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22.  හානිපායතො 

[543] 6. භූරිදත්තජාතකවණ්ණනා 
නගරකණ්ඩං 

ෙං කිඤ්චිරතනං අත්ථීතිඉදංසත්ථාසාවත්ථංඋපනිස්සායයජතවයන
විහරන්යතො උයපොසථයක උපාසයක ආරබ්භ කයථසි. යත කිර
උයපොසථදිවයස පායතොව උයපොසථං අධිට්ඨාය දානං දත්වා පච්ඡාභත්තං 
ගන්ධමාලාදිහත්ථා යජතවනං ගන්ත්වා ධම්මස්සවනයවලාය එකමන්තං
නිසීදිංසු. සත්ථා ධම්මසභං ආගන්ත්වා අලඞ්කතබුද්ධාසයන නිසීදිත්වා
භික්ඛුසඞ්ඝං ඔයලොයකත්වා භික්ඛුආදීසු පන යය ආරබ්භ ධම්මකථා 

සමුට්ඨාති, යතහි සද්ධිං තථාගතා සල්ලපන්ති, තස්මා අජ්ජ උපාසයක
ආරබ්භ පුබ්බචරියප්පටිසංයුත්තා ධම්මකථා සමුට්ඨහිස්සතීති ඤත්වා

උපාසයකහිසද්ධිං සල්ලපන්යතො‘‘උයපොසථකත්ථ, උපාසකා’’තිඋපාසයක

පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, භන්යත’’ති වුත්යත ‘‘සාධු, උපාසකා, කලයාණං යවො

කතං, අපිචඅනච්ඡරියංයඛොපයනතං, යංතුම්යහ මාදිසංබුද්ධංඔවාදදායකං
ආචරියං ලභන්තා උයපොසථං කයරයයාථ. යපොරාණපණ්ඩිතා පන 

අනාචරියකාපිමහන්තංයසංපහායඋයපොසථංකරිංසුයයවා’’තිවත්වායතහි
යාචියතොඅතීතං ආහරි. 

අතීයත බාරාණසියං බ්රහ්මදත්යතො නාම රාජා රජ්ජං කායරන්යතො

පුත්තස්ස උපරජ්ජං දත්වා තස්ස මහන්තං යසං දිස්වා ‘‘රජ්ජම්පි යම

ගණ්යහයයා’’තිඋප්පන්නාසඞ්යකො ‘‘තාත, ත්වංඉයතොනික්ඛමිත්වා යත්ථ

යතරුච්චති, තත්ථවසිත්වාමමඅච්චයයනකුලසන්තකංරජ්ජංගණ්හාහී’’ති
ආහ. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා පිතරං වන්දිත්වා නික්ඛමිත්වා
අනුපුබ්යබන යමුනං ගන්ත්වා යමුනාය ච සමුද්දස්ස ච පබ්බතස්ස ච
අන්තයර පණ්ණසාලං මායපත්වා වනමූලඵලාහායරො පටිවසති. තදා
සමුද්දස්සයහට්ඨියමනාගභවයනඑකාමතපතිකානාගමාණවිකා අඤ්ඤාසං
සපතිකානංයසංඔයලොයකත්වාකියලසංනිස්සායනාගභවනානික්ඛමිත්වා 
සමුද්දතීයර විචරන්තී රාජපුත්තස්ස පදවලඤ්ජං දිස්වා පදානුසායරන
ගන්ත්වා තං පණ්ණසාලං අද්දස. තදා රාජපුත්යතො ඵලාඵලත්ථාය ගයතො
යහොති.සාපණ්ණසාලංපවිසිත්වා කට්ඨත්ථරණඤ්යචවයසසපරික්ඛායරච

දිස්වා චින්යතසි ‘‘ඉදංඑකස්සපබ්බජිතස්ස වසනට්ඨානං, වීමංසිස්සාමිනං

‘සද්ධායපබ්බජියතොනුයඛොයනො’ති, සයචහිසද්ධාය පබ්බජියතොභවිස්සති
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යනක්ඛම්මාධිමුත්යතො, න යම අලඞ්කතසයනං සාදියිස්සති. සයච 

කාමාභිරයතො භවිස්සති, න සද්ධාපබ්බජියතො, මම සයනස්මිංයයව
නිපජ්ජිස්සති. අථ නං ගයහත්වා අත්තයනො සාමිකං කත්වා ඉයධව
වසිස්සාමී’’ති. සා නාගභවනං ගන්ත්වා දිබ්බපුප්ඵානි යචව දිබ්බගන්යධ ච
ආහරිත්වා දිබ්බපුප්ඵසයනංසජ්යජත්වා පණ්ණසාලායංපුප්ඵූපහාරංකත්වා
ගන්ධචුණ්ණංවිකිරිත්වාපණ්ණසාලංඅලඞ්කරිත්වා නාගභවනයමවගතා. 

රාජපුත්යතො සායන්හසමයං ආගන්ත්වා පණ්ණසාලං පවිට්යඨො තං 
පවත්තිං දිස්වා ‘‘යකන නු යඛො ඉමං සයනං සජ්ජිත’’න්ති ඵලාඵලං 

පරිභුඤ්ජිත්වා ‘‘අයහො සුගන්ධානි පුප්ඵානි, මනාපං වත කත්වා සයනං 
පඤ්ඤත්ත’’න්තිනසද්ධාපබ්බජිතභායවනයසොමනස්සජායතොපුප්ඵසයයන
පරිවත්තිත්වා නිපන්යනො නිද්දං ඔක්කමිත්වා පුනදිවයස සූරියුග්ගමයන
උට්ඨායපණ්ණසාලං අසම්මජ්ජිත්වාඵලාඵලත්ථායඅගමාසි.නාගමාණවිකා

තස්මිංඛයණආගන්ත්වාමිලාතානි පුප්ඵානිදිස්වා‘‘කාමාධිමුත්යතොඑස, න

සද්ධාපබ්බජියතො, සක්කා නං ගණ්හිතු’’න්ති ඤත්වා පුරාණපුප්ඵානි
නීහරිත්වා අඤ්ඤානි පුප්ඵානිආහරිත්වාතයථවනවපුප්ඵසයනංසජ්යජත්වා
පණ්ණසාලං අලඞ්කරිත්වා චඞ්කයම පුප්ඵානි විකිරිත්වා නාගභවනයමව
ගතා.යසොතංදිවසම්පිපුප්ඵසයයන සයිත්වාපුනදිවයසචින්යතසි‘‘යකොනු

යඛො ඉමං පණ්ණසාලං අලඞ්කයරොතී’’ති? යසො ඵලාඵලත්ථාය අගන්ත්වා
පණ්ණසාලයතො අවිදූයරපටිච්ඡන්යනො අට්ඨාසි. ඉතරාපිබහූගන්යධයචව
පුප්ඵානි ච ආදාය අස්සමපදං අගමාසි. රාජපුත්යතො උත්තමරූපධරං
නාගමාණවිකං දිස්වාව පටිබද්ධචිත්යතො අත්තානං අදස්යසත්වා තස්සා 
පණ්ණසාලං පවිසිත්වා සයනං සජ්ජනකායල පවිසිත්වා ‘‘කාසි ත්ව’’න්ති

පුච්ඡි. ‘‘අහංනාගමාණවිකා, සාමී’’ති. ‘‘සසාමිකාඅස්සාමිකාසී’’ති. ‘‘සාමි, 

අහං පුබ්යබ සසාමිකා, ඉදානි පන අස්සාමිකා විධවා’’. ‘‘ත්වං පනකත්ථ

වාසියකොසී’’ති? ‘‘අහං බාරාණසිරඤ්යඤො පුත්යතො බ්රහ්මදත්තකුමායරො

නාම’’.‘‘ත්වංනාගභවනංපහායකස්මාඉධ විචරසී’’ති? ‘‘සාමි, අහංතත්ථ
සසාමිකානං නාගමාණවිකානං යසං ඔයලොයකත්වා කියලසං නිස්සාය
උක්කණ්ඨිත්වා තයතො නික්ඛමිත්වා සාමිකං පරියයසන්තී විචරාමී’’ති.

‘‘යතන හි භද්යද, සාධු, අහම්පි න සද්ධාය පබ්බජියතො, පිතරා පන යම

නීහරිතත්තා ඉධ වසාමි, ත්වං මා චින්තයි, අහං යත සාමියකො භවිස්සාමි, 
උයභොපි ඉධ සමග්ගවාසං වසිස්සාමා’’ති. සා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි. තයතො
පට්ඨාය යත උයභොපි තත්යථව සමග්ගවාසං වසිංසු. සා අත්තයනො
ආනුභායවන මහාරහං යගහං මායපත්වා මහාරහං පල්ලඞ්කං ආහරිත්වා

සයනං පඤ්ඤයපසි. තයතො පට්ඨාය මූලඵලාඵලං න ඛාදි, 
දිබ්බඅන්නපානයමවභුඤ්ජිත්වාජීවිකං කප්යපසි. 

අපරභායගනාගමාණවිකාගබ්භංපටිලභිත්වාපුත්තංවිජායි, සාගරතීයර 
ජාතත්තා තස්ස ‘‘සාගරබ්රහ්මදත්යතො’’ති නාමං කරිංසු. තස්ස පදසා

ගමනකායල නාගමාණවිකා ධීතරං විජායි, තස්සා සමුද්දතීයර ජාතත්තා 
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පටුන 

‘‘සමුද්දජා’’ති නාමං කරිංසු. අයථයකො බාරාණසිවාසියකො වනචරයකො තං
ඨානං පත්වා කතපටිසන්ථායරො රාජපුත්තං සඤ්ජානිත්වා කතිපාහං තත්ථ

වසිත්වා ‘‘යදව, අහං තුම්හාකං ඉධ වසනභාවං රාජකුලස්ස
ආයරොයචස්සාමී’’ති තං වන්දිත්වා නික්ඛමිත්වා නගරං අගමාසි. තදා රාජා
කාලමකාසි. අමච්චා තස්ස සරීරකිච්චං කත්වා සත්තයම දිවයස 

සන්නිපතිත්වා ‘‘අරාජකං රජ්ජං නාම න සණ්ඨාති, රාජපුත්තස්ස

වසනට්ඨානංවා අත්ථභාවංවානජානාම, ඵුස්සරථංවිස්සජ්යජත්වාරාජානං
ගණ්හිස්සාමා’’ති මන්තයිංසු. තස්මිං ඛයණ වනචරයකො නගරං පත්වා තං
කථං සුත්වා අමච්චානං සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘අහං රාජපුත්තස්ස සන්තියක
තයයො චත්තායරො දිවයස වසිත්වා ආගයතොම්හී’’ති තං පවත්තිං ආචික්ඛි.
අමච්චා තස්ස සක්කාරං කත්වා යතන මග්ගනායයකන සද්ධිං තත්ථ

ගන්ත්වා කතපටිසන්ථාරා රඤ්යඤො කාලකතභාවං ආයරොයචත්වා ‘‘යදව, 
රජ්ජංපටිපජ්ජාහී’’තිආහංසු. 

යසො ‘‘නාගමාණවිකාය චිත්තං ජානිස්සාමී’’ති තං උපසඞ්කමිත්වා

‘‘භද්යද, පිතායමකාලකයතො, අමච්චාමය්හංඡත්තංඋස්සායපතුං ආගතා, 

ගච්ඡාම, භද්යද, උයභොපි ද්වාදසයයොජනිකාය බාරාණසියා රජ්ජං

කායරස්සාම, ත්වං යසොළසන්නං ඉත්ථසහස්සානං යජට්ඨිකා භවිස්සසී’’ති

ආහ. ‘‘සාමි, න සක්කා මයා ගන්තු’’න්ති. ‘‘කිංකාරණා’’ති? ‘‘මයං

යඝොරවිසා ඛිප්පයකොපා අප්පමත්තයකනපි කුජ්ඣාම, සපත්තියරොයසො ච

නාමභාරියයො.සචාහංකිඤ්චි දිස්වා වාසුත්වාවාකුද්ධා ඔයලොයකස්සාමි, 
භස්මාමුට්ඨි විය විප්පකිරිස්සති. ඉමිනා කාරයණන න සක්කා මයා 
ගන්තු’’න්ති. රාජපුත්යතො පුනදිවයසපි යාචයතව. අථ නං සා එවමාහ –

‘‘අහං තාව යකනචි පරියායයන න ගමිස්සාමි, ඉයම පන යම පුත්තා
නාගකුමාරා තව සම්භයවන ජාතත්තා මනුස්සජාතිකා. සයච යත මයි

සියනයහො අත්ථ, ඉයමසු අප්පමත්යතො භව. ඉයම යඛො පන උදකබීජකා

සුඛුමාලාමග්ගංගච්ඡන්තාවාතාතයපනකිලමිත්වාමයරයයං, තස්මාඑකං 
නාවං ඛණායපත්වා උදකස්ස පූරායපත්වා තාය ද්යව පුත්තයකඋදකකීළං

කීළායපත්වා නගයරපි අන්යතොවත්ථුස්මිංයයව යපොක්ඛරණිංකායරයයාසි, 

එවංයතන කිලමිස්සන්තී’’ති. 

සා එවඤ්ච පන වත්වා රාජපුත්තං වන්දිත්වා පදක්ඛිණං කත්වා 
පුත්තයක ආලිඞ්ගිත්වා ථනන්තයර නිපජ්ජායපත්වා සීයස චුම්බිත්වා
රාජපුත්තස්ස නියයායදත්වායරොදිත්වාකන්දිත්වාතත්යථවඅන්තරධායිත්වා
නාගභවනං අගමාසි. රාජපුත්යතොපි යදොමනස්සප්පත්යතො අස්සුපුණ්යණහි
යනත්යතහිනියවසනානික්ඛමිත්වා අක්ඛීනිපුඤ්ඡිත්වාඅමච්යචඋපසඞ්කමි.

යතතංතත්යථවඅභිසිඤ්චිත්වා‘‘යදව, අම්හාකංනගරංගච්ඡාමා’’තිවදිංසු.
යතන හි සීඝං නාවං ඛණිත්වා සකටං ආයරොයපත්වා උදකස්ස පූයරත්වා

උදකපිට්යඨ වණ්ණගන්ධසම්පන්නානි නානාපුප්ඵානි විකිරථ, මම පුත්තා

උදකබීජකා, යතතත්ථකීළන්තාසුඛංගමිස්සන්තී’’ති.අමච්චාතථාකරිංසු. 
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පටුන 

රාජා බාරාණසිං පත්වා අලඞ්කතනගරං පවිසිත්වා යසොළසසහස්සාහි
නාටකිත්ථීහි අමච්චාදීහි ච පරිවුයතො මහාතයල නිසීදිත්වා සත්තාහං
මහාපානං පිවිත්වා පුත්තානං අත්ථාය යපොක්ඛරණිංකායරසි. යතනිබද්ධං
තත්ථකීළංසු. 

අයථකදිවසං යපොක්ඛරණියං උදයක පයවසියමායන එයකො කච්ඡයපො
පවිසිත්වා නික්ඛමනට්ඨානං අපස්සන්යතො යපොක්ඛරණිතයල නිපජ්ජිත්වා
දාරකානං කීළනකායල උදකයතො උට්ඨාය සීසං නීහරිත්වා යත
ඔයලොයකත්වා පුන උදයක නිමුජ්ජි. යත තං දිස්වා භීතා පිතු සන්තිකං

ගන්ත්වා‘‘තාත, යපොක්ඛරණියංඑයකොයක්යඛොඅම්යහතායසතී’’තිආහංසු. 
රාජා ‘‘ගච්ඡථ නං ගණ්හථා’’ති පුරියස ආණායපසි. යත ජාලං ඛිපිත්වා

කච්ඡපං ආදාය රඤ්යඤො දස්යසසුං. කුමාරා තං දිස්වා ‘‘එස, තාත, 
පිසායචො’’ති විරවිංසු. රාජා පුත්තසියනයහන කච්ඡපස්ස කුජ්ඣිත්වා
‘‘ගච්ඡථස්ස කම්මකාරණං කයරොථා’’ති ආණායපසි. තත්ර එකච්යච ‘‘අයං

රාජයවරියකො, එතංඋදුක්ඛයලමුසයලහිචුණ්ණවිචුණ්ණංකාතුංවට්ටතී’’ති

ආහංසු, එකච්යච ‘‘තීහි පායකහි පචිත්වා ඛාදිතුං’’, එකච්යච ‘‘අඞ්ගායරසු

උත්තායපතුං,’’ එකච්යච ‘‘අන්යතොකටායහයයව නං පචිතුං වට්ටතී’’ති
ආහංසු.එයකොපනඋදකභීරුයකොඅමච්යචො‘‘ඉමං යමුනායආවට්යටඛිපිතුං

වට්ටති, යසොතත්ථමහාවිනාසංපාපුණිස්සති.එවරූපාහිස්ස කම්මකාරණා
නත්ථී’’ති ආහ. කච්ඡයපො තස්ස කථං සුත්වා සීසං නීහරිත්වා එවමාහ –

‘‘අම්යභො, කිංයතමයාඅපරායධොකයතො, යකනමංඑවරූපංකම්මකාරණං 

විචායරසි. මයා හි සක්කා ඉතරා කම්මකාරණා සහිතුං, අයං පන

අතිකක්ඛයළො, මාඑවං අවචා’’ති.තංසුත්වාරාජා‘‘ඉමංඑතයදවකායරතුං
වට්ටතී’’ති යමුනාය ආවට්යට ඛිපායපසි. පුරියසො තථා අකාසි. යසො එකං
නාගභවනගාමිංඋදකවාහංපත්වානාගභවනං අගමාසි. 

අථ නං තස්මිං උදකවායහ කීළන්තා ධතරට්ඨනාගරඤ්යඤො පුත්තා 
නාගමාණවකාදිස්වා‘‘ගණ්හථනංදාස’’න්තිආහංසු.යසොචින්යතසි‘‘අහං
බාරාණසිරඤ්යඤො හත්ථාමුච්චිත්වාඑවරූපානංඵරුසානංනාගානංහත්ථං

පත්යතො, යකන නු යඛො උපායයන මුච්යචයය’’න්ති. යසො ‘‘අත්යථයසො
උපායයො’’තිමුසාවාදංකත්වා‘‘තුම්යහ ධතරට්ඨස්සනාගරඤ්යඤොසන්තකා

හුත්වා කස්මා එවං වයදථ, අහං චිත්තචූයළො නාම කච්ඡයපො

බාරාණසිරඤ්යඤො දූයතො, ධතරට්ඨස්ස සන්තිකං ආගයතො, අම්හාකං රාජා

ධතරට්ඨස්ස ධීතරංදාතුකායමොමංපහිණි, තස්සමංදස්යසථා’’තිආහ.යත
යසොමනස්සජාතා තං ආදාය රඤ්යඤො සන්තිකං ගන්ත්වා තමත්ථං
ආයරොයචසුං. රාජා ‘‘ආයනථ න’’න්ති තං පක්යකොසායපත්වා දිස්වාව
අනත්තමයනො හුත්වා ‘‘එවං ලාමකසරීයරො දූතකම්මං කාතුං න

සක්යකොතී’’තිආහ.තංසුත්වාකච්ඡයපො ‘‘කිංපන, මහාරාජ, දූයතහිනාම 

තාලප්පමායණහිභවිතබ්බං, සරීරඤ්හිඛුද්දකංවාමහන්තංවා අප්පමාණං, 

ගතගතට්ඨායන කම්මනිප්ඵාදනයමවපමාණං.මහාරාජ, අම්හාකංරඤ්යඤො
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බහූ දූතා. ථයල කම්මං මනුස්සා කයරොන්ති, ආකායස පක්ඛියනො, උදයක
අහයමව. අහඤ්හි චිත්තචූයළො නාම කච්ඡයපො ඨානන්තරප්පත්යතො

රාජවල්ලයභො, මා මං පරිභාසථා’’ති අත්තයනො ගුණං වණ්යණසි. අථ නං 

ධතරට්යඨො පුච්ඡි ‘‘යකන පනත්යථන රඤ්ඤා යපසියතොසී’’ති. මහාරාජ, 

රාජාමංඑවමාහ‘‘මයා සකලජම්බුදීයපරාජූහිසද්ධිංමිත්තධම්යමොකයතො, 
ඉදානි ධතරට්යඨන නාගරඤ්ඤා සද්ධිං මිත්තධම්මං කාතුං මම ධීතරං
සමුද්දජං දම්මී’’ති වත්වා මං පහිණි. ‘‘තුම්යහ පපඤ්චං අකත්වා මයා
සද්ධිංයයව පුරිසං යපයසත්වා දිවසං වවත්ථයපත්වා දාරිකං ගණ්හථා’’ති.
යසො තුස්සිත්වා තස්ස සක්කාරං කත්වා යතන සද්ධිං චත්තායරො

නාගමාණවයක යපයසසි ‘‘ගච්ඡථ, රඤ්යඤො වචනං සුත්වා දිවසං 
වවත්ථයපත්වා එථා’’ති. යත ‘‘සාධූ’’ති වත්වා කච්ඡපං ගයහත්වා
නාගභවනා නික්ඛමිංසු. 

කච්ඡයපො යමුනාය බාරාණසියා ච අන්තයර එකං පදුමසරං දිස්වා

එයකනුපායයනපලායිතුකායමොඑවමාහ– ‘‘යභොනාගමාණවකා, අම්හාකං
රාජා පුත්තදාරාචස්සමංඋදයකයගොචරත්තාරාජනියවසනංආගතංදිස්වාව

පදුමානියනොයදහි, භිසමූලානියදහීතියාචන්ති. අහං යතසං අත්ථායතානි

ගණ්හිස්සාමි, එත්ථමං විස්සජ්යජත්වාමංඅපස්සන්තාපිපුයරතරංරඤ්යඤො

සන්තිකංගච්ඡථ, අහංයවොතත්යථව පස්සිස්සාමී’’ති.යතතස්සසද්දහිත්වා
තං විස්සජ්යජසුං. යසො තත්ථ එකමන්යත නිලීයි. ඉතයරපි නං අදිස්වා
‘‘රඤ්යඤො සන්තිකං ගයතො භවිස්සතී’’ති මාණවකවණ්යණන රාජානං
උපසඞ්කමිංසු. රාජා පටිසන්ථාරං කත්වා ‘‘කුයතො ආගතත්ථා’’ති පුච්ඡි. 

‘‘ධතරට්ඨස්ස සන්තිකා, මහාරාජා’’ති. ‘‘කිංකාරණා ඉධාගතා’’ති? 

‘‘මහාරාජ, මයං තස්ස දූතා, ධතරට්යඨො යවොආයරොගයං පුච්ඡති. සයච යං

යවො ඉච්ඡථ, තං යනො වයදථ. තුම්හාකං කිර ධීතරං සමුද්දජං අම්හාකං
රඤ්යඤො පාදපරිචාරිකං කත්වා යදථා’’ති ඉමමත්ථං පකායසන්තා පඨමං
ගාථමාහංසු– 

784. 

‘‘යංකිඤ්චිරතනංඅත්ථ, ධතරට්ඨනියවසයන; 

සබ්බානියතඋපයන්තු, ධීතරංයදහිරාජියනො’’ති. 

තත්ථ සබ්බානියතඋපෙන්තූතිතස්ස නියවසයනසබ්බානිරතනානිතව
නියවසනංඋපගච්ඡන්තු. 

තංසුත්වාරාජාදුතියංගාථමාහ– 

785. 

‘‘නයනොවිවායහොනායගහි, කතපුබ්යබොකුදාචනං; 

තංවිවාහංඅසංයුත්තං, කථංඅම්යහකයරොමයස’’ති. 
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තත්ථ අසංයුත්තන්ති අයුත්තං තිරච්ඡායනහි සද්ධිං සංසග්ගං

අනනුච්ඡවිකං. අම්යහති අම්යහ මනුස්සජාතිකා සමානා කථං
තිරච්ඡානගතසම්බන්ධංකයරොමාති. 

තංසුත්වානාගමාණවකා ‘‘සයචයතධතරට්යඨනසද්ධිංසම්බන්යධො 

අනනුච්ඡවියකො, අථකස්මාඅත්තයනොඋපට්ඨාකංචිත්තචූළංනාමකච්ඡපං

‘සමුද්දජං නාම යත ධීතරං දම්මී’ති අම්හාකං රඤ්යඤො යපයසසි? එවං
යපයසත්වා ඉදානි යත අම්හාකං රාජානං පරිභවං කයරොන්තස්ස
කත්තබ්බයුත්තකං මයං ජානිස්සාම. මයඤ්හි නාගමාණවකා’’ති වත්වා
රාජානංතජ්යජන්තා ද්යවගාථාඅභාසිංසු– 

786. 

‘‘ජීවිතංනූනයතචත්තං, රට්ඨංවාමනුජාධිප; 

නහිනායගකුපිතම්හි, චිරංජීවන්තිතාදිසා. 

787. 

‘‘යයොත්වංයදවමනුස්යසොසි, ඉද්ධිමන්තංඅනිද්ධිමා; 

වරුණස්සනියංපුත්තං, යාමුනංඅතිමඤ්ඤසී’’ති. 

තත්ථ රට්ඨංවාතිඑකංයසනතයාජීවිතංවා රට්ඨංවාචත්තං. තාදිසාති

තුම්හාදිසා එවං මහානුභායව නායග කුපියත චිරං ජීවිතුං න සක්යකොන්ති, 

අන්තරාවඅන්තරධායන්ති. යෙො ත්වං, යදව,  නුස්යසොසීතියදව, යයොත්වං

මනුස්යසො සමායනො. වරුණස්සාති වරුණනාගරාජස්ස. නිෙං පුත්තන්ති

අජ්ඣත්තිකපුත්තං. ොමුනන්තියමුනායයහට්ඨාජාතං. 

තයතොරාජාද්යවගාථාඅභාසි– 

788. 

‘‘නාතිමඤ්ඤාමිරාජානං, ධතරට්ඨංයසස්සිනං; 

ධතරට්යඨොහිනාගානං, බහූනමපිඉස්සයරො. 

789. 

‘‘අහිමහානුභායවොපි, නයමධීතරමාරයහො; 

ඛත්තියයොචවියදහානං, අභිජාතාසමුද්දජා’’ති. 

තත්ථ බහූන පීති පඤ්චයයොජනසතිකස්ස නාගභවනස්ස ඉස්සරභාවං

සන්ධායයවමාහ. න ය  ධීතර ාරයහොති එවං මහානුභායවොපි පන යසො

අහිජාතිකත්තාමමධීතරංඅරයහොනයහොති. ‘‘ඛත්තියෙො චවියදහාන’’න්ති

ඉදං මාතිපක්යඛ ඤාතයක දස්යසන්යතො ආහ. සමුද්දජාති යසො ච
වියදහරාජපුත්යතො මම ධීතා සමුද්දජා චාති උයභොපි අභිජාතා. යත
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අඤ්ඤමඤ්ඤං සංවාසං අරහන්ති. න යහසා මණ්ඩූකභක්ඛස්ස සප්පස්ස 

අනුච්ඡවිකාතිආහ. 

නාගමාණවකා තං තත්යථව නාසාවායතන මායරතුකාමා හුත්වාපි

‘‘අම්හාකං දිවසං වවත්ථාපනත්ථාය යපසිතා, ඉමං මායරත්වා ගන්තුං න

යුත්තං, ගන්ත්වා රඤ්යඤො ආචික්ඛිත්වා ජානිස්සාමා’’ති තත්යථව

අන්තරහිතා ‘‘කිං, තාතා, ලද්ධා යවො රාජධීතා’’ති රඤ්ඤා පුච්ඡිතා

කුජ්ඣිත්වා ‘‘කිං, යදව, අම්යහ අකාරණා යත්ථ වා තත්ථ වා යපයසසි.

සයචපි මායරතුකායමො, ඉයධව යනො මායරහි. යසො තුම්යහ අක්යකොසති

පරිභාසති, අත්තයනො ධීතරං ජාතිමායනන උක්ඛිපතී’’ති යතන වුත්තඤ්ච
අවුත්තඤ්ච වත්වා රඤ්යඤො යකොධං උප්පාදයිංසු. යසො අත්තයනො පරිසං 
සන්නිපායතතුංආණායපන්යතොආහ– 

790. 

‘‘කම්බලස්සතරාඋට්යඨන්තු, සබ්යබනායගනියවදය; 

බාරාණසිංපවජ්ජන්තු, මාචකඤ්චිවියහඨයු’’න්ති. 

තත්ථ කම්බලස්සතරා උට්යඨන්තූති කම්බලස්සතරා නාම තස්ස

මාතුපක්ඛිකාසියනරුපායදවසනනාගා, යතචඋට්ඨහන්තු. අඤ්යඤචචතූසු

දිසාසු අනුදිසාසුයත්තකාවාමය්හංවචනකරා, යත සබ්යබනායගනියවදය, 

ගන්ත්වාජානායපථ, ඛිප්පංකිරසන්නිපායතථාතිආණායපන්යතො එවමාහ.

තයතො සබ්යබයහව සීඝං සන්නිපතියතහි ‘‘කිං කයරොම, යදවා’’ති වුත්යත
‘‘සබ්යබපි යතනාගාබාරාණසිංපවජ්ජන්තූ’’තිආහ. ‘‘තත්ථගන්ත්වාකිං

කාතබ්බං, යදව, තං නාසාවාතප්පහායරන භස්මං කයරොමා’’ති ච වුත්යත

රාජධීතරි පටිබද්ධචිත්තතාය තස්සා විනාසං අනිච්ඡන්යතො ‘‘ ා ච කඤ්චි

වියහඨයු’’න්ති ආහ, තුම්යහසු යකොචි කඤ්චි මා වියහඨයාති අත්යථො.
අයයමවවාපායඨො. 

අථ නං නාගා ‘‘සයච යකොචි මනුස්යසො න වියහයඨතබ්යබො, තත්ථ

ගන්ත්වා කිංකරිස්සාමා’’තිආහංසු.අථයන‘‘ඉදඤ්චිදඤ්චකයරොථ, අහම්පි
ඉදංනාම කරිස්සාමී’’තිආචික්ඛන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

791. 

‘‘නියවසයනසුයසොබ්යභසු, රථයාචච්චයරසුච; 

රුක්ඛග්යගසුචලම්බන්තු, විතතායතොරයණසුච. 

792. 

‘‘අහම්පිසබ්බයසයතන, මහතාසුමහංපුරං; 

පරික්ඛිපිස්සංයභොයගහි, කාසීනංජනයංභය’’න්ති. 
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තත්ථ යසොබ්යභසූති යපොක්ඛරණීසු. රථිොති රථකාය. විතතාති
විතතසරීරා මහාසරීරාහුත්වා එයතසුයචවනියවසනාදීසුද්වාරයතොරයණසු

චඔලම්බන්තු, එත්තකංනාගා කයරොන්තු, කයරොන්තා ච නියවසයනතාව
මඤ්චපීඨානං යහට්ඨා ච උපරි ච අන්යතොගබ්භබහිගබ්භාදීසු ච
යපොක්ඛරණියංඋදකපිට්යඨරථකාදීනංපස්යසසුයචවථයලසු චමහන්තානි
සරීරානි මායපත්වා මහන්යත ඵයණ කත්වා කම්මාරගග්ගරී විය ධමමානා 

‘‘සුසූ’’ති සද්දං කයරොන්තා ඔලම්බථ ච නිපජ්ජථ ච. අත්තානං පන
තරුණදාරකානං ජරාජිණ්ණානං ගබ්භිනිත්ථීනං සමුද්දජාය චාති ඉයමසං
චතුන්නං මා දස්සයිත්ථ. අහම්පි සබ්බයසයතන මහන්යතන සරීයරන

ගන්ත්වා සුමහන්තං කාසිපුරං සත්තක්ඛත්තුං යභොයගහි පරික්ඛිපිස්සං, 
මහන්යතන ඵයණන නං ඡායදත්වා එකන්ධකාරං කත්වා කාසීනං භයං 
ජනයන්යතො‘‘සුසූ’’තිසද්දංමුඤ්චිස්සාමීති. 

අථසබ්යබනාගාතථාඅකංසු.තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

793. 

‘‘තස්ස තංවචනංසුත්වා, උරගායනකවණ්ණියනො; 

බාරාණසිංපවජ්ජිංසු, නචකඤ්චිවියහඨයුං. 

794. 

‘‘නියවසයනසුයසොබ්යභසු, රථයාචච්චයරසුච; 

රුක්ඛග්යගසුචලම්බිංසු, විතතායතොරයණසුච. 

795. 

‘‘යතසුදිස්වානලම්බන්යත, පුථූකන්දිංසුනාරියයො; 

නායගයසොණ්ඩිකයතදිස්වා, පස්සසන්යතමුහුංමුහුං. 

796. 

‘‘බාරාණසීපබයථතා, ආතුරාසමපජ්ජථ; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, ධීතරංයදහිරාජියනො’’ති. 

තත්ථ අයනකවණ්ණියනොතිනීලාදිවයසන අයනකවණ්ණා.එවරූපානිහි

යත රූපානි මාපයිංසු. පවජ්ජංසූති අඩ්ඪරත්තසමයය පවිසිංසු. ලම්බංසූති
ධතරට්යඨන වුත්තනියායමයනව යත සබ්යබසු ඨායනසු මනුස්සානං
සඤ්චාරං පච්ඡින්දිත්වා ඔලම්බිංසු. දූතා හුත්වා ආගතා පන චත්තායරො
නාගමාණවකා රයඤොසයනස්ස චත්තායරො පායද පරික්ඛිපිත්වාඋපරිසීයස
මහන්යත ඵයණ කත්වා තුණ්යඩහි සීසං පහරන්තා විය දාඨා විවරිත්වා
පස්සසන්තා අට්ඨංසු. ධතරට්යඨොපි අත්තනා වුත්තනියායමන නගරං 
පටිච්ඡායදසි. පබුජ්ඣමානා පුරිසා යයතො යයතො හත්ථං වා පාදං වා

පසායරන්ති, තත්ථ තත්ථසප්යපඡුපිත්වා ‘‘සප්යපො, සප්යපො’’තිවිරවන්ති. 

පුථූ කන්දිංසූති යයසු යගයහසු දීපා ජලන්ති, යතසු ඉත්ථයයො පබුද්ධා 
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ද්වාරයතොරණයගොපානසියයොඔයලොයකත්වාඔලම්බන්යතනායග දිස්වාබහූ 

එකප්පහායරයනව කන්දිංසු. එවං සකලනගරං එකයකොලාහලං අයහොසි. 

යසොණ්ඩිකයතතිකතඵයණ. 

පක්කන්දුන්තිවිභාතායරත්තියානාගානං අස්සාසවායතනසකලනගයර
රාජනියවසයනචඋප්පාතියමායනවියභීතාමනුස්සා‘‘නාගරාජායනො කිස්ස
යනොවියහඨථා’’තිවත්වාතුම්හාකංරාජා ‘‘ධීතරං දස්සාමී’’තිධතරට්ඨස්ස 
දූතංයපයසත්වාපුනතස්සදූයතහිආගන්ත්වා‘‘යදහී’’තිවුත්යතොඅම්හාකං

රාජානං අක්යකොසතිපරිභාසති.‘‘සයචඅම්හාකංරඤ්යඤොධීතරංනදස්සති, 

සකලනගරස්ස ජීවිතං නත්ථී’’ති වුත්යත ‘‘යතන හි යනො, සාමි, ඔකාසං

යදථ, මයං ගන්ත්වා රාජානං යාචිස්සාමා’’ති යාචන්තා ඔකාසං ලභිත්වා
රාජද්වාරං ගන්ත්වා මහන්යතන රයවන පක්කන්තිංසු. භරියායයොපිස්ස

අත්තයනො අත්තයනො ගබ්යභසු නිපන්නකාව ‘‘යදව, ධීතරං
ධතරට්ඨරඤ්යඤො යදහී’’ති එකප්පහායරන කන්දිංසු. යතපි චත්තායරො 
නාගමාණවකා ‘‘යදහී’’ති තුණ්යහහි සීසං පහරන්තා විය දාඨා විවරිත්වා
පස්සසන්තා අට්ඨංසු. 

යසො නිපන්නයකොව නගරවාසීනඤ්ච අත්තයනො ච භරියානං
පරියදවිතසද්දං සුත්වා චතූහි ච නාගමාණවයකහි තජ්ජිතත්තා
මරණභයභීයතො ‘‘මම ධීතරං සමුද්දජං ධතරට්ඨස්ස දම්මී’’ති තික්ඛත්තුං
අවච. තං සුත්වා සබ්යබපි නාගරාජායනො තිගාවුතමත්තං පටික්කමිත්වා
යදවනගරං විය එකං නගරං මායපත්වා තත්ථ ඨිතා ‘‘ධීතරං කිර යනො
යපයසතූ’’ති පණ්ණාකාරං පහිණිංසු. රාජා යතහි ආභතං පණ්ණාකාරං

ගයහත්වා‘‘තුම්යහගච්ඡථ, අහංධීතරංඅමච්චානංහත්යථ පහිණිස්සාමී’’ති
යත උයයයොයජත්වා ධීතරං පක්යකොසායපත්වා උපරිපාසාදං ආයරොයපත්වා 

සීහපඤ්ජරං විවරිත්වා ‘‘අම්ම, පස්යසතං අලඞ්කතනගරං, ත්වං එත්ථ

එතස්ස රඤ්යඤො අග්ගමයහසී භවිස්සසි, න දූයර ඉයතො තං නගරං, 

උක්කණ්ඨිතකායලයයව ඉධ ආගන්තුං සක්කා, එත්ථ ගන්තබ්බ’’න්ති
සඤ්ඤායපත්වා සීසං න්හායපත්වා සබ්බාලඞ්කායරහි අලඞ්කරිත්වා
පටිච්ඡන්නයයොග්යග නිසීදායපත්වා අමච්චානං හත්යථ දත්වා පායහසි. 
නාගරාජායනො පච්චුග්ගමනං කත්වා මහාසක්කාරං කරිංසු. අමච්චා නගරං
පවිසිත්වා තං තස්ස දත්වා බහුං ධනං ආදාය නිවත්තිංසු. යත රාජධීතරං
පාසාදං ආයරොයපත්වා අලඞ්කතදිබ්බසයයන නිපජ්ජායපසුං.
තඞ්ඛණඤ්යඤව නං නාගමාණවිකා ඛුජ්ජාදියවසං ගයහත්වා
මනුස්සපරිචාරිකා විය පරිවාරයිංසු. සා දිබ්බසයයන නිපන්නමත්තාව 

දිබ්බඵස්සංඵුසිත්වානිද්දංඔක්කමි. 

ධතරට්යඨො තං ගයහත්වා සද්ධිං නාගපරිසාය තත්ථ අන්තරහියතො 
නාගභවයනයයව පාතුරයහොසි. රාජධීතා පබුජ්ඣිත්වා අලඞ්කතදිබ්බසයනං
අඤ්යඤ ච සුවණ්ණපාසාදමණිපාසාදාදයයො උයයානයපොක්ඛරණියයො 
අලඞ්කතයදවනගරං විය නාගභවනං දිස්වා ඛුජ්ජාදිපරිචාරිකායයො පුච්ඡි
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‘‘ඉදංනගරං අතිවිය අලඞ්කතං, න අම්හාකංනගරං විය, කස්යසත’’න්ති.

‘‘සාමිකස්ස යත සන්තකං, යදවි, න අප්පපුඤ්ඤා එවරූපං සම්පත්තිං

ලභන්ති, මහාපුඤ්ඤතාය යත අයං ලද්ධා’’ති. ධතරට්යඨොපි
පඤ්චයයොජනසතියක නාගභවයන යභරිං චරායපසි ‘‘යයො සමුද්දජාය

සප්පවණ්ණං දස්යසති, තස්ස රාජදණ්යඩො භවිස්සතී’’ති. තස්මා එයකොපි
තස්සා සප්පවණ්ණං දස්යසතුං සමත්යථො නාම නායහොසි. සා
මනුස්සයලොකසඤ්ඤායඑවතත්ථයතනසද්ධිං සම්යමොදමානාපියසංවාසං
වසි. 

නගරකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

උයපොසථකණ්ඩං 

සාඅපරභායගධතරට්ඨංපටිච්චගබ්භංපටිලභිත්වාපුත්තංවිජායි, තස්ස

පියදස්සනත්තා ‘‘සුදස්සයනො’’ති නාමං කරිංසු. පුනාපරං පුත්තං විජායි, 

තස්ස ‘‘දත්යතො’’තිනාමංඅකංසු.යසො පනයබොධිසත්යතො.පුයනකංපුත්තං 

විජායි, තස්ස ‘‘සුයභොයගො’’තිනාමං කරිංසු. අපරම්පි පුත්තං විජායි, තස්ස 

‘‘අරිට්යඨො’’ති නාමං කරිංසු. ඉති සා චත්තායරො පුත්යත විජායිත්වාපි
නාගභවනභාවංන ජානාති.අයථකදිවසංතරුණනාගාඅරිට්ඨස්සආචික්ඛිංසු

‘‘තව මාතා මනුස්සිත්ථී, න නාගිනී’’ති. අරිට්යඨො ‘‘වීමංසිස්සාමි න’’න්ති
එකදිවසංථනංපිවන්යතොවසප්පසරීරං මායපත්වානඞ්ගුට්ඨඛණ්යඩනමාතු
පිට්ඨිපායදඝට්යටසි.සාතස්සසප්පසරීරං දිස්වාභීතතසිතාමහාරවංරවිත්වා
තං භූමියං ඛිපන්තී නයඛන තස්ස අක්ඛිං භින්දි. තයතො යලොහිතං පග්ඝරි.
රාජා තස්සා සද්දං සුත්වා ‘‘කිස්යසසා විරවතී’’ති පුච්ඡිත්වා අරිට්යඨන

කතකිරියංසුත්වා ‘‘ගණ්හථ, නං දාසං ගයහත්වා ජීවිතක්ඛයං පායපථා’’ති
තජ්යජන්යතොආගච්ඡි. රාජධීතාතස්සකුද්ධභාවංඤත්වාපුත්තසියනයහන 

‘‘යදව, පුත්තස්ස යම අක්ඛි භින්නං, ඛමයථතස්සාපරාධ’’න්ති ආහ. රාජා
එතාය එවං වදන්තියා ‘‘කිං සක්කා කාතු’’න්ති ඛමි. තං දිවසං සා ‘‘ඉදං
නාගභවන’’න්ති අඤ්ඤාසි.තයතොචපට්ඨායඅරිට්යඨොකාණාරිට්යඨොනාම
ජායතො.චත්තායරොපිපුත්තා විඤ්ඤුතංපාපුණිංසු. 

අථ යනසං පිතා යයොජනසතිකං යයොජනසතිකං කත්වා රජ්ජමදාසි, 
මහන්යතො යයසො අයහොසි. යසොළස යසොළස නාගකඤ්ඤාසහස්සානි
පරිවාරයිංසු.පිතුඑකයයොජනසතිකයමවරජ්ජං අයහොසි.තයයොපුත්තාමායස 

මායසමාතාපිතයරොපස්සිතුං ආගච්ඡන්ති, යබොධිසත්යතොපනඅන්වද්ධමාසං
ආගච්ඡති. නාගභවයන සමුට්ඨිතං පඤ්හං යබොධිසත්යතොව කයථති. පිතරා

සද්ධිං විරූපක්ඛමහාරාජස්සපි උපට්ඨානං ගච්ඡති, තස්ස සන්තියක
සමුට්ඨිතං පඤ්හම්පි යසොව කයථති. අයථකදිවසං විරූපක්යඛනාගපරිසාය
සද්ධිංතිදසපුරංගන්ත්වාසක්කං පරිවායරත්වානිසින්යනයදවානංඅන්තයර

පඤ්යහො සමුට්ඨාසි. තං යකොචිකයථතුං නාසක්ඛි, පල්ලඞ්කවරගයතො පන
හුත්වා මහාසත්යතොව කයථසි. අථ නං යදවරාජා දිබ්බගන්ධපුප්යඵහි
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පටුන 

පූයජත්වා ‘‘දත්ත, ත්වං පථවිසමාය විපුලාය පඤ්ඤාය සමන්නාගයතො, 
ඉයතො පට්ඨාය භූරිදත්යතො නාම යහොහී’’ති ‘‘භූරිදත්යතො’’ තිස්ස නාමං 
අකාසි. යසො තයතො පට්ඨාය සක්කස්ස උපට්ඨානං ගච්ඡන්යතො 
අලඞ්කතයවජයන්තපාසාදං යදවච්ඡරාහි ආකිණ්ණං අතිමයනොහරං
සක්කස්ස සම්පත්තිං දිස්වා යදවයලොයක පියං කත්වා ‘‘කිං යම ඉමිනා

මණ්ඩූකභක්යඛන අත්තභායවන, නාගභවනං ගන්ත්වා උයපොසථවාසං
වසිත්වාඉමස්මිංයදවයලොයකඋප්පත්තිකාරණංකරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා

නාගභවනං ගන්ත්වා මාතාපිතයරො ආපුච්ඡි ‘‘අම්මතාතා, අහං

උයපොසථකම්මං කරිස්සාමී’’ති.‘‘සාධු, තාත, කයරොහි, කයරොන්යතොපනබහි

අගන්ත්වා ඉමස්මිඤ්යඤව නාගභවයන එකස්මිං සුඤ්ඤවිමායන කයරොහි, 
බහිගතානංපනනාගානංමහන්තංභය’’න්ති. 

යසො ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා තත්යථව සුඤ්ඤවිමායන රාජුයයායන 

උයපොසථවාසංවසති.අථනංනානාතූරියහත්ථානාගකඤ්ඤාපරිවායරන්ති.

යසො ‘‘න මය්හං ඉධ වසන්තස්ස උයපොසථකම්මං මත්ථකං පාපුණිස්සති, 
මනුස්සපථං ගන්ත්වා කරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා නිවාරණභයයන

මාතාපිතූනංඅනායරොයචත්වාඅත්තයනොභරියායයොආමන්යතත්වා ‘‘භද්යද, 

අහං මනුස්සයලොකං ගන්ත්වා යමුනාතීයර නියරොධරුක්යඛො අත්ථ, 
තස්සාවිදූයර වම්මිකමත්ථයක යභොයග ආභුජිත්වා චතුරඞ්ගසමන්නාගතං
උයපොසථං අධිට්ඨාය නිපජ්ජිත්වා උයපොසථකම්මං කරිස්සාමි. මයා
සබ්බරත්තිංනිපජ්ජිත්වාඋයපොසථකම්යම කයතඅරුණුග්ගමනයවලායයමව
තුම්යහදසදසඉත්ථයයොආදායවායරනවායරනතූරියහත්ථාමම සන්තිකං
ආගන්ත්වා මං ගන්යධහි ච පුප්යඵහි ච පූයජත්වා ගායිත්වා නච්චිත්වා මං 
ආදාය නාගභවනයමව ආගච්ඡථා’’ති වත්වා තත්ථ ගන්ත්වා
වම්මිකමත්ථයකයභොයග ආභුජිත්වා‘‘යයොමමචම්මංවාන්හාරුංවාඅට්ඨිං

වා රුහිරං වා ඉච්ඡති, යසො ආහරතූ’’ති චතුරඞ්ගසමන්නාගතං උයපොසථං
අධිට්ඨාය නඞ්ගලසීසප්පමාණං සරීරං මායපත්වා නිපන්යනො
උයපොසථකම්මමකාසි. අරුයණ උට්ඨහන්යතයයව තං නාගමාණවිකා
ආගන්ත්වායථානුසිට්ඨංපටිපජ්ජිත්වානාගභවනංආයනන්ති.තස්ස ඉමිනා
නියායමනඋයපොසථංකයරොන්තස්ස දීයඝොඅද්ධාවීතිවත්යතො. 

උයපොසථඛණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

 රුළඛණ්ඩං 

තදා එයකො බාරාණසිද්වාරගාමවාසී බ්රාහ්මයණො යසොමදත්යතන නාම
පුත්යතන සද්ධිං අරඤ්ඤං ගන්ත්වා සූලයන්තපාසවාගුරාදීහි ඔඩ්යඩත්වා
මියගවධිත්වාමංසංකායජනාහරිත්වාවික්කිණන්යතොජීවිකංකප්යපසි.යසො 

එකදිවසංඅන්තමයසොයගොධාමත්තම්පිඅලභිත්වා ‘‘තාතයසොමදත්ත, සයච

තුච්ඡහත්ථා ගමිස්සාම, මාතා යත කුජ්ඣිස්සති, යං කිඤ්චි ගයහත්වා
ගමිස්සාමා’’ති වත්වා යබොධිසත්තස්ස නිපන්නවම්මිකට්ඨානාභිමුයඛො
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ගන්ත්වා පානීයං පාතුං යමුනං ඔතරන්තානං මිගානං පදවලඤ්ජං දිස්වා

‘‘තාත, මිගමග්යගො පඤ්ඤායති, ත්වං පටික්කමිත්වා තිට්ඨාහි, අහං
පානීයත්ථාය ආගතං මිගං විජ්ඣිස්සාමී’’ති ධනුං ආදාය මිගං
ඔයලොයකන්යතො එකස්මිං රුක්ඛමූයල අට්ඨාසි. අයථයකො මියගො
සායන්හසමයය පානීයං පාතුං ආගයතො. යසො තං විජ්ඣි. මියගො තත්ථ
අපතිත්වා සරයවයගන තජ්ජියතො යලොහියතන පග්ඝරන්යතන පලායි.
පිතාපුත්තා නං අනුබන්ධිත්වා පතිතට්ඨායන මංසං ගයහත්වා අරඤ්ඤා

නික්ඛමිත්වාසූරියත්ථඞ්ගමනයවලායතංනියරොධංපත්වා‘‘ඉදානිඅකායලො, 

න සක්කා ගන්තුං, ඉයධව වසිස්සාමා’’ති මංසං එකමන්යත ඨයපත්වා
රුක්ඛං ආරුය්හ විටපන්තයර නිපජ්ජිංසු. බ්රාහ්මයණො පච්චූසසමයය
පබුජ්ඣිත්වාමිගසද්දසවනායයසොතං ඔදහි. 

තස්මිංඛයණනාගමාණවිකායයොආගන්ත්වායබොධිසත්තස්සපුප්ඵාසනං 
පඤ්ඤායපසුං. යසො අහිසරීරං අන්තරධායපත්වාසබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතං
දිබ්බසරීරං මායපත්වාසක්කලීලායපුප්ඵාසයනනිසීදි.නාගමාණවිකාපිනං
ගන්ධමාලාදීහි පූයජත්වා දිබ්බතූරියානි වායදත්වා නච්චගීතං පට්ඨයපසුං.

බ්රාහ්මයණො තං සද්දං සුත්වා ‘‘යකො නු යඛො එස, ජානිස්සාමි න’’න්ති

චින්යතත්වා ‘‘පුත්ත, පුත්තා’’ති වත්වාපි පුත්තං පයබොයධතුං

අසක්යකොන්යතො ‘‘සයතුඑස, කිලන්යතොභවිස්සති, අහයමව ගමිස්සාමී’’ති
රුක්ඛා ඔරුය්හ තස්ස සන්තිකං අගමාසි. නාගමාණවිකා තං දිස්වා සද්ධිං
තූරියයහිභූමියංනිමුජ්ජිත්වාඅත්තයනොනාගභවනයමවගතා.යබොධිසත්යතො
එකයකොව අයහොසි. බ්රාහ්මයණො තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා පුච්ඡන්යතො
ගාථාද්වයමාහ– 

797. 

‘‘පුප්ඵාභිහාරස්ස වනස්ස මජ්යඣ, යකො යලොහිතක්යඛො 

විතතන්තරංයසො; 

කාකම්බුකායූරධරාසුවත්ථා, තිට්ඨන්තිනාරියයොදස වන්දමානා. 

798. 

‘‘යකො ත්වං බ්රහාබාහු වනස්ස මජ්යඣ, වියරොචසි ඝතසිත්යතොව

අග්ගි; 

මයහසක්යඛො අඤ්ඤතයරොසි යක්යඛො, උදාහු නායගොසි
මහානුභායවො’’ති. 

තත්ථ පුප්ඵාභිහාරස්සාති යබොධිසත්තස්ස පූජනත්ථාය ආභයතන

දිබ්බපුප්ඵාභිහායරන සමන්නාගතස්ස. යකොති යකො නාම ත්වං. 

යලොහිතක්යඛොති රත්තක්යඛො. විතතන්තරංයසොති පුථුලඅන්තරංයසො. 

කම්බුකායූරධරාතිසුවණ්ණාලඞ්කාරධරා. බ්රහාබාහූතිමහාබාහු. 
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තං සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘සයචපි ‘සක්කාදීසු අඤ්ඤතයරොහමස්මී’ති 

වක්ඛාමි, සද්දහිස්සයතවායංබ්රාහ්මයණො, අජ්ජපනමයාසච්චයමවකයථතුං 
වට්ටතී’’තිචින්යතත්වාඅත්තයනොනාගරාජභාවංකයථන්යතොආහ– 

799. 

‘‘නායගොහමස්මිඉද්ධිමා, යතජස්සීදුරතික්කයමො; 

ඩංයසයයංයතජසාකුද්යධො, ඵීතංජනපදංඅපි. 

800. 

‘‘සමුද්දජාහියමමාතා, ධතරට්යඨොචයමපිතා; 

සුදස්සනකනිට්යඨොස්මි, භූරිදත්යතොතිමංවිදූ’’ති. 

තත්ථ යතජස්සීති විසයතයජන යතජවා. දුරතික්කය ොති අඤ්යඤන

අතික්කමිතුංඅසක්කුයණයයයො. ඩංයසෙයන්තිසචාහංකුද්යධොඵීතංජනපදං

අපි ඩංයසයයං, පථවියං මම දාඨාය පතිතමත්තාය සද්ධිං පථවියා මම
යතයජන යසො සබ්යබො ජනපයදො භස්මා භයවයයාති වදති. 

සුදස්සනකනිට්යඨොස්මීතිඅහංමමභාතුසුදස්සනස්ස කනිට්යඨොඅස්මි. විදූති
එවංමමංපඤ්චයයොජනසතියකනාගභවයන ජානන්තීති. 

ඉදඤ්ච පනවත්වාමහාසත්යතොචින්යතසි ‘‘අයං බ්රාහ්මයණොචණ්යඩො

ඵරුයසො, අහිතුණ්ඩිකස්ස ආයරොයචත්වා උයපොසථකම්මස්ස යම 

අන්තරායම්පිකයරයය, යංනූනාහංඉමංනාගභවනංයනත්වාමහන්තංයසං

දත්වා උයපොසථකම්මං අද්ධනියංකයරයය’’න්ති. අථනංආහ ‘‘බ්රාහ්මණ, 

මහන්තං යත යසං දස්සාමි, රමණීයංනාගභවනං, එහිතත්ථ ගච්ඡාමා’’ති.

‘‘සාමි, පුත්යතො යම අත්ථ, තස්මිං ගච්ඡන්යත ආගමිස්සාමී’’ති. අථ නං

මහාසත්යතො ‘‘ගච්ඡ, බ්රාහ්මණ, ආයනහින’’න්තිවත්වාඅත්තයනොආවාසං
ආචික්ඛන්යතොආහ– 

801. 

‘‘යං ගම්භීරංසදාවට්ටං, රහදංයභස්මං යපක්ඛසි; 

එසදියබයොමමාවායසො, අයනකසතයපොරියසො. 

802. 

‘‘මයූරයකොඤ්චාභිරුදං, නීයලොදංවනමජ්ඣයතො; 

යමුනංපවිසමාභීයතො, යඛමංවත්තවතංසිව’’න්ති. 

තත්ථ සදාවට්ටන්ති සදා පවත්තං ආවට්ටං. යභස් න්ති භයානකං. 

යපක්ඛසීති යං එවරූපං රහදං පස්සසි.  යූරයකොඤ්චාභිරුදන්ති උයභොසු
තීයරසු වනඝටායං වසන්යතහි මයූයරහි ච යකොඤ්යචහි ච අභිරුදං

උපකූජිතං. නීයලොදන්ති නීලසලිලං. වන ජ්ඣයතොති වනමජ්යඣන

සන්දමානං. පවිස  ා භීයතොති එවරූපං යමුනං අභීයතො හුත්වා පවිස. 
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පටුන 

වත්තවතන්ති වත්තසම්පන්නානං ආචාරවන්තානං වසනභූමිං පවිස, ගච්ඡ, 

බ්රාහ්මණ, පුත්තංආයනහීති. 

බ්රාහ්මයණොගන්ත්වාපුත්තස්සතමත්ථංආයරොයචත්වාපුත්තං ආයනසි.
මහාසත්යතොයතඋයභොපිආදායයමුනාතීරංගන්ත්වාතීයරඨියතොආහ– 

803. 

‘‘තත්ථපත්යතොසානුචයරො, සහපුත්යතනබ්රාහ්මණ; 

පූජියතොමය්හංකායමහි, සුඛංබ්රාහ්මණවච්ඡසී’’ති. 

තත්ථ තත්ථ පත්යතොති ත්වං අම්හාකං නාගභවනං පත්යතො හුත්වා. 

 ය්හන්ති මම සන්තයකහි කායමහි පූජියතො. වච්ඡසීති තත්ථ නාගභවයන
සුඛංවසිස්සති. 

එවං වත්වා මහාසත්යතො උයභොපි යත පිතාපුත්යත අත්තයනො
ආනුභායවන නාගභවනං ආයනසි. යතසං තත්ථ දිබ්යබො අත්තභායවො
පාතුභවි. අථ යනසං මහාසත්යතො දිබ්බසම්පත්තිං දත්වා චත්තාරි චත්තාරි
නාගකඤ්ඤාසතානි අදාසි. යත මහාසම්පත්තිං අනුභවිංසු. යබොධිසත්යතොපි
අප්පමත්යතො උයපොසථකම්මං අකාසි. අන්වඩ්ඪමාසං මාතාපිතූනං
උපට්ඨානංගන්ත්වාධම්මකථංකයථත්වාතයතොච බ්රාහ්මණස්සසන්තිකං

ගන්ත්වා ආයරොගයං පුච්ඡිත්වා ‘‘යයන යත අත්යථො, තං වයදයයාසි, 

අනුක්කණ්ඨමායනොඅභිරමා’’තිවත්වායසොමදත්යතනපිසද්ධිංපටිසන්ථාරං 
කත්වාඅත්තයනොනියවසනංඅගච්ඡි.බ්රාහ්මයණොඑකසංවච්ඡරංනාගභවයන
වසිත්වා මන්දපුඤ්ඤතාය උක්කණ්ඨියතො මනුස්සයලොකං ගන්තුකායමො
අයහොසි. නාගභවනමස්ස යලොකන්තරනිරයයො විය අලඞ්කතපාසායදො
බන්ධනාගාරංවියඅලඞ්කතනාගකඤ්ඤා යක්ඛිනියයොවියඋපට්ඨහිංසු.යසො

‘‘අහං තාව උක්කණ්ඨියතො, යසොමදත්තස්සපි චිත්තං ජානිස්සාමී’’ති තස්ස

සන්තිකං ගන්ත්වා ආහ ‘‘කිං, තාත, උක්කණ්ඨසී’’ති? ‘‘කස්මා

උක්කණ්ඨිස්සාමිනඋක්කණ්ඨාමි, ත්වංපන උක්කණ්ඨසි, තාතා’’ති? ‘‘ආම
තාතා’’ති.‘‘කිංකාරණා’’ති.‘‘තවමාතුයචව භාතුභගිනීනඤ්චඅදස්සයනන

උක්කණ්ඨාමි, එහි, තාත යසොමදත්ත, ගච්ඡාමා’’ති. යසො ‘‘න ගච්ඡාමී’’ති
වත්වාපිපුනප්පුනංපිතරායාචියමායනො‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි. 

බ්රාහ්මයණො ‘‘පුත්තස්ස තාව යම මයනො ලද්යධො, සයච පනාහං 

භූරිදත්තස්ස‘උක්කණ්ඨියතොම්හී’තිවක්ඛාමි, අතියරකතරංයමයසංදස්සති, 
එවං යම ගමනං න භවිස්සති. එයකන පන උපායයන තස්ස සම්පත්තිං
වණ්යණත්වා ‘ත්වං එවරූපං සම්පත්තිං පහාය කිංකාරණා මනුස්සයලොකං
ගන්ත්වා උයපොසථකම්මං කයරොසී’ති පුච්ඡිත්වා ‘සග්ගත්ථායා’ති වුත්යත

‘ත්වංතාවඑවරූපංසම්පත්තිංපහාය සග්ගත්ථායඋයපොසථකම්මංකයරොසි, 

කිමඞ්ගංපනමයංයයවපරධයනනජීවිකංකප්යපම, අහම්පි මනුස්සයලොකං
ගන්ත්වා ඤාතයක දිස්වා පබ්බජිත්වා සමණධම්මං කරිස්සාමී’ති නං 
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සඤ්ඤායපස්සාමි. අථ යම යසො ගමනං අනුජානිස්සතී’’ති චින්යතත්වා

එකදිවසං යතනාගන්ත්වා ‘‘කිං, බ්රාහ්මණ, උක්කණ්ඨසී’’ති පුච්ඡියතො
‘‘තුම්හාකං සන්තිකා අම්හාකං න කිඤ්චි පරිහායතී’’ති කිඤ්චි
ගමනපටිබද්ධං අවත්වාව ආදියතො තාව තස්ස සම්පත්තිං වණ්යණන්යතො
ආහ– 

804. 

‘‘සමාසමන්තපරියතො, පහූතතගරාමහී; 

ඉන්දයගොපකසඤ්ඡන්නා, යසොභතිහරිතුත්තමා. 

805. 

‘‘රම්මානි වනයචතයානි, රම්මා හංසූපකූජිතා; 

ඔපුප්ඵපද්ධාතිට්ඨන්ති, යපොක්ඛරඤ්යඤොසුනිම්මිතා. 

806. 

‘‘අට්ඨංසාසුකතාථම්භා, සබ්යබයවළුරියාමයා; 

සහස්සථම්භාපාසාදා, පූරාකඤ්ඤාහියජොතයර. 

807. 

‘‘විමානං උපපන්යනොසි, දිබයංපුඤ්යඤහි අත්තයනො; 

අසම්බාධංසිවංරම්මං, අච්චන්තසුඛසංහිතං. 

808. 

‘‘මඤ්යඤසහස්සයනත්තස්ස, විමානංනාභිකඞ්ඛසි; 

ඉද්ධීහිතයායංවිපුලා, සක්කස්යසවජුතීමයතො’’ති. 

තත්ථ ස ා ස න්තපරියතොතිපරිසමන්තයතොසබ්බදිසාභායගසුඅයංතව
නාගභවයන මහී සුවණ්ණරජතමණි මුත්තාවාලුකාපරිකිණ්ණා සමතලා. 

පහූතත රා  හීති බහුයකහි තගරගච්යඡහි සමන්නාගතා. 

ඉන්දය ොපකසඤ්ඡන්නාති සුවණ්ණඉන්දයගොපයකහි සඤ්ඡන්නා. යසොභති

හරිතුත්ත ාති හරිතවණ්ණදබ්බතිණසඤ්ඡන්නා යසොභතීති අත්යථො. 

වනයචතයානීති වනඝටා. ඔපුප්ඵපද්ධාති පුප්ඵිත්වා පතියතහි පදුමපත්යතහි

සඤ්ඡන්නා උදකපිට්ඨා. සුනිම්මිතාතිතවපුඤ්ඤසම්පත්තියාසුට්ඨු නිම්මිතා. 

අට්ඨංසාතිතවවසනපාසායදසුඅට්ඨංසාසුකතා යවළුරියමයාථම්භා.යතහි
ථම්යභහි සහස්සථම්භා තව පාසාදා නාගකඤ්ඤාහි පූරා විජ්යජොතන්ති. 

උපපන්යනොසීති එවරූයප විමායන නිබ්බත්යතොසීති අත්යථො. 

සහස්සයනත්තස්සවි ානන්තිසක්කස්ස යවජයන්තපාසාදං. ඉද්ධීහිතයාෙං

විපුලාතියස්මාතවායං විපුලාඉද්ධි, තස්මාත්වංයතනඋයපොසථකම්යමන

සක්කස්ස විමානම්පින පත්යථසි, අඤ්ඤං තයතො උත්තරි මහන්තං ඨානං
පත්යථසීතිමඤ්ඤාමි. 
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තං සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘මා යහවං, බ්රාහ්මණ, අවච, සක්කස්ස යසං 

පටිච්ච අම්හාකං යයසො සියනරුසන්තියක සාසයපො විය, මයං තස්ස
පරිචාරයකපින අග්ඝාමා’’තිවත්වාගාථමාහ– 

809. 

‘‘මනසාපිනපත්තබ්යබො, ආනුභායවොජුතීමයතො; 

පරිචාරයමානානං, සඉන්දානංවසවත්තින’’න්ති. 

තස්සත්යථො – බ්රාහ්මණ, සක්කස්ස යයසො නාම එකං ද්යව තයයො
චත්තායරො වා දිවයස ‘‘එත්තයකො සියා’’ති මනසා චින්යතන්යතනපි න 

අභිපත්තබ්යබො. යයපි නං චත්තායරො මහාරාජායනො පරිචායරන්ති, යතසං
යදවරාජානං පරිචාරයමානානං ඉන්දං නායකං කත්වා චරන්තානං
සඉන්දානං වසවත්තීනං චතුන්නං යලොකපාලානං යසස්සපි අම්හාකං
තිරච්ඡානගතානංයයසොයසොළසිංකලංනග්ඝතීති. 

එවඤ්චපනවත්වා‘‘ඉදංයතමඤ්යඤසහස්සයනත්තස්සවිමාන’’න්ති 
වචනං සුත්වා අහං තං අනුස්සරිං. ‘‘අහඤ්හි යවජයන්තං පත්යථන්යතො
උයපොසථකම්මං කයරොමී’’තිතස්සඅත්තයනොපත්ථනංආචික්ඛන්යතොආහ
– 

810. 

‘‘තංවිමානංඅභිජ්ඣාය, අමරානංසුයඛසිනං; 

උයපොසථංඋපවසන්යතො, යසමිවම්මිකමුද්ධනී’’ති. 

තත්ථ අභිජ්ඣාොති පත්යථත්වා. අ රානන්ති දීඝායුකානං යදවානං. 

සුයඛසිනන්තිඑසිතසුඛානංසුයඛ පතිට්ඨිතානං. 

කං සුත්වා බ්රාහ්මයණො ‘‘ඉදානි යම ඔකායසො ලද්යධො’’ති 

යසොමනස්සප්පත්යතොගන්තුංආපුච්ඡන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

811. 

‘‘අහඤ්චමිගයමසායනො, සපුත්යතොපාවිසිංවනං; 

තංමංමතංවාජීවංවා, නාභියවයදන්තිඤාතකා. 

812. 

‘‘ආමන්තයයභූරිදත්තං, කාසිපුත්තංයසස්සිනං; 

තයායනොසමනුඤ්ඤාතා, අපිපස්යසමුඤාතයක’’ති. 

තත්ථ නාභියවයදන්තීති න ජානන්ති, කයථන්යතොපි යනසං නත්ථ. 

ආ න්තයෙතිආමන්තයාමි. කාසිපුත්තන්තිකාසිරාජධීතායපුත්තං. 

තයතොයබොධිසත්යතොආහ– 
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813. 

‘‘එයසොහිවතයමඡන්යදො, යංවයසසිමමන්තියක; 

නහිඑතාදිසාකාමා, සුලභායහොන්තිමානුයස. 

814. 

‘‘සයචත්වංනිච්ඡයසවත්ථුං, මමකායමහිපූජියතො; 

මයාත්වංසමනුඤ්ඤායතො, යසොත්ථංපස්සාහිඤාතයක’’ති. 

මහාසත්යතො ගාථාද්වයංවත්වාචින්යතසි– ‘‘අයංමණිංනිස්සායසුඛං

ජීවන්යතොකස්සචිනාචික්ඛිස්සති, එතස්ස සබ්බකාමදදං මණිං දස්සාමී’’ති.
අථස්සතංදදන්යතොආහ– 

815. 

‘‘ධාරයිමංමණිංදිබයං, පසුංපුත්යතචවින්දති; 

අයරොයගොසුඛියතොයහොති, ගච්යඡවාදායබ්රාහ්මණා’’ති. 

තත්ථ පසුං පුත්යත ච වින්දතීති ඉමං මණිං ධාරයමායනො

ඉමස්සානුභායවන පසුඤ්ච පුත්යත ච අඤ්ඤඤ්ච යං ඉච්ඡති, තං සබ්බං
ලභති. 

තයතොබ්රාහ්මයණොගාථමාහ– 

816. 

‘‘කුසලංපටිනන්දාමි, භූරිදත්තවයචොතව; 

පබ්බජිස්සාමිජිණ්යණොස්මි, නකායමඅභිපත්ථයය’’ති. 

තස්සත්යථො–භූරිදත්ත, තවවචනංකුසලංඅනවජ්ජං, තංපටිනන්දාමි න

පටික්ඛිපාමි. අහං පන ජිණ්යණො අස්මි, තස්මා පබ්බජිස්සාමි, න කායම 

අභිපත්ථයාමි, කිංයමමණිනාති. 

යබොධිසත්යතොආහ– 

817. 

‘‘බ්රහ්මචරියස්සයචභඞ්යගො, යහොතියභොයගහිකාරියං; 

අවිකම්පමායනොඑයයාසි, බහුංදස්සාමියතධන’’න්ති. 

තත්ථ යච භඞ්ය ොති බ්රහ්මචරියවායසො නාම දුක්කයරො, අනභිරතස්ස

බ්රහ්මචරියස්සයචභඞ්යගොයහොති, තදා ගිහිභූතස්සයභොයගහිකාරියංයහොති, 

එවරූයප කායල ත්වං නිරාසඞ්යකො හුත්වා මම සන්තිකං ආගච්යඡයයාසි, 
බහුංයතධනංදස්සාමීති. 

බ්රාහ්මයණොආහ– 
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818. 

‘‘කුසලංපටිනන්දාමි, භූරිදත්තවයචොතව; 

පුනපිආගමිස්සාමි, සයචඅත්යථොභවිස්සතී’’ති. 

තත්ථ පුනපීතිපුනඅපි, අයයමවවා පායඨො. 

අථස්ස තත්ථ අවසිතුකාමතං ඤත්වා මහාසත්යතො නාගමාණවයක
ආණායපත්වා බ්රාහ්මණං මනුස්සයලොකං පායපසි. තමත්ථං පකායසන්යතො
සත්ථා ආහ– 

819. 

‘‘ඉදං වත්වාභූරිදත්යතො, යපයසසිචතුයරො ජයන; 

එථගච්ඡථඋට්යඨථ, ඛිප්පංපායපථබ්රාහ්මණං. 

820. 

‘‘තස්සතංවචනංසුත්වා, උට්ඨායචතුයරොජනා; 

යපසිතාභූරිදත්යතන, ඛිප්පංපායපසුබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ පායපසූති යමුනායතො උත්තායරත්වා බාරාණසිමග්ගං පාපයිංසු, 
පාපයිත්වාචපන‘‘තුම්යහගච්ඡථා’’තිවත්වානාගභවනයමව පච්චාගමිංසු. 

බ්රාහ්මයණොපි ‘‘තාත යසොමදත්ත, ඉමස්මිං ඨායන මිගං විජ්ඣිම්හා, 
ඉමස්මිංසූකර’’න්තිපුත්තස්සආචික්ඛන්යතොඅන්තරාමග්යගයපොක්ඛරණිං

දිස්වා ‘‘තාත යසොමදත්ත, න්හායාමා’’ති වත්වා ‘‘සාධු, තාතා’’ති වුත්යත
උයභොපි දිබ්බාභරණානියචවදිබ්බවත්ථානිචඔමුඤ්චිත්වාභණ්ඩිකංකත්වා
යපොක්ඛරණීතීයර ඨයපත්වා ඔතරිත්වා න්හායිංසු. තස්මිං ඛයණ තානි
අන්තරධායිත්වා නාගභවනයමව අගමංසු. පඨමං

නිවත්ථකාසාවපියලොතිකාවයනසංසරීයරපටිමුඤ්චිංසු, ධනුසරසත්තියයොපි 

පාකතිකාව අයහසුං. යසොමදත්යතො ‘‘නාසිතාම්හා තයා, තාතා’’ති පරියදවි.

අථනංපිතා‘‘මා චින්තයි, මියගසුසන්යතසුඅරඤ්යඤමියගවධිත්වාජීවිකං
කප්යපස්සාමා’’ති අස්සායසසි.යසොමදත්තස්සමාතායතසංආගමනංසුත්වා
පච්චුග්ගන්ත්වා ඝරං යනත්වා අන්නපායනන සන්තප්යපසි. බ්රාහ්මයණො

භුඤ්ජිත්වානිද්දංඔක්කමි.ඉතරාපුත්තං පුච්ඡි‘‘තාත, එත්තකංකාලංකුහිං

ගතත්ථා’’ති? ‘‘අම්ම, භූරිදත්තනාගරායජනඅම්යහනාගභවනංනීතා, තයතො

උක්කණ්ඨිත්වා ඉදානිආගතා’’ති. ‘‘කිඤ්චි පන යවො රතනං ආභත’’න්ති.

‘‘නාභතංඅම්මා’’ති. ‘‘කිංතුම්හාකංයතනකිඤ්චි නදින්න’’න්ති. ‘‘අම්ම, 

භූරිදත්යතනයමපිතුසබ්බකාමදයදොමණිදින්යනොඅයහොසි, ඉමිනාපනන
ගහියතො’’ති.‘‘කිංකාරණා’’ති.‘‘පබ්බජිස්සතිකිරා’’ති.සා‘‘එත්තකං කාලං
දාරයක මම භාරං කයරොන්යතො නාගභවයන වසිත්වා ඉදානි කිර

පබ්බජිස්සතී’’ති කුජ්ඣිත්වාවීහිභඤ්ජනදබ්බියාපිට්ඨිංයපොයථන්තී ‘‘අයර, 

දුට්ඨබ්රාහ්මණ, පබ්බජිස්සාමීති කිර මණිරතනං න ගණ්හසි, අථ කස්මා
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අපබ්බජිත්වාඉධාගයතොසි, නික්ඛමමමඝරාසීඝ’’න්තිසන්තජ්යජසි.අථනං

‘‘භද්යද, මාකුජ්ඣි, අරඤ්යඤ මියගසුසන්යතසුඅහංතංයපොයසස්සාමී’’ති 

වත්වා පුත්යතන සද්ධිං අරඤ්ඤං ගන්ත්වා පුරිමනියායමයනව ජීවිකං
කප්යපසි. 

තදා දක්ඛිණමහාසමුද්දස්ස දිසාභායග සිම්බලිවාසී එයකො ගරුයළො 
පක්ඛවායතහි සමුද්යද උදකං වියූහිත්වා එකං නාගරාජානං සීයස ගණ්හි.

තදාහි සුපණ්ණා නාගං ගයහතුං අජානනකායයව, පච්ඡා පණ්ඩරජාතයක
ජානිංසු. යසො පන තං සීයස ගයහත්වාපි උදයක අයනොත්ථරන්යතයයව
උක්ඛිපිත්වාඔලම්බන්තංආදාය හිමවන්තමත්ථයකනපායාසි.තදායචයකො
කාසිරට්ඨවාසී බ්රාහ්මයණො ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා හිමවන්තප්පයදයස
පණ්ණසාලං මායපත්වා පටිවසති. තස්ස චඞ්කමනයකොටියං 
මහානියරොධරුක්යඛො අත්ථ. යසො තස්ස මූයල දිවාවිහාරං කයරොති.
සුපණ්යණො නියරොධමත්ථයකන නාගං හරති. නායගො ඔලම්බන්යතො
යමොක්ඛත්ථාය නඞ්ගුට්යඨන නියරොධවිටපං යවයඨසි. සුපණ්යණො තං
අජානන්යතොව මහබ්බලතාය ආකායස පක්ඛන්දියයව. නියරොධරුක්යඛො
සමූයලො උප්පාටියතො. සුපණ්යණො නාගං සිම්බලිවනං යනත්වා තුණ්යඩන 

පහරිත්වා කුච්ඡිං ඵායලත්වා නාගයමදං ඛාදිත්වා සරීරං සමුද්දකුච්ඡිම්හි

ඡඩ්යඩසි.නියරොධරුක්යඛොපතන්යතොමහාසද්දමකාසි.සුපණ්යණො ‘‘කිස්ස
එයසො සද්යදො’’ති අයධො ඔයලොයකන්යතො නියරොධරුක්ඛං දිස්වා ‘‘කුයතො
එස මයා උප්පාටියතො’’ති චින්යතත්වා ‘‘තාපසස්ස චඞ්කමනයකොටියා

නියරොයධොඑයසො’’තිතථයතො ඤත්වා ‘‘අයංතස්සබහූපකායරො, ‘අකුසලං

නු යඛො යම පසුතං, උදාහු යනො’ති තයමව පුච්ඡිත්වා ජානිස්සාමී’’ති
මාණවකයවයසනතස්සසන්තිකංඅගමාසි. 

තස්මිං ඛයණතාපයසොතං ඨානං සමංකයරොති. සුපණ්ණරාජා තාපසං 

වන්දිත්වාඑකමන්තංනිසින්යනොඅජානන්යතොවිය‘‘කිස්සඨානං, භන්යත, 

ඉද’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘උපාසක, එයකො සුපණ්යණො යභොජනත්ථාය නාගං
හරන්යතොනායගනයමොක්ඛත්ථාය නියරොධවිටපංනඞ්ගුට්යඨනයවඨිතායපි

අත්තයනො මහබ්බලතාය පක්ඛන්තිත්වා ගයතො, අථ නියරොධරුක්යඛො

උප්පාටියතො, ඉදං තස්ස උප්පාටිතට්ඨාන’’න්ති. ‘‘කිං පන, භන්යත, තස්ස

සුපණ්ණස්ස අකුසලං යහොති, උදාහු යනො’’ති? ‘‘සයච න ජානාති, 

අයචතනකම්මං නාම අකුසලං න යහොතී’’ති. ‘‘කිං නාගස්ස පන, 

භන්යත’’ති? ‘‘යසොඉමං නායසතුංනගණ්හි, යමොක්ඛත්ථායගණ්හි, තස්මා

තස්සපිනයහොතියයවා’’ති.සුපණ්යණො තාපසස්සතුස්සිත්වා‘‘භන්යත, අහං

යසො සුපණ්ණරාජා, තුම්හාකඤ්හි පඤ්හයවයයාකරයණනතුට්යඨො. තුම්යහ

අරඤ්යඤ වසථ, අහඤ්යචකං අලම්පායනමන්තං ජානාමි, අනග්යඝො

මන්යතො.තමහංතුම්හාකංආචරියභාගංකත්වාදම්මි, පටිග්ගණ්හථ න’’න්ති

ආහ. ‘‘අලං මය්හං මන්යතන, ගච්ඡථ තුම්යහ’’ති. යසො තං පුනප්පුනං 
යාචිත්වාසම්පටිච්ඡායපත්වාමන්තංදත්වාඔසධානිආචික්ඛිත්වාපක්කාමි. 
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ගරුළකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

කීළනකණ්ඩං 

තස්මිං කායල බාරාණසියං එයකො දලිද්දබ්රාහ්මයණො බහුං ඉණං

ගයහත්වා ඉණසාමියකහි යචොදියමායනො ‘‘කිං යම ඉධ වායසන, අරඤ්ඤං
පවිසිත්වාමතංයසයයයො’’තිනික්ඛමිත්වාවනංපවිසිත්වාඅනුපුබ්යබනතං 
අස්සමපදං පත්වා තාපසං වත්තසම්පදාය ආරායධසි. තාපයසො ‘‘අයං

බ්රාහ්මයණො මය්හං අතිවිය උපකාරයකො, සුපණ්ණරායජන දින්නං

දිබ්බමන්තමස්ස දස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘බ්රාහ්මණ, අහං

අලම්පායනමන්තංජානාමි, තංයතදම්මි, ගණ්හාහින’’න්තිවත්වා ‘‘අලං, 

භන්යත, න මය්හං මන්යතනත්යථො’’ති වුත්යතපි පුනප්පුනං වත්වා
නිප්පීයළත්වා සම්පටිච්ඡායපත්වා අදාසියයව. තස්ස ච මන්තස්ස 
අනුච්ඡවිකානි ඔසධානි යචව මන්තුපචාරඤ්ච සබ්බං කයථසි. බ්රාහ්මයණො

‘‘ලද්යධො යම ජීවිතුපායයො’’ති කතිපාහං වසිත්වා ‘‘වාතාබායධො යම, 

භන්යත, බාධතී’’තිඅපයදසංකත්වා තාපයසනවිස්සජ්ජියතොතංවන්දිත්වා
ඛමායපත්වා අරඤ්ඤා නික්ඛමිත්වා අනුපුබ්යබන යමුනාය තීරං පත්වා තං
මන්තංසජ්ඣායන්යතොමහාමග්ගංගච්ඡති. 

තස්මිංකායලසහස්සමත්තාභූරිදත්තස්සපරිචාරිකානාගමාණවිකා තං
සබ්බකාමදදං මණිරතනං ආදාය නාගභවනා නික්ඛමිත්වා යමුනාතීයර
වාලුකරාසිම්හි ඨයපත්වාතස්සඔභායසනසබ්බරත්තිංඋදකකීළංකීළත්වා
අරුණුග්ගමයන සබ්බාලඞ්කායරන අලඞ්කරිත්වා මණිරතනං පරිවායරත්වා
සිරිංපයවසයමානානිසීදිංසු. බ්රාහ්මයණොපිමන්තංසජ්ඣායන්යතොතංඨානං

පාපුණි. තා මන්තසද්දං සුත්වාව ‘‘ඉමිනා සුපණ්යණන භවිතබ්බ’’න්ති
මරණභයතජ්ජිතාමණිරතනංඅග්ගයහත්වාපථවියං නිමුජ්ජිත්වානාගභවනං
අගමිංසු. බ්රාහ්මයණොපි මණිරතනං දිස්වා ‘‘ඉදායනව යම මන්යතො 
සමිද්යධො’’ති තුට්ඨමානයසො මණිරතනං ආදාය පායාසි. තස්මිං ඛයණ 
යනසාදබ්රාහ්මයණො යසොමදත්යතන සද්ධිං මිගවධාය අරඤ්ඤං පවිසන්යතො

තස්සහත්යථතං මණිරතනංදිස්වාපුත්තංආහ‘‘තාත, නනුඑයසොඅම්හාකං

භූරිදත්යතනදින්යනොමණී’’ති? ‘‘ආම, තාත, එයසොමණී’’ති.‘‘යතනහිස්ස
අගුණං කයථත්වා ඉමං බ්රාහ්මණං වඤ්යචත්වා ගණ්හායමතං

මණිරතන’’න්ති. ‘‘තාත, පුබ්යබ භූරිදත්යතන දීයමානං න ගණ්හි, ඉදානි 

පයනසබ්රාහ්මයණොතඤ්යඤවවඤ්යචස්සති, තුණ්හීයහොහී’’ති.බ්රාහ්මයණො

‘‘යහොතු, තාත, පස්සසිඑතස්සවාමමවාවඤ්චනභාව’’න්තිඅලම්පායයනන

සද්ධිංසල්ලපන්යතොආහ – 

821. 

‘‘මණිංපග්ගය්හමඞ්ගලයං, සාධුවිත්තංමයනොරමං; 

යසලංබයඤ්ජනසම්පන්නං, යකොඉමංමණිමජ්ඣගා’’ති. 
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තත්ථ  ඞ් ලයන්ති මඞ්ගලසම්මතං සබ්බකාමදදං. යකො ඉ න්තිකුහිං
ඉමංමණිංඅධිගයතොසි. 

තයතො අලම්පායයනොගාථමාහ– 

822. 

‘‘යලොහිතක්ඛසහස්සාහි, සමන්තාපරිවාරිතං; 

අජ්ජකාලංපථංගච්ඡං, අජ්ඣගාහංමණිංඉම’’න්ති. 

තස්සත්යථො – අහං අජ්ජ කාලං පායතොව පථං මග්ගං ගච්ඡන්යතො 
රත්තක්ඛිකාහි සහස්සමත්තාහි නාගමාණවිකාහි සමන්තා පරිවාරිතං ඉමං
මණිං අජ්ඣගා. මං දිස්වා හි සබ්බාව එතා භයතජ්ජිතා ඉමං ඡඩ්යඩත්වා
පලාතාති. 

යනසාදබ්රාහ්මයණො තං වඤ්යචතුකායමො මණිරතනස්ස අගුණං
පකායසන්යතො අත්තනාගණ්හිතුකායමොතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

823. 

‘‘සූපචිණ්යණොඅයංයසයලො, අච්චියතොමානියතොසදා; 

සුධාරියතොසුනික්ඛිත්යතො, සබ්බත්ථමභිසාධයය. 

824. 

‘‘උපචාරවිපන්නස්ස, නික්යඛයපධාරණායවා; 

අයංයසයලොවිනාසාය, පරිචිණ්යණොඅයයොනියසො. 

825. 

‘‘න ඉමංඅකුසයලොදිබයං, මණිං ධායරතුමාරයහො; 

පටිපජ්ජසතංනික්ඛං, යදහිමංරතනංමම’’න්ති. 

තත්ථ සබ්බත්ථන්තියයොඉමංයසලං සුට්ඨුඋපචරිතුංඅච්චිතුංඅත්තයනො

ජීවිතං විය මමායිතුං සුට්ඨු ධායරතුං සුට්ඨු නික්ඛිපිතුං ජානාති, තස්යසව
සූපචිණ්යණො අච්චියතො මානියතො සුධාරියතො සුනික්ඛිත්යතො අයං යසයලො

සබ්බං අත්ථං සායධතීති අත්යථො. උපචාරවිපන්නස්සාති යයො පන

උපචාරවිපන්යනොයහොති, තස්යසයසොඅනුපායයන පරිචිණ්යණොවිනාසයමව

වහතීතිවදති. ධායරතු ාරයහොතිධායරතුං අරයහො. පටිපජ්ජසතංනික්ඛන්ති

අම්හාකංයගයහබහූමණී, මයයමතංගයහතුංජානාම.අහංයතනික්ඛසතං

දස්සාමි, තං පටිපජ්ජ, යදහි ඉමං මණිරතනං මමන්ති. තස්ස හි යගයහ
එයකොපි සුවණ්ණනික්යඛො නත්ථ. යසො පන තස්ස මණියනො 

සබ්බකාමදදභාවං ජානාති. යතනස්ස එතදයහොසි ‘‘අහං සසීසං න්හත්වා 

මණිං උදයකන පරිප්යඵොසිත්වා ‘නික්ඛසතං යම යදහී’ති වක්ඛාමි, අයථස

යමදස්සති, තමහං එතස්සදස්සාමී’’ති.තස්මාසූයරොහුත්වාඑවමාහ. 
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තයතොඅලම්පායයනොගාථමාහ– 

826. 

‘‘නචමයායංමණීයකයයයො, යගොහිවාරතයනහිවා; 

යසයලොබයඤ්ජනසම්පන්යනො, යනවයකයයයොමණිමමා’’ති. 

තත්ථ න ච  යාෙන්ති අයං මණි මම සන්තයකො යකනචි

වික්කිණිතබ්යබො නාම න යහොති. යනව යකයෙයොති අයඤ්ච මම මණි

ලක්ඛණසම්පන්යනො, තස්මා යනව යකයයයො යකනචි වත්ථුනාපි 
වික්කිණිතබ්යබොනාමනයහොතීති. 

යනසාදබ්රාහ්මයණො ආහ– 

827. 

‘‘යනොයචතයාමණීයකයයයො, යගොහිවාරතයනහිවා; 

අථයකනමණීයකයයයො, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 

අලම්පායයනොආහ– 

828. 

‘‘යයොයමසංයසමහානාගං, යතජස්සිංදුරතික්කමං; 

තස්සදජ්ජංඉමංයසලං, ජලන්තමිවයතජසා’’ති. 

තත්ථ ජලන්තමිවයතජසාතිපභායජලන්තං විය. 

යනසාදබ්රාහ්මයණො ආහ– 

829. 

‘‘යකොනුබ්රාහ්මණවණ්යණන, සුපණ්යණොපතතංවයරො; 

නාගංජිගීසමන්යවසි, අන්යවසංභක්ඛමත්තයනො’’ති. 

තත්ථ යකො නූති ඉදං යනසාදබ්රාහ්මයණො ‘‘අත්තයනො භක්ඛං
අන්යවසන්යතනගරුයළනභවිතබ්බ’’න්ති චින්යතත්වාඑවමාහ. 

අලම්පායයනොඑවමාහ– 

830. 

‘‘නාහංදිජාධියපොයහොමි, අදිට්යඨොගරුයළොමයා; 

ආසීවියසනවිත්යතොති, යවජ්යජොබ්රාහ්මණමංවිදූ’’ති. 

තත්ථ  ං විදූති මං ‘‘එස ආසීවියසන විත්තයකො අලම්පායයනො නාම
යවජ්යජො’’තිජානන්ති. 
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යනසාදබ්රාහ්මයණොආහ– 

831. 

‘‘කිංනුතුය්හංඵලංඅත්ථ, කිංසිප්පංවිජ්ජයතතව; 

කිස්මිංවාත්වංපරත්ථද්යධො, උරගංනාපචායසී’’ති. 

තත්ථ කිස්මිං වා ත්වං පරත්ථද්යධොති ත්වං කිස්මිං වා උපත්ථද්යධො

හුත්වා, කිංනිස්සයංකත්වාඋරගංආසීවිසංන අපචායසියජට්ඨකංඅකත්වා
අවජානාසීතිපුච්ඡති. 

යසොඅත්තයනොබලංදීයපන්යතොආහ– 

832. 

‘‘ආරඤ්ඤිකස්සඉසියනො, චිරරත්තංතපස්සියනො; 

සුපණ්යණොයකොසියස්සක්ඛා, විසවිජ්ජංඅනුත්තරං. 

833. 

‘‘තංභාවිතත්තඤ්ඤතරං, සම්මන්තංපබ්බතන්තයර; 

සක්කච්චංතංඋපට්ඨාසිං, රත්තින්දිවමතන්දියතො. 

834. 

‘‘යසොතදාපරිචිණ්යණොයම, වත්තවාබ්රහ්මචරියවා; 

දිබ්බංපාතුකරීමන්තං, කාමසාභගවාමම. 

835. 

‘‘තයාහං මන්යත පරත්ථද්යධො, නාහංභායාමියභොගිනං; 

ආචරියයොවිසඝාතානං, අලම්පායනොතිමංවිදූ’’ති. 

තත්ථ යකොසිෙස්සක්ඛාති යකොසියයගොත්තස්ස ඉසියනො සුපණ්යණො
ආචික්ඛි. යතන අක්ඛාතකාරණං පන සබ්බං විත්ථායරත්වා කයථතබ්බං. 

භාවිතත්තඤ්ඤතරන්ති භාවිතත්තානං ඉසීනං අඤ්ඤතරං. සම් න්තන්ති

වසන්තං. කා සාතිඅත්තයනො ඉච්ඡාය.   ාතිතංමන්තංමය්හංපකායසසි. 

තයාහං න්යත, පරත්ථද්යධොතිඅහංයතමන්යතඋපත්ථද්යධො නිස්සියතො. 

යභොගිනන්තිනාගානං. විසඝාතානන්තිවිසඝාතකයවජ්ජානං. 

තං සුත්වා යනසාදබ්රාහ්මයණො චින්යතසි ‘‘අයං අලම්පායයනො ය්වාස්ස

නාගං දස්යසති, තස්ස මණිරතනං දස්සති, භූරිදත්තමස්ස දස්යසත්වා මණිං 
ගණ්හිස්සාමී’’ති.තයතොපුත්යතනසද්ධිංමන්යතන්යතොගාථමාහ– 

836. 

‘‘ගණ්හාමයසමණිංතාත, යසොමදත්තවිජානහි; 

මාදණ්යඩනසිරිංපත්තං, කාමසාපජහිම්හයස’’ති. 
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තත්ථ  ණ්හා යසති ගණ්හාම. කා සාති අත්තයනො රුචියා දණ්යඩන
පහරිත්වාමාජහාම. 

යසොමදත්යතොආහ– 

837. 

‘‘සකංනියවසනංපත්තං, යයොතංබ්රාහ්මණපූජයි; 

එවංකලයාණකාරිස්ස, කිංයමොහාදුබ්භිමිච්ඡසි. 

838. 

‘‘සයචත්වංධනකායමොසි, භූරිදත්යතොපදස්සති; 

තයමවගන්ත්වායාචස්සු, බහුංදස්සතියතධන’’න්ති. 

තත්ථ පූජයීති දිබ්බකායමහි පූජයිත්ථ. දුබ්භිමිච්ඡසීති කිං තථාරූපස්ස
මිත්තස්සදුබ්භිකම්මං කාතුංඉච්ඡසිතාතාති. 

බ්රාහ්මයණොආහ– 

839. 

‘‘හත්ථගතං පත්තගතං, නිකිණ්ණංඛාදිතුං වරං; 

මායනොසන්දිට්ඨියකොඅත්යථො, යසොමදත්තඋපච්චගා’’ති. 

තත්ථ හත්ථ තන්තිතාතයසොමදත්ත, ත්වං තරුණයකොයලොකපවත්තිං
නජානාසි.යඤ්හිහත්ථගතංවායහොතිපත්තගතංවාපුරයතොවා නිකිණ්ණං

ඨපිතං, තයදවයමඛාදිතුංවරං, නදූයරඨිතං. 

යසොමදත්යතො ආහ– 

840. 

‘‘පච්චතිනිරයයයඝොයර, මහිස්සමපිවිවරති; 

මිත්තදුබ්භීහිතච්චාගී, ජීවයරවාපිසුස්සති. 

841. 

‘‘සයචත්වංධනකායමොසි, භූරිදත්යතොපදස්සති; 

මඤ්යඤඅත්තකතංයවරං, නචිරංයවදයිස්සසී’’ති. 

තත්ථ  හිස්ස පි විවරතීති තාත, මිත්තදුබ්භියනො ජීවන්තස්යසව පථවී

භිජ්ජිත්වා විවරං යදති. හිතච්චාගීති අත්තයනො හිතපරිච්චාගී. ජීවයරවාපි 

සුස්සතීතිජීවමායනොවසුස්සති, මනුස්සයපයතොයහොති. අත්තකතං යවරන්ති

අත්තනාකතංපාපං. නචිරන්තිනචිරස්යසව යවදයිස්සසීතිමඤ්ඤාමි. 

බ්රාහ්මයණොආහ– 
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842. 

‘‘මහායඤ්ඤංයජිත්වාන, එවංසුජ්ඣන්තිබ්රාහ්මණා; 

මහායඤ්ඤංයජිස්සාම, එවංයමොක්ඛාමපාපකා’’ති. 

තත්ථ සුජ්ඣන්තීති තාත යසොමදත්ත, ත්වං දහයරො නකිඤ්චි ජානාසි, 

බ්රාහ්මණා නාම යං කිඤ්චි පාපං කත්වා යඤ්යඤන සුජ්ඣන්තීති
දස්යසන්යතොඑවමාහ. 

යසොමදත්යතොආහ– 

843. 

‘‘හන්ද දානිඅපායාමි, නාහංඅජ්ජතයාසහ; 

පදම්යපකංනගච්යඡයයං, එවංකිබ්බිසකාරිනා’’ති. 

තත්ථ අපාොමීතිඅපගච්ඡාමි, පලායාමීති අත්යථො. 

එවඤ්ච පන වත්වා පණ්ඩියතො මාණයවො පිතරං අත්තයනො වචනං
ගාහායපතුං අසක්යකොන්යතො මහන්යතන සද්යදන යදවතා උජ්ඣායපත්වා
‘‘එවරූයපන පාපකාරිනා සද්ධිං න ගමිස්සාමී’’ති පිතු පස්සන්තස්යසව
පලායිත්වාහිමවන්තං පවිසිත්වා පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා චසමාපත්තියයො ච
නිබ්බත්යතත්වා අපරිහීනජ්ඣායනො බ්රහ්මයලොයක උප්පජ්ජි. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

844. 

‘‘ඉදං වත්වානපිතරං, යසොමදත්යතො බහුස්සුයතො; 

උජ්ඣායපත්වානභූතානි, තම්හාඨානාඅපක්කමී’’ති. 

යනසාදබ්රාහ්මයණො ‘‘යසොමදත්යතො ඨයපත්වා අත්තයනො යගහං කුහිං 
ගමිස්සතී’’ති චින්යතන්යතො අලම්පායනං යථොකං අනත්තමනං දිස්වා

‘‘අලම්පායන, මා චින්තයි, දස්යසස්සාමි යත භූරිදත්ත’’න්ති තං ආදාය 
නාගරාජස්ස උයපොසථකරණට්ඨානං ගන්ත්වා වම්මිකමත්ථයක යභොයග
ආභුජිත්වානිපන්නං නාගරාජානංදිස්වාඅවිදූයරඨියතොහත්ථංපසායරත්වා
ද්යවගාථාඅභාසි– 

845. 

‘‘ගණ්හායහතංමහානාගං, ආහයරතංමණිංමම; 

ඉන්දයගොපකවණ්ණායභො, යස්සයලොහිතයකොසියරො. 

846. 

‘‘කප්පාසපිචුරාසීව, එයසොකායයොපදිස්සති; 

වම්මිකග්ගගයතොයසති, තංත්වංගණ්හාහිබ්රාහ්මණා’’ති. 
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තත්ථ ඉන්දය ොපකවණ්ණායභොති ඉන්දයගොපකවණ්යණොවියආභාසති. 

කප්පාසපිචුරාසීවාති සුවිහිතස්සකප්පාසපිචුයනොරාසිවිය. 

අථමහාසත්යතොඅක්ඛීනිඋම්මීයලත්වායනසාදබ්රාහ්මණං දිස්වා ‘‘අයං
උයපොසථස්ස යම අන්තරායං කයරයයාති ඉමං නාගභවනං යනත්වා
මහාසම්පත්තියා පතිට්ඨායපසිං. මයා දීයමානං මණිං ගණ්හිතුං න ඉච්ඡි.
ඉදානිපනඅහිතුණ්ඩිකං ගයහත්වාආගච්ඡති.සචාහංඉමස්සමිත්තදුබ්භියනො 

කුජ්යඣයයං, සීලං යම ඛණ්ඩං භවිස්සති. මයා යඛො පන පඨමඤ්යඤව 

චතුරඞ්ගසමන්නාගයතො උයපොසයථො අධිට්ඨියතො, යසො යථාධිට්ඨියතොව

යහොතු, අලම්පායයනොමං ඡින්දතුවාපචතුවා, සූයලනවාවිජ්ඣතු, යනවස්ස

කුජ්ඣිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘සයච යඛො පනාහං ඉයම ඔයලොයකස්සාමි, 

භස්මාභයවයයං.මංයපොයථන්යතපින කුජ්ඣිස්සාමිනඔයලොයකස්සාමී’’ති
අක්ඛීනි නිමීයලත්වා අධිට්ඨානපාරමිං පුයරචාරිකං කත්වා යභොගන්තයර
සීසං පක්ඛිපිත්වා නිච්චයලොව හුත්වා නිපජ්ජි. යනසාදබ්රාහ්මයණොපි ‘‘යභො

අලම්පායන, ඉමංනාගංගණ්හාහි, යදහියමමණි’’න්තිආහ. අලම්පායයනො

නාගං දිස්වා තුට්යඨොමණිංකිස්මිඤ්චි අගයණත්වා ‘‘ගණ්හ, බ්රාහ්මණා’’ති
තස්ස හත්යථ ඛිපි. යසො තස්ස හත්ථයතො ගළත්වා පථවියං පති. 
පතිතමත්යතොවපථවිංපවිසිත්වානාගභවනයමවගයතො. 

බ්රාහ්මයණො මණිරතනයතො භූරිදත්යතන සද්ධිං මිත්තභාවයතො

පුත්තයතොති තීහි පරිහායි. යසො ‘‘නිප්පච්චයයො ජායතොම්හි, පුත්තස්ස යම 
වචනං න කත’’න්ති පරියදවන්යතො යගහං අගමාසි. අලම්පායයනොපි 

දිබ්යබොසයධහි අත්තයනො සරීරං මක්යඛත්වා යථොකං ඛාදිත්වා අත්තයනො 
කායං පරිප්යඵොයසත්වා දිබ්බමන්තං ජප්පන්යතො යබොධිසත්තං
උපසඞ්කමිත්වා නඞ්ගුට්යඨගයහත්වාආකඩ්ඪිත්වාසීසංදළ්හංගණ්හන්යතො
මුඛමස්සවිවරිත්වා ඔසධංඛාදිත්වාමුයඛයඛළංඔපි.සුචිජාතියකොනාගරාජා
සීලයභදභයයනඅකුජ්ඣිත්වා අක්ඛීනිපිනඋම්මීයලසි.අථනංඔසධමන්තං
කත්වා නඞ්ගුට්යඨ ගයහත්වා යහට්ඨාසීසං කත්වා සඤ්චායලත්වා
ගහිතයභොජනං ඡඩ්ඩායපත්වා භූමියං දීඝයතො නිපජ්ජායපත්වා මසූරකං 
මද්දන්යතොවියපායදහිමද්දිත්වාඅට්ඨීනිචුණ්ණියමානානිවියඅයහසුං.පුන 

නඞ්ගුට්යඨ ගයහත්වා දුස්සං යපොයථන්යතො විය යපොයථසි. මහාසත්යතො
එවරූපං දුක්ඛං අනුභවන්යතොපි යනව කුජ්ඣි. තමත්ථං පකායසන්යතො
සත්ථාආහ– 

847. 

‘‘අයථොසයධහිදිබ්යබහි, ජප්පංමන්තපදානිච; 

එවංතංඅසක්ඛිසත්ථුං, කත්වාපරිත්තමත්තයනො’’ති. 

තත්ථ අසක්ඛීතිසක්ඛි. සත්ථුන්තිගණ්හිතුං. 
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ඉති යසො මහාසත්තං දුබ්බලං කත්වා වල්ලීහි යපළං සජ්යජත්වා 

මහාසත්තංතත්ථපක්ඛිපි, සරීරස්සමහන්තතායතත්ථනපවිසති.අථනං
පණ්හියා යකොට්යටන්යතො පයවයසත්වායපළංආදායඑකංගාමංගන්ත්වා

ගාමමජ්යඣ ඔතායරත්වා ‘‘නාගස්ස නච්චං දට්ඨුකාමා ආගච්ඡන්තූ’’ති
සද්දමකාසි. සකලගාමවාසියනො සන්නිපතිංසු. තස්මිං ඛයණ අලම්පායයනො
‘‘නික්ඛම මහානාගා’’ති ආහ. මහාසත්යතො චින්යතසි ‘‘අජ්ජ මයා පරිසං
යතොයසන්යතන කීළතුං වට්ටති. එවං අලම්පායයනො බහුං ධනං ලභිත්වා

තුට්යඨොමංවිස්සජ්යජස්සති.යංයංඑස මංකායරති, තංතංකරිස්සාමී’’ති.

අථනංයසොයපළයතොනීහරිත්වා‘‘මහායහොහී’’තිආහ.යසො මහාඅයහොසි, 

‘‘ඛුද්දයකො, වට්යටො, වම්මියතො, එකප්ඵයණො, ද්විඵයණො, තිප්ඵයණො, 

චතුප්ඵයණො, පඤ්ච, ඡ, සත්ත, අට්ඨ, නව, දස වීසති, තිංසති, චත්තාලීස, 

පණ්ණාසප්ඵයණො, සතප්ඵයණො, උච්යචො, නීයචො, දිස්සමානකායයො, 

අදිස්සමානකායයො, දිස්සමානඋපඩ්ඪකායයො, නීයලො, පීයතො, යලොහියතො, 

ඔදායතො, මඤ්ජට්ඨියකො යහොහි, අග්ගිජාලං විස්සජ්යජහි, උදකං, ධූමං
විස්සජ්යජහී’’ති.මහාසත්යතොඉයමසුපි ආකායරසුවුත්තවුත්යත අත්තභායව
නිම්මිනිත්වා නච්චං දස්යසසි. තං දිස්වා යකොචි අස්සූනි සන්ධායරතුං
නාසක්ඛි. 

මනුස්සා බහූනි හිරඤ්ඤසුවණ්ණවත්ථාලඞ්කාරාදීනි අදංසු. ඉති තස්මිං
ගායමසහස්සමත්තංලභි.යසොකිඤ්චාපිමහාසත්තංගණ්හන්යතො‘‘සහස්සං 

ලභිත්වා තං විස්සජ්යජස්සාමී’’තිආහ, තං පන ධනං ලභිත්වා ‘‘ගාමයකපි

තාව මයා එත්තකං ධනං ලද්ධං, නගයර කිර බහුං ලභිස්සාමී’’ති
ධනයලොයභන තං න මුඤ්චි. යසො තස්මිං ගායම කුටුම්බං සණ්ඨයපත්වා
රතනමයං යපළං කායරත්වා තත්ථ මහාසත්තං පක්ඛිපිත්වා සුඛයානකං
ආරුය්හ මහන්යතන පරිවායරන නික්ඛමිත්වා තං ගාමනිගමාදීසු 
කීළායපන්යතොඅනුපුබ්යබනබාරාණසිංපාපුණි.නාගරාජස්සපනමධුලායජ

යදති, මණ්ඩූයක මායරත්වා යදති, යසො යගොචරං න ගණ්හාති
අවිස්සජ්ජනභයයන. යගොචරං අග්ගණ්හන්තම්පි පුන නං චත්තායරො
ද්වාරගායම ආදිං කත්වා තත්ථ තත්ථ මාසමත්තං කීළායපසි. 
පන්නරසඋයපොසථදිවයස පන ‘‘අජ්ජ තුම්හාකං සන්තියක
කීළායපස්සාමී’’තිරඤ්යඤො ආයරොචායපසි.රාජානගයරයභරිංචරායපත්වා
මහාජනංසන්නිපාතායපසි.රාජඞ්ගයණ මඤ්චාතිමඤ්චංබන්ධිංසු. 

කීළනඛණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

න රපයවසනකණ්ඩං 

අලම්පායයනන පන යබොධිසත්තස්ස ගහිතදිවයසයයව මහාසත්තස්ස
මාතා සුපිනන්යත අද්දස කායළන රත්තක්ඛිනා පුරියසන අසිනා
දක්ඛිණබාහුං ඡින්දිත්වා යලොහියතන පග්ඝරන්යතන නීයමානං. සා
භීතතසිතා උට්ඨාය දක්ඛිණබාහුං පරාමසිත්වා සුපිනභාවං ජානි. අථස්සා
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එතදයහොසි ‘‘මයා කක්ඛයළො පාපසුපියනො දිට්යඨො, චතුන්නං වා යම 
පුත්තානං ධතරට්ඨස්ස රඤ්යඤො වා මම වා පරිපන්යථන භවිතබ්බ’’න්ති.

අපිචයඛොපන මහාසත්තයමවආරබ්භඅතියරකතරංචින්යතසි.කිංකාරණා? 

යසසා අත්තයනො නාගභවයන වසන්ති, ඉතයරො පන සීලජ්ඣාසයත්තා
මනුස්සයලොකං ගන්ත්වා උයපොසථකම්මංකයරොති. තස්මා ‘‘කච්චිනුයඛො
යම පුත්තං අහිතුණ්ඩියකො වා සුපණ්යණො වා ගණ්යහයයා’’ති තස්යසව

අතියරකතරං චින්යතසි. තයතො අඩ්ඪමායස අතික්කන්යත ‘‘මම පුත්යතො

අඩ්ඪමාසාතික්කයමන මං විනා වත්තිතුං න සක්යකොති, අද්ධාස්ස කිඤ්චි 
භයංඋප්පන්නංභවිස්සතී’’ති යදොමනස්සප්පත්තාඅයහොසි.මාසාතික්කයමන

පනස්සායසොයකනඅස්සූනංඅපග්ඝරණකායලොනාම නායහොසි, හදයංසුස්සි, 

අක්ඛීනි උපච්චිංසු. සා ‘‘ඉදානි ආගමිස්සති, ඉදානි ආගමිස්සතී’’ති
තස්සාගමනමග්ගයමව ඔයලොයකන්තී නිසීදි. අථස්සා යජට්ඨපුත්යතො 
සුදස්සයනොමාසච්චයයනමහතියාපරිසායසද්ධිංමාතාපිතූනංදස්සනත්ථාය

ආගයතො, පරිසං බහිඨයපත්වාපාසාදංආරුය්හමාතරංවන්දිත්වාඑකමන්තං
අට්ඨාසි. සා භූරිදත්තං අනුයසොචන්තීයතනසද්ධිංනකිඤ්චිසල්ලපි. යසො

චින්යතසි‘‘මය්හංමාතාමයි පුබ්යබආගයතතුස්සති, පටිසන්ථාරංකයරොති, 

අජ්ජ පන යදොමනස්සප්පත්තා, කිං නු යඛො කාරණ’’න්ති? අථ නං
පුච්ඡන්යතොආහ– 

848. 

‘‘මමංදිස්වානආයන්තං, සබ්බකාමසමිද්ධිනං; 

ඉන්ද්රියානිඅහට්ඨානි, සාවංජාතංමුඛංතව. 

849. 

‘‘පද්ධංයථාහත්ථගතං, පාණිනාපරිමද්දිතං; 

සාවංජාතංමුඛංතුය්හං, මමංදිස්වානඑදිස’’න්ති. 

තත්ථ අහට්ඨානීතිනවිප්පසන්නානි. සාවන්තිකඤ්චනාදාසවණ්ණංයත

මුඛංපීතකාළකංජාතං. හත්ථ තන්තිහත්යථනඡින්දිතං. එදිසන්තිඑවරූපං
මහන්යතනසිරියසොභග්යගනතුම්හාකංදස්සනත්ථාය ආගතංමංදිස්වා. 

සා එවං වුත්යතපි යනව කයථසි. සුදස්සයනො චින්යතසි ‘‘කිං නු යඛො 
යකනචි කුද්ධා වා පරිබද්ධා වා භයවයයා’’ති. අථ නං පුච්ඡන්යතො ඉතරං
ගාථමාහ– 

850. 

‘‘කච්චිනුයතනාභිසසි, කච්චියතඅත්ථයවදනා; 

යයනසාවංමුඛංතුය්හං, මමංදිස්වානආගත’’න්ති. 

තත්ථ කච්චි නු යත නාභිසසීති කච්චි නු තං යකොචි න අභිසසි

අක්යකොයසනවාපරිභාසාය වාවිහිංසීති පුච්ඡති. තුය්හන්තිතවපුබ්යබමමං
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දිස්වාආගතංඑදිසං මුඛංනයහොති.යයනපනකාරයණනඅජ්ජතවමුඛං

සාවංජාතං, තංයමආචික්ඛාති පුච්ඡති. 

අථස්ස සාආචික්ඛන්තීආහ– 

851. 

‘‘සුපිනංතාතඅද්දක්ඛිං, ඉයතොමාසංඅයධොගතං; 

‘දක්ඛිණං වියයමබාහුං, යඡත්වා රුහිරමක්ඛිතං; 

පුරියසොආදායපක්කාමි, මමයරොදන්තියාසති’. 

852. 

‘‘යයතොහංසුපිනමද්දක්ඛිං, සුදස්සනවිජානහි; 

තයතොදිවාවාරත්තිංවා, සුඛංයමයනොපලබ්භතී’’ති. 

තත්ථ ඉයතො ාසංඅයධො තන්තිඉයතොයහට්ඨා මාසාතික්කන්තං.අජ්ජ

යම දිට්ඨසුපිනස්ස මායසො යහොතීති දස්යසති. පුරියසොති එයකො කායළො

රත්තක්ඛි පුරියසො. යරොදන්තිො සතීති යරොදමානාය සතියා. සුඛං ය 

යනොපලබ්භතීතිමමසුඛං නාමනවිජ්ජති. 

එවඤ්චපනවත්වා‘‘තාත, පියපුත්තයකොයමතවකනිට්යඨොනදිස්සති, 
භයයනස්සඋප්පන්යනනභවිතබ්බ’’න්තිපරියදවන්තීආහ– 

853. 

‘‘යංපුබ්යබපරිවාරිංසු, කඤ්ඤාරුචිරවිග්ගහා; 

යහමජාලප්පටිච්ඡන්නා, භූරිදත්යතොනදිස්සති. 

854. 

‘‘යංපුබ්යබපරිවාරිංසු, යනත්තිංසවරධාරියනො; 

කණිකාරාවසම්ඵුල්ලා, භූරිදත්යතොනදිස්සති. 

855. 

‘‘හන්දදානිගමිස්සාම, භූරිදත්තනියවසනං; 

ධම්මට්ඨංසීලසම්පන්නං, පස්සාමතවභාතර’’න්ති. 

තත්ථ සම්ඵුල්ලාති සුවණ්ණවත්ථාලඞ්කාරධාරිතාය සම්ඵුල්ලා

කණිකාරාවිය. හන්දාතිවවස්සග්ගත්යථනිපායතො, එහි, තාත, භූරිදත්තස්ස 

නියවසනංගච්ඡාමාතිවදති. 

එවඤ්ච පන වත්වා තස්ස යචව අත්තයනො ච පරිසාය සද්ධිං තත්ථ

අගමාසි. භූරිදත්තස්ස භරියායයො පන තං වම්මිකමත්ථයක අදිස්වා ‘‘මාතු
නියවසයන වසිස්සතී’’ති අබයාවටා අයහසුං. තා ‘‘සස්සු කිර යනො පුත්තං 

අපස්සන්තී ආගච්ඡතී’’ති සුත්වා පච්චුග්ගමනං කත්වා ‘‘අයයය, පුත්තස්ස
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යත අදිස්සමානස්ස අජ්ජ මායසො අතීයතො’’ති මහාපරියදවං පරියදවමානා 
තස්සාපාදමූයලපතිංසු.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

856. 

‘‘තඤ්චදිස්වානආයන්තිං, භූරිදත්තස්සමාතරං; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, භූරිදත්තස්සනාරියයො. 

857. 

‘‘පුත්තංයතයයයනජානාම, ඉයතොමාසංඅයධොගතං; 

මතංවායදිවාජීවං, භූරිදත්තංයසස්සින’’න්ති. 

තත්ථ ‘‘පුත්තං යතයෙය’’තිඅයංතාසංපරියදවනකථා. 

භූරිදත්තස්සමාතාසුණ්හාහිසද්ධිංඅන්තරවීථයංපරියදවිත්වා තාආදාය
තස්ස පාසාදං ආරුය්හ පුත්තස්ස සයනඤ්ච ආසනඤ්ච ඔයලොයකත්වා

පරියදවමානාආහ – 

858. 

‘‘සකුණීහතපුත්තාව, සුඤ්ඤංදිස්වාකුලාවකං; 

චිරංදුක්යඛනඣායිස්සං, භූරිදත්තංඅපස්සතී. 

859. 

‘‘කුරරීහතඡාපාව, සුඤ්ඤංදිස්වාකුලාවකං; 

චිරංදුක්යඛනඣායිස්සං, භූරිදත්තංඅපස්සතී. 

860. 

‘‘සානූනචක්කවාකීව, පල්ලලස්මිංඅයනොදයක; 

චිරංදුක්යඛනඣායිස්සං, භූරිදත්තංඅපස්සතී. 

861. 

‘‘කම්මාරානංයථාඋක්කා, අන්යතොඣායතියනොබහි; 

එවංඣායාමියසොයකන, භූරිදත්තංඅපස්සතී’’ති. 

තත්ථ අපස්සතීතිඅපස්සන්තී. හතඡාපාවාතිහතයපොතකාව. 

එවං භූරිදත්තමාතරිවිලපමානාය භූරිදත්තනියවසනංඅණ්ණවකුච්ඡිවිය
එකසද්දං අයහොසි. එයකොපි සකභායවන සණ්ඨාතුං නාසක්ඛි.
සකලනියවසනං යුගන්ධරවාතප්පහටං විය සාලවනං අයහොසි. තමත්ථං
පකායසන්යතො සත්ථාආහ– 

862. 

‘‘සාලාවසම්පමථතා, මාලුයතනපමද්දිතා; 
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යසන්තිපුත්තාචදාරාච, භූරිදත්තනියවසයන’’ති. 

අරිට්යඨො ච සුයභොයගො ච උයභොපි භාතයරො මාතාපිතූනං උපට්ඨානං
ගච්ඡන්තා තං සද්දං සුත්වා භූරිදත්තනියවසනං පවිසිත්වා මාතරං 
අස්සාසයිංසු.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

863. 

‘‘ඉදංසුත්වානනිග්යඝොසං, භූරිදත්තනියවසයන; 

අරිට්යඨොචසුයභොයගොච, පධාවිංසුඅනන්තරා. 

864. 

‘‘අම්මඅස්සාසමායසොචි, එවංධම්මාහිපාණියනො; 

චවන්තිඋපපජ්ජන්ති, එසාස්සපරිණාමිතා’’ති. 

තත්ථ එසාස්ස පරිණාමිතාති එසා චුතූපපත්ති අස්ස යලොකස්ස

පරිණාමිතා, එවඤ්හි යසො යලොයකො පරිණායමති. එයතහි ද්වීහි අඞ්යගහි
මුත්යතොනාමනත්ථීතිවදන්ති. 

සමුද්දජා ආහ– 

865. 

‘‘අහම්පිතාතජානාමි, එවංධම්මාහිපාණියනො; 

යසොයකනචපයරතස්මි, භූරිදත්තංඅපස්සතී. 

866. 

‘‘අජ්ජයචයමඉමංරත්තිං, සුදස්සනවිජානහි; 

භූරිදත්තංඅපස්සන්තී, මඤ්යඤහිස්සාමිජීවිත’’න්ති. 

තත්ථ අජ්ජයචය තිතාතසුදස්සන, සයච අජ්ජඉමංරත්තිංභූරිදත්යතො

මම දස්සනං නාගමිස්සති, අථාහං තං අපස්සන්තී ජීවිතං ජහිස්සාමීති
මඤ්ඤාමි. 

පුත්තා ආහංසු– 

867. 

‘‘අම්මඅස්සාසමායසොචි, ආනයිස්සාමභාතරං; 

දියසොදිසංගමිස්සාම, භාතුපරියයසනංචරං. 

868. 

‘‘පබ්බයතගිරිදුග්යගසු, ගායමසුනිගයමසුච; 

ඔයරනසත්තරත්තස්ස, භාතරංපස්සආගත’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

32 

පටුන 

තත්ථ චරන්ති අම්ම, මයං තයයොපි ජනා භාතුපරියයසනං චරන්තා
දියසොදිසංගමිස්සාමාතිනංඅස්සායසසුං. 

තයතො සුදස්සයනො චින්යතසි ‘‘සයච තයයොපි එකං දිසං ගමිස්සාම, 

පපඤ්යචො භවිස්සති, තීහි තීණි ඨානානි ගන්තුං වට්ටති – එයකන 

යදවයලොකං, එයකන හිමවන්තං, එයකන මනුස්සයලොකං. සයච යඛො පන

කාණාරිට්යඨො මනුස්සයලොකං ගමිස්සති, යත්යථව භූරිදත්තං පස්සති. තං

ගාමංවානිගමංවාඣායපත්වාඑස්සති, එස කක්ඛයළොඵරුයසො, නසක්කා

එතං තත්ථ යපයසතු’’න්ති. චින්යතත්වා ච පන ‘‘තාත අරිට්ඨ, ත්වං

යදවයලොකං ගච්ඡ, සයච යදවතාහි ධම්මං යසොතුකාමාහි භූරිදත්යතො

යදවයලොකං නීයතො, තයතො නං ආයනහී’’ති අරිට්ඨං යදවයලොකං පහිණි.

සුයභොගංපන‘‘තාත, ත්වංහිමවන්තං ගන්ත්වාපඤ්චසුමහානදීසුභූරිදත්තං
උපධායරත්වා එහී’’ති හිමවන්තං පහිණි. සයං පන මනුස්සයලොකං

ගන්තුකායමොචින්යතසි–‘‘සචාහංමාණවකවණ්යණනගමිස්සාමි, මනුස්සා 

යනව යම පියායිස්සන්ති, මයා තාපසයවයසන ගන්තුං වට්ටති, 
මනුස්සානඤ්හි පබ්බජිතා පියා මනාපා’’ති. යසො තාපසයවසං ගයහත්වා
මාතරංවන්දිත්වානික්ඛමි. 

යබොධිසත්තස්ස පන අජමුඛී නාම යවමාතිකභගිනී අත්ථ. තස්සා 
යබොධිසත්යතඅධිමත්යතොසියනයහො.සාසුදස්සනංගච්ඡන්තංදිස්වාආහ–

‘‘භාතික, අතිවිය කිලමාමි, අහම්පි තයා සද්ධිං ගමිස්සාමී’’ති. ‘‘අම්ම, න

සක්කා තයා ගන්තුං, අහං පබ්බජිතවයසන ගච්ඡාමී’’ති. ‘‘අහං පන
ඛුද්දකමණ්ඩූකී හුත්වාතවජටන්තයරනිපජ්ජිත්වාගමිස්සාමී’’ති.‘‘යතනහි
එහී’’ති.සා මණ්ඩූකයපොතිකාහුත්වාතස්සජටන්තයරනිපජ්ජි.සුදස්සයනො
‘‘මූලයතො පට්ඨාය විචිනන්යතො ගමිස්සාමී’’ති යබොධිසත්තස්ස භරියායයො
තස්ස උයපොසථකරණට්ඨානං පුච්ඡිත්වා පඨමං තත්ථ ගන්ත්වා
අලම්පායයනන මහාසත්තස්ස ගහිතට්ඨායන යලොහිතඤ්ච වල්ලීහි
කතයපළට්ඨානඤ්චදිස්වා‘‘භූරිදත්යතොඅහිතුණ්ඩියකනගහියතො’’තිඤත්වා 
සමුප්පන්නයසොයකො අස්සුපුණ්යණහි යනත්යතහි අලම්පායනස්ස 

ගතමග්යගයනවපඨමංකීළාපිතගාමංගන්ත්වාමනස්යසපුච්ඡි ‘‘එවරූයපො

නාම නායගො යකනචීධ අහිතුණ්ඩියකන කීළාපියතො’’ති? ‘‘ආම, 

අලම්පායයනනඉයතො මාසමත්ථයකකීළාපියතො’’ති. ‘‘කිඤ්චි ධනං යතන

ලද්ධ’’න්ති? ‘‘ආම, ඉයධවයතනසහස්සමත්තංලද්ධ’’න්ති. ‘‘ඉදානියසො

කුහිං ගයතො’’ති? ‘‘අසුකගාමංනාමා’’ති. යසො තයතො පට්ඨාය පුච්ඡන්යතො 
අනුපුබ්යබනරාජද්වාරංඅගමාසි. 

තස්මිං ඛයණ අලම්පායයනො සුන්හායතො සුවිලිත්යතො මට්ඨසාටකං
නිවායසත්වා රතනයපළං ගාහායපත්වා රාජද්වාරයමව ගයතො. මහාජයනො 

සන්නිපති, රඤ්යඤොආසනංපඤ්ඤත්තං.යසොඅන්යතොනියවසයනඨියතොව

‘‘අහං ආගච්ඡාමි, නාගරාජානං කීළායපතූ’’ති යපයසසි. අලම්පායයනො
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චිත්තත්ථරයණ රතනයපළං ඨයපත්වා විවරිත්වා ‘‘එහි මහානාගා’’ති
සඤ්ඤමදාසි. තස්මිං සමයය සුදස්සයනොපි පරිසන්තයර ඨායතො. අථ
මහාසත්යතොසීසංනීහරිත්වාසබ්බාවන්තංපරිසංඔයලොයකසි.නාගාහිද්වීහි 

කාරයණහි පරිසං ඔයලොයකන්ති සුපණ්ණපරිපන්ථං වා ඤාතයක වා

දස්සනත්ථාය.යතසුපණ්ණං දිස්වාභීතානනච්චන්ති, ඤාතයකවා දිස්වා
ලජ්ජමානා න නච්චන්ති. මහාසත්යතො පන ඔයලොයකන්යතො පරිසන්තයර
භාතරං අද්දස. යසො අක්ඛිපූරානි අස්සූනිගයහත්වා යපළයතො නික්ඛමිත්වා

භාතරාභිමුයඛොපායාසි.මහාජයනොතංආගච්ඡන්තංදිස්වාභීයතොපටික්කමි, 
එයකො සුදස්සයනොව අට්ඨාසි. යසො ගන්ත්වා තස්ස පාදපිට්ඨියං සීසං

ඨයපත්වායරොදි, සුදස්සයනොපිපරියදවි.මහාසත්යතොයරොදිත්වානිවත්තිත්වා
යපළයමව පාවිසි. අලම්පායයනොපි ‘‘ඉමිනා නායගන තාපයසො ඩට්යඨො

භවිස්සති, අස්සායසස්සාමින’’න්ති උපසඞ්කමිත්වාආහ– 

869. 

‘‘හත්ථා පමුත්යතොඋරයගො, පායදයතනිපතී භුසං; 

කච්චිනුතංඩංසීතාත, මාභායිසුඛියතොභවා’’ති. 

තත්ථ  ා භායීතිතාතතාපස, අහං අලම්පායයනොනාම, මා භායි, තව
පටිජග්ගනංනාමමමභායරොති. 

සුදස්සයනොයතනසද්ධිංකයථතුකමයතායගාථමාහ– 

870. 

‘‘යනවමය්හංඅයංනායගො, අලංදුක්ඛායකායචි; 

යාවතත්ථඅහිග්ගායහො, මයාභියයයොනවිජ්ජතී’’ති. 

තත්ථ කාෙචීති කස්සචිඅප්පමත්තකස්සපිදුක්ඛස්සඋප්පාදයනඅයංමම
අසමත්යථො.මයාහිසදියසො අහිතුණ්ඩියකොනාමනත්ථීති. 

අලම්පායයනො‘‘අසුයකොනායමයසො’’තිඅජානන්යතොකුජ්ඣිත්වාආහ– 

871. 

‘‘යකො නුබ්රාහ්මණවණ්යණන, දිත්යතො පරිසමාගයතො; 

අව්හායන්තුසුයුද්යධන, සුණන්තුපරිසාමමා’’ති. 

තත්ථ දිත්යතොති ගබ්බියතො බායලො අන්ධඤායණො. අව්හාෙන්තූති

අව්හායන්යතො, අයයමවවාපායඨො. ඉදංවුත්තංයහොති–අයංයකොබායලො
උම්මත්තයකො විය මං සුයුද්යධන අව්හායන්යතො අත්තනා සද්ධිං සමං

කයරොන්යතො පරිසමාගයතො, පරිසා මම වචනං සුණන්තු, මය්හං යදොයසො 

නත්ථ, මායඛොයමකුජ්ඣිත්ථාති. 

අථනංසුදස්සයනොගාථායඅජ්ඣභාසි– 
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872. 

‘‘ත්වංමංනායගනආලම්ප, අහංමණ්ඩූකඡාපියා; 

යහොතුයනොඅබ්භුතංතත්ථ, ආසහස්යසහිපඤ්චහී’’ති. 

තත්ථ නාය නාති ත්වං නායගන මයා සද්ධිං යුජ්ඣ, අහං

මණ්ඩූකඡාපියා තයා සද්ධිං යුජ්ඣිස්සාමි. ආ සහස්යසහි පඤ්චහීති තස්මිං
යනොයුද්යධයාවපඤ්චහිසහස්යසහිඅබ්භුතං යහොතූති. 

අලම්පායයනොආහ– 

873. 

‘‘අහඤ්හිවසුමාඅඩ්යඪො, ත්වංදලිද්යදොසිමාණව; 

යකොනුයතපාටියභොගත්ථ, උපජූතඤ්චකිංසියා. 

874. 

‘‘උපජූතඤ්චයමඅස්ස, පාටියභොයගොචතාදියසො; 

යහොතුයනොඅබ්භුතංතත්ථ, ආසහස්යසහිපඤ්චහී’’ති. 

තත්ථ යකො නු යතති තව පබ්බජිතස්ස යකො නු පාටියභොයගො අත්ථ. 

උපජූතඤ්චාතිඉමස්මිං වාජූයතඋපනික්යඛපභූතංකිංනාමතවධනංසියා, 

දස්යසහි යමති වදති. උපජූතඤ්ච ය ති මය්හං පන දාතබ්බං 

උපනික්යඛපධනංවාඨයපතබ්බපාටියභොයගොවාතාදියසොඅත්ථ, තස්මායනො
තත්ථයාවපඤ්චහි සහස්යසහිඅබ්භුතංයහොතූති. 

සුදස්සයනො තස්ස කථං සුත්වා ‘‘පඤ්චහි යනො සහස්යසහි අබ්භුතං 
යහොතූ’’තිඅභීයතොරාජනියවසනංආරුය්හමාතුලරඤ්යඤොසන්තියකඨියතො
ගාථමාහ– 

875. 

‘‘සුයණොහි යමමහාරාජ, වචනංභද්දමත්ථුයත; 

පඤ්චන්නංයමසහස්සානං, පාටියභොයගොහිකිත්තිමා’’ති. 

තත්ථ කිත්ති ාතිගුණකිත්තිසම්පන්න විවිධගුණාචාරකිත්තිසම්පන්න. 

රාජා ‘‘අයං තාපයසො මං අතිබහුං ධනං යාචති, කිං නු යඛො’’ති 
චින්යතත්වාගාථමාහ– 

876. 

‘‘යපත්තිකංවාඉණංයහොති, යංවායහොතිසයංකතං; 

කිංත්වංඑවංබහුංමය්හං, ධනංයාචසිබ්රාහ්මණා’’ති. 
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තත්ථ යපත්තිකං වාති පිතරා වා ගයහත්වා ඛාදිතං, අත්තනා වාකතං

ඉණංනාමයහොති, කිංමමපිතරාතවහත්ථයතොගහිතංඅත්ථ, උදාහු මයා, 

කිංකාරණාමංඑවංබහුංධනංයාචසීති? 

එවංවුත්යතසුදස්සයනොද්යවගාථාඅභාසි– 

877. 

‘‘අලම්පායයනොහිනායගන, මමංඅභිජිගීසති; 

අහංමණ්ඩූකඡාපියා, ඩංසයිස්සාමිබ්රාහ්මණං. 

878. 

‘‘තංත්වංදට්ඨුංමහාරාජ, අජ්ජරට්ඨාභිවඩ්ඪන; 

ඛත්තසඞ්ඝපරිබූළ්යහො, නියයාහිඅහිදස්සන’’න්ති. 

තත්ථ අභිජගීසතීති යුද්යධජිනිතුංඉච්ඡති.තත්ථසයචයසො ජීයිස්සති, 

මය්හංපඤ්චසහස්සානිදස්සති. සචාහංජීයිස්සාමි, අහමස්සදස්සාමි, තස්මා

තංබහුංධනංයාචාමි. තන්තිතස්මාත්වංමහාරාජ, අජ්ජඅහිදස්සනංදට්ඨුං 
නියයාහීති. 

රාජා ‘‘යතනහිගච්ඡාමා’’තිතාපයසනසද්ධිංයයවනික්ඛමි.තං දිස්වා

අලම්පායයනො ‘‘අයං තාපයසො ගන්ත්වා රාජානං ගයහත්වා ආගයතො, 
රාජකුලූපයකො භවිස්සතී’’තිභීයතොතංඅනුවත්තන්යතොගාථමාහ– 

879. 

‘‘යනවතංඅතිමඤ්ඤාමි, සිප්පවායදනමාණව; 

අතිමත්යතොසිසිප්යපන, උරගංනාපචායසී’’ති. 

තත්ථ සිප්පවායදනාති මාණව, අහං අත්තයනො සිප්යපන තං

නාතිමඤ්ඤාමි, ත්වං පන සිප්යපන අතිමත්යතො ඉමං උරගං න පූයජසි, 
නාගස්සඅපචිතිංනකයරොසීති. 

තයතොසුදස්සයනොද්යවගාථාඅභාසි– 

880. 

‘‘අහම්පිනාතිමඤ්ඤාමි, සිප්පවායදනබ්රාහ්මණ; 

අවියසනචනායගන, භුසංවඤ්චයයසජනං. 

881. 

‘‘එවඤ්යචතංජයනොජඤ්ඤා, යථාජානාමිතංඅහං; 

නත්වංලභසිආලම්ප, භුසමුට්ඨිංකුයතොධන’’න්ති. 

අථස්සඅලම්පායයනොකුජ්ඣිත්වාආහ– 
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882. 

‘‘ඛරාජියනොජටීදුම්මී, දිත්යතොපරිසමාගයතො; 

යයොත්වංඑවංගතංනාගං, ‘අවියසො’අතිමඤ්ඤති. 

883. 

‘‘ආසජ්ජයඛොනංජඤ්ඤාසි, පුණ්ණංඋග්ගස්සයතජයසො; 

මඤ්යඤතංභස්මරාසිංව, ඛිප්පයමසකරිස්සතී’’ති. 

තත්ථ දුම්මීති අනඤ්ඤ්තිනයයනො. අවියසො අති ඤ්ඤසීති නිබ්බියසොති

අවජානාසි. ආසජ්ජාතිඋපගන්ත්වා. ජඤ්ඤාසීති ජායනයයාසි. 

අථයතනසද්ධිංයකළංකයරොන්යතොසුදස්සයනොගාථමාහ– 

884. 

‘‘සියාවිසංසිලුත්තස්ස, යදඩ්ඩුභස්සසිලාභුයනො; 

යනවයලොහිතසීසස්ස, විසංනාගස්සවිජ්ජතී’’ති. 

තත්ථ සිලුත්තස්සාති ඝරසප්පස්ස. යදඩ්ඩුභස්සාති උදකසප්පස්ස. 

සිලාභුයනොතිනීලවණ්ණසප්පස්ස.ඉතිනිබ්බියසසප්යපදස්යසත්වා එයතසං

විසංසියා, යනවයලොහිතසීසස්සසප්පස්සාතිආහ. 

අථනංඅලම්පායයනොද්වීහිගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

885. 

‘‘සුතයමතංඅරහතං, සඤ්ඤතානංතපස්සිනං; 

ඉධදානානිදත්වාන, සග්ගංගච්ඡන්තිදායකා; 

ජීවන්යතොයදහිදානානි, යදියතඅත්ථදාතයව. 

886. 

‘‘අයං නායගොමහිද්ධියකො, යතජස්සී දුරතික්කයමො; 

යතනතංඩංසයිස්සාමි, යසොතංභස්මංකරිස්සතී’’ති. 

තත්ථ දාතයවතියදියතකිඤ්චිදාතබ්බං අත්ථ, තංයදහීති. 

887. 

‘‘මයායපතංසුතංසම්ම, සඤ්ඤතානංතපස්සිනං; 

ඉධදානානිදත්වාන, සග්ගංගච්ඡන්තිදායකා; 

ත්වයමවයදහිජීවන්යතො, යදියතඅත්ථදාතයව. 

888. 

‘‘අයං අජමුඛීනාම, පුණ්ණාඋග්ගස්ස යතජයසො; 

තායතංඩංසයිස්සාමි, සාතංභස්මංකරිස්සති. 
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889. 

‘‘යා ධීතාධතරට්ඨස්ස, යවමාතාභගිනීමම; 

සාතංඩංසත්වජමුඛී, පුණ්ණාඋග්ගස්සයතජයසො’’ති.– 

ඉමා ගාථා සුදස්සනස්ස වචනං. තත්ථ පුණ්ණා උග් ස්ස යතජයසොති
උග්යගනවියසනපුණ්ණා. 

එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘අම්ම අජමුඛි, ජටන්තරයතො යම නික්ඛමිත්වා 
පාණිම්හි පතිට්ඨහා’’ති මහාජනස්ස මජ්යඣයයව භගිනිං පක්යකොසිත්වා
හත්ථංපසායරසි. සාතස්සසද්දංසුත්වාජටන්තයරනිසින්නාවතික්ඛත්තුං
මණ්ඩූකවස්සිතං වස්සිත්වා නික්ඛමිත්වා අංසකූයට නිසීදිත්වා උප්පතිත්වා
තස්ස හත්ථතයල තීණි විසබින්දූනි පායතත්වා පුන තස්ස ජටන්තරයමව

පාවිසි. සුදස්සයනො විසං ගයහත්වා ඨියතොව ‘‘නස්සිස්සතායං ජනපයදො, 
නස්සිස්සතායංජනපයදො’’තිතික්ඛත්තුංමහාසද්දං අභාසි.තස්සයසොසද්යදො
ද්වාදසයයොජනිකංබාරාණසිංඡායදත්වාඅට්ඨාසි.අථරාජාතං සද්දංසුත්වා

‘‘කිමත්ථං ජනපයදො නස්සිස්සතී’’ති පුච්ඡි. ‘‘මහාරාජ, ඉමස්ස විසස්ස

නිසිඤ්චනට්ඨානං න පස්සාමී’’ති. ‘‘තාත, මහන්තා අයං පථවී, පථවියං 

නිසිඤ්චා’’ති. අථ නං ‘‘න සක්කා පථවියං සිඤ්චිතුං, මහාරාජා’’ති
පටික්ඛිපන්යතො ගාථමාහ– 

890. 

‘‘ඡමායංයචනිසිඤ්චිස්සං, බ්රහ්මදත්තවිජානහි; 

තිණලතානිඔසයධයො, උස්සුස්යසයයංඅසංසය’’න්ති. 

තත්ථ තිණලතානීති පථවිනිස්සිතානිතිණානිචලතාචසබ්යබොසධියයො

චඋස්සුස්යසයයං, තස්මානසක්කා පථවියංනිසිඤ්චිතුන්ති. 

යතන හි නං, තාත, උද්ධං ආකාසං ඛිපාති. තත්රාපි න සක්කාති 
දස්යසන්යතොගාථමාහ– 

891. 

‘‘උද්ධංයචපාතයිස්සාමි, බ්රහ්මදත්තවිජානහි; 

සත්තවස්සානියංයදයවො, නවස්යසනහිමංපයත’’ති. 

තත්ථ නහි ංපයතතිසත්තවස්සානි හිමබින්දුමත්තම්පිනපතිස්සති. 

යතන හි නං තාත උදයක සිඤ්චාති. තත්රාපි න සක්කාති දස්යසතුං
ගාථමාහ– 

892. 

‘‘උදයක යචනිසිඤ්චිස්සං, බ්රහ්මදත්ත විජානහි; 

යාවන්යතොදකජාපාණා, මයරයයංමච්ඡකච්ඡපා’’ති. 
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අථනංරාජාආහ–‘‘තාත, මයංනකිඤ්චිජානාම, යථාඅම්හාකං රට්ඨං

නනස්සති, තංඋපායංත්වයමවජානාහී’’ති. ‘‘යතනහි, මහාරාජ, ඉමස්මිං
ඨායන පටිපාටියා තයයො ආවායට ඛණායපථා’’ති. රාජා ඛණායපසි.

සුදස්සයනොපඨමංආවාටං නානායභසජ්ජානංපූරායපසි, දුතියංයගොමයස්ස, 
තතියංදිබ්යබොසධානඤ්යඤව.තයතොපඨයම ආවායටවිසබින්දූනිපායතසි.
තඞ්ඛණඤ්යඤව ධූමායිත්වා ජාලා උට්ඨහි. සා ගන්ත්වා යගොමයයආවාටං
ගණ්හි. තයතොපි ජාලා උට්ඨාය ඉතරං දිබ්යබොසධස්ස පුණ්ණං ගයහත්වා 
ඔසධානි ඣායපත්වා නිබ්බායි. අලම්පායයනො තස්ස ආවාටස්ස අවිදූයර

අට්ඨාසි.අථනං විසඋසුමාපහරි, සරීරච්ඡවිඋප්පායටත්වාගතා, යසතකුට්ඨි

අයහොසි.යසොභයතජ්ජියතො ‘‘නාගරාජානංවිස්සජ්යජමී’’තිතික්ඛත්තුංවාචං
නිච්ඡායරසි. තං සුත්වා යබොධිසත්යතො රතනයපළාය නික්ඛමිත්වා
සබ්බාලඞ්කාරප්පටිමණ්ඩිතං අත්තභාවං මායපත්වා යදවරාජලීලාය ඨියතො.
සුදස්සයනොපි අජමුඛීපිතයථව අට්ඨංසු. තයතො සුදස්සයනො රාජානංආහ –

‘‘ජානාසියනො, මහාරාජ, කස්යසයතපුත්තා’’ති? ‘‘නජානාමී’’ති.‘‘තුම්යහ 

තාව න ජානාසි, කාසිරඤ්යඤො පන ධීතාය සමුද්දජාය ධතරට්ඨස්ස

දින්නභාවංජානාසී’’ති? ‘‘ආම, ජානාමි, මය්හංසාකනිට්ඨභගිනී’’ති.‘‘මයං

තස්සාපුත්තා, ත්වංයනො මාතුයලො’’ති. 

තං සුත්වා රාජා කම්පමායනො යත ආලිඞ්ගිත්වා සීයස චුම්බිත්වා
යරොදිත්වාපාසාදංආයරොයපත්වාමහන්තංසක්කාරංකායරත්වා භූරිදත්යතන

පටිසන්ථාරං කයරොන්යතො පුච්ඡි ‘‘තාත, තං එවරූපං උග්ගයතජං කථං 

අලම්පායයනො ගණ්හී’’ති? යසො සබ්බං විත්ථායරන කයථත්වා රාජානං

ඔවදන්යතො ‘‘මහාරාජ, රඤ්ඤා නාම ඉමිනා නියායමන රජ්ජං කායරතුං

වට්ටතී’’තිමාතුලස්සධම්මංයදයසසි.අථ නංසුදස්සයනොආහ– ‘‘මාතුල, 

මම මාතා භූරිදත්තං අපස්සන්තී කිලමති, න සක්කා අම්යහහි පපඤ්චං

කාතු’’න්ති. ‘‘සාධු, තාතා, තුම්යහ තාව ගච්ඡථ. අහං පන මම භගිනිං 

දට්ඨුකායමොම්හි, කථං පස්සිස්සාමී’’ති. ‘‘මාතුල, කහං පන යනො අයයයකො

කාසිරාජා’’ති? ‘‘තාත, මම භගිනියා විනා වසිතුං අසක්යකොන්යතො රජ්ජං

පහාය පබ්බජිත්වාඅසුයකවනසණ්යඩනාමවසතී’’ති. ‘‘මාතුල, මමමාතා

තුම්යහ යචව අයයකඤ්ච දට්ඨුකාමා, තුම්යහ අසුකදිවයස මම අයයකස්ස

සන්තිකංගච්ඡථ, මයං මාතරංආදායඅයයකස්සඅස්සමපදංආගච්ඡිස්සාම.
තත්ථ නං තුම්යහපි පස්සිස්සථා’’ති. ඉති යත මාතුලස්ස දිවසං 
වවත්ථයපත්වා රාජනියවසනාඔතරිංසු. රාජා භාගියනයයයඋයයයොයජත්වා
යරොදිත්වානිවත්ති.යතපි පථවියංනිමුජ්ජිත්වානාගභවනංගතා. 

නගරපයවසනඛණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

 හාසත්තස්සපරියෙසනඛණ්ඩං 

මහාසත්යත සම්පත්යත සකලනාගභවනං එකපරියදවසද්දං අයහොසි.
යසොපි මාසං යපළාය වසිතත්තා කිලන්යතො ගිලානයසයයං සයි. තස්ස
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සන්තිකං ආගච්ඡන්තානං නාගානං පමාණං නත්ථ. යසො යතහි සද්ධිං
කයථන්යතො කිලමති. කාණාරිට්යඨො යදවයලොකං ගන්ත්වා මහාසත්තං

අදිස්වා පඨමයමවාගයතො. අථ නං ‘‘එස චණ්යඩො ඵරුයසො, සක්ඛිස්සති 
නාගපරිසංවායරතු’’න්තිමහාසත්තස්සනිසින්නට්ඨායනයදොවාරිකංකරිංසු.
සුයභොයගොපි සකලහිමවන්තංවිචරිත්වාතයතොමහාසමුද්දඤ්චයසසනදියයො
ච උපධායරත්වා යමුනං උපධායරන්යතො ආගච්ඡති. යනසාදබ්රාහ්මයණොපි

අලම්පායනං කුට්ඨිං දිස්වා චින්යතසි ‘‘අයං භූරිදත්තං කිලයමත්වා කුට්ඨි

ජායතො, අහංපනතංමය්හංතාවබහූපකාරංමණියලොයභන අලම්පායනස්ස

දස්යසසිං, තංපාපංමමආගමිස්සති.යාවතංනආගච්ඡති, තාවයදවයමුනං 
ගන්ත්වා පයාගතිත්යථ පාපපවාහනං කරිස්සාමී’’ති. යසො තත්ථ ගන්ත්වා

‘‘මයා භූරිදත්යතමිත්තදුබ්භිකම්මංකතං, තංපාපංපවායහස්සාමී’’තිවත්වා 
උදයකොයරොහනකම්මංකයරොති.තස්මිංඛයණසුයභොයගො තංඨානංපත්යතො. 
තස්ස තං වචනං සුත්වා ‘‘ඉමිනා කිර පාපයකනතාව මහන්තස්ස යසස්ස

දායයකොමමභාතා මණිරතනස්සකාරණාඅලම්පායනස්සදස්සියතො, නාස්ස
ජීවිතං දස්සාමී’’ති නඞ්ගුට්යඨන තස්ස පායදසු යවයඨත්වා ආකඩ්ඪිත්වා
උදයක ඔසිදායපත්වා නිරස්සාසකායල යථොකං සිථලං අකාසි. යසො සීසං
උක්ඛිපි. අථ නං පුනාකඩ්ඪිත්වා ඔසීදායපසි. එවං බහූ වායර යතන
කිලමියමායනොයනසාදබ්රාහ්මයණොසීසංඋක්ඛිපිත්වාගාථමාහ– 

893. 

‘‘යලොකයංසජන්තංඋදකං, පයාගස්මිංපතිට්ඨිතං; 

යකොමංඅජ්යඣොහරීභූයතො, ඔගාළ්හංයමුනංනදි’’න්ති. 

තත්ථ යලොකයන්ති එවං පාපවාහනසමත්ථන්ති යලොකසම්මතං. 

සජන්තන්තිඑවරූපංඋදකං අභිසිඤ්චන්තං. පො ස්මින්තිපයාගතිත්යථ. 

අථ නංසුයභොයගොගාථායඅජ්ඣභාසි– 

894. 

‘‘යයදසයලොකාධිපතීයසස්සී, බාරාණසිංපක්රියසමන්තයතො; 

තස්සාහ පුත්යතො උරගූසභස්ස, සුයභොයගොති මං බ්රාහ්මණ 
යවදයන්තී’’ති. 

තත්ථ ෙයදසාති යයො එයසො. පක්රිෙ ස න්තයතොති පච්චත්ථකානං
දුප්පහරණසමත්ථතාය පරිසමන්තයතො පකිරිය සබ්බං පරික්ඛිපිත්වා උපරි
ඵයණනඡායදසි. 

අථ නං බ්රාහ්මයණො ‘‘අයං භූරිදත්තභාතා, න යම ජීවිතං දස්සති, 
යංනූනාහංඑතස්සයචවමාතාපිතූනඤ්චස්සවණ්ණකිත්තයනනමුදුචිත්තතං
කත්වාඅත්තයනො ජීවිතංයායචයය’’න්තිචින්යතත්වාගාථමාහ– 

895. 
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‘‘සයචහිපුත්යතොඋරගූසභස්ස, කාසිස්සරඤ්යඤොඅමරාධිපස්ස; 

මයහසක්යඛො අඤ්ඤතයරො පිතා යත, මච්යචසු මාතා පන යත

අතුලයා; 

නතාදියසොඅරහතිබ්රාහ්මණස්ස, දාසම්පිඔහාරිතුං මහානුභායවො’’ති. 

තත්ථ කාසිස්සාති අපයරන නායමන එවංනාමකස්ස.
‘‘කාසිකරඤ්යඤො’’තිපි පඨන්තියයව. කාසිරාජධීතාය ගහිතත්තා 

කාසිරජ්ජම්පි තස්යසව සන්තකං කත්වා වණ්යණති. අ රාධිපස්සාති

දීඝායුකතාය අමරසඞ්ඛාතානං නාගානං අධිපස්ස.  යහසක්යඛොති

මහානුභායවො. අඤ්ඤතයරොති මයහසක්ඛානං අඤ්ඤතයරො. දාසම්පීති 

තාදියසො හි මහානුභායවො ආනුභාවරහිතං බ්රාහ්මණස්ස දාසම්පි උදයක 

ඔහරිතුංනාරහති, පයගවමහානුභාවංබ්රාහ්මණන්ති. 

අථ නං සුයභොයගො ‘‘අයර දුට්ඨබ්රාහ්මණ, ත්වං මං වඤ්යචත්වා 

‘මුඤ්චිස්සාමී’ති මඤ්ඤසි, න යත ජීවිතං දස්සාමී’’ති යතන කතකම්මං

පකායසන්යතොආහ – 

896. 

‘‘රුක්ඛංනිස්සායවිජ්ඣිත්යථො, එයණයයංපාතුමාගතං; 

යසොවිද්යධොදූරමචරි, සරයවයගනසීඝවා. 

897. 

‘‘තංත්වංපතිතමද්දක්ඛි, අරඤ්ඤස්මිංබ්රහාවයන; 

සමංසකාජමාදාය, සායංනියරොධුපාගමි. 

898. 

‘‘සුකසාළකසඞ්ඝුට්ඨං, පිඞ්ගලං සන්ථතායුතං; 

යකොකිලාභිරුදංරම්මං, ධුවංහරිතසද්දලං. 

899. 

‘‘තත්ථයතයසොපාතුරහු, ඉද්ධියායසසාජලං; 

මහානුභායවොභාතායම, කඤ්ඤාහිපරිවාරියතො. 

900. 

‘‘යසොයතනපරිචිණ්යණොත්වං, සබ්බකායමහිතප්පියතො; 

අදුට්ඨස්සතුවංදුබ්භි, තංයතයවරංඉධාගතං. 

901. 

‘‘ඛිප්පංගීවංපසායරහි, නයතදස්සාමිජීවිතං; 

භාතුපරිසරංයවරං, යඡදයිස්සාමියතසිර’’න්ති. 
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තත්ථ සාෙං නියරොධුපාපා මීති විකායල නියරොධං උපගයතො අසි. 

පිඞ් ලන්ති පක්කානං වණ්යණන පිඞ්ගලං. සන්ථතායුතන්ති

පායරොහපරිකිණ්ණං. යකොකිලාභිරුදන්ති යකොකිලාහි අභිරුදං. ධුපාවං 

හරිතසද්දලන්ති උදකභූමියං ජාතත්තා නිච්චං හරිතසද්දලං භූමිභාගං. 

පාතුරහූතිතස්මිං යතනියරොයධඨිතස්ස යසො මමභාතා පාකයටො අයහොසි. 

ඉද්ධිොති පුඤ්ඤයතයජන. යසො යතනාති යසො තුවං යතන අත්තයනො

නාගභවනං යනත්වා පරිචිණ්යණො. පරිසරන්ති තයා මම භාතුකතං යවරං

පාපකම්මංපරිසරන්යතො අනුස්සරන්යතො. යඡදයිස්සාමියතසිරන්තිතවසීසං 
ඡින්දිස්සාමීති. 

අථ බ්රාහ්මයණො ‘‘න යමස ජීවිතං දස්සති, යං කිඤ්චි පන වත්වා 
යමොක්ඛත්ථායවායමිතුංවට්ටතී’’තිචින්යතත්වාගාථමාහ– 

902. 

‘‘අජ්ඣායයකොයාචයයොගී, ආහුතග්ගිචබ්රාහ්මයණො; 

එයතහිතීහිඨායනහි, අවජ්යඣොයහොතිබ්රාහ්මයණො’’ති. 

තත්ථ එයතහීති එයතහි අජ්ඣායකතාදීහි තීහි කාරයණහි බ්රාහ්මයණො

අවජ්යඣො, නලබ්භාබ්රාහ්මණංවධිතුං, කිංත්වංවයදසි, යයොහි බ්රාහ්මණං

වයධති, යසොනිරයයනිබ්බත්තතීති. 

තං සුත්වා සුයභොයගො සංසයපක්ඛන්යදො හුත්වා ‘‘ඉමං නාගභවනං
යනත්වා භාතයරො පටිපුච්ඡිත්වා ජානිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ද්යව ගාථා
අභාසි– 

903. 

‘‘යං පුරංධතරට්ඨස්ස, ඔගාළ්හංයමුනං නදිං; 

යජොතයතසබ්බයසොවණ්ණං, ගිරිමාහච්චයාමුනං. 

904. 

‘‘තත්ථයතපුරිසබයග්ඝා, යසොදරියාමමභාතයරො; 

යථායතතත්ථවක්ඛන්ති, තථායහස්සසිබ්රාහ්මණා’’ති. 

තත්ථ පුරන්ති නාගපුරං. ඔ ාළ්හන්ති අනුපවිට්ඨං. ගිරි ාහච්ච 

ොමුනන්ති යමුනායතො අවිදූයර ඨිතං හිමවන්තං ආහච්ච යජොතති. තත්ථ

යතතිතස්මිංනගයරයතමමභාතයරොවසන්ති, තත්ථනීයතතයියථා යත

වක්ඛන්ති, තථාභවිස්සසි.සයචහිසච්චංකයථසි, ජීවිතංයතඅත්ථ. යනො

යච, තත්යථවසීසංඡින්දිස්සාමීති. 

ඉතිනංවත්වාසුයභොයගොගීවායංගයහත්වාඛිපන්යතොඅක්යකොසන්යතො 
පරිභාසන්යතොමහාසත්තස්සපාසාදද්වාරංඅගමාසි. 
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මහාසත්තස්සපරියයසනයකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

මිච්ඡාකථා 

අථ නංයදොවාරියකොහුත්වානිසින්යනො කාණාරිට්යඨොතථාකිලයමත්වා

ආනීයමානං දිස්වා පටිමග්ගං ගන්ත්වා ‘‘සුයභොග, මා වියහඨයි, බ්රාහ්මණා

නාම මහාබ්රහ්මුයනො පුත්තා. සයච හි මහාබ්රහ්මා ජානිස්සති, ‘මම පුත්තං
වියහයඨන්තී’ති කුජ්ඣිත්වා අම්හාකං සකලං නාගභවනං විනායසස්සති. 

යලොකස්මිඤ්හිබ්රාහ්මණානාමයසට්ඨාමහානුභාවා, ත්වංයතසංආනුභාවං

නජානාසි, අහංපනජානාමී’’තිආහ.කාණාරිට්යඨොකිරඅතීතානන්තරභයව

යඤ්ඤකාරබ්රාහ්මයණො අයහොසි, තස්මා එවමාහ. වත්වා ච පන
අනුභූතපුබ්බවයසන යජනසීයලො හුත්වා සුයභොගඤ්ච නාගපරිසඤ්ච 

ආමන්යතත්වා‘‘එථ, යභො, යඤ්ඤකාරකානංයවොගුයණවණ්යණස්සාමී’’ති
වත්වා යඤ්ඤවණ්ණනංආරභන්යතොආහ– 

905. 

‘‘අනිත්තරා ඉත්තරසම්පයුත්තා, යඤ්ඤා ච යවදා ච සුයභොග

යලොයක; 

තදග්ගරය්හඤ්හි විනින්දමායනො, ජහාති විත්තඤ්ච සතඤ්ච 
ධම්ම’’න්ති. 

තත්ථ අනිත්තරාති සුයභොග ඉමස්මිං යලොයක යඤ්ඤා ච යවදා ච

අනිත්තරාන ලාමකාමහානුභාවා, යතඉත්තයරහිබ්රාහ්මයණහිසම්පයුත්තා, 

තස්මා බ්රාහ්මණාපි අනිත්තරාව ජාතා. තදග් රය්හන්ති තස්මා අගාරය්හං 
බ්රාහ්මණං විනින්දමායනො ධනඤ්ච පණ්ඩිතානං ධම්මඤ්ච ජහාති. ඉදංකිර
යසො ‘‘ඉමිනා භූරිදත්යත මිත්තදුබ්භිකම්මං කතන්ති වත්තුං නාගපරිසා මා
ලභන්තූ’’තිඅයවොච. 

අථ නං කාණාරිට්යඨො ‘‘සුයභොග ජානාසි පන අයං යලොයකො යකන
නිම්මියතො’’ති වත්වා ‘‘න ජානාමී’’ති වුත්යත ‘‘බ්රාහ්මණානං පිතාමයහන
මහාබ්රහ්මුනා නිම්මියතො’’තිදස්යසතුංඉතරංගාථමාහ– 

906. 

‘‘අජ්යඣනමරියා පථවිං ජනින්දා, යවස්සා කසිං පාරිචරියඤ්ච 

සුද්දා; 

උපාගුපච්යචකංයථාපයදසං, කතාහුඑයතවසිනාතිආහූ’’ති. 

තත්ථ උපාගූතිඋපගතා.බ්රහ්මාකිර බ්රාහ්මණාදයයොචත්තායරොවණ්යණ

නිම්මිනිත්වා අරියය තාව බ්රාහ්මයණ ආහ – ‘‘තුම්යහ අජ්යඣනයමව

උපගච්ඡථ, මා අඤ්ඤං කිඤ්චි කරිත්ථා’’ති, ජනින්යද ආහ ‘‘තුම්යහ

පථවිංයයවවිජිනථ’’, යවස්යසආහ–‘‘තුම්යහ කසිංයයවඋයපථ’’, සුද්යද
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ආහ ‘‘තුම්යහ තිණ්ණං වණ්ණානං පාරිචරියංයයව උයපථා’’ති. තයතො

පට්ඨායඅරියා අජ්යඣනං, ජනින්දා පථවිං, යවස්සාකසිං, සුද්දාපාරිචරියං 

උපාගතාතිවදන්ති. පච්යචකංෙථාපයදසන්තිඋපගච්ඡන්තාච පාටියයක්කං
අත්තයනො කුලපයදසානුරූයපන බ්රහ්මුනා වුත්තනියායමයනව උපගතා. 

කතාහු එයත වසිනාති ආහූති එවං කිර එයත වසිනා මහාබ්රහ්මුනා කතා 
අයහසුන්තිකයථන්ති. 

එවංමහාගුණාඑයතබ්රාහ්මණානාම.යයොහිඑයතසුචිත්තං පසායදත්වා

දානං යදති, තස්ස අඤ්ඤත්ථ පටිසන්ධි නත්ථ, යදවයලොකයමව ගච්ඡතීති 
වත්වාආහ– 

907. 

‘‘ධාතා විධාතා වරුයණො කුයවයරො, යසොයමො යයමො චන්දිමා වායු

සූරියයො; 

එයතපි යඤ්ඤං පුථුයසො යජිත්වා, අජ්ඣායකානං අයථො
සබ්බකායම. 

908. 

‘‘විකාසිතාචාපසතානිපඤ්ච, යයොඅජ්ජුයනොබලවාභීමයසයනො; 

සහස්සබාහුඅසයමොපථබයා, යසොපිතදාආදහිජාතයවද’’න්ති. 

තත්ථ එයතපීති එයත ධාතාදයයො යදවරාජායනො. පුථුයසොති 

අයනකප්පකාරංයඤ්ඤංයජිත්වා. අයථොසබ්බකාය තිඅථ අජ්ඣායකානං
බ්රාහ්මණානං සබ්බකායම දත්වා එතානි ඨානානි පත්තාති දස්යසති. 

විකාසිතාති ආකඩ්ඪිතා. චාපසතානි පඤ්චාති න ධනුපඤ්චසතානි, 

පඤ්චචාපසතප්පමාණං පන මහාධනුං සයයමව ආකඩ්ඪති. භී යසයනොති

භයානකයසයනො. සහස්සබාහූතින තස්සබාහූනංසහස්සං, පඤ්චන්නංපන
ධනුග්ගහසතානං බාහුසහස්යසන ආකඩ්ඪිතබ්බස්ස ධනුයනො

ආකඩ්ඪයනයනවං වුත්තං. ආදහි ජාතයවදන්ති යසොපි රාජා තස්මිං කායල
බ්රාහ්මයණ සබ්බකායමහි සන්තප්යපත්වා අග්ගිං ආදහි පතිට්ඨායපත්වා

පරිචරි, යතයනව කාරයණන යදවයලොයක නිබ්බත්යතො. තස්මා බ්රාහ්මණා
නාමඉමස්මිංයලොයකයජට්ඨකාතිආහ. 

යසොඋත්තරිපිබ්රාහ්මයණවණ්යණන්යතොගාථමාහ– 

909. 

‘‘යයො බ්රාහ්මයණ යභොජයි දීඝරත්තං, අන්යනන පායනන

යථානුභාවං; 

පසන්නචිත්යතො අනුයමොදමායනො, සුයභොග යදවඤ්ඤතයරො
අයහොසී’’ති. 
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තත්ථ යෙොති යයො යසො යපොරාණයකො බාරාණසිරාජාති දස්යසති. 

ෙථානුභාවන්තියථාබලංයංතස්සඅත්ථ, තංසබ්බං පරිච්චජිත්වායභොයජසි. 

යදවඤ්ඤතයරොති යසො අඤ්ඤතයරො මයහසක්ඛයදවරාජා අයහොසි. එවං
බ්රාහ්මණානාමඅග්ගදක්ඛියණයයාතිදස්යසති. 

අථස්සඅපරම්පිකාරණංආහරිත්වාදස්යසන්යතොගාථමාහ– 

910. 

‘‘මහාසනං යදවමයනොමවණ්ණං, යයො සප්පිනා අසක්ඛි

යභොයජතුමග්ගිං; 

ස යඤ්ඤතන්තං වරයතො යජිත්වා, දිබ්බං ගතිං 
මුචලින්දජ්ඣගච්ඡී’’ති. 

තත්ථ  හාසනන්ති මහාභක්ඛං. යභොයජතුන්ති සන්තප්යපතුං. 

ෙඤ්ඤතන්තන්ති යඤ්ඤවිධානං. වරයතොති වරස්ස අග්ගියදවස්ස යජිත්වා. 

මුචලින්දජ්ඣ ච්ඡීති මුචලින්යදොඅධිගයතොති. 

එයකො කිර පුබ්යබ බාරාණසියං මුචලින්යදො නාම රාජා බ්රාහ්මයණ 

පක්යකොසායපත්වා සග්ගමග්ගං පුච්ඡි. අථ නං යත ‘‘බ්රාහ්මණානඤ්ච 
බ්රාහ්මණයදවතායචසක්කාරංකයරොහී’’තිවත්වා‘‘කාබ්රාහ්මණයදවතා’’ති

වුත්යත ‘‘‘අග්ගියදයවොතිතංනවනීතසප්පිනාසන්තප්යපහී’’’තිආහංසු.යසො
තථාඅකාසි.තමත්ථං පකායසන්යතොඑසඉමංගාථමාහ. 

අපරම්පි කාරණං දස්යසන්යතොගාථමාහ– 

911. 

‘‘මහානුභායවො වස්සසහස්සජීවී, යයො පබ්බජී දස්සයනයයයො

උළායරො; 

හිත්වා අපරියන්තරට්ඨංසයසනං, රාජා දුදීයපොපිජගාමසග්ග’’න්ති. 

තත්ථ පබ්බජීති පඤ්චවස්සසතානි රජ්ජං කායරන්යතො බ්රාහ්මණානං

සක්කාරංකත්වාඅපරියන්තංරට්ඨංසයසනංහිත්වාපබ්බජි. දුදීයපොපීතියසො
දුදීයපො නාම රාජා බ්රාහ්මයණ පූයජත්වාව සග්ගං ගයතොති වදති.
‘‘දුජීයපො’’තිපිපායඨො. 

අපරානිපිස්සඋදාහරණානිදස්යසන්යතොආහ– 

912. 

‘‘යයො සාගරන්තං සාගයරො විජිත්වා, යූපං සුභං යසොණ්ණමයං

උළාරං; 

උස්යසසියවස්සානරමාදහායනො, සුයභොගයදවඤ්ඤතයරොඅයහොසි. 
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913. 

‘‘යස්සානුභායවන සුයභොග ගඞ්ගා, පවත්තථ දධිසන්නිසින්නං 

සමුද්දං; 

ස යලොමපායදො පරිචරිය මග්ගිං, අඞ්යගො 
සහස්සක්ඛපුරජ්ඣගච්ඡී’’ති. 

තත්ථ සා රන්තන්ති සාගරපරියන්තං පථවිං. උස්යසසීති බ්රාහ්මයණ

සග්ගමග්ගං පුච්ඡිත්වා ‘‘යසොවණ්ණයූපං උස්සායපහී’’ති වුත්යතො

පසුඝාතනත්ථාය උස්සායපසි. යවස්සානර ාදහායනොති යවස්සානරං අග්ගිං

ආදහන්යතො. ‘‘යවසානරි’’න්තිපිපායඨො. යදවඤ්ඤතයරොතිසුයභොග, යසොහි
රාජා අග්ගිං ජුහිත්වා අඤ්ඤතයරො මයහසක්ඛයදයවො අයහොසීති වදති. 

ෙස්සානුභායවනාතියභොසුයභොග, ගඞ්ගාචමහාසමුද්යදොචයකනකයතොති 

ජානාසීති. න ජානාමීති. කිං ත්වං ජානිස්සසි, බ්රාහ්මයණයයව යපොයථතුං
ජානාසීති. අතීතස්මිඤ්හි අඞ්යගො නාම යලොමපායදො බාරාණසිරාජා

බ්රාහ්මයණ සග්ගමග්ගං පුච්ඡිත්වා යතහි ‘‘යභො, මහාරාජ, හිමවන්තං
පවිසිත්වා බ්රාහ්මණානං සක්කාරං කත්වා අග්ගිං පරිචරාහී’’ති වුත්යත
අපරිමාණා ගාවියයො ච මහිංසියයො ච ආදාය හිමවන්තං පවිසිත්වා තථා
අකාසි. ‘‘බ්රාහ්මයණහිභුත්තාතිරිත්තං ඛීරදධිංකිංකාතබ්බ’’න්තිචවුත්යත
‘‘ඡඩ්යඩථා’’තිආහ.තත්ථ යථොකස්සඛීරස්ස ඡඩ්ඩිතට්ඨායනකුන්නදියයො

අයහසුං, බහුකස්සඡඩ්ඩිතට්ඨායනගඞ්ගාපවත්තථ.තංපන ඛීරංයත්ථදධි

හුත්වා සන්නිසින්නං ඨිතං, තං සමුද්දං නාම ජාතං. ඉති යසො එවරූපං 
සක්කාරං කත්වා බ්රාහ්මයණහි වුත්තවිධායනන අග්ගිං පරිචරිය
සහස්සක්ඛස්සපුරං අජ්ඣගච්ඡි. 

ඉතිස්ස ඉදංඅතීතංආහරිත්වාඉමංගාථමාහ – 

914. 

‘‘මහිද්ධියකොයදවවයරොයසස්සී, යසනාපතිතිදියවවාසවස්ස; 

යසො යසොමයායගන මලං විහන්ත්වා, සුයභොග යදවඤ්ඤතයරො
අයහොසී’’ති. 

තත්ථ යසොයසො ොය න ලංවිහන්ත්වාතියභො සුයභොග, යයොඉදානි

සක්කස්ස යසනාපති මහායයසො යදවපුත්යතො, යසොපි පුබ්යබ එයකො 
බාරාණසිරාජා බ්රාහ්මයණ සග්ගමග්ගං පුච්ඡිත්වා යතහි ‘‘යසොමයායගන
අත්තයනොමලං පවායහත්වායදවයලොකංගච්ඡාහී’’තිවුත්යතබ්රාහ්මණානං
මහන්තංසක්කාරංකත්වා යතහිවුත්තවිධායනනයසොමයාගංකත්වායතන
අත්තයනො මලං විහන්ත්වා යදවඤ්ඤතයරො ජායතොති ඉමමත්ථං
පකායසන්යතොඑවමාහ. 

අපරානිපිස්සඋදාහරණානිදස්යසන්යතොආහ– 
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915. 

‘‘අකාරයියලොකමිමංපරඤ්ච, භාගීරථංහිමවන්තඤ්චගිජ්ඣං; 

යයොඉද්ධිමායදවවයරොයසස්සී, යසොපිතදාආදහිජාතයවදං. 

916. 

‘‘මාලාගිරීහිමවායයොචගිජ්යඣො, සුදස්සයනොනිසයභොකුයවරු; 

එයත ච අඤ්යඤ ච නගා මහන්තා, චිතයා කතා යඤ්ඤකයරහි 
මාහූ’’ති. 

තත්ථ යසොපි තදා ආදහි ජාතයවදන්ති භාතික සුයභොග, යයන
මහාබ්රහ්මුනා අයඤ්ච යලොයකො පයරො ච යලොයකො භාගීරථගඞ්ගා ච

හිමවන්තපබ්බයතො ච ගිජ්ඣපබ්බයතො ච කයතො, යසොපි යදා 

බ්රහ්මුපපත්තියතොපුබ්යබමාණවයකොඅයහොසි, තදාඅග්ගියමවආදහි, අග්ගිං
ජුහිත්වා මහාබ්රහ්මා හුත්වා ඉදං සබ්බමකාසි. එවංමහිද්ධිකා බ්රාහ්මණාති
දස්යසති. 

චිතයාකතාතිපුබ්යබකියරයකො බාරාණසිරාජාබ්රාහ්මයණසග්ගමග්ගං
පුච්ඡිත්වා ‘‘බ්රාහ්මණානං සක්කාරං කයරොහී’’ති වුත්යත යතසං මහාදානං

පට්ඨයපත්වා‘‘මය්හංදායනකිංනත්ථී’’ති පුච්ඡිත්වා‘‘සබ්බං, යදව, අත්ථ, 
බ්රාහ්මණානං පන ආසනානි නප්පයහොන්තී’’ති වුත්යත ඉට්ඨකාහි
චිනායපත්වා ආසනානි කායරසි. තදා චිතයා ආසනපීඨිකා බ්රාහ්මණානං 
ආනුභායවන වඩ්ඪිත්වා මාලාගිරිආදයයො පබ්බතා ජාතා. එවයමයත
යඤ්ඤකායරහිබ්රාහ්මයණහි කතාතිකයථන්තීති. 

අථ නංපුනආහ‘‘භාතික, ජානාසිපනායං සමුද්යදොයකනකාරයණන

අයපයයයො යලොයණොදයකො ජායතො’’ති? ‘‘න ජානාමි, අරිට්ඨා’’ති. අථ නං 

‘‘ත්වංබ්රාහ්මයණයයවවිහිංසිතුංජානාසි, සුයණොහී’’තිවත්වාගාථමාහ– 

917. 

‘‘අජ්ඣායකංමන්තගුණූපපන්නං, තපස්සිනං‘යාචයයොයගො’තිධාහු; 

තීයර සමුද්දස්සුදකං සජන්තං, තං සාගයරොජ්යඣොහරි
යතනායපයයයො’’ති. 

තත්ථ ‘ොචයෙොය ොතිධාහූතිතංබ්රාහ්මණං යාචයයොයගොතිඉධයලොයක

ආහු. උදකං සජන්තතියසොකියරකදිවසං පාපපවාහනකම්මංකයරොන්යතො
තීයර ඨත්වා සමුද්දයතො උදකං ගයහත්වා අත්තයනො උපරි සීයස සජන්තං
අබ්භුකිරති. අථ නං එවං කයරොන්තං වඩ්ඪිත්වා සාගයරො අජ්යඣොහරි. තං
කාරණං මහාබ්රහ්මාඤත්වා‘‘ඉමිනාකිරයමපුත්යතොහයතො’’තිකුජ්ඣිත්වා

‘‘සමුද්යදො අයපයයයො යලොයණොදයකො භවතූ’’ති වත්වා අභිසපි, යතන
කාරයණනඅයපයයයොජායතො.එවරූපාඑයත බ්රාහ්මණානාමමහානුභාවාති. 
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පුනපි ආහ– 

918. 

‘‘ආයාගවත්ථූනිපුථූපථබයා, සංවිජ්ජන්තිබ්රාහ්මණා වාසවස්ස; 

පුරිමං දිසං පච්ඡිමං දක්ඛිණුත්තරං, සංවිජ්ජමානා ජනයන්ති 

යවද’’න්ති. 

තත්ථ වාසවස්සාති පුබ්යබ බ්රාහ්මණානං දානං දත්වා වාසවත්තං

පත්තස්ස වාසවස්ස. ආො වත්ථූනීති පුඤ්ඤක්යඛත්තභූතා

අග්ගදක්ඛියණයයා පථබයා පුථූබ්රාහ්මණාසංවිජ්ජන්ති. පුරි ං දිසන්තියත
ඉදානිපි චතූසු දිසාසු සංවිජ්ජමානා තස්ස වාසවස්ස මහන්තං යවදං

ජනයන්ති, පීතියසොමනස්සංආවහන්ති. 

එවං අරිට්යඨො චුද්දසහි ගාථාහි බ්රාහ්මයණ ච යඤ්යඤ ච යවයද ච 
වණ්යණසි. 

මිච්ඡාකථානිට්ඨිතා. 

තස්සතංකථංසුත්වාමහාසත්තස්සගිලානුපට්ඨානංආගතාබහූනාගා 

‘‘අයං භූතයමව කයථතී’’ති මිච්ඡාගාහං ගණ්හනාකාරප්පත්තා ජාතා.

මහාසත්යතො ගිලානයසයයායනිපන්යනොවතංසබ්බංඅස්යසොසි. නාගාපිස්ස 

ආයරොයචසුං. තයතො මහාසත්යතො චින්යතසි ‘‘අරිට්යඨො මිච්ඡාමග්ගං

වණ්යණති, වාදමස්ස භින්දිත්වා පරිසං සම්මාදිට්ඨිකං කරිස්සාමී’’ති. යසො
උට්ඨාය න්හත්වා සබ්බාලඞ්කාරප්පටිමණ්ඩියතො ධම්මාසයන නිසීදිත්වා

සබ්බංනාගපරිසං සන්නිපාතායපත්වාඅරිට්ඨංපක්යකොසායපත්වා ‘‘අරිට්ඨ, 

ත්වං අභූතං වත්වා යවයද ච යඤ්යඤ ච බ්රාහ්මයණ ච වණ්යණසි, 
බ්රාහ්මණානඤ්හි යවදවිධායනන යඤ්ඤයජනං නාම අනරියසම්මතං න

සග්ගාවහං, තව වායද අභූතං පස්සාහී’’ති වත්වා යඤ්ඤයභදවාදං නාම 
ආරභන්යතොආහ– 

919. 

‘‘කලී හිධීරානකටංමගානං, භවන්ති යවදජ්ඣගතානරිට්ඨ; 

මරීචිධම්මංඅසයමක්ඛිතත්තා, මායාගුණානාතිවහන්තිපඤ්ඤං. 

920. 

‘‘යවදා නතාණායභවන්තිදස්ස, මිත්තද්දුයනො භූනහුයනොනරස්ස; 

නතායයතපරිචිණ්යණොචඅග්ගි, යදොසන්තරංමච්චමනරියකම්මං. 

921. 

‘‘සබ්බඤ්චමච්චාසධනංසයභොගං, ආදීපිතංදාරුතියණනමිස්සං; 

දහං න තප්යප අසමත්ථයතයජො, යකො තං සුභික්ඛං ද්විරසඤ්ඤු 
කයිරා. 
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922. 

‘‘යථාපිඛීරංවිපරිණාමධම්මං, දධිභවිත්වානවනීතම්පියහොති; 

එවම්පි අග්ගි විපරිණාමධම්යමො, යතයජො සයමොයරොහතී
යයොගයුත්යතො. 

923. 

‘‘නදිස්සතීඅග්ගිමනුප්පවිට්යඨො, සුක්යඛසුකට්යඨසුනයවසු චාපි; 

නාමත්ථමායනොඅරණීනයරන, නාකම්මුනාජායතිජාතයවයදො. 

924. 

‘‘සයච හි අග්ගි අන්තරයතො වයසයය, සුක්යඛසුකට්යඨසුනයවසු 

චාපි; 

සබ්බානි සුස්යසයය වනානි යලොයක, සුක්ඛානි කට්ඨානි ච 
පජ්ජයලයයං. 

925. 

‘‘කයරොති යච දාරුතියණන පුඤ්ඤං, යභොජං නයරො ධූමසිඛිං

පතාපවං; 

අඞ්ගාරිකායලොණකරාචසූදා, සරීරදාහාපිකයරයයපුඤ්ඤං. 

926. 

‘‘අථ යච හි එයත න කයරොන්ති පුඤ්ඤං, අජ්යඣනමග්ගිං ඉධ

තප්පයිත්වා; 

න යකොචි යලොකස්මිං කයරොති පුඤ්ඤං, යභොජං නයරො ධූමසිඛිං
පතාපවං. 

927. 

‘‘කථඤ්හි යලොකාපචියතො සමායනො, අමනුඤ්ඤගන්ධං බහූනං

අකන්තං; 

යයදවමච්චාපරිවජ්ජයන්ති, තදප්පසත්ථංද්විරසඤ්ඤු භුඤ්යජ. 

928. 

‘‘සිඛිම්පියදයවසුවදන්තියහයක, ආපංමිලක්ඛූපනයදවමාහු; 

සබ්යබවඑයතවිතථංභණන්ති, අග්ගීනයදවඤ්ඤතයරොනචායපො. 

929. 

‘‘අනින්ද්රියබද්ධමසඤ්ඤකායං, යවස්සානරංකම්මකරංපජානං; 

පරිචරියමග්ගිංසුගතිංකථංවයජ, පාපානිකම්මානි පකුබ්බමායනො. 

930. 

‘‘සබ්බාභිභූතාහුධජීවිකත්ථා, අග්ගිස්සබ්රහ්මා පරිචාරියකොති; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

49 

පටුන 

සබ්බානුභාවීචවසීකිමත්ථං, අනිම්මියතොනිම්මිතං වන්දිතස්ස. 

931. 

‘‘හස්සංඅනිජ්ඣානක්ඛමංඅතච්ඡං, සක්කාරයහතුපකිරිංසු පුබ්යබ; 

යත ලාභසක්කායර අපාතුයභොන්යත, සන්ධාපිතා ජන්තුභි 
සන්තිධම්මං. 

932. 

‘‘අජ්යඣනමරියා පථවිං ජනින්දා, යවස්සා කසිං පාරිචරියඤ්ච 

සුද්දා; 

උපාගුපච්යචකංයථාපයදසං, කතාහුඑයතවසිනාතිආහු. 

933. 

‘‘එතඤ්ච සච්චංවචනංභයවයය, යථාඉදංභාසිතං බ්රාහ්මයණහි; 

නාඛත්තියයො ජාතු ලයභථ රජ්ජං, නාබ්රාහ්මයණො මන්තපදානි 

සික්යඛ; 

නාඤ්ඤත්ර යවස්යසහි කසිං කයරයය, සුද්යදො න මුච්යච 
පරයපසනාය. 

934. 

‘‘යස්මා චඑතංවචනංඅභූතං, මුසාවියමඔදරියා භණන්ති; 

තදප්පපඤ්ඤාඅභිසද්දහන්ති, පස්සන්තිතංපණ්ඩිතා අත්තනාව. 

935. 

‘‘ඛතයා හි යවස්සානං බලිං හරන්ති, ආදාය සත්ථානි චරන්ති 

බ්රාහ්මණා; 

තං තාදිසං සඞ්ඛුභිතං පභින්නං, කස්මා බ්රහ්මා නුජ්ජු කයරොති 
යලොකං. 

936. 

‘‘සයචහියසොඉස්සයරොසබ්බයලොයක, බ්රහ්මාබහූභූතපතීපජානං; 

කිංසබ්බයලොකංවිදහීඅලක්ඛිං, කිංසබ්බයලොකංනසුඛිං අකාසි. 

937. 

‘‘සයච හියසොඉස්සයරොසබ්බයලොයක, බ්රහ්මා බහූභූතපතීපජානං; 

මායාමුසාවජ්ජමයදනචාපි, යලොකංඅධම්යමනකිමත්ථමකාරි. 

938. 

‘‘සයචහියසොඉස්සයරොසබ්බයලොයක, බ්රහ්මාබහූභූතපතීපජානං; 

අධම්මියකොභූතපතීඅරිට්ඨ, ධම්යමසතියයොවිදහීඅධම්මං. 

939. 
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‘‘කීටාපටඞ්ගාඋරගාචයභකා, ගන්ත්වාකිමීසුජ්ඣතිමක්ඛිකා ච; 

එයතපිධම්මාඅනරියරූපා, කම්යබොජකානංවිතථාබහූන’’න්ති. 

තත්ථ යවදජ්ඣ තානරිට්ඨාති අරිට්ඨ, ඉමානි යවදාධිගමනානි නාම

ධීරානං පරාජයසඞ්ඛායතො කලිග්ගායහො, මගානං බාලානං ජයසඞ්ඛායතො

කටග්ගායහො.  රීචිධම් න්ති ඉදඤ්හි යවදත්තයං මරීචිධම්මං. තයිදං 
අසයමක්ඛිතත්තා යුත්තායුත්තං අජානන්තා බාලා උදකසඤ්ඤාය මගා 
මරීචිංවියභූතසඤ්ඤායඅනවජ්ජසඤ්ඤායඅත්තයනොවිනාසංඋපගච්ඡන්ති. 

පඤ්ඤන්තිඑවරූපාපනමායායකොට්ඨාසාපඤ්ඤංඤාණසම්පන්නංපුරිසං 

නාතිවහන්ති න වඤ්යචන්ති. භවන්ති දස්සාති ද-කායරො

බයඤ්ජනසන්ධිමත්තං, අස්ස භූනහුයනො වුඩ්ඪිඝාතකස්ස මිත්තදුබ්භියනො

නරස්ස යවදා න තාණත්ථාය භවන්ති, පතිට්ඨා යහොතුං න සක්යකොන්තීති

අත්යථො. පරිචිණ්යණො ච අග්ගීති අග්ගි ච පරිචිණ්යණො තිවියධන
දුච්චරිතයදොයසනසයදොසචිත්තංපාපකම්මං පුරිසංනතායතිනරක්ඛති. 

සබ්බඤ්ච  ච්චාති සයචපි හි මච්චා යත්තකං යලොයක දාරු අත්ථ, තං
සබ්බංසධනංසයභොගං අත්තයනොධයනනචයභොයගහිචසද්ධිං තියණන
මිස්සංකත්වාආදීයපයයං.එවංසබ්බම්පිතංයතහිආදීපිතංදහන්යතොඅයං 

අසමත්ථයතයජො අසදිසයතයජොතවඅග්ගිනතප්යපයය. එවං අතප්පනීයං, 

භාතික, ද්විරසඤ්ඤුද්වීහිජිව්හාහිරසජානනසමත්යථොයකොතංසප්පිආදීහි

සුභික්ඛං සුහීතං කයිරා, යකො සක්කුයණයයකාතුං. එවං අතිත්තං පයනතං

මහග්ඝසං සන්තප්යපත්වා යකො නාම යදවයලොකං ගමිස්සති, පස්ස

යාවඤ්යචතංදුක්කථතන්ති. යෙො යුත්යතොතිඅරණිමථනයයොයගනයුත්යතො
හුත්වා තං පච්චයං ලභිත්වාව අග්ගි සයමොයරොහති නිබ්බත්තති. එවං

පරවායායමනඋප්පජ්ජමානංඅයචතනංතංත්වං ‘‘යදයවො’’තිවයදසි.ඉදම්පි
අභූතයමවකයථසීති. 

අග්ගි  නුප්පවිට්යඨොති අග්ගි අනුපවිට්යඨො. නා ත්ථ ායනොති නාපි

අරණිහත්යථන නයරන අමත්ථයමායනො නිබ්බත්තති. නාකම්මුනා ජාෙති

ජාතයවයදොති එකස්ස කිරියං විනා අත්තයනො ධම්මතාය එව න ජායති. 

සුස්යසෙුන්ති අන්යතො අග්ගිනා යසොසියමානානි වනානි සුක්යඛයයං, 

අල්ලායනව න සියුං. යභොජන්ති යභොයජන්යතො. ධූ සිඛං පතාපවන්ති 

ධූමසිඛාය යුත්තං පතාපවන්තං. අඞ් ාරිකාති අඞ්ගාරකම්මකරා. 

යලොණකරාති යලොයණොදකං පචිත්වා යලොණකාරකා. සූදාති භත්තකාරකා. 

සරීරදාහාති මතසරීරජ්ඣාපකා. පුඤ්ඤන්ති එයතපි සබ්යබ පුඤ්ඤයමව 
කයරය්යුං. 

අජ්යඣන ග්ගින්ති අජ්යඣනඅග්ගිං. න යකොචීති මන්තජ්ඣායකා

බ්රාහ්මණාපි යහොන්තු, යකොචි නයරො ධූමසිඛිං පතාපවන්තං අග්ගිං

යභොයජන්යතො තප්පයිත්වාපි පුඤ්ඤං න කයරොති නාම. යලොකාපචියතො
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ස ායනොතිතව යදයවොයලොකස්සඅපචියතොපූජියතොසමායනො. ෙයදවාතියං
අහිකුණපාදිං පටිකුලං යජගුච්ඡං මච්චා දූරයතො පරිවජ්යජන්ති. 

තදප්පසත්ථන්තිතංඅප්පසත්ථං, සම්ම, ද්විරසඤ්ඤුකථංයකන කාරයණන

පරිභුඤ්යජයය. යදයවසූතිඑයකමනුස්සාසිඛිම්පි යදයවසුඅඤ්ඤතරංයදවං

වදන්ති. මිලක්ඛූ පනාති අඤ්ඤාණා පන මිලක්ඛූ උදකං ‘‘යදයවො’’ති

වදන්ති. අසඤ්ඤකාෙන්ති අනින්ද්රියබද්ධං අචිත්තකායඤ්ච සමානං එතං
අයචතනංපජානං පචනාදිකම්මකරංයවස්සානරංඅග්ගිංපරිචරිත්වාපාපානි
කම්මානි කයරොන්යතො යලොයකො කථං සුගතිං ගමිස්සති. ඉදං යත අතිවිය
දුක්කථතං. 

සබ්බාභි භූතාහුධ ජීවිකත්ථාති ඉයම බ්රාහ්මණා අත්තයනො ජීවිකත්ථං

මහාබ්රහ්මා සබ්බාභිභූති ආහංසු, සබ්යබො යලොයකො යතයනව නිම්මියතොති
වදන්ති. පුන අග්ගිස්ස බ්රහ්මා පරිචාරයකොතිපි වදන්ති. යසොපි කිර අග්ගිං

ජුහයතව. සබ්බානුභාවී ච වසීති යසො පන යදි සබ්බානුභාවී ච වසී ච, අථ
කිමත්ථං සයං අනිම්මියතො හුත්වා අත්තනාව නිම්මිතං වන්දිතා භයවයය.

ඉදම්පි යත දුක්කථිතයමව. හස්සන්ති අරිට්ඨ බ්රාහ්මණානං වචනං නාම

හසිතබ්බයුත්තකං පණ්ඩිතානං න නිජ්ඣානක්ඛමං. පකිරිංසූති ඉයම
බ්රාහ්මණා එවරූපං මුසාවාදං අත්තයනො සක්කාරයහතු පුබ්යබ පත්ථරිංසු. 

සන්ධාපිතා ජන්තුභි සන්තිධම් න්ති යත එත්තයකන ලාභසක්කායර 
අපාතුභූයත ජන්තූහි සද්ධිං යයොයජත්වා පාණවධපටිසංයුත්තං අත්තයනො 

ලද්ධිධම්මසඞ්ඛාතං සන්තිධම්මං සන්ධාපිතා, යඤ්ඤසුත්තං නාම
ගන්ථයිංසූති අත්යථො. 

එතඤ්ච සච්චන්ති යයදතං තයා ‘‘අජ්යඣනමරියා’’තිආදි වුත්තං, 

එතඤ්ච සච්චං භයවයය. නාඛත්තියෙොති එවං සන්යත අඛත්තියයො රජ්ජං

නාම න ලයභයය, අබ්රාහ්මයණොපි මන්තපදානි න සික්යඛයය. මුසාවිය ති

මුසාව ඉයම. ඔදරිොති උදරනිස්සිතජීවිකා, උදරපූරණයහතු වා. 

තදප්පපඤ්ඤාතිතංයතසංවචනංඅප්පපඤ්ඤා. අත්තනාවාතිපණ්ඩිතාපන

යතසං වචනං ‘‘සයදොස’’න්ති අත්තනාව පස්සන්ති. තාදිසන්ති තථාරූපං. 

සඞ්ඛුභිතන්තිසඞ්ඛුභිත්වාබ්රහ්මුනාඨපිතමරියාදං භින්දිත්වාඨිතංසඞ්ඛුභිතං

විභින්දං යලොකං යසො තවබ්රහ්මා කස්මා උජුං න කයරොති. අලක්ඛන්ති

කිංකාරණා සබ්බයලොයක දුක්ඛං විදහි. සුඛන්ති කිං නු එකන්තසුඛියමව

සබ්බයලොකංන අකාසි, යලොකවිනාසයකොයචොයරො මඤ්යඤතවබ්රහ්මාති. 

 ාොති මායාය. අධම්ය න කි ත්ථ කාරීති ඉමිනා මායාදිනා අධම්යමන

කිංකාරණා යලොකං අනත්ථකිරියායං සංයයොයජසීති අත්යථො. අරිට්ඨාති

අරිට්ඨ, තවභූතපතිඅධම්මියකො, යයොදසවියධකුසලධම්යම සතිධම්මයමව

අවිදහිත්වා අධම්මං විදහි. කීටාතිආදි උපයයොගත්යථ පච්චත්තං. එයත
කීටාදයයො පායණ හන්ත්වා මච්යචො සුජ්ඣතීති එයතපි 

කම්යබොජරට්ඨවාසීනංබහූනංඅනරියානංධම්මා, යතපනවිතථා, අධම්මාව
ධම්මාති වුත්තා.යතහිපිතවබ්රහ්මුනාවනිම්මියතහිභවිතබ්බන්ති. 
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ඉදානියතසංවිතථභාවංදස්යසන්යතොආහ– 

940. 

‘‘සයච හි යසො සුජ්ඣති යයො හනාති, හයතොපි යසො සග්ගමුයපති

ඨානං; 

යභොවාදි යභොවාදිනමාරයයයයං, යයචාපියතසං අභිසද්දයහයයං. 

941. 

‘‘යනවමිගානපසූයනොපිගායවො, ආයාචන්තිඅත්තවධායයකචි; 

විප්ඵන්දමායනඉධජීවිකත්ථා, යඤ්යඤසුපායණපසුමාරභන්ති. 

942. 

‘‘යූපුස්සයන පසුබන්යධ ච බාලා, චිත්යතහි වණ්යණහි මුඛං 

නයන්ති; 

අයංයතයූයපොකාමදුයහොපරත්ථ, භවිස්සතිසස්සයතොසම්පරායය. 

943. 

‘‘සයචචයූයපමණිසඞ්ඛමුත්තං, ධඤ්ඤංධනංරජතංජාතරූපං; 

සුක්යඛසුකට්යඨසුනයවසුචාපි, සයචදුයහතිදියවසබ්බකායම; 

යතවිජ්ජසඞ්ඝාවපුථූයයජයයං, අබ්රාහ්මණංකඤ්චින යාජයයයයං. 

944. 

‘‘කුයතො චයූයපමණිසඞ්ඛමුත්තං, ධඤ්ඤංධනං රජතංජාතරූපං; 

සුක්යඛසුකට්යඨසුනයවසුචාපි, කුයතොදුයහතිදියව සබ්බකායම. 

945. 

‘‘සඨාචලුද්දාචපලුද්ධබාලා, චිත්යතහිවණ්යණහිමුඛං නයන්ති; 

ආදායඅග්ගිංමමයදහිවිත්තං, තයතොසුඛීයහොහිසිසබ්බකායම. 

946. 

‘‘තමග්ගිහුත්තං සරණංපවිස්ස, චිත්යතහි වණ්යණහිමුඛංනයන්ති; 

ඔයරොපයිත්වා යකසමස්සුං නඛඤ්ච, යවයදහි විත්තං 
අතිගාළ්හයන්ති. 

947. 

‘‘කාකාඋලූකංවරයහොලභිත්වා, එකංසමානංබහුකාසයමච්ච; 

අන්නානි භුත්වා කුහකා කුහිත්වා, මුණ්ඩං කරිත්වා
යඤ්ඤපයථොස්සජන්ති. 

948. 

‘‘එවඤ්හි යසො වඤ්චියතො බ්රාහ්මයණහි, එයකො සමායනො බහුකා 

සයමච්ච; 
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යතයයොගයයොයගනවිලුම්පමානා, දිට්ඨංඅදිට්යඨනධනංහරන්ති. 

949. 

‘‘අකාසියාරාජූහිවානුසිට්ඨා, තදස්සආදායධනංහරන්ති; 

යත තාදිසා යචොරසමා අසන්තා, වජ්ඣා න හඤ්ඤන්ති අරිට්ඨ 
යලොයක. 

950. 

‘‘ඉන්දස්සබාහාරසිදක්ඛිණාති, යඤ්යඤසුඡින්දන්ති පලාසයට්ඨිං; 

තංයචපිසච්චංමඝවාඡින්නබාහු, යකනස්සඉන්යදොඅසුයර ජිනාති. 

951. 

‘‘තඤ්යචව තුච්ඡං මඝවා සමඞ්ගී, හන්තා අවජ්යඣො පරයමො ස

යදයවො; 

මන්තා ඉයම බ්රාහ්මණා තුච්ඡරූපා, සන්දිට්ඨිකා වඤ්චනා එස 
යලොයක. 

952. 

‘‘මාලාගිරිහිමවායයොචගිජ්යඣො, සුදස්සයනොනිසයභොකුයවරු; 

එයතචඅඤ්යඤචනගාමහන්තා, චිතයාකතායඤ්ඤකයරහිමාහු. 

953. 

‘‘යථාපකාරානිහිඉට්ඨකානි, චිතයාකතායඤ්ඤකයරහිමාහු; 

නපබ්බතායහොන්තිතථාපකාරා, අඤ්ඤාදිසාඅචලාතිට්ඨයසලා. 

954. 

‘‘නඉට්ඨකායහොන්තිසිලාචියරන, නතත්ථසඤ්ජායතිඅයයොන 

යලොහං; 

යඤ්ඤඤ්ච එතංපරිවණ්ණයන්තා, චිතයාකතා යඤ්ඤකයරහිමාහු. 

955. 

‘‘අජ්ඣායකංමන්තගුණූපපන්නං, තපස්සිනං‘යාචයයොයගො’තිධාහු; 

තීයරසමුද්දස්සුදකංසජන්තං, තංසාගරජ්යඣොහරි යතනායපයයයො. 

956. 

‘‘පයරොසහස්සම්පි සමන්තයවයද, මන්තූපපන්යන නදියයොවහන්ති; 

නයතනබයාපන්නරසූදකාන, කස්මාසමුද්යදොඅතුයලොඅයපයයයො. 

957. 

‘‘යයයකචිකූපාඉධජීවයලොයක, යලොණූදකාකූපඛයණහිඛාතා; 

නබ්රාහ්මණජ්යඣොහරයණනයතසු, ආයපො අයපයයයො ද්විරසඤ්ඤු 
මාහු. 
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958. 

‘‘පුයර පුරත්ථාකාකස්සභරියා, මයනොමනුස්සං අජයනසිපුබ්යබ; 

යතනාපිධම්යමනනයකොචිහීයනො, එවම්පි යවොස්සග්ගවිභඞ්ගමාහු. 

959. 

‘‘චණ්ඩාලපුත්යතොපි අධිච්ච යවයද, භායසයය මන්යත කුසයලො 

මතීමා; 

නතස්සමුද්ධාපිඵයලයයසත්තධා, මන්තාඉයමඅත්තවධාය කතා. 

960. 

‘‘වාචාකතාගිද්ධිකතාගහීතා, දුම්යමොචයාකබයපථානුපන්නා; 

බාලානචිත්තංවිසයමනිවිට්ඨං, තදප්පපඤ්ඤා අභිසද්දහන්ති. 

961. 

‘‘සීහස්සබයග්ඝස්සචදීපියනොච, නවිජ්ජතීයපොරිසියංබයලන; 

මනුස්සභායවොචගවංවයපක්යඛො, ජාතීහියතසංඅසමාසමානා. 

962. 

‘‘සයච චරාජාපථවිංවිජිත්වා, සජීවවා අස්සවපාරිසජ්යජො; 

සයයමවයසොසත්තුසඞ්ඝංවියජයය, තස්සප්පජානිච්චසුඛී භයවයය. 

963. 

‘‘ඛත්තියමන්තාචතයයොචයවදා, අත්යථනඑයතසමකාභවන්ති; 

යතසඤ්චඅත්ථංඅවිනිච්ඡිනිත්වා, නබුජ්ඣතීඔඝපථංව ඡන්නං. 

964. 

‘‘ඛත්තියමන්තාචතයයොචයවදා, අත්යථනඑයතසමකාභවන්ති; 

ලායභො අලායභො අයයසො යයසො ච, සබ්යබව යතසං චතුන්නඤ්ච
ධම්මා. 

965. 

‘‘යථාපි ඉබ්භාධනධඤ්ඤයහතු, කම්මානි කයරොන්තිපුථූපථබයා; 

යතවිජ්ජසඞ්ඝාචතයථවඅජ්ජ, කම්මානිකයරොන්තිපුථූ පථබයා. 

966. 

‘‘ඉබ්යභහි යය යත සමකා භවන්ති, නිච්චුස්සුකා කාමගුයණසු

යුත්තා; 

කම්මානි කයරොන්ති පුථූ පථබයා, තදප්පපඤ්ඤා ද්විරසඤ්ඤුරා 
යත’’ති. 

තත්ථ යභොවාදීති බ්රාහ්මණා. යභොවාදින  ාරයෙෙුන්ති බ්රාහ්මණයමව

මායරයයං. යෙ චාපීති යයපි බ්රාහ්මණානං තං වචනං සද්දයහයයං, යත
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අත්තයනො උපට්ඨායකයයව ච බ්රාහ්මයණ ච මායරයයං. බ්රාහ්මණා පන
බ්රාහ්මයණ ච උපට්ඨායක ච අමායරත්වා නානප්පකායර තිරච්ඡායනයයව

මායරන්ති.ඉතියතසංවචනංමිච්ඡා. යකචීතියඤ්යඤසුයනොමායරථ, මයං

සග්ගං ගමිස්සාමාති ආයාචන්තා යකචි නත්ථ. පායණ පසු ාරභන්තීති

මිගාදයයො පායණ ච පසූ ච විප්ඵන්දමායන ජීවිකත්ථාය මායරන්ති. මුඛං

නෙන්තීති එයතසු යූපුස්සයනසු පසුබන්යධසු ඉමස්මිං යත යූයප සබ්බං

මණිසඞ්ඛමුත්තංධඤ්ඤං ධනංරජතංජාතරූපංසන්නිහිතං, අයංයතයූයපො

පරත්ථපරයලොයකකාමදුයහොභවිස්සති, සස්සතභාවංආවහිස්සතීතිචියත්රහි

කාරයණහිමුඛංපසායදන්ති, තංතංවත්වා මිච්ඡාගාහං ගායහන්තීතිඅත්යථො. 

සයචචාතිසයචචයූයපවායසසකට්යඨසුවා එතංමණිආදිකංභයවයය, 

තිදියව වා සබ්බකාමදුයහො අස්ස, යතවිජ්ජසඞ්ඝාව පුථූ හුත්වා යඤ්ඤං

යයජයයං බහුධනතාය යචව සග්ගකාමතාය ච, අඤ්ඤං අබ්රාහ්මණං න
යායජයයං. යස්මා පන අත්තයනො ධනං පච්චාසීසන්තා අඤ්ඤම්පි

යජායපන්ති, තස්මා අභූතවාදියනොති යවදිතබ්බා. කුයතො චාති එතස්මිඤ්ච

යූයපවායසසකට්යඨසුවා කුයතොඑතංමණිආදිකංඅවිජ්ජමානයමව, කුයතො
තිදියවසබ්බකායමදුහිස්සති.සබ්බථාපි අභූතයමවයතසංවචනං. 

සඨා චලුද්දාචපලුද්ධබාලාතිඅරිට්ඨ, ඉයමබ්රාහ්මණානාමයකරාටිකා 

යචව නික්කරුණා ච, යත බාලා යලොකං පයලොයභත්වා උපයලොයභත්වා
චියත්රහි කාරයණහි මුඛං පසායදන්ති. සබ්බකායමති අග්ගිං ආදාය ත්වඤ්ච

ජූහ, අම්හාකඤ්චවිත්තංයදහි, තයතො සබ්බකායමලභිත්වාසුඛීයහොහිසි. 

ත ග්ගිහුත්තං සරණං පවිස්සාති තං රාජානං වා රාජමහාමත්තං වා

ආදාය අග්ගිජුහනට්ඨානං යගහං පවිසිත්වා. ඔයරොපයිත්වාති චිත්රානි

කාරණානි වදන්තා යකසමස්සුං නයඛ ච ඔයරොපයිත්වා. අති ාළ්හෙන්තීති

වුත්තතාය තයයො යවයද නිස්සාය ‘‘ඉදං දාතබ්බං, ඉදං කත්තබ්බ’’න්ති
වදන්තා යවයදහි තස්ස සන්තකං විත්තං අතිගාළ්හයන්ති විනායසන්ති
විද්ධංයසන්ති. 

අන්නානි භුත්වා කුහකා කුහිත්වාති යත කුහකා නානප්පකාරං

කුහකකම්මං කත්වා සය ච්ච සමාගන්ත්වා යඤ්ඤං වණ්යණත්වා 
වඤ්යචත්වා තස්ස සන්තකං නානග්ගරසයභොජනං භුඤ්ජිත්වා අථ නං

මුණ්ඩකං කත්වා යඤ්ඤපයථ ඔස්සජන්ති, තං ගයහත්වා බහියඤ්ඤාවාටං
ගච්ඡන්තීතිඅත්යථො. 

යෙො යෙොය නාතියතබ්රාහ්මණාතංඑකංබහුකා සයමච්චයතනයතන
යයොයගන තාය තාය යුත්තියා විලුම්පමානා දිට්ඨං පච්චක්ඛං තස්ස ධනං
අදිට්යඨන යදවයලොයකන අදිට්ඨං යදවයලොකං වණ්යණත්වා

ආහරණට්ඨානංකත්වාහරන්ති. අකාසිොරාජූහිවානුසිට්ඨාති‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච
බලිං ගණ්හථා’’ති රාජූහි අනුසිට්ඨා අකාසියසඞ්ඛාතා රාජපුරිසා විය. 
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පටුන 

තදස්සාති තං අස්ස ධනං ආදාය හරන්ති. යචොරස ාති අභූතබලිග්ගාහකා

සන්ධිච්යඡදකයචොරසදිසාඅසප්පුරිසා. වජ්ඣාතිවධාරහාඑවරූපාපාපධම්මා
උදානියලොයකන හඤ්ඤන්ති. 

බාහාරසීතිබාහාඅසි.ඉදංවුත්තංයහොති– ඉදම්පිඅරිට්ඨ, බ්රාහ්මණානං

මුසාවාදංපස්ස.යතකිරයඤ්යඤසුමහතිංපලාසයට්ඨිං ‘‘ඉන්දස්සබාහාඅසි

දක්ඛිණා’’ති වත්වා ඡින්දන්ති. තඤ්යච එයතසං වචනං සච්චං, අථ
ඡින්නබාහු සමායනො යකනස්ස බාහුබයලන ඉන්යදො අසුයර ජිනාතීති. 

ස ඞ්ගීති බාහුසමඞ්ගී අච්ඡින්නබාහු අයරොයගොයයව. හන්තාති අසුරානං

හන්තා. පරය ොති උත්තයමො පුඤ්ඤිද්ධියා සමන්නාගයතො අඤ්යඤසං

අවජ්යඣො. බ්රාහ් ණාති බ්රාහ්මණානං. තුච්ඡරූපාති තුච්ඡසභාවා නිප්ඵලා. 

වඤ්චනාතියයචයතබ්රාහ්මණානංමන්තා නාම, එසායලොයකසන්දිට්ඨිකා
වඤ්චනා. 

ෙථාපකාරානීති යාදිසානි ඉට්ඨකානි ගයහත්වා යඤ්ඤකයරහි චිතයා

කතාති වදන්ති. තිට්ඨයසලාති පබ්බතා හි අචලා තිට්ඨා න උපචිතා
එකග්ඝනා සිලාමයා ච. ඉට්ඨකානිචලානින එකග්ඝනානිනසිලාමයානි. 

පරිවණ්ණෙන්තාතිඑතං යඤ්ඤංවණ්යණන්තාබ්රාහ්මණා. 

ස න්තයවයදති පරිපුණ්ණයවයද බ්රාහ්මයණ. වහන්තීති යසොයතසුපි

ආවට්යටසුපි පතියත වහන්ති, නිමුජ්ජායපත්වා ජීවිතක්ඛයං පායපන්ති. න

යතනබයාපන්නරසූදකා නාතිඑත්ථඑයකො න-කායරොපුච්ඡනත්යථොයහොති.

නනුයතන බයාපන්නරසූදකානදියයොතිතං පුච්ඡන්යතො එවමාහ. කස් ාති 

යකන කාරයණන තාව මහාසමුද්යදොව අයපයයයො කයතො, කිං මහාබ්රහ්මා

යමුනාදීසු නදීසු උදකං අයපයයං කාතුං න සක්යකොති, සමුද්යදයයව

සක්යකොතීති. ද්විරසඤ්ඤු  ාහූතිද්විරසඤ්ඤූඅහු, ජායතොතිඅත්යථො. 

පුයර පුරත්ථාති ඉයතො පුයර පුබ්යබ පුරත්ථා පඨමකප්පිකකායල. කා

කස්සභරිොතිකාකස්සභරියානාම.තදාහිඉත්ථලිඞ්ගයමව නත්ථ, පච්ඡා

යමථුනධම්මවයසන මාතාපිතයරො නාම ජාතා.  යනො  නුස්සන්ති තදා හි

මයනොයයවමනුස්සං ජයනසි, මයනොමයාවසත්තා නිබ්බත්තිංසූති අත්යථො. 

යතනාපිධම්ය නාතියතනාපිකාරයණන යතනසභායවනනයකොචිජාතියා

හීයනො. න හි තදා ඛත්තියාදියභයදො අත්ථ, තස්මා යං බ්රාහ්මණා වදන්ති

‘‘බ්රාහ්මණාව ජාතියා යසට්ඨා, ඉතයර හීනා’’ති, තං මිච්ඡා. එවම්පීති එවං
වත්තමායන යලොයක යපොරාණකවත්තං ජහිත්වා පච්ඡා අත්තනා

සම්මන්නිත්වාකතානංවයසනඛත්තියාදයයොචත්තායරොයකොට්ඨාසාජාතා, 

එවම්පි යවොස්සග් විභඞ්  ාහු, අත්තනාකයතහිකම්මයවොස්සග්යගහි යතසං

සත්තානංඑකච්යචඛත්තියාජාතා, එකච්යචබ්රාහ්මණාදයයොතිඉමංවිභාගං 

කයථන්ති, තස්මා‘‘බ්රාහ්මණාවයසට්ඨා’’තිවචනංමිච්ඡා. 
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සත්තධාතියදිමහාබ්රහ්මුනා බ්රාහ්මණානඤ්යඤවතයයොයවදාදින්නා, න

අඤ්යඤසං, චණ්ඩාලස්සමන්යතභාසන්තස්ස මුද්ධාසත්තධාඵයලයය, න 

ච ඵලති, තස්මා ඉයමහි බ්රාහ්මයණහි අත්තවධාය මන්තා කතා, 
අත්තයනොයයව යනසං මුසාවාදිතං පකායසන්තා ගුණවධං කයරොන්ති. 

වාචාකතාති එයත මන්තා නාම මුසාවායදන චින්යතත්වා කතා. ගිද්ධිකතා

 හීතාති ලාභගිද්ධිකතාය බ්රාහ්මයණහි ගහිතා. දුම්ය ොචොති මච්යඡන

ගිලිතබලියසො විය දුම්යමොචයා. කබයපථානුපන්නාති
කබයාකාරකබ්රාහ්මණානං වචනපථං අනුපන්නා අනුගතා. යත හි යථා

ඉච්ඡන්ති, තථා මුසා වත්වා බන්ධන්ති. බාලානන්ති යතසඤ්හි බාලානං

චිත්තංවිසයමනිවිට්ඨං, තංඅඤ්යඤ අප්පපඤ්ඤාවඅභිසද්දහන්ති. 

යපොරිසිෙංබයලනාතියපොරිසියසඞ්ඛායතනබයලන. ඉදංවුත්තංයහොති–

යං එයතසං සීහාදීනං පුරිසථාමසඞ්ඛාතං යපොරිසියබලං, යතන බයලන 

සමන්නාගයතො බ්රාහ්මයණො නාම නත්ථ, සබ්යබ ඉයමහි තිරච්ඡායනහිපි

හීනායයවාති.  නුස්සභායවො ච  වංව යපක්යඛොති අපිච යයො එයතසං

මනුස්සභායවො, යසො ගුන්නංවියයපක්ඛිතබ්යබො.කිංකාරණා? ජාතිහියතසං
අසමා සමානා. යතසඤ්හි බ්රාහ්මණානං දුප්පඤ්ඤතාය යගොහි සද්ධිං

සමානජාතියයව අසමා. අඤ්ඤයමව හි ගුන්නං සණ්ඨානං, අඤ්ඤං
යතසන්ති. එයතන බ්රාහ්මයණ තිරච්ඡායනසු සීහාදීහි සයමපි අකත්වා 
යගොරූපසයමවකයරොති. 

සයච ච රාජාති අරිට්ඨ, යදි මහාබ්රහ්මුනා දින්නභායවන ඛත්තියයොව

පථවිං විජිත්වා. සජීවවාති සහජීවීහි අමච්යචහි සමන්නාගයතො. 

අස්සවපාරිසජ්යජොති අත්තයනො ඔවාදකරපරිසාවචයරොව සියා, අථස්ස

පරිසාය යුජ්ඣිත්වා රජ්ජං කාතබ්බං නාම න භයවයය. සයයමව යසො

එකයකොවසත්තුසඞ්ඝංවියජයය, එවංසතියුද්යධ දුක්ඛාභායවනතස්සපජා

නිච්චසුඛීභයවයය, එතඤ්චනත්ථ.තස්මායතසංවචනං මිච්ඡා. 

ඛත්තිෙ න්තාතිරාජසත්ථඤ්චතයයොචයවදා අත්තයනොආණායරුචියා
‘‘ඉදයමව කත්තබ්බ’’න්ති පවත්තත්තා අත්යථන එයත සමකා භවන්ති. 

අවිනිච්ඡිනිත්වාති යතසං ඛත්තියමන්තානං ඛත්තියයොපි යවදානං
බ්රාහ්මයණොපි අත්ථං අවිනිච්ඡිනිත්වාආණාවයසයනව උග්ගණ්හන්යතො තං
අත්ථංඋදයකොයඝනඡන්නමග්ගංවියනබුජ්ඣති. 

අත්යථන එයතති වඤ්චනත්යථන එයත සමකා භවන්ති. කිංකාරණා? 

බ්රාහ්මණාව යසට්ඨා, අඤ්යඤවණ්ණාහීනාතිවදන්ති.යයචයතලාභාදයයො

යලොකධම්මා, සබ්යබවයතසං චතුන්නම්පිවණ්ණානංධම්මා.එකසත්යතොපි
එයතහිමුත්තයකොනාමනත්ථ.ඉති බ්රාහ්මණායලොකධම්යමහිඅපරිමුත්තාව
සමානා‘‘යසට්ඨාමය’’න්තිමුසා කයථන්ති. 
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ඉබ්භාති ගහපතිකා. යතවිජ්ජසඞ්ඝා චාති බ්රාහ්මණාපි තයථව පුථූනි

කසියගොරක්ඛාදීනි කම්මානි කයරොන්ති. නිච්චුස්සුකාති නිච්චං 

උස්සුක්කජාතා ඡන්දජාතා. තදප්පපඤ්ඤා ද්විරසඤ්ඤුරා යතති තස්මා

භාතික, ද්විරසඤ්ඤු නිප්පඤ්ඤා බ්රාහ්මණා, ආරා යත ධම්මයතො. 
යපොරාණකාහිබ්රාහ්මණධම්මාඑතරහිසුනයඛසුසන්දිස්සන්තීති. 

එවංමහාසත්යතොතස්සවාදංභින්දිත්වා අත්තයනොවාදං පතිට්ඨායපසි.
තස්ස ධම්මකථං සුත්වා සබ්බා නාගපරිසා යසොමනස්සජාතා අයහසුං. 

මහාසත්යතොයනසාදබ්රාහ්මණංනාගභවනානීහරායපසි, පරිභාසමත්තම්පිස්ස
නාකාසි. සාගරබ්රහ්මදත්යතොපි ඨපිතදිවසං අනතික්කමිත්වා චතුරඞ්ගිනියා
යසනාය සහ පිතු වසනට්ඨානං අගමාසි. මහාසත්යතොපි ‘‘මාතුලඤ්ච
අයයකඤ්චපස්සිස්සාමී’’තියභරිං චරායපත්වාමහන්යතනසිරියසොභග්යගන
යමුනායතො උත්තරිත්වා තයමව අස්සමපදං ආරබ්භ පායාසි. අවයසසා
භාතයරො චස්ස මාතාපිතයරො ච පච්ඡයතො පායිංසු. තස්මිං ඛයණ 

සාගරබ්රහ්මදත්යතො මහාසත්තං මහතියා පරිසාය ආගච්ඡන්තං
අසඤ්ජානිත්වාපිතරං පුච්ඡන්යතොආහ– 

967. 

‘‘කස්සයභරීමුදිඞ්ගාච, සඞ්ඛාපණවදින්දිමා; 

පුරයතොපටිපන්නානි, හාසයන්තාරයථසභං. 

968. 

‘‘කස්ස කඤ්චනපට්යටන, පුථුනා විජ්ජුවණ්ණිනා; 

යුවාකලාපසන්නද්යධො, යකොඑතිසිරියාජලං. 

969. 

‘‘උක්කාමුඛපහට්ඨංව, ඛදිරඞ්ගාරසන්නිභං; 

මුඛඤ්චරුචිරාභාති, යකොඑතිසිරියාජලං. 

970. 

‘‘කස්ස ජම්යබොනදංඡත්තං, සසලාකංමයනොරමං; 

ආදිච්චරංසාවරණං, යකොඑතිසිරියාජලං. 

971. 

‘‘කස්ස අඞ්ගංපරිග්ගය්හ, වාලබීජනිමුත්තමං; 

උභයතොවරපුඤ්ඤස්ස, මුද්ධනිඋපරූපරි. 

972. 

‘‘කස්සයපඛුණහත්ථානි, චිත්රානිචමුදූනිච; 

කඤ්චනමණිදණ්ඩානි, චරන්තිදුභයතොමුඛං. 

973. 
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‘‘ඛදිරඞ්ගාරවණ්ණාභා, උක්කාමුඛපහංසිතා; 

කස්යසයතකුණ්ඩලාවග්ගූ, යසොභන්තිදුභයතොමුඛං. 

974. 

‘‘කස්සවායතනඡුපිතා, නිද්ධන්තාමුදුකාළකා; 

යසොභයන්තිනලාටන්තං, නභාවිජ්ජුරිවුග්ගතා. 

975. 

‘‘කස්සඑතානිඅක්ඛීනි, ආයතානිපුථූනිච; 

යකොයසොභතිවිසාලක්යඛො, කස්යසතංඋණ්ණජංමුඛං. 

976. 

‘‘කස්යසයතලපනජාතා, සුද්ධාසඞ්ඛවරූපමා; 

භාසමානස්සයසොභන්ති, දන්තාකුප්පිලසාදිසා. 

977. 

‘‘කස්සලාඛාරසසමා, හත්ථපාදාසුයඛධිතා; 

යකොයසොබිම්යබොට්ඨසම්පන්යනො, දිවාසූරියයොවභාසති. 

978. 

‘‘හිමච්චයය හිමවති, මහාසායලොවපුප්ඵියතො; 

යකොයසොඔදාතපාවායරො, ජයංඉන්යදොවයසොභති. 

979. 

‘‘සුවණ්ණපීළකාකිණ්ණං, මණිදණ්ඩවිචිත්තකං; 

යකොයසොපරිසයමොගය්හ, ඊසංඛග්ගංපමුඤ්චති. 

980. 

‘‘සුවණ්ණවිකතාචිත්තා, සුකතාචිත්තසිබ්බනා; 

යකොයසොඔමුඤ්චයතපාදා, නයමොකත්වාමයහසියනො’’ති. 

තත්ථ පටිපන්නානීති කස්යසතානි තූරියානි පුරයතො පටිපන්නානි. 

හාසෙන්තාති එතං රාජානං හාසයන්තා. කස්ස කඤ්චනපට්යටනාති කස්ස
නලාටන්යත බන්යධන උණ්හීසපට්යටන විජ්ජුයා යමඝමුඛං විය මුඛං

පජ්යජොතතීති පුච්ඡති. යුවා කලාපසන්නද්යධොති තරුයණො

සන්නද්ධකලායපො. උක්කාමුඛපහට්ඨංවාති කම්මාරුද්ධයන

පහට්ඨසුවණ්ණං විය. ඛදිරඞ් ාරසන්නිභන්ති ආදිත්තඛදිරඞ්ගාරසන්නිභං. 

ජම්යබොනදන්ති රත්තසුවණ්ණමයං. අඞ් ං පරිග් ය්හාති චාමරිගාහයකන 

අඞ්යගන පරිග්ගහිතා හුත්වා. වාලබීජනිමුත්ත න්ති උත්තමං වාලබීජනිං. 

යපඛුණහත්ථානීති යමොරපිඤ්ඡහත්ථකානි. චිත්රානීති සත්තරතනචිත්රානි. 
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කඤ්චන ණිදණ්ඩානීති තපනීයසුවණ්යණන ච මණීහි ච ඛණිතදණ්ඩානි. 

දුභයතොමුඛන්තිමුඛස්ස උභයපස්යසසුචරන්ති. 

වායතන ඡුපිතාති වාතපහටා. නිද්ධන්තාති සිනිද්ධඅන්තා. 

නලාටන්තන්ති කස්යසයත එවරූපා යකසා නලාටන්තං උපයසොයභන්ති. 

නභා විජ්ජුරිවුග් තාති නභයතො උග්ගතා විජ්ජු විය. උණ්ණජන්ති

කඤ්චනාදායසො විය පරිපුණ්ණං. ලපනජාතාති මුඛජාතා. කුප්පිලසාදිසාති 

මන්දාලකමකුලසදිසා. සුයඛධිතාති සුඛපරිහටා. ජෙං ඉන්යදොවාති ජයං

පත්යතො ඉන්යදො විය. සුවණ්ණපීළකාකිණ්ණන්ති සුවණ්ණපීළකාහි

ආකිණ්ණං.  ණිදණ්ඩවිචිත්තකන්ති මණීහි ථරුම්හි විචිත්තකං. 

සුවණ්ණවිකතාති සුවණ්ණඛචිතා. චිත්තාති සත්තරතනවිචිත්තා. සුකතාති

සුට්ඨු නිට්ඨිතා. චිත්තසිබ්බනාති චිත්රසිබ්බිනියයො. යකො යසො ඔමුඤ්චයත

පාදාතියකොඑසපාදයතොඑවරූපාපාදුකාඔමුඤ්චතීති. 

එවං පුත්යතන සාගරබ්රහ්මදත්යතන පුට්යඨො ඉද්ධිමා අභිඤ්ඤාලාභී 

තාපයසො ‘‘තාත, එයතධතරට්ඨරඤ්යඤො පුත්තා තව භාගියනයයනාගා’’ති

ආචික්ඛන්යතොගාථමාහ – 

981. 

‘‘ධතරට්ඨා හියතනාගා, ඉද්ධිමන්යතො යසස්සියනො; 

සමුද්දජායඋප්පන්නා, නාගාඑයතමහිද්ධිකා’’ති. 

එවං යතසං කයථන්තානඤ්යඤව නාගපරිසා පත්වා තාපසස්ස පායද 
වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. සමුද්දජාපි පිතරං වන්දිත්වා යරොදිත්වා 
නාගපරිසාය සද්ධිං නාගභවනයමව ගතා. සාගරබ්රහ්මදත්යතොපි තත්යථව
කතිපාහං වසිත්වා බාරාණසියමව ගයතො. සමුද්දජා නාගභවයනයයව
කාලමකාසි. යබොධිසත්යතො යාවජීවං සීලං රක්ඛිත්වා උයපොසථකම්මං
කත්වාආයුපරියයොසායනසද්ධිංපරිසායසග්ගපුරංපූයරසි. 

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං උපාසකා
යපොරාණකපණ්ඩිතා අනුප්පන්යනපිබුද්යධඑවරූපංනාමසම්පත්තිංපහාය
උයපොසථකම්මං කරිංසුයයවා’’ති වත්වා ජාතකං සයමොධායනසි.
යදසනාපරියයොසායන උපාසකා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහිංසු. තදා

මාතාපිතයරො මහාරාජකුලානි අයහසුං, යනසාදබ්රාහ්මයණො යදවදත්යතො, 

යසොමදත්යතොආනන්යදො, අජමුඛීඋප්පලවණ්ණා, සුදස්සයනොසාරිපුත්යතො, 

සුයභොයගො යමොග්ගල්ලායනො, කාණාරිට්යඨොසුනක්ඛත්යතො, භූරිදත්යතොපන
අහයමවසම්මාසම්බුද්යධො අයහොසින්ති. 

භූරිදත්තජාතකවණ්ණනාඡට්ඨානිට්ඨිතා. 
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[544] 7. චන්දකුමාරජාතකවණ්ණනා 
රාජාසි ලුද්දකම්ය ොතිඉදං සත්ථා ගිජ්ඣකූයට විහරන්යතො යදවදත්තං

ආරබ්භකයථසි.තස්සවත්ථුසඞ්ඝයභදකක්ඛන්ධයකආගතයමව.තං තස්ස
පබ්බජිතකාලයතො පට්ඨාය යාව බිම්බිසාරරඤ්යඤො මරණා
තත්ථාගතනයයයනව යවදිතබ්බං. තං පන මාරායපත්වා යදවදත්යතො

අජාතසත්තුංඋපසඞ්කමිත්වා‘‘මහාරාජ, තවමයනොරයථො මත්ථකංපත්යතො, 

මම මයනොරයථො තාව න පාපුණාතී’’ති ආහ. ‘‘යකො පන යත, භන්යත, 

මයනොරයථො’’ති? ‘‘නනු දසබලං මායරත්වා බුද්යධො භවිස්සාමී’’ති.

‘‘අම්යහයහත්ථ කිං කාතබ්බ’’න්ති? ‘‘මහාරාජ, ධනුග්ගයහ

සන්නිපාතායපතුං වට්ටතී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත’’ති රාජා අක්ඛණයවධීනං
ධනුග්ගහානං පඤ්චසතානි සන්නිපාතායපත්වා තයතො එකතිංස ජයන 

උච්චිනිත්වා යථරස්ස සන්තිකං පායහසි. යසො යතසං යජට්ඨකං

ආමන්යතත්වා ‘‘ආවුයසො සමයණො යගොතයමො ගිජ්ඣකූයට විහරති, 
අසුකස්මිංනාමදිවාට්ඨායනචඞ්කමති.ත්වංතත්ථ ගන්ත්වාතංවිසපීයතන
සල්යලන විජ්ඣිත්වා ජීවිතක්ඛයං පායපත්වා අසුයකන නාම මග්යගන
එහී’’ති වත්වා යපයසත්වා තස්මිං මග්යග ද්යව ධනුග්ගයහඨයපසි

‘‘තුම්හාකං ඨිතමග්යගන එයකො පුරියසො ආගමිස්සති, තං තුම්යහ ජීවිතා

යවොයරොයපත්වා අසුයකන නාම මග්යගන එථා’’ති, තස්මිං මග්යග
චත්තායරො පුරියස ඨයපසි ‘‘තුම්හාකං ඨිතමග්යගන ද්යව පුරිසා

ආගමිස්සන්ති, තුම්යහයතජීවිතා යවොයරොයපත්වාඅසුයකනනාමමග්යගන

එථා’’ති, තස්මිං මග්යග අට්ඨ ජයන ඨයපසි ‘‘තුම්හාකං ඨිතමග්යගන

චත්තායරො පුරියසො ආගමිස්සන්ති, තුම්යහ යත ජීවිතා යවොයරොයපත්වා

අසුයකනනාම මග්යගන එථා’’ති, තස්මිං මග්යග යසොළස පුරියස ඨයපසි 

‘‘තුම්හාකං ඨිතමග්යගන අට්ඨ පුරිසා ආගමිස්සන්ති, තුම්යහ යත ජීවිතා
යවොයරොයපත්වා අසුයකනනාමමග්යගනඑථා’’ති. 

කස්මා පයනසඑවමකාසීති? අත්තයනොකම්මස්ස පටිච්ඡාදනත්ථං. අථ 
යසො යජට්ඨකධනුග්ගයහො වාමයතො ඛග්ගං ලග්යගත්වා පිට්ඨියා තුණීරං
බන්ධිත්වා යමණ්ඩසිඞ්ගමහාධනුංගයහත්වාතථාගතස්සසන්තිකංගන්ත්වා
‘‘විජ්ඣිස්සාමි න’’න්තිසඤ්ඤායධනුංආයරොයපත්වා සරං සන්නය්හිත්වා 
ආකඩ්ඪිත්වා විස්සජ්යජතුං නාසක්ඛි. යසො සරං ඔයරොයපතුම්පි 
අසක්යකොන්යතො ඵාසුකා භිජ්ජන්තියයො විය මුඛයතො යඛයළන

පග්ඝරන්යතනකිලන්තරූයපො අයහොසි, සකලසරීරංථද්ධංජාතං, යන්යතන
පීළතාකාරප්පත්තං විය අයහොසි. යසො මරණභයතජ්ජියතො අට්ඨාසි. අථනං

සත්ථා දිස්වා මධුරස්සරං නිච්ඡායරත්වා එතදයවොච ‘‘මා භායි යභො, පුරිස, 
ඉයතො එහී’’ති. යසො තස්මිං ඛයණආවුධානි ඡඩ්යඩත්වා භගවයතො පායදසු

සිරසානිපතිත්වා ‘‘අච්චයයො මං, භන්යත, අච්චගමා යථාබාලං යථාමූළ්හං

යථාඅකුසලං, ස්වාහං තුම්හාකං ගුයණ අජානන්යතො අන්ධබාලස්ස

යදවදත්තස්ස වචයනන තුම්යහ ජීවිතා යවොයරොයපතුං ආගයතොම්හි, ඛමථ

යම, භන්යත’’ති ඛමායපත්වා එකමන්යත නිසීදි. අථ නං සත්ථා ධම්මං
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යදයසන්යතො සච්චානි පකායසත්වා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨායපත්වා

‘‘ආවුයසො, යදවදත්යතන ආචික්ඛිතමග්ගං අප්පටිපජ්ජිත්වා අඤ්යඤන 

මග්යගන යාහී’’ති උයයයොයජසි. උයයයොයජත්වා ච පන චඞ්කමා ඔරුය්හ
අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූයලනිසීදි. 

අථතස්මිංධනුග්ගයහඅනාගච්ඡන්යතඉතයරද්යවජනා ‘‘කිංනුයඛො 
යසො චිරායතී’’ති පටිමග්යගන ගච්ඡන්තා දසබලං දිස්වා උපසඞ්කමිත්වා
වන්දිත්වා එකමන්තංනිසීදිංසු.සත්ථායතසම්පිධම්මංයදයසත්වාසච්චානි

පකායසත්වා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨායපත්වා ‘‘ආවුයසො, යදවදත්යතන
කථතමග්ගං අප්පටිපජ්ජිත්වා ඉමිනා මග්යගන ගච්ඡථා’’ති උයයයොයජසි.
ඉමිනා උපායයන ඉතයරසුපි ආගන්ත්වා නිසින්යනසු යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨායපත්වාඅඤ්යඤනමග්යගනඋයයයොයජසි.අථයසො පඨමමාගයතො

යජට්ඨකධනුග්ගයහො යදවදත්තංඋපසඞ්කමිත්වා ‘‘භන්යත, යදවදත්ත අහං 

සම්මාසම්බුද්ධං ජීවිතා යවොයරොයපතුං නාසක්ඛිං, මහිද්ධියකො යසො භගවා
මහානුභායවො’’ති ආයරොයචසි. යත සබ්යබපි ‘‘සම්මාසම්බුද්ධං නිස්සාය
අම්යහහි ජීවිතං ලද්ධ’’න්ති සත්ථු සන්තියක පබ්බජිත්වා අරහත්තං
පාපුණිංසු. අයං පවත්ති භික්ඛුසඞ්යඝ පාකටා අයහොසි. භික්ඛූ ධම්මසභායං
කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො යදවදත්යතො කිර එකස්මිං තථාගයත

යවරචිත්යතනබහූජයනජීවිතායවොයරොයපතුංවායාමමකාසි, යතසබ්යබපි

සත්ථාරං නිස්සාය ජීවිතං ලභිංසූ’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

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

වුත්යත‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපියදවදත්යතොමංඑකකංනිස්සාය
මයියවරචිත්යතනබහූජයන ජීවිතායවොයරොයපතුංවායාමංඅකාසියයවා’’ති
වත්වායතහියාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයතඅයංබාරාණසීපුප්ඵවතීනාමඅයහොසි.තත්ථවසවත්තිරඤ්යඤො 

පුත්යතොඑකරාජානාමරජ්ජංකායරසි, තස්සපුත්යතොචන්දකුමායරොනාම
ඔපරජ්ජංකායරසි. ඛණ්ඩහායලොනාමබ්රාහ්මයණොපුයරොහියතොඅයහොසි.යසො
රඤ්යඤො අත්ථඤ්ච ධම්මඤ්ච අනුසාසි. තං කිර රාජා ‘‘පණ්ඩියතො’’ති
විනිච්ඡයය නිසීදායපසි. යසො ලඤ්ජවිත්තයකො හුත්වා ලඤ්ජං ගයහත්වා

අසාමියක සාමියක කයරොති, සාමියක ච අසාමියක. අයථකදිවසං එයකො 
අඩ්ඩපරාජියතො පුරියසො විනිච්ඡයට්ඨානා උපක්යකොයසන්යතො නික්ඛමිත්වා
රාජුපට්ඨානං ආගච්ඡන්තං චන්දකුමාරං දිස්වා ධාවිත්වා තස්ස පායදසු

නිපතිත්වා යරොදි. යසො ‘‘කිං, යභො පුරිස, යරොදසී’’ති ආහ. ‘‘සාමි, 

ඛණ්ඩහායලො විනිච්ඡයය වියලොපං ඛාදති, අහං යතන ලඤ්ජං ගයහත්වා
පරාජයං පාපියතො’’ති. චන්දකුමායරො ‘‘මා භායී’’ති තං අස්සායසත්වා

විනිච්ඡයං යනත්වා සාමිකයමව සාමිකං, අසාමිකයමව අසාමිකං අකාසි.
මහාජයනො මහාසද්යදන සාධුකාරමදාසි. රාජා තං සුත්වා ‘‘කිංසද්යදො

එයසො’’ති පුච්ඡි. ‘‘චන්දකුමායරන කිර අඩ්යඩො සුවිනිච්ඡියතො, තත්යථයසො
සාධුකාරසද්යදො’’ති. තං සුත්වා රාජා තුස්සි. කුමායරො ආගන්ත්වා තං
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වන්දිත්වාඑකමන්තංනිසීදි. අථනං රාජා ‘‘තාත, එයකොකිරයතඅඩ්යඩො

විනිච්ඡියතො’’ති ආහ. ‘‘ආම, යදවා’’ති. ‘‘යතන හි, තාත, ඉයතො පට්ඨාය
ත්වයමවවිනිච්ඡයංපට්ඨයපහී’’තිවිනිච්ඡයංකුමාරස්සඅදාසි. 

තයතො පට්ඨාය ඛණ්ඩහාලස්ස ආයයො පච්ඡිජ්ජි. යසො තයතො පට්ඨාය 

කුමායරආඝාතංබන්ධිත්වාඔකාසංගයවසන්යතොඅන්තරායපක්යඛොවිචරි.
යසො පන රාජා මන්දපඤ්යඤො. යසො එකදිවසං රත්තිභායග සුපිත්වා

පච්චූසසමයය සුපිනන්යත අලඞ්කතද්වාරයකොට්ඨකං, 

සත්තරතනමයපාකාරං, සට්ඨියයොජනිකසුවණ්ණමයවාලුකමහාවීථං, 
යයොජනසහස්සුබ්යබධයවජයන්තපාසාදපටිමණ්ඩිතං 
නන්දනවනාදිවනරාමයණයයකනන්දායපොක්ඛරණිආදියපොක්ඛරණිරාමයණ
යයකසමන්නාගතං ආකිණ්ණයදවගණංතාවතිංසභවනංදිස්වා පබුජ්ඣිත්වා
තත්ථ ගන්තුකායමොචින්යතසි–‘‘ස්යවආචරියඛණ්ඩහාලස්සාගමනයවලාය
යදවයලොකගාමිමග්ගං පුච්ඡිත්වා යතන යදසිතමග්යගන යදවයලොකං
ගමිස්සාමී’’ති ඛණ්ඩහායලොපි පායතොව න්හත්වා භුඤ්ජිත්වා රාජුපට්ඨානං
ආගන්ත්වා රාජනියවසනං පවිසිත්වා රඤ්යඤො සුඛයසයයං පුච්ඡි. අථස්ස

රාජාආසනංදායපත්වාපඤ්හංපුච්ඡි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ – 

982. 

‘‘රාජාසිලුද්දකම්යමො, එකරාජාපුප්ඵවතීයා; 

යසොපුච්ඡිබ්රහ්මබන්ධුං, ඛණ්ඩහාලංපුයරොහිතංමූළ්හං. 

983. 

‘‘සග්ගානමග්ගමාචික්ඛ, ත්වංසිබ්රාහ්මණධම්මවිනයකුසයලො; 

යථාඉයතොවජන්තිසුගතිං, නරාපුඤ්ඤානිකත්වානා’’ති. 

තත්ථ රාජාසීති රාජා ආසි. ලුද්දකම්ය ොති කක්ඛළඵරුසකම්යමො. 

සග් ාන  ග් න්ති සග්ගානං ගමනමග්ගං. ධම් විනෙකුසයලොති 

සුචරිතධම්යම ච ආචාරවිනයය ච කුසයලො. ෙථාති යථා නරා පුඤ්ඤානි 

කත්වාඉයතොසුගතිංගච්ඡන්ති, තංයමසුගතිමග්ගංආචික්ඛාහීතිපුච්ඡි. 

ඉමං පන පඤ්හං සබ්බඤ්ඤුබුද්ධං වා තස්ස සාවයක වා යතසං
අලායභනයබොධිසත්තංවාපුච්ඡිතුංවට්ටති.රාජාපනයථානාමසත්තාහං 

මග්ගමූළ්යහො පුරියසො අඤ්ඤං මාසමත්තං මග්ගමූළ්හං මග්ගං පුච්යඡයය, 
එවං ඛණ්ඩහාලං පුච්ඡි. යසො චින්යතසි ‘‘අයං යම පච්චාමිත්තස්ස

පිට්ඨිදස්සනකායලො, ඉදානි චන්දකුමාරං ජීවිතක්ඛයං පායපත්වා මම
මයනොරථංපූයරස්සාමී’’ති.අථරාජානං ආමන්යතත්වාතතියංගාථමාහ– 

984. 

‘‘අතිදානංදදිත්වාන, අවජ්යඣයදවඝායතත්වා; 

එවංවජන්තිසුගතිං, නරාපුඤ්ඤානිකත්වානා’’ති. 
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තස්සත්යථො – මහාරාජ සග්ගං ගච්ඡන්තා නාම අතිදානං දදන්ති, 

අවජ්යඣ ඝායතන්ති. සයචපි සග්ගං ගන්තුකායමොසි, ත්වම්පි තයථව
කයරොහීති. 

අථනංරාජාපඤ්හස්සඅත්ථංපුච්ඡි– 

985. 

‘‘කිංපනතංඅතිදානං, යකචඅවජ්ඣාඉමස්මියලොකස්මිං; 

එතඤ්චයඛොයනොඅක්ඛාහි, යජිස්සාමිදදාමිදානානී’’ති. 

යසොපිස්ස බයාකාසි– 

986. 

‘‘පුත්යතහියදවයජිතබ්බං, මයහසීහියනගයමහිච; 

උසයභහිආජානියයහිචතූහි, සබ්බචතුක්යකනයදව යජිතබ්බ’’න්ති. 

රඤ්යඤො පඤ්හං බයාකයරොන්යතො ච යදවයලොකමග්ගං පුට්යඨො
නිරයමග්ගං බයාකාසි. 

තත්ථ පුත්යතහීති අත්තනා ජායතහි පියපුත්යතහි යචව පියධීතාහි ච. 

 යහසීහීති පියභරියාහි. යන ය හීති යසට්ඨීහි. උසයභහීති සබ්බයසයතහි

උසභරාජූහි. ආජානියෙහීති මඞ්ගලඅස්යසහි. චතූහීති එයතහි සබ්යබයහව

අඤ්යඤහි ච හත්ථආදීහි චතූහි චතූහීති එවං සබ්බචතුක්යකන, යදව, 
යජිතබ්බං. එයතසඤ්හි ඛග්යගන සීසං ඡින්දිත්වා සුවණ්ණපාතියා
ගලයලොහිතං ගයහත්වා ආවායට පක්ඛිපිත්වා යඤ්ඤස්ස යජනකරාජායනො

සරීයරන සහ යදවයලොකං ගච්ඡන්ති. මහාරාජ, 
සමණබ්රාහ්මණකපණද්ධිකවනිබ්බකයාචකානං ඝාසච්ඡාදනාදිසම්පදානං
දානයමව පවත්තති. ඉයම පන පුත්තධීතාදයයො මායරත්වා යතසං
ගලයලොහියතනයඤ්ඤස්සයජනංඅතිදානංනාමාතිරාජානංසඤ්ඤායපසි. 

ඉතියසො‘‘සයචචන්දකුමාරංඑකඤ්යඤවගණ්හිස්සාමි, යවරචිත්යතන 

කරණං මඤ්ඤිස්සන්තී’’ති තං මහාජනස්ස අන්තයර පක්ඛිපි. ඉදං පන
යතසං කයථන්තානං කථං සුත්වා සබ්යබ අන්යතපුරජනා භීතතසිතා
සංවිග්ගමානහදයා එකප්පහායරයනව මහාරවං රවිංසු. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

987. 

‘‘තංසුත්වාඅන්යතපුයර, කුමාරාමයහසියයොචහඤ්ඤන්තු; 

එයකොඅයහොසිනිග්යඝොයසො, භික්ඛාඅච්චුග්ගයතොසද්යදො’’ති. 

තත්ථ තන්ති‘‘කුමාරාචමයහසියයොච හඤ්ඤන්තූ’’තිතංසද්දංසුත්වා 

එයකොති සකලරාජනියවසයන එයකොව නිග්යඝොයසො අයහොසි. භිස් ාති



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

65 

පටුන 

භයානයකො. අච්චුග් යතොති අතිඋග්ගයතො අයහොසි, සකලරාජකුලං
යුගන්තවාතප්පහටං වියසාලවනංඅයහොසි. 

බ්රාහ්මයණො රාජානං ආහ – ‘‘කිං පන, මහාරාජ, යඤ්ඤං යජිතුං 

සක්යකොසි, න සක්යකොසී’’ති? ‘‘කිං කයථසි, ආචරිය, යඤ්ඤං යජිත්වා

යදවයලොකං ගමිස්සාමී’’ති. ‘‘මහාරාජ, භීරුකා දුබ්බලජ්ඣාසයා යඤ්ඤං

යජිතුං සමත්ථානාමනයහොන්ති, තුම්යහඉධසබ්යබසන්නිපායතථ, අහං
යඤ්ඤාවායට කම්මං කරිස්සාමී’’ති අත්තයනො පයහොනකං බලකායං
ගයහත්වා නගරා නික්ඛම්ම යඤ්ඤාවාටං සමතලං කායරත්වා වතියා

පරික්ඛිපි. කස්මා? ධම්මියකො හි සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා ආගන්ත්වා
නිවායරයයාතියඤ්ඤාවායටවතියාපරික්යඛපනංනාමචාරිත්තන්තිකත්වා 

යපොරාණකබ්රාහ්මයණහි ඨපිතං. රාජාපි පුරියස පක්යකොසායපත්වා ‘‘තාතා, 
අහං අත්තයනො පුත්තධීතයරො ච භරියායයො ච මායරත්වා යඤ්ඤං යජිත්වා

යදවයලොකං ගමිස්සාමි, ගච්ඡථ යනසංආචික්ඛිත්වා සබ්යබ ඉධායනථා’’ති
පුත්තානංතාවආනයනත්ථායආහ– 

988. 

‘‘ගච්ඡථවයදථකුමායර, චන්දංසූරියඤ්චභද්දයසනඤ්ච; 

සූරඤ්චවාමයගොත්තඤ්ච, පචුරාකිරයහොථයඤ්ඤත්ථායා’’ති. 

තත්ථ  ච්ඡථ වයදථ කු ායරති චන්දකුමායරො ච සූරියකුමායරො චාති

ද්යව යගොතමියදවියා අග්ගමයහසියා පුත්තා, භද්දයසයනො ච සූයරො ච

වාමයගොත්යතො ච යතසං යවමාතිකභාතයරො. පචුරා කිර යහොථාති එකස්මිං
ඨායනරාසීයහොථාතිආචික්ඛථාතිඅත්යථො. 

යතපඨමංචන්දකුමාරස්සසන්තිකංගන්ත්වාආහංසු ‘‘කුමාර, තුම්යහ

කිර මායරත්වා තුම්හාකං පිතා යදවයලොකං ගන්තුකායමො, තුම්හාකං

ගණ්හනත්ථාය අම්යහයපයසසී’’ති.‘‘කස්සවචයනනමංගණ්හායපසී’’ති? 

‘‘ඛණ්ඩහාලස්ස, යදවා’’ති. ‘‘කිං යසො මඤ්යඤව ගණ්හායපති, උදාහු

අඤ්යඤපී’’ති. ‘‘රාජපුත්ත, අඤ්යඤපි ගණ්හායපති, සබ්බචතුක්කං කිර
යඤ්ඤං යජිතුකායමො’’ති. යසො චින්යතසි ‘‘තස්ස අඤ්යඤහි සද්ධිං යවරං

නත්ථ, ‘විනිච්ඡයය වියලොපං කාතුං න ලභාමී’ති පන මයි එකස්මිං

යවරචිත්යතන බහූ මාරායපති, පිතරං දට්ඨුං ලභන්තස්ස සබ්යබසං යතසං 
යමොචාපනංනාමමමභායරො’’ති.අථයනරාජපුරියසආහ‘‘යතනහියමපිතු
වචනං කයරොථා’’ති. යත තං යනත්වා රාජඞ්ගයණ එකමන්යත ඨයපත්වා
ඉතයරපි තයයො ආමන්යතත්වා තස්යසව සන්තියක කත්වා රඤ්යඤො

ආයරොචයිංසු ‘‘ආනීතා යත, යදව, පුත්තා’’ති. යසො යතසං වචනං සුත්වා 

‘‘තාතා, ඉදානියමධීතයරොආයනත්වා යතසඤ්යඤවභාතිකානංසන්තියක 
කයරොථා’’තිචතස්යසොධීතයරොආහරායපතුංඉතරංගාථමාහ– 

989. 
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‘‘කුමාරියයොපිවයදථ, උපයසනංයකොකිලඤ්චමුදිතඤ්ච; 

නන්දඤ්චාපිකුමාරිං, පචුරාකිරයහොථයඤ්ඤත්ථායා’’ති. 

යත ‘‘එවං කරිස්සාමා’’ති තාසං සන්තිකං ගන්ත්වා තා යරොදමානා 
පරියදවමානාආයනත්වාභාතිකානඤ්යඤවසන්තියකකරිංසු.තයතොරාජා
අත්තයනොභරියානං ගහණත්ථායඉතරංගාථමාහ– 

990. 

‘‘විජයම්පිමය්හංමයහසිං, එරාවතිංයකසිනිංසුනන්දඤ්ච; 

ලක්ඛණවරූපපන්නා, පචුරාකිරයහොථයඤ්ඤත්ථායා’’ති. 

තත්ථ ලක්ඛණවරූපපන්නාතිඋත්තයමහි චතුසට්ඨියාඉත්ථලක්ඛයණහි
උපපන්නාඑතාපිවයදථාතිඅත්යථො. 

යත තාපි පරියදවමානා ආයනත්වා කුමාරානං සන්තියක කරිංසු. අථ
රාජා චත්තායරොයසට්ඨියනොගහණත්ථායආණායපන්යතොඉතරංගාථමාහ– 

991. 

‘‘ගහපතයයො චවයදථ, පුණ්ණමුඛංභද්දියං සිඞ්ගාලඤ්ච; 

වඩ්ඪඤ්චාපිගහපතිං, පචුරාකිරයහොථයඤ්ඤත්ථායා’’ති. 

රාජපුරිසා ගන්ත්වා යතපි ආනයිංසු. රඤ්යඤො පුත්තදායර ගය්හමායන 

සකලනගරංනකිඤ්චිඅයවොච.යසට්ඨිකුලානිපනමහාසම්බන්ධානි, තස්මා
යතසං ගහිතකායල සකලනගරං සඞ්ඛුභිත්වා ‘‘රඤ්යඤො යසට්ඨියනො
මායරත්වායඤ්ඤංයජිතුංනදස්සාමා’’ති යසට්ඨියනොපරිවායරත්වාවයතසං
ඤාතිවග්යගනසද්ධිංරාජකුලංඅගමි.අථයතයසට්ඨියනො ඤාතිගණපරිවුතා
රාජානංවන්දිත්වාඅත්තයනොජීවිතංයාචිංසු.තමත්ථංපකායසන්යතො සත්ථා
ආහ– 

992. 

‘‘යතතත්ථගහපතයයො, අයවොචිසුංසමාගතාපුත්තදාරපරිකිණ්ණා; 

සබ්යබවසිඛියනොයදවකයරොහි, අථවායනොදායසසායවහී’’ති. 

තත්ථ සබ්යබව සිඛයනොති සබ්යබ අම්යහ මත්ථයක චූළං බන්ධිත්වා

අත්තයනොයචටයකකයරොහි, මයං යතයචටකකිච්චංකරිස්සාම. අථවායනො

දායස සායවහීති අථ වා යනො අසද්දහන්යතො සබ්බයසනියයො

සන්නිපායතත්වා රාසිමජ්යඣ අම්යහ දායස සායවහි, මයං යත දාසත්තං
පටිස්සුණිස්සාමාති. 

යත එවං යාචන්තාපි ජීවිතං ලද්ධුං නාසක්ඛිංසු. රාජපුරිසා යසයස 

පටික්කමායපත්වායතගයහත්වාකුමාරානඤ්යඤවසන්තියකනිසීදායපසුං.
තයතොපනරාජා හත්ථආදීනංගහණත්ථායආණායපන්යතොආහ– 
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993. 

‘‘අභයඞ්කරම්පියමහත්ථං, නාළාගිරිංඅච්චුග්ගතං වරුණදන්තං; 

ආයනථයඛොයනඛිප්පං, යඤ්ඤත්ථායභවිස්සන්ති. 

994. 

‘‘අස්සරතනම්පියකසිං, සුරාමුඛංපුණ්ණකංවිනතකඤ්ච; 

ආයනථයඛොයනඛිප්පං, යඤ්ඤත්ථායභවිස්සන්ති. 

995. 

‘‘උසභම්පි යූථපතිං අයනොජං, නිසභං ගවම්පතිං යතපි මය්හං

ආයනථ; 

සමූහකයරොන්තුසබ්බං, යජිස්සාමිදදාමිදානානි. 

996. 

‘‘සබ්බං පටියායදථ, යඤ්ඤංපනඋග්ගතම්හි සූරියම්හි; 

ආණායපථචකුමායර, අභිරමන්තුඉමංරත්තිං. 

997. 

‘‘සබ්බංඋපට්ඨයපථ, යඤ්ඤංපනඋග්ගතම්හිසූරියම්හි; 

වයදථදානිකුමායර, අජ්ජයඛොපච්ඡිමාරත්තී’’ති. 

තත්ථ සමූහකයරොන්තුසබ්බන්තිනයකවලං එත්තකයමව, අවයසසම්පි

චතුප්පදගණඤ්යචවපක්ඛිගණඤ්චසබ්බංචතුක්කංකත්වාරාසිං කයරොන්තු, 

සබ්බචතුක්කං යඤ්ඤං යජිස්සාමි, යාචකබ්රාහ්මණානඤ්ච දානං දස්සාමීති. 

සබ්බං පටිොයදථාති එවං මයා වුත්තං අනවයසසං උපට්ඨයපථ. 

උග් තම්හීතිඅහංපනයඤ්ඤංඋග්ගයතසූරියයස්යවපායතොව යජිස්සාමි. 

සබ්බංඋපට්ඨයපථාතියසසම්පිසබ්බං යඤ්ඤඋපකරණංඋපට්ඨයපථාති. 

රඤ්යඤො පන මාතාපිතයරො ධරන්තියයව. අථස්ස අමච්චා ගන්ත්වා

මාතුයාආයරොයචසුං ‘‘අයයය, පුත්යතො යවො පුත්තදාරං මායරත්වා යඤ්ඤං

යජිතුකායමො’’ති. සා ‘‘කිං කයථථ, තාතා’’ති හත්යථන හදයං පහරිත්වා
යරොදමානා ආගන්ත්වා ‘‘සච්චංකිර එවරූයපො යත යඤ්යඤො භවිස්සතී’’ති
පුච්ඡි.තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

998. 

‘‘තංතංමාතාඅවච, යරොදන්තීආගන්ත්වාවිමානයතො; 

යඤ්යඤොකිරයතපුත්ත, භවිස්සතිචතූහිපුත්යතහී’’ති. 

තත්ථ තංතන්ති තං එතං රාජානං. වි ානයතොති අත්තයනො
වසනට්ඨානයතො. 

රාජාආහ– 
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999. 

‘‘සබ්යබපිමය්හංපුත්තාචත්තා, චන්දස්මිං හඤ්ඤමානස්මිං; 

පුත්යතහියඤ්ඤංයජිත්වාන, සුගතිංසග්ගංගමිස්සාමී’’ති. 

තත්ථ චත්තාතිචන්දකුමායරහඤ්ඤමායනයයව සබ්යබපියඤ්ඤත්ථාය
මයාපරිච්චත්තා. 

අථනංමාතාආහ– 

1000. 

‘‘මා තංපුත්තසද්දයහසි, සුගතිකිරයහොති පුත්තයඤ්යඤන; 

නිරයායනයසොමග්යගො, යනයසොමග්යගොහිසග්ගානං. 

1001. 

‘‘දානානියදහියකොණ්ඩඤ්ඤ, අහිංසාසබ්බභූතභබයානං; 

එසමග්යගොසුගතියා, නචමග්යගොපුත්තයඤ්යඤනා’’ති. 

තත්ථ නිරොයනයසොතිනිරස්සාදත්යථන නිරයානංචතුන්නංඅපායානං

එසමග්යගො. යකොණ්ඩඤ්ඤාතිරාජානං යගොත්යතනාලපති. භූතභබයානන්ති

භූතානඤ්ච භවිතබ්බසත්තානඤ්ච. පුත්තෙඤ්යඤනාති එවරූයපන
පුත්තධීතයරො මායරත්වායජකයඤ්යඤනසග්ගමග්යගොනාමනත්ථීති. 

රාජාආහ– 

1002. 

‘‘ආචරියානංවචනා, ඝායතස්සංචන්දඤ්චසූරියඤ්ච; 

පුත්යතහියඤ්ඤංයජිත්වානදුච්චයජහි, සුගතිංසග්ගං ගමිස්සාමී’’ති. 

තත්ථ ආචරිොනං වචනන්ති අම්ම, යනසා මම අත්තයනො මති, 

ආචාරසික්ඛාපනකස්ස පන යම ඛණ්ඩහාලාචරියස්ස එතං වචනං, එසා

අනුසිට්ඨි. තස්මා අහං එයත ඝායතස්සං, දුච්චයජහි පුත්යතහි යඤ්ඤං
යජිත්වාසග්ගංගමිස්සාමීති. 

අථස්සමාතාඅත්තයනොවචනංගාහායපතුංඅසක්යකොන්තීඅපගතා.පිතා
තං පවත්තිංපුච්ඡි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1003. 

‘‘තංතංපිතාපිඅවච, වසවත්තීඔරසංසකංපුත්තං; 

යඤ්යඤොකිරයතපුත්ත, භවිස්සතිචතූහිපුත්යතහී’’ති. 

තත්ථ වසවත්තීතිතස්සනාමං. 
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රාජාආහ– 

1004. 

‘‘සබ්යබපි මය්හංපුත්තාචත්තා, චන්දස්මිංහඤ්ඤමානස්මිං; 

පුත්යතහියඤ්ඤංයජිත්වාන, සුගතිංසග්ගංගමිස්සාමී’’ති. 

අථනංපිතාආහ– 

1005. 

‘‘මාතංපුත්තසද්දයහසි, සුගතිකිරයහොතිපුත්තයඤ්යඤන; 

නිරයායනයසොමග්යගො, යනයසොමග්යගොහිසග්ගානං. 

1006. 

‘‘දානානියදහියකොණ්ඩඤ්ඤ, අහිංසාසබ්බභූතභබයානං; 

එසමග්යගොසුගතියා, නචමග්යගොපුත්තයඤ්යඤනා’’ති. 

රාජාආහ– 

1007. 

‘‘ආචරියානංවචනා, ඝායතස්සංචන්දඤ්චසූරියඤ්ච; 

පුත්යතහියඤ්ඤංයජිත්වානදුච්චයජහි, සුගතිංසග්ගං ගමිස්සාමී’’ති. 

අථනංපිතාආහ– 

1008. 

‘‘දානානියදහියකොණ්ඩඤ්ඤ, අහිංසාසබ්බභූතභබයානං; 

පුත්තපරිවුයතොතුවං, රට්ඨංජනපදඤ්චපායලහී’’ති. 

තත්ථ පුත්තපරිවුයතොති පුත්යතහි පරිවුයතො. රට්ඨං ජනපදඤ්චාති
සකලකාසිරට්ඨඤ්චතස්යසවතං තංයකොට්ඨාසභූතංජනපදඤ්ච. 

යසොපි තංඅත්තයනොවචනංගාහායපතුංනාසක්ඛි. තයතොචන්දකුමායරො

චින්යතසි‘‘ඉමස්සඑත්තකස්සජනස්සදුක්ඛංමංඑකංනිස්සාය උප්පන්නං, 
මමපිතරංයාචිත්වාඑත්තකංජනංමරණදුක්ඛයතොයමොයචස්සාමී’’ති.යසො
පිතරා සද්ධිංසල්ලපන්යතොආහ– 

1009. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළබන්ධකාපි, හත්ථීඅස්යසචපායලම. 

1010. 

‘‘මා යනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහි ඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළබන්ධකාපි, හත්ථඡකණානිඋජ්යඣම. 
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1011. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළබන්ධකාපි, අස්සඡකණානිඋජ්යඣම. 

1012. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

යස්සයහොන්තිතවකාමා, අපිරට්ඨාපබ්බාජිතා; 
භික්ඛාචරියංචරිස්සාමා’’ති. 

තත්ථ අපි නි ළබන්ධකාපීති අපි නාම මයං මහානිගයළහි බන්ධකාපි

හුත්වා. ෙස්ස යහොන්ති තව කා ාති සයචපි ඛණ්ඩහාලස්ස දාතුකායමොසි, 

තස්ස යනො දායස කත්වා යදහි, කරිස්සාමස්ස දාසකම්මන්ති වදති. අපි

රට්ඨාතිසයචඅම්හාකංයකොචියදොයසො අත්ථ, රට්ඨායනොපබ්බායජහි.අපි
නාම රට්ඨා පබ්බාජිතාපි කපණා විය කපාලං ගයහත්වා භික්ඛාචරියං

චරිස්සාම, මායනොඅවධි, යදහියනොජීවිතන්තිවිලපි. 

තස්ස තං නානප්පකාරං විලාපං සුත්වා රාජා හදයඵලිතප්පත්යතො විය 

අස්සුපුණ්යණහියනත්යතහියරොදමායනො ‘‘න යමයකොචි පුත්යතමායරතුං

ලච්ඡති, නමමත්යථො යදවයලොයකනා’’තිසබ්යබයතයමොයචතුංආහ– 

1013. 

‘‘දුක්ඛංයඛොයමජනයථ, විලපන්තාජීවිතස්සකාමාහි; 

මුඤ්යචථදානිකුමායර, අලම්පියමයහොතුපුත්තයඤ්යඤනා’’ති. 

තං රඤ්යඤො කථං සුත්වා රාජපුත්යත ආදිං කත්වා සබ්බං තං 
පක්ඛිපරියයොසානං පාණගණං විස්සජ්යජසුං. ඛණ්ඩහායලොපි යඤ්ඤාවායට

කම්මංසංවිදහති. අථනංඑයකොපුරියසො ‘‘අයරදුට්ඨ, ඛණ්ඩහාල, රඤ්ඤා

පුත්තා විස්සජ්ජිතා, ත්වං අත්තයනො පුත්යත මායරත්වා යතසං
ගලයලොහියතන යඤ්ඤංයජස්සූ’’තිආහ.යසො‘‘කිංනාමරඤ්ඤාකත’’න්ති
කප්පුට්ඨානග්ගිවිය අවත්ථරන්යතොඋට්ඨායතුරියතොධාවිත්වාආහ– 

1014. 

‘‘පුබ්යබව යඛොසියමවුත්යතො, දුක්කරං දුරභිසම්භවඤ්යචතං; 

අථයනොඋපක්ඛටස්සයඤ්ඤස්ස, කස්මාකයරොසිවික්යඛපං. 

1015. 

‘‘සබ්යබවජන්තිසුගතිං, යයයජන්තියයපියායජන්ති; 

යයචාපිඅනුයමොදන්ති, යජන්තානංඑදිසංමහායඤ්ඤ’’න්ති. 

තත්ථ පුබ්යබවාති මයා ත්වං පුබ්යබව වුත්යතො ‘‘න තුම්හාදියසන

භීරුකජාතියකන සක්කා යඤ්ඤං යජිතුං, යඤ්ඤයජනං නායමතං දුක්කරං



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

71 

පටුන 

දුරභිසම්භව’’න්ති, අථ යනො ඉදානි උපක්ඛටස්ස පටියත්තස්ස යඤ්ඤස්ස 

වික්යඛපං කයරොසි. ‘‘වික්ඛම්භ’’න්තිපි පායඨො, පටියසධන්ති අත්යථො.

මහාරාජ, කස්මා එවංකයරොසි.යත්තකාහියඤ්ඤංයජන්තිවායායජන්තිවා

අනුයමොදන්තිවා, සබ්යබ සුගතියමවවජන්තීතිදස්යසති. 

යසො අන්ධබායලො රාජා තස්ස යකොධවසිකස්ස කථං ගයහත්වා
ධම්මසඤ්ඤී හුත්වා පුනපුත්යතගණ්හායපසි.තයතො චන්දකුමායරො පිතරං
අනුයබොධයමායනොආහ– 

1016. 

‘‘අථකිස්සජයනොපුබ්යබ, යසොත්ථානංබ්රාහ්මයණඅවායචසි; 

අථයනොඅකාරණස්මා, යඤ්ඤත්ථායයදවඝායතසි. 

1017. 

‘‘පුබ්යබවයනොදහරකායල, නහයනසිනඝායතසි; 

දහරම්හායයොබ්බනංපත්තා, අදූසකාතාතහඤ්ඤාම. 

1018. 

‘‘හත්ථගයතඅස්සගයත, සන්නද්යධපස්සයනොමහාරාජ; 

යුද්යධ වා යුජ්ඣමායන වා, න හි මාදිසා සූරා යහොන්ති 
යඤ්ඤත්ථාය. 

1019. 

‘‘පච්චන්යතවාපිකුපියත, අටවීසුවාමාදියසනියයොයජන්ති; 

අථයනොඅකාරණස්මා, අභූමියංතාතහඤ්ඤාම. 

1020. 

‘‘යාපි හිතාසකුණියයො, වසන්තිතිණඝරානි කත්වාන; 

තාසම්පිපියාපුත්තා, අථයනොත්වංයදවඝායතසි. 

1021. 

‘‘මා තස්සසද්දයහසි, නමංඛණ්ඩහායලො ඝායතයය; 

මමඤ්හියසොඝායතත්වාන, අනන්තරාතම්පියදවඝායතයය. 

1022. 

‘‘ගාමවරංනිගමවරංදදන්ති, යභොගම්පිස්සමහාරාජ; 

අථග්ගපිණ්ඩිකාපි, කුයලකුයලයහයතභුඤ්ජන්ති. 

1023. 

‘‘යතසම්පිතාදිසානං, ඉච්ඡන්තිදුබ්භිතුංමහාරාජ; 

යයභුයයයනඑයත, අකතඤ්ඤුයනොබ්රාහ්මණායදව. 
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1024. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළබන්ධකාපි, හත්ථීඅස්යසචපායලම. 

1025. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළබන්ධකාපි, හත්ථඡකණානිඋජ්යඣම. 

1026. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළබන්ධකාපි, අස්සඡකණානිඋජ්යඣම. 

1027. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

යස්සයහොන්තිතවකාමා, අපිරට්ඨාපබ්බාජිතා; 
භික්ඛාචරියංචරිස්සාමා’’ති. 

තත්ථ පුබ්යබති තාත, යදි අහං මායරතබ්යබො, අථ කස්මා අම්හාකං
ඤාතිජයනොපුබ්යබමමජාතකායලබ්රාහ්මයණයසොත්ථානං අවායචසි.තදා
කිර ඛණ්ඩහායලොව මම ලක්ඛණානි උපධායරත්වා ‘‘ඉමස්සකුමාරස්සන

යකොචි අන්තරායයො භවිස්සති, තුම්හාකං අච්චයයන රජ්ජං කායරස්සතී’’ති

ආහ.ඉච්චස්ස පුරියමනපච්ඡිමංනසයමති, මුසාවාදීඑස.අථයනොඑතස්ස

වචනං ගයහත්වා අකාරණස්මා නික්කාරණායයව යඤ්ඤත්ථාය, යදව, 
ඝායතසි. මා අම්යහ ඝායතසි. අයඤ්හි මයි එකස්මිං යවයරන මහාජනං

මායරතුකායමො, සාධුකංසල්ලක්යඛහිනරින්දාති. පුබ්යබවයනොතිමහාරාජ, 

සයචපි අම්යහ මායරතුකායමො, පුබ්යබව යනො කස්මා සයං වා න හයනසි, 

අඤ්යඤහිවාන ඝාතායපසි.ඉදානිපනමයංදහරම්හාතරුණා, පඨමවයය

ඨිතාපුත්තධීතාහි වඩ්ඪාම, එවංභූතාතවඅදූසකාවකිංකාරණාහඤ්ඤාමාති? 

පස්ස යනොති අම්යහව චත්තායරො භාතියක පස්ස. යුජ්ඣ ායනති
පච්චත්ථකානං නගරං පරිවායරත්වා ඨිතකායල අම්හාදියස පුත්යත යතහි
සද්ධිං යුජ්ඣමායන පස්ස. අපුත්තකා හි රාජායනො අනාථානාම යහොන්ති. 

 ාදිසාතිඅම්හාදිසාසූරාබලවන්යතොන යඤ්ඤත්ථායමායරතබ්බායහොන්ති. 

නියෙොයජන්තීති යතසං පච්චාමිත්තානං ගණ්හනත්ථාය පයයොයජන්ති. අථ

යනොති අථ අම්යහ අකාරණස්මා අකාරයණන අභූමියං අයනොකායසයයව

කස්මා, තාත, හඤ්ඤාමාතිඅත්යථො.  ාතස්සසද්දයහසීතිමහාරාජ, නමං

ඛණ්ඩහායලො ඝාතයය, මා තස්ස සද්දයහයයාසි. යභො ම්පිස්සාති යභොගම්පි

අස්ස බ්රාහ්මණස්ස රාජායනො යදන්ති. අථග් පිණ්ඩිකාපීති අථ යත 

අග්යගොදකං අග්ගපිණ්ඩං ලභන්තා අග්ගපිණ්ඩිකාපි යහොන්ති. යතසම්පීති

යයසං කුයල භුඤ්ජන්ති, යතසම්පි එවරූපානං පිණ්ඩදායකානං දුබ්භිතුං
ඉච්ඡන්ති. 
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රාජාකුමාරස්සවිලාපංසුත්වා– 

1028. 

‘‘දුක්ඛංයඛොයමජනයථ, විලපන්තාජීවිතස්සකාමාහි; 

මුඤ්යචථදානිකුමායර, අලම්පියමයහොතුපුත්තයඤ්යඤනා’’ති. – 

ඉමංගාථංවත්වාපුනපියමොයචසි.ඛණ්ඩහායලොආගන්ත්වාපුනපි – 

1029. 

‘‘පුබ්යබවයඛොසියමවුත්යතො, දුක්කරංදුරභිසම්භවඤ්යචතං; 

අථයනොඋපක්ඛටස්සයඤ්ඤස්ස, කස්මාකයරොසිවික්යඛපං. 

1030. 

‘‘සබ්යබවජන්තිසුගතිං, යයයජන්තියයපියායජන්ති; 

යයචාපිඅනුයමොදන්ති, යජන්තානංඑදිසංමහායඤ්ඤ’’න්ති.– 

එවංවත්වාපුනගණ්හායපසි.අථස්සඅනුනයනත්ථංකුමායරොආහ – 

1031. 

‘‘යදිකිරයජිත්වාපුත්යතහි, යදවයලොකංඉයතොචුතායන්ති; 

බ්රාහ්මයණොතාවයජතු, පච්ඡාපියජසිතුවංරාජ. 

1032. 

‘‘යදි කිරයජිත්වා පුත්යතහි, යදවයලොකංඉයතොචුතායන්ති; 

එස්යවවඛණ්ඩහායලො, යජතංසයකහිපුත්යතහි. 

1033. 

‘‘එවංජානන්යතොඛණ්ඩහායලො, කිංපුත්තයකනඝායතසි; 

සබ්බඤ්චඤාතිජනං, අත්තානඤ්චනඝායතසි. 

1034. 

‘‘සබ්යබවජන්තිනිරයං, යයයජන්තියයපියායජන්ති; 

යයචාපිඅනුයමොදන්ති, යජන්තානංඑදිසංමහායඤ්ඤං. 

1035. 

‘‘සයච හි යසො සුජ්ඣති යයො හනාති, හයතොපි යසො සග්ගමුයපති

ඨානං; 

යභොවාදි යභොවාදින මාරයයයයං, යය චාපි යතසං 
අභිසද්දයහයය’’න්ති. 

තත්ථ බ්රාහ් යණො තාවාති පඨමං තාව ඛණ්ඩහායලො යජතු සයකහි

පුත්යතහි, අථතස්මිංඑවංයජිත්වායදවයලොකංගයතපච්ඡාත්වං යජිස්සසි.
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යදව, සාදුරසයභොජනම්පි හි ත්වං අඤ්යඤහි වීමංසායපත්වා භුඤ්ජසි, 
පුත්තදාරමාරණංයයව කස්මා අවීමංසිත්වා කයරොසීති දීයපන්යතො එවමාහ. 

එවං ජානන්යතොති ‘‘පුත්තධීතයරො මායරත්වා යදවයලොකං ගච්ඡතී’’ති එවං 
ජානන්යතො කිංකාරණා අත්තයනො පුත්යත ච ඤාතී ච අත්තානඤ්ච න

ඝායතසි. සයච හි පරං මායරත්වා යදවයලොකං ගච්ඡන්ති, අත්තානං
මායරත්වා බ්රහ්මයලොකං ගන්තබ්යබො භවිස්සති. එවං යඤ්ඤගුණං
ජානන්යතනපරං අමායරත්වා අත්තාවමායරතබ්යබොසියා. අයං පනතථා

අකත්වා මං මාරායපති. ඉමිනාපි කාරයණන ජානාහි, මහාරාජ ‘‘යථා එස

විනිච්ඡයය වියලොපංකාතුංඅලභන්යතොඑවංකයරොතී’’ති. එදිසන්තිඑවරූපං 
පුත්තඝාතයඤ්ඤං. 

කුමායරො එත්තකං කයථන්යතොපි පිතරං අත්තයනො වචනං ගාහායපතුං 
අසක්යකොන්යතොරාජානංපරිවායරත්වාඨිතංපරිසංආරබ්භආහ– 

1036. 

‘‘කථඤ්චකිරපුත්තකාමායයො, ගහපතයයොඝරණියයොච; 

නගරම්හිනඋපරවන්තිරාජානං, මාඝාතයිඔරසංපුත්තං. 

1037. 

‘‘කථඤ්ච කිරපුත්තකාමායයො, ගහපතයයොඝරණියයො ච; 

නගරම්හිනඋපරවන්තිරාජානං, මාඝාතයිඅත්රජංපුත්තං. 

1038. 

‘‘රඤ්යඤො චම්හිඅත්ථකායමො, හියතොච සබ්බජනපදස්ස; 

නයකොචිඅස්සපටිඝං, මයාජානපයදොනපයවයදතී’’ති. 

තත්ථ පුත්තකා ායෙොති ඝරණියයො සන්ධාය වුත්තං. ගහපතයයො පන

පුත්තකාමානාමයහොන්ති. නඋපරවන්තීති නඋපක්යකොසන්තිනවදන්ති. 

අත්රජන්ති අත්තයතො ජාතං. එවං වුත්යතපි යකොචි රඤ්ඤා සද්ධිං කයථතුං

සමත්යථො නාම නායහොසි. න යකොචි අස්ස පටිඝං  ොති ඉමිනා යනො

ලඤ්යජො වාගහියතො, ඉස්සරියමයදනවා ඉදංනාම දුක්ඛංකතන්තියකොචි

එයකොපිමයාසද්ධිංපටිඝංකත්තානාමනායහොසි. ජානපයදොනපයවයදතීති
එවං රඤ්යඤො ච ජනපදස්ස ච අත්ථකාමස්ස මම පිතරං අයං ජානපයදො

‘‘ගුණසම්පන්යනොයතපුත්යතො’’තිනපයවයදති, නජානායපතීති අත්යථො. 

එවංවුත්යතපියකොචිකිඤ්චිනකයථසි.තයතොචන්දකුමායරොඅත්තයනො 
භරියායයොතංයාචනත්ථායඋයයයොයජන්යතොආහ– 

1039. 

‘‘ගච්ඡථයවොඝරණියයො, තාතඤ්චවයදථඛණ්ඩහාලඤ්ච; 

මාඝායතථකුමායර, අදූසයකසීහසඞ්කායස. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

75 

පටුන 

1040. 

‘‘ගච්ඡථයවොඝරණියයො, තාතඤ්චවයදථඛණ්ඩහාලඤ්ච; 

මාඝායතථකුමායර, අයපක්ඛියතසබ්බයලොකස්සා’’ති. 

තා ගන්ත්වා යාචිංසු. තාපි රාජා න ඔයලොයකසි. තයතො කුමායරො
අනායථො හුත්වාවිලපන්යතො– 

1041. 

‘‘යංනූනාහංජායයයයං, රථකාරකුයලසුවා, 

පුක්කුසකුයලසුවායවස්යසසුවාජායයයයං, 
නහජ්ජමංරාජයඤ්යඤඝායතයයා’’ති.– 

වත්වාපුනතාභරියායයොඋයයයොයජන්යතොආහ– 

1042. 

‘‘සබ්බාසීමන්තිනියයොගච්ඡථ, අයයස්සඛණ්ඩහාලස්ස; 

පායදසුනිපතථ, අපරාධාහංනපස්සාමි. 

1043. 

‘‘සබ්බා සීමන්තිනියයො ගච්ඡථ, අයයස්සඛණ්ඩහාලස්ස; 

පායදසුනිපතථ, කින්යතභන්යතමයංඅදූයසමා’’ති. 

තත්ථ අපරාධාහං න පස්සාමීති අහං ආචරියඛණ්ඩහායල අත්තයනො

අපරාධංනපස්සාමි. කින්යත භන්යතතිඅයයඛණ්ඩහාල, මයංතුය්හංකිං

දූසයිම්හා, අථචන්දකුමාරස්ස යදොයසොඅත්ථ, තංඛමථාතිවයදථාති. 

අථ චන්දකුමාරස්ස කනිට්ඨභගිනී යසලකුමාරී නාම යසොකං
සන්ධායරතුං අසක්යකොන්තී පිතු පාදමූයල පතිත්වා පරියදවි. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1044. 

‘‘කපණාවිලපතියසලා, දිස්වානභාතයරඋපනීතත්යත; 

යඤ්යඤොකිරයමඋක්ඛිපියතො, තායතනසග්ගකායමනා’’ති. 

තත්ථ උපනීතත්යතති උපනීතසභායව. උක්ඛපියතොති උක්ඛිත්යතො. 

සග් කාය යනොති මමභාතයරොමායරත්වාසග්ගංඉච්ඡන්යතන.තාත, ඉයම
මායරත්වාකිංසග්යගන කරිස්සසීතිවිලපති. 

රාජාතස්සාපිකථංනගණ්හි.තයතොචන්දකුමාරස්සපුත්යතොවසුයලො 
නාම පිතරං දුක්ඛිතං දිස්වා ‘‘අහං අයයකං යාචිත්වා මම පිතු ජීවිතං 
දායපස්සාමී’’තිරඤ්යඤොපාදමූයලපරියදවි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථා
ආහ– 
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1045. 

‘‘ආවත්තිපරිවත්තිච, වසුයලොසම්මුඛාරඤ්යඤො; 

මායනොපිතරංඅවධි, දහරම්හායයොබ්බනංපත්තා’’ති. 

තත්ථ දහරම්හායෙොබ්බනං පත්තාති යදව, මයං තරුණදාරකා, නතාව

යයොබ්බනප්පත්තා, අම්යහසුපිතාවඅනුකම්පායඅම්හාකංපිතරං මාඅවධීති. 

රාජා තස්ස පරියදවිතං සුත්වා භිජ්ජමානහදයයො විය හුත්වා 

අස්සුපුණ්යණහියනත්යතහිකුමාරංආලිඞ්ගිත්වා ‘‘තාත, අස්සාසං පටිලභ, 
විස්සජ්යජමියතපිතර’’න්තිවත්වාගාථමාහ– 

1046. 

‘‘එයසො යතවසුලපිතා, සයමහිපිතරාසහ; 

දුක්ඛංයඛොයමජනයසි, විලපන්යතොඅන්යතපුරස්මිං; 

මුඤ්යචථදානිකුමායර, අලම්පියමයහොතුපුත්තයඤ්යඤනා’’ති. 

තත්ථ අන්යතපුරස්මින්තිරාජනියවසනස්ස අන්තයර. 

පුන ඛණ්ඩහායලොආගන්ත්වාආහ– 

1047. 

‘‘පුබ්යබවයඛොසියමවුත්යතො, දුක්කරංදුරභිසම්භවඤ්යචතං; 

අථයනොඋපක්ඛටස්සයඤ්ඤස්ස, කස්මාකයරොසිවික්යඛපං. 

1048. 

‘‘සබ්යබවජන්තිසුගතිං, යයයජන්තියයපියායජන්ති; 

යයචාපිඅනුයමොදන්ති, යජන්තානංඑදිසංමහායඤ්ඤ’’න්ති. 

රාජාපනඅන්ධබායලොපුනතස්සවචයනනපුත්යතගණ්හායපසි.තයතො 

ඛණ්ඩහායලො චින්යතසි – ‘‘අයං රාජා මුදුචිත්යතො කායලන ගණ්හායපති, 

කායලන විස්සජ්යජති, පුනපි දාරකානං වචයනන පුත්යත විස්සජ්යජයය, 

යඤ්ඤාවාටඤ්යඤවනං යනමී’’ති.අථස්සතත්ථගමනත්ථායගාථමාහ– 

1049. 

‘‘සබ්බරතනස්සයඤ්යඤොඋපක්ඛයටො, එකරාජතවපටියත්යතො; 

අභිනික්ඛමස්සුයදව, සග්ගංගයතොත්වංපයමොදිස්සසී’’ති. 

තස්සත්යථො – මහාරාජ, තව යඤ්යඤො සබ්බරතයනහි උපක්ඛයටො

පටියත්යතො, ඉදානි යත අභිනික්ඛමනකායලො, තස්මා අභිනික්ඛම, යඤ්ඤං
යජිත්වාසග්ගංගයතො පයමොදිස්සසීති. 
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තයතො යබොධිසත්තං ආදාය යඤ්ඤාවාටගමනකායල තස්ස ඔයරොධා
එකයතොව නික්ඛමිංසු.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1050. 

‘‘දහරාසත්තසතාඑතා, චන්දකුමාරස්සභරියායයො; 

යකයසපකිරිත්වාන, යරොදන්තියයොමග්ගමනුයායිංසු. 

1051. 

‘‘අපරා පනයසොයකන, නික්ඛන්තානන්දයනවිය යදවා; 

යකයසපකිරිත්වාන, යරොදන්තියයොමග්ගමනුයායිසු’’න්ති. 

තත්ථ නන්දයන විෙ යදවාති නන්දනවයන චවනයදවපුත්තං
පරිවායරත්වානික්ඛන්තයදවතාවියගතා. 

ඉයතො පරංතාසංවිලාපගාථායහොන්ති– 

1052. 

‘‘කාසිකසුචිවත්ථධරා, කුණ්ඩලියනොඅගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නීයන්තිචන්දසූරියා, යඤ්ඤත්ථායඑකරාජස්ස. 

1053. 

‘‘කාසිකසුචිවත්ථධරා, කුණ්ඩලියනොඅගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නීයන්තිචන්දසූරියා, මාතුකත්වාහදයයසොකං. 

1054. 

‘‘කාසිකසුචිවත්ථධරා, කුණ්ඩලියනොඅගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නීයන්තිචන්දසූරියා, ජනස්සකත්වාහදයයසොකං. 

1055. 

‘‘මංසරසයභොජනා න්හාපකසුන්හාපිතා, කුණ්ඩලියනො 

අගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නීයන්තිචන්දසූරියා, යඤ්ඤත්ථායඑකරාජස්ස. 

1056. 

‘‘මංසරසයභොජනා න්හාපකසුන්හාපිතා, කුණ්ඩලියනො 

අගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නීයන්තිචන්දසූරියා, මාතුකත්වාහදයයසොකං. 

1057. 

‘‘මංසරසයභොජනා න්හාපකසුන්හාපිතා, කුණ්ඩලියනො 

අගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නීයන්තිචන්දසූරියා, ජනස්සකත්වාහදයයසොකං. 
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1058. 

‘‘යස්සුපුබ්යබහත්ථවරධුරගයත, හත්ථීහිඅනුවජන්ති; 

තයජ්ජචන්දසූරියා, උයභොවපත්තිකායන්ති. 

1059. 

‘‘යස්සු පුබ්යබඅස්සවරධුරගයත, අස්යසහි අනුවජන්ති; 

තයජ්ජචන්දසූරියා, උයභොවපත්තිකායන්ති. 

1060. 

‘‘යස්සුපුබ්යබරථවරධුරගයත, රයථහිඅනුවජන්ති; 

තයජ්ජචන්දසූරියා, උයභොවපත්තිකායන්ති. 

1061. 

‘‘යයහිස්සුපුබ්යබනියයංසු, තපනීයකප්පයනහිතුරඞ්යගහි; 

තයජ්ජචන්දසූරියා, උයභොවපත්තිකායන්තී’’ති. 

තත්ථ කාසිකසුචිවත්ථධරාති කාසිකානි සුචිවත්ථානි ධාරයමානා. 

චන්දසූරිොති චන්දකුමායරො ච සූරියකුමායරො ච. න්හාපකසුන්හාපිතාති
චන්දනචුණ්යණන උබ්බට්යටත්වා න්හාපයකහි කතපරිකම්මතාය

සුන්හාපිතා. ෙස්සූතියයඅස්සු. අස්සූති නිපාතමත්තං, යයකුමායරතිඅත්යථො. 

පුබ්යබති ඉයතො පුබ්යබ. හත්ථිවරධුපාර යතති හත්ථවරානං ධුරගයත, 

අලඞ්කතහත්ථක්ඛන්ධවරගයතති අත්යථො. අස්සවරධුපාර යතති 

අස්සවරපිට්ඨිගයත. රථවරධුපාර යතති රථවරමජ්ඣගයත. නිෙයංසූති
නික්ඛමිංසු. 

එවංතාසුපරියදවන්තීසුයයවයබොධිසත්තංනගරානීහරිංසු.සකලනගරං 
සඞ්ඛුභිත්වා නික්ඛමිතුං ආරභි. මහාජයන නික්ඛන්යත ද්වාරානි

නප්පයහොන්ති. බ්රාහ්මයණො අතිබහුං ජනං දිස්වා ‘‘යකො ජානාති, කිං
භවිස්සතී’’ති නගරද්වාරානි ථකායපසි. මහාජයනො නික්ඛමිතුං අලභන්යතො

නගරද්වාරස්සආසන්නට්ඨායනඋයයානං අත්ථ, තස්සසන්තියකමහාවිරවං
රවි.යතනරයවනසකුණසඞ්යඝොසඞ්ඛුභියතොආකාසං පක්ඛන්දි.මහාජයනො
තංතංසකුණිංආමන්යතත්වාවිලපන්යතොආහ– 

1062. 

‘‘යදිසකුණිමංසමිච්ඡසි, ඩයස්සුපුබ්යබනපුප්ඵවතියා; 

යජයතත්ථඑකරාජා, සම්මූළ්යහොචතූහිපුත්යතහි. 

1063. 

‘‘යදිසකුණිමංසමිච්ඡසි, ඩයස්සුපුබ්යබනපුප්ඵවතියා; 

යජයතත්ථඑකරාජා, සම්මූළ්යහොචතූහිකඤ්ඤාහි. 
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1064. 

‘‘යදිසකුණිමංසමිච්ඡසි, ඩයස්සුපුබ්යබනපුප්ඵවතියා; 

යජයතත්ථඑකරාජා, සම්මූළ්යහොචතූහිමයහසීති. 

1065. 

‘‘යදි සකුණිමංසමිච්ඡසි, ඩයස්සුපුබ්යබන පුප්ඵවතියා; 

යජයතත්ථඑකරාජා, සම්මූළ්යහොචතූහිගහපතීහි. 

1066. 

‘‘යදිසකුණිමංසමිච්ඡසි, ඩයස්සුපුබ්යබනපුප්ඵවතියා; 

යජයතත්ථඑකරාජා, සම්මූළ්යහොචතූහිහත්ථීහි. 

1067. 

‘‘යදිසකුණිමංසමිච්ඡසි, ඩයස්සුපුබ්යබනපුප්ඵවතියා; 

යජයතත්ථඑකරාජා, සම්මූළ්යහොචතූහිඅස්යසහි. 

1068. 

‘‘යදිසකුණිමංසමිච්ඡසි, ඩයස්සුපුබ්යබනපුප්ඵවතියා; 

යජයතත්ථඑකරාජා, සම්මූළ්යහොචතූහිඋසයභහි. 

1069. 

‘‘යදි සකුණිමංසමිච්ඡසි, ඩයස්සුපුබ්යබන පුප්ඵවතියා; 

යජයතත්ථඑකරාජා, සම්මූළ්යහොසබ්බචතුක්යකනා’’ති. 

තත්ථ  ංසමිච්ඡසීති අම්යභො සකුණි, සයච මංසං ඉච්ඡසි, පුප්ඵවතියා

පුබ්යබනපුරත්ථමදිසායංයඤ්ඤාවායටො අත්ථ, තත්ථ ගච්ඡ. ෙජයතත්ථාති
එත්ථඛණ්ඩහාලස්සවචනංගයහත්වා සම්මූළ්යහොඑකරාජාචතූහිපුත්යතහි
යඤ්ඤංයජති.යසසගාථාසුපිඑයසවනයයො. 

එවංමහාජයනොතස්මිංඨායනපරියදවිත්වායබොධිසත්තස්සවසනට්ඨානං 
ගන්ත්වාපාසාදංපදක්ඛිණංකයරොන්යතොඅන්යතපුයරකූටාගාරඋයයානාදීනි
පස්සන්යතො ගාථාහිපරියදවි– 

1070. 

‘‘අයමස්සපාසායදො, ඉදංඅන්යතපුරංසුරමණීයං; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1071. 

‘‘ඉදමස්සකූටාගාරං, යසොවණ්ණංපුප්ඵමලයවිකිණ්ණං; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1072. 
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‘‘ඉදමස්සඋයයානං, සුපුප්ඵිතංසබ්බකාලිකංරම්මං; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1073. 

‘‘ඉදමස්ස අයසොකවනං, සුපුප්ඵිතංසබ්බකාලිකං රම්මං; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1074. 

‘‘ඉදමස්සකණිකාරවනං, සුපුප්ඵිතංසබ්බකාලිකංරම්මං; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1075. 

‘‘ඉදමස්සපාටලිවනං, සුපුප්ඵිතංසබ්බකාලිකංරම්මං; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1076. 

‘‘ඉදමස්සඅම්බවනං, සුපුප්ඵිතංසබ්බකාලිකංරම්මං; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1077. 

‘‘අයමස්සයපොක්ඛරණී, සඤ්ඡන්නාපදුමපුණ්ඩරීයකහි; 

නාවාචයසොවණ්ණවිකතා, පුප්ඵවල්ලියාචිත්තාසුරමණීයා; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා’’ති. 

තත්ථ යතදානීති ඉදානි යත චන්දකුමාරප්පමුඛා අම්හාකං අයයපුත්තා

එවරූපං පාසාදං ඡඩ්යඩත්වා වධාය නීයන්ති. යසොවණ්ණවිකතාති
සුවණ්ණඛචිතා. 

එත්තයකසු ඨායනසු විලපන්තා පුන හත්ථසාලාදීනි උපසඞ්කමිත්වා 
ආහංසු– 

1078. 

‘‘ඉදමස්සහත්ථරතනං, එරාවයණොගයජොබලීදන්තී; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1079. 

‘‘ඉදමස්සඅස්සරතනං, එකඛුයරොඅස්යසො; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1080. 

‘‘අයමස්සඅස්සරයථො, සාළයනිග්යඝොයසොසුයභොරතනවිචිත්යතො; 

යත්ථස්සුඅයයපුත්තා, යසොභිංසුනන්දයනවියයදවා; 
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යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1081. 

‘‘කථං නාමසාමසමසුන්දයරහි, චන්දනමුදුකගත්යතහි; 

රාජායජිස්සයතයඤ්ඤං, සම්මූළ්යහොචතූහිපුත්යතහි. 

1082. 

‘‘කථංනාමසාමසමසුන්දරාහි, චන්දනමුදුකගත්තාහි; 

රාජායජිස්සයතයඤ්ඤං, සම්මූළ්යහොචතූහිකඤ්ඤාහි. 

1083. 

‘‘කථංනාමසාමසමසුන්දරාහි, චන්දනමුදුකගත්තාහි; 

රාජායජිස්සයතයඤ්ඤං, සම්මූළ්යහොචතූහිමයහසීහි. 

1084. 

‘‘කථංනාමසාමසමසුන්දයරහි, චන්දනමුදුකගත්යතහි; 

රාජායජිස්සයතයඤ්ඤං, සම්මූළ්යහොචතූහිගහපතීහි. 

1085. 

‘‘යථායහොන්තිගාමනිගමා, සුඤ්ඤාඅමනුස්සකාබ්රහාරඤ්ඤා; 

තථායහස්සතිපුප්ඵවතියා, යිට්යඨසුචන්දසූරියයසූ’’ති. 

තත්ථ එරාවයණොතිතස්සහත්ථයනොනාමං. එකඛුයරොතිඅභින්නඛුයරො. 

සාළිෙනිග්යඝොයසොති ගමනකායල සාළකානං විය මධුයරන නිග්යඝොයසන 

සමන්නාගයතො. කථංනා ාතියකනනාමකාරයණන. සා ස සුන්දයරහීති
සුවණ්ණසායමහි ච අඤ්ඤමඤ්ඤං ජාතියා සයමහි ච නිද්යදොසතාය

සුන්දයරහි. චන්දනමුදුක ත්යතහීති යලොහිතචන්දනලිත්තගත්යතහි. 

බ්රහාරඤ්ඤාති යථා යත ගාමනිගමා සුඤ්ඤා නිම්මනුස්සා බ්රහාරඤ්ඤා

යහොන්ති, තථා පුප්ඵවතියාපි යඤ්යඤ යිට්යඨසු රාජපුත්යතසු සුඤ්ඤා
අරඤ්ඤසදිසාභවිස්සතීති. 

අථ මහාජයනො බහි නික්ඛමිතුං අලභන්යතො අන්යතොනගයරයයව
විචරන්යතො පරියදවි. යබොධිසත්යතොපි යඤ්ඤාවාටං නීයතො. අථස්ස මාතා

යගොතමී නාම යදවී ‘‘පුත්තානං යම ජීවිතං යදහි, යදවා’’ති රඤ්යඤො
පාදමූයලපරිවත්තිත්වාපරියදවමානාආහ– 

1086. 

‘‘උම්මත්තිකාභවිස්සාමි, භූනහතාපංසුනාචපරිකිණ්ණා; 

සයචචන්දවරංහන්ති, පාණායමයදවරුජ්ඣන්ති. 

1087. 

‘‘උම්මත්තිකා භවිස්සාමි, භූනහතාපංසුනාච පරිකිණ්ණා; 
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සයචසූරියවරංහන්ති, පාණායමයදවරුජ්ඣන්තී’’ති. 

තත්ථ භූනහතාති හතවුඩ්ඪි. පංසුනා ච පරිකිණ්ණාති
පංසුපරිකිණ්ණසරීරාඋම්මත්තිකාහුත්වා විචරිස්සාමි. 

සාඑවංපරියදවන්තීපිරඤ්යඤොසන්තිකාකිඤ්චිකථංඅලභිත්වා ‘‘මම

පුත්යතො තුම්හාකං කුජ්ඣිත්වා ගයතො භවිස්සති, කිස්ස නං තුම්යහ න 
නිවත්යතථා’’ති කුමාරස්ස චතස්යසො භරියායයො ආලිඞ්ගිත්වා පරියදවන්තී
ආහ– 

1088. 

‘‘කින්නුමානරමායපයයං, අඤ්ඤමඤ්ඤංපියංවදා; 

ඝට්ටිකාඋපරික්ඛීච, යපොක්ඛරණීචභාරිකා; 

චන්දසූරියයසුනච්චන්තියයො, සමාතාසංනවිජ්ජතී’’ති. 

තත්ථ කින්නු ා න ර ායපෙුන්ති යකන කාරයණන ඉමා
ඝට්ටිකාතිආදිකා චතස්යසො අඤ්ඤමඤ්ඤං පියංවදා චන්දසූරියකුමාරානං 

සන්තියක නච්චන්තියයො මම පුත්යත න රමාපයිංසු, උක්කණ්ඨාපයිංසු.
සකලජම්බුදීපස්මිඤ්හි නච්යච වා ගීයත වා සමා අඤ්ඤා කාචි තාසං න
විජ්ජතීතිඅත්යථො. 

ඉති සා සුණ්හාහි සද්ධිං පරියදවිත්වා අඤ්ඤං ගයහතබ්බග්ගහණං 
අපස්සන්තීඛණ්ඩහාලංඅක්යකොසමානාඅට්ඨගාථාඅභාසි– 

1089. 

‘‘ඉමංමය්හංහදයයසොකං, පටිමුඤ්චතුඛණ්ඩහාලතවමාතා; 

යයොමය්හංහදයයසොයකො, චන්දම්හිවධායනින්නීයත. 

1090. 

‘‘ඉමංමය්හංහදයයසොකං, පටිමුඤ්චතුඛණ්ඩහාලතවමාතා; 

යයොමය්හංහදයයසොයකො, සූරියම්හිවධායනින්නීයත. 

1091. 

‘‘ඉමංමය්හංහදයයසොකං, පටිමුඤ්චතුඛණ්ඩහාලතවජායා; 

යයොමය්හංහදයයසොයකො, චන්දම්හිවධායනින්නීයත. 

1092. 

‘‘ඉමං මය්හංහදයයසොකං, පටිමුඤ්චතුඛණ්ඩහාල තවජායා; 

යයොමය්හංහදයයසොයකො, සූරියම්හිවධායනින්නීයත. 

1093. 

‘‘මාචපුත්යතමාචපතිං, අද්දක්ඛිඛණ්ඩහාලතවමාතා; 
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යයොඝායතසිකුමායර, අදූසයකසීහසඞ්කායස. 

1094. 

‘‘මාචපුත්යතමාචපතිං, අද්දක්ඛිඛණ්ඩහාලතවමාතා; 

යයොඝායතසිකුමායර, අයපක්ඛියතසබ්බයලොකස්ස. 

1095. 

‘‘මාචපුත්යතමාචපතිං, අද්දක්ඛිඛණ්ඩහාලතවජායා; 

යයොඝායතසිකුමායර, අදූසයකසීහසඞ්කායස. 

1096. 

‘‘මාචපුත්යතමාචපතිං, අද්දක්ඛිඛණ්ඩහාලතවජායා; 

යයොඝායතසිකුමායර, අයපක්ඛියතසබ්බයලොකස්සා’’ති. 

තත්ථ ඉ ං  ය්හන්ති මය්හං ඉමං හදයයසොකං දුක්ඛං. පටිමුඤ්චතූති

පවිසතු පාපුණාතු. යෙො ඝායතසීති යයො ත්වං ඝායතසි. අයපක්ඛයතති
සබ්බයලොයකනඔයලොකියතදිස්සමායනමායරසීතිඅත්යථො. 

යබොධිසත්යතො යඤ්ඤාවායටපිපිතරංයාචන්යතොආහ – 

1097. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළබන්ධකාපි, හත්ථීඅස්යසචපායලම. 

1098. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළබන්ධකාපි, හත්ථඡකණානිඋජ්යඣම. 

1099. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළබන්ධකාපි, අස්සඡකණානිඋජ්යඣම. 

1100. 

‘‘මා යනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහි ඛණ්ඩහාලස්ස; 

යස්සයහොන්තිතවකාමා, අපිරට්ඨාපබ්බාජිතා; 
භික්ඛාචරියංචරිස්සාම. 

1101. 

‘‘දිබ්බංයදවඋපයාචන්ති, පුත්තත්ථකාපිදලිද්දා; 

පටිභානානිපිහිත්වා, පුත්යතනලභන්තිඑකච්චා. 

1102. 
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‘‘ආසීසිකානිකයරොන්ති, පුත්තායනොජායන්තුතයතොපපුත්තා; 

අථයනොඅකාරණස්මා, යඤ්ඤත්ථායයදවඝායතසි. 

1103. 

‘‘උපයාචිතයකනපුත්තංලභන්ති, මාතාතයනොඅඝායතසි; 

මාකිච්ඡාලද්ධයකහිපුත්යතහි, යජිත්යථොඉමංයඤ්ඤං. 

1104. 

‘‘උපයාචිතයකනපුත්තංලභන්ති, මාතාතයනොඅඝායතසි; 

මාකපණලද්ධයකහිපුත්යතහි, අම්මායයනොවිප්පවායසහී’’ති. 

තත්ථ දිබ්බන්තියදව, අපුත්තිකා දලිද්දාපිනාරියයොපුත්තත්ථකාහුත්වා
බහුං පණ්ණාකාරං කරිත්වා පුත්තං වා ධීතරං වා ලභාමාති දිබයං

උපයාචන්ති. පටිභානානිපි හිත්වාතියදොහළානිඡඩ්යඩත්වාපි, අලභිත්වාපීති

අත්යථො. ඉදං වුත්තං යහොති – මහාරාජ, නාරීනඤ්හි උප්පන්නං යදොහළං
අලභිත්වා ගබ්යභො සුස්සිත්වා නස්සති. තත්ථ එකච්චා යාචන්තාපි පුත්යත

අලභමානා, කාචිලද්ධම්පියදොහළංපහායඅපරිභුඤ්ජිත්වා නලභන්ති, කාචි
යදොහළං අලභමානා න ලභන්ති. මය්හං පන මාතා උප්පන්නං යදොහළං 
ලභිත්වාපරිභුඤ්ජිත්වාඋප්පන්නංගබ්භංඅනායසත්වාපුත්යතපටිලභි.එවං 
පටිලද්යධමායනොඅවධීතියාචති. 

ආසීසිකානීති මහාරාජ, ඉයමසත්තාආසීසංකයරොන්ති.කින්ති? පුත්තා

යනොජායන්තූති. තයතො පපුත්තාතිපුත්තානම්පියනොපුත්තාජායන්තූති. අථ

යනො අකාරණස් ාතිඅථත්වං අම්යහඅකාරයණනයඤ්ඤත්ථායඝායතසි. 

උපොචිතයකනාතියදවතානංආයාචයනන. කපණලද්ධයකහීතිකපණාවිය

හුත්වා ලද්ධයකහි. පුත්යතහීති අම්යහහි සද්ධිං අම්හාකං අම්මාය මා

විප්පවායසහි, මායනොමාතරාසද්ධිංවිප්පවාසංකරීතිවදති. 

යසො එවං වදන්යතොපි පිතු සන්තිකා කිඤ්චි කථං අලභිත්වා මාතු
පාදමූයලනිපතිත්වාපරියදවමායනොආහ– 

1105. 

‘‘බහුදුක්ඛායපොසියචන්දං, අම්මතුවංජීයයසපුත්තං; 

වන්දාමියඛොයතපායද, ලභතංතායතොපරයලොකං. 

1106. 

‘‘හන්දචමංඋපගූහ, පායදයතඅම්මවන්දිතුංයදහි; 

ගච්ඡාමිදානිපවාසං, යඤ්ඤත්ථායඑකරාජස්ස. 

1107. 

‘‘හන්දචමංඋපගූහ, පායදයතඅම්මවන්දිතුංයදහි; 
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ගච්ඡාමිදානිපවාසං, මාතුකත්වාහදයයසොකං. 

1108. 

‘‘හන්දචමංඋපගූහ, පායදයතඅම්මවන්දිතුංයදහි; 

ගච්ඡාමිදානිපවාසං, ජනස්සකත්වාහදයයසොක’’න්ති. 

තත්ථ බහුදුක්ඛා යපොසිොති බහූහි දුක්යඛහි යපොසිය. චන්දන්ති මං

චන්දකුමාරං එවං යපොයසත්වා ඉදානි, අම්ම, ත්වං ජීයයස පුත්තං. ලභතං

තායතො පරයලොකන්ති පිතා යම යභොගසම්පන්නං පරයලොකං ලභතු. 

උපගූහාති ආලිඞ්ග පරිස්සජ. පවාසන්ති පුන අනාගමනාය අච්චන්තං
විප්පවාසං ගච්ඡාමි. 

අථස්සමාතාපරියදවන්තීචතස්යසොගාථාඅභාසි– 

1109. 

‘‘හන්දචපදුමපත්තානං, යමොළංබන්ධස්සුයගොතමිපුත්ත; 

චම්පකදලමිස්සායයො, එසායතයපොරාණිකාපකති. 

1110. 

‘‘හන්ද චවියලපනංයත, පච්ඡිමකංචන්දනං විලිම්පස්සු; 

යයහිචසුවිලිත්යතො, යසොභසිරාජපරිසායං. 

1111. 

‘‘හන්දචමුදුකානිවත්ථානි, පච්ඡිමකංකාසිකංනිවායසහි; 

යයහිචසුනිවත්යථො, යසොභසිරාජපරිසායං. 

1112. 

‘‘මුත්තාමණිකනකවිභූසිතානි, ගණ්හස්සු හත්ථාභරණානි; 

යයහිචහත්ථාභරයණහි, යසොභසිරාජපරිසාය’’න්ති. 

තත්ථ පදු පත්තානන්ති පදුමපත්තයවඨනං නායමකං පසාධනං, තං
සන්ධායයවමාහ. තව විප්පකිණ්ණං යමොළං උක්ඛිපිත්වා 

පදුමපත්තයවඨයනන යයොයජත්වා බන්ධාති අත්යථො. ය ොතමිපුත්තාති 

චන්දකුමාරංආලපති. චම්පකදලමිස්සායෙොතිඅබ්භන්තරියමහි චම්පකදයලහි

මිස්සිතා වණ්ණගන්ධසම්පන්නා නානාපුප්ඵමාලා පිලන්ධස්සු. එසා යතති

එසා තව යපොරාණිකා පකති, තයමව ගණ්හස්සු පුත්තාති පරියදවති. යෙහි

චාති යයහි යලොහිතචන්දනවියලපයනහි විලිත්යතො රාජපරිසාය යසොභසි, 

තානිවිලිම්පස්සූති අත්යථො. කාසිකන්ති සතසහස්සග්ඝනකංකාසිකවත්ථං. 

 ණ්හස්සූති පිලන්ධස්සු. 

ඉදානිස්ස චන්දා නාම අග්ගමයහසී තස්ස පාදමූයල නිපතිත්වා 
පරියදවමානාආහ– 
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1113. 

‘‘නහිනූනායංරට්ඨපායලො, භූමිපතිජනපදස්සදායායදො; 

යලොකිස්සයරොමහන්යතො, පුත්යතස්යනහංජනයතී’’ති. 

තංසුත්වාරාජාගාථමාහ– 

1114. 

‘‘මය්හම්පිපියාපුත්තා, අත්තාචපියයොතුම්යහචභරියායයො; 

සග්ගඤ්චපත්ථයායනො, යතනාහංඝාතයිස්සාමී’’ති. 

තස්සත්යථො – කිංකාරණා පුත්තසියනහං න ජයනමි? න යකවලං

යගොතමියා එව, අථ යඛො මය්හම්පි පියා පුත්තා, තථා අත්තා ච තුම්යහ ච
සුණ්හායයොභරියායයොච පියායයව.එවංසන්යතපිසග්ගඤ්චපත්ථයායනො

අහං සග්ගං පත්යථන්යතො, යතන කාරයණන එයත ඝාතයිස්සාමි, මා

චින්තයිත්ථ, සබ්යබයපයතමයාසද්ධිංයදවයලොකංඑකයතො ගමිස්සන්තීති. 

චන්දා ආහ– 

1115. 

‘‘මංපඨමංඝායතහි, මායමහදයංදුක්ඛංඵායලසි; 

අලඞ්කයතොසුන්දරයකො, පුත්යතොයදවතවසුඛුමායලො. 

1116. 

‘‘හන්දයය මංහනස්සු, පරයලොයකචන්දයකන යහස්සාමි; 

පුඤ්ඤංකරස්සුවිපුලං, විචරාමඋයභොපිපරයලොයක’’ති. 

තත්ථ පඨ න්තියදව, මමසාමිකයතොපඨමතරං මංඝායතහි. දුක්ඛන්ති

චන්දස්ස මරණදුක්ඛං මම හදයං මා ඵායලසි. අලඞ්කයතොති අයං මම
එයකොව අලං පරියත්යතොති එවං අලඞ්කයතො. එවරූපං නාම පුත්තං මා

ඝාතයි, මහාරාජාති දීයපති. හන්දෙයාති හන්ද, අයය, රාජානං ආලපන්තී

එවමාහ. පරයලොයකචන්දයකනාතිචන්යදනසද්ධිංපරයලොයකභවිස්සාමි. 

විචරා  උයභොපි පරයලොයකති තයා එකයතො ඝාතිතා උයභොපි පරයලොයක

සුඛං අනුභවන්තාවිචරාම, මායනොසග්ගන්තරායමකාසීති. 

රාජාආහ– 

1117. 

‘‘මාත්වංචන්යදරුච්චිමරණං, බහුකාතවයදවරාවිසාලක්ඛි; 

යතතංරමයිස්සන්ති, යිට්ඨස්මිංයගොතමිපුත්යත’’ති. 

තත්ථ  ා ත්වං චන්යද රුච්චීති මා ත්වං අත්තයනො මරණං යරොයචසි.

‘‘මාරුද්දී’’තිපිපායඨො, මායරොදීතිඅත්යථො. යදවරාතිපතිභාතුකා. 
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තයතොපරංසත්ථා– 

1118. 

‘‘එවං වුත්යත චන්දා අත්තානං, හන්ති හත්ථතලයකහී’’ති. – 

උපඩ්ඪගාථමාහ; 

තයතොපරංතස්සායයවවිලායපොයහොති– 

‘‘අලයමත්ථජීවියතන, පිස්සාමිවිසංමරිස්සාමි. 

1119. 

‘‘නහිනූනිමස්සරඤ්යඤො, මිත්තාමච්චාචවිජ්ජයරසුහදා; 

යයනවදන්තිරාජානං, ‘මාඝාතයිඔරයසපුත්යත’. 

1120. 

‘‘න හිනූනිමස්සරඤ්යඤො, ඤාතීමිත්තාචවිජ්ජයරසුහදා; 

යයනවදන්තිරාජානං, ‘මාඝාතයිඅත්රයජපුත්යත’. 

1121. 

‘‘ඉයමයතපිමය්හංපුත්තා, ගුණියනොකායූරධාරියනොරාජ; 

යතහිපියජස්සුයඤ්ඤං, අථමුඤ්චතුයගොතමිපුත්යත. 

1122. 

‘‘බිලසතංමංකත්වාන, යජස්සුසත්තධාමහාරාජ; 

මායජට්ඨපුත්තමවධි, අදූසකංසීහසඞ්කාසං. 

1123. 

‘‘බිලසතංමංකත්වාන, යජස්සුසත්තධාමහාරාජ; 

මායජට්ඨපුත්තමවධි, අයපක්ඛිතංසබ්බයලොකස්සා’’ති. 

තත්ථ එවන්ති එවං අන්ධබායලන එකරායජන වුත්යත. හන්තීති ‘‘කිං

නායමතං කයථසී’’ති වත්වා හත්ථතයලහි අත්තානං හන්ති. පිස්සාමීති

පිවිස්සාමි. ඉය  යතපීති වසුලකුමාරං ආදිං කත්වා යසසදාරයක හත්යථ 

ගයහත්වා රඤ්යඤො පාදමූයල ඨිතා එවමාහ. ගුණියනොති 

මාලාගුණආභරයණහි සමන්නාගතා. කායූරධාරියනොති කායූරපසාධනධරා. 

බලසතන්ති මහාරාජ, මං ඝායතත්වා යකොට්ඨාසසතං කත්වා සත්තධා
සත්තසුඨායනසුයඤ්ඤංයජස්සු. 

ඉති සා රඤ්යඤො සන්තියක ඉමාහි ගාථාහි පරියදවිත්වා අස්සාසං 
අලභමානායබොධිසත්තස්යසවසන්තිකංගන්ත්වාපරියදවමානාඅට්ඨාසි.අථ

නංයසොආහ– ‘‘චන්යද, මයාජීවමායනනතුය්හංතස්මිංතස්මිංවත්ථුස්මිං
සුභණියත සුකථයත උච්චාවචානි මණිමුත්තාදීනි බහූනි ආභරණානි
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දින්නානි, අජ්ජ පන යත ඉදං පච්ඡිමදානං, සරීරාරුළ්හං ආභරණං දම්මි, 

ගණ්හාහින’’න්ති.ඉමමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ – 

1124. 

‘‘බහුකාතවදින්නාභරණා, උච්චාවචාසුභණිතම්හි; 

මුත්තාමණියවළුරියා, එතංයතපච්ඡිමකංදාන’’න්ති. 

චන්දායදවීපිතංසුත්වාතයතොපරාහිනවහිගාථාහිවිලපි– 

1125. 

‘‘යයසං පුබ්යබඛන්යධසු, ඵුල්ලාමාලාගුණා විවත්තිංසු; 

යතසජ්ජපිසුනිසියතො, යනත්තිංයසොවිවත්තිස්සතිඛන්යධසු. 

1126. 

‘‘යයසං පුබ්යබඛන්යධසු, චිත්තාමාලාගුණා විවත්තිංසු; 

යතසජ්ජපිසුනිසියතො, යනත්තිංයසොවිවත්තිස්සතිඛන්යධසු. 

1127. 

‘‘අචිරංවතයනත්තිංයසො, විවත්තිස්සකිරාජපුත්තානංඛන්යධසු; 

අථමමහදයංනඵලති, තාවදළ්හබන්ධඤ්චයමආසි. 

1128. 

‘‘කාසිකසුචිවත්ථධරා, කුණ්ඩලියනොඅගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නියයාථචන්දසූරියා, යඤ්ඤත්ථායඑකරාජස්ස. 

1129. 

‘‘කාසිකසුචිවත්ථධරා, කුණ්ඩලියනොඅගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නියයාථචන්දසූරියා, මාතුකත්වාහදයයසොකං. 

1130. 

‘‘කාසිකසුචිවත්ථධරා, කුණ්ඩලියනොඅගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නියයාථචන්දසූරියා, ජනස්සකත්වාහදයයසොකං. 

1131. 

‘‘මංසරසයභොජනා න්හාපකසුන්හාපිතා, කුණ්ඩලියනො 

අගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නියයාථචන්දසූරියා, යඤ්ඤත්ථායඑකරාජස්ස. 

1132. 

‘‘මංසරසයභොජනා න්හාපකසුන්හාපිතා, කුණ්ඩලියනො 

අගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නියයාථචන්දසූරියා, මාතුකත්වාහදයයසොකං. 
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1133. 

‘‘මංසරසයභොජනා න්හාපකසුන්හාපිතා, කුණ්ඩලියනො 

අගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නියයාථචන්දසූරියා, ජනස්සකත්වාහදයයසොක’’න්ති. 

තත්ථ  ාලාගුණාති පුප්ඵදාමානි. යතසජ්ජාති යතසං අජ්ජ. 

යනත්තිංයසොති අසි. විවත්තිස්සතීතිපතිස්සති. අචිරං වතාතිඅචියරනවත. න

ඵලතීතිනභිජ්ජති. තාවදළ්හබන්ධඤ්ච ය  ආසීතිඅතිවියථරබන්ධනංයම

හදයංභවිස්සතීතිඅත්යථො. නිෙයාථාතිගච්ඡථ. 

එවං තස්සා පරියදවන්තියාව යඤ්ඤාවායට සබ්බකම්මං නිට්ඨාසි. 
රාජපුත්තං යනත්වා ගීවං ඔනායමත්වා නිසීදායපසුං. ඛණ්ඩහායලො
සුවණ්ණපාතිං උපනායමත්වා ඛග්ගං ආදාය ‘‘තස්ස ගීවං ඡින්දිස්සාමී’’ති

අට්ඨාසි. තං දිස්වා චන්දායදවී ‘‘අඤ්ඤං යම පටිසරණංනත්ථ, අත්තයනො
සච්චබයලනසාමිකස්ස යසොත්ථංකරිස්සාමී’’තිඅඤ්ජලිංපග්ගය්හපරිසාය
අන්තයර විචරන්තීසච්චකිරියංඅකාසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ
– 

1134. 

‘‘සබ්බස්මිංඋපක්ඛටස්මිං, නිසීදියතචන්දස්මිං යඤ්ඤත්ථාය; 

පඤ්චාලරාජධීතාපඤ්ජලිකා, සබ්බපරිසායසමනුපරියායි. 

1135. 

‘‘යයනසච්යචනඛණ්ඩහායලො, පාපකම්මංකයරොතිදුම්යමයධො; 

එයතනසච්චවජ්යජන, සමඞ්ගිනීසාමියකනයහොමි. 

1136. 

‘‘යයඉධත්ථඅමනුස්සා, යානිචයක්ඛභූතභබයානි; 

කයරොන්තුයමයවයයාවටිකං, සමඞ්ගිනීසාමියකනයහොමි. 

1137. 

‘‘යායදවතාඉධාගතා, යානිචයක්ඛභූතභබයානි; 

සරයණසිනිංඅනාථංතායථමං, යාචාමහංපතිමාහංඅයජයය’’න්ති. 

තත්ථ උපක්ඛටස්මින්තිසබ්බස්මිං යඤ්ඤසම්භායරසජ්ජියතපටියත්යත. 

ස ඞ්ගිනීති සම්පයුත්තා එකසංවාසා. යෙ ඉධත්ථීති යය ඉධ අත්ථ. 

ෙක්ඛභූතභබයානීති යදවසඞ්ඛාතා යක්ඛා ච වඩ්ඪිත්වා ඨිතසත්තසඞ්ඛාතා

භූතා ච ඉදානි වඩ්ඪනකසත්තසඞ්ඛාතානි භබයානි ච. යවෙයාවටිකන්ති

මය්හංයවයයාවච්චංකයරොන්තු. තාෙථ න්තිරක්ඛථමං. ොචා හන්තිඅහං 

යවොයාචාමි. පති ාහන්තිපතිංඅහංමාඅයජයයං. 
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අථසක්යකොයදවරාජාතස්සාපරියදවසද්දංසුත්වාතංපවත්තිං ඤත්වා
ජලිතංඅයකූටංආදායගන්ත්වාරාජානංතායසත්වාසබ්යබවිස්සජ්ජායපසි. 
තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1138. 

‘‘තං සුත්වාඅමනුස්යසො, අයයොකූටං පරිබ්භයමත්වාන; 

භයමස්සජනයන්යතො, රාජානංඉදමයවොච. 

1139. 

‘‘බුජ්ඣස්සුයඛොරාජකලි, මාතාහංමත්ථකංනිතායළසිං; 

මායජට්ඨපුත්තමවධි, අදූසකංසීහසඞ්කාසං. 

1140. 

‘‘යකො යතදිට්යඨොරාජකලි, පුත්තභරියායයො හඤ්ඤමානායයො; 

යසට්ඨිචගහපතයයො, අදූසකාසග්ගකාමාහි. 

1141. 

‘‘තංසුත්වාඛණ්ඩහායලො, රාජාචඅබ්භුතමිදංදිස්වාන; 

සබ්යබසංබන්ධනානියමොයචසුං, යථාතංඅනුපඝාතං. 

1142. 

‘‘සබ්යබසුවිප්පමුත්යතසු, යයතත්ථසමාගතාතදාආසුං; 

සබ්යබඑයකකයලඩ්ඩුකමදංසු, එසවයධොඛණ්ඩහාලස්සා’’ති. 

තත්ථ අ නුස්යසොති සක්යකො යදවරාජා. බුජ්ඣස්සූති ජානස්සු

සල්ලක්යඛහි. රාජකලීතිරාජකාළකණ්ණිරාජලාමක.  ා තාහන්තිපාපරාජ, 

බුජ්ඣ, මා යත අහං මත්ථකංනිතායළසිං. යකො යත දිට්යඨොතිකුහිං තයා

දිට්ඨපුබ්යබො. සග් කා ා හීති එත්ථ හීතිනිපාතමත්තං, සග්ගකාමා සග්ගං 

පත්ථයමානාති අත්යථො. තං සුත්වාති, භික්ඛයව, තං සක්කස්ස වචනං

ඛණ්ඩහායලොසුත්වා. අබ්භුතමිදන්තිරාජාචඉදං සක්කස්සදස්සනංපුබ්යබ

අභූතං දිස්වා. ෙථා තන්ති යථා අනුපඝාතං පාණං යමොයචන්ති, එවයමව

යමොයචසුං. එයකකයලඩ්ඩුක දංසූති භික්ඛයව, යත්තකා තස්මිං

යඤ්ඤාවායට සමාගතා, සබ්යබ එකයකොලාහලං කත්වා ඛණ්ඩහාලස්ස

එයකකයලඩ්ඩුපහාරං අදංසු. එස වයධොති එයසොව ඛණ්ඩහාලස්ස වයධො

අයහොසි, තත්යථවනංජීවිතක්ඛයං පායපසුන්තිඅත්යථො. 

තං පනමායරත්වා මහාජයනො රාජානං මායරතුංආරභි. යබොධිසත්යතො
පිතරං පරිස්සජිත්වා මායරතුං න අදාසි. මහාජයනො ‘‘ජීවිතං එතස්ස

පාපරඤ්යඤො යදම, ඡත්තං පනස්සනගයර ච වාසංන දස්සාම, චණ්ඩාලං
කත්වාබහිනගයරවසායපස්සාමා’’තිවත්වා රාජයවසංහායරත්වාකාසාවං
නිවාසායපත්වා හලිද්දිපියලොතිකාය සීසං යවයඨත්වා චණ්ඩාලං කත්වා
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චණ්ඩාලවසනට්ඨානංතංපහිණි.යයපයනතංපසුඝාතයඤ්ඤංයජිංසුයචව

යජායපසුඤ්ච අනුයමොදිංසු ච, සබ්යබ නිරයපරායණාව අයහසුං. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1143. 

‘‘සබ්යබ පවිට්ඨානිරයං, යථාතංපාපකංකරිත්වාන; 

නහිපාපකම්මංකත්වා, ලබ්භාසුගතිංඉයතොගන්තු’’න්ති. 

යසොපි යඛො මහාජයනො ද්යව කාළකණ්ණියයො හායරත්වා තත්යථව 

අභියසකසම්භායර ආහරිත්වා චන්දකුමාරං අභිසිඤ්චි. තමත්ථං

පකායසන්යතොසත්ථාආහ – 

1144. 

‘‘සබ්යබසුවිප්පමුත්යතසු, යයතත්ථසමාගතාතදාආසුං; 

චන්දංඅභිසිඤ්චිංසු, සමාගතාරාජපරිසාච. 

1145. 

‘‘සබ්යබසුවිප්පමුත්යතසු, යයතත්ථසමාගතාතදාආසුං; 

චන්දංඅභිසිඤ්චිංසු, සමාගතාරාජකඤ්ඤායයොච. 

1146. 

‘‘සබ්යබසුවිප්පමුත්යතසු, යයතත්ථසමාගතාතදාආසුං; 

චන්දංඅභිසිඤ්චිංසු, සමාගතායදවපරිසාච. 

1147. 

‘‘සබ්යබසුවිප්පමුත්යතසු, යයතත්ථසමාගතාතදාආසුං; 

චන්දංඅභිසිඤ්චිංසු, සමාගතායදවකඤ්ඤායයොච. 

1148. 

‘‘සබ්යබසුවිප්පමුත්යතසු, යයතත්ථසමාගතාතදාආසුං; 

යචලුක්යඛපමකරුං, සමාගතාරාජපරිසාච. 

1149. 

‘‘සබ්යබසුවිප්පමුත්යතසු, යයතත්ථසමාගතාතදාආසුං; 

යචලුක්යඛපමකරුං, සමාගතාරාජකඤ්ඤායයොච. 

1150. 

‘‘සබ්යබසුවිප්පමුත්යතසු, යයතත්ථසමාගතාතදාආසුං; 

යචලුක්යඛපමකරුං, සමාගතායදවපරිසාච. 

1151. 

‘‘සබ්යබසුවිප්පමුත්යතසු, යයතත්ථසමාගතාතදාආසුං; 
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යචලුක්යඛපමකරුං, සමාගතායදවකඤ්ඤායයොච. 

1152. 

‘‘සබ්යබසු විප්පමුත්යතසු, බහූආනන්දිතා අහුං; 

නන්දිංපයවසිනගරං, බන්ධනායමොක්යඛොඅයඝොසිත්ථා’’ති. 

තත්ථ රාජපරිසා චාති රාජපරිසාපි තීහි සඞ්යඛහි අභිසිඤ්චිංසු. 

රාජකඤ්ඤායෙො චාති ඛත්තියධීතයරොපි නං අභිසිඤ්චිංසු. යදවපරිසා චාති
සක්යකො යදවරාජාවිජයුත්තරසඞ්ඛංගයහත්වායදවපරිසායසද්ධිංඅභිසිඤ්චි. 

යදවකඤ්ඤායෙො චාති සුජාපි යදවධීතරාහි සද්ධිං අභිසිඤ්චි. 

යචලුක්යඛප කරුන්ති නානාවණ්යණහි වත්යථහි ධයජ උස්සායපත්වා
උත්තරිසාටකානි ආකායස ඛිපන්තා යචලුක්යඛපං කරිංසු. රාජපරිසා ච
ඉතයර තයයො යකොට්ඨාසා චාති අභියසකකාරකා චත්තායරොපි යකොට්ඨාසා

කරිංසුයයව. ආනන්දිතා අහුන්ති ආයමොදිතා අයහසුං. නන්දිං පයවසි

න රන්තිචන්දකුමාරස්ස ඡත්තංඋස්සායපත්වානගරංපවිට්ඨකායලනගයර 

ආනන්දයභරිචරි.‘‘කිංවත්වා’’ති? යථා‘‘අම්හාකංචන්දකුමායරොබන්ධනා

මුත්යතො, එවයමවසබ්යබබන්ධනාමුච්චන්තූ’’ති.යතනවුත්තං‘‘බන්ධනා
යමොක්යඛො අයඝොසිත්ථා’’ති. 

යබොධිසත්යතො පිතු වත්තං පට්ඨයපසි. අන්යතොනගරං පන පවිසිතුං න 
ලභති. පරිබ්බයස්ස ඛීණකායල යබොධිසත්යතො උයයානකීළාදීනං අත්ථාය

ගච්ඡන්යතො තං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘පතිම්හී’’ති න වන්දති, අඤ්ජලිං පන
කත්වා ‘‘චිරං ජීව සාමී’’ති වදති. ‘‘යකනත්යථො’’ති වුත්යත ආයරොයචසි.
අථස්ස පරිබ්බයං දායපසි. යසො ධම්යමන රජ්ජං කායරත්වා
ආයුපරියයොසායනයදවයලොකංපූරයමායනොඅගමාසි. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි
යදවදත්යතොමංඑකංනිස්සායබහූමායරතුංවායාමමකාසී’’තිවත්වාජාතකං 

සයමොධායනසි. තදා ඛණ්ඩහායලො යදවදත්යතො අයහොසි, යගොතමීයදවී

මහාමායා, චන්දායදවී රාහුලමාතා, වසුයලොරාහුයලො, යසලාඋප්පලවණ්ණා, 

සූයරො වාමයගොත්යතො කස්සයපො, භද්දයසයනො යමොග්ගල්ලායනො, 

සූරියකුමායරො සාරිපුත්යතො, චන්දරාජා පන අහයමව සම්මාසම්බුද්යධො 
අයහොසින්ති. 

චන්දකුමාරජාතකවණ්ණනාසත්තමා. 

[545] 8. මහානාරදකස්සපජාතකවණ්ණනා 
අහු රාජා වියදහානන්ති ඉදං සත්ථා ලට්ඨිවනුයයායන විහරන්යතො

උරුයවලකස්සපදමනං ආරබ්භ කයථසි. යදා හි සත්ථා 
පවත්තිතවරධම්මචක්යකො උරුයවලකස්සපාදයයො ජටියල දයමත්වා 
මගධරාජස්ස පටිස්සවං යලොයචතුං පුරාණජටිලසහස්සපරිවුයතො
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ලට්ඨිවනුයයානං අගමාසි. තදා ද්වාදසනහුතාය පරිසාය සද්ධිං ආගන්ත්වා
දසබලං වන්දිත්වා නිසින්නස්ස මගධරඤ්යඤො පරිසන්තයර
බ්රාහ්මණගහපතිකානංවිතක්යකොඋප්පජ්ජි‘‘කිංනුයඛොඋරුයවලකස්සයපො 

මහාසමයණබ්රහ්මචරියං චරති, උදාහු මහාසමයණො උරුයවලකස්සයප’’ති.
අථ යඛො භගවා යතසං ද්වාදසනහුතානං යචතසා
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය ‘‘කස්සපස්ස මම සන්තියක පබ්බජිතභාවං 
ජානායපස්සාමී’’තිඉමංගාථමාහ– 

‘‘කියමවදිස්වාඋරුයවලවාසි, පහාසිඅග්ගිංකිසයකොවදායනො; 

පුච්ඡාමිතංකස්සපඑතමත්ථං, කථංපහීනංතව අග්ගිහුත්ත’’න්ති.

(මහාව.55); 

යථයරොපිභගවයතොඅධිප්පායංවිදිත්වා– 

‘‘රූයප ච සද්යද ච අයථො රයස ච, කාමිත්ථයයො චාභිවදන්ති

යඤ්ඤා; 

එතං මලන්ති උපධීසු ඤත්වා, තස්මා න යිට්යඨ න හුයත 

අරඤ්ජි’’න්ති.(මහාව.55); – 

ඉමං ගාථං වත්වා අත්තයනො සාවකභාවං පකාසනත්ථං තථාගතස්ස 

පාදපිට්යඨසීසංඨයපත්වා‘‘සත්ථායම, භන්යත, භගවා, සාවයකොහමස්මී’’ති
වත්වා එකතාලං ද්විතාලං තිතාලන්ති යාව සත්තතාලප්පමාණං
සත්තක්ඛත්තුං යවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා ඔරුය්හ තථාගතං වන්දිත්වා
එකමන්තං නිසීදි. තං පාටිහාරියං දිස්වා මහාජයනො ‘‘අයහො මහානුභායවො

බුද්යධො, එවං ථාමගතදිට්ඨියකො නාම අත්තානං ‘අරහා’ති මඤ්ඤමායනො
උරුයවලකස්සයපොපි දිට්ඨිජාලං භින්දිත්වා තථාගයතන දමියතො’’ති සත්ථු 
ගුණකථඤ්යඤව කයථසි. තං සුත්වා සත්ථා ‘‘අනච්ඡරියං ඉදානි

සබ්බඤ්ඤුතප්පත්යතන මයා ඉමස්ස දමනං, ස්වාහං පුබ්යබ සරාගකායලපි
නාරයදො නාම බ්රහ්මා හුත්වා ඉමස්ස දිට්ඨිජාලං භින්දිත්වා ඉමං 
නිබ්බියසවනමකාසි’’න්තිවත්වාතායපරිසායයාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයත වියදහරට්යඨ මිථලායං අඞ්ගති නාම රාජා රජ්ජං කායරසි 
ධම්මියකො ධම්මරාජා. තස්ස රුචා නාම ධීතා අයහොසි අභිරූපා දස්සනීයා
පාසාදිකා කප්පසතසහස්සං පත්ථතපත්ථනා මහාපුඤ්ඤා අග්ගමයහසියා
කුච්ඡිස්මිං නිබ්බත්තා. යසසා පනස්ස යසොළසසහස්සා ඉත්ථයයො වඤ්ඣා
අයහසුං.තස්සසාධීතා පියා අයහොසිමනාපා. යසොතස්සානානාපුප්ඵපූයර

පඤ්චවීසතිපුප්ඵසමුග්යගඅනග්ඝානිසුඛුමානිවත්ථානිච ‘‘ඉයමහිඅත්තානං
අලඞ්කයරොතූ’’ති යදවසිකං පහිණි. ඛාදනීයයභොජනීයස්ස පන පමාණං
නත්ථ. අන්වඩ්ඪමාසං ‘‘දානං යදතූ’’ති සහස්සං සහස්සං යපයසසි. තස්ස
යඛොපනවිජයයොචසුනායමොචඅලායතොචාතිතයයොඅමච්චාඅයහසුං.යසො
යකොමුදියා චාතුමාසිනියා ඡයණ පවත්තමායන යදවනගරං විය නගයර ච
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අන්යතපුයර ච අලඞ්කයත සුන්හායතො සුවිලිත්යතො
සබ්බාලඞ්කාරප්පටිමණ්ඩියතො භුත්තසායමායසො විවටසීහපඤ්ජයර
මහාතයල අමච්චගණපරිවුයතො විසුද්ධං ගගනතලං අභිලඞ්ඝමානං

චන්දමණ්ඩලංදිස්වා‘‘රමණීයාවත යභොයදොසිනාරත්ති, කායනුයඛොඅජ්ජ
රතියා අභිරයමයයාමා’’ති අමච්යච පුච්ඡි. තමත්ථං පකායසන්යතො සත්ථා
ආහ– 

1153. 

‘‘අහුරාජාවියදහානං, අඞ්ගතිනාමඛත්තියයො; 

පහූතයයොග්යගොධනිමා, අනන්තබලයපොරියසො. 

1154. 

‘‘යසොචපන්නරසිංරත්තිං, පුරිමයායමඅනාගයත; 

චාතුමාසායකොමුදියා, අමච්යචසන්නිපාතයි. 

1155. 

‘‘පණ්ඩියතසුතසම්පන්යන, ම්හිතපුබ්යබවිචක්ඛයණ; 

විජයඤ්චසුනාමඤ්ච, යසනාපතිංඅලාතකං. 

1156. 

‘‘තමනුපුච්ඡියවයදයහො, පච්යචකංබූ්රථසංරුචිං; 

චාතුමාසායකොමුදජ්ජ, ජුණ්හංබයපහතංතමං; 

කායජ්ජරතියාරත්තිං, විහයරමුඉමංඋතු’’න්ති. 

තත්ථ පහූතයෙොග්ය ොති බහුයකන හත්ථයයොග්ගාදිනා සමන්නාගයතො. 

අනන්තබලයපොරියසොති අනන්තබලකායයො. අනා යතති පරියයොසානං

අප්පත්යත, අනතික්කන්යතති අත්යථො. චාතු ාසාති චතුන්නං

වස්සිකමාසානං පච්ඡිමදිවසභූතාය රත්තියා. යකොමුදිොති ඵුල්ලකුමුදාය. 

ම්හිතපුබ්යබතිපඨමංසිතංකත්වාපච්ඡාකථනසීයල. ත නුපුච්ඡීතිතංයතසු

අමච්යචසුඑයකකංඅමච්චං අනුපුච්ඡි. පච්යචකංබ්රූථසංරුචින්තිසබ්යබපි
තුම්යහ අත්තයනො අත්තයනො අජ්ඣාසයානුරූපං රුචිං පච්යචකං මය්හං

කයථථ. යකොමුදජ්ජාති යකොමුදී අජ්ජ. ජුණ්හන්ති ජුණ්හාය නිස්සයභූතං 

චන්දමණ්ඩලං අබ්භුග්ගච්ඡති. බයපහතං ත න්ති යතන සබ්බං අන්ධකාරං

විහතං. උතුන්තිඅජ්ජරත්තිංඉමංඑවරූපං උතුංකායරතියාවිහයරයයාමාති. 

ඉති රාජා අමච්යච පුච්ඡි. යතන යත පුච්ඡිතා අත්තයනො අත්තයනො 
අජ්ඣාසයානුරූපංකථංකථයිංසු.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1157. 

‘‘තයතොයසනාපතිරඤ්යඤො, අලායතොඑතදබ්රවි; 

‘හට්ඨංයයොග්ගංබලංසබ්බං, යසනංසන්නාහයාමයස. 
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1158. 

‘නියයාම යදවයුද්ධාය, අනන්තබලයපොරිසා; 

යයයතවසංනආයන්ති, වසංඋපනයාමයස; 

එසාමය්හංසකාදිට්ඨි, අජිතංඔජිනාමයස’. 

1159. 

අලාතස්සවයචොසුත්වා, සුනායමොඑතදබ්රවි; 

‘සබ්යබතුය්හංමහාරාජ, අමිත්තාවසමාගතා. 

1160. 

‘නික්ඛිත්තසත්ථාපච්චත්ථා, නිවාතමනුවත්තයර; 

උත්තයමොඋස්සයවොඅජ්ජ, නයුද්ධංමමරුච්චති. 

1161. 

‘අන්නපානඤ්චඛජ්ජඤ්ච, ඛිප්පංඅභිහරන්තුයත; 

රමස්සුයදවකායමහි, නච්චගීයතසුවාදියත’. 

1162. 

සුනාමස්සවයචොසුත්වා, විජයයොඑතදබ්රවි; 

‘සබ්යබකාමාමහාරාජ, නිච්චංතවමුපට්ඨිතා. 

1163. 

‘න යහයතදුල්ලභායදව, තව කායමහියමොදිතුං; 

සදාපිකාමාසුලභා, යනතංචිත්තමතංමම. 

1164. 

‘සමණංබ්රාහ්මණංවාපි, උපායසමුබහුස්සුතං; 

යයොනජ්ජවිනයයකඞ්ඛං, අත්ථධම්මවිදූඉයස’. 

1165. 

විජයස්සවයචොසුත්වා, රාජාඅඞ්ගතිමබ්රවි; 

‘යථාවිජයයොභණති, මය්හම්යපතංවරුච්චති; 

1166. 

‘සමණංබ්රාහ්මණංවාපි, උපායසමුබහුස්සුතං; 

යයොනජ්ජවිනයයකඞ්ඛං, අත්ථධම්මවිදූඉයස. 

1167. 

‘සබ්යබවසන්තාකයරොථමතිං, කංඋපායසමුපණ්ඩිතං; 

යයොනජ්ජවිනයයකඞ්ඛං, අත්ථධම්මවිදූඉයස’. 

1168. 
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යවයදහස්සවයචොසුත්වා, අලායතොඑතදබ්රවි; 

‘අත්ථායංමිගදායස්මිං, අයචයලොධීරසම්මයතො. 

1169. 

‘ගුයණොකස්සපයගොත්තායං, සුයතොචිත්රකථීගණී; 

තංයදවපයිරුපායසමු, යසොයනොකඞ්ඛංවියනස්සති’. 

1170. 

‘‘අලාතස්සවයචොසුත්වා, රාජායචොයදසිසාරථං; 

මිගදායංගමිස්සාම, යුත්තංයානංඉධානයා’’ති. 

තත්ථ හට්ඨන්තිතුට්ඨපහට්ඨං. ඔජනා යසතියංයනොඅජිතං, තංජිනාම.

එයසොමමඅජ්ඣාසයයොති.රාජා තස්සකථංයනවපටික්යකොසි, නාභිනන්දි. 

එතදබ්රවීති රාජානං අලාතස්ස වචනං අනභිනන්දන්තං අප්පටික්යකොසන්තං

දිස්වා ‘‘නායං යුද්ධජ්ඣාසයයො, අහමස්ස චිත්තං ගණ්හන්යතො

කාමගුණාභිරතිං වණ්ණයිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා එතං ‘‘සබ්යබ
තුය්හ’’න්තිආදිවචනංඅබ්රවි. 

විජයෙො එතදබ්රවීතිරාජාසුනාමස්සපිවචනංනාභිනන්දි, නපටික්යකොසි.
තයතො විජයයො ‘‘අයං රාජා ඉයමසං ද්වින්නම්පිවචනංසුත්වාතුණ්හීයයව

ඨියතො, පණ්ඩිතා නාම ධම්මස්සවනයසොණ්ඩා යහොන්ති, ධම්මස්සවනමස්ස

වණ්ණයිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා එතං ‘‘සබ්යබ කාමා’’තිආදිවචනං අබ්රවි.

තත්ථ තව මුපට්ඨිතාති තව උපට්ඨිතා. ය ොදිතුන්ති තව කායමහි යමොදිතුං

අභිරමිතුං ඉච්ඡායසතිනහිඑයතකාමාදුල්ලභා. යනතංචිත්ත තං  ාති 

එතංතවකායමහිඅභිරමණංමමචිත්තමතංනයහොති, නයමඑත්ථචිත්තං

පක්ඛන්දති. යෙොනජ්ජාතියයොයනොඅජ්ජ. අත්ථධම් විදූතිපාළඅත්ථඤ්යචව

පාළධම්මඤ්චජානන්යතො. ඉයසතිඉසිඑසිතගුයණො. 

අඞ් ති  බ්රවීති අඞ්ගති අබ්රවි.  ය්හම්යපතංව රුච්චතීති මය්හම්පි

එතඤ්යඤව රුච්චති. සබ්යබව සන්තාති සබ්යබව තුම්යහ ඉධ විජ්ජමානා

මතිංකයරොථ චින්යතථ. අලායතොඑතදබ්රවීතිරඤ්යඤොකථංසුත්වාඅලායතො 

‘‘අයං මම කුලූපයකො ගුයණො නාම ආජීවයකො රාජුයයායන වසති, තං
පසංසිත්වා රාජකුලූපකං කරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා එතං

‘‘අත්ථාය’’න්තිආදිවචනං අබ්රවි. තත්ථ ධීරසම් යතොති පණ්ඩියතොති

සම්මයතො. කස්සපය ොත්තාෙන්ති කස්සපයගොත්යතො අයං. සුයතොති

බහුස්සුයතො.  ණීතිගණසත්ථා. යචොයදසීතිආණායපසි. 

රඤ්යඤො තං කථං සුත්වා සාරථයනො තථා කරිංසු. තමත්ථං
පකායසන්යතො සත්ථාආහ– 

1171. 
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‘‘තස්සයානංඅයයොයජසුං, දන්තංරූපියපක්ඛරං; 

සුක්කමට්ඨපරිවාරං, පණ්ඩරංයදොසිනාමුඛං. 

1172. 

‘‘තත්රාසුංකුමුදායුත්තා, චත්තායරොසින්ධවාහයා; 

අනිලූපමසමුප්පාතා, සුදන්තායසොණ්ණමාලියනො. 

1173. 

‘‘යසතච්ඡත්තංයසතරයථො, යසතස්සායසතබීජනී; 

යවයදයහොසහමච්යචහි, නියයංචන්යදොවයසොභති. 

1174. 

‘‘තමනුයායිංසුබහයවො, ඉන්දිඛග්ගධරාබලී; 

අස්සපිට්ඨිගතාවීරා, නරානරවරාධිපං. 

1175. 

‘‘යසො මුහුත්තංවයායිත්වා, යානාඔරුය්හ ඛත්තියයො; 

යවයදයහොසහමච්යචහි, පත්තීගුණමුපාගමි. 

1176. 

‘‘යයපිතත්ථතදාආසුං, බ්රාහ්මණිබ්භාසමාගතා; 

නයතඅපනයීරාජා, අකතංභූමිමාගයත’’ති. 

තත්ථ තස්ස ොනන්ති තස්ස රඤ්යඤො රථං යයොජයිංසු. දන්තන්ති 

දන්තමයං. රූපිෙපක්ඛරන්ති රජතමයඋපක්ඛරං. සුක්ක ට්ඨපරිවාරන්ති

පරිසුද්ධාඵරුසපරිවාරං. යදොසිනා මුඛන්ති විගතයදොසාය රත්තියා මුඛං විය, 

චන්දසදිසන්ති අත්යථො. තත්රාසුන්ති තත්ර අයහසුං. කුමුදාති කුමුදවණ්ණා. 

සින්ධවාති සින්ධවජාතිකා. අනිලූප සමුප්පාතාති වාතසදිසයවගා. 

යසතච්ඡත්තන්ති තස්මිං රයථ සමුස්සාපිතං ඡත්තම්පි යසතං අයහොසි. 

යසතරයථොති යසොපි රයථො යසයතොයයව. යසතස්සාති අස්සාපි යසතා. 

යසතබීජනීති බීජනීපි යසතා. නිෙයන්ති යතන රයථන නිග්ගච්ඡන්යතො 
අමච්චගණපරිවුයතොයවයදහරාජාචන්යදොවියයසොභති. 

නරවරාධිපන්ති නරවරානං අධිපතිං රාජාධිරාජානං. යසො මුහුත්තංව

ොයිත්වාති යසො රාජා මුහුත්යතයනව උයයානං ගන්ත්වා. පත්තී

ගුණමුපා මීති පත්තියකොව ගුණං ආජීවකං උපාගමි. යෙපි තත්ථ තදා

ආසුන්ති යයපි තස්මිං උයයායන තදා පුයරතරං ගන්ත්වා තං ආජීවකං

පයිරුපාසමානානිසින්නා අයහසුං. නයතඅපනයීතිඅම්හාකයමවයදොයසො, 

යය මයං පච්ඡා අගමිම්හා, තුම්යහ මා චින්තයිත්ථාති යත බ්රාහ්මයණ ච
ඉබ්යභ ච රඤ්යඤොයයව අත්ථාය අකතං අකයතොකාසං භූමිං සමාගයතන
උස්සාරණංකායරත්වාඅපනයීති. 
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තාය පන ඔමිස්සකපරිසාය පරිවුයතොව එකමන්තං නිසීදිත්වා 
පටිසන්ථාරමකාසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1177. 

‘‘තයතොයසොමුදුකාභිසියා, මුදුචිත්තකසන්ථයත; 

මුදුපච්චත්ථයතරාජා, එකමන්තංඋපාවිසි. 

1178. 

‘‘නිසජ්ජරාජාසම්යමොදි, කථංසාරණියංතයතො; 

‘කච්චියාපනියංභන්යත, වාතානමවියග්ගතා. 

1179. 

‘කච්චි අකසිරාවුත්ති, ලභසි පිණ්ඩයාපනං; 

අප්පාබායධොචසිකච්චි, චක්ඛුංනපරිහායති’. 

1180. 

තංගුයණොපටිසම්යමොදි, යවයදහංවිනයයරතං; 

‘යාපනීයංමහාරාජ, සබ්බයමතංතදූභයං. 

1181. 

‘කච්චි තුය්හම්පියවයදහ, පච්චන්තාන බලීයයර; 

කච්චිඅයරොගංයයොග්ගංයත, කච්චිවහතිවාහනං; 

කච්චියතබයාධයයොනත්ථ, සරීරස්සුපතාපියා’. 

1182. 

‘‘පටිසම්යමොදියතොරාජා, තයතොපුච්ඡිඅනන්තරා; 

අත්ථංධම්මඤ්චඤායඤ්ච, ධම්මකායමොරයථසයභො. 

1183. 

‘කථංධම්මංචයරමච්යචො, මාතාපිතූසුකස්සප; 

කථංචයරආචරියය, පුත්තදායරකථංචයර. 

1184. 

‘කථංචයරයයවුඩ්යඪසු, කථංසමණබ්රාහ්මයණ; 

කථඤ්චබලකායස්මිං, කථංජනපයදචයර. 

1185. 

‘කථංධම්මංචරිත්වාන, මච්චාගච්ඡන්තිසුග්ගතිං; 

කථඤ්යචයකඅධම්මට්ඨා, පතන්තිනිරයංඅයථො’’’ති. 

තත්ථ මුදුකා භිසිොති මුදුකාය සුඛසම්ඵස්සාය භිසියා. 

මුදුචිත්තකසන්ථයතති සුඛසම්ඵස්යස චිත්තත්ථරයණ. මුදුපච්චත්ථයතති
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මුදුනා පච්චත්ථරයණන පච්චත්ථයත. සම්ය ොදීති ආජීවයකන සද්ධිං

සම්යමොදනීයංකථං කයථසි. තයතොතිතයතොනිසජ්ජනයතො අනන්තරයමව

සාරණීයං කථං කයථසීති අත්යථො. තත්ථ කච්චි ොපනිෙන්ති කච්චි යත, 

භන්යත, සරීරංපච්චයයහියායපතුංසක්කා. වාතාන විෙග් තාති කච්චියත

සරීයර ධාතුයයො සමප්පවත්තා, වාතානං බයග්ගතා නත්ථ, තත්ථ තත්ථ 
වග්ගවග්ගාහුත්වාවාතානබාධයන්තීතිඅත්යථො. 

අකසිරාති නිද්දුක්ඛා. වුත්තීති ජීවිතවුත්ති. අප්පාබායධොති 

ඉරියාපථභඤ්ජයකනාබායධන විරහියතො. චක්ඛුන්තිකච්චි යත චක්ඛුආදීනි 

ඉන්ද්රියානි න පරිහායන්තීති පුච්ඡති. පටිසම්ය ොදීති සම්යමොදනීයකථාය

පටිකයථසි.තත්ථ සබ්බය තන්තියංතයාවුත්තංවාතානමවියග්ගතාදි, තං

සබ්බංතයථව. තදුභෙන්තියම්පිතයා ‘‘අප්පාබායධොචසිකච්චි, චක්ඛුංන 

පරිහායතී’’තිවුත්තං, තම්පිඋභයංතයථව. 

නබලීෙයරතිනාභිභවන්තිනකුප්පන්ති. අනන්තරාතිපටිසන්ථාරයතො

අනන්තරාපඤ්හංපුච්ඡි.තත්ථ අත්ථංධම් ඤ්චඤාෙඤ්චාතිපාළඅත්ථඤ්ච

පාළඤ්ච කාරණයුත්තිඤ්ච. යසො හි ‘‘කථං ධම්මං චයර’’ති පුච්ඡන්යතො 
මාතාපිතුආදීසුපටිපත්තිදීපකංපාළඤ්චපාළඅත්ථඤ්චකාරණයුත්තිඤ්චයම

කයථථාති ඉමංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්චඤායඤ්චපුච්ඡති.තත්ථ කථඤ්යචයක 

අධම් ට්ඨාතිඑකච්යචඅධම්යමඨිතාකථංනිරයඤ්යචවඅයථොයසසඅපායය
ච පතන්තීති සබ්බඤ්ඤුබුද්ධපච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවකමහායබොධිසත්යතසු
පුරිමස්ස පුරිමස්ස අලායභන පච්ඡිමං පච්ඡිමං පුච්ඡිතබ්බකං
මයහසක්ඛපඤ්හං රාජා කිඤ්චි අජානන්තං නග්ගයභොග්ගං නිස්සිරිකං
අන්ධබාලංආජීවකංපුච්ඡි. 

යසොපිඑවංපුච්ඡියතොපුච්ඡානුරූපංබයාකරණංඅදිස්වාචරන්තං යගොණං

දණ්යඩන පහරන්යතො විය භත්තපාතියංකචවරං ඛිපන්යතො විය ච ‘‘සුණ, 
මහාරාජා’’ති ඔකාසංකායරත්වාඅත්තයනොමිච්ඡාවාදංපට්ඨයපසි.තමත්ථං

පකායසන්යතොසත්ථාආහ – 

1186. 

‘‘යවයදහස්සවයචොසුත්වා, කස්සයපොඑතදබ්රවි; 

‘සුයණොහියමමහාරාජ, සච්චංඅවිතථංපදං. 

1187. 

‘නත්ථධම්මචරිතස්ස, ඵලංකලයාණපාපකං; 

නත්ථයදවපයරොයලොයකො, යකොතයතොහිඉධාගයතො. 

1188. 

‘නත්ථයදවපිතයරොවා, කුයතොමාතාකුයතොපිතා; 

නත්ථආචරියයොනාම, අදන්තංයකොදයමස්සති. 
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1189. 

‘සමතුලයානිභූතානි, නත්ථයජට්ඨාපචායිකා; 

නත්ථබලංවීරියංවා, කුයතොඋට්ඨානයපොරිසං; 

නියතානිහිභූතානි, යථායගොටවියසොතථා. 

1190. 

‘ලද්යධයයං ලභයතමච්යචො, තත්ථදානඵලං කුයතො; 

නත්ථදානඵලංයදව, අවයසොයදවවීරියයො. 

1191. 

‘බායලහිදානංපඤ්ඤත්තං, පණ්ඩියතහිපටිච්ඡිතං; 

අවසායදන්තිධීරානං, බාලාපණ්ඩිතමානියනො’’’ති. 

තත්ථ ඉධා යතොතිතයතොපරයලොකයතොඉධාගයතොනාම නත්ථ. නත්ථි

යදවපිතයරොවාතියදව, අයයකයපයයකාදයයොවා නත්ථ, යතසු අසන්යතසු

කුයතො මාතා කුයතො පිතා. ෙථා ය ොටවියසො තථාති යගොටවියසො වුච්චති

පච්ඡාබන්යධො, යථානාවායපච්ඡාබන්යධොනාවයමවඅනුගච්ඡති, තථාඉයම 

සත්තා නියතයමව අනුගච්ඡන්තීති වදති. අවයසො යදවවීරියෙොති එවං 

දානඵයල අසතියයො යකොචිබායලො දානං යදති, යසො අවයසො අවීරියයොන

අත්තයනො වයසන බයලන යදති, දානඵලං පන අත්ථීති සඤ්ඤාය

අඤ්යඤසං අන්ධබාලානං සද්දහිත්වා යදතීති දීයපති. බායලහි දානං

පඤ්ඤත්තන්ති ‘‘දානං දාතබ්බ’’න්ති අන්ධබායලහි පඤ්ඤත්තං

අනුඤ්ඤාතං, තංදානංබාලායයවයදන්ති, පණ්ඩිතා පටිග්ගණ්හන්ති. 

එවං දානස්ස නිප්ඵලතං වණ්යණත්වා ඉදානි පාපස්ස නිප්ඵලභාවං 
වණ්යණතුංආහ– 

1192. 

‘‘සත්තියමසස්සතාකායා, අච්යඡජ්ජාඅවියකොපියනො; 

යතයජොපථවීආයපොච, වායයොසුඛංදුඛඤ්චියම; 

ජීයවචසත්තියමකායා, යයසංයඡත්තානවිජ්ජති. 

1193. 

‘‘නත්ථහන්තාවයඡත්තාවා, හඤ්යඤයයවාපියකොචිනං; 

අන්තයරයනවකායානං, සත්ථානිවීතිවත්තයර. 

1194. 

‘‘යයොචාපිසිරමාදාය, පයරසංනිසිතාසිනා; 

නයසොඡින්දතියතකායය, තත්ථපාපඵලංකුයතො. 

1195. 
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‘‘චුල්ලාසීතිමහාකප්යප, සබ්යබසුජ්ඣන්තිසංසරං; 

අනාගයතතම්හිකායල, සඤ්ඤයතොපිනසුජ්ඣති. 

1196. 

‘‘චරිත්වාපි බහුංභද්රං, යනව සුජ්ඣන්තිනාගයත; 

පාපඤ්යචපිබහුංකත්වා, තංඛණංනාතිවත්තයර. 

1197. 

‘‘අනුපුබ්යබනයනොසුද්ධි, කප්පානංචුල්ලසීතියා; 

නියතිංනාතිවත්තාම, යවලන්තමිවසාගයරො’’ති. 

තත්ථ කාොතිසමූහා. අවියකොපියනොතිවියකොයපතුංනසක්කා. ජීයවති 

ජීයවො. ‘‘ජීයවො’’තිපි පායඨො, අයයමව අත්යථො. සත්තිය  කාොති ඉයම

සත්ත කායා. හඤ්යඤ යෙවාපි යකොචි නන්ති යයො හඤ්යඤයය, යසොපි

නත්යථව. වීතිවත්තයරති ඉයමසං සත්තන්නං කායානං අන්තයරයයව

චරන්ති, ඡින්දිතුං න සක්යකොන්ති. සිර ාදාොති පයරසං සීසං ගයහත්වා. 

නිසිතාසිනාතිනිසියතනඅසිනාඡින්දති, නයසො ඡින්දතීතියසොපියතකායය

න ඡින්දති, පථවී පථවියමව උයපති, ආපාදයයො ආපාදියක, සුඛදුක්ඛජීවා
ආකාසංපක්ඛන්දන්තීතිදස්යසති. 

සංසරන්ති මහාරාජ, ඉයම සත්තා ඉමං පථවිං එකමංසඛලං කත්වාපි
එත්තයක කප්යප සංසරන්තා සුජ්ඣන්ති. අඤ්ඤත්ර හි සංසාරා සත්යත

යසොයධතුං සමත්යථො නාම නත්ථ, සබ්යබ සංසායරයනව සුජ්ඣන්ති. 

අනා යත තම්හි කායලති යථාවුත්යත පන එතස්මිං කායල අනාගයත 

අප්පත්යතඅන්තරාසඤ්ඤයතොපිපරිසුද්ධසීයලොපිනසුජ්ඣති. තං ඛණන්ති

තං වුත්තප්පකාරං කාලං. අනුපුබ්යබන යනො සුද්ධීති අම්හාකං වායද

අනුපුබ්යබන සුද්ධි, සබ්යබසං අම්හාකං අනුපුබ්යබන සුද්ධි භවිස්සතීති 
අත්යථො. ඉති යසො උච්යඡදවායදො අත්තයනො ථායමන සකවාදං
නිප්පයදසයතොකයථසීති. 

1198. 

‘‘කස්සපස්සවයචොසුත්වා, අලායතොඑතදබ්රවි; 

‘‘යථාභදන්යතොභණති, මය්හම්යපතංවරුච්චති. 

1199. 

‘අහම්පිපුරිමංජාතිං, සයරසංසරිතත්තයනො; 

පිඞ්ගයලොනාමහංආසිං, ලුද්යදොයගොඝාතයකොපුයර. 

1200. 

‘බාරාණසියංඵීතායං, බහුංපාපංමයාකතං; 

බහූමයාහතාපාණා, මහිංසාසූකරාඅජා. 
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1201. 

‘තයතො චුයතොඉධජායතො, ඉද්යධයසනාපතීකුයල; 

නත්ථනූනඵලංපාපං, යයොහංනනිරයංගයතො’’’ති. 

තත්ථ අලායතො එතදබ්රවීති යසො කිර කස්සපදසබලස්ස යචතියය
අයනොජපුප්ඵදායමන පූජං කත්වා මරණසමයය අඤ්යඤන කම්යමන 
යථානුභාවං ඛිත්යතො සංසායර සංසරන්යතො එකස්ස පාපකම්මස්ස
නිස්සන්යදන යගොඝාතකකුයල නිබ්බත්තිත්වා බහුං පාපමකාසි. අථස්ස
මරණකායල භස්මපටිච්ඡන්යනො විය අග්ගි එත්තකං කාලං ඨිතං තං
පුඤ්ඤකම්මං ඔකාසමකාසි. යසො තස්සානුභායවන ඉධ නිබ්බත්තිත්වා තං

විභූතිං පත්යතො, ජාතිං සරන්යතො පන අතීතානන්තරයතො පරං පරිසරිතුං 
අසක්යකොන්යතො ‘‘යගොඝාතකකම්මං කත්වා ඉධ නිබ්බත්යතොස්මී’’ති
සඤ්ඤාය තස්ස වාදං උපත්ථම්යභන්යතො ඉදං ‘‘යථා භදන්යතො

භණතී’’තිආදිවචනං අබ්රවි. තත්ථ සයර සංසරිතත්තයනොති අත්තයනො

සංසරිතංසරාමි. යසනාපතීකුයලතියසනාපතිකුලම්හි. 

1202. 

‘‘අයථත්ථබීජයකොනාම, දායසොආසිපටච්චරී; 

උයපොසථංඋපවසන්යතො, ගුණසන්තිකුපාගමි. 

1203. 

‘‘කස්සපස්සවයචොසුත්වා, අලාතස්සචභාසිතං; 

පස්සසන්යතොමුහුංඋණ්හං, රුදංඅස්සූනිවත්තයී’’ති. 

තත්ථ අයථත්ථාති අථ එත්ථ එතිස්සං මිථලායං. පටච්චරීති දලිද්යදො

කපයණො අයහොසි. ගුණසන්තිකුපා මීති ගුණස්ස සන්තිකං කිඤ්චියදව
කාරණං යසොස්සාමීතිඋපගයතොතියවදිතබ්යබො. 

1204. 

‘‘තමනුපුච්ඡියවයදයහො, ‘කිමත්ථංසම්මයරොදසි; 

කිංයතසුතංවාදිට්ඨංවා, කිංමංයවයදසියවදන’’’න්ති. 

තත්ථ කිං ංයවයදසි යවදනන්තිකිංනාමත්වංකායිකංවායචතසිකං

වා යවදනං පත්යතොයං, එවං යරොදන්යතො මං යවයදසි ජානායපසි, 
උත්තානයමවනංකත්වාමය්හංආචික්ඛාහීති. 

1205. 

‘‘යවයදහස්සවයචොසුත්වා, බීජයකොඑතදබ්රවි; 

‘නත්ථයමයවදනාදුක්ඛා, මහාරාජසුයණොහියම. 

1206. 

‘අහම්පි පුරිමංජාතිං, සරාමිසුඛමත්තයනො; 
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සායකතාහංපුයරආසිං, භාවයසට්ඨිගුයණරයතො. 

1207. 

‘සම්මයතොබ්රාහ්මණිබ්භානං, සංවිභාගරයතොසුචි; 

නචාපිපාපකංකම්මං, සරාමිකතමත්තයනො. 

1208. 

‘තයතොචුතාහංයවයදහ, ඉධජායතොදුරිත්ථයා; 

ගබ්භම්හිකුම්භදාසියා, යයතොජායතොසුදුග්ගයතො. 

1209. 

‘එවම්පිදුග්ගයතොසන්යතො, සමචරියංඅධිට්ඨියතො; 

උපඩ්ඪභාගංභත්තස්ස, දදාමියයොයමඉච්ඡති. 

1210. 

‘චාතුද්දසිං පඤ්චදසිං, සදාඋපවසාමහං; 

නචාපිභූයතහිංසාමි, යථයයංචාපිවිවජ්ජයිං. 

1211. 

‘සබ්බයමවහිනූයනතං, සුචිණ්ණංභවතිනිප්ඵලං; 

නිරත්ථංමඤ්ඤිදංසීලං, අලායතොභාසතීයථා. 

1212. 

‘කලියමවනූනගණ්හාමි, අසිප්යපොධුත්තයකොයථා; 

කටංඅලායතොගණ්හාති, කිතයවොසික්ඛියතොයථා. 

1213. 

‘ද්වාරංනප්පටිපස්සාමි, යයනගච්ඡාමිසුග්ගතිං; 

තස්මාරාජපයරොදාමි, සුත්වාකස්සපභාසිත’’’න්ති. 

තත්ථ භාවයසට්ඨීති එවංනාමයකො අසීතියකොටිවිභයවො යසට්ඨි. ගුයණ

රයතොති ගුණම්හි රයතො. සම් යතොති සම්භාවියතො සංවණ්ණියතො. සුචීති 

සුචිකම්යමො. ඉධ ජායතො දුරිත්ථිොති ඉමස්මිං මිථලනගයර දලිද්දියා
කපණාය කුම්භදාසියා කුච්ඡිම්හි ජායතොස්මීති. යසො කිර පුබ්යබ 
කස්සපබුද්ධකායල අරඤ්යඤ නට්ඨං බලිබද්දං ගයවසමායනො එයකන
මග්ගමූළ්යහනභික්ඛුනා මග්ගංපුට්යඨොතුණ්හීහුත්වාපුනයතනපුච්ඡියතො

කුජ්ඣිත්වා ‘‘සමණ, දාසා නාම මුඛරා යහොන්ති, දායසන තයා භවිතබ්බං, 
අතිමුඛයරොසී’’තිආහ.තංකම්මංතදා විපාකං අදත්වාභස්මච්ඡන්යනොවිය
පාවයකො ඨිතං. මරණසමයය අඤ්ඤං කම්මං උපට්ඨාසි. යසො යථාකම්මං
සංසායර සංසරන්යතො එකස්ස කුසලකම්මස්ස බයලන සායකයත 

වුත්තප්පකායරො යසට්ඨි හුත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි අකාසි. තං පනස්ස
කම්මංපථවියං නිහිතනිධිවියඨිතංඔකාසංලභිත්වාවිපාකංදස්සති.යංපන
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යතන තං භික්ඛුං අක්යකොසන්යතන කතං පාපකම්මං, තමස්ස තස්මිං

අත්තභායවවිපාකංඅදාසි.යසොඅජානන්යතො ‘‘ඉතරස්සකලයාණකම්මස්ස

බයලනකුම්භදාසියාකුච්ඡිම්හිනිබ්බත්යතොස්මී’’ති සඤ්ඤායඑවමාහ. ෙයතො

ජායතොසුදුග් යතොතියසොහංජාතකාලයතො පට්ඨායඅතිදුග්ගයතොතිදීයපති. 

ස චරිෙ ධිට්ඨියතොති සමචරියායයමව පතිට්ඨියතොම්හි. නූයනතන්ති

එකංයසන එතං.  ඤ්ඤිදං සීලන්ති යදව, ඉදං සීලං නාම නිරත්ථකං

මඤ්යඤ. අලායතොති යථා අයං අලාතයසනාපති ‘‘මයා පුරිමභයව බහුං 

පාණාතිපාතකම්මං කත්වා යසනාපතිට්ඨානං ලද්ධ’’න්ති භාසති, යතන

කාරයණනාහං නිරත්ථකං සීලන්ති මඤ්ඤාමි. කලිය වාති යථා අසිප්යපො

අසික්ඛියතො අක්ඛධුත්යතො පරාජයග්ගාහං ගණ්හාති, තථා නූන ගණ්හාමි, 

පුරිමභයව අත්තයනො සාපයතයයං නායසත්වා ඉදානි දුක්ඛං අනුභවාමි. 

කස්සපභාසිතන්තිකස්සපයගොත්තස්සඅයචලකස්සභාසිතංසුත්වාති වදති. 

1214. 

‘‘බීජකස්සවයචොසුත්වා, රාජාඅඞ්ගතිමබ්රවි; 

‘නත්ථද්වාරංසුගතියා, නියතිංකඞ්ඛබීජක. 

1215. 

‘සුඛංවායදිවාදුක්ඛං, නියතියාකිරලබ්භති; 

සංසාරසුද්ධිසබ්යබසං, මාතුරිත්යථොඅනාගයත. 

1216. 

‘අහම්පිපුබ්යබකලයායණො, බ්රාහ්මණිබ්යභසුබයාවයටො; 

යවොහාරමනුසාසන්යතො, රතිහීයනොතදන්තරා’’’ති. 

තත්ථ අඞ් ති බ්රවීතිපඨමයමවඉතයරසං ද්වින්නං, පච්ඡාබීජකස්සාති
තිණ්ණං වචනං සුත්වා දළ්හං මිච්ඡාදිට්ඨිං ගයහත්වා එතං ‘‘නත්ථ

ද්වාර’’න්තිආදිවචනමබ්රවි. නිෙතිං කඞ්ඛාති සම්ම බීජක, නියතියමව
ඔයලොයකහි. චුල්ලාසීතිමහාකප්පප්පමායණො කායලොයයව හි සත්යත

යසොයධති, ත්වං අතිතුරියතොති අධිප්පායයයනවමාහ. අනා යතති තස්මිං
කායල අසම්පත්යත අන්තරාව යදවයලොකං ගච්ඡාමීති මා තුරිත්යථො. 

බයාවයටොති බ්රාහ්මයණසු ච ගහපතියකසු ච යතසංයයව

කායයවයයාවච්චදානාදිකම්මකරයණන බයාවයටො අයහොසිං. යවොහාරන්ති
විනිච්ඡයට්ඨායන නිසීදිත්වා රාජකිච්චං යවොහාරං අනුසාසන්යතොව. 

රතිහීයනොතදන්තරාති එත්තකංකාලංකාමගුණරතියාපරිහීයනොති. 

එවඤ්චපනවත්වා‘‘භන්යතකස්සප, මයංඑත්තකංකාලං පමජ්ජිම්හා, 

ඉදානි පන අම්යහහි ආචරියයො ලද්යධො, ඉයතො පට්ඨාය කාමරතියමව 

අනුභවිස්සාම, තුම්හාකං සන්තියක ඉයතො උත්තරි ධම්මස්සවනම්පි යනො
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පපඤ්යචො භවිස්සති, තිට්ඨථතුම්යහ, මයංගමිස්සාමා’’තිආපුච්ඡන්යතොආහ
– 

1217. 

‘‘පුනපිභන්යතදක්යඛමු, සඞ්ගතියචභවිස්සතී’’ති. 

තත්ථ සඞ් තියචතිඑකස්මිංඨායනයචයනො සමාගයමොභවිස්සති,යනො

යච, අසතිපුඤ්ඤඵයලකිංතයාදිට්යඨනාති. 

‘‘ඉදං වත්වානයවයදයහො, පච්චගා සනියවසන’’න්ති; 

තත්ථ සනියවසනන්ති භික්ඛයව, ඉදං වචනං යවයදහරාජා වත්වා රථං
අභිරුය්හඅත්තයනොනියවසනංචන්දකපාසාදතලයමවපටිගයතො. 

රාජා පඨමං ගුණසන්තිකං ගන්ත්වා තං වන්දිත්වා පඤ්හං පුච්ඡි.
ආගච්ඡන්යතො පන අවන්දිත්වාව ආගයතො. ගුයණො අත්තයනො අගුණතාය

වන්දනම්පි නාලත්ථ, පිණ්ඩාදිකං සක්කාරං කියමව ලච්ඡති. රාජාපි තං 
රත්තිං වීතිනායමත්වා පුනදිවයස අමච්යච සන්නිපායතත්වා ‘‘කාමගුයණ

යමඋපට්ඨායපථ, අහංඉයතොපට්ඨායකාමගුණසුඛයමවඅනුභවිස්සාමි, න

යම අඤ්ඤානි කිච්චානි ආයරොයචතබ්බානි, විනිච්ඡයකිච්චං අසුයකො ච
අසුයකො ච කයරොතූ’’ති වත්වා කාමරතිමත්යතො අයහොසි. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1218. 

‘‘තයතොරතයාවිවසායන, උපට්ඨානම්හිඅඞ්ගති; 

අමච්යචසන්නිපායතත්වා, ඉදංවචනමබ්රවි. 

1219. 

‘චන්දයකයමවිමානස්මිං, සදාකායමවියධන්තුයම; 

මාඋපගච්ඡුංඅත්යථසු, ගුය්හප්පකාසියයසුච. 

1220. 

‘විජයයො චසුනායමොච, යසනාපතිඅලාතයකො; 

එයතඅත්යථනිසීදන්තු, යවොහාරකුසලාතයයො’. 

1221. 

‘‘ඉදංවත්වානයවයදයහො, කායමවබහුමඤ්ඤථ; 

නචාපිබ්රාහ්මණිබ්යභසු, අත්යථකිස්මිඤ්චි බයාවයටො’’ති. 

තත්ථ උපට්ඨානම්හීතිඅත්තයනො උපට්ඨානට්ඨායන. චන්දයකය තිමම

සන්තයකචන්දකපාසායද. වියධන්තුය තිනිච්චංමය්හංකායමසංවිදහන්තු 

උපට්ඨයපන්තු. ගුය්හප්පකාසියෙසූති ගුය්යහසුපි පකාසියයසුපි අත්යථසු

උප්පන්යනසු මං යකචි මා උපගච්ඡුං. අත්යථති අත්ථකරයණ
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විනිච්ඡයට්ඨායන. නිසීදන්තූති මයා කත්තබ්බකිච්චස්ස කරණත්ථං
යසසඅමච්යචහි සද්ධිංනිසීදන්තූති. 

1222. 

‘‘තයතොද්යවසත්තරත්තස්ස, යවයදහස්සත්රජාපියා; 

රාජධීතාරුචානාම, ධාතිමාතරමබ්රවි. 

1223. 

‘‘අලඞ්කයරොථ මංඛිප්පං, සඛියයොචාලඞ්කයරොන්තු යම; 

සුයවපන්නරයසොදියබයො, ගච්ඡංඉස්සරසන්තියක. 

1224. 

‘‘තස්සාමාලයංඅභිහරිංසු, චන්දනඤ්චමහාරහං; 

මණිසඞ්ඛමුත්තාරතනං, නානාරත්යතචඅම්බයර. 

1225. 

‘‘තඤ්චයසොණ්ණමයයපීයඨ, නිසින්නංබහුකිත්ථයයො; 

පරිකිරියඅයසොභිංසු, රුචංරුචිරවණ්ණිනි’’න්ති. 

තත්ථ තයතොතිතයතොරඤ්යඤොකාමපඞ්යක ලග්ගිතදිවසයතොපට්ඨාය. 

ද්යවසත්තරත්තස්සාති චුද්දසයම දිවයස. ධාති ාතර බ්රවීති පිතු සන්තිකං
ගන්තුකාමා හුත්වා ධාතිමාතරමාහ. සා කිර චාතුද්දයස චාතුද්දයස 
පඤ්චසතකුමාරිකාහි පරිවුතා ධාතිගණං ආදාය මහන්යතන සිරිවිලායසන
අත්තයනො සත්තභූමිකා රතිවඩ්ඪනපාසාදා ඔරුය්හ පිතු දස්සනත්ථං
චන්දකපාසාදං ගච්ඡති. අථ නං පිතා දිස්වා තුට්ඨමානයසො හුත්වා

මහාසක්කාරංකායරත්වාඋයයයොයජන්යතො‘‘අම්ම, දානං යදහී’’තිසහස්සං
දත්වා උයයයොයජති. සා අත්තයනො නියවසනං ආගන්ත්වා පුනදිවයස 
උයපොසථකා හුත්වා කපණද්ධිකවණිබ්බකයාචකානං මහාදානං යදති.
රඤ්ඤාකිරස්සාඑයකො ජනපයදොපිදින්යනො.තයතොආයයන සබ්බකිච්චානි

කයරොති. තදා පන ‘‘රඤ්ඤා කිර ගුණං ආජීවකං නිස්සාය මිච්ඡාදස්සනං
ගහිත’’න්ති සකලනගයර එකයකොලාහලං අයහොසි. තං පවත්තිං රුචාය

ධාතියයො සුත්වා රාජධීතාය ආයරොචයිංසු ‘‘අයයය, පිතරා කිර යත

ආජීවකස්සකථංසුත්වාමිච්ඡාදස්සනංගහිතං, යසොකිරචතූසුනගරද්වායරසු 
දානසාලායයොවිද්ධංසායපත්වාපරපරිග්ගහිතාඉත්ථයයොචකුමාරිකායයොච

පසය්හකායරන ගණ්හිතුංආණායපති, රජ්ජංනවිචායරති, කාමමත්යතොයයව
කිරජායතො’’ති.සාතංකථං සුත්වාඅනත්තමනාහුත්වා‘‘කථඤ්හිනාමයම
තායතො අපගතසුක්කධම්මං නිල්ලජ්ජං නග්ගයභොග්ගං උපසඞ්කමිත්වා

පඤ්හං පුච්ඡිස්සති, නනු ධම්මිකසමණබ්රාහ්මයණ කම්මවාදියනො

උපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡිතබ්යබොසියා, ඨයපත්වායඛොපනමංඅඤ්යඤොමය්හං 
පිතරං මිච්ඡාදස්සනා අපයනත්වා සම්මාදස්සයන පතිට්ඨායපතුං සමත්යථො

නාම නත්ථ. අහඤ්හි අතීතා සත්ත, අනාගතා සත්තාති චුද්දස ජාතියයො



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

107 

පටුන 

අනුස්සරාමි, තස්මා පුබ්යබ මයාකතං පාපකම්මංකයථත්වා පාපකම්මස්ස
ඵලංදස්යසන්තීමමපිතරං මිච්ඡාදස්සනායමොයචස්සාමි.සයචපනඅජ්යජව

ගමිස්සාමි, අථ මං පිතා ‘අම්ම, ත්වං පුබ්යබ අඩ්ඪමායස ආගච්ඡසි, අජ්ජ
කස්මා එවං ලහු ආගතාසී’ති වක්ඛති. තත්ර සයච අහං ‘තුම්යහහි කිර

මිච්ඡාදස්සනංගහිත’න්තිසුත්වා ‘ආගතම්හී’තිවක්ඛාමි, නයමවචනංගරුං

කත්වා ගණ්හිස්සති, තස්මා අජ්ජ අගන්ත්වා ඉයතො චුද්දසයම දිවයස
කාළපක්යඛයයව කිඤ්චි අජානන්තී විය පුබ්යබ ගමනාකායරන්යතව

ගන්ත්වාආගමනකායලදානවත්තත්ථායසහස්සංයාචිස්සාමි, තදායම පිතා
දිට්ඨියාගහිතභාවංකයථස්සති.අථනංඅහංඅත්තයනොබයලනමිච්ඡාදිට්ඨිං 
ඡඩ්ඩායපස්සාමී’’ති චින්යතසි. තස්මා චුද්දසයම දිවයස පිතු සන්තිකං
ගන්තුකාමා හුත්වාඑවමාහ. 

තත්ථ සඛයෙො චාති සහායිකායයොපි යම පඤ්චසතා කුමාරිකායයො
එකායයකං අසදිසං කත්වා නානාලඞ්කායරහි නානාවණ්යණහි 

පුප්ඵගන්ධවියලපයනහි අලඞ්කයරොන්තූති. දියබයොති දිබ්බසදියසො, 

යදවතාසන්නිපාතපටිමණ්ඩියතොතිපි දිබ්යබො.  ච්ඡන්ති මම දානවත්තං

ආහරායපතුං වියදහිස්සරස්ස පිතු සන්තිකං ගමිස්සාමීති. අභිහරිංසූති
යසොළසහි ගන්යධොදකඝයටහි න්හායපත්වා මණ්ඩනත්ථාය අභිහරිංසු. 

පරිකිරිොති පරිවායරත්වා. අයසොභිංසූතිසුජංපරිවායරත්වාඨිතායදවකඤ්ඤා 
වියතංදිවසංඅතිවියඅයසොභිංසූති. 

1226. 

‘‘සාචසඛිමජ්ඣගතා, සබ්බාභරණභූසිතා; 

සයතරතාඅබ්භමිව, චන්දකංපාවිසීරුචා. 

1227. 

‘‘උපසඞ්කමිත්වා යවයදහං, වන්දිත්වාවිනයය රතං; 

සුවණ්ණඛචියතපීයඨ, එකමන්තංඋපාවිසී’’ති. 

තත්ථ උපාවිසීති පිතු වසනට්ඨානං චන්දකපාසාදං පාවිසි. 

සුවණ්ණඛචියතති සත්තරතනඛචියතසුවණ්ණමයයපීයඨ. 

1228. 

‘‘තඤ්චදිස්වානයවයදයහො, අච්ඡරානංවසඞ්ගමං; 

රුචංසඛිමජ්ඣගතං, ඉදංවචනමබ්රවි. 

1229. 

‘‘‘කච්චිරමසිපාසායද, අන්යතොයපොක්ඛරණිංපති; 

කච්චිබහුවිධංඛජ්ජං, සදාඅභිහරන්තියත. 

1230. 
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‘කච්චි බහුවිධංමාලයං, ඔචිනිත්වා කුමාරියයො; 

ඝරයකකයරොථපච්යචකං, ඛිඩ්ඩාරතිරතාමුහුං. 

1231. 

‘යකනවාවිකලංතුය්හං, කිංඛිප්පංආහරන්තියත; 

මයනොකරස්සුකුඩ්ඩමුඛී, අපිචන්දසමම්හිපී’’’ති. 

තත්ථ සඞ්  න්ති අච්ඡරානං සඞ්ගමං විය සමාගමං දිස්වා. පාසායදති

අම්ම මයා තුය්හං යවජයන්තසදියසො රතිවඩ්ඪනපාසායදො කාරියතො, කච්චි

තත්ථරමසි. අන්යතොයපොක්ඛරණිං පතීතිඅන්යතොවත්ථුස්මිඤ්යඤවයතමයා

නන්දායපොක්ඛරණීපටිභාගායපොක්ඛරණී කාරිතා, කච්චි තං යපොක්ඛරණිං

පටිච්ච උදකකීළං කීළන්තී රමසි.  ාලයන්ති අම්ම, අහං තුය්හං යදවසිකං

පඤ්චවීසති පුප්ඵසමුග්යගපහිණාමි, කච්චිතුම්යහසබ්බාපිකුමාරිකායයොතං
මාලයං ඔචිනිත්වා ගන්ථත්වා අභිණ්හං ඛිඩ්ඩාරතිරතා හුත්වා පච්යචකං

ඝරයක කයරොථ, ‘‘ඉදං සුන්දරං, ඉදං සුන්දරතර’’න්ති පාටියයක්කං
සාරම්යභන වායපුප්ඵඝරකානි පුප්ඵගබ්යභ ච පුප්ඵාසනපුප්ඵසයනානි ච
කච්චිකයරොථාතිපුච්ඡති. 

විකලන්තියවකල්ලං.  යනො කරස්සූති චිත්තං උප්පායදහි. කුඩ්ඩමුඛීති 

සාසපකක්යකහි පසාදිතමුඛතාය තං එවමාහ. ඉත්ථයයො හි මුඛවණ්ණං
පසායදන්තියයො දුට්ඨයලොහිතමුඛදූසිතපීළකාහරණත්ථං පඨමං

සාසපකක්යකන මුඛං විලිම්පන්ති, තයතො යලොහිතස්ස සමකරණත්ථං 

මත්තිකාකක්යකන, තයතොඡවිපසාදනත්ථං තිලකක්යකන. චන්දස ම්හිපීති

චන්දයතො දුල්ලභතයරො නාම නත්ථ, තාදියසපි රුචිං කත්වා මමාචික්ඛ, 
සම්පායදස්සාමියතති. 

1232. 

‘‘යවයදහස්සවයචොසුත්වා, රුචාපිතරමබ්රවි; 

‘සබ්බයමතංමහාරාජ, ලබ්භතිස්සරසන්තියක. 

1233. 

‘සුයවපන්නරයසොදියබයො, සහස්සංආහරන්තුයම; 

යථාදින්නඤ්චදස්සාමි, දානංසබ්බවණීස්වහ’’’න්ති. 

තත්ථ සබ්බවණීස්වහන්ති සබ්බවණිබ්බයකසුඅහංදස්සාමි. 

1234. 

‘‘රුචායවචනංසුත්වා, රාජාඅඞ්ගතිමබ්රවි; 

‘බහුංවිනාසිතංවිත්තං, නිරත්ථංඅඵලංතයා. 

1235. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

109 

පටුන 

‘උයපොසයථ වසංනිච්චං, අන්නපානංන භුඤ්ජසි; 

නියයතතංඅභුත්තබ්බං, නත්ථපුඤ්ඤංඅභුඤ්ජයතො’’’ති. 

තත්ථ අඞ් ති  බ්රවීති භික්ඛයව, යසො අඞ්ගතිරාජා පුබ්යබ අයාචියතොපි

‘‘අම්ම, දානං යදහී’’තිසහස්සංදත්වාතංදිවසංයාචියතොපිමිච්ඡාදස්සනස්ස

ගහිතත්තා අදත්වා ඉදං ‘‘බහුං විනාසිත’’න්තිආදිවචනං අබ්රවි. නිෙයතතං 

අභුත්තබ්බන්ති එතං නියතිවයසන තයා අභුඤ්ජිතබ්බං භවිස්සති, 
භුඤ්ජන්තානම්පි අභුඤ්ජන්තානම්පි පුඤ්ඤං නත්ථ. සබ්යබ හි 
චුල්ලාසීතිමහාකප්යපඅතික්කමිත්වාවසුජ්ඣන්ති. 

1236. 

‘‘බීජයකොපිහිසුත්වාන, තදාකස්සපභාසිතං; 

‘පස්සසන්යතොමුහුංඋණ්හං, රුදංඅස්සූනිවත්තයි. 

1237. 

‘යාවරුයචජීවමානා, මාභත්තමපනාමයි; 

නත්ථභද්යදපයරොයලොයකො, කිංනිරත්ථංවිහඤ්ඤසී’’’ති. 

තත්ථ බීජයකොපීති බීජයකොපි පුබ්යබ කලයාණකම්මං කත්වා තස්ස
නිස්සන්යදනදාසිකුච්ඡියංනිබ්බත්යතොති බීජකවත්ථුම්පිස්සාඋදාහරණත්ථං

ආහරි. නත්ථි භද්යදතිභද්යද, ගුණාචරියයොඑවමාහ‘‘නත්ථඅයංයලොයකො, 

නත්ථපයරොයලොයකො, නත්ථමාතා, නත්ථපිතා, නත්ථසත්තාඔපපාතිකා, 
නත්ථ යලොයක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග්ගතා සම්මාපටිපන්නා’’ති.

පරයලොයක හි සති ඉධයලොයකොපි නාම භයවයය, යසොයයව ච නත්ථ.

මාතාපිතූසු සන්යතසු පුත්තධීතයරො නාම භයවයූඋං, යතයයව ච නත්ථ.

ධම්යම සතිධම්මිකසමණබ්රාහ්මණාභයවයූං, යතයයවචනත්ථ.කිංදානං
යදන්තීසීලං රක්ඛන්තීනිරත්ථංවිහඤ්ඤසීති. 

1238. 

‘‘යවයදහස්සවයචොසුත්වා, රුචාරුචිරවණ්ණිනී; 

ජානංපුබ්බාපරංධම්මං, පිතරංඑතදබ්රවි. 

1239. 

‘සුතයමවපුයරආසි, සක්ඛිදිට්ඨමිදංමයා; 

බාලූපයසවීයයොයහොති, බායලොවසමපජ්ජථ. 

1240. 

‘මූළ්යහො හිමූළ්හමාගම්ම, භියයයොයමොහං නිගච්ඡති; 

පතිරූපංඅලායතන, බීජයකනචමුය්හිතු’’’න්ති. 
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තත්ථ පුබ්බාපරංධම් න්තිභික්ඛයව, පිතුවචනංසුත්වාරුචාරාජධීතා

අතීයත සත්තජාතිවයසන පුබ්බධම්මං, අනාගයත සත්තජාතිවයසන
අනාගතධම්මඤ්ච ජානන්තී පිතරං මිච්ඡාදිට්ඨියතො යමොයචතුකාමා එතං 

‘‘සුතයමවා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ස පජ්ජථාති යයො පුග්ගයලො බාලූපයසවී

යහොති, යසො බායලොව සමපජ්ජතීති එතං මයා පුබ්යබ සුතයමව, අජ්ජ පන 

පච්චක්ඛයතො දිට්ඨං. මූළ්යහොති මග්ගමූළ්හං ආගම්ම මග්ගමූළ්යහො විය

දිට්ඨිමූළ්හං ආගම්ම දිට්ඨිමූළ්යහොපි උත්තරි යමොහං නිගච්ඡති, මූළ්හතයරො

යහොති. අලායතනාති යදව, තුම්යහහි 
ජාතියගොත්තකුලපයදසඉස්සරියපුඤ්ඤපඤ්ඤාහීයනන අලාතයසනාපතිනා
අච්චන්තහීයනන දුප්පඤ්යඤන බීජකදායසන ච ගාමදාරකසදිසං අහිරිකං
බාලං ගුණං ආජීවකං ආගම්ම මුය්හිතුං පතිරූපං අනුච්ඡවිකං. කිං යත න

මුය්හිස්සන්තීති? 

එවං යත උයභොපි ගරහිත්වා දිට්ඨියතො යමොයචතුකාමතාය පිතරං 
වණ්යණන්තීආහ– 

1241. 

‘‘ත්වඤ්ච යදවාසිසප්පඤ්යඤො, ධීයරොඅත්ථස්ස යකොවියදො; 

කථංබායලභිසදිසං, හීනදිට්ඨිංඋපාගමි. 

1242. 

‘‘සයචපි සංසාරපයථනසුජ්ඣති, නිරත්ථයා පබ්බජ්ජාගුණස්ස; 

කීයටොව අග්ගිං ජලිතං අපාපතං, උපපජ්ජති යමොහමූළ්යහො 
නග්ගභාවං. 

1243. 

‘‘සංසාරසුද්ධීතිපුයරනිවිට්ඨා, කම්මංවිදූයසන්තිබහූ අජානං; 

පුබ්යබ කලී දුග්ගහියතොවනත්ථා, දුම්යමොචයා බලිසා 
අම්බුයජොවා’’ති. 

තත්ථ සප්පඤ්යඤොති 
යසවයපුඤ්ඤතිත්ථාවාසයයොනියසොමනසිකාරසාකච්ඡාවයසන ලද්ධාය

පඤ්ඤාය සප්පඤ්යඤො, යතයනව කාරයණන ධීයරො, ධීරතාය

අත්ථානත්ථස්සකාරණාකාරණස්ස යකොවියදො.බායලභිසදිසන්තියථායත

බාලා උපගතා, තථා කථං ත්වං හීනදිට්ඨිං උපගයතො. අපාපතන්ති අපි 

ආපතං, පතන්යතොතිඅත්යථො.ඉදංවුත්තංයහොති–තාත, සංසායරනසුද්ධීති
ලද්ධියාසති යථාපටඞ්ගකීයටොරත්තිභායගජලිතංඅග්ගිංදිස්වාතප්පච්චයං

දුක්ඛං අජානිත්වා යමොයහන තත්ථ පතන්යතො මහාදුක්ඛං ආපජ්ජති, තථා
ගුයණොපි පඤ්ච කාමගුයණ පහාය යමොහමූළ්යහො නිරස්සාදං නග්ගභාවං
උපපජ්ජති. 
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පුයර නිවිට්ඨාති තාත, සංසායරන සුද්ධීති කස්සචි වචනං අසුත්වා

පඨමයමවනිවිට්යඨොනත්ථ, සුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලන්ති ගහිතත්තා

බහූජනාඅජානන්තාකම්මංවිදූයසන්තාකම්මඵලම්පිවිදූයසන්තියයව, එවං 
යතසං පුබ්යබ ගහියතොකලි පරාජයගායහො දුග්ගහියතොව යහොතීති අත්යථො. 

දුම්ය ොචොබලිසාඅම්බුයජොවාතියතපනඑවංඅජානන්තා මිච්ඡාදස්සයනන
අනත්ථං ගයහත්වා ඨිතා බාලා යථා නාම බලිසං ගිලිත්වා ඨියතො මච්යඡො 

බලිසාදුම්යමොචයයොයහොති, එවංතම්හාඅනත්ථාදුම්යමොචයායහොන්ති. 

උත්තරිපිඋදාහරණංආහරන්තීආහ– 

1244. 

‘‘උපමංයතකරිස්සාමි, මහාරාජතවත්ථයා; 

උපමායමියධකච්යච, අත්ථංජානන්තිපණ්ඩිතා. 

1245. 

‘‘වාණිජානංයථානාවා, අප්පමාණභරාගරු; 

අතිභාරංසමාදාය, අණ්ණයවඅවසීදති. 

1246. 

‘‘එවයමව නයරොපාපං, යථොකංයථොකම්පිආචිනං; 

අතිභාරංසමාදාය, නිරයයඅවසීදති. 

1247. 

‘‘නතාවභායරොපරිපූයරො, අලාතස්සමහීපති; 

ආචිනාතිචතංපාපං, යයනගච්ඡතිදුග්ගතිං. 

1248. 

‘‘පුබ්යබවස්සකතංපුඤ්ඤං, අලාතස්සමහීපති; 

තස්යසවයදවනිස්සන්යදො, යඤ්යචයසොලභයතසුඛං. 

1249. 

‘‘ඛීයයතචස්සතංපුඤ්ඤං, තථාහිඅගුයණරයතො; 

උජුමග්ගංඅවහාය, කුම්මග්ගමනුධාවති. 

1250. 

‘‘තුලා යථාපග්ගහිතා, ඔහියතතුලමණ්ඩයල; 

උන්නයමතිතුලාසීසං, භායරඔයරොපියතසති. 

1251. 

‘‘එවයමවනයරොපුඤ්ඤං, යථොකංයථොකම්පිආචිනං; 

සග්ගාතිමායනොදායසොව, බීජයකොසාතයවරයතො’’ති. 
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තත්ථ නිරයෙති අට්ඨවියධ මහානිරයය, යසොළසවියධ උස්සදනිරයය, 

යලොකන්තරනිරයය ච. භායරොති තාත, න තාව අලාතස්ස අකුසලභායරො

පූරති. තස්යසවාතිතස්සපුබ්යබකතස්ස පුඤ්ඤස්යසවනිස්සන්යදො, යංයසො

අලාතයසනාපති අජ්ජ සුඛං ලභති. න හි තාත, එතං යගොඝාතකකම්මස්ස
ඵලං. පාපකම්මස්ස හි නාම විපායකො ඉට්යඨො කන්යතො භවිස්සතීති 

අට්ඨානයමතං. අගුයණ රයතොති තථායහස ඉදානි අකුසලකම්යම රයතො. 

උජු ග් න්ති දසකුසලකම්මපථමග්ගං. කුම් ග් න්ති
නිරයගාමිඅකුසලමග්ගං. 

ඔහියත තුල ණ්ඩයලති භණ්ඩපටිච්ඡනත්ථාය තුලමණ්ඩයල

ලග්යගත්වා ඨපියත. උන්නය තීති උද්ධං උක්ඛිපති. ආචිනන්ති යථොකං
යථොකම්පි පුඤ්ඤං ආචිනන්යතො පාපභාරං ඔතායරත්වා නයරො

කලයාණකම්මස්සසීසංඋක්ඛිපිත්වායදවයලොකංගච්ඡති. සග් ාති ායනොති
සග්යග අතිමායනො සග්ගසම්පාපයකසාතඵයල කලයාණකම්යම අභිරයතො.

‘‘සග්ගාධිමායනො’’තිපි පායඨො, සග්ගං අධිකාරං කත්වා ඨිතචිත්යතොති 

අත්යථො. සාතයව රයතොති එස බීජකදායසො සාතයව මධුරවිපායක

කුසලධම්යමයයව රයතො. යසො ඉමස්ස පාපකම්මස්ස ඛීණකායල, 
කලයාණකම්මස්සඵයලනයදවයලොයකනිබ්බත්තිස්සති. 

යඤ්යචසඉදානිදාසත්තංඋපගයතො, නතංකලයාණකම්මස්සඵයලන. 
දාසත්තසංවත්තනිකඤ්හිස්ස පුබ්යබ කතං පාපං භවිස්සතීති නිට්ඨයමත්ථ 

ගන්තබ්බන්තිඉමමත්ථංපකායසන්තීආහ– 

1252. 

‘‘යමජ්ජබීජයකොදායසො, දුක්ඛංපස්සතිඅත්තනි; 

පුබ්යබවස්සකතංපාපං, තයමයසොපටියසවති. 

1253. 

‘‘ඛීයයතචස්සතංපාපං, තථාහිවිනයයරයතො; 

කස්සපඤ්චසමාපජ්ජ, මායහවුප්පථමාගමා’’ති. 

තත්ථ  ා යහවුප්පථ ා  ාති තාත, ත්වං ඉමං නග්ගං කස්සපාජීවකං

උපගන්ත්වා මා යහව නිරයගාමිං උප්පථං අගමා, මා පාපමකාසීති පිතරං
ඔවදති. 

ඉදානිස්ස පාපූපයසවනාය යදොසං කලයාණමිත්තූපයසවනාය ච ගුණං 
දස්යසන්තීආහ– 

1254. 

‘‘යංයඤ්හිරාජභජති, සන්තංවායදිවාඅසං; 

සීලවන්තංවිසීලංවා, වසංතස්යසවගච්ඡති. 
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1255. 

‘‘යාදිසංකුරුයතමිත්තං, යාදිසංචූපයසවති; 

යසොපිතාදිසයකොයහොති, සහවායසොහිතාදියසො. 

1256. 

‘‘යසවමායනො යසවමානං, සම්ඵුට්යඨොසම්ඵුසං පරං; 

සයරොදිද්යධොකලාපංව, අලිත්තමුපලිම්පති; 

උපයලපභයාධීයරො, යනවපාපසඛාසියා. 

1257. 

‘‘පූතිමච්ඡංකුසග්යගන, යයොනයරොඋපනය්හති; 

කුසාපිපූතිවායන්ති, එවංබාලූපයසවනා. 

1258. 

‘‘තගරඤ්ච පලායසන, යයොනයරොඋපනය්හති; 

පත්තාපිසුරභිවායන්ති, එවංධීරූපයසවනා. 

1259. 

‘‘තස්මාපත්තපුටස්යසව, ඤත්වාසම්පාකමත්තයනො 

අසන්යතයනොපයසයවයය, සන්යතයසයවයයපණ්ඩියතො; 

අසන්යතොනිරයංයනන්ති, සන්යතොපායපන්තිසුග්ගති’’න්ති. 

තත්ථ සන්තංවාතිසප්පුරිසංවා. ෙදිවාඅසන්තිඅසප්පුරිසංවා. සයරො

දිද්යධො කලාපංවාති මහාරාජ, යථා නාම හලාහලවිසලිත්යතො සයරො

සරකලායප ඛිත්යතො සබ්බං තං වියසන අලිත්තම්පි සරකලාපං ලිම්පති, 

විසදිද්ධයමව කයරොති, එවයමව පාපමිත්යතො පාපං යසවමායනො අත්තානං

යසවමානං පරං, යතන සම්ඵුට්යඨො තං සම්ඵුසං අලිත්තං පායපන පුරිසං 

අත්තනාඑකජ්ඣාසයංකයරොන්යතොඋපලිම්පති. පූතිවාෙන්තීති තස්සයත

කුසාපි දුග්ගන්ධා වායන්ති. ත රඤ්චාති තගරඤ්ච අඤ්ඤඤ්ච

ගන්ධසම්පන්නං ගන්ධජාතං. එවන්ති එවරූපා ධීරූපයසවනා. ධීයරො හි
අත්තානංයසවමානංධීරයමවකයරොති. 

තස් ා පත්තපුටස්යසවාති යස්මා තගරාදිපලියවඨමානානි පණ්ණානිපි 

සුගන්ධානි යහොන්ති, තස්මා පලාසපත්තපුටස්යසව පණ්ඩිතූපයසවයනන

අහම්පිපණ්ඩියතො භවිස්සාමීතිඑවං. ඤත්වාසම්පාක ත්තයනොතිඅත්තයනො
පරිපාකං පණ්ඩිතභාවංපරිමාණංඤත්වාඅසන්යතපහායපණ්ඩියතසන්යත

යසයවයය. ‘‘නිරෙං යනන්තී’’ති එත්ථ යදවදත්තාදීහි නිරයං, ‘‘පායපන්ති

සුග් ති’’න්ති එත්ථ සාරිපුත්තත්යථරාදීහි සුගතිං නීතානං වයසන
උදාහරණානිආහරිතබ්බානි. 
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එවංරාජධීතාඡහිගාථාහිපිතුධම්මංකයථත්වාඉදානිඅතීයත අත්තනා
අනුභූතංදුක්ඛංදස්යසන්තීආහ– 

1260. 

‘‘අහම්පිජාතියයොසත්ත, සයරසංසරිතත්තයනො; 

අනාගතාපිසත්යතව, යාගමිස්සංඉයතොචුතා. 

1261. 

‘‘යායමසාසත්තමීජාති, අහුපුබ්යබජනාධිප; 

කම්මාරපුත්යතොමගයධසු, අහුංරාජගයහපුයර. 

1262. 

‘‘පාපං සහායමාගම්ම, බහුංපාපංකතංමයා; 

පරදාරස්සයහයඨන්යතො, චරිම්හාඅමරාවිය. 

1263. 

‘‘තංකම්මංනිහිතංඅට්ඨා, භස්මච්ඡන්යනොවපාවයකො; 

අථඅඤ්යඤහිකම්යමහි, අජායිංවංසභූමියං. 

1264. 

‘‘යකොසම්බියං යසට්ඨිකුයල, ඉද්යධඵීයත මහද්ධයන; 

එකපුත්යතොමහාරාජ, නිච්චංසක්කතපූජියතො. 

1265. 

‘‘තත්ථමිත්තංඅයසවිස්සං, සහායංසාතයවරතං; 

පණ්ඩිතංසුතසම්පන්නං, යසොමංඅත්යථනියවසයි. 

1266. 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, බහුංරත්තිංඋපාවසිං; 

තංකම්මංනිහිතංඅට්ඨා, නිධීවඋදකන්තියක. 

1267. 

‘‘අථපාපානකම්මානං, යයමතංමගයධකතං; 

ඵලංපරියාගමංපච්ඡා, භුත්වාදුට්ඨවිසංයථා. 

1268. 

‘‘තයතොචුතාහංයවයදහ, යරොරුයවනිරයයචිරං; 

සකම්මුනාඅපච්චිස්සං, තංසරංනසුඛංලයභ. 

1269. 

‘‘බහුවස්සගයණ තත්ථ, යඛපයිත්වාබහුං දුඛං; 

භින්නාගයතඅහුංරාජ, ඡගයලොඋද්ධතප්ඵයලො’’ති. 
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තත්ථ සත්තාති මහාරාජ, ඉධයලොකපරයලොකා නාම 

සුකතදුක්කටානඤ්ච ඵලං නාම අත්ථ. න හි සංසායරො සත්යත යසොයධතුං

සක්යකොති, සකම්මුනා එව සත්තා සුජ්ඣන්ති. අලාතයසනාපති ච
බීජකදායසො ච එකයමව ජාතිං අනුස්සරන්ති. න යකවලං එයතව ජාතිං

සරන්ති, අහම්පි අතීයත සත්ත ජාතියයො අත්තයනො සංසරිතං සරාමි, 

අනාගයතපි ඉයතො ගන්තබ්බා සත්යතව ජානාමි. ො ය  සාති යා සා මම

අතීයත සත්තමී ජාති ආසි. කම් ාරපුත්යතොති තාය ජාතියා අහං මගයධසු
රාජගහනගයරසුවණ්ණකාරපුත්යතොඅයහොසිං. 

පරදාරස්ස යහයඨන්යතොති පරදාරං යහයඨන්තා පයරසං

රක්ඛිතයගොපියත වරභණ්යඩ අපරජ්ඣන්තා. අට්ඨාති තං තදා මයා කතං
පාපකම්මං ඔකාසං අලභිත්වා ඔකායස සති විපාකදායකං හුත්වා

භස්මපටිච්ඡන්යනො අග්ගි විය නිහිතං අට්ඨාසි. වංසභූමිෙන්ති වංසරට්යඨ. 

එකපුත්යතොති අසීතියකොටිවිභයව යසට්ඨිකුයල අහං එකපුත්තයකොව

අයහොසිං. සාතයව රතන්ති කලයාණකම්යම අභිරතං. යසො  න්ති යසො
සහායයකොමංඅත්යථකුසලකම්යමපතිට්ඨායපසි. 

තංකම් න්තිතම්පි යමකතං කලයාණකම්මංතදා ඔකාසං අලභිත්වා
ඔකායස සති විපාකදායකං හුත්වා උදකන්තියකනිධි වියනිහිතං අට්ඨාසි. 

ෙය තන්ති අථ මම සන්තයකසු පාපකම්යමසු යං එතං මයා මගයධසු

පරදාරිකකම්මංකතං, තස්සඵලං පච්ඡාමං පරියාගං උපගතන්තිඅත්යථො.

යථාකිං? භුත්වාදුට්ඨවිසංෙථා, යථා සවිසංයභොජනංභුඤ්ජිත්වාඨිතස්සතං

දුට්ඨං කක්ඛළං හලාහලං විසං කුප්පති, තථා මං පරියාගතන්ති අත්යථො. 

තයතොතිතයතොයකොසම්බියංයසට්ඨිකුලයතො. තංසරන්තිතංතස්මිංනිරයය

අනුභූතදුක්ඛංසරන්තී චිත්තසුඛංනාමනලභාමි, භයයමවයමඋප්පජ්ජති. 

භින්නා යතතිභින්නාගයතනාමරට්යඨ. උද්ධතප්ඵයලොතිඋද්ධතබීයජො. 

යසො පන ඡගලයකො බලසම්පන්යනො අයහොසි. පිට්ඨියං අභිරුය්හපි නං 

වාහයිංසු, යානයකපියයොජයිංසු.ඉමමත්ථං පකායසන්තීආහ– 

1270. 

‘‘සාතපුත්තා මයාවූළ්හා, පිට්ඨියාචරයථන ච; 

තස්සකම්මස්සනිස්සන්යදො, පරදාරගමනස්සයම’’ති. 

තත්ථ සාතපුත්තාති අමච්චපුත්තා. තස්ස කම් ස්සාති යදව, යරොරුයව
මහානිරයය පච්චනඤ්ච ඡගලකකායල බීජුප්පාටනඤ්ච
පිට්ඨිවාහනයානකයයොජනානි ච සබ්යබොයපස තස්ස නිස්සන්යදො 
පරදාරගමනස්සයමති. 

තයතොපනචවිත්වාඅරඤ්යඤකපියයොනියංපටිසන්ධිංගණ්හි.අථනං 

ජාතදිවයස යූථපතියනො දස්යසසුං. යසො ‘‘ආයනථ යම, පුත්ත’’න්ති දළ්හං
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ගයහත්වා තස්ස විරවන්තස්ස දන්යතහි ඵලානි උප්පායටසි. තමත්ථං
පකායසන්තීආහ– 

1271. 

‘‘තයතො චුතාහංයවයදහ, කපිආසිංබ්රහාවයන; 

නිලුඤ්චිතඵයලොයයව, යූථයපනපගබ්භිනා; 

තස්සකම්මස්සනිස්සන්යදො, පරදාරගමනස්සයම’’ති. 

තත්ථ නිලුඤ්චිතඵයලොයෙවාති තත්රපාහං පගබ්යභන යූථපතිනා
ලුඤ්චිත්වාඋප්පාටිතඵයලොයයවඅයහොසින්තිඅත්යථො. 

අථඅපරාපිජාතියයොදස්යසන්තීආහ– 

1272. 

‘‘තයතොචුතාහංයවයදහ, දස්සයනසුපසූඅහුං; 

නිලුඤ්චියතොජයවොභයද්රො, යයොග්ගංවූළ්හංචිරංමයා; 

තස්සකම්මස්සනිස්සන්යදො, පරදාරගමනස්සයම. 

1273. 

‘‘තයතොචුතාහංයවයදහ, වජ්ජීසුකුලමාගමා; 

යනවිත්ථීනපුමාආසිං, මනුස්සත්යතසුදුල්ලයභ; 

තස්සකම්මස්සනිස්සන්යදො, පරදාරගමනස්සයම. 

1274. 

‘‘තයතොචුතාහංයවයදහ, අජායිංනන්දයනවයන; 

භවයනතාවතිංසාහං, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනී. 

1275. 

‘‘විචිත්රවත්ථාභරණා, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 

කුසලානච්චගීතස්ස, සක්කස්සපරිචාරිකා. 

1276. 

‘‘තත්ථ ඨිතාහංයවයදහ, සරාමිජාතියයොඉමා; 

අනාගතාපිසත්යතව, යාගමිස්සංඉයතොචුතා. 

1277. 

‘‘පරියාගතංතංකුසලං, යංයමයකොසම්බියංකතං; 

යදයවයචවමනුස්යසච, සන්ධාවිස්සංඉයතොචුතා. 

1278. 

‘‘සත්ත ජච්යචොමහාරාජ, නිච්චං සක්කතපූජිතා; 

ථීභාවාපිනමුච්චිස්සං, ඡට්ඨානිගතියයොඉමා. 
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1279. 

‘‘සත්තමී චගතියදව, යදවපුත්යතො මහිද්ධියකො; 

පුමායදයවොභවිස්සාමි, යදවකායස්මිමුත්තයමො. 

1280. 

‘‘අජ්ජාපිසන්තානමයං, මාලංගන්යථන්තිනන්දයන; 

යදවපුත්යතොජයවොනාම, යයොයමමාලංපටිච්ඡති. 

1281. 

‘‘මුහුත්යතොවියයසොදියබයො, ඉධවස්සානියසොළස; 

රත්තින්දියවොචයසොදියබයො, මානුසිංසරයදොසතං. 

1282. 

‘‘ඉතිකම්මානිඅන්යවන්ති, අසඞ්යඛයයාපිජාතියයො; 

කලයාණංයදිවාපාපං, නහිකම්මංවිනස්සතී’’ති. 

තත්ථ දස්සයනසූති දස්සනරට්යඨසු. පසූති යගොයණො අයහොසිං. 

නිලුඤ්චියතොති වච්ඡකායලයයව මං එවං මනායපො භවිස්සතීති
නිබ්බීජකමකංසු. යසොහංනිලුඤ්චියතො උද්ධතබීයජොජයවොභයද්රො අයහොසිං. 

වජ්ජීසු කුල ා  ාති යගොයයොනියතො චවිත්වා වජ්ජිරට්යඨ එකස්මිං

මහායභොගකුයලනිබ්බත්තින්තිදස්යසති. යනවිත්ථීනපු ාතිනපුංසකත්තං

සන්ධායආහ. භවයනතාවතිංසාහන්තිතාවතිංසභවයනඅහං. 

තත්ථ ඨිතාහං, යවයදහ, සරාමි ජාතියෙො ඉ ාති සා කිර තස්මිං
යදවයලොයකඨිතා ‘‘අහංඑවරූපං යදවයලොකංආගච්ඡන්තීකුයතොනුයඛො
ආගතා’’ති ඔයලොයකන්තී වජ්ජිරට්යඨ මහායභොගකුයල
නපුංසකත්තභාවයතො චවිත්වාතත්ථනිබ්බත්තභාවං පස්සි. තයතො ‘‘යකන
නු යඛො කම්යමන එවරූයප රමණීයය ඨායන නිබ්බත්තාම්හී’’ති 

ඔයලොයකන්තීයකොසම්බියංයසට්ඨිකුයල නිබ්බත්තිත්වාකතං දානාදිකුසලං
දිස්වා ‘‘එතස්ස ඵයලන නිබ්බත්තාම්හී’’ති ඤත්වා ‘‘අනන්තරාතීයත 

නපුංසකත්තභායව නිබ්බත්තමානා කුයතො ආගතාම්හී’’ති ඔයලොයකන්තී
දස්සනරට්යඨසු යගොයයොනියං මහාදුක්ඛස්ස අනුභූතභාවං අඤ්ඤාසි. තයතො
අනන්තරං ජාතිං අනුස්සරමානා වානරයයොනියං උද්ධතඵලභාවං අද්දස.
තයතො අනන්තරං අනුස්සරන්තී භින්නාගයත ඡගලකයයොනියං 
උද්ධතබීජභාවං අනුස්සරි. තයතො පරං අනුස්සරමානා යරොරුයව
නිබ්බත්තභාවං අනුස්සරි. 

අථස්සා නිරයයතිරච්ඡානයයොනියඤ්ච අනුභූතං දුක්ඛං අනුස්සරන්තියා
භයං උප්පජ්ජි. තයතො ‘‘යකනනු යඛොකම්යමන එවරූපං දුක්ඛං අනුභූතං
මයා’’ති ඡට්ඨං ජාතිං ඔයලොයකන්තී තාය ජාතියා යකොසම්බිනගයර කතං 
කලයාණකම්මං දිස්වා සත්තමං ඔයලොයකන්තී මගධරට්යඨ පාපසහායං
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පටුන 

නිස්සායකතං පරදාරිකකම්මං දිස්වා ‘‘එතස්ස ඵයලන යමතං මහාදුක්ඛං

අනුභූත’’න්ති අඤ්ඤාසි. අථ ‘‘ඉයතො චවිත්වා අනාගයත කුහිං
නිබ්බත්තිස්සාමී’’ති ඔයලොයකන්තී ‘‘යාවතායුකං ඨත්වා පුනසක්කස්යසව
පරිචාරිකා හුත්වා නිබ්බත්තිස්සාමී’’ති අඤ්ඤාසි. එවං පුනප්පුනං
ඔයලොකයමානා ‘‘තතියයපි අත්තභායව සක්කස්යසව පරිචාරිකා හුත්වා 

නිබ්බත්තිස්සාමි, තථා චතුත්යථ, පඤ්චයම පන තස්මිංයයව යදවයලොයක
ජවනයදවපුත්තස්ස අග්ගමයහසී හුත්වා නිබ්බත්තිස්සාමී’’තිඤත්වා තයතො

අනන්තරං ඔයලොයකන්තී ‘‘ඡට්යඨ අත්තභායව ඉයතො තාවතිංසභවනයතො

චවිත්වාඅඞ්ගතිරඤ්යඤොඅග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හිනිබ්බත්තිස්සාමි, ‘රුචා’ති
යම නාමං භවිස්සතී’’ති ඤත්වා ‘‘තයතො අනන්තරා කුහිං
නිබ්බත්තිස්සාමී’’ති ඔයලොයකන්තී ‘‘සත්තමාය ජාතියා තයතො චවිත්වා 

තාවතිංසභවයන මහිද්ධියකො යදවපුත්යතො හුත්වා නිබ්බත්තිස්සාමි, 
ඉත්ථභාවයතො මුච්චිස්සාමී’’තිඅඤ්ඤාසි.තස්මා– 

‘‘තත්ථඨිතාහංයවයදහ, සරාමිසත්තජාතියයො; 

අනාගතාපිසත්යතව, යාගමිස්සංඉයතොචුතා’’ති.–ආදිමාහ; 

තත්ථ පරිො තන්ති පරියායයන අත්තයනො වායරන ආගතං. සත්ත

ජච්යචොති වජ්ජිරට්යඨනපුංසකජාතියා සද්ධිං යදවයලොයක පඤ්ච, අයඤ්ච
ඡට්ඨාති සත්ත ජාතියයොති වුච්චන්ති. එතා සත්ත ජාතියයො නිච්චං

සක්කතපූජිතා අයහොසින්ති දස්යසති. ඡට්ඨා නි තියෙොති යදවයලොයක පන

පඤ්ච, අයඤ්ච එකාති ඉමා ඡ ගතියයො ඉත්ථභාවාන මුච්චිස්සන්ති වදති. 

සත්තමී චාති ඉයතො චවිත්වා අනන්තරං. සන්තාන ෙන්ති

එකයතොවණ්ටකාදිවයසන කතසන්තානං.  න්යථන්තීතියථාසන්තානමයා

යහොන්ති, එවං අජ්ජපිමමපරිචාරිකානන්දනවයනමාලංගන්යථන්තියයව. 

යෙො ය   ාලං පටිච්ඡතීතිමහාරාජ, අනන්තරජාතියං මම සාමියකො ජයවො
නාමයදවපුත්යතොයයො රුක්ඛයතොපතිතපතිතංමාලංපටිච්ඡති. 

යසොළසාති මහාරාජ, මම ජාතියා ඉමානි යසොළස වස්සානි, එත්තයකො

පන කායලො යදවානං එයකො මුහුත්යතො, යතන තා මම චුතභාවම්පි

අජානන්තා මමත්ථාය මාලං ගන්යථන්තියයව.  ානුසින්ති මනුස්සානං 

වස්සගණනංආගම්මඑසසරයදොසතංවස්සසතංයහොති, එවංදීඝායුකායදවා. 
ඉමිනා පන කාරයණන පරයලොකස්ස ච කලයාණපාපකානඤ්ච කම්මානං 

අත්ථතංජානාහි, යදවාති. 

අන්යවන්තීති යථා මං අනුබන්ධිංසු, එවං අනුබන්ධන්ති. න හි කම් ං

විනස්සතීති දිට්ඨධම්මයවදනීයං තස්මිංයයව අත්තභායව, උපපජ්ජයවදනීයං

අනන්තරභයව විපාකං යදති, අපරාපරියයවදනීයං පන විපාකං අදත්වා න

නස්සති. තං සන්ධාය ‘‘න හි කම්මං විනස්සතී’’ති වත්වා ‘‘යදව, අහං
පරදාරිකකම්මස්සනිස්සන්යදනනිරයයචතිරච්ඡානයයොනියඤ්ච මහන්තං
දුක්ඛං අනුභවිං. සයච පන තුම්යහපි ඉදානි ගුණස්ස කථං ගයහත්වා එවං
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කරිස්සථ, මයා අනුභූතසදිසයමව දුක්ඛං අනුභවිස්සථ, තස්මා එවං මා
කරිත්ථා’’තිආහ. 

අථස්සඋත්තරිධම්මංයදයසන්තීආහ– 

1283. 

‘‘යයොඉච්යඡපුරියසොයහොතුං, ජාතිංජාතිංපුනප්පුනං; 

පරදාරංවිවජ්යජයය, යධොතපායදොවකද්දමං. 

1284. 

‘‘යාඉච්යඡපුරියසොයහොතුං, ජාතිංජාතිංපුනප්පුනං; 

සාමිකංඅපචායයයය, ඉන්දංවපරිචාරිකා. 

1285. 

‘‘යයොඉච්යඡදිබයයභොගඤ්ච, දිබ්බමායුංයසංසුඛං; 

පාපානිපරිවජ්යජත්වා, තිවිධංධම්මමාචයර. 

1286. 

‘‘කායයන වාචාමනසා, අප්පමත්යතො විචක්ඛයණො; 

අත්තයනොයහොතිඅත්ථාය, ඉත්ථීවායදිවාපුමා. 

1287. 

‘‘යය යකචියම මානුජා ජීවයලොයක, යසස්සියනො

සබ්බසමන්තයභොගා; 

අසංසයංයතහිපුයරසුචිණ්ණං, කම්මස්සකායසපුථු සබ්බසත්තා. 

1288. 

‘‘ඉඞ්ඝානුචින්යතසිසයම්පියදව, කුයතොනිදානායතඉමාජනින්ද; 

යායතඉමාඅච්ඡරාසන්නිකාසා, අලඞ්කතා කඤ්චනජාලඡන්නා’’ති. 

තත්ථ යහොතුන්තිභවිතුං. සබ්බස න්තයභො ාති පරිපුණ්ණසබ්බයභොගා. 

සුචිණ්ණන්ති සුට්ඨු චිණ්ණං කලයාණකම්මං කතං. කම් ස්සකායසති
කම්මස්සකා අත්තනා කතකම්මස්යසව විපාකපටිසංයවදියනො. න හි

මාතාපිතූහි කතං කම්මං පුත්තධීතානං විපාකං යදති, න තාහි පුත්තධීතාහි
කතං කම්මං මාතාපිතූනං විපාකං යදති. යසයසහි කතං යසසානං කියමව

දස්සති? ඉඞ්ඝාති යචොදනත්යථ නිපායතො. අනුචින්යතසීති පුනප්පුනං

චින්යතයයාසි. ො යත ඉ ාති යා ඉමා යසොළසසහස්සා ඉත්ථයයො තං

උපට්ඨහන්ති, ඉමා යත කුයතොනිදානා, කිං නිපජ්ජිත්වා නිද්දායන්යතන

ලද්ධා, උදාහු පන්ථදූසනසන්ධිච්යඡදාදීනි පාපානි කත්වා, අදු

කලයාණකම්මං නිස්සාය ලද්ධාති ඉදං තාව අත්තනාපි චින්යතයයාසි, 
යදවාති. 
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එවංසාපිතරංඅනුසාසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1289. 

‘‘ඉච්යචවංපිතරංකඤ්ඤා, රුචායතොයසසිඅඞ්ගතිං; 

මූළ්හස්සමග්ගමාචික්ඛි, ධම්මමක්ඛාසිසුබ්බතා’’ති. 

තත්ථ ඉච්යචවන්තිභික්ඛයව, ඉතිඉයමහි එවරූයපහිමධුයරහිවචයනහි

රුචාකඤ්ඤා පිතරං යතොයසසි, මූළ්හස්ස මග්ගං විය තස්ස සුගතිමග්ගං

ආචික්ඛි, නානානයයහි සුචරිතධම්මං අක්ඛාසි. ධම්මං කයථන්තීයයව සා 
සුබ්බතාසුන්දරවතාඅත්තයනොඅතීතජාතියයොපිකයථසි. 

එවං පුබ්බණ්හයතො පට්ඨාය සබ්බරත්තිං පිතු ධම්මං යදයසත්වා ‘‘මා, 

යදව, නග්ගස්සමිච්ඡාදිට්ඨිකස්සවචනංගණ්හි, ‘අත්ථඅයංයලොයකො, අත්ථ 

පරයලොයකො, අත්ථ සුකටදුක්කටකම්මානං ඵල’න්ති වදන්තස්ස මාදිසස්ස

කලයාණමිත්තස්ස වචනං ගණ්හ, මා අතිත්යථන පක්ඛන්දී’’ති ආහ. එවං 
සන්යතපිපිතරංමිච්ඡාදස්සනායමොයචතුංනාසක්ඛි.යසොහියකවලංතස්සා

මධුරවචනං සුත්වාතුස්සි.මාතාපිතයරොහිපියපුත්තානංවචනංපියායන්ති, න
පනතං මිච්ඡාදස්සනංවිස්සජ්යජසි.නගයරපි‘‘රුචාකිරරාජධීතාපිතුධම්මං
යදයසත්වා මිච්ඡාදස්සනං විස්සජ්ජායපසී’’ති එකයකොලාහලං අයහොසි.
‘‘පණ්ඩිතා රාජධීතා අජ්ජ පිතරං මිච්ඡාදස්සනා යමොයචත්වා නගරවාසීනං
යසොත්ථභාවං කරිස්සතී’’ති මහාජයනො තුස්සි. සා පිතරං යබොයධතුං
අසක්යකොන්තී වීරියං අවිස්සජ්යජත්වාව ‘‘යයන යකනචි උපායයන පිතු
යසොත්ථභාවං කරිස්සාමී’’ති සිරස්මිං අඤ්ජලිං පතිට්ඨයපත්වා දසදිසා 
නමස්සිත්වා ‘‘ඉමස්මිං යලොයක යලොකසන්ධාරකා ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණා

නාමයලොකපාලයදවතා නාමමහාබ්රහ්මායනොනාමඅත්ථ, යතඉධාගන්ත්වා

අත්තයනොබයලනමමපිතරං මිච්ඡාදස්සනංවිස්සජ්ජායපන්තු, එතස්සගුයණ
අසතිපි මම ගුයණන මම සීයලන මම සච්යචන ඉධාගන්ත්වා ඉමං
මිච්ඡාදස්සනං විස්සජ්ජායපත්වා සකලයලොකස්ස යසොත්ථං කයරොන්තූ’’ති
අධිට්ඨහිත්වානමස්සි. 

තදා යබොධිසත්යතො නාරයදො නාම මහාබ්රහ්මා අයහොසි. යබොධිසත්තා ච
නාම අත්තයනො යමත්තාභාවනාය අනුද්දයාය මහන්තභායවන
සුප්පටිපන්නදුප්පටිපන්යන සත්යත දස්සනත්ථං කාලානුකාලං යලොකං
ඔයලොයකන්ති.යසොතං දිවසංයලොකංඔයලොයකන්යතොතංරාජධීතරං පිතු

මිච්ඡාදිට්ඨියමොචනත්ථං යලොකසන්ධාරකයදවතායයො නමස්සමානං දිස්වා, 

‘‘ඨයපත්වා මං අඤ්යඤො එතං රාජානං මිච්ඡාදස්සනං විස්සජ්ජායපතුං

සමත්යථොනාමනත්ථ, අජ්ජ මයාරාජධීතුසඞ්ගහං, රඤ්යඤොචසපරිජනස්ස

යසොත්ථභාවං කත්වා ආගන්තුං වට්ටති, යකන නු යඛො යවයසන
ගමිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘මනුස්සානං පබ්බජිතා පියා යචව ගරුයනො ච

ආයදයයවචනා ච, තස්මා පබ්බජිතයවයසන ගමිස්සාමී’’ති සන්නිට්ඨානං
කත්වා පාසාදිකං සුවණ්ණවණ්ණං මනුස්සත්තභාවං මායපත්වා මනුඤ්ඤං
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ජටාමණ්ඩලං බන්ධිත්වා ජටන්තයර කඤ්චනසූචිං ඔදහිත්වා අන්යතො
රත්තපටංඋපරිරත්තවාකචීරංනිවායසත්වා පාරුපිත්වාසුවණ්ණතාරාඛචිතං
රජතමයං අජිනචම්මං එකංයස කත්වා මුත්තාසික්කාය පක්ඛිත්තං
සුවණ්ණමයං භික්ඛාභාජනං ආදාය තීසු ඨායනසු ඔනතං සුවණ්ණකාජං
ඛන්යධ කත්වා මුත්තාසික්කාය එව පවාළකමණ්ඩලුං ආදාය ඉමිනා
ඉසියවයසන ගගනතයලචන්යදොවියවියරොචමායනොආකායසනආගන්ත්වා
අලඞ්කතචන්දකපාසාදමහාතලං පවිසිත්වා රඤ්යඤො පුරයතො ආකායස
අට්ඨාසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1290. 

‘‘අථාගමාබ්රහ්මයලොකා, නාරයදොමානුසිංපජං; 

ජම්බුදීපංඅයවක්ඛන්යතො, අද්දාරාජානමඞ්ගතිං. 

1291. 

‘‘තයතොපතිට්ඨාපාසායද, යවයදහස්සපුරත්ථයතො; 

තඤ්චදිස්වානානුප්පත්තං, රුචාඉසිමවන්දථා’’ති. 

තත්ථ අද්දාති බ්රහ්මයලොයක ඨියතොව ජම්බුදීපං අයවක්ඛන්යතො

ගුණාජීවකස්සසන්තියකගහිතමිච්ඡාදස්සනංරාජානංඅඞ්ගතිං අද්දස, තස්මා

ආගයතොති අත්යථො. තයතො පතිට්ඨාති තයතො යසො බ්රහ්මා තස්ස රඤ්යඤො
අමච්චගණපරිවුතස්ස නිසින්නස්ස පුරයතො තස්මිං පාසායද අපයද පදං

දස්යසන්යතො ආකායස පතිට්ඨහි. අනුප්පත්තන්ති ආගතං. ඉසින්ති

ඉසියවයසන ආගතත්තා සත්ථා ‘‘ඉසි’’න්ති ආහ. අවන්දථාති 

‘‘මමානුග්ගයහනමම පිතරිකාරුඤ්ඤංකත්වා එයකො යදවරාජාආගයතො 
භවිස්සතී’’ති හට්ඨපහට්ඨා වාතාභිහටා සුවණ්ණකදලී විය ඔනමිත්වා 
නාරදබ්රහ්මානංඅවන්දි. 

රාජාපි තං දිස්වාව බ්රහ්මයතයජන තජ්ජියතො අත්තයනො ආසයන 
සණ්ඨාතුංඅසක්යකොන්යතොආසනාඔරුය්හභූමියංඨත්වාආගතට්ඨානඤ්ච
නාමයගොත්තඤ්ච පුච්ඡි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1292. 

‘‘අථාසනම්හාඔරුය්හ, රාජාබයථතමානයසො; 

නාරදංපරිපුච්ඡන්යතො, ඉදංවචනමබ්රවි. 

1293. 

‘කුයතොනුආගච්ඡසියදවවණ්ණි, ඔභාසයංසබ්බදිසාචන්දිමාව; 

අක්ඛාහි යම පුච්ඡියතො නාමයගොත්තං, කථං තං ජානන්ති 
මනුස්සයලොයක’’’ති. 
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තත්ථ බයථිත ානයසොති භීතචිත්යතො. කුයතො නූති කච්චි නු යඛො
විජ්ජාධයරොභයවයයාතිමඤ්ඤමායනො අවන්දිත්වාවඑවංපුච්ඡි. 

අථ යසො ‘‘අයං රාජා ‘පරයලොයකො නත්ථී’ති මඤ්ඤති, 
පරයලොකයමවස්සතාවආචික්ඛිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාගාථමාහ– 

1294. 

‘‘අහඤ්හියදවයතොඉදානිඑමි, ඔභාසයංසබ්බදිසාචන්දිමාව; 

අක්ඛාමි යත පුච්ඡියතො නාමයගොත්තං, ජානන්ති මං නාරයදො
කස්සයපො චා’’ති. 

තත්ථ යදවයතොතියදවයලොකයතො. නාරයදොකස්සයපොචාතිමංනායමන

නාරයදො, යගොත්යතනකස්සයපොති ජානන්ති. 

අථ රාජා ‘‘ඉමං පච්ඡාපිපරයලොකං පුච්ඡිස්සාමි, ඉද්ධියා ලද්ධකාරණං
තාවපුච්ඡිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාගාථමාහ– 

1295. 

‘‘අච්යඡරරූපංතවයාදිසඤ්ච, යවහායසංගච්ඡසිතිට්ඨසීච; 

පුච්ඡාමිතංනාරදඑතමත්ථං, අථයකනවණ්යණන තවායමිද්ධී’’ති. 

තත්ථ ොදිසඤ්චාති යාදිසඤ්ච තව සණ්ඨානං, යඤ්ච ත්වං ආකායස

ගච්ඡසිතිට්ඨසිච, ඉදං අච්ඡරියජාතං. 

නාරයදො ආහ– 

1296. 

‘‘සච්චඤ්ච ධම්යමො ච දයමො ච චායගො, ගුණා මයමයත පකතා

පුරාණා; 

යතයහව ධම්යමහි සුයසවියතහි, මයනොජයලො යයන කාමං
ගයතොස්මී’’ති. 

තත්ථ සච්චන්ති මුසාවාදවිරහිතං වචීසච්චං. ධම්ය ොති

තිවිධසුචරිතධම්යමො යචව කසිණපරිකම්මඣානධම්යමො ච. දය ොති

ඉන්ද්රියදමනං. චාය ොති කියලසපරිච්චායගො ච යදයයධම්මපරිච්චායගො ච. 

 ය යතගුණාතිමමඑයතගුණසම්පයුත්තාගුණසහගතා. පකතාපුරාණාති

මයා පුරිමභයවකතාති දස්යසති. ‘‘යතයහව ධම්ය හි සුයසවියතහී’’තියත

සබ්යබ ගුයණ සුයසවියත පරිචාරියත දස්යසති.  යනොජයවොති ඉද්ධියා 

කාරයණන පටිලද්යධො. යෙන කා ං  යතොස්මීති යයන යදවට්ඨායන ච

මනුස්සට්ඨායනචගන්තුංඉච්ඡනං, යතනගයතොස්මීතිඅත්යථො. 
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රාජා එවංතස්මිංකයථන්යතපිමිච්ඡාදස්සනස්ස ගහිතත්තා පරයලොකං 
අසද්දහන්යතො‘‘අත්ථනුයඛොපුඤ්ඤවිපායකො’’තිවත්වාගාථමාහ– 

1297. 

‘‘අච්යඡරමාචික්ඛසිපුඤ්ඤසිද්ධිං, සයචහිඑයතහියථාවයදසි; 

පුච්ඡාමිතංනාරදඑතමත්ථං, පුට්යඨොචයමසාධු වියාකයරොහී’’ති. 

තත්ථ පුඤ්ඤසිද්ධින්තිපුඤ්ඤානං සිද්ධිංඵලදායකත්තංආචික්ඛන්යතො
අච්ඡරියංආචික්ඛසි. 

නාරයදොආහ– 

1298. 

‘‘පුච්ඡස්සුමංරාජතයවසඅත්යථො, යංසංසයංකුරුයසභූමිපාල; 

අහංතංනිස්සංසයතංගයමමි, නයයහිඤායයහිචයහතුභීචා’’ති. 

තත්ථ තයවස අත්යථොති පුච්ඡිතබ්බයකො නාම තව එස අත්යථො. ෙං

සංසෙන්ති යං කිස්මිඤ්චියදව අත්යථ සංසයං කයරොසි, තං මං පුච්ඡ. 

නිස්සංසෙතන්ති අහං තං නිස්සංසයභාවං ගයමමි. නයෙහීති

කාරණවචයනහි. ඤායෙහීති ඤායණහි. යහතුභීති පච්චයයහි, 
පටිඤ්ඤාමත්යතයනවඅවත්වාඤායණන පරිච්ඡින්දිත්වාකාරණවචයනනච
යතසං ධම්මානං සමුට්ඨාපකපච්චයයහි ච තං නිස්සංසයං කරිස්සාමීති
අත්යථො. 

රාජා ආහ– 

1299. 

‘‘පුච්ඡාමිතංනාරදඑතමත්ථං, පුට්යඨොචයමනාරදමාමුසාභණි; 

අත්ථ නු යදවා පිතයරො නු අත්ථ, යලොයකො පයරො අත්ථ ජයනො 
යමාහූ’’ති. 

තත්ථ ජයනොෙ ාහූතියංජයනොඑවමාහ– ‘‘අත්ථයදවා, අත්ථපිතයරො, 

අත්ථපයරොයලොයකො’’ති, තංසබ්බංඅත්ථනුයඛොති පුච්ඡති. 

නාරයදො ආහ– 

1300. 

‘‘අත්යථව යදවා පිතයරො ච අත්ථ, යලොයකො පයරො අත්ථ ජයනො

යමාහු; 

කායමසු ගිද්ධා ච නරා පමූළ්හා, යලොකං පරං න විදූ 
යමොහයුත්තා’’ති. 
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තත්ථ අත්යථවයදවාතිමහාරාජ, යදවාච පිතයරොචඅත්ථ, යම්පිජයනො

පරයලොකමාහ, යසොපිඅත්යථව. න විදූතිකාමගිද්ධාපනයමොහමූළ්හාජනා
පරයලොකංනවිදන්තිනජානන්තීති. 

තංසුත්වාරාජාපරිහාසංකයරොන්යතොඑවමාහ– 

1301. 

‘‘අත්ථීතියචනාරදසද්දහාසි, නියවසනංපරයලොයකමතානං; 

ඉයධව යම පඤ්ච සතානි යදහි, දස්සාමි යත පරයලොයක 
සහස්ස’’න්ති. 

තත්ථ නියවසනන්ති නිවාසට්ඨානං. පඤ්ච සතානීති පඤ්ච
කහාපණසතානි. 

අථනංමහාසත්යතොපරිසමජ්යඣයයවගරහන්යතොආහ– 

1302. 

‘‘දජ්යජමු යඛො පඤ්ච සතානි යභොයතො, ජඤ්ඤාමු යච සීලවන්තං

වදඤ්ඤුං; 

ලුද්දං තං යභොන්තං නිරයය වසන්තං, යකො යචොදයය පරයලොයක 
සහස්සං. 

1303. 

‘‘ඉයධව යයො යහොති අධම්මසීයලො, පාපාචායරො අලයසො

ලුද්දකම්යමො; 

නපණ්ඩිතාතස්මිංඉණංදදන්ති, නහිආගයමොයහොති තථාවිධම්හා. 

1304. 

‘‘දක්ඛඤ්ච යපොසං මනුජා විදිත්වා, උට්ඨානකං සීලවන්තං

වදඤ්ඤුං; 

සයයමව යභොයගහි නිමන්තයන්ති, කම්මං කරිත්වා පුන 
මාහයරසී’’ති. 

තත්ථ ජඤ්ඤාමු යචති යදි මයං භවන්තං ‘‘සීලවා එස වදඤ්ඤූ, 

ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණානං ඉමස්මිං කායල ඉමිනා නාමත්යථොති ජානිත්වා
තස්සතස්සකිච්චස්සකාරයකොවදඤ්ඤූ’’තිජායනයයාම.අථයත වඩ්ඪියා

පඤ්ච සතානි දයදයයාම, ත්වං පන ලුද්යදො සාහසියකො මිච්ඡාදස්සනං

ගයහත්වා දානසාලං විද්ධංයසත්වා පරදායරසු අපරජ්ඣසි, ඉයතො චුයතො

නිරයය උප්පජ්ජිස්සසි, එවං ලුද්දං තං නිරයය වසන්තං යභොන්තං තත්ථ

ගන්ත්වා යකො ‘‘සහස්සං යමයදහී’’ති යචොයදස්සති. තථාවිධම්හාතිතාදිසා

පුරිසා දින්නස්ස ඉණස්ස පුන ආගයමො නාම න යහොති. දක්ඛන්ති
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ධනුප්පාදනකුසලං. පුන  ාහයරසීති අත්තයනො කම්මං කරිත්වා ධනං

උප්පායදත්වාපුන අම්හාකංසන්තකංආහයරයයාසි, මානික්කම්යමොවසීති
සයයමවයභොයගහි නිමන්තයන්තීති. 

ඉති රාජා යතන නිග්ගය්හමායනො අප්පටිභායනො අයහොසි. මහාජයනො 
හට්ඨතුට්යඨො හුත්වා ‘‘මහිද්ධියකො යදයවොපි අජ්ජ රාජානං මිච්ඡාදස්සනං 
විස්සජ්ජායපස්සතී’’ති සකලනගරං එකයකොලාහලං අයහොසි.
මහාසත්තස්සානුභායවන තදා සත්තයයොජනිකාය මිථලාය තස්ස

ධම්මයදසනං අස්සුණන්යතොනාමනායහොසි. අථමහාසත්යතො ‘‘අයං රාජා

අතිවිය දළ්හං මිච්ඡාදස්සනං ගණ්හි, නිරයභයයන නං සන්තජ්යජත්වා 
මිච්ඡාදිට්ඨිං විස්සජ්ජායපත්වා පුන යදවයලොයකන අස්සායසස්සාමී’’ති

චින්යතත්වා ‘‘මහාරාජ, සයචදිට්ඨිංනවිස්සජ්යජස්සසි, එවංඅනන්තදුක්ඛං
නිරයං ගමිස්සසී’’තිවත්වානිරයකථංපට්ඨයපසි– 

1305. 

‘‘ඉයතොචුයතොදක්ඛසිතත්ථරාජ, කායකොලසඞ්යඝහිවිකස්සමානං; 

තංඛජ්ජමානංනිරයයවසන්තං, කායකහිගිජ්යඣහිචයසනයකහි; 

සඤ්ඡින්නගත්තං රුහිරං සවන්තං, යකො යචොදයය පරයලොයක 
සහස්ස’’න්ති. 

තත්ථ කායකොලසඞ්යඝහීති යලොහතුණ්යඩහි කාකසඞ්යඝහි. 

විකස්ස ානන්තිඅත්තානංආකඩ්ඪියමානංතත්ථනිරයයපස්සිස්සසි. තන්ති
තංභවන්තං. 

තං පන කායකොලනිරයං වණ්යණත්වා ‘‘සයචපි එත්ථ න

නිබ්බත්තිස්සසි, යලොකන්තරනිරයය නිබ්බත්තිස්සසී’’ති වත්වා තං නිරයං
දස්යසතුංගාථමාහ– 

1306. 

‘‘අන්ධංතමං තත්ථ න චන්දසූරියා, නිරයයො සදා තුමුයලො

යඝොරරූයපො; 

සා යනව රත්තී න දිවා පඤ්ඤායති, තථාවියධ යකො විචයර 
ධනත්ථයකො’’ති. 

තත්ථ අන්ධංත න්තිමහාරාජ, යම්හි යලොකන්තරනිරයයමිච්ඡාදිට්ඨිකා

නිබ්බත්තන්ති, තත්ථ චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස උප්පත්තිනිවාරණං අන්ධතමං. 

සදා තුමුයලොති යසො නිරයයො නිච්චං බහලන්ධකායරො. යඝොරරූයපොති

භීසනකජාතියකො. සා යනවරත්තීතියා ඉධරත්ති දිවා ච, සා යනවතත්ථ

පඤ්ඤායති. යකොවිචයරතියකොඋද්ධාරංයසොයධන්යතොවිචරිස්සති. 
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තම්පිස්ස යලොකන්තරනිරයං විත්ථායරන වණ්යණත්වා ‘‘මහාරාජ, 

මිච්ඡාදිට්ඨිං අවිස්සජ්යජන්යතො න යකවලං එතයදව, අඤ්ඤම්පි දුක්ඛං 
අනුභවිස්සසී’’තිදස්යසන්යතොගාථමාහ– 

1307. 

‘‘සබයලොචසායමොචදුයවසුවානා, පවද්ධකායාබලියනොමහන්තා; 

ඛාදන්ති දන්යතහි අයයොමයයහි, ඉයතො පණුන්නං 
පරයලොකපත්ත’’න්ති. 

තත්ථ ඉයතො පණුන්නන්ති ඉමම්හා මනුස්සයලොකා චුතං. පරයතො
නිරයයසුපි එයසව නයයො. තස්මා සබ්බානි තානි නිරයට්ඨානානි 

නිරයපාලානංඋපක්කයමහිසද්ධිංයහට්ඨාවුත්තනයයයනවවිත්ථායරත්වා
තාසංතාසං ගාථානංඅනුත්තානානිපදානිවණ්යණතබ්බානි. 

1308. 

‘‘තංඛජ්ජමානංනිරයයවසන්තං, ලුද්යදහිවායළහිඅඝම්මියගහි ච; 

සඤ්ඡින්නගත්තං රුහිරං සවන්තං, යකො යචොදයය පරයලොයක 
සහස්ස’’න්ති. 

තත්ථ ලුද්යදහීති දාරුයණහි. වායළහීති දුට්යඨහි. අඝම්මිය හීති 

අඝාවයහහිමියගහි, දුක්ඛාවයහහිසුනයඛහීතිඅත්යථො. 

1309. 

‘‘උසූහි සත්තීහිචසුනිසිතාහි, හනන්තිවිජ්ඣන්තිචපච්චමිත්තා; 

කාළූපකාළා නිරයම්හි යඝොයර, පුබ්යබ නරං 
දුක්කටකම්මකාරි’’න්ති. 

තත්ථ හනන්ති විජ්ඣන්ති චාති ජලිතාය අයපථවියං පායතත්වා
සකලසරීරං ඡිද්දාවඡිද්දං කයරොන්තා පහරන්ති යචව විජ්ඣන්ති ච. 

කාළූපකාළාති එවංනාමකා නිරයපාලා. නිරෙම්හීති තස්මිං යතසඤ්යඤව

වයසන කාළූපකාළසඞ්ඛායත නිරයය. දුක්කටකම් කාරින්ති
මිච්ඡාදිට්ඨිවයසනදුක්කටානං කම්මානංකාරකං. 

1310. 

‘‘තං හඤ්ඤමානං නිරයය වජන්තං, කුච්ඡිස්මිං පස්සස්මිං 

විප්ඵාලිතූදරං; 

සඤ්ඡින්නගත්තං රුහිරං සවන්තං, යකො යචොදයය පරයලොයක 

සහස්ස’’න්ති. 

තත්ථ තන්තිතංභවන්තංතත්ථනිරයයතථා හඤ්ඤමානං. වජන්තන්ති

ඉයතොචියතොචධාවන්තං. කුච්ඡිස්මින්තිකුච්ඡියඤ්චපස්යසචහඤ්ඤමානං 
විජ්ඣියමානන්තිඅත්යථො. 
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1311. 

‘‘සත්තීඋසූයතොමරභිණ්ඩිවාලා, විවිධාවුධාවස්සන්තිතත්ථ යදවා; 

පතන්තිඅඞ්ගාරමිවච්චිමන්යතො, සිලාසනීවස්සති ලුද්දකම්යමති. 

තත්ථ අඞ් ාරමිවච්චි න්යතොති ජලිතඅඞ්ගාරා විය අච්චිමන්තා

ආවුධවියසසා පතන්ති. සිලාසනීති ජලිතසිලාසනි. වස්සති ලුද්දකම්ය ති

යථා නාම යදයව වස්සන්යත අසනි පතති, එවයමව ආකායස සමුට්ඨාය 
චිච්චිටායමානංජලිතසිලාවස්සංයතසංලුද්දකම්මානංඋපරිපතති. 

1312. 

‘‘උණ්යහො ච වායතො නිරයම්හි දුස්සයහො, න තම්හි සුඛං ලබ්භති 

ඉත්තරම්පි; 

තං තං විධාවන්තමයලනමාතුරං, යකො යචොදයය පරයලොයක
සහස්ස’’න්ති. 

තත්ථ ඉත්තරම්පීතිපරිත්තකම්පි. විධාවන්තන්තිවිවිධාධාවන්තං. 

1313. 

‘‘සන්ධාවමානම්පි රයථසුයුත්තං, සයජොතිභූතං පථවිංකමන්තං; 

පයතොදලට්ඨීහි සුයචොදයන්තං, යකො යචොදයය පරයලොයක 
සහස්ස’’න්ති. 

තත්ථ රයථසු යුත්තන්තිවායරනවාරංයතසුජලිතයලොහරයථසුයුත්තං. 

ක න්තන්තිඅක්කමමානං. සුයචොදෙන්තන්ති සුට්ඨුයචොදයන්තං. 

1314. 

‘‘තමාරුහන්තංඛුරසඤ්චිතංගිරිං, විභිංසනංපජ්ජලිතංභයානකං; 

සඤ්ඡින්නගත්තං රුහිරං සවන්තං, යකො යචොදයය පරයලොයක 
සහස්ස’’න්ති. 

තත්ථ ත ාරුහන්තන්ති තං භවන්තං ජලිතාවුධපහායර අසහිත්වා
ජලිතඛුයරහිසඤ්චිතංජලිතයලොහපබ්බතංආරුහන්තං. 

1315. 

‘‘තමාරුහන්තංපබ්බතසන්නිකාසං, අඞ්ගාරරාසිංජලිතංභයානකං; 

සුදඩ්ඪගත්තං කපණං රුදන්තං, යකො යචොදයය පරයලොයක 
සහස්ස’’න්ති. 

තත්ථ සුදඩ්ඪ ත්තන්තිසුට්ඨු දඩ්ඪසරීරං. 

1316. 

‘‘අබ්භකූටසමාඋච්චා, කණ්ටකනිචිතාදුමා; 
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අයයොමයයහිතික්යඛහි, නරයලොහිතපායිභී’’ති. 

තත්ථ කණ්ටකනිචිතාතිජලිතකණ්ටයකහි චිතා. ‘‘අයෙො යෙහී’’තිඉදං

යයහිකණ්ටයකහිආචිතා, යත දස්යසතුංවුත්තං. 

1317. 

‘‘තමාරුහන්තිනාරියයො, නරාචපරදාරගූ; 

යචොදිතාසත්තිහත්යථහි, යමනිද්යදසකාරිභී’’ති. 

තත්ථ ත ාරුහන්තීති තං එවරූපං සිම්බලිරුක්ඛං ආරුහන්ති. 

ෙ නිද්යදසකාරිභීතියමස්ස වචනකයරහි, නිරයපායලහීතිඅත්යථො. 

1318. 

‘‘තමාරුහන්තං නිරයං, සිම්බලිං රුහිරමක්ඛිතං; 

විදඩ්ඪකායංවිතචං, ආතුරංගාළ්හයවදනං. 

1319. 

‘‘පස්සසන්තං මුහුංඋණ්හං, පුබ්බකම්මාපරාධිකං; 

දුමග්යගවිතචංගත්තං, යකොතංයායචයයතංධන’’න්ති. 

තත්ථ විදඩ්ඪකාෙන්ති විහිංසිතකායං. විතචන්ති චම්මමංසානං
ඡිද්දාවඡිද්දංඡින්නතාය යකොවිළාරපුප්ඵංවියකිංසුකපුප්ඵංවියච. 

1320. 

‘‘අබ්භකූටසමා උච්චා, අසිපත්තාචිතා දුමා; 

අයයොමයයහිතික්යඛහි, නරයලොහිතපායිභී’’ති. 

තත්ථ අසිපත්තාචිතාතිඅසිමයයහිපත්යතහි චිතා. 

1321. 

‘‘තමාරුහන්තංඅසිපත්තපාදපං, අසීහිතික්යඛහිචඡිජ්ජමානං; 

සඤ්ඡින්නගත්තං රුහිරං සවන්තං, යකො යචොදයය පරයලොයක 
සහස්ස’’න්ති. 

තත්ථ ත ාරුහන්තන්ති තං භවන්තං නිරයපාලානං ආවුධපහායර
අසහිත්වාආරුහන්තං. 

1322. 

‘‘තයතොනික්ඛන්තමත්තංතං, අසිපත්තාචිතාදුමා; 

සම්පතිතංයවතරණිං, යකොතංයායචයයතංධන’’න්ති. 

තත්ථ සම්පතිතන්තිපතිතං. 
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1323. 

‘‘ඛරාඛායරොදිකාතත්තා, දුග්ගායවතරණීනදී; 

අයයොයපොක්ඛරසඤ්ඡන්නා, තික්ඛාපත්යතහිසන්දති’’. 

තත්ථ ඛරාති ඵරුසා. අයෙොයපොක්ඛරසඤ්ඡන්නාති අයයොමයයහි

තිඛිණපරියන්යතහි යපොක්ඛරපත්යතහි සඤ්ඡන්නා. පත්යතහීති යතහි
පත්යතහිසා නදීතික්ඛාහුත්වාසන්දති. 

1324. 

‘‘තත්ථසඤ්ඡින්නගත්තංතං, වුය්හන්තංරුහිරමක්ඛිතං; 

යවතරඤ්යඤඅනාලම්යබ, යකොතංයායචයයතංධන’’න්ති. 

තත්ථ යවතරඤ්යඤති යවතරණීඋදයක. 

ඉමං පන මහාසත්තස්ස නිරයකථං සුත්වා රාජා සංවිග්ගහදයයො
මහාසත්තඤ්යඤවතාණගයවසීහුත්වාආහ– 

1325. 

‘‘යවධාමි රුක්යඛො විය ඡිජ්ජමායනො, දිසං න ජානාමි 

පමූළ්හසඤ්යඤො; 

භයානුතප්පාමිමහාචයමභයා, සුත්වානකථාතවභාසිතාඉයස. 

1326. 

‘‘ආදිත්යතවාරිමජ්ඣංව, දීපංයවොයඝමහණ්ණයව; 

අන්ධකායරවපජ්යජොයතො, ත්වංයනොසිසරණංඉයස. 

1327. 

‘‘අත්ථඤ්ච ධම්මංඅනුසාසමංඉයස, අතීතමද්ධා අපරාධිතංමයා; 

ආචික්ඛ යම නාරද සුද්ධිමග්ගං, යථා අහං යනො නිරයං 
පයතයය’’න්ති. 

තත්ථ භොනුතප්පාමීති අත්තනාකතස්ස පාපස්ස භයයන අනුතප්පාමි. 

 හා ච ය  භොති මහන්තඤ්ච යම නිරයභයං උප්පන්නං. දිපංයවොයඝති
දීපංව ඔයඝ. ඉදං වුත්තං යහොති – ආදිත්යත කායල වාරිමජ්ඣං විය
භින්නනාවානං ඔයඝ අණ්ණයව පතිට්ඨං අලභමානානං දීපං විය
අන්ධකාරගතානං පජ්යජොයතො විය ච ත්වං යනො ඉයස සරණං භව. 

අතීත ද්ධා අපරාධිතං  ොති එකංයසන මයා අතීතං කම්මං අපරාධිතං 

විරාධිතං, කුසලංඅතික්කමිත්වාඅකුසලයමවකතන්ති. 

අථස්ස මහාසත්යතො විසුද්ධිමග්ගං ආචික්ඛිතුං සම්මාපටිපන්යන 

යපොරාණකරාජායනොඋදාහරණවයසනදස්යසන්යතොආහ– 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

130 

පටුන 

1328. 

‘‘යථාඅහූධතරට්යඨො, යවස්සාමිත්යතොඅට්ඨයකොයාමතග්ගි; 

උසින්දයරොචාපිසිවීචරාජා, පරිචාරකාසමණබ්රාහ්මණානං. 

1329. 

‘‘එයතචඤ්යඤචරාජායනො, යයසග්ගවිසයංගතා; 

අධම්මංපරිවජ්යජත්වා, ධම්මංචරමහීපති. 

1330. 

‘‘අන්නහත්ථා චයත බයම්යහ, යඝොසයන්තුපුයරතව; 

‘යකොඡායතොයකොචතසියතො, යකොමාලංයකොවියලපනං; 

නානාරත්තානංවත්ථානං, යකොනග්යගොපරිදහිස්සති. 

1331. 

‘යකොපන්යථඡත්තමායනති, පාදුකාචමුදූසුභා’; 

ඉතිසායඤ්චපායතොච, යඝොසයන්තුපුයරතව. 

1332. 

‘‘ජිණ්ණංයපොසංගවාස්සඤ්ච, මාස්සුයුඤ්ජයථාපුයර; 

පරිහාරඤ්චදජ්ජාසි, අධිකාරකයතොබලී’’ති. 

තත්ථ එයත චාතියථා එයත ච ධතරට්යඨො යවස්සාමිත්යතො අට්ඨයකො
යාමතග්ගි උසින්දයරො සිවීති ඡ රාජායනො අඤ්යඤ ච ධම්මං චරිත්වා

සග්ගවිසයං ගතා, එවං ත්වම්පි අධම්මං පරිවජ්යජත්වා ධම්මං චර. යකො

ඡායතොති මහාරාජ, තව බයම්යහ පුයර රාජනියවසයන යචව නගයර ච 

අන්නහත්ථා පුරිසා ‘‘යකො ඡායතො, යකො තසියතො’’ති යතසං දාතුකාමතාය

යඝොයසන්තු. යකො  ාලන්ති යකො මාලං ඉච්ඡති, යකො වියලපනං ඉච්ඡති, 

නානාරත්තානංවත්ථානංයංයංඉච්ඡති, තංතංයකොනග්යගොපරිදහිස්සතීති 

යඝොයසන්තු. යකොපන්යථඡත්ත ායනතීතියකොපන්යථඡත්තං ධාරයිස්සති. 

පාදුකාචාතිඋපාහනාචමුදූසුභායකො ඉච්ඡති. 

ජණ්ණං යපොසන්ති යයො යත උපට්ඨායකසු අමච්යචො වා අඤ්යඤො වා
පුබ්යබකතූපකායරො ජරාජිණ්ණකායලයථා යපොරාණකායලකම්මංකාතුං

න සක්යකොති, යයපි යත ගවාස්සාදයයො ජිණ්ණතාය කම්මං කාතුං න

සක්යකොන්ති, යතසු එකම්පි පුබ්යබ විය කම්යමසු මා යයොජයි.
ජිණ්ණකාලස්මිඤ්හි යත තානි කම්මානි කාතුං න සක්යකොන්ති. 

පරිහාරඤ්චාතිඉධපරිවායරො‘‘පරිහායරො’’ති වුත්යතො.ඉදංවුත්තංයහොති–

යයො ච යත බලී හුත්වා අධිකාරකයතො පුබ්යබ කතූපකායරො යහොති, තස්ස
ජරාජිණ්ණකායලයථායපොරාණපරිවාරංදයදයයාසි.අසප්පුරිසාහිඅත්තයනො

උපකාරකානං උපකාරං කාතුං සමත්ථකායලයයව සම්මානං කයරොන්ති, 
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සමත්ථකායලපනනඔයලොයකන්ති. සප්පුරිසාපනඅසමත්ථකායලපියතසං

තයථවසක්කාරංකයරොන්ති, තස්මාතුවම්පිඑවං කයරයයාසීති. 

ඉති මහාසත්යතො රඤ්යඤො දානකථඤ්ච සීලකථඤ්ච කයථත්වා ඉදානි
යස්මාඅයංරාජාඅත්තයනො අත්තභායවරයථන උපයමත්වාවණ්ණියමායන

තුස්සිස්සති, තස්මාස්සසබ්බකාමදුහරයථොපමායධම්මං යදයසන්යතොආහ– 

1333. 

‘‘කායයොයතරථසඤ්ඤායතො, මයනොසාරථයකොලහු; 

අවිහිංසාසාරිතක්යඛො, සංවිභාගපටිච්ඡයදො. 

1334. 

‘‘පාදසඤ්ඤමයනමියයො, හත්ථසඤ්ඤමපක්ඛයරො; 

කුච්ඡිසඤ්ඤමනබ්භන්යතො, වාචාසඤ්ඤමකූජයනො. 

1335. 

‘‘සච්චවාකයසමත්තඞ්යගො, අයපසුඤ්ඤසුසඤ්ඤයතො; 

ගිරාසඛිලයනලඞ්යගො, මිතභාණිසියලසියතො. 

1336. 

‘‘සද්ධායලොභසුසඞ්ඛායරො, නිවාතඤ්ජලිකුබ්බයරො; 

අථද්ධතානතීසායකො, සීලසංවරනන්ධයනො. 

1337. 

‘‘අක්යකොධනමනුග්ඝාතී, ධම්මපණ්ඩරඡත්තයකො; 

බාහුසච්චමපාලම්යබො, ඨිතචිත්තමුපාධියයො. 

1338. 

‘‘කාලඤ්ඤුතාචිත්තසායරො, යවසාරජ්ජතිදණ්ඩයකො; 

නිවාතවුත්තියයොත්තයකො, අනතිමානයුයගොලහු. 

1339. 

‘‘අලීනචිත්තසන්ථායරො, වුද්ධියසවීරයජොහයතො; 

සතිපයතොයදොධීරස්ස, ධිතියයොයගොචරස්මියයො. 

1340. 

‘‘මයනොදන්තංපථංයනති, සමදන්යතහිවාහිභි; 

ඉච්ඡායලොයභොචකුම්මග්යගො, උජුමග්යගොචසංයයමො. 

1341. 

‘‘රූයප සද්යදරයසගන්යධ, වාහනස්ස පධාවයතො; 

පඤ්ඤාආයකොටනීරාජ, තත්ථඅත්තාවසාරථ. 
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1342. 

‘‘සයච එයතනයායනන, සමචරියාදළ්හාධිති; 

සබ්බකාමදුයහොරාජ, නජාතුනිරයංවයජ’’ති. 

තත්ථ රථසඤ්ඤායතොති මහාරාජ, තව කායයො රයථොති සඤ්ඤායතො

යහොතු.  යනොසාරථියකොති මනසඞ්ඛායතන කුසලචිත්යතන සාරථනා

සමන්නාගයතො. ලහූති විගතථනමිද්ධතාය සල්ලහුයකො. 

අවිහිංසාසාරිතක්යඛොති අවිහිංසාමයයන සාරියතන සුට්ඨු පරිනිට්ඨියතන

අක්යඛන සමන්නාගයතො. සංවිභා පටිච්ඡයදොති දානසංවිභාගමයයන

පටිච්ඡයදන සමන්නාගයතො. පාදසඤ්ඤ යනමියෙොති පාදසංයමමයාය

යනමියා සමන්නාගයතො. හත්ථසඤ්ඤ පක්ඛයරොති හත්ථසංයමමයයන

පක්ඛයරන සමන්නාගයතො. කුච්ඡිසඤ්ඤ නබ්භන්යතොති
කුච්ඡිසංයමසඞ්ඛායතන මිතයභොජනමයයන යතයලන අබ්භන්යතො.

‘‘අබ්භඤ්ජිතබ්යබො නාභි යහොතූ’’තිපි පායඨො. වාචාසඤ්ඤ කූජයනොති
වාචාසංයයමනඅකූජයනො. 

සච්චවාකයස ත්තඞ්ය ොති සච්චවායකයන පරිපුණ්ණඅඞ්යගො

අඛණ්ඩරථඞ්යගො. අයපසුඤ්ඤසුසඤ්ඤයතොති අයපසුඤ්යඤන සුට්ඨු

සඤ්ඤයතො සමුස්සියතො. ගිරාසඛලයනලඞ්ය ොති සඛිලාය සණ්හවාචාය

නිද්යදොසඞ්යගො මට්ඨරථඞ්යගො. මිතභාණිසියලසියතො මිතභාණසඞ්ඛායතන

සියලයසන සුට්ඨු සම්බන්යධො. සද්ධායලොභසුසඞ්ඛායරොති 
කම්මඵලසද්දහනසද්ධාමයයන ච අයලොභමයයන ච සුන්දයරන

අලඞ්කායරන සමන්නාගයතො. නිවාතඤ්ජලිකුබ්බයරොති සීලවන්තානං
නිවාතමයයන යචව අඤ්ජලිකම්මමයයන ච කුබ්බයරන සමන්නාගයතො. 

අථද්ධතානතීසායකොති සඛිලසම්යමොදභාවසඞ්ඛාතාය අථද්ධතාය

අනතඊයසො, යථොකනතඊයසොති අත්යථො. සීලසංවරනන්ධයනොති 
අඛණ්ඩපඤ්චසීලචක්ඛුන්ද්රියාදිසංවරසඞ්ඛාතාය නන්ධනරජ්ජුයා
සමන්නාගයතො. 

අක්යකොධන නුග්ඝාතීති අක්යකොධනභාවසඞ්ඛායතන අනුග්ඝායතන

සමන්නාගයතො. ධම් පණ්ඩර-ඡත්තයකොති දසකුසලධම්මසඞ්ඛායතන

පණ්ඩරච්ඡත්යතන සමන්නාගයතො. බාහුසච්ච පාලම්යබොති 
අත්ථසන්නිස්සිතබහුස්සුතභාවමයයන අපාලම්යබන සමන්නාගයතො. 

ඨිතචිත්තමුපාධියෙොති යලොකධම්යමහි අවිකම්පනභායවන සුට්ඨු 
ඨිතඑකග්ගභාවප්පත්තචිත්තසඞ්ඛායතන උපාධිනා උත්තරත්ථරයණන වා

රාජාසයනන සමන්නාගයතො. කාලඤ්ඤුතාචිත්තසායරොති ‘‘අයං දානස්ස 

දින්නකායලො, අයං සීලස්ස රක්ඛනකායලො’’ති එවං
කාලඤ්ඤුතාසඞ්ඛායතනකාලංජානිත්වා කයතනචිත්යතන කුසලසායරන

සමන්නාගයතො. ඉදං වුත්තං යහොති – යථා, මහාරාජ, රථස්ස නාම ආණිං

ආදිං කත්වා දබ්බසම්භාරජාතං පරිසුද්ධං සාරමයඤ්ච ඉච්ඡිතබ්බං, එවඤ්හි
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යසො රයථො අද්ධානක්ඛයමො යහොති, එවංතවපිකායරයථොකාලං ජානිත්වා 
කයතන චිත්යතන පරිසුද්යධන දානාදිකුසලසායරන සමන්නාගයතො

යහොතූති. යවසාරජ්ජතිදණ්ඩයකොති පරිසමජ්යඣ කයථන්තස්සපි 
විසාරදභාවසඞ්ඛායතන තිදණ්යඩන සමන්නාගයතො. 

නිවාතවුත්තියෙොත්තයකොති ඔවායද පවත්තනසඞ්ඛායතන මුදුනා 

ධුරයයොත්යතනසමන්නාගයතො. මුදුනාහිධුරයයොත්යතනබද්ධරථං සින්ධවා

සුඛං වහන්ති, එවං තව කායරයථොපි පණ්ඩිතානං ඔවාදප්පවත්තිතාය

ආබද්යධො සුඛං යාතූති අත්යථො. අනති ානයුය ො ලහූති
අනතිමානසඞ්ඛායතනලහුයකන යුයගනසමන්නාගයතො. 

අලීනචිත්තසන්ථායරොති යථා රයථො නාම දන්තමයයන උළායරන

සන්ථායරන යසොභති, එවං තව කායරයථොපි දානාදිනා 

අලීනඅසඞ්කුටිතචිත්තසන්ථායරො යහොතු. වුද්ධියසවී රයජොහයතොති යථා
රයථො නාම විසයමන රජුට්ඨානමග්යගන ගච්ඡන්යතො රයජොකිණ්යණො න

යසොභති, සයමන විරයජන මග්යගන ගච්ඡන්යතො යසොභති, එවං තව
කායරයථොපි පඤ්ඤාවුද්ධියසවිතාය සමතලං උජුමග්ගං පටිපජ්ජිත්වා

හතරයජොයහොතු. සතිපයතොයදොධීරස්සාති පණ්ඩිතස්සතවතස්මිංකායරයථ

සුපතිට්ඨිතසතිපයතොයදො යහොතු. ධිති යෙොය ො ච රස්මියෙොති
අබ්යබොච්ඡින්නවීරියසඞ්ඛාතා ධිති ච හිතප්පටිපත්තියං 
යුඤ්ජනභාවසඞ්ඛායතො යයොයගො ච තව තස්මිං කායරයථ වට්ටිතා ථරා

රස්මියයො යහොන්තු.  යනො දන්තං පථං යනති, ස දන්යතහි වාහිභීති යථා

රයථො නාම විසමදන්යතහි සින්ධයවහි උප්පථං යාති, සමදන්යතහි

සමසික්ඛියතහි යුත්යතො උජුපථයමව අන්යවති, එවං මයනොපි දන්තං
නිබ්බියසවනං කුම්මග්ගං පහාය උජුමග්ගං ගණ්හාති. තස්මා සුදන්තං
ආචාරසම්පන්නං චිත්තං තව කායරථස්ස සින්ධවකිච්චං සායධතු. 

ඉච්ඡායලොයභො චාති අප්පත්යතසු වත්ථූසු ඉච්ඡා, පත්යතසු යලොයභොති අයං
ඉච්ඡා ච යලොයභො චකුම්මග්යගොනාම.කුටියලො අනුජුමග්යගො අපායයමව
යනති. දසකුසලකම්මපථවයසනපනඅට්ඨඞ්ගිකමග්ගවයසනවාපවත්යතො
සීලසංයයමොඋජුමග්යගොනාම.යසො තවකායරථස්සමග්යගොයහොතු. 

රූයපති එයතසු මනාපියයසු රූපාදීසු කාමගුයණසු නිමිත්තං ගයහත්වා
ධාවන්තස්ස තව කායරථස්ස උප්පථං පටිපන්නස්ස රාජරථස්ස සින්ධයව
ආයකොයටත්වානිවාරණපයතොදයට්ඨිවියපඤ්ඤාආයකොටනී යහොතු.සාහි

තංඋප්පථගමනයතොනිවායරත්වාඋජුංසුචරිතමග්ගංආයරොයපස්සති. තත්ථ

අත්තාවසාරථීතිතස්මිංපනයතකායරයථඅඤ්යඤොසාරථනාම නත්ථ, තව

අත්තාව සාරථ යහොතු. සයච එයතන ොයනනාති මහාරාජ, යස්යසතං

එවරූපංයානංසයචඅත්ථ, එයතනයායනන. ස චරිො දළ්හා ධිතීතියස්ස

සමචරියා ච ධිති ච දළ්හා යහොති ථරා, යසො එයතන යායනන යස්මා එස 

රයථොසබ්බකාමදුයහොරාජ, යථාධිප්යපයතසබ්බකායමයදති, තස්මානජාතු

නිරයං වයජ, එකංයසයනතං ධායරහි, එවරූයපන යායනන නිරයං න
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පටුන 

ගච්ඡසීති අත්යථො. ඉති යඛො, මහාරාජ, යං මං අවච ‘‘ආචික්ඛ යම, නාරද, 

සුද්ධිමග්ගං, යථා අහං යනො නිරයය පයතයය’’න්ති, අයං යත යසො මයා
අයනකපරියායයනඅක්ඛායතොති. 

එවමස්ස ධම්මං යදයසත්වා මිච්ඡාදිට්ඨිං ජහායපත්වා සීයල
පතිට්ඨායපත්වා ‘‘ඉයතො පට්ඨාය පාපමිත්යත පහාය කලයාණමිත්යත 

උපසඞ්කම, නිච්චං අප්පමත්යතො යහොහී’’ති ඔවාදං දත්වා රාජධීතු ගුණං
වණ්යණත්වා රාජපරිසාය ච රායජොයරොධානඤ්ච ඔවාදං දත්වා
මහන්යතනානුභායවනයතසං පස්සන්තානඤ්යඤවබ්රහ්මයලොකංගයතො. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි
මයා දිට්ඨිජාලං භින්දිත්වා උරුයවලකස්සයපො දමියතොයයවා’’ති වත්වා
ජාතකං සයමොධායනන්යතොඉමාගාථාඅභාසි– 

1343. 

‘‘අලායතොයදවදත්යතොසි, සුනායමොආසිභද්දජි; 

විජයයොසාරිපුත්යතොසි, යමොග්ගල්ලායනොසිබීජයකො. 

1344. 

‘‘සුනක්ඛත්යතොලිච්ඡවිපුත්යතො, ගුයණොආසිඅයචලයකො; 

ආනන්යදොසාරුචාආසි, යාරාජානංපසාදයි. 

1345. 

‘‘උරුයවලකස්සයපොරාජා, පාපදිට්ඨිතදාඅහු; 

මහාබ්රහ්මායබොධිසත්යතො, එවංධායරථජාතක’’න්ති. 

මහානාරදකස්සපජාතකවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[546] 9. විධුරජාතකවණ්ණනා 
චතුයපොසථකණ්ඩං 

පණ්ඩු කිසිොසිදුබ්බලාතිඉදංසත්ථායජතවයන විහරන්යතොඅත්තයනො
පඤ්ඤාපාරමිං ආරබ්භ කයථසි. එකදිවසඤ්හි භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං 

සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, සත්ථා මහාපඤ්යඤො පුථුපඤ්යඤො
ගම්භීරපඤ්යඤො ජවනපඤ්යඤො හාසපඤ්යඤො තික්ඛපඤ්යඤො

නිබ්යබධිකපඤ්යඤො පරප්පවාදමද්දයනො, අත්තයනො පඤ්ඤානුභායවන 
ඛත්තියපණ්ඩිතාදීහි අභිසඞ්ඛයත සුඛුමපඤ්යහ භින්දිත්වා යත දයමත්වා
නිබ්බියසවයන කත්වා තීසු සරයණසු යචව සීයලසු ච පතිට්ඨායපත්වා

අමතගාමිමග්ගංපටිපායදසී’’ති. සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, 
එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත

‘‘අනච්ඡරියං, භික්ඛයව, යං තථාගයතො පරමාභිසම්යබොධිප්පත්යතො
පරප්පවාදංභින්දිත්වාඛත්තියාදයයොදයමයය. පුරිමභවස්මිඤ්හියබොධිඤාණං
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පරියයසන්යතොපිතථාගයතොපඤ්ඤවාපරප්පවාදමද්දයනොයයව.තථා හිඅහං
විධුරකායල සට්ඨියයොජනුබ්යබයධ කාළපබ්බතමුද්ධනි පුණ්ණකං නාම
යක්ඛයසනාපතිං අත්තයනො ඤාණබයලයනව දයමත්වා නිබ්බියසවනං
කත්වා පඤ්චසීයලසු පතිට්ඨායපන්යතො අත්තයනො ජීවිතං දායපසි’’න්ති
වත්වායතහියාචියතොඅතීතංආහරි. 

අතීයතකුරුරට්යඨඉන්දපත්ථනගයරධනඤ්චයයකොරයබයොනාමරාජා 
රජ්ජංකායරසි.විධුරපණ්ඩියතොනාමඅමච්යචොතස්සඅත්ථධම්මානුසාසයකො
අයහොසි. යසො මධුරකයථො මහාධම්මකථයකො සකලජම්බුදීයප රාජායනො
හත්ථකන්තවීණාසයරන පලුද්ධහත්ථයනො විය අත්තයනො
මධුරධම්මයදසනාය පයලොයභත්වා යතසං සකසකරජ්ජානි ගන්තුං
අදදමායනො බුද්ධලීලාය මහාජනස්ස ධම්මං යදයසන්යතො මහන්යතන
යයසනතස්මිං නගයරපටිවසි. 

තදා හි බාරාණසියම්පි ගිහිසහායකා චත්තායරො බ්රාහ්මණමහාසාලා 
මහල්ලකකායලකායමසුආදීනවංදිස්වාහිමවන්තංපවිසිත්වාඉසිපබ්බජ්ජං 
පබ්බජිත්වාඅභිඤ්ඤාචසමාපත්තියයොචනිබ්බත්යතත්වාවනමූලඵලාහාරා
තත්යථව චිරං වසිත්වා යලොණම්බිලයසවනත්ථාය චාරිකං චරමානා
අඞ්ගරට්යඨ කාලචම්පානගරං පත්වා රාජුයයායන වසිත්වා පුනදිවයස
භික්ඛාය නගරං පවිසිංසු. තත්ථ චත්තායරො සහායකා කුටුම්බිකා යතසං
ඉරියාපයථසු පසීදිත්වා වන්දිත්වා භික්ඛාභාජනං ගයහත්වා එයකකං
අත්තයනො නියවසයන නිසීදායපත්වා පණීයතන ආහායරන පරිවිසිත්වා
පටිඤ්ඤංගාහායපත්වාඋයයායනයයවවාසායපසුං. යතචත්තායරො තාපසා
චතුන්නංකුටුම්බිකානංයගයහසුනිබද්ධංභුඤ්ජිත්වාදිවාවිහාරත්ථායඑයකො 

තාපයසො තාවතිංසභවනං ගච්ඡති, එයකො නාගභවනං, එයකො

සුපණ්ණභවනං, එයකොයකොරබයරඤ්යඤො මිගාජිනඋයයානංගච්ඡති.යතසු

යයො යදවයලොකං ගන්ත්වා දිවාවිහාරං කයරොති, යසො සක්කස්ස යසං
ඔයලොයකත්වාඅත්තයනොඋපට්ඨාකස්සතයමවවණ්යණති.යයොනාගභවනං 

ගන්ත්වා දිවාවිහාරං කයරොති, යසො නාගරාජස්ස සම්පත්තිං ඔයලොයකත්වා
අත්තයනො උපට්ඨාකස්සතයමවවණ්යණති.යයොසුපණ්ණභවනංගන්ත්වා

දිවාවිහාරංකයරොති, යසො සුපණ්ණරාජස්සවිභූතිංඔයලොයකත්වාඅත්තයනො
උපට්ඨාකස්සතයමවවණ්යණති.යයො ධනඤ්චයයකොරබයරාජස්සඋයයානං

ගන්ත්වා දිවාවිහාරං කයරොති, යසො ධනඤ්චයයකොරබයරඤ්යඤො
සිරියසොභග්ගංඔයලොයකත්වාඅත්තයනොඋපට්ඨාකස්සතයමව වණ්යණති. 

යතචත්තායරොපිජනාතංතයදවඨානංපත්යථත්වාදානාදීනිපුඤ්ඤානි 

කත්වා ආයුපරියයොසායන එයකො සක්යකො හුත්වා නිබ්බත්ති, එයකො

සපුත්තදායරො නාගභවයන නාගරාජා හුත්වා නිබ්බත්ති, එයකො
සුපණ්ණභවයන සිම්බලිවිමායන සුපණ්ණරාජා හුත්වා නිබ්බත්ති. එයකො
ධනඤ්චයයකොරබයරඤ්යඤො අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්ති. යතපි
තාපසා අපරිහීනජ්ඣානා කාලං කත්වා බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තිංසු.
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යකොරබයකුමායරො වුඩ්ඪිමන්වාය පිතු අච්චයයන රජ්යජ පතිට්ඨහිත්වා
ධම්යමන සයමන රජ්ජං කායරසි. යසො පන ජූතවිත්තයකො අයහොසි. යසො

විධුරපණ්ඩිතස්ස ඔවායද ඨත්වා දානං යදති, සීලං රක්ඛති, උයපොසථං
උපවසති. 

යසොඑකදිවසංසමාදින්නුයපොසයථො‘‘වියවකමනුබ්රහූිස්සාමී’’ති උයයානං
ගන්ත්වා මනුඤ්ඤට්ඨායන නිසීදිත්වා සමණධම්මං අකාසි. සක්යකොපි
සමාදින්නුයපොසයථො ‘‘යදවයලොයකපලියබොයධොයහොතී’’තිමනුස්සයලොයක
තයමව උයයානං ආගන්ත්වා එකස්මිං මනුඤ්ඤට්ඨායන නිසීදිත්වා
සමණධම්මං අකාසි. වරුණනාගරාජාපි සමාදින්නුයපොසයථො ‘‘නාගභවයන
පලියබොයධො යහොතී’’ති තත්යථවාගන්ත්වා එකස්මිං මනුඤ්ඤට්ඨායන
නිසීදිත්වා සමණධම්මං අකාසි. සුපණ්ණරාජාපි සමාදින්නුයපොසයථො
‘‘සුපණ්ණභවයන පලියබොයධො යහොතී’’ති තත්යථවාගන්ත්වා එකස්මිං 
මනුඤ්ඤට්ඨායන නිසීදිත්වා සමණධම්මං අකාසි. යතපි චත්තායරො ජනා
සායන්හසමයය සකට්ඨායනහි නික්ඛමිත්වා මඞ්ගලයපොක්ඛරණිතීයර
සමාගන්ත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං ඔයලොයකත්වා පුබ්බසියනහවයසන සමග්ගා
සම්යමොදමානා හුත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං යමත්තචිත්තං උපට්ඨයපත්වා

මධුරපටිසන්ථාරංකරිංසු.යතසුසක්යකොමඞ්ගලසිලාපට්යටනිසීදි, ඉතයරපි
අත්තයනො අත්තයනොයුත්තාසනංඤත්වානිසීදිංසු. අථ යනසක්යකොආහ

‘‘මයං චත්තායරොපි රාජායනොව, අම්යහසු පන කස්ස සීලං මහන්ත’’න්ති? 

අථ නංවරුණනාගරාජාආහ ‘‘තුම්හාකංතිණ්ණංජනානංසීලයතොමය්හං

සීලං මහන්ත’’න්ති. ‘‘කියමත්ථ කාරණ’’න්ති? ‘‘අයං සුපණ්ණරාජා

අම්හාකං ජාතානම්පි අජාතානම්පි පච්චාමිත්යතොව, අහං එවරූපං අම්හාකං

ජීවිතක්ඛයකරංපච්චාමිත්තංදිස්වාපියකොධංන කයරොමි, ඉමිනාකාරයණන
මමසීලංමහන්ත’’න්තිවත්වාඉදංදසකනිපායතචතුයපොසථජාතයකපඨමං 
ගාථමාහ– 

‘‘යයොයකොපයනයයයනකයරොතියකොපං, නකුජ්ඣතිසප්පුරියසො

කදාචි; 

කුද්යධොපි යසො නාවිකයරොති යකොපං, තං යව නරං සමණමාහු

යලොයක’’ති.(ජා. 1.10.24); 

තත්ථ යෙොති ඛත්තියාදීසු යයො යකොචි. යකොපයනයෙයති
කුජ්ඣිතබ්බයුත්තයකපුග්ගයලඛන්තීවාදීතාපයසොවිය යකොපංනකයරොති. 

කදාචීතියයොකිස්මිඤ්චිකායලනකුජ්ඣයතව. කුද්යධොපීතිසයචපනයසො

සප්පුරියසො කුජ්ඣති, අථ කුද්යධොපි තං යකොපං නාවිකයරොති

චූළයබොධිතාපයසො විය. තං යව නරන්ති මහාරාජායනො තං යව පුරිසං
සමිතපාපතායයලොයකපණ්ඩිතා‘‘සමණ’’න්තිකයථන්ති.ඉයම පනගුණා

මයිසන්ති, තස්මාමයමවසීලංමහන්තන්ති. 
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තං සුත්වා සුපණ්ණරාජා ‘‘අයං නායගො මම අග්ගභක්යඛො, යස්මා
පනාහං එවරූපංඅග්ගභක්ඛංදිස්වාපිඛුදංඅධිවායසත්වාආහාරයහතුපාපංන

කයරොමි, තස්මා මයමවසීලංමහන්ත’’න්තිවත්වාඉමංගාථමාහ– 

‘‘ඌනූදයරො යයො සහයත ජිඝච්ඡං, දන්යතො තපස්සී 

මිතපානයභොජයනො; 

ආහාරයහතුනකයරොතිපාපං, තංයවනරංසමණමාහුයලොයක’’ති.

(ජා. 1.10.25); 

තත්ථ දන්යතොති ඉන්ද්රියදමයනන සමන්නාගයතො. තපස්සීති

තපනිස්සිතයකො. ආහාරයහතූතිඅතිජිඝච්ඡපිළයතොපියයොපාපංලාමකකම්මං
නකයරොති ධම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථයරොවිය.අහංපනජ්ජආහාරයහතු

පාපංනකයරොමි, තස්මාමයමව සීලංමහන්තන්ති. 

තයතො සක්යකො යදවරාජා ‘‘අහං නානප්පකාරං සුඛපදට්ඨානං 

යදවයලොකසම්පත්තිං පහාය සීලරක්ඛණත්ථාය මනුස්සයලොකං ආගයතො, 
තස්මාමයමවසීලං මහන්ත’’න්තිවත්වාඉමංගාථමාහ– 

‘‘ඛිඩ්ඩං රතිං විප්පජහිත්වාන සබ්බං, න චාලිකං භාසති කිඤ්චි

යලොයක; 

විභූසට්ඨානා විරයතො යමථුනස්මා, තං යව නරං සමණමාහු

යලොයක’’ති. (ජා.1.10.26); 

තත්ථ ඛඩ්ඩන්ති කායිකවාචසිකඛිඩ්ඩං. රතින්ති දිබ්බකාමගුණරතිං. 

කිඤ්චීති අප්පමත්තකම්පි. විභූසට්ඨානාති මංසවිභූසා ඡවිවිභූසාති ද්යව

විභූසා. තත්ථ අජ්යඣොහරණීයාහායරො මංසවිභූසා නාම, මාලාගන්ධාදීනි

ඡවිවිභූසා නාම, යයන අකුසලචිත්යතන ධාරීයති, තං තස්ස ඨානං, තයතො

විරයතො යමථුනයසවනයතො ච යයො පටිවිරයතො. තං යව නරං ස ණ ාහු

යලොයකති අහං අජ්ජ යදවච්ඡරායයො පහාය ඉධාගන්ත්වා සමණධම්මං 

කයරොමි, තස්මා මයමව සීලං මහන්තන්ති. එවං සක්යකොපි අත්තයනො
සීලයමවවණ්යණති. 

තං සුත්වා ධනඤ්චයරාජා ‘‘අහං අජ්ජ මහන්තං පරිග්ගහං 
යසොළසසහස්සනාටකිත්ථපරිපුණ්ණං අන්යතපුරං චජිත්වා උයයායන

සමණධම්මං කයරොමි, තස්මා මයමව සීලං මහන්ත’’න්ති වත්වා ඉමං
ගාථමාහ– 

‘‘පරිග්ගහං යලොභධම්මඤ්ච සබ්බං, යයො යව පරිඤ්ඤාය

පරිච්චයජති; 

දන්තංඨිතත්තංඅමමංනිරාසං, තංයවනරංසමණමාහුයලොයක’’ති.

(ජා. 1.10.27); 
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තත්ථ පරිග් හන්තිනානප්පකාරං වත්ථුකාමං. යලොභධම් න්ති තස්මිං

උප්පජ්ජනතණ්හං. පරිඤ්ඤාොති ඤාතපරිඤ්ඤා, තීරණපරිඤ්ඤා, 
පහානපරිඤ්ඤාති ඉමාහි තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානිත්වා. තත්ථ ඛන්ධාදීනං

දුක්ඛාදිසභාවජානනං ඤාතපරිඤ්ඤා, යතසු අගුණං උපධායරත්වා තීරණං

තීරණපරිඤ්ඤා, යතසු යදොසං දිස්වා ඡන්දරාගස්සාපකඩ්ඪනං
පහානපරිඤ්ඤා. යයො ඉමාහි තීහි පරිඤ්ඤාහි ජානිත්වා 

වත්ථුකාමකියලසකායම පරිච්චජති, ඡඩ්යඩත්වා ගච්ඡති. දන්තන්ති

නිබ්බියසවනං. ඨිතත්තන්ති මිච්ඡාවිතක්කාභායවන ඨිතසභාවං. අ  න්ති

අහන්ති මමායනතණ්හාරහිතං. නිරාසන්තිපුත්තදාරාදීසු නිච්ඡන්දරාගං. තං

යවනරන්තිතංඑවරූපංපුග්ගලං ‘‘සමණ’’න්තිවදන්ති. 

ඉති යත සබ්යබපි අත්තයනො අත්තයනො සීලයමව මහන්තන්ති

වණ්යණත්වා සක්කාදයයොධනඤ්චයංපුච්ඡිංසු‘‘අත්ථපන, මහාරාජ, යකොචි

තුම්හාකං සන්තියක පණ්ඩියතො, යයො යනො ඉමං කඞ්ඛං වියනොයදයයා’’ති. 

‘‘ආම, මහාරාජායනො මමඅත්ථධම්මානුසාසයකොමහාපඤ්යඤොඅසමධුයරො

විධුරපණ්ඩියතො නාම අත්ථ, යසො යනො ඉමං කඞ්ඛං වියනොයදස්සති, තස්ස
සන්තිකං ගච්ඡාමා’’ති. අථ යත සබ්යබ ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිංසු. අථ
සබ්යබපි උයයානා නික්ඛමිත්වා ධම්මසභං ගන්ත්වා පල්ලඞ්කං
අලඞ්කාරායපත්වා යබොධිසත්තං පල්ලඞ්කවරමජ්යඣ නිසීදායපත්වා 

පටිසන්ථාරං කත්වා එකමන්තං නිසින්නා ‘‘පණ්ඩිත, අම්හාකං කඞ්ඛා

උප්පන්නා, තං යනොවියනොයදහී’’තිවත්වාඉමංගාථමාහංසු– 

‘‘පුච්ඡාම කත්තාරමයනොමපඤ්ඤං, කථාසු යනො විග්ගයහො අත්ථ

ජායතො; 

ඡින්දජ්ජකඞ්ඛංවිචිකිච්ඡිතානි, තදජ්ජකඞ්ඛංවිතයරමු සබ්යබ’’ති.

(ජා.1.10.28); 

තත්ථ කත්තාරන්ති කත්තබ්බයුත්තකකාරකං. විග් යහොඅත්ථිජායතොති

එයකො සීලවිග්ගයහො සීලවිවායදො උප්පන්යනො අත්ථ. ඡින්දජ්ජාති අම්හාකං
තං කඞ්ඛංතානිචවිචිකිච්ඡිතානිවජියරනසියනරුං පහරන්යතොවියඅජ්ජ

ඡින්ද. විතයරමූතිවිතයරයයාම. 

පණ්ඩියතො යතසංකථංසුත්වා‘‘මහාරාජායනො තුම්හාකංසීලංනිස්සාය
උප්පන්නංවිවාදකථංසුකථතදුක්කථතංජානිස්සාමී’’ති වත්වාඉමංගාථමාහ
– 

‘‘යය පණ්ඩිතා අත්ථදසා භවන්ති, භාසන්ති යත යයොනියසො තත්ථ 

කායල; 

කථංනුකථානංඅභාසිතානං, අත්ථංනයයයයංකුසලාජනින්දා’’ති. 

(ජා.1.10.29); 
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තත්ථ අත්ථදසාතිඅත්ථදස්සනසමත්ථා. තත්ථකායලතිතස්මිංවිග්ගයහ
ආයරොචියත යුත්තප්පයුත්තකායල යත පණ්ඩිතා තමත්ථං ආචික්ඛන්තා

යයොනියසො භාසන්ති. අත්ථං නයෙෙුං කුසලාති කුසලා යඡකාපි සමානා
අභාසිතානංකථානංකථං නුඅත්ථංඤායණනනයයයයංඋපපරික්යඛයයං. 

ජනින්දාති රාජායනොආලපති.තස්මාඉදංතාවයමවයදථ. 

‘‘කථංහයවභාසතිනාගරාජා, ගරුයළොපනයවනයතයයයොකිමාහ; 

ගන්ධබ්බරාජාපනකිංවයදති, කථංපනකුරූනංරාජයසට්යඨො’’ති. 

(ජා.1.10.30); 

තත්ථ  න්ධබ්බරාජාතිසක්කංසන්ධායාහ. 

අථස්සයතඉමංගාථමාහංසු– 

‘‘ඛන්තිං හයව භාසති නාගරාජා, අප්පාහාරං ගරුයළො

යවනයතයයයො; 

ගන්ධබ්බරාජාරතිවිප්පහානං, අකිඤ්චනංකුරූනංරාජයසට්යඨො’’ති. 

(ජා.1.10.31); 

තස්සත්යථො – පණ්ඩිත, නාගරාජා තාව යකොපයනයයයපි පුග්ගයල 

අකුප්පනසඞ්ඛාතං අධිවාසනඛන්තිං වණ්යණති, ගරුයළො

අප්පාහාරතාසඞ්ඛාතං ආහාරයහතු පාපස්ස අකරණං, සක්යකො

පඤ්චකාමගුණරතීනං විප්පහානං, කුරුරාජා නිප්පලියබොධභාවං
වණ්යණතීති. 

අථයතසංකථංසුත්වාමහාසත්යතොඉමංගාථමාහ– 

‘‘සබ්බානිඑතානිසුභාසිතානි, නයහත්ථදුබ්භාසිතමත්ථ කිඤ්චි; 

යස්මිඤ්චඑතානිපතිට්ඨිතානි, අරාව නාභයා සුසයමොහිතානි; 

චතුබ්භිධම්යමහිසමඞ්ගිභූතං, තංයවනරංසමණමාහුයලොයක’’ති. 

(ජා.1.10.32); 

තත්ථ එතානීති එතානි චත්තාරිපි ගුණජාතානි යස්මිං පුග්ගයල

සකටනාභියං සුට්ඨු සයමොහිතානි අරා විය පතිට්ඨිතානි, චතූහියපයතහි
ධම්යමහිසමන්නාගතංපුග්ගලංපණ්ඩිතා‘‘සමණ’’න්තිආහුයලොයකති. 

එවං මහාසත්යතො චතුන්නම්පි සීලං එකසමයමව අකාසි. තං සුත්වා 
චත්තායරොපිරාජායනොතස්සතුට්ඨාථුතිංකයරොන්තාඉමංගාථමාහංසු– 

‘‘තුවඤ්හි යසට්යඨො ත්වමනුත්තයරොසි, ත්වං ධම්මගූ ධම්මවිදූ 

සුයමයධො; 

පඤ්ඤායපඤ්හංසමධිග්ගයහත්වා, අච්යඡච්ඡිධීයරො විචිකිච්ඡිතානි; 
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අච්යඡච්ඡිකඞ්ඛංවිචිකිච්ඡිතානි, චුන්යදොයථානාගදන්තං ඛයරනා’’ති.

(ජා.1.10.33). 

තත්ථ ත්ව නුත්තයරොසීති ත්වං අනුත්තයරො අසි, නත්ථ තයා

උත්තරිතයරො නාම. ධම් ගූති ධම්මස්ස යගොපයකො යචව ධම්මඤ්ඤූ ච. 

ධම් විදූති පාකටධම්යමො. සුය යධොති සුන්දරපඤ්යඤො පඤ්ඤාොති
අත්තයනො පඤ්ඤාය අම්හාකං පඤ්හං සුට්ඨු අධිගණ්හිත්වා ‘‘ඉදයමත්ථ

කාරණ’’න්ති යථාභූතං ඤත්වා. අච්යඡච්ඡීති ත්වං ධීයරො අම්හාකං

විචිකිච්ඡිතානිඡින්දි, එවං ඡින්දන්යතොච‘‘ඡින්දජ්ජකඞ්ඛංවිචිකිච්ඡිතානී’’ති

ඉදං අම්හාකං ආයාචනං සම්පායදන්යතො අච්යඡච්ඡි කඞ්ඛං විචිකිච්ඡිතානි. 

චුන්යදොෙථානා දන්තංඛයරනාතියථාදන්තකායරොකකයචනහත්ථදන්තං 

ඡින්යදයය, එවංඡින්දීතිඅත්යථො. 

එවංයතචත්තායරොපිරාජායනොතස්සපඤ්හබයාකරයණනතුට්ඨමානසා 

අයහසුං.අථනංසක්යකොදිබ්බදුකූයලනපූයජසි, ගරුයළොසුවණ්ණමාලාය, 

වරුයණො නාගරාජා මණිනා, ධනඤ්චයරාජා ගවසහස්සාදීහි පූයජසි.
යතයනවාහ– 

‘‘නීලුප්පලාභංවිමලංඅනග්ඝං, වත්ථංඉදංධූමසමානවණ්ණං; 

පඤ්හස්සයවයයාකරයණනතුට්යඨො, දදාමියතධම්මපූජායධීර. 

‘‘සුවණ්ණමාලං සතපත්තඵුල්ලිතං, සයකසරං

රත්නසහස්සමණ්ඩිතං; 

පඤ්හස්සයවයයාකරයණනතුට්යඨො, දදාමියතධම්මපූජායධීර. 

‘‘මණිංඅනග්ඝංරුචිරංපභස්සරං, කණ්ඨාවසත්තංමණිභූසිතංයම; 

පඤ්හස්සයවයයාකරයණනතුට්යඨො, දදාමියතධම්මපූජායධීර. 

‘‘ගවංසහස්සංඋසභඤ්චනාගං, ආජඤ්ඤයුත්යතචරයථදසඉයම; 

පඤ්හස්ස යවයයාකරයණන තුට්යඨො, දදාමි යත ගාමවරානි

යසොළසා’’ති. (ජා.1.10.34-37); 

එවංසක්කාදයයො මහාසත්තංපූයජත්වා සකට්ඨානයමවඅගමිංසු. 

චතුයපොසථකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

යදොහළකණ්ඩං 
යතසු නාගරාජස්ස භරියා විමලායදවී නාම. සා තස්ස ගීවාය

පිළන්ධනමණිංඅපස්සන්තීපුච්ඡි ‘‘යදව, කහංපනයත මණී’’ති? ‘‘භද්යද, 
චන්දබ්රාහ්මණපුත්තස්සවිධුරපණ්ඩිතස්සධම්මකථංසුත්වා පසන්නචිත්යතො

අහං යතන මණිනා තං පූයජසිං. න යකවලඤ්ච අහයමව, සක්යකොපි තං 

දිබ්බදුකූයලන පූයජසි, සුපණ්ණරාජා සුවණ්ණමාලාය, ධනඤ්චයරාජා
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පටුන 

ගවස්සසහස්සාදීහි පූයජසී’’ති.‘‘ධම්මකථයකොයසො, යදවා’’ති.‘‘භද්යද, කිං

වයදසි, ජම්බුදීපතයල බුද්ධුප්පායදො විය පවත්තති, සකලජම්බුදීයප
එකසතරාජායනො තස්ස මධුරධම්මකථාය බජ්ඣිත්වා
හත්ථකන්තවීණාසයරන පලුද්ධමත්තවාරණා විය අත්තයනො අත්තයනො

රජ්ජානි ගන්තුංන ඉච්ඡන්ති, එවරූයපො යසොමධුරධම්මකථයකො’’තිතස්ස
ගුණං වණ්යණසි. සා විධුරපණ්ඩිතස්ස ගුණකථං සුත්වා තස්ස ධම්මකථං

යසොතුකාමා හුත්වා චින්යතසි ‘‘සචාහං වක්ඛාමි ‘යදව, තස්ස ධම්මකථං

යසොතුකාමා, ඉධනංආයනහී’ති, නයමතං ආයනස්සති.යංනූනාහං ‘තස්ස
යමහදයයයදොහයළොඋප්පන්යනො’තිගිලානාලයංකයරයය’’න්ති. සාතථා
කත්වා සිරගබ්භං පවිසිත්වා අත්තයනො පරිචාරිකානං සඤ්ඤං දත්වා
සිරිසයයන නිපජ්ජි. නාගරාජා උපට්ඨානයවලාය තං අපස්සන්යතො ‘‘කහං

විමලා’’ති පරිචාරිකායයො පුච්ඡිත්වා ‘‘ගිලානා, යදවා’’ති වුත්යත
උට්ඨායාසනා තස්සා සන්තිකං ගන්ත්වා සයනපස්යස නිසීදිත්වා සරීරං
පරිමජ්ජන්යතොපඨමංගාථමාහ– 

1346. 

‘‘පණ්ඩුකිසියාසිදුබ්බලා, වණ්ණරූපංනතයවදිසංපුයර; 

විමයලඅක්ඛාහිපුච්ඡිතා, කීදිසීතුය්හංසරීරයවදනා’’ති. 

තත්ථ පණ්ඩූති පණ්ඩුපලාසවණ්ණා. කිසිොති කිසා. දුබ්බලාති

අප්පථාමා. වණ්ණරූපංනතයවදිසංපුයරතිතවවණ්ණසඞ්ඛාතංරූපංපුයර 

එදිසං න යහොති, නිද්යදොසං අනවජ්ජං, තං ඉදානි පරිවත්තිත්වා

අමනුඤ්ඤසභාවංජාතං. වි යලතිතංආලපති. 

අථස්ස සාආචික්ඛන්තීදුතියංගාථමාහ– 

1347. 

‘‘ධම්යමො මනුයජසුමාතීනං, යදොහයළොනාමජනින්ද වුච්චති; 

ධම්මාහටංනාගකුඤ්ජර, විධුරස්සහදයාභිපත්ථයය’’ති. 

තත්ථ ධම්ය ොති සභායවො.  ාතීනන්තිඉත්ථීනං. ජනින්දාතිනාගජනස්ස

ඉන්ද. ධම් ාහටං නා කුඤ්ජර, විධුපාරස්ස හදොභිපත්ථයෙති නාගයසට්ඨ, 
අහං ධම්යමන සයමන අසාහසිකකම්යමන ආහටං විධුරස්ස හදයං

අභිපත්ථයාමි, තං යම ලභමානාය ජීවිතං අත්ථ, අලභමානාය ඉයධව
මරණන්තිතස්සපඤ්ඤංසන්ධායයවමාහ– 

තංසුත්වානාගරාජාතතියංගාථමාහ– 

1348. 

‘‘චන්දංයඛොත්වංයදොහළායසි, සූරියංවාඅථවාපිමාලුතං; 

දුල්ලභඤ්හිවිධුරස්සදස්සනං, යකොවිධුරමිධ මානයිස්සතී’’ති. 
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තත්ථ දුල්ලභඤ්හි විධුපාරස්ස දස්සනන්ති අසමධුරස්ස විධුරස්ස
දස්සනයමව දුල්ලභං. තස්ස හි සකලජම්බුදීයප රාජායනො ධම්මිකං

රක්ඛාවරණගුත්තිං පච්චුපට්ඨායපත්වා විචරන්ති, පස්සිතුම්පි නං යකොචි න

ලභති, තංයකොඉධආනයිස්සතීතිවදති. 

සා තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘අලභමානාය යම ඉයධව මරණ’’න්ති 
පරිවත්තිත්වා පිට්ඨිං දත්වා සාළකකණ්යණන මුඛං පිදහිත්වා නිපජ්ජි.
නාගරාජා අනත්තමයනො සිරිගබ්භං පවිසිත්වා සයනපිට්යඨ නිසින්යනො
‘‘විමලා විධුරපණ්ඩිතස්ස හදයමංසං ආහරායපතී’’ති සඤ්ඤී හුත්වා

‘‘පණ්ඩිතස්සහදයංඅලභන්තියාවිමලායජීවිතං නත්ථ, කථංනුයඛොතස්ස
හදයමංසං ලභිස්සාමී’’ති චින්යතසි. අථස්ස ධීතා ඉරන්ධතී නාම
නාගකඤ්ඤා සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතා මහන්යතන සිරිවිලායසන පිතු

උපට්ඨානං ආගන්ත්වා පිතරං වන්දිත්වා එකමන්තං ඨිතා, සා තස්ස

ඉන්ද්රියවිකාරං දිස්වා ‘‘තාත, අතිවිය යදොමනස්සප්පත්යතොසි, කිං නු යඛො

කාරණ’’න්තිපුච්ඡන්තීඉමංගාථමාහ – 

1349. 

‘‘කිං නුතාතතුවංපජ්ඣායසි, පදුමංහත්ථගතංව යතමුඛං; 

කිංනුදුම්මනරූයපොසි ඉස්සර, මාත්වං යසොචිඅමිත්තතාපනා’’ති. 

තත්ථ පජ්ඣාෙසීති පුනප්පුනං චින්යතසි. හත්ථ තන්ති හත්යථන

පරිමද්දිතං පදුමං විය යත මුඛං ජාතං. ඉස්සරාති පඤ්චයයොජනසතිකස්ස

මන්දිරනාගභවනස්ස, සාමීති. 

ධීතුවචනංසුත්වානාගරාජාතමත්ථංආයරොයචන්යතොආහ– 

1350. 

‘‘මාතා හිතවඉරන්ධති, විධුරස්සහදයං ධනියති; 

දුල්ලභඤ්හිවිධුරස්සදස්සනං, යකොවිධුරමිධ මානයිස්සතී’’ති. 

තත්ථ ධනිෙතීතිපත්යථතිඉච්ඡති. 

අථ නං නාගරාජා ‘‘අම්ම, මම සන්තියක විධුරං ආයනතුං සමත්යථො 

නත්ථ, ත්වං මාතු ජීවිතං යදහි, විධුරං ආයනතුං සමත්ථං භත්තාරං
පරියයසාහී’’ති උයයයොයජන්යතොඋපඩ්ඪගාථමාහ– 

1351. 

‘‘තස්සභත්තුපරියයසනංචර, යයොවිධුරමිධමානයිස්සතී’’ති. 

තත්ථ චරාතිවිචර. 

ඉති යසො කියලසාභිරතභායවන ධීතු අනනුච්ඡවිකං කථං කයථසි.
තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 
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‘‘පිතුයනො ච සා සුත්වාන වාකයං, රත්තිං නික්ඛම්ම අවස්සුතිං 
චරී’’ති. 

තත්ථ අවස්සුතින්ති භික්ඛයව, සා නාගමාණවිකා පිතු වචනං සුත්වා
පිතරංඅස්සායසත්වාමාතුසන්තිකංගන්ත්වාතම්පි අස්සායසත්වාඅත්තයනො
සිරිගබ්භං ගන්ත්වා සබ්බාලඞ්කායරහි අත්තානං අලඞ්කරිත්වා එකං
කුසුම්භරත්තවත්ථංනිවායසත්වාඑකංඑකංයසකත්වාතයමවරත්තිං උදකං
ද්විධාකත්වානාගභවනයතොනික්ඛම්ම හිමවන්තප්පයදයස සමුද්දතීයරඨිතං
සට්ඨියයොජනුබ්යබධං එකග්ඝනං කාළපබ්බතං නාම අඤ්ජනගිරිං ගන්ත්වා
අවස්සුතිංචරිකියලසඅවස්සුතිංභත්තුපරියයසනංචරීතිඅත්යථො. 

චරන්තී ච යානි හිමවන්යත වණ්ණගන්ධසම්පන්නානි පුප්ඵානි, තානි
ආහරිත්වා සකලපබ්බතං මණිඅග්ඝියං විය අලඞ්කරිත්වා උපරිතයල
පුප්ඵසන්ථාරංකත්වාමයනොරයමනාකායරනනච්චිත්වාමධුරගීතං ගායන්තී
සත්තමංගාථමාහ– 

1352. 

‘‘යකගන්ධබ්යබරක්ඛයසචනායග, යකකිම්පුරියසචාපිමානුයස; 

යකපණ්ඩියතසබ්බකාමදයද, දීඝරත්තංභත්තායම භවිස්සතී’’ති. 

තත්ථ යක  න්ධබ්යබ රක්ඛයස ච නාය ති යකො ගන්ධබ්යබො වා

රක්ඛයසො වා නායගො වා. යක පණ්ඩියත සබ්බකා දයදති යකො එයතසු

ගන්ධබ්බාදීසු පණ්ඩියතො සබ්බකාමං දාතුං සමත්යථො, යසො විධුරස්ස
හදයමංසයදොහළනියා මම මාතු මයනොරථං මත්ථකං පායපත්වා මය්හං 
දීඝරත්තංභත්තාභවිස්සතීති. 

තස්මිං ඛයණ යවස්සවණමහාරාජස්ස භාගියනයයයො පුණ්ණයකො නාම 
යක්ඛයසනාපති තිගාවුතප්පමාණං මයනොමයසින්ධවං අභිරුය්හ
කාළපබ්බතමත්ථයකන යක්ඛසමාගමං ගච්ඡන්යතො තං තාය ගීතසද්දං
අස්යසොසි.අනන්තයරඅත්තභායව අනුභූතපුබ්බායඉත්ථයාගීතසද්යදොතස්ස
ඡවිආදීනි ඡින්දිත්වා අට්ඨිමිඤ්ජං ආහච්ච අට්ඨාසි. යසො තාය

පටිබද්ධචිත්යතො හුත්වානිවත්තිත්වා සින්ධවපිට්යඨ නිසින්යනොව ‘‘භද්යද, 
අහං මම පඤ්ඤාය ධම්යමන සයමන විධුරස්ස හදයං ආයනතුං 

සමත්යථොම්හි, ත්වංමාචින්තයී’’තිතංඅස්සායසන්යතොඅට්ඨමංගාථමාහ– 

1353. 

‘‘අස්සාස යහස්සාමි යත පති, භත්තා යත යහස්සාමි 

අනින්දයලොචයන; 

පඤ්ඤාහිමමංතථාවිධා, අස්සාසයහස්සසිභරියාමමා’’ති. 

තත්ථ අනින්දයලොචයනති අනින්දිතබ්බයලොචයන. තථාවිධාති විධුරස්ස
හදයමංසංආහරණසමත්ථා. 
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අථ නං ඉරන්ධතී ‘‘යතන හි එහි, ගච්ඡාම යම පිතු සන්තික’’න්ති 
ආයනසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1354. 

‘‘අවචාසිපුණ්ණකංඉරන්ධතී, පුබ්බපථානුගයතනයචතසා; 

එහි ගච්ඡාමපිතුමමන්තියක, එයසොවයත එතමත්ථංපවක්ඛතී’’ති. 

තත්ථ පුබ්බපථානු යතනාති අනන්තයර අත්තභායව භූතපුබ්බසාමියක

තස්මිං පුබ්බපයථයනව අනුගයතන. එහි  ච්ඡා ාති භික්ඛයව, යසො
යක්ඛයසනාපතිඑවංවත්වා‘‘ඉමංඅස්සපිට්ඨිං ආයරොයපත්වායනස්සාමී’’ති
පබ්බතමත්ථකා ඔතරිත්වා තස්සා ගහණත්ථං හත්ථං පසායරසි. සා
අත්තයනො හත්ථං ගණ්හිතුං අදත්වා යතන පසාරිතහත්ථං සයං ගයහත්වා

‘‘සාමි, නාහං අනාථා, මය්හං පිතා වරුයණොනාමනාගරාජා, මාතා විමලා

නාම යදවී, එහි මම පිතු සන්තිකං ගච්ඡාම, එයසො එව යතයථා අම්හාකං

මඞ්ගලකිරියායභවිතබ්බං, එවංඑතමත්ථං පවක්ඛතී’’තිඅවචාසි. 

එවං වත්වා සා යක්ඛං ගයහත්වා පිතු සන්තිකං අගමාසි. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1355. 

‘‘අලඞ්කතාසුවසනා, මාලිනීචන්දනුස්සදා; 

යක්ඛංහත්යථගයහත්වාන, පිතුසන්තිකුපාගමී’’ති. 

තත්ථ පිතුසන්තිකුපා මීතිඅත්තයනො පිතුයනොනාගරඤ්යඤොසන්තිකං
උපාගමි. 

පුණ්ණයකොපි යක්යඛො පටිහරිත්වා නාගරාජස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා 
ඉරන්ධතිංයාචන්යතොආහ– 

1356. 

‘‘නාගවරවයචොසුයණොහියම, පතිරූපංපටිපජ්ජසුඞ්කියං; 

පත්යථමිඅහංඉරන්ධතිං, තායසමඞ්ගිංකයරොහිමංතුවං. 

1357. 

‘‘සතං හත්ථීසතංඅස්සා, සතං අස්සතරීරථා; 

සතංවලභියයොපුණ්ණා, නානාරත්නස්සයකවලා; 

යතනාගපටිපජ්ජස්සු, ධීතරංයදහිරන්ධති’’න්ති. 

තත්ථ සුඞ්කිෙන්ති අත්තයනො කුලපයදසානුරූපං ධිතු සුඞ්කං ධනං

පටිපජ්ජ ගණ්හ. ස ඞ්ගිං කයරොහීති මං තාය සද්ධිං සමඞ්ගිභූතං කයරොහි. 

වලභියෙොති භණ්ඩසකටියයො. නානාරත්නස්ස යකවලාති නානාරතනස්ස 

සකලපරිපුණ්ණා. 
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අථනංනාගරාජාආහ– 

1358. 

‘‘යාවආමන්තයයඤාතී, මිත්යතචසුහදජ්ජයන; 

අනාමන්තකතංකම්මං, තංපච්ඡාඅනුතප්පතී’’ති. 

තත්ථ ොවආ න්තයෙඤාතීතියභො යක්ඛයසනාපති, අහංතුය්හංධීතරං

යදමි, යනොනයදමි, යථොකංපනආගයමහි, යාවඤාතයකපි ජානායපමි. තං

පච්ඡා අනුතප්පතීති ඉත්ථයයො හි ගතගතට්ඨායන අභිරමන්තිපි

අනභිරමන්තිපි, අනභිරතිකායල ඤාතකාදයයො අම්යහහි සද්ධිං
අනාමන්යතත්වා කතං කම්මං නාම එවරූපං යහොතීති උස්සුක්කං න

කයරොන්ති, එවංතංකම්මංපච්ඡාඅනුතාපංආවහතීති. 

එවං වත්වා යසො භරියාය වසනට්ඨානං ගන්ත්වා තාය සද්ධිං සල්ලපි. 
තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1359. 

‘‘තයතොයසොවරුයණොනායගො, පවිසිත්වානියවසනං; 

භරියංආමන්තයිත්වාන, ඉදංවචනමබ්රවි. 

1360. 

‘‘‘අයංයසොපුණ්ණයකොයක්යඛො, යාචතීමංඉරන්ධතිං; 

බහුනාවිත්තලායභන, තස්සයදමපියංමම’’’න්ති. 

තත්ථ පවිසිත්වාතිවරුයණොපුණ්ණකං තත්යථවඨයපත්වාසයංඋට්ඨාය

යත්ථස්සභරියානිපන්නා, තංනියවසනංපවිසිත්වා. පිෙං  න්තිමමපියං
ධීතරංතස්සබහුනාවිත්තලායභනයදමාති පුච්ඡති. 

විමලා ආහ– 

1361. 

‘‘නධයනනනවිත්යතන, ලබ්භාඅම්හංඉරන්ධතී; 

සයචචයඛොහදයංපණ්ඩිතස්ස, ධම්යමනලද්ධාඉධමාහයරයය; 

එයතන විත්යතන කුමාරි ලබ්භා, නාඤ්ඤං ධනං උත්තරි 
පත්ථයාමා’’ති. 

තත්ථ අම්හංඉරන්ධතීතිඅම්හාකංධීතා ඉරන්ධතී. එයතනවිත්යතනාති
එයතනතුට්ඨිකාරයණන. 

යසො තාය සද්ධිං මන්යතත්වා පුනයදව පුණ්ණයකනසද්ධිං මන්යතසි. 
තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 
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1362. 

‘‘තයතොයසොවරුයණොනායගො, නික්ඛමිත්වානියවසනා; 

පුණ්ණකාමන්තයිත්වාන, ඉදංවචනමබ්රවි. 

1363. 

‘‘‘න ධයනනනවිත්යතන, ලබ්භාඅම්හං ඉරන්ධතී; 

සයචතුවංහදයංපණ්ඩිතස, ධම්යමනලද්ධාඉධමාහයරසි; 

එයතන විත්යතන කුමාරි ලබ්භා, නාඤ්ඤං ධනං උත්තරි 
පත්ථයාමා’’’ති. 

තත්ථ පුණ්ණකා න්තයිත්වානාතිපුණ්ණකං ආමන්තයිත්වා. 

පුණ්ණයකොආහ– 

1364. 

‘‘යංපණ්ඩියතොයතයයකවදන්තියලොයක, තයමවබායලොතිපුනාහු 

අඤ්යඤ; 

අක්ඛාහියමවිප්පවදන්තිඑත්ථ, කංපණ්ඩිතංනාගතුවං වයදසී’’ති. 

තත්ථ ෙං පණ්ඩියතොයතයයකති යසො කිර ‘‘හදයං පණ්ඩිතස්සා’’ති

සුත්වා චින්යතසි‘‘යංඑයකපණ්ඩියතොතිවදන්ති, තයමවඅඤ්යඤබායලොති

කයථන්ති. කිඤ්චාපි යම ඉරන්ධතියා විධුයරොති අක්ඛාතං, තථාපි තථයතො
ජානිතුංපුච්ඡිස්සාමින’’න්ති.තස්මා එවමාහ. 

නාගරාජා ආහ– 

1365. 

‘‘යකොරබයරාජස්ස ධනඤ්චයස්ස, යදි යත සුයතො විධුයරො නාම

කත්තා; 

ආයනහිතංපණ්ඩිතංධම්මලද්ධා, ඉරන්ධතීපදචරායත යහොතූ’’ති. 

තත්ථ ධම් ලද්ධාතිධම්යමනලභිත්වා. පදචරාතිපාදපරිචාරිකා. 

තං සුත්වා පුණ්ණයකො යසොමනස්සප්පත්යතො සින්ධවං නයනත්ථාය 
උපට්ඨාකංආණායපසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1366. 

‘‘ඉදඤ්ච සුත්වා වරුණස්ස වාකයං, උට්ඨාය යක්යඛො 

පරමප්පතීයතො; 

තත්යථව සන්යතො පුරිසං අසංසි, ආයනහි ආජඤ්ඤමියධව 

යුත්ත’’න්ති. 
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තත්ථ පුරිසං අසංසීතිඅත්තයනො උපට්ඨාකං ආණායපසි. ආජඤ්ඤන්ති

කාරණාකාරණජානනකසින්ධවං. යුත්තන්තිකප්පිතං. 

1367. 

‘‘ජාතරූපමයා කණ්ණා, කාචම්හිචමයාඛුරා; 

ජම්යබොනදස්සපාකස්ස, සුවණ්ණස්සඋරච්ඡයදො’’ති. 

තත්ථ ජාතරූප ො කණ්ණාති තයමව සින්ධවං වණ්යණන්යතො ආහ.

තස්ස හි මයනොමයස්ස සින්ධවස්ස ජාතරූපමයා කණ්ණා, කාචම්හිචමයා 

ඛුරා, තස්ස ඛුරා රත්තමණිමයාති අත්යථො. ජම්යබොනදස්ස පාකස්සාති
ජම්යබොනදස්සපක්කස්සරත්තසුවණ්ණස්සඋරච්ඡයදො. 

යසොපුරියසොතාවයදවතංසින්ධවංආයනසි.පුණ්ණයකොතංඅභිරුය්හ 
ආකායසනයවස්සවණස්සසන්තිකංගන්ත්වානාගභවනංවණ්යණත්වාතං
පවත්තිංආයරොයචසි. තස්සත්ථස්සපකාසනත්ථංඉදංවුත්තං– 

1368. 

‘‘යදවවාහවහංයානං, අස්සමාරුය්හපුණ්ණයකො; 

අලඞ්කයතොකප්පිතයකසමස්සු, පක්කාමියවහායසමන්තලික්යඛ. 

1369. 

‘‘යසො පුණ්ණයකො කාමරායගන ගිද්යධො, ඉරන්ධතිං නාගකඤ්ඤං

ජිගීසං; 

ගන්ත්වාන තංභූතපතිංයසස්සිං, ඉච්චබ්රවීයවස්සවණංකුයවරං. 

1370. 

‘‘යභොගවතීනාමමන්දියර, වාසාහිරඤ්ඤවතීතිවුච්චති; 

නගයරනිම්මියතකඤ්චනමයය, මණ්ඩලස්සඋරගස්සනිට්ඨිතං. 

1371. 

‘‘අට්ටාලකාඔට්ඨගීවියයො, යලොහිතඞ්කස්සමසාරගල්ලියනො; 

පාසායදත්ථසිලාමයා, යසොවණ්ණරතයනහිඡාදිතා. 

1372. 

‘‘අම්බාතිලකාචජම්බුයයො, සත්තපණ්ණාමුචලින්දයකතකා; 

පියඞ්ගුඋද්දාලකාසහා, උපරිභද්දකාසින්දුවාරකා. 

1373. 

‘‘චම්යපයයකානාගමල්ලිකා, භගිනීමාලාඅථයමත්ථයකොලියා; 

එයතදුමාපරිණාමිතා, යසොභයන්තිඋරගස්සමන්දිරං. 

1374. 
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‘‘ඛජ්ජුයරත්ථ සිලාමයා, යසොවණ්ණධුවපුප්ඵිතා බහූ; 

යත්ථවසයතොපපාතියකො, නාගරාජාවරුයණොමහිද්ධියකො. 

1375. 

‘‘තස්සයකොමාරිකාභරියා, විමලාකඤ්චනයවල්ලිවිග්ගහා; 

කාලාතරුණාවඋග්ගතා, පුචිමන්දත්ථනීචාරුදස්සනා. 

1376. 

‘‘ලාඛාරසරත්තසුච්ඡවී, කණිකාරාව නිවාතපුප්ඵිතා; 

තිදියවොකචරාවඅච්ඡරා, විජ්ජුවබ්භඝනාවිනිස්සටා. 

1377. 

‘‘සා යදොහළනීසුවිම්හිතා, විධුරස්සහදයං ධනියති; 

තංයතසංයදමිඉස්සර, යතනයතයදන්තිඉරන්ධතිංමම’’න්ති. 

තත්ථ යදවවාහවහංොනන්තිවහිතබ්යබොති වායහො, යදවසඞ්ඛාතංවාහං

වහතීති යදවවාහවහං. යන්ති එයතනාති යානං. කප්පිතයකස ස්සූති
මණ්ඩනවයසනසුසංවිහිතයකසමස්සු.යදවානංපන යකසමස්සුකරණකම්මං

නාම නත්ථ, විචිත්තකථයකන පන කථතං. ජගීසන්ති පත්ථයන්යතො. 

යවස්සවණන්ති විසාණාය රාජධානියා ඉස්සරරාජානං. කුයවරන්ති

එවංනාමකං. යභො වතී නා ාති සම්පන්නයභොගතාය එවංලද්ධනාමං. 

 න්දියරති මන්දිරං, භවනන්ති අත්යථො. වාසා හිරඤ්ඤවතීති නාගරාජස්ස

වසනට්ඨානත්තා වාසාති ච, කඤ්චනවතියා සුවණ්ණපාකායරන

පරික්ඛිත්තත්තා හිරඤ්ඤවතීති ච වුච්චති. න යර නිම්මියතති නගරං

නිම්මිතං. කඤ්චන යෙති සුවණ්ණමයං.  ණ්ඩලස්සාති යභොගමණ්ඩයලන

සමන්නාගතස්ස. නිට්ඨිතන්ති කරණපරිනිට්ඨිතං. ඔට්ඨගීවියෙොති
ඔට්ඨගීවාසණ්ඨායනන කතා රත්තමණිමසාරගල්ලමයා අට්ටාලකා. 

පාසායදත්ථාති එත්ථ නාගභවයන පාසාදා. සිලා ොති මණිමයා. 

යසොවණ්ණරතයනහීති සුවණ්ණසඞ්ඛායතහි රතයනහි, සුවණ්ණිට්ඨකාහි

ඡාදිතාති අත්යථො. සහාති සහකාරා. උපරිභද්දකාති උද්දාලකජාතිකායයව

රුක්ඛා. චම්යපෙයකා නා  ල්ලිකාති චම්පකා ච නාගා ච මල්ලිකා ච. 

භගිනී ාලාඅථය ත්ථයකොලිොති භගිනීමාලායචවඅථඑත්ථනාගභවයන

යකොලියා නාම රුක්ඛා ච. එයත දු ා පරිණාමිතාති එයත
පුප්ඵූපගඵලූපගරුක්ඛා අඤ්ඤමඤ්ඤං සඞ්ඝට්ටසාඛතාය පරිණාමිතා

ආකුලසමාකුලා. ඛජ්ජුයරත්ථාති ඛජ්ජුරිරුක්ඛා එත්ථ. සිලා ොති

ඉන්දනීලමණිමයා. යසොවණ්ණධුපාවපුප්ඵිතාති යත පන සුවණ්ණපුප්යඵහි

නිච්චපුප්ඵිතා. ෙත්ථ වසයතොපපාතියකොති යත්ථ නාගභවයන ඔපපාතියකො

නාගරාජා වසති. කඤ්චනයවල්ලිවිග් හාති සුවණ්ණරාසිසස්සිරිකසරීරා. 

කාලා තරුණාව උග් තාති විලාසයුත්තතාය මන්දවායතරිතා

කාලවල්ලිපල්ලවාවියඋග්ගතා. පුචි න්දත්ථනීතිනිම්බඵලසණ්ඨානචූචුකා. 
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ලාඛාරසරත්තසුච්ඡවීති හත්ථපාදතලඡවිං සන්ධාය වුත්තං. තිදියවොකචරාති

තිදසභවනචරා. විජ්ජුවබ්භඝනාති අබ්භඝනවලාහකන්තරයතො නිස්සටා

විජ්ජුලතා විය. තං යතසං යදමීති තං තස්ස හදයං අහං යතසං යදමි, එවං

ජානස්සු. ඉස්සරාතිමාතුලංආලපති. 

ඉති යසො යවස්සවයණන අනනුඤ්ඤායතො ගන්තුං අවිසහිත්වා තං 
අනුජානායපතුංඑතාඑත්තකාගාථාකයථසි.යවස්සවයණොපනතස්සකථං

නසුණාති.කිංකාරණා? ද්වින්නංයදවපුත්තානංවිමානඅඩ්ඩංපරිච්ඡින්දතීති.
පුණ්ණයකො අත්තයනො වචනස්ස අස්සුතභාවං ඤත්වා ජිනකයදවපුත්තස්ස 
සන්තියක අට්ඨාසි. යවස්සවයණො අඩ්ඩං විනිච්ඡිනිත්වා පරාජිතං

අනුට්ඨායපත්වා ඉතරං ‘‘ගච්ඡ ත්වං, තව විමායන වසාහී’’ති ආහ.
පුණ්ණයකො ‘‘ගච්ඡ ත්ව’’න්ති වුත්තක්ඛයණයයව ‘‘මය්හං මාතුයලන මම
යපසිතභාවං ජානාථා’’ති කතිපයයදවපුත්යත සක්ඛිං කත්වා යහට්ඨා 
වුත්තනයයයනව සින්ධවං ආහරායපත්වා අභිරුය්හ පක්කාමි. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථා ආහ– 

1378. 

‘‘යසො පුණ්ණයකො භූතපතිං යසස්සිං, ආමන්තය යවස්සවණං

කුයවරං; 

තත්යථවසන්යතොපුරිසංඅසංසි, ආයනහිආජඤ්ඤමියධවයුත්තං. 

1379. 

‘‘ජාතරූපමයාකණ්ණා, කාචම්හිචමයාඛුරා; 

ජම්යබොනදස්සපාකස්ස, සුවණ්ණස්සඋරච්ඡයදො. 

1380. 

‘‘යදවවාහවහංයානං, අස්සමාරුය්හපුණ්ණයකො; 

අලඞ්කයතො කප්පිතයකසමස්සු, පක්කාමි 
යවහායසමන්තලික්යඛ’’ති. 

තත්ථ ආ න්තොතිආමන්තයිත්වා. 

යසො ආකායසන ගච්ඡන්යතොයයව චින්යතසි ‘‘විධුරපණ්ඩියතො

මහාපරිවායරො, න සක්කා තං ගණ්හිතුං, ධනඤ්චයයකොරයබයො පන

ජූතවිත්තයකො, තංජූයතන ජිනිත්වාවිධුරංගණ්හිස්සාමි, ඝයරපනස්සබහූනි

රතනානි, අප්පග්යඝන ලක්යඛන ජූතං න කීළස්සති, මහග්ඝරතනං හරිතුං

වට්ටති, අඤ්ඤං රතනං රාජා න ගණ්හිස්සති, රාජගහස්ස සාමන්තා
යවපුල්ලපබ්බතබ්භන්තයර චක්කවත්තිරඤ්යඤොපරියභොගමණිරතනංඅත්ථ

මහානුභාවං, තංගයහත්වායතනරාජානං පයලොයභත්වාජිනිස්සාමී’’ති.යසො
තථාඅකාසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 
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1381. 

‘‘යසො අග්ගමා රාජගහං සුරම්මං, අඞ්ගස්ස රඤ්යඤො නගරං

දුරායුතං; 

පහූතභක්ඛංබහුඅන්නපානං, මසක්කසාරංවියවාසවස්ස. 

1382. 

‘‘මයූරයකොඤ්චාගණසම්පඝුට්ඨං, දිජාභිඝුට්ඨං දිජසඞ්ඝයසවිතං; 

නානාසකුන්තාභිරුදංසුවඞ්ගණං, පුප්ඵාභිකිණ්ණංහිමවංව පබ්බතං. 

1383. 

‘‘යසොපුණ්ණයකොයවපුලමාභිරූහි, සිලුච්චයං කිම්පුරිසානුචිණ්ණං; 

අන්යවසමායනො මණිරතනං උළාරං, තමද්දසා
පබ්බතකූටමජ්යඣ’’ති. 

තත්ථ අඞ් ස්ස රඤ්යඤොති තදා අඞ්ගස්ස රඤ්යඤොව මගධරජ්ජං

අයහොසි. යතන වුත්තං – ‘‘අඞ්ගස්ස රඤ්යඤො නගර’’න්ති. දුරායුතන්ති

පච්චත්ථයකහි දුරායුත්තං.  සක්කසාරං විෙ වාසවස්සාති
මසක්කසාරසඞ්ඛායත සියනරුපබ්බතමත්ථයක මාපිතත්තා

‘‘මසක්කසාර’’න්ති ලද්ධනාමං වාසවස්ස භවනං විය. දිජාභිඝුට්ඨන්ති

අඤ්යඤහි ච පක්ඛීහි අභිසඞ්ඝුට්ඨං නින්නාදිතං. නානාසකුන්තාභිරුදන්ති

මධුරස්සයරන ගායන්යතහිවියනානාවියධහිසකුයණහිඅභිරුදං, අභිගීතන්ති

අත්යථො. සුවඞ් ණන්තිසුන්දරඅඞ්ගණංමනුඤ්ඤතලං. හි වංව පබ්බතන්ති

හිමවන්තපබ්බතං විය. යවපුල ාභිරූහීති භික්ඛයව, යසො පුණ්ණයකො

එවරූපං යවපුල්ලපබ්බතං අභිරුහි. පබ්බතකූට ජ්යඣති
පබ්බතකූටඅන්තයරතංමණිංඅද්දස. 

1384. 

‘‘දිස්වා මණිංපභස්සරංජාතිමන්තං, මයනොහරං මණිරතනංඋළාරං; 

දද්දල්ලමානංයසසායසස්සිනං, ඔභාසතී විජ්ජුරිවන්තලික්යඛ. 

1385. 

‘‘තමග්ගහීයවළුරියංමහග්ඝං, මයනොහරංනාමමහානුභාවං; 

ආජඤ්ඤමාරුය්හ මයනොමවණ්යණො, පක්කාමි 
යවහායසමන්තලික්යඛ’’ති. 

තත්ථ  යනොහරන්ති මනසාභිපත්ථතස්ස ධනස්ස ආහරණසමත්ථං. 

දද්දල්ල ානන්තිඋජ්ජලමානං. ෙසසාතිපරිවාරමණිගයණන. ඔභාසතීතිතං 

මණිරතනං ආකායස විජ්ජුරිව ඔභාසති. ත ග් හීති තං මණිරතනං 
අග්ගයහසි. තං පන මණිරතනං කුම්භියරො නාම යක්යඛො
කුම්භණ්ඩසහස්සපරිවායරො රක්ඛති. යසො පන යතන කුජ්ඣිත්වා
ඔයලොකිතමත්යතයනව භීතතසියතො පලායිත්වා චක්කවාළපබ්බතං පත්වා
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කම්පමායනො ඔයලොයකන්යතො අට්ඨාසි. ඉති තං පලායපත්වා පුණ්ණයකො

මණිරතනං අග්ගයහසි.  යනොහරංනා ාතිමනසා චින්තිතංධනංආහරිතුං 
සක්යකොතීතිඑවංලද්ධනාමං. 

ඉති යසො තං ගයහත්වා ආකායසන ගච්ඡන්යතො තං නගරං පත්යතො.
තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1386. 

‘‘යසොඅග්ගමානගරමින්දපත්ථං, ඔරුය්හුපාගච්ඡිසභංකුරූනං; 

සමාගයත එකසතංසමග්යග, අව්යහත්ථයක්යඛො අවිකම්පමායනො. 

1387. 

‘‘යකොනීධරඤ්ඤංවරමාභියජති, කමාභියජයයාමවරද්ධයනන; 

කමනුත්තරං රතනවරං ජිනාම, යකො වාපි යනො යජති
වරද්ධයනනා’’ති. 

තත්ථ ඔරුය්හුපා ච්ඡි සභං කුරූනන්ති භික්ඛයව, යසො පුණ්ණයකො
අස්සපිට්ඨියතො ඔරුය්හ අස්සං අදිස්සමානරූපං ඨයපත්වා

මාණවකවණ්යණනකුරූනංසභංඋපගයතො. එකසතන්තිඑකසතරාජායනො

අඡම්භීයතොහුත්වා‘‘යකොනීධා’’තිආදීනි වදන්යතොජූයතනඅව්යහත්ථ. යකො

නීධාති යකො නු ඉමස්මිං රාජසමාගයම. රඤ්ඤන්ති රාජූනං අන්තයර. 

වර ාභියජතීතිඅම්හාකංසන්තකංයසට්ඨරතනංඅභියජති, ‘‘අහං ජිනාමී’’ති

වත්තුං උස්සහති. ක ාභියජෙයා ාති කං වා මයං ජියනයයාම. 

වරද්ධයනනාති උත්තමධයනන. ක නුත්තරන්ති ජිනන්යතො ච කතරං

රාජානං අනුත්තරං රතනවරංජිනාම. යකොවාපියනොයජතීතිඅථවායකො
නාමරාජාඅම්යහවරධයනනයජති. ඉතියසොචතූහිපයදහියකොරබයයමව
ඝට්යටති. 

අථරාජා ‘‘මයාඉයතොපුබ්යබඑවංසූයරොහුත්වාකයථන්යතොනාමන 

දිට්ඨපුබ්යබො, යකොනුයඛොඑයසො’’තිචින්යතත්වාපුච්ඡන්යතොගාථමාහ– 

1388. 

‘‘කුහිංනුරට්යඨතවජාතිභූමි, නයකොරබයස්යසවවයචොතයවදං; 

අභීයතොසි යනො වණ්ණනිභාය සබ්යබ, අක්ඛාහි යම නාමඤ්ච
බන්ධයව චා’’ති. 

තත්ථ න යකොරබයස්යසවාති කුරුරට්ඨවාසිකස්යසව තව වචනං න
යහොති. 

තංසුත්වාඉතයරො ‘‘අයංරාජාමමනාමංපුච්ඡති, පුණ්ණයකොචනාම 

දායසොයහොති.සචාහං ‘පුණ්ණයකොස්මී’තිවක්ඛාමි, ‘එස දායසො, තස්මාමං



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

152 

පටුන 

පගබ්භතාය එවං වයදතී’ති අවමඤ්ඤිස්සති, අනන්තරාතීයත අත්තභායව
නාමමස්සකයථස්සාමී’’ති චින්යතත්වාගාථමාහ– 

1389. 

‘‘කච්චායයනො මාණවයකොස්මිරාජ, අනූනනායමොඉති මව්හයන්ති; 

අඞ්යගසු යම ඤාතයයො බන්ධවා ච, අක්යඛන යදවස්මි
ඉධානුපත්යතො’’ති. 

තත්ථ අනූනනාය ොති න ඌනනායමො. ඉමිනා අත්තයනො

පුණ්ණකනාමයමවපටිච්ඡන්නංකත්වාකයථති. ඉති  ව්හෙන්තීතිඉතිමං

අව්හයන්ති පක්යකොසන්ති. අඞ්ය සූති අඞ්ගරට්යඨ කාලචම්පානගයර

වසන්ති. අක්යඛනයදවස්මීතියදව, ජූතකීළනත්යථනඉධඅනුප්පත්යතොස්මි. 

අථ රාජා ‘‘මාණව, ත්වං ජූයතනජියතොකිං දස්සසි, කිංයත අත්ථී’’ති
පුච්ඡන්යතොගාථමාහ– 

1390. 

‘‘කිං මාණවස්ස රතනානි අත්ථ, යය තං ජිනන්යතො හයර 

අක්ඛධුත්යතො; 

බහූනි රඤ්යඤො රතනානි අත්ථ, යත ත්වං දලිද්යදො 
කථමව්හයයසී’’ති. 

තස්සත්යථො–කිත්තකානියභොයතොමාණවස්සරතනානිඅත්ථ, යයතං 
ජිනන්යතො අක්ඛධුත්යතො ‘‘ආහරා’’ති වත්වා හයරයය. රඤ්යඤො පන

නියවසයන බහූනි රතනානි අත්ථ, යත රාජායනො එවං බහුධයන ත්වං
දලිද්යදොසමායනොකථංජූයතනඅව්හයසීති. 

තයතොපුණ්ණයකොගාථමාහ– 

1391. 

‘‘මයනොහයරොනාමමණීමමායං, මයනොහරංමණිරතනංඋළාරං; 

ඉමඤ්ච ආජඤ්ඤමමිත්තතාපනං, එතං යම ජිනිත්වා හයර 
අක්ඛධුත්යතො’’ති. 

පාළයපොත්ථයකසු පන ‘‘මණි මම විජ්ජති යලොහිතඞ්යකො’’ති ලිඛිතං.

යසො පනමණියවළුරියයො, තස්මාඉදයමවසයමති. 

තත්ථ ආජඤ්ඤන්තිඉමංආජානීයස්සඤ්ච මණිඤ්චාතිඑතංයමඋභයං
හයරයයඅක්ඛධුත්යතොතිඅස්සංදස්යසත්වාඑවමාහ. 

තංසුත්වාරාජාගාථමාහ– 
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1392. 

‘‘එයකො මණී මාණව කිං කරිස්සති, ආජානියයයකො පන කිං

කරිස්සති; 

බහූනි රඤ්යඤො මණිරතනානි අත්ථ, ආජානියා වාතජවා 
අනප්පකා’’ති. 

යදොහළකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

මණිකණ්ඩං 

යසො රඤ්යඤො කථං සුත්වා ‘‘මහාරාජ, කිං නාම එතං වයදථ, එයකො

අස්යසො අස්සසහස්සං ලක්ඛං යහොති, එයකො මණි මණිසහස්සං ලක්ඛං

යහොති.නහිසබ්යබඅස්සාඑකසදිසා, ඉමස්සතාවජවංපස්සථා’’ති වත්වා
අස්සං අභිරුහිත්වා පාකාරමත්ථයකන යපයසසි. සත්තයයොජනිකං නගරං
අස්යසහි ගීවායගීවංපහරන්යතහිපරික්ඛිත්තංවියඅයහොසි.අථානුක්කයමන

අස්යසොපි න පඤ්ඤායි, යක්යඛොපි න පඤ්ඤායි, උදයර බද්ධරත්තපයටොව

පඤ්ඤායි.යසොඅස්සයතොඔරුය්හ‘‘දිට්යඨො, මහාරාජ, අස්සස්සයවයගො’’ති

වත්වා ‘‘ආම, දිට්යඨො’’ති වුත්යත ‘‘ඉදානි පුන පස්ස, මහාරාජා’’ති වත්වා

අස්සං අන්යතොනගයර උයයායන යපොක්ඛරණියා උදකපිට්යඨ යපයසසි, 
ඛුරග්ගානිඅයතයමන්යතොවපක්ඛන්දි. අථනංපදුමපත්යතසුවිචරායපත්වා

පාණිං පහරිත්වාහත්ථංපසායරසි, අස්යසොආගන්ත්වාපාණිතයලපතිට්ඨාසි.
තයතො ‘‘වට්ටයත එවරූපං අස්සරතනං නරින්දා’’ති වත්වා ‘‘වට්ටතී’’ති

වුත්යත ‘‘මහාරාජ, අස්සරතනං තාව තිට්ඨතු, මණිරතනස්ස මහානුභාවං

පස්සා’’තිවත්වාතස්සානුභාවංපකායසන්යතොආහ – 

1393. 

‘‘ඉදඤ්චයමමණිරතනං, පස්සත්වංද්විපදුත්තම; 

ඉත්ථීනංවිග්ගහායචත්ථ, පුරිසානඤ්චවිග්ගහා. 

1394. 

‘‘මිගානංවිග්ගහායචත්ථ, සකුණානඤ්චවිග්ගහා; 

නාගරාජාසුපණ්ණාච, මණිම්හිපස්සනිම්මිත’’න්ති. 

තත්ථ ඉත්ථීනන්තිඑතස්මිඤ්හිමණිරතයන අලඞ්කතපටියත්තාඅයනකා
ඉත්ථවිග්ගහා පුරිසවිග්ගහා නානප්පකාරා මිගපක්ඛිසඞ්ඝා යසනඞ්ගාදීනි ච

පඤ්ඤායන්ති, තානි දස්යසන්යතො එවමාහ. නිම්මිතන්ති ඉදං එවරූපං
අච්යඡරකංමණිම්හිනිම්මිතං පස්ස. 

‘‘අපරම්පිපස්සාහී’’තිවත්වාගාථාආහ– 

1395. 

‘‘හත්ථානීකං රථානීකං, අස්යසපත්තීච වම්මියන; 
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චතුරඞ්ගිනිමංයසනං, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1396. 

‘‘හත්ථායරොයහ අනීකට්යඨ, රථයක පත්තිකාරයක; 

බලග්ගානිවියූළ්හානි, මණිම්හිපස්සනිම්මිත’’න්ති. 

තත්ථ බලග් ානීතිබලායනව. වියූළ්හානීතිබූහවයසනඨිතානි. 

1397. 

‘‘පුරං උද්ධාපසම්පන්නං, බහුපාකාරයතොරණං; 

සිඞ්ඝාටයකසුභූමියයො, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1398. 

‘‘එසිකාපරිඛායයොච, පලිඛංඅග්ගළානිච; 

අට්ටාලයකචද්වායරච, මණිම්හිපස්සනිම්මිත’’න්ති. 

තත්ථ පුරන්තිනගරං. උද්ධාපසම්පන්නන්තිපාකාරවත්ථුනාසම්පන්නං. 

බහුපාකාරයතොරණන්ති උච්චපාකාරයතොරණනගරද්වායරන සම්පන්නං. 

සිඞ්ඝාටයකති වීථචතුක්කානි. සුභූමියෙොති නගරූපචායර විචිත්තා

රමණීයභූමියයො. එසිකාති නගරද්වායරසු උට්ඨාපියත එසිකත්ථම්යභ. 

පලිඛන්ති පලිඝං, අයයමව වා පායඨො. අග් ළානීති නගරද්වාරකවාටානි. 

ද්වායර චාතියගොපුරානිච. 

1399. 

‘‘පස්සයතොරණමග්යගසු, නානාදිජගණාබහූ; 

හංසායකොඤ්චාමයූරාච, චක්කවාකාචකුක්කුහා. 

1400. 

‘‘කුණාලකාබහූචිත්රා, සිඛණ්ඩීජීවජීවකා; 

නානාදිජගණාකිණ්ණං, මණිම්හිපස්සනිම්මිත’’න්ති. 

තත්ථ යතොරණ ග්ය සූති එතස්මිං නගයර යතොරණග්යගසු. 

කුණාලකාතිකාළයකොකිලා. චිත්රාතිචිත්රපත්තයකොකිලා. 

1401. 

‘‘පස්සනගරංසුපාකාරං, අබ්භුතංයලොමහංසනං; 

සමුස්සිතධජංරම්මං, යසොණ්ණවාලුකසන්ථතං. 

1402. 

‘‘පස්යසත්ථ පණ්ණසාලායයො, විභත්තාභාගයසො මිතා; 

නියවසයනනියවයසච, සන්ධිබූයහපථද්ධියයො’’ති. 
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තත්ථ සුපාකාරන්ති කඤ්චනපාකාරපරික්ඛිත්තං. පණ්ණසාලායෙොති

නානාභණ්ඩපුණ්යණ ආපයණ. නියවසයන නියවයස චාති යගහානි යචව

යගහවත්ථූනි ච. සන්ධිබූයහති ඝරසන්ධියයො ච අනිබ්බිද්ධරච්ඡා ච. 

පථද්ධියෙොතිනිබ්බිද්ධවීථයයො. 

1403. 

‘‘පානාගායර චයසොණ්යඩච, සූනාඔදනියාඝරා; 

යවසීචගණිකායයොච, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1404. 

‘‘මාලාකායරචරජයක, ගන්ධියකඅථදුස්සියක; 

සුවණ්ණකායරමණිකායර, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1405. 

‘‘ආළාරියකචසූයදච, නටනාටකගායියනො; 

පාණිස්සයරකුම්භථූනියක, මණිම්හිපස්සනිම්මිත’’න්ති. 

තත්ථ යසොණ්යඩ චාති අත්තයනො අනුරූයපහි 

කණ්ඨකණ්ණපිලන්ධයනහි සමන්නාගයත ආපානභූමිං සජ්යජත්වා 

නිසින්යනසුරායසොණ්යඩච. ආළාරියකතිපූවපායක. සූයදතිභත්තකාරයක. 

පාණිස්සයරති පාණිප්පහායරනගායන්යත. කුම්භථූනියකති ඝටදද්දරිවාදයක. 

1406. 

‘‘පස්සයභරීමුදිඞ්ගාච, සඞ්ඛාපණවදින්දිමා; 

සබ්බඤ්චතාළාවචරං, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1407. 

‘‘සම්මතාලඤ්චවීණඤ්ච, නච්චගීතංසුවාදිතං; 

තූරියතාළතසඞ්ඝුට්ඨං, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1408. 

‘‘ලඞ්ඝිකාමුට්ඨිකායචත්ථ, මායාකාරාචයසොභියා; 

යවතාලියකචජල්යලච, මණිම්හිපස්සනිම්මිත’’න්ති. 

තත්ථ සම් තාලඤ්චාති ඛදිරාදිසම්මඤ්යචව කංසතාලඤ්ච. 

තූරිෙතාළිතසඞ්ඝුට්ඨන්ති නානාතූරියානං තාළයතහි සඞ්ඝුට්ඨං. මුට්ඨිකාති

මුට්ඨිකමල්ලා. යසොභිොති නගරයසොභනාඉත්ථීචසම්පන්නරූපාපුරිසාච. 

යවතාලියකති යවතාලඋට්ඨාපයක. ජල්යලති මස්සූනි කයරොන්යත
න්හාපියත. 

1409. 

‘‘සමජ්ජායචත්ථවත්තන්ති, ආකිණ්ණානරනාරිභි; 
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මඤ්චාතිමඤ්යචභූමියයො, මණිම්හිපස්සනිම්මිත’’න්ති. 

තත්ථ  ඤ්චාති ඤ්යචති මඤ්චානං උපරි බද්ධමඤ්යච. භූමියෙොති
රමණීයාසමජ්ජභූමියයො. 

1410. 

‘‘පස්ස මල්යලසමජ්ජස්මිං, යඵොයටන්යත දිගුණංභුජං; 

නිහයතනිහතමායනච, මණිම්හිපස්සනිම්මිත’’න්ති. 

තත්ථ ස ජ්ජස්මින්තිමල්ලරඞ්යග. නිහයතතිනිහනිත්වාජිනිත්වාඨියත. 

නිහත ායනතිපරාජියත. 

1411. 

‘‘පස්සපබ්බතපායදසු, නානාමිගගණාබහූ; 

සීහාබයග්ඝාවරාහාච, අච්ඡයකොකතරච්ඡයයො. 

1412. 

‘‘පලාසාදාගවජාච, මහිංසායරොහිතාරුරූ; 

එයණයයාචවරාහාච, ගණියනොනීකසූකරා. 

1413. 

‘‘කදලිමිගාබහූචිත්රා, බිළාරාසසකණ්ටකා; 

නානාමිගගණාකිණ්ණං, මණිම්හිපස්සනිම්මිත’’න්ති. 

තත්ථ පලාසාදාති ඛග්ගමිගා. ‘‘පලතා’’තිපි පායඨො.  වජාති ගවයා. 

වරාහාති එකා මිගජාතිකා. තථා ගණියනො යචවනීකසූකරා ච. බහූ චිත්රාති 

නානප්පකාරා චිත්රාමිගා. බළාරාතිඅරඤ්ඤබිළාරා. සසකණ්ටකාතිසසා ච
කණ්ටකාච. 

1414. 

‘‘නජ්ජායයො සුප්පතිත්ථායයො, යසොණ්ණවාලුකසන්ථතා; 

අච්ඡාසවන්තිඅම්බූනි, මච්ඡගුම්බනියසවිතා. 

1415. 

‘‘කුම්භීලා මකරායචත්ථ, සුසුමාරාච කච්ඡපා; 

පාඨීනාපාවුසාමච්ඡා, බලජාමුඤ්චයරොහිතා’’ති. 

තත්ථ නජ්ජායෙොති නදියයො. යසොණ්ණවාලුකසන්ථතාති

සුවණ්ණවාලුකාය සන්ථතතලා. කුම්භීලාති ඉයම එවරූපා ජලචරා

අන්යතොනදියංවිචරන්ති, යතපි මණිම්හිපස්සාහීති. 

1416. 
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‘‘නානාදිජගණාකිණ්ණා, නානාදුමගණායුතා; 

යවළුරියකයරොදායයො, මණිම්හිපස්සනිම්මිත’’න්ති. 

තත්ථ යවළුරිෙකයරොදායෙොති යවළුරියපාසායණ පහරිත්වා සද්දං
කයරොන්තියයො එවරූපානජ්ජායයොති. 

1417. 

‘‘පස්යසත්ථයපොක්ඛරණියයො, සුවිභත්තාචතුද්දිසා; 

නානාදිජගණාකිණ්ණා, පුථුයලොමනියසවිතා. 

1418. 

‘‘සමන්යතොදකසම්පන්නං, මහිංසාගරකුණ්ඩලං; 

උයපතංවනරායජහි, මණිම්හිපස්සනිම්මිත’’න්ති. 

තත්ථ පුථුයලො නියසවිතාති මහාමච්යඡහි නියසවිතා. වනරායජහීති

වනරාජීහි, අයයමවවාපායඨො. 

1419. 

‘‘පුරයතොවියදයහපස්ස, යගොයානියයචපච්ඡයතො; 

කුරුයයොජම්බුදීපඤ්ච, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1420. 

‘‘පස්සචන්දංසූරියඤ්ච, ඔභාසන්යතචතුද්දිසා; 

සියනරුංඅනුපරියන්යත, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1421. 

‘‘සියනරුංහිමවන්තඤ්ච, සාගරඤ්චමහීතලං; 

චත්තායරොචමහාරායජ, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1422. 

‘‘ආරායම වනගුම්යබච, පාටියයච සිලුච්චයය; 

රම්යමකිම්පුරිසාකිණ්යණ, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1423. 

‘‘ඵාරුසකංචිත්තලතං, මිස්සකංනන්දනංවනං; 

යවජයන්තඤ්චපාසාදං, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1424. 

‘‘සුධම්මංතාවතිංසඤ්ච, පාරිඡත්තඤ්චපුප්ඵිතං; 

එරාවණංනාගරාජං, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1425. 
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‘‘පස්යසත්ථයදවකඤ්ඤායයො, නභාවිජ්ජුරිවුග්ගතා; 

නන්දයනවිචරන්තියයො, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1426. 

‘‘පස්යසත්ථ යදවකඤ්ඤායයො, යදවපුත්තපයලොභිනී; 

යදවපුත්යතරමමායන, මණිම්හිපස්සනිම්මිත’’න්ති. 

තත්ථ වියදයහති පුබ්බවියදහදීපං. ය ොොනියෙති අපරයගොයානදීපං. 

කුරුයෙොති උත්තරකුරුචදක්ඛිණයතොජම්බුදීපඤ්ච. අනුපරිෙන්යතතිඑයත 

චන්දිමසූරියයසියනරුංඅනුපරියායන්යත. පාටියෙති පත්ථරිත්වාඨපියතවිය
පිට්ඨිපාසායණ. 

1427. 

‘‘පයරොසහස්සපාසායද, යවළුරියඵලසන්ථයත; 

පජ්ජලන්යතචවණ්යණන, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1428. 

‘‘තාවතිංයසචයායමච, තුසියතචාපිනිම්මියත; 

පරනිම්මිතවසවත්තියනො, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1429. 

‘‘පස්යසත්ථයපොක්ඛරණියයො, විප්පසන්යනොදිකාසුචී; 

මන්දාලයකහිසඤ්ඡන්නා, පදුමුප්පලයකහිචා’’ති. 

තත්ථ පයරොසහස්සන්තිතාවතිංසභවයන අතියරකසහස්සපාසායද. 

1430. 

‘‘දයසත්ථ රාජියයොයසතා, දසනීලාමයනොරමා; 

ඡපිඞ්ගලාපන්නරස, හලිද්දාචචතුද්දස. 

1431. 

‘‘වීසතිතත්ථයසොවණ්ණා, වීසතිරජතාමයා; 

ඉන්දයගොපකවණ්ණාභා, තාවදිස්සන්තිතිංසති. 

1432. 

‘‘දයසත්ථකාළයයොඡච්ච, මඤ්යජට්ඨාපන්නවීසති; 

මිස්සාබන්ධුකපුප්යඵහි, නීලුප්පලවිචිත්තිකා. 

1433. 

‘‘එවංසබ්බඞ්ගසම්පන්නං, අච්චිමන්තංපභස්සරං; 

ඔධිසුඞ්කංමහාරාජ, පස්සත්වංද්විපදුත්තමා’’ති. 
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තත්ථ දයසත්ථ රාජයෙො යසතාති එතස්මිං මණික්ඛන්යධ දස

යසතරාජියයො. ඡ පිඞ් ලා පන්නරසාති ඡ ච පන්නරස චාති එකවීසති

පිඞ්ගලරාජියයො. හලිද්දාති හලිද්දවණ්ණා චතුද්දස. තිංසතීති

ඉන්දයගොපකවණ්ණාභා තිංස රාජියයො. දස ඡච්චාති දස ච ඡ ච යසොළස

කාළරාජියයො. පන්නවීසතීති පඤ්චවීසති මඤ්යජට්ඨවණ්ණා පභස්සරා. 

මිස්සා බන්ධුපාකපුප්යඵහීති කාළමඤ්යජට්ඨවණ්ණරාජියයො එයතහි මිස්සා

විචිත්තිකා පස්ස. එත්ථ හි කාළරාජියයො බන්ධුජීවකපුප්යඵහි මිස්සා, 

මඤ්යජට්ඨරාජියයො නීලුප්පයලහි විචිත්තිකා. ඔධිසුඞ්කන්ති

සුඞ්කයකොට්ඨාසං. යයො මං ජූයත ජිනිස්සති, තස්සිමං සුඞ්කයකොට්ඨාසං

පස්සාති වදති. අට්ඨකථායං පන ‘‘යහොතු සුඞ්කං, මහාරාජා’’තිපි පායඨො.

තස්සත්යථො–ද්විපදුත්තමපස්සත්වංඉමං එවරූපංමණික්ඛන්ධං, ඉදයමව, 

මහාරාජ, සුඞ්කංයහොතු.යයොමංජූයතජිනිස්සති, තස්සිදංභවිස්සතීති. 

මණිකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

අක්ඛකණ්ඩං 

එවං වත්වා පුණ්ණයකො ‘‘මහාරාජ, අහං තාව ජූයත පරාජියතො ඉමං

මණිරතනං දස්සාමි, ත්වං පන කිං දස්සසී’’ති ආහ. ‘‘තාත, මම සරීරඤ්ච 
යදවිඤ්චයසතච්ඡත්තඤ්චඨයපත්වායසසංමමසන්තකංසුඞ්කංයහොතූ’’ති.

‘‘යතන හි, යදව, මා චිරායි, අහං දූරාගයතො, ඛිප්පං ජූතමණ්ඩලං
සජ්ජායපහී’’ති. රාජා අමච්යච ආණායපසි. යත ඛිප්පං ජූතමණ්ඩලං
සජ්යජත්වා රඤ්යඤො වරයපොත්ථකත්ථරණංසන්ථරිත්වායසසරාජූනඤ්චාපි
ආසනානි පඤ්ඤයපත්වා පුණ්ණකස්සපි පතිරූපං ආසනං පඤ්ඤයපත්වා
රඤ්යඤො කාලං ආයරොචයිංසු. තයතො පුණ්ණයකො රාජානං ගාථාය 
අජ්ඣභාසි– 

1434. 

‘‘උපාගතංරාජමුයපහිලක්ඛං, යනතාදිසංමණිරතනංතවත්ථ; 

ධම්යමනජිස්සාමඅසාහයසන, ජියතොචයනොඛිප්පමවාකයරොහී’’ති. 

තස්සත්යථො–මහාරාජ, ජූතසාලායකම්මංඋපාගතංනිට්ඨිතං, එතාදිසං 

මණිරතනං තව නත්ථ, මා පපඤ්චං කයරොහි, උයපහි ලක්ඛං අක්යඛහි

කීළනට්ඨානං උපගච්ඡ. කීළන්තා ච මයං ධම්යමන ජිස්සාම, ධම්යමයනව

යනොඅසාහයසන ජයයොයහොතු.සයචපනත්වංජියතොභවිස්සසි, අථයනො

ඛිප්පමවාකයරොහි, පපඤ්චං අකත්වාව ජියතො ධනං දයදයයාසීති වුත්තං
යහොති. 

අථනං රාජා ‘‘මාණව, ත්වං මං ‘රාජා’ති මා භායි, ධම්යමයනව යනො 
අසාහයසන ජයපරාජයයො භවිස්සතී’’ති ආහ. තං සුත්වා පුණ්ණයකො
‘‘අම්හාකංධම්යමයනව ජයපරාජයභාවංජානාථා’’තියතපිරාජායනොසක්ඛිං
කයරොන්යතොගාථමාහ– 
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1435. 

‘‘පඤ්චාලපච්චුග්ගතසූරයසන, මච්ඡාචමද්දාසහයකකයකභි; 

පස්සන්තුයනොයතඅසයඨනයුද්ධං, නයනොසභායංනකයරොන්ති 
කිඤ්චී’’ති. 

තත්ථ පච්චුග් තාති උග්ගතත්තා පඤ්ඤාතත්තා පාකටත්තා

පඤ්චාලරාජානයමවාලපති.  ච්ඡා චාති ත්වඤ්ච, සම්ම මච්ඡරාජ.  ද්දාති

මද්දරාජ. සහ යකකයකභීති යකකයකභිනායමන ජනපයදන සහ

වත්තමානයකකයකභිරාජ, ත්වඤ්ච. අථ වා සහසද්දං ‘‘යකකයකභී’’ති
පදස්ස පච්ඡයතො ඨයපත්වා පච්චුග්ගතසද්දඤ්ච සූරයසනවියසසනං කත්වා
පඤ්චාලපච්චුග්ගතසූරයසන මච්ඡා ච මද්දා ච යකකයකභි සහ

යසසරාජායනො චාති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. පස්සන්තු යනොයතති

අම්හාකංද්වින්නංඑයතරාජායනොඅසයඨන අක්ඛයුද්ධංපස්සන්තු. නයනො

සභාෙංනකයරොන්තිකිඤ්චීති එත්ථ යනොතිනිපාතමත්තං, සභායංකිඤ්චි

සක්ඛිං න න කයරොන්ති, ඛත්තියයපි බ්රාහ්මයණපි කයරොන්තියයව, තස්මා

සයච කිඤ්චි අකාරණං උප්පජ්ජති, ‘‘න යනො සුතං, න යනො දිට්ඨ’’න්ති

වත්තුංනලභිස්සථ, අප්පමත්තා යහොථාති. 

එවං යක්ඛයසනාපති රාජායනො සක්ඛිං අකාසි. රාජාපි
එකසතරාජපරිවුයතො පුණ්ණකං ගයහත්වා ජූතසාලං පාවිසි. සබ්යබපි

පතිරූපාසයනසු නිසීදිංසු, රජතඵලයක සුවණ්ණපාසයක ඨපයිංසු.

පුණ්ණයකො තුරිතතුරියතො ආහ ‘‘මහාරාජ, පාසයකසු ආයා නාම මාලිකං

සාවට්ටං බහුලං සන්තිභද්රාදයයො චතුවීසති, යතසු තුම්යහ අත්තයනො
රුච්චනකංආයංගණ්හථා’’ති. රාජා ‘‘සාධූ’’තිබහුලංගණ්හි. පුණ්ණයකො 

සාවට්ටං ගණ්හි. අථ නං රාජා ආහ ‘‘යතන හි තාව මාණව, පාසයක 

පායතහී’’ති.‘‘මහාරාජ, පඨමංමමවායරොනපාපුණාති, තුම්යහපායතථා’’ති

වුත්යත රාජා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි. තස්ස පන තතියය අත්තභායව

මාතුභූතපුබ්බාආරක්ඛයදවතා, තස්සාආනුභායවන රාජා ජූයතජිනාති. සා
තස්ස අවිදූයර ඨිතා අයහොසි. රාජා යදවධීතරං අනුස්සරිත්වා ජූතගීතං
ගායන්යතොඉමාගාථාආහ– 

‘‘සබ්බානදීවඞ්කගතී, සබ්යබකට්ඨමයාවනා; 

සබ්බිත්ථයයොකයරපාපං, ලභමායනනිවාතයක.(ජා.2.21.308); 

‘‘අථපස්සතුමංඅම්ම, විජයංයමපදිස්සතු; 

අනුකම්පාහියමඅම්ම, මහන්තංජයයමස්සතු. 

‘‘යදවයතත්වජ්ජරක්ඛයදවි, පස්සමාමංවිභායවයය; 

අනුකම්පකාපතිට්ඨාච, පස්සභද්රානිරක්ඛිතුං. 

‘‘ජම්යබොනදමයංපාසං, චතුරංසමට්ඨඞ්ගුලි; 
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විභාතිපරිසමජ්යඣ, සබ්බකාමදයදොභව. 

‘‘යදවයතයමජයංයදහි, පස්සමංඅප්පභාගිනං; 

මාතානුකම්පයකොයපොයසො, සදාභද්රානිපස්සති. 

‘‘අට්ඨකංමාලිකංවුත්තං, සාවට්ටඤ්චඡකංමතං; 

චතුක්කංබහුලංයඤයයං, ද්විබින්දුසන්තිභද්රකං; 

චතුවීසතිආයාච, මුනින්යදනපකාසිතා’’ති. 

රාජාඑවංජූතගීතංගායිත්වාපාසයකහත්යථනපරිවත්යතත්වාආකායස 
ඛිපි.පුණ්ණකස්සආනුභායවනපාසකාරඤ්යඤොපරාජයායභස්සන්ති.රාජා
ජූතසිප්පම්හි අතිකුසලතාය පාසයක අත්තයනො පරාජයාය භස්සන්යත
ඤත්වා ආකායසයයව සඞ්කඩ්ඪන්යතො ගයහත්වා පුන ආකායස ඛිපි.
දුතියම්පිඅත්තයනොපරාජයායභස්සන්යතඤත්වාතයථවඅග්ගයහසි.තයතො
පුණ්ණයකො චින්යතසි ‘‘අයං රාජා මාදියසන යක්යඛන සද්ධිං ජූතං

කීළන්යතො භස්සමායන පාසයක සඞ්කඩ්ඪිත්වා ගණ්හාති, කිං නු යඛො
කාරණ’’න්ති. යසො ඔයලොයකන්යතො තස්ස ආරක්ඛයදවතාය ආනුභාවං
ඤත්වා අක්ඛීනිඋම්මීයලත්වාකුද්යධොවියනංඔයලොයකසි.සා භීතතසිතා 
පලායිත්වා චක්කවාළපබ්බතමත්ථකං පත්වා කම්පමානා ඔයලොයකත්වා
අට්ඨාසි.රාජාතතියම්පිපාසයකඛිපිත්වාඅත්තයනොපරාජයායභස්සන්යත 
ඤත්වාපි පුණ්ණකස්සානුභායවන හත්ථං පසායරත්වා ගණ්හිතුං නාසක්ඛි.
යත රඤ්යඤො පරාජයාය පතිංසු. අථස්ස පරාජිතභාවංඤත්වා පුණ්ණයකො

අප්යඵොයටත්වා මහන්යතන සද්යදන ‘‘ජිතං යම’’ති තික්ඛත්තුං සීහනාදං
නදි.යසොසද්යදොසකලජම්බුදීපංඵරි.තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1436. 

‘‘යත පාවිසුං අක්ඛමයදන මත්තා, රාජා කුරූනං පුණ්ණයකො චාපි 

යක්යඛො; 

රාජා කලිං විච්චිනමග්ගයහසි, කටං අග්ගහී පුණ්ණයකො නාම 
යක්යඛො. 

1437. 

‘‘යත තත්ථ ජූයත උභයය සමාගයත, රඤ්ඤං සකායස සඛීනඤ්ච

මජ්යඣ; 

අයජසියක්යඛොනරවීරයසට්ඨං, තත්ථප්පනායදොතුමුයලො බභූවා’’ති. 

තත්ථ පාවිසුන්ති ජූතසාලං පවිසිංසු. විච්චිනන්ති රාජා චතුවීසතියා

ආයයසු විචිනන්යතො කලිං පරාජයග්ගාහං අග්ගයහසි. කටං අග් හීති

පුණ්ණයකො නාම යක්යඛො ජයග්ගාහං ගණ්හි. යත තත්ථ ජූයත උභයෙ

ස ා යතති යත තත්ථ ජූයත සමාගතා උයභො ජූතං කීළංසූති අත්යථො. 

රඤ්ඤන්ති අථ යතසං එකසතරාජූනං සකායස අවයසසානඤ්ච සඛීනං
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මජ්යඣ යසො යක්යඛො නරවීරයසට්ඨං රාජානං අයජසි. තත්ථප්පනායදො

තුමුයලො බභූවාති තස්මිං ජූතමණ්ඩයල ‘‘රඤ්යඤො පරාජිතභාවං ජානාථ, 

ජිතංයම, ජිතංයම’’තිමහන්යතොසද්යදොඅයහොසි. 

රාජා පරාජියතො අනත්තමයනො අයහොසි. අථ නං සමස්සායසන්යතො
පුණ්ණයකො ගාථමාහ– 

1438. 

‘‘ජයයො මහාරාජපරාජයයොච, ආයූහතංඅඤ්ඤතරස්සයහොති; 

ජනින්දජීයනොසිවරද්ධයනන, ජියතොචයමඛිප්පමවාකයරොහී’’ති. 

තත්ථ ආයූහතන්ති ද්වින්නං වායාමමානානං අඤ්ඤතරස්ස එවයහොති, 

තස්මා ‘‘පරාජියතොම්හී’’ති මා චින්තයි. ජීයනොසීති පරිහීයනොසි. 

වරද්ධයනනාති පරමධයනන. ඛප්ප වාකයරොහීති ඛිප්පං යම ජයං ධනං
යදහීති. 

අථනංරාජා‘‘ගණ්හ, තාතා’’තිවදන්යතොගාථමාහ– 

1439. 

‘‘හත්ථීගවාස්සාමණිකුණ්ඩලාච, යඤ්චාපිමය්හංරතනං පථබයා; 

ගණ්හාහිකච්චානවරංධනානං, ආදායයයනිච්ඡසියතන ගච්ඡා’’ති. 

පුණ්ණයකොආහ– 

1440. 

‘‘හත්ථීගවාස්සාමණිකුණ්ඩලාච, යඤ්චාපිතුය්හංරතනං පථබයා; 

යතසං වයරො විධුයරො නාම කත්තා, යසො යම ජියතො තං යම 
අවාකයරොහී’’ති. 

තත්ථ යසො ය  ජයතො තං ය ති මයා හි තව විජියත උත්තමං රතනං

ජිතං, යසොචසබ්බරතනානංවයරොවිධුයරො, තස්මා, යදව, යසොමයාජියතො 

නාමයහොති, තංයමයදහීති. 

රාජාආහ– 

1441. 

‘‘අත්තාචයමයසොසරණංගතීච, දීයපොචයලයණොචපරායයණො

ච; 

අසන්තුයලයයයො මම යසො ධයනන, පායණන යම සාදියසො එස
කත්තා’’ති. 
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තත්ථ අත්තා ච ය  යසොති යසො මය්හං අත්තා ච, මයා ච ‘‘අත්තානං

ඨයපත්වා යසසං දස්සාමී’’ති වුත්තං, තස්මාතං මා ගණ්හි.න යකවලඤ්ච

අත්තාව, අථයඛොයමයසොසරණඤ්චගතිචදීයපොචයලයණොච පරායයණො

ච. අසන්තුයලයෙයො  යසොධයනනාතිසත්තවියධනරතයනන සද්ධිංන
තුයලතබ්යබොති. 

පුණ්ණයකොආහ– 

1442. 

‘‘චිරං විවායදො මම තුය්හඤ්චස්ස, කාමඤ්ච පුච්ඡාම තයමව 

ගන්ත්වා; 

එයසොව යනො විවරතු එතමත්ථං, යං වක්ඛතී යහොතු කථා
උභින්න’’න්ති. 

තත්ථ විවරතු එත ත්ථන්ති ‘‘යසොතවඅත්තා වානවා’’තිඑතමත්ථං

එයසොවපකායසතු. යහොතුකථාඋභින්නන්තියංයසොවක්ඛති, සායයවයනො

උභින්නංකථා යහොතු, තංපමාණංයහොතූතිඅත්යථො. 

රාජාආහ– 

1443. 

‘‘අද්ධාහිසච්චංභණසි, නචමාණවසාහසං; 

තයමවගන්ත්වාපුච්ඡාම, යතනතුස්සාමුයභොජනා’’ති. 

තත්ථ න ච  ාණව සාහසන්ති මය්හං පසය්හ සාහසිකවචනං න ච
භණසි. 

එවං වත්වා රාජා එකසතරාජායනො පුණ්ණකඤ්ච ගයහත්වා
තුට්ඨමානයසො යවයගන ධම්මසභං අගමාසි. පණ්ඩියතොපි ආසනා ඔරුය්හ
රාජානං වන්දිත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. අථ පුණ්ණයකො මහාසත්තං

ආමන්යතත්වා ‘‘පණ්ඩිත, ‘ත්වං ධම්යම ඨියතො ජීවිතයහතුපි මුසාවාදං න

භණසී’තිකිත්තිසද්යදොයතසකලයලොයකඵුයටො, අහංපනයතඅජ්ජ ධම්යම
ඨිතභාවංජානිස්සාමී’’තිවත්වාගාථමාහ– 

1444. 

‘‘සච්චංනුයදවාවිදහූකුරූනං, ධම්යමඨිතංවිධුරංනාමමච්චං; 

දායසොසි රඤ්යඤො උද වාසි ඤාති, විධුයරොති සඞ්ඛා කතමාසි 
යලොයක’’ති. 

තත්ථ සච්චංනුයදවාවිදහූකුරූනං, ධම්ය ඨිතං විධුපාරංනා  ච්චන්ති
‘‘කුරූනං රට්යඨ විධුයරො නාම අමච්යචො ධම්යම ඨියතො ජීවිතයහතුපි

මුසාවාදං න භණතී’’ති එවං යදවා විදහූ විදහන්ති කයථන්ති පකායසන්ති, 
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එවංවිදහමානායතයදවාසච්චංනුවිදහන්ති, උදාහු අභූතවාදායයයවයතති. 

විධුපායරොති සඞ්ඛා කත ාසි යලොයකති යා එසා තව ‘‘විධුයරො’’ති යලොයක

සඞ්ඛාපඤ්ඤත්ති, සාකතමාආසි, ත්වංපකායසහි, කිංනුරඤ්යඤො දායසො

නීචතරජාතියකො, උදාහු සයමො වා උත්තරිතයරො වාඤාතීති ඉදං තාව යම

ආචික්ඛ, දායසොසි රඤ්යඤො, උදවාසිඤාතීති. 

අථමහාසත්යතො ‘‘අයංමංඑවංපුච්ඡති, අහංයඛොපයනතං ‘රඤ්යඤො 
ඤාතී’තිපි ‘රඤ්යඤො උත්තරිතයරො’තිපි ‘රඤ්යඤො න කිඤ්චි යහොමී’තිපි

සඤ්ඤායපතුං සක්යකොමි, එවං සන්යතපි ඉමස්මිං යලොයක සච්චසයමො

අවස්සයයො නාම නත්ථ, සච්චයමව කයථතුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා

‘‘මාණව, යනවාහංරඤ්යඤොඤාති, නඋත්තරිතයරො, චතුන්නංපනදාසානං
අඤ්ඤතයරො’’තිදස්යසතුං ගාථාද්වයමාහ– 

1445. 

‘‘ආමායදාසාපිභවන්තියහයක, ධයනනකීතාපිභවන්තිදාසා; 

සයම්පියහයකඋපයන්තිදාසා, භයාපණුන්නාපිභවන්තිදාසා. 

1446. 

‘‘එයතනරානංචතුයරොවදාසා, අද්ධාහියයොනියතොඅහම්පිජායතො; 

භයවො ච රඤ්යඤො අභයවො ච රඤ්යඤො, දාසාහං යදවස්ස පරම්පි 

ගන්ත්වා; 
ධම්යමනමංමාණවතුය්හදජ්ජා’’ති. 

තත්ථ ආ ාෙදාසාති දාසියා කුච්ඡිම්හි ජාතදාසා. සෙම්පි යහයක

උපෙන්ති දාසාති යය යකචි උපට්ඨාකජාතිකා, සබ්යබ යත සයං දාසභාවං

උපගතා දාසා නාම. භො පණුන්නාති රාජභයයන වා යචොරභයයන වා
අත්තයනො වසනට්ඨානයතො පණුන්නා කරමරා හුත්වා පරවිසයං ගතාපි

දාසායයවනාම. අද්ධාහියෙොනියතොඅහම්පි ජායතොතිමාණව, එකංයසයනව
අහම්පි චතූසු දාසයයොනීසු එකයතො සයං දාසයයොනියතො නිබ්බත්තදායසො. 

භයවොචරඤ්යඤොඅභයවොචරඤ්යඤොතිරඤ්යඤො වුඩ්ඪිවායහොතුඅවුඩ්ඪි

වා, න සක්කා මයා මුසා භාසිතුං. පරම්පීති දූරං ගන්ත්වාපි අහං යදවස්ස

දායසොයයව. දජ්ජාති මං රාජා ජයධයනන ඛණ්යඩත්වා තුය්හං යදන්යතො
ධම්යමන සභායවනදයදයයාති. 

තංසුත්වාපුණ්ණයකොහට්ඨතුට්යඨොපුනඅප්යඵොයටත්වාගාථමාහ – 

1447. 

‘‘අයංදුතීයයොවිජයයොමමජ්ජ, පුට්යඨොහිකත්තාවිවයරත්ථ පඤ්හං; 

අධම්මරූයපොවතරාජයසට්යඨො, සුභාසිතංනානුජානාසි මය්හ’’න්ති. 
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තත්ථ රාජයසට්යඨොතිඅයංරාජයසට්යඨො අධම්මරූයපොවත. සුභාසිතන්ති

විධුරපණ්ඩියතන සුකථතං සුවිනිච්ඡිතං. නානුජානාසි  ය්හන්ති ඉදායනතං 

විධුරපණ්ඩිතංමය්හංකස්මානානුජානාසි, කිමත්ථංනයදසීතිවදති. 

තං සුත්වා රාජා අනත්තමයනො හුත්වා ‘‘පණ්ඩියතො මාදිසං යසදායකං 
අයනොයලොයකත්වා ඉදානි දිට්ඨං මාණවකං ඔයලොයකතී’’ති මහාසත්තස්ස 

කුජ්ඣිත්වා ‘‘මාණව, සයච යසො දායසො යම භයවයය, තං ගයහත්වා
ගච්ඡා’’තිවත්වා ගාථමාහ– 

1448. 

‘‘එවං යචයනොයසොවිවයරත්ථපඤ්හං, දායසොහමස්මි නචයඛොස්මි

ඤාති; 

ගණ්හාහිකච්චානවරංධනානං, ආදායයයනිච්ඡසියතන ගච්ඡා’’ති. 

තත්ථ එවං යච යනො යසො විවයරත්ථ පඤ්හන්ති සයච යසො අම්හාකං

පඤ්හං ‘‘දායසොහමස්මි, න ච යඛොස්මි ඤාතී’’ති එවං විවරි එත්ථ 

පරිසමණ්ඩයල, අථ කිං අච්ඡසි, සකලයලොයක ධනානං වරං එතං ගණ්හ, 

ගයහත්වාචපනයයන ඉච්ඡසි, යතනගච්ඡාති. 

අක්ඛකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

ඝරාවාසපඤ්හා 
එවඤ්ච පන වත්වා රාජා චින්යතසි ‘‘පණ්ඩිතං ගයහත්වා මාණයවො

යථාරුචි ගමිස්සති, තස්ස ගතකාලයතො පට්ඨාය මය්හං මධුරධම්මකථා 

දුල්ලභා භවිස්සති, යංනූනාහං ඉමං අත්තයනො ඨායන ඨයපත්වා
අලඞ්කතධම්මාසයන නිසීදයපත්වාඝරාවාසපඤ්හංපුච්යඡයය’’න්ති.අථනං

රාජාඑවමාහ ‘‘පණ්ඩිත, තුම්හාකංගතකායලමමමධුරධම්මකථා දුල්ලභා

භවිස්සති, අලඞ්කතධම්මාසයන නිසීදායපත්වා අත්තයනො ඨායන ඨත්වා
මය්හං ඝරාවාසපඤ්හං කයථථා’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා
අලඞ්කතධම්මාසයන නිසීදිත්වා රඤ්ඤා පඤ්හං පුට්යඨො විස්සජ්යජසි.
තත්රායංපඤ්යහො– 

1449. 

‘‘විධුරවසමානස්ස, ගහට්ඨස්සසකංඝරං; 

යඛමාවුත්තිකථංඅස්ස, කථංනුඅස්සසඞ්ගයහො. 

1450. 

‘‘අබයාබජ්ඣංකථංඅස්ස, සච්චවාදීචමාණයවො; 

අස්මායලොකාපරංයලොකං, කථංයපච්චනයසොචතී’’ති. 
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තත්ථ යඛ ාවුත්තිකථංඅස්සාතිකථං ඝරාවාසංවසන්තස්සගහට්ඨස්ස

යඛමා නිබ්භයා වුත්ති භයවයය. කථං නු අස්ස සඞ් යහොති චතුබ්බියධො

සඞ්ගහවත්ථුසඞ්ඛායතො සඞ්ගයහො තස්ස කථං භයවයය. අබයාබජ්ඣන්ති 

නිද්දුක්ඛතා. සච්චවාදී චාති කථං නු මාණයවො සච්චවාදී නාම භයවයය. 

යපච්චාතිපරයලොකංගන්ත්වා. 

තංසුත්වාපණ්ඩියතොරඤ්යඤොපඤ්හංකයථසි.තමත්ථංපකායසන්යතො 
සත්ථාආහ– 

1451. 

‘‘තංතත්ථගතිමාධිතිමා, මතිමාඅත්ථදස්සිමා; 

සඞ්ඛාතාසබ්බධම්මානං, විධුයරොඑතදබ්රවි. 

1452. 

‘‘නසාධාරණදාරස්ස, නභුඤ්යජසාදුයමකයකො; 

නයසයවයලොකායතිකං, යනතංපඤ්ඤායවඩ්ඪනං. 

1453. 

‘‘සීලවාවත්තසම්පන්යනො, අප්පමත්යතොවිචක්ඛයණො; 

නිවාතවුත්තිඅත්ථද්යධො, සුරයතොසඛියලොමුදු. 

1454. 

‘‘සඞ්ගයහතා චමිත්තානං, සංවිභාගීවිධානවා; 

තප්යපයයඅන්නපායනන, සදාසමණබ්රාහ්මයණ. 

1455. 

‘‘ධම්මකායමොසුතාධායරො, භයවයයපරිපුච්ඡයකො; 

සක්කච්චංපයිරුපායසයය, සීලවන්යතබහුස්සුයත. 

1456. 

‘‘ඝරමාවසමානස්ස, ගහට්ඨස්සසකංඝරං; 

යඛමාවුත්තිසියාඑවං, එවංනුඅස්සසඞ්ගයහො. 

1457. 

‘‘අබයාබජ්ඣංසියාඑවං, සච්චවාදීචමාණයවො; 

අස්මායලොකාපරංයලොකං, එවංයපච්චනයසොචතී’’ති. 

තත්ථ තං තත්ථාති භික්ඛයව, තං රාජානං තත්ථ ධම්මසභායං

ඤාණගතියා  ති ා, අබ්යබොච්ඡින්නවීරියයන ධිති ා, භූරිසමාය විපුලාය

පඤ්ඤාය  ති ා, සණ්හසුඛුමත්ථදස්සිනා ඤායණන අත්ථදස්සි ා, 

පරිච්ඡින්දිත්වා ජානනඤාණසඞ්ඛාතාය පඤ්ඤාය සබ්බධම්මානං සඞ්ඛාතා, 
විධුරපණ්ඩියතොඑතං ‘‘න සාධාරණදාරස්සා’’තිආදිවචනංඅබ්රවි.තත්ථයයො



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

167 

පටුන 

පයරසං දායරසු අපරජ්ඣති, යසො සාධාරණදායරො නාම, තාදියසො න අස්ස

භයවයය. න භුඤ්යජ සාදුය කයකොති සාදුරසං පණීතයභොජනං අඤ්යඤසං

අදත්වා එකයකොව න භුඤ්යජයය. යලොකාෙතිකන්ති අනත්ථනිස්සිතං
සග්ගමග්ගානං අදායකං අනියයානිකං විතණ්ඩසල්ලාපං යලොකායතිකවාදං

න යසයවයය. යනතං පඤ්ඤාෙ වඩ්ඪනන්ති න හි එතං යලොකායතිකං

පඤ්ඤාය වඩ්ඪනං. සීලවාති අඛණ්යඩහි පඤ්චහි සීයලහි සමන්නාගයතො. 

වත්තසම්පන්යනොතිඝරාවාසවත්යතනවාරාජවත්යතනවාසමන්නාගයතො. 

අප්ප ත්යතොති කුසලධම්යමසු අප්පමත්යතො. නිවාතවුත්තීති අතිමානං

අකත්වා නීචවුත්ති ඔවාදානුසාසනිපටිච්ඡයකො. අත්ථද්යධොති

ථද්ධමච්ඡරියවිරහියතො. සුරයතොති යසොරච්යචන සමන්නාගයතො. සඛයලොති

යපමනීයවචයනො. මුදූති කායවාචාචිත්යතහිඅඵරුයසො. 

සඞ් යහතාචමිත්තානන්ති කලයාණමිත්තානංසඞ්ගහකයරො. දානාදීසු

යයො යයන සඞ්ගහං ඉච්ඡති, තස්ස යතයනව සඞ්ගාහයකො. සංවිභාගීති
ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණානඤ්යචව කපණද්ධිකවණිබ්බකයාචකාදීනඤ්ච

සංවිභාගකයරො. විධානවාති ‘‘ඉමස්මිංකායලකසිතුංවට්ටති, ඉමස්මිංකායල

වපිතුං වට්ටතී’’ති එවං සබ්බකිච්යචසු විධානසම්පන්යනො. තප්යපෙයාති 

ගහිතගහිතභාජනානි පූයරත්වා දදමායනො තප්යපයය. ධම් කාය ොති
පයවණිධම්මම්පි සුචරිතධම්මම්පි කාමයමායනො පත්ථයමායනො. 

සුතාධායරොතිසුතස්සආධාරභූයතො. පරිපුච්ඡයකොතිධම්මිකසමණබ්රාහ්මයණ

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘කිං, භන්යත, කුසල’’න්තිආදිවචයනහි පරිපුච්ඡනසීයලො. 

සක්කච්චන්ති ගාරයවන. එවං නු අස්ස සඞ් යහොති සඞ්ගයහොපිස්ස එවං

කයතො නාම භයවයය. සච්චවාදීති එවං පටිපන්යනොයයව සභාවවාදී නාම
සියා. 

එවං මහාසත්යතො රඤ්යඤො ඝරාවාසපඤ්හං කයථත්වා පල්ලඞ්කා
ඔරුය්හ රාජානං වන්දි. රාජාපිස්ස මහාසක්කාරං කත්වා එකසතරාජූහි
පරිවුයතොඅත්තයනො නියවසනයමවගයතො. 

ඝරාවාසපඤ්හානිට්ඨිතා. 

ලක්ඛණකණ්ඩං 
මහාසත්යතො පනපටිනිවත්යතො.අථනංපුණ්ණයකො ආහ– 

1458. 

‘‘එහිදානිගමිස්සාම, දින්යනොයනොඉස්සයරනයම; 

මයමවත්ථංපටිපජ්ජ, එසධම්යමොසනන්තයනො’’ති. 

තත්ථ දින්යනො යනොති එත්ථ යනොති නිපාතමත්තං, ත්වං ඉස්සයරන

මය්හං දින්යනොති අත්යථො. සනන්තයනොති මම අත්ථං පටිපජ්ජන්යතන හි
තයා අත්තයනො සාමිකස්ස අත්යථො පටිපන්යනො යහොති. යඤ්යචතං
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සාමිකස්ස අත්ථකරණං නාම, එස ධම්යමො සනන්තයනො
යපොරාණකපණ්ඩිතානංසභායවොති. 

විධුරපණ්ඩියතොආහ– 

1459. 

‘‘ජානාමිමාණවතයාහමස්මි, දින්යනොහමස්මිතවඉස්සයරන; 

තීහඤ්චතංවාසයයමුඅගායර, යයනද්ධුනාඅනුසායසමු පුත්යත’’ති. 

තත්ථ තොහ ස්මීති තයා ලද්යධොහමස්මීති ජානාමි, ලභන්යතන ච න

අඤ්ඤථා ලද්යධො. දින්යනොහ ස්මි තව ඉස්සයරනාති මම ඉස්සයරන

රඤ්ඤා අහංතවදින්යනො. තීහංචාතිමාණව, අහංතවබහූපකායරො, රාජානං

අයනොයලොයකත්වා සච්චයමව කයථසිං, යතනාහං තයා ලද්යධො, ත්වං යම

මහන්තගුණභාවංජානාහි, මයංතීණිපිදිවසානි අත්තයනොඅගායරවායසමු, 

තස්මායයනද්ධුනායත්තයකනකායලනමයංපුත්තාදායර අනුසායසමු, තං
කාලංඅධිවායසහීති. 

තංසුත්වා පුණ්ණයකො ‘‘සච්චං පණ්ඩියතොආහ, බහූපකායරොඑසමම, 

‘සත්තාහම්පි අඩ්ඪමාසම්පි නිසීදාහී’ති වුත්යත අධිවායසතබ්බයමවා’’ති 

චින්යතත්වාගාථමාහ– 

1460. 

‘‘තංයමතථායහොතුවයසමුතීහං, කුරුතංභවජ්ජඝයරසුකිච්චං; 

අනුසාසතංපුත්තදායරභවජ්ජ, යථාතයීයපච්චසුඛී භයවයයා’’ති. 

තත්ථ තංය තියංත්වංවයදසි, සබ්බංතං මමතථායහොතු. භවජ්ජාති

භවංඅජ්ජපට්ඨායතීහංඅනුසාසතු. තයීයපච්චාතියථාතයිගයතපච්ඡාතව

පුත්තදායරොසුඛී භයවයය, එවංඅනුසාසතු. 

එවං වත්වා පුණ්ණයකො මහාසත්යතන සද්ධිංයයව තස්ස නියවසනං 
පාවිසි.තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1461. 

‘‘සාධූතිවත්වානපහූතකායමො, පක්කාමියක්යඛොවිධුයරනසද්ධිං; 

තං කුඤ්ජරාජඤ්ඤහයානුචිණ්ණං, පායවක්ඛි 
අන්යතපුරමරියයසට්යඨො’’ති. 

තත්ථ පහූතකාය ොති මහායභොයගො. කුඤ්ජරාජඤ්ඤහොනුචිණ්ණන්ති

කුඤ්ජයරහිච ආජඤ්ඤහයයහිචඅනුචිණ්ණංපරිපුණ්ණං. අරිෙයසට්යඨොති 
ආචාරඅරියයසු උත්තයමො පුණ්ණයකො යක්යඛො පණ්ඩිතස්ස අන්යතපුරං
පාවිසි. 
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මහාසත්තස්ස පන තිණ්ණං උතූනං අත්ථාය තයයො පාසාදා අයහසුං.

යතසු එයකො යකොඤ්යචො නාම, එයකො මයූයරො නාම, එයකො පියයකයතො

නාම.යතසන්ධායඅයංගාථාවුත්තා – 

1462. 

‘‘යකොඤ්චං මයූරඤ්චපියඤ්චයකතං, උපාගමී තත්ථසුරම්මරූපං; 

පහූතභක්ඛංබහුඅන්නපානං, මසක්කසාරංවියවාසවස්සා’’ති. 

තත්ථ තත්ථාති යතසු තීසු පාසායදසු යත්ථ තස්මිං සමයය අත්තනා

වසති, තංසුරම්මරූපංපාසාදංපුණ්ණකංආදායඋපාගමි. 

යසො උපගන්ත්වා ච පන අලඞ්කතපාසාදස්ස සත්තමාය භූමියා 
සයනගබ්භඤ්යචව මහාතලඤ්ච සජ්ජායපත්වා සිරිසයනං පඤ්ඤායපත්වා
සබ්බං අන්නපානාදිවිධිං උපට්ඨයපත්වා යදවකඤ්ඤායයො විය පඤ්චසතා

ඉත්ථයයො ‘‘ඉමා යත පාදපරිචාරිකා යහොන්තු, අනුක්කණ්ඨන්යතො ඉධ
වසාහී’’ති තස්ස නියයායදත්වා අත්තයනො වසනට්ඨානං ගයතො. තස්ස
ගතකායලතාඉත්ථයයොනානාතූරියානිගයහත්වාපුණ්ණකස්ස පරිචරියාය
නච්චාදීනිපට්ඨයපසුං.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1463. 

‘‘තත්ථනච්චන්තිගායන්ති, අව්හයන්තිවරාවරං; 

අච්ඡරාවියයදයවසු, නාරියයොසමලඞ්කතා’’ති. 

තත්ථ අව්හෙන්ති වරාවරන්ති වරයතො වරං නච්චඤ්ච ගීතඤ්ච
කයරොන්තියයොපක්යකොසන්ති. 

1464. 

‘‘සමඞ්ගිකත්වාපමදාහියක්ඛං, අන්යනනපායනනචධම්මපායලො; 

අත්ථත්ථයමවානුවිචින්තයන්යතො, පායවක්ඛි භරියාය තදා
සකායස’’ති. 

තත්ථ ප දාහීති පමදාහි යචව අන්නපායනහි ච සමඞ්ගිකත්වා. 

ධම් පායලොති ධම්මස්ස පාලයකො යගොපයකො. අත්ථත්ථය වාති

අත්ථභූතයමවඅත්ථං. භරිොොතිසබ්බයජට්ඨිකායභරියාය. 

1465. 

‘‘තං චන්දනගන්ධරසානුලිත්තං, සුවණ්ණජම්යබොනදනික්ඛසාදිසං; 

භරියංවචා ‘එහි සුයණොහි යභොති, පුත්තානි ආමන්තය 
තම්බයනත්යත’’’ති. 

තත්ථ භරිෙංවචාතියජට්ඨභරියංඅවච. ආ න්තොතිපක්යකොස. 
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1466. 

‘‘සුත්වාන වාකයං පතියනො අනුජ්ජා, සුණිසං වච තම්බනඛිං 

සුයනත්තං; 

‘ආමන්තයවම්මධරානියචයත, පුත්තානි ඉන්දීවරපුප්ඵසායම’’’ති. 

තත්ථ අනුජ්ජාති එවංනාමිකා. සුණිසංවච තම්බනඛං සුයනත්තන්ති සා
තස්ස වචනං සුත්වා අස්සුමුඛී යරොදමානා ‘‘සයං ගන්ත්වා පුත්යත

පක්යකොසිතුං අයුත්තං, සුණිසං යපයසස්සාමී’’ති තස්සා නිවාසට්ඨානං

ගන්ත්වාතම්බනඛිංසුයනත්තංසුණිසංඅවච. වම් ධරානීතිවම්මධයරසූයර, 

සමත්යථතිඅත්යථො, ආභරණභණ්ඩයමවවා ඉධ ‘‘වම්ම’’න්ති අධිප්යපතං, 

තස්මා ආභරණධයරතිපි අත්යථො. යචයතති තං නායමනාලපති, පුත්තානීති

මම පුත්යතචධීතයරොච. ඉන්දීවරපුප්ඵසාය තිතංආලපති. 

සා ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වාපාසාදාඔරුය්හඅනුවිචරිත්වා ‘‘පිතායවො

ඔවාදං දාතුකායමො පක්යකොසති, ඉදං කිර යවො තස්ස පච්ඡිමදස්සන’’න්ති 
සබ්බයමවස්ස සුහදජනඤ්ච පුත්තධීතයරො ච සන්නිපායතසි.
ධම්මපාලකුමායරො පන තං වචනං සුත්වාව යරොදන්යතො
කනිට්ඨභාතිකගණපරිවුයතොපිතුසන්තිකංඅගමාසි.පණ්ඩියතොයත දිස්වාව
සකභායවන සණ්ඨාතුං අසක්යකොන්යතො අස්සුපුණ්යණහි යනත්යතහි
ආලිඞ්ගිත්වා සීයසචුම්බිත්වායජට්ඨපුත්තංමුහුත්තංහදයයනිපජ්ජායපත්වා
හදයා ඔතායරත්වා සිරිගබ්භයතො නික්ඛම්ම මහාතයල පල්ලඞ්කමජ්යඣ
නිසීදිත්වා පුත්තසහස්සස්ස ඔවාදං අදාසි. තමත්ථං පකායසන්යතො සත්ථා
ආහ– 

1467. 

‘‘යත ආගයත මුද්ධනි ධම්මපායලො, චුම්බිත්වා පුත්යත 

අවිකම්පමායනො; 

ආමන්තයිත්වානඅයවොචවාකයං, දින්නාහංරඤ්ඤාඉධ මාණවස්ස. 

1468. 

‘‘තස්සජ්ජහං අත්තසුඛීවියධයයයො, ආදාය යයනිච්ඡතියතනගච්ඡති; 

අහඤ්චයවොසාසිතුමාගයතොස්මි, කථංඅහංඅපරිත්තායගච්යඡ. 

1469. 

‘‘සයච යවො රාජා කුරුරට්ඨවාසී, ජනසන්යධො පුච්යඡයය

පහූතකායමො; 

කිමාභිජානාථපුයරපුරාණං, කිංයවොපිතාපුරත්ථා. 

1470. 

‘‘සමාසනා යහොථ මයාව සබ්යබ, යකොනීධ රඤ්යඤො අබ්භතියකො

මනුස්යසො; 
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තමඤ්ජලිංකරියවයදථඑවං, මායහවංයදවනහිඑසධම්යමො; 

වියග්ඝරාජස්සනිහීනජච්යචො, සමාසයනොයදවකථංභයවයයා’’ති. 

තත්ථ ධම් පායලොති මහාසත්යතො. දින්නාහන්ති අහං ජයධයනන

ඛණ්යඩත්වා රඤ්ඤා දින්යනො. තස්සජ්ජහං අත්තසුඛී වියධයෙයොති අජ්ජ

පට්ඨායතීහමත්තංඅහං ඉමිනාඅත්තයනොසුයඛනඅත්තසුඛී, තයතොපරංපන
තස්ස මාණවස්සාහං වියධයයයො යහොමි. යසො හි ඉයතො චතුත්යථ දිවයස

එකංයසන මං ආදාය යත්ථච්ඡති, තත්ථ ගච්ඡති. අපරිත්තාොති තුම්හාකං
පරිත්තං අකත්වා කථං ගච්යඡයයන්ති අනුසාසිතුං ආගයතොස්මි. 

ජනසන්යධොති මිත්තබන්ධයනන මිත්තජනස්ස සන්ධානකයරො. පුයර

පුරාණන්තිඉයතොපුබ්යබ තුම්යහකිංපුරාණකාරණංඅභිජානාථ. අනුසායසති
අනුසාසි.එවං තුම්යහරඤ්ඤාපුට්ඨා ‘‘අම්හාකංපිතාඉමඤ්චිමඤ්චඔවාදං

අදාසී’’ති කයථයයාථ. ස ාසනා යහොථාති සයච යවො රාජා මයා දින්නස්ස

ඔවාදස්ස කථතකායල‘‘එථතුම්යහ, අජ්ජමයාසද්ධිංසමාසනායහොථ, ඉධ
රාජකුයලතුම්යහහිඅඤ්යඤො යකොනුරඤ්යඤොඅබ්භතියකොමනුස්යසො’’ති

අත්තයනොආසයනනිසීදායපයය, අථතුම්යහ අඤ්ජලිංකත්වාතං රාජානං

එවං වයදයයාථ ‘‘යදව, එවං මා අවච. න හි අම්හාකං එසපයවණිධම්යමො. 

විෙග්ඝරාජස්ස යකසරසීහස්ස නිහීනජච්යචො ජරසිඞ්ගායලො, යදව, කථං

සමාසයනොභයවයය.යථාසිඞ්ගායලොසීහස්ස සමාසයනොනයහොති, තයථව
මයංතුම්හාක’’න්ති. 

ඉමං පනස්ස කථං සුත්වා පුත්තධීතයරො ච ඤාතිසුහජ්ජාදයයො ච
දාසකම්මකරයපොරිසාචයතසබ්යබසකභායවනසණ්ඨාතුංඅසක්යකොන්තා 
මහාවිරවංවිරවිංසු.යතසංමහාසත්යතොසඤ්ඤායපසි. 

ලක්ඛණකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

රාජවසතිකණ්ඩ 
අථ යන පණ්ඩියතො පුත්තධීතයරො ච ඤාතයයො ච උපසඞ්කමිත්වා 

තුණ්හීභූයතදිස්වා‘‘තාතා, මාචින්තයිත්ථ, සබ්යබසඞ්ඛාරාඅනිච්චා, යයසො

නාම විපත්තිපරියයොසායනො, අපිච තුම්හාකං රාජවසතිං නාම

යසපටිලාභකාරණං කයථස්සාමි, තංඑකග්ගචිත්තාසුණාථා’’තිබුද්ධලීලාය
රාජවසතිංනාමපට්ඨයපසි. තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1471. 

‘‘යසොචපුත්යතඅමච්යචච, ඤාතයයොසුහදජ්ජයන; 

අලීනමනසඞ්කප්යපො, විධුයරොඑතදබ්රවි. 

1472. 

‘‘එථයයයොරාජවසතිං, නිසීදිත්වාසුණාථයම; 

යථාරාජකුලංපත්යතො, යසංයපොයසොනිගච්ඡතී’’ති. 
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තත්ථ සුහදජ්ජයනති සුහදයජයන. එථයෙයොති එථ, අයයයො.

පියසමුදාචායරන පුත්යත ආලපති. රාජවසතින්ති මයා වුච්චමානං

රාජපාරිචරියං සුණාථ. ෙථාති යයන කාරයණන රාජකුලං පත්යතො
උපසඞ්කමන්යතො රඤ්යඤො සන්තියක චරන්යතො යපොයසො යසං නිගච්ඡති

ලභති, තංකාරණංසුණාථාතිඅත්යථො. 

1473. 

‘‘නහිරාජකුලංපත්යතො, අඤ්ඤායතොලභයතයසං; 

නාසූයරොනාපිදුම්යමයධො, නප්පමත්යතොකුදාචනං. 

1474. 

‘‘යදාස්සසීලංපඤ්ඤඤ්ච, යසොයචයයංචාධිගච්ඡති; 

අථවිස්සසයතතයම්හි, ගුය්හඤ්චස්සනරක්ඛතී’’ති. 

තත්ථ අඤ්ඤායතොති අපාකටගුයණො අවිදිතකම්මාවදායනො. නාසූයරොති

න අසූයරො භීරුකජාතියකො. ෙදාස්ස සීලන්ති යදා අස්ස යසවකස්ස රාජා 

සීලඤ්ච පඤ්ඤඤ්ච යසොයචයයඤ්ච අධිගච්ඡති, ආචාරසම්පත්තිඤ්ච

ඤාණබලඤ්ච සුචිභාවඤ්චජානාති. අථවිස්සසයතතයම්හීතිඅථරාජා තම්හි

විස්සසයතවිස්සාසංකයරොති, අත්තයනොගුය්හඤ්චස්සනරක්ඛතිනගූහති. 

1475. 

‘‘තුලායථාපග්ගහිතා, සමදණ්ඩාසුධාරිතා; 

අජ්ඣිට්යඨොනවිකම්යපයය, සරාජවසතිංවයස. 

1476. 

‘‘තුලා යථාපග්ගහිතා, සමදණ්ඩාසුධාරිතා; 

සබ්බානිඅභිසම්යභොන්යතො, සරාජවසතිංවයස’’ති. 

තත්ථ තුලා ෙථාති යථා එසා වුත්තප්පකාරා තුලා න ඔනමති න

උන්නමති, එවයමව රාජයසවයකො කිස්මිඤ්චියදව කම්යම රඤ්ඤා ‘‘ඉදං
නාම කයරොහී’’ති අජ්ඣිට්යඨො ආණත්යතො ඡන්දාදිඅගතිවයසන න

විකම්යපයය, සබ්බකිච්යචසු පග්ගහිතතුලා විය සයමො භයවයය. ස

රාජවසතින්තියසො එවරූයපො යසවයකො රාජකුයලවාසං වයසයය, රාජානං

පරිචයරයය, එවං පරිචරන්යතො පන යසං ලයභයයාති අත්යථො. සබ්බානි

අභිසම්යභොන්යතොතිසබ්බානිරාජකිච්චානිකයරොන්යතො. 

1477. 

‘‘දිවාවායදිවාරත්තිං, රාජකිච්යචසුපණ්ඩියතො; 

අජ්ඣිට්යඨොනවිකම්යපයය, සරාජවසතිංවයස. 

1478. 
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‘‘දිවාවායදිවාරත්තිං, රාජකිච්යචසුපණ්ඩියතො; 

සබ්බානිඅභිසම්යභොන්යතො, සරාජවසතිංවයස. 

1479. 

‘‘යයොචස්සසුකයතොමග්යගො, රඤ්යඤොසුප්පටියාදියතො; 

නයතනවුත්යතොගච්යඡයය, සරාජවසතිංවයස’’ති. 

තත්ථ නවිකම්යපෙයාතිඅවිකම්පමායනො තානිකිච්චානිකයරයය. යෙො

චස්සාති යයො ච රඤ්යඤො ගමනමග්යගො සුකයතො අස්ස සුප්පටිොදියතො 

සුමණ්ඩියතො, ‘‘ඉමිනාමග්යගන ගච්ඡා’’තිවුත්යතොපියතනනගච්යඡයය. 

1480. 

‘‘න රඤ්යඤොසදිසංභුඤ්යජ, කාමයභොයග කුදාචනං; 

සබ්බත්ථපච්ඡයතොගච්යඡ, සරාජවසතිංවයස. 

1481. 

‘‘නරඤ්යඤොසදිසංවත්ථං, නමාලංනවියලපනං; 

ආකප්පංසරකුත්තිංවා, නරඤ්යඤොසදිසමාචයර; 

අඤ්ඤංකයරයයආකප්පං, සරාජවසතිංවයස’’ති. 

තත්ථ න රඤ්යඤොති රඤ්යඤො කාමයභොයගන සමං කාමයභොගං න

භුඤ්යජයය. තාදිසස්ස හි රාජා කුජ්ඣති. සබ්බත්ථාති සබ්යබසු රූපාදීසු

කාමගුයණසු රඤ්යඤො පච්ඡයතොව ගච්යඡයය, හීනතරයමව යසයවයයාති

අත්යථො. අඤ්ඤං කයරෙයාති රඤ්යඤො ආකප්පයතො සරකුත්තියතො ච
අඤ්ඤයමවආකප්පංකයරයය. 

1482. 

‘‘කීයළරාජාඅමච්යචහි, භරියාහිපරිවාරියතො; 

නාමච්යචොරාජභරියාසු, භාවංකුබ්යබථපණ්ඩියතො. 

1483. 

‘‘අනුද්ධයතොඅචපයලො, නිපයකොසංවුතින්ද්රියයො; 

මයනොපණිධිසම්පන්යනො, සරාජවසතිංවයස’’ති. 

තත්ථ භාවන්තිවිස්සාසවයසනඅධිප්පායං. අචපයලොතිඅමණ්ඩනසීයලො. 

නිපයකොති පරිපක්කඤායණො. සංවුතින්ද්රියෙොති පිහිතඡළන්ද්රියයො රඤ්යඤො
වා අඞ්ගපච්චඞ්ගානි ඔයරොයධ වාස්ස න ඔයලොයකයය. 

 යනොපණිධිසම්පන්යනොති අචපයලන සුට්ඨු ඨපියතන චිත්යතන 

සමන්නාගයතො. 

1484. 

‘‘නාස්ස භරියාහිකීයළයය, නමන්යතයය රයහොගයතො; 
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නාස්සයකොසාධනංගණ්යහ, සරාජවසතිංවයස. 

1485. 

‘‘නනිද්දංබහුමඤ්යඤයය, නමදායසුරංපියව; 

නාස්සදායයමියගහඤ්යඤ, සරාජවසතිංවයස. 

1486. 

‘‘නාස්සපීඨංනපල්ලඞ්කං, නයකොච්ඡංනනාවංරථං; 

සම්මයතොම්හීතිආරූයහ, සරාජවසතිංවයස. 

1487. 

‘‘නාතිදූයරභයජරඤ්යඤො, නච්චාසන්යනවිචක්ඛයණො; 

සම්මුඛඤ්චස්සතිට්යඨයය, සන්දිස්සන්යතොසභත්තුයනො. 

1488. 

‘‘න යවරාජාසඛායහොති, නරාජායහොති යමථුයනො; 

ඛිප්පංකුජ්ඣන්තිරාජායනො, සූයකනක්ඛීවඝට්ටිතං. 

1489. 

‘‘න පූජියතොමඤ්ඤමායනො, යමධාවීපණ්ඩියතො නයරො; 

ඵරුසංපතිමන්යතයය, රාජානංපරිසංගත’’න්ති. 

තත්ථ න න්යතෙයාතිතස්සරඤ්යඤො භරියාහිසද්ධිංයනවකීයළයය, 

නරයහොමන්යතයය. යකොසා ධනන්තිරඤ්යඤොයකොසාධනංයථයනත්වා

න ගණ්යහයය. න  දාොති තාතා, රාජයසවයකො නාම මදත්ථාය සුරං න

පියවයය. නාස්ස දායෙ මිය ති අස්ස රඤ්යඤො දින්නාභයය මියග න

හඤ්යඤයය. යකොච්ඡන්තිභද්දපීඨං. සම් යතොම්හීති අහං සම්මයතො හුත්වා

එවංකයරොමීතිනආරුයහයය. සම්මුඛඤ්චස්සතිට්යඨෙයාතිඅස්සරඤ්යඤො

පුරයතො ඛුද්දකමහන්තකථාසවනට්ඨායන තිට්යඨයය. සන්දිස්සන්යතො 

සභත්තුයනොති යයො රාජයසවයකො තස්ස භත්තුයනො දස්සනට්ඨායන

තිට්යඨයය. සූයකනාති අක්ඛිම්හි පතියතන වීහිසූකාදිනා ඝට්ටිතං අක්ඛි 

පකතිසභාවං ජහන්තං යථා කුජ්ඣති නාම, එවං කුජ්ඣන්ති, න යතසු

විස්සායසො කාතබ්යබො. පූජයතො  ඤ්ඤ ායනොති අහං රාජපූජියතොම්හීති

මඤ්ඤමායනො. ඵරුසංපති න්යතෙයාතියයනයසොකුජ්ඣති, තථාරූපංන 
මන්යතයය. 

1490. 

‘‘ලද්ධද්වායරොලයභද්වාරං, යනවරාජූසුවිස්සයස; 

අග්ගීවසංයයතොතිට්යඨ, සරාජවසතිංවයස. 

1491. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

175 

පටුන 

‘‘පුත්තංවාභාතරංවාසං, සම්පග්ගණ්හාතිඛත්තියයො; 

ගායමහිනිගයමහිවා, රට්යඨහිජනපයදහිවා; 

තුණ්හීභූයතොඋයපක්යඛයය, නභයණයඡකපාපක’’න්ති. 

තත්ථ ලද්ධද්වායරො ලයභද්වාරන්තිඅහංනිප්පටිහායරො ලද්ධද්වායරොති

අප්පටිහායරත්වා න පවියසයය, පුනපි ද්වාරං ලයභයය, පටිහායරත්වාව

පවියසයයාති අත්යථො. සංෙයතොති අප්පමත්යතො හුත්වා. භාතරං වා සන්ති

සකංභාතරං වා. සම්පග් ණ්හාතීති ‘‘අසුකගාමං වා අසුකනිගමංවා අස්ස

යදමා’’ති යදා යසවයකහි සද්ධිං කයථති. න භයණ යඡකපාපකන්ති තදා
ගුණංවා අගුණංවානභයණයය. 

1492. 

‘‘හත්ථායරොයහ අනීකට්යඨ, රථයක පත්තිකාරයක; 

යතසංකම්මාවදායනන, රාජාවඩ්යඪතියවතනං; 

නයතසංඅන්තරාගච්යඡ, සරාජවසතිංවයස. 

1493. 

‘‘චායපොවූනුදයරො ධීයරො, වංයසොවාපිපකම්පයය; 

පටියලොමංනවත්යතයය, සරාජවසතිංවයස. 

1494. 

‘‘චායපොවූනුදයරොඅස්ස, මච්යඡොවස්සඅජිව්හවා; 

අප්පාසීනිපයකොසූයරො, සරාජවසතිංවයස’’ති. 

තත්ථ නයතසංඅන්තරා ච්යඡතියතසං ලාභස්සඅන්තරානගච්යඡ, 

අන්තරායං න කයරයය. වංයසොවාපීති යථා වංසගුම්බයතො උග්ගතවංයසො

වායතන පහටකායල පකම්පති, එවං රඤ්ඤා කථතකායල පකම්යපයය. 

චායපොවූනුදයරොති යථා චායපො මයහොදයරො න යහොති, එවං මයහොදයරො න

සියා. අජව්හවාති යථා මච්යඡො අජිව්හතාය න කයථති, තථා යසවයකො

මන්දකථතායඅජිව්හවාභයවයය. අප්පාසීති යභොජනමත්තඤ්ඤූ. 

1495. 

‘‘නබාළ්හංඉත්ථංගච්යඡයය, සම්පස්සංයතජසඞ්ඛයං; 

කාසංසාසංදරංබාලයං, ඛීණයමයධොනිගච්ඡති. 

1496. 

‘‘නාතියවලංපභායසයය, නතුණ්හීසබ්බදාසියා; 

අවිකිණ්ණංමිතංවාචං, පත්යතකායලඋදීරයය. 

1497. 

‘‘අක්යකොධයනොඅසඞ්ඝට්යටො, සච්යචොසණ්යහොඅයපසුයණො; 
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සම්ඵංගිරංනභායසයය, සරාජවසතිංවයස. 

1498. 

‘‘මාතායපත්තිභයරොඅස්ස, කුයලයජට්ඨාපචායියකො; 

සණ්යහොසඛිලසම්භායසො, සරාජවසතිංවයස’’ති. 

තත්ථ න බාළ්හන්ති පුනප්පුනං කියලසවයසන න ගච්යඡයය. 

යතජසඞ්ඛෙන්ති එවං ගච්ඡන්යතො හි පුරියසො යතජසඞ්ඛයං ගච්ඡති

පාපුණාති, තං සම්පස්සන්යතො බාළ්හං න ගච්යඡයය. දරන්ති කායදරථං. 

බාලයන්ති දුබ්බලභාවං. ඛීණය යධොති පුනප්පුනං කියලසරතිවයසන

ඛීණපඤ්යඤො පුරියසො එයත කාසාදයයො නිගච්ඡති. නාතියවලන්ති තාතා

රාජූනං සන්තියක පමාණාතික්කන්තං න භායසයය. පත්යත කායලති

අත්තයනොවචනකායලසම්පත්යත. අසඞ්ඝට්යටොති පරංඅසඞ්ඝට්යටන්යතො. 

සම්ඵන්තිනිරත්ථකං. ගිරන්තිවචනං. 

1499. 

‘‘විනීයතො සිප්පවා දන්යතො, කතත්යතොනියයතොමුදු; 

අප්පමත්යතොසුචිදක්යඛො, සරාජවසතිංවයස. 

1500. 

‘‘නිවාතවුත්තිවුද්යධසු, සප්පතිස්යසොසගාරයවො; 

සුරයතොසුඛසංවායසො, සරාජවසතිංවයස. 

1501. 

‘‘ආරකාපරිවජ්යජයය, සහිතුංපහිතංජනං; 

භත්තාරඤ්යඤවුදික්යඛයය, නචඅඤ්ඤස්සරාජියනො’’ති. 

තත්ථ විනීයතොති ආචාරසම්පන්යනො. සිප්පවාති අත්තයනො කුයල

සික්ඛිතබ්බසිප්යපන සමන්නාගයතො. දන්යතොති ඡසු ද්වායරසු

නිබ්බියසවයනො. කතත්යතොතිසම්පාදිතත්යතො. නිෙයතොති යසාදීනිනිස්සාය

අචලසභායවො. මුදූති අනතිමානී. අප්ප ත්යතොති කත්තබ්බකිච්යචසු

පමාදරහියතො. දක්යඛොති උපට්ඨායන යඡයකො. නිවාතවුත්තීති නීචවුත්ති. 

සුඛසංවායසොතිගරුසංවාසසීයලො. සහිතුං පතිතන්ති පරරාජූහිසකරඤ්යඤො
සන්තිකං ගුය්හරක්ඛණවයසන වා පටිච්ඡන්නපාකටකරණවයසනවා
යපසිතං.තථාරූයපනහිසද්ධිංකයථන්යතොපිරඤ්යඤොසම්මුඛාව කයථයය. 

භත්තාරඤ්යඤවුදික්යඛෙයාති අත්තයනො සාමිකයමව ඔයලොයකයය. න ච

අඤ්ඤස්සරාජයනොතිඅඤ්ඤස්සරඤ්යඤො සන්තයකොනභයවයය. 

1502. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණචාපි, සීලවන්යතබහුස්සුයත; 

සක්කච්චංපයිරුපායසයය, සරාජවසතිංවයස. 
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1503. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණචාපි, සීලවන්යතබහුස්සුයත; 

සක්කච්චංඅනුවායසයය, සරාජවසතිංවයස. 

1504. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණචාපි, සීලවන්යතබහුස්සුයත; 

තප්යපයයඅන්නපායනන, සරාජවසතිංවයස. 

1505. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණචාපි, සීලවන්යතබහුස්සුයත; 

ආසජ්ජපඤ්යඤයසයවථ, ආකඞ්ඛංවුද්ධිමත්තයනො’’ති. 

තත්ථ සක්කච්චං පයිරුපායසෙයාති ගාරයවන පුනප්පුනං

උපසඞ්කයමයය. අනුවායසෙයාතිඋයපොසථවාසං වසන්යතො අනුවත්යතයය. 

තප්යපෙයාති යාවදත්ථං දායනන තප්යපයය. ආසජ්ජාති උපසඞ්කමිත්වා. 

පඤ්යඤති පණ්ඩියත, ආසජ්ජපඤ්යඤවා, අසජ්ජමානපඤ්යඤතිඅත්යථො. 

1506. 

‘‘දින්නපුබ්බංනහායපයය, දානංසමණබ්රාහ්මයණ; 

නචකිඤ්චිනිවායරයය, දානකායලවණිබ්බයක. 

1507. 

‘‘පඤ්ඤවාබුද්ධිසම්පන්යනො, විධානවිධියකොවියදො; 

කාලඤ්ඤූසමයඤ්ඤූච, සරාජවසතිංවයස. 

1508. 

‘‘උට්ඨාතා කම්මයධයයයසු, අප්පමත්යතො විචක්ඛයණො; 

සුසංවිහිතකම්මන්යතො, සරාජවසතිංවයස’’ති. 

තත්ථ දින්නපුබ්බන්ති පකතිපටියත්තං දානවත්තං. ස ණබ්රාහ් යණති

සමයණ වා බ්රාහ්මයණ වා. වණිබ්බයකති දානකායල වණිබ්බයකආගයත

දිස්වා කිඤ්චි න නිවායරයය. පඤ්ඤවාති විචාරණපඤ්ඤාය යුත්යතො. 

බුද්ධිසම්පන්යනොති අයවකල්ලබුද්ධිසම්පන්යනො. විධානවිධියකොවියදොති
නානප්පකායරසු දාසකම්මකරයපොරිසාදීනං සංවිදහනයකොට්ඨායසසු

යඡයකො. කාලඤ්ඤූති ‘‘අයං දානං දාතුං, අයං සීලං රක්ඛිතුං, අයං

උයපොසථකම්මං කාතුං කායලො’’ති ජායනයය. ස ෙඤ්ඤූති ‘‘අයං

කසනසමයයො, අයං වපනසමයයො, අයං යවොහාරසමයයො, අයං 

උපට්ඨානසමයයො’’ති ජායනයය. කම් යධයෙයසූති අත්තයනො 
කත්තබ්බකම්යමසු. 

1509. 
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‘‘ඛලංසාලංපසුංයඛත්තං, ගන්තාචස්සඅභික්ඛණං; 

මිතංධඤ්ඤංනිධායපයය, මිතංවපාචයයඝයර. 

1510. 

‘‘පුත්තංවාභාතරංවාසං, සීයලසුඅසමාහිතං; 

අනඞ්ගවාහියතබාලා, යථායපතාතයථවයත; 

යචොළඤ්චයනසංපිණ්ඩඤ්ච, ආසීනානංපදාපයය. 

1511. 

‘‘දායසකම්මකයරයපස්යස, සීයලසුසුසමාහියත; 

දක්යඛඋට්ඨානසම්පන්යන, ආධිපච්චම්හිඨාපයය’’ති. 

තත්ථ පසුං යඛත්තන්ති යගොකුලඤ්යචව සස්සට්ඨානඤ්ච.  න්තාති

ගමනසීයලො. මිතන්තිමිනිත්වා එත්තකන්තිඤත්වායකොට්යඨසුනිධායපයය. 

ඝයරති ඝයරපි පරිජනං ගයණත්වා මිතයමව පචායපයය. සීයලසු

අස ාහිතන්ති එවරූපං දුස්සීලං අනාචාරං කිස්මිඤ්චි ආධිපච්චට්ඨායන න

ඨයපයයාති අත්යථො. අනඞ් වා හි යත බාලාති ‘‘අඞ්ගයමතං මනුස්සානං, 

භාතා යලොයක පවුච්චතී’’ති (ජා. 1.4.58) කිඤ්චාපි යජට්ඨකනිට්ඨභාතයරො

අඞ්ගසමානතාය ‘‘අඞ්ග’’න්ති වුත්තා, ඉයම පන දුස්සීලා, තස්මා

අඞ්ගසමානාන යහොන්ති. යථා පන සුසායන ඡඩ්ඩිතා යපතා මතා, තයථව
යත. තස්මා තාදිසා ආධිපච්චට්ඨායන න ඨයපතබ්බා. කුටුම්බඤ්හි යත

විනායසන්ති, විනට්ඨකුටුම්බස්සචදලිද්දස්සරාජවසතිනාමන සම්පජ්ජති. 

ආසීනානන්ති ආගන්ත්වා නිසින්නානං පුත්තභාතානං මතසත්තානං
මතකභත්තං විය යදන්යතො ඝාසච්ඡාදනමත්තයමව පදායපයය. 

උට්ඨානසම්පන්යනතිඋට්ඨානවීරියයනසමන්නාගයත. 

1512. 

‘‘සීලවාචඅයලොයලොච, අනුරක්යඛොචරාජියනො; 

ආවීරයහොහියතොතස්ස, සරාජවසතිංවයස. 

1513. 

‘‘ඡන්දඤ්ඤූරාජියනොචස්ස, චිත්තට්යඨොඅස්සරාජියනො; 

අසඞ්කුසකවුත්තිංස්ස, සරාජවසතිංවයස. 

1514. 

‘‘උච්ඡාදයය චන්හාපයය, යධොයවපායද අයධොසිරං; 

ආහයතොපිනකුප්යපයය, සරාජවසතිංවයස’’ති. 

තත්ථ අයලොයලොති අලුද්යධො. චිත්තට්යඨොති චිත්යත ඨියතො, 

රාජචිත්තවසියකොති අත්යථො. අසඞ්කුසකවුත්තිස්සාති අප්පටියලොමවුත්ති
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අස්ස. අයධොසිරන්තිපායදයධොවන්යතොපිඅයධොසිරංකත්වායහට්ඨාමුයඛොව 

යධොයවයය, නරඤ්යඤොමුඛංඋල්යලොයකයයාතිඅත්යථො. 

1515. 

‘‘කුම්භම්පඤ්ජලිංකරියා, චාටඤ්චාපිපදක්ඛිණං; 

කියමවසබ්බකාමානං, දාතාරංධීරමුත්තමං. 

1516. 

‘‘යයොයදතිසයනංවත්ථං, යානංආවසථංඝරං; 

පජ්ජුන්යනොරිවභූතානි, යභොයගහිඅභිවස්සති. 

1517. 

‘‘එසයයයො රාජවසති, වත්තමායනොයථානයරො; 

ආරාධයතිරාජානං, පූජංලභතිභත්තුසූ’’ති. 

තත්ථ කුම්භම්පඤ්ජලිං කරිො, චාටඤ්චාපි පදක්ඛණන්ති වුද්ධිං

පච්චාසීසන්යතොපුරියසොඋදකපූරිතංකුම්භංදිස්වා තස්සඅඤ්ජලිංකයරයය, 
චාටඤ්ච සකුණං පදක්ඛිණං කයරයය. අඤ්ජලිං වා පදක්ඛිණං වා

කයරොන්තස්ස යත කිඤ්චි දාතුං න සක්යකොන්ති. කිය වාති යයො පන

සබ්බකාමානං දාතා ධීයරො ච, තං රාජානං කිංකාරණා න නමස්යසයය.

රාජායයව හි නමස්සිතබ්යබො ච ආරායධතබ්යබො ච. පජ්ජුන්යනොරිවාති

යමයඝො විය. එසයෙයො රාජවසතීති අයයයො යා අයං මයා කථතා, එසා 

රාජවසති නාම රාජයසවකානං අනුසාසනී. ෙථාති යාය රාජවසතියා 

වත්තමායනොනයරොරාජානංආරායධති, රාජූනඤ්චසන්තිකාපූජංලභති, සා
එසාති. 

එවංඅසමධුයරොවිධුරපණ්ඩියතොබුද්ධලීලායරාජවසතිංකයථසි; 

රාජවසතිකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

අන්තරයපයයාලං 
එවංපුත්තදාරඤාතිමිත්තසුහජ්ජාදයයොඅනුසාසන්තස්යසවතස්සතයයො 

දිවසා ජාතා. යසො දිවසස්ස පාරිපූරිං ඤත්වා පායතොව න්හත්වා
නානග්ගරසයභොජනං භුඤ්ජිත්වා ‘‘රාජානං අපයලොයකත්වා මාණයවන
සද්ධිං ගමිස්සාමී’’ති ඤාතිගණපරිවුයතො රාජනියවසනං ගන්ත්වා රාජානං
වන්දිත්වා එකමන්තං ඨියතො වත්තබ්බයුත්තකං වචනං අයවොච. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1518. 

‘‘එවංසමනුසාසිත්වා, ඤාතිසඞ්ඝංවිචක්ඛයණො; 

පරිකිණ්යණොසුහයදහි, රාජානමුපසඞ්කමි. 
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1519. 

‘‘වන්දිත්වා සිරසාපායද, කත්වාචනං පදක්ඛිණං; 

විධුයරොඅවචරාජානං, පග්ගයහත්වානඅඤ්ජලිං. 

1520. 

‘‘අයං මංමාණයවොයනති, කත්තුකායමොයථාමති; 

ඤාතීනත්ථංපවක්ඛාමි, තංසුයණොහිඅරින්දම. 

1521. 

‘‘පුත්යතචයමඋදික්යඛසි, යඤ්චමඤ්ඤංඝයරධනං; 

යථායපච්චනහායයථ, ඤාතිසඞ්යඝොමයීගයත. 

1522. 

‘‘යයථවඛලතීභූමයා, භූමයායයවපතිට්ඨති; 

එයවතංඛලිතංමය්හං, එතංපස්සාමිඅච්චය’’න්ති. 

තත්ථ සුහයදහීති සුහදයයහි ඤාතිමිත්තාදීහි. ෙඤ්ච  ඤ්ඤන්ති යඤ්ච

යමඅඤ්ඤංතයායචව අඤ්යඤහිචරාජූහිදින්නංඝයරඅපරිමාණංධනං, 

තං සබ්බං ත්වයමව ඔයලොයකයයාසි. යපච්චාති පච්ඡාකායල. ඛලතීති 

පක්ඛලති. එයවතන්ති එවං එතං. අහඤ්හි භූමියං ඛලිත්වා තත්යථව

පතිට්ඨිතපුරියසො විය තුම්යහසු ඛලිත්වා තුම්යහසුයයව පතිට්ඨහාමි. එතං

පස්සාමීති යයො එස ‘‘කිං යත රාජා යහොතී’’ති මාණයවන පුට්ඨස්ස මම
තුම්යහ අයනොයලොයකත්වා සච්චං අයපක්ඛිත්වා ‘‘දායසොහමස්මී’’ති

වදන්තස්ස අච්චයයො, එතං අච්චයං පස්සාමි, අඤ්යඤො පන යම යදොයසො

නත්ථ, තං යම අච්චයං තුම්යහ ඛමථ, එතං හදයය කත්වා පච්ඡා මම
පුත්තදායරසුමාඅපරජ්ඣිත්ථාති. 

තං සුත්වා රාජා ‘‘පණ්ඩිත, තව ගමනං මය්හං න රුච්චති, මාණවං 
උපායයනපක්යකොසායපත්වාඝායතත්වාකිලඤ්යජනපටිච්ඡායදතුංමය්හං
රුච්චතී’’ති දීයපන්යතොගාථමාහ– 

1523. 

‘‘සක්කා න ගන්තුං ඉති මය්හ යහොති, යඡත්වා වධිත්වා ඉධ 

කාතියානං; 

ඉයධව යහොහී ඉති මය්හ රුච්චති, මා ත්වං අගා 
උත්තමභූරිපඤ්ඤා’’ති. 

තත්ථ යඡත්වාති ඉයධව රාජයගයහ තං යපොයථත්වා මායරත්වා
පටිච්ඡායදස්සාමීති. 
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තංසුත්වාමහාසත්යතො‘‘යදව, තුම්හාකංඅජ්ඣාසයයොඑවරූයපොයහොති, 
යසොතුම්යහසුඅයුත්යතො’’තිවත්වාආහ– 

1524. 

‘‘මා යහවධම්යමසු මනං පණීදහි, අත්යථ ච ධම්යම ච යුත්යතො

භවස්සු; 

ධිරත්ථුකම්මංඅකුසලංඅනරියං, යංකත්වාපච්ඡානිරයං වයජයය. 

1525. 

‘‘යනයවස ධම්යමො න පුයනත කිච්චං, අයියරො හි දාසස්ස ජනින්ද

ඉස්සයරො; 

ඝායතතුංඣායපතුං අයථොපි හන්තුං, නච මය්හ යකොධත්ථ වජාමි 
චාහ’’න්ති. 

තත්ථ  ා යහවධම්ය සු  නං පණීදහීති අධම්යමසු අනත්යථසු

අයුත්යතසු තව චිත්තං මා යහව පණිදහීති අත්යථො. පච්ඡාති යං කම්මං

කත්වාපි අජරාමයරො න යහොති, අථ යඛො පච්ඡා නිරයයමව උපපජ්යජයය. 

ධිරත්ථු කම් න්ති තං කම්මං ගරහිතං අත්ථු අස්ස භයවයය. යනයවසාති

යනවඑස. අයියරොතිසාමියකො. ඝායතතුන්තිඑතානි ඝාතාදීනිකාතුංඅයියරො

දාසස්ස ඉස්සයරො, සබ්බායනතානි කාතුං ලභති, මය්හං මාණයව 

අප්පමත්තයකොපි යකොයධො නත්ථ, දින්නකාලයතො පට්ඨාය තව චිත්තං

සන්ධායරතුංවට්ටති, වජාමිඅහංනරින්දාතිආහ– 

එවං වත්වා මහාසත්යතො රාජානං වන්දිත්වා රඤ්යඤො ඔයරොයධ ච 
පුත්තදායර ච රාජපරිසඤ්ච ඔවදිත්වා යතසු සකභායවන සණ්ඨාතුං
අසක්කුණිත්වා මහාවිරවං විරවන්යතසුයයව රාජනියවසනා නික්ඛමි.

සකලනගරවාසියනොපි ‘‘පණ්ඩියතො කිර මාණයවන සද්ධිං ගමිස්සති, එථ, 
පස්සිස්සාම න’’න්ති මන්තයිත්වා රාජඞ්ගයණයයව නං පස්සිංසු. අථ යන

මහාසත්යතො අස්සායසත්වා ‘‘තුම්යහ මා චින්තයිත්ථ, සබ්යබ සඞ්ඛාරා

අනිච්චා, සරීරං අද්ධුවං, යයසො නාම විපත්තිපරියයොසායනො, අපිච තුම්යහ 

දානාදීසු පුඤ්යඤසු අප්පමත්තා යහොථා’’ති යතසං ඔවාදං දත්වා
නිවත්තායපත්වා අත්තයනො යගහාභිමුයඛො පායාසි. තස්මිං ඛයණ
ධම්මපාලකුමායරො භාතිකගණපරිවුයතො ‘‘පිතු පච්චුග්ගමනං කරිස්සාමී’’ති
නික්ඛන්යතොනියවසනද්වායරයයවපිතුසම්මුයඛොඅයහොසි. මහාසත්යතොතං
දිස්වා සකභායවන සණ්ඨාතුං අසක්යකොන්යතො උපගුය්හ උයර
නිපජ්ජායපත්වා නියවසනංපාවිසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1526. 

‘‘යජට්ඨපුත්තං උපගුය්හ, වියනයයහදයය දරං; 

අස්සුපුණ්යණහියනත්යතහි, පාවිසීයසොමහාඝර’’න්ති. 
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ඝයර පනස්ස සහස්සපුත්තා, සහස්සධීතයරො, සහස්සභරියායයො, ච 

සත්තවණ්ණදාසිසතානි ච සන්ති, යතහි යචව
අවයසසදාසිදාසකම්මකරඤාතිමිත්තසුහජ්ජාදීහි ච සකලනියවසනං
යුගන්තවාතාභිඝාතපතියතහි සායලහි සාලවනං විය නිරන්තරං අයහොසි.
තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1527. 

‘‘සාලාව සම්මපතිතා, මාලුයතනපමද්දිතා; 

යසන්තිපුත්තාචදාරාච, විධුරස්සනියවසයන. 

1528. 

‘‘ඉත්ථසහස්සං භරියානං, දාසිසත්තසතානි ච; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, විධුරස්සනියවසයන. 

1529. 

‘‘ඔයරොධාචකුමාරාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, විධුරස්සනියවසයන. 

1530. 

‘‘හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථකාපත්තිකාරකා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, විධුරස්සනියවසයන. 

1531. 

‘‘සමාගතාජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, විධුරස්සනියවසයන. 

1532. 

‘‘ඉත්ථසහස්සංභරියානං, දාසිසත්තසතානිච; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්තුං, කස්මායනොවිජහිස්සසි. 

1533. 

‘‘ඔයරොධාචකුමාරාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, කස්මායනොවිජහිස්සසි. 

1534. 

‘‘හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථකාපත්තිකාරකා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, කස්මායනොවිජහිස්සසි. 

1535. 

‘‘සමාගතාජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, කස්මායනොවිජහිස්සසී’’ති. 
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තත්ථ යසන්තීති මහාතයල ඡින්නපාදා විය පතිතා ආවත්තන්තා

පරිවත්තන්තා සයන්ති. ඉත්ථිසහස්සං භරිොනන්ති භරියානයමව ඉත්ථීනං

සහස්සං. කස් ා යනො විජහිස්සසීති යකනකාරයණන අම්යහ විජහිස්සසීති 

පරියදවිංසු. 

මහාසත්යතො සබ්බංතංමහාජනංඅස්සායසත්වා ඝයරඅවයසසකිච්චානි
කත්වාඅන්යතොජනඤ්චබහිජනඤ්චඔවදිත්වාආචික්ඛිතබ්බයුත්තකං සබ්බං
ආචික්ඛිත්වා පුණ්ණකස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා අත්තයනො නිට්ඨිතකිච්චතං 
ආයරොයචසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1536. 

‘‘කත්වාඝයරසුකිච්චානි, අනුසාසිත්වාසකංජනං; 

මිත්තාමච්යචචභච්යචච, පුත්තදායරචබන්ධයව. 

1537. 

‘‘කම්මන්තංසංවියධත්වාන, ආචික්ඛිත්වාඝයරධනං; 

නිධිඤ්චඉණදානඤ්ච, පුණ්ණකංඑතදබ්රවි. 

1538. 

‘‘අවසීතුවංමය්හතීහංඅගායර, කතානිකිච්චානිඝයරසුමය්හං; 

අනුසාසිතාපුත්තදාරාමයාච, කයරොමකච්චානයථාමතිංයත’’ති. 

තත්ථ කම් න්තං සංවියධත්වානාති ‘‘එවඤ්ච කාතුං වට්ටතී’’ති ඝයර

කත්තබ්බයුත්තකං කම්මං සංවිදහිත්වා. නිධින්ති නිදහිත්වා ඨපිතධනං. 

ඉණදානන්ති ඉණවයසන සංයයොජිතධනං. ෙථා තිං යතති ඉදානි තව
අජ්ඣාසයානුරූපං කයරොමාතිවදති. 

පුණ්ණයකො ආහ– 

1539. 

‘‘සයචහිකත්යතඅනුසාසිතායත, පුත්තාචදාරාඅනුජීවියනොච; 

හන්යදහිදානීතරමානරූයපො, දීයඝොහිඅද්ධාපිඅයංපුරත්ථා. 

1540. 

‘‘අඡම්භියතොවගණ්හාහි, ආජායනයයස්සවාලධිං; 

ඉදංපච්ඡිමකංතුය්හං, ජීවයලොකස්සදස්සන’’න්ති. 

තත්ථ කත්යතති යසොමනස්සප්පත්යතො යක්යඛො මහාසත්තං ආලපති. 

දීයඝො හි අද්ධාපීතිගන්තබ්බමග්යගොපි දීයඝො. ‘‘අඡම්භියතොවා’’තිඉදං යසො
යහට්ඨාපාසාදංඅයනොතරිත්වාතයතොව ගන්තුකායමොහුත්වාඅවච. 

අථනංමහාසත්යතොආහ– 
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1541. 

‘‘යසොහං කිස්සනුභායිස්සං, යස්සයමනත්ථ දුක්කටං; 

කායයනවාචාමනසා, යයනගච්යඡයයදුග්ගති’’න්ති. 

තත්ථ යසොහං කිස්ස නු භායිස්සන්ති ඉදං මහාසත්යතො ‘‘අඡම්භියතොව
ගණ්හාහී’’තිවුත්තත්තාඑවමාහ. 

එවං මහාසත්යතො සීහනාදං නදිත්වා අඡම්භියතො යකසරසීයහො විය
නිබ්භයයො හුත්වා ‘‘අයං සාටයකො මම අරුචියා මා මුච්චතූ’’ති
අධිට්ඨානපාරමිං පුයරචාරිකං කත්වා දළ්හං නිවායසත්වා අස්සස්ස වාලධිං
වියූහිත්වාඋයභොහිහත්යථහිදළ්හංවාලධිං ගයහත්වාද්වීහිපායදහිඅස්සස්ස

ඌරූසුපලියවයඨත්වා‘‘මාණව, ගහියතොයමවාලධි, යථාරුචියාහී’’තිආහ.
තස්මිං ඛයණ පුණ්ණයකො මයනොමයසින්ධවස්ස සඤ්ඤං අදාසි. යසො 
පණ්ඩිතංආදායආකායසපක්ඛන්දි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1542. 

‘‘යසො අස්සරාජා විධුරං වහන්යතො, පක්කාමි

යවහායසමන්තලික්යඛ; 

සාඛාසුයසයලසුඅසජ්ජමායනො, කාළාගිරිංඛිප්පමුපාගමාසී’’ති. 

තත්ථ සාඛාසුයසයලසුඅසජ්ජ ායනොති පුණ්ණයකොකිරචින්යතසි‘‘දූරං
අගන්ත්වාව ඉමං හිමවන්තප්පයදයස රුක්යඛසු පබ්බයතසු ච යපොයථත්වා
මායරත්වා හදයමංසං ආදාය කයළවරං පබ්බතන්තයර ඡඩ්යඩත්වා
නාගභවනයමව ගමිස්සාමී’’ති. යසො රුක්යඛ ච පබ්බයත ච අපරිහරිත්වා
යතසං මජ්යඣයනව අස්සං යපයසසි. මහාසත්තස්සානුභායවන රුක්ඛාපි 
පබ්බතාපි සරීරයතො උයභොසු පස්යසසු රතනමත්තං පටික්කමන්ති. යසො

‘‘මයතොවා, යනොවා’’ති පරිවත්තිත්වාමහාසත්තස්සමුඛංඔයලොයකන්යතො

කඤ්චනාදාසමිව විප්පසන්නං දිස්වා ‘‘අයං එවං න මරතී’’ති පුනපි
සකලහිමවන්තප්පයදයසරුක්යඛ ච පබ්බයතචතික්ඛත්තුං යපොයථන්යතො

යපයසසි. එවං යපොයථන්යතොපි තයථව රුක්ඛපබ්බතා දූරයමව 

පටික්කමන්තියයව. මහාසත්යතො පන කිලන්තකායයො අයහොසි. අථ

පුණ්ණයකො ‘‘අයං යනව මරති, ඉදානි වාතක්ඛන්යධ චුණ්ණවිචුණ්ණං
කරිස්සාමී’’ති යකොධාභිභූයතො සත්තමං වාතක්ඛන්ධං පක්ඛන්දි.
යබොධිසත්තස්සානුභායවන වාතක්ඛන්යධො ද්විධා හුත්වා යබොධිසත්තස්ස

ඔකාසං අකාසි. තයතො යවරම්භවායතහි පහරායපසි, යවරම්භවාතාපි 
සතසහස්සඅසනිසද්යදො විය හුත්වා යබොධිසත්තස්ස ඔකාසං අදංසු. යසො
පුණ්ණයකො තස්ස අන්තරායාභාවං පස්සන්යතො තං ආදාය කාළපබ්බතං
අගමාසි.යතනවුත්තං– 

‘‘යසො අස්සරාජා විධුරං වහන්යතො, පක්කාමි 

යවහායසමන්තලික්යඛ; 
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සාඛාසුයසයලසුඅසජ්ජමායනො, කාළාගිරිංඛිප්පමුපාගමාසී’’ති. 

තත්ථ අසජ්ජ ායනොති අලග්ගමායනො අප්පටිහඤ්ඤමායනො
විධුරපණ්ඩිතංවහන්යතොකාළපබ්බතමත්ථකංඋපාගයතො. 

එවං පුණ්ණකස්ස මහාසත්තං ගයහත්වා ගතකායල පණ්ඩිතස්ස 
පුත්තදාරාදයයො පුණ්ණකස්ස වසනට්ඨානං ගන්ත්වා තත්ථ මහාසත්තං
අදිස්වා ඡින්නපාදා විය පතිත්වා අපරාපරං පරිවත්තමානා මහාසද්යදන
පරියදවිංසු.තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1543. 

‘‘ඉත්ථසහස්සංභරියානං, දාසිසත්තසතානිච; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, ‘යක්යඛොබ්රාහ්මණවණ්යණන; 
විධුරංආදායගච්ඡති’. 

‘‘ඔයරොධාචකුමාරාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, ‘යක්යඛොබ්රාහ්මණවණ්යණන; 
විධුරංආදායගච්ඡති’. 

‘‘හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථකාපත්තිකාරකා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, ‘යක්යඛොබ්රාහ්මණවණ්යණන; 

විධුරංආදායගච්ඡති’. 

1544. 

‘‘සමාගතා ජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, ‘යක්යඛොබ්රාහ්මණවණ්යණන; 
විධුරංආදායගච්ඡති’. 

1545. 

‘‘ඉත්ථසහස්සංභරියානං, දාසිසත්තසතානිච; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, ‘පණ්ඩියතොයසොකුහිංගයතො’. 

‘‘ඔයරොධා චකුමාරාච, යවසියානාච බ්රාහ්මණා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, ‘පණ්ඩියතොයසොකුහිංගයතො’. 

‘‘හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථකාපත්තිකාරකා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, ‘පණ්ඩියතොයසොකුහිංගයතො’. 

1546. 

සමාගතාජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, ‘පණ්ඩියතොයසොකුහිංගයතො’’’ති. 
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එවං පක්කන්දිත්වා ච පන යත සබ්යබපි සකලනගරවාසීහි සද්ධිං 
යරොදිත්වා රාජද්වාරං අගමංසු. රාජා මහන්තං පරියදවසද්දං සුත්වා
සීහපඤ්ජරං විවරිත්වා ‘‘තුම්යහ කස්මා පරියදවථා’’ති පුච්ඡි. අථස්ස යත

‘‘යදව, යසොකිරමාණයවො නබ්රාහ්මයණො, යක්යඛොපනබ්රාහ්මණවණ්යණන

ආගන්ත්වාපණ්ඩිතංආදායගයතො, යතන විනා අම්හාකංජීවිතංනත්ථ.සයච

යසොඉයතොසත්තයමදිවයස නාගමිස්සති, සකටසයතහිසකටසහස්යසහිච
දාරූනි සඞ්කඩ්ඪිත්වා සබ්යබ මයං අග්ගිං උජ්ජායලත්වා පවිසිස්සාමා’’ති
ඉමමත්ථංආයරොයචන්තාඉමංගාථමාහංසු– 

1547. 

‘‘සයචයසොසත්තරත්යතන, නාගච්ඡිස්සතිපණ්ඩියතො; 

සබ්යබඅග්ගිංපයවක්ඛාම, නත්ථත්යථොජීවියතනයනො’’ති. 

සම්මාසම්බුද්ධස්ස පරිනිබ්බුතකායලපි ‘‘මයං අග්ගිං පවිසිත්වා
මරිස්සාමා’’ති වත්තායරො නාම නායහසුං. අයහො සුභාසිතං මහාසත්යත 

නාගයරහීති. රාජා යතසං කථං සුත්වා ‘‘තුම්යහ මා චින්තයිත්ථ, මා 

යසොචිත්ථ, මා පරියදවිත්ථ, මධුරකයථො පණ්ඩියතො මාණවං ධම්මකථාය 
පයලොයභත්වා අත්තයනො පායදසු පායතත්වා සකලනගරවාසීනං අස්සුමුඛං
හාසයන්යතොන චිරස්යසවආගමිස්සතී’’තිඅස්සායසන්යතොගාථමාහ– 

1548. 

‘‘පණ්ඩියතොචවියත්යතොච, විභාවීචවිචක්ඛයණො; 

ඛිප්පංයමොචියඅත්තානං, මාභායිත්ථාගමිස්සතී’’ති. 

තත්ථ විෙත්යතොති යවයයත්තියා විචාරණපඤ්ඤාය සමන්නාගයතො. 

විභාවීති අත්ථානත්ථං කාරණාකාරණං විභායවත්වා දස්යසත්වා කයථතුං

සමත්යථො. විචක්ඛයණොති තඞ්ඛයණයයව ඨානුප්පත්තිකාය

කාරණචින්තනපඤ්ඤාය යුත්යතො.  ා භායිත්ථාති මා භායථ, අත්තානං
යමොයචත්වාඛිප්පංආගමිස්සතීතිඅස්සායසති. 

නාගරාපි ‘‘පණ්ඩියතො කිර රඤ්යඤො කයථත්වා ගයතො භවිස්සතී’’ති 
අස්සාසංපටිලභිත්වාඅත්තයනොයගහානිපක්කමිංසු. 

අන්තරයපයයායලොනිට්ඨියතො. 

සාධුනරධම්මකණ්ඩං 
පුණ්ණයකොපි මහාසත්තං කාළාගිරිමත්ථයක ඨයපත්වා ‘‘ඉමස්මිං 

ජීවමායන මය්හං වුඩ්ඪි නාමනත්ථ, ඉමං මායරත්වා හදයමංසං ගයහත්වා
නාගභවනං ගන්ත්වා විමලාය දත්වා ඉරන්ධතිං ගයහත්වා යදවයලොකං
ගමිස්සාමී’’තිචින්යතසි. තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1549. 
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‘‘යසො තත්ථ ගන්ත්වාන විචින්තයන්යතො, උච්චාවචා යචතනකා 

භවන්ති; 

නයිමස්ස ජීයවන මමත්ථ කිඤ්චි, හන්ත්වානිමං 
හදයමානයිස්ස’’න්ති. 

තත්ථ යසොති යසො පුණ්ණයකො. තත්ථ  න්ත්වානාති ගන්ත්වා තත්ථ

කාළාගිරිමත්ථයක ඨියතො. උච්චාවචා යචතනකා භවන්තීති ඛයණ ඛයණ
උප්පජ්ජමානා යචතනාඋච්චාපි අවචාපිඋප්පජ්ජන්ති.ඨානං යඛො පයනතං

විජ්ජති, යං මයමතස්ස ජීවිතදානයචතනාපි උප්පජ්යජයයාති. ඉමස්ස පන 

ජීවියතන තහිං නාගභවයන මම අප්පමත්තකම්පි කිඤ්චි කිච්චං නත්ථ, 
ඉයධවිමං මායරත්වා අස්ස හදයං ආනයිස්සාමීති සන්නිට්ඨානමකාසීති
අත්යථො. 

තයතො පුන චින්යතසි ‘‘යංනූනාහං ඉමං සහත්යථන අමායරත්වා 
යභරවරූපදස්සයනන ජීවිතක්ඛයං පායපයය’’න්ති. යසො යභරවයක්ඛරූපං
නිම්මිනිත්වා මහාසත්තං තජ්යජන්යතො ආගන්ත්වා තං පායතත්වා දාඨානං

අන්තයර කත්වා ඛාදිතුකායමො විය අයහොසි, මහාසත්තස්ස
යලොමහංසනමත්තම්පිනායහොසි.තයතොසීහරූයපන මත්තමහාහත්ථරූයපන
චආගන්ත්වාදාඨාහියචවදන්යතහිචවිජ්ඣිතුකායමොවියඅයහොසි. තථාපි
අභායන්තස්ස එකයදොණිකනාවප්පමාණං මහන්තං සප්පවණ්ණං
නිම්මිනිත්වා අස්සසන්යතො පස්සසන්යතො ‘‘සුසූ’’ති සද්දං කයරොන්යතො
ආගන්ත්වා මහාසත්තස්ස සකලසරීරං යවයඨත්වා මත්ථයක ඵණං කත්වා

අට්ඨාසි, තස්ස සාරජ්ජමත්තම්පි නායහොසි. අථ ‘‘නං පබ්බතමත්ථයක
ඨයපත්වා පායතත්වා චුණ්ණවිචුණ්ණං කරිස්සාමී’’ති මහාවාතං
සමුට්ඨායපසි. යසො තස්ස යකසග්ගමත්තම්පි චායලතුං නාසක්ඛි. අථ නං
තත්යථව පබ්බතමත්ථයක ඨයපත්වා හත්ථී විය ඛජ්ජූරිරුක්ඛං පබ්බතං

අපරාපරං චායලසි, තථාපි නං ඨිතට්ඨානයතො යකසග්ගමත්තම්පි චායලතුං 
නාසක්ඛි. 

තයතො ‘‘සද්දසන්තායසනස්ස හදයඵාලනං කත්වා මායරස්සාමී’’ති 

අන්යතොපබ්බතං පවිසිත්වා පථවිඤ්ච නභඤ්ච එකනින්නාදං කයරොන්යතො

මහානාදං නදි, එවම්පිස්ස සාරජ්ජමත්තම්පි නායහොසි. ජානාති හි

මහාසත්යතො ‘‘යක්ඛසීහහත්ථනාගරාජයවයසහි ආගයතොපි මහාවාතවුට්ඨිං
සමුට්ඨාපයකොපි පබ්බතචලනං කයරොන්යතොපි අන්යතොපබ්බතං පවිසිත්වා

නාදං විස්සජ්යජන්යතොපි මාණයවොයයව, න අඤ්යඤො’’ති. තයතො

පුණ්ණයකොචින්යතසි‘‘නාහංඉමංබාහිරුපක්කයමනමායරතුංසක්යකොමි, 

සහත්යථයනව නං මායරස්සාමී’’ති. තයතො යක්යඛො මහාසත්තං
පබ්බතමුද්ධනිඨයපත්වා පබ්බතපාදංගන්ත්වාමණික්ඛන්යධපණ්ඩුසුත්තං
පයවයසන්යතො විය පබ්බතං පවිසිත්වා තායසන්යතො වග්ගන්යතො
අන්යතොපබ්බයතන උග්ගන්ත්වා මහාසත්තං පායද දළ්හං ගයහත්වා
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පරිවත්යතත්වාඅයධොසිරංකත්වාඅනාලම්යබ ආකායසවිස්සජ්යජසි.යතන
වුත්තං– 

1550. 

‘‘යසො තත්ථ ගන්ත්වා පබ්බතන්තරස්මිං, අන්යතො පවිසිත්වාන

පදුට්ඨචිත්යතො; 

අසංවුතස්මිංජගතිප්පයදයස, අයධොසිරංධාරයිකාතියායනො’’ති. 

තත්ථ යසො තත්ථ  න්ත්වාති යසො පුණ්ණයකො පබ්බතමත්ථකා
පබ්බතපාදංගන්ත්වාතත්ථපබ්බතන්තයරඨත්වාතස්සඅන්යතො පවිසිත්වා
පබ්බතමත්ථයක ඨිතස්ස යහට්ඨා පඤ්ඤායමායනො අසංවුයත භූමිපයදයස

ධායරසීති. න ආදියතොව ධායරසි, තත්ථ පන තං ඛිපිත්වා
පන්නරසයයොජනමත්තං භට්ඨකායල පබ්බතමුද්ධනි ඨියතොව හත්ථං
වඩ්යඪත්වා අයධොසිරං භස්සන්තං පායදසු ගයහත්වා අයධොසිරයමව
උක්ඛිපිත්වාමුඛංඔයලොයකන්යතො ‘‘නමරතී’’තිඤත්වාදුතියම්පිඛිපිත්වා 
තිංසයයොජනමත්තං භට්ඨකායල තයථව උක්ඛිපිත්වා පුන තස්ස මුඛං
ඔයලොයකන්යතො ජීවන්තයමව දිස්වා චින්යතසි ‘‘සයච ඉදානි

සට්ඨියයොජනමත්තං භස්සිත්වා න මරිස්සති, පායදසු නං ගයහත්වා
පබ්බතමුද්ධනි යපොයථත්වා මායරස්සාමී’’ති අථ නං තතියම්පි ඛිපිත්වා 
සට්ඨියයොජනමත්තං භට්ඨකායල හත්ථං වඩ්යඪත්වා පායදසු ගයහත්වා
උක්ඛිපි. තයතො මහාසත්යතො චින්යතසි ‘‘අයං මං පඨමං

පන්නරසයයොජනට්ඨානං ඛිපි, දුතියම්පි තිංසයයොජනං, තතියම්පි

සට්ඨියයොජනං, ඉදානි පුන මං න ඛිපිස්සති, උක්ඛිපන්යතොයයව

පබ්බතමුද්ධනි පහරිත්වාමායරස්සති, යාවමංඋක්ඛිපිත්වාපබ්බතමුද්ධනින

යපොයථති, තාව නං අයධොසියරො හුත්වා ඔලම්බන්යතොව මාරණකාරණං
පුච්ඡිස්සාමී’’ති. එවං චින්යතත්වා ච පන යසො අඡම්භියතො අසන්තසන්යතො

තථා අකාසි. යතන වුත්තං ‘‘ධාරයි කාතියායනො’’ති, තික්ඛත්තුං ඛිපිත්වා
ධාරයීතිඅත්යථො. 

1551. 

‘‘යසො ලම්බමායනො නරයක පපායත, මහබ්භයය යලොමහංයස

විදුග්යග; 

අසන්තසන්යතොකුරූනංකත්තුයසට්යඨො, ඉච්චබ්රවිපුණ්ණකංනාම 
යක්ඛං. 

1552. 

‘‘අරියාවකායසොසි අනරියරූයපො, අසඤ්ඤයතො 

සඤ්ඤතසන්නිකායසො; 

අච්චාහිතංකම්මංකයරොසිලුද්රං, භායවචයතකුසලංනත්ථ කිඤ්චි. 

1553. 
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‘‘යං මං පපාතස්මිං පපාතුමිච්ඡසි, යකො නු තවත්යථො මරයණන 

මය්හං; 

අමානුසස්යසව තවජ්ජ වණ්යණො, ආචික්ඛ යම ත්වං කතමාසි 
යදවතාති. 

තත්ථ යසො ලම්බ ායනොති යසො කුරූනං කත්තුයසට්යඨො තතියවායර

ලම්බමායනො. අරිොවකායසොති රූයපන අරියසදියසො යදවවණ්යණො හුත්වා

චරසි. අසඤ්ඤයතොති කායාදීහි අසඤ්ඤයතො දුස්සීයලො. අච්චාහිතන්ති 

හිතාතික්කන්තං, අතිඅහිතංවා. භායවචයතතිතවචිත්යත අප්පමත්තකම්පි

කුසලං නත්ථ. අ ානුසස්යසව තවජ්ජ වණ්යණොති අජ්ජ තව ඉදං කාරණං

අමානුසස්යසව. කත ාසි යදවතාතියක්ඛානංඅන්තයරකතරයක්යඛොනාම
ත්වං. 

පුණ්ණයකොආහ– 

1554. 

‘‘යදියතසුයතොපුණ්ණයකොනාමයක්යඛො, රඤ්යඤොකුයවරස්සහි

යසො සජිබ්යබො; 

භූමින්ධයරොවරුයණොනාමනායගො, බ්රහාසුචීවණ්ණබලූපපන්යනො. 

1555. 

‘‘තස්සානුජංධීතරංකාමයාමි, ඉරන්ධතීනාමසානාගකඤ්ඤා; 

තස්සාසුමජ්ඣායපියායයහතු, පතාරයිංතුය්හවධාය ධීරා’’ති. 

තත්ථ සජබ්යබොති සජීයවො අමච්යචො. බ්රහාති
ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො උට්ඨාපිතකඤ්චනරූපසදියසො. 

වණ්ණබලූපපන්යනොති සරීරවණ්යණන ච කායබයලන ච උපගයතො. 

තස්සානුජන්ති තස්ස අනුජාතං ධීතරං. පතාරයින්ති චිත්තං පවත්යතසිං, 
සන්නිට්ඨානමකාසින්ති අත්යථො. 

තං සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘අයං යලොයකො දුග්ගහියතන නස්සති, 

නාගමාණවිකං පත්යථන්තස්ස මම මරයණන කිං පයයොජනං, තථයතො
කාරණංජානිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාගාථමාහ– 

1556. 

‘‘මා යහව ත්වං යක්ඛ අයහොසි මූළ්යහො, නට්ඨා බහූ දුග්ගහීයතන 

යලොයක; 

කිං යත සුමජ්ඣාය පියාය කිච්චං, මරයණන යම ඉඞ්ඝ සුයණොමි 
සබ්බ’’න්ති. 

තංසුත්වාතස්සආචික්ඛන්යතොපුණ්ණයකොආහ– 
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1557. 

‘‘මහානුභාවස්සමයහොරගස්ස, ධීතුකායමොඤාතිභයතොහමස්මි; 

තංයාචමානංසසුයරොඅයවොච, යථාමමඤ්ඤිංසුසුකාමනීතං. 

1558. 

‘‘දජ්යජමු යඛො යත සුතනුං සුයනත්තං, සුචිම්හිතං 

චන්දනලිත්තගත්තං; 

සයචතුවංහදයංපණ්ඩිතස්ස, ධම්යමනලද්ධාඉධමාහයරසි; 

එයතන විත්යතනකුමාරිලබ්භා, නඤ්ඤංධනං උත්තරිපත්ථයාම. 

1559. 

‘‘එවං න මූළ්යහොස්මි සුයණොහිකත්යත, න චාපි යම දුග්ගහිතත්ථ 

කිඤ්චි; 

හදයයනයතධම්මලද්යධනනාගා, ඉරන්ධතිංනාගකඤ්ඤංදදන්ති. 

1560. 

‘‘තස්මා අහං තුය්හං වධාය යුත්යතො, එවං මමත්යථො මරයණන 

තුය්හං; 

ඉයධවතංනරයකපාතයිත්වා, හන්ත්වානතං හදයමානයිස්ස’’න්ති. 

තත්ථ ධීතුකාය ොති ධීතරං කායමමි පත්යථමි, ධීතු අත්ථාය විචරාමි. 

ඤාතිභයතොහ ස්මීතිතස්මාතස්ස ඤාතිභතයකොනාමඅහංඅම්හි. තන්ති තං 

නාගකඤ්ඤං. ොච ානන්ති යාචන්තං මං. ෙථා  න්ති යස්මා මං. 

අඤ්ඤිංසූති ජානිංසු. සුකා නීතන්ති සුට්ඨු එස කායමන නීයතොති

සුකාමනීයතො, තං සුකාමනීතං. තස්මා සසුයරො ‘දජ්යජමු යඛො

යත’’තිආදිමයවොච.තත්ථ දජ්යජමූතිදයදයයාම. සුතනුන්ති සුන්දරසරීරං. ඉධ

 ාහයරසීතිඉධනාගභවයනධම්යමනලද්ධා ආහයරයයාසීති. 

තස්ස තංකථං සුත්වා මහාසත්යතො චින්යතසි ‘‘විමලාය මම හදයයන 

කිච්චං නත්ථ, වරුණනාගරායජන මම ධම්මකථං සුත්වා මණිනා මං

පූයජත්වා තත්ථ ගයතන මම ධම්මකථකභායවො වණ්ණියතො භවිස්සති, 

තයතොවිමලායමමධම්මකථාය යදොහයළොඋප්පන්යනොභවිස්සති, වරුයණන

දුග්ගහිතං ගයහත්වා පුණ්ණයකො ආණත්යතො භවිස්සති, ස්වායං අත්තනා

දුග්ගහියතන මං මායරතුං එවරූපං දුක්ඛං පායපසි, මම පණ්ඩිතභායවො

ඨානුප්පත්තිකාරණචින්තනසමත්ථතාඉමස්මිංමංමායරන්යතකිං කරිස්සති, 

හන්දාහං සඤ්ඤායපස්සාමි න’’න්ති. චින්යතත්වා ච පන ‘‘මාණව, 

සාධුනරධම්මං නාම ජානාමි, යාවාහං න මරාමි, තාව මං පබ්බතමුද්ධනි

නිසීදායපත්වා සාධුනරධම්මං නාම සුයණොහි, පච්ඡා යං ඉච්ඡසි, තං
කයරයයාසී’’ති වත්වා සාධුනරධම්මං වණ්යණත්වා අත්තයනො ජීවිතං
ආහරායපන්යතොයසොඅයධොසියරොඔලම්බන්යතොව ගාථමාහ– 
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1561. 

‘‘ඛිප්පංමමංඋද්ධරකාතියාන, හදයයනයමයදියතඅත්ථ කිච්චං; 

යය යකචියම සාධුනරස්ස ධම්මා, සබ්යබව යත පාතුකයරොමි
අජ්ජා’’ති. 

තං සුත්වා පුණ්ණයකො ‘‘අයං පණ්ඩියතන යදවමනුස්සානං

අකථතපුබ්යබො ධම්යමොභවිස්සති, ඛිප්පයමවනංඋද්ධරිත්වාසාධුනරධම්මං
සුණිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා මහාසත්තං උක්ඛිපිත්වා පබ්බතමුද්ධනි
නිසීදායපසි.තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1562. 

‘‘යසො පුණ්ණයකො කුරූනං කත්තුයසට්ඨං, නගමුද්ධනි ඛිප්පං 

පතිට්ඨයපත්වා; 

අස්සත්ථමාසීනංසයමක්ඛියාන, පරිපුච්ඡි කත්තාරමයනොමපඤ්ඤං. 

1563. 

‘‘සමුද්ධයටො යමසිතුවංපපාතා, හදයයනයතඅජ්ජ මමත්ථකිච්චං; 

යය යකචියම සාධුනරස්ස ධම්මා, සබ්යබව යම පාතුකයරොහි 
අජ්ජා’’ති. 

තත්ථ අස්සත්ථ ාසීනන්ති ලද්ධස්සාසං හුත්වා නිසින්නං. 

සය ක්ඛොනාති දිස්වා. සාධුපානරස්ස ධම් ාති නරස්ස සාධුධම්මා, 
සුන්දරධම්මාති අත්යථො. 

තංසුත්වාමහාසත්යතොආහ– 

1564. 

‘‘සමුද්ධයටො තයස්මි අහං පපාතා, හදයයන යම යදි යත අත්ථ 

කිච්චං; 

යය යකචියම සාධුනරස්ස ධම්මා, සබ්යබව යත පාතුකයරොමි 

අජ්ජා’’ති. 

තත්ථ තයස්මීතිතයාඅස්මි. 

අථ නං මහාසත්යතො ‘‘කිලිට්ඨගත්යතොම්හි, න්හායාමි තාවා’’ති ආහ.
යක්යඛොපි ‘‘සාධූ’’තින්හායනොදකංආහරිත්වාන්හාතකායල මහාසත්තස්ස
දිබ්බදුස්සගන්ධමාලාදීනි දත්වා අලඞ්කතප්පටියත්තකායල දිබ්බයභොජනං 
අදාසි. අථ මහාසත්යතො භුත්තයභොජයනො කාළාගිරිමත්ථකං
අලඞ්කාරායපත්වාආසනං පඤ්ඤායපත්වා අලඞ්කතධම්මාසයනනිසීදිත්වා
බුද්ධලීලායසාධුනරධම්මංයදයසන්යතො ගාථමාහ– 

1565. 
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‘‘යාතානුයායීචභවාහිමාණව, අල්ලඤ්චපාණිංපරිවජ්ජයස්සු; 

මා චස්සුමිත්යතසුකදාචිදුබ්භී, මාච වසංඅසතීනංනිගච්යඡ’’ති. 

තත්ථ අල්ලඤ්චපාණිංපරිවජ්ජෙස්සූති අල්ලංතින්තංපාණිංමාදහිමා
ඣායපහි. 

යක්යඛො සංඛිත්යතන භාසියත චත්තායරො සාධුනරධම්යම බුජ්ඣිතුං 
අසක්යකොන්යතොවිත්ථායරනපුච්ඡන්යතොගාථමාහ– 

1566. 

‘‘කථං නුයාතංඅනුයායියහොති, අල්ලඤ්චපාණිං දහයතකථංයසො; 

අසතී ච කා යකො පන මිත්තදුබ්යභො, අක්ඛාහි යම පුච්ඡියතො 
එතමත්ථ’’න්ති. 

මහාසත්යතොපිස්සකයථසි– 

1567. 

‘‘අසන්ථුතංයනොපිචදිට්ඨපුබ්බං, යයොආසයනනාපිනිමන්තයයයය; 

තස්යසවඅත්ථංපුරියසොකයරයය, යාතානුයායීතිතමාහු පණ්ඩිතා. 

1568. 

‘‘යස්යසකරත්තම්පි ඝයර වයසයය, යත්ථන්නපානං පුරියසො 

ලයභයය; 

නතස්සපාපංමනසාපිචින්තයය, අදුබ්භපාණිංදහයත මිත්තදුබ්යභො. 

1569. 

‘‘යස්සරුක්ඛස්සඡායාය, නිසීයදයයසයයයයවා; 

නතස්සසාඛංභඤ්යජයය, මිත්තදුබ්යභොහිපාපයකො. 

1570. 

‘‘පුණ්ණම්පියචමංපථවිංධයනන, දජ්ජිත්ථයාපුරියසො සම්මතාය; 

ලද්ධාඛණංඅතිමඤ්යඤයයතම්පි, තාසංවසංඅසතීනංන ගච්යඡ. 

1571. 

‘‘එවං යඛොයාතංඅනුයායියහොති, 

අල්ලඤ්චපාණිංදහයතපුයනවං; 

අසතීචසායසොපනමිත්තදුබ්යභො, 
යසොධම්මියකොයහොහිජහස්සුඅධම්ම’’න්ති. 

තත්ථ අසන්ථුතන්ති එකාහද්වීහම්පි එකයතො අවුත්ථපුබ්බං. යෙො

ආසයනනාපීති යයො එවරූපං පුග්ගලං ආසනමත්යතනපි නිමන්තයයයය, 

පයගව අන්නපානාදීහි. තස්යසවාති තස්ස පුබ්බකාරිස්ස අත්ථං පුරියසො
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කයරොයතව. ොතානුොයීති පුබ්බකාරිතාය යාතස්ස පුග්ගලස්ස අනුයායී. 

පඨමංකයරොන්යතොහියායීනාම, පච්ඡාකයරොන්යතොඅනුයායීනාමාතිඑවං 

පණ්ඩිතා කයථන්ති. අයං යදවරාජ, පඨයමො සාධුනරධම්යමො. 

අදුබ්භපාණින්ති අදුබ්භකං අත්තයනො භුඤ්ජනහත්ථයමව දහන්යතො හි 
මිත්තදුබ්භීනාමයහොති.ඉතිඅල්ලහත්ථස්සඅජ්ඣාපනංනාමඅයංදුතියයො 

සාධුනරධම්යමො. න තස්සාති තස්ස සාඛං වා පත්තං වා න භඤ්යජයය.

කිංකාරණා? මිත්තදුබ්යභොහිපාපයකො.ඉතිපරිභුත්තච්ඡායස්සඅයචතනස්ස 

රුක්ඛස්සපි පාපං කයරොන්යතො මිත්තදුබ්භී නාම යහොති, කිමඞ්ගං පන 
මනුස්සභූතස්සාති. එවං මිත්යතසු අදුබ්භනං නාම අයං තතියයො

සාධුනරධම්යමො. දජ්ජත්ථිොති දයදයය ඉත්ථයා. සම් තාොති ‘‘අහයමව

තස්සා පියයො, න අඤ්යඤො, මඤ්යඤව සා ඉච්ඡතී’’ති එවං සුට්ඨු මතාය. 

ලද්ධා ඛණන්ති අතිචාරස්ස ඔකාසං ලභිත්වා. අසතීනන්ති
අසද්ධම්මසමන්නාගතානං ඉත්ථීනං. ඉති මාතුගාමං නිස්සාය පාපස්ස

අකරණං නාම අයං චතුත්යථො සාධුනරධම්යමො. යසො ධම්මියකො යහොහීති

යදවරාජ, යසොත්වංඉයමහිචතූහි සාධුනරධම්යමහියුත්යතොයහොහීති. 

එවං මහාසත්යතො යක්ඛස්ස චත්තායරො සාධුනරධම්යම බුද්ධලීලාය 

කයථසි. 

සාධුනරධම්මකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

කාළාගිරිකණ්ඩං 
යත ධම්යම සුණන්යතොයයව පුණ්ණයකො සල්ලක්යඛසි ‘‘චතූසුපි

ඨායනසු පණ්ඩියතො අත්තයනො ජීවිතයමවයාචති, අයං යඛො මය්හං පුබ්යබ

අසන්ථුතස්යසව සක්කාරමකාසි, අහමස්ස නියවසයනතීහං මහන්තං යසං

අනුභවන්යතොවසිං, අහඤ්චිමං පාපකම්මංකයරොන්යතොමාතුගාමංනිස්සාය

කයරොමි, සබ්බථාපි අහයමව මිත්තදුබ්භී. සයච පණ්ඩිතං අපරජ්ඣාමි, න

සාධුනරධම්යම වත්තිස්සාමි නාම, තස්මා කිං යම නාගමාණවිකාය, 
ඉන්දපත්ථනගරවාසීනං අස්සුමුඛානි හායසන්යතො ඉමං යවයගන තත්ථ
යනත්වාධම්මසභායංඔතායරස්සාමී’’තිචින්යතත්වාගාථමාහ– 

1572. 

‘‘අවසිං අහං තුය්හ තීහං අගායර, අන්යනන පායනන 

උපට්ඨියතොස්මි; 

මිත්යතොමමාසීවිසජ්ජාමහංතං, කාමංඝරංඋත්තමපඤ්ඤගච්ඡ. 

1573. 

අපි හායතුනාගකුලාඅත්යථො, අලම්පියම නාගකඤ්ඤායයහොතු; 

යසො ත්වං සයකයනව සුභාසියතන, මුත්යතොසි යම අජ්ජ වධාය 

පඤ්ඤා’’ති. 
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තත්ථ උපට්ඨියතොස්මීති තයා උපට්ඨියතොස්මි. විසජ්ජා හං තන්ති

විස්සජ්යජමි අහං තං. කා න්ති එකංයසන. වධාොති වධයතො. පඤ්ඤාති
පඤ්ඤවන්ත. 

අථ නං මහාසත්යතො ‘‘මාණව, ත්වං තාව මං අත්තයනො ඝරං මා

යපයසහි, නාගභවනයමවමංයනහී’’තිවදන්යතොගාථමාහ– 

1574. 

‘‘හන්දතුවංයක්ඛමමම්පියනහි, සසුරංයතඅත්ථංමයි චරස්සු; 

මයඤ්චනාගාධිපතිංවිමානං, දක්යඛමුනාගස්ස අදිට්ඨපුබ්බ’’න්ති. 

තත්ථ හන්දාති වවස්සග්ගත්යථ නිපායතො. සසුරං යත අත්ථං  යි

චරස්සූතිතව සසුරස්ස සන්තකං අත්ථං මයි චර මානායසහි. නා ාධිපතිං

වි ානන්තිඅහම්පි නාගාධිපතිඤ්චවිමානඤ්චස්සඅදිට්ඨපුබ්බංපස්යසයයං. 

තංසුත්වාපුණ්ණයකොආහ– 

1575. 

‘‘යංයවනරස්සඅහිතායඅස්ස, නතංපඤ්යඤොඅරහතිදස්සනාය; 

අථ යකන වණ්යණන අමිත්තගාමං, තුවමිච්ඡසි උත්තමපඤ්ඤ 
ගන්තු’’න්ති. 

තත්ථ අමිත්ත ා න්ති අමිත්තස්ස වසනට්ඨානං, අමිත්තසමාගමන්ති
අත්යථො. 

අථ නංමහාසත්යතොආහ– 

1576. 

‘‘අද්ධා පජානාමිඅහම්පිඑතං, නතංපඤ්යඤො අරහතිදස්සනාය; 

පාපඤ්ච යම නත්ථ කතං කුහිඤ්චි, තස්මා න සඞ්යක 
මරණාගමායා’’ති. 

තත්ථ  රණා  ාොතිමරණස්සආගමාය. 

අපිච, යදවරාජ, තාදියසො යක්යඛො කක්ඛයළො මයා ධම්මකථාය

පයලොයභත්වා මුදුකයතො, ඉදායනව මං ‘‘අලං යම නාගමාණවිකාය, 

අත්තයනො ඝරං යාහී’’ති වයදසි, නාගරාජස්ස මුදුකරණං මම භායරො, 
යනහියයව මං තත්ථාති. තස්ස තං වචනං සුත්වා පුණ්ණයකො ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වාතුට්ඨචිත්යතොආහ– 

1577. 

‘‘හන්දචඨානංඅතුලානුභාවං, මයාසහදක්ඛසිඑහිකත්යත; 
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යත්ථච්ඡති නච්චගීයතහි නායගො, රාජා යථා යවස්සවයණො 
නළඤ්ඤං. 

1578. 

‘‘නංනාගකඤ්ඤාචරිතංගයණන, නිකීළතංනිච්චමයහොචරත්තිං; 

පහූතමාලයංබහුපුප්ඵඡන්නං, ඔභාසතී විජ්ජුරිවන්තලික්යඛ. 

1579. 

‘‘අන්යනනපායනනඋයපතරූපං, නච්යචහිගීයතහිචවාදියතහි; 

පරිපූරං කඤ්ඤාහි අලඞ්කතාහි, උපයසොභති 
වත්ථපිලන්ධයනනා’’ති. 

තත්ථ හන්ද චාති නිපාතමත්තයමව. ඨානන්ති නාගරාජස්ස

වසනට්ඨානං. නළිඤ්ඤන්තිනළනියංනාමරාජධානියං. චරිතං  යණනාති

තංනාගකඤ්ඤානංගයණනචරිතං. නිකීළිතන්ති නිච්චංඅයහොචරත්තිඤ්ච
නාගකඤ්ඤාහිකීළතානුකීළතං. 

එවඤ්ච පන වත්වා පුණ්ණයකො මහාසත්තං අස්සපිට්ඨංආයරොයපත්වා
තත්ථයනසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1580. 

‘‘යසො පුණ්ණයකො කුරූනං කත්තුයසට්ඨං, නිසීදයී පච්ඡයතො 

ආසනස්මිං; 

ආදායකත්තාරමයනොමපඤ්ඤං, උපානයීභවනංනාගරඤ්යඤො. 

1581. 

‘‘පත්වාන ඨානං අතුලානුභාවං, අට්ඨාසි කත්තා පච්ඡයතො

පුණ්ණකස්ස; 

සාමග්ගියපක්ඛමායනො නාගරාජා, පුබ්යබව 
ජාමාතරමජ්ඣභාසථා’’ති. 

තත්ථ යසො පුණ්ණයකොතිභික්ඛයව, යසොඑවංනාගභවනංවණ්යණත්වා

පණ්ඩිතං අත්තයනොආජඤ්ඤංආයරොයපත්වානාගභවනංයනසි. ඨානන්ති 

නාගරාජස්ස වසනට්ඨානං. පච්ඡයතො පුණ්ණකස්සාති පුණ්ණකස්ස කිර

එතදයහොසි ‘‘සයච නාගරාජා පණ්ඩිතං දිස්වා මුදුචිත්යතො භවිස්සති, 

ඉච්යචතං කුසලං. යනො යච, තස්ස තං අපස්සන්තස්යසව සින්ධවං
ආයරොයපත්වාආදායගමිස්සාමී’’ති. අථනංපච්ඡයතොඨයපසි.යතනවුත්තං

‘‘පච්ඡයතො පුණ්ණකස්සා’’ති. සා ග්ගියපක්ඛ ායනොති සාමග්ගිං

අයපක්ඛමායනො. ‘‘සාමං අයපක්ඛී’’තිපි පායඨො, අත්තයනො ජාමාතරං
පස්සිත්වාපඨමතරංසයයමවඅජ්ඣභාසථාති අත්යථො. 
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නාගරාජාආහ– 

1582. 

‘‘යන්නු තුවං අගමා මච්චයලොකං, අන්යවසමායනො හදයං

පණ්ඩිතස්ස; 

කච්චි සමිද්යධන ඉධානුපත්යතො, ආදාය 
කත්තාරමයනොමපඤ්ඤ’’න්ති. 

තත්ථ කච්චි සමිද්යධනාති කච්චි යත මයනොරයථන සමිද්යධන
නිප්ඵන්යනනඉධාගයතොසීතිපුච්ඡති. 

පුණ්ණයකො ආහ– 

1583. 

‘‘අයඤ්හි යසො ආගයතො යං ත්වමිච්ඡසි, ධම්යමන ලද්යධො මම 

ධම්මපායලො; 

තං පස්සථ සම්මුඛා භාසමානං, සුයඛො හයව සප්පුරියසහි 
සඞ්ගයමො’’ති. 

තත්ථ ෙං ත්වමිච්ඡසීති යං ත්වං ඉච්ඡසි. ‘‘යන්තු මිච්ඡසී’’තිපි පායඨො. 

සම්මුඛා භාස ානන්ති තං යලොකසක්කතං ධම්මපාලං ඉදානි මධුයරන

සයරන ධම්මං භාසමානං සම්මුඛාව පස්සථ, සප්පුරියසහි එකට්ඨායන
සමාගයමොහිනාමසුයඛොයහොතීති. 

කාළාගිරිකණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

තයතො නාගරාජාමහාසත්තංදිස්වාගාථමාහ– 

1584. 

‘‘අදිට්ඨපුබ්බංදිස්වාන, මච්යචොමච්චුභයට්ටියතො; 

බයම්හියතොනාභිවායදසි, නයිදංපඤ්ඤවතාමිවා’’ති. 

තත්ථ බයම්හියතොති භීයතො. ඉදං වුත්තං යහොති – පණ්ඩිත, ත්වං
අදිට්ඨපුබ්බංනාගභවනංදිස්වාමරණභයයනඅට්ටියතොභීයතො හුත්වායංමං

නාභිවායදසි, ඉදංකාරණංපඤ්ඤවන්තානංනයහොතීති. 

එවංවන්දනංපච්චාසීසන්තංනාගරාජානංමහාසත්යතො ‘‘නත්වංමයා 
වන්දිතබ්යබො’’තිඅවත්වාවඅත්තයනොඤාණවන්තතායඋපායයකොසල්යලන
‘‘අහං වජ්ඣප්පත්තභායවනනංතංවන්දාමී’’තිවදන්යතොගාථාද්වයමාහ– 

1585. 

‘‘න චම්හිබයම්හියතොනාග, නච මච්චුභයට්ටියතො; 
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නවජ්යඣොඅභිවායදයය, වජ්ඣංවානාභිවාදයය. 

1586. 

‘‘කථංයනොඅභිවායදයය, අභිවාදාපයයථයව; 

යංනයරොහන්තුමිච්යඡයය, තංකම්මංනුපපජ්ජතී’’ති. 

තස්සත්යථො – යනවාහං, නාගරාජ, අදිට්ඨපුබ්බං නාගභවනං දිස්වා 

භීයතො, නමරණභයට්ටියතො.මාදිසස්සහිමරණභයංනාමනත්ථ, වජ්යඣො

පන අභිවායදතුං, වජ්ඣං වා අවජ්යඣොපි අභිවාදායපතුං න ලභති. යඤ්හි

නයරො හන්තුමිච්යඡයය, යසො තං කථං නු අභිවායදයය, කථං වා යතන 
අත්තානං අභිවාදාපයයථ යව. තස්ස හි තං කම්මං න උපපජ්ජති. ත්වඤ්ච

කිරමං මාරායපතුංඉමංආණායපසි, කථාහංතංවන්දාධීති. 

තංසුත්වානාගරාජාමහාසත්තස්සථුතිංකයරොන්යතොද්යවගාථා අභාසි
– 

1587. 

‘‘එවයමතංයථාබ්රූසි, සච්චංභාසසිපණ්ඩිත; 

නවජ්යඣොඅභිවායදයය, වජ්ඣංවානාභිවාදයය. 

1588. 

කථං යනොඅභිවායදයය, අභිවාදාපයයථයව; 

යංනයරොහන්තුමිච්යඡයය, තංකම්මංනුපපජ්ජතී’’ති. 

ඉදානිමහාසත්යතොනාගරායජනසද්ධිංපටිසන්ථාරංකයරොන්යතොආහ
– 

1589. 

‘‘අසස්සතංසස්සතංනුතවයිදං, ඉද්ධීජුතීබලවීරියූපපත්ති; 

පුච්ඡාමිතංනාගරායජතමත්ථං, කථංනුයතලද්ධමිදංවිමානං. 

1590. 

‘‘අධිච්චලද්ධංපරිණාමජංයත, සයංකතංඋදාහුයදයවහිදින්නං; 

අක්ඛාහියමනාගරායජතමත්ථං, යයථවයතලද්ධමිදං විමාන’’න්ති. 

තත්ථ තවයිදන්තිඉදංතවයසජාතං, විමානං වාඅසස්සතංසස්සතසදිසං, 

‘‘මා යඛො යසං නිස්සාය පාපමකාසී’’ති ඉමිනා පයදන අත්තයනො ජීවිතං

යාචති. ඉද්ධීති නාගඉද්ධි ච නාගජුති ච කායබලඤ්ච යචතසිකවීරියඤ්ච

නාගභවයන උපපත්ති ච යඤ්ච යත ඉදං විමානං, පුච්ඡාමි තං නාගරාජ, 

එතමත්ථං, කථංනුයතඉදංසබ්බංලද්ධන්ති. අධිච්චලද්ධන්තිකිංනුතයා

ඉදං විමානං එවං සම්පන්නං අධිච්ච අකාරයණන ලද්ධං, උදාහු
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උතුපරිණාමජංයතඉදං, උදාහුසයංසහත්යථයනවකතං, උදාහුයදයවහි යත

දින්නං, යයථවයතඉදංලද්ධං, එතංයමඅත්ථංඅක්ඛාහීති. 

තං සුත්වානාගරාජාආහ– 

1591. 

‘‘නාධිච්චලද්ධං න පරිණාමජං යම, න සයංකතං නාපි යදයවහි 

දින්නං; 

සයකහි කම්යමහි අපාපයකහි, පුඤ්යඤහි යම ලද්ධමිදං 
විමාන’’න්ති. 

තත්ථ අපාපයකහීතිඅලාමයකහි. 

තයතොමහාසත්යතොආහ– 

1592. 

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

විපායකො; 

ඉද්ධීජුතීබලවීරියූපපත්ති, ඉදඤ්චයතනාග මහාවිමාන’’න්ති. 

තත්ථ කිංයත වතන්තිනාගරාජ, පුරිමභයවතවකිංවතංඅයහොසි, යකො

පනබ්රහ්මචරියවායසො, කතරස්සසුචරිතස්යසයවසඉද්ධිආදියකොවිපායකොති. 

තංසුත්වානාගරාජාආහ– 

1593. 

‘‘අහඤ්චභරියාචමනුස්සයලොයක, සද්ධාඋයභොදානපතීඅහුම්හා; 

ඔපානභූතංයමඝරංතදාසි, සන්තප්පිතාසමණබ්රාහ්මණාච. 

1594. 

‘‘මාලඤ්චගන්ධඤ්චවියලපනඤ්ච, පදීපියංයසයයමුපස්සයඤ්ච; 

අච්ඡාදනංසායනමන්නපානං, සක්කච්චදානානිඅදම්හතත්ථ. 

1595. 

‘‘තං යම වතං තං පන බ්රහ්මචරියං, තස්ස සුචිණ්ණස්ස අයං 

විපායකො; 

ඉද්ධීජුතීබලවීරියූපපත්ති, ඉදඤ්චයමධීර මහාවිමාන’’න්ති. 

තත්ථ  නුස්සයලොයකතිඅඞ්ගරට්යඨකාලචම්පානගයර. තංය  වතන්ති
තං සක්කච්චං දින්නදානයමව මය්හං වත්තසමාදානඤ්ච බ්රහ්මචරියඤ්ච

අයහොසි, තස්යසවසුචරිතස්සඅයංඉද්ධාදියකොවිපායකොති. 
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මහාසත්යතොආහ– 

1596. 

‘‘එවංයචයතලද්ධමිදංවිමානං, ජානාසිපුඤ්ඤානංඵලූපපත්තිං; 

තස්මාහිධම්මංචරඅප්පමත්යතො, යථාවිමානංපුන මාවයසසී’’ති. 

තත්ථ ජානාසීති සයච තයා දානානුභායවන තං ලද්ධං, එවං සන්යත
ජානාසිනාම පුඤ්ඤානං ඵලඤ්ච පුඤ්ඤඵයලනනිබ්බත්තං උපපත්තිඤ්ච. 

තස් ාහීතියස්මාපුඤ්යඤහිතයාඉදං ලද්ධං, තස්මා. පුන ාවයසසීතිපුනපි

යථාඉමංනාගභවනං අජ්ඣාවසසි, එවංධම්මංචර. 

තංසුත්වානාගරාජාආහ– 

1597. 

‘‘නයිධ සන්තිසමණබ්රාහ්මණාච, යයසන්නපානානිදයදමුකත්යත; 

අක්ඛාහියමපුච්ඡියතොඑතමත්ථං, යථාවිමානංපුන මාවයසමා’’ති. 

මහාසත්යතොආහ– 

1598. 

‘‘යභොගීහියතසන්තිඉධූපපන්නා, පුත්තාචදාරාඅනුජීවියනොච; 

යතසුතුවංවචසාකම්මුනාච, අසම්පදුට්යඨොචභවාහිනිච්චං. 

1599. 

‘‘එවංතුවංනාගඅසම්පයදොසං, අනුපාලයවචසාකම්මුනාච; 

ඨත්වා ඉධ යාවතායුකං විමායන, උද්ධං ඉයතො ගච්ඡසි 

යදවයලොක’’න්ති. 

තත්ථ යභොගීති යභොගියනො, නාගාතිඅත්යථො. යතසූතියතසුපුත්තදාරාදීසු

යභොගීසු වාචාය කම්යමන ච නිච්චං අසම්පදුට්යඨො භව. අනුපාලොති එවං 
පුත්තාදීසු යචව යසසසත්යතසු ච යමත්තචිත්තසඞ්ඛාතං අසම්පයදොසං

අනුරක්ඛ. උද්ධං ඉයතොති ඉයතො නාගභවනයතො චුයතො උපරියදවයලොකං
ගමිස්සති. යමත්තචිත්තඤ්හිදානයතොඅතියරකතරංපුඤ්ඤන්ති. 

තයතො නාගරාජා මහාසත්තස්ස ධම්මකථං සුත්වා ‘‘න සක්කා

පණ්ඩියතනබහි පපඤ්චංකාතුං, විමලාය දස්යසත්වා සුභාසිතං සායවත්වා 
යදොහළං පටිප්පස්සම්යභත්වා ධනඤ්චයරාජානං හායසන්යතො පණ්ඩිතං
යපයසතුංවට්ටතී’’ති චින්යතත්වාගාථමාහ– 

1600. 

‘‘අද්ධා හි යසො යසොචති රාජයසට්යඨො, තයා විනා යස්ස තුවං 

සජිබ්යබො; 
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දුක්ඛූපනීයතොපි තයා සයමච්ච, වින්යදයය යපොයසො 
සුඛමාතුයරොපී’’ති. 

තත්ථ සජබ්යබොතිසජීයවොඅමච්යචො. සය ච්චාතිතයාසහසමාගන්ත්වා. 

ආතුයරොපීතිබාළ්හගිලායනොපිසමායනො. 

තංසුත්වාමහාසත්යතොනාගරාජස්සථුතිංකයරොන්යතොඉතරංගාථමාහ 

– 

1601. 

‘‘අද්ධාසතංභාසසිනාගධම්මං, අනුත්තරංඅත්ථපදංසුචිණ්ණං; 

එතාදිසියාසුහිආපදාසු, පඤ්ඤායයතමාදිසානංවියසයසො’’ති. 

තත්ථ අද්ධා සතන්තිඑකංයසනසන්තානං පණ්ඩිතානංධම්මං භාසසි. 

අත්ථපදන්ති හිතයකොට්ඨාසං. එතාදිසිොසූති එවරූපාසු ආපදාසු එතාදියස
භයයඋපට්ඨියතමාදිසානංපඤ්ඤවන්තානංවියසයසො පඤ්ඤායති. 

තංසුත්වානාගරාජාඅතියරකතරංතුට්යඨොතයමවපුච්ඡන්යතොගාථමාහ 

– 

1602. 

‘‘අක්ඛාහි යනොතායංමුධානුලද්යධො, අක්යඛහි යනොතායංඅයජසි

ජූයත; 

ධම්යමන ලද්යධො ඉති තායමාහ, කථං නු ත්වං හත්ථමිමස්ස 
මාගයතො’’ති. 

තත්ථ අක්ඛාහි යනොති ආචික්ඛ අම්හාකං. තාෙන්ති තං අයං. මුධා නු

ලද්යධොති කිං නු යඛො මුධා අමූලයකයනව ලභි, උදාහු ජූයත අයජසි. ඉති 

තාෙ ාහාතිඅයංපුණ්ණයකො ‘‘ධම්යමනයමපණ්ඩියතොලද්යධො’’තිවදති. 

කථංනුත්වංහත්ථමි ස්ස ා යතොතිත්වංකථංඉමස්සහත්ථං ආගයතොසි. 

මහාසත්යතොආහ– 

1603. 

‘‘යයොමිස්සයරොතත්ථඅයහොසිරාජා, තමායමක්යඛහිඅයජසිජූයත; 

යසො මං ජියතො රාජා ඉමස්සදාසි, ධම්යමන ලද්යධොස්මි
අසාහයසනා’’ති. 

තත්ථ යෙො මිස්සයරොති යයො මං ඉස්සයරො. ඉ ස්සදාසීති ඉමස්ස
පුණ්ණකස්සඅදාසි. 
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තං සුත්වානාගරාජා තුට්යඨො අයහොසි. තමත්ථං පකායසන්යතො සත්ථා

ආහ – 

1604. 

‘‘මයහොරයගොඅත්තමයනොඋදග්යගො, සුත්වානධීරස්සසුභාසිතානි; 

හත්යථ ගයහත්වාන අයනොමපඤ්ඤං, පායවක්ඛි භරියාය තදා
සකායස. 

1605. 

‘‘යයනත්වංවිමයලපණ්ඩු, යයනභත්තංනරුච්චති; 

නචයමතාදියසොවණ්යණො, අයයමයසොතයමොනුයදො. 

1606. 

‘‘යස්ස යතහදයයනත්යථො, ආගතායංපභඞ්කයරො; 

තස්සවාකයංනිසායමහි, දුල්ලභංදස්සනංපුනා’’ති. 

තත්ථ පායවක්ඛීති පවිට්යඨො. යෙනාතිභද්යදවිමයල, යයනකාරයණන

ත්වංපණ්ඩු යචව, නචයතභත්තංරුච්චති. නචය තාදියසොවණ්යණොති 
පථවිතයලවායදවයලොයකවානචතාදියසොවණ්යණොඅඤ්ඤස්සකස්සචි

අත්ථ, යාදියසොඑතස්ස ගුණවණ්යණොපත්ථයටො. අෙය යසොතය ොනුයදොති

යං නිස්සාය තව යදොහයළො උප්පන්යනො, අයයමව යසො සබ්බයලොකස්ස

තයමොනුයදො. පුනාතිපුන එතස්සදස්සනංනාමදුල්ලභන්තිවදති. 

විමලාපිතං දිස්වාපටිසන්ථාරංඅකාසි.තමත්ථංපකායසන්යතො සත්ථා
ආහ– 

1607. 

‘‘දිස්වානතංවිමලාභූරිපඤ්ඤං, දසඞ්ගුලීඅඤ්ජලිං පග්ගයහත්වා; 

හට්යඨනභායවනපතීතරූපා, ඉච්චබ්රවිකුරූනං කත්තුයසට්ඨ’’න්ති. 

තත්ථ හට්යඨන භායවනාති පහට්යඨන චිත්යතන. පතීතරූපාති
යසොමනස්සජාතා. 

ඉයතොපරංවිමලායචමහාසත්තස්සචවචනප්පටිවචනගාථා– 

1608. 

‘‘අදිට්ඨපුබ්බංදිස්වාන, මච්යචොමච්චුභයට්ටියතො; 

බ්යම්හියතොනාභිවායදසි, නයිදංපඤ්ඤවතාමිව. 

1609. 

‘‘නචම්හිබයම්හියතොනාගි, නචමච්චුභයට්ටියතො; 

නවජ්යඣොඅභිවායදයය, වජ්ඣංවානාභිවාදයය. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

202 

පටුන 

1610. 

‘‘කථංයනොඅභිවායදයය, අභිවාදාපයයථයව; 

යංනයරොහන්තුමිච්යඡයය, තංකම්මංනුපපජ්ජති. 

1611. 

‘‘එවයමතංයථාබූ්රසි, සච්චංභාසසිපණ්ඩිත; 

නවජ්යඣොඅභිවායදයය, වජ්ඣංවානාභිවාදයය. 

1612. 

‘‘කථං යනොඅභිවායදයය, අභිවාදාපයයථයව; 

යංනයරොහන්තුමිච්යඡයය, තංකම්මංනුපපජ්ජති. 

1613. 

‘‘අසස්සතංසස්සතංනුතවයිදං, ඉද්ධීජුතීබලවීරියූපපත්ති; 

පුච්ඡාමිතංනාගකඤ්යඤතමත්ථං, කථංනුයතලද්ධමිදං විමානං. 

1614. 

‘‘අධිච්චලද්ධං පරිණාමජංයත, සයංකතංඋදාහු යදයවහිදින්නං; 

අක්ඛාහියමනාගකඤ්යඤතමත්ථං, යයථවයතලද්ධමිදංවිමානං. 

1615. 

‘‘නාධිච්චලද්ධං න පරිණාමජං යම, න සයංකථං නාපි යදයවහි 

දින්නං; 

සයකහිකම්යමහිඅපාපයකහි, පුඤ්යඤහියමලද්ධමිදංවිමානං. 

1616. 

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

විපායකො; 

ඉද්ධීජුතීබලවීරියූපපත්ති, ඉදඤ්චයතනාගිමහාවිමානං. 

1617. 

‘‘අහඤ්චයඛොසාමියකොචාපිමය්හං, සද්ධාඋයභොදානපතීඅහුම්හා; 

ඔපානභූතංයමඝරංතදාසි, සන්තප්පිතාසමණබ්රාහ්මණාච. 

1618. 

‘‘මාලඤ්චගන්ධඤ්චවියලපනඤ්ච, පදීපියංයසයයමුපස්සයඤ්ච; 

අච්ඡාදනංසායනමන්නපානං, සක්කච්චදානානිඅදම්හතත්ථ. 

1619. 

‘‘තං යම වතං තං පන බ්රහ්මචරියං, තස්ස සුචිණ්ණස්ස අයං 

විපායකො; 

ඉද්ධීජුතීබලවීරියූපපත්ති, ඉදඤ්චයමධීරමහාවිමානං. 
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1620. 

‘‘එවං යචයතලද්ධමිදංවිමානං, ජානාසි පුඤ්ඤානංඵලූපපත්තිං; 

තස්මාහිධම්මංචරඅප්පමත්තා, යථාවිමානංපුනමාවයසසි. 

1621. 

‘‘නයිධ සන්තිසමණබ්රාහ්මණාච, යයසන්නපානානිදයදමුකත්යත; 

අක්ඛාහියමපුච්ඡියතොඑතමත්ථං, යථාවිමානංපුනමාවයසම. 

1622. 

‘‘යභොගී හියතසන්තිඉධූපපන්නා, පුත්තාච දාරාඅනුජීවියනොච; 

යතසුතුවංවචසාකම්මුනාච, අසම්පදුට්ඨාචභවාහිනිච්චං. 

1623. 

‘‘එවංතුවංනාගිඅසම්පයදොසං, අනුපාලයවචසාකම්මුනාච; 

ඨත්වාඉධයාවතායුකංවිමායන, උද්ධංඉයතොගච්ඡසියදවයලොකං. 

1624. 

‘‘අද්ධා හි යසො යසොචති රාජයසට්යඨො, තයා විනා යස්ස තුවං 

සජිබ්යබො; 

දුක්ඛූපනීයතොපිතයාසයමච්ච, වින්යදයයයපොයසොසුඛමාතුයරොපි. 

1625. 

‘‘අද්ධාසතංභාසසිනාගිධම්මං, අනුත්තරංඅත්ථපදං සුචිණ්ණං; 

එතාදිසියාසුහිආපදාසු, පඤ්ඤායයතමාදිසානංවියසයසො. 

1626. 

‘‘අක්ඛාහියනොතායංමුධානුලද්යධො, අක්යඛහියනොතායංඅයජසි 

ජූයත; 

ධම්යමන ලද්යධො ඉති තායමාහ, කථං නු ත්වං හත්ථමිමස්ස 
මාගයතො. 

1627. 

‘‘යයොමිස්සයරොතත්ථඅයහොසිරාජා, තමායමක්යඛහිඅයජසිජූයත; 

යසො මං ජියතො රාජා ඉමස්සදාසි, ධම්යමන ලද්යධොස්මි
අසාහයසනා’’ති. 

ඉමාසංගාථානංඅත්යථොයහට්ඨාවුත්තනයයයනවයවදිතබ්යබො. 

මහාසත්තස්ස වචනං සුත්වා අතියරකතරං තුට්ඨා විමලා මහාසත්තං
ගයහත්වා සහස්සගන්යධොදකඝයටහි න්හායපත්වා න්හානකායල 

මහාසත්තස්ස දිබ්බදුස්සදිබ්බගන්ධමාලාදීනි දත්වා
අලඞ්කතප්පටියත්තකායල දිබ්බයභොජනං යභොයජසි. මහාසත්යතො
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භුත්තයභොජයනො අලඞ්කතාසනං පඤ්ඤායපත්වා අලඞ්කතධම්මාසයන
නිසීදිත්වාබුද්ධලීලායධම්මංයදයසසි.තමත්ථංපකායසන්යතො සත්ථාආහ
– 

1628. 

‘‘යයථවවරුයණොනායගො, පඤ්හංපුච්ඡිත්ථපණ්ඩිතං; 

තයථවනාගකඤ්ඤාපි, පඤ්හංපුච්ඡිත්ථපණ්ඩිතං. 

1629. 

‘‘යයථවවරුණංනාගං, ධීයරොයතොයසසිපුච්ඡියතො; 

තයථවනාගකඤ්ඤම්පි, ධීයරොයතොයසසිපුච්ඡියතො. 

1630. 

‘‘උයභොපි යත අත්තමයන විදිත්වා, මයහොරගං නාගකඤ්ඤඤ්ච

ධීයරො; 

අඡම්භීඅභීයතොඅයලොමහට්යඨො, ඉච්චබ්රවිවරුණංනාගරාජානං. 

1631. 

‘‘මායරොධයිනාගආයාහමස්මි, යයනතවත්යථොඉදංසරීරං; 

හදයයනමංයසනකයරොහිකිච්චං, සයංකරිස්සාමියථාමතියත’’ති. 

තත්ථ අඡම්භීතිනික්කම්යපො. අයලො හට්යඨොතිභයයනඅහට්ඨයලොයමො. 

ඉච්චබ්රවීති වීමංසනවයසන ඉති අබ්රවි.  ා යරොධයීති ‘‘මිත්තදුබ්භිකම්මං

කයරොමී’’ති මා භායි, ‘‘කථං නු යඛො ඉමං ඉදානි මායරස්සාමී’’ති වා මා

චින්තයි. නා ාතිවරුණංආලපති. ආොහ ස්මීතිආයයොඅහංඅස්මි, අයයමව

වාපායඨො. සෙං කරිස්සාමීතිසයචත්වං ‘‘ඉමස්සසන්තියකඉදානිධම්යමො

යමසුයතො’’තිමං මායරතුංනවිසහසි, අහයමවයථාතවඅජ්ඣාසයයො, තථා
සයංකරිස්සාමීති. 

නාගරාජා ආහ– 

1632. 

‘‘පඤ්ඤා හයව හදයං පණ්ඩිතානං, යත තයම්හ පඤ්ඤාය මයං 

සුතුට්ඨා; 

අනූනනායමොලභතජ්ජදාරං, අජ්යජවතංකුරුයයොපාපයාතූ’’ති. 

තත්ථ යතතයම්හාතියතමයංතවපඤ්ඤාය සුතුට්ඨා. අනූනනාය ොති

සම්පුණ්ණනායමො පුණ්ණයකො යක්ඛයසනාපති. ලභතජ්ජ දාරන්ති ලභතු

අජ්ජදාරං, දදාමි අස්සධීතරංඉරන්ධතිං. පාපොතූතිඅජ්යජවතංකුරුරට්ඨං 
පුණ්ණයකොපායපතු. 
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එවඤ්ච පනවත්වාවරුයණොනාගරාජාඉරන්ධතිං පුණ්ණකස්සඅදාසි.
යසො තං ලභිත්වා තුට්ඨචිත්යතො මහාසත්යතන සද්ධිං සල්ලපි. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1633. 

‘‘ස පුණ්ණයකො අත්තමයනො උදග්යගො, ඉරන්ධතිං නාගකඤ්ඤං

ලභිත්වා; 

හට්යඨනභායවනපතීතරූයපො, ඉච්චබ්රවිකුරූනංකත්තුයසට්ඨං. 

1634. 

‘‘භරියායමංත්වංඅකරිසමඞ්ගිං, අහඤ්චයතවිධුරකයරොමි කිච්චං; 

ඉදඤ්චයතමණිරතනංදදාමි, අජ්යජවතංකුරුයයොපාපයාමී’’ති. 

තත්ථ  ණිරතනන්ති පණ්ඩිත, අහංතවගුයණසුපසන්යනොඅරහාමිතව

අනුච්ඡවිකං කිච්චං කාතුං, තස්මා ඉමඤ්ච යත චක්කවත්තිපරියභොගං

මණිරතනංයදමි, අජ්යජවතංඉන්දපත්ථංපායපමීති. 

අථමහාසත්යතොතස්සථුතිංකයරොන්යතොඉතරංගාථමාහ– 

1635. 

‘‘අයජයයයමසාතවයහොතුයමත්ති, භරියායකච්චානපියායසද්ධිං; 

ආනන්දි විත්යතො සුමයනො පතීයතො, දත්වා මණිං මඤ්ච 
නයින්දපත්ථ’’න්ති. 

තත්ථ අයජෙයය සාති එසා තව භරියාය සද්ධිං පියසංවාසයමත්ති
අයජයයායහොතු.‘‘ආනන්දිවිත්යතො’’තිආදීහි පීතිසමඞ්ගිභාවයමවස්සවදති. 

නයින්දපත්ථන්තිනය ඉන්දපත්ථං. 

තංසුත්වාපුණ්ණයකොතථාඅකාසි.යතනවුත්තං– 

1636. 

‘‘සපුණ්ණයකොකුරූනංකත්තුයසට්ඨං, නිසීදයීපුරයතොආසනස්මිං; 

ආදායකත්තාරමයනොමපඤ්ඤං, උපානයීනගරංඉන්දපත්ථං. 

1637. 

‘‘මයනොමනුස්සස්සයථාපිගච්යඡ, තයතොපිස්සඛිප්පතරංඅයහොසි; 

සපුණ්ණයකොකුරූනංකත්තුයසට්ඨං, උපානයීනගරංඉන්දපත්ථං. 

1638. 

‘‘එතින්දපත්ථං නගරංපදිස්සති, රම්මානිච අම්බවනානිභාගයසො; 

අහඤ්ච භරියාය සමඞ්ගිභූයතො, තුවඤ්ච පත්යතොසි සකං 
නියකත’’න්ති. 
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තත්ථ ෙථාපි ච්යඡතිමයනොනාමකිඤ්චාපි නගච්ඡති, දූයරආරම්මණං

ගණ්හන්යතොපනගයතොතිවුච්චති, තස්මාමනස්ස ආරම්මණග්ගහණයතොපි
ඛිප්පතරංතස්සමයනොමයසින්ධවස්සගමනංඅයහොසීතිඑවයමත්ථඅත්යථො 

දට්ඨබ්යබො. එතින්දපත්ථන්තිඅස්සපිට්යඨ නිසින්යනොයයවස්සදස්යසන්යතො

එවමාහ. සකං නියකතන්ති ත්වඤ්ච අත්තයනො නියවසනං සම්පත්යතොති
ආහ. 

තස්මිංපනදිවයසපච්චූසකායලරාජාසුපිනංඅද්දස.එවරූයපොසුපියනො 
අයහොසි – රඤ්යඤො නියවසනද්වායර පඤ්ඤාක්ඛන්යධො සීලමයසායඛො
පඤ්චයගොරසඵයලො අලඞ්කතහත්ථගවාස්සපටිච්ඡන්යනො මහාරුක්යඛො 
ඨියතො.මහාජයනො තස්සසක්කාරංකත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගය්හනමස්සමායනො 
අට්ඨාසි. අයථයකො කණ්හපුරියසො ඵරුයසො රත්තසාටකනිවත්යථො 
රත්තපුප්ඵකණ්ණධයරො ආවුධහත්යථො ආගන්ත්වා මහාජනස්ස
පරියදවන්තස්යසව තං රුක්ඛං සමූලං ඡින්දිත්වා ආකඩ්ඪන්යතො ආදාය
ගන්ත්වාපුනතංආහරිත්වාපකතිට්ඨායනයයව ඨයපත්වාපක්කාමීති.රාජා

තං සුපිනං පරිග්ගණ්හන්යතො ‘‘මහාරුක්යඛො විය න අඤ්යඤො යකොචි, 
විධුරපණ්ඩියතො.මහාජනස්සපරියදවන්තස්යසවතංසමූලංඡින්දිත්වාආදාය 

ගතපුරියසොවියනඅඤ්යඤොයකොචි, පණ්ඩිතංගයහත්වාගතමාණයවො.පුන
තංආහරිත්වා පකතිට්ඨායනයයවඨයපත්වාගයතොවියයසොමාණයවොපුන
තංපණ්ඩිතංආයනත්වාධම්මසභාය ද්වායරඨයපත්වාපක්කමිස්සති.අද්ධා
අජ්ජ මයං පණ්ඩිතං පස්සිස්සාමා’’ති සන්නිට්ඨානං කත්වා
යසොමනස්සපත්යතො සකලනගරං අලඞ්කාරායපත්වා ධම්මසභං 
සජ්ජායපත්වා අලඞ්කතරතනමණ්ඩයප ධම්මාසනං පඤ්ඤායපත්වා 
එකසතරාජඅමච්චගණනගරවාසිජානපදපරිවුයතො ‘‘අජ්ජ තුම්යහ පණ්ඩිතං

පස්සිස්සථ, මා යසොචිත්ථා’’තිමහාජනංඅස්සායසත්වාපණ්ඩිතස්සආගමනං
ඔයලොයකන්යතොධම්මසභායං නිසීදි.අමච්චාදයයොපිනිසීදිංසු.තස්මිංඛයණ
පුණ්ණයකොපිපණ්ඩිතංඔතායරත්වා ධම්මසභායද්වායරපරිසමජ්යඣයයව
ඨයපත්වාඉරන්ධතිංආදායයදවනගරයමවගයතො.තමත්ථං පකායසන්යතො
සත්ථාආහ– 

1639. 

‘‘න පුණ්ණයකො කුරූනං කත්තුයසට්ඨං, ඔයරොපිය ධම්මසභාය

මජ්යඣ; 

ආජඤ්ඤමාරුය්හ අයනොමවණ්යණො, පක්කාමි
යවහායසමන්තලික්යඛ. 

1640. 

‘‘තංදිස්වාරාජාපරමප්පතීයතො, උට්ඨායබාහාහි පලිස්සජිත්වා; 

අවිකම්පයංධම්මසභායමජ්යඣ, නිසීදයී පමුඛමාසනස්මි’’න්ති. 
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තත්ථ අයනො වණ්යණොති අහීනවණ්යණො උත්තමවණ්යණො. 

අවිකම්පෙන්තිභික්ඛයව, යසොරාජාපණ්ඩිතං පලිස්සජිත්වාමහාජනමජ්යඣ
අවිකම්පන්යතොඅයනොලීයන්යතොයයවහත්යථගයහත්වාඅත්තයනො අභිමුඛං
කත්වාඅලඞ්කතධම්මාසයනනිසීදායපසි. 

අථ රාජා යතන සද්ධිං සම්යමොදිත්වා මධුරපටිසන්ථාරං කයරොන්යතො
ගාථමාහ– 

1641. 

‘‘ත්වං යනො වියනතාසි රථංව නද්ධං, නන්දන්ති තං කුරුයයො 

දස්සයනන; 

අක්ඛාහි යම පුච්ඡියතො එතමත්ථං, කථං පයමොක්යඛො අහු 
මාණවස්සා’’ති. 

තත්ථ නද්ධන්ති යථානද්ධං රථං සාරථ වියනති, එවංත්වං අම්හාකං

කාරයණනනයයනහිතකිරියාසුවියනතා. නන්දන්තිතන්තිතංදිස්වාවඉයම

කුරුරට්ඨවාසියනො තව දස්සයනන නන්දන්ති.  ාණවස්සාති මාණවස්ස

සන්තිකා කථං තව පයමොක්යඛො අයහොසි? යයො වා තං මුඤ්චන්තස්ස

මාණවස්සපයමොක්යඛො, යසොයකනකාරයණනඅයහොසීති අත්යථො. 

මහාසත්යතොආහ– 

1642. 

‘‘යංමාණයවොතයාභිවදීජනින්ද, නයසොමනුස්යසොනරවීරයසට්ඨ; 

යදියතසුයතොපුණ්ණයකොනාමයක්යඛො, රඤ්යඤොකුයවරස්සහි
යසො සජිබ්යබො. 

1643. 

‘‘භූමින්ධයරො වරුයණො නාම නායගො, බ්රහා සුචී

වණ්ණබලූපපන්යනො; 

තස්සානුජංධීතරංකාමයායනො, ඉරන්ධතීනාමසානාගකඤ්ඤා. 

1644. 

‘‘තස්සා සුමජ්ඣායපියායයහතු, පතාරයිත්ථ මරණායමය්හං; 

යසො යචව භරියාය සමඞ්ගිභූයතො, අහඤ්ච අනුඤ්ඤායතො මණි ච 
ලද්යධො’’ති. 

තත්ථ ෙං ාණයවොතයාභිවදීතිජනින්දයං ත්වං‘‘මාණයවො’’තිඅභිවදසි. 

භූමින්ධයරොති භූමින්ධරනාගභවනවාසී. සානා කඤ්ඤාතියංනාගකඤ්ඤං

යසො පත්ථයමායනො මම මරණාය පතාරයි චිත්තං පවත්යතසි, සා

නාගකඤ්ඤා ඉරන්ධතී නාම. පිොෙ යහතූති මහාරාජ, යසො හි නාගරාජා
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චතුප්යපොසථකපඤ්හවිස්සජ්ජයන පසන්යනො මං මණිනා පූයජත්වා

නාගභවනං ගයතො විමලාය නාම යදවියා තං මණිං අදිස්වා ‘‘යදව, කුහිං
මණී’’ති පුච්ඡියතො මම ධම්මකථකභාවං වණ්යණසි. සා මය්හං ධම්මකථං
යසොතුකාමාහුත්වාමමහදයයයදොහළං උප්පායදසි.නාගරාජා දුග්ගහියතන

පනධීතරං ඉරන්ධතිංආහ – ‘‘මාතා, යත විධුරස්ස හදයමංයස යදොහළනී, 
තස්සහදයමංසංආහරිතුංසමත්ථංසාමිකංපරියයසාහී’’ති.සා පරියයසන්තී
යවස්සවණස්ස භාගියනයයං පුණ්ණකං නාම යක්ඛං දිස්වා තං අත්තනි 
පටිබද්ධචිත්තංඤත්වාපිතුසන්තිකංයනසි.අථනංයසො‘‘විධුරපණ්ඩිතස්ස
හදයමංසං ආහරිතුං සක්යකොන්යතො ඉරන්ධතිං ලභිස්සසී’’ති ආහ.
පුණ්ණයකො යවපුල්ලපබ්බතයතො චක්කවත්තිපරියභොගං මණිරතනං
ආහරිත්වා තුම්යහහි සද්ධිං ජූතං කීළත්වා මං ජිනිත්වා ලභි. අහඤ්ච මම
නියවසයන තීහං වසායපත්වා මහන්තං සක්කාරං අකාසිං. යසොපි මං
අස්සවාලධිං ගාහායපත්වා හිමවන්යත රුක්යඛසු ච පබ්බයතසු ච
යපොයථත්වා මායරතුං අසක්යකොන්යතො සත්තයම වාතක්ඛන්යධ
යවරම්භවාතමුයඛ ච පක්ඛන්දිත්වා අනුපුබ්යබන සට්ඨියයොජනුබ්යබයධ 
කාළාගිරිමත්ථයකඨයපත්වාසීහයවසාදිවයසන ඉදඤ්චිදඤ්චරූපංකත්වාපි
මායරතුංඅසක්යකොන්යතොමයාඅත්තයනොමාරණකාරණංපුට්යඨො ආචික්ඛි.
අථස්සාහං සාධුනරධම්යම කයථසිං. තං සුත්වා පසන්නචිත්යතො මං ඉධ 
ආයනතුකායමොඅයහොසි. 

අථාහං තං ආදාය නාගභවනං ගන්ත්වා නාගරඤ්යඤො ච විමලාය ච
ධම්මං යදයසසිං.තයතොනාගරාජා ච විමලා චසබ්බනාගපරිසා ච පසීදිංසු.
නාගරාජාතත්ථමයාඡාහං වුත්ථකායලඉරන්ධතිංපුණ්ණකස්ස අදාසි.යසො
තං ලභිත්වා පසන්නචිත්යතො හුත්වා මං මණිරතයනන පූයජත්වා
නාගරායජන ආණත්යතො මයනොමයසින්ධවං ආයරොයපත්වා සයං
මජ්ඣිමාසයන නිසීදිත්වා ඉරන්ධතිං පච්ඡිමාසයන නිසීදායපත්වා මං 
පුරිමාසයන නිසීදායපත්වා ඉධාගන්ත්වා පරිසමජ්යඣ ඔතායරත්වා

ඉරන්ධතිං ආදාය අත්තයනො නගරයමව ගයතො. එවං, මහාරාජ, යසො
පුණ්ණයකො තස්සා සුමජ්ඣාය පියාය යහතු පතාරයිත්ථ මරණාය මය්හං.

අයථවංමංනිස්සායයසොයචවභරියායසමඞ්ගිභූයතො, මම ධම්මකථංසුත්වා

පසන්යනන නාගරායජන අහඤ්ච අනුඤ්ඤායතො, තස්ස පුණ්ණකස්ස

සන්තිකා අයංසබ්බකාමදයදොචක්කවත්තිපරියභොගමණිචලද්යධො, ගණ්හථ, 

යදව, ඉමංමණින්තිරඤ්යඤො රතනංඅදාසි. 

තයතො රාජා පච්චූසකායල අත්තනා දිට්ඨසුපිනං නගරවාසීනං

කයථතුකායමො ‘‘යභොන්යතො, නගරවාසියනො අජ්ජ මයා දිට්ඨසුපිනං
සුණාථා’’ති වත්වාආහ– 

1645. 

‘‘රුක්යඛො හි මය්හං පද්වායර සුජායතො, පඤ්ඤාක්ඛන්යධො

සීලමයස්ස සාඛා; 
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අත්යථ ච ධම්යම ච ඨියතො නිපායකො, ගවප්ඵයලො 
හත්ථගවාස්සඡන්යනො. 

1646. 

‘‘නච්චගීතතූරියාභිනාදියත, උච්ඡිජ්ජයසනංපුරියසොඅහාසි; 

යසො යනො අයං ආගයතො සන්නියකතං, රුක්ඛස්සිමස්සාපචිතිං
කයරොථ. 

1647. 

‘‘යය යකචි විත්තා මම පච්චයයන, සබ්යබව යත පාතුකයරොන්තු 

අජ්ජ; 

තිබ්බානිකත්වානඋපායනානි, රුක්ඛස්සිමස්සාපචිතිංකයරොථ. 

1648. 

‘‘යය යකචි බද්ධා මම අත්ථ රට්යඨ, සබ්යබව යත බන්ධනා 

යමොචයන්තු; 

යයථවයං බන්ධනස්මා පමුත්යතො, එවයමයත මුඤ්චයර
බන්ධනස්මා. 

1649. 

‘‘උන්නඞ්ගලා මාසමිමං කයරොන්තු, මංයසොදනං බ්රාහ්මණා

භක්ඛයන්තු; 

අමජ්ජපාමජ්ජරහාපිවන්තු, පුණ්ණාහිථාලාහි පලිස්සුතාහි. 

1650. 

‘‘මහාපථංනිච්චසමව්හයන්තු, තිබ්බඤ්චරක්ඛංවිදහන්තු රට්යඨ; 

යථාඤ්ඤමඤ්ඤං න වියහඨයයයයං, රුක්ඛස්සිමස්සාපචිතිං 
කයරොථා’’ති. 

තත්ථ සීල ෙස්ස සාඛාති එතස්සරුක්ඛස්ස සීලමයා සාඛා. අත්යථ ච 

ධම්ය චාති වද්ධියඤ්ච සභායව ච. ඨියතො නිපායකොති යසො 

පඤ්ඤාමයරුක්යඛො පතිට්ඨියතො.  වප්ඵයලොති පඤ්චවිධයගොරසඵයලො. 

හත්ථි වාස්සඡන්යනොති අලඞ්කතහත්ථගවාස්යසහි සඤ්ඡන්යනො. 

නච්චගීතතූරිොභිනාදියතති අථ තස්ස රුක්ඛස්ස පූජං කයරොන්යතන

මහාජයනනතස්මිංරුක්යඛඑයතහිනච්චාදීහිඅභිනාදියත. උච්ඡිජ්ජයසනං

පුරියසො අහාසීති එයකො කණ්හපුරියසො ආගන්ත්වා තං රුක්ඛං උච්ඡිජ්ජ
පරිවායරත්වා ඨිතං යසනං පලායපත්වා අහාසි ගයහත්වා ගයතො. පුන යසො 
රුක්යඛොආගන්ත්වා අම්හාකංනියවසනද්වාරයයවඨියතො. යසො යනො අයං
රුක්ඛසදියසො පණ්ඩියතො සන්නියකතං ආගයතො. ඉදානි සබ්යබව තුම්යහ

රුක්ඛස්සඉමස්සඅපචිතිංකයරොථ, මහාසක්කාරංපවත්යතථ. 
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   පච්චයෙනාති අම්යභො, අමච්චා යය යකචි මං නිස්සාය ලද්යධන

යයසන විත්තා තුට්ඨචිත්තා, යතසබ්යබ අත්තයනොවිත්තංපාතුකයරොන්තු. 

තිබ්බානීති බහලානි මහන්තානි. උපාෙනානීති පණ්ණාකායර. යෙ යකචීති

අන්තමයසො කීළනත්ථාය බද්යධ මිගපක්ඛියනො උපාදාය. මුඤ්චයරති

මුඤ්චන්තු. උන්නඞ් ලා ාසමි ං කයරොන්තූතිඉමංමාසංකසනනඞ්ගලානි
උස්සායපත්වා එකමන්යත ඨයපත්වා නගයර යභරිං චරායපත්වා සබ්යබව

මනුස්සාමහාඡණංකයරොන්තු. භක්ඛෙන්තූතිභුඤ්ජන්තු. අ ජ්ජපාති එත්ථ 

අ-කායරො නිපාතමත්තං, මජ්ජපා පුරිසා මජ්ජරහා අත්තයනො අත්තයනො

ආපානට්ඨායනසු නිසින්නා පිවන්තූති අත්යථො. පුණ්ණාහි ථාලාහීති

පුණ්යණහිථායලහි. පලිස්සුතාහීති අතිපුණ්ණත්තාපග්ඝරමායනහි.  හාපථං

නිච්චස ව්හෙන්තූති අන්යතොනගයරඅලඞ්කතමහාපථංරාජමග්ගංනිස්සාය
ඨිතායවසියානිච්චකාලංකියලසවයසන කියලසත්ථකංජනංඅව්හයන්තූති

අත්යථො. තිබ්බන්ති ගාළ්හං. ෙථාති යථා රක්ඛස්ස සුසංවිහිතත්තා
උන්නඞ්ගලා හුත්වාරුක්ඛස්සිමස්සඅපචිතිංකයරොන්තා අඤ්ඤමඤ්ඤංන

වියහඨයයයයං, එවං රක්ඛංසංවිදහන්තූතිඅත්යථො. 

එවංරඤ්ඤාවුත්යත– 

1651. 

‘‘ඔයරොධා චකුමාරාච, යවසියානාච බ්රාහ්මණා; 

බහුංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, පණ්ඩිතස්සාභිහාරයුං. 

1652. 

‘‘හත්ථායරොහා අනීකට්ඨා, රථකා පත්තිකාරකා; 

බහුංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, පණ්ඩිතස්සාභිහාරයුං. 

1653. 

‘‘සමාගතා ජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 

බහුංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, පණ්ඩිතස්සාභිහාරයුං. 

1654. 

‘‘බහුජයනොපසන්යනොසි, දිස්වාපණ්ඩිතමාගයත; 

පණ්ඩිතම්හිඅනුප්පත්යත, යචලුක්යඛයපොපවත්තථා’’ති. 

තත්ථ අභිහාරයුන්ති එවං රඤ්ඤා ආණත්තා මහාඡණං පටියායදත්වා
සබ්යබ සත්යත බන්ධනා යමොයචත්වා එයත සබ්යබ ඔයරොධාදයයො 
නානප්පකාරං පණ්ණාකාරං සජ්ජිත්වා යතන සද්ධිං අන්නඤ්ච පානඤ්ච

පණ්ඩිතස්ස යපයසසුං. පණ්ඩිත ා යතති පණ්ඩියත ආගයත තං පණ්ඩිතං
දිස්වා බහුජයනොපසන්යනොඅයහොසි. 
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ඡයණො මායසන ඔසානං අගමාසි. තයතො මහාසත්යතො බුද්ධකිච්චං
සායධන්යතො විය මහාජනස්ස ධම්මං යදයසන්යතො රාජානඤ්ච
අනුසාසන්යතො දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා යාවතායුකං ඨත්වා
ආයුපරියයොසායනසග්ගපරායයණොඅයහොසි.රාජානංආදිංකත්වාසබ්යබපි 
නගරවාසියනො පණ්ඩිතස්යසොවායද ඨත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා
ආයුපරියයොසායන සග්ගපුරංපූරයිංසු. 

සත්ථාඉමංධම්මයදසනංආහරිත්වා‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි
තථාගයතො පඤ්ඤාසම්පන්යනො උපායකුසයලොයයවා’’ති වත්වා ජාතකං

සයමොධායනසි – ‘‘තදා පණ්ඩිතස්ස මාතාපිතයරො මහාරාජකුලානි අයහසුං, 

යජට්ඨභරියා රාහුලමාතා, යජට්ඨපුත්යතො රාහුයලො, විමලා උප්පලවණ්ණා, 

වරුණනාගරාජා සාරිපුත්යතො, සුපණ්ණරාජා යමොග්ගල්ලායනො, සක්යකො

අනුරුද්යධො, ධනඤ්චයයකොරබයරාජා ආනන්යදො, පුණ්ණයකො ඡන්යනො, 

පරිසා බුද්ධපරිසා, විධුරපණ්ඩියතො පන අහයමව සම්මාසම්බුද්යධො
අයහොසි’’න්ති. 

විධුරජාතකවණ්ණනානවමා. 

[547] 10. යවස්සන්තරජාතකවණ්ණනා 
දසවරකථාවණ්ණනා 

ඵුස්සතී වරවණ්ණායභති ඉදං සත්ථා කපිලවත්ථුං උපනිස්සාය
නියරොධාරායමවිහරන්යතොයපොක්ඛරවස්සංආරබ්භ කයථසි.යදාහිසත්ථා
පවත්තිතවරධම්මචක්යකො අනුක්කයමන රාජගහං ගන්ත්වා තත්ථ 
යහමන්තං වීතිනායමත්වා උදායිත්යථයරන මග්ගයදසයකන

වීසතිසහස්සඛීණාසවපරිවුයතො පඨමගමයනන කපිලවත්ථුං අගමාසි, තදා
සක්යරාජායනො ‘‘මයං අම්හාකං ඤාතියසට්ඨං පස්සිස්සාමා’’ති
සන්නිපතිත්වා භගවයතො වසනට්ඨානං වීමංසමානා 

‘‘නියරොධසක්කස්සාරායමො රමණීයයො’’ති සල්ලක්යඛත්වා තත්ථ සබ්බං
පටිජග්ගනවිධිං කත්වා ගන්ධපුප්ඵාදිහත්ථා පච්චුග්ගමනං කයරොන්තා
සබ්බාලඞ්කාරප්පටිමණ්ඩියත දහරදහයරනාගරදාරයකචනාගරදාරිකායයො

ච පඨමං පහිණිංසු, තයතො රාජකුමායර ච රාජකුමාරිකායයො ච. යතසං
අන්තරා සාමං ගන්ධපුප්ඵචුණ්ණාදීහි සත්ථාරං පූයජත්වා භගවන්තං
ගයහත්වා නියරොධාරාමයමව අගමිංසු. තත්ථ භගවා
වීසතිසහස්සඛීණාසවපරිවුයතො පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසීදි. තදා හි
සාකියා මානජාතිකා මානත්ථද්ධා. යත ‘‘අයං සිද්ධත්ථකුමායරො අම්යහහි

දහරතයරො, අම්හාකං කනිට්යඨො භාගියනයයයො පුත්යතො නත්තා’’ති
චින්යතත්වාදහරදහයරරාජකුමායරචරාජකුමාරිකායයොචආහංසු‘‘තුම්යහ 

භගවන්තංවන්දථ, මයංතුම්හාකංපිට්ඨියතොනිසීදිස්සාමා’’ති. 

යතසු එවං අවන්දිත්වා නිසින්යනසු භගවා යතසං අජ්ඣාසයං 

ඔයලොයකත්වා ‘‘න මං ඤාතයයො වන්දන්ති, හන්ද ඉදායනව
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වන්දායපස්සාමී’’ති අභිඤ්ඤාපාදකං චතුත්ථජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා තයතො
වුට්ඨාය ආකාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා යතසං සීයස පාදපංසුං ඔකිරමායනො විය
කණ්ඩම්බරුක්ඛමූයල යමකපාටිහාරියසදිසං පාටිහාරියං අකාසි. රාජා

සුද්යධොදයනො තං අච්ඡරියං දිස්වා ආහ ‘‘භන්යත, තුම්හාකං ජාතදිවයස
කාළයදවලස්ස වන්දනත්ථං උපනීතානං යවො පායද පරිවත්තිත්වා

බ්රාහ්මණස්ස මත්ථයකඨියත දිස්වා අහං තුම්හාකං පායද වන්දිං, අයං යම
පඨමවන්දනා. පුනපි වප්පමඞ්ගලදිවයස ජම්බුච්ඡායාය සිරිසයයන
නිසින්නානංයවො ජම්බුච්ඡායායඅපරිවත්තනං දිස්වාපිඅහංතුම්හාකංපායද 

වන්දිං, අයංයමදුතියවන්දනා.ඉදානිඉමංඅදිට්ඨපුබ්බංපාටිහාරියං දිස්වාපි

තුම්හාකංපායදවන්දාමි, අයංයමතතියවන්දනා’’ති. රඤ්ඤාපනවන්දියත

අවන්දිත්වා ඨාතුං සමත්යථො නාම එකසාකියයොපි නායහොසි, සබ්යබ 

වන්දිංසුයයව. 

ඉති භගවා ඤාතයයො වන්දායපත්වා ආකාසයතො ඔතරිත්වා 
පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසීදි. නිසින්යන ච භගවති සිඛාපත්යතො

ඤාතිසමාගයමො අයහොසි, සබ්යබ එකග්ගචිත්තා හුත්වා නිසීදිංසු. තයතො

මහායමයඝො උට්ඨහිත්වා යපොක්ඛරවස්සං වස්සි, තම්බවණ්ණං උදකං

යහට්ඨා විරවන්තං ගච්ඡති. යය යතයමතුකාමා, යත යතයමන්ති. 
අයතයමතුකාමස්ස සරීයර එකබින්දුමත්තම්පි න පතති. තං දිස්වා සබ්යබ
අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජාතා අයහසුං. ‘‘අයහො අච්ඡරියං අයහො අබ්භුතං අයහො 

බුද්ධානං මහානුභාවතා, යයසං ඤාතිසමාගයම එවරූපං යපොක්ඛරවස්සං

වස්සී’’ති භික්ඛූ කථං සමුට්ඨායපසුං. තං සුත්වා සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, 

ඉදායනව, පුබ්යබපි මම ඤාතිසමාගයම මහායමයඝො යපොක්ඛරවස්සං
වස්සියයවා’’තිවත්වායතහියාචියතොඅතීතං ආහරි. 

අතීයත සිවිරට්යඨ යජතුත්තරනගයර සිවිමහාරාජා නාම රජ්ජං 
කායරන්යතො සඤ්ජයං නාම පුත්තං පටිලභි. යසො තස්ස වයප්පත්තස්ස
මද්දරාජධීතරං ඵුස්සතිංනාම රාජකඤ්ඤංආයනත්වා රජ්ජංනියයායදත්වා
ඵුස්සතිං අග්ගමයහසිං අකාසි. තස්සා අයං පුබ්බයයොයගො – ඉයතො
එකනවුතිකප්යප විපස්සී නාම සත්ථා යලොයක උදපාදි. තස්මිං
බන්ධුමතිනගරංනිස්සායයඛයමමිගදායයවිහරන්යතඑයකොරාජාරඤ්යඤො 
බන්ධුමස්ස අනග්යඝන චන්දනසායරන සද්ධිං සතසහස්සග්ඝනිකං
සුවණ්ණමාලං යපයසසි. රඤ්යඤො පන ද්යව ධීතයරො අයහසුං. යසො තං

පණ්ණාකාරං තාසං දාතුකායමො හුත්වා චන්දනසාරං යජට්ඨිකාය අදාසි, 
සුවණ්ණමාලං කනිට්ඨාය අදාසි. තා උයභොපි ‘‘න මයං ඉමං අත්තයනො 

සරීයර පිළන්ධිස්සාම, සත්ථාරයමව පූයජස්සාමා’’ති චින්යතත්වා රාජානං

ආහංසු ‘‘තාත, චන්දනසායරන ච සුවණ්ණමාලාය ච දසබලං

පූයජස්සාමා’’ති. තං සුත්වා රාජා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි. යජට්ඨිකා
සුඛුමචන්දනචුණ්ණං කායරත්වා සුවණ්ණසමුග්ගං පූයරත්වා ගණ්හායපසි.
කනිට්ඨභගිනී පන සුවණ්ණමාලං උරච්ඡදමාලං කාරායපත්වා 
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සුවණ්ණසමුග්යගන ගණ්හායපසි. තා උයභොපි මිගදායවිහාරං ගන්ත්වා 
යජට්ඨිකා චන්දනචුණ්යණන දසබලස්ස සුවණ්ණවණ්ණං සරීරං පූයජත්වා

යසසචුණ්ණානි ගන්ධකුටියං විකිරිත්වා ‘‘භන්යත, අනාගයත තුම්හාදිසස්ස
බුද්ධස්සමාතා භයවයය’’න්තිපත්ථනංඅකාසි.කනිට්ඨභගිනීපිතථාගතස්ස
සුවණ්ණවණං සරීරං සුවණ්ණමාලාය කයතන උරච්ඡයදන පූයජත්වා

‘‘භන්යත, යාව අරහත්තප්පත්ති, තාව ඉදං පසාධනං මම සරීරා මා විගතං
යහොතූ’’තිපත්ථනංඅකාසි.සත්ථාපිතාසංඅනුයමොදනං අකාසි. 

තා උයභොපි යාවතායුකං ඨත්වා යදවයලොයක නිබ්බත්තිංසු. තාසු

යජට්ඨභගිනී යදවයලොකයතො මනුස්සයලොකං, මනුස්සයලොකයතො
යදවයලොකං සංසරන්තී එකනවුතිකප්පාවසායන අම්හාකං බුද්ධුප්පාදකායල 

බුද්ධමාතා මහාමායායදවීනාම අයහොසි.කනිට්ඨභගිනීපිතයථවසංසරන්තී
කස්සපදසබලස්ස කායල කිකිස්ස රඤ්යඤො ධීතා හුත්වා නිබ්බත්ති. සා
චිත්තකම්මකතාය විය උරච්ඡදමාලාය අලඞ්කයතන උයරන ජාතත්තා
උරච්ඡදා නාම කුමාරිකා හුත්වා යසොළසවස්සිකකායල සත්ථු
භත්තානුයමොදනං සුත්වා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාය අපරභායග 
භත්තානුයමොදනංසුණන්යතයනවපිතරායසොතාපත්තිඵලංපත්තදිවයසයයව
අරහත්තංපත්වා පබ්බජිත්වාපරිනිබ්බායි.කිකිරාජාපිඅඤ්ඤාසත්තධීතයරො
ලභි.තාසංනාමානි– 

‘‘සමණීසමණගුත්තාච, භික්ඛුනීභික්ඛදායිකා; 

ධම්මායචවසුධම්මාච, සඞ්ඝදාසීචසත්තමී’’ති. 

තාඉමස්මිංබුද්ධුප්පායද– 

‘‘යඛමාඋප්පලවණ්ණාච, පටාචාරාචයගොතමී; 

ධම්මදින්නාමහාමායා, විසාඛාචාපිසත්තමී’’ති. 

තාසු ඵුස්සතී සුධම්මා නාම හුත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා
විපස්සිසම්මාසම්බුද්ධස්ස කතාය චන්දනචුණ්ණපූජාය ඵයලන
රත්තචන්දනරසපරිප්යඵොසියතන විය සරීයරන ජාතත්තා ඵුස්සතී නාම
කුමාරිකා හුත්වායදයවසුචමනුස්යසසුචසංසරන්තීඅපරභායගසක්කස්ස
යදවරඤ්යඤො අග්ගමයහසී හුත්වා නිබ්බත්ති. අථස්සා යාවතායුකං ඨත්වා
පඤ්චසු පුබ්බනිමිත්යතසු උප්පන්යනසු සක්යකො යදවරාජා තස්සා
පරික්ඛීණායුකතංඤත්වාමහන්යතනයයසනතංආදාය නන්දනවනුයයානං
ගන්ත්වා තත්ථ තං අලඞ්කතසයනපිට්යඨ නිසින්නං සයං සයනපස්යස 

නිසීදිත්වාඑතදයවොච‘‘භද්යදඵුස්සති, යතදසවයරදම්මි, යතගණ්හස්සූ’’ති 
වදන්යතො ඉමස්මිං ගාථාසහස්සපටිමණ්ඩියත මහායවස්සන්තරජාතයක
පඨමංගාථමාහ– 

1655. 

‘‘ඵුස්සතීවරවණ්ණායභ, වරස්සුදසධාවයර; 
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පථබයාචාරුපුබ්බඞ්ගි, යංතුය්හංමනයසොපිය’’න්ති. 

එවයමසා මහායවස්සන්තරධම්මයදසනායදවයලොයක පතිට්ඨාපිතානාම
යහොති. 

තත්ථ ඵුස්සතීතිතං නායමනාලපති. වරවණ්ණායභතිවරායවණ්ණාභාය

සමන්නාගයත. දසධාති දසවියධ. පථබයාති පථවියං ගයහතබ්යබ කත්වා 

වරස්සු ගණ්හස්සූති වදති. චාරුපුබ්බඞ්ගීති චාරුනා පුබ්බඞ්යගන

වරලක්ඛයණන සමන්නාගයත. ෙං තුය්හං  නයසො පිෙන්ති යං යං තව

මනසාපියං, තංතංදසහි යකොට්ඨායසහිගණ්හාහීතිවදති. 

සාඅත්තයනොචවනධම්මතංඅජානන්තීපමත්තාහුත්වාදුතියගාථමාහ – 

1656. 

‘‘යදවරාජනයමොතයත්ථු, කිංපාපංපකතංමයා; 

රම්මාචායවසිමංඨානා, වායතොවධරණීරුහ’’න්ති. 

තත්ථ නය ො තයත්ථූති නයමො යත අත්ථු. කිං පාපන්ති කිං මයා තව

සන්තියකපාපංපකතන්තිපුච්ඡති. ධරණීරුහන්තිරුක්ඛං. 

අථස්සාපමත්තභාවංඤත්වාසක්යකොද්යවගාථාඅභාසි– 

1657. 

‘‘නයචවයතකතංපාපං, නචයමත්වමසිඅප්පියා; 

පුඤ්ඤඤ්චයතපරික්ඛීණං, යයනයතවංවදාමහං. 

1658. 

‘‘සන්තියක මරණංතුය්හං, විනාභායවො භවිස්සති; 

පටිග්ගණ්හාහියමඑයත, වයරදසපයවච්ඡයතො’’ති. 

තත්ථ යෙනයතවන්තියයනයතඑවංවදාමි. තුය්හංවිනාභායවොතිතව

අම්යහහිසද්ධිංවියයොයගොභවිස්සති. පයවච්ඡයතොතිදදමානස්ස. 

සාසක්කස්සවචනංසුත්වානිච්ඡයයනඅත්තයනොමරණංඤත්වාවරං 
ගණ්හන්තීආහ– 

1659. 

‘‘වරංයචයමඅයදොසක්ක, සබ්බභූතානමිස්සර; 

සිවිරාජස්සභද්දන්යත, තත්ථඅස්සංනියවසයන. 

1660. 

‘‘නීලයනත්තා නීලභමු, නීලක්ඛීචයථා මිගී; 
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ඵුස්සතීනාමනායමන, තත්ථපස්සංපුරින්දන. 

1661. 

‘‘පුත්තංලයභථවරදං, යාචයයොගංඅමච්ඡරිං; 

පූජිතංපටිරාජූහි, කිත්තිමන්තංයසස්සිනං. 

1662. 

‘‘ගබ්භංයමධාරයන්තියා, මජ්ඣිමඞ්ගංඅනුන්නතං; 

කුච්ඡිඅනුන්නයතොඅස්ස, චාපංවලිඛිතංසමං. 

1663. 

‘‘ථනා යමනප්පපයතයයං, පලිතානසන්තු වාසව; 

කායයරයජොනලිම්යපථ, වජ්ඣඤ්චාපිපයමොචයය. 

1664. 

‘‘මයූරයකොඤ්චාභිරුයද, නාරිවරගණායුයත; 

ඛුජ්ජයචලාපකාකිණ්යණ, සූතමාගධවණ්ණියත. 

1665. 

‘‘චිත්රග්ගයළරුඝුසියත, සුරාමංසපයබොධයන; 

සිවිරාජස්සභද්දන්යත, තත්ථස්සංමයහසීපියා’’ති. 

තත්ථ සිවිරාජස්සාති සා සකලජම්බුදීපතලං ඔයලොයකන්තී අත්තයනො
අනුච්ඡවිකං සිවිරඤ්යඤො නියවසනං දිස්වා තත්ථ අග්ගමයහසිභාවං 

පත්යථන්තීඑවමාහ. ෙථා මිගීතිඑකවස්සිකා හිමිගයපොතිකා නීලයනත්තා

යහොති, යතයනවමාහ. තත්ථපස්සන්ති තත්ථපි ඉමිනාව නායමන අස්සං. 

ලයභථාති ලයභයයං. වරදන්ති
අලඞ්කතසීසඅක්ඛියුගලහදයමංසරුධිරයසතච්ඡත්තපුත්තදායරසු 

යාචිතයාචිතස්ස වරභණ්ඩස්ස දායකං. කුච්ඡීති ‘‘මජ්ඣිමඞ්ග’’න්ති වුත්තං

සරූපයතො දස්යසති. ලිඛතන්ති යථා යඡයකන ධනුකායරන සම්මා ලිඛිතං

ධනුඅනුන්නතමජ්ඣංතුලාවට්ටංසමංයහොති, එවරූයපො යමකුච්ඡිභයවයය. 

නප්පපයතෙුන්ති පතිත්වා ලම්බා න භයවයයං. පලිතා න සන්තු

වාසවාති වාසව යදවයසට්ඨ, පලිතානිපි යම සිරස්මිං න සන්තු මා

පඤ්ඤායිංසු. ‘‘පලිතානි සියරොරුහා’’තිපි පායඨො. වජ්ඣඤ්චාපීති
කිබ්බිසකාරකං රාජාපරාධිකං වජ්ඣප්පත්තයචොරං අත්තයනො බයලන
යමොයචතුං සමත්ථා භයවයයං. ඉමිනා අත්තයනො ඉස්සරියභාවං දීයපති. 

භූත ා ධවණ්ණියතතියභොජනකාලාදීසු ථුතිවයසන කාලංආයරොයචන්යතහි

සූයතහි යචව මාගධයකහි ච වණ්ණියත. චිත්රග් යළරුඝුසියතති
පඤ්චඞ්ගිකතූරියසද්දසදිසං මයනොරමං රවං රවන්යතහි

සත්තරතනවිචිත්යතහිද්වාරකවායටහිඋග්යඝොසියත. සුරා ංසපයබොධයනති
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‘‘පිවථ, ඛාදථා’’ති සුරාමංයසහි පයබොධියමානජයන එවරූයප සිවිරාජස්ස
නියවසයනතස්සඅග්ගමයහසීභයවයයන්තිඉයමදසවයරගණ්හි. 

තත්ථ සිවිරාජස්ස අග්ගමයහසිභායවො පඨයමො වයරො, නීලයනත්තතා

දුතියයො, නීලභමුකතාතතියයො, ඵුස්සතීතිනාමංචතුත්යථො, පුත්තපටිලායභො

පඤ්චයමො, අනුන්නතකුච්ඡිතා ඡට්යඨො, අලම්බත්ථනතා සත්තයමො, 

අපලිතභායවො අට්ඨයමො, සුඛුමච්ඡවිභායවො නවයමො, 
වජ්ඣප්පයමොචනසමත්ථතාදසයමොවයරොති. 

සක්යකොආහ– 

1666. 

‘‘යයයතදසවරාදින්නා, මයාසබ්බඞ්ගයසොභයන; 

සිවිරාජස්සවිජියත, සබ්යබයතලච්ඡසීවයර’’ති. 

අථස්සා සක්යකො යදවරාජා ඵුස්සතියා දස වයර අදාසි, දත්වා ච පන 

‘‘භද්යදඵුස්සති, තවසබ්යබයතසමිජ්ඣන්තූ’’තිවත්වාඅනුයමොදි.තමත්ථං 
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1667. 

‘‘ඉදං වත්වානමඝවා, යදවරාජාසුජම්පති; 

ඵුස්සතියාවරංදත්වා, අනුයමොදිත්ථවාසයවො’’ති. 

තත්ථ අනුය ොදිත්ථාති ‘‘සබ්යබයත ලච්ඡසිවයර’’තිඑවංවයර දත්වා
පමුද්දියතොතුට්ඨමානයසොඅයහොසීතිඅත්යථො. 

දසවරකථානිට්ඨිතා. 

හිමවන්තවණ්ණනා 
ඉති සා වයර ගයහත්වා තයතො චුතා මද්දරඤ්යඤො අග්ගමයහසියා 

කුච්ඡිම්හිනිබ්බත්ති.ජායමානාචචන්දනචුණ්ණපරිකිණ්යණනවියසරීයරන
ජාතා. යතනස්සා නාමග්ගහණදිවයස ‘‘ඵුස්සතී’’ත්යවව නාමං කරිංසු. සා 
මහන්යතන පරිවායරන වඩ්ඪිත්වා යසොළසවස්සකායල උත්තමරූපධරා
අයහොසි. අථ නං සිවිමහාරාජා පුත්තස්ස සඤ්ජයකුමාරස්ස අත්ථාය
ආයනත්වා තස්ස ඡත්තං උස්සායපත්වා යසොළසන්නං ඉත්ථසහස්සානං
යජට්ඨිකංකත්වාඅග්ගමයහසිට්ඨායන ඨයපසි.යතනවුත්තං– 

‘‘තයතොචුතාසාඵුස්සතී, ඡත්තියයඋපපජ්ජථ; 

යජතුත්තරම්හිනගයර, සඤ්ජයයනසමාගමී’’ති. 

සා සඤ්ජයස්ස පියා මනාපා අයහොසි. අථනං සක්යකොආවජ්ජමායනො
‘‘මයා ඵුස්සතියා දින්නවයරසු නව වරා සමිද්ධා’’ති දිස්වා ‘‘එයකො පන
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පුත්තවයරොනතාව සමිජ්ඣති, තම්පිස්සාසමිජ්ඣායපස්සාමී’’තිචින්යතසි.

තදා මහාසත්යතො තාවතිංසයදවයලොයක වසති, ආයු චස්ස පරික්ඛීණං

අයහොසි. තං ඤත්වා සක්යකො තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘මාරිස, තයා

මනුස්සයලොකංගන්තුංවට්ටති, තත්ථසිවිරඤ්යඤො අග්ගමයහසියාකුච්ඡිම්හි
පටිසන්ධිං ගණ්හිතුං වට්ටතී’’ති වත්වා තස්ස යචව අඤ්යඤසඤ්ච
චවනධම්මානං සට්ඨිසහස්සානං යදවපුත්තානං පටිඤ්ඤං ගයහත්වා 

සකට්ඨානයමව ගයතො. මහාසත්යතොපි තයතො චවිත්වා තත්ථුපපන්යනො, 
යසසයදවපුත්තාපි සට්ඨිසහස්සානං අමච්චානං යගයහසු නිබ්බත්තිංසු.
මහාසත්යත කුච්ඡිගයත ඵුස්සතී යදොහළනී හුත්වා චතූසු නගරද්වායරසු
නගරමජ්යඣ රාජනියවසනද්වායර චාති ඡසු ඨායනසු ඡ දානසාලායයො
කාරායපත්වා යදවසිකංඡසතසහස්සානිවිස්සජ්යජත්වාමහාදානංදාතුකාමා
අයහොසි. 

රාජා තස්සා යදොහළං සුත්වා යනමිත්තයක බ්රාහ්මයණ 

පක්යකොසායපත්වා පුච්ඡි. යනමිත්තකා – ‘‘මහාරාජ, යදවියා කුච්ඡිම්හි

දානාභිරයතො සත්යතොඋප්පන්යනො, දායනනතිත්තිංනගමිස්සතී’’තිවදිංසු.
තං සුත්වා රාජා තුට්ඨමානයසො හුත්වා ඡ දානසාලායයො කාරායපත්වා
වුත්තප්පකාරං දානංපට්ඨයපසි. යබොධිසත්තස්ස පටිසන්ධිග්ගහණකාලයතො
පට්ඨායරඤ්යඤොආයස්ස පමාණංනාමනායහොසි.තස්සපුඤ්ඤානුභායවන
සකලජම්බුදීපරාජායනො පණ්ණාකාරං පහිණිංසු. යදවී මහන්යතන
පරිවායරනගබ්භංධායරන්තීදසමායසපරිපුණ්යණනගරංදට්ඨුකාමා හුත්වා
රඤ්යඤොආයරොයචසි.රාජානගරංයදවනගරංවියඅලඞ්කාරායපත්වායදවිං
රථවරං ආයරොයපත්වානගරංපදක්ඛිණංකායරසි.තස්සායවස්සානංවීථයා
යවමජ්ඣං සම්පත්තකායල කම්මජවාතා චලිංසු. අථ අමච්චා රඤ්යඤො
ආයරොයචසුං. තං සුත්වා යවස්සවීථයංයයව තස්සා සූතිඝරං කාරායපත්වා
වාසංගණ්හායපසි.සාතත්ථපුත්තංවිජායි.යතනවුත්තං– 

‘‘දස මායසධාරයිත්වාන, කයරොන්තීපුරං පදක්ඛිණං; 

යවස්සානං වීථයා මජ්යඣ, ජයනසි ඵුස්සතී මම’’න්ති. (චරියා. 
1.76); 

මහාසත්යතොමාතුකුච්ඡියතොනික්ඛන්යතොයයවවිසයදොහුත්වා අක්ඛීනි 
උම්මීයලත්වා නික්ඛමි. නික්ඛන්යතොයයව ච මාතු හත්ථං පසායරත්වා

‘‘අම්ම, දානං දස්සාමි, අත්ථ කිඤ්චි යත ධන’’න්ති ආහ. අථස්ස මාතා

‘‘තාත, යථාඅජ්ඣාසයයන දානං යදහී’’ති පසාරිතහත්යථ සහස්සත්ථවිකං
ඨයපසි.මහාසත්යතොහිඋමඞ්ගජාතයකඉමස්මිං ජාතයකපච්ඡිමත්තභායවති
තීසු ඨායනසු ජාතමත්යතයයව මාතරා සද්ධිං කයථසි. අථස්ස 
නාමග්ගහණදිවයස යවස්සවීථයං ජාතත්තා ‘‘යවස්සන්තයරො’’ති නාමං
කරිංසු. 

යතනවුත්තං– 
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‘‘නමය්හංමත්තිකංනාමං, නපියපත්තිකසම්භවං; 

ජායතොම්හි යවස්සවීථයං, තස්මා යවස්සන්තයරො අහු’’න්ති. (චරියා.
1.77); 

ජාතදිවයසයයව පනස්ස එකා ආකාසචාරිනී කයරණුකා 
අභිමඞ්ගලසම්මතං සබ්බයසතං හත්ථයපොතකං ආයනත්වා
මඞ්ගලහත්ථට්ඨායනඨයපත්වා පක්කාමි.තස්සමහාසත්තංපච්චයංකත්වා
උප්පන්නත්තා ‘‘පච්චයයො’’ත්යවව නාමං කරිංසු. තං දිවසයමව
අමච්චයගයහසු සට්ඨිසහස්සකුමාරකා ජායිංසු. රාජා මහාසත්තස්ස 
අතිදීඝාදියදොයස විවජ්යජත්වා අලම්බථනියයො මධුරඛීරායයො චතුසට්ඨි
ධාතියයො උපට්ඨායපසි. යතන සද්ධිං ජාතානඤ්ච සට්ඨිදාරකසහස්සානං
එයකකා ධාතියයො උපට්ඨායපසි. යසො සට්ඨිසහස්යසහි දාරයකහි සද්ධිං
මහන්යතන පරිවායරන වඩ්ඪති. අථස්ස රාජා සතසහස්සග්ඝනකං
කුමාරපිළන්ධනංකාරායපසි.යසොචතුප්පඤ්චවස්සිකකායලතං ඔමුඤ්චිත්වා
ධාතීනං දත්වාපුනතාහිදීයමානම්පිනගණ්හි.තා රඤ්යඤොආයරොචයිංසු.
රාජාතංසුත්වා‘‘මමපුත්යතනදින්නංබ්රහ්මයදයයයමව යහොතූ’’තිඅපරම්පි
කායරසි. කුමායරො තම්පි අදාසියයව. ඉති දාරකකායලයයව ධාතීනං නව
වායර පිළන්ධනංඅදාසි. 

අට්ඨවස්සිකකායල පන පාසාදවරගයතො සිරිසයනපිට්යඨ නිසින්යනොව 

චින්යතසි ‘‘අහං බාහිරකදානයමව යදමි, තං මං න පරියතොයසති, 

අජ්ඣත්තිකදානං දාතුකායමොම්හි, සයච මං යකොචි සීසං යායචයය, සීසං

ඡින්දිත්වාතස්සදයදයයං. සයචපිමංයකොචිහදයංයායචයය, උරංභින්දිත්වා

හදයංනීහරිත්වා දයදයයං. සයච අක්ඛීනියායචයය, අක්ඛීනිඋප්පායටත්වා

දයදයයං. සයච සරීරමංසං යායචයය, සකලසරීරයතො මංසං ඡින්දිත්වා

දයදයයං.සයචපි මංයකොචිරුධිරංයායචයය, රුධිරංගයහත්වාදයදයයං.අථ

වාපි යකොචි ‘දායසො යම යහොහී’ති වයදයය, අත්තානමස්ස සායවත්වා දාසං
කත්වා දයදයය’’න්ති. තස්යසවං සභාවං චින්යතන්තස්ස
චතුනහුතාධිකද්වියයොජනසතසහස්සබහලාඅයංමහාපථවීමත්තවරවාරයණො
විය ගජ්ජමානා කම්පි. සියනරුපබ්බතරාජා සුයසදිතයවත්තඞ්කුයරො විය
ඔනමිත්වා යජතුත්තරනගරාභිමුයඛො අට්ඨාසි. පථවිසද්යදන යදවා

ගජ්ජන්යතො ඛණිකවස්සං වස්සි, අකාලවිජ්ජුලතා නිච්ඡරිංසු, සාගයරො

සඞ්ඛුභි. සක්යකො යදවරාජා අප්යඵොයටසි, මහාබ්රහ්මා සාධුකාරමදාසි.
පථවිතලයතොපට්ඨායයාවබ්රහ්මයලොකාඑකයකොලාහලං අයහොසි. 

වුත්තම්පි යචතං– 

‘‘යදාහංදාරයකොයහොමි, ජාතියාඅට්ඨවස්සියකො; 

තදානිසජ්ජපාසායද, දානංදාතුංවිචින්තයිං. 

‘‘හදයංදයදයයංචක්ඛුං, මංසම්පිරුධිරම්පිච; 
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දයදයයංකායංසායවත්වා, යදියකොචියාචයයමමං. 

‘‘සභාවංචින්තයන්තස්ස, අකම්පිතමසණ්ඨිතං; 

අකම්පිතත්ථපථවී, සියනරුවනවටංසකා’’ති.(චරියා.1.78-80); 

යබොධිසත්යතො යසොළසවස්සිකකායලයයව සබ්බසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං 
පාපුණි. අථස්ස පිතා රජ්ජං දාතුකායමො මාතරා සද්ධිං මන්යතත්වා
මද්දරාජකුලයතො මාතුලධීතරං මද්දිං නාම රාජකඤ්ඤං ආයනත්වා
යසොළසන්නං ඉත්ථසහස්සානං යජට්ඨිකං අග්ගමයහසිංකත්වා මහාසත්තං
රජ්යජඅභිසිඤ්චි.මහාසත්යතොරජ්යජපතිට්ඨිතකාලයතො පට්ඨායයදවසිකං
ඡ සතසහස්සානි විස්සජ්යජන්යතො මහාදානං පවත්යතසි. අපරභායග 

මද්දියදවී පුත්තං විජායි. තං කඤ්චනජායලන සම්පටිච්ඡිංසු, යතනස්ස
‘‘ජාලීකුමායරො’’ත්යවව නාමං කරිංසු. තස්ස පදසා ගමනකායල ධීතරං

විජායි.තං කණ්හාජියනනසම්පටිච්ඡිංසු, යතනස්සා ‘‘කණ්හාජිනා’’ත්යවව
නාමං කරිංසු. මහාසත්යතො මාසස්ස ඡක්ඛත්තුං
අලඞ්කතහත්ථක්ඛන්ධවරගයතො ඡ දානසාලායයො ඔයලොයකසි. තදා

කාලිඞ්ගරට්යඨ දුබ්බුට්ඨිකා අයහොසි, සස්සානි න සම්පජ්ජිංසු, මනුස්සානං 
මහන්තං ඡාතභයං පවත්ති. මනුස්සා ජීවිතුං අසක්යකොන්තායචොරකම්මං
කයරොන්ති. දුබ්භික්ඛපීළතා ජානපදා රාජඞ්ගයණ සන්නිපතිත්වා රාජානං

උපක්යකොසිංසු. තං සුත්වා රඤ්ඤා ‘‘කිං, තාතා’’ති වුත්යත තමත්ථං

ආයරොචයිංසු. රාජා ‘‘සාධු, තාතා, යදවං වස්සායපස්සාමී’’ති යත
උයයයොයජත්වා සමාදින්නසීයලො උයපොසථවාසං වසන්යතොපි යදවං
වස්සායපතුං නාසක්ඛි. යසො නාගයර සන්නිපායතත්වා ‘‘අහං 
සමාදින්නසීයලො සත්තාහං උයපොසථවාසං වසන්යතොපි යදවං වස්සායපතුං

නාසක්ඛිං, කිංනුයඛො කාතබ්බ’’න්තිපුච්ඡි.සයච, යදව, යදවංවස්සායපතුං

න සක්යකොසි, එස යජතුත්තරනගයර සඤ්ජයස්ස රඤ්යඤො පුත්යතො
යවස්සන්තයරො නාම දානාභිරයතො. තස්සං කිර සබ්බයසයතො මඞ්ගලහත්ථී

අත්ථ, තස්සගතගතට්ඨායන යදයවොවස්සි. බ්රාහ්මයණයපයසත්වාතංහත්ථං

යාචායපතුංවට්ටති, ආණායපථාති. 

යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා බ්රාහ්මයණ සන්නිපායතත්වා යතසු
ගුණවණ්ණසම්පන්යන අට්ඨ ජයන විචිනිත්වා යතසං පරිබ්බයං දත්වා

‘‘ගච්ඡථ, තුම්යහ යවස්සන්තරං හත්ථං යාචිත්වා ආයනථා’’ති යපයසසි.
බ්රාහ්මණා අනුපුබ්යබන යජතුත්තරනගරං ගන්ත්වා දානග්යග භත්තං
පරිභුඤ්ජිත්වා අත්තයනො සරීරං රයජොපරිකිණ්ණං පංසුමක්ඛිතං කත්වා
පුණ්ණමදිවයස රාජානං හත්ථං යාචිතුකාමා හුත්වා රඤ්යඤො දානග්ගං
ආගමනකායලපාචීනද්වාරංඅගමංසු.රාජාපි‘‘දානග්ගංඔයලොයකස්සාමී’’ති 

පායතොව න්හත්වා නානග්ගරසයභොජනං භුඤ්ජිත්වා අලඞ්කරිත්වා 
අලඞ්කතහත්ථක්ඛන්ධවරගයතො පාචීනද්වාරං අගමාසි. බ්රාහ්මණා
තත්යථොකාසං අලභිත්වා දක්ඛිණද්වාරං ගන්ත්වා උන්නතපයදයස ඨත්වා
රඤ්යඤොපාචීනද්වායරදානග්ගං ඔයලොයකත්වා දක්ඛිණද්වාරාගමනකායල
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හත්යථ පසායරත්වා ‘‘ජයතු භවං යවස්සන්තයරො’’ති තික්ඛත්තුං ආහංසු.
මහාසත්යතො යත බ්රාහ්මයණ දිස්වා හත්ථං යතසං ඨිතට්ඨානං යපයසත්වා
හත්ථක්ඛන්යධනිසින්යනොපඨමංගාථමාහ– 

1668. 

‘‘පරූළ්හකච්ඡනඛයලොමා, පඞ්කදන්තා රජස්සිරා; 

පග්ගය්හදක්ඛිණංබාහුං, කිංමංයාචන්ති බ්රාහ්මණා’’ති. 

බ්රාහ්මණාආහංසු– 

1669. 

‘‘රතනංයදවයාචාම, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪන; 

දදාහිපවරංනාගං, ඊසාදන්තංඋරූළ්හව’’න්ති. 

තත්ථ උරූළ්හවන්ති උබ්බාහනසමත්ථං. 

තං සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘අහං සීසං ආදිං කත්වා අජ්ඣත්තිකදානං 

දාතුකායමොම්හි, ඉයමපන මංබාහිරකදානයමවයාචන්ති, පූයරස්සාමි යතසං
මයනොරථ’’න්තිචින්යතත්වාහත්ථක්ඛන්ධවරගයතොතතියංගාථමාහ– 

1670. 

‘‘දදාමිනවිකම්පාමි, යංමංයාචන්තිබ්රාහ්මණා; 

පභින්නංකුඤ්ජරංදන්තිං, ඔපවය්හංගජුත්තම’’න්ති. 

පටිජානිත්වා චපන– 

1671. 

‘‘හත්ථක්ඛන්ධයතොඔරුය්හ, රාජාචාගාධිමානයසො; 

බ්රාහ්මණානංඅදාදානං, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො’’ති. 

තත්ථ ඔපවය්හන්ති රාජවාහනං. චා ාධි ානයසොති චායගන

අධිකමානයසො රාජා. බ්රාහ් ණානං අදා දානන්ති යසො වාරණස්ස
අනලඞ්කතට්ඨානං ඔයලොකනත්ථං තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං කත්වා
අනලඞ්කතට්ඨානං අදිස්වා කුසුමමිස්සකසුගන්යධොදකපූරිතං
සුවණ්ණභිඞ්ගාරං ගයහත්වා ‘‘ඉයතො එථා’’ති වත්වා 
අලඞ්කතරජතදාමසදිසංහත්ථයසොණ්ඩංගයහත්වායතසංහත්යථඨයපත්වා
උදකංපායතත්වා අලඞ්කතවාරණංබ්රාහ්මණානංඅදාසි. 

තස්සචතූසුපායදසුඅලඞ්කායරොචත්තාරිසතසහස්සානිඅග්ඝති, උයභොසු

පස්යසසු අලඞ්කායරො ද්යව සතසහස්සානි, යහට්ඨා උදයර කම්බලං

සතසහස්සං, පිට්ඨියංමුත්තජාලංමණිජාලංකඤ්චනජාලන්තිතීණිජාලානි

තීණිසතසහස්සානි, උයභොසු කණ්යණසු අලඞ්කායරො ද්යව සතසහස්සානි, 
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පිට්ඨියං අත්ථරණකම්බලං සතසහස්සං, කුම්භාලඞ්කායරො සතසහස්සං, 

තයයො වටංසකා තීණි සතසහස්සානි, කණ්ණචූළාලඞ්කායරො ද්යව 

සතසහස්සානි, ද්වින්නං දන්තානං අලඞ්කායරො ද්යව සතසහස්සානි, 

යසොණ්ඩාය යසොවත්ථකාලඞ්කායරො සතසහස්සං, නඞ්ගුට්ඨාලඞ්කායරො

සතසහස්සං, ආයරොහණනිස්යසණි සතසහස්සං, භුඤ්ජනකටාහංසතසහස්සං, 

ඨයපත්වා අනග්ඝං භණ්ඩං කායාරුළ්හපසාධනං ද්වාවීසති සතසහස්සානි. 
එවංතාවඑත්තකංධනං චතුවීසතිසතසහස්සානිඅග්ඝති.ඡත්තපිණ්ඩියංපන

මණි, චූළාමණි, මුත්තාහායර මණි, අඞ්කුයස මණි, හත්ථකණ්යඨ

යවඨනමුත්තාහායරමණි, හත්ථකුම්යභමණීතිඉමානිඡ අනග්ඝානි, හත්ථීපි
අනග්යඝොයයවාති හත්ථනා සද්ධිං සත්ත අනග්ඝානීති සබ්බානි තානි
බ්රාහ්මණානං අදාසි. තථා හත්ථයනො පරිචාරකානි පඤ්ච කුලසතානි 

හත්ථයමණ්ඩහත්ථයගොපයකහි සද්ධිං අදාසි. සහ දායනයනවස්ස යහට්ඨා
වුත්තනයයයනව භූමිකම්පාදයයො අයහසුං. තමත්ථං පකායසන්යතො සත්ථා
ආහ– 

1672. 

‘‘තදාසි යංභිංසනකං, තදාසියලොමහංසනං; 

හත්ථනායගපදින්නම්හි, යමදනීසම්පකම්පථ. 

1673. 

‘‘තදාසියංභිංසනකං, තදාසියලොමහංසනං; 

හත්ථනායගපදින්නම්හි, ඛුභිත්ථනගරංතදා. 

1674. 

‘‘සමාකුලංපුරංආසි, යඝොයසොචවිපුයලොමහා; 

හත්ථනායගපදින්නම්හි, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන’’ති. 

තත්ථ තදාසීතිතදාආසි. හත්ථිනාය තිහත්ථසඞ්ඛායතනායග. ඛුභිත්ථ

න රං තදාතිතදායජතුත්තරනගරංසඞ්ඛුභිතංඅයහොසි. 

බ්රාහ්මණා කිර දක්ඛිණද්වායර හත්ථං ලභිත්වා හත්ථපිට්යඨ නිසීදිත්වා
මහාජනපරිවාරා නගරමජ්යඣන පායිංසු. මහාජයනො යත දිස්වා ‘‘අම්යභො 

බ්රාහ්මණා, අම්හාකං හත්ථං ආරුළ්හා කුයතො යවො හත්ථී ලද්ධා’’ති ආහ.

බ්රාහ්මණා ‘‘යවස්සන්තරමහාරායජනයනොහත්ථීදින්යනො, යකතුම්යහ’’ති
මහාජනං හත්ථවිකාරාදීහි ඝට්යටන්තා නගරමජ්යඣන ගන්ත්වා
උත්තරද්වායරන නික්ඛමිංසු. නාගරා යදවතාවට්ටයනන යබොධිසත්තස්ස
කුද්ධාරාජද්වායරසන්නිපතිත්වාමහන්තංඋපක්යකොසමකංසු.යතන වුත්තං
– 

‘‘සමාකුලංපුරංආසි, යඝොයසොචවිපුයලොමහා; 

හත්ථනායගපදින්නම්හි, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 
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‘‘අයථත්ථවත්තතිසද්යදො, තුමුයලොයභරයවොමහා; 

හත්ථනායගපදින්නම්හි, ඛුභිත්ථනගරංතදා. 

‘‘අයථත්ථවත්තතිසද්යදො, තුමුයලොයභරයවොමහා; 

හත්ථනායගපදින්නම්හි, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන’’ති. 

තත්ථ යඝොයසොති උපක්යකොසනසද්යදො පත්ථටත්තා විපුයලො, උද්ධං

ගතත්තා  හා. සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනතිසිවිරට්ඨස්සවුද්ධිකයර. 

අථස්ස දායනන සඞ්ඛුභිතචිත්තා හුත්වා නගරවාසියනො රඤ්යඤො
ආයරොයචසුං.යතනවුත්තං– 

1675. 

‘‘උග්ගා චරාජපුත්තාච, යවසියානාච බ්රාහ්මණා; 

හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථකාපත්තිකාරකා. 

1676. 

‘‘යකවයලොචාපිනිගයමො, සිවයයොචසමාගතා; 

දිස්වානාගංනීයමානං, යතරඤ්යඤොපටියවදයුං. 

1677. 

‘‘විධමංයදවයතරට්ඨං, පුත්යතොයවස්සන්තයරොතව; 

කථංයනොහත්ථනංදජ්ජා, නාගංරට්ඨස්සපූජිතං. 

1678. 

‘‘කථංයනොකුඤ්ජරංදජ්ජා, ඊසාදන්තංඋරූළ්හවං; 

යඛත්තඤ්ඤුංසබ්බයුද්ධානං, සබ්බයසතංගජුත්තමං. 

1679. 

‘‘පණ්ඩුකම්බලසඤ්ඡන්නං, පභින්නංසත්තුමද්දනං; 

දන්තිංසවාලබීජනිං, යසතංයකලාසසාදිසං. 

1680. 

‘‘සයසතච්ඡත්තංසඋපායධයයං, සාථබ්බනංසහත්ථපං; 

අග්ගයානංරාජවාහිං, බ්රාහ්මණානංඅදාගජ’’න්ති. 

තත්ථ උග් ාතිඋග්ගතාපඤ්ඤාතා. නි ය ොතියනගමකුටුම්බිකජයනො. 

විධ ං යදව යත රට්ඨන්ති යදව, තව රට්ඨං විධමං. කථං යනො හත්ථිනං 

දජ්ජාති යකන කාරයණන අම්හාකං හත්ථනං අභිමඞ්ගලසම්මතං 

කාලිඞ්ගරට්ඨවාසීනංබ්රාහ්මණානංදයදයය. යඛත්තඤ්ඤුං සබ්බයුද්ධානන්ති

සබ්බයුද්ධානං යඛත්තභූමිසීසජානනසමත්ථං. දන්තින්ති

මයනොරමදන්තයුත්තං. සවාලබීජනින්ති සහවාලබීජනිං. සඋපායධෙයන්ති
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සඅත්ථරණං. සාථබ්බනන්ති සහත්ථයවජ්ජං. සහත්ථිපන්ති
හත්ථපරිචාරකානං පඤ්චන්නං කුලසතානං
හත්ථයමණ්ඩහත්ථයගොපකානඤ්චවයසනසහත්ථපං. 

එවඤ්චපනවත්වාපුනපිආහංසු– 

1681. 

‘‘අන්නං පානඤ්චයයොදජ්ජා, වත්ථයසනාසනානි ච; 

එතංයඛොදානංපතිරූපං, එතංයඛොබ්රාහ්මණාරහං. 

1682. 

‘‘අයංයතවංසරාජායනො, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො; 

කථංයවස්සන්තයරොපුත්යතො, ගජංභායජතිසඤ්ජය. 

1683. 

‘‘සයච ත්වංනකරිස්සසි, සිවීනංවචනං ඉදං; 

මඤ්යඤතංසහපුත්යතන, සිවීහත්යථකරිස්සයර’’ති. 

තත්ථ වංසරාජාති පයවණියා ආගයතො මහාරාජා. භායජතීති යදති. සිවී

හත්යථ කරිස්සයරතිසිවිරට්ඨවාසියනොසහපුත්යතනතංඅත්තයනොහත්යථ 
කරිස්සන්තීති. 

තං සුත්වා රාජා ‘‘එයත යවස්සන්තරං මාරායපතුං ඉච්ඡන්තී’’ති
සඤ්ඤායආහ– 

1684. 

‘‘කාමංජනපයදොමාසි, රට්ඨඤ්චාපිවිනස්සතු; 

නාහංසිවීනංවචනා, රාජපුත්තංඅදූසකං; 

පබ්බායජයයංසකාරට්ඨා, පුත්යතොහිමමඔරයසො. 

1685. 

‘‘කාමංජනපයදොමාසි, රට්ඨඤ්චාපිවිනස්සතු; 

නාහංසිවීනංවචනා, රාජපුත්තංඅදූසකං; 

පබ්බායජයයංසකාරට්ඨා, පුත්යතොහිමමඅත්රයජො. 

1686. 

‘‘නචාහංතස්මිංදුබ්යභයයං, අරියසීලවයතොහියසො; 

අසියලොයකොපියමඅස්ස, පාපඤ්චපසයවබහුං; 

කථංයවස්සන්තරංපුත්තං, සත්යථනඝාතයාමයස’’ති. 
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තත්ථ  ාසීතිමාආසි, මායහොතූතිඅත්යථො. අරිෙසීලවයතොතිඅරියයන

සීලවයතන අරියාය ච ආචාරසම්පත්තියා සමන්නාගයතො. ඝාතො යසති
ඝාතයිස්සාම. 

තංසුත්වාසිවයයොඅයවොචුං– 

1687. 

‘‘මා නංදණ්යඩනසත්යථන, නහියසො බන්ධනාරයහො; 

පබ්බායජහිචනංරට්ඨා, වඞ්යකවසතුපබ්බයත’’ති. 

තත්ථ  ා නං දණ්යඩන සත්යථනාති යදව, තුම්යහ තං දණ්යඩන වා

සත්යථන වා මා ඝාතයිත්ථ. න හි යසො බන්ධනාරයහොති යසො
බන්ධනාරයහොපිනයහොතියයව. 

රාජා ආහ– 

1688. 

‘‘එයසොයචසිවීනංඡන්යදො, ඡන්දංනපනුදාමයස; 

ඉමංයසොවසතුරත්තිං, කායමචපරිභුඤ්ජතු. 

1689. 

‘‘තයතොරතයාවිවසායන, සූරියස්සුග්ගමනංපති; 

සමග්ගාසිවයයොහුත්වා, රට්ඨාපබ්බාජයන්තුන’’න්ති. 

තත්ථ වසතූති පුත්තදාරස්ස ඔවාදං දදමායනො වසතු, එකරත්තිඤ්චස්ස
ඔකාසංයදථාතිවදති. 

යත ‘‘එකරත්තිමත්තං වසතූ’’ති රඤ්යඤො වචනං සම්පටිච්ඡිංසු. අථ 
රාජා යන උයයයොයජත්වා පුත්තස්ස සාසනං යපයසන්යතො කත්තාරං
ආමන්යතත්වා තස්ස සන්තිකං යපයසසි. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා
යවස්සන්තරස්ස නියවසනං ගන්ත්වා තං පවත්තිං ආයරොයචසි. තමත්ථං 

පකායසන්යතොසත්ථාආහ – 

1690. 

‘‘උට්යඨහිකත්යතතරමායනො, ගන්ත්වායවස්සන්තරංවද; 

‘සිවයයොයදවයතකුද්ධා, යනගමාචසමාගතා. 

1691. 

‘‘උග්ගාචරාජපුත්තාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථකාපත්තිකාරකා; 

යකවයලොචාපිනිගයමො, සිවයයොචසමාගතා. 
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1692. 

‘‘අස්මා රතයාවිවසායන, සූරියස්සුග්ගමනං පති; 

සමග්ගාසිවයයොහුත්වා, රට්ඨාපබ්බාජයන්තිතං’. 

1693. 

‘‘සකත්තාතරමායනොව, සිවිරායජනයපසියතො; 

ආමුත්තහත්ථාභරයණො, සුවත්යථොචන්දනභූසියතො. 

1694. 

‘‘සීසංන්හායතොඋදයකයසො, ආමුත්තමණිකුණ්ඩයලො; 

උපාගමිපුරංරම්මං, යවස්සන්තරනියවසනං. 

1695. 

‘‘තත්ථද්දසකුමාරංයසො, රමමානංසයකපුයර; 

පරිකිණ්ණංඅමච්යචහි, තිදසානංවවාසවං. 

1696. 

‘‘යසො තත්ථගන්ත්වාතරමායනො, කත්තා යවස්සන්තරංබ්රවි; 

‘දුක්ඛංයතයවදයිස්සාමි, මායමකුජ්ඣිරයථසභ’. 

1697. 

‘‘වන්දිත්වායරොදමායනොයසො, කත්තාරාජානමබ්රවි; 

භත්තායමසිමහාරාජ, සබ්බකාමරසාහයරො. 

1698. 

‘‘දුක්ඛංයතයවදයිස්සාමි, තත්ථඅස්සාසයන්තුමං; 

සිවයයොයදවයතකුද්ධා, යනගමාචසමාගතා. 

1699. 

‘‘උග්ගාචරාජපුත්තාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථකාපත්තිකාරකා; 

යකවයලොචාපිනිගයමො, සිවයයොචසමාගතා. 

1700. 

‘‘අස්මාරතයාවිවසායන, සූරියස්සුග්ගමනංපති; 

සමග්ගාසිවයයොහුත්වා, රට්ඨාපබ්බාජයන්තිත’’න්ති. 

තත්ථ කු ාරන්ති මාතාපිතූනං අත්ථතාය ‘‘කුමායරො’’ත්යවව සඞ්ඛං

ගතං රාජානං. ර  ානන්ති අත්තනා දින්නදානස්ස වණ්ණං කථයමානං

යසොමනස්සප්පත්තං හුත්වා නිසින්නං. පරිකිණ්ණං අ ච්යචහීති අත්තනා 
සහජායතහි සට්ඨිසහස්යසහි අමච්යචහි පරිවුතං සමුස්සිතයසතච්ඡත්යත

රාජාසයන නිසින්නං. යවදයිස්සාමීති කථයිස්සාමි. තත්ථ අස්සාසෙන්තු 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

226 

පටුන 

 න්තිතස්මිංදුක්ඛස්සාසනායරොචයනකයථතුංඅවිසහවයසනකිලන්තංමං, 

යදව, යත පාදා අස්සාසයන්තු, විස්සත්යථො කයථහීති මං වදථාති
අධිප්පායයයනවමාහ. 

මහාසත්යතොආහ– 

1701. 

‘‘කිස්මිංයමසිවයයොකුද්ධා, නාහංපස්සාමිදුක්කටං; 

තංයමකත්යතවියාචික්ඛ, කස්මාපබ්බාජයන්තිම’’න්ති. 

තත්ථ කිස්මින්ති කතරස්මිංකාරයණ. විොචික්ඛාතිවිත්ථාරයතොකයථහි. 

කත්තා ආහ– 

1702. 

‘‘උග්ගාචරාජපුත්තාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථකාපත්තිකාරකා; 

නාගදායනනඛියයන්ති, තස්මාපබ්බාජයන්තිත’’න්ති. 

තත්ථ ඛෙයන්තීතිකුජ්ඣන්ති. 

තංසුත්වාමහාසත්යතොයසොමනස්සප්පත්යතොහුත්වාආහ– 

1703. 

‘‘හදයංචක්ඛුම්පහංදජ්ජං, කිංයමබාහිරකංධනං; 

හිරඤ්ඤංවාසුවණ්ණංවා, මුත්තායවළුරියාමණි. 

1704. 

‘‘දක්ඛිණංවාපහංබාහුං, දිස්වායාචකමාගයත; 

දයදයයංනවිකම්යපයයං, දායනයමරමයතමයනො. 

1705. 

‘‘කාමංමංසිවයයොසබ්යබ, පබ්බායජන්තුහනන්තුවා; 

යනවදානාවිරමිස්සං, කාමංඡින්දන්තුසත්තධා’’ති. 

තත්ථ ොචක ා යතතියාචයකආගයතතංයාචකං දිස්වා. යනවදානා

විරමිස්සන්තියනවදානා විරමිස්සාමි. 

තංසුත්වාකත්තායනවරඤ්ඤාදින්නංනනාගයරහිදින්නංඅත්තයනො 
මතියාඑවඅපරංසාසනංකයථන්යතොආහ– 

1706. 

‘‘එවංතංසිවයයොආහු, යනගමාචසමාගතා; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

227 

පටුන 

යකොන්තිමාරායතීයරන, ගිරිමාරඤ්ජරංපති; 

යයනපබ්බාජිතායන්ති, යතනගච්ඡතුසුබ්බයතො’’ති. 

තත්ථ යකොන්ති ාරාොති යකොන්තිමාරාය නාම නදියා තීයරන. 

ගිරි ාරඤ්ජරංපතීතිආරඤ්ජරංනාමගිරිංඅභිමුයඛොහුත්වා. යෙනාතියයන

මග්යගන රට්ඨා පබ්බාජිතා රාජායනො ගච්ඡන්ති, යතන සුබ්බයතො
යවස්සන්තයරොපි ගච්ඡතූති එවං සිවයයො කයථන්තීති ආහ. ඉදං කිර යසො 
යදවතාධිග්ගහියතොහුත්වාකයථසි. 

තං සුත්වා යබොධිසත්යතො ‘‘සාධු යදොසකාරකානං ගතමග්යගන

ගමිස්සාමි, මංයඛොපනනාගරානඅඤ්යඤනයදොයසනපබ්බායජන්ති, මයා
හත්ථස්ස දින්නත්තා පබ්බායජන්ති. එවං සන්යතපි අහං සත්තසතකං

මහාදානං දස්සාමි, නාගරායමඑකදිවසංදානංදාතුංඔකාසංයදන්තු, ස්යව
දානංදත්වාතතියදිවයස ගමිස්සාමී’’තිවත්වාආහ– 

1707. 

‘‘යසොහං යතනගමිස්සාමි, යයනගච්ඡන්ති දූසකා; 

රත්තින්දිවංයමඛමථ, යාවදානංදදාමහ’’න්ති. 

තංසුත්වාකත්තා‘‘සාධු, යදව, නාගරානංවක්ඛාමී’’තිවත්වා පක්කාමි.

මහාසත්යතොතංඋයයයොයජත්වාමහායසනගුත්තංපක්යකොසායපත්වා‘තාත, 

අහං ස්යවසත්තසතකංනාමමහාදානංදස්සාමි, සත්තහත්ථසතානි, සත්ත

අස්සසතානි, සත්ත රථසතානි, සත්ත ඉත්ථසතානි, සත්ත යධනුසතානි, 

සත්ත දාසසතානි, සත්ත දාසිසතානි ච පටියායදහි, නානප්පකාරානි ච
අන්නපානාදීනිඅන්තමයසොසුරම්පිසබ්බං දාතබ්බයුත්තකංඋපට්ඨයපහී’’ති
සත්තසතකං මහාදානං විචායරත්වා අමච්යච උයයයොයජත්වා එකයකොව
මද්දියාවසනට්ඨානංගන්ත්වාසිරිසයනපිට්යඨනිසීදිත්වාතාය සද්ධිංකථං
පවත්යතසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1708. 

‘‘ආමන්තයිත්ථ රාජානං, මද්දිං සබ්බඞ්ගයසොභනං; 

යංයතකිඤ්චිමයාදින්නං, ධනංධඤ්ඤඤ්චවිජ්ජති. 

1709. 

‘‘හිරඤ්ඤංවාසුවණ්ණංවා, මුත්තායවළුරියාබහූ; 

සබ්බංතංනිදයහයයාසි, යඤ්චයතයපත්තිකංධන’’න්ති. 

තත්ථ නිදයහෙයාසීතිනිධිං කත්වා ඨයපයයාසි. යපත්තිකන්ති පිතියතො
ආගතං. 

1710. 

‘‘තමබ්රවිරාජපුත්තී, මද්දීසබ්බඞ්ගයසොභනා; 
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කුහිංයදවනිදහාමි, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 

තත්ථ ත බ්රවීති ‘‘මය්හං සාමියකන යවස්සන්තයරන එත්තකං කාලං

‘ධනංනියධහී’තිනවුත්තපුබ්බං, ඉදායනවවදති, කුහිංනු යඛොනියධතබ්බං, 
පුච්ඡිස්සාමින’’න්තිචින්යතත්වාතංඅබ්රවි. 

යවස්සන්තයරො ආහ– 

1711. 

‘‘සීලවන්යතසුදජ්ජාසි, දානංමද්දියථාරහං; 

නහිදානාපරංඅත්ථ, පතිට්ඨාසබ්බපාණින’’න්ති. 

තත්ථ දජ්ජාසීති භද්යද, මද්දි යකොට්ඨාදීසු අනිදහිත්වා අනුගාමිකනිධිං

නිදහමානා සීලවන්යතසු දයදයයාසි. න හි දානා පරන්ති දානයතො
උත්තරිතරංපතිට්ඨානාමනහි අත්ථ. 

සා ‘‘සාධූ’’තිතස්සවචනංසම්පටිච්ඡි.අථ නංඋත්තරිපිඔවදන්යතොආහ
– 

1712. 

‘‘පුත්යතසුමද්දිදයයසි, සස්සුයාසසුරම්හිච; 

යයොචතංභත්තාමඤ්යඤයය, සක්කච්චංතංඋපට්ඨයහ. 

1713. 

‘‘යනොයචතංභත්තාමඤ්යඤයය, මයාවිප්පවයසනයත; 

අඤ්ඤංභත්තාරංපරියයස, මාකිසිත්යථොමයාවිනා’’ති. 

තත්ථ දයෙසීති දයං යමත්තං කයරයයාසි. යෙො ච තං භත්තා

 ඤ්යඤෙයාතිභද්යද, යයොචමයිගයත‘‘අහංයතභත්තාභවිස්සාමී’’තිතං

මඤ්ඤිස්සති, තම්පි සක්කච්චං උපට්ඨයහයයාසි.  ො විප්පවයසන යතති
මයාසද්ධිංතව විප්පවායසනසයචයකොචි ‘‘අහංයතභත්තාභවිස්සාමී’’ති

තංනමඤ්යඤයය, අථසයයමව අඤ්ඤංභත්තාරංපරියයස.  ාකිසිත්යථො

 ොවිනාතිමයාවිනා හුත්වාමාකිසාභවි, මාකිලමීතිඅත්යථො. 

අථ නං මද්දී ‘‘කිං නු යඛො එස එවරූපං වචනං මං භණතී’’ති 

චින්යතත්වා ‘‘කස්මා, යදව, ඉමං අයුත්තං කථං කයථසී’’ති පුච්ඡි.

මහාසත්යතො ‘‘භද්යද, මයාහත්ථස්ස දින්නත්තාසිවයයොකුද්ධාමං රට්ඨා

පබ්බායජන්ති, ස්යවඅහංසත්තසතකංමහාදානංදත්වාතතියදිවයසනගරා

නික්ඛමිස්සාමී’’තිවත්වාආහ – 

1714. 

‘‘අහඤ්හිවනංගච්ඡාමි, යඝොරංවාළමිගායුතං; 
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සංසයයොජීවිතංමය්හං, එකකස්සබ්රහාවයන’’ති. 

තත්ථ සංසයෙොතිඅයනකපච්චත්ථයකඑකකස්ස සුඛුමාලස්සමමවයන

වසයතොකුයතොජීවිතං, නිච්ඡයයනමරිස්සාමීතිඅධිප්පායයයනවං ආහ. 

1715. 

‘‘තමබ්රවි රාජපුත්තී, මද්දී සබ්බඞ්ගයසොභනා; 

අභුම්යමකථංනුභණසි, පාපකංවතභාසසි. 

1716. 

‘‘යනසධම්යමොමහාරාජ, යංත්වංගච්යඡයයඑකයකො; 

අහම්පියතනගච්ඡාමි, යයනගච්ඡසිඛත්තිය. 

1717. 

‘‘මරණංවාතයාසද්ධිං, ජීවිතංවාතයාවිනා; 

තයදවමරණංයසයයයො, යංයචජීයවතයාවිනා. 

1718. 

‘‘අග්ගිංඋජ්ජාලයිත්වාන, එකජාලසමාහිතං; 

තත්ථයමමරණංයසයයයො, යංයචජීයවතයාවිනා. 

1719. 

‘‘යථා ආරඤ්ඤකංනාගං, දන්තිංඅන්යවතිහත්ථනී; 

යජස්සන්තංගිරිදුග්යගසු, සයමසුවිසයමසුච. 

1720. 

‘‘එවංතංඅනුගච්ඡාමි, පුත්යතආදායපච්ඡයතො; 

සුභරායතභවිස්සාමි, නයතයහස්සාමිදුබ්භරා’’ති. 

තත්ථ අභුම්ය තිඅභූතංවතයම කයථයයාසි. යනසධම්ය ොතිනඑයසො

සභායවො, යනතංකාරණං. තයදවාතිතයා සද්ධිං යං මරණං අත්ථ, තයදව

මරණං යසයයයො. තත්ථාති තස්මිං එකජාලභූයත දාරුචිතයක. 

යජස්සන්තන්තිවිචරන්තං. 

එවඤ්ච පන වත්වා සා පුන දිට්ඨපුබ්බං විය හිමවන්තප්පයදසං 
වණ්යණන්තීආහ– 

1721. 

‘‘ඉයමකුමායරපස්සන්යතො, මඤ්ජුයකපියභාණියන; 

ආසීයනවනගුම්බස්මිං, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1722. 
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‘‘ඉයමකුමායරපස්සන්යතො, මඤ්ජුයකපියභාණියන; 

කීළන්යතවනගුම්බස්මිං, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1723. 

‘‘ඉයමකුමායරපස්සන්යතො, මඤ්ජුයකපියභාණියන; 

අස්සයමරමණීයම්හි, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1724. 

‘‘ඉයමකුමායරපස්සන්යතො, මඤ්ජුයකපියභාණියන; 

කීළන්යතඅස්සයමරම්යම, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1725. 

‘‘ඉයම කුමායරපස්සන්යතො, මාලධාරී අලඞ්කයත; 

අස්සයමරමණීයම්හි, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1726. 

‘‘ඉයමකුමායරපස්සන්යතො, මාලධාරීඅලඞ්කයත; 

කීළන්යතඅස්සයමරම්යම, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1727. 

‘‘යදා දක්ඛිසිනච්චන්යත, කුමායර මාලධාරියන; 

අස්සයමරමණීයම්හි, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1728. 

‘‘යදාදක්ඛිසිනච්චන්යත, කුමායරමාලධාරියන; 

කීළන්යතඅස්සයමරම්යම, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1729. 

‘‘යදාදක්ඛිසිමාතඞ්ගං, කුඤ්ජරංසට්ඨිහායනං; 

එකංඅරඤ්යඤචරන්තං, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1730. 

‘‘යදාදක්ඛිසිමාතඞ්ගං, කුඤ්ජරංසට්ඨිහායනං; 

සායංපායතොවිචරන්තං, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1731. 

‘‘යදා කයරණුසඞ්ඝස්ස, යූථස්සපුරයතොවජං; 

යකොඤ්චංකාහතිමාතඞ්යගො, කුඤ්ජයරොසට්ඨිහායයනො; 

තස්සතංනදයතොසුත්වා, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1732. 

‘‘දුභයතොවනවිකායස, යදාදක්ඛිසිකාමයදො; 
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වයනවාළමිගාකිණ්යණ, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1733. 

‘‘මිගංදිස්වානසායන්හං, පඤ්චමාලිනමාගතං; 

කිම්පුරියසචනච්චන්යත, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1734. 

‘‘යදායසොස්සසිනිග්යඝොසං, සන්දමානායසින්ධුයා; 

ගීතංකිම්පුරිසානඤ්ච, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1735. 

‘‘යදායසොස්සසිනිග්යඝොසං, ගිරිගබ්භරචාරියනො; 

වස්සමානස්සුලූකස්ස, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1736. 

‘‘යදා සීහස්සබයග්ඝස්ස, ඛග්ගස්ස ගවයස්සච; 

වයනයසොස්සසිවාළානං, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1737. 

‘‘යදා යමොරීහිපරිකිණ්ණං, බරිහීනං මත්ථකාසිනං; 

යමොරංදක්ඛිසිනච්චන්තං, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1738. 

‘‘යදායමොරීහිපරිකිණ්ණං, අණ්ඩජංචිත්රපක්ඛිනං; 

යමොරංදක්ඛිසිනච්චන්තං, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1739. 

‘‘යදායමොරීහිපරිකිණ්ණං, නීලගීවංසිඛණ්ඩිනං; 

යමොරංදක්ඛිසිනච්චන්තං, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1740. 

‘‘යදාදක්ඛිසියහමන්යත, පුප්ඵියතධරණීරුයහ; 

සුරභිංසම්පවායන්යත, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1741. 

‘‘යදායහමන්තියකමායස, හරිතංදක්ඛිසියමදනිං; 

ඉන්දයගොපකසඤ්ඡන්නං, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1742. 

‘‘යදාදක්ඛිසියහමන්යත, පුප්ඵියතධරණීරුයහ; 

කුටජංබිම්බජාලඤ්ච, පුප්ඵිතංයලොද්දපද්ධකං; 

සුරතිංසම්පවායන්යත, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 
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1743. 

‘‘යදායහමන්තියකමායස, වනංදක්ඛිසිපුප්ඵිතං; 

ඔපුප්ඵානිචපද්ධානි, නරජ්ජස්සසරිස්සසී’’ති. 

තත්ථ  ඤ්ජුයකති මධුරකයථ. කයරණුසඞ්ඝස්සාති හත්ථනිඝටාය. 

යූථස්සාති හත්ථයූථස්ස පුරයතො වජන්යතො ගච්ඡන්යතො. දුභයතොති

උභයපස්යසසු. වනවිකායසතිවනඝටායයො. කා යදොතිමය්හංසබ්බකාමයදො. 

සින්ධුපාොති නදියා. වස්ස ානස්සුලූකස්සාති උලූකසකුණස්ස වස්සමානස්ස. 

වාළානන්ති වාළමිගානං. යතසඤ්හි සායන්හසමයය යසො සද්යදො 

පඤ්චඞ්ගිකතූරියසද්යදොවියභවිස්සති, තස්මායතසංසද්දංසුත්වාරජ්ජස්ස

න සරිස්සසීතිවදති, බරිහීනන්තිකලාපසඤ්ඡන්නං.  ත්ථකාසිනන්තිනිච්චං

පබ්බතමත්ථයක නිසින්නං. ‘‘මත්තකාසින’’න්තිපි පායඨො, කාමමදමත්තං

හුත්වා ආසීනන්ති අත්යථො. බම්බජාලන්ති රත්තඞ්කුරරුක්ඛං. ඔපුප්ඵානීති
ඔලම්බකපුප්ඵානිපතිතපුප්ඵානි. 

එවං මද්දී හිමවන්තවාසිනී විය එත්තකාහි ගාථාහි හිමවන්තං 
වණ්යණසීති. 

හීමවන්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දානකණ්ඩවණ්ණනා 

ඵුස්සතීපි යඛො යදවී ‘‘පුත්තස්ස යම කටුකසාසනං ගතං, කිං නු යඛො

කයරොති, ගන්ත්වා ජානිස්සාමී’’ති පටිච්ඡන්නයයොග්යගන ගන්ත්වා
සිරිගබ්භද්වායරඨිතායතසංතංසල්ලාපංසුත්වාකලුනංපරියදවි.තමත්ථං 
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1744. 

‘‘යතසංලාලප්පිතංසුත්වා, පුත්තස්සසුණිසායච; 

කලුනංපරියදයවසි, රාජපුත්තීයසස්සිනී. 

1745. 

‘‘යසයයයොවිසංයමඛායිතං, පපාතාපපයතයයහං; 

රජ්ජුයාබජ්ඣමියයාහං, කස්මායවස්සන්තරංපුත්තං; 
පබ්බායජන්තිඅදූසකං. 

1746. 

‘‘අජ්ඣායකංදානපතිං, යාචයයොගංඅමච්ඡරිං; 

පූජිතංපටිරාජූහි, කිත්තිමන්තංයසස්සිනං; 

කස්මායවස්සන්තරංපුත්තං, පබ්බායජන්තිඅදූසකං. 

1747. 
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‘‘මාතායපත්තිභරංජන්තුං, කුයලයජට්ඨාපචායිකං; 

කස්මායවස්සන්තරංපුත්තං, පබ්බායජන්තිඅදූසකං. 

1748. 

‘‘රඤ්යඤො හිතංයදවිහිතං, ඤාතීනංසඛිනං හිතං; 

හිතංසබ්බස්සරට්ඨස්ස, කස්මායවස්සන්තරංපුත්තං; 
පබ්බායජන්තිඅදූසක’’න්ති. 

තත්ථ රාජපුත්තීති ඵුස්සතී මද්දරාජධීතා. පපයතෙයහන්ති පපයතයයං

අහං. රජ්ජුො බජ්ඣ මිෙයාහන්ති රජ්ජුයා ගීවං බන්ධිත්වා මයරයයං අහං. 

කස් ාතිඑවංඅමතායයමවමයියකනකාරයණනමමපුත්තං අදූසකංරට්ඨා

පබ්බායජන්ති. අජ්ඣාෙකන්තිතිණ්ණංයවදානං පාරඞ්ගතං, නානාසිප්යපසු
චනිප්ඵත්තිංපත්තං. 

ඉති සා කලුනං පරියදවිත්වා පුත්තඤ්ච සුණිසඤ්ච අස්සායසත්වා
රඤ්යඤොසන්තිකංගන්ත්වාආහ– 

1749. 

‘‘මධූනිවපලාතානි, අම්බාවපතිතාඡමා; 

එවංයහස්සතියතරට්ඨං, පබ්බායජන්තිඅදූසකං. 

1750. 

‘‘හංයසො නිඛීණපත්යතොව, පල්ලලස්මිං අනූදයක; 

අපවිද්යධොඅමච්යචහි, එයකොරාජාවිහියයසි. 

1751. 

‘‘තංතංබූ්රමිමහාරාජ, අත්යථොයතමාඋපච්චගා; 

මානංසිවීනංවචනා, පබ්බායජසිඅදූසක’’න්ති. 

තත්ථ පලාතානීති පලාතමක්ඛිකානි මධූනි විය. අම්බාව පතිතා ඡ ාති
භූමියං පතිතඅම්බපක්කානි විය. එවං මම පුත්යත පබ්බාජියත තව රට්ඨං

සබ්බසාධාරණං භවිස්සතීති දීයපති. නිඛීණපත්යතොවාති පග්ඝරිතපත්යතො

විය. අපවිද්යධො අ ච්යචහීති මම පුත්යතන සහජායතහි සට්ඨිසහස්යසහි

අමච්යචහිඡඩ්ඩියතො හුත්වා. විහිෙයසීතිකිලමිස්සසි. සිවීනං වචනාතිසිවීනං
වචයනනමානංඅදූසකංමමපුත්තංපබ්බායජසීති. 

තංසුත්වාරාජාආහ– 

1752. 

‘‘ධම්මස්සාපචිතිං කුම්මි, සිවීනංවිනයං ධජං; 

පබ්බායජමිසකංපුත්තං, පාණාපියතයරොහියම’’ති. 
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තස්සත්යථො – භද්යද, අහං සිවීනං ධජං යවස්සන්තරං කුමාරං 
විනයන්යතොපබ්බායජන්යතොසිවිරට්යඨයපොරාණකරාජූනංපයවණිධම්මස්ස

අපචිතිංකුම්මි කයරොමි, තස්මාසයචපියමපාණාපියතයරොයසො, තථාපිනං
පබ්බායජමීති. 

තංසුත්වාසාපරියදවමානාආහ– 

1753. 

‘‘යස්සපුබ්යබධජග්ගානි, කණිකාරාවපුප්ඵිතා; 

යායන්තමනුයායන්ති, ස්වජ්යජයකොවගමිස්සති. 

1754. 

‘‘යස්සපුබ්යබධජග්ගානි, කණිකාරවනානිව; 

යායන්තමනුයායන්ති, ස්වජ්යජයකොවගමිස්සති. 

1755. 

‘‘යස්සපුබ්යබඅනීකානි, කණිකාරාවපුප්ඵිතා; 

යායන්තමනුයායන්ති, ස්වජ්යජයකොවගමිස්සති. 

1756. 

‘‘යස්සපුබ්යබඅනීකානි, කණිකාරවනානිව; 

යායන්තමනුයායන්ති, ස්වජ්යජයකොවගමිස්සති. 

1757. 

‘‘ඉන්දයගොපකවණ්ණාභා, ගන්ධාරාපණ්ඩුකම්බලා; 

යායන්තමනුයායන්ති, ස්වජ්යජයකොවගමිස්සති. 

1758. 

‘‘යයොපුබ්යබහත්ථනායාති, සිවිකායරයථනච; 

ස්වජ්ජයවස්සන්තයරොරාජා, කථංගච්ඡතිපත්තියකො. 

1759. 

‘‘කථංචන්දනලිත්තඞ්යගො, නච්චගීතප්පයබොධයනො; 

ඛුරාජිනංඵරසුඤ්ච, ඛාරිකාජඤ්චහාහිති. 

1760. 

‘‘කස්මා නාභිහරිස්සන්ති, කාසාවාඅජිනානි ච; 

පවිසන්තංබ්රහාරඤ්ඤං, කස්මාචීරංනබජ්ඣයර. 

1761. 

‘‘කථංනුචීරංධායරන්ති, රාජපබ්බජිතාජනා; 

කථංකුසමයංචීරං, මද්දීපරිදහිස්සති. 
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1762. 

‘‘කාසියානිචධායරත්වා, යඛොමයකොටුම්බරානිච; 

කුසචීරානිධායරන්තී, කථංමද්දීකරිස්සති. 

1763. 

‘‘වය්හාහිපරියායිත්වා, සිවිකායරයථනච; 

සාකථජ්ජඅනුජ්ඣඞ්ගී, පථංගච්ඡතිපත්තිකා. 

1764. 

‘‘යස්සාමුදුතලාහත්ථා, චරණාචසුයඛධිතා; 

සාකථජ්ජඅනුජ්ඣඞ්ගී, පථංගච්ඡතිපත්තිකා. 

1765. 

‘‘යස්සාමුදුතලාපාදා, චරණාචසුයඛධිතා; 

පාදුකාහිසුවණ්ණාහි, පීළමානාවගච්ඡති; 

සාකථජ්ජඅනුජ්ඣඞ්ගී, පථංගච්ඡතිපත්තිකා. 

1766. 

‘‘යාස්සුඉත්ථසහස්සානං, පුරයතොගච්ඡතිමාලිනී; 

සාකථජ්ජඅනුජ්ඣඞ්ගී, වනංගච්ඡතිඑකිකා. 

1767. 

‘‘යාස්සුසිවායසුත්වාන, මුහුංඋත්තසයතපුයර; 

සාකථජ්ජඅනුජ්ඣඞ්ගී, වනංගච්ඡතිභීරුකා. 

1768. 

‘‘යාස්සු ඉන්දසයගොත්තස්ස, උලූකස්ස පවස්සයතො; 

සුත්වානනදයතොභීතා, වාරුණීවපයවධති; 

සාකථජ්ජඅනුජ්ඣඞ්ගී, වනංගච්ඡතිභීරුකා. 

1769. 

‘‘සකුණී හතපුත්තාව, සුඤ්ඤංදිස්වා කුලාවකං; 

චිරංදුක්යඛනඣායිස්සං, සුඤ්ඤංආගම්මිමංපුරං. 

1770. 

‘‘සකුණී හතපුත්තාව, සුඤ්ඤංදිස්වා කුලාවකං; 

කිසාපණ්ඩුභවිස්සාමි, පියයපුත්යතඅපස්සතී. 

1771. 

‘‘සකුණීහතපුත්තාව, සුඤ්ඤංදිස්වාකුලාවකං; 

යතනයතනපධාවිස්සං, පියයපුත්යතඅපස්සතී. 
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1772. 

‘‘කුරරීහතඡාපාව, සුඤ්ඤංදිස්වාකුලාවකං; 

චිරංදුක්යඛනඣායිස්සං, සුඤ්ඤංආගම්මිමංපුරං. 

1773. 

‘‘කුරරීහතඡාපාව, සුඤ්ඤංදිස්වාකුලාවකං; 

කිසාපණ්ඩුභවිස්සාමි, පියයපුත්යතඅපස්සතී. 

1774. 

‘‘කුරරීහතඡාපාව, සුඤ්ඤංදිස්වාකුලාවකං; 

යතනයතනපධාවිස්සං, පියයපුත්යතඅපස්සතී. 

1775. 

‘‘සානූනචක්කවාකීව, පල්ලලස්මිංඅනූදයක; 

චිරංදුක්යඛනඣායිස්සං, සුඤ්ඤංආගම්මිමංපුරං. 

1776. 

‘‘සානූනචක්කවාකීව, පල්ලලස්මිංඅනූදයක; 

කිසාපණ්ඩුභවිස්සාමි, පියයපුත්යතඅපස්සතී. 

1777. 

‘‘සානූනචක්කවාකීව, පල්ලලස්මිංඅනූදයක; 

යතනයතනපධාවිස්සං, පියයපුත්යතඅපස්සතී. 

1778. 

‘‘එවංයමවිලපන්තියා, රාජාපුත්තංඅදූසකං; 

පබ්බායජසිවනංරට්ඨා, මඤ්යඤහිස්සාමිජීවිත’’න්ති. 

තත්ථ කණිකාරාවාති සුවණ්ණාභරණසුවණ්ණවත්ථපටිමණ්ඩිතත්තා

සුපුප්ඵිතා කණිකාරා විය. ොෙන්ත නුොෙන්තීති උයයානවනකීළාදීනං

අත්ථාය ගච්ඡන්තංයවස්සන්තරංඅනුගච්ඡන්ති. ස්වජ්යජයකොවාතියසොඅජ්ජ

එයකොව හුත්වා ගමිස්සති. අනීකානීති හත්ථානීකාදීනි.  න්ධාරා 

පණ්ඩුකම්බලාති ගන්ධාරරට්යඨ උප්පන්නා සතසහස්සග්ඝනකා යසනාය

පාරුතා රත්තකම්බලා. හාහිතීති ඛන්යධ කත්වා හරිස්සති. පවිසන්තන්ති

පවිසන්තස්ස. කස් ා චීරං න බජ්ඣයරති කස්මා බන්ධිතුං ජානන්තා

වාකචීරං න බන්ධන්ති. රාජපබ්බජතාති රාජායනො හුත්වා පබ්බජිතා. 

යඛො යකොටුම්බරානීති යඛොමරට්යඨ යකොටුම්බරරට්යඨ උප්පන්නානි 

සාටකානි. 

සාකථජ්ජාතිසාකථං අජ්ජ. අනුජ්ඣඞ්ගීති අගරහිතඅඞ්ගී. පීළ ානාව 

 ච්ඡතීති කම්පිත්වා කම්පිත්වා තිට්ඨන්තී විය ගච්ඡති. ොස්සු
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ඉත්ථිසහස්සානන්තිආදීසු අස්සූති නිපායතො, යාති අත්යථො. ‘‘යා සා’’තිපි

පායඨො. සිවාොති සිඞ්ගාලියා. පුයරති පුබ්යබ නගයර වසන්තී. 

ඉන්දසය ොත්තස්සාති යකොසියයගොත්තස්ස. වාරුණීවාති යදවතාපවිට්ඨා

යක්ඛදාසී විය. දුක්යඛනාති පුත්තවියයොගයසොකදුක්යඛන. ආ ම්මි  ං 

පුරන්තිඉමංමමපුත්යතගයත පුත්තනියවසනංආගන්ත්වා. පියෙපුත්යතති

යවස්සන්තරඤ්යචව මද්දිඤ්ච සන්ධායාහ. හතඡාපාති හතයපොතකා. 

පබ්බායජසිවනං රට්ඨාතියදිනංරට්ඨාපබ්බායජසීති. 

යදවියාපරියදවිතසද්දංසුත්වාසබ්බාසඤ්ජයස්සසිවිකඤ්ඤා සමාගතා
පක්කන්දිංසු. තාසං පක්කන්දිතසද්දං සුත්වා මහාසත්තස්සපි නියවසයන
තයථව පක්කන්දිංසු. ඉති ද්වීසු රාජකුයලසු යකචි සකභායවන සණ්ඨාතුං
අසක්යකොන්තා වාතයවයගන පමද්දිතා සාලා විය පතිත්වා පරිවත්තමානා
පරියදවිංසු.තමත්ථංපකායසන්යතො සත්ථාආහ– 

1779. 

‘‘තස්සාලාලප්පිතංසුත්වා, සබ්බාඅන්යතපුයරබහූ; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, සිවිකඤ්ඤාසමාගතා. 

1780. 

‘‘සාලාවසම්පමථතා, මාලුයතනපමද්දිතා; 

යසන්තිපුත්තාචදාරාච, යවස්සන්තරනියවසයන. 

1781. 

‘‘ඔයරොධාචකුමාරාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, යවස්සන්තරනියවසයන. 

1782. 

‘‘හත්ථායරොහා අනීකට්ඨා, රථකාපත්තිකාරකා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, යවස්සන්තරනියවසයන. 

1783. 

‘‘තයතොරතයාවිවසායන, සූරියස්සුග්ගමනංපති; 

අථයවස්සන්තයරොරාජා, දානංදාතුංඋපාගමි. 

1784. 

‘‘වත්ථානිවත්ථකාමානං, යසොණ්ඩානංයදථවාරුණිං; 

යභොජනංයභොජනත්ථීනං, සම්මයදවපයවච්ඡථ. 

1785. 

‘‘මාචකඤ්චිවනිබ්බයක, යහට්ඨයිත්ථඉධාගයත; 

තප්යපථඅන්නපායනන, ගච්ඡන්තුපටිපූජිතා. 
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1786. 

‘‘අයථත්ථවත්තතීසද්යදො, තුමුයලොයභරයවොමහා; 

දායනනතංනීහරන්ති, පුනදානංඅදාතුවං. 

1787. 

‘‘යතසුමත්තාකිලන්තාව, සම්පතන්තිවනිබ්බකා; 

නික්ඛමන්යතමහාරායජ, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

1788. 

‘‘අච්යඡච්ඡුංවතයභොරුක්ඛං, නානාඵලධරංදුමං; 

යථායවස්සන්තරංරට්ඨා, පබ්බායජන්තිඅදූසකං. 

1789. 

‘‘අච්යඡච්ඡුංවතයභොරුක්ඛං, සබ්බකාමදදංදුමං; 

යථායවස්සන්තරංරට්ඨා, පබ්බායජන්තිඅදූසකං. 

1790. 

‘‘අච්යඡච්ඡුංවතයභොරුක්ඛං, සබ්බකාමරසාහරං; 

යථායවස්සන්තරංරට්ඨා, පබ්බායජන්තිඅදූසකං. 

1791. 

‘‘යයවුඩ්ඪායයචදහරා, යයචමජ්ඣිමයපොරිසා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, නික්ඛමන්යතමහාරායජ; 
සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

1792. 

‘‘අතියක්ඛා වස්සවරා, ඉත්ථාගාරාච රාජියනො; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, නික්ඛමන්යතමහාරායජ; 
සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

1793. 

‘‘ථයයොපි තත්ථපක්කන්දුං, යාතම්හිනගයර අහු; 

නික්ඛමන්යතමහාරායජ, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

1794. 

‘‘යයබ්රාහ්මණායයචසමණා, අඤ්යඤවාපිවනිබ්බකා; 

බාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, ‘අධම්යමොකිරයභො’ඉති. 

1795. 

‘‘යථායවස්සන්තයරොරාජා, යජමායනොසයකපුයර; 

සිවීනංවචනත්යථන, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 
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1796. 

‘‘සත්ත හත්ථසයතදත්වා, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත; 

සුවණ්ණකච්යඡමාතඞ්යග, යහමකප්පනවාසයස; 

1797. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, යතොමරඞ්කුසපාණිභි; 

එසයවස්සන්තයරොරාජා, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 

1798. 

‘‘සත්තඅස්සසයතදත්වා, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත; 

ආජානීයයවජාතියා, සින්ධයවසීඝවාහයන. 

1799. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, ඉල්ලියාචාපධාරිභි; 

එසයවස්සන්තයරොරාජා, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 

1800. 

‘‘සත්තරථසයතදත්වා, සන්නද්යධඋස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයග්යඝ, සබ්බාලඞ්කාරභූසියත. 

1801. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

එසයවස්සන්තයරොරාජා, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 

1802. 

‘‘සත්ත ඉත්ථසයතදත්වා, එකයමකාරයථ ඨිතා; 

සන්නද්ධානික්ඛරජ්ජූහි, සුවණ්යණහිඅලඞ්කතා. 

1803. 

‘‘පීතාලඞ්කාරාපීතවසනා, පීතාභරණභූසිතා; 

ආළාරපම්හාහසුලා, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 

එසයවස්සන්තරාරාජා, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 

1804. 

‘‘සත්තයධනුසයතදත්වා, සබ්බාකංසුපධාරණා; 

එසයවස්සන්තයරොරාජා, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 

1805. 

‘‘සත්ත දාසිසයතදත්වා, සත්තදාසසතානි ච; 

එසයවස්සන්තයරොරාජා, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 

1806. 
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‘‘හත්ථීඅස්සරයථදත්වා, නාරියයොචඅලඞ්කතා; 

එසයවස්සන්තයරොරාජා, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 

1807. 

‘‘තදාසියංභිංසනකං, තදාසියලොමහංසනං; 

මහාදායනපදින්නම්හි, යමදනීසම්පකම්පථ. 

1808. 

‘‘තදාසියංභිංසනකං, තදාසියලොමහංසනං; 

යංපඤ්ජලිකයතොරාජා, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජතී’’ති. 

තත්ථ සිවිකඤ්ඤාතිභික්ඛයව, ඵුස්සතියා පරියදවිතසද්දංසුත්වාසබ්බාපි
සඤ්ජයස්සසිවිරඤ්යඤොඉත්ථයයොසමාගතාහුත්වා පක්කන්දුංපරියදවිංසු. 

යවස්සන්තරනියවසයනති තත්ථ ඉත්ථීනං පක්කන්දිතසද්දං සුත්වා
යවස්සන්තරස්සපිනියවසයනතයථව පක්කන්දිත්වාද්වීසුරාජකුයලසුයකචි
සකභායවනසණ්ඨාතුංඅසක්යකොන්තාවාතයවයගන සම්පමථතාසාලාවිය

පතිත්වා පරිවත්තන්තා පරියදවිංසු. තයතො රතයා විවසායනති භික්ඛයව, 
තයතො තස්සා රත්තියා අච්චයයන සූරියය උග්ගයත දානයවයයාවතිකා
‘‘දානං පටියාදිත’’න්ති රඤ්යඤො ආයරොචයිංසු. අථ යවස්සන්තයරො රාජා 
පායතොව න්හත්වා සබ්බාලඞ්කාරප්පටිමණ්ඩියතො සාදුරසයභොජනං
භුඤ්ජිත්වා මහාජනපරිවුයතොසත්තසතකංමහාදානංදාතුංදානග්ගංඋපාගමි. 

යදථාති තත්ථ ගන්ත්වා සට්ඨිසහස්සඅමච්යචආණායපන්යතො එවමාහ. 

වාරුණින්ති ‘‘මජ්ජදානං නාම නිප්ඵල’’න්ති ජානාති, එවං සන්යතපි 

‘‘සුරායසොණ්ඩා දානග්ගං පත්වා ‘යවස්සන්තරස්ස දානග්යග සුරං න

ලභිම්හා’ති වත්තුං මා ලභන්තූ’’ති දායපසි. වනිබ්බයකති වනිබ්බකජයනසු 

කඤ්චි එකම්පි මා වියහඨයිත්ථ. පටිපූජතාති මයා පූජිතා හුත්වා යථා මං

යථොමයමානාගච්ඡන්ති, තථාතුම්යහකයරොථාති වදති. 

ඉති යසො සුවණ්ණාලඞ්කාරානං සුවණ්ණධජානං

යහමජාලප්පටිච්ඡන්නානං හත්ථීනං සත්තසතානි ච, තථාරූපානඤ්යඤව

අස්සානංසත්තසතානිච, සීහචම්මාදීහි පරික්ඛිත්තානංනානාරතනවිචිත්රානං

සුවණ්ණධජානං රථානං සත්තසතානි, සබ්බාලඞ්කාරප්පටිමණ්ඩිතානං

උත්තමරූපධරානංඛත්තියකඤ්ඤාදීනංඉත්ථීනං සත්තසතානි, සුවිනීතානං

සුසික්ඛිතානං දාසානං සත්තසතානි, තථා දාසීනං සත්තසතානි, 

වරඋසභයජට්ඨකානං කුණ්යඩොපයදොහිනීනං යධනූනං සත්තසතානි, 
අපරිමාණානි පානයභොජනානීති සත්තසතකං මහාදානං අදාසි. තස්මිං එවං
දානං දදමායන යජතුත්තරනගරවාසියනො ඛත්තියබ්රාහ්මණයවස්සසුද්දාදයයො

‘‘සාමි, යවස්සන්තර සිවිරට්ඨවාසියනො තං ‘දානං යදතී’ති පබ්බායජන්ති, 

ත්වංපුනදානයමවයදසී’’ති පරියදවිංසු.යතනවුත්තං– 
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1809. 

‘‘අයථත්ථවත්තතීසද්යදො, තුමුයලොයභරයවොමහා; 

දායනනතංනීහරන්ති, පුනදානංඅදාතුව’’න්ති. 

දානපටිග්ගාහකාපනදානංගයහත්වා‘‘ඉදානිකිරයවස්සන්තයරොරාජා 

අම්යහඅනායථකත්වාඅරඤ්ඤංපවිසිස්සති, ඉයතොපට්ඨායකස්සසන්තිකං 
ගමිස්සාමා’’ති ඡින්නපාදා විය පතන්තා ආවත්තන්තා පරිවත්තන්තා
මහාසද්යදන පරියදවිංසු.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1810. 

‘‘යතසුමත්තාකිලන්තාව, සම්පතන්තිවනිබ්බකා; 

නික්ඛමන්යතමහාරායජ, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන’’ති. 

තත්ථ යත සු  ත්තාති සු-කායරො නිපාතමත්යතො, යත වනිබ්බකාති

අත්යථො.  ත්තා කිලන්තාවාති මත්තා විය කිලන්තා විය ච හුත්වා. 

සම්පතන්තීති පරිවත්තිත්වා භූමියං පතන්ති. අච්යඡච්ඡුං වතාති ඡින්දිංසු, 

වතාති නිපාතමත්තං. ෙථාති යයන කාරයණන. අතිෙක්ඛාති භූතවිජ්ජා

ඉක්ඛණිකාපි. වස්සවරාති උද්ධටබීජා ඔයරොධපාලකා. වචනත්යථනාති

වචනකාරයණන. සම්හා රට්ඨා නිරජ්ජතීති අත්තයනො රට්ඨා නිග්ගච්ඡති. 

 ා ණීයෙහීති හත්ථාචරියයහි. ආජානීයෙවාති ජාතිසම්පන්යන. 

 ා ණීයෙහීති අස්සාචරියයහි. ඉල්ලිොචාපධාරිභීති ඉල්ලියඤ්ච චාපඤ්ච 

ධායරන්යතහි. දීයපඅයථොපියවෙයග්යඝති දීපිචම්මබයග්ඝචම්මපරික්ඛිත්යත. 

එකය කා රයථ ඨිතාති යසො කිර එකයමකං ඉත්ථරතනං රයථ ඨයපත්වා
අට්ඨඅට්ඨවණ්ණදාසීහිපරිවුතංකත්වා අදාසි. 

නික්ඛරජ්ජූහීති සුවණ්ණසුත්තමයයහි පාමඞ්යගහි. ආළාරපම්හාති

විසාලක්ඛිගණ්ඩා. හසුලාති ම්හිතපුබ්බඞ්ගමකථා. සුසඤ්ඤාති 

සුස්යසොණියයො. තනු ජ්ඣි ාති කරතලමිව තනුමජ්ඣිමභාගා. තදා පන
යදවතායයොජම්බුදීපතයලරාජූනං‘‘යවස්සන්තයරොරාජාමහාදානං යදතී’’ති

ආයරොචයිංසු, තස්මායතඛත්තියායදවතානුභායවනාගන්ත්වාතාගණ්හිත්වා 

පක්කමිංසු. කංසුපධාරණාති ඉධ කංසන්ති රජතස්ස නාමං, රජතමයයන

ඛීරපටිච්ඡනභාජයනන සද්ධිඤ්යඤව අදාසීති අත්යථො. පදින්නම්හීති

දීයමායන. සම්පකම්පථාතිදානයතයජනකම්පිත්ථ. ෙං පඤ්ජලිකයතොතියං
යසො යවස්සන්තයරො රාජා මහාදානං දත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ අත්තයනො
දානං නමස්සමායනො ‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස යම ඉදං පච්චයයො

යහොතූ’’ති පඤ්ජලිකයතො අයහොසි, තදාපි භීසනකයමව අයහොසි, තස්මිං

ඛයණපථවීකම්පිත්ථාතිඅත්යථො. නිරජ්ජතීතිඑවංකත්වානිග්ගච්ඡතියයව, 
නයකොචිනං නිවායරතීතිඅත්යථො. 

අපිච යඛො තස්ස දානං දදන්තස්යසව සායං අයහොසි. යසො අත්තයනො
නියවසනයමව ගන්ත්වා ‘‘මාතාපිතයරො වන්දිත්වා ස්යව ගමිස්සාමී’’ති
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චින්යතත්වා අලඞ්කතරයථනමාතාපිතූනංවසනට්ඨානංගයතො. මද්දීයදවීපි 

‘‘අහංසාමිනාසද්ධිංගන්ත්වාමාතාපිතයරොඅනුජානායපස්සාමී’’තියතයනව
සද්ධිං ගතා. මහාසත්යතො පිතරං වන්දිත්වා අත්තයනො ගමනභාවංකයථසි.

තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ – 

1811. 

‘‘ආමන්තයිත්ථරාජානං, සඤ්ජයංධම්මිනංවරං; 

අවරුද්ධසිමංයදව, වඞ්කංගච්ඡාමිපබ්බතං. 

1812. 

‘‘යයහියකචිමහාරාජ, භූතායයචභවිස්සයර; 

අතිත්තායයවකායමහි, ගච්ඡන්තියමසාධනං. 

1813. 

‘‘ස්වාහංසයකඅභිස්සසිං, යජමායනොසයකපුයර; 

සිවීනංවචනත්යථන, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජහං. 

1814. 

‘‘අඝං තංපටියසවිස්සං, වයන වාළමිගාකිණ්යණ; 

ඛග්ගදීපිනියසවියත, අහංපුඤ්ඤානිකයරොමි; 
තුම්යහපඞ්කම්හිසීදථා’’ති. 

තත්ථ ධම්මිනංවරන්තිධම්මිකරාජූනං අන්තයරඋත්තමං. අවරුද්ධසීති

රට්ඨා නීහරසි. භූතාති අතීතා. භවිස්සයරති යය ච අනාගයත භවිස්සන්ති, 

පච්චුප්පන්යන ච නිබ්බත්තා. ෙ සාධනන්ති යමරඤ්යඤො

ආණාපවත්තිට්ඨානං. ස්වාහං සයක අභිස්සසින්ති යසො අහං අත්තයනො

නගරවාසියනොයයව පීයළසිං. කිං කයරොන්යතො? ෙජ ායනො සයක පුයරති.

පාළයංපන ‘‘යසොඅහ’’න්තිලිඛිතං. නිරජ්ජහන්තිනික්ඛන්යතොඅහං. අඝං 

තන්තියංඅරඤ්යඤවසන්යතනපටියසවිතබ්බංදුක්ඛං, තංපටියසවිස්සාමි. 

පඞ්කම්හීතිතුම්යහපනකාමපඞ්කම්හිසීදථාතිවදති. 

ඉති මහාසත්යතො ඉමාහි චතූහි ගාථාහි පිතරා සද්ධිං කයථත්වා මාතු 
සන්තිකංගන්ත්වාවන්දිත්වාපබ්බජ්ජංඅනුජානායපන්යතොඑවමාහ– 

1815. 

‘‘අනුජානාහිමංඅම්ම, පබ්බජ්ජාමමරුච්චති; 

ස්වාහංසයකඅභිස්සසිං, යජමායනොසයකපුයර; 

සිවීනංවචනත්යථන, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජහං. 

1816. 

‘‘අඝං තංපටියසවිස්සං, වයන වාළමිගාකිණ්යණ; 
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ඛග්ගදීපිනියසවියත, අහංපුඤ්ඤානිකයරොමි; 
තුම්යහපඞ්කම්හිසීදථා’’ති. 

තංසුත්වාඵුස්සතීආහ– 

1817. 

‘‘අනුජානාමිතංපුත්ත, පබ්බජ්ජායතසමිජ්ඣතු; 

අයඤ්චමද්දීකලයාණී, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 

අච්ඡතංසහපුත්යතහි, කිංඅරඤ්යඤකරිස්සතී’’ති. 

තත්ථ සමිජ්ඣතූතිඣායනනසමිද්ධායහොතු. අච්ඡතන්තිඅච්ඡතු, ඉයධව
යහොතූතිවදති. 

යවස්සන්තයරො ආහ– 

1818. 

‘‘නාහංඅකාමාදාසිම්පි, අරඤ්ඤංයනතුමුස්සයහ; 

සයචඉච්ඡතිඅන්යවතු, සයචනිච්ඡතිඅච්ඡතූ’’ති. 

තත්ථ අකා ාති අම්ම, කිං නායමතං කයථථ, අහං අනිච්ඡාය දාසිම්පි
යනතුංනඋස්සහාමීති. 

තයතො පුත්තස්සකථං සුත්වා රාජා සුණ්හං යාචිතුං පටිපජ්ජි. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1819. 

‘‘තයතො සුණ්හංමහාරාජා, යාචිතුං පටිපජ්ජථ; 

මාචන්දනසමාචායර, රයජොජල්ලංඅධාරයි. 

1820. 

‘‘මාකාසියානිධායරත්වා, කුසචීරංඅධාරයි; 

දුක්යඛොවායසොඅරඤ්ඤස්මිං, මාහිත්වංලක්ඛයණගමී’’ති. 

තත්ථ පටිපජ්ජථාති භික්ඛයව, පුත්තස්ස කථං සුත්වා රාජා සුණ්හං

යාචිතුංපටිපජ්ජි. චන්දනස ාචායරතියලොහිතචන්දයනනපරිකිණ්ණසරීයර. 

 ා හි ත්වං ලක්ඛයණ  මීති සුභලක්ඛයණන සමන්නාගයත මා ත්වං 
අරඤ්ඤංගමීති. 

1821. 

‘‘තමබ්රවිරාජපුත්තී, මද්දීසබ්බඞ්ගයසොභනා; 

නාහංතංසුඛමිච්යඡයයං, යංයමයවස්සන්තරංවිනා’’ති. 
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තත්ථ ත බ්රවීතිතංසසුරංඅබ්රවි. 

1822. 

‘‘තමබ්රවිමහාරාජා, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො; 

ඉඞ්ඝමද්දිනිසායමහි, වයනයයයහොන්තිදුස්සහා. 

1823. 

‘‘බහූ කීටාපටඞ්ගාච, මකසාමධුමක්ඛිකා; 

යතපිතංතත්ථහිංයසයයං, තංයතදුක්ඛතරංසියා. 

1824. 

‘‘අපයර පස්සසන්තායප, නදීනුපනියසවියත; 

සප්පාඅජගරානාම, අවිසායතමහබ්බලා. 

1825. 

‘‘යතමනුස්සංමිගංවාපි, අපිමාසන්නමාගතං; 

පරික්ඛිපිත්වායභොයගහි, වසමායනන්තිඅත්තයනො. 

1826. 

‘‘අඤ්යඤපිකණ්හජටියනො, අච්ඡානාමඅඝම්මිගා; 

නයතහිපුරියසොදිට්යඨො, රුක්ඛමාරුය්හමුච්චති. 

1827. 

‘‘සඞ්ඝට්ටයන්තාසිඞ්ගානි, තික්ඛග්ගාතිප්පහාරියනො; 

මහිංසාවිචරන්යතත්ථ, නදිංයසොතුම්බරංපති. 

1828. 

‘‘දිස්වාමිගානංයූථානං, ගවංසඤ්චරතංවයන; 

යධනුවවච්ඡගිද්ධාව, කථංමද්දිකරිස්සසි. 

1829. 

‘‘දිස්වා සම්පතියතයඝොයර, දුමග්යගසු ප්ලවඞ්ගයම; 

අයඛත්තඤ්ඤායයතමද්දි, භවිස්සයතමහබ්භයං. 

1830. 

‘‘යාත්වංසිවායසුත්වාන, මුහුංඋත්තසයීපුයර; 

සාත්වංවඞ්කමනුප්පත්තා, කථංමද්දිකරිස්සසි. 

1831. 

‘‘ඨියතමජ්ඣන්හියකකායල, සන්නිසින්යනසුපක්ඛිසු; 

සණයතවබ්රහාරඤ්ඤං, තත්ථකිංගන්තුමිච්ඡසී’’ති. 
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තත්ථ ත බ්රවීතිතංසුණ්හංඅබ්රවි. අපයරපස්සසන්තායපතිඅඤ්යඤපි

සන්තායප භයජනයක යපක්ඛ. නදීනුපනියසවියතතිනදීනං උපනියසවියත

ආසන්නට්ඨායන, නදීකූයල වසන්යතති අත්යථො. අවිසාති නිබ්බිසා. අපි 

 ාසන්නන්ති ආසන්නං අත්තයනො සරීරසම්ඵස්සං ආගතන්ති අත්යථො. 

අඝම්මි ාති අඝකරා මිගා, දුක්ඛාවහා මිගාති අත්යථො. නදිං යසොතුම්බරං

පතීති යසොතුම්බරාය නාම නදියා තීයර. යූථානන්ති යූථානි, අයයමව වා

පායඨො. යධනුව වච්ඡගිද්ධාවාති තව දාරයක අපස්සන්තී වච්ඡගිද්ධා යධනු

විය කථං කරිස්සසි. ව-කායරො පයනත්ථ නිපාතමත්යතොව. සම්පතියතති

සම්පතන්යත. යඝොයරති භීසනයක විරූයප. ප්ලවඞ් ය ති මක්කයට. 

අයඛත්තඤ්ඤාොතිඅරඤ්ඤභූමිඅකුසලතාය. භවිස්සයතතිභවිස්සති. සිවාෙ

සුත්වානාති සිඞ්ගාලියා සද්දං සුත්වා. මුහුන්ති පුනප්පුනං. උත්තසයීති

උත්තසසි. සණයතවාතිනදතිවිය සණන්තංවියභවිස්සති. 

1832. 

‘‘තමබ්රවිරාජපුත්තී, මද්දීසබ්බඞ්ගයසොභනා; 

යානිඑතානිඅක්ඛාසි, වයනපටිභයානියම; 

සබ්බානිඅභිසම්යභොස්සං, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

1833. 

‘‘කාසං කුසංයපොටකිලං, උසිරං මුඤ්චපබ්බජං; 

උරසාපනුදහිස්සාමි, නස්සයහස්සාමිදුන්නයා. 

1834. 

‘‘බහූහිවතචරියාහි, කුමාරීවින්දයතපතිං; 

උදරස්සුපයරොයධන, යගොහනුයවඨයනනච. 

1835. 

‘‘අග්ගිස්ස පාරිචරියාය, උදකුම්මුජ්ජයනන ච; 

යවධබයංකටුකංයලොයක, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

1836. 

‘‘අපිස්සායහොතිඅප්පත්යතො, උච්ඡිට්ඨමපිභුඤ්ජිතුං; 

යයොනංහත්යථගයහත්වාන, අකාමංපරිකඩ්ඪති; 

යවධබයංකටුකංයලොයක, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

1837. 

‘‘යකසග්ගහණමුක්යඛපා, භූමයාචපරිසුම්භනා; 

දත්වාචයනොපක්කමති, බහුංදුක්ඛංඅනප්පකං; 

යවධබයංකටුකංයලොයක, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

1838. 
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‘‘සුක්කච්ඡවී යවධයවරා, දත්වා සුභගමානියනො; 

අකාමංපරිකඩ්ඪන්ති, උලූකඤ්යඤවවායසා; 

යවධබයංකටුකංයලොයක, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

1839. 

‘‘අපිඤාතිකුයලඵීයත, කංසපජ්යජොතයනවසං; 

යනවාතිවාකයංනලයභ, භාතූහිසඛිනීහිපි; 

යවධබයංකටුකංයලොයක, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

1840. 

‘‘නග්ගානදීඅනුදකා, නග්ගංරට්ඨංඅරාජකං; 

ඉත්ථීපිවිධවානග්ගා, යස්සාපිදසභාතයරො; 

යවධබයංකටුකංයලොයක, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

1841. 

‘‘ධයජොරථස්සපඤ්ඤාණං, ධූයමොපඤ්ඤාණමග්ගියනො; 

රාජාරට්ඨස්සපඤ්ඤාණං, භත්තාපඤ්ඤාණමිත්ථයා; 

යවධබයංකටුකංයලොයක, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

1842. 

‘‘යාදලිද්දීදලිද්දස්ස, අඩ්ඪාඅඩ්ඪස්සකිත්තිමා; 

තංයවයදවාපසංසන්ති, දුක්කරඤ්හිකයරොතිසා. 

1843. 

‘‘සාමිකංඅනුබන්ධිස්සං, සදාකාසායවාසිනී; 

පථබයාපිඅභිජ්ජන්තයා, යවධබයංකටුකිත්ථයා. 

1844. 

‘‘අපිසාගරපරියන්තං, බහුවිත්තධරංමහිං; 

නානාරතනපරිපූරං, නිච්යඡයවස්සන්තරංවිනා. 

1845. 

‘‘කථං නුතාසංහදයං, සුඛරාවතඉත්ථයයො; 

යාසාමියකදුක්ඛිතම්හි, සුඛමිච්ඡන්තිඅත්තයනො. 

1846. 

‘‘නික්ඛමන්යතමහාරායජ, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන; 

තමහංඅනුබන්ධිස්සං, සබ්බකාමදයදොහියම’’ති. 

තත්ථ ත බ්රවීති භික්ඛයව, මද්දී රඤ්යඤො වචනං සුත්වා තං රාජානං

අබ්රවි. අභිසම්යභොස්සන්ති සහිස්සාමි අධිවායසස්සාමි. යපොටකිලන්ති

යපොටකිලතිණං. පනුදහිස්සාමීති ද්යවධා කත්වා යවස්සන්තරස්ස පුරයතො
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ගමිස්සාමි. උදරස්සුපයරොයධනාති උපවායසන ඛුදාධිවායසන. 

ය ොහනුයවඨයනන චාති විසාලකටියයො ඔනතපස්සා ච ඉත්ථයයො සාමිකං 
ලභන්තීති කත්වා යගොහනුනා කටිඵලකං යකොට්ටායපත්වා යවඨයනන ච 

පස්සානි ඔනායමත්වා කුමාරිකා පතිං ලභති. කටුකන්ති අසාතං. 

 ච්ඡඤ්යඤවාතිගමිස්සාමියයව. 

අපිස්සා යහොති අප්පත්යතොති තස්සා විධවාය උච්ඡිට්ඨකම්පි භුඤ්ජිතුං

අනනුච්ඡවියකොව. යෙො නන්ති යයො නීචජච්යචො තං විධවං

අනිච්ඡමානඤ්යඤව හත්යථ ගයහත්වා කඩ්ඪති. යකසග් හණමුක්යඛපා, 

භූ යා ච පරිසුම්භනාති අසාමිකං ඉත්ථං හත්ථපායදහි යකසග්ගහණං, 

උක්යඛපා, භූමියංපාතනන්තිඑතානිඅවමඤ්ඤනානි කත්වාඅතික්කමන්ති. 

දත්වා චාතිඅසාමිකායඉත්ථයා එවරූපංබහුංඅනප්පකං දුක්ඛංපරපුරියසො

දත්වාච යනො පක්ක ති නිරාසඞ්යකොඔයලොයකන්යතොවතිට්ඨති. 

සුක්කච්ඡවීතින්හානීයචුණ්යණන උට්ඨාපිතච්ඡවිවණ්ණා. යවධයවරාති

විධවිත්ථකාමා පුරිසා. දත්වාති කිඤ්චියදව අප්පමත්තකං ධනං දත්වා. 

සුභ  ානියනොතිමයංසුභගාතිමඤ්ඤමානා. අකා න්තිතංවිධවංඅසාමිකං

අකාමං. උලූකඤ්යඤව වාෙසාති කාකා වියඋලූකං පරිකඩ්ඪන්ති. 

කංසපජ්යජොතයනති සුවණ්ණභාජනාභාය පජ්යජොතන්යත. වසන්ති

එවරූයපපි ඤාතිකුයල වසමානා. යනවාතිවාකයං න ලයභති ‘‘අයං ඉත්ථී

නිස්සාමිකා, යාවජීවං අම්හාකඤ්යඤව භායරො ජායතො’’තිආදීනි වචනානි
වදන්යතහි භාතූහිපි සඛිනීහිපි අතිවාකයං ගරහවචනං යනව න ලභති. 

පඤ්ඤාණන්තිපාකටභාවකාරණං. 

ො දලිද්දී දලිද්දස්සාති යදව, කිත්තිසම්පන්නා යා ඉත්ථී අත්තයනො
සාමිකස්ස දලිද්දස්ස දුක්ඛප්පත්තකායල සයම්පි දලිද්දී සමානා දුක්ඛාව 

යහොති, තස්සඅඩ්ඪකායලයතයනවසද්ධිංඅඩ්ඪාසුඛප්පත්තායහොති, තංයව
යදවා පසංසන්ති. අභිජ්ජන්තයාති අභිජ්ජන්තියා. සයචපි හි ඉත්ථයා

සකලපථවීන භිජ්ජති, තාය සකලාය පථවියා සාව ඉස්සරා යහොති, තථාපි
යවධබයං කටුකයමවාති අත්යථො. සුඛරා වත ඉත්ථයයොති සුට්ඨු ඛරා වත
ඉත්ථයයො. 

1847. 

‘‘තමබ්රවි මහාරාජා, මද්දිං සබ්බඞ්ගයසොභනං; 

ඉයමයතදහරාපුත්තා, ජාලීකණ්හාජිනාචුයභො; 

නික්ඛිප්පලක්ඛයණගච්ඡ, මයංයතයපොසයාමයස’’ති. 

තත්ථ ජාලී කණ්හාජනා චුයභොති ජාලී ච කණ්හාජිනා චාති උයභො. 

නික්ඛප්පාතිඉයමනික්ඛිපිත්වා ගච්ඡාහීති. 

1848. 
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‘‘තමබ්රවිරාජපුත්තී, මද්දීසබ්බඞ්ගයසොභනා; 

පියායමපුත්තකායදව, ජාලීකණ්හාජිනාචුයභො; 

තයම්හංතත්ථරයමස්සන්ති, අරඤ්යඤජීවයසොකින’’න්ති. 

තත්ථ තයම්හන්ති යත දාරකා අම්හාකං තත්ථ අරඤ්යඤ. 

ජීවයසොකිනන්තිඅවිගතයසොකානංහදයං රමයිස්සන්තීතිඅත්යථො. 

1849. 

‘‘තමබ්රවි මහාරාජා, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො; 

සාලීනංඔදනංභුත්වා, සුචිංමංසූපයසචනං; 

රුක්ඛඵලානිභුඤ්ජන්තා, කථංකාහන්තිදාරකා. 

1850. 

‘‘භුත්වාසතපයලකංයස, යසොවණ්යණසතරාජියක; 

රුක්ඛපත්යතසුභුඤ්ජන්තා, කථංකාහන්තිදාරකා. 

1851. 

‘‘කාසියානිචධායරත්වා, යඛොමයකොටුම්බරානිච; 

කුසචීරානිධායරන්තා, කථංකාහන්තිදාරකා. 

1852. 

‘‘වය්හාහිපරියායිත්වා, සිවිකායරයථනච; 

පත්තිකාපරිධාවන්තා, කථංකාහන්තිදාරකා. 

1853. 

‘‘කූටාගායර සයිත්වාන, නිවායත ඵුසිතග්ගයළ; 

සයන්තාරුක්ඛමූලස්මිං, කථංකාහන්තිදාරකා. 

1854. 

‘‘පල්ලඞ්යකසු සයිත්වාන, යගොනයක චිත්තසන්ථයත; 

සයන්තාතිණසන්ථායර, කථංකාහන්තිදාරකා. 

1855. 

‘‘ගන්ධයකනවිලිම්පිත්වා, අගරුචන්දයනනච; 

රයජොජල්ලානිධායරන්තා, කථංකාහන්තිදාරකා. 

1856. 

‘‘චාමරයමොරහත්යථහි, බීජිතඞ්ගාසුයඛධිතා; 

ඵුට්ඨාඩංයසහිමකයසහි, කථංකාහන්තිදාරකා’’ති. 
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තත්ථ පලසයතකංයසතිපලසයතනකතාය කඤ්චනපාතියා. ය ොනයක

චිත්තසන්ථයතතිමහාපිට්ඨියංකාළයකොජයව යචවවිචිත්තයකසන්ථයරච. 

චා රය ොරහත්යථහීතිචාමයරහියචව යමොරහත්යථහිචබීජිතඞ්ගා. 

එවං යතසං සල්ලපන්තානඤ්යඤව රත්ති විභායි, සූරියයො උග්ගඤ්ඡි. 
මහාසත්තස්ස චතුසින්ධවයුත්තං අලඞ්කතරථං ආයනත්වා රාජද්වායර
ඨපයිංසු.මද්දීපි සස්සුසසුයරවන්දිත්වායසසිත්ථයයොඅපයලොයකත්වාද්යව
පුත්යතආදායයවස්සන්තරයතො පඨමතරංගන්ත්වාරයථඅට්ඨාසි.තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1857. 

‘‘තමබ්රවිරාජපුත්තී, මද්දීසබ්බඞ්ගයසොභනා; 

මායදවපරියදයවසි, මාචත්වංවිමයනොඅහු; 

යථාමයංභවිස්සාම, තථායහස්සන්තිදාරකා. 

1858. 

‘‘ඉදංවත්වානපක්කාමි, මද්දීසබ්බඞ්ගයසොභනා; 

සිවිමග්යගනඅන්යවසි, පුත්යතආදායලක්ඛණා’’ති. 

තත්ථ සිවි ග්ය නාතිසිවිරඤ්යඤො ගන්තබ්බමග්යගන. අන්යවසීතිතං

අගමාසි, පාසාදාඔතරිත්වා රථංඅභිරුහීතිඅත්යථො. 

1859. 

‘‘තයතො යවස්සන්තයරොරාජා, දානංදත්වාන ඛත්තියයො; 

පිතුමාතුචවන්දිත්වා, කත්වාචනංපදක්ඛිණං. 

1860. 

‘‘චතුවාහිං රථංයුත්තං, සීඝමාරුය්හසන්දනං; 

ආදායපුත්තදාරඤ්ච, වඞ්කංපායාසිපබ්බත’’න්ති. 

තත්ථ තයතොති භික්ඛයව, තස්සා මද්දියා රථං අභිරුහිත්වා ඨිතකායල. 

දත්වාති හියයයො දානං දත්වා. කත්වා ච නං පදක්ඛණන්ති පදක්ඛිණඤ්ච

කත්වා. නන්තිනිපාතමත්තං. 

1861. 

‘‘තයතොයවස්සන්තයරොරාජා, යයනාසිබහුයකොජයනො; 

ආමන්තයඛොතංගච්ඡාම, අයරොගායහොන්තුඤාතයයො’’ති. 

තස්සත්යථො – භික්ඛයව, තයතො යවස්සන්තයරො රාජා යත්ථ 

‘‘යවස්සන්තරංරාජානංපස්සිස්සාමා’’තිබහුයකොජයනොඨියතොආසි, තත්ථ

රථං යපයසත්වා මහාජනං ආපුච්ඡන්යතො ‘‘ආමන්ත යඛො තං ගච්ඡාම, 

අයරොගායහොන්තුඤාතයයො’’තිආහ.තත්ථ තන්තිනිපාතමත්තං.භික්ඛයව, 
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තයතොයවස්සන්තයරොරාජාඤාතයක ආහ–‘‘තුම්යහආමන්යතත්වාමයං

ගච්ඡාම, තුම්යහසුඛිතායහොථනිදුක්ඛා’’ති. 

එවං මහාසත්යතො මහාජනං ආමන්යතත්වා ‘‘අප්පමත්තා යහොථ, 
දානාදීනි පුඤ්ඤානිකයරොථා’’තියතසංඔවදිත්වාපක්කාමි.ගච්ඡන්යතපන

යබොධිසත්යත මාතා ‘‘පුත්යතො යම දානවිත්තයකො දානං යදතූ’’ති
ආභරයණහිසද්ධිං සත්තරතනපූරානිසකටානි උයභොසු පස්යසසු යපයසසි.
යසොපි අත්තයනො කායාරුළ්හයමව ආභරණභණ්ඩං ඔමුඤ්චිත්වා 
සම්පත්තයාචකානං අට්ඨාරස වායර දත්වා අවයසසං සබ්බං අදාසි. යසො
නගරා නික්ඛමිත්වා ච නිවත්තිත්වා ඔයලොයකතුකායමො අයහොසි. අථස්ස
මනං පටිච්ච රථප්පමාණට්ඨායන මහාපථවී භිජ්ජිත්වා කුලාලචක්කං විය
පරිවත්තිත්වා රථං නගරාභිමුඛං අකාසි. යසො මාතාපිතූනං වසනට්ඨානං
ඔයලොයකසි.යතනකාරයණනපථවීකම්යපොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

‘‘නික්ඛමිත්වානනගරා, නිවත්තිත්වාවියලොකියත; 

තදාපිපථවීකම්පි, සියනරුවනවටංසකා’’ති.(චරියා.1.93); 

සයං පනඔයලොයකත්වාමද්දිම්පිඔයලොකායපතුං ගාථමාහ– 

1862. 

‘‘ඉඞ්ඝ මද්දිනිසායමහි, රම්මරූපංව දිස්සති; 

ආවාසංසිවියසට්ඨස්ස, යපත්තිකංභවනංමමා’’ති. 

තත්ථ නිසාය හීතිඔයලොයකහි. 

අථ මහාසත්යතො සහජායත සට්ඨිසහස්සඅමච්යච ච යසසජනඤ්ච

නිවත්තායපත්වා රථං පායජන්යතො මද්දිං ආහ – ‘‘භද්යද, සයච පච්ඡයතො

යාචකා ආගච්ඡන්ති, උපධායරයයාසී’’ති.සාපිඔයලොයකන්තීනිසීදි.අථස්ස
සත්තසතකං මහාදානං සම්පාපුණිතුං අසක්යකොන්තා චත්තායරො බ්රාහ්මණා
නගරංආගන්ත්වා ‘‘කුහිං යවස්සන්තයරොරාජා’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘දානංදත්වා
ගයතො’’ති වුත්යත ‘‘කිඤ්චි ගයහත්වා ගයතො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘රයථන
ගයතො’’ති සුත්වා ‘‘අස්යසනං යාචිස්සාමා’’ති අනුබන්ධිංසු. අථ මද්දී යත

ආගච්ඡන්යත දිස්වා ‘‘යාචකා ආගච්ඡන්ති, යදවා’’ති ආයරොයචසි.
මහාසත්යතො රථං ඨයපසි. යත ආගන්ත්වා අස්යස යාචිංසු. මහාසත්යතො
අස්යස අදාසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1863. 

‘‘තංබ්රාහ්මණාඅන්වගමුං, යතනංඅස්යසඅයාචිසුං; 

යාචියතොපටිපායදසි, චතුන්නංචතුයරොහයය’’ති. 

අස්යසසුපනදින්යනසුරථධුරංආකායසයයවඅට්ඨාසි.අථ බ්රාහ්මයණසු
ගතමත්යතසුයයව චත්තායරො යදවපුත්තා යරොහිච්චමිගවණ්යණන
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ආගන්ත්වා රථධුරං සම්පටිච්ඡිත්වා අගමංසු. මහාසත්යතො යතසං

යදවපුත්තභාවංඤත්වාඉමංගාථමාහ – 

1864. 

‘‘ඉඞ්ඝමද්දිනිසායමහි, චිත්තරූපංවදිස්සති; 

මිගයරොහිච්චවණ්යණන, දක්ඛිණස්සාවහන්තිම’’න්ති. 

තත්ථ දක්ඛණස්සාතිසුසික්ඛිතාඅස්සා වියමංවහන්ති. 

අථ නං එවං ගච්ඡන්තං අපයරො බ්රාහ්මයණො ආගන්ත්වා රථං යාචි. 
මහාසත්යතො පුත්තදාරං ඔතායරත්වා තස්ස රථං අදාසි. රයථ පන දින්යන
යදවපුත්තා අන්තරධායිංසු.රථස්සදින්නභාවංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1865. 

‘‘අයථත්ථ පඤ්චයමොආගා, යසොතංරථමයාචථ; 

තස්සතංයාචියතොදාසි, නචස්සුපහයතොමයනො. 

1866. 

‘‘තයතොයවස්සන්තයරොරාජා, ඔයරොයපත්වාසකංජනං; 

අස්සාසයිඅස්සරථං, බ්රාහ්මණස්සධයනසියනො’’ති. 

තත්ථ අයථත්ථාතිඅථතස්මිංවයන. නචස්සුපහයතො යනොතිනචස්ස

මයනොඔලීයනො. අස්සාසයීතිපරියතොයසන්යතොනියයායදසි. 

තයතො පට්ඨායපනයතසබ්යබපිපත්තිකාව අයහසුං.අථමහාසත්යතො
මද්දිංඅයවොච– 

1867. 

‘‘ත්වංමද්දිකණ්හංගණ්හාහි, ලහුඑසාකනිට්ඨිකා; 

අහංජාලිංගයහස්සාමි, ගරුයකොභාතියකොහියසො’’ති. 

එවඤ්ච පන වත්වා උයභොපි ඛත්තියා ද්යව දාරයක අඞ්යකනාදාය 

පක්කමිංසු.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1868. 

‘‘රාජාකුමාරමාදාය, රාජපුත්තීචදාරිකං; 

සම්යමොදමානාපක්කාමුං, අඤ්ඤමඤ්ඤංපියංවදා’’ති. 

දානකණ්ඩවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

වනපයවසනකණ්ඩවණ්ණනා 
යත පටිපථං ආගච්ඡන්යත මනුස්යස දිස්වා ‘‘කුහිං වඞ්කපබ්බයතො’’ති

පුච්ඡන්ති.මනුස්සා‘‘දූයර’’තිවදන්ති.යතනවුත්තං– 
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1869. 

‘‘යදියකචිමනුජාඑන්ති, අනුමග්යගපටිපයථ; 

මග්ගංයතපටිපුච්ඡාම, ‘කුහිංවඞ්කතපබ්බයතො’. 

1870. 

‘‘යත තත්ථඅම්යහපස්සිත්වා, කලුනං පරියදවයුං; 

දුක්ඛංයතපටියවයදන්ති, දූයරවඞ්කතපබ්බයතො’’ති. 

මග්ගස්ස උයභොසු පස්යසසු විවිධඵලධාරියනො රුක්යඛ දිස්වා දාරකා 
කන්දන්ති. මහාසත්තස්සානුභායවන ඵලධාරියනො රුක්ඛා ඔනමිත්වා
හත්ථසම්ඵස්සං ආගච්ඡන්ති. තයතො සුපක්කඵලාඵලානිඋච්චිනිත්වා යතසං
යදති.තං දිස්වාමද්දීඅච්ඡරියංපයවයදසි.යතනවුත්තං– 

1871. 

‘‘යදිපස්සන්තිපවයන, දාරකාඵලියනදුයම; 

යතසංඵලානංයහතුම්හි, උපයරොදන්තිදාරකා. 

1872. 

‘‘යරොදන්යතදාරයකදිස්වා, උබ්බිද්ධාවිපුලාදුමා; 

සයයමයවොනමිත්වාන, උපගච්ඡන්තිදාරයක. 

1873. 

‘‘ඉදංඅච්යඡරකංදිස්වා, අබ්භුතංයලොමහංසනං; 

සාධුකාරංපවත්යතසි, මද්දීසබ්බඞ්ගයසොභනා. 

1874. 

‘‘අච්යඡරංවතයලොකස්මිං, අබ්භුතංයලොමහංසනං; 

යවස්සන්තරස්සයතයජන, සයයමයවොනතාදුමා’’ති. 

යජතුත්තරනගරයතො සුවණ්ණගිරිතායලො නාම පබ්බයතො පඤ්ච

යයොජනානි, තයතො යකොන්තිමාරා නාම නදී පඤ්ච යයොජනානි, තයතො

අඤ්චරගිරි නාම පබ්බයතො පඤ්ච යයොජනානි, තයතො

දුන්නිවිට්ඨබ්රාහ්මණගායමොනාමපඤ්චයයොජනානි, තයතොමාතුලනගරං දස
යයොජනානි. ඉති තං මග්ගං යජතුත්තරනගරයතො තිංසයයොජනං යහොති.
යදවතා තං මග්ගං සංඛිපිංසු. යත එකදිවයසයනව මාතුලනගරං පාපුණිංසු.
යතනවුත්තං– 

1875. 

‘‘සඞ්ඛිපිංසුපථංයක්ඛා, අනුකම්පායදාරයක; 

නික්ඛන්තදිවයසයනව, යචතරට්ඨංඋපාගමු’’න්ති. 
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උපගච්ඡන්තා චපනයජතුත්තරනගරයතො පාතරාසසමයයනික්ඛමිත්වා
සායන්හසමයය යචතරට්යඨ මාතුලනගරං පත්තා. තමත්ථං පකායසන්යතො
සත්ථාආහ– 

1876. 

‘‘යතගන්ත්වාදීඝමද්ධානං, යචතරට්ඨංඋපාගමුං; 

ඉද්ධංඵීතංජනපදං, බහුමංසසුයරොදන’’න්ති. 

තදා මාතුලනගයර සට්ඨි ඛත්තියසහස්සානි වසන්ති. මහාසත්යතො 
අන්යතොනගරං අපවිසිත්වා නගරද්වායරයයව සාලායං නිසීදි. අථස්ස මද්දී 
යබොධිසත්තස්ස පායදසු රජං පුඤ්ඡිත්වා පායද සම්බාහිත්වා 

‘‘යවස්සන්තරස්ස ආගතභාවං ජානායපස්සාමී’’ති සාලායතො නික්ඛමිත්වා
තස්ස චක්ඛුපයථ සාලාද්වායර අට්ඨාසි. නගරං පවිසන්තියයො ච
නික්ඛමන්තියයොචඉත්ථයයොතංදිස්වා පරිවායරසුං.තමත්ථංපකායසන්යතො
සත්ථාආහ– 

1877. 

‘‘යචතියයොපරිවාරිංසු, දිස්වාලක්ඛණමාගතං; 

සුඛුමාලීවතඅයයා, පත්තිකාපරිධාවති. 

1878. 

‘‘වය්හාහිපරියායිත්වා, සිවිකායරයථනච; 

සාජ්ජමද්දීඅරඤ්ඤස්මිං, පත්තිකාපරිධාවතී’’ති. 

තත්ථ ලක්ඛණ ා තන්තිලක්ඛණසම්පන්නං මද්දිංආගතං. පරිධාවතීති

එවං සුඛුමාලී හුත්වා පත්තිකාව විචරති. පරිොයිත්වාති යජතුත්තරනගයර

විචරිත්වා. සිවිකාොතිසුවණ්ණසිවිකාය. 

මහාජයනො මද්දිඤ්ච යවස්සන්තරඤ්ච ද්යව පුත්යත චස්ස
අනාථාගමයනන ආගයත දිස්වා ගන්ත්වා රාජූනං ආචික්ඛි. සට්ඨිසහස්සා 
රාජායනො යරොදන්තා පරියදවන්තා තස්ස සන්තිකං ආගමංසු. තමත්ථං

පකායසන්යතොසත්ථාආහ – 

1879. 

‘‘තංදිස්වායචතපායමොක්ඛා, යරොදමානාඋපාගමුං; 

කච්චිනුයදවකුසලං, කච්චියදවඅනාමයං; 

කච්චිපිතාඅයරොයගොයත, සිවීනඤ්චඅනාමයං. 

1880. 

‘‘යකො යතබලංමහාරාජ, යකොනුයතරථමණ්ඩලං; 

අනස්සයකොඅරථයකො, දීඝමද්ධානමාගයතො; 

කච්චාමිත්යතහිපකයතො, අනුප්පත්යතොසිමංදිස’’න්ති. 
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තත්ථ දිස්වාති දූරයතොව පස්සිත්වා. යචතපාය ොක්ඛාති යචතරාජායනො. 

උපා මුන්ති උපසඞ්කමිංසු. කුසලන්ති ආයරොගයං. අනා ෙන්ති

නිද්දුක්ඛභාවං. යකො යත බලන්ති කුහිං තව බලකායයො. රථ ණ්ඩලන්ති

යයනාසි රයථන ආගයතො, යසො කුහින්ති පුච්ඡන්ති. අනස්සයකොති 

අස්සවිරහියතො. අරථයකොති අයානයකො. දීඝ ද්ධාන ා යතොති දීඝමග්ගං

ආගයතො. පකයතොති අභිභූයතො. 

අථ යනසංමහාසත්යතොඅත්තයනොආගතකාරණං කයථන්යතොආහ– 

1881. 

‘‘කුසලඤ්යචවයමසම්මා, අයථොසම්මාඅනාමයං; 

අයථොපිතාඅයරොයගොයම, සිවීනඤ්චඅනාමයං. 

1882. 

‘‘අහඤ්හිකුඤ්ජරංදජ්ජං, ඊසාදන්තංඋරූළ්හවං; 

යඛත්තඤ්ඤුංසබ්බයුද්ධානං, සබ්බයසතංගජුත්තමං. 

1883. 

‘‘පණ්ඩුකම්බලසඤ්ඡන්නං, පභින්නංසත්තුමද්දනං; 

දන්තිංසවාලබීජනිං, යසතංයකලාසසාදිසං. 

1884. 

‘‘සයසතච්ඡත්තංසඋපායධයයං, සාථබ්බනංසහත්ථපං; 

අග්ගයානංරාජවාහිං, බ්රාහ්මණානංඅදාසහං. 

1885. 

‘‘තස්මිංයමසිවයයොකුද්ධා, පිතාචුපහයතොමයනො; 

අවරුද්ධසිමංරාජා, වඞ්කංගච්ඡාමිපබ්බතං; 

ඔකාසංසම්මාජානාථ, වයනයත්ථවසාමයස’’ති. 

තත්ථ තස්මිං ය ති තස්මිං කාරයණ මය්හං සිවයයො කුද්ධා. 

උපහයතො යනොතිඋපහතචිත්යතොකුද්යධොව මංරට්ඨාපබ්බායජසි. ෙත්ථාති

යස්මිං වයනමයංවයසයයාම, තත්ථවසයනොකාසංජානාථාති. 

යතරාජායනොආහංසු– 

1886. 

‘‘ස්වාගතං යතමහාරාජ, අයථොයතඅදුරාගතං; 

ඉස්සයරොසිඅනුප්පත්යතො, යංඉධත්ථපයවදය. 

1887. 

‘‘සාකංභිසංමධුංමංසං, සුද්ධංසාලීනයමොදනං; 
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පරිභුඤ්ජමහාරාජ, පාහුයනොයනොසිආගයතො’’ති. 

තත්ථ පයවදොති කයථහි, සබ්බං පටියායදත්වා දස්සාම. භිසන්ති

භිසමූලං, යංකිඤ්චි කන්දජාතංවා. 

යවස්සන්තයරොආහ– 

1888. 

‘‘පටිග්ගහිතංයංදින්නං, සබ්බස්සඅග්ඝියංකතං; 

අවරුද්ධසිමංරාජා, වඞ්කංගච්ඡාමිපබ්බතං; 

ඔකාසංසම්මාජානාථ, වයනයත්ථවසාමයස’’ති. 

තත්ථ පටිග් හිතන්ති සබ්බයමතං තුම්යහහි දින්නං මයා ච

පටිග්ගහිතයමව යහොතු, සබ්බස්සතුම්යහහිමය්හංඅග්ඝියංනියවදනංකතං.

රාජා පන මං අවරුද්ධසි රට්ඨා පබ්බායජසි, තස්මා වඞ්කයමව ගමිස්සාමි, 
තස්මිංයමඅරඤ්යඤවසනට්ඨානං ජානාථාති. 

යතරාජායනොආහංසු– 

1889. 

‘‘ඉයධවතාවඅච්ඡස්සු, යචතරට්යඨරයථසභ; 

යාවයචතාගමිස්සන්ති, රඤ්යඤොසන්තිකයාචිතුං. 

1890. 

‘‘නිජ්ඣායපතුං මහාරාජං, සිවීනං රට්ඨවඩ්ඪනං; 

තංතංයචතාපුරක්ඛත්වා, පතීතාලද්ධපච්චයා; 

පරිවායරත්වානගච්ඡන්ති, එවංජානාහිඛත්තියා’’ති. 

තත්ථ රඤ්යඤො සන්තික ොචිතුන්ති රඤ්යඤො සන්තිකං යාචනත්ථාය

ගමිස්සන්ති. නිජ්ඣායපතුන්ති තුම්හාකං නිද්යදොසභාවං ජානායපතුං. 

ලද්ධපච්චොති ලද්ධපතිට්ඨා.  ච්ඡන්තීතිගමිස්සන්ති. 

මහාසත්යතොආහ– 

1891. 

‘‘මායවොරුච්චිත්ථගමනං, රඤ්යඤොසන්තිකයාචිතුං; 

නිජ්ඣායපතුංමහාරාජං, රාජාපිතත්ථනිස්සයරො. 

1892. 

‘‘අච්චුග්ගතාහිසිවයයො, බලග්ගායනගමාචයය; 

යතවිධංයසතුමිච්ඡන්ති, රාජානංමමකාරණා’’ති. 
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තත්ථ තත්ථාති තස්මිං මම නිද්යදොසභාවං නිජ්ඣාපයන රාජාපි

අනිස්සයරො. අච්චුග් තාති අතිකුද්ධා. බලග් ාති බලකායා. විධංයසතුන්ති 

රජ්ජයතොනීහරිතුං. රාජානන්තිරාජානම්පි. 

යත රාජායනොආහංසු– 

1893. 

‘‘සයචඑසාපවත්යතත්ථ, රට්ඨස්මිංරට්ඨවඩ්ඪන; 

ඉයධවරජ්ජංකායරහි, යචයතහිපරිවාරියතො. 

1894. 

‘‘ඉද්ධංඵීතඤ්චිදංරට්ඨං, ඉද්යධොජනපයදොමහා; 

මතිංකයරොහිත්වංයදව, රජ්ජස්සමනුසාසිතු’’න්ති. 

තත්ථ සයච එසා පවත්යතත්ථාති සයච එතස්මිං රට්යඨ එසා පවත්ති. 

රජ්ජස්ස  නුසාසිතුන්තිරජ්ජංසමනුසාසිතුං, අයයමවවාපායඨො. 

යවස්සන්තයරොආහ– 

1895. 

‘‘න යමඡන්යදොමතිඅත්ථ, රජ්ජස්ස අනුසාසිතුං; 

පබ්බාජිතස්සරට්ඨස්මා, යචතපුත්තාසුණාථයම. 

1896. 

‘‘අතුට්ඨාසිවයයොආසුං, බලග්ගායනගමාචයය; 

පබ්බාජිතස්සරට්ඨස්මා, යචතාරජ්යජභියසචයුං. 

1897. 

‘‘අසම්යමොදියම්පියවොඅස්ස, අච්චන්තංමමකාරණා; 

සිවීහිභණ්ඩනංචාපි, විග්ගයහොයමනරුච්චති. 

1898. 

‘‘අථස්සභණ්ඩනංයඝොරං, සම්පහායරොඅනප්පයකො; 

එකස්සකාරණාමය්හං, හිංයසයයබහුයකොජයනො. 

1899. 

‘‘පටිග්ගහිතංයංදින්නං, සබ්බස්සඅග්ඝියංකතං; 

අවරුද්ධසිමංරාජා, වඞ්කංගච්ඡාමිපබ්බතං; 

ඔකාසංසම්මාජානාථ, වයනයත්ථවසාමයස’’ති. 

තත්ථ යචතාරජ්යජභියසචයුන්ති යචතරට්ඨවාසියනොකිරයවස්සන්තරං

රජ්යජ අභිසිඤ්චිංසූති තුම්හාකම්පි යත අතුට්ඨා ආසුං. අසම්ය ොදිෙන්ති
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අසාමග්ගියං. අස්සාති භයවයය. අථස්සාති අථ මය්හං එකස්ස කාරණා
තුම්හාකංභණ්ඩනංභවිස්සතීති. 

එවංමහාසත්යතොඅයනකපරියායයනයාචියතොපිරජ්ජංනඉච්ඡි.අථස්ස
යත යචතරාජායනොමහන්තංසක්කාරංකරිංසු.යසොනගරංපවිසිතුංනඉච්ඡි.
අථ නං සාලයමව අලඞ්කරිත්වා සාණියා පරික්යඛපං කත්වා මහාසයනං
පඤ්ඤායපත්වා සබ්යබ ආරක්ඛං කරිංසු. යසො එකරත්තිං යතහි
සඞ්ගහිතාරක්යඛො සාලායං සයිත්වා පුනදිවයස පායතොව න්හත්වා
නානග්ගරසයභොජනං භුඤ්ජිත්වා යතහි පරිවුයතො නික්ඛමි. සට්ඨිසහස්සා 
ඛත්තියා යතනසද්ධිං පන්නරසයයොජනමග්ගංගන්ත්වා වනද්වායර ඨත්වා
පුරයතොපන්නරසයයොජනමග්ගංආචික්ඛන්තාආහංසු– 

1900. 

‘‘තග්ඝ යතමයමක්ඛාම, යථාපිකුසලාතථා; 

රාජිසීයත්ථසම්මන්ති, ආහුතග්ගීසමාහිතා. 

1901. 

‘‘එස යසයලොමහාරාජ, පබ්බයතොගන්ධමාදයනො; 

යත්ථත්වංසහපුත්යතහි, සහභරියායචච්ඡසි. 

1902. 

‘‘තංයචතාඅනුසාසිංසු, අස්සුයනත්තාරුදංමුඛා; 

ඉයතොගච්ඡමහාරාජ, උජුංයයනුත්තරාමුයඛො. 

1903. 

‘‘අථදක්ඛිසිභද්දන්යත, යවපුල්ලංනාමපබ්බතං; 

නානාදුමගණාකිණ්ණං, සීතච්ඡායංමයනොරමං. 

1904. 

‘‘තමතික්කම්මභද්දන්යත, අථදක්ඛිසිආපගං; 

නදිංයකතුමතිංනාම, ගම්භීරං ගිරිගබ්භරං. 

1905. 

‘‘පුථුයලොමමච්ඡාකිණ්ණං, සුපතිත්ථංමයහොදකං; 

තත්ථන්හත්වාපිවිත්වාච, අස්සායසත්වාසපුත්තයක. 

1906. 

‘‘අථදක්ඛිසිභද්දන්යත, නියරොධංමධුපිප්ඵලං; 

රම්මයකසිඛයරජාතං, සීතච්ඡායංමයනොරමං. 

1907. 

‘‘අථදක්ඛිසිභද්දන්යත, නාළකංනාමපබ්බතං; 
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නානාදිජගණාකිණ්ණං, යසලංකිම්පුරිසායුතං. 

1908. 

‘‘තස්සඋත්තරපුබ්යබන, මුචලින්යදොනාමයසොසයරො; 

පුණ්ඩරීයකහිසඤ්ඡන්යනො, යසතයසොගන්ධියකහිච. 

1909. 

‘‘යසොවනංයමඝසඞ්කාසං, ධුවංහරිතසද්දලං; 

සීයහොවාමිසයපක්ඛීව, වනසණ්ඩංවිගාහය; 

පුප්ඵරුක්යඛහිසඤ්ඡන්නං, ඵලරුක්යඛහිචූභයං. 

1910. 

‘‘තත්ථබින්දුස්සරාවග්ගූ, නානාවණ්ණාබහූදිජා; 

කූජන්තමුපකූජන්ති, උතුසංපුප්ඵියතදුයම. 

1911. 

‘‘ගන්ත්වා ගිරිවිදුග්ගානං, නදීනංපභවානි ච; 

යසොදක්ඛිසියපොක්ඛරණිං, කරඤ්ජකකුධායුතං. 

1912. 

‘‘පුථුයලොමමච්ඡාකිණ්ණං, සුපතිත්ථං මයහොදකං; 

සමඤ්චචතුරංසඤ්ච, සාදුංඅප්පටිගන්ධියං. 

1913. 

‘‘තස්සාඋත්තරපුබ්යබන, පණ්ණසාලංඅමාපය; 

පණ්ණසාලංඅමායපත්වා, උඤ්ඡාචරියායඊහථා’’ති. 

තත්ථ රාජසීති රාජායනො හුත්වා පබ්බජිතා. ස ාහිතාති එකග්ගචිත්තා. 

එසාති දක්ඛිණහත්ථං උක්ඛිපිත්වා ඉමිනා පබ්බතපායදන ගච්ඡථාති 

ආචික්ඛන්තා වදන්ති. අච්ඡසීති වසිස්සසි. ආප න්ති උදකවාහනදිආවට්ටං. 

ගිරි බ්භරන්ති ගිරීනං කුච්ඡියතො පවත්තං.  ධුපාපිප්ඵලන්ති මධුරඵලං. 

රම් යකති රමණීයය. කිම්පුරිසායුතන්ති කිම්පුරියසහි ආයුතං පරිකිණ්ණං. 

යසතයසො න්ධීයකහි චාති නානප්පකායරහි යසතුප්පයලහි යචව

යසොගන්ධියකහි ච සඤ්ඡන්යනො. සීයහොවාමිසයපක්ඛීවාති ආමිසං
යපක්ඛන්යතොසීයහොවිය. 

බන්දුස්සරාති සම්පිණ්ඩිතස්සරා. වග්ගූති මධුරස්සරා. 

කූජන්තමුපකූජන්තීති පඨමං කූජමානං පක්ඛිං පච්ඡා උපකූජන්ති. 

උතුසංපුප්ඵියත දුය ති උතුසමයය පුප්ඵියත දුයම නිලීයිත්වා කූජන්තං

උපකූජන්ති. යසො දක්ඛසීති යසො ත්වං පස්සිස්සසීති අත්යථො. 

කරඤ්ජකකුධායුතන්ති කරඤ්ජරුක්යඛහි ච කකුධරුක්යඛහි ච
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සම්පරිකිණ්ණං. අප්පටි න්ධිෙන්ති පටිකූලගන්ධවිරහිතං 

මධුයරොදකපරිකිණ්ණංනානප්පකාරපදුමුප්පලාදීහි සඤ්ඡන්නං. පණ්ණසාලං 

අ ාපොති පණ්ණසාලං මායපයයාසි. අ ායපත්වාති මායපත්වා. 

උඤ්ඡාචරිොෙ ඊහථාති අථ තුම්යහ, යදව, උඤ්ඡාචරියාය යායපන්තා

අප්පමත්තාඊහථ, ආරද්ධවීරියාහුත්වාවිහයරයයාථාති අත්යථො. 

එවං යත රාජායනො තස්ස පන්නරසයයොජනමග්ගං ආචික්ඛිත්වා තං 
උයයයොයජත්වා යවස්සන්තරස්ස අන්තරායභයස්ස වියනොදනත්ථං ‘‘මා
යකොචියදව පච්චාමිත්යතොඔකාසංලයභයයා’’තිචින්යතත්වාඑකංබයත්තං
සුසික්ඛිතං යචතපුත්තංආමන්යතත්වා‘‘ත්වංගච්ඡන්යතචආගච්ඡන්යතච
පරිග්ගණ්හාහී’’ති වනද්වායරආරක්ඛණත්ථායඨයපත්වාසකනගරංගමිංසු.

යවස්සන්තයරොපිසපුත්තදායරො ගන්ධමාදනපබ්බතංපත්වා, තංදිවසංතත්ථ

වසිත්වා තයතො උත්තරාභිමුයඛො යවපුල්ලපබ්බතපායදන ගන්ත්වා, 
යකතුමතියා නාම නදියා තීයර නිසීදිත්වා වනචරයකන දින්නං මධුමංසං
ඛාදිත්වා තස්ස සුවණ්ණසූචිං දත්වා තත්ථ න්හත්වා පිවිත්වා
පටිප්පස්සද්ධදරයථො නදියතො උත්තරිත්වා සානුපබ්බතසිඛයර ඨිතස්ස
නියරොධස්ස මූයල යථොකං නිසීදිත්වා නියරොධඵලානි ඛාදිත්වා උට්ඨාය
ගච්ඡන්යතො නාළකං නාම පබ්බතං පත්වා තං පරිහරන්යතො මුචලින්දසරං

ගන්ත්වා සරස්ස තීයරන පුබ්බුත්තරකණ්ණං පත්වා, එකපදිකමග්යගන 
වනඝටං පවිසිත්වා තං අතික්කම්ම ගිරිවිදුග්ගානං නදිප්පභවානං පුරයතො 
චතුරංසයපොක්ඛරණිංපාපුණි. 

තස්මිං ඛයණ සක්යකො ආවජ්යජන්යතො ‘‘මහාසත්යතො හිමවන්තං 
පවිට්යඨො’’තිඤත්වා ‘‘තස්ස වසනට්ඨානං ලද්ධුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා 

විස්සකම්මං පක්යකොසායපත්වා ‘‘ගච්ඡ, තාත, ත්වං 
වඞ්කපබ්බතකුඣච්ඡිම්හි රමණීයය ඨායන අස්සමපදං මායපත්වා එහී’’ති

යපයසසි. යසො ‘‘සාධු, යදවා’’ති යදවයලොකයතො ඔතරිත්වා තත්ථ ද්යව
පණ්ණසාලායයො ද්යව චඞ්කයම රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානානි ච මායපත්වා
චඞ්කමයකොටියංයතසුයතසුඨායනසුනානාඵලධයර රුක්යඛචකදලිවනානි
ච දස්යසත්වා සබ්යබ පබ්බජිතපරික්ඛායර පටියායදත්වා ‘‘යය යකචි

පබ්බජිතුකාමා, යත ඉයම ගණ්හන්තූ’’ති අක්ඛරානිලිඛිත්වා අමනුස්යස ච 
යභරවසද්යදමිගපක්ඛියනොචපටික්කමායපත්වාසකට්ඨානයමවගයතො. 

මහාසත්යතො එකපදිකමග්ගං දිස්වා ‘‘පබ්බජිතානං වසනට්ඨානං 
භවිස්සතී’’ති මද්දිඤ්ච පුත්යත ච අස්සමපදද්වායර ඨයපත්වා අස්සමපදං
පවිසිත්වා අක්ඛරානි ඔයලොයකත්වා ‘‘සක්යකනම්හි දිට්යඨො’’ති ඤත්වා
පණ්ණසාලංපවිසිත්වා ඛග්ගඤ්චධනුඤ්චඅපයනත්වාසාටයකඔමුඤ්චිත්වා
රත්තවාකචීරං නිවායසත්වා අජිනචම්මං අංයස කත්වා ජටාමණ්ඩලං
බන්ධිත්වා ඉසියවසං ගයහත්වා කත්තරදණ්ඩං ආදාය පණ්ණසාලයතො

නික්ඛමිත්වා පබ්බජිතසිරිං සමුබ්බහන්යතො ‘‘අයහො සුඛං, අයහො සුඛං, 
පබ්බජ්ජායමඅධිගතා’’තිඋදානංඋදායනත්වාචඞ්කමංආරුය්හඅපරාපරං
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පටුන 

චඞ්කමිත්වා පච්යචකබුද්ධසදියසන උපසයමන පුත්තදාරානං සන්තිකං
අගමාසි. මද්දීපි මහාසත්තස්ස පායදසු පතිත්වා යරොදිත්වා යතයනව සද්ධිං
අස්සමපදං පවිසිත්වා අත්තයනො පණ්ණසාලං ගන්ත්වා ඉසියවසං ගණ්හි.
පච්ඡා පුත්යතපි තාපසකුමාරයක කරිංසු. චත්තායරො ඛත්තියා 

වඞ්කපබ්බතකුච්ඡිම්හිවසිංසු.අථමද්දීමහාසත්තංවරංයාචි‘‘යදව, තුම්යහ 

ඵලාඵලත්ථාය වනං අගන්ත්වා පුත්යත ගයහත්වා ඉයධව යහොථ, අහං
ඵලාඵලං ආහරිස්සාමී’’ති. තයතො පට්ඨාය සා අරඤ්ඤයතො ඵලාඵලානි
ආහරිත්වාතයයොජයන පටිජග්ගති. 

යබොධිසත්යතොපි තං වරං යාචි ‘‘භද්යද, මද්දි මයං ඉයතො පට්ඨාය

පබ්බජිතානාම, ඉත්ථීචනාමබ්රහ්මචරියස්සමලං, ඉයතොපට්ඨාය අකායල
මම සන්තිකං මා ආගච්ඡාහී’’ති. සා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි. මහාසත්තස්ස 
යමත්තානුභායවනසමන්තාතියයොජයනසබ්යබතිරච්ඡානාපිඅඤ්ඤමඤ්ඤං 
යමත්තචිත්තංපටිලභිංසු.මද්දීයදවීපිපායතොවඋට්ඨාය පානීයපරියභොජනීයං
උපට්ඨායපත්වා මුයඛොදකං ආහරිත්වා දන්තකට්ඨං දත්වා අස්සමපදං 
සම්මජ්ජිත්වා ද්යව පුත්යත පිතු සන්තියක ඨයපත්වා
පච්ඡිඛණිත්තිඅඞ්කුසහත්ථා අරඤ්ඤං පවිසිත්වා වනමූලඵලාඵලානි ආදාය
පච්ඡිං පූයරත්වා සායන්හසමයය අරඤ්ඤයතො ආගන්ත්වා පණ්ණසාලාය
ඵලාඵලං ඨයපත්වා න්හත්වා පුත්යත න්හායපසි. අථ චත්තායරොපි ජනා
පණ්ණසාලාද්වායරනිසීදිත්වාඵලාඵලංපරිභුඤ්ජන්ති. තයතොමද්දීපුත්යත
ගයහත්වා අත්තයනො පණ්ණසාලං පාවිසි. ඉමිනා නියායමන යත 

පබ්බතකුච්ඡිම්හිසත්තමායසවසිංසූති. 

වනපයවසනකණ්ඩවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ජූජකපබ්බවණ්ණනා 
තදා කාලිඞ්ගරට්යඨ දුන්නිවිට්ඨබ්රාහ්මණගාමවාසී ජූජයකො නාම 

බ්රාහ්මයණො භික්ඛාචරියාය කහාපණසතං ලභිත්වා එකස්මිං බ්රාහ්මණකුයල
ඨයපත්වා පුන ධනපරියයසනත්ථාය ගයතො. තස්මිං චිරායන්යත
බ්රාහ්මණකුලා කහාපණසතං වලඤ්යජත්වා පච්ඡා ඉතයරන ආගන්ත්වා
යචොදියමානා කහාපයණ දාතුං අසක්යකොන්තා අමිත්තතාපනං නාම ධීතරං
තස්ස අදංසු. යසො තං ආදාය කාලිඞ්ගරට්යඨ දුන්නිවිට්ඨබ්රාහ්මණගාමං 
ගන්ත්වා වසි. අමිත්තතාපනා සම්මා බ්රාහ්මණං පරිචරති. අථ අඤ්යඤ 
තරුණබ්රාහ්මණා තස්සා ආචාරසම්පත්තිං දිස්වා ‘‘අයං මහල්ලකබ්රාහ්මණං

සම්මා පටිජග්ගති, තුම්යහ පන අම්යහසු කිං පමජ්ජථා’’ති අත්තයනො
අත්තයනො භරියායයො තජ්යජන්ති.තා ‘‘ඉමං අමිත්තතාපනං ඉමම්හා ගාමා
පලායපස්සාමා’’ති නදීතිත්ථාදීසු සන්නිපතිත්වා තං පරිභාසිංසු. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1914. 

‘‘අහුවාසීකලිඞ්යගසු, ජූජයකොනාමබ්රාහ්මයණො; 
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තස්සාසිදහරාභරියා, නායමනාමිත්තතාපනා. 

1915. 

‘‘තා නංතත්ථගතායවොචුං, නදිංඋදකහාරියා; 

ථයයොනංපරිභාසිංසු, සමාගන්ත්වාකුතූහලා. 

1916. 

‘‘අමිත්තානූනයතමාතා, අමිත්යතොනූනයතපිතා; 

යයතංජිණ්ණස්සපාදංසු, එවංදහරියංසතිං. 

1917. 

‘‘අහිතං වතයතඤාතී, මන්තයිංසුරයහොගතා; 

යයතංජිණ්ණස්සපාදංසු, එවංදහරියංසතිං. 

1918. 

‘‘අමිත්තාවතයතඤාතී, මන්තයිංසුරයහොගතා; 

යයතංජිණ්ණස්සපාදංසු, එවංදහරියංසතිං. 

1919. 

‘‘දුක්කටංවතයතඤාතී, මන්තයිංසුරයහොගතා; 

යයතංජිණ්ණස්සපාදංසු, එවංදහරියංසතිං. 

1920. 

‘‘පාපකංවතයතඤාතී, මන්තයිංසුරයහොගතා; 

යයතංජිණ්ණස්සපාදංසු, එවංදහරියංසතිං. 

1921. 

‘‘අමනාපංවතයතඤාතී, මන්තයිංසුරයහොගතා; 

යයතංජිණ්ණස්සපාදංසු, එවංදහරියංසතිං. 

1922. 

‘‘අමනාපවාසං වසි, ජිණ්යණනපතිනාසහ; 

යාත්වංවසසිජිණ්ණස්ස, මතංයතජීවිතාවරං. 

1923. 

‘‘නහිනූනතුය්හංකලයාණි, පිතාමාතාචයසොභයන; 

අඤ්ඤංභත්තාරංවින්දිංසු, යයතංජිණ්ණස්සපාදංසු; 
එවංදහරියංසතිං. 

1924. 

‘‘දුයිට්ඨංයතනවමියං, අකතංඅග්ගිහුත්තකං; 

යයතංජිණ්ණස්සපාදංසු, එවංදහරියංසතිං. 
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1925. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණනූන, බ්රහ්මචරියපරායයණ; 

සාත්වංයලොයකඅභිසපි, සීලවන්යතබහුස්සුයත; 

යාත්වංවසසිජිණ්ණස්ස, එවංදහරියාසතී. 

1926. 

‘‘න දුක්ඛංඅහිනා දට්ඨං, නදුක්ඛංසත්තියාහතං; 

තඤ්චදුක්ඛඤ්චතිබ්බඤ්ච, යංපස්යසජිණ්ණකංපතිං. 

1927. 

‘‘නත්ථඛිඩ්ඩානත්ථරති, ජිණ්යණනපතිනාසහ; 

නත්ථආලාපසල්ලායපො, ජග්ඝිතම්පිනයසොභති. 

1928. 

‘‘යදාචදහයරොදහරා, මන්තයන්තිරයහොගතා; 

සබ්යබසංයසොකානස්සන්ති, යයයකචිහදයස්සිතා. 

1929. 

‘‘දහරාත්වංරූපවතී, පුරිසානංභිපත්ථතා; 

ගච්ඡඤාතිකුයලඅච්ඡ, කිංජිණ්යණොරමයිස්සතී’’ති. 

තත්ථ අහූති අයහොසි. වාසී කලිඞ්ය සූති කාලිඞ්ගරට්යඨසු

දුන්නිවිට්ඨබ්රාහ්මණගාමවාසී. තානංතත්ථ තායවොචුන්තිතත්ථගායමතා

ඉත්ථයයො නදීතිත්යථ උදකහාරිකා හුත්වා ගතා නං අයවොචුං. ථියෙො නං

පරිභාසිංසූති ඉත්ථයයොනඅඤ්ඤංකිඤ්චිඅයවොචුං, අථයඛොනංපරිභාසිංසු. 

කුතූහලාති යකොතූහලජාතා විය හුත්වා. ස ා න්ත්වාති සමන්තා

පරික්ඛිපිත්වා. දහරිෙං සතින්ති දහරිං තරුණිං යසොභග්ගප්පත්තං සමානං. 

ජණ්ණස්සාතිජරාජිණ්ණස්සයගයහ. දුයිට්ඨංයත නවමිෙන්තිතවනවමියං

යාගං දුයිට්ඨං භවිස්සති, යසො යත යාගපිණ්යඩො පඨමං මහල්ලකකායකන

ගහියතොභවිස්සති.‘‘දුයිට්ඨායතනවමියා’’තිපිපායඨො, නවමියාතයා දුයිට්ඨා

භවිස්සතීති අත්යථො. අකතං අග්ගිහුත්තකන්ති අග්ගිජුහනම්පි තයා අකතං

භවිස්සති. අභිසපීති සමණබ්රාහ්මයණ සමිතපායප වා බාහිතපායප වා
අක්යකොසි. තස්ස යත පාපස්ස ඉදං ඵලන්ති අධිප්පායයයනව ආහංසු. 

ජග්ඝිතම්පිනයසොභතීතිඛණ්ඩදන්යත විවරිත්වාහසන්තස්සමහල්ලකස්ස

හසිතම්පිනයසොභති. සබ්යබසං යසොකානස්සන්තීතිසබ්යබඑයතසංයසොකා

විනස්සන්ති. කිං ජණ්යණොතිඅයංජිණ්යණොතංපඤ්චහිකාමගුයණහිකථං
රමයිස්සතීති. 

සාතාසංසන්තිකාපරිභාසංලභිත්වාඋදකඝටංආදායයරොදමානාඝරං 
ගන්ත්වා ‘‘කිං යභොති යරොදසී’’ති බ්රාහ්මයණන පුට්ඨා තස්සආයරොයචන්තී

ඉමංගාථමාහ – 
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1930. 

‘‘න යතබ්රාහ්මණ ගච්ඡාමි, නදිංඋදකහාරියා; 

ථයයොමංපරිභාසන්ති, තයාජිණ්යණනබ්රාහ්මණා’’ති. 

තස්සත්යථො – බ්රාහ්මණ, තයා ජිණ්යණන මං ඉත්ථයයො පරිභාසන්ති, 
තස්මාඉයතොපට්ඨායතවඋදකහාරිකාහුත්වානදිංන ගච්ඡාමීති. 

ජූජයකොආහ– 

1931. 

‘‘මායමත්වංඅකරාකම්මං, මායමඋදකමාහරි; 

අහංඋදකමාහිස්සං, මායභොතිකුපිතාඅහූ’’ති. 

තත්ථ උදක ාහිස්සන්තියභොතිඅහංඋදකං ආහරිස්සාමි. 

බ්රාහ්මණීආහ– 

1932. 

‘‘නාහංතම්හිකුයලජාතා, යංත්වංඋදකමාහයර; 

එවංබ්රාහ්මණජානාහි, නයතවච්ඡාමහංඝයර. 

1933. 

‘‘සයචයමදාසංදාසිංවා, නානයිස්සසිබ්රාහ්මණ; 

එවංබ්රාහ්මණජානාහි, නයතවච්ඡාමිසන්තියක’’ති. 

තත්ථ නාහන්තිබ්රාහ්මණ, යම්හිකුයල සාමියකොකම්මංකයරොති, නාහං

තත්ථජාතා. ෙංත්වන්තිතස්මා යංඋදකංත්වංආහරිස්සසි, නමය්හංයතන
අත්යථො. 

ජූජයකොආහ– 

1934. 

‘‘නත්ථයමසිප්පඨානංවා, ධනංධඤ්ඤඤ්චබ්රාහ්මණි; 

කුයතොහංදාසංදාසිංවා, ආනයිස්සාමියභොතියා; 

අහංයභොතිංඋපට්ඨිස්සං, මායභොතිකුපිතාඅහූ’’ති. 

බ්රාහ්මණීආහ– 

1935. 

‘‘එහියතඅහමක්ඛිස්සං, යථායමවචනංසුතං; 

එසයවස්සන්තයරොරාජා, වඞ්යකවසතිපබ්බයත. 

1936. 
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‘‘තංත්වංගන්ත්වානයාචස්සු, දාසංදාසිඤ්චබ්රාහ්මණ; 

යසොයතදස්සතියාචියතො, දාසංදාසිඤ්චඛත්තියයො’’ති. 

තත්ථ එහි යත අහ ක්ඛස්සන්ති අහං යත ආචික්ඛිස්සාමි. ඉදං සා 
යදවතාධිග්ගහිතාහුත්වාආහ. 

ජූජයකොආහ– 

1937. 

‘‘ජිණ්යණොහමස්මිදුබ්බයලො, දීයඝොචද්ධාසුදුග්ගයමො; 

මායභොතිපරියදයවසි, මාචත්වංවිමනාඅහු; 

අහංයභොතිංඋපට්ඨිස්සං, මායභොතිකුපිතාඅහූ’’ති. 

තත්ථ ජණ්යණොහ ස්මීති භද්යද, අහං ජිණ්යණො අම්හි, කථං
ගමිස්සාමීති. 

බ්රාහ්මණී ආහ– 

1938. 

‘‘යථාඅගන්ත්වාසඞ්ගාමං, අයුද්යධොවපරාජියතො; 

එවයමවතුවංබ්රහ්යම, අගන්ත්වාවපරාජියතො. 

1939. 

‘‘සයචයමදාසංදාසිංවා, නානයිස්සසිබ්රාහ්මණ; 

එවංබ්රාහ්මණජානාහි, නයතවච්ඡාමහංඝයර; 

අමනාපංයතකරිස්සාමි, තංයතදුක්ඛංභවිස්සති. 

1940. 

‘‘නක්ඛත්යතඋතුපුබ්යබසු, යදාමංදක්ඛිසිලඞ්කතං; 

අඤ්යඤහිසද්ධිංරමමානං, තංයතදුක්ඛංභවිස්සති. 

1941. 

‘‘අදස්සයනනමය්හංයත, ජිණ්ණස්සපරියදවයතො; 

භියයයොවඞ්කාචපලිතා, බහූයහස්සන්තිබ්රාහ්මණා’’ති. 

තත්ථ අ නාපංයතතියවස්සන්තරස්ස සන්තිකංගන්ත්වාදාසංවාදාසිං

වා අනාහරන්තස්ස තව අරුච්චනකං කම්මං කරිස්සාමි. නක්ඛත්යත

උතුපුබ්යබසූති නක්ඛත්තයයොගවයසන වා ඡන්නං උතූනං තස්ස තස්ස
පුබ්බවයසනවාපවත්යතසුඡයණසු. 

තං සුත්වා බ්රාහ්මයණො භීයතො අයහොසි. තමත්ථං පකායසන්යතො සත්ථා 
ආහ– 
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1942. 

‘‘තයතො යසොබ්රාහ්මයණොභීයතො, බ්රාහ්මණියා වසානුයගො; 

අට්ටියතොකාමරායගන, බ්රාහ්මණිංඑතදබ්රවි. 

1943. 

‘‘පායථයයං යමකයරොහිත්වං, සංකුලයා සගුළානිච; 

මධුපිණ්ඩිකාචසුකතායයො, සත්තුභත්තඤ්චබ්රාහ්මණි. 

1944. 

‘‘ආනයිස්සංයමථුනයක, උයභොදාසකුමාරයක; 

යතතංපරිචරිස්සන්ති, රත්තින්දිවමතන්දිතා’’ති. 

තත්ථ අට්ටියතොති උපද්දුයතො පීළයතො. සගුළානි චාති සගුළපූයව ච. 

සත්තුභත්තන්තිබද්ධසත්තුඅබද්ධසත්තුඤ්යචවපුටභත්තඤ්ච. ය ථුනයකති

ජාතියගොත්තකුලපයදයසහි සදියස. දාසකු ාරයකති තව දාසත්ථාය
කුමාරයක. 

සා ඛිප්පං පායථය්යං පටියායදත්වා බ්රාහ්මණස්ස ආයරොයචසි. යසො 
යගයහ දුබ්බලට්ඨානං ථරං කත්වා ද්වාරං සඞ්ඛරිත්වා අරඤ්ඤා දාරූනි
ආහරිත්වා ඝයටන උදකං ආහරිත්වා යගයහ සබ්බභාජනානි පූයරත්වා

තත්යථව තාපසයවසං ගයහත්වා ‘‘භද්යද, ඉයතො පට්ඨාය විකායල මා

නික්ඛමි, යාවමමාගමනාඅප්පමත්තායහොහී’’ති ඔවදිත්වාඋපාහනංආරුය්හ
පායථයයපසිබ්බකං අංයස ලග්යගත්වා අමිත්තතාපනං පදක්ඛිණං කත්වා
අස්සුපුණ්යණහි යනත්යතහි යරොදිත්වා පක්කාමි. තමත්ථං පකායසන්යතො
සත්ථාආහ– 

1945. 

‘‘ඉදංවත්වාබ්රහ්මබන්ධු, පටිමුඤ්චිඋපාහනා; 

තයතොයසොමන්තයිත්වාන, භරියංකත්වාපදක්ඛිණං. 

1946. 

‘‘පක්කාමියසොරුණ්ණමුයඛො, බ්රාහ්මයණොසහිතබ්බයතො; 

සිවීනංනගරංඵීතං, දාසපරියයසනංචර’’න්ති. 

තත්ථ රුණ්ණමුයඛොති රුදංමුයඛො. සහිතබ්බයතොති සමාදින්නවයතො, 

ගහිතතාපසයවයසොති අත්යථො. චරන්ති දාසපරියයසනං චරන්යතො සිවීනං
නගරංආරබ්භපක්කාමි. 

යසො තංනගරංගන්ත්වාසන්නිපතිතංජනං ‘‘යවස්සන්තයරොකුහි’’න්ති
පුච්ඡති.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1947. 
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‘‘යසොතත්ථගන්ත්වාඅවච, යයතත්ථාසුංසමාගතා; 

කුහිංයවස්සන්තයරොරාජා, කත්ථපස්යසමුඛත්තියං. 

1948. 

‘‘යත ජනාතංඅවචිංසු, යයතත්ථාසුං සමාගතා; 

තුම්යහහිබ්රහ්යමපකයතො, අතිදායනනඛත්තියයො; 

පබ්බාජියතොසකාරට්ඨා, වඞ්යකවසතිපබ්බයත. 

1949. 

‘‘තුම්යහහිබ්රහ්යමපකයතො, අතිදායනනඛත්තියයො; 

ආදායපුත්තදාරඤ්ච, වඞ්යකවසතිපබ්බයත’’ති. 

තත්ථ පකයතොති උපද්දුයතො පීළයතො අත්තයනො නගයර වසිතුං
අලභිත්වාඉදානිවඞ්කපබ්බයතවසති. 

එවං ‘‘තුම්යහ අම්හාකං රාජානං නායසත්වා පුනපි ආගතා ඉධ 

තිට්ඨථා’’ති යත යලඩ්ඩුදණ්ඩාදිහත්ථා බ්රාහ්මණං අනුබන්ධිංසු. යසො 
යදවතාධිග්ගහියතො හුත්වා වඞ්කපබ්බතමග්ගයමව ගණ්හි. තමත්ථං

පකායසන්යතොසත්ථාආහ – 

1950. 

‘‘යසොයචොදියතොබ්රාහ්මණියා, බ්රාහ්මයණොකාමගිද්ධිමා; 

අඝංතංපටියසවිත්ථ, වයනවාළමිගාකිණ්යණ; 
ඛග්ගදීපිනියසවියත. 

1951. 

‘‘ආදායයබළුවංදණ්ඩං, අග්ගිහුත්තංකමණ්ඩලුං; 

යසොපාවිසිබ්රහාරඤ්ඤං, යත්ථඅස්යසොසිකාමදං. 

1952. 

‘‘තංපවිට්ඨංබ්රහාරඤ්ඤං, යකොකානංපරිවාරයුං; 

වික්කන්දියසොවිප්පනට්යඨො, දූයරපන්ථාඅපක්කමි. 

1953. 

‘‘තයතො යසොබ්රාහ්මයණොගන්ත්වා, යභොගලුද්යධො අසඤ්ඤයතො; 

වඞ්කස්යසොයරොහයණනට්යඨ, ඉමාගාථාඅභාසථා’’ති. 

තත්ථ අඝං තන්ති තං මහාජයනන අනුබන්ධනදුක්ඛඤ්යචව

වනපරියයොගාහනදුක්ඛඤ්ච. අග්ගිහුත්තන්තිඅග්ගිජුහනකටච්ඡුං. යකොකානං 

පරිවාරයුන්ති යසො හි අරඤ්ඤං පවිසිත්වා වඞ්කපබ්බතගාමිමග්ගං
අජානන්යතො මග්ගමූළ්යහොහුත්වාඅරඤ්යඤවිචරි.අථනංආරක්ඛණත්ථාය

නිසින්නස්ස යචතපුත්තස්සසුනඛාපරිවාරයිංසූතිඅත්යථො. වික්කන්දි යසොති
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යසො එකරුක්ඛං ආරුය්හ මහන්යතන රයවන කන්දි. විප්පනට්යඨොති

විනට්ඨමග්යගො. දූයර පන්ථාති වඞ්කපබ්බතගාමිපන්ථයතො දූයර පක්කාමි. 

යභො ලුද්යධොති යභොගරත්යතො. අසඤ්ඤයතොති දුස්සීයලො. 

වඞ්කස්යසොයරොහයණනට්යඨතිවඞ්කපබ්බතස්ස ගමනමග්යගවිනට්යඨ. 

යසො සුනයඛහිපරිවාරියතොරුක්යඛනිසින්යනොව ඉමාගාථාඅභාසථ– 

1954. 

‘‘යකොරාජපුත්තංනිසභං, ජයන්තමපරාජිතං; 

භයයයඛමස්සදාතාරං, යකොයමයවස්සන්තරංවිදූ. 

1955. 

‘‘යයොයාචතංපතිට්ඨාසි, භූතානංධරණීරිව; 

ධරණූපමංමහාරාජං, යකොයමයවස්සන්තරංවිදූ. 

1956. 

‘‘යයොයාචතංගතීආසි, සවන්තීනංවසාගයරො; 

සාගරූපමංමහාරාජං, යකොයමයවස්සන්තරංවිදූ. 

1957. 

‘‘කලයාණතිත්ථංසුචිමං, සීතූදකංමයනොරමං; 

පුණ්ඩරීයකහිසඤ්ඡන්නං, යුත්තංකිඤ්ජක්ඛයරණුනා; 

රහදූපමංමහාරාජං, යකොයමයවස්සන්තරංවිදූ. 

1958. 

‘‘අස්සත්ථංවපයථජාතං, සීතච්ඡායංමයනොරමං; 

සන්තානංවිසයමතාරං, කිලන්තානංපටිග්ගහං; 

තථූපමංමහාරාජං, යකොයමයවස්සන්තරංවිදූ. 

1959. 

‘‘නියරොධංව පයථජාතං, සීතච්ඡායං මයනොරමං; 

සන්තානංවිසයමතාරං, කිලන්තානංපටිග්ගහං; 

තථූපමංමහාරාජං, යකොයමයවස්සන්තරංවිදූ. 

1960. 

‘‘අම්බංඉවපයථජාතං, සීතච්ඡායංමයනොරමං; 

සන්තානංවිසයමතාරං, කිලන්තානංපටිග්ගහං; 

තථූපමංමහාරාජං, යකොයමයවස්සන්තරංවිදූ. 

1961. 

‘‘සාලංඉවපයථජාතං, සීතච්ඡායංමයනොරමං; 

සන්තානංවිසයමතාරං, කිලන්තානංපටිග්ගහං; 
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තථූපමංමහාරාජං, යකොයමයවස්සන්තරංවිදූ. 

1962. 

‘‘දුමංඉවපයථජාතං, සීතච්ඡායංමයනොරමං; 

සන්තානංවිසයමතාරං, කිලන්තානංපටිග්ගහං; 

තථූපමංමහාරාජං, යකොයමයවස්සන්තරංවිදූ. 

1963. 

‘‘එවඤ්ච යමවිලපයතො, පවිට්ඨස්ස බ්රහාවයන; 

අහංජානන්තියයොවජ්ජා, නන්දිංයසොජනයයමම. 

1964. 

‘‘එවඤ්චයමවිලපයතො, පවිට්ඨස්සබ්රහාවයන; 

අහංජානන්තියයොවජ්ජා, තායයසොඑකවාචාය; 
පසයවපුඤ්ඤංඅනප්පක’’න්ති. 

තත්ථ ජෙන්තන්ති මච්යඡරචිත්තං විජයන්තං. යකො ය  යවස්සන්තරං

විදූතියකො මය්හංයවස්සන්තරංආචික්යඛයයාතිවදති. පතිට්ඨාසීති පතිට්ඨා

ආසි. සන්තානන්ති පරිස්සන්තානං. කිලන්තානන්ති මග්ගකිලන්තානං. 

පටිග් හන්ති පටිග්ගාහකං පතිට්ඨාභූතං. අහං ජානන්ති යෙො වජ්ජාති අහං
යවස්සන්තරස්සවසනට්ඨානංජානාමීතියයො වයදයයාතිඅත්යථො. 

තස්සතං පරියදවසද්දං සුත්වාආරක්ඛණත්ථාය ඨපියතො යචතපුත්යතො 
මිගලුද්දයකො හුත්වා අරඤ්යඤ විචරන්යතො ‘‘අයං බ්රාහ්මයණො

යවස්සන්තරස්ස වසනට්ඨානත්ථාය පරියදවති, න යඛො පයනස ධම්මතාය 

ආගයතො, මද්දිං වාදාරයකවායාචිස්සති, ඉයධවනංමායරස්සාමී’’තිතස්ස

සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘බ්රාහ්මණ, න යත ජීවිතං දස්සාමී’’ති ධනුං
ආයරොයපත්වාආකඩ්ඪිත්වාතජ්යජසි. තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

1965. 

‘‘තස්සයචයතොපටිස්යසොසි, අරඤ්යඤලුද්දයකොචරං; 

තුම්යහහිබ්රහ්යමපකයතො, අතිදායනනඛත්තියයො; 

පබ්බාජියතොසකාරට්ඨා, වඞ්යකවසතිපබ්බයත. 

1966. 

‘‘තුම්යහහිබ්රහ්යමපකයතො, අතිදායනනඛත්තියයො; 

ආදායපුත්තදාරඤ්ච, වඞ්යකවසතිපබ්බයත. 

1967. 

‘‘අකිච්චකාරීදුම්යමයධො, රට්ඨාපවනමාගයතො; 

රාජපුත්තංගයවසන්යතො, බයකොමච්ඡමියවොදයක. 
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1968. 

‘‘තස්සතයාහංනදස්සාමි, ජීවිතංඉධබ්රාහ්මණ; 

අයඤ්හියතමයානුන්යනො, සයරොපිස්සතියලොහිතං. 

1969. 

‘‘සියරොයතවජ්ඣයිත්වාන, හදයංයඡත්වාසබන්ධනං; 

පන්ථසකුණංයජිස්සාමි, තුය්හංමංයසනබ්රාහ්මණ. 

1970. 

‘‘තුය්හං මංයසනයමයදන, මත්ථයකනච බ්රාහ්මණ; 

ආහුතිංපග්ගයහස්සාමි, යඡත්වානහදයංතව. 

1971. 

‘‘තංයමසුයිට්ඨංසුහුතං, තුය්හංමංයසනබ්රාහ්මණ; 

නචත්වංරාජපුත්තස්ස, භරියංපුත්යතචයනස්සසී’’ති. 

තත්ථ අකිච්චකාරීතිත්වංඅකිච්චකාරයකො. දුම්ය යධොතිනිප්පඤ්යඤො. 

රට්ඨා පවන ා යතොතිරට්ඨයතොමහාරඤ්ඤංආගයතො. සයරොපිස්සතීති අයං

සයරො තව යලොහිතං පිවිස්සති. වජ්ඣයිත්වානාති තං මායරත්වා රුක්ඛා
පතිතස්සයතසීසංතාලඵලංවියලුඤ්චිත්වාසබන්ධනංහදයමංසං ඡින්දිත්වා

පන්ථයදවතායපන්ථසකුණංනාමයජිස්සාමි. නචත්වන්තිඑවංසන්යතන
ත්වංරාජපුත්තස්සභරියංවාපුත්යත වායනස්සසීති. 

යසො තස්සවචනංසුත්වාමරණභයතජ්ජියතො මුසාවාදංකයථන්යතොආහ
– 

1972. 

‘‘අවජ්යඣොබ්රාහ්මයණොදූයතො, යචතපුත්තසුයණොහියම; 

තස්මාහිදූතංනහන්ති, එසධම්යමොසනන්තයනො. 

1973. 

‘‘නිජ්ඣත්තාසිවයයොසබ්යබ, පිතානංදට්ඨුමිච්ඡති; 

මාතාචදුබ්බලාතස්ස, අචිරාචක්ඛූනිජීයයර. 

1974. 

‘‘යතසාහංපහියතොදූයතො, යචතපුත්තසුයණොහියම; 

රාජපුත්තංනයිස්සාමි, යදිජානාසිසංසයම’’ති. 

තත්ථ නිජ්ඣත්තාති සඤ්ඤත්තා. අචිරා චක්ඛූනි ජීෙයරති
නිච්චයරොදයනනනචිරස්යසවචක්ඛූනි ජීයිස්සන්ති. 
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තදා යචතපුත්යතො ‘‘යවස්සන්තරං කිර ආයනතුං ආගයතො’’ති 

යසොමනස්සප්පත්යතො හුත්වා සුනයඛ බන්ධිත්වා ඨයපත්වා බ්රාහ්මණං
ඔතායරත්වා සාඛාසන්ථයරනිසීදායපත්වායභොජනංදත්වාඉමංගාථමාහ– 

1975. 

‘‘පියස්ස යමපියයොදූයතො, පුණ්ණපත්තංදදාමි යත; 

ඉමඤ්චමධුයනොතුම්බං, මිගසත්ථඤ්චබ්රාහ්මණ; 

තඤ්චයතයදසමක්ඛිස්සං, යත්ථසම්මතිකාමයදො’’ති. 

තත්ථ පිෙස්ස ය ති මම පියස්ස යවස්සන්තරස්ස ත්වං පියයො දූයතො. 

පුණ්ණපත්තන්තිතව අජ්ඣාසයපූරණංපුණ්ණපත්තංදදාමීති. 

ජූජකපබ්බවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චූළවනවණ්ණනා 
එවං යචතපුත්යතො බ්රාහ්මණං යභොයජත්වා පායථයයත්ථාය තස්ස

මධුයනො තුම්බඤ්යචව පක්කමිගසත්ථඤ්ච දත්වා මග්යග ඨත්වා 
දක්ඛිණහත්ථංඋක්ඛිපිත්වාමහාසත්තස්සවසයනොකාසංආචික්ඛන්යතොආහ
– 

1976. 

‘‘එසයසයලොමහාබ්රහ්යම, පබ්බයතොගන්ධමාදයනො; 

යත්ථයවස්සන්තයරොරාජා, සහපුත්යතහිසම්මති. 

1977. 

‘‘ධායරන්යතොබ්රාහ්මණවණ්ණං, ආසදඤ්චමසංජටං; 

චම්මවාසීඡමායසති, ජාතයවදංනමස්සති. 

1978. 

‘‘එයතනීලාපදිස්සන්ති, නානාඵලධරාදුමා; 

උග්ගතාඅබ්භකූටාව, නීලාඅඤ්ජනපබ්බතා. 

1979. 

‘‘ධවස්සකණ්ණාඛදිරා, සාලාඵන්දනමාලුවා; 

සම්පයවධන්තිවායතන, සකිංපීතාවමාණවා. 

1980. 

‘‘උපරිදුමපරියායයසු, සඞ්ගීතියයොවසුයයයර; 

නජ්ජුහායකොකිලසඞ්ඝා, සම්පතන්තිදුමාදුමං. 

1981. 

‘‘අව්හයන්යතව ගච්ඡන්තං, සාඛාපත්තසමීරිතා; 
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රමයන්යතවආගන්තං, යමොදයන්තිනිවාසිනං; 

යත්ථයවස්සන්තයරොරාජා, සහපුත්යතහිසම්මති. 

1982. 

‘‘ධායරන්යතො බ්රාහ්මණවණ්ණං, ආසදඤ්චමසං ජටං; 

චම්මවාසීඡමායසති, ජාතයවදංනමස්සතී’’ති. 

තත්ථ  න්ධ ාදයනොති එස ගන්ධමාදනපබ්බයතො, එතස්ස පායදන
උත්තරාභිමුයඛො ගච්ඡන්යතො යත්ථ සක්කදත්තියය අස්සමපයද

යවස්සන්තයරො රාජා සහ පුත්තදායරහි වසති, තං පස්සිස්සසීති අත්යථො. 

බ්රාහ් ණවණ්ණන්ති යසට්ඨපබ්බජිතයවසං. ආසදඤ්ච  සං ජටන්ති
ආකඩ්ඪිත්වා ඵලානං ගහණත්ථං අඞ්කුසඤ්ච අග්ගිජුහනකටච්ඡුඤ්ච

ජටාමණ්ඩලඤ්ච ධායරන්යතො. චම් වාසීති අජිනචම්මධයරො. ඡ ා යසතීති 

පථවියං පණ්ණසන්ථයර සයති. ධවස්සකණ්ණා ඛදිරාති ධවා ච 

අස්සකණ්ණා ච ඛදිරා ච. සකිං පීතාව  ාණවාති එකවාරයමව පීතා 

සුරායසොණ්ඩා විය. උපරි දු පරිොයෙසූති රුක්ඛසාඛාසු. සඞ්ගීතියෙොව

සුෙයයරති නානාසකුණානං වස්සන්තානං සද්දා දිබ්බසඞ්ගීතියයො විය

සුයයයර. නජ්ජුහාති නජ්ජුහසකුණා. සම්පතන්තීති විකූජන්තා විචරන්ති. 

සාඛාපත්තසමීරිතාති සාඛානං පත්යතහි සඞ්ඝට්ටිතා හුත්වා විකූජන්තා

සකුණා, වායතන සමීරිතා පත්තසාඛායයව වා. ආ න්තන්ති ආගච්ඡන්තං

ජනං. ෙත්ථාති යස්මිංඅස්සයමයවස්සන්තයරොවසති, තත්ථගන්ත්වාඉමං
අස්සමපදසම්පත්තිං පස්සිස්සසීති. 

තයතොඋත්තරිපිඅස්සමපදංවණ්යණන්යතොආහ– 

1983. 

‘‘අම්බාකපිත්ථාපනසා, සාලාජම්බූවිභීතකා; 

හරීතකීආමලකා, අස්සත්ථාබදරානිච. 

1984. 

‘‘චාරුතිම්බරුක්ඛායචත්ථ, නියරොධාචකපිත්ථනා; 

මධුමධුකායථවන්ති, නීයචපක්කාචුදුම්බරා. 

1985. 

‘‘පායරවතාභයවයයාච, මුද්දිකාචමධුත්ථකා; 

මධුංඅයනලකංතත්ථ, සකමාදායභුඤ්ජයර. 

1986. 

‘‘අඤ්යඤත්ථපුප්ඵිතාඅම්බා, අඤ්යඤතිට්ඨන්තියදොවිලා; 

අඤ්යඤආමාචපක්කාච, යභකවණ්ණාතදූභයං. 
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1987. 

‘‘අයථත්ථයහට්ඨාපුරියසො, අම්බපක්කානිගණ්හති; 

ආමානියචවපක්කානි, වණ්ණගන්ධරසුත්තයම. 

1988. 

‘‘අයතව යමඅච්ඡරියං, හීඞ්කායරොපටිභාති මං; 

යදවානමිවආවායසො, යසොභතිනන්දනූපයමො. 

1989. 

‘‘වියභදිකා නාළයකරා, ඛජ්ජුරීනං බ්රහාවයන; 

මාලාවගන්ථතාඨන්ති, ධජග්ගායනවදිස්සයර; 

නානාවණ්යණහිපුප්යඵහි, නභංතාරාචිතාමිව. 

1990. 

‘‘කුටජී කුට්ඨතගරා, පාටලියයොචපුප්ඵිතා; 

පුන්නාගාගිරිපුන්නාගා, යකොවිළාරාචපුප්ඵිතා. 

1991. 

‘‘උද්දාලකායසොමරුක්ඛා, අගරුඵල්ලියාබහූ; 

පුත්තජීවාචකකුධා, අසනායචත්ථපුප්ඵිතා. 

1992. 

‘‘කුටජාසලළානීපා, යකොසම්බාලබුජාධවා; 

සාලාචපුප්ඵිතාතත්ථ, පලාලඛලසන්නිභා. 

1993. 

‘‘තස්සාවිදූයරයපොක්ඛරණී, භූමිභායගමයනොරයම; 

පදුමුප්පලසඤ්ඡන්නා, යදවානමිවනන්දයන. 

1994. 

‘‘අයථත්ථපුප්ඵරසමත්තා, යකොකිලාමඤ්ජුභාණිකා; 

අභිනායදන්තිපවනං, උතුසම්පුප්ඵියතදුයම. 

1995. 

‘‘භස්සන්තිමකරන්යදහි, යපොක්ඛයරයපොක්ඛයරමධූ; 

අයථත්ථවාතාවායන්ති, දක්ඛිණාඅථපච්ඡිමා; 

පදුමකිඤ්ජක්ඛයරණූහි, ඔකිණ්යණොයහොතිඅස්සයමො. 

1996. 

‘‘ථූලාසිඞ්ඝාටකායචත්ථ, සංසාදියාපසාදියා; 

මච්ඡකච්ඡපබයාවිද්ධා, බහූයචත්ථමුපයානකා; 

මධුංභියසහිසවති, ඛීරසප්පිමුළාලිභි. 
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1997. 

‘‘සුරභීතංවනංවාති, නානාගන්ධසයමොදිතං; 

සම්මද්දයතවගන්යධන, පුප්ඵසාඛාහිතංවනං; 

භමරාපුප්ඵගන්යධන, සමන්තාමභිනාදිතා. 

1998. 

‘‘අයථත්ථ සකුණාසන්ති, නානාවණ්ණාබහූ දිජා; 

යමොදන්තිසහභරියාහි, අඤ්ඤමඤ්ඤංපකූජියනො. 

1999. 

‘‘නන්දිකා ජීවපුත්තාච, ජීවපුත්තාපියාච යනො; 

පියාපුත්තාපියානන්දා, දිජායපොක්ඛරණීඝරා. 

2000. 

‘‘මාලාවගන්ථතාඨන්ති, ධජග්ගායනවදිස්සයර; 

නානාවණ්යණහිපුප්යඵහි, කුසයලයහවසුගන්ථතා; 

යත්ථයවස්සන්තයරොරාජා, සහපුත්යතහිසම්මති. 

2001. 

‘‘ධායරන්යතොබ්රාහ්මණවණ්ණං, ආසදඤ්චමසංජටං; 

චම්මවාසීඡමායසති, ජාතයවදංනමස්සතී’’ති. 

තත්ථ චාරුතිම්බරුක්ඛාති සුවණ්ණතිම්බරුක්ඛා.  ධුපා ධුපාකාති මධුරසා

මධුකා. යථවන්තීති වියරොචන්ති. පායරවතාති පායරවතපාදසදිසා රුක්ඛා. 

භයවෙයාති දීඝඵලා කදලියයො.  ධුපාත්ථිකාති මධුත්යථයව පග්ඝරන්තියයො, 

මධුරතාය වා මධුත්යථවසදිසා. සක ාදාොති තං සයයමව ගයහත්වා 

පරිභුඤ්ජන්ති. යදොවිලාතිපතිතපුප්ඵපත්තාසඤ්ජායමානඵලා. යභකවණ්ණා

තදූභෙන්ති යත උයභොපි ආමා ච පක්කා ච මණ්ඩූකපිට්ඨිවණ්ණායයව. 

අයථත්ථ යහට්ඨා පුරියසොති අථ එත්ථ අස්සයම යතසං අම්බානං යහට්ඨා

ඨිතයකොව පුරියසො අම්බඵලානි ගණ්හාති, ආයරොහණකිච්චං නත්ථ. 

වණ්ණ න්ධරසුත්තය තිඑයතහිවණ්ණාදීහිඋත්තමානි. 

අයතව ය  අච්ඡරිෙන්ති අතිවිය යම අච්ඡරියං. හිඞ්කායරොති හින්ති

කරණං. වියභදිකාති තාලා.  ාලාව  න්ථිතාති සුපුප්ඵිතරුක්ඛානං උපරි

ගන්ථතා මාලා විය පුප්ඵානි තිට්ඨන්ති. ධජග් ායනව දිස්සයරති තානි

රුක්ඛානි අලඞ්කතධජග්ගානි විය දිස්සන්ති. කුටජී කුට්ඨත රාති කුටජි

නායමකා රුක්ඛජාති කුට්ඨගච්ඡා ච තගරගච්ඡා ච. ගිරිපුන්නා ාති

මහාපුන්නාගා. යකොවිළාරාති යකොවිළාරරුක්ඛා නාම. උද්දාලකාති

උද්දාලරුක්ඛා. යසො රුක්ඛාති පීතපුප්ඵවණ්ණා රාජරුක්ඛා. ඵල්ලිොති

ඵල්ලියරුක්ඛා නාම. පුත්තජීවාතිමහානියරොධා. ලබුජාතිලබුජරුක්ඛානාම. 
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පලාලඛලසන්නිභාති යතසං යහට්ඨා පග්ඝරිතපුප්ඵපුඤ්ජා 
පලාලඛලසන්නිභාතිවදති. 

යපොක්ඛරණීති චතුරස්සයපොක්ඛරණී. නන්දයනති නන්දනවයන 

නන්දායපොක්ඛරණී විය. පුප්ඵරස ත්තාති පුප්ඵරයසන මත්තා චලිතා. 

 කරන්යදහීති කිඤ්ජක්යඛහි. යපොක්ඛයර යපොක්ඛයරති පදුමිනිපණ්යණ
පදුමිනිපණ්යණ. යතසු හි කිඤ්ජක්ඛයතො යරණු භස්සිත්වා යපොක්ඛරමධු 

නාම යහොති. දක්ඛණා අථ පච්ඡි ාති එත්තාවතා සබ්බා දිසා විදිසාපි වාතා

දස්සිතා යහොන්ති. ථූලා සිඞ්ඝාටකාති මහන්තා සිඞ්ඝාටකා ච. සංසාදිොති

සයං ජාතසාලී, සුකසාලීතිපි වුච්චන්ති. පසාදිොති යතයයව භූමියං පතිතා. 

බයාවිද්ධාති පසන්යන උදයක බයාවිද්ධා පටිපාටියා ගච්ඡන්තා දිස්සන්ති. 

මුපොනකාතිකක්කටකා.  ධඋන්තිභිසයකොටියාභින්නායපග්ඝරණරයසො

මධුසදියසො යහොති. ඛීරසප්පි මුළාලිභීති මුළායලහි පග්ඝරණරයසො
ඛීරමිස්සකනවනීතසප්පි වියයහොති. 

සම් ද්දයතවාති සම්පත්තජනං මදයති විය. ස න්තා  භිනාදිතාති

සමන්තාඅභිනදන්තාවිචරන්ති. ‘‘නන්දිකා’’තිආදීනියතසංනාමානි.යතසු

හිපඨමා ‘‘සාමි යවස්සන්තර, ඉමස්මිංවයනවසන්යතොනන්දා’’තිවදන්ති.

දුතියා ‘‘ත්වඤ්ච සුයඛන ජීව, පුත්තා ච යත’’ති වදන්ති. තතියා ‘‘ත්වඤ්ච

ජීව, පියාපුත්තාචයත’’ති වදන්ති.චතුත්ථා‘‘ත්වඤ්චනන්ද, පියාපුත්තාච

යත’’තිවදන්ති.යතනයතසං එතායනවනාමානිඅයහසුං. යපොක්ඛරණීඝරාති
යපොක්ඛරණිවාසියනො. 

එවං යචතපුත්යතන යවස්සන්තරස්ස වසනට්ඨායන අක්ඛායත ජූජයකො 
තුස්සිත්වාපටිසන්ථාරංකයරොන්යතොඉමංගාථමාහ– 

2002. 

‘‘ඉදඤ්චයමසත්තුභත්තං, මධුනාපටිසංයුතං; 

මධුපිණ්ඩිකාචසුකතායයො, සත්තුභත්තංදදාමියත’’ති. 

තත්ථ සත්තුභත්තන්ති පක්කමධුසන්නිභං සත්තුසඞ්ඛාතං භත්තං. ඉදං

වුත්තංයහොති–ඉදංමමඅත්ථ, තංයතදම්මි, ගණ්හාහි නන්ති. 

තංසුත්වායචතපුත්යතොආහ– 

2003. 

‘‘තුය්යහවසම්බලංයහොතු, නාහංඉච්ඡාමිසම්බලං; 

ඉයතොපිබ්රහ්යමගණ්හාහි, ගච්ඡබ්රහ්යමයථාසුඛං. 

2004. 

‘‘අයං එකපදීඑති, උජුංගච්ඡතිඅස්සමං; 
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ඉසීපිඅච්චුයතොතත්ථ, පඞ්කදන්යතොරජස්සියරො; 

ධායරන්යතොබ්රාහ්මණවණ්ණං, ආසදඤ්චමසංජටං. 

2005. 

‘‘චම්මවාසීඡමායසති, ජාතයවදංනමස්සති; 

තංත්වංගන්ත්වානපුච්ඡස්සු, යසොයතමග්ගං පවක්ඛතී’’ති. 

තත්ථ සම්බලන්ති පායථයයං. එතීති යයො එකපදිකමග්යගො අම්හාකං

අභිමුයඛො එති, එස අස්සමං උජුං ගච්ඡති. අච්චුයතොති එවංනාමයකො ඉසි
තත්ථවසති. 

2006. 

‘‘ඉදංසුත්වාබ්රහ්මබන්ධු, යචතංකත්වාපදක්ඛිණං; 

උදග්ගචිත්යතොපක්කාමි, යයනාසිඅච්චුයතොඉසී’’ති. 

තත්ථ යෙනාසීතියස්මිංඨායනඅච්චුයතො ඉසිඅයහොසි, තත්ථගයතොති. 

චූළවනවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මහාවනවණ්ණනා 

2007. 

‘‘ගච්ඡන්යතොයසොභාරද්වායජො, අද්දස්සඅච්චුතංඉසිං; 

දිස්වානතංභාරද්වායජො, සම්යමොදිඉසිනාසහ. 

2008. 

‘‘කච්චිනුයභොයතොකුසලං, කච්චියභොයතොඅනාමයං; 

කච්චිඋඤ්යඡනයායපසි, කච්චිමූලඵලාබහූ. 

2009. 

‘‘කච්චිඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, කච්චිහිංසානවිජ්ජතී’’ති. 

තත්ථ භාරද්වායජොතිජූජයකො. අප්පය වාතිඅප්පායයව. හිංසාතියතසං
වයසන තුම්හාකංවිහිංසා. 

තාපයසො ආහ– 

2010. 

‘‘කුසලඤ්යචවයමබ්රහ්යම, අයථොබ්රහ්යමඅනාමයං; 

අයථොඋඤ්යඡනයායපමි, අයථොමූලඵලාබහූ. 

2011. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

276 

පටුන 

‘‘අයථො ඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, හිංසාමය්හංනවිජ්ජති. 

2012. 

‘‘බහූනිවස්සපූගානි, අස්සයමවසයතොමම; 

නාභිජානාමිඋප්පන්නං, ආබාධංඅමයනොරමං. 

2013. 

‘‘ස්වාගතංයතමහාබ්රහ්යම, අයථොයතඅදුරාගතං; 

අන්යතොපවිසභද්දන්යත, පායදපක්ඛාලයස්සුයත. 

2014. 

‘‘තින්දුකානිපියාලානි, මධුයකකාසුමාරියයො; 

ඵලානිඛුද්දකප්පානි, භුඤ්ජබ්රහ්යමවරංවරං. 

2015. 

‘‘ඉදම්පිපානීයංසීතං, ආභතංගිරිගබ්භරා; 

තයතොපිවමහාබ්රහ්යම, සයචත්වංඅභිකඞ්ඛසී’’ති. 

ජූජයකොආහ– 

2016. 

‘‘පටිග්ගහිතං යංදින්නං, සබ්බස්සඅග්ඝියං කතං; 

සඤ්ජයස්සසකංපුත්තං, සිවීහිවිප්පවාසිතං; 

තමහංදස්සනමාගයතො, යදිජානාසිසංසයම’’ති. 

තත්ථ ත හං දස්සන ා යතොති තං අහං දස්සනාය ආගයතො. තාපයසො
ආහ– 

2017. 

‘‘න භවංඑතිපුඤ්ඤත්ථං, සිවිරාජස්ස දස්සනං; 

මඤ්යඤභවංපත්ථයති, රඤ්යඤොභරියංපතිබ්බතං; 

මඤ්යඤකණ්හාජිනංදාසිං, ජාලිංදාසඤ්චඉච්ඡසි. 

2018. 

‘‘අථවාතයයොමාතාපුත්යත, අරඤ්ඤායනතුමාගයතො; 

නතස්සයභොගාවිජ්ජන්ති, ධනංධඤ්ඤඤ්චබ්රාහ්මණා’’ති. 

තත්ථ න තස්ස යභො ාති යභො බ්රාහ්මණ, තස්ස යවස්සන්තරස්ස

අරඤ්යඤවිහරන්තස්සයනවයභොගාවිජ්ජන්ති, ධනධඤ්ඤඤ්චන විජ්ජති, 

දුග්ගයතොහුත්වාවසති, තස්සසන්තිකංගන්ත්වාකිංකරිස්සසීති? 
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තංසුත්වාජූජයකොආහ– 

2019. 

‘‘අකුද්ධරූයපොහංයභොයතො, නාහංයාචිතුමාගයතො; 

සාධුදස්සනමරියානං, සන්නිවායසොසදාසුයඛො. 

2020. 

‘‘අදිට්ඨපුබ්යබො සිවිරාජා, සිවීහි විප්පවාසියතො; 

තමහංදස්සනමාගයතො, යදිජානාසිසංසයම’’ති. 

තස්සත්යථො – අහං, යභො තාපස, අකුද්ධරූයපො, අලං එත්තාවතා, අහං

පන නකිඤ්චි යවස්සන්තරං යාචිතුමාගයතො, අරියානං පන දස්සනං සාධු, 

සන්නිවායසොචයතහි සද්ධිංසුයඛො.අහංතස්සආචරියබ්රාහ්මයණො, මයාච

යසොයයතොසිවීහිවිප්පවාසියතො, තයතො පට්ඨායඅදිට්ඨපුබ්යබො, යතනාහංතං

දස්සනත්ථායආගයතො.යදිතස්සවසනට්ඨානං ජානාසි, සංසයමති. 

යසොතස්සවචනංසුත්වාසද්දහිත්වා‘‘යහොතුස්යවසංසිස්සාමි යත, අජ්ජ
තාව ඉයධව වසාහී’’ති තං ඵලාඵයලහි සන්තප්යපත්වා පුනදිවයස මග්ගං 
දස්යසන්යතොදක්ඛිණහත්ථංපසායරත්වාආහ– 

2021. 

‘‘එසයසයලොමහාබ්රහ්යම, පබ්බයතොගන්ධමාදයනො; 

යත්ථයවස්සන්තයරොරාජා, සහපුත්යතහිසම්මති. 

2022. 

‘‘ධායරන්යතො බ්රාහ්මණවණ්ණං, ආසදඤ්චමසං ජටං; 

චම්මවාසීඡමායසති, ජාතයවදංනමස්සති. 

2023. 

‘‘එයතනීලාපදිස්සන්ති, නානාඵලධරාදුමා; 

උග්ගතාඅබ්භකූටාව, නීලාඅඤ්ජනපබ්බතා. 

2024. 

‘‘ධවස්සකණ්ණා ඛදිරා, සාලාඵන්දනමාලුවා; 

සම්පයවධන්තිවායතන, සකිංපීතාවමාණවා. 

2025. 

‘‘උපරිදුමපරියායයසු, සංගීතියයොවසුයයයර; 

නජ්ජුහායකොකිලසඞ්ඝා, සම්පතන්තිදුමාදුමං. 

2026. 

‘‘අව්හයන්යතවගච්ඡන්තං, සාඛාපත්තසමීරිතා; 
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රමයන්යතවආගන්තං, යමොදයන්තිනිවාසිනං; 

යත්ථයවස්සන්තයරොරාජා, සහපුත්යතහිසම්මති. 

2027. 

‘‘ධායරන්යතොබ්රාහ්මණවණ්ණං, ආසදඤ්චමසංජටං; 

චම්මවාසීඡමායසති, ජාතයවදංනමස්සති. 

2028. 

‘‘කයරරිමාලා විතතා, භූමිභායගමයනොරයම; 

සද්දලාහරිතාභූමි, නතත්ථුද්ධංසයතරයජො. 

2029. 

‘‘මයූරගීවසඞ්කාසා, තූලඵස්සසමූපමා; 

තිණානිනාතිවත්තන්ති, සමන්තාචතුරඞ්ගුලා. 

2030. 

‘‘අම්බාජම්බූකපිත්ථාච, නීයචපක්කාචුදුම්බරා; 

පරියභොයගහිරුක්යඛහි, වනංතංරතිවඩ්ඪනං. 

2031. 

‘‘යවළුරියවණ්ණසන්නිභං, මච්ඡගුම්බනියසවිතං; 

සුචිංසුගන්ධංසලිලං, ආයපොතත්ථපිසන්දති. 

2032. 

‘‘තස්සාවිදූයර යපොක්ඛරණී, භූමිභායග මයනොරයම; 

පදුමුප්පලසඤ්ඡන්නා, යදවානමිවනන්දයන. 

2033. 

‘‘තීණිඋප්පලජාතානි, තස්මිංසරසිබ්රාහ්මණ; 

විචිත්තංනීලායනකානි, යසතායලොහිතකානිචා’’ති. 

තස්සත්යථො යහට්ඨා වුත්තසදියසොයයව. කයරරි ාලා විතතාති

කයරරිපුප්යඵහි විතතා. සද්දලාහරිතාති ධුවසද්දයලන හරිතා. න

තත්ථුද්ධංසයතරයජොතිතස්මිංවයන අප්පමත්තයකොපිරයජොනඋද්ධංසයත. 

තූලඵස්සසමූප ාති මුදුසම්ඵස්සතාය තූලඵස්සසදිසා. තිණානි

නාතිවත්තන්තීති තානි තස්සා භූමියා මයූරගීවවණ්ණානි තිණානි

සමන්තයතො චතුරඞ්ගුලප්පමාණායනව වත්තන්ති, තයතො පන උත්තරි න

වඩ්ඪන්ති. අම්බා ජම්බූ කපිත්ථා චාති අම්බා ච ජම්බූ ච කපිත්ථා ච. 

පරියභොය හීති නානාවියධහි පුප්ඵූපගඵලූපයගහි පරියභොගරුක්යඛහි. 

සන්දතීති තස්මිං වනසණ්යඩ වඞ්කපබ්බයත කුන්නදීහි ඔතරන්තං උදකං

සන්දති, පවත්තතීති අත්යථො. විචිත්තංනීලායනකානි, යසතා යලොහිතකානි
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චාතිඑකානි නීලානි, එකානියසතානි, එකානියලොහිතකානීතිඉයමහිතීහි
උප්පලජායතහිතංසරං විචිත්තං.සුසජ්ජිතපුප්ඵචඞ්යකොටකංවියයසොභතීති
දස්යසති. 

එවං චතුරස්සයපොක්ඛරණිං වණ්යණත්වා පුන මුචලින්දසරං 
වණ්යණන්යතොආහ– 

2034. 

‘‘යඛොමාව තත්ථපදුමා, යසතයසොගන්ධියකහිච; 

කලම්බයකහිසඤ්ඡන්යනො, මුචලින්යදොනාමයසොසයරො. 

2035. 

‘‘අයථත්ථපදුමාඵුල්ලා, අපරියන්තාවදිස්සයර; 

ගිම්හායහමන්තිකාඵුල්ලා, ජණ්ණුතග්ඝාඋපත්ථරා. 

2036. 

‘‘සුරභීසම්පවායන්ති, විචිත්තපුප්ඵසන්ථතා; 

භමරාපුප්ඵගන්යධන, සමන්තාමභිනාදිතා’’ති. 

තත්ථ යඛො ාවාති යඛොමමයා විය පණ්ඩරා. යසතයසො න්ධියකහි චාති
යසතුප්පයලහි ච යසොගන්ධියකහි ච කලම්බයකහි ච යසො සයරො

සඤ්ඡන්යනො. අපරිෙන්තාව දිස්සයරති අපරිමාණා විය දිස්සන්ති. ගිම්හා 

යහ න්තිකාති ගිම්යහ ච යහමන්තියක ච පුප්ඵිතපදුමා. ජණ්ණුතග්ඝා

උපත්ථරාතිජණ්ණුපමායණ උදයක උපත්ථරාඵුල්ලායහොන්ති, සන්ථතාවිය

ඛායන්ති. විචිත්තපුප්ඵසන්ථතාති විචිත්තා හුත්වා පුප්යඵහි සන්ථතා සදා 
සුරභීසම්පවායන්ති. 

2037. 

‘‘අයථත්ථඋදකන්තස්මිං, රුක්ඛාතිට්ඨන්තිබ්රාහ්මණ; 

කදම්බාපාටලීඵුල්ලා, යකොවිළාරාචපුප්ඵිතා. 

2038. 

‘‘අඞ්යකොලාකච්ඡිකාරාච, පාරිජඤ්ඤාචපුප්ඵිතා; 

වාරණාවයනාරුක්ඛා, මුචලින්දමුභයතොසරං. 

2039. 

‘‘සිරීසායසතපාරිසා, සාධුවායන්තිපද්ධකා; 

නිග්ගුණ්ඩීසිරීනිග්ගුණ්ඩී, අසනායචත්ථපුප්ඵිතා. 

2040. 

‘‘පඞ්ගුරාබහුලායසලා, යසොභඤ්ජනාචපුප්ඵිතා; 

යකතකාකණිකාරාච, කණයවරාචපුප්ඵිතා. 
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2041. 

‘‘අජ්ජුනාඅජ්ජුකණ්ණාච, මහානාමාචපුප්ඵිතා; 

සුපුප්ඵිතග්ගාතිට්ඨන්ති, පජ්ජලන්යතවකිංසුකා. 

2042. 

‘‘යසතපණ්ණීසත්තපණ්ණා, කදලියයොකුසුම්භරා; 

ධනුතක්කාරීපුප්යඵහි, සීසපාවරණානිච. 

2043. 

‘‘අච්ඡිවා සල්ලවාරුක්ඛා, සල්ලකියයොච පුප්ඵිතා; 

යසතයගරුචතගරා, මංසිකුට්ඨාකුලාවරා. 

2044. 

‘‘දහරාරුක්ඛාචවුද්ධාච, අකුටිලායචත්ථපුප්ඵිතා; 

අස්සමංඋභයතොඨන්ති, අගයාගාරංසමන්තයතො’’ති. 

තත්ථ තිට්ඨන්තීති සරං පරික්ඛිපිත්වා තිට්ඨන්ති. කදම්බාති

කදම්බරුක්ඛා. කච්ඡිකාරා චාති එවංනාමකා රුක්ඛා. පාරිජඤ්ඤාති

රත්තමාලා. වාරණා වෙනාති වාරණරුක්ඛා ච වයනරුක්ඛා ච. 

මුචලින්දමුභයතොසරන්ති මුචලින්දස්සසරස්සඋභයපස්යසසු. යසතපාරිසාති 

යසතගච්ඡරුක්ඛා. යතකිරයසතක්ඛන්ධාමහාපණ්ණා කණිකාරසදිසපුප්ඵා

යහොන්ති. නිග්ගුණ්ඩී සිරීනිග්ගුණ්ඩීතිපකතිනිග්ගුණ්ඩීයචවකාළනිග්ගුණ්ඩී

ච. පඞ්ගුරාතිපඞ්ගුරරුක්ඛා. කුසුම්භරාති එකගච්ඡා. ධනුතක්කාරීපුප්යඵහීති

ධනූනඤ්චතක්කාරීනඤ්ච පුප්යඵහියසොභිතා. සීසපාවරණානිචාතිසීසයපහි

ච වරයණහි ච යසොභිතා. අච්ඡිවාතිආදයයොපි රුක්ඛායයව. යසතය රු ච

ත රාති යසතයගරු ච තගරා ච.  ංසිකුට්ඨා කුලාවරාති මංසිගච්ඡා ච

කුට්ඨගච්ඡා ච කුලාවරා ච. අකුටිලාති උජුකා. අ යා ාරං ස න්තයතොති 
අගයාගාරංපරික්ඛිපිත්වාඨිතාතිඅත්යථො. 

2045. 

‘‘අයථත්ථ උදකන්තස්මිං, බහුජායතො ඵණිජ්ජයකො; 

මුග්ගතියයොකරතියයො, යසවාලසීසකාබහූ. 

2046. 

‘‘උද්දාපවත්තංඋල්ලුළතං, මක්ඛිකාහිඞ්ගුජාලිකා; 

දාසිමකඤ්ජයකොයචත්ථ, බහූනීයචකලම්බකා. 

2047. 

‘‘එලම්ඵුරකසඤ්ඡන්නා, රුක්ඛාතිට්ඨන්තිබ්රාහ්මණ; 

සත්තාහංධාරියමානානං, ගන්යධොයතසංනඡිජ්ජති. 
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2048. 

‘‘උභයතොසරංමුචලින්දං, පුප්ඵාතිට්ඨන්තියසොභනා; 

ඉන්දීවයරහිසඤ්ඡන්නං, වනංතංඋපයසොභති. 

2049. 

‘‘අඩ්ඪමාසං ධාරියමානානං, ගන්යධොයතසංන ඡිජ්ජති; 

නීලපුප්ඵීයසතවාරී, පුප්ඵිතාගිරිකණ්ණිකා; 

කයලරුක්යඛහිසඤ්ඡන්නං, වනංතංතුලසීහිච. 

2050. 

‘‘සම්මද්දයතවගන්යධන, පුප්ඵසාඛාහිතංවනං; 

භමරාපුප්ඵගන්යධන, සමන්තාමභිනාදිතා. 

2051. 

‘‘තීණිකක්කාරුජාතානි, තස්මිංසරසිබ්රාහ්මණ; 

කුම්භමත්තානියචකානි, මුරජමත්තානිතාඋයභො’’ති. 

තත්ථ ඵණිජ්ජයකොති භූතනයකො. මුග් තියෙොති එකා මුග්ගජාති. 

කරතියෙොති රාජමායසො. යසවාලසීසකාති ඉයමපි ගච්ඡායයව, අපිච සීසකාති

රත්තචන්දනං වුත්තං. උද්දාපවත්තං උල්ලුළිතන්ති තං උදකං

තීරමරියාදබන්ධං වාතාපහතං උල්ලුළතං හුත්වා තිට්ඨති.  ක්ඛකා

හිඞ්ගුජාලිකාති හිඞ්ගුජාලසඞ්ඛායත විකසිතපුප්ඵගච්යඡ පඤ්චවණ්ණා
මධුමක්ඛිකා මධුරස්සයරන විරවන්තියයො තත්ථ විචරන්තීති අත්යථො. 

දාසි කඤ්ජයකො යචත්ථාති ඉමානි ද්යව රුක්ඛජාතියයො ච එත්ථ. 

නීයචකලම්බකාති නීචකලම්බකා. එලම්ඵුරකසඤ්ඡන්නාති එවංනාමිකාය

වල්ලියා සඤ්ඡන්නා. යතසන්ති යතසං තස්සා වල්ලියා පුප්ඵානං
සබ්යබසම්පිවාඑයතසං දාසිමකඤ්ජකාදීනංපුප්ඵානංසත්තාහංගන්යධොන

ඡිජ්ජති. එවං ගන්ධසම්පන්නානි පුප්ඵානි, රජතපට්ටසදිසවාලුකපුණ්ණා

භූමිභාගා.  න්යධො යතසන්තියතසංඉන්දීවරපුප්ඵාදීනංගන්යධොඅඩ්ඪමාසං

නඡිජ්ජති. නීලපුප්ඵීතිආදිකාපුප්ඵවල්ලියයො. තුලසීහි චාතිතුලසිගච්යඡහිච. 

කක්කාරුජාතානීති වල්ලිඵලානි. තත්ථ එකිස්සා වල්ලියා ඵලානි

මහාඝටමත්තානි, ද්වින්නං මුදිඞ්ගමත්තානි. යතන වුත්තං ‘‘මුරජමත්තානි
තාඋයභො’’ති. 

2052. 

‘‘අයථත්ථසාසයපොබහුයකො, නාදියයොහරිතායුයතො; 

අසීතාලාවතිට්ඨන්ති, යඡජ්ජාඉන්දීවරාබහූ. 

2053. 

‘‘අප්යඵොටාසූරියවල්ලීච, කාළීයාමධුගන්ධියා; 

අයසොකාමුදයන්තීච, වල්ලියභොඛුද්දපුප්ඵියයො. 
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2054. 

‘‘යකොරණ්ඩකාඅයනොජාච, පුප්ඵිතානාගමල්ලිකා; 

රුක්ඛමාරුය්හතිට්ඨන්ති, ඵුල්ලාකිංසුකවල්ලියයො. 

2055. 

‘‘කයටරුහා චවාසන්තී, යූථකාමධුගන්ධියා; 

නිලියාසුමනාභණ්ඩී, යසොභතිපදුමුත්තයරො. 

2056. 

‘‘පාටලීසමුද්දකප්පාසී, කණිකාරාචපුප්ඵිතා; 

යහමජාලාවදිස්සන්ති, රුචිරග්ගිසිඛූපමා. 

2057. 

‘‘යානිතානිචපුප්ඵානි, ථලජානුදකානිච; 

සබ්බානිතත්ථදිස්සන්ති, එවංරම්යමොමයහොදධී’’ති. 

තත්ථ සාසයපොති සිද්ධත්ථයකො. බහුයකොතිබහු. නාදියෙො හරිතායුයතොති

හරියතනආයුයතො නාදියයො. ඉමා ද්යවපි ලසුණජාතියයො, යසොපි ලසුයණො

තත්ථ බහුයකොතිඅත්යථො. අසීතාලාවතිට්ඨන්තීති අසීතිඑවංනාමකාරුක්ඛා

සිනිද්ධාය භූමියා ඨිතා තාලා විය තිට්ඨන්ති. යඡජ්ජා ඉන්දීවරා බහූති
උදකපරියන්යත බහූ සුවණ්ණඉන්දීවරා මුට්ඨිනා ඡින්දිතබ්බා හුත්වා ඨිතා. 

අප්යඵොටාති අප්යඵොටවල්ලියයො. වල්ලියභො ඛුද්දපුප්ඵියෙොති වල්ලියභො ච

ඛුද්දපුප්ඵියයො ච. නා  ල්ලිකාති වල්ලිනාගා ච මල්ලිකා ච. 

කිංසුකවල්ලියෙොතිසුගන්ධපත්තාවල්ලිජාතී. කයටරුහාචවාසන්තීතිඉයම

චද්යවපුප්ඵගච්ඡා.  ධුපා න්ධිොතිමධුසමානගන්ධා. නිලිොසු නා භණ්ඩීති

නීලවල්ලිසුමනා ච පකතිසුමනා චභණ්ඩීච. පදුමුත්තයරොතිඑවංනාමයකො

රුක්යඛො. කණිකාරාති වල්ලිකණිකාරා රුක්ඛකණිකාරා. යහ ජාලාවාති

පසාරිතයහමජාලා විය දිස්සන්ති.  යහොදධීති මහයතො උදකක්ඛන්ධස්ස
ආධාරභූයතොමුචලින්දසයරොති. 

2058. 

‘‘අථස්සායපොක්ඛරණියා, බහුකාවාරියගොචරා; 

යරොහිතානළපීසිඞ්ගූ, කුම්භිලාමකරාසුසූ. 

2059. 

‘‘මධුචමධුලට්ඨිච, තාලිසාචපියඞ්ගුකා; 

කුටන්දජාභද්දමුත්තා, යසතපුප්ඵාචයලොලුපා. 

2060. 

‘‘සුරභීචරුක්ඛාතගරා, බහුකාතුඞ්ගවණ්ටකා; 

පද්ධකානරදාකුට්ඨා, ඣාමකාචහයරණුකා. 
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2061. 

‘‘හලිද්දකා ගන්ධසිලා, හිරියවරාච ගුග්ගුලා; 

වියභදිකායචොරකාකුට්ඨා, කප්පූරාචකලිඞ්ගුකා’’ති. 

තත්ථ අථස්සා යපොක්ඛරණිොති ඉධ යපොක්ඛරණිසදිසතාය සරයමව

යපොක්ඛරණීති වදති. යරොහිතාතිආදීනි යතසං වාරියගොචරානං නාමානි.  ධුපා

චාතිනිම්මක්ඛිකමධුච.  ධුපාලට්ඨිචාතිලට්ඨිමධුකඤ්ච. තාලිසා චාතිආදිකා
සබ්බාගන්ධජාතියයො. 

2062. 

‘‘අයථත්ථසීහබයග්ඝාච, පුරිසාලූචහත්ථයයො; 

එයණයයාපසදායචව, යරොහිච්චාසරභාමිගා. 

2063. 

‘‘යකොට්ඨසුණා සුයණොපිච, තුලියා නළසන්නිභා; 

චාමරීචලනීලඞ්ඝී, ඣාපිතාමක්කටාපිචු. 

2064. 

‘‘කක්කටා කටමායාච, ඉක්කායගොණසිරාබහූ; 

ඛග්ගාවරාහානකුලා, කාළයකත්ථබහූතයසො. 

2065. 

‘‘මහිංසායසොණසිඞ්ගාලා, පම්පකාචසමන්තයතො; 

ආකුච්ඡාපචලාකාච, චිත්රකාචාපිදීපියයො. 

2066. 

‘‘යපලකාචවිඝාසාදා, සීහායගොගණිසාදකා; 

අට්ඨපාදාචයමොරාච, භස්සරාචකුකුත්ථකා. 

2067. 

‘‘චඞ්යකොරාකුක්කුටානාගා, අඤ්ඤමඤ්ඤංපකූජියනො; 

බකාබලාකානජ්ජුහා, දින්දිභාකුඤ්ජවාජිතා. 

2068. 

‘‘බයග්ඝිනසායලොහපිට්ඨා, පම්පකාජීවජීවකා; 

කපිඤ්ජරාතිත්තිරායයො, කුලාචපටිකුත්ථකා. 

2069. 

‘‘මන්දාලකායචලයකටු, භණ්ඩුතිත්තිරනාමකා; 

යචලාවකාපිඞ්ගලායයො, යගොටකාඅඞ්ගයහතුකා. 

2070. 
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‘‘කරවියාචසග්ගාච, උහුඞ්කාරාචකුක්කුහා; 

නානාදිජගණාකිණ්ණං, නානාසරනිකූජිත’’න්ති. 

තත්ථ පුරිසාලූතිවළවාමුඛයක්ඛිනියයො. යරොහිච්චාසරභාමි ාතියරොහිතා

යචව සරභා මිගා ච. යකොට්ඨසුකාති සිඞ්ගාලසුනඛා. ‘‘යකොත්ථුසුණා’’තිපි 

පායඨො. සුයණොපි චාති එසායපකා ඛුද්දකමිගජාති. තුලිොති පක්ඛිබිළාරා. 

නළසන්නිභාති නළපුප්ඵවණ්ණා රුක්ඛසුනඛා. චා රී චලනී ලඞ්ඝීති

චාමරීමිගා ච චලනීමිගා ච ලඞ්ඝීමිගා ච. ඣාපිතා  ක්කටාති ද්යව

මක්කටජාතියයොව. පිචූති සරපරියන්යත යගොචරග්ගාහී එයකො මක්කයටො. 

කක්කටා කට ාො චාති ද්යව මහාමිගා. ඉක්කාති අච්ඡා. ය ොණසිරාති

අරඤ්ඤයගොණා. කාළයකත්ථබහූතයසොති කාළමිගා නායමත්ථබහූතයසො. 

යසොණසිඞ් ාලාති රුක්ඛසුනඛා ච සිඞ්ගාලා ච. පම්පකාති අස්සමපදං

පරික්ඛිපිත්වා ඨිතා මහායවළුපම්පකා. ආකුච්ඡාති යගොධා. පචලාකා චාති 

ගජකුම්භමිගා. චිත්රකාචාපිදීපියෙොතිචිත්රකමිගාච දීපිමිගාච. 

යපලකා චාති සසා. විඝාසාදාති එයත ගිජ්ඣා සකුණා. සීහාති 

යකසරසීහා. ය ො ණිසාදකාති යගොගයණ ගයහත්වා ඛාදනසීලා දුට්ඨමිගා. 

අට්ඨපාදාති සරභා මිගා. භස්සරාති යසතහංසා. කුකුත්ථකාති 

කුකුත්ථකසකුණා. චඞ්යකොරාතිචඞ්යකොරසකුණා. කුක්කුටාතිවනකුක්කුටා. 

දින්දිභා කුඤ්ජවාජතාති ඉයමතයයොපි සකුණායයව. බයග්ඝිනසාති යසනා. 

යලොහපිට්ඨාති යලොහිතවණ්ණසකුණා. පම්පකාති පම්පටකා. කපිඤ්ජරා 

තිත්තිරායෙොතිකපිඤ්ජරාචතිත්තිරාච. කුලාච පටිකුත්ථකාතිඉයමපිද්යව

සකුණා.  න්දාලකා යචලයකටූති මන්දාලකා යචව යචලයකටු ච. 

භණ්ඩුතිත්තිරනා කාති භණ්ඩූ ච තිත්තිරා ච නාමකා ච. යචලාවකා 

පිඞ් ලායෙොති ද්යව සකුණජාතියයො ච, තථා ය ොටකා අඞ් යහතුකා.

සග් ාති චාතකසකුණා. උහුඞ්කාරාතිඋලූකා. 

2071. 

‘‘අයථත්ථසකුණාසන්ති, නීලකාමඤ්ජුභාණකා; 

යමොදන්තිසහභරියාහි, අඤ්ඤමඤ්ඤංපකූජියනො. 

2072. 

‘‘අයථත්ථසකුණාසන්ති, දිජාමඤ්ජුස්සරාසිතා; 

යසතච්ඡිකූටාභද්රක්ඛා, අණ්ඩජාචිත්රයපඛුණා. 

2073. 

‘‘අයථත්ථ සකුණාසන්ති, දිජාමඤ්ජුස්සරා සිතා; 

සිඛණ්ඩීනීලගීවාහි, අඤ්ඤමඤ්ඤංපකූජියනො. 

2074. 

‘‘කුකුත්ථකාකුළීරකා, යකොට්ඨායපොක්ඛරසාතකා; 
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කාලායමයයාබලීයක්ඛා, කදම්බාසුවසාළකා. 

2075. 

‘‘හලිද්දායලොහිතායසතා, අයථත්ථනලකාබහූ; 

වාරණාභිඞ්ගරාජාච, කදම්බාසුවයකොකිලා. 

2076. 

‘‘උක්කුසා කුරරාහංසා, ආටා පරිවයදන්තිකා; 

පාකහංසාඅතිබලා, නජ්ජුහාජීවජීවකා. 

2077. 

‘‘පායරවතාරවිහංසා, චක්කවාකානදීචරා; 

වාරණාභිරුදාරම්මා, උයභොකාලූපකූජියනො. 

2078. 

‘‘අයථත්ථසකුණාසන්ති, නානාවණ්ණාබහූදිජා; 

යමොදන්තිසහභරියාහි, අඤ්ඤමඤ්ඤංපකූජියනො. 

2079. 

‘‘අයථත්ථසකුණාසන්ති, නානාවණ්ණාබහූදිජා; 

සබ්යබමඤ්ජූනිකූජන්ති, මුචලින්දමුභයතොසරං. 

2080. 

‘‘අයථත්ථසකුණාසන්ති, කරවියානාමයතදිජා; 

යමොදන්තිසහභරියාහි, අඤ්ඤමඤ්ඤංපකූජියනො. 

2081. 

‘‘අයථත්ථසකුණාසන්ති, කරවියානාමයතදිජා; 

සබ්යබමඤ්ජූනිකූජන්ති, මුචලින්දමුභයතොසරං. 

2082. 

‘‘එයණයයපසදාකිණ්ණං, නාගසංයසවිතංවනං; 

නානාලතාහිසඤ්ඡන්නං, කදලීමිගයසවිතං. 

2083. 

‘‘අයථත්ථසාසයපොබහුයකො, නීවායරොවරයකොබහු; 

සාලිඅකට්ඨපායකොච, උච්ඡුතත්ථඅනප්පයකො. 

2084. 

‘‘අයංඑකපදීඑති, උජුංගච්ඡතිඅස්සමං; 

ඛුදංපිපාසංඅරතිං, තත්ථපත්යතොනවින්දති; 

යත්ථයවස්සන්තයරොරාජා, සහපුත්යතහිසම්මති. 
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2085. 

‘‘ධායරන්යතො බ්රාහ්මණවණ්ණං, ආසදඤ්චමසං ජටං; 

චම්මවාසීඡමායසති, ජාතයවදංනමස්සතී’’ති. 

තත්ථ නීලකාති චිත්රරාජිපත්තා.  ඤ්ජූස්සරා සිතාතිනිබද්ධමධුරස්සරා. 

යසතච්ඡිකූටා භද්රක්ඛාතිඋභයපස්යසසුයසයතහිඅක්ඛිකූයටහිසමන්නාගතා

සුන්දරක්ඛා. චිත්රයපඛුණාති විචිත්රපත්තා. කුළීරකාති කක්කටකා. 

යකොට්ඨාතිආදයයො සකුණාව. වාරණාති හත්ථලිඞ්ගසකුණා. කදම්බාති

මහාකදම්බාගහිතා. සුවයකොකිලාති යකොකියලහිසද්ධිංවිචරණසුවකායචව

යකොකිලා ච. උක්කුසාති කාළකුරරා. කුරරාති යසතකුරරා. හංසාති 

සකුණහංසා. ආටාති දබ්බිසණ්ඨානමුඛසකුණා. පරිවයදන්තිකාති එකා

සකුණජාති. වාරණාභිරුදා රම් ාති රම්මාභිරුදා වාරණා. උයභො

කාලූපකූජයනොති සායං පායතො පබ්බතපාදං එකනින්නාදං කයරොන්තා

නිකූජන්ති. එයණෙයපසදාකිණ්ණන්ති එයණයයමියගහි ච පසදමියගහි ච

ආකිණ්ණං. තත්ථ පත්යතො න වින්දතීති බ්රාහ්මණ, යවස්සන්තරස්ස 
අස්සමපදං පත්යතො පුරියසො තත්ථ අස්සයම ඡාතකං වා පානීයපිපාසං වා
උක්කණ්ඨිතංවාන පටිලභති. 

2086. 

‘‘ඉදංසුත්වාබ්රහ්මබන්ධු, ඉසිංකත්වාපදක්ඛිණං; 

උදග්ගචිත්යතොපක්කාමි, යත්ථයවස්සන්තයරොඅහූ’’ති. 

තත්ථ ෙත්ථ යවස්සන්තයරො අහූති යස්මිං ඨායන යවස්සන්තයරො

අයහොසි, තංඨානංගයතොති. 

මහාවනවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දාරකපබ්බවණ්ණනා 
ජූජයකොපි අච්චුතතාපයසන කථතමග්යගන ගච්ඡන්යතො 

චතුරස්සයපොක්ඛරණිං පත්වා චින්යතසි ‘‘අජ්ජ අතිසායන්යහො, ඉදානි මද්දී
අරඤ්ඤයතො ආගමිස්සති. මාතුගායමො හි නාම දානස්ස අන්තරායකයරො

යහොති, ස්යව තස්සා අරඤ්ඤං ගතකායල අස්සමං ගන්ත්වා යවස්සන්තරං
උපසඞ්කමිත්වා දාරයක යාචිත්වා තාය අනාගතාය යත ගයහත්වා
පක්කමිස්සාමී’’ති. අථස්ස අවිදූයර එකං සානුපබ්බතං ආරුය්හ එකස්මිං
ඵාසුකට්ඨායන නිපජ්ජි. තං පන රත්තිං පච්චූසකායල මද්දී සුපිනං අද්දස.
එවරූයපො සුපියනො අයහොසි – එයකො පුරියසො කණ්යහො ද්යව කාසායානි 
පරිදහිත්වා ද්වීසු කණ්යණසු රත්තමාලං පිළන්ධිත්වා ආවුධහත්යථො
තජ්යජන්යතො ආගන්ත්වා පණ්ණසාලං පවිසිත්වා මද්දිං ජටාසු ගයහත්වා
ආකඩ්ඪිත්වා භූමියං උත්තානකං පායතත්වා විරවන්තියා තස්සා ද්යව
අක්ඛීනි උප්පායටත්වා බාහානි ඡින්දිත්වා උරං භින්දිත්වා
පග්ඝරන්තයලොහිතබින්දුං හදයමංසං ආදාය පක්කාමීති. සා පබුජ්ඣිත්වා
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භීතතසිතා ‘‘පාපයකො සුපියනො යම දිට්යඨො, සුපිනපාඨයකො පන

යවස්සන්තයරන සදියසො නාම නත්ථ, පුච්ඡිස්සාමි න’’න්ති චින්යතත්වා 
පණ්ණසාලං ගන්ත්වා මහාසත්තස්ස පණ්ණසාලද්වාරං ආයකොයටසි. 

මහාසත්යතො ‘‘යකො එයසො’’ති ආහ. ‘‘අහං යදව, මද්දී’’ති. ‘‘භද්යද, 

අම්හාකං කතිකවත්තං භින්දිත්වා කස්මා අකායල ආගතාසී’’ති. ‘‘යදව, 

නාහං කියලසවයසන ආගච්ඡාමි, අපිච යඛො පන යම පාපයකො සුපියනො

දිට්යඨො’’ති. ‘‘යතන හි කයථහි, මද්දී’’ති. සා අත්තනා දිට්ඨනියායමයනව
කයථසි. 

මහාසත්යතොපි සුපිනං පරිග්ගණ්හිත්වා ‘‘මය්හං දානපාරමී පූරිස්සති, 

ස්යව මං යාචයකො ආගන්ත්වා පුත්යත යාචිස්සති, මද්දිං අස්සායසත්වා 

උයයයොයජස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘මද්දි, තව දුස්සයනදුබ්යභොජයනහි

චිත්තං ආලුළතං භවිස්සති, මා භායී’’ති සංයමොයහත්වා අස්සායසත්වා
උයයයොයජසි. සා විභාතාය රත්තියා සබ්බං කත්තබ්බකිච්චං කත්වා ද්යව

පුත්යතආලිඞ්ගිත්වාසීයස චුම්බිත්වා‘‘තාතා, අජ්ජයමදුස්සුපියනොදිට්යඨො, 

අප්පමත්තා භයවයයාථා’’ති ඔවදිත්වා ‘‘යදව, තුම්යහ ද්වීසු කුමායරසු
අප්පමත්තා යහොථා’’ති මහාසත්තං පුත්යත පටිච්ඡායපත්වා
පච්ඡිඛණිත්තිආදීනිආදායඅස්සූනිපුඤ්ඡන්තීමූලඵලාඵලත්ථායවනං පාවිසි.
තදා ජූජයකොපි ‘‘ඉදානි මද්දී අරඤ්ඤං ගතා භවිස්සතී’’ති සානුපබ්බතා
ඔරුය්හ එකපදිකමග්යගන අස්සමාභිමුයඛො පායාසි. මහාසත්යතොපි
පණ්ණසාලයතො නික්ඛමිත්වා පණ්ණසාලද්වායර පාසාණඵලයක
සුවණ්ණපටිමාවියනිසින්යනො‘‘ඉදානියාචයකො ආගමිස්සතී’’තිපිපාසියතො
විය සුරායසොණ්යඩො තස්සාගමනමග්ගං ඔයලොයකන්යතොව නිසීදි. 
පුත්තාපිස්ස පාදමූයල කීළන්ති. යසො මග්ගං ඔයලොයකන්යතො බ්රාහ්මණං
ආගච්ඡන්තං දිස්වා සත්ත මායස නික්ඛිත්තං දානධුරං උක්ඛිපන්යතො විය

‘එහි, ත්වං යභො බ්රාහ්මණා’’ති යසොමනස්සජායතො ජාලිකුමාරං
ආමන්යතන්යතොඉමංගාථමාහ– 

2087. 

‘‘උට්යඨහි ජාලිපතිට්ඨ, යපොරාණංවිය දිස්සති; 

බ්රාහ්මණංවියපස්සාමි, නන්දියයොමාභිකීරයර’’ති. 

තත්ථ යපොරාණං විෙ දිස්සතීති පුබ්යබ යජතුත්තරනගයර නානාදිසාහි

යාචකානං ආගමනං විය අජ්ජ යාචකානං ආගමනං දිස්සති. නන්දියෙො

 ාභිකීරයරතිඑතස්සබ්රාහ්මණස්සදිට්ඨකාලයතොපට්ඨාය මංයසොමනස්සානි

අභිකීරන්ති, ඝම්මාභිතත්තස්ස පුරිසස්ස සීයස සීතූදකඝටසහස්යසහි 
අභියසචනකායලොවියජායතොති. 

තංසුත්වාකුමායරොආහ– 

2088. 
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‘‘අහම්පි තාතපස්සාමි, යයොයසොබ්රහ්මාවදිස්සති; 

අද්ධියකොවියආයාති, අතිථීයනොභවිස්සතී’’ති. 

වත්වා ච පන කුමායරො මහාසත්තස්ස අපචිතිං කයරොන්යතො
උට්ඨායාසනා බ්රාහ්මණං පච්චුග්ගන්ත්වා පරික්ඛාරග්ගහණං ආපුච්ඡි.
බ්රාහ්මයණො තං ඔයලොයකන්යතො ‘‘අයං යවස්සන්තරස්ස පුත්යතො

ජාලිකුමායරො නාම භවිස්සති, ආදියතො පට්ඨායයව ඵරුසවචනං
කයථස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘අයපහි අයපහී’’ති අච්ඡරං පහරි. කුමායරො

අපගන්ත්වා ‘‘අයං බ්රාහ්මයණො අතිඵරුයසො, කිං නු යඛො’’ති තස්ස සරීරං 
ඔයලොයකන්යතො අට්ඨාරස පුරිසයදොයස පස්සි. බ්රාහ්මයණොපි යබොධිසත්තං
උපසඞ්කමිත්වා පටිසන්ථාරංකයරොන්යතොආහ– 

2089. 

‘‘කච්චිනුයභොයතොකුසලං, කච්චියභොයතොඅනාමයං; 

කච්චිඋඤ්යඡනයායපථ, කච්චිමූලඵලාබහූ. 

2090. 

‘‘කච්චිඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, කච්චිහිංසානවිජ්ජතී’’ති. 

යබොධිසත්යතොපියතනසද්ධිංපටිසන්ථාරංකයරොන්යතොආහ– 

2091. 

‘‘කුසලඤ්යචවයනොබ්රහ්යම, අයථොබ්රහ්යමඅනාමයං; 

අයථොඋඤ්යඡනයායපම, අයථොමූලඵලාබහූ. 

2092. 

‘‘අයථොඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසවා; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, හිංසාඅම්හංනවිජ්ජති. 

2093. 

‘‘සත්ත යනොමායසවසතං, අරඤ්යඤජීවයසොකිනං; 

ඉමම්පිපඨමංපස්සාම, බ්රාහ්මණංයදවවණ්ණිනං; 

ආදායයවළුවංදණ්ඩං, අග්ගිහුත්තංකමණ්ඩලුං. 

2094. 

‘‘ස්වාගතංයතමහාබ්රහ්යම, අයථොයතඅදුරාගතං; 

අන්යතොපවිසභද්දන්යත, පායදපක්ඛාලයස්සුයත. 

2095. 

‘‘තිණ්ඩුකානි පියාලානි, මධුයක කාසුමාරියයො; 

ඵලානිඛුද්දකප්පානි, භුඤ්ජබ්රහ්යමවරංවරං. 
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2096. 

‘‘ඉදම්පිපානීයංසීතං, ආභතංගිරිගබ්භරා; 

තයතොපිවමහාබ්රහ්යම, සයචත්වංඅභිකඞ්ඛසී’’ති. 

එවඤ්චපනවත්වාමහාසත්යතො‘‘අයංබ්රාහ්මයණොනඅකාරයණනඉමං 

බ්රහාරඤ්ඤං ආගයතො, ආගමනකාරණං පපඤ්චං අකත්වා පුච්ඡිස්සාමි
න’’න්ති චින්යතත්වාඉමංගාථමාහ– 

2097. 

‘‘අථ ත්වංයකනවණ්යණන, යකනවාපන යහතුනා; 

අනුප්පත්යතොබ්රහාරඤ්ඤං, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 

තත්ථ වණ්යණනාතිකාරයණන. යහතුනාතිපච්චයයන. 

ජූජයකොආහ– 

2098. 

‘‘යථාවාරිවයහොපූයරො, සබ්බකාලංනඛීයති; 

එවංතංයාචිතාගච්ඡිං, පුත්යතයමයදහියාචියතො’’ති. 

තත්ථ වාරිවයහොති පඤ්චසු මහානදීසු උදකවායහො. න ඛීෙතීති
පිපාසියතහිආගන්ත්වාහත්යථහිපි භාජයනහිපිඋස්සිඤ්චිත්වා පිවියමායනො

න ඛීයති. එවං තං ොචිතා ච්ඡින්ති ත්වම්පි සද්ධාය පූරිතත්තා

එවරූයපොයයවාතිමඤ්ඤමායනොඅහං තංයාචිතුංආගච්ඡිං. පුත්යතය යදහි

ොචියතොතිමයායාචියතො තවපුත්යතමය්හංදාසත්ථායයදහීති. 

තං සුත්වා මහාසත්යතො යසොමනස්සජායතො පසාරිතහත්යථ
සහස්සත්ථවිකං ඨයපන්යතො විය පබ්බතපාදං උන්නායදන්යතො ඉමා ගාථා
ආහ– 

2099. 

‘‘දදාමි නවිකම්පාමි, ඉස්සයරොනය බ්රාහ්මණ; 

පායතොගතාරාජපුත්තී, සායංඋඤ්ඡායතොඑහිති. 

2100. 

‘‘එකරත්තිං වසිත්වාන, පායතොගච්ඡසි බ්රාහ්මණ; 

තස්සාන්හායතඋපඝායත, අථයනමාලධාරියන. 

2101. 

‘‘එකරත්තිංවසිත්වාන, පායතොගච්ඡසිබ්රාහ්මණ; 

නානාපුප්යඵහිසඤ්ඡන්යන, නානාගන්යධහිභූසියත; 

නානාමූලඵලාකිණ්යණ, ගච්ඡස්වාදායබ්රාහ්මණා’’ති. 
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තත්ථ ඉස්සයරොතිත්වංමමපුත්තානං ඉස්සයරොසාමියකොහුත්වාඑයත

නය, අපිච යඛො පයනකං කාරණං අත්ථ. එයතසං මාතා රාජපුත්තී 

ඵලාඵලත්ථායපායතොගතාසායංඅරඤ්ඤයතොආගමිස්සති, තායආනීතානි
මධුරඵලාඵලානි භුඤ්ජිත්වාඉයධවඨායනඅජ්යජකරත්තිංවසිත්වාපායතොව

දාරයකගයහත්වාගමිස්සසි. තස්සාන්හායතතිතායන්හාපියත. උපඝායතති

සීසම්හි උපසිඞ්ඝියත. අථ යන  ාලධාරියනති අථ යන විචිත්රාය මාලාය
අලඞ්කයත තං මාලං වහමායන. පාළයපොත්ථයකසු පන ‘‘අථ යන

මාලධාරියනො’’ති ලිඛිතං, තස්සත්යථො න විචාරියතො. 

නානාමූලඵලාකිණ්යණති මග්යග පායථයයත්ථාය දින්යනහි 

නානාමූලඵලාඵයලහිආකිණ්යණ. 

ජූජයකොආහ– 

2102. 

‘‘න වාසමභියරොචාමි, ගමනංමය්හරුච්චති; 

අන්තරායයොපියමඅස්ස, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

2103. 

‘‘නයහතායාචයයොගීනං, අන්තරායස්සකාරියා; 

ඉත්ථයයොමන්තංජානන්ති, සබ්බංගණ්හන්තිවාමයතො. 

2104. 

‘‘සද්ධායදානංදදයතො, මාසංඅදක්ඛිමාතරං; 

අන්තරායම්පිසාකයිරා, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

2105. 

‘‘ආමන්තයස්සුයතපුත්යත, මායතමාතරමද්දසුං; 

සද්ධායදානංදදයතො, එවංපුඤ්ඤංපවඩ්ඪති. 

2106. 

‘‘ආමන්තයස්සු යත පුත්යත, මායතමාතරමද්දසුං; 

මාදිසස්සධනංදත්වා, රාජසග්ගංගමිස්සසී’’ති. 

තත්ථ න යහතා ොචයෙොගී නන්ති එත්ථ නන්ති නිපාතමත්තං. ඉදං

වුත්තං යහොති – මහාරාජ, එතා ඉත්ථයයො ච නාම න හි යාචයයොගී, න

යාචනාය අනුච්ඡවිකා යහොන්ති, යකවලං අන්තරායස්ස කාරියා දායකානං

පුඤ්ඤන්තරායං, යාචකානඤ්ච ලාභන්තරායං කයරොන්තීති. ඉත්ථියෙො

 න්තන්ති ඉත්ථී මායං නාම ජානන්ති. වා යතොති සබ්බං වාමයතො

ගණ්හන්ති, න දක්ඛිණයතො. සද්ධාෙ දානං දදයතොති කම්මඤ්ච ඵලඤ්ච

සද්දහිත්වා දානං දදයතො.  ාසන්ති මා එයතසං මාතරං අදක්ඛි. කයිරාති
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කයරයය. ආ න්තෙස්සූති ජානායපහි, මයාසද්ධිංයපයසහීතිවදති. දදයතොති 

දදන්තස්ස. 

යවස්සන්තයරොආහ– 

2107. 

‘‘සයචත්වංනිච්ඡයසදට්ඨුං, මමභරියංපතිබ්බතං; 

අයයකස්සපිදස්යසහි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2108. 

‘‘ඉයමකුමායරදිස්වාන, මඤ්ජුයකපියභාණියන; 

පතීයතොසුමයනොවිත්යතො, බහුංදස්සතියතධන’’න්ති. 

තත්ථ අෙයකස්සාති මය්හං පිතුයනො සඤ්ජයමහාරාජස්ස ද්වින්නං

කුමාරානං අයයකස්ස. දස්සති යත ධනන්ති යසො රාජා තුය්හං බහුං ධනං
දස්සති. 

ජූජයකොආහ– 

2109. 

‘‘අච්යඡදනස්සභායාමි, රාජපුත්තසුයණොහියම; 

රාජදණ්ඩායමංදජ්ජා, වික්කියණයයහයනයයවා; 

ජියනොධනඤ්චදායසච, ගාරය්හස්සබ්රහ්මබන්ධුයා’’ති. 

තත්ථ අච්යඡදනස්සාතිඅච්ඡින්දිත්වා ගහණස්සභායාමි. රාජදණ්ඩාෙ ං

දජ්ජාති ‘‘අයං බ්රාහ්මයණො දාරකයචොයරො, දණ්ඩමස්ස යදථා’’ති එවං

දණ්ඩත්ථාය මං අමච්චානං දයදයය.  ාරය්හස්ස බ්රහ් බන්ධුපාොති යකවලං
බ්රාහ්මණියාවගරහිතබ්යබොභවිස්සාමීති. 

යවස්සන්තයරො ආහ– 

2110. 

‘‘ඉයමකුමායරදිස්වාන, මඤ්ජුයකපියභාණියන; 

ධම්යමඨියතොමහාරාජා, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො; 

ලද්ධාපීතියසොමනස්සං, බහුංදස්සතියතධන’’න්ති. 

ජූජයකොආහ– 

2111. 

‘‘නාහංතම්පිකරිස්සාමි, යංමංත්වංඅනුසාසසි; 

දාරයකවඅහංයනස්සං, බ්රාහ්මණයාපරිචාරයක’’ති. 
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තත්ථ දාරයකවාතිඅලංමය්හංඅඤ්යඤන ධයනන, අහංඉයමදාරයකව
අත්තයනොබ්රාහ්මණියාපරිචාරයකයනස්සාමීති. 

තංතස්සඵරුසවචනංසුත්වාදාරකාභීතාපලායිත්වා පිට්ඨිපණ්ණසාලං
ගන්ත්වා තයතොපි පලායිත්වා ගුම්බගහයන නිලීයිත්වා තත්රාපි 
ජූජයකනාගන්ත්වාගහිතාවියඅත්තානංසම්පස්සමානාකම්පන්තාකත්ථචි
ඨාතුං අසමත්ථාඉයතොචියතොචධාවිත්වාචතුරස්සයපොක්ඛරණිතීරංගන්ත්වා
දළ්හං වාකචීරං නිවායසත්වා උදකං ඔරුය්හ යපොක්ඛරපත්තං සීයස
ඨයපත්වා උදයකන පටිච්ඡන්නා හුත්වා අට්ඨංසු. තමත්ථං පකායසන්යතො
සත්ථාආහ– 

2112. 

‘‘තයතොකුමාරාබයථතා, සුත්වාලුද්දස්සභාසිතං; 

යතනයතනපධාවිංසු, ජාලීකණ්හාජිනාචුයභො’’ති. 

ජූජයකොපිකුමායරඅදිස්වායබොධිසත්තංඅපසායදසි‘‘යභොයවස්සන්තර, 
ඉදායනව ත්වං මය්හං දාරයක දත්වා මයා ‘නාහං යජතුත්තරනගරං

ගමිස්සාමි, දාරයක මම බ්රාහ්මණියා පරිචාරයක යනස්සාමී’ති වුත්යත

ඉඞ්ඝිතසඤ්ඤං දත්වා පුත්යත පලායපත්වා අජානන්යතො විය නිසින්යනො, 
නත්ථ මඤ්යඤ යලොකස්මිං තයා සදියසො මුසාවාදී’’ති. තං සුත්වා
මහාසත්යතො පකම්පිතචිත්යතො හුත්වා ‘‘දාරකා පලාතා භවිස්සන්තී’’ති

චින්යතත්වා ‘‘යභො බ්රාහ්මණ, මා චින්තයි, ආයනස්සාමි යත කුමායර’’ති
උට්ඨායපිට්ඨිපණ්ණසාලංගන්ත්වායතසං වනගහනං පවිට්ඨභාවංඤත්වා 
පදවලඤ්ජානුසායරනයපොක්ඛරණිතීරංගන්ත්වා උදයකඔතිණ්ණපදංදිස්වා

‘‘කුමාරා උදකං ඔරුය්හ ඨිතා භවිස්සන්තී’’ති ඤත්වා ‘‘තාත, ජාලී’’ති
පක්යකොසන්යතොඉමංගාථාද්වයමාහ– 

2113. 

‘‘එහි තාතපියපුත්ත, පූයරථමමපාරමිං; 

හදයංයමභිසිඤ්යචථ, කයරොථවචනංමම. 

2114. 

‘‘යානානාවාචයමයහොථ, අචලාභවසාගයර; 

ජාතිපාරංතරිස්සාමි, සන්තායරස්සංසයදවක’’න්ති. 

කුමායරො පිතු වචනංසුත්වා ‘‘බ්රාහ්මයණොමංයථාරුචිකයරොතු, පිතරා 
සද්ධිං ද්යව කථා න කයථස්සාමී’’ති සීසං නීහරිත්වා යපොක්ඛරපත්තානි
වියූහිත්වා උදකා උත්තරිත්වා මහාසත්තස්ස දක්ඛිණපායද නිපතිත්වා

යගොප්ඵකසන්ධිංදළ්හං ගයහත්වාපයරොදි.අථනංමහාසත්යතොආහ‘‘තාත, 

භගිනී යත කුහි’’න්ති. ‘‘තාත, ඉයම සත්තා නාම භයය උප්පන්යන
අත්තානයමවරක්ඛන්තී’’ති.අථමහාසත්යතො‘‘පුත්යතහියම කතිකාකතා
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භවිස්සතී’’ති ඤත්වා ‘‘එහි අම්ම කණ්යහ’’ති පක්යකොසන්යතො

ගාථාද්වයමාහ – 

2115. 

‘‘එහිඅම්මපියධීති, පූයරථමමපාරමිං; 

හදයංයමභිසිඤ්යචථ, කයරොථවචනංමම. 

2116. 

‘‘යානානාවාචයමයහොථ, අචලාභවසාගයර; 

ජාතිපාරංතරිස්සාමි, උද්ධරිස්සංසයදවක’’න්ති. 

සාපි ‘‘පිතරා සද්ධිං ද්යව කථා න කයථස්සාමී’’ති තයථව උදකා 
උත්තරිත්වා මහාසත්තස්ස වාමපායද නිපතිත්වා යගොප්ඵකසන්ධිං දළ්හං
ගයහත්වා පයරොදි. යතසං අස්සූනි මහාසත්තස්ස ඵුල්ලපදුමවණ්යණ
පාදපිට්යඨ පතන්ති. තස්ස අස්සූනි යතසං සුවණ්ණඵලකසදිසාය පිට්ඨියා

පතන්ති. අථ මහාසත්යතො කුමායර උට්ඨායපත්වා අස්සායසත්වා ‘‘තාත, 

ජාලි කිං ත්වං මම දානවිත්තකභාවං න ජානාසි, අජ්ඣාසයං යම, තාත, 
මත්ථකංපායපහී’’තිවත්වායගොයණඅග්ඝායපන්යතොවියතත්යථවඨියතො 

කුමායරඅග්ඝායපසි.යසොකිරපුත්තංආමන්යතත්වාආහ‘‘තාත, ජාලි ත්වං
භුජිස්යසො යහොතුකායමො බ්රාහ්මණස්ස නික්ඛසහස්සං දත්වා භුජිස්යසො

භයවයයාසි, භගිනී යඛො පන යත උත්තමරූපධරා, යකොචි නීචජාතියකො
බ්රාහ්මණස්ස කිඤ්චියදව ධනං දත්වා තව භගිනිං භුජිස්සං කත්වා 

ජාතිසම්යභදං කයරයය, අඤ්ඤත්රරඤ්ඤා සබ්බසතදායයකො නාම නත්ථ, 
තස්මා භගිනී යත භුජිස්සා යහොතුකාමා බ්රාහ්මණස්ස දාසසතං දාසීසතං
හත්ථසතං අස්සසතං උසභසතං නික්ඛසතන්ති එවං සබ්බසතානි දත්වා
භුජිස්සා යහොතූ’’තිඑවං කුමායර අග්ඝායපත්වාසමස්සායසත්වා අස්සමපදං

ගන්ත්වා කමණ්ඩලුනා උදකං ගයහත්වා ‘‘එහි වත, යභො බ්රාහ්මණා’’ති
ආමන්යතත්වාසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සපච්චයයොයහොතූති පත්ථනංකත්වා

උදකං පායතත්වා ‘‘අම්යභො බ්රාහ්මණ, පුත්යතහි යම සතගුයණන 
සහස්සගුයණනසතසහස්සගුයණනසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමවපියතර’’න්ති
පථවිං උන්නායදන්යතො බ්රාහ්මණස්ස පියපුත්තදානං අදාසි. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2117. 

‘‘තයතොකුමායරආදාය, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො; 

බ්රාහ්මණස්සඅදාදානං, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො. 

2118. 

‘‘තයතොකුමායරආදාය, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො; 

බ්රාහ්මණස්සඅදාවිත්යතො, පුත්තයකදානමුත්තමං. 
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2119. 

‘‘තදාසියංභිංසනකං, තදාසියලොමහංසනං; 

යංකුමායරපදින්නම්හි, යමදනීසම්පකම්පථ. 

2120. 

‘‘තදාසියංභිංසනකං, තදාසියලොමහංසනං; 

යංපඤ්ජලිකයතොරාජා, කුමායරසුඛවච්ඡියත; 

බ්රාහ්මණස්සඅදාදානං, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො’’ති. 

තත්ථ විත්යතොතිපීතියසොමනස්සජායතො හුත්වා. තදාසිෙංභිංසනකන්ති
තදා දානයතයජන උන්නදන්තී මහාපථවී
චතුනහුතාධිකද්වියයොජනසතසහස්සබහලා මත්තවාරයණො විය ගජ්ජමානා

කම්පි, සාගයරො සඞ්ඛුභි. සියනරුපබ්බතරාජා සුයසදිතයවත්තඞ්කුයරො විය

ඔනමිත්වා වඞ්කපබ්බතාභිමුයඛො අට්ඨාසි. සක්යකො යදවරාජා අප්යඵොයටසි, 
මහාබ්රහ්මා සාධුකාරමදාසි. යාව බ්රහ්මයලොකා එකයකොලාහලං අයහොසි.

පථවිසද්යදන යදයවො ගජ්ජන්යතො ඛණිකවස්සං වස්සි, අකාලවිජ්ජුලතා 
නිච්ඡරිංසු. හිමවන්තවාසියනො සීහාදයයො සකලහිමවන්තං එකනින්නාදං
කරිංසූතිඑවරූපං භිංසනකංඅයහොසි.පාළයංපන‘‘යමදනීසම්පකම්පථා’’ති

එත්තකයමවවුත්තං. ෙන්තියදා. සුඛවච්ඡියතතිසුඛවසියතසුඛසංවඩ්ඪියත. 

අදා දානන්තිඅම්යභොබ්රාහ්මණ, පුත්යතහියමසතගුයණනසහස්සගුයණන 

සතසහස්සගුයණන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව පියතරන්ති තස්සත්ථාය 
අදාසි. 

මහාසත්යතො දානං දත්වා ‘‘සුදින්නං වත යම දාන’’න්ති පීතිං
උප්පායදත්වා කුමායර ඔයලොයකන්යතොව අට්ඨාසි. ජූජයකොපි වනගුම්බං 
පවිසිත්වා වල්ලිං දන්යතහි ඡින්දිත්වා ආදාය කුමාරස්ස දක්ඛිණහත්ථං
කුමාරිකාය වාමහත්යථන සද්ධිං එකයතො බන්ධිත්වා තයමව වල්ලියකොටිං
ගයහත්වායපොථයමායනොපායාසි. තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2121. 

‘‘තයතොයසොබ්රාහ්මයණොලුද්යදො, ලතංදන්යතහිඡින්දිය; 

ලතායහත්යථබන්ධිත්වා, ලතායඅනුමජ්ජථ. 

2122. 

‘‘තයතොයසොරජ්ජුමාදාය, දණ්ඩඤ්චාදායබ්රාහ්මයණො; 

ආයකොටයන්යතොයතයනති, සිවිරාජස්සයපක්ඛයතො’’ති. 

තත්ථ සිවිරාජස්සාති යවස්සන්තරස්ස. 

යතසංපහටපහටට්ඨායනඡවිඡිජ්ජති, යලොහිතංපග්ඝරති.පහරණකායල 
අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස පිට්ඨිං දදන්ති. අයථකස්මිං විසමට්ඨායන බ්රාහ්මයණො



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

295 

පටුන 

පක්ඛලිත්වා පති. කුමාරානං මුදුහත්යථහි බද්ධවල්ලි ගළත්වා ගතා. යත
යරොදමානා පලායිත්වා මහාසත්තස්ස සන්තිකං ආගමංසු. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2123. 

‘‘තයතොකුමාරාපක්කාමුං, බ්රාහ්මණස්සපමුඤ්චිය; 

අස්සුපුණ්යණහියනත්යතහි, පිතරංයසොඋදික්ඛති. 

2124. 

‘‘යවධමස්සත්ථපත්තංව, පිතුපාදානිවන්දති; 

පිතුපාදානිවන්දිත්වා, ඉදංවචනමබ්රවි. 

2125. 

‘‘අම්මාචතාතනික්ඛන්තා, ත්වඤ්චයනොතාතදස්සසි; 

යාවඅම්මම්පිපස්යසමු, අථයනොතාතදස්සසි. 

2126. 

‘‘අම්මා චතාතනික්ඛන්තා, ත්වඤ්චයනොතාත දස්සසි; 

මායනොත්වංතාතඅදදා, යාවඅම්මාපිඑතුයනො; 

තදායංබ්රාහ්මයණොකාමං, වික්කිණාතුහනාතුවා. 

2127. 

‘‘බලඞ්කපායදො අන්ධනයඛො, අයථො ඔවද්ධපිණ්ඩියකො; 

දීඝුත්තයරොට්යඨොචපයලො, කළායරොභග්ගනාසයකො. 

2128. 

‘‘කුම්යභොදයරොභග්ගපිට්ඨි, අයථොවිසමචක්ඛුයකො; 

යලොහමස්සුහරිතයකයසො, වලීනංතිලකාහයතො. 

2129. 

‘‘පිඞ්ගයලොචවිනයතොච, විකයටොචබ්රහාඛයරො; 

අජිනානිචසන්නද්යධො, අමනුස්යසොභයානයකො. 

2130. 

‘‘මනුස්යසො උදාහුයක්යඛො, මංසයලොහිතයභොජයනො; 

ගාමාඅරඤ්ඤමාගම්ම, ධනංතංතාතයාචති. 

2131. 

‘‘නීයමායනපිසායචන, කිංනුතාතඋදික්ඛසි; 

අස්මානූනයතහදයං, ආයසංදළ්හබන්ධනං. 

2132. 
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‘‘යයොයනොබද්යධනජානාසි, බ්රාහ්මයණනධයනසිනා; 

අච්චායියකනලුද්යදන, යයොයනොගායවොවසුම්භති. 

2133. 

‘‘ඉයධවඅච්ඡතංකණ්හා, නසාජානාතිකිස්මිඤ්චි; 

මිගීවඛිරසම්මත්තා, යූථාහීනාපකන්දතී’’ති. 

තත්ථ උදික්ඛතීති යසො පිතු සන්තිකං ගන්ත්වා කම්පමායනො

ඔයලොයකති. යවධන්තියවධමායනො. ත්වඤ්චයනොතාත, දස්සසීතිත්වඤ්ච

අම්යහ තාය අනාගතාය එව බ්රාහ්මණස්ස දදාසි, එවං මා කරි, අධිවායසහි

ත්වංතාව.යාවඅම්මංපස්යසමු, අථ යනොතායදිට්ඨකායලත්වංපුනදස්සසි. 

වික්කිණාතුහනාතු වාතිතාත, අම්මායආගතකායලඑසඅම්යහවික්කිණාතු

වාහනතු වා.යංඉච්ඡති, තංකයරොතු.අපිචයඛොපයනසකක්ඛයළොඵරුයසො, 
අට්ඨාරසහිපුරිසයදොයසහිසමන්නාගයතොතිඅට්ඨාරසපුරිසයදොයසකයථසි. 

තත්ථ බලඞ්කපායදොති පත්ථටපායදො. අන්ධනයඛොති පූතිනයඛො. 

ඔවද්ධපිණ්ඩියකොති යහට්ඨාගලිතපිණ්ඩිකමංයසො. දීඝුත්තයරොට්යඨොති මුඛං 

පිදහිත්වා ඨියතන දීයඝන උත්තයරොට්යඨන සමන්නාගයතො. චපයලොති 

පග්ඝරිතලායලො. කළායරොති සූකරදාඨාහි විය නික්ඛන්තදන්යතහි 

සමන්නාගයතො. භග් නාසයකොතිභග්ගාය විසමායනාසායසමන්නාගයතො. 

යලොහ ස්සූති තම්බයලොහවණ්ණමස්සු. හරිතයකයසොති

සුවණ්ණවණ්ණවිරූළ්හයකයසො. වලීනන්ති සරීරචම්මමස්ස වලිග්ගහිතං. 

තිලකාහයතොතිකාළතිලයකහිපරිකිණ්යණො. පිඞ් යලොතිනිබ්බිද්ධපිඞ්ගයලො

බිළාරක්ඛිසදියසහි අක්ඛීහි සමන්නාගයතො. විනයතොති කටියං පිට්ඨියං

ඛන්යධතිතීසුඨායනසු වඞ්යකො. විකයටොතිවිකටපායදො.‘‘අබද්ධසන්ධී’’තිපි

වුත්තං, ‘‘කටකටා’’ති විරවන්යතහි අට්ඨිසන්ධීහි සමන්නාගයතො. බ්රහාති

දීයඝො. අ නුස්යසොතිනමනුස්යසො, මනුස්සයවයසනවිචරන්යතොපියක්යඛො

එස. භොනයකොතිඅතිවිය භිංසනයකො. 

 නුස්යසො උදාහු ෙක්යඛොති තාත, සයච යකොචි ඉමං බ්රාහ්මණං දිස්වා

එවං පුච්යඡයය ‘‘මනුස්යසොයං බ්රාහ්මයණො, උදාහු යක්යඛො’’ති. ‘‘න

මනුස්යසො, අථ යඛො මංසයලොහිතයභොජයනො යක්යඛො’’ති වත්තුං යුත්තං. 

ධනං තං තාත ොචතීති තාත, එස අම්හාකං මංසං ඛාදිතුකායමො තුම්යහ 

පුත්තධනං යාචති. උදික්ඛසීති අජ්ඣුයපක්ඛසි. අස් ා නූන යත හදෙන්ති

තාත, මාතාපිතූනංහදයංනාමපුත්යතසු මුදුකංයහොති, පුත්තානං දුක්ඛංන

සහති, ත්වං අජානන්යතො විය අච්ඡසි, තව පන හදයං පාසායණො විය

මඤ්යඤ, අථ වා ආෙසං දළ්හබන්ධනං. යතන අම්හාකං එවරූයප දුක්යඛ
උප්පන්යනනරුජති. 
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නජානාසීතිඅජානන්යතොවියඅච්ඡසි. අච්චායියකනලුද්යදනාතිඅතිවිය

ලුද්යදන පමාණාතික්කන්යතන. යෙො යනොති බ්රාහ්මයණන යනො අම්යහ

කනිට්ඨභාතියකබද්යධ බන්ධියතයයොත්වංනජානාසි. සුම්භතීතියපොයථති. 

ඉයධවඅච්ඡතන්ති තාත, අයංකණ්හාජිනා කිඤ්චි දුක්ඛංනජානාති. යථා
නාමඛීරසම්මත්තාමිගයපොතිකායූථාපරිහීනාමාතරං අපස්සන්තීඛීරත්ථාය

කන්දති, එවං අම්මං අපස්සන්තී කන්දිත්වා සුස්සිත්වා මරිස්සති, තස්මා

මංයයව බ්රාහ්මණස්ස යදහි, අහං ගමිස්සාමි, අයං කණ්හාජිනා ඉයධව 
යහොතූති. 

එවං වුත්යතපි මහාසත්යතො න කිඤ්චි කයථති. තයතො කුමායරො
මාතාපිතයරොආරබ්භපරියදවන්යතොආහ– 

2134. 

‘‘නයමඉදංතථාදුක්ඛං, ලබ්භාහිපුමුනාඉදං; 

යඤ්චඅම්මංනපස්සාමි, තංයමදුක්ඛතරංඉයතො. 

2135. 

‘‘න යමඉදංතථාදුක්ඛං, ලබ්භාහිපුමුනා ඉදං; 

යඤ්චතාතංනපස්සාමි, තංයමදුක්ඛතරංඉයතො. 

2136. 

‘‘සානූනකපණාඅම්මා, චිරරත්තායරුච්ඡති; 

කණ්හාජිනංඅපස්සන්තී, කුමාරිංචාරුදස්සනිං. 

2137. 

‘‘යසොනූනකපයණොතායතො, චිරරත්තායරුච්ඡති; 

කණ්හාජිනංඅපස්සන්යතො, කුමාරිංචාරුදස්සනිං. 

2138. 

‘‘සානූනකපණාඅම්මා, චිරංරුච්ඡතිඅස්සයම; 

කණ්හාජිනංඅපස්සන්තී, කුමාරිංචාරුදස්සනිං. 

2139. 

‘‘යසොනූනකපයණොතායතො, චිරංරුච්ඡතිඅස්සයම; 

කණ්හාජිනංඅපස්සන්යතො, කුමාරිංචාරුදස්සනිං. 

2140. 

‘‘සානූනකපණාඅම්මා, චිරරත්තායරුච්ඡති; 

අඩ්ඪරත්යතවරත්යතවා, නදීවඅවසුච්ඡති. 

2141. 

‘‘යසොනූනකපයණොතායතො, චිරරත්තායරුච්ඡති; 
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අඩ්ඪරත්යතවරත්යතවා, නදීවඅවසුච්ඡති. 

2142. 

‘‘ඉයමයතජම්බුකාරුක්ඛා, යවදිසාසින්දුවාරකා; 

විවිධානිරුක්ඛජාතානි, තානිඅජ්ජජහාමයස. 

2143. 

‘‘අස්සත්ථා පනසායචයම, නියරොධාච කපිත්ථනා; 

විවිධානිඵලජාතානි, තානිඅජ්ජජහාමයස. 

2144. 

‘‘ඉයමතිට්ඨන්තිආරාමා, අයංසීතූදකානදී; 

යත්ථස්සුපුබ්යබකීළාම, තානිඅජ්ජජහාමයස. 

2145. 

‘‘විවිධානිපුප්ඵජාතානි, අස්මිංඋපරිපබ්බයත; 

යානස්සුපුබ්යබධායරම, තානිඅජ්ජජහාමයස. 

2146. 

‘‘විවිධානිඵලජාතානි, අස්මිංඋපරිපබ්බයත; 

යානස්සුපුබ්යබභුඤ්ජාම, තානිඅජ්ජජහාමයස. 

2147. 

‘‘ඉයමයනොහත්ථකාඅස්සා, බලිබද්දාචයනොඉයම; 

යයහිස්සුපුබ්යබකීළාම, තානිඅජ්ජජහාමයස’’ති. 

තත්ථ පුමුනාතිභයවවිචරන්යතනපුරියසන. ලබ්භාතිලභිතබ්බං. තංය 

දුක්ඛතරං ඉයතොති යං යම අම්මං පස්සිතුං අලභන්තස්ස දුක්ඛං, තං ඉයතො
යපොථනදුක්ඛයතො සතගුයණන සහස්සගුයණන සතසහස්සගුයණන

දුක්ඛතරං. රුච්ඡතීති යරොදිස්සති. අඩ්ඪරත්යත ව රත්යත වාති අඩ්ඪරත්යත

වා සකලරත්යත වා අම්යහ සරිත්වා චිරං යරොදිස්සති. අවසුච්ඡතීති

අප්යපොදකාකුන්නදීඅවසුස්සති.යථාසාඛිප්පයමව සුස්සති, එවං අරුයණ

උග්ගච්ඡන්යතයයව සුස්සිත්වා මරිස්සතීති අධිප්පායයයනවමාහ. යවදිසාති

ඔලම්බනසාඛා. තානීති යයසං යනො මූලපුප්ඵඵලානි ගණ්හන්යතහි චිරං

කීළතං, තානි අජ්ජ උයභොපි මයං ජහාම. හත්ථිකාති තායතන අම්හාකං
කීළනත්ථායකතාහත්ථකා. 

තං එවං පරියදවමානයමව සද්ධිං භගිනියා ජූජයකො ආගන්ත්වා
යපොයථන්යතො ගයහත්වාපක්කාමි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2148. 

‘‘නීයමානාකුමාරායත, පිතරංඑතදබ්රවුං; 
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අම්මංආයරොගයංවජ්ජාසි, ත්වඤ්චතාතසුඛීභව. 

2149. 

‘‘ඉයම යනොහත්ථකාඅස්සා, බලිබද්දාචයනො ඉයම; 

තානිඅම්මායදජ්යජසි, යසොකංයතහිවියනස්සති. 

2150. 

‘‘ඉයමයනොහත්ථකාඅස්සා, බලිබද්දාචයනොඉයම; 

තානිඅම්මාඋදික්ඛන්තී, යසොකංපටිවියනස්සතී’’ති. 

තදායබොධිසත්තස්සපුත්යතආරබ්භබලවයසොයකොඋප්පජ්ජි, හදයමංසං 
උණ්හං අයහොසි. යසො යකසරසීයහන ගහිතමත්තවාරයණො විය රාහුමුඛං
පවිට්ඨචන්යදොවියච කම්පමායනොසකභායවනසණ්ඨාතුංඅසක්යකොන්යතො
අස්සුපුණ්යණහි යනත්යතහි පණ්ණසාලං පවිසිත්වා කලුනං පරියදවි.
තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2151. 

‘‘තයතොයවස්සන්තයරොරාජා, දානංදත්වානඛත්තියයො; 

පණ්ණසාලංපවිසිත්වා, කලුනංපරියදවයී’’ති. 

තයතොපරාමහාසත්තස්සවිලාපගාථායහොන්ති– 

2152. 

‘‘කංන්වජ්ජඡාතාතසිතා, උපරුච්ඡන්තිදාරකා; 

සායංසංයවසනාකායල, යකොයනදස්සතියභොජනං. 

2153. 

‘‘කං න්වජ්ජඡාතාතසිතා, උපරුච්ඡන්ති දාරකා; 

සායංසංයවසනාකායල, ‘අම්මාඡාතම්හයදථයනො’. 

2154. 

‘‘කථං නුපථංගච්ඡන්ති, පත්තිකා අනුපාහනා; 

සන්තාසූයනහිපායදහි, යකොයනහත්යථගයහස්සති. 

2155. 

‘‘කථංනුයසොනලජ්යජයය, සම්මුඛාපහරංමම; 

අදූසකානංපුත්තානං, අලජ්ජීවතබ්රාහ්මයණො. 

2156. 

‘‘යයොපියමදාසිදාසස්ස, අඤ්යඤොවාපනයපසියයො; 

තස්සාපිසුවිහීනස්ස, යකොලජ්ජීපහරිස්සති. 
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2157. 

‘‘වාරිජස්යසව යමසයතො, බද්ධස්ස කුමිනාමුයඛ; 

අක්යකොසතිපහරති, පියයපුත්යතඅපස්සයතො’’ති. 

තත්ථ කංන්වජ්ජාතිකංනු අජ්ජ. උපරුච්ඡන්තීතිසට්ඨියයොජනමග්ගං

ගන්ත්වා උපයරොදිස්සන්ති. සංයවසනාකායලති මහාජනස්ස

පරියවසනාකායල. යකොයනදස්සතීතියකොයනසංයභොජනංදස්සති. කථංනු 

පථං  ච්ඡන්තීති කථං නු සට්ඨියයොජනමග්ගං ගමිස්සන්ති. පත්තිකාති

හත්ථයානාදීහි විරහිතා. අනුපාහනාති උපාහනමත්යතනපි වියුත්තා

සුඛුමාලපාදා.  යහස්සතීති කිලමථවියනොදනත්ථාය යකො ගණ්හිස්සති. 

දාසිදාසස්සාති දාසියා දායසො අස්ස. අඤ්යඤො වා පන යපසියෙොති තස්සපි

දායසො, තස්සපිදායසොතිඑවංදාසපතිදාසපරම්පරාය‘‘යයොමය්හං චතුත්යථො

යපසියයො යපසනකාරයකො අස්ස, තස්ස එවං සුවිහීනස්සපි අයං

යවස්සන්තරස්ස දාසපතිදායසො’’ති ඤත්වා. යකො ලජ්ජීති යකො

ලජ්ජාසම්පන්යනො පහයරයය, යුත්තං නු යඛො තස්ස නිල්ලජ්ජස්ස මම

පුත්යත පහරිතුන්ති. වාරිජස්යසවාති කුමිනාමුයඛ බද්ධස්ස මච්ඡස්යසව

සයතො මම. අපස්සයතොති අ-කායරො නිපාතමත්යතො, පස්සන්තස්යසව

පියපුත්යතඅක්යකොසතියචවපහරතිච, අයහොවතදාරුයණොති. 

අථස්ස කුමායරසු සියනයහන එවං පරිවිතක්යකො උදපාදි ‘‘අයං 

බ්රාහ්මයණො මම පුත්යත අතිවිය වියහයඨති, යසොකං සන්ධායරතුං න

සක්යකොමි, බ්රාහ්මණං අනුබන්ධිත්වා ජීවිතක්ඛයං පායපත්වා ආයනස්සාමි

යත කුමායර’’ති. තයතො ‘‘අට්ඨානයමතං කුමාරානං පීළනං අතිදුක්ඛන්ති
දානං දත්වා පච්ඡානුතප්පං නාම සතං ධම්යමො න යහොතී’’ති චින්යතසි.
තදත්ථයජොතනාඉමාද්යව පරිවිතක්කගාථානාමයහොන්ති– 

2158. 

‘‘අදුචාපංගයහත්වාන, ඛග්ගංබන්ධියවාමයතො; 

ආයනස්සාමිසයකපුත්යත, පුත්තානඤ්හිවයධොදුයඛො. 

2159. 

‘‘අට්ඨානයමතංදුක්ඛරූපං, යංකුමාරාවිහඤ්ඤයර; 

සතඤ්චධම්මමඤ්ඤාය, යකොදත්වාඅනුතප්පතී’’ති. 

තත්ථ සතන්තිපුබ්බයබොධිසත්තානං පයවණිධම්මං. 

යසො කිර තස්මිං ඛයණ යබොධිසත්තානං පයවණිං අනුස්සරි. තයතො 

‘‘සබ්බයබොධිසත්තානං ධනපරිච්චාගං, අඞ්ගපරිච්චාගං, පුත්තපරිච්චාගං, 

භරියපරිච්චාගං, ජීවිතපරිච්චාගන්ති ඉයම පඤ්ච මහාපරිච්චායග
අපරිච්චජිත්වා බුද්ධභූතපුබ්යබො නාම නත්ථ. අහම්පි යතසං අබ්භන්තයරො

යහොමි, මයාපි පියපුත්තධීතයරො අදත්වා න සක්කා බුද්යධන භවිතු’’න්ති 
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චින්යතත්වා ‘‘කිං ත්වං යවස්සන්තර පයරසං දාසත්ථාය දින්නපුත්තානං

දුක්ඛභාවං න ජානාසි, යයන බ්රාහ්මණං අනුබන්ධිත්වා ජීවිතක්ඛයං

පායපස්සාමීති සඤ්ඤං උප්පායදසි, දානං දත්වා පච්ඡානුතප්යපො නාම තව
නානුරූයපො’’ති එවං අත්තානං පරිභාසිත්වා ‘‘සයචපි එයසො කුමායර

මායරස්සති, දින්නකාලයතොපට්ඨායමමනකිඤ්චි යහොතී’’තිදළ්හසමාදානං
අධිට්ඨාය පණ්ණසාලයතො නික්ඛමිත්වා පණ්ණසාලද්වායර පාසාණඵලයක
කඤ්චනපටිමා විය නිසීදි. ජූජයකොපි යබොධිසත්තස්ස සම්මුයඛ කුමායර 
යපොයථත්වායනති.තයතොකුමායරොවිලපන්යතොආහ– 

2160. 

‘‘සච්චංකියරවමාහංසු, නරාඑකච්චියාඉධ; 

යස්සනත්ථසකාමාතා, යථානත්ථතයථවයසො. 

2161. 

‘‘එහිකණ්යහමරිස්සාම, නත්ථත්යථොජීවියතනයනො; 

දින්නම්හාතිජනින්යදන, බ්රාහ්මණස්සධයනසියනො; 

අච්චායිකස්සලුද්දස්ස, යයොයනොගායවොවසුම්භති. 

2162. 

‘‘ඉයමයතජම්බුකාරුක්ඛා, යවදිසාසින්දුවාරකා; 

විවිධානිරුක්ඛජාතානි, තානිකණ්යහජහාමයස. 

2163. 

‘‘අස්සත්ථා පනසායචයම, නියරොධාච කපිත්ථනා; 

විවිධානිඵලජාතානි, තානිකණ්යහජහාමයස. 

2164. 

‘‘ඉයමතිට්ඨන්තිආරාමා, අයංසීතූදකානදී; 

යත්ථස්සුපුබ්යබකීළාම, තානිකණ්යහජහාමයස. 

2165. 

‘‘විවිධානිපුප්ඵජාතානි, අස්මිංඋපරිපබ්බයත; 

යානස්සුපුබ්යබධායරම, තානිකණ්යහජහාමයස. 

2166. 

‘‘විවිධානි ඵලජාතානි, අස්මිං උපරිපබ්බයත; 

යානස්සුපුබ්යබභුඤ්ජාම, තානිකණ්යහජහාමයස. 

2167. 

‘‘ඉයමයනොහත්ථකාඅස්සා, බලිබද්දාචයනොඉයම; 

යයහිස්සුපුබ්යබකීළාම, තානිකණ්යහජහාමයස’’ති. 
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තත්ථ ෙස්සාති යස්ස සන්තියක සකා මාතා නත්ථ. පිතා අත්ථ, යථා
නත්ථයයව. 

පුන බ්රාහ්මයණො එකස්මිං විසමට්ඨායන පක්ඛලිත්වා පති. යතසං 
හත්ථයතොබන්ධනවල්ලිමුච්චිත්වාගතා.යතපහටකුක්කුටාවියකම්පන්තා
පලායිත්වා එකයවයගයනවපිතුසන්තිකංආගමිංසු.තමත්ථංපකායසන්යතො
සත්ථාආහ– 

2168. 

‘‘නීයමානාකුමාරායත, බ්රාහ්මණස්සපමුඤ්චිය; 

යතනයතනපධාවිංසු, ජාලීකණ්හාජිනාචුයභො’’ති. 

තත්ථ යතන යතනාති යතන මුත්තඛයණන යයන දිසාභායගන යතසං

පිතා අත්ථ, යතන පධාවිංසු, පධාවිත්වා පිතු සන්තිකඤ්යඤව ආගමිංසූති
අත්යථො. 

ජූජයකො යවයගනුට්ඨාය වල්ලිදණ්ඩහත්යථො කප්පුට්ඨානග්ගි විය 
අවත්ථරන්යතො ආගන්ත්වා ‘‘අතිවිය පලායිතුං යඡකා තුම්යහ’’ති හත්යථ
බන්ධිත්වා පුනයනසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2169. 

‘‘තයතො යසොරජ්ජුමාදාය, දණ්ඩඤ්චාදාය බ්රාහ්මයණො; 

ආයකොටයන්යතොයතයනති, සිවිරාජස්සයපක්ඛයතො’’ති. 

එවංනීයමායනසුකණ්හාජිනානිවත්තිත්වාඔයලොයකන්තීපිතරා සද්ධිං
සල්ලපි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2170. 

‘‘තංතංකණ්හාජිනායවොච, අයංමංතාතබ්රාහ්මයණො; 

ලට්ඨියාපටියකොයටති, ඝයරජාතංවදාසියං. 

2171. 

‘‘න චායංබ්රාහ්මයණොතාත, ධම්මිකායහොන්ති බ්රාහ්මණා; 

යක්යඛොබ්රාහ්මණවණ්යණන, ඛාදිතුංතාතයනතියනො; 

නීයමායනපිසායචන, කිංනුතාතඋදික්ඛසී’’ති. 

තත්ථ තන්ති තං පස්සමානං නිසින්නං පිතරං සිවිරාජානං. දාසිෙන්ති

දාසිකං. ඛාදිතුන්ති ඛාදනත්ථාය අයං යනො ගිරිද්වාරං අසම්පත්යතයයව

උයභොහි චක්ඛූහි රත්තයලොහිතබින්දුං පග්ඝරන්යතහි ඛාදිස්සාමීති යනති, 

ත්වඤ්ච ඛාදිතුං වා පචිතුං වා නීයමායන කිං අම්යහ උදික්ඛසි, සබ්බදා
සුඛියතොයහොහීතිපරියදවි. 
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දහරකුමාරිකාය විලපන්තියා කම්පමානාය ගච්ඡන්තියා මහාසත්තස්ස 

බලවයසොයකො උප්පජ්ජි, හදයවත්ථු උණ්හං අයහොසි. නාසිකාය
අප්පයහොන්තියා මුයඛන උණ්යහ අස්සාසපස්සායස විස්සජ්යජසි. අස්සූනි
යලොහිතබින්දූනි හුත්වා යනත්යතහි නික්ඛමිංසු. යසො ‘‘ඉදං එවරූපං දුක්ඛං

සියනහයදොයසන ජාතං, න අඤ්යඤන කාරයණන. සියනහං අකත්වා
මජ්ඣත්යතයනව භවිතබ්බ’’න්ති තථාරූපං යසොකං අත්තයනො
ඤාණබයලන වියනොයදත්වා පකතිනිසින්නාකායරයනව නිසීදි. ගිරිද්වාරං
අසම්පත්තායයවකුමාරිකාවිලපන්තී අගමාසි. 

2172. 

‘‘ඉයමයනොපාදකාදුක්ඛා, දීයඝොචද්ධාසුදුග්ගයමො; 

නීයචයචොලම්බයතසූරියයො, බ්රාහ්මයණොචධායරතියනො. 

2173. 

‘‘ඔකන්දාමයස භූතානි, පබ්බතානිවනානිච; 

සරස්සසිරසාවන්දාම, සුපතිත්යථචආපයක. 

2174. 

‘‘තිණලතානිඔසයධයො, පබ්බතානිවනානිච; 

අම්මංආයරොගයංවජ්ජාථ, අයංයනොයනතිබ්රාහ්මයණො. 

2175. 

‘‘වජ්ජන්තු යභොන්යතොඅම්මඤ්ච, මද්දිං අස්මාකමාතරං; 

සයචඅනුපතිතුකාමාසි, ඛිප්පංඅනුපතියාසියනො. 

2176. 

‘‘අයංඑකපදීඑති, උජුංගච්ඡතිඅස්සමං; 

තයමවානුපයතයයාසි, අපිපස්යසසියනලහුං. 

2177. 

‘‘අයහො වතයරජටිනී, වනමූලඵලහාරියක; 

සුඤ්ඤංදිස්වානඅස්සමං, තංයතදුක්ඛංභවිස්සති. 

2178. 

‘‘අතියවලංනුඅම්මාය, උඤ්ඡාලද්යධොඅනප්පයකො; 

යායනොබද්යධනජානාසි, බ්රාහ්මයණනධයනසිනා. 

2179. 

‘‘අච්චායියකනලුද්යදන, යයොයනොගායවොවසුම්භති; 

අපජ්ජඅම්මංපස්යසමු, සායංඋඤ්ඡායතොආගතං. 

2180. 
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‘‘දජ්ජාඅම්මාබ්රාහ්මණස්ස, ඵලංඛුද්යදනමිස්සිතං; 

තදායංඅසියතොධායතො, නබාළ්හංධාරයයයයයනො. 

2181. 

‘‘සූනාචවතයනොපාදා, බාළ්හංධායරතිබ්රාහ්මයණො; 

ඉතිතත්ථවිලපිංසු, කුමාරාමාතුගිද්ධියනො’’ති. 

තත්ථ පාදකාති ඛුද්දකපාදා. ඔකන්දා යසති අවකන්දාම, අපචිතිං

නීචවුත්තිං දස්යසන්තා ජානායපම. සරස්සාති ඉමස්ස පදුමසරස්ස

පරිග්ගාහකායනව නාගකුලානි සිරසා වන්දාම. සුපතිත්යථ ච ආපයකති

සුපතිත්ථාය නදියා අධිවත්ථා යදවතාපි වන්දාම. තිණලතානීති තිණානි ච 

ඔලම්බකලතායයො ච. ඔසයධයොති ඔසධියයො. සබ්බත්ථ අධිවත්ථා යදවතා

සන්ධායයවමාහ. අනුපතිතුකා ාසීති සයචපි සා අම්හාකං පදානුපදං

ආගන්තුකාමාසි. අපි පස්යසසි යන ලහුන්ති අපි නාම එතාය එකපදියා
අනුපතමානා පුත්තයක යත ලහුං පස්යසයයාසීති එවං තං වයදයයාථාති. 

ජටිනීති බද්ධජටං ආරබ්භ මාතරං පරම්මුඛාලපයනන ආලපන්තී ආහ. 

අතියවලන්තිපමාණාතික්කන්තංකත්වා. උඤ්ඡාතිඋඤ්ඡාචරියාය. ඵලන්ති

වනමූලඵලාඵලං. ඛුද්යදන මිස්සිතන්ති ඛුද්දකමධුනා මිස්සිතං. අසියතොති 

අසිතාසයනො පරිභුත්තඵයලො. ධායතොති සුහියතො. න බාළ්හං ධාරයෙෙය

යනොතිනයනොබාළ්හංයවයගනනයයයය.  ාතුගිද්ධියනොතිමාතරිගිද්යධන
සමන්නාගතාබලවසියනහාඑවං විලවිංසූති. 

දාරකපබ්බවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මද්දීපබ්බවණ්ණනා 
යං පන තං රඤ්ඤා පථවිං උන්නායදත්වා බ්රාහ්මණස්ස පියපුත්යතසු

දින්යනසුයාවබ්රහ්මයලොකාඑකයකොලාහලං ජාතං, යතනපිභිජ්ජමානහදයා
විය හිමවන්තවාසියනො යදවා යතසං බ්රාහ්මයණනනියමානානං තං විලාපං

සුත්වා මන්තයිංසු ‘‘සයච මද්දී කාලස්යසව අස්සමං ආගමිස්සති, තත්ථ 
පුත්තයක අදිස්වා යවස්සන්තරං පුච්ඡිත්වා බ්රාහ්මණස්ස දින්නභාවං සුත්වා 
බලවසියනයහනපදානුපදංධාවිත්වාමහන්තං දුක්ඛංඅනුභයවයයා’’ති.අථ
යතතයයො යදවපුත්යත ‘‘තුම්යහසීහබයග්ඝදීපියවයසනිම්මිනිත්වායදවියා
ආගමනමග්ගං සන්නිරුම්භිත්වායාචියමානාපියාවසූරියත්ථඞ්ගමනාමග්ගං

අදත්වා යථා චන්දායලොයකන අස්සමං පවිසිස්සති, එවමස්සා සීහාදීනම්පි
අවියහඨනත්ථාය ආරක්ඛං සුසංවිහිතං කයරයයාථා’’ති ආණායපසුං.
තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2182. 

‘‘යතසංලාලප්පිතංසුත්වා, තයයොවාළාවයනමිගා; 

සීයහොබයග්යඝොචදීපිච, ඉදංවචනමබ්රවුං. 
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2183. 

‘‘මායහවයනොරාජපුත්තී, සායංඋඤ්ඡායතොආගමා; 

මායහවම්හාකනිබ්යභොයග, යහඨයිත්ථවයනමිගා. 

2184. 

‘‘සීයහොයචනංවියහයඨයය, බයග්යඝොදීපිචලක්ඛණං; 

යනවජාලීකුමාරස්ස, කුයතොකණ්හාජිනාසියා; 

උභයයයනවජීයයථ, පතිංපුත්යතචලක්ඛණා’’ති. 

තත්ථ ඉදං වචන බ්රවුන්ති ‘‘තුම්යහතයයොජනාසීයහො චබයග්යඝො ච
දීපි චාති එවං තයයො වාළා වයන මිගා යහොථා’’ති ඉදං තා යදවතා තයයො

යදවපුත්යතවචනමබ්රවුං.  ායහවයනොතිමද්දීරාජපුත්තීඋඤ්ඡායතොසායං

මා ආගමි, චන්දායලොයකන සායං ආගච්ඡතූති වදන්ති.  ා යහවම්හාක 

නිබ්යභොය තිඅම්හාකංනිබ්යභොයගවිජියතවනඝටායංමානංයකොචිපිවයන

වාළමියගො වියහයඨසි. න යථා වියහයඨති, එවමස්සා ආරක්ඛං ගණ්හථාති

වදන්ති. සීයහො යච නන්ති සයච හි තං අනාරක්ඛං සීහාදීසු යකොචි

වියහයඨයය, අථස්සාජීවිතක්ඛයංපත්තායයනවජාලිකුමායරොඅස්ස, කුයතො

කණ්හාජිනා සියා. එවං සා ලක්ඛණසම්පන්නා උභයෙයනව ජීයෙථ පතිං

පුත්යත චාති ද්වීහි යකොට්ඨායසහි ජීයයයථව, තස්මා සුසංවිහිතමස්සා
ආරක්ඛංකයරොථාති. 

අථ යත තයයො යදවපුත්තා ‘‘සාධූ’’ති තාසං යදවතානං තං වචනං
පටිස්සුණිත්වාසීහබයග්ඝදීපියනොහුත්වාආගන්ත්වාතස්සා ආගමනමග්යග

පටිපාටියා නිපජ්ජිංසු. මද්දීපි යඛො ‘‘අජ්ජ මයා දුස්සුපියනො දිට්යඨො, 
කාලස්යසව මූලඵලාඵලං ගයහත්වා අස්සමං ගමිස්සාමී’’ති කම්පමානා

මූලඵලාඵලානිඋපධායරසි.අථස්සාහත්ථයතොඛණිත්තිපති, තථාඅංසයතො 

උග්ගීවඤ්චපති, දක්ඛිණක්ඛිචඵන්දති, ඵලියනොරුක්ඛාඅඵලාවියඅඵලාච

ඵලියනොවිය ඛායිංසු, දසදිසානපඤ්ඤායිංසු.සා‘‘කිංනුයඛොඉදං, පුබ්යබ

අභූතපුබ්බංඅජ්ජයම යහොති, කිංභවිස්සති, මය්හංවාඅන්තරායයොභවිස්සති, 

මමපුත්තානංවා, උදාහු යවස්සන්තරස්සා’’තිචින්යතත්වාආහ– 

2185. 

‘‘ඛණිත්තිකංයමපතිතං, දක්ඛිණක්ඛිචඵන්දති; 

අඵලාඵලියනොරුක්ඛා, සබ්බාමුය්හන්තියමදිසා’’ති. 

එවංසාපරියදවන්තීපක්කාමි. 

2186. 

‘‘තස්සාසායන්හකාලස්මිං, අස්සමාගමනංපති; 

අත්ථඞ්ගතම්හිසූරියය, වාළාපන්යථඋපට්ඨහුං. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා මහානිපායතො 

306 

පටුන 

2187. 

‘‘නීයචයචොලම්බයතසූරියයො, දූයරචවතඅස්සයමො; 

යඤ්චයනසංඉයතොහස්සං, තංයතභුඤ්යජයයයභොජනං. 

2188. 

‘‘යසො නූනඛත්තියයොඑයකො, පණ්ණසාලාය අච්ඡති; 

යතොයසන්යතොදාරයකඡායත, මමංදිස්වාඅනායතිං. 

2189. 

‘‘යතනූනපුත්තකාමය්හං, කපණායවරාකියා; 

සායංසංයවසනාකායල, ඛීරපීතාවඅච්ඡයර. 

2190. 

‘‘යතනූනපුත්තකාමය්හං, කපණායවරාකියා; 

සායංසංයවසනාකායල, වාරිපීතාවඅච්ඡයර. 

2191. 

‘‘යත නූනපුත්තකාමය්හං, කපණායවරාකියා; 

පච්චුග්ගතාමංතිට්ඨන්ති, වච්ඡාබාලාවමාතරං. 

2192. 

‘‘යතනූනපුත්තකාමය්හං, කපණායවරාකියා; 

පච්චුග්ගතාමංතිට්ඨන්ති, හංසාවුපරිපල්ලයල. 

2193. 

‘‘යතනූනපුත්තකාමය්හං, කපණායවරාකියා; 

පච්චුග්ගතාමංතිට්ඨන්ති, අස්සමස්සාවිදූරයතො. 

2194. 

‘‘එකායයනොඑකපයථො, සරායසොබ්භාචපස්සයතො; 

අඤ්ඤංමග්ගංනපස්සාමි, යයනගච්යඡයයඅස්සමං. 

2195. 

‘‘මිගානමත්ථුරාජායනො, කානනස්මිංමහබ්බලා; 

ධම්යමනභාතයරොයහොථ, මග්ගංයමයදථයාචිතා. 

2196. 

‘‘අවරුද්ධස්සාහංභරියා, රාජපුත්තස්සසිරීමයතො; 

තංචාහංනාතිමඤ්ඤාමි, රාමංසීතාවනුබ්බතා. 

2197. 

‘‘තුම්යහචපුත්යතපස්සථ, සායංසංයවසනංපති; 
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අහඤ්චපුත්යතපස්යසයයං, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2198. 

‘‘බහුංචිදංමූලඵලං, භක්යඛොචායංඅනප්පයකො; 

තයතොඋපඩ්ඪංදස්සාමි, මග්ගංයමයදථයාචිතා. 

2199. 

‘‘රාජපුත්තී චයනොමාතා, රාජපුත්යතොචයනො පිතා; 

ධම්යමනභාතයරොයහොථ, මග්ගංයමයදථයාචිතා’’ති. 

තත්ථ තස්සාති තස්සා මම. අස්ස ා  නං පතීති අස්සමං පටිච්ච

සන්ධාය ආගච්ඡන්තියා. උපට්ඨහුන්ති උට්ඨාය ඨිතා. යත කිර පඨමං 
පටිපාටියා නිපජ්ජිත්වා තාය ආගමනකායල උට්ඨාය විජම්භිත්වා මග්ගං

රුම්භන්තා පටිපාටියා තිරියං අට්ඨංසු. ෙඤ්ච යතසන්ති අහඤ්ච යං ඉයතො

මූලඵලාඵලංයතසංහරිස්සං, තයමවයවස්සන්තයරොචඋයභො පුත්තකාචාති

යතතයයොපිජනාභුඤ්යජයයං, අඤ්ඤංයතසංයභොජනංනත්ථ. අනාෙතින්ති
අනාගච්ඡන්තිං මං ඤත්වා එකයකොව නූන දාරයක යතොයසන්යතො 

නිසින්යනො. සංයවසනාකායලති අඤ්යඤසු දිවයසසු අත්තයනො 

ඛාදාපනපිවාපනකායල ඛීරපීතාවාති යථා ඛීරපීතා මිගයපොතකා ඛීරත්ථාය

කන්දිත්වාතංඅලභිත්වාකන්දන්තාවනිද්දංඔක්කමන්ති, එවංයම පුත්තකා
ඵලාඵලත්ථාය කන්දිත්වා තං අලභිත්වා කන්දන්තාව නිද්දං උපගතා 
භවිස්සන්තීතිවදති. 

වාරිපීතාවාති යථා පිපාසිතා මිගයපොතකා පානීයත්ථාය කන්දිත්වා තං
අලභිත්වා කන්දන්තාව නිද්දං ඔක්කමන්තීති ඉමිනාව නයයන අත්යථො

යවදිතබ්යබො. අච්ඡයරති අච්ඡන්ති. පච්චුග් තා  ං තිට්ඨන්තීති මං

පච්චුග්ගතා හුත්වා තිට්ඨන්ති. ‘‘පච්චුග්ගන්තුනා’’තිපි පායඨො, 

පච්චුග්ගන්ත්වාති අත්යථො. එකාෙයනොති එකස්යසව අයයනො

එකපදිකමග්යගො. එකපයථොතියසොචඑයකොව, දුතියයොනත්ථ, ඔක්කමිත්වා

ගන්තුංන සක්කා.කස්මා? යස්මාසරායසොබ්භාචපස්සයතො. මි ා න ත්ථූති
සා අඤ්ඤං මග්ගං අදිස්වා ‘‘එයත යාචිත්වා පටික්කමායපස්සාමී’’ති
ඵලපච්ඡිං සීසයතො ඔතායරත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ නමස්සමානා එවමාහ. 

භාතයරොති අහම්පි මනුස්සරාජපුත්තී, තුම්හීපි මිගරාජපුත්තා, ඉති යම
ධම්යමනභාතයරොයහොථ. 

අවරුද්ධස්සාති රට්ඨයතො පබ්බාජිතස්ස. රා ං සීතාවනුබ්බතාති යථා
දසරථරාජපුත්තංරාමංතස්ස කනිට්ඨභගිනීසීතායදවීතස්යසවඅග්ගමයහසී

හුත්වාතංඅනුබ්බතාපතියදවතාහුත්වා අප්පමත්තාඋපට්ඨාසි, තථාඅහම්පි

යවස්සන්තරං උපට්ඨහාමි, නාතිමඤ්ඤාමීති වදති. තුම්යහ චාති තුම්යහ ච

මය්හං මග්ගං දත්වා සායං යගොචරග්ගහණකායල පුත්යත පස්සථ, අහඤ්ච

අත්තයනොපුත්යතපස්යසයයං, යදථයම මග්ගන්ථයාචති. 
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අථ යත තයයො යදවපුත්තා යවලං ඔයලොයකත්වා ‘‘ඉදානිස්සා මග්ගං
දාතුංයවලා’’තිඤත්වාඋට්ඨායඅපගච්ඡිංසු.තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථා
ආහ– 

2200. 

‘‘තස්සාලාලප්පමානාය, බහුංකාරුඤ්ඤසඤ්හිතං; 

සුත්වායනලපතිංවාචං, වාළාපන්ථාඅපක්කමු’’න්ති. 

තත්ථ යනලපතින්තිනඑලපතිංඑලපාතවිරහිතං විසට්ඨංමධුරවාචං. 

සාපි වායළසු අපගයතසු අස්සමං අගමාසි. තදා ච පුණ්ණමුයපොසයථො
යහොති. සා චඞ්කමනයකොටිං පත්වා යයසු යයසු ඨායනසු පුබ්යබ පුත්යත 

පස්සති, යතසුයතසුඨායනසුඅපස්සන්තීආහ– 

2201. 

‘‘ඉමම්හි නංපයදසම්හි, පුත්තකා පංසුකුණ්ඨිතා; 

පච්චුග්ගතාමංතිට්ඨන්ති, වච්ඡාබාලාවමාතරං. 

2202. 

‘‘ඉමම්හිනංපයදසම්හි, පුත්තකාපංසුකුණ්ඨිතා; 

පච්චුග්ගතාමංතිට්ඨන්ති, හංසාවුපරිපල්ලයල. 

2203. 

‘‘ඉමම්හිනංපයදසම්හි, පුත්තකාපංසුකුණ්ඨිතා; 

පච්චුග්ගතාමංතිට්ඨන්ති, අස්සමස්සාවිදූරයතො. 

2204. 

‘‘ද්යවමිගාවියඋක්කණ්ණා, සමන්තාමභිධාවියනො; 

ආනන්දියනොපමුදිතා, වග්ගමානාවකම්පයර; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2205. 

‘‘ඡකලීවමිගීඡාපං, පක්ඛීමුත්තාවපඤ්ජරා; 

ඔහායපුත්යතනික්ඛමිං, සීහීවාමිසගිද්ධිනී; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2206. 

‘‘ඉදංයනසංපදක්කන්තං, නාගානමිවපබ්බයත; 

චිතකාපරිකිණ්ණායයො, අස්සමස්සාවිදූරයතො; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2207. 
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‘‘වාලිකායපි ඔකිණ්ණා, පුත්තකා පංසුකුණ්ඨිතා; 

සමන්තාඅභිධාවන්ති, යතනපස්සාමිදාරයක. 

2208. 

‘‘යයමංපුයරපච්චුට්යඨන්ති, අරඤ්ඤාදූරමායතිං; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2209. 

‘‘ඡකලිංව මිගිංඡාපා, පච්චුග්ගන්තුන මාතරං; 

දූයරමංපවියලොයකන්ති, යතනපස්සාමිදාරයක. 

2210. 

‘‘ඉදංයනසංකීළනකං, පතිතංපණ්ඩුයබලුවං; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2211. 

‘‘ථනාචමය්හියමපූරා, උයරොචසම්පදාලති; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2212. 

‘‘උච්ඡඞ්යගයකොවිචිනාති, ථනයමකාවලම්බති; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2213. 

‘‘යස්සුසායන්හසමයං, පුත්තකාපංසුකුණ්ඨිතා; 

උච්ඡඞ්යගයමවිවත්තන්ති, යතනපස්සාමිදාරයක. 

2214. 

‘‘අයංයසොඅස්සයමොපුබ්යබ, සමජ්යජොපටිභාතිමං; 

තයජ්ජපුත්යතඅපස්සන්තයා, භමයතවියඅස්සයමො. 

2215. 

‘‘කිමිදං අප්පසද්යදොව, අස්සයමොපටිභාති මං; 

කායකොලාපිනවස්සන්ති, මතායමනූනදාරකා. 

2216. 

‘‘කිමිදංඅප්පසද්යදොව, අස්සයමොපටිභාතිමං; 

සකුණාපිනවස්සන්ති, මතායමනූනදාරකා’’ති. 

තත්ථ නන්තිනිපාතමත්තං. පංසුකුණ්ඨිතාති පංසුමක්ඛිතා. පච්චුග් තා 

 න්ති මං පච්චුග්ගතා හුත්වා. ‘‘පච්චුග්ගන්තුනා’’තිපි පායඨො, 

පච්චුග්ගන්ත්වාඉච්යචව අත්යථො. උක්කණ්ණාති යථා මිගයපොතකා මාතරං
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දිස්වා කණ්යණ උක්ඛිපිත්වා ගීවං පසායරත්වා මාතරං උපගන්ත්වා 

හට්ඨතුට්ඨා සමන්තා අභිධාවියනො. වග්  ානාව කම්පයරතිවජ්ජමානායයව

මාතුහදයමංසං කම්යපන්තිවියඑවංපුබ්යබමමපුත්තා. තයජ්ජාතියත අජ්ජ

න පස්සාමි. ඡකලීව මිගී ඡාපන්ති යථා ඡකලී ච මිගී ච පඤ්ජරසඞ්ඛාතා
කුලාවකා මුත්තා පක්ඛී ච ආමිසගිද්ධිනී සීහී ච අත්තයනො ඡාපං ඔහාය 

යගොචරාය පක්කමන්ති, තථාහම්පි ඔහාය පුත්යත යගොචරාය නික්ඛමින්ති

වදති. ඉදං යනසං පදක්කන්තන්ති වස්සාරත්යත සානුපබ්බයත නාගානං
පදවලඤ්ජං විය ඉදං යනසං කීළනට්ඨායනආධාවනපරිධාවනපදක්කන්තං 

පඤ්ඤායති. චිතකාති සඤ්චිතනිචිතා කවාලුකපුඤ්ජා. පරිකිණ්ණායෙොති

විප්පකිණ්ණායයො. ස න්තා  භිධාවන්තීති අඤ්යඤසු දිවයසසු සමන්තා
අභිධාවන්ති. 

පච්චුට්යඨන්තීති පච්චුග්ගච්ඡන්ති. දූර ාෙතින්ති දූරයතො ආගච්ඡන්තිං. 

ඡකලිංව මිගිංඡාපාතිඅත්තයනොමාතරංඡකලිංවියමිගිංවියචඡාපා. ඉදං

යනසංකීළනකන්තිහත්ථරූපකාදීහිකීළන්තානංඉදඤ්චයතසං හත්ථයතො

සුවණ්ණවණ්ණංකීළනයබලුවංපරිගළත්වාපතිතං.  ය්හිය තිමය්හංඉයම

ථනාචඛීරස්සපූරා. උයරොච සම්පදාලතීතිහදයඤ්චඵලති. උච්ඡඞ්ය ය  

විවත්තන්තීති මම උච්ඡඞ්යග ආවත්තන්ති විවත්තන්ති. ස ජ්යජො පටිභාති

 න්ති සමජ්ජට්ඨානං විය මය්හං උපට්ඨාති. තයජ්ජාති යත අජ්ජ. 

අපස්සන්තයාතිඅපස්සන්තියාමම. භ යත විොතිකුලාලචක්කංවියභමති. 

කායකොලාති වනකාකා.  තා නූනාති අද්ධා මතා වා යකනචි නීතා වා

භවිස්සන්ති. සකුණාතිඅවයසසසකුණා. 

ඉති සා විලපන්තී මහාසත්තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා ඵලපච්ඡිං 
ඔතායරත්වා මහාසත්තං තුණ්හිමාසීනං දිස්වා දාරයක චස්ස සන්තියක

අපස්සන්තීආහ – 

2217. 

‘‘කිමිදංතුණ්හිභූයතොසි, අපිරත්යතවයමමයනො; 

කායකොලාපිනවස්සන්ති, මතායමනූනදාරකා. 

2218. 

‘‘කිමිදංතුණ්හිභූයතොසි, අපිරත්යතවයමමයනො; 

සකුණාපිනවස්සන්ති, මතායමනූනදාරකා. 

2219. 

‘‘කච්චිනුයමඅයයපුත්ත, මිගාඛාදිංසුදාරයක; 

අරඤ්යඤඉරියණවිවයන, යකනනීතායමදාරකා. 

2220. 

‘‘අදු යතපහිතාදූතා, අදු සුත්තාපියංවදා; 
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අදුබහියනොනික්ඛන්තා, ඛිඩ්ඩාසුපසුතානුයත. 

2221. 

‘‘යනවාසං යකසාදිස්සන්ති, හත්ථපාදාච ජාලියනො; 

සකුණානඤ්චඔපායතො, යකනනීතායමදාරකා’’ති. 

තත්ථ අපිරත්යතවය  යනොතිඅපි බලවපච්චූයසසුපිනංපස්සන්තියා

වියයමමයනො. මි ාති සීහාදයයොවාළමිගා. ඉරියණතිනියරොයජ. විවයනති

විවිත්යත. දූතාති අදු යජතුත්තරනගයර සිවිරඤ්යඤො සන්තිකං තයා දූතා

කත්වා යපසිතා. සුත්තාති අන්යතොපණ්ණසාලං පවිසිත්වා සයිතා. අදු බහි

යනොති අදු යත දාරකා ඛිඩ්ඩාපසුතා හුත්වා බහි නික්ඛන්තාති පුච්ඡති. 

යනවාසං යකසා දිස්සන්තීති සාමි යවස්සන්තර, යනව යතසං 

කාළඤ්ජනවණ්ණා යකසා දිස්සන්ති. ජාලියනොති කඤ්චනජාලවිචිත්තා

හත්ථපාදා. සකුණානඤ්ච ඔපායතොති හිමවන්තපයදයස හත්ථලිඞ්ගසකුණා

නාම අත්ථ, යත ඔපතිත්වා ආදාය ආකායසයනව ගච්ඡන්ති. යතන තං

පුච්ඡාමි‘‘කිංයතහිසකුයණහිනීතා, ඉයතොඅඤ්යඤසම්පියකසඤ්චි යතසං

සකුණානංවියඔපායතොජායතො, අක්ඛාහි, යකනනීතායමදාරකා’’ති? 

එවංවුත්යතපිමහාසත්යතොනකිඤ්චිආහ. අථනංසා ‘‘යදව, කස්මා 

මයාසද්ධිංනකයථසි, යකොමමයදොයසො’’තිවත්වාආහ– 

2222. 

‘‘ඉදංතයතොදුක්ඛතරං, සල්ලවිද්යධොයථාවයණො; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2223. 

‘‘ඉදම්පිදුතියංසල්ලං, කම්යපතිහදයංමම; 

යඤ්චපුත්යතනපස්සාමි, ත්වඤ්චමංනාභිභාසසි. 

2224. 

‘‘අජ්යජවයමඉමංරත්තිං, රාජපුත්තනසංසති; 

මඤ්යඤඔක්කන්තසන්තංමං, පායතොදක්ඛිසියනොමත’’න්ති. 

තත්ථ ඉදං තයතො දුක්ඛතරන්ති සාමි යවස්සන්තර, යං මම රට්ඨා

පබ්බාජිතායඅරඤ්යඤවසන්තියාපුත්යතචඅපස්සන්තියා දුක්ඛං, ඉදංතව
මයා සද්ධිං අකථනං මය්හං තයතො දුක්ඛතරං. ත්වඤ්හි මං අග්ගිදඩ්ඪං
පටිදහන්යතො විය පපාතා පතිතං දණ්යඩන යපොයථන්යතො විය සල්යලන
වණං විජ්ඣන්යතො විය තුණ්හීභායවන කිලයමසි. ඉදඤ්හි යම හදයං 
සල්ලවිද්යධො යථා වයණො තයථව කම්පති යචව රුජති ච.

‘‘සම්පවිද්යධො’’තිපි පායඨො, සම්පතිවිද්යධොති අත්යථො. ඔක්කන්තසන්තං 
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 න්ති අපගතජීවිතං මං. දක්ඛසි යනො  තන්ති එත්ථ යනො-කායරො 

නිපාතමත්යතො, මතංමංකාලස්යසවත්වංපස්සිස්සසීතිඅත්යථො. 

අථ මහාසත්යතො ‘‘කක්ඛළකථාය නං පුත්තයසොකං ජහායපස්සාමී’’ති 

චින්යතත්වාඉමංගාථමාහ– 

2225. 

‘‘නූන මද්දීවරායරොහා, රාජපුත්තී යසස්සිනී; 

පායතොගතාසිඋඤ්ඡාය, කිමිදංසායමාගතා’’ති. 

තත්ථ කිමිදංසාෙ ා තාති‘‘මද්දි, ත්වං අභිරූපාපාසාදිකා, හිමවන්යත

ච නාම බහූ වනචරකා තාපසවිජ්ජාධරාදයයො විචරන්ති. යකො ජානාති, කිං

භවිස්සති, කිඤ්චිතයාකතං, ත්වංපායතොවගන්ත්වාකිමිදං සායමාගච්ඡසි, 
දහරකුමාරයකඔහායඅරඤ්ඤගතිත්ථයයොනාමසසාමිකිත්ථයයොඑවරූපාන 

යහොන්ති, ‘කා නු යඛො යම දාරකානං පවත්ති, කිං වා යම සාමියකො
චින්යතස්සතී’ති එත්තකම්පි යත නායහොසි. ත්වං පායතොව ගන්ත්වා

චන්දායලොයකන ආගච්ඡසි, මම දුග්ගතභාවස්යසයවස යදොයසො’’ති
තජ්යජත්වාවඤ්යචත්වාකයථසි. 

සාතස්සකථංසුත්වාආහ– 

2226. 

‘‘නනුත්වංසද්දමස්යසොසි, යයසරංපාතුමාගතා; 

සීහස්සපිනදන්තස්ස, බයග්ඝස්සචනිකුජ්ජිතං. 

2227. 

‘‘අහුපුබ්බනිමිත්තංයම, විචරන්තයාබ්රහාවයන; 

ඛණිත්යතොයමහත්ථාපතියතො, උග්ගීවඤ්චාපිඅංසයතො. 

2228. 

‘‘තදාහංබයථතාභීතා, පුථුකත්වානඅඤ්ජලිං; 

සබ්බදිසානමස්සිස්සං, අපියසොත්ථඉයතොසියා. 

2229. 

‘‘මා යහවයනොරාජපුත්යතො, හයතොසීයහන දීපිනා; 

දාරකාවාපරාමට්ඨා, අච්ඡයකොකතරච්ඡිහි. 

2230. 

‘‘සීයහො බයග්යඝොචදීපිච, තයයොවාළාවයන මිගා; 

යතමංපරියාවරුංමග්ගං, යතනසායම්හිආගතා’’ති. 
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තත්ථ යෙ සරං පාතු ා තාති යය පානීයං පාතුං ඉමං සරං ආගතා. 

බයග්ඝස්ස චාති බයග්ඝස්ස ච අඤ්යඤසං හත්ථආදීනං චතුප්පදානඤ්යචව
සකුණසඞ්ඝස්ස ච නිකූජිතං එකනින්නාදසද්දං කිං ත්වං න අස්යසොසීති
පුච්ඡති. යසො පන මහාසත්යතන පුත්තානං දින්නයවලාය සද්යදො අයහොසි. 

අහු පුබ්බනිමිත්තං ය ති යදව, ඉමස්ස යම දුක්ඛස්ස අනුභවනත්ථාය

පුබ්බනිමිත්තං අයහොසි. උග්ගීවන්ති අංසකූයට පච්ඡිලග්ගනකං. පුථූති විසුං

විසුං. සබ්බදිසා න ස්සිස්සන්ති සබ්බා දස දිසා නමස්සිං.  ා යහව යනොති

අම්හාකංරාජපුත්යතොසීහාදීහිහයතොමායහොතු, දාරකාපි අච්ඡාදීහිපරාමට්ඨා

මායහොන්තූතිපත්ථයන්තීනමස්සිස්සං. යත  ංපරිොවරුං ග් න්තිසාමි

යවස්සන්තර, අහං ‘‘ඉමානි ච භීසනකානි මහන්තානි, දුස්සුපියනො ච යම

දිට්යඨො, අජ්ජ සකාලස්යසව ගමිස්සාමී’’ති කම්පමානා මූලඵලාඵලානි

උපධායරසිං, අථ යම ඵලිතරුක්ඛාපි අඵලා විය අඵලා ච ඵලියනො විය 

දිස්සන්ති, කිච්යඡන ඵලාඵලානි ගයහත්වා ගිරිද්වාරං සම්පාපුණිං. අථ යත
සීහාදයයො මං දිස්වා මග්ගං පටිපාටියා රුම්භිත්වා අට්ඨංසු. යතන සායං

ආගතාම්හි, ඛමාහියම, සාමීති. 

මහාසත්යතොතායසද්ධිංඑත්තකයමවකථංවත්වායාවඅරුණුග්ගමනා
න කිඤ්චිකයථසි.තයතොපට්ඨායමද්දීනානප්පකාරකංවිලපන්තීආහ– 

2231. 

‘‘අහං පතිඤ්චපුත්යතච, ආයචරමිවමාණයවො; 

අනුට්ඨිතාදිවාරත්තිං, ජටිනීබ්රහ්මචාරිනී. 

2232. 

‘‘අජිනානිපරිදහිත්වා, වනමූලඵලහාරියා; 

විචරාමිදිවාරත්තිං, තුම්හංකාමාහිපුත්තකා. 

2233. 

‘‘අහංසුවණ්ණහලිද්දිං, ආභතංපණ්ඩුයබලුවං; 

රුක්ඛපක්කානිචාහාසිං, ඉයමයවොපුත්තකීළනා. 

2234. 

‘‘ඉමං මූළාලිවත්තකං, සාලුකංචිඤ්චයභදකං; 

භුඤ්ජඛුද්යදහිසංයුත්තං, සහපුත්යතහිඛත්තිය. 

2235. 

‘‘පදුමං ජාලියනොයදහි, කුමුදඤ්චකුමාරියා; 

මාලියනපස්සනච්චන්යත, සිවිපුත්තානිඅව්හය. 

2236. 

‘‘තයතොකණ්හාජිනායපි, නිසායමහිරයථසභ; 
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මඤ්ජුස්සරායවග්ගුයා, අස්සමංඋපයන්තියා. 

2237. 

‘‘සමානසුඛදුක්ඛම්හා, රට්ඨාපබ්බාජිතාඋයභො; 

අපිසිවිපුත්යතපස්යසසි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2238. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණනූන, බ්රහ්මචරියපරායයණ; 

අහංයලොයකඅභිස්සපිං, සීලවන්යතබහුස්සුයත; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො’’ති. 

තත්ථ ආයචරමිව  ාණයවොති වත්තසම්පන්යනො අන්යතවාසියකො

ආචරියං විය පටිජග්ගති. අනුට්ඨිතාති පාරිචරියානුට්ඨායනන අනුට්ඨිතා

අප්පමත්තා හුත්වා පටිජග්ගාමි. තුම්හංකා ාතිතුම්හාකංකායමනතුම්යහ

පත්ථයන්තී. පුත්තකාතිකුමායරආලපන්තී පරියදවති. සුවණ්ණහලිද්දින්ති
පුත්තකාඅහංතුම්හාකංන්හාපනත්ථාය සුවණ්ණවණ්ණංහලිද්දිංඝංසිත්වා

ආදායආගතා. පණ්ඩුයබලුවන්තිකීළනත්ථායචයවොඉදංසුවණ්ණවණ්ණං

යබලුවපක්කං මයා ආභතං. රුක්ඛපක්කානීති තුම්හාකං කීළනත්ථාය 

අඤ්ඤානිපිමනාපානිරුක්ඛඵලානිආහාසිං. ඉය යවොතිපුත්තකා ඉයමයවො

කීළනාති වදති. මූළාලිවත්තකන්ති මූළාලකුණ්ඩලකං. සාලුකන්ති ඉදං

උප්පලාදිසාලුකම්පියමබහුආභතං. චිඤ්චයභදකන්තිසිඞ්ඝාටකං. භුඤ්ජාති 

ඉදංසබ්බංඛුද්දමධුනාසංයුත්තංපුත්යතහිසද්ධිංභුඤ්ජාහීතිපරියදවති. සිවි

පුත්තානි අව්හොති සාමි සිවිරාජ, පණ්ණසාලාය සයාපිතට්ඨානයතො සීඝං

පුත්තයක පක්යකොසාහි. අපි සිවි පුත්යත පස්යසසීති සාමි සිවිරාජ, අපි

පුත්යත පස්සසි, සයච පස්සසි, මම දස්යසහි, කිං මං අතිවිය කිලයමසි. 

අභිස්සපින්ති තුම්හාකං පුත්තධීතයරො මා පස්සිත්ථාති එවං නූන
අක්යකොසින්ති. 

එවං විලපමානායපි තාය සද්ධිං මහාසත්යතො න කිඤ්චි කයථසි. සා
තස්මිං අකයථන්යතකම්පමානා චන්දායලොයකන පුත්යත විචිනන්තී යයසු

යයසුජම්බුරුක්ඛාදීසුපුබ්යබකීළංසු, තානිතානිපත්වා පරියදවන්තීආහ– 

2239. 

‘‘ඉයම යතජම්බුකාරුක්ඛා, යවදිසා සින්දුවාරකා; 

විවිධානිරුක්ඛජාතානි, යතකුමාරානදිස්සයර. 

2240. 

‘‘අස්සත්ථාපනසායචයම, නියරොධාචකපිත්ථනා; 

විවිධානිඵලජාතානි, යතකුමාරානදිස්සයර. 

2241. 
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‘‘ඉයමතිට්ඨන්තිආරාමා, අයංසීතූදකානදී; 

යත්ථස්සුපුබ්යබකීළංසු, යතකුමාරානදිස්සයර. 

2242. 

‘‘විවිධානිපුප්ඵජාතානි, අස්මිංඋපරිපබ්බයත; 

යානස්සුපුබ්යබධාරිංසු, යතකුමාරානදිස්සයර. 

2243. 

‘‘විවිධානිඵලජාතානි, අස්මිංඋපරිපබ්බයත; 

යානස්සුපුබ්යබභුඤ්ජිංසු, යතකුමාරානදිස්සයර. 

2244. 

‘‘ඉයමයතහත්ථකාඅස්සා, බලිබද්දාචයතඉයම; 

යයහිස්සුපුබ්යබකීළංසු, යතකුමාරානදිස්සයර’’ති. 

තත්ථ ඉය යතහත්ථිකාතිසාපබ්බතූපරි දාරයකඅදිස්වාපරියදවමානා
තයතොඔරුය්හපුනඅස්සමපදංආගන්ත්වාතත්ථයත උපධායරන්තීයතසං
කීළනභණ්ඩකානිදිස්වාඑවමාහ. 

අථස්සාපරියදවනසද්යදනයචවපදසද්යදනචමිගපක්ඛියනොචලිංසු.සා 
යතදිස්වාආහ– 

2245. 

‘‘ඉයමසාමාසයසොලූකා, බහුකාකදලීමිගා; 

යයහිස්සුපුබ්යබකීළංසු, යතකුමාරානදිස්සයර. 

2246. 

‘‘ඉයමහංසාචයකොඤ්චාච, මයූරාචිත්රයපඛුණා; 

යයහිස්සුපුබ්යබකීළංසු, යතකුමාරානදිස්සයර’’ති. 

තත්ථ සා ාතිඛුද්දකාසාමාසුවණ්ණමිගා. සයසොලූකාතිසසාචඋලූකා
ච. 

සා අස්සමපයද පියපුත්යත අදිස්වා නික්ඛමිත්වා පුප්ඵිතවනඝටං
පවිසිත්වාතංතංඨානංඔයලොයකන්තී ආහ– 

2247. 

‘‘ඉමාතාවනගුම්බායයො, පුප්ඵිතාසබ්බකාලිකා; 

යත්ථස්සුපුබ්යබකීළංසු, යතකුමාරානදිස්සයර. 

2248. 

‘‘ඉමාතායපොක්ඛරණීරම්මා, චක්කවාකූපකූජිතා; 
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මන්දාලයකහිසඤ්ඡන්නා, පදුමුප්පලයකහිච; 

යත්ථස්සුපුබ්යබකීළංසු, යතකුමාරානදිස්සයර’’ති. 

තත්ථ වනගුම්බායෙොති වනඝටායයො. 

සාකත්ථචිපියපුත්යතඅදිස්වාපුනමහාසත්තස්සසන්තිකං ආගන්ත්වා
තංදුම්මුඛංනිසින්නංදිස්වාආහ– 

2249. 

‘‘නයතකට්ඨානිභින්නානි, නයතඋදකමාහටං; 

අග්ගිපියතනහාපියතො, කිංනුමන්යදොවඣායසි. 

2250. 

‘‘පියයොපියයනසඞ්ගම්ම, සයමොයමබයපහඤ්ඤති; 

ත්යජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො’’ති. 

තත්ථ නහාපියතොතිනජලියතො.ඉදංවුත්තං යහොති–සාමි, ත්වංපුබ්යබ

කට්ඨානි භින්දසි, උදකං ආහරිත්වා ඨයපසි, අඞ්ගාරකපල්යල අග්ගිං

කයරොසි, අජ්ජයතසුඑකම්පිඅකත්වාකිංනුමන්යදොවඣායසි, තවකිරියා

මය්හංනරුච්චතීති. පියෙොපියෙනාතියවස්සන්තයරො මය්හංපියයො, ඉයතො

යම පියතයරො නත්ථ, ඉමිනා යම පියයන සඞ්ගම්ම සමාගන්ත්වා පුබ්යබ 

සයමොයමබයපහඤ්ඤතිදුක්ඛංවිගච්ඡති, අජ්ජපනයමඉමංපස්සන්තියාපි

යසොයකොන විගච්ඡති, කිංනුයඛොකාරණන්ති. තයජ්ජාතියහොතු, දිට්ඨං යම

කාරණං, යත අජ්ජ පුත්යත න පස්සාමි, යතන යම ඉමං පස්සන්තියාපි
යසොයකොන විගච්ඡතීති. 

තාය එවං වුත්යතපි මහාසත්යතො තුණ්හීභූයතොව නිසීදි. සා තස්මිං 
අකයථන්යත යසොකසමප්පිතා පහටකුක්කුටී විය කම්පමානා පුන පඨමං 
විචරිතට්ඨානානිවිචරිත්වාමහාසත්තස්සසන්තිකංපච්චාගන්ත්වාආහ– 

2251. 

‘‘න යඛොයනොයදවපස්සාමි, යයනයතනීහතා මතා; 

කායකොලාපිනවස්සන්ති, මතායමනූනදාරකා. 

2252. 

‘‘නයඛොයනොයදවපස්සාමි, යයනයතනීහතාමතා; 

සකුණාපිනවස්සන්ති, මතායමනූනදාරකා’’ති. 

තත්ථ නයඛොයනොතියදව, නයඛොඅම්හාකං පුත්යතපස්සාමි. යෙනයත

නීහතාතියකනචියතසංනීහතභාවම්පි නජානාමීතිඅධිප්පායයයනවමාහ. 
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එවංවුත්යතපිමහාසත්යතොනකිඤ්චිකයථසියයව.සාපුත්තයසොයකන 

ඵුට්ඨා පුත්යත උපධායරන්තී තතියම්පි තානි තානි ඨානානි වාතයවයගන
විචරි. තාය එකරත්තිං විචරිතට්ඨානං පරිග්ගය්හමානං

පන්නරසයයොජනමත්තං අයහොසි. අථ රත්ති විභාසි, අරුයණොදයයො ජායතො.
සා පුන ගන්ත්වා මහාසත්තස්ස සන්තියක ඨිතා පරියදවි. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2253. 

‘‘සාතත්ථපරියදවිත්වා, පබ්බතානිවනානිච; 

පුනයදවස්සමංගන්ත්වා, යරොදිසාමිකසන්තියක. 

2254. 

‘‘න යඛොයනොයදවපස්සාමි, යයනයතනීහතා මතා; 

කායකොලාපිනවස්සන්ති, මතායමනූනදාරකා. 

2255. 

‘‘නයඛොයනොයදවපස්සාමි, යයනයතනීහතාමතා; 

සකුණාපිනවස්සන්ති, මතායමනූනදාරකා. 

2256. 

‘‘නුයඛොයනොයදවපස්සාමි, යයනයතනීහතාමතා; 

විචරන්තීරුක්ඛමූයලසු, පබ්බයතසුගුහාසුච. 

2257. 

‘‘ඉති මද්දීවරායරොහා, රාජපුත්තී යසස්සිනී; 

බාහාපග්ගය්හකන්දිත්වා, තත්යථවපතිතාඡමා’’ති. 

තත්ථ සාමිකසන්තියකතිභික්ඛයව, සා මද්දීතත්ථවඞ්කපබ්බතකුච්ඡියං
සානුපබ්බතානි වනානි ච විචරන්තී පරියදවිත්වා පුන ගන්ත්වා සාමිකං

නිස්සාය තස්ස සන්තියක ඨිතා පුත්තානං අත්ථාය යරොදි, ‘‘න යඛො 

යනො’’තිආදීනිවදන්තී පරියදවීතිඅත්යථො. ඉති  ද්දීවරායරොහාතිභික්ඛයව, 
එවං සා උත්තමරූපධරා වරායරොහා මද්දී රුක්ඛමූලාදීසු විචරන්තී දාරයක
අදිස්වා ‘‘නිස්සංසයං මතා භවිස්සන්තී’’ති බාහා පග්ගය්හ කන්දිත්වා
තත්යථවයවස්සන්තරස්සපාදමූයලඡින්නසුවණ්ණකදලීවිය ඡමායංපති. 

අථ මහාසත්යතො ‘‘මතා මද්දී’’ති සඤ්ඤාය කම්පමායනො ‘‘අට්ඨායන 

පයදයස මතා මද්දී. සයච හිස්සා යජතුත්තරනගයර කාලකිරියා අභවිස්ස, 

මහන්යතොපරිවායරො අභවිස්ස, ද්යවරට්ඨානිචයලයයං.අහංපනඅරඤ්යඤ

එකයකොව, කිං නු යඛො කරිස්සාමී’’ති උප්පන්නබලවයසොයකොපි සතිං
පච්චුපට්ඨායපත්වා ‘‘ජානිස්සාමි තාවා’’ති උට්ඨාය තස්සා හදයය හත්ථං
ඨයපත්වා සන්තාපපවත්තිං ඤත්වා කමණ්ඩලුනා උදකං ආහරිත්වා සත්ත
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මායස කායසංසග්ගං අනාපන්නපුබ්යබොපි බලවයසොයකන පබ්බජිතභාවං 
සල්ලක්යඛතුං අසක්යකොන්යතො අස්සුපුණ්යණහි යනත්යතහි තස්සා සීසං
උක්ඛිපිත්වා ඌරූසුඨයපත්වා උදයකන පරිප්යඵොසිත්වා මුඛඤ්ච හදයඤ්ච
පරිමජ්ජන්යතොනිසීදි. මද්දීපියඛොයථොකංවීතිනායමත්වාසතිංපටිලභිත්වා
හියරොත්තප්පං පච්චුපට්ඨායපත්වා උට්ඨාය මහාසත්තං වන්දිත්වා ‘‘සාමි

යවස්සන්තර, දාරකායත කුහිංගතා’’තිආහ. ‘‘යදවි, එකස්සබ්රාහ්මණස්ස
දාසත්ථායදින්නා’’ති.තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2258. 

‘‘තමජ්ඣපත්තංරාජපුත්තිං, උදයකනාභිසිඤ්චථ; 

අස්සත්ථංනංවිදිත්වාන, අථනංඑතදබ්රවී’’ති. 

තත්ථ අජ්ඣපත්තන්ති අත්තයනො සන්තිකං පත්තං, පාදමූයල පතිත්වා 

විසඤ්ඤිභූතන්ති අත්යථො. එතදබ්රවීති එතං ‘‘එකස්ස යම බ්රාහ්මණස්ස
දාසත්ථායදින්නා’’තිවචනංඅබ්රවි. 

තයතො තාය ‘‘යදව, පුත්යත බ්රාහ්මණස්ස දත්වා මම සබ්බරත්තිං 
පරියදවිත්වාවිචරන්තියාකිංනාචික්ඛසී’’තිවුත්යතමහාසත්යතොආහ– 

2259. 

‘‘ආදියයයනව යතමද්දි, දුක්ඛං නක්ඛාතුමිච්ඡිසං; 

දලිද්යදොයාචයකොවුඩ්යඪො, බ්රාහ්මයණොඝරමාගයතො. 

2260. 

‘‘තස්ස දින්නාමයාපුත්තා, මද්දිමාභායි අස්සස; 

මංපස්සමද්දිමාපුත්යත, මාබාළ්හංපරියදවසි; 

ලච්ඡාමපුත්යතජීවන්තා, අයරොගාචභවාමයස. 

2261. 

‘‘පුත්යතපසුඤ්චධඤ්ඤඤ්ච, යඤ්චඅඤ්ඤංඝයරධනං; 

දජ්ජාසප්පුරියසොදානං, දිස්වායාචකමාගතං; 

අනුයමොදාහියමමද්දි, පුත්තයකදානමුත්තම’’න්ති. 

තත්ථ ආදියෙයනවාතිආදියකයනව.ඉදංවුත්තං යහොති–සයචයතඅහං

ආදියතොව තමත්ථං ආචික්ඛිස්සං, තයතො තව යසොකං සන්ධායරතුං 

අසක්යකොන්තියා හදයං ඵයලයය, තස්මාආදියකයනවයතමද්දි දුක්ඛංන

අක්ඛාතුං ඉච්ඡිස්සන්ති. ඝර ා යතොතිඉමංඅම්හාකංවසනට්ඨානංආගයතො. 

අයරො ා ච භවා යසති යථා තථා මයං අයරොගා යහොම, ජීවමානා අවස්සං 

පුත්යතබ්රාහ්මයණනනීයතපිපස්සිස්සාම. ෙඤ්ච අඤ්ඤන්තියඤ්චඅඤ්ඤං

ඝයර සවිඤ්ඤාණකං ධනං. දජ්ජා සප්පුරියසො දානන්ති සප්පුරියසො
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උත්තමත්ථං පත්යථන්යතො උරං භින්දිත්වා හදයමංසම්පි ගයහත්වා දානං
දයදයයාති. 

මද්දීආහ– 

2262. 

‘‘අනුයමොදාමියතයදව, පුත්තයකදානමුත්තමං; 

දත්වාචිත්තංපසායදහි, භියයයොදානංදයදොභව. 

2263. 

‘‘යයොත්වංමච්යඡරභූයතසු, මනුස්යසසුජනාධිප; 

බ්රාහ්මණස්සඅදාදානං, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො’’ති. 

තත්ථ අනුය ොදාමි යතති දස මායස කුච්ඡියා ධායරත්වා දිවසස්ස
ද්වත්තික්ඛත්තුංන්හායපත්වාපායයත්වායභොයජත්වාඋයර නිපජ්ජායපත්වා
පටිජග්ගිතපුත්තයකසු යබොධිසත්යතන දින්යනසු සයං පුත්තදානං 
අනුයමොදන්තී එවමාහ. ඉමිනා කාරයණන ජානිතබ්බං ‘‘පිතාව පුත්තානං

සාමියකො’’ති. භියෙයොදානං දයදො භවාතිමහාරාජ, උත්තරිපිපුනප්පුනංදානං

දායයකොව යහොහි, ‘‘සුදින්නං යම දාන’’න්ති චිත්තං පසායදහි, යයො ත්වං
මච්යඡරභූයතසුසත්යතසුපියපුත්යත අදාසීති. 

එවං වුත්යතමහාසත්යතො ‘‘මද්දි, කින්නායමතංකයථසි, සයචහිමයා

පුත්යත දත්වාචිත්තංපසායදතුංනාභවිස්ස, ඉමානි පනයමඅච්ඡරියානින
පවත්යතයය’’න්ති වත්වා සබ්බානි පථවිනින්නාදාදීනි කයථසි. තයතො මද්දී
තානිඅච්ඡරියානිකිත්යතත්වාදානං අනුයමොදන්තීආහ– 

2264. 

‘‘නින්නාදිතායතපථවී, සද්යදොයතතිදිවඞ්ගයතො; 

සමන්තාවිජ්ජුතාආගුං, ගිරීනංවපතිස්සුතා’’ති. 

තත්ථ විජ්ජුතා ආගුන්ති අකාලවිජ්ජුලතා හිමවන්තපයදයස සමන්තා

නිච්ඡරිංසු. ගිරීනංවපතිස්සුතාති ගිරීනංපතිස්සුතසද්දාවියවිරවාඋට්ඨහිංසු. 

2265. 

‘‘තස්සයතඅනුයමොදන්ති, උයභොනාරදපබ්බතා; 

ඉන්යදොචබ්රහ්මාපජාපති, යසොයමොයයමොයවස්සවයණො; 

සබ්යබයදවානුයමොදන්ති, තාවතිංසාසඉන්දකා. 

2266. 

‘‘ඉතිමද්දීවරායරොහා, රාජපුත්තීයසස්සිනී; 

යවස්සන්තරස්සඅනුයමොදි, පුත්තයකදානමුත්තම’’න්ති. 
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තත්ථ උයභො නාරදපබ්බතාති ඉයමපි ද්යව යදවනිකායා අත්තයනො

විමානද්වායර ඨිතාව ‘‘සුදින්නං යත දාන’’න්ති අනුයමොදන්ති. තාවතිංසා

සඉන්දකාතිඉන්දයජට්ඨකාතාවතිංසාපියදවායතදානං අනුයමොදන්තීති. 

එවං මහාසත්යතන අත්තයනො දායන වණ්ණියත තයමවත්ථං

පරිවත්යතත්වා ‘‘මහාරාජ යවස්සන්තර, සුදින්නං නාම යත දාන’’න්ති
මද්දීපිතයථවදානං වණ්ණයිත්වාඅනුයමොදමානානිසීදි.යතනසත්ථා‘‘ඉති
මද්දීවරායරොහා’’තිගාථමාහ. 

මද්දීපබ්බවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සක්කපබ්බවණ්ණනා 
එවං යතසු අඤ්ඤමඤ්ඤං සම්යමොදනීයං කථං කයථන්යතසු සක්යකො

චින්යතසි ‘‘අයං යවස්සන්තයරො රාජා හියයයො ජූජකස්ස පථවිං

උන්නායදත්වාදාරයකඅදාසි, ඉදානිතංයකොචිහීනපුරියසොඋපසඞ්කමිත්වා 
සබ්බලක්ඛණසම්පන්නං මද්දිං යාචිත්වා රාජානං එකකං කත්වා මද්දිං

ගයහත්වා ගච්යඡයය, තයතො එස අනායථො නිප්පච්චයයො භයවයය. අහං
බ්රාහ්මණවණ්යණන නං උපසඞ්කමිත්වා මද්දිං යාචිත්වා පාරමිකූටං
ගාහායපත්වා කස්සචි අවිස්සජ්ජියං කත්වා පුන නං තස්යසව දත්වා
ආගමිස්සාමී’’ති. යසො සූරියුග්ගමනයවලාය තස්ස සන්තිකං අගමාසි.
තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2267. 

‘‘තයතොරතයාවිවසායන, සූරියස්සුග්ගමනංපති; 

සක්යකොබ්රාහ්මණවණ්යණන, පායතොයතසංඅදිස්සථා’’ති. 

තත්ථ පායතො යතසං අදිස්සථාති පායතොව යනසං ද්වින්නම්පි ජනානං

පඤ්ඤායමානරූයපො පුරයතො අට්ඨාසි, ඨත්වා ච පන පටිසන්ථාරං
කයරොන්යතොආහ– 

2268. 

‘‘කච්චිනුයභොයතොකුසලං, කච්චියභොයතොඅනාමයං; 

කච්චිඋඤ්යඡනයායපථ, කච්චිමූලඵලාබහූ. 

2269. 

‘‘කච්චිඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, කච්චිහිංසානවිජ්ජතී’’ති. 

මහාසත්යතොආහ– 

2270. 

‘‘කුසලඤ්යචවයනොබ්රහ්යම, අයථොබ්රහ්යමඅනාමයං; 
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අයථොඋඤ්යඡනයායපම, අයථොමූලඵලාබහූ. 

2271. 

‘‘අයථොඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, හිංසාමය්හංනවිජ්ජති. 

2272. 

‘‘සත්ත යනොමායසවසතං, අරඤ්යඤජීවයසොකිනං; 

ඉදංදුතියංපස්සාම, බ්රාහ්මණංයදවවණ්ණිනං; 

ආදායයවළුවංදණ්ඩං, ධායරන්තංඅජිනක්ඛිපං. 

2273. 

‘‘ස්වාගතං යතමහාබ්රහ්යම, අයථොයත අදුරාගතං; 

අන්යතොපවිසභද්දන්යත, පායදපක්ඛාලයස්සුයත. 

2274. 

‘‘තින්දුකානිපියාලානි, මධුයකකාසුමාරියයො; 

ඵලානිඛුද්දකප්පානි, භුඤ්ජබ්රහ්යමවරංවරං. 

2275. 

‘‘ඉදම්පිපානීයංසීතං, ආභතංගිරිගබ්භරා; 

තයතොපිවමහාබ්රහ්යම, සයචත්වංඅභිකඞ්ඛසී’’ති. 

එවංයතනසද්ධිංපටිසන්ථාරංකත්වාමහාසත්යතො– 

2276. 

‘‘අථත්වංයකනවණ්යණන, යකනවාපනයහතුනා; 

අනුප්පත්යතොබ්රහාරඤ්ඤං, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. – 

ආගමනකාරණං පුච්ඡි. අථ නං සක්යකො ‘‘මහාරාජ, අහං මහල්ලයකො, 

ඉධාගච්ඡන්යතොතවභරියංමද්දිංයාචිතුංආගයතො, තංයමයදහී’’තිවත්වා

ඉමංගාථමාහ – 

2277. 

‘‘යථාවාරිවයහොපූයරො, සබ්බකාලංනඛීයති; 

එවංතංයාචිතාගච්ඡිං, භරියංයමයදහියාචියතො’’ති. 

එවං වුත්යත මහාසත්යතො ‘‘හියයයො යම බ්රාහ්මණස්ස දාරකා දින්නා, 
අරඤ්යඤ එකයකො හුත්වා කථං යත මද්දිං දස්සාමී’’ති අවත්වා
පසාරිතහත්යථ සහස්සත්ථවිකං ඨයපන්යතො විය අසජ්ජිත්වා අබජ්ඣිත්වා
අයනොලීනමානයසොහුත්වාගිරිං උන්නායදන්යතොඉමංගාථමාහ– 
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2278. 

‘‘දදාමි නවිකම්පාමි, යංමංයාචසි බ්රාහ්මණ; 

සන්තංනප්පටිගුය්හාමි, දායනයමරමතීමයනො’’ති. 

තත්ථ සන්තං නප්පටිගුය්හාමීතිසංවිජ්ජමානංනගුය්හාමි. 

එවඤ්ච පන වත්වා සීඝයමව කමණ්ඩලුනා උදකං ආහරිත්වා උදකං
හත්යථ පායතත්වා පියභරියං බ්රාහ්මණස්ස අදාසි. තඞ්ඛයණයයව යහට්ඨා
වුත්තප්පකාරානි සබ්බානිඅච්ඡරියානිපාතුරයහසුං.තමත්ථංපකායසන්යතො
සත්ථාආහ– 

2279. 

‘‘මද්දිං හත්යථගයහත්වාන, උදකස්ස කමණ්ඩලුං; 

බ්රාහ්මණස්සඅදාදානං, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො. 

2280. 

‘‘තදාසියංභිංසනකං, තදාසියලොමහංසනං; 

මද්දිංපරිච්චජන්තස්ස, යමදනීසම්පකම්පථ. 

2281. 

‘‘යනවස්සමද්දීභාකුටි, නසන්ධීයතිනයරොදති; 

යපක්ඛයතවස්සතුණ්හීසා, එයසොජානාතියංවර’’න්ති. 

තත්ථ අදා දානන්ති ‘‘අම්යභො බ්රාහ්මණ, මද්දියතො යම සතගුයණන

සහස්සගුයණනසතසහස්සගුයණනසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමවපියතරං, ඉදං 
යම දානං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණප්පටියවධස්ස පච්චයයො යහොතූ’’ති වත්වා
දානංඅදාසි වුත්තම්පියචතං– 

‘‘ජාලිංකණ්හාජිනංධීතං, මද්දිංයදවිංපතිබ්බතං; 

චජමායනොනචින්යතසිං, යබොධියායයවකාරණා. 

‘‘නයමයදස්සාඋයභොපුත්තා, මද්දීයදවීනයදස්සියා; 

සබ්බඤ්ඤුතං පියං මය්හං, තස්මා පියය අදාසහ’’න්ති. (චරියා. 
1.118-119); 

තත්ථ සම්පකම්පථාතිපථවීඋදකපරියන්තං කත්වාකම්පිත්ථ. යනවස්ස

 ද්දීභාකුටීතිභික්ඛයව, තස්මිංඛයණමද්දී‘‘මංමහල්ලකස්සබ්රාහ්මණස්ස

රාජා යදතී’’තියකොධවයසන භාකුටිපිනායහොසි. නසන්ධීෙතිනයරොදතීති

යනව මඞ්කු අයහොසි, න අක්ඛීනි පූයරත්වා යරොදති, අථ යඛො තුණ්හී සා

හුත්වා ‘‘මාදිසං ඉත්ථරතනං දදමායනො නනික්කාරණා දස්සති, එයසො යං

වරං, තං ජානාතී’’ති ඵුල්ලපදුමවණ්ණං අස්ස මුඛං යපක්ඛයතව, 

ඔයලොකයමානාවඨිතාති අත්යථො. 
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අථමහාසත්යතො‘‘කීදිසාමද්දී’’තිතස්සාමුඛංඔයලොයකසි.සාපි ‘‘සාමි
කිංමංඔයලොයකසී’’තිවත්වාසීහනාදංනදන්තීඉමංගාථමාහ– 

2282. 

‘‘යකොමාරීයස්සාහංභරියා, සාමියකොමමඉස්සයරො; 

යස්සිච්යඡතස්සමංදජ්ජා, වික්කියණයයහයනයය වා’’ති. 

තත්ථ යකො ාරී ෙස්සාහං භරිොතිඅහං යස්සතව දහරිකා භරියා, යසො 

ත්වඤ්යඤවමමඉස්සයරොසාමියකො. ෙස්සිච්යඡතස්සාති ඉස්සයරොචනාම

දාසිංමංයස්ස දාතුංඉච්යඡයය, තස්ස දයදයය. වික්කියණෙයවාතිධයනන

වාඅත්යථසතිවික්කියණයය, මංයසනවා අත්යථසතිහයනයය, තස්මායං

යවොරුච්චති, තංකයරොථ, නාහංකුජ්ඣාමීති. 

සක්යකො යතසං පණීතජ්ඣාසයතං විදිත්වා ථුතිං අකාසි. තමත්ථං 
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2283. 

‘‘යතසංසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, යදවින්යදොඑතදබ්රවි; 

සබ්යබජිතායතපච්චූහා, යයදිබ්බායයචමානුසා. 

2284. 

‘‘නින්නාදිතායතපථවී, සද්යදොයතතිදිවඞ්ගයතො; 

සමන්තාවිජ්ජුතාආගුං, ගිරීනංවපතිස්සුතා. 

2285. 

‘‘තස්සයතඅනුයමොදන්ති, උයභොනාරදපබ්බතා; 

ඉන්යදොචබ්රහ්මාපජාපති, යසොයමොයයමොයවස්සවයණො; 

සබ්යබයදවානුයමොදන්ති, දුක්කරඤ්හිකයරොතියසො. 

2286. 

‘‘දුද්දදංදදමානානං, දුක්කරංකම්මකුබ්බතං; 

අසන්යතොනානුකුබ්බන්ති, සතංධම්යමොදුරන්නයයො. 

2287. 

‘‘තස්මා සතඤ්චඅසතං, නානායහොතිඉයතොගති; 

අසන්යතොනිරයංයන්ති, සන්යතොසග්ගපරායණා. 

2288. 

‘‘යයමතංකුමායරඅදා, භරියංඅදාවයනවසං; 

බ්රහ්මයානමයනොක්කම්ම, සග්යගයතතංවිපච්චතූ’’ති. 
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තත්ථ පච්චූහාති පච්චත්ථකා. දිබ්බාති දිබ්බසම්පත්තිපටිබාහකා. 

 ානුසාතිමනුස්සසම්පත්තිපටිබාහකා.යකපනයතති? මච්ඡරියධම්මා. යත
සබ්යබ පුත්තදාරං යදන්යතනමහාසත්යතනජිතා. යතනාහ ‘‘සබ්යබ ජිතා

යත පච්චූහා’’ති. දුක්කරඤ්හි කයරොති යසොති යසො යවස්සන්තයරො රාජා
එකයකොව අරඤ්යඤ වසන්යතො භරියං බ්රාහ්මණස්ස යදන්යතො දුක්කරං 

කයරොතීති එවං සබ්යබ යදවා අනුයමොදන්තීති වදති. ‘‘ෙය ත’’න්ති ගාථං

අනුයමොදනං කයරොන්යතො ආහ. වයන වසන්ති වයන වසන්යතො. 

බ්රහ් ොනන්ති යසට්ඨයානං. තිවියධො හි සුචරිතධම්යමො එවරූයපො ච

දානධම්යමො අරියමග්ගස්ස පච්චයයො යහොතීති ‘‘බ්රහ්මයාන’’න්ති වුච්චති.
තස්මා යං තං ඉදං අජ්ජ දානං දදයතොපිනිප්ඵන්නං බ්රහ්මයානං අපායභූමිං

අයනොක්කමිත්වා සග්යග යත තං විපච්චතු, විපාකපරියයොසායන ච 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණදායකංයහොතූති. 

එවමස්ස සක්යකො අනුයමොදනං කත්වා ‘‘ඉදානි මයා ඉධ පපඤ්චං
අකත්වා ඉමංඉමස්යසවදත්වාගන්තුංවට්ටතී’’තිචින්යතත්වාආහ– 

2289. 

‘‘දදාමි යභොයතොභරියං, මද්දිං සබ්බඞ්ගයසොභනං; 

ත්වඤ්යචවමද්දියාඡන්යනො, මද්දීචපතිනාසහ. 

2290. 

‘‘යථාපයයොචසඞ්යඛොච, උයභොසමානවණ්ණියනො; 

එවංතුවඤ්චමද්දීච, සමානමනයචතසා. 

2291. 

‘‘අවරුද්යධත්ථඅරඤ්ඤස්මිං, උයභොසම්මථඅස්සයම; 

ඛත්තියායගොත්තසම්පන්නා, සුජාතාමාතුයපත්තියතො; 

යථාපුඤ්ඤානිකයිරාථ, දදන්තාඅපරාපර’’න්ති. 

තත්ථ ඡන්යනොති අනුරූයපො. උයභොස ානවණ්ණියනොතිසමානවණ්ණා

උයභොපි පරිසුද්ධායයව. ස ාන නයචතසාතිආචාරාදීහිකම්යමහිසමායනන 

මනසඞ්ඛායතන යචතසා සමන්නාගතා. අවරුද්යධත්ථාති රට්ඨයතො 

පබ්බාජිතා හුත්වා එත්ථ අරඤ්යඤ වසථ. ෙථා පුඤ්ඤානීති යථා 

යජතුත්තරනගයර යවො බහූනි පුඤ්ඤානි කතානි, හියයයො පුත්තානං අජ්ජ
භරියාය දානවයසනපි කතානීති එත්තයකයනව පරියතොසං අකත්වා ඉයතො
උත්තරිපිඅපරාපරංදදන්තායථානුරූපානි පුඤ්ඤානිකයරය්යාථාති. 

එවඤ්ච පන වත්වා සක්යකො මහාසත්තස්ස මද්දිං පටිච්ඡායපත්වා වරං
දාතුංඅත්තානංආචික්ඛන්යතොආහ– 

2292. 
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‘‘සක්යකොහමස්මියදවින්යදො, ආගයතොස්මිතවන්තියක; 

වරංවරස්සුරාජිසි, වයරඅට්ඨදදාමියත’’ති. 

කයථන්යතොයයව ච දිබ්බත්තභායවන ජලන්යතො තරුණසූරියයො විය
ආකායසඅට්ඨාසි.තයතොයබොධිසත්යතොවරංගණ්හන්යතොආහ– 

2293. 

‘‘වරංයචයමඅයදොසක්ක, සබ්බභූතානමිස්සර; 

පිතාමංඅනුයමොයදයය, ඉයතොපත්තංසකංඝරං; 

ආසයනනනිමන්යතයය, පඨයමතංවරංවයර. 

2294. 

‘‘පුරිසස්සවධංනයරොයචයයං, අපිකිබ්බිසකාරකං; 

වජ්ඣංවධම්හායමොයචයයං, දුතියයතංවරංවයර. 

2295. 

‘‘යයවුඩ්ඪායයචදහරා, යයචමජ්ඣිමයපොරිසා; 

මයමවඋපජීයවයයං, තතියයතංවරංවයර. 

2296. 

‘‘පරදාරංනගච්යඡයයං, සදාරපසුයතොසියං; 

ථීනංවසංනගච්යඡයයං, චතුත්යථතංවරංවයර. 

2297. 

‘‘පුත්යතො යමසක්කජායයථ, යසොචදීඝායුයකො සියා; 

ධම්යමනජියනපථවිං, පඤ්චයමතංවරංවයර. 

2298. 

‘‘තයතොරතයාවිවසායන, සූරියස්සුග්ගමනංපති; 

දිබ්බාභක්ඛාපාතුභයවයයං, ඡට්ඨයමතංවරංවයර. 

2299. 

‘‘දදයතොයමනඛීයයථ, දත්වානානුතයපයයහං; 

දදංචිත්තංපසායදයයං, සත්තයමතංවරංවයර. 

2300. 

‘‘ඉයතො විමුච්චමානාහං, සග්ගගාමීවියසසගූ; 

අනිවත්තිතයතොඅස්සං, අට්ඨයමතංවරංවයර’’ති. 

තත්ථ අනුය ොයදෙයාතිසම්පටිච්යඡයයන කුජ්යඣයය. ඉයතොපත්තන්ති

ඉමම්හාඅරඤ්ඤාසකංඝරං අනුප්පත්තං. ආසයනනාතිරාජාසයනන.රජ්ජං

යම යදතූති වදති. අපි කිබ්බසකාරකන්ති රාජා හුත්වා රාජාපරාධිකම්පි
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වජ්ඣං වධම්හා යමොයචයයං, එවරූපස්සපි යම වයධො නාම න රුච්චතු. 

 ය ව උපජීයවෙුන්ති සබ්යබයත මඤ්යඤව නිස්සාය උපජීයවයයං. 

ධම්ය න ජයනති ධම්යමන ජිනාතු, ධම්යමන රජ්ජං කායරතූති අත්යථො. 

වියසසගූති වියසසගමයනො හුත්වා තුසිතපුයර නිබ්බත්යතො යහොමීති වදති. 

අනිවත්ති තයතො අස්සන්ති තුසිතභවනයතො චවිත්වා මනුස්සත්තං ආගයතො

පුනභයවඅනිවත්තිඅස්සං, සබ්බඤ්ඤුතංසම්පාපුයණයයන්තිවදති. 

2301. 

‘‘තස්සතංවචනංසුත්වා, යදවින්යදොඑතදබ්රවි; 

‘අචිරංවතයතතයතො, පිතාතංදට්ඨුයමස්සතී’’’ති. 

තත්ථ දට්ඨුය ස්සතීති මහාරාජ, තව මාතා ච පිතා ච අචියරයනව තං

පස්සිතුකායමොහුත්වාඉධාගමිස්සති, ආගන්ත්වාචපන යසතච්ඡත්තංදත්වා

රජ්ජංනියයායදත්වායජතුත්තරනගරයමවයනස්සති, සබ්යබයත මයනොරථා

මත්ථකංපාපුණිස්සන්ති, මාචින්තයි, අප්පමත්යතොයහොහි, මහාරාජාති. 

එවං මහාසත්තස්ස ඔවාදං දත්වා සක්යකො සකට්ඨානයමව ගයතො.
තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2302. 

‘‘ඉදං වත්වානමඝවා, යදවරාජාසුජම්පති; 

යවස්සන්තයරවරංදත්වා, සග්ගකායංඅපක්කමී’’ති. 

තත්ථ යවස්සන්තයරති යවස්සන්තරස්ස. අපක්කමීති ගයතො
අනුප්පත්යතොයයවාති. 

සක්කපබ්බවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මහාරාජපබ්බවණ්ණනා 
යබොධිසත්යතොචමද්දීචසම්යමොදමානාසක්කදත්තියයඅස්සයම වසිංසු.

ජූජයකොපි කුමායර ගයහත්වා සට්ඨියයොජනමග්ගං පටිපජ්ජි. යදවතා
කුමාරානං ආරක්ඛමකංසු. ජූජයකොපි සූරියය අත්ථඞ්ගයත කුමායර ගච්යඡ
බන්ධිත්වා භූමියං නිපජ්ජායපත්වා සයං චණ්ඩවාළමිගභයයන රුක්ඛං
ආරුය්හ විටපන්තයර සයති. තස්මිං ඛයණ එයකො යදවපුත්යතො

යවස්සන්තරවණ්යණන, එකායදවධීතාමද්දිවණ්යණනආගන්ත්වාකුමායර 

යමොයචත්වා හත්ථපායද සම්බාහිත්වා න්හායපත්වා මණ්යඩත්වා
දිබ්බයභොජනං යභොයජත්වා දිබ්බසයයන සයායපත්වා අරුණුග්ගමනකායල 
බද්ධාකායරයනවනිපජ්ජායපත්වාඅන්තරධායි.එවංයතයදවතාසඞ්ගයහන 

අයරොගා හුත්වා ගච්ඡන්ති. ජූජයකොපි යදවතාධිග්ගහියතො හුත්වා
‘‘කාලිඞ්ගරට්ඨං ගච්ඡාමී’’ති ගච්ඡන්යතො අඩ්ඪමායසන යජතුත්තරනගරං
පත්යතො. තං දිවසං පච්චූසකායල සඤ්ජයයො මහාරාජා සුපිනං පස්සි.
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එවරූයපොසුපියනොඅයහොසි –රඤ්යඤොමහාවිනිච්ඡයය නිසින්නස්සඑයකො
පුරියසොකණ්යහො ද්යවපදුමානිආහරිත්වා රඤ්යඤොහත්යථඨයපසි. රාජා 
තානි ද්වීසු කණ්යණසු පිළන්ධි. යතසං යරණු භස්සිත්වා රඤ්යඤො උයර

පතති.යසො පබුජ්ඣිත්වාපායතොවබ්රාහ්මයණපුච්ඡි.යත‘‘චිරපවුත්ථායවො, 

යදව, බන්ධවා ආගමිස්සන්තී’’තිබයාකරිංසු.යසොපායතොවසීසංන්හායිත්වා
නානග්ගරසයභොජනං භුඤ්ජිත්වා අලඞ්කරිත්වා විනිච්ඡයය නිසීදි. යදවතා
බ්රාහ්මණං ද්වීහි කුමායරහි සද්ධිං ආයනත්වා රාජඞ්ගයණ ඨපයිංසු. තස්මිං
ඛයණරාජාමග්ගංඔයලොයකන්යතොකුමායර දිස්වාආහ– 

2303. 

‘‘කස්යසතංමුඛමාභාති, යහමං-වුත්තත්තමග්ගිනා; 

නික්ඛංවජාතරූපස්ස, උක්කාමුඛපහංසිතං. 

2304. 

‘‘උයභො සදිසපච්චඞ්ගා, උයභොසදිසලක්ඛණා; 

ජාලිස්සසදියසොඑයකො, එකාකණ්හාජිනායථා. 

2305. 

‘‘සීහාබිලාවනික්ඛන්තා, උයභොසම්පතිරූපකා; 

ජාතරූපමයායයව, ඉයමදිස්සන්තිදාරකා’’ති. 

තත්ථ යහ ංවුත්තත්ත ග්ගිනාති යහමං ඉව උත්තත්තං අග්ගිනා. සීහා
බිලාවනික්ඛන්තාතිකඤ්චනගුහයතො නික්ඛන්තාසීහාවිය. 

එවංරාජාතීහිගාථාහිකුමායරවණ්යණත්වාඑකංඅමච්චංආණායපසි 

‘‘ගච්යඡතංබ්රාහ්මණංදාරයකහිසද්ධිංආයනහී’’ති.යසොයවයගනගන්ත්වා
බ්රාහ්මණං ආයනසි.අථරාජාබ්රාහ්මණංආහ– 

2306. 

‘‘කුයතොනුභවංභාරද්වාජ, ඉයමආයනසිදාරයක; 

අජ්ජරට්ඨංඅනුප්පත්යතො, කුහිංගච්ඡසිබ්රාහ්මණා’’ති. 

ජූජයකො ආහ– 

2307. 

‘‘මය්හංයතදාරකායදව, දින්නාවිත්යතනසඤ්ජය; 

අජ්ජපන්නරසාරත්ති, යයතොලද්ධායමදාරකා’’ති. 

තත්ථ විත්යතනාති තුට්යඨන පසන්යනන. අජ්ජ පන්නරසා රත්තීති
ඉයමසංලද්ධදිවසයතොපට්ඨායඅජ්ජ පන්නරසාරත්තීතිවදති. 

රාජා ආහ– 
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2308. 

‘‘යකනවාවාචයපයයයන, සම්මාඤායයනසද්දයහ; 

යකොයතතංදානමදදා, පුත්තයකදානමුත්තම’’න්ති. 

තත්ථ යකන වා වාචයපයෙයනාති බ්රාහ්මණ, යකන පියවචයනන යත

තයා ලද්ධා. සම් ාඤායෙන සද්දයහති මුසාවාදං අකත්වා සම්මාඤායයන

කාරයණන අම්යහ සද්දහායපයයාසි. පුත්තයකති අත්තයනො පියපුත්තයක
උත්තමංදානංකත්වායකොයත එතංදානංඅදදාති. 

ජූජයකොආහ– 

2309. 

‘‘යයොයාචතංපතිට්ඨාසි, භූතානංධරණීරිව; 

යසොයමයවස්සන්තයරොරාජා, පුත්යතදාසිවයනවසං. 

2310. 

‘‘යයොයාචතංගතීආසි, සවන්තීනංවසාගයරො; 

යසොයමයවස්සන්තයරොරාජා, පුත්යතදාසිවයනවස’’න්ති. 

තත්ථ පතිට්ඨාසීතිපතිට්ඨාආසි. 

තංසුත්වාඅමච්චායවස්සන්තරංගරහමානාආහංසු– 

2311. 

‘‘දුක්කටංවතයභොරඤ්ඤා, සද්යධනඝරයමසිනා; 

කථංනුපුත්තයකදජ්ජා, අරඤ්යඤඅවරුද්ධයකො. 

2312. 

‘‘ඉමංයභොන්යතොනිසායමථ, යාවන්යතත්ථසමාගතා; 

කථංයවස්සන්තයරොරාජා, පුත්යතදාසිවයනවසං. 

2313. 

‘‘දාසිංදාසඤ්චයසොදජ්ජා, අස්සංචස්සතරීරථං; 

හත්ථඤ්චකුඤ්ජරංදජ්ජා, කථංයසොදජ්ජදාරයක’’ති. 

තත්ථ සද්යධනාති සද්ධාය සම්පන්යනනපි සතා ඝරං ආවසන්යතන

රඤ්ඤා ඉදං දුක්කටං වත, අයුත්තං වත කතං. අවරුද්ධයකොති රට්ඨා

පබ්බාජියතො අරඤ්යඤ වසන්යතො. ඉ ං යභොන්යතොති යභොන්යතො

නගරවාසියනො යාවන්යතො එත්ථ සමාගතා, සබ්යබ ඉමං නිසායමථ

උපධායරථ, කථං නායමයසො පුත්තයක දායස කත්වා අදාසි, යකන නාම

එවරූපං කතපුබ්බන්ති අධිප්පායයයනවමාහංසු. දජ්ජාති දාසාදීසු යං කිඤ්චි
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ධනංයදතු. කථංයසොදජ්ජදාරයකතිඉයමපනදාරයකයකන කාරයණන
අදාසීති. 

තං සුත්වාකුමායරොපිතුගරහංඅසහන්යතො වාතාභිහතස්සසියනරුයනො
බාහංඔඩ්යඩන්යතොවියඉමංගාථමාහ– 

2314. 

‘‘යස්සනස්සඝයරදායසො, අස්යසොචස්සතරීරයථො; 

හත්ථීචකුඤ්ජයරොනායගො, කිංයසොදජ්ජාපිතාමහා’’ති. 

රාජාආහ– 

2315. 

‘‘දානමස්ස පසංසාම, නචනින්දාම පුත්තකා; 

කථංනුහදයංආසි, තුම්යහදත්වාවනිබ්බයක’’ති. 

තත්ථ දාන ස්සපසංසා ාතිපුත්තකාමයං තවපිතු දානංපසංසාමන
නින්දාම. 

තංසුත්වාකුමායරොආහ– 

2316. 

‘‘දුක්ඛස්සහදයංආසි, අයථොඋණ්හම්පිපස්සසි; 

යරොහිනීයහවතම්බක්ඛී, පිතාඅස්සූනිවත්තයී’’ති. 

තත්ථ දුක්ඛස්සහදෙංආසීතිපිතාමහ කණ්හාජිනායවුත්තංඑතංවචනං

සුත්වාතස්ස හදයං දුක්ඛංආසි. යරොහිනීයහවතම්බක්ඛීතිතම්බවණ්යණහි
වියරත්තඅක්ඛීහිමමපිතා තස්මිංඛයණඅස්සූනිපවත්තයි. 

ඉදානිස්සාතංවචනංදස්යසන්යතොආහ– 

2317. 

‘‘යංතංකණ්හාජිනායවොච, අයංමංතාතබ්රාහ්මයණො; 

ලට්ඨියාපටියකොයටති, ඝයරජාතංවදාසියං. 

2318. 

‘‘න චායංබ්රාහ්මයණොතාත, ධම්මිකායහොන්ති බ්රාහ්මණා; 

යක්යඛොබ්රාහ්මණවණ්යණන, ඛාදිතුංතාතයනතියනො; 

නීයමායනපිසායචන, කිංනුතාතඋදික්ඛසී’’ති. 

අථ යනකුමායරබ්රාහ්මණංඅමුඤ්චන්යත දිස්වාරාජාගාථමාහ– 

2319. 
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‘‘රාජපුත්තීචයවොමාතා, රාජපුත්යතොචයවොපිතා; 

පුබ්යබයමඅඞ්කමාරුය්හ, කිංනුතිට්ඨථආරකා’’ති. 

තත්ථ පුබ්යබය තිතුම්යහඉයතොපුබ්යබ මංදිස්වායවයගනාගන්ත්වා

මමඅඞ්කමාරුය්හ, ඉදානිකිංනුආරකාතිට්ඨථාති? 

කුමායරොආහ– 

2320. 

‘‘රාජපුත්තීචයනොමාතා, රාජපුත්යතොචයනොපිතා; 

දාසාමයංබ්රාහ්මණස්ස, තස්මාතිට්ඨාමආරකා’’ති. 

තත්ථ දාසා ෙන්තිඉදානිපනමයං බ්රාහ්මණස්සදාසාභවාම. 

රාජාආහ– 

2321. 

‘‘මාසම්යමවංඅවචුත්ථ, ඩය්හයතහදයංමම; 

චිතකායංවයමකායයො, ආසයනනසුඛංලයභ. 

2322. 

‘‘මාසම්යමවංඅවචුත්ථ, භියයයොයසොකංජයනථමං; 

නික්කිණිස්සාමිදබ්යබන, නයවොදාසාභවිස්සථ. 

2323. 

‘‘කිමග්ඝියඤ්හි යවොතාත, බ්රාහ්මණස්සපිතා අදා; 

යථාභූතංයමඅක්ඛාථ, පටිපායදන්තුබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

තත්ථ සම් ාතිපියවචනං. චිතකාෙංවය කායෙොතිඉදානිමමකායයො

අඞ්ගාරචිතකායං ආයරොපියතො විය ජායතො. ජයනථ  න්ති ජයනථ යම, 

අයයමවවාපායඨො. නික්කිණිස්සාමිදබ්යබනාතිධනංදත්වායමොයචස්සාමි. 

කි ග්ඝිෙන්තිකිංඅග්ඝංකත්වා. පටිපායදන්තූතිධනංපටිච්ඡායපන්තු. 

කුමායරො ආහ– 

2324. 

‘‘සහස්සග්ඝඤ්හිමංතාත, බ්රාහ්මණස්සපිතාඅදා; 

අථකණ්හාජිනංකඤ්ඤං, හත්ථනාචසයතනචා’’ති. 

තත්ථ සහස්සග්ඝංහීතියදව, මංපිතාතදා නික්ඛසහස්සංඅග්ඝායපත්වා

අදාසි. අථ කණ්හාජනන්ති කනිට්ඨං පන යම කණ්හාජිනං. හත්ථිනා ච

සයතන චාති හත්ථීනඤ්ච අස්සානඤ්ච උසභානඤ්ච නික්ඛානඤ්චාති
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සබ්යබසං එයතසං සයතන අන්තමයසො මඤ්චපීඨපාදුයක උපාදාය
සබ්බසයතනඅග්ඝායපසීති. 

රාජාකුමාරානංනික්කයංදායපන්යතොආහ– 

2325. 

‘‘උට්යඨහිකත්යතතරමායනො, බ්රාහ්මණස්සඅවාකර; 

දාසිසතංදාසසතං, ගවංහත්ථුසභංසතං; 

ජාතරූපසහස්සඤ්ච, පුත්තානංයදහිනික්කය’’න්ති. 

තත්ථ අවාකරාතියදහි. 

2326. 

‘‘තයතොකත්තාතරමායනො, බ්රාහ්මණස්සඅවාකරි; 

දාසිසතංදාසසතං, ගවංහත්ථුසභංසතං; 

ජාතරූපසහස්සඤ්ච, පුත්තානංදාසිනික්කය’’න්ති. 

තත්ථ අවාකරීතිඅදාසි. නික්කෙන්තිඅග්ඝස්සමූලං. 

එවංබ්රාහ්මණස්සසබ්බසතඤ්චනික්ඛසහස්සඤ්චකුමාරානං නික්කයං

අදාසි, සත්තභූමිකඤ්ච පාසාදං, බ්රාහ්මණස්ස පරිවායරො මහා අයහොසි. යසො
ධනං පටිසායමත්වා පාසාදං අභිරුය්හ සාදුරසයභොජනං භුඤ්ජිත්වා
මහාසයයනනිපජ්ජි.කුමායර සීසංනහායපත්වායභොයජත්වා අලඞ්කරිත්වා

එකං අයයයකො, එකං අයයිකාති ද්යවපි උච්ඡඞ්යග උපයවයසසුං. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2327. 

‘‘නික්කිණිත්වානහායපත්වා, යභොජයිත්වානදාරයක; 

සමලඞ්කරිත්වාභණ්යඩන, උච්ඡඞ්යගඋපයවසයුං. 

2328. 

‘‘සීසං න්හායත සුචිවත්යථ, සබ්බාභරණභූසියත; 

රාජාඅඞ්යකකරිත්වාන, අයයයකොපරිපුච්ඡථ. 

2329. 

‘‘කුණ්ඩයලඝුසියතමායල, සබ්බාභරණභූසියත; 

රාජාඅඞ්යකකරිත්වාන, ඉදංවචනමබ්රවි. 

2330. 

‘‘කච්චිඋයභොඅයරොගායත, ජාලිමාතාපිතාතව; 

කච්චිඋඤ්යඡනයායපන්ති, කච්චිමූලඵලාබහූ. 
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2331. 

‘‘කච්චිඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, කච්චිහිංසානවිජ්ජතී’’ති. 

තත්ථ කුණ්ඩයලති කුණ්ඩලානි පිලන්ධායපත්වා. ඝුසියතති

උග්යඝොසියතමයනොරමංරවංරවන්යත.  ායලතිපුප්ඵානිපිලන්ධායපත්වා. 

අඞ්යක කරිත්වානාතිජාලිකුමාරංඅඞ්යකනිසීදායපත්වා. 

කුමායරොආහ– 

2332. 

‘‘අයථොඋයභොඅයරොගායම, යදවමාතාපිතාමම; 

අයථොඋඤ්යඡනයායපන්ති, අයථොමූලඵලාබහූ. 

2333. 

‘‘අයථොඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, හිංසායනසංනවිජ්ජති. 

2334. 

‘‘ඛණන්තාලුකලම්බානි, බිලානිතක්කලානිච; 

යකොලංභල්ලාතකංයබල්ලං, සායනොආහත්වයපොසති. 

2335. 

‘‘යඤ්යචවසාආහරති, වනමූලඵලහාරියා; 

තංයනොසබ්යබසමාගන්ත්වා, රත්තිංභුඤ්ජාමයනොදිවා. 

2336. 

‘‘අම්මාව යනොකිසාපණ්ඩු, ආහරන්තී දුමප්ඵලං; 

වාතාතයපනසුඛුමාලී, පදුමංහත්ථගතාමිව. 

2337. 

‘‘අම්මායපතනූයකසා, විචරන්තයාබ්රහාවයන; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, ඛග්ගදීපිනියසවියත. 

2338. 

‘‘යකයසසු ජටංබන්ධිත්වා, කච්යඡ ජල්ලමධාරයි; 

චම්මවාසීඡමායසති, ජාතයවදංනමස්සතී’’ති. 

තත්ථ ඛණන්තාලුකලම්බානීතිඛණන්තී ආලූනිචකලම්බානිච.ඉමිනා

මාතාපිතූනංකිච්ඡජීවිකංවණ්යණති. තං යනොතිඑත්ථ යනොතිනිපාතමත්තං. 

පදු ං හත්ථ තාමිවාතිහත්යථනපරිමද්දිතංපදුමංවියජාතා. පතනූ යකසාති

යදව, අම්මායයමමහාවයනවිචරන්තියායතභමරපත්තවණ්ණාකාළයකසා 
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රුක්ඛසාඛාදීහි විලුත්තා පතනූ ජාතා. ජල්ල ධාරයීති උයභොහි කච්යඡහි

ජල්ලංධායරති, කිලිට්ඨයවයසනවිචරතීති. 

යසො එවං මාතු දුක්ඛිතභාවං කයථත්වා අයයකං යචොයදන්යතො ඉමං

ගාථමාහ – 

2339. 

‘‘පුත්තාපියාමනුස්සානං, යලොකස්මිංඋදපජ්ජිසුං; 

නහිනූනම්හාකංඅයයස්ස, පුත්යතස්යනයහොඅජායථා’’ති. 

තත්ථ උදපජ්ජසුන්තිඋප්පජ්ජිංසු. 

තයතොරාජාඅත්තයනොයදොසංආවිකයරොන්යතොආහ– 

2340. 

‘‘දුක්කටඤ්චහියනොපුත්ත, භූනහච්චංකතංමයා; 

යයොහංසිවීනංවචනා, පබ්බායජසිමදූසකං. 

2341. 

‘‘යංයමකිඤ්චිඉධඅත්ථ, ධනංධඤ්ඤඤ්චවිජ්ජති; 

එතුයවස්සන්තයරොරාජා, සිවිරට්යඨපසාසතූ’’ති. 

තත්ථ පුත්තාති පුත්ත ජාලි එතං අම්හාකං දුක්කටං. භූනහච්චන්ති 

වුඩ්ඪිඝාතකම්මං. ෙංය කිඤ්චීතිතාත, යංයමකිඤ්චිඉධ අත්ථ, සබ්බංයත

පිතුයදමි. සිවිරට්යඨපසාසතූතිඉමස්මිං නගයරයසොරාජාහුත්වාපසාසතූති. 

කුමායරොආහ– 

2342. 

‘‘නයදවමය්හංවචනා, එහිතිසිවිසුත්තයමො; 

සයයමවයදයවොගන්ත්වා, සිඤ්චයභොයගහිඅත්රජ’’න්ති. 

තත්ථ සිවිසුත්තය ොති සිවියසට්යඨො යවස්සන්තයරො. සිඤ්චාති
මහායමයඝොවියවුට්ඨියායභොයගහි අභිසිඤ්ච. 

2343. 

‘‘තයතො යසනාපතිංරාජා, සඤ්ජයයොඅජ්ඣභාසථ; 

හත්ථීඅස්සාරථාපත්තී, යසනාසන්නාහයන්තුනං; 

යනගමාචමංඅන්යවන්තු, බ්රාහ්මණාචපුයරොහිතා. 

2344. 

‘‘තයතොසට්ඨිසහස්සානි, යයොධියනොචාරුදස්සනා; 
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ඛිප්පමායන්තුසන්නද්ධා, නානාවණ්යණහිලඞ්කතා. 

2345. 

‘‘නීලවත්ථධරායනයක, පීතායනයකනිවාසිතා; 

අඤ්යඤයලොහිතඋණ්හීසා, සුද්ධායනයකනිවාසිතා; 

ඛිප්පමායන්තුසන්නද්ධා, නානාවණ්යණහිලඞ්කතා. 

2346. 

‘‘හිමවායථාගන්ධධයරො, පබ්බයතොගන්ධමාදයනො; 

නානාරුක්යඛහිසඤ්ඡන්යනො, මහාභූතගණාලයයො. 

2347. 

‘‘ඔසයධහිචදිබ්යබහි, දිසාභාතිපවාතිච; 

ඛිප්පමායන්තුසන්නද්ධා, දිසාභන්තුපවන්තුච. 

2348. 

‘‘තයතො නාගසහස්සානි, යයොජයන්තුචතුද්දස; 

සුවණ්ණකච්ඡාමාතඞ්ගා, යහමකප්පනවාසසා. 

2349. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, යතොමරඞ්කුසපාණිභි; 

ඛිප්පමායන්තුසන්නද්ධා, හත්ථක්ඛන්යධහිදස්සිතා. 

2350. 

‘‘තයතොඅස්සසහස්සානි, යයොජයන්තුචතුද්දස; 

ආජානීයාවජාතියා, සින්ධවාසීඝවාහනා. 

2351. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, ඉල්ලියාචාපධාරිභි; 

ඛිප්පමායන්තුසන්නද්ධා, අස්සපිට්යඨහීලඞ්කතා. 

2352. 

‘‘තයතො රථසහස්සානි, යයොජයන්තුචතුද්දස; 

අයයොසුකතයනමියයො, සුවණ්ණචිතපක්ඛයර. 

2353. 

‘‘ආයරොයපන්තුධයජතත්ථ, චම්මානිකවචානිච; 

විප්පායලන්තුචචාපානි, දළ්හධම්මාපහාරියනො; 

ඛිප්පමායන්තුසන්නද්ධා, රයථසුරථජීවියනො’’ති. 

තත්ථ සන්නාහෙන්තුනන්ති සන්නය්හන්තු. සට්ඨිසහස්සානීති මම

පුත්යතන සහජාතා සට්ඨිසහස්සා අමච්චා. නීලවත්ථධරා යනයකති එයක
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නීලවත්ථනිවාසිතාහුත්වාආයන්තු.  හාභූත ණාලයෙොතිබහුයක්ඛගණානං

ආලයයො. දිසා භන්තු පවන්තු චාති වුත්තප්පකායරො හිමවා විය

ආභරණවියලපනාදීහි ඔභායසන්තු යචව පවායන්තු ච. හත්ථික්ඛන්යධහීති

යත හත්ථගාමණියනො හත්ථක්ඛන්යධහි ඛිප්පමායන්තු. දස්සිතාති 

දස්සිතවිභූසනා. අයෙොසුකතයනමියෙොතිඅයයනසුට්ඨු පරික්ඛිත්තයනමියයො. 

සුවණ්ණචිතපක්ඛයරති සුවණ්යණන ඛචිතපක්ඛයර. එවරූයප චුද්දස

සහස්යසරයථයයොජයන්තූතිවදති. විප්පායලන්තූතිආයරොයපන්තු. 

එවං රාජා යසනඞ්ගං විචායරත්වා ‘‘පුත්තස්ස යම යජතුත්තරනගරයතො 
යාව වඞ්කපබ්බතා අට්ඨුසභවිත්ථාරං ආගමනමග්ගං සමතලං කත්වා
මග්ගාලඞ්කාරත්ථාය ඉදඤ්චිදඤ්චකයරොථා’’තිආණායපන්යතොආහ– 

2354. 

‘‘ලාජා ඔයලොපියාපුප්ඵා, මාලාගන්ධවියලපනා; 

අග්ඝියානිචතිට්ඨන්තු, යයනමග්යගනඑහිති. 

2355. 

‘‘ගායමගායමසතංකුම්භා, යමරයස්සසුරායච; 

මග්ගම්හිපතිතිට්ඨන්තු, යයනමග්යගනඑහිති. 

2356. 

‘‘මංසාපූවාසඞ්කුලියයො, කුම්මාසාමච්ඡසංයුතා; 

මග්ගම්හිපතිතිට්ඨන්තු, යයනමග්යගනඑහිති. 

2357. 

‘‘සප්පියතලංදධිඛීරං, කඞ්ගුබීජාබහූසුරා; 

මග්ගම්හිපතිතිට්ඨන්තු, යයනමග්යගනඑහිති. 

2358. 

‘‘ආළාරිකාචසූදාච, නටනට්ටකගායියනො; 

පාණිස්සරාකුම්භථූණියයො, මන්දකායසොකජ්ඣායිකා. 

2359. 

‘‘ආහඤ්ඤන්තුසබ්බවීණා, යභරියයොදින්දිමානිච; 

ඛරමුඛානිධයමන්තු, නදන්තුඑකයපොක්ඛරා. 

2360. 

‘‘මුදිඞ්ගාපණවාසඞ්ඛා, යගොධාපරිවයදන්තිකා; 

දින්දිමානිචහඤ්ඤන්තු, කුතුම්පදින්දිමානිචා’’ති. 

තත්ථ ලාජා ඔයලොපිො පුප්ඵාති ලායජහි සද්ධිං ලාජපඤ්චමකානි
පුප්ඵානි ඔකිරන්තානං ඔකිරණපුප්ඵානි පටියායදථාති ආණායපති. 
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 ාලා න්ධවියලපනාති මග්ගවිතායන ඔලම්බකමාලා යචව

ගන්ධවියලපනානිච. අග්ඝිොනිචාතිපුප්ඵඅග්ඝියානියචවරතනඅග්ඝියානි

ච යයන මග්යගන මම පුත්යතො එහිති, තත්ථ තිට්ඨන්තු.  ාය   ාය ති 

ගාමද්වායරගාමද්වායර. පතිතිට්ඨන්තූතිපිපාසිතානං පිවනත්ථායපටියාදිතා

හුත්වාසුරායමරයමජ්ජකුම්භාතිට්ඨන්තු.  ච්ඡසංයුතාතිමච්යඡහිසංයුත්තා. 

කඞ්ගුබීජාති කඞ්ගුපිට්ඨමයා.  න්දකාති මන්දකගායියනො. 

යසොකජ්ඣායිකාති මායාකාරා, අඤ්යඤපි වා යය යකචි

උප්පන්නයසොකහරණසමත්ථා යසොකජ්ඣායිකාති වුච්චන්ති, යසොචන්යත
ජයන අත්තයනො වංසයඝොසපරම්පරානංනච්යචකයතනිස්යසොයකකත්වා

සයාපකාති අත්යථො. ඛරමුඛානීති සාමුද්දිකමහාමුඛසඞ්ඛා. සඞ්ඛාති

දක්ඛිණාවට්ටා මුට්ඨිසඞ්ඛා, නාළසඞ්ඛාති ද්යව සඞ්ඛා. යගොධා
පරිවයදන්තිකාදින්දිමානිකුතුම්පදින්දිමානීති ඉමානිපිචත්තාරිතූරියායනව. 

එවං රාජා මග්ගාලඞ්කාරානි විචායරසි. ජූජයකොපි පමාණාතික්කන්තං 
භුඤ්ජිත්වා ජීරායපතුං අසක්යකොන්යතො තත්යථව කාලමකාසි. රාජා තස්ස

සරීරකිච්චං කාරායපත්වා ‘‘නගයර යකොචි බ්රාහ්මණස්ස ඤාතයකො අත්ථ, 

ඉදංගණ්හාතූ’’තියභරිං චරායපසි.නකඤ්චිස්සඤාතකංපස්සි, ධනංපුන
රඤ්යඤොයයවඅයහොසි. අථසත්තයම දිවයස සබ්බායසනාසන්නිපති. අථ
රාජාමහන්යතනපරිවායරනජාලිංමග්ගනායකංකත්වා නික්ඛමි.තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2361. 

‘‘සායසනාමහතීආසි, උයයත්තාසිවිවාහිනී; 

ජාලිනාමග්ගනායයන, වඞ්කංපායාසිපබ්බතං. 

2362. 

‘‘යකොඤ්චංනදතිමාතඞ්යගො, කුඤ්ජයරොසට්ඨිහායයනො; 

කච්ඡායබද්ධමානාය, යකොඤ්චංනදතිවාරයණො. 

2363. 

‘‘ආජානීයා හසියන්ති, යනමියඝොයසොඅජායථ; 

අබ්භංරයජොඅච්ඡායදසි, උයයත්තාසිවිවාහිනී. 

2364. 

‘‘සායසනාමහතීආසි, උයයත්තාහාරහාරිනී; 

ජාලිනාමග්ගනායයන, වඞ්කංපායාසිපබ්බතං. 

2365. 

‘‘යතපාවිංසුබ්රහාරඤ්ඤං, බහුසාඛංමයහොදකං; 

පුප්ඵරුක්යඛහිසඤ්ඡන්නං, ඵලරුක්යඛහිචූභයං. 
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2366. 

‘‘තත්ථබින්දුස්සරාවග්ගූ, නානාවණ්ණාබහූදිජා; 

කූජන්තමුපකූජන්ති, උතුසම්පුප්ඵියතදුයම. 

2367. 

‘‘යතගන්ත්වාදීඝමද්ධානං, අයහොරත්තානමච්චයය; 

පයදසංතංඋපාගච්ඡුං, යත්ථයවස්සන්තයරොඅහූ’’ති. 

තත්ථ  හතීති ද්වාදසඅක්යඛොභණිසඞ්ඛාතායසනා. උෙුත්තාතිපයාතා. 

යකොඤ්චංනදතීතිතදාකාලිඞ්ගරට්ඨවාසියනොබ්රාහ්මණා අත්තයනො රට්යඨ
යදයවවුට්යඨතංනාගංආහරිත්වාසඤ්ජයස්සඅදංසු.යසොහත්ථී‘‘සාමිකං
වත පස්සිතුං ලභිස්සාමී’’ති තුට්යඨො යකොඤ්චනාදමකාසි. තං සන්ධායයතං

වුත්තං. කච්ඡාොති සුවණ්ණකච්ඡාය බද්ධමානායපි තුස්සිත්වා යකොඤ්චං 

නදති. හසිෙන්තීති හසසද්දමකංසු. හාරහාරිනීති හරිතබ්බහරණසමත්ථා. 

පාවිංසූති පවිසිංසු. බහුසාඛන්ති බහුරුක්ඛසාඛං. දීඝ ද්ධානන්ති

සට්ඨියයොජනමග්ගං. උපා ච්ඡුන්ති යත්ථ යවස්සන්තයරො අයහොසි, තං
පයදසංඋපගතාති. 

මහාරාජපබ්බවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඡඛත්තියකම්මවණ්ණනා 
ජාලිකුමායරො මුචලින්දසරතීයර ඛන්ධාවාරං නිවාසායපත්වා චුද්දස 

රථසහස්සානි ආගතමග්ගාභිමුඛායනව ඨපායපත්වා තස්මිං තස්මිං පයදයස 
සීහබයග්ඝදීපිආදීසුආරක්ඛංසංවිදහි.හත්ථආදීනංසද්යදොමහාඅයහොසි.අථ
මහාසත්යතො තං සද්දං සුත්වා ‘‘කිං නු යඛො යම පච්චාමිත්තා මම පිතරං 
ඝායතත්වා මමත්ථාය ආගතා’’ති මරණභයභීයතො මද්දිං ආදාය පබ්බතං
ආරුය්හයසනංඔයලොයකසි. තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2368. 

‘‘යතසංසුත්වානනිග්යඝොසං, භීයතොයවස්සන්තයරොඅහු; 

පබ්බතංඅභිරුහිත්වා, භීයතොයසනංඋදික්ඛති. 

2369. 

‘‘ඉඞ්ඝමද්දිනිසායමහි, නිග්යඝොයසොයාදියසොවයන; 

ආජානීයාහසියන්ති, ධජග්ගානිචදිස්සයර. 

2370. 

‘‘ඉයමනූනඅරඤ්ඤස්මිං, මිගසඞ්ඝානිලුද්දකා; 

වාගුරාහිපරික්ඛිප්ප, යසොබ්භංපායතත්වාතාවයද; 

වික්යකොසමානාතිබ්බාහි, හන්තියනසංවරංවරං. 

2371. 
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‘‘යථාමයංඅදූසකා, අරඤ්යඤඅවරුද්ධකා; 

අමිත්තහත්ථත්තංගතා, පස්සදුබ්බලඝාතක’’න්ති. 

තත්ථ ඉඞ්ඝාති යචොදනත්යථ නිපායතො. නිසාය හීති සකයසනා වා
පරයසනා වාති ඔයලොයකහි උපධායරහි. ‘‘ඉයම නූන
අරඤ්ඤස්මි’’න්තිආදීනං අඩ්ඪයතයයගාථානං එවමත්ථසම්බන්යධො
යවදිතබ්යබො ‘‘මද්දි යථා අරඤ්ඤම්හි මිගසඞ්ඝානි ලුද්දකා වාගුරාහි

පරික්ඛිප්ප අථ වා පන යසොබ්භං පායතත්වා තාවයදව ‘හනථ, අයර, 
දුට්ඨමියග’ති වික්යකොසමානා තිබ්බාහි මිගමාරණසත්තීහි යනසං මිගානං

වරංවරංථූලංථූලංහනන්ති, ඉයමචනූනතයථවඅම්යහඅසබ්භාහිවාචාහි

වික්යකොසමානා තිබ්බාති සත්තීහි හනිස්සන්ති, මයඤ්ච අදූසකා අරඤ්යඤ

අවරුද්ධකා රට්ඨා පබ්බාජිතා වයන වසාම, එවං සන්යතපි අමිත්තානං

හත්ථත්තංගතා, පස්සදුබ්බලඝාතක’’න්ති.එවංයසොමරණභයයන පරියදවි. 

සා තස්ස වචනං සුත්වා යසනං ඔයලොයකත්වා ‘‘සකයසනාය 

භවිතබ්බ’’න්තිමහාසත්තංඅස්සායසන්තීඉමංගාථමාහ– 

2372. 

‘‘අමිත්තා නප්පසායහයයං, අග්ගීව උදකණ්ණයව; 

තයදවත්වංවිචින්යතහි, අපියසොත්ථඉයතොසියා’’ති. 

තත්ථ අග්ගීව උදකණ්ණයවති යථා තිණුක්කාදීනං වයසන උපනීයතො

අග්ගිඅණ්ණවසඞ්ඛාතානිපුථුලගම්භීරානිඋදකානි නප්පසහති, තායපතුංන

සක්යකොති, තථාතංඅමිත්තා නප්පසයහයයංනාභිභවිස්සන්ති. තයදවාතියං

සක්යකන තුය්හං වරං දත්වා ‘‘මහාරාජ, නචිරස්යසව යත පිතා එහිතී’’ති

වුත්තං, තයදව ත්වං විචින්යතහි, අපි නාම ඉයතො බලකායයතො අම්හාකං
යසොත්ථසියාතිමහාසත්තං අස්සායසසි. 

අථ මහාසත්යතො යසොකං තනුකංකත්වා තාය සද්ධිං පබ්බතා ඔරුය්හ 

පණ්ණසාලාද්වායර නිසීදි, ඉතරාපි අත්තයනො පණ්ණසාලාද්වායර නිසීදි.
තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2373. 

‘‘තයතොයවස්සන්තයරොරාජා, ඔයරොහිත්වානපබ්බතා; 

නිසීදිපණ්ණසාලායං, දළ්හංකත්වානමානස’’න්ති. 

තත්ථ දළ්හංකත්වාන ානසන්තිමයං පබ්බජිතානාම, අම්හාකංයකො
කිංකරිස්සතීතිථරංහදයංකත්වානිසීදි. 

තස්මිං ඛයණසඤ්ජයයොරාජායදවිං ආමන්යතත්වා– ‘‘භද්යද, ඵුස්සති

අම්යහසුසබ්යබසුඑකයතොගයතසුයසොයකොමහා භවිස්සති, පඨමංතාවඅහං
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ගච්ඡාමි, තයතො ‘ඉදානි යසොකං වියනොයදත්වා නිසින්නා භවිස්සන්තී’ති
සල්ලක්යඛත්වා ත්වං මහන්යතන පරිවායරනආගච්යඡයයාසි. අථ යථොකං 
කාලංවීතිනායමත්වාජාලිකණ්හාජිනාපච්ඡයතොආගච්ඡන්තූ’’තිවත්වාරථං 
නිවත්තායපත්වා ආගතමග්ගාභිමුඛං කත්වා තත්ථ තත්ථ ආරක්ඛං
සංවිදහිත්වා අලඞ්කතහත්ථක්ඛන්ධයතො ඔරුය්හ පුත්තස්ස සන්තිකං
අගමාසි.තමත්ථංපකායසන්යතො සත්ථාආහ– 

2374. 

‘‘නිවත්තයිත්වානරථං, වුට්ඨයපත්වානයසනියයො; 

එකංඅරඤ්යඤවිහරන්තං, පිතාපුත්තංඋපාගමි. 

2375. 

‘‘හත්ථක්ඛන්ධයතොඔරුය්හ, එකංයසොපඤ්ජලීකයතො; 

පරිකිණ්යණොඅමච්යචහි, පුත්තංසිඤ්චිතුමාගමි. 

2376. 

‘‘තත්ථද්දසකුමාරංයසො, රම්මරූපංසමාහිතං; 

නිසින්නංපණ්ණසාලායං, ඣායන්තංඅකුයතොභය’’න්ති. 

තත්ථ වුට්ඨයපත්වාන යසනියෙොතිආරක්ඛත්ථායබලකායයඨයපත්වා. 

එකංයසොති එකංසකතඋත්තරාසඞ්යගො. සිඤ්චිතු ා මීතිරජ්යජ අභිසිඤ්චිතුං

උපාගමි. රම් රූපන්තිඅනඤ්ජිතං අමණ්ඩිතං. 

2377. 

‘‘තඤ්ච දිස්වානආයන්තං, පිතරං පුත්තගිද්ධිනං; 

යවස්සන්තයරොචමද්දීච, පච්චුග්ගන්ත්වාඅවන්දිසුං. 

2378. 

‘‘මද්දීචසිරසාපායද, සසුරස්සාභිවාදයි; 

මද්දීඅහඤ්හියතයදව, පායදවන්දාමියතසුණ්හා; 

යතසුතත්ථපලිස්සජ්ජ, පාණිනාපරිමජ්ජථා’’ති. 

තත්ථ පායද වන්දාමි යත සුණ්හාති අහං, යදව, තව සුණ්හා පායද

වන්දාමීති එවං වත්වා වන්දි. යත සු තත්ථාති යත උයභොපි ජයන තස්මිං
සක්කදත්තියය අස්සයම පලිස්සජිත්වා හදයය නිපජ්ජායපත්වා සීයස

පරිචුම්බිත්වාමුදුයකනපාණිනාපරිමජ්ජථ, පිට්ඨියයොයනසං පරිමජ්ජි. 

තයතො යරොදිත්වා පරියදවිත්වා රාජා යසොයක පරිනිබ්බුයතයතහිසද්ධිං
පටිසන්ථාරංකයරොන්යතොආහ– 

2379. 

‘‘කච්චියවොකුසලංපුත්ත, කච්චිපුත්තඅනාමයං; 
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කච්චිඋඤ්යඡනයායපථ, කච්චිමූලඵලාබහූ. 

2380. 

‘‘කච්චිඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, කච්චිහිංසානවිජ්ජතී’’ති. 

පිතුවචනංසුත්වාමහාසත්යතොආහ– 

2381. 

‘‘අත්ථයනොජීවිකායදව, සාචයාදිසකීදිසා; 

කසිරාජීවිකායහොම, උඤ්ඡාචරියායජීවිතං. 

2382. 

‘‘අනිද්ධිනංමහාරාජ, දයමතස්සංවසාරථ; 

තයම්හාඅනිද්ධිකාදන්තා, අසමිද්ධිදයමතියනො. 

2383. 

‘‘අපියනොකිසානිමංසානි, පිතුමාතුඅදස්සනා; 

අවරුද්ධානංමහාරාජ, අරඤ්යඤජීවයසොකින’’න්ති. 

තත්ථ ොදිසකීදිසාති යා වා සා වා, ලාමකාති අත්යථො. කසිරා ජීවිකා

යහො ාති තාත, අම්හාකං උඤ්ඡාචරියාය ජීවිතං නාම කිච්ඡං, දුක්ඛා යනො

ජීවිකාඅයහොසි. අනිද්ධිනන්තිමහාරාජ, අනිද්ධිංඅසමිද්ධිංදලිද්දපුරිසංනාම 

සාවඅනිද්ධියඡයකොසාරථඅස්සංවියදයමති, නිබ්බියසවනංකයරොති, යත

මයංඉධවසන්තා අනිද්ධිකාදන්තානිබ්බියසවනාකතා, අසමිද්ධියයවයනො

දයමතීති. ‘‘දයමථ යනො’’තිපි පායඨො, දමයිත්ථ යනොති අත්යථො. 

ජීවයසොකිනන්තිඅවිගතයසොකානං අරඤ්යඤවසන්තානංකිංනාමඅම්හාකං
සුඛන්තිවදති. 

එවඤ්චපනවත්වාපුනපුත්තානංපවත්තිංපුච්ඡන්යතොආහ– 

2384. 

‘‘යයපි යතසිවියසට්ඨස්ස, දායාදාපත්තමානසා; 

ජාලීකණ්හාජිනාචුයභො, බ්රාහ්මණස්සවසානුගා; 

අච්චායිකස්සලුද්දස්ස, යයොයනගායවොවසුම්භති. 

2385. 

‘‘යත රාජපුත්තියාපුත්යත, යදිජානාථ සංසථ; 

පරියාපුණාථයනොඛිප්පං, සප්පදට්ඨංවමාණව’’න්ති. 

තත්ථ දාොදාපත්ත ානසාති මහාරාජ, යයපි යත තව සිවියසට්ඨස්ස
දායාදාඅපත්තමානසාඅසම්පුණ්ණමයනොරථාහුත්වාබ්රාහ්මණස්ස වසානුගා
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ජාතා, යත ද්යව කුමායර යයො බ්රාහ්මයණො ගායවොව සුම්භති පහරති, යත 
රාජපුත්තියා පුත්යත යදි දිට්ඨවයසන වා සුතවයසන වා ජානාථ සංසථ. 

සප්පදට්ඨංව  ාණවන්ති විසනිම්මදනත්ථාය සප්පදට්ඨං මාණවං 
තිකිච්ඡන්තාවියඛිප්පංයනොපරියාපුණාථකයථථාතිවදති. 

රාජාආහ– 

2386. 

‘‘උයභොකුමාරානික්කීතා, ජාලීකණ්හාජිනාචුයභො; 

බ්රාහ්මණස්සධනංදත්වා, පුත්තමාභායිඅස්සසා’’ති. 

තත්ථ නික්කීතාතිනික්කයංදත්වා ගහිතා. 

තං සුත්වා මහාසත්යතො පටිලද්ධස්සායසො පිතරා සද්ධිං 
පටිසන්ථාරමකාසි– 

2387. 

‘‘කච්චි නුතාතකුසලං, කච්චිතාත අනාමයං; 

කච්චිනුතාතයමමාතු, චක්ඛුනපරිහායතී’’ති. 

තත්ථ චක්ඛු න පරිහාෙතීති පුත්තයසොයකන යරොදන්තියා චක්ඛු න
පරිහායතීති. 

රාජාආහ– 

2388. 

‘‘කුසලඤ්යචව යමපුත්ත, අයථොපුත්ත අනාමයං; 

අයථොචපුත්තයතමාතු, චක්ඛුනපරිහායතී’’ති. 

යබොධිසත්යතොආහ– 

2389. 

‘‘කච්චිඅයරොගංයයොග්ගංයත, කච්චිවහතිවාහනං; 

කච්චිඵීයතොජනපයදො, කච්චිවුට්ඨිනඡිජ්ජතී’’ති. 

තත්ථ වුට්ඨීතිවුට්ඨිධාරා. 

රාජාආහ– 

2390. 

‘‘අයථොඅයරොගංයයොග්ගංයම, අයථොවහතිවාහනං; 

අයථොඵීයතොජනපයදො, අයථොවුට්ඨිනඡිජ්ජතී’’ති. 
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එවංයතසංසල්ලපන්තානඤ්යඤවඵුස්සතීයදවී‘‘ඉදානියසොකංතනුකං 
කත්වා නිසින්නා භවිස්සන්තී’’ති සල්ලක්යඛත්වා මහාපරිවායරන සද්ධිං
පුත්තස්ස සන්තිකංඅගමාසි.තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2391. 

‘‘ඉච්යචවංමන්තයන්තානං, මාතායනසංඅදිස්සථ; 

රාජපුත්තීගිරිද්වායර, පත්තිකාඅනුපාහනා. 

2392. 

‘‘තඤ්චදිස්වානආයන්තිං, මාතරංපුත්තගිද්ධිනිං; 

යවස්සන්තයරොචමද්දීච, පච්චුග්ගන්ත්වාඅවන්දිසුං. 

2393. 

‘‘මද්දීචසිරසාපායද, සස්සුයාඅභිවාදයි; 

මද්දීඅහඤ්හියතඅයයය, පායදවන්දාමියතසුණ්හා’’ති. 

යතසං ඵුස්සතියදවිං වන්දිත්වා ඨිතකායල පුත්තකා කුමාරකුමාරිකාහි
පරිවුතාආගමිංසු.මද්දීචයතසංආගමනමග්ගංඔයලොයකන්තීයයව අට්ඨාසි.
සා යත යසොත්ථනා ආගච්ඡන්යත දිස්වා සකභායවන සණ්ඨාතුං 
අසක්යකොන්තීතරුණවච්ඡාවියගාවී පරියදවමානාතයතොපායාසි.යතපිතං
දිස්වාපරියදවන්තාමාතරාභිමුඛාවපධාවිංසු. තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථා
ආහ– 

2394. 

‘‘මද්දිඤ්චපුත්තකාදිස්වා, දූරයතොයසොත්ථමාගතා; 

කන්දන්තාමභිධාවිංසු, වච්ඡබාලාවමාතරං. 

2395. 

‘‘මද්දීචපුත්තයකදිස්වා, දූරයතොයසොත්ථමාගයත; 

වාරුණීවපයවයධන්තී, ථනධාරාභිසිඤ්චථා’’ති. 

තත්ථ කන්දන්තා  භිධාවිංසූති කන්දන්තා අභිධාවිංසු. වාරුණීවාති
යක්ඛාවිට්ඨාඉක්ඛණිකා වියපයවධමානාථනධාරාඅභිසිඤ්චථාති. 

සාකිරමහාසද්යදනපරියදවිත්වාකම්පමානා විසඤ්ඤීහුත්වා දීඝයතො
පථවියං පති. කුමාරාපි යවයගනාගන්ත්වා විසඤ්ඤියනො හුත්වා මාතු
උපරියයව පතිංසු. තස්මිං ඛයණ තස්සා ද්වීහි ථයනහි ද්යව ඛීරධාරා
නික්ඛමිත්වා යතසං මුයඛයයව පවිසිංසු. සයච කිර එත්තයකො අස්සායසො

නාභවිස්ස, ද්යව කුමාරා සුක්ඛහදයා හුත්වා අද්ධා නස්සිස්සන්ති.
යවස්සන්තයරොපි පියපුත්යත දිස්වා යසොකං සන්ධායරතුං අසක්යකොන්යතො
විසඤ්ඤී හුත්වා තත්යථව පති. මාතාපිතයරොපිස්ස විසඤ්ඤියනො හුත්වා

තත්යථව පතිංසු, තථා සහජාතා සට්ඨිසහස්සා අමච්චා. තං කාරුඤ්ඤං
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පස්සන්යතසු එයකොපි සකභායවනසණ්ඨාතුංනාසක්ඛි. සකලං අස්සමපදං 
යුගන්තවායතන පමද්දිතං විය සාලවනං අයහොසි. තස්මිං ඛයණ පබ්බතා

නදිංසු, මහාපථවී කම්පි, මහාසමුද්යදො සඞ්ඛුභි, සියනරුගිරිරාජා ඔනමි. ඡ
කාමාවචරයදවයලොකාඑකයකොලාහලා අයහසුං. 

සක්යකො යදවරාජා ‘‘ඡ ඛත්තියා සපරිසා විසඤ්ඤියනො ජාතා, යතසු

එයකොපි උට්ඨාය කස්සචි සරීයර උදකං සිඤ්චිතුං සමත්යථො නාම නත්ථ, 
අහං දානි ඉයමසං යපොක්ඛරවස්සං වස්සායපස්සාමී’’ති චින්යතත්වා

ඡඛත්තියසමාගයම යපොක්ඛරවස්සං වස්සායපසි. තත්ථ යය යතමිතුකාමා, 

යත යතයමන්ති, අයතමිතුකාමානං උපරි එකබින්දුමත්තම්පි න පතති, 
පදුමපත්තයතොඋදකංවියනිවත්තිත්වාගච්ඡති.ඉති යපොක්ඛරවයනපතිතං 
වස්සං වියතං වස්සං අයහොසි. ඡ ඛත්තියා අස්සාසං පටිලභිංසු. මහාජයනො

තම්පි දිස්වා ‘‘අයහො අච්ඡරියං, අයහො අබ්භුතං එවරූයප ඤාතිසමාගයම

යපොක්ඛරවස්සං වස්සි, මහාපථවී කම්පී’’ති අච්ඡරියං පයවයදසි. තමත්ථං
පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2396. 

‘‘සමාගතානං ඤාතීනං, මහායඝොයසොඅජායථ; 

පබ්බතාසමනාදිංසු, මහීපකම්පිතාඅහු. 

2397. 

‘‘වුට්ඨිධාරංපවත්යතන්යතො, යදයවොපාවස්සිතාවයද; 

අථයවස්සන්තයරොරාජා, ඤාතීහිසමගච්ඡථ. 

2398. 

‘‘නත්තායරොසුණිසාපුත්යතො, රාජායදවීචඑකයතො; 

යදාසමාගතාආසුං, තදාසියලොමහංසනං. 

2399. 

‘‘පඤ්ජලිකාතස්සයාචන්ති, යරොදන්තායභරයවවයන; 

යවස්සන්තරඤ්චමද්දිඤ්ච, සබ්යබරට්ඨාසමාගතා; 

ත්වංයනොසිඉස්සයරොරාජා, රජ්ජංකායරථයනොඋයභො’’ති. 

තත්ථ යඝොයසොතිකාරුඤ්ඤයඝොයසො. පඤ්ජලිකාතිසබ්යබනාගරායචව

යනගමා ච ජානපදා ච පග්ගහිතඤ්ජලිකා හුත්වා. තස්ස ොචන්තීති තස්ස

පායදසුපතිත්වායරොදිත්වා කන්දිත්වා‘‘යදව, ත්වංයනොසාමිඉස්සයරො, පිතා

යතඉයධවඅභිසිඤ්චිත්වානගරං යනතුකායමො, කුලසන්තකංයසතච්ඡත්තං
පටිච්ඡථා’’තියාචිංසු. 

ඡඛත්තියකම්මවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නගරකණ්ඩවණ්ණනා 

තංසුත්වාමහාසත්යතොපිතරාසද්ධිංසල්ලපන්යතොඉමංගාථමාහ – 

2400. 

‘‘ධම්යමනරජ්ජංකායරන්තං, රට්ඨාපබ්බාජයිත්ථමං; 

ත්වඤ්චජානපදායචව, යනගමාචසමාගතා’’ති. 

තයතො රාජාපුත්තංඅත්තයනොයදොසංඛමායපන්යතො ආහ– 

2401. 

‘‘දුක්කටඤ්ච හියනොපුත්ත, භූනහච්චංකතං මයා; 

යයොහංසිවීනංවචනා, පබ්බායජසිමදූසක’’න්ති. 

ඉමංගාථංවත්වාඅත්තයනො දුක්ඛහරණත්ථංපුත්තංයාචන්යතොඉතරං 
ගාථමාහ– 

2402. 

‘‘යයනයකනචිවණ්යණන, පිතුදුක්ඛංඋදබ්බයහ; 

මාතුභගිනියාචාපි, අපිපායණහිඅත්තයනො’’ති. 

තත්ථ උදබ්බයහතිහයරයය. අපිපායණහීතිතාතපුත්යතනනාමජීවිතං

පරිච්චජිත්වාපි මාතාපිතූනංයසොකදුක්ඛංහරිතබ්බං, තස්මාමමයදොසංහදයය

අකත්වා මම වචනංකයරොහි, ඉමං ඉසිලිඞ්ගං හායරත්වා රාජයවසං ගණ්හ
තාතාතිඉමිනාකිරනංඅධිප්පායයයනවමාහ. 

යබොධිසත්යතො රජ්ජංකායරතුකායමොපි‘‘එත්තයක පනඅකථයතගරුකං
නාම න යහොතී’’ති කයථසි. මහාසත්යතො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි. අථස්ස 
අධිවාසනං විදිත්වා සහජාතා සට්ඨිසහස්සා අමච්චා ‘‘නහානකායලො

මහාරාජ, රයජොජල්ලං පවාහයා’’ති වදිංසු. අථ යන මහාසත්යතො ‘‘යථොකං
අධිවායසථා’’ති වත්වා පණ්ණසාලං පවිසිත්වා ඉසිභණ්ඩං ඔමුඤ්චිත්වා
පටිසායමත්වා සඞ්ඛවණ්ණසාටකං නිවායසත්වා පණ්ණසාලයතො
නික්ඛමිත්වා ‘‘ඉදං මයා නව මායස අඩ්ඪමාසඤ්ච වසන්යතන

සමණධම්මස්ස කතට්ඨානං, පාරමීකූටං ගණ්හන්යතන මයා දානං දත්වා
මහාපථවියා කම්පාපිතට්ඨාන’’න්ති පණ්ණසාලං තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං
කත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා අට්ඨාසි. අථස්ස කප්පකාදයයො
යකසමස්සුකම්මාදීනි කරිංසු. තයමනං සබ්බාභරණභූසිතං යදවරාජානමිව
වියරොචමානංරජ්යජඅභිසිඤ්චිංසු.යතනවුත්තං– 

2403. 

‘‘තයතොයවස්සන්තයරොරාජා, රයජොජල්ලංපවාහයි; 

රයජොජල්ලංපවායහත්වා, සඞ්ඛවණ්ණංඅධාරයී’’ති. 
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තත්ථ පවාහයීතිහායරසි, හායරත්වාචපන රාජයවසංගණ්හීතිඅත්යථො. 

අථස්ස යයසො මහා අයහොසි. ඔයලොකිතඔයලොකිතට්ඨානං කම්පති, 

මුඛමඞ්ගලිකා මුඛමඞ්ගලානි යඝොසයිංසු, සබ්බතූරියානි පග්ගණ්හිංසු, 
මහාසමුද්දකුච්ඡියං යමඝගජ්ජිතයඝොයසො විය තූරියයඝොයසො අයහොසි. 
හත්ථරතනං අලඞ්කරිත්වා උපානයිංසු. යසො ඛග්ගරතනං බන්ධිත්වා
හත්ථරතනං අභිරුහි. තාවයදව නං සහජාතා සට්ඨිසහස්සා අමච්චා 

සබ්බාලඞ්කාරප්පටිමණ්ඩිතා පරිවාරයිංසු, සබ්බකඤ්ඤායයො මද්දියදවිම්පි 
නහායපත්වා අලඞ්කරිත්වා අභිසිඤ්චිංසු. සීයස ච පනස්සා අභියසකඋදකං

අභිසිඤ්චමානා ‘‘යවස්සන්තයරො තං පායලතූ’’තිආදීනි මඞ්ගලානි වදිංසු.

තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ – 

2404. 

‘‘සීසංන්හායතොසුචිවත්යථො, සබ්බාභරණභූසියතො; 

පච්චයංනාගමාරුය්හ, ඛග්ගංබන්ධිපරන්තපං. 

2405. 

‘‘තයතොසට්ඨිසහස්සානි, යයොධියනොචාරුදස්සනා; 

සහජාතාපකිරිංසු, නන්දයන්තාරයථසභං. 

2406. 

‘‘තයතො මද්දිම්පින්හායපසුං, සිවිකඤ්ඤා සමාගතා; 

යවස්සන්තයරොතංපායලතු, ජාලීකණ්හාජිනාචුයභො; 

අයථොපිතංමහාරාජා, සඤ්ජයයොඅභිරක්ඛතූ’’ති. 

තත්ථ පච්චෙං නා  ාරුය්හාති තං අත්තයනො ජාතදිවයස උප්පන්නං

හත්ථනාගං. පරන්තපන්ති අමිත්තතාපනං. පකිරිංසූති පරිවාරයිංසු. 

නන්දෙන්තාති යතොයසන්තා. සිවිකඤ්ඤාති සිවිරඤ්යඤො පජාපතියයො

සන්නිපතිත්වාගන්යධොදයකනන්හායපසුං. ජාලී කණ්හාජනාචුයභොතිඉයම
යතපුත්තාපිමාතරංරක්ඛන්තූති. 

2407. 

‘‘ඉදඤ්චපච්චයංලද්ධා, පුබ්යබසංක්යලසමත්තයනො; 

ආනන්දියංආචරිංසු, රමණීයයගිරිබ්බයජ. 

2408. 

‘‘ඉදඤ්චපච්චයංලද්ධා, පුබ්යබසංක්යලසමත්තයනො; 

ආනන්දිවිත්තාසුමනා, පුත්යතසඞ්ගම්මලක්ඛණා. 

2409. 

‘‘ඉදඤ්චපච්චයංලද්ධා, පුබ්යබසංක්යලසමත්තයනො; 
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ආනන්දිවිත්තාපතීතා, සහපුත්යතහිලක්ඛණා’’ති. 

තත්ථ ඉදඤ්චපච්චෙංලද්ධාතිභික්ඛයව, යවස්සන්තයරොමද්දීචඉදඤ්ච

පච්චයං ලද්ධා ඉමං පතිට්ඨං ලභිත්වා, රජ්යජ පතිට්ඨහිත්වාති අත්යථො. 

පුබ්යබති ඉයතො පුබ්යබ අත්තයනො වනවාසසංක්යලසඤ්ච අනුස්සරිත්වා. 

ආනන්දිෙං ආචරිංසු, ර ණීයෙ ගිරිබ්බයජති රමණීයය වඞ්කගිරිකුච්ඡිම්හි
‘‘යවස්සන්තරස්ස රඤ්යඤො ආණා’’තිකඤ්චනලතාවිනද්ධංආනන්දයභරිං

චරායපත්වා ආනන්දඡණං ආචරිංසු. ආනන්දි විත්තා සු නාති
ලක්ඛණසම්පන්නා මද්දී පුත්යත සඞ්ගම්ම සම්පාපුණිත්වා විත්තා සුමනා

හුත්වාඅතිවියනන්දීතිඅත්යථො. පතීතාතියසොමනස්සාහුත්වා. 

එවංපතීතාහුත්වාචපනපුත්යතආහ– 

2410. 

‘‘එකභත්තාපුයරආසිං, නිච්චංථණ්ඩිලසායිනී; 

ඉතියමතංවතංආසි, තුම්හංකාමාහිපුත්තකා. 

2411. 

‘‘තංයමවතංසමිද්ධජ්ජ, තුම්යහසඞ්ගම්මපුත්තකා; 

මාතුජම්පිතංපායලතු, පිතුජම්පිචපුත්තක; 

අයථොපිතංමහාරාජා, සඤ්ජයයොඅභිරක්ඛතු. 

2412. 

‘‘යංකිඤ්චිත්ථකතංපුඤ්ඤං, මය්හඤ්යචවපිතුච්චයත; 

සබ්යබනයතනකුසයලන, අජයරොඅමයරොභවා’’ති. 

තත්ථ තුම්හංකා ාහිපුත්තකාති පුත්තකාඅහංතුම්හාකංකාමාතුම්යහ
පත්ථයමානා පුයර තුම්යහසු බ්රාහ්මයණන නීයතසු එකභත්තං භුඤ්ජිත්වා

භූමියංසයිං, ඉතියමතුම්හාකංකාමාඑතංවතංආසීති වදති. සමිද්ධජ්ජාති

තංයමවතං අජ්ජසමිද්ධං.  ාතුජම්පිතංපායලතු, පිතුජම්පිචපුත්තකාති

පුත්තජාලිතං මාතුජාතංයසොමනස්සම්පිපිතුජාතංයසොමනස්සම්පිපායලතු, 

මාතාපිතූනං සන්තකං පුඤ්ඤං තං පායලතූති අත්යථො. යතයනවාහ ‘‘ෙං

කිඤ්චිත්ථිකතං පුඤ්ඤ’’න්ති. 

ඵුස්සතීපි යදවී ‘‘ඉයතො පට්ඨාය මම සුණ්හා ඉමායනව වත්ථානි

නිවායසතු, ඉමානි ආභරණානි ධායරතූ’’ති සුවණ්ණසමුග්යග පූයරත්වා 
පහිණි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2413. 

‘‘කප්පාසිකඤ්චයකොයසයයං, යඛොමයකොටුම්බරානිච; 

සස්සුසුණ්හායපායහසි, යයහිමද්දීඅයසොභථ. 
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2414. 

‘‘තයතො යහමඤ්චකායූරං, ගීයවයයංරතනාමයං; 

සස්සුසුණ්හායපායහසි, යයහිමද්දීඅයසොභථ. 

2415. 

‘‘තයතොයහමඤ්චකායූරං, අඞ්ගදංමණියමඛලං; 

සස්සුසුණ්හායපායහසි, යයහිමද්දීඅයසොභථ. 

2416. 

‘‘උණ්ණතංමුඛඵුල්ලඤ්ච, නානාරත්යතචමාණියක; 

සස්සුසුණ්හායපායහසි, යයහිමද්දීඅයසොභථ. 

2417. 

‘‘උග්ගත්ථනංගිඞ්ගමකං, යමඛලංපාටිපාදකං; 

සස්සුසුණ්හායපායහසි, යයහිමද්දීඅයසොභථ. 

2418. 

‘‘සුත්තඤ්චසුත්තවජ්ජඤ්ච, උපනිජ්ඣායයසයයසි; 

අයසොභථරාජපුත්තී, යදවකඤ්ඤාවනන්දයන. 

2419. 

‘‘සීසංන්හාතාසුචිවත්ථා, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා; 

අයසොභථරාජපුත්තී, තාවතිංයසවඅච්ඡරා. 

2420. 

‘‘කදලීවවාතච්ඡුපිතා, ජාතාචිත්තලතාවයන; 

අන්තාවරණසම්පන්නා, රාජපුත්තීඅයසොභථ. 

2421. 

‘‘සකුණීමානුසිනීව, ජාතාචිත්තපත්තාපතී; 

නියරොධපක්කබිම්යබොට්ඨී, රාජපුත්තීඅයසොභථා’’ති. 

තත්ථ යහ ඤ්ච කායූරන්ති සුවණ්ණමයං වනඛජ්ජූරිඵලසණ්ඨානං

ගීවාපසාධනයමව. රතන ෙන්ති අපරම්පි රතනමයං ගීයවයයං. අඞ් දං

 ණිය ඛලන්ති අඞ්ගදාභරණඤ්ච මණිමයයමඛලඤ්ච. උණ්ණතන්ති එකං

නලාටපසාධනං. මුඛඵුල්ලන්ති නලාටන්යත තිලකමාලාභරණං. 

නානාරත්යතති නානාවණ්යණ.  ාණියකති මණිමයය. උග් ත්ථනං

ගිඞ්  කන්ති එතානිපි ද්යව ආභරණානි. ය ඛලන්ති සුවණ්ණරජතමයං

යමඛලං. පාටිපාදකන්ති පාදපසාධනං. සුත්තඤ්ච සුත්තවජ්ජං චාති

සුත්තාරූළ්හඤ්ච අසුත්තාරූළ්හඤ්ච පසාධනං. පාළයං පන ‘‘සුප්පඤ්ච

සුප්පවජ්ජඤ්චා’’ති ලිඛිතං. උපනිජ්ඣාෙ යසෙයසීති එතං සුත්තාරූළ්හඤ්ච
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අසුත්තාරූළ්හඤ්ච ආභරණං තං තං ඌනට්ඨානං ඔයලොයකත්වා
අලඞ්කරිත්වාඨිතායසයයසීඋත්තමරූපධරාමද්දී යදවකඤ්ඤාවනන්දයන

අයසොභථ. වාතච්ඡුපිතාතිචිත්තලතාවයන ජාතාවාතසම්ඵුට්ඨාසුවණ්ණකදලී

විය තං දිවසං සා විජම්භමානා අයසොභථ. දන්තාවරණසම්පන්නාති

බිම්බඵලසදියසහි රත්තදන්තාවරයණහි සමන්නාගතා. සකුණී  ානුසිනීව, 

ජාතා චිත්තපත්තා පතීති යථා මානුසියා සරීයරන ජාතා මානුසිනී නාම
සකුණී චිත්තපත්තා ආකායස උප්පතමානා පක්යඛ පසායරත්වා ගච්ඡන්තී

යසොභති, එවං සා රත්යතොට්ඨතාය නියරොධපක්කබිම්බඵලසදිසඔට්යඨහි
අයසොභථ. 

සට්ඨිසහස්සා අමච්චා මද්දිං අභිරුහනත්ථාය 

සබ්බාලඞ්කාරප්පටිමණ්ඩිතං නාතිවද්ධං සත්තිසරපහාරක්ඛමං එකං
තරුණහත්ථං උපනායමසුං.යතනවුත්තං– 

2422. 

‘‘තස්සාචනාගමායනසුං, නාතිවද්ධංවකුඤ්ජරං; 

සත්තික්ඛමංසරක්ඛමං, ඊසාදන්තංඋරූළ්හවං. 

2423. 

‘‘සාමද්දීනාගමාරුහි, නාතිවද්ධංවකුඤ්ජරං; 

සත්තික්ඛමංසරක්ඛමං, ඊසාදන්තංඋරූළ්හව’’න්ති. 

තත්ථ තස්සා චාති භික්ඛයව, තස්සාපි මද්දියා
සබ්බාලඞ්කාරප්පටිමණ්ඩිතංකත්වානාතිවද්ධංසත්තිසරපහාරක්ඛමංඑකං 

තරුණහත්ථංඋපයනසුං. නා  ාරුහීතිවරහත්ථපිට්ඨිං අභිරුහි. 

ඉතියතඋයභොපිමහන්යතනයයසනඛන්ධාවාරංඅගමංසු.සඤ්ජයරාජා 
ද්වාදසහි අක්යඛොභිණීහි සද්ධිං මාසමත්තං පබ්බතකීළං වනකීළං කීළ.
මහාසත්තස්ස යතයජනතාවමහන්යතඅරඤ්යඤයකොචිවාළමියගොවාපක්ඛී
වාකඤ්චිනවියහයඨසි.තමත්ථං පකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2424. 

‘‘සබ්බම්හිතංඅරඤ්ඤම්හි, යාවන්යතත්ථමිගාඅහුං; 

යවස්සන්තරස්සයතයජන, නඤ්ඤමඤ්ඤංවියහඨයුං. 

2425. 

‘‘සබ්බම්හිතංඅරඤ්ඤම්හි, යාවන්යතත්ථදිජාඅහුං; 

යවස්සන්තරස්සයතයජන, නඤ්ඤමඤ්ඤංවියහයඨයුං. 

2426. 

‘‘සබ්බම්හි තංඅරඤ්ඤම්හි, යාවන්යතත්ථ මිගාඅහුං; 

එකජ්ඣංසන්නිපාතිංසු, යවස්සන්තයරපයාතම්හි; 
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සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2427. 

‘‘සබ්බම්හි තංඅරඤ්ඤම්හි, යාවන්යතත්ථ දිජාඅහුං; 

එකජ්ඣංසන්නිපාතිංසු, යවස්සන්තයරපයාතම්හි; 

සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2428. 

‘‘සබ්බම්හිතංඅරඤ්ඤම්හි, යාවන්යතත්ථමිගාඅහුං; 

නාස්සුමඤ්ජූනිකූජිංසු, යවස්සන්තයරපයාතම්හි; 
සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2429. 

‘‘සබ්බම්හිතංඅරඤ්ඤම්හි, යාවන්යතත්ථදිජාඅහුං; 

නාස්සුමඤ්ජූනිකූජිංසු, යවස්සන්තයරපයාතම්හි; 
සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන’’ති. 

තත්ථ ොවන්යතත්ථාති යාවන්යතො එත්ථ. එකජ්ඣං සන්නිපාතිංසූති

එකස්මිංඨායනසන්නිපතිංසු, සන්නිපතිත්වාචපන‘‘ඉයතොපට්ඨායඉදානි
අම්හාකං අඤ්ඤමඤ්ඤං ලජ්ජා වා හියරොත්තප්පං වා සංවයරො වා න

භවිස්සතී’’ති යදොමනස්සපත්තා අයහසුං. නාස්සු  ඤ්ජූ නිකූජංසූති
මහාසත්තස්සවියයොගදුක්ඛිතාමධුරං රවංපුබ්යබවියනරවිංසු. 

සඤ්ජයනරින්යදො මාසමත්තං පබ්බතකීළං, වනකීළං කීළත්වා

යසනාපතිංපක්යකොසායපත්වා‘‘තාත, චිරංයනොඅරඤ්යඤවුත්තං, කිංයත 

මමපුත්තස්සගමනමග්යගොඅලඞ්කයතො’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ආම, යදව, කායලො
යවො ගමනායා’’ති වුත්යත යවස්සන්තරස්සආයරොචායපත්වා යසනංආදාය
නික්ඛමි. වඞ්කගිරිකුච්ඡියතො යාව යජතුත්තරනගරා සට්ඨියයොජනං
අලඞ්කතමග්ගං මහාසත්යතො මහන්යතන පරිවායරන සද්ධිං පටිපජ්ජි.
තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2430. 

‘‘පටියත්යතොරාජමග්යගො, විචිත්යතොපුප්ඵසන්ථයතො; 

වසියවස්සන්තයරොයත්ථ, යාවතාවයජතුත්තරා. 

2431. 

‘‘තයතො සට්ඨිසහස්සානි, යයොධියනො චාරුදස්සනා; 

සමන්තාපරිකිරිංසු, යවස්සන්තයරපයාතම්හි; 
සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2432. 

‘‘ඔයරොධා චකුමාරාච, යවසියානාච බ්රාහ්මණා; 
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සමන්තාපරිකිරිංසු, යවස්සන්තයරපයාතම්හි; 
සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2433. 

‘‘හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථකාපත්තිකාරකා; 

සමන්තාපරිකිරිංසු, යවස්සන්තයරපයාතම්හි; 
සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2434. 

‘‘සමාගතාජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 

සමන්තාපරිකිරිංසු, යවස්සන්තයරපයාතම්හි; 

සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2435. 

‘‘කයරොටියාචම්මධරා, ඉල්ලීහත්ථාසුවම්මියනො; 

පුරයතොපටිපජ්ජිංසු, යවස්සන්තයරපයාතම්හි; 
සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන’’ති. 

තත්ථ පටිෙත්යතොති විසාඛාපුණ්ණමපූජාකායල විය අලඞ්කයතො. 

විචිත්යතොති කදලිපුණ්ණඝටධජපටාකාදීහි විචිත්යතො. පුප්ඵසන්ථයතොති

ලාජාපඤ්චමයකහි පුප්යඵහි සන්ථයතො. ෙත්ථාති යස්මිං වඞ්කපබ්බයත

යවස්සන්තයරො වසති, තයතො පට්ඨාය යාව යජතුත්තරනගරා නිරන්තරං

අලඞ්කතප්පටියත්යතොව. කයරොටිොති සීසකයරොටීති ලද්ධනාමාය සීයස

පටිමුක්කකයරොටිකා යයොධා. චම් ධරාති කණ්ඩවාරණචම්මධරා. 

සුවම්මියනොති විචිත්රාහි ජාලිකාහි සුට්ඨු වම්මිකා. පුරයතො පටිපජ්ජංසූති
මත්තහත්ථීසුපි ආගච්ඡන්යතසු අනිවත්තියනො සූරයයොධා රඤ්යඤො
යවස්සන්තරස්සපුරයතොපටිපජ්ජිංසු. 

රාජා සට්ඨියයොජනමග්ගං ද්වීහි මායසහි අතික්කම්ම යජතුත්තරනගරං 
පත්යතො අලඞ්කතප්පටියත්තනගරං පවිසිත්වා පාසාදං අභිරුහි. තමත්ථං
පකායසන්යතො සත්ථාආහ– 

2436. 

‘‘යත පාවිසුංපුරංරම්මං, මහාපාකාරයතොරණං; 

උයපතංඅන්නපායනහි, නච්චගීයතහිචූභයං. 

2437. 

‘‘විත්තා ජානපදාආසුං, යනගමාචසමාගතා; 

අනුප්පත්යතකුමාරම්හි, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2438. 

‘‘යචලුක්යඛයපොඅවත්තිත්ථ, ආගයතධනදායයක; 
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නන්දිංපයවසිනගයර, බන්ධනායමොක්යඛොඅයඝොසථා’’ති. 

තත්ථ  හාපාකාරයතොරණන්තිමහන්යතහිපාකායරහිචයතොරයණහිච

සමන්නාගතං. නච්චගීයතහි චූභෙන්ති නච්යචහි ච ගීයතහි ච උභයයහි 

සමන්නාගතං. විත්තාති තුට්ඨා යසොමනස්සප්පත්තා. ආ යත ධනදාෙයකති

මහාජනස්ස ධනදායයක මහාසත්යත ආගයත. නන්දිං පයවසීති

‘‘යවස්සන්තරස්සමහාරාජස්සආණා’’තිනගයර නන්දියභරීචරි. බන්ධනා

ය ොක්යඛො අයඝොසථාති සබ්බසත්තානං බන්ධනා යමොක්යඛො යඝොසියතො.
අන්තමයසො බිළාරං උපාදාය යවස්සන්තරමහාරාජා සබ්බසත්යත බන්ධනා
විස්සජ්ජායපසි. 

යසො නගරං පවිට්ඨදිවයසයයව පච්චූසකායල චින්යතසි ‘‘යය විභාතාය 

රත්තියා මම ආගතභාවං සුත්වා යාචකා ආගමිස්සන්ති, යතසාහං කිං

දස්සාමී’’ති? තස්මිං ඛයණ සක්කස්ස භවනං උණ්හාකාරං දස්යසසි. යසො
ආවජ්යජන්යතො තං කාරණං ඤත්වා තාවයදව රාජනියවසනස්ස
පුරිමවත්ථුඤ්චපච්ඡිමවත්ථුඤ්චකටිප්පමාණංපූයරන්යතො ඝනයමයඝො විය

සත්තරතනවස්සං වස්සායපසි, සකලනගයර ජාණුප්පමාණං වස්සායපසි.
පුනදිවයස මහාසත්යතො ‘‘යතසං යතසං කුලානං පුරිමපච්ඡිමවත්ථූසු
වුට්ඨධනං යතසං යතසඤ්යඤව යහොතූ’’ති දායපත්වා අවයසසං
ආහරායපත්වා අත්තයනො යගහවත්ථුස්මිං සද්ධිං ධයනන යකොට්ඨාගායරසු
ඔකිරායපත්වාදානමුයඛඨයපසි.තමත්ථංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

2439. 

‘‘ජාතරූපමයංවස්සං, යදයවොපාවස්සිතාවයද; 

යවස්සන්තයරපවිට්ඨම්හි, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2440. 

‘‘තයතොයවස්සන්තයරොරාජා, දානංදත්වානඛත්තියයො; 

කායස්සයභදාසප්පඤ්යඤො, සග්ගංයසොඋපපජ්ජථා’’ති. 

තත්ථ සග් ංයසොඋපපජ්ජථාතිතයතොචුයතොදුතියචිත්යතනතුසිතපුයර 

උප්පජ්ජීති. 

නගරකණ්ඩවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සත්ථා ඉමං ගාථාසහස්සප්පටිමණ්ඩිතං මහායවස්සන්තරධම්මයදසනං 

ආහරිත්වා ජාතකං සයමොධායනසි – ‘‘තදා ජූජයකො යදවදත්යතො අයහොසි, 

අමිත්තතාපනා චිඤ්චමාණවිකා, යචතපුත්යතො ඡන්යනො, අච්චුතතාපයසො

සාරිපුත්යතො, සක්යකො අනුරුද්යධො, සඤ්චයනරින්යදොසුද්යධොදනමහාරාජා, 

ඵුස්සතී යදවී සිරිමහාමායා, මද්දී යදවී රාහුලමාතා, ජාලිකුමායරො රාහුයලො, 
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කණ්හාජිනා උප්පලවණ්ණා, යසසපරිසා බුද්ධපරිසා, මහායවස්සන්තයරො
රාජාපනඅහයමවසම්මාසම්බුද්යධොඅයහොසි’’න්ති. 

යවස්සන්තරජාතකවණ්ණනාදසමා. 

මහානිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ජාතක-අට්ඨකථාසමත්තා. 
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