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පටුන 

නකමොතස්ස  වකතොඅ හකතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

විනයපිටකෙ 

පාචිත්තිය-අට්ඨෙථා 

5. පාචිත්තියෙණ්ඩං 
1. මුසාවාදවග්ක ො 

1. මුසාවාදසික්ඛාපදවණ්ණනා 

කයසං නවහිවග්ක හි, සඞ් කහොසුප්පතිට්ඨිකතො; 
ඛුද්දොනංඅයංදානි, කතසං වතිවණ්ණනා. 

1. තත්ථ මුසාවාදවග් ස්ස තාව පඨමසික්ඛාපකද හත්ථකෙොති තස්ස 

කථ ස්ස නාමං. සෙයානං පුත්කතොති සෙයපුතත්ක ො. බුද්ධොකල කි 
සෙයකුලකතො අසීති පුරිසසහස්සානි පබ්බජිංසු, කතසං කසො අඤ්ඤතක ොති. 

වාදක්ඛිත්ක ොති ‘‘වාදං ෙරිස්සාමී’’ති එවං පරිවිතක්කිකතන වාකදන
ප වාදිසන්තිෙංඛිත්කතොපක්ඛිත්කතොපහිකතො කපසිකතොතිඅත්කථො.වාදම්හිවා
සකෙන චිත්කතන ඛිත්කතො. යත්ර යත්ර වාකදො තත්ර තකත්රව සන්දිස්සතීතිපි

වාදක්ඛිත්කතො. අවජානිත්වා අවජානාතීති අත්තකනො වාකද ෙඤ්චි කදොසං
සල්ලක්කඛන්කතො ‘‘නායං මම වාකදො’’ති අවජානිත්වා පුන ෙකථන්කතො
ෙකථන්කතොනිද්කදොසතංසල්ලක්කඛත්වා‘‘මකමවඅයංවාකදො’’ති පටිජානාති. 

පටිජානිත්වාඅවජානාතීතිකිස්මිඤ්චිකදවවචකන ආනිසංසංසල්ලක්කඛන්කතො
‘‘අයංමමවාකදො’’තිපටිජානිත්වාපුනෙකථන්කතොෙකථන්කතො තත්ථකදොසං

සල්ලක්කඛත්වා ‘‘නායංමමවාකදො’’තිඅවජානාති. අඤ්කඤනඤ්ඤංපටිචරතීති
අඤ්කඤනො කණනඅඤ්ඤංො ණං පටිච තිපටිච්ඡාකදතිඅජ්කඣොත්ථ ති, 

‘‘රූපං අනිච්චං ජානිතබ්බකතො’’ති වත්වා පුන ‘‘ජාතිධම්මකතො’’තිආදීනි වදති.
කුරුන්දියං පන ‘‘එතස්ස පටිච්ඡාදනකහතුං අඤ්ඤං බහං ෙකථතී’’ති වුත්තං.
තත්රායං අධිප්පාකයො – යං තං පටිජානනඤ්ච අවජානනඤ්ච, තස්ස 

පටිච්ඡාදනත්ථං ‘‘කෙොආහ, කිංආහ, කිස්මිංආහා’’තිඑවමාදි බහං ාසතීති.
පුන මහාඅට්ඨෙථායං ‘‘අවජානිත්වා පටිජානන්කතො පටිජානිත්වා 

අවජානන්කතො එව ච අඤ්කඤනඤ්ඤං පටිච තී’’ති වුත්තං. සම්පජානමුසා 

භාසතීති ජානන්කතො මුසා  ාසති. සඞ්කෙ ං ෙත්වා විසංවාකදතීති
පුක  ත්තාදීසු ‘‘අසුෙස්මිං නාම ොකල අසුෙස්මිං නාම පකදකස වාකදො
කහොතූ’’ති සඞ්කෙතං ෙත්වා සඞ්කෙතකතො පුක  වා පච්ඡා වා  න්ත්වා
‘‘පස්සථක ො, තිත්ථියානආ තාප ාජිතා’’තිපක්ෙමති. 

2. සම්පජානමුසාවාකදතිජානිත්වාජානන්තස්සචමුසා ණකන. 
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3. විසංවාදනපුතකරක්ඛාරස්සාතිවිසංවාදනචිත්තංපු කතොෙත්වා වදන්තස්ස. 

වාචාති මිච්ඡාවාචාපරියාපන්නවචනසමුට්ඨාපිො කචතනා. ගිරාති තාය

කචතනාය සමුට්ඨාපිතසද්දං දස්කසති. බ්යප්පකථොති වචනපකථො; වාචාකයව හි
අඤ්කඤසම්පි දිට්ඨානු තිමාපජ්ජන්තානං පථභූතකතො බයප්පකථොති වුච්චති. 

වචීකභකදොතිවචීසඤ්ඤිතායවාචායක කදො; පක ද තාවාචාඑවඑවං වුච්චති.

වාචසිොවිඤ්ඤත්තීති වචීවිඤ්ඤත්ති. එවං පඨමපකදනසුද්ධකචතනා, මජ්කඣ
තීහි තංසමුට්ඨාපිතසද්දසහිතා කචතනා, අන්කත එකෙන විඤ්ඤත්තිසහිතා

කචතනා ‘‘ෙථිතා’’ති කවදිතබ්බා. අනරියකවොහාරාති අනරියානං
බාලපුථුජ්ජනානංකවොහා ා. 

එවං සම්පජානමුසාවාදං දස්කසත්වා ඉදානි අන්කත වුත්තානං 
සම්පජානමුසාවාදසඞ්ඛාතානං අනරියකවොහා ානං ලක්ඛණං දස්කසන්කතො 

‘‘අදිට්ඨංදිට්ඨංකම’’තිආදිමාහ.තත්ථඅදිට්ඨංදිට්ඨං කමතිඑවංවදකතොවචනං
තංසමුට්ඨාපිොවාකචතනාඑකෙොඅනරියකවොහාක ොතිඉමිනානකයනඅත්කථො 
කවදිතබ්කබො. අපිකචත්ථ චක්ඛුවකසන අග් හිතා ම්මණං අදිට්ඨං, 
කසොතවකසන අග් හිතං අසුතං, ඝානාදිවකසන මුනිත්වා තීහි ඉන්ද්රිකයහි
එොබද්ධං වියෙත්වා පත්වා අග් හිතං අමුතං, අඤ්ඤත්ර පඤ්චහි ඉන්ද්රිකයහි
සුද්කධන විඤ්ඤාකණකනවඅග් හිතංඅවිඤ්ඤාතන්තිකවදිතබ්බං.පාළියංපන 

‘‘අදිට්ඨං නාම න චක්ඛුනා දිට්ඨ’’න්ති එවං ඔළාරිකෙකනව නකයන කදසනා
ෙතාති. දිට්ඨාදීසු ච අත්තනාපි පක නපි දිට්ඨං දිට්ඨකමව. එවං
සුතමුතවිඤ්ඤාතානීති අයකමකෙො පරියාකයො. අපක ො නකයො යං අත්තනා
දිට්ඨං දිට්ඨකමවතං.එසනකයොසුතාදීසු.යංපනපක නදිට්ඨං, තංඅත්තනා
සුතට්ඨාකන තිට්ඨති.එවංමුතාදීනිපි. 

4. ඉදානි කතසං අනරියකවොහා ානං වකසන ආපත්තිං ආක ොකපත්වා

දස්කසන්කතො ‘‘තීහාොකරහී’’තිආදිමාහ. තස්සත්කථො ‘‘තීහි ආොක හි පඨමං
ඣානං සමාපජ්ජින්ති සම්පජානමුසා  ණන්තස්ස ආපත්ති පා ාජිෙස්සා’’ති 

එවමාදිචතුත්ථපා ාජිෙපාළිවණ්ණනායං වුත්තනකයකනව කවදිතබ්කබො.
කෙවලඤ්හිතත්ථ ‘‘පඨමංඣානංසමාපජ්ජි’’න්තිඉධ‘‘අදිට්ඨංදිට්ඨංකම’’ති, 

තත්ථ ච ‘‘ආපත්ති පා ාජිෙස්සා’’ති ‘‘ඉධ ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති එවං
වත්ථුමත්කතආපත්තිමත්කත චවිකසකසො, කසසංඑෙලක්ඛණකමවාති. 

9. තීහාොකරහි දිට්කඨ කවමතිකෙොතිආදීනම්පි අත්කථො ‘‘දිට්ඨස්ස කහොති 

පා ාජිෙං ධම්මං අජ්ඣාපජ්ජන්කතො දිට්කඨ කවමතිකෙො’’ති 

එවමාදිදුට්ඨකදොසපාළිවණ්ණනායං වුත්තනකයකනව කවදිතබ්කබො.
පාළිමත්තකමව හි එත්ථ විකසකසො, අත්කථ පන සකථ වාකද කිඤ්චි
නානාෙ ණංනත්ථි. 
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11. සහසා භණතීති අවීමංසිත්වා අනුපධාක ත්වා වා කවක න දිට්ඨම්පි 

‘‘අදිට්ඨං කම’’ති  ණති. අඤ්ඤං භණිස්සාමීති අඤ්ඤං භණතීති මන්දත්තා
ජළත්තාපක්ඛලන්කතො‘‘චීව ’’න්තිවත්තබ්කබ‘‘චී ’’න්තිආදිං ණති. කයො
පන සාමකණක න ‘‘අපි  න්කත මය්හං උපජ්ඣායං පස්සිත්ථා’’ති වුත්කතො
කෙළිං කුරුමාකනො ‘‘තව උපජ්ඣාකයො දාරුසෙටං කයොකජත්වා  කතො
 විස්සතී’’තිවාසිඞ් ාලසද්දං සුත්වා ‘‘ෙස්සායං න්කතසද්කදො’’තිවුත්කතො
‘‘මාතුයාකතයාකනන ච්ඡන්තියා ෙද්දකමලග් චක්ෙංඋද්ධ න්තානංඅයං
සද්කදො’’ති වා එවං කනව දවා න  වා අඤ්ඤං  ණති, කසො ආපත්තිං
ආපජ්ජතිකයව. අඤ්ඤාපූ ණෙථානාමකහොති, එකෙො ාකමකථොෙංකතලං 
ලභිත්වාවිහා ංආ කතොසාමකණ ං ණති–‘‘ත්වංඅජ්ජකුහිං කතො,  ාකමො
එෙකතකලො අකහොසී’’ති වාපච්ඡිොයඨපිතංපූවඛණ්ඩංලභිත්වා ‘‘අජ්ජ ාකම
පච්ඡිොහි පූකව චාක සු’’න්ති වා, අයං මුසාවාකදොව කහොති. කසසං
උත්තානකමවාති. 

තිසමුට්ඨානං – ොයචිත්තකතො වාචාචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච
සමුට්ඨාති, කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

මුසාවාදසික්ඛාපදංපඨමං. 

2. ඔමසවාදසික්ඛාපදවණ්ණනා 

12. දුතියසික්ඛාපකද ඔමසන්තීතිඔවිජ්ඣන්ති. ඛුංකසන්තීතිඅක්කෙොසන්ති. 

වම්කභන්තීති පධංකසන්ති. 

13. භූ පුතබ්බ්න්ති ඉදං වත්ථුං   වා ඔමසවාද  හණත්ථං ආහරි. 

නන්දිවිසාක ො නාමාති නන්දීති තස්ස බලීබද්දස්ස නාමං, විසාණානි පනස්ස

විසාලානි, තස්මා ‘‘නන්දිවිසාක ො’’ති වුච්චති. කබොධිසත්කතො කතන සමකයන
නන්දිවිසාකලොනාම කහොති. බ්රාහ්මකණො තං යාගු ත්තාදීහි අතිවිය කපොකසසි.

අථ කසො බ්රාහ්මණං අනුෙම්පමාකනො ‘‘ ච්ඡ ත්ව’’න්තිආදිමාහ.  ත්කථව

අට්ඨාසීති අකහතුෙපටිසන්ධිොකලපි ප ඛුංසනං අමනාපකතොකයව පච්කචසි, 

තස්මා බ්රාහ්මණස්ස කදොසං දස්කසතුොකමො අට්ඨාසි. සෙටස ං අතිබ්ද්ධං

පවට්කටසීති පටිපාටියා ඨකපත්වා කහට්ඨාරුක්කඛ දත්වා එොබද්ධං ෙත්වා
මුග් මාසවාලුොදීහි පුණ්ණං සෙටසතං පවට්කටන්කතො, කිඤ්චාපි පුබ්කබ
පතිට්ඨිතා ප්පකදසං පුන අක  පත්කත පවට්ටිතං කහොති, කබොධිසත්කතො පන
පුරිමසෙකටන පතිට්ඨිතට්ඨාකන පච්ඡිමසෙටං පතිට්ඨාකපතුං
සෙටසතප්පමාණං පකදසං පවට්කටසි. කබොධිසත්තානඤ්හි සිථිලෙ ණංනාම 

නත්ථි. ක න චත් මකනො අහූති කතන බ්රාහ්මණස්ස ධනලාක න අත්තකනො
ෙම්කමනචකසොනන්දිවිසාකලොඅත්තමකනොඅකහොසි. 
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15. අක්කෙොකසනපීති එත්ථ පන යස්මා ප කතො ‘‘ද්කව අක්කෙොසා –
හීකනොචඅක්කෙොකසොඋක්ෙට්කඨොචඅක්කෙොකසො’’තිවි ජිතුොකමො, තස්මා
යථා පුබ්කබ ‘‘හීකනනපි අක්කෙොකසන ඛුංකසන්තී’’ති වුත්තං; එවං අවත්වා

‘‘අක්කෙොකසන’’ ඉච්කචවමාහ. කවනජාතීති තච්ඡෙජාති; කවණුො ජාතීතිපි 

වදන්ති. කනසාදජාතීතිමි ලුද්දොදිජාති. 

රථොරජාතීති චම්මො ජාති. පුතක්කුසජාතීති පුප්ඵඡඩ්ඩෙජාති. 

අවෙණ්ණොදි දාසානංනාමංකහොති; තස්මා හීනං. ඔඤ්ඤා න්තිඅවඤ්ඤාතං; 

‘‘උඤ්ඤාත’’න්තිපි පඨන්ති. අවඤ්ඤා න්ති වම්ක ත්වා ඤාතං. හීළි න්ති

ජිගුච්ඡිතං. පරිභූ න්ති කිකමකතනාතිති පරි වෙතං. අචිත්තීෙ න්ති න
 රුෙතං. 

කෙොට්ඨෙෙම්මන්තිතච්ඡෙෙම්මං. මුද්දාතිහත්ථමුද්දා ණනා.  ණනාති 

අච්ඡිද්දොදිඅවකසස ණනා. ක ඛාතිඅක්ඛ කලඛා.මධුකමහාබාකධො කවදනාය

අ ාවකතො‘‘උක්ෙට්කඨො’’තිවුත්කතො. පාටිෙඞ්ඛාති ඉච්ඡිතබ්බා. යොකරනවා

භොකරන වාති යො  ොක  කයොකජත්වා කයො අක්කෙොකසො. 

ොටකෙොටචිොය වාති ‘‘ොට’’න්ති පුරිසනිමිත්තං, ‘‘කෙොටචිො’’ති
ඉත්ථිනිමිත්තං; එකතහි වා කයො අක්කෙොකසො, එකසො හීකනො නාම
අක්කෙොකසොති. 

16. ඉදානි කතසං ජාතිආදීනං පක දවකසන ආපත්තිං ආක ොකපත්වා

දස්කසන්කතො ‘‘උපසම්පන්කනො උපසම්පන්න’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ 

ඛුංකසතුොකමො වම්කභතුොකමො මඞ්කුෙත්තුොකමොති අක්කෙොසිතුොකමො 

පධංසිතුොකමො   හිතුොකමො නිත්කතජං ෙත්තුොකමොති අත්කථො. හීකනන 

හීනන්ති හීකනන ජාතිවචකනන හීනජාතිෙං. එකතන උපාකයන සබ්බපකදසු
අත්කථො කවදිතබ්කබො. 

එත්ථ ච හීකනනහීනං වදන්කතොකිඤ්චාපි සච්චං වදති, ඔමසිතුොමතාය 

පනස්සවාචායවාචායපාචිත්තියං.උක්ෙට්කඨනහීනංවදන්කතොචකිඤ්චාපි
අලිෙං  ණති, ඔමසිතුොමතාය පන ඉමිනාව සික්ඛාපකදන පාචිත්තියං
ආපජ්ජති, න පුරිකමන. කයොපි ‘‘අතිචණ්ඩාකලොසි, අතිබ්රාහ්මකණොසි, 

දුට්ඨචණ්ඩාකලොසි, දුට්ඨබ්රාහ්මකණොසී’’තිආදීනි වදති, කසොපි ආපත්තියා
ොක තබ්කබො. 

26. සන්ති ඉකධෙච්කචති වාක  පන පරිහරිත්වා වුත්ත ාකවන දුක්ෙටං.

එකසවනකයො කයනූන…කප.…න මයන්තිවාක සුපි. අනුපසම්පන්කනපන
චතූසුපි වාක සු දුක්ෙටකමව. කචොක ොසි  ණ්ඨික දකෙොසීතිආදිවචකනහි පන
උපසම්පන්කනපිඅනුපම්පන්කනපිසබ්බවාක සු දුක්ෙටකමව.දවෙමයතායපන
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උපසම්පන්කනපිඅනුපසම්පන්කනපිසබ්බවාක සු දුබ් ාසිතං. දවෙමයතානාම
කෙළිහසාධිප්පායතා.ඉමස්මිඤ්චසික්ඛාපකදඨකපත්වා භික්ඛුංභික්ඛුනීආදකයො
සබ්බසත්තාඅනුපසම්පන්නට්ඨාකනඨිතාති කවදිතබ්බා. 

35. අත්ථපුතකරක්ඛාරස්සාතිආදීසු පාළියා අත්ථං වණ්ණයන්කතො 

අත්ථපුතකරක්ඛාකරො; පාළිංවාකචන්කතො ධම්මපුතකරක්ඛාකරො; අනුසිට්ඨියංඨත්වා
‘‘ඉදානිපි චණ්ඩාකලොසි, පාපං මා අොසි, මා තකමො තමප ායකණො

අකහොසී’’තිආදිනා නකයන ෙකථන්කතො අනුසාසනීපුතකරක්ඛාකරො නාමාති
කවදිතබ්කබො.කසසංඋත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – ොයචිත්තකතො වාචාචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච 

සමුට්ඨාති. කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, 

වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. දුබ්භාසි ාපත්ති පකනත්ථ 

වාචාචිත්තකතො සමුට්ඨාති, කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
අකුසලචිත්තං, ද්විකවදනංසුඛාචමජ්ඣත්තාචාති. 

ඔමසවාදසික්ඛාපදංදුතියං. 

3. කපසුඤ්ඤසික්ඛාපදවණ්ණනා 

36. තතියසික්ඛාපකද – භණ්ඩනජා ානන්ති සඤ්ජාත ණ්ඩනානං. 

භණ්ඩනන්ති ෙලහස්ස පුබ්බ ාක ො, ‘‘ඉමිනා ච ඉමිනා ච ඉදං ෙතං; එවං 

වුත්කත එවං වක්ඛාමා’’තිආදිෙං සෙසෙපක්කඛ සම්මන්තනං. ෙ කහොති

ආපත්ති ාමිකෙොොයවාචාවීතික්ෙකමො. විවාකදොතිවිග් ාහිෙෙථා.තං විවාදං

ආපන්නානං විවාදාපන්නානං. කපසුඤ්ඤන්ති පිසුණවාචං, පිය ාවස්ස
සුඤ්ඤෙ ණවාචන්තිවුත්තංකහොති. 

37. භික්ඛුකපසුඤ්කඤති භික්ඛූනංකපසුඤ්කඤ; භික්ඛුකතොසුත්වාභික්ඛුනා
භික්ඛුස්සඋපසංහටකපසුඤ්කඤතිඅත්කථො. 

38. ද්වීහාොකරහීතිද්වීහිො කණහි. පියෙමයස්ස වාති‘‘එවංඅහංඑතස්ස

පිකයො විස්සාමී’’තිඅත්තකනොපිය ාවංපත්ථයමානස්ස වා. කභදාධිප්පායස්ස

වාති‘‘එවමයංඑකතනසද්ධිං භිජ්ජිස්සතී’’තිප ස්සපක නක දංඉච්ඡන්තස්ස

වා. ජාතික ොපීතිආදි සබ්බං පුරිමසික්ඛාපකද වුත්තනයකමව. ඉධාපි භික්ඛුනිං
ආදිංෙත්වාසබ්කබඅනුපසම්පන්නානාම. 

න පියෙමයස්ස න කභදාධිප්පායස්සාති එෙං අක්කෙොසන්තං එෙඤ්ච
ඛමන්තං දිස්වා ‘‘අකහො නිල්ලජ්කජො, ඊදිසම්පි නාම  වන්තං පුන වත්තබ්බං
මඤ්ඤිස්සතී’’ති එවං කෙවලං පාප  හිතාය  ණන්තස්ස අනාපත්ති. කසසං 
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උත්තානත්ථකමව. තිසමුට්ඨානං – ොයචිත්තකතො වාචාචිත්තකතො
ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

කපසුඤ්ඤසික්ඛාපදංතතියං. 

4. පදකසොධම්මසික්ඛාපදවණ්ණනා 

44. චතුත්ථසික්ඛාපකද – අප්පතිස්සාති අප්පතිස්සවා. උපාසොති වුත්කත
වචනම්පි න කසොතුොමා; අනාද ාති අත්කථො. අප්පතිස්සයා වා 

අනීචවුත්තිකනොති අත්කථො. අසභා වුත්තිොති විස ා ජීවිො, යථා භික්ඛූසු
වත්තිතබ්බං; එවංඅප්පවත්තවුත්තිකනොතිඅත්කථො. 

45. පදකසො ධම්මං වාකචයයාති එෙකතො පදං පදං ධම්මං වාකචයය; 

කෙොට්ඨාසං කෙොට්ඨාසං වාකචයයාති අත්කථො. යස්මා පන තං
කෙොට්ඨාසනාමෙං පදං චතුබ්බිධං කහොති, තස්මා තං දස්කසතුං ‘‘පදං අනුපදං

අන්වක්ඛ ං අනුබයඤ්ජන’’න්ති පද ාජනං වුත්තං. තත්ථ පදන්ති එකෙො

 ාථාපාකදො අධිප්කපකතො. අනුපදන්ති දුතියපාකදො. අන්වක්ඛරන්ති 

එකෙෙමක්ඛ ං. අනුබ්යඤ්ජනන්තිපුරිමබයඤ්ජකනනසදිසං පච්ඡාබයඤ්ජනං.
යං කිඤ්චි වා එෙමක්ඛ ං අන්වක්ඛ ං, අක්ඛ සමූකහො අනුබයඤ්ජනං, 
අක්ඛ ානුබයඤ්ජනසමූකහො පදං. පඨමපදං පදකමව, දුතියං අනුපදන්ති 

එවකමත්ථනානාෙ ණංකවදිතබ්බං. 

ඉදානි පදංනාමඑෙක ො පට්ඨකපත්වාඑෙක ොඔසාකපන්තීති ාථාබන්ධං
ධම්මං වාකචන්කතො ‘‘මකනොපුබ්බඞ් මා ධම්මා’’ති එෙකමෙං පදං
සාමකණක න සද්ධිං එෙකතො ආ භිත්වා එෙකතොකයව නිට්ඨාකපති. එවං

වාකචන්තස්ස පද ණනාය පාචිත්තියා කවදිතබ්බා. අනුපදං නාම පාකටක්ෙං

පට්ඨකපත්වා එෙක ො ඔසාකපන්තීති කථක න ‘‘මකනොපුබ්බඞ් මා ධම්මා’’ති
වුත්කත සාමකණක ො තං පදං අපාපුණිත්වා ‘‘මකනොකසට්ඨා මකනොමයා’’ති
දුතියපදංඑෙකතො ණති, ඉකමපාකටක්ෙංපට්ඨකපත්වාඑෙකතොඔසාකපන්ති

නාම. එවංවාකචන්තස්සාපිඅනුපද ණනායපාචිත්තියා. අන්වක්ඛරංනාමරූපං 

අනිච්චන්ති වුච්චමාකනො ‘‘රූ’’ති ඔපාක තීති ‘‘රූපං අනිච්චන්ති  ණ
සාමකණ ා’’ති වුච්චමාකනො රූො මත්තකමව එෙකතො වත්වා තිට්ඨති. එවං
වාකචන්තස්සාපිඅන්වක්ඛ  ණනායපාචිත්තියා.  ාථාබන්කධපිචඑසනකයො

ලබ් තිකයව. අනුබ්යඤ්ජනං නාම රූපං අනිච්චන්ති වුච්චමාකනො කවදනා

අනිච්චාතිසද්දංනිච්ඡාකරතීති‘‘රූපං, භික්ඛකව, අනිච්චං, කවදනාඅනිච්චා’’ති
ඉමං සුත්තං වාචයමාකනො කථක න ‘‘රූපං අනිච්ච’’න්ති වුච්චමාකනො
සාමකණක ො සීඝපඤ්ඤතාය ‘‘කවදනා අනිච්චා’’ති ඉමං අනිච්චපදං කථ ස්ස
‘‘රූපං අනිච්ච’’න්ති එකතන අනිච්චපකදන සද්ධිං එෙකතො  ණන්කතො වාචං
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නිච්ඡාක ති. එවං වාකචන්තස්සාපි අනුබයඤ්ජන ණනාය පාචිත්තියා. අයං
පකනත්ථ සඞ්කඛකපො – ඉකමසු පදාදීසු යං යං එෙකතො  ණති කතන කතන 

ආපත්තිංආපජ්ජතීති. 

බුද්ධභාසික ොතිසෙලංවිනයපිටෙං අභිධම්මපිටෙංධම්මපදංචරියාපිටෙං
උදානං ඉතිවුත්තෙං ජාතෙං සුත්තනිපාකතො විමානවත්ථු කපතවත්ථු

බ්රහ්මජාලාදීනි ච සුත්තානි. සාවෙභාසික ොති චතුපරිසපරියාපන්කනහි
සාවකෙහි  ාසිකතො 
අනඞ් ණසම්මාදිට්ඨිඅනුමානසුත්තචුළකවදල්ලමහාකවදල්ලාදිකෙො. 

ඉසිභාසික ොති බාහි පරිබ්බාජකෙහි  ාසිකතො සෙකලො පරිබ්බාජෙවග්ක ො, 
බාවරියස්ස අන්කතවාසිොනං කසොළසන්නං බ්රාහ්මණානං පුච්ඡාති එවමාදි. 

කදව ාභාසික ොති කදවතාහි  ාසිකතො; කසො 
කදවතාසංයුත්තකදවපුත්තසංයුත්තමා සංයුත්තබ්රහ්මසංයුත්තසක්ෙසංයුත්තාදිව
කසන කවදිතබ්කබො. 

අත්ථූපසඤ්හික ොති අට්ඨෙථානිස්සිකතො. ධම්මූපසඤ්හික ොති
පාළිනිස්සිකතො; උ කයනාපි විවට්ටූපනිස්සිතකමව වදති. කිඤ්චාපි
විවට්ටූපනිස්සිතං වදති, තිස්කසො සඞ්ගීතිකයො ආරුළ්හධම්මංකයව පන පදකසො
වාකචන්තස්ස ආපත්ති. විවට්ටූපනිස්සිකතපි නානා ාසාවකසන
 ාථාසිකලොෙබන්ධාදීහි අභිසඞ්ඛකත අනාපත්ති. තිස්කසො සඞ්ගීතිකයො
අනාරුළ්කහපි කුලුම්බසුත්තං  ාකජොවාදසුත්තං තික්ඛින්ද්රියං චතුපරිවට්ටං
නන්කදොපනන්දන්ති ඊදිකස ආපත්තිකයව. අපලාලදමනම්පි වුත්තං, 
මහාපච්චරියම්පන පටිසිද්ධං. කමණ්ඩෙමිලින්දපඤ්කහසු කථ ස්ස
සෙපටි ාකන අනාපත්ති, යං  ඤ්කඤො සඤ්ඤාපනත්ථං ආහරිත්වා වුත්තං, 
තත්ථ ආපත්ති. 
වණ්ණපිටෙඅඞ්ගුලිමාලපිටෙ ට්ඨපාල අජතආළවෙ ජ්ජිතගුළ්හමග් ගුළ්හ
කවස්සන්ත ගුළ්හවිනයකවදල්ලපිටොනි පන අබුද්ධවචනානිකයවාති වුත්තං.
සීලූපකදකසොනාමධම්මකසනාපතිනා වුත්කතොතිවදන්ති, තස්මිංආපත්තිකයව.
අඤ්ඤානිපි මග් ෙථාආ ම්මණෙථාබුද්ධිෙදණ්ඩෙඤාණවත්ථුඅසු ෙථාදීනි
අත්ථි, කතසු සත්තතිංස කබොධිපක්ඛියධම්මා වි ත්තා, ධුතඞ් පඤ්කහ පටිපදා
වි ත්තා; තස්මා කතසු ආපත්තීති වුත්තං. මහාපච්චරියාදීසු පන සඞ්ගීතිං
අනාරුළ්කහසු 

 ාකජොවාදතික්ඛින්ද්රියචතුපරිවට්ටනන්කදොපනන්දකුලුම්බසුත්කතසුකයව
ආපත්තීති වත්වා අවකසකසසු යං බුද්ධවචනකතො ආහරිත්වා වුත්තං, තකදව
ආපත්තිවත්ථුකහොති, න ඉත න්තිඅයමත්කථොපරිග් හිකතො. 

48. එෙක ො උද්දිසාකපන්ක ොති අනුපසම්පන්කනන සද්ධිං එෙකතො
උද්කදසං  ණ්හන්කතොපිඑෙකතොවදතිඅනාපත්තීතිඅත්කථො. 
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තත්රායං විනිච්ඡකයො – උපසම්පන්කනො ච අනුපසම්පන්කනො ච නිසීදිත්වා
උද්දිසාකපන්ති.ආචරිකයොනිසින්නානං  ණාමීතිකතහි සද්ධිං එෙකතො වදති, 

ආචරියස්ස ආපත්ති. අනුපසම්පන්කනන සද්ධිං  ණ්හන්තස්ස අනාපත්ති.
ද්කවපි ඨිතා  ණ්හන්ති, එකසව නකයො. දහ භික්ඛු නිසින්කනො, සාමකණක ො 
ඨිකතො, නිසින්නස්ස  ණාමීති  ණකතො අනාපත්ති. සකච දහක ො තිට්ඨති, 

ඉතක ොනිසීදති, ඨිතස්ස ණාමීති ණකතොපිඅනාපත්ති.සකචබහූනංභික්ඛූනං
අන්තක  එකෙො සාමකණක ො නිසින්කනො කහොති, තස්මිං නිසින්කන පදකසො
ධම්මංවාකචන්තස්සආචරියස්ස අචිත්තොපත්ති.සකචසාමකණක ොඋපචා ං
මුඤ්චිත්වා ඨිකතො වා නිසින්කනො වා කහොති, කයසං වාකචති, කතසු
අපරියාපන්නත්තා එකෙන දිසා ාක න පලායනෙ න්ථං නාම  ණ්හාතීති 

සඞ්ඛයං  ච්ඡති, තස්මා අනාපත්ති. එෙකතො සජ්ඣායං ෙක ොන්කතොපි
අනුපසම්පන්කනන සද්ධිං උපසම්පන්කනො එෙකතො සජ්ඣායං ෙක ොන්කතො 
කතන සද්ධිංකයව  ණති, අනාපත්ති. අනුපසම්පන්නස්ස සන්තිකෙ උද්කදසං
 ණ්හන්තස්සපි කතන සද්ධිං එෙකතො  ණන්තස්ස අනාපත්ති. අයම්පි හි
එෙකතොසජ්ඣායංෙක ොතිච්කචවසඞ්ඛයං  ච්ඡති. 

කයභුකයයනපණංණං න්ථංභණන් ං ඔපාක තීතිසකචඑෙ ාථායඑකෙො
පාකදොනආ ච්ඡති, කසසංආ ච්ඡති, අයංකයභුකයයන පගුණ න්කථොනාම.
එකතන නකයන සුත්කතපි කවදිතබ්කබො. තං ඔපාකතන්තස්ස එවං  ණාහීති

එෙකතොපි  ණන්තස්ස අනාපත්ති. ඔසාකරන් ං ඔපාක තීති සුත්තං
උච්චාක න්තං පරිසමජ්කඣ පරිසඞ්ෙමානං එවං වකදහීති කතන සද්ධිං
එෙකතොපි වදන්තස්ස අනාපත්ති. යං පන මහාපච්චරියාදීසු ‘‘මයා සද්ධිං මා
වදා’’තිවුත්කතොයදිවදති, ‘‘අනාපත්තී’’ති වුත්තං, තංමහාඅට්ඨෙථායංනත්ථි, 

නත්ථි ාකවොකයව චස්ස යුත්කතො. ෙස්මා? කිරියසමුට්ඨානත්තා. ඉත ථා හි
කිරියාකිරියං කවයය.කසසංඋත්තානත්ථකමව. 

පදකසොධම්මසමුට්ඨානං–වාචකතොචවාචාචිත්තකතොචසමුට්ඨාති, කිරියං, 
කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, 
තිකවදනන්ති. 

පදකසොධම්මසික්ඛාපදංචතුත්ථං. 

5. සහකසයයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

49. පඤ්චමසික්ඛාපකද – මුට්ඨස්සතී අසම්පජානාති පුබ්බ ාක  

සතිසම්පජඤ්ඤස්ස අෙ ණවකසකනතං වුත්තං,  වඞ්ක ොතිණ්ණොකල පන

කුකතො සතිසම්පජඤ්ඤන්ති! විකූජමානාති විප්පලපමානා. ොෙච්ඡමානාති

නාසාය ොෙසද්දං විය නි ත්ථෙසද්දං මුඤ්චමානා. උපාසොති පඨමත ං 
උට්ඨිතඋපාසො. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තිය-අට්ඨෙථා පාචිත්තියෙණ්ඩං 
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පටුන 

50. එ දකවොචුන්ති ‘‘  වතාආවුකසො ාහලසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්ත’’න්ති 

භික්ඛූ සික්ඛාපද ා කවකනව එතං අකවොචුං. පෙතියා පන කත   වති ච
 ා කවන ආයස්මකතො ච  ාහලස්ස සික්ඛාොමතාය තස්ස ආයස්මකතො
වසනට්ඨානං ආ තස්ස චූළමඤ්චෙං වා අපස්කසනං වා යං අත්ථි තං
පඤ්ඤකපත්වාචීව ංවාඋත්ත ාසඞ් ංවා උස්සීසෙ ණත්ථායකදන්ති. තත්රිදං
තස්සායස්මකතො සික්ඛාොමතාය–භික්ඛූකි තංදූ කතොවආ ච්ඡන්තංදිස්වා 
මුට්ඨිසම්මුඤ්ජනිඤ්ච ෙචව ඡඩ්ඩනෙඤ්ච බහි ඛිපන්ති. අථඤ්කඤහි
‘‘ආවුකසො කෙනිදං පාතිත’’න්ති වුත්කත අඤ්කඤ එවං වදන්ති – ‘‘ න්කත, 

 ාහකලොඉමස්මිංපකදකස සඤ්චරි, කතනනුකඛොපාතිත’’න්ති.කසොපනායස්මා
‘‘න මය්හං  න්කත ඉදං ෙම්ම’’න්ති එෙදිවසම්පි අවත්වා තං පටිසාකමත්වා

භික්ඛූ ඛමාකපත්වා  ච්ඡති. වච්චකුටියා කසයයං ෙප්කපසීති තංකයව 

සික්ඛාොමතං අනුබ්රූහන්කතො 
ධම්මකසනාපතිමහාකමොග් ල්ලානආනන්දත්කථ ාදීනං සන්තිෙං අ න්ත්වා
  වකතො වළඤ්ජනෙවච්චකුටියංකසයයංෙප්කපසි.සාකි කුටිෙවාටබද්ධා
 න්ධපරි ණ්ඩෙතා සකමොසරිතපුප්ඵදාමා කචතියට්ඨානමිව තිට්ඨති, 

අපරික ො ාඅඤ්කඤසං. 

51. උත් රිදිරත් තිරත් න්ති   වා සාමකණ ානං සඞ් හෙ ණත්ථාය 

ති ත්තං පරිහා ං අදාසි. න හි යුත්තං කුලදා කෙ පබ්බාකජත්වා

නානුග් කහතුන්ති. සහකසයයන්ති එෙකතො කසයයං. කසයයාති
ොයප්පසා ණසඞ්ඛාතංසයනම්පිවුච්චති, යස්මිං කසනාසකනසයන්ති, තම්පි.

තත්ථකසනාසනංතාවදස්කසතුං ‘‘කසයයා නාමසබ්බ්ච්ඡන්නා’’තිආදිවුත්තං.

ොයප්පසා ණං දස්කසතුං අනුපසම්පන්කනනිපන්කනභික්ඛුනිපජ්ජතී’’තිආදි
වුත්තං. තස්මා අයකමත්ථ අත්කථො – ‘‘කසනාසනසඞ්ඛාතං කසයයං පවිසිත්වා
ොයප්පසා ණසඞ්ඛාතං කසයයං ෙප්කපයය විදකහයය සම්පාකදයයා’’ති. 

සබ්බ්ච්ඡන්නාතිආදිනා පන තස්සා කසනාසනසඞ්ඛාතාය කසයයාය ලක්ඛණං
වුත්තං.තස්මා යං කසනාසනංඋපරිපඤ්චහිඡදකනහිඅඤ්කඤනවා කෙනචි
සබ්බකමව පටිච්ඡන්නං, අයං සබ්බච්ඡන්නා නාම කසයයා. අට්ඨෙථාසු පන
පාෙටකවොහා ං  කහත්වා වාචුග් තවකසන ‘‘සබ්බච්ඡන්නා නාම පඤ්චහි
ඡදකනහි ඡන්නා’’ති වුත්තං. කිඤ්චාපි වුත්තං? අථ කඛො දුස්සකුටියං
වසන්තස්සාපි න සක්ො අනාපත්ති ොතුං, තස්මා යං කිඤ්චි
පටිච්ඡාදනසමත්ථං ඉධ ඡදනඤ්ච පරිච්ඡන්නඤ්ච කවදිතබ්බං. 
පඤ්චවිධච්ඡදකනකයවහි ය්හමාකනපද ච්ඡන්කනපිසහකසයයාන කවයය.
යං පන කසනාසනං භූමිකතො පට්ඨාය යාව ඡදනං ආහච්ච පාොක න වා
අඤ්කඤන වා කෙනචි අන්තමකසො වත්කථනාපි පරික්ඛිත්තං, අයං
සබ්බපරිච්ඡන්නා නාම කසයයා. ඡදනං අනාහච්ච සබ්බන්තිකමන පරියාකයන
දියඩ්ඪහත්ථුබ්කබකධන පාො ාදිනා පරික්ඛිත්තාපි සබ්බපරිච්ඡන්නාකයවාති
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කුරුන්දට්ඨෙථායං වුත්තං. යස්සා පන උපරි බහත ං ඨානං ඡන්නං, අප්පං
අච්ඡන්නං, සමන්තකතො වා බහත ං පරික්ඛිත්තං, අප්පං අපරික්ඛිත්තං, අයං 

කයභුකයයන ඡන්නා කයභුකයයන පරිච්ඡන්නා නාම. ඉමිනා හි ලක්ඛකණන
සමන්නා කතොසකචපිසත්තභූමකෙොපාසාකදොඑකූපචාක ොකහොති, සත බ් ං
වා චතුස්සාලං වා, එෙකසයයාඉච්කචව සඞ්ඛයං  ච්ඡති. තං සන්ධාය වුත්තං 

‘‘චතුත්කථ දිවකස අත්ථඞ් ක  සූරිකය අනුපසම්පන්කන නිපන්කන භික්ඛු

නිපජ්ජති, ආපත්තිපාචිත්තියස්සා’’තිආදි. 

තත්ථ ච නිපජ්ජනමත්කතකනව පාචිත්තියං. සකච පන සම්බහලා 
සාමකණ ා, එකෙො භික්ඛු, සාමකණ  ණනාය පාචිත්තියා. කත කච
උට්ඨායුට්ඨාය නිපජ්ජන්ති, කතසං පකයොක  පකයොක  භික්ඛුස්ස ආපත්ති.
භික්ඛුස්ස උට්ඨායුට්ඨාය නිපජ්ජකන පන භික්ඛුස්කසව පකයොක න භික්ඛුස්ස
ආපත්ති.සකචපනසම්බහලාභික්ඛූ එකෙොසාමකණක ොසබ්කබසංආපත්තිං
ෙක ොති, තස්ස උට්ඨායුට්ඨාය නිපජ්ජකනනපි භික්ඛූනං ආපත්තිකයව.
උ කයසංසම්බහල ාකවපිඑකසවනකයො. 

අපිකචත්ථඑොවාසාදිෙම්පිචතුක්ෙංකවදිතබ්බං.කයොහිඑෙස්මිං ආවාකස
එකෙකනව අනුපසම්පන්කනන සද්ධිං ති ත්තං සහකසයයං ෙප්කපති, තස්ස 

චතුත්ථදිවසකතො පට්ඨාය කදවසිො ආපත්ති. කයොපි එෙස්මිංකයව ආවාකස 

නානාඅනුපසම්පන්කනහිසද්ධිංති ත්තංසහකසයයංෙප්කපති, තස්සපි.කයොපි 

නානාආවාකසසු එකෙකනව අනුපසම්පන්කනන සද්ධිං ති ත්තං සහකසයයං
ෙප්කපති, තස්සපි. කයොපි නානාආවාකසසු නානාඅනුපසම්පන්කනහි සද්ධිං
කයොජනසතම්පි  න්ත්වා සහකසයයං ෙප්කපති, තස්සපි චතුත්ථදිවසකතො
පට්ඨායකදවසිොආපත්ති. 

අයඤ්ච සහකසයයාපත්ති නාම ‘‘භික්ඛුං ඨකපත්වා අවකසකසො 
අනුපසම්පන්කනො නාමා’’ති වචනකතො ති ච්ඡාන කතනපි සද්ධිං කහොති, තත්ර 

ති ච්ඡාන තස්ස පරිච්කඡකදො කමථුනධම්මාපත්තියා වුත්තනකයකනව
කවදිතබ්කබො. තස්මා සකචපි ක ොධාබිළාලමඞ්ගුසාදීසු කෙොචි පවිසිත්වා
භික්ඛුකනොවසනකසනාසකනඑකූපචා ට්ඨාකන සයති, සහකසයයාවකහොති. 

යදි පන ථම් ානං උපරි ෙතපාසාදස්ස උපරිමතකලන සද්ධිං 
අසම්බද්ධභිත්තිෙස්සභිත්තියාඋපරිඨිතසුසි තුලාසීසස්සසුසික නපවිසිත්වා 
තුලාය අබ් න්තක  සයිත්වා කතකනව සුසික න නික්ඛමිත්වා  ච්ඡති, 

කහට්ඨාපාසාකද සයිතභික්ඛුස්ස අනාපත්ති. සකච ඡදකන ඡිද්දං කහොති, කතන
පවිසිත්වා අන්කතොඡදකන වසිත්වා කතකනව පක්ෙමති, නානූපචාක 
උපරිමතකල ඡදනබ් න්තක  සයිතස්ස ආපත්ති, කහට්ඨිමතකල සයිතස්ස 
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අනාපත්ති. සකච අන්කතොපාසාකදකනව ආක ොහිත්වා සබ්බතලානි 

පරිභුඤ්ජන්ති, එකූපචා ානිකහොන්ති, කතසුයත්ථෙත්ථචිසයිතස්සආපත්ති. 

ස ාසඞ්කඛකපන ෙකත අඩ්ඪකුට්ටෙකසනාසකන සයිතස්ස
වාළසඞ්ඝාටාදීසු ෙකපොතාදකයො පවිසිත්වා සයන්ති, ආපත්තිකයව.
පරික්කඛපස්ස බහි කත නිබ්බකෙොසබ් න්තක  සයන්ති, අනාපත්ති.
පරිමණ්ඩලං වා චතු ස්සං වා එෙච්ඡදනාය  බ් මාලාය සත බ් ං කචපි
කසනාසනං කහොති, තත්ර කච එකෙන සාධා ණද්වාක න පවිසිත්වා විසුං
පාොක න අපරිච්ඡින්න බ්භූපචාක  සබ්බ බ්ක  පවිසන්ති, එෙ බ්ක පි 

අනුපසම්පන්කනනිපන්කනසබ්බ බ්ක සුනිපන්නානංආපත්ති.සකචසපමුඛා
 බ් ා කහොන්ති, පමුඛස්සඋපරිඅච්ඡන්නංඋච්චවත්ථුෙංකචපිකහොති, පමුකඛ
සයිකතො බ්ක  සයිතානංආපත්තිංනෙක ොති.සකචපන බ් ච්ඡදකනකනව
සද්ධිං සම්බද්ධච්ඡදනං කහොති, තත්ර සයිකතො සබ්කබසං ආපත්තිං ෙක ොති.
ෙස්මා? සබ්බච්ඡන්නත්තා සබ්බපරිච්ඡන්නත්තා ච,  බ් පරික්කඛකපොකයව
හිස්ස පරික්කඛකපොති. එකතකනව හි නකයන අට්ඨෙථාසු
කලොහපාසාදපරික්කඛපස්සචතූසුද්වා කෙොට්ඨකෙසුආපත්තිවුත්තා. 

යං පන අන්ධෙට්ඨෙථායං ‘‘අපරික්ඛිත්කත පමුකඛ අනාපත්තීති භූමියං
විනා ජ තියා පමුඛං සන්ධාය ෙථින’’න්ති වුත්තං, තං අන්ධෙ ට්කඨ 

පාකටක්ෙසන්නිකවසාඑෙච්ඡදනා බ් පාළිකයොසන්ධායවුත්තං.යඤ්චතත්ථ
‘‘භූමියං විනා ජ තියා’’ති වුත්තං, තං කනව අට්ඨෙථාසු අත්ථි; න පාළියා
සකමති. දසහත්ථුබ්කබධාපිහිජ තිපරික්කඛපසඞ්ඛයංන ච්ඡති.තස්මායම්පි
තත්ථ දුතියසික්ඛාපකදජ තියාපමාණංවත්වා ‘‘එතංඑකූපචා ංපරිච්ඡන්නං
නාම කහොතී’’ති වුත්තං, තං න  කහතබ්බං. කයපි
එෙසාලද්විසාලතිසාලචතුස්සාලසන්නිකවසා මහාපාසාදා එෙස්මිං ඔොකස
පාකදකධොවිත්වාපවිට්කඨනසක්ොකහොන්තිසබ්බත්ථඅනුපරි න්තුං, කතසුපි
සහකසයයාපත්තියා න මුච්චති. සකච තස්මිං තස්මිං ඨාකන උපචා ං
පරිච්ඡින්දිත්වාෙතාකහොන්ති, එකූපචා ට්ඨාකනකයවආපත්ති. 

ද්වීහි ද්වාක හියුත්තස්ස සුධාඡදනමණ්ඩපස්සමජ්කඣපාො ංෙක ොන්ති, 

එකෙන ද්වාක න පවිසිත්වා එෙස්මිං පරිච්කඡකද අනුපසම්පන්කනො සයති, 

එෙස්මිංභික්ඛු, අනාපත්ති.පාොක ක ොධාදීනං පවිසනමත්තම්පිඡිද්දංකහොති, 

එෙස්මිඤ්චපරිච්කඡකදක ොධාසයන්ති, අනාපත්තිකයව. නහිඡිද්කදනක හං
එකූපචා ං නාම කහොති. සකච පාො මජ්කඣ ඡින්දිත්වා ද්වා ං කයොකජන්ති, 

එකූපචා තායආපත්ති.තංද්වා ංෙවාකටනපිදහිත්වාසයන්ති, ආපත්තිකයව. 
න හි ද්වා පිදහකනන ක හං නානූපචා ං නාම කහොති, ද්වා ං වා අද්වා ං.
ෙවාටඤ්හි සංව ණවිව කණහි යථාසුඛං වළඤ්ජනත්ථාය ෙතං, න 

වළඤ්ජනූපච්කඡදනත්ථාය. සකච පන තං ද්වා ං පුන ඉට්ඨොහි පිදහන්ති, 
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අද්වා ං කහොති, පුරිකම නානූපචා  ාකවකයව තිට්ඨති. දීඝපමුඛං කචතියඝ ං
කහොති. එෙං ෙවාටං අන්කතො, එෙං බහි, ද්වින්නං ෙවාටානං අන්තක 
අනුපසම්පන්කනො අන්කතොකචතියඝක  සයන්තස්ස ආපත්තිං ෙක ොති, 

එකූපචා ත්තා. 

තත්ර යස්ස ‘‘සියා අයං එකූපචා නානූපචා තා නාම උකදොසිතසික්ඛාපකද 
වුත්තා, ඉධ පන ‘කසයයා නාම සබ්බච්ඡන්නා සබ්බපරිච්ඡන්නා කයභුකයයන
ඡන්නා කයභුකයයන පරිච්ඡන්නා’ති එත්තෙකමව වුත්තං, පිහිතද්වාක ො ච
 බ්ක ො සබ්බපරිච්ඡන්කනොවකහොති.තස්මාතත්ථඅන්කතොසයිකතකනවසද්ධිං
ආපත්ති, බහි සයිකතනඅනාපත්තී’’ති.කසොඑවංවත්තබ්කබො–‘‘අපිහිතද්වාක 
පන ෙස්මා බහි සයිකතන ආපත්තී’’ති? පමුඛස්ස  බ්ක න සද්ධිං
සබ්බච්ඡන්නත්තා. ‘‘කිං පන  බ්ක  පිහිකත ඡදනං විද්ධස්තං කහොතී’’ති? න
විද්ධස්තං,  බ්ක න සද්ධිං පමුඛස්ස සබ්බපරිච්ඡන්නතා න කහොති. ‘‘කිං
පරික්කඛකපො විද්ධස්කතො’’ති? අද්ධා වක්ඛති ‘‘න විද්ධස්කතො, ෙවාකටන
උපචාක ො පරිච්ඡන්කනො’’ති. එවං දූ ම්පි  න්ත්වා පුන 

එකූපචා නානූපචා තංකයවපච්චා මිස්සති. 

අපිච යදි බයඤ්ජනමත්කතකයව අත්කථො සුවිඤ්කඤකයයො සියා, 
සබ්බච්ඡන්නාති වචනකතො පඤ්චන්නං අඤ්ඤතක න ඡදකනන ඡන්නා එව
කසයයා සියා, න අඤ්කඤන. එවඤ්ච සති පද ච්ඡන්නාදීසු අනාපත්ති සියා.
තකතොයදත්ථංසික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, ස්කවවඅත්කථොපරිහාකයයය. පරිහායතු
වා මා වා, ෙථං අවුත්තං  කහතබ්බන්ති; කෙො වා වදති ‘‘අවුත්තං
 කහතබ්බ’’න්ති? වුත්තඤ්කහතං අනියකතසු – ‘‘පටිච්ඡන්නං නාම ආසනං
කුට්කටනවාෙවාකටනවාකිලඤ්කජන වාසාණිපාොක නවාරුක්කඛනවා
ථම්ක නවාකෙොට්ඨලිොයවාකයන කෙනචිපටිච්ඡන්නංකහොතී’’ති.තස්මා
යථාතත්ථකයනකෙනචිපටිච්ඡන්නං පටිච්ඡන්නකමව, එවමිධාපි කහතබ්බං.
තස්මාකසනාසනංඛුද්දෙංවාකහොතුමහන්තංවා අඤ්කඤනසද්ධිංසම්බද්ධං
වාඅසම්බද්ධංවාදීඝංවාවට්ටංවාචතු ස්සංවා එෙභූමෙංවා, අකනෙභූමෙං
වා, යංයං එකූපචා ංසබ්බත්ථකයනකෙනචිපටිච්ඡාදකනන සබ්බච්ඡන්කන
සබ්බපරිච්ඡන්කන කයභුකයයන වා ඡන්කන කයභුකයයන වා පරිච්ඡන්කන 

සහකසයයාපත්තිකහොතීති. 

53. උපඩ්ඪච්ඡන්කන උපඩ්ඪපරිච්ඡන්කන ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති එත්ථ 

සබ්බච්ඡන්කනඋපඩ්ඪපරිච්ඡන්කනතිඑවමාදීසුපිමහාපච්චරියංදුක්ෙටකමවාති 

වුත්තං. මහාඅට්ඨෙථායං පන ‘‘සබ්බච්ඡන්කන කයභුකයයනපරිච්ඡන්කන
පාචිත්තියං, සබ්බච්ඡන්කන උපඩ්ඪපරිච්ඡන්කන පාචිත්තියං, 
කයභුකයයනඡන්කන උපඩ්ඪපරිච්ඡන්කන පාචිත්තියං, සබ්බපරිච්ඡන්කන 

කයභුකයයනඡන්කනපාචිත්තියං, සබ්බපරිඡන්කනඋපඩ්ඪච්ඡන්කනපාචිත්තියං, 
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කයභුකයයනපරිච්ඡන්කන උපඩ්ඪච්ඡන්කන පාචිත්තියං, පාළියං
වුත්තපාචිත්තිකයන සද්ධිං සත්ත පාචිත්තියානී’’ති වුත්තං. ‘‘සබ්බච්ඡන්කන
චූළෙපරිච්ඡන්කන දුක්ෙටං, කයභුකයයනඡන්කන චූළෙපරිච්ඡන්කන දුක්ෙටං, 
සබ්බපරිච්ඡන්කන චූළෙච්ඡන්කන දුක්ෙටං, කයභුකයයනපරිච්ඡන්කන
චූළෙච්ඡන්කනදුක්ෙටං, පාළියං දුක්ෙකටනසහපඤ්චදුක්ෙටානී’’තිවුත්තං. 

‘‘උපඩ්ඪච්ඡන්කන චූළෙපරිච්ඡන්කන අනාපත්ති, උපඩ්ඪපරිච්ඡන්කන
චූළෙච්ඡන්කන අනාපත්ති, චූළෙච්ඡන්කන චූළෙපරිච්ඡන්කන අනාපත්ති, 

සබ්බච්ඡන්කන සබ්බඅපරිච්ඡන්කනති ච එත්ථ කසනම්බමණ්ඩපවණ්ණං 
කහොතී’’තිවුත්තං.ඉමිනාකපතංකවදිතබ්බං–‘‘යථාජ ති පරික්කඛපසඞ්ඛයන
 ච්ඡතී’’ති.කසසංඋත්තානත්ථකමව. 

එළෙකලොමසමුට්ඨානං–ොයකතොචොයචිත්තකතොචසමුට්ඨාති, කිරියං, 
කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, 
තිකවදනන්ති. 

සහකසයයසික්ඛාපදංපඤ්චමං. 

6. දුතියසහකසයයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

55. දුතියසහකසයයසික්ඛාපකද – ආවසථා ාරන්ති ආ න්තුොනං

වසනා ා ං. පඤ්ඤත් ං කහොතීතිපුඤ්ඤොමතායෙත්වාඨපිතංකහොති. කයන

සා ඉත්ථී ක නුපසඞ්ෙමීති අසුෙස්මිංනාම ඨාකනආවසථා ා ං පඤ්ඤත්තං

අත්ථීති මනුස්සානං සුත්වා උපසඞ්ෙමි.  න්ධ න්ධිනීති අ රුකුඞ්කුමාදීනං

 න්ධානං න්කධො න්ධ න්කධො, කසොඅස්සාඅත්ථීති න්ධ න්ධිනී. සාටෙං

නික්ඛිපිත්වාති අප්කපව නාමස්ස ඉමම්පි විප්පො ං පස්සන්තස්ස  ාක ො

උප්පජ්කජයයාති චින්කතත්වා එවමොසි. ඔක්ඛිපිත්වාති අකධො ඛිපිත්වා. 

අච්චකයොති අප ාකධො. මං අච්ච මාති මං අතික්ෙම්ම අභි විත්වා පවත්කතො. 
කසසං පඨමසික්ඛාපකද වුත්තනකයකනවකවදිතබ්බං. අයකමවහි විකසකසො –
පඨමසික්ඛාපකද චතුත්ථදිවකස ආපත්ති ඉධ පඨමදිවකසපි. යක්ඛීකපතීහි
දිස්සමානෙරූපාහි ති ච්ඡාන තිත්ථියා ච කමථුනධම්මවත්ථුභූතාය එව
දුක්ෙටං.කසසාහිඅනාපත්ති. සමුට්ඨානාදීනිපඨමසදිසාකනවාති. 

දුතියසහකසයයසික්ඛාපදංඡට්ඨං. 

7. ධම්මකදසනාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

60. සත්තමසික්ඛාපකද – ඝරණීති ඝ සාමිනී. නිකවසනද්වාකරති

නිකවසනස්සමහාද්වාක . ඝරසුණ්හාතිතස්මිංඝක සුණ්හා. ආවසථද්වාකරති

ඔව ෙද්වාක . විස්සට්කඨනාති සුනිග් කතන සද්කදන. විවකටනාති සුට්ඨු
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පොකසන අසංවුකතන. ධම්කමො කදකස බ්කබ්ොති අයං ස ණසීලාදික කදො

ධම්කමොෙකථතබ්කබො. අඤ්ඤාතුන්තිආජානිතුං. විඤ්ඤුනා පුතරිසවිග් කහනාති
විඤ්ඤුනා පුරිකසන, පුරිසවිග් හං  කහත්වාපි ඨිකතන න යක්කඛන න
කපකතනනති ච්ඡාන කතන. 

66. අනාපත්ති විඤ්ඤුනා පුතරිසවිග් කහනාති විඤ්ඤුනා පුරිසවිග් කහන 

සද්ධිං ඨිතායබහම්පිධම්මං කදකසන්තස්ස අනාපත්ති. ඡප්පඤ්චවාචාහීති ඡහි
පඤ්චහි වාචාහි කයො කදකසති, තස්සපි අනාපත්ති. තත්ථ එකෙො  ාථාපාකදො
එෙවාචාතිඑවංසබ්බත්ථවාචාපමාණං කවදිතබ්බං.සකචඅට්ඨෙථංධම්මපදං
ජාතොදිවත්ථුං වා ෙකථතුොකමො කහොති, ඡප්පඤ්චපදමත්තකමව ෙකථතුං 
වට්ටති.පාළියාසද්ධිංෙකථන්කතන එෙපදංපාළිකතොපඤ්චඅට්ඨෙථාකතොති
එවං ඡ පදානි අනතික්ොකමත්වාව ෙකථතබ්කබො. පදකසොධම්කම

වුත්තප්පක කදො හි ඉධාපි සබ්කබො ධම්කමොකයව.  ස්මං කදකසතීති තස්මිං
ඛකණ කදකසති. සම්පදානත්කථ වා එතං භුම්මවචනං. තස්සා කදකසතීති

අත්කථො. අඤ්ඤිස්සා මාතු ාමස්සාති එකිස්සා කදකසත්වා පුන ආ තා තාය
අඤ්ඤිස්සාපි කදකසතීති එවං එොසකන නිසින්කනො 
මාතු ාමසතසහස්සන්නම්පිකදකසතීතිඅත්කථො.මහාපච්චරියට්ඨෙථායංවුත්තං
සමං නිසින්නානං මාතු ාමානං ‘‘තුම්හාෙං එකෙකිස්සා එකෙෙං  ාථං
කදකසස්සාමි, තං සුණාථාතිකදකසති, අනාපත්ති.පඨමංඑකෙකිස්සාඑකෙෙං
 ාථං ෙකථස්සාමීති ආක ො ං ෙත්වා ජානාකපත්වා ෙකථතුං වට්ටති, න

පච්ඡාති. පඤ්හංපුතච්ඡතිපඤ්හං පුතට්කඨොෙකථතීතිමාතු ාකමො ‘‘දීඝනිොකයො
නාම න්කතකිමත්ථං දීකපතී’’ති පුච්ඡති. එවං පඤ්හං පුට්කඨොභික්ඛුසබ්බං
කචපිදීඝනිොයංෙකථති, අනාපත්ති. කසසකමත්ථඋත්තානත්ථකමව. 

පදකසොධම්මසමුට්ඨානං – වාචකතො ච වාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, 

කිරියාකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, වචීෙම්මං, 
තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

ධම්මකදසනාසික්ඛාපදංසත්තමං. 

8. භූ ාකරොචනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

67. අට්ඨමසික්ඛාපකද – වත්ථුෙථායතාවයංවත්තබ්බංසියා, තං සබ්බං
චතුත්ථපා ාජිෙවණ්ණනායං වුත්තනයකමව. අයකමව හි විකසකසො – තත්ථ
අභූතං ආක ොකචසුං, ඉධ භූතං. භූතම්පි පුථුජ්ජනා ආක ොකචසුං, න අරියා.
අරියානඤ්හි පයුත්තවාචානාමනත්ථි, අත්තකනොගුකණආක ොචයමාකනපන
අඤ්කඤ න පටිකසකධසුං, තථාඋප්පන්කන ච පච්චකය සාදියිංසු, 

තථාඋප්පන්න ාවංඅජානන්තා. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තිය-අට්ඨෙථා පාචිත්තියෙණ්ඩං 

15 

පටුන 

‘‘අථකඛොක භික්ඛූභ වක ොඑ මත්ථං ආකරොකචසු’’න්තිආදිම්හිපනකය
උත්තරිමනුස්සධම්මස්ස වණ්ණං  ාසිංසු, කත ආක ොකචසුන්ති කවදිතබ්බං. 

‘‘ෙච්චිපනකවොභික්ඛකව භූ ’’න්තිපුච්ඡිකතපනසබ්කබපි ‘‘භූ ංභ වා’’ති 

පටිජානිංසු. අරියානම්පි හි අබ් න්තක  භූකතො උත්තරිමනුස්සධම්කමොති. අථ

  වා අරියමිස්සෙත්තා ‘‘කමොඝපුරිසා’’ති අවත්වා ‘‘ෙථඤ්හි නාම තුම්කහ

භික්ඛකව’’ති වත්වා ‘‘උදරස්ස ොරණා’’තිආදිමාහ. තත්ථ යස්මා අරියා
අඤ්කඤසං සුත්වා ‘‘අය්කයොකි ,  න්කත, කසොතාපන්කනො’’තිආදිනානකයන
පසන්කනහි මනුස්කසහි පුච්ඡියමානා අපඤ්ඤත්කත සික්ඛාපකද
අනාදීනවදස්සිකනො සුද්ධචිත්තතාය අත්තකනො ච පක සඤ්ච විකසසාධි මං
පටිජානිංසු. එවං පටිජානන්කතහි ච කතහි යං අඤ්කඤ උද ස්ස ො ණා 
උත්තරිමනුස්සධම්මස්ස වණ්ණං  ාසිත්වා පිණ්ඩපාතං උප්පාකදසුං, තං 
සුද්ධචිත්තතාය සාදියන්කතහිපි උද ස්ස ො ණා උත්තරිමනුස්සධම්මස්ස
වණ්කණො  ාසිකතො විය කහොති. තස්මා සබ්බසඞ් ාහිකෙකනව නකයන
‘‘ෙථඤ්හි නාම තුම්කහ, භික්ඛකව, උද ස්ස ො ණා ගිහීනං අඤ්ඤමඤ්ඤං
උත්තරිමනුස්සධම්මස්ස වණ්ණං  ාසිස්සථා’’ති ආහ. කසසං
චතුත්ථපා ාජිෙවත්ථුසදිසකමව. සික්ඛාපදවි ඞ්ක පි කෙවලං තත්ථ 

පා ාජිෙඤ්කචව ථුල්ලච්චයඤ්ච ඉධ භූතත්තා පාචිත්තියඤ්කචව දුක්ෙටඤ්ච
අයං විකසකසො.කසසංවුත්තනයකමව. 

77. ‘‘උපසම්පන්නස්ස භූ ං ආකරොකචතී’’ති උත්තරිමනුස්සධම්මකමව 

සන්ධාය වුත්තං. පරිනිබ්බානොකල හි අන්ත ා වා අතිෙඩ්ඪියමාකනන
උපසම්පන්නස්ස භූතං ආක ොකචතුං වට්ටති. සුතපරියත්තිසීලගුණං පන
අනුපසම්පන්නස්සාපි ආක ොකචතුං වට්ටති. ආදිෙම්මිෙස්ස අනාපත්ති.
‘‘උම්මත්තෙස්සා’’ති ඉදං පන ඉධ න වුත්තං. ෙස්මා? දිට්ඨිසම්පන්නානං
උම්මාදස්ස වා චිත්තක්කඛපස්ස වා අ ාවාති. මහාපච්චරියම්පි හි විචාරිතං
‘‘ඣානලාභී පන පරිහීකන ඣාකන උම්මත්තකෙො  කවයය, තස්සපි
භූතාක ොචනපච්චයාඅනාපත්තිනවත්තබ්බා, භූතස්කසවඅ ාවකතො’’ති.කසසං 
උත්තානකමව. 

භූතාක ොචනං නාකමතංපුබ්කබඅවුත්කතහිතීහි සමුට්ඨාකනහිසමුට්ඨාති–
ොයකතො වාචකතො ොයවාචකතො චාති. කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, 
අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, කුසලාබයාෙතචිත්කතහි
ද්විචිත්තං, සුඛමජ්ඣත්තකවදනාහිද්විකවදනන්ති. 

භූතාක ොචනසික්ඛාපදංඅට්ඨමං. 
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9. දුට්ඨුල් ාකරොචනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

78. නවමසික්ඛාපකද – දුට්ඨුල් ා නාම ආපත්ති චත් ාරි ච පාරාජිොනි

ක රස ච සඞ්ඝාදිකසසාති ඉමිස්සා පාළියා ‘‘පා ාජිොනි 

දුට්ඨුල්ලසද්දත්ථදස්සනත්ථංවුත්තානි, සඞ්ඝාදිකසසංපනඉධඅධිප්කපත’’න්ති 

අට්ඨෙථාසු වුත්තං. තත්රායං විචා ණා – සකච පා ාජිෙං ආක ොකචන්තස්ස
පාචිත්තියංන  කවයය, යථාසමාකනපිභික්ඛු-භික්ඛුනීනංඋපසම්පන්නසද්කද
යත්ථ භික්ඛුනී අනධිප්කපතා කහොති, තත්ථ භික්ඛුං ඨකපත්වා අවකසකසො
අනුපසම්පන්කනොති වුච්චති; එවමිධ සමාකනපි පා ාජිෙසඞ්ඝාදිකසසානං
දුට්ඨුල්ලසද්කද යදි පා ාජිෙං අනධිප්කපතං, ‘‘දුට්ඨුල්ලානාමආපත්ති කත ස
සඞ්ඝාදිකසසා’’ති එතකදව වත්තබ්බං සියා. තත්ථ  කවයය ‘‘කයො පා ාජිෙං
ආපන්කනො, කසොභික්ඛු ාවකතොචුකතො, තස්මාතස්සආපත්තිං ආක ොකචන්කතො
දුක්ෙටං ආපජ්ජතී’’ති. එවං සති අක්කෙොසන්කතොපි දුක්ෙටං ආපජ්කජයය, 

පාචිත්තියකමව ච ආපජ්ජති. වුත්තඤ්කහතං – ‘‘අසුද්කධො කහොති පුග් කලො
අඤ්ඤත ං පා ාජිෙං ධම්මං අජ්ඣාපන්කනො, තඤ්කච අසුද්ධදිට්ඨි සමාකනො
ඔොසං ො ාකපත්වා අක්කෙොසාධිප්පාකයො වදති, ආපත්ති ඔමසවාදස්සා’’ති
)පා ා. 389). එවං පාළියා විචාරියමානාය පා ාජිෙං ආක ොකචන්තස්සාපි
පාචිත්තියකමවදිස්සති.කිඤ්චාපි දිස්සති, අථකඛොසබ්බඅට්ඨෙථාසුවුත්තත්තා 

අට්ඨෙථාචරියාව එත්ථපමාණං, නඅඤ්ඤාවිචා ණා.පුබ්කබපිච ආකවොචුම්හ
– ‘‘බුද්කධන ධම්කමො විනකයො ච වුත්කතො, කයො තස්ස පුත්කතහි තකථව 

ඤාකතො’’තිආදි )පා ා.අට්ඨ.1. න්ථා ම් ෙථා(.අට්ඨෙථාචරියාහිබුද්ධස්ස 

අධිප්පායංජානන්ති. 

ඉමිනාපි කචතං පරියාකයන කවදිතබ්බං. අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියාති හි
වුත්තං. භික්ඛුසම්මුතියා ච ආක ොචනං ආයතිං සංව ත්ථාය පුන තථාරූපං
ආපත්තිං අනාපජ්ජනත්ථාය   වතා අනුඤ්ඤාතං, න තස්ස භික්ඛුකනො 
අවණ්ණමත්තප්පොසනත්ථාය, සාසකන චස්ස පතිට්ඨානිකසධනත්ථාය, නච
පා ාජිෙංආපන්නස්සපුනතථාරූපායආපත්තියාඅනාපජ්ජකනනභික්ඛු ාකවො 
නාම අත්ථි. තස්මා ‘‘පා ාජිොනි දුට්ඨුල්ලසද්දත්ථදස්සනත්ථං වුත්තානි, 

සඞ්ඝාදිකසසංපනඉධාධිප්කපත’’න්තියංඅට්ඨෙථාසුවුත්තං, තං සුවුත්තකමව. 

80. අත්ථි භික්ඛුසම්මුති ආපත්තිපරියන් ාතිආදීසු පන යා අයං
භික්ඛුසම්මුති වුත්තා, සා න ෙත්ථචි ආ තා, ඉධ වුත්තත්තාකයව පන
අභිණ්හාපත්තිෙං භික්ඛුං දිස්වා එවකමස පක සු හික ොත්තප්කපනාපි ආයතිං
සංව ං ආපජ්ජිස්සතීති තස්ස භික්ඛුකනො හිකතසිතාය තික්ඛත්තුං
අපකලොකෙත්වාසඞ්කඝනොතබ්බාතිකවදිතබ්බාති. 

82. අදුට්ඨුල් ං ආපත්තිං ආකරොකචති ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති පඤ්චපි 

ආපත්තික්ඛන්කධ ආක ොකචන්තස්ස දුක්ෙටං. මහාපච්චරියං පන පා ාජිෙං 
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පටුන 

ආක ොකචන්තස්සාපි දුක්ෙටකමව වුත්තං. අනුපසම්පන්නස්ස දුට්ඨුල් ං වා

අදුට්ඨුල් ංවා අජ්ඣාචාරන්තිඑත්ථආදිකතොපඤ්ච සික්ඛාපදානි දුට්ඨුල්කලො
නාම අජ්ඣාචාක ො, කසසානි අදුට්ඨුල්කලො. 
සුක්ෙවිස්සට්ඨිොයසංසග් දුට්ඨුල්ලඅත්තොමා පනස්ස අජ්ඣාචාක ොනාමාති 

වුත්තං. 

83. වත්ථං ආකරොකචතීති ‘‘අයං සුක්ෙවිස්සට්ඨිං ආපන්කනො, දුට්ඨුල්ලං
ආපන්කනො, අත්තොමං ආපන්කනො’’ ොයසංසග් ං ආපන්කනොති එවං

වදන්තස්ස අනාපත්ති. ආපත්තිං ආකරොකචතීති එත්ථ ‘‘අයං පා ාජිෙං 
ආපන්කනො, සඞ්ඝාදිකසසං ථුල්ලච්චයං පාචිත්තියං පාටිකදසනීයං දුක්ෙටං
දුබ් ාසිතං ආපන්කනො’’ති වදති අනාපත්ති. ‘‘අයං අසුචිං කමොකචත්වා
සඞ්ඝාදිකසසං ආපන්කනො’’තිආදිනා පන නකයන වත්ථුනා සද්ධිං ආපත්තිං
ඝකටත්වාආක ොකචන්තස්කසවආපත්ති.කසසකමත්ථ උත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – ොයචිත්තකතො වාචාචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච 

සමුට්ඨාති, කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

දුට්ඨුල්ලාක ොචනසික්ඛාපදංනවමං. 

10. පථවීඛණනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

86. දසමසික්ඛාපකද – ජා ා ච පථවී අජා ා ච පථවීති ඉකමහි පකදහි 

ජාතපථවිඤ්ච අජාතපථවිඤ්ච දස්කසති. අප්පපාසාණාදීසු අප්පා පාසාණා
එත්ථාතිඅප්පපාසාණාතිඑවමත්කථො දට්ඨබ්කබො.තත්ථ මුට්ඨිප්පමාණකතො උපරි
පාසාණාති කවදිතබ්බා, මුට්ඨිප්පමාණා සක්ඛ ා. ෙථලාති ෙපාලඛණ්ඩානි.

මරුම්බාති ෙටසක්ඛ ා. වාලිොති වාලුොකයව. කයභුකයයන පංසුොති තීසු
කෙොට්ඨාකසසු ද්කව කෙොට්ඨාසා පංසු, එකෙො පාසාණාදීසු අඤ්ඤතක ො. 

අදඩ්ඪාපීති උද්ධනපත්තපචනකුම් ො ාවාපාදිවකසන තථා තථා අදඩ්ඪා. සා
පන විසුං නත්ථි, සුද්ධපංසුආදීසු අඤ්ඤත ාව කවදිතබ්බා. 

කයභුකයයනසක්ඛරාති බහත ා සක්ඛ ා. හත්ථිකුච්ඡියං කි  එෙපච්ඡිපූ ං
ආහ ාකපත්වාකදොණියංකධොවිත්වා පථවියාකයභුකයයනසක්ඛ  ාවංඤත්වා

සයං භික්ඛූ කපොක්ඛ ණිං ඛණිංසු. යානි පන මජ්කඣ ‘‘අප්පපංසු

අප්පමත්තිො’’ති ද්කව පදානි, තානි කයභුකයයනපාසාණාදිපඤ්චෙකමව

පවිසන්ති කතසංකයව හි ද්වින්නං පක දදස්සනකමතං. සයං ඛණති ආපත්ති

පාචිත්තියස්සාති එත්ථ පහාක  පහාක  පාචිත්තියං කවදිතබ්බං. සකං

ආණත්ක ො බ්හුෙම්පි ඛණතීති සකචපි සෙලදිවසං ඛණති, ආණාපෙස්ස
එෙංකයවපාචිත්තියං.සකචපනකුසිකතොකහොති, පුනප්පුනංආණාකපතබ්කබො.
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තං ආණාකපත්වා ඛණාකපන්තස්ස වාචාය වාචාය පාචිත්තියං. අයං තාව
පාළිවණ්ණනා. 

අයංපනපාළිමුත්තෙවිනිච්ඡකයො–‘‘කපොක්ඛ ණිංඛණා’’තිවදති, වට්ටති.
ඛතාකයව හි කපොක්ඛ ණී නාම කහොති, තස්මා අයං ෙප්පියකවොහාක ො. එස
නකයො‘‘වාපිං තළාෙංආවාටංඛණා’’තිආදීසුපි.‘‘ඉමංඔොසංඛණ, ඉමස්මිං
ඔොකස කපොක්ඛ ණිං ඛණා’’ති වත්තුං පනන වට්ටති. ‘‘ෙන්දං ඛණ, මූලං
ඛණා’’ති අනියාකමත්වා වත්තුං වට්ටති. ‘‘ඉමං වල්ලිංඛණ, ඉමස්මිං ඔොකස
ෙන්දංවාමූලංවාඛණා’’තිවත්තුංනවට්ටති. කපොක්ඛ ණිංකසොකධන්කතහි
කයොකුකටහිඋස්සිඤ්චිතුංසක්ොකහොතිතනුෙෙද්දකමො, තං අපකනතුංවට්ටති, 

බහලංනවට්ටති.ආතකපනසුක්ඛෙද්දකමොඵලති, තත්රකයොකහට්ඨා පථවියා
අසම්බද්කධො, තකමව අපකනතුං වට්ටති. උදකෙන  තට්ඨාකන
උදෙපප්පටකෙොනාමකහොති, වාතප්පහාක නචලති, තංඅපකනතුංවට්ටති. 

කපොක්ඛ ණීආදීනං තටං භිජ්ජිත්වා උදෙසාමන්තා පතති, සකච
ඔමෙචාතුමාසංඔවට්ඨං, ඡින්දිතුංවාභින්දිතුංවාවට්ටති, චාතුමාසකතොඋද්ධං
න වට්ටති.සකචපනඋදකෙකයවපතති, කදකව අතික ෙචාතුමාසංඔවට්කඨපි
උදකෙකයවඋදෙස්සපතිතත්තාවට්ටති.පාසාණපිට්ඨියං කසොණ්ඩංඛණන්ති, 

සකච තත්ථ පඨමකමව සුඛුම ජං පතති, තඤ්කච කදකවන ඔවට්ඨං කහොති, 

චාතුමාසච්චකයන අෙප්පියපථවීසඞ්ඛයං  ච්ඡති. උදකෙ පරියාදිණ්කණ
කසොණ්ඩං කසොකධන්කතහි තං විකෙොකපතුං න වට්ටති. සකච පඨමකමව
උදකෙන පූ ති, පච්ඡා  ජං පතති, තං විකෙොකපතුං වට්ටති. තත්ථ හි කදකව
වස්සන්කතපි උදකෙකයව උදෙං පතතීති. පිට්ඨිපාසාකණ සුඛුම ජං කහොති, 

කදකවඵුසායන්කතඅල්ලීයති, තම්පිචාතුමාසච්චකයනවිකෙොකපතුංන වට්ටති.
සකච පන අෙතපබ් ාක  වම්මිකෙො උට්ඨිකතො කහොති, යථාසුඛං විකෙොකපතුං
වට්ටති. සකචඅබ්ක ොොකසඋට්ඨහති, ඔමෙචාතුමාසං ඔවට්කඨොකයවවට්ටති. 
රුක්ඛාදීසු ආරුළ්හඋපචිොමත්තිොයපි එකසව නකයො. 
 ණ්ඩුප්පාදගූථමූසිකුක්ෙ ක ොෙණ්ටොදීසුපිඑකසවනකයො. 

ක ොෙණ්ටකෙො නාම  ාවීනං ඛු ච්ඡින්නෙද්දකමො වුච්චති. සකච පන 

කහට්ඨිමතකලන භූමිසම්බන්කධො කහොති, එෙදිවසම්පි න වට්ටති.
ෙසිතට්ඨාකනපි නඞ් ලච්ඡින්නමත්තිොපිණ්ඩං ණ්හන්තස්සඑකසවනකයො.
පු ාණකසනාසනං කහොති අච්ඡදනං වා විනට්ඨච්ඡදනං වා, අතික ෙචාතුමාසං
ඔවට්ඨං ජාතපථවීසඞ්ඛයකමව  ච්ඡති. තකතො අවකසසං ඡදනිට්ඨෙං වා
ක ොපානසීආදිෙං උපෙ ණං වා ‘‘ඉට්ඨෙං  ණ්හාමි ක ොපනසිං භිත්තිපාදං
පද ත්ථ ණංපාසාණත්ථම් ං ණ්හාමී’’තිසඤ්ඤාය ණ්හිතුං වට්ටති.කතන
සද්ධිංමත්තිොපතති, අනාපත්ති.භිත්තිමත්තිෙං ණ්හන්තස්සපන ආපත්ති.
සකචයායාඅතින්තාතංතං ණ්හාති, අනාපත්ති. 
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අන්කතොක කහමත්තිොපුඤ්කජොකහොති, තස්මිං එෙදිවසංඔවට්කඨක හං
ඡාකදන්ති, සකච සබ්කබො තින්කතො චාතුමාසච්චකයන ජාතපථවීකයව. අථස්ස
උපරි ාක ොකයව තින්කතො, අන්කතො අතින්කතො, යත්තෙං තින්තං තං
ෙප්පියො කෙහි ෙප්පියකවොහාක න අපනාකමත්වා කසසං යථාසුඛං
වළඤ්කජතුං වට්ටති.උදකෙනකතකමත්වාඑොබද්ධාකයවහිජාතපථවීකහොති, 

නඉත ාති. 

අබ්ක ොොකස මත්තිොපාොක ොකහොති, අතික ෙචාතුමාසංකචඔවට්කඨො
ජාතපථවීසඞ්ඛයං  ච්ඡති. තත්ථ ලග් පංසුං පන අල්ලහත්කථන ඡුපිත්වා
 කහතුං වට්ටති. සකච ඉට්ඨෙපාොක ො කහොති, කයභුකයයනෙථලට්ඨාකන
තිට්ඨති, යථාසුඛං විකෙොකපතුං වට්ටති. අබ්ක ොොකස ඨිතමණ්ඩපත්ථම් ං
ඉකතො චිකතො ච සඤ්චාකලත්වා පථවිං විකෙොකපන්කතන  කහතුංන වට්ටති, 

උජුෙකමව උද්ධරිතුං වට්ටති. අඤ්ඤම්පි සුක්ඛරුක්ඛං වා සුක්ඛඛාණුෙං වා 
 ණ්හන්තස්ස එකසව නකයො. නවෙම්මත්ථං පාසාණං වා රුක්ඛං වා
දණ්ඩකෙහි උච්චාකලත්වාපවට්කටන්තා ච්ඡන්ති, තත්ථපථවීභිජ්ජති, සකච
සුද්ධචිත්තා පවට්කටන්ති, අනාපත්ති. අථ පන කතන අපකදකසන පථවිං
භින්දිතුොමාකයවකහොන්ති, ආපත්ති.සාඛාදීනිෙඩ්ඪන්තානම්පිපථවියංදාරූනි
ඵාකලන්තානම්පිඑකසවනකයො. 

පථවියං අට්ඨිසූචිෙණ්ටොදීසුපියංකිඤ්චිආකෙොකටතුංවා පකවකසතුං වා
නවට්ටති.පස්සාවධා ායකවක නපථවිංභින්දිස්සාමීතිඑවංපස්සාවම්පිොතුං
න වට්ටති, ෙක ොන්තස්ස භිජ්ජති, ආපත්ති. විසමභූමිං සමං ෙරිස්සාමීති 

සම්මුඤ්ජනියාඝංසිතුම්පිනවට්ටති, වත්තසීකසකනවහිසම්මජ්ජිතබ්බං.කෙචි 

ෙත්ත යට්ඨියා භූමිං කෙොට්කටන්ති, පාදඞ්ගුට්ඨකෙන විලිඛන්ති, 

‘‘චඞ්ෙමිතට්ඨානං දස්කසස්සාමා’’ති පුනප්පුනං භූමිං භින්දන්තා චඞ්ෙමන්ති, 

සබ්බං න වට්ටති. වීරියසම්පග් හත්ථං පන සමණධම්මං ෙක ොන්කතන
සුද්ධචිත්කතන චඞ්ෙමිතුංවට්ටති, ‘‘හත්ථංකධොවිස්සාමා’’තිපථවියංඝංසන්ති, 

න වට්ටති. අඝංසන්කතන පන අල්ලහත්ථං පථවියං ඨකපත්වා  ජං  කහතුං 
වට්ටති. කෙචි ෙණ්ඩුෙච්ඡුආදීහි ආබාධිො ඡින්නතටාදීසු අඞ් පච්චඞ් ානි
ඝංසන්ති නවට්ටති. 

87. ඛණති වා ඛණාකපති වාති අන්තමකසො පාදඞ්ගුට්ඨකෙනපි 

සම්මජ්ජනීසලාොයපි සයං වා ඛණති, අඤ්කඤන වා ඛණාකපති. භින්දති වා 

කභදාකපති වාති අන්තමකසො උදෙම්පි ඡඩ්කඩන්කතො සයං වා භින්දති, 

අඤ්කඤන වා භින්දාකපති. දහති වා දහාකපති වාති අන්තමකසො පත්තම්පි 

පචන්කතොසයංවාදහති, අඤ්කඤනවාදහාකපති.යත්තකෙසුඨාකනසුඅග්ගිං
කදතිවා දාකපති වාතත්තොනිපාචිත්තියානි. පත්තංපචන්කතනපිහිපුබ්කබ
පක්ෙට්ඨාකනකයවහි පචිතබ්කබො.අදඩ්ඪායපථවියාඅග්ගිංඨකපතුංනවට්ටති.
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පටුන 

පත්තපචනෙපාලස්සපනඋපරි අග්ගිංඨකපතුංවට්ටති.දාරූනංඋපරිඨකපති, 

කසො අග්ගි තානි දහන්කතො  න්ත්වා පථවිං දහති, න වට්ටති.
ඉට්ඨෙෙපාලාදීසුපිඑකසවනකයො. 

තත්රාපි හි ඉට්ඨොදීනංකයව උපරි ඨකපතුං වට්ටති. ෙස්මා? කතසං 
අනුපාදානත්තා. න හි තානි අග්ගිස්ස උපාදානසඞ්ඛයං  ච්ඡන්ති. 
සුක්ඛඛාණුසුක්ඛරුක්ඛාදීසුපි අග්ගිං දාතුං න වට්ටති. සකච පන පථවිං
අප්පත්තකමව නිබ්බාකපත්වා මිස්සාමීතිකදති, වට්ටති.පච්ඡානිබ්බාකපතුංන
සක්කෙොති, අවිසයත්තා අනාපත්ති. තිණුක්ෙං  කහත්වා  ච්ඡන්කතො හත්කථ
ඩය්හමාකන භූමියං පාකතති, අනාපත්ති. පතිතට්ඨාකනකයව උපාදානං දත්වා
අග්ගිං ොතුං වට්ටතීති මහාපච්චරියං වුත්තං. දඩ්ඪපථවියා ච යත්තෙං ඨානං
උසුමාය අනු තං, සබ්බං විකෙොකපතුං වට්ටතීති තත්කථව වුත්තං. කයො පන
අජානනකෙො භික්ඛු අ ණීසහිකතන අග්ගිං නිබ්බත්කතත්වා හත්කථන
උක්ඛිපිත්වා ‘‘කිං ෙක ොමී’’ති වදති, ‘‘ජාකලහී’’ති වත්තබ්කබො, ‘‘හත්කථො
ඩය්හතී’’ති වදති, ‘‘යථා න ඩය්හති තථා ෙක ොහී’’ති වත්තබ්කබො. ‘‘භූමියං
පාකතහී’’ති පන න වත්තබ්කබො. සකච හත්කථ ඩය්හමාකන පාකතති ‘‘පථවිං 
දහිස්සාමී’’ති අපාතිතත්තා අනාපත්ති. පතිතට්ඨාකන පන අග්ගිං ොතුං
වට්ටතීති කුරුන්දියංවුත්තං. 

88. අනාපත්ති ඉමං ජානාතිආදීසු ‘‘ඉමස්ස ථම් ස්ස ආවාටං ජාන, 

මහාමත්තිෙංජාන, ථුසමත්තිෙංජාන, මහාමත්තිෙංකදහි, ථුසමත්තිෙංකදහි, 

මත්තිෙං ආහ , පංසුං ආහ , මත්තිොය අත්කථො, පංසුනා අත්කථො, ඉමස්ස 

ථම් ස්සආවාටංෙප්පියංෙක ොහි, ඉමංමත්තිෙංෙප්පියංෙක ොහි, ඉමංපංසුං
ෙප්පියං ෙක ොහී’’තිඑවමත්කථොකවදිතබ්කබො. 

අසඤ්චිච්චාති පාසාණරුක්ඛාදීනිවාපවට්කටන්තස්සෙත්ත දණ්කඩනවා
ආහච්ච ආහච්ච  ච්ඡන්තස්ස පථවී භිජ්ජති, සා ‘‘කතන භින්දිස්සාමී’’ති එවං
සඤ්චිච්ච අභින්නත්තා අසඤ්චිච්ච භින්නා නාම කහොති. ඉති අසඤ්චිච්ච

භින්දන්තස්ස අනාපත්ති. අසතියාති අඤ්ඤවිහිකතො කෙනචි සද්ධිං කිඤ්චි 

ෙකථන්කතො පාදඞ්ගුට්ඨකෙන වා ෙත්ත යට්ඨියා වා පථවිං විලිඛන්කතො
තිට්ඨති, එවං අසතියා විලිඛන්තස්ස වා භින්දන්තස්ස වා අනාපත්ති. 

අජානන් ස්සාතිඅන්කතොක කහඔවට්ඨංඡන්නංපථවිං ‘‘අෙප්පියපථවී’’තින
ජානාති, ‘‘ෙප්පියපථවී’’ති සඤ්ඤාය විකෙොකපති, ‘‘ඛණාමි භින්දාමි දහාමී’’ති
වා න ජානාති, කෙවලං සඞ්ක ොපනත්ථාය ඛණිත්තාදීනි වා ඨකපති, 

ඩය්හමානහත්කථො වා අග්ගිං පාකතති, එවං අජානන්තස්ස අනාපත්ති. කසසං
උත්තානකමව. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තිය-අට්ඨෙථා පාචිත්තියෙණ්ඩං 

21 

පටුන 

තිසමුට්ඨානං – ොයචිත්තකතො වාචාචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච 

සමුට්ඨාති. කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

පථවීඛණනසික්ඛාපදංදසමං. 

සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමනමුසාවාදවග්ක ොපඨකමො. 

2. භූ  ාමවග්ක ො 
1. භූ  ාමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

89. කසනාසනවග් ස්සපඨමසික්ඛාපකද– අනාදියන්ක ොතිතස්සාවචනං 

අ ණ්හන්කතො. දාරෙස්ස බ්ාහුංආකෙොකටසීතිඋක්ඛිත්තං ඵ සුං නිග් කහතුං
අසක්කෙොන්කතො මනුස්සානං චක්ඛුවිසයාතීකත මහා ාජසන්තිො ලද්කධ 

රුක්ඛට්ඨෙදිබ්බවිමාකනනිපන්නස්සදා ෙස්සබාහංථනමූකලකයවඡින්දි. න

කඛො කම ං පතිරූපන්තිආදිම්හි අයං සඞ්කඛපවණ්ණනා – හිමවන්කත කි 
පක්ඛදිවකසසු කදවතාසන්නිපාකතො කහොති, තත්ථ රුක්ඛධම්මං පුච්ඡන්ති –
‘‘ත්වං රුක්ඛධම්කම ඨිතා න ඨිතා’’ති? රුක්ඛධම්කමො නාම රුක්කඛ
ඡිජ්ජමාකන රුක්ඛකදවතාය මකනොපකදොසස්ස අෙ ණං. තත්ථ යා කදවතා
රුක්ඛධම්කමඅට්ඨිතාකහොති, සාකදවතාසන්නිපාතං පවිසිතුංනල ති.ඉතිසා
කදවතා ඉමඤ්ච රුක්ඛධම්කම අට්ඨානපච්චයං ආදීනවං අද්දස,   වකතො ච
සම්මුඛා සුතපුබ්බධම්මකදසනානුසාක න තථා තස්ස ඡද්දන්තාදිොකල
පුබ්බචරිතං අනුස්සරි. කතනස්සා එතදකහොසි – ‘‘න කඛො කමතං

පතිරූපං…කප.… කවොක ොකපයය’’න්ති. යංනූනාහං භ වක ො එ මත්ථං

ආකරොකචයයන්තිඉදංපනස්සා ‘‘අයං භික්ඛුසපිතිකෙොපුත්කතො, අද්ධා  වා
ඉමං ඉමස්ස අජ්ඣාචා ං සුත්වා මරියාදං බන්ධිස්සති, සික්ඛාපදං

පඤ්ඤකපස්සතී’’තිපටිසඤ්චික්ඛන්තියාඅකහොසි. සචජ්ජත්වංකදවක තිසකච

අජ්ජ ත්වං කදවකත. පසකවයයාසීති ජකනයයාසි උප්පාකදයයාසි. එවඤ්ච පන
වත්වා  වා තංකදවතංසඤ්ඤාකපන්කතො– 

‘‘කයො කවඋප්පතිතංකෙොධං,  ථං න්තංව වා කය; 

තමහංසා ථිංබූ්රමි,  ස්මිග් ාකහොඉතක ොජකනො’’ති.)ධ.ප. 222); 

ඉමං  ාථම ාසි.  ාථාපරිකයොසාකන සා කදවතා කසොතාපත්තිඵකල
පතිට්ඨාසි. පුන  වාසම්පත්තපරිසායධම්මංකදකසන්කතො– 

‘‘කයොඋප්පතිතංවිකනතිකෙොධං, විසටංසප්පවිසංවඔසකධහි; 

කසොභික්ඛුජහාතිඔ පා ං, උ ක ොජිණ්ණමිවත්තචංපු ාණ’’න්ති. (සු.
නි.1); 
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ඉමං  ාථම ාසි. තත්ර පඨම ාථා ධම්මපකද සඞ් හං ආරුළ්හා, දුතියා 
සුත්තනිපාකත, වත්ථුපනවිනකයති.අථ  වාධම්මංකදකසන්කතොකයවතස්සා
කදවතාය වසනට්ඨානංආවජ්ජන්කතො පතිරූපංඨානං දිස්වා ‘‘ ච්ඡ, කදවකත, 

අසුෙස්මිං ඔොකස රුක්කඛො විවිත්කතො, තස්මිං උප ච්ඡා’’ති ආහ. කසො කි 
රුක්කඛො න ආළවි ට්කඨ, කජතවනස්ස අන්කතොපරික්කඛකප, යස්ස
කදවපුත්තස්සපරිග් කහොඅකහොසි, කසොචුකතො; තස්මා ‘‘විවිත්කතො’’තිවුත්කතො.
තකතො පට්ඨාය ච පන සා කදවතා සම්මාසම්බුද්ධකතො ලද්ධපරිහා ා
බුද්ධුපට්ඨායිො අකහොසි. යදා කදවතාසමා කමො කහොති, තදා
මකහසක්ඛකදවතාසු ආ ච්ඡන්තීසු අඤ්ඤා අප්කපසක්ඛා කදවතා යාව 

මහාසමුද්දචක්ෙවාළපබ්බතා තාව පටික්ෙමන්ති. අයං පන අත්තකනො
වසනට්ඨාකන නිසීදිත්වාව ධම්මං සුණාති. යම්පි පඨමයාකම භික්ඛූ පඤ්හං
පුච්ඡන්ති, මජ්ඣිමයාකම කදවතා, තං සබ්බං තත්කථව නිසීදිත්වා සුණාති.
චත්තාක ොචමහා ාජාකනොපි   වකතොඋපට්ඨානංආ න්ත්වා ච්ඡන්තාතං
කදවතංදිස්වාව ච්ඡන්ති. 

90. භූ  ාමපා බ්ය ායාති එත්ථ  වන්ති අහවුඤ්චාති භූ ා; ජායන්ති

වඩ්ඪන්ති ජාතා වඩ්ඪිතා චාති අත්කථො.  ාකමොති  ාසි; භූතානං  ාකමොති 

භූ  ාකමො; භූතා එව වා  ාකමො භූ  ාකමො; 

පතිට්ඨිතහරිතතිණරුක්ඛාදීනකමතං අධිවචනං. පාතබයස්ස ාකවො පා බ්ය ා; 
කඡදනක දනාදීහි යථාරුචි පරිභුඤ්ජිතබ්බතාති අත්කථො. තස්සා 

භූ  ාමපා බ්ය ාය; නිමිත්තත්කථ භුම්මවචනං, භූත ාමපාතබයතාකහතු, 

භූත ාමස්සකඡදනාදිපච්චයාපාචිත්තියන්තිඅත්කථො. 

91. ඉදානි තං භූත ාමං වි ජිත්වා දස්කසන්කතො භූ  ාකමො නාම පඤ්ච

බීජජා ානීතිආදිමාහ. තත්ථ භූ  ාකමො නාමාති භූත ාමං උද්ධරිත්වා යස්මිං
සතිභූත ාකමොකහොති, තංදස්කසතුං‘‘පඤ්ච බීජජාතානී’’තිආහාතිඅට්ඨෙථාසු
වුත්තං.එවංසන්කතපි‘‘යානිවාපනඤ්ඤානිපි අත්ථිමූකලජායන්තී’’තිආදීනි
න සකමන්ති. න හි මූලබීජාදීනි මූලාදීසු ජායන්ති, මූලාදීසු ජායමානානි පන

තානි බීජාෙතානි, තස්මා එවකමත්ථ වණ්ණනා කවදිතබ්බා – භූ  ාකමො

නාමාති වි ජිතබ්බපදං. පඤ්චාති තස්ස වි ා පරිච්කඡකදො. බීජජා ානීති 

පරිච්ඡින්නධම්මනිදස්සනං. තස්සත්කථො – බීකජහි ජාතානි බීජජාතානි; 

රුක්ඛාදීනකමතං අධිවචනං. අපක ො නකයො – බීජානි ච තානි විජාතානි ච
පසූතානි නිබ්බත්තපණ්ණමූලානීති බීජජාතානි. එකතන අල්ලවාලිොදීසු
ඨපිතානංනිබ්බත්තපණ්ණමූලානංසිඞ්ගිකව ාදීනං සඞ් කහොෙකතොකහොති. 

ඉදානි කයහි බීකජහි ජාතත්තා රුක්ඛාදීනි බීජජාතානීති වුත්තානි, තානි

දස්කසන්කතො ‘‘මූ බීජ’’න්තිආදිමාහ. කතසං උද්කදකසො පාෙකටො එව.

නිද්කදකස යානිවා පනඤ්ඤානිපි අත්ථිමූක  ජායන්ති මූක සඤ්ජායන්තීති
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පටුන 

එත්ථ බීජකතො නිබ්බත්කතන බීජං දස්සිතං, තස්මා එවකමත්ථ අත්කථො
දට්ඨබ්කබො, යානි වා පනඤ්ඤානිපි අත්ථි 

ආලුවෙකසරුෙමලුප්පලපුණ්ඩරීෙකුවලයෙන්දපාටලිමූලාදික කද මූකල
 ච්ඡවල්ලිරුක්ඛාදීනි ජායන්තිසඤ්ජායන්ති, තානියම්හිමූකලජායන්තිකචව
සඤ්ජායන්තිචතඤ්ච, පාළියංවුත්තංහලිද්දාදිචසබ්බම්පිඑතංමූලබීජංනාම.
එකසව නකයො ඛන්ධබීජාදීසු. කයවාපනෙඛන්ධබීකජසු පකනත්ථ
අම්බාටෙඉන්දසාලනුහීපාළි ද්දෙණිො ාදීනි ඛන්ධබීජානි, අමූලවල්ලි
චතු ස්සවල්ලිෙණවී ාදීනි ඵළුබීජානි මෙචිසුමනජයසුමනාදීනි අග් බීජානි, 

අම්බජම්බූපනසට්ඨිආදීනිබීජබීජානීතිදට්ඨබ්බානි. 

92. ඉදානි යං වුත්තං ‘‘භූත ාමපාතබයතාය පාචිත්තිය’’න්ති තත්ථ

සඤ්ඤාවකසන ආපත්තානාපත්තික දංපාතබයතාක දඤ්චදස්කසන්කතො බීකජ 

බීජසඤ්ඤීතිආදිමාහ.තත්ථයථා ‘‘සාලීනං කචපිඔදනං භුඤ්ජතී’’තිආදීසු )ම.
නි.1.76) සාලිතණ්ඩුලානංඔදකනො‘‘සාලීනංඔදකනො’’තිවුච්චති, එවංබීජකතො
සම්භූකතො භූත ාකමො ‘‘බීජ’’න්ති වුත්කතොති කවදිතබ්කබො. යං පන
‘‘බීජ ාමභූත ාමසමා ම් ා පටිවි කතො’’තිආදීසු )දී. නි. 1.10) වුත්තං
භූත ාමපරිකමොචනං ෙත්වා ඨපිතං බීජං, තං දුක්ෙටවත්ථු. අථ වා යකදතං 
‘‘භූත ාකමොනාමා’’තිසික්ඛාපදවි ඞ් ස්සආදිපදං, කතනසද්ධිං කයොකජත්වා
යංබීජං භූත ාකමොනාමකහොති, තස්මිංබීකජබීජසඤ්ඤීසත්ථොදීනි කහත්වා
සයං වා ඡින්දති අඤ්කඤන වා කඡදාකපති, පාසාණාදීනි  කහත්වා සයං වා
භින්දති අඤ්කඤන වා ක දාකපති, අග්ගිං උපසංහරිත්වා සයං වා පචති
අඤ්කඤන වා පචාකපති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සාති එවකමත්ථ අත්කථො
කවදිතබ්කබො. යථාරුතං පන  කහත්වා භූත ාමවිනිමුත්තස්ස බීජස්ස 

ඡින්දනාදික දායපාතබයතායපාචිත්තියංනවත්තබ්බං. 

අයඤ්කහත්ථ විනිච්ඡයෙථා – භූත ාමං විකෙොකපන්තස්ස පාචිත්තියං 
භූත ාමපරිකමොචිතං පඤ්චවිධම්පි බීජ ාමං විකෙොකපන්තස්ස දුක්ෙටං.
බීජ ාමභූත ාකමො නාකමස අත්ථි උදෙට්කඨො, අත්ථි ථලට්කඨො. තත්ථ
උදෙට්කඨො සාසපමත්තිොතිලබීජොදික දාසපණ්ණිොඅපණ්ණිොචසබ්බා
කසවාලජාති අන්තමකසො උදෙපප්පටෙං උපාදාය ‘‘භූත ාකමො’’ති
කවදිතබ්කබො.උදෙපප්පටකෙොනාමඋපරිථද්කධො ඵරුසවණ්කණො, කහට්ඨාමුදු
නීලවණ්කණො කහොති. තත්ථ යස්ස කසවාලස්ස මූලං ඔරූහිත්වා පථවියං
පතිට්ඨිතං, තස්ස පථවී ඨානං. කයො උදකෙ සඤ්ච ති, තස්ස උදෙං. පථවියං 
පතිට්ඨිතං යත්ථ ෙත්ථචි විකෙොකපන්තස්ස උද්ධරිත්වා වා ඨානන්ත ං 
සඞ්ොකමන්තස්ස පාචිත්තියං. උදකෙ සඤ්ච න්තං විකෙොකපන්තස්කසව
පාචිත්තියං. හත්කථහි පන ඉකතො චිකතො ච වියූහිත්වා න්හායිතුං වට්ටති, 

සෙලඤ්හි උදෙං තස්ස ඨානං. තස්මා න කසො එත්තාවතා ඨානන්ත ං
සඞ්ොමිකතො කහොති. උදෙකතො පන උදකෙන විනා සඤ්චිච්ච උක්ඛිපිතුං න
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වට්ටති, උදකෙන සද්ධිං උක්ඛිපිත්වා පුන උදකෙ පක්ඛිපිතුං වට්ටති. 
පරිස්සාවනන්තක න නික්ඛමති, ෙප්පියං ො ාකපත්වාව උදෙං
පරිභුඤ්ජිතබ්බං. උප්පලිනීපදුමිනීආදීනි ජලජවල්ලිතිණානි උදෙකතො
උද්ධ න්තස්ස වා තත්කථව විකෙොකපන්තස්ස වා පාචිත්තියං. පක හි
උප්පාටිතානිවිකෙොකපන්තස්සදුක්ෙටං.තානි හිබීජ ාකමසඞ් හං ච්ඡන්ති.
තිලබීජෙසාසපමත්තෙකසවාකලොපි උදෙකතො උද්ධකතො අමිලාකතො 
අග් බීජසඞ් හං  ච්ඡති. මහාපච්චරියාදීසු 

‘‘අනන්තෙතිලබීජෙඋදෙපප්පටොදීනි දුක්ෙටවත්ථුොනී’’ති වුත්තං, තත්ථ
ො ණං න දිස්සති. අන්ධෙට්ඨෙථායං ‘‘සම්පුණ්ණභූත ාකමො න කහොති, 

තස්මා දුක්ෙට’’න්ති වුත්තං, තම්පි න සකමති, භූත ාකම හි පාචිත්තියං, 
බීජ ාකමදුක්ෙටං වුත්තං.අසම්පුණ්ණභූත ාකමොනාමතතිකයොකෙොට්ඨාකසො
කනවපාළියංනඅට්ඨෙථාසුආ කතො.අථ එතංබීජ ාමසඞ් හං ච්ඡිස්සතීති, 

තම්පි න යුත්තං, අභූත ාමමූලත්තා තාදිසස්ස බීජ ාමස්සාති. අපිච
‘‘ රුෙලහකෙසු රුකෙඨාතබ්බ’’න්ති එතංවිනයලක්ඛණං. 

ථලට්කඨ – ඡින්නරුක්ඛානං අවසිට්කඨො හරිතඛාණු නාම කහොති. තත්ථ 

ෙකුධෙ ඤ්ජපියඞ්ගුපනසාදීනං ඛාණු උද්ධං වඩ්ඪති, කසො භූත ාකමන 

සඞ් හිකතො. තාලනාළිකෙ ාදීනං ඛාණු උද්ධං න වඩ්ඪති, කසො බීජ ාකමන
සඞ් හිකතො. ෙදලියා පන අඵලිතාය ඛාණු භූත ාකමන සඞ් හිකතො, ඵලිතාය
බීජ ාකමන. ෙදලී පන ඵලිතා යාව නීලපණ්ණා, තාව භූත ාකමකනව
සඞ් හිතා, තථා ඵලිකතො කවළු. යදා පන අග් කතො පට්ඨාය සුස්සති, තදා
බීජ ාකමන සඞ් හං  ච්ඡති. ෙත බීජ ාකමන? ඵළුබීජ ාකමන. කිං තකතො 
නිබ්බත්තති? න කිඤ්චි. යදි හි නිබ්බත්කතයය, භූත ාකමකනව සඞ් හං
 ච්කඡයය. ඉන්දසාලාදිරුක්කඛ ඡින්දිත්වා  ාසිං ෙක ොන්ති, කිඤ්චාපි
 ාසිෙතදණ්ඩකෙහි  තනප්පමාණාපි සාඛා නික්ඛමන්ති, බීජ ාකමකනව
සඞ් හං  ච්ඡන්ති. තත්ථ මණ්ඩපත්ථාය වා වතිඅත්ථාය වා
වල්ලිආක ොපනත්ථාය වා භූමියං නිඛණන්ති, මූකලසු කචව පණ්කණසු ච
නිග් කතසුපුනභූත ාමසඞ්ඛයං ච්ඡන්ති.මූලමත්කතසුපන පණ්ණමත්කතසු
වානිග් කතසුබීජ ාකමනසඞ් හිතාඑව. 

යානිොනිචිබීජානිපථවියංවාඋදකෙනසිඤ්චිත්වාඨපිතානි, ෙපාලාදීසු
වා අල්ලපංසුං පක්ඛිපිත්වා නික්ඛිත්තානි කහොන්ති, සබ්බානි මූලමත්කත 

පණ්ණමත්කතවානිග් කතපිබීජානිකයව.සකචපිමූලානිචඋපරිඅඞ්කුක ොච 

නිග් ච්ඡති, යාව අඞ්කුක ො හරිකතො න කහොති, තාව බීජානිකයව. මුග් ාදීනං
පනපණ්කණසු උට්ඨිකතසුවීහිආදීනංවාඅඞ්කුක හරිකතනීලපණ්ණවණ්කණ
ජාකත භූත ාමසඞ් හං  ච්ඡන්ති. තාලට්ඨීනං පඨමං සූෙ දාඨා විය මූලං
නිග් ච්ඡති. නිග් කතපි යාව උපරි පත්තවට්ටි න නිග් ච්ඡති, තාව
බීජ ාකමොකයව. නාළිකෙ ස්ස තචං භින්දිත්වා දන්තසූචි විය අඞ්කුක ො
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නිග් ච්ඡති, යාව මි සිඞ් සදිසා නීලපත්තවට්ටි න කහොති, තාව
බීජ ාකමොකයව. මූකල අනිග් කතපි තාදිසාය පත්තවට්ටියා ජාතාය
අමූලෙභූත ාකමසඞ් හං ච්ඡති. 

අම්බට්ඨිආදීනි වීහිආදීහි විනිච්ඡිනිතබ්බානි. වන්දාො වා අඤ්ඤා වා යා
ොචි රුක්කඛ ජායිත්වා රුක්ඛං ඔත්ථ ති, රුක්කඛොව තස්සා ඨානං, තං 
විකෙොකපන්තස්සවාතකතොඋද්ධ න්තස්සවාපාචිත්තියං.එොඅමූලිොලතා
කහොති, අඞ්ගුලිකවඨකෙොවියවනප්පගුම්බදණ්ඩකෙකවකඨති, තස්සාපිඅයකමව
විනිච්ඡකයො. ක හමුඛපාො කවදිොකචතියාදීසු නීලවණ්කණො කසවාකලො
කහොති, යාවද්කව තීණිපත්තානිනසඤ්ජායන්තිතාවඅග් බීජසඞ් හං ච්ඡති. 

පත්කතසුජාකතසුපාචිත්තියවත්ථු.තස්මාතාදිකසසුඨාකනසුසුධාකලපම්පිදාතුං
න වට්ටති. අනුපසම්පන්කනන ලිත්තස්ස උපරිස්කනහකලකපො දාතුං වට්ටති.
සකච නිදාඝසමකය සුක්ඛකසවාකලො තිට්ඨති, තං සම්මුඤ්ජනීආදීහි ඝංසිත්වා
අපකනතුං වට්ටති. පානීයඝටාදීනං බහි කසවාකලො දුක්ෙටවත්ථු, අන්කතො
අබ්කබොහාරිකෙො. දන්තෙට්ඨපූවාදීසු ෙණ්ණෙම්පි අබ්කබොහාරිෙකමව.
වුත්තඤ්කහතං – ‘‘සකච ක රුෙපරිෙම්මෙතා භිත්ති ෙණ්ණකිතා කහොති, 

කචොළෙංකතකමත්වාපීකළත්වාපමජ්ජිතබ්බා’’ති)මහාව.66). 

පාසාණජාතිපාසාණදද්දුකසවාලකසකලයයොදීනි අහරිතවණ්ණානි 

අපත්තොනි ච දුක්ෙටවත්ථුොනි. අහිච්ඡත්තෙං යාව මකුළං කහොති, තාව
දුක්ෙටවත්ථු. පුප්ඵිතොලකතො පට්ඨාය අබ්කබොහාරිෙං. අල්ලරුක්ඛකතො පන
අහිච්ඡත්තෙං ණ්හන්කතො රුක්ඛත්තචංවිකෙොකපති, තස්මාතත්ථපාචිත්තියං.
රුක්ඛපප්පටිොයපි එකසව නකයො. යා පන ඉන්දසාලෙකුධාදීනං පප්පටිො
රුක්ඛකතො මුච්චිත්වා තිට්ඨති, තං  ණ්හන්තස්ස අනාපත්ති. නියයාසම්පි
රුක්ඛකතො මුච්චිත්වා ඨිතං සුක්ඛරුක්කඛ වා ලග් ං  ණ්හිතුං වට්ටති.
අල්ලරුක්ඛකතො න වට්ටති. ලාඛායපි එකසව නකයො. රුක්ඛං චාකලත්වා 
පණ්ඩුපලාසං වා පරිණතෙණිො ාදිපුප්ඵං වා පාකතන්තස්ස පාචිත්තියකමව. 
හත්ථකුක්කුච්කචන මුදුකෙසු ඉන්දසාලනුහීඛන්ධාදීසු වා
තත්ථජාතෙතාලපණ්ණාදීසුවා අක්ඛ ංඡින්දන්තස්සාපිඑකසවනකයො. 

සාමකණ ානං පුප්ඵංඔචිනන්තානංසාඛං ඔනාකමත්වාදාතුංවට්ටති.කතහි
පන පුප්කඵහි පානීයං න වාකසතබ්බං. පානීයවාසත්ථිකෙන සාමකණ ං
උක්ඛිපිත්වා ඔචිනාකපතබ්බානි. ඵලසාඛාපි අත්තනා ඛාදිතුොකමන න
ඔනාකමතබ්බා.සාමකණ ංඋක්ඛිපිත්වාඵලං ාහාකපතබ්බං.යංකිඤ්චි  ච්ඡං
වා ලතං වා උප්පාකටන්කතහි සාමකණක හි සද්ධිං  කහත්වා ආෙඩ්ඪිතුං න 

වට්ටති. කතසං පන උස්සාහජනනත්ථං අනාෙඩ්ඪන්කතන ෙඩ්ඪනාො ං
දස්කසන්කතන විය අග්ක   කහතුං වට්ටති. කයසං රුක්ඛානං සාඛා රුහති, 

කතසංසාඛංමක්ඛිොබීජනාදීනං අත්ථායෙප්පියංඅො ාකපත්වා හිතංතකච 
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පටුන 

වා පත්කත වා අන්තමකසො නකඛනපි විලිඛන්තස්ස දුක්ෙටං.
අල්ලසිඞ්ගිකව ාදීසුපිඑකසවනකයො.සකචපන ෙප්පියංො ාකපත්වාසීතකල
පකදකස ඨපිතස්ස මූලං සඤ්ජායති, උපරි ාක  ඡින්දිතුං වට්ටති. සකච
අඞ්කුක ොජායති, කහට්ඨා ාක ඡින්දිතුංවට්ටති.මූකලචනීලඞ්කුක ච ජාකත
නවට්ටති. 

ඡින්දතිවාකඡදාකපතිවාතිඅන්තමකසො සම්මුඤ්ජකනොසලාොයපිතිණානි
ඡින්දිස්සාමීතිභූමිංසම්මජ්ජන්කතොසයංවා ඡින්දති, අඤ්කඤනවාකඡදාකපති. 

භින්දති වා කභදාකපති වාති අන්තමකසො චඞ්ෙමන්කතොපි ඡිජ්ජනෙං ඡිජ්ජතු, 

භිජ්ජනෙං භිජ්ජතු, චඞ්ෙමිතට්ඨානං දස්කසස්සාමීති සඤ්චිච්ච පාකදහි
අක්ෙමන්කතො තිණවල්ලිආදීනි සයං වා භින්දති අඤ්කඤන වා ක දාකපති.
සකචපි හි තිණං වා ලතං වා  ණ්ඨිං ෙක ොන්තස්ස භිජ්ජති,  ණ්ඨිපි න
ොතබ්කබො. තාලරුක්ඛාදීසු පන කචො ානං අනාරුහනත්ථාය දාරුමක්ෙටෙං
ආකෙොකටන්ති, ෙණ්ටකෙබන්ධන්ති, භික්ඛුස්සඑවංොතුං නවට්ටති.සකච
දාරුමක්ෙටකෙොරුක්කඛඅල්ලීනමත්කතොවකහොති, රුක්ඛංනපීකළති, වට්ටති.
‘‘රුක්ඛං ඡින්ද, ලතං ඡින්ද, ෙන්දං වා මූලං වා උප්පාකටහී’’ති වත්තුම්පි
වට්ටති, අනියාමිතත්තා.නියාකමත්වාපන‘‘ඉමංරුක්ඛංඡින්දා’’තිආදි වත්තුං
න වට්ටති. නාමං  කහත්වාපි ‘‘අම්බරුක්ඛං චතු ස්සවල්ලිං ආලුවෙන්දං 
මුඤ්ජතිණං අසුෙරුක්ඛච්ඡල්ලිං ඡින්ද භින්ද උප්පාකටහී’’තිආදිවචනම්පි 

අනියාමිතකමව කහොති. ‘‘ඉමං අම්බරුක්ඛ’’න්තිආදිවචනකමව හි නියාමිතං
නාම, තංන වට්ටති. 

පචතිවාපචාකපතිවාතිඅන්තමකසො පත්තම්පිපචිතුොකමොතිණාදීනංඋපරි
සඤ්චිච්චඅග්ගිංෙක ොන්කතොසයංවාපචති, අඤ්කඤනවාපචාකපතීති සබ්බං
පථවීඛණනසික්ඛාපකදවුත්තනකයන කවදිතබ්බං.අනියාකමත්වාපන‘‘මුග්ක 
පච, මාකසපචා’’තිආදිවත්තුංවට්ටති.‘‘ඉකම මුග්ක පච, ඉකමමාකසපචා’’ති
එවංවත්තුංනවට්ටති. 

අනාපත්ති ඉමං ජානාතිආදීසු ‘‘ඉමං මූලක සජ්ජං ජාන, ඉමං මූලං වා
පණ්ණංවාකදහි, ඉමංරුක්ඛංවාලතංවාආහ , ඉමිනා පුප්කඵනවාඵකලන
වා පණ්කණන වා අත්කථො, ඉමං රුක්ඛං වා ලතං වා ඵලං වා ෙප්පියං
ෙක ොහී’’ති එවමත්කථො දට්ඨබ්කබො. එත්තාවතා භූත ාමපරිකමොචනං ෙතං
කහොති. පරිභුඤ්ජන්කතන පන බීජ ාමපරිකමොචනත්ථං පුන ෙප්පියං 
ොක තබ්බං. 

ෙප්පියෙ ණඤ්කචත්ථඉමිනාසුත්තානුසාක නකවදිතබ්බං– ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, පඤ්චහිසමණෙප්කපහිඵලංපරිභුඤ්ජිතුංඅග්ගිපරිජිතං සත්ථපරිජිතං
නඛපරිජිතංඅබීජංනිබ්බට්ටබීජකමවපඤ්චම’’න්ති.තත්ථ ‘‘අග්ගිපරිජිත’’න්ති
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අග්ගිනා පරිජිතං අධිභූතං දඩ්ඪං ඵුට්ඨන්ති අත්කථො. ‘‘සත්ථපරිජිත’’න්ති
සත්කථන පරිජිතං අධිභූතං ඡින්නං විද්ධං වාති අත්කථො. එස නකයො 
නඛපරිජිකත. අබීජනිබ්බට්ටබීජානි සයකමව ෙප්පියානි. අග්ගිනා ෙප්පියං
ෙක ොන්කතන ෙට්ඨග්ගික ොමයග්ගිආදීසු කයන කෙනචි අන්තමකසො
කලොහඛණ්කඩනපි ආදිත්කතන ෙප්පියං ොතබ්බං. තඤ්ච කඛො එෙකදකස
ඵුසන්කතන‘‘ෙප්පිය’’න්තිවත්වාවොතබ්බං.සත්කථන ෙක ොන්කතනයස්ස
ෙස්සචි කලොහමයසත්ථස්ස අන්තමකසො සූචිනඛච්කඡදනානම්පි තුණ්කඩන වා 
ධා ායවාකඡදංවා කවධංවාදස්කසන්කතන‘‘ෙප්පිය’’න්ති වත්වාවොතබ්බං.
නකඛන ෙප්පියං ෙක ොන්කතන පූතිනකඛන න ොතබ්බං. මනුස්සානං පන 

සීහබයග්ඝදීපිමක්ෙටාදීනං සකුන්තානඤ්ච නඛා තිඛිණා කහොන්ති, කතහි
ොතබ්බං. අස්සමහිංසසූෙ මි ක ොරූපාදීනංඛු ාඅතිඛිණා, කතහිනොතබ්බං, 
ෙතම්පිඅෙතංකහොති. හත්ථිනඛාපනඛු ානකහොන්ති, කතහිවට්ටති.කයහි
පනොතුංවට්ටති, කතහි තත්ථජාතකෙහිපිඋද්ධරිත්වා හිතකෙහිපිකඡදංවා
කවධංවාදස්කසන්කතන ‘‘ෙප්පිය’’න්තිවත්වාවොතබ්බං. 

තත්ථ සකචපි බීජානං පබ්බතමත්කතො  ාසි රුක්ඛසහස්සං වා ඡින්දිත්වා
එොබද්ධංෙත්වාඋච්ඡූනංවාමහා ාක ොබන්ධිත්වාඨපිකතොකහොති, එෙස්මිං
බීකජ වා රුක්ඛසාඛාය වා උච්ඡුම්හි වා ෙප්පිකය ෙකත සබ්බං ෙතං කහොති. 
උච්ඡූචදාරූනිචඑෙකතොබද්ධානිකහොන්ති, උච්ඡුංෙප්පියංෙරිස්සාමීතිදාරුං 
විජ්ඣති, වට්ටතිකයව. සකච පන යාය  ජ්ජුයා වා වල්ලියා වා බද්ධානි, තං
විජ්ඣති, න වට්ටති. උච්ඡුඛණ්ඩානං පච්ඡිං පූක ත්වා ආහ න්ති, එෙස්මිං
ඛණ්කඩෙප්පිකයෙකත සබ්බංෙතකමව කහොති. මරිචපක්ොදීහි මිස්කසත්වා
 ත්තංආහ න්ති, ‘‘ෙප්පියංෙක ොහී’’තිවුත්කතසකචපි  ත්තසිත්කථවිජ්ඣති, 

වට්ටතිකයව. තිලතණ්ඩුලාදීසුපි එකසව නකයො. යාගුයා පක්ඛිත්තානි පන
එොබද්ධානි හත්වා න සන්තිට්ඨන්ති, තත්ථ එෙකමෙං විජ්ඣිත්වා ෙප්පියං
ොතබ්බකමව.ෙපිත්ථඵලාදීනංඅන්කතොමිඤ්ජංෙටාහං මුඤ්චිත්වාසඤ්ච ති, 

භින්දාකපත්වා ෙප්පියං ො ාකපතබ්බං. එොබද්ධං කහොති, ෙටාකහපි ොතුං
වට්ටති. 

අසඤ්චිච්චාති පාසාණරුක්ඛාදීනි වා පවට්කටන්තස්ස සාඛං වා
ෙඩ්ඪන්තස්ස ෙත්ත දණ්කඩන වා භූමිං පහරිත්වා  ච්ඡන්තස්ස තිණානි
ඡිජ්ජන්ති, තානිකතනඡින්දිස්සාමීතිඑවංසඤ්චිච්ච අච්ඡින්නත්තාඅසඤ්චිච්ච
ඡින්නානිනාමකහොන්ති.ඉතිඅසඤ්චිච්ච ඡින්දන්තස්සඅනාපත්ති. 

අසතියාති අඤ්ඤවිහිකතො කෙනචි සද්ධිං කිඤ්චි ෙකථන්කතො
පාදඞ්ගුට්ඨකෙනවාහත්කථනවාතිණංවාලතංවාඡින්දන්කතො තිට්ඨති, එවං
අසතියාඡින්දන්තස්සඅනාපත්ති. 
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අජානන් ස්සාති එත්ථබ් න්තක  බීජ ාකමොති වා භූත ාකමොති වා න
ජානාති, ඡින්දාමීතිපිනජානාති, කෙවලංවතියාවා පලාලපුඤ්කජවානිඛාදනං
වා ඛණිත්තිං වාකුදාලං වා සඞ්ක ොපනත්ථාය ඨකපති, ඩය්හමානහත්කථො වා
අග්ගිං පාකතති, තත්ර කච තිණානි ඡිජ්ජන්ති වා ඩය්හන්ති වා අනාපත්ති.
මනුස්සවිග් හපා ාජිෙවණ්ණනායං පන සබ්බඅට්ඨෙථාසු ‘‘සකච භික්ඛු
රුක්කඛන වා අජ්කඣොත්ථකටො කහොති, ඔපාකත වා පතිකතො සක්ො ච කහොති
රුක්ඛං ඡින්දිත්වා භූමිං වා ඛණිත්වා නික්ඛමිතුං, ජීවිතකහතුපි අත්තනා න 

ොතබ්බං. අඤ්කඤන පන භික්ඛුනා භූමිං වා ඛණිත්වා රුක්ඛං වා ඡින්දිත්වා 
අල්ලරුක්ඛකතොවාදණ්ඩෙංඡින්දිත්වාතංරුක්ඛංපවට්කටත්වානික්ඛාකමතුං 
වට්ටති, අනාපත්තී’’ති වුත්තං. තත්ථ ො ණං න දිස්සති – ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, දවඩාකහ ඩය්හමාකන පටග්ගිං දාතුං, පරිත්තං ොතු’’න්ති (චූළව.
283) ඉදංපනඑෙකමවසුත්තංදිස්සති.සකචඑතස්සඅනුකලොමං‘‘අත්තකනොන 

වට්ටති, අඤ්ඤස්සවට්ටතී’’ති ඉදංනානාෙ ණංනසක්ො ලද්ධුං.අත්තකනො
අත්ථාය ෙක ොන්කතො අත්තසිකනකහන අකුසලචිත්කතකනව ෙක ොති, පක ො
පන ොරුඤ්කඤන, තස්මා අනාපත්තීති කච. එතම්පි අො ණං.
කුසලචිත්කතනාපිහිඉමං ආපත්තිංආපජ්ජති.සබ්බඅට්ඨෙථාසුපනවුත්තත්තා
න සක්ො පටිකසකධතුං.  කවසිතබ්බා එත්ථ යුත්ති. අට්ඨෙථාචරියානං වා
සද්ධාය න්තබ්බන්ති.කසසං උත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – ොයචිත්තකතො වාචාචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච 

සමුට්ඨාති. කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

භූත ාමසික්ඛාපදංපඨමං. 

2. අඤ්ඤවාදෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

94. දුතියසික්ඛාපකද – අනාචාරං ආචරිත්වාති අොතබ්බං ෙත්වා; 

ොයවචීද්වාක සු ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වාති වුත්තං කහොති. අඤ්කඤනඤ්ඤං

පටිචරතීති අඤ්කඤන වචකනන අඤ්ඤං වචනං පටිච ති පටිච්ඡාකදති

අජ්කඣොත්ථ ති; ඉදානි තං පටිච ණවිධිං දස්කසන්කතො ‘‘කෙො

ආපන්කනො’’තිආදිමාහ.තත්රායංවචනසම්බන්කධො–කසොකි කිඤ්චි වීතික්ෙමං
දිස්වා ‘‘ආවුකසො, ආපත්තිං ආපන්කනොසී’’ති සඞ්ඝමජ්කඣ ආපත්තියා 
අනුයුඤ්ජියමාකනො ‘‘කෙො ආපන්කනො’’ති වදති. ‘‘තකතො ත්ව’’න්ති වුත්කත
‘‘අහංකිං ආපන්කනො’’ති වදති. අථ ‘‘පාචිත්තියං වා දුක්ෙටං වා’’ති වුත්කත
වත්ථුං පුච්ඡන්කතො‘‘අහංකිස්මිංආපන්කනො’’තිවදති.තකතො‘‘අසුෙස්මිංනාම 

වත්ථුස්මි’’න්ති වුත්කත ‘‘අහං ෙථං ආපන්කනො, කිං ෙක ොන්කතො
ආපන්කනොම්හී’’ති පුච්ඡති.අථ‘‘ඉදංනාමෙක ොන්කතොආපන්කනො’’තිවුත්කත
‘‘ෙං ණථා’’තිවදති.තකතො‘‘තං  ණාමා’’තිවුත්කත‘‘කිං ණථා’’තිවදති. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තිය-අට්ඨෙථා පාචිත්තියෙණ්ඩං 
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පටුන 

අපිකචත්ථ අයංපාළිමුත්තකෙොපිඅඤ්කඤනඤ්ඤං පටිච ණවිධි–භික්ඛූහි
‘‘තවසිපාටිොයෙහාපකණොදිට්කඨො, කිස්කසවමසාරුප්පං ෙක ොසී’’තිවුත්කතො
‘‘සුදිට්ඨං,  න්කත, න පකනකසො ෙහාපකණො; තිපුමණ්ඩලං එත’’න්ති 

 ණන්කතොවා‘‘ත්වංසු ංපිවන්කතොදිට්කඨො, කිස්කසවංෙක ොසී’’තිවුත්කතො 
‘‘සුදිට්කඨො,  න්කත, නපකනසා සු ා, ක සජ්ජත්ථායසම්පාදිතං අරිට්ඨ’’න්ති
 ණන්කතො වා ‘‘ත්වං පටිච්ඡන්කන ආසකන මාතු ාකමන සද්ධිං නිසින්කනො
දිට්කඨො, කිස්කසවමසාරුප්පං ෙක ොසී’’ති වුත්කතො ‘‘කයන දිට්ඨං සුදිට්ඨං, 
විඤ්ඤූ පකනත්ථ දුතිකයො අත්ථි, කසො කිස්ස න දිට්කඨො’’ති  ණන්කතො වා, 
‘‘ඊදිසංතයාකිඤ්චිදිට්ඨ’’න්තිපුට්කඨො‘‘නසුණාමී’’ති කසොතමුපකනන්කතොවා, 
කසොතද්වාක  පුච්ඡන්තානං චක්ඛුං උපකනන්කතො වා, අඤ්කඤනඤ්ඤං 

පටිච තීතිකවදිතබ්කබො. අඤ්ඤවාදෙං කරොකපතූතිඅඤ්ඤවාදෙං ආක ොකපතු; 

පතිට්ඨාකපතූතිඅත්කථො. විකහසෙංකරොකපතූති එතස්මිම්පිඑකසවනකයො. 

98. අඤ්ඤවාදකෙ විකහසකෙ පාචිත්තියන්ති එත්ථ අඤ්ඤං වදතීති 

අඤ්ඤවාදෙං; අඤ්කඤනඤ්ඤං පටිච ණස්කසතං නාමං. විකහකසතීති

විකහසෙං; තුණ්හීභූතස්කසතං නාමං, තස්මිං අඤ්ඤවාදකෙ විකහසකෙ. 

පාචිත්තියන්තිවත්ථුද්වකයපාචිත්තියද්වයංවුත්තං. 

100. අකරොපික  අඤ්ඤවාදකෙති ෙම්මවාචාය අනාක ොපිකත

අඤ්ඤවාදකෙ. අකරොපික විකහසකෙතිඑතස්මිම්පිඑකසවනකයො. 

101. ධම්මෙම්කම ධම්මෙම්මසඤ්ඤීතිආදීසු යං තං 
අඤ්ඤවාදෙවිකහසෙක ොපනෙම්මංෙතං, තඤ්කචධම්මෙම්මංකහොති, කසොච
භික්ඛු තස්මිං ධම්මෙම්මසඤ්ඤී අඤ්ඤවාදෙඤ්ච විකහසෙඤ්ච ෙක ොති, 

අථස්සතස්මිංඅඤ්ඤවාදකෙච විකහසකෙචආපත්තිපාචිත්තියස්සාතිඉමිනා
නකයනඅත්කථොකවදිතබ්කබො. 

102. අජානන්ක ොපුතච්ඡතීතිආපත්තිංවාආපන්න ාවංඅජානන්කතොකයව

‘‘කිං තුම්කහ  ණථ, අහං න ජානාමී’’ති පුච්ඡති. ගි ාකනො වා න ෙකථතීති

මුකඛතාදිකසොබයාධිකහොති, කයනෙකථතුංනසක්කෙොති. සඞ්ඝස්සභණ්ඩනං

වාතිආදීසුසඞ්ඝමජ්කඣෙථිකතතප්පච්චයා සඞ්ඝස්ස ණ්ඩනංවාෙලකහොවා
විවාකදො වා  විස්සති, කසො මා අකහොසීති මඤ්ඤමාකනො න ෙකථතීති ඉමිනා
නකයනඅත්කථොකවදිතබ්කබො.කසසංඋත්තානකමවාති. 

තිසමුට්ඨානං – ොයචිත්තකතො වාචාචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච 

සමුට්ඨාති, සියා කිරියං, සියා අකිරියං, අඤ්කඤනඤ්ඤං පටිච න්තස්ස හි
කිරියං කහොති, තුණ්හී ාකවන විකහසන්තස්ස අකිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, 
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සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, 
දුක්ඛකවදනන්ති. 

අඤ්ඤවාදෙසික්ඛාපදංදුතියං. 

3. උජ්ඣාපනෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

103. තතියසික්ඛාපකද – දබ්බ්ං මල් පුතත් ං භික්ඛූ උජ්ඣාකපන්තීති
‘‘ඡන්දාය දබ්කබො මල්ලපුත්කතො’’තිආදීනි වදන්තා තං ආයස්මන්තං කතහි
භික්ඛූහි අවජානාකපන්ති, අවඤ්ඤාය ඔකලොොකපන්ති, ලාමෙකතො වා 
චින්තාකපන්තී’’ති අත්කථො. ලක්ඛණං පකනත්ථ සද්දසත්ථානුසාක න

කවදිතබ්බං. ඔජ්ඣාකපන්තීතිපි පාකඨො. අයකමවත්කථො. ඡන්දායාති ඡන්කදන
පක්ඛපාකතන; අත්තකනො අත්තකනො සන්දිට්ඨසම් ත්තානං පණීතානි

පඤ්ඤකපතීති අධිප්පාකයො. ඛියයන්තීති ‘‘ඡන්දාය දබ්කබො
මල්ලපුත්කතො’’තිආදීනිවදන්තා පොකසන්ති. 

105. උජ්ඣාපනකෙ ඛියයනකෙ පාචිත්තියන්ති එත්ථ කයන වචකනන 

උජ්ඣාකපන්ති, තං උජ්ඣාපනෙං. කයන ච ඛියයන්තිතං ඛියයනෙං. තස්මිං

උජ්ඣාපනකෙ ඛියයනකෙ. පාචිත්තියන්ති වත්ථුද්වකය පාචිත්තියද්වයං 
වුත්තං. 

106. උජ්ඣාපනෙං නාම උපසම්පන්නං සඞ්කඝන සම්ම ං

කසනාසනපඤ්ඤාපෙං වා…කප.… අප්පමත් ෙවිස්සජ්ජනෙං වාති එකතසං

පදානං ‘‘මඞ්කුෙත්තුොකමො’’ති ඉමිනා සම්බන්කධො. අවණ්ණං ෙත්තුොකමො

අයසං ෙත්තුොකමොති ඉකමසං පන වකසන උපසම්පන්නන්තිආදීසු

‘‘උපසම්පන්නස්සා’’තිඑවං වි ත්තිවිපරිණාකමොොතබ්කබො. උජ්ඣාකපතිවා

ඛියයතිවාආපත්ති පාචිත්තියස්සාතිඑත්ථ පනයස්මා ‘‘ඛියයනෙංනාමා’’ති
එවං මාතිොපදං උද්ධරිත්වාපි ‘‘උජ්ඣාපනෙං නාමා’’ති ඉමස්ස පදස්ස
වුත්තවි ඞ්ක ොකයවවත්තබ්කබො කහොති, අඤ්ඤවාදෙසික්ඛාපකදවියඅඤ්කඤො
විකසකසො නත්ථි, තස්මා තං විසුං අනුද්ධරිත්වා අවි ජිත්වා නි මනකමව

එෙකතොෙතන්තිකවදිතබ්බං. ධම්මෙම්කමධම්මෙම්මසඤ්ඤීතිආදීසුයංතස්ස
උපසම්පන්නස්ස සම්මුතිෙම්මං ෙතං තඤ්කච ධම්මෙම්මං කහොති, කසො ච
භික්ඛු තස්මිං ධම්මෙම්මසඤ්ඤී උජ්ඣාපනෙඤ්ච ඛියයනෙඤ්ච ෙක ොති, 

අථස්සතස්මිංඋජ්ඣාපනකෙච ඛියයනකෙචආපත්තිපාචිත්තියස්සාතිඉමිනා
නකයනඅත්කථොකවදිතබ්කබො. 

අනුපසම්පන්නං උජ්ඣාකපති වා ඛියයති වාති එත්ථ උපසම්පන්නං
සඞ්කඝනසම්මතංඅඤ්ඤංඅනුපසම්පන්නංඋජ්ඣාකපතිඅවජානාකපති, තස්ස 

වා තං සන්තිකෙ ඛියයතීති අත්කථො. උපසම්පන්නං සඞ්කඝන අසම්ම න්ති
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ෙම්මවාචාය අසම්මතං කෙවලං ‘‘තකවකසො  ාක ො’’ති සඞ්කඝන 

ආක ොපිත ා ංභික්ඛූනංවාඵාසුවිහා ත්ථායසයකමවතං ා ංවහන්තං, යත්ර
වා ද්කව තකයො භික්ඛූ විහ න්ති, තත්ර වා තාදිසං ෙම්මං ෙක ොන්තන්ති

අධිප්පාකයො. අනුපසම්පන්නංසඞ්කඝනසම්ම ංවාඅසම්ම ංවාතිඑත්ථපන 

කිඤ්චාපි අනුපසම්පන්නස්ස කත සසම්මුතිකයො දාතුංන වට්ටන්ති. අථ කඛො 
උපසම්පන්නොකල ලද්ධසම්මුතිකෙො පච්ඡා අනුපසම්පන්න ාකව ඨිකතො, තං
සන්ධාය ‘‘සඞ්කඝන සම්මතං වා’’ති වුත්තං. යස්ස පන බයත්තස්ස 

සාමකණ ස්සකෙවලංසඞ්කඝනවාසම්මකතනවාභික්ඛුනා‘‘ත්වංඉදංෙම්මං
ෙක ොහී’’ති  ාක ො ෙකතො, තාදිසං සන්ධාය ‘‘අසම්මතං වා’’ති වුත්තං.
කසසකමත්ථඋත්තානකමවාති. 

තිසමුට්ඨානං – ොයචිත්තකතො වාචාචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච 

සමුට්ඨාති, කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

උජ්ඣාපනෙසික්ඛාපදංතතියං. 

4. පඨමකසනාසනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

108. චතුත්ථසික්ඛාපකද – කහමන්තිකෙ ොක ති කහමන්තොකල 

හිමපාතසමකය. ොයං ඔ ාකපන් ාති මඤ්චපීඨාදීසු නිසින්නා බාලාතකපන

ොයංඔතාකපන්තා. ොක ආකරොචික තියාගු ත්තාදීසු යස්සෙස්සචිොකල

ආක ොචිකත. ඔවට්ඨංකහොතීතිහිමවස්කසන ඔවට්ඨංතින්තංකහොති. 

110. අවස්සිෙසඞ්කෙක ති වස්සිෙවස්සානමාසාති එවං අපඤ්ඤත්කත 

චත්තාක ො කහමන්තිකෙ චත්තාක ො ච ගිම්හිකෙ අට්ඨ මාකසති අත්කථො. 

මණ්ඩකප වාති සාඛාමණ්ඩකප වා පද මණ්ඩකප වා. රුක්ඛමූක  වාති යස්ස

ෙස්සචිරුක්ඛස්ස කහට්ඨා. යත්ථොොවාකු  ාවානඌහදන්තීතියත්ථ 

ධුවනිවාකසනකුලාවකෙෙත්වා වසමානා එකතොෙකුලලා වා අඤ්කඤවා
සකුන්තා තං කසනාසනං න ඌහදන්ති, තාදිකස රුක්ඛමූකල නික්ඛිපිතුං
අනුජානාමීති. තස්මා යත්ථ ක ොච ප්පසුතා සකුන්තා විස්සමිත්වා  ච්ඡන්ති, 

තස්සරුක්ඛස්සමූකලනික්ඛිපිතුංවට්ටති. යස්මිංපනධුවනිවාකසනකුලාවකෙ
ෙත්වා වසන්ති, තස්ස රුක්ඛස්ස මූකල න නික්ඛිපිතබ්බං. ‘‘අට්ඨ මාකස’’ති
වචනකතො කයසු ජනපකදසු වස්සොකලන වස්සති, කතසුපි චත්තාක ො මාකස
නික්ඛිපිතුං න වට්ටතිකයව. ‘‘අවස්සිෙසඞ්කෙකත’’ති වචනකතො යත්ථ
කහමන්කතකදකවොවස්සති, තත්ථකහමන්කතපි අජ්කඣොොකසනික්ඛිපිතුංන
වට්ටති. ගිම්කහ පනසබ්බත්ථ වි තවලාහෙං විසුද්ධංන ං කහොති, එවරූකප
ොකලකෙනචිකදවෙ ණීකයනඅජ්කඣොොකසමඤ්චපීඨංනික්ඛිපිතුං වට්ටති. 
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පටුන 

අබ්ක ොොසිකෙනාපි වත්තං ජානිතබ්බං, තස්ස හි සකච 

පුග් ලිෙමඤ්චකෙො අත්ථි, තත්කථව සයිතබ්බං. සඞ්ඝිෙං  ණ්හන්කතන 

කවත්කතන වා වාකෙන වා වීතමඤ්චකෙො  කහතබ්කබො. තස්මිං අසති 

පු ාණමඤ්චකෙො කහතබ්කබො.තස්මිම්පිඅසතිනවවායිකමොවාඔනද්ධකෙොවා
 කහතබ්කබො.  කහත්වා ච පන ‘‘අහං උක්ෙට්ඨරුක්ඛමූලිකෙො
උක්ෙට්ඨඅබ්ක ොොසිකෙො’’ති චීව කුටිම්පි අෙත්වා අසමකය අජ්කඣොොකස
රුක්ඛමූකලවාපඤ්ඤකපත්වානිපජ්ජිතුංන වට්ටති.සකචපනචතුග්ගුකණනපි
චීවක නෙතකුටිඅකතකමන්තං ක්ඛිතුංනසක්කෙොති, සත්තාහවද්දලිොදීනි
 වන්ති, භික්ඛුකනොොයානු තිෙත්තාවට්ටති. 

අ ඤ්කඤපණ්ණකුටීසුවසන්තානං සීලසම්පදායපසන්නචිත්තා මනුස්සා
නවං මඤ්චපීඨං කදන්ති ‘‘සඞ්ඝිෙපරික ොක න පරිභුඤ්ජථා’’ති වසිත්වා 
 ච්ඡන්කතහි සාමන්තවිහාක  ස ා භික්ඛූනං කපකසත්වා  න්තබ්බං, 
ස ා ානං අ ාකව අකනොවස්සකෙ නික්ඛිපිත්වා  න්තබ්බං, අකනොවස්සකෙ
අසතිරුක්කඛලග්ක ත්වා  න්තබ්බං. කචතියඞ් කණසම්මජ්ජනිං  කහත්වා
ක ොජනසාලඞ් ණං වා උකපොසථා ා ඞ් ණං වා
පරිකවණදිවාට්ඨානඅග්ගිසාලාදීසුවා අඤ්ඤත ංසම්මජ්ජිත්වාකධොවිත්වා පුන 

සම්මජ්ජනීමාළකෙකයව ඨකපතබ්බා. උකපොසථා ා ාදීසු අඤ්ඤත ස්මිං
 කහත්වාඅවකසසානි සම්මජ්ජන්තස්සාපිඑකසවනකයො. 

කයො පන භික්ඛාචා මග් ං සම්මජ්ජන්කතොව  න්තුොකමො කහොති, කතන
සම්මජ්ජිත්වා සකච අන්ත ාමග්ක  සාලා අත්ථි, තත්ථ ඨකපතබ්බා. සකච
නත්ථි, වලාහොනං අනුට්ඨිත ාවං සල්ලක්කඛත්වා ‘‘යාවාහං  ාමකතො 
නික්ඛමාමි, තාව න වස්සිස්සතී’’ති ජානන්කතන යත්ථ ෙත්ථචි නික්ඛිපිත්වා
පුන පච්චා ච්ඡන්කතන පාෙතිෙට්ඨාකන ඨකපතබ්බා. සකච වස්සිස්සතීති
ජානන්කතො අජ්කඣොොකස ඨකපති, දුක්ෙටන්ති මහාපච්චරියං වුත්තං. සකච
පනතත්රතකත්රව සම්මජ්ජනත්ථායසම්මජ්ජනීනික්ඛිත්තාකහොති, තංතංඨානං
සම්මජ්ජිත්වා තත්ර තකත්රව නික්ඛිපිතුං වට්ටති. ආසනසාලං සම්මජ්ජන්කතන
වත්තං ජානිතබ්බං. තත්රිදං වත්තං – මජ්ඣකතො පට්ඨාය පාදට්ඨානාභිමුඛා
වාලිොහරිතබ්බා.ෙචව ං හත්කථහි කහත්වාබහිඡඩ්කඩතබ්බං. 

111. මසාරකෙොති මඤ්චපාකද විජ්ඣිත්වා තත්ථ අටනිකයො පකවකසත්වා

ෙකතො. බුන්දිොබ්ද්කධොති අටනීහි මඤ්චපාකද ඩංසාකපත්වා

පල්ලඞ්ෙසඞ්කඛකපන ෙකතො. කුළීරපාදකෙොති අස්සකමණ්ඩොදීනං
පාදසදිකසහි පාකදහි ෙකතො. කයො වා පන කෙොචි වඞ්ෙපාදකෙො, අයං වුච්චති

කුළී පාදකෙො. ආහච්චපාදකෙොති අයං පන ‘‘ආහච්චපාදකෙො නාම මඤ්කචො
අඞ්ක විජ්ඣිත්වාෙකතොකහොතී’’තිඑවංප කතොපාළියංකයව වුත්කතො, තස්මා
අටනිකයො විජ්ඣිත්වා තත්ථ පාදසිඛං පකවකසත්වා උපරි ආණිං දත්වා 
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ෙතමඤ්කචො ‘‘ආහච්චපාදකෙො’’ති කවදිතබ්කබො. පීකඨපි එකසව නකයො. 

අන්ක ො සංකවකඨත්වා බ්ද්ධං කහොතීති කහට්ඨා ච උපරි ච විත්ථතං මජ්කඣ
සඞ්ඛිත්තං පණවසණ්ඨානං ෙත්වා බද්ධං කහොති, තං කි  මජ්කඣ
සීහබයග්ඝචම්මපරික්ඛිත්තම්පි ෙක ොන්ති. අෙප්පියචම්මං නාකමත්ථ නත්ථි.
කසනාසනඤ්හි කසොවණ්ණමයම්පි වට්ටති, තස්මා තං මහග්ඝං කහොති. 

අනුපසම්පන්නංසන්ථරාකපති ස්ස පලිකබ්ොකධොතිකයනසන්ථ ාපිතං, තස්ස

පලිකබොකධො. ක ඩ්ඩුපා ං අතික්ෙමන් ස්ස ආපත්ති පාචිත්තියස්සාති
ථාමමජ්ඣිමස්සපුරිසස්ස කලඩ්ඩුපාතංඅතික්ෙමන්තස්සපාචිත්තියං. 

අයංපකනත්ථවිනිච්ඡකයො–කථක ොක ොජනසාලායං ත්තකිච්චංෙත්වා 
දහ ං ආණාකපති ‘‘ ච්ඡ දිවාට්ඨාකන මඤ්චපීඨං පඤ්ඤකපහී’’ති. කසො තථා
ෙත්වා නිසින්කනො. කථක ො යථාරුචිං විචරිත්වා තත්ථ  න්ත්වා ථවිෙං වා
උත්ත ාසඞ් ං වා ඨකපති, තකතො පට්ඨාය කථ ස්ස පලිකබොකධො. නිසීදිත්වා
සයං  ච්ඡන්කතො කනව උද්ධ ති, න උද්ධ ාකපති, කලඩ්ඩුපාතාතික්ෙකම 

පාචිත්තියං.සකචපනකථක ොතත්ථථවිෙංවාඋත්ත ාසඞ් ංවාඅට්ඨකපත්වා 
චඞ්ෙමන්කතොව දහ ං ‘‘ ච්ඡ ත්ව’’න්ති  ණති, කතන ‘‘ඉදං  න්කත
මඤ්චපීඨ’’න්ති ආචික්ඛිතබ්බං.සකචකථක ොවත්තංජානාති‘‘ත්වං ච්ඡ, අහං
පාෙතිෙං ෙරිස්සාමී’’ති වත්තබ්බං. සකච බාකලො කහොති අනුග් හිතවත්කතො
‘‘ ච්ඡ, මා ඉධ තිට්ඨ, කනව නිසීදිතුං න නිපජ්ජිතුං කදමී’’ති දහ ං
තජ්කජතිකයව. දහක න ‘‘ න්කත සුඛං සයථා’’ති ෙප්පං ලභිත්වා වන්දිත්වා
 න්තබ්බං. තස්මිං  කත කථ ස්කසව පලිකබොකධො. පුරිමනකයකනව චස්ස
ආපත්තිකවදිතබ්බා. 

අථපනආණත්තික්ඛකණකයවදහක ො‘‘මය්හං න්කත ණ්ඩෙකධොවනාදි 

කිඤ්චි ෙ ණීයං අත්ථී’’ති වදති, කථක ො ච නං ‘‘ත්වං පඤ්ඤකපත්වා
 ච්ඡාහී’’ති වත්වා ක ොජනසාලකතො නික්ඛමිත්වා අඤ්ඤත්ථ  ච්ඡති, 

පාදුද්ධාක නොක තබ්කබො.සකච තත්කථව න්ත්වානිසීදතිපුරිමනකයකනව
චස්ස කලඩ්ඩුපාතාතික්ෙකම ආපත්ති. සකච පන කථක ො සාමකණ ං
ආණාකපති, සාමකණක  තත්ථ මඤ්චපීඨං පඤ්ඤකපත්වා නිසින්කනපි
ක ොජනසාලකතො අඤ්ඤත්ථ  ච්ඡන්කතො පාදුද්ධාක න ොක තබ්කබො.
 න්ත්වා නිසින්කනො පුන  මනොකල කලඩ්ඩුපාතාතික්ෙකම ආපත්තියා
ොක තබ්කබො.සකචපන ආණාකපන්කතොමඤ්චපීඨංපඤ්ඤකපත්වාතත්කථව
නිසීදාති ආණාකපති, යත්රිච්ඡති තත්ර  න්ත්වා ආ න්තුං ල ති. සයං පන
පාෙතිෙං අෙත්වා  ච්ඡන්තස්ස කලඩ්ඩුපාතාතික්ෙකම පාචිත්තියං.
අන්ත සන්නිපාකත මඤ්චපීඨානි පඤ්ඤකපත්වා නිසින්කනහි  මනොකල
ආ ාමිොනං ඉමං පටිසාකමථාති වත්තබ්බං, අවත්වා  ච්ඡන්තානං 
කලඩ්ඩුපාතාතික්ෙකමආපත්ති. 
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මහාධම්මසවනං නාම කහොති තත්ථ උකපොසථා ා කතොපි
ක ොජනසාලකතොපි ආහරිත්වා මඤ්චපීඨානි පඤ්ඤකපන්ති. ආවාසිොනංකයව
පලිකබොකධො. සකච ආ න්තුො ‘‘ඉදං අම්හාෙං උපජ්ඣායස්ස ඉදං
ආචරියස්සා’’ති  ණ්හන්ති, තකතො පට්ඨාය කතසංකයව පලිකබොකධො.
 මනොකල පාෙතිෙං අෙත්වා කලඩ්ඩුපාතං අතික්ෙමන්තානං ආපත්ති. 
මහාපච්චරියං පුන වුත්තං – ‘‘යාව අඤ්කඤ න නිසීදන්ති, තාව කයහි
පඤ්ඤත්තං, කතසං  ාක ො.අඤ්කඤසුආ න්ත්වානිසින්කනසුනිසින්නොනං
 ාක ො. සකච කත අනුද්ධරිත්වා වා අනුද්ධ ාකපත්වා වා  ච්ඡන්ති, දුක්ෙටං.
ෙස්මා? අනාණත්තියා පඤ්ඤපිතත්තා’’ති. ධම්මාසකන පඤ්ඤත්කත යාව
උස්සා කෙො වා ධම්මෙථිකෙො වා නා ච්ඡති, තාව පඤ්ඤාපොනං
පලිකබොකධො, තස්මිං ආ න්ත්වා නිසින්කන තස්ස පලිකබොකධො. සෙලං
අකහො ත්තං ධම්මසවනං කහොති, අඤ්කඤො උස්සා කෙො වා ධම්මෙථිකෙො වා
උට්ඨහති, අඤ්කඤොනිසීදති, කයොකයොආ න්ත්වානිසීදති, තස්සතස්ස ාක ො.
උට්ඨහන්කතන පන ‘‘ඉදමාසනං තුම්හාෙං  ාක ො’’ති වත්වා  න්තබ්බං.
සකචපිඉත ස්මිංඅනා කතකයවපඨමංනිසින්කනොඋට්ඨාය ච්ඡති, තස්මිඤ්ච 

අන්කතොඋපචා ට්කඨකයව ඉතක ො ආ න්ත්වා නිසීදති, උට්ඨාය  කතො
ආපත්තියා න ොක තබ්කබො. සකච පන ඉත ස්මිං අනා කතකයව පඨමං
නිසින්කනොඋට්ඨායාසනාකලඩ්ඩුපාතංඅතික්ෙමති, ආපත්තියාොක තබ්කබො.
සබ්බත්ථ ච ‘‘කලඩ්ඩුපාතාතික්ෙකම පඨමපාකද දුක්ෙටං, දුතිකය 

පාචිත්තිය’’න්තිඅයංනකයොමහාපච්චරියංවුත්කතො. 

112. චිමලිෙං වාතිආදීසු චිමලිො නාම සුධාදිපරිෙම්මෙතාය භූමියා
වණ්ණානු ක්ඛණත්ථංෙතාකහොති, තං කහට්ඨාපත්ථරිත්වාඋපරිෙටසා ෙං

පත්ථ න්ති. උත් රත්ථරණං නාම මඤ්චපීඨානං උපරි අත්ථරිතබ්බෙං

පච්චත්ථ ණං. භූමත්ථරණං නාම භූමියං අත්ථරිතබ්බා ෙටසා ොදිවිෙති. 

 ට්ටිෙං නාමතාලපණ්කණහිවාවාකෙහිවාෙතතට්ටිො. චම්මඛණ්කඩො නාම
සීහබයග්ඝදීපිත ච්ඡචම්මාදීසුපි යංකිඤ්චි චම්මං. අට්ඨෙථාසු හි
කසනාසනපරික ොක පටික්ඛිත්තචම්මංනාමනදිස්සති, තස්මා සීහචම්මාදීනං

පරිහ කණකයව පටික්කඛකපො කවදිතබ්කබො. පාදපුතඤ්ඡනී නාම  ජ්ජුකෙහි වා

පිකලොතිොහිවාපාදපුඤ්ඡනත්ථං ෙතා. ඵ ෙපීඨං නාමඵලෙමයංපීඨං.අථවා
ඵලෙඤ්කචව දාරුමයපීඨඤ්ච; එකතන සබ්බම්පි දාරු ණ්ඩාදි සඞ් හිතං.
මහාපච්චරියං පන විත්ථාක කනව වුත්තං – ‘‘ආධා ෙං පත්තපිධානං
පාදෙථලිෙං තාලවණ්ටං බීජනීපත්තෙං යංකිඤ්චි දාරු ණ්ඩං අන්තමකසො
පානීයඋළුඞ්ෙං පානීයසඞ්ඛං අජ්කඣොොකස නික්ඛිපිත්වා  ච්ඡන්තස්ස
දුක්ෙට’’න්ති. මහාඅට්ඨෙථායං පන එස නකයො දුතියසික්ඛාපකද දස්සිකතො.
අජ්කඣොොකස  ජනංපචිත්වා  ජන ාජනං  ජනඋළුඞ්කෙො  ජනකදොණිොති
සබ්බං අග්ගිසාලාය පටිසාකමතබ්බං. සකච අග්ගිසාලානත්ථි, අකනොවස්සකෙ 



විනයපිටකෙ පාචිත්තිය-අට්ඨෙථා පාචිත්තියෙණ්ඩං 

35 

පටුන 

පබ් ාක  නික්ඛිපිතබ්බං. තස්මිම්පි අසති යත්ථ ඔකලොකෙන්තා භික්ඛූ
පස්සන්ති, තාදිකසඨාකනඨකපත්වාපි න්තුංවට්ටති. 

අඤ්ඤස්ස පුතග් ලිකෙතියස්මිංවිස්සාසග් ාකහොනරුහති, තස්සසන්තකෙ 

දුක්ෙටං.යස්මිංපනවිස්සාකසොරුහති, තස්සසන්තෙංඅත්තකනොපුග් ලිෙමිව
කහොතීති මහාපච්චරියාදීසුවුත්තං. 

113. ආපුතච්ඡං ච්ඡතීතිකයොභික්ඛුවාසාමකණක ොවාආ ාමිකෙොවාලජ්ජී 

කහොති, අත්තකනොපලිකබොධංවියමඤ්ඤති, කයොතථාරූපංආපුච්ඡිත්වා ච්ඡති, 

තස්ස අනාපත්ති. ඔ ාකපන්ක ො ච්ඡතීතිආතකපඔතාකපන්කතො ආ න්ත්වා

උද්ධරිස්සාමීති ච්ඡති; එවං ච්ඡකතොඅනාපත්ති. කෙනචිපලිබුද්ධංකහොතීති
කසනාසනං කෙනචි උපද්දුතං කහොතීති අත්කථො. සකචපි හි වුඩ්ඪතක ො භික්ඛු
උට්ඨාකපත්වා  ණ්හාති, සකචපි යක්කඛො වා කපකතො වා ආ න්ත්වා නිසීදති, 

කෙොචි වා ඉස්සක ො ආ න්ත්වා  ණ්හාති, කසනාසනං පලිබුද්ධං කහොති, 

සීහබයග්ඝාදීසුවාපනතංපකදසංආ න්ත්වා ඨිකතසුපි කසනාසනංපලිබුද්ධං
කහොතිකයව. එවං කෙනචි පලිබුද්කධ අනුද්ධරිත්වාපි  ච්ඡකතො අනාපත්ති. 

ආපදාසූතිජීවිතබ්රහ්මචරියන්ත ාකයසු.කසසං උත්තානකමවාති. 

ෙථිනසමුට්ඨානං – ොයවාචකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, 

කිරියාකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

පඨමකසනාසනසික්ඛාපදංචතුත්ථං. 

5. දුතියකසනාසනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

116. දුතියකසනාසනසික්ඛාපකද – භිසීති මඤ්චෙභිසි වා පීඨෙභිසි වා. 

චිමිලිොදීනිපි පුරිමසික්ඛාපකද වුත්තප්පො ානිකයව. නිසීදනන්ති සදසං

කවදිතබ්බං. පච්චත්ථරණන්ති පාවාක ො කෙොජකවොති එත්තෙකමව වුත්තං. 

තිණසන්ථාකරොති කයසං කෙසඤ්චි තිණානං සන්ථාක ො. එස නකයො

පණ්ණසන්ථාක . පරික්කඛපං අතික්ෙමන් ස්සාති එත්ථ පඨමපාදං
අතික්ොකමන්තස්ස දුක්ෙටං, දුතියාතික්ෙකම පාචිත්තියං. අපරික්ඛිත්තස්ස
උපචාක ොනාමකසනාසනකතොද්කව කලඩ්ඩුපාතා. 

අනාපුතච්ඡං වා  ච්කඡයයාති එත්ථ භික්ඛුම්හි සති භික්ඛු ආපුච්ඡිතබ්කබො. 
තස්මිං අසති සාමකණක ො, තස්මිං අසති ආ ාමිකෙො, තස්මිම්පි අසති කයන
විහාක ො ොරිකතො කසො විහා සාමිකෙො, තස්ස වා කුකල කයො කෙොචි
ආපුච්ඡිතබ්කබො. තස්මිම්පි අසති චතූසු පාසාකණසු මඤ්චං ඨකපත්වා මඤ්කච
අවකසසමඤ්චපීඨානිආක ොකපත්වාඋපරිභිසිආදිෙං දසවිධම්පි කසයයං  ාසිං
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ෙරිත්වා දාරු ණ්ඩං මත්තිො ණ්ඩං පටිසාකමත්වා ද්වා වාතපානානි
පිදහිත්වා  මියවත්තං පූක ත්වා  න්තබ්බං. සකච පන කසනාසනං ඔවස්සති, 

ඡදනත්ථඤ්ච තිණං වා ඉට්ඨො වා ආනීතා කහොන්ති, සකච උස්සහති, 

ඡාකදතබ්බං. කනො කච සක්කෙොති, කයො ඔොකසො අකනොවස්සකෙො, තත්ථ
මඤ්චපීඨාදීනි නික්ඛිපිත්වා  න්තබ්බං. සකච සබ්බම්පි ඔවස්සති, 

උස්සහන්කතන අන්කතො ාකම උපාසොනං ඝක  ඨකපතබ්බං. සකච කතපි
‘‘සඞ්ඝිෙංනාම න්කත ාරියං, අග්ගිදාහාදීනං  ායාමා’’තිනසම්පටිච්ඡන්ති, 

අජ්කඣොොකසපි පාසාණානං උපරි මඤ්චං ඨකපත්වා කසසං පුබ්කබ
වුත්තනකයකනවනික්ඛිපිත්වාතිකණහිචපණ්කණහිචපටිච්ඡාකදත්වා න්තුං 
වට්ටති. යඤ්හි තත්ථ අඞ් මත්තම්පි අවසිස්සති, තං අඤ්කඤසං තත්ථ
ආ තානං භික්ඛූනංඋපො ං විස්සතීති. 

117. විහාරස්ස උපචාකරතිආදීසු විහා ස්සූපචාක ො නාම පරිකවණං. 

උපට්ඨානසා ාති පරිකවණක ොජනසාලා. මණ්ඩකපොති පරිකවණමණ්ඩකපො. 

රුක්ඛමූ න්ති පරිකවණරුක්ඛමූලං. අයං තාව නකයො කුරුන්දට්ඨෙථායං
වුත්කතො.කිඤ්චාපිවුත්කතො, අථකඛොවිහාක ොතිඅන්කතො බ්ක ොවා අඤ්ඤංවා

සබ්බපරිච්ඡන්නං ගුත්තකසනාසනං කවදිතබ්බං. විහාරස්ස උපචාකරති තස්ස

බහිආසන්කනඔොකස. උපට්ඨානසා ායං වාතික ොජනසාලායංවා. මණ්ඩකප

වාතිඅපරිච්ඡන්කන පරිච්ඡන්කනවාපිබහූනංසන්නිපාතමණ්ඩකප.රුක්ඛමූකල

වත්තබ්බං නත්ථි. ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති වුත්තප්පො ඤ්හි දසවිධං කසයයං 
අන්කතො බ් ාදිම්හි ගුත්තට්ඨාකන පඤ්ඤකපත්වා  ච්ඡන්තස්ස යස්මා
කසයයාපි කසනාසනම්පි උපචිොහි පලුජ්ජති, වම්මිෙ ාසිකයව කහොති, තස්මා
පාචිත්තියං වුත්තං. බහි පන උපට්ඨානසාලාදීසු පඤ්ඤකපත්වා  ච්ඡන්තස්ස
කසයයාමත්තකමව නස්කසයය, ඨානස්ස අගුත්තතාය න කසනාසනං, තස්මා

එත්ථදුක්ෙටංවුත්තං. මඤ්චංවාපීඨංවාතිඑත්ථයස්මානසක්ොමඤ්චපීඨං
සහසා උපචිොහි ඛායිතුං, තස්මා තං විහාක පි සන්ථරිත්වා  ච්ඡන්තස්ස
දුක්ෙටං වුත්තං. විහාරූපචාක  පන තං විහා චාරිෙං ආහිණ්ඩන්තාපි දිස්වා 
පටිසාකමස්සන්ති. 

118. උද්ධරිත්වා  ච්ඡතීති එත්ථ උද්ධරිත්වා  ච්ඡන්කතන
මඤ්චපීඨෙවාටං සබ්බං අපකනත්වා සංහරිත්වා චීව වංකස ලග්ක ත්වා
 න්තබ්බං. පච්ඡා ආ න්ත්වා වසනෙභික්ඛුනාපි පුන මඤ්චපීඨං වා
පඤ්ඤකපත්වා සයිත්වා  ච්ඡන්කතන තකථව ොතබ්බං. අන්කතොකුට්ටකතො
කසයයංබහිකුට්කටපඤ්ඤකපත්වාවසන්කතන මනොකල  හිතට්ඨාකනකයව
පටිසාකමතබ්බං. උපරිපාසාදකතො ඔක ොකපත්වා කහට්ඨාපාසාකද වසන්තස්සපි 

එකසව නකයො.  ත්තිට්ඨානදිවාට්ඨාකනසු මඤ්චපීඨං පඤ්ඤකපත්වාපි
 මනොකලපුන  හිතට්ඨාකනකයවඨකපතබ්බං. 
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ආපුතච්ඡං  ච්ඡතීති එත්ථායං ආපුච්ඡිතබ්බානාපුච්ඡිතබ්බවිනිච්ඡකයො – යා
තාව භූමියං දීඝසාලා වා පණ්ණසාලා වා කහොති, යං වා රුක්ඛත්ථම්ක සු, 

ෙතක හං උපචිොනං උට්ඨානට්ඨානං කහොති, තකතො පක්ෙමන්කතන තාව
ආපුච්ඡිත්වාව පක්ෙමිතබ්බං. තස්මිඤ්හි ෙතිපයානි දිවසානි අජග්ගියමාකන
වම්මිොව සන්තිට්ඨන්ති. යං පන පාසාණපිට්ඨියං වා පාසාණත්ථම්ක සු වා
ෙතකසනාසනං සිලුච්චයකලණං වා සුධාලිත්තකසනාසනං වා යත්ථ
උපචිොසඞ්ො නත්ථි, තකතො පක්ෙමන්තස්ස ආපුච්ඡිත්වාපි අනාපුච්ඡිත්වාපි
 න්තුං වට්ටති, ආපුච්ඡනං පන වත්තං. සකච තාදිකසපි කසනාසකන එකෙන
පස්කසන උපචිො ආක ොහන්ති, ආපුච්ඡිත්වාව  න්තබ්බං. කයො පන 

ආ න්තුකෙො භික්ඛු සඞ්ඝිෙං කසනාසනං  කහත්වා වසන්තං භික්ඛුං
අනුවත්තන්කතො අත්තකනො කසනාසනං අග් කහත්වා වසති, යාව කසො න
 ණ්හාති, තාවතං කසනාසනං පුරිමභික්ඛුස්කසව පලිකබොකධො. යදා පන කසො
කසනාසනං  කහත්වා අත්තකනො ඉස්සරිකයන වසති, තකතො පට්ඨාය
ආ න්තුෙස්කසව පලිකබොකධො. සකච උක ොපි වි ජිත්වා  ණ්හන්ති, 

උභින්නම්පි පලිකබොකධො. මහාපච්චරියං පන වුත්තං – ‘‘සකච ද්කව තකයො
එෙකතො හත්වා පඤ්ඤකපන්ති,  මනොකල සබ්කබහිපි ආපුච්ඡිතබ්බං. කතසු
කච පඨමං  ච්ඡන්කතො ‘පච්ඡිකමො ජග්ගිස්සතී’ති ආක ො ං ෙත්වා  ච්ඡති
වට්ටති. පච්ඡිමස්ස ආක ොක න මුත්ති නත්ථි. බහූ එෙං කපකසත්වා
සන්ථ ාකපන්ති,  මනොකලසබ්කබහිවා ආපුච්ඡිතබ්බං, එෙංවාකපකසත්වා
ආපුච්ඡිතබ්බං. අඤ්ඤකතො මඤ්චපීඨාදීනි ආකනත්වා අඤ්ඤත්ර වසිත්වාපි
 මනොකල තත්කථව කනතබ්බානි. සකච අඤ්ඤාවාසකතො ආකනත්වා
වසමානස්සඅඤ්කඤොවුඩ්ඪතක ොආ ච්ඡති, නපටිබාහිතබ්කබො, ‘මයා  න්කත
අඤ්ඤාවාසකතො ආනීතං, පාෙතිෙං ෙක යයාථා’ති වත්තබ්බං. කතන ‘එවං 
ෙරිස්සාමී’තිසම්පටිච්ඡිකතඉත ස්ස න්තුංවට්ටති.එවමඤ්ඤත්ථහරිත්වාපි 

සඞ්ඝිෙපරික ොක නපරිභුඤ්ජන්තස්සනට්ඨංවාජිණ්ණංවාකචොක හිවාහටං
ගීවා න කහොති, පුග් ලිෙපරික ොක න පරිභුඤ්ජන්තස්ස පන ගීවා කහොති.
අඤ්ඤස්ස මඤ්චපීඨං පන සඞ්ඝිෙපරික ොක න වා පුග් ලිෙපරික ොක න වා
පරිභුඤ්ජන්තස්සනට්ඨංගීවාකයව’’. 

කෙනචි පලිබුද්ධං කහොතීති 

වුඩ්ඪත භික්ඛූඉස්සරියයක්ඛසීහවාළමි ෙණ්හසප්පාදීසු කයන කෙනචි 

කසනාසනං පලිබුද්ධං කහොති. සාකපක්කඛො  න්ත්වා  ත්ථ ඨික ො ආපුතච්ඡති, 

කෙනචි පලිබුද්කධො කහොතීති අජ්කජව ආ න්ත්වා පටිජග්ගිස්සාමීති එවං
සාකපක්කඛො නදීපා ං වා  ාමන්ත ං වා  න්ත්වා යත්ථස්ස  මනචිත්තං
උප්පන්නං, තත්කථවඨිකතොෙඤ්චිකපකසත්වා ආපුච්ඡති, නදීපූ  ාජකචො ාදීසු
වා කෙනචි පලිබුද්කධො කහොති උපද්දුකතො, න සක්කෙොති පච්චා න්තුං, 
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එවංභූතස්සපි අනාපත්ති. කසසං පඨමසික්ඛාපකද වුත්තනයකමව සද්ධිං 
සමුට්ඨානාදීහීති. 

දුතියකසනාසනසික්ඛාපදංපඤ්චමං. 

6. අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා 

119. ඡට්ඨසික්ඛාපකද– පලිබුන්කධන්තීතිපඨමත ං න්ත්වා පත්තචීව ං

අතිහරිත්වා රුම්භිත්වා තිට්ඨන්ති. කථරා භික්ඛූ වුට්ඨාකපන්තීති ‘‘අම්හාෙං

ආවුකසො පාපුණාතී’’ති වස්සග්ක න  කහත්වා වුට්ඨාකපන්ති. අනුපඛජ්ජ

කසයයං ෙප්කපන්තීති ‘‘තුම්හාෙං  න්කත මඤ්චට්ඨානංකයව පාපුණාති, න
සබ්කබො විහාක ො. අම්හාෙං දානි ඉදං ඨානං පාපුණාතී’’ති අනුපවිසිත්වා
මඤ්චපීඨංපඤ්ඤකපත්වානිසීදන්තිපි නිපජ්ජන්තිපිසජ්ඣායම්පිෙක ොන්ති. 

120. ජානන්ති ‘‘අනුට්ඨාපනීකයො අය’’න්ති ජානන්කතො; කතකනවස්ස
වි ඞ්ක  ‘‘වුඩ්කඪොති ජානාතී’’තිආදි වුත්තං. වුඩ්කඪො හි අත්තකනො වුඩ්ඪතාය
අනුට්ඨාපනීකයො, ගිලාකනො ගිලානතාය, සඞ්කඝො පන  ණ්ඩා ාරිෙස්ස වා 
ධම්මෙථිෙවිනයධ ාදීනං වා  ණවාචෙආචරියස්ස වා බහූපො තං
ගුණවිසිට්ඨතඤ්ච සල්ලක්කඛන්කතො ධුවවාසත්ථාය විහා ං සම්මන්නිත්වා
කදති, තස්මායස්සසඞ්කඝන දින්කනො, කසොපිඅනුට්ඨාපනීකයො.ොමඤ්කචත්ථ
ගිලානස්සාපි සඞ්කඝොකයව අනුච්ඡවිෙං කසනාසනං කදති, ගිලාකනො පන
‘‘අපකලොකෙත්වා සඞ්කඝන අදින්නකසනාසකනොපි න පීකළතබ්කබො 
අනුෙම්පිතබ්කබො’’තිදස්කසතුංවිසුංවුත්කතො. 

121. උපචාකරති එත්ථ මඤ්චපීඨානං තාව මහල්ලකෙ විහාක  සමන්තා
දියඩ්කඪො හත්කථො උපචාක ො, ඛුද්දකෙ යකතො පකහොති තකතො දියඩ්කඪො
හත්කථො, පාකදකධොවිත්වා පවිසන්තස්සපස්සාවත්ථායනික්ඛමන්තස්සචයාව
ද්වාක  නික්ඛිත්තපාදකධොවනපාසාණකතො පස්සාවට්ඨානකතො ච මඤ්චපීඨං, 
තාව දියඩ්ඪහත්ථවිත්ථාක ො මග්ක ො උපචාක ො නාම. තස්මිං මඤ්චස්ස වා
පීඨස්සවාඋපචාක ඨිතස්සවාභික්ඛුකනො පවිසන්තස්සවානික්ඛමන්තස්සවා
උපචාක  කයො අනුපඛජ්ජ කසයයං ෙප්කපතුොකමො කසයයං සන්ථ ති වා
සන්ථ ාකපතිවා, ආපත්තිදුක්ෙටස්ස. 

අභිනිසීදති වා අභිනිපජ්ජති වාති එත්ථ අභිනිසීදනමත්කතන
අභිනිපජ්ජනමත්කතකනව වා පාචිත්තියං. සකච පන ද්කවපි ෙක ොති, ද්කව
පාචිත්තියානි.උට්ඨායුට්ඨායනිසීදකතොවානිපජ්ජකතොවාපකයොක පකයොක  

පාචිත්තියං. 
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122. උපචාරංඨකපත්වාකසයයංසන්ථරතිවාසන්ථරාකපතිවාතිඉමස්මිං 
ඉකතො පක  ච ‘‘විහා ස්ස උපචාක ’’තිආදිකෙ දුක්ෙටවාක පි යථා ඉධ
අභිනිසීදනමත්කත අභිනිපජ්ජනමත්කත උ යෙ කණ පකයො ක කද ච
පාචිත්තියප්පක කදොවුත්කතො, එවං දුක්ෙටප්පක කදොකවදිතබ්කබො.එවරූකපන
හි විස ා පුග් කලන එෙවිහාක  වා එෙපරිකවකණ වා වසන්කතන අත්කථො

නත්ථි, තස්මා සබ්බත්කථවස්ස නිවාකසො වාරිකතො. අඤ්ඤස්ස පුතග් ලිකෙති
ඉධාපි විස්සාසිෙස්ස පුග් ලිෙං අත්තකනො පුග් ලිෙසදිසකමව, තත්ථ
අනාපත්ති. 

123. ආපදාසූති සකච බහි වසන්තස්ස ජීවිතබ්රහ්මචරියන්ත ාකයො කහොති, 

එවරූපාසුආපදාසු කයො පවිසති, තස්සාපි අනාපත්ති. කසසංඋත්තානකමවාති.
පඨමපා ාජිෙසමුට්ඨානං, කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදංඡට්ඨං. 

7. නික්ෙඩ්ඪනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

126. සත්තමසික්ඛාපකද – එකෙන පකයොක න බ්හුකෙපි ද්වාකර 

අතික්ොකමතීති කය චතුභූමෙපඤ්චභූමො පාසාදා ඡසත්තකෙොට්ඨොනි වා 
චතුස්සාලානි, තාදිකසසු කසනාසකනසු හත්කථසු වා ගීවාය වා  කහත්වා
අන්ත ා අට්ඨකපන්කතො එකෙන පකයොක න අතික්ොකමති, එෙකමව
පාචිත්තියං. ඨකපත්වා ඨකපත්වා නානාපකයොක හි අතික්ොකමන්තස්ස
ද්වා  ණනාය පාචිත්තියානි. හත්කථන අනාමසිත්වා ‘‘නික්ඛමා’’ති වත්වා
වාචායනික්ෙඩ්ඪන්තස්සාපිඑකසවනකයො. 

අඤ්ඤං ආණාකපතීති එත්ථ ‘‘ඉමං නික්ෙඩ්ඪා’’ති ආණත්තිමත්කත
දුක්ෙටං. සකච කසො සකිංආණත්කතො බහකෙපි ද්වාක  අතික්ොකමති, එෙං
පාචිත්තියං. සකච පන ‘‘එත්තොනි ද්වා ානි නික්ෙඩ්ඪාහී’’ති වා ‘‘යාව
මහාද්වා ං තාව නික්ෙඩ්ඪාහී’’ති වා එවං නියාකමත්වා ආණත්කතො කහොති, 

ද්වා  ණනායපාචිත්තියානි. 

 ස්ස පරික්ඛාරන්ති යංකිඤ්චි තස්ස සන්තෙං 
පත්තචීව පරිස්සාවනධමෙ ණමඤ්චපීඨභිසිබිම්කබොහනාදික දං, අන්තමකසො
 ජනඡල්ලිම්පි; කයොනික්ෙඩ්ඪතිවානික්ෙඩ්ඪාකපතිවා; තස්සවත්ථු ණනාය
දුක්ෙටානි.  ාළ්හං බන්ධිත්වා ඨපිකතසු පන එොව ආපත්තීති මහාපච්චරියං 
වුත්තං. 
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127. අඤ්ඤස්ස පුතග් ලිකෙති ඉධාපි විස්සාසිෙපුග් ලිෙං අත්තකනො 
පුග් ලිෙසදිසකමව.යථාචඉධ; එවංසබ්බත්ථ.යත්රපනවිකසකසො විස්සති, 

තත්ර වක්ඛාම. 

128. අ ජ්ජිං නික්ෙඩ්ඪති වාතිආදීසු  ණ්ඩනො ෙෙලහො ෙකමව 

සෙලසඞ්ඝා ාමකතො නික්ෙඩ්ඪිතුං ල ති, කසො හි පක්ඛං ලභිත්වා සඞ්ඝම්පි 

භින්කදයය. අලජ්ජීආදකයො පන අත්තකනො වසනට්ඨානකතොකයව 

නික්ෙඩ්ඪිතබ්බා, සෙලසඞ්ඝා ාමකතො නික්ෙඩ්ඪිතුං න වට්ටති. 

උම්මත් ෙස්සාතිසයංඋම්මත්තෙස්සඅනාපත්ති.කසසං උත්තානකමවාති. 

තිසමුට්ඨානං – ොයචිත්තකතො වාචාචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච 

සමුට්ඨාති, කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

නික්ෙඩ්ඪනසික්ඛාපදංසත්තමං. 

8. කවහාසකුටිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

129. අට්ඨමසික්ඛාපකද – උපරිකවහාසකුටියාති උපරි අච්ඡන්නතලාය 

ද්විභූමිෙකුටියා වා තිභූමිොදිකුටියා වා. මඤ්චං සහසා අභිනිසීදීති මඤ්චං
සහසා අභි විත්වා අජ්කඣොත්ථරිත්වා නිසීදි. භුම්මත්කථ වා එතං

උපකයො වචනං; මඤ්කච නිසීදීති අත්කථො. අභීති ඉදං පන පදකසො නත්ථං

උපසග් මත්තකමව. නිප්පතිත්වාතිනිපතිත්වා නික්ඛමිත්වාවා.තස්සහිඋපරි

ආණීපි න දින්නා, තස්මා නික්ඛන්කතො. විස්සරමොසීති විරූපං
ආතු ස්ස මොසි. 

131. කවහාසකුටි නාම මජ්ඣිමස්ස පුතරිසස්ස අසීසඝට්ටාති යා 
පමාණමජ්ඣිමස්සපුරිසස්සසබ්බකහට්ඨිමාහිතුලාහිසීසංනඝට්කටති, එකතන
ඉධ අධිප්කපතාකවහාසකුටිදස්සිතාකහොති, නකවහාසකුටිලක්ඛණං.යාහිොචි
උපරි අච්ඡින්නතලාද්විභූමිොකුටිතිභූමිොදිකුටි වා ‘‘කවහාසකුටී’’තිවුච්චති.
ඉධ පන අසීසඝට්ටා අධිප්කපතා. අභිනිසීදනාදීසු පුබ්කබ වුත්තනකයකනව
පකයො වකසනආපත්තික කදොකවදිතබ්කබො. 

133. අකවහාසකුටියාතිභූමියංෙතපණ්ණසාලාදීසුඅනාපත්ති.නහිසක්ො 

තත්ථ ප ස්ස පීළා ොතුං. සීසඝට්ටායාති යායං සීසඝට්ටා කහොති, තත්ථාපි
අනාපත්ති.නහිසක්ොතත්ථකහට්ඨාපාසාකදඅකනොණකතන විචරිතුං, තස්මා

අසඤ්ච ණට්ඨානත්තා ප පීළා න  විස්සති. කහට්ඨා අපරිකභො ං කහොතීති
යස්සාකහට්ඨා දබ්බසම් ා ාදීනං නික්ඛිත්තත්තා අපරික ො ංකහොති, තත්ථාපි

අනාපත්ති. පදරසඤ්චි ං කහොතීති යස්සා උපරිමතලං දාරුඵලකෙහි වා
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ඝනසන්ථතංකහොති, සුධාදිපරිෙම්මෙතංවා තත්ථාපිඅනාපත්ති. පටාණිදින්නා

කහොතීතිමඤ්චපීඨානං පාදසිඛාසුආණී දින්නා කහොති, යත්ථනිසීදන්කතපින

නිප්පතන්ති, තාදිකස මඤ්චපීකඨ නිසීදකතොපි අනාපත්ති.  ස්මං ඨික ොති
ආහච්චපාදකෙමඤ්කචවා පීකඨවාඨිකතොඋපරිනා දන්තොදීසුලග්ගිතෙං
චීව ං වා කිඤ්චි වා  ණ්හාති වා, අඤ්ඤං වා ලග්ක ති, තස්සාපි අනාපත්ති.
කසසංඋත්තානකමව.එළෙකලොමසමුට්ඨානං– ොයකතොචොයචිත්තකතොච
සමුට්ඨාති, කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

කවහාසකුටිසික්ඛාපදංඅට්ඨමං. 

9. මහල් ෙවිහාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

135. නවමසික්ඛාපකද – යාව ද්වාරකෙොසාති එත්ථ ද්වා කෙොකසො නාම 

පිට්ඨසඞ්ඝාටස්ස සමන්තා ෙවාටවිත්ථා ප්පමාකණො ඔොකසො. මහාපච්චරියං
පන ‘‘ද්වා බාහකතො පට්ඨාය දියඩ්කඪො හත්කථො’’ති වුත්තං. කුරුන්දියං පන
‘‘ද්වා ස්ස උක ොසුපස්කසසුෙවාටප්පමාණ’’න්ති.මහාඅට්ඨෙථායං‘‘ෙවාටං
නාමදියඩ්ඪහත්ථම්පි කහොතිද්විහත්ථම්පිඅඩ්ඪකතයයහත්ථම්පී’’තිවුත්තං, තං
සුවුත්තං. තකදව හි සන්ධාය   වතාපි ‘‘පිට්ඨසඞ්ඝාටස්ස සමන්තා

හත්ථපාසා’’ති අයං උක්ෙට්ඨනිද්කදකසො ෙකතො. අග් ළට්ඨපනායාති
සෙවාටෙද්වා බන්ධට්ඨපනාය; සෙවාටෙස්ස ද්වා බන්ධස්ස
නිච්චල ාවත්ථායාති අත්කථො. ද්වා ට්ඨපනායාති ඉදම්පි හි පද ාජනං
ඉමකමවත්ථං සන්ධාය  ාසිතං. අයං පකනත්ථ අධිප්පාකයො – ෙවාටඤ්හි 

ලහපරිවට්ටෙං විව ණොකල භිත්තිං ආහනති, පිදහනොකල ද්වා බන්ධං.
කතනආහනකනන භිත්ති ෙම්පති, තකතොමත්තිොචලති, චලිත්වාසිථිලාවා
කහොති පතති වා. කතනාහ   වා ‘‘යාව ද්වා කෙොසා අග් ළට්ඨපනායා’’ති.
තත්ථ කිඤ්චාපි ‘‘ඉදං නාම ෙත්තබ්බ’’න්ති කනව මාතිොයං න පද ාජකන
වුත්තං, අට්ඨුප්පත්තියං පන ‘‘පුනප්පුනං ඡාදාකපසි පුනප්පුනං කලපාකපසී’’ති
අධිො කතො යාව ද්වා කෙොසා අග් ළට්ඨපනාය පුනප්පුනං ලිම්පිතබ්කබො වා
කලපාකපතබ්කබොවාතිඑවමත්කථො දට්ඨබ්කබො. 

යං පන පද ාජකන ‘‘පිට්ඨසඞ්ඝාටස්ස සමන්තා හත්ථපාසා’’ති වුත්තං.
තත්ථ යස්ස කවමජ්කඣ ද්වා ං කහොති, උපරි ාක  උච්චා භිත්ති, තස්ස තීසු
දිසාසුසමන්තාහත්ථපාසාඋපචාක ොකහොති, ඛුද්දෙස්සවිහා ස්ස ද්වීසුදිසාසු
උපචාක ො කහොති. තත්රාපි යං භිත්තිං විවරියමානං ෙවාටං ආහනති, සා 
අපරිපූ උපචා ාපි කහොති. උක්ෙට්ඨපරිච්කඡකදන පන තීසු දිසාසු සමන්තා
හත්ථපාසා ද්වා ස්සනිච්චල ාවත්ථාය කලකපො අනුඤ්ඤාකතො. සකච පනස්ස
ද්වා ස්ස අකධො ාක පි කලකපොොකසො අත්ථි, තම්පි ලිම්පිතුං වට්ටති. 

ආක ොෙසන්ධිපරිෙම්මායාති එත්ථ ආක ොෙසන්ධීති වාතපානෙවාටො
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වුච්චන්ති, කතපි විව ණොකල විදත්ථිමත්තම්පි අතික ෙම්පි භිත්තිප්පකදසං
පහ න්ති. උපචාක ො පකනත්ථ සබ්බදිසාසු ලබ් ති, තස්මා සබ්බදිසාසු
ෙවාටවිත්ථා ප්පමාකණො ඔොකසො ආකලොෙසන්ධිපරිෙම්මත්ථාය
ලිම්පිතබ්කබොවාකලපාකපතබ්කබොවාතිඅයකමත්ථ අධිප්පාකයො. 

කස වණ්ණන්තිආදිෙං න මාතිොය පද ාජනං. ඉමිනා හි විහා ස්ස
 ාරිෙත්තං නාම නත්ථීති පද ාජකනකයව අනුඤ්ඤාතං, තස්මා සබ්බකමතං
යථාසුඛංෙත්තබ්බං. 

එවං කලපෙම්කම යං ෙත්තබ්බං, තං දස්කසත්වා පුන ඡදකන ෙත්තබ්බං

දස්කසතුං ‘‘ද්වත්තිච්ඡදනස්සා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ද්වත්තිච්ඡදනස්ස

පරියායන්ති ඡදනස්ස ද්වත්තිපරියායං; පරියාකයො වුච්චති පරික්කඛකපො, 
පරික්කඛපද්වයං වා පරික්කඛපත්තයං වා අධිට්ඨාතබ්බන්ති අත්කථො. 

අප්පහරික  ඨික නාතිඅහරිකතඨිකතන. හරි න්තිකචත්ථ සත්තධඤ්ඤක දං
පුබ්බණ්ණං මුග් මාසතිලකුලත්ථඅලාබුකුම් ණ්ඩාදික දඤ්ච අප ණ්ණං 
අධිප්කපතං.කතකනවාහ–‘‘හරිතංනාමපුබ්බණ්ණංඅප ණ්ණ’’න්ති. 

සකචහරික ඨික ො අධිට්ඨාති, ආපත්තිදුක්ෙටස්සාතිඑත්ථ පනයස්මිම්පි
කඛත්කතවුත්තංබීජංනතාවසම්පජ්ජති, වස්කසවාපනපතිකත සම්පජ්ජිස්සති, 

තම්පි හරිතසඞ්ඛයකමව  ච්ඡති. තස්මා එවරූකප කඛත්කතපි ඨිකතන න
අධිට්ඨාතබ්බං, අහරිකතකයවඨිකතනඅධිට්ඨාතබ්බං.තත්රාපිඅයංපරිච්කඡකදො, 
පිට්ඨිවංසස්සවාකූටා ා ෙණ්ණිොයවාඋපරිථුපිොයවාපස්කසනිසින්කනො 
ඡදනමුඛවට්ටිඅන්කතන ඔකලොකෙන්කතො යස්මිං භූමි ාක  ඨිතං පස්සති, 

යස්මිඤ්ච භූමි ාක  ඨිකතො, තං උපරි නිසින්නෙං පස්සති, තස්මිං ඨාකන
අධිට්ඨාතබ්බං.තස්සඅන්කතොඅහරිකතපිඨත්වාඅධිට්ඨාතුංන ලබ් ති.ෙස්මා? 

විහා ස්සහිපතන්තස්සඅයංපතකනොොකසොති. 

136. මග්ක න ඡාකදන් ස්සාති එත්ථ මග්ක න ඡාදනං නාම 

අපරික්ඛිපිත්වාඋජුෙකමවඡාදනං; තංඉට්ඨෙසිලාසුධාහිලබ් ති. ද්කවමග්ක 

අධිට්ඨහිත්වාතිද්කවමග් ාසකචදුච්ඡන්නා කහොන්ති, අපකනත්වාපිපුනප්පුනං
ඡාකදතුං ලබ් ති, තස්මා යථා ඉච්ඡති; තථා ද්කව මග්ක  අධිට්ඨහිත්වා
තතියංමග් ං ‘‘ඉදානි එවං ඡාකදහී’’ති ආණාකපත්වා පක්ෙමිතබ්බං. 

පරියාකයනාති පරික්කඛකපන. එවංඡදනං පන තිණපණ්කණහිලබ් ති. තස්මා
ඉධාපියථාඉච්ඡතිතථාද්කවපරියාකයඅධිට්ඨහිත්වා තතියංපරියායං‘‘ඉදානි
එවං ඡාකදහී’’ති ආණාකපත්වා පක්ෙමිතබ්බං. සකච න පක්ෙමති, 

තුණ්හීභූකතන ඨාතබ්බං. සබ්බම්පි කචතං ඡදනං ඡදනූපරි කවදිතබ්බං.
උපරූපරිච්ඡන්කනො හිවිහාක ොචි ංඅකනොවස්සකෙොකහොතීතිමඤ්ඤමානාඑවං
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පටුන 

ඡාකදන්ති.  ක ොකච උත් රින්තිතිණ්ණංමග් ානංවාපරියායානංවාඋපරි
චතුත්කථමග්ක වා පරියාකයවා. 

137. ෙරකළ ෙරකළති තිණමුට්ඨියං තිණමුට්ඨියං. කසසකමත්ථ
උත්තානකමවාති. ඡසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

මහල්ලෙවිහා සික්ඛාපදංනවමං. 

10. සප්පාණෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

140. දසමසික්ඛාපකද – ජානං සප්පාණෙන්ති සප්පාණෙං එතන්ති යථා 

තථාවාජානන්කතො. සිඤ්කචයයවාසිඤ්චාකපයයවාතිකතන උදකෙනසයංවා
සිඤ්කචයය, අඤ්ඤං වා ආණාකපත්වා සිඤ්චාකපයය. පාළියං පන
‘‘සිඤ්කචයයාති සයං සිඤ්චතී’’ති ඊදිසානං වචනානං අත්කථො පුබ්කබ 

වුත්තනකයකනවකවදිතබ්කබො. 

තත්ථ ධා ං අවිච්ඡින්දිත්වා සිඤ්චන්තස්ස එෙස්මිං උදෙඝකට එොව
ආපත්ති. එස නකයො සබ්බ ාජකනසු. ධා ං විච්ඡින්දන්තස්ස පන පකයොක 
පකයොක  ආපත්ති. මාතිෙංසම්මුඛංෙක ොති, දිවසම්පිසන්දතු, එොව ආපත්ති.
සකච තත්ථ තත්ථ බන්ධිත්වා අඤ්ඤකතො අඤ්ඤකතො කනති, පකයොක  

පකයොක  ආපත්ති. සෙට ා මත්තඤ්කචපි තිණං එෙපකයොක න උදකෙ
පක්ඛිපති, එොව ආපත්ති. එකෙෙං තිණං වා පණ්ණං වා පක්ඛිපන්තස්ස
පකයොක  පකයොක  ආපත්ති. මත්තිොයපි අඤ්කඤසුපි ෙට්ඨක ොමයාදීසු
එකසවනකයො.ඉදංපනමහාඋදෙංසන්ධායන වුත්තං, යංතිකණවාමත්තිොය
වාපක්ඛිත්තායපරියාදානං ච්ඡති, ආවිලංවාකහොති, යත්ථපාණොම න්ති, 

තාදිසංඋදෙංසන්ධායවුත්තන්තිකවදිතබ්බං.කසසකමත්ථ උත්තානකමවාති. 

තිසමුට්ඨානං – ොයචිත්තකතො වාචාචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච 

සමුට්ඨාති, කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තංතිකවදනන්ති. 

සප්පාණෙසික්ඛාපදංදසමං. 

සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමනකසනාසනවග්ක ොදුතිකයො. 
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3. ඔවාදවග්ක ො 
1. ඔවාදසික්ඛාපදවණ්ණනා 

141-144. භික්ඛුනිවග් ස්සපඨමසික්ඛාපකද–  ාභිකනොකහොන්තීතිඑත්ථ 

න කතසං භික්ඛුනිකයො කදන්ති, න දාකපන්ති, මහාකුකලහි පබ්බජිතා පන
කුලධීතක ොඅත්තකනො සන්තිෙංආ තානංඤාතිමනුස්සානං‘‘කුකතොඅකයය
ඔවාදං උද්කදසං පරිපුච්ඡං ල ථා’’ති පුච්ඡන්තානං ‘‘අසුකෙො ච අසුකෙො ච
කථක ො ඔවදතී’’ති අසීතිමහාසාවකෙ උද්දිසිත්වා ෙථානුසාක න කතසං
සීලසුතාචා ජාතික ොත්තාදික දං විජ්ජමානගුණං ෙථයන්ති. එවරූපා හි 

විජ්ජමානගුණා ෙකථතුං වට්ටන්ති. තකතො පසන්නචිත්තා මනුස්සා කථ ානං
චීව ාදික දං මහන්තං ලා සක්ො ං අභිහරිංසු. කතන වුත්තං – ‘‘ලාභිකනො
කහොන්තිචීව …කප.… පරික්ඛා ාන’’න්ති. 

භික්ඛුනිකයො උපසඞ්ෙමත්වාතිකතසංකි සන්තිකෙතාසුඑොභික්ඛුනීපි
න ආ ච්ඡති, ලා තණ්හායපනආෙඩ්ඪියමානහදයාතාසංඋපස්සයංඅ මංසු.
තං සන්ධාය වුත්තං – ‘‘භික්ඛුනිකයො උපසඞ්ෙමිත්වා’’ති. තාපි භික්ඛුනිකයො
චලචිත්තතාය කතසං වචනං අෙංසුකයව. කතන වුත්තං – ‘‘අථ කඛො තා

භික්ඛුනිකයො…කප.… නිසීදිංසූ’’ති. තිරච්ඡානෙථන්ති සග් මග්  මකනපි

ති ච්ඡානභූතං  ාජෙථාදිමකනෙවිධං නි ත්ථෙෙථං. ඉද්කධොති සමිද්කධො, 
සහිතත්කථො ම්භීක ොබහ කසොලක්ඛණපටිකවධසංයුත්කතොතිඅධිප්පාකයො. 

145-147. අනුජානාම භික්ඛකවති එත්ථ යස්මා කත භික්ඛූ ‘‘මා තුම්කහ 

භික්ඛකව භික්ඛුනිකයො ඔවදිත්ථා’’ති වුච්චමානා අදිට්ඨසච්චත්තා තථා කත
ආඝාතං බන්ධිත්වා අපායුප ා  කවයුං, තස්මා කනසං තං අපායුප තං
පරිහ න්කතො   වා අඤ්කඤකනව උපාකයන කත භික්ඛුකනොවාදකතො
පරිබාහික  ෙත්තුොකමො ඉමං භික්ඛුකනොවාදෙසම්මුතිං අනුජානීති
කවදිතබ්කබො. එවං ඉධ පරිබාහික  ෙත්තුොමතාය අනුජානිත්වා ප කතො

ෙක ොන්කතොව ‘‘අනුජානාම භික්ඛකව අට්ඨහඞ්ක හි 

සමන්නා  ’’න්තිආදිමාහ. ඉමානි හි අට්ඨඞ් ානි ඡබ්බග්ගියානං 
සුපිනන්කතනපිනභූතපුබ්බානීති. 

තත්ථ සීලමස්ස අත්ථීති සී වා. ඉදානි යඤ්චතං සීලං, යථා චතං තස්ස

අත්ථිනාම කහොති, තං දස්කසන්කතො ‘‘පාතිකමොක්ඛසංවරසංවුක ො’’තිආදිමාහ.
තත්ථ පාතිකමොක්කඛොව සංවක ො පාතිකමොක්ඛසංවක ො. පාතිකමොක්ඛසංවක න

සංවුකතොසමන්නා කතොති පාතිකමොක්ඛසංවරසංවු ාඑ. 

විහරතීතිවත්තති.වුත්තඤ්කහතං වි ඞ්ක – 
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‘‘පාතිකමොක්ඛන්ති සීලං පතිට්ඨා ආදි ච ණං සංයකමො සංවක ො
කමොක්ඛං පකමොක්ඛං කුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා; සංවක ොති
ොයිකෙො අවීතික්ෙකමො වාචසිකෙො අවීතික්ෙකමො ොයිෙවාචසිකෙො
අවීතික්ෙකමො.සංවුකතොතිඉමිනාපාතිකමොක්ඛසංවක නඋකපකතොකහොති 

සමුකපකතො උප කතො සමුප කතො උපපන්කනො සමුපපන්කනො
සම්පන්කනො සමන්නා කතො, කතන වුච්චති 

‘පාතිකමොක්ඛසංව සංවුකතො’ති.විහ තීතිඉරියතිවත්තතිපාකලතියකපති
යාකපතිච ති විහ ති, කතනවුච්චති‘විහ තී’’’ති (වි .511-512). 

ආචාරක ොචරසම්පන්කනොති මිච්ඡාජීවපටිකසධකෙන න කවළුදානාදිනා
ආචාක න, කවසියාදිඅක ොච ං පහාය සද්ධාසම්පන්නකුලාදිනා ච ක ොචක න

සම්පන්කනො. අණුමත්ක සු වජ්කජසු භයදස්සාවීති අප්පමත්තකෙසු වජ්කජසු

 යදස්සාවී, තානි වජ්ජානි  යකතො දස්සනසීකලොති වුත්තං කහොති. සමාදාය

සික්ඛති සික්ඛාපකදසූති අධිසීලසික්ඛාදි ාකවනතිධා ඨිකතසුසික්ඛාපකදසුතං
තං සික්ඛාපදංසමාදායසම්මාආදායසාධුෙං කහත්වාඅවිජහන්කතොසික්ඛතීති 

අත්කථො. අයකමත්ථ සඞ්කඛකපො, විත්ථාක ො පන කයො ඉච්ඡති, කතන 

විසුද්ධිමග් කතො කහතබ්කබො. 

බහ සුතමස්සාති බ්හුස්සුක ො. සුතං ධාක තීති සු ධකරො; යදස්ස තං බහ
සුතංනාම, තංන සුතමත්තකමව; අථකඛොනංධාක තීතිඅත්කථො.මඤ්ජූසායං

විය  තනං සුතං සන්නිචිතමස්මින්ති සු සන්නිචකයො. එකතන යං කසො සුතං 
ධාක ති, තස්ස මඤ්ජූසාය ක ොකපත්වා සන්නිචිත තනස්කසව චි ොකලනාපි

අවිනාසනං දස්කසති. ඉදානි තං සුතං සරූපකතො දස්කසන්කතො ‘‘කය ක  

ධම්මා’’තිආදිමාහ, තං කව ඤ්ජෙණ්කඩ වුත්තනයකමව. ඉදං පකනත්ථ
නි මනං– තථාරූපාස්සධම්මාබහස්සුතාකහොන්ති, තස්මාබහස්සුකතො.ධාතා, 
තස්මා සුතධක ො. වචසා පරිචිතා මනසානුකපක්ඛිතා, දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා; 

තස්මා සුතසන්නිචකයො. තත්ථ වචසා පරිචි ාති වාචාය පගුණා ෙතා. 

මනසානුකපක්ඛි ාති මනසා අනුකපක්ඛිතා, ආවජ්ජන්තස්ස දීපසහස්කසන 

ඔ ාසිතා විය කහොන්ති. දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධාති අත්ථකතො ච ො ණකතො ච
පඤ්ඤායසුට්ඨුපටිවිද්ධාසුපච්චක්ඛෙතාකහොන්ති. 

අයං පන බහස්සුකතො නාම තිවිකධො කහොති – නිස්සයමුච්චනකෙො, 

පරිසුපට්ඨාපකෙො, භික්ඛුකනොවාදකෙොති. තත්ථ නිස්සයමුච්චනකෙන 

උපසම්පදායපඤ්චවස්කසනසබ්බන්තිකමනපරිච්කඡකදනද්කවමාතිොපගුණා
වාචුග් තා ොතබ්බා පක්ඛදිවකසසු ධම්මසාවනත්ථාය සුත්තන්තකතො
චත්තාක ො  ාණවා ා, සම්පත්තානං පරිෙථනත්ථාය 

අන්ධෙවින්දමහා ාහකලොවාදඅම්බට්ඨසදිකසො එකෙො ෙථාමග්ක ො, 
සඞ්ඝ ත්තමඞ් ලාමඞ් කලසු අනුකමොදනත්ථාය තිස්කසො අනුකමොදනා, 
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උකපොසථපවා ණාදිජානනත්ථං ෙම්මාෙම්මවිනිච්ඡකයො, 
සමණධම්මෙ ණත්ථං සමාධිවකසන වා විපස්සනාවකසන වා 
අ හත්තපරිකයොසානකමෙං ෙම්මට්ඨානං, එත්තෙං උග් කහතබ්බං.
එත්තාවතා හි අයං බහස්සුකතො කහොති චාතුද්දිකසො, යත්ථෙත්ථචි අත්තකනො
ඉස්සරිකයනවසිතුංල ති. 

පරිසුපට්ඨාපකෙන උපසම්පදායදසවස්කසන සබ්බන්තිකමනපරිච්කඡකදන
පරිසං අභිවිනකය විකනතුං ද්කව වි ඞ් ා පගුණා වාචුග් තා ොතබ්බා, 
අසක්කෙොන්කතන තීහි ජකනහි සද්ධිං පරිවත්තනක්ඛමා ොතබ්බා, 
ෙම්මාෙම්මඤ්ච ඛන්ධෙවත්තඤ්ච උග් කහතබ්බං. පරිසාය පන අභිධම්කම
විනයනත්ථං සකච මජ්ඣිම ාණකෙො කහොති මූලපණ්ණාසකෙො
උග් කහතබ්කබො, දීඝ ාණකෙන මහාවග්ක ො, සංයුත්ත ාණකෙන කහට්ඨිමා
වාතකයොවග් ාමහාවග්ක ො වා, අඞ්ගුත්ත  ාණකෙනකහට්ඨා වාඋපරිවා
උපඩ්ඪනිොකයොඋග් කහතබ්කබො, අසක්කෙොන්කතනතිෙනිපාතකතොපට්ඨාය
කහට්ඨා උග් කහතුම්පි වට්ටති. මහාපච්චරියං පන ‘‘එෙං උග් ණ්හන්කතන
චතුක්ෙනිපාතං වා පඤ්චෙනිපාතං වා  කහතුං වට්ටතී’’ති වුත්තං.
ජාතෙ ාණකෙන සාට්ඨෙථංජාතෙංඋග් කහතබ්බං, තකතොඔ ංනවට්ටති.
ධම්මපදම්පි සහ වත්ථුනා උග් කහතුං වට්ටතීති මහාපච්චරියං වුත්තං. තකතො
තකතො සමුච්චයං ෙත්වා මූලපණ්ණාසෙමත්තං වට්ටති, න වට්ටතීති? ‘‘න
වට්ටතී’’ති කුරුන්දට්ඨෙථායං පටික්ඛිත්තං, ඉත ාසු විචා ණාකයව නත්ථි.
අභිධම්කම කිඤ්චි උග් කහතබ්බන්ති න වුත්තං. යස්ස පන සාට්ඨෙථම්පි
විනයපිටෙං අභිධම්මපිටෙඤ්ච පගුණං, සුත්තන්කත ච වුත්තප්පොක ො
 න්කථො නත්ථි, පරිසං උපට්ඨාකපතුං න ල ති. කයන පන සුත්තන්තකතො 
විනයකතො ච වුත්තප්පමාකණො  න්කථො උග් හිකතො, අයං පරිසුපට්ඨාපකෙො
බහස්සුකතො කහොති දිසාපාකමොක්කඛො කයනොමඞ් කමො, පරිසං උපට්ඨාකපතුං
ල ති. 

භික්ඛුකනොවාදකෙන පන සාට්ඨෙථානි තීණි පිටොනි උග් කහතබ්බානි, 

අසක්කෙොන්කතන චතූසු නිොකයසු එෙස්ස අට්ඨෙථා පගුණා ොතබ්බා, 
එෙනිොකයන හි කසසනිොකයසුපි පඤ්හං ෙකථතුං සක්ඛිස්සති. සත්තසු
පෙ කණසුචතුප්පෙ ණස්සඅට්ඨෙථාපගුණාොතබ්බා, තත්ථලද්ධනකයන
හි කසසපෙ කණසුපඤ්හංෙකථතුංසක්ඛිස්සති. විනයපිටෙං පනනානත්ථං
නානාො ණං, තස්මා තංසද්ධිංඅට්ඨෙථායපගුණංොතබ්බකමව.එත්තාවතා
හිභික්ඛුකනොවාදකෙොබහස්සුකතො නාමකහොතීති. 

උභයානි කඛො පනස්සාතිආදි පන යස්මා අඤ්ඤස්මිං සෙකල නවඞ්ක පි 

බාහස්සච්කච සති සාට්ඨෙථං විනයපිටෙං විනා න වට්ටතිකයව, තස්මා විසුං

වුත්තං. තත්ථ විත්ථාකරනාති උ කතොවි ඞ්ක න සද්ධිං. ස්වා  ානීති සුට්ඨු
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ආ තානි. යථා ආ තානි පන ස්වා තානි කහොන්ති, තං දස්කසතුං 

‘‘සුවිභත් ානී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සුවිභත් ානීති සුට්ඨු වි ත්තානි 

පදපච්චා ට්ඨසඞ්ෙ කදොසවි හිතානි. සුප්පවත්තීනීති පගුණානි වාචුග් තානි. 

සුවිනිච්ඡි ානි සුත් කසොතිඛන්ධෙපරිවා කතො ආහරිතබ්බසුත්තවකසනසුට්ඨු

විනිච්ඡිතානි. අනුබ්යඤ්ජනකසොති අක්ඛ පදපාරිපූරියා ච සුවිනිච්ඡිතානි
අඛණ්ඩානි අවිපරීතක්ඛ ානි. එකතන අට්ඨෙථා දීපිතා, අට්ඨෙථාකතො හි එස
විනිච්ඡකයොකහොතීති. 

ෙ යාණවාකචොති සිථිලධනිතාදීනං යථාවිධානවචකනන
පරිමණ්ඩලපදබයඤ්ජනාය කපොරියා වාචාය සමන්නා කතො විස්සට්ඨාය 

අකනල ළායඅත්ථස්සවිඤ්ඤාපනියා. ෙ යාණවාක්ෙරකණොති මධු ස්සක ො, 
මාතු ාකමො හි ස සම්පත්ති කතො, තස්මා පරිමණ්ඩලපදබයඤ්ජනම්පි වචනං 

ස සම්පත්ති හිතං හීකළති. කයභුකයයනභික්ඛුනීනං පිකයො කහොති මනාකපොති
සබ්බාසං පිකයො නාම දුල්ලක ො, බහත ානං පන පණ්ඩතානං භික්ඛුනීනං 

සීලාචා සම්පත්තියා පිකයො කහොති මනවඩ්ඪනකෙො. පටිබ්ක ො කහොති 

භික්ඛුනිකයො ඔවදිතුන්ති සුත්තඤ්ච ො ණඤ්ච දස්කසන්කතො වට්ට කයන 

තජ්කජත්වා භික්ඛුනිකයො ඔවදිතුං තාදිසං ධම්මං කදකසතුං සමත්කථො කහොති. 

ොසායවත්ථවසනායාති ොසායවත්ථනිවත්ථාය.  රුධම්මන්ති ගිහිොකල
භික්ඛුනියා ොයසංසග් ං වා සික්ඛමානාසාමකණරීසු කමථුනධම්මං වා
අනජ්ඣාපන්නපුබ්කබො කහොති. මාතු ාකමො හි පුබ්කබ ෙතමනුස්ස න්කතො
සංවක  ඨිතස්සාපි ධම්මකදසනාය  ා වං න ෙක ොති. අථ වා තස්මිකයව

අසද්ධම්කම චිත්තං උප්පාකදති. වීසතිවස්කසො වාතිඋපසම්පදාය වීසතිවස්කසො
තකතො අතික ෙවස්කසො වා. එවරූකපො හි විස ාක හි වත්ථූහි පුනප්පුනං
සමා ච්ඡන්කතොපිදහක ොවියසහසාසීලවිනාසංනපාපුණාති, අත්තකනො වයං
පච්චකවක්ඛිත්වා අයුත්තට්ඨාකනඡන්ද ා ං විකනතුං පටිබකලො කහොති, කතන
වුත්තං – ‘‘වීසතිවස්කසොවාකහොතිඅතික ෙවීසතිවස්කසොවා’’ති. 

එත්ථ ච ‘‘සීලවා’’තිආදි එෙමඞ් ං, ‘‘බහස්සුකතො කහොතී’’තිආදි දුතියං, 
‘‘උ යානි කඛො පනස්සා’’තිආදි තතියං, ‘‘ෙලයාණවාකචො කහොති
ෙලයාණවාක්ෙ කණො’’ති චතුත්ථං, ‘‘කයභුකයයන භික්ඛුනීනං පිකයො කහොති
මනාකපො’’ති පඤ්චමං, ‘‘පටිබකලොකහොතිභික්ඛුනිකයොඔවදිතු’’න්තිඡට්ඨං, ‘‘න
කඛොපකනත’’න්තිආදි සත්තමං, ‘‘වීසතිවස්කසො’’තිආදිඅට්ඨමන්තිකවදිතබ්බං. 

148. ඤත්තිචතුත්කථනාතිපුබ්කබවත්ථුස්මිංවුත්කතකනව.  රුධම්කමහීති
 රුකෙහි ධම්කමහි, කත හි  ා වං ෙත්වා භික්ඛුනීහි සම්පටිච්ඡිතබ්බත්තා

 රුධම්මාතිවුච්චන්ති. එෙක ොඋපසම්පන්නායාතිඑත්ථභික්ඛුනීනංසන්තිකෙ 

එෙකතොඋපසම්පන්නාය, කයො  රුධම්කමනඔවදති, තස්ස දුක්ෙටං. භික්ඛූනං
සන්තිකෙ උපසම්පන්නායපනයථාවත්ථුෙකමව. 
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149. පරිකවණංසම්මජ්ජිත්වාතිසකච පාකතො අසම්මට්ඨං සම්මට්ඨම්පි වා
පුන තිණපණ්ණාදීහි උක්ලාපං පාදප්පහාක හි ච විකිණ්ණවාලිෙං ජාතං, 
සම්මජ්ජිතබ්බං. අසම්මට්ඨඤ්හි තං දිස්වා ‘‘අකයයො අත්තකනො නිස්සිතකෙ 

දහ භික්ඛූපි වත්තපටිපත්තියං න කයොකජති, ධම්මංකයව ෙකථතී’’ති තා
භික්ඛුනිකයො අකසොතුොමා විය  කවයුං. කතන වුත්තං – ‘‘පරිකවණං
සම්මජ්ජිත්වා’’ති. අන්කතො ාමකතොපනභික්ඛුනිකයොආ ච්ඡන්තිකයොපිපාසිතා
ච කිලන්තා ච කහොන්ති, තා පානීයඤ්ච හත්ථපාදමුඛසීතලෙ ණඤ්ච
පච්චාසීසන්ති, තස්මිඤ්ච අසති පුරිමනකයකනව අ ා වං ජකනත්වා

අකසොතුොමාපි කහොන්ති. කතන වුත්තං – ‘‘පානීයං පරිකභොජනීයං

උපට්ඨකපත්වා’’ති. 

ආසනන්ති නීචපීඨෙඵලෙතට්ටිෙෙටසා ොදික දං අන්තමකසො
සාඛා ඞ් ම්පි ‘‘ඉදං තාසංආසනං  විස්සතී’’ති එවං ආසනං පඤ්ඤකපත්වා.
ධම්මකදසනාපත්තිකමොචනත්ථං පන දුතිකයො ඉච්ඡිතබ්කබො. කතන වුත්තං – 

‘‘දුතියං  කහත්වා නිසීදි බ්බ්’’න්ති. නිසීදි බ්බ්න්ති න විහා පච්චන්කත, අථ
කඛොවිහා මජ්කඣ උකපොසථා ා ස්සවාක ොජනසාලායවාද්වාක සබ්කබසං

ඔස ණට්ඨාකන නිසීදිතබ්බං. සමග් ාත්ථාති සබ්බා ආ තත්ථාති අත්කථො. 

වත් න්තීති ආ ච්ඡන්ති; පගුණා වාචුග් තාති අත්කථො. නියයාකද බ්කබ්ොති

අප්කපතබ්කබො. ඔසාකර බ්කබ්ොති පාළි වත්තබ්බා. 

වස්සසතූපසම්පන්නායාතිආදිවත්තබ්බපාළිදස්සනං. 

තත්ථ සාමීචිෙම්මන්ති මග් සම්පදානබීජනපානීයාපුච්ඡනාදිෙං 
අනුච්ඡවිෙවත්තං.එත්ථචභික්ඛුනියාභික්ඛුස්සඅභිවාදනංනාමඅන්කතො ාකම
වා බහි ාකමවාඅන්කතොවිහාක වාබහිවිහාක වාඅන්ත ඝක වා ථිොයවා
අන්තමකසො  ාජුස්සා ණායපි වත්තමානාය කදකව වස්සමාකන සෙද්දමාය
භූමියා ඡත්තපත්තහත්ථායපි හත්ථිඅස්සාදීහි අනුබද්ධායපි ොතබ්බකමව.
එොබද්ධාය පාළියා භික්ඛාචා ං පවිසන්කත දිස්වා එෙස්මිං ඨාකන ‘‘වන්දාමි
අයයා’’ති වන්දිතුං වට්ටති. සකච අන්ත න්ත ා ද්වාදසහත්කථ මුඤ්චිත්වා
 ච්ඡන්ති, විසුං විසුං වන්දිතබ්බා. මහාසන්නිපාකත නිසින්කන එෙස්මිංකයව
ඨාකන වන්දිතුං වට්ටති. එස නකයො අඤ්ජලිෙම්කමපි. යත්ථ ෙත්ථචි
නිසින්නායපනපච්චුට්ඨානංොතබ්බං, තස්සතස්ස සාමීචිෙම්මස්සඅනුරූකප
පකදකසචොකලචතංතංොතබ්බං. 

සක්ෙත්වාතියථාෙකතොසුෙකතොකහොති, එවං ෙත්වා.  රුංෙත්වාතිතත්ථ

 ා වංජකනත්වා. මාකනත්වාතිමකනනපියංෙත්වා. පූකජත්වාතිඉකමසංකයව

තිණ්ණං කිච්චානං ෙ කණන පූකජත්වා. අනතික්ෙමනීකයොති න
අතික්ෙමිතබ්කබො. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තිය-අට්ඨෙථා පාචිත්තියෙණ්ඩං 
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පටුන 

අභික්ඛුකෙ ආවාකසති එත්ථ සකච භික්ඛුනුපස්සයකතො
අඩ්ඪකයොජනබ් න්තක  ඔවාදදායො භික්ඛූ න වසන්ති, අයං අභික්ඛුකෙො 
ආවාකසො නාම. එත්ථ වස්සං න වසිතබ්බං. වුත්තඤ්කහතං – ‘‘අභික්ඛුකෙො
නාමආවාකසොනසක්ොකහොතිඔවාදායවාසංවාසායවා  න්තු’’න්ති)පාචි.
1048). නචසක්ොතකතොප ංපච්ඡා ත්තං න්ත්වාධම්මං සුත්වාආ න්තුං.
සකචතත්ථවස්සංවසිතුංඅනිච්ඡමානාභික්ඛුනිකයොඤාතොවා උපට්ඨාොවා
එවංවදන්ති–‘‘වසථ, අකයය, මයංභික්ඛූආකනස්සාමා’’තිවට්ටති.සකච පන
වුත්තප්පමාකණ පකදකස වස්සං උප න්තුොමා භික්ඛූ ආ න්ත්වා
සාඛාමණ්ඩකපපි එෙ ත්තංවුත්ථාකහොන්ති; නනිමන්තිතාහත්වා න්තුොමා.
එත්තාවතාපි සභික්ඛුකෙො ආවාකසො කහොති, එත්ථ වස්සං උප න්තුං වට්ටති.
උප ච්ඡන්තීහි ච පක්ඛස්ස කත සියංකයව භික්ඛූ යාචිතබ්බා – ‘‘මයං අයයා
තුම්හාෙංඔවාකදන වසිස්සාමා’’ති.යකතොපනඋජුනාමග්ක නඅඩ්ඪකයොජකන
භික්ඛූනං වසනට්ඨානං, කතනපනමග්ක න ච්ඡන්තීනංජීවිතන්ත ාකයොවා
බ්රහ්මචරියන්ත ාකයො වා කහොති, අඤ්කඤන මග්ක න  ච්ඡන්තීනං 
අතික ෙඩ්ඪකයොජනං කහොති, අයං අභික්ඛුොවාසට්ඨාකනකයව තිට්ඨති. සකච
පන තකතො  ාවුතමත්කත අඤ්කඤො භික්ඛුනුපස්සකයො කඛමට්ඨාකන කහොති, 

තාහි භික්ඛුනීහි තා භික්ඛුනිකයො යාචිත්වා පුන  න්ත්වා භික්ඛූ යාචිතබ්බා
‘‘අයයා අම්හාෙං උජුමග්ක  අන්ත ාකයො අත්ථි, අඤ්කඤන මග්ක න 

අතික ෙඩ්ඪකයොජනං කහොති. අන්ත ාමග්ක  පන අම්හාෙං උපස්සයකතො
 ාවුතමත්කත අඤ්කඤො භික්ඛුනුපස්සකයො අත්ථි, අයයානං සන්තිො තත්ථ
ආ තඔවාකදන වසිස්සාමා’’ති. කතහි භික්ඛූහි සම්පටිච්ඡිතබ්බං. තකතො තාහි
භික්ඛුනීහි තං භික්ඛුනුපස්සයං ආ න්ත්වා උකපොසකථො ොතබ්කබො, තා වා
භික්ඛුනිකයොදිස්වාඅත්තකනොඋපස්සයකමව  න්ත්වාොතුම්පිවට්ටති. 

සකච පන වස්සං උප න්තුොමා භික්ඛූ චාතුද්දකස විහා ං ආ ච්ඡන්ති, 

භික්ඛුනීහිච ‘‘ඉධ අයයා වස්සංවසිස්සථා’’තිපුච්ඡිතා ‘‘ආමා’’ති වත්වාපුන
තාහි ‘‘කතනහිඅයයාමයම්පිතුම්හාෙංඔවාදං අනුජීවන්තිකයො වසිස්සාමා’’ති
වුත්තා දුතියදිවකස  ාකම භික්ඛාචා සම්පදං අපස්සන්තා ‘‘න සක්ො ඉධ
වසිතු’’න්තිපක්ෙමන්ති.අථතාභික්ඛුනිකයොඋකපොසථදිවකසවිහා ං න්ත්වා 
භික්ඛූ න පස්සන්ති, එත්ථ කිං ොතබ්බන්ති? යත්ථ භික්ඛූ වසන්ති, තත්ථ 

 න්ත්වා පච්ඡිමිොය වස්සං උප න්තබ්බං. ‘‘පච්ඡිමිොය වස්සං උප න්තුං 
ආ මිස්සන්තී’’ති වා ආක ො ං ෙත්වා ආ තානං සන්තිකෙ ඔවාකදන 

වසිතබ්බං. සකච පන පච්ඡිමිොයපි න කෙචි ආ ච්ඡන්ති, අන්ත ාමග්ක  ච
 ාජ යං වා කචො  යං වා දුබ්භික්ඛං වා කහොති, අභික්ඛුොවාකස වසන්තියා
ආපත්ති, වස්සච්කඡදං ෙත්වා ච්ඡන්තියාපිආපත්ති, සා ක්ඛිතබ්බා.ආපදාසු
හිඅභික්ඛුකෙආවාකස වසන්තියා අනාපත්තිවුත්තා.සකචආ න්ත්වාවස්සං
උප තා භික්ඛූ පුන කෙනචි ො කණන පක්ෙමන්ති, වසිතබ්බකමව.
වුත්තඤ්කහතං – ‘‘අනාපත්ති වස්සූප තා භික්ඛූ පක්ෙන්තා වා කහොන්ති
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විබ් න්තා වා ොලඞ්ෙතා වා පක්ඛසඞ්ෙන්තා වා ආපදාසු උම්මත්තිොය
ආදිෙම්මිොයා’’ති. පවාක න්තියා පන යත්ථ භික්ඛූ අත්ථි, තත්ථ  න්ත්වා
පවාක තබ්බං. 

අන්වද්ධමාසන්ති අද්ධමාකස අද්ධමාකස. ද්කව ධම්මා පච්චාසීසි බ්බ්ාති

ද්කව ධම්මා ඉච්ඡිතබ්බා. උකපොසථපුතච්ඡෙන්ති උකපොසථපුච්ඡනං, තත්ථ 

පන්න සිකෙ උකපොසකථ පක්ඛස්ස චාතුද්දසියං චාතුද්දසිකෙ කත සියං
 න්ත්වා උකපොසකථො පුච්ඡිතබ්කබො. මහාපච්චරියං පන ‘‘පක්ඛස්ස
කත සියංකයව  න්ත්වා ‘අයං උකපොසකථො චාතුද්දසිකෙො පන්න සිකෙො’ති
පුච්ඡිතබ්බ’’න්ති වුත්තං. උකපොසථදිවකස ඔවාදත්ථාය උපසඞ්ෙමිතබ්බං.
පාටිපදදිවසකතො පන පට්ඨාය ධම්මසවනත්ථාය  න්තබ්බං. ඉති   වා
අඤ්ඤස්ස ෙම්මස්ස ඔොසං අදත්වා නි න්ත ං භික්ඛුනීනං භික්ඛූනං
සන්තිකෙ  මනකමව පඤ්ඤකපසි. ෙස්මා? මන්දපඤ්ඤත්තා මාතු ාමස්ස.
මන්දපඤ්කඤොහිමාතු ාකමො, තස්මානිච්චංධම්මසවනං බහූපො ං. එවඤ්ච
සති‘‘යංමයංජානාම, තකමවඅයයාජානන්තී’’තිමානංඅෙත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං
පයිරූපාසමානා සාත්ථිෙං පබ්බජ්ජං ෙරිස්සන්ති, තස්මා   වා එවමොසි.
භික්ඛුනිකයොපි‘‘යථානුසිට්ඨංපටිපජ්ජිස්සාමා’’තිසබ්බාකයවනි න්ත ං විහා ං
උපසඞ්ෙමිංසු.වුත්තඤ්කහතං– 

‘‘කතනකඛො පනසමකයනසබ්කබොභික්ඛුනිසඞ්කඝොඔවාදං ච්ඡති.
මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපාකචන්ති ‘ජායාකයො ඉමා ඉකමසං, 
ජාරිකයො ඉමා ඉකමසං, ඉදානිකම ඉමාහි සද්ධිං අභි මිස්සන්තී’ති.
  වකතො එතමත්ථං ආක ොකචසුං – ‘න, භික්ඛකව, සබ්කබන
භික්ඛුනිසඞ්කඝන ඔවාකදො  න්තබ්කබො,  ච්කඡයය කච, ආපත්ති 

දුක්ෙටස්ස. අනුජානාමි භික්ඛකව චතූහි පඤ්චහි භික්ඛුනීහි ඔවාදං
 න්තු’න්ති. පුනපි තකථව උජ්ඣායිංසු. පුන   වා ‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, ද්කවතිස්කසොභික්ඛුනිකයොඔවාදං න්තු’’’න්තිආහ. 

තස්මාභික්ඛුනිසඞ්කඝනද්කවතිස්කසොභික්ඛුනිකයොයාචිත්වා කපකසතබ්බා
– ‘‘එථකයය, භික්ඛුසඞ්ඝං ඔවාදූපසඞ්ෙමනං යාචථ, භික්ඛුනිසඞ්කඝො 
අයයා…කප.… ඔවාදූපසඞ්ෙමන’’න්ති )චූළව. 413). තාහි භික්ඛුනීහි ආ ාමං
 න්තබ්බං. තකතො ඔවාදපටිග් ාහෙං එෙං භික්ඛුං උපසඞ්ෙමිත්වා වන්දිත්වා
කසො භික්ඛු එොය භික්ඛුනියා එවමස්ස වචනීකයො ‘‘භික්ඛුනිසඞ්කඝො, අයය, 

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පාකද වන්දති, ඔවාදූපසඞ්ෙමනඤ්ච යාචති, ල තු කි  අයය
භික්ඛුනිසඞ්කඝො ඔවාදූපසඞ්ෙමන’’න්ති. කතන භික්ඛුනා
පාතිකමොක්ඛුද්කදසකෙො භික්ඛු උපසඞ්ෙමිත්වා එවමස්ස වචනීකයො
‘‘භික්ඛුනිසඞ්කඝො න්කතභික්ඛුසඞ්ඝස්සපාකද වන්දති, ඔවාදූපසඞ්ෙමනඤ්ච
යාචති, ල තු කි   න්කත භික්ඛුනිසඞ්කඝො ඔවාදූපසඞ්ෙමන’’න්ති. 
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පාතිකමොක්ඛුද්කදසකෙනවත්තබ්කබො ‘‘අත්ථිකෙොචිභික්ඛුභික්ඛුකනොවාදකෙො 
සම්මකතො’’ති. සකච කහොති කෙොචි භික්ඛු භික්ඛුකනොවාදකෙො සම්මකතො, 
පාතිකමොක්ඛුද්කදසකෙන වත්තබ්කබො ‘‘ඉත්ථන්නාකමො භික්ඛු
භික්ඛුකනොවාදකෙොසම්මකතො, තංභික්ඛුනිසඞ්කඝොඋපසඞ්ෙමතූ’’ති. 

සකච න කහොති කෙොචි භික්ඛු භික්ඛුකනොවාදකෙො සම්මකතො, 
පාතිකමොක්ඛුද්කදසකෙනවත්තබ්කබො–‘‘කෙො ආයස්මාඋස්සහති භික්ඛුනිකයො
ඔවදිතු’’න්ති.සකචකෙොචිභික්ඛුඋස්සහතිභික්ඛුනිකයොඔවදිතුං, කසොච කහොති
අට්ඨහඞ්ක හිසමන්නා කතො, සම්මන්නිත්වා වත්තබ්කබො – ‘‘ඉත්ථන්නාකමො 
භික්ඛුභික්ඛුකනොවාදකෙොසම්මකතො, තංභික්ඛුනිසඞ්කඝොඋපසඞ්ෙමතූ’’ති. 

සකච පන කෙොචි න උස්සහති භික්ඛුනිකයො ඔවදිතුං, 
පාතිකමොක්ඛුද්කදසකෙන වත්තබ්කබො – ‘‘නත්ථි කෙොචි භික්ඛු
භික්ඛුකනොවාදකෙො සම්මකතො, පාසාදිකෙන භික්ඛුනිසඞ්කඝො සම්පාකදතූ’’ති.
එත්තාවතා හි සෙලං සික්ඛත්තයසඞ් හං සාසනමාක ොචිතං කහොති. කතන
භික්ඛුනා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා පාටිපකද භික්ඛුනීනං ආක ොකචතබ්බං.
භික්ඛුනිසඞ්කඝනපි තා භික්ඛුනිකයො කපකසතබ්බා ‘‘ ච්ඡථකයය, පුච්ඡථ ‘කිං 
අයය ල ති භික්ඛුනිසඞ්කඝො ඔවාදූපසඞ්ෙමන’’’න්ති. තාහි ‘‘සාධු අකයය’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වාආ ාමං න්ත්වා තංභික්ඛුංඋපසඞ්ෙමිත්වාඑවංවත්තබ්බං–
‘‘කිං අයයල තිභික්ඛුනිසඞ්කඝො ඔවාදූපසඞ්ෙමන’’න්ති. කතනවත්තබ්බං –
‘‘නත්ථි කෙොචි භික්ඛු භික්ඛුකනොවාදකෙො සම්මකතො, පාසාදිකෙන
භික්ඛුනිසඞ්කඝො සම්පාකදතූ’’ති. තාහි ‘‘සාධු අයයා’’ති සම්පටිච්ඡිතබ්බං.
එෙකතො ආ තානං වකසන කචතං වුත්තං, තාසු පන එොය භික්ඛුනියා 
වත්තබ්බඤ්චසම්පටිච්ඡිතබ්බඤ්ච, ඉත ාතස්සාසහායිො. 

සකච පන භික්ඛුනිසඞ්කඝො වා භික්ඛුසඞ්කඝො වා න පූ ති, උ යකතොපි වා 
 ණමත්තකමව පුග් ලමත්තං වා කහොති, එො භික්ඛුනී වා බහූහි
භික්ඛුනුපස්සකයහි ඔවාදත්ථාය කපසිතා කහොති, තත්රායං වචනක්ෙකමො –
‘‘භික්ඛුනිකයො අයය භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පාකද වන්දන්ති, ඔවාදූපසඞ්ෙමනඤ්ච
යාචන්ති, ල න්තුකි අයය භික්ඛුනිකයොඔවාදූපසඞ්ෙමන’’න්ති. ‘‘අහංඅයය
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පාකද වන්දාමි; ඔවාදූපසඞ්ෙමනඤ්ච යාචාමි, ල ාමහං අයය
ඔවාදූපසඞ්ෙමන’’න්ති. 

‘‘භික්ඛුනිසඞ්කඝො අයය අයයානං පාකද වන්දති, ඔවාදූපසඞ්ෙමනඤ්ච
යාචති, ල තුකි අයයභික්ඛුනීසඞ්කඝො ඔවාදූපසඞ්ෙමන’’න්ති.‘‘භික්ඛුනිකයො
අයය අයයානං පාකද වන්දන්ති, ඔවාදූපසඞ්ෙමනඤ්ච යාචන්ති, ල න්තු කි 
අයයභික්ඛුනිකයො ඔවාදූපසඞ්ෙමන’’න්ති. ‘‘අහංඅයයඅයයානංපාකදවන්දාමි, 

ඔවාදූපසඞ්ෙමනඤ්චයාචාමි, ල ාමහංඅයය ඔවාදූපසඞ්ෙමන’’න්ති. 
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‘‘භික්ඛුනිසඞ්කඝොඅයයඅයයස්සපාකදවන්දති, ඔවාදූපසඞ්ෙමනඤ්චයාචති, 

ල තු කි  අයය භික්ඛුනිසඞ්කඝො ඔවාදූපසඞ්ෙමන’’න්ති. ‘‘භික්ඛුනිකයො අයය
අයයස්ස පාකද වන්දන්ති; ඔවාදූපසඞ්ෙමනඤ්ච යාචන්ති, ල න්තු කි  අයය
භික්ඛුනිකයො ඔවාදූපසඞ්ෙමන’’න්ති. ‘‘අහං අයය අයයස්ස පාකද වන්දාමි, 

ඔවාදූපසඞ්ෙමනඤ්චයාචාමි, ල ාමහංඅයය ඔවාදූපසඞ්ෙමන’’න්ති. 

‘‘භික්ඛුනිසඞ්කඝො ච අයය භික්ඛුනිකයො ච භික්ඛුනී ච භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
අයයානංඅයයස්සපාකදවන්දතිවන්දන්තිවන්දති, ඔවාදූපසඞ්ෙමනඤ්චයාචති
යාචන්ති යාචති, ල තුකි  ල න්තුකි  ල තුකි  අයය භික්ඛුනිසඞ්කඝො ච
භික්ඛුනිකයොචභික්ඛුනීචඔවාදූපසඞ්ෙමන’’න්ති. 

කතනපිභික්ඛුනාඋකපොසථොකලඑවංවත්තබ්බං–‘‘භික්ඛුනිකයො  න්කත
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පාකද වන්දන්ති, ඔවාදූපසඞ්ෙමනඤ්ච යාචන්ති, ල න්තු කි  

 න්කතභික්ඛුනිකයොඔවාදූපසඞ්ෙමන’’න්ති.‘‘භික්ඛුනී න්කතභික්ඛුසඞ්ඝස්ස 

පාකද වන්දති, ඔවාදූපසඞ්ෙමනඤ්ච යාචති, ල තු කි   න්කත භික්ඛුනී
ඔවාදූපසඞ්ෙමන’’න්ති. 

‘‘භික්ඛුනිසඞ්කඝො  න්කත, භික්ඛුනිකයො  න්කත, භික්ඛුනී  න්කත 

ආයස්මන්තානංපාකදවන්දති, ඔවාදූපසඞ්ෙමනඤ්චයාචති, ල තුකි  න්කත
භික්ඛුනී ඔවාදූපසඞ්ෙමන’’න්ති. 

‘‘භික්ඛුනිසඞ්කඝො ච  න්කත, භික්ඛුනිකයො ච භික්ඛුනී ච භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
ආයස්මන්තානං පාකද වන්දති වන්දන්ති වන්දති, ඔවාදූපසඞ්ෙමනඤ්ච යාචති
යාචන්තියාචති, ල තුකි ල න්තුකි ල තුකි  න්කත භික්ඛුනිසඞ්කඝොච
භික්ඛුනිකයොචභික්ඛුනීචඔවාදූපසඞ්ෙමන’’න්ති. 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසකෙනාපිසකචසම්මකතොභික්ඛුඅත්ථි, පුරිමනකයකනව
තංභික්ඛුනිකයො, තංභික්ඛුනී, තංභික්ඛුනිසඞ්කඝොචභික්ඛුනිකයොච භික්ඛුනීච
උපසඞ්ෙමන්තු උපසඞ්ෙමතු උපසඞ්ෙමතූති වත්තබ්බං. සකච නත්ථි, 

පාසාදිකෙන භික්ඛුනිසඞ්කඝො ච භික්ඛුනිකයො ච භික්ඛුනී ච සම්පාකදතු
සම්පාකදන්තුසම්පාකදතූතිවත්තබ්බං. 

ඔවාදපටිග් ාහකෙනපාටිපකදපච්චාහරිත්වාතකථවවත්තබ්බං.ඔවාදං පන
බාලගිලාන මිකෙ ඨකපත්වා අඤ්කඤො සකචපි ආ ඤ්ඤකෙො කහොති, 

අප්පටිග් කහතුංනල ති. වුත්තඤ්කහතං  වතා– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඨකපත්වාබාලං ඨකපත්වාගිලානංඨකපත්වා
 මිෙංඅවකසකසහිඔවාදං කහතු’’න්ති)චූළව.414). 
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තත්ථ කයො චාතුද්දසිෙපන්න සිකෙසු වා උකපොසකථසු පාටිපකද වා 
 න්තුොකමො, කසො  මිකෙො දුතියපක්ඛදිවකස  ච්ඡන්කතොපි අග් කහතුං න
ල ති, ‘‘න, භික්ඛකව, ඔවාකදොන කහතබ්කබො, කයොන ණ්කහයය, ආපත්ති
දුක්ෙටස්සා’’ති)චූළව. 414) වුත්තංආපත්තිංආපජ්ජතිකයව.ඔවාදං කහත්වා
චඋකපොසථග්ක අනාක ොකචතුංවා පාටිපකදභික්ඛුනීනංඅපච්චාහරිතුංවාන
වට්ටති.වුත්තඤ්කහතං – 

‘‘න, භික්ඛකව, ඔවාකදොනආක ොකචතබ්කබො.කයොනආක ොකචයය, 

ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති)චූළව.415). 

අප ම්පිවුත්තං– 

‘‘න, භික්ඛකව, ඔවාකදොනපච්චාහරිතබ්කබො.කයොනපච්චාහක යය, 

ආපත්තිදුක්ෙටස්සා’’ති)චූළව.415). 

තත්ථ ආ ඤ්ඤකෙන පච්චාහ ණත්ථං සඞ්කෙකතො ොතබ්කබො. 
වුත්තඤ්කහතං – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ආ ඤ්ඤකෙන භික්ඛුනා ඔවාදං
 කහතුං, සඞ්කෙතඤ්ච ොතුං, අත්ර පටිහරිස්සාමී’’ති. තස්මා ආ ඤ්ඤකෙො
භික්ඛු සකච භික්ඛුනීනං වසන ාකම භික්ඛං ල ති, තත්කථව චරිත්වා
භික්ඛුනිකයොදිස්වා ආක ොකචත්වා න්තබ්බං.කනොචස්සතත්ථභික්ඛාසුල ා
කහොති, සාමන්ත ාකම චරිත්වා භික්ඛුනීනං  ාමං ආ ම්ම තකථව ොතබ්බං.
සකච දූ ං  න්තබ්බං කහොති, සඞ්කෙකතො ොතබ්කබො – ‘‘අහං අමුෙං නාම
තුම්හාෙං  ාමද්වාක  ස ං වා මණ්ඩපං වාරුක්ඛමූලං වා උපසඞ්ෙමිස්සාමි, 

තත්ථආ ච්කඡයයාථා’’ති. භික්ඛුනීහි තත්ථ  න්තබ්බං, අ න්තුංන ලබ් ති.
වුත්තඤ්කහතං – ‘‘න, භික්ඛකව, භික්ඛුනියා සඞ්කෙතංන  න්තබ්බං. යාන
 ච්කඡයය, ආපත්තිදුක්ෙටස්සා’’ති)චූළව. 415). 

උභක ොසඞ්කඝතීහිඨාකනහිපවාකර බ්බ්න්ති එත්ථභික්ඛුනීහිචාතුද්දකස
අත්තනාපවාක ත්වාඋකපොසකථභික්ඛුසඞ්කඝ පවාක තබ්බං.වුත්තඤ්කහතං– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, අජ්ජතනායපවාක ත්වා අප ජ්ජුභික්ඛුසඞ්ඝං
පවාක තු’’න්ති)චූළව.427). 

භික්ඛුනිඛන්ධකෙ වුත්තනකයකනව කචත්ථ විනිච්ඡකයො කවදිතබ්කබො. 
වුත්තඤ්කහතං– 

‘‘කතන කඛො පන සමකයන සබ්කබො භික්ඛුනිසඞ්කඝො පවාක න්කතො
කෙොලාහලමොසි.   වකතො එතමත්ථං ආක ොකචසුං. අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, එෙං භික්ඛුනිං බ්යත්තං පටිබලං සම්මන්නිතුං
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භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස අත්ථාය භික්ඛුසඞ්ඝං පවාක තුං. එවඤ්ච පන, 

භික්ඛකව, සම්මන්නිතබ්බා. පඨමං භික්ඛුනී යාචිතබ්බා, යාචිත්වා
බයත්තාය භික්ඛුනියාපටිබලායසඞ්කඝොඤාකපතබ්කබො– 

‘‘සුණාතු කම, අකයය සඞ්කඝො, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තෙල්ලං, සඞ්කඝො 
ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුනිං සම්මන්කනයය භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස අත්ථාය
භික්ඛුසඞ්ඝං පවාක තුං.එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු කම, අකයය සඞ්කඝො, සඞ්කඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුනිං 
සම්මන්කනයයභික්ඛුනිසඞ්ඝස්සඅත්ථායභික්ඛුසඞ්ඝංපවාක තුං.යස්සා
අයයාය ඛමති ඉත්ථන්නාමාය භික්ඛුනියා සම්මුති භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස
අත්ථාය භික්ඛුසඞ්ඝං පවාක තුං, සා තුණ්හස්ස; යස්සා නක්ඛමති, සා
 ාකසයය. 

‘‘සම්මතාසඞ්කඝනඉත්ථන්නාමාභික්ඛුනීභික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස අත්ථාය
භික්ඛුසඞ්ඝං පවාක තුං. ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවකමතං 
ධා යාමී’’ති)චූළව.427). 

තාය සම්මතාය භික්ඛුනියා භික්ඛුනිසඞ්ඝං ආදාය භික්ඛුසඞ්ඝං
උපසඞ්ෙමිත්වා එෙංසං උත්ත ාසඞ් ං ෙරිත්වා අඤ්ජලිං පග් කහත්වා
එවමස්සවචනීකයො–‘‘භික්ඛුනිසඞ්කඝොඅයය, භික්ඛුසඞ්ඝංපවාක ති– දිට්කඨන
වාසුකතනවාපරිසඞ්ොයවා.වදතයයභික්ඛුසඞ්කඝොභික්ඛුනිසඞ්ඝං අනුෙම්පං
උපාදාය, පස්සන්කතො පටිෙරිස්සති. දුතියම්පි අයය, තතියම්පි අයය, 

භික්ඛුනිසඞ්කඝො…කප.…පටිෙරිස්සතී’’ති. 

සකචභික්ඛුනිසඞ්කඝොනපූ ති, ‘‘භික්ඛුනිකයොඅයයභික්ඛුසඞ්ඝං පවාක න්ති
–දිට්කඨනවාසුකතනවාපරිසඞ්ොයවා, වදතයයභික්ඛුසඞ්කඝො භික්ඛුනිකයො
අනුෙම්පං උපාදාය, පස්සන්තිකයො පටිෙරිස්සන්තී’’ති ච, ‘‘අහං අයය
භික්ඛුසඞ්ඝංපවාක මි– දිට්කඨනවාසුකතනවාපරිසඞ්ොයවා, වදතුමංඅයය
භික්ඛුසඞ්කඝො අනුෙම්පං උපාදාය, පස්සන්තී පටිෙරිස්සාමී’’ති ච එවං
තික්ඛත්තුංවත්තබ්බං. 

සකච භික්ඛුසඞ්කඝො න පූ ති, ‘‘භික්ඛුනිසඞ්කඝො අයයා අකයය පවාක ති –
දිට්කඨනවාසුකතනවාපරිසඞ්ොයවා, වදන්තයයාභික්ඛුනිසඞ්ඝං අනුෙම්පං
උපාදාය, පස්සන්කතො පටිෙරිස්සතී’’ති ච, ‘‘භික්ඛුනිසඞ්කඝො අයය අයයං 
පවාක ති–දිට්කඨනවාසුකතනවාපරිසඞ්ොයවා, වදතකයයොභික්ඛුනිසඞ්ඝං
අනුෙම්පං උපාදාය, පස්සන්කතොපටිෙරිස්සතී’’තිචඑවංතික්ඛත්තුංවත්තබ්බං. 
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උභින්නංඅපාරිපූරියා ‘‘භික්ඛුනිකයොඅයයා අකයයපවාක න්ති– දිට්කඨන
වා සුකතන වා පරිසඞ්ොය වා, වදන්තයයා භික්ඛුනිකයො අනුෙම්පං උපාදාය, 

පස්සන්තිකයො පටිෙරිස්සන්තී’’ති ච, ‘‘භික්ඛුනිකයො අයය අයයං පවාක න්ති – 

දිට්කඨන වා සුකතන වා පරිසඞ්ොය වා, වදතකයයො භික්ඛුනිකයො අනුෙම්පං
උපාදාය, පස්සන්තිකයොපටිෙරිස්සන්තී’’තිච, ‘‘අහංඅයයාඅකයයපවාක මි–
දිට්කඨනවා සුකතනවාපරිසඞ්ොයවා, වදන්තුමංඅයයාඅනුෙම්පංඋපාදාය, 

පස්සන්තී පටිෙරිස්සාමී’’ති ච, ‘‘අහං අයය අයයං පවාක මි – දිට්කඨන වා
සුකතන වා පරිසඞ්ොය වා, වදතු මං අකයයො අනුෙම්පං උපාදාය, පස්සන්තී
පටිෙරිස්සාමී’’තිචඑවංතික්ඛත්තුංවත්තබ්බං. 

මානත්තච ණඤ්ච උපසම්පදාපරිකයසනා ච යථාඨාකනකයව ආවි 

 විස්සති. 

න භික්ඛුනියාකෙනචිපරියාකයනාතිදසහිවාඅක්කෙොසවත්ථූහිඅඤ්කඤන 

වාකෙනචිපරියාකයනභික්ඛුකනවඅක්කෙොසිතබ්කබො, නපරි ාසිතබ්කබො, න

 කයන තජ්කජතබ්කබො. ඔවකටොතිපිහිකතොවාරිකතොපටික්ඛිත්කතො.වචනකයව 

වචනපකථො. අකනොවකටොති අපිහිකතො අවාරිකතො අප්පටික්ඛිත්කතො. තස්මා
භික්ඛුනියා ආධිපච්චට්ඨාකන කජට්ඨෙට්ඨාකන ඨත්වා ‘‘එවං අභික්ෙම, එවං 
පටික්ෙම, එවංනිවාකසහි, එවංපාරුපාහී’’තිකෙනචිපරියාකයනකනවභික්ඛු
ඔවදිතබ්කබො, නඅනුසාසිතබ්කබො.කදොසංපනදිස්වා‘‘පුබ්කබමහාකථ ානඑවං
අභික්ෙමන්ති, න පටික්ෙමන්ති, න නිවාකසන්ති, න පාරුපන්ති, ඊදිසං
ොසාවම්පි න ධාක න්ති, න එවං අක්ඛීනි අඤ්කජන්තී’’තිආදිනා නකයන
විජ්ජමානකදොසං දස්කසතුං වට්ටති. භික්ඛූහි පන ‘‘අයං වුඩ්ඪසමණී එවං
නිවාකසති, එවං පාරුපති, මා එවං නිවාකසහි, මා එවං පාරුපාහි, මා
තිලෙම්මපණ්ණෙම්මාදීනිෙක ොහී’’තියථාසුඛං භික්ඛුනිංඔවදිතුංඅනුසාසිතුං
වට්ටති. 

සමග් ම්හයයාති භණන් න්ති ‘‘සමග් ා අම්හ අයය’’ ඉති  ණන්තං

භික්ඛුනිසඞ්ඝං. අඤ්ඤංධම්මං භණතීතිඅඤ්ඤංසුත්තන්තංවාඅභිධම්මංවා.
සමග් ම්හයයාති වචකනන හි ඔවාදං පච්චාසීසන්ති, තස්මා ඨකපත්වා ඔවාදං

අඤ්ඤංධම්මං ණන්තස්සදුක්ෙටං. ඔවාදංඅනියයාකදත්වාතිඑකසො ගිනිකයො
ඔවාකදොතිඅවත්වා. 

150. අධම්මෙම්කමතිආදීසු භික්ඛුකනොවාදෙසම්මුතිෙම්මං ෙම්මන්ති 

කවදිතබ්බං. තත්ථ අධම්මෙම්කම ද්වින්නං නවොනං වකසන අට්ඨා ස
පාචිත්තියානි. ධම්මෙම්කම දුතියස්ස නවෙස්ස අවසානපකද අනාපත්ති, 

කසකසසුසත්ත සදුක්ෙටානි. 
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152. උද්කදසං කදන්ක ොති අට්ඨන්නං  රුධම්මානං පාළිං උද්දිසන්කතො. 

පරිපුතච්ඡං කදන්ක ොති තස්සාකයව පගුණාය  රුධම්මපාළියා අට්ඨෙථං

ෙකථන්කතොති අත්කථො. ඔසාකරහි අයයාති වුච්චමාකනො ඔසාකරතීති එවං
වුච්චමාකනොඅට්ඨ රුධම්මපාළිං ඔසාක තීති අත්කථො.එවංඋද්කදසංකදන්කතො, 
පරිපුච්ඡංකදන්කතො, කයොචඔසාක හීතිවුච්චමාකනො අට්ඨ රුධම්කම ණති, 

තස්ස පාචිත්තිකයන අනාපත්ති. අඤ්ඤං ධම්මං  ණන්තස්ස දුක්ෙකටන

අනාපත්ති. පඤ්හං පුතච්ඡති, පඤ්හං පුතට්කඨො ෙකථතීති භික්ඛුනී
 රුධම්මනිස්සිතං වා ඛන්ධාදිනිස්සිතං වා පඤ්හං පුච්ඡති, තං කයො භික්ඛු

ෙකථති, තස්සාපි අනාපත්ති. අඤ්ඤස්සත්ථායභණන් න්තිචතුපරිසතිංධම්මං
කදකසන්තං භික්ඛුං උපසඞ්ෙමිත්වා භික්ඛුනිකයො සුණන්ති, තත්රාපි භික්ඛුස්ස

අනාපත්ති. සික්ඛමානාය සාමකණරියාති එතාසං කදකසන්තස්සාපි අනාපත්ති. 
කසසංඋත්තානත්ථකමව. 

පදකසොධම්මසමුට්ඨානං–වාචකතොචවාචාචිත්තකතොචසමුට්ඨාති, කිරියං, 
කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං 
තිකවදනන්ති. 

ඔවාදසික්ඛාපදංපඨමං. 

2. අත්ථඞ්  සික්ඛාපදවණ්ණනා 

153. දුතියසික්ඛාපකද – පරියාකයනාති වාක න, පටිපාටියාති අත්කථො. 

අධිකච කසොතිඅධිචිත්තවකතො, සබ්බචිත්තානංඅධිකෙනඅ හත්තඵලචිත්කතන

සමන්නා තස්සාති අත්කථො. අප්පමජ්ජක ොති නප්පමජ්ජකතො, අප්පමාකදන
කුසලානං ධම්මානං සාතච්චකිරියාය සමන්නා තස්සාති වුත්තං කහොති. 

මුනිකනොති ‘‘කයොමුනාතිඋක ොකලොකෙ, මුනිකතනපවුච්චතී’’ති)ධ.ප.269) 

එවං උ යකලොෙමුනකනන වා, කමොනං වුච්චති ඤාණං, කතන ඤාකණන
සමන්නා තත්තා වා ඛීණාසකවො මුනි නාම වුච්චති, තස්ස මුනිකනො. 

කමොනපකථසු සික්ඛක ොති අ හත්තඤාණසඞ්ඛාතස්ස කමොනස්ස පකථසු
සත්තතිංසකබොධිපක්ඛියධම්කමසු තීසු වා සික්ඛාසු සික්ඛකතො. ඉදඤ්ච 

පුබ්බ ා පටිපදං  කහත්වා වුත්තං, තස්මා එවං පුබ්බ ාක  සික්ඛකතො ඉමාය

සික්ඛාය මුනි ාවංපත්තස්සමුනිකනොතිඑවකමත්ථඅත්කථොදට්ඨබ්කබො. කසොො

න භවන්ති  ාදිකනොති තාදිසස්ස ඛීණාසවමුනිකනො අබ් න්තක 

ඉට්ඨවිකයො ාදිවත්ථුො කසොො න සන්ති. අථ වා  ාදිකනොති
තාදිලක්ඛණසමන්නා තස්ස එවරූපස්ස මුනිකනො කසොො න  වන්තීති

අයකමත්ථ අත්කථො. උපසන් ස්සාති ා ාදීනංඋපසකමනඋපසන්තස්ස. සදා 

සතීමක ොතිසතිකවපුල්ලප්පත්තත්තානිච්චොලංසතියාඅවි හිතස්ස. ආොකස

අන් ලික්කඛති අන්තලික්ඛසඞ්ඛාකත ආොකස, න ෙසිණුග්ඝාටිකම, න පන
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රූපපරිච්කඡකද. චඞ්ෙමතිපි තිට්ඨතිපීති තාසං භික්ඛුනීනං ෙථං සුත්වා ‘‘ඉමා
භික්ඛුනිකයො මං ‘එත්තෙකමව අයං ජානාතී’ති අවමඤ්ඤන්ති, හන්ද දානි
එතාසං අත්තකනො ආනු ාවං දස්කසමී’’ති ධම්මබහමානං උප්පාකදත්වා
අභිඤ්ඤාපාදෙං චතුත්ථජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය එවරූපං 
ඉද්ධිපාටිහාරියං දස්කසසි – ‘‘ආොකස අන්තලික්කඛ චඞ්ෙමතිපි…කප.… 

අන්ත ධායතිපී’’ති. තත්ථ අන් රධායතිපීති අන්ත ධායතිපි අදස්සනම්පි

 ච්ඡතීති අත්කථො.  ඤ්කචව උදානං භණති අඤ්ඤඤ්ච බ්හුං බුද්ධවචනන්ති
කථක ොකි අත්තකනො ාතුකථ ස්සසන්තිකෙ– 

‘‘පදුමංයථාකෙොෙනුදංසු න්ධං, 
පාකතොසියාඵුල්ලමවීත න්ධං; 
අඞ්ගී සංපස්සවික ොචමානං, 
තපන්තමාදිච්චමිවන්තලික්කඛ’’ති.)සං.නි.1.123); 

ඉමං  ාථං උද්දිසාකපත්වා චත්තාක ො මාකස සජ්ඣායි. න ච පගුණං 
ෙත්තුමසක්ඛි.තකතොනංකථක ො‘‘අ බ්කබොත්වංඉමස්මිංසාසකන’’තිවිහා ා 
නික්ෙඩ්ඪාකපසි, කසො ක ොදමාකනො ද්වා කෙොට්ඨකෙ අට්ඨාසි. අථ   වා
බුද්ධචක්ඛුනා කවකනයයසත්කත ඔකලොකෙන්කතො තං දිස්වා විහා චාරිෙං
ච මාකනොවියතස්සසන්තිෙං  න්ත්වා‘‘චූළපන්ථෙ, ෙස්මාක ොදසී’’තිආහ.
කසොතමත්ථංආක ොකචසි.අථස්ස  වා සුද්ධංපිකලොතිෙඛණ්ඩංදත්වා‘‘ඉදං
‘ කජොහ ණං  කජොහ ණ’න්ති පරිමජ්ජාහී’’ති ආහ. කසො ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වාඅත්තකනොනිවාසට්ඨාකන නිසීදිත්වාතස්සඑෙමන්තංපරිමජ්ජි, 

පරිමජ්ජිතට්ඨානං ොළෙමකහොසි. කසො ‘‘එවං පරිසුද්ධම්පි නාම වත්ථං ඉමං
අත්ත ාවංනිස්සායොළෙංජාත’’න්තිසංකව ං පටිලභිත්වාවිපස්සනංආ භි.
අථස්ස   වා ආ ද්ධවීරිය ාවං ඤත්වා ‘‘අධිකචතකසො’’ති ඉමං ඔ ාස ාථං
අ ාසි.කථක ො ාථාපරිකයොසාකනඅ හත්තංපාපුණි.තස්මාකථක ොපෙතියාව
ඉමං  ාථංමමායති, කසොතංඉමිස්සා ාථායමමායන ාවංජානාකපතුං තංකයව 

 ණති.අඤ්ඤඤ්චඅන්ත න්ත ාආහරිත්වාබහංබුද්ධවචනං.කතනවුත්තං–
‘‘තඤ්කචව උදානං ණති, අඤ්ඤඤ්චබහංබුද්ධවචන’’න්ති. 

156. එෙක ො උපසම්පන්නායාති භික්ඛුනිසඞ්කඝ උපසම්පන්නාය, 

භික්ඛුසඞ්කඝ පන උපසම්පන්නං ඔවදන්තස්ස පාචිත්තියං. කසසකමත්ථ 

උත්තානකමව.ඉදම්පිචපදකසොධම්මසමුට්ඨානකමව. 

අත්ථඞ් තසික්ඛාපදංදුතියං. 
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3. භික්ඛුනුපස්සයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

162. තතියසික්ඛාපකද – අඤ්ඤත්ර සමයා ඔවදති ආපත්ති 

පාචිත්තියස්සාතිආදීසු අට්ඨහි  රුධම්කමහි ඔවදන්තස්කසව පාචිත්තියං, 

අඤ්කඤන ධම්කමන දුක්ෙටන්ති කවදිතබ්බං. එෙක ොඋපසම්පන්නායාති
භික්ඛුනිසඞ්කඝ උපසම්පන්නාය, භික්ඛුසඞ්කඝ උපසම්පන්නාය පන ඔවදකතො
පාචිත්තියකමව.ඉකතොප ම්පියත්ථයත්ථ ‘‘එෙකතොඋපසම්පන්නා’’තිවුච්චති, 

සබ්බත්ථඅයකමවඅත්කථොදට්ඨබ්කබො.කසසං උත්තානකමව. 

ෙථිනසමුට්ඨානං – ොයවාචකතො, ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, 

කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

භික්ඛුනුපස්සයසික්ඛාපදංතතියං. 

ඉදංපකනත්ථමහාපච්චරියංවුත්තංපකිණ්ණෙං–අසම්මකතොකච භික්ඛු
අත්ථඞ් කත සූරිකය භික්ඛුනුපස්සයං උපසඞ්ෙමිත්වා අට්ඨහි  රුධම්කමහි 

ඔවදති, තීණි පාචිත්තියානි. අඤ්කඤන ධම්කමන ඔවදකතො ද්කව දුක්ෙටානි, 

එෙං පාචිත්තියං. ෙථං? අසම්මතමූලෙං දුක්ෙටං, උපස්සයං  න්ත්වා
අඤ්කඤනධම්කමන ඔවදනමූලෙංදුක්ෙටං, අත්ථඞ් කතසූරිකයඔවදනමූලෙං
පාචිත්තියන්ති. සම්මතස්ස අත්ථඞ් කත සූරිකය තත්ථ  න්ත්වා අට්ඨහි
 රුධම්කමහි ඔවදන්තස්ස එො අනාපත්ති, ද්කව පාචිත්තියානි. ෙථං? 

සම්මතත්තා අනාපත්ති, අත්ථඞ් කත සූරිකය ඔවදනමූලෙං එෙං,  න්ත්වා
 රුධම්කමහි ඔවදනමූලෙං එෙන්ති ද්කව පාචිත්තියානි. තස්කසව අඤ්කඤන
ධම්කමන ඔවදකතො එො අනාපත්ති, එෙං දුක්ෙටං, එෙං පාචිත්තියං. ෙථං? 

සම්මතත්තාඅනාපත්ති,  න්ත්වාඅඤ්කඤනධම්කමනඔවදනමූලෙං දුක්ෙටං, 
අත්ථඞ් කතසූරිකයඔවදනමූලෙංපාචිත්තියන්ති.දිවා පන න්ත්වාඔවදකතො
සම්මතස්සචඅසම්මතස්ස ච ත්තිංඔවදනමූලෙංඑෙංපාචිත්තියංඅපකනත්වා
අවකසසාආපත්තානාපත්තිකයො කවදිතබ්බාති. 

පකිණ්ණෙෙථානිට්ඨිතා. 

4. ආමසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

164. චතුත්ථසික්ඛාපකද – න බ්හුෙ ාති න ෙතබහමානා, න ධම්කම 

බහමානං ෙත්වා ඔවදන්තීති අධිප්පාකයො. ‘‘භික්ඛුකනොවාදෙං අවණ්ණං 

ෙත්තුොකමො’’තිආදීනංඋජ්ඣාපනකෙවුත්තනකයකනවත්කථොකවදිතබ්කබො. 

උපසම්පන්නංසඞ්කඝනඅසම්ම න්තිඑත්ථ අසම්මකතොනාමසම්මකතන

වාසඞ්කඝනවා ා ංෙත්වාඨපිකතොකවදිතබ්කබො. අනුපසම්පන්නංසම්ම ං
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වාඅසම්ම ංවාතිඑත්ථපනභික්ඛුොකල සම්මුතිංලභිත්වාසාමකණ භූමියං
ඨිකතොසම්මකතො, සම්මකතනවාසඞ්කඝනවාඨපිකතො බහස්සුකතොසාමකණක ො
අසම්මකතොතිකවදිතබ්කබො.කසසංවුත්තනයත්තාඋත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – ොයචිත්තකතො වාචාචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච 

සමුට්ඨාති, කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

ආමිසසික්ඛාපදංචතුත්ථං. 

5. චීවරදානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

169. පඤ්චමසික්ඛාපකද – විසිඛායාති  ථිොය. පිණ්ඩාය චරතීති

නිබද්ධචා වකසන අභිණ්හං ච ති. සන්දිට්ඨාති සන්දිට්ඨමිත්තා අකහසුං.
කසසකමත්ථ පදකතො උත්තානත්ථං, විනිච්ඡයකතො චීව පටිග් හණසික්ඛාපකද 
වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බං සද්ධිං සමුට්ඨානාදීහි. තත්ර හි භික්ඛු
පටිග් ාහකෙො, ඉධභික්ඛුනී, අයංවිකසකසො.කසසංතාදිසකමවාති. 

චීව දානසික්ඛාපදංපඤ්චමං. 

6. චීවරසිබ්බ්නසික්ඛාපදවණ්ණනා 

175. ඡට්ඨසික්ඛාපකද – උදායීතිලාළුදායී. පට්කඨොති පටිබකලො, නිපුකණො

කචව සමත්කථො චාති වුත්තං කහොති. අඤ්ඤ රා භික්ඛුනීති තස්කසව

පු ාණදුතියිො. පටිභානචිත් න්තිඅත්තකනොපටි ාකනනෙතචිත්තං, කසොකි 
චීව ං  ජිත්වා තස්ස මජ්කඣ නානාවණ්කණහි විප්පෙතකමථුනං
ඉත්ථිපුරිසරූපමොසි. කතන වුත්තං – ‘‘මජ්කඣ පටි ානචිත්තං

වුට්ඨාකපත්වා’’ති. යථාසංහටන්තියථාසංහරිතකමව. 

176. චීවරන්ති යං නිවාසිතුං වා පාරුපිතුං වා සක්ො කහොති, එවඤ්හි 

මහාපච්චරියාදීසු වුත්තං. සයං සිබ්බ්තීතිඑත්ථසිබ්බිස්සාමීතිවිචාක න්තස්සාපි

ඡින්දන්තස්සාපි දුක්ෙටං, සිබ්බන්තස්සපනපාචිත්තියං. ආරාපකථආරාපකථති 

සූචිංපකවකසත්වාපකවකසත්වානීහ කණ.සකචපනසෙලසූචිංඅනීහ න්කතො 
දීඝසුත්තප්පකවසනත්ථං සතක්ඛත්තුම්පි විජ්ඣිත්වා නීහ ති, එෙකමව

පාචිත්තියං. සකං ආණත්ක ොති සකිං ‘‘චීව ං සිබ්බා’’ති වුත්කතො. බ්හුෙම්පි

සිබ්බ්තීති සකචපි සබ්බං සූචිෙම්මං පරිකයොසාකපත්වා චීව ං නිට්ඨාකපති, 

එෙකමවපාචිත්තියං.අථපන‘‘ඉමස්මිංචීවක ෙත්තබ්බෙම්මංතව  ාක ො’’ති
වුත්කතො ෙක ොති, ආණත්තස්ස ආ ාපකථ ආ ාපකථ එෙකමෙං පාචිත්තියං, 
ආණාපෙස්ස එෙවාචාය සම්බහලානිපි. පුනප්පුනං ආණත්තියං පන
වත්තබ්බකමවනත්ථි. 
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කයපිසකචආචරියුපජ්ඣාකයසුඅත්තකනොඤාතිොනංචීව ංසිබ්බන්කතසු 

කතසං නිස්සිතො ‘‘ආචරියුපජ්ඣායවත්තං වා ෙථිනවත්තං වා ෙක ොමා’’ති
සිබ්බන්ති, කතසම්පි ආ ාපථ ණනාය ආපත්තිකයො. ආචරියුපජ්ඣායා
අත්තකනො ඤාතිොනං චීව ං අන්කතවාසිකෙහි සිබ්බාකපන්ති, 

ආචරියුපජ්ඣායානං දුක්ෙටං, අන්කතවාසිොනං පාචිත්තියං. අන්කතවාසිො
අත්තකනො ඤාතිොනං ආචරියුපජ්ඣාකයහි සිබ්බාකපන්ති, තත්රාපි එකසව
නකයො. අන්කතවාසිොනම්පි ආචරියුපජ්ඣායානම්පි ඤාතිොය චීව ං කහොති, 

ආචරියුපජ්ඣායාපනඅන්කතවාසිකෙවඤ්කචත්වාසිබ්බාකපන්ති, උභින්නම්පි 

දුක්ෙටං. ෙස්මා? අන්කතවාසිොනං අඤ්ඤාතිෙසඤ්ඤාය සිබ්බිතත්තා, 
ඉතක සං අෙප්පිකය නිකයොජිතත්තා. තස්මා ‘‘ඉදං කත මාතු චීව ං, ඉදං
 ගිනියා’’තිආචික්ඛිත්වාසිබ්බාකපතබ්බං. 

179. අඤ්ඤං පරික්ඛාරන්ති යංකිඤ්චි උපාහනත්ථවිොදිං. කසසං
උත්තානකමව. ඡසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

චීව සිබ්බනසික්ඛාපදංඡට්ඨං. 

7. සංවිධානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

181. සත්තමසික්ඛාපකද– පච්ඡා ච්ඡන්තීනංකචොරා අච්ඡින්දිංසූතිපච්ඡා

 ච්ඡන්තීනං පත්තචීව ං කචො ා හරිංසු. දූකසසුන්ති තා භික්ඛුනිකයො කචො ා
දූසයිංසු, සීලවිනාසංපාපයිංසූති අත්කථො. 

182-3. සංවිධායාතිසංවිදහිත්වා,  මනොකලසඞ්කෙතංෙත්වාතිඅත්කථො. 

කුක්කුටසම්පාකදතිඑත්ථයස්මා ාමානික්ඛමිත්වා කුක්කුකටොපදසාවඅඤ්ඤං
 ාමං  ච්ඡති, අයං කුක්කුටසම්පාකදොති වුච්චති. තත්රායං වචනත්කථො –

සම්පදන්ති එත්ථාති සම්පාකදො. කෙ සම්පදන්ති? කුක්කුටා. කුක්කුටානං

සම්පාකදො කුක්කුටසම්පාකදො. අථ වා සම්පාකදොති  මනං, කුක්කුටානං
සම්පාකදොඑත්ථඅත්ථීතිපිකුක්කුටසම්පාකදො. කුක්කුටසම්පාකතඉතිපිපාකඨො, 
තත්ථයස්ස ාමස්සක හච්ඡදනපිට්ඨිකතොකුක්කුකටො උප්පතිත්වාඅඤ්ඤස්ස
ක හච්ඡදනපිට්ඨියං පතති, අයං කුක්කුටසම්පාකතොති වුච්චති. වචනත්කථො
පකනත්ථවුත්තනකයකනවකවදිතබ්කබො.ද්විධාවුත්තප්පොක ොපිකචස ාකමො 
අච්චාසන්කනො කහොති, උපචාක ො න ලබ් ති. යස්මිං පන  ාකම පච්චූකස
වස්සන්තස්ස කුක්කුටස්සසද්කදොඅනන්තක  ාකමසුයයති, තාදිකසහි ාකමහි
සම්පුණ්ණ ට්කඨ  ාමන්තක  ාමන්තක පාචිත්තියන්තිඅට්ඨෙථායංවුත්තං.
කිඤ්චාපි වුත්තං, ‘‘ ාමන්තක   ාමන්තක  ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති
වචනකතො පන සකචපි  තනමත්තන්තක ො  ාකමො කහොති, කයො තස්ස
මනුස්කසහිඨපිතඋපචාක ො, තංඔක්ෙමන්තස්සආපත්තිකයව. 
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තත්රායං ආපත්තිවිනිච්ඡකයො – සංවිධානොකල හි සකච උක ොපි 

භික්ඛුනුපස්සකය වා අන්ත ා ාකම වා ආසනසාලාය වා තිත්ථියකසයයාය වා
ඨත්වා සංවිදහන්ති, අනාපත්ති ෙප්පියභූමි කි ායං. තස්මා එත්ථ 

සංවිදහනපච්චයා දුක්ෙටාපත්තිං න වදන්ති,  ච්ඡන්තස්ස යථාවත්ථුෙකමව.
සකච පන අන්කතො ාකම භික්ඛුනුපස්සයද්වාක   ථිොය අඤ්කඤසු වා 
චතුක්ෙසිඞ්ඝාටෙහත්ථිසාලාදීසු සංවිදහන්ති, භික්ඛුකනො ආපත්ති දුක්ෙටස්ස.
එවං සංවිදහිත්වා  ාමකතො නික්ඛමන්ති, නික්ඛමකන අනාපත්ති, 

අනන්ත  ාමස්ස උපචාක ොක්ෙමකන පන භික්ඛුකනො පාචිත්තියං. තත්රාපි
‘‘පඨමපාකද දුක්ෙටං, දුතියපාකද පාචිත්තිය’’න්ති මහාපච්චරියං වුත්තං.
 ාමකතො නික්ඛමිත්වා පන යාව අනන්ත  ාමස්ස උපචා ං න ඔක්ෙමන්ති, 

එත්ථන්තක  සංවිදහිකතපි භික්ඛුකනො දුක්ෙටං, අනන්ත  ාමස්ස
උපචාක ොක්ෙමකනපුරිමනකයකනවආපත්ති.සකචදූ ං  න්තුොමාකහොන්ති, 

 ාමූපචා  ණනායඔක්ෙමකනඔක්ෙමකනආපත්ති, තස්සතස්සපන  ාමස්ස
අතික්ෙමකනඅනාපත්ති.සකචපනභික්ඛුනී‘‘අසුෙංනාම ාමං මිස්සාමී’’ති 

උපස්සයකතොනික්ඛමති, භික්ඛුපිතකමව  ාමං සන්ධාය ‘‘අසුෙංනාම  ාමං
 මිස්සාමී’’ති විහා කතො නික්ඛමති. අථ ද්කවපි  ාමද්වාක  සමා න්ත්වා
‘‘තුම්කහ කුහිං  ච්ඡථ, අසුෙං නාම  ාමං තුම්කහ කුහින්ති, මයම්පි
තත්කථවා’’ති වත්වා ‘‘එහි දානි,  ච්ඡාමා’’ති සංවිධාය  ච්ඡන්ති, අනාපත්ති.
ෙස්මා? පුබ්බකමව  මිස්සාමාති නික්ඛන්තත්තාති මහාපච්චරියං වුත්තං. තං
කනවපාළියානකසසඅට්ඨෙථායසකමති. 

අද්ධකයොජකන අද්ධකයොජකනති එෙකමෙං අද්ධකයොජනං
අතික්ෙමන්තස්ස ඉදානි අතික්ෙමිස්සතීති පඨමපාකද දුක්ෙටං, දුතියපාකද 
පාචිත්තියං.ඉමස්මිඤ්හිනකයඅතික්ෙමකනආපත්ති, ඔක්ෙමකනඅනාපත්ති. 

184. භික්ඛුසංවිදහතීතින  ද්වාක වා ථිොයවාභික්ඛුනිංදිස්වා ‘‘අසුෙං
 ාමං නාම  තපුබ්බත්ථා’’ති වදති, ‘‘නාම්හි අයය  තපුබ්බා’’ති ‘‘එහි 

 ච්ඡාමා’’ති වා ‘‘ස්කව අහං  මිස්සාමි, ත්වම්පි ආ ච්කඡයයාසී’’ති වා වදති. 

භික්ඛුනී සංවිදහතීති  ාමන්තක  කචතියවන්දනත්ථං  ාමකතො නික්ඛමන්තං
භික්ඛුං දිස්වා ‘‘අයය කුහිං  ච්ඡථා’’ති වදති. ‘‘අසුෙං නාම  ාමං 
කචතියවන්දනත්ථ’’න්ති. ‘‘අහම්පි අයය ආ ච්ඡාමී’’ති එවං භික්ඛුනීකයව
සංවිදහති, නභික්ඛු. 

185. විසඞ්කෙක නාති එත්ථ ‘‘පුක  ත්තං  ච්ඡිස්සාමා’’ති වත්වා 
පච්ඡා ත්තං  ච්ඡන්ති, ‘‘අජ්ජ වා  මිස්සාමා’’ති වත්වා ස්කව  ච්ඡන්ති. එවං 
ොලවිසඞ්කෙකතකයව අනාපත්ති, ද්වා විසඞ්කෙකත පන මග් විසඞ්කෙකත

වා සතිපි ආපත්තිකයව. ආපදාසූති  ට්ඨක කද චක්ෙසමාරුළ්හා ජනපදා
පරියායන්තිඑවරූපාසුආපදාසුඅනාපත්ති.කසසං උත්තානකමවාති. 
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පටුන 

චතුසමුට්ඨානං – ොයකතො ොයවාචකතො ොයචිත්තකතො 
ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

සංවිධානසික්ඛාපදංසත්තමං. 

8. නාවාභිරුහනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

188. අට්ඨමසික්ඛාපකද – සංවිධායාති කලොෙස්සාදමිත්තසන්ථවවකසන

කීළාපුක ක්ඛා ා සංවිදහිත්වා. උද්ධං ාමනින්ති උද්ධං නදියා පටිකසොතං
 ච්ඡන්තිං.යස්මාපන කයොඋද්ධංජවනකතොඋජ්ජවනිොයනාවායකීළති, කසො
‘‘උද්ධං ාමිනිං අභිරුහතී’’ති වුච්චති. කතනස්ස පද ාජකන අත්ථකමව

දස්කසතුං ‘‘උජ්ජවනිොයා’’ති වුත්තං. අකධො ාමනින්ති අකධො අනුකසොතං
 ච්ඡන්තිං.යස්මාපනකයොඅකධොජවනකතො ඔජවනිොයනාවායකීළති, කසො
‘‘අකධො ාමිනිං අභිරුහතී’’ති වුච්චති. කතනස්සාපි පද ාජකන අත්ථකමව
දස්කසතුං ‘‘ඔජවනිොයා’’ති වුත්තං. තත්ථ යං තිත්ථසම්පටිපාදනත්ථං උද්ධං

වා අකධො වා හ න්ති, එත්ථ අනාපත්ති. තිරියං  රණායාති උපකයො ත්කථ
නිස්සක්ෙවචනං. 

189.  ාමන් කර  ාමන් කරති එත්ථ යස්සා නදියා එෙං තී ං 
කුක්කුටසම්පාද ාකමහි නි න්ත ං, එෙං අ ාමෙං අ ඤ්ඤං, තස්සා
ස ාමෙතී පස්කසන  මනොකල  ාමන්ත  ණනාය පාචිත්තියානි, 

අ ාමෙතී පස්කසන  මනොකල අද්ධකයොජන ණනාය. යා පන
කයොජනවිත්ථතා කහොති, තස්සා මජ්කඣන  මකනපි අද්ධකයොජන ණනාය

පාචිත්තියානි කවදිතබ්බානි. අනාපත්ති තිරියං  රණායාති එත්ථ න කෙවලං 
නදියා, කයොපිමහාතිත්ථපට්ටනකතො තාමලිත්තිං වා සුවණ්ණභූමිං වා  ච්ඡති, 

තස්සාපි අනාපත්ති. සබ්බඅට්ඨෙථාසු හි නදියංකයව ආපත්ති විචාරිතා, න
සමුද්කද. 

191. විසඞ්කෙක නාති ඉධාපි ොලවිසඞ්කෙකතකනව අනාපත්ති, 

තිත්ථවිසඞ්කෙකතනපනනාවාවිසඞ්කෙකතනවා  ච්ඡන්තස්සආපත්තිකයව. 
කසසංපඨමසික්ඛාපදසදිසකමවසද්ධිංසමුට්ඨානාදීහීති. 

නාවාභිරුහනසික්ඛාපදංඅට්ඨමං. 

9. පරිපාචි සික්ඛාපදවණ්ණනා 

192. නවමසික්ඛාපකද – මහානාක  තිට්ඨමාකනති භුම්මත්කථ
උපකයො වචනං, මහානාක සු තිට්ඨමාකනසූති අත්කථො. අථ වා මහානාක 
තිට්ඨමාකන ‘‘අදිස්වා’’ති අයකමත්ථ පාඨකසකසො දට්ඨබ්කබො. ඉත ථා හි
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අත්කථො න යුජ්ජති. අන් රාෙථාති අවසානං අප්පත්වා ආ ම් ස්ස ච

අවසානස්ස ච කවමජ්ඣට්ඨානං පත්තෙථා. විප්පෙ ාති ෙයි මානා කහොති. 

සච්චං මහානා ා කඛො  යා  හපතීති අද්ධච්ඡිකෙන ඔකලොෙයමානා කථක 
පවිසන්කතදිස්වාකතහිසුත ාවංඤත්වාඑවමාහ. 

194. භික්ඛුනිපරිපාචි න්ති භික්ඛුනියා පරිපාචිතං, ගුණප්පොසකනන 

නිප්ඵාදිතං; ලද්ධබ්බංෙතන්තිඅත්කථො.පද ාජකනපනස්සභික්ඛුනිඤ්චතස්සා 
පරිපාචනාො ඤ්ච දස්කසතුං ‘‘භික්ඛුනී නාම උ කතොසඞ්කඝ උපසම්පන්නා, 

පරිපාකචතිනාම පුබ්කබඅදාතුොමාන’’න්තිආදිවුත්තං. පුතබ්කබ් ගිහිසමාරම්භාති

එත්ථ පුතබ්කබ්ති පඨමං. සමාරම්කභොති සමා ද්ධං වුච්චති, පටියාදිතස්කසතං
අධිවචනං. ගිහීනං සමා ම්ක ො ගිහිසමා ම්ක ො. භික්ඛුනියා පරිපාචනකතො
පඨමකමව යං ගිහීනං පටියාදිතං  ත්තං, තකතො අඤ්ඤත්ර තං පිණ්ඩපාතං
ඨකපත්වාඅඤ්ඤංභුඤ්ජන්තස්සආපත්ති, තං පනභුඤ්ජන්තස්සඅනාපත්තීති
වුත්තං කහොති. පද ාජකන පන යස්මා ඤාතෙපවාරිකතහි භික්ඛුස්සත්ථාය
අසමා ද්කධොපි පිණ්ඩපාකතො අත්ථකතො සමා ද්කධොව කහොති, යථාසුඛං 
ආහ ාකපතබ්බකතො, තස්මා බයඤ්ජනං අනාදියිත්වා අත්ථකමව දස්කසතුං
‘‘ගිහිසමා ම්ක ො නාමඤාතොවාකහොන්තිපවාරිතාවා’’තිවුත්තං. 

195. පෙතිපටියත් න්ති පෙතියාතස්කසවභික්ඛුකනො අත්ථායපටියාදිතං
කහොති ‘‘කථ ස්ස දස්සාමා’’ති. මහාපච්චරියං පන ‘‘තස්ස අඤ්ඤස්සා’’ති
අවත්වා‘‘භික්ඛූනංදස්සාමාතිපටියත්තංකහොතී’’තිඅවිකසකසන වුත්තං. 

197. පඤ්ච කභොජනානි ඨකපත්වා සබ්බ්ත්ථ අනාපත්තීති
යාගුඛජ්ජෙඵලාඵකල සබ්බත්ථ භික්ඛුනිපරිපාචිකතපි අනාපත්ති. කසසං
උත්තානකමව. පඨමපා ාජිෙසමුට්ඨානං – ොයචිත්තකතො සමුට්ඨාති, කිරියං, 
සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, 
තිකවදනන්ති. 

පරිපාචිතසික්ඛාපදංනවමං. 

10. රකහොනිසජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා 

198. දසමසික්ඛාපකද – සබ්කබො පාළිඅත්කථො ච විනිච්ඡකයො ච
දුතියඅනියකත වුත්තනකයකනව කවදිතබ්කබො. ඉදඤ්හි සික්ඛාපදං
දුතියානියකතන ච උපරි උපනන්ධස්ස චතුත්ථසික්ඛාපකදන ච සද්ධිං
එෙපරිච්කඡදං, අට්ඨුප්පත්තිවකසනපනවිසුං පඤ්ඤත්තන්ති. 

 කහොනිසජ්ජසික්ඛාපදංදසමං. 
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සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමනභික්ඛුනිවග්ක ොතතිකයො. 

4. කභොජනවග්ක ො 
1. ආවසථපිණ්ඩසික්ඛාපදවණ්ණනා 

203. ක ොජනවග් ස්ස පඨමසික්ඛාපකද – ආවසථපිණ්කඩොති ආවසකථ 

පිණ්කඩො.සමන්තාපරික්ඛිත්තංඅද්ධිෙගිලාන බ්භිනිපබ්බජිතානං යථානුරූපං
පඤ්ඤත්තමඤ්චපීඨං අකනෙ බ් පමුඛපරිච්කඡදං ආවසථං ෙත්වා තත්ථ
පුඤ්ඤොමතාය පිණ්කඩො පඤ්ඤත්කතො කහොති, යාගු ත්තක සජ්ජාදි සබ්බං 

කතසං කතසං දානත්ථාය ඨපිතං කහොතීති අත්කථො. හිකයයොපීති ස්කවපි. 

අපසක්ෙන්තීති අප ච්ඡන්ති. මනුස්සා උජ්ඣායන්තීතිතිත්ථිකය අපස්සන්තා
‘‘තිත්ථියා කුහිං තා’’‘‘ඉකමපස්සිත්වාපක්ෙන්තා’’තිසුත්වාඋජ්ඣායන්ති. 

කුක්කුච්චායන්ක ොති කුක්කුච්චං ෙක ොන්කතො, අෙප්පියසඤ්ඤං 
උප්පාකදන්කතොතිඅත්කථො. 

206. සක්කෙොති ම්හාආවසථාපක්ෙමතුන්තිඅද්ධකයොජනංවාකයොජනං

වා  න්තුං සක්කෙොති. න සක්කෙොතීති එත්තෙකමව න සක්කෙොති. 

අකනොදිස්සාති ඉකමසංකයව වා එත්තොනංකයව වාති එෙං පාසණ්ඩං 

අනුද්දිසිත්වා සබ්කබසං පඤ්ඤත්කතො කහොති. යාවදත්කථොති ක ොජනම්පි

එත්තෙන්ති අපරිච්ඡින්දිත්වා යාවදත්කථො පඤ්ඤත්කතො කහොති. සකං

භුඤ්ජි බ්බ්න්ති එෙදිවසං භුඤ්ජිතබ්බං, දුතියදිවසකතො පට්ඨාය පටිග් හකණ
දුක්ෙටං, අජ්කඣොහාක අජ්කඣොහාක පාචිත්තියං. 

අයං පකනත්ථ විනිච්ඡකයො – එෙකුකලන වා නානාකුකලහි වා එෙකතො
හත්වා එෙස්මිං ඨාකන වා නානාඨාකනසු වා ‘‘අජ්ජ එෙස්මිං; ස්කව
එෙස්මි’’න්තිඑවංඅනියමිතට්ඨාකනවාපඤ්ඤත්තංඑෙස්මිංඨාකනඑෙදිවසං 
භුඤ්ජිත්වා දුතියදිවකස තස්මිං ඨාකන අඤ්ඤස්මිං වා භුඤ්ජිතුං න වට්ටති. 
නානාකුකලහි පන නානාඨාකනසු පඤ්ඤත්තං එෙස්මිං ඨාකන එෙදිවසං
භුඤ්ජිත්වා දුතියදිවකසඅඤ්ඤත්ථභුඤ්ජිතුංවට්ටති.පටිපාටිංපනකඛකපත්වා
පුන ආදිකතො පට්ඨාය භුඤ්ජිතුං න වට්ටතීති මහාපච්චරියං වුත්තං.
එෙපූ නානාපූ එෙ ාමනානා ාකමසුපිඑකසව නකයො.කයොපිඑෙකුලස්සවා
නානාකුලානං වා එෙකතො පඤ්ඤත්කතො තණ්ඩුලාදීනං අ ාකවන 

අන්ත න්ත ා ඡිජ්ජති, කසොපි න භුඤ්ජිතබ්කබො. සකච පන ‘‘න සක්කෙොම
දාතු’’න්ති උපච්ඡින්දිත්වා පුන ෙලයාණචිත්කත උප්පන්කන දාතුං ආ  න්ති, 

එතංපුනඑෙදිවසං භුඤ්ජිතුංවට්ටතීතිමහාපච්චරියංවුත්තං. 

208. අනාපත්ති ගි ානස්සාති ගිලානස්ස අනුවසිත්වා භුඤ්ජන්තස්ස 

අනාපත්ති.  ච්ඡන්ක ො වාති කයො  ච්ඡන්කතො අන්ත ාමග්ක  එෙදිවසං
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 තට්ඨාකනචඑෙදිවසංභුඤ්ජති, තස්සාපිඅනාපත්ති.ආ ච්ඡන්කතපිඑකසව 

නකයො.  න්ත්වා පච්චා ච්ඡන්කතොපි අන්ත ාමග්ක  එෙදිවසංආ තට්ඨාකන
ච එෙදිවසං භුඤ්ජිතුං ල ති.  ච්ඡිස්සාමීති භුඤ්ජිත්වා නික්ඛන්තස්ස නදී වා
පූ තිකචො ාදි යංවාකහොති, කසොනිවත්තිත්වාකඛම ාවංඤත්වා  ච්ඡන්කතො

පුන එෙදිවසං භුඤ්ජිතුං ල තීති සබ්බමිදං මහාපච්චරියාදීසු වුත්තං. ඔදිස්ස

පඤ්ඤත්ක ොකහොතීතිභික්ඛූනංකයව අත්ථායඋද්දිසිත්වාපඤ්ඤත්කතොකහොති. 

නයාවදත්කථොති යාවදත්ථංපඤ්ඤත්කතොනකහොති, කථොෙංකථොෙංලබ් ති, 

තාදිසං නිච්චම්පි භුඤ්ජිතුං වට්ටති. පඤ්ච කභොජනානි ඨකපත්වා සබ්බ්ත්ථාති 

යාගුඛජ්ජෙඵලාඵලාදික කද සබ්බත්ථ අනාපත්ති. යාගුආදීනි හි නිච්චම්පි
භුඤ්ජිතුං වට්ටති.කසසංඋත්තානකමව.එළෙකලොමසමුට්ඨානං–ොයකතොච
ොයචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මංතිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

ආවසථපිණ්ඩසික්ඛාපදංපඨමං. 

2.  ණකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

209. දුතියසික්ඛාපකද– පරිහීන ාභසක්ොකරොතිකසොකි අජාතසත්තුනා 
 ාජානං මා ාකපත්වාපි අභිමාක  කයොකජත්වාපි රුහිරුප්පාදං ෙත්වාපි 

ගුළ්හපටිච්ඡන්කනො අකහොසි. යදා පන දිවාකයව ධනපාලෙං පකයොකජසි, තදා
පාෙකටො ජාකතො. ‘‘ෙථං කදවදත්කතො හත්ථිං පකයොකජසී’’ති පරිෙථාය
උප්පන්නාය‘‘න කෙවලංහත්ථිංපකයොකජසි,  ාජානම්පිමා ාකපසි, අභිමාක පි
කපකසසි, සිලම්පිපවිජ්ඣි, පාකපොකදවදත්කතො’’තිපාෙකටොඅකහොසි. ‘‘කෙන
සද්ධිං ඉදං ෙම්මමොසී’’ති ච වුත්කත ‘‘ ඤ්ඤා අජාතසත්තුනා’’ති ආහංසු.
තකතොනා  ා‘‘ෙථඤ්හිනාම ාජාඑවරූපංකචො ං සාසනෙණ්ටෙං කහත්වා
විචරිස්සතී’’ති උට්ඨහිංසු.  ාජා න  සඞ්කඛො ං ඤත්වා කදවදත්තං නීහරි.
තකතො පට්ඨාය චස්ස පඤ්චථාලිපාෙසතානි උපච්ඡින්දි, උපට්ඨානම්පිස්ස න
අ මාසි, අඤ්කඤපිස්සමනුස්සානකිඤ්චිදාතබ්බංවාොතබ්බං වාමඤ්ඤිංසු.

කතන වුත්තං – ‘‘පරිහීනලා සක්ොක ො’’ති. කුක සු විඤ්ඤාකපත්වා

විඤ්ඤාකපත්වා භුඤ්ජතීති ‘‘මා කම  කණො භිජ්ජී’’ති පරිසං කපොකසන්කතො
‘‘ත්වං එෙස්ස භික්ඛුකනො  ත්තං කදහි, ත්වං ද්වින්න’’න්ති එවං 
විඤ්ඤාකපත්වාසපරිකසොකුකලසුභුඤ්ජති. 

211. චීවරංපරිත් ංඋප්පජ්ජතීති ත්තංඅ ණ්හන්තානංචීව ංන කදන්ති, 

තස්මාපරිත්තංඋප්පජ්ජති. 

212. චීවරොරකෙ භික්ඛූ භත්ක න නිමන්ක න්තීති  ාකම පිණ්ඩාය
චරිත්වාචික නචීව ංනිට්ඨාකපන්කතදිස්වා ‘‘එවංලහංනිට්ඨාකපත්වා චීව ං
පරිභුඤ්ජිස්සන්තී’’ති පුඤ්ඤොමතායනිමන්කතන්ති. 
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215. නානාකවරජ්ජකෙති නානාවිකධහි අඤ්ඤ ජ්කජහි ආ කත. 
‘‘නානාවි ජ්ජකෙ’’තිපිපාකඨො, අයකමවත්කථො. 

217-8.  ණකභොජකනති ණස්සක ොජකන.ඉධච කණොනාමචත්තාක ො
භික්ඛූ ආදිං ෙත්වා තතුත්තරිං භික්ඛූ අධිප්කපතා, කතකනව සබ්බන්තිමං
පරිච්කඡදං දස්කසන්කතො ආහ ‘‘යත්ථ චත්තාක ො භික්ඛූ…කප.… එතං
 ණක ොජනං නාමා’’ති. තං පකනතං  ණක ොජනං ද්වීහාොක හි පසවති
නිමන්තනකතොවාවිඤ්ඤත්තිකතොවා.ෙථංනිමන්තනකතොපසවති? චත්තාක ො
භික්ඛූ උපසඞ්ෙමිත්වා ‘‘තුම්කහ,  න්කත, ඔදකනන නිමන්කතමි, ඔදනං කම 

 ණ්හථආෙඞ්ඛථඔකලොකෙථඅධිවාකසථපටිමාකනථා’’තිඑවංකයනකෙනචි
කවවචකනන වා  ාසන්තක න වා පඤ්චන්නං ක ොජනානං නාමං  කහත්වා
නිමන්කතති.එවංඑෙකතොනිමන්තිතා පරිච්ඡින්නොලවකසනඅජ්ජතනායවා
ස්වාතනාය වා එෙකතො  ච්ඡන්ති, එෙකතො  ණ්හන්ති, එෙකතො භුඤ්ජන්ති, 

 ණක ොජනං කහොති, සබ්කබසං ආපත්ති. එෙකතො නිමන්තිතා එෙකතො වා
නානකතො වා  ච්ඡන්ති, එෙකතො  ණ්හන්ති, නානකතො භුඤ්ජන්ති, 

ආපත්තිකයව.පටිග් හණකමවහිඑත්ථපමාණං.එෙකතොනිමන්තිතාඑෙකතො
වා නානකතො වා  ච්ඡන්ති, නානකතො  ණ්හන්ති, එෙකතො වා නානකතො වා
භුඤ්ජන්ති, අනාපත්ති.චත්තාරි පරිකවණානිවාවිහාක වා න්ත්වානානකතො
නිමන්තිතා එෙට්ඨාකන ඨිකතසුකයව වා එකෙො පුත්කතන එකෙො පිත ාති
එවම්පිනානකතොනිමන්තිතාඑෙකතොවානානකතොවා ච්ඡන්තු, එෙකතො වා
නානකතො වා භුඤ්ජන්තු, සකච එෙකතො  ණ්හන්ති,  ණක ොජනං කහොති, 

සබ්කබසංආපත්ති. එවංතාවනිමන්තනකතොපසවති. 

ෙථං විඤ්ඤත්තිකතො? චත්තාක ො භික්ඛූ එෙකතො ඨිතා වා නිසින්නා වා 
උපාසෙං දිස්වා ‘‘අම්හාෙං චතුන්නම්පි  ත්තං කදහී’’ති වා විඤ්ඤාකපයුං, 
පාකටක්ෙං වා පස්සිත්වා ‘‘මය්හං කදහි, මය්හං කදහී’’ති එවං එෙකතො වා
නානකතො වා විඤ්ඤාකපත්වා එෙකතො වා  ච්ඡන්තු නානකතො වා,  ත්තං
 කහත්වාපි එෙකතො වා භුඤ්ජන්තු නානකතො වා, සකච එෙකතො  ණ්හන්ති, 

 ණක ොජනංකහොති, සබ්කබසංආපත්ති.එවං විඤ්ඤත්තිකතොපසවති. 

පාදාපි ඵලි ාති යථා මහාචම්මස්ස ප කතො මංසං දිස්සති; එවං ඵාලිතා, 
වාලිොයවාසක්ඛ ායවාපහටමත්කතදුක්ඛංඋප්පාකදන්ති, නසක්ොකහොති
අන්කතො ාකම පිණ්ඩාය චරිතුං. ඊදිකස ක ලඤ්කඤ ගිලානසමකයොති
භුඤ්ජිතබ්බං, න කලසෙප්පියංොතබ්බං. 

චීවකරෙයිරමාකනතියදාසාටෙඤ්ච සුත්තඤ්චලභිත්වාචීව ංෙක ොන්ති
තදා; විසුඤ්හි චීව ො සමකයො නාම නත්ථි. තස්මා කයො තත්ථ චීවක 
ෙත්තබ්බං යංකිඤ්චි ෙම්මං ෙක ොති, මහාපච්චරියඤ්හි ‘‘අන්තමකසො 



විනයපිටකෙ පාචිත්තිය-අට්ඨෙථා පාචිත්තියෙණ්ඩං 
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සූචිකවධනකෙො’’තිපි වුත්තං, කතන චීව ො සමකයොති භුඤ්ජිතබ්බං.
කුරුන්දියං පන විත්ථාක කනව වුත්තං. කයො චීව ං විචාක ති, ඡින්දති, 

කමොඝසුත්තං ඨකපති, ආ න්තුෙපට්ටං ඨකපති, පච්චා තං සිබ්බති, 

ආ න්තුෙපට්ටං බන්ධති, අනුවාතං ඡින්දති ඝට්කටති ආක ොකපති, තත්ථ
පච්චා තං සිබ්බති, සුත්තං ෙක ොති වකලති, පිප්ඵලිෙං නිකසති, පරිවත්තනං
ෙක ොති, සබ්කබොපිචීව ංෙක ොතිකයවාතිවුච්චති.කයොපන සමීකපනිසින්කනො
ජාතෙං වා ධම්මපදං වා ෙකථති, අයං න චීව ො කෙො. එතං ඨකපත්වා
කසසානං  ණක ොජකනඅනාපත්තීති. 

අද්ධකයොජනන්ති එත්තෙම්පි අද්ධානං  න්තුොකමන. කයො පන දූ ං

 න්තුොකමො, තත්ථ වත්තබ්බකමව නත්ථි.  ච්ඡන්ක නාති අද්ධානං

 ච්ඡන්කතන, අද්ධකයොජනබ් න්තක   ාවුකතපි භුඤ්ජිතුං වට්ටති.  ක න

භුඤ්ජි බ්බ්න්ති  කතන එෙදිවසං භුඤ්ජිතබ්බං. නාවාභිරුහකනපි එකසව
නකයො. අයංපනවිකසකසො –අභිරුළ්කහන ඉච්ඡිතට්ඨානං න්ත්වාපියාවන

ඔක ොහතිතාවභුඤ්ජිතබ්බන්ති මහාපච්චරියංවුත්තං. චතුත්කථආ ක ති අයං
අන්තිමපරිච්කඡකදො, චතුත්කථපිආ කතයත්ථනයාකපන්ති; කසොමහාසමකයො.
යත්ථ පන සතං වා සහස්සං වා සන්නිපතන්ති, තත්ථ වත්තබ්බකමව නත්ථි.

තස්මාතාදිකසොකල ‘‘මහාසමකයො’’තිඅධිට්ඨහිත්වාභුඤ්ජිතබ්බං. කයොකෙොචි 

පරිබ්බ්ාජෙසමාපන්කනොති සහධම්මිකෙසු වා තිත්ථිකයසු වා අඤ්ඤතක ො, 
එකතසඤ්හි කයන කෙනචි ෙකත  ත්කත ‘‘සමණ ත්තසමකයො’’ති
භුඤ්ජිතබ්බං. 

220. අනාපත්තිසමකයතිසත්තසුසමකයසුඅඤ්ඤත ස්මිංඅනාපත්ති. ද්කව

 කයො එෙක ොති කයපි අෙප්පියනිමන්තනං සාදියිත්වා ද්කව වා තකයො වා
එෙකතො කහත්වාභුඤ්ජන්ති, කතසම්පිඅනාපත්ති. 

තත්ථ අනිමන්තිතචතුත්ථං, පිණ්ඩපාතිෙචතුත්ථං, අනුපසම්පන්නචතුත්ථං, 
පත්තචතුත්ථං, ගිලානචතුත්ථන්ති පඤ්චන්නංචතුක්ොනංවකසනවිනිච්ඡකයො
කවදිතබ්කබො. ෙථං? ඉකධෙච්කචො චත්තාක ො භික්ඛූ ‘‘ ත්තං  ණ්හථා’’ති
නිමන්කතති.කතසුතකයො තා, එකෙොන  කතො.උපාසකෙො‘‘එකෙො න්කත
කථක ොකුහි’’න්තිපුච්ඡති.නා කතොඋපාසොති.කසොඅඤ්ඤං තඞ්ඛණප්පත්තං
ෙඤ්චි ‘‘එහි  න්කත’’ති පකවකසත්වා චතුන්නම්පි  ත්තං කදති, සබ්කබසං
අනාපත්ති. ෙස්මා?  ණපූ ෙස්ස අනිමන්තිතත්තා. තකයො එව හි තත්ථ 

නිමන්තිතා  ණ්හිංසු, කතහි  කණො න පූ ති,  ණපූ කෙො ච අනිමන්තිකතො, 
කතන කණො භිජ්ජතීතිඉදංඅනිමන්තිතචතුත්ථං. 

පිණ්ඩපාතිෙචතුත්කථ – නිමන්තනොකල එකෙො පිණ්ඩපාතිකෙො කහොති, 

කසො නාධිවාකසති.  මනකවලාය පන ‘‘එහි  න්කත’’ති වුත්කත
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අනධිවාසිතත්තා අනා ච්ඡන්තම්පි ‘‘එථ භික්ඛං ලච්ඡථා’’ති  කහත්වා
 ච්ඡන්ති, කසොතං ණං භින්දති.තස්මාසබ්කබසංඅනාපත්ති. 

අනුපසම්පන්නචතුත්කථ – සාමකණක න සද්ධිං නිමන්තිතා කහොන්ති, 

කසොපි ණංභින්දති. 

පත්තචතුත්කථ – එකෙොසයං අ න්ත්වා පත්තං කපකසති; එවම්පි කණො 
භිජ්ජති.තස්මාසබ්කබසංඅනාපත්ති. 

ගිලානචතුත්කථ – ගිලාකනන සද්ධිං නිමන්තිතා කහොන්ති, තත්ථ 

ගිලානස්කසවඅනාපත්ති, ඉතක සංපන ණපූ කෙොකහොති.නහිගිලාකනන
 කණො භිජ්ජති. තස්මා කතසං ආපත්තිකයව. මහාපච්චරියං පන අවිකසකසන
වුත්තං. 

සමයලද්ධකෙො සයකමව මුච්චති, කසසානං  ණපූ ෙත්තා ආපත්තිෙක ො
කහොති.තස්මාචීව දානසමයලද්ධොදීනම්පිවකසනචතුක්ොනි කවදිතබ්බානි.
සකචපනඅධිවාකසත්වා කතසුපිචතූසුජකනසුඑකෙොපණ්ඩකතොභික්ඛු‘‘අහං 
තුම්හාෙං  ණං භින්දිස්සාමි, නිමන්තනං සාදියථා’’ති වත්වා
යාගුඛජ්ජොවසාකන  ත්තත්ථාය පත්තං  ණ්හන්තානං අදත්වා ‘‘ඉකම තාව
භික්ඛූක ොකජත්වා විස්සජ්කජථ, අහංපච්ඡාඅනුකමොදනංෙත්වා මිස්සාමී’’ති
නිසින්කනො. කතසු භුත්වා  කතසු ‘‘කදථ  න්කත පත්ත’’න්ති උපාසකෙන
පත්තං  කහත්වා  ත්කත දින්කන භුඤ්ජිත්වා අනුකමොදනං ෙත්වා  ච්ඡති, 

සබ්කබසං අනාපත්ති. පඤ්චන්නඤ්හික ොජනානංකයවවකසන ණක ොජකන
විසඞ්කෙතං නත්ථි. ඔදකනන නිමන්තිතා කුම්මාසං  ණ්හන්තාපි ආපත්තිං
ආපජ්ජන්ති. තානි ච කතහි එෙකතොන  හිතානි. යාගුආදීසු පන විසඞ්කෙතං
කහොති, තානිකතහිඑෙකතො හිතානීති.එවංඑකෙොපණ්ඩකතො අඤ්කඤසම්පි
අනාපත්තිංෙක ොති. 

තස්මාසකචකෙොචිසඞ්ඝ ත්තංෙත්තුොකමනනිමන්තනත්ථාය කපසිකතො
විහා ංආ ම්ම ‘‘ න්කත, ස්කව අම්හාෙං ඝක  භික්ඛං  ණ්හථා’’ති අවත්වා
‘‘ ත්තං  ණ්හථා’’ති වා ‘‘සඞ්ඝ ත්තං  ණ්හථා’’ති වා ‘‘සඞ්කඝො  ත්තං
 ණ්හාතූ’’ති වා වදති,  ත්තුද්කදසකෙන පණ්ඩකතන  විතබ්බං, 
කනමන්තනිො  ණක ොජනකතො පිණ්ඩපාතිො ච ධුතඞ් ක දකතො
කමොකචතබ්බා.ෙථං? එවංතාව වත්තබ්බං– ‘‘ස්කවනසක්ොඋපාසො’’ති.
‘‘පුනදිවකස,  න්කත’’ති.‘‘පුනදිවකසපින සක්ො’’ති.එවංයාවඅද්ධමාසම්පි
හරිත්වා පුන වත්තබ්කබො – ‘‘ත්වංකිං අවචා’’ති? සකච පුනපි ‘‘සඞ්ඝ ත්තං
 ණ්හථා’’තිවදති, තකතො ‘‘ඉමංතාවඋපාසෙපුප්ඵං ෙප්පියංෙක ොහි, ඉමං
තිණ’’න්තිඑවංවික්කඛපංෙත්වාපුන‘‘කිංෙථයිත්ථා’’ති පුච්ඡිතබ්කබො.සකච
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පුනපිතකථවවදති, ‘‘ආවුකසො, ත්වංපිණ්ඩපාතිකෙවාමහාකථක වාන ලච්ඡසි, 

සාමකණක  ලච්ඡසී’’ති වත්තබ්කබො. ‘‘නනු,  න්කත අසුෙස්මිඤ්ච 

අසුෙස්මිඤ්ච ාකම දන්කතක ොකජසුං, අහංෙස්මානල ාමී’’තිචවුත්කත
‘‘කත නිමන්කතතුං ජානන්ති, ත්වං න ජානාසී’’ති. කත ෙථං නිමන්කතසුං
 න්කතති? කත එවමාහංසු – ‘‘අම්හාෙං,  න්කත, භික්ඛං ණ්හථා’’ති.සකච
කසොපිතකථවවදති, වට්ටති. අථපුනපි ‘‘ ත්තං ණ්හථා’’තිවදති, ‘‘නදානි
ත්වං, ආවුකසො, බහූභික්ඛූලච්ඡසි, තකයොඑවලච්ඡසී’’තිවත්තබ්කබො. ‘‘නනු, 

 න්කත, අසුෙස්මිඤ්ච අසුෙස්මිඤ්ච  ාකම සෙලං භික්ඛුසඞ්ඝං ක ොකජසුං, 
අහං ෙස්මා න ල ාමී’’ති? ‘‘ත්වං නිමන්කතතුං න ජානාසී’’ති. ‘‘කත ෙථං
නිමන්කතසු’’න්ති? කත‘‘භික්ඛං ණ්හථා’’තිආහංසූති.සකච කසොපි ‘‘භික්ඛං
 ණ්හථා’’ති වදති, වට්ටති. අථ පුනපි ‘‘ ත්තකමවා’’ති වදති, තකතො 
වත්තබ්කබො – ‘‘ ච්ඡ ත්වං, නත්ථම්හාෙං තව  ත්කතනත්කථො, 
නිබද්ධක ොචක ොඑස අම්හාෙං, මයකමත්ථපිණ්ඩායචරිස්සාමා’’ති.තං‘‘ච ථ, 

 න්කත’’තිවත්වාආ තං පුච්ඡන්ති–‘‘කිංක ොලද්ධාභික්ඛූ’’ති. ‘‘කිංඑකතන
බහ එත්ථ වත්තබ්බං, ‘කථ ා ස්කව පිණ්ඩාය චරිස්සාමා’ති ආහංසු. මා දානි
තුම්කහ පමජ්ජිත්ථා’’ති. දුතියදිවකස කචතියවත්තං ෙත්වා ඨිතා භික්ඛූ
සඞ්ඝත්කථක න වත්තබ්බා – ‘‘ආවුකසො, ධු  ාකම සඞ්ඝ ත්තං
අපණ්ඩතමනුස්කසො පන අ මාසි,  ච්ඡාම ධු  ාකම පිණ්ඩාය චරිස්සාමා’’ති.
භික්ඛූහි කථ ස්ස වචනං ොතබ්බං, න දුබ්බකචහි  විතබ්බං,  ාමද්වාක 
අට්ඨත්වාව පිණ්ඩාය චරිතබ්බං. කතසු පත්තානි  කහත්වා නිසීදාකපත්වා
ක ොකජන්කතසු භුඤ්ජිතබ්බං. සකච ආසනසාලාය  ත්තං ඨකපත්වා  ථිොසු
ආහිණ්ඩන්තාආක ොකචන්ති – ‘‘ආසනසාලාය,  න්කත,  ත්තං  ණ්හථා’’ති
නවට්ටති. 

අථපන ත්තංආදායතත්ථතත්ථ න්ත්වා‘‘ ත්තං ණ්හථා’’ති වදන්ති, 

පටිෙච්කචවවාවිහා ංඅභිහරිත්වාපතිරූකපඨාකනඨකපත්වාආ තා තානං 
කදන්ති, අයං අභිහටභික්ඛා නාම වට්ටති. සකච පන  ත්තසාලාය දානං
සජ්කජත්වාතංතං පරිකවණංපහිණන්ති ‘‘ ත්තසාලාය ත්තං ණ්හථා’’ති, 

න වට්ටති. කය පන මනුස්සා පිණ්ඩචාරිකෙ භික්ඛූ දිස්වා ආසනසාලං
සම්මජ්ජිත්වා තත්ථ නිසීදාකපත්වා ක ොකජන්ති, න කත පටික්ඛිපිතබ්බා. කය
පන  ාකම භික්ඛං අලභිත්වා  ාමකතො නික්ඛමන්කත භික්ඛූ දිස්වා ‘‘ න්කත
 ත්තං ණ්හථා’’තිවදන්ති, කත පටික්ඛිපිතබ්බා, නවානිවත්තිතබ්බං.සකච
‘‘නිවත්තථ,  න්කත,  ත්තං  ණ්හථා’’ති වදන්ති, ‘‘නිවත්තථා’’ති වුත්තපකද
නිවත්තිතුං වට්ටති. ‘‘නිවත්තථ  න්කත, ඝක   ත්තං ෙතං,  ාකම  ත්තං
ෙත’’න්ති වදන්ති, ක කහ ච  ාකම ච  ත්තං නාම යස්ස ෙස්සචි කහොතීති
නිවත්තිතුංවට්ටති.‘‘නිවත්තථ,  ත්තං ණ්හථා’’ති සම්බන්ධංෙත්වාවදන්ති, 

නිවත්තිතුං න වට්ටති. ආසනසාලකතො පිණ්ඩාය චරිතුං නික්ඛමන්කත දිස්වා
‘‘නිසීදථ න්කත ත්තං ණ්හථා’’තිවුත්කතපිඑකසවනකයො. නිච්ච ත්තන්ති
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පටුන 

ධුව ත්තං වුච්චති. ‘‘නිච්ච ත්තං  ණ්හථා’’ති වදන්ති, බහූනම්පි එෙකතො
 කහතුංවට්ටති.සලාෙ ත්තාදීසුපිඑකසවනකයො.කසසකමත්ථ උත්තානකමව. 

එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

 ණක ොජනසික්ඛාපදංදුතියං. 

3. පරම්පරකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

221. තතියසික්ඛාපකද– නකඛොඉදංඔරෙංභවිස්සති, යථයිකමමනුස්සා 

සක්ෙච්චං භත් ං ෙකරොන්තීති, කයන නියාකමන ඉකම මනුස්සා සක්ෙච්චං
 ත්තං ෙක ොන්ති, කතනඤායති–‘‘ඉදංසාසනංඉදංවාබුද්ධප්පමුකඛසඞ්කඝ 

දානං න කඛො ඔ ෙං  විස්සති, පරිත්තං ලාමෙං කනව  විස්සතී’’ති. 

කරපතිකෙොති එත්ථ ‘‘කකරො’’ති තස්ස කුලපුත්තස්ස නාමං; අධිපච්චට්කඨන
පන ‘‘කි පතිකෙො’’ති වුච්චති. කසො කි  ඉස්සක ො අධිපති
මාසඋතුසංවච්ඡ නියාකමන කවතනං දත්වා ෙම්මො කෙ ෙම්මං ොක ති. 

බ්දරාපටියත් ාතිඋපචා වකසනවදති. බ්දරමස්කසනාතිබද සාළකවන. 

222. උස්සූකරආහරියිත්ථාතිඅතිදිවාආහරියිත්ථ. 

226. මය්හං භත් පච්චාසං ඉත්ථන්නාමස්ස දම්මීති අයං  ත්තවිෙප්පනා
නාම සම්මුඛාපි ප ම්මුඛාපි වට්ටති. සම්මුඛා දිස්වා ‘‘තුය්හං විෙප්කපමී’’ති
වත්වා භුඤ්ජිතබ්බං, අදිස්වා පඤ්චසු සහධම්මිකෙසු ‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස
විෙප්කපමී’’තිවත්වාභුඤ්ජිතබ්බං.මහාපච්චරියාදීසුපන ප ම්මුඛාවිෙප්පනාව
වුත්තා. සා චායං යස්මා විනයෙම්කමන සඞ් හිතා, තස්මා   වකතො 
විෙප්කපතුං න වට්ටති.   වති හි  න්ධකුටියං නිසින්කනපි සඞ්ඝමජ්කඣ
නිසින්කනපි සඞ්කඝන ණප්පකහොනකෙභික්ඛූ කහත්වාතංතංෙම්මංෙතං
සුෙතකමවකහොති,   වාකනව ෙම්මංකෙොකපති; නසම්පාකදති.නකෙොකපති
ධම්මිස්ස ත්තා, නසම්පාකදති අ ණපූ ෙත්තා. 

229. ද්කව කයොනිමන් කනඑෙක ොභුඤ්ජතීතිද්කවතීණිනිමන්තනානි 

එෙපත්කතපක්ඛිපිත්වාමිස්කසත්වාඑෙංෙත්වාභුඤ්ජතීතිඅත්කථො.ද්කවතීණි 

කුලානි නිමන්කතත්වා එෙස්මිං ඨාකන නිසීදාකපත්වා ඉකතො චිකතො ච
ආහරිත්වා  ත්තං ආකි න්ති, සූපබයඤ්ජනං ආකි න්ති, එෙමිස්සෙං කහොති, 

එත්ථ අනාපත්තීති මහාපච්චරියං වුත්තං. සකච පන මූලනිමන්තනං කහට්ඨා
කහොති, පච්ඡිමං පච්ඡිමං උපරි, තං උපරිකතො පට්ඨාය භුඤ්ජන්තස්සආපත්ති.
හත්ථං පන අන්කතො පකවකසත්වා පඨමනිමන්තනකතො එෙම්පි ෙබළං
උද්ධරිත්වා භුත්තොලකතො පට්ඨාය යථා තථා වා භුඤ්ජන්තස්ස අනාපත්ති.
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සකචපිතත්ථඛී ංවා සංවාආකි න්ති, කයනඅජ්කඣොත්ථතං  ත්තංඑෙ සං
කහොති, කෙොටිකතො පට්ඨාය භුඤ්ජන්තස්ස අනාපත්තීති මහාපච්චරියං වුත්තං.
මහාඅට්ඨෙථායං පන වුත්තං – ‘‘ඛී  ත්තං වා  ස ත්තං වා ලභිත්වා
නිසින්නස්සතත්කථවඅඤ්කඤපිඛී  ත්තංවා  ස ත්තංවාආකි න්ති, ඛී ං
වා සංවාපිවකතොඅනාපත්ති.භුඤ්ජන්කතනපනපඨමංලද්ධමංසඛණ්ඩංවා 
 ත්තපිණ්ඩං වා මුකඛ පක්ඛිපිත්වා කෙොටිකතො පට්ඨාය භුඤ්ජිතුං වට්ටති.
සප්පිපායාකසපිඑකසවනකයො’’ති. 

මහාඋපාසකෙො භික්ඛුං නිමන්කතති, තස්ස කුලං උප තස්ස උපාසකෙොපි
තස්ස පුත්තදා  ාතිෙ ගිනිආදකයොපි අත්තකනො අත්තකනො කෙොට්ඨාසං 
ආහරිත්වාපත්කතපක්ඛිපන්ති, උපාසකෙනපඨමංදින්නංඅභුඤ්ජිත්වාපච්ඡා
ලද්ධං භුඤ්ජන්තස්ස ‘‘අනාපත්තී’’ති මහාඅට්ඨෙථායං වුත්තං.
කුරුන්දට්ඨෙථායං පන වට්ටතීති වුත්තං. මහාපච්චරියං ‘‘සකච පාකටක්ෙං
පචන්ති, අත්තකනොඅත්තකනො පක්ෙ ත්තකතොආහරිත්වාකදන්ති, තත්ථපච්ඡා
ආහටං පඨමං භුඤ්ජන්තස්ස පාචිත්තියං. යදි පන සබ්කබසං එකෙොව පාකෙො
කහොති, ප ම්ප ක ොජනංනකහොතී’’ති වුත්තං. මහාඋපාසකෙොනිමන්කතත්වා
නිසීදාකපති, අඤ්කඤොමනුස්කසොපත්තං ණ්හාති, නදාතබ්බං. කිං න්කතන
කදථාති? නනුඋපාසෙ තයා නිමන්තිතම්හාති! කහොතු  න්කත, ලද්ධං ලද්ධං 
භුඤ්ජථාති වදති, භුඤ්ජිතුං වට්ටති. අඤ්කඤන ආහරිත්වා  ත්කත දින්කන 

ආපුච්ඡිත්වාපිභුඤ්ජිතුංවට්ටතීතිකුරුන්දියංවුත්තං. 

අනුකමොදනං ෙත්වා  ච්ඡන්තං ධම්මං කසොතුොමා ‘‘ස්කවපි  න්කත 

ආ ච්කඡයයාථා’’තිසබ්කබනිමන්කතන්ති, පුනදිවකසආ න්ත්වාලද්ධංලද්ධං 
භුඤ්ජිතුං වට්ටති. ෙස්මා? සබ්කබහි නිමන්තිතත්තා. එකෙො භික්ඛු පිණ්ඩාය 

ච න්කතො  ත්තං ල ති, තමඤ්කඤො උපාසකෙො නිමන්කතත්වා ඝක 
නිසීදාකපති, නචතාව ත්තං සම්පජ්ජති.සකචකසොභික්ඛුපිණ්ඩායචරිත්වා
ලද්ධ ත්තංභුඤ්ජති, ආපත්ති. අභුත්වානිසින්කන‘‘කිං න්කතනභුඤ්ජසී’’ති
වුත්කත ‘‘තයා නිමන්තිතත්තා’’ති වත්වා ලද්ධං ලද්ධං භුඤ්ජථ  න්කත’’ති
වුත්කතොභුඤ්ජති, වට්ටති. 

සෙක න ාකමනාතිසෙකලන ාකමනඑෙකතොහත්වා නිමන්තිතස්කසව

යත්ථෙත්ථචිභුඤ්ජකතොඅනාපත්ති.පූක පිඑකසවනකයො. නිමන්තියමාකනො

භික්ඛං කහස්සාමීතිභණතීති‘‘ ත්තං  ණ්හා’’ති නිමන්තියමාකනො ‘‘නමය්හං
තව  ත්කතනත්කථො, භික්ඛං  ණ්හිස්සාමී’’ති වදති. එත්ථ පන
මහාපදුමත්කථක ො ආහ – ‘‘එවං වදන්කතො ඉමස්මිං සික්ඛාපකද අනිමන්තනං
ොතුං සක්කෙොති, භුඤ්ජනත්ථාය පන ඔොකසො ෙකතො කහොතීති කනව 

 ණක ොජනකතො න චාරිත්තකතො මුච්චතී’’ති. මහාසුමත්කථක ො ආහ –
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‘‘යදග්ක නඅනිමන්තනං ොතුංසක්කෙොති, තදග්ක නකනව ණක ොජනංන
චාරිත්තංකහොතී’’ති.කසසංඋත්තානකමව. 

ෙථිනසමුට්ඨානං – ොයවාචකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, 

කිරියාකිරියං එත්ථ හි ක ොජනං කිරියා, අවිෙප්පනං අකිරියා, 
කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

ප ම්ප ක ොජනසික්ඛාපදංතතියං. 

4. ොණමා ාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

230. චතුත්ථසික්ඛාපකද – ොණමා ාතිොණාය මාතා.සාකි ස්සාධීතා
අභිරූපා අකහොසි, කය කය තං පස්සන්ති, කත කත  ාක න ොණා කහොන්ති, 

 ා න්ධාකහොන්තීතිඅත්කථො.තස්මාපක සංොණ ාවෙ ණකතො‘‘ොණා’’ති 

විස්සුතා අකහොසි. තස්සා වකසන මාතාපිස්සා ‘‘ොණමාතා’’ති පාෙටා ජාතා. 

ආ  න්ති ආ මනං. කස්මං වියාති කීදිසං විය; ලජ්ජනෙං විය කහොතීති

අධිප්පාකයො. රිත් හත්ථං  න්තුන්ති රිත්තා හත්ථා අස්මිං  මකන තදිදං
රිත්තහත්ථං, තං රිත්තහත්ථං  මනං  න්තුං ලජ්ජනෙං විය කහොතීති වුත්තං

කහොති. පරික්ඛයංඅ මාසීතිඋපාසිොඅරියසාවිොභික්ඛූදිස්වාසන්තං අදාතුං

න සක්කෙොති, තස්මා තාව දාකපසි, යාව සබ්බං පරික්ඛයං අ මාසි. ධම්මයා

ෙථායාති එත්ථ ොණාපි මාතු අත්ථාය කදසියමානං ධම්මං සුණන්තී

කදසනාපරිකයොසාකන කසොතාපන්නා අකහොසි. උට්ඨායාසනා පක්ොමීති
ආසනකතො උට්ඨහිත්වා  කතො. කසොපි පුරිකසො ‘‘සත්ථා කි  ොණමාතාය 

නිකවසනංඅ මාසී’’තිසුත්වාොණංආකනත්වාපෙතිට්ඨාකනකයවඨකපසි. 

231. ඉමස්මිං පන වත්ථුස්මිං උප්පන්නමත්කත අප්පඤ්ඤත්කතකයව
සික්ඛාපකද පාකථයයවත්ථු උදපාදි, තස්මා අනන්ත කමව කචතං දස්කසතුං 

‘‘ක න කඛො පන සමකයනා’’තිආදි වුත්තං. කසොපි ච උපාසකෙො
අරියසාවෙත්තාසබ්බකමවදාකපසි.කතන වුත්තං–‘‘පරික්ඛයංඅ මාසී’’ති. 

233. යංකඤ්චිපකහණෙත්ථායාතිපණ්ණාො ත්ථායපටියත්තංයංකිඤ්චි 

අති සෙකමොදෙසක්ඛලිොදි සබ්බං ඉධ පූකවොත්කවව සඞ්ඛයං  ච්ඡති. 

යංකඤ්චි පාකථයයත්ථායාති මග් ං  ච්ඡන්තානං අන්ත ාමග් ත්ථාය 

පටියත්තං යංකිඤ්චි බද්ධසත්තුඅබද්ධසත්තුතිලතණ්ඩුලාදි සබ්බං ඉධ

මන්කථොත්කවව සඞ්ඛයං ච්ඡති.  ක ොකචඋත් රින්තිසකචපිතතියංපත්තං 
ථූපීෙතං ණ්හාති, පූව ණනායපාචිත්තියං. 
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ද්වත්තිපත් පූකර පටිග් කහත්වාති මුඛවට්ටියා කහට්ඨිමකලඛාය සමපූක 

පත්කත කහත්වා. අමුත්රමයා ද්වත්තිපත් පූරාතිඑත්ථසකචද්කව හිතා, ‘‘අත්ර
මයා ද්කව පත්තපූ ා පටිග් හිතා, ත්වං එෙං  ණ්කහයයාසී’’ති වත්තබ්බං.
කතනාපි අඤ්ඤං පස්සිත්වා ‘‘පඨමං ආ කතන ද්කව පත්තපූ ා  හිතා, මයා
එකෙො, මාත්වං ණ්හී’’ති වත්තබ්බං. කයන පඨමං එකෙො හිකතො, තස්සාපි
ප ම්ප ාක ොචකන එකසව නකයො. කයන පන සයකමව තකයො  හිතා, කතන 

අඤ්ඤං දිස්වා ‘‘මාකඛො එත්ථපටිග් ණ්හි’’ ච්කචවවත්තබ්බං. පටික්ෙමනං

නීහරිත්වාතිආසනසාලංහරිත්වා, ආසනසාලං ච්ඡන්කතන චඡඩ්ඩතසාලාන
 න්තබ්බා.යත්ථමහාභික්ඛුසඞ්කඝොනිසීදති, තත්ථ න්තබ්බං.මහාපච්චරියං
පන වුත්තං ‘‘යා ලද්ධට්ඨානකතො ආසන්නා ආසනසාලා, තත්ථ  න්තබ්බං.
අත්තකනො ‘සන්දිට්ඨානං වා සම් ත්තානං වා එෙනිොයිොනං වා දස්සාමී’ති
අඤ්ඤත්ථ  න්තුං න ලබ් ති. සකච පනස්ස නිබද්ධනිසීදනට්ඨානං කහොති, 

දූ ම්පි න්තුංවට්ටතී’’ති. 

සංවිභජි බ්බ්න්තිසකචතකයොපත්තපූ ා  හිතා, එෙංඅත්තකනොඨකපත්වා
ද්කවභික්ඛුසඞ්ඝස්සදාතබ්බා.සච්කචද්කව හිතා, එෙංඅත්තකනොඨකපත්වා
එකෙො සඞ්ඝස්ස දාතබ්කබො, යථාමිත්තං පන දාතුං න ලබ් ති. කයන එකෙො
 හිකතො, නකතනකිඤ්චිඅොමාදාතබ්බං, යථාරුචිොතබ්බං. 

235.  මකන පටිප්පස්සද්කධති අන්ත ාමග්ක  උපද්දවං වා දිස්වා 
අනත්ථිෙතායවා‘‘මයංඉදානිනකපසිස්සාම, න මිස්සාමා’’තිඑවං මකන 

පටිප්පස්සද්කධ උපච්ඡින්කන. ඤා ොනං පවාරි ානන්ති එකතසං බහම්පි
කදන්තානං පටිග් ණ්හන්තස්ස අනාපත්ති. අට්ඨෙථාසු පන ‘‘කතසම්පි 

පාකථයයපකහණෙත්ථායපටියත්තකතොපමාණකමවවට්ටතී’’තිවුත්තං.කසසං
උත්තානකමව. 

ඡසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

ොණමාතාසික්ඛාපදංචතුත්ථං. 

5. පඨමපවාරණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

236. පඤ්චමසික්ඛාපකද – භික්ඛූ භුත් ාවී පවාරි ාති බ්රාහ්මකණන
‘‘ ණ්හථ,  න්කත, යාවඉච්ඡථා’’තිඑවං යාවදත්ථපවා ණාය, සයඤ්ච‘‘අලං, 
ආවුකසො, කථොෙං කථොෙං කදහී’’ති එවං පටික්කඛපපවා ණාය පවාරිතා. 

පටිවිස්සකෙතිසාමන්තඝ වාසිකෙ. 
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237. ොකෙොරවසද්දන්තිොොනංඔ වසද්දං; සන්නිපතිත්වාවි වන්තානං 

සද්දං. අ කම ං සබ්බ්න්ති එත්ථ තිො ං අවත්වාව ‘‘අලකමතං සබ්බං’’
එත්තෙංවත්තුංවට්ටති. 

238-9. භුත් ාවීති භුත්තවා. තත්ථ ච යස්මා කයන එෙම්පි සිත්ථං 
සඞ්ඛාදිත්වා වා අසඞ්ඛාදිත්වා වා අජ්කඣොහරිතං කහොති, කසො ‘‘භුත්තාවී’’ති
සඞ්ඛයං  ච්ඡති, කතනස්ස පද ාජකන ‘‘භුත්තාවී නාම පඤ්චන්නං 

ක ොජනාන’’න්තිආදි වුත්තං. පවාරික ොති ෙතපවා කණො, ෙතපටික්කඛකපො.
කසොපිචයස්මානපටික්කඛපමත්කතන, අථකඛොපඤ්චඞ් වකසන, කතනස්ස 

පද ාජකන ‘‘පවාරිකතොනාමඅසනංපඤ්ඤායතී’’තිආදිවුත්තං.තත්ථයස්මා
‘‘අසනං පඤ්ඤායතී’’ති ඉමිනා විප්පෙතක ොජකනො, ‘‘පවාරිකතො’’ති වුත්කතො.
කයො ච විප්පෙතක ොජකනො, කතන කිඤ්චි භුත්තං, කිඤ්චි අභුත්තං, යඤ්ච
භුත්තං; තංසන්ධාය ‘‘භුත්තාවී’’තිපිසඞ්ඛයං ච්ඡති, තස්මාභුත්තාවීවචකනන
විසුං ෙඤ්චි අත්ථසිද්ධිං න පස්සාම. ‘‘දි ත්තති ත්තං, 
ඡප්පඤ්චවාචාහී’’තිආදීසු)පාචි. 61-62) පනදි ත්තාදිවචනංවියපවාරිතපදස්ස
පරිවා ෙ ාකවනබයඤ්ජනසිලිට්ඨතායකචතං වුත්තන්තිකවදිතබ්බං. 

අසනංපඤ්ඤායතීතිආදීසුවිප්පෙතක ොජනං දිස්සති, භුඤ්ජමාකනොකචකසො

පුග් කලො කහොතීති අත්කථො. කභොජනං පඤ්ඤායතීති
පවා ණප්පකහොනෙක ොජනං දිස්සති. ඔදනාදීනං කච අඤ්ඤත ං 

පටික්ඛිපිතබ්බං ක ොජනං කහොතීති අත්කථො. හත්ථපාකස ඨික ොති 

පවා ණප්පකහොනෙං ක ොජනං  ණ්හිත්වා දායකෙො

අඩ්ඪකතයයහත්ථප්පමාකණ ඔොකස කහොතීති අත්කථො. අභිහරතීති කසො කච

දායකෙො තස්ස තං  ත්තං ොකයන අභිහ තීති අත්කථො. පටික්කඛකපො

පඤ්ඤායතීතිපටික්කඛකපො දිස්සති; තඤ්කච අභිහටං කසො භික්ඛුොකයනවා
වාචාය වා පටික්ඛිපතීතිඅත්කථො.එවංපඤ්චන්නංඅඞ් ානංවකසනපවාරිකතො
නාමකහොතීති. වුත්තම්පිකචතං– 

‘‘පඤ්චහි උපාලි ආොක හි පවා ණා පඤ්ඤායති – අසනං
පඤ්ඤායති, ක ොජනං පඤ්ඤායති, හත්ථපාකස ඨිකතො, අභිහ ති, 

පටික්කඛකපො පඤ්ඤායතී’’ති)පරි.428). 

තත්රායං විනිච්ඡකයො – ‘‘අසන’’න්තිආදීසු තාව යඤ්ච අස්නාති යඤ්ච
ක ොජනං හත්ථපාකසඨිකතනඅභිහටං පටික්ඛිපති, තං ‘‘ඔදකනො, කුම්මාකසො, 
සත්තු, මච්කඡො, මංස’’න්තිඉකමසංඅඤ්ඤත කමවකවදිතබ්බං.තත්ථඔදකනො
නාම–සාලි, වීහි, යකවො, ක ොධුකමො, ෙඞ්ගු, ව කෙො, කුද්රසූකෙොතිසත්තන්නං

ධඤ්ඤානං තණ්ඩුකලහි නිබ්බත්කතො. තත්ථ ‘‘සාලී’’ති අන්තමකසො නීවා ං

උපාදාය සබ්බාපිසාලිජාති. ‘‘වීහී’’තිසබ්බාපිවීහිජාති. ‘‘යවක ොධුකමසු’’ ක කදො
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නත්ථි. ‘‘ෙඞ්ගූ’’ති කසත ත්තොළක දා සබ්බාපි ෙඞ්ගුජාති. ‘‘වරකෙො’’ති
අන්තමකසො ව ෙකචො ෙං උපාදාය සබ්බා කසතවණ්ණා ව ෙජාති. 

‘‘කුද්රසූකෙො’’ති ොළකෙො ද්රකවො කචව සාමාොදික දා ච සබ්බාපි 

තිණධඤ්ඤජාති. 

නීවා ව ෙකචො ො කචත්ථ ‘‘ධඤ්ඤානුකලොමා’’ති වදන්ති.ධඤ්ඤානිවා
කහොන්තු ධඤ්ඤානුකලොමානි වා, එකතසං වුත්තප්පක දානං සත්තන්නං
ධඤ්ඤානං තණ්ඩුකල  කහත්වා ‘‘ ත්තං පචිස්සාමා’’ති වා ‘‘යාගුං 
පචිස්සාමා’’ති වා ‘‘අම්බිලපායාසාදීසු අඤ්ඤත ං පචිස්සාමා’’ති වා යංකිඤ්චි 

සන්ධාය පචන්තු, සකච උණ්හං සීතලං වා භුඤ්ජන්තානං ක ොජනොකල
 හිත හිතට්ඨාකන ඔධි පඤ්ඤායති, ඔදනසඞ් හකමව  ච්ඡති, පවා ණං
ජකනති.සකචඔධිනපඤ්ඤායති, යාගුසඞ් හං  ච්ඡති, පවා ණංනජකනති. 

කයොපි පායාකසො වා පණ්ණඵලෙළී මිස්සො අම්බිලයාගු වා උද්ධනකතො 
ඔතාරිතමත්තා අබ්භුණ්හා කහොති, ආවජ්ජිත්වා පිවිතුං සක්ො, හත්කථන
 හිකතොොකසපි ඔධිං න දස්කසති, පවා ණං න ජකනති. සකච පන උසුමාය
වි තාය සීතලීභූතා ඝන ාවං  ච්ඡති, ඔධිං දස්කසති, පුන පවා ණං ජකනති.
පුබ්කබ තනු ාකවො න  ක්ඛති. සකචපි දධිතක්ොදීනි ආක ොකපත්වා
බහපණ්ණඵලෙළීක පක්ඛිපිත්වාමුට්ඨිමත්තාපිතණ්ඩුලාපක්ඛිත්තා කහොන්ති, 

ක ොජනොකලකචඔධිපඤ්ඤායති, පවා ණංජකනති.අයාගුකෙ නිමන්තකන
‘‘යාගුං දස්සාමා’’ති  ත්කත උදෙෙඤ්ජිෙඛී ාදීනි ආකිරිත්වා ‘‘යාගුං
 ණ්හථා’’තිකදන්ති.කිඤ්චාපිතනුොකහොන්ති, පවා ණං ජකනතිකයව. සකච
පන පක්කුථිකතසු උදොදීසු පක්ඛිපිත්වා පචිත්වා කදන්ති, යාගුසඞ් හකමව
 ච්ඡති. යාගුසඞ් හං  කතපි තස්මිං වා අඤ්ඤස්මිං වා යත්ථ මච්ඡමංසං
පක්ඛිපන්ති, සකචසාසපමත්තම්පිමච්ඡමංසඛණ්ඩං වාන්හාරුවාපඤ්ඤායති, 

පවා ණංජකනති. 

සුද්ධ සකෙො පන  සෙයාගු වා න ජකනති. ඨකපත්වා වුත්තධඤ්ඤානං 
තණ්ඩුකලඅඤ්කඤහිකවණුතණ්ඩුලාදීහිවාෙන්දමූලඵකලහිවාකයහිකෙහිචි
ෙතං  ත්තම්පි පවා ණං න ජකනති, පක ව ඝනයාගු. සකච පකනත්ථ
මච්ඡමංසං පක්ඛිපන්ති, ජකනති. මහාපච්චරියං ‘‘පුප්ඵඅත්ථාය  ත්තම්පි
පවා ණං ජකනතී’’ති වුත්තං. පුප්ඵිඅත්ථාය  ත්තං නාම පුප්ඵිඛජ්ජෙත්ථාය
කුථිතතූදකෙපක්ඛිපිත්වා කසදිතතණ්ඩුලාවුච්චන්ති.සකචපනකතතණ්ඩුකල
සුක්ඛාකපත්වා ඛාදන්ති, වට්ටති; කනව සත්තුසඞ්ඛයං න  ත්තසඞ්ඛයං
 ච්ඡන්ති.පුනකතහිෙත ත්තංපවාක තිකයව. කතතණ්ඩුකලසප්පිකතලාදීසු
වා පචන්ති, පූවං වා ෙක ොන්ති, න පවාක න්ති. පුථුො වා තාහි
ෙතසත්තු ත්තාදීනිවානපවාක න්ති. 
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කුම්මාකසො නාම යකවහි ෙතකුම්මාකසො. අඤ්කඤහි පන මුග් ාදීහි 

ෙතකුම්මාකසො පවා ණං න ජකනති. සත්තු නාම සාලිවීහියකවහි ෙතසත්තු. 
ෙඞ්ගුව ෙකුද්රූසෙසීසානිපි ජ්ජිත්වාඊසෙං කෙොට්කටත්වා ථුකසපලාකපත්වා
පුනදළ්හංකෙොට්කටත්වාචුණ්ණංෙක ොන්ති.සකචපිතංඅල්ලත්තා එොබද්ධං
කහොති, සත්තුසඞ් හකමව  ච්ඡති. ඛ පාෙ ජ්ජිතානං වීහීනං තණ්ඩුකල 

කෙොට්කටත්වා කදන්ති, තම්පි චුණ්ණං සත්තුසඞ් හකමව  ච්ඡති.
සමපාෙ ජ්ජිතානංපන වීහීනංවාවීහිපලාපානංවාතණ්ඩුලා ජ්ජිතතණ්ඩුලා
එව වා න පවාක න්ති. කතසං පන තණ්ඩුලාදීනං චුණ්ණං පවාක ති.
ඛ පාෙ ජ්ජිතානං වීහීනං කුණ්ඩෙම්පි පවාක ති. සමපාෙ ජ්ජිතානං පන
ආතපසුක්ඛානං වා කුණ්ඩෙං න පවාක ති. ලාජා වා කතහි
ෙත ත්තසත්තුආදීනි වා න පවාක න්ති.  ජ්ජිතපිට්ඨං වා යංකිඤ්චි
සුද්ධඛජ්ජෙංවානපවාක ති.මච්ඡමංසපූරිතඛජ්ජෙංපන සත්තුකමොදකෙොවා
පවාක ති. මච්කඡො මංසඤ්ච පාෙටකමව. අයං පන විකසකසො – සකචපි යාගුං 
පිවන්තස්ස යාගුසිත්ථමත්තාකනව ද්කව මච්ඡඛණ්ඩානි වා මංසඛණ්ඩානි වා
එෙ ාජකන වා නානා ාජකන වා කදන්ති, තානි කච අඛාදන්කතො අඤ්ඤං
යංකිඤ්චිපවා ණප්පකහොනෙං පටික්ඛිපති, නපවාක ති.තකතොඑෙංඛාදිතං, 
එෙං හත්කථ වා පත්කත වා කහොති, කසො කච අඤ්ඤං පටික්ඛිපති, පවාක ති.
ද්කවපි ඛාදිතානි කහොන්ති, මුකඛ සාසපමත්තම්පි අවසිට්ඨං නත්ථි, සකචපි
අඤ්ඤංපටික්ඛිපති, නපවාක ති. 

ෙප්පියමංසං ඛාදන්කතොෙප්පියමංසං පටික්ඛිපති, පවාක ති. ෙප්පියමංසං
ඛාදන්කතොඅෙප්පියමංසංපටික්ඛිපති, නපවාක ති.ෙස්මා? අවත්ථුතාය. යඤ්හි
භික්ඛුකනො ඛාදිතුං වට්ටති, තංකයව පටික්ඛිපකතො පවා ණා කහොති. ඉදං පන
ජානන්කතො අෙප්පියත්තා පටික්ඛිපති, අජානන්කතොපි පටික්ඛිපිතබ්බට්ඨාකන
ඨිතකමව පටික්ඛිපති නාම, තස්මා න පවාක ති. සකච පන අෙප්පියමංසං
ඛාදන්කතො ෙප්පියමංසං පටික්ඛිපති, පවාක ති. ෙස්මා? වත්ථුතාය. යඤ්හි
කතන පටික්ඛිත්තං, තං පවා ණාය වත්ථු. යං පන ඛාදති, තං කිඤ්චාපි
පටික්ඛිපිතබ්බට්ඨාකන ඨිතං, ඛාදියමානං පන මංස ාවං න ජහති, තස්මා
පවාක ති. අෙප්පියමංසං ඛාදන්කතො අෙප්පියමංසං පටික්ඛිපති, 

පුරිමනකයකනව න පවාක ති. ෙප්පියමංසං වා අෙප්පියමංසං වා ඛාදන්කතො
පඤ්චන්නං ක ොජනානං යංකිඤ්චි ෙප්පියක ොජනං පටික්ඛිපති, පවාක ති. 
කුලදූසෙකවජ්ජෙම්මඋත්තරිමනුස්සධම්මාක ොචනසාදිතරූපියාදීහි නිබ්බත්තං 
බුද්ධපටිකුට්ඨං අකනසනාය උප්පන්නං අෙප්පියක ොජනං පටික්ඛිපති, න
පවාක ති. ෙප්පියක ොජනං වා අෙප්පියක ොජනං වා භුඤ්ජන්කතොපි
ෙප්පියක ොජනං පටික්ඛිපති, පවාක ති. අෙප්පියක ොජනං පටික්ඛිපති, න
පවාක තීතිසබ්බත්ථවුත්තනකයකනවො ණං කවදිතබ්බං. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තිය-අට්ඨෙථා පාචිත්තියෙණ්ඩං 

77 

පටුන 

එවං ‘‘අසන’’න්තිආදීසු යඤ්ච අස්නාති, යඤ්ච ක ොජනං හත්ථපාකස
ඨිකතන අභිහටං පටික්ඛිපන්කතො පවා ණංආපජ්ජති, තංඤත්වා ඉදානි යථා
ආපජ්ජති, තස්ස ජානනත්ථං අයං විනිච්ඡකයො – ‘‘‘අසනං ක ොජන’න්ති එත්ථ
තාව කයන එෙසිත්ථම්පි අජ්කඣොහටං කහොති, කසො සකච පත්තමුඛහත්ථානං 
යත්ථ ෙත්ථචි පඤ්චසු ක ොජකනසු එෙස්මිම්පි සති අඤ්ඤං පඤ්චසු
ක ොජකනසු එෙම්පි පටික්ඛිපති, පවාක ති. ෙත්ථචි ක ොජනං නත්ථි, 

ආමිස න්ධමත්තං පඤ්ඤායති, න පවාක ති. මුකඛ ච හත්කථ ච ක ොජනං
නත්ථි, පත්කතඅත්ථි, තස්මිංපනආසකනන භුඤ්ජිතුොකමො, විහා ංපවිසිත්වා
භුඤ්ජිතුොකමො, අඤ්ඤස්ස වා දාතුොකමො, තස්මිං කච අන්තක  ක ොජනං
පටික්ඛිපති, න පවාක ති. ෙස්මා? විප්පෙතක ොජන ාවස්ස උපච්ඡින්නත්තා.
කයොපිඅඤ්ඤත්ර න්ත්වාභුඤ්ජිතුොකමොමුකඛ ත්තං ගිලිත්වා කසසංආදාය
 ච්ඡන්කතොඅන්ත ාමග්ක අඤ්ඤංක ොජනං පටික්ඛිපති, තස්සාපිපවා ණාන
කහොතී’’ති මහාපච්චරියං වුත්තං. යථා ච පත්කත; එවං හත්කථපි. මුකඛපි වා
විජ්ජමානක ොජනං සකච අනජ්කඣොහරිතුොකමො කහොති, තස්මිඤ්ච ඛකණ 

අඤ්ඤං පටික්ඛිපති, නපවාක ති.එෙස්මිඤ්හිපකදවුත්තලක්ඛණංසබ්බත්ථ 

කවදිතබ්බං කහොති. අපිච කුරුන්දියං එස නකයො දස්සිකතොකයව. වුත්තඤ්හි
තත්ථ ‘‘මුකඛ  ත්තංගිලිතං, හත්කථ ත්තංවිඝාසාදස්ස දාතුොකමො, පත්කත
 ත්තංභික්ඛුස්ස දාතුොකමො, සකචතස්මිංඛකණපටික්ඛිපති, නපවාක තී’’ති. 

හත්ථපාකස ඨික ොති එත්ථ පන සකච භික්ඛු නිසින්කනො කහොති, ආසනස්ස
පච්ඡිමන්තකතො පට්ඨාය, සකච ඨිකතො, පණ්හිඅන්තකතො පට්ඨාය, සකච
නිපන්කනො, කයන පස්කසන නිපන්කනො, තස්ස පාරිමන්තකතො පට්ඨාය, 

දායෙස්සනිසින්නස්සවාඨිතස්සවානිපන්නස්සවා ඨකපත්වාපසාරිතහත්ථං
යං ආසන්නත ං අඞ් ං, තස්ස ඔරිමන්කතන පරිච්ඡින්දිත්වා 
අඩ්ඪකතයයහත්කථො ‘‘හත්ථපාකසො’’ති කවදිතබ්කබො. තස්මිං ඨත්වා අභිහටං 
පටික්ඛිපන්තස්කසවපවා ණාකහොති, නතකතොප ං. 

අභිහරතීතිහත්ථපාසබ් න්තක ඨිකතො  හණත්ථංඋපනාකමති.සකචපන
අනන්ත නිසින්කනොපි භික්ඛු හත්කථ වාඌරූසු වා ආධා කෙ වා ඨිතපත්තං
අනභිහරිත්වාව ‘‘ ත්තං  ණ්හා’’ති වදති, තංපටික්ඛිපකතො පවා ණානත්ථි.
 ත්තපච්ඡිං ආකනත්වා පු කතො භූමියං ඨකපත්වා ‘‘ ණ්හාහී’’ති වුත්කතපි
එකසව නකයො. ඊසෙං පන උද්ධරිත්වා වා අපනාකමත්වා වා ‘‘ ණ්හථා’’ති
වුත්කත පටික්ඛිපකතො පවා ණා කහොති. කථ ාසකන නිසින්කනො කථක ො දූක  

නිසින්නස්ස දහ භික්ඛුස්ස පත්තං කපකසත්වා ‘‘ඉකතො ඔදනං  ණ්හාහී’’ති
වදති,  ණ්හිත්වා පන  කතො තුණ්හී තිට්ඨති, දහක ො ‘‘අලං මය්හ’’න්ති
පටික්ඛිපති, න පවාක ති. ෙස්මා? කථ ස්ස දූ  ාවකතො දූතස්ස ච
අනභිහ ණකතොති. සකච පන  කහත්වා ආ කතො භික්ඛු ‘‘ඉදං  ත්තං
 ණ්හා’’තිවදති, තංපටික්ඛිපකතොපවා ණාකහොති. 
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පරිකවසනාය එකෙො එකෙන හත්කථන ඔදනපච්ඡිං එකෙන ෙටච්ඡුං
 කහත්වා භික්ඛූ පරිවිසති, තත්ර කච අඤ්කඤො ආ න්ත්වා ‘‘අහං පච්ඡිං 
ධාක ස්සාමි, ත්වං ඔදනං කදහී’’ති වත්වා  හිතමත්තෙකමව ෙක ොති, 

පරිකවසකෙො එව පන තං ධාක ති, තස්මා සා අභිහටාව කහොති. තකතො
දාතුොමතාය  ණ්හන්තං පටික්ඛිපන්තස්ස පවා ණා කහොති. සකච පන
පරිවිසකෙනඵුට්ඨමත්තාවකහොති, ඉතක ොවනං ධාක ති, තකතොදාතුොමතාය
 ණ්හන්තං පටික්ඛිපන්තස්ස පවා ණා න කහොති. ෙටච්ඡුනා උද්ධට ත්කත
පන කහොති. ෙටච්ඡුඅභිහාක ොකයව හි තස්ස අභිහාක ො. ද්වින්නං සම ාක පි 

පටික්ඛිපන්කතො පවාක තිකයවාති මහාපච්චරියං වුත්තං. අනන්ත ස්ස
භික්ඛුකනො  ත්කත දියයමාකන ඉතක ො පත්තං හත්කථහි පිදහති, පවා ණා
නත්ථි.ෙස්මා? අඤ්ඤස්සඅභිහකට පටික්ඛිත්තත්තා. 

පටික්කඛකපො පඤ්ඤායතීතිඑත්ථවාචාය අභිහටං පටික්ඛිපකතො පවා ණා
නත්ථි.ොකයනඅභිහටංපනොකයනවාවාචායවා පටික්ඛිපන්තස්සපවා ණා
කහොතීතිකවදිතබ්කබො. 

තත්ථොකයනපටික්කඛකපොනාමඅඞ්ගුලිංවාහත්ථංවා මච්ඡිෙබීජනිංවා
චීව ෙණ්ණං වා චාකලති,  මුොය වා ආො ං ෙක ොති, කුද්කධො වා 
ඔකලොකෙති, වාචායපටික්කඛකපොනාම ‘‘අල’’න්තිවා, ‘‘න ණ්හාමී’’ති වා, 
‘‘මා ආකි ා’’ති වා, ‘‘අප ච්ඡා’’ති වා වදති; එවං කයන කෙනචි ආොක න
ොකයනවාවාචායවා පටික්ඛිත්කතපවා ණාකහොති. 

එකෙො අභිහකට  ත්කත පවා ණාය භීකතො හත්ථ අපකනත්වා පුනප්පුනං 
පත්කතඔදනංආකි න්තං‘‘ආකි ආකි  කෙොට්කටත්වාපූක හී’’ති වදති, එත්ථ
ෙථන්ති? මහාසුමත්කථක ො තාව ‘‘අනාකි ණත්ථාය වුත්තත්තා පවා ණා 
කහොතී’’ති ආහ. මහාපදුමත්කථක ො පන ‘‘‘ආකි  පූක හී’ති වදන්තස්ස නාම
‘ෙස්සචි පවා ණා අත්ථී’ති වත්වා ‘න පවාක තී’’’ති ආහ. අපක ො  ත්තං
අභිහ න්තංභික්ඛුං සල්ලක්කඛත්වා‘‘කිංආවුකසොඉකතොපිකිඤ්චි ණ්හිස්සසි, 

දම්මිකතකිඤ්චී’’ති ආහ.තත්රාපි‘‘‘එවංනා මිස්සතී’තිවුත්තත්තා ‘පවා ණා
කහොතී’’’ති මහාසුමත්කථක ො ආහ. මහාපදුමත්කථක ො පන ‘‘‘ ණ්හිස්සසී’ති
වදන්තස්සනාම‘ෙස්සචිපවා ණා අත්ථී’තිවත්වා‘නපවාක තී’’’තිආහ. 

එකෙො සමංසෙං  සං අභිහරිත්වා ‘‘ සං  ණ්හථා’’ති වදති, තං සුත්වා 
පටික්ඛිපකතොපවා ණානත්ථි.‘‘මච්ඡ සංමංස ස’’න්තිවුත්කතපටික්ඛිපකතො
කහොති, ‘‘ඉදං ණ්හථා’’තිවුත්කතපිකහොතිකයව.මංසංවිසුංෙත්වා‘‘මංස සං
 ණ්හථා’’ති වදති, තත්ථ කච සාසපමත්තම්පි මංසඛණ්ඩං අත්ථි, තං
පටික්ඛිපකතො පවා ණා කහොති. සකච පන පරිස්සාවිකතො කහොති, ‘‘වට්ටතී’’ති
අ යත්කථක ොආහ. 
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මංස කසන ආපුච්ඡන්තං මහාකථක ො ‘‘මුහත්තං ආ කමහී’’ති වත්වා 
‘‘ථාලෙං ආවුකසො ආහ ා’’ති ආහ. එත්ථ ෙථන්ති? මහාසුමත්කථක ො තාව
‘‘අභිහා ෙස්ස  මනං පඨමං උපච්ඡින්නං, තස්මා පවාක තී’’ති ආහ.
මහාපදුමත්කථක ො පන ‘‘අයං කුහිං  ච්ඡති, කීදිසං එතස්ස  මනං, 
 ණ්හන්තස්සාපි නාම පවා ණා අත්ථී’’ති වත්වා ‘‘න පවාක තී’’ති ආහ.
ෙළී පනසාදීහිමිස්කසත්වාමංසංපචන්ති, තං කහත්වා‘‘ෙළී සූපං  ණ්හථ, 

පනසබයඤ්ජනං  ණ්හථා’’ති වදන්ති, එවම්පි න පවාක ති. ෙස්මා? 

අපවා ණා හස්සනාකමනවුත්තත්තා.සකචපන‘‘මච්ඡසූපංමංසසූප’’න්තිවා
‘‘ඉමං  ණ්හථා’’ති වා වදන්ති, පවාක ති. මංසෙ ම්බකෙො නාම කහොති, තං
දාතුොකමොපි ‘‘ෙ ම්බෙං  ණ්හථා’’ති වදති, වට්ටති; න පවාක ති.
‘‘මංසෙ ම්බෙ’’න්තිවා ‘‘ඉද’’න්තිවා වුත්කතපනපවාක ති.එකසවනකයො
සබ්කබසුමච්ඡමංසමිස්සකෙසු. 

කයො පන නිමන්තකන භුඤ්ජමාකනො මංසං අභිහටං ‘‘උද්දිස්ස ෙත’’න්ති
මඤ්ඤමාකනො පටික්ඛිපති, පවාරිකතොව කහොතීති මහාපච්චරියං වුත්තං.
මිස්සෙෙථා පන කුරුන්දියං සුට්ඨු වුත්තා. එවඤ්හි තත්ථ වුත්තං – 

පිණ්ඩපාතචාරිකෙොභික්ඛු ත්තමිස්සෙංයාගුංආහරිත්වා‘‘යාගුං ණ්හථා’’ති
වදති, න පවාක ති. ‘‘ ත්තං  ණ්හථා’’ති වුත්කත පවාක ති. ෙස්මා? 

කයනාපුච්ඡිකතො, තස්ස අත්ථිතාය. අයකමත්ථ අධිප්පාකයො – ‘‘යාගුමිස්සෙං
 ණ්හථා’’තිවදති, තත්රකචයාගු බහත ාවාකහොතිසමසමාවා, නපවාක ති.
යාගුමන්දා,  ත්තංබහත ං, පවාක ති.ඉදඤ්ච සබ්බඅට්ඨෙථාසුවුත්තත්තාන
සක්ො පටික්ඛිපිතුං, ො ණං පකනත්ථ දුද්දසං. ‘‘ ත්තමිස්සෙං  ණ්හථා’’ති
වදති,  ත්තංබහෙංවාසමංවාඅප්පත ංවාකහොති, පවාක තිකයව. ත්තංවා
යාගුංවාඅනාමසිත්වා ‘‘මිස්සෙං ණ්හථා’’තිවදති, තත්රකච  ත්තංබහත ං
වාසමෙංවාකහොති, පවාක ති.අප්පත ංනපවාක ති.ඉදඤ්චෙ ම්බකෙනන 

සමාකනතබ්බං. ෙ ම්බකෙො හි මංසමිස්සකෙොපි කහොති අමංසමිස්සකෙොපි, 

තස්මා ‘‘ෙ ම්බෙ’’න්තිවුත්කතපවා ණානත්ථි.ඉදංපන ත්තමිස්සෙකමව.
එත්ථ වුත්තනකයකනවපවා ණාකහොති.බහ කස ත්කත සං, බහඛීක ඛී ං
බහසප්පිම්හිච පායාකසසප්පිං ණ්හථාතිවිසුංෙත්වාකදති, තංපටික්ඛිපකතො 
පවා ණානත්ථි. 

කයො පන  ච්ඡන්කතො පවාක ති, කසො  ච්ඡන්කතොව භුඤ්ජිතුං ල ති. 
ෙද්දමංවාඋදෙංවාපත්වා ඨිකතනඅතිරිත්තංොක තබ්බං.සකච අන්ත ානදී
පූ ා කහොති, නදීතීක  ගුම්බං අනුපරියායන්කතන භුඤ්ජිතබ්බං. අථ නාවා වා 
කසතු වා අත්ථි, තං අභිරුහිත්වාපි චඞ්ෙමන්කතනව භුඤ්ජිතබ්බං,  මනං න 

උපච්ඡින්දිතබ්බං. යාකන වා හත්ථිඅස්සපිට්කඨ වා චන්දමණ්ඩකල වා
සූරියමණ්ඩකල වා නිසීදිත්වා පවාරිකතන යාව මජ්ඣන්හිෙං, තාව කතසු
 ච්ඡන්කතසුපිනිසින්කනකනව භුඤ්ජිතබ්බං.කයොඨිකතොපවාක ති, ඨිකතකනව, 
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කයො නිසින්කනො පවාක ති, නිසින්කනකනව භුඤ්ජිතබ්බං. තං තං ඉරියාපථං
කෙොකපන්කතන අතිරිත්තං ොක තබ්බං. කයො උක්කුටිකෙො නිසීදිත්වා
පවාක ති, කතනඋක්කුටිකෙකනවභුඤ්ජිතබ්බං.තස්සපනකහට්ඨාපලාලපීඨං 
වා කිඤ්චි වා නිසීදනෙං දාතබ්බං. පීඨකෙ නිසීදිත්වා පවාරිකතන ආසනං
අචාකලත්වාව චතස්කසො දිසා පරිවත්තන්කතන භුඤ්ජිතුං ලබ් ති. මඤ්කච
නිසීදිත්වා පවාරිකතනඉකතොවාඑත්කතොවාසංසරිතුංනලබ් ති.සකචපනනං
සහ මඤ්කචනඋක්ඛිපිත්වාඅඤ්ඤත්රකනන්ති, වට්ටති.නිපජ්ජිත්වාපවාරිකතන 

නිපන්කනකනව භුඤ්ජිතබ්බං. පරිවත්තන්කතන කයන පස්කසන නිපන්කනො, 
තස්සඨානං නාතික්ෙකමතබ්බං. 

අනතිරිත් න්ති න අතිරිත්තං; න අධිෙන්ති අත්කථො. තං පන යස්මා
ෙප්පියෙතාදීහිසත්තහිවිනයෙම්මාොක හිඅෙතංවා ගිලානස්සඅනධිෙංවා
කහොති, තස්මා පද ාජකන ‘‘අෙප්පියෙත’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

අෙප්පියෙ න්ති යං තත්ථ ඵලං වා ෙන්දමූලාදි වා පඤ්චහි සමණෙප්කපහි
ෙප්පියංඅෙතං; යඤ්චඅෙප්පියමංසංවාඅෙප්පියක ොජනංවා, එතංඅෙප්පියං 
නාම. තං අෙප්පියං ‘‘අලකමතං සබ්බ’’න්ති එවං අතිරිත්තං ෙතම්පි

අෙප්පියෙතන්ති කවදිතබ්බං. අප්පටිග් හි ෙ න්ති භික්ඛුනා 

අප්පටිග් හිතංකයව පුරිමනකයකනව අතිරිත්තං ෙතං. අනුච්චාරි ෙ න්ති
ෙප්පියං ො ාකපතුං ආ කතන භික්ඛුනා ඊසෙම්පි අනුක්ඛිත්තං වා

අනපනාමිතංවාෙතං. අහත්ථපාකසෙ න්ති ෙප්පියංො ාකපතුංආ තස්ස

හත්ථපාසකතො බහි ඨිකතන ෙතං. අභුත් ාවිනා ෙ න්ති කයො ‘‘අලකමතං
සබ්බ’’න්ති අතිරිත්තං ෙක ොති, කතන පවා ණප්පකහොනෙං ක ොජනං

අභුත්කතන ෙතං. භුත් ාවිනා පවාරික න ආසනා වුට්ඨික න ෙ න්ති ඉදං

උත්තානකමව. අ කම ංසබ්බ්න්ති අවුත් න්තිවචීක දංෙත්වාඑවංඅවුත්තං
කහොති.ඉතිඉකමහි සත්තහිවිනයෙම්මාොක හියංඅතිරිත්තංෙප්පියංඅෙතං, 
යඤ්චන ගිලානාතිරිත්තං, තදු යම්පිඅනතිරිත්තන්තිකවදිතබ්බං. 

අතිරිත්තං පන තස්කසව පටිපක්ඛනකයන කවදිතබ්බං. අපිකචත්ථ 

භුත් ාවිනා ෙ ං කහොතීති අනන්තක  නිසින්නස්ස ස ා ස්ස භික්ඛුකනො 
පත්තකතොඑෙම්පිසිත්ථංවාමංසහී ංවාඛාදිත්වාෙතම්පිභුත්තාවිනාවෙතං

කහොතීති කවදිතබ්බං. ආසනා අවුට්ඨික නාති එත්ථ පන අසම්කමොහත්ථං අයං 
විනිච්ඡකයො – ද්කවභික්ඛූ පාකතොව භුඤ්ජමානා පවාරිතා කහොන්ති – එකෙන
තත්කථවනිසීදිතබ්බං, ඉතක නනිච්ච ත්තං වා සලාෙ ත්තං වා ආකනත්වා
උපඩ්ඪංතස්සභික්ඛුකනො පත්කතආකිරිත්වා හත්ථං කධොවිත්වා කසසං කතන
භික්ඛුනා ෙප්පියං ො ාකපත්වා භුඤ්ජිතබ්බං. ෙස්මා? යඤ්හි තස්ස හත්කථ
ලග් ං, තංඅෙප්පියංකහොති.සකචපනපඨමංනිසින්කනොභික්ඛුසයකමව තස්ස
පත්තකතො හත්කථන  ණ්හාති, හත්ථකධොවනකිච්චං නත්ථි. සකච පන එවං
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පටුන 

ෙප්පියං ො ාකපත්වා භුඤ්ජන්තස්ස පුන කිඤ්චි බයඤ්ජනං වා ඛාදනීයං වා
පත්කත ආකි න්ති, කයනපඨමංෙප්පියංෙතං, කසොපුනොතුංනල ති.කයන

අෙතං, කතන ොතබ්බං. යඤ්ච අෙතං, තං ොතබ්බං. ‘‘කයන අෙ ’’න්ති

අඤ්කඤන භික්ඛුනා කයන පඨමං න ෙතං, කතන ොතබ්බං. ‘‘යඤ්ච 

අෙ ’’න්ති කයන පඨමං ෙප්පියං ෙතං, කතනාපි යං අෙතං තං ොතබ්බං.
පඨම ාජකනපන ොතුංනලබ් ති.තත්ථහිෙරියමානංපඨමංෙකතනසද්ධිං
ෙතං කහොති, තස්මා අඤ්ඤස්මිං  ාජකන ොතුං වට්ටතීති අධිප්පාකයො. එවං
ෙතංපනකතනභික්ඛුනාපඨමංෙකතන සද්ධිංභුඤ්ජිතුංවට්ටති. 

ෙප්පියංෙක ොන්කතනචනකෙවලං පත්කතකයව, කුණ්කඩපිපච්ඡියම්පි 

යත්ථ ෙත්ථචි පු කතො ඨකපත්වා ඔනාමිත ාජකන ොතබ්බං. තං සකචපි
භික්ඛුසතං පවාරිතං කහොති, සබ්කබසං භුඤ්ජිතුං වට්ටති, අප්පවාරිතානම්පි
වට්ටති. කයන පන ෙප්පියං ෙතං, තස්ස න වට්ටති. සකචපි පවාක ත්වා
පිණ්ඩාය පවිට්ඨං භික්ඛුං පත්තං  කහත්වා අවස්සං භුඤ්ජනකෙ
මඞ් ලනිමන්තකනනිසීදාකපන්ති, අතිරිත්තංොක ත්වාව භුඤ්ජිතබ්බං. සකච
තත්ථ අඤ්කඤො භික්ඛු නත්ථි, ආසනසාලං වා විහා ං වා පත්තං කපකසත්වා
ොක තබ්බං.ෙප්පියංෙක ොන්කතනපනඅනුපසම්පන්නස්සහත්කථඨිතංන 

ොතබ්බං. සකච ආසනසාලායං අබයත්කතො භික්ඛු කහොති, සයං  න්ත්වා
ෙප්පියං ො ාකපත්වාආකනත්වාභුඤ්ජිතබ්බං. 

ගි ානාතිරිත් න්ති එත්ථනකෙවලංයංගිලානස්සභුත්තාවකසසංකහොති, 

තං ගිලානාතිරිත්තං; අථකඛොයංකිඤ්චිගිලානංඋද්දිස්සඅජ්ජවාස්කවවායදා
වා ඉච්ඡති, තදා ඛාදිස්සතීති ආහටං, තං සබ්බං ‘‘ගිලානාතිරිත්ත’’න්ති
කවදිතබ්බං. යං යාමොලිොදීසු අජ්කඣොහාක  අජ්කඣොහාක  දුක්ෙටං, තං
අසංසට්ඨවකසන වුත්තං.සකචපනආමිසසංසට්ඨානිකහොන්ති, ආහා ත්ථායපි 

අනාහා ත්ථායපිපටිග් කහත්වාඅජ්කඣොහ න්තස්සපාචිත්තියකමව. 

241. සති පච්චකයති යාමොලිෙං පිපාසාය සති පිපාසච්කඡදනත්ථං, 
සත්තාහොලිෙං යාවජීවිෙඤ්ච කතන කතන උපසකමතබ්බකෙආබාකධ සති 

තස්සඋපසමනත්ථංපරිභුඤ්ජකතොඅනාපත්ති.කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

ෙථිනසමුට්ඨානං – ොයවාචකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, 

කිරියාකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

පඨමපවා ණසික්ඛාපදංපඤ්චමං. 
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6. දුතියපවාරණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

242. ඡට්ඨසික්ඛාපකද – අනාචාරං ආචරතීති පණ්ණත්තිවීතික්ෙමං 

ෙක ොති. උපනන්ධීති උපනාහං ජකනන්කතො තස්මිං පුග් කල අත්තකනො

කෙොධංබන්ධි; පුනප්පුනංආඝාතංජකනසීතිඅත්කථො. උපනද්කධො භික්ඛූතිකසො
ජනිතඋපනාකහොභික්ඛු. 

243. අභිහට්ඨුං පවාකරයයාති අභිහරිත්වා ‘‘හන්ද භික්ඛු ඛාද වා භුඤ්ජ
වා’’ති එවං පවාක යය. පද ාජකන පන ‘‘හන්ද භික්ඛූ’’තිආදිං අනුද්ධරිත්වා 
සාධා ණකමව අභිහට්ඨුං පවා ණාය අත්ථං දස්කසතුං ‘‘යාවතෙං ඉච්ඡසි

තාවතෙං  ණ්හාහී’’තිවුත්තං. ජානන්තිපවාරිත ාවංජානන්කතො.තං පනස්ස
ජානනං යස්මා තීහාොක හි කහොති, තස්මා ‘‘ජානාති නාම සාමං වා

ජානාතී’’තිආදිනා නකයන පද ාජනං වුත්තං. ආසාදනාකපක්කඛොති ආසාදනං
කචොදනං මඞ්කුෙ ණ ාවංඅකපක්ඛමාකනො. 

පටිග් ණ්හාති ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති යස්ස අභිහටං තස්මිං
පටිග් ණ්හන්කත අභිහා ෙස්ස භික්ඛුකනො දුක්ෙටං. ඉත ස්ස පන සබ්කබො 
ආපත්තික කදො පඨමසික්ඛාපකද වුත්කතො, ඉමස්මිං පන සික්ඛාපකද සබ්බා
ආපත්තිකයො අභිහා ෙස්කසව කවදිතබ්බා. කසසං පඨමසික්ඛාපකද
වුත්තනයත්තාපාෙටකමව. 

තිසමුට්ඨානං – ොයචිත්තකතො වාචාචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච 

සමුට්ඨාති, කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

දුතියපවා ණසික්ඛාපදංඡට්ඨං. 

7. විො කභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

247. සත්තමසික්ඛාපකද – ගිරග් සමජ්කජොති ගිරිම්හි අග් සමජ්කජො, 
ගිරිස්සවාඅග් කදකසසමජ්කජො.කසොකි සත්තකමදිවකස  විස්සතීති න ක 
කඝොසනා ෙරියති, න  ස්ස බහිද්ධා සකම භූමි ාක  පබ්බතච්ඡායාය
මහාජනොකයො සන්නිපතති, අකනෙප්පො ානි නටනාටොනි පවත්තන්ති, 

කතසං දස්සනත්ථං මඤ්චාතිමඤ්කච බන්ධන්ති. සත්ත සවග්ගියා
අපඤ්ඤත්කත සික්ඛාපකද දහ ාව උපසම්පන්නා, කත ‘‘නාටොනි ආවුකසො
පස්සිස්සාමා’’ති තත්ථ අ මංසු. අථ කනසං ඤාතො ‘‘අම්හාෙං අයයා
ආ තා’’ති තුට්ඨචිත්තා න්හාකපත්වා විලිම්කපත්වා ක ොකජත්වා අඤ්ඤම්පි

පූවඛාදනීයාදිං හත්කථ අදංසු. කත සන්ධාය වුත්තං – ‘‘මනුස්සා

සත් රසවග්ගිකයභික්ඛූපස්සිත්වා’’තිආදි. 
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248-9. විොක ති වි කත ොකල. ොකලොති භික්ඛූනං ක ොජනොකලො
අධිප්කපකතො, කසො ච සබ්බන්තිකමන පරිච්කඡකදන මජ්ඣන්හිකෙො, තස්මිං
වීතිවත්කතති අධිප්පාකයො. කතකනවස්ස පද ාජකන ‘‘විොකලො නාම
මජ්ඣන්හිකෙ වීතිවත්කත යාව අරුණුග් මනා’’ති වුත්තං, 
ඨිතමජ්ඣන්හිකෙොපි ොලසඞ් හං  ච්ඡති. තකතො පට්ඨාය පන ඛාදිතුං වා 
භුඤ්ජිතුංවානසක්ො, සහසාපිවිතුංසක්ො කවයය, කුක්කුච්චකෙනපනන 

ෙත්තබ්බං. ොලපරිච්කඡදජානනත්ථඤ්ච ොලත්ථම්ක ො කයොකජතබ්කබො, 
ොලන්තක ව  ත්තකිච්චංොතබ්බං. 

අවකසසං ඛාදනීයං නාමාති එත්ථ යං තාව
සක්ඛලිකමොදොදිපුබ්බණ්ණාප ණ්ණමයං, තත්ථ වත්තබ්බකමවනත්ථි. යම්පි
වනමූලාදිප්පක දං ආමිස තිෙං කහොති, කසයයථිදං – මූලඛාදනීයං
ෙන්දඛාදනීයං මූළාලඛාදනීයං මත්ථෙඛාදනීයං ඛන්ධඛාදනීයං තචඛාදනීයං 
පත්තඛාදනීයං පුප්ඵඛාදනීයං ඵලඛාදනීයං අට්ඨිඛාදනීයං පිට්ඨඛාදනීයං 
නියයාසඛාදනීයන්ති, ඉදම්පිඛාදනීයසඞ්ඛයකමව ච්ඡති. 

තත්ථ පන ආමිස තිෙසල්ලක්ඛණත්ථං ඉදං මුඛමත්තනිදස්සනං – 

මූලඛාදනීකය තාව මූලෙමූලං ඛා ෙමූලං චච්චුමූලං තම්බෙමූලං
තණ්ඩුකලයයෙමූලං වත්ථුකලයයෙමූලංවජෙලිමූලංජජ්ඣරීමූලන්තිඑවමාදීනි
සූකපයයපණ්ණමූලානි ආමිස තිොනි.එත්ථචවජෙලිමූකලජ ට්ඨංඡින්දිත්වා 
ඡඩ්කඩන්ති, තං යාවජීවිෙං කහොති. අඤ්ඤම්පි එවරූපං එකතකනව නකයන
කවදිතබ්බං. මූලෙඛා ෙජජ්ඣරීමූලානංපනජ ට්ඨානිපිආමිස තිොකනවාති
වුත්තං.යානිපනපාළියං – 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, මූලානික සජ්ජානි හලිද්දිංසිඞ්ගිකව ංවචං
වචත්තං අතිවිසං ෙටුෙක ොහිණිං උසී ං  ද්දමුත්තෙං, යානි වා
පනඤ්ඤානිපි අත්ථි මූලානි ක සජ්ජානි කනව ඛාදනීකය ඛාදනීයත්ථං
ඵ න්ති, න ක ොජනීකයක ොජනීයත්ථංඵ න්තී’’ති)මහාව.263) – 

වුත්තානි, තානි යාවජීවිොනි. කතසං චූළපඤ්චමූලං මහාපඤ්චමූලන්තිආදිනා
නකයන  ණියමානානං  ණනාය අන්කතො නත්ථි. ඛාදනීයත්ථං 
ක ොජනීයත්ථඤ්ච ඵ ණා ාකවොකයව පන කතසං ලක්ඛණං. තස්මා යංකිඤ්චි
මූලං කතසු කතසු ජනපකදසු පෙතිආහා වකසන මනුස්සානං ඛාදනීයත්ථං
ක ොජනීයත්ථඤ්ච ඵ ති, තං යාවොලිෙං; ඉත ං යාවජීවිෙන්ති කවදිතබ්බං.
කතසුබහං වත්වාපිහි ඉමස්මිංකයවලක්ඛකණ ඨාතබ්බං.නාමසඤ්ඤාසු පන
වුච්චමානාසු තං තං නාමං අජානන්තානං සම්කමොකහොකයව කහොති, තස්මා
නාමසඤ්ඤායආද ංඅෙත්වාලක්ඛණකමවදස්සිතං. 
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යථා ච මූකල; එවං ෙන්දාදීසුපි යං ලක්ඛණං දස්සිතං, තස්කසව වකසන 

විනිච්ඡකයොකවදිතබ්කබො.යඤ්චතංපාළියංහලිද්දාදිඅට්ඨවිධංවුත්තං, තස්ස 

ඛන්ධතචපුප්ඵඵලම්පිසබ්බංයාවජීවිෙන්තිවුත්තං. 

ෙන්දඛාදනීකය දුවිකධොෙන්කදො – දීකඝො ච  ස්කසො චභිසකිංසුෙෙන්දාදි
වට්කටො උප්පලෙකසරුෙෙන්දාදි, යං ‘‘ ණ්ඨී’’තිපි වදන්ති. තත්ථ සබ්කබසං
ෙන්දානංජිණ්ණජ ට්ඨානඤ්චඡල්ලිචසුඛුමමූලානිචයාවජීවිොනි. තරුකණො
පන සුඛඛාදනීකයො, සාලෙලයාණීකපොතෙෙන්කදො කිංසුෙකපොතෙෙන්කදො
අම්බාටෙෙන්කදො කෙතෙෙන්කදො මාලුවෙන්කදො භිසසඞ්ඛාකතො
පදුමපුණ්ඩරීෙෙන්කදො පිණ්ඩාලුමසාලුආදකයො ච ඛී වල්ලිෙන්කදො
ආලුවෙන්කදො සිග්ගුෙන්කදො තාලෙන්කදො 
නීලුප්පල ත්තුප්පලකුමුදකසො න්ධිොනං ෙන්දා ෙදලිෙන්කදො කවළුෙන්කදො 
ෙකසරුෙෙන්කදොති එවමාදකයො කතසු කතසු ජනපකදසු පෙතිආහා වකසන
මනුස්සානංඛාදනීයත්ථඤ්ච ක ොජනීයත්ථඤ්චඵ ණෙෙන්දායාවොලිො. 

ඛී වල්ලිෙන්කදො අකධොකතො යාවජීවිකෙො, කධොකතො යාවොලිකෙො. 
ඛී ොකෙොලීජීවිෙඋස ෙලසුණාදිෙන්දාපනයාවජීවිො.කතපාළියං–‘‘යානි
වාපනඤ්ඤානිපි අත්ථිමූලානික සජ්ජානී’’තිඑවංමූලක සජ්ජසඞ් කහකනව
සඞ් හිතා. 

මූළාලඛාදනීකය පන පදුමමූළාලං පුණ්ඩරීෙමුළාලසදිසකමව. එ ෙමූලං 
ෙන්දුලමූලන්තිඑවමාදි කතසුකතසුජනපකදසුපෙතිආහා වකසන මනුස්සානං
ඛාදනීයත්ථඤ්ච ක ොජනීයත්ථඤ්ච ඵ ණෙමුළාලං යාවොලිෙං. 
හලිද්දිසිඞ්ගිකව මෙචිචතු ස්සවල්ලිකෙතෙතාලහින්තාලකුන්තාලනාළිකෙ පූ
 රුක්ඛාදිමුළාලං පන යාවජීවිෙං, තං සබ්බම්පි පාළියං – ‘‘යානි වා
පනඤ්ඤානිපි අත්ථි මූලානි ක සජ්ජානී’’ති )මහාව. 263) එවං
මූලක සජ්ජසඞ් කහකනවසඞ් හිතං. 

මත්ථෙඛාදනීකය 

තාලහින්තාලකුන්තාලකෙතෙනාළිකෙ පූ රුක්ඛඛජ්ජූරීකවත්තඑ ෙෙදලීනං
ෙළී සඞ්ඛාතා මත්ථො කවණුෙළීක ො නළෙළීක ො උච්ඡුෙළීක ො
මූලෙෙළීක ොසාසපෙළීක ොසතාවරිෙළීක ොසත්තන්නං ධඤ්ඤානංෙළී ාති
එවමාදි කතසු කතසු ජනපකදසු පෙතිආහා වකසන මනුස්සානං ඛාදනීයත්ථං 
ක ොජනීයත්ථඤ්ච ඵ ණකෙො රුක්ඛවල්ලිආදීනං මත්ථකෙො යාවොලිකෙො. 
හලිද්දිසිඞ්ගිකව වචමෙචිලසුණානංෙළී ා
තාලහින්තාලකුන්තාලනාළිකෙ ෙළී ානඤ්ච ඡින්දිත්වා පාතිකතො
ජ ට්ඨබුන්කදොයාවජීවිකෙො. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තිය-අට්ඨෙථා පාචිත්තියෙණ්ඩං 

85 

පටුන 

ඛන්ධඛාදනීකය අන්කතොපථවී කතො සාලෙලයාණීඛන්කධො උච්ඡුඛන්කධො
නීලුප්පල ත්තුප්පලකුමුදකසො න්ධිොනං ඛන්ධොති එවමාදි කතසු කතසු
ජනපකදසු පෙතිආහා වකසන මනුස්සානං ඛාදනීයත්ථං ක ොජනීයත්ථඤ්ච 

ඵ ණකෙො ඛන්කධො යාවොලිකෙො. උප්පලජාතීනං පණ්ණදණ්ඩකෙො
පදුමජාතීනං සබ්කබොපි දණ්ඩකෙො ො වින්දෙදණ්ඩාදකයො ච
අවකසසසබ්බඛන්ධා යාවජීවිො. 

තචඛාදනීකයඋච්ඡුතකචොව එකෙො යාවොලිකෙො, කසොපි ස කසො. කසකසො
සබ්කබො යාවජීවිකෙො. කතසං පන මත්ථෙඛන්ධතචානං තිණ්ණං පාළියං
ෙසාවක සජ්කජනසඞ් කහො කවදිතබ්කබො.වුත්තඤ්කහතං– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ෙසාවානි ක සජ්ජානි නිම්බෙසාවං, 
කුටජෙසාවං, පකටොලෙසාවං, ඵග් වෙසාවංනත්තමාලෙසාවං, යානිවා
පනඤ්ඤානිපිඅත්ථි ෙසාවානික සජ්ජානිකනවඛාදනීකයඛාදනීයත්ථං
ඵ න්ති, නක ොජනීකයක ොජනීයත්ථං ඵ න්තී’’ති)මහාව.263). 

එත්ථ හි එකතසම්පි සඞ් කහො සිජ්ඣති. වුත්තෙසාවානි ච සබ්බානි 

ෙප්පියානීතිකවදිතබ්බානි. 

පත්තඛාදනීකය මූලෙං ඛා කෙො චච්චු තම්බකෙො තණ්ඩුකලයයකෙො
පපුන්නාක ො වත්ථුකලයයකෙො වජෙලි ජජ්ඣරී කසල්ලු සිග්ගු ොසමද්දකෙො
උම්මා චීනමුග්ක ො මාකසො  ාජමාකසො ඨකපත්වා මහානිප්ඵාවං
අවකසසනිප්ඵාකවො අග්ගිමන්කථොසුනිසන්නකෙොකසතව කණොනාළිොභූමියං
ජාතකලොණීතිඑකතසංපත්තානිඅඤ්ඤානි චඑවරූපානිකතසුකතසුජනපකදසු
පෙතිආහා වකසන මනුස්සානං ඛාදනීයත්ථං ක ොජනීයත්ථඤ්ච ඵ ණොනි
පත්තානි එෙංකසන යාවොලිොනි. යා පනඤ්ඤා මහානඛපිට්ඨිමත්තා
පණ්ණකලොණි රුක්කඛ ච  ච්කඡ ච ආක ොහති, තස්සා පත්තං යාවජීවිෙං.
බ්රහ්මීපත්තඤ්ච යාවොලිෙන්ති දීපවාසිකනො වදන්ති. අම්බපල්ලවං
යාවොලිෙං, අකසොෙපල්ලවංපන යාවජීවිෙං. 

යානිවාපනඤ්ඤානිපාළියං– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, පණ්ණානි ක සජ්ජානි නිම්බපණ්ණං 
කුටජපණ්ණංපකටොලපණ්ණංසුලසිපණ්ණංෙප්පාසෙපණ්ණංයානිවා
පනඤ්ඤානිපිඅත්ථි පණ්ණානික සජ්ජානිකනවඛාදනීකයඛාදනීයත්ථං
ඵ න්තිනක ොජනීකය ක ොජනීයත්ථංඵ න්තී’’ති)මහාව.263) – 

වුත්තානි, තානි යාවජීවිොනි. න කෙවලඤ්ච පණ්ණානිකයව කතසං 
පුප්ඵඵලාදීනිපි යාවජීවිොනි. පණ්ණානං ඵග් වපණ්ණං අජ්ජුෙපණ්ණං
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ඵණිජ්ජෙපණ්ණං පකටොලපණ්ණං තම්බූලපණ්ණං පදුමිනිපණ්ණන්ති එවං 
 ණනවකසනඅන්කතොනත්ථි. 

පුප්ඵඛාදනීකය මූලෙපුප්ඵං ඛා ෙපුප්ඵං චච්චුපුප්ඵං තම්බෙපුප්ඵං
වජෙලිපුප්ඵං ජජ්ඣරීපුප්ඵං චූළනිප්ඵාවපුප්ඵං මහානිප්ඵාවපුප්ඵං 
ෙකසරුෙපුප්ඵං නාළිකෙ තාලකෙතොනං තරුණපුප්ඵානි කසතව ණපුප්ඵං
සිග්ගුපුප්ඵං උප්පලපදුමජාතිොනං පුප්ඵානි ෙණ්ණිෙමත්තං අ න්ධිෙපුප්ඵං
ෙළී පුප්ඵං ජීවන්තීපුප්ඵන්ති එවමාදි කතසු කතසු ජනපකදසු
පෙතිආහා වකසනමනුස්සානංඛාදනීයත්ථං ක ොජනීයත්ථඤ්චඵ ණෙපුප්ඵං
යාවොලිෙං. 
අකසොෙබකුලකුයයෙපුන්නා චම්පෙජාතිෙණවී ෙණිො කුන්දනවමාලිෙම
ල්ලිොදීනං පන පුප්ඵං යාවජීවිෙං තස්ස  ණනාය අන්කතො නත්ථි. පාළියං
පනස්සෙසාවක සජ්කජකනවසඞ් කහො කවදිතබ්කබො. 

ඵලඛාදනීකය 

පනසලබුජතාලනාළිකෙ අම්බජම්බූඅම්බාටෙතින්තිණිෙමාතුලුඞ් ෙපිත්ථලාබු
කුම් ණ්ඩපුස්සඵලතිම්බරූසෙතිපුසවාතිඞ් ණකචොචකමොචමධුොදීනං ඵලානි
යානි කලොකෙ කතසු කතසු ජනපකදසු පෙතිආහා වකසන මනුස්සානං 
ඛාදනීයත්ථං ක ොජනීයත්ථඤ්ච ඵ න්ති, සබ්බානි තානි යාවොලිොනි.
නාම ණනවකසනකනසංන සක්ොපරියන්තංදස්කසතුං.යානිපනපාළියං– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ඵලානි ක සජ්ජානි – බිලඞ් ං, පිප්ඵලිං, 
මරිචං, හරීතෙං, විභීතෙං, ආමලෙං, ක ොට්ඨඵලං, යානි වා පනඤ්ඤානිපි
අත්ථි ඵලානි ක සජ්ජානි කනව ඛාදනීකය ඛාදනීයත්ථං ඵ න්ති න
ක ොජනීකය ක ොජනීයත්ථංඵ න්තී’’ති)මහාව.263) – 

වුත්තානි, තානි යාවජීවිොනි. කතසම්පි අපරිපක්ොනි අච්ඡිව 

බිම්බව ණකෙතෙොස්මරීආදීනං ඵලානි ජාතිඵලං ෙටුෙඵලං එළා
තක්කෙොලන්තිඑවංනාමවකසනන සක්ොපරියන්තංදස්කසතුං. 

අට්ඨිඛාදනීකය ලබුජට්ඨි පනසට්ඨි අම්බාටෙට්ඨි සාලට්ඨි
ඛජ්ජූරීකෙතෙතිම්බරූසොනං තරුණඵලට්ඨි තින්තිණිෙට්ඨි බිම්බඵලට්ඨි
උප්පල පදුමජාතීනං කපොක්ඛ ට්ඨීති එවමාදීනි කතසු කතසු ජනපකදසු 

මනුස්සානං පෙතිආහා වකසන ඛාදනීයත්ථං ක ොජනීයත්ථඤ්ච ඵ ණොනි
අට්ඨීනි යාවොලිොනි. මධුෙට්ඨි පුන්නා ට්ඨි හරීතොදීනං අට්ඨීනි
සිද්ධත්ථෙට්ඨි  ාජිෙට්ඨීති එවමාදීනි අට්ඨීනි යාවජීවිොනි. කතසං පාළියං
ඵලක සජ්කජකනවසඞ් කහොකවදිතබ්කබො. 
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පිට්ඨඛාදනීකය සත්තන්නං තාව ධඤ්ඤානං ධඤ්ඤානුකලොමානං 
අප ණ්ණානඤ්ච පිට්ඨං පනසපිට්ඨං ලබුජපිට්ඨං අම්බාටෙපිට්ඨං සාලපිට්ඨං 
කධොතෙතාලපිට්ඨඤ්ච ඛී වල්ලිපිට්ඨඤ්චාති එවමාදීනි කතසු කතසු ජනපකදසු
පෙතිආහා වකසන මනුස්සානං ඛාදනීයත්ථං ක ොජනීයත්ථඤ්ච ඵ ණොනි
පිට්ඨානි යාවොලිොනි. අකධොතෙං තාලපිට්ඨං ඛී වල්ලිපිට්ඨං
අස්ස න්ධාදිපිට්ඨානිචයාවජීවිොනි.කතසංපාළියං ෙසාකවහිචමූලඵකලහිච
සඞ්ඝකහොකවදිතබ්කබො. 

නියයාසඛාදනීකය එකෙො උච්ඡුනියයාකසොව සත්තාහොලිකෙො. කසසා 
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, ජතූනික සජ්ජානි – හිඞ්ගුං හිඞ්ගුජතුං හිඞ්ගුසිපාටිෙං 
තෙං තෙපත්තිං තෙපණ්ණිං සජ්ජුලසං යානි වා පනඤ්ඤානිපි අත්ථි ජතූනි 

ක සජ්ජානී’’ති )මහාව. 263) එවං පාළියං වුත්තනියයාසා යාවජීවිො. තත්ථ 

කයවාපනෙවකසන සඞ් හිතානං අම්බනියයාකසො ෙණිො නියයාකසොති එවං
නාමවකසන න සක්ො පරියන්තං දස්කසතුං. එවං ඉකමසු මූලඛාදනීයාදීසු 

යංකිඤ්චි යාවොලිෙං, සබ්බම්පි ඉමස්මිං අත්කථ ‘‘අවකසසං ඛාදනීයං
නාමා’’තිසඞ් හිතං. 

කභොජනීයංනාමපඤ්චකභොජනානීතිආදිම්හියං වත්තබ්බංතංවුත්තකමව. 

ඛාදිස්සාමභුඤ්ජිස්සාමීති, පටිග් ණ්හාතීතිකයොභික්ඛුවිොකලඑතංඛාදනීයං
ක ොජනීයඤ්ච පටිග් ණ්හාති, තස්ස පටිග් හකණ තාව ආපත්ති දුක්ෙටස්ස.
කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

එළෙකලොමසමුට්ඨානං–ොයකතොචොයචිත්තකතොචසමුට්ඨාති, කිරියං, 
කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, 
තිකවදනන්ති. 

විොලක ොජනසික්ඛාපදංසත්තමං. 

8. සන්නිධිොරෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

252. අට්ඨමසික්ඛාපකද – කබ් ට්ඨසීකසො නාම ජටිලසහස්සබ් න්තක ො

මහාකථක ො. අරඤ්කඤ විහරතීති කජතවනස්ස අවිදූක  පධානඝක  එෙස්මිං

ආවාකසවසති. සුක්ඛකුරන්ති අසූපබයඤ්ජනංඔදනං.කසොකි අන්කතො ාකම
භුඤ්ජිත්වා පච්ඡා පිණ්ඩාය චරිත්වා තාදිසං ඔදනං ආහ ති, තඤ්ච කඛො
අප්පිච්ඡතාය, නපච්චයගිද්ධතාය.කථක ොකි සත්තාහං නික ොධසමාපත්තියා
වීතිනාකමත්වා සමාපත්තිකතො වුට්ඨාය තං පිණ්ඩපාතං උදකෙන කතකමත්වා
භුඤ්ජති, තකතො පුන සත්තාහං සමාපත්තියා නිසීදති. එවං ද්කවපි තීණිපි 

චත්තාරිපිසත්තාහානිවීතිනාකමත්වා ාමංපිණ්ඩායපවිසති.කතනවුත්තං– 

‘‘චිකරන ාමංපිණ්ඩායපවිසතී’’ති. 
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253. ොක ො ෙ ණං කිරියාති අත්ථකතො එෙං, සන්නිධිොක ො අස්සාති

සන්නිධිො ං; සන්නිධිො කමව සන්නිධිොරෙං. පටිග් කහත්වා එෙ ත්තං
වීතිනාමිතස්කසතං අධිවචනං. කතකනවස්ස පද ාජකන වුත්තං –
‘‘සන්නිධිො ෙංනාමඅජ්ජපටිග් හිතං අප ජ්ජූ’’ති. 

පටිග් ණ්හාති ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති එවං සන්නිධිෙතං යංකිඤ්චි
යාවොලිෙං වා යාමොලිෙං වා අජ්කඣොහරිතුොමතාය  ණ්හන්තස්ස
පටිග් හකණ තාව ආපත්ති දුක්ෙටස්ස. අජ්කඣොහ කතො පන එෙකමෙස්මිං 
අජ්කඣොහාක  පාචිත්තියං. සකචපි පත්කතො දුද්කධොකතො කහොති, යං අඞ්ගුලියා
ඝංසන්තස්ස කලඛා පඤ්ඤායති,  ණ්ඨිෙපත්තස්ස වා  ණ්ඨිෙන්තක 
ස්කනකහො පවිට්කඨො කහොති, කසො උණ්කහ ඔතාකපන්තස්ස පග්ඝ ති, 

උණ්හයාගුයා වා  හිතාය සන්දිස්සති, තාදිකස පත්කතපි පුනදිවකස
භුඤ්ජන්තස්සපාචිත්තියං.තස්මාපත්තං කධොවිත්වාපුනතත්ථඅච්කඡොදෙංවා
ආසිඤ්චිත්වා අඞ්ගුලියා වා ඝංසිත්වා නිස්කනහ ාකවො ජානිතබ්කබො. සකච හි
උදකෙ වා ස්කනහ ාකවො පත්කත වා අඞ්ගුලිකලඛා පඤ්ඤායති, දුද්කධොකතො
කහොති.කතලවණ්ණපත්කතපනඅඞ්ගුලිකලඛා පඤ්ඤායති, සාඅබ්කබොහාරිො.
යං භික්ඛූ නි කපක්ඛා සාමකණ ානං පරිච්චජන්ති, තඤ්කච සාමකණ ා
නිදහිත්වා කදන්ති, සබ්බං වට්ටති. සයං පටිග් කහත්වා අපරිච්චත්තකමව හි
දුතියදිවකසනවට්ටති.තකතොහිඑෙසිත්ථම්පිඅජ්කඣොහ කතො පාචිත්තියකමව. 

අෙප්පියමංකසසු මනුස්සමංකස ථුල්ලච්චකයන සද්විං පාචිත්තියං, 
අවකසකසසු දුක්ෙකටන සද්ධිං. යාමොලිෙං සති පච්චකය අජ්කඣොහ කතො
පාචිත්තියං.ආහා ත්ථායඅජ්කඣොහ කතොදුක්ෙකටනසද්ධිංපාචිත්තියං.සකච 

පවාරිකතො හත්වා අනතිරිත්තෙතං අජ්කඣොහ ති, පෙතිආමිකස ද්කව
පාචිත්තියානි, මනුස්සමංකස ථුල්ලච්චකයන සද්ධිං ද්කව, කසසඅෙප්පියමංකස
දුක්ෙකටන සද්ධිං, යාමොලිෙං සති පච්චකය සාමිකසන මුකඛන
අජ්කඣොහ කතො ද්කව, නි ාමිකසන එෙකමව. ආහා ත්ථාය අජ්කඣොහ කතො
විෙප්පද්වකයපිදුක්ෙටංවඩ්ඪති.සකචවිොකලඅජ්කඣොහ ති, පෙතික ොජකන
සන්නිධිපච්චයා ච විොලක ොජනපච්චයා ච ද්කව පාචිත්තියානි, 

අෙප්පියමංකසසු ථුල්ලච්චයඤ්ච දුක්ෙටඤ්ච වඩ්ඪති. යාමොලිකෙසු
විොලපච්චයා අනාපත්ති, අනතිරිත්තපච්චයා පන විොකල සබ්බවිෙප්කපසු
අනාපත්ති. 

255. සත් ාහොලිෙං යාවජීවිෙං ආහාරත්ථායාති ආහා ත්ථාය
පටිග් ණ්හකතො පටිග් හණපච්චයාතාවදුක්ෙටං, අජ්කඣොහ කතොපනසකච
නි ාමිසං කහොති, අජ්කඣොහාක  අජ්කඣොහාක  දුක්ෙටං. අථ ආමිසසංසට්ඨං
පටිග් කහත්වාඨපිතංකහොති, යථාවත්ථුෙං පාචිත්තියකමව. 
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256. අනාපත්ති යාවොලිෙන්තිආදිම්හි විොලක ොජනසික්ඛාපකද 
නිද්දිට්ඨං ඛාදනීයක ොජනීයං යාව මජ්ඣන්තිෙසඞ්ඛාකතො ොකලො, තාව

භුඤ්ජිතබ්බකතො යාවොලිෙං. සද්ධිං අනුකලොමපාකනහි අට්ඨවිධං පානං යාව 

 ත්තියාපච්ඡිමයාමසඞ්ඛාකතොයාකමො, තාවපරිභුඤ්ජිතබ්බකතොයාකමොොකලො

අස්සාති යාමොලිෙං. සප්පිආදිපඤ්චවිධංක සජ්ජංසත්තාහංනිකධතබ්බකතො 

සත්තාකහො ොකලො අස්සාති සත් ාහොලිෙං. ඨකපත්වා උදෙං අවකසසං

සබ්බම්පියාවජීවංපරිහරිත්වාසතිපච්චකයපරිභුඤ්ජිතබ්බකතො යාවජීවෙන්ති
වුච්චති. 

තත්ථ අරුකණොදකයව පටිග් හිතං යාවොලිෙං සතක්ඛත්තුම්පි නිදහිත්වා
යාවොකලො නාතික්ෙමති තාව, යාමොලිෙං එෙං අකහො ත්තං, 
සත්තාහොලිෙං සත්ත ත්තං, ඉත ං සති පච්චකය, යාවජීවම්පි
පරිභුඤ්ජන්තස්ස අනාපත්ති. කසසකමත්ථ උත්තානකමව. අට්ඨෙථාසු පන
ඉමස්මිං ඨාකන පානෙථා ෙප්පියානුකලොමෙථා ‘‘ෙප්පති නු කඛො
යාවොලිකෙනයාමොලිෙ’’න්තිආදිෙථාච ෙප්පියභූමිෙථාචවිත්ථාරිතා, තං
මයංආ තට්ඨාකනකයවෙථයිස්සාම. 

එළෙකලොමසමුට්ඨානං – ොයකතොචොයචිත්තකතොච සමුට්ඨාති, කිරියං, 
කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, 
තිකවදනන්ති. 

සන්නිධිො ෙසික්ඛාපදංඅට්ඨමං. 

9. පණී කභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

257. නවමසික්ඛාපකද – පණී කභොජනානීති උත්තමක ොජනානි. ෙස්ස

සම්පන්නංනමනාපන්තිසම්පත්තියුත්තංෙස්සනපියං. සාදුන්තිසු සං. 

259. කයො පන භික්ඛු එවරූපානි පණී කභොජනානි අගි ාකනො අත් කනො

අත්ථාය විඤ්ඤාකපත්වා භුඤ්කජයයාති එත්ථ සුද්ධානි සප්පිආදීනි
විඤ්ඤාකපත්වා භුඤ්ජන්කතො පාචිත්තියං නාපජ්ජති, කසඛිකයසු
සූකපොදනවිඤ්ඤත්තිදුක්ෙටං ආපජ්ජති, ඔදනසංසට්ඨානි පන විඤ්ඤාකපත්වා
භුඤ්ජන්කතොපාචිත්තියංආපජ්ජතීතිකවදිතබ්කබො, අයංකික ත්ථඅධිප්පාකයො.
කතකනව ච ‘‘පණීතානී’’ති අවත්වා ‘‘පණීතක ොජනානී’’ති සුත්කත වුත්තං.
‘‘පණීතානී’’ති හි වුත්කත සප්පිආදීනංකයව  හණං කහොති, 

‘‘පණීතක ොජනානී’’ති වුත්කතපනපණීතසංසට්ඨානිසත්තධඤ්ඤනිබ්බත්තානි
ක ොජනානිපණීතක ොජනානීතිඅයමත්කථො පඤ්ඤායති. 
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ඉදානි විඤ්ඤාකපති පකයොක  දුක්ෙටන්තිආදීසු අයං විනිච්ඡකයො –
‘‘සප්පිනා  ත්තං කදහි, සප්පිං ආකිරිත්වා කදහි, සප්පිමිස්සෙං ෙත්වා කදහි, 

සහසප්පිනා කදහි, සප්පිඤ්ච  ත්තඤ්ච කදහී’’ති විඤ්ඤාකපන්තස්ස
විඤ්ඤත්තියා දුක්ෙටං, පටිග් හකණ දුක්ෙටං, අජ්කඣොහාක  පාචිත්තියං.
‘‘සප්පි ත්තං කදහී’’ති වුත්කත පන යස්මා සාලි ත්තං විය සප්පි ත්තංනාම
නත්ථි; තස්මාසූකපොදනවිඤ්ඤත්තිදුක්ෙටකමව කවදිතබ්බං. 

සකච පන‘‘සප්පිනා ත්තංකදහී’’තිවුත්කත  ත්තංදත්වා‘‘සප්පිංෙත්වා
භුඤ්ජා’’තිනවනීතංවාඛී ංවාදධිංවාකදති, මූලං වා පනකදති, ‘‘ඉමිනාසප්පිං
 කහත්වාභුඤ්ජා’’ති යථාවත්ථුෙකමව.‘‘ක ොසප්පිනා ත්තංකදහී’’තිවුත්කත
පන ක ොසප්පිනා වා කදතු, ක ොසප්පිම්හි අසති, පුරිමනකයකනව
ක ොනවනීතාදීනි වා  ාවිංකයව වා කදතු ‘‘ඉකතො සප්පිනා භුඤ්ජා’’ති
යථාවත්ථුෙකමව. සකච පන ක ොසප්පිනා යාචිකතො අජියා සප්පිආදීහි කදති, 

විසඞ්කෙතං. එවඤ්හි සති අඤ්ඤං යාචිකතන අඤ්ඤං දින්නං නාම කහොති, 

තස්මාඅනාපත්ති.එසනකයොඅජියාසප්පිනාකදහීතිආදීසුපි. 

‘‘ෙප්පියසප්පිනාකදහී’’තිවුත්කතඅෙප්පියසප්පිනාකදති, විසඞ්කෙතකමව.
‘‘අෙප්පියසප්පිනාති වුත්කත අෙප්පියසප්පිනා කදති, පටිග් හකණපි 

පරික ොක පි දුක්ෙටකමව. අෙප්පියසප්පිම්හි අසති පුරිමනකයකනව
අෙප්පියනවනීතාදීනි කදති ‘‘සප්පිං ෙත්වා භුඤ්ජා’’ති අෙප්පියසප්පිනාව
දින්නං කහොති. ‘‘අෙප්පියසප්පිනා’’ති වුත්කත ෙප්පිකයන කදති, විසඞ්කෙතං.
‘‘සප්පිනා’’ති වුත්කත කසකසසු නවනීතාදීසු අඤ්ඤතක න කදති, 

විසඞ්කෙතකමව. එස නකයො නවනීකතන කදහීතිආදීසුපි. කයන කයන හි
විඤ්ඤත්තිකහොති, තස්මිංවාතස්සමූකලවාලද්කධ, තං තංලද්ධකමවකහොති. 

සකච පන අඤ්ඤං පාළියාආ තං වා අනා තං වා කදන්ති, විසඞ්කෙතං. 
පාළියං ආ තනවනීතාදීනි ඨකපත්වා අඤ්කඤහි නවනීතාදීහි
විඤ්ඤාකපන්තස්ස දුක්ෙටං. යථා ච ‘‘සප්පි ත්තං කදහී’’ති වුත්කත
සාලි ත්තස්ස විය සප්පි ත්තස්ස අ ාවා සූකපොදනවිඤ්ඤත්තිදුක්ෙටකමව
කහොතීති වුත්තං. එවං නවනීත ත්තං කදහීතිආදීසුපි. පටිපාටියා එෙකමෙං
විත්ථාක ත්වා වුච්චමාකනපි හි අයකමවත්කථො වත්තබ්කබො සියා, කසො ච 

සඞ්කඛකපනපි සක්ොඤාතුං, කිං තත්ථ විත්ථාක න? කතන වුත්තං – ‘‘එස
නකයොනවනීකතන කදහීතිආදීසුපී’’ති. 

සකච පන සබ්කබහිපි සප්පිආදීහි එෙට්ඨාකන වා නානාට්ඨාකන වා 
විඤ්ඤාකපත්වා පටිලද්ධං එෙ ාජකන ආකිරිත්වා එෙ සං ෙත්වා තකතො
කුසග්ක නාපි ජිව්හග්ක  බින්දුං ඨකපත්වා අජ්කඣොහ ති, නව පාචිත්තියානි
ආපජ්ජති.වුත්තම්පි කචතංපරිවාක – 
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‘‘ොයිොනිනවාචසිොනි, 

සබ්බානිනානාවත්ථුොනි; 

අපුබ්බං අචරිමංආපජ්කජයයඑෙකතො, 
පඤ්හාකමසාකුසකලහිචින්තිතා’’ති.)පරි.481); 

261. අගි ාකනො ගි ානසඤ්ඤීති එත්ථ සකච ගිලානසඤ්ඤීපි හත්වා
ක සජ්ජත්ථාය පඤ්ච ක සජ්ජානි විඤ්ඤාකපති, මහානාමසික්ඛාපකදන
ොක තබ්කබො. නව පණීතක ොජනානි විඤ්ඤාකපන්කතො පන ඉමිනා
සික්ඛාපකදන ොක තබ්කබො. භික්ඛුනීනං පන එතානි පාටිකදසනීයවත්ථූනි
කහොන්ති, සූකපොදනවිඤ්ඤත්තියං උ කයසම්පි කසඛපණ්ණත්තිදුක්ෙටකමව.
කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

චතුසමුට්ඨානං–ොයකතොොයවාචකතොොයචිත්තකතොොයවාචාචිත්තකතොච 

සමුට්ඨාති, 

කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණතිවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

පණීතක ොජනසික්ඛාපදංනවමං. 

10. දන් කපොනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

263. දසමසික්ඛාපකද–චතූසුපච්චකයසුඅන්තමකසොදන්තෙට්ඨම්පිසබ්බං

පංසුකූලකමව අස්සාති සබ්බ්පංසුකූලිකෙො. කසොකි සුසාකනඡඩ්ඩත ාජනකමව 

පත්තං ෙත්වා තත්ථ ඡඩ්ඩතකචොළකෙකහව චීව ං ෙත්වා තත්ථ

ඡඩ්ඩතමඤ්චපීඨොනිකයව  කහත්වාපරිභුඤ්ජති. අයයකවොසාටි ොනීතිඑත්ථ 

අයයා වුච්චන්ති ොලඞ්ෙතා පිතිපිතාමහා. කවොසාටි ොනි වුච්චන්ති කතසං
අත්ථාය සුසානාදීසු ඡඩ්ඩතොනි ඛාදනීයක ොජනීයානි; මනුස්සා කි 
ොලඞ්ෙකතඤාතකෙඋද්දිස්සයංකතසංසජීවොකලපියං කහොති, තංඑකතසු
සුසානාදීසුපිණ්ඩං පිණ්ඩංෙත්වා ‘‘ඤාතොකනො පරිභුඤ්ජන්තූති ඨකපන්ති.
කසො භික්ඛු තං  කහත්වා භුඤ්ජති, අඤ්ඤං පණීතම්පි දියයමානං න ඉච්ඡති.
කතන වුත්තං – ‘‘සුසාකනපි රුක්ඛමූකලපි උම්මාක පි අයයකවොසාටිතොනි

සාමං  කහත්වාපරිභුඤ්ජතී’’ති. කථකරොතිථික ොඝනබද්කධො. වඨකරොතිථූකලො; 

ථූකලො ච ඝනසරීක ො චායං භික්ඛූති වුත්තං කහොති. මනුස්සමංසං මඤ්කඤ

ඛාදතීති මනුස්සමංසං ඛාදතීති නං සල්ලක්කඛම; මනුස්සමංසං ඛාදන්තා හි
ඊදිසා වන්තීතිඅයංකතසංඅධිප්පාකයො. 

264. උදෙදන් කපොකන කුක්කුච්චායන්තීති එත්ථ කත භික්ඛූ ‘‘අදින්නං 
මුඛද්වා ං ආහා ං ආහක යයා’’ති පදස්ස සම්මා අත්ථං අසල්ලක්කඛත්වා
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කුක්කුච්චායිසුං,   වා පන යථාඋප්පන්නස්ස වත්ථුස්ස වකසන පිතා විය
දා කෙකතභික්ඛූසඤ්ඤාකපන්කතොඅනුපඤ්ඤත්තිංඨකපසි. 

265. අදින්නන්ති ොකයන වා ොයපටිබද්කධන වා  ණ්හන්තස්ස
ොයොයපටිබද්ධනිස්සග්ගියානං අඤ්ඤත වකසන න දින්නං. එතකදව හි
සන්ධාය පද ාජකන ‘‘අදින්නං නාම අප්පටිග් හිතෙං වුච්චතී’’ති වුත්තං.
දුතියපා ාජිකෙ පන ‘‘අදින්නං නාම ප පරිග් හිතෙං වුච්චතී’’ති වුත්තං. 

දින්නන්තිඉදංපනතස්කසවඅදින්නස්සපටිපක්ඛවකසන ලක්ඛණදස්සනත්ථං

උද්ධටං.නිද්කදකසචස්ස ‘‘ොකයනවා ොයපටිබ්ද්කධනවානිස්සග්ගිකයනවා

කදන්ක ’’ති එවං අඤ්ඤස්මිං දදමාකන ‘‘හත්ථපාකස ඨික ො ොකයන වා

ොයපටිබ්ද්කධන වා පටිග් ණ්හාතීති තං එවං දියයමානං අන්තමකසො
 ථක ණුම්පි සකච පුබ්කබ වුත්තලක්ඛකණ හත්ථපාකස ඨිකතො ොකයන වා
ොයපටිබද්කධනවාපටිග් ණ්හාති, එතංඑවං පටිග් හිතංදින්නංනාමවුච්චති.
න‘‘ඉදං ණ්හ, ඉදංතවකහොතූ’’තිආදිවචකනන නිස්සට්ඨං. 

තත්ථ ොකයනාති හත්ථාදීසු කයන කෙනචි සරී ාවයකවන; අන්තමකසො
පාදඞ්ගුලියාපිදියයමානංොකයනදින්නංනාමකහොති, පටිග් හකණපිඑකසව
නකයො. කයන කෙනචි හි සරී ාවයකවන  හිතං ොකයන  හිතකමව කහොති.
සකචපි නත්ථුෙ ණියා දියයමානං නාසාපුකටන අෙල්ලකෙො වා මුකඛන
පටිග් ණ්හාති. ආක ො මත්තකමව හි එත්ථ පමාණන්ති අයං නකයො

මහාපච්චරියං වුත්කතො. ොයපටිබ්ද්කධනාති ෙටච්ඡුආදීසු කයන කෙනචි
උපෙ කණන දින්නං ොයපටිබද්කධන දින්නං නාම කහොති. පටිග් හකණපි
එකසව නකයො. කයන කෙනචි සරී පටිබද්කධන පත්තථාලොදිනා  හිතං

ොයපටිබද්කධන  හිතකමව කහොති. නිස්සග්ගිකයනාති ොයකතො ච
ොයපටිබද්ධකතො ච කමොකචත්වා හත්ථපාකස ඨිතස්ස ොකයන වා
ොයපටිබද්කධන වා පාතියමානම්පි නිස්සග්ගිකයන පකයොක න දින්නං නාම
කහොති.අයංතාවපාළිවණ්ණනා. 

අයංපකනත්ථ පාළිමුත් ෙවිනිච්ඡකයො – පඤ්චඞ්ක හිපටිග් හණංරුහති
–ථාමමජ්ඣිමස්සපුරිසස්සඋච්චා ණමත්තංකහොති, හත්ථපාකසොපඤ්ඤායති, 

අභිහාක ො පඤ්ඤායති, කදකවො වාමනුස්කසොවාති ච්ඡාන කතොවා ොකයන
වාොයපටිබද්කධන වා නිස්සග්ගිකයන වා කදති, තං කච භික්ඛුොකයන වා
ොයපටිබද්කධනවාපටිග් ණ්හාති.එවංපඤ්චහඞ්ක හි පටිග් හණංරුහති. 

තත්ථ ඨිතනිසින්නනිපන්නානං පවා ණසික්ඛාපකද වුත්තනකයකනව 

හත්ථපාකසො කවදිතබ්කබො. සකච පන දායෙපටිග් ාහකෙසු එකෙො ආොකස 

කහොති, එකෙො භූමියං, භූමට්ඨස්සචසීකසනආොසට්ඨස්සච ඨකපත්වාදාතුංවා
 කහතුං වා පසාරිතහත්ථං, යං ආසන්නත ං අඞ් ං, තස්ස ඔරිමන්කතන 
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හත්ථපාසප්පමාණං පරිච්ඡින්දිතබ්බං. සකචපි එකෙො කූකප කහොති, එකෙො
කූපතකට, එකෙො වා පන රුක්කඛ, එකෙො පථවියං, වුත්තනකයකනව
හත්ථපාසප්පමාණං පරිච්ඡින්දිතබ්බං. එවරූකප හත්ථපාකස ඨත්වා සකචපි
පක්ඛීමුඛතුණ්ඩකෙනවාහත්ථීවාකසොණ්ඩාය කහත්වා පුප්ඵං වා ඵලංවා
කදති, පටිග් හණංරුහති.සකචපනඅද්ධට්ඨම තනස්සාපිහත්ථිකනො ඛන්කධ
නිසින්කනො, කතනකසොණ්ඩායදියයමානං ණ්හාති, වට්ටතිකයව. 

එකෙො බහූනි  ත්තබයඤ්ජන ාජනානි සීකස ෙත්වා භික්ඛුස්ස සන්තිෙං
ආ න්ත්වාඨිතකෙොව ණ්හථාතිවදති, නතාවඅභිහාක ොපඤ්ඤායති, තස්මා
න  කහතබ්බං. සකච පන ඊසෙම්පි ඔනමති, භික්ඛුනා හත්ථං පසාක ත්වා
කහට්ඨිම ාජනං එෙකදකසනාපි සම්පටිච්ඡිතබ්බං. එත්තාවතා සබ්බ ාජනානි
පටිග් හිතානිකහොන්ති, තකතො පට්ඨායඔක ොකපත්වාවාඋග්ඝාකටත්වාවායං
ඉච්ඡති, තං කහත්වාභුඤ්ජිතුං වට්ටති.ස ත්තපච්ඡිආදිම්හිපනඑෙ ාජකන
වත්තබ්බකමවනත්ථි, ොකජන  ත්තං හ න්කතොපි සකච ොජං ඔනාකමත්වා
කදති, වට්ටති. තිංසහත්කථො කවණු කහොති, එෙස්මිං අන්කත ගුළකුම්ක ො
බද්කධො, එෙස්මිං සප්පිකුම්ක ො, තඤ්කච පටිග් ණ්හාති, සබ්බං 
පටිග් හිතකමව.උච්ඡුයන්තකදොණිකතොපග්ඝ න්තකමව සං ණ්හථාතිවදති, 

අභිහාක ො න පඤ්ඤායතීති න  කහතබ්කබො. සකච පන ෙසටං ඡඩ්කඩත්වා
හත්කථනඋස්සිඤ්චිත්වා උස්සිඤ්චිත්වාකදති, වට්ටති. 

බහූපත්තා මඤ්කචවා පීකඨවාෙටසා කෙවා කදොණියං වා ඵලකෙවා 
ඨපිතා කහොන්ති, යත්ථ ඨිතස්ස දායකෙො හත්ථපාකස කහොති, තත්ථ ඨත්වා
පටිග් හණසඤ්ඤාය මඤ්චාදීනිඅඞ්ගුලියාපිඵුසිත්වාඨිකතනවානිසින්කනන
වානිපන්කනනවායංකතසු පත්කතසු දියයති, තංසබ්බංපටිග් හිතංකහොති.
සකචපි පටිග් කහස්සාමීති මඤ්චාදීනි ආරුහිත්වා නිසීදති, වට්ටතිකයව. සකච
පනමඤ්චාදීනි හත්කථන කහත්වාමඤ්කචනිසීදති, වත්තබ්බකමවනත්ථි. 

පථවියං පන සකචපි කුච්ඡියා කුච්ඡිං ආහච්ච ඨිතා කහොන්ති, යං යං 
අඞ්ගුලියාවාසූචියාවාඵුසිත්වානිසින්කනොකහොති, තත්ථතත්ථදියයමානකමව 

පටිග් හිතං කහොති. ‘‘යත්ථ ෙත්ථචි මහාෙටසා හත්ථත්ථ ණාදීසු
ඨපිතපත්කත පටිග් හණං න රුහතී’’ති වුත්තං, තං හත්ථපාසාතික්ෙමං
සන්ධාය වුත්තන්ති කවදිතබ්බං. හත්ථපාකස පන සති යත්ථ ෙත්ථචි වට්ටති 

අඤ්ඤත්රතත්ථජාතො. 

තත්ථජාතකෙ පනපදුමිනිපණ්කණවා කිංසුෙපණ්ණාදිම්හිවානවට්ටති.
නහිතංොයපටිබද්ධසඞ්ඛයං  ච්ඡති. යථා ච තත්ථජාතකෙ; එවං ඛාණුකෙ
බන්ධිත්වා ඨපිතමඤ්චාදිම්හි අසංහාරිකම ඵලකෙ වා පාසාකණ වා න
රුහතිකයව, කතපි හි තත්ථජාතෙසඞ්කඛපුප ා කහොන්ති. භූමියං අත්ථකතසු
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සුඛුකමසු තින්තිණිොදිපණ්කණසුපි පටිග් හණං න රුහති, න හි තානි
සන්ධාක තුං සමත්ථානීති. මහන්කතසු පන පදුමිනිපණ්ණාදීසු රුහති. සකච
හත්ථපාසං අතික්ෙම්ම ඨිකතො දීඝදණ්ඩකෙන උළුඞ්කෙන කදති, ආ න්ත්වා
කදහීතිවත්තබ්කබො.වචනංඅසුත්වාවාඅනාදියිත්වාවා පත්කතආකි තිකයව, 

පුනපටිග් කහතබ්බං.දූක ඨත්වා ත්තපිණ්ඩංඛිපන්කතපිඑකසව නකයො. 

සකච පත්තත්ථවිෙකතො නීහරියමාකන පත්කත  ජනචුණ්ණානි කහොන්ති, 

සති උදකෙ කධොවිතබ්කබො, අසති  ජනචුණ්ණං පුච්ඡිත්වා පටිග් කහත්වා වා
පිණ්ඩාය චරිතබ්බං. සකච පිණ්ඩාය ච න්තස්ස  ජං පතති, පටිග් කහත්වා
භික්ඛා  ණ්හිතබ්බා.අප්පටිග් කහත්වා ණ්හකතොවිනයදුක්ෙටං.තංපනපුන
පටිග් කහත්වා භුඤ්ජකතො අනාපත්ති. සකච පන ‘‘පටිග් කහත්වා කදථා’’ති
වුත්කතවචනංඅසුත්වාවා අනාදියිත්වාවාභික්ඛංකදන්තිකයව, විනයදුක්ෙටං
නත්ථි, පුනපටිග් කහත්වා අඤ්ඤාභික්ඛා කහතබ්බා. 

සකච මහාවාකතො තකතො තකතො  ජං පාකතති, න සක්ො කහොති භික්ඛං
 කහතුං, ‘‘අනුපසම්පන්නස්ස දස්සාමී’’ති සුද්ධචිත්කතන ආක ො ං ෙත්වා
 ණ්හිතුංවට්ටති. එවංපිණ්ඩායචරිත්වාවිහා ංවාආසනසාලංවා න්ත්වාතං
අනුපසම්පන්නස්ස දත්වා පුන කතන දින්නං වා තස්ස විස්සාකසන වා
පටිග් කහත්වාභුඤ්ජිතුංවට්ටති. 

සකචභික්ඛාචාක ස ජංපත්තංභික්ඛුස්සකදති, කසොවත්තබ්කබො– ‘‘ඉමං
පටිග් කහත්වාභික්ඛං වා ණ්කහයයාසි, පරිභුඤ්කජයයාසිවා’’තිකතනතථා 
ොතබ්බං. සකච  ජං උපරි උප්පිලවති, ෙඤ්ජිෙං පවාකහත්වා කසසං 
භුඤ්ජිතබ්බං.සකචඅන්කතොපවිට්ඨංකහොති, පටිග් කහතබ්බං.අනුපසම්පන්කන
අසති හත්ථකතො අකමොකචන්කතන, යත්ථ අනුපසම්පන්කනො අත්ථි තත්ථ
කනත්වා පටිග් කහතබ්බං. සුක්ඛ ත්කත පතිත ජං අපකනත්වා භුඤ්ජිතුං
වට්ටති. සකච අතිසුඛුමං කහොති, උපරි ත්කතන සද්ධිං අපකනතබ්බං, 
පටිග් කහත්වා වා භුඤ්ජිතබ්බං. යාගුං වා සූපං වා පු කතො ඨකපත්වා
ආලුකලන්තානං  ාජනකතො ඵුසිතානි උග් න්ත්වා පත්කත පතන්ති, පත්කතො
පටිග් කහතබ්කබො. 

උළුඞ්කෙන ආහරිත්වා කදන්තානං පඨමත ං උළුඞ්ෙකතො කථවා පත්කත 

පතන්ති, සුපතිතා, අභිහටත්තා කදොකසො නත්ථි. සකචපි චරුකෙන  ත්කත
ආකිරියමාකන චරුෙකතො මසි වා ඡාරිො වා පතති, අභිහටත්තා කනවත්ථි
කදොකසො. අනන්ත ස්ස භික්ඛුකනො දියයමානං පත්තකතො උප්පතිත්වා ඉත ස්ස
පත්කතපතති, සුපතිතං.පටිග් හිතකමවහිතංකහොති. 
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සකච ජජ්ඣරිසාඛාදිං ඵාකලත්වා එෙස්ස භික්ඛුකනො කදන්තානං සාඛකතො 
ඵුසිතානි අඤ්ඤස්ස පත්කත පතන්ති, පත්කතො පටිග් කහතබ්කබො. යස්ස
පත්තස්සඋපරි ඵාකලන්ති, තස්ස පත්කතපතිකතසු දාතුොමතාය අභිහටත්තා
කදොකසො නත්ථි. පායාසස්ස පූක ත්වා පත්තං කදන්ති, උණ්හත්තා කහට්ඨා
 කහතුං න සක්කෙොති, මුඛවට්ටියාපි  කහතුං වට්ටති. සකච තථාපි න
සක්කෙොති, ආධා කෙන ණ්හිතබ්කබො. 

ආසනසාලාය පත්තං  කහත්වා නිසින්කනො භික්ඛු නිද්දං ඔක්ෙන්කතො 
කහොති, කනවආහරියමානංනදියයමානංජානාති, අප්පටිග් හිතංකහොති.සකච
පන ආක ො ං ෙත්වා නිසින්කනො කහොති, වට්ටති. සකචපි කසො හත්කථන
ආධා ෙං මුඤ්චිත්වා පාකදන කපල්කලත්වා නිද්දායති, වට්ටතිකයව. පාකදන
ආධා ෙං අක්ෙමිත්වා පටිග් ණ්හන්තස්ස පන ජා  න්තස්සපි
අනාද පටිග් හණං කහොති, තස්මා න ොතබ්බං. කෙචි එවං ආධා කෙන
පටිග් හණං ොයපටිබද්ධපටිබද්කධන පටිග් හණං නාම කහොති, තස්මා න 

වට්ටතීති වදන්ති. තං කතසං වචනමත්තකමව. අත්ථකතො පන සබ්බම්කපතං
ොයපටිබද්ධකමව කහොති. ොයසංසග්ක පි කචස නකයො දස්සිකතොව. යම්පි
භික්ඛුස්සදියයමානංපතති, තම්පිසාමං කහත්වාපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති.තත්රිදං 
සුත්තං – 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, යං දියයමානං පතති, තං සාමං  කහත්වා 
පරිභුඤ්ජිතුංපරිච්චත්තංතං, භික්ඛකව, දායකෙහී’’ති)චූළව.273). 

ඉදඤ්ච පන සුත්තං කනයයත්ථං. තස්මා එවකමත්ථ අධිප්පාකයො
කවදිතබ්කබො – යං දියයමානං දායෙස්ස හත්ථකතො පරි ළිත්වා සුද්ධාය වා
භූමියා පදුමිනිපණ්ණවත්ථෙටසා ොදීසු වා පතති, තං සාමං  කහත්වා 
පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. යං පන ස ජාය භූමියා පතති, තං  ජං පුඤ්ඡිත්වා වා
කධොවිත්වා වා පටිග් කහත්වා වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං. සකච පන පවට්ටන්තං
අඤ්ඤස්ස භික්ඛුකනො සන්තිෙං  ච්ඡති, කතනආහ ාකපතුම්පි වට්ටති. සකච
තංභික්ඛුංවදති ‘‘ත්වංකයව ඛාදා’’තිතස්සාපිඛාදිතුංවට්ටති.අනාණත්කතන
පන කතන න  කහතබ්බං. අනාණත්කතනාපි ‘‘ඉත ස්ස දස්සාමී’’ති  කහතුං
වට්ටතීතිකුරුන්දියංවුත්තං.ෙස්මාපකනතං ඉත ස්සභික්ඛුකනො කහතුං න
වට්ටතීති?   වතා අනනුඤ්ඤාතත්තා.   වතා හි ‘‘සාමං  කහත්වා
පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති වදන්කතන යස්කසව තං දියයමානං පතති, තස්ස
අප්පටිග් හිතෙම්පිතං කහත්වාපරික ොක ොඅනුඤ්ඤාකතො.‘‘පරිච්චත්තං තං
භික්ඛකවදායකෙහී’’තිවචකනනපකනත්ථප සන්තො ාකවොදීපිකතො.තස්මා
අඤ්ඤස්ස සාමං  කහත්වා පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටති, තස්ස පන ආණත්තියා
වට්ටතීතිඅයංකික ත්ථ අධිප්පාකයො. 
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යස්මා ච තං අප්පටිග් හිතෙත්තා අනුඤ්ඤාතං, තස්මා යථාඨිතංකයව 

අනාමසිත්වා කෙනචි පිදහිත්වා ඨපිතං දුතියදිවකසපි පරිභුඤ්චිතුං වට්ටති, 

සන්නිධිපච්චයාඅනාපත්ති.පටිග් කහත්වාපනපරිභුඤ්ජිතබ්බං.තංදිවසංකයව
හි තස්සසාමං කහත්වාපරික ොක ොඅනුඤ්ඤාකතො, නතකතොප න්තිඅයම්පි
කික ත්ථ අධිප්පාකයො. 

ඉදානි අබ්කබොහාරිෙනකයො වුච්චති – භුඤ්ජන්තානඤ්හි දන්තා ඛියයන්ති, 

නඛා ඛියයන්ති, පත්තස්ස වණ්කණො ඛියයති, සබ්බං අබ්කබොහාරිෙං. යම්පි
සත්ථකෙනඋච්ඡුආදීසුඵාලිකතසුමලං පඤ්ඤායති, එතංනවසමුට්ඨිතංනාම 

පටිග් කහත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං. සත්ථෙං කධොවිත්වා ඵාලිකතසු මලං න
පඤ්ඤායති, කලොහ න්ධමත්තං කහොති, තං අබ්කබොහාරිෙං. යම්පි සත්ථෙං
 කහත්වාපරිහ න්ති, කතන ඵාලිකතපිඑකසවනකයො.නහිතංපරික ො ත්ථාය
පරිහ න්තීති. මූලක සජ්ජාදීනි පිසන්තානං වා කෙොට්කටන්තානං වා
නිසදනිසදකපොතෙඋදුක්ඛලමුසලාදීනි ඛියයන්ති, පරිහ ණෙවාසිං තාකපත්වා
ක සජ්ජත්ථාය තක්කෙ වා ඛීක  වා පක්ඛිපන්ති, තත්ථ නීලිො පඤ්ඤායති.
සත්ථකෙ වුත්තසදිකසොව විනිච්ඡකයො. ආමෙතක්ොදීසු පන සයං න
පක්ඛිපිතබ්බා.පක්ඛිපතිකච, සාමපාෙකතොනමුච්චති. 

කදකව වස්සන්කත පිණ්ඩාය ච න්තස්ස සරී කතො වා චීව කතො වා
කිලිට්ඨඋදෙංපත්කතපතති, තංපටිග් කහතබ්බං.රුක්ඛමූලාදීසු භුඤ්ජන්තස්ස
පතිකතපිඑකසවනකයො.සකචපනසත්තාහංවස්සන්කතකදකවසුද්ධංඋදෙං 
කහොති, අබ්ක ොොසකතො වා පතති, වට්ටති. සාමකණ ස්ස ඔදනං කදන්කතන
තස්ස පත්ත තං අච්ඡුපන්කතකනව දාතබ්කබො. පත්කතො වාස්ස
පටිග් කහතබ්කබො. අප්පටිග් හිකත ඔදනං ඡුපිත්වා පුන අත්තකනො පත්කත
ඔදනං ණ්හන්තස්සඋග් හිතකෙොකහොති. 

සකචපනදාතුොකමොහත්වා‘‘ආහ සාමකණ පත්තං, ඔදනං ණ්හා’’ති 

වදති, ඉතක ො ච ‘‘අලං මය්හ’’න්ති පටික්ඛිපති, පුන තකවකවතං මයා
පරිච්චත්ත’’න්ති ච වුත්කතපි ‘‘න මය්හං එකතනත්කථො’’ති වදති.
සතක්ඛත්තුම්පිපරිච්චජතු, යාව අත්තකනොහත්ථ තංපටිග් හිතකමවකහොති. 

සකච පන ආධා කෙ ඨිතං නි කපක්කඛො ‘‘ ණ්හා’’ති වදති, පුන
පටිග් කහතබ්බං.සාකපක්කඛොආධා කෙපත්තංඨකපත්වා‘‘එත්කතොපූවංවා 
 ත්තංවා ණ්හා’’තිසාමකණ ංවදති, සාමකණක ොහත්ථංකධොවිත්වාසකචපි
සතක්ඛත්තුං  කහත්වාඅත්තකනොපත්ත තංඅඵුසන්කතොවඅත්තකනොපත්කත
පක්ඛිපති, පුන පටිග් හණකිච්චංනත්ථි.යදිපනඅත්තකනොපත්ත තංඵුසිත්වා
තකතො  ණ්හාති, සාමකණ සන්තකෙන සංසට්ඨං කහොති, පුන
පටිග් කහතබ්බං.කෙචිපන‘‘සකචපි ය්හමානං ඡිජ්ජිත්වාතත්ථපතති, පුන
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පටිග් කහතබ්බ’’න්ති වදන්ති. තං ‘‘එෙං  ත්තපිණ්ඩං  ණ්හ, එෙං පූවං
 ණ්හ, ඉමස්සගුළපිණ්ඩස්සඑත්තෙංපකදසං  ණ්හා’’තිඑවංපරිච්ඡින්දිත්වා
වුත්කත කවදිතබ්බං. ඉධ පන පරිච්කඡකදො නත්ථි. තස්මා යං සාමකණ ස්ස
පත්කතපතති, තකදවපටිග් හණංවිජහති.හත්ථ තංපනයාව සාමකණක ො
වා ‘‘අල’’න්තිනඔ මති, භික්ඛුවානවාක ති, තාවභික්ඛුස්කසවසන්තෙං, 
තස්මාපටිග් හණංනවිජහති. 

සකච අත්තකනො වා භික්ඛූනං වා යාගුපචනෙ ාජකන කෙසඤ්චි අත්ථාය
ඔදනංපක්ඛිපති, ‘‘සාමකණ ,  ාජනස්සඋපරිහත්ථං ෙක ොහී’’තිවත්වාතස්ස
හත්කථ පක්ඛිපිතබ්බං, තස්ස හත්ථකතො  ාජකන පතිතඤ්හි දුතියදිවකස
 ාජනස්ස අෙප්පිය ාවං න ෙක ොති, පරිච්චත්තත්තා. සකච එවං අෙත්වා 
පක්ඛිපති, පත්තමිව ාජනංනි ාමිසංෙත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්බං.දායොයාගුකුටං 
ඨකපත්වා තා, තංදහ සාමකණක ොපටිග් ණ්හාකපතුංනසක්කෙොති, භික්ඛු
පත්තං උපනාකමති, සාමකණක ොකුටස්සගීවංපත්තස්සමුඛවට්ටියං ඨකපත්වා
ආවජ්කජති, පත්ත තායාගුපටිග් හිතාවකහොති.අථවා භික්ඛුභූමියංහත්ථං
ඨකපති, සාමකණක ො පවට්කටත්වා තත්ථ ආක ොකපති, වට්ටති. 
පූවපච්ඡි ත්තපච්ඡිඋච්ඡු ා ාදීසුපිඑකසවනකයො. 

සකච පටිග් හණූප ං  ා ං ද්කව තකයො සාමකණ ා කදන්ති, එකෙන වා 
බලවතා උක්ඛිත්තං ද්කව තකයො භික්ඛූ  ණ්හන්ති, වට්ටති. මඤ්චස්ස වා
පීඨස්ස වා පාකද කතලඝටං වා ඵාණිතඝටං වා නවනීතඝටං වා ලග්ක න්ති, 

භික්ඛුස්සමඤ්කචපිපීකඨපි නිසීදිතුංවට්ටති.උග් හිතෙංනාමනකහොති. 

නා දන්තකෙවාඅඞ්කුසකෙවාද්කවකතලඝටාලග්ගිතාකහොන්ති, උපරි 

පටිග් හිතකෙොකහට්ඨාඅප්පටිග් හිතකෙො, උපරිමං කහතුංවට්ටති.කහට්ඨා 
පටිග් හිතකෙොඋපරිඅප්පටිග් හිතකෙො, උපරිමං කහත්වාඉත ං ණ්හකතො
උපරිකමො උග් හිතකෙොකහොති.කහට්ඨාමඤ්කචඅප්පටිග් හිතෙංකතලථාලෙං
කහොති, තංකච සම්මජ්ජන්කතොසම්මුඤ්ජනියාඝට්කටති, උග් හිතෙංනකහොති.
පටිග් හිතෙං  ණ්හිස්සාමීතිඅප්පටිග් හිතෙං කහත්වාඤත්වාපුනඨකපති, 

උග් හිතෙංනකහොති. බහි නීහරිත්වාසඤ්ජානාති, බහිඅට්ඨකපත්වාහරිත්වා
තත්කථව ඨකපතබ්බං, නත්ථි කදොකසො. සකච පන පුබ්කබ විවරිත්වා ඨපිතංන
පිදහිතබ්බං; යථා පුබ්කබඨිතංතකථවඨකපතබ්බං.සකචබහිඨකපති, පුනන
ඡුපිතබ්බං. 

කහට්ඨාපාසාදං ඔක ොහන්කතො නිස්කසණිමජ්කඣ සඤ්ජානාති, 

අකනොොසත්තා උද්ධං වා අකධො වා හරිත්වා ඨකපතබ්බං. පටිග් හිතකෙ
කතලාදිම්හි ෙණ්ණෙං උට්කඨති, සිඞ්ගිකව ාදිම්හි ඝනචුණ්ණං, 
තංසමුට්ඨානකමව නාකමතං, පුනපටිග් හණකිච්චංනත්ථි. 
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තාලං වානාළිකෙ ං වාආරුළ්කහො කයොත්කතන ඵලපිණ්ඩං ඔතාක ත්වා 
උපරිඨිකතොව ණ්හථාතිවදති, න කහතබ්බං.සකචඅඤ්කඤොභූමියංඨිකතො
කයොත්තපාසකෙ  කහත්වා උක්ඛිපිත්වා කදති, වට්ටති. සඵලං මහාසාඛං
ෙප්පියං ොක ත්වා පටිග් ණ්හාති, ඵලානි පටිග් හිතාකනව කහොන්ති, 

යථාසුඛංපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති. 

අන්කතොවතියං ඨත්වා වතිං ඡින්දිත්වා උච්ඡුං වා තිම්බරූසෙං වා කදන්ති, 

හත්ථපාකසසතිවට්ටති.වතිදණ්ඩකෙසුඅප්පහරිත්වානිග් තං  ණ්හන්තස්ස
වට්ටති. පහරිත්වා නිග් කත අට්ඨෙථාසු කදොකසො න දස්සිකතො. මයං පන යං 
ඨානං පහටං, තකතොසයංපතිතකමවකහොතීතිතක්ෙයාම. තස්මිම්පි අට්ඨත්වා
 ච්ඡන්කතයුජ්ජති, සුඞ්ෙඝාතකතොපවට්කටත්වාබහිපතිත ණ්ඩංවිය.වතිං වා
පාො ං වා ලඞ්ඝාකපත්වා කදන්ති, සකච පන න පුථුකලො පාොක ො, 
අන්කතොපාොක ච බහිපාොක චඨිතස්සහත්ථපාකසොපකහොති, හත්ථසතම්පි
උද්ධං න්ත්වාසම්පත්තං  කහතුංවට්ටති. 

භික්ඛුගිලානංසාමකණ ංඛන්කධනවහති, කසොඵලාඵලංදිස්වා  කහත්වා
ඛන්කධ නිසින්කනොව කදති, වට්ටති. අපක ො භික්ඛුං වහන්කතො ඛන්කධ 

නිසින්නස්සභික්ඛුකනොකදති, වට්ටතිකයව. 

භික්ඛු ඵලිනිං සාඛං ඡායත්ථාය  කහත්වා  ච්ඡති, ඵලානි ඛාදිතුං චිත්කත
උප්පන්කන පටිග් හාකපත්වා ඛාදිතුං වට්ටති. මච්ඡිෙවා ණත්ථං ෙප්පියං 
ොක ත්වා පටිග් ණ්හාති, ඛාදිතුොකමො කච කහොති, මූලපටිග් හණකමව
වට්ටති, ඛාදන්තස්සනත්ථිකදොකසො. 

භික්ඛු පටිග් හණා හං  ණ්ඩං මනුස්සානං යාකන ඨකපත්වා මග් ං 
 ච්ඡති, යානංෙද්දකමලග් ති, දහක ොචක්ෙං කහත්වාඋක්ඛිපති, වට්ටති, 

උග් හිතෙංනාමනකහොති.නාවායඨකපත්වානාවංඅරිත්කතනවාපාකජති, 

හත්කථනවා ෙඩ්ඪති, වට්ටති.උළුම්කපපිඑකසවනකයො.චාටියං කුණ්ඩකෙවා 
ඨකපත්වාපි තං අනුපසම්පන්කනන  ාහාකපත්වා අනුපසම්පන්නං බාහායං
 කහත්වා තරිතුං වට්ටති. තස්මිම්පි අසති අනුපසම්පන්නං  ාහාකපත්වා තං
බාහායං කහත්වාතරිතුං වට්ටති. 

උපාසො මිෙභික්ඛූනංපාකථයයතණ්ඩුකල කදන්ති.සාමකණ ාභික්ඛූනං
තණ්ඩුකල  කහත්වා අත්තකනො තණ්ඩුකල  කහතුං න සක්කෙොන්ති, භික්ඛූ
කතසං තණ්ඩුකල  ණ්හන්ති. සාමකණ ා අත්තනා  හිතතණ්ඩුකලසු ඛීකණසු
ඉතක හිතණ්ඩුකලහි යාගුං පචිත්වා සබ්කබසං පත්තානි පටිපාටියා ඨකපත්වා
යාගුංආකි න්ති.පණ්ඩකතොසාමකණක ොඅත්තකනොපත්තං කහත්වා කථ ස්ස
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කදති, කථ ස්ස පත්තං අනුකථ ස්සාති එවං සබ්බානි පරිවත්කතති, සබ්කබහි 

සාමකණ ස්සසන්තෙංභුත්තංකහොති, වට්ටති. 

සකචපිසාමකණක ොඅපණ්ඩකතොකහොති, අත්තකනොපත්කතයාගුංසයකමව
පාතුං ආ  ති, ‘‘ආවුකසොතුය්හංයාගුංමය්හංකදහී’’තිඑවංකථක හිපටිපාටියා
යාචිත්වාපි පිවිතුංවට්ටති, සබ්කබහිසාමකණ ස්සසන්තෙකමව භුත්තංකහොති, 

කනව උග් හිතපච්චයා න සන්නිධිපච්චයා වජ්ජං ඵුසන්ති. එත්ථ පන
මාතාපිතූනං කතලාදීනිඡායාදීනංඅත්ථායසාඛාදීනිචහ න්තානංඉකමසඤ්ච
විකසකසොනදිස්සති. තස්මාො ණංඋපපරික්ඛිතබ්බං. 

සාමකණක ො  ත්තං පචිතුොකමො තණ්ඩුකල කධොවිත්වා නිච්චාකලතුං න 

සක්කෙොති. භික්ඛුනා තණ්ඩුකල ච  ාජනඤ්ච පටිග් කහත්වා තණ්ඩුකල
කධොවිත්වා නිච්චාකලත්වා  ාජනං උද්ධනං ආක ොකපතබ්බං, අග්ගි න
ොතබ්කබො, පක්ෙොකල විවරිත්වාපක්ෙ ාකවොජානිතබ්කබො.සකචදුප්පක්ෙං
කහොති, පාෙත්ථාය පිදහිතුංන වට්ටති.  ජස්ස වා ඡාරිොය වා අපතනත්ථාය
වට්ටති, පක්ෙොකල ආක ොකපතුම්පි භුඤ්ජිතුම්පි වට්ටති, පුන
පටිග් හණකිච්චංනත්ථි. 

සාමකණක ො පටිබකලො පචිතුං, ඛකණො පනස්ස නත්ථි, ෙත්ථචි
 න්තුොකමො. භික්ඛුනා සතණ්ඩුකලොදෙ ාජනං පටිග් කහත්වා උද්ධනං
ආක ොකපත්වා අග්ගිං ජාකලත්වා  ච්ඡාහීති වත්තබ්කබො. තකතො ප ං
පුරිමනකයකනවසබ්බංොතුංවට්ටති. 

භික්ඛුයාගුඅත්ථායසුද්ධං ාජනංආක ොකපත්වාඋදෙංතාකපති, වට්ටති.
තත්කත උදකෙ සාමකණක ො තණ්ඩුකල පක්ඛිපති, තකතො පට්ඨාය භික්ඛුනා
අග්ගින ොතබ්කබො.පක්ෙයාගුංපටිග් කහත්වාපාතුංවට්ටති. 

සාමකණක ො යාගුං පචති, හත්ථකුක්කුච්චකෙො භික්ඛු කීළන්කතො  ාජනං 
ආමසති, පිධානංආමසති, උග් තංකඵණංඡින්දිත්වාහ ති, තස්කසව පාතුංන
වට්ටති, දුරුපචිණ්ණංනාමකහොති.සකචපනදබ්බිංවාඋළුඞ්ෙංවා කහත්වා 
අනුක්ඛිපන්කතො ආලුකළති, සබ්කබසං න වට්ටති, සාමපාෙඤ්කචව කහොති
දුරුපචිණ්ණඤ්ච.සකචඋක්ඛිපති, උග් හිතෙම්පිකහොති. 

භික්ඛුනා පිණ්ඩාය චරිත්වා ආධා කෙ පත්කතො ඨපිකතො කහොති, තත්ර කච 

අඤ්කඤො කලොලභික්ඛු කීළන්කතො පත්තං ආමසති, පත්තපිධානං ආමසති, 

තස්කසව තකතො ලද්ධං  ත්තං න වට්ටති. සකච පන පත්තං උක්ඛිපිත්වා
ඨකපති, සබ්කබසං න වට්ටති. තත්ථජාතෙඵලානි සාඛාය වා වල්ලියා වා
 කහත්වා චාකලති, තස්කසව තකතො ලද්ධං ඵලං න වට්ටති, 
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දුරුපචිණ්ණදුක්ෙටඤ්ච ආපජ්ජති. ඵලරුක්ඛං පන අපස්සයිතුං වා තත්ථ 

ෙණ්ඩකෙවාබන්ධිතුංවට්ටති, දුරුපචිණ්ණංනකහොතීතිමහාපච්චරියංවුත්තං. 

අ ඤ්කඤ පතිතං පන අම්බඵලාදිං දිස්වා සාමකණ ස්ස දස්සාමීති
ආහරිත්වා දාතුං වට්ටති. සීහවිඝාසාදිං දිස්වාපි සාමකණ ස්ස දස්සාමීති
පටිග් කහත්වා වා අප්පටිග් කහත්වා වා ආහරිත්වා දාතුං වට්ටති. සකච පන
සක්කෙොති විතක්ෙං කසොකධතුං, තකතො ලද්ධං ඛාදිතුම්පි වට්ටති, කනව 

ආමෙමංසපටිග් හණපච්චයානඋග් හිතෙපච්චයාවජ්ජංඵුසති. 

මාතාපිතූනංඅත්ථායකතලාදීනි කහත්වා ච්ඡකතොඅන්ත ාමග්ක  බයාධි
උප්පජ්ජති, තකතො යං ඉච්ඡති, තං පටිග් කහත්වා පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. සකච
පන මූකලපි පටිග් හිතං කහොති, පුන පටිග් හණකිච්චං නත්ථි. මාතාපිතූනං
තණ්ඩුකල ආහරිත්වා කදති, කත තකතොකයව යාගුආදීනි සම්පාකදත්වා තස්ස
කදන්ති, වට්ටති සන්නිධිපච්චයාවාඋග් හිතෙපච්චයාවාකදොකසොනත්ථි. 

භික්ඛුපිදහිත්වාඋදෙංතාකපති, යාවපරික්ඛයාපරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති.සකච
පකනත්ථඡාරිොපතති, පටිග් කහතබ්බං. දීඝසණ්ඩාකසනථාලෙං කහත්වා 
කතලං පචන්තස්ස ඡාරිො පතති, හත්කථන අමුඤ්චන්කතකනව පචිත්වා
ඔතාක ත්වා පටිග් කහතබ්බං. සකච අඞ් ා ාපි දාරූනි වා පටිග් කහත්වා
ඨපිතානි, මූලපටිග් හණකමවවට්ටති. 

භික්ඛු උච්ඡුං ඛාදති, සාමකණක ො ‘‘මය්හම්පි කදථා’’ති වදති. ‘‘ඉකතො
ඡින්දිත්වා  ණ්හා’’ති වුත්කතො  ණ්හාති, අවකසකස පුන පටිග් හණකිච්චං 
නත්ථි.ගුළපිණ්ඩෙංඛාදන්තස්සාපිඑකසවනකයො.වුත්කතොොසකතොඡින්දිත්වා 
 හිතාවකසසඤ්හිඅජහිතපටිග් හණකමවකහොති. 

භික්ඛු ගුළං  ාකජන්කතො පටිග් කහත්වා කෙොට්ඨාකස ෙක ොති, භික්ඛූපි
සාමකණ ාපිආ න්ත්වාඑෙ හකණකනවඑෙකමෙංකෙොට්ඨාසං  ණ්හන්ති, 

 හිතාවකසසං පටිග් හිතකමව කහොති. සකච කලොලසාමකණක ො  ණ්හිත්වා
 ණ්හිත්වාපුනඨකපති, තස්ස හිතාවකසසංඅප්පටිග් හිතෙංකහොති. 

භික්ඛු ධූමවට්ටිං පටිග් කහත්වා ධූමං පිවති, මුඛඤ්ච ෙණ්කඨො ච 

මකනොසිලාය ලිත්කතො විය කහොති, යාවොලිෙං භුඤ්ජිතුං වට්ටති, 

යාවොලිකෙන යාවජීවිෙසංසග්ක කදොකසොනත්ථි. 

පත්තං වා  ජනංවාපචන්තස්ස ෙණ්ණනාසමුඛච්ඡිද්කදහිධූකමො පවිසති, 

බයාධිපච්චයා පුප්ඵං වා ඵලං වා උපසිඞ්ඝති, අබ්කබොහාරිෙත්තා වට්ටති.
 ත්තුග් ාක ොතාලුංආහච්ච අන්කතොකයව පවිසති, අවිසයත්තා වට්ටති.මුඛං
පවිට්ඨං පන අජ්කඣොහ කතො විොකල ආපත්ති. දන්තන්තක  ලග් ස්ස
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ආමිසස්ස  කසො පවිසති, ආපත්තිකයව. සකච සුඛුමංආමිසං කහොති,  කසොන
පඤ්ඤායති, අබ්කබොහාරිෙපක්ඛං ජති. 

උපෙට්කඨොකලනිරුදෙට්ඨාකන ත්තංභුඤ්ජිත්වාෙක්ඛාක ත්වා ද්කව
තකයො කඛළපිණ්කඩපාකතත්වාඋදෙට්ඨානං න්ත්වාමුඛං වික්ඛාකලතබ්බං. 
පටිග් කහත්වා ඨපිතසිඞ්ගිකව ාදීනං අඞ්කු ා නික්ඛමන්ති, පුන
පටිග් හණකිච්චං නත්ථි.කලොකණඅසතිසමුද්කදොදකෙනකලොණකිච්චංොතුං
වට්ටති. පටිග් කහත්වා ඨපිතං කලොකණොදෙං කලොණං කහොති, කලොණං වා
උදෙං කහොති,  කසො වා ඵාණිතං කහොති, ඵාණිතං වා  කසො කහොති, 

මූලපටිග් හණකමව වට්ටති. හිමෙ ො උදෙ තිො එව. පරිහාරිකෙන
ෙතෙට්ඨිනාඋදෙං පසාකදන්ති, තංඅබ්කබොහාරිෙං, ආමිකසනසද්ධිංවට්ටති.
ආමිස තිකෙහිෙපිත්ථඵලාදීහි පසාදිතංපුක  ත්තකමවවට්ටති. 

කපොක්ඛ ණීආදීසුඋදෙංබහලංකහොති, වට්ටති.සකචපනමුකඛචහත්කථ
ච ලග් ති, න වට්ටති, පටිග් කහත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං. කඛත්කතසු
ෙසිතට්ඨාකන බහලං උදෙං කහොති, පටිග් කහතබ්බං. සකච සන්දිත්වා
ෙන්ද ාදීනි පවිසිත්වා නදිං පූක ති, වට්ටති. ෙකුධකසොබ් ාදකයො කහොන්ති, 

රුක්ඛකතො පතිකතහි පුප්කඵහි සඤ්ඡන්කනොදො, සකච පුප්ඵ කසො න
පඤ්ඤායති, පටිග් හණකිච්චං නත්ථි. පරිත්තං උදෙං කහොති,  කසො 
පඤ්ඤායති, පටිග් කහතබ්බං. පබ්බතෙන්ද ාදීසු
ොළවණ්ණපණ්ණසඤ්ඡන්නඋදකෙපිඑකසව නකයො. 

පානීයඝකට සක ණුොනි වා සවණ්ටඛී ානි වා පුප්ඵානි පක්ඛිත්තානි 

කහොන්ති, පටිග් කහතබ්බං. පුප්ඵානි වා පටිග් කහත්වා පක්ඛිපිතබ්බානි.
පාටලිචම්පෙමල්ලිො පක්ඛිත්තා කහොන්ති, වාසමත්තං තිට්ඨති තං
අබ්කබොහාරිෙං, දුතියදිවකසපි ආමිකසන සද්ධිං වට්ටති. භික්ඛුනා
ඨපිතපුප්ඵවාසිතෙපානීයකතො සාමකණක ො පානීයං  කහත්වා පීතාවකසසං
තත්කථව ආකි ති, පටිග් කහතබ්බං. පදුමස ාදීසු උදෙං සන්ථරිත්වා ඨිතං 
පුප්ඵක ණුං ඝකටන වික්ඛම්ක ත්වා උදෙං  කහතුං වට්ටති. ෙප්පියං
ො ාකපත්වා පටිග් කහත්වා ඨපිතං දන්තෙට්ඨං කහොති, සකච තස්ස  සං 
පිවිතුොකමො, මූලපටිග් හණකමව වට්ටති. අප්පටිග් කහත්වා ඨපිතං
පටිග් කහතබ්බං. අජානන්තස්ස කසපවිට්කඨපිආපත්තිකයව. අචිත්තෙඤ්හි
ඉදංසික්ඛාපදං. 

මහාභූකතසු කිං වට්ටති, කිං න වට්ටතීති? ඛී ං තාව වට්ටති, 

ෙප්පියමංසඛී ංවාඅෙප්පියමංසඛී ංවාකහොතු, පිවන්තස්සඅනාපත්ති.අස්සු
කඛකළො සිඞ්ඝාණිො මුත්තං ෙරීසං කසම්හං දන්තමලං අක්ඛිගූථකෙො
ෙණ්ණගූථකෙො සරීක  උට්ඨිතකලොණන්ති ඉදං සබ්බං වට්ටති. යං පකනත්ථ
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ඨානකතො චවිත්වා පත්කත වා හත්කථ වා පතති, තං පටිග් කහතබ්බං.
අඞ් ලග් ං පටිග් හිතෙකමව. උණ්හංපායාසං භුඤ්ජන්තස්ස කසකදො
අඞ්ගුලිඅනුසාක න එොබද්කධොව හත්වා පායාකස සන්තිට්ඨති, පිණ්ඩාය වා
ච න්තස්සහත්ථකතොපත්තස්සමුඛවට්ටිංකතොවාපත්තතලංඔක ොහති, එත්ථ 

පටිග් හණකිච්චං නත්ථි. ඣාමමහාභූකතසු ඉදං නාම න වට්ටතීති නත්ථි, 

දුජ්ඣාපිතංපන නවට්ටති.සුජ්ඣාපිතංමනුස්සට්ඨිම්පිචුණ්ණංෙත්වාකලකහ
උපකනතුං වට්ටති. 

චත්තාරි මහාවිෙටානි අසති ෙප්පියො කෙ සාමම්පි  කහත්වා 
පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. එත්ථ ච දුබ්බකචොපි අසමත්කථොපි ෙප්පියො කෙො 
අසන්තපක්කඛකයව තිට්ඨති. ඡාරිොය අසති සුක්ඛදාරුං ඣාකපත්වා ඡාරිො
 කහතබ්බා. සුක්ඛදාරුම්හි අසති අල්ලදාරුං රුක්ඛකතො ඡින්දිත්වාපි ොතුං
වට්ටති. ඉදං පන චතුබ්බිධම්පි මහාවිෙටං ොකලොදිස්සං නාම
සප්පදට්ඨක්ඛකණකයවවට්ටති.කසසකමත්ථ උත්තානකමව. 

එළෙකලොමසමුට්ඨානං–ොයකතොචොයචිත්තකතොචසමුට්ඨාති, කිරියං, 
කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, 
තිකවදනන්ති. 

දන්තකපොනසික්ඛාපදංදසමං. 

සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමනක ොජනවග්ක ොචතුත්කථො. 

5. අකච ෙවග්ක ො 
1. අකච ෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

269. අකචලෙවග් ස්ස 9 පඨමසික්ඛාපකද – පරිකවසනන්ති

පරිවිසනට්ඨානං. පරිබ්බ්ාජෙසමාපන්කනොති පබ්බජ්ජං සමාපන්කනො. කදති

ආපත්තිපාචිත්තියස්සාතිසමතිත්තිෙංයාගුපත්තංඑෙපකයොක න කදති, එෙං
පාචිත්තියං. අවච්ඡින්දිත්වා අවච්ඡින්දිත්වා කදති, පකයොක  පකයොක  

පාචිත්තියං.එකසවනකයොපූව ත්තාදීසු. තිත්ථිකය අතිත්ථියසඤ්ඤීතිමාතාවා
පිතා වා තිත්ථිකයසු පබ්බජති, කතසං මාතාපිතුසඤ්ඤාය කදන්තස්සාපි

පාචිත්තියකමවකහොති. දාකපතීතිඅනුපසම්පන්කනනදාකපති. 

273. උපනික්ඛිපිත්වා කදතීති තථාරූකප  ාජකන ඨකපත්වා තං  ාජනං
කතසං සන්තිකෙභූමියංනික්ඛිපිත්වාකදති, කතසංවා ාජනංනික්ඛිපාකපත්වා
තත්ථකදති, පත්තංආධා කෙවාභූමියංවාඨකපත්වාපි‘‘ඉකතො ණ්හථා’’ති
වත්තුං වට්ටති. සකච තිත්ථිකයො වදති ‘‘මය්හං නාම ඉදං සන්තෙං, ඉධ න
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ආකි ථා’’තිආකිරිතබ්බං.තස්ස සන්තෙත්තාසහත්ථා දානංනාමනකහොති.
කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

අකචලෙසික්ඛාපදංපඨමං. 

2. උකයයොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

274. දුතියසික්ඛාපකද – පටික්ෙමකනපීති ආසනසාලායම්පි. 

භත් විස්සග් න්ති ත්තකිච්චං. න සම්භාකවසීතිනපාපුණි. 

276. අනාචාරන්ති වුත්තාවකසසං ොයවචීද්වා වීතික්ෙමං. දස්සනූපචාරං

වා සවනූපචාරං වා විජහන් ස්සාති එත්ථ යදි ඨිකතො වා නිසින්කනො වා
උකයයොකජති; කයො උකයයොජිකතො, කසොවිජහති, තස්සචආපත්තිනාමනත්ථි.
තස්මිංපනවිජහන්කතපි අත්ථකතොඉතක නවිජහිතකමවකහොති.තස්මාකයො
උකයයොකජති, තස්කසවායං ආපත්ති. තත්ථ සකච උපචා බ් න්තක  එකෙො
පාකදො කහොති, දුක්ෙටං. සීමාතික්ෙකම පාචිත්තියං. එත්ථ ච දස්සනූපචා ස්ස
අබ්ක ොොකසද්වාදසහත්ථප්පමාණං, තථා සවනූපචා ස්ස.සකචපනඅන්ත ා
කුට්ටද්වා පාො ාදකයො කහොන්ති, කතහි අන්තරිත ාකවො 

දස්සනූපචා ාතික්ෙකමො, තස්ස වකසන ආපත්ති කවදිතබ්බා. න අඤ්කඤො

කෙොචි පච්චකයො කහොතීති ඨකපත්වා වුත්තප්පො මනාචා ං අඤ්ඤං කිඤ්චි
ො ණංනකහොති. 

277. ෙලිසාසනං ආකරොකපතීති ‘‘ෙලී’’ති කෙොකධො; තස්ස සාසනං
ආක ොකපති; කෙොධස්ස ආණං ආක ොකපති; කෙොධවකසන ඨානනිසජ්ජාදීසු
කදොසංදස්කසත්වා ‘‘පස්සථක ොඉමස්සඨානං, නිසජ්ජංආකලොකිතංවිකලොකිතං
ඛාණුකෙො වියතිට්ඨති, සුනකඛො වියනිසීදති, මක්ෙකටො විය ඉකතො චිකතො ච
විකලොකෙතී’’තිඑවංඅමනාපවචනංවදති‘‘අප්කපව නාමඉමිනාපිඋබ්බාළ්කහො
පක්ෙකමයයා’’ති.කසසංඋත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – ොයචිත්තකතො වාචාචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච 

සමුට්ඨාති, කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

උකයයොජනසික්ඛාපදංදුතියං. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තිය-අට්ඨෙථා පාචිත්තියෙණ්ඩං 

104 

පටුන 

3. සකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

279. තතියසික්ඛාපකද– සයනිඝකරතිසයනියඝක . යක ො අයයස්සභික්ඛා

දින්නාති යස්මා භික්ඛා දින්නා, යං ආ කතන ලද්ධබ්බං තං කවො ලද්ධං; 

 ච්ඡථාති අධිප්පාකයො. පරියුට්ඨික ොති  ා පරියුට්ඨිකතො; කමථුනාධිප්පාකයොති
අත්කථො. 

280. සහ උක ොහි ජකනහීති සක ොජනං; තස්මිං සකභොජකන. අථ වා 

සකභොජකනතිසක ොක . ා පරියුට්ඨිතස්සහිපුරිසස්සඉත්ථීක ොක ො ඉත්ථියා
චපුරිකසො.කතකනවස්සපද ාජකන– ‘‘ඉත්ථීකචවකහොතිපුරිකසොචා’’තිආදි 

වුත්තං. මහල් කෙ ඝකරති මහල්ලකෙ සයනිඝක . පිට්ඨසඞ්ඝාටස්ස

හත්ථපාසංවිජහිත්වාතිතස්සසයනිඝක   බ් ස්සකයොපිට්ඨසඞ්ඝාකටො, තස්ස
හත්ථපාසං විජහිත්වා; අන්කතොසයනස්සආසන්කන ඨාකනනිසීදතීතිඅත්කථො.

ඊදිසඤ්ච සයනිඝ ං මහාචතුස්සාලාදීසු කහොති. පිට්ඨිවංසං අතික්ෙමත්වාති
ඉමිනාමජ්ඣාතික්ෙමං දස්කසති.තස්මායථාවාතථාවා ෙතස්සඛුද්දෙස්ස
සයනිඝ ස්ස මජ්ඣාතික්ෙකම ආපත්ති කවදිතබ්බා. කසසකමත්ථ 

උත්තානකමව. 

පඨමපා ාජිෙසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, අකුසලචිත්තං, ද්විකවදනන්ති. 

සක ොජනසික්ඛාපදංතතියං. 

284. චතුත්ථපඤ්චමසික්ඛාපකදසු යං වත්තබ්බං සියා, තං සබ්බං
අනියතද්වකය වුත්තනයකමව. යථා ච සක ොජනසික්ඛාපදං, එවකමතානිපි 

පඨමපා ාජිෙසමුට්ඨානාකනවාති. 

 කහොපටිච්ඡන්නසික්ඛාපදංචතුත්ථං,  කහොනිසජ්ජසික්ඛාපදං පඤ්චමං. 

6. චාරිත් සික්ඛාපදවණ්ණනා 

294. ඡට්ඨසික්ඛාපකද – කදථාවුකසො භත් න්ති එත්ථ තං කි   ත්තං 
අභිහටං අකහොසි, තස්මා එවමාහංසු. අනභිහකට පන එවං වත්තුං න ලබ් ති, 

පයුත්තවාචා කහොති. 

295. ක න හි භික්ඛකව පටිග් කහත්වා නික්ඛිපථාති ඉදං පන   වා
කුලස්ස සද්ධානු ක්ඛණත්ථාය ආහ. යදි ‘‘ ාකජත්වා ඛාදථා’’ති වකදයය, 

මනුස්සානං පසාදඤ්ඤථත්තංසියා. උස්සාරියිත්ථාතිපටිහරියිත්ථ; ඝ ංකයවනං
 කහත්වාඅ මංසූතිවුත්තංකහොති. 
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298. සන් ං භික්ඛුන්ති එත්ථ කිත්තාවතා සන්කතො කහොති, කිත්තාවතා 
අසන්කතොති? අන්කතොවිහාක  යත්ථ ඨිතස්ස කුලානි පයිරුපාසනචිත්තං
උප්පන්නං, තකතො පට්ඨායයං පස්කස වා අභිමුකඛ වා පස්සති, යස්සසක්ො
කහොති පෙතිවචකනන ආක ොකචතුං, අයං සන්කතො නාම. ඉකතො චිකතො ච
පරිකයසිත්වාආක ොචනකිච්චංනාමනත්ථි.කයොහිඑවං පරිකයසිතබ්කබො, කසො
අසන්කතොකයව. අපිච අන්කතොඋපචා සීමාය භික්ඛුං දිස්වා ආපුච්ඡිස්සාමීති
 න්ත්වා තත්ථ යං පස්සති, කසො ආපුච්ඡිතබ්කබො. කනො කච පස්සති, අසන්තං
භික්ඛුංඅනාපුච්ඡා පවිට්කඨොනාමකහොති. 

302. අන් රාරාමන්ති අන්කතො ාකම විහාක ො කහොති, තං  ච්ඡති. 

භත්තියඝරන්තිනිමන්තිතඝ ංවා සලාෙ ත්තාදිදායොනංවාඝ ං. ආපදාසූති 

ජීවිතබ්රහ්මචරියන්ත ාකයසුසති න්තුංවට්ටති.කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

ෙථිනසමුට්ඨානං – ොයවාචකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, 

කිරියාකි යං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

චාරිත්තසික්ඛාපදංඡට්ඨං. 

7. මහානාමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

303. සත්තමසික්ඛාපකද – මහානාකමො නාම   වකතො චූළපිතුපුත්කතො 
මාසමත්කතන මහල්ලෙතක ො ද්වීසු ඵකලසු පතිට්ඨිකතො අරියසාවකෙො. 

කභසජ්ජංඋස්සන්නංකහොතීතිවජකතොආහරිත්වාඨපිතසප්පිබහ කහොති. 

306. සාදි බ්බ්ාති තස්මිං සමකය ක ොක ො නත්ථීති න පටික්ඛිපිතබ්බා; 

ක ොක  සති විඤ්ඤාකපස්සාමීති අධිවාකසතබ්බා. එත් කෙහි කභසජ්කජහි 

පවාකරමීතිනාමවකසනසප්පිකතලාදීසුද්වීහිතීහිවාපරිමාණවකසනපත්කථන 

නාළියා ආළ්හකෙනාති වා.අඤ්ඤං කභසජ්ජං විඤ්ඤාකපතීති සප්පිනා

පවාරිකතොකතලංවිඤ්ඤාකපති, ආළ්හකෙනපවාරිකතොකදොණං. නකභසජ්කජන

ෙරණීකයනාති මිස්සෙ ත්කතනපි කච යාකපතුං සක්කෙොති, න
ක සජ්ජෙ ණීයංනාමකහොති. 

310. පවාරි ානන්ති කය අත්තකනො පුග් ලිොය පවා ණාය පවාරිතා; 
කතසං පවාරිතානුරූකපන විඤ්ඤත්තියා අනාපත්ති. සඞ්ඝවකසන පවාරිකතසු
පනපමාණං සල්ලක්කඛතබ්බකමවාති.කසසංඋත්තානකමව. 

ඡසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 
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මහානාමසික්ඛාපදංසත්තමං. 

8. උයුත් කසනාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

311. අට්ඨකම – අබ්භුයයාක ොති අභිඋයයාකතො; ප කසනං අභිමුකඛො

 මිස්සාමීති න  කතො නිග් කතොති අත්කථො. උයුත් න්ති ෙතඋකයයො ං; 
 ාමකතොනික්ඛන්තන්තිඅත්කථො. 

314. ද්වාදසපුතරිකසො හත්ථීති චත්තාක ො ආක ොහො එකෙෙපාද ක්ඛො

ද්කව ද්කවති එවං ද්වාදසපුරිකසො කහොති. තිපුතරිකසො අස්කසොති එකෙො 

ආක ොහකෙො ද්කව පාද ක්ඛොති එවං තිපුරිකසො කහොති. චතුපුතරිකසො රකථොති
එකෙො සා ථි එකෙො කයොකධො ද්කව ආණි ක්ඛොති එවං චතුපුරිකසො කහොති. 

චත් ාකරො පුතරිසා සරහත්ථාති ආවුධහත්ථා චත්තාක ො පුරිසාති අයං 
පච්ඡිමකෙොටියා චතු ඞ් සමන්නා තා කසනා නාම. ඊදිසං කසනං දස්සනාය

 ච්ඡකතොපකදපකද දුක්ෙටං. දස්සනූපචාරංවිජහිත්වාතිකෙනචිඅන්තරිතාවා 
නින්නංඔරුළ්හාවානදිස්සති; ඉධඨත්වානසක්ොදට්ඨුන්තිඅඤ්ඤංඨානං 
 න්ත්වාපස්සකතොපකයොක පකයොක පාචිත්තියන්තිඅත්කථො. 

315. එෙකමෙන්ති හත්ථිආදීසු චතූසු අඞ්ක සු එෙකමෙං; අන්තමකසො 

එෙපුරිසාරුළ්හෙහත්ථිම්පි එෙම්පි ස හත්ථං පුරිසං. අනුයුත් ා නාම  ාජා
උයයානංවානදිංවා ච්ඡති; එවං අනුයුත්තාකහොති. 

316. ආපදාසූතිජීවිතබ්රහ්මචරියන්ත ාකයසුසතිඑත්ථ කතො මුඤ්චිස්සාමීති
 ච්ඡකතො අනාපත්ති. කසසකමත්ථ උත්තානකමව. එළෙකලොමසමුට්ඨානං – 

කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
අකුසලචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

උයුත්තකසනාසික්ඛාපදංඅට්ඨමං. 

9. කසනාවාසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

319. නවකම – අත්ථඞ් ක සූරිකයකසනාය වසතීතිතිට්ඨතුවානිසීදතුවා
සයතුවාසකචපිආොකසඉද්ධියාෙඤ්චි ඉරියාපථංෙප්කපති, පාචිත්තියකමව. 

කසනා වා පටිකසනාය රුද්ධා කහොතීති යථා සඤ්චාක ො ඡිජ්ජති; එවං රුද්ධා

කහොති. පලිබුද්කධොති කවරිකෙන වා ඉස්සක න වා රුද්කධො. කසසං
උත්තානකමව. එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, 
අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

කසනාවාසසික්ඛාපදංනවමං. 
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10. උකයයොධිෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

322. දසකම– උග් න්ත්වාඋග් න්ත්වාඑත්ථයුජ්ඣන්තීති උකයයොධිෙං; 

සම්පහා ට්ඨානස්කසතංඅධිවචනං.බලස්සඅග් ං ජානන්තිඑත්ථාති බ් ග් ං; 

බල ණනට්ඨානන්ති අත්කථො. කසනාය වියූහං කසනාබ්යූහං; 

කසනානිකවසස්කසතං අධිවචනං.  කයො හත්ථී පච්ඡිමං හත්ථානීෙන්ති කයො
පුබ්කබ වුත්කතො ද්වාදසපුරිකසො හත්ථීති කතන හත්ථිනා තකයො හත්ථී.
කසකසසුපි එකසවනකයො. කසසං උයුත්තකසනාසික්ඛාපකද වුත්තනකයකනව
කවදිතබ්බංසද්ධිංසමුට්ඨානාදීහීති. 

උකයයොධිෙසික්ඛාපදංදසමං. 

සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමනඅකචලෙවග්ක ොපඤ්චකමො. 

6. සුරාපානවග්ක ො 
1. සුරාපානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

326. සු ාපානවග් ස්ස පඨමසික්ඛාපකද – භද්දවතිොති එකෙො  ාකමො, 

කසො ද්දිොයවතියාසමන්නා තත්තාඑතංනාමලභි. පථාවිකනොති අද්ධිො. 

ක ජසා ක ජන්ති අත්තකනො කතජසා ආනු ාකවන නා ස්ස කතජං. 

ොකපොතිොති ෙකපොතපාදසමවණ්ණ ත්කතො ාසා. පසන්නාති

සු ාමණ්ඩස්කසතං අධිවචනං. අනනුච්ඡවියං භික්ඛකව සා  ස්සාති
පඤ්චාභිඤ්ඤස්සසකතො මජ්ජපානංනාමනඅනුච්ඡවියන්තිවුත්තංකහොති. 

328. පුතප්ඵාසකවො නාම මධුෙපුප්ඵාදීනං  කසන ෙකතො. ඵ ාසකවො නාම

මුද්දිෙඵලාදීනිමද්දිත්වා කතසං  කසනෙකතො. මධ්වාසකවො නාමමුද්දිොනං

ජාති කසන ෙකතො; මක්ඛිෙමධුනාපි ෙරියතීති වදන්ති. ණංළාසකවො නාම

උච්ඡු සාදීහි ෙරියති. සුරා නාම පිට්ඨකිණ්ණපක්ඛිත්තා; නාළිකෙ ාදීනම්පි
 කසන ෙතා සු ාත්කවව සඞ්ඛයං  ච්ඡති, තස්සාකයව කිණ්ණපක්ඛිත්තාය

මණ්කඩ  හිකත කම කයොත්කවව සඞ්ඛයං  ච්ඡතීති වදන්ති. අන් මකසො

කුසග්ක නපි පිවතීති එතං සු ං වා කම යං වා බීජකතො පට්ඨාය කුසග්ක න
පිවකතොපිපාචිත්තියන්ති අත්කථො.එකෙනපනපකයොක න බහම්පිපිවන්තස්ස
එො ආපත්ති. විච්ඡින්දිත්වා විච්ඡින්දිත්වා පිවකතො පකයො  ණනාය
ආපත්තිකයො. 

329. අමජ්ජඤ්ච කහොති මජ්ජවණ්ණං මජ්ජ න්ධං මජ්ජරසන්ති

කලොණකසොවී ෙං වා සුත්තං වා කහොති. සූපසම්පාකෙති වාස ාහාපනත්ථං

ඊසෙං මජ්ජං පක්ඛිපිත්වා සූපං පචන්ති, තස්මිං අනාපත්ති. මංසසම්පාකෙපි
එකසවනකයො.කතලංපනවාතක සජ්ජත්ථංමජ්කජනසද්ධිං පචන්ති, තස්මිම්පි
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අනතික්ඛිත්තමජ්කජකයව අනාපත්ති, යං පන අතික්ඛිත්තමජ්ජං කහොති, එත්ථ

මජ්ජස්ස වණ්ණ න්ධ සා පඤ්ඤායන්ති, තස්මිං ආපත්තිකයව. අමජ්ජං

අරිට්ඨන්ති කයො අරිට්කඨො මජ්ජං න කහොති, තස්මිං අනාපත්ති.
ආමලොදීනංකයව කි   කසන අරිට්ඨං ෙක ොන්ති, කසො
මජ්ජවණ්ණ න්ධ කසොකයව කහොති, නචමජ්ජං; තංසන්ධාකයතංවුත්තං.කයො
පන සම් ා පක්ඛිත්කතො, කසො මජ්ජං කහොති, බීජකතො පට්ඨාය න වට්ටති.
කසසකමත්ථ උත්තානකමව. එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියං, 
කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං අකුසලචිත්තං, 
තිකවදනන්ති. වත්ථුඅජානනතාය කචත්ථ අචිත්තෙතා කවදිතබ්බා, 
අකුසකලකනවපාතබ්බතාය කලොෙවජ්ජතාති. 

සු ාපානසික්ඛාපදංපඨමං. 

2. අඞ්ණංලිපක ොදෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

330. දුතිකය – අඞ්ණංලිපක ොදකෙනාති අඞ්ගුලීහි උපෙච්ඡොදිඝට්ටනං

වුච්චති. උත් සන්ක ොති අතිහාකසන කිලමන්කතො. අනස්සාසකෙොති

උපච්ඡින්නඅස්සාසපස්සාසසඤ්චාක ො හත්වා. අනුපසම්පන්නං ොකයන

ොයන්ති එත්ථ භික්ඛුනීපි අනුපසම්පන්නට්ඨාකන ඨිතා, තම්පි
ඛිඩ්ඩාධිප්පාකයනඵුසන්තස්සදුක්ෙටං. කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

පඨමපා ාජිෙසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, අකුසලචිත්තං, ද්විකවදනන්ති. 

අඞ්ගුලිපකතොදෙසික්ඛාපදංදුතියං. 

3. හසධම්මසික්ඛාපදවණ්ණනා 

335. තතිකය – අප්පෙ ඤ්ඤුකනොතියං  වතාපෙතං පඤ්ඤත්තං, තංන
ජානන්තීතිඅත්කථො. 

336. උදකෙ හසධම්කමති උදෙකීළිො වුච්චති. උපරික ොප්ඵකෙති

ක ොප්ඵොනංඋපරි ා ප්පමාකණ. හසාධිප්පාකයොතිකීළාධිප්පාකයො. නිමුජ්ජති 

වාතිආදීසු නිමුජ්ජනත්ථාය ඔක ොහන්තස්ස පදවාක  පදවාක  දුක්ෙටං. 
නිමුජ්ජනුම්මුජ්ජකනසු පකයොක  පකයොක  පාචිත්තියං. නිමුජ්ජිත්වා
අන්කතොඋදකෙකයව  ච්ඡන්තස්ස හත්ථවා පදවාක සු සබ්බත්ථ පාචිත්තියං. 

ප වතීති ත ති. හත්කථහි ත න්තස්ස හත්ථවාක  හත්ථවාක  පාචිත්තියං.
පාකදසුපි එකසවනකයො. කයන කයන අඞ්ක නත ති, තස්ස තස්ස පකයොක 
පකයොක  පාචිත්තියං.තී කතොවාරුක්ඛකතොවාඋදකෙපතති, පාචිත්තියකමව. 
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නාවායකීළතීතිඵියාරිත්තාදීහිනාවංපාකජන්කතොවාතීක  උස්සාක න්කතොවා
නාවායකීළති, දුක්ෙටං. 

හත්කථනවාතිආදීසුපිපකයොක පකයොක  දුක්ෙටං.කෙචිහත්කථනඋදකෙ
ඛිත්තාය ෙථලාය පතනුප්පතනවාක සු දුක්ෙටං වදන්ති, තං න  කහතබ්බං.
තත්ථ හි එෙපකයො ත්තා එෙකමව දුක්ෙටං, අපිචඋපරික ොප්ඵකෙ වුත්තානි 

උම්මුජ්ජනාදීනි ඨකපත්වා අඤ්කඤන කයන කෙනචි ආොක න උදෙං
ඔතරිත්වාවාඅකනොතරිත්වා වායත්ථෙත්ථචිඨිතංඋදෙං අන්තමකසොබින්දුං
 කහත්වා ඛිපනකීළායපිකීළන්තස්සදුක්ෙටකමව, අත්ථකජොතෙංපනඅක්ඛ ං
ලිඛිතුංවට්ටති, අයකමත්ථවිනිච්ඡකයො.කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

පඨමපා ාජිෙසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, අකුසලචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

හසධම්මසික්ඛාපදංතතියං. 

4. අනාදරියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

342. චතුත්කථ– ෙථායංනස්කසයයාතිෙථංඅයංධම්කමොතන්තිපකවණී 

නස්කසයය.  ං වා න සික්ඛිතුොකමොති කයන පඤ්ඤත්කතන වුච්චති, තං

පඤ්ඤත්තංන සික්ඛිතුොකමො. අපඤ්ඤත්ක නාති සුත්කත වා අභිධම්කම වා
ආ කතන. 

344. එවං අම්හාෙං ආචරියානං උග් කහොති එත්ථ  ා ය්කහො
ආචරියුග් කහො න  කහතබ්කබො; පකවණියා ආ කතො ආචරියුග් කහොව
 කහතබ්කබො. කුරුන්දියං පන ‘‘කලොෙවජ්කජ ආචරියුග් කහො න වට්ටති, 

පණ්ණත්තිවජ්කජ පන වට්ටතී’’ති වුත්තං. මහාපච්චරියං ‘‘සුත්තං
සුත්තානුකලොමඤ්ච උග් හිතොනංකයව ආචරියානං උග් කහො පමාණං, 
අජානන්තානං ෙථා අප්පමාණන්ති වුත්තං. තං සබ්බං පකවණියා
ආ කතසකමොධානං ච්ඡති.කසසංඋත්තානකමවාති. 

තිසමුට්ඨානං – ොයචිත්තකතො වාචාචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච
සමුට්ඨාති, කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

අනාදරියසික්ඛාපදංචතුත්ථං. 

5. භිංසාපනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

345. පඤ්චකම – රූපූපහා ාදකයො මනුස්සවිග් කහ වුත්තනකයකනව
කවදිතබ්බා.කසසංඋත්තානකමව. සමුට්ඨානාදීනිඅනාදරියසදිසාකනවාති. 
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භිංසාපනසික්ඛාපදංපඤ්චමං. 

6. කජොතිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

350. ඡට්කඨ – භග් ාති ජනපදස්ස නාමං. සංසුමාරගිරන්ති න  ස්ස. 

කභසෙළාවනන්ති තන්නිස්සිතවනස්ස. තං පන මි ානං ඵාසුවිහා ත්ථාය

දින්නත්තා ම දාකයොති වුච්චති. සමාදහිත්වාති ජාකලත්වා. පරිපාක සීති
අනුබන්ධි. 

352. පදීකපපීති පදීපුජ්ජලකනපි. කජොතිකෙපීති පත්තපචනකසදෙම්මාදීසු

කජොතිෙ කණ.  ථාරූපපච්චයාති පදීපාදිපච්චයා. 

354-5. සයං සමාදහතීති එත්ථ කජොතිං සමාදහිතුොමතාය
අ ණිසණ්ඨපනකතො පට්ඨාය යාව ජාලා න උට්ඨහති, තාව සබ්බපකයොක සු

දුක්ෙටං. පටි ා ං උක්ඛිපතීති දය්හමානං අලාතං පතිතං උක්ඛිපති, පුන 

යථාඨාකනඨකපතීතිඅත්කථො.එවංඅවිජ්ඣාතංඋක්ඛිපිත්වාපක්ඛිපන්තස්කසව
දුක්ෙටං, විජ්ඣාතංපුනජාලාකපන්තස්සපාචිත්තියකමව. 

356.  ථාරූපපච්චයාති ඨකපත්වා පදීපාදීනි අඤ්කඤනපි තථාරූකපන

පච්චකයන සමාදහන්තස්ස අනාපත්ති. ආපදාසූති දුට්ඨවාළමි අමනුස්කසහි 

උපද්දකවොකහොති, තත්ථසමාදහන්තස්සාපිඅනාපත්ති.කසසංඋත්තානකමවාති.
ඡසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

කජොතිසික්ඛාපදංඡට්ඨං. 

7. නහානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

364. සත්තකම– චුණ්කණනවාමත්තිොයවාතිඑත්ථචුණ්ණමත්තිොනං 
අභිසඞ්ඛ ණොලකතොපට්ඨායසබ්බපකයොක සුදුක්ෙටං. 

366. පාරං  ච්ඡන්ක ො න්හායතීති එත්ථ සුක්ඛාය නදියා වාලිෙං 

උක්කිරිත්වා ෙතආවාටකෙසුපි න්හායිතුං වට්ටති. ආපදාසූති  ම ාදීහි 

අනුබද්ධස්ස උදකෙ නිමුජ්ජිතුං වට්ටතීති. කසසකමත්ථ උත්තානකමව.
එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

නහානසික්ඛාපදංසත්තමං. 
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පටුන 

8. දුබ්බ්ණ්ණෙරණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

368-9. අට්ඨකම – නවං පන භික්ඛුනා චීවර ාකභනාති එත්ථ අලභීති
ලක ො; ලක ොකයව ලාක ො. කිං අලභි? චීව ං. කීදිසං? නවං. ඉති
‘‘නවචීව ලාක නා’’ති වත්තබ්කබ අනුනාසිෙකලොපං අෙත්වා
‘‘නවචීව ලාක නා’’ති වුත්තං; පටිලද්ධනවචීවක නාති අත්කථො. මජ්කඣ

ඨිතපදද්වකය පනාති නිපාකතො. භික්ඛුනාති කයන ලද්ධං තස්ස නිදස්සනං.
පද ාජකනපනබයඤ්ජනංඅනාදියිත්වායංලද්ධංතං දස්කසතුං ‘‘චීව ංනාම

ඡන්නංචීව ාන’’න්තිආදිවුත්තං. චීවරන්ති එත්ථයංනිවාකසතුංවාපාරුපිතුං
වාසක්ොකහොති, තකදවකවදිතබ්බං.කතකනව ‘‘විෙප්පනුප පච්ඡිම’’න්ති න

වුත්තං. ෙංසනී න්ති චම්මො නීලං. මහාපච්චරියං පන ‘‘අකයොමලං

කලොහමලං එතං ෙංසනීලං නාමා’’ති වුත්තං. ප ාසනී න්ති කයො කෙොචි

නීලවණ්කණො පණ්ණ කසො. දුබ්බ්ණ්ණෙරණංආදා බ්බ්න්තිඑතංෙප්පබින්දුං 
සන්ධාය වුත්තං; න නීලාදීහි සෙලචීව ස්ස දුබ්බණ්ණෙ ණං. තඤ්ච පන
ෙප්පං ආදියන්කතන චීව ං  ජිත්වා චතූසු වා කෙොකණසු තීසු වා ද්වීසු වා
එෙස්මිංවාකෙොකණ කමො ස්සඅක්ඛිමණ්ඩලමත්තංවාමඞ්කුලපිට්ඨිමත්තංවා
ආදාතබ්බං. මහාපච්චරියං ‘‘පත්කත වා  ණ්ඨියං වා න වට්ටතී’’ති වුත්තං.
මහාඅට්ඨෙථායං පන ‘‘වට්ටතිකයවා’’ති වුත්තං.
පාළිෙප්පෙණ්ණිෙෙප්පාදකයොපනසබ්බත්ථපටිසිද්ධා, තස්මාඨකපත්වාඑෙං
වට්ටබින්දුංඅඤ්කඤනකෙනචිපිවිොක නෙප්කපොනොතබ්කබො. 

371. අග් කළතිආදීසු එතානි අග් ළාදීනි ෙප්පෙතචීවක  පච්ඡා
ආක ොකපත්වා ෙප්පෙ ණකිච්චං නත්ථි. කසසං උත්තානකමව.
එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියාකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං; ොයෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

දුබ්බණ්ණෙ ණසික්ඛාපදංඅට්ඨමං. 

9. විෙප්පනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

374. නවකම –  ස්ස වා අදින්නන්ති චීව සාමිෙස්ස ‘‘පරිභුඤ්ජ වා

විස්සජ්කජහි වා යථාපච්චයං වා ෙක ොහී’’ති එවං වත්වා අදින්නං.  ස්ස වා

අවිස්සසන්ක ොතිකයනවිනයෙම්මංෙතං, තස්ස අවිස්සාකසනවා.කතන පන
දින්නං වා තස්ස විස්සාකසන වා පරිභුඤ්ජන්තස්ස අනාපත්ති. කසසකමත්ථ
තිංසෙවණ්ණනායං වුත්තනයත්තා උත්තානකමවාති. ෙථිනසමුට්ඨානං –
ොයවාචකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, කිරියාකිරියං, 
කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

විෙප්පනසික්ඛාපදංනවමං. 
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10. චීවරාපනිධානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

377-81. දසකම – අපනිකධන්තීතිඅපකනත්වානිකධන්ති. හසාකපක්කඛොති

හසාධිප්පාකයො. අඤ්ඤං පරික්ඛාරන්ති පාළියා අනා තං පත්තත්ථවිොදිං. 

ධම්මං ෙථං ෙත්වාති ‘‘සමකණන නාම අනිහිතපරික්ඛාක න  විතුං න 

වට්ටතී’’ති එවං ධම්මෙථං ෙකථත්වා දස්සාමීති නික්ඛිපකතො අනාපත්ති.
කසසකමත්ථ උත්තානකමව. තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, 
සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

චීව ාපනිධානසික්ඛාපදංදසමං. 

සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමනසු ාපානවග්ක ොඡට්කඨො. 

7. සප්පාණෙවග්ක ො 
1. සඤ්චිච්චපාණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

382. සප්පාණෙවග් ස්සපඨමසික්ඛාපකද– ඉස්සාකසොකහොතීති ගිහිොකල

ධනුග් හාචරිකයොකහොති. ජීවි ාකවොකරොපි ාතිජීවිතා විකයොජිතා. 

සික්ඛාපකදපි කවොකරොකපයයාති විකයොකජයය. යස්මා පන
කවොහා මත්තකමකවතං; නකහත්ථකිඤ්චිවිකයොජිකතසීසාලඞ්ොක සීසංවිය 

ජීවිතා කවොක ොපිකත පාකණපි ජීවිතං නාම විසුං තිට්ඨති, අඤ්ඤදත්ථු
අන්ත ධානකමව  ච්ඡති, තස්මාතමත්ථං දස්කසතුංපද ාජකන ‘‘ජීවිතින්ද්රියං 
උපච්ඡින්දතී’’තිආදි වුත්තං. ඉමස්මිඤ්ච සික්ඛාපකද ති ච්ඡාන කතොකයව
‘‘පාකණො’’ති කවදිතබ්කබො. තං ඛුද්දෙම්පි මහන්තම්පි මාක න්තස්ස
ආපත්තිනානාෙ ණං නත්ථි. මහන්කත පන උපක්ෙමමහන්තත්තා

අකුසලමහත්තං කහොති. පාකණ පාණසඤ්ඤීති අන්තමකසො මඤ්චපීඨං
කසොකධන්කතො මඞ්ගුලබීජකෙපි පාණසඤ්ඤී නික්ොරුණිෙතාය තං
භින්දන්කතො අපකනති, පාචිත්තියං. තස්මා එවරූකපසු ඨාකනසු ොරුඤ්ඤං
උපට්ඨකපත්වා අප්පමත්කතන වත්තං ොතබ්බං. කසසං මනුස්සවිග් කහ
වුත්තනකයකනවකවදිතබ්බංසද්ධිංසමුට්ඨානාදීහීති. 

සඤ්චිච්චපාණසික්ඛාපදංපඨමං. 

2. සප්පාණෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

387. දුතිකය – සප්පාණෙන්ති කය පාණො පරික ොක න ම න්ති, කතහි
පාණකෙහි සප්පාණෙං, තාදිසඤ්හි ජානං පරිභුඤ්ජකතො පකයොක  පකයොක  

පාචිත්තියං.පත්තපූ ම්පිඅවිච්ඡින්දිත්වාඑෙපකයොක නපිවකතොඑොආපත්ති. 
තාදිකසනඋදකෙනසාමිසං පත්තංආවිඤ්ඡිත්වා කධොවකතොපිතාදිකසඋදකෙ
උණ්හයාගුපත්තං නිබ්බාපයකතොපි තං උදෙං හත්කථන වා උළුඞ්කෙන වා



විනයපිටකෙ පාචිත්තිය-අට්ඨෙථා පාචිත්තියෙණ්ඩං 

113 

පටුන 

 කහත්වා න්හායකතොපි පකයොක  පකයොක  පාචිත්තියං. උදෙකසොණ්ඩං වා
කපොක්ඛ ණිං වා පවිසිත්වා බහිනික්ඛමනත්ථාය වීචිං උට්ඨාපයකතොපි.
කසොණ්ඩංවාකපොක්ඛ ණිංවාකසොකධන්කතහිතකතො හිතඋදෙංඋදකෙකයව 

ආසිඤ්චිතබ්බං.සමීපම්හිඋදකෙඅසතිෙප්පියඋදෙස්සඅට්ඨවාදසවාඝකට 

උදෙසණ්ඨානෙප්පකදකස ආසිඤ්චිත්වා තත්ථ ආසිඤ්චිතබ්බං. ‘‘පවට්ටිත්වා
උදකෙ පතිස්සතී’’තිඋණ්හපාසාකණඋදෙංනාසිඤ්චිතබ්බං.ෙප්පියඋදකෙන
පනපාසාණං නිබ්බාකපත්වාආසිඤ්චිතුංවට්ටති.කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, 

වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. එත්ථ ච පටඞ් පාණොනං පතනං 
ඤත්වාපි සුද්ධචිත්තතාය දීපජාලකන විය සප්පාණෙ ාවං ඤත්වාපි
උදෙසඤ්ඤාය පරිභුඤ්ජිතබ්බකතොපණ්ණත්තිවජ්ජතාකවදිතබ්බාති. 

සප්පාණෙසික්ඛාපදංදුතියං. 

3. උක්කෙොටනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

392. තතියසික්ඛාපකද – උක්කෙොකටන්තීති තස්ස තස්ස භික්ඛුකනො
සන්තිෙං  න්ත්වා ‘‘අෙතං ෙම්ම’’න්තිආදීනි වදන්තා උච්චාකලන්ති; 

යථාපතිට්ඨිත ාකවනපතිට්ඨාතුංනකදන්ති. 

393. යථාධම්මන්තිකයොයස්සඅධිෙ ණස්සවූපසමනායධම්කමොවුත්කතො, 

කතකනව ධම්කමනාති අත්කථො. නිහ ාධිෙරණන්ති නිහතං අධිෙ ණං; 
සත්ථා ාවුත්තධම්කමකනවවූපසමිතංඅධිෙ ණන්තිඅත්කථො. 

395. ධම්මෙම්කම ධම්මෙම්මසඤ්ඤීති කයන ෙම්කමන තං අධිෙ ණං
වූපසමිතං, තඤ්කච ධම්මෙම්මං කහොති, තස්මිං ධම්මෙම්කම අයම්පි
ධම්මෙම්මසඤ්ඤීහත්වා යදි උක්කෙොකටති, පාචිත්තියංආපජ්ජතීති අත්කථො.
එකතනනකයනකසසපදානිපිකවදිතබ්බානි.අයකමත්ථසඞ්කඛකපො, විත්ථාක ො
පන ‘‘ඉකමසං චතුන්නං අධිෙ ණානං ෙති උක්කෙොටනා’’තිආදිනා නකයන
පරිවාක  වුත්කතො. අට්ඨෙථාසු තං සබ්බං ආහරිත්වා තස්කසවත්කථො
වණ්ණිකතො. මයං පන තං තත්කථව වණ්ණයිස්සාම. ඉධ ආහරිත්වා
වණ්ණියමාකන හි සුට්ඨුත ං සම්කමොකහො  කවයයාති න වණ්ණයිම්හ.
කසසකමත්ථ උත්තානකමව. තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, 
සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, 
දුක්ඛකවදනන්ති. 

උක්කෙොටනසික්ඛාපදංතතියං. 
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4. දුට්ඨුල් සික්ඛාපදවණ්ණනා 

399. චතුත්කථ – දුට්ඨුල් ා නාම ආපත්තීති එත්ථ චත්තාරි පා ාජිොනි 

අත්ථුද්ධා වකසන දස්සිතානි, සඞ්ඝාදිකසසාපත්ති පන අධිප්කපතා, තං

ඡාකදන්තස්ස පාචිත්තියං. ධුරං නික්ඛිත් මත්ක ති ධුක  නික්ඛිත්තමත්කත.
සකචපි ධු ං නික්ඛිපිත්වා පච්ඡා ආක ොකචති, න  ක්ඛති; ධු ං 
නික්ඛිත්තමත්කතකයව පාචිත්තියන්ති වුත්තං කහොති. සකච පන එවං ධු ං 
නික්ඛිපිත්වා පටිච්ඡාදනත්ථකමව අඤ්ඤස්සආක ොකචති, කසොපි අඤ්ඤස්සාති
එකතනුපාකයන සමණසතම්පිසමණසහස්සම්පිආපත්තිංආපජ්ජතිකයවතාව, 

යාවකෙොටිනඡිජ්ජති.ෙදාපන කෙොටිඡිජ්ජතීති? මහාසුමත්කථක ොතාවවදති
– ‘‘ආපත්තිංආපන්කනො එෙස්ස ආක ොකචති, කසො පටිනිවත්තිත්වා තස්කසව
ආක ොකචති; එවං කෙොටි ඡිජ්ජතී’’ති. මහාපදුමත්කථක ො පනාහ – ‘‘අයඤ්හි
වත්ථුපුග් කලොකයව.ආපත්තිං ආපන්කනොපනඑෙස්සභික්ඛුකනොආක ොකචති, 

අයං අඤ්ඤස්ස ආක ොකචති, කසො පටිනිවත්තිත්වා කයනස්ස ආක ොචිතං, 
තස්කසවආක ොකචති; එවංතතිකයනපුග් කලනදුතියස්සආක ොචිකතකෙොටි 

ඡින්නාකහොතී’’ති. 

400. අදුට්ඨුල් ං ආපත්තින්ති අවකසකස පඤ්චාපත්තික්ඛන්කධ. 

අනුපසම්පන්නස්ස දුට්ඨුල් ං වා අදුට්ඨුල් ං වා අජ්ඣාචාරන්ති එත්ථ
අනුපසම්පන්නස්ස සුක්ෙවිස්සට්ඨි ච ොයසංසග්ක ො චාති අයං
දුට්ඨුල්ලඅජ්ඣාචාක ො නාම. කසසකමත්ථ උත්තානකමවාති. 
ධු නික්කඛපසමුට්ඨානං – ොයවාචාචිත්තකතො සමුට්ඨාති, අකිරියං, 
සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

දුට්ඨුල්ලසික්ඛාපදංචතුත්ථං. 

5. ඌනවීසතිවස්සසික්ඛාපදවණ්ණනා 

402. පඤ්චමසික්ඛාපකද – අඞ්ණංලිකයො දුක්ඛා භවිස්සන්තීති අක්ඛ ානි

ලිඛන්තස්ස අඞ්ගුලිකයො දුක්ඛා  විස්සන්තීති චින්කතසුං. උරස්ස දුක්කඛොති
 ණනං සික්ඛන්කතන බහං චින්කතතබ්බං කහොති, කතනස්ස උක ො දුක්කඛො

 විස්සතීති මඤ්ඤිංසු. අක්ඛීනි දුක්ඛා භවිස්සන්තීතිරූපසුත්තං සික්ඛන්කතන
ෙහාපණා පරිවත්කතත්වා පරිවත්කතත්වා පස්සිතබ්බා කහොන්ති, කතනස්ස

අක්ඛීනි දුක්ඛානි  විස්සන්තීති මඤ්ඤිංසු. ඩංසාදීසු ඩංසාති 

පිඞ් ලමක්ඛිොකයො. දුක්ඛානන්ති දුක්ඛමානං. තිබ්බ්ානන්ති බහලානං. 

ඛරානන්ති තිඛිණානං. ෙටුොනන්ති ඵරුසානං; අමනාපතාය වා

ෙටුෙ සසදිසානං. අසා ානන්තිඅමධු ානං. පාණහරානන්ති ජීවිතහ ානං. 
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404. සීමං සම්මන්නතීති නවං සීමං බන්ධති. කුරුන්දියං පන 

උදකුක්කඛපපරිච්ඡින්දකනපි දුක්ෙටං වුත්තං. පරිපුතණ්ණවීසතිවස්කසොති
පටිසන්ධිග් හණකතො පට්ඨාය පරිපුණ්ණවීසතිවස්කසො;  බ් වීකසොපි හි
පරිපුණ්ණවීසතිවස්කසොත්කවවසඞ්කඛය  ච්ඡති.යථාහ– 

‘‘කතන කඛො පන සමකයන ආයස්මා කුමා ෙස්සකපො  බ් වීකසො
උපසම්පන්කනො කහොති. අථ කඛො ආයස්මකතො කුමා ෙස්සපස්ස
එතදකහොසි – ‘  වතා පඤ්ඤත්තං, න ඌනවීසතිවස්කසො පුග් කලො
උපසම්පාකදතබ්කබොති. අහඤ්චම්හි  බ් වීකසො උපසම්පන්කනො.
උපසම්පන්කනො නුකඛොම්හි, නනු කඛො උපසම්පන්කනො’ති.   වකතො
එතමත්ථං ආක ොකචසුං. යං භික්ඛකව මාතුකුච්ඡිම්හි පඨමං චිත්තං
උප්පන්නං, පඨමං විඤ්ඤාණං පාතුභූතං තදුපාදාය සාවස්ස ජාති.
අනුජානාමි, භික්ඛකව,  බ් වීසං උපසම්පාකදතු’’න්ති)මහාව.124). 

තත්ථ කයො ද්වාදසමාකස මාතුකුච්ඡිස්මිං වසිත්වා මහාපවා ණාය ජාකතො, 
කසො තකතො පට්ඨාය යාව එකූනවීසතිකම වස්කස මහාපවා ණා, තං
අතික්ෙමිත්වා පාටිපකද උපසම්පාකදතබ්කබො. එකතනුපාකයන හායනවඩ්ඪනං
කවදිතබ්බං. 

කපො ාණෙත්කථ ා පන එකූනවීසතිවස්සං සාමකණ ං
නික්ඛමනීයපුණ්ණමාසිං අතික්ෙම්ම පාටිපදදිවකස උපසම්පාකදන්ති, තං
ෙස්මාති? වුච්චකත – එෙස්මිං වස්කස ඡ චාතුද්දසිෙඋකපොසථා කහොන්ති. ඉති
වීසතියා වස්කසසු චත්තාක ො මාසා පරිහායන්ති.  ාජාකනො තතිකය තතිකය
වස්කස වස්සං උක්ෙඩ්ඪන්ති. ඉති අට්ඨා සසු වස්කසසු ඡ මාසා වඩ්ඪන්ති, 

තකතො උකපොසථවකසන පරිහීකන චත්තාක ො මාකස අපකනත්වා ද්කව මාසා
අවකසසා කහොන්ති, කත ද්කව මාකස  කහත්වා වීසතිවස්සානි පරිපුණ්ණානි
කහොන්තීති නික්ෙඞ්ඛා හත්වා නික්ඛමනීයපුණ්ණමාසිං අතික්ෙම්ම පාටිපකද
උපසම්පාකදන්ති. එත්ථ පන කයො පවාක ත්වා වීසතිවස්කසො  විස්සති, තං
සන්ධාය ‘‘එකූනවීසතිවස්ස’’න්ති වුත්තං. තස්මා කයො මාතුකුච්ඡිස්මිං
ද්වාදසමාකස වසි, කසො එෙවීසතිවස්කසො කහොති. කයො සත්තමාකස වසි, කසො 
සත්තමාසාධිෙවීසතිවස්කසො.ඡමාසජාකතොපනනජීවති. 

406. අනාපත්ති ඌනවීසතිවස්සං පරිපුතණ්ණවීසතිවස්සසඤ්ඤීති එත්ථ 

කිඤ්චාපි උපසම්පාකදන්තස්ස අනාපත්ති, පුග් කලො පන අනුපසම්පන්කනොව
කහොති. සකච පන කසො දසවස්සච්චකයන අඤ්ඤං උපසම්පාකදති, තඤ්කච
මුඤ්චිත්වා කණො පූ ති, සූපසම්පන්කනො. කසොපිච යාවනජානාති, තාවස්ස
කනව සග් න්ත ාකයො න කමොක්ඛන්ත ාකයො, ඤත්වා පන පුන
උපසම්පජ්ජිතබ්බං.කසසං උත්තානකමව. 
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තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, 

වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

ඌනවීසතිවස්සසික්ඛාපදංපඤ්චමං. 

6. කථයයසත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනා 

407. ඡට්කඨ – පටියාක ොෙන්ති සූරියාකලොෙස්ස පටිමුඛං; පච්ඡිමදිසන්ති 

අත්කථො. ෙම්මයාතිසුඞ්ෙට්ඨාකනෙම්මිො. 

409. රාජානංවාකථයයං ච්ඡන්තීති ාජානංවාකථකනත්වාවඤ්කචත්වා 
 ඤ්කඤොසන්තෙංකිඤ්චි කහත්වාඉදානිනතස්සදස්සාමාති ච්ඡන්ති. 

411. විසඞ්කෙක නාති ොලවිසඞ්කෙකතන දිවසවිසඞ්කෙකතන ච
 ච්ඡකතො අනාපත්ති. මග් විසඞ්කෙකතන පන අටවිවිසඞ්කෙකතන වා
ආපත්තිකයව. කසසකමත්ථ භික්ඛුනිවග්ක  වුත්තනයත්තා උත්තානත්ථකමව.
කථයයසත්ථසමුට්ඨානං – ොයචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, 

කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

කථයයසත්ථසික්ඛාපදංඡට්ඨං. 

7. සංවිධානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

412. සත්තකම – පධූකපන්ක ො නිසීදීති පජ්ඣායන්කතො අත්තානංකයව

පරි ාසන්කතොනිසීදි. නාකයයොකසොභික්ඛුමංනිප්පාක සීතිඅකයයොඅයංභික්ඛු
මං න නික්ඛාකමසි; න මං  කහත්වා අ මාසීති අත්කථො. කසසකමත්ථ
භික්ඛුනියා සද්ධිං සංවිධානසික්ඛාපකද වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බං සද්ධිං
සමුට්ඨානාදීහීති. 

සංවිධානසික්ඛාපදංසත්තමං. 

8. අරිට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනා 

417. අට්ඨකම –  ද්කධ බාධයිංසූති  ද්ධබාධිකනො;  ද්ධබාධිකනො

පුබ්බපුරිසා අස්සාති  ද්ධබ්ාධිපුතබ්කබ්ො, තස්ස  ද්ධබාධිපුබ්බස්ස 

ගිජ්ඣඝාතෙකුලප්පසුතස්සාතිඅත්කථො. 

සග් කමොක්ඛානං අන්ත ායං ෙක ොන්තීති අන් රායිො. කත
ෙම්මකිකලසවිපාෙඋපවාදආණාවීතික්ෙමවකසන පඤ්චවිධා. තත්ථ
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පඤ්චානන්තරියෙම්මා ෙම්මන්ත ායිො නාම. තථා භික්ඛුනීදූසෙෙම්මං, තං
පන කමොක්ඛස්කසවඅන්ත ායංෙක ොති, නසග් ස්ස.නියතමිච්ඡාදිට්ඨිධම්මා 
කිකලසන්ත ායිො නාම. පණ්ඩෙති ච්ඡාන තඋ කතොබයඤ්ජනොනං
පටිසන්ධිධම්මා විපාෙන්ත ායිො නාම. අරියූපවාදා උපවාදන්ත ායිො නාම, 

කත පන යාව අරිකය න ඛමාකපන්ති තාවකදව, න තකතො ප ං. සඤ්චිච්ච
ආපන්නාආපත්තිකයො ආණාවීතික්ෙමන්ත ායිොනාම, තාපියාවභික්ඛු ාවං
වාපටිජානාති, නවුට්ඨාතිවාන කදකසතිවාතාවකදව, නතකතොප ං. 

තත්රායං භික්ඛු බහස්සුකතො ධම්මෙථිකෙො කසසන්ත ායිකෙ ජානාති, 

විනකයපනඅකෙොවිදත්තාපණ්ණත්තිවීතික්ෙමන්ත ායිකෙනජානාති, තස්මා
 කහො කතො එවං චින්කතසි – ‘‘ඉකම ආ ාරිො පඤ්ච ොමගුකණ
පරිභුඤ්ජන්තා කසොතාපන්නාපි සෙදා ාමිකනොපි අනා ාමිකනොපි කහොන්ති, 

භික්ඛූපි මනාපිොනි චක්ඛුවිඤ්කඤයයානි රූපානි පස්සන්ති…කප.…
ොයවිඤ්කඤකයය කඵොට්ඨබ්කබ ඵුසන්ති, මුදුොනි අත්ථ ණපාවු ණාදීනි
පරිභුඤ්ජන්ති, එතං සබ්බං වට්ටති. ෙස්මා ඉත්ථිරූපා…කප.… 

ඉත්ථිකඵොට්ඨබ්බා එව න වට්ටන්ති, එකතපි වට්ටන්තී’’ති. එවං  කසන  සං 
සංසන්දිත්වා සච්ඡන්ද ා පරික ො ඤ්ච නිච්ඡන්ද ා පරික ො ඤ්ච එෙං
ෙත්වා ථූලවාකෙහි සද්ධිං අතිසුඛුමසුත්තං ඝකටන්කතො විය සාසකපන සද්ධිං
සිකනරුං උපසංහ න්කතො විය පාපෙං දිට්ඨි තං උප්පාකදත්වා ‘‘කිං   වතා 
මහාසමුද්දංබන්ධන්කතනවියමහතාඋස්සාකහනපඨමපා ාජිෙං පඤ්ඤත්තං, 
නත්ථි එත්ථ කදොකසො’’ති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාකණන සද්ධිං පටිවිරුජ්ඣන්කතො 
 බ්බපුග් ලානංආසංඡින්දන්කතොජිනස්සආණාචක්කෙපහා මදාසි.කතනාහ
–‘‘තථාහං   වතාධම්මංකදසිතංආජානාමී’’තිආදි. 

අට්ඨිෙඞ්ෙලූපමාතිආදිම්හි අට්ඨිෙඞ්ෙලූපමා අප්පස්සාදට්කඨන. 

මංසකපසූපමා බහසාධා ණට්කඨන. තිණුක්කූපමා අනුදහනට්කඨන. 

අඞ් ාරොසූපමා මහාභිතාපනට්කඨන. සුපිනකූපමා 

ඉත්ත පච්චුපට්ඨානට්කඨන. යාචි කූපමා තාවොලිෙට්කඨන. රුක්ඛඵලූපමා 

සබ්බඞ් පච්චඞ් පලි ඤ්ජනට්කඨන. අසිසූනූපමා අධිකුට්ටනට්කඨන. 

සත්තිසූලූපමා විනිවිජ්ඣනට්කඨන. සප්පසිරූපමා සාසඞ්ෙසප්පටි යට්කඨනාති
අයකමත්ථසඞ්කඛකපො. විත්ථාක ොපනපපඤ්චසූදනියංමජ්ඣිමට්ඨෙථායං)ම.

නි.1.234ආදකයො; 2.42ආදකයො(  කහතබ්කබො. එවංබ්යාකඛොතිඑවංවියකඛො.
කසසකමත්ථපුබ්කබ වුත්තනයත්තාඋත්තානකමව. 

සමනු ාසනසමුට්ඨානං – ොයවාචාචිත්තකතො සමුට්ඨාති, අකිරියං, 
සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 
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අරිට්ඨසික්ඛාපදංඅට්ඨමං. 

9. උක්ඛිත් සම්කභො සික්ඛාපදවණ්ණනා 

424-5. නවකම – අෙටානුධම්කමනාති අනුධම්කමො වුච්චති ආපත්තියා
අදස්සකන වා අප්පටිෙම්කම වා පාපිොය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්ක  වා
ධම්කමන විනකයන සත්ථුසාසකනන උක්ඛිත්තෙස්ස අනුකලොමවත්තං දිස්වා
ෙතා ඔසා ණා; කසො ඔසා ණසඞ්ඛාකතො අනුධම්කමො යස්ස න ෙකතො, අයං
අෙටානුධම්කමොනාම, තාදිකසනසද්ධින්ති අත්කථො. කතකනවස්ස පද ාජකන
‘‘අෙටානුධම්කමොනාමඋක්ඛිත්කතොඅකනොසාරිකතො’’තිවුත්තං. 

කදතිවාපටිග් ණ්හාතිවාතිඑෙපකයොක න බහම්පිදදකතොවා ණ්හකතො
වාඑෙංපාචිත්තියං.විච්ඡින්දිත්වාවිච්ඡින්දිත්වා කදන්තස්සච ණ්හන්තස්සච
පකයො  ණනාය පාචිත්තියානි. කසසකමත්ථ උත්තානකමව. තිසමුට්ඨානං –
කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

උක්ඛිත්තසම්ක ො සික්ඛාපදංනවමං. 

10. ෙණ්ටෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

428. දසකම – දිට්ඨි  ං උප්පන්නන්ති අරිට්ඨස්ස විය එතස්සාපි

අකයොනිකසො උම්මුජ්ජන්තස්ස උප්පන්නං. නාකසතූති එත්ථ තිවිධා නාසනා –
සංවාසනාසනා, ලිඞ් නාසනා, දණ්ඩෙම්මනාසනාති. තත්ථ ආපත්තියා
අදස්සනාදීසුඋක්කඛපනාසංවාසනාසනා නාම.‘‘දූසකෙොනාකසතබ්කබො)පා ා.
66) කමත්තියං භික්ඛුනිං නාකසථා’’ති )පා ා. 384) අයං ලිඞ් නාසනා නාම.
‘‘අජ්ජතග්ක  කත ආවුකසො සමණුද්කදස න කචව කසො   වා සත්ථා
අපදිසිතබ්කබො’’ති අයං දණ්ඩෙම්මනාසනා නාම. අයං ඉධ අධිප්කපතා. 
කතනාහ–‘‘එවඤ්චපනභික්ඛකවනාකසතබ්කබො…කප.…විනස්සා’’ති.තත්ථ 

චරාති  ච්ඡ. පිකරති ප  අමාමෙ. විනස්සාති නස්ස; යත්ථ කත න පස්සාම, 

තත්ථ ච්ඡාති. 

429. උප ාකපයයාති සඞ් ණ්කහයය. උපට්ඨාකපයයාති කතන අත්තකනො
උපට්ඨානංො ාකපයය.කසසං අරිට්ඨසික්ඛාපකදවුත්තනකයකනවකවදිතබ්බං
සද්ධිංසමුට්ඨානාදීහීති. 

ෙණ්ටෙසික්ඛාපදංදසමං. 

සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමනසප්පාණෙවග්ක ොසත්තකමො. 
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8. සහධම්මෙවග්ක ො 
1. සහධම්මෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

434. සහධම්මිෙවග් ස්ස පඨමසික්ඛාපකද– එ ස්මං සික්ඛාපකදතිඑතස්මිං

සික්ඛාපකදයංවුත්තං, තංනතාවසික්ඛිස්සාමි. ආපත්තිපාචිත්තියස්සාතිඑත්ථ

පන වාචාය වාචාය ආපත්ති කවදිතබ්බා. සික්ඛමාකනන භික්ඛකව භික්ඛුනාති
ඔවාදං සි සා සම්පටිච්ඡිත්වා සික්ඛිතුොකමකනව හත්වා ආජානිතබ්බඤ්කචව
පුච්ඡිතබ්බඤ්ච උපපරික්ඛිතබ්බඤ්ච. කසසකමත්ථ දුබ්බචසික්ඛාපකද
වුත්තනකයකනවපදත්ථකතො කවදිතබ්බං.විනිච්ඡයකතොඋත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

සහධම්මිෙසික්ඛාපදංපඨමං. 

2. වික ඛනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

438. දුතිකය – විනයෙථං ෙකථතීති විනයෙථා නාම 

ෙප්පියාෙප්පියආපත්තානාපත්තිසංව පහානපටිසංයුත්තෙථා, තං ෙකථති. 

විනයස්ස වණ්ණං භාසතීති විනයස්ස වණ්කණො නාම පඤ්චන්නම්පි 

සත්තන්නම්පිආපත්තික්ඛන්ධානංවකසනමාතිෙංනික්ඛිපිත්වාපද ාජකනන

වණ්ණනා, තං  ාසති. විනයපරියත්තියා වණ්ණං භාසතීති විනයං 
පරියාපුණන්තානං විනයපරියත්තිමූලෙං වණ්ණං ගුණං ආනිසංසං  ාසති.
විනයධක ො හි විනයපරියත්තිමූලකෙ පඤ්චානිසංකස ඡානිසංකස
සත්තානිසංකස අට්ඨානිසංකස නවානිසංකස දසානිසංකස එොදසානිසංකස ච
ල ති කත සබ්කබ  ාසතීති අත්කථො. ෙතකම පඤ්චානිසංකස ල තීති? 

අත්තකනොසීලක්ඛන්ධසුගුත්තිආදිකෙ. වුත්තඤ්කහතං – 

‘‘පඤ්චිකම, භික්ඛකව, ආනිසංසා විනයධක  පුග් කල – අත්තකනො 
සීලක්ඛන්කධො සුගුත්කතො කහොති සු ක්ඛිකතො, කුක්කුච්චපෙතානං
පටිස ණං කහොති, විසා කදො සඞ්ඝමජ්කඣ කවොහ ති, පච්චත්ථිකෙ 

සහධම්කමන සුනිග් හිතං නිග් ණ්හාති, සද්ධම්මට්ඨිතියා පටිපන්කනො
කහොතී’’ති)පරි.325). 

ෙථමස්ස අත් කනො සී ක්ඛන්කධො සුණංත්ක ො කහොති සුරක්ඛික ො? 

ඉකධෙච්කචොභික්ඛුආපත්තිංආපජ්ජන්කතො ඡහාොකරහිආපජ්ජති – අලජ්ජිතා, 
අඤ්ඤාණතා, කුක්කුච්චපෙතතා, අෙප්පිකය ෙප්පියසඤ්ඤිතා, ෙප්පිකය
අෙප්පියසඤ්ඤිතා, සතිසම්කමොසාති. 
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ෙථං අ ජ්ජි ාය ආපත්තිං ආපජ්ජති? අෙප්පිය ාවං ජානන්කතොකයව
මද්දිත්වා වීතික්ෙමංෙක ොති.වුත්තම්පිකචතං– 

‘‘සඤ්චිච්චආපත්තිංආපජ්ජති, ආපත්තිංපරිගූහති; 

අ ති මනඤ්ච  ච්ඡති, එදිකසො වුච්චති අලජ්ජිපුග් කලො’’ති. (පරි.
359); 

ෙථං අඤ්ඤාණ ාය ආපජ්ජති? අඤ්ඤාණපුග් කලොහිමන්කදොකමොමූකහො
ෙත්තබ්බාෙත්තබ්බංඅජානන්කතොඅෙත්තබ්බං ෙක ොති, ෙත්තබ්බංවි ාකධති; 

එවංඅඤ්ඤාණතායආපජ්ජති. 

ෙථං කුක්කුච්චපෙ  ාය ආපජ්ජති? ෙප්පියාෙප්පියංනිස්සාය කුක්කුච්කච
උප්පන්කනවිනයධ ංපුච්ඡිත්වාෙප්පියඤ්කචෙත්තබ්බංසියා, අෙප්පියඤ්කච
න ෙත්තබ්බං, අයං පන ‘‘වට්ටතී’’ති මද්දිත්වා වීතික්ෙමතිකයව; එවං 
කුක්කුච්චපෙතතායආපජ්ජති. 

ෙථං අෙප්පිකය ෙප්පියසඤ්ඤි ාය ආපජ්ජති? අච්ඡමංසං සූෙ මංසන්ති
ඛාදති, දීපිමංසං මි මංසන්ති ඛාදති, අෙප්පියක ොජනං ෙප්පියක ොජනන්ති
භුඤ්ජති, විොකලොලසඤ්ඤායභුඤ්ජති, අෙප්පියපානෙංෙප්පියපානෙන්ති
පිවති; එවංඅෙප්පිකයෙප්පියසඤ්ඤිතාය ආපජ්ජති. 

ෙථං ෙප්පිකය අෙප්පියසඤ්ඤි ාය ආපජ්ජති? සූෙ මංසං අච්ඡමංසන්ති
ඛාදති, මි මංසං දීපිමංසන්ති ඛාදති, ෙප්පියක ොජනං අෙප්පියක ොජනන්ති
භුඤ්ජති, ොකලවිොලසඤ්ඤායභුඤ්ජති, ෙප්පියපානෙං අෙප්පියපානෙන්ති
පිවති; එවංෙප්පිකයඅෙප්පියසඤ්ඤිතායආපජ්ජති. 

ෙථං සතිසම්කමොසාය ආපජ්ජති? 

සහකසයයචීව විප්පවාසක සජ්ජචීව ොලාතික්ෙමනපච්චයා ආපත්තිඤ්ච 

සතිසම්කමොසාය ආපජ්ජති; එවමිකධෙච්කචො භික්ඛු ඉකමහි ඡහාොකරහි

ආපත්තිං ආපජ්ජති. 

විනයධක ොපනඉකමහි ඡහාොකරහිආපත්තිං නාපජ්ජති. ෙථං  ජ්ජි ාය 

නාපජ්ජති? කසො හි ‘‘පස්සථ ක ො, අයං ෙප්පියාෙප්පියං ජානන්කතොකයව
පණ්ණත්තිවීතික්ෙමං ෙක ොතී’’ති ඉමං පරූපවාදං  ක්ඛන්කතොපි නාපජ්ජති; 

එවං ලජ්ජිතාය නාපජ්ජති. සහසා ආපන්නම්පි කදසනා ාමිනිං කදකසත්වා
වුට්ඨාන ාමිනියාවුට්ඨහිත්වාසුද්ධන්කතපතිට්ඨාති.තකතො– 

‘‘සඤ්චිච්චආපත්තිංනආපජ්ජති, ආපත්තිංනපරිගූහති; 
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අ ති මනඤ්ච න  ච්ඡති, එදිකසො වුච්චති ලජ්ජිපුග් කලො’’ති. (පරි.
359) 

ඉමස්මිංලජ්ජි ාකවපතිට්ඨිකතොවකහොති. 

ෙථං ඤාණ ාය නාපජ්ජති? කසො හි ෙප්පියාෙප්පියං ජානාති, තස්මා
ෙප්පියකමවෙක ොති, අෙප්පියංනෙක ොති; එවංඤාණතාය නාපජ්ජති. 

ෙථං අකුක්කුච්චපෙ  ාය නාපජ්ජති? කසො හි ෙප්පියාෙප්පියං නිස්සාය
කුක්කුච්කච උප්පන්කන වත්ථුං ඔකලොකෙත්වා මාතිෙං පද ාජනං
අන්ත ාපත්තිං ආපත්තිං අනාපත්තිඤ්ච ඔකලොකෙත්වා ෙප්පියඤ්කච කහොති
ෙක ොති, අෙප්පියඤ්කචනෙක ොති; එවංඅකුක්කුච්චපෙතතාය නාපජ්ජති. 

ෙථං අෙප්පියාදිසඤ්ඤි ාය නාපජ්ජති? කසො හිෙප්පියාෙප්පියං ජානාති, 

තස්මාඅෙප්පිකයෙප්පියසඤ්ඤීනකහොති, ෙප්පිකය අෙප්පියසඤ්ඤීනකහොති; 

සුප්පතිට්ඨිතා චස්ස සති කහොති, අධිට්ඨාතබ්බං අධිට්කඨති, විෙප්කපතබ්බං
විෙප්කපති. ඉති ඉකමහි ඡහාොක හි ආපත්තිං නාපජ්ජති. ආපත්තිං
අනාපජ්ජන්කතො අඛණ්ඩසීකලො කහොති පරිසුද්ධසීකලො; එවමස්ස අත්තකනො 
සීලක්ඛන්කධොසුගුත්කතොකහොතිසු ක්ඛිකතො. 

ෙථං කුක්කුච්චපෙ ානං පටිසරණං කහොති? තික ො ට්කඨසු
තික ොජනපකදසු ච උප්පන්නකුක්කුච්චා භික්ඛූ ‘‘අසුෙස්මිං කි  විහාක  

විනයධක ො වසතී’’ති දූ කතොපි තස්ස සන්තිෙං ආ න්ත්වා කුක්කුච්චං 
පුච්ඡන්ති, කසො කතහි ෙතස්ස ෙම්මස්ස වත්ථුං ඔකලොකෙත්වා 
ආපත්තානාපත්ති රුෙලහොදික දං සල්ලක්කඛත්වා කදසනා ාමිනිං
කදසාකපත්වා වුට්ඨාන ාමිනියා වුට්ඨාකපත්වා සුද්ධන්කත පතිට්ඨාකපති; එවං
කුක්කුච්චපෙතානං පටිස ණංකහොති. 

විසාරකදො සඞ්ඝමජ්කඣ කවොහරතීති අවිනයධ ස්ස හි සඞ්ඝමජ්කඣ 

ෙකථන්තස්ස  යං සා ජ්ජං ඔක්ෙමති, විනයධ ස්ස තං න කහොති. ෙස්මා? 

‘‘එවංෙකථන්තස්සකදොකසොකහොති; එවංන කදොකසො’’තිඤත්වාෙථනකතො. 

පච්චත්ථිකෙ සහධම්කමන සුනිග් හි ං නිග් ණ්හාතීති එත්ථ ද්විධා
පච්චත්ථිො නාම – අත්තපච්චත්ථිො ච සාසනපච්චත්ථිො ච. තත්ථ
කමත්තියභුම්මජො ච භික්ඛූ වඩ්කඪො ච ලිච්ඡවී අමූලකෙන අන්තිමවත්ථුනා
කචොකදසුං, ඉකම අත්තපච්චත්ථිො නාම. කය වා පනඤ්කඤපි දුස්සීලා 
පාපධම්මා, සබ්කබ කත අත්තපච්චත්ථිො. විපරීතදස්සනා පන 

අරිට්ඨභික්ඛුෙණ්ටෙසාමකණ කවසාලිෙවජ්ජිපුත්තො 
පරූපහා අඤ්ඤාණෙඞ්ඛාප විත ණාදිවාදා මහාසඞ්ඝිොදකයො ච
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අබුද්ධසාසනං ‘‘බුද්ධසාසන’’න්තිවත්වාෙතපග් හාසාසනපච්චත්ථිොනාම.
කත සබ්කබපි සහධම්කමන සො කණන වචකනන යථා තං අසද්ධම්මං
පතිට්ඨාකපතුංනසක්කෙොන්ති, එවංසුනිග් හිතං ෙත්වානිග් ණ්හාති. 

සද්ධම්මට්ඨිතියා පටිපන්කනො කහොතීති එත්ථ පන තිවිකධො සද්ධම්කමො
පරියත්තිපටිපත්තිඅධි මවකසන. තත්ථ කතපිටෙං බුද්ධවචනං 

පරියත්තිසද්ධම්කමො නාම. කත ස ධුතඞ් ගුණා චුද්දස ඛන්ධෙවත්තානි

ද්කවඅසීතිමහාවත්තානීතිඅයං පටිපත්තිසද්ධම්කමො නාම.චත්තාක ොමග් ාච

ඵලානිචාතිඅයං අධි මසද්ධම්කමො නාම. 

තත්ථ කෙචි කථ ා ‘‘කයො කවො, ආනන්ද, මයා ධම්කමො ච විනකයො ච
කදසිකතො පඤ්ඤත්කතො, කසොකවොමමච්චකයනසත්ථා’’ති)දී.නි.2.216) ඉමිනා

සුත්කතන ‘‘සාසනස්ස පරියත්ති මූ ’’න්ති වදන්ති. කෙචි කථ ා ‘‘ඉකම ච 

සු ද්දභික්ඛූසම්මාවිහක යුං, අසුඤ්කඤොකලොකෙොඅ හන්කතහිඅස්සා’’ති

)දී.නි. 2.214) ඉමිනාසුත්කතන ‘‘සාසනස්ස පටිපත්තිමූ ’’න්ති වත්වා ‘‘යාව
පඤ්ච භික්ඛූ සම්මා පටිපන්නා සංවිජ්ජන්ති, තාව සාසනං ඨිතං කහොතී’’ති
ආහංසු. ඉතක  පන කථ ා පරියත්තියා අන්ත හිතාය සුප්පටිපන්නස්සපි 

ධම්මාභිසමකයො නත්ථී’’ති ආහංසු. සකච පඤ්ච භික්ඛූ චත්තාරි පා ාජිොනි
 ක්ඛණො කහොන්ති, කත සද්කධ කුලපුත්කත පබ්බාකජත්වා පච්චන්තිකම
ජනපකද උපසම්පාකදත්වා දසවග් ං  ණං පූක ත්වා මජ්ඣිකම ජනපකදපි
උපසම්පදං ෙරිස්සන්ති, එකතනුපාකයන වීසතිවග්  ණං සඞ්ඝං පූක ත්වා 
අත්තකනොපි අබ් ානෙම්මං ෙත්වා සාසනං වුඩ්ඪිං විරූළ්හිං කවපුල්ලං 
 මයිස්සන්ති. එවමයං විනයධක ො තිවිධස්සාපි සද්ධම්මස්ස චි ට්ඨිතියා
පටිපන්කනොකහොතීතිඑවමයංවිනයධක ොඉකමතාවපඤ්චානිසංකසපටිල තීති 

කවදිතබ්කබො. 

ෙතකම ඡ ආනිසංකස ල තීති? තස්සාකධකයයො උකපොසකථො, පවා ණා, 
සඞ්ඝෙම්මං, පබ්බජ්ජා, උපසම්පදා, නිස්සයංකදතිසාමකණ ංඋපට්ඨාකපති. 

කය ඉකම චාතුද්දසිකෙො, පන්න සිකෙො, සාමග්ගිඋකපොසකථො, සඞ්කඝ 

උකපොසකථො,  කණ පුග් කල උකපොසකථො, සුත්තුද්කදකසො, පාරිසුද්ධි, 

අධිට්ඨානඋකපොසකථොතිනව උකපොසථා, සබ්කබකතවිනයධ ායත්තා. 

යාපිචඉමාචාතුද්දසිොපන්න සිො, සාමග්ගිපවා ණා, සඞ්කඝ පවා ණා
 කණපුග් කලපවා ණා, කතවාචිො, ද්කවවාචිො, සමානවස්සිොපවා ණාති
නව පවා ණාකයො, තාපිවිනයධ ායත්තාඑව, තස්සසන්තො, කසොතාසංසාමී. 
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යානිපි ඉමානි අපකලොෙනෙම්මං ඤත්තිෙම්මං ඤත්තිදුතියෙම්මං
ඤත්තිචතුත්ථෙම්මන්තිචත්තාරිසඞ්ඝෙම්මානි, තානි විනයධ ායත්තානි. 

යාපිචායංඋපජ්ඣාකයනහත්වාකුලපුත්තානංපබ්බජ්ජාච උපසම්පදාච
ොතබ්බා, අයම්පි විනයධ ායත්තාව. න හි අඤ්කඤො ද්විපිටෙධක ොපි එතං 
ොතුංල ති.කසොඑවනිස්සයංකදති, සාමකණ ංඋපට්ඨාකපති.අඤ්කඤොකනව
නිස්සයං දාතුං ල ති, න සාමකණ ං උපට්ඨාකපතුං. සාමකණරූපට්ඨානං
පච්චාසීසන්කතො පන විනයධ ස්ස සන්තිකෙ උපජ්ඣං  ාහාකපත්වා
වත්තපටිපත්තිං සාදිතුං ල ති. එත්ථ ච නිස්සයදානඤ්කචව
සාමකණරූපට්ඨානඤ්චඑෙමඞ් ං. 

ඉතිඉකමසුඡසුආනිසංකසසුඑකෙනසද්ධිංපුරිමාපඤ්චඡකහොන්ති, ද්වීහි
සද්ධිංසත්ත, තීහිසද්ධිංඅට්ඨ, චතූහිසද්ධිංනව, පඤ්චහිසද්ධිංදස, සබ්කබහි
කපකතහිසද්ධිංඑොදසාතිඑවංවිනයධක ොපුග් කලොපඤ්චඡසත්තඅට්ඨනව
දස එොදස චආනිසංකසල තීතිකවදිතබ්කබො. එවං   වා ඉකමආනිසංකස
දස්කසන්කතො විනයපරියත්තියාවණ්ණං ාසතීතිකවදිතබ්කබො. 

ආදිස්ස ආදිස්සාතිපුනප්පුනංවවත්ථකපත්වාවිසුංවිසුංෙත්වා. ආයස්මක ො

උපාලිස්ස වණ්ණං භාසතීති විනයපරියත්තිං නිස්සාය උපාලිත්කථ ස්ස ගුණං
 ාසතිකථොකමතිපසංසති.ෙස්මා? අප්කපවනාම මමවණ්ණනංසුත්වාපිභික්ඛූ
උපාලිස්ස සන්තිකෙ විනයං උග් කහතබ්බං පරියාපුණිතබ්බං මඤ්කඤයුං, 
එවමිදංසාසනංඅද්ධනියං විස්සති, පඤ්චවස්සසහස්සානිපවත්තිස්සතීති. 

ක ධ බ්හූ භික්ඛූති කත ඉමං   වකතො වණ්ණනං සුත්වා ‘‘ඉකම
කි ානිසංකස කනව සුත්තන්තිො න ආභිධම්මිො ල න්තී’’ති 

යථාපරිකිත්තිතානිසංසාධි කම උස්සාහජාතා බහූ භික්ඛූ කථ ා ච නවා ච
මජ්ඣිමා ච ආයස්මකතො උපාලිස්ස සන්තිකෙ විනයං පරියාපුණන්තීති

අයකමත්ථඅත්කථො. ඉධාතිනිපාතමත්තකමව. 

439-40. උද්දිස්සමාකනති ආචරිකයන අන්කතවාසිෙස්ස උද්දිස්සමාකන, 

කසොපනයස්මාආචරිකයඅත්තකනොරුචියාඋද්දිසන්කතවාආචරියංයාචිත්වා 
අන්කතවාසිකෙන උද්දිසාකපන්කත වා කයො නං ධාක ති, තස්මිං සජ්ඣායං 
ෙක ොන්කත වා උද්දිස්සමාකනො නාම කහොති, තස්මා ‘‘උද්දිසන්කත වා
උද්දිසාකපන්කත වා සජ්ඣායං වා ෙක ොන්කත’’ති පද ාජනං වුත්තං. 

ඛුද්දානුඛුද්දකෙහීති ඛුද්දකෙහි ච අනුඛුද්දකෙහි ච. යාවකදවාති කතසං
සංවත්තනමරියාදපරිච්කඡදවචනං. ඉදං වුත්තං කහොති – එතානි හි කය
උද්දිසන්ති, උද්දිසාකපන්ති සජ්ඣායන්ති වා, කතසං තාව සංවත්තන්ති යාව
‘‘ෙප්පති නු කඛො, නෙප්පති නු කඛො’’ති කුක්කුච්චසඞ්ඛාකතො විප්පටිසාක ො
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විකහසා විචිකිච්ඡාසඞ්ඛාකතො මකනොවිකලකඛො ච උප්පජ්ජතිකයව. අථ වා 

යාවකදවාති අතිසයවවත්ථාපනං; තස්ස සංවත්තන්තීති ඉමිනා සම්බන්කධො, 
කුක්කුච්චාය විකහසාය විකලඛාය අතිවිය සංවත්තන්තිකයවාති වුත්තං කහොති. 

උපසම්පන්නස්ස විනයං විවණ්කණතීති උපසම්පන්නස්ස සන්තිකෙ තස්ස
තස්මිං විමතිං උප්පාකදතුොකමො විනයං විවණ්කණති නින්දති   හති. 
කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

විකලඛනසික්ඛාපදංදුතියං. 

3. කමොහනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

444. තතිකය – අන්වද්ධමාසන්ති අනුපටිපාටියා අද්ධමාකස අද්ධමාකස; 

යස්මා පන කසො උකපොසථදිවකස උද්දිසියති, තස්මා ‘‘අනුකපොසථිෙ’’න්ති

පද ාජකන වුත්තං. උද්දිස්සමාකනති උද්දිසියමාකන. යස්මා පන කසො
පාතිකමොක්ඛුද්කදසකෙ උද්දිසන්කත උද්දිසියමාකනො නාම කහොති, තස්මා

‘‘උද්දිසන්කත’’ති පද ාජකන වුත්තං. යඤ්ච  ත්ථ ආපත්තිං ආපන්කනොති

තස්මිං අනාචාක  චිණ්කණ යං ආපත්තිං ආපන්කනො. යථාධම්කමො

ොකර බ්කබ්ොති අඤ්ඤාකණන ආපන්නත්තා තස්සා ආපත්තියා කමොක්කඛො
නත්ථි, යථා පන ධම්කමො ච විනකයො ච ඨිකතො, තථා ොක තබ්කබො.
කදසනා ාමිනිඤ්කචආපන්කනොකහොති, කදසාකපතබ්කබො, වුට්ඨාන ාමිනිඤ්කච, 

වුට්ඨාකපතබ්කබොති අත්කථො. සාධුෙන්ති සුට්ඨු. අට්ඨිංෙත්වාති අත්ථිෙ ාවං
ෙත්වා; අත්ථිකෙොහත්වාතිවුත්තං කහොති. 

447. ධම්මෙම්කමතිආදීසු කමොහාක ොපනෙම්මං අධිප්කපතං. කසසකමත්ථ
උත්තානකමව. තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

කමොහනසික්ඛාපදංතතියං. 

4. පහාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

449. චතුත්කථ – පහාරං කදන්තීති ‘‘ආවුකසො පීඨෙං පඤ්ඤකපථ, 

පාදකධොවනං ආහ ථා’’තිආදීනිවත්වාතථාඅෙක ොන්තානංපහා ංකදන්ති. 

451. පහාරංකදතිආපත්තිපාචිත්තියස්සාතිඑත්ථපහරිතුොමතායපහාක  

දින්කනසකචපිම තිපාචිත්තියකමව.පහාක නහත්කථොවාපාකදොවාභිජ්ජති, 

සීසංවා භින්නංකහොති, පාචිත්තියකමව. ‘‘යථායංසඞ්ඝමජ්කඣනවික ොචති, 
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තථා නං ෙක ොමී’’ති එවං විරූපෙ ණාධිප්පාකයන ෙණ්ණං වා නාසං වා
ඡින්දති, දුක්ෙටං. 

452. අනුපසම්පන්නස්සාති  හට්ඨස්ස වා පබ්බජිතස්ස වා ඉත්ථියා වා 
පුරිසස්සවාඅන්තමකසොති ච්ඡාන තස්සාපිපහා ංකදති, දුක්ෙටං.සකචපන 

 ත්තචිත්කතොඉත්ථිංපහ ති, සඞ්ඝාදිකසකසො. 

453. කෙනචි විකහඨියමාකනොති මනුස්කසන වා ති ච්ඡාන කතන වා

විකහඨියමාකනො. කමොක්ඛාධිප්පාකයොති තකතො අත්තකනො කමොක්ඛං

පත්ථයමාකනො. පහාරංකදතීතිොයොයපටිබද්ධනිස්සග්ගියානංඅඤ්ඤතක න
පහා ං කදති, අනාපත්ති. සකචපි අන්ත ාමග්ක  කචො ං වා පච්චත්ථිෙං වා
විකහකඨතුොමං දිස්වා‘‘උපාසෙ, එත්කථවතිට්ඨ, මාආ මී’’තිවත්වාවචනං
අනාදියිත්වා ආ ච්ඡන්තං ‘‘ ච්ඡ ක ’’ති මුග් ක න වා සත්ථකෙන වා
පහරිත්වායාති, කසොකචකතන පහාක නම ති, අනාපත්තිකයව.වාළමික සුපි
එකසව නකයො. කසසකමත්ථ උත්තානකමව. සමුට්ඨානාදීනි පනස්ස 

පඨමපා ාජිෙසදිසානි, ඉදංපන දුක්ඛකවදනන්ති. 

පහා සික්ඛාපදංචතුත්ථං. 

5.   සත්තිෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

454. පඤ්චකම –   සත්තිෙං උග්ගිරන්තීති පහා දානාො ං දස්කසත්වා

ොයම්පිොයපටිබද්ධම්පිඋච්චාක න්ති. ක  පහාරසමුච්චි ා කරොදන්තීතිකත
පහා පරිචිතා පුබ්කබපි ලද්ධපහා ත්තා ඉදානි ච පහා ං දස්සන්තීති
මඤ්ඤමානා ක ොදන්තීති අත්කථො. ‘‘පහා ස්ස මුච්චිතා’’තිපි සජ්ඣායන්ති, 

තත්ථ‘‘පහා ස්සභීතා’’තිඅත්කථො. 

457. උග්ගිරතිආපත්තිපාචිත්තියස්සාතිඑත්ථසකචඋග්ගිරිත්වා වි ද්කධො
පහා ං කදති, අවස්සං ධාක තුං අසක්කෙොන්තස්ස පහාක ො සහසා පතති, න 

පහරිතුොමතාය දින්නත්තා දුක්ෙටං. කතන පහාක න හත්ථාදීසු යංකිඤ්චි
භිජ්ජති, දුක්ෙටකමව. 

458. කමොක්ඛාධිප්පාකයො  සත්තිෙංඋග්ගිරතීතිඑත්ථපුබ්කබවුත්කතසු 

වත්ථූසු පුරිමනකයකනව තලසත්තිෙං උග්ගි න්තස්ස අනාපත්ති. සකචපි
වි ජ්ඣිත්වා පහා ං කදති, අනාපත්තිකයව. කසසං පුරිමසදිසකමව සද්ධිං
සමුට්ඨානාදීහීති. 

තලසත්තිෙසික්ඛාපදංපඤ්චමං. 
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6. අමූ ෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

459. ඡට්කඨ– අනුද්ධංකසන්තීතිකතකි සයංආකිණ්ණකදොසත්තා‘‘එවං 
භික්ඛූ අම්කහ කනව කචොකදස්සන්ති, න සාක ස්සන්තී’’ති අත්තපරිත්තාණං
ෙක ොන්තා පටිෙච්කචව භික්ඛූ අමූලකෙන සඞ්ඝාදිකසකසන කචොකදන්ති. 
කසසකමත්ථකත සෙම්හිඅමූලෙසික්ඛාපකදවුත්තනයත්තාඋත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

අමූලෙසික්ඛාපදංඡට්ඨං. 

7. සඤ්චිච්චසික්ඛාපදවණ්ණනා 

464. සත්තකම– උපදහන්තීතිඋප්පාකදන්ති. කුක්කුච්චං උපදහතිආපත්ති

පාචිත්තියස්සාතිවාචායවාචායආපත්ති. අනුපසම්පන්නස්සාතිසාමකණ ස්ස. 

මාතු ාකමන සද්ධිං  කහො මඤ්කඤ තයා නිසින්නං නිපන්නං භුත්තං පීතං, 
සඞ්ඝමජ්කඣ ඉදඤ්චිදඤ්ච ෙතන්තිආදිනා නකයන කුක්කුච්චං උපදහති, 

වාචාය වාචාය දුක්ෙටං. කසසකමත්ථ උත්තානකමව. සමුට්ඨානාදීනිපි 

අමූලෙසදිසාකනවාති. 

සඤ්චිච්චසික්ඛාපදංසත්තමං. 

8. උපස්සුතිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

471. අට්ඨකම – අධිෙරණජා ානන්ති එකතහි  ණ්ඩනාදීහි 

උප්පන්නවිවාදාධිෙ ණානං. උපස්සුතින්ති සුතිසමීපං; යත්ථ ඨත්වා සක්ො

කහොතිකතසංවචනංකසොතුං, තත්ථාතිඅත්කථො.  ච්ඡති ආපත්තිදුක්ෙටස්සාති

එත්ථ පදවාක  පදවාක  දුක්ෙටං. මන්ක න් න්ති අඤ්කඤන සද්ධිං
අඤ්ඤස්මිංමන්තයමාකන; ‘‘මන්කතන්කත’’තිවාපාකඨො, අයකමවත්කථො. 

473. වූපසමස්සාමීති උපසමං  මිස්සාමි, ෙලහං න ෙරිස්සාමි. අත් ානං

පරිකමොකචස්සාමීති මම අො ෙ ාවං ෙකථත්වා අත්තානං කමොකචස්සාමි.
කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

කථයයසත්ථසමුට්ඨානං–ොයචිත්තකතොොයවාචාචිත්තකතොච සමුට්ඨාති, 

සියාකිරියංකසොතුොමතාය මනවකසන, සියාඅකිරියංඨිතට්ඨානංආ න්ත්වා 
මන්තයමානානංඅජානාපනවකසන, රූපියංඅඤ්ඤවාදෙංඋපස්සුතීති ඉමානිහි
තීණි සික්ඛාපදානි එෙපරිච්කඡදානි, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තිය-අට්ඨෙථා පාචිත්තියෙණ්ඩං 

127 

පටුන 

උපස්සුතිසික්ඛාපදංඅට්ඨමං. 

9. ෙම්මපටිබ්ාහනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

474. නවකම – සකච ච මයං ජාකනයයාමාති සකච මයං ජාකනයයාම; 

චොක ො පන නිපාතමත්තකමව. ධම්මොනන්ති ධම්කමන විනකයන
සත්ථුසාසකනන ෙතත්තාධම්මාඑකතසුඅත්ථීතිධම්මිොනි; කතසංධම්මිොනං

චතුන්නං සඞ්ඝෙම්මානං. ඛියයති ආපත්ති පාචිත්තියස්සාති එත්ථ වාචාය
වාචාය පාචිත්තියං. කසසං උත්තානකමව. තිසමුට්ඨානං – කිරියං, 
සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

ෙම්මපටිබාහනසික්ඛාපදංනවමං. 

10. ඡන්දංඅදත්වා මනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

481. දසකම – වත්ථ වා ආකරොචි න්ති කචොදකෙන ච චුදිතකෙන ච
අත්තකනො ෙථා ෙථිතා, අනුවිජ්ජකෙො සම්මකතො, එත්තාවතාපි වත්ථුකමව
ආක ොචිතංකහොති.කසසකමත්ථ උත්තානකමව. 

ධු නික්කඛපසමුට්ඨානං – ොයවාචාචිත්තකතො සමුට්ඨාති, කිරියාකිරියං, 
සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

ඡන්දංඅදත්වා මනසික්ඛාපදංදසමං. 

11. දුබ්බ් සික්ඛාපදවණ්ණනා 

484. එොදසකම – යථාමත්  ාති යථාමිත්තතාය; කයො කයො මිත්කතො, 
තස්ස තස්ස කදතීති වුත්තං කහොති. එස නකයො සබ්බපකදසු. කසසං
උජ්ඣාපනොදීසුවුත්තනයත්තා උත්තානත්ථකමව. 

තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මංඅකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

දුබ්බලසික්ඛාපදංඑොදසමං. 

12. පරිණාමනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

489. ද්වාදසකම – යං වත්තබ්බං සියා, තං සබ්බං තිංසකෙ
පරිණාමනසික්ඛාපකදවුත්තනයකමව.අයකමවහි විකසකසො–තත්ථඅත්තකනො
පරිණාමිතත්තා නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං, ඉධ පුග් ලස්ස පරිණාමිතත්තා
සුද්ධිෙපාචිත්තියන්ති. 
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තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

පරිණාමනසික්ඛාපදංද්වාදසමං. 

සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමනසහධම්මිෙවග්ක ොඅට්ඨකමො. 

9. ර නවග්ක ො 
1. අන්ක පුතරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

494.  ාජවග් ස්ස පඨමසික්ඛාපකද – ඔරකෙොති පරිත්තකෙො. 

උපරිපාසාදවර ක ොති පාසාදව ස්ස උපරි කතො. අයයානං වාහසාති අයයානං
ො ණා; කතහිජානාපිතත්තාජානාමීතිවුත්තංකහොති. 

497. පි රංපත්කථතීතිඅන්ත ංපස්සිත්වාඝාකතතුංඉච්ඡති. රාජන්ක පුතරං

හත්ථිසම්මද්දන්තිආදීසු හත්ථීහි සම්මද්කදො එත්ථාති හත්ථිසම්මද්දං; 

හත්ථිසම්බාධන්ති අත්කථො. අස්සරථසම්මද්දපකදපි එකසව නකයො. 
‘‘සම්මත්ත’’න්ති කෙචි පඨන්ති, තං න  කහතබ්බං. ‘‘ ඤ්කඤො අන්කතපුක  

හත්ථිසම්මද්ද’’න්තිපි පාකඨො, තත්ථ හත්ථීනං සම්මද්දං හත්ථිසම්මද්දන්ති 

අත්කථො,  ඤ්කඤො අන්කතපුක  හත්ථිසම්මද්කදො අත්ථීති වුත්තං කහොති. එස

නකයො කසසපකදසුපි. රජනීයානීතිතස්මිංඅන්කතපුක එදිසානි රූපාදීනි. 

498. මුද්ධාවසිත් ස්සාති මුද්ධනි අවසිත්තස්ස. අනික්ඛන්කතො  ාජා 

ඉකතොතිඅනික්ඛන්ත ාජෙං, තස්මිං අනික්ඛන් රාජකෙ; සයනිඝක තිඅත්කථො.
 තනං වුච්චති මකහසී, නිග් තන්ති නික්ඛන්තං, අනිග් තං  තනං ඉකතොති

අනිග් ත තනෙං, තස්මිං අනිග්  ර නකෙ; සයනිඝක ති අත්කථො.
කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

ෙථිනසමුට්ඨානං – ොයවාචකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, 

කිරියාකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

අන්කතපු සික්ඛාපදංපඨමං. 

2. ර නසික්ඛාපදවණ්ණනා 

502-3. දුතිකය – විස්සරිත්වාති පමුස්සිත්වා. පුතණ්ණපත් ං නාම සතකතො

පඤ්ච ෙහාපණා. ෙයාහං ෙරිස්සාමීති කිං අහං ෙරිස්සාමි. ආභරණං 

ඔමුඤ්චිත්වාතිමහාලතංනාමනවකෙොටිඅග්ඝනෙංඅලඞ්ො ංඅපකනත්වා. 
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504. අන්ක වාසීතිපරිචා කෙො. 

506. අපරික්ඛිත් ස්සඋපචාකරොතිඑත්ථඋපචාක ොනාමආ ාමස්ස ද්කව 

කලඩ්ඩුපාතා – ‘‘ආවසථස්ස පන සුප්පපාකතො වා මුසලපාකතො වා’’ති

මහාපච්චරියං වුත්තං. උග් ණ්හාති ආපත්ති පාචිත්තියස්සාති එත්ථ
ජාතරූප ජතං අත්තකනොඅත්ථායඋග් ණ්හන්තස්සවාඋග් ණ්හාකපන්තස්ස
වා නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං, සඞ්ඝ ණපුග් ලකචතියනවෙම්මානං අත්ථාය
දුක්ෙටං, අවකසසං මුත්තාදි තනං අත්තකනො වා සඞ්ඝාදීනං වා අත්ථාය
උග් ණ්හන්තස්ස වා උග් ණ්හාකපන්තස්ස වා දුක්ෙටං. ෙප්පියවත්ථු වා
අෙප්පියවත්ථු වා කහොතු, අන්තමකසො මාතු ෙණ්ණපිළන්ධනතාළපණ්ණම්පි
ගිහිසන්තෙං ණ්ඩා ාරිෙසීකසන පටිසාකමන්තස්සපාචිත්තියකමව. 

සකච පන මාතාපිතූනං සන්තෙං අවස්සං පටිසාකමතබ්බං ෙප්පිය ණ්ඩං
කහොති, අත්තකනො අත්ථාය  කහත්වා පටිසාකමතබ්බං. ‘‘ඉදං පටිසාකමත්වා
කදහී’’ති වුත්කත පන ‘‘න වට්ටතී’’ති පටික්ඛිපිතබ්බං. සකච ‘‘පටිසාකමහී’’ති
පාකතත්වා  ච්ඡන්ති, පලිකබොකධොනාම කහොති, පටිසාකමතුං වට්ටති. විහාක 
ෙම්මං ෙක ොන්තා වඩ්ඪකීආදකයො වා  ාජවල්ල ා වා අත්තකනො
උපෙ ණ ණ්ඩං වා සයන ණ්ඩං වා ‘‘පටිසාකමත්වා කදථා’’ති වදන්ති, 

ඡන්කදනපි  කයනපි න ොතබ්බකමව, ගුත්තට්ඨානං පන දස්කසතුං වට්ටති.
බලක්ොක නපාකතත්වා කතසුචපටිසාකමතුං වට්ටති. 

අජ්ඣාරාකම වා අජ්ඣාවසකථ වාති එත්ථ සකච මහාවිහා සදිකසො
මහා ාකමො කහොති, තත්ථ පාො පරික්ඛිත්කත පරිකවකණ යත්ථ භික්ඛූහි වා
සාමකණක හි වා  හිතං  විස්සතීති සඞ්ො උප්පජ්ජති, තාදිකස එව ඨාකන
උග් ණ්හිත්වා වා උග් ණ්හාකපත්වා වා ඨකපතබ්බං. 
මහාකබොධිද්වා කෙොට්ඨෙඅම්බඞ් ණසදිකසසු පන
මහාජනසඤ්ච ණට්ඨාකනසුන කහතබ්බං, පලිකබොකධොනකහොති.කුරුන්දියං
පන වුත්තං ‘‘එකෙො මග් ං  ච්ඡන්කතො නිමනුස්සට්ඨාකන කිඤ්චි  ණ්ඩං
පස්සති, ආකිණ්ණමනුස්කසපි ජාකත මනුස්සා තකමව භික්ඛුං ආසඞ්ෙන්ති, 

තස්මාමග් ාඔක්ෙම්මනිසීදිතබ්බං. සාමිකෙසුආ කතසුතංආචික්ඛිතබ්බං.
සකචසාමිකෙනපස්සතිපතිරූපං ෙරිස්සතී’’ති. 

රූකපන වා නිමත්ක න වා සඤ්ඤාණං ෙත්වාති එත්ථ රූපං නාම
අන්කතො ණ්ඩොය ණ්ඩං; තස්මා ණ්ඩෙං මුඤ්චිත්වා කණත්වාඑත්තො

ෙහාපණාවා ජාතරූප ජතංවාතිසල්ලක්කඛතබ්බං. නිමත් න්තිලඤ්ඡනාදි; 

තස්මා ලඤ්ඡිතාය  ණ්ඩොය මත්තිොලඤ්ඡනන්ති වා ලාඛාලඤ්ඡනන්ති වා
නීලපිකලොතිොය  ණ්ඩො ෙතාති වා කසතපිකලොතිොය ෙතාති වා එවමාදි
සබ්බංසල්ලක්කඛතබ්බං. 
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භික්ඛූ පතිරූපාති ලජ්ජිකනො කුක්කුච්චො. කලොලජාතිොනඤ්හි හත්කථ
ඨකපතුං න ල ති. කයො පන කනව තම්හා ආවාසා පක්ෙමති, න සාමිකෙ
පස්සති, කතනාපිඅත්තකනොචීව ාදිමූලංනොතබ්බං; ථාව ංපන කසනාසනං
වාකචතියංවාකපොක්ඛ ණීවාොක තබ්බා.සකචදීඝස්සඅද්ධුකනොඅච්චකයන 

සාමිකෙොආ ච්ඡති, ‘‘උපාසෙතවසන්තකෙනඉදංනාමෙතං, අනුකමොදාහී’’ති
වත්තබ්කබො. සකච අනුකමොදති, ඉච්කචතංකුසලං; කනො කච අනුකමොදති, ‘‘මම
ධනංකදථා’’තිකචොකදතිකයව, අඤ්ඤං සමාදකපත්වාදාතබ්බං. 

507. ර නසම්ම ං විස්සාසං  ණ්හාතීතිආදීසුආමාසකමවසන්ධායවුත්තං.
අනාමාසංනවට්ටතිකයව.කසසකමත්ථ උත්තානකමව.ඡසමුට්ඨානං–කිරියං, 
කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

 තනසික්ඛාපදංදුතියං. 

3. විො  ාමප්පවිසනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

508. තතිකය – තිරච්ඡානෙථන්ති අරියමග් ස්ස ති ච්ඡානභූතං ෙථං. 

රාජෙථන්ති ාජපටිසංයුත්තෙථං. කචොරෙථාදීසුපිඑකසවනකයො. 

512. සන් ං භික්ඛුන්ති එත්ථ යං වත්තබ්බං, තං චාරිත්තසික්ඛාපකද
වුත්තකමව. සකච සම්බහලා කෙනචි ෙම්කමන  ාමං පවිසන්ති, ‘‘විොකල
 ාමප්පකවසනංආපුච්ඡාමී’’ති සබ්කබහි අඤ්ඤමඤ්ඤං ආපුච්ඡිතබ්බං. තස්මිං
 ාකමතංෙම්මංනසම්පජ්ජතීතිඅඤ්ඤං ාමං ච්ඡන්ති,  ාමසතම්පිකහොතු, 

පුනආපුච්ඡනකිච්චං නත්ථි. සකච පන උස්සාහං පටිප්පස්සම්ක ත්වා විහා ං
 ච්ඡන්තා අන්ත ා අඤ්ඤං  ාමං පවිසිතුොමා කහොන්ති, පුන
ආපුච්ඡිතබ්බකමව. 

කුලඝක  වා ආසනසාලාය වා  ත්තකිච්චං ෙත්වා කතලභික්ඛාය වා 
සප්පිභික්ඛාය වා චරිතුොකමො කහොති, සකච පස්කස භික්ඛු අත්ථි, ආපුච්ඡිත්වා 
 න්තබ්බං. අසන්කත නත්ථීති  න්තබ්බං. වීථිං ඔතරිත්වා භික්ඛුං පස්සති, 

ආපුච්ඡනකිච්චංනත්ථි, අනාපුච්ඡිත්වාපිචරිතබ්බකමව. ාමමජ්කඣනමග්ක ො
කහොති, කතන  ච්ඡන්තස්ස කතලාදිභික්ඛාය චරිස්සාමීති චිත්කත උප්පන්කන
සකච පස්කස භික්ඛු අත්ථි, ආපුච්ඡිත්වා චරිතබ්බං. මග් ා අකනොක්ෙම්ම
භික්ඛාය ච න්තස්ස පන ආපුච්ඡනකිච්චං නත්ථි, අපරික්ඛිත්තස්ස  ාමස්ස
උපචාක ොඅදින්නාදාකන වුත්තනකයකනවකවදිතබ්කබො. 

515. අන් රාරාමන්තිආදීසු න කෙවලං අනාපුච්ඡා ොයබන්ධනං

අබන්ධිත්වා සඞ්ඝාටිංඅපාරුපිත්වා ච්ඡන්තස්සපිඅනාපත්ති. ආපදාසූතිසීකහො
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වාබයග්කඝොවාආ ච්ඡති, කමකඝොවාඋට්කඨති, අඤ්කඤොවාකෙොචිඋපද්දකවො
උප්පජ්ජති, අනාපත්ති.එවරූපාසුආපදාසුබහි ාමකතො අන්කතො ාමංපවිසිතුං
වට්ටති.කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

ෙථිනසමුට්ඨානං – ොයවාචකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, 

කිරියාකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

විොල ාමප්පවිසනසික්ඛාපදංතතියං. 

4. සූචිඝරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

517-20. චතුත්කථ – ක දනකමව ක දනෙං; තං අස්ස අත්ථීති

ක දනෙකමව. අරණිකෙති අ ණිධනුකෙ. විකධති කවධකෙ. කසසකමත්ථ
උත්තානකමව. ඡසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

සූචිඝ සික්ඛාපදංචතුත්ථං. 

5. මඤ්චසික්ඛාපදවණ්ණනා 

522. පඤ්චකම – කඡදනෙං වුත්තනයකමව. 

525. ඡින්දිත්වාපරිභුඤ්ජතීතිඑත්ථසකචනඡින්දිතුොකමොකහොති, භූමියං
නිඛණිත්වා පමාණං උපරි දස්කසති, උත්තානං වා ෙත්වා පරිභුඤ්ජති, 

උක්ඛිපිත්වා වා තුලාසඞ්ඝාකට ඨකපත්වා අට්ටං ෙත්වා පරිභුඤ්ජති, සබ්බං
වට්ටති.කසසකමත්ථඋත්තානකමව.ඡසමුට්ඨානං. 

මඤ්චසික්ඛාපදංපඤ්චමං. 

6. තූක ොනද්ධසික්ඛාපදවණ්ණනා 

526. ඡට්කඨ– තූලංඔනද්ධකමත්ථාති තූක ොනද්ධං; තූලංපක්ඛිපිත්වාඋපරි 

චිමිලිොය ඔනද්ධන්ති වුත්තං කහොති. කසසකමත්ථ උත්තානකමව.
ඡසමුට්ඨානං. 

තූකලොනද්ධසික්ඛාපදංඡට්ඨං. 

7. නිසීදනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

531-4. සත්තකම – නිසීදනං අනුඤ්ඤා ං කහොතීති ෙත්ථ අනුඤ්ඤාතං? 

චීව ක්ඛන්ධකෙ පණීතක ොජනවත්ථුස්මිං. වුත්තඤ්හි තත්ථ – ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛකව, ොයගුත්තියාචීව ගුත්තියාකසනාසනගුත්තියානිසීදන’’න්ති (මහාව.
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353). කසයයථාපි පුතරාණාසිකෙොට්කඨොති යථා නාම පු ාණචම්මොක ොති
අත්කථො. යථා හි චම්මොක ො චම්මං විත්ථතං ෙරිස්සාමීති ඉකතො චිකතො ච
සමඤ්ඡති, ෙඩ්ඪති; එවං කසොපි තං නිසීදනං. කතන තං   වා එවමාහ – 

‘‘නිසීදනංනාමසදසං වුච්චතී’’තිසන්ථතසදිසං සන්ථරිත්වා එෙස්මිං අන්කත
සු තවිදත්ථියාවිදත්ථිමත්කතපකදකසද්වීසුඨාකනසුඵාකලත්වා තිස්කසො දසා
ෙරියන්ති, තාහි දසාහි සදසං නාම වුච්චති. කසසකමත්ථ උත්තානකමව. 
ඡසමුට්ඨානං. 

නිසීදනසික්ඛාපදංසත්තමං. 

8. ෙණ්ඩුපටිච්ඡාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

537. අට්ඨකම – ෙණ්ඩුපටිච්ඡාදි අනුඤ්ඤා ා කහොතීති ෙත්ථ
අනුඤ්ඤාතා? චීව ක්ඛන්ධකෙ කබලට්ඨසීසවත්ථුස්මිං. වුත්තඤ්හි තත්ථ – 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, යස්සෙණ්ඩුවාපිළොවාඅස්සාකවොවාථුල්ලෙච්ඡුවා 
ආබාකධොතස්සෙණ්ඩුපටිච්ඡාදි’’න්ති)මහාව.354). 

539. යස්ස අකධොනාභි උබ්භජාණුමණ්ඩ න්ති යස්ස භික්ඛුකනො නාභියා 

කහට්ඨා ජාණුමණ්ඩලානං උපරි. ෙණ්ඩූති ෙච්ඡු. පිළොති කලොහිතතුණ්ඩො

සුඛුමපිළො. අස්සාකවොති අරිස  න්ද මධුකමහාදීනං වකසන

අසුචිපග්ඝ ණෙං. ථල් ෙච්ඡු වා ආබ්ාකධොති මහාපිළොබාකධො වුච්චති.
කසසකමත්ථ උත්තානකමව.ඡසමුට්ඨානං. 

ෙණ්ඩුපටිච්ඡාදිසික්ඛාපදංඅට්ඨමං. 

9. වස්සිෙසාටිෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

542. නවකම – වස්සිෙසාටිොඅනුඤ්ඤා ාකහොතීතිෙත්ථ අනුඤ්ඤාතා? 

චීව ක්ඛන්ධකෙ විසාඛාවත්ථුස්මිං.වුත්තඤ්හි තත්ථ–‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 

වස්සිෙසාටිෙ’’න්ති)මහාව.352). කසසකමත්ථ උත්තානකමව.ඡසමුට්ඨානං. 

වස්සිෙසාටිෙසික්ඛාපදංනවමං. 

10. නන්දත්කථරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

547. දසකම – චතුරඞ්ණංක ොමකෙොති චතූහි අඞ්ගුකලහිඌනෙප්පමාකණො.
කසසං උත්තානකමව.ඡසමුට්ඨානං. 

නන්දත්කථ සික්ඛාපදංදසමං. 

සමත්කතොවණ්ණනාක්ෙකමන තනවග්ක ොනවකමො. 
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උද්දිට්ඨාකඛොතිආදිවුත්තනයකමවාති. 

සමන්තපාසාදිොයවිනයසංවණ්ණනාය 

ඛුද්දෙවණ්ණනාසමත්තා. 

පාචිත්තියෙණ්ඩංනිට්ඨිතං.



විනයපිටකෙ පාචිත්තිය-අට්ඨෙථා පාටිකදසනීයෙණ්ඩං 

134 

පටුන 

6. පාටිකදසනීයෙණ්ඩං 
1. පඨමපාටිකදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පාටිකදසනීයා ධම්මා, ඛුද්දොනංඅනන්ත ා; 
ඨපිතාකයඅයංදානි, කතසං වතිවණ්ණනා. 

552. පඨමපාටිකදසනීකය තාව පටික්ෙමනොක ති පිණ්ඩාය චරිත්වා 

පටිආ මනොකල. සබ්කබ්වඅග් කහසීතිසබ්බකමවඅග් කහසි. පකවකධන්තීති

ෙම්පමානා. අකපහීති අප ච්ඡ. 

553-5.  ාරය්හං ආවුකසොතිආදි පටිකදකසතබ්බාො දස්සනං. රථිොති

 ච්ඡා. බ්ූහන්ති අනිබ්බිජ්ඣිත්වා ඨිතා  තපච්චා ත ච්ඡා. සිඞ්ඝාටෙන්ති 

චතුක්කෙොණං වා තිකෙොණං වා මග් සකමොධානට්ඨානං. ඝරන්ති කුලඝ ං.
එකතසුයත්ථෙත්ථචිඨත්වා ණ්හන්තස්ස හකණදුක්ෙටං, අජ්කඣොහාක  

අජ්කඣොහා  ණනාය පාටිකදසනීයං. හත්ථිසාලාදීසු  ණ්හන්තස්සාපි එකසව
නකයො. භික්ඛුනී  ථිොය ඨත්වා කදති, භික්ඛු සකචපි අන්ත ා ාමාදීසු ඨත්වා
 ණ්හාති, ආපත්තිකයව. ‘‘අන්ත ඝ ං පවිට්ඨායා’’ති හි වචනකතො භික්ඛුනියා
අන්ත ඝක  ඨත්වා දදමානාය වකසකනත්ථ ආපත්ති කවදිතබ්බා, භික්ඛුස්ස
ඨිතට්ඨානං පන අප්පමාණං. තස්මා සකචපි වීථිආදීසු ඨිකතො භික්ඛු
අන්ත ා ාමාදීසුඨත්වාදදමානායභික්ඛුනියා ණ්හාති, අනාපත්තිකයව. 

යාමොලිෙං සත් ාහොලිෙං යාවජීවිෙං ආහාරත්ථාය පටිග් ණ්හාති, 

ආපත්තිදුක්ෙටස්ස. අජ්කඣොහාකර අජ්කඣොහාකරආපත්තිදුක්ෙටස්සාතිඉදං
ආමිකසන අසම්භින්නං සන්ධාය වුත්තං, සම්භින්කන පන එෙ කස

පාටිකදසනීයකමව. එෙක ො උපසම්පන්නායාති භික්ඛුනීනං සන්තිකෙ
උපසම්පන්නාය. භික්ඛූනංසන්තිකෙඋපසම්පන්නායපනයථාවත්ථුෙකමව. 

556. දාකපති න කදතීති අඤ්ඤාතිො අඤ්කඤන කෙනචි දාකපති තං 

 ණ්හන්තස්සඅනාපත්ති. උපනික්ඛිපිත්වාකදතීතිභූමියං ඨකපත්වා‘‘ඉදංඅයය
තුම්හාෙංදම්මී’’තිකදති, එවංදින්නං‘‘සාධු ගිනී’’ති සම්පටිච්ඡිත්වාතායඑව
වා භික්ඛුනියා අඤ්කඤන වා කෙනචි පටිග් හාකපත්වා භුඤ්ජිතුං වට්ටති. 

සික්ඛමානාය සාමකණරියාති එතාසං දදමානානං  ණ්හන්තස්ස අනාපත්ති.
කසසකමත්ථ උත්තානකමව. 

එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 
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පඨමපාටිකදසනීයං. 

2. දුතියපාටිකදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

558. දුතිකය – අපසක්ෙ ාවභගිනීතිආදි අපසාකදතබ්බාො දස්සනං. 

561. අත් කනොභත් ංදාකපතිනකදතීතිඑත්ථසකචපිඅත්තකනො ත්තං
කදති, ඉමිනා සික්ඛාපකදන අනාපත්තිකයව, පුරිමසික්ඛාපකදන ආපත්ති. 

අඤ්කඤසං භත් ං කදති න දාකපතීති එත්ථ සකචපි දාකපයය, ඉමිනා 
සික්ඛාපකදන ආපත්ති  කවයය. කදන්තියා පන කනව ඉමිනා න පුරිකමන
ආපත්ති. කසසකමත්ථ උත්තානකමව. ෙථිනසමුට්ඨානං – කිරියාකිරියං, 
කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

දුතියපාටිකදසනීයං. 

3.  තියපාටිකදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

562. තතිකය – උභක ොපසන්නන්ති ද්වීහි පසන්නං උපාසකෙනපි

උපාසිොයපි. තස්මිං කි  කුකල උක ොපි කත කසොතාපන්නාකයව. කභොක න

හායතීති එදිසඤ්හිකුලංසකචපිඅසීතිකෙොටිධනං කහොති, ක ොක හිහායතිකයව. 
ෙස්මා? යස්මාතත්ථකනවඋපාසිොනඋපාසකෙොක ොක  ක්ඛති. 

569. ඝරක ො නීහරිත්වා කදන්තීති ආසනසාලං වා විහා ං වා ආකනත්වා 
කදන්ති. සකචපි අනා කතභික්ඛුම්හි පඨමංකයවනීහරිත්වා ද්වාක ඨකපත්වා
පච්ඡා සම්පත්තස්ස කදන්ති, වට්ටති. භික්ඛුං පන දිස්වා අන්කතොක හකතො
නීහරිත්වා දියයමානං න වට්ටතීති මහාපච්චරියං වුත්තං. කසසකමත්ථ
උත්තානකමව. එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, 
අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මංතිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

තතියපාටිකදසනීයං. 

4. චතුත්ථපාටිකදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

570. චතුත්කථ– අවරුද්ධාකහොන්තීතිපටිවිරුද්ධාකහොන්ති. 

573. පඤ්චන්නං පටිසංවිදි න්ති පඤ්චසු සහධම්මිකෙසු යංකිඤ්චි 

කපකසත්වා ඛාදනීයං ක ොජනීයං ආහරිස්සාමාති පටිසංවිදිතං ෙතම්පි

අප්පටිසංවිදිතකමවාති අත්කථො. ආරාමං ආරාමූපචාරං ඨකපත්වාති
ආ ඤ්ඤෙකසනාසනා ාමඤ්ච තස්ස උපචා ඤ්ච ඨකපත්වා; උපචා කතො
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නික්ඛන්තං අන්ත ාමග්ක  භික්ඛුං දිස්වා වා  ාමංආ තස්ස වා පටිසංවිදිතං

ෙතම්පි අප්පටිසංවිදිතකමව කහොතීති කවදිතබ්බං. සකච සාසඞ්ෙං කහොති

සාසඞ්ෙන්ති ආචික්ඛි බ්බ්න්ති ෙස්මා ආචික්ඛිතබ්බං? ආ ාකම කචොක 

වසන්කත අම්හාෙං නාක ොකචන්තීති වචනපටිකමොචනත්ථං. කචොරා වත් බ්බ්ා

මනුස්සා ඉධූපචරන්තීති ෙස්මා වත්තබ්බං? අත්තකනො උපට්ඨාකෙහි අම්කහ 

 ණ්හාකපන්තීතිවචනපටිකමොචනත්ථං. 

යාණංයා පටිසංවිදික   ස්සා පරිවාකරො ආහරියයතීති යාගුයා පටිසංවිදිතං
ෙත්වා ‘‘කිං සුද්ධයාගුයා දින්නාය පූව ත්තාදීනිපි එතිස්සා යාගුයා පරිවා ං
ෙත්වාදස්සාමා’’තිඑවංයංකිඤ්චි ආහ න්ති, සබ්බංපටිසංවිදිතකමවකහොති. 

භත්ක න පටිසංවිදික තිආදීසුපිඑකසවනකයො.අසුෙංනාමකුලංපටිසංවිදිතං
ෙත්වා ඛාදනීයාදීනි  කහත්වා  ච්ඡතීති සුත්වා අඤ්ඤානිපි කතන සද්ධිං
අත්තකනො කදයයධම්මංආහ න්ති, වට්ටති.යාගුයාපටිසංවිදිතංෙත්වාපූවංවා
 ත්තංවා ආහ න්ති, එතම්පිවට්ටතීතිකුරුන්දියංවුත්තං. 

575. ගි ානස්සාති අප්පටිසංවිදිකතපිගිලානස්ස අනාපත්ති. පටිසංවිදික වා

ගි ානස්ස වා කසසෙන්ති එෙස්සත්ථාය පටිසංවිදිතං ෙත්වා ආහටං, තස්ස
කසසෙංඅඤ්ඤස්සාපිභුඤ්ජිතුං වට්ටති.චතුන්නංපඤ්චන්නංවාපටිසංවිදිතං
ෙත්වා බහං ආහටං කහොති, අඤ්කඤසම්පි දාතුං ඉච්ඡන්ති, එතම්පි 

පටිසංවිදිතකසසෙකමව, සබ්කබසම්පි වට්ටති.අථඅධිෙකමවකහොති, සන්නිධිං
කමොකචත්වා ඨපිතං දුතියදිවකසපි වට්ටති. ගිලානස්සආහටාවකසකසපි එකසව
නකයො.යංපනඅප්පටිසංවිදිතකමවෙත්වාආ තං, තංබහිආ ාමං කපකසත්වා
පටිසංවිදිතංොක ත්වාආහ ාකපතබ්බං, භික්ඛූහිවා න්ත්වා අන්ත ාමග්ක 
 කහතබ්බං.යම්පිවිහා මජ්කඣන ච්ඡන්තාවාවනච ොදකයොවාවනකතො 

ආහරිත්වාකදන්ති, පුරිමනකයකනවපටිසංවිදිතංොක තබ්බං.  ත්ථජා ෙන්ති
ආ ාකම ජාතෙකමව; මූලඛාදනීයාදිං අඤ්කඤන ෙප්පියං ෙත්වා දින්නං
පරිභුඤ්ජකතො අනාපත්ති.සකචපනතං ාමංහරිත්වා පචිත්වාආහ න්ති, න
වට්ටති.පටිසංවිදිතංොක තබ්බං.කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

ෙථිනසමුට්ඨානං – කිරියාකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

චතුත්ථපාටිකදසනීයං. 

සමන්තපාසාදිොයවිනයසංවණ්ණනාය 

පාටිකදසනීයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පාටිකදසනීයෙණ්ඩංනිට්ඨිතං.



විනයපිටකෙ පාචිත්තිය-අට්ඨෙථා කසඛියෙණ්ඩං 

138 

පටුන 

7. කසඛියෙණ්ඩං 
1. පරිමණ්ඩ වග් වණ්ණනා 
යානි සික්ඛිතසික්කඛන, කසඛියානීතිතාදිනා; 
 ාසිතානිඅයංදානි, කතසම්පිවණ්ණනාක්ෙකමො. 

576. තත්ථ පරිමණ්ඩ න්ති සමන්තකතො මණ්ඩලං. නාභිමණ්ඩ ං

ජාණුමණ්ඩ න්ති උද්ධං නාභිමණ්ඩලං අකධො ජාණුමණ්ඩලං 
පටිච්ඡාකදන්කතන ජාණුමණ්ඩලස්ස කහට්ඨා ජඞ්ඝට්ඨිෙකතො පට්ඨාය
අට්ඨඞ්ගුලමත්තං නිවාසනං ඔතාක ත්වා නිවාකසතබ්බං, තකතො ප ං
ඔතාක න්තස්ස දුක්ෙටන්ති වුත්තං. යථා නිසින්නස්ස ජාණුමණ්ඩලකතො
කහට්ඨා චතු ඞ්ගුලමත්තං පටිච්ඡන්නං කහොතීති මහාපච්චරියං වුත්තං; එවං
නිවාකසන්තස්ස පන නිවාසනං පමාණිෙං වට්ටති. තත්රිදං පමාණං – දීඝකතො
මුට්ඨිපඤ්චෙං, තිරියං අඩ්ඪකතයයහත්ථං. තාදිසස්ස පන අලාක  තිරියං
ද්විහත්ථපමාණම්පි වට්ටති ජාණුමණ්ඩලපටිච්ඡාදනත්ථං, නාභිමණ්ඩලං පන 

චීවක නාපි සක්ො පටිච්ඡාකදතුන්ති. තත්ථ එෙපට්ටචීව ං එවං නිවත්ථම්පි 

නිවත්ථට්ඨාකනනතිට්ඨති, දුපට්ටංපනතිට්ඨති. 

ඔ ම්කබ්න්ක ො නිවාකසති ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති එත්ථ න කෙවලං
පු කතො ච පච්ඡකතො ච ඔලම්කබත්වා නිවාකසන්තස්කසව දුක්ෙටං, කය
පනඤ්කඤ ‘‘කතන කඛො පන සමකයන ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ ගිහිනිවත්ථං
නිවාකසන්ති හත්ථිකසොණ්ඩෙං මච්ඡවාලෙං චතුක්ෙණ්ණෙං තාලවණ්ටෙං 
සතවලිෙං නිවාකසන්තී’’තිආදිනා )චූළව. 280) නකයන ඛන්ධකෙ
නිවාසනකදොසා වුත්තා, තථා නිවාකසන්තස්සාපි දුක්ෙටකමව. කත සබ්කබ
වුත්තනකයන පරිමණ්ඩලං නිවාකසන්තස්ස න කහොන්ති. අයකමත්ථ
සඞ්කඛකපො, විත්ථා කතොපනතත්කථවආවි විස්සති. 

අසඤ්චිච්චාති පු කතොවාපච්ඡකතොවාඔලම්කබත්වානිවාකසස්සාමීතිඑවං 
අසඤ්චිච්ච; අථ කඛො පරිමණ්ඩලංකයව නිවාකසස්සාමීති වි ජ්ඣිත්වා

අපරිමණ්ඩලං නිවාකසන්තස්සඅනාපත්ති. අස්සතියාතිඅඤ්ඤවිහිතස්සාපි තථා

නිවාකසන්තස්ස අනාපත්ති. අජානන් ස්සාති එත්ථ නිවාසනවත්තං
අජානන්තස්ස කමොක්කඛොනත්ථි.නිවාසනවත්තඤ්හි සාධුෙංඋග් කහතබ්බං, 
තස්ස අනුග් හණකමවස්ස අනාදරියං. තං පන සඤ්චිච්ච අනුග් ණ්හන්තස්ස
යුජ්ජති, තස්මාඋග් හිතවත්කතොපි කයොආරුළ්හ ාවං වා ඔරුළ්හ ාවං වාන 

ජානාති, තස්ස අනාපත්ති. කුරුන්දියං පන ‘‘පරිමණ්ඩලං නිවාකසතුං
අජානන්තස්ස අනාපත්තී’’ති වුත්තං. කයො පන සුක්ඛජඞ්කඝො වා 
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මහාපිණ්ඩෙමංකසො වා කහොති, තස්ස සාරුප්පත්ථාය ජාණුමණ්ඩලකතො
අට්ඨඞ්ගුලාධිෙම්පි ඔතාක ත්වානිවාකසතුංවට්ටති. 

ගි ානස්සාති ජඞ්ඝාය වා පාකද වා වකණො කහොති, උක්ඛිපිත්වා වා

ඔතාක ත්වා වා නිවාකසතුං වට්ටති. ආපදාසූති වාළමි ා වා කචො ා වා
අනුබන්ධන්ති, එවරූපාසුආපදාසු අනාපත්ති.කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

පඨමපා ාජිෙසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති.ඵුස්සකදවත්කථක ො 
‘‘අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, තිකවදන’’න්ති ආහ. උපතිස්සත්කථක ො පන
‘‘අනාදරියං පටිච්චා’’ති වුත්තත්තා ‘‘කලොෙවජ්ජං, අකුසලචිත්තං, 
දුක්ඛකවදන’’න්තිආහ. 

577. පරිමණ්ඩ ංපාරුපි බ්බ්න්ති‘‘කතනකඛොපනසමකයනඡබ්බග්ගියා 
භික්ඛූ ගිහිපාරුතං පාරුපන්තී’’ති )චූළව. 280) එවං වුත්තං අකනෙප්පො ං 
ගිහිපාරුපනංඅපාරුපිත්වාඉධවුත්තනකයකනවඋක ොෙණ්කණසමංෙත්වා
පාරුපනවත්තං පූක න්කතන පරිමණ්ඩලං පාරුපිතබ්බං. ඉමානි ච ද්කව
සික්ඛාපදානි අවිකසකසන වුත්තානි. තස්මා විහාක පි අන්ත ඝක පි
පරිමණ්ඩලකමව නිවාකසතබ්බඤ්ච පාරුපිතබ්බඤ්චාති. සමුට්ඨානාදීනි
පඨමසික්ඛාපකදවුත්තනකයකනවකවදිතබ්බානි සද්ධිංකථ වාකදන. 

578. ොයං විවරිත්වාති ජත්තුම්පි උ ම්පි විවරිත්වා. සුප්පටිච්ඡන්කනනාති
නසසීසංපාරුකතන; අථකඛො ණ්ඨිෙං පටිමුඤ්චිත්වා අනුවාතන්කතනගීවං
පටිච්ඡාකදත්වා උක ො ෙණ්කණ සමං ෙත්වා පටිසංහරිත්වා යාව මණිබන්ධං
පටිච්ඡාකදත්වා අන්ත ඝක   න්තබ්බං. දුතියසික්ඛාපකද –  ලවාටෙකතො
පට්ඨායසීසංමණිබන්ධකතොපට්ඨාය හත්කථපිණ්ඩෙමංසකතොචපට්ඨායපාකද
විවරිත්වානිසීදිතබ්බං. 

579. වාසූප  ස්සාතිවාසත්ථායඋප තස්ස ත්ති ාක වාදිවස ාක වා 
ොයංවිවරිත්වාපිනිසීදකතොඅනාපත්ති. 

580. සුසංවුක ොති හත්ථං වා පාදං වා අකීළාකපන්කතො; සුවිනීකතොති 

අත්කථො. 

582. ඔක්ඛිත් චක්ඛූති කහට්ඨා ඛිත්තචක්ඛු හත්වා. යු මත් ං

කපක්ඛමාකනොති යු යුත්තකෙොහිදන්කතොආජාකනකයයොයු මත්තංකපක්ඛති, 

පු කතො චතුහත්ථප්පමාණං භූමි ා ං; ඉමිනාපි එත්තෙං කපක්ඛන්කතන
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 න්තබ්බං. කයො අනාදරියං පටිච්ච  හං  හං ඔක ොකෙන්ක ොති කයො
තංතංදිසා ා ං පාසාදං කූටා ා ං වීථිං ඔකලොකෙන්කතො  ච්ඡති, ආපත්ති
දුක්ෙටස්ස. එෙස්මිං පන ඨාකන ඨත්වා හත්ථිඅස්සාදිපරිස්සයා ාවං
ඔකලොකෙතුංවට්ටති.නිසීදන්කතනාපිඔක්ඛිත්තචක්ඛුනාව නිසීදිතබ්බං. 

584. උක්ඛිත් ොයාති උක්කඛකපන; ඉත්ථම්භූතලක්ඛකණ ෙ ණවචනං
එෙකතො වා උ කතො වා උක්ඛිත්තචීවක ො හත්වාති අත්කථො.
අන්කතොඉන්දඛීලකතො පට්ඨාය න එවං  න්තබ්බං. නිසින්නොකල පන
ධමෙ ණංනීහ න්කතනාපිචීව ංඅනුක්ඛිපිත්වාව නීහරිතබ්බන්ති. 

පඨකමොවග්ක ො. 

2. උජ්ජග්ඝිෙවග් වණ්ණනා 
586. උජ්ජග්ඝිොයාති මහාහසිතං හසන්කතො. වුත්තනකයකනකවත්ථ 

ෙ ණවචනං. 

588. අප්පසද්කදො අන් රඝකරති එත්ථ කිත්තාවතා අප්පසද්කදො කහොති? 

ද්වාදසහත්කථක කහආදිම්හිසඞ්ඝත්කථක ො, මජ්කඣදුතියත්කථක ො, අන්කත 

තතියත්කථක ොතිඑවංනිසින්කනසුසඞ්ඝත්කථක ො දුතිකයනසද්ධිංමන්කතති, 

දුතියත්කථක ො තස්ස සද්දඤ්කචව සුණාති, ෙථඤ්ච වවත්ථකපති.
තතියත්කථක ො පන සද්දකමව සුණාති, ෙථං න වවත්ථකපති. එත්තාවතා
අප්පසද්කදො කහොති. සකච පන තතියත්කථක ොෙථං වවත්ථකපති, මහාසද්කදො
නාමකහොති. 

590. ොයං පග් කහත්වාති නිච්චලං ෙත්වා උජුකෙන ොකයන සකමන
ඉරියාපකථන න්තබ්බඤ්කචවනිසීදිතබ්බඤ්ච. 

592. බ්ාහුංපග් කහත්වාතිනිච්චලංෙත්වා. 

594. සීසංපග් කහත්වාතිනිච්චලංඋජුංඨපයිත්වා. 

දුතිකයොවග්ක ො. 

3. ඛම්භෙ වග් වණ්ණනා 
596-8. ඛම්භෙක ො නාම ෙටියං හත්ථං ඨකපත්වා ෙතඛම්ක ො. 

ඔණංණ්ඨික ොතිසසීසංපාරුකතො. 



විනයපිටකෙ පාචිත්තිය-අට්ඨෙථා කසඛියෙණ්ඩං 

141 

පටුන 

600. උක්කුටිොයාති එත්ථ උක්කුටිො වුච්චති පණ්හිකයො උක්ඛිපිත්වා 
අග් පාකදහිවා, අග් පාකදවාඋක්ඛිපිත්වාපණ්හීහිකයවවාභූමිංඵුසන්තස්ස 

 මනං.ෙ ණවචනංපකනත්ථවුත්තලක්ඛණකමව. 

601. දුස්සපල් ත්ථිොයාතිඑත්ථආකයො පල්ලත්ථිොපි දුස්සපල්ලත්ථිො
එව. 

602. සක්ෙච්චන්තිසතිංඋපට්ඨකපත්වා. 

603. ආකරන්ක පීති පිණ්ඩපාතං කදන්කතපි. පත් සඤ්ඤීති පත්කත
සඤ්ඤංෙත්වා. 

604. සමසූපකෙො නාම යත්ථ  ත්තස්ස චතුත්ථ ා ප්පමාකණො සූකපො

කහොති. මුග් සූකපො මාසසූකපොති එත්ථ කුලත්ථාදීහි ෙතසූපාපි සඞ් හං

 ච්ඡන්තිකයවාතිමහාපච්චරියංවුත්තං. රසරකසතිඑත්ථඨකපත්වාද්කවසූකප
අවකසසානි ඔකලොණීසාෙසූකපයයමච්ඡ සමංස සාදීනි ස සාතිකවදිතබ්බානි.
තං ස සංබහම්පි  ණ්හන්තස්සඅනාපත්ති. 

605. සමතිත්තිෙන්ති සමපුණ්ණං සම රිතං. ථූපීෙ ං පිණ්ඩපා ං

පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති එත්ථ ථූපීෙකතො නාම පත්තස්ස
අන්කතොමුඛවට්ටිකලඛං අතික්ෙමිත්වා ෙකතො; පත්කත පක්ඛිත්කතො  චිකතො
පූරිකතොති අත්කථො. එවං ෙතං අ කහත්වා 
අන්කතොමුඛවට්ටිකලඛාසමප්පමාකණො කහතබ්කබො. 

තත්ථථූපීෙතංනාම‘‘පඤ්චහික ොජකනහිෙත’’න්තිඅ යත්කථක ොආහ. 
තිපිටෙචූළනා ත්කථක ොපන‘‘පිණ්ඩපාකතොනාමයාගුපි ත්තම්පිඛාදනීයම්පි 

චුණ්ණපිණ්කඩොපි දන්තෙට්ඨම්පි දසිෙසුත්තම්පී’’ති ඉදං සුත්තං වත්වා 
දසිෙසුත්තම්පිථූපීෙතංනවට්ටතීතිආහ.කතසංවාදංසුත්වාභික්ඛූක ොහණං 
 න්ත්වා චූළසුමනත්කථ ං පුච්ඡිංසු – ‘‘ න්කත ථූපීෙතපිණ්ඩපාකතො කෙන 

පරිච්ඡින්කනො’’ති? කතසඤ්චකථ ානංවාදංආක ොකචසුං.කථක ොසුත්වාආහ – 

‘‘අකහො, චූළනාක ො සාසනකතො  ට්කඨො, අහං එතස්ස සත්තක්ඛත්තුං විනයං
වාකචන්කතොනෙදාචිඑවංඅවචං, අයංකුකතොලභිත්වාඑවංවදසී’’ති.භික්ඛූ
කථ ං යාචිංසු – ‘‘ෙකථථ දානි,  න්කත, කෙන පරිච්ඡින්කනො’’ති? 

‘‘යාවොලිකෙනාවුකසො’’ති කථක ො ආහ. තස්මා යංකිඤ්චි යාගු ත්තං වා
ඵලාඵලං වා ආමිසජාතිෙං සමතිත්තිෙකමව  කහතබ්බං. තඤ්ච කඛො
අධිට්ඨානුපක න පත්කතන, ඉතක න පන ථූපීෙතම්පි වට්ටති. 
යාමොලිෙසත්තාහොලිෙයාවජීවිොනිපනඅධිට්ඨානුප පත්කතපිථූපීෙතානි
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වට්ටන්ති. ද්වීසු පත්කතසු  ත්තං  කහත්වා එෙස්මිං පූක ත්වා විහා ං
කපකසතුං වට්ටතීති මහාපච්චරියං පන වුත්තං. යං පත්කත පක්ඛිපියමානං
පූවඋච්ඡුඛණ්ඩඵලාඵලාදි කහට්ඨා ඔක ොහති, තං ථූපීෙතං නාම න කහොති.
පූවවටංසෙං ඨකපත්වා පිණ්ඩපාතං කදන්ති, ථූපීෙතකමව කහොති.
පුප්ඵවටංසෙතක්කෙොලෙටුෙඵලාදිවටංසකෙ පන ඨකපත්වා දින්නං ථූපීෙතං
නකහොති.  ත්තස්සඋපරිථාලෙංවාපත්තංවාඨකපත්වාපූක ත්වා  ණ්හාති, 

ථූපීෙතං නාම න කහොති. කුරුන්දියම්පි වුත්තං – ‘‘ථාලකෙ වා පණ්කණ වා
පක්ඛිපිත්වා තං පත්තමත්ථකෙ ඨකපත්වා කදන්ති, පාකටක්ෙ ාජනං 
වට්ටතී’’ති. 

ඉධ අනාපත්තියං ගිලාකනො නආ කතො, තස්මා ගිලානස්සපි ථූපීෙතං න 

වට්ටති. සබ්බත්ථ පන පටිග් කහතුකමව න වට්ටති. පටිග් හිතං පන
සුපටිග් හිතකමව කහොති, පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටතීති. 

තතිකයොවග්ක ො. 

4. සක්ෙච්චවග් වණ්ණනා 
606. සක්ෙච්චන්ති එත්ථාපි අසක්ෙච්චං පටිග් හකණකයව ආපත්ති, 

පටිග් හිතංපනසුපටිග් හිතකමව.සක්ෙච්චන්තිචපත්තසඤ්ඤීතිචාතිඋ යං 
වුත්තනයකමව. 

608. සපදානන්ති තත්ථ තත්ථ ඔධිං අෙත්වා අනුපටිපාටියා. සමසූපකෙ 

වත්තබ්බංවුත්තකමව. 

610. ථූපෙක ොතිමත්ථෙකතො; කවමජ්ඣකතොතිඅත්කථො. 

611. පටිච්ඡාකදත්වා කදන්තීති මාඝාතසමයාදීසු පටිච්ඡන්නං බයඤ්ජනං
ෙත්වාකදන්ති. විඤ්ඤත්තියංවත්තබ්බංනත්ථි. 

614. උජ්ඣානසඤ්ඤීසික්ඛාපකදපිගිලාකනොනමුච්චති. 

615. නාතිමහන්ක ො ෙබ්කළොති මයූ ණ්ඩං අතිමහන්තං, කුක්කුටණ්ඩං 

අතිඛුද්දෙං, කතසං කවමජ්ඣප්පමාකණො. ඛජ්ජකෙති එත්ථ මූලඛාදනීයාදි
සබ්බං කහතබ්බං. 

චතුත්කථොවග්ක ො. 
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5. ෙබ්ළවග් වණ්ණනා 
617. අනාහකටතිඅනාහරිකත; මුඛද්වා ංඅසම්පාපිකතතිඅත්කථො. 

618. සබ්බ්ංහත්ථන්තිසෙලහත්ථං. 

619. සෙබ්කළනාතිඑත්ථධම්මංෙකථන්කතොහරීතෙංවාලට්ඨිමධුෙංවා
මුකඛ පක්ඛිපිත්වා ෙකථති. යත්තකෙන වචනං අපරිපුණ්ණං න කහොති, 

තත්තකෙමුඛම්හිසන්කත ෙකථතුංවට්ටති. 

620. පිණ්ඩුක්කඛපෙන්තිපිණ්ඩංඋක්ඛිපිත්වාඋක්ඛිපිත්වා. 

621. ෙබ්ළාවච්කඡදෙන්තිෙබළංඅවච්ඡින්දිත්වාඅවච්ඡින්දිත්වා. 

622. අව ණ්ඩොරෙන්තිමක්ෙකටොවිය ණ්කඩෙත්වාෙත්වා. 

623. හත්ථනිද්ධුනෙන්ති හත්ථංනිද්ධුනිත්වා නිද්ධුනිත්වා. 

624. සිත්ථාවොරෙන්තිසිත්ථානිඅවකිරිත්වාඅවකිරිත්වා. 

625. ජිව්හානිච්ඡාරෙන්තිජිව්හංනිච්ඡාක ත්වා නිච්ඡාක ත්වා. 

626. චපුතචපුතොරෙන්තිචපුචපූතිඑවංසද්දංෙත්වාෙත්වා. 

පඤ්චකමොවග්ක ො. 

6. සුරුසුරුවග් වණ්ණනා 
627. සුරුසුරුොරෙන්ති සුරුසුරූති එවං සද්දං ෙත්වා ෙත්වා. දකවොති

පරිහාසවචනං; තං කයන කෙනචි පරියාකයන ‘‘කිං බුද්කධො, සිලෙබුද්කධො, 
පටිබුද්කධො; කිං ධම්කමො, ක ොධම්කමො, අජධම්කමො; කිං සඞ්කඝො, මි සඞ්කඝො, 
පසුසඞ්කඝො’’තිආදිනානකයනතීණි තනානි ආ බ් නොතබ්බන්තිඅත්කථො. 

628. හත්ථනිල්ක හෙන්ති හත්ථං නිල්කලහිත්වා නිල්කලහිත්වා. 
භුඤ්ජන්කතන හි අඞ්ගුලිමත්තම්පි නිල්කලහිතුං න වට්ටති.
ඝනයාගුඵාණිතපායාසාදිකෙ පන අඞ්ගුලීහි  කහත්වා අඞ්ගුලිකයො මුකඛ

පකවකසත්වාභුඤ්ජිතුංවට්ටති. පත් නිල්ක හෙඔට්ඨනිල්ක හකෙසුපිඑකසව
නකයො. තස්මා එෙඞ්ගුලියාපි පත්කතො න නිල්කලහිතබ්කබො, එෙඔට්කඨොපි
ජිව්හාය න නිල්කලහිතබ්කබො, ඔට්ඨමංකසහි එව පන  කහත්වා අන්කතො
පකවකසතුංවට්ටති. 
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631. කෙොෙනකදති එවංනාමකෙ. කෙොෙනදන්ති පදුමං වුච්චති, කසො ච

පාසාකදො පදුමසණ්ඨාකනො, කතනස්ස කෙොෙනකදොත්කවව නාමං අෙංසු. න

සාමකසන හත්කථන පානීයථා ෙන්ති එතං පටික්කූලවකසන පටික්ඛිත්තං, 
තස්මා සඞ්ඝිෙම්පි පුග් ලිෙම්පි ගිහිසන්තෙම්පි අත්තකනො සන්තෙම්පි
සඞ්ඛම්පි ස ාවම්පි ථාලෙම්පි න  කහතබ්බකමව,  ණ්හන්තස්ස දුක්ෙටං.
සකච පන හත්ථස්ස එෙකදකසොආමිසමක්ඛිකතො න කහොති, කතන පකදකසන
 කහතුං වට්ටති. 

632. උද්ධරිත්වාවාතිසිත්ථානිඋදෙකතොඋද්ධරිත්වාඑෙස්මිංඨාකන  ාසිං

ෙත්වා උදෙං ඡඩ්කඩති. භින්දිත්වා වාති සිත්ථානි භින්දිත්වා උදෙ තිොනි

ෙත්වා ඡඩ්කඩති. පටිග් කහ වාති පටිග් කහන පටිච්ඡන්කතො නං පටිග් කහ

ඡඩ්කඩති. නීහරිත්වාතිබහිනීහරිත්වාඡඩ්කඩති; එවංඡඩ්කඩන්තස්ස අනාපත්ති. 

634. කස ච්ඡත් න්ති වත්ථපලිගුණ්ඨිතං පණ්ඩ ච්ඡත්තං. 

ක ඤ්ජච්ඡත් න්ති විලීවච්ඡත්තං. පණ්ණච්ඡත් න්ති තාලපණ්ණාදීහි කයහි

කෙහිචිෙතං. මණ්ඩ බ්ද්ධං ස ාෙබ්ද්ධන්ති ඉදං පන තිණ්ණම්පි ඡත්තානං 
පඤ්ජ දස්සනත්ථං වුත්තං. තානි හි මණ්ඩලබද්ධානි කචව කහොන්ති
සලාෙබද්ධානි ච. යම්පි තත්ථජාතෙදණ්ඩකෙන ෙතං එෙපණ්ණච්ඡත්තං
කහොති, තම්පි ඡත්තකමව. එකතසු යංකිඤ්චි ඡත්තං පාණිම්හි අස්සාති 

ඡත් පාණි. කසො තං ඡත්තං ධා යමාකනො වා අංකස වා ෙත්වා ඌරුම්හි වා 
ඨකපත්වා යාව හත්කථන න මුච්චති, තාවස්ස ධම්මං කදකසතුං න වට්ටති, 

කදකසන්තස්ස වුත්තනකයනදුක්ෙටං.සකචපනස්සඅඤ්කඤොඡත්තං ධාක ති, 

ඡත්තපාදුොය වා ඨිතං කහොති, හත්ථකතො අප තමත්කත ඡත්තපාණිනාමන
කහොති. තස්ස ධම්මං කදකසතුං වට්ටති. ධම්මපරිච්කඡකදො පකනත්ථ
පදකසොධම්කමවුත්තනකයකනවකවදිතබ්කබො. 

635. දණ්ඩපාණිස්සාති එත්ථ දණ්කඩො නාම මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස 

චතුහත්ථප්පමාකණොදණ්ඩපාණි ාකවොපනස්සඡත්තපාණිම්හිවුත්තනකයකනව 

කවදිතබ්කබො. 

636. සත්ථපාණිම්හිපි එකසව නකයො. අසිං සන්නහිත්වා ඨිකතොපි හි 

සත්ථපාණිසඞ්ඛයංන ච්ඡති. 

637. ආවුධපාණිස්සාති එත්ථ කිඤ්චාපි වුත්තං – ‘‘ආවුධං නාම චාකපො 
කෙොදණ්කඩො’’ති, අථ කඛො සබ්බාපි ධනුවිෙති සද්ධිං ස විෙතියා ආවුධන්ති
කවදිතබ්බං. තස්මාසද්ධිංවාසක නධනුං කහත්වාසුද්ධධනුංවාසුද්ධස ංවා
සජියධනුං වා නිජ්ජියධනුං වා  කහත්වා ඨිතස්ස වා නිසින්නස්ස වා ධම්කමො
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කදකසතුං න වට්ටති. සකච පනස්ස ධනුං ෙණ්කඨපි පටිමුක්ෙං කහොති, යාව
හත්කථනන ණ්හාති, තාවධම්මං කදකසතුංවට්ටතිකයවාති. 

ඡට්කඨොවග්ක ො. 

7. පාදුෙවග් වණ්ණනා 
638. අක්ෙන් ස්සාති ඡත්තදණ්ඩකෙ අඞ්ගුලන්ත ං අප්පකවකසත්වා

කෙවලංපාදුෙං අක්ෙමිත්වාඨිතස්ස. පටිමුක්ෙස්සාතිපටිමුඤ්චිත්වාඨිතස්ස.

උපාහනායපිඑකසවනකයො. ඔමුක්කෙොතිපකනත්ථපණ්හිෙබද්ධංඔමුඤ්චිත්වා
ඨිකතො වුච්චති. 

640. යාන  ස්සාතිඑත්ථසකචපිද්වීහිජකනහිහත්ථසඞ්ඝාකටන හිකතො, 
සාටකෙ වා ඨකපත්වා වංකසන වය්හති, අයුත්කත වා වය්හාදිකෙ යාකන, 

විසඞ්ඛරිත්වාවාඨපිකතචක්ෙමත්කතපිනිසින්කනොයාන කතොත්කවව සඞ්ඛයං
 ච්ඡති. සකච පන ද්කවපි එෙයාකන නිසින්නා කහොන්ති, වට්ටති. විසුං 
නිසින්කනසුපිඋච්කචයාකනනිසින්කනනනීකචනිසින්නස්සකදකසතුංවට්ටති, 

සමප්පමාකණපි වට්ටති. පුරිකම යාකන නිසින්කනන පච්ඡිකම නිසින්නස්ස
වට්ටති. පච්ඡිකමපනඋච්චතක පිනිසින්කනනකදකසතුංනවට්ටති. 

641. සයන  ස්සාති අන්තමකසො ෙටසා කෙපි පෙතිභූමියම්පි
නිපන්නස්ස උච්කචපිමඤ්චපීකඨ වා භූමිපකදකස වා ඨිකතනනිසින්කනන වා
කදකසතුං න වට්ටති. සයන කතන පන සයන තස්ස උච්චතක  වා
සමප්පමාකණ වා නිපන්කනන කදකසතුං වට්ටති. නිපන්කනන ච ඨිතස්ස වා
නිසින්නස්ස වා කදකසතුං වට්ටති, නිසින්කනනාපි ඨිතස්ස වා නිසින්නස්ස වා
වට්ටති.ඨිකතනඨිතස්කසව වට්ටති. 

642. පල් ත්ථිොයාතිආකයො පල්ලත්ථිොය වා හත්ථපල්ලත්ථිොය වා 
දුස්සපල්ලත්ථිොය වා යාය ොයචි පල්ලත්ථිොය නිසින්නස්ස අගිලානස්ස
කදකසතුංන වට්ටති. 

643. කවඨි සීසස්සාති දුස්සකවඨකනන වා කමොළිආදීහි වා යථා
කෙසන්කතොන දිස්සති; එවංකවඨිතසීසස්ස. 

644. ඔණංණ්ඨි සීසස්සාතිසසීසංපාරුතස්ස. 

645. ඡමායංනිසින්කනනාතිභූමියංනිසින්කනන. ආසකන නිසින්නස්සාති
අන්තමකසොවත්ථම්පිතිණානිපිසන්ථරිත්වා නිසින්නස්ස. 
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647. ඡපෙස්සාති චණ්ඩාලස්ස. ඡපකීතිචණ්ඩාලී. නිලීකනොතිපටිච්ඡන්කනො 

හත්වා. යත්ර හි නාමාති කයො හි නාම. සබ්බ්මදං චරිමං ෙ න්ති  ත්කථව

පරිපතීති‘‘සබ්කබොඅයංකලොකෙො සඞ්ෙ ං කතොනිම්මරියාකදො’’තිඉමංවචනං
වත්වා තත්කථව කතසං ද්වින්නම්පි අන්ත ා රුක්ඛකතො පතිකතො. පතිත්වා ච
පනඋභින්නම්පිපු කතොඨත්වාඉමං ාථංඅ ාසි– 

‘‘උක ොඅත්ථංනජානන්ති…කප.…අස්මාකුම් මිවාභිදා’’ති. 

තත්ථ උකභොඅත්ථංනජානන්තීතිද්කවපි ජනාපාළියාඅත්ථංනජානන්ති. 

ධම්මං න පස්සකරති පාළිං න පස්සන්ති. ෙතකම කත උක ොති? ‘‘කයො චායං

මන් ං වාකචති, කයො චාධම්කමනධීයතී’’ති. එවං බ්රාහ්මණඤ්ච  ාජානඤ්ච
උක ොපිඅධම්මිෙ ාකවඨකපසි. 

තකතො බ්රාහ්මකණො සාලීනන්ති  ාථමාහ. තස්සත්කථො – ජානාමහං ක ො
‘‘අයංඅධම්කමො’’ති; අපිචකඛොමයාදීඝ ත්තං සපුත්තදා පරිජකනන ඤ්කඤො

සන්තකෙො සාලීනං ඔදකනො භුත්කතො. සුචිමංසූපකසචකනොති
නානප්පො විෙතිසම්පාදිතං සුචිමංසූපකසචනං මිස්සීෙ ණමස්සාති 

සුචිමංසූපකසචකනො.  ස්මා ධම්කම න වත් ාමීති යස්මා එවං මයා  ඤ්කඤො
ඔදකනොභුත්කතො, අඤ්කඤචබහූලා ාලද්ධා, තස්මාධම්කමඅහංනවත්තාමි
උදක  බද්කධො හත්වා, න ධම්මං අජානන්කතො. අයඤ්හි ධම්කමො අරිකයහි
වණ්ණිකතොපසත්කථොකථොමිකතොතිජානාමි. 

අථනංඡපකෙො ‘‘ධිරත්ථූ’’තිආදිනා  ාථාද්වකයනඅජ්ඣ ාසි.තස්සත්කථො
– කයො තයා ධනලාක ො ච යසලාක ො ච ලද්කධො, ධි ත්ථු තං ධනලා ං
යසලා ඤ්ච බ්රාහ්මණ. ෙස්මා? යස්මා අයං තයා ලද්කධො ලාක ො ආයතිං
අපාකයසු විනිපාතනකහතුනා සම්පති ච අධම්මච කණන වුත්ති නාම කහොති.
එවරූපා යාවුත්තිආයතිංවිනිපාකතනඉධඅධම්මච කණනවානිප්පජ්ජති, කිං
තායවුත්තියා? කතනවුත්තං– 

‘‘ධි ත්ථුතංධනලා ං, යසලා ඤ්චබ්රාහ්මණ; 

යාවුත්තිවිනිපාකතන, අධම්මච කණනවා’’ති. 

පරිබ්බ්ජ මහාබ්රහ්කමති මහාබ්රාහ්මණ ඉකතො දිසා සීඝං පලායස්සු. 

පචන් ඤ්කඤපිපාණිකනොතිඅඤ්කඤපි සත්තාපචන්තිකචවභුඤ්ජන්තිච; න

කෙවලං ත්වඤ්කචව  ාජා ච. මා ත්වං අධම්කමො ආචරික ො අස්මා

කුම්භමවාභිදාතිසකචහිත්වංඉකතො අපරිබ්බජිත්වාඉමංඅධම්මංආචරිස්සසි, 
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තකතො ත්වං කසො අධම්කමො එවං ආචරිකතො යථා උදෙකුම් ං පාසාකණො
භින්කදයය; එවංක ච්ඡති, කතනමයංතංවදාම – 

‘‘පරිබ්බජමහාබ්රහ්කම, පචන්තඤ්කඤපිපාණිකනො; 
මාත්වංඅධම්කමොආචරිකතො, අස්මාකුම් මිවාභිදා’’ති. 

උච්කච ආසකනති අන්තමකසො භූමිප්පකදකසපි උන්නතට්ඨාකන
නිසින්නස්සකදකසතුංනවට්ටති. 

648. න ඨික ො නිසින්නස්සාති සකචපි කථරුපට්ඨානං  න්ත්වා ඨිතං
දහ භික්ඛුං ආසකන නිසින්කනො මහාකථක ො පඤ්හං පුච්ඡති, නෙකථතබ්බං.
 ා කවන පන කථ ං උට්ඨහිත්වා පුච්ඡථාති වත්තුං න සක්ො, පස්කස
ඨිතභික්ඛුස්සෙකථමීතිෙකථතුංවට්ටති. 

649. න පච්ඡක ො  ච්ඡන්ක නාති එත්ථ සකච පු කතො  ච්ඡන්කතො
පච්ඡකතො  ච්ඡන්තං පඤ්හං පුච්ඡති, න ෙකථතබ්බං. පච්ඡිමස්ස භික්ඛුකනො
ෙකථමීති ෙකථතුං වට්ටති. සද්ධිං උග් හිතධම්මං පන සජ්ඣායිතුං වට්ටති.
සමධුක න ච්ඡන්තස්ස ෙකථතුංවට්ටති. 

650. න උප්පකථනාති එත්ථාපි සකච ද්කවපි සෙටපකථ
එකෙෙචක්ෙපකථනවා උප්පකථනවාසමධු ං ච්ඡන්ති, වට්ටති. 

651. අසඤ්චිච්චාති පටිච්ඡන්නට්ඨානං  ච්ඡන්තස්ස සහසා උච්චාක ො වා
පස්සාකවොවානික්ඛමති, අසඤ්චිච්චෙකතොනාමඅනාපත්ති. 

652. න හරික ති එත්ථ යම්පි ජීවරුක්ඛස්ස මූලං පථවියං දිස්සමානං
 ච්ඡති, සාඛා වා භූමිලග් ා  ච්ඡති, සබ්බං හරිතසඞ්ඛාතකමව. ඛන්කධ
නිසීදිත්වා අප්පහරිතට්ඨාකන පාකතතුං වට්ටති. අප්පහරිතට්ඨානං 
ඔකලොකෙන්තස්කසවසහසානික්ඛමති, ගිලානට්ඨාකනඨිකතොකහොති, වට්ටති. 

අප්පහරික  ෙක ොති අප්පහරිතං අල න්කතන තිණණ්ඩුපෙං වා 
පලාලණ්ඩුපෙං වා ඨකපත්වා ෙකතොපි පච්ඡා හරිතං ඔත්ථ ති, වට්ටතිකයව.
කඛකළනකචත්ථ සිඞ්ඝාණිොපිසඞ් හිතාතිමහාපච්චරියංවුත්තං. 

653. න උදකෙති එතං පරික ො උදෙකමව සන්ධාය වුත්තං, 
වච්චකුටිසමුද්දාදිඋදකෙසු පන අපරික ොක සු අනාපත්ති. කදකව වස්සන්කත
සමන්තකතො උදකෙොකඝො කහොති, අනුදෙට්ඨානං ඔකලොකෙන්තස්කසව
නික්ඛමති, වට්ටති. මහාපච්චරියං වුත්තං – ‘‘එතාදිකසොකල අනුදෙට්ඨානං
අල න්කතනොතුං වට්ටතී’’ති.කසසංසබ්බසික්ඛාපකදසුඋත්තානත්ථකමව. 
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සත්තකමොවග්ක ො. 

සමුට්ඨානාදිදීපනත්ථාය පකනත්ථ ඉදං පකිණ්ණෙං – 

උජ්ජග්ඝිෙඋච්චාසද්දපටිසංයුත්තානි චත්තාරි, සෙබකළනමුකඛනබයාහ ණං
එෙං, ඡමානීචාසනඨානපච්ඡකතො මනඋප්පථ මනපටිසංයුත්තානි පඤ්චාති
ඉමානි දස සික්ඛාපදානි සමනු ාසනසමුට්ඨානානි ොයවාචාචිත්තකතො
සමුට්ඨහන්ති, කිරියානි, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛානි, සචිත්තොනි, කලොෙවජ්ජානි, 

ොයෙම්මවචීෙම්මානි, අකුසලචිත්තානි, දුක්ඛකවදනානීති. 

සූකපොදනවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදං කථයයසත්ථසමුට්ඨානං ොයචිත්තකතො 
ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

ඡත්තපාණිදණ්ඩපාණිසත්ථපාණිආවුධපාණිපාදුෙඋපාහනයානසයනපල්ල
ත්ථිෙකවඨිතඔගුණ්ඨිතනාමොනි එොදස සික්ඛාපදානි
ධම්මකදසනසමුට්ඨානානි වාචාචිත්තකතො සමුට්ඨහන්ති, කිරියාකිරියානි, 

සඤ්ඤාවිකමොක්ඛානි, සචිත්තොනි, කලොෙවජ්ජානි, වචීෙම්මානි, 

අකුසලචිත්තානි, දුක්ඛකවදනානීති. 

අවකසසානිකතපණ්ණාසසික්ඛාපදානිපඨමපා ාජිෙසමුට්ඨානානීති. 

සබ්බකසඛිකයසු ආබාධපච්චයා අනාපත්ති, ථූපීෙතපිණ්ඩපාකත 

සූපබයඤ්ජකනන පටිච්ඡාදකන උජ්ඣානසඤ්ඤිම්හීති තීසු සික්ඛාපකදසු
ගිලාකනො නත්ථීති. 

කසඛියවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කසඛියෙණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

8. සත් ාධිෙරණසමථා 
655. අධිෙ ණසමකථසු – සත් ාති කතසං ධම්මානං සඞ්ඛයාපරිච්කඡකදො.

චතුබ්බිධං අධිෙ ණං සකමන්ති වූපසකමන්තීති අධිෙරණසමථා. කතසං
විත්ථාක ො ඛන්ධකෙ ච පරිවාක  ච වුත්කතො, තස්සත්ථං තත්කථව
වණ්ණයිස්සාම.කසසංසබ්බත්ථ උත්තානකමවාති. 

සමන්තපාසාදිොයවිනයසංවණ්ණනාය 

භික්ඛුවි ඞ් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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අනන්ත ාකයනයථා, නිට්ඨිතාවණ්ණනාඅයං; 
අනන්ත ාකයනතථා, සන්තිංපප්කපොන්තුපාණිකනො. 

චි ංතිට්ඨතුසද්ධම්කමො, ොකල වස්සංචි ංපජං; 
තප්කපතුකදකවොධම්කමන,  ාජා ක්ඛතුකමදනින්ති. 

මහාවි ඞ්ක ොනිට්ඨිකතො. 
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නකමොතස්ස  වකතොඅ හකතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

භික්ඛුනීවිභඞ් වණ්ණනා 

1. පාරාජිෙෙණ්ඩං(භික්ඛුනීවිභඞ් වණ්ණනා) 
කයො භික්ඛූනංවි ඞ් ස්ස, සඞ් හිකතොඅනන්ත ං; 
භික්ඛුනීනංවි ඞ් ස්ස, තස්සසංවණ්ණනාක්ෙකමො. 

පත්කතොයකතොතකතොතස්ස, අපුබ්බපදවණ්ණනං; 
ොතුංපා ාජිකෙතාව, කහොතිසංවණ්ණනාඅයං. 

1. පඨමපාරාජිෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

656. ක නසමකයනබුද්කධොභ වාසාවත්ථියංවිහරති…කප.…සාළ්කහො 

ම ාරනත් ාතිඑත්ථ සාළ්කහොතිතස්සනාමං; මි ා මාතුයාපනනත්තාකහොති, 

කතන වුත්තං – ‘‘මි ා නත්තා’’ති. නවෙම්මෙන්ති නවෙම්මාධිට්ඨායිෙං. 

පණ්ඩි ාති පණ්ඩච්කචන සමන්නා තා. බ්යත් ාති කවයයත්තිකෙන

සමන්නා තා. කමධාවිනීති පාළිග් හකණ සතිපුබ්බඞ් මාය පඤ්ඤාය

අත්ථග් හකණ පඤ්ඤාපුබ්බඞ් මාය සතියා සමන්නා තා. දක්ඛාති කඡො; 

අවි ජ්ඣිත්වා සීඝං ෙත්තබ්බොරිනීති අත්කථො. අන සාති ආලසියවි හිතා. 

 තු්රපායායාති කතසු කතසු ෙම්කමසු උපායභූතාය. වීමංසායාති

ෙත්තබ්බෙම්මුපපරික්ඛාය. සමන්නා  ාති සම්පයුත්තා. අ ං ොතුන්ති

සමත්ථාතංතංෙම්මංොතුං. අ ං සංවිධාතුන්තිඑවඤ්චඑවඤ්චඉදංකහොතූති

එවංසංවිදහිතුම්පිසමත්ථා. ෙ ාෙ ංජානිතුන්තිෙතඤ්චඅෙතඤ්චජානිතුං. 

ක තිකතඋක ො; සාචසුන්දරීනන්දාකසොචසාළ්කහොතිඅත්කථො. භත් ග්ක ති

පරිකවසනට්ඨාකන. නිකූකටති කෙොණසදිසං ෙත්වා දස්සිකත  ම්භීක . 

විස්සකරො කම භවිස්සතීති විරූකපො කම සක ො  විස්සති; විප්පො සද්කදො

 විස්සතීති අත්කථො. පතිමාකනන්තීති අකපක්ඛමානා. ෙයාහන්ති කිං අහං. 

ජරාදුබ්බ් ාතිජ ායදුබ්බලා. චරණගි ානාති පාදක ොක නසමන්නා තා. 

657-8. අවස්සු ාති ොයසංසග්  ාක න අවස්සුතා; තින්තා කිලින්නාති 

අත්කථො.පද ාජකනපනස්සතකමව ා ං කහත්වා‘‘සා ත්තා’’තිආදිවුත්තං.

තත්ථ සාරත් ාතිවත්ථංවිය ඞ් ජාකතනොයසංසග්  ාක නසුට්ඨු  ත්තා. 

අකපක්ඛවතීතිතස්කසව ා ස්සවකසනතස්මිංපුරිකස පවත්තායඅකපක්ඛාය

සමන්නා තා. පටිබ්ද්ධචිත් ාති කතන  ාක න තස්මිං පුරිකස බන්ධිත්වා

ඨපිතචිත්තා විය. එස නකයො දුතියපදවි ඞ්ක පි. පුතරිසපුතග්  ස්සාති

පුරිසසඞ්ඛාතස්ස පුග් ලස්ස. අධක්ඛෙන්ති අක්ඛොනං අකධො. 

උබ්භජාණුමණ්ඩ න්තිජාණුමණ්ඩලානංඋපරි. පද ාජකනපනපදපටිපාටියා 
එව‘‘කහට්ඨක්ඛෙංඋපරිජාණුමණ්ඩල’’න්තිවුත්තං.එත්ථචඋබ් ෙප්ප ම්පි 



විනයපිටකෙ පාචිත්තිය-අට්ඨෙථා භික්ඛුනීවි ඞ් වණ්ණනා 

151 

පටුන 

උබ් ජාණුමණ්ඩකලකනව සඞ් හිතං. කසසං මහාවි ඞ්ක  වුත්තනකයකනව

කවදිතබ්බං. පුතරිමාකයො උපාදායාති සාධා ණපා ාජිකෙහි පා ාජිොකයො

චතස්කසො උපාදායාති අත්කථො. උබ්භජාණුමණ්ඩලිොති ඉදං පන ඉමිස්සා 
පා ාජිොයනාමමත්තං, තස්මාපද ාජකනනවිචාරිතං. 

659. එවං උද්දිට්ඨසික්ඛාපදං පදානුක්ෙකමන වි ජිත්වා ඉදානි

අවස්සුතාදික කදන ආපත්තික දං දස්කසතුං ‘‘උභක ොඅවස්සුක ’’තිආදිමාහ. 

 ත්ථ උභක ොඅවස්සුක ති උ කතොඅවස්සකව; භික්ඛුනියා කචව පුරිසස්ස ච 

ොයසංසග්  ාක නඅවස්සුත ාකවසතීතිඅත්කථො. ොකයනොයං ආමසතීති
භික්ඛුනී යථාපරිච්ඡින්කනන ොකයන පුරිසස්ස යංකිඤ්චි ොයං පුරිකසො වා
කයනකෙනචිොකයනභික්ඛුනියායථාපරිච්ඡින්නංොයංආමසති, උ යථාපි

භික්ඛුනියා පා ාජිෙං. ොකයන ොයපටිබ්ද්ධන්ති වුත්තප්පොක කනව 

අත්තකනොොකයනපුරිසස්සොයපටිබද්ධං. ආමසතීතිඑත්ථසයං වාආමසතු, 

තස්ස වා ආමසනං සාදියතු, ථුල්ලච්චයකමව. ොයපටිබ්ද්කධන ොයන්ති

අත්තකනො වුත්තප්පො ොයපටිබද්කධන පුරිසස්ස ොයං. ආමසතීති ඉධාපි
සයංවාආමසතු, තස්සවාආමසනංසාදියතු, ථුල්ලච්චයකමව.අවකසසපකදසුපි
ඉමිනාව නකයනවිනිච්ඡකයො කවදිතබ්කබො. 

සකච පනභික්ඛුකචව භික්ඛුනීචකහොති, තත්රකචභික්ඛුනීආමසති, භික්ඛු
නිච්චකලොහත්වාචිත්කතන සාදියති, භික්ඛුආපත්තියානොක තබ්කබො.සකච
භික්ඛු ආමසති, භික්ඛුනී නිච්චලා හත්වා චිත්කතකනව අධිවාකසති, ොයඞ් ං
අකචොපයමානාපි පා ාජිෙක්කඛත්කත පා ාජිකෙන, ථුල්ලච්චයක්කඛත්කත
ථුල්ලච්චකයන, දුක්ෙටක්කඛත්කත දුක්ෙකටන ොක තබ්බා. ෙස්මා? 

‘‘ොයසංසග් ංසාදිකයයයා’’තිවුත්තත්තා. අයංඅට්ඨෙථාසුවිනිච්ඡකයො. එවං
පනසතිකිරියාසමුට්ඨානතාන දිස්සති, තස්මාතබ්බහලනකයනසා වුත්තාති 

කවදිතබ්බා. 

660. උබ්භක්ඛෙන්ති අක්ඛොනං උපරි. අකධොජාණුමණ්ඩ න්ති
ජාණුමණ්ඩලානංකහට්ඨා.එත්ථච අකධොෙප්ප ම්පිඅකධොජාණුමණ්ඩකලකනව
සඞ් හිතං. 

662. එෙක ොඅවස්සුක තිඑත්ථකිඤ්චාපිඑෙකතොතිඅවිකසකසනවුත්තං, 
තථාපි භික්ඛුනියා එව අවස්සුකත සති අයං ආපත්තික කදො වුත්කතොති
කවදිතබ්කබො. 

තත්රායං ආදිකතො පට්ඨාය විනිච්ඡකයො – භික්ඛුනී ොයසංසග්  ාක න 

අවස්සුතා, පුරිකසොපි තකථව. අධක්ඛකෙ උබ් ජාණුමණ්ඩකල ොයප්පකදකස 

ොයසංසග් සාදියකන සති භික්ඛුනියා පා ාජිෙං. භික්ඛුනියා
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ොයසංසග්  ාක ො, පුරිසස්ස කමථුන ාක ො වා ක හස්සිතකපමං වා
සුද්ධචිත්තං වා කහොතු, ථුල්ලච්චයකමව. භික්ඛුනියා කමථුන ාක ො, පුරිසස්ස
ොයසංසග්  ාක ො වා කමථුන ාක ො වා  කහස්සිතකපමං වා සුද්ධචිත්තං වා
කහොතු, දුක්ෙටං.භික්ඛුනියාක හස්සිතකපමං, පුරිසස්සවුත්කතසු චතූසුයංවා
තං වා කහොතු, දුක්ෙටකමව.භික්ඛුනියාසුද්ධචිත්තං, පුරිසස්ස වුත්කතසුචතූසු
යංවාතංවාකහොතු, අනාපත්ති. 

සකච පන භික්ඛු කචව කහොති භික්ඛුනී ච උභින්නං ොයසංසග්  ාක ො, 
භික්ඛුස්ස සඞ්ඝාදිකසකසො, භික්ඛුනියා පා ාජිෙං. භික්ඛුනියා
ොයසංසග්  ාක ො, භික්ඛුස්ස කමථුන ාක ො වා ක හස්සිතකපමං වා, 
භික්ඛුනියා ථුල්ලච්චයං, භික්ඛුස්ස දුක්ෙටං. උභින්නං කමථුන ාක ො වා
ක හස්සිතකපමංවා, උභින්නම්පිදුක්ෙටකමව.යස්ස යත්ථසුද්ධචිත්තං, තස්ස
තත්ථඅනාපත්ති.උභින්නම්පිසුද්ධචිත්තං, උභින්නම්පිඅනාපත්ති. 

663. අනාපත්ති අසඤ්චිච්චාතිආදීසු වි ජ්ඣිත්වා වා ආමසන්තියා
අඤ්ඤවිහිතාය වා ‘‘අයං පුරිකසො වා ඉත්ථී වා’’ති අජානන්තියා වා කතන
ඵුට්ඨායපි තං ඵස්සං අසාදියන්තියා වා ආමසකනපි සති අනාපත්ති. කසසං
සබ්බත්ථඋත්තානකමව. 

පඨමපා ාජිෙසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, අකුසලචිත්තං, ද්විකවදනන්ති. 

පඨමපා ාජිෙං. 

2. දුතියපාරාජිෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

664. දුතිකය පා ාජිකෙ – ෙච්චි කනො සාති ෙච්චි නු සා. අවණ්කණොති

අගුකණො. අකත්තීතිනින්දා. අයකසොතිපරිවා විපත්ති; ප ම්මුඛ  හාවා. 

665. වජ්ජපටිච්ඡාදිොතිඉදම්පිඉමිස්සාපා ාජිොයනාමමත්තකමව, තස්මා
පද ාජකනනවිචාරිතං.කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

666. සා වා ආකරොකචතීති යා පා ාජිෙංආපන්නා, සා සයං ආක ොකචති. 

අට්ඨන්නං පාරාජිොනං අඤ්ඤ රන්ති භික්ඛූහි සාධා ණානං චතුන්නං 
අසාධා ණානඤ්ච චතුන්නකමව අඤ්ඤත ං. ඉදඤ්ච පා ාජිෙං පච්ඡා
පඤ්ඤත්තං, තස්මා ‘‘අට්ඨන්න’’න්ති වි ඞ්ක  වුත්තං. පුරිකමන පන සද්ධිං

යු ළත්තා ඉමස්මිං ඔොකස ඨපිතන්ති කවදිතබ්බං. ධුරං නික්ඛිත් මත්ක ති
ධුක  නික්ඛිත්තමත්කත. විත්ථා ෙථා පකනත්ථ සප්පාණෙවග් ම්හි
දුට්ඨුල්ලසික්ඛාපකද වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බා. තත්ර හි පාචිත්තියං, ඉධ

පා ාජිෙන්ති අයකමව විකසකසො. කසසං තාදිසකමව. වජ්ජපටිච්ඡාදිොති
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ඉදම්පිඉමිස්සා පා ාජිොය නාමමත්ථාකමව, තස්මා පද ාජකන න විචාරිතං.
කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

ධු නික්කඛපසමුට්ඨානං – ොයවාචාචිත්තකතො සමුට්ඨාති, අකිරියං, 
සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

දුතියපා ාජිෙං. 

3.  තියපාරාජිෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

669. තතිකය – ධම්කමනාති භූකතන වත්ථුනා. විනකයනාති කචොකදත්වා
සාක ත්වා.පද ාජනංපනස්ස‘‘කයනධම්කමනකයන විනකයනඋක්ඛිත්කතො
සුඋක්ඛිත්කතො කහොතී’’ති ඉමංඅධිප්පායමත්තං දස්කසතුං වුත්තං. 

සත්ථසාසකනනාති ඤත්තිසම්පදාය කචව අනුසාවනසම්පදාය ච. පද ාජකන 

පනස්ස ‘‘ජිනසාසකනන බුද්ධසාසකනනා’’ති කවවචනමත්තකමව වුත්තං. 

සඞ්ඝංවා ණංවාතිආදීසුකයනසඞ්කඝනෙම්මංෙතං, තංසඞ්ඝංවාතත්ථ
සම්බහලපුග් ලසඞ්ඛාතං  ණංවා, එෙපුග් ලංවාතංෙම්මංවානආදියති, න

අනුවත්තති, න තත්ථ ආද ං ජකනතීති අත්කථො. සමානසංවාසො භික්ඛූ

වුච්චන්තිසහායා, කසො ක හිසද්ධිං නත්ථීතිඑත්ථ ‘‘එෙෙම්මං එකුද්කදකසො
සමසික්ඛතා’’ති අයං තාව සංවාකසො; සමාකනො සංවාකසො එකතසන්ති 

සමානසංවාසො.එවරූපා භික්ඛූ භික්ඛුස්ස තස්මිං සංවාකස සහ අයන ාකවන 

සහායාති වුච්චන්ති. ඉදානි කයන සංවාකසන කත සමානසංවාසොති වුත්තා, 
කසොසංවාකසොතස්සඋක්ඛිත්තෙස්සකතහිසද්ධිං නත්ථි.කයහිචසද්ධිංතස්ස
කසොසංවාකසොනත්ථි, නකතනකතභික්ඛූඅත්තකනොසහායා ෙතාකහොන්ති.
තස්මා වුත්තං ‘‘සමානසංවාසො භික්ඛූ වුච්චන්ති සහායා, කසො කතහි සද්ධිං
නත්ථි, කතන වුච්චති අෙතසහාකයො’’ති. කසසං සඞ්ඝක දසික්ඛාපදාදීසු 

වුත්තනයත්තාඋත්තානත්ථකමව. 

සමනු ාසනසමුට්ඨානං – ොයවාචාචිත්තකතො සමුට්ඨාති, අකිරියං, 
සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

තතියපා ාජිෙං. 

4. චතුත්ථපාරාජිෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

675. චතුත්කථ – අවස්සු ාති කලොෙස්සාදමිත්තසන්ථවවකසන

ොයසංසග්  ාක න අවස්සුතා. දුතියපකදපි එකසව නකයො. පුතරිසපුතග්  ස්ස

හත්ථග් හණං වාතිආදීසු පන යං පුරිසපුග් කලන හත්කථ  හණංෙතං, තං
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පටුන 

පුරිසපුග් ලස්ස හත්ථග් හණන්ති වුත්තං. එකසව නකයො 

සඞ්ඝාටිෙණ්ණග් හකණපි. හත්ථග් හණන්ති එත්ථ ච හත්ථග් හණඤ්ච
අඤ්ඤම්පි අපා ාජිෙක්කඛත්කත  හණඤ්ච එෙජ්ඣං ෙත්වා
හත්ථග් හණන්ති වුත්තන්ති කවදිතබ්බං. කතකනවස්ස පද ාජකන
‘‘හත්ථග් හණං වා සාදිකයයයාති හත්කථො නාම ෙප්ප ං උපාදාය යාව
අග් නඛා, එතස්ස අසද්ධම්මස්ස පටිකසවනත්ථාය උබ් ක්ඛෙං 
අකධොජාණුමණ්ඩලං හණංසාදියති, ආපත්තිථුල්ලච්චයස්සා’’තිවුත්තං.එත්ථ

ච අසද්ධම්කමොති ොයසංසග්ක ො කවදිතබ්කබො, න කමථුනධම්කමො. න හි 

කමථුනස්ස සාමන්තා ථුල්ලච්චයං කහොති. ‘‘විඤ්ඤූ පටිබකලො ොයසංසග් ං
සමාපජ්ජිතුන්තිවචනම්පිකචත්ථසාධෙං. 

‘‘තිස්සිත්ථිකයොකමථුනංතංනකසකව, 

තකයොපුරිකසතකයොචඅනරියපණ්ඩකෙ; 

න චාචක කමථුනංබයඤ්ජනස්මිං, 
කඡජ්ජාසියාකමථුනධම්මපච්චයා; 
පඤ්හාකමසාකුසකලහිචින්තිතා’’ති.)පරි.481); 

ඉමාය පරිවාක  වුත්තාය කසදකමොචෙ ාථාය විරුජ්ඣතීති කච? න; 

කමථුනධම්මස්ස පුබ්බ ා ත්තා. පරිවාක කයව හි ‘‘කමථුනධම්මස්ස
පුබ්බ ාක ො ජානිතබ්කබො’’ති ‘‘වණ්ණාවණ්කණො ොයසංසග්ක ො
දුට්ඨුල්ලවාචා අත්තොමපාරිචරියා මනුප්පාදන’’න්ති එවං
සුක්ෙවිස්සට්ඨිආදීනි පඤ්ච සික්ඛාපදානි කමථුනධම්මස්ස පුබ්බ ාක ොති
වුත්තානි. තස්මා ොයසංසග්ක ො කමථුනධම්මස්ස පුබ්බ ා ත්තා පච්චකයො

කහොති. ඉති කඡජ්ජා සියා කමථනධම්මපච්චයාති එත්ථ ඉමිනා පරියාකයන
අත්කථො කවදිතබ්කබො. එකතනුපාකයන සබ්බපකදසු විනිච්ඡකයො කවදිතබ්කබො.

අපිච ‘‘සඞ්කෙතං වා  ච්කඡයයා’’ති එතස්ස පද ාජකන ‘‘ඉත්ථන්නාමං

ආ ච්ඡා’’ති.එවංනාමෙංඨානං ආ ච්ඡාතිඅත්කථො. 

676. අට්ඨමං වත්ථං පරිපූකරන්තී අස්සමණී කහොතීති අනුකලොමකතො වා 
පටිකලොමකතො වා එෙන්තරිොය වා කයන කතන නකයන අට්ඨමං වත්ථුං
පරිපූක න්තීකයවඅස්සමණී කහොති.යාපනඑෙංවාවත්ථුංසත්තවාවත්ථූනි
සතක්ඛත්තුම්පි පූක ති, කනව අස්සමණී කහොති. ආපන්නා ආපත්තිකයො
කදකසත්වාමුච්චති.අපිකචත්ථ ණනූපිොආපත්ති කවදිතබ්බා.වුත්තඤ්කහතං
‘‘අත්ථාපත්ති කදසිතා  ණනූපිො, අත්ථාපත්ති කදසිතා න  ණනූපිො’’ති.
තත්රායං විනිච්ඡකයො – ඉදානි නාපජ්ජිස්සාමීති ධු නික්කඛපං ෙත්වා කදසිතා
 ණනූපිො කදසිත ණනං උකපති පා ාජිෙස්ස අඞ් ං න කහොති. තස්මා යා
එෙංආපන්නාධු නික්කඛපංෙත්වාකදකසත්වාපුනකිකලසවකසනආපජ්ජති, 

පුන කදකසති, එවං අට්ඨ වත්ථූනි පූක න්තීපි පා ාජිො න කහොති. යා පන
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ආපජ්ජිත්වාපුනපි අඤ්ඤංවත්ථුංආපජ්ජිස්සාමීති සඋස්සාහාවකදකසති, තස්සා
සා ආපත්තින ණනූපිො, කදසිතාපිඅකදසිතාකහොති, කදසිත ණනංන ච්ඡති, 

පා ාජිෙස්කසව අඞ් ංකහොති. අට්ඨකමවත්ථුම්හිපරිපුණ්ණමත්කතපා ාජිො
කහොති.කසසං උත්තානකමවාති. 

ධු නික්කඛපසමුට්ඨානං – ොයවාචාචිත්තකතො සමුට්ඨාති, කිරියං, 
සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
අකුසලචිත්තං, ද්විකවදනන්ති. 

චතුත්ථපා ාජිෙං. 

උද්දිට්ඨා කඛො අයයාකයො අට්ඨ පාරාජිො ධම්මාති භික්ඛූ ආ බ් 
පඤ්ඤත්තා සාධා ණා චත්තාක ො ඉකම ච චත්තාක ොති එවං
පාතිකමොක්ඛුද්කදසමග්ක නඋද්දිට්ඨාකඛො අයයාකයොඅට්ඨපා ාජිොධම්මාති
එවකමත්ථඅත්කථොදට්ඨබ්කබො.කසසංමහාවි ඞ්ක  වුත්තනයකමවාති. 

සමන්තපාසාදිොයවිනයසංවණ්ණනායභික්ඛුනීවි ඞ්ක  

පා ාජිෙෙණ්ඩවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පා ාජිෙෙණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

2. සඞ්ඝාදිකසසෙණ්ඩං(භික්ඛුනීවිභඞ් වණ්ණනා) 
1. පඨමසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පා ාජිොනන්ත ස්ස, අයං දානි විස්සති; 

සඞ්ඝාදිකසසෙණ්ඩස්ස, අනුත්තානත්ථවණ්ණනා. 

678. උකදොසි න්ති  ණ්ඩසාලා. මාකයයො එවං අවචාති අකයයො මා එවං

අවච. අපිනායයාති අපිනු අයයා. අච්චාවදථාති අතික්ෙමිත්වා වදථ; 

අක්කෙොසථාති වුත්තංකහොති. 

679. උස්සයවාදිොති මානුස්සයවකසන කෙොධුස්සයවකසන විවදමානා.
යස්මා පන සා අත්ථකතො අට්ටොරිො කහොති, තස්මා ‘‘උස්සයවාදිො නාම

අඩ්ඩොරිො වුච්චතී’’ති පද ාජකන වුත්තං. එත්ථ ච අඩ්කඩොති

කවොහාරිෙවිනිච්ඡකයො වුච්චති, යංපබ්බජිතා‘‘අධිෙ ණ’’න්තිපිවදන්ති. දුතියං

වා පරිකයසතීති සක්ඛිං වා සහායං වා පරිකයසති, දුක්ෙටං.  ච්ඡති වාති
උපස්සකයො වා කහොතු භික්ඛාචා මග්ක ො වා, යත්ථ ඨිතාය ‘‘අඩ්ඩං
ෙරිස්සාමී’’ති චිත්තංඋප්පජ්ජති, තකතොකවොහාරිොනං සන්තිෙං  ච්ඡන්තියා

පදවාක පදවාක දුක්ෙටං. එෙස්සආකරොකචතීති ද්වීසුජකනසුයස්සෙස්සචි
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එෙස්සෙථං කයො කෙොචි කවොහාරිොනංආක ොකචති. දුතියස්සආකරොකචතීති
එත්ථාපිඑකසවනකයො. 

අයංපකනත්ථඅසම්කමොහත්ථායවිත්ථා ෙථා–යත්ථෙත්ථචි අන්තමකසො
භික්ඛුනුපස්සයං ආ කතපි කවොහාරිකෙ දිස්වා භික්ඛුනී අත්තකනො ෙථං
ආක ොකචති, භික්ඛුනියා දුක්ෙටං. උපාසකෙො අත්තකනො ෙථං ආක ොකචති, 

භික්ඛුනියා ථුල්ලච්චයං. පඨමං උපාසකෙො අත්තකනො ෙථං ආක ොකචති, 

භික්ඛුනියාදුක්ෙටං.අථසා අත්තකනොෙථංආක ොකචති, ථුල්ලච්චයං.භික්ඛුනී
උපාසෙං වදති – ‘‘මම ච තව ච ෙථං ත්වංකයව ආක ොකචහී’’ති, කසො
අත්තකනොවාෙථංපඨමංආක ොකචතුභික්ඛුනියාවා, පඨමාක ොචකන දුක්ෙටං, 
දුතියාක ොචකනථුල්ලච්චයං.උපාසකෙොභික්ඛුනිංවදති–‘‘මමචතවචෙථං 
ත්වංකයවආක ොකචහී’’ති, එත්ථාපිඑකසවනකයො. 

භික්ඛුනී ෙප්පියො කෙන ෙථාකපති, තත්ථ ෙප්පියො කෙො වා
භික්ඛුනියා ෙථං පඨමං ආක ොකචතු, ඉතක ො වා අත්තකනො ෙථං, 
ෙප්පියො කෙො වා උභින්නම්පි ෙථං, ඉතක ො වා උභින්නම්පි ෙථං
ආක ොකචතු, යථාවාතථාවාආක ොචියමාකන පඨකමආක ොචකනභික්ඛුනියා
දුක්ෙටං, දුතිකය ථුල්ලච්චයං. යථා වා තථා වා ආක ොචිතං පන උභින්නම්පි
ෙථං සුත්වා කවොහාරිකෙහි විනිච්ඡකයෙකත අඩ්ඩපරිකයොසානං නාම කහොති, 

තස්මිංඅඩ්ඩපරිකයොසාකනභික්ඛුනියාජකයපිප ාජකයපිසඞ්ඝාදිකසකසො.සකච
පන ති තං අධිෙ ණංකහොති, සුතපුබ්බංකවොහාරිකෙහි.අථකතභික්ඛුනිඤ්ච
අඩ්ඩො ෙඤ්ච දිස්වාව ‘‘තුම්හාෙං ෙථනකිච්චං නත්ථි, ජානාම මයං එත්ථ
පවත්ති’’න්ති සයකමව විනිච්ඡිනිත්වා කදන්ති, එවරූකප අඩ්ඩපරිකයොසාකනපි
භික්ඛුනියාඅනාපත්ති. 

පඨමං ආපත්ති එතස්සාති පඨමාපත්තිකෙො; වීතික්ෙමක්ඛකණකයව 

ආපජ්ජිතබ්කබොතිඅත්කථො, තං පඨමාපත්තිෙං. පද ාජකනපන අධිප්පායමත්තං
දස්කසතුං ‘‘සහ වත්ථුජ්ඣාචා ා ආපජ්ජති අසමනු ාසනායා’’ති වුත්තං.
අයඤ්කහත්ථඅත්කථො–සහවත්ථුජ්ඣාචා ායංභික්ඛුනී ආපජ්ජති, නතතියාය
සමනු ාසනාය, අයං පඨමකමව සහ වත්ථුජ්ඣාචාක න ආපජ්ජිතබ්බත්තා 
පඨමාපත්තිකෙොති. භික්ඛුනිසඞ්ඝකතො නිස්සාක තීති නිස්සා ණීකයො; තං 

නිස්සාරණීයං. පද ාජකන පන අධිප්පායමත්තං දස්කසතුං ‘‘සඞ්ඝම්හා 
නිස්සාරීයතීතිවුත්තං.තත්ථයංආපන්නාභික්ඛුනීසඞ්ඝකතොනිස්සාරීයති, කසො 
නිස්සා ණීකයොති එවමත්කථො දට්ඨබ්කබො. න හි කසො එව ධම්කමො සඞ්ඝම්හා
කෙනචි නිස්සාරීයති. කතන පන ධම්කමන භික්ඛුනීනිස්සාරීයති, තස්මා කසො
නිස්සාක තීති නිස්සා ණීකයො. 
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ආෙඩ්ඪියමානා ච්ඡතීති අඩ්ඩො ෙමනුස්කසහිසයංවාආ න්ත්වා දූතං
වා කපකසත්වා එහීති වුච්චමානා කවොහාරිොනං සන්තිෙං  ච්ඡති, තකතො
අඩ්ඩො කෙො අත්තකනො වා ෙථං පඨමං ආක ොකචතු භික්ඛුනියා වා, කනව
පඨමාක ොචකන දුක්ෙටං, න දුතියාක ොචකන ථුල්ලච්චයං. අමච්කචහි 

විනිච්ඡිනිත්වා ෙකත අඩ්ඩපරිකයොසාකනපි අනාපත්තිකයව. සකචපි
අඩ්ඩො කෙො භික්ඛුනිං වදති ‘‘මම ච තව ච ෙථං ත්වකමව ෙකථහී’’ති; 

ෙකථන්තියාපිෙථං සුත්වාෙකතඅඩ්ඩපරිකයොසාකනපිඅනාපත්තිකයව. 

රක්ඛං යාචතීති ධම්මිෙං  ක්ඛං යාචති, අනාපත්ති. ඉදානි යථායාචිතා 

 ක්ඛා ධම්මිො කහොති, තං දස්කසතුං අකනොදිස්ස ආචික්ඛතීති ආහ. තත්ථ
අතීතංආ බ් අත්ථිඔදිස්සආචික්ඛනා, අත්ථිඅකනොදිස්සආචික්ඛනා, අනා තං
ආ බ් ාපිඅත්ථිඔදිස්සආචික්ඛනා, අත්ථිඅකනොදිස්සආචික්ඛනා. 

ෙථංඅතීතංආ බ් ඔදිස්සආචික්ඛනාකහොති? භික්ඛුනුපස්සකය  ාමදා ො
ධුත්තාදකයො වා කය කෙචි අනාචා ං වා ආච න්ති, රුක්ඛං වා ඡින්දන්ති, 

ඵලාඵලං වා හ න්ති, පරික්ඛාක  වා අච්ඡින්දන්ති. භික්ඛුනී කවොහාරිකෙ 

උපසඞ්ෙමිත්වා‘‘අම්හාෙංඋපස්සකයඉදංනාමෙත’’න්තිවදති.‘‘කෙනා’’ති
වුත්කත ‘‘අසුකෙන ච අසුකෙන චා’’ති ආචික්ඛති. එවං අතීතං ආ බ්  

ඔදිස්සආචික්ඛනාකහොති, සානවට්ටති.තඤ්කචසුත්වාකතකවොහාරිොකතසං
දණ්ඩං ෙක ොන්ති, සබ්බං භික්ඛුනියා ගීවා කහොති. දණ්ඩං  ණ්හිස්සන්තීති
අධිප්පාකයපි සතිගීවාකයවකහොති. සකචපනතස්ස දණ්ඩං ණ්හථාතිවදති, 

පඤ්චමාසෙමත්කත හිකත පා ාජිෙංකහොති. 

‘‘කෙනා’’ති වුත්කත පන ‘‘අසුකෙනාති වත්තුං අම්හාෙං න වට්ටති, 

තුම්කහකයව ජානිස්සථ. කෙවලඤ්හි මයං  ක්ඛං යාචාම, තං කනො කදථ, 

අවහට ණ්ඩඤ්ච ආහ ාකපථා’’ති වත්තබ්බං. එවං අකනොදිස්ස ආචික්ඛනා
කහොති, සා වට්ටති. එවංවුත්කත සකචපිකතකවොහාරිොො කෙ කවසිත්වා
කතසංදණ්ඩංෙක ොන්ති, සබ්බංසාපකතයයම්පි  හිතංභික්ඛුනියා, කනවගීවා
නආපත්ති. 

පරික්ඛා ං හ න්කත දිස්වා කතසං අනත්ථොමතාය කචොක ො කචොක ොති 

වත්තුම්පිනවට්ටති.එවංවුත්කතපිහියංකතසං දණ්ඩංෙක ොන්ති, සබ්බම්පි 

භික්ඛුනියා ගීවා කහොති. අත්තකනො වචනෙ ං පන ‘‘ඉමිනා කම පරික්ඛාක ො
 හිකතො, තං ආහ ාකපහි, මා චස්ස දණ්ඩං ෙක ොහී’’ති වත්තුං වට්ටති.
දාසදාසීවාපිආදීනං අත්ථාය අඩ්ඩංෙක ොන්ති, අයං අෙප්පියඅඩ්කඩොනාම, න
වට්ටති. 

ෙථංඅනා තංආ බ් ඔදිස්සආචික්ඛනාකහොති? වුත්තනකයකනවපක හි 

අනාචා ාදීසු ෙකතසු භික්ඛුනී කවොහාරිකෙ එවං වදති ‘‘අම්හාෙං උපස්සකය
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ඉදඤ්චිදඤ්ච ෙක ොන්ති,  ක්ඛංකනො කදථආයතිංඅෙ ණත්ථායා’’ති.‘‘කෙන
එවං ෙත’’න්ති වුත්කත ච ‘‘අසුකෙන අසුකෙන චා’’ති ආචික්ඛති. එවං 
අනා තංආ බ් ඔදිස්සආචික්ඛනාකහොති, සාපිනවට්ටති.කතසඤ්හිදණ්කඩ
ෙකත පුරිමනකයකනවසබ්බංභික්ඛුනියාගීවා.කසසංපුරිමසදිසකමව. 

සකචපනකවොහාරිො‘‘භික්ඛුනුපස්සකයඑවරූපංඅනාචා ංෙක ොන්තානං 
ඉමං නාම දණ්ඩං ෙක ොමා’’ති ක රිං ච ාකපත්වා ආණාය අතිට්ඨමාකන
පරිකයසිත්වාදණ්ඩං ෙක ොන්ති, භික්ඛුනියාකනවගීවානආපත්ති. 

කයොචායංභික්ඛුනීනංවුත්කතො, භික්ඛූනම්පිඑකසවනකයො. භික්ඛුකනොපිහි
ඔදිස්සආචික්ඛනාන වට්ටති. යං තථාආචික්ඛිකත දණ්ඩංෙක ොන්ති, සබ්බං 
ගීවා කහොති. වුත්තනකයකනව දණ්ඩං  ණ්හාකපන්තස්ස පා ාජිෙං. කයො පන
‘‘දණ්ඩංෙරිස්සන්තී’’තිජානන්කතොපිඅකනොදිස්සෙකථති, කතච පරිකයසිත්වා
දණ්ඩං ෙක ොන්තිකයව, න කදොකසො. විහා සීමාය රුක්ඛාදීනි ඡින්දන්තානං 
වාසිඵ සුආදීනි  කහත්වා පාසාකණහි කෙොට්කටන්ති, න වට්ටති. සකච ධා ා
භිජ්ජති, ො ාකපත්වා දාතබ්බා. උපධාවිත්වා කතසං පරික්ඛාක   ණ්හන්ති, 

තම්පි න ොතබ්බං, ලහපරිවත්තඤ්හි චිත්තං, කථයයකචතනාය උප්පන්නාය
මූලච්කඡජ්ජම්පි ච්කඡයය. කසසංඋත්තානකමව. 

ෙථිනසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

සත්ත සකෙපඨමසික්ඛාපදං. 

2. දුතියසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

682. දුතිකය– වරභණ්ඩන්තිමුත්තාමණිකවළුරියාදිමහග්ඝ ණ්ඩං. 

683. අනපක ොකෙත්වාති අනාපුච්ඡිත්වා.  ණං වාති 

මල්ල ණ ටිපුත්ත ණාදිෙං. පූ න්ති ධම්ම ණං. කසණින්ති
 න්ධිෙකසණිදුස්සිෙකසණිආදිෙං. යත්ථ යත්ථ හි  ාජාකනො  ණාදීනං
 ාමනි කමනියයාකතන්ති ‘‘තුම්කහවඑත්ථඅනුසාසථා’’ති, තත්ථතත්ථකත
එව ඉස්ස ා කහොන්ති. තස්මා කත සන්ධාය ඉදං වුත්තං. එත්ථ ච  ාජානං වා

 ණාදිකෙ වා ආපුච්ඡිත්වාපි භික්ඛුනිසඞ්කඝො ආපුච්ඡිතබ්කබොව. ඨකපත්වා

ෙප්පන්ති තිත්ථිකයසු වා අඤ්ඤභික්ඛුනීසු වා පබ්බජිතපුබ්බං ෙප්ප තිෙං
ඨකපත්වාති.කසසං උත්තානකමව. 

කචොරීවුට්ඨාපනසමුට්ඨානං –කෙනචිෙ ණීකයනපක්ෙන්තාසු භික්ඛුනීසු
අ න්ත්වා ඛණ්ඩසීමං යථානිසින්නට්ඨාකනකයව අත්තකනොනිස්සිතෙපරිසාය 

සද්ධිං වුට්ඨාකපන්තියා වාචාචිත්තකතො සමුට්ඨාති, ඛණ්ඩසීමං වා නදිං වා
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පටුන 

 න්ත්වා වුට්ඨාකපන්තියා ොයවාචාචිත්තකතො සමුට්ඨාති, අනාපුච්ඡා
වුට්ඨාපනවකසන කිරියාකිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

දුතියසික්ඛාපදං. 

3.  තියසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

692. තතිකය – පරික්කඛපං අතික්ොකමන්තියාති එත්ථ එෙං පාදං
අතික්ොකමන්තියාථුල්ලච්චයං, දුතිකයනඅතික්ෙන්තමත්කතසඞ්ඝාදිකසකසො. 

අපරික්ඛිත් ස්ස  ාමස්ස උපචාරන්ති එත්ථ පරික්කඛපා හට්ඨානං එකෙන
පාකදනඅතික්ෙමතිථුල්ලච්චයං, දුතිකයන අතික්ෙන්තමත්කතසඞ්ඝාදිකසකසො.
අපිකචත්ථ සෙ ාමකතො නික්ඛමන්තියා  ාමන්ත පච්චයා අනාපත්ති, 

නික්ඛමිත්වාපන ාමන්ත ං ච්ඡන්තියාපදවාක පදවාක දුක්ෙටං, එකෙන 

පාකදන ඉත ස්ස  ාමස්ස පරික්කඛකප වා උපචාක  වා අතික්ෙන්තමත්කත
ථුල්ලච්චයං, දුතිකයනඅතික්ෙන්තමත්කතසඞ්ඝාදිකසකසො.තකතොනික්ඛමිත්වා
පුන සෙ ාමං පවිසන්තියාපි එකසව නකයො. සකච පන ඛණ්ඩපාොක න වා
වතිඡිද්කදන වා භික්ඛුනිවිහා භූමිකයව සක්ො කහොති පවිසිතුං, එවං
පවිසමානාය ෙප්පියභූමිං නාම පවිට්ඨා කහොති, තස්මා වට්ටති. සකචපි
හත්ථිපිට්ඨිආදීහි වා ඉද්ධියා වා පවිසති, වට්ටතිකයව. පදසා  මනකමව හි
ඉධාධිප්කපතං.කතකනව‘‘පඨමංපාදං අතික්ොකමන්තියා’’තිආදිමාහ. 

ද්කව  ාමා භික්ඛුනිවිහාක න සම්බද්ධවතිො කහොන්ති, යස්මිං  ාකම
භික්ඛුනිවිහාක ො, තත්ථ පිණ්ඩාය චරිත්වා පුන විහා ං පවිසිත්වා සකච 

විහා මජ්කඣනඉත ස්ස ාමස්සමග්ක ොඅත්ථි,  න්තුංවට්ටති.තකතොපන
 ාමකතො කතකනව මග්ක න පච්චා න්තබ්බං. සකච  ාමද්වාක න
නික්ඛමිත්වා ආ ච්ඡති, පුරිමනකයකනව ආපත්තික කදො කවදිතබ්කබො.
සෙ ාමකතො කෙනචි ෙ ණීකයන භික්ඛුනීහි සද්ධිං නික්ඛන්තාය පුන
පවිසනොකල හත්ථි වා මුච්චති, උස්සා ණා වා කහොති, ඉත ා භික්ඛුනිකයො
සහසා  ාමං පවිසන්ති, යාව අඤ්ඤා භික්ඛුනී ආ ච්ඡති, තාවබහි ාමද්වාක 
ඨාතබ්බං. සකච න ආ ච්ඡති, දුතියිො භික්ඛුනී පක්ෙන්තා නාම කහොති, 

පවිසිතුංවට්ටති. 

පුබ්කබ මහා ාකමො කහොති, මජ්කඣ භික්ඛුනිවිහාක ො. පච්ඡා තං  ාමං 
චත්තාක ො ජනා ලභිත්වා විසුං විසුං වතිපරික්කඛපං ෙත්වා වි ජිත්වා
භුඤ්ජන්ති, විහා කතොඑෙං ාමං න්තුංවට්ටති.තකතොඅප ං ාමංද්වාක න
වා වතිඡිද්කදන වා පවිසිතුංන වට්ටති. පුන විහා කමව පච්චා න්තුං වට්ටති. 
ෙස්මා? විහා ස්සචතු ාමසාධා ණත්තා. 
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අන් රවාසකෙොක මයතීතියත්ථයථා තිමණ්ඩලපටිච්ඡාදනංකහොති; එවං
නිවත්ථායභික්ඛුනියාවස්සොකලතිත්කථනවා අතිත්කථනවාඔතරිත්වායත්ථ
ෙත්ථචිඋත්ත න්තියාඑෙද්වඞ්ගුලමත්තම්පි අන්ත වාසකෙොකතමියති.කසසං
නදීලක්ඛණං නදීනිමිත්තෙථාය ආවි  විස්සති. එවරූපං නදිං තිත්කථන වා
අතිත්කථන වා ඔතරිත්වා උත්ත ණොකල පඨමං පාදං උද්ධරිත්වා තීක  

ඨකපන්තියා ථුල්ලච්චයං, දුතියපාදුද්ධාක  සඞ්ඝාදිකසකසො. කසතුනා  ච්ඡති, 

අනාපත්ති. පදසා ඔතරිත්වා උත්ත ණොකල කසතුං ආක ොහිත්වා
උත්ත න්තියාපි අනාපත්ති. කසතුනා පන  න්ත්වා උත්ත ණොකල පදසා
 ච්ඡන්තියා ආපත්තිකයව. යානනාවාආොස මනාදීසුපි එකසව නකයො.
ඔරිමතී කතො පන ප තී කමව අක්ෙමන්තියා අනාපත්ති.  ජනෙම්මත්ථං
 න්ත්වා දාරුසඞ්ෙඩ්ඪනාදිකිච්කචන ද්කව තිස්කසො උ යතීක සු විච න්ති, 

වට්ටති.සකචපකනත්ථොචිෙලහංෙත්වාඉත ංතී ං ච්ඡති, ආපත්ති. ද්කව
එෙකතො උත්ත න්ති, එො මජ්කඣ නදියා ෙලහං ෙත්වා නිවත්තිත්වා
ඔරිමතී කමව ආ ච්ඡති, ආපත්ති.ඉතරිස්සාපනඅයංපක්ෙන්තට්ඨාකනඨිතා
කහොති, තස්මා ප තී ං  ච්ඡන්තියාපි අනාපත්ති. න්හායිතුං වා පාතුං වා
ඔතිණ්ණාතකමවතී ං පච්චුත්ත ති, අනාපත්ති. 

සහ අරුණුග් මනාති එත්ථ සකච සජ්ඣායං වා පධානං වා අඤ්ඤං වා
කිඤ්චි ෙම්මං කුරුමානා පුක අරුකණකයව දුතියිොය සන්තිෙං  මිස්සාමීති
ආක ො ංෙක ොති, අජානන්තියා එව චස්සා අරුකණොඋග් ච්ඡති, අනාපත්ති.
අථ පන ‘‘යාව අරුණුග් මනා ඉකධව  විස්සාමී’’ති වා අනාක ොක න වා
විහා ස්සඑෙකදකස අච්ඡති, දුතියිොයහත්ථපාසංන ඔත ති, අරුණුග් මකන 

සඞ්ඝාදිකසකසො. හත්ථපාකසොකයව හි ඉධ පමාණං, හත්ථපාසාතික්ෙකම
එෙ බ්ක ොපින  ක්ඛති. 

අ ාමකෙ අරඤ්කඤති එත්ථ ‘‘නික්ඛමිත්වා බහි ඉන්දඛීලා සබ්බකමතං 
අ ඤ්ඤ’’න්ති එවං වුත්තලක්ඛණකමව අ ඤ්ඤං. තං පකනතං කෙවලං
 ාමා ාකවන ‘‘අ ාමෙ’’න්ති වුත්තං, න විඤ්ඣාටවිසදිසතාය. තාදිකස 

අ ඤ්කඤ ඔක්ෙන්කත දස්සනූපචාක  විජහිකත සකචපි සවනූපචාක ො අත්ථි, 

ආපත්ති. කතකනව වුත්තං අට්ඨෙථායං ‘‘සකච භික්ඛුනීසු මහාකබොධිඅඞ් ණං
පවිසන්තීසු එො බහි තිට්ඨති, තස්සාපි ආපත්ති. කලොහපාසාදං පවිසන්තීසුපි
පරිකවණං පවිසන්තීසුපි එකසව නකයො. මහාකචතියං වන්දමානාසු එො
උත්ත ද්වාක නනික්ඛමිත්වා ච්ඡති, තස්සාපි ආපත්ති.ථූපා ාමංපවිසන්තීසු
එො බහි තිට්ඨති, තස්සාපිආපත්තී’’ති. එත්ථ ච දස්සනූපචාක ොනාම යත්ථ
ඨිතං දුතියිොපස්සති.සකචපනසාණිපාො න්තරිොපිකහොති, දස්සනූපචා ං
විජහති නාම. සවනූපචාක ො නාම යත්ථ ඨිතා මග් මූළ්හසද්කදන විය 

ධම්මසවනාක ොචනසද්කදන විය ච ‘‘අකයය’’ති සද්දායන්තියා සද්දං සුණාති.
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අජ්කඣොොකස දූක පිදස්සනූපචාක ොනාමකහොති.කසොඑවරූකපසවනූපචාක 
විජහිකතන ක්ඛති, විජහිතමත්කතවආපත්තිසඞ්ඝාදිකසසස්ස. 

එොමග් ං ච්ඡන්තීඔහීයති.සඋස්සාහාකචහත්වාඉදානි පාපුණිස්සාමීති
අනුබන්ධති, අනාපත්ති. සකච පුරිමාකයො අඤ්කඤන මග්ක න  ච්ඡන්ති, 

පක්ෙන්තා නාම කහොන්ති, අනාපත්තිකයව. ද්වින්නං  ච්ඡන්තීනං එො
අනුබන්ධිතුං අසක්කෙොන්තී ‘‘ ච්ඡතු අය’’න්ති ඔහීයති, ඉත ාපි ‘‘ඔහීයතු
අය’’න්ති,  ච්ඡති, ද්වින්නම්පිආපත්ති.සකචපන ච්ඡන්තීසුපුරිමාපිඅඤ්ඤං
මග් ං ණ්හාති, පච්ඡිමාපිඅඤ්ඤං, එොඑකිස්සාපක්ෙන්තට්ඨාකනතිට්ඨති, 

ද්වින්නම්පි අනාපත්ති. 

693. පක්ඛසඞ්ෙන් ාවාතිතිත්ථායතනංසඞ්ෙන්තා, කසසංඋත්තානකමව. 
පඨමපා ාජිෙසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

තතියසික්ඛාපදං. 

4. චතුත්ථසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

694-8. චතුත්කථ – පාදපීඨං නාම කධොතපාදට්ඨපනෙං. පාදෙඨලිො නාම

අකධොතපාදට්ඨපනෙං. අනඤ්ඤාය ණස්සඡන්දන්තිතස්කසව ො ෙ ණස්ස

ඡන්දං අජානිත්වා. වත්ක  වත් න්තින්ති කතචත්තාලීසප්පක කද
කනත්ථා වත්කතවත්තමානං.කසසංඋත්තානකමව. 

ධු නික්කඛපසමුට්ඨානං – ොයවාචාචිත්තකතො සමුට්ඨාති, කිරියාකිරියං, 
සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

චතුත්ථසික්ඛාපදං. 

5. පඤ්චමසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

701. පඤ්චකම– එෙක ොඅවස්සුක තිඑත්ථ‘‘භික්ඛුනියාඅවස්සුත ාකවො 
දට්ඨබ්කබො’’තිමහාපච්චරියංවුත්තං.මහාඅට්ඨෙථායංපකනතංනවුත්තං, තං
පාළියා සකමති.කසසංඋත්තානකමව. 

පඨමපා ාජිෙසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, අකුසලචිත්තං, ද්විකවදනන්ති. 

පඤ්චමසික්ඛාපදං. 
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6. ඡට්ඨසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

705-6. ඡට්කඨ – යක ො ත්වන්ති යස්මා ත්වං. උකයයොකජති ආපත්ති

දුක්ෙටස්සාතිආදිොසඞ්ඝාදිකසසපරිකයොසානාආපත්තිකයොෙස්සා කහොන්තීති? 

උකයයොජිොය.වුත්තඤ්කචතංපරිවාක පි– 

‘‘නකදතිනපටිග් ණ්හාති, පටිග් කහොකතනනවිජ්ජති; 

ආපජ්ජති රුෙංනලහෙං, තඤ්චපරික ො පච්චයා; 
පඤ්හාකමසාකුසකලහිචින්තිතා’’ති.)පරි.481); 

අයඤ්හි  ාථා ඉමං උකයයොජිෙං සන්ධාය වුත්තා. ඉතරිස්සා පන
ආපත්තික කදොපඨමසික්ඛාපකදවි ත්කතොති.කසසංඋත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

ඡට්ඨසික්ඛාපදං. 

7. සත් මසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

709. සත්තකම – යාව තියෙපදත්කථො මහාවි ඞ්ක  වුත්තනකයකනව
කවදිතබ්කබො.කසසං උත්තානකමවාති. 

සමනු ාසනසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

සත්තමසික්ඛාපදං. 

8. අට්ඨමසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

715. අට්ඨකම – කස්මඤ්චිකදව අධිෙරකණති චතුන්නං අඤ්ඤත ස්මිං.
පද ාජකන පනකෙවලංඅධිෙ ණවි ා ංදස්කසතුං ‘‘අධිෙ ණංනාමචත්තාරි 

අධිෙ ණානී’’තිආදිවුත්තං.කසසංඋත්තානකමවසද්ධිංසමුට්ඨානාදීහීති. 

අට්ඨමසික්ඛාපදං. 

9. නවමසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

723. නවකම – සංසට්ඨාති මිස්සීභූතා. අනනුක ොමකෙනාති පබ්බජිතානං

අනනුකලොකමන ොයිෙවාචසිකෙන. සංසට්ඨාති ගිහීනං
කෙොට්ටනපචන න්ධපිසනමාලා න්ථනාදිනා ොයිකෙන 

සාසනපටිසාසනාහ ණසඤ්චරිත්තාදිනා වාචසිකෙන ච සංසට්ඨා. පාකපො
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කිත්තිසද්කදො එතාසන්ති පාපසද්දා. පාකපො ආජීවසඞ්ඛාකතො සිකලොකෙො

එතාසන්ති පාපසික ොො. කසසංඋත්තානකමව සද්ධිංසමුට්ඨානාදීහීති. 

නවමසික්ඛාපදං. 

10. දසමසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

727. දසකම – එවාචාරාතිඑවංආචා ා.යාදිකසොතුම්හාෙං ආචාක ො, තාදිසා

ආචා ාතිඅත්කථො.එසනකයොසබ්බත්ථ. උඤ්ඤායාතිඅවඤ්ඤායනීචංෙත්වා

ජානනාය. පරිභකවනාති කිං ඉමා ෙරිස්සන්තීති එවං පරි විත්වා ජානකනන. 

අක්ඛන්තියාති අසහනතාය; කෙොකධනාති අත්කථො. කවභස්සියාති
බලව ස්ස ාකවන; අත්තකනො බලප්පොසකනන සමුත්රාසකනනාති අත්කථො. 

දුබ්බ් යාති තුම්හාෙං දුබ්බල ාකවන. සබ්බත්ථ උඤ්ඤාය ච පරි කවන චාති

එවංසමුච්චයත්කථොදට්ඨබ්කබො. විවිච්චථාතිවිනාකහොථ.කසසංඋත්තානකමව
සද්ධිං සමුට්ඨානාදීහීති. 

දසමසික්ඛාපදං. 

උද්දිට්ඨා කඛො අයයාකයො සත් රස සඞ්ඝාදිකසසාති එත්ථ ඡන්නං
පඨමාපත්තිොනං අනන්ත ා සඤ්චරිත්තං, ද්කව දුට්ඨකදොසාති ඉමානි තීණි

සික්ඛාපදානි මහාවි ඞ් කතො පක්ඛිපිත්වා නව පඨමාපත්තිො, චතුන්නං
යාවතතියොනං අනන්ත ා මහාවි ඞ් කතොපි චත්තාක ො යාවතතියකෙ

පක්ඛිපිත්වා අට්ඨ යාව තියො කවදිතබ්බා. එවං සබ්කබපි
පාතිකමොක්ඛුද්කදසමග්ක න උද්දිට්ඨා කඛො අයයාකයො සත්ත ස සඞ්ඝාදිකසසා
ධම්මාති එවකමත්ථ අත්කථො දට්ඨබ්කබො. කසසං උත්තානකමව අඤ්ඤත්ර
පක්ඛමානත්තා.තංපනඛන්ධකෙ විත්ථාක නවණ්ණයිස්සාමාති. 

සමන්තපාසාදිොයවිනයසංවණ්ණනායභික්ඛුනීවි ඞ්ක  

සත්ත සෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සඞ්ඝාදිකසසෙණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

3. නිස්සග්ගියෙණ්ඩං(භික්ඛුනීවිභඞ් වණ්ණනා) 
පඨමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තිංස නිස්සග්ගියා ධම්මා, භික්ඛුනීනංපොසිතා; 
කයකතසංදානි වති, අයංසංවණ්ණනාක්ෙකමො. 
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733. ආමත්තිොපණන්ති අමත්තානි වුච්චන්ති  ාජනානි; තානි කය 

වික්කිණන්ති, කත වුච්චන්තිආමත්තිො; කතසංආපකණො ආමත්තිොපකණො; 
තංවාපසාක ස්සන්තීතිඅත්කථො. 

734. පත් සන්නිචයං ෙකරයයාති පත්තසන්නිධිං ෙක යය; එොහං 
අනධිට්ඨහිත්වා වා අවිෙප්කපත්වා වා පත්තං ඨකපයයාති අත්කථො. කසසං
මහාවි ඞ්ක  වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බං. අයකමව හි විකසකසො – තත්ථ
දසාහංපරිහාක ො, ඉධඑොහම්පි නත්ථි.කසසංතාදිසකමව. 

ඉදම්පිෙථිනසමුට්ඨානං–ොයවාචකතොොයවාචාචිත්තකතොච සමුට්ඨාති, 

අකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

පඨමසික්ඛාපදං. 

දුතියනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

738. දුතිකය – දුච්කචොළාති විරූපකචොළා; ජිණ්ණකචොළාති අත්කථො. 

අපයයාහීතිඅපිඅයයාහි. 

740. ආදිස්ස දින්නන්ති සම්පත්තා ාකජන්තූතිවත්වාපිඉදං ණස්සඉදං
තුම්හාෙං දම්මීති වත්වා වා දාතුෙමයතාය පාදමූකල ඨකපත්වා වා දින්නම්පි

ආදිස්ස දින්නංනාමකහොති.එතං සබ්බම්පිඅොලචීව ං. අයයාය දම්මීතිඑවං
පටිලද්ධංපන යථාදාකනකයවඋපකනතබ්බං.කසසංඋත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

දුතියසික්ඛාපදං. 

 තියනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

743-5. තතිකය – හන්දාති  ණ්හ. සයං අච්ඡින්දතීති එෙං දත්වා එෙං
අච්ඡින්දන්තියා එෙං නිස්සග්ගියං, බහූසු බහූනි. සකච සංහරිත්වා ඨපිතානි
එෙකතො අච්ඡින්දති, වත්ථු ණනාය ආපත්තිකයො. බන්ධිත්වා ඨපිකතසු පන
එොවආපත්ති.කසසංඋත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

තතියසික්ඛාපදං. 
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චතුත්ථනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

748. චතුත්කථ – ෙකයනාති මූකලන. න කමආවුකසො සප්පිනා අත්කථො; 

ක ක නකමඅත්කථොතිඉදංකි සාආහටසප්පිංදත්වාකතලම්පි ආහරිස්සතීති

මඤ්ඤමානාආහ. විඤ්ඤාකපත්වාතිජානාකපත්වා; ඉදංනාමආහ ාතියාචිත්වා
වා. 

752.  ඤ්කඤව විඤ්ඤාකපතීති යං පඨමං විඤ්ඤත්තං තං කථොෙං

නප්පකහොති, තස්මා පුන තඤ්කඤව විඤ්ඤාකපතීති අත්කථො. අඤ්ඤඤ්ච 

විඤ්ඤාකපතීති සකච පඨමං සප්පිවිඤ්ඤත්තං, යමෙං පචිතබ්බන්ති ච
කවජ්කජන වුත්තත්තා කතකලන අත්කථො කහොති, තකතො කතකලනාපි කම

අත්කථොති එවං අඤ්ඤඤ්ච විඤ්ඤාකපති. ආනිසංසං දස්කසත්වාති සකච
ෙහාපණස්ස සප්පි ආ තං කහොති, ඉමිනා මූකලන දිගුණං කතලං ලබ් ති, 

කතනාපි ච ඉදං කිච්චං නිප්ඵජ්ජති, තස්මා කතලං ආහ ාති එවං ආනිසංසං
දස්කසත්වාවිඤ්ඤාකපතීති. කසසංඋත්තානකමව. 

ඡසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

චතුත්ථසික්ඛාපදං. 

පඤ්චමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

753. පඤ්චකම – නකමසික්ඛමාකනතිඉදංකි සාකුලධීතා ‘‘අයංඅද්ධා
එවං වුත්තා ඉදං කතලං ඨකපත්වා සප්පිම්පි කම අත්තකනො කුලඝ ා 

ආහරිස්සතී’’ති මඤ්ඤමානා ආහ. කච ාකපත්වාති ජානාකපත්වා ඉච්කචව
අත්කථො.කසසංසබ්බත්ථචතුත්ථසදිසකමවාති. 

පඤ්චමසික්ඛාපදං. 

ඡට්ඨනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

758. ඡට්කඨ – ඡන්දෙන්ති ‘‘ඉදං නාම ධම්මකිච්චං ෙරිස්සාම, යං
සක්කෙොථ; තං කදථා’’ති එවං පක සං ඡන්දඤ්ච රුචිඤ්ච උප්පාකදත්වා 

 හිතපරික්ඛා ස්කසතං අධිවචනං. අඤ්ඤදත්ථිකෙනාති අඤ්ඤස්සත්ථාය

දින්කනන. අඤ්ඤුද්දිසිකෙනාතිඅඤ්ඤං උද්දිසිත්වා දින්කනන. සඞ්ඝිකෙනාති
සඞ්ඝස්ස පරිච්චත්කතන. 

762. කසසෙංඋපකනතීතියදත්ථායදින්කනො, තංකචතාකපත්වාඅවකසසං 

අඤ්ඤස්සත්ථායඋපකනති. සාමකෙඅපක ොකෙත්වාති‘‘තුම්කහහි චීව ත්ථාය
දින්කනො, අම්හාෙඤ්චචීව ංඅත්ථි, කතලාදීහිපනඅත්කථො’’තිඑවං ආපුච්ඡිත්වා
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උපකනති. ආපදාසූතිතථාරූකපසුඋපද්දකවසු; භික්ඛුනිකයොවිහා ංඡඩ්කඩත්වා
පක්ෙමන්ති, එවරූපාසු ආපදාසු යං වා තං වා කචතාකපතුං වට්ටති. කසසං
උත්තානකමව. 

ඡසමුට්ඨානං – කිරියාකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

ඡට්ඨසික්ඛාපදං. 

සත් මනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

764. සත්තකම – සඤ්ඤාචිකෙනාති සයං යාචිතකෙන. එතකදකවත්ථ
නානාෙ ණං.කසසං ඡට්ඨසදිසකමවාති. 

සත්තමසික්ඛාපදං. 

අට්ඨමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

769. අට්ඨකම – මහාජනිකෙනාති  ණස්ස පරිච්චත්කතන. එතකදකවත්ථ
නානාෙ ණං. 

අට්ඨමසික්ඛාපදං. 

නවමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

774. නවමසික්ඛාපකද– සඤ්ඤාචිකෙනාතිඉදංපදංඉකතොඅධිෙත ං. 

නවමසික්ඛාපදං. 

දසමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

778. දසකම – පරිකවණං උන්ද්රියතීති පරිකවණං විනස්සති; පරිපතතීති 

අත්කථො. ඉදඤ්ච පදං පුතග් ලිකෙන සඤ්ඤාචිකෙනාති ඉදඤ්ච එත්තෙකමව
නානාෙ ණං.කසසංපුබ්බසදිසකමවාති. 

දසමසික්ඛාපදං. 

එොදසමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

784. එොදසකම –  රුපාවුරණන්ති සීතොකල පාවු ණං. 

චතුක්ෙංසපරමන්ති එත්ථ ෙංකසො නාම චතුක්ෙහාපණිකෙො කහොති; තස්මා
පද ාජකන‘‘කසොළසෙහාපණග්ඝනෙ’’න්තිවුත්තං. 

එොදසමසික්ඛාපදං. 
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ද්වාදසමනිස්සග්ගියපාචිත්තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

789. ද්වාදසකම –  හුපාවුරණන්ති උණ්හොකල පාවු ණං. කසසං 
සික්ඛාපදද්වකයපිඋත්තානකමව. 

ඡසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

ද්වාදසමසික්ඛාපදං. 

උද්දිට්ඨා කඛො අයයාකයො තිංස නිස්සග්ගියා පාචිත්තියා ධම්මාති එත්ථ
මහාවි ඞ්ක චීව වග් කතොකධොවනඤ්ච පටිග් හණඤ්චාතිද්කවසික්ඛාපදානි
අපකනත්වා අොලචීව ං ොලචීව න්ති අධිට්ඨහිත්වා  ාජිතසික්ඛාපකදන ච
පරිවත්කතත්වා අච්ඡින්නචීවක න ච පඨමවග්ක ො පූක තබ්කබො. පුන
එළෙකලොමවග් ස්ස ආදිකතො සත්ත සික්ඛාපදානි අපකනත්වා සත්ත 

අඤ්ඤදත්ථිොනි පක්ඛිපිත්වා දුතියවග්ක ො පූක තබ්කබො. තතියවග් කතො
පඨමපත්තං වස්සිෙසාටිෙංආ ඤ්ඤෙසික්ඛාපදන්තිඉමානිතීණිඅපකනත්වා 
පත්තසන්නිචය රුපාවු ණලහපාවු ණසික්ඛාපකදහි තතියවග්ක ො
පූක තබ්කබො. ඉති භික්ඛුනීනං ද්වාදස සික්ඛාපදානි එෙකතොපඤ්ඤත්තානි, 

අට්ඨා ස උ කතොපඤ්ඤත්තානීති එවං සබ්කබපි පාතිකමොක්ඛුද්කදසමග්ක න
‘‘උද්දිට්ඨාකඛොඅයයාකයොතිංස නිස්සග්ගියාපාචිත්තියාධම්මා’’තිඑවකමත්ථ
අත්කථොදට්ඨබ්කබො.කසසං වුත්තනයකමවාති. 

සමන්තපාසාදිොයවිනයසංවණ්ණනායභික්ඛුනීවි ඞ්ක  

තිංසෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිස්සග්ගියෙණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

4. පාචිත්තියෙණ්ඩං(භික්ඛුනීවිභඞ් වණ්ණනා) 

1.  සුණවග්ක ො 
1. පඨම සුණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

තිංසොනන්ත ං ධම්මා, ඡසට්ඨිසතසඞ් හා; 
සඞ්ගීතාකයඅයංදානි, කහොතිකතසම්පිවණ්ණනා. 

793. තත්ථ ලසුණවග් ස්ස තාව පඨමසික්ඛාපකද – ද්කව  කයො

භණ්ඩිකෙති ද්කව වා තකයො වා කපොට්ටලිකෙ; සම්පුණ්ණමිඤ්ජානකමතං 

අධිවචනං. න මත් ං ජානිත්වාති පමාණං අජානිත්වා කඛත්තපාලස්ස 

වාක න්තස්සබහංලසුණංහ ාකපසි. 
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අඤ්ඤ රං හංසකයොනින්ති සුවණ්ණහංසකයොනිං. කසො  ාසං එකෙෙන්ති
කසො හංකසො ජාතිස්සක ො අකහොසි, අථ පුබ්බසිකනකහන ආ න්ත්වා තාසං
එකෙෙංපත්තංකදති, තංතාපනතාලනච්කඡදනක්ඛමං සුවණ්ණකමවකහොති. 

795. මා ධෙන්ති ම කධසු ජාතං. ම ධ ට්කඨ ජාතලසුණකමව හි ඉධ
ලසුණන්ති අධිප්කපතං, තම්පි  ණ්ඩෙලසුණකමව, න එෙද්විතිමිඤ්ජෙං.
කුරුන්දියං පන ජාතකදසං අවත්වා ‘‘මා ධෙං නාම  ණ්ඩෙලසුණ’’න්ති

වුත්තං. අජ්කඣොහාකර අජ්කඣොහාකරති එත්ථ සකච ද්කව තකයො  ණ්ඩකෙ
එෙකතොකයවසඞ්ඛාදිත්වා අජ්කඣොහ ති, එෙංපාචිත්තියං.භින්දිත්වාඑකෙෙං
මිඤ්ජංඛාදන්තියාපනපකයො  ණනාය පාචිත්තියානීති. 

797. ප ණ්ඩුොදීනං වණ්කණනවාමිඤ්ජායවා නානත්තංකවදිතබ්බං –
වණ්කණන තාව පලණ්ඩුකෙො පණ්ඩුවණ්කණො කහොති.  ඤ්ජනකෙො 
කලොහිතවණ්කණො. හරිතකෙො හරිතපණ්ණවණ්කණො. මිඤ්ජාය පන
පලණ්ඩුෙස්ස එො මිඤ්ජා කහොති,  ඤ්ජනෙස්ස ද්කව, හරිතෙස්ස තිස්කසො.
චාපලසුකණොඅමිඤ්ජකෙො, අඞ්කු මත්තකමවහි තස්සකහොති.මහාපච්චරියාදීසු
පන‘‘පලණ්ඩුෙස්සතීණිමිඤ්ජානි,  ඤ්ජනෙස්ස ද්කව, හරිතෙස්සඑෙ’’න්ති
වුත්තං. එකත පලණ්ඩුොදකයො ස ාකවකනව වට්ටන්ති. සූපසම්පාොදීසු පන
මා ධෙම්පිවට්ටති.තඤ්හිපච්චමාකනසු මුග් සූපාදීසුවාමච්ඡමංසවිෙතියාවා
කතලාදීසුවාබද සාළවාදීසුවාඅම්බිලසාොදීසු වාඋත්තරි ඞ්ක සුවායත්ථ
ෙත්ථචි අන්තමකසො යාගු ත්කතපි පක්ඛිපිතුං වට්ටති. කසසකමත්ථ
උත්තානකමව. 

එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

ලසුණසික්ඛාපදංපඨමං. 

2. දුතියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

799. දුතිකය – සම්බ්ාකධති පටිච්ඡන්කනොොකස. තස්ස වි ා දස්සනත්ථං

පන ‘‘උක ො උපෙච්ඡො මුත්තෙ ණ’’න්ති වුත්තං. එෙම්පි ක ොමන්ති
ෙත්තරියාවාසණ්ඩාසකෙනවා ඛුක නවාකයනකෙනචිඑෙපකයොක නවා
නානාපකයොක න වා එෙං වා බහූනි වා සංහ ාකපන්තියා පකයො  ණනාය
පාචිත්තියානි, නකලොම ණනාය. 

801. ආබ්ාධපච්චයාති ෙණ්ඩුෙච්ඡුආදිආබාධපච්චයා සංහ ාකපන්තියා 
අනාපත්ති. කසසං උත්තානකමව. චතුසමුට්ඨානං – ොයකතො ොයවාචකතො
ොයචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, කිරියං, 
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කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

දුතියසික්ඛාපදං. 

3.  තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

803-4. තතිකය –   ඝා කෙති මුත්තෙ ණතලඝාතකන. අන් මකසො

උප්ප පත්ක නාපීති එත්ථ පත්තං තාව මහන්තං, කෙසක නාපි පහා ං
කදන්තියාආපත්තිකයව. 

805. ආබ්ාධපච්චයාති  ණ්ඩං වා වණං වා පහරිතුං වට්ටති. කසසං
උත්තානකමව. පඨමපා ාජිෙසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, 
සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, අකුසලචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

තතියසික්ඛාපදං. 

4. චතුත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනා 

806. චතුත්කථ – පුතරාණරාකජොකරොධාති පු ාකණ ගිහි ාකව  ඤ්කඤො

ඔක ොධා. චිරාචිරං  ච්ඡතීති චික න චික න  ච්ඡති. ධාකරථාති සක්කෙොථ. 

ෙස්සිදං ෙම්මන්ති වුත්කත අනාක ොචිකතපි එතා මයි ආසඞ්ෙං ෙරිස්සන්තීති
මඤ්ඤමානාඑවමාහ–‘‘මය්හිදං ෙම්ම’’න්ති. 

807. ජතුමට්ඨකෙති ජතුනා ෙකත මට්ඨදණ්ඩකෙ. වත්ථුවකසකනකවතං
වුත්තං, යංකිඤ්චි පන දණ්ඩෙං පකවකසන්තියා ආපත්තිකයව. කතනාහ –
‘‘අන්තමකසො උප්පලපත්තම්පි මුත්තෙ ණං පකවකසතී’’ති. එතම්පි ච
අතිමහන්තං, කෙස මත්තම්පි පන පකවකසන්තියා ආපත්ති එව. කසසං
උත්තානකමව.සමුට්ඨානාදීනිතලඝාතකෙ වුත්තසදිසාකනවාති. 

චතුත්ථසික්ඛාපදං. 

5. පඤ්චමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

810. පඤ්චකම – අති ම්භීරං උදෙසුද්ධිෙං ආදියන්තීති අතිඅන්කතො
පකවකසත්වාඋදකෙනකධොවනංකුරුමානා. 

812. කෙසග් මත් ම්පි අතික්ොකමතීතිවිත්ථා කතො තතියං වා චතුත්ථං 
වා අඞ්ගුලං  ම්භී කතො ද්වින්නං පබ්බානං උපරි කෙසග් මත්තම්පි
පකවකසන්තියා පාචිත්තියන්ති අත්කථො. වුත්තඤ්කහතං මහාපච්චරියං – 

‘‘එකිස්සාඅඞ්ගුලියාතීණිපබ්බානිආදාතුංනල ති, තිණ්ණංවාචතුන්නංවා 
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එකෙෙම්පිපබ්බංආදාතුංන ල තී’’ති.කසසංඋත්තානකමව. සමුට්ඨානාදීනිපි
තලඝාතකෙවුත්තසදිසාකනවාති. 

පඤ්චමසික්ඛාපදං. 

6. ඡට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනා 

815. ඡට්කඨ– භත් විස්සග් න්ති ත්තකිච්චං. පානීකයනචවිධූපකනනච

උපතිට්ඨිත්වාති එකෙන හත්කථන පානීයථාලෙං එකෙන බීජනිං  කහත්වා

බීජමානාසමීකපඨත්වාතිඅත්කථො. අච්චාවදතීතිපුබ්කබපිතුම්කහඑවංභුඤ්ජථ, 

අහං එවං උපට්ඨානං ෙක ොමී’’ති පබ්බජිතචාරිත්තං අතික්ෙමිත්වා
ක හස්සිතෙථංෙකථතීතිඅත්කථො. 

817. යංකඤ්චි පානීයන්ති සුද්ධඋදෙං වා කහොතු, 

තක්ෙදධිමත්ථු සඛී ාදීනං වා අඤ්ඤත ං. යා ොචි බීජනීති අන්තමකසො

චීව ෙණ්කණොපි. හත්ථපාකස තිට්ඨති ආපත්ති පාචිත්තියස්සාති ඉධ
ඨානපච්චයාව පාචිත්තියං වුත්තං. පහා පච්චයා පන ඛන්ධකෙ දුක්ෙටං
පඤ්ඤත්තං. 

819. කදති දාකපතීතිපානීයං වා සූපාදිං වා ඉමං පිවථ, ඉමිනාභුඤ්ජථාති 

කදති; තාලවණ්ටං ඉමිනා බීජන්තා භුඤ්ජථාති කදති; අඤ්කඤන වා උ යම්පි

දාකපති, අනාපත්ති. අනුපසම්පන්නංආණාකපතීතිඋපතිට්ඨනත්ථං සාමකණරිං
ආණාකපති, අනාපත්ති.කසසංඋත්තානකමව. 

එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

ඡට්ඨසික්ඛාපදං. 

7. සත් මසික්ඛාපදවණ්ණනා 

822. සත්තකම – භුඤ්ජිස්සාමීතිපටිග් ණ්හාතිආපත්ති දුක්ෙටස්සාතිඉදං
පකයො දුක්ෙටං නාම, තස්මා න කෙවලං පටිග් හකණකයව කහොති, 

පටිග් ණ්හිත්වා පන අ ඤ්ඤකතො ආහ කණපි සුක්ඛාපකනපි වද්දලිදිවකස
 ජ්ජනත්ථාය උද්ධනසජ්ජකනපි ෙපල්ලසජ්ජකනපි දබ්බිසජ්ජකනපි දාරූනි
ආදායඅග්ගිෙ කණපිෙපල්ලම්හි ධඤ්ඤපක්ඛිපකනපිදබ්බියාසඞ්ඝට්ටකනසුපි
කෙොට්ටනත්ථං උදුක්ඛලමුසලාදිසජ්ජකනසුපි
කෙොට්ටනපප්කඵොටනකධොවනාදීසුපි යාව මුකඛ ඨකපත්වා අජ්කඣොහ ණත්ථං
දන්කතහි සඞ්ඛාදති, තාව සබ්බපකයොක සු දුක්ෙටානි, අජ්කඣොහ ණොකල
පන අජ්කඣොහ ණ ණනාය පාචිත්තියානි. එත්ථ ච විඤ්ඤත්ති කචව
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ක ොජනඤ්ච පමාණං. තස්මා සයං විඤ්ඤාකපත්වා අඤ්ඤාය
 ජ්ජනකෙොට්ටනපචනානි ො ාකපත්වා භුඤ්ජන්තියාපි ආපත්ති. අඤ්ඤාය
විඤ්ඤාකපත්වාසයං ජ්ජනාදීනිෙත්වාභුඤ්ජන්තියාපිආපත්ති. මහාපච්චරියං
පන වුත්තං – ‘‘ඉදං ආමෙධඤ්ඤං නාම මාත ම්පි විඤ්ඤාකපත්වා 
භුඤ්ජන්තියා පාචිත්තියකමව, අවිඤ්ඤත්තියා ලද්ධං සයං  ජ්ජනාදීනිෙත්වා
වා ො ාකපත්වාවාභුඤ්ජන්තියාදුක්ෙටං.අඤ්ඤායවිඤ්ඤත්තියාලද්ධංසයං
වා  ජ්ජනාදීනි ෙත්වා තාය වා ො ාකපත්වා අඤ්ඤාය වා ො ාකපත්වා
භුඤ්ජන්තියාපි දුක්ෙටකමවා’’ති. පුනපි වුත්තං ‘‘අඤ්ඤාය විඤ්ඤත්තියා
ලද්ධං, සයං  ජ්ජනාදීනි ෙත්වා භුඤ්ජන්තියා පාචිත්තියකමව.  ජ්ජනාදීනි
ො ාකපත්වාභුඤ්ජන්තියාපන දුක්ෙට’’න්ති.තංපුබ්බාප විරුද්ධංකහොති, න
හි ජ්ජනාදීනංෙ කණවාො ාපකන වා විකසකසො අත්ථි. මහාඅට්ඨෙථායං
පන‘‘අඤ්ඤායවිඤ්ඤත්තංභුඤ්ජන්තියා දුක්ෙට’’න්තිඅවිකසකසනවුත්තං. 

823. ආබ්ාධපච්චයාති කසදෙම්මාදීනං අත්ථාය ධඤ්ඤවිඤ්ඤත්තියා 
අනාපත්ති. ‘‘අවිඤ්ඤත්තියා ලබ් මානං පන නවෙම්මත්ථාය සම්පටිච්ඡිතුං 

වට්ටතී’’ති මහාපච්චරියං වුත්තං. අපරණ්ණං විඤ්ඤාකපතීති ඨකපත්වා සත්ත
ධඤ්ඤානි මුග් මාසාදිං වා ලාබුකුම් ණ්ඩාදිං වා අඤ්ඤං යංකිඤ්චි 

ඤාතෙපවාරිතට්ඨාකන විඤ්ඤාකපන්තියා අනාපත්ති. ආමෙධඤ්ඤං පන 

ඤාතෙපවාරිතට්ඨාකනනවට්ටති.කසසංඋත්තානකමව. 

චතුසමුට්ඨානං – ොයකතො ොයවාචකතො ොයචිත්තකතො
ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

සත්තමසික්ඛාපදං. 

8. අට්ඨමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

824. අට්ඨකම – නිබ්බිට්කඨො  ාජ කටො  ඤ්කඤො  ති කෙණි එකතනාති 

නිබ්බිට්ඨරාජභකටො, එෙං ඨානන්ත ං කෙණියා  කහත්වා තකතො

ලද්ධඋදකයොති අත්කථො.  ඤ්කඤව භටපථං යාචිස්සාමීති  ඤ්කඤො කෙණිං

දත්වා පුන තංකයව ඨානන්ත ං යාචිස්සාමීති චින්කතන්කතො. පරිභාසීති තා
භික්ඛුනිකයො‘‘මාපුනඑවං ෙරිත්ථා’’තිසන්තජ්කජසි. 

826. සයං ඡඩ්කඩතීති චත්තාරිපි වත්ථූනි එෙපකයොක න ඡඩ්කඩන්තියා
එොව ආපත්ති, පාකටක්ෙං ඡඩ්කඩන්තියා වත්ථු ණනාය ආපත්තිකයො.
ආණත්තියම්පි එකසව නකයො. දන්තෙට්ඨඡඩ්ඩකනපි භික්ඛුනියා
පාචිත්තියකමව.භික්ඛුස්සසබ්බත්ථදුක්ෙටං. කසසංඋත්තානකමව. 
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ඡසමුට්ඨානං – කිරියාකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

අට්ඨමසික්ඛාපදං. 

9. නවමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

830-2. නවකම– යංමනුස්සානංඋපකභො පරිකභො ංකරොපිමන්තිකඛත්තං
වාකහොතු නාළිකෙ ාදිආ ාකමොවා, යත්ථෙත්ථචික ොපිමහරිතට්ඨාකනඑතානි
වත්ථූනිඡඩ්කඩන්තියා පුරිමනකයකනවආපත්තික කදොකවදිතබ්කබො.කඛත්කත
වා ආ ාකම වා නිසීදිත්වා භුඤ්ජමානා උච්ඡුආදීනි වා ඛාදන්තී;  ච්ඡමානා
උච්ඡිට්කඨොදෙචලොදීනි හරිතට්ඨාකන ඡඩ්කඩති, අන්තමකසො උදෙං පිවිත්වා
මත්ථෙච්ඡින්නනාළිකෙ ම්පි ඡඩ්කඩති, පාචිත්තියකමව. භික්ඛුකනො දුක්ෙටං.
ෙසිතට්ඨාකනපනනික්ඛිත්තබීකජයාවඅඞ්කු ංනඋට්ඨහති, තාව සබ්කබසං
දුක්ෙටං. අනික්ඛිත්තබීකජසු කඛත්තකෙොණාදීසු වා අසඤ්ජාතක ොපිකමසු
කඛත්තමරියාදාදීසු වා ඡඩ්කඩතුං වට්ටති. මනුස්සානං ෙචව ඡඩ්ඩනට්ඨාකනපි

වට්ටති. ඡඩ්ඩි කඛත්ක ති මනුස්කසසු සස්සං උද්ධරිත්වා  කතසු
ඡඩ්ඩතකඛත්තංනාමකහොති, තත්ථවට්ටති.යත්ථපන ලායිතම්පිපුබ්බණ්ණාදි
පුනඋට්ඨහිස්සතීති ක්ඛන්ති, තත්ථයථාවත්ථුෙකමව. කසසංඋත්තානකමව.
ඡසමුට්ඨානං–කිරියාකිරියං…කප.…තිකවදනන්ති. 

නවමසික්ඛාපදං. 

10. දසමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

835. දසකම – යංකඤ්චි නච්චන්තිනටාදකයොවානච්චන්තුකසොණ්ඩාවා, 

අන්තමකසො කමො සුවමක්ෙටාදකයොපි, සබ්බම්කපතං නච්චකමව. යංකඤ්චි

ගී න්ති යංකිඤ්චි නටාදීනං වා ගීතං කහොතු, අරියානං පරිනිබ්බානොකල
 තනත්තයගුණූපසංහිතංසාධුකීළිතගීතං වාඅසංයතභික්ඛූනංධම්ම ාණෙගීතං

වා, සබ්බම්කපතං ගීතකමව. යංකඤ්චි වාදි න්ති
තන්තිබද්ධාදිවාදනීය ණ්ඩවාදිතං වා කහොතු, කුටක රිවාදිතං වා, අන්තමකසො
උදෙක රිවාදිතම්පි, සබ්බම්කපතංවාදිතකමව. 

836. දස්සනාය  ච්ඡති ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති පදවා  ණනාය ආපත්ති 

දුක්ෙටස්ස. යත්ථඨි ාපස්සතිවාසුණාතිවාතිඑෙපකයොක න ඔකලොකෙන්තී
පස්සති, කතසංකයවගීතවාදිතංසුණාති, එෙකමවපාචිත්තියං.සකචපනඑෙං
දිසං ඔකලොකෙත්වානච්චංපස්සති, පුනඅඤ්ඤකතොඔකලොකෙත්වා ායන්කත
පස්සති අඤ්ඤකතො වාකදන්කත, පාකටක්ො ආපත්තිකයො. භික්ඛුනී සයම්පි
නච්චිතුංවා ායිතුංවා වාදිතුංවානල ති, අඤ්කඤ‘‘නච්ච,  ාය, වාකදහී’’ති
වත්තුම්පි න ල ති. ‘‘කචතියස්ස උපහා ං කදථ, උපාසො’’ති වත්තුම්පි
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‘‘තුම්හාෙං කචතියස්ස උපට්ඨානං ෙක ොමා’’ති වුත්කත ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිතුම්පි න ල ති. සබ්බත්ථ පාචිත්තියන්ති සබ්බඅට්ඨෙථාසු වුත්තං.
භික්ඛුකනො දුක්ෙටං. ‘‘තුම්හාෙං කචතියස්ස උපට්ඨානං ෙක ොමා’’ති වුත්කත
පන‘‘උපට්ඨානෙ ණංනාම සුන්ද ’’න්තිවත්තුංවට්ටති. 

837. ආරාකම ඨි ාති ආ ාකම ඨත්වා අන්ත ා ාකම වා බහිආ ාකම වා

නච්චාදීනි පස්සතිවාසුණාතිවා, අනාපත්ති. සතිෙරණීකයති සලාෙ ත්තාදීනං
වා අත්ථායඅඤ්කඤනවාකෙනචිෙ ණීකයන න්ත්වා තට්ඨාකනපස්සති 

වා සුණාති වා, අනාපත්ති. ආපදාසූති තාදිකසන උපද්දකවන උපද්දුතා
සමජ්ජට්ඨානං පවිසති, එවං පවිසිත්වා පස්සන්තියා වා සුණන්තියා වා 
අනාපත්ති.කසසංඋත්තානකමව. 

එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, අකුසලචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

දසමසික්ඛාපදං. 

ලසුණවග්ක ොපඨකමො. 

2. අන්ධොරවග්ක ො 
1. පඨමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

839. අන්ධො වග් ස්ස පඨමසික්ඛාපකද – අප්පදීකපති
පදීපචන්දසූරියඅග්ගීසු එකෙනාපි අකනො ාසිකත. කතකනවස්ස පද ාජකන

‘‘අනාකලොකෙ’’තිවුත්තං. සල් කපයයවාති ක හස්සිතෙථංෙකථයය. 

841. අරකහොකපක්ඛා අඤ්ඤවිහි ාති න  කහොඅස්සාදාකපක්ඛා
 කහොඅස්සාදකතො අඤ්ඤවිහිතාවහත්වාඤාතිංවාපුච්ඡති, දාකනවාපූජායවා
මන්කතති. කසසං උත්තානකමව. කථයයසත්ථසමුට්ඨානං – ොයචිත්තකතො
ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, ද්විකවදනන්ති. 

පඨමසික්ඛාපදං. 

2. දුතියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

842. දුතිකය – පටිච්ඡන්කන ඔොකසති ඉදකමව නානං. කසසං සබ්බං 
පුරිමසදිසකමවාති. 

දුතියසික්ඛාපදං. 
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3.  තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

846. තතිකය – අජ්කඣොොකසතිනානං, කසසංසබ්බං තාදිසකමවාති. 

තතියසික්ඛාපදං. 

4. චතුත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනා 

850-3. චතුත්කථ – නිෙණ්ණිෙන්ති ෙණ්ණමූලං වුච්චති; ෙණ්ණමූකල

ජප්කපයයාතිවුත්තංකහොති. සති ෙරණීකයතිසලාෙ ත්තාදීනංආහ ණත්ථාය
විහාක  වා දුන්නික්ඛිත්තං පටිසාමනත්ථාය. කසසං උත්තානකමව.
සමුට්ඨානාදීනිපුරිමසදිසාකනවාති. 

චතුත්ථසික්ඛාපදං. 

5. පඤ්චමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

854. පඤ්චකම – ඝරං කසොකධන් ාති කතසං කි  එතදකහොසි – ‘‘කථරියා
කෙොචිොයිෙවාචසිකෙො වීතික්ෙකමොන දිස්සති, ඝ ම්පි තාව කසොකධමා’’ති, 

තකතො ඝ ංකසොකධන්තානංඅද්දසංසු. 

856. අකනොවස්සෙං අතික්ොකමන්තියාතිපඨමං පාදං අතික්ොකමන්තියා 
දුක්ෙටං, දුතියං අතික්ොකමන්තියා පාචිත්තියං, උපචා ාතික්ෙකම එකසව
නකයො. 

858. ගි ානායාති යා තාදිකසන ක ලඤ්කඤනආපුච්ඡිතුං න සක්කෙොති. 

ආපදාසූති ඝක  අග්ගි වා උට්ඨිකතො කහොති, කචො ා වා; එවරූකප උපද්දකව 

අනාපුච්ඡාපක්ෙමති, අනාපත්ති.කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

ෙථිනසමුට්ඨානං – ොයවාචකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, 

කිරියාකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

පඤ්චමසික්ඛාපදං. 

6. ඡට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනා 

860. ඡට්කඨ – අභිනිසීකදයයාති නිසීකදයය. නිසීදිත්වා  ච්ඡන්තියා එො 
ආපත්ති, අනිසීදිත්වා නිපජ්ජිත්වා  ච්ඡන්තියා එො, නිසීදිත්වා නිපජ්ජිත්වා 
 ච්ඡන්තියාද්කව. 

863. ධුවපඤ්ඤත්ක ති භික්ඛුනීනං අත්ථාය නිච්චපඤ්ඤත්කත. කසසං
උත්තානකමව.ෙථිනසමුට්ඨානං…කප.…තිකවදනන්ති. 
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ඡට්ඨසික්ඛාපදං. 

7. සත් මසික්ඛාපදවණ්ණනා 

864. සත්තකමපි – සබ්බංඡට්කඨවුත්තනකයකනවකවදිතබ්බං. 

සත්තමසික්ඛාපදං. 

8. අට්ඨමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

869. අට්ඨකම – සබ්බං උත්තානකමව. තිසමුට්ඨානං – කිරියං, 
සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං
අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

අට්ඨමසික්ඛාපදං. 

9. නවමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

875. නවකම – අභිසකපයයාති සපථං ෙක යය. නිරකයන අභිසපති නාම
‘‘නි කය නිබ්බත්තාමි, අවීචිම්හි නිබ්බත්තාමි, නි කය නිබ්බත්තතු, අවීචිම්හි

නිබ්බත්තතූ’’තිඑවමාදිනානකයනඅක්කෙොසති. බ්රහ්මචරිකයනඅභිසපති නාම
‘‘ගිහිනී කහොමි, ඔදාතවත්ථා කහොමි, පරිබ්බාජිො කහොමි, ඉත ා වා එදිසා
කහොතූ’’ති එවමාදිනා නකයන අක්කෙොසති; වාචාය වාචාය පාචිත්තියං.
ඨකපත්වාපනනි යඤ්චබ්රහ්මචරියඤ්ච‘‘සුනඛීසූෙරීොණා කුණී’’තිආදිනා
නකයනඅක්කෙොසන්තියාවාචායවාචායදුක්ෙටං. 

878. අත්ථපුතකරක්ඛාරායාතිඅට්ඨෙථංෙකථන්තියා. ධම්මපුතකරක්ඛාරායාති

පාළිං වාකචන්තියා. අනුසාසනිපුතකරක්ඛාරායාති ‘‘ඉදානිපි ත්වං එදිසා, සාධු
වි මස්සු, කනො කච වි මසි, අද්ධා පුන එවරූපානි ෙම්මානි ෙත්වා නි කය 

උප්පජ්ජිස්සසි, ති ච්ඡානකයොනියාඋප්පජ්ජිස්සසී’’තිඑවංඅනුසාසනියංඨත්වා 
වදන්තියාඅනාපත්ති.කසසංඋත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

නවමසික්ඛාපදං. 

10. දසමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

879. දසකම – සබ්බං උත්තානකමව. ධු නික්කඛපසමුට්ඨානං –
ොයවාචාචිත්තකතො සමුට්ඨාති, කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලෙම්මං, දුක්ඛකවදනන්ති. 
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දසමසික්ඛාපදං. 

අන්ධො වග්ක ොදුතිකයො. 

3. නග් වග්ක ො 
1. පඨමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

883-6. නග් වග් ස්ස පඨමසික්ඛාපකද – බ්රහ්මචරියං චිණ්කණනාති
බ්රහ්මචරිකයනචිණ්කණන; අථවා බ්රහ්මචරියස්සච කණනාති; එවංෙ ණත්කථ

වා සාමිඅත්කථ වා උපකයො වචනං කවදිතබ්බං. අච්ඡින්නචීවරිොයාති ඉදං
උදෙසාටිෙං සන්ධාය වුත්තං, න අඤ්ඤං චීව ං. තස්මා උදෙසාටිොය
අච්ඡින්නාය වා නට්ඨාය වා නග් ාය න්හායන්තියා අනාපත්ති. සකචපි
උදෙසාටිෙචීව ංමහග්ඝංකහොති, නසක්ොනිවාකසත්වාබහි න්තුං, එවම්පි
නග් ායන්හායිතුංවට්ටති.කසසකමත්ථඋත්තානකමව. 

එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

පඨමසික්ඛාපදං. 

2. දුතියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

887. දුතිකය – සබ්බං උත්තානකමව. ඡසමුට්ඨානං – කිරියං, 
කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

දුතියසික්ඛාපදං. 

3.  තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

893-4. තතිකය – අනන් රායිකනීති දසසු අන්ත ාකයසු එකෙනපි

අන්ත ාකයන අනන්ත ායා. ධුරංනික්ඛිත් මත්ක තිධු ංනික්ඛිපිත්වා සකචපි
පච්ඡාසිබ්බති, ආපත්තිකයවාතිඅත්කථො.කසසංඋත්තානකමව. 

ධු නික්කඛපසමුට්ඨානං – අකිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

තතියසික්ඛාපදං. 

4. චතුත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනා 

898-9. චතුත්කථ – පඤ්ච අහානි පඤ්චාහං, පඤ්චාහකමව පඤ්චාහිෙං. 

සඞ්ඝාටීනං චාක ො සඞ්ඝාටිචාකරො; පරික ො වකසන වා ඔතාපනවකසන වා
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සඞ්ඝටිතට්කඨන සඞ්ඝාටීතිලද්ධනාමානංපඤ්චන්නංචීව ානංපරිවත්තනන්ති
අත්කථො.තස්මාකයව පද ාජකන ‘‘පඤ්චමං දිවසංපඤ්චචීව ානී’’තිආදිමාහ. 

ආපත්ති පාචිත්තියස්සාති එත්ථ ච එෙස්මිං චීවක  එො ආපත්ති; පඤ්චසු
පඤ්ච. 

900. ආපදාසූති මහග්ඝංචීව ං, නසක්ොකහොති කචො  යාදීසුපරිභුඤ්ජිතුං; 
එවරූකප උපද්දකව අනාපත්ති. කසසං උත්තානකමව. ෙථිනසමුට්ඨානං – 

අකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

චතුත්ථසික්ඛාපදං. 

5. පඤ්චමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

903. පඤ්චකම– චීවරසඞ්ෙමනීයන්තිසඞ්ෙකමතබ්බංචීව ං; අඤ්ඤිස්සා 
සන්තෙංඅනාපුච්ඡා හිතංපුනපටිදාතබ්බචීව න්තිඅත්කථො. 

906. ආපදාසූතිසකචඅපාරුතංවාඅනිවත්ථංවාකචො ාහ න්ති, එවරූපාසු 

ආපදාසු ධාක න්තියා අනාපත්ති. කසසං උත්තානකමව. ෙථිනසමුට්ඨානං –
කිරියාකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

පඤ්චමසික්ඛාපදං. 

6. ඡට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනා 

909-10. ඡට්කඨ – අඤ්ඤං පරික්ඛාරන්ති යංකිඤ්චි ථාලොදීනං වා 

සප්පිකතලාදීනං වා අඤ්ඤත ං. ආනිසංසන්ති ‘‘කිත්තෙං අග්ඝනෙං
දාතුොමත්ථා’’තිපුච්ඡති, ‘‘එත්තෙංනාමා’’තිවදන්ති, ‘‘ආ කමථතාව, ඉදානි
වත්ථං මහග්ඝං, ෙතිපාකහන ෙප්පාකස ආ කත සමග්ඝං  විස්සතී’’ති එවං
වත්වා නිවාක න්තියාඅනාපත්ති.කසසංඋත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

ඡට්ඨසික්ඛාපදං. 

7. සත් මසික්ඛාපදවණ්ණනා 

911. සත්තකම – පක්ෙමංසූතිඅඤ්ඤාසම්පිආ මනං ආ කමන්තී‘‘අද්ධා

අම්හාෙම්පි ආ කමස්සතී’’ති තත්ථ තත්ථ අ මංසු. පටිබ්ාකහයයාති
පටිකසකධයය. 
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915. ආනිසංසන්ති ‘‘එකිස්සා එෙං සාටෙං නප්පකහොති, ආ කමථ තාව, 

ෙතිපාකහන උප්පජ්ජිස්සති, තකතො ාකජස්සාමී’’තිඑවංආනිසංසංදස්කසත්වා
පටිබාහන්තියා අනාපත්ති.කසසංඋත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

සත්තමසික්ඛාපදං. 

8. අට්ඨමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

916-8. අට්ඨකම – නටා නාම කයනාටෙංනාකටන්ති. නටො නාම කය

නච්චන්ති.  ඞ්ඝො නාම කය වංසව ත්තාදීසු ලඞ්ඝනෙම්මං ෙක ොන්ති. 

කසොෙජ්ඣායිො නාම මායාො ා. කුම්භථූණිො නාම ඝටකෙන කීළනො; 

බිම්බිසෙවාදොතිපි වදන්ති. කදති ආපත්ති පාචිත්තියස්සාති එත්ථ
චීව  ණනායආපත්තිකයොකවදිතබ්බා.කසසං උත්තානකමව. 

ඡසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

අට්ඨමසික්ඛාපදං. 

9. නවමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

921-4. නවකම – දුබ්බ් චීවරපච්චාසායාති දුබ්බලාය චීව පච්චාසාය. 

ආනිසංසන්තිකිඤ්චාපි ‘‘න මයං අකයය සක්කෙොමා’’ති වදන්ති, ‘‘ඉදානි පන
කතසංෙප්පාකසොආ මිස්සති, සද්කධොපසන්කනොපුරිකසොආ මිස්සති, අද්ධා
දස්සතී’’ති එවං ආනිසංසං දස්කසත්වා නිවාක න්තියා අනාපත්ති. කසසං
උත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

නවමසික්ඛාපදං. 

10. දසමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

927. දසකම – ෙථිනුද්ධාරං න දස්සන්තීති කීදිකසො ෙථිනුද්ධාක ො
දාතබ්කබො, කීදිකසොන දාතබ්කබොති? යස්ස අත්ථා මූලකෙොආනිසංකසො මහා, 
උබ් ා මූලකෙො අප්කපො, එවරූකපො න දාතබ්කබො. යස්ස පනඅත්ථා මූලකෙො
ආනිසංකසො අප්කපො, උබ් ා මූලකෙො මහා, එවරූකපො දාතබ්කබො.
සමානිසංකසොපිසද්ධාපරිපාලනත්ථංදාතබ්කබොව. 
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931. ආනිසංසන්ති භික්ඛුනිසඞ්කඝො ජිණ්ණචීවක ො, ෙථිනානිසංසමූලකෙො 
මහාලාක ොති එවරූපංආනිසංසංදස්කසත්වාපටිබාහන්තියා අනාපත්ති.කසසං
උත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

දසමසික්ඛාපදං. 

නග් වග්ක ොතතිකයො. 

4. තුවට්ටවග්ක ො 
1. පඨමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

933. තුවට්ටවග් ස්ස පඨමසික්ඛාපකද – තුවට්කටයුන්ති නිපජ්කජයුං.
කසසං උත්තානකමව. එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියං, 
කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, 
තිකවදනන්ති. 

පඨමසික්ඛාපදං. 

2. දුතියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

937. දුතිකය – එෙං අත්ථ ණඤ්කචව පාවු ණඤ්ච එතාසන්ති 

එෙත්ථරණපාවුරණා; සංහාරිමානංපාවා ත්ථ ණෙටසා ොදීනංඑෙංඅන්තං
අත්ථරිත්වාඑෙංපාරුපිත්වා තුවට්කටන්තීනකමතංඅධිවචනං. 

940. වවත්ථානං දස්කසත්වාති මජ්කඣ ොසාවං වා ෙත්ත යට්ඨිං වා 
අන්තමකසො ොයබන්ධනම්පි ඨකපත්වා නිපජ්ජන්තීනං අනාපත්තීති අත්කථො.
කසසං උත්තානකමව. එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියං, 
කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, 
තිකවදනන්ති. 

දුතියසික්ඛාපදං. 

3.  තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

941. තතිකය – උළාරසම්භාවි ාති උළා කුලා පබ්බජිතත්තා ගුකණහි ච 

උළා ත්තා උළා ාති සම් ාවිතා. ඉස්සාපෙ ාති ඉස්සාය අපෙතා; අභිභූතාති

අත්කථො. සඤ්ඤත්ති බහලා එතාසන්ති සඤ්ඤත්තිබ්හු ා; දිවසං මහාජනං

සඤ්ඤාපයමානාති අත්කථො. විඤ්ඤත්ති බහලා එතාසන්ති විඤ්ඤත්තිබ්හු ා. 
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විඤ්ඤත්තීති කහතූදාහ ණාදීහි විවිකධහි නකයහි ඤාපනා කවදිතබ්බා, න 

යාචනා. 

943. චඞ්ෙමකන නිවත්තන ණනාය ආපත්තිකයො කවදිතබ්බා. තිට්ඨති

වාතිආදීසු පකයො  ණනාය. උද්දිසති වාතිආදීසු පදාදි ණනාය. කසසං
උත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං–කිරියාකිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

තතියසික්ඛාපදං. 

4. චතුත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනා 

949. චතුත්කථ– සතිඅන් රාකයතිදසවිකධඅන්ත ාකයසති. පරිකයසිත්වා

න  භතීති අඤ්ඤං උපට්ඨායිෙං න ල ති. ගි ානායාති සයං ගිලානාය. 

ආපදාසූතිතථාරූකප උපද්දකවසතිඅනාපත්ති.කසසංඋත්තානකමව. 

ධු නික්කඛපසමුට්ඨානං – අකිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

චතුත්ථසික්ඛාපදං. 

5. පඤ්චමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

952. පඤ්චකම– අඤ්ඤංආණාකපතීතිඑත්ථසකචනික්ෙඩ්ඪාතිආණත්තා
එෙපකයොක න බහූනිපි ද්වා ානි අතික්ොකමති, එො ආපත්ති. අථ
ඉමඤ්චිමඤ්ච ද්වා ං අතික්ොකමහීති එවං ආණත්තා අතික්ොකමති, 

ද්වා  ණනායආපත්තිකයො.කසසං උත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

පඤ්චමසික්ඛාපදං. 

6. ඡට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනා 

955. ඡට්කඨ – සබ්බං උත්තානකමව. සමනු ාසනසමුට්ඨානං – අකිරියං, 
සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

ඡට්ඨසික්ඛාපදං. 
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7-8-9. සත් මඅට්ඨමනවමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

961. සත්තමඅට්ඨමනවකමසු සබ්බං උත්තානකමව. සබ්බානි
එළෙකලොමසමුට්ඨානානි, කිරියානි, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛානි, අචිත්තොනි, 

පණ්ණත්තිවජ්ජානි, ොයෙම්මානි, තිචිත්තානි තිකවදනානීති. 

සත්තමඅට්ඨමනවමසික්ඛාපදානි. 

10. දසමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

973. දසකම– ආහුන්දරිොතිසම්බාධා. 

975. ධුරංනික්ඛිත් මත්ක තිසකචපිධු ංනික්ඛිපිත්වා පච්ඡා පක්ෙමති, 

ආපත්තිකයවාති අත්කථො. පවාක ත්වා පඤ්ච කයොජනානි  ච්ඡන්තියාපි
අනාපත්ති. ඡසු වත්තබ්බකමව නත්ථි. සකච පන තීණි  න්ත්වා කතකනව 

මග්ක නපච්චා ච්ඡති, නවට්ටති.අඤ්කඤනමග්ක නආ න්තුංවට්ටති. 

976. අන් රාකයතිදසවිකධඅන්ත ාකය–ප ං ච්ඡිස්සාමීතිනික්ඛන්තා, 
නදීපූක ො පන ආ කතො, කචො ා වා මග්ක  කහොන්ති, කමකඝො වා උට්ඨාති, 

නිවත්තිතුංවට්ටති. කසසංඋත්තානකමව.පඨමපා ාජිෙසමුට්ඨානං–අකිරියං, 
සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, අකුසලචිත්තං, 
දුක්ඛකවදනන්ති. 

දසමසික්ඛාපදං. 

තුවට්ටවග්ක ොචතුත්කථො. 

5. චිත් ා ාරවග්ක ො 
1. පඨමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

978. චිත්තා ා වග් ස්ස පඨමසික්ඛාපකද – රාජා ාරන්ති  ඤ්කඤො

කීළනඝ ං. චිත් ා ාරන්ති කීළනචිත්තසාලං. ආරාමන්ති කීළනඋපවනං. 

උයයානන්ති කීළනුයයානං. කපොක්ඛරණීන්තිකීළනකපොක්ඛ ණිං. තස්මාකයව 

පද ාජකන ‘‘යත්ථ ෙත්ථචි  ඤ්කඤො කීළිතු’’න්තිආදි වුත්තං. දස්සනාය

 ච්ඡති ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති එත්ථ පදවා  ණනාය දුක්ෙටං. යත්ථ ඨි ා

පස්සතීතිඑත්ථපනසකචඑෙස්මිංකයව ඨාකනඨිතාපදංඅනුද්ධ මානාපඤ්චපි
පස්සති, එෙකමවපාචිත්තියං.තංතංදිසා ා ං ඔකලොකෙත්වාපස්සන්තියාපන
පාකටක්ොආපත්තිකයො.භික්ඛුස්සපනසබ්බත්ථ දුක්ෙටං. 

981. ආරාකම ඨි ාති අජ්ඣා ාකම  ාජා ා ාදීනි ෙක ොන්ති, තානි 

පස්සන්තියා අනාපත්ති.  ච්ඡන්තී වා ආ ච්ඡන්තී වාති පිණ්ඩපාතාදීනං
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අත්ථාය ච්ඡන්තියාමග්ක ොකහොති, තානිපස්සති, අනාපත්ති. සතිෙරණීකය

 න්ත්වාති  ඤ්කඤො සන්තිෙං කෙනචි ෙ ණීකයන  න්ත්වා පස්සති, 

අනාපත්ති. ආපදාසූතිකෙනචිඋපද්දුතා පවිසිත්වා පස්සති, අනාපත්ති. කසසං
උත්තානකමව. 

එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, අකුසලචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

පඨමසික්ඛාපදං. 

2. දුතියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

982. දුතිකය – අභිනිසීදනාභිනිපජ්ජකනසු පකයො  ණනාය ආපත්තිකයො
කවදිතබ්බා.කසසං උත්තානකමව. 

එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

දුතියසික්ඛාපදං. 

3.  තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

988. තතිකය – උජ්ජවුජ්ජකවතියත්තෙංහත්කථන අඤ්ඡිතංකහොති, තස්මිං
තක්ෙම්හිකවඨිකතඑොආපත්ති.ෙන්තනකතොපනපුබ්කබ ෙප්පාසවිචිනනං
ආදිංෙත්වාසබ්බපකයොක සුහත්ථවා  ණනායදුක්ෙටං. 

989. ෙන්ති සුත් න්ති දසිෙසුත්තාදිං සඞ්ඝාකටත්වා ෙන්තති, 

දුක්ෙන්තිතං වා පටිෙන්තති. කසසං උත්තානකමව. එළෙකලොමසමුට්ඨානං –
කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

තතියසික්ඛාපදං. 

4. චතුත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනා 

992. චතුත්කථ– යාණංංවාතිආදීසුතණ්ඩුලකෙොට්ටනංආදිංෙත්වාසබ්කබසු 

පුබ්බපකයොක සු පකයො  ණනාය දුක්ෙටං. යාගු ත්කතසු  ාජන ණනාය, 

ඛාදනීයාදීසුරූප ණනාය පාචිත්තියානි. 

993. යාණංපාකනතිමනුස්කසහිසඞ්ඝස්සත්ථායෙරියමාකනයාගුපාකන වා 
සඞ්ඝ ත්කත වා කතසං සහායිෙ ාකවන යංකිඤ්චි පචන්තියා අනාපත්ති.

කචතියපූජාය සහායිො හත්වා  න්ධාදීනි පූකජති, වට්ටති. අත් කනො 
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කවයයාවච්චෙරස්සාති සකචපි මාතාපිතක ොආ ච්ඡන්ති, යංකිඤ්චි බීජනිං වා 
සම්මුඤ්ජනිදණ්ඩෙං වා ො ාකපත්වා කවයයාවච්චෙ ට්ඨාකන ඨකපත්වාව
යංකිඤ්චි පචිතුං වට්ටති. කසසං උත්තානකමව. සමුට්ඨානාදීනි
තතියසදිසාකනවාති. 

චතුත්ථසික්ඛාපදං. 

5. පඤ්චමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

996. පඤ්චකම – අසති අන් රාකයති දසවිකධ අන්ත ාකය අසති. ධුරං

නික්ඛිපිත්වා පච්ඡාවිනිච්ඡිනන්තීආපත්තිං ආපජ්ජිත්වාවවිනිච්ඡිනාති. 

998. පරිකයසිත්වා න  භතීති සහායිො භික්ඛුනිකයො න ල ති. කසසං
උත්තානකමව. ධු නික්කඛපසමුට්ඨානං – අකිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, 
සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං
දුක්ඛකවදනන්ති. 

පඤ්චමසික්ඛාපදං. 

6. ඡට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනා 

999. ඡට්කඨ – සබ්බං නග් වග්ක ආ ාරිෙසික්ඛාපකද වුත්තනකයකනව
කවදිතබ්බං.අයංපනවිකසකසො, තං ඡසමුට්ඨානං.ඉදං‘‘සහත්ථා’’තිවුත්තත්තා
එළෙකලොමසමුට්ඨානං, කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

ඡට්ඨසික්ඛාපදං. 

7. සත් මසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1007. සත්තකම – පුතන පරියාකයනාති පුනවාක . ආපදාසූති මහග්ඝචීව ං
සරී කතො කමොකචත්වා සුපටිසාමිතම්පි කචො ා හ න්ති, එවරූපාසු ආපදාසු
අනිස්සජ්ජිත්වානිවාකසන්තියාඅනාපත්ති.කසසං උත්තානකමවාති. 

ෙථිනසමුට්ඨානං – ොයවාචකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, 

කිරියාකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

සත්තමසික්ඛාපදං. 
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8. අට්ඨමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1008. අට්ඨකම – අනිස්සජ්ජිත්වාති  ක්ඛණත්ථාය අදත්වා; ‘‘ඉමං
ජග්ක යයාසී’’තිඑවංඅනාපුච්ඡිත්වාතිඅත්කථො. 

1012. පරිකයසිත්වාන භතීතිපටිජග්ගිෙංනල ති. ගි ානායාතිවචීක දං

ොතුං අසමත්ථාය. ආපදාසූති  ට්කඨ භිජ්ජන්කත ආවාකස ඡඩ්කඩත්වා
 ච්ඡන්ති, එවරූපාසුආපදාසුඅනාපත්ති.කසසං උත්තානකමව.සමුට්ඨානාදීනි
අනන්ත සික්ඛාපදසදිසාකනවාති. 

අට්ඨමසික්ඛාපදං. 

9. නවමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1015-6. නවකම – බ්ාහිරෙං අනත්ථසංහි න්ති 

හත්ථිඅස්ස ථධනුථරුසිප්පආථබ්බණඛීලනවසීෙ ණකසොසාපනමන්තා දප්ප

කයො ාදික දං පරූපඝාතෙ ං. පරිත් න්ති යක්ඛපරිත්තනා මණ්ඩලාදික දං
සබ්බම්පිවට්ටති.කසසංඋත්තානකමව. 

පදකසොධම්මසමුට්ඨානං – වාචකතො වාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, කිරියං, 
කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, 
තිකවදනන්ති. 

නවමසික්ඛාපදං. 

10. දසමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1018. දසකම වාකචයයාතිපදංවිකසකසො, කසසංනවකමවුත්තනකයකනව
කවදිතබ්බං සද්ධිංසමුට්ඨානාදීහීති. 

දසමසික්ඛාපදං. 

චිත්තා ා වග්ක ොපඤ්චකමො. 

6. ආරාමවග්ක ො 
1. පඨමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1025. ආ ාමවග් ස්ස පඨමසික්ඛාපකද – පරික්කඛපං අතික්ොකමන්තියා, 

උපචාරංඔක්ෙමන්තියාතිඑත්ථපඨමපාකදදුක්ෙටං, දුතියපාකදපාචිත්තියං. 

1027. සීසානුක ොකොති පඨමං පවිසන්තීනං භික්ඛුනීනං සීසං

අනුකලොකෙන්තී පවිසති, අනාපත්ති. යත්ථ භික්ඛුනිකයොති යත්ථ භික්ඛුනිකයො 
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පඨමත ං පවිසිත්වා සජ්ඣායකචතියවන්දනාදීනි ෙක ොන්ති, තත්ථ තාසං 

සන්තිෙං  ච්ඡාමීති  න්තුං වට්ටති. ආපදාසූති කෙනචි උපද්දුතා කහොති, 

එවරූපාසුආපදාසුපවිසිතුං වට්ටති.කසසංඋත්තානකමව. 

ධු නික්කඛපසමුට්ඨානං – කිරියාකිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

පඨමසික්ඛාපදං. 

2. දුතියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1028. දුතිකය – ආයස්මා ෙප්පි කෙොති අයං ජටිලසහස්සබ් න්තක ො

කථක ො. සංහරීතිසඞ්ොකමසි. සංහකටොතිසඞ්ොමිකතො. ොසාවකටොතින්හාපිතා
ොසාවං නිවාකසත්වා ෙම්මං ෙක ොන්ති, තං සන්ධායාහංසු. කසසං
උත්තානකමව. 

තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

දුතියසික්ඛාපදං. 

3.  තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1036. තතිකය – අනුසාසනිපුතකරක්ඛාරායාති ඉදානිපි ත්වං බාලා
අබයත්තාතිආදිනා නකයන අනුසාසනිපක්කඛ ඨත්වා වදන්තියා අනාපත්ති.
කසසංඋත්තානකමව.සමුට්ඨානාදීනි අනන්ත සික්ඛාපදසදිසාකනවාති. 

තතියසික්ඛාපදං. 

4. චතුත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1037. චතුත්කථ – සබ්බං උත්තානකමව. චතුසමුට්ඨානං – ොයකතො
ොයවාචකතො ොයචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති. නිමන්තිතාය
අනාපුච්ඡා භුඤ්ජන්තියා ආපත්තිසම් වකතො සියා කිරියාකිරියං, පවාරිතාය
ෙප්පියං ොක ත්වාපි අොක ත්වාපි භුඤ්ජන්තියා ආපත්තිසම් වකතො සියා
කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

චතුත්ථසික්ඛාපදං. 
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5. පඤ්චමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1043. පඤ්චකම – කුකල මච්ඡක ො කුලමච්ඡක ො, කුලමච්ඡක ො එතිස්සා

අත්ථීති කු මච්ඡරිනී කුලං වා මච්ඡ ායතීති කු මච්ඡරිනී. කු ස්ස

අවණ්ණන්ති තං කුලං අස්සද්ධං අප්පසන්නන්ති. භික්ඛුනීනං අවණ්ණන්ති 

භික්ඛුනිකයොදුස්සීලාපාපධම්මාති. 

1045. සන් ංකයවආදීනවන්තිකුලස්සවාභික්ඛුනීනංවාසන්තංඅගුණං. 
කසසං උත්තානකමව. තිසමුට්ඨානං –කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තංදුක්ඛකවදනන්ති. 

පඤ්චමසික්ඛාපදං. 

6. ඡට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1048. ඡට්කඨ – ඔවාදායාති  රුධම්මත්ථාය. සංවාසායාති
උකපොසථපවා ණාපුච්ඡනත්ථාය. අයකමත්ථ සඞ්කඛකපො. විත්ථාක ො පන
භික්ඛුකනොවාදෙසික්ඛාපදවණ්ණනායංවුත්කතොකයව. 

එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

ඡට්ඨසික්ඛාපදං. 

7. සත් මසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1053. සත්තකම – පරිකයසිත්වා න  භතීති භික්ඛුනිං න ල ති. කසසං
උත්තානකමව.ඉමස්සාපිවිත්ථාක ොභික්ඛුකනොවාදකෙවුත්කතොකයව. 

ධු නික්කඛපසමුට්ඨානං – අකිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

සත්තමසික්ඛාපදං. 

8. අට්ඨමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1056. අට්ඨකම – එෙෙම්මන්තිආදීහි උකපොසථපවා ණාකයව වුත්තා.
කසසං උත්තානකමව.ඉමස්සාපිවිත්ථාක ොභික්ඛුකනොවාදකෙවුත්කතොකයව. 

පඨමපා ාජිෙසමුට්ඨානං – අකිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

අට්ඨමසික්ඛාපදං. 
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9. නවමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1058. නවකම – සබ්බං උත්තානකමව. ඉමස්සාපි විත්ථාක ො
භික්ඛුකනොවාදකෙ වුත්කතොකයව. 

ධු නික්කඛපසමුට්ඨානං – අකිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

නවමසික්ඛාපදං. 

10. දසමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1062. දසකම – පසාකඛති අකධොොකය. අකධොොකයො හි යස්මා තකතො
රුක්ඛස්සසාඛා වියඋක ොඌරූපභිජ්ජිත්වා තා, තස්මාපසාකඛොතිවුච්චති. 

1065. භින්දාතිආදීසුසකච‘‘භින්ද, ඵාකලහී’’තිසබ්බානිආණාකපති, කසොච 

තකථවෙක ොති, ඡආණත්තිදුක්ෙටානිඡචපාචිත්තියානිආපජ්ජති.අථාපිඑවං
ආණාකපති– ‘‘උපාසෙ, යංකිඤ්චිඑත්ථොතබ්බං, තංසබ්බංෙක ොහී’’ති, කසො
ච සබ්බානිපි ක දනාදීනිෙක ොති; එෙවාචාය ඡ දුක්ෙටානි ඡ පාචිත්තියානීති 

ද්වාදස ආපත්තිකයො. සකච පන ක දනාදීසුපි එෙංකයව වත්වා ‘‘ඉදං
ෙක ොහී’’ති ආණාකපති, කසො ච සබ්බානි ෙක ොති, යං ආණත්තං, තස්කසව
ෙ කණපාචිත්තියං.කසකසසුඅනාපත්ති.කසසං උත්තානකමව. 

ෙථිනසමුට්ඨානං – කිරියාකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

දසමසික්ඛාපදං. 

ආ ාමවග්ක ොඡට්කඨො. 

7.  බ්භිනිවග්ක ො 
1. පඨමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1069.  බ්භිනිවග් ස්ස පඨමසික්ඛාපකද – ආපන්නසත් ාති
කුච්ඡිපවිට්ඨසත්තා. 

පඨමසික්ඛාපදං. 

2. දුතියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1073-4. දුතිකය– පායන්තින්තිථඤ්ඤංපායමානං. මා ාවාකහොතීතියං
දා ෙංපාකයති, තස්සමාතාවාකහොතිධාතිවා. කසසංඋත්තානකමව.උ යම්පි
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තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

දුතියසික්ඛාපදං. 

3.  තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1077. තතිකය– සික්ඛාසම්මුතිංදාතුන්තිෙස්මාදාකපසි? ‘‘මාතු ාකමොනාම 

කලොකලොකහොතිද්කවවස්සානිඡසුධම්කමසුඅසික්ඛිත්වාසීලානිපූ යමාකනො
කිලමති, සික්ඛිත්වාපනපච්ඡානකිලමිස්සති, නිත්ථරිස්සතී’’තිදාකපසි. 

1079. පාණාතිපා ා කවරමණිං ද්කව වස්සානි අවීතික්ෙම්ම සමාදානං

සමාදියාමීති යං තං පාණාතිපාතා කව මණීති පඤ්ඤත්තං සික්ඛාපදං, තං
පාණාතිපාතා කව මණිසික්ඛාපදං ද්කව වස්සානි අවීතික්ෙමිතබ්බසමාදානං
ෙත්වා සමාදියාමීති අත්කථො. එස නකයො සබ්බත්ථ. ඉමා ඡ සික්ඛාකයො
සට්ඨිවස්සායපි පබ්බජිතාය දාතබ්බාකයව, න එතාසු අසික්ඛිතා 
උපසම්පාකදතබ්බා. 

තතියසික්ඛාපදං. 

4. චතුත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1084. චතුත්කථ – සබ්බංඋත්තානකමව.සකචපනපඨමංවුට්ඨානසම්මුති
න දින්නා කහොති, උපසම්පදමාළකෙපි දාතබ්බාකයව. ඉමා ද්කවපි
මහාසික්ඛමානානාම. 

චතුත්ථසික්ඛාපදං. 

5. පඤ්චමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1090. පඤ්චකම – කිඤ්චාපි ඌනද්වාදසවස්සං පරිපුණ්ණසඤ්ඤාය 

වුට්ඨාකපන්තියා අනාපත්ති, සා පන අනුපසම්පන්නාව කහොති. කසසං
උත්තානකමව. 

පඤ්චමසික්ඛාපදං. 

6. ඡට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1095. ඡට්කඨ – දසවස්සාය ගිහි තාය සික්ඛාසම්මුතිං දත්වා
පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සංඋපසම්පාකදතුං වට්ටති. 

ඡට්ඨසික්ඛාපදං. 
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7. සත් මසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1101. සත්තකම – සබ්බංඋත්තානකමව.සමුට්ඨානාදීනිපිසබ්කබසුදුතිකය 

වුත්තසදිසාකනව. අයං පන විකසකසො – යත්ථ සම්මුති අත්ථි, තත්ථ
කිරියාකිරියං කහොතීති. 

සත්තමසික්ඛාපදං. 

8. අට්ඨමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1108. අට්ඨකම – නඅනුග් ණ්හාකපයයාති‘‘ඉමිස්සා අකයයඋද්කදසාදීනි
කදහී’’තිඑවංඋද්කදසාදීහිනඅනුග් ණ්හාකපයය. 

1110. පරිකයසිත්වාතිඅඤ්ඤංපරිකයසිත්වානල ති, සයංගිලානාකහොති, 

න සක්කෙොති උද්කදසාදීනි දාතුං, තස්සා අනාපත්ති. කසසං උත්තානකමව. 
ධු නික්කඛපසමුට්ඨානං – අකිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

අට්ඨමසික්ඛාපදං. 

9. නවමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1113. නවකම– නඋපට්ඨකහයයාතිචුණ්කණනමත්තිොයදන්තෙට්කඨන 

මුකඛොදකෙනාති එවං කතන කතන ෙ ණීකයන න උපට්ඨකහයය. කසසං
උත්තානකමව. පඨමපා ාජිෙසමුට්ඨානං – අකිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, 
සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

නවමසික්ඛාපදං. 

10. දසමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1116. දසකම – කනව වූපොකසයයාති න  කහත්වා  ච්කඡයය. න

වූපොසාකපයයාති‘‘ඉමංඅකයය කහත්වා ච්ඡා’’තිඅඤ්ඤංන ආණාකපයය.
කසසකමත්ථ උත්තානකමව. ධු නික්කඛපසමුට්ඨානං – අකිරියං, 
සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

දසමසික්ඛාපදං. 

 බ්භිනිවග්ක ොසත්තකමො. 
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8. කුමාරිභූ වග්ක ො 
1-2-3. පඨමදුතිය තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1119. කුමාරිභූතවග් ස්ස පඨමදුතියතතියසික්ඛාපදානි තීණි තීහි
ගිහි තසික්ඛාපකදහිසදිසානි. යාපනතාසබ්බපඨමාද්කවමහාසික්ඛමානා, තා
අතික්ෙන්තවීසතිවස්සාති කවදිතබ්බා. තා ගිහි තා වා කහොන්තු අගිහි තා වා, 
සික්ඛමානා ඉච්කචවවත්තබ්බා, ගිහි තාතිවා කුමාරිභූතාතිවානවත්තබ්බා.
ගිහි තායදසවස්සොකලසික්ඛාසම්මුතිංදත්වා ද්වාදසවස්සොකලඋපසම්පදා
ොතබ්බා. එොදසවස්සොකල දත්වා කත සවස්සොකල ොතබ්බා, 
ද්වාදසකත සචුද්දසපන්න සකසොළසසත්ත සඅට්ඨා සවස්සොකල සම්මුතිං
දත්වා වීසතිවස්සොකලඋපසම්පදාොතබ්බා.අට්ඨා සවස්සොලකතොපට්ඨාය
චපනායං ගිහි තාතිපිකුමාරිභූතාතිපිවත්තුංවට්ටති, කුමාරිභූතාපනගිහි තාති
න වත්තබ්බා, කුමාරිභූතාඉච්කචවවත්තබ්බා.මහාසික්ඛමානාපනගිහි තාතිපි
වත්තුං නවට්ටති, කුමාරිභූතාතිපිවත්තුංනවට්ටති, සික්ඛාසම්මුතිදානවකසන
පනතිස්කසොපි සික්ඛමානාතිවත්තුංවට්ටති. 

පඨමදුතියතතියානි. 

4-5-6. චතුත්ථපඤ්චමඡට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1136. චතුත්ථපඤ්චමඡට්කඨසු සබ්බං උත්තානකමව. සබ්බානි 

තිසමුට්ඨානානි චතුත්ථං කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. පඤ්චමං
කිරියාකිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. යඤ්කචත්ථ සඞ්කඝන පරිච්ඡින්දිතබ්බාති 

වුත්තං, තස්ස උපපරික්ඛිතබ්බාති අත්කථො. ඡට්ඨංකිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, 
සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, අකුසලචිත්තං
දුක්ඛකවදනන්ති. යං පකනත්ථ ‘‘පරිච්ඡින්දිත්වා’’ති වුත්තං, තස්ස
උපපරික්ඛිත්වාතිඅත්කථො. 

චතුත්ථපඤ්චමඡට්ඨසික්ඛාපදානි 

7. සත් මසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1150. සත්තකම – සබ්බංඋත්තානකමව.ධු නික්කඛපසමුට්ඨානං–කිරියං, 
සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, කලොෙවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
අකුසලචිත්තං, දුක්ඛකවදනන්ති. 

සත්තමසික්ඛාපදං. 
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8. අට්ඨමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1154. අට්ඨකමපි – සබ්බං උත්තානකමව. සමුට්ඨානාදීනිපි 

අනන්ත සදිසාකනවාති. 

අට්ඨමසික්ඛාපදං. 

9. නවමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1158. නවකම– කසොොවාසන්තිසඞ්කෙතංෙත්වාඅ ච්ඡමානාපුරිසානං
අන්කතො කසොෙං පකවකසතීති කසොොවාසා, තං කසොොවාසං. කතකනවාහ –
‘‘කසොොවාසානාමපක සංදුක්ඛං උප්පාකදතී’’ති.අථවාඝ ංවියඝ සාමිො, 
අයම්පි පුරිසසමා මං අල මානා කසොෙංආවිසති. ඉති යංආවිසති, ස්වාස්සා

ආවාකසොකහොතීතිකසොොවාසා.කතනාහ–‘‘කසොෙංආවිසතී’’ති. අජානන්තීති
එදිසා අයන්ති අජානමානා. කසසං උත්තානකමව. තිසමුට්ඨානං – කිරියං, 
සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, සචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, 
තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

නවමසික්ඛාපදං. 

10. දසමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1164. දසකම – අනාපුතච්ඡාති අනාපුච්ඡිත්වා. භික්ඛුනීහි ද්වික්ඛත්තුං 
ආපුච්ඡිතබ්බං – පබ්බජ්ජාොකල ච උපසම්පදාොකල ච, භික්ඛූනං පන සකිං 
ආපුච්ඡිකතපිවට්ටති. 

1165. අජානන්තීති මාතාදීනංඅත්ථි ාවංඅජානන්තී. කසසංඋත්තානකමව.
ඉදං අපුබ්බසමුට්ඨානසීසං. චතුසමුට්ඨානං – වාචකතො ොයවාචකතො 
වාචාචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති. ෙථං? අබ් ානෙම්මාදීසු
කෙනචිකදව ෙ ණීකයන ඛණ්ඩසීමායං නිසින්නා ‘‘පක්කෙොසථ සික්ඛමානං, 
ඉකධව නං උපසම්පාකදස්සාමා’’ති උපසම්පාකදති; එවං වාචකතො සමුට්ඨාති.
උපස්සයකතො පට්ඨාය උපසම්පාකදස්සාමීති වත්වා ඛණ්ඩසීමං  ච්ඡන්තියා
ොයවාචකතො සමුට්ඨාති. ද්වීසුපි ඨාකනසු පණ්ණත්ති ාවං ජානිත්වාව
වීතික්ෙමං ෙක ොන්තියා වාචාචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති.
අනනුජානාකපත්වා උපසම්පාදනකතො කිරියාකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, 
අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

දසමසික්ඛාපදං. 
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11. එොදසමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1167-8. එොදසකම – පාරිවාසිෙඡන්දදාකනනාති පාරිවාසිකයන
ඡන්දදාකනන. තත්ථචතුබ්බිධංපාරිවාසියං–පරිසපාරිවාසියං,  ත්තිපාරිවාසියං, 
ඡන්දපාරිවාසියං, අජ්ඣාසයපාරිවාසියන්ති.තත්ථපරිසපාරිවාසියං නාමභික්ඛූ
කෙනචිකදව ෙ ණීකයන සන්නිපතිතා කහොන්ති, අථ කමකඝො වා උට්ඨාති, 

උස්සා ණා වා ෙරියති, මනුස්සා වා අජ්කඣොත්ථ න්තා ආ ච්ඡන්ති, භික්ඛූ 

‘‘අකනොොසාමයංඅඤ්ඤත්ර ච්ඡාමා’’තිඡන්දංඅවිස්සජ්කජත්වාව උට්ඨහන්ති.
ඉදං පරිසපාරිවාසියං.කිඤ්චාපිපරිසපාරිවාසියං, ඡන්දස්සපන අවිස්සට්ඨත්තා
ෙම්මංොතුංවට්ටති. 

පුන භික්ඛූ ‘‘උකපොසථාදීනි ෙරිස්සාමා’’ති  ත්තිං සන්නිපතිත්වා ‘‘යාව
සබ්කබසන්නිපතන්ති, තාවධම්මංසුණිස්සාමා’’තිඑෙංඅජ්කඣසන්ති, තස්මිං 
ධම්මෙථං ෙකථන්කතකයව අරුකණො උග් ච්ඡති. සකච ‘‘චාතුද්දසිෙං
උකපොසථං ෙරිස්සාමා’’ති නිසින්නා ‘‘පන්න කසො’’ති ොතුං වට්ටති. සකච
පන්න සිෙං ොතුං නිසින්නා පාටිපකද අනුකපොසකථ උකපොසථං ොතුං න
වට්ටති, අඤ්ඤංපනසඞ්ඝකිච්චංොතුංවට්ටති.ඉදං  ත්තිපාරිවාසියංනාම. 

පුන භික්ඛූ ‘‘කිඤ්චිකදව අබ් ානාදිසඞ්ඝෙම්මං ෙරිස්සාමා’’ති නිසින්නා
කහොන්ති, තකත්රකෙොනක්ඛත්තපාඨකෙොභික්ඛුඑවංවදති–‘‘අජ්ජනක්ඛත්තං 
දාරුණං, මා ඉමං ෙම්මං ෙක ොථා’’ති. කත තස්ස වචකනන ඡන්දං
විස්සජ්කජත්වා තත්කථව නිසින්නා කහොන්ති. අථඤ්කඤො ආ න්ත්වා
‘‘නක්ඛත්තංපටිමාකනන්තං අත්කථොබාලංඋපච්ච ා’’ති )ජා. 1.1.49) වත්වා
‘‘කිං නක්ඛත්කතන ෙක ොථා’’ති වදති. ඉදං ඡන්දපාරිවාසියඤ්කචව
අජ්ඣාසයපාරිවාසියඤ්ච. එතස්මිං පාරිවාසිකය පුන ඡන්දපාරිසුද්ධිං
අනාකනත්වාෙම්මංොතුංනවට්ටති. 

වුට්ඨි ාය පරිසායාති ඡන්දං විස්සජ්කජත්වා ොකයන වා වාචාය වා
ඡන්දවිස්සජ්ජනමත්කතකනවවාඋට්ඨිතාය පරිසාය. 

1169. අනාපත්තිඅවුට්ඨි ායපරිසායාතිඡන්දංඅවිස්සජ්කජත්වා අවුට්ඨිතාය
අනාපත්ති. කසසං උත්තානකමව. තිසමුට්ඨානං – කිරියං, සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, 
සචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

එොදසමසික්ඛාපදං. 

12. ද්වාදසමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1170. ද්වාදසකම– උපස්සකයොනසම්මතීතිවසකනොොකසොනප්පකහොති.
කසසං උත්තානකමව.සමුට්ඨානාදීනිඅනන්ත සදිසාකනවාති. 
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ද්වාදසමසික්ඛාපදං. 

13. ක රසමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1175. කත සකම – එෙංවස්සංද්කවතිඑෙන්තරිකෙ එෙස්මිංසංවච්ඡක 
ද්කවවුට්ඨාකපති.කසසංඋත්තානකමව.සමුට්ඨානාදීනිපි වුත්තසදිසාකනවාති. 

කත සමසික්ඛාපදං. 

කුමාරිභූතවග්ක ොඅට්ඨකමො. 

9. ඡත්තුපාහනවග්ක ො 
1. පඨමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1181. ඡත්තවග් ස්ස පඨමසික්ඛාපකද – සකම්පි ධාකරති ආපත්ති

පාචිත්තියස්සාති මග්  මකන එෙපකයොක කනව දිවසම්පි ධාක ති, එොව
ආපත්ති.සකචෙද්දමාදීනිපත්වාඋපාහනාඔමුඤ්චිත්වාඡත්තකමවධාක න්තී 

 ච්ඡති, දුක්ෙටං. අථාපි  ච්ඡාදීනි දිස්වා ඡත්තං අපනාකමත්වා
උපාහනාරුළ්හාව  ච්ඡති, දුක්ෙටකමව. සකච ඡත්තම්පි අපනාකමත්වා
උපාහනාපිඔමුඤ්චිත්වා පුන ධාක ති, පුනපාචිත්තියං. එවං පකයො  ණනාය
ආපත්තිකයො කවදිතබ්බා. කසසං උත්තානකමව. එළෙකලොමසමුට්ඨානං –
කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, 
තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

පඨමසික්ඛාපදං. 

2. දුතියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1184. දුතිකය – යාකනන යායන්තීති එත්ථාපි ඔක ොහිත්වා පුනප්පුනං 
අභිරුහන්තියා පකයො  ණනාය ආපත්තිකයො කවදිතබ්බා. කසසං පඨකම
වුත්තනයකමවාති. 

දුතියසික්ඛාපදං. 

3.  තියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1190. තතිකය – විප්පකරියිංසූති මණකයො විප්පකිණ්ණා. ඉධාපි
ඔමුඤ්චිත්වා ධාක න්තියා පකයො  ණනාය ආපත්තිකයො. සමුට්ඨානාදීනි 

වුත්තනයාකනව.කෙවලංඉධඅකුසලචිත්තංකහොතීති. 

තතියසික්ඛාපදං. 
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4. චතුත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1194. චතුත්කථ – සීසූප ාදීසු යං යං ධාක ති, තස්ස තස්ස වකසන
වත්ථු ණනායආපත්තිකයොකවදිතබ්බා.කසසංතතිකයවුත්තනයකමවාති. 

චතුත්ථසික්ඛාපදං. 

5. පඤ්චමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1199. පඤ්චකම –  න්ධවණ්ණකෙනාති  න්කධන ච වණ්ණකෙන ච.
කසසංඋත්තානකමව. සමුට්ඨානාදීනිතතියසදිසාකනවාති. 

පඤ්චමසික්ඛාපදං. 

6. ඡට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1202. ඡට්කඨ– සබ්බංපඤ්චකමවුත්තසදිසකමවාති. 

ඡට්ඨසික්ඛාපදං. 

7. සත් මසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1208-9. සත්තකම– උම්මද්දාකපතිආපත්තිපාචිත්තියස්සාතිඑත්ථ හත්ථං
අකමොකචත්වා උම්මද්දකන එොව ආපත්ති, කමොකචත්වා කමොකචත්වා

උම්මද්දකන පකයො  ණනාය ආපත්තිකයො. සම්බ්ාහකනපි එකසව නකයො. 

ගි ානායාති අන්තමකසො මග්  මනපරිස්සකමනාපි සාබාධාය. ආපදාසූති
කචො  යාදීහි සරී ෙම්පනාදීසු. කසසං උත්තානකමව. සමුට්ඨානාදීනි
තතියසදිසාකනවාති. 

සත්තමසික්ඛාපදං. 

8-9-10. අට්ඨමනවමදසමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1210. අට්ඨමාදීසු තීසු සික්ඛමානාය සාමකණරියා, ගිහිනියාති ඉදකමව 

නානාෙ ණං, කසසංසත්තකමවුත්තසදිසකමවාති. 

අට්ඨමනවමදසමසික්ඛාපදානි. 

11. එොදසමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1214. එොදසකම – භික්ඛුස්සපුතරක ොතිඅභිමුඛකමවාතිඅත්කථො.ඉදංපන
උපචා ං සන්ධාය ෙථිතන්ති කවදිතබ්බං. කසසං උත්තානකමව.
ෙථිනසමුට්ඨානං – ොයවාචකතො ොයවාචාචිත්තකතො ච සමුට්ඨාති, 

කිරියාකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 
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එොදසමසික්ඛාපදං. 

12. ද්වාදසමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1219-23. ද්වාදසකම – අකනොොසෙ න්ති අසුෙස්මිං නාම ඨාකන
පුච්ඡාමීති එවං අෙතඔොසං. කතකනවාහ – ‘‘අකනොොසෙතන්ති

අනාපුච්ඡා’’ති. අකනොදිස්සාති අසුෙස්මිං නාම ඨාකන පුච්ඡාමීති එවං 
අනියකමත්වා කෙවලං ‘‘පුච්ඡිතබ්බං අත්ථි, පුච්ඡාමි අයයා’’ති එවං වත්වා.
කසසං උත්තානකමව. පදකසොධම්මසමුට්ඨානං – වාචකතො වාචාචිත්තකතො ච
සමුට්ඨාති, කිරියාකිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

ද්වාදසමසික්ඛාපදං. 

13. ක රසමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1226. කත සකම – පරික්කඛපං අතික්ොකමන්තියාති එකෙන පාකදන
අතික්ෙන්කතදුක්ෙටං, දුතිකයන පාචිත්තියං.උපචාක පිඑකසවනකයො. 

1227. අච්ඡින්නචීවරිොයාතිආදීසු සඞ්ෙච්චිෙචීව කමව චීව න්ති 

කවදිතබ්බං. ආපදාසූතිමහග්ඝං කහොතිසඞ්ෙච්චිෙං, පාරුපිත්වා  ච්ඡන්තියාව
උපද්දකවො උප්පජ්ජති, එවරූපාසු ආපදාසු අනාපත්ති. කසසං උත්තානකමව.
එළෙකලොමසමුට්ඨානං – කිරියං, කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, 
පණ්ණත්තිවජ්ජං, ොයෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

කත සමසික්ඛාපදං. 

ඡත්තුපාහනවග්ක ොනවකමො. 

උද්දිට්ඨා කඛො අයයාකයො ඡසට්ඨිස ං පාචිත්තියා ධම්මාති එත්ථ
සබ්බාකනව භික්ඛුනීනං ඛුද්දකෙසු ඡන්නවුති, භික්ඛූනං ද්කවනවුතීති
අට්ඨාසීතිසතං සික්ඛාපදානි, තකතො සෙලං භික්ඛුනීවග් ං, ප ම්ප ක ොජනං, 
අනතිරිත්තක ොජනං, අනතිරිත්කතන අභිහට්ඨුං පවා ණං, 
පණීතක ොජනවිඤ්ඤත්ති, අකචලෙසික්ඛාපදං, දුට්ඨුල්ලපටිච්ඡාදනං, 
ඌනවීසතිවස්සුපසම්පාදනං, මාතු ාකමන සද්ධිං සංවිධාය අද්ධාන මනං, 
 ාජන්කතපු ප්පකවසනං, සන්තං භික්ඛුං අනාපුච්ඡා විොකල ාමප්පකවසනං, 
නිසීදනංවස්සිෙසාටිෙන්තිඉමානිද්වාවීසතිසික්ඛාපදානි අපකනත්වාකසසානි
සතඤ්ච ඡසට්ඨි ච සික්ඛාපදානි පාතිකමොක්ඛුද්කදසමග්ක න උද්දිට්ඨානි
කහොන්තීති කවදිතබ්බානි. කතනාහ – ‘‘උද්දිට්ඨා කඛො අයයාකයො ඡසට්ඨිසතං
පාචිත්තියාධම්මා…කප.…එවකමතං ධා යාමී’’ති. 
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තත්රායං සඞ්කඛපකතො සමුට්ඨානවිනිච්ඡකයො – ගි ග් සමජ්ජං, 
චිත්තා ා සික්ඛාපදං, සඞ්ඝාණි, ඉත්ථාලඞ්ොක ො,  න්ධවණ්ණකෙො, 
වාසිතෙපිඤ්ඤාකෙො, භික්ඛුනීආදීහි උම්මද්දනපරිමද්දනානීති ඉමානි දස
සික්ඛාපදානිඅචිත්තොනි කලොෙවජ්ජානි.අයංපකනත්ථඅධිප්පාකයො–විනාපි
චිත්කතන ආපජ්ජිතබ්බත්තා අචිත්තොනි, චිත්කත පන සති අකුසකලකනව
ආපජ්ජිතබ්බත්තා කලොෙවජ්ජානි. අවකසසානි අචිත්තොනි, 

පණ්ණත්තිවජ්ජාකනව. කචොරීවුට්ඨාපනං,  ාමන්ත ං, ආ ාමසික්ඛාපදං 
 බ්භිනිවග්ක  ආදිකතො පට්ඨාය සත්ත, කුමාරිභූතවග්ක  ආදිකතො පට්ඨාය
පඤ්ච, පුරිසසංසට්ඨං පාරිවාසියඡන්දදානං, අනුවස්සවුට්ඨාපනං, 
එෙන්තරිෙවුට්ඨාපනන්ති ඉමානි එකූනවීසති සික්ඛාපදානි සචිත්තොනි
පණ්ණත්තිවජ්ජානි, අවකසසානිසචිත්තොනිකලොෙවජ්ජාකනවාති. 

සමන්තපාසාදිොයවිනයසංවණ්ණනායභික්ඛුනීවි ඞ්ක  

ඛුද්දෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාචිත්තියෙණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

5. පාටිකදසනීයෙණ්ඩං(භික්ඛුනීවිභඞ් වණ්ණනා) 
පාටිකදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

පාටිකදසනීයා නාම, ඛුද්දොනංඅනන්ත ා; 
කයධම්මාඅට්ඨආරුළ්හා, සඞ්කඛකපකනවසඞ් හං; 
කතසංපවත්තකතඑසා, සඞ්කඛකපකනවවණ්ණනා. 

1228. යානි හි එත්ථ පාළියං සප්පිකතලාදීනි නිද්දිට්ඨානි, තානිකයව
විඤ්ඤාකපත්වාභුඤ්ජන්තියා පාටිකදසනීයා.පාළිවිනිමුත්තකෙසුපනසබ්කබසු
දුක්ෙටං. කසසකමත්ථ උත්තානකමව. අට්ඨවිධම්පි පකනතං පාටිකදසනීයං
චතුසමුට්ඨානං–ොයකතොොයවාචකතොොයචිත්තකතො ොයවාචාචිත්තකතොච
සමුට්ඨාති, කිරියං කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛං, අචිත්තෙං, පණ්ණත්තිවජ්ජං, 
ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, තිචිත්තං, තිකවදනන්ති. 

පාටිකදසනීයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාටිකදසනීයෙණ්ඩංනිට්ඨිතං. 

කසඛියාපනඋද්දිට්ඨා, කයධම්මාපඤ්චසත්තති; 

කතසංඅනන්ත ාකයව, සත්තාධිෙ ණව්හයා. 

මහාවි ඞ්ක  කයොවුත්කතො, කතසං අත්ථවිනිච්ඡකයො; 
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භික්ඛුනීනංවි ඞ්ක පි, තාදිසංකයවතංවිදූ. 

යස්මා තස්මාවිසුං කතසං, ධම්මානංඅත්ථවණ්ණනා; 
නවුත්තාතත්ථයාවුත්තා, වුත්තාකයවහිසාඉධාති. 

සමන්තපාසාදිොයවිනයසංවණ්ණනාය 

භික්ඛුනීවි ඞ් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සබ්බාසවපහංඑසා, නිට්ඨිතාවණ්ණනායථා; 
සබ්බාසවපහංමග් ං, පත්වාපස්සන්තුනිබ්බුතින්ති. 

උ කතොවි ඞ් ට්ඨෙථානිට්ඨිතා. 
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