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364. එවං ෙම සුතං – එකං සමයං භගවා සක් ෙකසු විහරති ෙමදතළුම් පං නාම 

සක්යානං නිගෙමො. ෙතන ෙඛො පන සමෙයන රාජා පෙසනදි ෙකොසෙලො නගරකං 

අනුප් පත් ෙතො ෙහොති ෙකනචිෙදව කරණීෙයන. අථ ෙඛො රාජා පෙසනදි ෙකොසෙලො දීඝං 

කාරායනං ආමන් ෙතසි – ‘‘ෙයොෙජහි, සම් ම කාරායන, භදානි භදානි යානානි, 

උය්යානභූමිං ගච් ඡාම සුභූමිං දස් සනායා’’ති. ‘‘එවං, ෙදවා’’ති ෙඛො දීෙඝො කාරායෙනො 

රඤ් ෙඤො පෙසනදිස් ස ෙකොසලස් ස පටිස් සුත් වා භදානි භදානි යානානි ෙයොජාෙපත් වා 

රඤ් ෙඤො පෙසනදිස් ස ෙකොසලස් ස පටිෙවෙදසි – ‘‘යුත් තානි ෙඛො, ෙදව, භදානි භදානි 

යානානි. යස් සදානි කාලං මඤ් ඤසී’’ති. අථ ෙඛො රාජා පෙසනදි ෙකොසෙලො භදං යානං 

අභිරුහිත් වා භෙදහි භෙදහි යාෙනහි නගරකම් හා නිය්යාසි මහච් චා රාජානුභාෙවන. ෙයන 

ආරාෙමො ෙතන පායාසි. යාවතිකා යානස් ස භූමි යාෙනන ගන් ත් වා යානා 

පච් ෙචොෙරොහිත් වා පත් තිෙකොව ආරාමං පාවිසි. අද් දසා ෙඛො රාජා පෙසනදි ෙකොසෙලො 

ආරාෙම ජඞ් ඝාවිහාරං අනුචඞ් කමමාෙනො අනුවිචරමාෙනො රුක් ඛමූලානි පාසාදිකානි 

පසාදනීයානි අප් පසද් දානි අප් පනිග් ෙඝොසානි විජනවාතානි මනුස් සරාහ ෙසය්යකානි 

පටිසල් ලානසාරුප් පානි. දිස් වාන භගවන් තංෙයව ආරබ් භ සති උදපාදි – ‘‘ඉමානි ෙඛො 

තානි රුක් ඛමූලානි පාසාදිකානි පසාදනීයානි අප් පසද් දානි අප් පනිග් ෙඝොසානි 

විජනවාතානි මනුස් සරාහෙසය්යකානි පටිසල් ලානසාරුප් පානි, යත් ථ සුදං මයං තං 

භගවන් තං පයිරුපාසාම අරහන් තං සම් මාසම් බුද් ධ’’න් ති. 

365. අථ ෙඛො රාජා පෙසනදි ෙකොසෙලො දීඝං කාරායනං ආමන් ෙතසි – ‘‘ඉමානි ෙඛො, 

සම් ම කාරායන, තානි රුක් ඛමූලානි පාසාදිකානි පසාදනීයානි අප් පසද් දානි 

අප් පනිග් ෙඝොසානි විජනවාතානි මනුස් සරාහෙසය්යකානි පටිසල් ලානසාරුප් පානි, යත් ථ 

සුදං මයං තං භගවන් තං පයිරුපාසාම අරහන් තං සම් මාසම් බුද් ධං. කහං නු ෙඛො, සම් ම 

කාරායන, එතරහි ෙසො භගවා විහරති අරහං සම් මාසම් බුද් ෙධො’’ති? ‘‘අත් ථි, මහාරාජ, 

ෙමදතළුම් පං නාම සක්යානං නිගෙමො. තත් ථ ෙසො භගවා එතරහි අරහං සම් මාසම් බුද් ෙධො 
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විහරති’’ති. ‘‘කීව දූෙරො පන, සම් ම කාරායන, නගරකම් හා ෙමදතළුම් පං නාම සක්යානං 

නිගෙමො ෙහොතී’’ති? ‘‘න දූෙර, මහාරාජ; තීණි ෙයොජනානි; සක් කා දිවසාවෙසෙසන 

ගන් තු’’න් ති. ‘‘ෙතන හි, සම් ම කාරායන, ෙයොෙජහි භදානි භදානි යානානි, ගමිස් සාම 

මයං තං භගවන් තං දස් සනාය අරහන් තං සම් මාසම් බුද් ධ’’න් ති. ‘‘එවං, ෙදවා’’ති ෙඛො 

දීෙඝො කාරායෙනො රඤ් ෙඤො පෙසනදිස් ස ෙකොසලස් ස පටිස් සුත් වා භදානි භදානි යානානි 

ෙයොජාෙපත් වා රඤ් ෙඤො පෙසනදිස් ස ෙකොසලස් ස පටිෙවෙදසි – ‘‘යුත් තානි ෙඛො ෙත, 

ෙදව, භදානි භදානි යානානි. යස් සදානි කාලං මඤ් ඤසී’’ති. අථ ෙඛො රාජා පෙසනදි 

ෙකොසෙලො භදං යානං අභිරුහිත් වා භෙදහි භෙදහි යාෙනහි නගරකම් හා නික්ඛමිත්වා 

ෙයන ෙමදතළුම්පං නාම සක්යානං නිගෙමො ෙතන පායාසි. ෙතෙනව දිවසාවෙසෙසන 

ෙමදතළුම් පං නාම සක්යානං නිගමං සම් පාපුණි. ෙයන ආරාෙමො ෙතන පායාසි. යාවතිකා 

යානස් ස භූමි යාෙනන ගන් ත් වා යානා පච් ෙචොෙරොහිත් වා පත් තිෙකොව ආරාමං පාවිසි. 

366. ෙතන ෙඛො පන සමෙයන සම් බහුලා භික් ඛූ අබ් ෙභොකාෙස චඞ් කමන් ති. අථ ෙඛො 

රාජා පෙසනදි ෙකොසෙලො ෙයන ෙත භික් ඛූ ෙතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා ෙත භික් ඛූ 

එතදෙවොච – ‘‘කහං නු ෙඛො, භන් ෙත, එතරහි ෙසො භගවා විහරති අරහං 

සම් මාසම් බුද් ෙධො? දස් සනකාමා හි මයං තං භගවන් තං අරහන් තං සම් මාසම් බුද් ධ’’න් ති. 

‘‘එෙසො, මහාරාජ, විහාෙරො සංවුතද් වාෙරො. ෙතන අප් පසද් ෙදො උපසඞ් කමිත් වා 

අතරමාෙනො ආලින් දං පවිසිත් වා උක් කාසිත් වා අග් ගලං ආෙකොෙටහි. විවරිස් සති ෙත 

භගවා ද් වාර’’න් ති. අථ ෙඛො රාජා පෙසනදි ෙකොසෙලො තත් ෙථව ඛග් ගඤ් ච උණ් හීසඤ් ච 

දීඝස් ස කාරායනස් ස පාදාසි. අථ ෙඛො දීඝස් ස කාරායනස් ස එතදෙහොසි – ‘‘රහායති ෙඛො 

දානි මහාරාජා, ෙතනිෙධවදානි මයා ඨාතබ් බ’’න් ති. අථ ෙඛො රාජා පෙසනදි ෙකොසෙලො 

ෙයන ෙසො විහාෙරො සංවුතද් වාෙරො ෙතන අප් පසද් ෙදො උපසඞ් කමිත් වා අතරමාෙනො 

ආලින් දං පවිසිත් වා උක් කාසිත් වා අග් ගලං ආෙකොෙටසි. විවරි භගවා ද් වාරං. අථ ෙඛො 

රාජා පෙසනදි ෙකොසෙලො විහාරං පවිසිත් වා භගවෙතො පාෙද සිරසා නිපතිත් වා භගවෙතො 

පාදානි මුෙඛන ච පරිචුම් බති, පාණීහි ච පරිසම් බාහති, නාමඤ් ච සාෙවති – ‘‘රාජාහං, 

භන් ෙත, පෙසනදි ෙකොසෙලො; රාජාහං, භන් ෙත, පෙසනදි ෙකොසෙලො’’ති. 

367. ‘‘කිං පන ත් වං, මහාරාජ, අත් ථවසං සම් පස් සමාෙනො ඉමස් මිං සරීෙර එවරූපං 

පරමනිපච් චකාරං කෙරොසි, චිත් තූපහාරං උපදංෙසසී’’ති? ‘‘අත් ථි ෙඛො ෙම, භන් ෙත, 

භගවති ධම් මන් වෙයො – ‘ෙහොති සම් මාසම් බුද් ෙධො භගවා, ස් වාක් ඛාෙතො භගවතා ධම් ෙමො, 

සුප් පටිපන් ෙනො භගවෙතො සාවකසඞ් ෙඝො’ති. ඉධාහං, භන් ෙත, පස් සාමි එෙක 

සමණබාහ් මෙණ පරියන් තකතං බහ ්මචරියං චරන් ති දසපි වස් සානි, වීසතිම් පි වස් සානි, 

තිංසම් පි වස් සානි, චත් තාරීසම් පි වස ්සානි. ෙත අපෙරන සමෙයන සුනහාතා සුවිලිත් තා 

කප් පිතෙකසමස් සූ පඤ් චහි කාමගුෙණහි සමප් පිතා සමඞ් ගීභූතා පරිචාෙරන් ති. ඉධ 

Free Distribution www.aathaapi.org



3 
 

පනාහං, භන් ෙත, භික් ඛූ පස් සාමි යාවජීවං ආපාණෙකොටිකං පරිපුණ් ණං පරිසුද් ධං 

බහ් මචරියං චරන් ෙත. න ෙඛො පනාහං, භන් ෙත, ඉෙතො බහිද් ධා අඤ් ඤං එවං පරිපුණ් ණං 

පරිසුද් ධං බහ් මචරියං සමනුපස ්සාමි. අයම් පි ෙඛො ෙම, භන් ෙත, භගවති ධම් මන් වෙයො 

ෙහොති – ‘සම් මාසම් බුද් ෙධො භගවා, ස් වාක් ඛාෙතො භගවතා ධම් ෙමො, සුපටිපන් ෙනො 

භගවෙතො සාවකසඞ් ෙඝො’’ති. 

368. ‘‘පුන ච පරං, භන් ෙත, රාජාෙනොපි රාජූහි විවදන් ති, ඛත් තියාපි ඛත් තිෙයහි 

විවදන් ති, බාහ් මණාපි බාහ් මෙණහි විවදන් ති, ගහපතිපි ගහපතීහි විවදන් ති, මාතාපි 

පුත් ෙතන විවදති, පුත් ෙතොපි මාතරා විවදති, පිතාපි පුත් ෙතන විවදති, පුත් ෙතොපි පිතරා 

විවදති, භාතාපි භාතරා විවදති, භාතාපි භගිනියා විවදති, භගිනීයාපි භාතරා විවදති, 

සහාෙයොපි සහාෙයන විවදති. ඉධ පනාහං, භන් ෙත, භික් ඛූ පස් සාමි සමග් ගා 

සම් ෙමොදමානා අවිවදමානා ඛීෙරොදකීභූතා අඤ් ඤමඤ් ඤං පියචක් ඛූහි සම් පස ්සන් තා 

විහරන් ති. න ෙඛො පනාහං, භන් ෙත, ඉෙතො බහිද් ධා අඤ් ඤං එවං සමග් ගං පරිසං 

සමනුපස් සාමි. අයම් පි ෙඛො ෙම, භන් ෙත, භගවති ධම් මන් වෙයො ෙහොති – 

‘සම් මාසම් බුද් ෙධො භගවා, ස් වාක් ඛාෙතො භගවතා ධම් ෙමො, සුප් පටිපන් ෙනො භගවෙතො 

සාවකසඞ් ෙඝො’ති. 

369. ‘‘පුන ච පරාහං, භන් ෙත, ආරාෙමන ආරාමං, උය්යාෙනන උය්යානං 

අනුචඞ් කමාමි අනුවිචරාමි. ෙසොහං තත් ථ පස් සාමි එෙක සමණබාහ් මෙණ කිෙස ලූෙඛ 

දුබ් බණ් ෙණ උප් පණ් ඩුප් පණ් ඩුකජාෙත ධමනිසන් ථතගත් ෙත, න විය මඤ් ෙඤ චක් ඛුං 

බන් ධන් ෙත ජනස් ස දස ්සනාය. තස් ස මය් හං, භන් ෙත, එතදෙහොසි – ‘අද් ධා ඉෙම 

ආයස් මන් ෙතො අනභිරතා වා බහ් මචරියං චරන් ති, අත් ථි වා ෙතසං කිඤ් චි පාපං කම් මං 

කතං පටිච් ඡන් නං; තථා හි ඉෙම ආයස් මන් ෙතො කිසා ලූඛා දුබ් බණ් ණා 

උප් පණ් ඩුප් පණ් ඩුකජාතා ධමනිසන් ථතගත් තා, න විය මඤ් ෙඤ චක් ඛුං බන් ධන් ති 

ජනස් ස දස් සනායා’ති. ත්යාහං උපසඞ් කමිත් වා එවං වදාමි – ‘කිං නු ෙඛො තුම් ෙහ 

ආයස් මන් ෙතො කිසා ලූඛා දුබ් බණ් ණා උප් පණ් ඩුප් පණ් ඩුකජාතා ධමනිසන් ථතගත් තා, න 

විය මඤ් ෙඤ චක් ඛුං බන් ධථ ජනස ්ස දස් සනායා’ති? ෙත එවමාහංසු – ‘බන් ධුකෙරොෙගො 

ෙනො, මහාරාජා’ති. ඉධ පනාහං, භන් ෙත, භික් ඛූ පස් සාමි හට් ඨපහට් ෙඨ උදග් ගුදග් ෙග 

අභිරතරූෙප පීණිතින් දිෙය අප් ෙපොස් සුක් ෙක පන් නෙලොෙම පරදත් තවුත් ෙත මිගභූෙතන 

ෙචතසා විහරන් ෙත. තස් ස මය් හං, භන් ෙත, එතදෙහොසි – ‘අද් ධා ඉෙම ආයස් මන් ෙතො 

තස් ස භගවෙතො සාසෙන උළාරං පුබ් ෙබනාපරං විෙසසං සඤ්ජානන් ති; තථා හි ඉෙම 

ආයස් මන් ෙතො හට් ඨපහට් ඨා උදග් ගුදග් ගා අභිරතරූපා පීණිතින් දියා අප් ෙපොස් සුක් කා 

පන් නෙලොමා පරදත් තවුත් තා මිගභූෙතන ෙචතසා විහරන් තී’ති. අයම් පි ෙඛො ෙම, භන් ෙත, 
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භගවති ධම් මන් වෙයො ෙහොති – ‘සම් මාසම් බුද් ෙධො භගවා, ස් වාක් ඛාෙතො භගවතා ධම් ෙමො, 

සුප් පටිපන් ෙනො භගවෙතො සාවකසඞ් ෙඝො’ති. 

370. ‘‘පුන චපරාහං, භන් ෙත, රාජා ඛත් තිෙයො මුද් ධාවසිත් ෙතො; පෙහොමි ඝාෙතතායං 

වා ඝාෙතතුං, ජාෙපතායං වා ජාෙපතුං, පබ් බාෙජතායං වා පබ් බාෙජතුං. තස් ස මය් හං, 

භන් ෙත, අට්ටකරෙණ නිසින් නස ්ස අන් තරන් තරා කථං ඔපාෙතන් ති. ෙසොහං න ලභාමි – 

‘මා ෙම ෙභොන් ෙතො අට්ටකරෙණ නිසින් නස් ස අන් තරන් තරා කථං ඔපාෙතථ, 

කථාපරිෙයොසානං ෙම භවන්ෙතො ආගෙමන් තූ’ති. තස් ස මය් හං, භන් ෙත, අන් තරන් තරාව 

කථං ඔපාෙතන් ති. ඉධ පනාහං, භන් ෙත, භික් ඛූ පස් සාමි; යස් මිං සමෙය භගවා 

අෙනකසතාය පරිසාය ධම් මං ෙදෙසසි, ෙනව තස් මිං සමෙය භගවෙතො සාවකානං 

ඛිපිතසද් ෙදො වා ෙහොති උක් කාසිතසද් ෙදො වා. භූතපුබ් බං, භන් ෙත, භගවා අෙනකසතාය 

පරිසාය ධම් මං ෙදෙසති. තතඤ් ඤතෙරො භගවෙතො සාවෙකො උක් කාසි. තෙමනං 

අඤ් ඤතෙරො සබහ් මචාරී ජණ් ණුෙකන ඝට් ෙටසි – ‘අප් පසද් ෙදො ආයස ්මා ෙහොතු, 

මායස් මා සද් දමකාසි; සත් ථා ෙනො භගවා ධම් මං ෙදෙසතී’ති. තස් ස මය් හං, භන් ෙත, 

එතදෙහොසි – ‘අච් ඡරියං වත, ෙභො, අබ් භුතං වත, ෙභො! අදණ් ෙඩන වත කිර, ෙභො, 

අසත් ෙථන එවං සුවිනීතා පරිසා භවිස් සතී’ති! න ෙඛො පනාහං, භන් ෙත, ඉෙතො බහිද් ධා 

අඤ් ඤං එවං සුවිනීතං පරිසං සමනුපස් සාමි. අයම් පි ෙඛො ෙම, භන් ෙත, භගවති 

ධම් මන් වෙයො ෙහොති – ‘සම් මාසම් බුද් ෙධො භගවා, ස් වාක් ඛාෙතො භගවතා ධම් ෙමො, 

සුප් පටිපන් ෙනො භගවෙතො සාවකසඞ් ෙඝො’ති. 

371. ‘‘පුන චපරාහං, භන් ෙත, පස් සාමි ඉෙධකච් ෙච ඛත් තියපණ් ඩිෙත නිපුෙණ 

කතපරප් පවාෙද වාලෙවධිරූෙප. ෙත ෙවොභින් දන් තා මඤ් ෙඤ චරන් ති පඤ් ඤාගෙතන 

දිට් ඨිගතානි. ෙත සුණන් ති – ‘සමෙණො ඛලු, ෙභො, ෙගොතෙමො අමුකං නාම ගාමං වා නිගමං 

වා ඔසරිස් සතී’ති. ෙත පඤ් හං අභිසඞ් ඛෙරොන් ති – ‘ඉමං මයං පඤ් හං සමණං ෙගොතමං 

උපසඞ් කමිත් වා පුච් ඡිස ්සාම. එවං ෙච ෙනො පුට් ෙඨො එවං බ්යාකරිස් සති, එවමස් ස මයං 

වාදං ආෙරොෙපස් සාම; එවං ෙචපි ෙනො පුට් ෙඨො එවං බ්යාකරිස් සති, එවම් පිස් ස මයං වාදං 

ආෙරොෙපස් සාමා’ති. ෙත සුණන් ති – ‘සමෙණො ඛලු, ෙභො, ෙගොතෙමො අමුකං නාම ගාමං 

වා නිගමං වා ඔසෙටො’ති. ෙත ෙයන භගවා ෙතනුපසඞ් කමන් ති. ෙත භගවා ධම් මියා 

කථාය සන් දස් ෙසති සමාදෙපති සමුත් ෙතෙජති සම් පහංෙසති. ෙත භගවතා ධම් මියා 

කථාය සන් දස් සිතා සමාදපිතා සමුත් ෙතජිතා සම් පහංසිතා න ෙචව භගවන් තං පඤ් හං 

පුච් ඡන් ති, කුෙතො වාදං ආෙරොෙපස් සන් ති? අඤ් ඤදත් ථු භගවෙතො සාවකා සම් පජ් ජන් ති. 

අයම් පි ෙඛො ෙම, භන් ෙත, භගවති ධම් මන් වෙයො ෙහොති – ‘සම් මාසම් බුද් ෙධො භගවා, 

ස් වාක් ඛාෙතො භගවතා ධම් ෙමො, සුප් පටිපන් ෙනො භගවෙතො සාවකසඞ් ෙඝො’ති. 
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372. ‘‘පුන චපරාහං, භන් ෙත, පස් සාමි ඉෙධකච් ෙච බාහ් මණපණ් ඩිෙත…ෙප.… 

ගහපතිපණ් ඩිෙත…ෙප.… සමණපණ් ඩිෙත නිපුෙණ කතපරප් පවාෙද වාලෙවධිරූෙප. ෙත 

භින් දන් තා මඤ් ෙඤ චරන් ති පඤ් ඤාගෙතන දිට් ඨිගතානි. ෙත සුණන් ති – ‘සමෙණො ඛලු, 

ෙභො, ෙගොතෙමො අමුකං නාම ගාමං වා නිගමං වා ඔසරිස් සතී’ති. ෙත පඤ් හං 

අභිසඞ් ඛෙරොන් ති – ‘ඉමං මයං පඤ් හං සමණං ෙගොතමං උපසඞ් කමිත් වා පුච් ඡිස් සාම. එවං 

ෙච ෙනො පුට් ෙඨො එවං බ්යාකරිස් සති, එවමස් ස මයං වාදං ආෙරොෙපස් සාම; එවං ෙචපි 

ෙනො පුට් ෙඨො එවං බ්යාකරිස ්සති, එවම් පිස් ස මයං වාදං ආෙරොෙපස් සාමා’ති. ෙත සුණන් ති 

– ‘සමෙණො ඛලු, ෙභො, ෙගොතෙමො අමුකං නාම ගාමං වා නිගමං වා ඔසෙටො’ති. ෙත ෙයන 

භගවා ෙතනුපසඞ් කමන් ති. ෙත භගවා ධම් මියා කථාය සන් දස් ෙසති සමාදෙපති 

සමුත් ෙතෙජති සම් පහංෙසති. ෙත භගවතා ධම් මියා කථාය සන් දස් සිතා සමාදපිතා 

සමුත් ෙතජිතා සම් පහංසිතා න ෙචව භගවන් තං පඤ් හං පුච් ඡන් ති, කුෙතො වාදං 

ආෙරොෙපස් සන් ති? අඤ් ඤදත් ථු භගවන් තං ෙයව ඔකාසං යාචන් ති අගාරස ්මා අනගාරියං 

පබ් බජ් ජාය. ෙත භගවා පබ් බාෙජති. ෙත තථා පබ් බජිතා සමානා එකා වූපකට් ඨා 

අප් පමත් තා ආතාපිෙනො පහිතත් තා විහරන් තා නචිරස් ෙසව – යස් සත් ථාය කුලපුත් තා 

සම් මෙදව අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජන් ති තදනුත් තරං – බහ් මචරියපරිෙයොසානං 

දිට් ෙඨව ධම් ෙම සයං අභිඤ් ඤා සච් ඡිකත් වා උපසම් පජ් ජ විහරන් ති. ෙත එවමාහංසු – 

‘මනං වත, ෙභො, අනස් සාම; මනං වත, ෙභො, පනස් සාම’. මයං  හි පුබ් ෙබ අස් සමණාව 

සමානා සමණම් හාති පටිජානිම් හා, අබාහ් මණාව සමානා බාහ ්මණම් හාති පටිජානිම් හා, 

අනරහන් ෙතොව සමානා අරහන් ෙතොම් හාති පටිජානිම් හා. ‘ඉදානි ෙඛොම් හා සමණා, ඉදානි 

ෙඛොම් හා බාහ් මණා, ඉදානි ෙඛොම් හා අරහන් ෙතො’ති. අයම් පි ෙඛො ෙම, භන් ෙත, භගවති 

ධම් මන් වෙයො ෙහොති – ‘සම් මාසම් බුද් ෙධො භගවා, ස් වාක් ඛාෙතො භගවතා ධම් ෙමො, 

සුප් පටිපන් ෙනො භගවෙතො සාවකසඞ් ෙඝො’ති. 

373. ‘‘පුන ච පරං, භන් ෙත, ඉෙම ඉසිදත් තපුරාණා ථපතෙයො මමභත් තා මමයානා, 

අහං ෙනසං ජීවිතස් ස පදාතා, යසස් ස ආහත් තා; අථ ච පන ෙනො තථා මයි නිපච් චාකාරං 

කෙරොන් ති යථා භගවති. භූතපුබ් බාහං, භන් ෙත, ෙසනං අබ් භුය්යාෙතො සමාෙනො ඉෙම ච 

ඉසිදත් තපුරාණා ථපතෙයො වීමංසමාෙනො අඤ් ඤතරස් මිං සම් බාෙධ ආවසෙථ වාසං 

උපගච් ඡිං. අථ ෙඛො, භන් ෙත, ඉෙම ඉසිදත් තපුරාණා ථපතෙයො බහුෙදව රත් තිං ධම් මියා 

කථාය වීතිනාෙමත් වා, යෙතො අෙහොසි භගවා තෙතො සීසං කත් වා මං පාදෙතො කරිත් වා 

නිපජ් ජිංසු. තස් ස මය් හං, භන් ෙත, එතදෙහොසි – ‘අච් ඡරියං වත, ෙභො, අබ් භුතං වත, ෙභො! 

ඉෙම ඉසිදත් තපුරාණා ථපතෙයො මමභත් තා මමයානා, අහං ෙතසං ජීවිතස්ස පදාතා, 

යසස් ස ආහත් තා; අථ ච පන ෙනො තථා මයි නිපච් චාකාරං කෙරොන් ති යථා භගවති. අද් ධා 

ඉෙම ආයස් මන් ෙතො තස් ස භගවෙතො සාසෙන උළාරං පුබ් ෙබනාපරං විෙසසං 
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සඤ්ජානන් තී’ති. අයම් පි ෙඛො ෙම, භන් ෙත, භගවති ධම් මන් වෙයො ෙහොති – 

‘සම් මාසම් බුද් ෙධො භගවා, ස් වාක් ඛාෙතො භගවතා ධම් ෙමො, සුප් පටිපන් ෙනො භගවෙතො 

සාවකසඞ් ෙඝො’ති. 

374. ‘‘පුන චපරං, භන් ෙත, භගවාපි ඛත් තිෙයො, අහම් පි ඛත් තිෙයො; භගවාපි 

ෙකොසෙලො, අහම් පි ෙකොසෙලො; භගවාපි ආසීතිෙකො, අහම් පි ආසීතිෙකො. යම් පි, භන් ෙත, 

භගවාපි ඛත් තිෙයො අහම් පි ඛත් තිෙයො, භගවාපි ෙකොසෙලො අහම් පි ෙකොසෙලො, භගවාපි 

ආසීතිෙකො අහම් පි ආසීතිෙකො; ඉමිනාවාරහාෙමවාහං, භන් ෙත, භගවති පරමනිපච් චාකාරං 

කත්තුං, චිත් තූපහාරං උපදංෙසතුං. හන් ද, ච දානි මයං, භන් ෙත, ගච් ඡාම; බහුකිච් චා මයං 

බහුකරණීයා’’ති. ‘‘යස් සදානි ත් වං, මහාරාජ, කාලං මඤ් ඤසී’’ති. අථ ෙඛො රාජා පෙසනදි 

ෙකොසෙලො උට් ඨායාසනා භගවන් තං අභිවාෙදත් වා පදක් ඛිණං කත් වා පක් කාමි. අථ ෙඛො 

භගවා අචිරපක් කන් තස් ස රඤ් ෙඤො පෙසනදිස් ස ෙකොසලස් ස භික් ඛූ ආමන් ෙතසි – 

‘‘එෙසො, භික් ඛෙව, රාජා පෙසනදි ෙකොසෙලො ධම් මෙචතියානි භාසිත් වා උට් ඨායාසනා 

පක් කන් ෙතො. උග් ගණ් හාථ, භික් ඛෙව, ධම් මෙචතියානි; පරියාපුණාථ, භික් ඛෙව, 

ධම් මෙචතියානි; ධාෙරථ, භික් ඛෙව, ධම් මෙචතියානි. අත් ථසංහිතානි, භික් ඛෙව, 

ධම් මෙචතියානි ආදිබහ් මචරියකානී’’ති. 

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

 

ධම් මෙචතියසුත් තං නිට් ඨිතං නවමං. 

 

 

 

 

 

  

Free Distribution www.aathaapi.org



7 
 

 

9. ධම් මෙචතියසුත් තවණ් ණනා(අට්ඨකථා) 
 

364. එවං ෙම සුතන් ති ධම් මෙචතියසුත් තං. තත් ථ ෙමදාළුපන් ති නාෙමතං තස් ස, 

තස් ස හි නිගමස් ස ෙමදවණ් ණා පාසාණා කිෙරත් ථ උස් සන් නා අෙහසුං, තස් මා 

ෙමදාළුපන් ති සඞ් ඛං ගතං. ෙසනාසනං පෙනත් ථ අනියතං, තස් මා න තං වුත් තං. 

නගරකන් ති එවංනාමකං සක්යානං නිගමං. ෙකනචිෙදව කරණීෙයනාති න අඤ් ෙඤන 

කරණීෙයන, අයං පන බන් ධුලෙසනාපතිං සද් ධිං ද් වත් තිංසාය පුත් ෙතහි එකදිවෙසෙනව 

ගණ් හථාති ආණාෙපසි, තංදිවසඤ් චස් ස භරියාය මල් ලිකාය පඤ් චහි භික් ඛුසෙතහි සද් ධිං 

භගවා නිමන් තිෙතො, බුද් ධප් පමුෙඛ භික් ඛුසඞ් ෙඝ ඝරං ආගන් ත් වා නිසින් නමත් ෙත 

‘‘ෙසනාපති කාලඞ් කෙතො’’ති සාසනං ආහරිත් වා මල් ලිකාය අදංසු. සා පණ් ණං ගෙහත් වා 

මුඛසාසනං පුච් ඡි. ‘‘රඤ් ඤා අෙය්ය ෙසනාපති සද් ධිං ද් වත් තිංසාය පුත් ෙතහි 

එකප් පහාෙරෙනව ගහාපිෙතො’’ති ආෙරොෙචසුං. මහාජනගතං මා කරිත් ථාති ඔවට් ටිකාය 

පණ් ණං කත් වා භික් ඛුසඞ් ඝං පරිවිසි. තස් මිං සමෙය එකා සප් පිචාටි නීහරිතා, සා උම් මාෙර 

ආහච් ච භින් නා, තං අපෙනත් වා අඤ් ඤං ආහරාෙපත් වා භික් ඛුසඞ් ඝං පරිවිසි. 

සත් ථා කතභත් තකිච් ෙචො කථාසමුට් ඨාපනත් ථං – ‘‘සප් පිචාටියා භින් නපච් චයා න 

චින් ෙතතබ් බ’’න් ති ආහ. තස් මිං සමෙය මල් ලිකා පණ් ණං නීහරිත් වා භගවෙතො පුරෙතො 

ඨෙපත් වා – ‘‘භගවා ඉමං ද් වත් තිංසාය පුත් ෙතහි සද් ධිං ෙසනාපතිෙනො මතසාසනං, අහං 

එතම් පි න චින් තයාමි, සප් පිචාටිපච් චයා කිං චින් ෙතය්යාමී’’ති ආහ. භගවා – ‘‘මල් ලිෙක, 

මා චින් තයි, අනමතග් ෙග සංසාෙර නාම වත් තමානානං ෙහොති එත’’න් ති 

අනිච් චතාදිපටිසංයුත් තං ධම් මකථං කත් වා අගමාසි. මල් ලිකා ද් වත් තිංසසුණිසාෙයො 

පක් ෙකොසාෙපත් වා ඔවාදං අදාසි. රාජා මල් ලිකං පක් ෙකොසාෙපත් වා ‘‘ෙසනාපතිෙනො 

අම් හාකං අන් තෙර භින් නෙදොෙසො අත් ථි නත් ථී’’ති පුච් ඡි. නත් ථි සාමීති. ෙසො තස් සා 

වචෙනන තස් ස නිද් ෙදොසභාවං ඤත් වා විප් පටිසාරී බලවෙදොමනස් සං උප් පාෙදසි. ෙසො – 

‘‘එවරූපං නාම අෙදොසකාරකං මං සම් භාවයිත් වා ආගතං සහායකං විනාෙසසි’’න් ති 

තෙතො පට් ඨාය පාසාෙද වා නාටෙකසු වා රජ් ජසුෙඛසු වා චිත් තස් සාදං අලභමාෙනො තත් ථ 

තත් ථ විචරිතුං ආරද් ෙධො. එතෙදව කිච් චං අෙහොසි. ඉදං සන් ධාය වුත් තං ‘‘ෙකනචිෙදව 

කරණීෙයනා’’ති. 

දීඝං කාරායනන් ති දීඝකාරායෙනො නාම බන් ධුලෙසනාපතිස් ස භාගිෙනෙය්යො 

‘‘එතස් ස ෙම මාතුෙලො අෙදොසකාරෙකො නික් කාරෙණන ඝාතිෙතො’’ති රඤ් ඤා 

ෙසනාපතිට් ඨාෙන ඨපිෙතො. තං සන් ධාෙයතං වුත් තං. මහච් චා රාජානුභාෙවනාති මහතා 

රාජානුභාෙවන, ධරණිතලං භින් දන් ෙතො විය සාගරං පරිවත් ෙතන් ෙතො විය 
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විචිත් තෙවසෙසොෙභන මහතා බලකාෙයනාති අත් ෙථො. පාසාදිකානීති දස් සෙනෙනව සහ 

රඤ් ජනකානි. පසාදනීයානීති තස් ෙසව ෙවවචනං. අථ වා පාසාදිකානීති පසාදජනකානි. 

අප් පසද් දානීති නිස් සද් දානි. අප් පනිග් ෙඝොසානීති අවිභාවිතත් ෙථන නිග් ෙඝොෙසන 

රහිතානි. විජනවාතානීති විගතජනවාතානි. මනුස් සරාහෙසය්යකානීති මනුස් සානං 

රහස් සකම් මානුච් ඡවිකානි, රහස් සමන් තං මන් ෙතන් තානං අනුරූපානීති අත් ෙථො. 

පටිසල් ලානසාරුප් පානීති නිලීයනභාවස් ස එකීභාවස් ස අනුච් ඡවිකානි. යත් ථ සුදං මයන් ති 

න ෙතන තත් ථ භගවා පයිරුපාසිතපුබ් ෙබො, තාදිෙසසු පන පයිරුපාසිතපුබ් ෙබො, තස් මා 

යාදිෙසසු සුදං මයන් ති අයෙමත් ථ අත් ෙථො. 

අත් ථි, මහාරාජාති පණ් ඩිෙතො ෙසනාපති ‘‘රාජා භගවන් තං මමායතී’’ති ජානාති, ෙසො 

සෙච මං රාජා ‘‘කහං භගවා’’ති වෙදය්ය, අදන් ධායන් ෙතන ආචික් ඛිතුං යුත් තන් ති 

චරපුරිෙස පෙයොෙජත් වා භගවෙතො නිවාසනට් ඨානං ඤත් වාව විහරති. තස් මා එවමාහ. 

ආරාමං පාවිසීති බහිනිගෙම ඛන් ධාවාරං බන් ධාෙපත් වා කාරායෙනන සද් ධිං පාවිසි. 

366. විහාෙරොති ගන් ධකුටිං සන් ධායාහංසු. ආළින් දන් ති පමුඛං. උක් කාසිත් වාති 

උක් කාසිතසද් දං කත් වා. අග් ගළන් ති කවාටං. ආෙකොෙටහීති අග් ගනෙඛන ඊසකං 

කුඤ් චිකච් ඡිද් දසමීෙප ෙකොෙටහීති වුත් තං ෙහොති. ද් වාරං කිර අතිඋපරි අමනුස් සා, 

අතිෙහට් ඨා දීඝජාතිකා ෙකොෙටන් ති. තථා අෙකොෙටත් වා මජ් ෙඣ ඡිද් දසමීෙප 

ෙකොෙටතබ් බං, ඉදං ද් වාරෙකොට් ටකවත් තන් ති දීෙපන් තා වදන් ති. තත් ෙථවාති භික් ඛූහි 

වුත් තට් ඨාෙනෙයව. ඛග් ගඤ් ච උණ් හීසඤ් චාති ෙදසනාමත් තෙමතං, 

වාලබීජනිමුණ් හීසං, ඛග් ගං ඡත් තඤ් චුපාහනං; 

ඔරුය් හ රාජා යානම් හා, ඨපයිත් වා පටිච් ඡදන් ති. – 

ආගතානි පන පඤ් චපි රාජකකුධභණ් ඩානි අදාසි. කස් මා පන අදාසීති. අතිගරුෙනො 

සම් මාසම් බුද් ධස් ස සන් තිකං උද් ධතෙවෙසන ගන් තුං න යුත් තන් ති ච, එකෙකොව 

උපසඞ් කමිත් වා අත් තෙනො රුචිවෙසන සම් ෙමොදිස් සාමි චාති. පඤ් චසු හි 

රාජකකුධභණ් ෙඩසු නිවත් තිෙතසු ත් වං නිවත් තාති වත් තබ් බං න ෙහොති, සබ් ෙබ සයෙමව 

නිවත් තන් ති. ඉති ඉෙමහි ද් වීහි කාරෙණහි අදාසි. රහායතීති රහස් සං කෙරොති නිගූහති. 

අයං කිරස් ස අධිප් පාෙයො ‘‘පුබ් ෙබපි අයං රාජා සමෙණන ෙගොතෙමන සද් ධිං 

චතුක් කණ් ණමන් තං මන් ෙතත් වා මය් හං මාතුලං සද් ධිං ද් වත් තිංසාය පුත් ෙතහි 

ගණ් හාෙපසි, ඉදානිපි චතුක් කණ් ණමන් තං මන් ෙතතුකාෙමො, කච් චි නු ෙඛො මං 

ගණ් හාෙපස ්සතී’’ති. එවං ෙකොපවෙසනස් ස එතදෙහොසි. 

විවරි භගවා ද් වාරන් ති න භගවා උට් ඨාය ද් වාරං විවරි, විවරතූති පන හත් ථං 

පසාෙරසි. තෙතො – ‘‘භගවා තුම් ෙහහි අෙනෙකසු කප් පෙකොටීසු දානං දදමාෙනහි න 

Free Distribution www.aathaapi.org



9 
 

සහත් ථා ද් වාරවිවරණකම් මං කත’’න් ති සයෙමව ද් වාරං විවටං. තං පන යස් මා භගවෙතො 

මෙනන විවටං, තස් මා ‘‘විවරි භගවා ද් වාර’’න් ති වත් තුං වට් ටති. විහාරං පවිසිත් වාති 

ගන් ධකුටිං පවිසිත් වා. තස් මිං පන පවිට් ඨමත් ෙතෙයව කාරායෙනො පඤ් ච 

රාජකකුධභණ් ඩානි ගෙහත් වා ඛන් ධාවාරං ගන් ත් වා විටටූභං ආමන් ෙතසි ‘‘ඡත් තං සම් ම 

උස් සාෙපහී’’ති. මය් හං පිතා කිං ගෙතොති? පිතරං මා පුච් ඡ, සෙච ත් වං න උස් සාෙපසි, තං 

ගණ් හිත් වා අහං උස ්සාෙපමීති. ‘‘උස් සාෙපමි සම් මා’’ති සම් පටිච් ඡි. කාරායෙනො රඤ් ෙඤො 

එකං අස් සඤ් ච අසිඤ් ච එකෙමව ච පරිචාරිකං ඉත් ථිං ඨෙපත් වා – ‘‘සෙච රාජා ජීවිෙතන 

අත් ථිෙකො, මා ආගච් ඡතූ’’ති විටටූභස් ස ඡත් තං උස් සාෙපත් වා තං ගෙහත් වා සාවත් ථිෙමව 

ගෙතො. 

367. ධම් මන් වෙයොති පච් චක් ඛඤාණසඞ් ඛාතස් ස ධම් මස් ස අනුනෙයො අනුමානං, 

අනුබුද් ධීති අත් ෙථො. ඉදානි ෙයනස් ස ධම් මන් වෙයන ‘‘සම් මාසම් බුද් ෙධො භගවා’’තිආදි 

ෙහොති, තං දස් ෙසතුං ඉධ පනාහං, භන් ෙතතිආදිමාහ. තත් ථ ආපාණෙකොටිකන් ති 

පාෙණොති ජීවිතං, තං මරියාදං අන් ෙතො කරිත් වා, මරණසමෙයපි චරන් තිෙයව, තං න 

වීතික් කමන් තීති වුත් තං ෙහොති. ‘‘අපාණෙකොටික’’න් තිපි පාෙඨො, ආජීවිතපරියන් තන් ති 

අත් ෙථො. යථා එකච් ෙච ජීවිතෙහතු අතික් කමන් තා පාණෙකොටිකං කත් වා චරන් ති, න 

එවන් ති අත් ෙථො. අයම් පි ෙඛො ෙම, භන් ෙතති බුද් ධසුබුද් ධතාය ධම් මස් වාක් ඛාතතාය 

සඞ් ඝසුප් පටිපන් නතාය ච එතං එවං ෙහොති, එවඤ් හි ෙම, භන් ෙත, අයං භගවති 

ධම් මන් වෙයො ෙහොතීති දීෙපති. එෙසව නෙයො සබ් බත් ථ. 

369. න විය මඤ් ෙඤ චක් ඛුං බන් ධන් ෙතති චක් ඛුං අබන් ධන් ෙත විය. අපාසාදිකඤ් හි 

දිස් වා පුන ඔෙලොකනකිච් චං න ෙහොති, තස් මා ෙසො චක් ඛුං න බන් ධති නාම. පාසාදිකං 

දිස් වා පුනප් පුනං ඔෙලොකනකිච් චං ෙහොති, තස් මා ෙසො චක් ඛුං බන් ධති නාම. ඉෙම ච 

අපාසාදිකා, තස් මා එවමාහ. බන් ධුකෙරොෙගො ෙනොති කුලෙරොෙගො. අම් හාකං කුෙල ජාතා 

එවරූපා ෙහොන් තීති වදන් ති. උළාරන් ති මෙහසක් ඛං. පුබ් ෙබනාපරන් ති පුබ් බෙතො අපරං 

විෙසසං. තත් ථ කසිණපරිකම් මං කත් වා සමාපත් තිං නිබ් බත් ෙතන් ෙතො උළාරං පුබ් ෙබ 

විෙසසං සඤ් ජානාති නාම, සමාපත් තිං පදට් ඨානං කත් වා විපස් සනං වඩ් ෙඪත් වා 

අරහත් තං ගණ් හන් ෙතො උළාරං පුබ් බෙතො අපරං විෙසසං සඤ් ජානාති නාම. 

370. ඝාෙතතායං වා ඝාෙතතුන් ති ඝාෙතතබ් බයුත් තකං ඝාෙතතුං. ජාෙපතායං වා 

ජාෙපතුන් ති ධෙනන වා ජාෙපතබ් බයුත් තකං ජාෙපතුං ජානිතුං අධනං කාතුං. 

පබ් බාෙජතායං වා පබ් බාෙජතුන් ති රට් ඨෙතො වා පබ් බාෙජතබ් බයුත් තකං පබ් බාෙජතුං. 

373. ඉසිදත් තපුරාණාති ඉසිදත් ෙතො ච පුරාෙණො ච. ෙතසු එෙකො බහ් මචාරී, එෙකො 

සදාරසන් තුට් ෙඨො. මමභත් තාති මම සන් තකං භත් තං එෙතසන් ති මමභත් තා. මමයානාති 

මම සන් තකං යානං එෙතසන් ති මමයානා. ජීවිකාය දාතාති ජීවිතවුත් තිං දාතා. 

Free Distribution www.aathaapi.org



10 
 

වීමංසමාෙනොති උපපරික් ඛමාෙනො. තදා කිර රාජා නිද් දං අෙනොක් කන් ෙතොව ඔක් කන් ෙතො 

විය හුත් වා නිපජ් ජි. අථ ෙත ථපතෙයො ‘‘කතරස් මිං දිසාභාෙග භගවා’’ති පුච් ඡිත් වා 

‘‘අසුකස් මිං නාමා’’ති සුත් වා මන් තයිංසු – ‘‘ෙයන සම් මාසම් බුද් ෙධො, ෙතන සීෙස කෙත 

රාජා පාදෙතො ෙහොති. ෙයන රාජා, ෙතන සීෙස කෙත සත් ථා පාදෙතො ෙහොති, කිං 

කරිස් සාමා’’ති? තෙතො ෙනසං එතදෙහොසි – ‘‘රාජා කුප් පමාෙනො යං අම් හාකං ෙදති, තං 

අච් ඡින් ෙදය්ය. න ෙඛො පන මයං සක් ෙකොම ජානමානා සත් ථාරං පාදෙතො කාතු’’න් ති 

රාජානං පාදෙතො කත් වා නිපජ් ජිංසු. තං සන් ධාය අයං රාජා එවමාහ. 

374. පක් කාමීති ගන් ධකුටිෙතො නික් ඛමිත් වා කාරායනස් ස ඨිතට් ඨානං ගෙතො, තං 

තත් ථ අදිස් වා ඛන් ධාවාරට් ඨානං ගෙතො, තත් ථාපි අඤ් ඤං අදිස් වා තං ඉත් ථිං පුච් ඡි. සා 

සබ් බං පවත් තිං ආචික් ඛි. රාජා – ‘‘න ඉදානි මයා එකෙකන තත් ථ ගන් තබ් බං, රාජගහං 

ගන් ත් වා භාගිෙනෙය්යන සද් ධිං ආගන් ත් වා මය් හං රජ් ජං ගණ් හිස් සාමී’’ති රාජගහං 

ගච් ඡන් ෙතො අන් තරාමග් ෙග කණාජකභත් තඤ් ෙචව භුඤ් ජි, බහලඋදකඤ් ච පිවි. තස් ස 

සුඛුමාලපකතිකස් ස ආහාෙරො න සම් මා පරිණාමි. ෙසො රාජගහං පාපුණන් ෙතොපි විකාෙල 

ද් වාෙරසු පිහිෙතසු පාපුණි. ‘‘අජ් ජ සාලායං සයිත් වා ස ්ෙව මය් හං භාගිෙනය්යං 

පස් සිස් සාමී’’ති බහිනගෙර සාලාය නිපජ් ජි. තස් ස රත් තිභාෙග උට් ඨානානි පවත් තිංසු, 

කතිපයවාෙර බහි නික් ඛමි. තෙතො පට් ඨාය පදසා ගන් තුං අසක් ෙකොන් ෙතො තස ්සා 

ඉත් ථියා අඞ් ෙක නිපජ් ජිත් වා බලවපච් චූෙස කාලමකාසි. සා තස් ස මතභාවං ඤත් වා – 

‘‘ද් වීසු රජ් ෙජසු රජ් ජං කාෙරත් වා ඉදානි පරස් ස බහිනගෙර අනාථසාලාය 

අනාථකාලකිරියං කත් වා නිපන් ෙනො මය් හං සාමි ෙකොසලරාජා’’තිආදීනි වදමානා 

උච් චාසද් ෙදන පරිෙදවිතුං ආරභි. මනුස් සා සුත් වා රඤ් ෙඤො ආෙරොෙචසුං. රාජා 

ආගන් ත් වා දිස් වා සඤ් ජානිත් වා ආගතකාරණං ඤත් වා මහාපරිහාෙරන සරීරකිච් චං 

කරිත් වා ‘‘විටටූභං ගණ් හිස් සාමී’’ති ෙභරිං චරාෙපත් වා බලකායං සන් නිපාෙතසි. අමච් චා 

පාෙදසු පතිත් වා – ‘‘සෙච, ෙදව, තුම් හාකං මාතුෙලො අෙරොෙගො අස් ස, තුම් හාකං ගන් තුං 

යුත් තං භෙවය්ය, ඉදානි පන විටටූෙභොපි තුම් ෙහ නිස් සාය ඡත් තං උස් සාෙපතුං 

අරහතිෙයවා’’ති සඤ් ඤාෙපත් වා නිවාෙරසුං. 

ධම් මෙචතියානීති ධම් මස් ස චිත් තීකාරවචනානි. තීසු හි රතෙනසු යත් ථ කත් ථචි 

චිත් තීකාෙර කෙත සබ් බත් ථ කෙතොෙයව ෙහොති, තස් මා භගවති චිත් තීකාෙර කෙත 

ධම් ෙමොපි කෙතොව ෙහොතීති භගවා ‘‘ධම් මෙචතියානී’’ති ආහ. ආදිබහ් මචරියකානීති 

මග් ගබහ් මචරියස් ස ආදිභූතානි, පුබ් බභාගපටිපත් තිභූතානීති අත් ෙථො. ෙසසං සබ් බත් ථ 

උත් තානෙමවාති. 

පපඤ් චසූදනියා මජ් ඣිමනිකායට් ඨකථාය 

ධම් මෙචතියසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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9. ධම් මෙචතියසුත් තවණ් ණනා(ටීකා) 

 

364. ෙමදවණ් ණා උළුපවණ් ණා ච තත් ථ තත් ථ පාසාණා උස් සන් නා අෙහසුන් ති 

ෙමදතළුම්පන් ති ගාමස් ස සමඤ් ඤා ජාතා. උළුපවණ් ණාති චන් දසමානවණ් ණතාය 

ෙමදපාසාණා වුත් තාති ෙකචි. අට් ඨකථායං පන ‘‘ෙමදවණ් ණා පාසාණා කිෙරත් ථ 

උස් සන් නා අෙහසු’’න් ති ඉදං වුත් තං. අස් සාති ෙසනාපතිස් ස. කථාසමුට් ඨාපනත් ථන් ති 

මල් ලිකාය ෙසොකවිෙනොදනධම් මකථාසමුට් ඨාපනත් ථං. 

රඤ් ඤාති පෙසනදීෙකොසලරඤ් ඤා. මහච් චාති මහතියා. පදවිපල් ලාෙසන ෙචතං 

වුත් තං. පසාදමරහන් තීති පාසාදිකානි. ෙතනාහ ‘‘සහ රඤ් ජනකානී’’ති. යානි පන 

පාසාදිකානි, තානි පස ්සිතුං යුත් තානි. පාසාදිකානීති වා සද් දහනසහිතානි. ෙතනාහ 

‘‘පසාදජනකානී’’ති. ‘‘අප් පාබාධ’’න් ති ආදීසු විය අප් පසද් ෙදො අභාවත් ෙථොති ආහ 

‘‘නිස් සද් දානී’’ති. අනියමත් ථවාචී ය-සද් ෙදො අනියමාකාරවාචෙකොපි ෙහොතීති 

‘‘යත් ථා’’ති පදස් ස ‘‘යාදිෙසසූ’’තිආදිමාහ. තථා හි අඞ් ගුලිමාලසුත් ෙත (ම. නි. අට් ඨ. 

2.347 ආදෙයො) ‘‘යස් ස ෙඛො’’ති පදස් ස ‘‘යාදිසස් ස ෙඛො’’ති අත් ෙථො වුත් ෙතො. 

366. පටිච් ඡදන් ති පටිච් ඡාදකං. රාජකකුධභණ් ඩානීති රාජභණ් ඩභූතානි. රහායතීති 

රෙහො කෙරොති, මං අජ් ෙඣසතීති අත් ෙථො. 

367. යථාසභාවෙතො ෙඤය්යං ධාෙරති අවධාෙරතීති ධම් ෙමො, ඤාණන් ති ආහ 

‘‘පච් චක් ඛඤාණසඞ් ඛාතස් ස ධම් මස් සා’’ති. අනුනෙයොති අනුගච් ඡනෙකො. දිට් ෙඨන හි 

අදිට් ඨස් ස අනුමානං. ෙතනාහ ‘‘අනුමානං අනුබුද් ධී’’ති. ආපාණෙකොටිකන් ති යාව 

පාණෙකොටි, තාව ජීවිතපරිෙයොසානං. එතන් ති ධම් මන් වයසඞ් ඛාතං අනුමානං. එවන් ති 

‘‘ඉධ පනාහ’’න් ති වුත් තප් පකාෙරන. 

369. චක් ඛුං අබන් ධන් ෙත වියාති අපාසාදිකතාය පස් සන් තානං චක් ඛුං අත් තනි 

අබන් ධන් ෙත විය. කුලසන් තානානුබන් ෙධො ෙරොෙගො කුලෙරොෙගො. උළාරන් ති සානුභාවං. 

ෙයො හි ආනුභාවසම් පන් ෙනො, තං ‘‘මෙහසක් ඛ’’න් ති වදන් ති. අරහත් තං ගණ් හන් ෙතොති 

උක් කට් ඨනිද් ෙදෙසොයං, ෙහට් ඨිමඵලානි ගණ් හන් ෙතොපි. 

373. ජීවිකා ජීවිතවුත් ති. 

374. ධම් මං ෙචෙතති සංෙවෙදති එෙතහීති ධම් මෙචතියානි, ධම් මස් ස පූජාවචනානි. 

නනු ෙචතානි බුද් ධසඞ් ඝගුණදීපනානිපි සන් ති? කථං ‘‘ධම් මෙචතියානීති ධම් මස් ස 

චිත් තීකාරවචනානී’’ති වුත් තන් ති ආහ ‘‘තීසු හී’’තිආදි. තත් ථ යස ්මා බුද් ධරතනමූලකානි 
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ෙසසරතනානි තස් ස වෙසන ලද් ධබ් බෙතො. ෙකොසලරඤ් ඤා ෙචත් ථ බුද් ධගාරෙවන 

ධම් මසඞ් ඝගාරවං පෙවදිතං, තස් මා ‘‘භගවති චිත් තීකාෙර කෙත ධම් ෙමොපි කෙතොව 

ෙහොතී’’ති වුත් තං. යස් මා ච රතනත් තයපසාදපුබ් බිකා සාසෙන සම් මාපටිපත් ති, තස් මා 

වුත් තං – ‘‘ආදිබහ් මචරියකානීති මග් ගබහ් මචරියස් ස ආදිභූතානී’’ති. ෙසසං 

සුවිඤ් ෙඤය්යෙමව. 

 

ධම් මෙචතියසුත් තවණ් ණනාය ලීනත් ථප් පකාසනා සමත් තා. 

 

 

 

ෙවනත් දහම් කරුණු ( රාජකාරාම උප්පත්ති කථා) 
 

සංයුත් තනිකාෙය 

මහාවග් ග-අට් ඨකථා 

11. ෙසොතාපත් තිසංයුත් තං 

2. රාජකාරාමවග් ෙගො 

1. සහස් සභික් ඛුනිසඞ් ඝසුත් තවණ් ණනා 

1007. දුතියස් ස පඨෙම රඤ් ඤා කාරිතත් තා එවං ලද් ධනාෙම ආරාෙම, තං රඤ් ඤා 

පෙසනදිෙකොසෙලන කතං. පඨමෙබොධියං කිර ලාභග් ගයසග් ගපත් තං සත් ථාරං දිස ්වා 

තිත් ථියා චින් තයිංසු – ‘‘සමෙණො ෙගොතෙමො ලාභග් ගයසග් ගපත් ෙතො, න ෙඛො පෙනස 

අඤ් ඤං කිඤ් චි සීලං වා සමාධිං වා නිස් සාය එවං ලාභග් ගයසග් ගපත් ෙතො. භූමිසීසං පන 

ෙතන ගහිතං, සෙච මයම් පි ෙජතවනසමීෙප ආරාමං කාරාෙපතුං සක් කුෙණය්යාම, 

ලාභග් ගයසග් ගපත් තා භෙවය් යාමා’’ති. ෙත අත් තෙනො අත් තෙනො උපට් ඨාෙක 

සමාදෙපත් වා සතසහස් සමත් ෙත කහාපෙණ ලභිත් වා ෙත ආදාය රඤ් ෙඤො සන් තිකං 

අගමංසු. රාජා ‘‘කිං එත’’න් ති? පුච් ඡි. මයං ෙජතවනසමීෙප තිත් ථියාරාමං කෙරොම, සෙච 

සමෙණො ෙගොතෙමො වා සමණස් ස ෙගොතමස් ස සාවකා වා ආගන් ත් වා වාෙරස් සන් ති, 

වාෙරතුං මා අදත් ථාති ලඤ් ජං අදංසු. රාජා ලඤ් ජං ගෙහත් වා ‘‘ගච් ඡථ කාෙරථා’’ති ආහ. 

ෙත ගන් ත් වා, අත් තෙනො උපට් ඨාෙකහි දබ් බසම් භාෙර ආහරාෙපත් වා, 

ථම් භුස් සාපනාදීනි කෙරොන් තා, උච් චාසද් දා මහාසද් දා එකෙකොලාහලං අකංසු. සත් ථා 
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ගන් ධකුටිෙතො නික් ඛම් ම පමුෙඛ ඨත් වා ‘‘ෙක පන ෙත, ආනන් ද, උච් චාසද් දා මහාසද් දා 

ෙකවට් ටා මඤ් ෙඤ මච් ඡවිෙලොෙප’’ති?, පුච් ඡි. තිත් ථියා, භන් ෙත, ෙජතවනසමීෙප 

තිත් ථියාරාමං කෙරොන් තීති. ආනන් ද, ඉෙම සාසෙනන පටිවිරුද් ධා භික් ඛුසඞ් ඝස් ස 

අඵාසුවිහාරං කරිස් සන් ති, රඤ් ෙඤො ආෙරොෙචත් වා වාරාෙපහීති. 

ෙථෙරො භික් ඛුසඞ් ෙඝන සද් ධිං ගන් ත් වා රාජද් වාෙර අට් ඨාසි. රඤ් ෙඤො ‘‘ෙථරා, ෙදව, 

ආගතා’’ති නිෙවදයිංසු. රාජා ලඤ් ජස් ස ගහිතත් තා න නික් ඛමි. ෙථරා ගන් ත් වා සත් ථු 

ආෙරොචයිංසු. සත් ථා සාරිපුත් තෙමොග් ගල් ලාෙන ෙපෙසසි. රාජා ෙතසම් පි දස ්සනං න 

අදාසි. ෙත ආගන් ත් වා සත් ථු ආෙරොචයිංසු ‘‘න, භන් ෙත, රාජා නික් ඛන් ෙතො’’ති. සත් ථා 

තඞ් ඛණංෙයව බ්යාකාසි – ‘‘අත් තෙනො රජ් ෙජ ඨත් වා කාලං කාතුං න ලභිස් සතී’’ති. 

දුතියදිවෙස ච සාමංෙයව භික් ඛුසඞ් ඝපරිවාෙරො ගන් ත් වා රාජද් වාෙර අට් ඨාසි. රාජා 

‘‘සත් ථා ආගෙතො’’ති සුත් වා නික් ඛමිත් වා, නිෙවසනං පෙවෙසත් වා, සාරපල් ලඞ් ෙක 

නිසීදාෙපත් වා, යාගුඛජ් ජකං අදාසි. සත් ථා පරිභුත් තයාගුඛාදනීෙයො ‘‘යාව භත් තං 

නිට් ඨාති, තාව සත් ථු සන් තිෙක නිසීදිස් සාමී’’ති ආගන් ත් වා නිසින් නං රාජානං ‘‘තයා, 

මහාරාජ, ඉදං නාම කත’’න් ති අවත් වා, ‘‘කාරෙණෙනව නං සඤ් ඤාෙපස් සාමී’’ති ඉදං 

අතීතකාරණං ආහරි – මහාරාජ, පබ් බජිෙත නාම අඤ් ඤමඤ් ඤං යුජ් ඣාෙපතුං න වට් ටති. 

අතීෙතපි ඉසෙයො අඤ් ඤමඤ් ඤං යුජ් ඣාෙපත් වා සහ රට් ෙඨන රාජා සමුද් දං පවිට් ෙඨොති. 

කදා භගවාති? 

අතීෙත, මහාරාජ, භරුරට් ෙඨ භරුරාජා නාම රජ් ජං කාෙරති. පඤ් චසතා පඤ් චසතා 

ද් ෙව ඉසිගණා පබ් බතපාදෙතො ෙලොණම් බිලෙසවනත් ථාය භරුනගරං ගන් ත් වා නගරස් ස 

අවිදූෙර ද් ෙව රුක් ඛා අත් ථි, පඨමං ආගෙතො ඉසිගෙණො එකස් ස රුක් ඛස් ස මූෙල නිසීදි, 

පච් ඡාගෙතොපි එකස් සාති. ෙත යථාභිරන් තං විහරිත් වා පබ් බතපාදං එව අගමංසු. ෙත පුන 

ආගච් ඡන් තාපි අත් තෙනො රුක් ඛමූෙලෙයව නිසීදන් ති. අද් ධාෙන ගච් ඡන් ෙත එෙකො 

රුක් ෙඛො සුක් ඛි, තස් මිං සුක් ෙඛ ආගතා තාපසා ‘‘අයං රුක් ෙඛො මහා, අම් හාකම් පි 

ෙතසම් පි පෙහොස් සතී’’ති ඉතෙරසං රුක් ඛමූලස් ස එකපෙදෙස නිසීදිංසු. ෙත පච් ඡා 

ආගච් ඡන් තා රුක් ඛමූලං අපවිසිත් වා බහි ඨිතාව ‘‘කස් මා තුම් ෙහ එත් ථ නිසීදථා’’ති 

ආහංසු. ආචරියා අම් හාකං රුක් ෙඛො සුක් ෙඛො, අයං රුක් ෙඛො මහා, තුම් ෙහපි පවිසථ, 

තුම් හාකම් පි අම් හාකම් පි පෙහොස් සතීති. ෙත ‘‘න මයං පවිසාම, නික් ඛමථ තුම් ෙහ’’ති 

කථං වඩ් ෙඪත් වා ‘‘න තුම් ෙහ අත් තෙනොව මෙනන නික් ඛමිස් සථා’’ති හත් ථාදීසු 

ගෙහත් වා නික් කඩ් ඪිංසු. ෙත ‘‘ෙහොතු සික් ඛාෙපස් සාම ෙන’’ති ඉද් ධියා ෙසොවණ් ණමයානි 

ද් ෙව චක් කානි රජතමයඤ් ච අක් ඛං මාෙපත් වා පවට් ෙටන් තා රාජද් වාරං අගමිංසු. 

රඤ් ෙඤො ‘‘එවරූපං, ෙදව, තාපසා පණ් ණාකාරං ගෙහත් වා ඨිතා’’ති නිෙවදයිංසු. රාජා 

තුට් ෙඨො ‘‘පක් ෙකොසථා’’ති ෙත පක් ෙකොසාෙපත් වා ‘‘මහාකම් මං තුම් ෙහහි කතං, අත් ථි 

ෙවො කිඤ් චි මයා කත් තබ් බ’’න් ති ආහ. ආම, මහාරාජ, අම් හාකං නිසින් නට් ඨානං 
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එකරුක් ඛමූලං අත් ථි, තං අඤ් ෙඤහි ඉසීහි ගහිතං, තං ෙනො දාෙපහීති. රාජා පුරිෙස 

ෙපෙසත් වා තාපෙස නික් කඩ් ඪාෙපසි. 

ෙත බහි ඨිතා ‘‘කිං නු ෙඛො දත් වා ලභිංසූ’’ති ඔෙලොකයමානා ‘‘ඉදං නාමා’’ති දිස් වා 

‘‘මයම් පි ලඤ් ජං දත් වා පුන ගණ් හිස් සාමා’’ති ඉද් ධියා ෙසොවණ් ණමයං රථපඤ් ජරං 

මාෙපත් වා ආදාය අගමංසු. රාජා දිස් වා තුට් ෙඨො – ‘‘කිං, භන් ෙත, කාතබ් බ’’න් ති?, ආහ. 

මහාරාජ අම් හාකං රුක් ඛමූෙල අඤ් ෙඤො ඉසිගෙණො නිසින් ෙනො, තං ෙනො රුක් ඛමූලං 

දාෙපහීති. රාජා පුරිෙස ෙපෙසත් වා ෙත නික් කඩ් ඪාෙපසි. තාපසා අඤ් ඤමඤ් ඤං කලහං 

කත් වා, ‘‘අනනුච් ඡවිකං අම් ෙහහි කත’’න් ති විප් පටිසාරිෙනො හුත් වා පබ් බතපාදෙමව 

අගමංසු. තෙතො ෙදවතා ‘‘අයං රාජා ද් වින් නං ඉසිගණානං හත් ථෙතො ලඤ් ජං ගෙහත් වා 

අඤ් ඤමඤ් ඤං කලහං කාරාෙපසී’’ති කුජ් ඣිත් වා මහාසමුද් දං උබ් බට් ෙටත් වා තස් ස 

රඤ් ෙඤො විජිතං ෙයොජනසහස් සමත් තට් ඨානං සමුද් දෙමව අකංසූති. 

‘‘ඉසීනමන් තරං කත් වා, භරුරාජාති ෙම සුතං; 

උච් ඡින් ෙනො සහ රට් ෙඨහි, ස රාජා විභවඞ් ගෙතො’’ති. (ජා. 1.2.125) – 

එවං භගවතා ඉමස් මිං අතීෙත දස් සිෙත යස් මා බුද් ධානං නාම කථා ඔකප් පනියා ෙහොති, 

‘‘තස් මා රාජා අත් තෙනො කිරියං සල් ලක් ෙඛත් වා අනුපධාෙරත් වා මයා අකත් තබ් බං 

කම් මං කත’’න් ති ‘‘ගච් ඡථ, භෙණ, තිත් ථිෙය නික් කඩ් ඪථා’’ති නික් කඩ් ඪාෙපත් වා 

චින් ෙතසි – ‘‘මයා කාරිෙතො විහාෙරො නාම නත් ථි, තස් මිංෙයව ඨාෙන විහාරං 

කාෙරස් සාමී’’ති ෙතසං දබ් බසම් භාෙරපි අදත් වා විහාරං කාෙරසි. තං සන් ධාෙයතං වුත් තං. 
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