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5. බාහ්මණවග් ෙගො  
 
 

1. බහ්මායුසුත් තං 
 

 

383.  එවං  ෙම සුතං –  එකං සමයං භගවා විෙදෙහසු චාරිකං චරති මහතා 

භික් ඛුසඞ් ෙඝන සද් ධිං පඤ් චමත් ෙතහි භික් ඛුසෙතහි. ෙතන ෙඛො පන සමෙයන 

බහ් මායු බාහ් මෙණො මිථිලායං පටිවසති ජිණ් ෙණො වුඩ් ෙඪො මහල් ලෙකො අද් ධගෙතො 

වෙයොඅනුප් පත් ෙතො,  වීසවස ්සසතිෙකො ජාතියා,  තිණ් ණං ෙවදානං  පාරගූ 

සනිඝණ් ඩුෙකටුභානං සාක් ඛරප් පෙභදානං ඉතිහාසපඤ් චමානං,  පදෙකො, 

ෙවය්යාකරෙණො,  ෙලොකායතමහාපුරිසලක් ඛෙණසු අනවෙයො. අස් ෙසොසි ෙඛො 

බහ් මායු බාහ් මෙණො –  ‘‘සමෙණො ඛලු  ෙභො,  ෙගොතෙමො සක්යපුත් ෙතො සක්යකුලා 

පබ් බජිෙතො විෙදෙහසු චාරිකං චරති මහතා භික් ඛුසඞ් ෙඝන සද් ධිං පඤ් චමත් ෙතහි 

භික් ඛුසෙතහි. තං ෙඛො පන භවන් තං ෙගොතමං එවං  කල්යාෙණො කිත් තිසද් ෙදො 

අබ් භුග් ගෙතො –  ‘ඉතිපි ෙසො භගවා අරහං සම් මාසම් බුද් ෙධො විජ් ජාචරණසම් පන් ෙනො 

සුගෙතො ෙලොකවිදූ අනුත් තෙරො පුරිසදම් මසාරථි සත් ථා  ෙදවමනුස් සානං බුද් ෙධො 

භගවාති. ෙසො ඉමං ෙලොකං සෙදවකං සමාරකං සබහ් මකං සස් සමණබාහ් මණිං පජං 

සෙදවමනුස් සං සයං අභිඤ් ඤා සච් ඡිකත් වා පෙවෙදති. ෙසො  ධම් මං ෙදෙසති 

ආදිකල්යාණං මජ් ෙඣකල්යාණං පරිෙයොසානකල්යාණං සාත් ථං සබ්යඤ් ජනං, 

ෙකවලපරිපුණ් ණං පරිසුද් ධං බහ් මචරියං පකාෙසති. සාධු  ෙඛො පන  තථාරූපානං 

අරහතං දස ්සනං ෙහොතී’’’ති. 

384.  ෙතන  ෙඛො පන සමෙයන බහ් මායුස් ස  බාහ් මණස් ස උත් තෙරො නාම 

මාණෙවො අන් ෙතවාසී ෙහොති තිණ් ණං ෙවදානං පාරගූ  සනිඝණ් ඩුෙකටුභානං 

සාක් ඛරප් පෙභදානං ඉතිහාසපඤ් චමානං,  පදෙකො,  ෙවය්යාකරෙණො, 
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ෙලොකායතමහාපුරිසලක් ඛෙණසු අනවෙයො. අථ ෙඛො බහ් මායු බාහ් මෙණො උත් තරං 

මාණවං ආමන් ෙතසි –  ‘‘අයං,  තාත උත් තර,  සමෙණො ෙගොතෙමො සක්යපුත් ෙතො 

සක්යකුලා පබ් බජිෙතො  විෙදෙහසු  චාරිකං චරති මහතා භික් ඛුසඞ් ෙඝන සද් ධිං 

පඤ් චමත් ෙතහි භික් ඛුසෙතහි. තං ෙඛො පන භවන් තං ෙගොතමං එවං කල්යාෙණො 

කිත් තිසද් ෙදො  අබ් භුග් ගෙතො –  ‘ඉතිපි ෙසො භගවා අරහං සම් මාසම් බුද් ෙධො…ෙප.… 

සාධු ෙඛො පන තථාරූපානං  අරහතං දස ්සනං  ෙහොතී’ති. එහි ත් වං, තාත උත් තර, 

ෙයන සමෙණො ෙගොතෙමො  ෙතනුපසඞ් කම;  උපසඞ් කමිත් වා සමණං ෙගොතමං 

ජානාහි යදි වා තං භවන් තං ෙගොතමං තථා සන් තංෙයව සද් ෙදො අබ් භුග් ගෙතො, යදි වා 

ෙනො තථා; යදි වා ෙසො භවං ෙගොතෙමො තාදිෙසො, යදි වා න තාදිෙසො. තථා මයං තං 

භවන් තං ෙගොතමං ෙවදිස ්සාමා’’ති. ‘‘යථා කථං පනාහං, ෙභො, තං භවන් තං ෙගොතමං 

ජානිස ්සාමි යදි වා තං භවන් තං ෙගොතමං තථා සන් තංෙයව සද් ෙදො අබ් භුග් ගෙතො, 

යදි වා ෙනො තථා; යදි වා ෙසො භවං ෙගොතෙමො තාදිෙසො, යදි වා න තාදිෙසො’’ති. 

‘‘ආගතානි ෙඛො, තාත උත් තර, අම් හාකං මන් ෙතසු ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛණානි, 

ෙයහි සමන් නාගතස් ස මහාපුරිසස් ස ද් ෙවෙයව ගතිෙයො භවන් ති අනඤ් ඤා. සෙච 

අගාරං අජ් ඣාවසති,  රාජා ෙහොති චක් කවත් තී ධම් මිෙකො ධම් මරාජා චාතුරන් ෙතො 

විජිතාවී ජනපදත් ථාවරියප් පත් ෙතො සත් තරතනසමන් නාගෙතො. තස් සිමානි සත් ත 

රතනානි භවන් ති, ෙසය්යථිදං – චක් කරතනං, හත් ථිරතනං, අස් සරතනං, මණිරතනං, 

ඉත් ථිරතනං,  ගහපතිරතනං,  පරිණායකරතනෙමව සත් තමං. පෙරොසහස් සං ෙඛො 

පනස් ස පුත් තා භවන් ති සූරා  වීරඞ් ගරූපා පරෙසනප් පමද් දනා. ෙසො ඉමං පථවිං 

සාගරපරියන් තං අදණ් ෙඩන අසත් ෙථන ධම් ෙමන අභිවිජිය අජ් ඣාවසති. සෙච ෙඛො 

පන අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජති,  අරහං ෙහොති සම් මාසම් බුද් ෙධො ෙලොෙක 

විවට් ටච් ඡෙදො.  අහං ෙඛො පන,  තාත උත් තර,  මන් තානං දාතා;  ත් වං මන් තානං 

පටිග් ගෙහතා’’ති. 

385.  ‘‘එවං,  ෙභො’’ති ෙඛො උත් තෙරො මාණෙවො බහ ්මායුස ්ස  බාහ් මණස් ස 

පටිස් සුත් වා උට් ඨායාසනා බහ ්මායුං බාහ ්මණං අභිවාෙදත් වා  පදක් ඛිණං කත් වා 

විෙදෙහසු ෙයන භගවා ෙතන චාරිකං  පක් කාමි.  අනුපුබ් ෙබන චාරිකං චරමාෙනො 
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ෙයන භගවා ෙතනුපසඞ් කමි;  උපසඞ් කමිත් වා භගවතා සද් ධිං  සම් ෙමොදි. 

සම් ෙමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසාෙරත් වා එකමන් තං නිසීදි. එකමන් තං 

නිසින් ෙනො ෙඛො උත් තෙරො මාණෙවො භගවෙතො කාෙය 

ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛණානි සමන් ෙනසි.  අද් දසා  ෙඛො උත් තෙරො මාණෙවො 

භගවෙතො කාෙය  ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛණානි,  ෙයභුෙය්යන ඨෙපත් වා ද් ෙව. 

ද් වීසු  මහාපුරිසලක් ඛෙණසු කඞ් ඛති  විචිකිච් ඡති නාධිමුච් චති න  සම් පසීදති – 

ෙකොෙසොහිෙත ච වත් ථගුය් ෙහ, පහූතජිව් හතාය ච. අථ ෙඛො භගවෙතො එතදෙහොසි – 

‘‘පස් සති ෙඛො ෙම අයං උත් තෙරො මාණෙවො ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛණානි, 

ෙයභුෙය්යන ථෙපත් වා ද් ෙව. ද් වීසු මහාපුරිසලක් ඛෙණසු කඞ් ඛති  විචිකිච් ඡති 

නාධිමුච් චති න සම් පසීදති – ෙකොෙසොහිෙත ච වත් ථගුය් ෙහ, පහූතජිව් හතාය චා’’ති. 

අථ ෙඛො භගවා තථාරූපං ඉද් ධාභිසඞ් ඛාරං අභිසඞ් ඛාසි යථා අද් දස උත් තෙරො 

මාණෙවො  භගවෙතො ෙකොෙසොහිතං වත් ථගුය් හං. අථ ෙඛො භගවා ජිව් හං 

නින් නාෙමත් වා උෙභොපි කණ් ණෙසොතානි  අනුමසි පරිමසි;  උෙභොපි 

නාසිකාෙසොතානි  අනුමසි පටිමසි; ෙකවලම් පි නලාටමණ් ඩලං ජිව් හාය ඡාෙදසි. අථ 

ෙඛො උත් තරස් ස මාණවස් ස එතදෙහොසි – ‘‘සමන් නාගෙතො ෙඛො සමෙණො ෙගොතෙමො 

ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛෙණහි. යංනූනාහං සමණං ෙගොතමං අනුබන් ෙධය්යං, 

ඉරියාපථමස් ස  පස් ෙසය්ය’’න් ති. අථ ෙඛො උත් තෙරො මාණෙවො සත් තමාසානි 

භගවන් තං අනුබන් ධි ඡායාව අනපායිනී. 

386. අථ ෙඛො උත් තෙරො මාණෙවො සත් තන් නං මාසානං අච් චෙයන විෙදෙහසු 

ෙයන මිථිලා ෙතන චාරිකං පක් කාමි. අනුපුබ් ෙබන චාරිකං චරමාෙනො ෙයන මිථිලා 

ෙයන බහ් මායු බාහ් මෙණො ෙතනුපසඞ් කමි;  උපසඞ් කමිත් වා බහ් මායුං  බාහ් මණං 

අභිවාෙදත් වා එකමන් තං නිසීදි. එකමන් තං  නිසින් නං  ෙඛො උත් තරං මාණවං 

බහ් මායු බාහ ්මෙණො එතදෙවොච – ‘‘කච් චි, තාත උත් තර, තං භවන් තං ෙගොතමං තථා 

සන් තංෙයව සද් ෙදො අබ් භුග් ගෙතො, ෙනො අඤ් ඤථා? කච් චි පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො 

තාදිෙසො, ෙනො අඤ් ඤාදිෙසො’’ති?  ‘‘තථා සන් තංෙයව, ෙභො, තං භවන් තං ෙගොතමං 

සද් ෙදො අබ් භුග් ගෙතො,  ෙනො අඤ් ඤථා;  තාදිෙසොව  ෙසො භවං ෙගොතෙමො,  ෙනො 
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අඤ් ඤාදිෙසො.  සමන් නාගෙතො ච    ෙසො භවං ෙගොතෙමො 

ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛෙණහි. 

‘‘සුප් පතිට් ඨිතපාෙදො ෙඛො පන භවං ෙගොතෙමො;  ඉදම් පි තස් ස ෙභොෙතො 

ෙගොතමස් ස මහාපුරිසස ්ස මහාපුරිසලක් ඛණං භවති. 

‘‘ෙහට් ඨා ෙඛො පන තස් ස ෙභොෙතො ෙගොතමස් ස පාදතෙලසු චක් කානි ජාතානි 

සහස් සාරානි සෙනමිකානි සනාභිකානි සබ් බාකාරපරිපූරානි… 

‘‘ආයතපණ් හි ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘දීඝඞ් ගුලි ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘මුදුතලුනහත් ථපාෙදො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘ජාලහත් ථපාෙදො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘උස් සඞ් ඛපාෙදො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘එණිජඞ් ෙඝො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘ඨිතෙකො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො අෙනොනමන් ෙතො උෙභොහි 

පාණිතෙලහි ජණ් ණුකානි පරිමසති පරිමජ් ජති… 

‘‘ෙකොෙසොහිතවත් ථගුය් ෙහො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘සුවණ් ණවණ් ෙණො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො කඤ් චනසන් නිභත් තෙචො… 

‘‘සුඛුමච් ඡවි ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො. සුඛුමත් තා ඡවියා රෙජොජල් ලං 

කාෙය න උපලිම් පති… 

‘‘එෙකකෙලොෙමො ෙඛො පන ෙසො භවං  ෙගොතෙමො;  එෙකකානි  ෙලොමානි 

ෙලොමකූෙපසු ජාතානි… 

‘‘උද් ධග් ගෙලොෙමො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො;  උද් ධග් ගානි ෙලොමානි 

ජාතානි නීලානි අඤ් ජනවණ් ණානි කුණ් ඩලාවට් ටානි දක් ඛිණාවට් ටකජාතානි… 

‘‘බහ් මුජුගත් ෙතො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘සත් තුස් සෙදො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘සීහපුබ් බද් ධකාෙයො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘චිතන් තරංෙසො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 
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‘‘නිෙගොධපරිමණ් ඩෙලො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො; යාවතක් වස් ස කාෙයො 

තාවතක් වස ්ස බ්යාෙමො, යාවතක් වස ්ස බ්යාෙමො තාවතක් වස ්ස කාෙයො… 

‘‘සමවට් ටක් ඛන් ෙධො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘රසග් ගසග් ගී ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘සීහහනු ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘චත් තාලීසදන් ෙතො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘සමදන් ෙතො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘අවිරළදන් ෙතො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘සුසුක් කදාෙඨො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘පහූතජිව් ෙහො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘බහ් මස් සෙරො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො කරවිකභාණී… 

‘‘අභිනීලෙනත් ෙතො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘ෙගොපඛුෙමො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො… 

‘‘උණ් ණා ෙඛො පනස් ස ෙභොෙතො ෙගොතමස් ස භමුකන් තෙර ජාතා ඔදාතා 

මුදුතූලසන් නිභා… 

‘‘උණ් හීසසීෙසො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො;  ඉදම් පි තස් ස ෙභොෙතො 

ෙගොතමස් ස මහාපුරිසස ්ස මහාපුරිසලක් ඛණං භවති. 

‘‘ඉෙමහි ෙඛො,  ෙභො,  ෙසො භවං ෙගොතෙමො ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛෙණහි 

සමන් නාගෙතො. 

387.  ‘‘ගච් ඡන් ෙතො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො දක් ඛිෙණෙනව පාෙදන 

පඨමං පක් කමති. ෙසො නාතිදූෙර පාදං උද් ධරති, නාච් චාසන් ෙන පාදං නික් ඛිපති; 

ෙසො නාතිසීඝං ගච් ඡති,  නාතිසණිකං ගච් ඡති;  න ච අද් දුෙවන අද් දුවං 

සඞ් ඝට් ෙටන් ෙතො ගච් ඡති, න ච ෙගොප් ඵෙකන ෙගොප් ඵකං සඞ් ඝට් ෙටන් ෙතො ගච් ඡති. 

ෙසො  ගච් ඡන් ෙතො න සත් ථිං උන් නාෙමති,  න සත් ථිං ඔනාෙමති;  න සත් ථිං 

සන් නාෙමති, න සත් ථිං විනාෙමති. ගච් ඡෙතො ෙඛො පන තස් ස ෙභොෙතො ෙගොතමස් ස 
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අධරකාෙයොව ඉඤ් ජති, න ච කායබෙලන ගච් ඡති. අපෙලොෙකන් ෙතො ෙඛො පන ෙසො 

භවං ෙගොතෙමො සබ් බකාෙයෙනව අපෙලොෙකති; ෙසො න උද් ධං උල් ෙලොෙකති, න 

අෙධො ඔෙලොෙකති; න ච විෙපක් ඛමාෙනො ගච් ඡති, යුගමත් තඤ් ච ෙපක් ඛති; තෙතො 

චස් ස උත් තරි අනාවටං ඤාණදස ්සනං භවති. ෙසො අන් තරඝරං පවිසන් ෙතො න කායං 

උන් නාෙමති, න කායං ඔනාෙමති; න කායං සන් නාෙමති, න කායං විනාෙමති. ෙසො 

නාතිදූෙර නාච් චාසන් ෙන ආසනස් ස පරිවත් තති, න ච පාණිනා ආලම් බිත් වා ආසෙන 

නිසීදති, න ච ආසනස් මිං කායං පක් ඛිපති. ෙසො අන් තරඝෙර නිසින් ෙනො සමාෙනො න 

හත් ථකුක් කුච් චං ආපජ් ජති,  න පාදකුක් කුච් චං ආපජ් ජති;  න  අද් දුෙවන අද් දුවං 

ආෙරොෙපත් වා නිසීදති; න ච ෙගොප් ඵෙකන ෙගොප් ඵකං ආෙරොෙපත් වා නිසීදති; න ච 

පාණිනා හනුකං උපාදියිත් වා නිසීදති. ෙසො අන් තරඝෙර නිසින් ෙනො සමාෙනො න 

ඡම් භති න කම් පති න ෙවධති න පරිතස් සති. ෙසො අඡම් භී අකම් පී අෙවධී අපරිතස් සී 

විගතෙලොමහංෙසො. විෙවකවත් ෙතො ච ෙසො භවං ෙගොතෙමො අන් තරඝෙර නිසින් ෙනො 

ෙහොති. ෙසො පත් ෙතොදකං පටිග් ගණ් හන් ෙතො  න පත් තං උන් නාෙමති,  න පත් තං 

ඔනාෙමති;  න පත් තං සන් නාෙමති,  න  පත් තං විනාෙමති. ෙසො පත් ෙතොදකං 

පටිග් ගණ් හාති නාතිෙථොකං නාතිබහුං. ෙසො න බුලුබුලුකාරකං පත් තං ෙධොවති, න 

සම් පරිවත් තකං පත් තං ෙධොවති, න  පත් තං භූමියං නික් ඛිපිත් වා  හත් ෙථ ෙධොවති; 

හත් ෙථසු ෙධොෙතසු පත් ෙතො ෙධොෙතො ෙහොති,  පත් ෙත ෙධොෙත හත් ථා ෙධොතා 

ෙහොන් ති.  ෙසො පත් ෙතොදකං ඡඩ් ෙඩති නාතිදූෙර නාච් චාසන් ෙන,  න ච 

විච් ඡඩ් ඩයමාෙනො. ෙසො ඔදනං පටිග් ගණ් හන් ෙතො න පත් තං උන් නාෙමති, න පත් තං 

ඔනාෙමති; න පත් තං සන් නාෙමති, න පත් තං විනාෙමති. ෙසො ඔදනං පටිග් ගණ් හාති 

නාතිෙථොකං නාතිබහුං. බ්යඤ් ජනං ෙඛො පන භවං  ෙගොතෙමො බ්යඤ් ජනමත් තාය 

ආහාෙරති, න ච බ්යඤ් ජෙනන ආෙලොපං අතිනාෙමති. ද් වත් තික් ඛත් තුං ෙඛො භවං 

ෙගොතෙමො මුෙඛ ආෙලොපං සම් පරිවත් ෙතත් වා අජ් ෙඣොහරති;  න  චස් ස කාචි 

ඔදනමිඤ් ජා අසම් භින් නා කායං පවිසති, න චස ්ස කාචි ඔදනමිඤ් ජා මුෙඛ අවසිට් ඨා 

ෙහොති;  අථාපරං ආෙලොපං උපනාෙමති. රසපටිසංෙවදී ෙඛො පන ෙසො භවං 

ෙගොතෙමො ආහාරං ආහාෙරති, ෙනො ච රසරාගපටිසංෙවදී. 
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‘‘අට් ඨඞ් ගසමන් නාගතං   ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො ආහාරං ආහාෙරති – 

ෙනව දවාය, න මදාය න මණ් ඩනාය න විභූසනාය, යාවෙදව ඉමස් ස කායස් ස ඨිතියා 

යාපනාය,  විහිංසූපරතියා  බහ් මචරියානුග් ගහාය –  ‘ඉති පුරාණඤ් ච  ෙවදනං 

පටිහඞ් ඛාමි නවඤ් ච ෙවදනං න උප් පාෙදස ්සාමි, යාතා ච ෙම භවිස් සති අනවජ් ජතා 

ච ඵාසුවිහාෙරො චා’ති.  ෙසො භුත් තාවී පත් ෙතොදකං  පටිග් ගණ් හන් ෙතො න පත් තං 

උන් නාෙමති, න පත් තං ඔනාෙමති; න පත් තං සන් නාෙමති, න පත් තං විනාෙමති. 

ෙසො පත් ෙතොදකං පටිග් ගණ් හාති නාතිෙථොකං නාතිබහුං. ෙසො න  ඛුලුඛුලුකාරකං 

පත් තං ෙධොවති, න සම් පරිවත් තකං පත් තං ෙධොවති, න පත් තං භූමියං නික් ඛිපිත් වා 

හත් ෙථ ෙධොවති;  හත් ෙථසු ෙධොෙතසු පත් ෙතො ෙධොෙතො ෙහොති,  පත් ෙත ෙධොෙත 

හත් ථා ෙධොතා ෙහොන් ති. ෙසො පත් ෙතොදකං ඡඩ් ෙඩති නාතිදූෙර නාච් චාසන් ෙන, න ච 

විච් ඡඩ් ඩයමාෙනො. ෙසො භුත් තාවී න පත් තං භූමියං නික් ඛිපති නාතිදූෙර 

නාච් චාසන් ෙන,  න ච අනත් ථිෙකො පත් ෙතන ෙහොති,  න ච අතිෙවලානුරක් ඛී 

පත් තස් මිං. ෙසො භුත් තාවී  මුහුත් තං තුණ් හී නිසීදති,  න ච අනුෙමොදනස් ස 

කාලමතිනාෙමති. ෙසො භුත් තාවී අනුෙමොදති,  න තං භත් තං ගරහති,  න අඤ් ඤං 

භත් තං පටිකඞ් ඛති; අඤ් ඤදත් ථු ධම් මියා කථාය තං පරිසං සන් දස් ෙසති සමාදෙපති 

සමුත් ෙතෙජති සම් පහංෙසති. ෙසො තං පරිසං ධම් මියා කථාය  සන් දස් ෙසත් වා 

සමාදෙපත් වා සමුත් ෙතෙජත් වා සම් පහංෙසත් වා උට් ඨායාසනා පක් කමති.  ෙසො 

නාතිසීඝං ගච් ඡති, නාතිසණිකං ගච් ඡති, න ච මුච් චිතුකාෙමො ගච් ඡති; න ච තස් ස 

ෙභොෙතො ෙගොතමස ්ස කාෙය චීවරං අච් චුක් කට් ඨං ෙහොති න ච අච් ෙචොක් කට් ඨං, න ච 

කායස් මිං  අල් ලීනං න ච කායස ්මා අපකට් ඨං; න ච තස ්ස ෙභොෙතො ෙගොතමස් ස 

කායම් හා වාෙතො චීවරං  අපවහති;  න ච තස් ස ෙභොෙතො  ෙගොතමස් ස කාෙය 

රෙජොජල් ලං උපලිම් පති. ෙසො ආරාමගෙතො නිසීදති පඤ් ඤත් ෙත ආසෙන. නිසජ් ජ 

පාෙද පක් ඛාෙලති; න ච ෙසො භවං ෙගොතෙමො පාදමණ් ඩනානුෙයොගමනුයුත් ෙතො 

විහරති. ෙසො පාෙද පක් ඛාෙලත් වා නිසීදති  පල් ලඞ් කං ආභුජිත් වා උජුං කායං 

පණිධාය පරිමුඛං සතිං උපට් ඨෙපත් වා. ෙසො ෙනව  අත් තබ්යාබාධාය ෙචෙතති, න 

පරබ්යාබාධාය ෙචෙතති,  න උභයබ්යාබාධාය ෙචෙතති; 
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අත් තහිතපරහිතඋභයහිතසබ් බෙලොකහිතෙමව ෙසො භවං ෙගොතෙමො චින් ෙතන් ෙතො 

නිසින් ෙනො ෙහොති. ෙසො ආරාමගෙතො පරිසති ධම් මං ෙදෙසති,  න තං පරිසං 

උස් සාෙදති,  න තං  පරිසං අපසාෙදති;  අඤ් ඤදත් ථු ධම් මියා කථාය තං පරිසං 

සන් දස් ෙසති සමාදෙපති සමුත් ෙතෙජති සම් පහංෙසති. 

‘‘අට් ඨඞ් ගසමන් නාගෙතො ෙඛො පනස ්ස ෙභොෙතො ෙගොතමස් ස මුඛෙතො ෙඝොෙසො 

නිච් ඡරති –  විස ්සට් ෙඨො ච,  විඤ් ෙඤෙය්යො ච,  මඤ් ජු ච,  සවනීෙයො ච,  බින් දු ච, 

අවිසාරී ච,  ගම් භීෙරො ච, නින් නාදී ච. යථාපරිසං ෙඛො පන ෙසො භවං  ෙගොතෙමො 

සෙරන විඤ් ඤාෙපති,  න චස් ස බහිද් ධා පරිසාය ෙඝොෙසො නිච් ඡරති.  ෙත ෙතන 

ෙභොතා ෙගොතෙමන ධම් මියා කථාය සන් දස් සිතා සමාදපිතා සමුත් ෙතජිතා 

සම් පහංසිතා උට් ඨායාසනා පක් කමන් ති අපෙලොකයමානාෙයව අවිජහන් තාභාෙවන. 

අද් දසාම ෙඛො මයං, ෙභො, තං භවන් තං ෙගොතමං ගච් ඡන් තං, අද් දසාම ඨිතං, අද් දසාම 

අන් තරඝරං පවිසන් තං,  අද් දසාම අන් තරඝෙර නිසින් නං තුණ් හීභූතං,  අද් දසාම 

අන් තරඝෙර භුඤ් ජන් තං,  අද් දසාම භුත් තාවිං නිසින් නං තුණ් හීභූතං,  අද් දසාම 

භුත් තාවිං අනුෙමොදන් තං,  අද් දසාම ආරාමං  ගච් ඡන් තං,  අද් දසාම  ආරාමගතං 

නිසින් නං තුණ් හීභූතං, අද් දසාම ආරාමගතං පරිසති ධම් මං ෙදෙසන් තං. එදිෙසො ච 

එදිෙසො ච ෙසො භවං ෙගොතෙමො, තෙතො ච භිෙය්යො’’ති. 

388. එවං වුත් ෙත, බහ් මායු බාහ ්මෙණො උට් ඨායාසනා එකංසං උත් තරාසඞ් ගං 

කරිත් වා ෙයන භගවා ෙතනඤ් ජලිං පණාෙමත් වා තික් ඛත් තුං උදානං උදාෙනති – 

‘‘නෙමො තස් ස භගවෙතො අරහෙතො සම් මාසම් බුද් ධස් ස. 

‘‘නෙමො තස් ස භගවෙතො අරහෙතො සම් මාසම් බුද් ධස් ස. 

‘‘නෙමො තස් ස භගවෙතො අරහෙතො සම් මාසම් බුද් ධස් සා’’ති. 

‘‘අප් ෙපව නාම මයං කදාචි කරහචි ෙතන ෙභොතා ෙගොතෙමන 

සමාගච් ෙඡය්යාම? අප් ෙපව නාම සියා ෙකොචිෙදව කථාසල් ලාෙපො’’ති! 

389. අථ ෙඛො භගවා විෙදෙහසු අනුපුබ් ෙබන චාරිකං චරමාෙනො ෙයන මිථිලා 

තදවසරි. තත සුදං භගවා මිථිලායං විහරති මඛාෙදවම් බවෙන. අස් ෙසොසුං ෙඛො 

ෙමථිෙලය්යකා බාහ් මණගහපතිකා – ‘‘සමෙණො ඛලු, ෙභො, ෙගොතෙමො සක්යපුත් ෙතො 
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සක්යකුලා පබ් බජිෙතො විෙදෙහසු චාරිකං චරමාෙනො මහතා භික් ඛුසඞ් ෙඝන සද් ධිං 

පඤ් චමත් ෙතහි භික් ඛුසෙතහි  මිථිලං අනුප් පත් ෙතො,  මිථිලායං විහරති 

මඛාෙදවම් බවෙන. තං ෙඛො පන භවන් තං ෙගොතමං එවං කල්යාෙණො කිත් තිසද් ෙදො 

අබ් භුග් ගෙතො –  ‘ඉතිපි ෙසො භගවා අරහං සම් මාසම් බුද් ෙධො විජ් ජාචරණසම් පන් ෙනො 

සුගෙතො ෙලොකවිදූ අනුත් තෙරො පුරිසදම් මසාරථි සත් ථා  ෙදවමනුස් සානං බුද් ෙධො 

භගවාති. ෙසො ඉමං ෙලොකං සෙදවකං සමාරකං සබහ් මකං සස් සමණබාහ් මණිං පජං 

සෙදවමනුස් සං සයං අභිඤ් ඤා  සච් ඡිකත් වා පෙවෙදති.  ෙසො ධම් මං ෙදෙසති 

ආදිකල්යාණං  මජ් ෙඣකල්යාණං පරිෙයොසානකල්යාණං සාත් ථං සබ්යඤ් ජනං, 

ෙකවලපරිපුණ් ණං පරිසුද් ධං  බහ් මචරියං පකාෙසති. සාධු ෙඛො පන තථාරූපානං 

අරහතං දස ්සනං ෙහොතී’’’ති. 

අථ ෙඛො මිථිෙලය්යකා බාහ ්මණගහපතිකා ෙයන භගවා ෙතනුපසඞ් කමිංසු; 

උපසඞ් කමිත් වා අප් ෙපකච් ෙච භගවන් තං අභිවාෙදත් වා එකමන් තං නිසීදිංසු; 

අප් ෙපකච් ෙච භගවතා සද් ධිං සම් ෙමොදිංසු,  සම් ෙමොදනීයං කථං සාරණීයං 

වීතිසාෙරත් වා  එකමන් තං නිසීදිංසු;  අප් ෙපකච් ෙච ෙයන භගවා ෙතනඤ් ජලිං 

පණාෙමත් වා එකමන් තං  නිසීදිංසු;  අප් ෙපකච් ෙච භගවෙතො සන් තිෙක 

නාමෙගොත් තං සාෙවත් වා එකමන් තං නිසීදිංසු; අප් ෙපකච් ෙච තුණ් හීභූතා එකමන් තං 

නිසීදිංසු. 

390.  අස් ෙසොසි ෙඛො බහ් මායු බාහ් මෙණො –  ‘‘සමෙණො ඛලු,  ෙභො,  ෙගොතෙමො 

සක්යපුත් ෙතො සක්යකුලා පබ් බජිෙතො මිථිලං අනුප් පත් ෙතො,  මිථිලායං විහරති 

මඛාෙදවම් බවෙන’’ති. අථ ෙඛො බහ් මායු බාහ් මෙණො සම් බහුෙලහි සාවෙකහි සද් ධිං 

ෙයන මඛාෙදවම් බවනං ෙතනුපසඞ් කමි. අථ ෙඛො බහ් මායුෙනො බාහ් මණස ්ස අවිදූෙර 

අම් බවනස් ස එතදෙහොසි – ‘‘න ෙඛො ෙමතං පතිරූපං ෙයොහං පුබ් ෙබ අප් පටිසංවිදිෙතො 

සමණං ෙගොතමං දස් සනාය උපසඞ් කෙමය්ය’’න් ති. අථ ෙඛො බහ ්මායු  බාහ් මෙණො 

අඤ් ඤතරං මාණවකං ආමන් ෙතසි –  ‘‘එහි ත් වං,  මාණවක,  ෙයන සමෙණො 

ෙගොතෙමො  ෙතනුපසඞ් කම;  උපසඞ් කමිත් වා මම වචෙනන සමණං ෙගොතමං 

අප් පාබාධං අප් පාතඞ් කං  ලහුට් ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච් ඡ –  ‘බහ් මායු,  ෙභො 
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ෙගොතම, බාහ් මෙණො භවන් තං ෙගොතමං අප් පාබාධං අප් පාතඞ් කං ලහුට් ඨානං බලං 

ඵාසුවිහාරං පුච් ඡතී’ති. එවඤ් ච  වෙදහි –  ‘බහ් මායු,  ෙභො  ෙගොතම,  බාහ් මෙණො 

ජිණ් ෙණො වුඩ් ෙඪො මහල් ලෙකො අද් ධගෙතො වෙයොඅනුප් පත් ෙතො,  වීසවස ්සසතිෙකො 

ජාතියා,  තිණ් ණං ෙවදානං පාරගූ  සනිඝණ් ඩුෙකටුභානං සාක් ඛරප් පෙභදානං 

ඉතිහාසපඤ් චමානං,  පදෙකො,  ෙවය්යාකරෙණො,  ෙලොකායතමහාපුරිසලක් ඛෙණසු 

අනවෙයො. යාවතා, ෙභො, බාහ් මණගහපතිකා මිථිලායං පටිවසන් ති, බහ් මායු ෙතසං 

බාහ් මෙණො අග් ගමක් ඛායති –  යදිදං ෙභොෙගහි;  බහ් මායු ෙතසං  බාහ් මෙණො 

අග් ගමක් ඛායති – යදිදං මන් ෙතහි; බහ් මායු ෙතසං බාහ් මෙණො අග් ගමක් ඛායති – 

යදිදං ආයුනා ෙචව යසසා ච. ෙසො ෙභොෙතො ෙගොතමස් ස දස ්සනකාෙමො’’’ති. 

‘‘එවං,  ෙභො’’ති ෙඛො ෙසො මාණවෙකො බහ් මායුස් ස  බාහ් මණස් ස පටිස් සුත් වා 

ෙයන භගවා ෙතනුපසඞ් කමි;  උපසඞ් කමිත් වා භගවතා සද් ධිං  සම් ෙමොදි. 

සම් ෙමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසාෙරත් වා එකමන් තං අට් ඨාසි. එකමන් තං ඨිෙතො 

ෙඛො ෙසො මාණවෙකො භගවන් තං එතදෙවොච – ‘‘බහ් මායු, ෙභො ෙගොතම, බාහ් මෙණො 

භවන් තං ෙගොතමං  අප් පාබාධං අප් පාතඞ් කං ලහුට් ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච් ඡති; 

එවඤ් ච වෙදති –  ‘බහ් මායු,  ෙභො ෙගොතම,  බාහ් මෙණො ජිණ් ෙණො වුඩ් ෙඪො 

මහල් ලෙකො අද් ධගෙතො  වෙයොඅනුප් පත් ෙතො,  වීසවස ්සසතිෙකො ජාතියා,  තිණ් ණං 

ෙවදානං පාරගූ සනිඝණ් ඩුෙකටුභානං  සාක් ඛරප් පෙභදානං ඉතිහාසපඤ් චමානං, 

පදෙකො,  ෙවය්යාකරෙණො,  ෙලොකායතමහාපුරිසලක් ඛෙණසු  අනවෙයො. යාවතා, 

ෙභො,  බාහ් මණගහපතිකා මිථිලායං පටිවසන් ති,  බහ් මායු ෙතසං බාහ් මෙණො 

අග් ගමක් ඛායති – යදිදං ෙභොෙගහි; බහ් මායු ෙතසං බාහ් මෙණො අග් ගමක් ඛායති – 

යදිදං මන් ෙතහි; බහ් මායු ෙතසං බාහ ්මෙණො අග් ගමක් ඛායති – යදිදං ආයුනා ෙචව 

යසසා ච. ෙසො ෙභොෙතො ෙගොතමස ්ස දස ්සනකාෙමො’’’ති.  ‘‘යස් සදානි,  මාණව, 

බහ් මායු බාහ ්මෙණො කාලං මඤ් ඤතී’’ති. අථ ෙඛො ෙසො මාණවෙකො ෙයන බහ් මායු 

බාහ් මෙණො ෙතනුපසඞ් කමි;  උපසඞ් කමිත් වා බහ ්මායුං බාහ් මණං  එතදෙවොච – 
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‘‘කතාවකාෙසො ෙඛොම් හි භවතා සමෙණන ෙගොතෙමන. යස් සදානි භවං කාලං 

මඤ් ඤතී’’ති. 

391. අථ ෙඛො බහ් මායු බාහ් මෙණො ෙයන භගවා ෙතනුපසඞ් කමි. අද් දසා ෙඛො සා 

පරිසා බහ් මායුං බාහ් මණං දූරෙතොව ආගච් ඡන් තං. දිස ්වාන ඔකාසමකාසි යථා තං 

ඤාතස් ස යසස් සිෙනො. අථ ෙඛො බහ ්මායු බාහ් මෙණො තං පරිසං එතදෙවොච – ‘‘අලං, 

ෙභො! නිසීදථ තුම් ෙහ සෙක ආසෙන. ඉධාහං සමණස් ස  ෙගොතමස් ස සන් තිෙක 

නිසීදිස ්සාමී’’ති. 

අථ ෙඛො බහ් මායු බාහ ්මෙණො ෙයන භගවා ෙතනුපසඞ් කමි;  උපසඞ් කමිත් වා 

භගවතා සද් ධිං සම් ෙමොදි. සම් ෙමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසාෙරත් වා එකමන් තං 

නිසීදි. එකමන් තං නිසින් ෙනො ෙඛො බහ් මායු බාහ ්මෙණො භගවෙතො  කාෙය 

ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛණානි  සමන් ෙනසි. අද් දසා ෙඛො බහ් මායු බාහ ්මෙණො 

භගවෙතො  කාෙය  ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛණානි,  ෙයභුෙය්යන ඨෙපත් වා ද් ෙව. 

ද් වීසු  මහාපුරිසලක් ඛෙණසු කඞ් ඛති විචිකිච් ඡති නාධිමුච් චති න සම් පසීදති – 

ෙකොෙසොහිෙත ච  වත් ථගුය් ෙහ,  පහූතජිව් හතාය ච. අථ ෙඛො බහ් මායු බාහ් මෙණො 

භගවන් තං ගාථාහි අජ් ඣභාසි – 

‘‘ෙය ෙම ද් වත් තිංසාති සුතා, මහාපුරිසලක් ඛණා; 

දුෙව ෙතසං න පස ්සාමි, ෙභොෙතො කායස් මිං ෙගොතම. 

‘‘කච් චි ෙකොෙසොහිතං ෙභොෙතො, වත් ථගුය් හං නරුත් තම; 

නාරීසමානසව් හයා, කච් චි ජිව් හා න රස් සකා. 

‘‘කච් චි පහූතජිව් ෙහොසි, යථා තං ජානියාමෙස; 

නින් නාමෙයතං පහූතං, කඞ් ඛං විනය ෙනො ඉෙස. 

‘‘දිට් ඨධම් මහිතත් ථාය, සම් පරායසුඛාය ච; 

කතාවකාසා පුච් ඡාම, යං කිඤ් චි අභිපත් ථිත’’න් ති. 

392.  අථ ෙඛො භගවෙතො එතදෙහොසි –  ‘‘පස් සති ෙඛො ෙම අයං බහ් මායු 

බාහ් මෙණො ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛණානි,  ෙයභුෙය්යන ඨෙපත් වා ද් ෙව. ද් වීසු 

මහාපුරිසලක් ඛෙණසු කඞ් ඛති විචිකිච් ඡති නාධිමුච් චති න සම් පසීදති – 
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ෙකොෙසොහිෙත ච  වත් ථගුය් ෙහ,  පහූතජිව් හතාය චා’’ති.  අථ ෙඛො භගවා තථාරූපං 

ඉද් ධාභිසඞ් ඛාරං අභිසඞ් ඛාසි යථා අද් දස බහ් මායු බාහ් මෙණො භගවෙතො 

ෙකොෙසොහිතං  වත් ථගුය් හං. අථ ෙඛො භගවා ජිව් හං නින් නාෙමත් වා උෙභොපි 

කණ් ණෙසොතානි අනුමසි පටිමසි;  උෙභොපි නාසිකෙසොතානි  අනුමසි පටිමසි; 

ෙකවලම් පි නලාටමණ් ඩලං  ජිව් හාය ඡාෙදසි. අථ ෙඛො භගවා බහ් මායුං බාහ ්මණං 

ගාථාහි පච් චභාසි – 

‘‘ෙය ෙත ද් වත් තිංසාති සුතා, මහාපුරිසලක් ඛණා; 

සබ් ෙබ ෙත මම කායස ්මිං, මා ෙත කඞ් ඛාහු බාහ ්මණ. 

‘‘අභිඤ් ෙඤය්යං අභිඤ් ඤාතං, භාෙවතබ් බඤ් ච භාවිතං; 

පහාතබ් බං පහීනං ෙම, තස් මා බුද් ෙධොස් මි බාහ් මණ. 

‘‘දිට් ඨධම් මහිතත් ථාය, සම් පරායසුඛාය ච; 

කතාවකාෙසො පුච් ඡස් සු, යං කිඤ් චි අභිපත් ථිත’’න් ති. 

393. අථ ෙඛො බහ් මායුස් ස බාහ ්මණස් ස එතදෙහොසි –  ‘‘කතාවකාෙසො ෙඛොම් හි 

සමෙණන ෙගොතෙමන. කිං නු ෙඛො අහං සමණං ෙගොතමං පුච් ෙඡය්යං – 

‘දිට් ඨධම් මිකං වා අත් ථං සම් පරායිකං වා’’’ති. අථ ෙඛො බහ් මායුස් ස  බාහ් මණස ්ස 

එතදෙහොසි –  ‘‘කුසෙලො ෙඛො අහං දිට් ඨධම් මිකානං අත් ථානං. අඤ් ෙඤපි මං 

දිට් ඨධම් මිකං අත් ථං පුච් ඡන් ති. යංනූනාහං සමණං ෙගොතමං සම් පරායිකංෙයව 

අත් ථං පුච් ෙඡය්ය’’න් ති. අථ ෙඛො බහ ්මායු බාහ් මෙණො භගවන් තං ගාථාහි අජ් ඣභාසි 

– 

‘‘කථං ෙඛො බාහ් මෙණො ෙහොති, කථං භවති ෙවදගූ; 

ෙතවිජ් ෙජො ෙභො කථං ෙහොති, ෙසොත් ථිෙයො කින් ති වුච් චති. 

‘‘අරහං ෙභො කථං ෙහොති, කථං භවති ෙකවලී; 

මුනි ච ෙභො කථං ෙහොති, බුද් ෙධො කින් ති පවුච් චතී’’ති. 

394. අථ ෙඛො භගවා බහ් මායුං බාහ් මණං ගාථාහි පච් චභාසි – 

‘‘පුබ් ෙබනිවාසං ෙයො ෙවදි, සග් ගාපායඤ් ච පස් සති; 

අෙථො ජාතික් ඛයං පත් ෙතො, අභිඤ් ඤා ෙවොසිෙතො මුනි. 
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‘‘චිත් තං විසුද් ධං ජානාති, මුත් තං රාෙගහි සබ් බෙසො; 

පහීනජාතිමරෙණො, බහ් මචරියස් ස ෙකවලී; 

පාරගූ සබ් බධම් මානං, බුද් ෙධො තාදී පවුච් චතී’’ති. 

එවං වුත් ෙත,  බහ් මායු බාහ් මෙණො උට් ඨායාසනා එකංසං  උත් තරාසඞ් ගං 

කරිත් වා භගවෙතො පාෙදසු සිරසා නිපතිත් වා භගවෙතො පාදානි මුෙඛන ච පරිචුම් බති, 

පාණීහි ච පරිසම් බාහති,  නාමඤ් ච සාෙවති –  ‘‘බහ් මායු අහං,  ෙභො ෙගොතම, 

බාහ් මෙණො;  බහ් මායු අහං,  ෙභො ෙගොතම,  බාහ් මෙණො’’ති. අථ ෙඛො සා පරිසා 

අච් ඡරියබ් භුතචිත් තජාතා අෙහොසි – ‘‘අච් ඡරියං වත, ෙභො, අබ් භුතං වත, ෙභො! යත හි 

නාමායං බහ් මායු බාහ් මෙණො ඤාෙතො යසස ්සී එවරූපං පරමනිපච් චකාරං 

කරිස් සතී’’ති.  අථ ෙඛො භගවා බහ ්මායුං බාහ ්මණං එතදෙවොච  –  ‘‘අලං, බාහ් මණ, 

උට් ඨහ නිසීද ත් වං සෙක ආසෙන යෙතො ෙත මයි චිත් තං පසන් න’’න් ති. අථ ෙඛො 

බහ් මායු බාහ් මෙණො උට් ඨහිත් වා සෙක ආසෙන නිසීදි. 

395.  අථ  ෙඛො භගවා බහ් මායුස් ස  බාහ් මණස් ස අනුපුබ් බිං කථං කෙථසි, 

ෙසය්යථිදං – දානකථං, සීලකථං, සග් ගකථං; කාමානං ආදීනවං ඔකාරං සංකිෙලසං 

ෙනක් ඛම් ෙම ආනිසංසං පකාෙසසි. යදා භගවා  අඤ් ඤාසි බහ ්මායුං බාහ ්මණං 

කල් ලචිත් තං මුදුචිත් තං  විනීවරණචිත් තං උදග් ගචිත් තං පසන් නචිත් තං,  අථ යා 

බුද් ධානං සාමුක් කංසිකා ධම් මෙදසනා තං පකාෙසසි –  දුක් ඛං, සමුදයං, නිෙරොධං, 

මග් ගං. ෙසය්යථාපි නාම සුද් ධං  වත් ථං අපගතකාළකං සම් මෙදව රජනං 

පටිග් ගණ් ෙහය්ය,  එවෙමව බහ් මායුස ්ස  බාහ් මණස් ස තස් මිංෙයව ආසෙන විරජං 

වීතමලං ධම් මචක් ඛුං උදපාදි –  ‘‘යං කිඤ් චි  සමුදයධම් මං සබ් බං තං 

නිෙරොධධම් ම’’න් ති. අථ ෙඛො බහ් මායු බාහ ්මෙණො  දිට් ඨධම් ෙමො පත් තධම් ෙමො 

විදිතධම් ෙමො පරිෙයොගාළ් හධම් ෙමො තිණ් ණවිචිකිච් ෙඡො  විගතකථංකෙථො 

ෙවසාරජ් ජප් පත් ෙතො අපරප් පච් චෙයො සත් ථුසාසෙන භගවන් තං එතදෙවොච – 

‘‘අභික් කන් තං,  ෙභො ෙගොතම,  අභික් කන් තං,  ෙභො ෙගොතම! ෙසය්යථාපි,  ෙභො 

ෙගොතම, නික් කුජ් ජිතං වා උක් කුජ් ෙජය්ය, පටිච් ඡන් නං වා විවෙරය්ය, මූළ් හස් ස වා 

මග් ගං ආචික් ෙඛය්ය,  අන් ධකාෙර වා ෙතලපජ් ෙජොතං ධාෙරය්ය –  චක් ඛුමන් ෙතො 
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රූපානි  දක් ඛන් තීති –  එවෙමවං ෙභොතා  ෙගොතෙමන අෙනකපරියාෙයන ධම් ෙමො 

පකාසිෙතො. එසාහං භවන් තං ෙගොතමං සරණං ගච් ඡාමි ධම් මඤ් ච භික් ඛුසඞ් ඝඤ් ච. 

උපාසකං මං  භවං ෙගොතෙමො ධාෙරතු අජ් ජතග් ෙග පාණුෙපතං සරණං ගතං. 

අධිවාෙසතු ච ෙම භවං ෙගොතෙමො ස ්වාතනාය භත් තං සද් ධිං භික් ඛුසඞ් ෙඝනා’’ති. 

අධිවාෙසසි භගවා තුණ් හීභාෙවන. අථ ෙඛො  බහ ්මායු බාහ් මෙණො භගවෙතො 

අධිවාසනං විදිත් වා උට් ඨායාසනා භගවන් තං  අභිවාෙදත් වා පදක් ඛිණං කත් වා 

පක් කාමි.  අථ ෙඛො බහ් මායු  බාහ් මෙණො තස් සා රත් තියා අච් චෙයන සෙක 

නිෙවසෙන පණීතං ඛාදනීයං ෙභොජනීයං  පටියාදාෙපත් වා භගවෙතො කාලං 

ආෙරොචාෙපසි – ‘‘කාෙලො, ෙභො ෙගොතම, නිට් ඨිතං භත් ත’’න් ති. 

අථ  ෙඛො භගවා පුබ් බණ් හසමයං නිවාෙසත් වා  පත් තචීවරමාදාය ෙයන 

බහ් මායුස ්ස බාහ් මණස් ස නිෙවසනං ෙතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා පඤ් ඤත් ෙත 

ආසෙන නිසීදි සද් ධිං භික් ඛුසඞ් ෙඝන. අථ ෙඛො බහ ්මායු  බාහ් මෙණො සත් තාහං 

බුද් ධප් පමුඛං භික් ඛුසඞ් ඝං පණීෙතන ඛාදනීෙයන ෙභොජනීෙයන  සහත් ථා 

සන් තප් ෙපසි සම් පවාෙරසි. අථ ෙඛො භගවා තස් ස සත් තාහස් ස අච් චෙයන විෙදෙහසු 

චාරිකං පක් කාමි. අථ ෙඛො බහ ්මායු බාහ ්මෙණො අචිරපක් කන් තස් ස භගවෙතො 

කාලමකාසි.  අථ ෙඛො සම් බහුලා  භික් ඛූ ෙයන භගවා ෙතනුපසඞ් කමිංසු; 

උපසඞ් කමිත් වා භගවන් තං අභිවාෙදත් වා එකමන් තං නිසීදිංසු. එකමන් තං නිසින් නා 

ෙඛො  ෙත භික් ඛූ භගවන් තං එතදෙවොචුං –  ‘‘බහ් මායු,  භන් ෙත,  බාහ් මෙණො 

කාලඞ් කෙතො.  තස් ස කා ගති,  ෙකො අභිසම් පරාෙයො’’ති?  ‘‘පණ් ඩිෙතො,  භික් ඛෙව, 

බහ් මායු බාහ ්මෙණො  පච් චපාදි ධම් මස් සානුධම් මං,  න ච මං ධම් මාධිකරණං 

විෙහෙසසි. බහ් මායු,  භික් ඛෙව,  බාහ් මෙණො පඤ් චන් නං ඔරම් භාගියානං 

සංෙයොජනානං පරික් ඛයා ඔපපාතිෙකො  ෙහොති,  තත් ථ පරිනිබ් බායී, 

අනාවත් තිධම් ෙමො තස් මා ෙලොකා’’ති.  

 

ඉදමෙවොච භගවා. අත් තමනා ෙත භික් ඛූ භගවෙතො භාසිතං අභිනන් දුන් ති. 

බහ් මායුසුත් තං නිට් ඨිතං පඨමං. 
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 බහ්මායුසුත් තවණ්ණනා (අට්ඨකථා) 

 

 

383. එවං ෙම සුතන් ති බහ ්මායුසුත් තං. තත් ථ මහතා භික් ඛුසඞ් ෙඝන සද් ධින් ති 

මහතාති ගුණමහත් ෙතනපි මහතා,  සඞ් ඛ්යාමහත් ෙතනපි. ෙසො හි  භික් ඛුසඞ් ෙඝ 

ගුෙණහිපි මහා අෙහොසි අප් පිච් ඡතාදිගුණසමන් නාගතත් තා,  සඞ් ඛ්යායපි  මහා 

පඤ් චසතසඞ් ඛ්යත් තා. භික් ඛූනං සඞ් ෙඝන  භික් ඛුසඞ් ෙඝන, 

දිට් ඨිසීලසාමඤ් ඤසඞ් ඝාතසඞ් ඛාෙතන සමණගෙණනාති  අත් ෙථො.  සද් ධින් ති 

එකෙතො. පඤ් චමත් ෙතහි භික් ඛුසෙතහීති පඤ් ච මත් තා එෙතසන් ති පඤ් චමත් තානි. 

මත් තාති පමාණං වුච් චති, තස් මා යථා ෙභොජෙන මත් තඤ් ඤූති වුත් ෙත ෙභොජෙන 

මත් තං ජානාති පමාණං ජානාතීති අත් ෙථො ෙහොති, එවමිධාපි ෙතසං භික් ඛුසතානං 

පඤ් චමත් තා  පඤ් චපමාණන් ති එවමත් ෙථො දට් ඨබ් ෙබො. භික් ඛූනං සතානි 

භික් ඛුසතානි. ෙතහි පඤ් චමත් ෙතහි භික් ඛුසෙතහි. 

වීසවස ්සසතිෙකොති වීසාධිකවස ්සසතිෙකො.  තිණ් ණං ෙවදානන් ති 

ඉරුෙවදයජුෙවදසාමෙවදානං. ඔට් ඨපහතකරණවෙසන  පාරං ගෙතොති  පාරගූ.  සහ 

නිඝණ් ඩුනා ච ෙකටුෙභන ච  සනිඝණ් ඩුෙකටුභානං,  නිඝණ් ඩූති 

නාමනිඝණ් ටුරුක් ඛාදීනං  ෙවවචනප් පකාසකං සත් ථං.  ෙකටුභන් ති 

කිරියාකප් පවිකප් ෙපො  කවීනං උපකාරාය සත් ථං. සහ අක් ඛරප් පෙභෙදන 

සක් ඛරප් පෙභදානං.  අක් ඛරප් පෙභෙදොති සික් ඛා ච නිරුත් ති ච. 

ඉතිහාසපඤ් චමානන් ති ආථබ් බණෙවදං චතුත් ථං කත් වා ‘‘ඉතිහ ආස ඉතිහ ආසා’’ති 

ඊදිසවචනප් පටිසංයුත් ෙතො පුරාණකථාසඞ් ඛාෙතො ඉතිහාෙසො පඤ් චෙමො එෙතසන් ති 

ඉතිහාසපඤ් චමා,  ෙතසං  ඉතිහාසපඤ් චමානං.  පදඤ් ච තදවෙසසඤ් ච  බ්යාකරණං 

අධීයති පෙවෙදති චාති  පදෙකො ෙවය්යාකරෙණො. ෙලොකායතං  වුච් චති 
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විතණ් ඩවාදසත් ථං. මහාපුරිසලක් ඛණන් ති මහාපුරිසානං බුද් ධාදීනං ලක් ඛණදීපකං 

ද් වාදසසහස ්සගන් ථප් පමාණං  සත් ථං,  යත් ථ ෙසොළසසහස් සගාථාපරිමාණාය 

බුද් ධමන් තා නාම අෙහසුං, ෙයසං වෙසන ‘‘ඉමිනා ලක් ඛෙණන සමන් නාගතා බුද් ධා 

නාම ෙහොන් ති,  ඉමිනා පච් ෙචකබුද් ධා නාම ෙහොන් ති,  ඉමිනා ද් ෙව අග් ගසාවකා, 

අසීතිමහාසාවකා,  බුද් ධමාතා,  බුද් ධපිතා,  අග් ගුපට් ඨාෙකො,  අග් ගුපට් ඨායිකා,  රාජා 

චක් කවත් තී’’ති අයං විෙසෙසො  ඤායති.  අනවෙයොති ඉෙමසු 

ෙලොකායතමහාපුරිසලක් ඛෙණසු අනූෙනො පරිපූරකාරී,  අවෙයො න ෙහොතීති වුත් තං 

ෙහොති. අවෙයො නාම ෙයො තානි අත් ථෙතො ච ගන් ථෙතො ච සන් ධාෙරතුං න 

සක් ෙකොති. අස් ෙසොසි ෙඛොතිආදීසු යං වත් තබ් බං සියා, තං සාෙලය්යකසුත් ෙත (ම. 

නි. 1.439 ආදෙයො) වුත් තෙමව. 

384.  අයං තාතාති අයං මහල් ලකතාය  ගන් තුං අසක් ෙකොන් ෙතො මාණවං 

ආමන් ෙතත් වා එවමාහ. අපිච එස බාහ ්මෙණො චින් ෙතසි  ‘‘ඉමස් මිං ෙලොෙක ‘අහං 

බුද් ෙධො අහං බුද් ෙධො’ති උග් ගතස් ස නාමං ගෙහත් වා බහූ ජනා විචරන් ති, තස ්මා න 

ෙම අනුස් සවමත් ෙතෙනව උපසඞ් කමිතුං යුත් තං. එකච් චඤ් හි  උපසඞ් කමන් තස් ස 

අපක් කමනම් පි ගරු ෙහොති, අනත් ෙථොපි උප් පජ් ජති. යංනූනාහං මම අන් ෙතවාසිකං 

ෙපෙසත් වා ‘බුද් ෙධො වා ෙනො වා’ති ජානිත් වා උපසඞ් කෙමය්ය’’න් ති තස් මා මාණවං 

ආමන් ෙතත් වා ‘‘අයං තාතා’’තිආදිමාහ.  තං  භවන් තන් ති තස ්ස භවෙතො.  තථා 

සන් තංෙයවාති තථා සෙතොෙයව. ඉදඤ් හි ඉත් ථම් භූතාඛ්යානත් ෙථ උපෙයොගවචනං. 

යථා  කථං පනාහං,  ෙභොති එත් ථ කථං පනාහං,  ෙභො,  තං  භවන් තං ෙගොතමං 

ජානිස ්සාමි,  යථා සක් කා ෙසො ඤාතුං,  තථා ෙම ආචික් ඛාති අත් ෙථො.  යථාති වා 

නිපාතමත් තෙමෙවතං.  කථන් ති අයං  ආකාරපුච් ඡා,  ෙකනාකාෙරනාහං භවන් තං 

ෙගොතමං ජානිස ්සාමීති අත් ෙථො. 

එවං වුත් ෙත කිර නං උපජ් ඣාෙයො – ‘‘කිං ත් වං, තාත, පථවියං ඨිෙතො පථවිං න 

පස් සාමීති විය චන් දිමසූරියානං ඔභාෙස ඨිෙතො චන් දිමසූරිෙය න පස් සාමීති විය 

වදසී’’තිආදීනි වත් වා ජානනාකාරං දස් ෙසන් ෙතො ආගතානි ෙඛො  තාතාතිආදිමාහ. 

තත් ථ  මන් ෙතසූති ෙවෙදසු. තථාගෙතො කිර  උප් පජ් ජිස ්සතීති පටිකච් ෙචව 
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සුද් ධාවාසා ෙදවා ෙවෙදසු ලක් ඛණානි පක් ඛිපිත් වා  ‘‘බුද් ධමන් තා නාම එෙත’’ති 

බාහ් මණෙවෙසන ෙවෙද වාෙචන් ති ‘‘තදනුසාෙරන මෙහසක් ඛා  සත් තා තථාගතං 

ජානිස ්සන් තී’’ති. ෙතන පුබ් ෙබ ෙවෙදසු මහාපුරිසලක් ඛණානි  ආගච් ඡන් ති. 

පරිනිබ් බුෙත පන තථාගෙත අනුක් කෙමන අන් තරධායන් ති, ෙතන එතරහි නත් ථි. 

මහාපුරිසස ්සාති පණිධිසමාදානඤාණකරුණාදිගුණමහෙතො පුරිසස් ස.  ද් ෙවෙයව 

ගතිෙයොති ද් ෙව එව නිට් ඨා. කාමඤ් චායං ගතිසද් ෙදො – ‘‘පඤ් ච ෙඛො ඉමා, සාරිපුත් ත, 

ගතිෙයො’’තිආදීසු (ම. නි. 1.153) භවෙභෙද වත් තති, ‘‘ගති මිගානං පවන’’න් තිආදීසු 

(පරි.  339)  නිවාසට් ඨාෙන,  ‘‘එවං අධිමත් තගතිමන් ෙතො’’තිආදීසු (ම. නි. 1.161) 

පඤ් ඤාය,  ‘‘ගතිගත’’න් තිආදීසු විසටභාෙව,  ඉධ පන නිට් ඨායං වත් තතීති 

ෙවදිතබ් ෙබො. තත් ථ  කිඤ් චාපි ෙයහි සමන් නාගෙතො  රාජා ෙහොති,  න ෙතෙහව 

බුද් ෙධො ෙහොති, ජාතිසාමඤ් ඤෙතො පන තානිෙයව තානීති වුච් චන් ති. ෙතන වුත් තං – 

‘‘ෙයහි සමන් නාගතස් සා’’ති. සෙච අගාරං අජ් ඣාවසතීති යදි අගාෙර වසති, රාජා 

ෙහොති චක් කවත් තී. චතූහි අච් ඡරියධම් ෙමහි සඞ් ගහවත් ථූහි ච ෙලොකං රඤ් ජනෙතො 

රාජා.  චක් කරතනං වත් ෙතති,  චතූහි  සම් පත් තිචක් ෙකහි වත් ෙතති,  ෙතහි ච පරං 

වත් ෙතති, පරහිතාය ච ඉරියාපථචක් කානං වත් ෙතො එතස් මිං අත් ථීති චක් කවත් තී. 

එත් ථ ච රාජාති සාමඤ් ඤං, චක් කවත් තීති විෙසසනං. ධම් ෙමන චරතීති ධම් මිෙකො, 

ඤාෙයන සෙමන වත් තතීති අත් ෙථො. ධම් ෙමන රජ් ජං ලභිත් වා රාජා ජාෙතොති 

ධම් මරාජා.  පරහිතධම් මකරෙණන වා  ධම් මිෙකො,  අත් තහිතධම් මකරෙණන 

ධම් මරාජා.  චතුරන් තාය ඉස ්සෙරොති  චාතුරන් ෙතො,  චතුසමුද් දන් තාය 

චතුබ් බිධදීපභූසිතාය ච පථවියා  ඉස් සෙරොති අත් ෙථො. අජ් ඣත් තං 

ෙකොපාදිපච් චත් ථිෙක බහිද් ධා ච සබ් බරාජාෙනො විෙජසීති  විජිතාවී. 

ජනපදත් ථාවරියප් පත් ෙතොති ජනපෙද ථාවරභාවං ධුවභාවං  පත් ෙතො,  න සක් කා 

ෙකනචි චාෙලතුං,  ජනපෙදො වා තම් හි ථාවරියප් පත් ෙතො අනුස් සුක් ෙකො 

සකම් මනිරෙතො අචෙලො අසම් පෙවධීති ජනපදත් ථාවරියප් පත් ෙතො.  ෙසය්යථිදන් ති 

නිපාෙතො,  තස් ස තානි කතමානීති අත් ෙථො.  චක් කරතනන් තිආදීසු චක් කඤ් ච තං 

රතිජනනත් ෙථන රතනඤ් චාති චක් කරතනං. එෙසව නෙයො සබ් බත් ථ. 
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ඉෙමසු  පන රතෙනසු අයං චක් කවත් තිරාජා  චක් කරතෙනන අජිතං ජිනාති, 

හත් ථිඅස් සරතෙනහි විජිෙත යථාසුඛං අනුවිචරති,  පරිණායකරතෙනන 

විජිතමනුරක් ඛති,  ෙසෙසහි උපෙභොගසුඛමනුභවති. පඨෙමන චස ්ස 

උස් සාහසත් තිෙයොෙගො,  හත් ථිඅස් සගහපතිරතෙනහි පභුසත් තිෙයොෙගො,  පච් ඡිෙමන 

මන් තසත් තිෙයොෙගො සුපරිපුණ් ෙණො ෙහොති,  ඉත් ථිමණිරතෙනහි 

තිවිධසත් තිෙයොගඵලං. ෙසො  ඉත් ථිමණිරතෙනහි ෙභොගසුඛමනුභවති,  ෙසෙසහි 

ඉස් සරියසුඛං. විෙසසෙතො  චස ්ස පුරිමානි තීණි 

අෙදොසකුසලමූලජනිතකම් මානුභාෙවන සම් පජ් ජන් ති,  මජ් ඣිමානි 

අෙලොභකුසලමූලජනිතකම් මානුභාෙවන,  පච් ඡිමෙමකං 

අෙමොහකුසලමූලජනිතකම් මානුභාෙවනාති  ෙවදිතබ් බං. අයෙමත් ථ සඞ් ෙඛෙපො, 

විත් ථාෙරො පන ෙබොජ් ඣඞ් ගසංයුත් ෙත  රතනසුත් තස් ස (සං. නි. 5.222‐223) 

උපෙදසෙතො ගෙහතබ් ෙබො. අපිච  බාලපණ් ඩිතසුත් ෙතපි (ම. නි. 3.255)  ඉෙමසං 

රතනානං උප් පත් තික් කෙමන සද් ධිං වණ් ණනා ආගමිස් සති. 

පෙරොසහස් සන් ති අතිෙරකසහස් සං.  සූරාති අභීරුකජාතිකා.  වීරඞ් ගරූපාති 

ෙදවපුත් තසදිසකායා,  එවං තාව එෙක වණ් ණයන් ති,  අයං පෙනත් ථ සභාෙවො – 

වීරාති උත් තමසූරා වුච් චන් ති. වීරානං අඞ් ගං වීරඞ් ගං, වීරකාරණං වීරියන් ති වුත් තං 

ෙහොති. වීරඞ් ගං රූපං එෙතසන් ති වීරඞ් ගරූපා, වීරියමයසරීරා වියාති වුත් තං ෙහොති. 

පරෙසනප් පමද් දනාති සෙච පටිමුඛං තිට් ෙඨය්ය  පරෙසනා, තං මද් දිතුං සමත් ථාති 

අධිප් පාෙයො. ධම් ෙමනාති ‘‘පාෙණො න හන් තබ් ෙබො’’තිආදිනා පඤ් චසීලධම් ෙමන. 

අරහං ෙහොති සම් මාසම් බුද් ෙධො ෙලොෙක  විවට් ටච් ඡෙදොති එත් ථ 

රාගෙදොසෙමොහමානදිට් ඨිඅවිජ් ජාදුච් චරිතඡදෙනහි සත් තහි  පටිච් ඡන් ෙන 

කිෙලසන් ධකාරෙලොෙක තං ඡදනං විවට් ෙටත් වා සමන් තෙතො සඤ් ජාතාෙලොෙකො 

හුත් වා ඨිෙතොති විවට් ටච් ඡෙදො. තත් ථ පඨෙමන පෙදන පූජාරහතා, දුතිෙයන තස් සා 

ෙහතු යස් මා සම් මාසම් බුද් ෙධොති,  තතිෙයන බුද් ධත් තෙහතුභූතා  විවට් ටච් ඡදතා 

වුත් තාති ෙවදිතබ් බා. අථ වා විවට් ෙටො ච විච් ඡෙදො චාති විවට් ටච් ඡෙදො, වට් ටරහිෙතො 

ඡදනරහිෙතො චාති වුත් තං ෙහොති. ෙතන අරහං  වට් ටාභාෙවන,  සම් මාසම් බුද් ෙධො 
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ඡදනාභාෙවනාති එවං පුරිමපදද් වයස් ෙසව ෙහතුද් වයං  වුත් තං ෙහොති. 

දුතියෙවසාරජ් ෙජන ෙචත් ථ පුරිමසිද් ධි,  පඨෙමන දුතියසිද් ධි,  තතියචතුත් ෙථහි 

තතියසිද් ධි ෙහොති. පුරිමඤ් ච ධම් මචක් ඛුං, දුතියං බුද් ධචක් ඛුං, තතියං සමන් තචක් ඛුං 

සාෙධතීතිපි ෙවදිතබ් බං.  ත් වං මන් තානං  පටිග් ගෙහතාති ඉමිනාස ්ස සූරභාවං 

ජෙනති. 

385.  ෙසොපි තාය ආචරියකථාය ලක් ඛෙණසු විගතසම් ෙමොෙහො 

එෙකොභාසජාෙතො විය බුද් ධමන් ෙත සම් පස් සමාෙනො එවං, ෙභොති ආහ. තස ්සත් ෙථො 

– යථා, ෙභො, මං ත් වං වදසි, එවං කරිස ්සාමීති. සමන් ෙනසීති ගෙවසි, එකං ද් ෙවති වා 

ගණයන් ෙතො සමානයි.  අද් දසා ෙඛොති කථං අද් දස? බුද් ධානඤ් හි නිසින් නානං වා 

නිපන් නානං වා ෙකොචි ලක් ඛණං පරිෙයසිතුං න සක් ෙකොති,  ඨිතානං පන 

චඞ් කමන් තානං වා සක් ෙකොති. තස් මා ලක් ඛණපරිෙයසනත් ථං ආගතං දිස ්වා බුද් ධා 

උට් ඨායාසනා තිට් ඨන් ති වා චඞ් කමං වා අධිට් ඨහන් ති. ඉති ලක් ඛණදස ්සනානුරූෙප 

ඉරියාපෙථ වත් තමානස ්ස අද් දස. ෙයභුෙය්යනාති පාෙයන, බහුකානි අද් දස, අප් පානි 

න අද් දසාති අත් ෙථො. තෙතො යානි න අද් දස,  ෙතසං දීපනත් ථං වුත් තං ඨෙපත් වා 

ද් ෙවති. කඞ් ඛතීති ‘‘අෙහො වත පස් ෙසය්ය’’න් ති පත් ථනං උප් පාෙදති. විචිකිච් ඡතීති 

තෙතො තෙතො තානි විචිනන් ෙතො කිච් ඡති න සක් ෙකොති දට් ඨුං. නාධිමුච් චතීති තාය 

විචිකිච් ඡාය සන් නිට් ඨානං න ගච් ඡති. න සම් පසීදතීති තෙතො ‘‘පරිපුණ් ණලක් ඛෙණො 

අය’’න් ති භගවති පසාදං නාපජ් ජති. කඞ් ඛාය වා දුබ් බලා විමති වුත් තා, විචිකිච් ඡාය 

මජ් ඣිමා, අනධිමුච් චනතාය බලවතී, අසම් පසාෙදන ෙතහි තීහි ධම් ෙමහි චිත් තස ්ස 

කාලුස ්සියභාෙවො.  ෙකොෙසොහිෙතති වත් ථිෙකොෙසන පටිච් ඡන් ෙන.  වත් ථගුය් ෙහති 

අඞ් ගජාෙත. භගවෙතො හි වාරණස ්ෙසව ෙකොෙසොහිතවත් ථගුය් හං සුවණ් ණවණ් ණං 

පදුමගබ් භසමානං,  තං ෙසො වත් ථපටිච් ඡන් නත් තා,  අන් ෙතොමුඛගතාය  ච ජිව් හාය 

පහූතභාවං අසල් ලක් ෙඛන් ෙතො ෙතසු ද් වීසු ලක් ඛෙණසු කඞ් ඛී අෙහොසි විචිකිච් ඡී. 

අථ ෙඛො භගවාති අථ භගවා චින් ෙතසි –  ‘‘සචාහං ඉමස් ස එතානි ද් ෙව 

ලක් ඛණානි න දස් ෙසස් සාමි,  නික් කඞ් ෙඛො න භවිස් සති.  එතස් ස කඞ් ඛාය සති 

ආචරිෙයොපිස් ස නික් කඞ් ෙඛො න භවිස් සති,  අථ මං දස් සනාය න  ආගමිස් සති, 
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අනාගෙතො ධම් මං න ෙසොස ්සති,  ධම් මං අසුණන් ෙතො තීණි සාමඤ් ඤඵලානි න 

සච් ඡිකරිස් සති. එතස් මිං පන නික් කඞ් ෙඛ ආචරිෙයොපිස් ස නික් කඞ් ෙඛො මං 

උපසඞ් කමිත් වා ධම් මං සුත් වා තීණි සාමඤ් ඤඵලානි සච් ඡිකරිස් සති. එතදත් ථංෙයව 

ච මයා පාරමිෙයො පූරිතා. දස් ෙසස ්සාමිස් ස තානි ලක් ඛණානී’’ති. 

තථාරූපං ඉද් ධාභිසඞ් ඛාරමකාසි. කථංරූපං? කිෙමත් ථ අඤ් ෙඤන වත් තබ් බං? 

වුත් තෙමතං නාගෙසනත් ෙථෙරෙනව මිලින් දරඤ ්ඤා පුට් ෙඨන – 

ආහ ච දුක් කරං,  භන් ෙත නාගෙසන,  භගවතා කතන් ති. කිං මහාරාජාති? 

මහාජෙනන හිරිකරෙණොකාසං බහ් මායුබාහ් මණස ්ස ච අන් ෙතවාසිඋත් තරස් ස ච 

බාවරියස ්ස අන් ෙතවාසීනං ෙසොළසබාහ් මණානඤ් ච ෙසලස් ස ච බාහ් මණස ්ස 

අන් ෙතවාසීනං තිසතමාණවානඤ් ච දස ්ෙසසි, භන් ෙතති. න, මහාරාජ, භගවා ගුය් හං 

දස් ෙසති,  ඡායං භගවා දස් ෙසති,  ඉද් ධියා අභිසඞ් ඛරිත් වා  නිවාසනනිවත් ථං 

කායබන් ධනබද් ධං චීවරපාරුතං ඡායාරූපකමත් තං දස ්ෙසසි මහාරාජාති.  ඡායං 

දිට් ෙඨ සති දිට් ෙඨොෙයව. නනු, භන් ෙතති? තිට් ඨෙතතං, මහාරාජ, හදයරූපං දිස ්වා 

බුජ් ඣනකසත් ෙතො භෙවය්ය, හදයමංසං නීහරිත් වා දස ්ෙසය්ය සම් මාසම් බුද් ෙධොති. 

කල් ෙලොසි, භන් ෙත නාගෙසනාති. 

නින් නාෙමත් වාති නීහරිත් වා. අනුමසීති කථිනසූචිං විය කත් වා අනුමජ් ජි. තථා 

කරෙණන ෙචත් ථ  මුදුභාෙවො,  කණ් ණෙසොතානුමසෙනන දීඝභාෙවො, 

නාසිකෙසොතානුමසෙනන තනුභාෙවො, නලාටච් ඡාදෙනන පුථුලභාෙවො පකාසිෙතොති 

ෙවදිතබ් ෙබො. උෙභොපි කණ් ණෙසොතානීතිආදීසු ෙචත් ථ බුද් ධානං කණ් ණෙසොෙතසු 

මලං වා ජල් ලිකා වා නත් ථි,  ෙධොවිත් වා ඨපිතරජතපනාළිකා  විය ෙහොන් ති, තථා 

නාසිකෙසොෙතසු, තානිපි හි සුපරිකම් මකතකඤ් චනපනාළිකා විය ච මණිපනාළිකා 

විය ච ෙහොන් ති. තස් මා ජිව් හං නීහරිත් වා කථිනසූචිං විය කත් වා  මුඛපරියන් ෙත 

උපසංහරන් ෙතො දක් ඛිණකණ් ණෙසොතං පෙවෙසත් වා තෙතො නීහරිත් වා 

වාමකණ් ණෙසොතං  පෙවෙසසි,  තෙතො නීහරිත් වා දක් ඛිණනාසිකෙසොතං 

පෙවෙසත් වා තෙතො නීහරිත් වා වාමනාසිකෙසොතං  පෙවෙසසි,  තෙතො නීහරිත් වා 

පුථුලභාවං දස් ෙසන් ෙතො රත් තවලාහෙකන අඩ් ඪචන් දං විය ච සුවණ් ණපත් තං විය ච 
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රත් තකම් බලපටෙලන විජ් ජුෙජොතසදිසාය ජිව් හාය ෙකවලකප් පං  නලාටමණ් ඩලං 

පටිච් ඡාෙදසි. 

යංනූනාහන් ති කස ්මා චින් ෙතසි? අහඤ් හි මහාපුරිසලක් ඛණානි සමන් ෙනසිත් වා 

ගෙතො ‘‘දිට් ඨානි ෙත, තාත, මහාපුරිසලක් ඛණානී’’ති ආචරිෙයන පුච් ඡිෙතො ‘‘ආම, 

ආචරියා’’ති වත් තුං සක් ඛිස් සාමි. සෙච පන මං  ‘‘කිරියාකරණමස් ස කීදිස’’න් ති 

පුච් ඡිස් සති,  තං වත් තුං න  සක් ඛිස් සාමි,  න ජානාමීති වුත් ෙත පන ආචරිෙයො 

කුජ් ඣිස ්සති ‘‘නනු ත් වං මයා  සබ් බම් ෙපතං ජානනත් ථාය ෙපසිෙතො,  කස ්මා 

අජානිත් වා ආගෙතොසී’’ති,  තස් මා  යන් නූනාහන් ති චින් ෙතත් වා අනුබන් ධි. භගවා 

න් හානට් ඨානං මුඛෙධොවනට් ඨානං සරීරපටිජග් ගනට් ඨානං රාජරාජමහාමත් තාදීනං 

ඔෙරොෙධහි සද් ධිං පරිවාෙරත් වා  නිසින් නට් ඨානන් ති ඉමානි චත් තාරි ඨානානි 

ඨෙපත් වා ෙසසට් ඨාෙනසු අන් තමෙසො එකගන් ධකුටියම් පි ඔකාසමකාසි. 

ගච් ඡන් ෙත  ගච් ඡන් ෙත කාෙල –  ‘‘අයං කිර  බහ් මායුබාහ් මණස් ස මාණෙවො 

උත් තෙරො නාම ‘බුද් ෙධො වා ෙනො වා’ති තථාගතස් ස බුද් ධභාවං වීමංසන් ෙතො චරති, 

බුද් ධවීමංසෙකො නාමාය’’න් ති පාකෙටො ජාෙතො. යම් හි යම් හි ඨාෙන බුද් ධා වසන් ති, 

පඤ් ච කිච් චානි කතාෙනව ෙහොන් ති,  තානි ෙහට් ඨා දස ්සිතාෙනව.  තත් ථ 

පච් ඡාභත් තං අලඞ් කතධම් මාසෙන නිසීදිත් වා දන් තඛචිතං  චිත් තබීජනිං ගෙහත් වා 

මහාජනස ්ස ධම් මං ෙදෙසන් ෙත භගවති උත් තෙරොපි අවිදූෙර  නිසීදති. 

ධම් මස ්සවනපරිෙයොසාෙන සද් ධා මනුස් සා ස් වාතනාය භගවන් තං නිමන් ෙතත් වා 

මාණවම් පි උපසඞ් කමිත් වා එවං වදන් ති –  ‘‘තාත,  අම් ෙහහි භගවා නිමන් තිෙතො, 

ත් වම් පි භගවතා සද් ධිං ආගන් ත් වා අම් හාකං ෙගෙහ භත් තං ගණ් ෙහය්යාසී’’ති. 

පුනදිවෙස තථාගෙතො භික් ඛුසඞ් ඝපරිවුෙතො ගාමං පවිසති,  උත් තෙරොපි පදවාෙර 

පදවාෙර  පරිග් ගණ් හන් ෙතො පදානුපදිෙකො අනුබන් ධති. කුලෙගහං පවිට් ඨකාෙල 

දක් ඛිෙණොදකග් ගහණං  ආදිං කත් වා සබ් බං ඔෙලොෙකන් ෙතො නිසීදති. 

භත් තකිච් චාවසාෙන තථාගතස් ස පත් තං භූමියං  ඨෙපත් වා නිසින් නකාෙල 

මාණවකස් ස පාතරාසභත් තං සජ් ෙජන් ති. ෙසො එකමන් ෙත නිසින් ෙනො භුඤ් ජිත් වා 
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පුන ආගන් ත් වා සත් ථු සන් තිෙක ඨත් වා භත් තානුෙමොදනං සුත් වා භගවතා 

සද් ධිංෙයව විහාරං ගච් ඡති. 

තත් ථ භගවා භික් ඛූනං භත් තකිච් චපරිෙයොසානං ආගෙමන් ෙතො 

ගන් ධමණ් ඩලමාෙළ නිසීදති. භික් ඛූහි භත් තකිච් චං  කත් වා  පත් තචීවරං 

පටිසාෙමත් වා ආගම් ම වන් දිත් වා කාෙල ආෙරොචිෙත භගවා ගන් ධකුටිං පවිසති, 

මාණෙවොපි භගවතා සද් ධිංෙයව ගච් ඡති. භගවා පරිවාෙරත් වා ආගතං භික් ඛුසඞ් ඝං 

ගන් ධකුටිප් පමුෙඛ ඨිෙතො ඔවදිත් වා උෙය්යොෙජත් වා ගන් ධකුටිං පවිසති, මාණෙවොපි 

පවිසති. භගවා ඛුද් දකමඤ් ෙච අප් පමත් තකං කාලං නිසීදති,  මාණෙවොපි අවිදූෙර 

ඔෙලොෙකන් ෙතො නිසීදති. භගවා මුහුත් තං නිසීදිත් වා සීෙසොක් කමනං දස් ෙසති,  – 

‘‘ෙභොෙතො ෙගොතමස් ස  විහාරෙවලා භවිස ්සතී’’ති මාණෙවො ගන් ධකුටිද් වාරං 

පිදහන් ෙතො නික් ඛමිත් වා එකමන් තං  නිසීදති. මනුස් සා පුෙරභත් තං දානං දත් වා 

භුත් තපාතරාසා සමාදින් නඋෙපොසථඞ් ගා  සුද් ධුත් තරාසඞ් ගා මාලාගන් ධාදිහත් ථා 

ධම් මං සුණිස් සාමාති විහාරං ආගච් ඡන් ති, චක් කවත් තිෙනො ඛන් ධාවාරට් ඨානං විය 

ෙහොති. 

භගවා මුහුත් තං සීහෙසය්යං කප් ෙපත් වා වුට් ඨාය පුබ් බභාෙගන පරිච් ඡින් දිත් වා 

සමාපත් තිං සමාපජ් ජති. සමාපත් තිෙතො වුට් ඨාය මහාජනස් ස ආගතභාවං  ඤත් වා 

ගන් ධකුටිෙතො නික් ඛම් ම මහාජනපරිවුෙතො ගන් ධමණ් ඩලමාළං  ගන් ත් වා 

පඤ් ඤත් තවරබුද් ධාසනගෙතො පරිසාය ධම් මං ෙදෙසති. මාණෙවොපි අවිදූෙර 

නිසීදිත් වා –  ‘‘කිං නු ෙඛො සමෙණො ෙගොතෙමො ෙගහස් සිතවෙසන පරිසං 

උස් සාෙදන් ෙතො වා  අපසාෙදන් ෙතො වා ධම් මං ෙදෙසති,  උදාහු ෙනො’’ති 

අක් ඛරක් ඛරං පදං පදං පරිග් ගණ් හාති. භගවා තථාවිධං කථං අකෙථත් වාව කාලං 

ඤත් වා ෙදසනං නිට් ඨාෙපසි. මාණෙවො ඉමිනා නියාෙමන පරිග් ගණ් හන් ෙතො සත් ත 

මාෙස එකෙතො විචරිත් වා භගවෙතො කායද් වාරාදීසු අණුමත් තම් පි අවක් ඛලිතං න 

අද් දස. අනච් ඡරියඤ් ෙචතං, යං බුද් ධභූතස ්ස මනුස් සභූෙතො මාණෙවො න පස ්ෙසය්ය, 

යස් ස  ෙබොධිසත් තභූතස් ස ඡබ් බස් සානි පධානභූමියං අමනුස ්සභූෙතො මාෙරො 
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ෙදවපුත් ෙතො  ෙගහස් සිතවිතක් කමත් තම් පි අදිස ්වා බුද් ධභූතං එකසංවච් ඡරං 

අනුබන් ධිත් වා කිඤ් චි අපස් සන් ෙතො – 

‘‘සත් ත වස ්සානි භගවන් තං, අනුබන් ධිං පදාපදං; 

ඔතාරං නාධිගච් ඡිස ්සං, සම් බුද් ධස් ස සතීමෙතො’’ති. (සු. නි. 448) – 

ආදිගාථාෙයො වත් වා පක් කාමි. තෙතො මාණෙවො චින් ෙතසි –  ‘‘අහං  භවන් තං 

ෙගොතමං සත් ත මාෙස අනුබන් ධමාෙනො කිඤ් චි වජ් ජං න පස ්සාමි. සෙච පනාහං 

අඤ් ෙඤපි සත් ත මාෙස සත් ත වා වස් සානි වස් සසතං වා වස ්සසහස් සං වා 

අනුබන් ෙධය්යං,  ෙනවස ්ස වජ් ජං පස් ෙසය්යං. ආචරිෙයො ෙඛො පනස් ස ෙම 

මහල් ලෙකො,  ෙයොගක් ෙඛමං නාම න සක් කා ජානිතුං. සමණස ්ස ෙගොතමස් ස 

සභාවගුෙණෙනව බුද් ධභාවං වත් වා  මය් හං ආචරියස් ස ආෙරොෙචස් සාමී’’ති 

භගවන් තං ආපුච් ඡිත් වා භික් ඛුසඞ් ඝං වන් දිත් වා නික් ඛමි. 

ආචරියස් ස සන් තිකඤ් ච පන ගන් ත් වා –  ‘‘කච් චි, තාත උත් තර, තං භවන් තං 

ෙගොතමං තථාසන් තංෙයව සද් ෙදො අබ් භුග් ගෙතො’’ති පුච් ඡිෙතො, ‘‘ආචරිය, කිං වෙදසි? 

චක් කවාළං අතිසම් බාධං, භවග් ගං අතිනීචං, තස් ස හි, ෙභොෙතො ෙගොතමස් ස ආකාසං 

විය  අපරියන් ෙතො ගුණගෙණො. තථාසන් තංෙයව,  ෙභො,  තං භවන් තං 

ෙගොතම’’න් තිආදීනි වත් වා  යථාදිට් ඨානි ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛණානි පටිපාටියා 

ආචික් ඛිත් වා කිරියසමාචාරං  ආචික් ඛි. ෙතන වුත් තං –  ‘‘අථ ෙඛො උත් තෙරො 

මාණෙවො…ෙප.… එදිෙසො ච එදිෙසො ච භවං ෙගොතෙමො තෙතො ච භිෙය්යො’’ති. 

386. තත් ථ සුප් පතිට් ඨිතපාෙදොති යථා හි අඤ් ෙඤසං භූමියං පාදං ඨෙපන් තානං 

අග් ගතලං වා පණ් හි වා පස ්සං වා පඨමං ඵුසති, ෙවමජ් ඣං වා පන ඡිද් දං ෙහොති, 

උක් ඛිපන් තානම් පි අග් ගතලාදීසු එකෙකොට් ඨාෙසොව පඨමං උට් ඨහති, න එවං තස ්ස. 

තස් ස පන සුවණ් ණපාදුකතලං විය එකප් පහාෙරෙනව සකලං පාදතලං භූමිං ඵුසති, 

භූමිෙතො උට් ඨහති. තස් මා ‘‘සුප් පතිට් ඨිතපාෙදො ෙඛො පන ෙසො භවං ෙගොතෙමො’’ති 

වදති. 

තතිදං භගවෙතො සුප් පතිට් ඨිතපාදතාය – සෙචපි හි භගවා අෙනකසතෙපොරිසං 

නරකං අක් කමිස් සාමීති පාදං නීහරති,  තාවෙදව  නින් නට් ඨානං වාතපූරිතං විය 
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කම් මාරභස් තං උන් නමිත් වා පථවීසමං ෙහොති, උන් නතට් ඨානම් පි අන් ෙතො පවිසති. 

දූෙර අක් කමිස් සාමීති අභිනීහරන් තස් ස  සිෙනරුප් පමාෙණොපි පබ් බෙතො 

ෙසදිතෙවත් තඞ් කුෙරො විය නමිත් වා පාදසමීපං ආගච් ඡති. තථා  හිස් ස 

යමකපාටිහාරියං කත් වා යුගන් ධරපබ් බතං අක් කමිස ්සාමීති පාෙද අභිනීහරෙතො 

පබ් බෙතො නමිත් වා පාදසමීපං ආගෙතො,  ෙසො තං අක් කමිත් වා දුතියපාෙදන 

තාවතිංසභවනං  අක් කමි. න හි චක් කලක් ඛෙණන පතිට් ඨාතබ් බට් ඨානං විසමං 

භවිතුං සක් ෙකොති. ඛාණු වා කණ් ඩෙකො වා සක් ඛරකථලා වා උච් චාරපස ්සාෙවො වා 

ෙඛළසිඞ් ඝාණිකාදීනි වා පුරිමතරාව  අපගච් ඡන් ති,  තත් ථ තත් ෙථව ච පථවිං 

පවිසන් ති. තථාගතස් ස හි සීලෙතෙජන පඤ් ඤාෙතෙජන  ධම් මෙතෙජන දසන් නං 

පාරමීනං ආනුභාෙවන අයං  මහාපථවී සමා මුදු  පුප් ඵාභිකිණ් ණා ෙහොති. තත 

තථාගෙතො සමං පාදං නික් ඛිපති, සමං උද් ධරති, සබ් බාවන් ෙතහි පාදතෙලහි භූමිං 

ඵුසති. 

චක් කානීති ද් වීසු පාෙදසු ද් ෙව චක් කානි. ෙතසං අරා ච ෙනමි ච නාභි ච පාළියං 

වුත් තාව. සබ් බාකාරපරිපූරානීති ඉමිනා පන අයං විෙසෙසො ෙවදිතබ් ෙබො – ෙතසං 

කිර  චක් කානං පාදතලස් ස මජ් ෙඣ නාභි දිස ්සති,  නාභිපරිච් ඡින් නා වට් ටෙලඛා 

දිස ්සති,  නාභිමුඛපරික් ෙඛපපට් ෙටො දිස් සති,  පනාළිමුඛං දිස් සති,  අරා දිස ්සන් ති, 

අෙරසු  වට් ටෙලඛා දිස ්සන් ති,  ෙනමී දිස් සන් ති,  ෙනමිමණිකා දිස ්සන් ති. ඉදං තාව 

පාළිආගතෙමව. 

සම් බහුලවාෙරො පන අනාගෙතො,  ෙසො එවං දට් ඨබ් ෙබො –  සත් ති සිරි වච් ෙඡො 

නන් දි ෙසොවත් තිෙකො වටංසෙකො වඩ් ඪමානකං මච් ඡයුගලං භද් දපීඨං අඞ් කුසං 

ෙතොමෙරො පාසාෙදො ෙතොරණං ෙසතච් ඡත් තං ඛග් ෙගො තාලවණ් ටං ෙමොරහත් ථෙකො 

වාළබීජනී උණ් හීසං පත් ෙතො මණි කුසුමදාමං නීලුප් පලං රත් තුප් පලං ෙසතුප් පලං 

පදුමං පුණ් ඩරීකං පුණ් ණඝෙටො පුණ් ණපාති සමුද් ෙදො චක් කවාෙළො හිමවා සිෙනරු 

චන් දිමසූරියා  නක් ඛත් තානි චත් තාෙරො මහාදීපා ද් ෙවපරිත් තදීපසහස් සානි, 

අන් තමෙසො  චක් කවත් තිරඤ් ෙඤො පරිසං උපාදාය සබ් ෙබො චක් කලක් ඛණස් ෙසව 

පරිවාෙරො. 
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ආයතපණ් හීති  දීඝපණ් හි,  පරිපුණ් ණපණ් හීති අත් ෙථො. යථා හි අඤ් ෙඤසං 

අග් ගපාෙදො  දීෙඝො ෙහොති,  පණ් හිමත් ථෙක ජඞ් ඝා පතිට් ඨාති,  පණ් හි තච් ෙඡත් වා 

ඨපිතා විය ෙහොති, න එවං තථාගතස් ස. තථාගතස් ස පන චතූසු ෙකොට් ඨාෙසසු ද් ෙව 

ෙකොට් ඨාසා අග් ගපාෙදො ෙහොති, තතිෙය ෙකොට් ඨාෙස ජඞ් ඝා පතිට් ඨාති,  චතුත් ෙථ 

ෙකොට් ඨාෙස ආරග් ෙගන වට් ෙටත් වා ඨපිතා විය රත් තකම් බෙල ෙගණ් ඩුකසදිසා 

පණ් හි ෙහොති. 

දීඝඞ් ගුලීති යථා අඤ් ෙඤසං කාචි අඞ් ගුලි  දීඝා ෙහොති,  කාචි රස ්සා,  න එවං 

තථාගතස් ස. තථාගතස් ස පන මක් කටස ්ෙසව  දීඝහත් ථපාදඞ් ගුලිෙයො මූෙල ථූලා 

අනුපුබ් ෙබන ගන් ත් වා අග් ෙග තනුකා නිය්යාසෙතෙලන  මද් දිත් වා 

වට් ටිතහරිතාලවට් ටිසදිසා ෙහොන් ති. ෙතන වුත් තං ‘‘දීඝඞ් ගුලී’’ති. 

මුදුතලුනහත් ථපාෙදොති සප් පිමණ් ෙඩ  ඔසාෙදත් වා ඨපිතං 

සතවාරවිහතකප් පාසපටලං විය මුදූ, ජාතමත් තකුමාරස ්ස විය ච නිච් චකාලං තලුනා 

ච හත් ථපාදා අස ්සාති මුදුතලුනහත් ථපාෙදො. 

ජාලහත් ථපාෙදොති න චම් ෙමන  පටිබද් ධඅඞ් ගුලන් තෙරො. එදිෙසො හි 

ඵණහත් ථෙකො පුරිසෙදොෙසන උපහෙතො පබ් බජ් ජම් පි න  ලභති. තථාගතස් ස පන 

චතස ්ෙසො හත් ථඞ් ගුලිෙයො පඤ් චපි පාදඞ් ගුලිෙයො එකප් පමාණා  ෙහොන් ති,  තාසං 

එකප් පමාණත් තාය යවලක් ඛණං අඤ ්ඤමඤ් ඤං පටිවිජ් ඣිත් වා තිට් ඨති.  අථස් ස 

හත් ථපාදා කුසෙලන වඩ් ඪකිනා ෙයොජිතජාලවාතපානසදිසා ෙහොන් ති. ෙතන වුත් තං 

‘‘ජාලහත් ථපාෙදො’’ති. 

උද් ධං පතිට් ඨිතෙගොප් ඵකත් තා උස් සඞ් ඛා පාදා අස් සාති  උස් සඞ් ඛපාෙදො. 

අඤ් ෙඤසඤ් හි පිට් ඨිපාෙද ෙගොප් ඵකා ෙහොන් ති. ෙතන ෙතසං පාදා ආණිබද් ධා විය 

ථද් ධා ෙහොන් ති, න යථාසුඛං පරිවත් තන් ති, ගච් ඡන් තානං පාදතලානි න දිස ්සන් ති. 

තථාගතස් ස පන අභිරුහිත් වා උපරි ෙගොප් ඵකා පතිට් ඨහන් ති. ෙතනස් ස නාභිෙතො 

පට් ඨාය  උපරිමකාෙයො නාවාය ඨපිතසුවණ් ණපටිමා විය නිච් චෙලො ෙහොති, 

අෙධොකාෙයොව ඉඤ් ජති. සුෙඛන පාදා  පරිවත් තන් ති. පුරෙතොපි පච් ඡෙතොපි 
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උභයපස් ෙසසුපි ඨත් වා පස් සන් තානං පාදතලානි  පඤ් ඤායන් ති, න හත් ථීනං විය 

පච් ඡෙතොෙයව. 

එණිජඞ් ෙඝොති එණිමිගසදිසජඞ් ෙඝො  මංසුස් සෙදන පරිපුණ් ණජඞ් ෙඝො,  න 

එකෙතො බද් ධපිණ් ඩිකමංෙසො, සමන් තෙතො සමසණ් ඨිෙතන මංෙසන පරික් ඛිත් තාහි 

සුවට් ටිතාහි සාලිගබ් භසදිසාහි ජඞ් ඝාහි සමන් නාගෙතොති අත් ෙථො. 

අෙනොනමන් ෙතොති අනමන් ෙතො. එෙතනස ්ස  අඛුජ් ජඅවාමනභාෙවො දීපිෙතො. 

අවෙසසජනා හි ඛුජ් ජා වා ෙහොන් ති වාමනා වා,  ඛුජ් ජානං  උපරිමකාෙයො 

අපරිපුණ් ෙණො ෙහොති,  වාමනානං ෙහට් ඨිමකාෙයො. ෙත අපරිපුණ් ණකායත් තා න 

සක් ෙකොන් ති අෙනොනමන් තා ජණ් ණුකානි පරිමජ් ජිතුං. තථාගෙතො පන 

පරිපුණ් ණඋභයකායත් තා සක් ෙකොති. 

උසභවාරණාදීනං විය සුවණ් ණපදුමකණ් ණිකසදිෙස ෙකොෙස ඔහිතං 

පටිච් ඡන් නං වත් ථගුය් හං අස් සාති  ෙකොෙසොහිතවත් ථගුය් ෙහො.  වත් ථගුය් හන් ති 

වත් ෙථන ගූහිතබ් බං අඞ් ගජාතං වුච් චති. 

සුවණ් ණවණ් ෙණොති ජාතිහිඞ් ගුලෙකන  මජ් ජිත් වා දීපිදාඨාය ඝංසිත් වා 

ෙගරුකපරිකම් මං කත් වා ඨපිතඝනසුවණ් ණරූපකසදිෙසොති  අත් ෙථො. එෙතනස් ස 

ඝනසිනිද් ධසණ් හසරීරතං දස් ෙසත් වා ඡවිවණ් ණදස් සනත් ථං 

කඤ් චනසන් නිභත් තෙචොති වුත් තං, පුරිමස් ස වා ෙවවචනෙමව එතං. 

රෙජොජල් ලන් ති රෙජො වා මලං වා. න උපලිම් පතීති න ලග් ගති, පදුමපලාසෙතො 

උදකබින් දු විය විවට් ටති. හත් ථෙධොවනපාදෙධොවනාදීනි පන උතුග් ගහණත් ථාය 

ෙචව දායකානං  පුඤ් ඤඵලත් ථාය ච බුද් ධා කෙරොන් ති,  වත් තසීෙසනාපි ච 

කෙරොන් තිෙයව. ෙසනාසනං  පවිසන් ෙතන හි භික් ඛුනා පාෙද ෙධොවිත් වා 

පවිසිතබ් බන් ති වුත් තෙමතං. 

උද් ධග් ගෙලොෙමොති ආවට් ටපරිෙයොසාෙන  උද් ධග් ගානි හුත් වා මුඛෙසොභං 

උල් ෙලොකයමානානි විය ඨිතානි ෙලොමානි අස් සාති උද් ධග් ගෙලොෙමො. 

බහ් මුජුගත් ෙතොති  බහ් මා විය උජුගත් ෙතො,  උජුෙමව උග් ගතදීඝසරීෙරො. 

ෙයභුෙය්යන හි සත් තා ඛන් ෙධ කටියං ජාණූසූති තීසු ඨාෙනසු නමන් ති. ෙත කටියං 
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නමන් තා පච් ඡෙතො නමන් ති, ඉතෙරසු ද් වීසු ඨාෙනසු පුරෙතො. දීඝසරීරා පෙනෙක 

පස් සවඞ් කා ෙහොන් ති,  එෙක  මුඛං උන් නාෙමත් වා නක් ඛත් තානි ගණයන් තා  විය 

චරන් ති,  එෙක  අප් පමංසෙලොහිතා සූලසදිසා ෙහොන් ති,  පෙවධමානා ගච් ඡන් ති. 

තථාගෙතො පන උජුෙමව  උග් ගන් ත් වා දීඝප් පමාෙණො ෙදවනගෙර 

උස් සිතසුවණ් ණෙතොරණං විය ෙහොති. 

සත් තුස ්සෙදොති ද් ෙව හත් ථපිට් ඨිෙයො  ද් ෙව පාදපිට් ඨිෙයො ද් ෙව අංසකූටානි 

ඛන් ෙධොති ඉෙමසු සත් තසු ඨාෙනසු  පරිපුණ් ණමංසුස් සෙදො අස් සාති සත් තුස් සෙදො. 

අඤ් ෙඤසං පන හත් ථපාදපිට් ඨීසු  න් හාරුජාලා පඤ් ඤායන් ති,  අංසකූටඛන් ෙධසු 

අට් ඨිෙකොටිෙයො,  ෙත මනුස් සෙපතා විය ඛායන් ති, න තථාගෙතො. තථාගෙතො පන 

සත් තසු ඨාෙනසු  පරිපුණ් ණමංසුස් සදත් තා නිගූළ් හන් හාරුජාෙලහි හත් ථපිට් ඨාදීහි 

වට් ෙටත් වා  ඨපිතසුවණ් ණවණ් ණාලිඞ් ගසදිෙසන ඛන් ෙධන සිලාරූපකං විය 

චිත් තකම් මරූපකං විය ච ඛායති. 

සීහස් ස පුබ් බද් ධං විය කාෙයො අස් සාති  සීහපුබ් බද් ධකාෙයො.  සීහස් ස හි 

පුරත් ථිමකාෙයොව පරිපුණ් ෙණො ෙහොති, පච් ඡිමකාෙයො අපරිපුණ් ෙණො. තථාගතස් ස 

පන සීහස ්ස පුබ් බද් ධකාෙයොව සබ් ෙබො කාෙයො පරිපුණ් ෙණො. ෙසොපි සීහස ්ෙසව න 

තත් ථ තත් ථ විනතුන් නතාදිවෙසන  දුස් සණ් ඨිතවිසණ් ඨිෙතො,  දීඝයුත් තඨාෙන පන 

දීෙඝො,  රස් සකිසථූලඅනුවට් ටිතයුත් තට් ඨාෙනසු තථාවිෙධොව ෙහොති. වුත් තඤ් ෙහතං 

– 

‘‘මනාපිෙය ච ෙඛො,  භික් ඛෙව,  කම් මවිපාෙක පච් චුපට් ඨිෙත ෙයහි  අඞ් ෙගහි 

දීෙඝහි ෙසොභති,  තානි අඞ් ගානි දීඝානි සණ් ඨහන් ති. ෙයහි අඞ් ෙගහි රස ්ෙසහි 

ෙසොභති, තානි අඞ් ගානි රස ්සානි සණ් ඨහන් ති. ෙයහි අඞ් ෙගහි ථූෙලහි ෙසොභති, තානි 

අඞ් ගානි ථූලානි සණ් ඨහන් ති. ෙයහි අඞ් ෙගහි කිෙසහි ෙසොභති,  තානි අඞ් ගානි 

කිසානි  සණ් ඨහන් ති. ෙයහි අඞ් ෙගහි වට් ෙටහි ෙසොභති,  තානි අඞ් ගානි වට් ටානි 

සණ් ඨහන් තී’’ති. 
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ඉති  නානාචිත් ෙතන පුඤ් ඤචිත් ෙතන චිත් තිෙතො  දසහි පාරමීහි සජ් ජිෙතො 

තථාගතස් ස අත් තභාෙවො,  තස් ස ෙලොෙක සබ් බසිප් පිෙනො වා  ඉද් ධිමන් ෙතො වා 

පටිරූපකම් පි කාතුං න සක් ෙකොන් ති. 

චිතන් තරංෙසොති  අන් තරංසං වුච් චති ද් වින් නං ෙකොට් ටානමන් තරං,  තං චිතං 

පරිපුණ් ණමස් සාති චිතන් තරංෙසො. අඤ් ෙඤසඤ් හි තං ඨානං නින් නං ෙහොති, ද් ෙව 

පිට් ඨිෙකොට් ටා පාටිෙයක් කං පඤ් ඤායන් ති. තථාගතස් ස පන කටිෙතො පට් ඨාය 

මංසපටලං යාව  ඛන් ධා උග් ගම් ම සමුස් සිතසුවණ් ණඵලකං විය පිට් ඨිං ඡාෙදත් වා 

පතිට් ඨිතං. 

නිෙගොධපරිමණ් ඩෙලොති  නිෙගොෙධො විය පරිමණ් ඩෙලො. යථා 

පණ් ණාසහත් ථතාය වා සතහත් ථතාය වා සමක් ඛන් ධසාෙඛො නිෙගොෙධො දීඝෙතොපි 

විත් ථාරෙතොපි එකප් පමාෙණොව ෙහොති,  එවං කායෙතොපි  බ්යාමෙතොපි 

එකප් පමාෙණො. යථා අඤ් ෙඤසං කාෙයො වා දීෙඝො ෙහොති බ්යාෙමො වා, න එවං 

විසමප් පමාෙණොති අත් ෙථො. ෙතෙනව ‘‘යාවතක් වස් ස කාෙයො’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ 

යාවතෙකො අස් සාති යාවතක් වස් ස. 

සමවට් ටක් ඛන් ෙධොති සමවට් ටිතක් ඛන් ෙධො. යථා එෙක ෙකොඤ් චා විය බකා විය 

වරාහා විය ච දීඝගලා වඞ් කගලා පුථුලගලා ච ෙහොන් ති, කථනකාෙල සිරාජාලං 

පඤ් ඤායති,  මන් ෙදො සෙරො නික් ඛමති,  න එවං තස ්ස. තථාගතස් ස පන 

සුවට් ටිතසුවණ් ණාලිඞ් ගසදිෙසො ඛන් ෙධො ෙහොති,  කථනකාෙල සිරාජාලං න 

පඤ් ඤායති, ෙමඝස් ස විය ගජ් ජෙතො සෙරො මහා ෙහොති. 

රසග් ගසග් ගීති එත් ථ රසං ගසන් තීති රසග් ගසා, රසහරණීනෙමතං අධිවචනං, තා 

අග් ගා අස ්සාති රසග් ගසග් ගී. තථාගතස් ස හි සත් ත රසහරණිසහස් සානි උද් ධග් ගානි 

හුත් වා ගීවායෙමව  පටිමුක් කානි. තිලඵලමත් ෙතොපි ආහාෙරො ජිව් හග් ෙග ඨපිෙතො 

සබ් බං කායං අනුඵරති,  ෙතෙනව  මහාපධානං පදහන් තස් ස එකතණ් ඩුලාදීහිපි 

කාළායයූසපසෙතනාපි කායස් ස යාපනං අෙහොසි. අඤ් ෙඤසං පන තථා අභාවා න 

සකලකායං ඔජා ඵරති,  ෙතන ෙත බහ් වාබාධා ෙහොන් ති. ඉදං ලක් ඛණං 

අප් පාබාධතාසඞ් ඛාතස් ස නිස ්සන් දඵලස් ස වෙසන පාකටං ෙහොති. 
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සීහස් ෙසව හනු අස ්සාති සීහහනු. තත් ථ සීහස් ස ෙහට් ඨිමහනුෙමව පරිපුණ් ණං 

ෙහොති, න උපරිමං. තථාගතස් ස පන සීහස් ස ෙහට් ඨිමං විය ද් ෙවපි පරිපුණ් ණානි 

ද් වාදසියං පක් ඛස් ස චන් දසදිසානි ෙහොන් ති. 

චත් තාලීසදන් ෙතොතිආදීසු උපරිමහනුෙක  පතිට් ඨිතා වීසති,  ෙහට් ඨිෙම වීසතීති 

චත් තාලීස දන් තා අස් සාති චත් තාලීසදන් ෙතො. අඤ් ෙඤසඤ් හි පරිපුණ් ණදන් තානම් පි 

ද් වත් තිංස දන් තා ෙහොන් ති, තථාගතස් ස චත් තාලීසං. 

අඤ් ෙඤසඤ් ච ෙකචි දන් තා උච් චා ෙකචි නීචාති විසමා ෙහොන් ති, තථාගතස් ස 

පන අයපට් ටඡින් නසඞ් ඛපටලං විය සමා. 

අඤ් ෙඤසං කුම් භීලානං විය දන් තා විරළා ෙහොන් ති, මච් ඡමංසාදීනි ඛාදන් තානං 

දන් තන් තරං පූරති. තථාගතස් ස පන කනකලතාය සමුස් සාපිතවජිරපන් ති විය 

අවිරළා තුලිකාය දස ්සිතපරිච් ෙඡදා විය දන් තා ෙහොන් ති. 

සුසුක් කදාෙඨොති අඤ් ෙඤසඤ් ච පූතිදන් තා  උට් ඨහන් ති,  ෙතන කාචි දාඨා 

කාළාපි විවණ් ණාපි ෙහොන් ති. තථාගෙතො සුසුක් කදාෙඨො ඔසධිතාරකම් පි අතික් කම් ම 

විෙරොචමානාය පභාය සමන් නාගතදාෙඨො, ෙතන වුත් තං ‘‘සුසුක් කදාෙඨො’’ති. 

පහූතජිව් ෙහොති අඤ් ෙඤසං ජිව් හා ථූලාපි ෙහොති කිසාපි රස් සාපි ථද් ධාපි විසමාපි, 

තථාගතස් ස පන මුදු දීඝා පුථුලා  වණ් ණසම් පන් නා ෙහොති. ෙසො තං ලක් ඛණං 

පරිෙයසිතුං ආගතානං කඞ් ඛාවිෙනොදනත් ථං  මුදුකත් තා තං ජිව් හං කථිනසූචිං විය 

වට් ෙටත් වා උෙභො නාසිකෙසොතානි පරාමසති,  දීඝත් තා උෙභො කණ් ණෙසොතානි 

පරාමසති, පුථුලත් තා ෙකසන් තපරිෙයොසානං ෙකවලම් පි නලාටං පටිච් ඡාෙදති. එවං 

තස් සා මුදුදීඝපුථුලභාවං පකාෙසන් ෙතො කඞ් ඛං විෙනොෙදති. එවං 

තිලක් ඛණසම් පන් නං ජිව් හං සන් ධාය ‘‘පහූතජිව් ෙහො’’ති වුත් තං. 

බහ් මස් සෙරොති අඤ් ෙඤ ඡින් නස් සරාපි  භින් නස් සරාපි කාකස් සරාපි ෙහොන් ති, 

තථාගෙතො පන මහාබහ ්මුෙනො සරසදිෙසන සෙරන සමන් නාගෙතො. මහාබහ් මුෙනො 

හි පිත් තෙසම් ෙහහි අපලිබුද් ධත් තා සෙරො විසුද් ෙධො  ෙහොති. තථාගෙතනාපි 

කතකම් මං වත් ථුං ෙසොෙධති,  වත් ථුස් ස සුද් ධත් තා නාභිෙතො පට් ඨාය 
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සමුට් ඨහන් ෙතො සෙරො විසුද් ෙධො අට් ඨඞ් ගසමන් නාගෙතොව සමුට් ඨාති. කරවිෙකො 

විය භණතීති කරවිකභාණී, මත් තකරවිකරුතමඤ් ජුෙඝොෙසොති අත් ෙථො. 

තතිදං කරවිකරුතස ්ස මඤ් ජුතාය – කරවිකසකුෙණ කිර මධුරරසං අම් බපක් කං 

මුඛතුණ් ඩෙකන පහරිත් වා පග් ඝරිතං රසං  සායිත් වා  පක් ෙඛන තාලං දත් වා 

විකූජමාෙන චතුප් පදාදීනි  මත් තානි විය ලළිතුං ආරභන් ති. ෙගොචරප් පසුතාපි 

චතුප් පදා මුඛගතානිපි තිණානි ඡඩ් ෙඩත් වා තං සද් දං සුණන් ති, වාළමිගා ඛුද් දකමිෙග 

අනුබන් ධමානා උක් ඛිත් තපාදං අනුක් ඛිපිත් වාව තිට් ඨන් ති,  අනුබද් ධමිගාපි 

මරණභයං හිත් වාපි තිට් ඨන් ති, ආකාෙස පක් ඛන් දපක් ඛිෙනොපි පක් ෙඛ පසාෙරත් වා 

තිට් ඨන් ති,  උදෙක මච් ඡාපි කණ් ණපටලං අප් ෙඵොෙටන් තා තං සද් දං සුණමානාව 

තිට් ඨන් ති. එවං මඤ් ජුරුතා කරවිකා. 

අසන් ධිමිත් තාපි ධම් මාෙසොකස් ස ෙදවී – ‘‘අත් ථි නු ෙඛො, භන් ෙත, බුද් ධසද් ෙදන 

සදිෙසො කස් සචි සද් ෙදො’’ති සඞ් ඝං පුච් ඡි. අත් ථි කරවිකසකුණස් සාති. කුහිං, භන් ෙත, 

සකුණාති? හිමවන් ෙතති. සා රාජානං ආහ, – ‘‘ෙදව, කරවිකසකුණං දට් ඨුකාමා’’ති. 

රාජා ‘‘ඉමස් මිං පඤ් ජෙර නිසීදිත් වා කරවිෙකො ආගච් ඡතූ’’ති  සුවණ් ණපඤ් ජරං 

විස් සජ් ෙජසි. පඤ් ජෙරො ගන් ත් වා එකස් ස කරවිකස ්ස පුරෙතො අට් ඨාසි.  ෙසො 

‘‘රාජාණාය ආගෙතො පඤ් ජෙරො, න සක් කා අගන් තු’’න් ති තත් ථ නිසීදි. පඤ් ජෙරො 

ආගන් ත් වා රඤ් ෙඤො පුරෙතොව අට් ඨාසි. කරවිකං සද් දං කාරාෙපතුං න 

සක් ෙකොන් ති. අථ  රාජා ‘‘කථං භෙණ ඉෙම සද් දං කෙරොන් තී’’ති ආහ? ඤාතෙක 

දිස ්වා ෙදවාති. අථ නං රාජා ආදාෙසහි පරික් ඛිපාෙපසි. ෙසො අත් තෙනොව ඡායං දිස් වා 

‘‘ඤාතකා ෙම ආගතා’’ති මඤ් ඤමාෙනො  පක් ෙඛන තාළං දත් වා මඤ ්ජුස් සෙරන 

මණිවංසං ධමමාෙනො විය විරවි. සකලනගෙර මනුස් සා  මත් තා විය ලළිංසු. 

අසන් ධිමිත් තා චින් ෙතසි –  ‘‘ඉමස ්ස තාව තිරච් ඡානස ්ස එවං  මධුෙරො සද් ෙදො, 

කීදිෙසො නු ෙඛො සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණසිරිප් පත් තස් ස භගවෙතො  අෙහොසී’’ති පීතිං 

උප් පාෙදත් වා තං පීතිං අවිජහිත් වා සත් තහි ජඞ් ඝසෙතහි සද් ධිං ෙසොතාපත් තිඵෙල 

පතිට් ඨාසි. එවං මධුෙරො කරවිකසද් ෙදො. තෙතො සතභාෙගන  සහස් සභාෙගන ච 



33 

 

මධුරතෙරො තථාගතස් ස සද් ෙදො,  ෙලොෙක පන කරවිකෙතො අඤ් ඤස් ස මධුරරස් ස 

අභාවෙතො ‘‘කරවිකභාණී’’ති වුත් තං. 

අභිනීලෙනත් ෙතොති න සකලනීලෙනත් ෙතොව,  නීලයුත් තට් ඨාෙන පනස් ස 

උමාපුප් ඵසදිෙසන අතිවිසුද් ෙධන නීලවණ් ෙණන සමන් නාගතානි අක් ඛීනි ෙහොන් ති. 

පීතයුත් තට් ඨාෙන කණිකාරපුප් ඵසදිෙසන පීතවණ් ෙණන,  ෙලොහිතයුත් තට් ඨාෙන 

බන් ධුජීවකපුප් ඵසදිෙසන ෙලොහිතවණ් ෙණන,  ෙසතයුත් තට් ඨාෙන 

ඔසධිතාරකසදිෙසන ෙසතවණ් ෙණන,  කාළයුත් තට් ඨාෙන අද් දාරිට් ඨකසදිෙසන 

කාළවණ් ෙණන සමන් නාගතානි සුවණ් ණවිමාෙන 

උග් ඝාටිතමණිසීහපඤ් ජරසදිසානි ඛායන් ති. 

ෙගොපඛුෙමොති එත් ථ  පඛුමන් ති සකලං චක් ඛුභණ් ඩං අධිප් ෙපතං. තං 

කාළවච් ඡකස් ස  බහලධාතුකං  ෙහොති,  රත් තවච් ඡකස් ස විප් පසන් නං, 

තංමුහුත් තජාතරත් තවච් ඡසදිසචක් ඛුභණ් ෙඩොති අත් ෙථො. අඤ් ෙඤසඤ් හි 

අක් ඛිභණ් ඩා  අපරිපුණ් ණා ෙහොන් ති,  හත් ථිමූසිකකාකාදීනං අක් ඛිසදිෙසහි 

විනිග් ගෙතහි ගම් භීෙරහිපි  අක් ඛීහි සමන් නාගතා ෙහොන් ති. තථාගතස ්ස පන 

ෙධොවිත් වා මජ් ජිත් වා ඨපිතමණිගුළිකා  විය මුදුසිනිද් ධනීලසුඛුමපඛුමාචිතානි 

අක් ඛීනි. 

උණ් ණාති උණ් ණෙලොමං.  භමුකන් තෙරති  ද් වින් නං භමුකානං ෙවමජ් ෙඣ 

නාසිකමත් ථෙකෙයව ජාතා. උග් ගන් ත් වා පන නලාටමජ් ඣජාතා.  ඔදාතාති 

පරිසුද් ධා ඔසධිතාරකවණ් ණා.  මුදූති සප් පිමණ් ෙඩ ඔසාෙදත් වා 

ඨපිතසතවාරවිහතකප් පාසපටලසදිසා.  තූලසන් නිභාති සිම් බලිතූලලතාතූලසමානා, 

අයමස් සා ඔදාතතාය  උපමා. සා පෙනසා ෙකොටියං ගෙහත් වා ආකඩ් ඪියමානා 

උපඩ් ඪබාහුප් පමාණා ෙහොති, විස ්සට් ඨා දක් ඛිණාවට් ටවෙසන ආවට් ටිත් වා උද් ධග් ගා 

හුත් වා සන් තිට් ඨති,  සුවණ් ණඵලකමජ් ෙඣ  ඨපිතරජතපුප් ඵුළකා විය 

සුවණ් ණඝටෙතො නික් ඛමමානා ඛීරධාරා විය අරුණප් පභාරඤ් ජිෙත  ගමනතෙල 

ඔසධිතාරකා විය ච අතිමෙනොහරාය සිරියා විෙරොචති. 
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උණ් හීසසීෙසොති ඉදං පරිපුණ් ණනලාටතඤ් ෙචව  පරිපුණ් ණසීසතඤ් චාති ද් ෙව 

අත් ථවෙස පටිච් ච වුත් තං. තථාගතස් ස හි  දක් ඛිණකණ් ණචූළිකෙතො පට් ඨාය 

මංසපටලං උට් ඨහිත් වා සකලං නලාටං ඡාදයමානං පූරයමානං  ගන් ත් වා 

වාමකණ් ණචූළිකාය පතිට් ඨිතං,  රඤ් ෙඤො බද් ධඋණ් හීසපට් ෙටො විය විෙරොචති. 

පච් ඡිමභවිකෙබොධිසත් තානං කිර ඉමං ලක් ඛණං විදිත් වා රාජූනං උණ් හීසපට් ටං 

අකංසු,  අයං තාව එෙකො අත් ෙථො. අඤ් ෙඤ පන ජනා අපරිපුණ් ණසීසා ෙහොන් ති, 

ෙකචි  කප් පසීසා,  ෙකචි ඵලසීසා,  ෙකචි අට් ඨිසීසා,  ෙකචි තුම් බසීසා,  ෙකචි 

පබ් භාරසීසා. තථාගතස් ස පන ආරග් ෙගන වට් ෙටත් වා ඨපිතං විය සුපරිපුණ් ණං 

උදකපුප් ඵුළසදිසං සීසං ෙහොති. තත් ථ පුරිමනෙයන උණ් හීසෙවඨිතසීෙසො  වියාති 

උණ් හීසසීෙසො. දුතියනෙයන උණ් හීසං විය සබ් බත් ථ  පරිමණ් ඩලසීෙසොති 

උණ් හීසසීෙසො. 

ඉමානි පන මහාපුරිසලක් ඛණානි කම් මං කම් මසරික් ඛකං ලක් ඛණං 

ලක් ඛණානිසංසන් ති ඉෙම චත් තාෙරො ෙකොට් ඨාෙස එෙකකස් මිං ලක් ඛෙණ 

දස් ෙසත් වා කථිතානි සුකථිතානි ෙහොන් ති. තස් මා භගවතා ලක් ඛණසුත් ෙත (දී. නි. 

3.200‐202)  වුත් තානි  ඉමානි කම් මාදීනි දස් ෙසත් වා කෙථතබ් බානි.  සුත් තවෙසන 

විනිච් ඡිතුං අසක් ෙකොන් ෙතන  සුමඞ් ගලවිලාසිනියා  දීඝනිකායට් ඨකථාය  තස් ෙසව 

සුත් තස් ස වණ් ණනාය වුත් තනෙයන ගෙහතබ් බානි. 

ඉෙමහි ෙඛො,  ෙභො,  ෙසො භවං ෙගොතෙමොති,  ෙභො ආචරිය,  ඉෙමහි 

ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛෙණහි ෙසො භවං ෙගොතෙමො සමන් නාගෙතො ෙදවනගෙර 

සමුස් සිතරතනවිචිත් තං සුවණ් ණෙතොරණං විය ෙයොජනසතුබ් ෙබෙධො 

සබ් බපාලිඵුල් ෙලො  පාරිච් ඡත් තෙකො විය ෙසලන් තරම් හි සුපුප් ඵිතසාලරුක් ෙඛො විය 

තාරාගණපටිමණ් ඩිතගගනතලමිව ච අත් තෙනො සිරිවිභෙවන ෙලොකං ආෙලොකං 

කුරුමාෙනො විය චරතීති ඉමත් ථම් පි දීෙපත් වා කිරියාචාරං ආචික් ඛිතුං ගච් ඡන් ෙතො 

ෙඛො පනාතිආදිමාහ. 

387.  දක් ඛිෙණනාති බුද් ධානඤ් හි  ඨත් වා වා නිසීදිත් වා වා නිපජ් ජිත් වා වා 

ගමනං අභිනීහරන් තානං දක් ඛිණපාෙදොව පුරෙතො ෙහොති. සතතපාටිහාරියං කිෙරතං. 

නාතිදූෙර  පාදං උද් ධරතීති තං දක් ඛිණපාදං න අතිදූෙර  ඨෙපස ්සාමීති උද් ධරති. 
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අතිදූරඤ් හි අභිහරියමාෙන දක් ඛිණපාෙදන වාමපාෙදො ආකඩ් ඪියමාෙනො ගච් ෙඡය්ය, 

දක් ඛිණපාෙදොපි දූරං ගන් තුං න සක් කුෙණය්ය, ආසන් ෙනෙයව පතිට් ඨෙහය්ය, එවං 

සති පදවිච් ෙඡෙදො නාම ෙහොති. දක් ඛිණපාෙද පන පමාෙණෙනව උද් ධෙත 

වාමපාෙදොපි පමාෙණෙනව  උද් ධරියති,  පමාෙණන උද් ධෙතො පතිට් ඨහන් ෙතොපි 

පමාෙණෙයව පතිට් ඨාති. එවමෙනන තථාගතස් ස  දක් ඛිණපාදකිච් චං වාමපාෙදන 

නියමිතං, වාමපාදකිච් චං දක් ඛිණපාෙදන නියමිතන් ති ෙවදිතබ් බං. 

නාතිසීඝන් ති දිවා විහාරභත් තත් ථාය ගච් ඡන් ෙතො භික් ඛු විය න අතිසීඝං ගච් ඡති. 

නාතිසණිකන් ති යථා පච් ඡෙතො ආගච් ඡන් ෙතො ඔකාසං න ලභති, එවං න අතිසණිකං 

ගච් ඡති.  අද් දුෙවන අද් දුවන් ති ජණ් ණුෙකන ජණ් ණුකං, න  සත් ථිං  උන් නාෙමතීති 

ගම් භීෙර උදෙක ගච් ඡන් ෙතො විය න ඌරුං උන් නාෙමති.  න ඔනාෙමතීති 

රුක් ඛසාඛාෙඡදනදණ් ඩඞ් කුසපාෙදො විය න පච් ඡෙතො  ඔසක් කාෙපති.  න 

සන් නාෙමතීති ඔබද් ධානාබද් ධට් ඨාෙනහි පාදං  ෙකොට් ෙටන් ෙතො විය න ථද් ධං 

කෙරොති.  න  විනාෙමතීති යන් තරූපකං කීළාෙපන් ෙතො විය න  ඉෙතො චිෙතො ච 

චාෙලති.  අධරකාෙයොවාති ෙහට් ඨිමකාෙයොව ඉඤ් ජති,  උපරිමකාෙයො නාවාය 

ඨපිතසුවණ් ණපටිමා විය නිච් චෙලො ෙහොති. දූෙර ඨත් වා ඔෙලොෙකන් ෙතො හි 

බුද් ධානං ඨිතභාවං වා ගමනභාවං වා න ජානාති. කායබෙලනාති බාහා ඛිපන් ෙතො 

සරීරෙතො ෙසෙදහි මුච් චන් ෙතහි න කායබෙලන ගච් ඡති. සබ් බකාෙයෙනවාති ගීවං 

අපරිවත් ෙතත් වා රාහුෙලොවාෙද වුත් තනාගාපෙලොකිතවෙසෙනව අපෙලොෙකති. 

න උද් ධන් තිආදීසු නක් ඛත් තානි ගෙණන් ෙතො  විය න උද් ධං උල් ෙලොෙකති, 

නට් ඨං කාකණිකං වා මාසකං වා පරිෙයසන් ෙතො විය න අෙධො  ඔෙලොෙකති, න 

හත් ථිඅස් සාදෙයො පස් සන් ෙතො විය ඉෙතො චිෙතො ච විෙපක් ඛමාෙනො ගච් ඡති. 

යුගමත් තන් ති නවවිදත් ථිමත් ෙත චක් ඛූනි ඨෙපත් වා ගච් ඡන් ෙතො  යුගමත් තං 

ෙපක් ඛති නාම,  භගවාපි යුෙග යුත් ෙතො සුදන් තආජානීෙයො විය එත් තකං 

පස් සන් ෙතො ගච් ඡති.  තෙතො චස් ස උත් තරීති යුගමත් තෙතො පරං න  පස ්සතීති න 

වත් තබ් ෙබො. න හි කුට් ටං වා කවාටං වා ගච් ෙඡො වා ලතා වා ආවරිතුං සක් ෙකොති, 

අථ ඛ් වස් ස අනාවරණඤාණස් ස අෙනකානි චක් කවාළසහස් සානි එකඞ් ගණාෙනව 
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ෙහොන් ති.  අන් තරඝරන් ති ෙහට් ඨා මහාසකුලුදායිසුත් ෙත  ඉන් දඛීලෙතො පට් ඨාය 

අන් තරඝරං,  ඉධ ඝරඋම් මාරෙතො පට් ඨාය ෙවදිතබ් බං.  න  කායන් තිආදි 

පකතිඉරියපෙථෙනව පවිසතීති දස ්සනත් ථං වුත් තං. දලිද් දමනුස් සානං නීචඝරකං 

පවිසන් ෙතපි හි තථාගෙත ඡදනං වා උග් ගච් ඡති,  පථවී වා ඔගච් ඡති,  භගවා පන 

පකතිගමෙනෙනව  ගච් ඡති.  නාතිදූෙරති අතිදූෙර පරිවත් තන් ෙතන හි එකං ද් ෙව 

පදවාෙර පිට් ඨිභාෙගන ගන් ත් වා නිසීදිතබ් බං ෙහොති.  නාච් චාසන් ෙනති 

අච් චාසන් ෙන පරිවත් තන් ෙතන එකං ද් ෙව පදවාෙර පුරෙතො ගන් ත් වා නිසීදිතබ් බං 

ෙහොති. තස් මා යස් මිං පදවාෙර ඨිෙතන පුරෙතො වා පච් ඡෙතො  වා අගන් ත් වා 

නිසීදිතබ් බං ෙහොති, තත් ථ පරිවත් තති. 

පාණිනාති කටිවාතාබාධිෙකො විය න ආසනං  හත් ෙථහි ගෙහත් වා නිසීදති. 

පක් ඛිපතීති ෙයො කිඤ් චි කම් මං කත් වා කීළන් ෙතො ඨිතෙකොව පතති, ෙයොපි ඔරිමං 

අඞ් ගං නිස් සාය නිසින් ෙනො ඝංසන් ෙතො යාව  පාරිමඞ් ගා ගච් ඡති,  පාරිමඞ් ගං  වා 

නිස් සාය නිසින් ෙනො තෙථව යාව ඔරිමඞ් ගා ආගච් ඡති, සබ් ෙබො ෙසො ආසෙන කායං 

පක් ඛිපති නාම. භගවා පන එවං අකත් වා  ආසනස් ස මජ් ෙඣ ඔලම් බකං 

ධාෙරන් ෙතො විය තූලපිචුං ඨෙපන් ෙතො විය සණිකං නිසීදති.  හත් ථකුක් කුච් චන් ති 

පත් තමුඛවට් ටියං උදකබින් දුඨපනං  මක් ඛිකබීජනියා පණ් ණච් ෙඡදනඵාලනාදි 

හත් ෙථන අසංයතකරණං. පාදකුක් කුච් චන් ති පාෙදන භූමිඝංසනාදි අසංයතකරණං. 

න ඡම් භතීති න භායති.  න  කම් පතීති න ඔසීදති.  න ෙවධතීති න චලති.  න 

පරිතස් සතීති භයපරිතස් සනායපි තණ් හාපරිතස් සනායපි න පරිතස් සති. එකච් ෙචො හි 

ධම් මකථාදීනං අත් ථාය ආගන් ත් වා මනුස් ෙසසු වන් දිත් වා ඨිෙතසු  ‘‘සක් ඛිස ්සාමි නු 

ෙඛො ෙතසං චිත් තං ගණ් හන් ෙතො ධම් මං වා කෙථතුං,  පඤ් හං වා  පුච් ඡිෙතො 

විස් සජ් ෙජතුං,  භත් තානුෙමොදනං වා කාතු’’න් ති භයපරිතස් සනාය පරිතස් සති. 

එකච් ෙචො ‘‘මනාපා නු ෙඛො ෙම යාගු ආගච් ඡිස ්සති, මනාපං අන් තරඛජ් ජක’’න් ති වා 

තණ් හාපරිතස් සනාය පරිතස ්සති. තදුභයම් පි තස් ස නත් ථීති න පරිතස ්සති. 

විෙවකාවට් ෙටොති විෙවෙක නිබ් බාෙන ආවට් ටමානෙසො හුත් වා. විෙවකවත් ෙතොතිපි 

පාෙඨො,  විෙවකවත් තයුත් ෙතො හුත් වාති අත් ෙථො. විෙවකවත් තං නාම 
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කතභත් තකිච් චස් ස භික් ඛුෙනො දිවාවිහාෙර සමථවිපස් සනාවෙසන මූලකම් මට් ඨානං 

ගෙහත් වා  පල් ලඞ් කං ආභුජිත් වා නිසීදනං. එවං නිසින් නස ්ස හි ඉරියාපෙථො 

උපසන් ෙතො ෙහොති. 

න පත් තං උන් නාෙමතීතිආදීසු එකච් ෙචො  පත් තමුඛවට් ටියා උදකදානං 

ආහරන් ෙතො විය පත් තං උන් නාෙමති,  එෙකො පාදපිට් ඨියං  ඨෙපන් ෙතො විය 

ඔනාෙමති, එෙකො බද් ධං කත් වා ගණ් හාති, එෙකො ඉෙතො චිෙතො ච ඵන් දාෙපති, එවං 

අකත් වා උෙභොහි හත් ෙථහි ගෙහත් වා ඊසකං නාෙමත් වා උදකං පටිග් ගණ් හාතීති 

අත් ෙථො. න සම් පරිවත් තකන් ති පරිවත් ෙතත් වා පඨමෙමව පත් තපිට් ඨිං න ෙධොවති. 

නාතිදූෙරති යථා නිසින් නාසනෙතො දූෙර පතති, න එවං ඡඩ් ෙඩති. නාච් චාසන් ෙනති 

පාදමූෙලෙයව න ඡඩ් ෙඩති.  විච් ඡඩ් ඩයමාෙනොති  විකිරන් ෙතො, යථා  පටිග් ගාහෙකො 

ෙතමති, න එවං ඡඩ් ෙඩති. 

නාතිෙථොකන් ති  යථා  එකච් ෙචො පාපිච් ෙඡො අප් පිච් ඡතං දස් ෙසන් ෙතො 

මුට් ඨිමත් තෙමව ගණ් හාති,  න එවං.  අතිබහුන් ති යාපනමත් තෙතො අතිෙරකං. 

බ්යඤ් ජනමත් තායාති බ්යඤ් ජනස ්ස මත් තා නාම ඔදනෙතො චතුත් ෙථො  භාෙගො. 

එකච් ෙචො හි භත් ෙත මනාෙප භත් තං බහුං ගණ් හාති,  බ්යඤ් ජෙන මනාෙප 

බ්යඤ් ජනං බහුං. සත් ථා පන තථා න ගණ් හාති. න ච බ්යඤ් ජෙනනාති අමනාපඤ ්හි 

බ්යඤ් ජනං ඨෙපත් වා භත් තෙමව භුඤ් ජන් ෙතො, භත් තං වා ඨෙපත් වා බ්යඤ් ජනෙමව 

ඛාදන් ෙතො බ්යඤ් ජෙනන ආෙලොපං අතිනාෙමති නාම. සත් ථා එකන් තරිකං 

බ්යඤ් ජනං ගණ් හාති,  භත් තම් පි බ්යඤ් ජනම් පි එකෙතොව නිට් ඨන් ති. 

ද් වත් තික් ඛත් තුන් ති තථාගතස් ස හි පුථුජිව් හාය දන් තානං  උපනීතෙභොජනං 

ද් වත් තික් ඛත් තුං දන් ෙතහි ඵුට් ඨමත් තෙමව සණ් හකරණීයපිට් ඨවිෙලපනං  විය 

ෙහොති, තස් මා එවමාහ. න මුෙඛ අවසිට් ඨාති ෙපොක් ඛරපත් ෙත පතිතඋදකබින් දු විය 

විනිවත් තිත් වා පරගලෙමව යාති,  තස් මා අවසිට් ඨා න ෙහොති.  රසපටිසංෙවදීති 

මධුරතිත් තකදුකාදිරසං ජානාති. බුද් ධානඤ් හි  අන් තමෙසො පානීෙයපි දිබ් ෙබොජා 

පක් ඛිත් තාව ෙහොති, ෙතන ෙනසං සබ් බත් ෙථව රෙසො පාකෙටො ෙහොති, රසෙගෙධො 

පන නත් ථි. 
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අට් ඨඞ් ගසමන් නාගතන් ති  ‘‘ෙනව දවායා’’ති වුත් ෙතහි අට් ඨහි අඞ් ෙගහි 

සමන් නාගතං.  විසුද් ධිමග් ෙග  පනස් ස  විනිච් ඡෙයො ආගෙතොති  සබ් බාසවසුත් ෙත 

වුත් තෙමතං.  හත් ෙථසු ෙධොෙතසූති සත් ථා කිං  කෙරොති?  පඨමං පත් තස් ස 

ගහණට් ඨානං ෙධොවති. තත් ථ පත් තං ගෙහත් වා සුඛුමජාලහත් ථං ෙපෙසත් වා ද් ෙව 

වාෙර සඤ් චාෙරති. එත් තාවතා ෙපොක් ඛරපත් ෙත පතිතඋදකං විය  විනිවත් තිත් වා 

ගච් ඡති. න ච අනත් ථිෙකොති යථා එකච් ෙචො පත් තං ආධාරෙක ඨෙපත් වා පත් ෙත 

උදකං න පුඤ් ඡති,  රෙජ පතන් ෙත අජ් ඣුෙපක් ඛති,  න එවං  කෙරොති.  න ච 

අතිෙවලානුරක් ඛීති යථා එකච් ෙචො පමාණාතික් කන් තං ආරක් ඛං ඨෙපති, භුඤ් ජිත් වා 

වා පත් ෙත උදකං පුඤ් ඡිත් වා චීවරෙභොගන් තරං පෙවෙසත් වා  පත් තං උදෙරන 

අක් කමිත් වා ගණ් හාති, න එවං කෙරොති. 

න ච අනුෙමොදනස් සාති ෙයො හි භුත් තමත් ෙතොව  දාරෙකසු භත් තත් ථාය 

ෙරොදන් ෙතසු ඡාතජ් ඣත් ෙතසු මනුස් ෙසසු භුඤ ්ජිත් වා අනාගෙතස ්ෙවව අනුෙමොදනං 

ආරභති,  තෙතො සබ් බකම් මානි ඡඩ් ෙඩත් වා එකච් ෙච ආගච් ඡන් ති,  එකච් ෙච 

අනාගතාව ෙහොන් ති,  අයං කාලං අතිනාෙමති. ෙයොපි මනුස් ෙසසු  ආගන් ත් වා 

අනුෙමොදනත් ථාය වන් දිත් වා නිසින් ෙනසු අනුෙමොදනං  අකත් වාව ‘‘කථං තිස් ස, 

කථං ඵුස් ස,  කථං සුමන,  කථං තිස් ෙස,  කථං ඵුස් ෙස,  කථං  සුමෙන,  කච් චිත් ථ 

අෙරොගා,  සස ්සං සම් පන් න’’න් තිආදිං පාටිෙයක් කං කථං  සමුට් ඨාෙපති,  අයං 

අනුෙමොදනස් ස කාලං අතිනාෙමති, මනුස් සානං පන ඔකාසං ඤත් වා ආයාචිතකාෙල 

කෙරොන් ෙතො නාතිනාෙමති නාම, සත් ථා තථා කෙරොති. 

න තං භත් තන් ති කිං භත් තං නාෙමතං  උත් තණ් ඩුලං අතිකිලින් නන් තිආදීනි 

වත් වා න ගරහති.  න  අඤ් ඤං භත් තන් ති ස් වාතනාය වා පුනදිවසාය  වා භත් තං 

උප් පාෙදස් සාමීති හි අනුෙමොදනං කෙරොන් ෙතො අඤ් ඤං භත් තං පටිකඞ් ඛති. ෙයො වා 

–  ‘‘යාව මාතුගාමානං භත් තං පච් චති,  තාව අනුෙමොදනං කරිස් සාමි,  අථ ෙම 

අනුෙමොදනාවසාෙන  අත් තෙනො පක් කභත් තෙතොපි ෙථොකං දස ්සන් තී’’ති 

අනුෙමොදනං වඩ් ෙඪති,  අයම් පි පටිකඞ් ඛති නාම. සත් ථා න එවං කෙරොති. න ච 

මුච් චිතුකාෙමොති එකච් ෙචො හි පටිසංමුඤ් චිත් වා ගච් ඡති, ෙවෙගන අනුබන් ධිතබ් ෙබො 



39 

 

ෙහොති. සත් ථා පන න එවං ගච් ඡති,  පරිසාය මජ් ෙඣ ඨිෙතොව ගච් ඡති. 

අච් චුක් කට් ඨන් ති ෙයො හි  යාව හනුකට් ඨිෙතො උක් ඛිපිත් වා පාරුපති,  තස ්ස 

අච් චුක් කට් ඨං නාම ෙහොති. ෙයො යාව  ෙගොප් ඵකා ඔතාෙරත් වාව පාරුපති,  තස් ස 

අච් චුක් කට් ඨං ෙහොති. ෙයොපි උභෙතො  උක් ඛිපිත් වා උදරං විවරිත් වා යාති, තස් සපි 

අච් චුක් කට් ඨං ෙහොති. ෙයො එකංසං  කත් වා ථනං විවරිත් වා යාති,  තස් සපි 

අච් චුක් කට් ඨං. සත් ථා තං සබ් බං න කෙරොති. 

අල් ලීනන් ති  යථා  අඤ් ෙඤසං ෙසෙදන තින් තං අල් ලීයති,  න එවං සත් ථු. 

අපකට් ඨන් ති ඛලිසාටෙකො විය කායෙතො මුච් චිත් වාපි න තිට් ඨති.  වාෙතොති 

ෙවරම් භවාෙතොපි උට් ඨහිත් වා චාෙලතුං න සක් ෙකොති.  පාදමණ් ඩනානුෙයොගන් ති 

ඉට් ඨකාය ඝංසනාදීහි පාදෙසොභානුෙයොගං.  පක් ඛාෙලත් වාති පාෙදෙනව පාදං 

ෙධොවිත් වා.  ෙසො ෙනව අත් තබ්යාබාධායාතිආදීනි න 

පුබ් ෙබනිවාසෙචෙතොපරියඤාණානං අත් ථිතාය වදති, ඉරියාපථසන් තතං පන දිස ්වා 

අනුමාෙනන වදති. ධම් මන් ති පරියත් තිධම් මං. න උස් සාෙදතීති කිං මහාරට් ඨික, කිං 

මහාකුටුම් බිකාතිආදීනි වත් වා ෙගහස් සිතවෙසන න උස් සාෙදති.  න  අපසාෙදතීති 

‘‘කිං,  උපාසක, කථං ෙත විහාරමග් ෙගො ඤාෙතො? කිං භෙයන නාගච් ඡසි? න  හි 

භික් ඛූ කිඤ් චි අච් ඡින් දිත් වා ගණ් හන් ති,  මා භායී’’ති  වා ‘‘කිං තුය් හං එවං 

මච් ඡරියජීවිතං නාමා’’ති වා ආදීනි වත් වා ෙගහස ්සිතෙපෙමන න අපසාෙදති. 

විස ්සට් ෙඨොති සිනිද් ෙධො අපලිබුද් ෙධො.  විඤ් ෙඤෙය්යොති විඤ් ඤාපනීෙයො 

පාකෙටො,  විස ්සට් ඨත් තාෙයව ෙචස  විඤ් ෙඤෙය්යො ෙහොති.  මඤ් ජූති මධුෙරො. 

සවනීෙයොති ෙසොතසුෙඛො,  මධුරත් තාෙයව ෙචස සවනීෙයො ෙහොති.  බින් දූති 

සම් පිණ් ඩිෙතො.  අවිසාරීති  අවිසෙටො,  බින් දුත් තාෙයව ෙචස අවිසාරී ෙහොති. 

ගම් භීෙරොති  ගම් භීරසමුට් ඨිෙතො.  නින් නාදීති නින් නාදවා,  ගම් භීරත් තාෙයව ෙචස 

නින් නාදී ෙහොති.  යථාපරිසන් ති  චක් කවාළපරියන් තම් පි එකාබද් ධපරිසං 

විඤ් ඤාෙපති. බහිද් ධාති අඞ් ගුලිමත් තම් පි පරිසෙතො බහිද් ධා න ගච් ඡති. තස් මා? ෙසො 

එවරූෙපො මධුරස් සෙරො අකාරණා මා නස් සීති. ඉති භගවෙතො ෙඝොෙසො පරිසාය 

මත් ථෙකෙනව චරති. 
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අවෙලොකයමානාති  සිරස ්මිං අඤ් ජලිං ඨෙපත් වා භගවන් තං ඔෙලොෙකන් තාව 

පච් ෙචොසක් කිත් වා දස් සනවිජහනට් ඨාෙන වන් දිත් වා ගච් ඡන් ති. අවිජහිතත් තාති ෙයො 

හි කථං සුත් වා වුට් ඨිෙතො අඤ් ඤං  දිට් ඨසුතාදිකං කථං කෙථන් ෙතො ගච් ඡති,  එස 

සභාෙවන විජහති නාම. ෙයො පන සුතධම් මකථාය වණ් ණං කෙථන් ෙතොව ගච් ඡති, 

අයං න විජහති නාම,  එවං අවිජහන් තභාෙවන පක් කමන් ති.  ගච් ඡන් තන් ති 

රජ් ජුයන් තවෙසන රතනසත් තුබ් ෙබධං  සුවණ් ණග් ඝිකං විය ගච් ඡන් තං.  අද් දසාම 

ඨිතන් ති  සමුස් සිතකඤ් චනපබ් බතං විය ඨිතං  අද් දසාම. තෙතො ච භිෙය්යොති 

විත් ථාෙරත් වා ගුෙණ කෙථතුං අසක් ෙකොන් ෙතො අවෙසෙස ගුෙණ සංඛිපිත් වා 

කලාපං විය  සුත් තකබද් ධං විය ච කත් වා විස් සජ් ෙජන් ෙතො එවමාහ. අයෙමත් ථ 

අධිප් පාෙයො –  මයා කථිතගුෙණහි අකථිතාව බහුතරා. මහාපථවිමහාසමුද් දාදෙයො 

විය හි තස් ස ෙභොෙතො අනන් තා අප් පෙමය්යා ගුණා ආකාසමිව විත් ථාරිතාති. 

390. අප් පටිසංවිදිෙතොති අවිඤ් ඤාතආගමෙනො. පබ් බජිෙත උපසඞ් කමන් ෙතන 

හි චීවරපරිකම් මාදිසමෙය  වා එකං නිවාෙසත් වා සරීරභඤ් ජනසමෙය වා 

උපසඞ් කමිත් වා තෙතොව පටිනිවත් තිතබ් බං ෙහොති, පටිසන් ථාරමත් තම් පි න ජායති. 

පුෙරතරං පන ඔකාෙස කාරිෙත දිවාට් ඨානං සම් මජ් ජිත් වා චීවරං පාරුපිත් වා භික් ඛු 

විවිත් ෙත ඨාෙන නිසීදති,  තං ආගන් ත් වා  පස ්සන් තා දස ්සෙනනපි  පසීදන් ති, 

පටිසන් ථාෙරො ජායති, පඤ් හබ්යාකරණං වා ධම් මකථා වා ලබ් භති. තස ්මා පණ් ඩිතා 

ඔකාසං කාෙරන් ති. ෙසො ච ෙනසං අඤ් ඤතෙරො, ෙතනස් ස එතදෙහොසි. ජිණ් ෙණො 

වුඩ් ෙඪොති අත් තෙනො උග් ගතභාවං අකෙථත් වා කස ්මා එවමාහ?  බුද් ධා නාම 

අනුද් දයසම් පන් නා ෙහොන් ති,  මහල් ලකභාවං ඤත් වා සීඝං ඔකාසං කරිස් සතීති 

එවමාහ. 

391. ඔරමිය ඔකාසමකාසීති ෙවෙගන උට් ඨාය ද් විධා භිජ් ජිත් වා ඔකාසමකාසි. 

ෙය ෙමති ෙය මයා. නාරීසමානසව් හයාති නාරීසමානනාමං ඉත් ථිලිඞ් ගං, ෙතන 

අව් හාතබ් බාති නාරීසමානසව් හයා, ඉත් ථිලිඞ් ෙගන වත් තබ් බාති ෙවොහාරකුසලතාය 

එවං වදති. පහූතජිව් ෙහොති පුථුලජිව් ෙහො. නින් නාමෙයතන් ති නීහර එතං. 

393. ෙකවලීති සකලගුණසම් පන් ෙනො. 
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394.  පච් චභාසීති එකප් පහාෙරන  පුච් ඡිෙත අට් ඨ පඤ් ෙහ බ්යාකෙරොන් ෙතො 

පතිඅභාසි.  ෙයො ෙවදීති  ෙයො විදති ජානාති,  යස් ස පුබ් ෙබනිවාෙසො පාකෙටො. 

සග් ගාපායඤ් ච  පස් සතීති දිබ් බචක් ඛුඤාණං කථිතං.  ජාතික් ඛයං  පත් ෙතොති 

අරහත් තං පත් ෙතො.  අභිඤ් ඤා ෙවොසිෙතොති තං අරහත් තං අභිජානිත් වා ෙවොසිෙතො 

ෙවොසානප් පත් ෙතො. මුනීති අරහත් තඤාණෙමොෙනෙය්යන සමන් නාගෙතො. 

විසුද් ධන් ති පණ් ඩරං.  මුත් තං රාෙගහීති කිෙලසරාෙගහි මුත් තං. 

පහීනජාතිමරෙණොති ජාතික් ඛයප් පත් තත් තා පහීනජාතිෙකො,  ජාතිපහාෙනෙනව 

පහීනමරෙණො.  බහ් මචරියස් ස ෙකවලීති යං බහ් මචරියස් ස  ෙකවලී සකලභාෙවො, 

ෙතන සමන් නාගෙතො,  සකලචතුමග් ගබහ ්මචරියවාෙසොති අත් ෙථො.  පාරගූ 

සබ් බධම් මානන් ති සබ් ෙබසං ෙලොකියෙලොකුත් තරධම් මානං  අභිඤ් ඤාය පාරං 

ගෙතො,  සබ් බධම් ෙම අභිජානිත් වා ඨිෙතොති අත් ෙථො.  පාරගූති වා එත් තාවතා 

පරිඤ් ඤාපාරගූ පඤ් චන් නං ඛන් ධානං, පහානපාරගූ සබ් බකිෙලසානං, භාවනාපාරගූ 

චතුන් නං මග් ගානං,  සච් ඡිකිරියාපාරගූ නිෙරොධස් ස,  සමාපත් තිපාරගූ 

සබ් බසමාපත් තීනන් ති අයමත් ෙථො  වුත් ෙතො. පුන  සබ් බධම් මානන් ති ඉමිනා 

අභිඤ් ඤාපාරගූ වුත් ෙතොති. බුද් ෙධො තාදී පවුච් චතීති තාදිෙසො ඡහි ආකාෙරහි පාරං 

ගෙතො සබ් බාකාෙරන චතුන් නං සච් චානං බුද් ධත් තා බුද් ෙධොති පවුච් චතීති. 

කිං පන එත් තාවතා සබ් ෙබ පඤ් හා විස් සජ් ජිතා ෙහොන් තීති? ආම විස ්සජ් ජිතා, 

චිත් තං විසුද් ධං ජානාති, මුත් තං රාෙගහීති ඉමිනා තාව බාහිතපාපත් තා බාහ් මෙණොති 

පඨමපඤ් ෙහො විස ්සජ් ජිෙතො ෙහොති. පාරගූති ඉමිනා ෙවෙදහි  ගතත් තා ෙවදගූති 

දුතියපඤ් ෙහො විස ්සජ් ජිෙතො ෙහොති. පුබ් ෙබනිවාසන් තිආදීහි ඉමාසං  තිස් සන් නං 

විජ් ජානං  අත් ථිතාය ෙතවිජ් ෙජොති තතියපඤ ්ෙහො  විස් සජ් ජිෙතො ෙහොති. මුත් තං 

රාෙගහි සබ් බෙසොති ඉමිනාව නිස් සටත් තා පාපධම් මානං  ෙසොත් තිෙයොති 

චතුත් ථපඤ් ෙහො විස් සජ් ජිෙතො ෙහොති. ජාතික් ඛයං පත් ෙතොති ඉමිනා පන 

අරහත් තස් ෙසව වුත් තත් තා පඤ් චමපඤ් ෙහො විස ්සජ් ජිෙතො ෙහොති. ෙවොසිෙතොති ච 

බහ් මචරියස් ස ෙකවලීති ච ඉෙමහි ඡට් ඨපඤ් ෙහො විස් සජ් ජිෙතො ෙහොති. අභිඤ් ඤා 
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ෙවොසිෙතො  මුනීති ඉමිනා සත් තමපඤ් ෙහො විස ්සජ් ජිෙතො ෙහොති. පාරගූ 

සබ් බධම් මානං, බුද් ෙධො තාදී පවුච් චතීති ඉමිනා අට් ඨමපඤ් ෙහො විස ්සජ් ජිෙතො ෙහොති. 

395. දානකථන් තිආදීනි ෙහට් ඨා සුත් ෙත විත් ථාරිතාෙනව. පච් චපාදීති පටිපජ් ජි. 

ධම් මස ්සානුධම් මන් ති ඉමස ්මිං සුත් ෙත ධම් ෙමො නාම අරහත් තමග් ෙගො, අනුධම් ෙමො 

නාම ෙහට් ඨිමා තෙයො මග් ගා තීණි ච සාමඤ් ඤඵලානි, තානි පටිපාටියා පටිලභීති 

අත් ෙථො. න ච මං ධම් මාධිකරණං විෙහෙසසීති මඤ් ච ධම් මකාරණා න කිලෙමසි, න 

පුනප් පුනං කථාෙපසීති වුත් තං ෙහොති. ෙසසං සබ් බත් ථ  උත් තානෙමව.  තත් ථ 

පරිනිබ් බායීති පන පෙදන ෙදසනාය අරහත් ෙතෙනව කූටං ගහිතන් ති. 

 

පපඤ් චසූදනියා මජ් ඣිමනිකායට් ඨකථාය 

බහ් මායුසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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බහ්මායුසුත් තවණ්ණනා (ටීකා) 
 

 

383. ‘‘මහාසත් ෙතො මහිද් ධිෙකො මහානුභාෙවො’’තිආදීසු (මහාව. 38) උළාරතා 

විසෙයො, ‘‘මහාජනකාෙයො සන් නිපතී’’තිආදීසු සම් බහුලභාවවිසෙයො, ඉධ පන 

තදුභයම් පිස් ස අත් ෙථොති ‘‘මහතාති ගුණමහත් ෙතනපි මහතා’’තිආදි වුත් තං. 

අප් පිච් ඡතාදීති ආදි‐සද් ෙදන සන් තුට් ඨිසල් ෙලඛපවිෙවකඅසංසග් ගවීරියාරම් භාදීනං 

සඞ් ගෙහො. දිට් ඨිසීලසාමඤ් ඤසඞ් ඝාතසඞ් ඛාෙතනාති එත් ථ ‘‘නියෙතො 

සම් ෙබොධිපරායෙණො’’ (සං. නි. 2.41; 3.998, 1004) – ‘‘අට් ඨානෙමතං, භික් ඛෙව, 

අනවකාෙසො, යං දිට් ඨිසම් පන් ෙනො පුග් ගෙලො සඤ් චිච් ච පාණං ජීවිතා 

ෙවොෙරොෙපය්යාති ෙනතං ඨානං විජ් ජතී’’තිආදිවචනෙතො දිට් ඨිසීලානං 

නියතසභාවත් තා ෙසොතාපන් නාපි අඤ් ඤමඤ් ඤං දිට් ඨිසීලසාමඤ් ෙඤන සංහතා, 

පෙගව සකදාගාමිආදෙයො. ‘‘තථාරූපාය දිට් ඨියා දිට් ඨිසාමඤ් ඤගෙතො විහරති (දී. නි. 

3.324, 356; ම. නි. 1.492; 3.54; අ. නි. 6.11; පරි. 274) තථාරූෙපහි සීෙලහි 

සීලසාමඤ් ඤගෙතො විහරතී’’ති (දී. නි. 3.324; ම. නි. 1.492; 3.54; අ. නි. 6.12; පරි. 

274) වචනෙතො පුථුජ් ජනානම් පි දිට් ඨිසීලසාමඤ් ෙඤන සංහතභාෙවො ලබ් භතිෙයව. 

ඔට් ඨපහතකරණවෙසන අත් ථවිභාගවෙසන. සනිඝණ් ඩුෙකටුභානන් ති එත් ථ 

නිඝණ් ඩූති වචනීයවාචකභාෙවන අත් ථං සද් දඤ් ච ඛණ් ඩති විභජ් ජ දස් ෙසතීති 

නිඛණ් ඩු. ෙසො එව ඉධ ඛ-කාරස් ස ඝ-කාරං කත් වා ‘‘නිඝණ් ඩූ’’ති වුත් ෙතො. කිටති 

ගෙමති කිරියාදිවිභාගං, තං වා අනවෙසසපරියාදානෙතො ගෙමන් ෙතො පූෙරතීති 

ෙකටුභං. ෙවවචනප් පකාසකන් ති පරියායසද් දදීපකං, එෙකකස් ස අත් ථස් ස 

අෙනකපරියායවචනවිභාවකන් ති අත් ෙථො. නිදස ්සනමත් තඤ් ෙචතං අෙනෙකසම් පි 

අත් ථානං එකසද් දවචනීයතාවිභාවනවෙසනපි තස ්ස ගන් ථස ්ස පවත් තත් තා. 

වචීෙභදාදිලක් ඛණා කිරියා කප් පීයති එෙතනාති කිරියාකප් ෙපො, ෙසො පන 
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වණ් ණපදසම් බන් ධපදත් ථවිභාගෙතො බහුවිකප් ෙපොති ආහ 

‘‘කිරියාකප් පවිකප් ෙපො’’ති. ඉදඤ් ච මූලකිරියාකප් පගන් ථං සන් ධාය වුත් තං. ෙසො හි 

සතසහස් සපරිමාෙණො නලචරියාදිපකරණං. ඨානකරණාදිවිභාගෙතො 

නිබ් බචනවිභාගෙතො ච අක් ඛරා පෙභදීයන් ති එෙතහීති අක් ඛරප් පෙභදා, 

සික් ඛානිරුත් තිෙයො. එෙතසන් ති ෙවදානං. ෙත එව ෙවෙද පදෙසො කායතීති පදෙකො. 

තං තං සද් දං තදත් ථඤ් ච බ්යාකෙරොති බ්යාචික් ඛති එෙතනාති බ්යාකරණං, 

සද් දසත් ථං. ආයතිං හිතං ෙතන ෙලොෙකො න යතති න ඊහතීති ෙලොකායතං. තඤ් හි 

ගන් ථං නිස් සාය සත් තා පුඤ් ඤකිරියාය චිත් තම් පි න උප් පාෙදන් ති. වයතීති වෙයො, 

න වෙයො අවෙයො, න අවෙයො අනවෙයො, ආදිමජ් ඣපරිෙයොසාෙනසු කත් ථචි 

අපරිකිලන් ෙතො අවිත් ථායන් ෙතො ෙත ගන් ෙථ සන් ධාෙරති පූෙරතීති අත් ෙථො. ද් ෙව 

පටිෙසධා පකතිං ගෙමන් තීති දස් ෙසන් ෙතො ‘‘අවෙයො න ෙහොතී’’ති වත් වා තත් ථ 

අවයං දස ්ෙසතුං ‘‘අවෙයො…ෙප.… න සක් ෙකොතී’’ති වුත් තං. 

384. ගරූති භාරියං අත් තානං තෙතො ෙමොෙචත් වා ගමනං දුක් කරං ෙහොති. 

අනත් ෙථොපි උප් පජ් ජති නින් දාබ්යාෙරොසඋපාරම් භාදි. අබ් භුග් ගෙතොති එත් ථ 

අභිසද් දෙයොෙගන ඉත් ථම් භූතාඛ්යානත් ෙථ උපෙයොගවචනං. 

ලක් ඛණානීති ලක් ඛණදීපනානි මන් තපදානි. අන් තරධායන් තීති න ෙකවලං 

ලක් ඛණමන් තානිෙයව, අඤ් ඤානිපි බාහ් මණානං ඤාණබලාභාෙවන අනුක් කෙමන 

අන් තරධායන් ති. තථා හි වදන් ති ‘‘එකසතං අද් ධරියං දිපඤ් ඤාසමත් තෙතො 

සාමා’’තිආදි. පණිධිමහෙතො සමාදානමහෙතොතිආදිනා පච් ෙචකං මහ‐සද් ෙදො 

ෙයොෙජතබ් ෙබො. පණිධිමහන් තතාදි චස ්ස 

බුද් ධවංසචරියාපිටකවණ් ණනාදිවෙසෙනව ෙවදිතබ් ෙබො. නිට් ඨාති නිප් ඵත් තිෙයො. 

ජාතිසාමඤ් ඤෙතොති ලක් ඛණජාතියා ලක් ඛණභාෙවන සමානභාවෙතො. යථා හි 

බුද් ධානං ලක් ඛණානි සුවිසුද් ධානි සුපරිබ්යත් තානි පරිපුණ් ණානි ච ෙහොන් ති, න එවං 

චක් කවත් තීනං. ෙතනාහ ‘‘න ෙතෙහව බුද් ෙධො ෙහොතී’’ති. 

අභිරූපතා දීඝායුකතා, අප් පාතඞ් කතා බාහ් මණාදීනං පියමනාපතාති චතූහි 

අච් ඡරියධම් ෙමහි. දානං පියවචනං අත් ථචරියා සමානත් තතාති ඉෙමහි චතූහි 
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සඞ් ගහවත් ථූහි. රඤ් ජනෙතොති පීතිජනනෙතො. චක් කං චක් කරතනං වත් ෙතති 

පවත් ෙතතීති චක් කවත් තී, සම් පත් තිචක් ෙකහි සයං වත් ෙතති, ෙතහි ච පරං 

සත් තනිකායං වත් ෙතති පවත් ෙතතීති චක් කවත් තී, පරහිතාවෙහො 

ඉරියාපථචක් කානං වත් ෙතො වත් තනං එතස් ස අත් ථීති චක් කවත් තී, අප් පටිහතං වා 

ආණාසඞ් ඛාතං චක් කං වත් ෙතතීති චක් කවතී, අප් පටිහතං වා ආණාසඞ් ඛාතං චක් කං 

වත් ෙතතීති චක් කවත් තී, ඛත් තියමණ් ඩලාදිසඤ් ඤිතං චක් කං සමූහං අත් තෙනො 

වෙස වත් ෙතතීති චක් කවත් තී. ධම් මං චරතීති ධම් මිෙකො. ධම් මෙතො අනෙපතත් තා 

ධම් ෙමො රඤ් ජනත් ෙථන රාජාති ධම් මරාජා. ෙකොපාදීති ආදි‐සද් ෙදන 

කාමෙලොභමානමදාදිෙක සඞ් ගණ් හාති. විජිතාවීති විජිතවා. ෙකනචි අකම් පියට් ෙඨන 

ජනපදත් ථාවරියප් පත් ෙතො. දළ් හභත් තිභාවෙතො වා ජනපෙදො ථාවරියං පත් ෙතො 

එත් ථාති ජනපදත් ථාවරියප් පත් ෙතො. චිත් තීකතභාවාදිනාපි (ඛු. පා. අට් ඨ. 6.3; දී. නි. 

අට් ඨ. 2.33; සං. නි. අට් ඨ. 3.5.223; සු. නි. අට් ඨ. 1.226; මහානි. අට් ඨ. 50) 

චක් කස් ස රතනට් ෙඨො ෙවදිතබ් ෙබො. එස නෙයො ෙසෙසසුපි. රතිනිමිත් තතාය වා 

චිත් තීකතාදිභාවස ්ස රතිජනනට් ෙඨන එකසඞ් ගහතාය විසුං අග් ගහණං. 

ඉෙමහි පන රතෙනහි රාජා චක් කවත් තී යං යමත් ථං පච් චනුෙභොති, තං තං 

දස් ෙසතුං ‘‘ඉෙමසු පනා’’තිආදි වුත් තං. අජිතං ජිනාති 

මෙහසක් ඛතාසංවත් තනියකම් මනිස ්සන් දභාවෙතො. විජිෙත යථාසුඛං අනුවිචරති 

හත් ථිරතනං අස් සරතනඤ් ච අභිරුහිත් වා ෙතසං ආනුභාෙවන 

අන් ෙතොපාතරාෙසෙයව සකලං පථවිං අනුසංයායිත් වා රාජධානියං පච් චාගමනෙතො. 

පරිණායකරතෙනන විජිතමනුරක් ඛති ෙතන තත් ථ තත් ථ කත් තබ් බකිච් චස් ස 

සංවිධානෙතො. ෙසෙසහීති මණිරතනඉත් ථිරතනගහපතිරතෙනහි. තත් ථ 

මණිරතෙනන ෙයොජනප් පමාෙණ ෙදෙස අන් ධකාරං විධමිත් වා 

ආෙලොකදස් සනාදිනා සුඛමනුභවති, ඉත් ථිරතෙනන 

අතික් කන් තමානුසරූපසම් පත් තිදස් සනාදිවෙසන, ගහපතිරතෙනන 

ඉච් ඡිතිච් ඡිතමණිකනකරජතාදිධනප් පටිලාභවෙසන. උස් සාහසත් තිෙයොෙගො ෙයන 

ෙකනචි අප් පටිහතාණාචක් කභාවසිද් ධිෙතො. හත් ථිඅස් සරතනාදීනං මහානුභාවත් තා 
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ෙකොසසම් පත් තියාපි පභාවසම් පත් තිසිද් ධිෙතො ‘‘හත් ථි…ෙප.… ෙයොෙගො’’ති වුත් තං. 

ෙකොෙසො හි නාම සති උස් සාහසම් පත් තියං (උග් ගෙතජස ්ස සුකුමාරපරක් කමස් ස 

පසන් නමුඛස ්ස සම් මුෙඛ පාපුණාති). පච් ඡිෙමනාති පරිණායකරතෙනන. තඤ් හි 

සබ් බරාජකිච් ෙචසු කුසලං අවිරජ් ඣනපෙයොගං. ෙතනාහ ‘‘මන් තසත් තිෙයොෙගො’’ති. 

තිවිධසත් තිෙයොගඵලං පරිපුණ් ණං ෙහොතීති සම් බන් ෙධො. ෙසෙසහීති ෙසෙසහි 

පඤ් චහි රතෙනහි. අෙදොසකුසලමූලජනිතකම් මානුභාෙවනාති අෙදොසසඞ් ඛාෙතන 

කුසලමූෙලන සහජාතාදිපච් චයවෙසන උප් පාදිතකම් මස් ස ආනුභාෙවන 

සම් පජ් ජන් ති ෙසොම් මතරරතනජාතිකත් තා. මජ් ඣිමානි මණිඉත් ථිගහපතිරතනානි. 

අෙලොභ…ෙප.… කම් මානුභාෙවන සම් පජ් ජන් ති උළාරධනස් ස 

උළාරධනපටිලාභකාරණස් ස ච පරිච් චාගසම් පදාෙහතුකත් තා. පච් ඡිමන් ති 

පරිණායකරතනං. තඤ් හි අෙමොහ…ෙප.… කම් මානුභාෙවන සම් පජ් ජති 

මහාපඤ් ෙඤෙනව චක් කවත් තිරාජකිච් චස ්ස පරිෙණතබ් බත් තා. 

සරණෙතො පටිපක් ඛවිධමනෙතො සූරා. ෙතනාහ ‘‘අභීරුකජාතිකා’’ති. අසුෙර 

විජිනිත් වා ඨිතත් තා වීෙරො, සක් ෙකො ෙදවානමින් ෙදො, තස් ස අඞ් ගං ෙදවපුත් ෙතො 

ෙසනඞ් ගභාවෙතොති වුත් තං ‘‘වීරඞ් ගරූපාති ෙදවපුත් තසදිසකායා’’ති. සභාෙවොති 

සභාවභූෙතො අත් ෙථො. වීරකාරණන් ති වීරභාවකාරණං. වීරියමයසරීරා වියාති 

සවිග් ගහවීරියසදිසා සවිග් ගහඤ් ෙච වීරියං සියා, තංසදිසාති අත් ෙථො. නනු රඤ් ෙඤො 

චක් කවත් තිස් ස පටිෙසනා නාම නත් ථි, යමස් ස පුත් තා පමද් ෙදය ං, අථ කස ්මා 

‘‘පරෙසනපමද් දනා’’ති වුත් තන් ති ෙචොදනං සන් ධායාහ ‘‘සෙච’’තිආදි. ෙතන 

පරෙසනා ෙහොතු වා මා වා, ෙත පන එවං මහානුභාවාති දස් ෙසති. ධම් ෙමනාති 

කතූපචිෙතන අත් තෙනො පුඤ් ඤධම් ෙමන. ෙතන හි සඤ් ෙචොදිතා පථවියං 

සබ් බරාජාෙනො පච් චුග් ගන් ත් වා ‘‘ස් වාගතං ෙත මහාරාජා’’තිආදිං වත් වා අත් තෙනො 

රජ් ජං රඤ් ෙඤො චක් කවත් තිස් ස නිය්යාෙදන් ති. ෙතන වුත් තං ‘‘ෙසො ඉමං…ෙප.… 

අජ් ඣාවසතී’’ති. අට් ඨකථායං පන තස් ස යථාවුත් තධම් මස් ස චිරතරං විපච් චිතුං 

පච් චයභූතං චක් කවත් තිවත් තසමුදාගතං පෙයොගසම් පත් තිසඞ් ඛාතං ධම් මං දස් ෙසතුං 

‘‘පාෙණො න හන් තබ් ෙබොතිආදිනා පඤ් චසීලධම් ෙමනා’’ති වුත් තං. එවඤ් හි 
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‘‘අදණ් ෙඩන අසත් ෙථනා’’ති ඉදං වචනං සුට් ඨුතරං සමත් ථිතං ෙහොති, යස් මා 

රාගාදෙයො පාපධම් මා උප් පජ් ජමානා සත් තසන් තානං ඡාෙදත් වා පරිෙයොනන් ධිත් වා 

තිට් ඨන් ති, කුසලපවත් තිං නිවාෙරන් ති, තස් මා ෙත ‘‘ඡදනා, ඡදා’’ති ච වුත් තා. 

විවට් ෙටත් වා පරිවත් ෙතත් වා. පූජාරහතා වුත් තා ‘‘අරහතීති අරහ’’න් ති. තස් සාති 

පූජාරහතාය. යස් මා සම් මාසම් බුද් ෙධො, තස් මා අරහන් ති. බුද් ධත් තෙහතුභූතා 

විවට් ටච් ඡදතා වුත් තා සවාසනසබ් බකිෙලසප් පහානපුබ් බකත් තා බුද් ධභාවසිද් ධියා. 

අරහං වට් ටාභාෙවනාති ඵෙලන ෙහතුඅනුමානදස් සනං. සම් මාසම් බුද් ෙධො 

ඡදනාභාෙවනාති ෙහතුනා ඵලානුමානදස් සනං. ෙහතුද් වයං වුත් තං ‘‘විවට් ෙටො 

විච් ඡෙදො චා’’ති. දුතියෙවසාරජ් ෙජනාති ‘‘ඛීණාසවස් ස ෙත පටිජානෙතො’’තිආදිනා 

(ම. නි. 1.150) ආගෙතන ෙවසාරජ් ෙජන. පුරිමසිද් ධීති පුරිමස් ස පදස් ස අත් ථසිද් ධි. 

පඨෙමනාති ‘‘සම් මාසම් බුද් ධස් ස ෙත පටිජානෙතො’’තිආදිනා (ම. නි. 1.150) 

ආගෙතන ෙවසාරජ් ෙජන. දුතියසිද් ධීති බුද් ධත් තසිද් ධි. තතියචතුත් ෙථහීති ‘‘ෙය ෙඛො 

පන ෙත අන් තරායිකා ධම් මා’’තිආදිනා (ම. නි. 1.150), ‘‘යස් ස ෙඛො පන ෙත 

අත් ථායා’’තිආදිනා (ම. නි. 1.150) ච ආගෙතහි තතියචතුත් ෙථහි ෙවසාරජ් ෙජහි. 

තතියසිද් ධීති විවට් ටච් ඡදනතා සිද් ධි. යාථාවෙතො 

අන් තරායිකනිය්යානිකධම් මාපෙදෙසන හි සත් ථු විවට් ටච් ඡදභාෙවො ෙලොෙක 

පාකෙටො අෙහොසි. පුරිමං ධම් මචක් ඛුන් ති පුරිමපදං භගවෙතො ධම් මචක් ඛුං සාෙධති 

කිෙලසාරීනං සංසාරචක් කස් ස ච අරානං හතභාවදීපනෙතො. දුතියං පදං බුද් ධචක් ඛුං 

සාෙධති සම් මාසම් බුද් ධස් ෙසව තං සම් භවෙතො. තතියං පදං සමන් තචක් ඛුං සාෙධති 

සවාසනසබ් බකිෙලසප් පහානදීපනෙතො. ‘‘සම් මාසම් බුද් ෙධො’’ති හි වත් වා 

‘‘විවට් ටච් ඡෙදො’’ති වචනං බුද් ධභාවාවහෙමව සබ් බකිෙලසප් පහානං විභාෙවතීති. 

සූරභාවන් ති ලක් ඛණවිභාවෙනන විසදඤාණතං. 

385. ගෙවසීති (දී. නි. ටී. 1.287) ඤාෙණන පරිෙයසනං අකාසි. සමානයීති 

ඤාෙණන සඞ් කෙලන් ෙතො සමානං ආනයි සමාහරි. න සක් ෙකොති සංකුචිෙත 

ඉරියාපෙථ ෙයභුෙය්යන ෙතසං දුබ් බිභාවනෙතො. කඞ් ඛතීති පදස ්ස ආකඞ් ඛතීති 

අයමත් ෙථොති ආහ – ‘‘අෙහො වත පස් ෙසය්යන් ති පත් ථනං උප් පාෙදතී’’ති. කිච් ඡතීති 
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කිලමති. ‘‘කඞ් ඛතී’’ති පදස ්ස පුබ් ෙබ ආසීසනත් ථතං වත් වා ඉදානි තස් ස 

සංසයත් ථත් තෙමව විකප් පන් තරවෙසන දස් ෙසන් ෙතො ‘‘කඞ් ඛාය වා දුබ් බලා විමති 

වුත් තා’’තිආදි වුත් තං. තීහි ධම් ෙමහි තිප් පකාෙරහි සංසයධම් ෙමහි. 

කාලුස ්සියභාෙවොති අප් පසන් නතාය ෙහතුභූෙතො ආවිලභාෙවො. යස් මා භගවෙතො 

ෙකොෙසොහිතං සබ් බබුද් ධාෙවණිකං වත් ථගුය් හං 

සුවිසුද් ධකඤ් චනමණ් ඩලසන් නිකාසං අත් තෙනො සණ් ඨානසන් නිෙවසසුන් දරතාය 

ආජාෙනය්යගන් ධහත් ථිෙනො වරඞ් ගචාරුභාවං 

විකසමානතපනියාරවින් දසමුජ් ජලෙකසරාවත් තවිලාසං 

සඤ් ඣාපභානුරඤ් ජිතජලවනන් තරාභිලක් ඛිත-සම් පුණ් ණචන් දමණ් ඩලෙසොභඤ් ච 

අත් තෙනො සිරියා අභිභුය්ය විරාජති, යං බාහිරබ් භන් තරමෙලහි අනුපක් කිලිට් ඨතාය 

චිරකාලං සුපරිචිතබහ් මචරියාධිකාරතාය සුසණ් ඨිතසණ් ඨානසම් පත් තියා ච 

ෙකොපීනම් පි සන් තං අෙකොපීනෙමව, තස් මා වුත් තං ‘‘භගවෙතො හී’’තිආදි. 

පහූතභාවන් ති පුථුලභාවං. එත් ෙථව හි තස් ස සංසෙයො, තනුමුදුසුකුමාරතාදීසු පනස් ස 

ගුෙණසු තස් ස විචාරණා එව නාෙහොසි. 

හිරිකරෙණොකාසන් ති හිරියිතබ් බට් ඨානං. ඡායන් ති පටිබිම් බං. කීදිසන් ති ආහ 

‘‘ඉද් ධියා’’තිආදි. ඡායාරූපන් ති භගවෙතො පටිබිම් බරූපං. තඤ් ච ෙඛො 

බුද් ධසන් තානෙතො විනිමුත් තං රූපකමත් තං භගවෙතො සරීරවණ් ණසණ් ඨානාවයවං 

ඉද් ධිමයං බිම් බකමත් තං, තං පන දස ්ෙසන් ෙතො භගවා යථා අත් තෙනො බුද් ධරූපං න 

දිස ්සති, තථා කත් වා දස ්ෙසති. නීහරිත් වාති ඵරිත් වා. 

කණ් ණෙසොතානං උපචිතතනුතම් බෙලොමතාය ෙධොතරජතපනාළිකාසදිසතා 

වුත් තා. මුඛපරියන් ෙතති ෙකසන් ෙත. 

කිරියාකරණන් ති කිරියාය කායිකස් ස වාචසිකස් ස පටිපත් ති. තත් ථාති ෙතසු 

කිච් ෙචසු. ධම් මකථිකානං වත් තං දස් ෙසතුං බීජනිග් ගහණං කතං. න හි අඤ් ඤථා 

සබ් බස ්සපි ෙලොකස් ස අලඞ් කාරභූතං පරමුක් කංසගතං සික් ඛාසංයමානං බුද් ධානං 

මුඛචන් දමණ් ඩලං පටිච් ඡාෙදතබ් බං ෙහොති. 
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පත් ථරිතවිතානඔලම් බිතගන් ධදාමකුසුමදාමෙක ගන් ධමණ් ඩලමාෙළ. 

පුබ් බභාෙගන පරිච් ඡින් දිත් වාති ‘‘එත් තකං ෙවලං සමාපත් තියා වීතිනාෙමස් සාමී’’ති 

එවං පවත් ෙතන පුබ් බභාෙගන කාලං පරිච් ඡින් දිත් වා. පච් චයදායෙකසු 

අනුෙරොධවෙසන පරිසං උස් සාෙදන් ෙතො වා පග් ගණ් හන් ෙතො, අදායෙකසු 

විෙරොධවෙසන පරිසං අපසාෙදන් ෙතො වා. 

ෙයොගක් ෙඛමං අන් තරායාභාවං. සභාවගුෙණෙනවාති යථාවුත් තගුෙණෙනව. 

ෙභොෙතො ෙගොතමස් ස ගුණං සවිග් ගහං චක් කවාළං අතිසම් බාධං විත් ථාෙරන 

සන් ධාෙරතුං අප් පෙහොන් තෙතො. භවග් ගං අතිනීචං උපරූපරි සන් ධාෙරතුං 

අප් පෙහොන් තෙතො. 

386. ඨානගමනාදීසු (දී. නි. ටී. 2.35) භූමියං සුට් ඨු සමංපතිට් ඨිතා පාදා 

එතස ්සාති සුප් පතිට් ඨිතපාෙදො. තං පන භගවෙතො සුප් පතිට් ඨිතපාදතං 

බ්යතිෙරකමුෙඛන විභාෙවතුං ‘‘යථා හී’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ අග් ගතලන් ති 

අග් ගපාදතලං. පණ් හීති පණ් හිතලං. පස් සන් ති පාදතලස ්ස ද් වීසු පස් ෙසසු එෙකකං, 

උභයෙමව වා පරියන් තං පස් සං. සුවණ් ණපාදුකතලං විය උජුකං නික් ඛිපියමානං. 

එකප් පහාෙරෙනවාති එකක් ඛෙණෙයව. සකලං පාදතලං භූමිං ඵුසති නික් ඛිපෙන. 

එකප් පහාෙරෙනව සකලං පාදතලං භූමිෙතො උට් ඨහතීති ෙයොජනා. 

තතාති තාය සුප් පතිට් ඨිතපාදතාය අනුපුබ් බනින් නාව අච් ඡරියබ් භුතං ඉදං 

වුච් චමානං නිස් සන් දඵලං. වුත් තෙමවත් ථං සත් ථු තිදිවගමෙනන සුපාකටං කාතුං 

‘‘තථා හී’’තිආදිං වත් වා ‘‘න හී’’තිආදිනා තං සමත් ෙථති. ෙතන පඨමලක් ඛණෙතොපි 

දුතියලක් ඛණං මහානුභාවන් ති දස් ෙසති. තථා හි වක් ඛති ‘‘අන් තමෙසො 

චක් කවත් තිරඤ් ෙඤො පරිසං උපාදාය සබ් ෙබොපි චක් කලක් ඛණස් ෙසව පරිවාෙරො’’ති. 

යුගන් ධරපබ් බතස ්ස තාවතිංසභවනස් ස ච පකතිපදනික් ෙඛපට් ඨානුපසඞ් කමෙන 

ෙනව බුද් ධානං, න ෙදවතානං ආනුභාෙවො, අථ ෙඛො බුද් ධානං ලක් ඛණානුභාෙවොති 

ඉමමත් ථං නිදස් සිතං. සීලෙතෙජන…ෙප.… දසන් නං පාරමීනං ආනුභාෙවනාති 

ඉදම් පි ලක් ඛණනිබ් බත් තකම් මවිෙසසකිත් තනෙමවාති දට් ඨබ් බං. සබ් බාවන් ෙතහීති 

සබ් බපෙදසවන් ෙතහි. 
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නාභිපරිච් ඡින් නාති නාභියං පරිච් ඡින් නා පරිච් ෙඡදවෙසන ඨිතා. 

නාභිමුඛපරික් ෙඛපපට් ෙටොති පකතිචක් කස් ස අක් ඛබ් භාහතපරිහරණත් ථං නාභිමුෙඛ 

ඨෙපතබ් බපරික් ෙඛපපට් ෙටො. ෙනමිමණිකාති ෙනමියං ආවළිභාෙවන 

ඨිතමණිකාෙලඛා. 

සම් බහුලවාෙරොති බහුවිධෙලඛඞ් ගවිභාවනවාෙරො. සත් තීති ආවුධසත් ති. 

සිරිවච් ෙඡොති සිරිමුඛං. නන් දීති දක් ඛිණාවට් ටං. ෙසොවත් තිෙකොති ෙසොවත් තිඅඞ් ෙකො. 

වටංසෙකොති ආෙවළං. වඩ් ඪමානකන් ති පුරිසහාරි පුරිසඞ් ගං. ෙමොරහත් ථෙකොති 

ෙමොරපිඤ ්ඡකලාෙපො, ෙමොරපිඤ් ඡ පරිසිබ් බිෙතො වා බීජනිවිෙසෙසො. වාලබීජනීති 

චාමරිවාලං. සිද් ධත් ථාදි පුණ් ණඝටපුණ් ණපාතිෙයො. ‘‘චක් කවාෙළො’’ති වත් වා තස් ස 

පධානාවයෙව දස් ෙසතුං ‘‘හිමවා සිෙනරු…ෙප.… සහස් සානී’’ති වුත් තං. 

ආයතපණ් හීති ඉදං අඤ් ෙඤසං පණ් හිෙතො දීඝතං සන් ධාය වුත් තං, න පන 

අතිදීඝතන් ති ආහ ‘‘පරිපුණ් ණපණ් හී’’ති. යථා පන පණ් හිලක් ඛණං පරිපුණ් ණං නාම 

ෙහොති, තං බ්යතිෙරකමුෙඛන දස් ෙසතුං ‘‘යථා හී’’තිආදි වුත් තං. ආරග් ෙගනාති 

මණ් ඩලාය සිඛාය. වට් ෙටත් වාති යථා සුවට් ටං ෙහොති, එවං වට් ෙටත් වා. 

රත් තකම් බලෙගණ් ඩුකසදිසාති රත් තකම් බලමයෙගණ් ඩුකසදිසා. 

මක් කටස් ෙසවාති වානරස ්ස විය. දීඝභාෙවන සමතං සන් ධාෙයතං වුත් තං. 

නිය්යාසෙතෙලනාති ඡදිකනිය්යාසාදිනිය්යාසසම් මිස් ෙසන ෙතෙලන. 

තලුනාති සුකුමාරා. 

චම් ෙමනාති අඞ් ගුලන් තරෙවඨිතචම් ෙමන. පටිබද් ධඅඞ් ගුලන් තෙරොති එකෙතො 

සම් බද් ධඅඞ් ගුලන් තෙරො. එකප් පමාණාති දීඝෙතො සමානප් පමාණා. යවලක් ඛණන් ති 

අබ් භන් තරෙතො අඞ් ගුලිපබ් ෙබඨිතං යවලක් ඛණං. පටිවිජ් ඣිත් වාති තංතංපබ් බානං 

සමානෙදසතාය අඞ් ගුලීනං පසාරිතකාෙල අඤ් ඤමඤ් ඤං විජ් ඣිතානි විය ඵුසිත් වා 

තිට් ඨන් ති. 

සඞ් ඛා වුච් චන් ති ෙගොප් ඵකා, උද් ධං සඞ් ඛා එෙතසන් ති උස් සඞ් ඛා, පාදා. 

පිට් ඨිපාෙදති පිට් ඨිපාදසමීෙප. සුෙඛන පාදා පරිවත් තන් ති පාදනාමනාදීසු, ෙතෙනව 

ගච් ඡන් තානං ෙතසං ෙහට් ඨා පාදතලානි දිස ්සන් ති. ෙතනාති ෙගොප් ඵකානං 
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පිට් ඨිපාදෙතො උද් ධං පතිට් ඨිතත් තා. චතුරඞ් ගුලමත් තඤ් හි තානි උද් ධං ආෙරොහිත් වා 

පතිට් ඨහන් ති, නිගුළ් හානි ච ෙහොන් ති, න අඤ් ෙඤසං විය පඤ් ඤායමානානි. සතිපි 

ෙදසන් තරප් පවත් තියං නිච් චෙලොති දස් සනත් ථං නාභිග් ගහණං. 

යස් මා එණීමිගස ්ස සමන් තෙතො එකසදිසමංසා අනුක් කෙමන උද් ධං ථූලා ජඞ් ඝා 

ෙහොන් ති, තස් මා වුත් තං ‘‘එණීමිගසදිසජඞ් ඝා’’ති. පරිපුණ් ණජඞ් ෙඝොති සමන් තෙතො 

මංසූපචෙයන පරිපුණ් ණජඞ් ෙඝො. ෙතනාහ ‘‘න එකෙතො’’තිආදි. 

එෙතනාති ‘‘අෙනොනමන් ෙතො’’තිආදිවචෙනන, ජාණුඵාසුභාවදීපෙනනාති 

අත් ෙථො. අවෙසසජනාති ඉමිනා ලක් ඛෙණන රහිතා ජනා. ඛුජ් ජා වා ෙහොන් ති 

ෙහට් ඨිමකායෙතො උපරිමකායස් ස රස් සතාය. වාමනා වා උපරිමකායෙතො 

ෙහට් ඨිමකායස් ස රස් සතාය. එෙතන ඨෙපත් වා සම් මාසම් බුද් ධං චක් කවත් තිනඤ් ච 

ඉතෙර සත් තා ඛුජ් ජා වාමනා චාති දස් ෙසති. 

ඔහිතන් ති සෙමොහිතං අන් ෙතොගධං. තථාභූතං පන තං ෙතන ඡන් නං ෙහොතීති 

ආහ ‘‘පටිච් ඡන් න’’න් ති. 

සුවණ් ණවණ් ෙණොති සුවණ් ණවණ් ණවණ් ෙණොති අයෙමත් ථ අත් ෙථොති ආහ 

‘‘ජාතිහිඞ් ගුලෙකනා’’තිආදි. ස් වායමත් ෙථො ආවුත් තිඤාෙයන ච ෙවදිතබ් ෙබො. 

සරීරපරියාෙයො ඉධ වණ් ණසද් ෙදොති අධිප් පාෙයන පඨමවිකප් පං වත් වා තථාරූපාය 

පන රුළ ්හියා අභාවං මනසි කත් වා වණ් ණධාතුපරියායෙමව වණ් ණසද් දං ගෙහත් වා 

දුතියවිකප් ෙපො වුත් ෙතො. 

රෙජොති සුඛුමරෙජො. ජල් ලන් ති මලීනභාවාවෙහො ෙරණුසඤ් චෙයො. ෙතනාහ 

‘‘මලං වා’’ති. යදි විවට් ටති, කථං න් හානාදීති ආහ ‘‘හත් ථෙධොවනා’’තිආදි. 

ආවට් ටපරිෙයොසාෙනති පදක් ඛිණාවට් ටාය අන් ෙත. 

බහ් මුෙනො සරීරං පුරෙතො වා පච් ඡෙතො වා අෙනොනමිත් වා උජුකෙමව 

උග් ගතන් ති ආහ ‘‘බහ් මා විය උජුගත් ෙතො’’ති. පස් සවඞ් කාති දක් ඛිණපස් ෙසන වා 

වාමපස ්ෙසන වා වඞ් කා. 

හත් ථපිට් ඨිආදිවෙසන සත් ත උස් සදා එතස ්සාති සත් තුස ්සෙදො. 
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සීහස් ස පුබ් බද් ධං සීහපුබ් බද් ධං, පරිපුණ් ණාවයවතාය සීහපුබ් බද් ධං විය 

සකෙලො කාෙයො අස් සාති සීහපුබ් බද් ධකාෙයො. සීහස් ෙසවාති සීහස් ස විය. 

සණ් ඨන් තීති සණ් ඨහන් ති. නානාචිත් ෙතනාති විවිධචිත් ෙතන. පුඤ් ඤචිත් ෙතනාති 

පාරමිතාපුඤ් ඤචිත් තරූෙපන. චිත් තිෙතොති සඤ් ජාතචිත් තභාෙවො. 

ද් වින් නං ෙකොට් ටානමන් තරන් ති ද් වින් නං පිට් ඨිබාහානං ෙවමජ් ඣං, 

පිට් ඨිමජ් ඣස් ස උපරිභාෙගො. චිතං පරිපුණ් ණන් ති අනින් නභාෙවන චිතං, ද් වීහි 

ෙකොට් ෙටහි සමතලතාය පරිපුණ් ණං. උග් ගම් මාති උග් ගන් ත් වා. 

නිෙගොධපරිමණ් ඩෙලො විය පරිමණ් ඩෙලො නිෙගොධපරිමණ් ඩෙලො එකස් ස 

පරිමණ් ඩලසද් දස් ස ෙලොපං කත් වා. න හි සබ් ෙබො නිෙගොෙධො මණ් ඩෙලො. ෙතනාහ 

‘‘සමක් ඛන් ධසාෙඛො නිෙගොෙධො’’ති. පරිමණ් ඩලසද් දසන් නිධාෙනන වා 

පරිමණ් ඩෙලොව නිෙගොෙධො ගය් හතීති පරිමණ් ඩලසද් දස් ස ෙලොෙපන විනාපි 

අයමත් ෙථො ලබ් භතීති ආහ ‘‘නිෙගොෙධො විය පරිමණ් ඩෙලො’’ති. යාවතක් වස ්සාති ඔ-

කාරස් ස ව-කාරාෙදසං කත් වා වුත් තං. 

සමවට් ටිතක් ඛන් ෙධොති සමං සුවට් ටිතක් ඛන් ෙධො. ෙකොඤ් චා විය දීඝගලා, බකා 

විය වඞ් කගලා, වරාහා විය පුථුලගලාති ෙයොජනා. සුවණ් ණාලිඞ් ගසදිෙසොති 

සුවණ් ණමයඛුද් දකමුදිඞ් ගසදිෙසො. 

රසග් ගසග් ගීති මධුරාදිෙභදං රසං ගසන් ති අන් ෙතො පෙවසන් තීති රසග් ගසා, 

රසග් ගසානං අග් ගා රසග් ගසග් ගා, තා එතස ්ස සන් තීති රසග් ගසග් ගී. ෙතනාති ඔජාය 

අඵරෙණන, හීනධාතුකත් තා ෙත බහ් වාබාධා ෙහොන් ති. 

‘‘හනූ’’ති සන් නිස් සයදන් තාධාරස ්ස සමඤ් ඤා, තං භගවෙතො සීහහනුසදිසං, 

තස් මා භගවා සීහහනු. තත් ථ යස් මා බුද් ධානං රූපකායස ්ස ධම් මකායස් ස ච උපමා 

නාම නිහීනුපමාව, නත් ථි සමානුපමා, කුෙතො අධිකූපමා, තස් මා අයම් පි නිහීනුපමාති 

දස් ෙසතුං ‘‘තත් ථා’’තිආදි වුත් තං. තිභාගවෙසන මණ් ඩලතාය ද් වාදසියං පක් ඛස් ස 

චන් දසදිසානි. 
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දන් තානං උච් චනීචතා අබ් භන් තරබාහිරපස් සවෙසනපි ෙවදිතබ් බා, න 

අග් ගවෙසෙනව. ෙතනාහ ‘‘අයපට් ටඡින් නසඞ් ඛපටලං වියා’’ති. අයපට් ටන් ති ච 

කකචං අධිප් ෙපතං. විසමාති විසමසණ් ඨානා. 

විච් ඡින් දිත් වා විච් ඡින් දිත් වා පවත් තසරතාය ඡින් නස් සරාපි. අෙනකාකාරතාය 

භින් නස් සරාපි. කාකස් ස විය අමනුඤ් ඤසරතාය කාකස් සරාපි. අපලිබුද් ධත් තාති 

අනුපද් දුතවත් ථුකත් තා. වත් ථුන් ති ච අක් ඛරුප් පත් තිට් ඨානමාහ. 

අට් ඨඞ් ගසමන් නාගෙතොති එත් ථ අට් ඨඞ් ගානි පරෙතො ආගමිස් සන් ති. 

මඤ් ජුෙඝොෙසොති මධුරස් සෙරො. 

කරවීකසද් ෙදො ෙයසං සත් තානං ෙසොතපථං උපගච් ඡති, ෙත අත් තෙනො 

සරසම් පත් තියා පකතිං ජහාෙපත් වා අවෙස කෙරොන් ෙතො අත් තෙනො වෙස වත් ෙතති, 

එවං මධුෙරොති දස් ෙසන් ෙතො ‘‘තතිද’’න් තිආදිමාහ. තං පීතින් ති තං බුද් ධගතං පීතිං. 

ෙතෙනව නීහාෙරන පුනප් පුනං පවත් තන් තං අවිජහිත් වා වික් ඛම් භිතකිෙලසා 

ෙථරානං සන් තිෙක ලද් ධධම් මස් සවනසප් පායා උපනිස් සයසම් පත් තියා 

පරිපක් කඤාණතාය ‘‘සත් තහි…ෙප.… පතිට් ඨාසී’’ති. සත් තසතමත් ෙතන 

ඔෙරොධජෙනන සද් ධිං පදසාව ෙථරානං සන් තිකං උපගතත් තා ‘‘සත් තහි 

ජඞ් ඝාසෙතහි සද් ධි’’න් ති වුත් තං. 

අභිනීලෙනත් ෙතොති අධිකනීලෙනත් ෙතො. අධිකනීලතා ච සාතිසයං නීලභාෙවන 

ෙවදිතබ් බා, න ෙනත් ෙත නීලවණ් ණස් ෙසව අධිකභාවෙතොති ආහ ‘‘න 

සකලනීලෙනත් ෙතොවා’’තිආදි. පීතෙලොහිතවණ් ණා ෙසතමණ් ඩලගතරාජිවෙසන, 

නීලෙසතකාළවණ් ණා පන තංතංමණ් ඩලවෙසෙනව ෙවදිතබ් බා. 

චක් ඛුභණ් ඩන් ති අක් ඛිදලන් ති ෙකචි, අක් ඛිදලපත් තන් ති අඤ් ෙඤ. අක් ඛිදෙලහි 

පන සද් ධිං අක් ඛිබිම් බන් ති ෙවදිතබ් බං. එවඤ් හි විනිග් ගතගම් භීරෙජොතනාපි යුත් තා 

ෙහොති. 

උණ් ණාසද් ෙදො ෙලොෙක අවිෙසසෙතො ෙලොමපරියාෙයො, ඉධ පන 

ෙලොමවිෙසසවාචෙකොති ආහ ‘‘උණ් ණෙලොම’’න් ති. නලාටමජ් ඣජාතාති 

නලාටමජ් ඣගතා. ඔදාතතාය උපමා, න මුදුතාය. රජතපුබ් බුළකාති රජතමයතාරකා. 
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ද් ෙව අත් ථවෙස පටිච් ච වුත් තන් ති යස් මා බුද් ධා චක් කවත් තිෙනො ච 

පරිපුණ් ණනලාටතාය පරිපුණ් ණසීසබිම් බතාය ච ‘‘උණ් හීසසීසා’’ති වුච් චන් ති, 

තස් මා ෙත ද් ෙව අත් ථවෙස පටිච් ච ‘‘උණ් හීසසීෙසො’’ති ඉදං වුත් තං. ඉදානි තං 

අත් ථද් වයං භගවති සුප් පතිට් ඨිතන් ති දස් ෙසතුං ‘‘තථාගතස් සහී’’තිආදි වුත් තං. 

සණ් හතමතාය සුවණ් ණවණ් ණතාය ච රඤ් ෙඤො බද් ධඋණ් හීසපට් ෙටො විය 

විෙරොචති. කප් පසීසාති ද් විධාභූතසීසා. ඵලසීසාති ඵලසදිසසීසා. අට් ඨිසීසාති මංසස් ස 

අභාවෙතො තෙචොපරිෙයොනද් ධඅට් ඨිමත් තසීසා. තුම් බසීසාති ලාබුසදිසසීසා. 

පබ් භාරසීසාති පිට් ඨිභාෙගන ඔලම් බමානසීසා. පුරිමනෙයනාති 

පරිපුණ් ණනලාටතාපක් ෙඛන. උණ් හීසෙවඨිතසීෙසො වියාති උණ් හීසපට් ෙටන 

ෙවඨිතසීසපෙදෙසො විය. උණ් හීසං වියාති ෙඡෙකන සිප් පිනා 

විරචිතඋණ් හීසමණ් ඩලං විය. 

කම් මන් ති ෙයන ෙයන කම් ෙමන යං යං ලක් ඛණං නිබ් බත් තං, තං තං කම් මං. 

කම් මසරික් ඛකන් ති තස් ස තස් ස ලක් ඛණස ්ස තංකම් මානුරූපතා. ලක් ඛණන් ති 

තස් ස මහාපුරිසලක් ඛණස් ස අවිපරීතසභාෙවො. ලක් ඛණානිසංසන් ති තං 

ලක් ඛණපටිලාෙභන ලද් ධබ් බගුෙණො. ඉමානි කම් මාදීනීති ඉමානි අනන් තරං 

වුත් තානි කම් මකම් මසරික් ඛකාදීනි දස ්ෙසත් වා තං සරූපෙතො විභාෙවත් වා 

කෙථතබ් බානි සංවණ් ණෙකන. 

රතනවිචිත් තසුවණ් ණෙතොරණං තස් මිං කාෙල මනුස් සෙලොෙක නත් ථීති වුත් තං 

‘‘ෙදවනගෙර’’ති. සබ් බෙසො සුපුප් ඵිතසාලරුක් ෙඛො අසාධාරණෙසොෙභො 

මනුස් සූපචාෙර න ලබ් භතීති ආහ ‘‘ෙසලන් තරම් හී’’ති. කිරියාචාරන් ති 

කායිකවාචසිකකිරියාපවත් තිං. 

387. සතතපාටිහාරියන් ති සතතං චරිමභෙව සබ් බකාලං 

ලක් ඛණනිබ් බත් තකකම් මානුභාවෙහතුකං බුද් ධාෙවණිකං පාටිහාරියං. බුද් ධානං 

අතිදූෙර පාදං නික් ඛිපිතුකාමානම් පි නාතිදූෙර එව නික් ඛිපනං ෙහොතීති ‘‘න අතිදූෙර 

ඨෙපස් සාමීති උද් ධරතී’’ති වුත් තං. පකතිසඤ් චරණවෙසෙනතං වුත් තං, තාදිෙසන 

පාෙදන අෙනකෙයොජෙන ඨෙපස් සාමීති උද් ධරණම් පි ෙහොතිෙයව. අතිදූරං හීතිආදි 
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පමාණාතික් කෙම ෙදොසදස ්සනං. එවං සතීති එවං දක් ඛිණපාදවාමපාදානං 

යථාධිප් ෙපතපතිට් ඨිතට් ඨාෙන සති. පදවිච් ෙඡෙදොති පදවාරවිච් ෙඡෙදො. යාදිසං 

පසාෙරන් ෙතො වාමපාදස ්ස උද් ධරණං පතිට් ඨානඤ් ච, දක් ඛිණපාදස ්ස තාදිසෙමව, 

ඉති ෙනසං උද් ධරණපතිට් ඨානානං සමානෙතො අඤ් ඤමඤ් ඤභාෙවන 

අනූනානධිකතාය වුත් තං ‘‘දක් ඛිණපාදකිච් චං වාමපාෙදන නියමිතං, වාමපාදකිච් චං 

දක් ඛිණපාෙදන නියමිත’’න් ති. 

දිවාති උපකට් ඨාය ෙවලාය. විහාරභත් තත් ථායාති විහාෙර යථාවුද් ධං 

ගෙහතබ් බභත් තත් ථාය. පච් ඡෙතො ආගච් ඡන් ෙතොති පකතිගමෙනන පච් ඡෙතො 

ආගච් ඡන් ෙතො. ඔකාසං න ලභතීති පදනික් ෙඛපට් ඨානං න ලභති. ඌරුපරියාෙයො 

ඉධ සත් ථි‐සද් ෙදොති ආහ ‘‘න ඌරුං උන් නාෙමතී’’ති. දණ් ඩඞ් කුසං වුච් චති 

දීඝදණ් ෙඩො අඞ් කුෙසො, ෙතන රුක් ඛසාඛං ඡින් දෙතො පුරිසස් ස යථා පච් ඡාභාෙගන 

පාදානං ඔසක් කනං ෙහොති, එවං භගවෙතො පාදා න ඔසක් කන් තීති ආහ 

‘‘රුක් ඛසාඛාෙඡදන…ෙප.… ඔසක් කාෙපතී’’ති. ඔබද් ධානාබද් ධට් ඨාෙනහි පාදං 

ෙකොට් ෙටන් ෙතො වියාති ආබද් ධට් ඨාෙනන අනාබද් ධට් ඨාෙනන ච පාදඛණ් ඩං 

ෙකොට් ෙටත් වා ථද් ධං කෙරොන් ෙතො විය. න ඉෙතො චිෙතො ච චාෙලතීති අපරාපරං න 

චාෙලති. උස් සඞ් ඛපාදතාය සුෙඛෙනව පාදානං පරිවත් තනෙතො නාභිෙතො පට් ඨාය 

උපරිමකාෙයො න ඉඤ් ජතීති ෙහට් ඨිමකාෙයොව ඉඤ් ජති. ෙතනාහ ‘‘උපරිම…ෙප.… 

නිච් චෙලො ෙහොතී’’ති. න ජානාති අනිඤ් ජනෙතො. කායබෙලනාති 

ගමනපෙයොගසඞ් ඛාෙතන කායගෙතන විෙසසබෙලන. ජවගමනෙහතුභූෙතන වා 

කායබෙලන. ෙතනාහ ‘‘බාහා ඛිපන් ෙතො’’තිආදි. ජෙවන ගච් ඡන් ෙතො හි බාහා ඛිපති, 

සරීරෙතො ෙසදා මුච් චන් ති. නාගාපෙලොකිතවෙසනාති නාගස ්ස අපෙලොකනමිව 

සකලකාෙයෙනව පරිවත් ෙතත් වා අපෙලොකනවෙසන. 

අනාවරණඤාණස ්සාති අනාවරණඤාණබෙලන දස් සනස ්ස. අනාවරණවාෙරො 

පන කාෙය පතිට් ඨිතරූපදස් සනම් පි අනාවරණෙමවාති දස් සනත් ථං වුත් ෙතො. 

ඉන් දඛීලෙතො පට් ඨායාති නගරද් වාෙර ඉන් දඛීලෙතො පට් ඨාය. 

පකතිඉරියාපෙථෙනවාති ඔනමනාදිං අකත් වා උජුකගමනාදිනා එව. යදි එවං 
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ෙකොට් ඨකද් වාරෙගහප් පෙවෙස කථන් ති ආහ ‘‘දලිද් දමනුස් සාන’’න් තිආදි. 

පරිවත් ෙතන් ෙතනාති නිපජ් ජනත් ථං කායං පරිවත් ෙතන් ෙතන. 

හත් ෙථහි ගෙහත් වාති උෙභොහි හත් ෙථහි උෙභොසු කටිප් පෙදෙසසු 

පරිග් ගෙහත් වා. පතති නිසීදනට් ඨාෙන නිපජ් ජනවෙසන පතති. ඔරිමං අඞ් ගං 

නිස් සාය නිසින් ෙනොති පල් ලඞ් කමාභුජිත් වා උක් කුටිකනිසජ් ජාය උපරිමකායං 

ෙහට් ඨිමකාෙය පතිට් ඨෙපන් ෙතොෙයව භාරීකරණවෙසන ඔරිමඞ් ගං නිස ්සාය 

නිසින් ෙනො. ඝංසන් ෙතොති ආනිසදෙදෙසන ආසනට් ඨානං ඝංසන් ෙතො. පාරිමඞ් ගන් ති 

සත් ථිභාගසම් මද් දං ආනිසදපෙදසං. තෙථවාති ඝංසන් ෙතො එව. ඔලම් බකං 

ධාෙරන් ෙතො වියාති ඔලම් බකසුත් තං ඔතාෙරන් ෙතො විය. ෙතන උජුකෙමව 

නිසීදනමාහ. සරීරස ්ස ගරුකභාවෙහතූනං දූරෙතො සමුපායිතභාෙවන 

සල් ලහුකභාවෙතො තූලපිචුං ඨෙපන් ෙතො විය. 

අප් ෙපසක් ඛානං මහානුභාවෙගහප් පෙවෙස සියා ඡම් භිතත් තං, චිත් තක් ෙඛොෙභො, 

දරථවෙසන නානප් පකාරකප් පනං, භයවෙසන තණ් හාවෙසන පරිතස් සනං, තං 

සබ් බං භගවෙතො නත් ථීති දස් ෙසතුං පාළියං ‘‘න ඡම් භතී’’තිආදි (ම. නි. 2.387) 

වුත් තන් ති ආහ ‘‘න ඡම් භතී’’තිආදි. 

උදකං දීයති එෙතනාති උදකදානං, භිඞ් කාරාදි උදකභාජනං. බද් ධං කත් වාති 

හත් ථගතමත් තිකං විය අත් තෙනො වෙස අවත් තන් තං කත් වා. පරිවත් ෙතත් වාති 

කුජ් ජිත් වා. විඡඩ් ඩයමාෙනො උදකස් ස වික් ඛිපනවෙසන ඡඩ් ඩයමාෙනො. 

තථා න ගණ් හාති, බ්යඤ් ජනමත් තාය එව ගණ් හන් ෙතො. භත් තං වා අමනාපන් ති 

ආෙනත් වා ෙයොජනා. බ්යඤ් ජෙනන ආෙලොපඅතිනාමනං, ආෙලොෙපන 

බ්යඤ් ජනඅතිනාමනන් ති ඉෙමසු පන ද් වීසු පඨමෙමව අසාරුප් පතාය අනිට් ඨං 

වජ් ෙජතබ් බන් ති පාළියං පටික් ඛිත් තන් ති දට් ඨබ් බං. සබ් බත් ෙථවාති සබ් බස ්මිං 

ආහරිතබ් බවත් ථුස් මිං සුපණීතභාෙවන රෙසො පාකෙටො ෙහොති ඤාෙණන 

පරිඤ් ඤාතත් තා. රසෙගෙධො පන නත් ථි ෙසතුඝාතත් තා. 

අස් සාති ‘‘ෙනව දවායා’’තිආදිපදස ්ස. වුත් තෙමතන් ති ‘‘විසුද් ධිමග් ෙග 

විනිච් ඡෙයො ආගෙතො’’ති සබ් බාසවසුත් ෙත (ම. නි. 1.23) සංවණ් ණයන් ෙතන 
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වුත් තෙමතං, තස් මා න එත් ථ තං වත් තබ් බන් ති අධිප් පාෙයො, තස් මා ෙයො තස් මිං 

තස් මිං විනිච් ඡෙය විෙසසවාෙදො ඉච් ඡිතබ් ෙබො. ෙසො පරමත් ථමඤ් ජූසාය 

විසුද් ධිමග් ගවණ් ණනාය වුත් තනෙයෙනව ෙවදිතබ් ෙබො. පත් තස් ස ගහණට් ඨානන් ති 

හත් ෙථන පත් තස් ස ගහණපෙදසං. විනිවත් තිත් වාති පත් ෙත සබ් බං ආමිසගතං සද් ධිං 

භත් ෙතන විනිවත් තිත් වා ගච් ඡති. පමාණාතික් කන් තන් ති ෙකලායනවෙසන 

අතික් කන් තපමාණං ආරක් ඛං ඨෙපති. චීවරෙභොගන් තරන් ති චීවරපටලන් තරං. 

උදෙරන අක් කමිත් වාති උදෙරෙනව සන් නිරුම් භිත් වා. 

අප් පත් තකාලං අභිමුඛං නාෙමති උපනාෙමතීති අතිනාෙමති, පත් තකාලං 

අතික් කාෙමන් ෙතො නාෙමති අපෙනතීති අතිනාෙමති. උභයම් පි එකජ් ඣං ගෙහත් වා 

පාළියං ‘‘න ච අනුෙමොදනස් ස කාලමතිනාෙමතී’’ති වුත් තන් ති දස ්ෙසන් ෙතො ‘‘ෙයො 

හී’’තිආදිමාහ. 

ෙවගගමෙනන පටිසංමුඤ් චිත් වා ධාවිත් වා ගච් ඡති. අච් චුක් කට් ඨන් ති අතිවිය 

උද් ධං කත් වා කඩ් ඪිතපාරුතං. ෙතනාහ ‘‘ෙයො හි යාව හනුකට් ඨිෙතො…ෙප.… 

ෙහොතී’’ති. අච් ෙචොක් කට් ඨන් ති අතිවිය ෙහට් ඨා කත් වා කඩ් ඪිතපාරුතං. ෙතනාහ 

‘‘යාව ෙගොප් ඵකා ඔතාෙරත් වා’’ති. උභෙතො උක් ඛිපිත් වාති දක් ඛිණෙතො වාමෙතොති 

උෙභොසු පස් ෙසසු උත් තරාසඞ් ගං උක් ඛිපිත් වා. ථනන් ති දක් ඛිණථනං. 

විස ්සට් ෙඨොති විමුත් ෙතො. ෙතනාහ ‘‘විස ්සට් ඨත් තාෙයව ෙචස විඤ් ෙඤෙය්යො’’ති. 

යස් මා අමුත් තවාදිෙනො වචනං අවිස් සට් ඨතාය න සිනිය් හති, න එවං මුත් තවාදිෙනොති 

ආහ ‘‘සිනිද් ෙධො’’ති. විඤ් ෙඤෙය්යොති සුපරිබ්යත් තතාය අක් ඛරෙතො ච බ්යඤ් ජනෙතො 

ච විඤ් ඤාතුං සක් කුෙණෙය්යො. ෙතනාහ ‘‘පාකෙටො’’ති. විඤ් ඤාපනිෙයොති 

විජානිතබ් ෙබො. බ්යඤ් ජනවෙසෙනව ෙචත් ථ විඤ් ෙඤය්යතා ෙවදිතබ් බා ෙඝොසස් ස 

අධිප් ෙපතත් තා. මධුෙරොති පිෙයො ෙපමනීෙයො අපලිබුද් ෙධො. සවනමරහති, සවනස් ස 

ෙසොතස ්ස හිෙතොති වා සවනීෙයො. සම් පිණ් ඩිෙතොති සහිෙතො. භගවෙතො හි සද් ෙදො 

උප් පත් තිට් ඨානකතාසඤ් චිතත් තා සහිතාකාෙරෙනව ආපාථමාගච් ඡති, න 

අෙයොසලාකාය පහටකංසථාලං විය විප් පකිණ් ෙණො. ෙතනාහ ‘‘අවිසාරී’’ති. 

ගම් භීෙරොති යථා ගම් භීරවත් ථුපරිච් ඡින් දෙනන ඤාණස ්ස ගම් භීරසමඤ් ඤා, එවං 
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ගම් භීරට් ඨානසම් භවෙතො සද් දස් ස ගම් භීරසමඤ් ඤාති ආහ ‘‘ගම් භීෙරොති 

ගම් භීරසමුට් ඨිෙතො’’ති. නින් නාදවාති සවිෙසසං නින් නාදවා. ස ්වායං විෙසෙසො 

ගම් භීරභාවසිද් ෙධොති ආහ ‘‘ගම් භීරත් තාෙයව ෙචස නින් නාදී’’ති. එවෙමත් ථ චත් තාරි 

අඞ් ගානි චතුරඞ් ගනිප් ඵාදීනි ෙවදිතබ් බානි. අකාරණා මා නස් සීති බුද් ධානුභාෙවන 

විය සරස් ස පරිසපරියන් තතා වුත් තා, ධම් මතාවෙසෙනව පන සා ෙවදිතබ් බා තස් ස 

මූලකාරණස ්ස තථා අවට් ඨිතත් තා. 

පච් ෙචොසක් කිත් වාති පටිනිවත් තිත් වා. සමුස් සිතකඤ් චනපබ් බතං විය උපරි 

ඉන් දනීලරතනවිතතසිඛං විජ් ජුල් ලතාභූසිතං. මහාපථවීආදෙයො 

සත් ථුගුණපටිභාගතාය නිදස් සනං, ෙකවලං මහන් තතාමත් තං උපාදාය නිදස ්සිතා. 

390. අප් පටිසංවිදිෙතොති අනාෙරොචිෙතො. ආගමනවෙසන ෙචත් ථ 

පටිසංෙවදිතන් ති ආහ ‘‘අවිඤ ්ඤාතආගමෙනො’’ති. උග් ගතභාවන් ති 

කුලෙභොගවිජ් ජාදීහි උළාරභාවං. අනුද් දයසම් පන් නාති කාරුණිකා. 

391. සහසාව ඔකාසකරෙණන උච් චකුලීනතා දීපිතා ෙහොතීති ආහ ‘‘ෙවෙගන 

උට් ඨාය ද් විධා භිජ් ජිත් වා’’තිආදි. 

නාරිසමානනාමන් ති ඉත් ථිඅත් ථෙජොතකනාමං. ෙතනාහ ‘‘ඉත් ථිලිඞ් ග’’න් ති. 

අව් හාතබ් බාති කෙථතබ් බා. 

394. එකනීහාෙරෙනව අට් ඨ පඤ් ෙහ බ්යාකෙරොන් ෙතො. ‘‘පුබ් ෙබනිවාසං…ෙප.… 

පවුච් චතී’’ති ඉමිනා පුබ් ෙබනිවාසස් ස විදිතකාරණං වුත් තන් ති ආහ ‘‘තස ්ස 

පුබ් ෙබනිවාෙසො පාකෙටො’’ති. දිබ් බචක් ඛුඤාණං කථිතං තස් ස 

පරිභණ් ඩඤාණභාවෙතො යථාකම් මූපගඤාණස් ස. ‘‘ජාතික් ඛයං පත් ෙතො, අභිඤ් ඤා 

ෙවොසිෙතො’’ති ච වුත් තත් තා මුනීති අෙසක් ඛමුනි ඉධාධිප් ෙපෙතොති ආහ 

‘‘අරහත් තඤාණෙමොෙනෙය්යන සමන් නාගෙතො’’ති. 

කිෙලසරාෙගහි කිෙලසවිවණ් ණතාහි. ජාතික් ඛයප් පත් තත් තා ‘‘අෙථො 

ජාතික් ඛයං පත් ෙතො’’ති වුත් තත් තා. අභිජානිත් වාති අභිවිසිට් ඨතාය 

අග් ගමග් ගපඤ් ඤාය ඤත් වා. ඉදානි පටිසම් භිදායං ආගතනෙයන 

පරිඤ් ඤාපහානභාවනාසච් ඡිකිරියාසමාපත් තීනං පාරගමෙනන පාරගූති අයෙමත් ථ 
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අත් ෙථොති දස ්ෙසතුං ‘‘පාරගූති වා’’තිආදි වුත් තං. අභිඤ් ෙඤය්යධම් මානං 

ජානනවෙසන අභිඤ් ඤාපාරගූ. තාදිෙසොති යාදිෙසො ‘‘පාරගූ සබ් බධම් මාන’’න් ති 

පදද් වෙයන වුත් ෙතො, තාදිෙසො. ඡහි ආකාෙරහීති පජානනාදීහි යථාවුත් ෙතහි ඡහි 

ආකාෙරහි. 

කාමඤ් ෙචත් ථ ද් ෙව එව පුච් ඡාගාථා ද් ෙව ච විස ්සජ් ජනාගාථා, පුච් ඡාපටිපාටියා 

පන අසඞ් කරෙතො ච විස ්සජ් ජනං පවත් තති, තං නිද් ධාෙරතුං කිං පනාතිආදි වුත් තං. 

ෙවෙදහි ගතත් තාති ෙවෙදහි මග් ගඤාෙණහි පාරඞ් ගතත් තා. පුබ් ෙබනිවාසන් තිආදීහි 

විජ් ජානං අත් ථිතාය ෙබොධිතත් තා. පාපධම් මානන් ති ඡත් තිංසපාපධම් මානං 

ෙසොත් ථානං මග් ගං පාපෙනන නිස ්ෙසසෙතො ෙසොධිතත් තා. 

395. ධම් ෙමො නාම අරහත් තමග් ෙගො කුසලධම් ෙමසු උක් කංසපාරමිප් පත් තියා 

උක් කට් ඨනිද් ෙදෙසන. තස ්ස අනුරූපධම් මභාවෙතො අනුධම් ෙමො නාම 

ෙහට් ඨිමමග් ගඵලධම් මා. ෙයො සත් ථු සන් තිෙක ධම් මං සුත් වා යථානුසිට් ඨං න 

පටිපජ් ජති, ෙසො තථාගතං ධම් මාධිකරණං විෙහෙඨති නාම. ෙයො පන 

පටිපජ් ජන් ෙතො ච දන් ධාභිඤ් ඤතාය කම් මට් ඨානෙසොධනත් ථං අන් තරන් තරා 

භගවන් තං උපසඞ් කමිත් වා අෙනකවාරං කථාෙපති, ෙසො එත් තාවතා ධම් මාධිකරණං 

තථාගතං විෙහෙඨතීති න වත් තබ් ෙබො. න හි භගවෙතො ධම් මෙදසනාය පරිස් සෙමො 

අත් ථි, අයඤ් ච අත් ෙථො මහාසුදස් සනසුත් තාදීහි (දී. නි. 2.241 ආදෙයො) දීෙපතබ් ෙබො, 

තස් මා – ‘‘සච් චධම් මස් ස අනුධම් ම’’න් ති වත් තබ් ෙබ වුත් තෙමව බ්යතිෙරකමුෙඛන 

විභාෙවතුං ‘‘න ච මං ධම් මාධිකරණං විෙහෙසසී’’ති වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. තත් ථ 

පරිනිබ් බායීති පරකාෙල ෙචත් ථ පරිනිබ් බානම් පි සඞ් ගය් හති, තං පන ඉමස ්මිං 

ගහිතෙමව ෙහොතීති ආහ ‘‘ෙදසනාය අරහත් ෙතෙනව කූටං ගහිත’’න් ති. 

 

බහ් මායුසුත් තවණ් ණනාය ලීනත් ථප් පකාසනා සමත් තා. 
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 රතනසුත් තවණ්ණනා (අට්ඨකථා) 

(ෙකොටසක්) 

 

 

න ෙනො සමං අත් ථි තථාගෙතනාති න-ඉති පටිෙසෙධ. ෙනො-ඉති අවධාරෙණ. සමන් ති 

තුල්යං. අත් ථීති විජ් ජති. තථාගෙතනාති බුද් ෙධන. කිං වුත් තං ෙහොති? යං එතං විත් තඤ් ච 

රතනඤ් ච පකාසිතං, එත් ථ එකම් පි බුද් ධරතෙනන සදිසං රතනං ෙනවත් ථි. යම් පි හි තං 

චිත් තීකතට් ෙඨන රතනං, ෙසය්යථිදං – රඤ් ෙඤො චක් කවත් තිස් ස චක් කරතනං 

මණිරතනඤ් ච, යම් හි උප් පන් ෙන මහාජෙනො න අඤ් ඤත් ථ චිත් තීකාරං කෙරොති, න 

ෙකොචි පුප් ඵගන් ධාදීනි ගෙහත් වා යක් ඛට් ඨානං වා භූතට් ඨානං වා ගච් ඡති, සබ් ෙබොපි 

ජෙනො චක් කරතනමණිරතනෙමව චිත් තීකාරං කෙරොති පූෙජති, තං තං වරං පත් ෙථති, 

පත් ථිතපත් ථිතඤ් චස් ස එකච් චං සමිජ් ඣති, තම් පි රතනං බුද් ධරතෙනන සමං නත් ථි. යදි 

හි චිත් තීකතට් ෙඨන රතනං, තථාගෙතොව රතනං. තථාගෙත හි උප් පන් ෙන ෙය ෙකචි 

මෙහසක් ඛා ෙදවමනුස ්සා න ෙත අඤ් ඤත චිත් තීකාරං කෙරොන් ති, න කඤ් චි අඤ් ඤං 

පූෙජන් ති. තථා හි බහ ්මා සහම් පති සිෙනරුමත් ෙතන රතනදාෙමන තථාගතං පූෙජසි, 

යථාබලඤ් ච අඤ් ෙඤ ෙදවා මනුස් සා ච බිම් බිසාරෙකොසලරාජඅනාථපිණ් ඩිකාදෙයො. 

පරිනිබ් බුතම් පි භගවන් තං උද් දිස් ස ඡන් නවුතිෙකොටිධනං විස ්සජ් ෙජත් වා 

අෙසොකමහාරාජා සකලජම් බුදීෙප චතුරාසීති විහාරසහස් සානි පතිට් ඨාෙපසි, ෙකො පන 

වාෙදො අඤ් ෙඤසං චිත් තීකාරානං. අපිච කස් සඤ් ඤස ්ස පරිනිබ් බුතස් සාපි 

ජාතිෙබොධිධම් මචක් කප් පවත් තනපරිනිබ් බානට් ඨානානි පටිමාෙචතියාදීනි වා උද් දිස් ස 

එවං චිත් තීකාරගරුකාෙරො පවත් තති යථා භගවෙතො. එවංචිත් තීකතට් ෙඨනාපි 

තථාගතසමං රතනං නත් ථි. 

තථා යම් පි තං මහග් ඝට් ෙඨන රතනං. ෙසය්යථිදං – කාසිකං වත් ථං. යථාහ – 

‘‘ජිණ් ණම් පි, භික් ඛෙව, කාසිකං වත් ථං වණ් ණවන් තඤ් ෙචව ෙහොති සුඛසම් ඵස් සඤ් ච 

මහග් ඝඤ් චා’’ති (අ. නි. 3.100), තම් පි බුද් ධරතෙනන සමං නත් ථි. යදි හි මහග් ඝට් ෙඨන 

රතනං, තථාගෙතොව රතනං. තථාගෙතො හි ෙයසං පංසුකම් පි පටිග් ගණ් හාති, ෙතසං තං 
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මහප් ඵලං ෙහොති මහානිසංසං ෙසය්යථාපි අෙසොකරඤ් ෙඤො, ඉදමස් ස මහග් ඝතාය. එවං 

මහග් ඝතාවචෙනන ෙචත් ථ ෙදොසාභාවසාධකං ඉදං සුත් තපදං ෙවදිතබ් බං – 

‘‘ෙයසං ෙඛො පන ෙසො පටිග් ගණ් හාති 

චීවරපිණ් ඩපාතෙසනාසනගිලානපච් චයෙභසජ් ජපරික් ඛාරං, ෙතසං තං මහප් ඵලං 

ෙහොති මහානිසංසං. ඉදමස් ස මහග් ඝතාය වදාමි. ෙසය්යථාපි තං, භික් ඛෙව, කාසිකං 

වත් ථං මහග් ඝං, තථූපමාහං, භික් ඛෙව, ඉමං පුග් ගලං වදාමී’’ති (අ. නි. 3.100). 

එවං මහග් ඝට් ෙඨනපි තථාගතසමං රතනං නත් ථි. 

තථා යම් පි තං අතුලට් ෙඨන රතනං. ෙසය්යථිදං – රඤ් ෙඤො චක් කවත් තිස් ස 

චක් කරතනං උප් පජ් ජති ඉන් දනීලමණිමයනාභි සත් තරතනමයසහස ්සාරං පවාළමයෙනමි 

රත් තසුවණ් ණමයසන් ධි, යස් ස දසන් නං දසන් නං අරානමුපරි එකං මුණ් ඩාරං ෙහොති වාතං 

ගෙහත් වා සද් දකරණත් ථං, ෙයන කෙතො සද් ෙදො 

සුකුසලප් පතාළිතපඤ් චඞ් ගිකතූරියසද් ෙදො විය ෙහොති, යස් ස නාභියා උෙභොසු පස් ෙසසු 

ද් ෙව සීහමුඛානි ෙහොන් ති, අබ් භන් තරං සකටචක් කස් ෙසව සුසිරං. තස් ස කත් තා වා 

කාෙරතා වා නත් ථි, කම් මපච් චෙයන උතුෙතො සමුට් ඨාති. යං රාජා දසවිධං 

චක් කවත් තිවත් තං පූෙරත් වා තදහුෙපොසෙථ පුණ් ණමදිවෙස සීසංන් හාෙතො උෙපොසථිෙකො 

උපරිපාසාදවරගෙතො සීලානි ෙසොෙධන් ෙතො නිසින් ෙනො පුණ් ණචන් දං විය සූරියං විය ච 

උට් ෙඨන් තං පස ්සති, යස් ස ද් වාදසෙයොජනෙතො සද් ෙදො සුය්යති, ෙයොජනෙතො වණ් ෙණො 

දිස් සති, යං මහාජෙනන ‘‘දුතිෙයො මඤ් ෙඤ චන් ෙදො සූරිෙයො වා උට් ඨිෙතො’’ති අතිවිය 

ෙකොතූහලජාෙතන දිස් සමානං නගරස් ස උපරි ආගන් ත් වා රඤ් ෙඤො අන් ෙතපුරස් ස 

පාචීනපස් ෙස නාතිඋච් චං නාතිනීචං හුත් වා මහාජනස ්ස ගන් ධපුප් ඵාදීහි පූෙජතුං, 

යුත් තට් ඨාෙන අක් ඛාහතං විය තිට් ඨති. 

තෙදව අනුබන් ධමානං හත් ථිරතනං උප් පජ් ජති, සබ් බෙසෙතො රත් තපාෙදො 

සත් තප් පතිට් ෙඨො ඉද් ධිමා ෙවහාසඞ් ගෙමො උෙපොසථකුලා වා ඡද් දන් තකුලා වා ආගච් ඡති, 

උෙපොසථකුලා ච ආගච් ඡන් ෙතො සබ් බෙජට් ෙඨො ආගච් ඡති, ඡද් දන් තකුලා සබ් බකනිට් ෙඨො 

සික් ඛිතසික් ෙඛො දමථූෙපෙතො, ෙසො ද් වාදසෙයොජනං පරිසං ගෙහත් වා සකලජම් බුදීපං 

අනුසංයායිත් වා පුෙරපාතරාසෙමව සකං රාජධානිං ආගච් ඡති. 
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තම් පි අනුබන් ධමානං අස් සරතනං උප් පජ් ජති, සබ් බෙසෙතො රත් තපාෙදො කාළසීෙසො 

මුඤ් ජෙකෙසො වලාහකස් සරාජකුලා ආගච් ඡති. ෙසසෙමත් ථ හත් ථිරතනසදිසෙමව. 

තම් පි අනුබන් ධමානං මණිරතනං උප් පජ් ජති. ෙසො ෙහොති මණි ෙවළුරිෙයො සුෙභො 

ජාතිමා අට් ඨංෙසො සුපරිකම් මකෙතො ආයාමෙතො චක් කනාභිසදිෙසො, ෙවපුල් ලපබ් බතා 

ආගච් ඡති. ෙසො චතුරඞ් ගසමන් නාගෙතපි අන් ධකාෙර රඤ් ෙඤො ධජග් ගං ගෙතො ෙයොජනං 

ඔභාෙසති, යස් ෙසොභාෙසන මනුස් සා ‘‘දිවා’’ති මඤ් ඤමානා කම් මන් ෙත පෙයොෙජන් ති, 

අන් තමෙසො කුන් ථකිපිල් ලිකං උපාදාය පස් සන් ති. 

තම් පි අනුබන් ධමානං ඉත් ථිරතනං උප් පජ් ජති, පකතිඅග් ගමෙහසී වා ෙහොති, 

උත් තරකුරුෙතො වා ආගච් ඡති මද් දරාජකුලෙතො වා, අතිදීඝතාදිඡෙදොසවිවජ් ජිතා 

අතික් කන් තා මානුසවණ් ණං අප් පත් තා දිබ් බවණ් ණං, යස් සා රඤ් ෙඤො සීතකාෙල 

උණ් හානි ගත් තානි ෙහොන් ති, උණ් හකාෙල සීතානි, සතධා ෙඵොටිත තූලපිචුෙනො විය 

සම් ඵස් ෙසො ෙහොති, කායෙතො චන් දනගන් ෙධො වායති, මුඛෙතො උප් පලගන් ෙධො, 

පුබ් බුට් ඨායිනිතාදිඅෙනකගුණසමන් නාගතා ච ෙහොති. 

තම් පි අනුබන් ධමානං ගහපතිරතනං උප් පජ් ජති රඤ් ෙඤො පකතිකම් මකාෙරො ෙසට් ඨි, 

යස් ස චක් කරතෙන උප් පන් නමත් ෙත දිබ් බං චක් ඛු පාතුභවති, ෙයන සමන් තෙතො 

ෙයොජනමත් ෙත නිධිං පස් සති අසාමිකම් පි සසාමිකම් පි, ෙසො රාජානං උපසඞ් කමිත් වා 

පවාෙරති ‘‘අප් ෙපොස් සුක් ෙකො ත් වං, ෙදව, ෙහොහි, අහං ෙත ධෙනන ධනකරණීයං 

කරිස් සාමී’’ති. 

තම් පි අනුබන් ධමානං පරිණායකරතනං උප් පජ් ජති රඤ් ෙඤො පකතිෙජට් ඨපුත් ෙතො. 

චක් කරතෙන උප් පන් නමත් ෙත අතිෙරකපඤ් ඤාෙවය්යත් තිෙයන සමන් නාගෙතො ෙහොති, 

ද් වාදසෙයොජනාය පරිසාය ෙචතසා චිත් තං පරිජානිත් වා නිග් ගහපග් ගහසමත් ෙථො ෙහොති, 

ෙසො රාජානං උපසඞ් කමිත් වා පවාෙරති ‘‘අප් ෙපොස් සුක් ෙකො ත් වං, ෙදව, ෙහොහි, අහං ෙත 

රජ් ජං අනුසාසිස් සාමී’’ති. යං වා පනඤ් ඤම් පි එවරූපං අතුලට් ෙඨන රතනං, යස් ස න 

සක් කා තුලයිත් වා තීරයිත් වා අග් ෙඝො කාතුං ‘‘සතං වා සහස් සං වා අග් ඝති ෙකොටිං වා’’ති. 

තත් ථ එකරතනම් පි බුද් ධරතෙනන සමං නත් ථි. යදි හි අතුලට් ෙඨන රතනං, තථාගෙතොව 

රතනං. තථාගෙතො හි න සක් කා සීලෙතො වා සමාධිෙතො වා පඤ් ඤාදීනං වා 
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අඤ් ඤතරෙතො ෙකනචි තුලයිත් වා තීරයිත් වා ‘‘එත් තකගුෙණො වා ඉමිනා සෙමො වා 

සප් පටිභාෙගො වා’’ති පරිච් ඡින් දිතුං. එවං අතුලට් ෙඨනපි තථාගතසමං රතනං නත් ථි. 

තථා යම් පි තං දුල් ලභදස් සනට් ෙඨන රතනං, ෙසය්යථිදං දුල් ලභපාතුභාෙවො රාජා 

චක් කවත් ති, චක් කාදීනි ච තස් ස රතනානි, තම් පි බුද් ධරතෙනන සමං නත් ථි. යදි හි 

දුල් ලභදස් සනට් ෙඨන රතනං, තථාගෙතොව රතනං, කුෙතො චක් කවත් තිආදීනං රතනත් තං. 

තානි හි එකස් මිංෙයව කප් ෙප අෙනකානි උප් පජ් ජන් ති. යස් මා පන අසඞ් ෙඛ්යෙය්යපි 

කප් ෙප තථාගතසුඤ් ෙඤො ෙලොෙකො ෙහොති, තස් මා තථාගෙතොව කදාචි කරහචි 

උප් පජ් ජනෙතො දුල් ලභදස් සෙනො. වුත් තම් පි ෙචතං භගවතා පරිනිබ් බානසමෙය – 

‘‘ෙදවතා, ආනන් ද, උජ් ඣායන් ති ‘දූරා ච වතම් හ ආගතා තථාගතං දස් සනාය, 

කදාචි කරහචි තථාගතා ෙලොෙක උප් පජ් ජන් ති අරහන් ෙතො සම් මාසම් බුද් ධා, 

අජ් ෙජව රත් තියා පච් ඡිෙම යාෙම තථාගතස් ස පරිනිබ් බානං භවිස් සති, අයඤ් ච 

මෙහසක් ෙඛො භික් ඛු භගවෙතො පුරෙතො ඨිෙතො ඔවාෙරන් ෙතො, න මයං ලභාම 

පච් ඡිෙම කාෙල තථාගතං දස් සනායා’’’ති (දී. නි. 2.200). 

එවං දුල් ලභදස් සනට් ෙඨනාපි තථාගතසමං රතනං නත් ථි. 

තථා යම් පි තං අෙනොමසත් තපරිෙභොගට් ෙඨන රතනං. ෙසය්යථිදං – රඤ් ෙඤො 

චක් කවත් තිස් ස චක් කරතනාදි තඤ් හි ෙකොටිසතසහස් සධනානම් පි 

සත් තභූමිකපාසාදවරතෙල වසන් තානම් පි චණ් ඩාලෙවනෙනසාදරථකාරපුක් කුසාදීනං 

නීචකුලිකානං ඔමකපුරිසානං සුපිනන් ෙතපි පරිෙභොගත් ථාය න නිබ් බත් තති. උභෙතො 

සුජාතස් ස පන රඤ් ෙඤො ඛත් තියස් ෙසව පරිපූරිතදසවිධචක් කවත් තිවත් තස් ස 

පරිෙභොගත් ථාය නිබ් බත් තනෙතො අෙනොමසත් තපරිෙභොගංෙයව ෙහොති, තම් පි 

බුද් ධරතනසමං නත් ථි. යදි හි අෙනොමසත් තපරිෙභොගට් ෙඨන රතනං, තථාගෙතොව රතනං. 

තථාගෙතො හි ෙලොෙක ඔමකසත් තසම් මතානං අනුපනිස් සයසම් පන් නානං 

විපරීතදස් සනානං පූරණකස් සපාදීනං ඡන් නං සත් ථාරානං අඤ් ෙඤසඤ් ච එවරූපානං 

සුපිනන් ෙතපි අපරිෙභොෙගො. උපනිස් සයසම් පන් නානං පන චතුප් පදායපි ගාථාය 

පරිෙයොසාෙන අරහත් තමධිගන් තුං සමත් ථානං නිබ් ෙබධිකඤාණදස් සනානං 

බාහියදාරුචීරියප් පභුතීනං අඤ් ෙඤසඤ් ච මහාකුලප් පසුතානං මහාසාවකානං 
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පරිෙභොෙගො, ෙත හි තං දස් සනානුත් තරියසවනානුත් තරියපාරිචරියානුත් තරියාදීනි 

සාෙධන් තා තථාගතං පරිභුඤ් ජන් ති. එවං අෙනොමසත් තපරිෙභොගට් ෙඨනාපි තථාගතසමං 

රතනං නත් ථි. 

යම් පි තං අවිෙසසෙතො රතිජනනට් ෙඨන රතනං. ෙසය්යථිදං – රඤ් ෙඤො 

චක් කවත් තිස් ස චක් කරතනං. තඤ් හි දිස් වාව රාජා චක් කවත් ති අත් තමෙනො ෙහොති, 

එවම් පි තං රඤ් ෙඤො රතිං ජෙනති. පුන චපරං රාජා චක් කවත් ති වාෙමන හත් ෙථන 

සුවණ් ණභිඞ් කාරං ගෙහත් වා දක් ඛිෙණන හත් ෙථන චක් කරතනං අබ් භුක් කිරති 

‘‘පවත් තතු භවං චක් කරතනං, අභිවිජිනාතු භවං චක් කරතන’’න් ති. තෙතො චක් කරතනං 

පඤ් චඞ් ගිකං විය තූරියං මධුරස ්සරං නිච් ඡරන් තං ආකාෙසන පුරත් ථිමං දිසං ගච් ඡති, 

අන් වෙදව රාජා, චක් කවත් ති චක් කානුභාෙවන ද් වාදසෙයොජනවිත් ථිණ් ණාය 

චතුරඞ් ගිනියා ෙසනාය නාතිඋච් චං නාතිනීචං උච් චරුක් ඛානං ෙහට් ඨාභාෙගන, 

නීචරුක් ඛානං උපරිභාෙගන, රුක් ෙඛසු පුප් ඵඵලපල් ලවාදිපණ් ණාකාරං ගෙහත් වා 

ආගතානං හත් ථෙතො පණ් ණාකාරඤ් ච ගණ් හන් ෙතො ‘‘එහි ෙඛො, මහාරාජා’’ති එවමාදිනා 

පරමනිපච් චකාෙරන ආගෙත පටිරාජාෙනො ‘‘පාෙණො න හන් තබ් ෙබො’’තිආදිනා නෙයන 

අනුසාසන් ෙතො ගච් ඡති. යත් ථ පන රාජා භුඤ් ජිතුකාෙමො වා දිවාෙසය්යං වා 

කප් ෙපතුකාෙමො ෙහොති, තත් ථ චක් කරතනං ආකාසා ඔෙරොහිත් වා 

උදකාදිසබ් බකිච් චක් ඛෙම සෙම භූමිභාෙග අක් ඛාහතං විය තිට් ඨති. පුන රඤ් ෙඤො 

ගමනචිත් ෙත උප් පන් ෙන පුරිමනෙයෙනව සද් දං කෙරොන් තං ගච් ඡති, තං සුත් වා 

ද් වාදසෙයොජනිකාපි පරිසා ආකාෙසන ගච් ඡති. චක් කරතනං අනුපුබ් ෙබන පුරත් ථිමං 

සමුද් දං අජ් ෙඣොගාහති, තස් මිං අජ් ෙඣොගාහන් ෙත උදකං ෙයොජනප් පමාණං අපගන් ත් වා 

භිත් තීකතං විය තිට් ඨති. මහාජෙනො යථාකාමං සත් ත රතනානි ගණ් හාති. පුන රාජා 

සුවණ් ණභිඞ් කාරං ගෙහත් වා ‘‘ඉෙතො පට් ඨාය මම රජ් ජ’’න් ති උදෙකන අබ් භුක් කිරිත් වා 

නිවත් තති. ෙසනා පුරෙතො ෙහොති, චක් කරතනං පච් ඡෙතො, රාජා මජ් ෙඣ. චක් කරතෙනන 

ඔසක් කිෙතොසක් කිතට් ඨානං උදකං පරිපූරති. එෙතෙනව උපාෙයන 

දක් ඛිණපච් ඡිමුත් තෙරපි සමුද් ෙද ගච් ඡති. 

එවං චතුද් දිසං අනුසංයායිත් වා චක් කරතනං තිෙයොජනප් පමාණං ආකාසං ආෙරොහති. 

තත් ථ ඨිෙතො රාජා චක් කරතනානුභාෙවන විජිතවිජෙයො පඤ් චසතපරිත් තදීපපටිමණ් ඩිතං 
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සත් තෙයොජනසහස් සපරිමණ් ඩලං පුබ් බවිෙදහං, තථා අට් ඨෙයොජනසහස් සපරිමණ් ඩලං 

උත් තරකුරුං, සත් තෙයොජනසහස ්සපරිමණ් ඩලංෙයව අපරෙගොයානං, 

දසෙයොජනසහස් සපරිමණ් ඩලං ජම් බුදීපඤ් චාති එවං 

චතුමහාදීපද් විසහස් සපරිත් තදීපපටිමණ් ඩිතං එකං චක් කවාළං සුඵුල් ලපුණ් ඩරීකවනං විය 

ඔෙලොෙකති. එවං ඔෙලොකයෙතො චස් ස අනප් පකා රති උප් පජ් ජති. එවම් පි තං 

චක් කරතනං රඤ් ෙඤො රතිං ජෙනති, තම් පි බුද් ධරතනසමං නත් ථි. යදි හි 

රතිජනනට් ෙඨන රතනං, තථාගෙතොව රතනං, කිං කරිස් සති එතං චක් කරතනං? 

තථාගෙතො හි යස් සා දිබ් බාය රතියා චක් කරතනාදීහි සබ් ෙබහිපි ජනිතා චක් කවත් තිරති 

සඞ් ඛම් පි කලම් පි කලභාගම් පි න උෙපති, තෙතොපි රතිෙතො උත් තරිතරඤ් ච පණීතතරඤ් ච 

අත් තෙනො ඔවාදප් පටිකරානං අසඞ් ෙඛ්යය්යානම් පි ෙදවමනුස් සානං පඨමජ් ඣානරතිං 

දුතියතතියචතුත් ථපඤ් චමජ් ඣානරතිං, ආකාසානඤ් චායතනරතිං, 

විඤ් ඤාණඤ් චායතනආකිඤ් චඤ් ඤායතනෙනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනරතිං, 

ෙසොතාපත් තිමග් ගරතිං, ෙසොතාපත් තිඵලරතිං, 

සකදාගාමිඅනාගාමිඅරහත් තමග් ගඵලරතිඤ් ච ජෙනති. එවං රතිජනනට් ෙඨනාපි 

තථාගතසමං රතනං නත් ථීති. 

 


