ථගතංකරිස්සාමී’’ති මුට්ඨිංඅකාසි.සා‘‘සීසයමවඡින්දාහී’’ති
අත්තයනොහත්ථංඋක්ඛිපිත්වාසීසං පරාමසි.මයහොසයධො‘‘මජ්යඣයයවනං

ඡින්දිස්සාමී’’ති කුච්ඡිං පරාමසි. අප්පමත්තා, මහාරාජ, යහොථ, මයහොසධං
ඝායතතුං වට්ටතීති. යසො තාසං කථං සුත්වා චින්යතසි ‘‘න සක්කා 

පණ්ඩියතනමයිදුස්සිතුං, පරිබ්බාජිකංපුච්ඡිස්සාමී’’ති. 

යසො පුනදිවයස පරිබ්බාජිකාය භුත්තකායල තං උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි

‘‘අයයය, කච්චි යත මයහොසධපණ්ඩියතො දිට්යඨො’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, 
හියයයො ඉයතො භුඤ්ජිත්වා නික්ඛන්තියා දිට්යඨො’’ති. ‘‘යකොචි පන යවො 

කථාසල්ලායපො අයහොසී’’ති. ‘‘මහාරාජ, සල්ලායපො නත්ථි, ‘යසො පන

පණ්ඩියතො’තිසුත්වා ‘සයචපණ්ඩියතො, ඉදංජානිස්සතී’තිහත්ථමුද්දායනං

පඤ්හං පුච්ඡන්තී ‘‘පණ්ඩිත, කච්චි යත රාජා පසාරිතහත්යථො, න

සඞ්කුචිතහත්යථො, කච්චියතසඞ්ගණ්හාතී’’ති හත්ථංපසායරසිං.පණ්ඩියතො
–‘‘රාජාමමපටිඤ්ඤංගයහත්වාපක්යකොසිත්වාඉදානි කිඤ්චිනයදතී’’ති

මුට්ඨිමකාසි.අථාහං–‘‘සයචකිලමසි, මයංවියකස්මාන පබ්බජසී’’තිසීසං

පරාමසිං. යසො – ‘‘මම යපොයසතබ්බා පුත්තදාරා බහුතරා, යතන න 

පබ්බජාමී’’ති අත්තයනො කුච්ඡිං පරාමසීති. ‘‘පණ්ඩියතො, අයයය, 

මයහොසයධො’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, පථවිතයලපඤ්ඤායයතනසදියසොනාම
නත්ථී’’ති. රාජා තස්සා කථං සුත්වා තං වන්දිත්වා උයයයොයජසි. තස්සා

ගතකායල පණ්ඩියතො රාජපට්ඨානං පවිට්යඨො. අථ නං පුච්ඡි ‘‘කච්චි යත, 
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පණ්ඩිත, යභපරීනාමපරිබ්බාජිකාදිට්ඨා’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, හියයයොඉයතො

නික්ඛන්තිං පස්සිං, සා හත්ථමුද්දාය එවං මං පඤ්හං පුච්ඡි, අහඤ්චස්සා
තයථවවිස්සජ්යජසි’’න්තිතායකථිතනියායමයනවකයථසි.රාජාතං දිවසං

පසීදිත්වා පණ්ඩිතස්ස යසනාපතිට්ඨානං අදාසි, සබ්බකිච්චානි තයමව 
පටිච්ඡායපසි.තස්සයයසොමහාඅයහොසි. 

රඤ්යඤො දින්නයසානන්තරයමව යසො චින්යතසි ‘‘රඤ්ඤා

එකප්පහායරයනව මය්හංඅතිමහන්තංඉස්සරියංදින්නං, රාජායනොයඛොපන 

මායරතුකාමාපි එවං කයරොන්තියයව, යංනූනාහං ‘මම සුහදයයො වා යනො

වා’තිරාජානං වීමංයසයයං, නයඛොපනඤ්යඤොජානිතුංසක්ඛිස්සති, යභපරී

පරිබ්බාජිකා ඤාණසම්පන්නා, සා එයකනුපායයන ජානිස්සතී’’ති. යසො
බහූනි ගන්ධමාලාදීනි ගයහත්වා පරිබ්බාජිකාය ආවාසං ගන්ත්වා තං

පූජයිත්වා වන්දිත්වා ‘‘අයයය, තුම්යහහි රඤ්යඤො මම ගුණකථාය 
කථිතදිවසයතො පට්ඨාය රාජා අජ්යඣොත්ථරිත්වා මය්හං අතිමහන්තං යසං

යදති, තංයඛොපන ‘සභපායවනවායදති, යනොවා’තිනජානාමි, සාධවතස්ස, 
සයචඑයකනුපායයනරඤ්යඤොමයි සියනහභපාවංජායනයයාථා’’තිආහ.සා
‘‘සාධූ’’තිපටිස්සුණිත්වාපුනදිවයසරාජයගහං ගච්ඡමානාදකරක්ඛසපඤ්හං
නාම චින්යතසි. එවං කිරස්සා අයහොසි ‘‘අහං චරපුරියසො විය හුත්වා

උපායයන රාජානංපඤ්හංපුච්ඡිත්වා‘පණ්ඩිතස්ස සුහදයයොවා, යනොවා’ති
ජානිස්සාමී’’ති. සා ගන්ත්වා කතභපත්තකිච්චා නිසීදි. රාජාපි නං වන්දිත්වා
එකමන්තංනිසීදි.තස්සාඑතදයහොසි‘‘සයචරාජාපණ්ඩිතස්සඋපරි දුහදයයො

භපවිස්සති, පඤ්හං පුට්යඨො අත්තයනො දුහදයභපාවං මහාජනමජ්යඣයයව

කයථස්සති, තං අයුත්තං, එකමන්යතනංපඤ්හංපුච්ඡිස්සාමී’’ති.සා‘‘රයහො

පච්චාසීසාමි, මහාරාජා’’තිආහ.රාජාමනුස්යසපටික්කමායපසි.අථනංසා

ආහ – ‘‘මහාරාජ, තං පඤ්හං පුච්ඡාමී’’ති. ‘‘පුච්ඡ, අයයය, ජානන්යතො
කයථස්සාමී’’ති.අථසාදකරක්ඛසපඤ්යහ පඨමංගාථමාහ– 

‘‘සයචයවොවුය්හමානානං, සත්තන්නංඋදකණ්ණයව; 

මනුස්සබලියමසායනො, නාවංගණ්යහයයරක්ඛයසො; 

අනුපුබ්බංකථංදත්වා, මුඤ්යචසිදකරක්ඛසා’’ති.(ජා. 1.16.224); 

තත්ථ සත්තන්නන්ති තුම්හාකං මාතා ච නන්දායදවී ච
තිඛිණමන්තිකුමායරොචධනුයසඛසහායයොච පුයරොහියතොච මයහොසයධොච

තුම්යහචාතිඉයමසංසත්තන්නං. උදකණ්ණයවති ගම්භීරවිත්ථයතඋදයක. 

මනුස්සබලියමසායනොති මනුස්සබලිං ගයවසන්යතො.  ණ්යහෙයාති
ථාමසම්පන්යනො දකරක්ඛයසොඋදකං ද්විධාකත්වානික්ඛමිත්වාතංනාවං

ගණ්යහයය, ගයහත්වාචපන‘‘මහාරාජ, ඉයමඡ ජයනමමඅනුපටිපාටියා

යදහි, තං විස්සජ්යජස්සාමී’’ති වයදයය. අථ ත්වං අනුපුබ්බං කථං දත්වා

මුඤ්යචසි දකරක්ඛසා, කං පඨමං දත්වා…යප.… කං ඡට්ඨං දත්වා

දකරක්ඛසයතො මුඤ්යචයයාසීති? 
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තං සුත්වාරාජාඅත්තයනොයථාජ්ඣාසයං කයථන්යතොඉමංගාථමාහ– 

‘‘මාතරංපඨමංදජ්ජං, භපරියංදත්වානභපාතරං; 

තයතොසහායංදත්වාන, පඤ්චමංදජ්ජංබ්රාහ්මණං; 

ඡට්ඨාහං දජ්ජමත්තානං, යනව දජ්ජං මයහොසධ’’න්ති. (ජා. 
1.16.225); 

තත්ථ ඡට්ඨාහන්තිඅයයය, පඤ්චයම ඛාදියතඅථාහං‘‘යභපොදකරක්ඛස, 

මුඛං විවරා’’ති වත්වා යතන මුයඛ විවයට දළ්හං කච්ඡං බන්ධිත්වා ඉමං

රජ්ජසිරිංඅගයණත්වා‘‘ඉදානිමංඛාදා’’තිතස්සමුයඛපයතයයං, න ත්යවව

ජීවමායනො මයහොසධපණ්ඩිතං දයදයයන්ති, එත්තයකන අයං පඤ්යහො
නිට්ඨියතො. 

එවං ඤාතං පරිබ්බාජිකාය රඤ්යඤො මහාසත්යත සුහදයතං, න පන
එත්තයකයනවපණ්ඩිතස්සගුයණොචන්යදොවියපාකයටොයහොති.යතනස්සා 

එතදයහොසි‘‘අහංමහාජනමජ්යඣඑයතසංගුණංකථයිස්සාමි, රාජායතසං

අගුණංකයථත්වා පණ්ඩිතස්ස ගුණංකයථස්සති, එවං පණ්ඩිතස්ස ගුයණො
නයභපපුණ්ණචන්යදොවියපාකයටො භපවිස්සතී’’ති.සාසබ්බංඅන්යතපුරජනං
සන්නිපාතායපත්වාආදියතොපට්ඨායපුනරාජානං තයමවපඤ්හංපුච්ඡිත්වා

යතනතයථවවුත්යත‘‘මහාරාජ, ත්වං‘මාතරංපඨමං දස්සාමී’තිවදසි, මාතා

නාමමහාගුණා, තුය්හඤ්චමාතානඅඤ්යඤසංමාතුසදිසා. බහූපකාරායත
එසා’’තිතස්සාගුණංකයථන්තීගාථාද්වයමාහ– 

‘‘යපොයසතායතජයනත්තීච, දීඝරත්තානුකම්පිකා; 

ඡබ්භීතයිපදුස්සති, පණ්ඩිතාඅත්ථදස්සිනී; 

අඤ්ඤංඋපනිසංකත්වා, වධාතංපරියමොචයි. 

‘‘තං තාදිසිංපාණදදිං, ඔරසංගබ්භපධාරිනිං; 

මාතරංයකනයදොයසන, දජ්ජාසි දකරක්ඛියනො’’ති. (ජා. 1.16.226-

227); 

තත්ථ යපොයසතාති දහරකායල ද්යව තයයො වායර න්හායපත්වා

පායයත්වායභපොයජත්වාතංයපොයසසි. දීඝ ත්තානුකම්පිකාතිචිරකාලංමුදුනා

හිතචිත්යතන අනුකම්පිකා. ඡම්භී තයි පදුස්සතීති යදා තයි ඡම්භී නාම

බ්රාහ්මයණො පදුස්සි, තදාසා පණ්ඩිතා අත්ථදස්සිනී අඤ්ඤංතවපටිරූපකං
කත්වාතංවධා පරියමොචයි. 

චූළනිස්ස කිර මහාචූළනී නාම පිතා අයහොසි. සා ඉමස්ස දහරකායල 
පුයරොහියතන සද්ධිං යමථුනං පටියසවිත්වා රාජානං වියසන මාරායපත්වා
බ්රාහ්මණස්ස ඡත්තං උස්සායපත්වා තස්ස අග්ගමයහසී හුත්වා එකදිවසං

‘‘අම්ම, ඡායතොම්හී’’ති වුත්යත පුත්තස්ස ඵාණියතන සද්ධිං පූවඛජ්ජකං
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දායපසි. අථ නං මක්ඛිකා පරිවාරයිංසු, යසො ‘‘ඉමං නිම්මක්ඛිකං කත්වා
ඛාදිස්සාමී’’ති යථොකං පටික්කමිත්වා භූමියං ඵාණිතබින්දූනි පායතත්වා
අත්තයනො සන්තියක මක්ඛිකා යපොයථත්වා පලායපසි. තා ගන්ත්වා ඉතරං
ඵාණිතං පරිවාරයිංසු. යසො නිම්මක්ඛිකං කත්වා ඛජ්ජකං ඛාදිත්වා හත්ථං 
යධොවිත්වාමුඛංවික්ඛායලත්වා පක්කාමි.බ්රාහ්මයණොතස්සතංකිරියංදිස්වා

චින්යතසි ‘‘අයං දාරයකො ඉදායනව නිම්මක්ඛිකං ඵාණිතං ඛාදති, 

වුඩ්ඪිප්පත්යතො මම රජ්ජං න දස්සති, ඉදායනව නං මායරස්සාමී’’ති. යසො
යදවියාතමත්ථංආයරොයචසි. 

සා ‘‘සාධූ, යදව, අහං තයි සියනයහන අත්තයනො සාමිකම්පි මායරසිං, 

ඉමිනායමයකො අත්යථො, මහාරාජ, එකම්පිඅජානායපත්වා රහස්යසනනං
මායරස්සාමී’’ති බ්රාහ්මණංවඤ්යචත්වා‘‘අත්යථයසොඋපායයො’’තිපණ්ඩිතං

උපායකුසලං භපත්තකාරකං පක්යකොසායපත්වා ‘‘සම්ම, මම පුත්යතො
චූළනිකුමායරොචතවපුත්යතොධනුයසඛකුමායරොච එකදිවසංජාතාඑකයතො

කුමාරපරිහායරන වඩ්ඪිතා පියසහායකා, ඡබ්භිබ්රාහ්මයණො මම පුත්තං 

මායරතුකායමො, ත්වං තස්ස ජීවිතදානං යදහී’’ති වත්වා ‘‘සාධ, යදවි, කිං

කයරොමී’’ති වුත්යත‘‘මමපුත්යතොඅභිණ්හංතවයගයහයහොතු, ත්වඤ්චයත
ච කතිපාහං නිරාසඞ්කභපාවත්ථාය මහානයසයයව සුපථ. තයතො
නිරාසඞ්කභපාවං ඤත්වා තුම්හාකං සයනට්ඨායන එළකට්ඨීනි ඨයපත්වා
මනුස්සානං සයනයවලාය මහානයස අග්ගිං දත්වා කඤ්චි අජානායපත්වා
මම පුත්තඤ්ච තව පුත්තඤ්ච ගයහත්වා අග්ගද්වායරයනව නික්ඛමිත්වා 
තියරොරට්ඨං ගන්ත්වා මම පුත්තස්ස රාජපුත්තභපාවං අනාචික්ඛිත්වා ජීවිතං 
අනුරක්ඛාහී’’තිආහ. 

යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි. අථස්ස සා රතනසාරං අදාසි. යසො තථා
කත්වා කුමාරඤ්ච පුත්තඤ්ච ආදාය මද්දරට්යඨ සාගලනගරං ගන්ත්වා
රාජානංඋපට්ඨාසි.යසොයපොරාණභපත්තකාරකංඅපයනත්වාතස්සතංඨානං
අදාසි. ද්යවපි කුමාරා යතන සද්ධිංයයව රාජනියවසනං ගච්ඡන්ති. රාජා
‘‘කස්යසයත පුත්තා කුමාරා’’ති පුච්ඡි. භපත්තකාරයකො ‘‘මය්හං පුත්තා’’ති

ආහ. ‘‘නනු ද්යව අසදිසා’’ති? ‘‘ද්වින්නං ඉත්ථීනං පුත්තා, යදවා’’ති. යත
ගච්ඡන්යත කායල විස්සාසිකා හුත්වා මද්දරඤ්යඤො ධීතාය සද්ධිං
රාජනියවසයනයයව කීළන්ති. අථ චූළනිකුමායරො ච රාජධීතා ච 
අභිණ්හදස්සයනන අඤ්ඤමඤ්ඤං පටිබද්ධචිත්තා අයහසුං. කීළනට්ඨායන
කුමායරො රාජධීතරං යගණ්ඩුකම්පි පාසකම්පි ආහරායපති. අනාහරන්තිං

සීයස පහරති, සා යරොදති. අථස්සා සද්දං සුත්වා රාජා ‘‘යකන යම ධීතා
පහටා’’තිවදති.ධාතියයොආගන්ත්වාපුච්ඡන්ති. කුමාරිකා‘‘සචාහං‘ඉමිනා

පහටාම්හී’තිවක්ඛාමි, පිතායම එතස්සරාජදණ්ඩංකරිස්සතී’’තිසියනයහන

නකයථති, ‘‘නාහංයකනචිපහටා’’තිවදති. 
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පටුන 

අයථකදිවසං මද්දරාජා නං පහරන්තං අද්දස. දිස්වානස්ස එතදයහොසි 

‘‘අයංකුමායරොනචභපත්තකාරයකනසදියසොඅභිරූයපොපාසාදියකොඅතිවිය

අඡම්භියතො, නඉමිනා එතස්සපුත්යතනභපවිතබ්බ’’න්ති.යසොතයතොපට්ඨාය
තං පරිග්ගණ්හි. ධාතියයො කීළනට්ඨායන ඛාදනීයං ආහරිත්වා රාජධීතාය

යදන්ති, සාඅඤ්යඤසම්පිදාරකානංයදති.යත ජණ්ණුනාපතිට්ඨායඔනතා
ගණ්හන්ති. චූළනිකුමායරො පන ඨිතයකොව තස්සා හත්ථයතො අච්ඡින්දිත්වා
ගණ්හාති. රාජාපි තං කිරියං අද්දස. අයථකදිවසං චූළනිකුමාරස්ස 

යගණ්ඩුයකො රඤ්යඤො චූළසයනස්ස යහට්ඨා පාවිසි. කුමායරො තං
ගණ්හන්යතො අත්තයනො ඉස්සරමායනන ‘‘ඉමස්ස පච්චන්තරඤ්යඤො
යහට්ඨාසයයනනපවිසාමී’’ති තංදණ්ඩයකනනීහරිත්වාගණ්හි.රාජාතම්පි

කිරියං දිස්වා ‘‘නිච්ඡයයයනස න භපත්තකාරකස්ස පුත්යතො’’ති තං

පක්යකොසායපත්වා ‘‘කස්යසයසො පුත්යතො’’ති පුච්ඡි. ‘‘මය්හං පුත්යතො, 

යදවා’’ති. ‘‘අහං තව පුත්තඤ්ච අපුත්තඤ්ච ජානාමි, සභපාවං යම කයථහි, 

යනොයචකයථසි, ජීවිතංයතනත්ථී’’තිඛග්ගංඋග්ගිරි.යසො මරණභපයභීයතො

‘‘කයථමි, යදව, රයහොපනපච්චාසීසාමී’’තිවත්වා රඤ්ඤාඔකායසකයත
අභපයං යාචිත්වා යථාභූතං ආයරොයචසි. රාජා තථයතො ඤත්වා අත්තයනො
ධීතරංඅලඞ්කරිත්වාතස්ස පාදපරිචාරිකංකත්වාඅදාසි. 

ඉයමසං පන පලාතදිවයස ‘‘භපත්තකාරයකො ච චූළනිකුමායරො ච
භපත්තකාරකස්ස පුත්යතොචමහානයසපදිත්යතයයවදඩ්ඪා’’තිසකලනගයර
එකයකොලාහලං අයහොසි. චලාකයදවීපි තං පවත්තිං සුත්වා බ්රාහ්මණස්ස

ආයරොයචසි ‘‘යදව, තුම්හාකං මයනොරයථො මත්ථකං පත්යතො, යත කිර
තයයොපි භපත්තයගයහයයව දඩ්ඪා’’ති. යසො තුට්ඨහට්යඨො අයහොසි.

චලාකයදවීපි ‘‘චූළනිකුමාරස්සඅට්ඨීනී’’තිඑළකස්ස අට්ඨීනිආහරායපත්වා 
බ්රාහ්මණස්ස දස්යසත්වා ඡඩ්ඩායපසි. ඉමමත්ථං සන්ධාය පරිබ්බාජිකා

‘‘අඤ්ඤං උපනිසං කත්වා, වධා තං පරියමොචයී’’ති ආහ. සා හි එළකස්ස

අට්ඨීනි ‘‘මනුස්සඅට්ඨීනී’’ති දස්යසත්වාතංවධායමොයචසි. ඔ සන්ති යාය

ත්වංඋයරකත්වාවඩ්ඪියතො, තංඔරසංපියංමනාපං.  බ්භධාරිනින්තියාය

ත්වංකුච්ඡිනාධාරියතො, තංඑවරූපංමාතරං යකනයදොයසනදකරක්ඛසස්ස
දස්සසීති. 

තං සුත්වා රාජා ‘‘අයයය, බහූ මම මාතු ගුණා, අහඤ්චස්සා මම

උපකාරභපාවංජානාමි, තයතොපිපනමයමවගුණාබහුතරා’’තිමාතු අගුණං 
කයථන්යතොඉමංගාථාද්වයමාහ– 

‘‘දහරාවියලඞ්කාරං, ධායරතිඅපිළන්ධනං; 

යදොවාරියකඅනීකට්යඨ, අතියවලංපජග්ඝති. 

‘‘අයථොපිපටිරාජූනං, සයංදූතානිසාසති; 
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මාතරංයතනයදොයසන, දජ්ජාහංදකරක්ඛියනො’’ති.(ජා. 1.16.228-

229); 

තත්ථ දහ ා විොති මහල්ලිකාපි හුත්වා තරුණී විය. ධාය ති

අපිළන්ධනන්තිපිළන්ධිතුංඅයුත්තං අලඞ්කාරංධායරති.සාකිරවජිරපූරිතං
කඤ්චනයමඛලං පිළන්ධිත්වා රඤ්යඤො අමච්යචහි සද්ධිං මහාතයල

නිසින්නකායල අපරාපරං චඞ්කමති, යමඛලාසද්යදන රාජනියවසනං 

එකනින්නාදං යහොති. පජග්ඝතීති එසා යදොවාරියක ච හත්ථිආචරියාදියක

අනීකට්යඨ ච, යය එතිස්සා උච්ඡිට්ඨකම්පි භුඤ්ජිතුං අයුත්තරූපා, යතපි

ආමන්යතත්වා යතහි සද්ධිං අතියවලං මහාහසිතං හසති. පටි ාජූනන්ති

අඤ්යඤසං රාජූනං. සෙං දූතානි සාසතීති මම වචයනන සයං පණ්ණං

ලිඛිත්වාදූයතපියපයසති‘‘මමමාතාකායම පරිභුඤ්ජනවයස්මිංයයවඨිතා, 

අසුකරාජාකිරආගන්ත්වාතංආයනතූ’’ති.යත‘‘මයං රඤ්යඤොඋපට්ඨාකා, 
කස්මා යනො එවං වයදසී’’තිපටිපණ්ණානියපයසන්ති. යතසුපරිසමජ්යඣ 

වාචියමායනසුමමසීසංඡින්දනකායලොවියයහොති, මාතරංයතනයදොයසන
දකරක්ඛසස්ස දස්සාමීති. 

අථපරිබ්බාජිකා ‘‘මහාරාජ, මාතරංතාවඉමිනා යදොයසනයදහි, භපරියා
පනයතබහූපකාරා’’තිතස්සාගුණංකයථන්තීද්යවගාථාඅභපාසි– 

‘‘ඉත්ථිගුම්බස්ස පවරා, අච්චන්තං පියභපාණිනී; 

අනුග්ගතාසීලවතී, ඡායාවඅනපායිනී. 

‘‘අක්යකොධනාපුඤ්ඤවතී, පණ්ඩිතාඅත්ථදස්සිනී; 

උබ්බරිංයකනයදොයසන, අජ්ජාසිදකරක්ඛියනො’’ති.(ජා. 1.16.230-

231); 

තත්ථ ඉත්ථිගුම්බස්සාති ඉත්ථිගණස්ස. අනුග් තාති දහරකාලයතො

පට්ඨාය අනුගතා. ‘‘අක්යකොධනා’’තිආදියකන පනස්සා ගුයණ කයථති.
මද්දරට්යඨසාගලනගයර වසනකායලපහටාපිතවආණාකරණභපයයනතයි

සියනයහන මාතාපිතූනං න කයථසි, එවයමසා අක්යකොධනා පුඤ්ඤවතී
පණ්ඩිතා අත්ථදස්සිනීති. ඉදං දහරකායල අක්යකොධනාදිභපාවං සන්ධායාහ. 

උබ්බරින්ති ඔයරොධං. එවං ගුණසම්පන්නං නන්දායදවිං යකන යදොයසන 

දකරක්ඛසස්සදස්සසීතිවදති. 

යසොතස්සාඅගුණංකයථන්යතොආහ– 

‘‘ඛිඩ්ඩාරතිසමාපන්නං, අනත්ථවසමාගතං; 

සාමංසකානපුත්තානං, අයාචංයාචයතධනං. 

‘‘යසොහංදදාමිසාරත්යතො, බහුංඋච්චාවචංධනං; 
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සුදුච්චජංචජිත්වාන, පච්ඡායසොචාමිදුම්මයනො; 

උබ්බරිංයතනයදොයසන, දජ්ජාහංදකරක්ඛියනො’’ති.(ජා. 1.16.232-

233); 

තත්ථ අනත්ථවසමා තන්ති තාය ඛිඩ්ඩාරතියා කාමකීළාය

අනත්ථකාරකානං කියලසානං වසං ආගතං මං විදිත්වා. සා මන්ති සා

නන්දායදවී මං. සකාන පුත්තානන්ති යං මයා අත්තයනො පුත්තධීතානඤ්ච

භපරියානඤ්ච දින්නං පිළන්ධනං, තං අයාචිතබ්බරූපං ‘‘මය්හං යදහී’’ති

යාචති. පච්ඡා යසොචාමීතිසාදුතියදිවයස‘‘ඉමානිපිළන්ධනානිරඤ්ඤායම

දින්නානි, ආහරයථතානී’’ති යතසං යරොදන්තානං ඔමුඤ්චිත්වා ගණ්හාති.
අථාහංයතයරොදමායනමම සන්තිකංආගයතදිස්වා පච්ඡායසොචාමි.එවං
යදොසකාරිකාඑසා.ඉමිනානංයදොයසන දකරක්ඛසස්සදස්සාමීති. 

අථ නංපරිබ්බාජිකා‘‘ඉමංතාවඉමිනායදොයසන යදහි, කනිට්යඨොපන

යත තිඛිණමන්තිකුමායරො උපකාරයකො, තං යකන යදොයසන දස්සතී’’ති 
පුච්ඡන්තීආහ– 

‘‘යයයනොචිතා ජනපදා, ආනීතාචපටිග්ගහං; 

ආභපතංපරරජ්යජභි, අභිට්ඨායබහුංධනං. 

ධනුග්ගහානංපවරං, සූරංතිඛිණමන්තිනං; 

භපාතරංයකනයදොයසන, දජ්ජාසි දකරක්ඛියනො’’ති. (ජා. 1.16.234-

235); 

තත්ථ ඔචිතාති වඩ්ඪිතා. පටිග් හන්ති යයන ච තුම්යහ පරයදයස

වසන්තා පුන යගහංආනීතා. අභිට්ඨාොති අභිභපවිත්වා. තිඛිණමන්තිනන්ති
තිඛිණපඤ්ඤං. 

යසො කිර මාතු බ්රාහ්මයණන සද්ධිං වසනකායල ජායතො. අථස්ස 

වයප්පත්තස්ස බ්රාහ්මයණො ඛග්ගං හත්යථ දත්වා ‘‘ඉමං ගයහත්වා මං
උපට්ඨහා’’ති ආහ.යසොබ්රාහ්මණං‘‘පිතායම’’තිසඤ්ඤායඋපට්ඨාසි.අථ

නංඑයකොඅමච්යචො‘‘කුමාර, න ත්වංඑතස්සපුත්යතො, තවකුච්ඡිගතකායල

චලාකයදවී රාජානං මායරත්වා එතස්ස ඡත්තං උස්සායපසි, ත්වං
මහාචූළනිරඤ්යඤොපුත්යතො’’තිආහ.යසොකුජ්ඣිත්වා‘‘එයකනඋපායයන 

නංමායරස්සාමී’’තිරාජකුලංපවිසන්යතොතංඛග්ගංඑකස්සපාදමූලිකස්ස

දත්වාඅපරං ‘‘ත්වංරාජද්වායර ‘මයමයසොඛග්යගො’තිඉමිනාසද්ධිංවිවාදං
කයරයයාසී’’තිවත්වා පාවිසි.යතකලහංකරිංසු.යසො‘‘කිංඑසකලයහො’’ති

එකංපුරිසංයපයසසි.යසොආගන්ත්වා ‘‘ඛග්ගත්ථායා’’තිආහ.බ්රාහ්මයණො
තං සුත්වා ‘‘කිං එත’’න්ති පුච්ඡි. යසො කිර තුම්යහහි මම දින්නඛග්යගො

පරස්ස සන්තයකොති. ‘‘කිං වයදසි, තාත, යතන හි ආහරායපහි, 

සඤ්ජානිස්සාමි න’’න්ති ආහ. යසො තං ආහරායපත්වා යකොසයතො

නික්කඩ්ඪිත්වා ‘‘පස්සථා’’ති තං සඤ්ඣානායපන්යතො විය උපගන්ත්වා
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එකප්පහායරයනව තස්ස සීසං ඡින්දිත්වා අත්තයනො පාදමූයල පායතසි.
තයතො රාජයගහං පටිජග්ගිත්වා නගරං අලඞ්කරිත්වා තස්ස අභියසයක
උපනීයතමාතාචූළනිකුමාරස්සමද්දරට්යඨවසනභපාවං ආචික්ඛි.තංසුත්වා
කුමායරො යසනඞ්ගපරිවුයතො තත්ථ ගන්ත්වා භපාතරං ආයනත්වා රජ්ජං 
පටිච්ඡායපසි. තයතො පට්ඨාය තං ‘‘තිඛිණමන්තී’’ති සඤ්ජානිංසු.

පරිබ්බාජිකා තං ‘‘එවරූපං භපාතරං යකන යදොයසන දකරක්ඛසස්ස
දජ්ජාසී’’තිපුච්ඡි. 

රාජා තස්සයදොසංකයථන්යතොආහ– 

‘‘යයයනොචිතාජනපදා, ආනීතාචපටිග්ගහං; 

ආභපතංපරරජ්යජභි, අභිට්ඨායබහුංධනං. 

‘‘ධනුග්ගහානංපවයරො, සූයරොතිඛිණමන්තිච; 

මයායංසුඛියතොරාජා, අතිමඤ්ඤතිදාරයකො. 

‘‘උපට්ඨානම්පි යමඅයයය, නයසොඑතියථා පුයර; 

භපාතරංයතනයදොයසන, දජ්ජාහංදකරක්ඛියනො’’ති.(ජා. 1.16.236-

238); 

තත්ථ ප  ජ්යජභීතිඉමස්ස පරරජ්ජයතො ච බහුධනංආභපතං, අයඤ්ච
පරරජ්යජ වසන්යතො පුන ඉමං යගහං ආයනත්වා ‘‘එස මයා මහති යයස 

පතිට්ඨාපියතො’’ති වදති. ෙථාපුය ති පුබ්යබපායතොවආගච්ඡති, ඉදානිපන
නතථාඑති.ඉමිනානංයදොයසනදකරක්ඛසස්ස දස්සාමීති. 

අථ පරිබ්බාජිකා ‘‘භපාතු තාව යකො යදොයසො යහොතු, ධනුයසඛකුමායරො
පනතයි සියනහගුණයුත්යතොබහූපකායරො’’තිතස්සගුණංකයථන්තීආහ– 

‘‘එකරත්යතනඋභපයයො, ත්වඤ්යචවධනුයසඛච; 

උයභපොජායතත්ථපඤ්චාලා, සහායාසුසමාවයා. 

‘‘චරියාතංඅනුබන්ධිත්යථො, එකදුක්ඛසුයඛොතව; 

උස්සුක්යකොයතදිවාරත්තිං, සබ්බකිච්යචසුබයාවයටො; 

සහායංයකනයදොයසන, දජ්ජාසිදකරක්ඛියනො’’ති. (ජා. 1.16.239-

240); 

තත්ථ ධනුයස චාති ධනුයසයඛො ච, ධනුයසඛකුමායරො චාති අත්යථො. 

එත්ථාති ඉයධව නගයර. පඤ්චාලාති උත්තරපඤ්චාලනගයර ජාතත්තා

එවංයවොහාරා. සුසමාවොති සුට්ඨු සමවයා. චරිො තං අනුබන්ධිත්යථොති

දහරකායල ජනපදචාරිකාය පක්කන්තං තං අනුබන්ධි, ඡායාව න විජහි. 

උස්සුක්යකොති තව කිච්යචසු රත්ථින්දිවං උස්සුක්යකො ඡන්දජායතො නිච්චං
බයාවයටො.තංයකනයදොයසනදකරක්ඛසස්ස දස්සසීති. 
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අථස්සරාජායදොසංකයථන්යතොආහ– 

‘‘චරියාමංඅයංඅයයය, පජග්ඝිත්යථොමයාසහ; 

අජ්ජාපියතනවණ්යණන, අතියවලංපජග්ඝති. 

‘‘උබ්බරියාපිහංඅයයය, මන්තයාමිරයහොගයතො; 

අනාමන්යතොපවිසති, පුබ්යබඅප්පටියවදියතො. 

‘‘ලද්ධද්වායරොකයතොකායසො, අහිරිකංඅනාදරං; 

සහායංයතනයදොයසන, දජ්ජාහංදකරක්ඛියනො’’ති.(ජා. 1.16.241-

243); 

තත්ථ අජ්ජාපි යතන වණ්යණනාති යථා චරියාය පුබ්යබ මං
අනුබන්ධන්යතො මයා අනායථනසද්ධිං එකයතොව භුඤ්ජන්යතො සයන්යතො

හත්ථංපහරිත්වාමහාහසිතංහසි, අජ්ජාපිතයථවහසති, දුග්ගතකායලවිය

මංමඤ්ඤති. අනාමන්යතොතිරයහොනන්දායදවියා සද්ධිංමන්යතන්යතපිමයි
අජානායපත්වා සහසාව පවිසති. ඉමිනා යදොයසන තං අහිරිකං අනාදරං
දකරක්ඛසස්සදස්සාමීති. 

අථපරිබ්බාජිකා‘‘මහාරාජ, තවසහායකස්සතාවඑයසොයදොයසොයහොතු, 
පුයරොහියතොපනතවබහූපකායරො’’තිතස්සගුණංකයථන්තීආහ– 

‘‘කුසයලොසබ්බනිමිත්තානං, රුතඤ්ඤූආගතාගයමො; 

උප්පායතසුපියනයුත්යතො, නියයායනචපයවසයන. 

‘‘පට්යඨො භූමන්තලික්ඛස්මිං, නක්ඛත්තපදයකොවියදො; 

බ්රාහ්මණං යකන යදොයසන, දජ්ජාසි දකරක්ඛියනො’’ති. (ජා. 
1.16.244-245); 

තත්ථ සබ්බනිමිත්තානන්ති ‘‘ඉමිනානිමිත්යතනඉදංභපවිස්සති, ඉමිනා 

ඉද’’න්ති එවං සබ්බනිමිත්යතසු කුසයලො. රුතඤ්ඤූති සබ්බරවං ජානාති. 

උප්පායතති චන්දග්ගාහසූරියග්ගාහඋක්කාපාතදිසාඩාහාදියක උප්පායත. 

සුපියන යුත්යතොති සුපියන ච තස්ස නිප්ඵත්තිජානනවයසන යුත්යතො. 

නිෙයායන ච පයවසයනති ඉමිනා නක්ඛත්යතන නියයායිතබ්බං, ඉමිනා 

පවිසිතබ්බන්ති ජානාති. පට්යඨොති යඡයකො පටිබයලො, භූමියඤ්ච 

අන්තලික්යඛ ච යදොසගුයණ ජානිතුං සමත්යථො. නක් ත්තපදයකොවියදොති
අට්ඨවීසතියා නක්ඛත්තයකොට්ඨායසසු යඡයකො. තං යකන යදොයසන
දකරක්ඛසස්සදස්සසීති. 

රාජාතස්සයදොසංකයථන්යතොආහ– 

‘‘පරිසායම්පියමඅයයය, උම්මීයලත්වාඋදික්ඛති; 
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තස්මාඅච්චභපමුංලුද්දං, දජ්ජාහංදකරක්ඛියනො’’ති.(ජා. 1.16.246); 

තස්සත්යථො–අයයය, එසමංපරිසමජ්යඣඔයලොයකන්යතොපිඅක්ඛීනි 

උම්මීයලත්වා කුද්යධො විය උදික්ඛති, තස්මා එවං අතික්කමිත්වා ඨිතභපමුං
අමනායපන උක්ඛිත්තභපමුකං විය ලුද්දං භපයානකං තං අහං දකරක්ඛසස්ස
දස්සාමීති. 

තයතො පරිබ්බාජිකා ‘‘මහාරාජ, ත්වං ‘මාතරං ආදිංකත්වාඉයමපඤ්ච

දකරක්ඛසස්සදම්මී’තිවදසි, ‘එවරූපඤ්චසිරිවිභපවං අගයණත්වාඅත්තයනො

ජීවිතම්පිමයහොසධස්සදම්මී’තිවදසි, කංතස්සගුණංපස්සසී’’ති පුච්ඡන්තී
ඉමාගාථායයොආහ– 

‘‘සසමුද්දපරියායං, මහිංසාගරකුණ්ඩලං; 

වසුන්ධරංආවසති, අමච්චපරිවාරියතො. 

‘‘චාතුරන්යතොමහාරට්යඨො, විජිතාවීමහබ්බයලො; 

පථබයාඑකරාජාසි, යයසොයතවිපුලංගයතො. 

‘‘යසොළසිත්ථිසහස්සානි, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 

නානාජනපදානාරී, යදවකඤ්ඤූපමාසුභපා. 

‘‘එවං සබ්බඞ්ගසම්පන්නං, සබ්බකාමසමිද්ධිනං; 

සුඛිතානංපියංදීඝං, ජීවිතංආහුඛත්තිය. 

‘‘අථත්වංයකනවණ්යණන, යකනවාපනයහතුනා; 

පණ්ඩිතංඅනුරක්ඛන්යතො, පාණංචජසිදුච්චජ’’න්ති.(ජා. 1.16.247-

251); 

තත්ථ සසමුද්දපරිොෙන්ති සමුද්දමරියාදසඞ්ඛායතන

සමුද්දපරික්යඛයපන සමන්නාගතං. සා  කුණ්ඩලන්ති පරික්ඛිපිත්වා

ඨිතස්ස සාගරස්ස කුණ්ඩලභූතං. විජිතාවීති විජිතසඞ්ගායමො. එක ාජාති
අඤ්ඤස්ස අත්තයනො සදිසස්ස රඤ්යඤො අභපාවයතො එයකොව රාජා. 

සබ්බකාමසමිද්ධිනන්ති සබ්යබසම්පි වත්ථුකාමකියලසකාමානං සමිද්ධියා

සමන්නාගතානං. සුඛිතානන්ති එවරූපානං සුඛිතානං සත්තානං එවං

සබ්බඞ්ගසම්පන්නං ජීවිතං දීඝයමව පියං, න යත අප්පං ජීවිතමිච්ඡන්තීති

පණ්ඩිතා වදන්ති. පාණන්ති එවරූපං අත්තයනො ජීවිතං කස්මා පණ්ඩිතං
අනුරක්ඛන්යතොචජසීති. 

රාජා තස්සා කථං සුත්වා පණ්ඩිතස්ස ගුණං කයථන්යතො ඉමා ගාථා 
අභපාසි– 

‘‘යයතොපිආගයතොඅයයය, මමහත්ථංමයහොසයධො; 
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නාභිජානාමිධීරස්ස, අණුමත්තම්පිදුක්කටං. 

‘‘සයචචකිස්මිචිකායල, මරණංයමපුයරසියා; 

යසොයමපුත්යතපපුත්යතච, සුඛායපය්යමයහොසයධො. 

‘‘අනාගතං පච්චුප්පන්නං, සබ්බමත්ථම්පි පස්සති; 

අනාපරාධකම්මන්තං, න දජ්ජං දකරක්ඛියනො’’ති. (ජා. 1.16.252-

254); 

තත්ථ කිස්මිචීති කිස්මිඤ්චි කායල. සු ායපෙයාති සුඛස්මිංයයව

පතිට්ඨායපයය. සබ්බමත්ථන්තිඑසඅනාගතඤ්චපච්චුප්පන්නඤ්චඅතීතඤ්ච

සබ්බං අත්ථං සබ්බඤ්ඤුබුද්යධො විය පස්සති. අනාප ාධකම්මන්තන්ති

කායකම්මාදීසුඅපරාධරහිතං. නදජ්ජන්තිඅයයය, එවං අසමධරං පණ්ඩිතං 
නාහංදකරක්ඛසස්සදස්සාමීතිඑවංයසොමහාසත්තස්සගුයණචන්දමණ්ඩලං
උද්ධරන්යතො වියඋක්ඛිපිත්වාකයථසි. 

ඉති ඉමං ජාතකං යථානුසන්ධිප්පත්තං. අථ පරිබ්බාජිකා චින්යතසි 

‘‘එත්තයකනපි පණ්ඩිතස්ස ගුණා පාකටා න යහොන්ති, සකලනගරවාසීනං
මජ්යඣසාගරපිට්යඨ ආසිත්තයතලංවිප්පකිරන්තීවියතස්සගුයණපාකයට
කරිස්සාමී’’ති රාජානං ගයහත්වා පාසාදා ඔරුය්හ රාජඞ්ගයණ ආසනං
පඤ්ඤයපත්වා තත්ථ නිසීදායපත්වා නාගයර සන්නිපාතායපත්වා පුන
රාජානං ආදියතො පට්ඨාය දකරක්ඛසස්ස පඤ්හං පුච්ඡිත්වා යතන යහට්ඨා
කථිතනියායමයනවකථිතකායලනාගයරආමන්යතත්වාආහ– 

‘‘ඉදංසුණාථපඤ්චාලා, චූළයනයයස්සභපාසිතං; 

පණ්ඩිතංඅනුරක්ඛන්යතො, පාණංචජතිදුච්චජං. 

‘‘මාතු භපරියායභපාතුච්ච, සඛියනොබ්රාහ්මණස්ස ච; 

අත්තයනොචාපිපඤ්චායලො, ඡන්නංචජතිජීවිතං. 

‘‘එවංමහත්ථිකාපඤ්ඤා, නිපුණාසාධචින්තිනී; 

දිට්ඨධම්මහිතත්ථාය, සම්පරායසුඛායචා’’ති.(ජා. 1.16.255-257); 

තත්ථ මහත්ථිකාති මහන්තං අත්ථං ගයහත්වා ඨිතා. 

දිට්ඨධම්මහිතත්ථාොති ඉමස්මිංයයව අත්තභපායව හිතත්ථාය ච පරයලොයක
සුඛත්ථායචයහොතීති. 

ඉතිසාරතනඝරස්සමණික්ඛන්යධනකූටංගණ්හන්තීවිය මහාසත්තස්ස
ගුයණහියදසනාකූටංගණ්හීති. 

දකරක්ඛසපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

286 

පටුන 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව

තථාගයතො පඤ්ඤවා, පුබ්යබපි පඤ්ඤවායයවා’’ති ජාතකං 
සයමොධායනන්යතොඔසානගාථාආහ– 

‘‘යභපරීඋප්පලවණ්ණාසි, පිතාසුද්යධොදයනොඅහු; 

මාතාආසිමහාමායා, අමරාබිම්බසුන්දරී. 

‘‘සුයවොඅයහොසිආනන්යදො, සාරිපුත්යතොචචූළනී; 

යදවදත්යතොචයකවට්යටො, චලාකාථුල්ලනන්දිනී. 

‘‘පඤ්චාලචන්දීසුන්දරී, සාළිකාමල්ලිකාඅහු; 

අම්බට්යඨොආසිකාමින්යදො, යපොට්ඨපායදොචපුක්කුයසො. 

‘‘පියලොතියකොචයදවින්යදො, යසනයකොආසිකස්සයපො; 

උදුම්බරාමඞ්ගලිකා, යවයදයහොකාළුදායයකො; 

මයහොසයධොයලොකනායථො, එවංධායරථජාතක’’න්ති. 

උමඞ්ගජාතකවණ්ණනාපඤ්චමා. 

(ඡට්යඨොභපායගොනිට්ඨියතො.) 
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