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අට්ඨුප්ෙත්තිවයසන ෙවත්තං, තං භගවතා භාසිතං, ඉතරං නාරදත්යථරාදීහි
පුච්ඡිතං යතහියතහියෙයතහිභාසිතං  සත්ථාෙනයස්මා නාරදත්යථරාදීහි
තස්මිං තස්මිං පුච්ඡාවිස්සජ්ජයන ආයරොචියත තං තං අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා

සම්ෙත්තෙරිසායධම්මංයදයසසි, තස්මාසබ්බම්යෙතංයෙතවත්ථුසත්ථාරා
භාසිතයමව නාම ජාතං  ෙවත්තිතවරධම්මචක්යක හි සත්ථරි තත්ථ තත්ථ
රාජගහාදීසු විහරන්යත යයභුයයයන තාය තාය අට්ඨුප්ෙත්තියා 
පුච්ඡාවිස්සජ්ජනවයසන සත්තානං කම්මඵලෙච්චක්ෙකරණාය තං තං
යෙතවත්ථු යදසනාරුළ්හන්ති අයං තායවත්ථ ‘‘යකන භාසිත’’න්තිආදීනං
ෙදානං සාධාරණයතො විස්සජ්ජනා  අසාධාරණයතො ෙන තස්ස තස්ස
වත්ථුස්සඅත්ථවණ්ණනායයමව ආගමිස්සති  

තංෙයනතංයෙතවත්ථුවිනයපිටකංසුත්තන්තපිටකංඅභිධම්මපිටකන්ති 

තීසු පිටයකසුසුත්තන්තපිටකෙරියාෙන්නං, දීඝනිකායයො මජ්ඣිමනිකායයො
සංයුත්තනිකායයො අඞ්ු ත්තරනිකායයො ඛුද්දකනිකායයොති ෙඤ්චසු

නිකායයසුඛුද්දකනිකායෙරියාෙන්නං, සුත්තංයගයයංයවයයාකරණංගාථා
උදානංඉතිවුත්තකංජාතකංඅබ්භුතධම්මං යවදල්ලන්තිනවසුසාසනඞ්යගසු
ගාථාසඞ්ගහං  

‘‘ද්වාසීති බුද්ධයතොගණ්හිං, ද්යව සහස්සානිභික්ඛුයතො; 

චතුරාසීති සහස්සානි, යය යම ධම්මා ෙවත්තියනො’’ති  (යථරගා  
1027) – 

එවං ධම්මභණ්ඩාගාරියකන ෙටිඤ්ඤායතසු චතුරාසීතියා 

ධම්මක්ෙන්ධසහස්යසසු කතිෙයධම්මක්ෙන්ධසඞ්ගහං, භාණවාරයතො

චතුභාණවාරමත්තං, වග්ගයතො – උරගවග්යගො උබ්බරිවග්යගො චූළවග්යගො

මහාවග්යගොති චතුවග්ගසඞ්ගහං  යතසු ෙඨමවග්යග ද්වාදස වත්ථූනි, 

දුතියවග්යග යතරස වත්ථූනි, තතියවග්යග දස වත්ථූනි, චතුත්ථවග්යග
යසොළස වත්ථූනීති වත්ථුයතො එකෙඤ්ඤාසවත්ථුෙටිමණ්ඩිතං  තස්ස

වග්යගසු උරගවග්යගො ආදි, වත්ථූසු යෙත්තූෙමයෙතවත්ථු ආදි, තස්සාපි
‘‘යෙත්තූෙමාඅරහන්යතො’’තිඅයංගාථාආදි  



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 

3 

ෙටුන 

1. උරගවග්යගො 
1. යෙත්තූෙමයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

තං ෙයනතං වත්ථුං භගවා රාජගයහ විහරන්යතො යවළුවයන
කලන්දකනිවායෙඅඤ්ඤතරංයසට්ඨිපුත්තයෙතංආරබ්භකයථසි රාජගයහ
කිර අඤ්ඤතයරො අඩ්ය ො මහද්ධයනො මහායභොයගො ෙහූතවිත්තූෙකරයණො
අයනකයකොටිධනසන්නිචයයොයසට්ඨි අයහොසි තස්සමහාධනසම්ෙන්නතාය

‘‘මහාධනයසට්ඨි’’ත්යවව සමඤ්ඤා අයහොසි  එයකොව පුත්යතො අයහොසි, 
පියයො මනායෙො  තස්මිං විඤ්ඤුතං ෙත්යතමාතාපිතයරො එවං චින්යතසුං – 

‘‘අම්හාකං පුත්තස්ස දිවයස දිවයස සහස්සං සහස්සං ෙරිබ්බයං

කයරොන්තස්ස වස්සසයතනාපිඅයංධනසන්නිචයයොෙරික්ෙයංනගමිස්සති, 

කිං ඉමස්ස සිප්පුග්ගහණෙරිස්සයමන, අකිලන්තකායචිත්යතො යථාසුෙං
යභොයග ෙරිභුඤ්ජතූ’’ති සිප්ෙං න සික්ොයෙසුං  වයප්ෙත්යත ෙන
කුලරූෙයයොබ්බනවිලාසසම්ෙන්නංකාමාභිමුෙං ධම්මසඤ්ඤාවිමුෙංකඤ්ඤං
ආයනසුං  යසො තාය සද්ධිං අභිරමන්යතො ධම්යම චිත්තමත්තම්පි

අනුප්ොයදත්වා, සමණබ්රාහ්මණුරුජයනසු අනාදයරො හුත්වා, 
ධුත්තජනෙරිවුයතො රජ්ජමායනො ෙඤ්චකාමුයණරයතො ගිද්යධො යමොයහන

අන්යධො හුත්වා කාලං වීතිනායමත්වා, මාතාපිතූසු කාලකයතසු
නටනාටකගායකාදීනංයථිච්ඡිතංයදන්යතොධනං විනායසත්වානචිරස්යසව 

ොරිජුඤ්ඤප්ෙත්යතො හුත්වා, ඉණං ගයහත්වා ජීවිකං කප්යෙන්යතො පුන
ඉණම්පි අලභිත්වා ඉණායියකහි යචොදියමායනො යතසං අත්තයනො

යෙත්තවත්ථුඝරාදීනි දත්වා, කොලහත්යථො භික්ෙං චරිත්වා භුඤ්ජන්යතො 
තස්මිංයයවනගයරඅනාථසාලායංවසති  

අථ නං එකදිවසං යචොරා සමාගතා එවමාහංසු – ‘‘අම්යභො පුරිස, කිං 

තුය්හං ඉමිනා දුජ්ජීවියතන, තරුයණො ත්වමසි ථාමජවබලසම්ෙන්යනො, 

කස්මාහත්ථොදවිකයලොවියඅච්ඡසි? එහිඅම්යහහිසහයචොරිකායෙයරසං
සන්තකං ගයහත්වා සුයෙන ජීවිකං කප්යෙහී’’ති  යසො ‘‘නාහං යචොරිකං

කාතුං ජානාමී’’ති ආහ  යචොරා ‘‘මයං තං සික්ොයෙම, යකවලං ත්වං
අම්හාකං වචනංකයරොහී’’තිආහංසු  යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්ෙටිච්ඡිත්වා යතහි
සද්ධිංඅගමාසි අථයතයචොරාතස්සහත්යථමහන්තංමුග්ගරං දත්වාසන්ධිං
ඡින්දිත්වාඝරංෙවිසන්යතොතංසන්ධිමුයෙඨයෙත්වාආහංසු– ‘‘සයච ඉධ

අඤ්යඤො යකොචි ආගච්ඡති, තං ඉමිනා මුග්ගයරන ෙහරිත්වා
එකප්ෙහායරයනව මායරහී’’ති  යසො අන්ධබායලො හිතාහිතං අජානන්යතො

ෙයරසං ආගමනයමව ඔයලොයකන්යතො තත්ථ අට්ඨාසි. යචොරා ෙන ඝරං
ෙවිසිත්වාගය්හූෙගංභණ්ඩංගයහත්වාඝරමනුස්යසහි ඤාතමත්තාවඉයතො
චියතො ච ෙලායිංසු  ඝරමනුස්සා උට්ඨහිත්වා සීඝං සීඝං ධාවන්තා ඉයතො 
චියතො ච ඔයලොයකන්තා තං පුරිසං සන්ධිද්වායර ඨිතං දිස්වා ‘‘හයර
දුට්ඨයචොරා’’ති ගයහත්වා හත්ථොයද මුග්ගරාදීහි යෙොයථත්වා රඤ්යඤො

දස්යසසුං – ‘‘අයං, යදව, යචොයරො සන්ධිසුයෙ ගහියතො’’ති  රාජා ‘‘ඉමස්ස

සීසං ඡින්දායෙහී’’ති නගරුත්තිකං ආණායෙසි  ‘‘සාධු, යදවා’’ති
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නගරුත්තියකොතංගාහායෙත්වාෙච්ඡාබාහංගාළ්හබන්ධනං බන්ධායෙත්වා
රත්තවණ්ණවිරළමාලාබන්ධකණ්ඨං ඉට්ඨකචුණ්ණමක්ඛිතසීසං 
වජ්ඣෙහටයභරියදසිතමග්ගං රථිකාය රථිකං සිඞ්ඝාටයකන සිඞ්ඝාටකං
විචරායෙත්වා කසාහි තායළන්යතොආඝාතනාභිමුෙං යනති  ‘‘අයං ඉමස්මිං
නගයරවිලුම්ෙමානකයචොයරොගහියතො’’ති යකොලාහලංඅයහොසි  

යතන ච සමයයන තස්මිං නගයර සුලසා නාම නගරයසොභිනී ොසායද
ඨිතා වාතොනන්තයරන ඔයලොයකන්තී තං තථා නීයමානං දිස්වා පුබ්යබ
යතන කතෙරිචයා ‘‘අයං පුරියසො ඉමස්මිංයයව නගයර මහතිං සම්ෙත්තිං
අනුභවිත්වා ඉදානි එවරූෙං අනත්ථං අනයබයසනං ෙත්යතො’’ති තස්ස
කාරුඤ්ඤං උප්ොයදත්වා චත්තායරො යමොදයක ොනීයඤ්ච යෙයසසි 

නගරුත්තිකස්ස ච ආයරොචායෙසි – ‘‘තාව අයයයො ආගයමතු, යාවායං 
පුරියසොඉයමයමොදයකොදිත්වාොනීයංපිවිස්සතී’’ති  

අයථතස්මිංඅන්තයරආයස්මාමහායමොග්ගල්ලායනොදිබ්යබනචක්ඛුනා 
ඔයලොයකන්යතො තස්ස බයසනප්ෙත්තිං දිස්වා කරුණාය

සඤ්යචොදිතමානයසො–‘‘අයංපුරියසො අකතපුඤ්යඤොකතොයෙො, යතනායං

නිරයය නිබ්බත්තිස්සති, මයි ෙන ගයත යමොදයක ච ොනීයඤ්ච දත්වා

භුම්මයදයවසුඋප්ෙජ්ජිස්සති, යංනූනාහං ඉමස්ස අවස්සයයො භයවයය’’න්ති 
චින්යතත්වා ොනීයයමොදයකසු උෙනීයමායනසු තස්ස පුරිසස්ස පුරයතො
ොතුරයහොසි යසොයථරං දිස්වාෙසන්නමානයසො‘‘කිංයමඉදායනවඉයමහි

මාරියමානස්ස යමොදයකහි ොදියතහි, ඉදං ෙන ෙරයලොකං ගච්ඡන්තස්ස
ොයථයයං භවිස්සතී’’ති චින්යතත්වා යමොදයක ච ොනීයඤ්ච යථරස්ස
දායෙසි  යථයරො තස්ස ෙසාදසංවඩ් නත්ථං තස්ස ෙස්සන්තස්යසව
තථාරූයෙ ඨායන නිසීදිත්වා යමොදයක ෙරිභුඤ්ජිත්වා ොනීයඤ්ච පිවිත්වා
උට්ඨායාසනා ෙක්කාමි  යසො ෙන පුරියසො යචොරඝාතයකහි ආඝාතනං
යනත්වා සීසච්යඡදං ොපියතො අනුත්තයර පුඤ්ඤක්යෙත්යත 
මහායමොග්ගල්ලානත්යථයර කයතන පුඤ්යඤන උළායර යදවයලොයක

නිබ්බත්තනාරයහොපි යස්මා ‘‘සුලසං ආගම්ම මයා අයං යදයයධම්යමො
ලද්යධො’’තිසුලසායගයතනසියනයහනමරණකායල චිත්තංඋෙක්කිලිට්ඨං
අයහොසි  තස්මා හීනකායං උෙෙජ්ජන්යතො ෙබ්බතගහනසම්භූයත 
සන්දච්ඡායයමහානියරොධරුක්යෙරුක්ෙයදවතාහුත්වානිබ්බත්ති  

යසො කිර සයච ෙඨමවයය කුලවංසට්ඨෙයන උස්සුක්කං අකරිස්ස, 

තස්මිංයයවනගයරයසට්ඨීනංඅග්යගො අභවිස්ස, මජ්ඣිමවයය මජ්ඣියමො, 

ෙච්ඡිමවයය ෙච්ඡියමො  සයච ෙන ෙඨමවයය ෙබ්බජියතො අභවිස්ස, අරහා

අභවිස්ස, මජ්ඣිමවයය සකදාගාමී අනාගාමී වා අභවිස්ස, ෙච්ඡිමවයය
යසොතාෙන්යනො අභවිස්ස  ොෙමිත්තසංසග්යගන ෙන ඉත්ථිධුත්යතො
සුරාධුත්යතො දුච්චරිතනිරයතො අනාදරියකො හුත්වා අනුක්කයමන
සබ්බසම්ෙත්තියතොෙරිහායිත්වාමහාබයසනංෙත්යතොතිවදන්ති  
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අථ යසො අෙයරන සමයයන සුලසං උයයානගතං දිස්වා 
සඤ්ජාතකාමරායගො අන්ධකාරං මායෙත්වා තං අත්තයනො භවනං යනත්වා

සත්තාහං තාය සද්ධිං සංවාසං කප්යෙසි, අත්තානඤ්චස්සා ආයරොයචසි 
තස්සාමාතා තංඅෙස්සන්තීයරොදමානාඉයතොචියතොචෙරිබ්භමති තංදිස්වා
මහාජයනො‘‘අයයයො මහායමොග්ගල්ලායනොමහිද්ධියකොමහානුභායවොතස්සා

ගතිං ජායනයය, තං උෙසඞ්කමිත්වා පුච්යඡයයාසී’’ති ආහ  සා ‘‘සාධු
අයයයො’’තියථරංඋෙසඞ්කමිත්වාතමත්ථංපුච්ඡි  යථයරො‘‘ඉයතොසත්තයම
දිවයස යවළුවනමහාවිහායර භගවති ධම්මං යදයසන්යත ෙරිසෙරියන්යත 
ෙස්සිස්සසී’’තිආහ අථසුලසාතංයදවපුත්තංඅයවොච– ‘‘අයුත්තංමය්හං

තවභවයන වසන්තියා, අජ්ජසත්තයමො දිවයසො, මමමාතාමංඅෙස්සන්තී

ෙරියදවයසොකසමාෙන්නා භවිස්සති, සාධුමං, යදව, තත්යථවයනහී’’ති යසො
තං යනත්වා යවළුවයන භගවති ධම්මං යදයසන්යත ෙරිසෙරියන්යත
ඨයෙන්ත්වාඅදිස්සමානරූයෙොඅට්ඨාසි  

තයතොමහාජයනොසුලසංදිස්වාඑවමාහ–‘‘අම්මසුලයස, ත්වංඑත්තකං 

දිවසං කුහිං ගතා? තව මාතා ත්වං අෙස්සන්තී ෙරියදවයසොකසමාෙන්නා
උම්මාදප්ෙත්තා විය ජාතා’’ති  සා තං ෙවත්තිං මහාජනස්ස ආචික්ඛි 
මහාජයනන ච ‘‘කථං යසො පුරියසො තථාොෙෙසුයතො අකතකුසයලො
යදවූෙෙත්තිං ෙටිලභතී’’ති වුත්යත සුලසා ‘‘මයා දාපියත යමොදයක 
ොනීයඤ්චඅයයස්සමහායමොග්ගල්ලානත්යථරස්ස දත්වායතනපුඤ්යඤන
යදවූෙෙත්තිං ෙටිලභතී’’ති ආහ  තං සුත්වා මහාජයනො
අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජායතො අයහොසි – ‘‘අරහන්යතො නාම අනුත්තරං

පුඤ්ඤක්යෙත්තං යලොකස්ස, යයසු අප්ෙයකොපි කයතො කායරො සත්තානං 
යදවූෙෙත්තිං ආවහතී’’ති උළාරං පීතියසොමනස්සං ෙටිසංයවයදසි  භික්ඛූ
තමත්ථංභගවයතො ආයරොයචසුං තයතොභගවාඉමිස්සාඅට්ඨුප්ෙත්තියා– 

1. 

‘‘යෙත්තූෙමාඅරහන්යතො, දායකාකස්සකූෙමා; 

බීජූෙමංයදයයධම්මං, එත්යතොනිබ්බත්තයතඵලං  

2. 

‘‘එතං බීජංකසීයෙත්තං, යෙතානංදායකස්සච; 

තංයෙතාෙරිභුඤ්ජන්ති, දාතාපුඤ්යඤනවඩ් ති  

3. 

‘‘ඉයධව කුසලංකත්වා, යෙයතචෙටිපූජිය; 

සග්ගඤ්චකමතිට්ඨානං, කම්මංකත්වානභද්දක’’න්ති –ඉමා ගාථා

අභාසි; 

1. තත්ථ යෙත්තූෙමාති ඛිත්තං වුත්තං බීජං තායති

මහප්ඵලභාවකරයණන රක්ෙතීති යෙත්තං, සාලිබීජාදීනං විරුහනට්ඨානං 



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 

6 

ෙටුන 

තං උෙමා එයතසන්ති යෙත්තූෙමා, යකදාරසදිසාති අත්යථො  අරහන්යතොති

ඛීණාසවා යතහිකියලසාරීනං සංසාරචක්කස්සඅරානඤ්චහතත්තා, තයතො

එව ආරකත්තා, ෙච්චයාදීනං අරහත්තා, ොෙකරයණ රහාභාවා ච
‘‘අරහන්යතො’’ති වුච්චන්ති  තත්ථ යථා යෙතඤ්හි තිණාදියදොසරහිතං 
ස්වාභිසඞ්ෙතබීජම්හි වුත්යත උතුසලිලාදිෙච්චයන්තරූයෙතං කස්සකස්ස

මහප්ඵලං යහොති, එවං ඛීණාසවසන්තායනො යලොභාදියදොසරහියතො
ස්වාභිසඞ්ෙයත යදයයධම්මබීයජ වුත්යත කාලාදිෙච්චයන්තරසහියතො
දායකස්සමහප්ඵයලොයහොති යතනාහභගවා‘‘යෙත්තූෙමා අරහන්යතො’’ති 
උක්කට්ඨනිද්යදයසොඅයංතස්සයසොදීනම්පි යෙත්තභාවාෙටික්යෙෙයතො  

දාෙකාති චීවරාදීනං ෙච්චයානං දාතායරො ෙරිච්චජනකා, යතසං

ෙරිච්චායගන අත්තයනො සන්තායන යලොභාදීනං ෙරිච්චජනකා යඡදනකා, 

තයතො වා අත්තයනො සන්තානස්ස යසොධකා, රක්ෙකා චාති අත්යථො  

කස්සකූෙමාති කස්සකසදිසා  යථා කස්සයකො සාලියෙත්තාදීනි කසිත්වා 
යථාකාලඤ්ච වුත්තුදකදානනීහරණනිධානරක්ෙණාදීහි අප්ෙමජ්ජන්යතො

උළාරං විපුලඤ්ච සස්සඵලං ෙටිලභති, එවං දායයකොපි අරහන්යතසු
යදයයධම්මෙරිච්චායගන ොරිචරියාය ච අප්ෙමජ්ජන්යතො උළාරං විපුලඤ්ච
දානඵලංෙටිලභති යතනවුත්තං‘‘දායකා කස්සකූෙමා’’ති  

බීජූෙමං යදෙයධම්මන්ති ලිඞ්ගවිෙල්ලායසන වුත්තං, බීජසදියසො
යදයයධම්යමොතිඅත්යථො අන්නොනාදිකස්සහි දසවිධස්සදාතබ්බවත්ථුයනො

එතං නාමං  එත්යතො නිබ්බත්තයත ඵලන්ති එතස්මා
දායකෙටිග්ගාහකයදයයධම්මෙරිච්චාගයතො දානඵලං නිබ්බත්තති යචව

උප්ෙජ්ජතිච, චිරතරෙබන්ධවයසනෙවත්තති චාතිඅත්යථො එත්ථචයස්මා

ෙරිච්චාගයචතනාභිසඞ්ෙතස්ස අන්නොනාදිවත්ථුයනො භායවො, න ඉතරස්ස, 
තස්මා ‘‘බීජූෙමං යදයයධම්ම’’න්ති යදයයධම්මග්ගහණං කතං  යතන 

යදයයධම්මාෙයදයසන යදයයධම්මවත්ථුවිසයාය ෙරිච්චාගයචතනායයයව
බීජභායවො දට්ඨබ්යබො  සා හි ෙටිසන්ධිආදිප්ෙයභදස්ස තස්ස

නිස්සයාරම්මණප්ෙයභදස්සචඵලස්සනිප්ඵාදිකා, න යදයයධම්යමොති  

2. එතංබීජංකසීයෙත්තන්තියථාවුත්තංබීජං, යථාවුත්තඤ්ච යෙත්තං, 
තස්ස බීජස්ස තස්මිං යෙත්යත වෙනෙයයොගසඞ්ොතා කසි චාති අත්යථො 
එතං තයං යකසං ඉච්ඡිතබ්බන්ති ආහ ‘‘යෙතානං දායකස්ස චා’’ති  යදි

දායයකො යෙයත උද්දිස්ස දානං යදති, යෙතානඤ්ච දායකස්ස ච, යදි න

යෙයතඋද්දිස්සදානංයදති, දායකස්යසවඑතං බීජංඑසාකසිඑතංයෙත්තං

උෙකාරායයහොතීතිඅධිප්ොයයො ඉදානිතංඋෙකාරං දස්යසතුං ‘‘තංයෙතා

ෙරිභුඤ්ජන්ති, දාතා පුඤ්යඤන වඩ්ඪතී’’ති වුත්තං  තත්ථ තං යෙතා

ෙරිභුඤ්ජන්තීති දායයකන යෙයත උද්දිස්ස දායන දින්යන
යථාවුත්තයෙත්තකසිබීජසම්ෙත්තියා අනුයමොදනාය ච යං යෙතානං 

උෙකප්ෙති, තං දානඵලං යෙතා ෙරිභුඤ්ජන්ති  දාතා පුඤ්යඤන වඩ්ඪතීති
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ෙටුන 

දාතා ෙන අත්තයනො දානමයපුඤ්ඤනිමිත්තං යදවමනුස්යසසු 
යභොගසම්ෙත්තිආදිනා පුඤ්ඤඵයලන අභිවඩ් ති  පුඤ්ඤඵලම්පි හි

‘‘කුසලානං, භික්ෙයව, ධම්මානං සමාදානයහතු එවමිදං පුඤ්ඤං

ෙවඩ් තී’’තිආදීසු(දී නි 3.80) පුඤ්ඤන්ති වුච්චති  

3. ඉයධවකුසලංකත්වාතිඅනවජ්ජසුෙවිොකට්යඨනකුසලංයෙතානං 
උද්දිසනවයසන දානමයං පුඤ්ඤං උෙචිනිත්වා ඉයධව ඉමස්මිංයයව

අත්තභායව  යෙයතචෙටිපූජිොතියෙයතඋද්දිස්සදායනනසම්මායනත්වා 
අනුභුයයමානදුක්ෙයතො යත යමොයචත්වා  යෙයත හි උද්දිස්ස දියයමානං
දානංයතසංපූජා නාමයහොති යතනාහ–‘‘අම්හාකඤ්චකතාපූජා’’ති(යෙ 

ව 18), ‘‘යෙතානංපූජාචකතා උළාරා’’ති(යෙ ව 25) ච ‘‘යෙයතචා’’ති

ච-සද්යදන ‘‘පියයො ච යහොති මනායෙො, අභිගමනීයයො ච යහොති

විස්සාසනීයයො, භාවනීයයො ච යහොති ගරුකාතබ්යබො, ොසංයසො ච යහොති
කිත්තනීයයො විඤ්ඤූන’’න්ති එවමාදියක දිට්ඨධම්මියක දානානිසංයස

සඞ්ගණ්හාති  සග්ගඤ්ච කමති ඨානං, කම්මං කත්වාන භද්දකන්ති
කලයාණං කුසලකම්මං කත්වා දිබ්යබහි ආයුආදීහි දසහි ඨායනහි සුට්ඨු

අග්ගත්තා ‘‘සග්ග’’න්ති ලද්ධනාමං කතපුඤ්ඤානං නිබ්බත්තනට්ඨානං
යදවයලොකංකමති උෙෙජ්ජනවයසනඋෙගච්ඡති  

එත්ථ ච‘‘කුසලංකත්වා’’තිවත්වාපුන ‘‘කම්මංකත්වානභද්දක’’න්ති
වචනං ‘‘යදයයධම්මෙරිච්චායගො විය ෙත්තිදානවයසන 
දානධම්මෙරිච්චායගොපි දානමයකුසලකම්මයමවා’’ති දස්සනත්ථන්ති

දට්ඨබ්බං යකචි ෙයනත්ථ‘‘යෙතාතිඅරහන්යතොඅධිප්යෙතා’’තිවදන්ති, තං

යතසංමතිමත්තං ‘‘යෙතා’’ති ඛීණාසවානංආගතට්ඨානස්යසව අභාවයතො, 

බීජාදිභාවස්ස ච දායකස්ස විය යතසං අයුජ්ජමානත්තා, යෙතයයොනිකානං
යුජ්ජමානත්තාච  යදසනාෙරියයොසායනයදවපුත්තංසුලසඤ්චආදිංකත්වා
චතුරාසීතියාොණසහස්සානං ධම්මාභිසමයයොඅයහොසීති  

යෙත්තූෙමයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. සූකරමුෙයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

කායෙො යත සබ්බයසොවණ්ය ොති ඉදං සත්ථරි රාජගහං උෙනිස්සාය
යවළුවයන කලන්දකනිවායෙ විහරන්යත අඤ්ඤ්ඤාතරං සූකරමුෙයෙතං 
ආරබ්භ වුත්තං  අතීයත කිර කස්සෙස්ස භගවයතො සාසයන එයකො භික්ඛු

කායයන සඤ්ඤයතො අයහොසි, වාචාය අසඤ්ඤයතො, භික්ඛූ අක්යකොසති

ෙරිභාසති යසො කාලංකත්වානිරයයනිබ්බත්යතො, එකංබුද්ධන්තරංතත්ථ
ෙච්චිත්වා තයතො චවිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්ොයද රාජගහසමීයෙ
ගිජ්ඣකූටෙබ්බතොයද තස්යසව කම්මස්ස විොකාවයසයසන
ඛුප්පිොසාභිභූයතො යෙයතො හුත්වා නිබ්බත්ති  තස්ස කායයො 

සුවණ්ණවණ්යණො අයහොසි, මුෙං සූකරමුෙසදිසං  අථායස්මා නාරයදො
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ෙටුන 

ගිජ්ඣකූයට ෙබ්බයත වසන්යතො ොයතොව සරීරෙටිජග්ගනං කත්වා
ෙත්තචීවරමාදාය රාජගහං පිණ්ඩාය ගච්ඡන්යතො අන්තරාමග්යගතං යෙතං
දිස්වායතනකතකම්මංපුච්ඡන්යතො– 

4. 

‘‘කායයොයතසබ්බයසොවණ්යණො, සබ්බාඔභාසයතදිසා; 

මුෙංයතසූකරස්යසව, කිංකම්මමකරීපුයර’’ති – 

ගාථමාහ  තත්ථ කායෙො යත සබ්බයසොවණ්ය ොති තව කායයො යදයහො

සබ්යබො සුවණ්ණවණ්යණො උත්තත්තකනකසන්නියභො  සබ්බා ඔභාසයත

දිසාති තස්ස ෙභාය සබ්බාපි දිසා සමන්තන්යතො ඔභාසති විජ්යජොතති  

ඔභාසයතති වා අන්යතොගධයහොතුඅත්ථමිදං ෙදන්ති ‘‘යත කායයො 
සබ්බයසොවණ්යණො සබ්බා දිසා ඔභායසති විජ්යජොයතතී’’ති අත්යථො

දට්ඨබ්යබො  මුෙං යත සූකරස්යසවාති මුෙං ෙන යත සූකරස්ස විය, 

සූකරමුෙසදිසංතවමුෙන්තිඅත්යථො  කංකම්මමකරීපුයරති‘‘ත්වංපුබ්යබ
අතීතජාතියංකීදිසං කම්මංඅකාසී’’තිපුච්ඡති  

එවංයථයරනයසොයෙයතොකතකම්මංපුට්යඨොගාථායවිස්සජ්යජන්යතො 
– 

5. 

‘‘කායයනසඤ්ඤයතොආසිං, වාචායාසිමසඤ්ඤයතො; 

යතනයමතාදියසොවණ්යණො, යථාෙස්සසිනාරදා’’ති – 

ආහ. තත්ථ කායෙනසඤ්ඤයතො ආසින්තිකායියකනසංයයමනසංයයතො

කායද්වාරියකන සංවයරන සංවුයතො අයහොසිං  වාචාොසිමසඤ්ඤයතොති 

වාචාය අසඤ්ඤයතො වාචසියකන අසංවයරන සමන්නාගයතො අයහොසිං  

යතනාතියතනඋභයයනසංයයමන අසංයයමනච  යමතිමය්හං  එතාදියසො 

වණ්ය ොති එදියසො  යථා ත්වං, නාරද, ෙච්චක්ෙයතො ෙස්සසි, එවරූයෙො, 

කායයන මනුස්සසණ්ඨායනො සුවණ්ණවණ්යණො, මුයෙන සූකරසදියසො

ආසින්තියයොජනා  වණ් සද්යදොහිඉධඡවියංසණ්ඨායනචදට්ඨබ්යබො  

එවං යෙයතො යථයරන පුච්ඡියතො තමත්ථං විස්සජ්යජත්වා තයමව
කාරණං කත්වායථරස්සඔවාදංයදන්යතො– 

6. 

‘‘තංතයාහංනාරදබ්රරූමි, සාමංදිට්ඨමිදංතයා; 

මාකාසිමුෙසාොෙං, මායෙොසූකරමුයෙොඅහූ’’ති – 

ගාථමාහ තත්ථ තන්තිතස්මා  තයාහන්තියතඅහං  නාරදාතියථරංආලෙති  

බූ්රමීතිකයථමි  සාමන්තිසයයමව  ඉදන්තිඅත්තයනොසරීරංසන්ධායවදති 



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 

9 

ෙටුන 

අයඤ්යහත්ථ අත්යථො – යස්මා, භන්යත නාරද, ඉදං මම සරීරං ගලයතො

ෙට්ඨාය යහට්ඨා මනුස්සසණ්ඨානං, උෙරි සූකරසණ්ඨානං, තයා

ෙච්චක්ෙයතොව දිට්ඨං, තස්මා යත අහං ඔවාදවයසනවදාමීති කින්ති යචති

ආහ ‘‘මාකාසි මුෙසා ොෙං, මා යෙො සූකරමුයෙො අහූ’’ති  තත්ථ මාති

ෙටියසයධ නිොයතො  මුෙසාති මුයෙන  යෙොති අවධාරයණ, වාචාය

ොෙකම්මං මාකාසි මා කයරොහි  මා යෙො සූකරමුයෙො අහූති අහං විය
සූකරමුයෙො මා අයහොසියයව  සයච ෙනත්වං මුෙයරො හුත්වා වාචාය ොෙං 

කයරයයාසි, එකංයසන සූකරමුයෙො භයවයයාසි, තස්මා මාකාසි මුෙසා
ොෙන්ති ඵලෙටියසධනමුයෙනපියහතුයමවෙටියසයධති  

අථායස්මා නාරයදො රාජගයහ පිණ්ඩාය චරිත්වා ෙච්ඡාභත්තං 
පිණ්ඩොතෙටික්කන්යතොචතුෙරිසමජ්යඣනිසින්නස්සසත්ථුයනොතමත්ථං

ආයරොයචසි  සත්ථා, ‘‘නාරද, පුබ්යබවමයා යසොසත්යථොදිට්යඨො’’තිවත්වා 

අයනකාකාරයවොකාරං වචීදුච්චරිතසන්නිස්සිතං ආදීනවං, 
වචීසුචරිතෙටිසංයුත්තඤ්ච ආනිසංසං ෙකායසන්යතො ධම්මං යදයසසි  සා
යදසනාසම්ෙත්තෙරිසායසාත්ථිකා අයහොසීති  

සූකරමුෙයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. පූතිමුෙයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

දිබ්බං සුභංධායරසිවණ් ධාතුන්තිඉදංසත්ථරියවළුවයනවිහරන්යත 

කලන්දකනිවායෙ අඤ්ඤතරං පූතිමුෙයෙතං ආරබ්භ වුත්තං  අතීයත කිර
කස්සෙස්ස භගවයතො කායල ද්යව කුලපුත්තා තස්ස සාසයන ෙබ්බජිත්වා
සීලාචාරසම්ෙන්නා සල්යලෙවුත්තියනො අඤ්ඤතරස්මිං ගාමකාවායස
සමග්ගවාසං වසිංසු  අථ අඤ්ඤතයරො ොෙජ්ඣාසයයො යෙසුඤ්ඤාභිරයතො
භික්ඛු යතසං වසනට්ඨානං උෙගඤ්ඡි  යථරා යතන සද්ධිං ෙටිසන්ථාරං
කත්වා වසනට්ඨානං දත්වා දුතියදිවයස තං ගයහත්වා ගාමං පිණ්ඩාය 
ෙවිසිංසු මනුස්සායතදිස්වායතසුයථයරසුඅතිවියෙරමනිෙච්චකාරංකත්වා 
යාුභත්තාදීහිෙටිමායනසුං යසොවිහාරංෙවිසිත්වාචින්යතසි– ‘‘සුන්දයරො

වතායං යගොචරගායමො, මනුස්සා ච සද්ධා ෙසන්නා, ෙණීතෙණීතං

පිණ්ඩොතංයදන්ති, අයඤ්චවිහායරො ඡායූදකසම්ෙන්යනො, සක්කායමඉධ
සුයෙනවසිතුං ඉයමසුෙනභික්ඛූසුඉධවසන්යතසු මය්හංඵාසුවිහායරොන

භවිස්සති, අන්යතවාසිකවායසොවියභවිස්සති හන්දාහංඉයම අඤ්ඤමඤ්ඤං

භින්දිත්වායථානපුනඉධවසිස්සන්ති, තථාකරිස්සාමී’’ති  

අයථකදිවසං මහායථයර ද්වින්නම්පි ඔවාදං දත්වා අත්තයනො
වසනට්ඨානං ෙවිට්යඨ යෙසුණියකො භික්ඛු යථොකං කාලං වීතිනායමත්වා 

මහායථරං උෙසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා යථයරන ‘‘කිං, ආවුයසො, විකායල

ආගයතොසී’’තිච වුත්යත, ‘‘ආම, භන්යතකිඤ්චිවත්තබ්බංඅත්ථී’’තිවත්වා

‘‘කයථහි, ආවුයසො’’ති යථයරන අනුඤ්ඤායතො ආහ – ‘‘එයසො, භන්යත, 
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තුම්හාකං සහායකත්යථයරො සම්මුො මිත්යතො විය අත්තානං දස්යසත්වා

ෙරම්මුොසෙත්යතොවියඋෙවදතී’’ති  ‘‘කිංකයථතී’’තිපුච්ඡියතො‘‘සුණාථ, 

භන්යත, ‘එයසො මහායථයරො සයඨො මායාවී කුහයකො මිච්ඡාජීයවන ජීවිකං

කප්යෙතී’තිතුම්හාකංඅුණංකයථතී’’තිආහ ‘‘මා, ආවුයසො, එවං භණි, න

යසොභික්ඛුඑවංමංඋෙවදිස්සති, ගිහිකාලයතොෙට්ඨායමමසභාවංජානාති

‘යෙසයලො කලයාණසීයලො’’’ති  ‘‘සයච, භන්යත, තුම්යහ අත්තයනො

විසුද්ධචිත්තතායඑවංචින්යතථ, තංතුම්හාකංයයවඅනුච්ඡවිකං, මය්හංෙන

යතනසද්ධිං යවරංනත්ථි, කස්මා අහං යතන අවුත්තං ‘වුත්ත’න්ති වදාමි 

යහොතු, කාලන්තයරන සයයමව ජානිස්සථා’’ති ආහ  යථයරොපි 
පුථුජ්ජනභාවයදොයසනද්යවළ්හකචිත්යතො‘‘එවම්පිසියා’’තිසාසඞ්කහදයයො
හුත්වා යථොකං සිථිලවිස්සායසො අයහොසි  යසො බායලො ෙඨමං මහායථරං
ෙරිභින්දිත්වා ඉතරම්පි යථනං වුත්තනයයයනව ෙරිභින්දි  අථ යතඋයභොපි
යථරා දුතියදිවයස අඤ්ඤමඤ්ඤං අනාලපිත්වා ෙත්තචීවරමාදාය ගායම
පිණ්ඩාය චරිත්වා පිණ්ඩොතමාදාය අත්තයනො වසනට්ඨායනයයව 
ෙරිභුඤ්ජිත්වාසාමීචිමත්තම්පිඅකත්වාතංදිවසංතත්යථව වසිත්වාවිභාතාය
චරත්තියාඅඤ්ඤමඤ්ඤංඅනායරොයචත්වාවයථාඵාසුකට්ඨානං අගමංසු  

යෙසුණිකං ෙන භික්ඛුං ෙරිපුණ්ණමයනොරථං ගාමං පිණ්ඩාය ෙවිට්ඨං 

මනුස්සා දිස්වා ආහංසු – ‘‘භන්යත, යථරා කුහිං ගතා’’ති? යසො ආහ –

‘‘සබ්බරත්තිං අඤ්ඤමඤ්ඤං කලහං කත්වා මයා ‘මා කලහං කයරොථ, 

සමග්ගා යහොථ, කලයහො නාම අනත්ථාවයහො ආයතිදුක්ඛුප්ොදයකො

අකුසලසංවත්තනියකො, පුරිමකාපිකලයහනමහතාහිතා ෙරිභට්ඨා’තිආදීනි
වුච්චමානාපි මම වචනං අනාදියිත්වා ෙක්කන්තා’’ති  තයතො මනුස්සා 

‘‘යථරා තාව ගච්ඡන්තු, තුම්යහ ෙන අම්හාකං අනුකම්ොය ඉයධව
අනුක්කණ්ඨිත්වා වසථා’’තියාචිංසු යසො‘‘සාධූ’’තිෙටිස්සුණිත්වාතත්යථව
වසන්යතො කතිොයහන චින්යතසි – ‘‘මයා සීලවන්යතො කලයාණධම්මා

භික්ඛූ ආවාසයලොයභන ෙරිභින්නා, බහුං වත මයා ොෙකම්මං ෙසුත’’න්ති 
බලවවිප්ෙටිසාරාභිභූයතො යසොකයවයගන ගිලායනො හුත්වා නචියරයනව
කාලං කත්වාඅවීචිම්හිනිබ්බත්ති  

ඉතයර ද්යව සහායකත්යථරා ජනෙදචාරිකං චරන්තා අඤ්ඤතරස්මිං
ආවායස සමාගන්ත්වාඅඤ්ඤමඤ්ඤංසම්යමොදිත්වායතනභික්ඛුනාවුත්තං
යභදවචනං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ආයරොයචත්වා තස්ස අභූතභාවං ඤත්වා
සමග්ගා හුත්වා අනුක්කයමනතයමව ආවාසං ෙච්චාගමිංසු  මනුස්සා ද්යව
යථයර දිස්වා හට්ඨතුට්ඨා සඤ්ජාතයසොමනස්සා හුත්වා චතූහි ෙච්චයයහි
උෙට්ඨහිංසු  යථරා ච තත්යථව වසන්තා සප්ොයආහාරලායභන 
සමාහිතචිත්තාවිෙස්සනංවඩ්ය ත්වානචියරයනවඅරහත්තංොපුණිංසු  

යෙසුණියකො භික්ඛු එකං බුද්ධන්තරං නිරයය ෙච්චිත්වා ඉමස්මිං 
බුද්ධුප්ොයද රාජගහස්ස අවිදූයර පූතිමුෙයෙයතො හුත්වා නිබ්බත්ති  තස්ස
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කායයො සුවණ්ණවණ්යණො අයහොසි, මුෙයතො ෙන පුළවකා නික්ෙමිත්වා

ඉයතො චියතො ච මුෙං ොදන්ති, තස්ස දූරම්පි ඔකාසං ඵරිත්වා දුග්ගන්ධං
වායති අථායස්මානාරයදො ගිජ්ඣකූටෙබ්බතාඔයරොහන්යතොතංදිස්වා– 

7. 

‘‘දිබ්බං සුභං ධායරසි වණ්ණධාතුං, යවහායසං තිට්ඨසි 

අන්තලික්යෙ; 

මුෙඤ්ච යත කිමයයො පූතිගන්ධං, ොදන්ති කිං කම්මමකාසි 
පුබ්යබ’’ති – 

ඉමාය ගාථාය කතකම්මං පුච්ඡි  තත්ථ දිබ්බන්ති දිවි භවං

යදවත්තභාවෙරියාෙන්නං ඉධෙනදිබ්බං වියාතිදිබ්බං  සුභන්තියසොභනං, 

සුන්දරභාවං වා  වණ් ධාතුන්ති ඡවිවණ්ණං  ධායරසීති වහසි. යවහාෙසං

තිට්ඨසි අන්තලික්යෙති යවහායසසඤ්ඤියත අන්තලික්යෙ තිට්ඨසි  යකචි
ෙන ‘‘විහායසං තිට්ඨසි අන්තලික්යෙ’’ති ොඨං වත්වා විහායසං
ඔභායසන්යතො අන්තලික්යෙ තිට්ඨසීති වචනයසයසන අත්ථං වදන්ති  

පූතිගන්ධන්ති කුණෙගන්ධං, දුග්ගන්ධන්ති අත්යථො  කං කම්මමකාසි 

පුබ්යබති ෙරමදුග්ගන්ධං යත මුෙං කිමයයො ොදන්ති, කායයො ච

සුවණ්ණවණ්යණො, කීදිසං නාම කම්මං එවරූෙස්ස අත්තභාවස්ස
කාරණභූතංපුබ්යබත්වංඅකාසීති පුච්ඡි  

එවං යථයරන යසො යෙයතො අත්තනා කතකම්මං පුට්යඨො තමත්ථං
විස්සජ්යජන්යතො– 

8. 

‘‘සමයණො අහං ොයෙොතිදුට්ඨවායචො, තෙස්සිරූයෙො මුෙසා

අසඤ්ඤයතො; 

ලද්ධාචයමතමසාවණ්ණධාතු, මුෙඤ්චයමයෙසුණියයනපූතී’’ති  
– 

ගාථමාහ තත්ථ සමය ොඅහංොයෙොතිඅහං ලාමයකොසමයණොොෙභික්ඛු

අයහොසිං  අතිදුට්ඨවායචොති අතිදුට්ඨවචයනො, ෙයරඅතික්කමිත්වාලඞ්ඝිත්වා

වත්තා, ෙයරසං ුණෙරිධංසකවචයනොති අත්යථො  ‘‘අතිදුක්ෙවායචො’’ති වා

ොයඨො, අතිවිය ඵරුසවචයනො මුසාවාදයෙසුඤ්ඤාදිවචීදුච්චරිතනිරයතො  

තෙස්සිරූයෙොති සමණෙතිරූෙයකො  මුෙසාතිමුයෙන  ලද්ධාතිෙටිලද්ධා ච-

කායරො සම්පිණ්ඩනත්යථො  යමති මයා  තෙසාති බ්රහ්මචරියයන  

යෙසුණියෙනාතිපිසුණවාචාය  පුතීති පූතිගන්ධං  

එවං යසො යෙයතො අත්තනා කතකම්මං ආචික්ඛිත්වා ඉදානි යථරස්ස
ඔවාදං යදන්යතො– 
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9. 

‘‘තයිදංතයානාරදසාමංදිට්ඨං, 

අනුකම්ෙකායයකුසලාවයදයයං; 

මායෙසුණංමාචමුසාඅභාණි, 
යක්යෙොතුවංයහොහිසිකාමකාමී’’ති – 

ඔසානගාථමාහ තත්ථ තයිදන්තිතංඉදංමමරූෙං  අනුකම්ෙකායෙකුසලා 

වයදෙුන්ති යය අනුකම්ෙනසීලා කාරුණිකා ෙරහිතෙටිෙත්තියං කුසලා

නිපුණා බුද්ධාදයයො යං වයදයයං, තයදව වදාමීති අධිප්ොයයො  ඉදානි තං

ඔවාදංදස්යසන්යතො ‘‘මායෙසු ංමාචමුසාඅභාණි, ෙක්යෙොතුවංයහොහිසි 

කාමකාමී’’තිආහ තස්සත්යථො– යෙසු ං පිසුණවචනංමුසා ච මාඅභාණි 

මාකයථහි යදිහිත්වං මුසාවාදංපිසුණවාචඤ්චෙහායවාචායසඤ්ඤයතො

භයවයයාසි, යක්යෙොවායදයවොවා යදවඤ්ඤතයරොවාත්වංභවිස්සසි, කාමං
කාමිතබ්බං උළාරං දිබ්බසම්ෙත්තිං ෙටිලභිත්වා තත්ථ කාමනසීයලො
යථාසුෙංඉන්ද්රියානංෙරිචරයණන අභිරමණසීයලොති  

තං සුත්වා යථයරො තයතො රාජගහං ගන්ත්වා පිණ්ඩාය චරිත්වා 
ෙච්ඡාභත්තං පිණ්ඩොතෙටික්කන්යතො සත්ථු තමත්ථං ආයරොයචසි  සත්ථා
තං අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා ධම්මං යදයසසි  සා යදසනා සම්ෙත්තෙරිසාය
සාත්ථිකා අයහොසීති  

පූතිමුෙයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. පිට්ඨධීතලිකයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

ෙං කඤ්චාරම්ම ං කත්වාති ඉදං සත්ථා සාවත්ථියං යජතවයන
විහරන්යතො අනාථපිණ්ඩිකස්ස ගහෙතියනො දානං ආරබ්භ කයථසි  
අනාථපිණ්ඩිකස්සකිරගහෙතියනොධීතුධීතායදාරිකායධාතිපිට්ඨධීතලිකං

අදාසි ‘‘අයං යත ධීතා, ඉමං ගයහත්වාකීළස්සූ’’ති  සා තත්ථ ධීතුසඤ්ඤං
උප්ොයදසි අථස්සා එකදිවසංතංගයහත්වාකීළන්තියාෙමායදනෙතිත්වා
භිජ්ජි  තයතො දාරිකා ‘‘මම ධීතා මතා’’ති ෙයරොදි  තං යරොදන්තිං යකොචිපි
යගහජයනො සඤ්ඤායෙතුං නාසක්ඛි  තස්මිඤ්ච සමයය සත්ථා
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ගහෙතියනො යගයහ ෙඤ්ඤත්යත ආසයන නිසින්යනො

යහොති, මහායසට්ඨි චභගවයතො සමීයෙනිසින්යනොඅයහොසි ධාතිතංදාරිකං
ගයහත්වා යසට්ඨිස්සසන්තිකංඅගමාසි යසට්ඨිතංදිස්වා‘‘කිස්සායංදාරිකා
යරොදතී’’තිආහ  ධාතිතංෙවත්තිංයසට්ඨිස්සආයරොයචසි යසට්ඨිතංදාරිකං

අඞ්යක නිසීදායෙත්වා ‘‘තව ධීතුදානං දස්සාමී’’ති සඤ්ඤායෙත්වා සත්ථු

ආයරොයචසි – ‘‘භන්යත, මම නත්තුධීතරං පිට්ඨධීතලිකං උද්දිස්ස දානං

දාතුකායමො, තං යම ෙඤ්චහි භික්ඛුසයතහි සද්ධිං ස්වාතනාය
අධිවායසථා’’ති අධිවායසසිභගවාතුණ්හීභායවන  
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අථ භගවා දුතියදිවයස ෙඤ්චහි භික්ඛුසයතහි සද්ධිං යසට්ඨිස්ස ඝරං
ගන්ත්වාභත්තකිච්චංකත්වාඅනුයමොදනංකයරොන්යතො– 

10. 

‘‘යංකිඤ්චාරම්මණංකත්වා, දජ්ජාදානංඅමච්ඡරී; 

පුබ්බයෙයතචආරබ්භ, අථවාවත්ථුයදවතා  

11. 

‘‘චත්තායරො චමහාරායජ, යලොකොයලයසස්සියන; 

කුයවරංධතරට්ඨඤ්ච, විරූෙක්ෙංවිරූළ්හකං; 

යතයචවපූජිතායහොන්ති, දායකාචඅනිප්ඵලා  

12. 

‘‘නහිරුණ්ණංවායසොයකොවා, යාචඤ්ඤාෙරියදවනා; 

නතංයෙතස්සඅත්ථාය, එවංතිට්ඨන්තිඤාතයයො  

13. 

‘‘අයඤ්චයෙොදක්ඛිණාදින්නා, සඞ්ඝම්හිසුප්ෙතිට්ඨිතා; 

දීඝරත්තංහිතායස්ස, ඨානයසොඋෙකප්ෙතී’’ති –ඉමාගාථා අභාසි; 

10. තත්ථ ෙං කඤ්චාරම්ම ං කත්වාති මඞ්ගලාදීසු අඤ්ඤතරං යං

කිඤ්චි ආරබ්භඋද්දිස්ස  දජ්ජාතිදයදයය  අමච්ඡරීතිඅත්තයනොසම්ෙත්තියා

ෙයරහි සාධාරණභාවාසහනලක්ෙණස්ස මච්යඡරස්ස අභාවයතො අමච්ඡරී, 
ෙරිච්චාගසීයලො මච්ඡරියයලොභාදිචිත්තමලං දූරයතොකත්වා දානං දයදයයාති

අධිප්ොයයො  පුබ්බයෙයත ච ආරබ්භාති පුබ්බයකපි යෙයත උද්දිස්ස  

වත්ථුයදවතාති ඝරවත්ථුආදීසු අධිවත්ථා යදවතා ආරබ්භාති යයොජනා  අථ

වාතිඉමිනාඅඤ්යඤපි යදවමනුස්සාදියකයයයකචිආරබ්භදානංදයදයයාති
දස්යසති  

11. තත්ථ යදයවසු තාව එකච්යච ොකයට යදයව දස්යසන්යතො 

‘‘චත්තායරො ච මහාරායජ’’ති වත්වා පුන යත නාමයතො ගණ්හන්යතො 

‘‘කුයවර’’න්තිආදිමාහ තත්ථ කුයවරන්තියවස්සවණං  ධතරට්ඨන්තිආදීනි

යසසානංතිණ්ණංයලොකොලානංනාමානි  යතයචවපූජිතායහොන්තීතියත
චමහාරාජායනොපුබ්බයෙතවත්ථුයදවතායයොච උද්දිසනකිරියායෙටිමානිකා

යහොන්ති  දාෙකා ච අනිප්ඵලාති යය දානං යදන්ති, යත දායකා ච ෙයරසං

උද්දිසනමත්යතන න නිප්ඵලා, අත්තයනො දානඵලස්ස භාගියනො එව
යහොන්ති  

12. ඉදානි ‘‘යය අත්තයනොඤාතීනං මරයණන යරොදන්ති ෙරියදවන්ති

යසොචන්ති, යතසංතංනිරත්ථකං, අත්තෙරිතාෙනමත්තයමවා’’ති දස්යසතුං 

‘‘නහිරුණ් ංවා’’ති ගාථමාහ තත්ථ රුණ් න්තිරුදිතංඅස්සුයමොචනංන



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 

14 

ෙටුන 

හි කාතබ්බන්ති වචනයසයසො  යසොයකොති යසොචනං චිත්තසන්තායෙො, 

අන්යතොනිජ්ඣානන්ති අත්යථො  ො චඤ්ඤා ෙරියදවනාති යා ච

රුණ්ණයසොකයතො අඤ්ඤා ෙරියදවනා, ‘‘කහං 

එකපුත්තකා’’තිආදිවාචාවිප්ෙලායෙො, යසොපි න කාතබ්යබොති අත්යථො 

සබ්බත්ථ වා-සද්යදො විකප්ෙනත්යථො. න තං යෙතස්ස අත්ථාොති යස්මා
රුණ්ණං වා යසොයකො වා ෙරියදවනා වාති සබ්බම්පි තං යෙතස්ස 

කාලකතස්සඅත්ථායඋෙකාරායනයහොති, තස්මානහිතංකාතබ්බං, තථාපි
එවංතිට්ඨන්ති ඤාතයයොඅවිද්දසුයනොතිඅධිප්ොයයො  

13. එවං රුණ්ණාදීනං නිරත්ථකභාවං දස්යසත්වා ඉදානි යා

පුබ්බයෙතාදියක ආරබ්භ දායයකන සඞ්ඝස්ස දක්ඛිණා දින්නා, තස්සා

සාත්ථකභාවං දස්යසන්යතො ‘‘අෙඤ්ච යෙො දක්ඛි ා’’ති ගාථමාහ  තත්ථ 

අෙන්ති දායයකන තං දින්නං දානං ෙච්චක්ෙයතො දස්යසන්යතො වදති  ච-

සද්යදොබයතියරකත්යථො, යතනයථාරුණ්ණාදියෙතස්සනකස්සචිඅත්ථාය

යහොති, න එවමයං, අයං ෙන දක්ඛිණා දීඝරත්තං හිතායස්ස යහොතීති

වක්ෙමානයමව වියසසං යජොයතති  යෙොති අවධාරයණ  දක්ඛි ාති දානං  

සඞ්ඝම්හි සුප්ෙතිට්ඨිතාති අනුත්තයර පුඤ්ඤක්යෙත්යත සඞ්යඝ සුට්ඨු

ෙතිට්ඨිතා  දීඝරත්තං හිතාෙස්සාතිඅස්සයෙතස්සචිරකාලංහිතායඅත්ථාය  

ඨානයසො උෙකප්ෙතීති තඞ්ෙණඤ්යඤව නිප්ඵජ්ජති, න කාලන්තයරති
අත්යථො අයඤ්හි තත්ථධම්මතා–යංයෙයතඋද්දිස්සදායනදින්යනයෙතා

යචඅනුයමොදන්ති, තාවයදව තස්සඵයලනයෙතාෙරිමුච්චන්තීති  

එවං භගවා ධම්මං යදයසත්වා මහාජනං යෙයත උද්දිස්ස
දානාභිරතමානසං කත්වා උට්ඨායාසනා ෙක්කාමි  පුනදිවයස යසට්ඨිභරියා
අවයසසාචඤාතකායසට්ඨිං අනුවත්තන්තාඑවංයතමාසමත්තංමහාදානං
ෙවත්යතසුං  අථ රාජා ෙයසනදි යකොසයලො භගවන්තං උෙසඞ්කමිත්වා

‘‘කස්මා, භන්යත, භික්ඛූමාසමත්තංමමඝරංනාගමිංසූ’’තිපුච්ඡි  සත්ථාරා
තස්මිං කාරයණ කථියත රාජාපි යසට්ඨිං අනුවත්තන්යතො බුද්ධප්ෙමුෙස්ස 

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං ෙවත්යතසි, තං දිස්වා නාගරා රාජානං
අනුවත්තන්තා මාසමත්තං මහාදානං ෙවත්යතසුං  එවං මාසද්වයං
පිට්ඨධීතලිකමූලකංමහාදානං ෙවත්යතසුන්ති  

පිට්ඨධීතලිකයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. තියරොකුට්ටයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

තියරොකුට්යෙසු තිට්ඨන්තීතිඉදංසත්ථාරාජගයහවිහරන්යතොසම්බහුයල
යෙයතආරබ්භ කයථසි  

තත්රායං විත්ථාරකථා – ඉයතො ද්වානවුතිකප්යෙ කාසි නාම නගරං 
අයහොසි  තත්ථ ජයයසයනො නාම රාජා රජ්ජං කායරසි  තස්ස සිරිමා නාම
යදවී  තස්සා කුච්ඡියං ඵුස්යසො නාම යබොධිසත්යතො නිබ්බත්තිත්වා 
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අනුපුබ්යබන සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුජ්ඣි  ජයයසයනො රාජා ‘‘මම

පුත්යතො මහාභිනික්ෙමනංනික්ෙමිත්වාබුද්යධොජායතො, මය්හයමවබුද්යධො, 

මය්හං ධම්යමො, මය්හං සඞ්යඝො’’ති මමත්තං උප්ොයදත්වා සබ්බකාලං

සයයමවඋෙට්ඨහති, නඅඤ්යඤසං ඔකාසංයදති  

භගවයතො කනිට්ඨභාතයරො යවමාතිකා තයයො භාතයරො චින්යතසුං –

‘‘බුද්ධා නාමසබ්බයලොකහිතත්ථායඋප්ෙජ්ජන්ති, නඑකස්යසවඅත්ථාය  
අම්හාකඤ්ච පිතා අඤ්යඤසං ඔකාසං න යදති  කථං නු යෙො මයං

ලයභයයාමභගවන්තං උෙට්ඨාතුංභික්ඛුසඞ්ඝඤ්චා’’ති? යතසංඑතදයහොසි–
‘‘හන්ද මයං කිඤ්චි උොයං කයරොමා’’ති  යත ෙච්චන්තං කුපිතං විය
කාරායෙසුං තයතොරාජා ‘‘ෙච්චන්යතොකුපියතො’’ති සුත්වාතයයොපිපුත්යත
ෙච්චන්තං වූෙසයමතුං යෙයසසි  යත ගන්ත්වා වූෙසයමත්වා ආගතා  රාජා

තුට්යඨො වරං අදාසි ‘‘යං ඉච්ඡථ, තං ගණ්හථා’’ති  යත ‘‘මයං භගවන්තං 
උෙට්ඨාතුංඉච්ඡාමා’’තිආහංසු රාජා‘‘එතංඨයෙත්වාඅඤ්ඤංගණ්හථා’’ති

ආහ  යත ‘‘මයං අඤ්යඤන අනත්ථිකා’’ති ආහංසු  යතන හි ෙරිච්යඡදං

කත්වා ගණ්හථාති  යත සත්ත වස්සානි යාචිංසු  රාජා න අදාසි  එවං ‘‘ඡ, 

ෙඤ්ච, චත්තාරි, තීණි, ද්යව, එකං, සත්තමායස, ඡ, ෙඤ්ච, චත්තායරො’’ති

වත්වායාවයතමාසංයාචිංසු තදාරාජා ‘‘ගණ්හථා’’තිඅදාසි  

යත භගවන්තං උෙසඞ්කමිත්වා ආහංසු – ‘‘ඉච්ඡාම මයං, භන්යත, 

භගවන්තං යතමාසං උෙට්ඨාතුං, අධිවායසතු යනො, භන්යත, භගවා ඉමං
යතමාසං වස්සාවාස’’න්ති  අධිවායසසි භගවා තුණ්හීභායවන  යත තයයො
අත්තයනො ජනෙයද නියුත්තකපුරිසස්ස යලෙං යෙයසසුං ‘‘ඉමං යතමාසං

අම්යහහි භගවා උෙට්ඨාතබ්යබො, විහාරං ආදිං කත්වා සබ්බං භගවයතො
උෙට්ඨානසම්භාරං සම්ොයදහී’’ති  යසො සබ්බං සම්ොයදත්වා ෙටියෙයසසි 
යත කාසායවත්ථනිවත්ථා හුත්වා පුරිසසහස්යසහි යවයයාවච්චකයරහි
භගවන්තං භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච සක්කච්චං උෙට්ඨහමානා ජනෙදං යනත්වා
විහාරංනියයායතත්වාවස්සංවසායෙසුං  

යතසං භණ්ඩාගාරියකො එයකො ගහෙතිපුත්යතො සෙජාෙතියකො සද්යධො
අයහොසි ෙසන්යනො  යසො බුද්ධප්ෙමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දානවත්තං
සක්කච්චං අදාසි  ජනෙයද නියුත්තකපුරියසො තං ගයහත්වා ජානෙයදහි
එකාදසමත්යතහිපුරිසසහස්යසහිසද්ධිං සක්කච්චයමවදානංෙවත්තායෙසි 
තත්ථයකචිජානෙදාෙටිහතචිත්තාඅයහසුං යතදානස්ස අන්තරායංකත්වා

යදයයධම්මං අත්තනා ොදිංසු, භත්තසාලඤ්ච අග්ගිනා දහිංසු  ෙවාරිතා
රාජපුත්තා භගවයතො සක්කාරං කත්වා භගවන්තං පුරක්ෙත්වා පිතු
සන්තිකයමවෙච්චාගමිංසු තත්ථගන්ත්වාභගවාෙරිනිබ්බායි  රාජපුත්තාච
ජනෙයද නියුත්තකපුරියසොචභණ්ඩාගාරියකොච අනුපුබ්යබනකාලංකත්වා

සද්ධිංෙරිසායසග්යගඋප්ෙජ්ජිංසු, ෙටිහතචිත්තාජනා නිරයයඋප්ෙජ්ජිංසු 
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එවං යතසං උභයයසං ජනානං සග්ගයතො සග්ගං නිරයයතො නිරයං 
උෙෙජ්ජන්තානංද්වානවුතිකප්ොවීතිවත්තා  

අථඉමස්මිංභද්දකප්යෙකස්සෙස්සභගවයතොකායලයතෙටිහතචිත්තා 
ජනා යෙයතසුඋප්ෙන්නා  තදා මනුස්සා අත්තයනො අත්තයනොඤාතකානං

යෙතානංඅත්ථාය දානං දත්වාඋද්දිසන්ති ‘‘ඉදං යනොඤාතීනංයහොතූ’’ති, 
යත සම්ෙත්තිං ලභන්ති  අථ ඉයමපි යෙතා තං දිස්වා කස්සෙං

සම්මාසම්බුද්ධංඋෙසඞ්කමිත්වා පුච්ඡිංසු – ‘‘කිංනු යෙො, භන්යත, මයම්පි

එවරූෙං සම්ෙත්තිං ලයභයයාමා’’ති? භගවා ආහ – ‘‘ඉදානි න ලභථ, 

අනාගයතෙනයගොතයමොනාමසම්මාසම්බුද්යධොභවිස්සති, තස්සභගවයතො

කායල බිම්බිසායරො නාම රාජා භවිස්සති, යසො තුම්හාකං ඉයතො

ද්වානවුතිකප්යෙ ඤාති අයහොසි, යසො බුද්ධස්ස දානං දත්වා තුම්හාකං

උද්දිසිස්සති, තදා ලභිස්සථා’’ති  එවං වුත්යත කිර යතසං යෙතානං තං
වචනං‘‘ස්යවලභිස්සථා’’තිවුත්තංවියඅයහොසි  

තයතො එකස්මිංබුද්ධන්තයරවීතිවත්යත අම්හාකංභගවාඋප්ෙජ්ජි යතපි
තයයො රාජපුත්තා පුරිසසහස්යසන සද්ධිං යදවයලොකයතො චවිත්වා
මගධරට්යඨ බ්රාහ්මණකුයල උප්ෙජ්ජිත්වා අනුපුබ්යබන තාෙසෙබ්බජ්ජං 

ෙබ්බජිත්වා ගයාසීයස තයයො ජටිලා අයහසුං, ජනෙයද නියුත්තකපුරියසො

රාජා බිම්බිසායරො අයහොසි, භණ්ඩාගාරියකො ගහෙතිපුත්යතො විසායෙො නාම

යසට්ඨි අයහොසි, තස්ස ෙජාෙති ධම්මදින්නා නාම යසට්ඨිධීතා අයහොසි, 
අවයසසාෙනෙරිසාරඤ්යඤොඑවෙරිවාරාහුත්වා නිබ්බත්තිංසු  

අම්හාකම්පිභගවායලොයකඋප්ෙජ්ජිත්වාසත්තසත්තාහං අතික්කමිත්වා
අනුපුබ්යබනබාරාණසිංආගම්මධම්මචක්කංෙවත්යතත්වා ෙඤ්චවග්ගියය
ආදිං කත්වා යාව සහස්සෙරිවායර තයයො ජටියල වියනත්වා රාජගහං
අගමාසි  තත්ථ ච තදහුෙසඞ්කමන්තංයයව රාජානං බිම්බිසාරං
යසොතාෙත්තිඵයල ෙතිට්ඨායෙසි සද්ධිං එකාදසනහුයතහි අඞ්ගමගධවාසීහි
බ්රාහ්මණගහෙතියකහි  අථ රඤ්ඤා ස්වාතනාය භත්යතන නිමන්තියතො
අධිවායසත්වා දුතියදිවයස මාණවකවණ්යණන සක්යකන යදවානමින්යදන
පුරයතොගච්ඡන්යතන– 

‘‘දන්යතො දන්යතහි සහ පුරාණජටියලහි, විප්ෙමුත්යතො 

විප්ෙමුත්යතහි; 

සිඞ්ගීනික්ෙසවණ්යණො, රාජගහංොවිසිභගවා’’ති (මහාව 58) – 

එවමාදීහි ගාථාහිඅභිත්ථවියමායනොරාජගහං ෙවිසිත්වාරඤ්යඤොනියවසයන
මහාදානං සම්ෙටිච්ඡි  යත ෙන යෙතා ‘‘ඉදානි රාජා දානං අම්හාකං

උද්දිසිස්සති, ඉදානිඋද්දිසිස්සතී’’තිආසායසම්ෙරිවායරත්වා අට්ඨංසු  



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 

17 

ෙටුන 

රාජා දානං දත්වා ‘‘කත්ථ නු යෙො භගවා විහයරයයා’’ති භගවයතො 

විහාරට්ඨානයමව චින්යතසි, න තං දානං කස්සචි උද්දිසි  තථා තං දානං
අලභන්තා යෙතා ඡින්නාසා හුත්වා රත්තියං රඤ්යඤො නියවසයන අතිවිය
භිංසනකං විස්සරමකංසු  රාජා භයසන්තාසසංයවගං ආෙජ්ජිත්වා විභාතාය 

රත්තියා භගවයතොආයරොයචහි – ‘‘එවරූෙං සද්දං අස්යසොසිං, කිංනු යෙො

යම, භන්යත, භවිස්සතී’’ති? භගවා ‘‘මා භායි, මහාරාජ, න යත කිඤ්චි

ොෙකංභවිස්සති, අපිචයෙොසන්තියතපුරාණඤාතකායෙයතසු උප්ෙන්නා 
යතඑකංබුද්ධන්තරංතයමවෙච්චාසීසන්තා‘බුද්ධස්සදානංදත්වා අම්හාකං
උද්දිසිස්සතී’ති විචරන්තා තයා හියයයො දානං දත්වා න උද්දිසිතත්තා 

ඡින්නාසා හුත්වා තථාරූෙං විස්සරමකංසූ’’තිආහ  ‘‘කිං ඉදානිපි, භන්යත, 

දින්යන යත ලයභයය’’න්ති? ‘‘ආම, මහාරාජා’’ති  ‘‘යතන හි, භන්යත, 

අධිවායසතු යම භගවා අජ්ජතනාය දානං, යතසං උද්දිසිස්සාමී’’ති 
අධිවායසසිභගවාතුණ්හීභායවන  

රාජා නියවසනං ගන්ත්වා මහාදානං ෙටියාදායෙත්වා භගවයතො කාලං 

ආයරොචායෙසි. භගවා රාජන්යතපුරං ගන්ත්වා ෙඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි
සද්ධිංභික්ඛුසඞ්යඝන යතයෙතා‘‘අපිනාමඅජ්ජලයභයයාමා’’තිගන්ත්වා 

තියරොකුට්ටාදීසු අට්ඨංසු  භගවා තථා අකාසි, යථා යත සබ්යබව රඤ්යඤො
ආොථං ගතා අයහසුං  රාජා දක්ඛියණොදකං යදන්යතො ‘‘ඉදං යමඤාතීනං
යහොතූ’’ති උද්දිසි  තාවයදව යෙතානං කමලකුවලයසඤ්ඡන්නා
යෙොක්ෙරණියයො නිබ්බත්තිංසු  යත තත්ථ න්හත්වා ච පිවිත්වා ච
ෙටිප්ෙස්සද්ධදරථකිලමථපිොසා සුවණ්ණවණ්ණා අයහසුං  රාජා 
යාුෙජ්ජයභොජ්ජානි දත්වා උද්දිසි  යතසං තඞ්ෙණඤ්යඤව
දිබ්බයාුෙජ්ජයභොජ්ජානි නිබ්බත්තිංසු  යතතානි ෙරිභුඤ්ජිත්වා පීණින්ද්රියා
අයහසුං  අථ වත්ථයසනාසනානි දත්වා උද්දිසි  යතසං
දිබ්බවත්ථොසාදෙච්චත්ථරණයසයයාදිඅලඞ්කාරවිධයයො නිබ්බත්තිංසු  සා ච

යතසං සම්ෙත්ති සබ්බාපි යථා රඤ්යඤො ොකටා යහොති, තථා භගවා 
අධිට්ඨාසි  රාජා තං දිස්වා අතිවිය අත්තමයනො අයහොසි  තයතො භගවා
භුත්තාවී ෙවාරියතො රඤ්යඤො බිම්බිසාරස්ස අනුයමොදනත්ථං
තියරොකුට්ටයෙතවත්ථුංඅභාසි– 

14. 

‘‘තියරොකුට්යටසුතිට්ඨන්ති, සන්ධිසිඞ්ඝාටයකසුච; 

ද්වාරබාහාසුතිට්ඨන්ති, ආගන්ත්වානසකංඝරං  

15. 

‘‘ෙහූයත අන්නොනම්හි, ෙජ්ජයභොජ්යජ උෙට්ඨියත; 

නයතසංයකොචිසරති, සත්තානංකම්මෙච්චයා  

16. 

‘‘එවං දදන්තිඤාතීනං, යයයහොන්ති අනුකම්ෙකා; 
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සුචිංෙණීතංකායලන, කප්පියංොනයභොජනං  

17. 

‘‘ඉදංයවොඤාතීනංයහොතු, සුඛිතායහොන්තුඤාතයයො; 

යතචතත්ථසමාගන්ත්වා, ඤාතියෙතාසමාගතා; 

ෙහූයතඅන්නොනම්හි, සක්කච්චංඅනුයමොදයර  

18. 

‘‘චිරංජීවන්තුයනොඤාතී, යයසංයහතුලභාමයස; 

අම්හාකඤ්චකතාපූජා, දායකාචඅනිප්ඵලා  

19. 

‘‘නහිතත්ථකසිඅත්ථි, යගොරක්යෙත්ථනවිජ්ජති; 

වණිජ්ජාතාදිසීනත්ථි, හිරඤ්යඤනකයාකයං; 

ඉයතොදින්යනනයායෙන්ති, යෙතාකාලගතාතහිං  

20. 

‘‘උන්නයමඋදකංවුට්ඨං, යථානින්නංෙවත්තති; 

එවයමවඉයතොදින්නං, යෙතානංඋෙකප්ෙති  

21. 

‘‘යථාවාරිවහාපූරා, ෙරිපූයරන්තිසාගරං; 

එවයමව ඉයතොදින්නං, යෙතානංඋෙකප්ෙති  

22. 

‘‘අදාසියමඅකාසියම, ඤාතිමිත්තාසොචයම; 

යෙතානංදක්ඛිණංදජ්ජා, පුබ්යබකතමනුස්සරං  

23. 

‘‘නහිරුණ්ණංවායසොයකොවා, යාචඤ්ඤාෙරියදවනා; 

නතංයෙතානමත්ථාය, එවංතිට්ඨන්තිඤාතයයො  

24. 

‘‘අයඤ්ච යෙොදක්ඛිණාදින්නා, සඞ්ඝම්හි සුප්ෙතිට්ඨිතා; 

දීඝරත්තංහිතායස්ස, ඨානයසොඋෙකප්ෙති  

25. 

‘‘යසො ඤාතිධම්යමො ච අයං නිදස්සියතො, යෙතාන පූජා ච කතා

උළාරා; 

බලඤ්ච භික්ඛූනමනුප්ෙදින්නං, තුම්යහහි පුඤ්ඤං ෙහුතං 
අනප්ෙක’’න්ති  
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14. තත්ථ තියරොකුට්යෙසූති කුට්ටානං ෙරභායගසු  තිට්ඨන්තීති

නිසජ්ජාදිෙටික්යෙෙයතො ඨානකප්ෙනවචනයමතං, යගහොකාරකුට්ටානං

ද්වාරයතොබහිඑවතිට්ඨන්තීතිඅත්යථො  සන්ධිසිඞ්ඝාෙයකසුචාතිසන්ධීසුච

සිඞ්ඝාටයකසු ච  සන්ධීති චතුක්යකොණරච්ඡා, 

ඝරසන්ධිභිත්තිසන්ධිආයලොකසන්ධියයොපි වුච්චන්ති  සිඞ්ඝාෙකාති

තියකොණරච්ඡා  ද්වාරබාහාසු තිට්ඨන්තීති නගරද්වාරඝරද්වාරානං බාහා

නිස්සාය තිට්ඨන්ති  ආගන්ත්වාන සකං ඝරන්ති සකඝරං නාම 

පුබ්බඤාතිඝරම්පිඅත්තනාසාමිභායවනඅජ්ඣාවුත්ථඝරම්පි, තදුභයම්පියත

යස්මා සකඝරසඤ්ඤායආගච්ඡන්ති, තස්මා‘‘ආගන්ත්වානසකංඝර’’න්ති
ආහ  

15. එවං භගවා පුබ්යබ අනජ්ඣාවුත්ථපුබ්බම්පි පුබ්බඤාතිඝරත්තා
බිම්බිසාරනියවසනං සකඝරසඤ්ඤාය ආගන්ත්වා තියරොකුට්ටාදීසු ඨියත
ඉස්සාමච්ඡරියඵලංඅනුභවන්යතඅතිවිය දුද්දසිකවිරූෙභයානකදස්සයනබහූ
යෙයතරඤ්යඤොදස්යසන්යතො ‘‘තියරොකුට්යටසු තිට්ඨන්තී’’තිගාථංවත්වා

පුන යතහි කතස්ස කම්මස්ස දාරුණභාවං දස්යසන්යතො ‘‘ෙහූයත

අන්නොනම්හී’’තිදුතියගාථමාහ  

තත්ථ ෙහූයතතිඅනප්ෙයකබහුම්හි, යාවදත්යථතිඅත්යථො. බ-කාරස්සහි

ෙ-කායරොලබ්භති‘‘ෙහුසන්යතො නභරතී’’තිආදීසු (සු නි 98) විය යකචි

ෙන‘‘බහුයක’’තිෙඨන්ති, යසොෙනෙමාදොයඨො  අන්නොනම්හීතිඅන්යන

ච ොයන ච  ෙජ්ජයභොජ්යජති ෙජ්යජ ච යභොජ්යජ ච  එයතන

අසිතපීතොයිතසායිතවයසන චතුබ්බිධම්පි ආහාරං දස්යසති  උෙට්ඨියතති

උෙගම්ම ඨියත සජ්ජියත, ෙටියත්යතති අත්යථො  න යතසං යකොචි සරති 

සත්තානන්තියතසංයෙත්තිවිසයයඋප්ෙන්නානංසත්තානංයකොචිමාතාවා

පිතා වා පුත්යතො වා නත්තා වා න සරති  කිං කාරණා? කම්මෙච්චොති, 

අත්තනා කතස්ස අදානදානෙටියසධනාදියභදස්ස කදරියකම්මස්ස
කාරණභාවයතො තඤ්හිකම්මං යතසංඤාතීනංසරිතුංනයදති  

16. එවං භගවා අනප්ෙයකපි අන්නොනාදිම්හි විජ්ජමායන ඤාතීනං
ෙච්චාසීසන්තානං යෙතානං කම්මඵයලන ඤාතකානං
අනුස්සරණමත්තස්සාපි අභාවං දස්යසත්වා ඉදානි යෙත්තිවිසයුෙෙන්යන

ඤාතයක උද්දිස්ස රඤ්ඤා දින්නදානං ෙසංසන්යතො ‘‘එවං දදන්ති

ඤාතීන’’න්තිතතියගාථමාහ  

තත්ථ එවන්තිඋෙමාවචනං තස්සද්විධා සම්බන්යධො–යතසංසත්තානං

කම්මෙච්චයා අසරන්යතසුපි යකසුචි යකචි දදන්ති ඤාතීනං, යය එවං

අනුකම්ෙකා යහොන්තීති ච, මහාරාජ, යථා තයා දින්නං, එවං සුචිං ෙණීතං

කායලන කප්පියං ොනයභොජනං දදන්ති ඤාතීනං, යය යහොන්ති

අනුකම්ෙකාති ච  තත්ථ දදන්තීති යදන්ති උද්දිසන්ති නියයායතන්ති  
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ඤාතීනන්ති මාතියතො ච පිතියතො ච සම්බන්ධානං  යෙති යය යකචි

පුත්තාදයයො  යහොන්තීති භවන්ති  අනුකම්ෙකාති අත්ථකාමා හියතසියනො  

සුචින්ති සුද්ධං මයනොහරං ධම්මිකඤ්ච  ෙණීතන්ති උළාරං  කායලනාති 

දක්ඛියණයයානං ෙරියභොගයයොග්ගකායලන, ඤාතියෙතානං වා

තියරොකුට්ටාදීසු ආගන්ත්වාඨිතකායලන  කප්පිෙන්ති අනුච්ඡවිකංෙතිරූෙං

අරියානං ෙරියභොගාරහං  ොනයභොජනන්ති ොනඤ්ච යභොජනඤ්ච, 

තදුෙයදයසනයචත්ථසබ්බංයදයයධම්මංවදති  

17. ඉදානි යයන ෙකායරන යතසං යෙතානං දින්නං නාම යහොති, තං

දස්යසන්යතො ‘‘ඉදං යවො ඤාතීනං යහොතු, සුඛිතා යහොන්තු ඤාතයෙො’’ති
චතුත්ථගාථාය පුබ්බඩ් ං ආහ  තං තතියගාථාය පුබ්බඩ්ය න
සම්බන්ධිතබ්බං– 

‘‘එවංදදන්තිඤාතීනං, යයයහොන්තිඅනුකම්ෙකා; 

ඉදංයවොඤාතීනංයහොතු, සුඛිතායහොන්තුඤාතයයො’’ති  

යතන ‘‘ඉදං යවො ඤාතීනං යහොතූති එවං ෙකායරන දදන්ති, යනො
අඤ්ඤථා’’ති ආකාරත්යථන එවංසද්යදන දාතබ්බාකාරනිදස්සනං කතං
යහොති  

තත්ථ ඉදන්ති යදයයධම්මනිදස්සනං  යවොතිනිොතමත්තං ‘‘යයහි යවො

අරියා’’තිආදීසු (ම  නි  1.36) විය  ඤාතීනං යහොතූති යෙත්තිවිසයය

උප්ෙන්නානංඤාතකානං යහොතු ‘‘යනොඤාතීන’’න්තිචෙඨන්ති, අම්හාකං

ඤාතීනන්තිඅත්යථො  සුඛිතායහොන්තුඤාතයෙොතියතයෙත්තිවිසයූෙෙන්නා
ඤාතයයොඉදංඵලං ෙච්චනුභවන්තාසුඛිතාසුෙප්ෙත්තායහොන්තු  

යස්මා‘‘ඉදංයවොඤාතීනංයහොතූ’’තිවුත්යතපිඅඤ්යඤනකතකම්මංන 

අඤ්ඤස්ස ඵලදං යහොති, යකවලං ෙන තථා උද්දිස්ස දීයමානං තං වත්ථු

ඤාතියෙතානං කුසලකම්මස්සෙච්චයයොයහොති, තස්මායථා යතසංතස්මිං

වත්ථුස්මිං තස්මිංයයව ෙයණ ඵලනිබ්බත්තකං කුසලකම්මං යහොති, තං 

දස්යසන්යතො ‘‘යතචතත්යථො’’තිආදිමාහ  

තත්ථ යතති ඤාතියෙතා  තත්ථාති යත්ථ දානං දීයති, තත්ථ  

සමාගන්ත්වාති ‘‘ඉයම යනො ඤාතයයො අම්හාකං අත්ථාය දානං 

උද්දිසන්තී’’ති අනුයමොදනත්ථං තත්ථ සමාගතා හුත්වා  ෙහූයත 

අන්නොනම්හීතිඅත්තයනොඋද්දිස්සදීයමායනතස්මිංවත්ථුස්මිං  සක්කච්චං

අනුයමොදයරති කම්මඵලං අභිසද්දහන්තා චිත්තීකාරං අවිජහන්තා
අවික්ඛිත්තචිත්තා හුත්වා ‘‘ඉදං යනො දානං හිතාය සුොය යහොතූ’’ති
යමොදන්තිඅනුයමොදන්තිපීතියසොමනස්සජාතායහොන්ති  
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18. චිරං ජීවන්තූති චිරං ජීවියනො දීඝායුකා යහොන්තු  යනො ඤාතීති

අම්හාකංඤාතකා  යෙසංයහතූති යයසංකාරණායයනිස්සාය  ලභාමයසති
ඊදිසං සම්ෙත්තිං ෙටිලභාම  ඉදඤ්හි උද්දිසයනන ලද්ධසම්ෙත්තිං
අනුභවන්තානං යෙතානං අත්තයනො ඤාතීනං යථොමනාකාරදස්සනං 

යෙතානඤ්හි අත්තයනො අනුයමොදයනන, දායකානං උද්දිසයනන, 
උක්ඛියණයයසම්ෙත්තියා චාති තීහි අඞ්යගහි දක්ඛිණා තඞ්ෙණඤ්යඤව 

ඵලනිබ්බත්තිකායහොති තත්ථදායකාවියසසයහතු යතනාහ‘‘යයසංයහතු

ලභාමයස’’ති  අම්හාකඤ්චකතාපූජාති‘‘ඉදංයවොඤාතීනංයහොතූ’’තිඑවං 

උද්දිසන්යතහි දායයකහි අම්හාකඤ්ච පූජාකතා, යත දාෙකා ච අනිප්ඵලා 
යස්මිං සන්තායන ෙරිච්චාගමයං කම්මං නිබ්බත්තං තස්ස තත්යථව 
ඵලදානයතො  

එත්ථාහ–‘‘කිංෙනයෙත්තිවිසයූෙෙන්නාඑවඤාතී යහතුසම්ෙත්තියයො

ලභන්ති, උදාහු අඤ්යඤපී’’ති? න යචත්ථ අම්යහහි වත්තබ්බං, අත්ථි
භගවතාඑවංබයාකතත්තා වුත්තඤ්යහතං–- 

‘‘මයමස්සු, යභොයගොතම, බ්රාහ්මණානාමදානානියදම, පුඤ්ඤානි

කයරොම ‘ඉදං දානං යෙතානං ඤාතිසායලොහිතානං උෙකප්ෙතු, ඉදං

දානං යෙතා ඤාතිසායලොහිතා ෙරිභුඤ්ජන්තූ’ති  කච්චි තං, යභො

යගොතම, දානං යෙතානංඤාතිසායලොහිතානං උෙකප්ෙති, කච්චි යත

යෙතා ඤාතිසායලොහිතා තං දානං ෙරිභුඤ්ජන්තීති? ඨායන යෙො, 

බ්රාහ්මණ, උෙකප්ෙති, යනොඅට්ඨායනති  

‘‘කතමං ෙන, යභො යගොතම, ඨානං, කතමං අට්ඨානන්ති? ඉධ, 

බ්රාහ්මණ, එකච්යචො ොණාතිොතී යහොති…යෙ … මිච්ඡාදිට්ඨියකො

යහොති, යසො කායස්ස යභදා ෙරං මරණා නිරයං උෙෙජ්ජති  යයො

යනරයිකානං සත්තානංආහායරො, යතනයසොතත්ථ යායෙති, යතන

යසොතත්ථතිට්ඨති ඉදංයෙො, බ්රාහ්මණ, අට්ඨානං, යත්ථඨිතස්සතං 
දානංනඋෙකප්ෙති  

‘‘ඉධ ෙන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො ොණාතිොතී යහොති…යෙ … 

මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, යසො කායස්ස යභදා ෙරං මරණා
තිරච්ඡානයයොනිං උෙෙජ්ජති  යයො තිරච්ඡානයයොනිකානං සත්තානං

ආහායරො, යතනයසොතත්ථ යායෙති, යතනයසොතත්ථතිට්ඨති ඉදම්පි

යෙො, බ්රාහ්මණ, අට්ඨානං, යත්ථඨිතස්ස තංදානංනඋෙකප්ෙති  

‘‘ඉධ ෙන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො ොණාතිොතා ෙටිවිරයතො

යහොති…යෙ … සම්මාදිට්ඨියකො යහොති, යසො කායස්ස යභදා ෙරං
මරණාමනුස්සානංසහබයතං උෙෙජ්ජති…යෙ …යදවානංසහබයතං

උෙෙජ්ජති යයොයදවානංආහායරො, යතනයසොතත්ථයායෙති, යතන
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යසොතත්ථතිට්ඨති ඉදම්පියෙො, බ්රාහ්මණ, අට්ඨානං, යත්ථඨිතස්සතං
දානංන උෙකප්ෙති  

‘‘ඉධ ෙන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො ොණාතිොතී යහොති…යෙ … 

මිච්ඡාදිට්ඨියකොයහොති, යසොකායස්සයභදාෙරංමරණායෙත්තිවිසයං

උෙෙජ්ජති  යයො යෙත්තිවිසයිකානං සත්තානං ආහායරො, යතන යසො

තත්ථ යායෙති, යතන යසො තත්ථ තිට්ඨති  යං වා ෙනස්ස ඉයතො

අනුෙයවච්යඡන්ති මිත්තාමච්චා වා ඤාතිසායලොහිතා වා, යතන යසො

තත්ථ යායෙති, යතනයසොතත්ථතිට්ඨති ඉදංයෙො, බ්රාහ්මණ, ඨානං, 
යත්ථඨිතස්සතංදානං උෙකප්ෙතී’’ති  

‘‘සයච ෙන, යභො යගොතම, යසො යෙයතො ඤාතිසායලොහියතො තං

ඨානං අනුෙෙන්යනො යහොති, යකො තං දානං ෙරිභුඤ්ජතී’’ති? 

‘‘අඤ්යඤපිස්ස, බ්රාහ්මණ, යෙතා ඤාතිසායලොහිතා තං ඨානං

උෙෙන්නායහොන්ති, යතතංදානංෙරිභුඤ්ජන්තී’’ති  

‘‘සයචෙන, යභොයගොතම, යසොයචවයෙයතොඤාතිසායලොහියතො

තංඨානංඅනුෙෙන්යනො යහොති, අඤ්යඤපිස්සයෙතාඤාතිසායලොහිතා

තං ඨානං අනුෙෙන්නා යහොන්ති, යකො තං දානං ෙරිභුඤ්ජතී’’ති? 

‘‘අට්ඨානංයෙොඑතං, බ්රාහ්මණ, අනවකායසො, යංතංඨානංවිවිත්තං 

අස්ස ඉමිනා දීයඝන අද්ධුනා යදිදං යෙයතහි ඤාතිසායලොහියතහි, 

අපිච, බ්රාහ්මණ, දායයකොපිඅනිප්ඵයලො’’ති(අ නි 10.177). 

19. ඉදානි යෙත්තිවිසයූෙෙන්නානං තත්ථ අඤ්ඤස්ස
කසියගොරක්ොදියනො සම්ෙත්තිෙටිලාභකාරණස්ස අභාවං ඉයතො දින්යනන

යාෙනඤ්චදස්යසතුං ‘‘නහී’’තිආදි වුත්තං  

තත්ථ නහිතත්ථකසිඅත්ථීතිතස්මිං යෙත්තිවිසයයකසිනහිඅත්ථි, යං

නිස්සාය යෙතා සුයෙන ජීයවයයං  යගොරක්යෙත්ථ න විජ්ජතීති එත්ථ

යෙත්තිවිසයයනයකවලංකසියයව නත්ථි, අථයෙොයගොරක්ොපිනවිජ්ජති, 

යංනිස්සාය යතසුයෙන ජීයවයයං  වණිජ්ජාතාදිසීනත්ථීතිවණිජ්ජාපිතාදිසී 

නත්ථි, යා යතසං සම්ෙත්තිෙටිලාභයහතු භයවයය  හිරඤ්යඤන 

කොකෙන්තිහිරඤ්යඤනකයවික්කයම්පිතත්ථතාදිසංනත්ථි, යං යතසං 

සම්ෙත්තිෙටිලාභයහතු භයවයය  ඉයත දින්යනන ොයෙන්ති, යෙතා 

කාලගතා තහින්ති යකවලං ෙන ඉයතො ඤාතීහි වා මිත්තාමච්යචහි වා

දින්යනන යායෙන්ති, අත්තභාවං ෙවත්යතන්ති  යෙතාති 

යෙත්තිවිසයූෙෙන්නා සත්තා  කාලගතාති අත්තයනො මරණකායලන ගතා 

‘‘කාලකතා’’තිවාොයඨො, කතකාලාකතමරණාමරණංසම්ෙත්තා  තහින්ති
තස්මිංයෙත්තිවිසයය  
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20-21. ඉදානි යථාවුත්තමත්ථංඋෙමාහිෙකායසතුං ‘‘උන්නයමඋදකං 

වුට්ඨ’’න්ති ගාථාද්වයමාහ  තස්සත්යථො – යථා උන්නයම ථයල

උන්නතප්ෙයදයස යමයඝහි අභිවුට්ඨං උදකං යථා නින්නං ෙවත්තති, යයො

භූමිභායගොනින්යනොඔණයතො, තං උෙගච්ඡති; එවයමවඉයතොදින්නංදානං

යෙතානං උෙකප්ෙති, ඵලුප්ෙත්තියා විනියුජ්ජති  නින්නමිව හි

උදකප්ෙවත්තියාඨානංයෙතයලොයකො දානූෙකප්ෙනාය යථාහ–‘‘ඉදංයෙො, 

බ්රාහ්මණ, ඨානං, යත්ථ ඨිතස්ස තං දානං උෙකප්ෙතී’’ති (අ  නි  10.177). 
යථා ච කන්දරෙදරසාෙෙසාෙකුයසොබ්භමහායසොබ්යභ හි ඔගලියතන

උදයකනවාරිවහාමහානජ්යජොපූරාහුත්වාසාගරංෙරිපූයරන්ති, එවංඉයතො 
දින්නදානංපුබ්යබවුත්තනයයනයෙතානංඋෙකප්ෙතීති  

22. යස්මා යෙතා ‘‘ඉයතො කිඤ්චි ලභාමා’’ති ආසාභිභූතා ඤාතිඝරං

ආගන්ත්වාපි ‘‘ඉදං නාම යනො යදථා’’ති යාචිතුං න සක්යකොන්ති, තස්මා
යතසං ඉමානි අනුස්සරණවත්ථූනි අනුස්සරන්යතො කුලපුත්යතො දක්ඛිණං

දජ්ජාතිදස්යසන්යතො ‘‘අදාසියම’’ති ගාථමාහ  

තස්සත්යථො – ඉදංනාමයමධනංවාධඤ්ඤංවා අදාසි, ඉදංනාමයම

කිච්චංඅත්තනායයවයයොගංආෙජ්ජන්යතොඅකාසි, ‘‘අසුයකොයමමාතියතො 

වා පිතියතො වා සම්බන්ධත්තා ඤාති, සියනහවයසන තාණසමත්ථතාය 

මිත්යතො, අසුයකො යම සහෙංසුකීළකසහායයො සො’’ති ච එතං
සබ්බමනුස්සරන්යතො යෙතානං දක්ඛිණං දජ්ජා දානං නියයායතයය 

‘‘දක්ඛිණාදජ්ජා’’තිවාොයඨො, යෙතානං දක්ඛිණාදාතබ්බා, යතන‘‘අදාසි
යම’’තිආදිනා නයයන පුබ්යබ කතමනුස්සරං අනුස්සරතාති වුත්තං යහොති 
කරණත්යථහිඉදංෙච්චත්තවචනං  

23-24. යයෙන සත්තාඤාතිමරයණනරුණ්ණයසොකාදිෙරාඑවහුත්වා

තිට්ඨන්ති, න යතසං අත්ථාය කිඤ්චි යදන්ති, යතසං තං රුණ්ණයසොකාදි

යකවලං අත්තෙරිතාෙනමත්තයමව යහොති, තං න යෙතානං කඤ්චි අත්ථං

සායධතීති දස්යසන්යතො ‘‘න හි රුණ් ං වා’’ති ගාථං වත්වා පුන

මගධරායජන දින්නදක්ඛිණාය සාත්ථකභාවං දස්යසතුං ‘‘අෙඤ්ච යෙො’’ති
ගාථමාහ යතසංඅත්යථොයහට්ඨාවුත්යතොයයව  

25. ඉදානි යස්මා ඉමං දක්ඛිණං යදන්යතන රඤ්ඤාඤාතීනංඤාතීහි

කත්තබ්බකිච්චකරයණන ඤාතිධම්යමො නිදස්සියතො, බහුජනස්ස ොකයටො

කයතො, නිදස්සනංොකටංකතං‘‘තුම්යහහිපිඑවයමවඤාතීසු ඤාතිධම්යමො
ෙරිපූයරතබ්යබො’’ති  යත ච යෙයත දිබ්බසම්ෙත්තිං අධිගයමන්යතන

යෙතානං පූජා කතා උළාරා, බුද්ධප්ෙමුෙං භික්ඛුසඞ්ඝං අන්නොනාදීහි 

සන්තප්යෙන්යතන භික්ඛූනං බලං අනුප්ෙදින්නං, 
අනුකම්ොදිුණෙරිවාරඤ්ච චාගයචතනං නිබ්බත්යතන්යතන අනප්ෙකං



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 

24 

ෙටුන 

පුඤ්ඤං ෙසුතං, තස්මා භගවා ඉයමහි යථාභුච්චුයණහි රාජානං

සම්ෙහංයසන්යතො ‘‘යසොඤාතිධම්යමො’’තිඔසානගාථමාහ  

තත්ථ ඤාතිධම්යමොතිඤාතීහිඤාතීනං කත්තබ්බකරණං  උළාරාතිඵීතා

සමිද්ධා  බලන්තිකායබලං  ෙසුතන්තිඋෙචිතං එත්ථ ච ‘‘යසොඤාතිධම්යමො

චඅෙංනිදස්සියතො’’තිඑයතනභගවාරාජානං ධම්මියාකථායසන්දස්යසසි 

ඤාතිධම්මදස්සනඤ්යහත්ථසන්දස්සනං  ‘‘යෙතානපූජාචකතාඋළාරා’’ති
ඉමිනා සමාදයෙසි  ‘‘උළාරා’’ති ෙසංසනඤ්යහත්ථ පුනප්පුනං පූජාකරයණ

සමාදෙනං  ‘‘බලඤ්ච භික්ඛූනමනුප්ෙදින්න’’න්ති ඉමිනා සමුත්යතයජසි 
භික්ඛූනං බලානුප්ෙදානඤ්යහත්ථ එවංවිධානං බලානුප්ෙදායන

උස්සාහවඩ් යනන සමුත්යතජනං  ‘‘තුම්යහහි පුඤ්ඤං ෙසුතං 

අනප්ෙක’’න්තිඉමිනාසම්ෙහංයසසි පුඤ්ඤෙසවනකිත්තනඤ්යහත්ථතස්ස 
යථාභුච්චුණසංවණ්ණනභායවන සම්ෙහංසනන්ති එවයමත්ථ යයොජනා
යවදිතබ්බා  

යදසනාෙරියයොසායන ච යෙත්තිවිසයූෙෙත්තිආදීනවසංවණ්ණයනන 
සංවිග්ගහදයානං යයොනියසො ෙදහතං චතුරාසීතියා ොණසහස්සානං 
ධම්මාභිසමයයො අයහොසි  දුතියදිවයසපි යදවමනුස්සානං ඉදයමව
තියරොකුට්ටයදසනං යදයසසි  එවං යාව සත්ත දිවසා තාදියසොව
ධම්මාභිසමයයොඅයහොසීති  

තියරොකුට්ටයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. ෙඤ්චපුත්තොදකයෙතිවත්ථුවණ්ණනා 

නග්ගා දුබ්බණ් රූොසීති ඉදං සත්ථරි සාවත්ථියං විහරන්යත
ෙඤ්චපුත්තොදකයෙතිං ආරබ්භ වුත්තං  සාවත්ථියා කිර අවිදූයර ගාමයක
අඤ්ඤතරස්ස කුටුම්බිකස්ස භරියා වඤ්ඣා අයහොසි  තස්ස ඤාතකා

එතදයවොචුං – ‘‘තව ෙජාෙති වඤ්ඣා, අඤ්ඤං යතකඤ්ඤංආයනමා’’ති 
යසොතස්යසොභරියායසියනයහනනඉච්ඡි  අථස්සභරියාතංෙවත්තිංසුත්වා

සාමිකංඑවමාහ – ‘‘සාමි, අහං වඤ්ඣා, අඤ්ඤාකඤ්ඤාආයනතබ්බා, මා
යතකුලවංයසොඋෙච්ඡිජ්ජී’’ති යසොතාය නිප්පීළියමායනොඅඤ්ඤංකඤ්ඤං

ආයනසි සාඅෙයරනසමයයනගබ්භිනීඅයහොසි වඤ්ඣිත්ථී– ‘‘අයංපුත්තං
ලභිත්වා ඉමස්ස යගහස්ස ඉස්සරා භවිස්සතී’’ති ඉස්සාෙකතා තස්සා 
ගබ්භොතනූොයං ෙරියයසන්තී අඤ්ඤතරං ෙරිබ්බාජිකං අන්නොනාදීහි
සඞ්ගණ්හිත්වා තාය තස්සා ගබ්භොතනං දායෙසි  සා ගබ්යභ ෙතියත

අත්තයනොමාතුයාආයරොයචසි, මාතා අත්තයනොඤාතයකසයමොධායනත්වා
තමත්ථංනියවයදසි යතවඤ්ඣිත්ථිංඑතදයවොචුං–‘‘තයා ඉමිස්සාගබ්යභො

ොතියතො’’ති? ‘‘නාහංොයතමී’’ති ‘‘සයචතයාගබ්යභොනොතියතො, සෙථං 

කයරොහී’’ති. ‘‘සයච මයා ගබ්යභො ොතියතො, දුග්ගතිෙරායණා 
ඛුප්පිොසාභිභූතා සායං ොතං ෙඤ්ච ෙඤ්ච පුත්යත විජායිත්වා ොදිත්වා
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තිත්තිං න ගච්යඡයයං, නිච්චං දුග්ගන්ධා මක්ඛිකාෙරිකිණ්ණා ච
භයවයය’’න්ති මුසා වත්වා සෙථං අකාසි  සා නචිරස්යසව කාලං කත්වා
තස්යසවගාමස්සඅවිදූයරදුබ්බණ්ණරූො යෙතීහුත්වානිබ්බත්ති  

තදා ජනෙයද වුත්ථවස්සා අට්ඨ යථරා සත්ථු දස්සනත්ථං සාවත්ථිං 
ආගච්ඡන්තා තස්ස ගාමස්ස අවිදූයර ඡායූදකසම්ෙන්යන අරඤ්ඤට්ඨායන
වාසං උෙගච්ඡිංසු  අථ සා යෙතී යථරානං අත්තානං දස්යසසි  යතසු

සඞ්ඝත්යථයරොතංයෙතිං – 

26. 

‘‘නග්ගාදුබ්බණ්ණරූොසි, දුග්ගන්ධාපූතිවායසි; 

මක්ඛිකාහිෙරිකිණ්ණා, කානුත්වංඉධතිට්ඨසී’’ති – 

ගාථාය ෙටිපුච්ඡි  තත්ථ නග්ගාති නිච්යචොළා  දුබ්බණ් රූොසීතිණවිරූො

අතිවිය බීභච්ඡරූයෙන සමන්නාගතා අසි  දුග්ගන්ධාති අනිට්ඨගන්ධා  පූති

වාෙසීති සරීරයතො කුණෙගන්ධං වායසි  මක්ඛිකාහි ෙරිකණ් ාති

නීලමක්ඛිකාහිසමන්තයතොආකිණ්ණා  කානුත්වංඉධතිට්ඨසීතිකානාම

එවරූොඉමස්මිංඨායන තිට්ඨසි, ඉයතොචියතොචවිචරසීතිඅත්යථො  

අථසායෙතීමහායථයරනඑවංපුට්ඨාඅත්තානංෙකායසන්තීසත්තානං 
සංයවගංජයනන්තී– 

27. 

‘‘අහං භදන්යතයෙතීම්හි, දුග්ගතා යමයලොකිකා; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගතා  

28. 

‘‘කායලනෙඤ්චපුත්තානි, සායංෙඤ්චපුනාෙයර; 

විජායිත්වානොදාමි, යතපිනායහොන්තියමඅලං  

29. 

‘‘ෙරිඩය්හති ධූමායති, ඛුදායහදයංමම; 

ොනීයංනලයභොතුං, ෙස්සමංබයසනංගත’’න්ති – 

ඉමාතිස්යසොගාථාඅභාසි  

27. තත්ථ භදන්යතතියථරංගාරයවනආලෙති  දුග්ගතාති දුග්ගතිංගතා  

ෙමයලොකකාති ‘‘යමයලොයකො’’ති ලද්ධනායම යෙතයලොයක තත්ථ

ෙරියාෙන්නභායවන විදිතා  ඉයතො ගතාති ඉයතො මනුස්සයලොකයතො 

යෙතයලොකංඋෙෙජ්ජනවයසනගතා, උෙෙන්නාතිඅත්යථො  
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28. කායලනාතිරත්තියාවිභාතකායල භුම්මත්යථහිඑතංකරණවචනං  

ෙඤ්ච පුත්තානීති ෙඤ්ච පුත්යත  ලිඞ්ගවිෙල්ලායසන යහතං වුත්තං  සාෙං

ෙඤ්ච පුනාෙයරති සායන්හකායල පුන අෙයර ෙඤ්ච පුත්යත ොදාමීති

යයොජනා  විජායිත්වානාතිදිවයසදිවයසදසදස පුත්යතවිජායිත්වා  යතපිනා

යහොන්තියමඅලන්තියතපි දසපුත්තාඑකදිවසංමය්හංඛුදායෙටිඝාතායඅහං
ෙරියත්තානයහොන්ති  ගාථාසුෙත්ථඤ්යහත්ථනා-ඉතිදීඝංකත්වාවුත්තං  

29. ෙරිඩය්හති ධූමාෙති ඛුදාෙ හදෙං මමාති ඛුදාය ජිඝච්ඡාය
බාධියමානාය මම හදයෙයදයසො උදරග්ගිනා ෙරිසමන්තයතො ඣායති

ධූමායතිසන්තප්ෙති  ොනීෙංනලයභොතුන්තිපිොසාභිභූතා තත්ථ තත්ථ

විචරන්තී ොනීයම්පි ොතුං න ලභාමි  ෙස්ස මං බයසනං ගතන්ති
යෙතූෙෙත්තියාසාධාරණංඅසාධාරණඤ්චඉමංඊදිසංබයසනංඋෙගතංමං 

ෙස්ස, භන්යතතිඅත්තනාඅනුභවියමානංදුක්ෙංයථරස්සෙයවයදසි  

තං සුත්වායථයරොතායකතකම්මංපුච්ඡන්යතො – 

30. 

‘‘කිංනුකායයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 

කිස්සකම්මවිොයකන, පුත්තමංසානිොදසී’’ති – 

ගාථමාහ  තත්ථ දුක්කෙන්ති දුච්චරිතං  කස්ස කම්මවිොයකනාතිකීදිසස්ස

කම්මස්ස විොයකන, කිං ොණාතිොතස්ස, උදාහු අදින්නාදානාදීසු
අඤ්ඤතරස්සාතිඅත්යථො ‘‘යකන කම්මවිොයකනා’’තියකචිෙඨන්ති  

අථ සායෙතීඅත්තනාකතකම්මංයථරස්ස කයථන්තී– 

31. 

‘‘සෙතීයමගබ්භිනීආසි, තස්සාොෙංඅයචතයිං; 

සාහංෙදුට්ඨමනසා, අකරිංගබ්භොතනං  

32. 

‘‘තස්සද්යවමාසියකොගබ්යභො, යලොහිතඤ්යඤවෙග්ඝරි; 

තදස්සාමාතාකුපිතා, මය්හංඤාතීසමානයි; 

සෙථඤ්චමංඅකායරසි, ෙරිභාසාෙයීචමං  

33. 

‘‘සාහංයඝොරඤ්චසෙථං, මුසාවාදංඅභාසිසං; 

‘පුත්තමංසානිොදාමි, සයචතංෙකතංමයා’  

34. 

‘‘තස්සකම්මස්සවිොයකන, මුසාවාදස්සචූභයං; 
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පුත්තමංසානිොදාමි, පුබ්බයලොහිතමක්ඛිතා’’ති –ගාථායයො අභාසි; 

31-32. තත්ථ සෙතීති සමානෙතිකා ඉත්ථී වුච්චති  තස්සා ොෙං

අයචතයින්තිතස්සසෙතියාොෙංලුද්දකංකම්මංඅයචතයිං  ෙදුට්ඨමනසාති

ෙදුට්ඨචිත්තා, ෙදුට්යඨන වා මනසා  ද්යවමාසියකොති ද්යවමාසජායතො

ෙතිට්ඨියතො හුත්වා ද්යවමාසිකා  යලොහිතඤ්යඤව ෙග්ඝරීති විෙජ්ජමායනො

රුහිරඤ්යඤව හුත්වා විස්සන්දි  තදස්සා මාතා කුපිතා, මය්හං ඤාතී

සමානයීති තදා අස්සා සෙතියා මාතා මය්හං කුපිතා අත්තයනො ඤාතයක 

සයමොධායනසි ‘‘තතස්සා’’තිවාොයඨො, තයතොඅස්සාතිෙදවිභායගො  

33-34. සෙථන්ති සෙනං  ෙරිභාසාෙයීති භයයන තජ්ජායෙසි  සෙථං

මුසාවාදං අභාසිසන්ති‘‘සයචතංමයාකතං, ඊදිසීභයවයය’’න්තිකතයමව

ොෙංඅකතංකත්වා දස්යසන්තීමුසාවාදංඅභූතංසෙථංඅභාසිං  මුත්තමංසානි

ොදාමි, සයචතංෙකතංමොති ඉදංතදාසෙථස්සකතාකාරදස්සනං යදි එතං

ගබ්භොතනොෙං මයා කතං, ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තියං මය්හං

පුත්තමංසානියයව ොයදයයන්ති අත්යථො  තස්ස කම්මස්සාති තස්ස 

ගබ්භොතනවයසන ෙකතස්ස ොණාතිොතකම්මස්ස  මුසාවාදස්ස චාති

මුසාවාදකම්මස්ස ච  උභෙන්ති උභයස්සපි කම්මස්ස උභයයන විොයකන 

කරණත්යථහිඉදංෙච්චත්තවචනං  පුබ්බයලොහිතමක්ඛිතාතිෙසවනවයසන
ෙරිභිජ්ජනවයසන ච පුබ්යබන ච යලොහියතන ච මක්ඛිතා හුත්වා
පුත්තමංසානිොදාමීතියයොජනා  

එවංසායෙතීඅත්තයනොකම්මවිොකංෙයවයදත්වාපුනයථයරඑවමාහ

– ‘‘අහං, භන්යත, ඉමස්මිංයයව ගායම අසුකස්ස කුටුම්බිකස්ස භරියා

ඉස්සාෙකතාහුත්වා ොෙකම්මංකත්වාඑවංයෙතයයොනියංනිබ්බත්තා සාධු, 

භන්යත, තස්සකුටුම්බිකස්ස යගහංගච්ඡථ, යසොතුම්හාකංදානංදස්සති, තං

දක්ඛිණං මය්හං උද්දිසායෙයයාථ, එවං යම ඉයතො යෙතයලොකයතො මුත්ති
භවිස්සතී’’ති  යථරා තං සුත්වා තං අනුකම්ෙමානා 
උල්ලුම්ෙනසභාවසණ්ඨිතා තස්ස කුටුම්බිකස්ස යගහං පිණ්ඩාය ෙවිසිංසු 
කුටම්බියකො යථයර දිස්වා සඤ්ජාතප්ෙසායදො ෙච්චුග්ගන්ත්වා ෙත්තානි
ගයහත්වායථයරආසයනසු නිසීදායෙත්වාෙණීයතනආහායරනයභොයජතුං
ආරභි  යථරා තං ෙවත්තිං කුටුම්බිකස්ස ආයරොයචත්වා තං දානං තස්සා
යෙතියා උද්දිසායෙසුං  තඞ්ෙණඤ්යඤව ච සා යෙතී තයතො දුක්ෙයතො
අයෙතා උළාරසම්ෙත්තිං ෙටිලභිත්වා රත්තියං කුටුම්බිකස්ස අත්තානං 
දස්යසසි  අථ යථරා අනුක්කයමන සාවත්ථිං ගන්ත්වා භගවයතො තමත්ථං
ආයරොයචසුං  භගවා ච තමත්ථං අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා සම්ෙත්තෙරිසාය
ධම්මං යදයසසි  යදසනාවසායන මහාජයනො ෙටිලද්ධසංයවයගො
ඉස්සාමච්යඡරයතො ෙටිවිරමි  එවං සා යදසනා මහාජනස්ස සාත්ථිකා 
අයහොසීති  
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ෙඤ්චපුත්තොදකයෙතිවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. සත්තපුත්තොදකයෙතිවත්ථුවණ්ණනා 

නග්ගා දුබ්බණ් රූොසීති ඉදං සත්ථරි සාවත්ථියං විහරන්යත
සත්තපුත්තොදකයෙතිං ආරබ්භ වුත්තං  සාවත්ථියා කිර අවිදූයර
අඤ්ඤතරස්මිං ගාමයකඅඤ්ඤතරස්සඋොසකස්ස ද්යව පුත්තා අයහසුං – 
ෙඨමවයය ඨිතා රූෙසම්ෙන්නා සීලාචායරන සමන්නාගතා  යතසං මාතා
‘‘පුත්තවතී අහ’’න්ති පුත්තබයලන භත්තාරං අතිමඤ්ඤති  යසො භරියාය
අවමානියතොනිබ්බින්නමානයසොඅඤ්ඤං කඤ්ඤංආයනසි සානචිරස්යසව
ගබ්භිනී අයහොසි  අථස්ස යජට්ඨභරියා ඉස්සාෙකතා අඤ්ඤතරං යවජ්ජං
ආමියසනඋෙලායෙත්වා යතනතස්සා යතමාසිකංගබ්භං ොයතසි  අථ සා 
ඤාතීහිචභත්තාරාච ‘‘තයාඉමිස්සාගබ්යභොොතියතො’’තිපුට්ඨා ‘‘නාහං
ොයතමී’’ති මුසා වත්වා යතහි අසද්දහන්යතහි ‘‘සෙථංකයරොහී’’තිවුත්තා

‘‘සායංොතංසත්තසත්ත පුත්යතවිජායිත්වාපුත්තමංසානිොදාමි, නිච්චං
දුග්ගන්ධාච මක්ඛිකාෙරිකිණ්ණාචභයවයය’’න්තිසෙථංඅකාසි  

සාඅෙයරනසමයයනකාලංකත්වාතස්සගබ්භොතනස්සමුසාවාදස්ස
ච ඵයලයනව යෙතයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා පුත්තනයයන පුත්තමංසානි
ොදන්තී තස්යසව ගාමස්ස අවිදූයර විචරති  යතන ච සමයයන සම්බහුලා
යථරාගාමකාවායසවුත්ථවස්සා භගවන්තංදස්සනායසාවත්ථිංආගච්ඡන්තා
තස්සගාමස්ස අවිදූයරඑකස්මිං ෙයදයස රත්තියං වාසංකප්යෙසුං  අථසා
යෙතීයතසංයථරානංඅත්තානංදස්යසසි තංමහායථයරො ගාථායපුච්ඡි– 

35. 

‘‘නග්ගාදුබ්බණ්ණරූොසි, දුග්ගන්ධාපූතිවායසි; 

මක්ඛිකාහිෙරිකිණ්ණා, කානුත්වංඉධතිට්ඨසී’’ති  

සායථයරනපුට්ඨාතීහිගාථාහිෙටිවචනංඅදාසි– 

36. 

‘‘අහංභදන්යතයෙතීම්හි, දුග්ගතායමයලොකිකා; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගතා  

37. 

‘‘කායලනසත්තපුත්තානි, සායංසත්තපුනාෙයර; 

විජායිත්වානොදාමි, යතපිනායහොන්තියමඅලං  

38. 

‘‘ෙරිඩය්හති ධූමායති, ඛුදායහදයංමම; 

නිබ්බුතිංනාධිගච්ඡාමි, අග්ගිදඩ් ාවආතයෙ’’ති  
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38. තත්ථ නිබ්බුතින්ති ඛුප්පිොසාදුක්ෙස්ස වූෙසමං  නාධිගච්ඡාමීති න

ලභාමි  අග්ගිදඩ්ඪාව ආතයෙති අතිඋණ්හආතයෙ අග්ගිනා ඩය්හමානා විය
නිබ්බුතිංනාධිගච්ඡාමීති යයොජනා  

තංසුත්වාමහායථයරොතායකතකම්මංපුච්ඡන්යතො– 

39. 

‘‘කිංනුකායයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 

කිස්සකම්මවිොයකන, පුත්තමංසානිොදසී’’ති –ගාථමාහ; 

අථ සා යෙතී අත්තයනො යෙතයලොකූෙෙත්තිඤ්ච
පුත්තමංසොදනකාරණඤ්ච කයථන්තී– 

40. 

‘‘අහූමය්හංදුයවපුත්තා, උයභොසම්ෙත්තයයොබ්බනා; 

සාහංපුත්තබලූයෙතා, සාමිකංඅතිමඤ්ඤිසං  

41. 

‘‘තයතොයමසාමියකොකුද්යධො, සෙතිංමය්හමානයි; 

සාචගබ්භංඅලභිත්ථ, තස්සාොෙංඅයචතයිං  

42. 

‘‘සාහංෙදුට්ඨමනසා, අකරිංගබ්භොතනං; 

තස්සයතමාසියකොගබ්යභො, පූතියලොහිතයකොෙති  

43. 

‘‘තදස්සාමාතාකුපිතා, මය්හංඤාතීසමානයි; 

සෙථඤ්චමංකායරසි, ෙරිභාසාෙයීචමං  

44. 

‘‘සාහංයඝොරඤ්චසෙථං, මුසාවාදංඅභාසිසං; 

‘පුත්තමංසානිොදාමි, සයචතංෙකතංමයා’  

45. 

‘‘තස්ස කම්මස්සවිොයකන, මුසාවාදස්ස චූභයං; 

පුත්තමංසානිොදාමි, පුබ්බයලොහිතමක්ඛිතා’’ති –ඉමාගාථා අභාසි; 

40-45. තත්ථ පුත්තබලූයෙතාති පුත්තබයලන උයෙතා, පුත්තානං

වයසන ලද්ධබලා  අතිමඤ්ඤිසන්ති අතික්කමිත්වා මඤ්ඤිං අවමඤ්ඤිං  

පූතියලොහිතයකොෙතීතිකුණෙයලොහිතංහුත්වා ගබ්යභොෙරිෙති යසසංසබ්බං

අනන්තරසදිසයමව තත්ථඅට්ඨයථරා, ඉධසම්බහුලා තත්ථ ෙඤ්චපුත්තා, 
ඉධසත්තාතිඅයයමවවියසයසොති  
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සත්තපුත්තොදකයෙතිවත්ථුවණ්ණානානිට්ඨිතා  

8. යගොණයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

කං නු උම්මත්තරූයෙො වාති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අඤ්ඤතරං මතපිතිකං කුටුම්බිකං ආරබ්භ කයථසි  සාවත්ථියං කිර
අඤ්ඤතරස්ස කුටුම්බිකස්ස පිතා කාලමකාසි  යසො පිතු මරයණන
යසොකසන්තත්තහදයයොයරොදමායනොඋම්මත්තයකොපියවිචරන්යතො යංයං

ෙස්සති, තංතං පුච්ඡති – ‘‘අපියමපිතරංෙස්සිත්ථා’’ති? නයකොචිතස්ස 
යසොකං වියනොයදතුං අසක්ඛි  තස්ස ෙන හදයය ඝයට ෙදීයෙො විය
යසොතාෙත්තිඵලස්සඋෙනිස්සයයො ෙජ්ජලති  

සත්ථා ෙච්චූසසමයය යලොකං ඔයලොයකන්යතො තස්ස
යසොතාෙත්තිඵලස්ස උෙනිස්සයං දිස්වා ‘‘ඉමස්ස අතීතකාරණං ආහරිත්වා
යසොකං වූෙසයමත්වා යසොතාෙත්තිඵලං දාතුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා
පුනදිවයස ෙච්ඡාභත්තං පිණ්ඩොතෙටික්කන්යතො ෙච්ඡාසමණං අනාදාය
තස්සඝරද්වාරංඅගමාසි යසො ‘‘සත්ථාආගයතො’’තිසුත්වා ෙච්චුග්ගන්ත්වා
සත්ථාරංයගහංෙයවයසත්වාසත්ථරිෙඤ්ඤත්යතආසයනනිසින්යන සයං

භගවන්තං වන්දිත්වා එකමන්තං නිසින්යනො ‘‘කිං, භන්යත, මය්හං පිතු

ගතට්ඨානං ජානාථා’’ති ආහ  අථ නං සත්ථා, ‘‘උොසක, කිං ඉමස්මිං

අත්තභායව පිතරං පුච්ඡසි, උදාහු අතීයත’’තිආහ  යසො තං වචනං සුත්වා
‘‘බහූකිරමය්හංපිතයරො’’තිතනුභූතයසොයකො යථොකංමජ්ඣත්තතංෙටිලභි 
අථස්ස සත්ථා යසොකවියනොදනං ධම්මකථං කත්වා අෙගතයසොකං 
කල්ලචිත්තං විදිත්වා සාමුක්කංසිකාය ධම්මයදසනාය යසොතාෙත්තිඵයල
ෙතිට්ඨායෙත්වා විහාරංඅගමාසි  

අථ භික්ඛූ ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායෙසුං – ‘‘ෙස්සථ, ආවුයසො, 

බුද්ධානුභාවං, තථා යසොකෙරියදවසමාෙන්යනො උොසයකො ෙයණයනව
භගවතා යසොතාෙත්තිඵයල විනීයතො’’ති  සත්ථා තත්ථ ගන්ත්වා 

ෙඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසින්යනො ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ෙයව, එතරහි
කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡි  භික්ඛූ තමත්ථං භගවයතො ආයරොයචසුං 

සත්ථා‘‘න, භික්ෙයව, ඉදායනවමයාඉමස්සයසොයකොඅෙනීයතො, පුබ්යබපි
අෙනීයතොයයවා’’තිවත්වායතහියාචියතොඅතීතං ආහරි  

අතීයතබාරාණසියංඅඤ්ඤතරස්සගහෙතිකස්සපිතාකාලමකාසි යසො
පිතු මරයණන යසොකෙරියදවසමාෙන්යනො අස්සුමුයෙො රත්තක්යෙො
කන්දන්යතො චිතකං ෙදක්ඛිණං කයරොති  තස්ස පුත්යතො සුජායතො නාම
කුමායරො ෙණ්ඩියතො බයත්යතො බුද්ධිසම්ෙන්යනො පිතුයසොකවිනයනූොයං
චින්යතන්යතො එකදිවසං බහිනගයර එකං මතයගොණං දිස්වා තිණඤ්ච

ොනීයඤ්ච ආහරිත්වා තස්ස පුරයතො ඨයෙත්වා ‘‘ොද, ොද, පිව, පිවා’’ති

වදන්යතො අට්ඨාසි  ආගතාගතා තං දිස්වා ‘‘සම්ම සුජාත, කිං

උම්මත්තයකොසි, යයො ත්වං මතස්ස යගොණස්ස තියණොදකං උෙයනසී’’ති
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වදන්ති? යසො න කිඤ්චි ෙටිවදති  මනුස්සා තස්ස පිතු සන්තිකං ගන්ත්වා

‘‘පුත්යතො යත උම්මත්තයකො ජායතො, මතයගොණස්ස තියණොදකං යදතී’’ති
ආහංසු තංසුත්වාචකුටුම්බිකස්සපිතරංආරබ්භඨියතොයසොයකො අෙගයතො 
යසො ‘‘මය්හං කිර පුත්යතො උම්මත්තයකො ජායතො’’ති සංයවගප්ෙත්යතො

යවයගන ගන්ත්වා ‘‘නනු ත්වං, තාත සුජාත, ෙණ්ඩියතො බයත්යතො

බුද්ධිසම්ෙන්යනො, කස්මා මතයගොණස්සතියණොදකංයදසී’’තියචොයදන්යතො
– 

46. 

‘‘කිංනුඋම්මත්තරූයෙොව, ලායිත්වාහරිතංතිණං; 

ොදොදාතිලෙසි, ගතසත්තංජරග්ගවං  

47. 

‘‘නහිඅන්යනනොයනන, මයතොයගොයණොසමුට්ඨයහ; 

ත්වංසිබායලොචදුම්යමයධො, යථාතඤ්යඤොවදුම්මතී’’ති – 

ගාථාද්වයමාහ  තත්ථ කං නූති පුච්ඡාවචනං  උම්මත්තරූයෙොවාති

උම්මත්තකසභායවො විය චිත්තක්යෙෙං ෙත්යතො විය  ලායිත්වාති ලවිත්වා  

හරිතං ති න්ති අල්ලතිණං  ලෙසි විලෙසි  ගතසත්තන්ති විගතජීවිතං  

ජරග්ගවන්ති බලිබද්දං ජිණ්ණයගොණං  අන්යනන ොයනනාති තයා 

දින්යනන හරිතතියණන වා ොනීයයන වා  මයතො යගොය ො සමුට්ඨයහති 

කාලකයතො යගොයණො ලද්ධජීවියතො හුත්වා න හි සමුට්ඨයහයය  ත්වංසි

බායලො ච දුම්යමයධොති ත්වං බාලයයයොගයතො බායලො, යමධාසඞ්ොතාය

ෙඤ්ඤාය අභාවයතො දුම්යමයධො අසි  ෙථා තඤ්යඤොව දුම්මතීති යථා තං

අඤ්යඤොපි නිප්ෙඤ්යඤො විප්ෙලයෙයය, එවංත්වංනිරත්ථකං විප්ෙලෙසීති
අත්යථො යථාතන්ති නිොතමත්තං  

තං සුත්වා සුජායතො පිතරං සඤ්ඤායෙතුං අත්තයනො අධිප්ොයං
ෙකායසන්යතො– 

48. 

‘‘ඉයමොදාඉදංසීසං, අයංකායයොසවාලධි; 

යනත්තාතයථවතිට්ඨන්ති, අයංයගොයණොසමුට්ඨයහ  

49. 

‘‘නායයකස්සහත්ථොදා, කායයොසීසඤ්චදිස්සති; 

රුදංමත්තිකථූෙස්මිං, නනුත්වඤ්යඤවදුම්මතී’’ති – 

ගාථාද්වයංඅභාසි තස්සත්යථො–ඉමස්සයගොණස්ස ඉයම චත්තායරො ොදා, 

ඉදංසීසං, සහවාලධිනා වත්තතීති සවාලධිඅෙංකායෙො.ඉමානිචයනත්තා 

නයනානි යථා මරණයතො පුබ්යබ, තයථව අභින්නසණ්ඨානානි තිට්ඨන්ති.
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අෙංයගොය ොසමුට්ඨයහතිඉමස්මාකාරණාඅයංයගොයණො සමුට්ඨයහයය
සමුත්තිට්යඨයයාතිමමචිත්තංභයවයය ‘‘මඤ්යඤයගොයණො සමුට්ඨයහ’’ති

යකචි ෙඨන්ති, යතන කාරයණන අයං යගොයණො සහසාපි කායං

සමුට්ඨයහයයාති අහං මඤ්යඤයයං, එවං යම මඤ්ඤනා සම්භයවයයාති

අධිප්ොයයො  අෙයකස්ස ෙනමය්හංපිතාමහස්ස නහත්ථොදාකායෙොසීසං

දිස්සති, යකවලං ෙන තස්ස අට්ඨිකානි ෙක්ඛිපිත්වා කයත මත්තිකාමයය

ථූයෙ රුදන්යතො සතුයණන සහස්සුයණන, තාත, ත්වඤ්යඤව දුම්මති 

නිප්ෙඤ්යඤො, භිජ්ජනධම්මා සඞ්ොරා භිජ්ජන්ති, තත්ථ විජානතං කා
ෙරියදවනාතිපිතුධම්මංකයථසි  

තං සුත්වා යබොධිසත්තස්ස පිතා ‘‘මම මුත්යතො ෙණ්ඩියතො මං

සඤ්ඤායෙතුංඉමංකම්මංඅකාසී’’තිචින්යතත්වා‘‘තාතසුජාත, ‘සබ්යබපි 

සත්තා මරණධම්මා’ති අඤ්ඤාතයමතං, ඉයතො ෙට්ඨාය න යසොචිස්සාමි, 
යසොකහරණසමත්යථන නාම යමධාවිනා තාදියසයනව භවිතබ්බ’’න්ති
පුත්තංෙසංසන්යතො– 

50. 

‘‘ආදිත්තංවතමංසන්තං, ඝතසිත්තංවොවකං; 

වාරිනාවියඔසිඤ්චං, සබ්බංනිබ්බාෙයයදරං  

51. 

‘‘අබ්බහීවතයමසල්ලං, යසොකංහදයනිස්සිතං; 

යයොයමයසොකෙයරතස්ස, පිතුයසොකංඅොනුදි  

52. 

‘‘ස්වාහං අබ්බූළ්හසල්යලොස්මි, සීතිභූයතොස්මිනිබ්බුයතො; 

නයසොචාමිනයරොදාමි, තවසුත්වානමාණව  

53. 

‘‘එවංකයරොන්තිසප්ෙඤ්ඤා, යයයහොන්තිඅනුකම්ෙකා; 

විනිවත්තයන්තියසොකම්හා, සුජායතොපිතරංයථා’’ති – 

චතස්යසො ගාථා අභාසි  තත්ථ ආදිත්තන්ති යසොකග්ගිනා ආදිත්තං ජලිතං  

සන්තන්ති සමානං  ොවකන්ති අග්ගි  වාරිනා විෙ ඔසිඤ්චන්ති උදයකන

අවසිඤ්චන්යතො විය  සබ්බං නිබ්බාෙයෙ දරන්ති සබ්බං යම චිත්තදරථං

නිබ්බායෙසි  අබ්බහී වතාති නීහරි වත  සල්ලන්ති යසොකසල්ලං  

හදෙනිස්සිතන්ති චිත්තසන්නිස්සිතසල්ලභූතං  යසොකෙයරතස්සාති

යසොයකන අභිභූතස්ස  පිතුයසොකන්ති පිතරං ආරබ්භ උප්ෙන්නං යසොකං  

අොනුදීති අෙයනසි  තව සුත්වාන මා වාති, කුමාර, තව වචනං සුත්වා

ඉදානි ෙන න යසොචාමි න යරොදාමි  සුජායතො පිතරං ෙථාති යථා අයං

සුජායතො අත්තයනො පිතරං යසොකයතො විනිවත්යතසි, එවං අඤ්යඤපි යය 
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ෙටුන 

අනුකම්ෙකා අනුග්ගණ්හසීලා යහොන්ති, යත සප්ෙඤ්ඤා එවං කයරොන්ති
පිතූනංඅඤ්යඤසඤ්චඋෙකාරංකයරොන්තීතිඅත්යථො  

මාණවස්සවචනංසුත්වාපිතාඅෙගතයසොයකොහුත්වාසීසංනහායිත්වා 
භුඤ්ජිත්වා කම්මන්යත ෙවත්යතත්වා කාලං කත්වා සග්ගෙරායයණො
අයහොසි  සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා යතසං භික්ඛූනං සච්චානි

ෙකායසසි, සච්චෙරියයොසායන බහූ යසොතාෙත්තිඵලාදීසු ෙතිට්ඨහිංසු  තදා
සුජායතොයලොකනායථොඅයහොසීති  

යගොණයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. මහායෙසකාරයෙතිවත්ථුවණ්ණනා 

ගූථඤ්ච මුත්තංරුහිරඤ්චපුබ්බන්තිඉදංසත්ථරිසාවත්ථියංවිහරන්යත 
අඤ්ඤතරංයෙසකාරයෙතිංආරබ්භවුත්තං ද්වාදසමත්තාකිරභික්ඛූසත්ථු
සන්තියක කම්මට්ඨානං ගයහත්වා වසනයයොග්ගට්ඨානං වීමංසන්තා
උෙකට්ඨාය වස්සූෙනායිකාය අඤ්ඤතරං ඡායූදකසම්ෙන්නං රමණීයං
අරඤ්ඤායතනංතස්සචනාතිදූයරනාච්චාසන්යන යගොචරගාමංදිස්වාතත්ථ
එකරත්තිං වසිත්වා දුතියදිවයස ගාමං පිණ්ඩාය ෙවිසිංසු  තත්ථ එකාදස

යෙසකාරා ෙටිවසන්ති, යත යත භික්ඛූ දිස්වා සඤ්ජාතයසොමනස්සා හුත්වා
අත්තයනො අත්තයනො යගහං යනත්වා ෙණීයතන ආහායරන ෙරිවිසිත්වා 

ආහංසු ‘‘කුහිං, භන්යත, ගච්ඡථා’’ති? ‘‘යත්ථ අම්හාකං ඵාසුකං, තත්ථ 

ගමිස්සාමා’’ති  ‘‘යදි එවං, භන්යත, ඉයධව වසිතබ්බ’’න්ති වස්සූෙගමනං
යාචිංසු  භික්ඛූ සම්ෙටිච්ඡිංසු  උොසකා යතසං තත්ථ අරඤ්ඤකුටිකායයො
කායරත්වාඅදංසු  භික්ඛූතත්ථවස්සංඋෙගච්ඡිංසු  

තත්ථ යජට්ඨකයෙසකායරො ද්යව භික්ඛූ චතූහි ෙච්චයයහි සක්කච්චං 

උෙට්ඨහි, ඉතයරඑයකකංභික්ඛුංඋෙට්ඨහිංසු යජට්ඨකයෙසකාරස්සභරියා
අස්සද්ධා අප්ෙසන්නා මිච්ඡාදිට්ඨිකා මච්ඡරිනී භික්ඛූ න සක්කච්චං
උෙට්ඨාති යසොතං දිස්වාතස්සායයවකනිට්ඨභගිනිංආයනත්වාඅත්තයනො
යගයහ ඉස්සරියංනියයායදසි  සා සද්ධා ෙසන්නා හුත්වා සක්කච්චං භික්ඛූ
ෙටිජග්ගි  යත සබ්යබ යෙසකායරො වස්සං වුත්ථානං භික්ඛූනං එයකකස්ස
එයකකං සාටකමදංසු  තත්ථ මච්ඡරිනී යජට්ඨයෙසකාරස්ස භරියා
ෙදුට්ඨචිත්තා අත්තයනො සාමිකං ෙරිභාසි – ‘‘යං තයා සමණානං

සකයපුත්තියානං දානං දින්නං අන්නොනං, තංයතෙරයලොයකගූථමුත්තං 

පුබ්බයලොහිතඤ්ච හුත්වා නිබ්බත්තතු, සාටකා ච ජලිතා අයයොමයෙට්ටා
යහොන්තූ’’ති  

තත්ථ යජට්ඨයෙසකායරො අෙයරන සමයයන කාලං කත්වා
විඤ්ඣාටවියං ආනුභාවසම්ෙන්නා රුක්ෙයදවතා හුත්වා නිබ්බත්ති  තස්ස
ෙන කදරියා භරියා කාලං කත්වා තස්යසව වසනට්ඨානස්ස අවිදූයර යෙතී
හුත්වා නිබ්බත්ති  සා නග්ගා දුබ්බණ්ණරූො ජිඝච්ඡාපිොසාභිභූතා තස්ස
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භූමයදවස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා ආහ – ‘‘අහං, සාමි, නිච්යචොළා අතිවිය

ජිඝච්ඡාපිොසාභිභූතා විචරාමි, යදහි යම වත්ථං අන්නොනඤ්චා’’ති  යසො
තස්සා දිබ්බං උළාරං අන්නොනං උෙයනසි  තං තාය ගහිතමත්තයමව 

ගූථමුත්තං පුබ්බයලොහිතඤ්ච සම්ෙජ්ජති, සාටකඤ්ච දින්නංතාය ෙරිදහිතං
ෙජ්ජලිතං අයයොමයෙට්ටංයහොති සාමහාදුක්ෙංඅනුභවන්තීතංඡඩ්යඩත්වා
කන්දන්තීවිචරති  

යතන චසමයයනඅඤ්ඤතයරොභික්ඛුවුත්ථවස්යසො සත්ථාරංවන්දිතුං
ගච්ඡන්යතොමහතාසත්යථනසද්ධිංවිඤ්ඣාටවිංෙටිෙජ්ජි  සත්ථිකාරත්තිං
මග්ගංගන්ත්වාදිවාවයනසන්දච්ඡායූදකසම්ෙන්නංෙයදසං දිස්වායානානි
මුඤ්චිත්වා මුහුත්තං විස්සමිංසු  භික්ඛු ෙන වියවකකාමතාය යථොකං 
අෙක්කමිත්වා අඤ්ඤතරස්ස සන්දච්ඡායස්ස වනගහනෙටිච්ඡන්නස්ස
රුක්ෙස්ස මූයල සඞ්ඝාටිං ෙඤ්ඤයෙත්වා නිෙන්යනො රත්තියං
මග්ගගමනෙරිස්සයමන කිලන්තකායයො නිද්දං උෙගඤ්ඡි  සත්ථිකා

විස්සමිත්වාමග්ගංෙටිෙජ්ජිංසු, යසොභික්ඛුනෙටිබුජ්ඣි  අථසායන්හසමයය
උට්ඨහිත්වා යත අෙස්සන්යතො අඤ්ඤතරං කුම්මග්ගං ෙටිෙජ්ජිත්වා
අනුක්කයමන තස්සා යදවතාය වසනට්ඨානං සම්ොපුණි  අථ නං යසො
යදවපුත්යතො දිස්වා මනුස්සරූයෙන උෙගන්ත්වා ෙටිසන්ථාරං කත්වා
අත්තයනො විමානං ෙයවයසත්වා ොදබ්භඤ්ජනාදීනි දත්වා ෙයිරුොසන්යතො

නිසීදි තස්මිඤ්චසමයයසායෙතීආගන්ත්වා‘‘යදහියම, සාමි, අන්නොනං
සාටකඤ්චා’’තිආහ යසොතස්සාතානිඅදාසි තානිචතායගහිතමත්තානි 
ගූථමුත්තපුබ්බයලොහිතෙජ්ජලිතඅයයොෙට්ටායයව අයහසුං  යසො භික්ඛු තං
දිස්වා සඤ්ජාතසංයවයගොතංයදවපුත්තං– 

54. 

‘‘ගූථඤ්චමුත්තංරුහිරඤ්චපුබ්බං, ෙරිභුඤ්ජතිකිස්සඅයං විොයකො; 

අයංනුකිංකම්මමකාසිනාරී, යාසබ්බදායලොහිතපුබ්බභක්ො  

55. 

‘‘නවානිවත්ථානිසුභානියචව, මුදූනිසුද්ධානිචයලොමසානි; 

දින්නානිමිස්සාකිතකාභවන්ති, අයංනුකිංකම්මමකාසි නාරී’’ති 
– 

ද්වීහිගාථාහිෙටිපුච්ඡි තත්ථ කස්සඅෙං විොයකොතිකීදිසස්සකම්මස්සඅයං

විොයකො, යං එසා ඉදානි ෙච්චනුභවතීති  අෙං නු කං කම්මමකාසි නාරීති

අයං ඉත්ථී කිං නු යෙො කම්මං පුබ්යබ අකාසි  ො සබ්බදා

යලොහිතපුබ්බභක්ොතියා සබ්බකාලංරුහිරපුබ්බයමව භක්ෙති ෙරිභුඤ්ජති  

නවානීති ෙච්චග්ඝානිතාවයදවොතුභූතානි  සුභානීතිසුන්දරානි දස්සනීයානි  

මුදූනීති සුෙසම්ඵස්සානි  සුද්ධානීති ෙරිසුද්ධවණ්ණානි  යලොමසානීති 

සයලොමකානිසුෙසම්ඵස්සානි, සුන්දරානීතිඅත්යථො  දින්නානිමිස්සාකතකා
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භවන්තීති කිතකකණ්ටකසදිසානි යලොහෙට්ටසදිසානි භවන්ති  ‘‘කීටකා

භවන්තී’’තිවාොයඨො, ොදකොණකවණ්ණානිභවන්තීති අත්යථො  

එවං යසො යදවපුත්යතො යතන භික්ඛුනා පුට්යඨො තාය පුරිමජාතියා
කතකම්මංෙකායසන්යතො– 

56. 

‘‘භරියාමයමසාඅහුභදන්යත, අදායිකාමච්ඡරිනීකදරියා; 

සාමංදදන්තංසමණබ්රාහ්මණානං, අක්යකොසතිචෙරිභාසතිච  

57. 

‘‘ගූථඤ්ච මුත්තං රුහිරඤ්ච පුබ්බං, ෙරිභුඤ්ජ ත්වං අසුචිං

සබ්බකාලං; 

එතංයතෙරයලොකස්මිංයහොතු, වත්ථාචයතකිතකසමාභවන්තු; 

එතාදිසංදුච්චරිතංචරිත්වා, ඉධාගතාචිරරත්තායොදතී’’ති  – 

ද්යවගාථා අභාසි තත්ථ අදායිකාති කස්සචිකිඤ්චිපි අදානසීලා  මච්ඡරිනී

කදරිොති ෙඨමං මච්යඡරමලස්ස සභායවන මච්ඡරිනී, තාය ච පුනප්පුනං

ආයසවනතාය ථද්ධමච්ඡරිනී, තාය කදරියා අහූති යයොජනා  ඉදානි තස්සා

තයමව කදරියතං දස්යසන්යතො ‘‘සා මං දදන්ත’’න්තිආදිමාහ  තත්ථ 

එතාදිසන්ති එවරූෙං යථාවුත්තවචීදුච්චරිතාදිං චරිත්වා  ඉධාගතාති ඉමං

යෙතයලොකං ආගතා, යෙතත්තභාවංඋෙගතා  චිරරත්තාෙොදතීතිචිරකාලං 

ගූථාදියමව ොදති  තස්සා හි යයනාකායරන අක්කුට්ඨං, යතයනවාකායරන

ෙවත්තමානම්පි ඵලං  යං උද්දිස්ස අක්කුට්ඨං, තයතො අඤ්ඤත්ථ ෙථවියං
කමන්තකසඞ්ොයතමත්ථයක අසනිොයතොවියඅත්තයනොඋෙරිෙතති  

එවං යසො යදවපුත්යතො තාය පුබ්යබ කතකම්මං කයථත්වා පුන තං 

භික්ඛුංආහ– ‘‘අත්ථිෙන, භන්යත, යකොචිඋොයයොඉමංයෙතයලොකයතො

යමොයචතු’’න්ති? ‘‘අත්ථී’’තිචවුත්යත‘‘කයථථ, භන්යත’’ති යදි භගවයතො

අරියසඞ්ඝස්සචඑකස්යසවවාභික්ඛුයනොදානංදත්වා ඉමිස්සාඋද්දිසියති, 

අයඤ්චතංඅනුයමොදති, එවයමතිස්සාඉයතොදුක්ෙයතොමුත්ති භවිස්සතීති තං
සුත්වායදවපුත්යතොතස්සභික්ඛුයනොෙණීතංඅන්නොනංදත්වාතං දක්ඛිණං
තස්සා යෙතියා ආදිසි  තාවයදව සා යෙතී සුහිතා පීණින්ද්රියා දිබ්බාහාරස්ස
තිත්තාඅයහොසි පුනතස්යසවභික්ඛුයනොහත්යථදිබ්බසාටකයුගං භගවන්තං
උද්දිස්ස දත්වා තඤ්ච දක්ඛිණං යෙතියා ආදිසි  තාවයදව ච සා 
දිබ්බවත්ථනිවත්ථා දිබ්බාලඞ්කාරවිභූසිතා සබ්බකාමසමිද්ධා
යදවච්ඡරාෙටිභාගා අයහොසි  යසො ච භික්ඛු තස්ස යදවපුත්තස්ස ඉද්ධියා
තදයහව සාවත්ථිං ෙත්වා යජතවනං ෙවිසිත්වා භගවයතො සන්තිකං
උෙගන්ත්වා වන්දිත්වා තං සාටකයුගං දත්වා තං ෙවත්තිං ආයරොයචසි 
භගවාපිතමත්ථංඅට්ඨුප්ෙත්තිංකත්වාසම්ෙත්තෙරිසායධම්මංයදයසසි  සා
යදසනාමහාජනස්සසාත්ථිකාඅයහොසීති  
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ෙටුන 

මහායෙසකාරයෙතිවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. ෙල්ලාටියයෙතිවත්ථුවණ්ණනා 

කා නු අන්යතොවිමානස්මින්ති ඉදං සත්ථරි සාවත්ථියං විහරන්යත 

අඤ්ඤතරං ෙල්ලාටියයෙතිං ආරබ්භ වුත්තං  අතීයත කිර බාරාණසියං
අඤ්ඤතරා රූපූෙජීවිනී ඉත්ථී අභිරූො දස්සනීයා ොසාදිකා ෙරමාය
වණ්ණයෙොක්ෙරතාය සමන්නාගතා අතිමයනොහරයකසකලාපී අයහොසි 
තස්සාහියකසානීලාදීඝාතනූමුදූසිනිද්ධා යවල්ලිතග්ගාද්විහත්ථගය්හා
විසට්ඨා යාව යමෙලා කලාො ඔලම්බන්ති  තං තස්සා යකසයසොභං දිස්වා
තරුණජයනො යයභුයයයන තස්සං ෙටිබද්ධචිත්යතො අයහොසි  අථස්සා තං 
යකසයසොභං අසහමානා ඉස්සාෙකතා කතිෙයා ඉත්ථියයො මන්යතත්වා
තස්සා එව ෙරිචාරිකදාසිං ආමියසන උෙලායෙත්වා තාය තස්සා
යකසූෙොතනං යභසජ්ජං දායෙසුං  සා කිර දාසී තං යභසජ්ජං
න්හානියචුණ්යණන සද්ධිං ෙයයොයජත්වා ගඞ්ගාය නදියා න්හානකායල

තස්සා අදාසි. සා යතන යකසමූයලසු යතයමත්වා උදයක නිමුජ්ජි, 

නිමුජ්ජනමත්යතයයව යකසා සමූලා ෙරිෙතිංසු, සීසං චස්සා 
තිත්තකලාබුසදිසංඅයහොසි අථසාසබ්බයසොවිලූනයකසාලුඤ්චිතමත්ථකා
කයෙොතීවියවිරූො හුත්වාලජ්ජාය අන්යතොනගරංෙවිසිතුංඅසක්යකොන්තී
වත්යථන සීසං යවයඨත්වා බහිනගයර අඤ්ඤතරස්මිං ෙයදයස වාසං
කප්යෙන්තී කතිොහච්චයයන අෙගතලජ්ජා තයතො නිවත්යතත්වා තිලානි
පීයළත්වා යතලවණිජ්ජං සුරාවණිජ්ජඤ්ච කයරොන්තී ජීවිකං කප්යෙසි  සා 
එකදිවසං ද්වීසු තීසු මනුස්යසසු සුරාමත්යතසු මහානිද්දං ඔක්කමන්යතසු 

සිථිලභූතානියතසංනිවත්ථවත්ථානිඅවහරි  

අයථකදිවසං සා එකං ඛීණාසවත්යථරං පිණ්ඩාය චරන්තං දිස්වා 
ෙසන්නචිත්තාඅත්තයනොඝරංයනත්වාෙඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදායෙත්වා
යතලසංසට්ඨං යදොණිනිම්මජ්ජනිංපිඤ්ඤාකමදාසි යසොතස්සාඅනුකම්ොය
තං ෙටිග්ගයහත්වා ෙරිභුඤ්ජි  සා ෙසන්නමානසා උෙරි ඡත්තං ධාරයමානා
අට්ඨාසි  යසො චයථයරොතස්සා චිත්තං ෙහංයසන්යතො අනුයමොදනංකත්වා
ෙක්කාමි  සා ච ඉත්ථී අනුයමොදනකායලයයව ‘‘මය්හං යකසා දීඝා තනූ
සිනිද්ධාමුදූයවල්ලිතග්ගායහොන්තූ’’තිෙත්ථනමකාසි  

සා අෙයරන සමයයන කාලං කත්වා මිස්සකකම්මස්ස ඵයලන
සමුද්දමජ්යඣ කනකවිමායන එකිකා හුත්වා නිබ්බත්ති  තස්සා යකසා
ෙත්ථිතාකාරායයවසම්ෙජ්ජිංසු  මනුස්සානංසාටකාවහරයණනෙනනග්ගා
අයහොසි සාතස්මිංකනකවිමායනපුනප්පුනං උප්ෙජ්ජිත්වාඑකංබුද්ධන්තරං
නග්ගාව හුත්වා වීතිනායමසි  අථ අම්හාකං භගවති යලොයක උප්ෙජ්ජිත්වා
ෙවත්තිතවරධම්මචක්යක අනුපුබ්යබන සාවත්ථියං විහරන්යත
සාවත්ථිවාසියනො සත්තසතා වාණිජා සුවණ්ණභූමිං උද්දිස්ස නාවාය
මහාසමුද්දං ඔතරිංසු  යතහිආරුළ්හා නාවා විසමවාතයවුක්ඛිත්තා ඉයතො
චියතො ච ෙරිබ්භමන්තී තං ෙයදසං අගමාසි  අථ සා විමානයෙතී සහ
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විමායනනයතසංඅත්තානං දස්යසසි තංදිස්වායජට්ඨවාණියජොපුච්ඡන්යතො
– 

58. 

‘‘කා නුඅන්යතොවිමානස්මිං, තිට්ඨන්තී නූෙනික්ෙමි; 

උෙනික්ෙමස්සුභද්යද, ෙස්සාමතංබහිට්ඨිත’’න්ති – 

ගාථමාහ. තත්ථ කානු අන්යතොවිමානස්මිංතිට්ඨන්තීතිවිමානස්සඅන්යතො

අබ්භන්තයරතිට්ඨන්තී කානුත්වං, කිංමනුස්සිත්ථී, උදාහුඅමනුස්සිත්ථීති

පුච්ඡති  නූෙනික්ෙමීති විමානයතො න නික්ෙමි  උෙනික්ෙමස්සු, භද්යද, 

ෙස්සාමතංබහිට්ඨිතන්ති, භද්යද, තං මයංබහිඨිතංෙස්සාමදට්ඨුකාමම්හා, 

තස්මාවිමානයතොනික්ෙමස්සු  ‘‘උෙනික්ෙමස්සුභද්දන්යත’’තිවා ොයඨො, 
භද්දංයතඅත්ථූතිඅත්යථො  

අථස්සසාඅත්තයනොබහිනික්ෙමිසුංඅසක්කුයණයයතංෙකායසන්තී – 

59. 

‘‘අට්ටීයාමිහරායාමි, නග්ගානික්ෙමිතුංබහි; 

යකයසහම්හිෙටිච්ඡන්නා, පුඤ්ඤංයමඅප්ෙකංකත’’න්ති – 

ගාථමාහ තත්ථ අට්ටීොමීතිනග්ගා හුත්වාබහිනික්ෙමිතුංඅට්ටිකාදුක්ඛිතා

අම්හි  හරාොමීතිලජ්ජාමි  යකයසහම්හි ෙටිච්ඡන්නාතියකයසහිඅම්හිඅහං

ෙටිච්ඡාදිතා ොරුතසරීරා  පුඤ්ඤං යම අප්ෙකං කතන්ති අප්ෙකං ෙරිත්තං

මයාකුසලකම්මංකතං, පිඤ්ඤාකදානමත්තන්තිඅධිප්ොයයො  

අථස්සාවාණියජොඅත්තයනොඋත්තරිසාටකංදාතුකායමො–- 

60. 

‘‘හන්දුත්තරීයංදදාමියත, ඉදංදුස්සංනිවාසය; 

ඉදංදුස්සංනිවායසත්වා, එහිනික්ෙමයසොභයන; 

උෙනික්ෙමස්සුභද්යද, ෙස්සාමතංබහිට්ඨිත’’න්ති – 

ගාථමාහ. තත්ථ හන්දාති ගණ්හ  උත්තරීෙන්ති උෙසංබයානං

උත්තරිසාටකන්තිඅත්යථො  දදාමියතතිතුය්හං දදාමි  ඉදංදුස්සංනිවාසොති

ඉදංමමඋත්තරිසාටකංත්වං නිවායසහි  යසොභයනතිසුන්දරරූයෙ  

එවඤ්චෙනවත්වාඅත්තයනොඋත්තරිසාටකංතස්සාඋෙයනසි, සාතථා 

දියයමානස්සඅත්තයනොඅනුෙකප්ෙනීයතඤ්ච, යථා දියයමානංඋෙකප්ෙති, 
තඤ්ච දස්යසන්තී– 

61. 

‘‘හත්යථනහත්යථයතදින්නං, නමය්හංඋෙකප්ෙති; 
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එයසත්ථුොසයකොසද්යධො, සම්මාසම්බුද්ධසාවයකො  

62. 

‘‘එතංඅච්ඡාදයිත්වාන, මමදක්ඛිණමාදිස; 

තථාහංසුඛිතායහස්සං, සබ්බකාමසමිද්ධිනී’’ති – 

ගාථාද්වයමාහ. තත්ථ හත්යථනහත්යථයතදින්නං, නමය්හංඋෙකප්ෙතීති, 

මාරිස, තව හත්යථන මම හත්යථ තයා දින්නං න මය්හං උෙකප්ෙති න

විනියුජ්ජති, උෙයභොගයයොග්ගං න යහොතීති අත්යථො  එයසත්ථුොසයකො

සද්යධොති එයසො රතනත්තයං උද්දිස්ස සරණගමයනන උොසයකො
කම්මඵලසද්ධාය ච සමන්නාගතත්තා සද්යධො එත්ථ එතස්මිං ජනසමූයහ

අත්ථි  එතං අච්ඡාදයිත්වාන, මම දක්ඛි මාදිසාති එතං උොසකං මම
දියයමානං සාටකං ෙරිදහායෙත්වා තං දක්ඛිණං මය්හං ආදිස ෙත්තිදානං 

යදහි  තථාහංසුඛිතායහස්සන්තිතථාකයතඅහංසුඛිතා දිබ්බවත්ථනිවත්ථා
සුෙප්ෙත්තාභවිස්සාමීති  

තංසුත්වාවාණිජාතංඋොසකංන්හායෙත්වාවිලිම්යෙත්වා වත්ථයුයගන
අච්ඡායදසුං තමත්ථංෙකායසන්තාසඞ්ගීතිකාරා– 

63. 

‘‘තඤ්චයතන්හාෙයිත්වාන, විලිම්යෙත්වානවාණිජා; 

වත්යථහච්ඡාදයිත්වාන, තස්සාදක්ඛිණමාදිසුං  

64. 

‘‘සමනන්තරානුද්දිට්යඨ, විොයකො උදෙජ්ජථ; 

යභොජනච්ඡාදනොනීයං, දක්ඛිණායඉදංඵලං  

65. 

‘‘තයතො සුද්ධාසුචිවසනා, කාසිකුත්තමධාරිනී; 

හසන්තීවිමානානික්ෙමි, දක්ඛිණායඉදංඵල’’න්ති – 

තිස්යසොගාථායයොඅයවොචුං  

63. තත්ථ තන්ති තං උොසකං  ච-සද්යදො නිොතමත්තං  යතති යත

වාණිජාතියයොජනා  විලිම්යෙත්වානාතිඋත්තයමනගන්යධනවිලිම්යෙත්වා  

වත්යථහච්ඡාදයිත්වානාතිවණ්ණගන්ධරසසම්ෙන්නංසබයඤ්ජනං යභොජනං

යභොයජත්වා නිවාසනං උත්තරීයන්ති ද්වීහි වත්යථහි අච්ඡායදසුං, ද්යව 

වත්ථානි අදංසූති අත්යථො  තස්සා දක්ඛි මාදිසුන්ති තස්සා යෙතියා තං
දක්ඛිණංආදිසිංසු  
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64. සමනන්තරානුද්දිට්යඨති අනූ-ති නිොතමත්තං, තස්සා දක්ඛිණාය

උද්දිට්ඨසමනන්තරයමව  විොයකො උදෙජ්ජථාති තස්සා යෙතියා විොයකො

දක්ඛිණාය ඵලං උප්ෙජ්ජි කීදියසොතියෙතීආහ යභොජනච්ඡාදනොනීෙන්ති  
නානප්ෙකාරංදිබ්බයභොජනසදිසංයභොජනඤ්චනානාවිරාගවණ්ණසමුජ්ජලං

දිබ්බවත්ථසදිසං වත්ථඤ්ච අයනකවිධං ොනකඤ්ච දක්ඛි ාෙ ඉදං ඊදිසං 

ඵලංඋදෙජ්ජථාතියයොජනා  

65. තයතොති යථාවුත්තයභොජනාදිෙටිලාභයතො ෙච්ඡා  සුද්ධාති

න්හායනන සුද්ධසරීරා  සුචිවසනාති සුවිසුද්ධවත්ථනිවත්ථා  

කාසිකුත්තමධාරිනීති කාසිකවත්ථයතොපි උත්තමවත්ථධාරිනී  හසන්තීති
‘‘ෙස්සථ තාව තුම්හාකං දක්ඛිණාය ඉදං ඵලවියසස’’න්ති ෙකාසනවයසන
හසමානාවිමානයතොනික්ෙමි  

අථ යත වාණිජා එවං ෙච්චක්ෙයතො පුඤ්ඤඵලං දිස්වා 
අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජාතා තස්මිං උොසයක සඤ්ජාතගාරවබහුමානා
කතඤ්ජලී තං ෙයිරුොසිංසු  යසොපි යත ධම්මකථාය භියයයොයසොමත්තාය
ෙසායදත්වා සරයණසු ච සීයලසු ච ෙතිට්ඨායෙසි  යතතාය විමානයෙතියා
කතකම්මං– 

66. 

‘‘සුචිත්තරූෙං රුචිරං, විමානංයතෙභාසති; 

යදවයතපුච්ඡිතාචික්ෙ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති – 

ඉමාය ගාථාය පුච්ඡිංසු  තත්ථ සුචිත්තරූෙන්ති
හත්ථිඅස්සඉත්ථිපුරිසාදිවයසනයචව මාලාකම්මලතාකම්මාදිවයසනචසුට්ඨු

විහිතචිත්තරූෙං  රුචිරන්තිරමණීයං දස්සනීයං  කස්ස කම්මස්සිදං ඵලන්ති

කීදිසස්සකම්මස්ස, කිංදානමයස්සඋදාහුසීලමයස්ස ඉදංඵලන්තිඅත්යථො  

සායතහිඑවංපුට්ඨා ‘‘මයාකතස්සෙරිත්තකස්සකුසලකම්මස්ස තාව

ඉදංඵලං, අකුසලකම්මස්සෙනආයතිංනිරයයඑදිසංභවිස්සතී’’තිතදුභයං 
ආචික්ෙන්තී– 

67. 

‘‘භික්ඛුයනොචරමානස්ස, යදොණිනිම්මජ්ජනිංඅහං; 

අදාසිංඋජුභූතස්ස, විප්ෙසන්යනනයචතසා  

68. 

‘‘තස්සකම්මස්සකුසලස්ස, විොකංදීඝමන්තරං; 

අනුයභොමිවිමානස්මිං, තඤ්චදානිෙරිත්තකං  

69. 
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‘‘උද්ධං චතූහිමායසහි, කාලංකිරියා භවිස්සති; 

එකන්තකටුකංයඝොරං, නිරයංෙෙතිස්සහං  

70. 

‘‘චතුක්කණ්ණංචතුද්වාරං, විභත්තංභාගයසොමිතං; 

අයයොොකාරෙරියන්තං, අයසාෙටිකුජ්ජිතං  

71. 

‘‘තස්සඅයයොමයාභූමි, ජලිතායතජසායුතා; 

සමන්තායයොජනසතං, ඵරිත්වාතිට්ඨතිසබ්බදා  

72. 

‘‘තත්ථාහංදීඝමද්ධානං, දුක්ෙංයවදිස්සයවදනං; 

ඵලඤ්ච ොෙකම්මස්ස, තස්මා යසොචාමහං භුස’’න්ති  – ගාථායයො 

අභාසි; 

67. තත්ථ භික්ඛුයනො චරමානස්සාති අඤ්ඤතරස්ස භින්නකියලසස්ස

භික්ඛුයනො භික්ොයචරන්තස්ස  යදොණිනිම්මජ්ජනින්ති විස්සන්දමානයතලං

පිඤ්ඤාකං  උජුභූතස්සාති චිත්තජිම්හවඞ්කකුටිලභාවකරානං කියලසානං

අභායවන උජුභාවප්ෙත්තස්ස  විප්ෙසන්යනන යචතසාති කම්මඵලසද්ධාය
සුට්ඨුෙසන්යනනචිත්යතන  

68-69. දීඝමන්තරන්ති ම-කායරො ෙදසන්ධිකයරො, දීඝඅන්තරං

දීඝකාලන්ති අත්යථො  තඤ්ච දානි ෙරිත්තකන්ති තඤ්ච පුඤ්ඤඵලං 

විෙක්කවිොකත්තාකම්මස්සඉදානිෙරිත්තකංඅප්ොවයසසං, නචියරයනව

ඉයතො චවිස්සාමීති අත්යථො  යතනාහ ‘‘උද්ධං චතූහි මායසහි, කාලංකරිො 

භවිස්සතී’’තිචතූහිමායසහිඋද්ධංචතුන්නංමාසානංඋෙරිෙඤ්චයමමායස

මම කාලංකිරියා භවිස්සතීති දස්යසති  එකන්තකටුකන්ති එකන්යතයනව

අනිට්ඨඡඵස්සායතනිකභාවයතො එකන්තදුක්ෙන්ති අත්යථො  යඝොරන්ති

දාරුණං  නිරෙන්ති නත්ථි එත්ථ අයයො සුෙන්ති කත්වා ‘‘නිරය’’න්ති

ලද්ධනාමංනරකං  ෙෙතිස්සහන්තිෙෙහිස්සාමිඅහං  

70. ‘‘නිරය’’න්ති යචත්ථ අවීචිමහානිරයස්ස අධිප්යෙතත්තා තං

සරූෙයතොදස්යසතුං ‘‘චතුක්කණ් ’’න්තිආදිමාහ තත්ථ චතුක්කණ් න්ති

චතුක්යකොණං  චතුද්වාරන්ති චතූසු දිසාසු චතූහි ද්වායරහි යුත්තං  

විභත්තන්තිසුට්ඨුවිභත්තං  

භාගයසොති භාගයතො  මිතන්ති තුලිතං  අයෙොොකාරෙරිෙන්තන්ති

අයයොමයයන ොකායරන ෙරික්ඛිත්තං  අෙසා ෙටිකුජ්ජිතන්ති
අයයොෙටයලයනවඋෙරිපිහිතං  
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71-72. යතජසා යුතාති සමන්තයතො සමුට්ඨිතජායලන මහතා අග්ගිනා

නිරන්තරං සමායුතජාලා  සමන්තායෙොජනසතන්තිඑවංෙනසමන්තාබහි 

සබ්බදිසාසු යයොජනසතං යයොජනානං සතං  සබ්බදාතිසබ්බකාලං  ඵරිත්වා

තිට්ඨතීති බයායෙත්වා තිට්ඨති  තත්ථාති තස්මිං මහානිරයය  යවදිස්සන්ති 

යවදිස්සාමි අනුභවිස්සාමි  ඵලඤ්ච ොෙකම්මස්සාති ඉදං ඊදිසං
දුක්ොනුභවනංමහාඑවංකතස්සොෙස්සකම්මස්සඵලන්තිඅත්යථො  

එවංතායඅත්තනාකතකම්මඵයලආයතිංයනරයිකභයයචෙකාසියත 

යසො උොසයකො කරුණාසඤ්යචොදිතමානයසො ‘‘හන්දස්සාහං ෙතිට්ඨා 

භයවයය’’න්ති චින්යතත්වා ආහ – ‘‘යදවයත, ත්වං මය්හං එකස්ස

දානවයසන සබ්බකාමසමිද්ධා උට්ඨාරසම්ෙත්තියුත්තා ජාතා, ඉදානි ෙන
ඉයමසං උොසකානං දානං දත්වා සත්ථු ච ුයණ අනුස්සරිත්වා
නිරයූෙෙත්තියතොමුච්චිස්සසී’’ති සායෙතී හට්ඨතුට්ඨා‘‘සාධූ’’තිවත්වායත
දිබ්යබන අන්නොයනන සන්තප්යෙත්වා දිබ්බානි වත්ථානි නානාවිධානි 

රතනානි ච අදාසි, භගවන්තඤ්ච උද්දිස්ස දිබ්බං දුස්සයුගං යතසං හත්යථ

දත්වා ‘‘අඤ්ඤතරා, භන්යත, විමානයෙතීභගවයතො ොයද සිරසා වන්දතීති

සාවත්ථිංගන්ත්වාසත්ථාරංමමවචයනනවන්දථා’’තිවන්දනඤ්ච යෙයසසි, 
තඤ්චනාවංඅත්තයනොඉද්ධානුභායවනයතහිඉච්ඡිතෙට්ටනංතංදිවසයමව 

උෙයනසි  

අථ යත වාණිජා තයතො ෙට්ටනයතො අනුක්කයමන සාවත්ථිං ෙත්වා
යජතවනං ෙවිසිත්වා සත්ථු තං දුස්සයුගං දත්වා වන්දනඤ්ච නියවයදත්වා
ආදියතො ෙට්ඨාය තං ෙවත්තිං භගවයතො ආයරොයචසුං  සත්ථා තමත්ථං

අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා සම්ෙත්තෙරිසාය විත්ථායරන ධම්මං යදයසසි, සා
යදසනා මහාජනස්ස සාත්ථිකා ජාතා  යත ෙන උොසකා දුතියදිවයස
බුද්ධප්ෙමුෙස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්සමහාදානංදත්වාතස්සා දක්ඛිණමාදිසිංසු සා
චතයතොයෙතයලොකයතොචවිත්වාවිවිධරතනවිජ්යජොතියතතාවතිංසභවයන 

කනකවිමායනඅච්ඡරාසහස්සෙරිවාරානිබ්බත්තීති  

ෙල්ලාටියයෙතිවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

11. නාගයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

පුරයතොව යසයතන ෙයලති හත්ථිනාති ඉදං සත්ථරි යජතවයන
විහරන්යත ද්යව බ්රාහ්මණයෙයතආරම්භ වුත්තං ආයස්මාකිරසංකිච්යචො
සත්තවස්සියකො ඛුරග්යගයයව අරහත්තං ෙත්වා සාමයණරභූමියං ඨියතො
තිංසමත්යතහි භික්ඛූහි සද්ධිං අරඤ්ඤායතයන වසන්යතො යතසං භික්ඛූනං
ෙඤ්චන්නං යචොරසතානං හත්ථයතො ආගතං මරණම්පි බාහිත්වා යත ච
යචොයර දයමත්වා ෙබ්බායජත්වා සත්ථු සන්තිකං අගමාසි  සත්ථා යතසං

භික්ඛූනං ධම්මං යදයසසි, යදසනාවසායනයතභික්ඛූ අරහත්තං ොපුණිංසු 
අථායස්මා සංකිච්යචො ෙරිපුණ්ණවස්යසො ලද්ධූෙසම්ෙයදො යතහි ෙඤ්චහි 
භික්ඛුසයතහි සද්ධිං බාරාණසිං ගන්ත්වා ඉසිෙතයන විහාසි  මනුස්සා
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ෙටුන 

යථරස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං සුත්වා ෙසන්නමානසා වීථිෙටිොටියා
වග්ගවග්ගා හුත්වා ආගන්තුකදානං අදංසු  තත්ථ අඤ්ඤතයරො උොසයකො

මනුස්යසනිච්චභත්යතසමාදයෙසි, යත යථාබලංනිච්චභත්තංෙට්ඨයෙසුං  

යතන ච සමයයන බාරාණසියං අඤ්ඤතරස්ස මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස 
බ්රාහ්මණස්සද්යවපුත්තාඑකාචධීතාඅයහසුං යතසුයජට්ඨපුත්යතොතස්ස 

උොසකස්සමිත්යතො අයහොසි යසොතංගයහත්වාආයස්මයතොසංකිච්චස්ස
සන්තිකං අගමාසි  ආයස්මා සංකිච්යචො තස්ස ධම්මං යදයසසි  යසො

මුදුචිත්යතො අයහොසි  අථ නං යසො උොසයකො ආහ – ‘‘ත්වං එකස්ස

භික්ඛුයනො නිච්චභත්තං යදහී’’ති. ‘‘අනාචිණ්ණං අම්හාකං බ්රාහ්මණානං

සමණානං සකයපුත්තියානං නිච්චභත්තදානං, තස්මා නාහං දස්සාමී’’ති 

‘‘කිංමය්හම්පිභත්තංනදස්සසී’’ති? ‘‘කථංන දස්සාමී’’තිආහ ‘‘යදිඑවං

යං මය්හං යදසි, තං එකස්ස භික්ඛුස්ස යදහී’’ති  යසො ‘‘සාධූ’’ති
ෙටිස්සුණිත්වාදුතියදිවයසොයතොවවිහාරංගන්ත්වාඑකංභික්ඛුං ආයනත්වා
යභොයජසි  

එවං ගච්ඡන්යතකායලභික්ඛූනං ෙටිෙත්තිං දිස්වා ධම්මඤ්ච සුණිත්වා
තස්සකනිට්ඨභාතාචභගිනීචසාසයනඅභිප්ෙසන්නාපුඤ්ඤකම්මරතාච 

අයහසුං එවංයතතයයොජනායථාවිභවංදානානියදන්තාසමණබ්රාහ්මයණ
සක්කරිංසු ගරුං කරිංසු මායනසුං පූයජසුං  මාතාපිතයරො ෙන යනසං
අස්සද්ධා අප්ෙසන්නා සමණබ්රාහ්මයණසු අගාරවා පුඤ්ඤකිරියාය අනාදරා 
අච්ඡන්දිකා අයහසුං  යතසං ධීතරං දාරිකං මාතුලපුත්තස්සත්ථාය ඤාතකා
වායරසුං  යසො ච ආයස්මයතො සංකිච්චස්ස සන්තියක ධම්මං සුත්වා
සංයවගජායතොෙබ්බජිත්වානිච්චංඅත්තයනොමාතු-යගහංභුඤ්ජිතුංගච්ඡති 
තං මාතා අත්තයනො භාතු-ධීතාය දාරිකාය ෙයලොයභති  යතන යසො
උක්කණ්ඨියතො හුත්වා උෙජ්ඣායං උෙසඞ්ගමිත්වා ආහ –

‘‘උප්ෙබ්බජිස්සාමහං, භන්යත, අනුජානාථ ම’’න්ති  උෙජ්ඣායයො තස්ස

උෙනිස්සයසම්ෙත්තිං දිස්වාආහ – ‘‘සාමයණර, මාසමත්තංආගයමහී’’ති 

යසො ‘‘සාධූ’’ති ෙටිස්සුණිත්වා මායස අතික්කන්යත තයථව ආයරොයචසි 

උෙජ්ඣායයොපුන ‘‘අඩ් මාසංආගයමහී’’තිආහ අඩ් මායසඅතික්කන්යත
තයථව වුත්යත පුන ‘‘සත්තාහං ආගයමහී’’ති ආහ  යසො ‘‘සාධූ’’ති
ෙටිස්සුණි අථතස්මිං අන්යතොසත්තායහසාමයණරස්ස මාතුලානියායගහං
විනට්ඨච්ඡදනං ජිණ්ණං දුබ්බලකුට්ටං වාතවස්සාභිහතං ෙරිෙති  තත්ථ
බ්රාහ්මයණො බ්රාහ්මණී ද්යව පුත්තා ඝීතා ච යගයහන අජ්යඣොත්ථටා

කාලමකංසු  යතසුබ්රාහ්මයණොබ්රාහ්මණීචයෙතයයොනියංනිබ්බත්තිංසු, ද්යව

පුත්තාධීතාච භුම්මයදයවසු යතසුයජට්ඨපුත්තස්සහත්ථියානංනිබ්බත්ති, 

කනිට්ඨස්ස අස්සතරීරයථො, ධීතායසුවණ්ණසිවිකා බ්රාහ්මයණොචබ්රාහ්මණී
ච මහන්යත මහන්යත අයයොමුග්ගයර ගයහත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං

ආයකොයටන්ති, අභිහතට්ඨායනසු මහන්තා මහන්තා ඝටප්ෙමාණා ගණ්ඩා
උට්ඨහිත්වා මුහුත්යතයනව ෙචිත්වා ෙරියභදප්ෙත්තා යහොන්ති  යත 
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අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ගණ්යඩ ඵායලත්වා යකොධාභිභූතා නික්කරුණා

ඵරුසවචයනහිතජ්යජන්තා පුබ්බයලොහිතංපිවන්ති, නචතිත්තිංෙටිලභන්ති  

අථසාමයණයරොඋක්කණ්ඨාභිභූයතොඋෙජ්ඣායංඋෙසඞ්කමිත්වාආහ

– ‘‘භන්යත, මයාෙටිඤ්ඤාතදිවසාවීතිවත්තා, යගහංගමිස්සාමි, අනුජානාථ
ම’’න්ති අථ නංඋෙජ්ඣායයො‘‘අත්ථඞ්ගයතසූරියයකාලෙක්ෙචාතුද්දසියා
ෙවත්තමානාය එහී’’ති වත්වා ඉසිෙතනවිහාරස්ස පිට්ඨිෙස්යසන යථොකං
ගන්ත්වා අට්ඨාසි යතනචසමයයනයත ද්යවයදවපුත්තාසද්ධිංභගිනියා

යතයනව මග්යගන යක්ෙසමාගමං සම්භායවතුං ගච්ඡන්ති, යතසං ෙන
මාතාපිතයරො මුග්ගරහත්ථා ඵරුසවාචා කාළරූො
ආකුලාකුලලූෙෙතිතයකසභාරා අග්ගිදඩ් තාලක්ෙන්ධසදිසා 
විගලිතපුබ්බයලොහිතා වලිතගත්තා අතිවිය යජුච්ඡබීභච්ඡදස්සනා යත 
අනුබන්ධන්ති  

අථායස්මා සංකිච්යචො යථා යසො සාමයණයරො යත සබ්යබ ගච්ඡන්යත 

ෙස්සති, තථාරූෙං ඉද්ධාභිසඞ්ොරං අභිසඞ්ෙරිත්වා සාමයණරං ආහ –

‘‘ෙස්සසි ත්වං, සාමයණර, ඉයම ගච්ඡන්යත’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, 
ෙස්සාමී’’ති ‘‘යතනහිඉයමහිකතකම්මං ෙටිපුච්ඡා’’ති යසොහත්ථියානාදීහි

ගච්ඡන්යත අනුක්කයමන ෙටිපුච්ඡි  යත ආහංසු – ‘‘යය ෙච්ඡයතො යෙතා

ආගච්ඡන්ති, යතෙටිපුච්ඡා’’ති සාමයණයරොයතයෙයතගාථාහි අජ්ඣභාසි
– 

73. 

‘‘පුරයතොව යසයතන ෙයලති හත්ථිනා, මජ්යඣ ෙන

අස්සතරීරයථන; 

ෙච්ඡාචකඤ්ඤාසිවිකායනීයති, ඔභාසයන්තීදසසබ්බයසො දිසා  

74. 

‘‘තුම්යහ ෙන මුග්ගරහත්ථොණියනො, රුදංමුො 

ඡින්නෙභින්නගත්තා; 

මනුස්සභූතා කිමකත්ථ ොෙං, යයනඤ්ඤමඤ්ඤස්ස පිවාථ 
යලොහිත’’න්ති  

තත්ථ පුරයතොතිසබ්බෙඨමං  යසයතනාතිෙණ්ඩයරන  ෙයලතීතිගච්ඡති  

මජ්යෙ ෙනාති හත්ථිං ආරුළ්හස්ස සිවිකං ආරුළ්හාය ච අන්තයර  

අස්සතරීරයථනාති අස්සතරීයුත්යතන රයථන ෙයලතීති යයොජනා  නීෙතීති

වහීයති  ඔභාසෙන්තීදස සබ්බයසොදිසාතිසබ්බයතොසමන්තයතොසබ්බාදස
දිසා අත්තයනො සරීරප්ෙභාහි වත්ථාභරණාදිප්ෙභාහි ච විජ්යජොතයමානා  

මුග්ගරහත්ථොණියනොති මුග්ගරා හත්ථසඞ්ොයතසු ොණීසු යයසං යත 

මුග්ගරහත්ථොණියනො, භූමිසණ්හකරණීයාදීසු ොණියවොහාරස්ස
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ලබ්භමානත්තාහත්ථසද්යදන ොණිඑවවියසසියතො  ඡින්නෙභින්නගත්තාති

මුග්ගරප්ෙහායරන තත්ථතත්ථඡින්නෙභින්නසරීරා  පිවාථාතිපිවථ  

එවං සාමයණයරනපුට්ඨායතයෙතාසබ්බංතං 

ෙවත්තිංචතූහිගාථාහිෙච්චභාසිංසු– 

75. 

‘‘පුරයතොව යයො ගච්ඡති කුඤ්ජයරන, යසයතන නායගන 

චතුක්කයමන; 

අම්හාක පුත්යතො අහු යජට්ඨයකො යසො, දානානි දත්වාන සුඛී 

ෙයමොදති  

76. 

‘‘යයො යයො මජ්යඣ අස්සතරීරයථන, චතුබ්භි යුත්යතන

සුවග්ගියතන; 

අම්හාකපුත්යතොඅහුමජ්ඣියමොයසො, අමච්ඡරීදානෙතීවියරොචති  

77. 

‘‘යාසාචෙච්ඡාසිවිකායනීයති, නාරීසෙඤ්ඤාමිගමන්දයලොචනා; 

අම්හාකධීතාඅහුසාකනිට්ඨිකා, භාගඩ් භායගනසුඛීෙයමොදති  

78. 

‘‘එයතචදානානිඅදංසුපුබ්යබ, ෙසන්නචිත්තා සමණබ්රාහ්මණානං; 

මයංෙනමච්ඡරීයනොඅහුම්හ, ෙරිභාසකාසමණබ්රාහ්මණානං; 

එයතචදත්වාෙරිචාරයන්ති, මයඤ්චසුස්සාමනයළොව ඡින්යනො’’ති  

75. තත්ථ පුරයතොවයෙොගච්ඡතීතිඉයමසංගච්ඡන්තානංයයොපුරයතො

ගච්ඡති ‘‘යයොයසො පුරයතොගච්ඡතී’’තිවාොයඨො, තස්සයයොඑයසොපුරයතො

ගච්ඡතීති අත්යථො  කුඤ්ජයරනාති කුං ෙථවිං ජීරයති, කුඤ්යජසු වා රමති

චරතීති ‘‘කුඤ්ජයරො’’ති ලද්ධනායමන හත්ථිනා  නායගනාති, නාස්ස 

අගමනීයං අනභිභවනීයං අත්ථීති නාගා, යතන නායගන  චතුක්කයමනාති

චතුප්ෙයදන  යජට්ඨයකොති පුබ්බයජො  

76-77. චතුබ්භීති චතූහි අස්සතරීහි  සුවග්ගියතනාති සුන්දරගමයනන

චාතුරගමයනන  මිගමන්දයලොචනාති මිගී විය මන්දක්ඛිකා  

භාගඩ්ඪභායගනාති භාගස්ස අඩ් භායගන, අත්තනා ලද්ධයකොට්ඨාසයතො

අඩ් භාගදායනන යහතුභූයතන  සුඛීති සුඛිනී  ලිඞ්ගවිෙල්ලායසන යහතං
වුත්තං  
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78. ෙරිභාසකාති අක්යකොසකා  ෙරිචාරෙන්තීති දිබ්යබසු කාමුයණසු

අත්තයනො ඉන්ද්රියානි ඉයතො චියතො ච යථාසුෙං චායරන්ති, ෙරිජයනහි වා

අත්තයනො පුඤ්ඤානුභාවනිස්සන්යදන ෙරිචරියං කායරන්ති  මෙඤ්ච

සුස්සාමනයළොවඡින්යනොතිමයංෙනඡින්යනො ආතයෙඛිත්යතොනයළොවිය

සුස්සාම, ඛුප්පිොසාහි අඤ්ඤමඤ්ඤං දණ්ඩාභිඝායතහි ච සුක්ො විසුක්ො
භවාමාති  

එවං අත්තයනො ොෙං සම්ෙයවයදත්වා ‘‘මයං තුය්හං 
මාතුලමාතුලානියයො’’ති ආචික්ඛිංසු  තං සුත්වා සාමයණයරො
සඤ්ජාතසංයවයගො ‘‘එවරූොනං කිබ්බිසකාරීනං කථං නු යෙො යභොජනානි
සිජ්ඣන්තී’’තිපුච්ඡන්යතො– 

79. 

‘‘කිං තුම්හාකං යභොජනං කිං සයානං, කථඤ්ච යායෙථ

සුොෙධම්මියනො; 

ෙහූතයභොයගසුඅනප්ෙයකසු, සුෙංවිරාධායදුක්ෙජ්ජෙත්තා’’ති  – 

ඉමංගාථමාහ තත්ථ කංතුම්හාකං යභොජනන්තිකීදිසංතුම්හාකංයභොජනං? 

කං සොනන්ති කීදිසං සයනං? ‘‘කිං සයානා’’ති යකචි ෙඨන්ති, කීදිසා

සයනා, කීදියස සයයන සයථාති අත්යථො  කථඤ්ච ොයෙථාති යකන

ෙකායරන යායෙථ, ‘‘කථං යවො යායෙථා’’තිපි ොයඨො, කථං තුම්යහ

යායෙථාති අත්යථො  සුොෙධම්මියනොති සුට්ඨු අතිවිය ොෙධම්මා  

ෙහූතයභොයගසූති අෙරියන්යතසු උළායරසු යභොයගසු සන්යතසු  

අනප්ෙයකසූති න අප්ෙයකසු බහූසු  සුෙං විරාධාොති සුෙයහතුයනො
පුඤ්ඤස්ස අකරයණන සුෙං විරජ්ඣිත්වා විරායධත්වා  ‘‘සුෙස්ස

විරායධනා’’ති යකචි ෙඨන්ති  දුක්ෙජ්ජ ෙත්තාති අජ්ජ ඉදානි ඉදං
යෙතයයොනිෙරියාෙන්නංදුක්ෙං අනුප්ෙත්තාති  

එවංසාමයණයරනපුට්ඨායෙතායතනපුච්ඡිතමත්ථංවිස්සජ්යජන්තා – 

80. 

‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤංවධිත්වාන, පිවාමපුබ්බයලොහිතං; 

බහුංවිත්වානධාතායහොම, නච්ඡාදිම්හයසමයං  

81. 

‘‘ඉච්යචව මච්චාෙරියදවයන්ති, අදායකායෙච්ච යමස්සඨායියනො; 

යය යත විදිච්ච අධිගම්ම යභොයග, න භුඤ්ජයර නාපි කයරොන්ති 
පුඤ්ඤං  

82. 

‘‘යතඛුප්පිොසූෙගතාෙරත්ථ, ෙච්ඡාචිරංඣායයරඩය්හමානා; 
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කම්මානිකත්වානදුඛුද්රානි, අනුයභොන්තිදුක්ෙං කටුකප්ඵලානි  

83. 

‘‘ඉත්තරඤ්හිධනංධඤ්ඤං, ඉත්තරංඉධජීවිතං; 

ඉත්තරංඉත්තරයතොඤත්වා, දීෙංකයිරාථෙණ්ඩියතො  

84. 

‘‘යයයතඑවංෙජානන්ති, නරාධම්මස්සයකොවිදා; 

යතදායනනප්ෙමජ්ජන්ති, සුත්වාඅරහතංවයචො’’ති – 

ෙඤ්චගාථාඅභාසිංසු  

80-81. තත්ථ න ධාතා යහොමාති ධාතා සුහිතා තිත්තා න යහොම  

නච්ඡාදිම්හයසති න රුච්චාම, නරුචිං උප්ොයදම, න තං මයං අත්තයනො

රුචියා පිවිස්සාමාති අත්යථො  ඉච්යචවාති එවයමව  මච්චා ෙරියදවෙන්තීති

මයංවියඅඤ්යඤපිමනුස්සා කතකිබ්බිසාෙරියදවන්තිකන්දන්ති  අදාෙකාති

අදානසීලා මච්ඡරියනො  ෙමස්ස ඨායියනොති යමයලොකසඤ්ඤියත යමස්ස

ඨායන යෙත්තිවිසයයඨානසීලා. යෙයතවිදිච්ච අධිගම්මයභොයගතියයයත

සම්ෙතිආයතිඤ්ච සුෙවියසසවිධායයක යභොයග වින්දිත්වා ෙටිලභිත්වා  න

භුඤ්ජයර නාපි කයරොන්ති පුඤ්ඤන්ති අම්යහ විය සයම්පි න භුඤ්ජන්ති, 

ෙයරසංයදන්තාදානමයංපුඤ්ඤම්පිනකයරොන්ති  

82. යත ඛුප්පිොසූෙගතා ෙරත්ථාති යත සත්තා ෙරත්ථ ෙරයලොයක 

යෙත්තිවිසයය ජිඝච්ඡාපිොසාභිභූතා හුත්වා  චිරං ොෙයර ඩය්හමානාති

ඛුදාදියහතුයකන දුක්ෙග්ගිනා ‘‘අකතං වත අම්යහහි කුසලං, කතං 

ොෙ’’න්තිආදිනාවත්තමායනනවිප්ෙටිසාරග්ගිනාෙරිඩය්හමානාඣායන්ති, 

අනුත්ථුනන්තීති අත්යථො  දුඛුද්රානීති දුක්ෙවිොකානි  අනුයභොන්ති දුක්ෙං

කටුකප්ඵලානීති අනිට්ඨඵලානි ොෙකම්මානි කත්වා චිරකාලං දුක්ෙං
ආොයිකදුක්ෙංඅනුභවන්ති  

83-84. ඉත්තරන්ති නචිරකාලට්ඨායී, අනිච්චං විෙරිණාමධම්මං  ඉත්තරං

ඉධ ජීවිතන්ති ඉධ මනුස්සයලොයක සත්තානං ජීවිතම්පි ඉත්තරං ෙරිත්තං

අප්ෙකං  යතනාහ භගවා – ‘‘යයො චිරං ජීවති, යසො වස්සසතං අප්ෙං වා

භියයයො’’ති(දී නි 2.91; සං නි 1.145; අ නි 7.74). ඉත්තරංඉත්තරයතො

ඤත්වාති ධනධඤ්ඤාදිඋෙකරණං මනුස්සානං ජීවිතඤ්ච ඉත්තරං ෙරිත්තං

ෙණිකංනචිරස්සන්තිෙඤ්ඤායඋෙෙරික්ඛිත්වා  දීෙංකයිරාථෙණ්ඩියතොති
සෙඤ්යඤො පුරියසො දීෙං අත්තයනො ෙතිට්ඨං ෙරයලොයක හිතසුොධිට්ඨානං

කයරයය  යෙයතඑවංෙජානන්තීතියය යතමනුස්සාමනුස්සානංයභොගානං

ජීවිතස්ස ච ඉත්තරභාවං යාථාවයතො ජානන්ති, යත දායන සබ්බකාලං

නප්ෙමජ්ජන්ති  සුත්වාඅරහතංවයචොතිඅරහතං බුද්ධාදීනංඅරියානංවචනං

සුත්වා, සුතත්තාතිඅත්යථො යසසංොකටයමව  
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එවං යත යෙතා සාමයණයරන පුට්ඨා තමත්ථං ආචික්ඛිත්වා ‘‘මයං 
තුය්හං මාතුලමාතුලානියයො’’ති ෙයවයදසුං  තං සුත්වා සාමයණයරො
සඤ්ජාතසංයවයගො උක්කණ්ඨං ෙටිවියනොයදත්වා උෙජ්ඣායස්ස ොයදසු

සිරසා නිෙතිත්වා එවමාහ – ‘‘යං, භන්යත, අනුකම්ෙයකන කරණීයං

අනුකම්ෙංඋොදාය, තංයමතුම්යහහි කතං, මහතාවතම්හිඅනත්ථොතයතො

රක්ඛියතො, න දානි යම ඝරාවායසන අත්යථො, අභිරමිස්සාමි
බ්රහ්මචරියවායස’’ති  අථායස්මා සංකිච්යචො තස්ස අජ්ඣාසයානුරූෙං
කම්මට්ඨානං ආචික්ඛි  යසො කම්මට්ඨානං අනුයුඤ්ජන්යතො නචිරස්යසව 
අරහත්තං ොපුණි  ආයස්මා ෙන සංකිච්යචො තං ෙවත්තිං භගවයතො
ආයරොයචසි  සත්ථා තමත්ථං අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා සම්ෙත්තෙරිසාය

විත්ථායරනධම්මංයදයසසි, සායදසනා මහාජනස්සසාත්ථිකාඅයහොසීති  

නාගයෙතවත්ථුවණණනානිට්ඨිතා  

12. උරගයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

උරයගොව තචං ජිණ් න්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අඤ්ඤතරං උොසකං ආරබ්භ කයථසි  සාවත්ථියං කිර අඤ්ඤතරස්ස
උොසකස්ස පුත්යතො කාලමකාසි  යසො පුත්තමරණයහතු
ෙරියදවයසොකසමාෙන්යනො බහි නික්ෙමිත්වා කිඤ්චි කම්මං කාතුං
අසක්යකොන්යතො යගයහයයව අට්ඨාසි  අථ සත්ථා ෙච්චූසයවලායං
මහාකරුණාසමාෙත්තියතො වුට්ඨාය බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං
යවොයලොයකන්යතො තං උොසකං දිස්වා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
ෙත්තචීවරමාදායතස්සයගහංගන්ත්වා ද්වායරඅට්ඨාසි උොසයකොචසත්ථු
ආගතභාවං සුත්වා සීඝං උට්ඨායගන්ත්වා ෙච්චුග්ගමනංකත්වා හත්ථයතො
ෙත්තං ගයහත්වා යගහං ෙයවයසත්වාආසනං ෙඤ්ඤයෙත්වා අදාසි නිසීදි
භගවාෙඤ්ඤත්යතආසයන උොසයකොපිභගවන්තංවන්දිත්වාඑකමන්තං 

නිසීදි තංභගවා‘‘කිං, උොසක, යසොකෙයරයතොවියදිස්සතී’’තිආහ ‘‘ආම, 

භගවා, පියයො යම පුත්යතො කාලකයතො, යතනාහං යසොචාමී’’ති  අථස්ස

භගවා යසොකවියනොදනං කයරොන්යතො උරගජාතකං (ජා  1.5.19 ආදයයො)
කයථසි  

අතීයත කිර කාසිරට්යඨ බාරාණසියං ධම්මොලං නාම බ්රාහ්මණකුලං 
අයහොසි  තත්ථ බ්රාහ්මයණො බ්රාහ්මණී පුත්යතො ධීතා සුණිසා දාසීති ඉයම
සබ්යබපි මරණානුස්සතිභාවනාභිරතා අයහසුං  යතසු යයො යගහයතො

නික්ෙමති, යසො යසසජයන ඔවදිත්වා නිරයෙක්යෙොව නික්ෙමති 
අයථකදිවසං බ්රාහ්මයණො පුත්යතන සද්ධිං ඝරයතො නික්ෙමිත්වා යෙත්තං
ගන්ත්වා කසති  පුත්යතො සුක්ෙතිණෙණ්ණකට්ඨානි ආලිම්යෙති 
තත්යථයකො කණ්හසප්යෙො ඩාහභයයනරුක්ෙසුසිරයතොනික්ෙමිත්වා ඉමං 
බ්රාහ්මණස්සපුත්තංඩංසි යසොවිසයවයගනමුච්ඡියතොතත්යථවෙරිෙතිත්වා

කාලකයතො, සක්යකොයදවරාජාහුත්වානිබ්බත්ති බ්රාහ්මයණොපුත්තංමතං
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දිස්වා කම්මන්තසමීයෙනගච්ඡන්තංඑකංපුරිසංඑවමාහ–‘‘සම්ම, මමඝරං
ගන්ත්වා බ්රාහ්මණිං එවං වයදහි ‘න්හායිත්වා සුද්ධවත්ථනිවත්ථා එකස්ස
භත්තං මාලාගන්ධාදීනි ච ගයහත්වා තුරිතං ආගච්ඡතූ’ති’’  යසො තත්ථ

ගන්ත්වාතථාආයරොයචසි, යගහජයනොපිතථාඅකාසි බ්රාහ්මයණොන්හත්වා
භුඤ්ජිත්වා විලිම්පිත්වා ෙරිජනෙරිවුයතො පුත්තස්ස සරීරං චිතකං
ආයරොයෙත්වා අග්ගිං දත්වා දාරුක්ෙන්ධං ඩහන්යතො විය නිස්යසොයකො
නිස්සන්තායෙොඅනිච්චසඤ්ඤංමනසිකයරොන්යතොඅට්ඨාසි  

අථ බ්රාහ්මණස්සපුත්යතොසක්යකොහුත්වා නිබ්බත්ති, යසොචඅම්හාකං
යබොධිසත්යතො අයහොසි  යසො අත්තයනො පුරිමජාතිං කතපුඤ්ඤඤ්ච 

ෙච්චයවක්ඛිත්වා පිතරං ඤාතයක ච අනුකම්ෙමායනො බ්රාහ්මණයවයසන

තත්ථආගන්ත්වා ඤාතයකඅයසොචන්යත දිස්වා ‘‘අම්යභො, මිගංඣායෙථ, 

අම්හාකං මංසං යදථ, ඡායතොම්හී’’ති ආහ  ‘‘න මියගො, මනුස්යසො

බ්රාහ්මණා’’ති ආහ  ‘‘කිං තුම්හාකං ෙච්චත්ථියකො එයසො’’ති? ‘‘න

ෙච්චත්ථියකො, උයර ජායතො ඔරයසො මහාුණවන්යතො තරුණපුත්යතො’’ති
ආහ  ‘‘කිමත්ථං තුම්යහ තථාරූයෙ ුණවති තරුණපුත්යත මයත න 

යසොචථා’’ති? තංසුත්වාබ්රාහ්මයණොඅයසොචනකාරණංකයථන්යතො– 

85. 

‘‘උරයගොවතචංජිණ්ණං, හිත්වාගච්ඡතිසංතනුං; 

එවංසරීයරනිබ්යභොයග, යෙයතකාලකයතසති  

86. 

‘‘ඩය්හමායනොනජානාති, ඤාතීනංෙරියදවිතං; 

තස්මාඑතංනයරොදාමි, ගයතොයසොතස්සයාගතී’’ති – 

ද්යවගාථාඅභාසි  

85-86. තත්ථ උරයගොති උයරන ගච්ඡතීති උරයගො  සප්ෙස්යසතං

අධිවචනං  තචංජිණ් න්තිජජ්ජරභායවනජිණ්ණං පුරාණංඅත්තයනොතචං

නිම්යමොකං  හිත්වාගච්ඡතිසංතනුන්ති යථාඋරයගොඅත්තයනොජිණ්ණතචං
රුක්ෙන්තයර වා කට්ඨන්තයර වා මූලන්තයර වා ොසාණන්තයර වා
කඤ්චුකං ඔමුඤ්චන්යතො විය සරීරයතො ඔමුඤ්චිත්වා ෙහාය ඡඩ්යඩත්වා 

යථාකාමංගච්ඡති, එවයමවසංසායරෙරිබ්භමන්යතොසත්යතොයෙොරාණස්ස
කම්මස්ස ෙරික්ඛීණත්තා ජජ්ජරීභූතං සං තනුං අත්තයනො සරීරං හිත්වා

ගච්ඡති, යථාකම්මං ගච්ඡති, පුනබ්භවවයසනඋෙෙජ්ජතීතිඅත්යථො  එවන්ති 

ඩය්හමානං පුත්තස්සසරීරං දස්යසන්යතොආහ  සරීයර නිබ්යභොයගතිඅස්ස

වියඅඤ්යඤසම්පිකායයඑවංයභොගවිරහියතනිරත්ථයකජායත  යෙයතති

ආයුඋස්මාවිඤ්ඤාණයතොඅෙගයත  කාලකයත සතීතිමයතජායත  තස්මාති
යස්මාඩය්හමායනොකායයො අයෙතවිඤ්ඤාණත්තාඩාහදුක්ෙංවියඤාතීනං

රුදිතංෙරියදවිතම්පිනජානාති, තස්මා එතංමමපුත්තංනිමිත්තංකත්වාන
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යරොදාමි  ගයතොයසො තස්සොගතීතියදිමතසත්තාන උච්ඡිජ්ජන්ති, මතස්ස

ෙන කයතොකාසස්ස කම්මස්ස වයසන යා ගති ොටිකඞ්ො, තං 

චුතිඅනන්තරයමව ගයතො, යසො න පුරිමඤාතීනං රුදිතං ෙරියදවිතං වා 

ෙච්චාසීසති, නාපි යයභුයයයන පුරිමඤාතීනං රුදියතන කාචි අත්ථසිද්ධීති 
අධිප්ොයයො  

එවං බ්රාහ්මයණන අත්තයනො අයසොචනකාරයණ කථියත 

ෙරියායමනසිකාරයකොසල්යලෙකාසියතබ්රාහ්මණරූයෙොසක්යකොබ්රාහ්මණිං

ආහ – ‘‘අම්ම, තුය්හං යසො මයතො කිං යහොතී’’ති? ‘‘දස මායස කුච්ඡිනා
ෙරිහරිත්වා ථඤ්ඤං ොයයත්වා හත්ථොයද සණ්ඨයෙත්වා සංවඩ්ඪියතො

පුත්යතොයම, සාමී’’ති  ‘‘යදිඑවංපිතාතාව පුරිසභායවනමායරොදතු, මාතු

නාම හදයං මුදුකං, ත්වං කස්මා න යරොදසී’’ති? තං සුත්වා සා
අයරොදනකාරණංකයථන්තී– 

87. 

‘‘අනබ්භියතො තයතොආගා, නානුඤ්ඤායතොඉයතො ගයතො; 

යථාගයතොතථාගයතො, තත්ථකාෙරියදවනා  

88. 

‘‘ඩය්හමායනොනජානාති, ඤාතීනංෙරියදවිතං; 

තස්මාඑතංනයරොදාමි, ගයතොයසොතස්සයාගතී’’ති – 

ගාථාද්වයමාහ තත්ථ අනබ්භියතොති අනව්හායතො, ‘‘එහිමය්හං පුත්තභාවං

උෙගච්ඡා’’ති එවං අෙක්යකොසියතො  තයතොති යත්ථ පුබ්යබ ඨියතො, තයතො

ෙරයලොකයතො  ආගාති ආගඤ්ඡි  නානුඤ්ඤායතොති අනනුමයතො, ‘‘ගච්ඡ, 

තාත, ෙරයලොක’’න්තිඑවංඅම්යහහිඅවිස්සට්යඨො  ඉයතොතිඉධයලොකයතො  

ගයතොති අෙගයතො  ෙථාගයතොති යයනාකායරන ආගයතො, අම්යහහි

අනබ්භියතොඑවආගයතොතිඅත්යථො  තථාගයතොතියතයනවාකායරනගයතො 

යථා සයකයනව කම්මුනා ආගයතො, තථා සයකයනව කම්මුනා ගයතොති 

එයතනකම්මස්සකතංදස්යසති  තත්ථකා ෙරියදවනාතිඑවංඅවසවත්තියක

සංසාරෙවත්යතමරණංෙටිච්චකානාමෙරියදවනා, අයුත්තාසාෙඤ්ඤවතා
අකරණීයාතිදස්යසති  

එවංබ්රාහ්මණියාවචනංසුත්වාතස්සභගිනිංපුච්ඡි–‘‘අම්ම, තුය්හංයසො

කිං යහොතී’’ති? ‘‘භාතා යම, සාමී’’ති  ‘‘අම්ම, භගිනියයො නාම භාතූසු 

සියනහා, ත්වංකස්මානයරොදසී’’ති? සාපිඅයරොදනකාරණංකයථන්තී– 

89. 

‘‘සයච යරොයදකිස්ස අස්සං, තත්ථයමකිංඵලංසියා; 

ඤාතිමිත්තසුහජ්ජානං, භියයයොයනොඅරතීසියා  
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90. 

‘‘ඩය්හමායනොනජානාති, ඤාතීනංෙරියදවිතං; 

තස්මාඑතංනයරොදාමි, ගයතොයසොතස්සයාගතී’’ති – 

ගාථාද්වයමාහ  තත්ථ සයච යරොයද කසා අස්සන්ති යදි අහං යරොයදයයං, 

කිසාෙරිසුක්ෙසරීරාභයවයයං  තත්ථයමකංඵලංසිොතිතස්මිංමය්හංභාතු

මරණනිමිත්යත යරොදයන කිං නාම ඵලං, යකො ආනිසංයසො භයවයය? න

යතනමය්හංභාතියකො ආගච්යඡයය, නාපියසොයතනසුගතිංගච්යඡයයාති

අධිප්ොයයො  ඤාතිමිත්තසුහජ්ජානං, භියෙයො යනො අරතී සිොති අම්හාකං
ඤාතීනං මිත්තානං සුහදයානඤ්ච මම යසොචයනන භාතුමරණදුක්ෙයතො
භියයයොපිඅරතිදුක්ෙයමව සියාති  

එවං භගිනියා වචනං සුත්වා තස්ස භරියං පුච්ඡි – ‘‘තුය්හං යසො කිං

යහොතී’’ති? ‘‘භත්තායම, සාමී’’ති ‘‘භද්යද, ඉත්ථියයොනාමභත්තරිසියනහා 

යහොන්ති, තස්මිඤ්ච මයත විධවා අනාථා යහොන්ති, කස්මා ත්වං න

යරොදසී’’ති? සාපි අත්තයනොඅයරොදනකාරණංකයථන්තී– 

91. 

‘‘යථාපිදාරයකොචන්දං, ගච්ඡන්තමනුයරොදති; 

එවංසම්ෙදයමයවතං, යයොයෙතමනුයසොචති  

92. 

‘‘ඩය්හමායනොනජානාති, ඤාතීනංෙරියදවිතං; 

තස්මා එතං න යරොදාමි, ගයතො යසො තස්ස යා ගතී’’ති  – 

ගාථාද්වයමාහ; 

තත්ථ දාරයකොතිබාලදාරයකො  චන්දන්තිචන්දමණ්ඩලං  ගච්ඡන්තන්ති නභං

අබ්භුස්සුක්කමානං  අනුයරොදතීති ‘‘මය්හං රථචක්කං ගයහත්වා යදහී’’ති

අනුයරොදති  එවංසම්ෙදයමයවතන්තියයොයෙතං මතංඅනුයසොචති, තස්යසතං

අනුයසොචනං එවංසම්ෙදං එවරූෙං, ආකායසන ගච්ඡන්තස්ස චන්දස්ස
ගයහතුකාමතාසදිසංඅලබ්භයනයයවත්ථුස්මිංඉච්ඡාභාවයතොතිඅධිප්ොයයො  

එවංතස්සභරියායවචනංසුත්වාදාසිංපුච්ඡි–‘‘අම්ම, තුය්හං යසොකිං

යහොතී’’ති? ‘‘අයයයො යම, සාමී’’ති  ‘‘යදි එවං යතන ත්වං යෙොයථත්වා 

යවයයාවච්චං කාරිතා භවිස්සසි, තස්මා මඤ්යඤ ‘සුමුත්තාහං යතනා’තින

යරොදසී’’ති? ‘‘සාමි, මා මං එවං අවච, න යචතං අනුච්ඡවිකං, අතිවිය
ෙන්තියමත්තානුද්දයාසම්ෙන්යනො යුත්තවාදී මය්හං අයයපුත්යතො උයර

සංවඩ් පුත්යතො විය අයහොසී’’ති  අථ ‘‘කස්මා න යරොදසී’’ති? සාපි
අත්තයනොඅයරොදනකාරණංකයථන්තී– 

93. 
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‘‘යථාපිබ්රහ්යමඋදකුම්යභො, භින්යනොඅප්ෙටිසන්ධියයො; 

එවංසම්ෙදයමයවතං, යයොයෙතමනුයසොචති  

94. 

‘‘ඩය්හමායනොනජානාති, ඤාතීනංෙරියදවිතං; 

තස්මාඑතංනයරොදාමි, ගයතොයසොතස්සයාගතී’’ති – 

ගාථාද්වයමාහ  තත්ථ ෙථාපි බ්රහ්යම උදකුබ්යභො, භින්යනො

අප්ෙටිසන්ධියෙොති බ්රාහ්මණ යසයයථාපි උදකඝයටො මුග්ගරප්ෙහාරාදිනා
භින්යනො අප්ෙටිසන්ධියයො පුන ොකතියකො න යහොති  යසසයමත්ථ 
වුත්තනයත්තාඋත්තානත්ථයමව  

සක්යකො යතසං කථං සුත්වා ෙසන්නමානයසො ‘‘සම්මයදව තුම්යහහි 

මරණස්සති භාවිතා, ඉයතො ෙට්ඨාය න තුම්යහහි කසිආදිකරණකිච්චං

අත්ථී’’තියතසංයගහං සත්තරතනභරිතංකත්වා ‘‘අප්ෙමත්තා දානංයදථ, 

සීලං රක්ෙථ, උයෙොසථකම්මංකයරොථා’’ති ඔවදිත්වා අත්තානඤ්ච යතසං
නියවයදත්වා සකට්ඨානයමව ගයතො  යතපි බ්රාහ්මණාදයයො දානාදීනි
පුඤ්ඤානිකයරොන්තායාවතායුකංඨත්වායදවයලොයකඋප්ෙජ්ජිංසු  

සත්ථා ඉමං ජාතකං ආහරිත්වා තස්ස උොසකස්ස යසොකසල්ලං 

සමුද්ධරිත්වා උෙරි සච්චානි ෙකායසසි, සච්චෙරියයොසායන උොසයකො
යසොතාෙත්තිඵයල ෙතිට්ඨහීති  

උරගයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

ඉතිඛුද්දක-අට්ඨකථායයෙතවත්ථුස්මිං 

ද්වාදසවත්ථුෙටිමණ්ඩිතස්ස 

ෙඨමස්සඋරගවග්ගස්සඅත්ථසංවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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2. උබ්බරිවග්යගො 
1. සංසාරයමොචකයෙතිවත්ථුවණ්ණනා 

නග්ගා දුබ්බණ් රූොසීති ඉදං සත්ථරි යවළුවයන විහරන්යත
මගධරට්යඨ ඉට්ඨකවතීනාමයක ගායම අඤ්ඤතරං යෙතිං ආරබ්භ වුත්තං 

මගධරට්යඨකිරඉට්ඨකවතීචදීඝරාජිචාතිද්යවගාමකාඅයහසුං, තත්ථ බහූ
සංසාරයමොචකා මිච්ඡාදිට්ඨිකා ෙටිවසන්ති  අතීයත ච කායල ෙඤ්චන්නං
වස්සසතානං මත්ථයක අඤ්ඤතරා ඉත්ථී තත්යථව ඉට්ඨකවතියං
අඤ්ඤතරස්මිං සංසාරයමොචකකුයල නිබ්බත්තිත්වා මිච්ඡාදිට්ඨිවයසන බහූ
කීටෙටඞ්යගජීවිතායවොයරොයෙත්වායෙයතසු නිබ්බත්ති  

සා ෙඤ්ච වස්සසතානිඛුප්පිොසාදිදුක්ෙං අනුභවිත්වා අම්හාකං භගවති
යලොයක උප්ෙජ්ජිත්වා ෙවත්තිතවරධම්මචක්යක අනුක්කයමන රාජගහං
උෙනිස්සාය යවළුවයනවිහරන්යතපුනපිඉට්ඨකවතියංයයවඅඤ්ඤතරස්මිං
සංසාරයමොචකකුයලයයව නිබ්බත්තිත්වා යදා සත්තට්ඨවස්සුද්යදසිකකායල

අඤ්ඤාහි දාරිකාහි සද්ධිං රථිකාය කීළනසමත්ථා අයහොසි, තදා ආයස්මා
සාරිපුත්තත්යථයරොතයමවගාමංඋෙනිස්සාය අරුණවතීවිහායරවිහරන්යතො
එකදිවසං ද්වාදසහිභික්ඛූහිසද්ධිංතස්සගාමස්ස ද්වාරසමීයෙනමග්යගන
අතික්කමති  තස්මිං ෙයණ බහූ ගාමදාරිකා ගාමයතො නික්ෙමිත්වා 
ද්වාරසමීයෙකීළන්තියයො ෙසන්නමානසා මාතාපිතූනං ෙටිෙත්තිදස්සයනන
යවයගනාගන්ත්වා යථරංඅඤ්යඤචභික්ඛූෙඤ්චෙතිට්ඨියතනවන්දිංසු සා
ෙයනසා අස්සද්ධකුලස්ස ධීතා චිරකාලං අෙරිචිතකුසලතාය
සාධුජනාචාරවිරහිතා අනාදරා අලක්ඛිකා විය අට්ඨාසි  යථයරො තස්සා
පුබ්බචරිතං ඉදානි ච සංසාරයමොචකකුයලනිබ්බත්තනංආයතිඤ්චනිරයය 

නිබ්බත්තනාරහතංදිස්වා‘‘සචායංමංවන්දිස්සති, නිරයයනඋප්ෙජ්ජිස්සති, 
යෙයතසු නිබ්බත්තිත්වාපි මමංයයව නිස්සාය සම්ෙත්තිං ෙටිලභිස්සතී’’ති
ඤත්වා කරුණාසඤ්යචොදිතමානයසො තාදාරිකායයොආහ– ‘‘තුම්යහභික්ඛූ 

වන්දථ, අයං ෙන දාරිකා අලක්ඛිකා විය ඨිතා’’ති  අථ නං තා දාරිකා
හත්යථසු ෙරිග්ගයහත්වා ආකඩ්ඪිත්වා බලක්කායරන යථරස්ස ොයද
වන්දායෙසුං  

සා අෙයරන සමයයන වයප්ෙත්තා දීඝරාජියං සංසාරයමොචකකුයල
අඤ්ඤතරස්සකුමාරස්සදින්නාෙරිපුණ්ණගබ්භාහුත්වාකාලකතා යෙයතසු
උප්ෙජ්ජිත්වානග්ගාදුබ්බණ්ණරූොඛුප්පිොසාභිභූතා අතිවියබීභච්ඡදස්සනා
විචරන්තී රත්තියං ආයස්මයතො සාරිපුත්තත්යථරස්ස අත්තානං දස්යසත්වා

එකමන්තංඅට්ඨාසි තංදිස්වායථයරො – 

95. 

‘‘නග්ගාදුබ්බණ්ණරූොසි, කිසාධමනිසන්ථතා; 

උප්ඵාසුලියකකිසියක, කානුත්වංඉධතිට්ඨසී’’ති – 
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ගාථාය පුච්ඡි  තත්ථ ධමනිසන්ථතාති නිම්මංසයලොහිතතාය සිරාජායලහි

ෙත්ථතගත්තා  උප්ඵාසුලියකති උග්ගතඵාසුලියක  කසියකති කිසසරීයර 
පුබ්යබපි ‘‘කිසා’’ති වත්වා පුන ‘‘කිසියක’’ති වචනං
අට්ඨිචම්මන්හාරුමත්තසරීරතාය අතිවිය කිසභාවදස්සනත්ථං වුත්තං  තං
සුත්වායෙතීඅත්තානංෙයවයදන්තී– 

96. 

‘‘අහංභදන්යතයෙතීම්හි, දුග්ගතායමයලොකිකා; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගතා’’ති –ගාථංවත්වා
පුන යථයරන– 

97. 

‘‘කිංනුකායයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 

කිස්සකම්මවිොයකන, යෙතයලොකංඉයතොගතා’’ති – 

කතකම්මං පුට්ඨා ‘‘අදානසීලා මච්ඡරිනී හුත්වා යෙතයයොනියං 
නිබ්බත්තිත්වා එවං මහාදුක්ෙං අනුභවාමී’’ති දස්යසන්තී තිස්යසො ගාථා

අභාසි – 

98. 

‘‘අනුකම්ෙකා මය්හං නායහසුං භන්යත, පිතා ච මාතා අථවාපි

ඤාතකා; 

යය මං නියයොයජයයං දදාහි දානං, ෙසන්නචිත්තා 
සමණබ්රාහ්මණානං  

99. 

‘‘ඉයතොඅහංවස්සසතානිෙඤ්ච, යංඑවරූොවිචරාමිනග්ගා; 

ඛුදායතණ්හායචෙජ්ජමානා, ොෙස්සකම්මස්සඵලංමයමදං  

100. 

‘‘වන්දාමි තංඅයයෙසන්නචිත්තා, අනුකම්ෙ මංවීරමහානුභාව; 

දත්වා ච යම ආදිස යඤ්හි කිඤ්චි, යමොයචහි මං දුග්ගතියා 
භදන්යත’’ති  

98. තත්ථ අනුකම්ෙකාති සම්ෙරායියකන අත්යථන අනුග්ගණ්හකා  

භන්යතතියථරංආලෙති  යෙමං නියෙොයජෙුන්තිමාතාවාපිතාවාඅථවා

ඤාතකාඑදිසාෙසන්නචිත්තාහුත්වා ‘‘සමණබ්රාහ්මණානංදදාහිදාන’’න්ති

යයමංනියයොයජයයං, තාදිසාඅනුකම්ෙකාමය්හං නායහසුන්තියයොජනා  

99. ඉයතොඅහංවස්සසතානිෙඤ්ච, ෙංඑවරූොවිචරාමිනග්ගාතිඉදංසා 
යෙතී ඉයතො තතියාය ජාතියා අත්තයනො යෙතත්තභාවං අනුස්සරිත්වා
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ඉදානිපි තථා ෙඤ්චවස්සසතානි විචරාමීති අධිප්ොයයනාහ  තත්ථ ෙන්ති 

යස්මා, දානාදීනංපුඤ්ඤානංඅකතත්තාඑවරූොනග්ගායෙතීහුත්වාඉයතො

ෙට්ඨාය වස්සසතානි ෙඤ්ච විචරාමීති යයොජනා  තණ්හාොති පිොසාය  

ෙජ්ජමානාතිොදියමානා, බාධියමානාතිඅත්යථො  

100. වන්දාමි තං අෙය ෙසන්නචිත්තාති අයය, තමහං ෙසන්නචිත්තා 

හුත්වාවන්දාමි, එත්තකයමවපුඤ්ඤංඉදානිමයාකාතුංසක්කාතිදස්යසති  

අනුකම්ෙමන්තිඅනුග්ගණ්හ මමංඋද්දිස්ස අනුද්දයංකයරොහි  දත්වාචයම

ආදිසෙඤ්හිකඤ්චීති කිඤ්චියදවයදයයධම්මංසමණබ්රාහ්මණානංදත්වාතං

දක්ඛිණං මය්හං ආදිස, යතන යම ඉයතො යෙතයයොනියතො යමොක්යෙො

භවිස්සතීති අධිප්ොයයන වදති  යතයනවාහ ‘‘යමොයචහි මං දුග්ගතිො

භදන්යත’’ති  

එවං යෙතියා වුත්යත යථා යසො යථයරො ෙටිෙජ්ජි, තං දස්යසතුං 
සඞ්ගීතිකායරහිතිස්යසොගාථාවුත්තා– 

101. 

‘‘සාධූතියසොෙටිස්සුත්වා, සාරිපුත්යතොනුකම්ෙයකො; 

භික්ඛූනංආයලොෙංදත්වා, ොණිමත්තඤ්චයචොළකං; 

ථාලකස්සචොනීයං, තස්සාදක්ඛිණමාදිසි  

102. 

‘‘සමනන්තරානුද්දිට්යඨ, විොයකො උදෙජ්ජථ; 

යභොජනච්ඡාදනොනීයං, දක්ඛිණායඉදංඵලං  

103. 

‘‘තයතොසුද්ධාසුචිවසනා, කාසිකුත්තමධාරිනී; 

විචිත්තවත්ථාභරණා, සාරිපුත්තංඋෙසඞ්කමී’’ති  

101-103. තත්ථ භික්ඛූනන්ති භික්ඛුයනො, වචනවිෙල්ලායසන යහතං

වුත්තං  ‘‘ආයලොෙං භික්ඛුයනො දත්වා’’ති යකචි ෙඨන්ති  ආයලොෙන්ති

කබළං, එකායලොෙමත්තං යභොජනන්ති අත්යථො  ොණිමත්තඤ්ච

යචොළකන්ති එකහත්ථප්ෙමාණං යචොළෙණ්ඩන්ති අත්යථො  ථාලකස්ස ච

ොනීෙන්ති එකථාලකපූරණමත්තං උදකං  යසසං ෙල්ලාටියයෙතවත්ථුස්මිං
වුත්තනයයමව  

අථායස්මා සාරිපුත්යතො තං යෙතිං පීණින්ද්රියං ෙරිසුද්ධඡවිවණ්ණං
දිබ්බවත්ථාභරණාලඞ්කාරං සමන්තයතො අත්තයනො ෙභාය ඔභායසන්තිං 
අත්තයනොසන්තිකංඋෙගන්ත්වාඨිතංදිස්වාෙච්චක්ෙයතොකම්මඵලංතාය
විභායවතුකායමො හුත්වාතිස්යසොගාථාඅභාසි– 
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104. 

‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසියදවයත; 

ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා  

105. 

‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධමිජ්ඣති; 

උප්ෙජ්ජන්ති චයතයභොගා, යයයකචිමනයසො පියා  

106. 

‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාෙභාසතී’’ති  

104. තත්ථ අභික්කන්යතනාති අතිමනායෙන, අභිරූයෙනාති අත්යථො  

වණ්ය නාති ඡවිවණ්යණන  ඔභායසන්තී දිසා සබ්බාති සබ්බාපි දස දිසා

යජොයතන්තී එකායලොකං කයරොන්තී  යථා කින්ති ආහ ‘‘ඔසධී විෙ

තාරකා’’ති උස්සන්නාෙභාඑතායධීයති, ඔසධානං වා අනුබලප්ෙදායිකාති
කත්වා ‘‘ඔසධී’’ති ලද්ධනාමා තාරකා යථා සමන්තයතො ආයලොකං

කුරුමානාතිට්ඨති, එවයමවත්වංසබ්බදිසාඔභායසන්තීතිඅත්යථො  

105. යකනාතිකිං-සද්යදො පුච්ඡායං  යහතුඅත්යථ යචතං කරණවචනං, 

යකන යහතුනාති අත්යථො  යතති තව  එතාදියසොති එදියසො, එතරහි

යථාදිස්සමායනොති වුත්තං යහොති  යකන යත ඉධ මිජ්ෙතීති යකන
පුඤ්ඤවියසයසන ඉධ ඉමස්මිං ඨායන ඉදානි තයා ලබ්භමානං සුචරිතඵලං

ඉජ්ඣති නිප්ඵජ්ජති  උප්ෙජ්ජන්තීති නිබ්බත්තන්ති  යභොගාති 
ෙරිභුඤ්ජිතබ්බට්යඨන ‘‘යභොගා’’ති ලද්ධනාමා

වත්ථාභරණාදිවිත්තූෙකරණවියසසා  යෙ යකචීති යභොයග අනවයසසයතො

බයායෙත්වා සඞ්ගණ්හාති. අනවයසසබයාෙයකො හි අයං නිද්යදයසො යථා

‘‘යය යකචි සඞ්ොරා’’ති  මනයසො පිොතිමනසා පියායිතබ්බා, මනාපියාති
අත්යථො  

106. පුච්ඡාමීතිපුච්ඡංකයරොමි, ඤාතුංඉච්ඡාමීතිඅත්යථො  තන්තිත්වං  

යදවීති දිබ්බානභාවසමඞ්ගිතාය, යදවි  යතනාහ ‘‘මහානුභායව’’ති  

මනුස්සභූතාති මනුස්යසසු ජාතා මනුස්සභාවං ෙත්තා  ඉදං යයභුයයයන
සත්තා මනුස්සත්තභායව ඨිතා පුඤ්ඤානි කයරොන්තීති කත්වා වුත්තං  

අයයමතායං ගාථානං සඞ්යෙෙයතො අත්යථො, විත්ථාරයතො ෙන
ෙරමත්ථදීෙනියං විමානවත්ථුඅට්ඨකථායංවුත්තනයයයනවයවදිතබ්යබො  

එවං පුන යථයරන පුට්ඨා යෙතී තස්සා සම්ෙත්තියා ලද්ධකාරණං
ෙකායසන්තීයසසගාථාඅභාසි– 

107. 
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‘‘උප්ෙණ්ඩුකිංකිසංඡාතං, නග්ගංසම්ෙතිතච්ඡවිං; 

මුනිකාරුණියකොයලොයක, තංමංඅද්දක්ඛිදුග්ගතං  

108. 

‘‘භික්ඛූනංආයලොෙංදත්වා, ොණිමත්තඤ්චයචොළකං; 

ථාලකස්සචොනීයං, මමදක්ඛිණමාදිසි  

109. 

‘‘ආයලොෙස්සඵලංෙස්ස, භත්තංවස්සසතංදස; 

භුඤ්ජාමිකාමකාමිනී, අයනකරසබයඤ්ජනං  

110. 

‘‘ොණිමත්තස්ස යචොළස්ස, විොකංෙස්ස යාදිසං; 

යාවතානන්දරාජස්ස, විජිතස්මිංෙටිච්ඡදා  

111. 

‘‘තයතොබහුතරාභන්යත, වත්ථානච්ඡාදනානියම; 

යකොයසයයකම්බලීයානි, යෙොමකප්ොසිකානිච  

112. 

‘‘විපුලාචමහග්ඝාච, යතොකායසවලම්බයර; 

සාහංතංෙරිදහාමි, යංයඤ්හිමනයසොපියං  

113. 

‘‘ථාලකස්ස චොනීයං, විොකංෙස්ස යාදිසං; 

ගම්භීරාචතුරස්සාච, යෙොක්ෙරඤ්යඤොසුනිම්මිතා  

114. 

‘‘යසයතොදකාසුප්ෙතිත්ථා, සීතාඅප්ෙටිගන්ධියා; 

ෙදුමුප්ෙලසඤ්ඡන්නා, වාරිකිඤ්ජක්ෙපූරිතා  

115. 

‘‘සාහංරමාමිකීළාමි, යමොදාමිඅකුයතොභයා; 

මුනිංකාරුණිකංයලොයක, භන්යතවන්දිතුමාගතා’’ති  

107. තත්ථ උප්ෙණ්ඩුකන්ති උප්ෙණ්ඩුකජාතං  ඡාතන්ති බුභුක්ඛිතං

ඛුදාය අභිභූතං  සම්ෙතිතච්ඡවින්ති ඡින්නභින්නසරීරච්ඡවිං  යලොයකති ඉදං

‘‘කාරුණියකො’’ති එත්ථ වුත්තකරුණාය විසයදස්සනං  තං මන්ති තාදිසං

මමං, වුත්තනයයන එකන්තයතො කරුණට්ඨානියං මං  දුග්ගතන්ති දුග්ගතිං
ගතං  
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108-109. භික්ඛූනංආයලොෙංදත්වාතිආදියථයරනඅත්තයනොකරුණාය 

කතාකාරදස්සනං  තත්ථ භත්තන්ති ඔදනං, දිබ්බයභොජනන්ති අත්යථො  

වස්සසතං දසාති දස වස්සසතානි, වස්සසහස්සන්ති වුත්තං යහොති 

අච්චන්තසංයයොයග යචතං උෙයයොගවචනං  භුඤ්ජාමි කාමකාමිනී, 

අයනකරසබයඤ්ජනන්ති අඤ්යඤහිපි කායමතබ්බකායමහි සමන්නාගතා
අයනකරසබයඤ්ජනංභත්තංභුඤ්ජාමීතියයොජනා  

110. යචොළස්සාති යදයයධම්මසීයසන තබ්බිසයං දානමයං පුඤ්ඤයමව 

දස්යසති  විොකංෙස්සොදිසන්තිතස්සයචොළදානස්ස විොකසඞ්ොතංඵලං

ෙස්ස, භන්යත  තං ෙන යාදිසං යථාරූෙං, කින්ති යචති ආහ ‘‘ොවතා

නන්දරාජස්සා’’තිආදි  

තත්ථ යකොයං නන්දරාජා නාම? අතීයත කිර දසවස්සසහස්සායුයකසු
මනුස්යසසු බාරාණසිවාසී එයකො කුටුම්බියකො අරඤ්යඤ ජඞ්ඝාවිහාරං
විචරන්යතො අරඤ්ඤට්ඨායන අඤ්ඤතරං ෙච්යචකබුද්ධං අද්දස  යසො
ෙච්යචකබුද්යධොතත්ථචීවරකම්මංකයරොන්යතො අනුවායතඅප්ෙයහොන්යත

සංහරිත්වාවඨයෙතුංආරද්යධො යසොකුටුම්බියකොතංදිස්වා, ‘‘භන්යත, කිං

කයරොථා’’ති වත්වා යතන අප්පිච්ඡතාය කිඤ්චි අවුත්යතපි ‘‘චීවරදුස්සං
නප්ෙයහොතී’’ති ඤත්වා අත්තයනො උත්තරාසඞ්ගං ෙච්යචකබුද්ධස්ස 
ොදමූයල ඨයෙත්වා අගමාසි  ෙච්යචකබුද්යධො තං ගයහත්වා අනුවාතං 
ආයරොයෙන්යතො චීවරං කත්වා ොරුපි  යසො කුටුම්බිකා ජීවිතෙරියයොසායන
කාලං කත්වා තාවතිංසභවයන නිබ්බත්තිත්වා තත්ථ යාවතායුකං
දිබ්බසම්ෙත්තිං අනුභවිත්වා තයතො චවිත්වා බාරාණසියතො යයොජනමත්යත
ඨායනඅඤ්ඤතරස්මිංගායමඅමච්චකුයල නිබ්බත්ති  

තස්ස වයප්ෙත්තකායල තස්මිං ගායම නක්ෙත්තං සඞ්ඝුට්ඨං අයහොසි 

යසොමාතරංආහ–‘‘අම්ම, සාටකංයමයදහි, නක්ෙත්තංකීළිස්සාමී’’ති සා 

සුයධොතවත්ථංනීහරිත්වාඅදාසි  ‘‘අම්ම, ථූලංඉද’’න්ති අඤ්ඤංනීහරිත්වා

අදාසි, තම්පි ෙටික්ඛිපි  අථනං මාතාආහ – ‘‘තාත, යාදියස යගයහ මයං

ජාතා, නත්ථි යනො ඉයතො සුඛුමතරස්ස වත්ථස්ස ෙටිලාභාය පුඤ්ඤ’’න්ති 

‘‘ලභනට්ඨානං ගච්ඡාමි, අම්මා’’ති  ‘‘ගච්ඡ, පුත්ත, අහං අජ්යජව තුය්හං

බාරාණසිනගයර රජ්ජෙටිලාභං ඉච්ඡාමී’’ති  යසො ‘‘සාධු, අම්මා’’ති මාතරං

වන්දිත්වාෙදක්ඛිණං කත්වාආහ–‘‘ගච්ඡාමි, අම්මා’’ති ‘‘ගච්ඡ, තාතා’’ති 

එවංකිරස්සා චිත්තං අයහොසි – ‘‘කහංගමිස්සති, ඉධවා එත්ථවායගයහ
නිසීදිස්සතී’’ති  යසො ෙන පුඤ්ඤනියායමන යචොදියමායනො ගාමයතො
නික්ෙමිත්වා බාරාණසිං ගන්ත්වා මඞ්ගලසිලාෙට්යට සසීසං ොරුපිත්වා
නිෙජ්ජි යසොචබාරාණසිරඤ්යඤොකාලකතස්සසත්තයමොදිවයසොයහොති  

අමච්චා ච පුයරොහියතො ච රඤ්යඤො සරීරකිච්චං කත්වා රාජඞ්ගයණ 

නිසීදිත්වා මන්තයිංසු – ‘‘රඤ්යඤො එකා ධීතා අත්ථි, පුත්යතො නත්ථි, 
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ෙටුන 

අරාජකං රජ්ජං නතිට්ඨති, ඵුස්සරථං විස්සජ්යජමා’’ති  යතකුමුදවණ්යණ
චත්තායරො සින්ධයව යයොයජත්වා යසතච්ඡත්තප්ෙමුෙං ෙඤ්චවිධං
රාජකකුධභණ්ඩං රථස්මිංයයව ඨයෙත්වා රථං විස්සජ්යජත්වා ෙච්ඡයතො
තූරියානි ෙග්ගණ්හායෙසුං  රයථො ොචීනද්වායරන නික්ෙමිත්වා

උයයානාභිමුක්යෙො අයහොසි  ‘‘ෙරිචයයන උයයානාභිමුයෙො ගච්ඡති, 
නිවත්යතමා’’ති යකචි ආහංසු  පුයරොහියතො ‘‘මා නිවත්තයිත්ථා’’ති ආහ 

රයථො කුමාරං ෙදක්ඛිණං කත්වා ආයරොහනසජ්යජො හුත්වා අට්ඨාසි, 
පුයරොහියතො ොරුෙනකණ්ණං අෙයනත්වා ොදතලානි ඔයලොයකන්යතො

‘‘තිට්ඨතු අයං දීයෙො, ද්විසහස්සදීෙෙරිවායරසු චතූසු මහාදීයෙසු එකරජ්ජං

කායරතුංයුත්යතො’’තිවත්වා ‘‘තූරියානිෙග්ගණ්හථ, පුනපිෙග්ගණ්හථා’’ති
තික්ෙත්තුංතූරියානි ෙග්ගණ්හායෙසි  

අථ කුමායරො මුෙං විවරිත්වා ඔයලොයකත්වා ‘‘යකන කම්යමන

ආගතත්ථ, තාතා’’ති ආහ  ‘‘යදව, තුම්හාකං රජ්ජං ොපුණාතී’’ති 

‘‘තුම්හාකං රාජා කහ’’න්ති? ‘‘දිවඞ්ගයතො, සාමී’’ති  ‘‘කති දිවසා

අතික්කන්තා’’ති? ‘‘අජ්ජ සත්තයමො දිවයසො’’ති  ‘‘පුත්යතො වා ධීතා වා

නත්ථී’’ති? ‘‘ධීතා අත්ථි, යදව, පුත්යතො නත්ථී’’ති  ‘‘යතන හි කරිස්සාමි
රජ්ජ’’න්ති  යත තාවයදව අභියසකමණ්ඩෙං කත්වා රාජධීතරං
සබ්බාලඞ්කායරහි අලඞ්කරිත්වා උයයානංආයනත්වාකුමාරස්ස අභියසකං 
අකංසු  

අථස්ස කතාභියසකස්ස සතසහස්සග්ඝනිකං වත්ථං උෙයනසුං  යසො 

‘‘කිමිදං, තාතා’’ති ආහ  ‘‘නිවාසනවත්ථං, යදවා’’ති  ‘‘නනු, තාතා, 

ථූල’’න්ති? ‘‘මනුස්සානං ෙරියභොගවත්යථසු ඉයතො සුඛුමතරං නත්ථි, 

යදවා’’ති  ‘‘තුම්හාකං රාජා එවරූෙංනිවායසසී’’ති? ‘‘ආම, යදවා’’ති  ‘‘න

මඤ්යඤපුඤ්ඤවා තුම්හාකංරාජා(අ නි අට්ඨ 1.1.191) සුවණ්ණභිඞ්කාරං

ආහරථ, ලභිස්සාමි වත්ථ’’න්ති  සුවණ්ණභිඞ්කාරං ආහරිංසු  යසො උට්ඨාය
හත්යථ යධොවිත්වා මුෙං වික්ොයලත්වා හත්යථන උදකං ආදාය
පුරත්ථිමදිසායං අබ්භුක්කිරි  තදා ඝනෙථවිං භින්දිත්වා අට්ඨ කප්ෙරුක්ො
උට්ඨහිංසු  පුන උදකං ගයහත්වා දක්ඛිණාය ෙච්ඡිමාය උත්තරායාති එවං
චතූසු දිසාසු අබ්භුක්කිරි  සබ්බදිසාසු අට්ඨ අට්ඨ කත්වා ද්වත්තිංස
කප්ෙරුක්ොඋට්ඨහිංසු එයකකායදිසායයසොළසයසොළසකත්වා චතුසට්ඨි
කම්මරුක්ොති යකචි වදන්ති  යසො එකං දිබ්බදුස්සං නිවායසත්වා එකං 
ොරුපිත්වා ‘‘නන්දරඤ්යඤො විජියත සුත්තකන්තිකා ඉත්ථියයො මා සුත්තං
කන්තිංසූති යභරිං චරායෙථා’’ති වත්වා ඡත්තං උස්සායෙත්වා
අලඞ්කතෙටියත්යතො හත්ථික්ෙන්ධවරගයතො නගරං ෙවිසිත්වා ොසාදං
ආරුය්හමහාසම්ෙත්තිංඅනුභවි  

එවං ගච්ඡන්යත කායල එකදිවසං යදවී රඤ්යඤො සම්ෙත්තිං දිස්වා 

‘‘අයහො තෙස්සී’’ති කාරුඤ්ඤාකාරං දස්යසසි  ‘‘කිමිදං, යදවී’’ති ච පුට්ඨා
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‘‘අතිමහතී යත, යදව, සම්ෙත්ති  අතීයතඅද්ධනිකලයාණංඅකත්ථ, ඉදානි 

අනාගතස්ස අත්ථාය කුසලං න කයරොථා’’ති ආහ  ‘‘කස්ස යදම? 

සීලවන්යතොනත්ථී’’ති  ‘‘අසුඤ්යඤො, යදව, ජම්බුදීයෙොඅරහන්යතහි, තුම්යහ

දානයමව සජ්යජථ, අහං අරහන්යත ලච්ඡාමී’’ති ආහ  පුනදිවයස රාජා

මහාරහංදානංසජ්ජායෙසි යදවී‘‘සයචඉමිස්සාය දිසායඅරහන්යතොඅත්ථි, 
ඉධාගන්ත්වා අම්හාකං භික්ෙං ගණ්හන්තූ’’ති අධිට්ඨහිත්වා
උත්තරදිසාභිමුොඋයරනනිෙජ්ජි නිෙන්නමත්තායඑවයදවියා හිමවන්යත
වසන්තානං ෙදුමවතියා පුත්තානං ෙඤ්චසතානං ෙච්යචකබුද්ධානං
යජට්ඨයකො මහාෙදුමෙච්යචකබුද්යධො භාතියක ආමන්යතසි – ‘‘මාරිසා

නන්දරාජා තුම්යහ නිමන්යතති, අධිවායසථ තස්සා’’ති  යත අධිවායසත්වා
තාවයදව ආකායසනාගන්ත්වා උත්තරද්වායර ඔතරිංසු  මනුස්සා 

‘‘ෙඤ්චසතා, යදව, ෙච්යචකබුද්ධාආගතා’’ති රඤ්යඤොආයරොයචසුං  රාජා
සද්ධිං යදවියා ආගන්ත්වා වන්දිත්වා ෙත්තං ගයහත්වා ෙච්යචකබුද්යධ
ොසාදංආයරොයෙත්වාතත්ථයතසං දානං දත්වා භත්තකිච්චාවසායනරාජා

සඞ්ඝත්යථරස්ස, යදවී සඞ්ඝනවකස්ස ොදමූයල නිෙජ්ජිත්වා ‘‘අයයා, 

ෙච්චයයහිනකිලමිස්සන්ති, මයං පුඤ්යඤනනහායිස්සාම, අම්හාකං ඉධ 
නිවාසාය ෙටිඤ්ඤං යදථා’’ති ෙටිඤ්ඤං කායරත්වා උයයායන
නිවාසට්ඨානානි කායරත්වා යාවජීවං ෙච්යචකබුද්යධ උෙට්ඨහිත්වා යතසු
ෙරිනිබ්බුයතසු සාධුකීළිතං කායරත්වා ගන්ධදාරුආදීහි සරීරකිච්චං

කායරත්වා ධාතුයයො ගයහත්වා යචතියං ෙතිට්ඨායෙත්වා ‘‘එවරූොනම්පි

නාම මහානුභාවානං මයහසීනං මරණං භවිස්සති, කිමඞ්ගං ෙන 
මාදිසාන’’න්ති සංයවගජායතො යජට්ඨපුත්තං රජ්යජ ෙතිට්ඨායෙත්වා සයං
තාෙසෙබ්බජ්ජං ෙබ්බජි යදවීපි‘‘රඤ්යඤෙබ්බජියතඅහංකිංකරිස්සාමී’’ති
ෙබ්බජි ද්යවපි උයයායනවසන්තාඣානානිනිබ්බත්යතත්වාඣානසුයෙන
වීතිනායමත්වා ආයුෙරියයොසායන බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තිංසු  යසො කිර

නන්දරාජා අම්හාකං සත්ථු මහාසාවයකො මහාකස්සෙත්යථයරො අයහොසී, 

තස්සඅග්ගමයහසීභද්දාකාපිලානීනාම  

අයංෙනනන්දරාජාදසවස්සසහස්සානිසයංදිබ්බවත්ථානි ෙරිදහන්යතො
සබ්බයමවඅත්තයනොවිජිතංඋත්තරකුරුසදිසංකයරොන්යතොආගතාගතානං
මනුස්සානං දිබ්බදුස්සානිඅදාසි තයිදංදිබ්බවත්ථසමිද්ධිංසන්ධායසා යෙතී

ආහ ‘‘ොවතා නන්දරාජස්ස, විජිතස්මිං ෙටිච්ඡදා’’ති  තත්ථ විජිතස්මින්ති

රට්යඨ  ෙටිච්ඡදාතිවත්ථානි තානිහිෙටිච්ඡායදන්තිඑයතහීති ‘‘ෙටිච්ඡදා’’ති
වුච්චන්ති  

111. ඉදානි සා යෙතී ‘‘නන්දරාජසමිද්ධියතොපි එතරහි මය්හං සමිද්ධි

විපුලතරා’’ති දස්යසන්තී ‘‘තයතො බහුතරා, භන්යත, වත්ථානච්ඡාදනානි

යම’’තිආදිමාහ  තත්ථ තයතොති නන්දරාජස්ස ෙරිග්ගහභූතවත්ථයතොපි

බහුතරානි මය්හං වත්ථච්ඡාදනානීති අත්යථො  වත්ථානච්ඡාදනානීති 

නිවාසනවත්ථානි යචව ොරුෙනවත්ථානි ච. යකොයසෙයකම්බලීොනීති
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යකොයසයයානි යචව කම්බලානි ච  යෙොමකප්ොසිකානීති යෙොමවත්ථානි
යචවකප්ොසමයවත්ථානිච  

112. විපුලාති ආයාමයතො ච විත්ථාරයතො ච විපුලා  මහග්ඝාති

මහග්ඝවයසන මහන්තා මහාරහා  ආකායසවලම්බයරති ආකායසයයව

ඔලම්බමානාතිට්ඨන්ති  ෙංෙඤ්හිමනයසොපිෙන්තියංයංමය්හංමනයසො

පියං, තංතංගයහත්වා ෙරිදහාමිොරුොමිචාතියයොජනා  

113. ථාලකස්සචොනීෙං, විොකංෙස්සොදිසන්තිථාලකපූරණමත්තං 

ොනීයං දින්නං අනුයමොදිතං, තස්ස ෙන විොකං යාදිසං යාව මහන්තං 

ෙස්සාති දස්යසන්තී ‘‘ගම්භීරා චතුරස්සා චා’’තිආදිමාහ  තත්ථ ගම්භීරාති

අගාධා  චතුරස්සාති චතුරස්සසණ්ඨානා  යෙොක්ෙරඤ්යඤොති

යෙොක්ෙරණියයො  සුනිම්මිතාතිකම්මානුභායවයනවසුට්ඨුනිම්මිතා  

114. යසයතොදකාති යසතඋදකා යසතවාලුකසම්ෙරිකිණ්ණා  

සුප්ෙතිත්ථාති සුන්දරතිත්ථා  සීතාති සීතයලොදකා  අප්ෙටිගන්ධිොති

ෙටිකූලගන්ධරහිතා සුරභිගන්ධා  වාරිකඤ්ජක්ෙපූරිතාති කමලකුවලයාදීනං
යකසරසඤ්ඡන්යනන වාරිනාෙරිපුණ්ණා  

115. සාහන්ති සා අහං  රමාමීති රතිං වින්දාමි  කීළාමීති ඉන්ද්රියානි

ෙරිචායරමි  යමොදාමීති යභොගසම්ෙත්තියා ෙමුදිතා යහොමි  අකුයතොභොති

කුයතොචිපි අසඤ්ජාතභයා, යසරී සුෙවිහාරිනී යහොමි. භන්යත, 

වන්දිතුමාගතාති, භන්යත, ඉමිස්සාදිබ්බසම්ෙත්තියාෙටිලාභස්සකාරණභූතං

ත්වංවන්දිතුංආගතාඋෙගතාති අත්යථො යංෙයනත්ථඅත්ථයතොඅවිභත්තං, 
තංතත්ථතත්ථවුත්තයමව  

එවං තාය යෙතියා වුත්යත ආයස්මා සාරිපුත්යතො ඉට්ඨකවතියං 
දීඝරාජියන්ති ගාමද්වයවාසියකසු අත්තයනො සන්තිකං උෙගයතසු
මනුස්යසසු ඉමමත්ථං විත්ථාරයතො කයථන්යතො සංයවයජත්වා
සංසාරයමොචනොෙකම්මයතො යමොයචත්වා උොසකභායව ෙතිට්ඨායෙසි  සා
ෙවත්ති භික්ඛූසු ොකටා ජාතා  තං භික්ඛූ භගවයතො ආයරොයචසුං  භගවා

තමත්ථංඅට්ඨුප්ෙත්තිංකත්වාසම්ෙත්තෙරිසායධම්මංයදයසසි, සා යදසනා
මහාජනස්සසාත්ථිකාඅයහොසීති  

සංසාරයමොචකයෙතිවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. සාරිපුත්තත්යථරමාතුයෙතිවත්ථුවණ්ණනා 

නග්ගා දුබ්බණ් රූොසීති ඉදං සත්ථරි යවළුවයන විහරන්යත
ආයස්මයතොසාරිපුත්තත්යථරස්සඉයතොෙඤ්චමායජාතියාමාතුභූතං යෙතිං
ආරබ්භ වුත්තං  එකදිවසං ආයස්මා ච සාරිපුත්යතො ආයස්මා ච
මහායමොග්ගල්ලායනො ආයස්මා ච අනුරුද්යධො ආයස්මා ච කප්පියනො
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ෙටුන 

රාජගහස්ස අවිදූයර අඤ්ඤතරස්මිං අරඤ්ඤායතයන විහරන්ති  යතන ච
සමයයන බාරාණසියං අඤ්ඤතයරො බ්රාහ්මයණො අඩ්ය ො මහද්ධයනො
මහායභොයගො සමණබ්රාහ්මණකෙණද්ධිකවනිබ්බකයාචකානං ඔොනභූයතො 
අන්නොනවත්ථසයනාදීනි යදති  යදන්යතො ච ආගතාගතානං යථාකාලං
යථාරහඤ්ච ොයදොදකොදබ්භඤ්ජනාදිදානානුපුබ්බකං සබ්බාභියදයයං 

ෙටිෙන්යනොයහොති, පුයරභත්තංභික්ඛූඅන්නොනාදිනාසක්කච්චංෙරිවිසති 

යසො යදසන්තරං ගච්ඡන්යතොභරියංආහ – ‘‘යභොති, යථාෙඤ්ඤත්තං ඉමං
දානවිධිං අෙරිහායෙන්තී සක්කච්චං අනුෙතිට්ඨාහී’’ති  සා ‘‘සාධූ’’ති
ෙටිස්සුණිත්වාතස්මිංෙක්කන්යත එවතාවභික්ඛූනංෙඤ්ඤත්තං දානවිධිං

ෙච්ඡින්දි, අද්ධිකානංෙනනිවාසත්ථාය උෙගතානංයගහපිට්ඨියතොඡඩ්ඩිතං
ජරසාලං දස්යසසි ‘‘එත්ථ වසථා’’ති  අන්නොනාදීනං අත්ථාය තත්ථ

අද්ධියකසුආගයතසු‘‘ගූථංොදථ, මුත්තංපිවථ, යලොහිතංපිවථ, තුම්හාකං

මාතු මත්ථලුඞ්ගං ොදථා’’ති යං යං අසුචි යජුච්ඡං, තස්ස තස්ස නාමං
ගයහත්වානිට්ඨුරංවදති  

සා අෙයරන සමයයන කාලං කත්වා කම්මානුභාවුක්ඛිත්තා
යෙතයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා අත්තයනො වචීදුච්චරිතානුරූෙං දුක්ෙං
අනුභවන්තී පුරිමජාතිසම්බන්ධං අනුස්සරිත්වා ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස 

සන්තිකං උෙසඞ්කමිතුකාමා තස්ස විහාරද්වාරං සම්ොපුණි, තස්ස
විහාරද්වාරයදවතායයො විහාරප්ෙයවසනං නිවායරසුං  සා කිර ඉයතො

ෙඤ්චමායජාතියායථරස්සමාතුභූතපුබ්බා, තස්මාඑවමාහ–‘‘අහංඅයයස්ස

සාරිපුත්තත්යථරස්ස ඉයතො ෙඤ්චමාය ජාතීයා මාතා, යදථ යම
ද්වාරප්ෙයවසනං යථරං දට්ඨු’’න්ති  තං සුත්වා යදවතා තස්සා ෙයවසනං 
අනුජානිංසු  සා ෙවිසිත්වා චඞ්කමනයකොටියං ඨත්වා යථරස්ස අත්තානං
දස්යසසි යථයරො තංදිස්වාකරුණායසඤ්යචොදිතමානයසොහුත්වා– 

116. 

‘‘නග්ගාදුබ්බණ්ණරූොසි, කිසාධමනිසන්ථතා; 

උප්ඵාසුලියකකිසියක, කානුත්වංඉධතිට්ඨසී’’ති – 

ගාථායපුච්ඡි සායථයරනපුට්ඨාෙටිවචනංයදන්තී– 

117. 

‘‘අහංයතසකියාමාතා, පුබ්යබඅඤ්ඤාසුජාතීසු; 

උෙෙන්නායෙත්තිවිසයං, ඛුප්පිොසසමප්පිතා  

118. 

‘‘ඡඩ්ඩිතංඛිපිතංයෙළං, සිඞ්ඝාණිකංසියලසුමං; 

වසඤ්චඩය්හමානානං, විජාතානඤ්චයලොහිතං  

119. 
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‘‘වණිකානඤ්ච යංඝාන-සීසච්ඡින්නාන යලොහිතං; 

ඛුදාෙයරතාභුඤ්ජාමි, ඉච්ඡිපුරිසනිස්සිතං  

120. 

‘‘පුබ්බයලොහිතංභක්ොමි, ෙසූනංමානුසානච; 

අයලණාඅනගාරාච, නීලමඤ්චෙරායණා  

121. 

‘‘යදහිපුත්තකයමදානං, දත්වාඅන්වාදිසාහියම; 

අප්යෙවනාමමුච්යචයයං, පුබ්බයලොහිතයභොජනා’’ති –ෙඤ්චගාථා 

අභාසි; 

117. තත්ථ අහංයතසකොමාතාතිඅහංතුය්හං ජනනිභාවයතොසකියා

මාතා  පුබ්යබඅඤ්ඤාසුජාතීසූතිමාතා යහොන්තීපිනඉමිස්සංජාතියං, අථ

යෙො පුබ්යබ අඤ්ඤාසු ජාතීසු, ඉයතො ෙඤ්චමියන්ති දට්ඨබ්බං  උෙෙන්නා

යෙත්තිවිසෙන්ති ෙටිසන්ධිවයසන යෙතයලොකං උෙගතා  

ඛුප්පිොසසමප්පිතාති ඛුදාය ච පිොසාය ච අභිභූතා, නිරන්තරං
ජිඝච්ඡාපිොසාහි අභිභුයයමානාතිඅත්යථො  

118-119. ඡඩ්ඩිතන්ති උච්ඡිට්ඨකං, වන්තන්ති අත්යථො  ඛිපිතන්ති

ඛිපියතන සද්ධිං මුෙයතො නික්ෙන්තමලං  යෙළන්ති නිට්ඨුභං  

සිඞ්ඝාණිකන්ති මත්ථලුඞ්ගයතො විස්සන්දිත්වා නාසිකාය නික්ෙන්තමලං  

සියලසුමන්තියසම්හං  වසඤ්ච ඩය්හමානානන්තිචිතකස්මිංඩය්හමානානං

කයළවරානං වසායතලඤ්ච  විජාතානඤ්ච යලොහිතන්තිෙසූතානං ඉත්ථීනං

යලොහිතං, ගබ්භමලං ච-සද්යදන සඞ්ගණ්හාති  වණිකානන්ති

සඤ්ජාතවණානං  ෙන්ති යං යලොහිතන්ති සම්බන්යධො  

ඝානසීසච්ඡින්නානන්ති ඝානච්ඡින්නානං සීසච්ඡින්නානඤ්ච යං යලොහිතං, 

තං භුඤ්ජාමීති යයොජනා  යදසනාසීසයමතං ‘‘ඝානසීසච්ඡින්නාන’’න්ති, 
යස්මා හත්ථොදාදිච්ඡින්නානම්පි යලොහිතං භුඤ්ජාමියයව  තථා
‘‘වණිකාන’’න්ති ඉමිනා යතසම්පි යලොහිතං සඞ්ගහිතන්ති දට්ඨබ්බං  

ඛුදාෙයරතාති ජිඝච්ඡාභිභූතා හුත්වා  ඉත්ථිපුරිසනිස්සිතන්ති 
ඉත්ථිපුරිසසරීරනිස්සිතං යථාවුත්තං අඤ්ඤඤ්ච චම්මමංසන්හාරුපුබ්බාදිකං 
ෙරිභුඤ්ජාමීතිදස්යසති  

120-121. ෙසූනන්ති අජයගොමහිංසාදීනං  අයල ාති අසරණා  

අනගාරාති අනාවාසා  නීලමඤ්චෙරාෙ ාති සුසායන

ඡඩ්ඩිතමලමඤ්චසයනා  අථ වා නීලාති ඡාරිකඞ්ගාරබහුලා සුසානභූමි

අධිප්යෙතා, තංයයව මඤ්චං විය අධිසයනාති අත්යථො  අන්වාදිසාහි යමති

යථා දින්නං දක්ඛිණං මය්හං උෙකප්ෙති, තථා උද්දිස ෙත්තිදානං යදහි  
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අප්යෙව නාම මුච්යචෙයං, පුබ්බයලොහිතයභොජනාති තව උද්දිසයනන
එතස්මාපුබ්බයලොහිතයභොජනායෙතජීවිකාඅපි නාමමුච්යචයයං  

තං සුත්වා ආයස්මා සාරිපුත්තත්යථයරො දුතියදිවයස 
මහායමොග්ගල්ලානත්යථරාදියකතයයො යථයරආමන්යතත්වා යතහිසද්ධිං
රාජගයහ පිණ්ඩාය චරන්යතො රඤ්යඤො බිම්බිසාරස්ස නියවසනං අගමාසි 

රාජායථයරදිස්වාවන්දිත්වා‘‘කිං, භන්යත, ආගතත්ථා’’ති ආගමනකාරණං
පුච්ඡි  ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො තං ෙවත්තිං රඤ්යඤො ආයරොයචසි 

රාජා ‘‘අඤ්ඤාතං, භන්යත’’තිවත්වායථයරවිස්සජ්යජත්වාසබ්බකම්මිකං
අමච්චං ෙක්යකොසායෙත්වා ආණායෙසි ‘‘නගරස්ස අවිදූයර විවිත්යත
ඡායූදකසම්ෙන්යන ඨායන චතස්යසො කුටියයො කායරහී’’ති  අන්යතපුයර ච

ෙයහොනකවියසසවයසන තිධා විභජිත්වා චතස්යසො කුටියයො ෙටිච්ඡායෙසි, 
සයඤ්ච තත්ථ ගන්ත්වා කාතබ්බයුත්තකං අකාසි  නිට්ඨිතාසු කුටිකාසු
සබ්බං බලිකරණං සජ්ජායෙත්වා අන්නොනවත්ථාදීනි බුද්ධප්ෙමුෙස්ස 
චාතුද්දිසස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අනුච්ඡවියක සබ්බෙරික්ොයර ච
උෙට්ඨායෙත්වා ආයස්මයතොසාරිපුත්තත්යථරස්සතංසබ්බංනියයායදසි අථ
යථයරො තං යෙතිං උද්දිස්ස තං සබ්බං බුද්ධප්ෙමුෙස්ස චාතුද්දිසස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අදාසි  සා යෙතී තං අනුයමොදිත්වා යදවයලොයක
නිබ්බත්තිත්වා සබ්බකාමසමිද්ධා ච හුත්වා අෙරදිවයස ආයස්මයතො
මහායමොග්ගල්ලානත්යථරස්සසන්තිකංඋෙගන්ත්වාවන්දිත්වාඅට්ඨාසි තං 

යථයරො ෙටිපුච්ඡි, සා අත්තයනො යෙතූෙෙත්තිං පුන යදවූෙෙත්තිඤ්ච
විත්ථාරයතොකයථසි  යතනවුත්තං– 

122. 

‘‘මාතුයාවචනංසුත්වා, උෙතිස්යසොනුකම්ෙයකො; 

ආමන්තයියමොග්ගල්ලානං, අනුරුද්ධඤ්චකප්පිනං  

123. 

‘‘චතස්යසොකුටියයොකත්වා, සඞ්යඝචාතුද්දියසඅදා; 

කුටියයොඅන්නොනඤ්ච, මාතුදක්ඛිණමාදිසී  

124. 

‘‘සමනන්තරානුද්දිට්යඨ, විොයකොඋදෙජ්ජථ; 

යභොජනංොනීයංවත්ථං, දක්ඛිණායඉදංඵලං  

125. 

‘‘තයතො සුද්ධාසුචිවසනා, කාසිකුත්තමධාරිනී; 

විචිත්තවත්ථාභරණා, යකොලිකංඋෙසඞ්කමී’’ති  

123. තත්ථ සඞ්යඝ චාතුද්දියස අදාති චාතුද්දිසස්ස සඞ්ඝස්ස අදාසි, 
නියයායදසීතිඅත්යථො යසසං වුත්තත්ථයමව  
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අථායස්මා මහායමොග්ගල්ලායනොතංයෙතිං– 

126. 

‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසියදවයත; 

ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා  

127. 

‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො, යතනයතඉධමිජ්ඣති; 

උප්ෙජ්ජන්තිචයතයභොගා, යයයකචිමනයසොපියා  

128. 

‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, 

වණ්යණොචයතසබ්බදිසාෙභාසතී’’ති –පුච්ඡි; 

129-133. අථ සා ‘‘සාරිපුත්තස්සාහං මාතා’’තිආදිනා විස්සජ්යජසි 
යසසං වුත්තත්ථයමව  අථායස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො තං ෙවත්තිං
භගවයතො ආයරොයචසි  භගවා තමත්ථං අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා

සම්ෙත්තෙරිසාය ධම්මං යදයසසි, සා යදසනා මහාජනස්ස සාත්ථිකා
අයහොසීති  

සාරිපුත්තත්යථරමාතුයෙතිවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. මත්තායෙතිවත්ථුවණ්ණනා 

නග්ගා දුබ්බණ් රූොසීති ඉදං සත්ථරි යජතවයන විහරන්යත මත්තං
නාම යෙතිං ආරබ්භ වුත්තං  සාවත්ථියං කිර අඤ්ඤතයරො කුටුම්බියකො
සද්යධො ෙසන්යනො අයහොසි  තස්ස භරියා අස්සද්ධා අප්ෙසන්නා යකොධනා 
වඤ්ඣා ච අයහොසි නායමන මත්තා නාම  අථ යසො කුටුම්බියකො
කුලවංසූෙච්යඡදනභයයන සදිසකුලයතො තිස්සං නාම අඤ්ඤං කඤ්ඤං

ආයනසි  සා අයහොසි සද්ධා ෙසන්නා සාමියනො ච පියා මනාො, සා

නචිරස්යසවගබ්භිනීහුත්වා දසමාසච්චයයනපුත්තංවිජායි, ‘‘භූයතො’’තිස්ස
නාමං අයහොසි  සා යගහස්සාමිනී හුත්වා චත්තායරො භික්ඛූ සක්කච්චං

උෙට්ඨහි, වඤ්ඣාෙනතංඋසූයති  

තා උයභොපි එකස්මිං දිවයස සීසං න්හත්වා අල්ලයකසා අට්ඨංසු, 
කුටුම්බියකො ුණවයසනතිස්සායආබද්ධසියනයහො මනුඤ්යඤනහදයයන
තාය සද්ධිංබහුංසල්ලෙන්යතොඅට්ඨාසි තංඅසහමානාමත්තාඉස්සාෙකතා 
යගයහසම්මජ්ජිත්වාඨපිතංසඞ්කාරංතිස්සායමත්ථයකඔකිරි සාඅෙයරන
සමයයන කාලං කත්වා යෙතයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා අත්තයනො
කම්මබයලන ෙඤ්චවිධං දුක්ෙං අනුභවති  තං ෙන දුක්ෙං ොළියතො එව
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විඤ්ඤායති  අයථකදිවසං සා යෙතී සඤ්ඣාය වීතිවත්තාය යගහස්ස
පිට්ඨිෙස්යසන්හායන්තියාතිස්සායඅත්තානං දස්යසසි තංදිස්වාතිස්සා– 

134. 

‘‘නග්ගාදුබ්බණ්ණරූොසි, කිසාධමනිසන්ථතා; 

උප්ඵාසුලියකකිසියක, කානුත්වංඉධතිට්ඨසී’’ති – 

ගාථායෙටිපුච්ඡි ඉතරා– 

135. 

‘‘අහංමත්තාතුවංතිස්සා, සෙත්තීයතපුයරඅහුං; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගතා’’ති – 

ගාථායෙටිවචනංඅදාසි තත්ථ අහංමත්තාතුවං තිස්සාතිඅහංමත්තානාම, 

තුවං තිස්සා නාම  පුයරති පුරිමත්තභායව  යතති තුය්හං සෙත්තී අහුං, 
අයහොසින්ති අත්යථො පුනතිස්සා– 

136. 

‘‘කිංනුකායයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 

කිස්සකම්මවිොයකන, යෙතයලොකංඉයතොගතා’’ති – 

ගාථායකතකම්මංපුච්ඡි පුනඉතරා– 

137. 

‘‘චණ්ඩීචඵරුසාචාසිං, ඉස්සුකීමච්ඡරීසඨා; 

තාහංදුරුත්තංවත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගතා’’ති – 

ගාථාය අත්තනා කතකම්මං ආචික්ඛි  තත්ථ චණ්ඩීති යකොධනා  ඵරුසාති

ඵරුසවචනා  ආසින්ති අයහොසිං  තාහන්තිතං අහං  දුරුත්තන්ති දුබ්භාසිතං
නිරත්ථකවචනං  ඉයතො ෙරම්පි තාසං වචනෙටිවචනවයසයනව ගාථා
ෙවත්තා– 

138. 

‘‘සබ්බංඅහම්පිජානාමි, යථාත්වංචණ්ඩිකාඅහු; 

අඤ්ඤඤ්චයෙොතංපුච්ඡාමි, යකනාසිෙංසුකුන්ථිතා  

139. 

‘‘සීසංන්හාතා තුවංආසි, සුචිවත්ථා අලඞ්කතා; 

අහඤ්චයෙොඅධිමත්තං, සමලඞ්කතතරාතයා  

140. 

‘‘තස්සායමයෙක්ෙමානාය, සාමියකනසමන්තයි; 
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තයතොයමඉස්සාවිපුලා, යකොයධොයමසමජායථ  

141. 

‘‘තයතො ෙංසුංගයහත්වාන, ෙංසුනාතඤ්හි ඔකිරිං; 

තස්සකම්මවිොයකන, යතනම්හිෙංසුකුන්ථිතා  

142. 

‘‘සබ්බංඅහම්පිජානාමි, ෙංසුනාමංත්වයමොකිරි; 

අඤ්ඤඤ්චයෙොතංපුච්ඡාමි, යකනෙජ්ජසිකච්ඡුයා  

143. 

‘‘යභසජ්ජහාරීඋභයයො, වනන්තංඅගමිම්හයස; 

ත්වඤ්චයභසජ්ජමාහරි, අහඤ්චකපිකච්ඡුයනො  

144. 

‘‘තස්සාතයාජානමානාය, යසයයංතයාහංසයමොකිරිං; 

තස්සකම්මවිොයකන, යතනෙජ්ජාමිකච්ඡුයා  

145. 

‘‘සබ්බංඅහම්පිජානාමි, යසයයංයමත්වංසයමොකිරි; 

අඤ්ඤඤ්චයෙොතංපුච්ඡාමි, යකනාසිනග්ගියාතුවං  

146. 

‘‘සහායානං සමයයොආසි, ඤාතීනංසමිතීඅහු; 

ත්වඤ්චආමන්තිතාආසි, සසාමිනීයනොචයෙොහං  

147. 

‘‘තස්සාතයාජානමානාය, දුස්සංතයාහංඅොනුදිං; 

තස්සකම්මවිොයකන, යතනම්හිනග්ගියාඅහං  

148. 

‘‘සබ්බංඅහම්පිජානාමි, දුස්සංයමත්වංඅොනුදි; 

අඤ්ඤඤ්චයෙොතංපුච්ඡාමි, යකනාසිගූථගන්ධිනී  

149. 

‘‘තවගන්ධඤ්චමාලඤ්ච, ෙච්චග්ඝඤ්චවියලෙනං; 

ගූථකූයෙඅතායරසිං, තංොෙංෙකතංමයා; 

තස්සකම්මවිොයකන, යතනම්හිගූථගන්ධිනී  

150. 

‘‘සබ්බං අහම්පිජානාමි, තංොෙංෙකතං තයා; 

අඤ්ඤඤ්චයෙොතංපුච්ඡාමි, යකනාසිදුග්ගතාතුවං  
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151. 

‘‘උභින්නංසමකංආසි, යංයගයහවිජ්ජයතධනං; 

සන්යතසුයදයයධම්යමසු, දීෙංනාකාසිමත්තයනො; 

තස්සකම්මවිොයකන, යතනම්හිදුග්ගතාඅහං  

152. 

‘‘තයදවමංත්වංඅවච, ොෙකම්මංනියසවසි; 

නහිොයෙහිකම්යමහි, සුලභායහොතිසුග්ගති  

153. 

‘‘වාමයතොමංත්වංෙච්යචසි, අයථොපිමංඋසූයසි; 

ෙස්සොොනංකම්මානං, විොයකොයහොතියාදියසො  

154. 

‘‘යත ඝරාතාචදාසියයො, තායනවාභරණානියම; 

යතඅඤ්යඤෙරිචායරන්ති, නයභොගායහොන්තිසස්සතා  

155. 

‘‘ඉදානි භූතස්සපිතා, ආෙණායගහයමහිති; 

අප්යෙවයතදයදකිඤ්චි, මාසුතාවඉයතොඅගා  

156. 

‘‘නග්ගාදුබ්බණ්ණරූොම්හි, කිසාධමනිසන්ථතා; 

යකොපීනයමතංඉත්ථීනං, මාමංභූතපිතාද්දස  

157. 

‘‘හන්දකිංවාතයාහංදම්මි, කිංවායතචකයරොමහං; 

යයනත්වංසුඛිතාඅස්ස, සබ්බකාමසමිද්ධිනී  

158. 

‘‘චත්තායරොභික්ඛූසඞ්ඝයතො, චත්තායරොෙනපුග්ගයල; 

අට්ඨභික්ඛූයභොජයිත්වා, මමදක්ඛිණමාදිස; 

තදාහංසුඛිතායහස්සං, සබ්බකාමසමිද්ධිනී  

159. 

‘‘සාධූතිසාෙටිස්සුත්වා, යභොජයිත්වාට්ඨභික්ෙයවො; 

වත්යථහච්ඡාදයිත්වාන, තස්සාදක්ඛිණමාදිසී  

160. 

‘‘සමනන්තරානුද්දිට්යඨ, විොයකොඋදෙජ්ජථ; 

යභොජනච්ඡාදනොනීයං, දක්ඛිණායඉදංඵලං  
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161. 

‘‘තයතො සුද්ධාසුචිවසනා, කාසිකුත්තමධාරිනී; 

විචිත්තවත්ථාභරණා, සෙත්තිංඋෙසඞ්කමි  

162. 

‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසියදවයත; 

ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා  

163. 

‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධමිජ්ඣති; 

උප්ෙජ්ජන්තිචයතයභොගා, යයයකචිමනයසොපියා  

164. 

‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසීපුඤ්ඤං; 

යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාෙභාසතීති  

165. 

‘‘අහං මත්තාතුවංතිස්සා, සෙත්තීයතපුයර අහුං; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගතා  

166. 

‘‘තවදින්යනනදායනන, යමොදාමිඅකුයතොභයා; 

චිරංජීවාහිභගිනි, සහසබ්යබහිඤාතිභි; 

අයසොකංවිරජංඨානං, ආවාසංවසවත්තිනං  

167. 

‘‘ඉධධම්මංචරිත්වාන, දානංදත්වානයසොභයන; 

වියනයයමච්යඡරමලංසමූලං, අනින්දිතාසග්ගමුයෙහි ඨාන’’න්ති  

138. තත්ථ සබ්බංඅහම්පිජානාමි, ෙථාත්වංචණ්ඩිකා අහූති‘‘චණ්ඩීච

ඵරුසා චාසි’’න්ති යං තයා වුත්තං, තං සබ්බං අහම්පි ජානාමි, යථා ත්වං

චණ්ඩිකායකොධනාඵරුසවචනාඉස්සුකීමච්ඡරීසඨාචඅයහොසි  අඤ්ඤඤ්ච

යෙොතංපුච්ඡාමීතිඅඤ්ඤංපුනතංඉදානිපුච්ඡාමි  යකනාසිෙංසුකුන්ථිතාති
යකනකම්යමනසඞ්කාරෙංසූති ඔුණ්ඨිතාසබ්බයසොඔකිණ්ණසරීරාඅහූති
අත්යථො  

139-40. සීසංන්හාතාති සසීසං න්හාතා  අධිමත්තන්ති අධිකතරං  

සමලඞ්කතතරාති සම්මාඅතිසයයනඅලඞ්කතා  ‘‘අධිමත්තා’’තිවාොයඨො, 

අතිවිය මත්තා මානමදමත්තා, මානනිස්සිතාති අත්යථො  තොති යභොතියා. 

සාමියකනසමන්තයීතිසාමියකනසද්ධිංඅල්යලොෙසල්ලාෙවයසන කයථසි  
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142-144. ෙජ්ජසිකච්ඡුොතිකච්ඡුයරොයගනොදීයසි, බාධීයසීතිඅත්යථො  

යභසජ්ජහාරීති යභසජ්ජහාරිනියයො ඔසධහාරිකායයො  උභයෙොති දුයව, 

ත්වඤ්ච අහඤ්චාති අත්යථො  වනන්තන්ති වනං  ත්වඤ්ච යභසජ්ජමාහරීති 

ත්වං යවජ්යජහි වුත්තං අත්තයනො උෙකාරාවහං යභසජ්ජං ආහරි  අහඤ්ච 

කපිකච්ඡුයනොතිඅහංෙනකපිකච්ඡුඵලානිදුඵස්සඵලානිආහරිං  කපිකච්ඡූති

වා සයංභූතා වුච්චති, තස්මා සයංභූතාය ෙත්තඵලානි ආහරින්ති අත්යථො  

යසෙයං තයාහං සයමොකරින්ති තව යසයයං අහං කපිකච්ඡුඵලෙත්යතහි
සමන්තයතොඅවකිරිං  

146-147. සහාොනන්ති මිත්තානං  සමයෙොති සමාගයමො  ඤාතීනන්ති

බන්ධූනං  සමිතීති සන්නිොයතො  ආමන්තිතාති මඞ්ගලකිරියාවයසන

නිමන්තිතා  සසාමිනීති සභත්තිකා, සහ භත්තුනාති අත්යථො  යනො ච 

යෙොහන්තියනොචයෙොඅහංආමන්තිතාආසින්තියයොජනා  දුස්සං තයාහන්ති

දුස්සංයතඅහං  අොනුදින්තියචොරිකාය අවහරිංඅග්ගයහොසිං  

149. ෙච්චග්ඝන්ති අභිනවං, මහග්ඝං වා  අතායරසින්ති ඛිපිං  

ගූථගන්ධිනීති ගූථගන්ධගන්ධිනීකරීසවායිනී  

151. ෙං යගයහ විජ්ජයත ධනන්ති යං යගයහ ධනං උෙලබ්භති, තං

තුය්හං මය්හඤ්චාතිඅම්හාකංඋභින්නසමකංතුලයයමවආසි  සන්යතසූති

විජ්ජමායනසු  දීෙන්ති ෙතිට්ඨං, පුඤ්ඤකම්මංසන්ධායවදති  

152. එවං සා යෙතී තිස්සාය පුච්ඡිතමත්ථං කත්යථත්වා පුන පුබ්යබ

තස්සා වචනං අකත්වා අත්තනා කතං අෙරාධං ෙකායසන්තී ‘‘තයදව මං

ත්ව’’න්තිආදිමාහ  තත්ථ තයදවාති තදා එව, මය්හං මනුස්සත්තභායව

ඨිතකායලයයව  තයථවාති වා ොයඨො, යථා එතරහි ජාතං, තං තථා එවාති

අත්යථො  මන්ති අත්තානං නිද්දිසති, ත්වන්ති තිස්සං  අවචාති අභණි  යථා

ෙන අවච, තං දස්යසතුං ‘‘ොෙකම්ම’’න්තිආදි වුත්තං  ‘‘ොෙකම්මානී’’ති 

ොළි ‘‘ත්වංොෙකම්මානියයවකයරොසි, ොයෙහිෙනකම්යමහිසුගති සුලභා

නයහොති, අථයෙොදුග්ගතිඑවසුලභා’’තියථාමංත්වංපුබ්යබඅවචඔවදි, 
තං තයථවාතිවදති  

153. තංසුත්වා තිස්සා ‘‘වාමයතොමංත්වංෙච්යචසී’’තිආදිනාතිස්යසො

ගාථා ආහ  තත්ථ වාමයතො මං ත්වං ෙච්යචසීති වියලොමයතො මං ත්වං 

අධිගච්ඡසි, තුය්හං හියතසිම්පි විෙච්චනීකකාරිනිං කත්වා මං ගණ්හාසි  මං

උසූෙසීති මය්හං උසූයසි, මයි ඉස්සං කයරොසි  ෙස්ස ොොනං කම්මානං, 

විොයකොයහොතිොදියසොතිොෙකානංනාම කම්මානංවිොයකොයාදියසොයථා

යඝොරතයරො, තංෙච්චක්ෙයතොෙස්සාතිවදති  
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154. යත අඤ්යඤ ෙරිචායරන්තීති යත ඝයර දාසියයො ආභරණානි ච
ඉමානි තයා පුබ්යබ ෙරිග්ගහිතානි ඉදානි අඤ්යඤ ෙරිචායරන්ති

ෙරිභුඤ්ජන්ති ‘‘ඉයම’’තිහි ලිඞ්ගවිෙල්ලායසනවුත්තං  නයභොගායහොන්ති

සස්සතාති යභොගා නායමයත න සස්සතා අනවට්ඨිතා තාවකාලිකා

මහායගමනීයා, තස්මා තදත්ථං ඉස්සාමච්ඡරියාදීනි න කත්තබ්බානීති
අධිප්ොයයො  

155. ඉදානි භූතස්ස පිතාති ඉදායනව භූතස්ස මය්හං පුත්තස්ස පිතා 

කුටුම්බියකො  ආෙ ාතිආෙණයතොඉමං යගහං එහිති ආගමිස්සති  අප්යෙව

යත දයද කඤ්චීති යගහං ආගයතො කුටුම්බියකො තුය්හං දාතබ්බයුත්තකං

කිඤ්චි යදයයධම්මං අපි නාම දයදයය  මා සු තාව ඉයතො අගාති ඉයතො
යගහස්සෙච්ඡාවත්ථුයතොමාතාව අගමාසීතිතංඅනුකම්ෙමානාආහ  

156. තං සුත්වා යෙතී අත්තයනො අජ්ඣාසයං ෙකායසන්තී ‘‘නග්ගා 

දුබ්බණ් රූොම්හී’’ති ගාථමාහ  තත්ථ යකොපීනයමතං ඉත්ථීනන්ති එතං
නග්ගදුබ්බණ්ණතාදිකංෙටිච්ඡායදතබ්බතායඉත්ථීනංයකොපීනං රුන්ධනීයං  

මා මං භූතපිතාද්දසාතිතස්මා භූතස්ස පිතා කුටුම්බියකො මං මා අද්දක්ඛීති
ලජ්ජමානාවදති  

157. තං සුත්වාතිස්සාසඤ්ජාතනුද්දයා ‘‘හන්දකංවා තයාහංදම්මී’’ති

ගාථමාහ තත්ථ හන්දාති යචොදනත්යථනිොයතො  කංවාතයාහංදම්මීතිකිං

යත අහං දම්මි, කිං වත්ථං දස්සාමි, උදාහු භත්තන්ති  කං වා යතධ 

කයරොමහන්තිකිංවාඅඤ්ඤංයතඉධඉමස්මිංකායලඋෙකාරංකරිස්සාමි  

158. තංසුත්වා යෙතී ‘‘චත්තායරොභික්ඛූසඞ්ඝයතො’’තිගාථමාහ තත්ථ 

චත්තායරො භික්ඛූ සඞ්ඝයතො, චත්තායරො ෙන පුග්ගයලති භික්ඛුසඞ්ඝයතො 

සඞ්ඝවයසනචත්තායරොභික්ඛූ, පුග්ගලවයසනචත්තායරොභික්ඛූතිඑවංඅට්ඨ

භික්ඛූ යථාරුචිං යභොයජත්වා තං දක්ඛිණං මම ආදිස, මය්හං ෙත්තිදානං

යදහි  තදාහං සුඛිතා යහස්සන්තියදාත්වං දක්ඛිණංමමඋද්දිසිස්සසි, තදා
අහංසුඛිතාසුෙප්ෙත්තාසබ්බකාමසමිද්ධිනීභවිස්සාමීතිඅත්යථො  

159-161. තං සුත්වා තිස්සා තමත්ථං අත්තයනො සාමිකස්ස

ආයරොයචත්වාදුතියදිවයසඅට්ඨභික්ඛූ යභොයජත්වාතස්සාදක්ඛිණමාදිසි, සා
තාවයදව ෙටිලද්ධදිබ්බසම්ෙත්තිකා පුන තිස්සාය සන්තිකං උෙසඞ්කමි 

තමත්ථං දස්යසතුං සඞ්ගීතිකායරහි ‘‘සාධූති සා ෙටිස්සුත්වා’’තිආදිකා
තිස්යසොගාථාඨපිතා  

162-167. උෙසඞ්කමිත්වා ඨිතං ෙන නං තිස්සා ‘‘අභික්කන්යතන 

වණ්ය නා’’තිආදීහි තීහිගාථාහිෙටිපුච්ඡි ඉතරා ‘‘අහංමත්තා’’තිගාථාය

අත්තානංආචික්ඛිත්වා ‘‘චිරං ජීවාහී’’තිගාථාය තස්සා අනුයමොදනං දත්වා 

‘‘ඉධ ධම්මං චරිත්වානා’’ති ගාථාය ඔවාදං අදාසි  තත්ථ තව දින්යනනාති
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තයා දින්යනන  අයසොකං විරජං ඨානන්ති යසොකාභායවන අයසොකං, 

යසදජල්ලිකානංෙනඅභායවන විරජංදිබ්බට්ඨානං, සබ්බයමතංයදවයලොකං

සන්ධායවදති  ආවාසන්තිඨානං  වසවත්තිනන්තිදිබ්යබන ආධිෙයතයයයන

අත්තයනො වසං වත්යතන්තානං  සමූලන්ති සයලොභයදොසං  යලොභයදොසා හි

මච්ඡරියස්ස මූලං නාම  අනින්දිතාති අගරහිතා ොසංසා, සග්ගමුයෙහි

ඨානන්ති රූොදීහි විසයයහි සුට්ඨු අග්ගත්තා ‘‘සග්ග’’න්ති ලද්ධනාමං

දිබ්බට්ඨානංඋයෙහි, සුගතිෙරායණා යහොහීතිඅත්යථො යසසංඋත්තානයමව  

අථ තිස්සාතංෙවත්තිංකුටුම්බිකස්ස ආයරොයචසි, කුටුම්බියකොභික්ඛූනං

ආයරොයචසි, භික්ඛූ භගවයතො ආයරොයචසුං  භගවා තමත්ථං අට්ඨුප්ෙත්තිං

කත්වා සම්ෙත්තෙරිසාය ධම්මං යදයසසි, තං සුත්වා මහාජයනො 
ෙටිලද්ධසංයවයගො වියනයය මච්යඡරාදිමලං දානසීලාදිරයතො
සුගතිෙරායයණොඅයහොසීති  

මත්තායෙතිවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. නන්දායෙතිවත්ථුවණ්ණනා 

කාළීදුබ්බණ් රූොසීතිඉදංසත්ථරි යජතවයනවිහරන්යතනන්දංනාම
යෙතිං ආරබ්භ වුත්තං  සාවත්ථියා කිර අවිදූයර අඤ්ඤතරස්මිං ගාමයක
නන්දියසයනොනාමඋොසයකො අයහොසිසද්යධොෙසන්යනො භරියා ෙනස්ස 

නන්දා නාම අස්සද්ධා අප්ෙසන්නා මච්ඡරිනී චණ්ඩී ඵරුසවචනා සාමියක
අගාරවා අග්ගතිස්සා සස්සුං යචොරිවායදන අක්යකොසති ෙරිභාසති  සා
අෙයරන සමයයන කාලං කත්වා යෙතයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා තස්යසව
ගාමස්ස අවිදූයර විචරන්තී එකදිවසං නන්දියසනස්ස උොසකස්ස ගාමයතො
නික්ෙමන්තස්සඅවිදූයරඅත්තානං දස්යසසි යසොතංදිස්වා– 

168. 

‘‘කාළීදුබ්බණ්ණරූොසි, ඵරුසාභීරුදස්සනා; 

පිඞ්ගලාසිකළාරාසි, නතංමඤ්ඤාමිමානුසි’’න්ති – 

ගාථාය අජ්ඣභාසි  තත්ථ කාළීති කාළවණ්ණා, ඣාමඞ්ගාරසදියසො හිස්සා

වණ්යණො අයහොසි  ඵරුසාති ෙරගත්තා  භීරුදස්සනාති භයානකදස්සනා

සප්ෙටිභයාකාරා  ‘‘භාරුදස්සනා’’ති වා ොයඨො, භාරියදස්සනා, 

දුබ්බණ්ණතාදිනාදුද්දසිකාතිඅත්යථො  පිඞ්ගලාතිපිඞ්ගලයලොචනා  කළාරාති 

කළාරදන්තා  නතංමඤ්ඤාමිමානුසින්තිඅහංතංමානුසින්ති නමඤ්ඤාමි, 
යෙතියමව ච තං මඤ්ඤාමීති අධිප්ොයයො  තං සුත්වා යෙතී අත්තානං 
ෙකායසන්තී– 

169. 

‘‘අහං නන්දානන්දියසන, භරියායතපුයර අහුං; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගතා’’ති – 
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ගාථමාහ. තත්ථ අහං නන්දා නන්දියසනාති සාමි නන්දියසන අහං නන්දා

නාම  භරිො යතපුයර අහුන්තිපුරිමජාතියංතුය්හංභරියා අයහොසිං  ඉයතො
ෙරං– 

170. 

‘‘කිංනුකායයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 

කිස්සකම්මවිොයකන, යෙතයලොකංඉයතොගතා’’ති – 

තස්සඋොසකස්සපුච්ඡා අථස්සසා– 

171. 

‘‘චණ්ඩීචඵරුසාචාසිං, තයිචාපිඅගාරවා; 

තාහංදුරුත්තංවත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගතා’’ති – 

විස්සජ්යජසි පුනයසො– 

172. 

‘‘හන්දුත්තරීයංදදාමියත, ඉමංදුස්සංනිවාසය; 

ඉමංදුස්සංනිවායසත්වා, එහියනස්සාමිතංඝරං  

173. 

‘‘වත්ථඤ්ච අන්නොනඤ්ච, ලච්ඡසිත්වංඝරං ගතා; 

පුත්යතචයතෙස්සිස්සසි, සුණිසායයොචදක්ෙසී’’ති –අථස්ස සා– 

174. 

‘‘හත්යථනහත්යථයතදින්නං, නමය්හංඋෙකප්ෙති; 

භික්ඛූචසීලසම්ෙන්යන, වීතරායගබහුස්සුයත  

175. 

‘‘තප්යෙහිඅන්නොයනන, මමදක්ඛිණමාදිස; 

තදාහංසුඛිතායහස්සං, සබ්බකාමසමිද්ධිනී’’ති – 

ද්යවගාථාඅභාසි තයතො– 

176. 

‘‘සාධූති යසොෙටිස්සුත්වා, දානං විපුලමාකිරි; 

අන්නංොනංොදනීයං, වත්ථයසනාසනානිච; 

ඡත්තංගන්ධඤ්චමාලඤ්ච, විවිධාචඋොහනා  

177. 

‘‘භික්ඛූචසීලසම්ෙන්යන, වීතරායගබහුස්සුයත; 

තප්යෙත්වාඅන්නොයනන, තස්සාදක්ඛිණමාදිසී  
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178. 

‘‘සමනන්තරානුද්දිට්යඨ, විොයකො උදෙජ්ජථ; 

යභොජනච්ඡාදනොනීයං, දක්ඛිණායඉදංඵලං  

179. 

‘‘තයතොසුද්ධාසුචිවසනා, කාසිකුත්තමධාරිනී; 

විචිත්තවත්ථාභරණා, සාමිකංඋෙසඞ්කමී’’ති – 

චතස්යසොගාථාසඞ්ගීතිකායරහිවුත්තා තයතොෙරං– 

180. 

‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසියදවයත; 

ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා  

181. 

‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධමිජ්ඣති; 

උප්ෙජ්ජන්තිචයතයභොගා, යයයකචිමනයසොපියා  

182. 

‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාෙභාසතී’’ති  

183. 

‘‘අහංනන්දානන්දියසන, භරියායතපුයරඅහුං; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගතා  

184. 

‘‘තවදින්යනනදායනන, යමොදාමිඅකුයතොභයා; 

චිරංජීවගහෙති, සහසබ්යබහිඤාතිභි; 

අයසොකං විරජංයෙමං, ආවාසංවසවත්තිනං  

185. 

‘‘ඉධධම්මංචරිත්වාන, දානංදත්වාගහෙති; 

වියනයයමච්යඡරමලංසමූලං, අනින්දියතොසග්ගමුයෙහිඨාන’’න්ති  
– 

උොසකස්සචයෙතියාචවචනෙටිවචනගාථා  

176. තත්ථ දානංවිපුලමාකරීතිඋක්ඛියණයයයෙත්යතයදයයධම්මබීජං 
විප්ෙකිරන්යතොවියමහාදානංෙවත්යතසි යසසංඅනන්තරවත්ථුසදිසයමව  
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එවං සා අත්තයනො දිබ්බසම්ෙත්තිං තස්සා ච කාරණං නන්දියසනස්ස 
විභායවත්වා අත්තයනො වසනට්ඨානයමව ගතා  උොසයකො තං ෙවත්තිං

භික්ඛූනං ආයරොයචසි, භික්ඛූ භගවයතො ආයරොයචසුං  භගවා තමත්ථං
අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා සම්ෙත්තෙරිසාය ධම්මං යදයසසි  සා යදසනා
මහාජනස්සසාත්ථිකාඅයහොසීති  

නන්දායෙතිවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. මට්ඨකුණ්ඩලීයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

අලඞ්කයතො මට්ඨකුණ්ඩලීති ඉදං සත්ථරි යජතවයන විහරන්යත

මට්ඨකුණ්ඩලියදවපුත්තං ආරබ්භ වුත්තං  තත්ථ යං වත්තබ්බං, තං 
ෙරමත්ථදීෙනියං විමානවත්ථුවණ්ණනායං

මට්ඨකුණ්ඩලීවිමානවත්ථුවණ්ණනාය (වි  ව  අට්ඨ  1206

මට්ඨකුණ්ඩලීවිමානවණ්ණනා) වුත්තයමව, තස්මා තත්ථ වුත්තනයයයනව 
යවදිතබ්බං  

එත්ථචමට්ඨකුණ්ඩලීයදවපුත්තස්සවිමානයදවතාභාවයතොතස්ස වත්ථු

යදිපිවිමානවත්ථුොළියංසඞ්ගහංආයරොපිතං, යස්මාෙනයසොයදවපුත්යතො 
අදින්නපුබ්බකබ්රාහ්මණස්ස පුත්තයසොයකන සුසානං ගන්ත්වා ආළාහනං
අනුෙරියායිත්වා යරොදන්තස්ස යසොකහරණත්ථං අත්තයනො යදවරූෙං
ෙටිසංහරිත්වා හරිචන්දනුස්සයදො බාහා ෙග්ගය්හ කන්දන්යතො
දුක්ොභිභූතාකායරන යෙයතො විය අත්තානං දස්යසසි  මනුස්සත්තභාවයතො
අයෙතත්තා යෙතෙරියායයොපි ලබ්භති එවාති තස්ස වත්ථු 
යෙතවත්ථුොළියම්පිසඞ්ගහංආයරොපිතන්තිදට්ඨබ්බං  

මට්ඨකුණ්ඩලීයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. කණ්හයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

උට්යඨහි කණ්හ කං යසසීති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
අඤ්ඤතරං මතපුත්තං උොසකං ආරබ්භ කයථසි  සාවත්ථියං කිර
අඤ්ඤතරස්ස උොසකස්ස පුත්යතො කාලමකාසි  යසො යතන

යසොකසල්ලසමප්පියතොනන්හායති, නභුඤ්ජති, න කම්මන්යතවිචායරති, 

න බුද්ධුෙට්ඨානං ගච්ඡති, යකවලං, ‘‘තාත පියපුත්තක, මං ඔහාය කහං
ෙඨමතරං ගයතොසී’’තිආදීනි වදන්යතො විප්ෙලෙති  සත්ථා ෙච්චූසසමයය
යලොකංඔයලොයකන්යතො තස්ස යසොතාෙත්තිඵලූෙනිස්සයංදිස්වාපුනදිවයස 

භික්ඛුසඞ්ඝෙරිවුයතොසාවත්ථියං පිණ්ඩායචරිත්වාකතභත්තකිච්යචො භික්ඛූ 
උයයයොයජත්වා ආනන්දත්යථයරන ෙච්ඡාසමයණන තස්ස ඝරද්වාරං
අගමාසි  සත්ථු ආගතභාවං උොසකස්ස ආයරොයචසුං  අථස්ස යගහජයනො
යගහද්වායර ආසනං ෙඤ්ඤායෙත්වා සත්ථාරං නිසීදායෙත්වා උොසකං
ෙරිග්ගයහත්වා සත්ථු සන්තිකං උෙයනසි  එකමන්තං නිසින්නං තං දිස්වා

‘‘කිං, උොසක, යසොචසී’’තිවත්වා ‘‘ආම, භන්යත’’තිවුත්යත, ‘‘උොසක, 



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා උබ්බරිවග්යගො 

75 

ෙටුන 

යෙොරාණකෙණ්ඩිතාෙණ්ඩිතානංකථංසුත්වාමතපුත්තංනානුයසොචිංසූ’’ති
වත්වායතන යාචියතොඅතීතංආහරි  

අතීයත ද්වාරවතීනගයර දස භාතිකරාජායනො අයහසුං – වාසුයදයවො
බලයදයවො චන්දයදවා සූරියයදයවො අග්ගියදයවො වරුණයදයවො අජ්ජුයනො
ෙජ්ජුයනො ඝටෙණ්ඩියතො අඞ්කුයරො චාති  යතසු වාසුයදවමහාරාජස්ස
පියපුත්යතොකාලමකාසි  යතන රාජා යසොකෙයරයතො සබ්බකිච්චානි ෙහාය
මඤ්චස්ස අටනිං ෙරිග්ගයහත්වා විප්ෙලෙන්යතො නිෙජ්ජි  තස්මිං කායල
ඝටෙණ්ඩියතොචින්යතසි–‘‘ඨයෙත්වාමංඅඤ්යඤොයකොචිමමභාතුයසොකං 

ෙරිහරිතුංසමත්යථොනාමනත්ථි, උොයයනස්සයසොකංහරිස්සාමී’’ති යසො

උම්මත්තකයවසං ගයහත්වා ‘‘සසං යම යදථ, සසං යම යදථා’’තිආකාසං

ඔයලොයකන්යතො සකලනගරං විචරි  ‘‘ඝටෙණ්ඩියතො උම්මත්තයකො
ජායතො’’තිසකලනගරංසඞ්ඛුභි  

තස්මිං කායල යරොහියණයයයො නාම අමච්යචො වාසුයදවරඤ්යඤො
සන්තිකං ගන්ත්වායතනසද්ධිංකථංසමුට්ඨායෙන්යතො– 

207. 

‘‘උට්යඨහිකණ්හකිංයසසි, යකොඅත්යථොසුෙයනනයත; 

යයොචතුය්හංසයකොභාතා, හදයංචක්ඛුචදක්ඛිණං; 

තස්සවාතාබලීයන්ති, සසංජප්ෙතියකසවා’’ති –ඉමං ගාථමාහ; 

207. තත්ථ කණ්හාති වාසුයදවං යගොත්යතනාලෙති  යකො අත්යථො

සුෙයනනයතතිසුෙයනනතුය්හංකා නාමවඩ්ඪි  සයකොභාතාතියසොදරියයො

භාතා  හදෙං චක්ඛු ච දක්ඛි න්ති හදයයන යචව දක්ඛිණචක්ඛුනා ච

සදියසොතිඅත්යථො  තස්සවාතාබලීෙන්තීතිතස්සඅෙරාෙරං උප්ෙජ්ජමානා

උම්මාදවාතා බලවන්යතො යහොන්ති වඩ් න්ති අභිභවන්ති  සසං ජප්ෙතීති

‘‘සසංයමයදථා’’තිවිප්ෙලෙති  යකසවාතියසොකිරයකසානංයසොභනානං
අත්ථිතාය‘‘යකසයවො’’ති යවොහරීයති යතනනංනායමනආලෙති  

තස්ස වචනං සුත්වා සයනයතො උට්ඨිතභාවං දීයෙන්යතො සත්ථා 
අභිසම්බුද්යධොහුත්වා– 

208. 

‘‘තස්සතංවචනංසුත්වා, යරොහියණයයස්සයකසයවො; 

තරමානරූයෙො වුට්ඨාසි, භාතු යසොයකන අට්ටියතො’’ති  – ඉමං 

ගාථමාහ; 

රාජාඋට්ඨායසීඝංොසාදාඔතරිත්වාඝටෙණ්ඩිතස්සසන්තිකං ගන්ත්වා
උයභොසුහත්යථසුනංදළ්හංගයහත්වායතනසද්ධිංසල්ලෙන්යතො– 

209. 
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‘‘කිංනුඋම්මත්තරූයෙොව, යකවලංද්වාරකංඉමං; 

සයසොසයසොතිලෙසි, කීදිසංසසමිච්ඡසි  

210. 

‘‘යසොවණ්ණමයංමණිමයං, යලොහමයංඅථරූපියමයං; 

සඞ්ෙසිලාෙවාළමයං, කාරයිස්සාමියතසසං  

211. 

‘‘සන්තිඅඤ්යඤපිසසකා, අරඤ්ඤවනයගොචරා; 

යතපියතආනයිස්සාමි, කීදිසංසසමිච්ඡසී’’ති – 

තිස්යසොගාථායයොඅභාසි  

209-211. තත්ථ උම්මත්තරූයෙොවාති උම්මත්තයකො විය  යකවලන්ති

සකලං  ද්වාරකන්ති ද්වාරවතීනගරං විචරන්යතො  සයසො සයසොති ලෙසීති

සයසො සයසොති විලෙසි  යසොවණ් මෙන්ති සුවණ්ණමයං  යලොහමෙන්ති

තම්බයලොහමයං  රූපිෙමෙන්ති රජතමයං යංඉච්ඡසිතංවයදහි, අථයකන

යසොචසි  අඤ්යඤපි අරඤ්යඤ වනයගොචරා සසකා අත්ථි, යත යත

ආනයිස්සාමි, වද, භද්රමුෙ, කීදිසං සසමිච්ඡසීති ඝටෙණ්ඩිතං ‘‘සයසන
අත්ථියකො’’තිඅධිප්ොයයනසයසනනිමන්යතසි තංසුත්වා ඝටෙණ්ඩියතො– 

212. 

‘‘නාහයමයත සයසඉච්යඡ, යයසසා ෙථවිස්සිතා; 

චන්දයතොසසමිච්ඡාමි, තංයමඔහරයකසවා’’ති – 

ගාථමාහ තත්ථ ඔහරාතිඔහායරහි තං සුත්වාරාජා‘‘නිස්සංසයංයමභාතා
උම්මත්තයකොජායතො’’තියදොමනස්සප්ෙත්යතො– 

213. 

‘‘යසොනූනමධුරංඤාති, ජීවිතංවිජහිස්සසි; 

අෙත්ථියංෙත්ථයසි, චන්දයතොසසමිච්ඡසී’’ති – 

ගාථමාහ  තත්ථ ඤාතීති කනිට්ඨං ආලෙති  අයයමත්ථ අත්යථො – මය්හං

පියඤාති යං අතිමධුරං අත්තයනො ජීවිතං, තං විජහිස්සසි මඤ්යඤ, යයො
අෙත්ථයිතබ්බංෙත්යථසීති  

ඝටෙණ්ඩියතොරඤ්යඤොවචනංසුත්වානිච්චයලොවඨත්වා‘‘භාතික, ත්වං 
චන්දයතො සසං ෙත්යථන්තස්ස තං අලභිත්වා ජීවිතක්ෙයයො භවිස්සතීති
ජානන්යතො කස්මා මතං පුත්තං අලභිත්වා අනුයසොචසී’’ති ඉමමත්ථං
දීයෙන්යතො– 

214. 
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‘‘එවං යචකණ්හජානාසි, යථඤ්ඤමනුසාසසි; 

කස්මාපුයරමතංපුත්තං, අජ්ජාපිමනුයසොචසී’’ති – 

ගාථමාහ තත්ථ එවංයච, කණ්හ, ජානාසීති, භාතික, කණ්හනාමකමහාරාජ, 

‘‘අලබ්භයනයයවත්ථු නාම න ෙත්යථතබ්බ’’න්ති යදි එවං ජානාසි  

ෙථඤ්ඤන්ති එවං ජානන්යතොව යථා අඤ්ඤං අනුසාසසි, තථා අකත්වා  

කස්මාපුයරමතං පුත්තන්තිඅථකස්මාඉයතොචතුමාසමත්ථයකමතංපුත්තං
අජ්ජාපි අනුයසොචසීති  

එවං යසො අන්තරවීථියං ඨිතයකොව ‘‘අහං තාව එවං ෙඤ්ඤායමානං

ෙත්යථමි, ත්වං ෙන අෙඤ්ඤායමානස්සත්ථාය යසොචසී’’ති වත්වා තස්ස
ධම්මංයදයසන්යතො– 

215. 

‘‘න යංලබ්භාමනුස්යසන, අමනුස්යසනවා ෙන; 

ජායතොයමමාමරිපුත්යතො, කුයතොලබ්භාඅලබ්භියං  

216. 

‘‘න මන්තාමූලයභසජ්ජා, ඔසයධහිධයනනවා; 

සක්කාආනයිතුංකණ්හ, යංයෙතමනුයසොචසී’’ති –ගාථාද්වයමාහ; 

215. තත්ථ ෙන්ති, භාතික, යං ‘‘එවං ජායතො යම පුත්යතො මා මරී’’ති 

මනුස්යසන වා යදයවන වා ෙන න ලබ්භා න සක්කා ලද්ධුං, තං ත්වං

ෙත්යථසි, තං ෙයනතං කුයතො ලබ්භා, යකන කාරයණන ලද්ධුං සක්කා 

යස්මා අලබ්භිෙං අලබ්භයනයයවත්ථුනායමතන්තිඅත්යථො  

216. මන්තාති මන්තප්ෙයයොයගන  මූලයභසජ්ජාති මූලයභසජ්යජන  

ඔසයධහීතිනානාවියධහිඔසයධහි  ධයනනවාතියකොටිසතසඞ්යෙනධයනන

වාපි  ඉදං වුත්තං යහොති – යං යෙතමනුයසොචසි, තං එයතහි
මන්තප්ෙයයොගාදීහිපිආයනතුංනසක්කාති  

පුනඝටෙණ්ඩියතො ‘‘භාතික, ඉදං මරණංනාම ධයනන වා ජාතියා වා 
විජ්ජායවාසීයලනවාභාවනායවානසක්කාෙටිබාහිතු’’න්තිදස්යසන්යතො
– 

217. 

‘‘මහද්ධනා මහායභොගා, රට්ඨවන්යතොපි ෙත්තියා; 

ෙහූතධනධඤ්ඤායස, යතපියනොඅජරාමරා  

218. 

‘‘ෙත්තියාබ්රාහ්මණායවස්සා, සුද්දාචණ්ඩාලපුක්කුස්සා; 
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එයතචඤ්යඤචජාතියා, යතපියනොඅජරාමරා  

219. 

‘‘යයමන්තංෙරිවත්යතන්ති, ඡළඞ්ගංබ්රහ්මචින්තිතං; 

එයතචඤ්යඤචවිජ්ජාය, යතපියනොඅජරාමරා  

220. 

‘‘ඉසයයොවාපියයසන්තා, සඤ්ඤතත්තාතෙස්සියනො; 

සරීරංයතපිකායලන, විජහන්තිතෙස්සියනො  

221. 

‘‘භාවිතත්තා අරහන්යතො, කතකිච්චාඅනාසවා; 

නික්ඛිෙන්තිඉමංයදහං, පුඤ්ඤොෙෙරික්ෙයා’’ති – 

ෙඤ්චහිගාථාහිරඤ්යඤොධම්මංයදයසසි  

217. තත්ථ මහද්ධනාතිනිධානගතස්යසව මහයතො ධනස්ස අත්ථිතාය

බහුධනා  මහායභොගාති යදවයභොගසදිසාය මහතියා යභොගසම්ෙත්තියා

සමන්නාගතා  රට්ඨවන්යතොති සකලරට්ඨවන්යතො  ෙහූතධනධඤ්ඤායසති
තිණ්ණං චතුන්නං වා සංවච්ඡරානං අත්ථාය නිදහිත්වා ඨයෙතබ්බස්ස

නිච්චෙරිබ්බයභූතස්ස ධනධඤ්ඤස්ස වයසන අෙරියන්තධනධඤ්ඤා  යතපි

යනොඅජරාමරාතියතපිඑවංමහාවිභවා මන්ධාතුමහාසුදස්සනාදයයොෙත්තියා

අජරාමරානායහසුං, අඤ්ඤදත්ථුමරණමුෙයමව අනුෙවිට්ඨාතිඅත්යථො  

218. එයතති යථාවුත්තෙත්තියාදයයො  අඤ්යඤති අඤ්ඤතරා එවංභූතා

අම්බට්ඨාදයයො  ජාතිොති අත්තයනො ජාතිනිමිත්තං අජරාමරා නායහසුන්ති
අත්යථො  

219. මන්තන්තියවදං  ෙරිවත්යතන්තීති සජ්ඣායන්තිවායචන්තිච අථ

වා ෙරිවත්යතන්තීතියවදං අනුෙරිවත්යතන්තායහොමංකයරොන්තා ජෙන්ති  

ඡළඞ්ගන්ති 
සික්ොකප්ෙනිරුත්තිබයාකරණයජොතිසත්ථඡන්යදොවිචිතිසඞ්ොයතහි ඡහි

අඞ්යගහි යුත්තං  බ්රහ්මචින්තිතන්ති බ්රාහ්මණානමත්ථාය බ්රහ්මනා චින්තිතං

කථිතං  විජ්ජාොතිබ්රහ්මසදිසවිජ්ජායසමන්නාගතා, යතපියනොඅජරාමරාති 
අත්යථො  

220-221. ඉසයෙොති යමනියමාදීනං ෙටිකූලසඤ්ඤාදීනඤ්ච

එසනට්යඨන ඉසයයො  සන්තාතිකායවාචාහි සන්තසභාවා  සඤ්ඤතත්තාති
රාගාදීනං සංයයමන සංයතචිත්තා  කායතෙනසඞ්ොයතො තයෙො එයතසං

අත්ථීති තෙස්සියනො. පුන තෙස්සියනොතිසංවරකා යතනඑවංතෙනිස්සිතකා
හුත්වාසරීයරනච වියමොක්ෙංෙත්තුකාමාපිසංවරකාසරීරංවිජහන්තිඑවාති
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දස්යසති අථවා ඉසයෙොතිඅධිසීලසික්ොදීනංඑසනට්යඨනඉසයයො, තදත්ථං 

තප්ෙටිෙක්ොනංොෙධම්මානංවූෙසයමනසන්තා, එකාරම්මයණචිත්තස්ස

සංයයමන සඤ්ඤතත්තා, සම්මප්ෙධානයයොගයතො වීරියතායෙන

තෙස්සියනො, සප්ෙයයොගා රාගාදීනං සන්තෙයනන තෙස්සියනොති 

යයොයජතබ්බං  භාවිතත්තාතිචතුසච්චකම්මට්ඨානභාවනායභාවිතචිත්තා  

එවං ඝටෙණ්ඩියතන ධම්යම කථියත තං සුත්වා රාජා
අෙගතයසොකසල්යලොෙසන්නමානයසොඝටෙණ්ඩිතංෙසංසන්යතො– 

222. 

‘‘ආදිත්තංවතමංසන්තං, ඝටසිත්තංවොවකං; 

වාරිනාවියඔසිඤ්චං, සබ්බංනිබ්බාෙයයදරං  

223. 

‘‘අබ්බහීවතයමසල්ලං, යසොකංහදයනිස්සිතං; 

යයොයමයසොකෙයරතස්ස, පුත්තයසොකංඅොනුදි  

224. 

‘‘ස්වාහංඅබ්බූළ්හසල්යලොස්මි, සීතිභූයතොස්මිනිබ්බුයතො; 

නයසොචාමිනයරොදාමි, තවසුත්වානභාතික  

225. 

‘‘එවංකයරොන්තිසප්ෙඤ්ඤා, යයයහොන්තිඅනුකම්ෙකා; 

නිවත්තයන්තියසොකම්හා, ඝයටොයජට්ඨංවභාතරං  

226. 

‘‘යස්ස එතාදිසායහොන්ති, අමච්චා ෙරිචාරකා; 

සුභාසියතනඅන්යවන්ති, ඝයටොයජට්ඨංවභාතර’’න්ති –යසසගාථා 

අභාසි; 

225. තත්ථ ඝයෙො යජට්ඨංව භාතරන්තියථා ඝටෙණ්ඩියතො අත්තයනො
යජට්ඨභාතරං මතපුත්තයසොකාභිභූතංඅත්තයනොඋොයයකොසල්යලනයචව

ධම්මකථාය ච තයතො පුත්තයසොකයතො විනිවත්තයි, එවං අඤ්යඤපි

සප්ෙඤ්ඤායයයහොන්තිඅනුකම්ෙකා, යතඤාතීනංඋෙකාරං කයරොන්තීති
අත්යථො  

226. ෙස්ස එතාදිසා යහොන්තීති අයං අභිසම්බුද්ධගාථා  තස්සත්යථො –
යථා යයනකාරයණනපුත්තයසොකෙයරතංරාජානංවාසුයදවංඝටෙණ්ඩියතො

යසොකහරණත්ථාය සුභාසියතන අන්යවසි අනුඑසි, ෙස්ස අඤ්ඤස්සාපි 

එතාදිසා ෙණ්ඩිතා අමච්චා ෙටිලද්ධා අස්සු, තස්ස කුයතො යසොයකොති!
යසසගාථායහට්ඨාවුත්තත්ථාඑවාති  
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සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා ‘‘එවං, උොසක, 
යෙොරාණකෙණ්ඩිතාෙණ්ඩිතානංකථංසුත්වා පුත්තයසොකං හරිංසූ’’තිවත්වා
සච්චානිෙකායසත්වාජාතකංසයමොධායනසි සච්චෙරියයොසායනඋොසයකො 
යසොතාෙත්තිඵයලෙතිට්ඨහීති  

කණ්හයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. ධනොලයසට්ඨියෙතවත්ථුවණ්ණනා 

නග්යගො දුබ්බණ් රූයෙොසීති ඉදං සත්ථරි යජතවයන විහරන්යත
ධනොලයෙතං ආරබ්භ වුත්තං  අනුප්ෙන්යන කිර බුද්යධ ෙණ්ණරට්යඨ 

එරකච්ඡනගයර ධනොලයකො නාම යසට්ඨි අයහොසි අස්සද්යධො
අප්ෙසන්යනො කදරියයො නත්ථිකදිට්ඨියකො  තස්ස කිරියා ොළියතො එව
විඤ්ඤායති  යසො කාලං කත්වා මරුකන්තායර යෙයතො හුත්වා නිබ්බත්ති 

තස්ස තාලක්ෙන්ධප්ෙමායණො කායයො අයහොසි, සමුට්ඨිතච්ඡවි ඵරුයසො, 

විරූෙයකයසො, භයානයකො, දුබ්බණ්යණො අතිවිය විරූයෙො බීභච්ඡදස්සයනො 
යසො ෙඤ්චෙණ්ණාසවස්සානිභත්තසිත්ථං වා උදකබින්දුං වා අලභන්යතො 
විසුක්ෙකණ්යඨොට්ඨජිව්යහො ජිඝච්ඡාපිොසාභිභූයතො ඉයතො චියතො ච 
ෙරිබ්භමති  

අථ අම්හාකං භගවති යලොයක උප්ෙජ්ජිත්වා ෙවත්තිතවරධම්මචක්යක 

අනුක්කයමන සාවත්ථියං විහරන්යත සාවත්ථිවාසියනො වාණිජා
ෙඤ්චමත්තානි සකටසතානි භණ්ඩස්ස පූයරත්වා උත්තරාෙථං ගන්ත්වා
භණ්ඩං වික්කිණිත්වා ෙටිලද්ධභණ්ඩං සකයටසු ආයරොයෙත්වා
ෙටිනිවත්තමානා සායන්හසමයය අඤ්ඤතරං සුක්ෙනදිං ොපුණිත්වා තත්ථ
යානංමුඤ්චිත්වාරත්තියංවාසංකප්යෙසුං අථයසොයෙයතොපිොසාභිභූයතො 
ොනීයස්සත්ථාය ආගන්ත්වා තත්ථ බින්දුමත්තම්පි ොනීයං අලභිත්වා
විගතායසො ඡින්නමූයලොවියතායලොඡින්නොයදොෙති තංදිස්වාවාණිජා– 

227. 

‘‘නග්යගොදුබ්බණ්ණරූයෙොසි, කියසොධමනිසන්ථයතො; 

උප්ඵාසුලියකොකිසියකො, යකොනුත්වමසිමාරිසා’’ති – 

ඉමායගාථායපුච්ඡිංසු තයතොයෙයතො– 

228. 

‘‘අහං භදන්යතයෙයතොම්හි, දුග්ගයතො යමයලොකියකො; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගයතො’’ති – 

අත්තානං ආවිකත්වාපුනයතහි– 

229. 

‘‘කිංනුකායයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 
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කිස්සකම්මවිොයකන, යෙතයලොකංඉයතොගයතො’’ති – 

කතකම්මං පුච්ඡියතො පුබ්යබ නිබ්බත්තට්ඨානයතො ෙට්ඨාය අතීතං 
ෙච්චුප්ෙන්නං අනාගතඤ්ච අත්තයනො ෙවත්තිං දස්යසන්යතො යතසඤ්ච

ඔවාදංයදන්යතො – 

230. 

‘‘නගරංඅත්ථිෙණ්ණානං, එරකච්ඡන්තිවිස්සුතං; 

තත්ථයසට්ඨිපුයරආසිං, ධනොයලොතිමංවිදූ  

231. 

‘‘අසීතිසකටවාහානං, හිරඤ්ඤස්සඅයහොසියම; 

ෙහූතංයමජාතරූෙං, මුත්තායවළුරියාබහූ  

232. 

‘‘තාවමහද්ධනස්සාපි, නයමදාතුංපියංඅහු; 

පිදහිත්වාද්වාරංභුඤ්ජිං, මාමංයාචනකාද්දසුං  

233. 

‘‘අස්සද්යධොමච්ඡරීචාසිං, කදරියයොෙරිභාසයකො; 

දදන්තානංකයරොන්තානං, වාරයිස්සංබහූජයන  

234. 

‘‘විොයකො නත්ථිදානස්ස, සංයමස්සකුයතො ඵලං; 

යෙොක්ෙරඤ්යඤොදොනානි, ආරාමානිචයරොපියත; 

ෙොයයොචවිනායසසිං, දුග්යගසඞ්කමනානිච  

235. 

‘‘ස්වාහංඅකතකලයායණො, කතොයෙොතයතොචුයතො; 

උෙෙන්යනොයෙත්තිවිසයං, ඛුප්පිොසසමප්පියතො  

236. 

‘‘ෙඤ්චෙණ්ණාසවස්සානි, යයතොකාලඞ්කයතොඅහං; 

නාභිජානාමිභුත්තංවා, පීතංවාෙනොනියං  

237. 

‘‘යයො සංයයමොයසොවිනායසො, යයොවිනායසොයසො සංයයමො; 

යෙතාහිකිරජානන්ති, යයොසංයයමොයසොවිනායසො  

238. 

‘‘අහං පුයරසංයමිස්සං, නාදාසිංබහුයක ධයන; 

සන්යතසුයදයයධම්යමසු, දීෙංනාකාසිමත්තයනො; 
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ස්වාහංෙච්ඡානුතප්ොමි, අත්තකම්මඵලූෙයගො  

239. 

‘‘උද්ධංචතූහිමායසහි, කාලකිරියාභවිස්සති; 

එකන්තකටුකංයඝොරං, නිරයංෙෙතිස්සහං  

240. 

‘‘චතුක්කණ්ණංචතුද්වාරං, විභත්තංභාගයසොමිතං; 

අයයොොකාරෙරියන්තං, අයසාෙටිකුජ්ජිතං  

241. 

‘‘තස්සඅයයොමයාභූමි, ජලිතායතජසායුතා; 

සමන්තායයොජනසතං, ඵරිත්වාතිට්ඨතිසබ්බදා  

242. 

‘‘තත්ථාහංදීඝමද්ධානං, දුක්ෙංයවදිස්සයවදනං; 

ඵලංොෙස්සකම්මස්ස, තස්මායසොචාමහංභුසං  

243. 

‘‘තංවාවදාමිභද්දංයවො, යාවන්යතත්ථසමාගතා; 

මාකත්ථොෙකංකම්මං, ආවිවායදිවාරයහො  

244. 

‘‘සයචතංොෙකංකම්මං, කරිස්සථකයරොථවා; 

නයවොදුක්ොෙමුතයත්ථි, උප්ෙච්චාපිෙලායතං  

245. 

‘‘මත්යතයයායහොථයෙත්යතයයා, කුයලයජට්ඨාෙචායිකා; 

සාමඤ්ඤායහොථබ්රහ්මඤ්ඤා, එවංසග්ගංගමිස්සථා’’ති – 

ඉමාගාථාඅභාසි  

230-231. තත්ථ ෙණ් ානන්ති ෙණ්ණානාමරට්ඨස්ස එවංනාමකානං

රාජූනං  එරකච්ඡන්තිතස්සනගරස්සනාමං  තත්ථාතිතස්මිංනගයර  පුයරති

පුබ්යබ අතීතත්තභායව. ධනොයලොති මං විදූති ‘‘ධනොලයසට්ඨී’’ති මං
ජානන්ති  තයිදං නාමං තදා මය්හං අත්ථානුගතයමවාති දස්යසන්යතො 

‘‘අසීතී’’ති ගාථමාහ  තත්ථ අසීති සකෙවාහානන්ති වීසතිොරියකො වායහො, 
යයො සකටන්ති වුච්චති  යතසං සකටවාහානං අසීති හිරඤ්ඤස්ස තථා

කහාෙණස්ස ච යම අයහොසීති යයොජනා  ෙහූතං යම ජාතරූෙන්ති
සුවණ්ණම්පිෙහූතංඅයනකභාරෙරිමාණංඅයහොසීති සම්බන්යධො  
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232-233. න යමදාතුංපිෙං අහූතිදානංදාතුංමය්හංපියංනායහොසි  මා

මං ොචනකාද්දසුන්ති ‘‘යාචකා මා මං ෙස්සිංසූ’’ති පිදහිත්වා යගහද්වාරං 

භුඤ්ජාමි  කදරියෙොති ථද්ධමච්ඡරී  ෙරිභාසයකොති දානං යදන්යත දිස්වා

භයයන සන්තජ්ජයකො  දදන්තානං කයරොන්තානන්ති උෙයයොගත්යථ

සාමිවචනං, දානානි දදන්යත පුඤ්ඤානි කයරොන්යත  බහූ ජයනති බහූ
සත්යත  දදන්තානං වා කයරොන්තානං වා සමුදායභූතං බහුං ජනං

පුඤ්ඤකම්මයතො වාරයිස්සං නිවායරසිං  

234-236. විොයකො නත්ථි දානස්සාතිආදි දානාදීනං නිවාරයණ

කාරණදස්සනං  තත්ථ විොයකොනත්ථිදානස්සාතිදානකම්මස්සඵලංනාම 

නත්ථි, යකවලං පුඤ්ඤං පුඤ්ඤන්ති ධනවිනායසො එවාති දීයෙති  

සංෙමස්සාති සීලසංයමස්ස  කුයතො ඵලන්ති කුයතො නාම ඵලං ලබ්භති, 

නිරත්ථකයමව සීලරක්ෙණන්ති අධිප්ොයයො  ආරාමානීති ආරාමූෙවනානීති

අත්යථො  ෙොයෙොති ොනීයසාලා  දුග්යගති උදකචික්ෙල්ලානං වයසන 

දුග්ගමට්ඨානානි  සඞ්කමනානීති යසතුයයො  තයතො චුයතොති තයතො

මනුස්සයලොකයතො චුයතො  ෙඤ්චෙණ් ාසාති ෙඤ්චෙඤ්ඤාස  ෙයතො

කාලඞ්කයතො අහන්ති යදා කාලකතා අහං, තයතො ෙට්ඨාය  නාභිජානාමීති 

එත්තකංකාලංභුත්තංවාපීතංවාකිඤ්චිනජානාමි  

237-38. යෙො සංෙයමො යසො විනායසොති යලොභාදිවයසන යං සංයමනං

කස්සචි අදානං, යසො ඉයමසං සත්තානං විනායසො නාම යෙතයයොනියං
නිබ්බත්තයෙතානං මහාබයසනස්ස යහතුභාවයතො  ‘‘යයො විනායසො යසො

සංයයමො’’තිඉමිනායථාවුත්තස්සඅත්ථස්ස එකන්තිකභාවංවදති  යෙතාහි

කර ජානන්තීති එත්ථ හි-සද්යදො අවධාරයණ, කිර-සද්යදො අරුචිසූචයන 
‘‘සංයයමො යදයයධම්මස්ස අෙරිච්චායගො විනාසයහතූ’’ති ඉමමත්ථං යෙතා

එව කිර ජානන්ති ෙච්චක්ෙයතො අනුභුයයමානත්තා, න මනුස්සාති  නයිදං
යුත්තං මනුස්සානම්පි යෙතානං විය ඛුප්පිොසාදීහි අභිභුයයමානානං
දිස්සමානත්තා  යෙතා ෙන පුරිමත්තභායව කතකම්මස්ස ොකටභාවයතො 

තමත්ථං සුට්ඨුතරං ජානන්ති  යතනාහ – ‘‘අහං පුයර සංෙමිස්ස’’න්තිආදි 

තත්ථ සංෙමිස්සන්ති සයම්පි දානාදිපුඤ්ඤකිරියයතො සංයමනං සඞ්යකොචං

අකාසිං  බහුයක ධයනතිමහන්යතධයනවිජ්ජමායන  

243. තන්ති තස්මා  යවොති තුම්යහ  භද්දංයවොතිභද්දංකලයාණංසුන්දරං

තුම්හාකං යහොතූති වචනයසයසො  ොවන්යතත්ථ සමාගතාති යාවන්යතො

යාවතකා එත්ථ සමාගතා, යත සබ්යබ මම වචනං සුණාථාති අධිප්ොයයො  

ආවීති ෙකාසනං ෙයරසං ොකටවයසන  රයහොති ෙටිච්ඡන්නං

අොකටවයසන  ආවිවා ොණාතිොතාදිමුසාවාදාදිකායවචීෙයයොගවයසන, ෙදි

වා රයහො අභිජ්ඣාදිවයසන ොෙකං ලාමකං අකුසලකම්මං මාකත්ථ මා
කරිත්ථ  
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244. සයච තං ොෙකං කම්මන්ති අථ ෙන තං ොෙකම්මං ආයතිං 

කරිස්සථ, එතරහි වා කයරොථ, නිරයාදීසු චතූසු අොයයසු මනුස්යසසු ච

අප්ොයුකතාදිවයසන තස්ස ඵලභූතා දුක්ෙයතො ෙමුත්ති ෙයමොක්යෙො නාම 

නත්ථි. උප්ෙච්චාපි ෙලාෙතන්ති උප්ෙතිත්වා ආකායසන ගච්ඡන්තානම්පි

යමොක්යෙොනත්ථියයවාති අත්යථො  ‘‘උයෙච්චා’’තිපිොළි, ඉයතොවාඑත්යතො
වා ෙලායන්යත තුම්යහ අනුබන්ධිස්සතීති අධිප්ොයයන උයෙච්ච සඤ්චිච්ච

ෙලායන්තානම්පි තුම්හාකං තයතො යමොක්යෙො නත්ථි, 
ගතිකාලාදිෙච්චයන්තරසමවායයෙනසති විෙච්චතියයවාතිඅත්යථො අයඤ්ච
අත්යථො– 

‘‘නඅන්තලික්යෙනසමුද්දමජ්යඣ, නෙබ්බතානංවිවරංෙවිස්ස; 

න විජ්ජතී යසො ජගතිප්ෙයදයසො, යත්ථට්ඨියතො මුච්යචයය 

ොෙකම්මා’’ති (ධ ෙ 127; මි ෙ 4.2.4) – 

ඉමායගාථායදීයෙතබ්යබො  

245. මත්යතෙයාතිමාතුහිතා  යහොථාතියතසං උෙට්ඨානාදීනිකයරොථ 

තථා යෙත්යතෙයාති යවදිතබ්බා  කුයල යජට්ඨාෙචායිකාති කුයල

යජට්ඨකානංඅෙචායනකරා  සාමඤ්ඤාතිසමණපූජකා තථා බ්රහ්මඤ්ඤාති 

බාහිතොෙපූජකාති අත්යථො  එවං සග්ගං ගමිස්සථාති ඉමිනා මයා 
වුත්තනයයනපුඤ්ඤානිකත්වා යදවයලොකං උෙෙජ්ජිස්සථාති අත්යථො  යං

ෙයනත්ථ අත්ථයතො න විභත්තං, තං යහට්ඨා ෙල්ලාටියයෙතවත්ථුආදීසු
වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං  

යත වාණිජා තස්ස වචනං සුත්වා සංයවගජාතා තං අනුකම්ෙමානා
භාජයනහි ොනීයං ගයහත්වා තං සයායෙත්වා මුයෙ ආසිඤ්චිංසු  තයතො
මහාජයනන බහුයවලං ආසිත්තං උදකං තස්ස යෙතස්ස ොෙබයලන

අයධොගළංන ඔතිණ්ණං, කුයතොපිොසංෙටිවියනස්සති යතතංපුච්ඡිංසු –
‘‘අපියතකාචි අස්සාසමත්තාලද්ධා’’ති යසොආහ–‘‘යදියමඑත්තයකහි
ජයනහි එත්තකං යවලං ආසිඤ්චමානං උදකං එකබින්දුමත්තම්පි ෙරගළං

ෙවිට්ඨං, ඉයතොයෙතයයොනියතොයමොක්යෙොමා යහොතූ’’ති අථයතවාණිජා
තං සුත්වා අතිවිය සංයවගජාතා ‘‘අත්ථි ෙන යකොචි උොයයො 
පිොසාවූෙසමායා’’ති ආහංසු  යසො ආහ – ‘‘ඉමස්මිං ොෙකම්යම ඛීයණ 

තථාගතස්ස වා තථාගතසාවකානං වා දායන දින්යනමම දානමුද්දිසිස්සති, 
අහං ඉයතො යෙතත්තයතො මුච්චිස්සාමී’’ති  තං සුත්වා වාණිජා සාවත්ථිං
ගන්ත්වා භගවන්තං උෙසඞ්කමිත්වා තං ෙවත්තිං ආයරොයචත්වා සරණානි
සීලානි ච ගයහත්වා බුද්ධප්ෙමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස සත්තාහං දානං දත්වා
තස්ස යෙතස්ස දක්ඛිණං ආදිසිංසු  භගවා තමත්ථං අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා
චතුන්නං ෙරිසානං ධම්මං යදයසසි  මහාජයනො ච යලොභාදිමච්යඡරමලං
ෙහායදානාදිපුඤ්ඤාභිරයතොඅයහොසීති  
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ධනොලයසට්ඨියෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. චූළයසට්ඨියෙතවත්ථුවණ්ණනා 

නග්යගො කයසො ෙබ්බජියතොසි, භන්යතති ඉදං සත්ථරි යවළුවයන
විහරන්යතචූළයසට්ඨියෙතංආරබ්භවුත්තං බාරාණසියංකිරඑයකොගහෙති 
අස්සද්යධො අප්ෙසන්යනො මච්ඡරී කදරියයො පුඤ්ඤකිරියාය අනාදයරො

චූළයසට්ඨි නාම අයහොසි  යසො කාලං කත්වා යෙයතසු නිබ්බත්ති, තස්ස
කායයො අෙගතමංසයලොහියතො අට්ඨින්හාරුචම්මමත්යතො මුණ්යඩො
අයෙතවත්යථො අයහොසි  ධීතා ෙනස්ස අනුලා අන්ධකවින්යද සාමිකස්ස
යගයහ වසන්තී පිතරං උද්දිස්ස බ්රාහ්මයණ යභොයජතුකාමා තණ්ඩුලාදීනි
දානූෙකරණානි සජ්යජසි  තං ඤත්වා යෙයතො ආසාය ආකායසන තත්ථ
ගච්ඡන්යතො රාජගහං සම්ොපුණි  යතන ච සමයයන රාජා අජාතසත්තු
යදවදත්යතන උයයයොජියතො පිතරං ජීවිතා යවොයරොයෙත්වා යතන
විප්ෙටිසායරන දුස්සුපියනනචනිද්දංඅනුෙගච්ඡන්යතොඋෙරිොසාදවරගයතො
චඞ්කමන්යතොතංයෙතංආකායසන ගච්ඡන්තංදිස්වාඉමායගාථායපුච්ඡි– 

246. 

‘‘නග්යගො කියසො ෙබ්බජියතොසි භන්යත, රත්තිං කුහිං ගච්ඡසි

කිස්සයහතු; 

ආචික්ෙ යම තං අපි සක්කුයණමු, සබ්යබන විත්තං ෙටිොදයය 

තුව’’න්ති  

තත්ථ ෙබ්බජියතොති සමයණො  රාජා කිර තං නග්ගත්තා මුණ්ඩත්තා ච

‘‘නග්යගො සමයණො අය’’න්ති සඤ්ඤාය ‘‘නග්යගො කියසො

ෙබ්බජියතොසී’’තිආදිමාහ  කස්සයහතූති කින්නිමිත්තං  සබ්යබන විත්තං

ෙටිොදයෙ තුවන්ති විත්තියා උෙකරණභූතං විත්තං සබ්යබන යභොයගන

තුය්හං අජ්ඣාසයානුරූෙං, සබ්යබන වා උස්සායහන ෙටිොයදයයං

සම්ොයදයයං  තථා කාතුං මයං අප්යෙව නාම සක්කුයණයයාම, තස්මා 

ආචික්ෙයමතං, එතංතවආගමනකාරණංමය්හංකයථහීති අත්යථො  

එවංරඤ්ඤාපුට්යඨොයෙයතොඅත්තයනොෙවත්තිංකයථන්යතොතිස්යසො
ගාථා අභාසි– 

247. 

‘‘බාරාණසීනගරංදූරඝුට්ඨං, තත්ථාහංගහෙතිඅඩ් යකොඅහුදීයනො; 

අදාතායගධිතමයනොආමිසස්මිං, දුස්සීයලයනයමවිසයම්හි ෙත්යතො  

248. 

‘‘යසොසූචිකායකිලමියතොයතහි, 

යතයනවඤාතීසුයාමිආමිසකිඤ්චික්ෙයහතු; 

අදානසීලානචසද්දහන්ති, 
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‘දානඵලංයහොතිෙරම්හියලොයක’  

249. 

‘‘ධීතා ච මය්හං ලෙයත අභික්ෙණං, දස්සාමි දානං පිතූනං 

පිතාමහානං; 

තමුෙක්ෙටං ෙරිවිසයන්ති බ්රාහ්මණා, යාමි අහං අන්ධකවින්දං
භුත්තු’’න්ති  

247. තත්ථ දූරඝුට්ඨන්ති දූරයතො එව ුණකිත්තනවයසන යඝොසිතං, 

සබ්බත්ථ විස්සුතං ොකටන්ති අත්යථො  අඩ්ඪයකොති අඩ්ය ො මහාවිභයවො  

දීයනොති නිහීනචිත්යතො අදානජ්ඣාසයයො  යතනාහ ‘‘අදාතා’’ති  

යගධිතමයනො ආමිසස්මින්ති කාමාමියස ලග්ගචිත්යතො යගධං ආෙන්යනො  

දුස්සීයලයන ෙමවිසෙම්හි ෙත්යතොති අත්තනා කයතන දුස්සීලකම්මුනා
යමවිසයංයෙතයලොකංෙත්යතොඅම්හි  

248. යසොසූචිකාෙකලමියතොතියසොඅහංවිජ්ඣනට්යඨනසූචිසදිසතාය 

‘‘සූචිකා’’ති ලද්ධනාමාය ජිඝච්ඡාය කිලමියතො නිරන්තරං විජ්ඣමායනො 

‘‘කිලමයථො’’ති ඉච්යචව වා ොයඨො  යතහීති ‘‘දීයනො’’තිආදිනා වුත්යතහි 

ොෙකම්යමහි කාරණභූයතහි  තස්ස හි යෙතස්ස තානි ොෙකම්මානි 

අනුස්සරන්තස්සඅතිවියයදොමනස්සංඋප්ෙජ්ජි, තස්මාඑවමාහ  යතයනවාති

යතයනව ජිඝච්ඡාදුක්යෙන  ඤාතීසු ොමීති ඤාතීනං සමීෙං යාමි ගච්ඡාමි  

ආමිසකඤ්චික්ෙයහතූති ආමිසස්ස කිඤ්චික්ෙනිමිත්තං, කිඤ්චි ආමිසං

ෙත්යථන්යතොති අත්යථො  අදානසීලා න ච සද්දහන්ති, ‘දානඵලං යහොති

ෙරම්හි යලොයක’ති යථා අහං, තථා එවං අඤ්යඤපි මනුස්සා අදානසීලා 

‘‘දානස්ස ඵලං එකංයසන ෙරයලොයක යහොතී’’ති න ච සද්දහන්ති  යයතො
අහංවියයතපියෙතා හුත්වාමහාදුක්ෙංෙච්චනුභවන්තීතිඅධිප්ොයයො  

249. ලෙයතතිකයථති  අභික්ෙ න්තිඅභිණ්හං බහුයසො කින්තිලෙතීති

ආහ ‘‘දස්සාමිදානංපිතූනං පිතාමහාන’’න්ති තත්ථ පිතූනන්තිමාතාපිතූනං, 

චූළපිතුමහාපිතූනං වා  පිතාමහානන්ති අයයකෙයයකානං  උෙක්ෙෙන්ති

සජ්ජිතං  ෙරිවිසෙන්තීති යභොජයන්ති  අන්ධකවින්දන්තිඑවංනාමකංනගරං  

භුත්තුන්තිභුඤ්ජිතුං තයතො ෙරා සඞ්ගීතිකාරයකහිවුත්තා– 

250. 

‘‘තමයවොචරාජා‘අනුභවියානතම්පි, 

එයයාසිඛිප්ෙංඅහමපිකස්සංපූජං; 

ආචික්ෙයමතංයදිඅත්ථියහතු, 
සද්ධායිතංයහතුවයචොසුයණොම’  

251. 

‘‘තථාති වත්වාඅගමාසිතත්ථ, භුඤ්ජිංසු භත්තංනචදක්ඛිණාරහා; 
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ෙච්චාගමිරාජගහංපුනාෙරං, ොතුරයහොසිපුරයතොජනාධිෙස්ස  

252. 

‘‘දිස්වානයෙතංපුනයදවආගතං, රාජාඅයවොච‘අහමපිකිංදදාමි; 

ආචික්ෙයමතංයදිඅත්ථියහතු, යයනතුවංචිරතරංපීණියතො සියා’  

253. 

‘‘බුද්ධඤ්චසඞ්ඝංෙරිවිසියානරාජ, අන්යනනොයනනචචීවයරන; 

තංදක්ඛිණංආදිසයමහිතාය, එවංඅහංචිරතරංපීණියතොසියා  

254. 

‘‘තයතො ච රාජානිෙතිත්වා තාවයද, දානං සහත්ථා අතුලං දදිත්වා 

සඞ්යඝ; 

ආයරොයචසි ෙකතං තථාගතස්ස, තස්ස ච යෙතස්ස දක්ඛිණං 
ආදිසිත්ථ  

255. 

‘‘යසො පූජියතො අතිවිය යසොභමායනො, ොතුරයහොසි පුරයතො 

ජනාධිෙස්ස; 

යක්යෙොහමස්මිෙරමිද්ධිෙත්යතො, නමය්හමත්ථිසමාසදිසා මානුසා  

256. 

‘‘ෙස්සානුභාවං අෙරිමිතං මමයිදං, තයානුදිට්ඨං අතුලං දත්වා 

සඞ්යඝ; 

සන්තප්පියතො සතතං සදා බහූහි, යාමි අහං සුඛියතො
මනුස්සයදවා’’ති  

250. තත්ථ තමයවොච රාජාති තං යෙතං තථා වත්වා ඨිතං රාජා

අජාතසත්තු අයවොච  අනුභවිොනතම්පීතිතංතවධීතුයාඋෙක්ෙටංදානම්පි 

අනුභවිත්වා  එෙයාසීතිආගච්යඡයයාසි  කස්සන්තිකරිස්සාමි  ආචික්ෙ යම

තං ෙදි අත්ථි යහතූති සයච කිඤ්චි කාරණං අත්ථි, තං කාරණං මය්හං

ආචික්ෙ කයථහි  සද්ධායිතන්ති සද්ධායිතබ්බං  යහතුවයචොති 

යහතුයුත්තවචනං, ‘‘අමුකස්මිං ඨායන අසුයකන ෙකායරන දායන කයත
මය්හංඋෙකප්ෙතී’’ති සකාරණංවචනංවදාතිඅත්යථො  

251. තථාති වත්වාති සාධූති වත්වා  තත්ථාති තස්මිං අන්ධකවින්යද

ෙරියවසනට්ඨායන  භුඤ්ජිංසු භත්තංන ච දක්ඛි ාරහාතිභත්තං භුඤ්ජිංසු

දුස්සීලබ්රාහ්මණා, නච ෙන දක්ඛිණාරහා සීලවන්යතො භුඤ්ජිංසූති අත්යථො  

පුනාෙරන්තිපුනඅෙරංවාරං රාජගහංෙච්චාගමි  
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252. කංදදාමීති‘‘කීදිසංයතදානංදස්සාමී’’තිරාජායෙතංපුච්ඡි  යෙන

තුවන්තියයනකාරයණනත්වං  චිරතරන්තිචිරකාලං  පීණියතොතිතිත්යතො 

සියා, තංකයථහීතිඅත්යථො  

253. ෙරිවිසිොනාති යභොයජත්වා  රාජාති අජාතසත්තුං ආලෙති  යම

හිතාොතිමය්හංහිතත්ථාය යෙතත්තභාවයතොෙරිමුත්තියා  

254. තයතොති තස්මා යතන වචයනන, තයතො වා ොසාදයතො  

නිෙතිත්වාතිනික්ෙමිත්වා  තාවයදතිතදා එව අරුණුග්ගමනයවලාය  යම්හි

යෙයතොෙච්චාගන්ත්වාරඤ්යඤොඅත්තානංදස්යසසි, තස්මිංපුයරභත්යතඑව

දානං අදාසි. සහත්ථාතිසහත්යථන  අතුලන්ති අප්ෙමාණං උළාරං ෙණීතං  

දත්වා සඞ්යඝතිසඞ්ඝස්ස දත්වා  ආයරොයචසි ෙකතංතථාගතස්සාති ‘‘ඉදං, 

භන්යත, දානං අඤ්ඤතරං යෙතං සන්ධාය ෙකත’’න්ති තං ෙවත්තිං

භගවයතො ආයරොයචසි  ආයරොයචත්වා ච යථා තං දානං තස්ස උෙකප්ෙති, 
එවංතස්සචයෙතස්සදක්ඛිණංආදිසිත්ථආදිසි  

255. යසොති යසො යෙයතො  පූජියතොති දක්ඛිණාය දියයමානාය පූජියතො  

අතිවිෙ යසොභමායනොති දිබ්බානුභායවන අතිවිය වියරොචමායනො  

ොතුරයහොසීති ොතුභවි, රඤ්යඤො පුරයතො අත්තානං දස්යසසි  

ෙක්යෙොහමස්මීතියෙතත්තභාවයතොමුත්යතො යක්යෙොඅහංජායතොයදවභාවං

ෙත්යතොස්මි  න මය්හමත්ථි සමා සදිසා මානුසාති මය්හං
ආනුභාවසම්ෙත්තියාසමාවායභොගසම්ෙත්තියාසදිසාවා මනුස්සානසන්ති  

256. ෙස්සානුභාවං අෙරිමිතං මමයිදන්ති ‘‘මම ඉදං අෙරිමාණං
දිබ්බානුභාවං ෙස්සා’’ති අත්තයනො සම්ෙත්තිං ෙච්චක්ෙයතො රඤ්යඤො

දස්යසන්යතො වදති  තොනුදිට්ඨං අතුලං දත්වා සඞ්යඝති අරියසඞ්ඝස්ස

අතුලංඋළාරංදානංදත්වාමය්හංඅනුකම්ොයතයා අනුදිට්ඨං  සන්තප්පියතො

සතතං සදා බහූහීති අන්නොනවත්ථාදීහි බහූහි යදයයධම්යමහි අරියසඞ්ඝං
සන්තප්යෙන්යතන තයා සදා සබ්බකාලං යාවජීවං තත්ථාපි සතතං

නිරන්තරං අහංසන්තප්පියතොපීණියතො  ොමි අහංසුඛියතොමනුස්සයදවාති
‘‘තස්මාඅහංඉදානිසුඛියතො මනුස්සයදවමහාරාජයථිච්ඡිතට්ඨානංයාමී’’ති
රාජානංආපුච්ඡි  

එවං යෙයත ආපුච්ඡිත්වා ගයත රාජා අජාතසත්තු තමත්ථං භික්ඛූනං

ආයරොයචසි, භික්ඛූභගවයතොසන්තිකංඋෙසඞ්කමිත්වාආයරොයචසුං භගවා 
තමත්ථං අට්ඨුප්ෙත්තිංකත්වාසම්ෙත්තෙරිසායධම්මංයදයසසි තංසුත්වා
මහාජයනො මච්යඡරමලංෙහායදානාදිපුඤ්ඤාභිරයතොඅයහොසීති  

චූළායසට්ඨියෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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9. අඞ්කුරයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

ෙස්ස අත්ථාෙ ගච්ඡාමාති ඉදං සත්ථා සාවත්ථියං විහරන්යතො

අඞ්කුරයෙතංආරබ්භකයථසි කාමඤ්යචත්ථඅඞ්කුයරොයෙයතොන යහොති, 

තස්සෙනචරිතංයස්මායෙතසම්බන්ධං, තස්මාතං‘‘අඞ්කුරයෙතවත්ථූ’’ති 
වුත්තං  

තත්රායං සඞ්යෙෙකථා – යය යත උත්තරමධුරාධිෙතියනො රඤ්යඤො 
මහාසාගරස්ස පුත්තං උෙසාගරං ෙටිච්ච උත්තරාෙයථ කංසයභොයග 
අසිතඤ්ජනනගයර මහාකංසස්ස ධීතුයා යදවගබ්භාය කුච්ඡියං උප්ෙන්නා
අඤ්ජනයදවී වාසුයදයවො බලයදයවො චන්දයදයවො සූරියයදයවො අග්ගියදයවො
වරුණයදයවො අජ්ජුයනො ෙජ්ජුයනො ඝටෙණ්ඩියතො අඞ්කුයරො චාති

වාසුයදවාදයයො දස භාතිකාති එකාදස ෙත්තියා අයහසුං, යතසු 
වාසුයදවාදයයො භාතයරො අසිතඤ්ජනනගරං ආදිං කත්වා
ද්වාරවතීෙරියයොසායනසු සකලජම්බුදීයෙ යතසට්ඨියා නගරසහස්යසසු
සබ්යබ රාජායනො චක්යකන ජීවිතක්ෙයං ොයෙත්වා ද්වාරවතියං වසමානා
රජ්ජංදසයකොට්ඨායසකත්වාවිභජිංසු භගිනිංෙන අඤ්ජනයදවිංනසරිංසු 
පුන සරිත්වා ‘‘එකාදස යකොට්ඨායස කයරොමා’’ති වුත්යත යතසං 

සබ්බකනිට්යඨො අඞ්කුයරො ‘‘මම යකොට්ඨාසං තස්සා යදථ, අහං යවොහාරං

කත්වා ජීවිස්සාමි, තුම්යහ අත්තයනො අත්තයනො ජනෙයදසු සුඞ්කං මය්හං

විස්සජ්යජථා’’ති ආහ  යත ‘‘සාධූ’’ති සම්ෙටිච්ඡිත්වා තස්ස යකොට්ඨායං
භගිනියාදත්වානවරාජායනො ද්වාරවතියංවසිංසු  

අඞ්කුයරොෙනවණිජ්ජංකයරොන්යතොනිච්චකාලංමහාදානංයදති තස්ස 

ෙයනයකො දායසො භණ්ඩාගාරියකො අත්ථකායමො අයහොසි  අඞ්කුයරො 
ෙසන්නමානයසො තස්ස එකං කුලධීතරං ගයහත්වා අදාසි  යසො පුත්යත
ගබ්භගයතයයවකාලමකාසි  අඞ්කුයරොතස්මිංජායතතස්සපිතුයනොදින්නං
භත්තයවතනං තස්ස අදාසි  අථ තස්මිං දාරයක වයප්ෙත්යත ‘‘දායසො න
දායසො’’ති රාජකුයල විනිච්ඡයයො උප්ෙජ්ජි  තං සුත්වා අඤ්ජනයදවී
යධනූෙමංවත්වා‘‘මාතුභුජිස්සායපුත්යතොපිභුජිස්යසොඑවා’’ති දාසබයයතො
යමොයචසි  

දාරයකො ෙන ලජ්ජාය තත්ථ වසිතුං අවිසහන්යතො යරොරුවනගරං
ගන්ත්වා තත්ථ අඤ්ඤතරස්ස තුන්නවායස්ස ධීතරං ගයහත්වා
තුන්නවායසිප්යෙන ජීවිකං කප්යෙසි  යතන සමයයන යරොරුවනගයර
අසය්හමහායසට්ඨි නාම අයහොසි  යසො 
සමණබ්රාහ්මණකෙණද්ධිකවනිබ්බකයාචකානං මහාදානං යදති  යසො
තුන්නවායයොයසට්ඨියනොඝරං අජානන්තානංපීතියසොමනස්සජායතොහුත්වා
අසය්හයසට්ඨියනො නියවසනං දක්ඛිණබාහුං ෙසායරත්වා දස්යසසි ‘‘එත්ථ
ගන්ත්වාලද්ධබ්බංලභන්තූ’’ති තස්සකම්මං ොළියංයයවආගතං  
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යසො අෙයරන සමයයන කාලං කත්වා මරුභූමියං අඤ්ඤතරස්මිං 

නියරොධරුක්යෙ භුම්මයදවතා හුත්වා නිබ්බත්ති, තස්ස දක්ඛිණහත්යථො
සබ්බකාමදයදො අයහොසි  තස්මිංයයව ච යරොරුයව අඤ්ඤතයරො පුරියසො
අසය්හයසට්ඨියනො දායන බයාවයටො අස්සද්යධො අප්ෙසන්යනො
මිච්ඡාදිට්ඨියකොපුඤ්ඤකිරියායඅනාදයරොකාලංකත්වාතස්ස යදවපුත්තස්ස
වසනට්ඨානස්ස අවිදූයර යෙයතො හුත්වා නිබ්බත්ති  යතන ච කතකම්මං
ොළියංයයවආගතං අසය්හමහායසට්ඨිෙනකාලංකත්වා තාවතිංසභවයන
සක්කස්සයදවරඤ්යඤොසහබයතංඋෙගයතො  

අථ අෙයරනසමයයනඅඞ්කුයරොෙඤ්චහිසකටසයතහි, අඤ්ඤතයරොච
බ්රාහ්මයණො ෙඤ්චහි සකටසයතහීති ද්යවපි ජනා සකටසහස්යසන භණ්ඩං
ආදාය මරුකන්තාරමග්ගං ෙටිෙන්නා මග්ගමූළ්හා හුත්වා බහුං දිවසං
තත්යථව විචරන්තා ෙරික්ඛීණතියණොදකාහාරා අයහසුං  අඞ්කුයරො
අස්සදූයතහි චතූසු දිසාසු ොනියං මග්ගායෙසි  අථ යසො කාමදදහත්යථො
යක්යෙො තං යතසං බයසනප්ෙත්තිං දිස්වා අඞ්කුයරන පුබ්යබ අත්තයනො
කතං උෙකාරං චින්යතත්වා ‘‘හන්ද දානි ඉමස්ස මයා අවස්සයයන
භවිතබ්බ’’න්තිඅත්තයනොවසනවටරුක්ෙං දස්යසසි යසොකිරවටරුක්යෙො 
සාොවිටෙසම්ෙන්යනොඝනෙලායසොසන්දච්ඡායයොඅයනකසහස්සොයරොයහො
ආයායමන විත්ථායරන උබ්යබයධන ච යයොජනෙරිමායණො අයහොසි  තං
දිස්වා අඞ්කුයරො හට්ඨතුට්යඨො තස්ස යහට්ඨා ෙන්ධාවාරං බන්ධායෙසි 
යක්යෙොඅත්තයනොදක්ඛිණහත්ථංෙසායරත්වාෙඨමංතාවොනීයයන සබ්බං

ජනං සන්තප්යෙසි  තයතො යයො යයො යං යං ඉච්ඡති, තස්ස තස්ස තං තං
අදාසි  

එවං තස්මිං මහාජයන නානාවියධන අන්නොනාදිනා යථාකාමං 
සන්තප්පියත ෙච්ඡා වූෙසන්යත මග්ගෙරිස්සයම යසො බ්රාහ්මණවාණියජො
අයයොනියසො මනසිකයරොන්යතො එවං චින්යතසි – ‘‘ධනලාභාය ඉයතො

කම්යබොජංගන්ත්වාමයංකිංකරිස්සාම, ඉමයමවෙනයක්ෙංයයනයකනචි
උොයයන ගයහත්වා යානං ආයරොයෙත්වා අම්හාකං නගරයමව 
ගමිස්සාමා’’ති එවංචින්යතත්වාතමත්ථංඅඞ්කුරස්සකයථන්යතො– 

257. 

‘‘යස්සඅත්ථායගච්ඡාම, කම්යබොජංධනහාරකා; 

අයංකාමදයදොයක්යෙො, ඉමංයක්ෙංනයාමයස  

258. 

‘‘ඉමංයක්ෙංගයහත්වාන, සාධුයකනෙසය්හවා; 

යානංආයරොෙයිත්වාන, ඛිප්ෙංගච්ඡාමද්වාරක’’න්ති – 

ගාථාද්වයමාහ  තත්ථ ෙස්ස අත්ථාොති යස්ස කාරණා  කම්යබොජන්ති

කම්යබොජරට්ඨං  ධනහාරකාති භණ්ඩවික්කයයන ලද්ධධනහාරියනො  



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා උබ්බරිවග්යගො 

91 

ෙටුන 

කාමදයදොති ඉච්ඡිතිච්ඡිතදායයකො  ෙක්යෙොති යදවපුත්යතො  නොමයසති

නයිස්සාම. සාධුයකනාතියාචයනන  ෙසය්හාති අභිභවිත්වා බලක්කායරන, 

ොනන්තිසුෙයානං. ද්වාරකන්තිද්වාරවතීනගරං අයංයහත්ථාධිප්ොයයො–

යදත්ථංමයං ඉයතොකම්යබොජංගන්තුකාමා, යතනගමයනනසායධතබ්යබො

අත්යථො ඉයධව සිජ්ඣති  අයඤ්හි යක්යෙො කාමදයදො, තස්මා ඉමං යක්ෙං

යාචිත්වාතස්සඅනුමතියා වා, සයචසඤ්ඤත්තිංනගච්ඡති, බලක්කායරන
වා යානං ආයරොයෙත්වා යායන ෙච්ඡාබාහං බන්ධිත්වා තං ගයහත්වා
ඉයතොයයවඛිප්ෙංද්වාරවතීනගරංගච්ඡාමාති  

එවංෙනබ්රාහ්මයණනවුත්යතොඅඞ්කුයරොසප්පුරිසධම්යමඨත්වා තස්ස
වචනංෙටික්ඛිෙන්යතො– 

259. 

‘‘යස්සරුක්ෙස්සඡායාය, නිසීයදයයසයයයයවා; 

නතස්සසාෙංභඤ්යජයය, මිත්තදුබ්යභොහිොෙයකො’’ති – 

ගාථමාහ  තත්ථ න භඤ්යජෙයාතින ඡින්යදයය  මිත්තදුබ්යභොති මිත්යතසු

දුබ්භනං යතසං අනත්ථුප්ොදනං  ොෙයකොතිඅභද්දයකොමිත්තදුබ්යභො  යයො

හි සීතච්ඡායයො රුක්යෙො ඝම්මාභිතත්තස්ස පුරිසස්ස ෙරිස්සමවියනොදයකො, 

තස්සාපිනාම ොෙකංන චින්යතතබ්බං, කිමඞ්කං ෙන සත්තභූයතසු  අයං

යදවපුත්යතොසප්පුරියසො පුබ්බකාරීඅම්හාකංදුක්ෙෙනූදයකොබහූෙකායරො, න

තස්සකිඤ්චිඅනත්ථං චින්යතතබ්බං, අඤ්ඤදත්ථුයසොපූයජතබ්යබොඑවාති
දස්යසති  

තං සුත්වා බ්රාහ්මණා ‘‘අත්ථස්ස මූලං නිකතිවිනයයො’’ති නීතිමග්ගං
නිස්සායඅඞ්කුරස්සෙටියලොමෙක්යෙඨත්වා– 

260. 

‘‘යස්සරුක්ෙස්සඡායාය, නිසීයදයයසයයයයවා; 

ෙන්ධම්පිතස්සඡින්යදයය, අත්යථොයචතාදියසොසියා’’ති  – 

ගාථමාහ  තත්ථ අත්යථො යච තාදියසො සිොති තාදියසන දබ්බසම්භායරන

සයචඅත්යථොභයවයය, තස්සරුක්ෙස්සෙන්ධම්පි ඡින්යදයය, කිමඞ්ගංෙන
සාොදයයොතිඅධිප්ොයයො  

එවං බ්රාහ්මයණන වුත්යත අඞ්කුයරො සප්පුරිසධම්මංයයව
ෙග්ගණ්හන්යතො– 

261. 

‘‘යස්ස රුක්ෙස්සඡායාය, නිසීයදයයසයයයය වා; 

නතස්සෙත්තංභින්යදයය, මිත්තදුබ්යභොහිොෙයකො’’ති – 
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ඉමං ගාථමාහ  තත්ථ න තස්ස ෙත්තං භින්යදෙයාති තස්ස රුක්ෙස්ස

එකෙණ්ණමත්තම්පින ොයතයය, ෙයගවසාොදියකතිඅධිප්ොයයො  

පුනපිබ්රාහ්මයණොඅත්තයනොවාදංෙග්ගණ්හන්යතො– 

262. 

‘‘යස්සරුක්ෙස්සඡායාය, නිසීයදයයසයයයයවා; 

සමූලම්පිතංඅබ්බුයහ, අත්යථොයචතාදියසොසියා’’ති – 

ගාථමාහ තත්ථ සමූලම්පිතංඅබ්බුයහති තංතත්ථසමූලම්පිසහමූයලනපි

අබ්බුයහයය, උද්ධයරයයාතිඅත්යථො  

එවං බ්රාහ්මයණන වුත්යත පුන අඞ්කුයරො තං නීතිං නිරත්ථකං 
කාතුකායමො– 

263. 

‘‘යස්යසකරත්තිම්පිඝයරවයසයය, යත්ථන්නොනංපුරියසොලයභථ; 

න තස්ස ොෙං මනසාපි චින්තයය, කතඤ්ඤුතා සප්පුරියසහි 
වණ්ණිතා  

264. 

‘‘යස්යසකරත්තිම්පිඝයරවයසයය, අන්යනනොයනනඋෙට්ඨියතො 

සියා; 

නතස්සොෙංමනසාපිචින්තයය, අදුබ්භොණීදහයත මිත්තදුබ්භිං  

265. 

‘‘යයොපුබ්යබකතකලයායණො, ෙච්ඡාොයෙනහිංසති; 

අල්ලොණිහයතොයෙොයසො, නයසොභද්රානිෙස්සතී’’ති – 

ඉමාතිස්යසොගාථාඅභාසි  

263. තත්ථ ෙස්සාති යස්ස පුග්ගලස්ස  එකරත්තිම්පීති

එකරත්තිමත්තම්පි යකවලං යගයහ වයසයය  ෙත්ථන්නොනං පුරියසො

ලයභථාතියස්සසන්තියකයකොචිපුරියසො අන්නොනංවායංකිඤ්චියභොජනං 

වාලයභයය  න තස්ස ොෙංමනසාපිචින්තයෙති තස්සපුග්ගලස්සඅභද්දකං

අනත්ථං මනසාපිනචින්යතයයන පියහයය, ෙයගවකායවාචාහි කස්මාති

යච? කතඤ්ඤුතා සප්පුරියසහි වණ්ණිතාති කතඤ්ඤුතා නාම බුද්ධාදීහි
උත්තමපුරියසහිෙසංසිතා  

264. උෙට්ඨියතොති ෙයිරුොසියතො ‘‘ඉදං ගණ්හ ඉදං භුඤ්ජා’’ති 

අන්නොනාදිනාඋෙට්ඨියතො  අදුබ්භොණීතිඅහිංසකහත්යථො හත්ථසංයයතො  

දහයතමිත්තදුබ්භින්තිතංමිත්තදුබ්භිං පුග්ගලංදහතිවිනායසති, අප්ෙදුට්යඨ
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හිතජ්ඣාසයසම්ෙන්යන පුග්ගයල ෙයරන කයතො අෙරායධො අවියසයසන

තස්යසව අනත්ථාවයහො, අප්ෙදුට්යඨො පුග්ගයලො අත්ථයතො තං දහතිනාම  
යතනාහභගවා– 

‘‘යයො අප්ෙදුට්ඨස්ස නරස්ස දුස්සති, සුද්ධස්ස යෙොසස්ස 

අනඞ්ගණස්ස; 

තයමවබාලංෙච්යචතිොෙං, සුඛුයමොරයජොෙටිවාතංවඛිත්යතො’’ති 

(ධ  ෙ 125; ජා 1.5.94; සං නි 1.22); 

265. යෙො පුබ්යබ කතකලයාය ොති යයො පුග්ගයලො යකනචි සාධුනා

කතභද්දයකො කතූෙකායරො  ෙච්ඡා ොයෙන හිංසතීති තං පුබ්බකාරිනං

අෙරභායග ොයෙන අභද්දයකන අනත්ථයකන බාධති  අල්ලොණිහයතො

යෙොයසොති අල්ලොණිනා උෙකාරකිරියාය අල්ලොණිනා යධොතහත්යථන

පුබ්බකාරිනා යහට්ඨා වුත්තනයයන හයතො බාධියතො, තස්ස වා

පුබ්බකාරියනො බාධයනන හයතො අල්ලොණිහයතො නාම, 

අකතඤ්ඤුපුග්ගයලො  න යසො භද්රානි ෙස්සතීති යසො යථාවුත්තපුග්ගයලො

ඉධයලොයක ච ෙරයලොයක ච ඉට්ඨානි න ෙස්සති, න වින්දති, න ලභතීති
අත්යථො  

එවං සප්පුරිසධම්මං ෙග්ගණ්හන්යතන අඞ්කුයරනඅභිභවිත්වා වුත්යතො
යසොබ්රාහ්මයණොනිරුත්තයරොතුණ්හීඅයහොසි යක්යෙොෙන යතසංද්වින්නං
වචනෙටිවචනානි සුත්වා බ්රාහ්මණස්ස කුජ්ඣිත්වාපි ‘‘යහොතු ඉමස්ස 
දුට්ඨබ්රාහ්මණස්ස කත්තබ්බං ෙච්ඡා ජානිස්සාමී’’ති අත්තයනො යකනචි 

අනභිභවනීයතයමවතාවදස්යසන්යතො– 

266. 

‘‘නාහං යදයවන වා මනුස්යසන වා, ඉස්සරියයන වා හං

සුප්ෙසය්යහො; 

යක්යෙොහමස්මි ෙරමිද්ධිෙත්යතො, දූරඞ්ගයමො

වණ්ණබලූෙෙන්යනො’’ති  – 

ගාථමාහ තත්ථ යදයවනවාතියයනයකනචි යදයවනවා  මනුස්යසනවාති

එත්ථාපි එයසව නයයො  ඉස්සරියෙන වාති යදවිස්සරියයන වා
මනුස්සිස්සරියයන වා  තත්ථ යදවිස්සරියං නාම 

චතුමහාරාජිකසක්කසුයාමාදීනං යදවිද්ධි, මනුස්සිස්සරියං නාම
චක්කවත්තිආදීනං පුඤ්ඤිද්ධි  තස්මා ඉස්සරියග්ගහයණන මහානුභායව
යදවමනුස්යස සඞ්ගණ්හාති  මහානුභාවාපි හි යදවා අත්තයනො
පුඤ්ඤඵලූෙත්ථම්භියත මනුස්යසපි අසති ෙයයොගවිෙත්තියං අභිභවිතුං න

සක්යකොන්ති, ෙයගවඉතයර  හන්තිඅසහයනනිොයතො  නසුප්ෙසය්යහොති

අප්ෙධංසියයො  ෙක්යෙොහමස්මිෙරමිද්ධිෙත්යතොතිඅත්තයනොපුඤ්ඤඵයලන

අහං යක්ෙත්තංඋෙගයතොඅස්මි, යක්යෙොවසමායනොනයයොවායසොවා, අථ
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යෙො ෙරමිද්ධිෙත්යතො ෙරමාය උත්තමාය යක්ඛිද්ධියා සමන්නාගයතො  

දූරඞ්ගයමොති ෙයණයනව දූරම්පි ඨානං ගන්තුං සමත්යථො  

වණ් බලූෙෙන්යනොති රූෙසම්ෙත්තියා සරීරබයලන ච උෙෙන්යනො
සමන්නාගයතොති තීහිපි ෙයදහි මන්තප්ෙයයොගාදීහි අත්තයනො
අනභිභවනීයතංයයව දස්යසති  රූෙසම්ෙන්යනො හි ෙයරසං බහුමානියතො

යහොති, රූෙසම්ෙදං නිස්සාය විසභාගවත්ථුනාපි අනාකඩ් නියයොවාති 
වණ්ණසම්ෙදාඅනභිභවනීයකාරණන්තිවුත්තා  

ඉයතොෙරංඅඞ්කුරස්සචයදවපුත්තස්සචවචනෙටිවචනකථායහොති– 

267. 

‘‘ොණියතසබ්බයසොවණ්යණො, ෙඤ්චධායරොමධුස්සයවො; 

නානාරසාෙග්ඝරන්ති, මඤ්යඤහංතංපුරින්දදං  

268. 

‘‘නාම්හියදයවොනගන්ධබ්යබො, නාපිසක්යකොපුරින්දයදො; 

යෙතංමංඅඞ්කුරජානාහි, යරොරුවම්හාඉධාගතං  

269. 

‘‘කිංසීයලොකිංසමාචායරො, යරොරුවස්මිංපුයරතුවං; 

යකනයතබ්රහ්මචරියයන, පුඤ්ඤංොණිම්හිඉජ්ඣති  

270. 

‘‘තුන්නවායයො පුයරආසිං, යරොරුවස්මිංතදා අහං; 

සුකිච්ඡවුත්තිකෙයණො, නයමවිජ්ජතිදාතයව  

271. 

‘‘නියවසනඤ්චයමආසි, අසය්හස්සඋෙන්තියක; 

සද්ධස්සදානෙතියනො, කතපුඤ්ඤස්සලජ්ජියනො  

272. 

‘‘තත්ථ යාචනකායන්ති, නානායගොත්තා වනිබ්බකා; 

යතචමංතත්ථපුච්ඡන්ති, අසය්හස්සනියවසනං  

273. 

‘‘කත්ථගච්ඡාමභද්දංයවො, කත්ථදානංෙදීයති; 

යතසාහංපුට්යඨොඅක්ොමි, අසය්හස්සනියවසනං  

274. 

‘‘ෙග්ගය්හදක්ඛිණංබාහුං, එත්ථගච්ඡථභද්දංයවො; 

එත්ථදානංෙදීයති, අසය්හස්සනියවසයන  
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275. 

‘‘යතනොණිකාමදයදො, යතනොණිමධුස්සයවො; 

යතනයමබ්රහ්මචරියයන, පුඤ්ඤංොණිම්හිඉජ්ඣති  

276. 

‘‘නකිරත්වංඅදාදානං, සකොණීහිකස්සචි; 

ෙරස්සදානංඅනුයමොදමායනො, ොණිංෙග්ගය්හොවදි  

277. 

‘‘යතනොණිකාමදයදො, යතනොණිමධුස්සයවො; 

යතනයතබ්රහ්මචරියයන, පුඤ්ඤංොණිම්හිඉජ්ඣති  

278. 

‘‘යයොයසොදානමදාභන්යත, ෙසන්යනොසකොණිභි; 

යසොහිත්වාමානුසංයදහං, කිංනුයසොදිසතංගයතො  

279. 

‘‘නාහංෙජානාමිඅසය්හසාහියනො, අඞ්ගීරසස්සගතිංආගතිංවා; 

සුතඤ්ච යමයවස්සවණස්සසන්තියක, සක්කස්සසහබයතංගයතො
අසය්යහො  

280. 

‘‘අලයමවකාතුංකලයාණං, දානංදාතුංයථාරහං; 

ොණිංකාමදදංදිස්වා, යකොපුඤ්ඤංනකරිස්සති  

281. 

‘‘යසො හිනූනඉයතොගන්ත්වා, අනුප්ෙත්වාන ද්වාරකං; 

දානංෙට්ඨෙයිස්සාමි, යංමමස්සසුොවහං  

282. 

‘‘දස්සාමන්නඤ්ච ොනඤ්ච, වත්ථයසනාසනානි ච; 

ෙෙඤ්චඋදොනඤ්ච, දුග්යගසඞ්කමනානිචා’’ති – 

ෙන්නරසවචනෙටිවචනගාථායහොන්ති  

267. තත්ථ ොණි යතති තව දක්ඛිණහත්යථො  සබ්බයසොවණ්ය ොති

සබ්බයසො සුවණ්ණවණ්යණො  ෙඤ්චධායරොති ෙඤ්චහි අඞ්ු ලීහි ෙයරහි

කාමිතවත්ථූනං ධාරා එතස්ස සන්තීති ෙඤ්චධායරො  මධුස්සයවොති

මධුරරසවිස්සන්දයකො  යතනාහ ‘‘නානාරසා ෙග්ඝරන්තී’’ති, 

මධුරකටුකකසාවාදියභදානානාවිධා රසාවිස්සන්දන්තීතිඅත්යථො යක්ෙස්ස
හි කාමදයද මධුරාදිරසසම්ෙන්නානි විවිධානි ොදනීයයභොජනීයානි හත්යථ
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විස්සජ්ජන්යතමධුරාදිරසාෙග්ඝරන්තීතිවුත්තං  මඤ්යඤහංතංපුරින්දදන්ති

මඤ්යඤ අහං තං පුරින්දදං සක්කං, ‘‘එවංමහානුභායවො සක්යකො
යදවරාජා’’තිතංඅහංමඤ්ඤාමීතිඅත්යථො  

268. නාම්හි යදයවොති යවස්සවණාදියකො ොකටයදයවො න යහොමි  න 

ගන්ධබ්යබොති ගන්ධබ්බකායිකයදයවොපි න යහොමි  නාපි සක්යකො 

පුරින්දයදොති පුරිමත්තභායව පුයර දානස්ස ෙට්ඨපිතත්තා ‘‘පුරින්දයදො’’ති 
ලද්ධනායමො සක්යකො යදවරාජාපි න යහොමි  කතයරො ෙන අයහොසීති ආහ 

‘‘යෙතං මං අඞ්කුර ජානාහී’’තිආදි  අඞ්කුරයෙතූෙෙත්තිකං මං ජානාහි, 

‘‘අඤ්ඤතයරො යෙතමහිද්ධියකො’’ති මං උෙධායරහි  යරොරුවම්හා

ඉධාගතන්ති යරොරුවනගරයතො චවිත්වා මරුකන්තායර ඉධ ඉමස්මිං

නියරොධරුක්යෙඋෙෙජ්ජනවයසනආගතං, එත්ථනිබ්බත්තන්තිඅත්යථො  

269. කංසීයලො කංසමාචායරො, යරොරුවස්මිං පුයර තුවන්ති පුබ්යබ 
පුරිමත්තභායව යරොරුවනගයර වසන්යතො ත්වං කිංසීයලො කිංසමාචායරො 

අයහොසි, ොෙයතො නිවත්තනලක්ෙණං කීදිසං සීලං සමාදාය

සංවත්තිතපුඤ්ඤකිරියාලක්ෙයණන සමාචායරන කිංසමාචායරො, දානාදීසු

කුසලසමාචායරසු කීදියසො සමාචායරො අයහොසීති අත්යථො  යකන යත

බ්රහ්මචරියෙන, පුඤ්ඤංොණිම්හිඉජ්ෙතීතිකීදියසනයසට්ඨචරියයනඉදං

එවරූෙං තව හත්යථසු පුඤ්ඤඵලං ඉදානි සමිජ්ඣති නිප්ඵජ්ජති, තං
කයථහීති අත්යථො  පුඤ්ඤඵලඤ්හි ඉධඋත්තරෙදයලොයෙන ‘‘පුඤ්ඤ’’න්ති

අධිප්යෙතං  තත්ථා හි තං ‘‘කුසලානං, භික්ෙයව, ධම්මානං සමාදානයහතු

එවමිදංපුඤ්ඤංෙවඩ් තී’’තිආදීසු(දී  නි 3.80) පුඤ්ඤන්තිවුත්තං  

270. තුන්නවායෙොති තුන්නකායරො  සුකච්ඡවුත්තීති සුට්ඨු

කිච්ඡපුත්තියකො අතිවිය දුක්ෙජීවියකො  කෙය ොති වරායකො, දීයනොති

අත්යථො  න යම විජ්ජති දාතයවති අද්ධිකානං සමණබ්රාහ්මණානං දාතුං

කිඤ්චි දාතබ්බයුත්තකං මය්හං නත්ථි, චිත්තං ෙන යම දානං දින්නන්ති
අධිප්ොයයො  

271. නියවසනන්තිඝරං, කම්මකරණසාලාවා  අසය්හස්ස උෙන්තියකති

අසය්හස්සමහායසට්ඨියනොයගහස්ස සමීයෙ  සද්ධස්සාතිකම්මඵලසද්ධාය

සමන්නාගතස්ස  දානෙතියනොති දායන නිරන්තරප්ෙවත්තාය

ෙරිච්චාගසම්ෙත්තියා යලොභස්සචඅභිභයවනෙතිභූතස්ස  කතපුඤ්ඤස්සාති

පුබ්යබ කතසුචරිතකම්මස්ස  ලජ්ජියනොතිොෙජිුච්ඡනසභාවස්ස  

272. තත්ථාතිතස්මිංමමනියවසයන  ොචනකාෙන්තීතියාචනකාජනා

අසය්හයසට්ඨිං කිඤ්චි යාචිතුකාමා ආගච්ඡන්ති  නානායගොත්තාති

නානාවිධයගොත්තාෙයදසා  වනිබ්බකාති වණ්ණදීෙකා, යය දායකස්ස
පුඤ්ඤඵලාදිඤ්ච ුණකිත්තනාදිමුයෙන අත්තයනො අත්ථිකභාවං
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ෙයවයදන්තාවිචරන්ති  යත චමංතත්ථපුච්ඡන්තීති තත්ථාතිනිොතමත්තං, 
යත යාචකාදයයො මං අසය්හයසට්ඨියනො නියවසනං පුච්ඡන්ති 
අක්ෙරචින්තකාහිඊදියසසු ඨායනසුකම්මද්වයං ඉච්ඡන්ති  

273. කත්ථ ගච්ඡාම භද්දං යවො, කත්ථ දානං ෙදීෙතීති යතසං 

පුච්ඡනාකාරදස්සනං  අයං යෙත්ථ අත්යථො – භද්දං තුම්හාකං යහොතු, මයං 

‘‘අසය්හමහායසට්ඨිනාදානංෙදීයතී’’තිසුත්වාආගතා, කත්ථදානංෙදීයති, 

කත්ථ වා මයං ගච්ඡාම, කත්ථ ගයතන දානං සක්කා ලද්ධුන්ති  යතසාහං

පුට්යඨො අක්ොමීති එවං යතහි අද්ධිකජයනහි ලභනට්ඨානං පුට්යඨො ‘‘අහං

පුබ්යබ අකතපුඤ්ඤතාය ඉදානි ඊදිසානංකිඤ්චි දාතුං අසමත්යථො ජායතො, 
දානග්ගං ෙන ඉයමසං දස්යසන්යතො ලාභස්ස උොයාචික්ෙයණන පීතිං
උප්ොයදන්යතො එත්තයකනපි බහුං පුඤ්ඤං ෙසවාමී’’ති ගාරවං
උප්ොයදත්වා දක්ඛිණං බාහුං ෙසායරත්වා යතසං අසය්හයසට්ඨිස්ස

නියවසනංඅක්ොමි යතනාහ ‘‘ෙග්ගය්හ දක්ඛි ංබාහු’’න්තිආදි  

274. යතනොණිකාමදයදොතියතනෙරදානෙකාසයනනෙයරනකතස්ස
දානස්ස සක්කච්චං අනුයමොදනමත්යතන යහතුනා ඉදානි මය්හං හත්යථො
කප්ෙරුක්යෙො විය සන්තානකලතා විය ච කාමදුයහො ඉච්ඡිතිච්ඡිතදායී

කාමදයදො යහොති  කාමදයදො ච යහොන්යතො යතන ොණි මධුස්සයවො 
ඉට්ඨවත්ථුවිස්සජ්ජනයකොජායතො  

276. න කරත්වංඅදාදානන්ති කරාතිඅනුස්සවනත්යථනිොයතො, ත්වං

කිරඅත්තයනොසන්තකංන ෙරිච්චජි, සකොණීහි සහත්යථහියස්සකස්සචි

සමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා කිඤ්චි දානං න අදාසි  ෙරස්ස දානං 

අනුයමොදමායනොති යකවලං ෙන ෙයරනකතං ෙරස්ස දානං ‘‘අයහො දානං
ෙවත්යතසී’’ති අනුයමොදමායනොයයවවිහාසි  

277. යතනොණිකාමදයදොතියතනතුය්හංොණිඑවංකාමදයදො, අයහො
අච්ඡරියාවත පුඤ්ඤානංගතීතිඅධිප්ොයයො  

278. යෙො යසො දානමදා, භන්යත, ෙසන්යනො සකොණිභීතියදවපුත්තං

ගාරයවන ආලෙති භන්යත, ෙයරන කතස්සදානානුයමොදකස්සතාවතුය්හං

ඊදිසං ඵලං එවරූයෙො ආනුභායවො, යයො ෙන යසො අසය්හමහායසට්ඨි

මහාදානං අදාසි, ෙසන්නචිත්යතො හුත්වා සහත්යථහි තදා මහාදානං

ෙවත්යතසි  යසොහිත්වාමානුසං යදහන්තියසොඉධමනුස්සත්තභාවංෙහාය  

කන්ති කතරං  නු යසොති නූති නිොතමත්තං  දිසතං ගයතොති දිසං ඨානං

ගයතො, කීදිසී තස්ස ගයතො නිප්ඵත්තීති අසය්හයසට්ඨියනො අභිසම්ෙරායං
පුච්ඡි  

279. අසය්හසාහියනොති අඤ්යඤහි මච්ඡරීහි යලොභාභිභූයතහි සහිතුං
වහිතුං අසක්කුයණයයස්ස ෙරිච්චාගාදිවිභාගස්ස සප්පුරිසධුරස්ස සහනයතො 
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අසය්හසාහියනො  අඞ්ගීරසස්සාති අඞ්ගයතො නික්ෙමනකජුතිස්ස  රයසොති හි
ජුතියා අධිවචනං  තස්ස කිර යාචයක ආගච්ඡන්යත දිස්වා උළාරං

පීතියසොමනස්සං උප්ෙජ්ජති, මුෙවණ්යණො විප්ෙසීදති, තං අත්තයනො

ෙච්චක්ෙං කත්වා එවමාහ  ගතිං ආගතිං වාති තස්ස ‘‘අසුකං නාම ගතිං, 
ඉයතො ගයතො’’ති ගතිං වා ‘‘තයතො වා ෙන අසුකස්මිං කායල

ඉධාගමිස්සතී’’තිආගතිං වානාහං ජානාමි, අවිසයයො එස මය්හං  සුතඤ්ච

යම යවස්සව ස්ස සන්තියකති අපිච යෙො උෙට්ඨානං ගයතන

යවස්සවණස්සමහාරාජස්සසන්තියක සුතයමතංමයා  සක්කස්සසහබයතං

ගයතො අසය්යහොති අසය්හයසට්ඨි සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස සහබයතං

ගයතොඅයහොසි, තාවතිංසභවයන නිබ්බත්යතොතිඅත්යථො  

280. අලයමවකාතුංකලයා න්තියංකිඤ්චිකලයාණංකුසලංපුඤ්ඤං

කාතුං යුත්තයමව ෙතිරූෙයමව  තත්ථ ෙනයං සබ්බසාධාරණං සුකතතරං, 

තංදස්යසතුං ‘‘දානංදාතුංෙථාරහ’’න්තිවුත්තං, අත්තයනොවිභවබලානුරූෙං

දානං දාතුංඅලයමව තත්ථකාරණමාහ ‘‘ොණිංකාමදදංදිස්වා’’ති  යත්රහි
නාම ෙරකතපුඤ්ඤානුයමොදනපුබ්බයකන

දානෙතිනියවසනමග්ගාචික්ෙණමත්යතන අයං හත්යථො කාමදයදො දිට්යඨො, 

ඉමං දිස්වා  යකො පුඤ්ඤං න කරිස්සතීති මාදියසො යකො නාම අත්තයනො
ෙතිට්ඨානභූතංපුඤ්ඤංනකරිස්සතීති  

281. එවං අනියමවයසන පුඤ්ඤකිරියාය ආදරං දස්යසත්වා ඉදානි

අත්තනිතංනියයමත්වාදස්යසන්යතො ‘‘යසොහිනූනා’’තිආදිගාථාද්වයමාහ 

තත්ථ යසොති යසො අහං  හීති අවධාරයණ නිොයතො, නූනාති ෙරිවිතක්යක  

ඉයතො ගන්ත්වාති ඉයතො මරුභූමියතො අෙගන්ත්වා  අනුප්ෙත්වාන

ද්වාරකන්ති ද්වාරවතීනගරං අනුොපුණිත්වා  ෙට්ඨෙයිස්සාමීති 
ෙවත්තයිස්සාමි  

එවං අඞ්කුයරන ‘‘දානං දස්සාමී’’ති ෙටිඤ්ඤාය කතාය යක්යෙො 

තුට්ඨමානයසො ‘‘මාරිස, ත්වං විස්සත්යථො දානං යදහි, අහං ෙන යත

සහායකිච්චං කරිස්සාමි, යයන යත යදයයධම්යමො න ෙරික්ෙයං ගමිස්සති, 
යතනෙකායරනකරිස්සාමී’’ති තංදානකිරියායසමුත්යතයජත්වා‘‘බ්රාහ්මණ

වාණිජ, ත්වංකිරමාදියසබලක්කායරන යනතුකායමොඅත්තයනොෙමාණංන
ජානාසී’’ති තස්ස භණ්ඩමන්තරධායෙත්වා තං යක්ෙවිභිංසකාය
භිංසායෙන්යතො සන්තජ්යජසි  අථ නං අඞ්කුයරො නානප්ෙකාරං යාචිත්වා
බ්රාහ්මයණන ෙමායෙන්යතො ෙසායදත්වා සබ්බභණ්ඩං ොකතිකං
කාරායෙත්වා රත්තියා උෙගතාය යක්ෙං විස්සජ්යජත්වා ගච්ඡන්යතො තස්ස
අවිදූයර අඤ්ඤතරං අතිවිය බීභච්ඡදස්සනං යෙතං දිස්වා යතනකතකම්මං
පුච්ඡන්යතො– 

283. 
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‘‘යකනයතඅඞ්ු ලීකුණා, මුෙඤ්චකුණලීකතං; 

අක්ඛීනිචෙග්ඝරන්ති, කිංොෙංෙකතංතයා’’ති – 

ගාථමාහ  තත්ථ කු ාති කුණිකා ෙටිකුණිකා අනුජුභූතා  කු ලීකතන්ති

මුෙවිකායරනවිකුණිතංසංකුණිතං  ෙග්ඝරන්තීතිඅසුචිංවිස්සන්දන්ති  

අථස්සයෙයතො– 

284. 

‘‘අඞ්ගීරසස්ස ගහෙතියනො, සද්ධස්ස ඝරයමසියනො; 

තස්සාහංදානවිස්සග්යග, දායනඅධිකයතොඅහුං  

285. 

‘‘තත්ථ යාචනයකදිස්වා, ආගයත යභොජනත්ථියක; 

එකමන්තංඅෙක්කම්ම, අකාසිංකුණලිංමුෙං  

286. 

‘‘යතනයමඅඞ්ු ලීකුණා, මුෙඤ්චකුණලීකතං; 

අක්ඛීනියමෙග්ඝරන්ති, තංොෙංෙකතංමයා’’ති – 

තිස්යසොගාථාඅභාසි  

284. තත්ථ ‘‘අඞ්ගීරසස්සා’’තිආදිනා අසය්හයසට්ඨිං කිත්යතති  

ඝරයමසියනොති ඝරමාවසන්තස්ස ගහට්ඨස්ස  දානවිස්සග්යගති දානග්යග

ෙරිච්චාගට්ඨායන  දායන අධිකයතො අහුන්ති යදයයධම්මස්ස ෙරිච්චජයන
දානාධිකායර අධිකයතොඨපියතොඅයහොසිං  

285. එකමන්තං අෙක්කම්මාති යාචනයක යභොජනත්ථියක ආගයත
දිස්වා දානබයාවයටන දානග්ගයතො අනෙක්කම්ම යථාඨායනයයව ඨත්වා
සඤ්ජාතපීතියසොමනස්යසන විප්ෙසන්නමුෙවණ්යණන සහත්යථන දානං

දාතබ්බං, ෙයරහි වා ෙතිරූයෙහි දායෙතබ්බං, අහං ෙන තථා අකත්වා
යාචනයක ආගච්ඡන්යත දූරයතොව දිස්වා අත්තානං අදස්යසන්යතො

එකමන්තං අෙක්කම්ම අෙක්කමිත්වා  අකාසිං කු ලිං මුෙන්ති විකුණිතං
සඞ්කුචිතංමුෙංඅකාසිං  

286. යතනාතියස්මාතදාහංසාමිනාදානාධිකායරනියුත්යතොසමායනො
දානකායල උෙට්ඨියත මච්ඡරියාෙකයතො දානග්ගයතො අෙක්කමන්යතො

ොයදහි සඞ්යකොචං ආෙජ්ජිං, සහත්යථහි දාතබ්යබ තථා අකත්වා

හත්ථසඞ්යකොචං ආෙජ්ජිං, ෙසන්නමුයෙන භවිතබ්යබ මුෙසඞ්යකොචං

ආෙජ්ජිං, පියචක්ඛූහි ඔයලොයකතබ්යබ චක්ඛුකාලුසියං උප්ොයදසිං, තස්මා 

හත්ථඞ්ු ලියයො ච ොදඞ්ු ලියයො ච කුණිතා ජාතා, මුෙඤ්ච කුණලීකතං
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විරූෙරූෙං සඞ්කුචිතං, අක්ඛීනි අසුචීදුග්ගන්ධයජුච්ඡානි අස්සූනි 
ෙග්ඝරන්තීතිඅත්යථො යතනවුත්තං– 

‘‘යතනයමඅඞ්ු ලීකුණා, මුෙඤ්චකුණලීකතං; 

අක්ඛීනියමෙග්ඝරන්ති, තංොෙංෙකතංමයා’’ති  

තංසුත්වාඅඞ්කුයරොයෙතංගරහන්යතො– 

287. 

‘‘ධම්යමන යතකාපුරිස, මුෙඤ්චකුණලීකතං; 

අක්ඛීනිචෙග්ඝරන්ති, යංතංෙරස්සදානස්ස; 

අකාසිකුණලිංමුෙ’’න්ති – 

ගාථමාහ  තත්ථ ධම්යමනාති යුත්යතයනව කාරයණන  යතති තව  

කාපුරිසාති ලාමකපුරිස  ෙන්තියස්මා  ෙරස්ස දානස්සාතිෙරස්ස දානස්මිං 
අයයමවවාොයඨො  

පුනඅඞ්කුයරොතංදානෙතිංයසට්ඨිංගරහන්යතො– 

288. 

‘‘කථඤ්හිදානංදදමායනො, කයරයයෙරෙත්තියං; 

අන්නොනංොදනීයං, වත්ථයසනාසනානිචා’’ති – 

ගාථමාහ  තස්සත්යථො – දානං දදන්යතො පුරියසො කථඤ්හි නාම තං 

ෙරෙත්තිෙං ෙයරනොයෙතබ්බංසායධතබ්බං කයරෙය, අත්තෙච්චක්ෙයමව 

කත්වාසහත්යථයනව දයදයය, සයංවාතත්ථබයාවයටොභයවයය, අඤ්ඤථා

අත්තයනොයදයයධම්යමොඅට්ඨායනවිද්ධංසියයථ, දක්ඛියණයයාචදායනන 

ෙරිහායයයයන්ති  

එවං තංගරහිත්වාඉදානිඅත්තනා ෙටිෙජ්ජිතබ්බවිධිංදස්යසන්යතො– 

289. 

‘‘යසොහිනූනඉයතොගන්ත්වා, අනුප්ෙත්වානද්වාරකං; 

දානංෙට්ඨෙයිස්සාමි, යංමමස්සසුොවහං  

290. 

‘‘දස්සාමන්නඤ්චොනඤ්ච, වත්ථයසනාසනානිච; 

ෙෙඤ්චඋදොනඤ්ච, දුග්යගසඞ්කමනානිචා’’ති – 

ගාථාද්වයමාහ, තංවුත්තත්ථයමව  

291. 
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‘‘තයතොහියසොනිවත්තිත්වා, අනුප්ෙත්වානද්වාරකං; 

දානංෙට්ඨෙයිඅඞ්කුයරො, යංතුමස්සසුොවහං  

292. 

‘‘අදා අන්නඤ්චොනඤ්ච, වත්ථයසනාසනානි ච; 

ෙෙඤ්චඋදොනඤ්ච, විප්ෙසන්යනනයචතසා  

293. 

‘‘යකොඡායතොයකොචතසියතො, යකොවත්ථංෙරිදහිස්සති; 

කස්සසන්තානියයොග්ගානි, ඉයතොයයොයජන්තුවාහනං  

294. 

‘‘යකොඡත්තිච්ඡතිගන්ධඤ්ච, යකොමාලංයකොඋොහනං; 

ඉතිස්සුතත්ථයඝොයසන්ති, කප්ෙකාසූදමාගධා; 

සදාසායඤ්චොයතොච, අඞ්ු රස්සනියවසයන’’ති – 

චතස්යසොගාථාඅඞ්ු රස්සෙටිෙත්තිංදස්යසතුංසඞ්ගීතිකායරහි ඨපිතා  

291. තත්ථ තයතොතිමරුකන්තාරයතො  නිවත්තිත්වාතිෙටිනිවත්තිත්වා  

අනුප්ෙත්වාන ද්වාරකන්ති ද්වාරවතීනගරං අනුොපුණිත්වා  දානං ෙට්ඨෙයි 

අඞ්ගුයරොති යක්යෙන ෙරිපූරිතසකලයකොට්ඨාගායරො සබ්බොයථයයකං

මහාදානං යසො අඞ්ු යරො ෙට්ඨයෙසි  ෙංතුමස්ස සුොවහන්ති යං අත්තයනො 
සම්ෙතිආයතිඤ්චසුෙනිබ්බත්තකං  

293. යකො ඡායතොති යකො ජිඝච්ඡියතො, යසො ආගන්ත්වා යථාරුචි

භුඤ්ජතූති අධිප්ොයයො  එයසව නයයො යසයසසුපි  තසියතොති පිොසියතො  

ෙරිදහිස්සතීති නිවායසස්සති ොරුපිස්සති චාති අත්යථො  සන්තානීති

ෙරිස්සමප්ෙත්තානි  යෙොග්ගානීති රථවාහනානි  ඉයතො යෙොයජන්තු 

වාහනන්ති ඉයතො යයොග්ගසමූහයතො යථාරුචිතං ගයහත්වා වාහනං
යයොයජන්තු  

294. යකොඡත්තිච්ඡතීතියකොකිලඤ්ජඡත්තාදියභදංඡත්තංඉච්ඡති, යසො 

ගණ්හාතූති අධිප්ොයයො  යසයසසුපි එයසව නයයො  ගන්ධන්ති 

චතුජ්ජාතියගන්ධාදිකං ගන්ධං  මාලන්ති ගන්ථිතාගන්ථිතයභදං පුප්ඵං  

උොහනන්ති ෙල්ලබද්ධාදියභදං උොහනං  ඉතිස්සූති එත්ථ සූති 

නිොතමත්තං, ඉතිඑවං ‘‘යකොඡායතො, යකොතසියතො’’තිආදිනාතිඅත්යථො  

කප්ෙකාති න්හාපිතකා  සූදාති භත්තකාරකා  මාගධාති ගන්ධියනො  සදාති
සබ්බකාලං දිවයස දිවයසසායඤ්චොයතොචතත්ථඅඞ්ු රස්සනියවසයන
යඝොයසන්තිඋග්යඝොයසන්තීති යයොජනා  
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එවං මහාදානං ෙවත්යතන්තස්ස ගච්ඡන්යත කායල තිත්තිභාවයතො
අත්ථිකජයනහි ෙවිවිත්තං විරළං දානග්ගං අයහොසි  තං දිස්වා අඞ්කුයරො
දායන උළාරජ්ඣාසයතාය අතුට්ඨමානයසො හුත්වා අත්තයනො දායන
නියුත්තං සින්ධකංනාමමාණවංආමන්යතත්වා– 

295. 

‘‘සුෙංසුෙතිඅඞ්කුයරො, ඉතිජානාතිමංජයනො; 

දුක්ෙංසුොමිසින්ධක, යංනෙස්සාමියාචයක  

296. 

‘‘සුෙංසුෙතිඅඞ්කුයරො, ඉතිජානාතිමංජයනො; 

දුක්ෙංසුොමිසින්ධක, අප්ෙයකසුවනිබ්බයක’’ති – 

ගාථාද්වයමාහ  තත්ථ සුෙං සුෙති අඞ්කුයරො, ඉති ජානාති මං ජයනොති
‘‘අඞ්කුයරොරාජායසයභොගසමප්පියතොදානෙතිඅත්තයනො යභොගසම්ෙත්තියා

දානසම්ෙත්තියා ච සුෙං සුෙති, සුයෙයනව නිද්දං උෙගච්ඡති, සුෙං

ෙටිබුජ්ඣතී’’තිඑවංමං ජයනොසම්භායවති  දුක්ෙංසුොමිසින්ධකාතිඅහං

ෙන සින්ධක දුක්ෙයමව සුොමි  කස්මා? ෙංන ෙස්සාමි ොචයකති, යස්මා

මම අජ්ඣාසයානුරූෙං යදයයධම්මෙටිග්ගාහයක බහූ යාචයක න ෙස්සාමි, 

තස්මාති අත්යථො  අප්ෙයක සු වනිබ්බයකති වනිබ්බකජයන අප්ෙයක

කතිෙයය ජායත දුක්ෙං සුොමීති යයොජනා  සූති ච නිොතමත්තං, අප්ෙයක
වනිබ්බකජයනසතීතිඅත්යථො  

තං සුත්වා සින්ධයකො තස්ස උළාරං දානාධිමුත්තිං ොකටතරං 
කාතුකායමො– 

297. 

‘‘සක්යකොයචයතවරංදජ්ජා, තාවතිංසානමිස්සයරො; 

කිස්සසබ්බස්සයලොකස්ස, වරමායනොවරංවයර’’ති – 

ගාථමාහ  තස්සත්යථො – තාවතිංසානං යදවානං සබ්බස්ස ච යලොකස්ස

ඉස්සයරො සක්යකො ‘‘වරංවරස්සු, අඞ්කුර, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡිත’’න්තිතුය්හං

වරං දජ්ජා දයදයය යච, වරමායනො ෙත්ථයමායනො කස්ස කීදිසං වරං 
වයරයයාසීතිඅත්යථො  

අථඅඞ්කුයරොඅත්තයනොඅජ්ඣාසයංයාථාවයතොෙයවයදන්යතො– 

298. 

‘‘සක්යකො යචයමවරංදජ්ජා, තාවතිංසානමිස්සයරො; 

කාලුට්ඨිතස්සයමසයතො, සූරියුග්ගමනංෙති; 

දිබ්බාභක්ොොතුභයවයයං, සීලවන්යතොචයාචකා  
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299. 

‘‘දදයතොයමනඛීයයථ, දත්වානානුතයෙයයහං; 

දදං චිත්තං ෙසායදයයං, එතං සක්කං වරං වයර’’ති  – ද්යව ගාථා 

අභාසි; 

298. තත්ථ කාලුට්ඨිතස්ස යම සයතොති කායල ොයතො වුට්ඨිතස්ස
අත්ථිකානං දක්ඛියණයයානං අෙචායනොරිචරියාදිවයසන

උට්ඨානවීරියසම්ෙන්නස්ස යම සමානස්ස  සූරියුග්ගමනං ෙතීති 

සූරියුග්ගමනයවලායං  දිබ්බා භක්ො ොතුභයවෙුන්ති 

යදවයලොකෙරියාෙන්නා ආහාරා උප්ෙජ්යජයයං  සීලවන්යතො ච ොචකාති
යාචකාචසීලවන්යතොකලයාණධම්මාභයවයයං  

299. දදයතො යම න ඛීයෙථාති ආගතාගතානං දානං දදයතො ච යම

යදයයධම්යමො න ඛීයයථ, න ෙරික්ෙයං ගච්යඡයය  දත්වා

නානුතයෙෙයහන්තිතඤ්චදානංදත්වාකිඤ්චියදව අප්ෙසාදකංදිස්වායතන

අහං ෙච්ඡා නානුතයෙයයං  දදං චිත්තං ෙසායදෙයන්ති දදමායනො චිත්තං

ෙසායදයයං, ෙසන්නචිත්යතොයයවහුත්වා දයදයයං  එතංසක්කංවරංවයරති

සක්කං යදවානමින්දං ආයරොගයසම්ෙදා, යදයයධම්මසම්ෙදා, 

දක්ඛියණයයසම්ෙදා, යදයයධම්මස්ස අෙරිමිතසම්ෙදා, දායකසම්ෙදාති එතං

ෙඤ්චවිධං වරං වයරයයං  එත්ථ ච ‘‘කාලුට්ඨිතස්ස යම සයතො’’ති එයතන

ආයරොගයසම්ෙදා, ‘‘දිබ්බා භක්ො ොතුභයවයය’’න්ති එයතන

යදයයධම්මසම්ෙදා, ‘‘සීලවන්යතො ච යාචකා’’ති එයතන 

දක්ඛියණයයසම්ෙදා, ‘‘දදයතො යම න ඛීයයථා’’ති එයතන යදයයධම්මස්ස

අෙරිමිතසම්ෙදා, ‘‘දත්වා නානුතයෙයයහං, දදං චිත්තං ෙසායදයය’’න්ති
එයතහිදායකසම්ෙදාතිඉයම ෙඤ්චඅත්ථාවරභායවනඉච්ඡිතා යතචයෙො
දානමයපුඤ්ඤස්සයාවයදවඋළාරභාවායාති යවදිතබ්බා  

එවං අඞ්කුයරන අත්තයනො අජ්ඣාසයය ෙයවදියත තත්ථ නිසින්යනො 
නීතිසත්යථකතෙරිචයයොයසොනයකොනාමඑයකොපුරියසොතං අතිදානයතො
විච්ඡින්දිතුකායමො– 

300. 

‘‘න සබ්බවිත්තානි ෙයර ෙයවච්යඡ, දයදයය දානඤ්ච ධනඤ්ච 

රක්යෙ; 

තස්මා හි දානා ධනයමව යසයයයො, අතිප්ෙදායනන කුලා න 
යහොන්ති  

301. 

‘‘අදානමතිදානඤ්ච නප්ෙසංසන්තිෙණ්ඩිතා, 

තස්මා හිදානාධනයමවයසයයයො, 
සයමනවත්යතයයසධීරධම්යමො’’ති – 
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ද්යව ගාථා අභාසි  සින්ධයකො එවං පුනපි වීමංසිතුකායමො ‘‘න

සබ්බවිත්තානී’’තිආදිමාහාතිඅෙයර  

300. තත්ථ සබ්බවිත්තානීති සවිඤ්ඤාණකඅවිඤ්ඤාණකප්ෙයභදානි

සබ්බානි විත්තූෙකරණානි, ධනානීති අත්යථො  ෙයරති ෙරම්හි, ෙරස්සාති 

අත්යථො. න ෙයවච්යඡති න දයදයය, ‘‘දක්ඛියණයයා ලද්ධා’’ති කත්වා
කිඤ්චි අයසයසත්වා සබ්බසාෙයතයයෙරිච්චායගොන කාතබ්යබොති අත්යථො  

දයදෙය දානඤ්චාති සබ්යබන සබ්බං දානධම්යමො නකාතබ්යබො, අථ යෙො
අත්තයනො ආයඤ්ච වයඤ්ච ජානිත්වා විභවානුරූෙං දානඤ්ච දයදයය  

ධනඤ්චරක්යෙති අලද්ධලාභලද්ධෙරිරක්ෙණරක්ඛිතසම්බන්ධවයසනධනං
ෙරිොයලයය  

‘‘එයකනයභොයගභුඤ්යජයය, ද්වීහිකම්මංෙයයොජයය; 

චතුත්ථඤ්චනිධායෙයය, ආෙදාසුභවිස්සතී’’ති (දී නි 3.265) – 

වුත්තවිධිනා වා ධනං රක්යෙයය තම්මූලකත්තා දානස්ස  තයයොපි මග්ගා

අඤ්ඤමඤ්ඤවියසොධයනන ෙටියසවිතබ්බාති හි නීතිචින්තකා  තස්මා හීති
යස්මා ධනඤ්ච රක්ෙන්යතො දානඤ්ච කයරොන්යතො උභයයලොකහිතාය

ෙටිෙන්යනොයහොතිධනමූලකඤ්චදානං, තස්මාදානයතොධනයමවයසයයයො 
සුන්දරතයරොති අතිදානං න කාතබ්බන්ති අධිප්ොයයො  යතනාහ 

‘‘අතිප්ෙදායනනකුලානයහොන්තී’’ති, ධනස්සෙමාණංඅජානිත්වා දානස්ස

තං නිස්සාය අතිප්ෙදානෙසඞ්යගන කුලානි න යහොන්ති නප්ෙවත්තන්ති, 
උච්ඡිජ්ජන්තීතිඅත්යථො  

301. ඉදානි විඤ්ඤූනං ෙසංසිතයමවත්ථං ෙතිට්ඨයෙන්යතො 

‘‘අදානමතිදානඤ්චා’’ති ගාථමාහ  තත්ථ අදානමතිදානඤ්චාති සබ්යබන

සබ්බං කටච්ඡුභික්ොයපි තණ්ඩුලමුට්ඨියාපි අදානං, ෙමාණං අතික්කමිත්වා

ෙරිච්චාගසඞ්ොතං අතිදානඤ්ච ෙණ්ඩිතා බුද්ධිමන්යතො සෙඤ්ඤජාතිකා 

නප්ෙසංසන්ති න වණ්ණයන්ති  සබ්යබන සබ්බං අදායනන හි 

සම්ෙරායිකයතො අත්ථයතො ෙරිබාහියරො යහොති  අතිදායනන

දිට්ඨධම්මිකෙයවණී න ෙවත්තති  සයමන වත්යතෙයාති අවිසයමන 

යලොකියසරික්ෙයකන සමාහියතන මජ්ඣියමන ඤායයන ෙවත්යතයය  ස

ධීරධම්යමොති යා යථාවුත්තා දානාදානප්ෙවත්ති, යසො ධීරානං 

ධිතිසම්ෙන්නානංනීතිනයකුසලානංධම්යමො, යතහිගතමග්යගොතිදීයෙති  

තං සුත්වාඅඞ්කුයරොතස්සඅධිප්ොයං ෙරිවත්යතන්යතො– 

302. 

‘‘අයහොවතයරඅහයමවදජ්ජං, සන්යතොචමංසප්පුරිසාභයජයයං; 

යමයඝොව නින්නානි ෙරිපූරයන්යතො, සන්තප්ෙයය 
සබ්බවනිබ්බකානං  
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303. 

‘‘යස්සයාචනයකදිස්වා, මුෙවණ්යණොෙසීදති; 

දත්වාඅත්තමයනොයහොති, තංඝරංවසයතොසුෙං  

304. 

‘‘යස්සයාචනයකදිස්වා, මුෙවණ්යණොෙසීදති; 

දත්වාඅත්තමයනොයහොති, එසායඤ්ඤස්සසම්ෙදා  

305. 

‘‘පුබ්යබවදානාසුමයනො, දදංචිත්තංෙසාදයය; 

දත්වාඅත්තමයනොයහොති, එසායඤ්ඤස්සසම්ෙදා’’ති – 

චතූහිගාථාහිඅත්තනාෙටිෙජ්ජිතබ්බවිධිංෙකායසසි  

302. තත්ථ අයහොවතාතිසාධුවත  යරතිආලෙනං  අහයමව දජ්ජන්ති

අහං දජ්ජයමව  අයඤ්යහත්ථ සඞ්යෙෙත්යථො – මාණව, ‘‘දානා ධනයමව

යසයයයො’’ති යදි අයං නීතිකුසලානං වායදො තව යහොතු, කාමං අහං

දජ්ජයමව  සන්යතොචමංසප්පුරිසා භයජෙුන්තිතස්මිඤ්චදායනසන්යතො
උෙසන්තකායවචීමයනොසමාචාරා සප්පුරිසා සාධයවො මං භයජයයං

උෙගච්යඡයයං  යමයඝොව නින්නානි ෙරිපූරෙන්යතොති අහං
අභිප්ෙවස්සන්යතො මහායමයඝො විය නින්නානි නින්නට්ඨානානි සබ්යබසං
වනිබ්බකානංඅධිප්ොයයෙරිපූරයන්යතොඅයහොවතයත සන්තප්යෙයයන්ති  

303. ෙස්සොචනයකදිස්වාතියස්සපුග්ගලස්සඝරයමසියනොයාචනයක 

දිස්වා‘‘ෙඨමංතාවඋෙට්ඨිතංවතයමපුඤ්ඤක්යෙත්ත’’න්තිසද්ධාජාතස්ස 

මුෙවණ්ය ො ෙසීදති, යථාවිභවං ෙන යතසං දානං දත්වා අත්තමයනො 

පීතියසොමනස්යසහි ගහිතචිත්යතො යහොති  තන්ති යයදත්ථ යාචකානං

දස්සනං, යතන ච දිස්වා චිත්තස්ස ෙසාදනං, යථාරහං දානං දත්වා ච
අත්තමනතා  

304. එසා ෙඤ්ඤස්ස සම්ෙදාති එසා යඤ්ඤස්ස සම්ෙත්ති ොරිපූරි, 
නිප්ඵත්තීතිඅත්යථො  

305. පුබ්යබව දානා සුමයනොති ‘‘සම්ෙත්තීනං නිදානං අනුගාමිකං
නිධානං නියධස්සාමී’’ති මුඤ්චනයචතනාය පුබ්යබ එව දානූෙකරණස්ස

සම්ොදනයතො ෙට්ඨාය සුමයනො යසොමනස්සජායතො භයවයය  දදං චිත්තං

ෙසාදයෙති දදන්යතො යදයයධම්මං දක්ඛියණයයහත්යථ ෙතිට්ඨායෙන්යතො
‘‘අසාරයතො ධනයතො සාරාදානංකයරොමී’’ති අත්තයනො චිත්තං ෙසායදයය  

දත්වා අත්තමයනො යහොතීති දක්ඛියණයයානං යදයයධම්මං ෙරිච්චජිත්වා

‘‘ෙණ්ඩිතෙඤ්ඤත්තං නාම මයා අනුට්ඨිතං, අයහො සාධු සුට්ඨූ’’ති

අත්තමයනො ෙමුදිතමයනො පීතියසොමනස්සජායතො යහොති  එසා ෙඤ්ඤස්ස
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සම්ෙදාති යා අයං පුබ්බයචතනා මුඤ්ජයචතනා අෙරයචතනාති ඉයමසං
කම්මඵලසද්ධානුගතානංයසොමනස්සෙරිග්ගහිතානං තිස්සන්නංයචතනානං

ොරිපූරි, එසා යඤ්ඤස්ස සම්ෙදා දානස්ස සම්ෙත්ති, න ඉයතො අඤ්ඤථාති
අධිප්ොයයො  

එවං අඞ්කුයරො අත්තයනො ෙටිෙජ්ජනවිධිං ෙකායසත්වා 
භියයයොයසොමත්තාය අභිවඩ් මානදානජ්ඣාසයයො දිවයස දිවයස මහාදානං
ෙවත්යතසි  යතන තදා සබ්බරජ්ජානි උන්නඞ්ගලානි කත්වා මහාදායන
දියයමායන ෙටිලද්ධසබ්බූෙකරණා මනුස්සා අත්තයනො අත්තයනො

කම්මන්යත ෙහාය යථාසුෙං විචරිංසු, යතන රාජූනං යකොට්ඨාගාරානි
ෙරික්ෙයංඅගමංසු තයතොරාජායනොඅඞ්කුරස්සදූතංොයහසුං–‘‘යභොයතො 

දානං නිස්සාය අම්හාකං ආයස්ස විනායසො අයහොසි, යකොට්ඨාගාරානි

ෙරික්ෙයංගතානි, තත්ථ යුත්තමත්තංඤාතබ්බ’’න්ති  

තං සුත්වා අඞ්කුයරො දක්ඛිණාෙථං ගන්ත්වා දමිළවිසයය සමුද්දස්ස
අවිදූරට්ඨායන මහතියයො අයනකදානසාලායයො කාරායෙත්වා මහාදානානි 
ෙවත්යතන්යතො යාවතායුකං ඨත්වා කායස්ස යභදා ෙරං මරණා 
තාවතිංසභවයන නිබ්බත්ති  තස්ස දානවිභූතිඤ්ච සග්ගූෙෙත්තිඤ්ච
දස්යසන්යතො සඞ්ගීතිකාරා– 

306. 

‘‘සට්ඨිවාහසහස්සානි, අඞ්කුරස්සනියවසයන; 

යභොජනංදීයයතනිච්චං, පුඤ්ඤයෙක්ෙස්සජන්තුයනො  

307. 

‘‘තිසහස්සානි සූදාහි, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 

අඞ්කුරංඋෙජීවන්ති, දායනයඤ්ඤස්සවාවටා  

308. 

‘‘සට්ඨිපුරිසසහස්සානි, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 

අඞ්කුරස්සමහාදායන, කට්ඨංඵායලන්තිමාණවා  

309. 

‘‘යසොළසිත්ථිසහස්සානි, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා; 

අඞ්කුරස්සමහාදායන, විධාපිණ්යඩන්තිනාරියයො  

310. 

‘‘යසොළසිත්ථිසහස්සානි, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා; 

අඞ්කුරස්සමහාදායන, දබ්බිගාහාඋෙට්ඨිතා  

311. 
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‘‘බහුංබහූනංොදාසි, චිරංොදාසිෙත්තියයො; 

සක්කච්චඤ්චසහත්ථාච, චිත්තීකත්වාපුනප්පුනං  

312. 

‘‘බහූමායසචෙක්යෙච, උතුසංවච්ඡරානිච; 

මහාදානංෙවත්යතසි, අඞ්කුයරොදීඝමන්තරං  

313. 

‘‘එවංදත්වායජිත්වාච, අඞ්කුයරොදීඝමන්තරං; 

යසොහිත්වාමානුසංයදහං, තාවතිංසූෙයගොඅහූ’’ති –ගාථා ආහංසු; 

306. තථ සට්ඨි වාහසහස්සානීති වාහානං සට්ඨිසහස්සානි 

ගන්ධසාලිතණ්ඩුලාදිපූරිතවාහානං සට්ඨිසහස්සානි  පුඤ්ඤයෙක්ෙස්ස 

දානජ්ඣාසයස්ස දානාධිමුත්තස්ස අඞ්කුරස්ස නියවසයන නිච්චං දිවයස

දිවයස ජන්තුයනො සත්තකායස්ස යභොජනංදීෙයතති යයොජනා  

307-8. තිසහස්සානිසූදාහීතිතිසහස්සමත්තාසූදාභත්තකාරකා යතච

යෙො ෙන ෙධානභූතා අධිප්යෙතා, යතසු එකයමකස්ස ෙන වචනකරා
අයනකාති යවදිතබ්බා  ‘‘තිසහස්සානි සූදාන’’න්ති ච ෙඨන්ති  

ආමුත්තමණිකුණ්ඩලාති නානාමණිවිචිත්තකුණ්ඩලධරා  

නිදස්සනමත්තඤ්යචතං, ආමුත්තකටකකටිසුත්තාදිආභරණාපි යත අයහසුං  

අඞ්කුරං උෙජීවන්තීති තං උෙනිස්සාය ජීවන්ති, තප්ෙටිබද්ධජීවිකා

යහොන්තීති අත්යථො  දායන ෙඤ්ඤස්ස වාවොති මහායාගසඤ්ඤිතස්ස 

යඤ්ඤස්ස දායන යජයන වාවටා උස්සුක්කං ආෙන්නා  කට්ඨං ඵායලන්ති 

මා වාති නානප්ෙකාරානං ෙජ්ජයභොජ්ජාදිආහාරවියසසානං ෙචනාය
අලඞ්කතෙටියත්තා තරුණමනුස්සාකට්ඨානිඵායලන්තිවිදායලන්ති  

309. විධාති විධාතබ්බානි යභොජනයයොග්ගානි කටුකභණ්ඩානි  

පිණ්යඩන්තීතිපිසනවයසනෙයයොයජන්ති  

310. දබ්බිගාහාති කටච්ඡුගාහිකා  උෙට්ඨිතාති ෙරියවසනට්ඨානං
උෙගන්ත්වාඨිතායහොන්ති  

311. බහුන්ති මහන්තං ෙහූතිකං  බහූනන්ති අයනයකසං  ොදාසීති

ෙකායරහිඅදාසි  චීරන්තිචිරකාලං වීසතිවස්සසහස්සායුයකසුහිමනුස්යසසු

යසො උප්ෙන්යනො  බහුං බහූනං චිරකාලඤ්ච යදන්යතො යථා අදාසි, තං

දස්යසතුං ‘‘සක්කච්චඤ්චා’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ සක්කච්චන්ති සාදරං, 

අනෙවිද්ධං අනවඤ්ඤාතං කත්වා  සහත්ථාති සහත්යථන, න

ආණාෙනමත්යතන  චිත්තීකත්වාති ගාරවබහුමානයයොයගන චිත්යතන

කරිත්වා පූයජත්වා  පුනප්පුනන්ති බහුයසො න එකවාරං, කතිෙයවායර වා
අකත්වා අයනකවාරංොදාසීතියයොජනා  
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312. ඉදානි තයමව පුනප්පුනං කරණං විභායවතුං ‘‘බහූ මායස චා’’ති

ගාථමාහංසු  තත්ථ බහූ මායසති චිත්තමාසාදියක බහූ අයනයක මායස  

ෙක්යෙති කණ්හසුක්කයභයද බහූ ෙක්යෙ  උතුසංවච්ඡරානි චාති

වසන්තගිම්හාදියකබහූඋතූචසංවච්ඡරානිච, සබ්බත්ථඅච්චන්තසංයයොයග

උෙයයොගවචනං  දීඝමන්තරන්ති දීඝකාලමන්තරං එත්ථච‘‘චිරංොදාසී’’ති
චිරකාලං දානස්ස ෙවත්තිතභාවං වත්වා පුන තස්ස නිරන්තරයමව 

ෙවත්තිතභාවංදස්යසතුං‘‘බහූමායස’’තිආදි වුත්තන්තිදට්ඨබ්බං  

313. එවන්ති වුත්තප්ෙකායරන  දත්වා ෙජිත්වා චාති අත්ථයතො

එකයමව, යකසඤ්චි දක්ඛියණයයානං එකච්චස්ස යදයයධම්මස්ස

ෙරිච්චජනවයසන දත්වා, පුන ‘‘බහුං බහූනං ොදාසී’’ති වුත්තනයයන

අත්ථිකානං සබ්යබසං යථාකාමං යදන්යතො මහායාගවයසනයජිත්වා  යසො

හිත්වා මානුසං යදහං, තාවතිංසූෙයගො අහූති යසො අඞ්කුයරො
ආයුෙරියයොසායන මනුස්සත්ථභාවං ෙහාය ෙටිසන්ධිග්ගහණවයසන
තාවතිංසයදවනිකායූෙයගොඅයහොසි  

එවං තස්මිං තාවතිංයසසු නිබ්බත්තිත්වා දිබ්බසම්ෙත්තිං අනුභවන්යත
අම්හාකං භගවයතො කායල ඉන්දයකො නාම මාණයවො ආයස්මයතො
අනුරුද්ධත්යථරස්ස පිණ්ඩාය චරන්තස්ස ෙසන්නමානයසො කටච්ඡුභික්ෙං
දායෙසි  යසො අෙයරන සමයයන කාලං කත්වා යෙත්තගතස්ස පුඤ්ඤස්ස
ආනුභායවන තාවතිංයසසු මහිද්ධියකො මහානුභායවො යදවපුත්යතො හුත්වා
නිබ්බත්යතොදිබ්යබහිරූොදීහිදසහිඨායනහිඅඞ්කුරං යදවපුත්තංඅභිභවිත්වා
වියරොචති යතනවුත්තං– 

314. 

‘‘කටච්ඡුභික්ෙංදත්වාන, අනුරුද්ධස්සඉන්දයකො; 

යසොහිත්වාමානුසංයදහං, තාවතිංසූෙයගොඅහු  

315. 

‘‘දසහිඨායනහිඅඞ්කුරං, ඉන්දයකොඅතියරොචති; 

රූයෙසද්යදරයසගන්යධ, යඵොට්ඨබ්යබචමයනොරයම  

316. 

‘‘ආයුනායසසායචව, වණ්යණනචසුයෙනච; 

ආධිෙච්යචනඅඞ්කුරං, ඉන්දයකොඅතියරොචතී’’ති  

314-5. තත්ථ රූයෙති රූෙයහතු, අත්තයනො රූෙසම්ෙත්තිනිමිත්තන්ති 

අත්යථො  සද්යදතිආදීසුපිඑයසවනයයො  ආයුනාතිජීවියතන නනුචයදවානං

ජීවිතංෙරිච්ඡින්නප්ෙමාණං වුත්තං සච්චංවුත්තං, තංෙනයයභුයයවයසන 
තථා හි එකච්චානං යදවානං යයොගවිෙත්තිආදිනා අන්තරාමරණං
යහොතියයව ඉන්දයකොෙනතිස්යසොවස්සයකොටියයොසට්ඨිච වස්සසහස්සානි
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ෙරිපූයරතියයව  යතන වුත්තං ‘‘ආයුනා අතියරොචතී’’ති  ෙසසාති මහතියා

ෙරිවාරසම්ෙත්තියා. වණ්ය නාතිසණ්ඨානසම්ෙත්තියා වණ්ණධාතුසම්ෙදා

ෙන‘‘රූයෙ’’ති ඉමිනාවුත්තායයව  ආධිෙච්යචනාතිඉස්සරියයන  

එවංඅඞ්කුයරචඉන්දයකචතාවතිංයසසුනිබ්බත්තිත්වා දිබ්බසම්ෙත්තිං
අනුභවන්යතසු අම්හාකං භගවා අභිසම්යබොධියතො සත්තයම සංවච්ඡයර 
ආසාළ්හිපුණ්ණමායං සාවත්ථිනගරද්වායර කණ්ඩම්බරුක්ෙමූයල 

යමකොටිහාරියං කත්වා අනුක්කයමන තිෙදවික්කයමන තාවතිංසභවනං
ගන්ත්වා ොරිච්ඡත්තකමූයල ෙණ්ඩුකම්බලසිලායං යුගන්ධරෙබ්බයත 
බාලසූරියයො විය වියරොචමායනො දසහි යලොකධාතූහි සන්නිෙතිතාය
යදවබ්රහ්මෙරිසාය ජුතිං අත්තයනො සරීරප්ෙභාය අභිභවන්යතො අභිධම්මං

යදයසතුං නිසින්යනො අවිදූයර නිසින්නං ඉන්දකං, ද්වාදසයයොජනන්තයර
නිසින්නංඅඞ්කුරඤ්චදිස්වා දක්ඛියණයයසම්ෙත්තිවිභාවනත්ථං– 

‘‘මහාදානංතයාදින්නං, අඞ්කුරදීඝමන්තරං; 

අතිදූයරනිසින්යනොසි, ආගච්ඡමමසන්තියක’’ති – 

ගාථමාහ  තං සුත්වා අඞ්කුයරො ‘‘භගවා මයා චිරකාලං බහුං යදයයධම්මං
ෙරිච්චජිත්වා ෙවත්තිතම්පි මහාදානං දක්ඛියණයයසම්ෙත්තිවිරයහන 

අයෙත්යත වුත්තබීජං විය න උළාරඵලං අයහොසි, ඉන්දකස්ස ෙන
කටච්ඡුභික්ොදානම්පි දක්ඛියණයයසම්ෙත්තියා සුයෙත්යත වුත්තබීජං විය
අතිවියඋළාරඵලංජාත’’න්තිආහ  තමත්ථංදස්යසන්යතසඞ්ගීතිකාරා– 

317. 

‘‘තාවතිංයසයදාබුද්යධො, සිලායංෙණ්ඩුකම්බයල; 

ොරිච්ඡත්තයමූලම්හි, විහාසිපුරිසුත්තයමො  

318. 

‘‘දසසුයලොකධාතූසු, සන්නිෙතිත්වානයදවතා; 

ෙයිරුොසන්තිසම්බුද්ධං, වසන්තංනගමුද්ධනි  

319. 

‘‘නයකොචියදයවොවණ්යණන, සම්බුද්ධංඅතියරොචති; 

සබ්යබයදයවඅතික්කම්ම, සම්බුද්යධොවවියරොචති  

320. 

‘‘යයොජනානි දසද්යවච, අඞ්කුයරොයංතදා අහු; 

අවිදූයරවබුද්ධස්ස, ඉන්දයකොඅතියරොචති  

321. 

‘‘ඔයලොයකත්වානසම්බුද්යධො, අඞ්කුරඤ්චාපිඉන්දකං; 
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දක්ඛියණයයංසම්භායවන්යතො, ඉදංවචනමබ්රවි  

322. 

‘‘මහාදානං තයාදින්නං, අඞ්කුරං දීඝමන්තරං; 

අතිදූයරනිසින්යනොසි, ආගච්ඡමමසන්තියක  

323. 

‘‘යචොදියතො භාවිතත්යතන, අඞ්කුයරො ඉදමබ්රවි; 

කිංමය්හංයතනදායනන, දක්ඛියණයයයනසුඤ්ඤතං  

324. 

‘‘අයංයසොඉන්දයකොයක්යෙො, දජ්ජාදානංෙරිත්තකං; 

අතියරොචතිඅම්යහහි, චන්යදොතාරගයණයථා  

325. 

‘‘උජ්ජඞ්ගයලයථායෙත්යත, බීජංබහුම්පියරොපිතං; 

නවිපුලංඵලංයහොති, නපියතොයසතිකස්සකං  

326. 

‘‘තයථවදානංබහුකං, දුස්සීයලසුෙතිට්ඨිතං; 

නවිපුලංඵලංයහොති, නපියතොයසතිදායකං  

327. 

‘‘යථාපිභද්දයකයෙත්යත, බීජංඅප්ෙම්පියරොපිතං; 

සම්මාධාරංෙයවච්ඡන්යත, ඵලංයතොයසසිකස්සකං  

328. 

‘‘තයථවසීලවන්යතසු, ුණවන්යතසුතාදිසු; 

අප්ෙකම්පිකතංකාරං, පුඤ්ඤංයහොතිමහප්ඵල’’න්ති –ගාථායයො 

අයවොචුං; 

317. තත්ථ තාවතිංයසති තාවතිංසභවයන  සිලාෙං ෙණ්ඩුකම්බයලති
ෙණ්ඩුකම්බලනාමයක සිලාසයන පුරිසුත්තයමො බුද්යධො යදා විහාසීති
යයොජනා  

318. දසසු යලොකධාතූසු, සන්නිෙතිත්වාන යදවතාති
ජාතියෙත්තසඤ්ඤියතසු දසසු චක්කවාළසහස්යසසු කාමාවචරයදවතා
බ්රහ්මයදවතා ච බුද්ධස්ස භගවයතො ෙයිරුොසනාය ධම්මස්සවනත්ථඤ්ච

එකයතො සන්නිෙතිත්වා  යතනාහ ‘‘ෙයිරුොසන්ති සම්බුද්ධං, වසන්තං

නගමුද්ධනී’’ති, සියනරුමුද්ධනීතිඅත්යථො  
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320. යෙොජනානි දස ද්යව ච, අඞ්කුයරොෙං තදා අහූති අයං
යථාවුත්තචරියතොඅඞ්කුයරො තදාසත්ථුසම්මුෙකායල දසද්යවයයොජනානි
අන්තරං කත්වා අහු  සත්ථු නිසින්නට්ඨානයතො ද්වාදසයයොජනන්තයර
ඨායනනිසින්යනොඅයහොසීතිඅත්යථො  

323. යචොදියතො භාවිතත්යතනාතිොරමිෙරිභාවිතායඅරියමග්ගභාවනාය

භාවිතත්යතන සම්මාසම්බුද්යධන යචොදියතො  කං මය්හං යතනාතිආදිකා

සත්ථු ෙටිවචනවයසන අඞ්කුයරන වුත්තගාථා  දක්ඛිය යෙයන 

සුඤ්ඤතන්ති යං දක්ඛියණයයයන සුඤ්ඤතං රිත්තකං විරහිතං තදා මම

දානං, තස්මා ‘‘කිං මය්හං යතනා’’ති අත්තයනො දානපුඤ්ඤං හීයළන්යතො
වදති  

324. ෙක්යෙොති යදවපුත්යතො  දජ්ජාති දත්වා  අතියරොචති අම්යහහීති

අත්තනා මාදියසහි අතිවිය වියරොචති  හීති වා නිොතමත්තං, අම්යහ

අතික්කමිත්වාඅභිභවිත්වා වියරොචතීතිඅත්යථො යථාකින්තිආහ ‘‘චන්යදො

තාරගය  ෙථා’’ති  

325-6. උජ්ජඞ්ගයලති අතිවිය ථද්ධභූමිභායග  ‘‘ඌසයර’’ති යකචි

වදන්ති  යරොපිතන්තිවුත්තං, වපිත්වාවාඋද්ධරිත්වාවාපුන යරොපිතං  නපි

යතොයසතීතිනනන්දයති, අප්ෙඵලතායවාතුට්ඨිංන ජයනති  තයථවාතියථා

උජ්ජඞ්ගයලයෙත්යතබහුම්පිබීජං යරොපිතංවිපුලඵලංඋළාරඵලංනයහොති, 

තයතොඑවකස්සකංනයතොයසති, තථාදුස්සීයලසු සීලවිරහියතසුබහුකම්පි

දානං ෙතිට්ඨාපිතං විපුලඵලං මහප්ඵලං න යහොති, තයතො එව දායකං න
යතොයසතීතිඅත්යථො  

327-8. ෙථාපි භද්දයකති ගාථාද්වයස්ස වත්තවිෙරියායයන

අත්ථයයොජනා යවදිතබ්බා  තත්ථ සම්මා ධාරං ෙයවච්ඡන්යතති වුට්ඨිධාරං 

සම්මයදව ෙවත්යතන්යත, අන්වඩ් මාසං අනුදසාහං අනුෙඤ්චාහං යදයව

වස්සන්යතති අත්යථො  ගු වන්යතසූති ඣානාදිුණයුත්යතසු  තාදිසූති

ඉට්ඨාදීසු තාදිලක්ෙණප්ෙත්යතසු  කාරන්ති ලිඞ්ගවිෙල්ලායසන වුත්තං, 

උෙකායරොතිඅත්යථො  කීදියසොඋෙකායරොතිආහ ‘‘පුඤ්ඤ’’න්ති  

329. 

‘‘වියචයයදානංදාතබ්බං, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං; 

වියචයයදානංදත්වාන, සග්ගංගච්ඡන්තිදායකා  

330. 

‘‘වියචයය දානංසුගතප්ෙසට්ඨං, යය දක්ඛියණයයාඉධජීවයලොයක; 

එයතසුදින්නානිමහප්ඵලානි, බීජානිවුත්තානියථා සුයෙත්යත’’ති 
– 
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අයංසඞ්ගීතිකායරහිඨපිතාගාථා  

329. තත්ථ වියචෙයාති විචිනිත්වා, පුඤ්ඤක්යෙත්තං ෙඤ්ඤාය
උෙෙරික්ඛිත්වා යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති  

තයිදං අඞ්කුරයෙතවත්ථු සත්ථාරා තාවතිංසභවයන 
දසසහස්සචක්කවාළයදවතානං පුරයතො දක්ඛියණයයසම්ෙත්තිවිභාවනත්ථං

‘‘මහාදානං තයා දින්න’’න්තිආදිනා අත්තනා සමුට්ඨාපිතං, තත්ථ තයයො
මායසඅභිධම්මං යදයසත්වා මහාෙවාරණායයදවගණෙරිවුයතොයදවයදයවො
යදවයලොකයතො සඞ්කස්සනගරං ඔතරිත්වා අනුක්කයමන සාවත්ථිං ෙත්වා
යජතවයන විහරන්යතො චතුෙරිසමජ්යඣ 

දක්ඛියණයයසම්ෙත්තිවිභාවනත්ථයමව ‘‘යස්ස අත්ථාය ගච්ඡාමා’’තිආදිනා
විත්ථාරයතො යදයසත්වා චතුසච්චකථාය යදසනාය කූටං ගණ්හි 
යදසනාවසායන යතසං අයනකයකොටිොණසහස්සානං ධම්මාභිසමයයො
අයහොසීති  

අඞ්කුරයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. උත්තරමාතුයෙතිවත්ථුවණ්ණනා 

දිවාවිහාරගතං භික්ඛුන්ති ඉදං උත්තරමාතුයෙතිවත්ථු  තත්රායං
අත්ථවිභාවනා – සත්ථරි ෙරිනිබ්බුයත ෙඨමමහාසඞ්ගීතියා ෙවත්තිතාය
ආයස්මා මහාකච්චායයනො ද්වාදසහි භික්ඛූහි සද්ධිං යකොසම්බියා අවිදූයර
අඤ්ඤතරස්මිං අරඤ්ඤායතයන විහාසි  යතන ච සමයයන රඤ්යඤො

උයදනස්ස අඤ්ඤතයරො අමච්යචො කාලමකාසි, යතන ච පුබ්යබ නගයර
කම්මන්තාඅධිට්ඨිතාඅයහසුං අථරාජාතස්සපුත්තංඋත්තරංනාමමාණවං 
ෙක්යකොසායෙත්වා ‘‘ත්වඤ්චපිතරාඅධිට්ඨියතකම්මන්යතසමනුසාසා’’ති
යතන ඨිතට්ඨායනඨයෙසි  

යසොචසාධූතිසම්ෙටිච්ඡිත්වාඑකදිවසංනගරෙටිසඞ්ෙරණියානං දාරූනං
අත්ථාය වඩ් කියයො ගයහත්වා අරඤ්ඤං ගයතො  තත්ථ ආයස්මයතො 
මහාකච්චායනත්යථරස්ස වසනට්ඨානං උෙගන්ත්වා යථරං තත්ථ
ෙංසුකූලචීවරධරං විවිත්තං නිසින්නං දිස්වා ඉරියාෙයථයයව ෙසීදිත්වා
කතෙටිසන්ථායරො වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදි  යථයරො තස්ස ධම්මං
කයථසි  යසො ධම්මං සුත්වා රතනත්තයය සඤ්ජාතප්ෙසායදො සරයණසු

ෙතිට්ඨාය යථරං නිමන්යතසි – ‘‘අධිවායසථ යම, භන්යත, ස්වාතනාය
භත්තං සද්ධිං භික්ඛූහි අනුකම්ෙං උොදායා’’ති  අධිවායසසි යථයරො
තුණ්හීභායවන  යසො තයතො නික්ෙමිත්වා නගරං ගන්ත්වා අඤ්යඤසං

උොසකානංආචික්ඛි–‘‘යථයරොමයාස්වාතනායනිමන්තියතො, තුම්යහහිපි
මම දානග්ගංආගන්තබ්බ’’න්ති  
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යසො දුතියදිවයස කාලස්යසව ෙණීතං ොදනීයං යභොජනීයං
ෙටියාදායෙත්වා කාලං ආයරොචායෙත්වා සද්ධිං භික්ඛූහි ආගච්ඡන්තස්ස
යථරස්සෙච්චුග්ගමනංකත්වා වන්දිත්වාපුරක්ෙත්වායගහංෙයවයසසි අථ
මහාරහකප්පියෙච්චත්ථරණඅත්ථයතසු ආසයනසු යථයර ච භික්ඛූසු ච
නිසින්යනසු ගන්ධපුප්ඵධූයෙහි පූජං කත්වා ෙණීයතන අන්නොයනන යත
සන්තප්යෙත්වා සඤ්ජාතප්ෙසායදො කතඤ්ජලී අනුයමොදනං සුණිත්වා 
කතභත්තානුයමොදයනයථයරගච්ඡන්යතෙත්තංගයහත්වාඅනුගච්ඡන්යතො

නගරයතො නික්ෙමිත්වා ෙටිනිවත්තන්යතො ‘‘භන්යත, තුම්යහහි නිච්චං මම
යගහං ෙවිසිතබ්බ’’න්තියාචිත්වායථරස්සඅධිවාසනංඤත්වානිවත්ති එවං
යසො යථරං උෙට්ඨහන්යතො තස්ස ඔවායද ෙතිට්ඨාය යසොතාෙත්තිඵලං

ොපුණි, විහාරඤ්ච කායරසි, සබ්යබ ච අත්තයනො ඤාතයක සාසයන
අභිප්ෙසන්යනඅකාසි  

මාතාෙනස්සමච්යඡරමලෙරියුට්ඨිතචිත්තාහුත්වාඑවංෙරිභාසි– ‘‘යං

ත්වංමමඅනිච්ඡන්තියාඑවසමණානංඅන්නොනංයදසි, තංයතෙරයලොයක
යලොහිතං සම්ෙජ්ජතූ’’ති  එකං ෙන යමොරපිඤ්ඡකලාෙං විහාරමහදිවයස

දියයමානං අනුජානි  සා කාලං කත්වා යෙතයයොනියං උප්ෙජ්ජි, 

යමොරපිඤ්ඡකලාෙදානානුයමොදයනන ෙනස්සා යකසා නීලා සිනිද්ධා
යවල්ලිතග්ගා සුඛුමා දීඝා ච අයහසුං  සා යදා ගඞ්ගානදිං ‘‘ොනීයං 

පිවිස්සාමී’’ති ඔතරති, තදා නදී යලොහිතපූරා යහොති  සා ෙඤ්චෙණ්ණාස
වස්සානි ඛුප්පිොසාභිභූතාවිචරිත්වාඑකදිවසංකඞ්ොයරවතත්යථරංගඞ්ගාය
තීයර දිවාවිහාරං නිසින්නං දිස්වා අත්තානං අත්තයනො යකයසහි
ෙටිච්ඡායදත්වාඋෙසඞ්කමිත්වාොනීයං යාචි තංසන්ධායවුත්තං– 

331. 

‘‘දිවාවිහාරගතංභික්ඛුං, ගඞ්ගාතීයරනිසින්නකං; 

තංයෙතීඋෙසඞ්කම්ම, දුබ්බණ්ණාභීරුදස්සනා  

332. 

‘‘යකසා චස්සාඅතිදීඝා, යාවභූමාවලම්බයර; 

යකයසහිසාෙටිච්ඡන්නා, සමණංඑතදබ්රවී’’ති – 

ඉමාද්යවගාථාසඞ්ගීතිකාරයකහිඉධආදියතොඨපිතා  

තත්ථ භීරුදස්සනාති භයානකදස්සනා  ‘‘රුද්දදස්සනා’’ති වා ොයඨො, 

බීභච්ඡභාරියදස්සනාති අත්යථො  ොවභූමාවලම්බයරති යාව භූමි, තාව

ඔලම්බන්ති  පුබ්යබ ‘‘භික්ඛු’’න්ති ච ෙච්ඡා ‘‘සමණ’’න්ති ච
කඞ්ොයරවතත්යථරයමවසන්ධාය වුත්තං  

සාෙනයෙතීයථරංඋෙසඞ්කමිත්වාොනීයංයාචන්තී– 
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333. 

‘‘ෙඤ්චෙණ්ණාසවස්සානි, යයතොකාලකතාඅහං; 

නාභිජානාමි භුත්තංවා, පීතංවාෙන ොනියං; 

යදහි ත්වං ොනියං භන්යත, තසිතා ොනියාය යම’’ති  – ඉමං 

ගාථමාහ; 

333. තත්ථ නාභිජානාමිභුත්තංවාතිඑවංදීඝමන්තයරකායලයභොජනං

භුත්තං වා ොනීයං පීතං වා නාභිජානාමි, න භුත්තං න පීතන්ති අත්යථො  

තසිතාති පිොසිතා  ොනිොොති ොනීයත්ථාය ආහිණ්ඩන්තියා යම ොනීයං

යදහි, භන්යතතියයොජනා  

ඉයතොෙරං– 

334. 

‘‘අයංසීයතොදිකාගඞ්ගා, හිමවන්තයතොසන්දති; 

පිවඑත්යතොගයහත්වාන, කිංමංයාචසිොනියං  

335. 

‘‘සචාහංභන්යතගඞ්ගාය, සයංගණ්හාමිොනියං; 

යලොහිතංයමෙරිවත්තති, තස්මායාචාමිොනියං  

336. 

‘‘කිංනුකායයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 

කිස්සකම්මවිොයකන, ගඞ්ගායතයහොතියලොහිතං  

337. 

‘‘පුත්යතො යමඋත්තයරොනාම, සද්යධොආසි උොසයකො; 

යසොචමය්හංඅකාමාය, සමණානංෙයවච්ඡති  

338. 

‘‘චීවරං පිණ්ඩොතඤ්ච, ෙච්චයංසයනාසනං; 

තමහංෙරිභාසාමි, මච්යඡයරනඋෙද්දුතා  

339. 

‘‘යංත්වංමය්හංඅකාමාය, සමණානංෙයවච්ඡසි; 

චීවරංපිණ්ඩොතඤ්ච, ෙච්චයංසයනාසනං  

340. 

‘‘එතංයතෙරයලොකස්මිං, යලොහිතංයහොතුඋත්තර; 

තස්සකම්මවිොයකන, ගඞ්ගායමයහොතියලොහිත’’න්ති – 

ඉමායථරස්සචයෙතියාචවචනෙටිවචනගාථා  
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334. තත්ථ හිමවන්තයතොති මහයතො හිමස්ස අත්ථිතාය ‘‘හිමවා’’ති 

ලද්ධනාමයතො ෙබ්බතරාජයතො  සන්දතීති ෙවත්තති  එත්යතොති ඉයතො

මහාගඞ්ගායතො  කන්ති කස්මා මං යාචසි ොනීයං, ගඞ්ගානදිං ඔතරිත්වා
යථාරුචිපිවාතිදස්යසති  

335. යලොහිතං යම ෙරිවත්තතීති උදකං සන්දමානං මය්හං

ොෙකම්මඵයලනයලොහිතංහුත්වා ෙරිවත්තති ෙරිණමති, තායගහිතමත්තං
උදකංයලොහිතංජායති  

337-40. මය්හං අකාමාොති මම අනිච්ඡන්තියා  ෙයවච්ඡතීති යදති  

ෙච්චෙන්ති ගිලානෙච්චයං  එතන්ති යං එතං චීවරාදිකං ෙච්චයජාතං

සමණානං ෙයවච්ඡසි යදසි, එතං යත ෙරයලොකස්මිං යලොහිතං යහොතු

උත්තරාතිඅභිසෙනවයසනකතං ොෙකම්මං, තස්සවිොයකනාතියයොජනා  

අථායස්මා යරවයතොතං යෙතිං උද්දිස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ොනීයං අදාසි, 

පිණ්ඩාය චරිත්වා භත්තං ගයහත්වා භික්ඛූනමදාසි, සඞ්කාරකූටාදියතො

ෙංසුකූලං ගයහත්වායධොවිත්වාභිසිඤ්චචිමිලිකඤ්චකත්වාභික්ඛූනංඅදාසි, 
යතන චස්සා යෙතියා දිබ්බසම්ෙත්තියයො අයහසුං  සා යථරස්ස සන්තිකං 
ගන්ත්වා අත්තනා ලද්ධදිබ්බසම්ෙත්තිං යථරස්ස දස්යසසි  යථයරො තං
ෙවත්තිං අත්තයනො සන්තිකං උෙගතානං චතුන්නං ෙරිසානං ෙකායසත්වා
ධම්මකථං කයථසි  යතන මහාජයනො සඤ්ජාතසංයවයගො
විගතමලමච්යඡයරො හුත්වා දානසීලාදිකුසලධම්මාභිරයතො අයහොසීති  ඉදං
ෙනයෙතවත්ථුදුතියසඞ්ගීතියංසඞ්ගහං ආරුළ්හන්තිදට්ඨබ්බං  

උත්තරමාතුයෙතිවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

11. සුත්තයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

අහං පුයර ෙබ්බජිතස්ස භික්ඛුයනොති ඉදං සුත්තයෙතවත්ථු  තස්ස කා

උප්ෙත්ති? සාවත්ථියාකිරඅවිදූයරඅඤ්ඤතරස්මිංගාමයක අම්හාකංසත්ථරි
අනුප්ෙන්යනයයව සත්තන්නං වස්සසතානං උෙරි අඤ්ඤතයරො දාරයකො
එකං ෙච්යචකබුද්ධංඋෙට්ඨහි තස්සමාතාතස්මිංවයප්ෙත්යතතස්සත්ථාය
සමානකුලයතො අඤ්ඤතරං කුලධීතරං ආයනසි  විවාහදිවයසයයව ච යසො

කුමායරො සහායයහි සද්ධිං න්හායිතුං ගයතො අහිනා දට්යඨො කාලමකාසි, 

‘‘යක්ෙගායහනා’’තිපි වදන්ති  යසො ෙච්යචකබුද්ධස්ස උෙට්ඨායනන බහුං
කුසලකම්මං කත්වා ඨියතොපි තස්සා දාරිකාය ෙටිබද්ධචිත්තතාය

විමානයෙයතොහුත්වානිබ්බත්ති, මහිද්ධියකොෙනඅයහොසි මහානුභායවො  

අථ යසො තං දාරිකං අත්තයනො විමානං යනතුකායමො ‘‘යකනනු යෙො
උොයයන එසා දිට්ඨධම්මයවදනීයකම්මං කත්වා මයා සද්ධිං ඉධ
අභිරයමයයා’’තිතස්සා දිබ්බයභොගසම්ෙත්තියාඅනුභවනයහතුංවීමංසන්යතො
ෙච්යචකබුද්ධං චීවරකම්මං කයරොන්තං දිස්වා මනුස්සරූයෙන ගන්ත්වා
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වන්දිත්වා‘‘කිං, භන්යත, සුත්තයකනඅත්යථො අත්ථී’’තිආහ ‘‘චීවරකම්මං

කයරොමි, උොසකා’’ති  ‘‘යතනහි, භන්යත, අසුකස්මිංඨායන සුත්තභික්ෙං
චරථා’’තිතස්සාදාරිකායයගහංදස්යසසි ෙච්යචකබුද්යධොතත්ථ ගන්ත්වා
ඝරද්වායරඅට්ඨාසි අථසාෙච්යචකබුද්ධංතත්ථඨිතංදිස්වා ෙසන්නමානසා
‘‘සුත්තයකනයමඅයයයොඅත්ථියකො’’තිඤත්වාඑකංසුත්තුළංඅදාසි අථ 
යසොඅමනුස්යසොමනුස්සරූයෙනතස්සදාරිකායඝරංගන්ත්වාතස්සාමාතරං
යාචිත්වාතාය සද්ධිංකතිොහංවසිත්වාතස්සාමාතුයාඅනුග්ගහත්ථංතස්මිං
යගයහසබ්බභාජනානි හිරඤ්ඤසුවණ්ණස්සපූයරත්වාසබ්බත්ථඋෙරිනාමං

ලිඛි ‘‘ඉදං යදවදත්තියං ධනං න යකනචි ගයහතබ්බ’’න්ති, තඤ්ච දාරිකං
ගයහත්වා අත්තයනො විමානං අගමාසි  තස්සා මාතා ෙහූතං ධනං ලභිත්වා
අත්තයනොඤාතකානංකෙණද්ධිකාදිනඤ්චදත්වා අත්තනාචෙරිභුඤ්ජිත්වා

කාලං කයරොන්තී ‘‘මම ධීතා ආගච්ඡති යච, ඉදං ධනං දස්යසථා’’ති
ඤාතකානංකයථත්වාකාලමකාසි  

තයතො සත්තන්නං වස්සසතානං අච්චයයන අම්හාකං භගවති යලොයක
උප්ෙජ්ජිත්වාෙවත්තිතවරධම්මචක්යකඅනුක්කයමනසාවත්ථියං විහරන්යත
තස්සාඉත්ථියායතනඅමනුස්යසනසද්ධිංවසන්තියාඋක්කණ්ඨා උප්ෙජ්ජි 

සාතං‘‘සාධු, අයයපුත්ත, මංසකඤ්යඤවයගහංෙටියනහී’’තිවදන්තී – 

341. 

‘‘අහංපුයරෙබ්බජිතස්සභික්ඛුයනො, 

සුත්තංඅදාසිංඋෙසඞ්කම්මයාචිතා; 

තස්සවිොයකො විපුලඵලූෙලබ්භති, 
බහුකාචයමඋප්ෙජ්ජයරවත්ථයකොටියයො  

342. 

‘‘පුප්ඵාභිකිණ්ණංරමිතංවිමානං, අයනකචිත්තංනරනාරියසවිතං; 

සාහංභුඤ්ජාමිචොරුොමිච, ෙහූතවිත්තානචතාවඛීයති  

343. 

‘‘තස්යසව කම්මස්ස විොකමන්වයා, සුෙඤ්ච සාතඤ්ච 

ඉධූෙලබ්භති; 

සාහං ගන්ත්වා පුනයදව මානුසං, කාහාමි පුඤ්ඤානි නයයයපුත්ත 
ම’’න්ති – 

ඉමාගාථාඅභාසි  

341. තත්ථ ‘‘ෙබ්බජිතස්ස භික්ඛුයනො’’ති ඉදං ෙච්යචකබුද්ධං සද්ධාය 
වුත්තං  යසො හි කාමාදිමලානං අත්තයනො සන්තානයතො අනවයසසයතො

ෙබ්බාජිතත්තා ෙහීනත්තා ෙරමත්ථයතො ‘‘ෙබ්බජියතො’’ති, 

භින්නකියලසත්තා ‘‘භික්ඛූ’’ති ච වත්තබ්බතං අරහති  සුත්තන්ති
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කප්ොසියසුත්තං  උෙසඞ්කම්මාති මය්හං යගහං උෙසඞ්කමිත්වා  ොචිතාති

‘‘උද්දිස්ස අරියා තිට්ඨන්ති, එසා අරියාන යාචනා’’ති (ජා  1.7.59) එවං

වුත්තායකායවිඤ්ඤත්තිෙයයොගසඞ්ොතායභික්ොචරියාය යාචිතා  තස්සාති

තස්සසුත්තදානස්ස  විොයකොවිපුලඵලූෙලබ්භතීතිවිපුලඵයලොඋළාරඋදයයො

මහාඋදයයො විොයකොඑතරහිඋෙලබ්භතිෙච්චනුභවීයති  බහුකාතිඅයනකා  

වත්ථයකොටියෙොති වත්ථානං යකොටියයො, අයනකසතසහස්සෙයභදානි 

වත්ථානීතිඅත්යථො  

342. අයනකචිත්තන්ති නානාවිධචිත්තකම්මං, අයනයකහි වා

මුත්තාමණිආදීහි රතයනහි විචිත්තරූෙං  නරනාරියසවිතන්ති

ෙරිචාරකභූයතහිනයරහිනාරීහිචඋෙයසවිතං  සාහංභුඤ්ජාමීති සාඅහංතං

විමානං ෙරිභුඤ්ජාමි  ොරුොමීති අයනකාසු වත්ථයකොටීසු ඉච්ඡිතිච්ඡිතං

නිවායසමි යචව ෙරිදහාමි ච  ෙහූතවිත්තාති ෙහූතවිත්තූෙකරණා මහද්ධනා

මහායභොගා  න ච තාව ඛීෙතීති තඤ්ච විත්තං න ඛීයති, න ෙරික්ෙයං
ෙරියාදානංගච්ඡති  

343. තස්යසව කම්මස්ස විොකමන්වොති තස්යසව 

සුත්තදානමයපුඤ්ඤකම්මස්ස අන්වයා ෙච්චයා යහතුභායවන විොකභූතං 

සුෙං, ඉට්ඨමධුරසඞ්ොතං සාතඤ්ච ඉධ ඉමස්මිං විමායන උෙලබ්භති.

ගන්ත්වාපුනයදවමානුසන්ති පුනඑවමනුස්සයලොකංඋෙගන්ත්වා  කාහාමි

පුඤ්ඤානීතිමය්හං සුෙවියසසනිප්ඵාදකානිපුඤ්ඤානිකරිස්සාමි, යයසංවා

මයා අයං සම්ෙත්තිලද්ධාති අධිප්ොයයො  නෙෙයපුත්තමන්ති, අයයපුත්ත, 

මං මනුස්සයලොකංනය, යනහීතිඅත්යථො  

තං සුත්වා යසො අමනුස්යසො තස්සා ෙටිබද්ධචිත්තතාය අනුකම්ොය 
ගමනංඅනිච්ඡන්යතො– 

344. 

‘‘සත්තතුවංවස්සසතාඉධාගතා, 

ජිණ්ණාචවුඩ් ාචතහිංභවිස්සසි; 

සබ්යබවයතකාලකතාචඤාතකා, 
කිංතත්ථගන්ත්වානඉයතොකරිස්සසී’’ති – 

ගාථමාහ තත්ථ සත්තාතිවිභත්තියලොයෙන නිද්යදයසො, නිස්සක්යකවාඑතං

ෙච්චත්තවචනං  වස්සසතාති වස්සසතයතො, සත්තහිවස්සසයතහිඋද්ධංතුවං

ඉධාගතා ඉමං විමානං ආගතා, ඉධාගතාය තුය්හං සත්ත වස්සසතානි 

යහොන්තීති අත්යථො  ජිණ් ා ච වුඩ්ඪා ච තහිං භවිස්සසීති ඉධ දිබ්යබහි
උතුආහායරහි උෙථම්භිතත්තභාවා කම්මානුභායවන එත්තකං කාලං
දහරාකායරයනව ඨිතා  ඉයතො ෙන ගතා කම්මස්ස ච ෙරික්ඛීණත්තා 
මනුස්සානඤ්ච උතුආහාරවයසන ජරාජිණ්ණා වයයොවුඩ් ා ච තහිං
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මනුස්සයලොයක භවිස්සසි  කින්ති? සබ්යබව යත කාලකතා ච ඤාතකාති

දීඝස්සඅද්ධුයනො ගතත්තාතවඤාතයයොපිසබ්යබඑවමතා, තස්මාඉයතො

යදවයලොකයතො තත්ථ මනුස්සයලොකං ගන්ත්වා කිං කරිස්සසි, අවයසසම්පි

ආයුඤ්චඉයධවයෙයෙහි, ඉධවසාහීති අධිප්ොයයො  

එවංයතනවුත්තාසාතස්සවචනංඅසද්දහන්තීපුනයදව– 

345. 

‘‘සත්යතව වස්සානිඉධාගතායයම, දිබ්බඤ්ච සුෙඤ්චසමප්පිතාය; 

සාහං ගන්ත්වා පුනයදව මානුසං, කාහාමි පුඤ්ඤානි නයයයපුත්ත 
ම’’න්ති – 

ගාථමාහ  තත්ථ සත්යතව වස්සානි ඉධාගතාෙ යමති, අයයපුත්ත, මය්හං
ඉධාගතාය සත්යතව වස්සානි මඤ්යඤ වීතිවත්තානි  සත්ත වස්සසතානි
දිබ්බසුෙසමප්පිතායබහුම්පිකාලංගතංඅසල්ලක්යෙන්තී එවමාහ  

එවං ෙන තාය වුත්යතො යසො විමානයෙයතො නානප්ෙකාරං තං

අනුසාසිත්වා ‘‘ත්වංඉදානිසත්තාහයතොඋත්තරිතත්ථනජීවිස්සසි, මාතුයා

යත නික්ඛිත්තං මයා දින්නං ධනං අත්ථි, තං සමණබ්රාහ්මණානං දත්වා
ඉයධවඋප්ෙත්තිං ෙත්යථහී’’ති වත්වා තං බාහායං ගයහත්වා ගාමමජ්යඣ
ඨයෙත්වා ‘‘ඉධාගයත අඤ්යඤපි ජයන ‘යථාබලං පුඤ්ඤානි කයරොථා’ති
ඔවයදයයාසී’’තිවත්වාගයතො යතනවුත්තං– 

346. 

‘‘යසො තං ගයහත්වාන ෙසය්හ බාහායං, ෙච්චානයිත්වාන යථරිං

සුදුබ්බලං; 

වජ්යජසි ‘අඤ්ඤම්පි ජනං ඉධාගතං, කයරොථ පුඤ්ඤානි 
සුඛූෙලබ්භතී’’’ති  

තත්ථ යසොතියසොවිමානයෙයතො  තන්තිතංඉත්ථිං  ගයහත්වානෙසය්හ 

බාහාෙන්ති ෙසය්හ යනතා විය බාහායං තං ගයහත්වා  ෙච්චානයිත්වානාති 

තස්සා ජාතසංවුඩ් ගාමං පුනයදව ආනයිත්වා  යථරින්ති ථාවරිං, ජිණ්ණං

වුඩ් න්ති අත්යථො  සුදුබ්බලන්තිජරාජිණ්ණතායඑවසුට්ඨුදුබ්බලං  සාකිර
තයතො විමානයතො අෙගමනසමනන්තරයමව ජිණ්ණා වුඩ් ා මහල්ලිකා

අද්ධගතා වයයොඅනුප්ෙත්තා අයහොසි  වජ්යජසීති වයදයයාසි  

වත්තබ්බවචනාකාරඤ්ච දස්යසතුං ‘‘අඤ්ඤම්පි ජන’’න්තිආදි වුත්තං 

තස්සත්යථො–භද්යද, ත්වම්පිපුඤ්ඤංකයරයයාසි, අඤ්ඤම්පිජනංඉධතව 

දස්සනත්ථාය ආගතං ‘‘භද්රමුො, ආදිත්තං සීසං වා යචලං වා

අජ්ඣුයෙක්ඛිත්වාපි දානසීලාදීනි පුඤ්ඤානි කයරොථාති, කයත ච පුඤ්යඤ

එකංයසයනව තස්ස ඵලභූතං සුෙං උෙලබ්භති, න එත්ථ සංසයයො
කාතබ්යබො’’තිවයදයයාසිඔවයදයයාසීති  
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එවඤ්ච වත්වා තස්මිං ගයත සා ඉත්ථී අත්තයනො ඤාතකානං
වසනට්ඨානං ගන්ත්වායතසංඅත්තානංජානායෙත්වායතහිනියයාදිතධනං
ගයහත්වා සමණබ්රාහ්මණානං දානං යදන්තී අත්තයනො සන්තිකං
ආගතාගතානං– 

347. 

‘‘දිට්ඨා මයා අකයතන සාධුනා, යෙතා විහඤ්ඤන්ති තයථව

මනුස්සා; 

කම්මඤ්ච කත්වා සුෙයවදනීයං, යදවා මනුස්සා ච සුයෙ ඨිතා
ෙජා’’ති – 

ගාථායඔවාදමදාසි  

තත්ථ අකයතනාති අනිබ්බත්තියතන අත්තනා අනුෙචියතන  සාධුනාති

කුසලකම්යමන, ඉත්ථම්භූතලක්ෙයණ කරණවචනං  විහඤ්ඤන්තීතිවිඝාතං

ආෙජ්ජන්ති  සුෙයවදනීෙන්තිසුෙවිොකංපුඤ්ඤකම්මං  සුයෙ ඨිතාතිසුයෙ

ෙතිට්ඨිතා  ‘‘සුයෙධිතා’’ති වා ොයඨො, සුයෙන අභිවුඩ් ා ඵීතාති අත්යථො 
අයඤ්යහත්ථ අධිප්ොයයො – යථා යෙතා තයථව මනුස්සා අකයතන

කුසයලන, කයතන ච අකුසයලන විහඤ්ඤමානා ඛුප්පිොසාදිනා විඝාතං
ආෙජ්ජන්තාමහාදුක්ෙං අනුභවන්තා දිට්ඨාමයා සුෙයවදනීයං ෙනකම්මං

කත්වා යතන කයතන කුසලකම්යමන, අකයතන ච අකුසලකම්යමන

යදවමනුස්සෙරියාෙන්නාෙජාසුයෙඨිතාදිට්ඨාමයා, අත්තෙච්චක්ෙයමතං, 
තස්මා ොෙං දූරයතොව ෙරිවජ්යජන්තා පුඤ්ඤකිරියාය යුත්තෙයුත්තා
යහොථාති  

එවං ෙන ඔවාදං යදන්තී සමණබ්රාහ්මණාදීනං සත්තාහං මහාදානං 
ෙවත්යතත්වාසත්තයමදිවයසකාලංකත්වාතාවතිංයසසුනිබ්බත්ති භික්ඛූ
තං ෙවත්තිං භගවයතො ආයරොයචසුං  භගවා තමත්ථං අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා

සම්ෙත්තෙරිසාය ධම්මං යදයසසි, වියසසයතො ච ෙච්යචකබුද්යධසු
ෙවත්තිතදානස්ස මහප්ඵලතං මහානිසංසතඤ්ච ෙකායසසි  තං සුත්වා
මහාජයනොවිගතමලමච්යඡයරො දානාදිපුඤ්ඤාභිරයතොඅයහොසීති  

සුත්තයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

12. කණ්ණමුණ්ඩයෙතිවත්ථුවණ්ණනා 

යසොණ් යසොොනඵලකාති ඉදං සත්ථරි සාවත්ථියං විහරන්යත
කණ්ණමුණ්ඩයෙතිං ආරබ්භ වුත්තං  අතීයත කිර කස්සෙබුද්ධකායල
කිමිලනගයර අඤ්ඤතයරො උොසයකො යසොතාෙන්යනො ෙඤ්චහි 
උොසකසයතහි සද්ධිං සමානච්ඡන්යදො හුත්වා
ආරාමයරොෙනයසතුබන්ධනචඞ්කමනකරණාදීසු පුඤ්ඤකම්යමසු ෙසුයතො
හුත්වාවිහරන්යතොසඞ්ඝස්සවිහාරංකායරත්වායතහිසද්ධිං කායලනකාලං
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විහාරංගච්ඡති යතසංභරියායයොපිඋොසිකාහුත්වාඅඤ්ඤමඤ්ඤංසමග්ගා 
මාලාගන්ධවියලෙනාදිහත්ථා කායලන කාලං විහාරං ගච්ඡන්තියයො
අන්තරාමග්යග ආරාමසභාදීසුවිස්සමිත්වාගච්ඡන්ති  

අයථකදිවසං කතිෙයාධුත්තාඑකිස්සාසභාය සන්නිසින්නාතාසුතත්ථ
විස්සමිත්වාගතාසුතාසංරූෙසම්ෙත්තිං දිස්වා ෙටිබද්ධචිත්තාහුත්වාතාසං
සීලාචාරුණසම්ෙන්නතං ඤත්වා කථං සමුට්ඨායෙසුං ‘‘යකො එතාසු
එකිස්සාපි සීලයභදං කාතුං සමත්යථො’’ති  තත්ථ අඤ්ඤතයරො ‘‘අහං
සමත්යථො’’තිආහ  යතයතන ‘‘සහස්යසනඅබ්භුතංකයරොමා’’ති අබ්භුතං
අකංසු  යසො අයනයකහි උොයයහි වායමමායනො තාසු සභං ආගතාසු
සුමුඤ්චිතංසත්තතන්තිංමධුරස්සරංවීණංවායදන්යතොමධුයරයනවසයරන 

කාමෙටිසංයුත්තගීතානි ගායන්යතො ගීතසද්යදන තාසු අඤ්ඤතරං ඉත්ථිං
සීලයභදං ොයෙන්යතො අතිචාරිනිං කත්වා යත ධුත්යත සහස්සං ෙරායජසි 
යත සහස්සෙරාජිතා තස්සා සාමිකස්ස ආයරොයචසුං  සාමියකො තං පුච්ඡි –

‘‘කිං ත්වං එවරූො, යථා යත පුරිසා අයවොචු’’න්ති  සා ‘‘නාහං ඊදිසං
ජානාමී’’ති ෙටික්ඛිපිත්වා තස්මිං අසද්දහන්යත සමීයෙ ඨිතං සුනෙං

දස්යසත්වා සෙථං අකාසි ‘‘සයච මයා තාදිසං ොෙකම්මං කතං, අයං
ඡින්නකණ්යණො කාළසුනයෙො තත්ථ තත්ථ භයව ජාතං මං ොදතූ’’ති 
ඉතරාපි ෙඤ්චසතා ඉත්ථියයො තං ඉත්ථිං අතිචාරිනිං ජානන්තී කිං අයං

තථාරූෙං ොෙං අකාසි, උදාහු නාකාසී’’ති යචොදිතා ‘‘න මයං එවරූෙං 

ජානාමා’’ති මුසා වත්වා ‘‘සයච මයං ජානාම, භයව භයව එතිස්සායයව
දාසියයො භයවයයාමා’’තිසෙථංඅකංසු  

අථ සා අතිචාරිනී ඉත්ථී යතයනව විප්ෙටිසායරන ඩය්හමානහදයා 
සුස්සිත්වා න චියරයනව කාලං කත්වා හිමවති ෙබ්බතරායජ සත්තන්නං
මහාසරානං අඤ්ඤතරස්ස කණ්ණමුණ්ඩදහස්ස තීයර විමානයෙතී හුත්වා
නිබ්බත්ති  විමානසාමන්තා චස්සා කම්මවිොකානුභවනයයොග්ගා එකා
යෙොක්ෙරණී නිබ්බත්ති  යසසා ච ෙඤ්චසතා ඉත්ථියයො කාලං කත්වා
සෙථකම්මවයසන තස්සායයව දාසියයො හුත්වා නිබ්බත්තිංසු  සා තත්ථ
පුබ්යබ කතස්ස පුඤ්ඤකම්මස්ස ඵයලන දිවසභාගං දිබ්බසම්ෙත්තිං
අනුභවිත්වා අඩ් රත්යත ොෙකම්මබලසඤ්යචොදිතා සයනයතො උට්ඨහිත්වා
යෙොක්ෙරණිතීරං ගච්ඡති  තත්ථ ගතං ගජයෙොතකප්ෙමායණො එයකො
කාළසුනයෙො යභරවරූයෙො ඡින්නකණ්යණො තිඛිණායතකථිනදායඨො 
සුවිප්ඵුලිතෙදිරඞ්ගාරපුඤ්ජසදිසනයයනො 
නිරන්තරප්ෙවත්තවිජ්ජුලතාසඞ්ඝාතසදිසජිව්යහො කථිනතිඛිණනයෙො
ෙරායතදුබ්බණ්ණයලොයමො තයතො ආගන්ත්වා තං භූමියං නිොයතත්වා
අතිසයජිඝච්ඡාභිභූයතොවියෙසය්හොදන්යතො අට්ඨිසඞ්ෙලිකමත්තංකත්වා
දන්යතහි ගයහත්වා යෙොක්ෙරණියං ඛිපිත්වා අන්තරධායති  සා ච තත්ථ
ෙක්ඛිත්තසමනන්තරයමවෙකතිරූෙධාරිනීහුත්වාවිමානංඅභිරුය්හසයයන 

නිෙජ්ජති  ඉතරා ෙන තස්සා දාසබයයමව දුක්ෙං අනුභවන්ති  එවං තාසං
තත්ථ වසන්තීනංෙඤ්ඤාසාධිකානිෙඤ්චවස්සසතානිවීතිවත්තානි  
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ෙටුන 

අථ තාසං පුරියසහි විනා දිබ්බසම්ෙත්තිං අනුභවන්තීනං උක්කණ්ඨා
අයහසුං  තත්ථ ච කණ්ණමුණ්ඩදහයතො නිග්ගතා ෙබ්බතවිවයරන 

ආගන්ත්වා ගඞ්ගං නදිං අනුෙවිට්ඨා එකා නදී අත්ථි  තාසඤ්ච
වසනට්ඨානසමීයෙ එයකො දිබ්බඵයලහි අම්බරුක්යෙහි ෙනසලබුජාදීහි ච
උෙයසොභියතො ආරාමසදියසො අරඤ්ඤප්ෙයදයසො අත්ථි  තා එවං

සමචින්යතසුං – ‘‘හන්ද, මයං ඉමානි අම්බඵලානි ඉමිස්සා නදියා

ෙක්ඛිපිස්සාම, අප්යෙව නාම ඉමං ඵලං දිස්වා ඵලයලොයභන යකොචියදව

පුරියසොඉධාගච්යඡයය, යතනසද්ධිංරමිස්සාමාති තාතථා අකංසු තාහිෙන

ෙක්ඛිත්තානි අම්බඵලානි කානිචි තාෙසා ගණ්හිංසු, කානිචි වනචරකා, 

කානිචිකාකාවිලුජ්ජිංසු, කානිචිතීයරලග්ගිංසු එකංෙනගඞ්ගායයසොතං
ෙත්වා අනුක්කයමනබාරාණසිංසම්ොපුණි  

යතන ච සමයයන බාරාණසිරාජා යලොහජාලෙරික්ඛිත්යත ගඞ්ගාජයල 
න්හායති අථතංඵලංනදියසොයතනවුය්හමානංඅනුක්කයමනආගන්ත්වා
යලොහජායලලග්ගි තං වණ්ණගන්ධරසසම්ෙන්නංමහන්තංදිබ්බංඅම්බඵලං
දිස්වා රාජපුරිසා රඤ්යඤො උෙයනසුං  රාජා තස්ස එකයදසං ගයහත්වා
වීමංසනත්ථාය එකස්ස බන්ධනාගායර ඨපිතස්ස වජ්ඣයචොරස්ස ොදිතුං

අදාසි  යසො තං ොදිත්වා ‘‘යදව, මයා එවරූෙං න ොදිතපුබ්බං, දිබ්බමිදං
මඤ්යඤඅම්බඵල’’න්තිආහ රාජාපුනපිතස්සඑකංෙණ්ඩංඅදාසි යසොතං 
ොදිත්වාවිගතවලිතෙලියතොඅතිවියමයනොහරරූයෙොයයොබ්බයනඨියතොවිය
අයහොසි  තං දිස්වා රාජා අච්ඡරියබ්භුතජායතො තං අම්බඵලං ෙරිභුඤ්ජිත්වා
සරීයර වියසසං ලභිත්වා මනුස්යස පුච්ඡි – ‘‘කත්ථ එවරූොනි

දිබ්බඅම්බඵලානිසංවිජ්ජන්තී’’ති? මනුස්සා එවමාහංසු– ‘‘හිමවන්යතකිර, 

යදව, ෙබ්බතරායජ’’ති  ‘‘සක්කා ෙන තානි ආයනතු’’න්ති? ‘‘වනචරකා, 

යදව, ජානන්තී’’ති  

රාජාවනචරයකෙක්යකොසායෙත්වායතසංතමත්ථංආචික්ඛිත්වායතහි 

සම්මන්යතත්වා දින්නස්ස එකස්ස වනචරකස්ස සහස්සං දත්වා තං

විස්සජ්යජසි – ‘‘ගච්ඡ, සීඝං තං යම අම්බඵලං ආයනහී’’ති  යසො තං
කහාෙණසහස්සං පුත්තදාරස්ස දත්වා ොයථයයං ගයහත්වා ෙටිගඞ්ගං
කණ්ණමුණ්ඩදහාභිමුයෙො ගන්ත්වා මනුස්සෙථං අතික්කමිත්වා
කණ්ණමුණ්ඩදහයතො ඔරං සට්ඨියයොජනප්ෙමායණ ෙයදයස එකං තාෙසං 
දිස්වා යතන ආචික්ඛිතමග්යගන ගච්ඡන්යතො පුන තිංසයයොජනප්ෙමායණ

ෙයදයස එකං තාෙසං දිස්වා, යතන ආචික්ඛිතමග්යගන ගච්ඡන්යතො පුන

ෙන්නරසයයොජනප්ෙමායණඨායනඅඤ්ඤං තාෙසංදිස්වා, තස්සඅත්තයනො
ආගමනකාරණං කයථසි  තාෙයසො තං අනුසාසි – ‘‘ඉයතො ෙට්ඨාය ඉමං
මහාගඞ්ගං ෙහාය ඉමං ඛුද්දකනදිං නිස්සාය ෙටියසොතං ගච්ඡන්යතො යදා

ෙබ්බතවිවරං ෙස්සසි, තදාරත්තියංඋක්කංගයහත්වාෙවියසයයාසි අයඤ්ච 

නදී රත්තියං නප්ෙවත්තති, යතන යත ගමනයයොග්ගා යහොති, 
කතිෙයයයොජනාතික්කයමන යත අම්යබ ෙස්සිස්සසී’’ති  යසො තථා කත්වා 
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උදයන්යත සූරියය විවිධරතනරංසිජාලෙජ්යජොතිතභූමිභාගං
ඵලභාරාවනතසාොවිතානතරුගයණොෙයසොභිතං 
නානාවිධවිහඞ්ගගණූෙකූජිතංඅතිවියමයනොහරංඅම්බවනංසම්ොපුණි  

අථ නං තා අමනුස්සිත්ථියයො දූරයතොව ආගච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘එස මම 

ෙරිග්ගයහො, එසමමෙරිග්ගයහො’’තිඋෙධාවිංසු යසොෙනතාහිසද්ධිංතත්ථ 
දිබ්බසම්ෙත්තිං අනුභවිතුං යයොග්ගස්ස පුඤ්ඤකම්මස්ස අකතත්තා තා
දිස්වාව භීයතො විරවන්යතො ෙලායිත්වා අනුක්කයමනබාරාණසිං ෙත්වා තං
ෙවත්තිං රඤ්යඤො ආයරොයචසි  රාජා තං සුත්වා තා ඉත්ථියයො දට්ඨුං
අම්බඵලානි ච ෙරිභුඤ්ජිතුං සඤ්ජාතාභිලායසො රජ්ජභාරං අමච්යචසු
ආයරොයෙත්වා මිගවාෙයදයසන සන්නද්ධධනුකලායෙො ෙග්ගං බන්ධිත්වා 
කතිෙයමනුස්සෙරිවායරො යතයනව වනචරයකන දස්සිතමග්යගන ගන්ත්වා
කතිෙයයයොජනන්තයර ඨායන මනුස්යසපි ඨයෙත්වා වනචරකයමව
ගයහත්වාඅනුක්කයමනගන්ත්වාතම්පිතයතො නිවත්තායෙත්වාඋදයන්යත 

දිවාකයර අම්බවනං ොවිසි  අථ නං තා ඉත්ථියයො අභිනවඋප්ෙන්නමිව
යදවපුත්තං දිස්වා ෙච්චුග්ගන්ත්වා ‘‘රාජා’’ති ඤත්වා
සඤ්ජාතසියනහබහුමානා සක්කච්චං න්හායෙත්වා දිබ්යබහි 
වත්ථාලඞ්කාරමාලාගන්ධවියලෙයනහි සුමණ්ඩිතෙසාධිතං කත්වා විමානං
ආයරොයෙත්වා නානග්ගරසංදිබ්බයභොජනංයභොයජත්වාතස්සඉච්ඡානුරූෙං
ෙයිරුොසිංසු  

අථදියඩ් වස්සසයතඅතික්කන්යතරාජාඅඩ් රත්තිසමයය උට්ඨහිත්වා

නිසින්යනොතංඅතිචාරිනිංයෙතිංයෙොක්ෙරණිතීරංගච්ඡන්තිංදිස්වා ‘‘කිංනු
යෙො එසා ඉමාය යවලාය ගච්ඡතී’’ති වීමංසිතුකායමො අනුබන්ධි  අථ නං
තත්ථගතං සුනයෙනෙජ්ජමානංදිස්වා‘‘කිංනුයෙොඉද’’න්තිඅජානන්යතො

තයයො ච දිවයස වීමංසිත්වා ‘‘එයසො එතිස්සා ෙච්චාමිත්යතො භවිස්සතී’’ති
නිසියතන උසුනා විජ්ඣිත්වා ජීවිතා යවොයරොයෙත්වා තඤ්ච ඉත්ථිං
යෙොයථත්වායෙොක්ෙරණිංඔතායරත්වාෙටිලද්ධපුරිමරූෙං දිස්වා– 

348. 

‘‘යසොණ්ණයසොොනඵලකා, යසොණ්ණවාලුකසන්ථතා; 

තත්ථයසොගන්ධියාවග්ගූ, සුචිගන්ධාමයනොරමා  

349. 

‘‘නානාරුක්යෙහිසඤ්ඡන්නා, නානාගන්ධසයමරිතා; 

නානාෙදුමසඤ්ඡන්නා, පුණ්ඩරීකසයමොතතා  

350. 

‘‘සුරභිං සම්ෙවායන්ති, මනුඤ්ඤා මාලුයතරිතා; 

හංසයකොඤ්චාභිරුදාච, චක්කවක්කාභිකූජිතා  
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351. 

‘‘නානාදිජගණාකිණ්ණා, නානාසරගණායුතා; 

නානාඵලධරාරුක්ො, නානාපුප්ඵධරාවනා  

352. 

‘‘න මනුස්යසසුඊදිසං, නගරංයාදිසංඉදං; 

ොසාදාබහුකාතුය්හං, යසොවණ්ණරූපියාමයා; 

දද්දල්ලමානාආයභන්ති, සමන්තාචතුයරොදිසා  

353. 

‘‘ෙඤ්චදාසිසතාතුය්හං, යායතමාෙරිචාරිකා; 

තාකම්බුකායූරධරා, කඤ්චනායවළභූසිතා  

354. 

‘‘ෙල්ලඞ්කාබහුකාතුය්හං, යසොවණ්ණරූපියාමයා; 

කදලිමිගසඤ්ඡන්නා, සජ්ජායගොනකසන්ථතා  

355. 

‘‘යත්ථතුවංවාසූෙගතා, සබ්බකාමසමිද්ධිනී; 

සම්ෙත්තායඩ් රත්තාය, තයතොඋට්ඨායගච්ඡසි  

356. 

‘‘උයයානභූමිංගන්ත්වාන, යෙොක්ෙරඤ්ඤාසමන්තයතො; 

තස්සාතීයරතුවංඨාසි, හරියතසද්දයලසුයභ  

357. 

‘‘තයතොයතකණ්ණමුණ්යඩොසුනයෙො, අඞ්ගමඞ්ගානිොදති; 

යදාචොයිතාආසි, අට්ඨිසඞ්ෙලිකාකතා; 

ඔගාහසියෙොක්ෙරණිං, යහොතිකායයොයථාපුයර  

358. 

‘‘තයතොත්වංඅඞ්ගෙච්චඞ්ගී, සුචාරුපියදස්සනා; 

වත්යථනොරුපිත්වාන, ආයාසිමමසන්තිකං  

359. 

‘‘කිං නුකායයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 

කිස්සකම්මවිොයකන, කණ්ණමුණ්යඩොසුනයෙොතව; 
අඞ්ගමඞ්ගානිොදතී’’ති – 

ද්වාදසහිගාථාහිතංතස්සෙවත්තිංෙටිපුච්ඡි  
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348. තත්ථ යසොණ් යසොොනඵලකාති සුවණ්ණමයයසොොනඵලකා  

යසොණ් වාලුකසන්ථතාතිසමන්තයතොසුවණ්ණමයාහිවාලුකාහිසන්ථතා  

තත්ථාති යෙොක්ෙරණියං  යසොගන්ධිොති යසොගන්ධිකා  වග්ගූති සුන්දරා

රුචිරා  සුචිගන්ධාතිමනුඤ්ඤගන්ධා  

349. නානාගන්ධසයමරිතාතිනානාවිධසුරභිගන්ධවයසන ගන්ධවායුනා

සමන්තයතො එරිතා  නානාෙදුමසඤ්ඡන්නාති 

නානාවිධරත්තෙදුමසඤ්ඡාදිතසලිලතලා  පුණ්ඩරීකසයමොතතාති
යසතෙදුයමහිචසයමොකිණ්ණා  

350. සුරභිං සම්ෙවාෙන්තීති සම්මයදව සුගන්ධං වායති යෙොක්ෙරණීති 

අධිප්ොයයො  හංසයකොඤ්චාභිරුදාතිහංයසහිචයකොඤ්යචහිච අභිනාදිතා  

351. නානාදිජග ාකණ් ාති නානාදිජගණාකිණ්ණා  

නානාසරග ායුතාති නානාවිධවිහඞ්ගමාභිරුදසමූහයුත්තා  නානාඵලධරාති
නානාවිධඵලධාරියනො සබ්බකාලං විවිධඵලභාරනමිතසාෙත්තා  

නානාපුප්ඵධරා වනාති නානාවිධසුරභිකුසුමදායිකානි වනානීති අත්යථො 
ලිඞ්ගවිෙල්ලායසනහි‘‘වනා’’තිවුත්තං  

352. න මනුස්යසසු ඊදිසං නගරන්ති යාදිසං තව ඉදං නගරං, ඊදිසං 

මනුස්යසසු නත්ථි, මනුස්සයලොයක න උෙලබ්භතීති අත්යථො  රූපිෙමොති

රජතමයා  දද්දල්ලමානාති අතිවිය වියරොචමානා  ආයභන්තීති යසොභයන්ති  

සමන්තාචතුයරොදිසාතිසමන්තයතොචතස්යසොපිදිසායයො  

353. ො යතමාති යා යත ඉමා  ෙරිචාරිකාති යවයයාවච්චකාරිනියයො  

තාති තා ෙරිචාරිකායයො  කම්බුකායූරධරාති සඞ්ෙවලයකායූරවිභූසිතා  

කඤ්චනායවළභූසිතාතිසුවණ්ණවටංසකසමලඞ්කතයකසහත්ථා  

354. කදලිමිගසඤ්ඡන්නාති කදලිමිගචම්මෙච්චත්ථරණත්ථතා  සජ්ජාති 

සජ්ජිතාසයිතුංයුත්තරූො  යගොනකසන්ථතාතිදීඝයලොමයකන යකොජයවන
සන්ථතා  

355. ෙත්ථාතියස්මිංෙල්ලඞ්යක  වාසූෙගතාති වාසංඋෙගතා, සයිතාති

අත්යථො  සම්ෙත්තාෙඩ්ඪරත්තාොති අඩ් රත්තියා උෙගතාය  තයතොති
ෙල්ලඞ්කයතො  

356. යෙොක්ෙරඤ්ඤාති යෙොක්ෙරණියා  හරියතති නීයල  සද්දයලති

තරුණතිණසඤ්ඡන්යන  සුයභතිසුද්යධ සුයභතිවාතස්සාආලෙනං භද්යද, 
සමන්තයතො හරියත සද්දයලතස්සා යෙොක්ෙරණියාතීයරත්වං ගන්ත්වාන
ඨාසිතිට්ඨසීතියයොජනා  
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357. කණ් මුණ්යඩොති ෙණ්ඩිතකණ්යණො ඡින්නකණ්යණො  ොයිතා

ආසීතිොදිතා අයහොසි  අට්ඨිසඞ්ෙලිකා කතාති අට්ඨිසඞ්ෙලිකමත්තාකතා  

ෙථාපුයරතිසුනයෙන ොදනයතොපුබ්යබවිය  

358. තයතොති යෙොක්ෙරණිං ඔගාහනයතො ෙච්ඡා  අඞ්ගෙච්චඞ්ගීති

ෙරිපුණ්ණසබ්බඞ්ගෙච්චඞ්ගවතී  සුචාරූති සුට්ඨු මයනොරමා  පිෙදස්සනාති 

දස්සනීයා  ආොසීතිආගච්ඡසි  

එවං යතන රඤ්ඤා පුච්ඡිතා සා යෙතී ආදියතො ෙට්ඨාය අත්තයනො 
ෙවත්තිංතස්සකයථන්තී– 

360. 

‘‘කිමිලායංගහෙති, සද්යධොආසිඋොසයකො; 

තස්සාහංභරියාආසිං, දුස්සීලාඅතිචාරිනී  

361. 

‘‘යසොමංඅතිචරමානාය, සාමියකොඑතදබ්රවි; 

‘යනතංතංඡන්නංෙතිරූෙං, යංත්වංඅතිචරාසිමං’  

362. 

‘‘සාහංයඝොරඤ්චසෙථං, මුසාවාදඤ්චභාසිසං; 

‘නාහංතංඅතිචරාමි, කායයනඋදයචතසා  

363. 

‘‘‘සචාහං තංඅතිචරාමි, කායයනඋදයචතසා; 

කණ්ණමුණ්යඩොයංසුනයෙො, අඞ්ගමඞ්ගානිොදතු’  

364. 

‘‘තස්සකම්මස්සවිොකං, මුසාවාදස්සචූභයං; 

සත්යතවවස්සසතානි, අනුභූතංයයතොහියම; 

කණ්ණමුණ්යඩොචසුනයෙො, අඞ්ගමඞ්ගානිොදතී’’ති –ෙඤ්චගාථා 

ආහ; 

360-1. තත්ථ කමිලාෙන්තිඑවංනාමයකනගයර  අතිචාරිනීතිභරියාහි
ෙතිංඅතික්කම්මචරණයතො‘‘අතිචාරිනී’’ති වුච්චති අතිචරමානායමයියසො

සාමියකොමංඑතදබ්රවීතියයොජනා  යනතං ඡන්නන්තිආදිවුත්තාකාරදස්සනං 

තත්ථ යනතං ඡන්නන්තිනඑතංයුත්තං  නෙතිරූෙන්තිතස්යසව යවවචනං  

ෙන්තිකිරියාෙරාමසනං  අතිචරාසීති අතිචරසි, අයයමව වා ොයඨො  යං මං

ත්වං අතිචරසි, තත්ථ යං අතිචරණං, යනතං ඡන්නං යනතං ෙතිරූෙන්ති
අත්යථො  



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා උබ්බරිවග්යගො 

126 

ෙටුන 

362-4. යඝොරන්ති දාරුණං  සෙථන්ති සෙනං  භාසිසන්ති අභාසිං  

සචාහන්තිසයචඅහං  තන්තිත්වං  තස්සකම්මස්සාති තස්සොෙකම්මස්ස

දුස්සීලයකම්මස්ස  මුසාවාදස්ස චාති ‘‘නාහං තං අතිචරාමී’’ති

වුත්තමුසාවාදස්සච  උභෙන්ති උභයස්සවිොකං  අනුභූතන්තිඅනුභූයමානං

මයාතිඅත්යථො  ෙයතොතියයතොොෙකම්මයතො  

එවඤ්චෙනවත්වායතනඅත්තයනොකතංඋෙකාරංකිත්යතන්තී– 

365. 

‘‘ත්වඤ්චයදවබහුකායරො, අත්ථායයමඉධාගයතො; 

සුමුත්තාහංකණ්ණමුණ්ඩස්ස, අයසොකාඅකුයතොභයා  

366. 

‘‘තාහංයදවනමස්සාමි, යාචාමිෙඤ්ජලීකතා; 

භුඤ්ජඅමානුයසකායම, රමයදවමයාසහා’’ති – 

ද්යව ගාථා ආහ  තත්ථ යදවාති රාජානං ආලෙති  කණ් මුණ්ඩස්සාති
කණ්ණමුණ්ඩයතො නිස්සක්යකහි ඉදංසාමිවචනං අථරාජාතත්ථවායසන
නිබ්බින්නමානයසො ගමනජ්ඣාසයං ෙකායසසි  තං සුත්වා යෙතී රඤ්යඤො

ෙටිබද්ධචිත්තා තත්යථවස්ස වාසං යාචන්තී ‘‘තාහං, යදව, නමස්සාමී’’ති 

ගාථමාහ  

පුන රාජා එකංයසන නගරං ගන්තුකායමොව හුත්වා අත්තයනො
අජ්ඣාසයංෙයවයදන්යතො– 

367. 

‘‘භුත්තාඅමානුසාකාමා, රමියතොම්හිතයාසහ; 

තාහංසුභයගයාචාමි, ඛිප්ෙංෙටිනයාහිම’’න්ති – 

ඔසානගාථමාහ තත්ථ තාහන්තිතංඅහං  සුභයගතිසුභගයුත්යත  ෙටිනොහි 

මන්තිමය්හංනගරයමවමංෙටියනහි යසසංසබ්බත්ථොකටයමව  

අථ සා විමානයෙතී රඤ්යඤො වචනං සුත්වා වියයොගං අසහමානා
යසොකාතුරතාය බයාකුලහදයා යවධමානසරීරා නානාවියධහි උොයයහි
ආයාචිත්වාපිතංතත්ථවායසතුං අසක්යකොන්තීබහූහිමහාරයහහිරතයනහි
සද්ධිං රාජානං නගරං යනත්වා ොසාදං ආයරොයෙත්වා කන්දිත්වා
ෙරියදවිත්වා අත්තයනො වසනට්ඨානයමව ගතා  රාජා ෙන තං දිස්වා 
සඤ්ජාතසංයවයගො දානාදීනි පුඤ්ඤකම්මානි කත්වා සග්ගෙරායයණො
අයහොසි  අථ අම්හාකං භගවති යලොයක උප්ෙජ්ජිත්වා
ෙවත්තිතවරධම්මචක්යක අනුක්කයමන සාවත්ථියං විහරන්යත එකදිවසං
ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො ෙබ්බතචාරිකං චරමායනො තං ඉත්ථිං
සෙරිවාරංදිස්වා තායකතකම්මංපුච්ඡි සාආදියතොෙට්ඨායසබ්බංයථරස්ස
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ෙටුන 

කයථසි  යථයරො තාසං ධම්මං යදයසසි  තං ෙවත්තිං යථයරො භගවයතො
ආයරොයචසි  භගවා තමත්ථං අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා සම්ෙත්තෙරිසාය ධම්මං
යදයසසි  මහාජයනො ෙටිලද්ධසංයවයගො ොෙයතො ඔරමිත්වා දානාදීනි 
පුඤ්ඤකම්මානිකත්වාසග්ගෙරායයණොඅයහොසීති  

කණ්ණමුණ්ඩයෙතිවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

13. ඪුබ්බරියෙතවත්ථුවණ්ණනා 

අහු රාජා බ්රහ්මදත්යතොති ඉදං උබ්බරියෙතවත්ථුං සත්ථා යජතවයන

විහරන්යතො අඤ්ඤතරං උොසිකං ආරබ්භ කයථසි. සාවත්ථියං කිර
අඤ්ඤතරාය උොසිකාය සාමියකො කාලමකාසි  සා ෙතිවියයොගදුක්ොතුරා
යසොචන්තී ආළාහනං ගන්ත්වා යරොදති  භගවා තස්සා යසොතාෙත්තිඵලස්ස
උෙනිස්සයසම්ෙත්තිං දිස්වා කරුණාය සඤ්යචොදිතමානයසො හුත්වා තස්සා
යගහං ගන්ත්වා ෙඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි  උොසිකා සත්ථාරං

උෙසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදි  අථ නං සත්ථා ‘‘කිං, 

උොසියක, යසොචසී’’තිවත්වා‘‘ආම, භගවා, පියවිප්ෙයයොයගන යසොචාමී’’ති
වුත්යතතස්සායසොකංඅෙයනතුකායමොඅතීතංආහරි  

අතීයත ෙඤ්චාලරට්යඨ කපිලනගයර චූළනීබ්රහ්මදත්යතො නාම රාජා 
අයහොසි යසොඅගතිගමනංෙහායඅත්තයනොවිජියතෙජායහිතකරණනිරයතො
දස රාජධම්යම අයකොයෙත්වා රජ්ජං අනුසාසමායනො කදාචි ‘‘අත්තයනො
රජ්යජ කිං වදන්තී’’ති යසොතුකායමො තුන්නවායයවසං ගයහත්වා එයකො
අදුතියයො නගරයතො නික්ෙමිත්වා ගාමයතො ගාමං ජනෙදයතො ජනෙදං
විචරිත්වා සබ්බරජ්ජං අකණ්ටකං අනුෙපීළං මනුස්යස සම්යමොදමායන
අොරුතඝයර මඤ්යඤ විහරන්යත දිස්වා යසොමනස්සජායතො නිවත්තිත්වා
නගරාභිමුයෙො ආගච්ඡන්යතො අඤ්ඤතරස්මිං ගායම එකිස්සා විධවාය

දුග්ගතිත්ථියා යගහං ොවිසි  සා තං දිස්වාආහ – ‘‘යකොනුත්වං, අයයයො, 

කුයතො වා ආගයතොසී’’ති? ‘‘අහං තුන්නවායයො, භද්යද, භතියා
තුන්නවායකම්මං කයරොන්යතො විචරාමි  යදි තුම්හාකං තුන්නවායකම්මං

අත්ථි, භත්තඤ්ච යවතනඤ්ච යදථ, තුම්හාකම්පි කම්මං කයරොමී’’ති 

‘‘නත්ථම්හාකං කම්මං භත්තයවතනං වා, අඤ්යඤසං කයරොහි, අයයා’’ති 
යසො තත්ථ කතිොහං වසන්යතො ධඤ්ඤපුඤ්ඤලක්ෙණසම්ෙන්නං තස්සා 

ධීතරංදිස්වාමාතරංආහ–‘‘අයංදාරිකාකිංයකනචිකතෙරිග්ගහා, උදාහු

අකතෙරිග්ගහා  සයචෙනයකනචිඅකතෙරිග්ගහා, ඉමංමය්හංයදථ, අහං

තුම්හාකං සුයෙන ජීවනූොයං කාතුං සමත්යථො’’ති  ‘‘සාධු, අයයා’’ති සා
තස්සතංඅදාසි  

යසො තාය සද්ධිං කතිොහං වසිත්වා තස්සා කහාෙණසහස්සං දත්වා 

‘‘අහං කතිොයහයනව නිවත්තිස්සාමි  භද්යද, ත්වං මා උක්කණ්ඨසී’’ති

වත්වා අත්තයනොනගරං ගන්ත්වා, නගරස්සචතස්සගාමස්ස ච අන්තයර 
මග්ගං සමං කාරායෙත්වා අලඞ්කාරායෙත්වා මහතා රාජානුභායවන තත්ථ
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ගන්ත්වා තං දාරිකං කහාෙණරාසිම්හි ඨයෙත්වා සුවණ්ණරජතකලයසහි
න්හායෙත්වා ‘‘උබ්බරී’’ති නාමං කාරායෙත්වා අග්ගමයහසිට්ඨායන
ඨයෙත්වා තඤ්ච ගාමං තස්සා ඤාතීනං දත්වා මහතා රාජානුභායවන තං
නගරංආයනත්වාතායසද්ධිංඅභිරමමායනොයාවජීවංරජ්ජසුෙංඅනුභවිත්වා 

ආයුෙරියයොසායන කාලමකාසි කාලකයතචතස්මිං, කයතචසරීරකිච්යච 

උබ්බරී ෙතිවියයොයගන යසොකසල්ලසමප්පිතහදයාආළාහනං ගන්ත්වා බහූ
දිවයස ගන්ධපුප්ඵාදීහි පූයජත්වා රඤ්යඤො ුයණ කිත්යතත්වා
උම්මාදප්ෙත්තාවිය කන්දන්තීෙරියදවන්තීආළාහනංෙදක්ඛිණංකයරොති  

යතන ච සමයයන අම්හාකං භගවා යබොධිසත්තභූයතො ඉසිෙබ්බජ්ජං
ෙබ්බජිත්වාඅධිගතජ්ඣානාභිඤ්යඤොහිමවන්තස්සසාමන්තා අඤ්ඤතරස්මිං
අරඤ්ඤායතයන විහරන්යතො යසොකසල්ලසමප්පිතං උබ්බරිං දිබ්යබන
චක්ඛුනා දිස්වා ආකායසන ආගන්ත්වා දිස්සමානරූයෙො ආකායස ඨත්වා

තත්ථඨියතමනුස්යසපුච්ඡි – ‘‘කස්සිදංආළාහනං, කස්සත්ථායචායංඉත්ථී

‘බ්රහ්මදත්ත, බ්රහ්මදත්තා’ති කන්දන්තී ෙරියදවතී’’ති  තං සුත්වා මනුස්සා

‘‘බ්රහ්මදත්යතොනාමෙඤ්චාලානං රාජා, යසොආයුෙරියයොසායනකාලමකාසි, 

තස්සිදං ආළාහනං, තස්ස අයං අග්ගමයහසී උබ්බරී නාම ‘බ්රහ්මදත්ත, 

බ්රහ්මදත්තා’ති තස්ස නාමං ගයහත්වා කන්දන්තී ෙරියදවතී’’ති ආහංසු 
තමත්ථංදීයෙන්තාසඞ්ගීතිකාරා– 

368. 

‘‘අහුරාජාබ්රහ්මදත්යතො, ෙඤ්චාලානංරයථසයභො; 

අයහොරත්තානමච්චයා, රාජාකාලමක්රුබ්බථ  

369. 

‘‘තස්සආළාහනංගන්ත්වා, භරියාකන්දතිඋබ්බරි; 

බ්රහ්මදත්තංඅෙස්සන්තී, බ්රහ්මදත්තාතිකන්දති  

370. 

‘‘ඉසි චතත්ථආගච්ඡි, සම්ෙන්නචරයණො මුනි; 

යසොචතත්ථඅපුච්ඡිත්ථ, යයතත්ථසුසමාගතා  

371. 

‘‘‘කස්සඉදංආළාහනං, නානාගන්ධසයමරිතං; 

කස්සායංකන්දතිභරියා, ඉයතොදූරගතංෙතිං; 

බ්රහ්මදත්තංඅෙස්සන්තී, බ්රහ්මදත්තාතිකන්දති’  

372. 

‘‘යතචතත්ථවියාකංසු, යයතත්ථසුසමාගතා; 

බ්රහ්මදත්තස්සභද්දන්යත, බ්රහ්මදත්තස්සමාරිස  
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373. 

‘‘තස්ස ඉදංආළාහනං, නානාගන්ධසයමරිතං; 

තස්සායංකන්දතිභරියා, ඉයතොදූරගතංෙතිං; 

බ්රහ්මදත්තං අෙස්සන්තී, බ්රහ්මදත්තාති කන්දතී’’ති  – ඡ ගාථා

ඨයෙසුං; 

368-9. තත්ථ අහූති අයහොසි  ෙඤ්චාලානන්ති ෙඤ්චාලරට්ඨවාසීනං, 
ෙඤ්චාලරට්ඨස්යසව වා  එයකොපි හි ජනෙයදො ජනෙදිකානං රාජකුමාරානං

වයසනරුළ්හියා‘‘ෙඤ්චාලාන’’න්තිබහුවචයනන නිද්දිසීයති  රයථසයභොති

රයථසු උසභසදියසො, මහාරයථොති අත්යථො  තස්ස ආළාහනන්ති තස්ස
රඤ්යඤොසරීරස්සදඩ් ට්ඨානං  

370. ඉසීති ඣානාදීනං ුණානං එසනට්යඨන ඉසි  තත්ථාති තස්මිං

උබ්බරියා ඨිතට්ඨායන, සුසායනති අත්යථො  ආගච්ඡීති අගමාසි  

සම්ෙන්නචරය ොති සීලසම්ෙදා, ඉන්ද්රියයසු ුත්තද්වාරතා, යභොජයන

මත්තඤ්ඤුතා, ජාගරියානුයයොයගො, සද්ධාදයයො සත්ත සද්ධම්මා, චත්තාරි
රූොවචරඣානානීති ඉයමහි ෙන්නරසහි චරණසඞ්ොයතහි ුයණහි

සම්ෙන්යනො සමන්නාගයතො, චරණසම්ෙන්යනොති අත්යථො  මුනීති

අත්තහිතඤ්චෙරහිතඤ්චමුනාතිජානාතීතිමුනි  යසොචතත්ථඅපුච්ඡිත්ථාති

යසො තස්මිං ඨායන ඨියත ජයන ෙටිපුච්ඡි  යෙ තත්ථ සු සමාගතාති යය

මනුස්සා තත්ථ සුසායන සමාගතා  සූති නිොතමත්තං  ‘‘යය තත්ථාසුං

සමාගතා’’තිවාොයඨො  ආසුන්තිඅයහසුන්තිඅත්යථො  

371. නානාගන්ධසයමරිතන්ති නානාවියධහි ගන්යධහි සමන්තයතො

එරිතං උෙවාසිතං  ඉයතොති මනුස්සයලොකයතො  දූරගතන්ති ෙරයලොකං

ගතත්තාවදති  බ්රහ්මදත්තාතිකන්දතීතිබ්රහ්මදත්තාතිඑවංනාමසංකිත්තනං 
කත්වාෙරියදවනවයසනඅව්හායති  

372-3. බ්රහ්මදත්තස්ස භද්දන්යත, බ්රහ්මදත්තස්ස මාරිසාති මාරිස, 

නිරාමයකායචිත්ත මහාමුනි බ්රහ්මදත්තස්ස රඤ්යඤො ඉදං ආළාහනං, 

තස්යසව බ්රහ්මදත්තස්ස රඤ්යඤො අයං භරියා, භද්දං යත තස්ස ච

බ්රහ්මදත්තස්ස භද්දං යහොතු, තාදිසානං මයහසීනං හිතානුචින්තයනන
ෙරයලොයකඨිතානම්පි හිතසුෙංයහොතියයවාති අධිප්ොයයො  

අථ යසො තාෙයසො යතසං වචනං සුත්වා අනුකම්ෙං උොදාය උබ්බරියා
සන්තිකංගන්ත්වාතස්සායසොකවියනොදනත්ථං– 

374. 

‘‘ඡළාසීතිසහස්සානි, බ්රහ්මදත්තස්සනාමකා; 

ඉමස්මිංආළාහයනදඩ් ා, යතසංකමනුයසොචසී’’ති – 
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ගාථමාහ. තත්ථ ඡළාසීතිසහස්සානීති ඡසහස්සාධිකඅසීතිසහස්සසඞ්ො  

බ්රහ්මදත්තස්සනාමකාතිබ්රහ්මදත්යතොතිඑවංනාමකා  යතසංකමනුයසොචසීති
යතසං ඡළාසීතිසහස්සසඞ්ොතානං බ්රහ්මදත්තානං කතමං බ්රහ්මදත්තං ත්වං

අනුයසොචසි, කතමංෙටිච්චයතයසොයකොඋප්ෙන්යනොති පුච්ඡි  

එවංෙනයතනඉසිනාපුච්ඡිතාඋබ්බරීඅත්තනාඅධිප්යෙතං බ්රහ්මදත්තං
ආචික්ෙන්තී– 

375. 

‘‘යයොරාජාචූළනීපුත්යතො, ෙඤ්චාලානංරයථසයභො; 

තංභන්යතඅනුයසොචාමි, භත්තාරංසබ්බකාමද’’න්ති – 

ගාථමාහ  තත්ථ චූළනීපුත්යතොති එවංනාමස්ස රඤ්යඤො පුත්යතො  

සබ්බකාමදන්ති මය්හං සබ්බස්ස ඉච්ඡිතිච්ඡිතස්ස දාතාරං, සබ්යබසං වා 
සත්තානංඉච්ඡිතදායකං  

එවංඋබ්බරියාවුත්යතපුනතාෙයසො– 

376. 

‘‘සබ්යබවායහසුංරාජායනො, බ්රහ්මදත්තස්සනාමකා; 

සබ්යබවචූළනීපුත්තා, ෙඤ්චාලානංරයථසභා  

377. 

‘‘සබ්යබසංඅනුපුබ්යබන, මයහසිත්තමකාරයි; 

කස්මාපුරිමයකහිත්වා, ෙච්ඡිමංඅනුයසොචසී’’ති – ගාථාද්වයමාහ; 

376. තත්ථ සබ්යබවායහසුන්ති සබ්යබව යත ඡළාසීතිසහස්සසඞ්ො
රාජායනො බ්රහ්මදත්තස්ස නාමකා චූළනීපුත්තා ෙඤ්චාලානං රයථසභාව
අයහසුං ඉයමරාජභාවාදයයො වියසසායතසුඑකස්සාපිනායහසුං  

377. මයහසිත්තමකාරයීති ත්වඤ්ච යතසං සබ්යබසම්පි අනුපුබ්යබන 

අග්ගමයහසිභාවං අකාසි, අනුප්ෙත්තාති අත්යථො  කස්මාති ුණයතො ච
සාමිකභාවයතො චඅවිසිට්යඨසුඑත්තයකසුජයනසුපුරිමයක රාජායනොෙහාය
ෙච්ඡිමංඑකංයමවකස්මායකනකාරයණනඅනුයසොචසීතිපුච්ඡි  

තං සුත්වාඋබ්බරීසංයවගජාතාපුනතාෙසං – 

378. 

‘‘ආතුයමඉත්ථිභූතාය, දීඝරත්තායමාරිස; 

යස්සායමඉත්ථිභූතාය, සංසායරබහුභාසසී’’ති – 
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ගාථමාහ  තත්ථ ආතුයමති අත්තනි  ඉත්ථිභූතාොති ඉත්ථිභාවං උෙගතාය  

දීඝරත්තාොති දීඝරත්තං  අයඤ්යහත්ථ අධිප්ොයයො – ඉත්ථිභූතාය අත්තනි

සබ්බකාලංඉත්ථීයයවයහොති, උදාහුපුරිසභාවම්පිඋෙගච්ඡතීති  ෙස්සායම

ඉත්ථිභූතාොතියස්සාමය්හංඉත්ථිභූතායඑවංතාව බහුසංසායරමයහසිභාවං
මහාමුනි ත්වං භාසසි කයථසීති අත්යථො  ‘‘ආහු යම ඉත්ථිභූතායා’’ති වා

ොයඨො තත්ථ ආතිඅනුස්සරණත්යථ නිොයතො  ආහුයමතිසයංඅනුස්සරිතං

අඤ්ඤාතමිදංමයා, ඉත්ථිභූතායඉත්ථිභාවංඋෙගතායඑවංමය්හං එත්තකං

කාලං අෙරාෙරුප්ෙත්ති අයහොසි  කස්මා? යස්මා යස්සා යම ඉත්ථිභූතාය

සබ්යබසං අනුපුබ්යබන මයහසිත්තමකාරයි, කිං ත්වං, මහාමුනි, සංසායර
බහුංභාසසීතියයොජනා  

තං සුත්වා තාෙයසො අයං නියයමො සංසායර නත්ථි ‘‘ඉත්ථී ඉත්ථීයයව 

යහොති, පුරියසොපුරියසොඑවා’’තිදස්යසන්යතො– 

379. 

‘‘අහුඉත්ථීඅහුපුරියසො, ෙසුයයොනිම්පිආගමා; 

එවයමතංඅතීතානං, ෙරියන්යතොනදිස්සතී’’ති – 

ගාථමාහ තත්ථ අහුඉත්ථීඅහුපුරියසොති ත්වංකදාචිඉත්ථීපිඅයහොසි, කදාචි

පුරියසොපිඅයහොසි නයකවලංඉත්ථිපුරිසභාවයමව, අථ යෙොෙසුයයොනිම්පි

අගමාසි, කදාචි ෙසුභාවම්පි අගමාසි, තිරච්ඡානයයොනිම්පි උෙගතා අයහොසි  

එවයමතං අතීතානං, ෙරිෙන්යතො න දිස්සතීති එවං යථාවුත්තං එතං
ඉත්ථිභාවං පුරිසභාවං තිරච්ඡානාදිභාවඤ්ච උෙගතානං අතීතානං 
අත්තභාවානං ෙරියන්යතො ඤාණචක්ඛුනා මහතා උස්සායහන

ෙස්සන්තානම්පි න දිස්සති  න යකවලං තයවව, අථ යෙො සබ්යබසම්පි 
සංසායරෙරිබ්භමන්තානං සත්තානංඅත්තභාවස්සෙරියන්යතොනදිස්සයතව
නෙඤ්ඤායයතව යතනාහභගවා– 

‘‘අනමතග්යගොයං, භික්ෙයව, සංසායරො, පුබ්බා යකොටි න
ෙඤ්ඤායති අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං

සන්ධාවතං සංසරත’’න්ති(සං නි 2.124). 

එවං යතන තාෙයසන සංසාරස්ස අෙරියන්තතං කම්මස්සකතඤ්ච 
විභායවන්යතන යදසිතං ධම්මං සුත්වා සංසායර සංවිග්ගහදයා ධම්යම ච
ෙසන්නමානසා විගතයසොකසල්ලා හුත්වා අත්තයනො ෙසාදං
යසොකවිගමනඤ්චෙකායසන්තී– 

380. 

‘‘ආදිත්තංවතමංසන්තං, ඝතසිත්තංවොවකං; 

වාරිනාවියඔසිඤ්චං, සබ්බංනිබ්බාෙයයදරං  



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා උබ්බරිවග්යගො 

132 

ෙටුන 

381. 

‘‘අබ්බහී වතයමසල්ලං, යසොකං හදයනිස්සිතං; 

යයොයමයසොකෙයරතාය, ෙතියසොකංඅොනුදි  

382. 

‘‘සාහංඅබ්බූළ්හසල්ලාස්මි, සීතිභූතාස්මිනිබ්බුතා; 

නයසොචාමිනයරොදාමි, තවසුත්වාමහාමුනී’’ති – 

තිස්යසොගාථාඅභාසි තාසංඅත්යථොයහට්ඨාවුත්යතොයයව  

ඉදානිසංවිග්ගහදයායඋබ්බරියාෙටිෙත්තිංදස්යසන්යතොසත්ථා – 

383. 

‘‘තස්සතංවචනංසුත්වා, සමණස්සසුභාසිතං; 

ෙත්තචීවරමාදාය, ෙබ්බජිඅනගාරියං  

384. 

‘‘සාචෙබ්බජිතාසන්තා, අගාරස්මාඅනගාරියං; 

යමත්තචිත්තංආභායවසි, බ්රහ්මයලොකූෙෙත්තියා  

385. 

‘‘ගාමාගාමංවිචරන්තී, නිගයමරාජධානියයො; 

උරුයවළානාමයසොගායමො, යත්ථකාලමක්රබු්බථ  

386. 

‘‘යමත්තචිත්තං ආභායවත්වා, බ්රහ්මයලොකූෙෙත්තියා; 

ඉත්ථිචිත්තං විරායජත්වා, බ්රහ්මයලොකූෙගා අහූ’’ති  – චතස්යසො 

ගාථාඅභාසි; 

383-4. තත්ථ තස්සාති තස්ස තාෙසස්ස  සුභාසිතන්ති සුට්ඨු භාසිතං, 

ධම්මන්ති අත්යථො  ෙබ්බජිතා සන්තාති ෙබ්බජ්ජං උෙගතා සමානා, 

ෙබ්බජිත්වා වා හුත්වා සන්තකායවාචා  යමත්තචිත්තන්ති යමත්තාසහගතං 

චිත්තං චිත්තසීයසනයමත්තජ්ඣානංවදති  බ්රහ්මයලොකූෙෙත්තිොතිතඤ්ච

සා යමත්තචිත්තං භායවන්තී බ්රහ්මයලොකූෙෙත්තියා අභායවසි, න
විෙස්සනාොදකාදිඅත්ථං  අනුප්ෙන්යන හි බුද්යධ බ්රහ්මවිහාරාදියක
භායවන්තාතාෙසෙරිබ්බාජකායාවයදවභවසම්ෙත්තිඅත්ථයමව භායවසුං  

385-6. ගාමා ගාමන්ති ගාමයතො අඤ්ඤං ගාමං  ආභායවත්වාති

වඩ්ය ත්වා බ්රරූයහත්වා  ‘‘අභායවත්වා’’ති යකචි ෙඨන්ති, යතසං අ-කායරො

නිොතමත්තං  ඉත්ථිචිත්තං විරායජත්වාති ඉත්ථිභායව චිත්තං අජ්ඣාසයං 

අභිරුචිං විරායජත්වා ඉත්ථිභායව විරත්තචිත්තා හුත්වා  බ්රහ්මයලොකූෙගාති
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ෙටිසන්ධිග්ගහණවයසනබ්රහ්මයලොකංඋෙගමනකා අයහොසි යසසංයහට්ඨා
වුත්තනයත්තාඋත්තානයමව  

සත්ථා ඉමං ධම්මයදසනං ආහරිත්වා තස්සා උොසිකාය යසොකං 
වියනොයදත්වා උෙරි චතුසච්චයදසනං අකාසි  සච්චෙරියයොසායන සා
උොසිකායසොතාෙත්තිඵයල ෙතිට්ඨහි සම්ෙත්තෙරිසායචයදසනාසාත්ථිකා
අයහොසීති  

උබ්බරියෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

ඉතිඛුද්දක-අට්ඨකථායයෙතවත්ථුස්මිං 

යතරසවත්ථුෙටිමණ්ඩිතස්ස 

දුතියස්සඋබ්බරිවග්ගස්සඅත්ථසංවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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3. චූළවග්යගො 
1. අභිජ්ජමානයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

අභිජ්ජමායන වාරිම්හීතිඉදංසත්ථරියවළුවයන විහරන්යතඅඤ්ඤතරං
ලුද්දයෙතං ආරබ්භ වුත්තං  බාරාණසියං කිර අෙරදිසාභායග ොරගඞ්ගාය
වාසභගාමං අතික්කමිත්වා චුන්දට්ඨිලනාමයක ගායම එයකො ලුද්දයකො
අයහොසි යසො අරඤ්යඤමියගවධිත්වාවරමංසංඅඞ්ගායරෙචිත්වාොදිත්වා
අවයසසං ෙණ්ණපුයට බන්ධිත්වා කායජන ගයහත්වා ගාමං ආගච්ඡති  තං

බාලදාරකාගාමද්වායරදිස්වා‘‘මංසං යමයදහි, මංසංයමයදහී’’තිහත්යථ
ෙසායරත්වා උෙධාවන්ති  යසො යතසං යථොකං යථොකං මංසං යදති 
අයථකදිවසං මංසං අලභිත්වා උද්දාලකපුප්ඵං පිළන්ධිත්වා බහුඤ්ච
හත්යථනගයහත්වාගාමංගච්ඡන්තංතං දාරකාගාමද්වායරදිස්වා ‘‘මංසං

යම යදහි, මංසං යමයදහී’’තිහත්යථ ෙසායරත්වාඋෙධාවිංසු  යසො යතසං
එයකකංපුප්ඵමඤ්ජරිං අදාසි  

අථ අෙයරන සමයයන කාලං කත්වා යෙයතසු නිබ්බත්යතො නග්යගො
විරූෙරූයෙො භයානකදස්සයනො සුපියනපි අන්නොනං අජානන්යතො සීයස

ආබන්ධිතඋද්දාලකකුසුමමාලාකලායෙො ‘‘චුන්දට්ඨිලායං ඤාතකානං
සන්තියක කිඤ්චි ලභිස්සාමී’’ති ගඞ්ගාය උදයක අභිජ්ජමායන ෙටියසොතං
ෙදසා ගච්ඡති  යතනච සමයයනයකොලියයොනාම රඤ්යඤො බිම්බිසාරස්ස 
මහාමත්යතො කුපිතං ෙච්චන්තං වූෙසයමත්වා ෙටිනිවත්යතන්යතො
හත්ථිඅස්සාදිෙරිවාරබලං ථලෙයථන යෙයසත්වා සයං ගඞ්ගාය නදියා
අනුයසොතං නාවාය ආගච්ඡන්යතො තං යෙතං තථා ගච්ඡන්තං දිස්වා
පුච්ඡන්යතො– 

387. 

‘‘අභිජ්ජමායනවාරිම්හි, ගඞ්ගායඉධගච්ඡසි; 

නග්යගොපුබ්බද්ධයෙයතොව, මාලධාරීඅලඞ්කයතො; 

කුහිංගමිස්සසියෙත, කත්ථවායසොභවිස්සතී’’ති – 

ගාථමාහ  තත්ථ අභිජ්ජමායනති ෙදනික්යෙයෙන අභිජ්ජමායන සඞ්ඝායත, 

වාරිම්හි ගඞ්ගාොති ගඞ්ගාය නදියා උදයක  ඉධාති ඉමස්මිං ඨායන  

පුබ්බද්ධයෙයතොවාතිකායස්සපුරිමද්යධනඅයෙයතොවියඅයෙතයයොනියකො 

යදවපුත්යතො විය  කථං? මාලධාරී අලඞ්කයතොති, මාලාහි පිළන්ධිත්වා

අලඞ්කතසීසග්යගොති අත්යථො  කත්ථ වායසො භවිස්සතීති කතරස්මිං ගායම

යදයසවාතුය්හංනිවායසොභවිස්සති, තංකයථහීතිඅත්යථො  

ඉදානි යං තදා යතන යෙයතන යකොලියයන ච වුත්තං, තං දස්යසතුං 
සඞ්ගීතිකාරා– 

388. 
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‘‘චුන්දට්ඨිලං ගමිස්සාමි, යෙයතොයසොඉති භාසති; 

අන්තයරවාසභගාමං, බාරාණසිඤ්චසන්තියක  

389. 

‘‘තඤ්චදිස්වාමහාමත්යතො, යකොලියයොඉතිවිස්සුයතො; 

සත්තුංභත්තඤ්චයෙතස්ස, පීතකඤ්චයුගංඅදා  

390. 

‘‘නාවායතිට්ඨමානාය, කප්ෙකස්සඅදාෙයි; 

කප්ෙකස්සෙදින්නම්හි, ඨායනයෙතස්සදිස්සථ  

391. 

‘‘තයතොසුවත්ථවසයනො, මාලධාරීඅලඞ්කයතො; 

ඨායනඨිතස්සයෙතස්ස, දක්ඛිණාඋෙකප්ෙථ; 

තස්මාදජ්යජථයෙතානං, අනුකම්ොයපුනප්පුන’’න්ති –ගාථායයො 

අයවොචුං; 

388. තත්ථ චුන්දට්ඨිලන්ති එවංනාමකං ගාමං  අන්තයර වාසභගාමං, 

බාරා සිඤ්ච සන්තියකති වාසභගාමස්ස ච බාරාණසියා ච යවමජ්යඣ  
අන්තරා-සද්දයයොයගන යහතං සාමයත්යථ උෙයයොගවචනං  බාරාණසියා
සන්තියකහියසොගායමොති  අයඤ්යහත්ථඅත්යථො–අන්තයරවාසභගාමස්ස

චබාරාණසියාචයයොචුන්දට්ඨිලනාමයකොගායමො බාරාණසියාඅවිදූයර, තං
ගාමංගමිස්සාමීති  

389. යකොලියෙො ඉති විස්සුයතොති යකොලියයොති එවංෙකාසිතනායමො  

සත්තුංභත්තඤ්චාතිසත්තුඤ්යචවභත්තඤ්ච  පීතකඤ්චයුගංඅදාතිපීතකං
සුවණ්ණවණ්ණංඑකංවත්ථයුගඤ්ච අදාසි  

390. කදා අදාසීතියචආහ නාවාෙතිට්ඨමානාෙ.කප්ෙකස්සඅදාෙයීති 

ගච්ඡන්තිංනාවංඨයෙත්වාතත්ථඑකස්සන්හාපිතස්සඋොසකස්සදායෙසි, 

දින්නම්හි වත්ථයුයගති යයොජනා  ඨායනති ඨානයසො තඞ්ෙණඤ්යඤව  

යෙතස්ස දිස්සථාති යෙතස්ස සරීයර ෙඤ්ඤායිත්ථ, තස්ස

නිවාසනොරුෙනවත්ථං සම්ෙජ්ජි  යතනාහ ‘‘තයතො සුවත්ථවසයනො, 

මාලධාරී අලඞ්කයතො’’ති, සුවත්ථවසයනො මාලාභරයණහි

සුමණ්ඩිතෙසාධියතො  ඨායන ඨිතස්ස යෙතස්ස, දක්ඛි ා උෙකප්ෙථාති
දක්ඛියණයයට්ඨායන ඨිතා ෙයනසා දක්ඛිණා තස්ස යෙතස්ස යස්මා

උෙකප්ෙති, විනියයොගං අගමාසි  තස්මා දජ්යජථ යෙතානං, අනුකම්ොෙ

පුනප්පුනන්ති යෙතානං අනුකම්ොය යෙයත උද්දිස්ස පුනප්පුනං දක්ඛිණං
දයදයයාතිඅත්යථො  
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අථ යසො යකොලියමහාමත්යතො තං යෙතං අනුකම්ෙමායනො දානවිධිං 
සම්ොයදත්වා අනුයසොතං ආගන්ත්වා සූරියය උග්ගච්ඡන්යත බාරාණසිං
සම්ොපුණි  භගවා ච යතසං අනුග්ගහත්ථං ආකායසන ආගන්ත්වා
ගඞ්ගාතීයර අට්ඨාසි  යකොලියමහාමත්යතොපි නාවායතො ඔතරිත්වා

හට්ඨෙහට්යඨොභගවන්තංනිමන්යතසි– ‘‘අධිවායසථයම, භන්යත, භගවා 
අජ්ජතනාය භත්තං අනුකම්ෙං උොදායා’’ති  අධිවායසසි භගවා
තුණ්හීභායවන  යසො භගවයතො අධිවාසනං විදිත්වා තාවයදව රමණීයය
භූමිභායග මහන්තං සාොමණ්ඩෙං උෙරි චතූසු ච ෙස්යසසු
නානාවිරාගවණ්ණවිචිත්තවිවිධවසනසමලඞ්කතං කායරත්වා තත්ථ
භගවයතොආසනං ෙඤ්ඤායෙත්වාඅදාසි නිසීදිභගවාෙඤ්ඤත්යතආසයන  

අථ යසො මහාමත්යතො භගවන්තං උෙසඞ්කමිත්වා ගන්ධපුප්ඵාදීහි 
පූයජත්වාවන්දිත්වාඑකමන්තංනිසින්යනොයහට්ඨාඅත්තයනොවුත්තවචනං
යෙතස්ස ච ෙටිවචනං භගවයතො ආයරොයචසි  භගවා ‘‘භික්ඛුසඞ්යඝො
ආගච්ඡතූ’’තිචින්යතසි  චින්තිතසමනන්තරයමවබුද්ධානුභාවසඤ්යචොදියතො
සුවණ්ණහංසගයණො විය ධතරට්ඨහංසරාජං භික්ඛුසඞ්යඝො ධම්මරාජං
සම්ෙරිවායරසි  තාවයදව මහාජයනො සන්නිෙති ‘‘උළාරා ධම්මයදසනා
භවිස්සතී’’ති  තං දිස්වා ෙසන්නමානයසො මහාමත්යතො බුද්ධප්ෙමුෙං 
භික්ඛුසඞ්ඝං ෙණීයතන ොදනීයයන යභොජනීයයන සන්තප්යෙසි  භගවා
කතභත්තකිච්යචො මහාජනස්ස අනුකම්ොය ‘‘බාරාණසිසමීෙගාමවාසියනො
සන්නිෙතන්තූ’’ති අධිට්ඨාසි  සබ්යබ ච යත ඉද්ධිබයලන මහාජනා

සන්නිෙතිංසු, උළායර චස්ස යෙයත ොකයට අකාසි  යතසු යකචි 

ඡින්නභින්නපියලොතිකෙණ්ඩධරා, යකචි අත්තයනො යකයසයහව 

ෙටිච්ඡාදිතයකොපිනා, යකචි නග්ගා යථාජාතරූො ඛුප්පිොසාභිභූතා 
තචෙරියයොනද්ධා අට්ඨිමත්තසරීරා ඉයතො චියතො ච ෙරිබ්භමන්තා
මහාජනස්සෙච්චක්ෙයතො ෙඤ්ඤායිංසු  

අථ භගවා තථාරූෙං ඉද්ධාභිසඞ්ොරං අභිසඞ්ොසි, යථා යත එකජ්ඣං 
සන්නිෙතිත්වා අත්තනාකතං ොෙකම්මංමහාජනස්සෙයවයදසුං තමත්ථං
දීයෙන්තා සඞ්ගීතිකාරා– 

392. 

‘‘සාතුන්නවසනා එයක, අඤ්යඤයකසනිවාසනා; 

යෙතාභත්තායගච්ඡන්ති, ෙක්කමන්තිදියසොදිසං  

393. 

‘‘දූයරඑයකෙධාවිත්වා, අලද්ධාවනිවත්තයර; 

ඡාතාෙමුච්ඡිතාභන්තා, භූමියංෙටිසුම්භිතා  

394. 

‘‘යකචිතත්ථෙෙතිත්වා, භූමියංෙටිසුම්භිතා; 
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පුබ්යබඅකතකලයාණා, අග්ගිදඩ් ාවආතයෙ  

395. 

‘‘මයංපුබ්යබොෙධම්මා, ඝරණීකුලමාතයරො; 

සන්යතසුයදයයධම්යමසු, දීෙංනාකම්හඅත්තයනො  

396. 

‘‘ෙහූතංඅන්නොනම්පි, අපිස්සුඅවකිරීයති; 

සම්මග්ගයතෙබ්බජියත, නචකිඤ්චිඅදම්හයස  

397. 

‘‘අකම්මකාමාඅලසා, සාදුකාමාමහග්ඝසා; 

ආයලොෙපිණ්ඩදාතායරො, ෙටිග්ගයහෙරිභාසිම්හයස  

398. 

‘‘යතඝරාතාචදාසියයො, තායනවාභරණානියනො; 

යතඅඤ්යඤෙරිචායරන්ති, මයංදුක්ෙස්සභාගියනො  

399. 

‘‘යවණීවාඅවඤ්ඤායහොන්ති, රථකාරීචදුබ්භිකා; 

චණ්ඩාලීකෙණායහොන්ති, කප්ෙකාචපුනප්පුනං  

400. 

‘‘යානි යානිනිහීනානි, කුලානිකෙණානිච; 

යතසුයතස්යවවජායන්ති, එසාමච්ඡරියනොගති  

401. 

‘‘පුබ්යබ චකතකලයාණා, දායකා වීතමච්ඡරා; 

සග්ගංයතෙරිපූයරන්ති, ඔභායසන්තිචනන්දනං  

402. 

‘‘යවජයන්යත චොසායද, රමිත්වා කාමකාමියනො; 

උච්චාකුයලසුජායන්ති, සයභොයගසුතයතොචුතා  

403. 

‘‘කූටාගායරචොසායද, ෙල්ලඞ්යකයෙොනකත්ථයත; 

බීජිතඞ්ගායමොරහත්යථහි, කුයලජාතායසස්සියනො  

404. 

‘‘අඞ්කයතොඅඞ්කංගච්ඡන්ති, මාලධාරීඅලඞ්කතා; 

ධාතියයොඋෙතිට්ඨන්ති, සායංොතංසුයෙසියනො  



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

138 

ෙටුන 

405. 

‘‘නයිදංඅකතපුඤ්ඤානං, කතපුඤ්ඤානයමවිදං; 

අයසොකංනන්දනංරම්මං, තිදසානංමහාවනං  

406. 

‘‘සුෙංඅකතපුඤ්ඤානං, ඉධනත්ථිෙරත්ථච; 

සුෙඤ්චකතපුඤ්ඤානං, ඉධයචවෙරත්ථච  

407. 

‘‘යතසංසහබයකාමානං, කත්තබ්බංකුසලංබහුං; 

කතපුඤ්ඤාහියමොදන්ති, සග්යගයභොගසමඞ්ගියනො’’ති –ගාථායයො 

අයවොචුං; 

392. තත්ථ සාතුන්නවසනාති ඡින්නභින්නපියලොතිකෙණ්ඩනිවාසනා  

එයකති එකච්යච  යකසනිවාසනාති යකයසයහව ෙටිච්ඡාදිතයකොපිනා  

භත්තාෙගච්ඡන්තීති‘‘අප්යෙවනාමඉයතො ගතායත්ථවාතත්ථවාකිඤ්චි
උච්ඡිට්ඨභත්තං වා වමිතභත්තං වා ගබ්භමලාදිකං වා ලයභයයාමා’’ති

කත්ථචියදව අට්ඨත්වා ඝාසත්ථාය ගච්ඡන්ති  ෙක්කමන්ති දියසොදිසන්ති
දිසයතොදිසංඅයනකයයොජනන්තරිකංඨානං ෙක්කමන්ති  

393. දූයරති දූයරව ඨායන  එයකති එකච්යච යෙතා  ෙධාවිත්වාති

ඝාසත්ථායඋෙධාවිත්වා  අලද්ධාවනිවත්තයරති කිඤ්චිඝාසංවාොනීයං වා

අලභිත්වාඑවනිවත්තන්ති  ෙමුච්ඡිතාති ඛුප්පිොසාදිදුක්යෙනසඤ්ජාතමුච්ඡා  

භන්තාති ෙරිබ්භමන්තා  භූමිෙංෙටිසුම්භිතාතිතාය එවමුච්ඡායඋප්ෙත්තියා
ඨත්වාඅවක්ඛිත්තමත්තිකාපිණ්ඩාවියවිස්සුස්සිත්වා ෙථවියංෙතිතා  

394. තත්ථාති ගතට්ඨායන  භූමිෙං ෙටිසුම්භිතාති ෙොයත ෙතිතා විය

ජිඝච්ඡාදිදුක්යෙන ඨාතුං අසමත්ථභායවන භූමියං ෙතිතා, තත්ථ වා
ගතට්ඨායනඝාසාදීනංඅලායභනඡින්නාසාහුත්වායකනචිෙටිමුෙං සුම්භිතා

යෙොථිතා විය භූමියං ෙතිතා යහොන්තීති අත්යථො  පුබ්යබ අකතකලයා ාති

පුරිමභයවඅකතකුසලා  අග්ගිදඩ්ඪාව ආතයෙතිනිදාඝකායලආතෙට්ඨායන

අග්ගිනා දඩ් ා විය, ඛුප්පිොසග්ගිනා ඩය්හමානා මහාදුක්ෙං අනුභවන්තීති
අත්යථො  

395. පුබ්යබති අතීතභයව  ොෙධම්මාති ඉස්සුකීමච්ඡරීආදිභායවන

ලාමකසභාවා  ඝරණීති ඝරසාමිනියයො  කුලමාතයරොති කුලදාරකානං

මාතයරො, කුලපුරිසානංවාමාතයරො  දීෙන්තිෙතිට්ඨං, පුඤ්ඤන්තිඅත්යථො 

තඤ්හිසත්තානංසුගතීසු ෙතිට්ඨාභාවයතො‘‘ෙතිට්ඨා’’තිවුච්චති  නාකම්හාති
න කරිම්හ  
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396. ෙහූතන්ති බහුං  අන්නොනම්පීති අන්නඤ්ච ොනඤ්ච  අපිස්සු

අවකරීෙතීති සූති නිොතමත්තං, අපි අවකිරීයති ඡට්ටීයති  සම්මග්ගයතති

සම්මා ගයත සම්මා ෙටිෙන්යන සම්මා ෙටිෙන්නාය  ෙබ්බජියතති
ෙබ්බජිතාය සම්ෙදායනහිඉදංභුම්මවචනං  සම්මග්ගයතවාෙබ්බජියතසති

ලබ්භමායනති අත්යථො  න ච කඤ්චි අදම්හයසති ‘‘කිඤ්චිමත්තම්පි
යදයයධම්මංනාදම්හා’’ති විප්ෙටිසාරාභිභූතාවදන්ති  

397. අකම්මකාමාතිසාධූති අකත්තබ්බංකම්මං අකුසලංකායමන්තීති 

අකම්මකාමා, සාධූහි වා කත්තබ්බං කුසලං කායමන්තීති කම්මකාමා, න

කම්මකාමාති අකම්මකාමා, කුසලධම්යමසුඅච්ඡන්දිකාතිඅත්යථො  අලසාති

කුසීතා කුසලකම්මකරයණ නිබ්බීරියා  සාදුකාමාති සාතමධුරවත්ථුපියා  

මහග්ඝසාති මහායභොජනා, උභයයනාපි සුන්දරඤ්ච මධුරඤ්ච යභොජනං
ලභිත්වා අත්ථිකානං කිඤ්චි අදත්වා සයයමව භුඤ්ජිතායරොති දස්යසති  

ආයලොෙපිණ්ඩදාතායරොති ආයලොෙමත්තස්සපි යභොජනපිණ්ඩස්ස දායකා  

ෙටිග්ගයහතිතස්සෙටිග්ගණ්හනයක  ෙරිභාසිම්හයසතිෙරිභවංකයරොන්තා

භාසිම්හ, අවමඤ්ඤිම්හ උප්ෙණ්ඩිම්හාචාතිඅත්යථො  

398. යත ඝරාති යත්ථ මයං පුබ්යබ ‘‘අම්හාකං ඝර’’න්ති මමත්තං 

අකරිම්හා, තානි ඝරානි යථාඨිතානි, ඉදානි යනො න කිඤ්චි උෙකප්ෙතීති

අධිප්ොයයො  තා ච දාසියෙො තායනවාභර ානි යනොති එත්ථාපි එයසව

නයයො තත්ථ යනොතිඅම්හාකං  යතතියතඝරාදියක  අඤ්යඤෙරිචායරන්ති, 

ෙරියභොගාදිවයසන විනියයොගං කයරොන්තීති අත්යථො  මෙං දුක්ෙස්ස

භාගියනොති මයං ෙන පුබ්යබ යකවලං කීළනප්ෙසුතා හුත්වා සාෙයතයයං
ෙහාය ගමනීයං අනුගාමිකං කාතුං අජානන්තා ඉදානි ඛුප්පිොසාදිදුක්ෙස්ස
භාගියනොභවාමාතිඅත්තානංගරහන්තා වදන්ති  

399. ඉදානි යස්මායෙතයයොනියතොචවිත්වාමනුස්යසසුඋප්ෙජ්ජන්තාපි
සත්තා යයභුයයයන තස්යසව කම්මස්ස විොකාවයසයසන හීනජාතිකා

කෙණවුත්තියනොවයහොන්ති, තස්මාතමත්ථංදස්යසතුං ‘‘යවණිවා’’තිආදිනා

ද්යව ගාථා වුත්තා  තත්ථ යවණිවාති යවනජාතිකා, විලීවකාරා නළකාරා

යහොන්තීති අත්යථො  වා-සද්යදො අනියමත්යථො  අවඤ්ඤාති අවඤ්යඤයයා, 

අවජානිතබ්බාතිවුත්තංයහොති ‘‘වම්භනා’’තිවාොයඨො, ෙයරහි බාධනීයාති

අත්යථො  රථකාරීති චම්මකාරියනො  දුබ්භිකාති මිත්තදුබ්භිකා මිත්තානං

බාධිකා  චණ්ඩාලීති චණ්ඩාලජාතිකා  කෙ ාති වනිබ්බකා අතිවිය

කාරුඤ්ඤප්ෙත්තා. කප්ෙකාති කප්ෙකජාතිකා, සබ්බත්ථ ‘‘යහොන්ති

පුනප්පුන’’න්ති යයොජනා, අෙරාෙරම්පිඉයමසුනිහීනකුයලසුඋප්ෙජ්ජන්තීති
වුත්තංයහොති  

400. යතසු යතස්යවව ජාෙන්තීති යානි යානි අඤ්ඤානිපි 

යනසාදපුක්කුසකුලාදීනි කෙණානි අතිවිය වම්භනියානි ෙරමදුග්ගතානි ච, 
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යතසු යතසු එව නිහීනකුයලසු මච්ඡරියමයලන යෙයතසු නිබ්බත්තිත්වා

තයතොචුතානිබ්බත්තන්ති යතනාහ ‘‘එසාමච්ඡරියනොගතී’’ති  

401. එවං අකතපුඤ්ඤානං සත්තානං ගතිං දස්යසත්වා ඉදානි

කතපුඤ්ඤානං ගතිං දස්යසතුං ‘‘පුබ්යබ ච කතකලයා ා’’ති සත්ත ගාථා

වුත්තා  තත්ථ සග්ගං යත ෙරිපූයරන්තීති යය පුබ්යබ පුරිමජාතියං 

කතකලයාණා දායකා දානපුඤ්ඤාභිරතාවිගතමලමච්යඡරා, යතඅත්තයනො
රූෙසම්ෙත්තියායචව ෙරිවාරසම්ෙත්තියාචසග්ගංයදවයලොකංෙරිපූයරන්ති

ෙරිපුණ්ණං කයරොන්ති  ඔභායසන්ති ච නන්දනන්ති න යකවලං

ෙරිපූයරන්තියයව, අථ යෙො කප්ෙරුක්ොදීනං ෙභාහි සභායවයනව
ඔභාසමානම්පි නන්දනවනං අත්තයනො වත්ථාභරණජුතීහි සරීරප්ෙභාය ච
අභිභවිත්වායචවඔභායසත්වාචයජොයතන්ති  

402. කාමකාමියනොති යථිච්ඡියතසු කාමුයණසු යථාකාමං

ෙරියභොගවන්යතො  උච්චාකුයලසූති උච්යචසු ෙත්තියකුලාදීසු කුයලසු  

සයභොයගසූතිමහාවිභයවසු  තයතොචුතාතිතයතො යදවයලොකයතොචුතා  

403. කූොගායර ච ොසායදති කූටාගායර ච ොසායද ච  බීජිතඞ්ගාති

බීජියමානයදහා  යමොරහත්යථහීති යමොරපිඤ්ඡෙටිමණ්ඩිතබීජනීහත්යථහි  

ෙසස්සියනොතිෙරිවාරවන්යතොරමන්තීතිඅධිප්ොයයො  

404. අඞ්කයතො අඞ්කං ගච්ඡන්තීති දාරකකායලපිඤාතීනංධාතීනඤ්ච 

අඞ්කට්ඨානයතො අඞ්කට්ඨානයමව ගච්ඡන්ති, න භූමිතලන්ති අධිප්ොයයො  

උෙතිට්ඨන්තීති උෙට්ඨානං කයරොන්ති  සුයෙසියනොති සුෙමිච්ඡන්තා, ‘‘මා
සීතං වා උණ්හං වා’’ති අප්ෙකම්පි දුක්ෙං ෙරිහරන්තා උෙතිට්ඨන්තීති
අධිප්ොයයො  

405. නයිදං අකතපුඤ්ඤානන්ති ඉදං යසොකවත්ථුඅභාවයතො අයසොකං

රම්මං රමණීයං තිදසානං තාවතිංසයදවානං මහාවනං මහාඋෙවනභූතං 

නන්දනං නන්දනවනංඅකතපුඤ්ඤානංනයහොති, යතහිලද්ධුංනසක්කාති 

අත්යථො  

406. ඉධාති ඉමස්මිං මනුස්සයලොයක වියසසයතො පුඤ්ඤංකරීයති, තං 

සන්ධායාහ  ඉධාතිවාදිට්ඨධම්යම  ෙරත්ථාතිසම්ෙරායය  

407. යතසන්ති යතහි යථාවුත්යතහි යදයවහි  සහබයකාමානන්ති

සහභාවං ඉච්ඡන්යතහි  යභොගසමඞ්ගියනොති යභොයගහි සමන්නාගතා, 
දිබ්යබහි ෙඤ්චකාමුයණහි සමප්පිතා යමොදන්තීති අත්යථො  යසසං 
උත්තානත්ථයමව  
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එවං යතහි යෙයතහි සාධාරණයතො අත්තනා කතකම්මස්ස ච ගතියා 
පුඤ්ඤකම්මස්ස ච ගතියා ෙයවදිතාය සංවිග්ගමනස්ස
යකොළියාමච්චෙමුෙස්ස තත්ථ සන්නිෙතිතස්ස මහාජනස්ස
අජ්ඣාසයානුරූෙංභගවාවිත්ථායරනධම්මංයදයසසි  යදසනාෙරියයොසායන
චතුරාසීතියාොණසහස්සානංධම්මාභිසමයයොඅයහොසීති  

අභිජ්ජමානයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. සාණවාසිත්යථරයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

කුණ්ඩිනාගරියෙො යථයරොති ඉදං සත්ථරි යවළුවයන විහරන්යත
ආයස්මයතො සාණවාසිත්යථරස්සඤාතියෙයත ආරබ්භ වුත්තං  අතීයතකිර
බාරාණසියං කිතවස්ස නාම රඤ්යඤො පුත්යතො උයයානකීළං කීළිත්වා 
නිවත්තන්යතොසුයනත්තංනාමෙච්යචකබුද්ධංපිණ්ඩායචරිත්වානගරයතො
නික්ෙමන්තං දිස්වා ඉස්සරියමදමත්යතො හුත්වා ‘‘කථඤ්හි නාම මය්හං
අඤ්ජලිං අකත්වා අයං මුණ්ඩයකො ගච්ඡතී’’ති ෙදුට්ඨචිත්යතො 
හත්ථික්ෙන්ධයතො ඔතරිත්වා ‘‘කච්චි යත පිණ්ඩොයතො ලද්යධො’’ති
ආලෙන්යතොහත්ථයතො ෙත්තංගයහත්වාෙථවියංොයතත්වාභින්දි අථනං
සබ්බත්ථ තාදිභාවප්ෙත්තියා නිබ්බිකාරං
කරුණාවිප්ඵාරයසොමනස්සනිොතෙසන්නචිත්තයමව ඔයලොයකන්තං
අට්ඨානාඝායතන දූසිතචිත්යතො ‘‘කිං මං කිතවස්ස රඤ්යඤො පුත්තං න

ජානාසි, ත්වංඔයලොකයන්යතොමය්හං කිංකරිස්සසී’’තිවත්වාඅවහසන්යතො
ෙක්කාමි  ෙක්කන්තමත්තස්යසව චස්ස නරකග්ගිදාහෙටිභායගො
බලවසරීරදායහො උප්ෙජ්ජි  යසො යතන මහාසන්තායෙනාභිභූතකායයො 
අතිබාළ්හං දුක්ෙයවදනාභිතුන්යනො කාලං කත්වා අවීචීමහානිරයය
නිබ්බත්ති  

යසො තත්ථ දක්ඛිණෙස්යසන වාමෙස්යසන උත්තායනො අවකුජ්යජොති
බහූහි ෙකායරහි ෙරිවත්තිත්වා චතුරාසීති වස්සසහස්සානි ෙච්චිත්වා තයතො 
චුයතොයෙයතසුඅපිරිමිතකාලංඛුප්පිොසාදිදුක්ෙංඅනුභවිත්වාතයතො චුයතො
ඉමස්මිං බුද්ධුප්ොයද කුණ්ඩිනගරස්ස සමීයෙ යකවට්ටගායම නිබ්බත්ති 

තස්ස ජාතිස්සරඤාණංඋප්ෙජ්ජි, යතනයසොපුබ්යබඅත්තනාඅනුභූතපුබ්බං
දුක්ෙං අනුස්සරන්යතො වයප්ෙත්යතොපි ොෙභයයන ඤාතයකහිපි සද්ධිං
මච්ඡබන්ධනත්ථං න ගච්ඡති  යතසු ගච්ඡන්යතසු මච්යඡ ඝායතතුං

අනිච්ඡන්යතො නිලීයති, ගයතො ච ජාලං භින්දති, ජීවන්යත වා මච්යඡ

ගයහත්වා උදයක විස්සජ්යජති, තස්ස තං කිරියං අයරොචන්තා ඤාතකා
යගහයතොතංනීහරිංසු එයකොෙනස්සභාතාසියනහබද්ධහදයයොඅයහොසි  

යතන ච සමයයන ආයස්මා ආනන්යදො කුණ්ඩිනගරං උෙනිස්සාය
සාණෙබ්බයත විහරති  අථයසො යකවට්ටපුත්යතොඤාතයකහිෙරිච්චත්යතො
හුත්වාඉයතොචියතොච ෙරිබ්භමන්යතොතංෙයදසංෙත්යතොයභොජනයවලාය
යථරස්ස සන්තිකං උෙසඞ්කමි  යථයරො තං පුච්ඡිත්වා යභොජයනන
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අත්ථිකභාවං ඤත්වා තස්ස භත්තං දත්වා කතභත්තකිච්යචො සබ්බං තං 

ෙවත්තිං ඤත්වා ධම්මකථාය ෙසන්නමානසං ඤත්වා ‘‘ෙබ්බජිස්සසි, 

ආවුයසො’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, ෙබ්බජිස්සාමී’’ති  යථයරො තං ෙබ්බායජත්වා

යතනසද්ධිංභගවයතොසන්තිකංඅගමාසි අථනංසත්ථාආහ–‘‘ආනන්ද, 
ඉමං සාමයණරංඅනුකම්යෙයයාසී’’ති යසොචඅකතකුසලත්තාඅප්ෙලායභො
අයහොසි  අථ නං සත්ථා අනුග්ගණ්හන්යතො භික්ඛූනං ෙරියභොගත්ථාය
ොනීයඝටානං ෙරිපූරයණ නියයොයජසි  තං දිස්වා උොසකා තස්ස බහූනි
නිච්චභත්තානිෙට්ඨයෙසුං  

යසො අෙයරනසමයයනලද්ධූෙසම්ෙයදොඅරහත්තං ෙත්වායථයරොහුත්වා
ද්වාදසහි භික්ඛූහි සද්ධිං සාණෙබ්බයත වසි  තස්ස ෙන ඤාතකා 
ෙඤ්චසතමත්තා අනුෙචිතකුසලකම්මා උෙචිතමච්යඡරාදිොෙධම්මා කාලං
කත්වා යෙයතසු නිබ්බත්තිංසු  තස්ස ෙන මාතාපිතයරො ‘‘එස අම්යහහි
පුබ්යබ යගහයතො නික්කඩ්ඪියතො’’ති සාරජ්ජමානා තං අනුෙසඞ්කමිත්වා
තස්මිං බද්ධසියනහං භාතිකං යෙයසසුං  යසො යථරස්ස ගාමං පිණ්ඩාය
ෙවිට්ඨසමයය දක්ඛිණජාණුමණ්ඩලං ෙථවියං ෙතිට්ඨායෙත්වා කතඤ්ජලී 

අත්තානං දස්යසත්වා ‘‘මාතා පිතා ච යත, භන්යත’’තිආදිගාථා අයවොච  

කුණ්ඩිනාගරියෙො යථයරොතිආදයයො ෙන ආදියතො ෙඤ්ච ගාථා තාසං
සම්බන්ධදස්සනත්ථංධම්මසඞ්ගාහයකහිඨපිතා  

408. 

‘‘කුණ්ඩිනාගරියයොයථයරො, සාණවාසිනිවාසියකො; 

යෙොට්ඨොයදොතිනායමන, සමයණොභාවිතින්ද්රියයො  

409. 

‘‘තස්සමාතාපිතාභාතා, දුග්ගතායමයලොකිකා; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගතා  

410. 

‘‘යතදුග්ගතාසූචිකට්ටා, කිලන්තානග්ගියනොකිසා; 

උත්තසන්තාමහත්තාසා, නදස්යසන්තිකුරූරියනො  

411. 

‘‘තස්ස භාතාවිතරිත්වා, නග්යගො එකෙයථකයකො; 

චතුකුණ්ඩියකොභවිත්වාන, යථරස්සදස්සයීතුමං  

412. 

‘‘යථයරොචාමනසිකත්වා, තුණ්හීභූයතොඅතික්කමි; 

යසොචවිඤ්ඤාෙයීයථරං, ‘භාතායෙතගයතොඅහං’  

413. 
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‘‘මාතාපිතාචයතභන්යත, දුග්ගතායමයලොකිකා; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගතා  

414. 

‘‘යතනදුග්ගතාසූචිකට්ටා, කිලන්තානග්ගියනොකිසා; 

උත්තසන්තාමහත්තාසා, නදස්යසන්තිකුරූරියනො  

415. 

‘‘අනුකම්ෙස්සු කාරුණියකො, දත්වා අන්වාදිසාහියනො; 

තවදින්යනනදායනන, යායෙස්සන්තිකුරූරියනො’’ති  

408-9. තත්ථ කුණ්ඩිනාගරියෙො යථයරොති එවංනාමයක නගයර

ජාතසංවඩ් ත්යථයරො, ‘‘කුණ්ඩිකනගයරො යථයරො’’තිපි ොයඨො, යසො

එවත්යථො  සා වාසිනිවාසියකොති සාණෙබ්බතවාසී  යෙොට්ඨොයදොති 

නායමනාති නායමන යෙොට්ඨොයදො නාම  සමය ොති සමිතොයෙො  

භාවිතින්ද්රියෙොති අරියමග්ගභාවනාය භාවිතසද්ධාදිඉන්ද්රියයො, අරහාති

අත්යථො  තස්සාතිතස්ස සාණවාසිත්යථරස්ස  දුග්ගතාතිදුග්ගතිගතා  

410. සූචිකට්ොති පූතිනා ලූෙගත්තා අට්ටකා, සූචිකාති ලද්ධනාමාය

ඛුප්පිොසාය අට්ටා පීළිතා  ‘‘සූචිකණ්ඨා’’ති යකචි ෙඨන්ති, 

සූචිඡිද්දසදිසමුෙද්වාරාති අත්යථො  කලන්තාති කිලන්තකායචිත්තා  

නග්ගියනොති නග්ගරූො නිච්යචොළා  කසාති අට්ඨිත්තචමත්තසරීරතාය

කිසයදහා  උත්තසන්තාති ‘‘අයං සමයණො අම්හාකං පුත්යතො’’ති

ඔත්තප්යෙන උත්රාසංආෙජ්ජන්තා. මහත්තාසාති අත්තනාපුබ්යබකතකම්මං

ෙටිච්ච සඤ්ජාතමහාභයා  න දස්යසන්තීති අත්තානං න දස්යසන්ති, 

සම්මුඛීභාවංනගච්ඡන්ති  කුරූරියනොතිදාරුණකම්මන්තා  

411. තස්සභාතාතිසාණවාසිත්යථරස්සභාතා  විතරිත්වාතිවිතිණ්යණො

හුත්වා, ඔත්තප්ෙසන්තාසභයාති අත්යථො  විතුරිත්වාති වා ොයඨො, තුරියතො

හුත්වා, තරමානරූයෙොහුත්වාතිවුත්තංයහොති  එකෙයථතිඑකෙදිකමග්යග  

එකයකොතිඑකියකො අදුතියයො  චතුකුණ්ඩියකොභවිත්වානාතිචතූහිඅඞ්යගහි 

කුණ්යඩති අත්තභාවං ෙවත්යතතීති චතුකුණ්ඩියකො, ද්වීහි ජාණූහි ද්වීහි

හත්යථහි ගච්ඡන්යතොතිට්ඨන්යතොච, එවංභූයතොහුත්වාතිඅත්යථො යසොහි

එවං පුරයතො යකොපීනෙටිච්ඡාදනා යහොතීති තථා අකාසි  යථරස්ස 

දස්සයීතුමන්තියථරස්සඅත්තානංඋද්දිසයිදස්යසසි  

412. අමනසිකත්වාති ‘‘අයං නාම එයසො’’ති එවං මනසි අකරිත්වා 

අනාවජ්යජත්වා  යසොචාතියසොයෙයතො  භාතා යෙතගයතො අහන්ති ‘‘අහං

අතීතත්තභායවභාතා, ඉදානියෙතභූයතො ඉධාගයතො’’තිවත්වා විඤ්ඤාෙයි
යථරන්තියයොජනා  
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413-5. යථා ෙන විඤ්ඤාෙයි, තං දස්යසතුං ‘‘මාතා පිතා චා’’තිආදිනා

තිස්යසො ගාථා වුත්තා  තත්ථ මාතා පිතා ච යතති තව මාතා ච පිතා ච  

අනුකම්ෙස්සූති අනුග්ගණ්හ අනුදයං කයරොහි  අන්වාදිසාහීතිආදිස  යනොති

අම්හාකං  තවදින්යනනාතිතයා දින්යනන  

තං සුත්වායථයරොයථාෙටිෙජ්ජි, තං දස්යසතුං– 

416. 

‘‘යථයරොචරිත්වාපිණ්ඩාය, භික්ඛූඅඤ්යඤචද්වාදස; 

එකජ්ඣංසන්නිෙතිංසු, භත්තවිස්සග්ගකාරණා  

417. 

‘‘යථයරොසබ්යබවයතආහ, යථාලද්ධංදදාථයම; 

සඞ්ඝභත්තංකරිස්සාමි, අනුකම්ොයඤාතිනං  

418. 

‘‘නියයාදයිංසු යථරස්ස, යථයරොසඞ්ඝං නිමන්තයි; 

දත්වාඅන්වාදිසියථයරො, මාතුපිතුචභාතුයනො; 

‘ඉදංයමඤාතීනංයහොතු, සුඛිතායහොන්තුඤාතයයො’  

419. 

‘‘සමනන්තරානුද්දිට්යඨ, යභොජනංඋදෙජ්ජථ; 

සුචිංෙණීතංසම්ෙන්නං, අයනකරසබයඤ්ජනං  

420. 

‘‘තයතොඋද්දස්සයීභාතා, වණ්ණවාබලවාසුඛී; 

ෙහූතංයභොජනංභන්යත, ෙස්සනග්ගාම්හයසමයං; 

තථාභන්යතෙරක්කම, යථාවත්ථංලභාමයස  

421. 

‘‘යථයරොසඞ්කාරකූටම්හා, උච්චිනිත්වානනන්තයක; 

පියලොතිකංෙටංකත්වා, සඞ්යඝචාතුද්දියසඅදා  

422. 

‘‘දත්වාඅන්වාදිසීයථයරො, මාතුපිතුචභාතුයනො; 

‘ඉදංයමඤාතීනංයහොතු, සුඛිතායහොන්තුඤාතයයො’  

423. 

‘‘සමනන්තරානුද්දිට්යඨ, වත්ථානිඋදෙජ්ජිසුං; 

තයතොසුවත්ථවසයනො, යථරස්සදස්සයීතුමං  

424. 
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‘‘යාවතා නන්දරාජස්ස, විජිතස්මිං ෙටිච්ඡදා; 

තයතොබහුතරාභන්යත, වත්ථානච්ඡාදනානියනො  

425. 

‘‘යකොයසයයකම්බලීයානි, යෙොමකප්ොසිකානිච; 

විපුලාචමහග්ඝාච, යතොකායසවලම්බයර  

426. 

‘‘යත මයංෙරිදහාම, යංයඤ්හිමනයසොපියං; 

තථාභන්යතෙරක්කම, යථායගහංලභාමයස  

427. 

‘‘යථයරො ෙණ්ණකුටිංකත්වා, සඞ්යඝචාතුද්දියස අදා; 

දත්වාචඅන්වාදිසීයථයරො, මාතුපිතුචභාතුයනො; 

‘ඉදංයමඤාතීනංයහොතු, සුඛිතායහොන්තුඤාතයයො’  

428. 

‘‘සමනන්තරානුද්දිට්යඨ, ඝරානිඋදෙජ්ජිසුං; 

කූටාගාරනියවසනා, විභත්තාභාගයසොමිතා  

429. 

‘‘නමනුස්යසසුඊදිසා, යාදිසායනොඝරාඉධ; 

අපිදිබ්යබසුයාදිසා, තාදිසායනොඝරාඉධ  

430. 

‘‘දද්දල්ලමානාආයභන්ති, සමන්තාචතුයරොදිසා; 

තථාභන්යතෙරක්කම, යථාොනීයංලභාමයස  

431. 

‘‘යථයරොකරණංපූයරත්වා, සඞ්යඝචාතුද්දියසඅදා; 

දත්වාඅන්වාදිසීයථයරො, මාතුපිතුචභාතුයනො; 

‘ඉදංයමඤාතීනංයහොතු, සුඛිතායහොන්තුඤාතයයො’  

432. 

‘‘සමනන්තරානුද්දිට්යඨ, ොනීයංඋදෙජ්ජථ; 

ගම්භීරාචතුරස්සාච, යෙොක්ෙරඤ්යඤොසුනිම්මිතා  

433. 

‘‘සීයතොදිකා සුප්ෙතිත්ථා, සීතා අප්ෙටිගන්ධියා; 

ෙදුමුප්ෙලසඤ්ඡන්නා, වාරිකිඤ්ජක්ෙපූරිතා  

434. 
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‘‘තත්ථන්හත්වාපිවිත්වාච, යථරස්සෙටිදස්සයුං; 

ෙහූතංොනීයංභන්යත, ොදාදුක්ොඵලන්තියනො  

435. 

‘‘ආහිණ්ඩමානාෙඤ්ජාම, සක්ෙයරකුසකණ්ටයක; 

තථාභන්යතෙරක්කම, යථායානංලභාමයස  

436. 

‘‘යථයරොසිොටිකංලද්ධා, සඞ්යඝචාතුද්දියසඅදා; 

දත්වාඅන්වාදිසීයථයරො, මාතුපිතුචභාතුයනො; 

‘ඉදංයමඤාතීනංයහොතු, සුඛිතායහොන්තුඤාතයයො’  

437. 

‘‘සමනන්තරානුද්දිට්යඨ, යෙතාරයථන මාගමුං; 

අනුකම්පිතම්හභදන්යත, භත්යතනච්ඡාදයනනච  

438. 

‘‘ඝයරන ොනීයදායනන, යානදායනනචූභයං; 

මුනිංකාරුණිකංයලොයක, භන්යතවන්දිතුමාගතා’’ති  –ගාථායයො 

ආහංසු; 

416-7. තත්ථ යථයරොචරිත්වාපිණ්ඩාොතියථයරොපිණ්ඩාොතචාරිකාය 

චරිත්වා  භික්ඛූ අඤ්යඤ ච ද්වාදසාති යථයරන සහ වසන්තා අඤ්යඤ ච

ද්වාදස භික්ඛූ එකජ්ෙං එකයතො සන්නිෙතිංසු. කස්මාති යච? 

භත්තවිස්සග්ගකාර ාති භත්තකිච්චකාරණා භුඤ්ජනනිමිත්තං  යතති යත

භික්ඛූ  ෙථාලද්ධන්තියංයං ලද්ධං  දදාථාතියදථ  

418. නිෙයාදයිංසූති අදංසු  සඞ්ඝං නිමන්තයීති යත එව ද්වාදස භික්ඛූ

සඞ්ඝුද්යදසවයසනතං භත්තං දාතුං නිමන්යතසි  අන්වාදිසීතිආදිසි  තත්ථ

යයසං අන්වාදිසි, යත දස්යසතුං ‘‘මාතුපිතුචභාතුයනො, ඉදංයමඤාතීනං

යහොතු, සුඛිතා යහොන්තුඤාතයෙො’’තිවුත්තං  

419. සමනන්තරානුද්දිට්යඨති උද්දිට්ඨසමනන්තරයමව  යභොජනං

උදෙජ්ජථාති යතසං යෙතානං යභොජනං උප්ෙජ්ජි  කීදිසන්ති ආහ 

‘‘සුචි’’න්තිආදි  තත්ථ අයනකරසබයඤ්ජනන්තිනානාරයසහිබයඤ්ජයනහි

යුත්තං, අථ වා අයනකරසං අයනකබයඤ්ජනඤ්ච  තයතොති
යභොජනලාභයතොෙච්ඡා  

420. උද්දස්සයී භාතාති භාතිකභූයතො යෙයතො යථරස්ස අත්තානං

දස්යසසි  වණ් වා බලවා සුඛීති යතන යභොජනලායභන තාවයදව

රූෙසම්ෙන්යනො බලසම්ෙන්යනො සුඛියතොව හුත්වා  ෙහූතං යභොජනං, 
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භන්යතති, භන්යත, තවදානානුභායවනෙහූතංඅනප්ෙකංයභොජනංඅම්යහහි

ලද්ධං  ෙස්සනග්ගාම්හයසතිඔයලොයකහි, නග්ගිකාෙනඅම්හ, තස්මාතථා, 

භන්යත, ෙරක්කම ෙයයොගං කයරොහි  ෙථා වත්ථං ලභාමයසති යයන

ෙකායරනයාදියසනෙයයොයගන සබ්යබවමයං වත්ථානිලයභයයාම, තථා
වායමථාතිඅත්යථො  

421. සඞ්කාරකූෙම්හාති තත්ථ තත්ථ සඞ්කාරට්ඨානයතො  

උච්චිනිත්වානාතිගයවසනවයසනගයහත්වා  නන්තයකතිඡින්නෙරියන්යත

ඡඩ්ඩිතදුස්සෙණ්යඩ. යතෙනයස්මාෙණ්ඩභූතාපියලොතිකානාමයහොන්ති, 

තාහිචයථයරො චීවරංකත්වාසඞ්ඝස්සඅදාසි, තස්මාආහ ‘‘පියලොතිකංෙෙං

කත්වා, සඞ්යඝචාතුද්දියසඅදා’’ති තත්ථ සඞ්යඝචාතුද්දියස අදාතිචතූහිපි
දිසාහිආගතභික්ඛුසඞ්ඝස්සඅදාසි සම්ෙදානත්යථහිඉදං භුම්මවචනං  

423-4. සුවත්ථවසයනොතිසුන්දරවත්ථවසයනො  යථරස්ස දස්සයීතුමන්ති

යථරස්සඅත්තානංදස්සයිදස්යසසි, ොකයටොඅයහොසි  ෙටිච්ඡාදයතිඑත්ථාති 

ෙටිච්ඡදා. 

428-9. කූොගාරනියවසනාති කූටාගාරභූතා තදඤ්ඤනියවසනසඞ්ොතා

ච ඝරා  ලිඞ්ගවිෙල්ලාසවයසන යහතං වුත්තං  විභත්තාති 

සමචතුරස්සආයතවට්ටසණ්ඨානාදිවයසන විභත්තා  භාගයසො මිතාති 

භායගන ෙරිච්ඡින්නා  යනොති අම්හාකං  ඉධාති ඉමස්මිං යෙතයලොයක  අපි

දිබ්යබසූති අපීතිනිොතමත්තං, යදවයලොයකසූතිඅත්යථො  

431. කර න්ති ධමකරණං  පූයරත්වාති උදකස්ස පූයරත්වා  

වාරිකඤ්ජක්ෙපූරිතාති තත්ථ තත්ථ වාරිමත්ථයක ෙදුමුප්ෙලාදීනං

යකසරභායරහි සඤ්ඡාදිතවයසන පූරිතා  ඵලන්තීති පුප්ඵන්ති, 
ෙණ්හිකෙරියන්තාදීසුවිදායලන්තීති අත්යථො  

435-6. ආහිණ්ඩමානාති විචරමානා  ෙඤ්ජාමාති ෙඤ්ජනවයසන 

ගච්ඡාම  සක්ෙයර කුසකණ්ෙයකති සක්ෙරවති කුසකණ්ටකවති ච

භූමිභායග, සක්ෙයර කුසකණ්ටයක ච අක්කමන්තාති අත්යථො  ොනන්ති 

රථවය්හාදිකංයංකිඤ්චියානං  සිොටිකන්ති එකෙටලඋොහනං  

437-8. රයථන මාගමුන්ති මකායරො ෙදසන්ධිකයරො, රයථනආගමංසු  

උභෙන්තිඋභයයනදායනන, යානදායනනයචවභත්තාදිචතුෙච්චයදායනන
ච  ොනීයදායනන යහත්ථ යභසජ්ජදානම්පි සඞ්ගහිතං  යසසං යහට්ඨා
වුත්තනයත්තා උත්තානයමවාති  

යථයරො තං ෙවත්තිං භගවයතො ආයරොයචසි  භගවා තමත්ථං

අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා ‘‘යථා ඉයම එතරහි, එවං ත්වම්පි ඉයතො
අනන්තරාතීයත අත්තභායව යෙයතො හුත්වා මහාදුක්ෙං අනුභවී’’ති වත්වා
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යථයරන යාචියතො සුත්තයෙතවත්ථුං කයථත්වා සම්ෙත්තෙරිසාය ධම්මං
යදයසසි  තං සුත්වා මහාජයනො සඤ්ජාතසංයවයගො
දානසීලාදිපුඤ්ඤකම්මනිරයතොඅයහොසීති  

සාණවාසිත්යථරයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. රථකාරයෙතිවත්ථුවණ්ණනා 

යවළුරිෙථම්භංරුචිරංෙභස්සරන්තිඉදං සත්ථරිසාවත්ථියංවිහරන්යත
අඤ්ඤතරංයෙතිංආරබ්භවුත්තං අතීයතකිරකස්සෙස්ස භගවයතොකායල
අඤ්ඤතරා ඉත්ථී සීලාචාරසම්ෙන්නා කලයාණමිත්තසන්නිස්සයයන
සාසයන අභිප්ෙසන්නා සුවිභත්තවිචිත්රභිත්තිථම්භයසොොනභූමිතලං අතිවිය
දස්සනීයං එකං ආවාසං කත්වා තත්ථ භික්ඛූ නිසීදායෙත්වා ෙණීයතන
ආහායරන ෙරිවිසිත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නියයායදසි  සා අෙයරන සමයයන
කාලං කත්වා අඤ්ඤස්ස ොෙකම්මස්ස වයසන හිමවති ෙබ්බතරායජ
රථකාරදහං නිස්සාය විමානයෙතී හුත්වා නිබ්බත්ති  තස්සා සඞ්ඝස්ස
ආවාසදානපුඤ්ඤානුභායවන සබ්බරතනමයං උළාරං අතිවිය සමන්තයතො
ොසාදිකං මයනොහරං රමණීයං යෙොක්ෙරණියං නන්දනවනසදිසං

උෙයසොභිතංවිමානං නිබ්බත්ති, සයඤ්චසුවණ්ණවණ්ණාඅභිරූොදස්සනීයා
ොසාදිකාඅයහොසි  

සා තත්ථ පුරියසහි විනාව දිබ්බසම්ෙත්තිං අනුභවන්තී විහරති  තස්සා
තත්ථ දීඝරත්තං නිප්පුරිසාය වසන්තියා අනභිරති උප්ෙන්නා  සා 
උක්කණ්ඨිතා හුත්වා ‘‘අත්යථයසො උොයයො’’ති චින්යතත්වා දිබ්බානි
අම්බෙක්කානි නදියං ෙක්ඛිෙති  සබ්බං කණ්ණමුණ්ඩයෙතිවත්ථුස්මිං
ආගතනයයයනව යවදිතබ්බං  ඉධ ෙන බාරාණසිවාසී එයකො මාණයවො
ගඞ්ගාය යතසු එකං අම්බඵලං දිස්වා තස්ස ෙභවං ගයවසන්යතො
අනුක්කයමන තං ඨානං ගන්ත්වා නදිං දිස්වා තදනුසායරන තස්සා
වසනට්ඨානං ගයතො  සා තං දිස්වා අත්තයනො වසනට්ඨානං යනත්වා
ෙටිසන්ථාරං කයරොන්තී නිසීදි  යසො තස්සා වසනට්ඨානසම්ෙත්තිං දිස්වා
පුච්ඡන්යතො– 

439. 

‘‘යවළුරියථම්භංරුචිරංෙභස්සරං, විමානමාරුය්හඅයනකචිත්තං; 

තත්ථච්ඡසියදවිමහානුභායව, ෙථද්ධනිෙන්නරයසවචන්යදො  

440. 

‘‘වණ්යණො ච යත කනකස්ස සන්නියභො, උත්තත්තරූයෙො භුස 

දස්සයනයයයො; 

ෙල්ලඞ්කයසට්යඨ අතුයල නිසින්නා, එකා තුවං නත්ථි ච තුය්හ 

සාමියකො  
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441. 

‘‘ඉමාචයතයෙොක්ෙරණීසමන්තා, ෙහූතමලයාබහුපුණ්ඩරීකා; 

සුවණ්ණචුණ්යණහිසමන්තයමොත්ථතා, නතත්ථෙඞ්යකොෙණයකො
ච විජ්ජති  

442. 

‘‘හංසාචියමදස්සනීයාමයනොරමා, උදකස්මිමනුෙරියන්ති සබ්බදා; 

සමයයවග්ගූෙනදන්තිසබ්යබ, බින්දුස්සරාදුන්දුභීනංව යඝොයසො  

443. 

‘‘දද්දල්ලමානායසසායසස්සිනී, නාවායචත්වංඅවලම්බ තිට්ඨසි; 

ආළාරෙම්යහහසියතපියංවයද, සබ්බඞ්ගකලයාණිභුසංවියරොචසි  

444. 

‘‘ඉදංවිමානංවිරජංසයමඨිතං, උයයානවන්තංරතිනන්දිවඩ් නං; 

ඉච්ඡාමහං නාරි අයනොමදස්සයන, තයා සහ නන්දයන ඉධ

යමොදිතු’’න්ති  – 

ඉමාගාථාඅභාසි  

439. තත්ථ තත්ථාති තස්මිං විමායන  අච්ඡසීති ඉච්ඡිතිච්ඡිතකායල

නිසීදසි  යදවීති තං ආලෙති  මහානුභායවති මහතා දිබ්බානුභායවන

සමන්නාගයත  ෙථද්ධනීතිඅත්තයනො ෙථභූයත අද්ධනි, ගගනතලමග්යගති

අත්යථො  ෙන්නරයසව චන්යදොති පුණ්ණමාසියං ෙරිපුණ්ණමණ්ඩයලො
චන්යදොවියවිජ්යජොතමානාතිඅත්යථො  

440. වණ්ය ො ච යත කනකස්ස සන්නියභොති තව වණ්යණො ච
උත්තත්තසිඞ්ගීසුවණ්යණන සදියසො අතිවිය මයනොහයරො  යතනාහ 

‘‘උත්තත්තරූයෙොභුසදස්සයනයෙයො’’ති  අතුයලතිමහාරයහ  අතුයලතිවා

යදවතාය ආලෙනං, අසදිසරූයෙති අත්යථො  නත්ථි ච තුය්හ සාමියකොති
තුය්හං සාමියකොචනත්ථි  

441. ෙහූතමලයාති කමලකුවලයාදිබහුවිධකුසුමවතියයො. 

සුවණ් චුණ්ය හීති සුවණ්ණවාලුකාහි  සමන්තයමොත්ථතාති සමන්තයතො

ඔකිණ්ණා  තත්ථාතිතාසුයෙොක්ෙරණීසු  ෙඞ්යකොෙ යකො චාතිකද්දයමො
වාඋදකපිච්ඡිල්යලොවානවිජ්ජති  

442. හංසා චියම දස්සනීො මයනොරමාති ඉයම හංසා ච දස්සනසුො

මයනොරමා ච  අනුෙරිෙන්තීති අනුවිචරන්ති  සබ්බදාති සබ්යබසු උතූසු  

සමෙයාති සඞ්ගම්ම  වග්ගූති මධුරං  උෙනදන්තීති විකූජන්ති  බින්දුස්සරාති 

අවිසටස්සරා සම්පිණ්ඩිතස්සරා  දුන්දුභීනංව යඝොයසොති 
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වග්ු බින්දුස්සරභායවන දුන්දුභීනං විය තව යෙොක්ෙරණියං හංසානං
යඝොයසොතිඅත්යථො  

443. දද්දල්ලමානාතිඅතිවියඅභිජලන්තී  ෙසසාතියදවිද්ධියා  නාවාොති
යදොණියං  යෙොක්ෙරණියඤ්හි ෙදුමිනියං සුවණ්ණනාවාය මහාරයහ
ෙල්ලඞ්යක නිසීදිත්වා උදකකීළං කීළන්තිං යෙතිං දිස්වා එවමාහ  

අවලම්බාතිඅවලම්බිත්වා අෙස්යසනංඅෙස්සාය  තිට්ඨසීතිඉදංඨානසද්දස්ස 

ගතිනිවත්තිඅත්ථත්තාගතියාෙටික්යෙෙවචනං  ‘‘නිසජ්ජසී’’තිවා ොයඨො, 

නිසීදසිච්යචවස්ස අත්යථො දට්ඨබ්යබො  ආළාරෙම්යහති 

යවල්ලිතදීඝනීලෙඛුයම  හසියතති හසිතමහාහසිතමුයෙ  පිෙංවයදති

පියභාණිනී  සබ්බඞ්ගකලයාණීති සබ්යබහි අඞ්යගහි සුන්දයර, 

යසොභනසබ්බඞ්ගෙච්චඞ්ගීතිඅත්යථො  වියරොචසීතිවිරායජසි  

444. විරජන්ති විගතරජං නිද්යදොසං  සයම ඨිතන්ති සයම භූමිභායග

ඨිතං, චතුරස්සයසොභිතතායවාසමභායග ඨිතං, සමන්තභද්දකන්තිඅත්යථො  

උෙයානවන්තන්ති නන්දනවනසහිතං  රතිනන්දිවඩ්ඪනන්ති රතිඤ්ච 

නන්දිඤ්චවඩ්ය තීතිරතිනන්දිවඩ් නං, සුෙස්සචපීතියාච සංවඩ් නන්ති

අත්යථො  නාරීති තස්සා ආලෙනං  අයනොමදස්සයනති

ෙරිපුණ්ණඅඞ්ගෙච්චඞ්ගතාය අනින්දිතදස්සයන  නන්දයනති නන්දනකයර  

ඉධාති නන්දනවයන, විමායනවා  යමොදිතුන්තිඅභිරමිතුංඉච්ඡාමීති යයොජනා  

එවං යතනමාණයවනවුත්යතසා විමානයෙතියදවතා තස්ස ෙටිවචනං
යදන්තී– 

445. 

‘‘කයරොහිකම්මංඉධයවදනීයං, චිත්තඤ්චයතඉධනිහිතංභවතු; 

කත්වානකම්මංඉධයවදනීයං, එවංමමංලච්ඡසිකාමකාමිනි’’න්ති  
– 

ගාථමාහ තත්ථ කයරොහිකම්මංඉධ යවදනීෙන්තිඉධඉමස්මිංදිබ්බට්ඨායන

විෙච්චනකංවිොකදායකංකුසලකම්මං කයරොහිෙසයවයයාසි  ඉධනිහිතන්ති

ඉධූෙනීතං, ‘‘ඉධ නින්න’’න්තිවාොයඨො, ඉමස්මිංඨායනනින්නංයෙොණං

ෙබ්භාරංතවචිත්තංභවතුයහොතු  මමන්තිමං  ලච්ඡසීති ලභිස්සසි  

යසොමාණයවොතස්සා විමානයෙතියාවචනංසුත්වාතයතොමනුස්සෙථං
ගයතො තත්ථ චිත්තං ෙණිධාය තජ්ජං පුඤ්ඤකම්මං කත්වා නචිරස්යසව
කාලං කත්වා තත්ථ නිබ්බත්ති තස්සා යෙතියා සහබයතං  තමත්ථං
ෙකායසන්තාසඞ්ගීතිකාරා– 

446. 

‘‘සාධූතියසොතස්සාෙටිස්සුණිත්වා, 



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

151 

ෙටුන 

අකාසිකම්මංතහිංයවදනීයං; 

කත්වානකම්මංතහිංයවදනීයං, 
උෙෙජ්ජියසොමාණයවොතස්සාසහබයත’’න්ති – 

ඔසානගාථමාහංසු  තත්ථ සාධූති සම්ෙටිච්ඡයන නිොයතො  තස්සාති තස්සා

විමානයෙතියා  ෙටිස්සුණිත්වාති තස්සා වචනං සම්ෙටිච්ඡිත්වා  තහිං

යවදනීෙන්ති තස්මිංවිමායනතායසද්ධිංයවදිතබ්බසුෙවිොකංකුසලකම්මං  

සහබයතන්ති සහභාවං  යසො මාණයවො තස්සා සහබයතං උෙෙජ්ජීති
යයොජනා  යසසංඋත්තානයමව  

එවං යතසු තත්ථ චිරකාලං දිබ්බසම්ෙත්තිං අනුභවන්යතසු පුරියසො 

කම්මස්සෙරික්ෙයයනකාලමකාසි, ඉත්ථීෙනඅත්තයනොපුඤ්ඤකම්මස්ස 
යෙත්තඞ්ගතභායවන එකං බුද්ධන්තරං තත්ථ ෙරිපුණ්ණංකත්වා වසි  අථ
අම්හාකං භගවති යලොයක උප්ෙජ්ජිත්වා ෙවත්තිතවරධම්මචක්යක
අනුක්කයමන යජතවයන විහරන්යත ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො
එකදිවසං ෙබ්බතචාරිකං චරමායනො තං විමානඤ්ච විමානයෙතිඤ්ච දිස්වා 

‘‘යවළුරියථම්භං රුචිරං ෙභස්සර’’න්තිආදිකාහි ගාථාහි පුච්ඡි  සා චස්ස 
ආදියතොෙට්ඨායසබ්බංඅත්තයනොෙවත්තිංආයරොයචසි තංසුත්වායථයරො 
සාවත්ථිං ආගන්ත්වා භගවයතො ආයරොයචසි  භගවා තමත්ථං අට්ඨුප්ෙත්තිං
කත්වා සම්ෙත්තෙරිසාය ධම්මං යදයසසි  තං සුත්වා මහාජයනො
දානාදිපුඤ්ඤධම්මනිරයතො අයහොසීති  

රථකාරයෙතිවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. භුසයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

භුසානි එයකො සාලිං පුනාෙයරොති ඉදං සත්ථරි සාවත්ථියං විහරන්යත
චත්තායරො යෙයතආරබ්භ වුත්තං  සාවත්ථියාකිර අවිදූයර අඤ්ඤතරස්මිං
ගාමයක එයකො කූටවාණියජො කූටමානාදීහි ජීවිකං කප්යෙසි  යසො
සාලිෙලායෙ ගයහත්වා තම්බමත්තිකාය ෙරිභායවත්වා ගරුතයර කත්වා
රත්තසාලිහි සද්ධිං මිස්යසත්වා වික්කිණි  තස්ස පුත්යතො ‘‘ඝරං ආගතානං
මමමිත්තසුහජ්ජානංසම්මානං නකයරොතී’’තිකුපියතොයුගචම්මංගයහත්වා
මාතුසීයස ෙහාරමදාසි  තස්ස සුණිසා සබ්යබසං අත්ථාය ඨපිතමංසං
යචොරිකාය ොදිත්වා පුන යතහි අනුයුඤ්ජියමානා ‘‘සයච මයා තං මංසං

ොදිතං, භයව භයව අත්තයනො පිට්ඨිමංසං කන්තිත්වා ොයදයය’’න්ති

සෙථමකාසි භරියාෙනස්සකිඤ්චියදවඋෙකරණංයාචන්තානං ‘‘නත්ථී’’ති

වත්වායතහිනිප්පීළියමානා‘‘සයචසන්තංනත්ථීතිවදාමි, ජාතජාතට්ඨායන
ගූථභක්ොභයවයය’’න්තිමුසාවායදනසෙථමකාසි  

යත චත්තායරොපි ජනා අෙයරනසමයයනකාලංකත්වා විඤ්ඣාටවියං
යෙතා හුත්වා නිබ්බත්තිංසු  තත්ථකූටවාණියජොකම්මඵයලන ෙජ්ජලන්තං 
භුසං උයභොහි හත්යථහි ගයහත්වා අත්තයනො මත්ථයක ආකිරිත්වා



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

152 

ෙටුන 

මහාදුක්ෙං අනුභවති, තස්ස පුත්යතො අයයොමයයහි මුග්ගයරහි සයයමව
අත්තයනො සීසං භින්දිත්වා අනප්ෙකං දුක්ෙං ෙච්චනුයභොති  තස්ස සුණිසා
කම්මඵයලන සුනිසියතහි අතිවිය විපුලායයතහි නයෙහි අත්තයනො

පිට්ඨිමංසානිකන්තිත්වාොදන්තීඅෙරිමිතංදුක්ෙංඅනුභවති, තස්ස භරියාය
සුගන්ධං සුවිසුද්ධං අෙගතකාළකං සාලිභත්තං උෙනීතමත්තයමව 

නානාවිධකිමිකුලාකුලං ෙරමදුග්ගන්ධයජුච්ඡං ගූථං සම්ෙජ්ජති, තං සා
උයභොහි හත්යථහිෙරිග්ගයහත්වාභුඤ්ජන්තීමහාදුක්ෙංෙටිසංයවයදති  

එවං යතසු චතූසු ජයනසු යෙයතසු නිබ්බත්තිත්වා මහාදුක්ෙං 
අනුභවන්යතසු ආයස්මා මහායමොග්ගලායනො ෙබ්බතචාරිකං චරන්යතො
එකදිවසංතංඨානංගයතො යත යෙයතදිස්වා– 

447. 

‘‘භුසානි එයකොසාලිංපුනාෙයරො, අයඤ්චනාරී සකමංසයලොහිතං; 

තුවඤ්චගූථංඅසුචිංඅකන්තං, ෙරිභුඤ්ජසිකිස්සඅයං විොයකො’’ති 
– 

ඉමාය ගාථාය යතහිකතකම්මං පුච්ඡි  තත්ථ භුසානීති ෙලාොනි  එයකොති

එකයකො  සාලින්තිසාලියනො සාමිඅත්යථයහතංඋෙයයොගවචනං, සාලියනො
ෙලාොනි ෙජ්ජලන්තානි අත්තයනො සීයස අවකිරතීති අධිප්ොයයො  

පුනාෙයරොතිපුනඅෙයරො යයොහියසොමාතුසීසංෙහරි, යසොඅයයොමුග්ගයරහි 

අත්තයනො සීසං ෙහරිත්වා සීසයභදං ොපුණාති, තං සන්ධාය වදති  

සකමංසයලොහිතන්ති අත්තයනො පිට්ඨිමංසං යලොහිතඤ්ච ෙරිභුඤ්ජතීති 

යයොජනා  අකන්තන්තිඅමනාෙංයජුච්ඡං  කස්සඅෙංවිොයකොතිකතමස්ස

ොෙකම්මස්සඉදංඵලං, යංඉදානි තුම්යහහිෙච්චනුභවීයතීතිඅත්යථො  

එවංයථයරනයතහිකතකම්යමපුච්ඡියතකූටවාණිජස්සභරියාසබ්යබහි 
යතහිකතකම්මංආචික්ෙන්තී– 

448. 

‘‘අයං පුයරමාතරංහිංසති, අයංෙන කූටවාණියජො; 

අයංමංසානිොදිත්වා, මුසාවායදනවඤ්යචති  

449. 

‘‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූතා, අගාරිනීසබ්බකුලස්සඉස්සරා; 

සන්යතසුෙරිුහාමි, මාචකිඤ්චිඉයතොඅදං  

450. 

‘‘මුසාවායදනඡායදමි, නත්ථිඑතංමමයගයහ; 

සයචසන්තංනිුහාමි, ගූයථොයමයහොතුයභොජනං  
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451. 

‘‘තස්සකම්මස්සවිොයකන, මුසාවාදස්සචූභයං; 

සුගන්ධංසාලියනොභත්තං, ගූථංයමෙරිවත්තති  

452. 

‘‘අවඤ්ඣානිචකම්මානි, නහිකම්මංවිනස්සති; 

දුග්ගන්ධංකිමිනංමීළ්හං, භුඤ්ජාමිචපිවාමිචා’’ති –ගාථා අභාසි; 

448. තත්ථ අෙන්ති පුත්තං දස්යසන්ති වදති  හිංසතීති ථායමන

ෙරිබායධති, මුග්ගයරන ෙහරතීති අත්යථො  කූෙවාණියජොති ෙලවාණියජො, 

වඤ්චනාය වණිජ්ජකාරයකොති අත්යථො. මංසානි ොදිත්වාති ෙයරහි
සාධාරණමංසං ොදිත්වා‘‘නොදාමී’’තිමුසාවායදනයතවඤ්යචති  

449-50. අගාරිනීති යගහසාමිනී  සන්යතසූති විජ්ජමායනස්යවව ෙයරහි

යාචිතඋෙකරයණසු  ෙරිගුහාමීති ෙටිච්ඡායදසිං  කාලවිෙල්ලායසන යහතං

වුත්තං  මාචකඤ්චිඉයතො අදන්තිඉයතොමමසන්තකයතොකිඤ්චිමත්තම්පි

අත්ථිකස්ස ෙරස්ස න අදාසිං  ඡායදමිති ‘‘නත්ථි එතං මම යගයහ’’ති
මුසාවායදනඡායදසිං  

451-2. ගූථංයමෙරිවත්තතීතිසුගන්ධංසාලිභත්තංමය්හංකම්මවයසන 

ගූථභායවනෙරිවත්තතිෙරිණමති  අවඤ්ොනීතිඅයමොඝානි අනිප්ඵලානි  න

හි කම්මං විනස්සතීති යථූෙචිතං කම්මං ඵලං අදත්වා න හි විනස්සති  

කමිනන්ති කිමිවන්තං සඤ්ජාතකිමිකුලං  මීළ්හන්ති ගූථං  යසසං යහට්ඨා
වුත්තනයත්තාඋත්තානයමව  

එවං යථයරො තස්සා යෙතියා වචනං සුත්වා තං ෙවත්තිං භගවයතො
ආයරොයචසි  භගවා තමත්ථං අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා සම්ෙත්තෙරිසාය ධම්මං
යදයසසි සායදසනා මහාජනස්සසාත්ථිකාඅයහොසීති  

භුසයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. කුමාරයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

අච්යඡරරූෙං සුගතස්ස ඤා න්ති ඉදං කුමාරයෙතවත්ථු  තස්ස කා

උප්ෙත්ති? සාවත්ථියංකිරබහූඋොසකාධම්මගණාහුත්වා නගයරමහන්තං
මණ්ඩෙං කායරත්වා තං නානාවණ්යණහි වත්යථහි අලඞ්කරිත්වා
කාලස්යසව සත්ථාරං භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච නිමන්යතත්වා
මහාරහවරෙච්චත්ථරණත්ථයතසු ආසයනසු බුද්ධප්ෙමුෙං භික්ඛුසඞ්ඝං
නිසීදායෙත්වා ගන්ධපුප්ඵාදීහි පූයජත්වා මහාදානං ෙවත්යතන්ති  තං දිස්වා
අඤ්ඤතයරො මච්යඡරමලෙරියුට්ඨිතචිත්යතො පුරියසො තං සක්කාරං

අසහමායනොඑවමාහ–‘‘වරයමතංසබ්බං සඞ්කාරකූයටඡඩ්ඩිතං, නත්යවව
ඉයමසං මුණ්ඩකානං දින්න’’න්ති  තං සුත්වා උොසකා සංවිග්ගමානසා
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ෙටුන 

‘‘භාරියං වත ඉමිනා පුරියසන ොෙං ෙසුතං, යයන එවං බුද්ධප්ෙමුයෙ 

භික්ඛුසඞ්යඝ අෙරද්ධ’’න්ති තමත්ථං තස්ස මාතුයා ආයරොයචත්වා ‘‘ගච්ඡ, 

ත්වං සසාවකසඞ්ඝං භගවන්තං ෙමායෙහී’’ති ආහංසු  සා ‘‘සාධූ’’ති
ෙටිස්සුණිත්වා පුත්තං සන්තජ්යජන්තී සඤ්ඤායෙත්වා භගවන්තං
භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච උෙසඞ්කමිත්වා පුත්යතන කතඅච්චයං යදයසන්තී
ෙමායෙත්වාභගවයතො භික්ඛුසඞ්ඝස්සචසත්තාහංයාුදායනනපූජංඅකාසි 
තස්සාපුත්යතොනචිරස්යසවකාලං කත්වාකිලිට්ඨකම්මූෙජීවිනියාගණිකාය
කුච්ඡියං නිබ්බත්ති  සා ච නං ජාතමත්තංයයව ‘‘දාරයකො’’ති ඤත්වා
සුසායනඡඩ්ඩායෙසි යසොතත්ථඅත්තයනොපුඤ්ඤබයලයනව ගහිතාරක්යෙො
යකනචි අනුෙද්දුයතො මාතු-අඞ්යක විය සුෙං සුපි  යදවතා තස්ස ආරක්ෙං 
ගණ්හිංසූතිචවදන්ති  

අථ භගවා ෙච්චූසසමයය මහාකරුණාසමාෙත්තියතො වුට්ඨාය
බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං යවොයලොයකන්යතො තං දාරකං සිවථිකාය ඡඩ්ඩිතං

දිස්වා සූරියුග්ගමනයවලාය සිවථිකං අගමාසි  ‘‘සත්ථා ඉධාගයතො, 
කාරයණයනත්ථ භවිතබ්බ’’න්ති මහාජයනො සන්නිෙති  භගවා

සන්නිෙතිතෙරිසාය ‘‘නායං දාරයකොඔඤ්ඤාතබ්යබො, යදිපිඉදානි සුසායන

ඡඩ්ඩියතො අනායථො ඨියතො, ආයතිං ෙන දිට්යඨව ධම්යම අභිසම්ෙරායඤ්ච 

උළාරසම්ෙත්තිං ෙටිලභිස්සතී’’ති වත්වා යතහි මනුස්යසහි ‘‘කිං නු යෙො, 

භන්යත, ඉමිනාපුරිමජාතියංකතංකම්ම’’න්තිපුට්යඨො– 

‘‘බුද්ධෙමුෙස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්ස, පූජංඅකාසිජනතාඋළාරං; 

තත්රස්සචිත්තස්සහුඅඤ්ඤථත්තං, වාචංඅභාසිඵරුසං අසබ්භ’’න්ති 
– 

ආදිනා නයයන දාරයකන කතකම්මං ආයතිං ෙත්තබ්බං සම්ෙත්තිඤ්ච 
ෙකායසත්වා සන්නිෙතිතාය ෙරිසාය අජ්ඣාසයානුරූෙං ධම්මං කයථත්වා
උෙරි සාමුක්කංසිකං ධම්මයදසනං අකාසි  සච්චෙරියයොසායන චතුරාසීතියා 

ොණසහස්සානංධම්මාභිසමයයොඅයහොසි, තඤ්චදාරකංඅසීතියකොටිවිභයවො
එයකො කුටුම්බියකො භගවයතො සම්මුොව ‘‘මය්හං පුත්යතො’’ති අග්ගයහසි 

භගවා ‘‘එත්තයකන අයං දාරයකො රක්ඛියතො, මහාජනස්ස ච අනුග්ගයහො
කයතො’’තිවිහාරංඅගමාසි  

යසොඅෙයරනසමයයනතස්මිංකුටුම්බියකකාලකයතයතනනියයාදිතං
ධනං ෙටිෙජ්ජිත්වා කුටුම්බං සණ්ඨයෙන්යතො තස්මිං නගයරයයව
මහාවිභයවො ගහෙති හුත්වා දානාදිනිරයතො අයහොසි  අයථකදිවසං භික්ඛූ
ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායෙසුං – ‘‘අයහො නූන සත්ථා සත්යතසු

අනුකම්ෙයකො, යසොපි නාම දාරයකො තදා අනායථො ඨියතො එතරහි මහතිං 

සම්ෙත්තිං ෙච්චනුභවති, උළාරානි ච පුඤ්ඤානි කයරොතී’’ති  තං සුත්වා

සත්ථා ‘‘න, භික්ෙයව, තස්ස එත්තකාව සම්ෙත්ති, අථ යෙො
ආයුෙරියයොසායනතාවතිංසභවයනසක්කස්ස යදවරඤ්යඤොපුත්යතොහුත්වා
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නිබ්බත්තිස්සති, මහතිං දිබ්බසම්ෙත්තිඤ්ච ෙටිලභිස්සතී’’ති බයාකාසි  තං
සුත්වා භික්ඛූ ච මහාජයනො ච ‘‘ඉදං කිර කාරණං දිස්වා දීඝදස්සී භගවා
ජාතමත්තස්යසවස්ස ආමකසුසායන ඡඩ්ඩිතස්ස තත්ථ ගන්ත්වා සඞ්ගහං
අකාසී’’ති සත්ථු ඤාණවියසසං යථොයමත්වා තස්මිං අත්තභායව තස්ස
ෙවත්තිංකයථසුං තමත්ථංදීයෙන්තා සඞ්ගීතිකාරා– 

453. 

‘‘අච්යඡරරූෙංසුගතස්සඤාණං, සත්ථායථාපුග්ගලංබයාකාසි; 

උස්සන්නපුඤ්ඤාපි භවන්ති යහයක, ෙරිත්තපුඤ්ඤාපි භවන්ති 
යහයක  

454. 

‘‘අයංකුමායරො සීවථිකාය ඡඩ්ඩියතො, අඞ්ු ට්ඨස්යනයහනයායෙති 

රත්තිං; 

නයක්ෙභූතානසරීසොවා, වියහඨයයයයංකතපුඤ්ඤංකුමාරං  

455. 

‘‘සුනොපිමස්සෙලිහිංසුොයද, ධඞ්කාසිඞ්ගාලා ෙරිවත්තයන්ති; 

ගබ්භාසයං ෙක්ඛිගණාහරන්ති, කාකාෙන අක්ඛිමලංහරන්ති  

456. 

‘‘නයිමස්සරක්ෙංවිදහිංසුයකචි, නඔසධංසාසෙධූෙනංවා; 

නක්ෙත්තයයොගම්පිනඅග්ගයහසුං, නසබ්බධඤ්ඤානිපි ආකිරිංසු  

457. 

‘‘එතාදිසංඋත්තමකිච්ඡෙත්තං, රත්තාභතංසීවථිකායඡඩ්ඩිතං; 

යනොනීතපිණ්ඩංවෙයවධමානං, සසංසයංජීවිතසාවයසසං  

458. 

‘‘තමද්දසායදවමනුස්සපූජියතො, දිස්වාචතංබයාකරි භූරිෙඤ්යඤො; 

‘අයං කුමායරො නගරස්සිමස්ස, අග්ගකුලියකො භවිස්සති යභොගයතො 
ච’  

459. 

‘‘කිස්ස වතංකිංෙනබ්රහ්මචරියං, කිස්ස සුචිණ්ණස්සඅයංවිොයකො; 

එතාදිසංබයසනංොපුණිත්වා, තංතාදිසං ෙච්චනුයභොස්සතිද්ධි’’න්ති 
– 

ඡගාථාඅයවොචුං  

453. තත්ථ අච්යඡරරූෙන්ති අච්ඡරියසභාවං  සුගතස්ස ඤා න්ති

අඤ්යඤහි අසාධාරණං සම්මාසම්බුද්ධස්ස ඤාණං, 
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ආසයානුසයඤාණාදිසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව සන්ධාය වුත්තං  තයිදං

අඤ්යඤසං අවිසයභූතං කථං ඤාණන්ති ආහ ‘‘සත්ථා ෙථා පුග්ගලං

බයාකාසී’’ති  යතන සත්ථු යදසනාය එව ඤාණස්ස අච්ඡරියභායවො
විඤ්ඤායතීතිදස්යසති  

ඉදානිබයාකරණං දස්යසන්යතො ‘‘උස්සන්නපුඤ්ඤාපිභවන්තියහයක, 

ෙරිත්තපුඤ්ඤාපි භවන්ති යහයක’’ති ආහ  තස්සත්යථො –
උස්සන්නකුසලධම්මාපි ඉයධකච්යච පුග්ගලා ලද්ධෙච්චයස්ස අපුඤ්ඤස්ස

වයසන ජාතිආදිනා නිහීනා භවන්ති, ෙරිත්තපුඤ්ඤාපි
අප්ෙතරපුඤ්ඤධම්මාපි එයක සත්තා යෙත්තසම්ෙත්තිආදිනා තස්ස 
පුඤ්ඤස්සමහාජුතිකතායඋළාරාභවන්තීති  

454. සීවථිකාොති සුසායන  අඞ්ගුට්ඨස්යනයහනාති අඞ්ු ට්ඨයතො

ෙවත්තස්යනයහන, යදවතාය අඞ්ු ට්ඨයතො ෙග්ඝරිතඛීයරනාති අත්යථො  න

ෙක්ෙභූතානසරීසො වාතිපිසාචභූතාවායක්ෙභූතාවාසරීසොවායයයකචි

සරන්තාගච්ඡන්තාවා නවියහඨයෙෙුං නබායධයයං  

455. ෙලිහිංසුොයදතිඅත්තයනොජිව්හායොයදලිහිසුං  ධඞ්කාතිකාකා  

ෙරිවත්තෙන්තීති ‘‘මා නං කුමාරං යකචි වියහයඨයය’’න්ති රක්ෙන්තා

නියරොගභාවජානනත්ථං අෙරාෙරං ෙරිවත්තන්ති  ගබ්භාසෙන්ති ගබ්භමලං  

ෙක්ඛිග ාති ගිජ්ඣකුලලාදයයො සකුණගණා  හරන්තීති අෙයනන්ති  

අක්ඛිමලන්ති අක්ඛිගූථං  

456. යකචීති යකචි මනුස්සා, අමනුස්සා ෙන රක්ෙං සංවිදහිංසු  

ඔසධන්ති තදා ආයතිඤ්ච ආයරොගයාවහං අගදං  සාසෙධූෙනං වාති යං

ජාතස්ස දාරකස්ස රක්ෙණත්ථං සාසයෙන ධූෙනං කයරොන්ති, තම්පි තස්ස

කයරොන්තා නායහසුන්ති දීයෙන්ති  නක්ෙත්තයෙොගම්පි න අග්ගයහසුන්ති
නක්ෙත්තයුත්තම්පින ගණ්හිංසු  ‘‘අසුකම්හිනක්ෙත්යතතිථිම්හිමුහුත්යත

අයං ජායතො’’ති එවං ජාතකම්මම්පිස්ස න යකචි අකංසූති අත්යථො  න

සබ්බධඤ්ඤානිපි ආකරිංසූති මඞ්ගලං කයරොන්තා අගදවයසන යං

සාසෙයතලමිස්සිතං සාලිආදිධඤ්ඤං ආකිරන්ති, තම්පිස්ස නාකංසූති
අත්යථො  

457. එතාදිසන්තිඑවරූෙං. උත්තමකච්ඡෙත්තන්තිෙරමකිච්ඡංආෙන්නං

අතිවිය දුක්ෙප්ෙත්තං  රත්තාභතන්ති රත්තියං ආභතං  යනොනීතපිණ්ඩං

විොතිනවනීතපිණ්ඩසදිසං, මංසයෙසිමත්තතාඑවං වුත්තං  ෙයවධමානන්ති

දුබ්බලභායවන ෙකම්ෙමානං  සසංසෙන්ති ‘‘ජීවති නු යෙො න නු යෙො

ජීවතී’’ති සංසයිතතාය සංසයවන්තං  ජීවිතසාවයසසන්ති ජීවිතට්ඨිතියා
යහතුභූතානං සාධනානංඅභායවනයකවලංජීවිතමත්තාවයසසකං  
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458. අග්ගකුලියකොභවිස්සතියභොගයතොචාතියභොගනිමිත්තංයභොගස්ස
වයසන අග්ගකුලියකොයසට්ඨකුලියකොභවිස්සතීතිඅත්යථො  

459. ‘‘කිස්ස වත’’න්තිඅයංගාථාසත්ථුසන්තියකඨියතහිඋොසයකහි
යතන කතකම්මස්ස පුච්ඡාවයසන වුත්තා  සා ච යෙො සිවථිකාය

සන්නිෙතියතහීති යවදිතබ්බා  තත්ථ කස්සාති කිං අස්ස  වතන්ති

වතසමාදානං  පුන කස්සාති කීදිසස්ස සුචිණ්ණස්ස වතස්ස බ්රහ්මචරියස්ස

චාති විභත්තිං විෙරිණායමත්වා යයොජනා  එතාදිසන්ති ගණිකාය කුච්ඡියා

නිබ්බත්තනං, සුසායන ඡඩ්ඩනන්ති එවරූෙං  බයසනන්ති අනත්ථං  

තාදිසන්ති තථාරූෙං, ‘‘අඞ්ු ට්ඨස්යනයහන යායෙති රත්ති’’න්තිආදිනා, 

‘‘අයං කුමායරො නගරස්සිමස්ස අග්ගකුලියකො භවිස්සතී’’තිආදිනා ච 

වුත්තප්ෙකාරන්ති අත්යථො  ඉද්ධින්ති යදවිද්ධිං, දිබ්බසම්ෙත්තින්ති වුත්තං
යහොති  

ඉදානි යතහි උොසයකහි පුට්යඨො භගවා යථා තදා බයාකාසි, තං 
දස්යසන්තාසඞ්ගීතිකාරා– 

460. 

‘‘බුද්ධෙමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස, පූජං අකාසිජනතාඋළාරං; 

තත්රස්සචිත්තස්සහුඅඤ්ඤථත්තං, වාචංඅභාසිඵරුසං අසබ්භං  

461. 

‘‘යසොතංවිතක්කංෙවියනොදයිත්වා, පීතිංෙසාදංෙටිලද්ධා ෙච්ඡා; 

තථාගතං යජතවයනවසන්තං, යාුයාඋෙට්ඨාසි සත්තරත්තං  

462. 

‘‘තස්සවතංතංෙනබ්රහ්මචරියං, තස්සසුචිණ්ණස්සඅයං විොයකො; 

එතාදිසංබයසනංොපුණිත්වා, තංතාදිසං ෙච්චනුයභොස්සතිද්ධිං  

463. 

‘‘ඨත්වානයසොවස්සසතංඉයධව, සබ්යබහිකායමහිසමඞ්ගිභූයතො; 

කායස්සයභදාඅභිසම්ෙරායං, සහබයතංගච්ඡතිවාසවස්සා’’ති  – 

චතස්යසොගාථාඅයවොචුං  

460. තත්ථ ජනතාතිජනසමූයහො, උොසකගයණොතිඅධිප්ොයයො  තත්රාති

තස්සං පූජායං  අස්සාති තස්ස දාරකස්ස  චිත්තස්සහු අඤ්ඤථත්තන්ති 
පුරිමභවස්මිං චිත්තස්ස අඤ්ඤථාභායවො අනාදයරො අගාරයවො අෙච්චයයො

අයහොසි  අසබ්භන්තිසාධුසභායසායවතුංඅයුත්තංඵරුසංවාචංඅභාසි  
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461. යසොති යසො අයං  තං විතක්කන්ති තං ොෙකං විතක්කං  

ෙවියනොදයිත්වාති මාතරා කතාය සඤ්ඤත්තියා වූෙසයමත්වා  පීතිං ෙසාදං

ෙටිලද්ධාති පීතිං ෙසාදඤ්ච ෙටිලභිත්වා උප්ොයදත්වා  ොගුො උෙට්ඨාසීති

යාුදායනන උෙට්ඨහි  සත්තරත්තන්තිසත්තදිවසං  

462. තස්ස වතංතංෙන බ්රහ්මචරිෙන්තිතංමයායහට්ඨාවුත්තප්ෙකාරං
අත්තයනො චිත්තස්ස ෙසාදනං දානඤ්ච ඉමස්ස පුග්ගලස්ස වතං තං

බ්රහ්මචරියඤ්ච, අඤ්ඤංකිඤ්චිනත්ථීති අත්යථො  

463. ඨත්වානාතියාවආයුෙරියයොසානාඉයධවමනුස්සයලොයකඨත්වා  

අභිසම්ෙරාෙන්ති පුනබ්භයව  සහබයතං ගච්ඡති වාසවස්සාති සක්කස්ස
යදවානමින්දස්ස පුත්තභායවන සහභාවං ගමිස්සති  අනාගතත්යථ හි ඉදං
ෙච්චුප්ෙන්නකාලවචනං යසසංසබ්බත්ථ උත්තානයමවාති  

කුමාරයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. යසරිණීයෙතිවත්ථුවණ්ණනා 

නග්ගා දුබ්බණ් රූොසීති ඉදං සත්ථරි යජතවයන විහරන්යත
යසරිණීයෙතිං ආරබ්භ වුත්තං  කුරුරට්යඨකිර හත්ථිනිපුයර යසරිණී නාම
එකා රූපූෙජීවිනී අයහොසි  තත්ථ ච උයෙොසථකරණත්ථාය තයතො තයතො
භික්ඛූසන්නිෙතිංසු  පුනමහාභික්ඛුසන්නිොයතොඅයහොසි තංදිස්වාමනුස්සා
තිලතණ්ඩුලාදිං සප්පිනවනීතමධුආදිඤ්ච බහුං දානූෙකරණං සජ්යජත්වා
මහාදානංෙවත්යතසුං යතනචසමයයන සාගණිකාඅස්සද්ධාඅප්ෙසන්නා

මච්යඡරමලෙරියුට්ඨිතචිත්තා යතහි මනුස්යසහි ‘‘එහි තාව ඉදං දානං
අනුයමොදාහී’’ති උස්සාහිතාපි ‘‘කිං යතන මුණ්ඩකානං සමණානං 

දින්යනනා’’ති අප්ෙසාදයමවයනසංසම්ෙයවයදසි, කුයතො අප්ෙමත්තකස්ස
ෙරිච්චායගො  

සා අෙයරන සමයයන කාලං කත්වා අඤ්ඤතරස්ස ෙච්චන්තනගරස්ස 

ෙරිොපිට්යඨ යෙතී හුත්වා නිබ්බත්ති  අථ හත්ථිනිපුරවාසී අඤ්ඤතයරො
උොසයකො වණිජ්ජාය තං නගරං ගන්ත්වා රත්තියා ෙච්චූසසමයය 
ෙරිොපිට්ඨං ගයතො තාදියසන ෙයයොජයනන  සා තත්ථ තං දිස්වා 
සඤ්ජානිත්වා නග්ගා අට්ඨිත්තචමත්තාවයසසසරීරා අතිවිය බීභච්ඡදස්සනා
අවිදූයර ඨත්වාඅත්තානංදස්යසසි යසොතංදිස්වා– 

464. 

‘‘නග්ගා දුබ්බණ්ණරූොසි, කිසා ධමනිසන්ථතා; 

උප්ඵාසුලියකකිසියක, කානුත්වංඉධතිට්ඨසී’’ති – 

ගාථායපුච්ඡි සාපිස්ස– 
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465. 

‘‘අහංභදන්යතයෙතීම්හි, දුග්ගතායමයලොකිකා; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගතා’’ති – 

ගාථායඅත්තානංෙකායසසි පුනයතන– 

466. 

‘‘කිංනුකායයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 

කිස්සකම්මවිොයකන, යෙතයලොකංඉයතොගතා’’ති – 

ගාථායකතකම්මංපුච්ඡිතා– 

467. 

‘‘අනාවයටසු තිත්යථසු, විචිනිං අඩ් මාසකං; 

සන්යතසුයදයයධම්යමසු, දීෙංනාකාසිමත්තයනො  

468. 

‘‘නදිංඋයෙමිතසිතා, රිත්තකාෙරිවත්තති; 

ඡායංඋයෙමිඋණ්යහසු, ආතයෙොෙරිවත්තති  

469. 

‘‘අග්ගිවණ්යණොචයමවායතො, ඩහන්යතොඋෙවායති; 

එතඤ්චභන්යතඅරහාමි, අඤ්ඤඤ්චොෙකංතයතො  

470. 

‘‘ගන්ත්වාන හත්ථිනිංපුරං, වජ්යජසිමය්හ මාතරං; 

‘ධීතාචයතමයාදිට්ඨා, දුග්ගතායමයලොකිකා; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගතා’  

471. 

‘‘අත්ථියමඑත්ථනික්ඛිත්තං, අනක්ොතඤ්චතංමයා; 

චත්තාරිසතසහස්සානි, ෙල්ලඞ්කස්සචයහට්ඨයතො  

472. 

‘‘තයතොයමදානංදදතු, තස්සාචයහොතුජීවිකා; 

දානංදත්වාචයමමාතා, දක්ඛිණංඅනුදිච්ඡතු; 

තදාහංසුඛිතායහස්සං, සබ්බකාමසමිද්ධිනී’’ති – 

ඉමාහි ඡහි ගාථාහි අත්තනා කතකම්මඤ්යචව පුන යතන අත්තයනො
කාතබ්බංඅත්ථඤ්චආචික්ඛි  



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

160 

ෙටුන 

467. තත්ථ අනාවයෙසු තිත්යථසූති යකනචි අනිවාරියතසු

නදීතළාකාදීනං තිත්ථෙයදයසසු, යත්ථ මනුස්සා න්හායන්ති, උදකකිච්චං

කයරොන්ති, තාදියසසු ඨායනසු  විචිනිං අඩ්ඪමාසකන්ති ‘‘මනුස්යසහි
ඨයෙත්වා විස්සරිතං අපිනායමත්ථ කිඤ්චි ලයභයය’’න්ති යලොභාභිභූතා

අඩ් මාසකමත්තම්පි විචිනිං ගයවසිං  අථ වා අනාවයෙසු තිත්යථසූති
උෙසඞ්කමයනන යකනචි අනිවාරියතසු සත්තානං ෙයයොගාසයසුද්ධියා

කාරණභායවන තිත්ථභූයතසු සමණබ්රාහ්මයණසු විජ්ජමායනසු  විචිනිං

අඩ්ඪමාසකන්ති මච්යඡරමලෙරියුට්ඨිතචිත්තා කස්සචි කිඤ්චි අයදන්තී

අඩ් මාසකම්පිවියසයසන චිනිං, නසඤ්චිනිංපුඤ්ඤං යතනාහ ‘‘සන්යතසු

යදෙයධම්යමසු, දීෙංනාකාසිමත්තයනො’’ති  

468. තසිතාතිපිොසිතා  රිත්තකාතිකාකයෙයයා සන්දමානාපිනදීමම
ොෙකම්යමන උදයකන රිත්තා තුච්ඡා වාලිකමත්තා හුත්වා ෙරිවත්තති  

උණ්යහසූති උණ්හසමයයසු  ආතයෙො ෙරිවත්තතීති ඡායාට්ඨානං මයි
උෙගතාය ආතයෙොසම්ෙජ්ජති  

469-70. අග්ගිවණ්ය ොති සම්ඵස්යසන අග්ගිසදියසො  යතන වුත්තං 

‘‘ඩහන්යතො උෙවාෙතී’’ති  එතඤ්ච, භන්යත, අරහාමීති, භන්යතති තං

උොසකං ගරුකායරන වදති  භන්යත, එතඤ්ච යථාවුත්තං පිොසාදිදුක්ෙං, 
අඤ්ඤඤ්ච තයතො ොෙකං දාරුණං දුක්ෙං අනුභවිතුං අරහාමි තජ්ජස්ස 

ොෙස්සකතත්තාතිඅධිප්ොයයො  වජ්යජසීතිවයදයයාසි  

471-72. එත්ථ නික්ඛිත්තං, අනක්ොතන්ති ‘‘එත්තකං එත්ථ 

නික්ඛිත්ත’’න්ති අනාචික්ඛිතං  ඉදානි තස්ස ෙරිමාණං ඨපිතට්ඨානඤ්ච

දස්යසන්තී ‘‘චත්තාරි සතසහස්සානි, ෙල්ලඞ්කස්ස ච යහට්ඨයතො’’තිආහ  

තත්ථ ෙල්ලඞ්කස්සාති පුබ්යබ අත්තයනො සයනෙල්ලඞ්කස්ස  තයතොති

නිහිතධනයතො එකයදසං ගයහත්වා මමං උද්දිස්ස දානං යදතු  තස්සාති
මය්හංමාතුයා  

එවං තායයෙතියාවුත්යතයසොඋොසයකොතස්සා වචනංසම්ෙටිච්ඡිත්වා
තත්ථ අත්තයනොකරණීයංතීයරත්වා හත්ථිනිපුරං ගන්ත්වා තස්සා මාතුයා
තමත්ථංආයරොයචසි තමත්ථංදස්යසතුං– 

473. 

සාධූතියසොෙටිස්සුත්වා, ගන්ත්වානහත්ථිනිංපුරං; 
අයවොචතස්සාමාතරං– 

‘‘ධීතාචයතමයාදිට්ඨා, දුග්ගතායමයලොකිකා; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගතා  

474. 



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

161 

ෙටුන 

‘‘සාමංතත්ථසමාදයෙසි, වජ්යජසිමය්හමාතරං; 

‘ධීතාචයතමයාදිට්ඨා, දුග්ගතායමයලොකිකා; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගතා  

475. 

‘‘‘අත්ථිචයමඑත්ථනික්ඛිත්තං, අනක්ොතඤ්චතංමයා; 

චත්තාරිසතසහස්සානි, ෙල්ලඞ්කස්සචයහට්ඨයතො  

476. 

‘‘‘තයතො යමදානංදදතු, තස්සාචයහොතු ජීවිකා; 

දානංදත්වාචයමමාතා, දක්ඛිණංඅනුදිච්ඡතු; 

තදාහංසුඛිතායහස්සං, සබ්බකාමසමිද්ධිනී’  

477. 

‘‘තයතොහිසාදානමදා, තස්සාදක්ඛිණමාදිසී; 

යෙතීචසුඛිතාආසි, තස්සාචාසිසුජීවිකා’’ති – 

සඞ්ගීතිකාරා ආහංසු තා සුවිඤ්යඤයයාව  

තංසුත්වාතස්සාමාතාභික්ඛුසඞ්ඝස්සදානංදත්වාතස්සා ආදිසි යතන
සාෙටිලද්ධූෙකරණසම්ෙත්තියංඨිතාමාතුඅත්තානංදස්යසත්වාතංකාරණං 

ආචික්ඛි, මාතා භික්ඛූනං ආයරොයචසි, භික්ඛූ තං ෙවත්තිං භගවයතො
ආයරොයචසුං භගවා තමත්ථංඅට්ඨුප්ෙත්තිංකත්වාසම්ෙත්තෙරිසායධම්මං
යදයසසි සායදසනා මහාජනස්සසාත්ථිකාඅයහොසීති  

යසරිණීයෙතිවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. මිගලුද්දකයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

නරනාරිපුරක්ෙයතො යුවාති ඉදං භගවති යවළුවයන විහරන්යත 

මිගලුද්දකයෙතං ආරබ්භ වුත්තං  රාජගයහ කිර අඤ්ඤතයරො ලුද්දයකො
රත්තින්දිවංමියග වධිත්වාජීවිකංකප්යෙසි තස්යසයකොඋොසයකොමිත්යතො

අයහොසි, යසොතංසබ්බකාලංොෙයතො නිවත්යතතුංඅසක්යකොන්යතො‘‘එහි, 

සම්ම, රත්තියංොණාතිොතාවිරමාහී’’තිරත්තියං පුඤ්යඤසමාදයෙසි යසො
රත්තියංවිරමිත්වාදිවාඑවොණාතිොතංකයරොති  

යසොඅෙයරනසමයයනකාලංකත්වාරාජගහසමීයෙයවමානිකයෙයතො

හුත්වා නිබ්බත්යතො, දිවසභාගං මහාදුක්ෙං අනුභවිත්වා රත්තියං ෙඤ්චහි
කාමුයණහි සමප්පිතා සමඞ්ගීභූයතො ෙරිචායරසි  තං දිස්වා ආයස්මා
නාරයදො– 

478. 

‘‘නරනාරිපුරක්ෙයතො යුවා, රජනීයයහිකාමුයණහි යසොභසි; 
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දිවසංඅනුයභොසිකාරණං, කිමකාසිපුරිමායජාතියා’’ති – 

ඉමාය ගාථාය ෙටිපුච්ඡි  තත්ථ නරනාරිපුරක්ෙයතොති ෙරිචාරකභූයතහි

යදවපුත්යතහි යදවධීතාහි ච පුරක්ෙයතො ෙයිරුොසියතො  යුවාති තරුයණො  

රජනීයෙහීති කමනීයයහි රාුප්ෙත්තියහතුභූයතහි  කාමගුය හීති

කාමයකොට්ඨායසහි  යසොභසීති සමඞ්ගිභායවන වියරොචසි රත්තියන්ති

අධිප්ොයයො  යතනාහ ‘‘දිවසං අනුයභොසි කාර ’’න්ති, දිවසභායග ෙන

නානප්ෙකාරං කාරණං ඝාතනං ෙච්චනුභවසි  රජනීති වා රත්තීසු  යෙහීති 

නිොතමත්තං  කමකාසි පුරිමාෙ ජාතිොති එවං සුෙදුක්ෙසංවත්තනියං කිං

නාමකම්මංඉයතොපුරිමායජාතියාත්වංඅකත්ථ, තංකයථහීති අත්යථො. 

තංසුත්වායෙයතොයථරස්සඅත්තනාකතකම්මංආචික්ෙන්යතො– 

479. 

‘‘අහංරාජගයහරම්යම, රමණීයයගිරිබ්බයජ; 

මිගලුද්යදොපුයරආසිං, යලොහිතොණිදාරුයණො  

480. 

‘‘අවියරොධකයරසු ොණිසු, පුථුසත්යතසු ෙදුට්ඨමානයසො; 

විචරිංඅතිදාරුයණොසදා, ෙරහිංසායරයතොඅසඤ්ඤයතො  

481. 

‘‘තස්සයමසහායයොසුහදයයො, සද්යධොආසිඋොසයකො; 

යසොපිමංඅනුකම්ෙන්යතො, නිවායරසිපුනප්පුනං  

482. 

‘‘‘මාකාසිොෙකංකම්මං, මාතාතදුග්ගතිංඅගා; 

සයචඉච්ඡසියෙච්චසුෙං, විරමොණවධාඅසංයමා  

483. 

‘‘තස්සාහංවචනංසුත්වා, සුෙකාමස්සහිතානුකම්පියනො; 

නාකාසිංසකලානුසාසනිං, චිරොොභිරයතොඅබුද්ධිමා  

484. 

‘‘යසොමංපුනභූරිසුයමධයසො, අනුකම්ොයසංයයමනියවසයි; 

සයචදිවාහනසිොණියනො, අථයතරත්තිංභවතුසංයයමො  

485. 

‘‘ස්වාහං දිවා හනිත්වා ොණියනො, විරයතො රත්තිමයහොසි

සඤ්ඤයතො; 

රත්තාහංෙරිචායරමි, දිවාෙජ්ජාමිදුග්ගයතො  
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486. 

‘‘තස්සකම්මස්සකුසලස්ස, අනුයභොමිරත්තිංඅමානුසිං; 

දිවාෙටිහතාවකුක්කුරා, උෙධාවන්තිසමන්තාොදිතුං  

487. 

‘‘යය චයතසතතානුයයොගියනො, ධුවංෙයුත්තා සුගතස්සසාසයන; 

මඤ්ඤාමි යත අමතයමව යකවලං, අධිගච්ඡන්ති ෙදං

අසඞ්ෙත’’න්ති  – 

ඉමාගාථාඅභාසි  

479-80. තත්ථ ලුද්යදොති දාරුයණො  යලොහිතොණීති අභිණ්හං

ොණඝායතන යලොහිතමක්ඛිතොණී  දාරුය ොති ෙයරො, සත්තානං

හිංසනයකොතිඅත්යථො  අවියරොධකයරසූතියකනචිවියරොධං අකයරොන්යතසු
මිගසකුණාදීසු  

482-83. අසංෙමාති අසංවරා දුස්සීලයා  සකලානුසාසනින්ති සබ්බං

අනුසාසනිං, සබ්බකාලං ොණාතිොතයතො ෙටිවිරතින්ති අත්යථො  

චිරොොභිරයතොතිචිරකාලංොයෙ අභිරයතො  

484. සංෙයමති සුචරියත  නියවසයීහි නියවයසසි  සයච දිවා හනසි

ොණියනො, අථයතරත්තිංභවතුසංෙයමොති නියවසිතාකාරදස්සනං යසොකිර
සල්ලොසසජ්ජනාදිනාරත්තියම්පිොණවධංඅනුයුත්යතො අයහොසි  

485. දිවාෙජ්ජාමිදුග්ගයතොතිඉදානිදුග්ගතිංගයතොමහාදුක්ෙප්ෙත්යතො 
දිවසභායග ොදියාමි  තස්ස කිර දිවා සුනයෙහි මිගානං ොදාපිතත්තා

කම්මසරික්ෙකං ඵලං යහොති, දිවසභායග මහන්තා සුනො උෙධාවිත්වා
අට්ඨිසඞ්ඝාතමත්තාවයසසං සරීරං කයරොන්ති  රත්තියා ෙන උෙගතාය තං

ොකතිකයමවයහොති, දිබ්බසම්ෙත්තිංඅනුභවති යතන වුත්තං– 

486. 

‘‘තස්ස කම්මස්සකුසලස්ස, අනුයභොමිරත්තිං අමානුසිං; 

දිවාෙටිහතාවකුක්කුරා, උෙධාවන්තිසමන්තාොදිතු’’න්ති  

තත්ථ ෙටිහතාති ෙටිහතචිත්තා බද්ධාඝාතා විය හුත්වා  සමන්තා

ොදිතුන්ති මම සරීරං සමන්තයතො ොදිතුං උෙධාවන්ති  ඉදඤ්ච යනසං
අතිවිය අත්තයනො භයාවහං උෙගමනකාලං ගයහත්වා වුත්තං  යත ෙන
උෙධාවිත්වාඅට්ඨිමත්තාවයසසංසරීරංකත්වාගච්ඡන්ති  

487. යෙචයතසතතානුයෙොගියනොතිඔසානගාථායඅයංසඞ්යෙෙත්යථො
– අහම්පි නාම රත්තියං ොණවධමත්තයතො විරයතො එවරූෙං සම්ෙත්තිං 



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

164 

ෙටුන 

අනුභවාමි  යෙ ෙන යත පුරිසා සුගතස්ස බුද්ධස්ස භගවයතො සාසයන 

අධිසීලාදියක ධුවං ෙයුත්තා දළ්හං ෙයුත්තා සතතං සබ්බකාලං

අනුයයොගවන්තා, යත පුඤ්ඤවන්යතො යකවලං යලොකියසුයෙන අසම්මිස්සං 

‘‘අසඞ්ෙතං ෙද’’න්ති ලද්ධනාමං අමතයමව අධිගච්ඡන්ති මඤ්යඤ, නත්ථි
යතසංතදධිගයමයකොචි විබන්යධොති  

එවං යතන යෙයතන වුත්යත යථයරො තං ෙවත්තිං සත්ථු ආයරොයචසි 
සත්ථා තමත්ථං අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා සම්ෙත්තෙරිසාය ධම්මං යදයසසි 
සබ්බම්පි වුත්තනයයමව  

මිගලුද්දකයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. දුතියමිගලුද්දකයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

කූොගායර ච ොසායදති ඉදං භගවති යවළුවයන විහරන්යත අෙරං
මිගලුද්දකයෙතං ආරබ්භ වුත්තං  රාජගයහ කිර අඤ්ඤතයරො මාගවියකො
මාණයවො විභවසම්ෙන්යනොපිසමායනොයභොගසුෙංෙහායරත්තින්දිවංමියග
හනන්යතොවිචරති තස්ස සහායභූයතොඑයකොඋොසයකොඅනුද්දයංෙටිච්ච–

‘‘සාධු, සම්ම, ොණාතිොතයතොවිරමාහි, මා යතඅයහොසිදීඝරත්තංඅහිතාය
දුක්ොයා’’තිඔවාදංඅදාසි යසො තං අනාදියි අථයසොඋොසයකොඅඤ්ඤතරං

අත්තයනො මයනොභාවනීයං ඛීණාසවත්යථරං යාචි – ‘‘සාධු, භන්යත, 

අසුකපුරිසස්ස තථා ධම්මං යදයසථ, යථා යසො ොණාතිොතයතො
විරයමයයා’’ති  

අයථකදිවසං යසො යථයරො රාජගයහ පිණ්ඩාය චරන්යතො තස්ස
යගහද්වායර අට්ඨාසි  තං දිස්වා යසො මාගවියකො සඤ්ජාතබහුමායනො
ෙච්චුග්ගන්ත්වා යගහං ෙයවයසත්වා ආසනං ෙඤ්ඤායෙත්වා අදාසි  නිසීදි

යථයරො ෙඤ්ඤත්යත ආසයන, යසොපි යථරං උෙසඞ්කමිත්වා නිසීදි  තස්ස

යථයරො ොණාතිොයත ආදීනවං, තයතො විරතියා ආනිසංසඤ්ච ෙකායසසි 

යසොතංසුත්වාපිතයතො විරමිතුංනඉච්ඡි  අථනංයථයරොආහ – ‘‘සයච, 

ත්වං ආවුයසො, සබ්යබන සබ්බං විරමිතුං න සක්යකොසි, රත්තිම්පි තාව

විරමස්සූ’’ති, යසො ‘‘සාධු, භන්යත, විරමාමිරත්ති’’න්තිතයතොවිරමි යසසං
අනන්තරවත්ථුසදිසං ගාථාසු ෙන– 

488. 

‘‘කූටාගායර චොසායද, ෙල්ලඞ්යක යගොනකත්ථයත; 

ෙඤ්චඞ්ගියකනතුරියයන, රමසිසුප්ෙවාදියත  

489. 

‘‘තයතො රතයාවිවසායන, සූරියුග්ගමනංෙති; 

අෙවිද්යධොසුසානස්මිං, බහුදුක්ෙංනිගච්ඡසි  
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490. 

‘‘කිංනුකායයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 

කිස්සකම්මවිොයකන, ඉදංදුක්ෙංනිගච්ඡසී’’ති – 

තීහිගාථාහිනාරදත්යථයරොනංෙටිපුච්ඡි අථස්සයෙයතො– 

491. 

‘‘අහංරාජගයහරම්යම, රමණීයයගිරිබ්බයජ; 

මිගලුද්යදොපුයරආසිං, ලුද්යදොචාසිමසඤ්ඤයතො  

492. 

‘‘තස්සයමසහායයොසුහදයයො, සද්යධොආසිඋොසයකො; 

තස්ස කුලූෙයකොභික්ඛු, ආසියගොතමසාවයකො; 

යසොපිමංඅනුකම්ෙන්යතො, නිවායරසිපුනප්පුනං  

493. 

‘‘‘මාකාසිොෙකංකම්මං, මාතාතදුග්ගතිංඅගා; 

සයචඉච්ඡසියෙච්චසුෙං, විරමොණවධාඅසංයමා’  

494. 

‘‘තස්සාහංවචනංසුත්වා, සුෙකාමස්සහිතානුකම්පියනො; 

නාකාසිංසකලානුසාසනිං, චිරොොභිරයතොඅබුද්ධිමා  

495. 

‘‘යසොමංපුනභූරිසුයමධයසො, අනුකම්ොයසංයයමනියවසයි; 

‘සයචදිවාහනසිොණියනො, අථයතරත්තිංභවතුසංයයමො’  

496. 

‘‘ස්වාහං දිවා හනිත්වා ොණියනො, විරයතො රත්තිමයහොසි

සඤ්ඤයතො; 

රත්තාහංෙරිචායරමි, දිවාෙජ්ජාමිදුග්ගයතො  

497. 

‘‘තස්ස කම්මස්සකුසලස්ස, අනුයභොමිරත්තිං අමානුසිං; 

දිවාෙටිහතාවකුක්කුරා, උෙධාවන්තිසමන්තාොදිතුං  

498. 

‘‘යය චයතසතතානුයයොගියනො, ධුවංෙයුත්තා සුගතස්සසාසයන; 

මඤ්ඤාමි යත අමතයමව යකවලං, අධිගච්ඡන්ති ෙදං

අසඞ්ෙත’’න්ති  – 

තමත්ථංආචික්ඛි තාසංඅත්යථොයහට්ඨාවුත්තනයයොව  
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දුතියමිගලුද්දකයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. කූටවිනිච්ඡයිකයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

මාලී කරිටී කායූරීති ඉදං සත්ථරි යවළුවයන විහරන්යත
කූටවිනිච්ඡයිකයෙතං ආරබ්භ වුත්තං  තදා බිම්බිසායරො රාජා මාසස්ස ඡසු

දිවයසසු උයෙොසථං උෙවසති, තං අනුවත්තන්තා බහූ මනුස්සා උයෙොසථං 
උෙවසන්ති රාජාඅත්තයනොසන්තිකංආගතාගයතමනුස්යසපුච්ඡති–‘‘කිං

තුම්යහහි උයෙොසයථො උෙවුත්යථො, උදාහු න උෙවුත්යථො’’ති? තයත්රයකො
අධිකරයණ නියුත්තකපුරියසො පිසුණවායචො යනකතියකො ලඤ්ජගාහයකො

‘‘න උෙවුත්යථොම්හී’’ති වත්තුං අසහන්යතො ‘‘උෙවුත්යථොම්හි, යදවා’’ති

ආහ අථනංරාජසමීෙයතොනික්ෙන්තංසහායයොආහ– ‘‘කිං, සම්ම, අජ්ජ

තයාඋෙවුත්යථො’’ති? ‘‘භයයනාහං, සම්ම, රඤ්යඤොසම්මුොඑවංඅයවොචං, 
නාහංඋයෙොසථියකො’’ති  

අථනං සහායයොආහ – ‘‘යදි එවං උෙඩ්ඪුයෙොසයථොපිතාව යත අජ්ජ

යහොතු, උයෙොසථඞ්ගානි සමාදියාහී’’ති  යසො තස්ස වචනං ‘‘සාධූ’’ති
සම්ෙටිච්ඡිත්වා යගහං ගන්ත්වා අභුත්වාව මුෙං වික්ොයලත්වා උයෙොසථං
අධිට්ඨාය රත්තියං වාසූෙගයතො රිත්තාසයසම්භූයතන බලවවාතයහතුයකන
සූයලන උෙච්ඡින්නායුසඞ්ොයරො චුතිඅනන්තරං ෙබ්බතකුච්ඡියං
යවමානිකයෙයතො හුත්වා නිබ්බත්ති  යසො හි එකරත්තිං
උයෙොසථරක්ෙණමත්යතන විමානං ෙටිලභි දසකඤ්ඤාසහස්සෙරිවාරං
මහතිඤ්ච දිබ්බසම්ෙත්තිං  කූටවිනිච්ඡයිකතාය ෙන යෙසුණිකතාය ච
අත්තයනො පිට්ඨිමංසානි සයයමව ඔක්කන්තිත්වා ොදති  තං ආයස්මා
නාරයදො ගිජ්ජකූටයතොඔතරන්යතොදිස්වා– 

499. 

‘‘මාලීකිරිටීකායූරී, ගත්තායතචන්දනුස්සදා; 

ෙසන්නමුෙවණ්යණොසි, සූරියවණ්යණොවයසොභසි  

500. 

‘‘අමානුසා ොරිසජ්ජා, යයයතයමෙරිචාරකා; 

දසකඤ්ඤාසහස්සානි, යායතමාෙරිචාරිකා; 

තාකම්බුකායූරධරා, කඤ්චනායවළභූසිතා  

501. 

‘‘මහානුභායවොසිතුවං, යලොමහංසනරූෙවා; 

පිට්ඨිමංසානිඅත්තයනො, සාමංඋක්කච්චොදසි  

502. 

‘‘කිංනුකායයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 

කිස්සකම්මවිොයකන, පිට්ඨිමංසානිඅත්තයනො; 
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සාමංඋක්කච්චොදසීති  

503. 

‘‘අත්තයනොහංඅනත්ථාය, ජීවයලොයකඅචාරිසං; 

යෙසුඤ්ඤමුසාවායදන, නිකතිවඤ්චනායච  

504. 

‘‘තත්ථාහංෙරිසංගන්ත්වා, සච්චකායලඋෙට්ඨියත; 

අත්ථංධම්මංනිරාකත්වා, අධම්මමනුවත්තිසං  

505. 

‘‘එවංයසොොදතත්තානං, යයොයහොතිපිට්ඨිමංසියකො; 

යථාහංඅජ්ජොදාමි, පිට්ඨිමංසානිඅත්තයනො  

506. 

‘‘තයිදං තයානාරදසාමංදිට්ඨං, අනුකම්ෙකායය කුසලාවයදයයං; 

මායෙසුණංමාචමුසාඅභාණි, මායෙොසිපිට්ඨිමංසියකොතුව’’න්ති  
– 

යථයරො චතූහි ගාථාහි පුච්ඡි, යසොපි තස්ස චතූහි ගාථාහි එතමත්ථං
විස්සජ්යජසි  

499. තත්ථ මාලීතිමාලධාරී, දිබ්බපුප්යඵහිෙටිමණ්ඩියතොතිඅධිප්ොයයො  

කරිටීති යවඨිතසීයසො  කායූරීති යකයූරවා, බාහාලඞ්කාරෙටිමණ්ඩියතොති

අත්යථො  ගත්තාති සරීරාවයවා  චන්දනුස්සදාති චන්දනසාරානුලිත්තා  

සූරිෙවණ්ය ොව යසොභසීති බාලසූරියසදිසවණ්යණො එව හුත්වා වියරොචසි  

‘‘අරණවණ්ණී ෙභාසසී’’තිපි ොළි, අරණන්ති අරණියයහි යදයවහි
සදිසවණ්යණොඅරියාවකායසොති අත්යථො  

500. ොරිසජ්ජාති ෙරිසෙරියාෙන්නා, උෙට්ඨාකාති අත්යථො  තුවන්ති

ත්වං  යලොමහංසනරූෙවාති ෙස්සන්තානං යලොමහංසජනනරූෙයුත්යතො 

මහානුභාවතාසමඞ්ගිතාය යහතං වුත්තං  උක්කච්චාති උක්කන්තිත්වා, 
ඡින්දිත්වාතිඅත්යථො  

503. අචාරිසන්ති අචරිං ෙටිෙජ්ජිං  යෙසුඤ්ඤමුසාවායදනාති

යෙසුඤ්යඤන යචව මුසාවායදන ච  නිකතිවඤ්චනාෙ චාති නිකතියා
වඤ්චනායචෙතිරූෙදස්සයනනෙයරසං විකායරනවඤ්චනායච  

504. සච්චකායලති සච්චං වත්තුං යුත්තකායල  අත්ථන්ති

දිට්ඨධම්මිකාදියභදං හිතං  ධම්මන්ති කාරණං ඤායං  නිරාකත්වාති 
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ඡඩ්යඩත්වාෙහාය  යසොතියයොයෙසුඤ්ඤාදිංආචරති, යසොසත්යතො  යසසං
සබ්බංයහට්ඨාවුත්තනයයමව  

කූටවිනිච්ඡයිකයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. ධාතුවිවණ්ණයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

අන්තලික්ෙස්මිං තිට්ඨන්යතොති ඉදං ධාතුවිවණ්ණයෙතවත්ථු  භගවති
කුසිනාරායං උෙවත්තයන මල්ලානං සාලවයන යමකසාලානමන්තයර
ෙරිනිබ්බුයත ධාතුවිභායග ච කයත රාජා අජාතසත්තු අත්තනා
ලද්ධධාතුභාගං ගයහත්වා සත්ත වස්සානි සත්ත ච මායස සත්ත ච දිවයස
බුද්ධුයණ අනුස්සරන්යතො උළාරපූජං ෙවත්යතසි  තත්ථ අසඞ්යෙයයා

අප්ෙයමයයා මනුස්සා චිත්තානි ෙසායදත්වා සග්ගූෙගා අයහසුං, 
ඡළාසීතිමත්තානි ෙන පුරිසසහස්සානි චිරකාලභාවියතන අස්සද්ධියයන
මිච්ඡාදස්සයනන ච විෙල්ලත්ථචිත්තා ෙසාදනීයයපි ඨායන අත්තයනො
චිත්තානි ෙයදොයසත්වා යෙයතසු උප්ෙජ්ජිංසු  තස්මිංයයව රාජගයහ
අඤ්ඤතරස්ස විභවසම්ෙන්නස්ස කුටුම්බිකස්ස භරියා ධීතා සුණිසා ච
ෙසන්නචිත්තා ‘‘ධාතුපූජං කරිස්සාමා’’ති ගන්ධපුප්ඵාදීනි ගයහත්වා
ධාතුට්ඨානං ගන්තුං ආරද්ධා  යසො කුටුම්බියකො ‘‘කිං අට්ඨිකානං
පූජයනනා’’ති තා ෙරිභායසත්වා ධාතුපූජං විවණ්යණසි  තාපි තස්ස වචනං
අනාදියිත්වා තත්ථ ගන්ත්වා ධාතුපූජං කත්වා යගහං ආගතා තාදියසන 

යරොයගන අභිභූතා නචිරස්යසව කාලං කත්වා යදවයලොයක නිබ්බත්තිංසු 
යසො ෙන යකොයධන අභිභූයතො නචිරස්යසව කාලං කත්වා යතන
ොෙකම්යමනයෙයතසුනිබ්බත්ති  

අයථකදිවසං ආයස්මා මහාකස්සයෙො සත්යතසු අනුකම්ොය තථාරූෙං

ඉද්ධාභිසඞ්ොරං අභිසඞ්ොසි, යථා මනුස්සා යත යෙයත තා ච යදවතායයො
ෙස්සන්ති  තථා ෙන කත්වා යචතියඞ්ගයණ ඨියතො තං ධාතුවිවණ්ණකං
යෙතංතීහි ගාථාහිපුච්ඡි තස්සයසොයෙයතොබයාකාසි– 

507. 

‘‘අන්තලික්ෙස්මිංතිට්ඨන්යතො, දුග්ගන්යධොපූතිවායසි; 

මුෙඤ්චයතකිමයයොපූතිගන්ධං, ොදන්තිකිංකම්මමකාසි පුබ්යබ  

508. 

‘‘තයතොසත්ථංගයහත්වාන, ඔක්කන්තන්තිපුනප්පුනං; 

ොයරනෙරිප්යඵොසිත්වා, ඔක්කන්තන්තිපුනප්පුනං  

509. 

‘‘කිංනුකායයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 

කිස්සකම්මවිොයකන, ඉදංදුක්ෙංනිගච්ඡසී’’ති  
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510. 

‘‘අහං රාජගයහරම්යම, රමණීයයගිරිබ්බයජ; 

ඉස්සයරොධනධඤ්ඤස්ස, සුෙහූතස්සමාරිස  

511. 

‘‘තස්සායංයමභරියාච, ධීතාචසුණිසාචයම; 

තාමාලංඋප්ෙලඤ්චාපි, ෙච්චග්ඝඤ්චවියලෙනං; 

ථූෙංහරන්තියයොවායරසිං, තංොෙංෙකතංමයා  

512. 

‘‘ඡළාසීතිසහස්සානි, මයංෙච්චත්තයවදනා; 

ථූෙපූජංවිවණ්යණත්වා, ෙච්චාමනිරයයභුසං  

513. 

‘‘යයචයෙොථූෙපූජාය, වත්තන්යතඅරහයතොමයහ; 

ආදීනවංෙකායසන්ති, වියවචයයථයනතයතො  

514. 

‘‘ඉමාචෙස්සඅයන්තියයො, මාලධාරීඅලඞ්කතා; 

මාලාවිොකංනුයභොන්තියයො, සමිද්ධාචතායසස්සිනියයො  

515. 

‘‘තඤ්ච දිස්වානඅච්යඡරං, අබ්භුතං යලොමහංසනං; 

නයමොකයරොන්තිසප්ෙඤ්ඤා, වන්දන්තිතංමහාමුනිං  

516. 

‘‘යසොහංනූනඉයතොගන්ත්වා, යයොනිංලද්ධානමානුසිං; 

ථූෙපූජංකරිස්සාමි, අප්ෙමත්යතොපුනප්පුන’’න්ති  

507-8. තත්ථ දුග්ගන්යධොති අනිට්ඨගන්යධො, කුණෙගන්ධගන්ධීති

අත්යථො  යතනාහ ‘‘පූති වාෙසී’’ති  තයතොති දුග්ගන්ධවායනයතො කිමීහි

ොයිතබ්බයතො ච උෙරි  සත්තං ගයහත්වාන, ඔක්කන්තන්ති පුනප්පුනන්ති
කම්මසඤ්යචොදිතා සත්තා නිසිතධාරං සත්ථං ගයහත්වා පුනප්පුනං තං

වණමුෙං අවකන්තන්ති  ොයරන ෙරිප්යඵොසිත්වා, ඔක්කන්තන්ති

පුනප්පුනන්තිඅවකන්තිතට්ඨායනොයරොදයකන ආසිඤ්චිත්වාපුනප්පුනම්පි
අවකන්තන්ති  

510. ඉස්සයරොධනධඤ්ඤස්ස, සුෙහූතස්සාතිඅතිවියෙහූතස්ස ධනස්ස

ධඤ්ඤස්සචඉස්සයරොසාමී, අඩ්ය ොමහද්ධයනොතිඅත්යථො  
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511. තස්සාෙං යම භරිො ච, ධීතා ච සුණිසා චාති තස්ස මය්හං අයං 

පුරිමත්තභායවභරියා, අයංධීතා, අයංසුණිසා තායදවභූතාආකායසඨිතාති

දස්යසන්යතො වදති  ෙච්චග්ඝන්ති අභිනවං  ථූෙං හරන්තියෙො වායරසින්ති

ථූෙං පූයජතුංඋෙයනන්තියයො ධාතුං විවණ්යණන්යතො ෙටික්ඛිපිං  තං ොෙං

ෙකතං මොති තං ධාතුවිවණ්ණනොෙං කතං සමාචරිතං මයාති
විප්ෙටිසාරප්ෙත්යතොවදති  

512. ඡළාසීතිසහස්සානීති ඡසහස්සාධිකා අසීතිසහස්සමත්තා  මෙන්ති

යතයෙයතඅත්තනාසද්ධිං සඞ්ගයහත්වාවදති  ෙච්චත්තයවදනාතිවිසුංවිසුං 

අනුභුයයමානදුක්ෙයවදනා  නිරයෙති බලදුක්ෙතාය යෙත්තිවිසයං 
නිරයසදිසංකත්වාආහ  

513. යෙ ච යෙො ථූෙපූජාෙ, වත්තන්යත අරහයතො මයහති අරහයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස ථූෙං උද්දිස්ස පූජාමයහ ෙවත්තමායන අහං විය යය
ථූෙපූජාය ආදීනවං යදොසං ෙකායසන්ති  යත පුග්ගයල තයතො පුඤ්ඤයතො

වියවචයයථ වියවචාෙයයථ, ෙරිබාහියර ජනයයථාති අඤ්ඤාෙයදයසන
අත්තයනොමහාජානියතංවිභායවති  

514. ආෙන්තියෙොති ආකායසනආගච්ඡන්තියයො  මාලාවිොකන්තිථූයෙ

කතමාලාපූජාය විොකං ඵලං  සමිද්ධාති දිබ්බසම්ෙත්තියා සමිද්ධා  තා 

ෙසස්සිනියෙොතිතාෙරිවාරවන්තියයො  

515. තඤ්ච දිස්වානාති තස්ස අතිෙරිත්තස්ස පූජාපුඤ්ඤස්ස අච්ඡරියං 

අබ්භුතං යලොමහංසනං අතිඋළාරං විොකවියසසං දිස්වා  නයමො කයරොන්ති 

සප්ෙඤ්ඤා, වන්දන්තිතංමහාමුනින්ති, භන්යතකස්සෙ, ඉමාඉත්ථියයොතං 

උත්තමපුඤ්ඤක්යෙත්තභූතං වන්දන්ති අභිවායදන්ති, නයමො කයරොන්ති
නමක්කාරඤ්ච කයරොන්තීතිඅත්යථො  

516. අථ යසො යෙයතො සංවිග්ගමානයසො සංයවගානුරූෙං ආයතිං

අත්තනා කාතබ්බං දස්යසන්යතො ‘‘යසොහං නූනා’’ති ගාථමාහ  තං 
උත්තානත්ථයමව  

එවං යෙයතන වුත්යතො මහාකස්සයෙො තං අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා 
සම්ෙත්තෙරිසායධම්මංයදයසසි  

ධාතුවිවණ්ණයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

ඉතිඛුද්දක-අට්ඨකථායයෙතවත්ථුස්මිං 

දසවත්ථුෙටිමණ්ඩිතස්ස 

තතියස්සචූළවග්ගස්සඅත්ථසංවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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4. මහාවග්යගො 
1. අම්බසක්කරයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

යවසාලී නාමනගරත්ථිවජ්ජීනන්තිඉදං අම්බසක්කරයෙතවත්ථු තස්ස

කා උප්ෙත්ති? භගවති යජතවයන විහරන්යත අම්බසක්කයරො නාම
ලිච්ඡවිරාජාමිච්ඡාදිට්ඨියකොනත්ථිකවායදොයවසාලියංරජ්ජංකායරසි යතන
ච සමයයන යවසාලිනගයර අඤ්ඤතරස්ස වාණිජස්ස ආෙණසමීයෙ

චික්ෙල්ලං යහොති, තත්ථ බහූ ජනා උප්ෙතිත්වා අතික්කමන්තාකිලමන්ති, 
යකචිකද්දයමන ලිම්ෙන්ති  තං දිස්වා යසො වාණියජො ‘‘මා ඉයම මනුස්සා
කලලං අක්කමිංසූ’’ති අෙගතදුග්ගන්ධං සඞ්ෙවණ්ණෙටිභාගං යගොසීසට්ඨිං
ආහරායෙත්වා නික්ඛිොයෙසි  ෙකතියා ච සීලවා අයහොසි අක්යකොධයනො

සණ්හවායචො, ෙයරසඤ්චයථාභූතංුණංකිත්යතති  

යසො එකස්මිං දිවයස අත්තයනො සහායස්ස න්හායන්තස්ස ෙමායදන 
අයනොයලොයකන්තස්ස නිවාසනවත්ථං කීළාධිප්ොයයන අෙනිධාය තං
දුක්ොයෙත්වාඅදාසි  භාගියනයයයොෙනස්සයචොරිකායෙරයගහයතොභණ්ඩං
ආහරිත්වාතස්යසවආෙයණනික්ඛිපි  භණ්ඩසාමිකාවීමංසන්තාභණ්යඩන
සද්ධිං තස්ස භාගියනයයං තඤ්ච රඤ්යඤො දස්යසසුං  රාජා ‘‘ඉමස්ස සීසං

ඡින්දථ, භාගියනයයං ෙනස්ස සූයලආයරොයෙථා’’තිආණායෙසි  රාජපුරිසා
තථා අකංසු  යසො කාලං කත්වා භුම්මයදයවසු උප්ෙජ්ජි  යසො යගොසීයසන

යසතුයනො කතත්තා යසතවණ්ණං දිබ්බං මයනොජවං අස්සාජානීයං ෙටිලභි, 

ුණවන්තානං වණ්ණකථයනන තස්ස ගත්තයතො දිබ්බගන්යධො වායති, 
සාටකස්ස ෙන අෙනිහිතත්තා නග්යගො අයහොසි  යසො අත්තනා පුබ්යබ
කතකම්මං ඔයලොයකන්යතො තදනුසායරන අත්තයනො භාගියනයයං සූයල
ආයරොපිතං දිස්වා කරුණාය යචොදියමායනො මයනොජවං අස්සං අභිරුහිත්වා

අඩ් රත්තිසමයයතස්සසූලායරොපිතට්ඨානංගන්ත්වාඅවිදූයරඨියතො ‘‘ජීව, 

යභො, ජීවිතයමවයසයයයො’’තිදිවයසදිවයසවදති  

යතනචසමයයනඅම්බසක්කයරො රාජාහත්ථික්ෙන්ධවරගයතොනගරං 
ෙදක්ඛිණං කයරොන්යතො අඤ්ඤතරස්මිං යගයහ වාතොනං විවරිත්වා
රාජවිභූතිංෙස්සන්තිං එකංඉත්ථිංදිස්වාෙටිබද්ධචිත්යතොහුත්වාෙච්ඡාසයන 

නිසින්නස්ස පුරිසස්ස ‘‘ඉමං ඝරං ඉමඤ්ච ඉත්ථිං උෙධායරහී’’ති සඤ්ඤං
දත්වා අනුක්කයමන අත්තයනො රාජයගහං ෙවිට්යඨො තං පුරිසං යෙයසසි – 

‘‘ගච්ඡ, භයණ, තස්සා ඉත්ථියා සසාමිකභාවං වා අසාමිකභාවං වා
ජානාහී’’ති  යසො ගන්ත්වා තස්සා සසාමිකභාවං ඤත්වා රඤ්යඤො
ආයරොයචසි  රාජා තස්සා ඉත්ථියා ෙරිග්ගහණූොයං චින්යතන්යතො තස්සා

සාමිකං ෙක්යකොසායෙත්වා ‘‘එහි, භයණ, මං උෙට්ඨාහී’’ති ආහ  යසො
අනිච්ඡන්යතොපි ‘‘රාජා අත්තයනො වචනං අකයරොන්යත මයි රාජදණ්ඩං 
කයරයයා’’ති භයයන රාජුෙට්ඨානං සම්ෙටිච්ඡිත්වා දිවයස දිවයස
රාජුෙට්ඨානං ගච්ඡති  රාජාපි තස්ස භත්තයවතනං දායෙත්වා

කතිෙයදිවසාතික්කයමන ොයතොව උෙට්ඨානං ආගතං එවමාහ – ‘‘ගච්ඡ, 
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ෙටුන 

භයණ, අමුම්හි ඨායන එකා යෙොක්ෙරණී අත්ථි, තයතො 

අරුණවණ්ණමත්තිකං රත්තුප්ෙලානි ච ආයනහි, සයච අජ්යජව

නාගච්යඡයයාසි, ජීවිතං යත නත්ථී’’ති තස්මිඤ්චගයතද්වාරොලංආහ –
‘‘අජ්ජඅනත්ථඞ්ගයතඑවසූරියය සබ්බද්වාරානිථයකතබ්බානී’’ති  

සා ච යෙොක්ෙරණී යවසාලියා තියයොජනමත්ථයක යහොති, තථාපි යසො
පුරියසො මරණභයතජ්ජියතොවාතයවයගනපුබ්බණ්යහයයවතංයෙොක්ෙරණිං
සම්ොපුණි  ‘‘සා ච යෙොක්ෙරණී අමනුස්සෙරිග්ගහිතා’’ති ෙයගව සුතත්තා
භයයන යසො ‘‘අත්ථි නු යෙො එත්ථ යකොචි ෙරිස්සයයො’’ති සමන්තයතො 
අනුෙරියායති  තං දිස්වා යෙොක්ෙරණිොලයකො අමනුස්යසො

කරුණායමානරූයෙොමනුස්සරූයෙනඋෙසඞ්කමිත්වා‘‘කිමත්ථං, යභොපුරිස, 

ඉධාගයතොසී’’ති ආහ  යසො තස්ස තං ෙවත්තිං කයථසි  යසො ‘‘යදි එවං
යාවදත්ථං ගණ්හාහී’’තිඅත්තයනොදිබ්බරූෙංදස්යසත්වාඅන්තරධායි  

යසො තත්ථ අරුණවණ්ණමත්තිකං රත්තුප්ෙලානි ච ගයහත්වා 
අනත්ථඞ්ගයතයයවසූරියයනගරද්වාරංසම්ොපුණි තං දිස්වා ද්වාරොයලො
තස්ස විරවන්තස්යසව ද්වාරං ථයකසි  යසො ථකියත ද්වායර ෙයවසනං
අලභන්යතො ද්වාරසමීයෙ සූයල ආයරොපිතං පුරිසං දිස්වා ‘‘එයත මයි
අනත්ථඞ්ගයතඑවසූරියයආගයතවිරවන්යතඑවං ද්වාරංථයකසුං  ‘අහං

කායලයයව ආගයතො, මම දායසො නත්ථී’ති තයාපි ඤාතං යහොතූ’’ති 

සක්ඛිමකාසි  තං සුත්වා යසො ආහ ‘‘අහං සූයල ආවුයතො වජ්යඣො 

මරණාභිමුයෙො, කථංතවසක්ඛියහොමි එයකොෙයනත්ථයෙයතොමහිද්ධියකො

මම සමීෙං ආගමිස්සති, තං සක්ඛිං කයරොහී’’ති  ‘‘කථං ෙන යසො මයා

දට්ඨබ්යබො’’ති? ඉයධවත්වං තිට්ඨ, ‘‘සයයමව දක්ඛිස්සසී’’ති  යසො තත්ථ
ඨියතො මජ්ඣිමයායම තං යෙතංආගතං දිස්වා සක්ඛිං අකාසි  විභාතාය ච

රත්තියා රඤ්ඤා ‘‘මම ආණා තයා අතික්කන්තා, තස්මා රාජදණ්ඩං යත 

කරිස්සාමී’’තිවුත්යත, යදව, මයාතවආණානාතික්කන්තා, අනත්ථඞ්ගයත

එව සූරියය අහං ඉධාගයතොති  තත්ථ යකො යත සක්ඛීති? යසො තස්ස
සූලාවුතස්ස පුරිසස්ස සන්තියක ආගච්ඡන්තං නග්ගයෙතං ‘‘සක්ඛී’’ති
නිද්දිසිත්වා‘‘කථයමතං අම්යහහිසද්ධාතබ්බ’’න්තිරඤ්ඤාවුත්යත‘‘අජ්ජ
රත්තියං තුම්යහහි සද්ධාතබ්බං පුරිසං මයා සද්ධිං යෙයසථා’’ති ආහ  තං
සුත්වා රාජා සයයමව යතන සද්ධිං තත්ථ ගන්ත්වා ඨියතො යෙයතන ච

තත්ථාගන්ත්වා ‘‘ජීව, යභො, ජීවිතයමවයසයයයො’’ති වුත්යතතං ‘‘යසෙයා

නිසජ්ජානයිමස්සඅත්ථී’’තිආදිනා ෙඤ්චහිගාථාහිෙටිපුච්ඡි ඉදානිආදියතො

ෙන ‘‘යවසාලි නාම නගරත්ථි වජ්ජීන’’න්ති ගාථා තාසං
සම්බන්ධදස්සනත්ථංසඞ්ගීතිකායරහිඨපිතා– 

517. 

‘‘යවසාලී නාම නගරත්ථි වජ්ජීනං, තත්ථ අහු ලිච්ඡවි

අම්බසක්කයරො; 
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දිස්වාන යෙතං නගරස්ස බාහිරං, තත්යථව පුච්ඡිත්ථ තං 
කාරණත්ථියකො  

518. 

‘‘යසයයානිසජ්ජානයිමස්සඅත්ථි, අභික්කයමොනත්ථිෙටික්කයමො 

ච; 

අසිතපීතොයිතවත්ථයභොගා, ෙරිචාරණාසාපිඉමස්සනත්ථි  

519. 

‘‘යය ඤාතකා දිට්ඨසුතා සුහජ්ජා, අනුකම්ෙකා යස්ස අයහසුං 

පුබ්යබ; 

දට්ඨුම්පියතදානිනතංලභන්ති, විරාජිතයතොහිජයනනයතන  

520. 

‘‘න ඔග්ගතත්තස්සභවන්තිමිත්තා, ජහන්ති මිත්තාවිකලංවිදිත්වා; 

අත්ථඤ්චදිස්වාෙරිවාරයන්ති, බහූමිත්තාඋග්ගතත්තස්ස යහොන්ති  

521. 

‘‘නිහීනත්යතො සබ්බයභොයගහි කිච්යඡො, සම්මක්ඛියතො 

සම්ෙරිභින්නගත්යතො; 

උස්සාවබින්දූවෙලිම්ෙමානා, අජ්ජසුයවජීවිතස්සූෙයරොයධො  

522. 

‘‘එතාදිසංඋත්තමකිච්ඡප්ෙත්තං, 

උත්තාසිතංපුචිමන්දස්සසූයල; 

අථත්වංයකනවණ්යණනවයදසියක්ෙ, 

‘ජීවයභොජීවිතයමවයසයයයො’’’ති  

517. තත්ථ තත්ථාතිතස්සං යවසාලියං  නගරස්ස බාහිරන්තිනගරස්ස

බහිභවං, යවසාලිනගරස්සබහිඑව ජාතං ෙවත්තංසම්බන්ධං  තත්යථවාති

යත්ථතංෙස්සි, තත්යථව ඨායන  තන්ති තංයෙතං  කාර ත්ථියකොති‘‘ජීව, 

යභො, ජීවිතයමවයසයයයො’’තිවුත්තඅත්ථස්ස කාරයණනඅත්ථියකොහුත්වා  

518. යසෙයානිසජ්ජානයිමස්සඅත්ථීතිපිට්ඨිෙසාරණලක්ෙණායසයයා, 
ෙල්ලඞ්කාභුජනලක්ෙණා නිසජ්ජා ච ඉමස්ස සූයල ආයරොපිතපුග්ගලස්ස

නත්ථි  අභික්කයමො නත්ථි ෙටික්කයමො චාති අභික්කමාදිලක්ෙණං 

අප්ෙමත්තකම්පි ගමනං ඉමස්ස නත්ථි  ෙරිචාරිකා සාපීති යා 

අසිතපීතොයිතවත්ථෙරියභොගාදිලක්ෙණා ඉන්ද්රියානං ෙරිචාරණා, සාපි

ඉමස්ස නත්ථි  ‘‘ෙරිහරණා සාපී’’ති වා ොයඨො, අසිතාදිෙරියභොගවයසන

ඉන්ද්රියානං ෙරිහරණා, සාපි ඉමස්ස නත්ථි විගතජීවිතත්තාති අත්යථො 
‘‘ෙරිචාරණාසාපී’’තියකචිෙඨන්ති  
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519. දිට්ඨසුතා සුහජ්ජා, අනුකම්ෙකා ෙස්ස අයහසුං පුබ්යබති 
සන්දිට්ඨසහායා යචව අදිට්ඨසහායා ච යස්ස මිත්තා අනුද්දයාවන්යතො යය 

අස්සඉමස්සපුබ්යබඅයහසුං  දට්ඨුම්පීතිෙස්සිතුම්පිනලභන්ති, කුයතොසහ

වසිතුන්ති අත්යථො  විරාජිතත්යතොති ෙරිච්චත්තසභායවො  ජයනන යතනාති
යතනඤාතිආදිජයනන  

520. නඔග්ගතත්තස්සභවන්තිමිත්තාතිඅෙගතවිඤ්ඤාණස්සමතස්ස 
මිත්තා නාම න යහොන්ති තස්ස මිත්යතහි කාතබ්බකිච්චස්ස

අතික්කන්තත්තා  ජහන්ති මිත්තා විකලං විදිත්වාති මයතො තාව තිට්ඨතු, 
ජීවන්තම්පි යභොගවිකලං පුරිසං විදිත්වා ‘‘න ඉයතො කිඤ්චි ගය්හූෙග’’න්ති

මිත්තා ෙජහන්ති  අත්ථඤ්ච දිස්වා ෙරිවාරෙන්තීති තස්ස ෙන සන්තකං

අත්ථංධනංදිස්වාපියවාදියනොමුඛුල්යලොකිකාහුත්වාතංෙරිවායරන්ති  බහූ

මිත්තා උග්ගතත්තස්ස යහොන්තීති විභවසම්ෙත්තියා උග්ගතසභාවස්ස

සමිද්ධස්සබහූඅයනකාමිත්තායහොන්ති, අයං යලොකියසභායවොතිඅත්යථො  

521. නිහීනත්යතොසබ්බයභොයගහීතිසබ්යබහිඋෙයභොගෙරියභොගවත්ථූහි 

ෙරිහීනත්යතො  කච්යඡොති දුක්ඛියතො  සම්මක්ඛියතොති රුහියරහි

සම්මක්ඛිතසරීයරො  සම්ෙරිභින්නගත්යතොති සූයලන අබ්භන්තයර

විදාලිතගත්යතො  උස්සාවබින්දූව ෙලිම්ෙමායනොති තිණග්යග 

ලිම්ෙමානඋස්සාවබින්දුසදියසො  අජ්ජසුයවතිඅජ්ජවාසුයව වාඉමස්සනාම

පුරිසස්ස ජීවිතස්ස උෙයරොයධො නියරොයධො, තයතො උද්ධං නප්ෙවත්තතීති 
අත්යථො  

522. උත්තාසිතන්ති ආවුතං ආයරොපිතං  පුචිමන්දස්ස සූයලති

නිම්බරුක්ෙස්ස දණ්යඩන කතසූයල. යකන වණ්ය නාති යකන

කාරයණන  ජීව, යභො, ජීවිතයමව යසයෙයොති, යභොපුරිස, ජීව කස්මා? සූලං
ආයරොපිතස්සාපිහියතඉධජීවිතයමව ඉයතොචුතස්සජීවිතයතොසතභායගන
සහස්සභායගනයසයයයොසුන්දරතයරොති  

එවං යතන රඤ්ඤා පුච්ඡියතො යසො යෙයතො අත්තයනො අධිප්ොයං

ෙකායසන්යතො – 

523. 

‘‘සායලොහියතොඑසඅයහොසිමය්හං, අහංසරාමිපුරිමායජාතියා; 

දිස්වාචයමකාරුඤ්ඤමයහොසිරාජ, මාොෙධම්යමොනිරයංෙතායං  

524. 

‘‘ඉයතො චුයතොලිච්ඡවිඑසයෙොයසො, සත්ථුස්සදං නිරයංයඝොරරූෙං; 

උෙෙජ්ජතිදුක්කටකම්මකාරී, මහාභිතාෙංකටුකංභයානකං  

525. 
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‘‘අයනකභායගන ුයණන යසයයයො, අයයමව සූයලො නිරයයන

යතන; 

එකන්තදුක්ෙංකටුකංභයානකං, එකන්තතිබ්බංනිරයංෙතායං  

526. 

‘‘ඉදඤ්ච සුත්වාවචනංමයමයසො, දුක්ඛූෙනීයතො විජයහයයොණං; 

තස්මා අහං සන්තියක න භණාමි, මා යමකයතො

ජීවිතස්සූෙයරොයධො’’ති  – 

චතස්යසොගාථාඅභාසි  

523. තත්ථ සායලොහියතො සමානයලොහියතො යයොනිසම්බන්යධන

සම්බන්යධො, ඤාතයකොති අත්යථො  පුරිමාෙ ජාතිොති පුරිමත්තභායව  මා

ොෙධම්යමොනිරෙංෙතාෙන්තිඅයංොෙධම්යමොපුරියසොනිරයංමාෙති, මා
නිරයංඋෙෙජ්ජීතිඉමංදිස්වායමකාරුඤ්ඤංඅයහොසීතියයොජනා  

524. සත්තුස්සදන්ති ොෙකාරීහි සත්යතහි උස්සන්නං, අථ වා 

ෙඤ්චවිධබන්ධනං, මුයෙ තත්තයලොහයසචනං, අඞ්ගාරෙබ්බතායරොෙනං, 

යලොහකුම්භිෙක්යෙෙනං, අසිෙත්තවනප්ෙයවසනං, යවත්තරණියං

සයමොතරණං, මහානිරයය ෙක්යෙයෙොති  ඉයමහි සත්තහි 

ෙඤ්චවිධබන්ධනාදීහි දාරුණකාරයණහි උස්සන්නං, උෙරූෙරි නිචිතන්ති

අත්යථො  මහාභිතාෙන්ති මහාදුක්ෙං, මහාඅග්ගිසන්තාෙං වා  කටුකන්ති

අනිට්ඨං  භොනකන්ති භයජනකං  

525. අයනකභායගන ගුය නාති අයනකයකොට්ඨායසන ආනිසංයසන  

අෙයමව සූයලො නිරයෙන යතනාති තයතො ඉමස්ස උප්ෙත්තිට්ඨානභූතයතො
නිරයයතො අයයමව සූයලො යසයයයොති  නිස්සක්යක හි ඉදං කරණවචනං  

එකන්ත තිබ්බන්ති එකන්යතයනව තිඛිණදුක්ෙං, නියතමහාදුක්ෙන්ති
අත්යථො  

526. ඉදඤ්චසුත්වාවචනංමයමයසොති‘‘ඉයතොචුයතො’’තිආදිනාවුත්තං
මම වචනං සුත්වා එයසො පුරියසො දුක්ඛූෙනීයතො මම වචයනනනිරයදුක්ෙං

උෙනීයතොවියහුත්වා  විජයහෙයො න්තිඅත්තයනොජීවිතංෙරිච්චයජයය  

තස්මාතියතනකාරයණන  මායමකයතොති‘‘මයා එකයතොඉමස්සපුරිසස්ස
ජීවිතස්සඋෙයරොයධො මා යහොතූ’’ති ඉමස්ස සන්තියක ඉදං වචනං අහං න

භණාමි, අථ යෙො ‘‘ජීව, යභො, ජීවිතයමව යසයයයො’’ති ඉදයමව භණාමීති 
අධිප්ොයයො  

එවං යෙයතන අත්තයනො අධිප්ොයය ෙකාසියත පුන රාජා යෙතස්ස
ෙවත්තිං පුච්ඡිතුංඔකාසංකයරොන්යතොඉමංගාථමාහ– 
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527. 

‘‘අඤ්ඤායතො එයසො පුරිසස්ස අත්යථො, අඤ්ඤම්පි ඉච්ඡාමයස

පුච්ඡිතුං තුවං; 

ඔකාසකම්මං සයච යනො කයරොසි, පුච්ඡාම තං යනො න ච 
කුජ්ඣිතබ්බ’’න්ති  

528. 

‘‘අද්ධාෙටිඤ්ඤායමතදාඅහු, නාචික්ෙණාඅප්ෙසන්නස්ස යහොති; 

අකාමා සද්යධයයවයචොති කත්වා, පුච්ඡස්සු මං කාමං යථා 
විසය්හ’’න්ති – 

ඉමාරඤ්යඤොයෙතස්සචවචනෙටිවචනගාථා  

527. තත්ථ අඤ්ඤායතොති අවගයතො  ඉච්ඡාමයසති ඉච්ඡාම  යනොති

අම්හාකං  න ච කුජ්ඣිතබ්බන්ති ‘‘ඉයම මනුස්සා යංකිඤ්චි පුච්ඡන්තී’’ති
යකොයධොන කාතබ්යබො  

528. අද්ධාති එකංයසන  ෙටිඤ්ඤා යමති ඤාණවයසන මය්හං

‘‘පුච්ඡස්සූ’’තිෙටිඤ්ඤා, ඔකාසදානන්තිඅත්යථො  තදා අහූතිතස්මිංකායල 

ෙඨමදස්සයන අයහොසි  නාචික්ෙ ා අප්ෙසන්නස්ස යහොතීති අකථනා
අප්ෙසන්නස්ස යහොති  ෙසන්යනොඑවහිෙසන්නස්සකිඤ්චිකයථති ත්වං

ෙනතදාමයිඅප්ෙසන්යනො, අහඤ්ච තයි, යතනෙටිජානිත්වාකයථතුකායමො

නායහොසි  ඉදානි ෙනාහං තුය්හං අකාමා සද්යධෙයවයචො අකායමො එව

සද්ධාතබ්බවචයනො ඉතිකත්වා ඉමිනාකාරයණන. පුච්ඡස්සු මංකාමංෙථා 

විසය්හන්තිත්වංයථාඉච්ඡසි, තමත්ථංමංපුච්ඡස්සු අහංෙනයථා විසය්හං

යථාමය්හංසහිතුංසක්කා, තථාඅත්තයනොඤාණබලානුරූෙංකයථස්සාමීති 
අධිප්ොයයො  

එවංයෙයතනපුච්ඡනායඔකායසකයතරාජා– 

529. 

‘‘යංකිඤ්චහංචක්ඛුනාෙස්සිසාමි, 

සබ්බම්පිතාහංඅභිසද්දයහයයං; 

දිස්වාවතංයනොපියචසද්දයහයයං, 
කයරයයාසියමයක්ෙනියස්සකම්ම’’න්ති – 

ගාථමාහ  තස්සත්යථො – අහං යං කිඤ්චියදව චක්ඛුනා ෙස්සිස්සාමි, තං

සබ්බම්පිතයථවඅහංඅභිසද්දයහයයං, තංෙනදිස්වාවතංවචනං යනොපියච

සද්දයහයයං යක්ෙ, මය්හංනියස්සකම්මංනිග්ගහකම්මංකයරයයාසීති අථ 

වා ෙං කඤ්චහං චක්ඛුනා ෙස්සිස්සාමීති අහං යං කිඤ්චියදව චක්ඛුනා

ෙස්සිස්සාමි අචක්ඛුයගොචරස්ස අදස්සනයතො  සබ්බම්පි තාහං
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අභිසද්දයහෙයන්ති සබ්බම්පි යත අහං දිට්ඨං සුතං අඤ්ඤං වා 
අභිසද්දයහයයං  තාදියසො හි මය්හං තයි අභිප්ෙසායදොති අධිප්ොයයො 
ෙච්ඡිමෙදස්සෙන යථාවුත්යතොවඅත්යථො  

තංසුත්වායෙයතො– 

530. 

‘‘සච්චප්ෙටිඤ්ඤාතවයමසායහොතු, සුත්වානධම්මංලභ සුප්ෙසාදං; 

අඤ්ඤත්ථියකො යනො ච ෙදුට්ඨචිත්යතො, යං යත සුතං අසුතඤ්චාපි 

ධම්මං; 

සබ්බම්පිඅක්ඛිස්සංයථාෙජාන’’න්ති –ගාථමාහ; ඉයතොෙරං– 

531. 

‘‘යසයතන අස්යසන අලඞ්කයතන, උෙයාසි සූලාවුතකස්ස

සන්තියක; 

යානං ඉදං අබ්භුතං දස්සයනයයං, කිස්යසතං කම්මස්ස අයං 
විොයකොති  

532. 

‘‘යවසාලියානගරස්සමජ්යඣ, චික්ෙල්ලමග්යගනරකංඅයහොසි; 

යගොසීසයමකාහං ෙසන්නචිත්යතො, යසතං ගයහත්වා නරකස්මිං 
නික්ඛිපිං  

533. 

‘‘එතස්මිං ොදානි ෙතිට්ඨයෙත්වා, මයඤ්ච අඤ්යඤ ච

අතික්කමිම්හා; 

යානං ඉදං අබ්භුතං දස්සයනයයං, තස්යසව කම්මස්ස අයං 
විොයකොති  

534. 

‘‘වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා ෙභාසති, ගන්යධො ච යත සබ්බදිසා 

ෙවායති; 

යක්ඛිද්ධිෙත්යතොසි මහානුභායවො, නග්යගො චාසි කිස්ස අයං 
විොයකොති  

535. 

‘‘අක්යකොධයනො නිච්චෙසන්නචිත්යතො, සණ්හාහි වාචාහි ජනං

උයෙමි; 

තස්යසව කම්මස්ස අයං විොයකො, දිබ්යබො යම වණ්යණො සතතං 
ෙභාසති  
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536. 

‘‘යසඤ්ච කිත්තිඤ්ච ධම්යම ඨිතානං, දිස්වාන මන්යතමි 

ෙසන්නචිත්යතො; 

තස්යසව කම්මස්ස අයං විොයකො, දිබ්යබො යම ගන්යධො සතතං 
ෙවායති  

537. 

‘‘සහායානං තිත්ථස්මිං න්හායන්තානං, ථයල ගයහත්වා නිදහිස්ස

දුස්සං; 

ඛිඩ්ඩත්ථියකොයනො චෙදුට්ඨචිත්යතො, යතනම්හිනග්යගොකසිරාච 

වුත්තීති  

538. 

‘‘යයො කීළමායනොෙකයරොතිොෙං, තස්යසදිසං කම්මවිොකමාහු; 

අකීළමායනොෙනයයොකයරොති, කිංතස්සකම්මස්සවිොකමාහූති  

539. 

‘‘යයදුට්ඨසඞ්කප්ෙමනාමනුස්සා, කායයනවාචායචසංකිලිට්ඨා; 

කායස්සයභදාඅභිසම්ෙරායං, අසංසයංයතනිරයංඋයෙන්ති  

540. 

‘‘අෙයරෙනසුගතිමාසමානා, දායනරතාසඞ්ගහිතත්තභාවා; 

කායස්සයභදාඅභිසම්ෙරායං, අසංසයංයතසුගතිංඋයෙන්තී’’ති  – 

යතසංඋභින්නංවචනෙටිවචනගාථායහොන්ති  

530. තත්ථ සච්චප්ෙටිඤ්ඤා තව යමසා යහොතූති ‘‘සබ්බම්පි තාහං 

අභිසද්දයහයය’’න්ති තව එසා ෙටිඤ්ඤා මය්හං සච්චං යහොතු  සුත්වාන

ධම්මං ලභ සුප්ෙසාදන්ති මයා වුච්චමානං ධම්මං සුත්වා සුන්දරං ෙසාදං

ලභස්සු  අඤ්ඤත්ථියකොති ආජානනත්ථියකො  ෙථා ෙජානන්ති යථා

අඤ්යඤොපි ෙජානන්යතො, ‘‘යථාපි ඤාත’’න්ති වා මයා යථා ඤාතන්ති
අත්යථො  

531. කස්යසතංකම්මස්සඅෙංවිොයකොතිකිස්යසතං කිස්සනාමඑතං, 

කිස්සකම්මස්සඅයංවිොයකො  එතන්තිවානිොතමත්තං, කිස්සකම්මස්සාති
යයොජනා ‘‘කිස්සයත’’තිචයකචිෙඨන්ති  

532-33. චික්ෙල්ලමග්යගති චික්ෙල්ලවති ෙථම්හි  නරකන්ති ආවාටං  

එකාහන්ති එකංඅහං  නරකස්මිංනික්ඛිපින්තියථාකද්දයමොන අක්කමීයති, 

එවං තස්මිං චික්ෙල්ලාවායට ඨයෙසිං  තස්සාති තස්ස යගොසීයසන
යසතුකරණස්ස  
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536-7. ධම්යමඨිතානන්තිධම්මචාරීනංසමචාරීනං  මන්යතමීතිකයථමි

කිත්තයාමි  ඛිඩ්ඩත්ථියකොති හසාධිප්ොයයො  යනො ච ෙදුට්ඨචිත්යතොති

දුස්සසාමියක න දූසිතචිත්යතො, න අවහරණාධිප්ොයයො නාපි
විනාසාධිප්ොයයොතිඅත්යථො  

538. අකීළමායනොති අඛිඩ්ඩාධිප්ොයයො, යලොභාදීහි දූසිතචිත්යතො  කං

තස්සකම්මස්සවිොකමාහූතිතස්සතථාකතස්සොෙකම්මස්ස කීවකටුකං
දුක්ෙවිොකංෙණ්ඩිතාආහු  

539-40. දුට්ඨසඞ්කප්ෙමනාති කාමසඞ්කප්ොදිවයසන 

දූසිතමයනොවිතක්කා, එයතන මයනොදුච්චරිතමාහ  කායෙන වාචාෙ ච 

සංකලිට්ඨාති ොණාතිොතාදිවයසන කායවාචාහි මලිනා  ආසමානාති
ආසීසමානාෙත්ථයමානා  

එවං යෙයතන සඞ්යෙයෙයනව කම්මඵයලසු විභජිත්වා දස්සියතසු තං 
අසද්දහන්යතොරාජා– 

541. 

‘‘තං කින්ති ජායනයයමහං අයවච්ච, කලයාණොෙස්ස අයං

විොයකො; 

කිං වාහං දිස්වා අභිසද්දයහයයං, යකො වාපි මං සද්දහායෙයය 

එත’’න්ති – 

ගාථමාහ  තත්ථ තං කන්ති ජායනෙයමහං අයවච්චාති යයොයං තයා ‘‘යය

දුට්ඨසඞ්කප්ෙමනා මනුස්සා, කායයන වාචාය ච සංකිලිට්ඨා’’තිආදිනා 
‘‘අෙයරෙනසුගතිමාසමානා’’තිආදිනාචකලයාණස්සොෙස්සච කම්මස්ස

විොයකො විභජිත්වා වුත්යතො, තං කින්ති යකන කාරයණන අහං අයවච්ච 

අෙරෙච්චයභායවනසද්දයහයයං  කංවාහංදිස්වාඅභිසද්දයහෙයන්තිකීදිසං

වා ෙනාහං ෙච්චක්ෙභූතං නිදස්සනං දිස්වා ෙටිසද්දයහයයං  යකො වාපි මං 

සද්දහායෙෙය එතන්ති යකො වා විඤ්ඤූ පුරියසො ෙණ්ඩියතො එතමත්ථං මං 

සද්දහායෙයය, තංකයථහීති අත්යථො  

තංසුත්වායෙයතොකාරයණනතමත්ථංතස්සෙකායසන්යතො– 

542. 

‘‘දිස්වාචසුත්වාඅභිසද්දහස්සු, කලයාණොෙස්සඅයං විොයකො; 

කලයාණොයෙඋභයයඅසන්යත, සියානුසත්තාසුගතාදුග්ගතා වා  

543. 

‘‘යනො යචත්ථ කම්මානි කයරයයං මච්චා, කලයාණොොනි 

මනුස්සයලොයක; 
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නායහසුංසත්තාසුගතාදුග්ගතාවා, හීනාෙණීතාච මනුස්සයලොයක  

544. 

‘‘යස්මා ච කම්මානි කයරොන්ති මච්චා, කලයාණොොනි 

මනුස්සයලොයක; 

තස්මාහිසත්තාසුගතාදුග්ගතාවා, හීනාෙණීතාච මනුස්සයලොයක  

545. 

‘‘ද්වයජ්ජකම්මානංවිොකමාහු, සුෙස්සදුක්ෙස්සච යවදනීයං; 

තා යදවතායයො ෙරිචාරයන්ති, ෙච්යචන්ති බාලා ද්වයතං 
අෙස්සියනො’’ති – 

ගාථාඅභාසි  

542. තත්ථ දිස්වා චාති ෙච්චක්ෙයතො දිස්වාපි  සුත්වාති ධම්මං සුත්වා

තදනුසායරනනයංයනන්යතොඅනුමිනන්යතො  කලයා ොෙස්සාතිකුසලස්ස
අකුසලස්සචකම්මස්සඅයංසුයෙො අයංදුක්යෙොචවිොයකොතිඅභිසද්දහස්සු  

උභයෙඅසන්යතති කලයායණොයෙචාතිදුවියධකම්යමඅවිජ්ජමායන  සිො

නුසත්තා සුගතාදුග්ගතාවාති‘‘ඉයමසත්තා සුගතිංගතාදුග්ගතිං ගතාවා, 
සුගතියං වා අඩ් ා දුග්ගතියං දලිද්දා වා’’ති අයමත්යථො කිං නු සියා කථං 
සම්භයවයයාතිඅත්යථො  

543-4. ඉදානි යථාවුත්තමත්ථං ‘‘යනො යචත්ථකම්මානී’’තිච ‘‘ෙස්මාච 

කම්මානී’’ති ච ගාථාද්වයයන බයතියරකයතො අන්වයයතො ච විභායවති 

තත්ථ හීනාෙණීතාතිකුලරූොයරොගයෙරිවාරාදීහි හීනා උළාරාච  

545. ද්වෙජ්ජකම්මානංවිොකමාහූතිද්වයංදුවිධංඅජ්ජඉදානි කම්මානං

සුචරිතදුච්චරිතානං විොකං වදන්ති කයථන්ති  කිං තන්ති ආහ ‘‘සුෙස්ස

දුක්ෙස්සචයවදනීෙ’’න්ති, ඉට්ඨස්සචඅනිට්ඨස්සච අනුභවනයයොග්ගං  තා

යදවතායෙො ෙරිචාරෙන්තීති යය උක්කංසවයසන සුෙයවදනීයං විොකං

ෙටිලභන්ති, යත යදවයලොයක තා යදවතා හුත්වා දිබ්බසුෙසමප්පිතා 

ඉන්ද්රියානිෙරිචායරන්ති  ෙච්යචන්තිබාලාද්වෙතං අෙස්සියනොතියයබාලා

කම්මඤ්ච කම්මඵලඤ්චාති ද්වයං අෙස්සන්තා අසද්දහන්තා, යත
ොෙප්ෙසුතා දුක්ෙයවදනීයං විොකං අනුභවන්තා නිරයාදීසු කම්මුනා 
ෙච්යචන්තිදුක්ෙංොපුණන්ති  

එවං කම්මඵලං සද්දහන්යතො ෙන ත්වං කස්මා එවරූෙං දුක්ෙං 
ෙච්චනුභවසීතිඅනුයයොගංසන්ධාය– 

546. 

‘‘නමත්ථිකම්මානිසයංකතානි, දත්වාපියමනත්ථියයො ආදියසයය; 



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

181 

ෙටුන 

අච්ඡාදනං සයනමථන්නොනං, යතනම්හි නග්යගො කසිරා ච

වුත්තී’’ති  – 

ගාථමාහ  තත්ථ න මත්ථි කම්මානි සෙංකතානීති යස්මා සයං අත්තනා

පුබ්යබ කතානි පුඤ්ඤකම්මානි මම නත්ථි න විජ්ජන්ති, යයහි ඉදානි

අච්ඡාදනාදීනි ලයභයයං  දත්වාපි යම නත්ථි යෙො ආදියසෙයාති යයො
සමණබ්රාහ්මණානං දානං දත්වා ‘‘අසුකස්ස යෙතස්ස යහොතූ’’ති යම

ආදියසයය උද්දියසයය, යසො නත්ථි  යතනම්හි නග්යගො කසිරා ච වුත්තීති

යතන දුවියධනාපි කාරයණන ඉදානි නග්යගො නිච්යචොයළො අම්හි, කසිරා
දුක්ොචවුත්තිජීවිකායහොතීති  

තං සුත්වාරාජාතස්සඅච්ඡාදනාදිලාභං ආකඞ්ෙන්යතො– 

547. 

‘‘සියානුයෙොකාරණංකිඤ්චියක්ෙ, අච්ඡාදනංයයනතුවංලයභථ; 

ආචික්ෙ යම ත්වං යදත්ථි යහතු, සද්ධායිකං යහතුවයචො

සුයණොමා’’ති  – 

ගාථමාහ  තත්ථ යෙනාති යයන කාරයණන ත්වං අච්ඡාදනං ලයභථ 

ලයභයයාසි, කඤ්චි තං කාර ං සිොනු යෙො භයවයයනුයෙොති අත්යථො  

ෙදත්ථීතියදිඅත්ථි  

අථස්ස යෙයතොතංකාරණංආචික්ෙන්යතො– 

548. 

‘‘කප්පිතයකොනාමඉධත්ථිභික්ඛු, ඣායීසුසීයලොඅරහාවිමුත්යතො; 

ුත්තින්ද්රියයො සංවුතොතියමොක්යෙො, සීතිභූයතො 
උත්තමදිට්ඨිෙත්යතො  

549. 

‘‘සඛියලොවදඤ්ඤූසුවයචොසුමුයෙො, ස්වාගයමොසුප්ෙටිමුත්තයකොච; 

පුඤ්ඤස්ස යෙත්තං අරණවිහාරී, යදවමනුස්සානඤ්ච 
දක්ඛියණයයයො  

550. 

‘‘සන්යතො විධූයමො අනීයඝො නිරායසො, මුත්යතො විසල්යලො අමයමො

අවඞ්යකො; 

නිරූෙධීසබ්බෙෙඤ්චඛීයණො, තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්ෙත්යතො ජුතිමා  

551. 
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‘‘අප්ෙඤ්ඤායතො දිස්වාපි න ච සුජායනො, මුනීති නං වජ්ජිසු 

යවොහරන්ති; 

ජානන්ති තං යක්ෙභූතා අයනජං, කලයාණධම්මං විචරන්තං 
යලොයක  

552. 

‘‘තස්ස තුවංඑකයුගංදුයව වා, මමුද්දිසිත්වානසයචදයදථ; 

ෙටිග්ගහීතානිචතානිඅස්සු, මමඤ්චෙස්යසථ සන්නද්ධදුස්ස’’න්ති 
– 

ගාථාඅභාසි  

548. තත්ථ කප්පිතයතො නාමාති ජටිලසහස්සස්ස අබ්භන්තයර

ආයස්මයතො උොලිත්යථරස්ස උෙජ්ඣායං සන්ධාය වදති  ඉධාති ඉමිස්සා 

යවසාලියා සමීයෙ  ොයීති අග්ගඵලඣායනන ඣායී  සීතිභූයතොති
සබ්බකියලසදරථෙරිළාහවූෙසයමන සීතිභාවප්ෙත්යතො  

උත්තමදිට්ඨිෙත්යතොතිඋත්තමංඅග්ගඵලංසම්මාදිට්ඨිං ෙත්යතො  

549. සඛියලොති මුදු  සුවයචොති සුබ්බයචො  ස්වාගයමොති සුට්ඨු

ආගතාගයමො  සුප්ෙටිමුත්තයකොති සුට්ඨු ෙටිමුත්තකවායචො, මුත්තභාණීති

අත්යථො  අර විහාරීතියමත්තාවිහාරී  

550. සන්යතොති උෙසන්තකියලයසො  විධූයමොති 

විගතමිච්ඡාවිතක්කධූයමො  අනීයඝොතිනිද්දුක්යෙො  නිරායසොතිනිත්තණ්යහො  

මුත්යතොති සබ්බභයවහිවිමුත්යතො  විසල්යලොතිවීතරාගාදිසල්යලො  අමයමොති 

මමංකාරවිරහියතො  අවඞ්යකොති කායවඞ්කාදිවඞ්කවිරහියතො  නිරූෙධීති

කියලසාභිසඞ්ොරාදිඋෙධිප්ෙහායී  සබ්බෙෙඤ්චඛීය ොති

ෙරික්ඛීණතණ්හාදිෙෙඤ්යචො  ජුතිමාති අනුත්තරාය ඤාණජුතියා ජුතිමා  

අප්ෙඤ්ඤායතොතිෙරමප්පිච්ඡතායෙටිච්ඡන්නුණතායචනොකයටො  

551. දිස්වාපි න ච සුජායනොති ගම්භීරභායවන දිස්වාපි ‘‘එවංසීයලො, 

එවංධම්යමො, එවංෙඤ්යඤො’’තිනසුවිඤ්යඤයයයො  ජානන්තිතංෙක්ෙභූතා 

අයනජන්ති යක්ෙභූතා ච අයනජං නිත්තණ්හං ‘‘අරහා’’ති තං ජානන්ති  

කලයා ධම්මන්තිසුන්දරසීලාදිුණං  

552. තස්සාති තස්ස කප්පිතකමහායථරස්ස  එකයුගන්ති එකං

වත්ථයුගං  දුයව වාති ද්යව වා වත්ථයුගානි  මමුද්දිසිත්වානාති මමං 

උද්දිසිත්වා  ෙටිග්ගහීතානි ච තානි අස්සූති තානි වත්ථයුගානි යතන 

ෙටිග්ගහිතානිචඅස්සු භයවයයං  සන්නද්ධදුස්සන්තිදුස්යසනකතසන්නාහං, 
ලද්ධවත්ථං නිවත්ථොරුතදුස්සන්තිඅත්යථො  
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තයතොරාජා– 

553. 

‘‘කස්මිංෙයදයසසමණංවසන්තං, ගන්ත්වානෙස්යසමුමයංඉදානි; 

යයොමජ්ජකඞ්ෙංවිචිකිච්ඡිතඤ්ච, දිට්ඨීවිසූකානි වියනොදයයයයා’’ති 
– 

යථරස්ස වසනට්ඨානං පුච්ඡි  තත්ථ කස්මිං ෙයදයසති කතරස්මිං ෙයදයස  

යෙොමජ්ජාතියයොඅජ්ජ, ම-කායරොෙදසන්ධිකයරො  

තයතොයෙයතො– 

554. 

‘‘එයසොනිසින්යනොකපිනච්චනායං, ෙරිවාරියතොයදවතාහිබහූහි; 

ධම්මිං කථං භාසති සච්චනායමො, සකස්මිමායචරයක

අප්ෙමත්යතො’’ති  – 

ගාථමාහ  තත්ථ කපිනච්චනාෙන්ති කපීනං වානරානං නච්චයනන

‘‘කපිනච්චනා’’ති ලද්ධයවොහායර ෙයදයස  සච්චනායමොති ඣායී සුසීයලො

අරහාවිමුත්යතොතිආදීහිුණනායමහි යාථාවනායමොඅවිෙරීතනායමො. 

එවංයෙයතනවුත්යතරාජාතාවයදවයථරස්සසන්තිකංගන්තුකායමො – 

555. 

‘‘තථාහංකස්සාමිගන්ත්වාඉදානි, අච්ඡාදයිස්සංසමණංයුයගන; 

ෙටිග්ගහීතානිචතානිඅස්සු, තුවඤ්චෙස්යසමු සන්නද්ධදුස්ස’’න්ති 
– 

ගාථමාහ තත්ථ කස්සාමීතිකරිස්සාමි  

අථ යෙයතො ‘‘යදවතානං යථයරො ධම්මං යදයසති, තස්මා නායං 
උෙසඞ්කමනකායලො’’තිදස්යසන්යතො– 

556. 

‘‘මා අක්ෙයණෙබ්බජිතංඋොගමි, සාධුයවො ලිච්ඡවියනසධම්යමො; 

තයතො ච කායල උෙසඞ්කමිත්වා, තත්යථව ෙස්සාහි රයහො 
නිසින්න’’න්ති – 

ගාථමාහ තත්ථ සාධූතිආයාචයනනිොයතො  යවොලිච්ඡවියනසධම්යමොති, 

ලිච්ඡවිරාජ, තුම්හාකං රාජූනං එස ධම්යමො න යහොති, යං අකායල

උෙසඞ්කමනං  තත්යථවාති තස්මිංයයවඨායන  
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ෙටුන 

එවං යෙයතන වුත්යත රාජා ‘‘සාධූ’’ති සම්ෙටිච්ඡිත්වා අත්තයනො 
නියවසනයමව ගන්ත්වා පුන යුත්තෙත්තකායල අට්ඨ වත්ථුයුගානි
ගාහායෙත්වා යථරං උෙසඞ්කමිත්වා එකමන්තං නිසින්යනො ෙටිසන්ථාරං

කත්වා ‘‘ඉමානි, භන්යත, අට්ඨ වත්ථයුගානි ෙටිග්ගණ්හා’’ති ආහ  තං

සුත්වා යථයරො කථාසමුට්ඨාෙනත්ථං ‘‘මහාරාජ, පුබ්යබ ත්වං අදානසීයලො
සමණබ්රාහ්මණානංවියහඨනජාතියකොවකථංෙණීතානිවත්ථානි දාතුකායමො
ජායතො’’ති ආහ  තං සුත්වා රාජා තස්ස කාරණං ආචික්ෙන්යතො යෙයතන

සමාගමං, යතන ච අත්තනා ච කථිතං සබ්බං යථරස්ස ආයරොයචත්වා
වත්ථානි දත්වා යෙතස්ස උද්දිසි  යතන යෙයතො දිබ්බවත්ථධයරො
අලඞ්කතෙටියත්යතො අස්සාරුළ්යහො යථරස්ස ච රඤ්යඤො ච පුරයතො 
ොතුභවි  තං දිස්වා රාජා අත්තමයනො ෙමුදියතො පීතියසොමනස්සජායතො

‘‘ෙච්චක්ෙයතො වත මයා කම්මඵලං දිට්ඨං, න දානාහං ොෙං කරිස්සාමි, 
පුඤ්ඤයමව කරිස්සාමී’’ති වත්වා යතන යෙයතන සක්ඛිං අකාසි  යසො ච

යෙයතො ‘‘සයච, ත්වං ලිච්ඡවිරාජ, ඉයතො ෙට්ඨාය අධම්මං ෙහාය ධම්මං

චරසි, එවාහං තව සක්ඛිං කරිස්සාමි, සන්තිකඤ්ච යත ආගමිස්සාමි, 

සූලාවුතඤ්චපුරිසංසීඝංසූලයතොයමොයචහි, එවංයසොජීවිතංලභිත්වාධම්මං

චරන්යතො දුක්ෙයතොමුච්චිස්සති, යථරඤ්චකායලනකාලංඋෙසඞ්කමිත්වා
ධම්මංසුණන්යතො පුඤ්ඤානි කයරොහී’’තිවත්වාගයතො  

අථ රාජා යථරං වන්දිත්වා නගරං ෙවිසිත්වා සීඝං සීඝං ලිච්ඡවිෙරිසං
සන්නිොයතත්වා යත අනුජානායෙත්වා තං පුරිසං සූලයතො යමොයචත්වා
‘‘ඉමං අයරොගං කයරොථා’’ති තිකිච්ඡයක ආණායෙසි  යථරඤ්ච

උෙසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි – ‘‘සියා නු යෙො, භන්යත, නිරයගාමිකම්මං කත්වා

ඨිතස්සනිරයයතොමුත්තී’’ති සියා, මහාරාජ, සයච උළාරංපුඤ්ඤංකයරොති, 
මුච්චතීති වත්වායථයරොරාජානංසරයණසුච සීයලසුචෙතිට්ඨායෙසි යසො

තත්ථ ෙතිට්ඨියතො යථරස්ස ඔවායද ඨත්වා යසොතාෙන්යනො අයහොසි, 
සූලාවුයතොෙනපුරියසොඅයරොයගොහුත්වාසංයවගජායතොභික්ඛූසුෙබ්බජිත්වා 
නචිරස්යසවඅරහත්තංොපුණි තමත්ථංදස්යසන්තාසඞ්ගීතිකාරා– 

557. 

‘‘තථාතිවත්වාඅගමාසිතත්ථ, ෙරිවාරියතොදාසගයණනලිච්ඡවි; 

යසොතංනගරංඋෙසඞ්කමිත්වා, වාසූෙගච්ඡිත්ථසයකනියවසයන  

558. 

‘‘තයතොචකායලගිහිකිච්චානිකත්වා, 

න්හත්වාපිවිත්වාචෙණංලභිත්වා; 

වියචයයයෙළායතොචයුගානිඅට්ඨ, 
ගාහාෙයීදාසගයණනලිච්ඡවි  

559. 

‘‘යසොතංෙයදසංඋෙසඞ්කමිත්වා, තංඅද්දසසමණංසන්තචිත්තං; 
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ෙටුන 

ෙටික්කන්තංයගොචරයතොනිවත්තං, සීතිභූතංරුක්ෙමූයල නිසින්නං  

560. 

‘‘තයමනමයවොචඋෙසඞ්කමිත්වා, අප්ොබාධංඵාසුවිහාරඤ්චපුච්ඡි; 

යවසාලියංලිච්ඡවිහංභදන්යත, ජානන්තිමංලිච්ඡවි අම්බසක්කයරො  

561. 

‘‘ඉමානි යමඅට්ඨයුගාසුභානි, ෙටිග්ගණ්හ භන්යතෙදදාමිතුය්හං; 

යතයනව අත්යථන ඉධාගයතොස්මි, යථා අහං අත්තමයනො
භයවයයන්ති  

562. 

‘‘දූරයතොවසමණාබ්රාහ්මණාච, නියවසනංයතෙරිවජ්ජයන්ති; 

ෙත්තානිභිජ්ජන්තිචයතනියවසයන, සඞ්ඝාටියයොචාපි විදාලයන්ති  

563. 

‘‘අථාෙයර ොදකුඨාරිකාහි, අවංසිරාසමණාොතයන්ති; 

එතාදිසංෙබ්බජිතාවියහසං, තයාකතංසමණාොපුණන්ති  

564. 

‘‘තියණනයතලම්පිනත්වංඅදාසි, මූළ්හස්සමග්ගම්පින ොවදාසි; 

අන්ධස්සදණ්ඩංසයමාදියාසි, එතාදියසොකදරියයොඅසංවුයතොතුවං; 

අථත්වංයකනවණ්යණනකියමවදිස්වා, අම්යහහිසහසංවිභාගං 
කයරොසීති  

565. 

‘‘ෙච්යචමිභන්යතයංත්වංවයදසි, වියහසයිංසමයණබ්රාහ්මයණ ච; 

ඛිඩ්ඩත්ථියකො යනො ච ෙදුට්ඨචිත්යතො, එතම්පි යම දුක්කටයමව 
භන්යත  

566. 

ඛිඩ්ඩායයක්යෙොෙසවිත්වාොෙං, යවයදතිදුක්ෙංඅසමත්තයභොගී; 

දහයරො යුවානග්ගනියස්සභාගී, කිංසුතයතො දුක්ෙතරස්සයහොති  

567. 

‘‘තංදිස්වාසංයවගමලත්ථංභන්යත, තප්ෙච්චයාවාපිදදාමි දානං; 

ෙටිග්ගණ්හ භන්යත වත්ථයුගානි අට්ඨ, යක්ෙස්සිමා ගච්ඡන්තු 
දක්ඛිණායයොති  

568. 

‘‘අද්ධාහිදානංබහුධාෙසත්ථං, දදයතොචයතඅක්ෙයධම්මමත්ථු; 
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ෙටිගණ්හාමි යත වත්ථයුගානි අට්ඨ, යක්ෙස්සිමා ගච්ඡන්තු 
දක්ඛිණායයොති  

569. 

‘‘තයතො හියසොආචමයිත්වාලිච්ඡවි, යථරස්ස දත්වානයුගානිඅට්ඨ; 

ෙටිග්ගහීතානිචතානිඅස්සු, යක්ෙඤ්චෙස්යසථ සන්නද්ධදුස්සං  

570. 

‘‘තමද්දසාචන්දනසාරලිත්තං, ආජඤ්ඤමාරූළ්හමුළාරවණ්ණං; 

අලඞ්කතංසාධුනිවත්ථදුස්සං, ෙරිවාරිතං යක්ෙමහිද්ධිෙත්තං  

571. 

‘‘යසො තං දිස්වා අත්තමයනො උදග්යගො, ෙහට්ඨචිත්යතො ච 

සුභග්ගරූයෙො; 

කම්මඤ්චදිස්වානමහාවිොකං, සන්දිට්ඨිකංචක්ඛුනා සච්ඡිකත්වා  

572. 

‘‘තයමනමයවොච උෙසඞ්කමිත්වා, දස්සාමිදානං සමණබ්රාහ්මණානං; 

නචාපියමකිඤ්චිඅයදයයමත්ථි, තුවඤ්චයමයක්ෙ බහූෙකායරොති  

573. 

‘‘තුවඤ්චයමලිච්ඡවිඑකයදසං, අදාසිදානානිඅයමොඝයමතං; 

ස්වාහං කරිස්සාමිතයාවසක්ඛිං, අමානුයසො මානුසයකනසද්ධින්ති  

574. 

‘‘ගතීචබන්ධූචෙරායණඤ්ච, මිත්යතොමමාසිඅථයදවතායම; 

යාචාමිතංෙඤ්ජලියකොභවිත්වා, ඉච්ඡාමිතංයක්ෙපුනපි දට්ඨුන්ති  

575. 

‘‘සයච තුවං අස්සද්යධො භවිස්සසි, කදරියරූයෙො 

විප්ෙටිෙන්නචිත්යතො; 

ත්වංයනවමංලච්ඡසිදස්සනාය, දිස්වාචතංයනොපිච ආලපිස්සං  

576. 

‘‘සයච ෙන ත්වං භවිස්සසි ධම්මගාරයවො, දායන රයතො

සඞ්ගහිතත්තභායවො; 

ඔොනභූයතොසමණබ්රාහ්මණානං, එවංමමංලච්ඡසිදස්සනාය  

577. 

‘‘දිස්වාචතංආලපිස්සංභදන්යත, ඉමඤ්චසූලයතොලහුංෙමුඤ්ච; 

යයතොනිදානංඅකරිම්හසක්ඛිං, මඤ්ඤාමිසූලාවුතකස්සකාරණා  
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578. 

‘‘යත අඤ්ඤමඤ්ඤං අකරිම්හ සක්ඛිං, අයඤ්ච සූලයතො ලහුං 

ෙමුත්යතො; 

සක්කච්චධම්මානිසමාචරන්යතො, මුච්යචයයයසොනිරයාච තම්හා; 
කම්මංසියාඅඤ්ඤත්රයවදනීයං  

579. 

‘‘කප්පිතකඤ්ච උෙසඞ්කමිත්වා, යතයනවසහ සංවිභජිත්වාකායල; 

සයංමුයෙනූෙනිසජ්ජපුච්ඡ, යසොයතඅක්ඛිස්සතිඑතමත්ථං  

580. 

‘‘තයමවභික්ඛුංඋෙසඞ්කමිත්වා, පුච්ඡස්සු අඤ්ඤත්ථියකොයනො ච 

ෙදුට්ඨචිත්යතො; 

යසො යත සුතං අසුතඤ්චාපි ධම්මං, සබ්බම්පි අක්ඛිස්සති යථා 
ෙජානන්ති  

581. 

‘‘යසො තත්ථරහස්සංසමුල්ලපිත්වා, සක්ඛිං කරිත්වානඅමානුයසන; 

ෙක්කාමියසොලිච්ඡවිනංසකාසං, අථබ්රවිෙරිසං සන්නිසින්නං  

582. 

‘‘‘සුණන්තු යභොන්යතො මම එකවාකයං, වරං වරිස්සං ලභිස්සාමි

අත්ථං; 

සූලාවුයතොපුරියසොලුද්දකම්යමො, ෙණිහිතදණ්යඩොඅනුසත්තරූයෙො  

583. 

‘‘‘එත්තාවතා වීසතිරත්තිමත්තා, යයතො ආවුයතො යනව ජීවති න

මයතො; 

තාහංයමොචයිස්සාමිදානි, යථාමතිංඅනුජානාතුසඞ්යඝො’ති  

584. 

‘‘‘එතඤ්ච අඤ්ඤඤ්ච ලහුං ෙමුඤ්ච, යකො තං වයදථ තථා

කයරොන්තං; 

යථාෙජානාසිතථාකයරොහි, යථාමතිංඅනුජානාතිසඞ්යඝො’ති  

585. 

‘‘යසො තංෙයදසංඋෙසඞ්කමිත්වා, සූලාවුතංයමොචයි ඛිප්ෙයමව; 

මාභායිසම්මාතිචතංඅයවොච, තිකිච්ඡකානඤ්චඋෙට්ඨයෙසි  

586. 

‘‘කප්පිතකඤ්චඋෙසඞ්කමිත්වා, යතයනවසහසංවිභජිත්වාකායල; 
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සයංමුයෙනූෙනිසජ්ජලිච්ඡවි, තයථවපුච්ඡිත්ථනං කාරණත්ථියකො  

587. 

‘‘සූලාවුයතොපුරියසොලුද්දකම්යමො, ෙණීතදණ්යඩොඅනුසත්තරූයෙො; 

එත්තාවතාවීසතිරත්තිමත්තා, යයතොආවුයතොයනවජීවතිනමයතො  

588. 

‘‘යසො යමොචියතොගන්ත්වාමයා ඉදානි, එතස්සයක්ෙස්සවයචොහි 

භන්යත; 

සියානුයෙොකාරණංකිඤ්චියදව, යයනයසොනිරයංයනොවයජයය  

589. 

‘‘ආචික්ෙ භන්යතයදිඅත්ථියහතු, සද්ධායිකං යහතුවයචොසුයණොම; 

නයතසංකම්මානංවිනාසමත්ථි, අයවදයිත්වාඉධ බයන්තිභායවොති  

590. 

‘‘සයචසධම්මානිසමාචයරයය, සක්කච්ච රත්තින්දිවමප්ෙමත්යතො; 

මුච්යචයයයසොනිරයාචතම්හා, කම්මංසියාඅඤ්ඤත්ර යවදනීයන්ති  

591. 

‘‘අඤ්ඤායතො එයසො පුරිසස්ස අත්යථො, මමම්පි දානි අනුකම්ෙ

භන්යත; 

අනුසාසමංඔවදභූරිෙඤ්ඤ, යථාඅහංයනොනිරයංවයජයයන්ති  

592. 

‘‘අජ්යජව බුද්ධං සරණං උයෙහි, ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්ච

ෙසන්නචිත්යතො; 

තයථවසික්ොයෙදානිෙඤ්ච, අෙණ්ඩඵුල්ලානිසමාදියස්සු  

593. 

‘‘ොණාතිොතාවිරමස්සුඛිප්ෙං, යලොයකඅදින්නං ෙරිවජ්ජයස්සු; 

අමජ්ජයෙොමාචමුසාඅභාණී, සයකනදායරනචයහොතිතුට්යඨො; 

ඉමඤ්චඅරියංඅට්ඨඞ්ගවයරනුයෙතං, සමාදියාහිකුසලං සුඛුද්රයං  

594. 

‘‘චීවරං පිණ්ඩොතඤ්ච, ෙච්චයංසයනාසනං; 

අන්නංොනංොදනීයං, වත්ථයසනාසනානිච; 

දදාහිඋජුභූයතසු, විප්ෙසන්යනනයචතසා  

595. 

‘‘භික්ඛූපිසීලසම්ෙන්යන, වීතරායගබහුස්සුයත; 
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තප්යෙහිඅන්නොයනන, සදාපුඤ්ඤංෙවඩ් ති  

596. 

‘‘එවඤ්ච ධම්මානි සමාචරන්යතො, සක්කච්ච 

රත්තින්දිවමප්ෙමත්යතො; 

මුඤ්චතුවංනිරයාචතම්හා, කම්මංසියාඅඤ්ඤත්ර යවදනීයන්ති  

597. 

‘‘අජ්යජව බුද්ධං සරණං උයෙමි, ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්ච 

ෙසන්නචිත්යතො; 

තයථවසික්ොයෙදානිෙඤ්ච, අෙණ්ඩඵුල්ලානිසමාදියාමි  

598. 

‘‘ොණාතිොතාවිරමාමිඛිප්ෙං, යලොයකඅදින්නංෙරිවජ්ජයාමි; 

අමජ්ජයෙොයනොචමුසාභණාමි, සයකනදායරනචයහොමිතුට්යඨො; 

ඉමඤ්චඅරියංඅට්ඨඞ්ගවයරනුයෙතං, සමාදියාමිකුසලං සුඛුද්රයං  

599. 

‘‘චීවරංපිණ්ඩොතඤ්ච, ෙච්චයංසයනාසනං; 

අන්නංොනංොදනීයං, වත්ථයසනාසනානිච  

600. 

‘‘භික්ඛූ චසීලසම්ෙන්යන, වීතරායග බහුස්සුයත; 

දදාමිනවිකම්ොමි, බුද්ධානංසාසයනරයතොති  

601. 

‘‘එතාදියසො ලිච්ඡවි අම්බසක්කයරො, යවසාලියං අඤ්ඤතයරො

උොසයකො; 

සද්යධොමුදූකාරකයරොචභික්ඛු, සඞ්ඝඤ්චසක්කච්චතදා උෙට්ඨහි  

602. 

‘‘සූලාවුයතොචඅයරොයගොහුත්වා, යසරීසුඛීෙබ්බජ්ජංඋොගමි; 

භික්ඛුඤ්ච ආගම්ම කප්පිතකුත්තමං, උයභොපි සාමඤ්ඤඵලානි 
අජ්ඣුං  

603. 

‘‘එතාදිසා සප්පුරිසානයසවනා, මහප්ඵලායහොති සතංවිජානතං; 

සූලාවුයතො අග්ගඵලං අඵස්සයි, ඵලං කනිට්ඨං ෙන

අම්බසක්කයරො’’ති  – 

ගාථායයොඅයවොචුං  
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557-560. තත්ථ වාසූෙගච්ඡිත්ථාතිවාසංඋෙගච්ඡි  ගිහිකච්චානීතියගහං

ආවසන්යතනකාතබ්බකුටුම්බකිච්චානි  වියචෙයාතිසුන්දරවත්ථගහණත්ථං

විචිනිත්වා  ෙටික්කන්තන්ති පිණ්ඩොතයතො ෙටික්කන්තං  යතනාහ 

‘‘යගොචරයතො නිවත්ත’’න්ති  අයවොචාති ‘‘යවසාලියං ලිච්ඡවිහං, 
භදන්යත’’තිආදිකංඅයවොච  

562-3. විදාලෙන්තීති විඵාලයන්ති  ොදකුඨාරිකාහීති ොදසඞ්ොතාහි

කුඨාරීහි  ොතෙන්තීතිෙරිොතයන්ති  

564. තිය නාති තිණග්යගනාපි  මූළ්හස්ස මග්ගම්පි න ොවදාසීති
මග්ගමූළ්හස්ස මග්ගම්පි ත්වං න කථයසි ‘‘එවායං පුරිසා ඉයතො චියතො ච

ෙරිබ්භමතූ’’ති යකළීසීයලොහිඅයංරාජා  සෙමාදිොසීතිඅන්ධස්සහත්ථයතො

යට්ඨිං සයයමව අච්ඡින්දිත්වා ගණ්හසි  සංවිභාගං කයරොසීති අත්තනා 
ෙරිභුඤ්ජිතබ්බවත්ථුයතොඑකච්චානිදත්වාසංවිභජසි  

565. ෙච්යචමි, භන්යත, ෙං ත්වං වයදසීති ‘‘භන්යත, ත්වං ෙත්තානි 

භිජ්ජන්තී’’තිආදිනා යං වයදසි, තං ෙටිජානාමි, සබ්බයමයවතං මයා කතං

කාරාපිතඤ්චාති දස්යසති  එතම්පීතිඑතංඛිඩ්ඩාධිප්ොයයන කතම්පි  

566-7. ඛිඩ්ඩාතිඛිඩ්ඩාය  ෙසවිත්වාති උෙචිනිත්වා  යවයදතීතිඅනුභවති  

අසමත්තයභොගීති අෙරිපුණ්ණයභොයගො  තයමව අෙරිපුණ්ණයභොගතං

දස්යසතුං ‘‘දහයරොයුවා’’තිආදිවුත්තං  නග්ගනිෙස්සාතිනග්ගභාවස්ස  කං

සුතයතො දුක්ෙතරස්සයහොතීතිකිංසුනාමතයතොනග්ගභාවයතොදුක්ෙතරං

අස්ස යෙතස්ස යහොති  ෙක්ෙස්සිමා ගච්ඡන්තු දක්ඛි ායෙොති ඉමා මයා 
දියයමානවත්ථදක්ඛිණායයොයෙතස්සඋෙකප්ෙන්තු  

568-72. බහුධා ෙසත්ථන්ති බහූහි ෙකායරහි බුද්ධාදීහි වණ්ණිතං  

අක්ෙෙධම්මමත්ථූති අෙරික්ෙයධම්මං යහොතු  ආචමයිත්වාති

හත්ථොදයධොවනපුබ්බකං මුෙං වික්ොයලත්වා  චන්දනසාරලිත්තන්ති

සාරභූතචන්දනලිත්තං  උළාරවණ් න්ති යසට්ඨරූෙං  ෙරිවාරිතන්ති 

අනුකුලවුත්තිනා ෙරිජයනන ෙරිවාරිතං  ෙක්ෙමහිද්ධිෙත්තන්ති මහතිං

යක්ඛිද්ධිං, යදවිද්ධිංෙත්වා ඨිතං  තයමනමයවොචාතිතයමනංඅයවොච  

573. එකයදසං අදාසීති චතූසු ෙච්චයයසු එකයදසභූතං වත්ථදානං

සන්ධාය වදති  සක්ඛින්තිසක්ඛිභාවං  

574. මමාසීති යමආසි  යදවතා යමතිමය්හංයදවතාආසීතියයොජනා  

575-7. විප්ෙටිෙන්නචිත්යතොතිමිච්ඡාදිට්ඨිංෙටිෙන්නමානයසො, ධම්මියං 

ෙටිෙදං ෙහාය අධම්මියං ෙටිෙදං ෙටිෙන්යනොති අත්යථො  ෙයතොනිදානන්ති
යන්නිමිත්තංයස්සසන්තිකංආගමනයහතු  
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579. සංවිභජිත්වාති දානසංවිභාගං කත්වා  සෙං මුයෙනූෙනිසජ්ජ

පුච්ඡාතිඅඤ්යඤපුරියසඅයෙයසත්වාඋපිනිසීදිත්වා සම්මුයෙයනවපුච්ඡ  

581-3. සන්නිසින්නන්ති සන්නිෙතිතවයසන නිසින්නං  ලභිස්සාමි

අත්ථන්ති මයා ඉච්ඡිතම්පි අත්ථං ලභිස්සාමි  ෙණිහිතදණ්යඩොති

ඨපිතසරීරදණ්යඩො  අනුසත්තරූයෙොති රාජිනි අනුසත්තසභායවො  

වීසතිරත්තිමත්තාති වීසතිමත්තා රත්තියයො අතිවත්තාති අත්යථො  තාහන්ති

තංඅහං  ෙථාමතින්ති මය්හංයථාරුචි  

584. එතඤ්ච අඤ්ඤඤ්චාති එතංසූයලආවුතංපුරිසංඅඤ්ඤඤ්චයස්ස

රාජාණාෙණිහිතා, තඤ්ච  ලහුංෙමුඤ්චාතිසීඝංයමොයචහි  යකොතංවයදථ

තථා කයරොන්තන්තිතථාධම්මියකම්මංකයරොන්තංතංඉමස්මිංවජ්ජිරට්යඨ

යකො නාම ‘‘න ෙයමොයචහී’’ති වයදයය, එවං වත්තුං යකොචිපි න ලභතීති
අත්යථො  

585. තිකච්ඡකානඤ්චාති තිකිච්ඡයකච  

588. ෙක්ෙස්ස වයචොති යෙතස්ස වචනං, තස්ස, භන්යත, යෙතස්ස
වචයනන එවමකාසින්තිදස්යසති  

590. ධම්මානීති පුබ්යබ කතං ොෙකම්මං අභිභවිතුං සමත්යථ 

පුඤ්ඤධම්යම  කම්මං සිො අඤ්ඤත්ර යවදනීෙන්ති යං තස්මිං ොෙකම්යම

උෙෙජ්ජයවදනීයං, තං අයහොසිකම්මං නාම යහොති  යං ෙන 

අෙරෙරියායයවදනීයං, තං අඤ්ඤත්ර අෙරෙරියායය යවදයිතබ්බඵලං යහොති
සති සංසාරප්ෙවත්තියන්තිඅත්යථො  

593. ඉමඤ්චාති අත්තනා වුච්චමානං තාය ආසන්නං ෙච්චක්ෙං වාති

කත්වා වුත්තං  අරිෙං අට්ඨඞ්ගවයරනුයෙතන්ති ෙරිසුද්ධට්යඨන අරියං, 
ොණාතිොතායවරමණිආදීහි අට්ඨහි අඞ්යගහි උයෙතං යුත්තං උත්තමං

උයෙොසථසීලං  කුසලන්තිඅනවජ්ජං  සුඛුද්රෙන්ති සුෙවිොකං  

595. සදා පුඤ්ඤං ෙවඩ්ඪතීති සකියදව පුඤ්ඤං කත්වා
‘‘අලයමත්තාවතා’’ති අෙරිතුට්යඨො හුත්වා අෙරාෙරං සුචරිතං පූයරන්තස්ස

සබ්බකාලං පුඤ්ඤං අභිවඩ් ති, අෙරාෙරං වා සුචරිතං පූයරන්තස්ස
පුඤ්ඤසඞ්ොතංපුඤ්ඤඵලංඋෙරූෙරිවඩ් ති ෙරිපූයරතීතිඅත්යථො  

597. එවං යථයරන වුත්යත රාජා අොයදුක්ෙයතො උත්රස්තචිත්යතො
රතනත්තයය පුඤ්ඤධම්යම ච අභිවඩ් මානෙසායදො තයතො ෙට්ඨාය

සරණානි සීලානි ච සමාදියන්යතො ‘‘අජ්යජව බුද්ධං සර ං

උයෙමී’’තිආදිමාහ  
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601. තත්ථ එතාදියසොති එදියසො යථාවුත්තරූයෙො  යවසාලිෙං 

අඤ්ඤතයරො උොසයකොති යවසාලියං අයනකසහස්යසසු උොසයකසු

අඤ්ඤතයරො උොසයකො හුත්වා  සද්යධොතිආදි
කලයාණමිත්තසන්නිස්සයයන තස්සපුරිමභාවයතො අඤ්ඤාදිසතං දස්යසතුං
වුත්තං පුබ්යබහියසො අස්සද්යධොකක්ෙයළොභික්ඛූනංඅක්යකොසකාරයකො
සඞ්ඝස්ස ච අනුෙට්ඨායකො අයහොසි  ඉදානි ෙන සද්යධො මුදුයකො හුත්වා

භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච සක්කච්චං තදා උෙට්ඨහීති  තත්ත කාරකයරොති
උෙකාරකාරී  

602. උයභොපීති ද්යවපිසූලාවුයතොරාජාච  සාමඤ්ඤඵලානිඅජ්ෙගුන්ති

යථාරහංසාමඤ්ඤඵලානිඅධිගච්ඡිංසු  තයිදංයථාරහංදස්යසතුං ‘‘සූලාවුයතො

අග්ගඵලං අඵස්සයි, ඵලං කනිට්ඨං ෙන අම්බසක්කයරො’’ති වුත්තං  තත්ථ 

ඵලං කනිට්ඨන්ති යසොතාෙත්තිඵලං සන්ධායාහ  යං ෙයනත්ථ අත්ථයතො

අවිභත්තං, තං සුවිඤ්යඤයයයමව  

එවං රඤ්ඤා යෙයතන අත්තනා ච වුත්තමත්ථං ආයස්මා කප්පිතයකො 

සත්ථාරං වන්දිතුං සාවත්ථිං ගයතො භගවයතොආයරොයචසි. සත්ථා තමත්ථං
අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා සම්ෙත්තෙරිසාය ධම්මං යදයසසි  සා යදසනා 
මහාජනස්සසාත්ථිකාඅයහොසීති  

අම්බසක්කරයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. යසරීසකයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

604-57. සුය ොථෙක්ෙස්සවාණිජානඤ්චාතිඉදංයසරීසකයෙතවත්ථු 

තං යස්මායසරීසකවිමානවත්ථුනානිබ්බියසසං, තස්මාතත්ථඅට්ඨුප්ෙත්තියං

ගාථාසුච යංවත්තබ්බං, තංෙරමත්ථදීෙනියංවිමානවත්ථුවණ්ණනායං (වි 

ව  අට්ඨ  1227 යසරීසකවිමානවණ්ණනා) වුත්තයමව, තස්මා තත්ථ
වුත්තනයයනයවදිතබ්බන්ති  

යසරීසකයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. නන්දකයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

රාජාපිඞ්ගලයකොනාමාතිඉදං නන්දකයෙතවත්ථු තස්සකාඋප්ෙත්ති? 

සත්ථුෙරිනිබ්බානයතොවස්සසතද්වයස්ස අච්චයයනසුරට්ඨවිසයයපිඞ්ගයලො
නාම රාජා අයහොසි  තස්ස යසනාෙති නන්දයකො නාම මිච්ඡාදිට්ඨී
විෙරීතදස්සයනො ‘‘නත්ථි දින්න’’න්තිආදිනා මිච්ඡාගාහං ෙග්ගය්හ විචරි 
තස්ස ධීතා උත්තරා නාම උොසිකා ෙතිරූයෙ කුයල දින්නා අයහොසි 
නන්දයකො ෙන කාලං කත්වා විඤ්ඣාටවියං මහති නියරොධරුක්යෙ
යවමානිකයෙයතො හුත්වා නිබ්බත්ති  තස්මිං කාලකයත උත්තරා
සුචිසීතලගන්යධොදකපූරිතං ොනීයඝටං කුම්මාසාභිසඞ්ෙයතහි 
වණ්ණගන්ධරසසම්ෙන්යනහි පූයවහි ෙරිපුණ්ණසරාවකඤ්ච අඤ්ඤතරස්ස
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ඛීණාසවත්යථරස්සදත්වා‘‘අයංදක්ඛිණාමය්හං පිතුඋෙකප්ෙතූ’’තිඋද්දිසි, 
තස්ස යතන දායනන දිබ්බොනීයං අෙරිමිතා ච පූවා ොතුභවිංසු  තං දිස්වා

යසො එවං චින්යතසි – ‘‘ොෙකං වත මයා කතං, යං මහාජයනො ‘නත්ථි 
දින්න’න්තිආදිනා මිච්ඡාගාහං ගාහියතො  ඉදානි ෙන පිඞ්ගයලො රාජා

ධම්මායසොකස්ස රඤ්යඤො ඔවාදං දාතුං ගයතො, යසො තං තස්ස දත්වා

ආගමිස්සති, හන්දාහං නත්ථිකදිට්ඨිං වියනොයදස්සාමී’’ති  න චියරයනව ච
පිඞ්ගයලො රාජා ධම්මායසොකස්ස රඤ්යඤො ඔවාදං දත්වා ෙටිනිවත්තන්යතො 
මග්ගංෙටිෙජ්ජි  

අථ යසො යෙයතො අත්තයනො වසනට්ඨානාභිමුෙං තං මග්ගං නිම්මිනි 
රාජා ඨිතමජ්ඣන්හියකසමයයයතනමග්යගනගච්ඡති තස්සගඡන්තස්ස

පුරයතො මග්යගො දිස්සති, පිට්ඨියතො ෙනස්ස අන්තරධායති  සබ්බෙච්ඡයතො
ගච්ඡන්යතො පුරියසො මග්ගං අන්තරහිතං දිස්වා භීයතො විස්සරං විරවන්යතො

ධාවිත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසි, තං සුත්වා රාජා භීයතො සංවිග්ගමානයසො
හත්ථික්ෙන්යධ ඨත්වා චතස්යසො දිසා ඔයලොයකන්යතො යෙතස්ස 
වසනනියරොධරුක්ෙං දිස්වා තදභිමුයෙො අගමාසි සද්ධිං චතුරඞ්ගිනියා
යසනාය  අථානුක්කයමන රඤ්යඤ තං ඨානං ෙත්යත යෙයතො
සබ්බාභරණවිභූසියතොරාජානංඋෙසඞ්කමිත්වා ෙටිසන්ථාරංකත්වාපූයවච
ොනීයඤ්ච දායෙසි  රාජා සෙරිජයනො න්හත්වා පූයව ොදිත්වා ොනීයං

පිවිත්වා ෙටිප්ෙස්සද්ධමග්ගකිලමයථො ‘‘යදවතා නුසිගන්ධබ්යබො’’තිආදිනා
යෙතං පුච්ඡි  යෙයතො ආදියතො ෙට්ඨාය අත්තයනො ෙවත්තිං ආචික්ඛිත්වා
රාජානංමිච්ඡාදස්සනයතොවියමොයචත්වාසරයණසුසීයලසුච ෙතිට්ඨායෙසි 
තමත්ථංදස්යසතුංසඞ්ගීතිකාරා– 

658. 

‘‘රාජාපිඞ්ගලයකොනාම, සුරට්ඨානංඅධිෙතිඅහු; 

යමොරියානංඋෙට්ඨානංගන්ත්වා, සුරට්ඨංපුනරාගමා  

659. 

‘‘උණ්යහමජ්ඣන්හියකකායල, රාජාෙඞ්කංඋොගමි; 

අද්දසමග්ගංරමණීයං, යෙතානංතංවණ්ණුෙථං  

660. සාරථිං ආමන්තයීරාජා– 

‘‘‘අයංමග්යගොරමණීයයො, යෙයමොයසොවත්ථියකොසියවො; 

ඉමිනාසාරථියාම, සුරට්ඨානංසන්තියකඉයතො’  

661. 

‘‘යතන ොයාසියසොරට්යඨො, යසනාය චතුරඞ්ගිනියා; 

උබ්බිග්ගරූයෙොපුරියසො, යසොරට්ඨංඑතදබ්රවි  
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662. 

‘‘‘කුම්මග්ගං ෙටිෙන්නම්හා, භිංසනං යලොමහංසනං; 

පුරයතොදිස්සතිමග්යගො, ෙච්ඡයතොචනදිස්සති  

663. 

‘‘‘කුම්මග්ගංෙටිෙන්නම්හා, යමපුරිසානසන්තියක; 

අමානුයසොවායතිගන්යධො, යඝොයසොසුයයතිදාරුයණො’  

664. 

‘‘සංවිග්යගොරාජායසොරට්යඨො, සාරථිංඑතදබ්රවි; 

‘කුම්මග්ගංෙටිෙන්නම්හා, භිංසනංයලොමහංසනං; 

පුරයතොදිස්සතිමග්යගො, ෙච්ඡයතොචනදිස්සති  

665. 

‘‘‘කුම්මග්ගංෙටිෙන්නම්හා, යමපුරිසානසන්තියක; 

අමානුයසොවායතිගන්යධො, යඝොයසොසුයයතිදාරුයණො’  

666. 

‘‘හත්ථික්ෙන්ධංසමාරුය්හ, ඔයලොයකන්යතොචතුද්දිසා; 

අද්දසනියරොධංරමණීයං, ොදෙංඡායාසම්ෙන්නං; 

නීලබ්භවණ්ණසදිසං, යමඝවණ්ණසිරීනිභං  

667. 

‘‘සාරථිංආමන්තයීරාජා, ‘කිංඑයසොදිස්සතිබ්රහා; 

නීලබ්භවණ්ණසදියසො, යමඝවණ්ණසිරීනියභො’  

668. 

‘‘නියරොයධොයසොමහාරාජ, ොදයෙොඡායාසම්ෙන්යනො; 

නීලබ්භවණ්ණසදියසො, යමඝවණ්ණසිරීනියභො  

669. 

‘‘යතනොයාසියසොරට්යඨො, යයනයසොදිස්සයතබ්රහා; 

නීලබ්භවණ්ණසදියසො, යමඝවණ්ණසිරීනියභො  

670. 

‘‘හත්ථික්ෙන්ධයතො ඔරුය්හ, රාජාරුක්ෙංඋොගමි; 

නිසීදිරුක්ෙමූලස්මිං, සාමච්යචොසෙරිජ්ජයනො; 

පූරංොනීයසරකං, පූයවවිත්යතචඅද්දස  

671. 

‘‘පුරියසොචයදවවණ්ණී, සබ්බාභරණභූසියතො; 
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උෙසඞ්කමිත්වාරාජානං, යසොරට්ඨංඑතදබ්රවි  

672. 

‘‘‘ස්වාගතංයතමහාරාජ, අයථොයතඅදුරාගතං; 

පිවතුයදයවොොනීයං, පූයවොදඅරින්දම’  

673. 

‘‘පිවිත්වාරාජාොනීයං, සාමච්යචොසෙරිජ්ජයනො; 

පූයවොදිත්වාපිත්වාච, යසොරට්යඨොඑතදබ්රවි  

674. 

‘‘යදවතා නුසිගන්ධබ්යබො, අදුසක්යකො පුරින්දයදො; 

අජානන්තාතංපුච්ඡාම, කථංජායනමුතංමයන්ති  

675. 

‘‘නාම්හියදයවොනගන්ධබ්යබො, නාපිසක්යකොපුරින්දයදො; 

යෙයතොඅහංමහාරාජ, සුරට්ඨාඉධමාගයතොති  

676. 

‘‘කිංසීයලොකිංසමාචායරො, සුරට්ඨස්මිංපුයරතුවං; 

යකනයතබ්රහ්මචරියයන, ආනුභායවොඅයංතවාති  

677. 

‘‘තංසුයණොහිමහාරාජ, අරින්දමරට්ඨවඩ් න; 

අමච්චාොරිසජ්ජාච, බ්රාහ්මයණොචපුයරොහියතො  

678. 

‘‘සුරට්ඨස්මිංඅහංයදව, පුරියසොොෙයචතයසො; 

මිච්ඡාදිට්ඨිචදුස්සීයලො, කදරියයොෙරිභාසයකො  

679. 

‘‘දදන්තානං කයරොන්තානං, වාරයිස්සං බහුජ්ජනං; 

අඤ්යඤසංදදමානානං, අන්තරායකයරොඅහං  

680. 

‘‘විොයකොනත්ථිදානස්ස, සංයමස්සකුයතොඵලං; 

නත්ථිආචරියයොනාම, අදන්තංයකොදයමස්සති  

681. 

‘‘සමතුලයානි භූතානි, කුයතො යජට්ඨාෙචායියකො; 

නත්ථිබලංවීරියංවා, කුයතොඋට්ඨානයෙොරිසං  
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682. 

‘‘නත්ථිදානඵලංනාම, නවියසොයධතියවරිනං; 

ලද්යධයයංලභයතමච්යචො, නියතිෙරිණාමජං  

683. 

‘‘නත්ථිමාතාපිතාභාතා, යලොයකොනත්ථිඉයතොෙරං; 

නත්ථිදින්නංනත්ථිහුතං, සුනිහිතංනවිජ්ජති  

684. 

‘‘යයොපිහයනයයපුරිසං, ෙරස්සඡින්දයතසිරං; 

නයකොචිකඤ්චිහනති, සත්තන්නංවිවරමන්තයර  

685. 

‘‘අච්යඡජ්ජායභජ්යජොහිජීයවො, අට්ඨංයසොුළෙරිමණ්ඩයලො; 

යයොජනානංසතංෙඤ්ච, යකොජීවංයඡත්තුමරහති  

686. 

‘‘යථා සුත්තුයළඛිත්යත, නිබ්යබයඨන්තං ෙලායති; 

එවයමවචයසොජීයවො, නිබ්යබයඨන්යතොෙලායති  

687. 

‘‘යථාගාමයතොනික්ෙම්ම, අඤ්ඤංගාමංෙවිසති; 

එවයමවචයසොජීයවො, අඤ්ඤංයබොන්දිංෙවිසති  

688. 

‘‘යථායගහයතොනික්ෙම්ම, අඤ්ඤංයගහංෙවිසති; 

එවයමවචයසොජීයවො, අඤ්ඤංයබොන්දිංෙවිසති  

689. 

‘‘චුල්ලාසීති මහාකප්පියනො, සතසහස්සානි හි; 

යයබාලායයචෙණ්ඩිතා, සංසාරංයෙෙයිත්වාන; 
දුක්ෙස්සන්තංකරිස්සයර  

690. 

‘‘මිතානිසුෙදුක්ොනි, යදොයණහිපිටයකහිච; 

ජියනොසබ්බංෙජානාති, සම්මූළ්හාඉතරාෙජා  

691. 

‘‘එවංදිට්ඨිපුයරආසිං, සම්මූළ්යහොයමොහොරුයතො; 

මිච්ඡාදිට්ඨිචදුස්සීයලො, කදරියයොෙරිභාසයකො  

692. 
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‘‘ඔරං යමඡහිමායසහි, කාලකිරියා භවිස්සති; 

එකන්තකටුකංයඝොරං, නිරයංෙෙතිස්සහං  

693. 

‘‘චතුක්කණ්ණංචතුද්වාරං, විභත්තංභාගයසොමිතං; 

අයයොොකාරෙරියන්තං, අයසාෙටිකුජ්ජිතං  

694. 

‘‘තස්සඅයයොමයාභූමි, ජලිතායතජසායුතා; 

සමන්තායයොජනසතං, ඵරිත්වාතිට්ඨතිසබ්බදා  

695. 

‘‘වස්සානිසතසහස්සානි, යඝොයසොසුයයතිතාවයද; 

ලක්යෙොඑයසොමහාරාජ, සතභාගවස්සයකොටියයො  

696. 

‘‘යකොටිසතසහස්සානි, නිරයයෙච්චයරජනා; 

මිච්ඡාදිට්ඨීචදුස්සීලා, යයචඅරියූෙවාදියනො  

697. 

‘‘තත්ථාහංදීඝමද්ධානං, දුක්ෙංයවදිස්සයවදනං; 

ඵලංොෙස්සකම්මස්ස, තස්මායසොචාමහංභුසං  

698. 

‘‘තං සුයණොහිමහාරාජ, අරින්දමරට්ඨවඩ් න; 

ධීතාමය්හංමහාරාජ, උත්තරාභද්දමත්ථුයත  

699. 

‘‘කයරොතිභද්දකංකම්මං, සීයලසුයෙොසයථරතා; 

සඤ්ඤතාසංවිභාගීච, වදඤ්ඤූවීතමච්ඡරා  

700. 

‘‘අෙණ්ඩකාරීසික්ොය, සුණ්හාෙරකුයලසුච; 

උොසිකාසකයමුනියනො, සම්බුද්ධස්සසිරීමයතො  

701. 

‘‘භික්ඛුචසීලසම්ෙන්යනො, ගාමංපිණ්ඩායොවිසි; 

ඔක්ඛිත්තචක්ඛුසතිමා, ුත්තද්වායරොසුසංවුයතො  

702. 

‘‘සෙදානංචරමායනො, අගමාතංනියවසනං; 

තමද්දසමහාරාජ, උත්තරාභද්දමත්ථුයත  
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703. 

‘‘පූරංොනීයසරකං, පූයවවිත්යතචසාඅදා; 

පිතායමකාලකයතොභන්යත, තස්යසතංඋෙකප්ෙතු  

704. 

‘‘සමනන්තරානුද්දිට්යඨ, විොයකො උදෙජ්ජථ; 

භුඤ්ජාමිකාමකාමීහං, රාජායවස්සවයණොයථා  

705. 

‘‘තංසුයණොහිමහාරාජ, අරින්දමරට්ඨවඩ් න; 

සයදවකස්සයලොකස්ස, බුද්යධොඅග්යගොෙවුච්චති; 

තංබුද්ධංසරණංගච්ඡ, සපුත්තදායරොඅරින්දම  

706. 

‘‘අට්ඨඞ්ගියකනමග්යගන, ඵුසන්තිඅමතංෙදං; 

තංධම්මංසරණංගච්ඡ, සපුත්තදායරොඅරින්දම  

707. 

‘‘චත්තායරො චෙටිෙන්නා, චත්තායරොචඵයල ඨිතා; 

එසසඞ්යඝොඋජුභූයතො, ෙඤ්ඤාසීලසමාහියතො; 

තංසඞ්ඝංසරණංගච්ඡ, සපුත්තදායරොඅරින්දම  

708. 

‘‘ොණාතිොතාවිරමස්සුඛිප්ෙං, යලොයකඅදින්නං ෙරිවජ්ජයස්සු; 

අමජ්ජයෙො මාචමුසාඅභාණි, සයකනදායරනච යහොහිතුට්යඨොති  

709. 

‘‘අත්ථකායමොසියමයක්ෙ, හිතකායමොසියදවයත; 

කයරොමිතුය්හං වචනං, ත්වංසිආචරියයොමම  

710. 

‘‘උයෙමිසරණංබුද්ධං, ධම්මඤ්චාපිඅනුත්තරං; 

සඞ්ඝඤ්චනරයදවස්ස, ගච්ඡාමිසරණංඅහං  

711. 

‘‘ොණාතිොතාවිරමාමිඛිප්ෙං, යලොයකඅදින්නංෙරිවජ්ජයාමි; 

අමජ්ජයෙොයනොචමුසාභණාමි, සයකනදායරනචයහොමිතුට්යඨො  

712. 

‘‘ඔඵුණාමිමහාවායත, නදියාසීඝගාමියා; 

වමාමිොපිකංදිට්ඨිං, බුද්ධානංසාසයනරයතො  
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713. 

‘‘ඉදං වත්වානයසොරට්යඨො, විරමිත්වා ොෙදස්සනා; 

නයමො භගවයතොකත්වා, ොයමොක්යෙො රථමාරුහී’’ති  – ගාථායයො 

අයවොචුං; 

658-9. තත්ථ රාජා පිඞ්ගලයකො නාම, සුරට්ඨානං අධිෙති අහූති 
පිඞ්ගලචක්ඛුතාය ‘‘පිඞ්ගයලො’’ති ොකටනායමො සුරට්ඨයදසස්ස ඉස්සයරො

රාජාඅයහොසි  යමොරිොනන්තියමොරියරාජූනං, ධම්මායසොකංසන්ධායවදති  

සුරට්ඨං පුනරාගමාති සුරට්ඨස්ස විසයං උද්දිස්ස සුරට්ඨගාමිමග්ගං

ෙච්චාගඤ්ඡි  ෙඞ්කන්ති මුදුභූමිං  වණ්ණුෙථන්ති යෙයතන නිම්මිතං
මරූභූමිමග්ගං  

660. යෙයමොතිනිබ්භයයො  යසොවත්ථියකොති යසොත්ථිභාවාවයහො  සියවොති

අනුෙද්දයවො  සුරට්ඨානං සන්තියක ඉයතොති ඉමිනා මග්යගන ගච්ඡන්තා
මයං සුරට්ඨවිසයස්සසමීයෙයයව  

661-2. යසොරට්යඨොති සුරට්ඨාධිෙති  උබ්බිග්ගරූයෙොතිඋත්රස්තසභායවො  

භිංසනන්ති භයජනනං. යලොමහංසනන්ති භිංසනකභායවන යලොමානං
හංසාෙනං  

663. ෙමපුරිසාන සන්තියකති යෙතානං සමීයෙ වත්තාම  අමානුයසො

වාෙති ගන්යධොති යෙතානං සරීරගන්යධො වායති  යඝොයසො සුෙයති

දාරුය ොති ෙච්යචකනිරයයසු කාරණං කාරියමානානං සත්තානං
යඝොරතයරොසද්යදොසුයයති  

666. ොදෙන්ති ොදසදියසහි මූලාවයයවහි උදකස්ස පිවනයතො

‘‘ොදයෙො’’ති ලද්ධනාමං තරුං  ඡාොසම්ෙන්නන්ති සම්ෙන්නච්ඡායං  

නීලබ්භවණ් සදිසන්ති වණ්යණන නීලයමඝසදිසං  

යමඝවණ් සිරීනිභන්තියමඝවණ්ණසණ්ඨානංහුත්වාොයමානං  

670. පූරං ොනීෙසරකන්ති ොනීයයන පුණ්ණං ොනීයභාජනං  පූයවති

ෙජ්ජයක  විත්යතති විත්තිජනයන මධුයර මනුඤ්යඤ තහිං තහිං සරායව
පූයරත්වාඨපිතපූයවඅද්දස  

672. අයථො යත අදුරාගතන්ති එත්ථ අයථොති නිොතමත්තං, 

අවධාරණත්යථ වා, මහාරාජ, යත ආගතං දුරාගතං න යහොති, අථ යෙො

ස්වාගතයමවාතිමයංසම්ෙටිච්ඡාමාතිඅත්යථො  අරින්දමාතිඅරීනංදමනසීල  

677. අමච්චා ොරිසජ්ජාති අමච්චා ොරිසජ්ජා ච වචනං සුණන්තු, 

බ්රාහ්මයණොචතුය්හංපුයරොහියතොතංසුණාතූතියයොජනා  
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678. සුරට්ඨස්මිං අහන්තිසුරට්ඨයදයසඅහං  යදවාතිරාජානංආලෙති  

මිච්ඡාදිට්ඨීති නත්ථිකදිට්ඨියා විෙරීතදස්සයනො  දුස්සීයලොති නිස්සීයලො  

කදරියෙොතිථද්ධමච්ඡරී  ෙරිභාසයකොති සමණබ්රාහ්මණානංඅක්යකොසයකො  

679. වාරයිස්සන්තිවායරසිං  අන්තරාෙකයරො අහන්තිදානංදදන්තානං
උෙකාරං කයරොන්තානං අන්තරායකයරො හුත්වා අඤ්යඤසඤ්ච ෙයරසං
දානං දදමානානං දානමයපුඤ්ඤයතො අහං බහුජනං වාරයිස්සං වායරසින්ති
යයොජනා  

680. විොයකො නත්ථි දානස්සාතිආදිවාරිතාකාරදස්සනං තත්ථ විොයකො

නත්ථි දානස්සාති දානං දදයතො තස්ස විොයකො ආයතිං ෙත්තබ්බඵලං 

නත්ථීති විොකං ෙටිබාහති  සංෙමස්සකුයතො ඵලන්තිසීලස්ස ෙනකුයතො

නාම ඵලං, සබ්යබන සබ්බං තං නත්ථීති අධිප්ොයයො  නත්ථි ආචරියෙො

නාමාති ආචාරසමාචාරසික්ොෙයකො ආචරියයො නාම යකොචි නත්ථි 
සභාවයතො එව හි සත්තා දන්තා වා අදන්තා වා යහොන්තීති අධිප්ොයයො 

යතනාහ ‘‘අදන්තංයකොදයමස්සතී’’ති  

681. සමතුලයානි භූතානීති ඉයම සත්තා සබ්යබපි අඤ්ඤමඤ්ඤං

සමසමා, තස්මා යජට්යඨො එව නත්ථි, කුයතො යජට්ඨාෙචායියකො, 

යජට්ඨාෙචායනපුඤ්ඤං නාම නත්ථීති අත්යථො  නත්ථි බලන්ති යම්හි
අත්තයනො බයල ෙතිට්ඨිතා සත්තා වීරියංකත්වා මනුස්සයසොභගයතංආදිං

කත්වා යාවඅරහත්තං සම්ෙත්තියයො ොපුණන්ති, තං වීරියබලං ෙටික්ඛිෙති  

වීරිෙං වා නත්ථි කුයතො උට්ඨානයෙොරිසන්ති ඉදං යනො පුරිසවීරියයන
පුරිසකායරනෙවත්තන්තිඑවං ෙවත්තවාදෙටික්යෙෙවයසනවුත්තං  

682. නත්ථි දානඵලං නාමාති දානස්ස ඵලං නාම කිඤ්චි නත්ථි, 

යදයයධම්මෙරිච්චායගො භස්මනිහිතං විය නිප්ඵයලො එවාති අත්යථො  න

වියසොයධති යවරිනන්ති එත්ථ යවරිනන්ති යවරවන්තං යවරානං වයසන
ොණාතිොතාදීනං වයසන ච කතොෙං පුග්ගලං දානසීලාදිවතයතො න

වියසොයධති, කදාචිපි සුද්ධං න කයරොති  පුබ්යබ ‘‘විොයකො නත්ථි

දානස්සා’’තිආදි දානාදියතො අත්තයනො ෙයරසං නිවාරිතාකාරදස්සනං, 

‘‘නත්ථි දානඵලං නාමා’’තිආදි ෙන අත්ථයනො මිච්ඡාභිනියවසදස්සනන්ති

දට්ඨබ්බං  ලද්යධෙයන්ති ලද්ධබ්බං  කථං ෙන ලද්ධබ්බන්ති ආහ 

‘‘නිෙතිෙරි ාමජ’’න්ති  අයං සත්යතො සුෙං වා දුක්ෙං වා ලභන්යතො 

නියතිවිෙරිණාමවයසයනව ලභති, න කම්මස්ස කතත්තා, න ඉස්සරාදිනා
චාති අධිප්ොයයො  

683. නත්ථි මාතා පිතා භාතාති මාතාදීසු

සම්මාෙටිෙත්තිමිච්ඡාෙටිෙත්තීනංඵලාභාවංසන්ධායවදති  යලොයකොනත්ථි

ඉයතොෙරන්තිඉයතොඉධයලොකයතොෙරයලොයකොනාමයකොචි නත්ථි, තත්ථ



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

201 

ෙටුන 

තත්යථවසත්තාඋච්ඡිජ්ජන්තීතිඅධිප්ොයයො  දින්නන්තිමහාදානං  හුතන්ති 

ෙයහනකසක්කායරො, තදුභයම්පිඵලාභාවංසන්ධාය‘‘නත්ථී’’තිෙටික්ඛිෙති  

සුනිහිතන්ති සුට්ඨු නිහිතං  න විජ්ජතීති යං සමණබ්රාහ්මණානං දානං නාම

‘‘අනුගාමිකනිධී’’ති වදන්ති, තං න විජ්ජති  යතසං තං
වාචාවත්ථුමත්තයමවාතිඅධිප්ොයයො  

684. නයකොචිකඤ්චිහනතීතියයොපුරියසොෙරංපුරිසංහයනයය, ෙරස්ස 

පුරිසස්ස සීසං ඡින්යදයය, තත්ථ ෙරමත්ථයතො න යකොචි කඤ්චි හනති, 
සත්තන්නං කායානං ඡිද්දභාවයතො හනන්යතො විය යහොති  කථං

සත්ථෙහායරොති ආහ ‘‘සත්තන්නං විවරමන්තයර’’ති  ෙථවීආදීනං

සත්තන්නං කායානං විවරභූයත අන්තයර ඡිද්යද සත්ථං ෙවිසති, යතන

සත්තා අසිආදීහි ෙහතා විය යහොන්ති, ජීයවො විය ෙන යසසකායාපි
නිච්චසභාවත්තානඡිජ්ජන්තීතිඅධිප්ොයයො  

685. අච්යඡජ්ජායභජ්යජොහිජීයවොතිඅයංසත්තානංජීයවොසත්ථාදීහින 

ඡින්දිතබ්යබො න භින්දිතබ්යබො නිච්චසභාවත්තා  අට්ඨංයසො 

ගුළෙරිමණ්ඩයලොති යසො ෙන ජීයවො කදාචි අට්ඨංයසො යහොති කදාචි

ුළෙරිමණ්ඩයලො. යෙොජනානං සතං ෙඤ්චාති යකවලීභාවං ෙත්යතො 

ෙඤ්චයයොජනසතුබ්යබයධො යහොති  යකො ජීවං යඡත්තුමරහතීති නිච්චං 

නිබ්බිකාරං ජීවං යකො නාම සත්ථාදීහි ඡින්දිතුං අරහති, න යසො යකනචි
වියකොෙයනයයයොති වදති  

686. සුත්තගුයළති යවයඨත්වා කතසුත්තුයළ  ඛිත්යතති

නිබ්යබඨනවයසන ඛිත්යත  නිබ්යබයඨන්තං ෙලාෙතීති ෙබ්බයත වා
රුක්ෙග්යග වා ඨත්වා නිබ්යබඨියමානං ඛිත්තං සුත්තුළං 

නිබ්යබයඨන්තයමවගච්ඡති, සුත්යතඛීයණනගච්ඡති  එවයමවන්තියථාතං

සුත්තුළංනිබ්යබඨියමානංගච්ඡති, සුත්යතඛීයණනගච්ඡති, එවයමවයසො
ජීයවො ‘‘චුල්ලාසීති මහාකප්පියනො සතසහස්සානී’’ති වුත්තකාලයමව

අත්තභාවුළං නිබ්යබයඨන්යතො ෙලායති ෙවත්තති, තයතො උද්ධං න 

ෙවත්තති  

687. එවයමව ච යසො ජීයවොති යථා යකොචි පුරියසො අත්තයනො
නිවාසගාමයතො නික්ෙමිත්වා තයතො අඤ්ඤං ගාමං ෙවිසති යකනචියදව

කරණීයයන, එවයමව යසො ජීයවො ඉයතො සරීරයතො නික්ෙමිත්වා අඤ්ඤං

අෙරංසරීරංනියතවයසනෙවිසතීතිඅධිප්ොයයො  යබොන්දින්තිකායං  

689. චුල්ලාසීතීති චතුරාසීති  මහාකප්පියනොති මහාකප්ොනං  තත්ථ
‘‘එකම්හා මහාසරා අයනොතත්තාදියතො වස්සසයත වස්සසයත කුසග්යගන 

එයකකංඋදකබින්දුංනීහරන්යතඉමිනාඋෙක්කයමනසත්තක්ෙත්තුංතම්හි
සයර නිරුදයක ජායත එයකො මහාකප්යෙො නාම යහොතී’’ති වත්වා
‘‘එවරූොනං මහාකප්ොනං චතුරාසීතිසතසහස්සානි සංසාරස්ස
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ෙරිමාණ’’න්තිවදන්ති  යෙබාලායෙ චෙණ්ඩිතාතියයඅන්ධබාලා, යයච

සප්ෙඤ්ඤා, සබ්යබපි යත  සංසාරං යෙෙයිත්වානාති
යථාවුත්තකාලෙරිච්යඡදං සංසාරං අෙරාෙරුප්ෙත්තිවයසන යෙයෙත්වා  

දුක්ෙස්සන්තං කරිස්සයරති වට්ටදුක්ෙස්ස ෙරියන්තං ෙරියයොසානං

කරිස්සන්ති ෙණ්ඩිතාපි අන්තරාසුජ්ඣිතුංනසක්යකොන්ති, බාලාපිතයතො
උද්ධංනප්ෙවත්තන්තීතිතස්ස ලද්ධි  

690. මිතානි සුෙදුක්ොනි, යදොය හි පිෙයකහි චාති සත්තානං
සුෙදුක්ොනි නාම යදොයණහි පිටයකහි මානභාජයනහි මිතානි විය 
යථාවුත්තකාලෙරිච්යඡයදයනව ෙරිමිතත්තා ෙච්යචකඤ්ච යතසං යතසං 

සත්තානංතානිනියතිෙරිණාමජානිෙරිමිතානි තයිදං ජියනොසබ්බං ෙජානාති 

ජිනභූමියංඨියතොයකවලංෙජානාතිසංසාරස්සසමතික්කන්තත්තා සංසායර 

ෙනෙරිබ්භමතිසම්මූළ්හායං ඉතරා ෙජා. 

691. එවංදිට්ඨිපුයරආසින්තියථාවුත්තනත්ථිකදිට්ඨියකොපුබ්යබවඅහං 

අයහොසිං  සම්මූළ්යහො යමොහොරුයතොති යථාවුත්තාය දිට්ඨියා යහතුභූයතන

සම්යමොයහන සම්මූළ්යහො, තංසහජායතන ෙන යමොයහන ොරුයතො, 
ෙටිච්ඡාදිතකුසලබීයජොතිඅධිප්ොයයො  

692. එවං පුබ්යබ යා අත්තයනො උප්ෙන්නා ොෙදිට්ඨි, තස්සා වයසන
කතං ොෙකම්මං දස්යසත්වා ඉදානි අත්තනා ආයතිං අනුභවිතබ්බං තස්ස

ඵලංදස්යසන්යතො ‘‘ඔරංයම ඡහිමායසහී’’තිආදිමාහ  

695-7. තත්ථ වස්සානි සතසහස්සානීති වස්සානං සතසහස්සානි, 

අතික්කමිත්වාතිවචනයසයසො භුම්මත්යථවාඑතංෙච්චත්තවචනං, වස්යසසු

සතසහස්යසසු වීතිවත්යතසූති අත්යථො  යඝොයසො සුෙයති තාවයදති යදා

එත්තයකො කායලො අතික්කන්යතො යහොති, තාවයදව තස්මිං කායල ‘‘ඉධ
ෙච්චන්තානං යවො මාරිසා වස්සසතසහස්සෙරිමායණො කායලො අතීයතො’’ති

එවං තස්මිං නිරයය සද්යදො සුයයති  ලක්යෙො එයසො, මහාරාජ, 

සතභාගවස්සයකොටියෙොති සතභාගා සතයකොට්ඨාසා වස්සයකොටියයො, 

මහාරාජ, නිරයය ෙච්චන්තානං සත්තානං ආයුයනො එයසො ලක්යෙො එයසො 

ෙරිච්යඡයදොතිඅත්යථො ඉදංවුත්තංයහොති–දසදසකංසතංනාම, දසසතානි

සහස්සංනාම, දසදසසහස්සානිසතසහස්සංනාම, සතසතසහස්සානියකොටි

නාම, තාසං යකොටීනං වයසන සතසහස්සවස්සයකොටියයො සතභාගා
වස්සයකොටියයො  සා ච යෙො යනරයිකානංයයව වස්සගණනාවයසන 

යවදිතබ්බා, න මනුස්සානං, යදවානං වා  ඊදිසානි අයනකානි
වස්සයකොටිසතසහස්සානි යනරයිකානං ආයු  යතනාහ 

‘‘යකොටිසතසහස්සානි, නිරයෙ ෙච්චයර ජනා’’ති  යාදියසන ෙන ොයෙන

සත්තාඑවංනිරයයසුෙච්චන්ති, තංනිගමනවයසනදස්යසතුං ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨීච 

දුස්සීලා, යෙචඅරියූෙවාදියනො’’තිවුත්තං  යවදිස්සන්තිඅනුභවිස්සං  
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698-706. එවං ආයතිං අත්තනා අනුභවිතබ්බං ොෙඵලං දස්යසත්වා

ඉදානි ‘‘යකන යත බ්රහ්මචරියයන, ආනුභායවො අයං තවා’’ති රඤ්ඤා 
පුච්ඡිතමත්ථං ආචික්ඛිත්වා තං සරයණසු යචව සීයලසු ච

ෙතිට්ඨායෙතුකායමො ‘‘තං සුය ොහි මහාරාජා’’තිආදිමාහ  තත්ථ 

සීයලසුයෙොසයථ රතාතිනිච්චසීයලසුචඋයෙොසථසීයලසුච අභිරතා  අදාති

අදාසි  තංධම්මන්තිතං අට්ඨඞ්ගිකංමග්ගංඅමතෙදඤ්ච  

709-12. එවං යෙයතන සරයණසු සීයලසු ච සමාදපියතො රාජා
ෙසන්නමානයසො යතන අත්තයනො කතං උෙකාරං තාව කිත්යතත්වා

සරණාදීසු ෙතිට්ඨහන්යතො ‘‘අත්ථකායමො’’තිආදිකා තිස්යසො ගාථා වත්වා
පුබ්යබඅත්තනාගහිතායොපිකායදිට්ඨියාෙටිනිස්සට්ඨභාවං ෙකායසන්යතො 

‘‘ඔඵු ාමී’’තිගාථමාහ  

තත්ථ ඔඵු ාමි මහාවායතතිමහන්යත වායත වායන්යත භුසං විය තං

ොෙකංදිට්ඨිං, යක්ෙ, තවධම්මයදසනාවායතඔඵුණාමි නිද්ධුනාමි  නදිොවා

සීඝගාමිොතිසීඝයසොතායමහානදියාවා තිණකට්ඨෙණ්ණකසටංවියොපිකං

දිට්ඨිංෙවායහමීතිඅධිප්ොයයො  වමාමිොපිකංදිට්ඨින්තිමමමයනොමුෙගතං

ොපිකං දිට්ඨිං උච්ඡඩ්ඩයාමි  තත්ථ කාරණමාහ ‘‘බුද්ධානං සාසයන

රයතො’’ති. යස්මා එකංයසන අමතාවයහ බුද්ධානං භගවන්තානං සාසයන

රයතොඅභිරයතො, තස්මාතං දිට්ඨිසඞ්ොතංවිසංවමාමීතියයොජනා  

713. ති ඔසානගාථා සඞ්ගීතිකායරහි ඨපිතා  තත්ථ 

ොයමොක්යෙොතිොචීනදිසාභිමුයෙො හුත්වා  රථමාරුහීති රාජා ගමනසජ්ජං

අත්තයනො රාජරථං අභිරුහි, ආරුය්හ යක්ොනුභායවන තං දිවසයමව
අත්තයනො නගරං ෙත්වා රාජභවනං ොවිසි  යසො අෙයරන සමයයන ඉමං

ෙවත්තිං භික්ඛූනං ආයරොයචසි, භික්ඛූ තං යථරානං ආයරොයචසුං, යථරා
තතියසඞ්ගීතියංසඞ්ගහංආයරොයෙසුං  

නන්දකයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. යරවතීයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

714-36. උට්යඨහි, යරවයත, සුොෙධම්යමතිඉදංයරවතීයෙතවත්ථු තං

යස්මා යරවතීවිමානවත්ථුනා නිබ්බියසසං, තස්මා යයදත්ථ අට්ඨුප්ෙත්තියං

ගාථාසුචවත්තබ්බං, තං ෙරමත්ථදීෙනියංවිමානවත්ථුවණ්ණනායං (වි  ව 

අට්ඨ  860 යරවතීවිමානවණ්ණනා) වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං  ඉදඤ්හි
නන්දියස්සයදවපුත්තස්ස වයසනවිමානවත්ථුොළියංසඞ්ගහංආයරොපිතම්පි

යරවතීෙටිබද්ධාය ගාථාය වයසන ‘‘යරවතීයෙතවත්ථු’’න්ති
යෙතවත්ථුොළියම්පිසඞ්ගහංආයරොපිතන්තිදට්ඨබ්බං  

යරවතීයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

204 

ෙටුන 

5. උච්ඡුයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

ඉදං මම උච්ඡුවනං මහන්තන්ති ඉදං උච්ඡුයෙතවත්ථු  තස්ස කා

උප්ෙත්ති? භගවතියවළුවයනවිහරන්යතඅඤ්ඤතයරොපුරියසො උච්ඡුකලාෙං
ෙන්යධකත්වාඑකංඋච්ඡුංොදන්යතොගච්ඡති අථඅඤ්ඤතයරොඋොසයකො
සීලවා කලයාණධම්යමො බාලදාරයකන සද්ධිං තස්ස පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො
ගච්ඡති  දාරයකො උච්ඡුං ෙස්සිත්වා ‘‘යදහී’’ති ෙයරොදති  උොසයකො දාරකං
ෙයරොදන්තංදිස්වාතංපුරිසං සඞ්ගණ්හන්යතොයතනසද්ධිංසල්ලාෙමකාසි 

යසො ෙනපුරියසො යතනසද්ධිංනකිඤ්චි ආලපි, දාරකස්සඋච්ඡුෙණ්ඩම්පි

නාදාසි  උොසයකො තං දාරකං දස්යසත්වා ‘‘අයං දාරයකො අතිවිය යරොදති, 
ඉමස්සඑකංඋච්ඡුෙණ්ඩංයදහී’’තිආහ තංසුත්වායසොපුරියසොඅසහන්යතො 
ෙටිහතචිත්තං උෙට්ඨයෙත්වා අනාදරවයසන එකං උච්ඡුලට්ඨිං පිට්ඨියතො
ඛිපි  

යසො අෙයරන සමයයන කාලං කත්වා චිරං ෙරිභාවිතස්ස යලොභස්ස

වයසන යෙයතසුනිබ්බත්ති, තස්සඵලංනාම සකකම්මසරික්ෙකංයහොතීති 
අට්ඨකරීසමත්තං ඨානං අවත්ථරන්තං අඤ්ජනවණ්ණං
මුසලදණ්ඩෙරිමායණහි උච්ඡූහි ඝනසඤ්ඡන්නං මහන්තං උච්ඡුවනං
නිබ්බත්ති තස්මිංොදිතුකාමතාය‘‘උච්ඡුං ගයහස්සාමී’’තිඋෙගතමත්යතතං

උච්ඡූඅභිහනන්ති, යසොයතනපුච්ඡියතොෙතති  

අයථකදිවසං ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො රාජගහං පිණ්ඩාය
ගච්ඡන්යතො අන්තරාමග්යග තං යෙතං අද්දස  යසො යථරං දිස්වා අත්තනා 
කතකම්මංපුච්ඡි– 

737. 

‘‘ඉදංමමඋච්ඡුවනංමහන්තං, නිබ්බත්තතිපුඤ්ඤඵලංඅනප්ෙකං; 

තං දානි යම න ෙරියභොගයමති, ආචික්ෙ භන්යත කිස්ස අයං 
විොයකො  

738. 

‘‘හඤ්ඤාමි ෙජ්ජාමිචවායමාමි, ෙරිසක්කාමි ෙරිභුඤ්ජිතුංකිඤ්චි; 

ස්වාහං ඡින්නථායමො කෙයණො ලාලොමි, කිස්ස කම්මස්ස අයං 
විොයකො  

739. 

‘‘විඝායතොචාහංෙරිෙතාමිඡමායං, 

ෙරිවත්තාමිවාරිචයරොවඝම්යම; 

රුදයතොචයමඅස්සුකානිග්ගලන්ති, 
ආචික්ෙභන්යතකිස්සඅයංවිොයකො  

740. 
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‘‘ඡායතො කිලන්යතො ච පිොසියතො ච, සන්තස්සියතො සාතසුෙං න 

වින්යද; 

පුච්ඡාමි තං එතමත්ථං භදන්යත, කථං නු උච්ඡුෙරියභොගං 
ලයභයය’’න්ති  

741. 

‘‘පුයර තුවංකම්මමකාසිඅත්තනා, මනුස්සභූයතො පුරිමායජාතියා; 

අහඤ්චතංඑතමත්ථංවදාමි, සුත්වානත්වංඑතමත්ථංවිජාන  

742. 

‘‘උච්ඡුං තුවං ොදමායනො ෙයායතො, පුරියසො ච යත පිට්ඨියතො 

අන්වගච්ඡි; 

යසොචතංෙච්චාසන්යතොකයථසි, තස්සතුවංනකිඤ්චි ආලපිත්ථ  

743. 

‘‘යසො චතංඅභණන්තංඅයාචි, යදහයය උච්ඡුන්තිචතංඅයවොච; 

තස්ස තුවං පිට්ඨියතො උච්ඡුං අදාසි, තස්යසතං කම්මස්ස අයං 
විොයකො  

744. 

‘‘ඉඞ්ඝ ත්වං ගන්ත්වාන පිට්ඨියතො ගණ්යහයයාසි, ගයහත්වාන තං 

ොදස්සුයාවදත්ථං; 

යතයනව ත්වං අත්තමයනො භවිස්සසි, හට්යඨො චුදග්යගො ච
ෙයමොදියතො චාති  

745. 

‘‘ගන්ත්වාන යසො පිට්ඨියතො අග්ගයහසි, ගයහත්වාන තං ොදි 

යාවදත්ථං; 

යතයනවයසොඅත්තමයනොඅයහොසි, හට්යඨොචුදග්යගොචෙයමොදියතො

චා’’ති  – 

වචනෙටිවචනගාථායෙයතනයථයරනචවුත්තා  

737-8. තත්ථ කස්සාතිකීදිසස්ස, කම්මස්සාතිඅධිප්ොයයො  හඤ්ඤාමීති

විහඤ්ඤාමි විඝාතං ආෙජ්ජාමි  විහඤ්ඤාමීති වා විබාධියාමි, වියසසයතො

පීළියාමීති අත්යථො  ෙජ්ජාමීති ොදියාමි, අසිෙත්තසදියසහි නිසියතහි

ොදන්යතහි විය උච්ඡුෙත්යතහි කන්තියාමීති අත්යථො  වාෙමාමීති උච්ඡුං 

ොදිතුං වායාමං කයරොමි  ෙරිසක්කාමීති ෙයයොගං කයරොමි  ෙරිභුඤ්ජිතුන්ති

උච්ඡුරසං ෙරිභුඤ්ජිතුං, උච්ඡුං ොදිතුන්ති අත්යථො  ඡින්නථායමොති

ඡින්නසයහො උෙච්ඡින්නථායමො, ෙරික්ඛීණබයලොති අත්යථො  කෙය ොති 

දීයනො  ලාලොමීතිදුක්යෙනඅට්ටියතොඅතිවියවිලොමි  
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739. විඝායතොති විඝාතවා, විහතබයලො වා  ෙරිෙතාමි ඡමාෙන්ති ඨාතුං

අසක්යකොන්යතො භූමියං ෙෙතාමි  ෙරිවත්තාමීති ෙරිබ්භමාමි  වාරිචයරොවාති 

මච්යඡොවිය  ඝම්යමතිඝම්මසන්තත්යතථයල  

740-4. සන්තස්සියතොති ඔට්ඨකණ්ඨතාලූනං යසොසප්ෙත්තියා සුට්ඨු

තසියතො  සාතසුෙන්තිසාතභූතංසුෙං  න වින්යදතිනලභාමි  තන්ති තුවං  

විජානාති විජානාහි  ෙොයතොති ගන්තුං ආරද්යධො  අන්වගච්ඡීති අනුබන්ධි  

ෙච්චාසන්යතොති ෙච්චාසීසමායනො  තස්යසතං කම්මස්සාති එත්ථ එතන්ති 

නිොතමත්තං, තස්ස කම්මස්සාති අත්යථො  පිට්ඨියතො ගණ්යහෙයාසීති

අත්තයනොපිට්ඨිෙස්යසයනවඋච්ඡුංගණ්යහයයාසි  ෙයමොදියතොතිෙමුදියතො  

745. ගයහත්වාන තං ොදි ොවදත්ථන්ති යථයරනආණත්තිනියායමන
උච්ඡුං ගයහත්වා යථාරුචි ොදිත්වා මහන්තං උච්ඡුකලාෙං ගයහත්වා

යථරස්ස උෙයනසි, යථයරො තං අනුග්ගණ්හන්යතො යතයනව තං

උච්ඡුකලාෙං ගාහායෙත්වා යවළුවනං ගන්ත්වා භගවයතො අදාසි, භගවා

භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං තං ෙරිභුඤ්ජිත්වා අනුයමොදනං අකාසි, යෙයතො 

ෙසන්නචිත්යතොවන්දිත්වාගයතො, තයතොෙට්ඨායයථාසුෙංඋච්ඡුංෙරිභුඤ්ජි  

යසොඅෙයරනසමයයනකාලංකත්වාතාවතිංයසසුඋප්ෙජ්ජි සාෙයනසා 
යෙතස්ස ෙවත්ති මනුස්සයලොයක ොකටා අයහොසි  අථ මනුස්සා සත්ථාරං
උෙසඞ්කමිත්වා තං ෙවත්තිං පුච්ඡිංසු  සත්ථා යතසං තමත්ථං විත්ථාරයතො

කයථත්වා ධම්මං යදයසසි, තං සුත්වා මනුස්සා මච්යඡරමලයතො ෙටිවිරතා
අයහසුන්ති  

උච්ඡුයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. කුමාරයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

සාවත්ථි නාමනගරන්තිඉදංසත්ථායජතවයනවිහරන්යතො ද්යවයෙයත
ආරබ්භ කයථසි  සාවත්ථියං කිර යකොසලරඤ්යඤො ද්යව පුත්තා ොසාදිකා
ෙඨමවයය ඨිතා යයොබ්බනමදමත්තා ෙරදාරකම්මං කත්වා කාලං කත්වා
ෙරිොපිට්යඨ යෙතා හුත්වා නිබ්බත්තිංසු  යත රත්තියං යභරයවන සද්යදන
ෙරියදවිංසු  මනුස්සා තං සුත්වා භීතතසිතා ‘‘එවං කයත ඉදං අවමඞ්ගලං
වූෙසම්මතී’’තිබුද්ධප්ෙමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්සමහාදානංදත්වාතංෙවත්තිං
භගවයතො ආයරොයචසුං  භගවා ‘‘උොසකා තස්ස සද්දස්ස සවයනන
තුම්හාකං න යකොචි අන්තරායයො’’ති වත්වා තස්ස කාරණං ආචික්ඛිත්වා 
යතසංධම්මංයදයසතුං– 

746. 

‘‘සාවත්ථි නාමනගරං, හිමවන්තස්ස ෙස්සයතො; 

තත්ථආසුංද්යවකුමාරා, රාජපුත්තාතියමසුතං  
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747. 

‘‘සම්මත්තාරජනීයයසු, කාමස්සාදාභිනන්දියනො; 

ෙච්චුප්ෙන්නසුයෙගිද්ධා, නයතෙස්සිංසුනාගතං  

748. 

‘‘යතචුතාචමනුස්සත්තා, ෙරයලොකංඉයතොගතා; 

යතධයඝොයසන්තයදිස්සන්තා, පුබ්යබදුක්කටමත්තයනො  

749. 

‘‘බහූසුවතසන්යතසු, යදයයධම්යමඋෙට්ඨියත; 

නාසක්ඛිම්හාචඅත්තානං, ෙරිත්තංකාතුංසුොවහං  

750. 

‘‘කිංතයතොොෙකංඅස්ස, යංයනොරාජකුලාචුතා; 

උෙෙන්නායෙත්තිවිසයං, ඛුප්පිොසසමප්පිතා  

751. 

‘‘සාමියනොඉධහුත්වාන, යහොන්තිඅසාමියනොතහිං; 

භමන්තිඛුප්පිොසාය, මනුස්සාඋන්නයතොනතා  

752. 

‘‘එතමාදීනවං ඤත්වා, ඉස්සරමදසම්භවං; 

ෙහාය ඉස්සරමදං, භයවසග්ගගයතොනයරො; 

කායස්ස යභදා සප්ෙඤ්යඤො, සග්ගං යසො උෙෙජ්ජතී’’ති – ගාථා 

අභාසි; 

746. තත්ථ ඉති යම සුතන්ති න යකවලං අත්තයනො ඤායණන

දිට්ඨයමව, අථයෙො යලොයකොකටභායවනඑවංමයාසුතන්තිඅත්යථො  

747. කාමස්සාදාභිනන්දියනොති කාමුයණසු අස්සාදවයසන

අභිනන්දනසීලා  ෙච්චුප්ෙන්නසුයෙ ගිද්ධාති වත්තමානසුෙමත්යත ගිද්ධා 

ගථිතාහුත්වා  නයතෙස්සිංසුනාගතන්ති දුච්චරිතංෙහාය සුචරිතංචරිත්වා
අනාගතංආයතිංයදවමනුස්යසසුලද්ධබ්බංසුෙංයතනචින්යතසුං  

748. යතධයඝොයසන්තයදිස්සන්තාතියතපුබ්යබරාජපුත්තභූතායෙතා
ඉධ සාවත්ථියා සමීයෙ අදිස්සමානරූො යඝොයසන්ති කන්දන්ති  කිං

කන්දන්තීතිආහ ‘‘පුබ්යබදුක්කෙමත්තයනො’’ති  

749. ඉදානි යතසං කන්දනස්ස කාරණං යහතුයතො ච ඵලයතො ච

විභජිත්වාදස්යසතුං ‘‘බහූසුවතසන්යතසූ’’තිආදිවුත්තං  
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තත්ථ බහූසුවතසන්යතසූතිඅයනයකසු දක්ඛියණයයයසුවිජ්ජමායනසු  

යදෙයධම්යම උෙට්ඨියතති අත්තයනො සන්තයක දාතබ්බයදයයධම්යමපි

සමීයෙඨියත, ලබ්භමායනතිඅත්යථො  ෙරිත්තංසුොවහන්තිඅප්ෙමත්තකම්පි
ආයතිං සුොවහං පුඤ්ඤං කත්වා අත්තානං යසොත්ථිං නිරුෙද්දවං කාතුං
නාසක්ඛිම්හාවතාතියයොජනා  

750. කං තයතො ොෙකං අස්සාති තයතො ොෙකං ලාමකං නාම කිං

අඤ්ඤං අස්ස සියා  ෙං යනො රාජකුලා චුතාති යයන ොෙකම්යමන මයං
රාජකුලයතො චුතා ඉධ යෙත්තිවිසයං උෙෙන්නා යෙයතසු නිබ්බත්තා
ඛුප්පිොසසමප්පිතාවිචරාමාති අත්යථො  

751. සාමියනොඉධහුත්වානාතිඉධඉමස්මිංයලොයකයස්මිංයයවඨායන

පුබ්යබ සාමියනො හුත්වා විචරන්ති, තහිං තස්මිංයයව ඨායන යහොන්ති

අස්සාමියනො  මනුස්සා උන්නයතොනතාති මනුස්සකායල සාමියනො හුත්වා

කාලකතාකම්මවයසනඔනතා භමන්ති ඛුප්පිොසාය, ෙස්සසංසාරෙකතින්ති
දස්යසති  

752. එතමාදීනවංඤත්වා, ඉස්සරමදසම්භවන්තිඑතංඉස්සරියමදවයසන 

සම්භූතංඅොයූෙෙත්තිසඞ්ොතංආදීනවංයදොසංඤත්වාෙහායඉස්සරියමදං

පුඤ්ඤප්ෙසුයතො හුත්වා  භයව සග්ගගයතො නයරොති සග්ගං යදවයලොකං
ගයතොයයව භයවයය  

ඉතිසත්ථායතසංයෙතානංෙවත්තිංකයථත්වායතහිමනුස්යසහිකතං 
දානං යතසං යෙතානං උද්දිසායෙත්වා සම්ෙත්තෙරිසාය අජ්ඣාසයානුරූෙං
ධම්මංයදයසසි  සායදසනාමහාජනස්සසාත්ථිකාඅයහොසීති  

කුමාරයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. රාජපුත්තයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

පුබ්යබ කතානං කම්මානන්ති ඉදං සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
රාජපුත්තයෙතං ආරබ්භ කයථසි  තත්ථ යයො යසො අතීයත කිතවස්ස නාම
රඤ්යඤො පුත්යතො අතීයත ෙච්යචකබුද්යධ අෙරජ්ඣිත්වා බහූනි
වස්සසහස්සානි නිරයය ෙච්චිත්වා තස්යසව කම්මස්ස විොකාවයසයසන
යෙයතසුඋප්ෙන්යනො යසොඉධ‘‘රාජපුත්තයෙයතො’’තිඅධිප්යෙයතො තස්ස 

වත්ථු යහට්ඨා සාණවාසියෙතවත්ථුම්හි විත්ථාරයතො ආගතයමව, තස්මා
තත්ථ වුත්තනයයයනව ගයහතබ්බං  සත්ථා හි තදා යථයරන අත්තයනො

ඤාතියෙතානංෙවත්තියාකථිතාය ‘‘නයකවලංතවඤාතකායයව, අථයෙො
ත්වම්පි ඉයතො අනන්තරාතීයත අත්තභායව යෙයතො හුත්වා මහාදුක්ෙං
අනුභවී’’තිවත්වායතනයාචියතො– 

753. 
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‘‘පුබ්යබකතානංකම්මානං, විොයකොමථයයමනං; 

රූයෙසද්යදරයසගන්යධ, යඵොට්ඨබ්යබචමයනොරයම  

754. 

‘‘ඉච්චංගීතංරතිංඛිඩ්ඩං, අනුභුත්වාඅනප්ෙකං; 

උයයායනෙරිචරිත්වා, ෙවිසන්යතොගිරිබ්බජං  

755. 

‘‘ඉසිං සුයනත්තමද්දක්ඛි, අත්තදන්තංසමාහිතං; 

අප්පිච්ඡංහිරිසම්ෙන්නං, උඤ්යඡෙත්තගයතරතං  

756. 

‘‘හත්ථික්ෙන්ධයතොඔරුය්හ, ලද්ධාභන්යතතිචාබ්රවි; 

තස්සෙත්තංගයහත්වාන, උච්චංෙග්ගය්හෙත්තියයො  

757. 

‘‘ථණ්ඩියලෙත්තංභින්දිත්වා, හසමායනොඅෙක්කමි; 

රඤ්යඤොකිතවස්සාහංපුත්යතො, කිංමංභික්ඛුකරිස්සසි  

758. 

‘‘තස්සකම්මස්සඵරුසස්ස, විොයකොකටුයකොඅහු; 

යංරාජපුත්යතොයවයදසි, නිරයම්හිසමප්පියතො  

759. 

‘‘ඡයළවචතුරාසීති, වස්සානිනහුතානිච; 

භුසංදුක්ෙංනිගච්ඡිත්යථො, නිරයයකතකිබ්බියසො  

760. 

‘‘උත්තායනොපි චෙච්චිත්ථ, නිකුජ්යජො වාමදක්ඛියණො; 

උද්ධංොයදොඨියතොයචව, චිරංබායලොඅෙච්චථ  

761. 

‘‘බහූනිවස්සසහස්සානි, පූගානිනහුතානිච; 

භුසංදුක්ෙංනිගච්ඡිත්යථො, නිරයයකතකිබ්බියසො  

762. 

‘‘එතාදිසංයෙොකටුකං, අප්ෙදුට්ඨප්ෙයදොසිනං; 

ෙච්චන්තිොෙකම්මන්තා, ඉසිමාසජ්ජසුබ්බතං  

763. 

‘‘යසොතත්ථබහුවස්සානි, යවදයිත්වාබහුංදුෙං; 

ඛුප්පිොසහයතොනාම, යෙයතොආසිතයතොචුයතො  
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764. 

‘‘එතමාදීනවංඤත්වා, ඉස්සරමදසම්භවං; 

ෙහායඉස්සරමදං, නිවාතමනුවත්තයය  

765. 

‘‘දිට්යඨව ධම්යමොසංයසො, යයොබුද්යධසු සගාරයවො; 

කායස්සයභදාසප්ෙඤ්යඤො, සග්ගංයසොඋෙෙජ්ජතී’’ති – 

ඉදංයෙතවත්ථුංකයථසි  

753. තත්ථ පුබ්යබ කතානං කම්මානං, විොයකො මථයෙ මනන්ති
පුරිමාසු ජාතීසුකතානංඅකුසලකම්මානංඵලංඋළාරංහුත්වාඋප්ෙජ්ජමානං

අන්ධබාලානංචිත්තං මථයයයයඅභිභයවයය, ෙයරසංඅනත්ථකරණමුයෙන
අත්තයනොඅත්ථංඋප්ොයදයයාති අධිප්ොයයො  

ඉදානි තංචිත්තමථනංවිසයයනසද්ධිං දස්යසතුං ‘‘රූයෙසද්යද’’තිආදි

වුත්තං තත්ථ රූයෙතිරූෙයහතු, යථිච්ඡිතස්සමනාපියස්සරූොරම්මණස්ස 

ෙටිලාභනිමිත්තන්තිඅත්යථො  සද්යදතිආදීසුපිඑයසවනයයො  

754. එවං සාධාරණයතො වුත්තමත්ථං අසාධාරණයතො නියයමත්වා

දස්යසන්යතො ‘‘නච්චං ගීත’’න්තිආදිමාහ තත්ථ රතින්තිකාමරතිං  ඛිඩ්ඩන්ති

සහායකාදීහියකළිං  ගිරිබ්බජන්තිරාජගහං  

755. ඉසින්ති අයසක්ොනං සීලක්ෙන්ධාදීනං එසනට්යඨන ඉසිං  

සුයනත්තන්ති එවංනාමකං ෙච්යචකබුද්ධං  අත්තදන්තන්ති උත්තයමන

දමයථනදමිතචිත්තං  සමාහිතන්තිඅරහත්තඵලසමාධිනාසමාහිතං  උඤ්යඡ 

ෙත්තගයත රතන්ති උඤ්යඡන භික්ොචායරන ලද්යධ ෙත්තගයත
ෙත්තෙරියාෙන්යන ආහායරරතංසන්තුට්ඨං  

756. ලද්ධා, භන්යතති චාබ්රවීති ‘‘අපි, භන්යත, භික්ො ලද්ධා’’ති 

විස්සාසජනනත්ථං කයථසි  උච්චං ෙග්ගය්හාති උච්චතරං කත්වා ෙත්තං
උක්ඛිපිත්වා  

757. ථණ්ඩියලෙත්තංභින්දිත්වාතිෙරකඨියනභූමිප්ෙයදයසඛිෙන්යතො 

ෙත්තං භින්දිත්වා  අෙක්කමීති යථොකං අෙසක්කි  අෙසක්කන්යතො ච
‘‘අකාරයණයනව අන්ධබායලො මහන්තං අනත්ථං අත්තයනො අකාසී’’ති 

කරුණායනවයසන ඔයලොයකන්තං ෙච්යචකබුද්ධං රාජපුත්යතො ආහ 

‘‘රඤ්යඤො කතවස්සාහංපුත්යතො, කංමංභික්ඛුකරිස්සසී’’ති  

758. ඵරුසස්සාති දාරුණස්ස  කටුයකොතිඅනිට්යඨො  ෙන්තියංවිොකං  

සමප්පියතොතිඅල්ලීයනො  
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759. ඡයළවචතුරාසීති, වස්සානිනහුතානිචාතිඋත්තායනොනිෙන්යනො 

චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි, නිකුජ්යජො, වාමෙස්යසන, දක්ඛිණෙස්යසන, 

උද්ධංොයදො, ඔලම්බියකො, යථාඨියතො චාති එවං ඡ චතුරාසීතිසහස්සානි
වස්සානියහොන්ති යතනාහ– 

760. 

‘‘උත්තායනොපිචෙච්චිත්ථ, නිකුජ්යජොවාමදක්ඛියණො; 

උද්ධංොයදොඨියතොයචව, චිරංබායලොඅෙච්චථා’’ති  

තානි ෙනවස්සානියස්මාඅයනකානිනහුතානි යහොන්ති, තස්මාවුත්තං 

‘‘නහුතානී’’ති  භුසංදුක්ෙංනිගච්ඡිත්යථොතිඅතිවියදුක්ෙංොපුණි  

761. පූගානීති වස්සසමූයහ, ඉධ පුරිමගාථාය ච අච්චන්තසංයයොයග
උෙයයොගවචනං දට්ඨබ්බං  

762. එතාදිසන්ති එවරූෙං  කටුකන්ති අතිදුක්ෙං, 
භාවනෙංසකනිද්යදයසොයං ‘‘එකමන්තං නිසීදී’’තිආදීසු විය  
අප්ෙදුට්ඨප්ෙයදොසිනං ඉසිං සුබ්බතං ආසජ්ජ ආසායදත්වා ොෙකම්මන්තා
පුග්ගලා එවරූෙංකටුකංඅතිවියදුක්ෙංෙච්චන්තීතියයොජනා  

763. යසොති යසො රාජපුත්තයෙයතො  තත්ථාති නිරයය  යවදයිත්වාති 

අනුභවිත්වා  නාමාති බයත්තොකටභායවන  තයතො චුයතොති නිරයයතො
චුයතො යසසංවුත්තනයයමව  

එවං භගවා රාජපුත්තයෙතකථාය තත්ථ සන්නිෙතිතං මහාජනං
සංයවයජත්වා උෙරි සච්චානි ෙකායසසි  සච්චෙරියයොසායන බහූ
යසොතාෙත්තිඵලාදීනිසම්ොපුණිංසූති  

රාජපුත්තයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. ගූථොදකයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

ගූථකූෙයතො උග්ගන්ත්වාති ඉදං සත්ථරි යජතවයන විහරන්යත එකං
ගූථොදකයෙතං ආරම්භ වුත්තං  සාවත්ථියා කිර අවිදූයර අඤ්ඤතරස්මිං 
ගාමයක එයකො කුටුම්බියකො අත්තයනො කුලූෙකං භික්ඛුං උද්දිස්ස විහාරං
කායරසි  තත්ථ නානාජනෙදයතො භික්ඛූ ආගන්ත්වා ෙටිවසිංසු  යත දිස්වා
මනුස්සාෙසන්නචිත්තා ෙණීයතනෙච්චයයනඋෙට්ඨහිංසු කුලූෙයකොභික්ඛු
තං අසහමායනො ඉස්සාෙකයතො හුත්වා යතසං භික්ඛූනං යදොසං වදන්යතො
කුටුම්බිකංඋජ්ඣායෙසි කුටුම්බියකොයතභික්ඛූකුලූෙකඤ්ච ෙරිභවන්යතො
ෙරිභාසි  අථ කුලූෙයකො කාලං කත්වා තස්මිංයයව විහායර වච්චකුටියං

යෙයතො හුත්වා නිබ්බත්ති, කුටුම්බියකො ෙන කාලං කත්වා තස්යසව උෙරි
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යෙයතො හුත්වා නිබ්බත්ති  අථායස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො තං දිස්වා
පුච්ඡන්යතො– 

766. 

‘‘ගූථකූෙයතොඋග්ගන්ත්වා, යකොනදීයනොෙතිට්ඨසි; 

නිස්සංසයංොෙකම්මන්යතො, කිංනුසද්දහයසතුව’’න්ති – 

ගාථමාහ තංසුත්වායෙයතො– 

767. 

‘‘අහංභදන්යතයෙයතොම්හි, දුග්ගයතොයමයලොකියකො; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගයතො’’ති – 

ගාථාය අත්තානංආචික්ඛි අථනංයථයරො – 

768. 

‘‘කිංනුකායයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 

කිස්සකම්මවිොයකන, ඉදංදුක්ෙංනිගච්ඡසී’’ති – 

ගාථායයතනකතකම්මංපුච්ඡි යසොයෙයතො– 

769. 

‘‘අහුආවාසියකොමය්හං, ඉස්සුකීකුලමච්ඡරී; 

අජ්ඣාසියතොමය්හංඝයර, කදරියයොෙරිභාසයකො  

770. 

‘‘තස්සාහං වචනංසුත්වා, භික්ෙයවො ෙරිභාසිසං; 

තස්සකම්මවිොයකන, යෙතයලොකංඉයතොගයතො’’ති – 

ද්වීහිගාථාහිඅත්තනාකතකම්මංකයථසි  

769. තත්ථ අහුආවාසියකොමය්හන්තිමය්හංආවායසමයාකතවිහායර

එයකො භික්ඛු ආවාසියකො නිබද්ධවසනයකො අයහොසි  අජ්ොසියතො මය්හං 

ඝයරතිකුලූෙකභායවනමමයගයහතණ්හාභිනියවසවයසනඅභිනිවිට්යඨො  

770. තස්සාතිතස්සකුලූෙකභික්ඛුස්ස  භික්ෙයවොතිභික්ඛූ  ෙරිභාසිසන්ති 

අක්යකොසිං  යෙතයලොකං ඉයතො ගයතොති ඉමිනා ආකායරන යෙතයයොනිං
උෙගයතො යෙතභූයතො  

තංසුත්වායථයරොඉතරස්සගතිංපුච්ඡන්යතො– 

771. 
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‘‘අමිත්යතොමිත්තවණ්යණන, යයොයතආසිකුලූෙයකො; 

කායස්සයභදාදුප්ෙඤ්යඤො, කිංනුයෙච්චගතිංගයතො’’ති – 

ගාථමාහ තත්ථ මිත්තවණ්ය නාතිමිත්තෙටිරූයෙනමිත්තෙටිරූෙතාය  

පුනයෙයතොයථරස්සතමත්ථංආචික්ෙන්යතො– 

772. 

‘‘තස්යසවාහංොෙකම්මස්ස, සීයසතිට්ඨාමිමත්ථයක; 

යසොචෙරවිසයංෙත්යතො, මයමවෙරිචාරයකො  

773. 

‘‘යං භදන්යතහදන්තඤ්යඤ, එතංයමයහොති යභොජනං; 

අහඤ්චයෙොයංහදාමි, එතංයසොඋෙජීවතී’’ති –ගාථාද්වයමාහ; 

772. තත්ථ තස්යසවාති තස්යසව මය්හං පුබ්යබ කුලූෙකභික්ඛුභූතස්ස 

යෙතස්ස  ොෙකම්මස්සාතිොෙසමාචාරස්ස  සීයසතිට්ඨාමිමත්ථයකතිසීයස

තිට්ඨාමි, තිට්ඨන්යතොචමත්ථයක එව තිට්ඨාමි, නසීසප්ෙමායණආකායසති

අත්යථො  ෙරවිසෙං ෙත්යතොති මනුස්සයලොකං උොදාය ෙරවිසයභූතං

යෙත්තිවිසයං ෙත්යතො  මයමවාති මය්හං එව ෙරිචාරයකො අයහොසීති
වචනයසයසො  

773. ෙං භදන්යත හදන්තඤ්යඤති භදන්යත, අයය මහායමොග්ගලාන, 

තස්සං වච්චකුටියංයංඅඤ්යඤඋහදන්තිවච්චංඔස්සජන්ති  එතංයමයහොති 

යභොජනන්තිඑතංවච්චංමය්හංදිවයසදිවයසයභොජනංයහොති  ෙං හදාමීති

තංෙනවච්චංොදිත්වායම්ෙහංවච්චංකයරොමි  එතං යසොඋෙජීවතීතිඑතං

මම වච්චං යසො කුලූෙකයෙයතො දිවයස දිවයස ොදනවයසන උෙජීවති, 
අත්තභාවංයායෙතීතිඅත්යථො  

යතසු කුටුම්බියකො යෙසයල භික්ඛූ ‘‘එවං ආහාරෙරියභොගයතො වරං 
තුම්හාකං ගූථොදන’’න්ති අක්යකොසි  කුලූෙයකො ෙන කුටුම්බිකම්පි

තථාවචයන සමාදයෙත්වා සයං තථා අක්යකොසි, යතනස්ස තයතොපි
ෙටිකුට්ඨතරා ජීවිකා අයහොසි  ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො තං ෙවත්තිං
භගවයතො ආයරොයචසි  භගවා තමත්ථං අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා උෙවායද
ආදීනවං දස්යසත්වා සම්ෙත්තෙරිසාය ධම්මං යදයසසි  සා යදසනා
මහාජනස්සසාත්ථිකාඅයහොසීති  

ගූථොදකයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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9. ගූථොදකයෙතිවත්ථුවණ්ණනා 

774-81. ගූථකූෙයතො උග්ගන්ත්වාතිඉදංසත්ථරියජතවයනවිහරන්යත
අඤ්ඤතරං ගූථොදකයෙතිං ආරබ්භ වුත්තං  තස්සා වත්ථු
අනන්තරවත්ථුසදිසං  තත්ථ උොසයකන විහායරො කාරියතොති උොසකස්ස

වයසනආගතං, ඉධෙනඋොසිකායාතිඅයයමවවියසයසො යසසං වත්ථුස්මිං
ගාථාසුචඅපුබ්බංනත්ථි  

ගූථොදකයෙතිවත්ථුවණ්ණානානිට්ඨිතා  

10. ගණයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

නග්ගා දුබ්බණ් රූොත්ථාති ඉදං සත්ථරි යජතවයන විහරන්යත
සම්බහුයල යෙයත ආරබ්භ වුත්තං  සාවත්ථියං කිර සම්බහුලා මනුස්සා
ගණභූතා අස්සද්ධා අප්ෙසන්නා මච්යඡරමලෙරියුට්ඨිතචිත්තා 
දානාදිසුචරිතවිමුො හුත්වා චිරං ජීවිත්වා කායස්ස යභදා නගරස්ස සමීයෙ

යෙතයයොනියං නිබ්බත්තිංසු. අයථකදිවසං ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො 
සාවත්ථියංපිණ්ඩායගච්ඡන්යතොඅන්තරාමග්යගයෙයතදිස්වා– 

782. 

‘‘නග්ගාදුබ්බණරූොත්ථ, කිසාධමනිසන්ථතා; 

උප්ඵාසුලිකාකිසිකා, යකනුතුම්යහත්ථමාරිසා’’ති – 

ගාථාය පුච්ඡි  තත්ථ දුබ්බණ් රූොත්ථාති දුබ්බණ්ණසරීරා යහොථ  යක නු

තුම්යහත්ථාති තුම්යහ යක නු නාම භවථ  මාරිසාති යත අත්තයනො
සාරුප්ෙවයසනආලෙති  

තංසුත්වායෙතා– 

783. 

‘‘මයං භදන්යතයෙතම්හා, දුග්ගතා යමයලොකිකා; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගතා’’ති – 

ගාථායඅත්තයනොයෙතභාවංෙකායසත්වාපුනයථයරන– 

784. 

‘‘කිංනුකායයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 

කිස්සකම්මවිොයකන, යෙතයලොකංඉයතොගතා’’ති – 

ගාථායකතකම්මංපුච්ඡිතා– 

785. 

‘‘අනාවයටසු තිත්යථසු, විචිනිම්හද්ධමාසකං; 

සන්යතසුයදයයධම්යමසු, දීෙංනාකම්හඅත්තයනො  
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786. 

‘‘නදිංඋයෙමතසිතා, රිත්තකාෙරිවත්තති; 

ඡායංඋයෙමඋණ්යහසු, ආතයෙොෙරිවත්තති  

787. 

‘‘අග්ගිවණ්යණොචයනොවායතො, ඩහන්යතොඋෙවායති; 

එතඤ්චභන්යතඅරහාම, අඤ්ඤඤ්චොෙකංතයතො  

788. 

‘‘අපි යයොජනානිගච්ඡාම, ඡාතාආහාරයගධියනො; 

අලද්ධාවනිවත්තාම, අයහොයනොඅප්ෙපුඤ්ඤතා  

789. 

‘‘ඡාතාෙමුච්ඡිතාභන්තා, භූමියංෙටිසුම්භිතා; 

උත්තානාෙටිකිරාම, අවකුජ්ජාෙතාමයස  

790. 

‘‘යතචතත්යථවෙතිතා, භූමියංෙටිසුම්භිතා; 

උරංසීසඤ්චඝට්යටම, අයහොයනොඅප්ෙපුඤ්ඤතා  

791. 

‘‘එතඤ්චභන්යතඅරහාම, අඤ්ඤඤ්චොෙකංතයතො; 

සන්යතසුයදයයධම්යමසු, දීෙංනාකම්හඅත්තයනො  

792. 

‘‘යතහිනූනඉයතොගන්ත්වා, යයොනිංලද්ධානමානුසිං; 

වදඤ්ඤූසීලසම්ෙන්නා, කාහාමකුසලංබහු’’න්ති – 

අත්තනාකතකම්මංකයථසුං  

788. තත්ථ අපියෙොජනානිගච්ඡාමාතිඅයනකානිපියයොජනානිගච්ඡාම 

කථං? ඡාතා ආහාරයගධියනොති, චිරකාලං ජිඝච්ඡාය ජිඝච්ඡිතා ආහායර

ගිද්ධා අභිගිජ්ඣන්තා හුත්වා, එවං ගන්ත්වාපිකිඤ්චිආහාරං අලද්ධායයව

නිවත්තාම  අප්ෙපුඤ්ඤතාතිඅපුඤ්ඤතා අකතකලයාණතා  

789. උත්තානා ෙටිකරාමාති කදාචි උත්තානා හුත්වා

විකිරියමානඞ්ගෙච්චඞ්ගා විය වත්තාම  අවකුජ්ජා ෙතාමයසති කදාචි
අවකුජ්ජාහුත්වාෙතාම  

790. යත චාති යත මයං  උරං සීසඤ්ච ඝට්යෙමාති අවකුජ්ජා හුත්වා
ෙතිතා උට්ඨාතුං අසක්යකොන්තා යවධන්තා යවදනාප්ෙත්තා අත්තයනො 
අත්තයනොඋරංසීසඤ්චෙටිඝංසාම යසසංයහට්ඨාවුත්තනයයමව  
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යථයරො තං ෙවත්තිං භගවයතො ආයරොයචසි  භගවා තමත්ථං
අට්ඨුප්ෙත්තිංකත්වාසම්ෙත්තෙරිසායධම්මංයදයසසි තංසුත්වාමහාජයනො 
මච්යඡරමලංෙහායදානාදිසුචරිතනිරයතොඅයහොසීති  

ගණයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

11. ොටලිපුත්තයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

දිට්ඨාතොනිරොතිරච්ඡානයෙොනීතිඉදං සත්ථරියජතවයනවිහරන්යත
අඤ්ඤතරං විමානයෙතං ආරබ්භ වුත්තං  සාවත්ථිවාසියනො කිර 

ොටලිපුත්තවාසියනො ච බහූ වාණිජා නාවාය සුවණ්ණභූමිං අගමිංසු 
තත්යථයකො උොසයකො ආබාධියකො මාතුගායම ෙටිබද්ධචිත්යතො
කාලමකාසි  යසො කතකුසයලොපි යදවයලොකං අනුෙෙජ්ජිත්වා ඉත්ථියා
ෙටිබද්ධචිත්තතාය සමුද්දමජ්යඣ විමානයෙයතො හුත්වා නිබ්බත්ති  යස්සං 

ෙන යසො ෙටිබද්ධචිත්යතො, සා ඉත්ථී සුවණ්ණභූමිගාමිනිං නාවං අභිරුය්හ
ගච්ඡති  අථ යෙො යසො යෙයතො තං ඉත්ථිං ගයහතුකායමො නාවාය ගමනං
උෙරුන්ධි අථවාණිජා‘‘යකනනුයෙො කාරයණනඅයංනාවාන ගච්ඡතී’’ති
වීමංසන්තා කාළකණ්ණිසලාකං විචායරසුං  අමනුස්සිද්ධියා යාවතතියං

තස්සාඑවඉත්ථියාොපුණි, යස්සංයසො ෙටිබද්ධචිත්යතො තංදිස්වාවාණිජා
යවළුකලාෙං සමුද්යද ඔතායරත්වා තස්ස උෙරි තං ඉත්ථිං ඔතායරසුං 
ඉත්ථියා ඔතාරිතමත්තාය නාවා යවයගන සුවණ්ණභූමිං අභිමුො ොයාසි  
අමනුස්යසොතංඉත්ථිංඅත්තයනොවිමානංආයරොයෙත්වාතායසද්ධිංඅභිරමි  

සා එකං සංවච්ඡරං අතික්කමිත්වා නිබ්බින්නරූො තං යෙතං යාචන්තී

ආහ–‘‘අහංඉධවසන්තීමය්හංසම්ෙරායිකංඅත්ථං කාතුංනලභාමි, සාධු, 

මාරිස, මංොටලිපුත්තයමවයනහී’’ති යසොතායයාචියතො– 

793. 

‘‘දිට්ඨාතයානිරයාතිරච්ඡානයයොනි, යෙතාඅසුරාඅථවාපිමානුසා 

යදවා; 

සයමද්දස කම්මවිොකමත්තයනො, යනස්සාමි තං

ොටලිපුත්තමක්ෙතං; 
තත්ථගන්ත්වාකුසලංකයරොහිකම්ම’’න්ති – 

ගාථමාහ තත්ථ දිට්ඨාතොනිරොති එකච්යචෙච්යචකනිරයාපිතයාදිට්ඨා  

තිරච්ඡානයෙොනීති මහානුභාවා නාගසුෙණ්ණාදිතිරච්ඡානාපි දිට්ඨා තයාති

යයොජනා  යෙතාති ඛුප්පිොසාදියභදා යෙතා  අසුරාති කාලකඤ්චිකාදියභදා

අසුරා  යදවාති එකච්යච චාතුමහාරාජිකා යදවා  යසො කිර අත්තයනො
ආනුභායවනඅන්තරන්තරාතංගයහත්වා ෙච්යචකනිරයාදියකදස්යසන්යතො

විචරති, යතන එවමාහ  සෙමද්දස කම්මවිොකමත්තයනොති නිරයාදියක
වියසසයතො ගන්ත්වා ෙස්සන්තී සයයමව අත්තනා කතකම්මානං විොකං

ෙච්චක්ෙයතො අද්දස අදක්ඛි  යනස්සාමි තං ොෙලිපුත්තමක්ෙතන්ති
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ඉදානාහංතංඅක්ෙතංයකනචිඅෙරික්ෙතංමනුස්සරූයෙයනව ොටලිපුත්තං

නයිස්සාමි  ත්වං ෙන තත්ථ ගන්ත්වා කුසලං කයරොහි කම්මං, 
කම්මවිොකස්ස ෙච්චක්ෙයතො දිට්ඨත්තා යුත්තෙයුත්තා පුඤ්ඤනිරතා 
යහොහීතිඅත්යථො  

අථ සාඉත්ථීතස්සවචනංසුත්වාඅත්තමනා – 

794. 

‘‘අත්ථකායමොසියමයක්ෙ, හිතකායමොසියදවයත; 

කයරොමිතුය්හංවචනං, ත්වංසිආචරියයොමම  

795. 

‘‘දිට්ඨාමයානිරයාතිරච්ඡානයයොනි, යෙතාඅසුරාඅථවාපිමානුසා 

යදවා; 

සයමද්දසං කම්මවිොකමත්තයනො, කාහාමි පුඤ්ඤානි

අනප්ෙකානී’’ති  – 

ගාථමාහ  

අථ යසො යෙයතො තං ඉත්ථිං ගයහත්වා ආකායසන ගන්ත්වා
ොටලිපුත්තනගරස්සමජ්යඣඨයෙත්වාෙක්කාමි අථස්සාඤාතිමිත්තාදයයො
තං දිස්වා‘‘මයංපුබ්යබසමුද්යදෙක්ඛිත්තාමතාතිඅස්සුම්හ සාඅයංදිට්ඨා

වත, යභො, යසොත්ථිනා ආගතා’’ති අභිනන්දමානා සමාගන්ත්වා තස්සා
ෙවත්තිං පුච්ඡිංසු  සා යතසං ආදියතො ෙට්ඨාය අත්තනා දිට්ඨං අනුභූතඤ්ච
සබ්බංකයථසි සාවත්ථිවාසියනොපියෙො යතවාණිජාඅනුක්කයමනසාවත්ථිං
උෙගතකායල සත්ථු සන්තිකං උෙසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං
නිසින්නාතංෙවත්තිංභගවයතොආයරොයචසුං භගවාතමත්ථං අට්ඨුප්ෙත්තිං
කත්වා චතුන්නං ෙරිසානං ධම්මං යදයසසි  තං සුත්වා මහාජයනො 
සංයවගජායතොදානාදිකුසලධම්මනිරයතොඅයහොසීති  

ොටලිපුත්තයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

12. අම්බවනයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

අෙඤ්චයතයෙොක්ෙරණීසුරම්මාතිඉදං සත්ථරිසාවත්ථියංවිහරන්යත

අම්බයෙතං ආරබ්භ වුත්තං. සාවත්ථියං කිර අඤ්ඤතයරො ගහෙති

ෙරික්ඛීණයභොයගොඅයහොසි තස්සභරියාකාලමකාසි, එකා ධීතායයවයහොති 
යසො තං අත්තයනො මිත්තස්ස යගයහ ඨයෙත්වා ඉණවයසන ගහියතන

කහාෙණසයතන භණ්ඩං ගයහත්වා සත්යථන සද්ධිං වණිජ්ජාය ගයතො, න
චියරයනව මූයලන සහ උදයභූතානි ෙඤ්ච කහාෙණසතානි ලභිත්වා
සත්යථන සහ ෙටිනිවත්ති  අන්තරාමග්යග යචොරා ෙරියුට්ඨාය සත්ථං

ොපුණිංසු, සත්ථිකා ඉයතො චියතො ච ෙලායිංසු  යසො ෙන ගහෙති
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අඤ්ඤතරස්මිං ගච්යඡ කහාෙයණ නික්ඛිපිත්වා අවිදූයර නිලීයි  යචොරා තං
ගයහත්වා ජීවිතා යවොයරොයෙසුං  යසො ධනයලොයභන තත්යථව යෙයතො
හුත්වා නිබ්බත්ති  

වාණිජා සාවත්ථිං ගන්ත්වා තස්සධීතුයාතං ෙවත්තිංආයරොයචසුං  සා
පිතු මරයණන ආජීවිකාභයයන ච අතිවිය සඤ්ජාතයදොමනස්සා බාළ්හං
ෙරියදවි අථනංයසො පිතුසහායයොකුටුම්බියකො‘‘යථානාමකුලාලභාජනං

සබ්බංයභදනෙරියන්තං, එවයමවසත්තානං ජීවිතංයභදනෙරියන්තං මරණං 

නාම සබ්බසාධාරණං අප්ෙටිකාරඤ්ච, තස්මා මා ත්වං පිතරි අතිබාළ්හං

යසොචි, මාෙරියදවි, අහංයතපිතා, ත්වංමය්හං ධීතා, අහංතවපිතුකිච්චං

කයරොමි, ත්වංපිතුයනොයගයහවියඉමස්මිංයගයහඅවිමනා අභිරමස්සූ’’ති
වත්වා සමස්සායසසි  සා තස්ස වචයනන ෙටිප්ෙස්සද්ධයසොකා පිතරි විය 
තස්මිං සඤ්ජාතගාරවබහුමානා අත්තයනො කෙණභායවන තස්ස
යවයයාවච්චකාරිනීහුත්වා වත්තමානාපිතරංඋද්දිස්සමතකිච්චංකාතුකාමා
යාුං ෙචිත්වා මයනොසිලාවණ්ණානි සුෙරිෙක්කානි මධුරානි අම්බඵලානි
කංසොතියං ඨයෙත්වා යාුං අම්බඵලානි ච දාසියා ගාහායෙත්වා විහාරං
ගන්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා එවමාහ – ‘‘භගවා මය්හං දක්ඛිණාය
ෙටිග්ගහයණන අනුග්ගහං කයරොථා’’ති  සත්ථා මහාකරුණාය
සඤ්යචොදිතමානයසො තස්සාමයනොරථංපූයරන්යතොනිසජ්ජාකාරංදස්යසසි 
සාහට්ඨතුට්ඨා ෙඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයනඅත්තනාඋෙනීතංසුවිසුද්ධවත්ථං

අත්ථරිත්වාඅදාසි, නිසීදි භගවාෙඤ්ඤත්යතආසයන  

අථ සා භගවයතො යාුං උෙනායමසි, ෙටිග්ගයහසි භගවා යාුං  අථ
සඞ්ඝං උද්දිස්ස භික්ඛූනම්පි යාුං දත්වා පුන යධොතහත්ථා අම්බඵලානි

භගවයතො උෙනායමසි, භගවා තානි ෙරිභුඤ්ජි  සා භගවන්තං වන්දිත්වා

එවමාහ – ‘‘යායම, භන්යත, ෙච්චත්ථරණයාුඅම්බඵලදානවයසනෙවත්තා 

දක්ඛිණා, සා යම පිතරං ොපුණාතූ’’ති  භගවා ‘‘එවං යහොතූ’’ති වත්වා
අනුයමොදනං අකාසි  සා භගවන්තං වන්දිත්වා ෙදක්ඛිණංකත්වා ෙක්කාමි 
තාය දක්ඛිණාය සමුද්දිට්ඨමත්තාය යසො යෙයතො
අම්බවනඋයයානවිමානකප්ෙරුක්ෙයෙොක්ෙරණියයො මහතිඤ්ච 
දිබ්බසම්ෙත්තිංෙටිලභි  

අථයතවාණිජාඅෙයරනසමයයනවණිජ්ජායගච්ඡන්තාතයමවමග්ගං 
ෙටිෙන්නාපුබ්යබවසිතට්ඨායනඑකරත්තිංවාසංකප්යෙසුං යතදිස්වායසො
විමානයෙයතො උයයානවිමානාදීහි සද්ධිං යතසං අත්තානං දස්යසසි  යත
වාණිජාතංදිස්වායතන ලද්ධසම්ෙත්තිංපුච්ඡන්තා– 

796. 

‘‘අයඤ්චයතයෙොක්ෙරණීසුරම්මා, සමාසුතිත්ථාචමයහොදකාච; 

සුපුප්ඵිතාභමරගණානුකිණ්ණා, කථංතයාලද්ධාඅයංමනුඤ්ඤා  



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

219 

ෙටුන 

797. 

‘‘ඉදඤ්ච යතඅම්බවනංසුරම්මං, සබ්යබොතුකං ධාරයයතඵලානි; 

සුපුප්ඵිතංභමරගණානුකිණ්ණං, කථංතයාලද්ධමිදං විමාන’’න්ති  
– 

ඉමාද්යවගාථාඅයවොචුං  

796. තත්ථ සුරම්මාති සුට්ඨු රමණීයා  සමාති සමතලා  සුතිත්ථාති

රතනමයයසොොනතායසුන්දරතිත්ථා  මයහොදකාතිබහුජලා  

797. සබ්යබොතුකන්ති පුප්ඵූෙගඵලූෙගරුක්ොදීහි සබ්යබසු උතූසු 

සුොවහං යතනාහ ‘‘ධාරෙයතඵලානී’’ති  සුපුප්ඵිතන්තිනිච්චංසුපුප්ඵිතං  

තංසුත්වායෙයතොයෙොක්ෙරණිආදීනංෙටිලාභකාරණංආචික්ෙන්යතො– 

798. 

‘‘අම්බෙක්කංදකංයාු, සීතච්ඡායාමයනොරමා; 

ධීතායදින්නදායනන, යතනයමඉධලබ්භතී’’ති – 

ගාථමාහ  තත්ථ යතන යම ඉධ ලබ්භතීති යං තං භගවයතො භික්ඛූනඤ්ච
අම්බෙක්කංඋදකංයාුඤ්චමමං උද්දිස්සයදන්තියාමය්හංධීතායදින්නං

දානං, යතන යම ධීතාය දින්නදායනන ඉධ ඉමස්මිං දිබ්යබ අම්බවයන

සබ්යබොතුකං අම්බෙක්කං, ඉමිස්සා දිබ්බාය මනුඤ්ඤාය යෙොක්ෙරණියා

දිබ්බං උදකං, යාුයා අත්ථරණස්ස ච දායනන 

උයයානවිමානකප්ෙරුක්ොදීසු සීතච්ඡායා මයනොරමා ඉධ ලබ්භති, 
සමිජ්ඣතීති අත්යථො  

එවඤ්ච ෙන වත්වා යසො යෙයතො යත වාණියජ යනත්වා තානි ෙඤ්ච

කහාෙණසතානිදස්යසත්වා‘‘ඉයතොඋෙඩ් ංතුම්යහගණ්හථ, උෙඩ් ංමයා 
ගහිතං ඉණං යසොයධත්වා සුයෙන ජීවතූති මය්හං ධීතාය යදථා’’ති ආහ 
වාණිජා අනුක්කයමන සාවත්ථිං ෙත්වා තස්ස ධීතාය කයථත්වා යතන
අත්තයනො දින්නභාගම්පි තස්සා එව අදංසු  සා කහාෙණසතං ධනිකානං
දත්වා ඉතරං අත්තයනො පිතු සහායස්ස තස්ස කුටුම්බිකස්ස දත්වා සයං
යවයයාවච්චංකයරොන්තිනිවසති යසො ‘‘ඉදංසබ්බං තුය්හංයයවයහොතූ’’ති 
තස්සායයවෙටිදත්වාතංඅත්තයනො යජට්ඨපුත්තස්සඝරසාමිනිංඅකාසි  

සාගච්ඡන්යතකායලඑකංපුත්තංලභිත්වාතංඋෙලායලන්තී– 

799. 

‘‘සන්දිට්ඨිකං කම්මං එවං ෙස්සථ, දානස්ස දමස්ස සංයමස්ස 

විොකං; 

දාසීඅහංඅයයකුයලසුහුත්වා, සුණිසායහොමිඅගාරස්ස ඉස්සරා’’ති – 
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ඉමංගාථංවදති  

අයථකදිවසං සත්ථා තස්සා ඤාණෙරිොකං ඔයලොයකත්වා ඔභාසං
ඵරිත්වා සම්මුයෙඨියතොවියඅත්තානංදස්යසත්වා– 

‘‘අසාතංසාතරූයෙන, පියරූයෙනඅප්පියං; 

දුක්ෙං සුෙස්ස රූයෙන, ෙමත්තං අතිවත්තතී’’ති  (උදා  18; ජා  
1.1.100) – 

ඉමං ගාථමාහ  සා ගාථාෙරියයොසායන යසොතාෙත්තිඵයල ෙතිට්ඨිතා  සා 
දුතියදිවයස බුද්ධප්ෙමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දානං දත්වා තං ෙවත්තිං
භගවයතො ආයරොයචසි  භගවා තමත්ථං අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා
සම්ෙත්තෙරිසාය ධම්මං යදයසසි  සා යදසනා මහාජනස්ස සාත්ථිකා
අයහොසීති  

අම්බවනයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

13. අක්ෙරුක්ෙයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

ෙං දදාති න තං යහොතීති ඉදං අක්ෙදායකයෙතවත්ථු  තස්ස කා

උප්ෙත්ති? භගවති සාවත්ථියං විහරන්යත අඤ්ඤතයරො සාවත්ථිවාසී
උොසයකොසකයටහිභණ්ඩස්ස පූයරත්වාවණිජ්ජායවියදසංගන්ත්වාතත්ථ
අත්තයනො භණ්ඩං වික්කිණිත්වා ෙටිභණ්ඩං සකයටසු ආයරොයෙත්වා
සාවත්ථිං උද්දිස්ස මග්ගං ෙටිෙජ්ජි  තස්ස මග්ගං ගච්ඡන්තස්ස අටවියං
එකස්සසකටස්සඅක්යෙොභිජ්ජි අථඅඤ්ඤතයරොපුරියසො රුක්ෙගහණත්ථං
කුඨාරිඵරසුං ගාහායෙත්වා අත්තයනො ගාමයතො නික්ෙමිත්වා අරඤ්යඤ 
විචරන්යතො තං ඨානං ෙත්වා තං උොසකං අක්ෙභඤ්ජයනන 

යදොමනස්සප්ෙත්තං දිස්වා ‘‘අයං වාණියජො අක්ෙභඤ්ජයනන අටවියං
කිලමතී’’තිඅනුකම්ෙං උොදායරුක්ෙදණ්ඩංඡින්දිත්වාදළ්හංඅක්ෙංකත්වා
සකයටයයොයජත්වාඅදාසි  

යසො අෙයරන සමයයන කාලං කත්වා තස්මිංයයව අටවිෙයදයස
භුම්මයදවතා හුත්වා නිබ්බත්යතො  අත්තයනො කම්මං ෙච්චයවක්ඛිත්වා
රත්තියංතස්සඋොසකස්ස යගහංගන්ත්වායගහද්වායරඨත්වා– 

800. 

‘‘යංදදාතිනතංයහොති, යදයථවදානංදත්වාඋභයංතරති; 

උභයංයතනදායනනගච්ඡති, ජාගරථමාෙමජ්ජථා’’ති – 

ගාථමාහ තත්ථ ෙංදදාතිනතංයහොතීතියං යදයයධම්මංදායයකොයදති, න

තයදවෙරයලොයකතස්සදානස්සඵලභායවනයහොති, අථයෙොඅඤ්ඤං බහුං

ඉට්ඨංකන්තං ඵලං යහොතියයව  තස්මා යදයථව දානන්ති යථා තථා දානං

යදථ එව  තත්ථ කාරණමාහ ‘‘දත්වා උභෙං තරතී’’ති, දානං දත්වා
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දිට්ඨධම්මිකම්පි සම්ෙරායිකම්පි දුක්ෙං අනත්ථඤ්ච අතික්කමති  උභෙං

යතන දායනන ගච්ඡතීති දිට්ඨධම්මිකං සම්ෙරායිකඤ්චාති උභයම්පි සුෙං

යතන දායනන උෙගච්ඡති ොපුණාති, අත්තයනො ෙයරසඤ්ච

හිතසුෙවයසනාපිඅයමත්යථොයයොයජතබ්යබො  ජාගරථමා ෙමජ්ජථාතිඑවං

උභයානත්ථනිවාරණං උභයහිතසාධනං දානං සම්ොයදතුං ජාගරථ, 
දානූෙකරණානි සජ්යජත්වා තත්ථ ච අප්ෙමත්තා යහොථාති අත්යථො 
ආදරදස්සනත්ථංයචත්ථ ආයමඩිතවයසනවුත්තං  

වාණියජො අත්තයනො කිච්චං තීයරත්වා ෙටිනිවත්තිත්වා අනුක්කයමන 

සාවත්ථිංෙත්වාදුතියදිවයසසත්ථාරංඋෙසඞ්කමිත්වාවන්දිත්වාඑකමන්තං 
නිසින්යනොතංෙවත්තිංභගවයතොආයරොයචසි සත්ථාතමත්ථංඅට්ඨුප්ෙත්තිං
කත්වා සම්ෙත්තෙරිසායධම්මංයදයසසි සායදසනාමහාජනස්සසාත්ථිකා
අයහොසීති  

අක්ෙරුක්ෙයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

14. යභොගසංහරණයෙතිවත්ථුවණ්ණනා 

මෙං යභොයග සංහරිම්හාති ඉදං යභොගසංහරණයෙතිවත්ථු  තස්ස කා

උප්ෙත්ති? භගවතියවළුවයනවිහරන්යතරාජගයහකිර චතස්යසොඉත්ථියයො
මානකූටාදිවයසන සප්පිමධුයතලධඤ්ඤාදීහි යවොහාරං කත්වා අයයොනියසො
යභොයග සංහරිත්වා ජීවන්ති  තා කායස්ස යභදා ෙරං මරණා බහිනගයර
ෙරිොපිට්යඨයෙතියයො හුත්වානිබ්බත්තිංසු තාරත්තියංදුක්ොභිභූතා– 

801. 

‘‘මයංයභොයගසංහරිම්හා, සයමනවිසයමනච; 

යතඅඤ්යඤෙරිභුඤ්ජන්ති, මයංදුක්ෙස්සභාගිනී’’ති – 

විප්ෙලෙන්තියයො යභරයවන මහාසද්යදන විරවිංසු  මනුස්සා තං සුත්වා
භීතතසිතා විභාතාය රත්තියා බුද්ධප්ෙමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං 
සජ්යජත්වාසත්ථාරංභික්ඛුසඞ්ඝඤ්චනිමන්යතත්වාෙණීයතනොදනීයයන
යභොජනීයයන ෙරිවිසිත්වා භගවන්තං භුත්තාවිං ඔනීතෙත්තොණිං
උෙනිසීදිත්වා තං ෙවත්තිං නියවයදසුං  භගවා ‘‘උොසකා යතන යවො

සද්යදනයකොචි අන්තරායයො නත්ථි, චතස්යසො ෙනයෙතියයො දුක්ොභිභූතා
අත්තනා දුක්කටං කම්මං කයථත්වා ෙරියදවනවයසන විස්සයරන
විරවන්තියයො– 

‘‘මයංයභොයගසංහරිම්හා, සයමනවිසයමනච; 

යතඅඤ්යඤෙරිභුඤ්ජන්ති, මයංදුක්ෙස්සභාගිනී’’ති – 

ඉමංගාථමාහංසූතිඅයවොච  
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ෙටුන 

තත්ථ යභොයගති ෙරිභුඤ්ජිතබ්බට්යඨන ‘‘යභොගා’’ති ලද්ධනායම

වත්ථාභරණාදියක විත්තූෙකරණවියසයස  සංහරිම්හාති මච්යඡරමයලන

ෙරියාදින්නචිත්තා කස්සචි කිඤ්චි අදත්වා සඤ්චිනිම්හ  සයමන විසයමන

චාතිඤායයනචඅඤ්ඤායයන ච, ඤායෙතිරූෙයකනවාඅඤ්ඤායයනයත

යභොයග අම්යහහි සංහරියත ඉදානි අඤ්යඤ ෙරිභුඤ්ජන්ති  මෙං දුක්ෙස්ස

භාගිනීතිමයංෙනකස්සචිපි සුචරිතස්සඅකතත්තාදුච්චරිතස්සචකතත්තා

එතරහි යෙතයයොනිෙරියාෙන්නස්ස මහයතො දුක්ෙස්ස භාගිනියයො භවාම, 
මහාදුක්ෙංඅනුභවාමාතිඅත්යථො  

එවං භගවාතාහියෙතීහි වුත්තංගාථංවත්වාතාසංෙවත්තිංකයථත්වා
තංඅට්ඨුප්ෙත්තිංකත්වා සම්ෙත්තෙරිසායධම්මංයදයසත්වාඋෙරිසච්චානි

ෙකායසසි, සච්චෙරියයොසායනබහූ යසොතාෙත්තිඵලාදීනිොපුණිංසූති  

යභොගසංහරණයෙතිවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

15. යසට්ඨිපුත්තයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

සට්ඨිවස්සසහස්සානීතිඉදං යසට්ඨිපුත්තයෙතවත්ථු තස්සකාඋප්ෙත්ති? 

භගවා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන  යතන යෙො ෙන සමයයන රාජා
ෙයසනදියකොසයලොඅලඞ්කතප්ෙටියත්යතොහත්ථික්ෙන්ධවරගයතොමහතියා 
රාජිද්ධියා මහන්යතන රාජානුභායවන නගරං අනුසඤ්චරන්යතො
අඤ්ඤතරස්මිං යගයහ උෙරිොසායද වාතොනං විවරිත්වා තං රාජවිභූතිං
ඔයලොයකන්තිං රූෙසම්ෙත්තියා යදවච්ඡරාෙටිභාගං එකං ඉත්ථිං දිස්වා
අදිට්ඨපුබ්යබ ආරම්මයණ සහසා සමුප්ෙන්යනන කියලසසමුදාචායරන
ෙරියුට්ඨිතචිත්යතො සතිපි කුලරූොචාරාදිුණවියසසසම්ෙන්යන 
අන්යතපුරජයන සභාවලහුකස්ස ෙන දුද්දමස්ස චිත්තස්ස වයසන තස්සං 
ඉත්ථියං ෙටිබද්ධමානයසොහුත්වා ෙච්ඡාසයනනිසින්නස්ස පුරිසස්ස ‘‘ඉමං
ොසාදං ඉමඤ්චඉත්ථිංඋෙධායරහී’’තිසඤ්ඤංදත්වාරාජයගහංෙවිට්යඨො 
අඤ්ඤංසබ්බං අම්බසක්කරයෙතවත්ථුම්හිආගතනයයයනවයවදිතබ්බං  

අයං ෙන වියසයසො – ඉධ පුරියසො සූරියය අනත්ථඞ්ගයතයයව
ආගන්ත්වා නගරද්වායර ථකියත අත්තනා ආනීතං අරුණවණ්ණමත්තිකං
උප්ෙලානිචනගරද්වාරකවායට ලග්යගත්වානිෙජ්ජිතුංයජතවනංඅගමාසි 
රාජාෙනසිරිසයයනවාසූෙගයතොමජ්ඣිමයායම ස-ඉතින-ඉතිදු-ඉතියසො-
ඉති ච ඉමානි චත්තාරි අක්ෙරානි මහතා කණ්යඨන උච්චාරිතානි විය
විස්සරවයසන අස්යසොසි  තානි කිර අතීයත කායල සාවත්ථිවාසීහි චතූහි 
යසට්ඨිපුත්යතහියභොගමදමත්යතහියයොබ්බනකායලොරදාරිකකම්මවයසන
බහුං අපුඤ්ඤං ෙසයවත්වා අෙරභායග කාලං කත්වා තස්යසව නගරස්ස
සමීයෙයලොහකුම්භියං නිබ්බත්තිත්වාෙච්චමායනහියලොහකුම්භියාමුෙවට්ටිං
ෙත්වා එයකකං ගාථං වත්ථුකායමහි උච්චාරිතානං තාසං ගාථානං

ආදිඅක්ෙරානි, යත ෙඨමක්ෙරයමව වත්වා යවදනාප්ෙත්තා හුත්වා
යලොහකුම්භිංඔතරිංසු  
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රාජාෙනතංසද්දංසුත්වාභීතතසියතොසංවිග්යගොයලොමහට්ඨජායතොතං 
රත්තාවයසසං දුක්යෙන වීතිනායමත්වා විභාතාය රත්තියා පුයරොහිතං
ෙක්යකොසායෙත්වා තං ෙවත්තිං කයථසි  පුයරොහියතො රාජානං භීතතසිතං

ඤත්වා ලාභගිද්යධො ‘‘උප්ෙන්යනො යෙො අයං මය්හං බ්රාහ්මණානඤ්ච

ලාභුප්ොදනුොයයො’’ති චින්යතත්වා ‘‘මහාරාජ, මහා වතායං උෙද්දයවො

උප්ෙන්යනො, සබ්බචතුක්කං යඤ්ඤං යජාහී’’ති ආහ  රාජා තස්ස වචනං
සුත්වා අමච්යච ආණායෙසි ‘‘සබ්බචතුක්කයඤ්ඤස්ස උෙකරණානි 

සජ්යජථා’’ති  තං සුත්වා මල්ලිකා යදවී රාජානං එවමාහ – ‘‘කස්මා, 

මහාරාජ, බ්රාහ්මණස්ස වචනං සුත්වා අයනකොණවධහිංසනකකිච්චං

කාතුකායමොසි, නනුසබ්බත්ථ අප්ෙටිහතඤාණචායරොභගවාපුච්ඡිතබ්යබො? 

යථා ච යත භගවා බයාකරිස්සති, තථා ෙටිෙජ්ජිතබ්බ’’න්ති  රාජා තස්සා
වචනංසුත්වාසත්ථු සන්තිකංගන්ත්වාතංෙවත්තිංභගවයතොආයරොයචසි 

භගවා ‘‘න, මහාරාජ, තයතොනිදානං තුය්හං යකොචි අන්තරායයො’’ති වත්වා
ආදියතො ෙට්ඨාය යතසං යලොහකුම්භිනිරයය නිබ්බත්තසත්තානං ෙවත්තිං

කයථත්වායතහිෙච්යචකංඋච්චායරතුංආරද්ධගාථායයො – 

802. 

‘‘සට්ඨිවස්සසහස්සානි, ෙරිපුණ්ණානිසබ්බයසො; 

නිරයයෙච්චමානානං, කදාඅන්යතොභවිස්සති  

803. 

‘‘නත්ථිඅන්යතොකුයතොඅන්යතො, නඅන්යතොෙටිදිස්සති; 

තථාහිෙකතංොෙං, තුය්හංමය්හඤ්චමාරිසා  

804. 

‘‘දුජ්ජීවිතමජීවිම්හ, යයසන්යතනදදම්හයස; 

සන්යතසුයදයයධම්යමසු, දීෙංනාකම්හඅත්තයනො  

805. 

‘‘යසොහංනූනඉයතොගන්ත්වා, යයොනිංලද්ධානමානුසිං; 

වදඤ්ඤූසීලසම්ෙන්යනො, කාහාමිකුසලංබහු’’න්ති – 

ෙරිපුණ්ණංකත්වාකයථසි  

802. තත්ථ සට්ඨිවස්සසහස්සානීතිවස්සානං සට්ඨිසහස්සානි තස්මිංකිර
යලොහකුම්භිනිරයය නිබ්බත්තසත්යතො අයධො ඔගච්ඡන්යතො තිංසාය

වස්සසහස්යසහි යහට්ඨිමතලං ොපුණාති, තයතො උද්ධං උග්ගච්ඡන්යතොපි

තිංසාය එවවස්සසහස්යසහිමුෙවට්ටිෙයදසංොපුණාති, තායසඤ්ඤායයසො 

‘‘සට්ඨිවස්සසහස්සානි, ෙරිපුණ්ණානි සබ්බයසො’’ති ගාථං වත්තුකායමො ස-
ඉති වත්වා අධිමත්තයවදනාප්ෙත්යතො හුත්වා අයධොමුයෙො ෙති  භගවා ෙන
තං රඤ්යඤොෙරිපුණ්ණංකත්වාකයථසි එසනයයොයසසගාථාසුපි තත්ථ 
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කදා අන්යතොභවිස්සතීතියලොහකුම්භිනිරයයෙච්චමානානංඅම්හාකංකදානු
යෙොඉමස්ස දුක්ෙස්සඅන්යතොෙරියයොසානංභවිස්සති  

803. තථාහීතියථාතුය්හංමය්හඤ්චඉමස්සදුක්ෙස්සනත්ථිඅන්යතො, 

නඅන්යතො ෙටිදිස්සති, තථා යතනෙකායරන ොෙකංකම්මං ෙකතංතයා
මයාචාතිවිභත්තිං විෙරිණායමත්වාවත්තබ්බං  

804. දුජ්ජීවිතන්තිවිඤ්ඤූහිගරහිතබ්බංජීවිතං  යෙ සන්යතතියයමයං

සන්යතවිජ්ජමායනයදයයධම්යම  න දදම්හයසති නඅදම්හ වුත්තයමවත්ථං

ොකටතරංකාතුං ‘‘සන්යතසු යදෙයධම්යමසු, දීෙංනාකම්හ අත්තයනො’’ති 
වුත්තං  

805. යසොහන්ති යසො අහං  නූනාති ෙරිවිතක්යක නිොයතො  ඉයතොති

ඉමස්මා යලොහකුම්භිනිරයා  ගන්ත්වාති අෙගන්ත්වා  යෙොනිං ලද්ධාන 

මානුසින්ති මනුස්සයයොනිං මනුස්සත්තභාවං ලභිත්වා  වදඤ්ඤූති

ෙරිච්චාගසීයලො, යාචකානං වා වචනඤ්ඤූ  සීලසම්ෙන්යනොති

සීලාචාරසම්ෙන්යනො  කාහාමි කුසලං බහුන්ති පුබ්යබ විය ෙමාදං

අනාෙජ්ජිත්වාබහුංෙහූතංකුසලංපුඤ්ඤකම්මං කරිස්සාමි, උෙචිනිස්සාමීති
අත්යථො  

සත්ථා ඉමා ගාථායයො වත්වා විත්ථායරන ධම්මං යදයසසි, 
යදසනාෙරියයොසායන මත්තිකාරත්තුප්ෙලහාරයකො පුරියසො
යසොතාෙත්තිඵයල ෙතිට්ඨහි  රාජා සඤ්ජාතසංයවයගො ෙරෙරිග්ගයහ
අභිජ්ඣංෙහායසදාරසන්තුට්යඨොඅයහොසීති  

යසට්ඨිපුත්තයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  

16. සට්ඨිකූටයෙතවත්ථුවණ්ණනා 

කං නු උම්මත්තරූයෙොවාති ඉදං සත්ථරි යවළුවයන විහරන්යත
අඤ්ඤතරං යෙතං ආරබ්භ වුත්තං  අතීයත කිර බාරාණසිනගයර

අඤ්ඤතයරො පීඨසප්පී සාලිත්තකෙයයොයග කුසයලො, තහිං
සක්ෙරඛිෙනසිප්යෙ නිප්ඵත්තිං ගයතො නගරද්වායර නියරොධරුක්ෙමූයල 
නිසීදිත්වා සක්ෙරෙහායරහි
හත්ථිඅස්සමනුස්සරථකූටාගාරධජපුණ්ණඝටාදිරූොනි නියරොධෙත්යතසු
දස්යසති  නගරදාරකා අත්තයනොකීළනත්ථාය මායකඩ් මාසකාදීනි දත්වා
යථාරුචිතානිසිප්ොනි කාරායෙන්ති  

අයථකදිවසං බාරාණසිරාජා නගරයතො නික්ෙමිත්වා තං නියරොධමූලං 
උෙගයතො නියරොධෙත්යතසු හත්ථිරූොදිවයසන නානාවිධරූෙවිභත්තියයො
අප්පිතා දිස්වා මනුස්යසපුච්ඡි – ‘‘යකනනුයෙොඉයමසුනියරොධෙත්යතසු

එවං නානාවිධරූෙවිභත්තියයො කතා’’ති? මනුස්සා තං පීඨසප්පිං දස්යසසුං
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‘‘යදව, ඉමිනාකතා’’ති. රාජාතංෙක්යකොසායෙත්වාඑවමාහ–‘‘සක්කානු

යෙො, භයණ, මයා දස්සිතස්ස එකස්ස පුරිසස්ස කයථන්තස්ස

අජානන්තස්යසවකුච්ඡියංඅජලණ්ඩිකාහි පූයරතු’’න්ති? ‘‘සක්කා, යදවා’’ති 
රාජා තං අත්තයනො රාජභවනං යනත්වා බහුභාණියක පුයරොහියත
නිබ්බින්නරූයෙොපුයරොහිතංෙක්යකොසායෙත්වායතනසහවිවිත්යතඔකායස 

සාණිොකාරෙරික්ඛිත්යත නිසීදිත්වා මන්තයමායනො පීඨසප්පිං
ෙක්යකොසායෙසි  පීඨසප්පී නාළිමත්තා අජලණ්ඩිකා ආදායාගන්ත්වා
රඤ්යඤොආකාරංඤත්වාපුයරොහිතාභිමුයෙො නිසින්යනොයතනමුයෙවිවයට
සාණිොකාරවිවයරන එයකකං අජලණ්ඩිකං තස්ස ගලමූයල ෙතිට්ඨායෙසි 
යසොලජ්ජායඋග්ගිලිතුංඅසක්යකොන්යතොසබ්බාඅජ්යඣොහරි අථනංරාජා 

අජලණ්ඩිකාහි පූරියතොදරං විස්සජ්ජි – ‘‘ගච්ඡ, බ්රාහ්මණ, ලද්ධං තයා

බහුභාණිතාය ඵලං, මද්දනඵලපියඞ්ු තචාදීහි අභිසඞ්ෙතං ොනකං පිවිත්වා

උච්ඡඩ්යඩහි, එවං යත යසොත්ථි භවිස්සතී’’ති  තස්ස ච පීඨසප්පිස්ස යතන
කම්යමන අත්තමයනො හුත්වා චුද්දස ගායම අදාසි  යසො ගායම ලභිත්වා
අත්තානං සුයෙන්යතො පීයණන්යතො ෙරිජනම්පි සුයෙන්යතො පීයණන්යතො
සමණබ්රාහ්මණාදීනං යථාරහං කිඤ්චි යදන්යතො දිට්ඨධම්මිකං 

සම්ෙරායිකඤ්චඅත්ථංඅහායෙන්යතොසුයෙයනවජීවති, අත්තයනොසන්තිකං
උෙගතානංසිප්ෙං සික්ෙන්තානංභත්තයවතනංයදති  

අයථයකො පුරියසො තස්ස සන්තිකං උෙගන්ත්වා එවමාහ – ‘‘සාධු, 

ආචරිය, මම්පි එතං සිප්ෙං සික්ොයෙහි, මය්හං ෙන අලං 
භත්තයවතයනනා’’ති  යසො තං පුරිසං තං සිප්ෙං සික්ොයෙසි  යසො
සික්ඛිතසිප්යෙො සිප්ෙං වීමංසිතුකායමො ගන්ත්වා ගඞ්ගාතීයර නිසින්නස්ස
සුයනත්තස්ස නාම ෙච්යචකබුද්ධස්ස සක්ෙරාභිඝායතන සීසං භින්දි 
ෙච්යචකබුද්යධො තත්යථව ගඞ්ගාතීයර ෙරිනිබ්බායි  මනුස්සා තං ෙවත්තිං
සුත්වාතංපුරිසංතත්යථව යලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහිෙහරිත්වාජීවිතායවොයරොයෙසුං 
යසො කාලකයතො අවීචිමහානිරයය නිබ්බත්තිත්වා බහූනි වස්සසහස්සානි
නිරයයෙච්චිත්වාතස්යසවකම්මස්ස විොකාවයසයසනඉමස්මිංබුද්ධුප්ොයද
රාජගහනගරස්ස අවිදූයර යෙයතො හුත්වා නිබ්බත්ති  තස්ස කම්මස්ස
සරික්ෙයකන විොයකන භවිතබ්බන්ති කම්මයවුක්ඛිත්තානි
පුබ්බණ්හසමයං මජ්ඣන්හිකසමයං සායන්හසමයඤ්ච සට්ඨි 
අයයොකූටසහස්සානි මත්ථයක නිෙතන්ති  යසො ඡින්නභින්නසීයසො 

අධිමත්තයවදනාප්ෙත්යතො භූමියං නිෙතති, අයයොකූයටසු ෙන
අෙගතමත්යතසු ෙටිොකතිකසියරොතිට්ඨති  

අයථකදිවසං ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො ගිජ්ඣකූටෙබ්බතා
ඔතරන්යතො තංදිස්වා– 

806. 

‘‘කිංනුඋම්මත්තරූයෙොව, මියගොභන්යතොවධාවසි; 

නිස්සංසයංොෙකම්මන්යතො, කිංනුසද්දායයසතුව’’න්ති – 



ඛුද්දකනිකායය යෙතවත්ථු-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

226 

ෙටුන 

ඉමායගාථායෙටිපුච්ඡි තත්ථ උම්මත්තරූයෙොවාතිඋම්මත්තකසභායවොවිය

උම්මාදප්ෙත්යතො විය  මියගො භන්යතොව ධාවසීති භන්තමියගො විය ඉයතො
චියතො ච ධාවසි  යසො හි යතසු අයයොකූයටසු නිෙතන්යතසු ෙරිත්තාණං
අෙස්සන්යතො ‘‘න සියා නු යෙො එවං ෙහායරො’’ති ඉයතොපි එත්යතොපි
ෙලායති යතෙනකම්මයවුක්ඛිත්තායත්ථකත්ථචිඨිතස්ස මත්ථයකයයව

නිෙතන්ති  කං නු සද්දාෙයස තුවන්ති කිං නු යෙො තුවං සද්දං කයරොසි, 
අතිවියවිස්සරංකයරොන්යතොවිචරසි  

තංසුත්වායෙයතො– 

807. 

‘‘අහංභදන්යතයෙයතොම්හි, දුග්ගයතොයමයලොකියකො; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, යෙතයලොකංඉයතොගයතො  

808. 

‘‘සට්ඨි කූටසහස්සානි, ෙරිපුණ්ණානිසබ්බයසො; 

සීයසමය්හංනිෙතන්ති, යතභින්දන්තිචමත්ථක’’න්ති – 

ද්වීහි ගාථාහි ෙටිවචනං අදාසි  තත්ථ සට්ඨි කූෙසහස්සානීතිසට්ඨිමත්තානි

අයයොකූටසහස්සානි  ෙරිපුණ් ානීති අනූනානි  සබ්බයසොති සබ්බභාගයතො 
තස්ස කිර සට්ඨියා අයයොකූටසහස්සානං ෙතනප්ෙයහොනකං මහන්තං 
ෙබ්බතකූටප්ෙමාණං සීසං නිබ්බත්ති  තං තස්ස
වාලග්ගයකොටිනිතුදනමත්තම්පිඨානං අයසයසත්වාතානිකූටානිෙතන්තානි

මත්ථකං භින්දන්ති, යතන යසො අට්ටස්සරං කයරොති  යතන වුත්තං 

‘‘සබ්බයසොසීයසමය්හංනිෙතන්ති, යතභින්දන්තිච මත්ථක’’න්ති  

අථ නංයථයරොකතකම්මංපුච්ඡන්යතො– 

809. 

‘‘කිංනුකායයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 

කිස්සකම්මවිොයකන, ඉදංදුක්ෙංනිගච්ඡසි  

810. 

‘‘සට්ඨිකූටසහස්සානි, ෙරිපුණ්ණානිසබ්බයසො; 

සීයසතුය්හංනිෙතන්ති, යතභින්දන්තිචමත්ථක’’න්ති – 

ද්යවගාථාඅභාසි  

තස්සයෙයතොඅත්තනාකතකම්මංආචික්ෙන්යතො– 

811. 

‘‘අථද්දසාසිංසම්බුද්ධං, සුයනත්තංභාවිතින්ද්රියං; 
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නිසින්නංරුක්ෙමූලස්මිං, ඣායන්තංඅකුයතොභයං  

812. 

‘‘සාලිත්තකප්ෙහායරන, භින්දිස්සංතස්සමත්ථකං; 

තස්සකම්මවිොයකන, ඉදංදුක්ෙංනිගච්ඡිසං  

813. 

‘‘සට්ඨිකූටසහස්සානි, ෙරිපුණ්ණානිසබ්බයසො; 

සීයසමය්හංනිෙතන්ති, යතභින්දන්තිචමත්ථක’’න්ති – 

තිස්යසොගාථායයොඅභාසි  

811. තත්ථ සම්බුද්ධන්ති ෙච්යචකසම්බුද්ධං  සුයනත්තන්ති

එවංනාමකං  භාවිතින්ද්රිෙන්තිඅරියමග්ගභාවනාය භාවිතසද්ධාදිඉන්ද්රියං  

812-13. සාලිත්තකප්ෙහායරනාති සාලිත්තකං වුච්චති ධනුයකන, 
අඞ්ු ලීහිඑවවාසක්ෙරඛිෙනෙයයොයගො තථාහිසක්ෙරායෙහායරනාතිවා 

ොයඨො  භින්දිස්සන්තිභින්දිං  

තං සුත්වා යථයරො ‘‘අත්තයනො කතකම්මානුරූෙයමව ඉදානි

පුරාණකම්මස්සඉදංඵලංෙටිලභතී’’තිදස්යසන්යතො – 

814. 

‘‘ධම්යමනයතකාපුරිස; 

සට්ඨිකූටසහස්සානි, ෙරිපුණ්ණානිසබ්බයසො; 

සීයසතුය්හංනිෙතන්ති, යතභින්දන්තිචමත්ථක’’න්ති – 

ඔසානගාථමාහ  තත්ථ ධම්යමනාති අනුරූෙකාරයණන  යතති තව, තස්මිං
ෙච්යචකබුද්යධ අෙරජ්ඣන්යතන තයා කතස්ස ොෙකම්මස්ස
අනුච්ඡවිකයමයවතං ඵලං තුය්හං උෙනීතං  තස්මා යකනචි යදයවන වා
මායරන වා බ්රහ්මුනා වා අපි සම්මාසම්බුද්යධනපි අප්ෙටිබාහනීයයමතන්ති
දස්යසති  

එවඤ්චෙනවත්වාතයතොනගයරපිණ්ඩායචරිත්වාකතභත්තකිච්යචො 
සායන්හසමයය සත්ථාරං උෙසඞ්කමිත්වා තං ෙවත්තිං භගවයතො
ආයරොයචසි  භගවා තමත්ථං අට්ඨුප්ෙත්තිං කත්වා සම්ෙත්තෙරිසාය ධම්මං
යදයසන්යතො ෙච්යචකබුද්ධානං ුණානුභාවං කම්මානඤ්ච අවඤ්ඣතං

ෙකායසසි, මහාජයනො සංයවගජායතො හුත්වා ොෙං ෙහාය 
දානාදිපුඤ්ඤනිරයතොඅයහොසීති  

සට්ඨිකූටයෙතවත්ථුවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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ඉතිඛුද්දක-අට්ඨකථායයෙතවත්ථුස්මිං 

යසොළසවත්ථුෙටිමණ්ඩිතස්ස 

චතුත්ථස්සමහාවග්ගස්සඅත්ථසංවණ්ණනානිට්ඨිතා  

නිගමනකථා 
එත්තාවතා ච– 

යයයතයෙයතසුනිබ්බත්තා, සත්තාදුක්කටකාරියනො; 

යයහිකම්යමහියතසංතං, ොෙකංකටුකප්ඵලං  

ෙච්චක්ෙයතොවිභායවන්තී, පුච්ඡාවිස්සජ්ජයනහිච; 

යා යදසනානියායමන, සතංසංයවගවඩ් නී  

යංකථාවත්ථුකුසලා, සුෙරිඤ්ඤාතවත්ථුකා; 

යෙතවත්ථූතිනායමන, සඞ්ගායිංසු මයහසයයො  

තස්සඅත්ථංෙකායසතුං, යෙොරාණට්ඨකථානයං; 

නිස්සායයාසමාරද්ධා, අත්ථසංවණ්ණනාමයා  

යාතත්ථෙරමත්ථානං, තත්ථතත්ථයථාරහං; 

ෙකාසනා ෙරමත්ථ-දීෙනී නාමනාමයතො  

සම්ෙත්තාෙරිනිට්ඨානං, අනාකුලවිනිච්ඡයා; 

සාෙන්නරසමත්තාය, ොළියාභාණවාරයතො  

ඉතිතංසඞ්ෙයරොන්යතන, යංතංඅධිගතංමයා; 

පුඤ්ඤංතස්සානුභායවන, යලොකනාථස්සසාසනං  

ඔගායහත්වාවිසුද්ධාය, සීලාදිෙටිෙත්තියා; 

සබ්යබපියදහියනොයහොන්තු, විමුත්තිරසභාගියනො  

චිරං තිට්ඨතුයලොකස්මිං, සම්මාසම්බුද්ධසාසනං; 

තස්මිංසගාරවානිච්චං, යහොන්තුසබ්යබපිොණියනො  

සම්මා වස්සතුකායලන, යදයවොපිජගතීෙති; 

සද්ධම්මනිරයතොයලොකං, ධම්යමයනවෙසාසතූති  

ඉති බදරතිත්ථවිහාරවාසිනා මුනිවරයතිනා 

භදන්යතන ආචරිෙධම්මොයලන කතා යෙතවත්ථුඅත්ථසංවණ්ණනා
නිට්ඨිතා  
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iínodkx Oïu odkx ðkd;s" 

iínrix Oïu rix ðkd;s¦ 

iínr;sx Oïu r;sx ðkd;s 

;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
 

O¾u odkh msKsihs''''''''' 


