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විනයපිටකෙ 

චූළවග්ග-අට්ඨෙථා 

1. ෙම්මක්ඛන්ධෙං 

තජ්ජනීයෙම්මෙථා 

1. චූළවග්ගස්ස පඨභම කම්මක්ඛන්ධභක තාව පණ්ඩුෙක ොහිතොති

පණ්ඩුභකො භචව භලොහිතභකො චාති ඡබ්බග්ගිභයසු ද්භව ජනා; භතසං

නිස්සිතකාපි පණ්ඩුකභලොහිතකාත්භවව පඤ්ඤායන්ති. බ වාබ වං

පටිමන්කතථාතිසුට්ඨුබලවංපටිවදථ. අ මත්ථතරාතිසමත්ථතරා. 

තජ්ජනීයකම්මකථානිට්ඨිතා. 

අධම්මෙම්මද්වාදසෙෙථා 

4. අසම්මුඛා ෙතන්තිආදීසුසඞ්ඝධම්මවිනයපුග්ගලසම්මුඛානංවිනාකතං, 

චුදිතකං අප්පටිපුච්ඡිත්වා කතං, තස්භසව අප්පටිඤ්ඤාය කතං. 

අකදසනාගාමිනියාති පාරාජිකාපත්තියා වා සඞ්ඝාදිභසසාපත්තියා වා. එත්ථ
පුරිමභකසු තීසු තිභකසු නව පදා අධම්භමනකතං වග්භගනකතන්ති ඉභමහි
සද්ධිං එභකකං ගභහත්වා නව තිකා වුත්තා. එවං සබ්භබපි ද්වාදස තිකා
භහොන්ති.පටිපක්ඛවභසන සුක්කපක්භඛසුපිඑභතභයවද්වාදසතිකාවුත්තා. 

6. අනනුක ොමිකෙහි ගිහිසංසග්කගහීති පබ්බජිතානං අනනුච්ඡවිභකහි
සහභසොකිතාදීහි ගිහිසංසග්භගහි. 

තිණ්ණං, භික්ඛකව, භික්ඛූනන්තිආදි එභකභකනාපි අඞ්භගන
තජ්ජනීයකම්මං කාතුං වට්ටතීති දස්සනත්ථං වුත්තං. තජ්ජනීයස්ස හි

විභසභසන ෙණ්ඩනකාරකත්තං අඞ්ගං, නියස්සස්ස අභිණ්හාපත්තිකත්තං, 
පබ්බාජනීයස්සකුලදූසකත්තංවුත්තං. ඉභමසුපනතීසුඅඞ්භගසුභයනභකනචි
සබ්බානිපි කාතුං වට්ටති. යදි එවං යං චම්භපයයක්ඛන්ධභක වුත්තං –
‘‘තජ්ජනීයකම්මාරහස්ස නියස්සකම්මං කභරොති…භප.… උපසම්පදාරහං

අබ්භෙති; එවං භඛො උපාලි අධම්මකම්මං භහොති අවිනයකම්මං, එවඤ්ච පන 

සඞ්භඝොසාතිසාභරොභහොතී’’තිඉදංවිරුජ්ඣතීති.ඉදඤ්චනවිරුජ්ඣති.කස්මා? 

වචනත්ථනානත්තභතො, ‘‘තජ්ජනීයකම්මාරහස්සා’’ති ඉමස්ස හි වචනස්ස 

කම්මසන්නිට්ඨානං අත්භථො. ‘‘තිණ්ණං, භික්ඛභව’’තිආදිවචනස්ස

අඞ්ගසම්ෙභවො, තස්මා යදා සඞ්භඝන සන්නිපතිත්වා ‘‘ඉදං නාම ඉමස්ස
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භික්ඛුභනොකම්මංකභරොමා’’ති සන්නිට්ඨානංකතං භහොති, තදාකම්මාරභහො
නාම භහොති. තස්ස ඉමිනා ලක්ඛභණන තජ්ජනීයාදිකම්මාරහස්ස
නියස්සකම්මාදිකරණං අධම්මකම්මඤ්භචව අවිනයකම්මඤ්චාති භවදිතබ්බං.

යස්ස පන ෙණ්ඩනකාරකාදීසු අඞ්භගසු අඤ්ඤතරං අඞ්ගං අත්ථි, තස්ස
ආකඞ්ඛමාභනො සඞ්භඝො යථානුඤ්ඤාභතසු අඞ්භගසු ච කම්භමසු ච භයන
භකනචි අඞ්භගන යංකිඤ්චි කම්මං වවත්ථභපත්වා තං භික්ඛුං කම්මාරහං
කත්වාකම්මංකභරයය.අයභමත්ථවිනිච්ඡභයො. එවංපුබ්භබනාපරංසභමති. 

තත්ථකිඤ්චාපිතජ්ජනීයකම්භමෙණ්ඩනකාරකවභසනකම්මවාචා වුත්තා, 
අථභඛොබාලස්සඅබයත්තස්සආපත්තිබහුලස්සතජ්ජනීයකම්මංකභරොන්භතන 

බාලඅබයත්තවභසභනවකම්මවාචාකාතබ්බා. එවඤ්හිභූභතන වත්ථුනාකතං

කම්මං භහොති, න ච අඤ්ඤස්ස කම්මස්ස වත්ථුනා. කස්මා? යස්මා ඉදම්පි

අනුඤ්ඤාතන්ති. එස නභයො සබ්බත්ථ. අට්ඨාරස සම්මාවත්තනවත්ථූනි 

පාරිවාසිකක්ඛන්ධභකවණ්ණයිස්සාම. 

අධම්මකම්මද්වාදසකකථානිට්ඨිතා. 

නප්පටිප්පස්සම්කෙතබ්බඅට්ඨාරසොදිෙථා 

8. ක ොමං පාකතන්තීති පන්නභලොමා භහොන්ති; භික්ඛූ අනුවත්තන්තීති

අත්භථො. කනත්ථාරං වත්තන්තීතිනිත්ථරන්තානං එතන්ති භනත්ථාරං; භයන

සක්කානිස්සාරණා නිත්ථරිතුං, තං අට්ඨාරසවිධං සම්මාවත්තනං වත්තන්තීති

අත්භථො. කිත්තකං කාලං වත්තං පූභරතබ්බන්ති? දස වා පඤ්ච වා දිවසානි.
ඉමස්මිඤ්හිකම්මක්ඛන්ධභක එත්තභකනවත්තංපූරිතභමවභහොති. 

නප්පටිප්පස්සම්භෙතබ්බඅට්ඨාරසකාදිකථානිට්ඨිතා. 

නියස්සෙම්මෙථා 

11. භසයයසකවත්ථුස්මිං – අපිස්සු භික්ඛූ පෙතාති අපිස්සු භික්ඛූ නිච්චං
බයාවටාභහොන්ති.භසසංතජ්ජනීභයවුත්තසදිසභමව. 

නියස්සකම්මකථානිට්ඨිතා. 

පබ්බාජනීයෙම්මෙථා 

21. අස්සජිපුනබ්බසුකවත්ථුසඞ්ඝාදිභසසවණ්ණනායංවුත්තං. 

27. ොයිකෙන දකවනාතිආදීසුපභනත්ථකායිභකො දභවොනාමකායකීළා

වුච්චති. භසසපදද්වභයපි එභසව නභයො. ොයිකෙො අනාචාකරො නාම
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කායද්වාභර පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදවීතික්කභමො වුච්චති. භසසද්වභයපි එභසව

නභයො. ොයිෙං උපඝාතිෙං නාම කායද්වාභර පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදස්ස 

අසික්ඛනොභවන උපහනනං වුච්චති; නාසනං විනාසනන්ති අත්භථො.

භසසද්වභයපි එභසව නභයො. ොයිකෙො මිච්ඡාජීකවො නාම 

පටික්ඛිත්තභවජ්ජකම්මාදිවභසන භතලපචනඅරිට්ඨපචනාදීනි. වාචසිකෙො 

මිච්ඡාජීකවො නාම ගිහීනං සාසනසම්පටිච්ඡනාභරොචනාදීනි. ොයිෙවාචසිකෙො 
නාමතදුෙයං.භසසංතජ්ජනීභයවුත්තනයභමව. 

පබ්බාජනීයකම්මකථානිට්ඨිතා. 

පටිසාරණීයෙම්මෙථා 

33. සුධම්මවත්ථුස්මිං පන – අනපක ොකෙත්වාති න ආපුච්ඡිත්වා. 

එතදකවොචාති කිං භත ගහපති භථරානං පටියත්තන්ති සබ්බං විවරාභපත්වා

දිස්වා එතං අභවොච. එො ච කඛො ඉධ නත්ථි යදිදං ති සංගුළිොති යා අයං

තිලසක්ඛලිකානාමවුච්චති, සානත්ථීතිඅත්භථො.තස්ස කිරගහපතිභනො වංභස
ආදිම්හි එභකො පූවිභයො අභහොසි. භතන නං භථභරො ජාතියා ඛුංභසතුකාභමො

එවමාහ. යකදව කිඤ්චීති එවං බහුං බුද්ධවචනං රතනං පහාය කිඤ්චිභදව
තිලසංගුළිකාවචනං ොසිතං. කුක්කුටභපොතකඋදාහරභණන ඉදං දස්භසති

‘‘යථාභසොභනවකාකවස්සිතංනකුක්කුටවස්සිතංඅකාසි, එවංතයාපිභනව 
භික්ඛුවචනංනගිහිවචනංවුත්ත’’න්ති. 

පටිසාරණීයකම්මකථානිට්ඨිතා. 

අධම්මෙම්මාදිද්වාදසෙෙථා 

37. අසම්මුඛාෙතන්තිආදභයොතිකාවුත්තප්පකාරාඑව. 

39. අඞ්ගසමන්නාගභමොපුරිභමහිඅසදිභසො.තත්ථයථාලාෙංනලෙන්ති; 

එවං පරිසක්කන්භතො පරක්කමන්භතො අ ාොය පරිසක්ෙති නාම. එසනභයො

අනත්ථාදීසු. තත්ථ අනත්කථොති අත්ථෙඞ්භගො. අනාවාකසොති තස්මිං ඨාභන

අවසනං. ගිහීනංබුද්ධස්ස අවණ්ණන්තිගිහීනංසන්තිභකබුද්ධස්ස අවණ්ණං

ොසති. ධම්මිෙං පටිස්සවං න සච්චාකපතීති යථා සච්භචො භහොති, එවං න

කභරොති; වස්සාවාසංපටිස්සුණිත්වානගච්ඡති, අඤ්ඤංවාඑවරූපං කභරොති. 

පඤ්චන්නං භික්ඛකවතිආදි එකඞ්භගනපි කම්මාරහොවදස්සනත්ථං වුත්තං.

භසසභමත්ථඋත්තානත්ථඤ්භචව, තජ්ජනීභයච වුත්තනයභමව. 

අධම්මකම්මාදිද්වාදසකකථානිට්ඨිතා. 
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ආපත්තියාඅදස්සකනඋක්කඛපනීයෙම්මෙථා 

46. ඡන්නවත්ථුස්මිං – ආවාසපරම්පරඤ්ච භික්ඛකව සංසථාති
සබ්බාවාභසසුආභරොභචථ. 

50. ෙණ්ඩනොරකෙොතිආදීසු ෙණ්ඩනාදිපච්චයා ආපන්නං ආපත්තිං
භරොභපත්වා තස්සාඅදස්සභනභයවකම්මංකාතබ්බං.තිකාවුත්තප්පකාරාඑව. 

51. සම්මාවත්තනායං පභනත්ථ භතචත්තාලීස වත්තානි. තත්ථ න 

අනුද්ධංකසතබ්කබොතින භචොභදතබ්භබො. නභික්ඛු භික්ඛූහීති අඤ්භඤො භික්ඛු

අඤ්භඤහි භික්ඛූහි න භින්දිතබ්භබො. න ගිහිද්ධකජොති ඔදාතවත්ථානි

අච්ඡින්නදසපුප්ඵදසානි චන ධාභරතබ්බානි. නතිත්ථියද්ධකජොතිකුසචීරාදීනි

න ධාභරතබ්බානි. නආසාකදතබ්කබොතිනඅපසාභදතබ්භබො. අන්කතො වාබහි

වාති විහාරස්ස අන්භතො වා බහි වා. න තිත්ථියාදිපදත්තයං උත්තානභමව. 
භසසං සබ්බං පාරිවාසිකක්ඛන්ධභක වණ්ණයිස්සාම. භසසං තජ්ජනීභය
වුත්තනයභමව. ආපත්තියා අප්පටිකම්භම උක්භඛපනීයකම්මං ඉමිනා
සදිසභමව. 

65. අරිට්ඨවත්ථු ඛුද්දකවණ්ණනායං වුත්තං. ‘‘ෙණ්ඩනකාරභකො’’තිආදීසු

යංදිට්ඨිං නිස්සායෙණ්ඩනාදීනිකභරොති, තස්සාඅප්පටිනිස්සග්භගභයවකම්මං
කාතබ්බං. භසසං තජ්ජනීභය වුත්තනයභමව. සම්මාවත්තනායම්පි හි ඉධ
භතචත්තාලීසංභයවවත්තානීති. 

ආපත්තියාඅදස්සභනඋක්භඛපනීයකම්මකථානිට්ඨිතා. 

කම්මක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. පාරිවාසිෙක්ඛන්ධෙං 

පාරිවාසිෙවත්තෙථා 

75. පාරිවාසිකක්ඛන්ධභක – පාරිවාසිොති පරිවාසං පරිවසන්තා. තත්ථ

චතුබ්බිභධො පරිවාභසො – අප්පටිච්ඡන්නපරිවාභසො, පටිච්ඡන්නපරිවාභසො, 

සුද්ධන්තපරිවාභසො, සභමොධානපරිවාභසොති. භතසු‘‘භයො, භික්ඛභව, අඤ්භඤොපි

අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්භබො ඉමස්මිං ධම්මවිනභය ආකඞ්ඛති පබ්බජ්ජං, ආකඞ්ඛති

උපසම්පදං, තස්සචත්තාභරොමාභසපරිවාභසොදාතබ්භබො’’ති(මහාව. 86) එවං
මහාඛන්ධභකවුත්භතොතිත්ථියපරිවාභසොඅප්පටිච්ඡන්නපරිවාභසොනාම.තත්ථ
යං වත්තබ්බංතංවුත්තභමව.අයං පනඉධඅනධිප්භපභතො.භසසාතභයොභයන 

සඞ්ඝාදිභසසාපත්තිආපන්නාභචවභහොතිපටිච්ඡාදිතාච, තස්සදාතබ්බා.භතසු
යං වත්තබ්බං තං සමුච්චයක්ඛන්ධභක වක්ඛාම. එභත පන ඉධ අධිප්භපතා.
තස්මාඑභතසු යංකිඤ්චිපරිවාසංපරිවසන්තා‘‘පාරිවාසිකා’’තිභවදිතබ්බා. 

පෙතත්තානං භික්ඛූනන්ති ඨභපත්වා නවකතරං පාරිවාසිකං අවභසසානං

අන්තමභසො මූලායපටිකස්සනාරහාදීනම්පි. අභිවාදනපච්චුට්ඨානන්ති යං භත

අභිවාදනාදිං කභරොන්ති, තං සාදියන්ති, සම්පටිච්ඡන්ති; න පටික්ඛිපන්තීති

අත්භථො. තත්ථ සාමීචිෙම්මන්ති ඨභපත්වා අභිවාදනාදීනි අඤ්ඤස්ස
අනුච්ඡවිකස්ස බීජනවාතදානාදිභනො ආභිසමාචාරිකස්භසතං අධිවචනං. 

ආසනාභිහාරන්ති ආසනස්ස අභිහරණං, ආසනං ගභහත්වා අභිගමනං 

පඤ්ඤාපනභමව වා. භසයයාභිහාභරපි එභසව නභයො. පාකදොදෙන්ති 

පාදභධොවනඋදකං. පාදපීඨන්ති භධොතපාදට්ඨපනකං. පාදෙථලිෙන්ති

අභධොතපාදට්ඨපනකං පාදඝංසනං වා. ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති

සද්ධිවිහාරිකානම්පිසාදියන්තස්ස දුක්කටභමව, තස්මාභතවත්තබ්බා–‘‘අහං

විනයකම්මං කභරොමි, මය්හං වත්තං මා කභරොථ, මා මං ගාමප්පභවසනං

ආපුච්ඡථා’’ති. සභචසද්ධාපබ්බජිතාකුලපුත්තා ‘‘තුම්භහ, ෙන්භත, තුම්හාකං 

විනයකම්මං කභරොථා’’ති වත්වා වත්තං කභරොන්ති, ගාමප්පභවසනම්පි

ආපුච්ඡන්තිභයව, වාරිතකාලභතො පට්ඨාය අනාපත්ති. මිථු යථාවුඩ්ඪන්ති
පාරිවාසිකභික්ඛූනං අඤ්ඤමඤ්ඤං භයො භයො වුඩ්භ ො භතන භතන
නවකතරස්සසාදිතුං. 

පඤ්ච යථාවුඩ්ඪන්ති පකතත්භතහිපි සද්ධිං වුඩ් පටිපාටියා එව. තස්මා 
පාතිභමොක්භඛඋද්දිස්සමාභනහත්ථපාභසනිසීදිතුංවට්ටති.මහාපච්චරියංපන
‘‘පාළියා අනිසීදිත්වාපාළිංවිහායහත්ථපාසංඅමුඤ්චන්භතනනිසීදිතබ්බ’’න්ති
වුත්තං. පාරිසුද්ධිඋභපොසභථ කරීයමාභන සඞ්ඝනවකට්ඨාභන නිසීදිත්වා
තත්භථව නිසින්භනන අත්තභනො පාළියා පාරිසුද්ධිඋභපොසභථො කාතබ්භබො.
පවාරණායපි සඞ්ඝනවකට්ඨාභනනිසීදිත්වා තත්භථවනිසින්භනන අත්තභනො
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පටුන 

පාළියා පවාභරතබ්බං. සඞ්භඝන ඝණ්ටිං පහරිත්වා ොජීයමානං
වස්සිකසාටිකම්පිඅත්තභනොපත්තට්ඨාභන ගභහතුංවට්ටති. 

ඔකණොජනන්ති විස්සජ්ජනං වුච්චති. සභච හි පාරිවාසිකස්ස ද්භව තීණි

උද්භදසෙත්තාදීනි පාපුණන්ති, අඤ්ඤා චස්ස පුග්ගලිකෙත්තපච්චාසා භහොති, 

තානි පටිපාටියා ගභහත්වා ‘‘ෙන්භත, භහට්ඨා ගාභහථ, අජ්ජ මය්හං

ෙත්තපච්චාසා අත්ථි, ස්භව ගණ්හිස්සාමී’’ති වත්වා විස්සජ්භජතබ්බානි. එවං
තානිපුනදිවභසසුගණ්හිතුංලෙති.පුනදිවභසසබ්බපඨමං එතස්සදාතබ්බන්ති

කුරුන්දියංවුත්තං.යදිපනනගණ්හාතිනවිස්සජ්භජති, පුනදිවභසනලෙති, 

ඉදංඔභණොජනංනාමපාරිවාසිකස්භසවඔදිස්සඅනුඤ්ඤාතං.කස්මා? තස්සහි
සඞ්ඝනවකට්ඨාභනනිසින්නස්සෙත්තග්භගයාගුඛජ්ජකාදීනිපාපුණන්තිවාන 

වා, තස්මා භසො ‘‘භික්ඛාහාභරන මා කිලමිත්ථා’’ති ඉදමස්ස
සඞ්ගහකරණත්ථායඔදිස්ස අනුඤ්ඤාතං. 

ෙත්තන්ති ආගතාගභතහි වුඩ් පටිපාටියා ගභහත්වා ගන්තබ්බං විහාභර

සඞ්ඝස්සචතුස්සාලෙත්තං, එතංයථාවුඩ් ංලෙති. පාළියාපනගන්තුංවාඨාතුං

වා න ලෙති, තස්මා පාළිභතො ඔසක්කිත්වා හත්ථපාභස ඨිභතන හත්ථං

පසාභරත්වා යථා භසභනො නිපතිත්වා ගණ්හාති, එවං ගණ්හිතබ්බං. 

ආරාමිකසමණුද්භදභසහි ආහරාභපතුං න ලෙති. සභච සයභමව ආහරන්ති, 
වට්ටති. රඤ්භඤො මහාභපළෙත්භතපි එභසව නභයො. චතුස්සාලෙත්භත පන

සභච ඔභණොජනං කත්තුකාභමො භහොති, අත්තභනො අත්ථාය උක්ඛිත්භත

පිණ්භඩ‘‘අජ්ජභමෙත්තංඅත්ථි, ස්භවගණ්හිස්සාමී’’ති වත්තබ්බං.පුනදිවභස
ද්භව පිණ්භඩ ලෙතීති මහාපච්චරියං වුත්තං. උද්භදසෙත්තාදීනිපි පාළිභතො

ඔසක්කිත්වාව ගභහතබ්බානි. යත්ථ පන නිසීදාභපත්වා පරිවිසන්ති, තත්ථ
සාමභණරානංභජට්ඨභකනභික්ඛූනංසඞ්ඝනවභකන හුත්වානිසීදිතබ්බං. 

76. ඉදානි යාඅයංසම්මාවත්තනාවුත්තා, තත්ථ නඋපසම්පාකදතබ්බන්ති

උපජ්ඣාභයන හුත්වා න උපසම්පාභදතබ්බං; වත්තං නික්ඛිපිත්වා පන

උපසම්පාභදතුං වට්ටති. ආචරිභයන හුත්වාපි කම්මවාචා න සාභවතබ්බා, 

අඤ්ඤස්මිං අසති වත්තං නික්ඛිපිත්වා සාභවතුං වට්ටති. න නිස්සකයොති

ආගන්තුකානංනිස්සභයොනදාතබ්භබො.භයහිපිපකතියාව නිස්සභයොගහිභතො, 

භතවත්තබ්බා–‘‘අහංවිනයකම්මංකභරොමි, අසුකත්භථරස්සනාම සන්තිභක

නිස්සයං ගණ්හථ, මය්හං වත්තං මා කභරොථ, මා මං ගාමප්පභවසනං 

ආපුච්ඡථා’’ති. සභච එවං වුත්භතපි කභරොන්තිභයව, වාරිතකාලභතො පට්ඨාය
කභරොන්භතසුපි අනාපත්ති. 
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නසාමකණකරොතිඅඤ්භඤොසාමභණභරොනගභහතබ්භබො. උපජ්ඣංදත්වා

ගහිතසාමභණරාපිවත්තබ්බා–‘‘අහංවිනයකම්මංකභරොමි, මය්හංවත්තං මා

කභරොථ, මා මං ගාමප්පභවසනං ආපුච්ඡථා’’ති. සභච එවං වුත්භතපි

කභරොන්තිභයව, වාරිතකාලභතො පට්ඨාය කභරොන්භතසුපි අනාපත්ති.

භික්ඛුභනොවාදකසම්මුති නාම ආධිපච්චට්ඨානභූතාති පටික්ඛිත්තා, තස්මා

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස වත්තබ්බං – ‘‘ෙන්භත, අහං විනයකම්මං කභරොමි, 

භික්ඛුභනොවාදකං ජානාථා’’ති, පටිබලස්ස වා භික්ඛුස්ස ොභරො කාතබ්භබො.

ආගතා භික්ඛුනිභයො ‘‘සඞ්ඝසන්තිකං ගච්ඡථ, සඞ්භඝො භවො ඔවාදදායකං

ජානිස්සතී’’තිවා ‘‘අහංවිනයකම්මංකභරොමි, අසුකභික්ඛුස්සනාමසන්තිකං 

ගච්ඡථ, භසොභවොඔවාදංදස්සතී’’තිවාවත්තබ්බා. 

සා ආපත්තීති සුක්කවිස්සට්ඨියා පරිවාභස දින්භන සුක්කවිස්සට්ඨි

නාපජ්ජිතබ්බා. අඤ්ඤාවා තාදිසිොතිකායසංසග්ගාදිගරුකාපත්ති. තකතොවා 

පාපිට්ඨතරාතිපාරාජිකාපත්ති; සත්තසුහිආපත්තීසුදුබ්ොසිතාපත්ති පාපිට්ඨා; 

දුක්කටාපත්ති පාපිට්ඨතරා; දුක්කටාපත්ති පාපිට්ඨා, පාටිභදසනීයාපත්ති
පාපිට්ඨතරාති එවං පාචිත්තියථුල්ලච්චයසඞ්ඝාදිභසසපාරාජිකාපත්තීසු නභයො

භනතබ්භබො. තාසං වත්ථූසුපි දුබ්ොසිතවත්ථු පාපිට්ඨං, දුක්කටවත්ථු
පාපිට්ඨතරන්ති පුරිමනභයභනව භෙභදො භවදිතබ්භබො.
පණ්ණත්තිවජ්ජසික්ඛාපභද පන වත්ථුපි ආපත්තිපි පාපිට්ඨා. භලොකවජ්භජ 

උෙයම්පිපාපිට්ඨතරං. 

ෙම්මන්ති පරිවාසකම්මවාචා වුච්චති. තං කම්මං ‘‘අකතං
දුක්කට’’න්තිආදීහි වා ‘‘කිං ඉදං කම්මං නාම කසිකම්මං

භගොරක්ඛකම්ම’’න්තිආදීහි වා වචභනහි න ගරහිතබ්බං. ෙම්මිොති භයහි

භික්ඛූහිකම්මංකතං, භත වුච්චන්ති, භත‘‘බාලාඅබයත්තා’’තිආදීහිවචභනහි

න ගරහිතබ්බා. න සවචනීයං ොතබ්බන්ති පලිභබොධත්ථාය වා

පක්භකොසනත්ථායවාසවචනීයංනකාතබ්බං, පලිභබොධත්ථායහිකභරොන්භතො

‘‘අහං ආයස්මන්තං ඉමස්මිං වත්ථුස්මිං සවචනීයං කභරොමි, ඉමම්හා ආවාසා

එකපදම්පි මා පක්කාමි, යාව න තං අධිකරණං වූපසන්තං භහොතී’’ති එවං 

කභරොති.පක්භකොසනත්ථායකභරොන්භතො ‘‘අහංභතසවචනීයංකභරොමි, එහි

මයාසද්ධිංවිනයධරානං සම්මුඛීොවංගච්ඡාමා’’තිඑවංකභරොති; තදුෙයම්පින
කාතබ්බං. 

න අනුවාකදොති විහාභර භජට්ඨකට්ඨානං න කාතබ්බං.
පාතිභමොක්ඛුද්භදසභකන වා ධම්මජ්භඣසභකන වා න ෙවිතබ්බං. නාපි

භතරසසු සම්මුතීසු එකසම්මුතිවභසනාපි ඉස්සරියකම්මං කාතබ්බං. න 

ඔොකසොති ‘‘කභරොතු භම ආයස්මා ඔකාසං, අහං තං වත්තුකාභමො’’ති එවං
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පටුන 

පකතත්තස්ස ඔකාභසො න කාභරතබ්භබො, වත්ථුනා වා ආපත්තියා වා න

භචොභදතබ්භබො, ‘‘අයං පුබ්භබ භත භදොභසො’’තින සාභරතබ්භබො. න භික්ඛූහි

සම්පකයොකජතබ්බන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤංභයොභජත්වාකලභහොනකාභරතබ්භබො. 

පුරකතොති සඞ්ඝත්භථභරන හුත්වා පුරභතො න ගන්තබ්බං, ද්වාදසහත්ථං
උපචාරං මුඤ්චිත්වා එකභකන ගන්තබ්බං. නිසීදභනපි එභසව නභයො. 

ආසනපරියන්කතොති ෙත්තග්ගාදීසු සඞ්ඝනවකාසනං වුච්චති; ස්වාස්ස

දාතබ්භබො, තත්ථ නිසීදිතබ්බං. කසයයාපරියන්කතොති භසයයානං පරියන්භතො, 
සබ්බලාමකං මඤ්චපීඨං. අයඤ්හි වස්සග්භගන අත්තභනො පත්තට්ඨාභන
භසයයං ගභහතුං න ලෙති. සබ්බභික්ඛූහි විචිනිත්වා ගහිතාවභසසා
මඞ්කුලගූථෙරිතා භවත්තලතාදිවිනද්ධා ලාමකභසයයා අස්ස දාතබ්බා. 

විහාරපරියන්කතොති යථා ච භසයයා, එවං වසනආවාභසොපි වස්සග්භගන
අත්තභනො පත්තට්ඨාභන තස්ස න වට්ටති. සබ්බභික්ඛූහි විචිනිත්වා
ගහිතාවභසසාපනරභජොහතභූමිජතුකමූසිකෙරිතාපණ්ණසාලා අස්සදාතබ්බා.

සභචපකතත්තාසබ්භබරුක්ඛමූලිකාඅබ්භෙොකාසිකාචභහොන්ති, ඡන්නං න

උභපන්ති, සබ්භබපිඑභතහිවිස්සට්ඨාවාසානාමභහොන්ති.භතසුයංඉච්ඡති, තං 
ලෙති.වස්සූපනායිකදිවභසපච්චයංඑකපස්භසඨත්වාවස්සග්භගනගණ්හිතුං

ලෙති. භසනාසනංනලෙති, නිබද්ධවස්සාවාසිකංභසනාසනංගණ්හිතුකාභමන
වත්තංනික්ඛිපිත්වා ගභහතබ්බං. 

කතන ච කසො සාදිතබ්කබොති යං අස්ස ආසනාදිපරියන්තං භික්ඛූ භදන්ති, 

භසො එව සාදිතබ්භබො. පුකරසමකණන වා පච්ඡාසමකණන වාති
ඤාතිපවාරිතට්ඨාභන‘‘එත්තභකභික්ඛූගභහත්වා ආගච්ඡථා’’තිනිමන්තිභතන

‘‘ෙන්භත, අසුකංනාමකුලංභික්ඛූනිමන්භතසි, එථතත්ථ ගච්ඡාමා’’තිඑවං
සංවිධාය භික්ඛූ පුභරසමභණ වා පච්ඡාසමභණ වා කත්වා න ගන්තබ්බං. 

‘‘ෙන්භත, අසුකස්මිංනාමගාභමමනුස්සාභික්ඛූනංආගමනංඉච්ඡන්ති, සාධු
වතස්ස සභච භතසං සඞ්ගහං කභරයයාථා’’ති එවං පන පරියාභයනකභථතුං
වට්ටති. 

න ආරඤ්ඤිෙඞ්ගන්ති ආගතාගතානං ආභරොභචතුං හරායමාභනන

ආරඤ්ඤිකධුතඞ්ගං න සමාදාතබ්බං. භයනාපි පකතියා සමාදින්නං, භතන

දුතියං භික්ඛුං ගභහත්වා අරඤ්භඤ අරුණං උට්ඨාභපතබ්බං, න ච එකභකන
වත්ථබ්බං. තථා ෙත්තග්ගාදීසු ආසනපරියන්භත නිසජ්ජාය හරායමාභනන
පිණ්ඩපාතිකධුතඞ්ගම්පින සමාදාතබ්බං. භයො පන පකතියාව පිණ්ඩපාතිභකො 
තස්සපටිභසභධො නත්ථි. 
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න ච තප්පච්චයාති ‘‘නීහටෙත්භතො හුත්වා විහාභරභයව නිසීදිත්වා

භුඤ්ජන්භතො රත්තිභයො ගණයිස්සාමි, ගච්ඡභතො භම භික්ඛුං දිස්වා
අනාභරොභචන්තස්සරත්තිච්භඡභදොසියා’’තිඉමිනාකාරභණනපිණ්ඩපාභතොන 

නීහරාභපතබ්භබො. මාමංජානිංසූති‘‘මාමංඑකභික්ඛුපි ජානාතූ’’තිචඉමිනා
අජ්ඣාසභයනවිහාභරසාමභණභරහිපචාභපත්වාභුඤ්ජිතුම්පිනලෙති. ගාමං
පිණ්ඩාය පවිසිතබ්බභමව. ගිලානස්ස පන
නවකම්මආචරියුපජ්ඣායකිච්චාදිපසුතස්ස වා විහාභරභයව අච්ඡිතුං වට්ටති.

සභචපි ගාභම අභනකසතා භික්ඛූ විචරන්ති, න සක්කා භහොති ආභරොභචතුං, 
ගාමකාවාසංගන්ත්වාසොගට්ඨාභනවසිතුංවට්ටති. 

ආගන්තුකෙනාතිකඤ්චිවිහාරංගභතනතත්ථ භික්ඛූනංආභරොභචතබ්බං.

සභච සබ්භබ එකට්ඨාභන ඨිභත පස්සති, එකට්ඨාභන ඨිභතභනව 

ආභරොභචතබ්බං. අථ රුක්ඛමූලාදීසු විසුං විසුං ඨිතා භහොන්ති, තත්ථ තත්ථ
ගන්ත්වා ආභරොභචතබ්බං. සඤ්චිච්ච අනාභරොභචන්තස්ස රත්තිච්භඡභදො ච

භහොති, වත්තභෙභද ච දුක්කටං. අථ විචිනන්භතො එකච්භච න පස්සති, 

රත්තිච්භඡභදොවභහොති, න වත්තභෙදදුක්කටං. 

ආගන්තුෙස්සාති අත්තභනොවසනවිහාරංආගතස්සාපිඑකස්සවාබහූනංවා

වුත්තනභයභනව ආභරොභචතබ්බං. රත්තිච්භඡදවත්තභෙදාපි භචත්ථ
වුත්තනභයභනව භවදිතබ්බා. සභච ආගන්තුකා මුහුත්තං විස්සමිත්වා වා

අවිස්සමිත්වා එව වා විහාරමජ්භඣන ගච්ඡන්ති, භතසම්පි ආභරොභචතබ්බං.

සභච තස්ස අජානන්තස්භසව ගච්ඡන්ති, අයඤ්ච පන ගතකාභල ජානාති, 
ගන්ත්වා ආභරොභචතබ්බං. සම්පාපුණිතුං අසක්භකොන්තස්ස රත්තිච්භඡභදොව

භහොති, නවත්තභෙදදුක්කටං. භයපි අන්භතොවිහාරං අප්පවිසිත්වාඋපචාරසීමං

ඔක්කමිත්වා ගච්ඡන්ති, අයඤ්ච භනසං ඡත්තසද්දං වා උක්කාසිතසද්දං වා

ඛිපිතසද්දං වා සුත්වාව ආගන්තුකොවං ජානාති, ගන්ත්වා ආභරොභචතබ්බං. 
ගතකාභල ජානන්භතනපි අනුබන්ධිත්වා ආභරොභචතබ්බභමව. සම්පාපුණිතුං

අසක්භකොන්තස්ස රත්තිච්භඡභදොව භහොති, න වත්තභෙදදුක්කටං. භයොපි

රත්තිංභයවආගන්ත්වා රත්තිංභයව ගච්ඡති, භසොපිස්ස රත්තිච්භඡදං කභරොති, 

අඤ්ඤාතත්තා පන වත්තභෙදදුක්කටං නත්ථි. සභච අජානිත්වාව අබ්ොනං

කභරොති, අකතභමව භහොතීති කුරුන්දියං වුත්තං. තස්මා අධිකා රත්තිභයො 

ගභහත්වාකාතබ්බං, අයංඅපණ්ණකපටිපදා. 

නදීආදීසු නාවාය ගච්ඡන්තම්පි පරතීභර ඨිතම්පි ආකාභසන ගච්ඡන්තම්පි

පබ්බතතලඅරඤ්ඤාදීසුදූභරඨිතම්පිභික්ඛුංදිස්වාසභච ‘‘භික්ඛූ’’තිවවත්ථානං

අත්ථි, නාවාදීහිවාගන්ත්වාමහාසද්දංකත්වාවාභවභගන අනුබන්ධිත්වාවා

ආභරොභචතබ්බං, අනාභරොභචන්තස්ස රත්තිච්භඡභදො භචව 
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වත්තභෙදදුක්කටඤ්ච. සභච වායමන්භතොපි සම්පාපුණිතුං වා සාභවතුං වා න

සක්භකොති, රත්තිච්භඡභදොව භහොති, න වත්තභෙදදුක්කටං.

සඞ්ඝභසනාෙයත්භථභරො පන විසයාවිසභයන කභථති – ‘‘විසභය කිර

අනාභරොභචන්තස්සරත්තිච්භඡභදොභචවවත්තභෙදදුක්කටඤ්චභහොති, අවිසභය 
පන උෙයම්පි නත්ථී’’ති. කරවීකතිස්සත්භථභරො ‘‘සමභණො අයන්ති

වවත්ථානභමව පමාණං, සභචපි අවිසභයො භහොති, වත්තභෙදදුක්කටභමව

නත්ථි, රත්තිච්භඡභදොපනභහොතිභයවා’’ති ආහ. 

උකපොසකථති ‘‘උභපොසථං සම්පාපුණිස්සාමා’’ති ආගන්තුකා භික්ඛූ

ආගච්ඡන්ති, ඉද්ධියාගච්ඡන්තාපිඋභපොසථොවංඤත්වාඔතරිත්වා උභපොසථං

කභරොන්ති, තස්මා ආගන්තුකභසොධනත්ථං උභපොසථදිවභස ආභරොභචතබ්බං.

පවාරණායපිඑභසව නභයො. ගි ාකනොතිගන්තුං අසමත්භථො. දූකතනාතිඑත්ථ

අනුපසම්පන්නංභපභසතුංනවට්ටති, භික්ඛුං භපභසත්වාආභරොචාභපතබ්බං. 

අභික්ඛුකෙො ආවාකසොති සුඤ්ඤවිහාභරො; යත්ථ එභකොපි භික්ඛු නත්ථි, 
තත්ථ වාසත්ථාය න ගන්තබ්බං. න හි තත්ථ වුත්ථරත්තිභයො ගණනූපිකා

භහොන්ති, පකතත්භතන පන සද්ධිං වට්ටති. දසවිධන්තරාභය පන සභචපි 

රත්තිභයො ගණනූපිකා න භහොන්ති, අන්තරායභතො පරිමුච්චනත්ථාය 
ගන්තබ්බභමව.භතනවුත්තං– ‘‘අඤ්ඤත්රඅන්තරායා’’ති.නානාසංවාසභකහි
සද්ධිං විනයකම්මං කාතුං න වට්ටති. භතසං අනාභරොචභනපි රත්තිච්භඡභදො

නත්ථි, අභික්ඛුකාවාසසදිසභමව භහොති. භතන වුත්තං – ‘‘යත්ථස්සු භික්ඛූ 

නානාසංවාසො’’ති.භසසංඋභපොසථක්ඛන්ධභකවුත්තනයභමව. 

81. එෙච්ඡන්කන ආවාකසතිආදීසු ආවාකසො නාම වසනත්ථාය

කතභසනාසනං. අනාවාකසො නාමභචතියඝරංභබොධිඝරං සම්මුඤ්ජනිඅට්ටභකො
දාරුඅට්ටභකො පානීයමාභළො වච්චකුටි ද්වාරභකොට්ඨභකොති එවමාදි. 
තතියපභදනතදුෙයම්පිගහිතං.එභතසුයත්ථකත්ථචිඑකච්ඡන්භනඡදනභතො 
උදකපතනට්ඨානපරිච්ඡින්භන ඔකාභස උක්ඛිත්තභකො වසිතුං න ලෙති.
‘‘පාරිවාසිභකො පන අන්භතොආවාභසභයවන ලෙතී’’ති මහාපච්චරියං වුත්තං.
මහාඅට්ඨකථායං පන ‘‘අවිභසභසන උදකපාභතන වාරිත’’න්ති වුත්තං.
කුරුන්දියං ‘‘එභතසු එත්තභකසු පඤ්චවණ්ණච්ඡදනබද්ධට්ඨාභනසු
පාරිවාසිකස්ස ච උක්ඛිත්තකස්ස ච පකතත්භතන සද්ධිං උදකපාභතන
වාරිත’’න්ති වුත්තං. තස්මා නානූපචාභරපි එකච්ඡන්භන න වට්ටති. සභච
පභනත්ථ තදහුපසම්පන්භනපි පකතත්භත පඨමං පවිසිත්වා නිපන්භන

සට්ඨිවස්භසොපි පාරිවාසිභකො පච්ඡා පවිසිත්වා ජානන්භතො නිපජ්ජති, 
රත්තිච්භඡභදො භචව වත්තභෙදදුක්කටඤ්ච. අජානන්තස්ස රත්තිච්භඡභදොව න
වත්තභෙදදුක්කටං. සභච පන තස්මිං පඨමං නිපන්භන පච්ඡා පකතත්භතො
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පටුන 

පවිසිත්වා නිපජ්ජති, පාරිවාසිභකො ච ජානාති, රත්තිච්භඡභදො භචව

වත්තභෙදදුක්කටඤ්ච. භනො භච ජානාති, රත්තිච්භඡභදොව න 

වත්තභෙදදුක්කටං. 

වුට්ඨාතබ්බං නිමන්කතතබ්කබොති තදහුපසම්පන්නම්පි දිස්වා

වුට්ඨාතබ්බභමව; වුට්ඨාය ච ‘‘අහං ඉමිනා සුඛනිසින්භනො වුට්ඨාපිභතො’’ති

පරම්මුභඛන න ගන්තබ්බං, ‘‘ඉදං ආචරිය-ආසනං, එත්ථ නිසීදථා’’ති එවං 
නිමන්භතතබ්භබොභයව. නවභකන පන ‘‘මහාභථරං ඔබද්ධං කභරොමී’’ති

පාරිවාසිකත්භථරස්ස සන්තිකං න ගන්තබ්බං. එොසකනති

සමානවස්සිකාසභනමඤ්භචවා පීභඨවා. නඡමායංනිසින්කනතිපකතත්භත 

භූමියං නිසින්භන ඉතභරන අන්තමභසො තිණසන්ථාභරපි උච්චතභර

වාලිකාතභලපි වා න නිසීදිතබ්බං, ද්වාදසහත්ථං පන උපචාරං මුඤ්චිත්වා

නිසීදිතුං වට්ටති. එෙචඞ්ෙකමතිසහාභයනවියසද්ධිංචඞ්කමන්භතො එකස්මිං
චඞ්කභම. 

ඡමායං චඞ්ෙමන්තන්ති ඡමායං චඞ්කමන්භත, අයභමව වා පාභඨො. අයං
පභනත්ථඅත්භථො–අකතපරිච්භඡදායභූමියා චඞ්කමන්භතපරිච්භඡදංකත්වා
වාලිකං ආකිරිත්වා ආලම්බනං භයොභජත්වා කතචඞ්කභම නීභචපි න

චඞ්කමිතබ්බං, භකොපනවාභදොඉට්ඨකාචයසම්පන්භන භවදිකාපරික්ඛිත්භතති!
සභච පන පාකාරපරික්ඛිත්භතො භහොති ද්වාරභකොට්ඨකයුත්භතො 

පබ්බතන්තරවනන්තරගුම්බන්තභරසු වා සුප්පටිච්ඡන්භනො, තාදිභස චඞ්කභම
චඞ්කමිතුං වට්ටති.අප්පටිච්ඡන්භනපිඋපචාරංමුඤ්චිත්වාවට්ටති. 

වුඩ්ඪතකරනාති එත්ථ සභච වුඩ් තභර පාරිවාසිභක පඨමං නිපන්භන

ඉතභරොජානන්භතොපච්ඡානිපජ්ජති, රත්තිච්භඡභදොචස්ස භහොතිවත්තභෙභදච
දුක්කටං. වුඩ් තරස්ස පන රත්තිච්භඡභදොවන වත්තභෙදදුක්කටං. අජානිත්වා

නිපජ්ජති, ද්වින්නම්පි වත්තභෙභදො නත්ථි, රත්තිච්භඡභදො පන භහොති. අථ 

නවකපාරිවාසිභක පඨමං නිපන්භන වුඩ් තභරො පච්ඡා නිපජ්ජති, නවභකො ච

ජානාති, රත්ති චස්ස ඡිජ්ජති, වත්තභෙභද ච දුක්කටං භහොති. වුඩ් තරස්ස

රත්තිච්භඡභදොව න වත්තභෙභදො. භනො භච ජානාති, ද්වින්නම්පි වත්තභෙභදො

නත්ථි, රත්තිච්භඡභදො පන භහොති. සභච ද්භවපි අපච්ඡාපුරිමං නිපජ්ජන්ති, 
වුඩ් තරස්ස රත්තිච්භඡභදොව ඉතරස්ස වත්තභෙභදොපීති කුරුන්දියං වුත්තං.

ද්භව පාරිවාසිකා සමවස්සා, එභකො පඨමං නිපන්භනො, එභකො ජානන්භතොව

පච්ඡානිපජ්ජති, රත්තිචඡිජ්ජති, වත්තභෙභදචදුක්කටං.පඨමං නිපන්නස්ස

රත්තිච්භඡභදොව න වත්තභෙභදො. සභච පච්ඡා නිපජ්ජන්භතොපි න ජානාති, 

ද්වින්නම්පි වත්තභෙභදො නත්ථි, රත්තිච්භඡභදො පන භහොති. සභච ද්භවපි

අපච්ඡාපුරිමං නිපජ්ජන්ති, ද්වින්නම්පි රත්තිච්භඡභදොභයව, න වත්තභෙභදො.



විනයපිටකෙ චූළවග්ග-අට්ඨෙථා පාරිවාසිෙක්ඛන්ධෙං 

12 

පටුන 

සභච හි ද්භව පාරිවාසිකා එකභතො වභසයයං, භත අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස
අජ්ඣාචාරං ඤත්වා අගාරවා වා විප්පටිසාරිභනො වා හුත්වා පාපිට්ඨතරං වා

ආපත්තිං ආපජ්භජයයං විබ්ෙභමයයං වා, තස්මා භනසං සහභසයයා
සබ්බප්පකාභරන පටික්ඛිත්තා. භසසං වුත්තනභයභනව භවදිතබ්බං.
මූලායපටිකස්සනාරහාදභයො භචත්ථ පාරිවාසිකානං පකතත්තට්ඨාභන ඨිතාති
භවදිතබ්බා. 

පාරිවාසිෙචතුත්කථොකච, භික්ඛකව, පරිවාසන්තිඑත්ථපාරිවාසිකංචතුත්ථං
කත්වා අඤ්ඤස්ස පරිවාසදානාදීනි කාතුං න වට්ටති. එභතස්භවවායං

ගණපූරභකො නභහොති, භසසසඞ්ඝකම්භමසුභහොති.ගභණපනඅප්පභහොන්භත
වත්තංනික්ඛිපාභපත්වාගණපූරභකො කාතබ්භබොති. 

83. ඉමං පන වත්තකථං සුත්වා විනයධරඋපාලිත්භථරස්ස රභහොගතස්ස

එවං පරිවිතක්භකො උදපාදි – ‘‘ෙගවතා බහු පාරිවාසිකවත්තං පඤ්ඤත්තං, 
කතිහි නු භඛො එත්ථ කාරභණහි රත්තිච්භඡභදො භහොතී’’ති! භසො ෙගවන්තං

උපසඞ්කමිත්වා තමත්ථං පුච්ඡි. ෙගවා චස්ස බයාකාසි. භතන වුත්තං – ‘‘අථ

කඛො ආයස්මා උපාලි…කප.… රත්තිච්කඡදා’’ති. තත්ථ සහවාකසොති ය්වායං
පකතත්භතන භික්ඛුනාසද්ධිංඑකච්ඡන්භනතිආදිනානභයනවුත්භතොඑකභතො

වාභසො. විප්පවාකසොති එකකස්භසව වාභසො. අනාකරොචනාති ආගන්තුකාදීනං
අනාභරොචනා.එභතසුතීසුඑභකභකනකාරභණන රත්තිච්භඡභදොභහොති. 

84. න සක්කෙොන්තීති සඞ්ඝස්ස මහන්තතාය තත්ථ තත්ථ ගන්ත්වා 

සබ්භබසං ආභරොභචතුං අසක්භකොන්තා භසොභධතුං න සක්භකොන්ති. පරිවාසං 

නික්ඛිපාමි, වත්තංනික්ඛිපාමීතිඉභමසුද්වීසුපභදසුඑභකනාපි නික්ඛිත්භතොව

භහොතිපරිවාභසො; ද්වීහිසුනික්ඛිත්භතොභයව. සමාදාභනපිඑභසවනභයො. එවං 
වත්තං සමාදියිත්වා පරිවුත්ථපරිවාසස්ස මානත්තං ගණ්හභතො පුන 

වත්තසමාදානකිච්චංනත්ථි, සමාදින්නවත්භතොභයවභහසතස්මාස්සඡාරත්තං

මානත්තං දාතබ්බං, චිණ්ණමානත්භතො අබ්භෙතබ්භබො. එවං අනාපත්තිභකො
හුත්වා සුද්ධන්භත පතිට්ඨිභතො තිස්භසො සික්ඛා පූභරත්වා දුක්ඛස්සන්තං
කරිස්සතීති. 

පාරිවාසිකවත්තකථානිට්ඨිතා. 

මූ ායපටිෙස්සනාරහවත්තෙථා 

86. මූ ායපටිෙස්සනාරහා භික්ඛූ සාදියන්ති පෙතත්තානන්ති ඨභපත්වා 
නවකතරංමූලායපටිකස්සනාරහංඅවභසසානංඅන්තමභසොපාරිවාසිකාදීනම්පි.
ඉභමසඤ්හි 
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පාරිවාසිකමූලායපටිකස්සනාරහමානත්තාරහමානත්තාචාරිකබ්ොනාරහානං

පඤ්චන්නං ඨභපත්වා අත්තභනො අත්තභනො නවකතරං, භසසා සබ්භබ

පකතත්තාඑව.කස්මා? මිථු යථාවුඩ් ංඅභිවාදනාදීනංඅනුඤ්ඤාතත්තා.භතන
වුත්තං – ‘‘අවභසසානං අන්තමභසො පාරිවාසිකාදීනම්පී’’ති.
මූලායපටිකස්සනාරහාදිලක්ඛණං පන භනසං පරභතො ආවිෙවිස්සති.
භසසභමත්ථ ඉභතො පභරසු ච මානත්තාරහාදිවත්භතසු පාරිවාසිකවත්භත
වුත්තනභයභනවභවදිතබ්බං. 

87. මූ ායපටිෙස්සනාරහචතුත්කථො කචතිආදීසුපි යභථව පාරිවාසිභකො; 

එවං එභතපි එභතසු විනයකම්භමසු ගණපූරකා න භහොන්ති, 
භසසසඞ්ඝකම්භමසුභහොන්ති. 

මූලායපටිකස්සනාරහවත්තකථානිට්ඨිතා. 

මානත්තචාරිෙවත්තෙථා 

90. මානත්තචාරිෙස්ස වත්භතසු ‘‘භදවසිකං ආභරොභචතබ්බ’’න්ති
විභසභසො. 

92. රත්තිච්භඡභදසු ඌකන ගකණති එත්ථ ගකණොති චත්තාභරො වා

අතිභරකා වා; තස්මා සභචපි තීහි භික්ඛූහි සද්ධිං වසති, රත්තිච්භඡභදො
භහොතිභයව.මානත්තනික්භඛපසමාදාභනසුවුත්තසදිභසොව විනිච්ඡභයො. භසසං
සබ්බත්ථඋත්තානභමවාති. 

මානත්තචාරිකවත්තකථානිට්ඨිතා. 

පාරිවාසිකක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. සමුච්චයක්ඛන්ධෙං 

සුක්ෙවිස්සට්ඨිෙථා 

97. සමුච්චයක්ඛන්ධභක – ඡාරත්තං මානත්තන්ති එත්ථ චතුබ්බිධං

මානත්තං – අප්පටිච්ඡන්නමානත්තං, පටිච්ඡන්නමානත්තං, පක්ඛමානත්තං, 

සභමොධානමානත්තන්ති. තත්ථ අප්පටිච්ඡන්නමානත්තං නාම – යං
අප්පටිච්ඡන්නාය ආපත්තියා පරිවාසං අදත්වා භකවලං ආපත්තිං

ආපන්නොභවභනව මානත්තාරහස්ස මානත්තං දියයති. පටිච්ඡන්නමානත්තං 

නාම – යං පටිච්ඡන්නාය ආපත්තියා පරිවුත්ථපරිවාසස්ස දියයති. 

පක්ඛමානත්තං නාම – යං පටිච්ඡන්නාය වා අප්පටිච්ඡන්නාය වා ආපත්තියා

අද්ධමාසංභික්ඛුනීනංදියයති. සකමොධානමානත්තං නාම–යංඔධායඑකභතො
කත්වා දියයති. භතසු ඉදං ‘‘අප්පටිච්ඡන්නාය ඡාරත්තං මානත්ත’’න්ති
වචනභතො ‘‘අප්පටිච්ඡන්නමානත්ත’’න්ති භවදිතබ්බං. තං භදන්භතන සභච 

එකංආපත්තිංආපන්භනොභහොති, ඉධවුත්තනභයන දාතබ්බං. සභචද්භවවා

තිස්භසො වා තතුත්තරිං වා ආපන්භනො, යභථව ‘‘එකං ආපත්ති’’න්ති වුත්තං; 

එවං ‘‘ද්භවආපත්තිභයො, තිස්භසොආපත්තිභයො’’ති වත්තබ්බං. තතුත්තරි පන

සභචපි සතං වා සහස්සං වා භහොති, ‘‘සම්බහුලා’’ති වත්තබ්බං.

නානාවත්ථුකාභයොපි එකභතො කත්වා දාතබ්බා, තාසං දානවිධිං පරිවාසදාභන
කථයිස්සාම. 

එවං ආපත්තිවභසන කම්මවාචං කත්වා දින්භන මානත්භත ‘‘එවභමතං 
ධාරයාමී’’ති කම්මවාචාපරිභයොසාභන මාළකසීමායභමව ‘‘මානත්තං

සමාදියාමි, වත්තං සමාදියාමී’’ති වුත්තනභයන වත්තං සමාදාතබ්බං. වත්තං

සමාදියිත්වා තත්භථව සඞ්ඝස්ස ආභරොභචතබ්බං, ආභරොභචන්භතන ච එවං
ආභරොභචතබ්බං– 

‘‘අහං, ෙන්භත, එකං ආපත්තිං ආපජ්ජිං සඤ්භචතනිකං

සුක්කවිස්සට්ඨිං අප්පටිච්ඡන්නං, භසොහං සඞ්ඝං එකිස්සා ආපත්තියා 
සඤ්භචතනිකායසුක්කවිස්සට්ඨියාඅප්පටිච්ඡන්නායඡාරත්තංමානත්තං

යාචිං, තස්ස භම සඞ්භඝො එකිස්සා ආපත්තියා සඤ්භචතනිකාය
සුක්කවිස්සට්ඨියා අප්පටිච්ඡන්නාය ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි. භසොහං

මානත්තං චරාමි, භවදයාමහං, ෙන්භත ‘භවදයතී’ති මං සඞ්භඝො
ධාභරතූ’’ති. 

ඉමඤ්ච පන අත්ථං ගභහත්වා යාය කායචි ොසාය ආභරොභචතුං

වට්ටතිභයව. ආභරොභචත්වා සභච නික්ඛිපිතුකාභමො, වුත්තනභයභනව
සඞ්ඝමජ්භඣ නික්ඛිපිතබ්බං. මාළකභතො භික්ඛූසු නික්ඛන්භතසු එකස්සපි 
සන්තිභක නික්ඛිපිතුං වට්ටති. මාළකභතො නික්ඛමිත්වා සතිං පටිලෙන්භතන
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සහගච්ඡන්තස්ස සන්තිභක නික්ඛිපිතබ්බං. සභච භසොපි පක්කන්භතො, 

අඤ්ඤස්ස යස්ස මාළභක නාභරොචිතං, තස්ස ආභරොභචත්වා නික්ඛිපිතබ්බං. 
ආභරොභචන්භතන පන අවසාභන ‘‘භවදයතීති මං ආයස්මා ධාභරතූ’’ති

වත්තබ්බං.ද්වින්නං ආභරොභචන්භතන‘‘ආයස්මන්තාධාභරන්තූ’’ති, තිණ්ණං
ආභරොභචන්භතන ‘‘ආයස්මන්භතො ධාභරන්තූ’’ති වත්තබ්බං.
නික්ඛිත්තකාලභතොපට්ඨායපකතත්තට්ඨාභනතිට්ඨති. 

සභච අප්පභික්ඛුභකො විහාභරො භහොති, සොගා භික්ඛූ වසන්ති, වත්තං 
අනික්ඛිපිත්වා අන්භතොවිහාභරභයව රත්තිභයො ගභණතබ්බා. අථ න සක්කා

භසොභධතුං, වුත්තනභයභනවවත්තංනික්ඛිපිත්වාපච්චූසසමභයචතූහිපඤ්චහි

වා භික්ඛූහි සද්ධිං පරික්ඛිත්තස්ස විහාරස්ස පරික්භඛපභතො, අපරික්ඛිත්තස්ස 

පරික්භඛපාරහට්ඨානභතො ද්භව භලඩ්ඩුපාභත අතික්කමිත්වා මහාමග්ගභතො
ඔක්කම්ම ගුම්භබන වා වතියා වා පටිච්ඡන්නට්ඨාභන නිසීදිතබ්බං.
අන්භතොඅරුභණභයවවුත්තනභයන වත්තංසමාදියිත්වාආභරොභචතබ්බං.සභච

අඤ්භඤොභකොචිභික්ඛුභකනචිභදවකරණීභයනතං ඨානංආගච්ඡති, සභචඑස

තං පස්සති, සද්දං වාස්ස සුණාති, ආභරොභචතබ්බං. අනාභරොභචන්තස්ස
රත්තිච්භඡභදොභචවවත්තභෙභදොච. 

අථ ද්වාදසහත්ථං උපචාරං ඔක්කමිත්වා අජානන්තස්භසව ගච්ඡති, 

රත්තිච්භඡභදොභහොතිඑව, වත්තභෙභදොපනනත්ථි.ආභරොචිතකාලභතොපට්ඨාය
චඑකංභික්ඛුං ඨභපත්වාභසභසහිසතිකරණීභයගන්තුම්පිවට්ටති.අරුභණ
උට්ඨිභතතස්සභික්ඛුස්ස සන්තිභකවත්තංනික්ඛිපිතබ්බං.සභචභසොපිභකනචි

කම්භමන පුභරඅරුභණභයව ගච්ඡති, අඤ්ඤං විහාරභතො නික්ඛන්තං වා

ආගන්තුකං වා යං පඨමං පස්සති, තස්ස සන්තිභක ආභරොභචත්වා වත්තං
නික්ඛිපිතබ්බං.අයඤ්චයස්මාගණස්ස ආභරොභචත්වාභික්ඛූනඤ්චඅත්ථිොවං

සල්ලක්භඛත්වාව වසි, භතනස්සඌභනගභණචරණභදොභසො වා විප්පවාභසො

වා න භහොති. සභච න කඤ්චි පස්සති, විහාරං ගන්ත්වා අත්තනා සද්ධිං
ගතභික්ඛූසු එකස්ස සන්තිභක නික්ඛිපිතබ්බන්ති මහාසුමත්භථභරො ආහ.

මහාපදුමත්භථභරො පන ‘‘යං පඨමං පස්සති, තස්ස ආභරොභචත්වා 

නික්ඛිපිතබ්බං; අයංනික්ඛිත්තවත්තස්සපරිහාභරො’’තිආහ. 

එවං ඡාරත්තං මානත්තං අඛණ්ඩං චරිත්වා යත්ථ සියා වීසතිගභණො

භික්ඛුසඞ්භඝො, තත්ථ භසො භික්ඛු අබ්භෙතබ්භබො. අබ්භෙන්භතහි ච පඨමං
අබ්ොනාරභහො කාතබ්භබො. අයඤ්හි නික්ඛිත්තවත්තත්තා පකතත්තට්ඨාභන

ඨිභතො, පකතත්තස්ස ච අබ්ොනං කාතුං න වට්ටති, තස්මා වත්තං 
සමාදාභපතබ්භබො.වත්භතසමාදින්භනඅබ්ොනාරභහොභහොති.භතනාපිවත්තං
සමාදියිත්වා ආභරොභචත්වා අබ්ොනං යාචිතබ්බං. අනික්ඛිත්තවත්තස්ස පුන
වත්තසමාදානකිච්චං නත්ථි. භසො හි ඡාරත්තාතික්කභමභනව අබ්ොනාරභහො
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පටුන 

භහොති, තස්මා භසො අබ්භෙතබ්භබො. තත්ර ය්වායං ‘‘එවඤ්ච පන, භික්ඛභව, 

අබ්භෙතබ්භබො’’ති පාළියංභයව අබ්ොනවිධි වුත්භතො, අයඤ්ච
එකාපත්තිවභසනවුත්භතො.සභචපනද්භවතිස්භසොසම්බහුලාවා එකවත්ථුකා

වා නානාවත්ථුකා වා ආපත්තිභයො භහොන්ති, තාසං වභසන කම්මවාචා
කාතබ්බා. එවං අප්පටිච්ඡන්නමානත්තං දාතබ්බං. පටිච්ඡන්නමානත්තං පන

යස්මා පටිච්ඡන්නාය ආපත්තියා පරිවුත්ථපරිවාසස්ස දාතබ්බං භහොති, තස්මා
නං පරිවාසකථායංභයවකථයිස්සාම. 

පරිවාසෙථා 

102. ‘‘භතන හි, භික්ඛභව, සඞ්භඝො උදායිස්ස භික්ඛුභනො එකිස්සා
ආපත්තියා සඤ්භචතනිකාය සුක්කවිස්සට්ඨියා එකාහපටිච්ඡන්නාය
එකාහපරිවාසං භදතූ’’තිආදිනා නභයන පාළියං අභනභකහි ආකාභරහි
පරිවාභසොචමානත්තඤ්චවුත්තං.තස්සයස්මාආගතාගතට්ඨාභන විනිච්ඡභයො

වුච්චමාභනො පාළි විය අතිවිත්ථාරං ආපජ්ජති, න ච සක්කා භහොති සුභඛන 

පරිග්ගභහතුං, තස්මානංසභමොධාභනත්වාඉභධවදස්සයිස්සාම. 

අයඤ්හි ඉධ අධිප්භපභතො පරිවාභසො නාම – පටිච්ඡන්නපරිවාභසො, 

සුද්ධන්තපරිවාභසො, සභමොධානපරිවාභසොති තිවිභධො භහොති. තත්ථ

පටිච්ඡන්නපරිවාභසොතාව යථාපටිච්ඡන්නායආපත්තියාදාතබ්භබො. කස්සචිහි 

එකාහපටිච්ඡන්නා ආපත්ති භහොති යථා අයං උදායිත්භථරස්ස, කස්සචි 

ද්වීහාදිපටිච්ඡන්නා යථා පරභතො ආගතා උදායිත්භථරස්භසව, කස්සචි එකා

ආපත්ති භහොති යථා අයං, කස්සචි ද්භව තිස්භසො තතුත්තරි වා යථා පරභතො

ආගතා, තස්මා පටිච්ඡන්නපරිවාසං භදන්භතනපඨමං තාව පටිච්ඡන්නොභවො
ජානිතබ්භබො. 

අයඤ්හි ආපත්තිනාමදසහාකාභරහි පටිච්ඡන්නාභහොති.තත්ථායංමාතිකා

–ආපත්තිචභහොතිආපත්තිසඤ්ඤීච, පකතත්භතොච භහොතිපකතත්තසඤ්ඤී 

ච, අනන්තරායිභකොචභහොතිඅනන්තරායිකසඤ්ඤී ච, පහුචභහොතිපහුසඤ්ඤී

ච, ඡාභදතුකාභමොචභහොතිඡාභදතිචාති. 

තත්ථ ආපත්ති ච කහොති ආපත්තිසඤ්ඤී චාති යං ආපන්භනො, සා
ආපත්තිභයව භහොති. භසොපි ච තත්ථ ආපත්තිසඤ්ඤීභයව. ඉති ජානන්භතො 

ඡාභදති, ඡන්නාව භහොති. අථ පනායං තත්ථ අනාපත්තිසඤ්ඤී, අච්ඡන්නා

භහොති, අනාපත්ති පන ආපත්තිසඤ්ඤායපි අනාපත්තිසඤ්ඤායපි
ඡාභදන්භතනාපි අච්ඡාදිතාව භහොති.ලහුකං වා ගරුකාතිගරුකං වාලහුකාති

ඡාභදති, අලජ්ජිපක්භඛ තිට්ඨති, ආපත්ති පන අච්ඡන්නා භහොති. ගරුකං

ලහුකාති මඤ්ඤමාභනො භදභසති, භනව භදසිතා භහොති, න ඡන්නා. ගරුකං
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ගරුකාති ඤත්වා ඡාභදති, ඡන්නා භහොති. ගරුකලහුකොවං න ජානාති, 

ආපත්තිංඡාභදමීතිඡාභදති, ඡන්නාවභහොති. 

පෙතත්කතොති තිවිධං උක්භඛපනීයකම්මං අකභතො – භසො භච

පකතත්තසඤ්ඤීහුත්වාඡාභදති, ඡන්නාභහොති.අථ‘‘මය්හංසඞ්භඝනකම්මං 

කත’’න්තිඅපකතත්තසඤ්ඤීහුත්වාඡාභදති, අච්ඡන්නාභහොති.අපකතත්භතන 
පකතත්තසඤ්ඤිනාවා අපකතත්තසඤ්ඤිනාවාඡාදිතාපි අච්ඡන්නාවභහොති.
වුත්තම්පි භචතං– 

‘‘ආපජ්ජතිගරුකංසාවභසසං, 

ඡාභදතිඅනාදරියංපටිච්ච; 

නභික්ඛුනීභනොචඵුභසයයවජ්ජං, 

පඤ්හාභමසාකුසභලහිචින්තිතා’’ති.(පරි.481); 

අයඤ්හි පඤ්භහොඋක්ඛිත්තභකනකථිභතො. 

අනන්තරායිකෙොති යස්ස දසසු අන්තරාභයසු එභකොපි නත්ථි, භසො භච

අනන්තරායිකසඤ්ඤී හුත්වා ඡාභදති, ඡන්නා භහොති. සභචපි භසො 
භීරුකජාතිකතාය අන්ධකාභර අමනුස්සචණ්ඩමිගෙභයන අන්තරායිකසඤ්ඤී

හුත්වාඡාභදති, අච්ඡන්නාවභහොති.යස්සහිපබ්බතවිහාභරවසන්තස්සකන්දරං

වා නදිං වා අතික්කමිත්වා ආභරොභචතබ්බං භහොති, අන්තරාමග්භග ච 

චණ්ඩවාළඅමනුස්සාදිෙයංඅත්ථි, මග්භගඅජගරානිපජ්ජන්ති, නදීපූරාභහොති, 

එකස්මිං පන සතිභයව අන්තරාභය අන්තරායිකසඤ්ඤී හුත්වා ඡාභදති, 
අච්ඡන්නාව භහොති. අන්තරායිකස්ස පන අන්තරායිකසඤ්ඤාය වා
අනන්තරායිකසඤ්ඤායවාඡාදයභතොඅච්ඡන්නාවභහොති. 

පහූතිභයොසක්භකොතිභික්ඛුභනොසන්තිකං ගන්තුඤ්භචවආභරොභචතුඤ්ච; 

භසො භච පහුසඤ්ඤී හුත්වා ඡාභදති, ඡන්නා භහොති. සචස්ස මුභඛ

අප්පමත්තභකො ගණ්භඩො වා භහොති, හනුකවාභතො වා විජ්ඣති, දන්භතො වා

රුජ්ජති, භික්ඛා වා මන්දා ලද්ධා භහොති, තාවතභකන පන භනව වත්තුං න

සක්භකොති න ගන්තුං; අපිච භඛො න සක්භකොමීති සඤ්ඤී භහොති, අයං පහු
හුත්වාඅප්පහුසඤ්ඤීනාම.ඉමිනාඡාදිතාපි අච්ඡාදිතා.අප්පහුනාපනවත්තුංවා

ගන්තුං වා අසමත්භථනපහුසඤ්ඤිනා වා අප්පහුසඤ්ඤිනාවා ඡාදිතා භහොතු, 
අච්ඡාදිතාව. 

ඡාකදතුොකමො ච කහොති ඡාකදති චාති ඉදං උත්තානත්ථභමව. සභච පන
ඡාභදස්සාමීති ධුරනික්භඛපං කත්වා පුභරෙත්භත වා පච්ඡාෙත්භත වා
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පඨමයාමාදීසු වා ලජ්ජිධම්මං ඔක්කමිත්වා අන්භතොඅරුභණභයවආභරොභචති, 
අයංඡාභදතුකාභමොනඡාභදතිනාම. 

යස්සපනඅභික්ඛුභකඨාභනවසන්තස්සආපත්තිංආපජ්ජිත්වා සොගස්ස
භික්ඛුභනො ආගමනං ආගභමන්තස්ස සොගසන්තිකං වා ගච්ඡන්තස්ස

අද්ධමාභසොපි මාභසොපි අතික්කමති, අයං න ඡාභදතුකාභමො ඡාභදති නාම, 
අයම්පිඅච්ඡන්නාවභහොති. 

භයො පන ආපන්නමත්භතොව අග්ගිං අක්කන්තපුරිභසො විය සහසා 

අපක්කමිත්වාසොගට්ඨානංගන්ත්වාආවිකභරොති, අයංනඡාභදතුකාභමොවන
ඡාභදතිනාම. සභචපනසොගංදිස්වාපි‘‘අයං භමඋපජ්ඣාභයොවාආචරිභයො

වා’’ති ලජ්ජායනාභරොභචති, ඡන්නාව භහොතිආපත්ති.උපජ්ඣායාදිොභවො හි

ඉධ අප්පමාණං අභවරිසොගමත්තභමව පමාණං, තස්මා අභවරිසොගස්ස
සන්තිභකආභරොභචතබ්බා. 

භයො පන විසොභගො භහොති සුත්වා පකාභසතුකාභමො, එවරූපස්ස 
උපජ්ඣායස්සාපිසන්තිභකනආභරොභචතබ්බා.තත්ථ පුභරෙත්තංවා ආපත්තිං

ආපන්භනො භහොතු පච්ඡාෙත්තං වා, දිවා වා රත්තිං වා යාව අරුණං න 

උග්ගච්ඡති තාව ආභරොභචතබ්බං. උද්ධස්භත අරුභණ පටිච්ඡන්නා භහොති, 
පටිච්ඡාදනපච්චයාචදුක්කටංආපජ්ජති.සොගසඞ්ඝාදිභසසංආපන්නස්සපන

සන්තිභක ආවි කාතුංනවට්ටති.සභචආවිකභරොති, ආපත්තිආවිකතාභහොති, 

දුක්කටා පන න මුච්චති, තස්මා සුද්ධස්ස සන්තිභක ආවිකාතබ්බා.

ආවිකභරොන්භතො ච ‘‘තුය්හං සන්තිභක එකං ආපත්තිං ආවිකභරොමී’’ති වා

‘‘ආචික්ඛාමී’’ති වා ‘‘ආභරොභචමී’’ති වා ‘‘මම එකං ආපත්තිං ආපන්නොවං

ජානාහී’’ති වා වදතු, ‘‘එකං ගරුකාපත්තිංආවිකභරොමී’’තිආදිනා වානභයන

වදතු, සබ්භබහිපිආකාභරහි අප්පටිච්ඡන්නාවභහොතීතිකුරුන්දියංවුත්තං.සභච

පන ලහුකාපත්තිං ආවිකභරොමීතිආදිනා නභයන වදති, පටිච්ඡන්නා භහොති, 

වත්ථුං ආභරොභචති, ආපත්තිං ආභරොභචති, උෙයං ආභරොභචති, තිවිභධනාපි
ආභරොචිතාව භහොති. ඉති ඉමානි දස කාරණානි උපලක්භඛත්වා 
පටිච්ඡන්නපරිවාසංභදන්භතනපඨමභමවපටිච්ඡන්නොභවොජානිතබ්භබො. 

තභතො පටිච්ඡන්නදිවභස ච ආපත්තිභයො ච සල්ලක්භඛත්වා සභච 

එකාහපටිච්ඡන්නා භහොති – ‘‘අහං, ෙන්භත, එකං ආපත්තිං ආපජ්ජිං
සඤ්භචතනිකං සුක්කවිස්සට්ඨිංඑකාහපටිච්ඡන්න’’න්තිඑවංයාචාභපත්වාඉධ
වුත්තනභයභනව කම්මවාචං වත්වා පරිවාභසො දාතබ්භබො. අථ

ද්වීහතීහාදිපටිච්ඡන්නා භහොති, ද්වීහපටිච්ඡන්නං තීහපටිච්ඡන්නං
චතූහපටිච්ඡන්නං පඤ්චාහපටිච්ඡන්නං ඡාහපටිච්ඡන්නං සත්තාහපටිච්ඡන්නං
අට්ඨාහපටිච්ඡන්නං නවාහපටිච්ඡන්නං දසාහපටිච්ඡන්නං
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එකාදසාහපටිච්ඡන්නං ද්වාදසාහපඅච්ඡන්නං භතරසාහපටිච්ඡන්නං 
චුද්දසාහපටිච්ඡන්නන්ති එවං යාව චුද්දස දිවසානි දිවසවභසන භයොජනා
කාතබ්බා. පඤ්චදස දිවසානි පටිච්ඡන්නාය පක්ඛපටිච්ඡන්නන්ති වත්වා

භයොජනා කාතබ්බා. තභතො යාව එකූනතිංසතිභමො දිවභසො, තාව
අතිභරකපක්ඛපටිච්ඡන්නන්ති. 

තභතො මාසපටිච්ඡන්නං අතිභරකමාසපටිච්ඡන්නං ද්භවමාසපටිච්ඡන්නං 
අතිභරකද්භවමාසපටිච්ඡන්නං භතමාසපටිච්ඡන්නං 
අතිභරකභතමාසපටිච්ඡන්නංචතුමාසපටිච්ඡන්නංඅතිභරකචතුමාසපටිච්ඡන්නං 
පඤ්චමාසපටිච්ඡන්නං අතිභරකපඤ්චමාසපටිච්ඡන්නං ඡමාසපටිච්ඡන්නං
අතිභරකඡමාසපටිච්ඡන්නං සත්තමාසපටිච්ඡන්නං 
අතිභරකසත්තමාසපටිච්ඡන්නං අට්ඨමාසපටිච්ඡන්නං
අතිභරකඅට්ඨමාසපටිච්ඡන්නං නවමාසපටිච්ඡන්නං
අතිභරකනවමාසපටිච්ඡන්නං දසමාසපටිච්ඡන්නං අතිභරකදසමාසපටිච්ඡන්නං
එකාදසමාසපටිච්ඡන්නං අතිභරකඑකාදසමාසපටිච්ඡන්නන්ති එවං භයොජනා
කාතබ්බා. සංවච්ඡභර පරිපුණ්භණ එකසංවච්ඡරපටිච්ඡන්නන්ති. තභතො පරං 
අතිභරකඑකසංවච්ඡර… ද්භවසංවච්ඡර… අතිභරකද්භවසංවච්ඡර…
තිසංවච්ඡර… අතිරභකතිසංවච්ඡර… චතුසංවච්ඡර… අතිභරකචතුසංවච්ඡර…
පඤ්චසංවච්ඡර… අතිභරකපඤ්චසංවච්ඡරපටිච්ඡන්නන්ති එවං යාව
සට්ඨිසංවච්ඡර… අතිභරකසට්ඨිසංවච්ඡරපටිච්ඡන්නන්ති වා තභතො වා
භිභයයොපිවත්වාභයොජනා කාතබ්බා. 

සභචපනද්භවතිස්භසොතතුත්තරිවාආපත්තිභයොභහොන්ති, යථාඉධ එකං

ආපත්තින්තිවුත්තං; එවංද්භවආපත්තිභයොතිස්භසොආපත්තිභයොතිවත්තබ්බං. 

තභතො පරං පන සතං වා භහොතු සහස්සං වා, සම්බහුලාති වත්තුං වට්ටති.

නානාවත්ථුකාසුපි ‘‘අහං, ෙන්භත, සම්බහුලා සඞ්ඝාදිභසසා ආපත්තිභයො

ආපජ්ජිං–එකං සුක්කවිස්සට්ඨිං, එකංකායසංසග්ගං, එකංදුට්ඨුල්ලවාචං, එකං

අත්තකාමං, එකං සඤ්චරිත්තං, එකාහපටිච්ඡන්නාභයො’’තිඑවංගණනවභසන

වා ‘‘අහං, ෙන්භත, සම්බහුලා සඞ්ඝාදිභසසා ආපත්තිභයො ආපජ්ජිං

නානාවත්ථුකාභයො එකාහපටිච්ඡන්නාභයො’’ති එවං වත්ථුකිත්තනවභසන වා, 

‘‘අහං, ෙන්භත, සම්බහුලා සඞ්ඝාදිභසසා ආපත්තිභයො ආපජ්ජිං 
එකාහපටිච්ඡන්නාභයො’’තිඑවංනාමමත්තවභසනවාභයොජනාකාතබ්බා. 

තත්ථ නාමං දුවිධං – සජාතිසාධාරණඤ්ච සබ්බසාධාරණඤ්ච. තත්ථ 

සඞ්ඝාදිභසභසොති සජාතිසාධාරණං, ආපත්තීති සබ්බසාධාරණං; තස්මා
‘‘සම්බහුලා ආපත්තිභයො ආපජ්ජිං එකාහපටිච්ඡන්නාභයො’’ති එවං
සබ්බසාධාරණනාමවභසනපි වත්තුං වට්ටති. ඉදඤ්හි සබ්බම්පි පරිවාසාදිකං
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විනයකම්මං වත්ථුවභසන භගොත්තවභසන නාමවභසන ආපත්තිවභසන ච
කාතුංවට්ටතිභයව. 

තත්ථ‘‘සුක්කවිස්සට්ඨී’’තිවත්ථුභචවභගොත්තඤ්ච. ‘‘සඞ්ඝාදිභසභසො’’ති
නාමඤ්භචව ආපත්ති ච. ‘‘කායසංසග්භගො’’ති වත්ථු භචව භගොත්තඤ්ච. 

‘‘සඞ්ඝාදිභසභසො’’ති නාමඤ්භචව ආපත්ති ච, තත්ථ ‘‘සුක්කවිස්සට්ඨිං 
කායසංසග්ග’’න්තිආදිනා වචභනනාපි ‘‘නානාවත්ථුකාභයො’’ති වචභනනාපි
වත්ථු භචව භගොත්තඤ්ච ගහිතං භහොති. ‘‘සඞ්ඝාදිභසභසො’’ති වචභනනාපි 

‘‘ආපත්තිභයො’’තිවචභනනාපිනාමඤ්භචවආපත්තිචගහිතාභහොති.ඉධපන
එකං ආපත්තිං ආපජ්ජිං සඤ්භචතනිකං ‘‘සුක්කවිස්සට්ඨි’’න්ති නාමම්පි

වත්ථුභගොත්තානිපි ගහිතාභනව.යථාචඉධ‘‘අයංඋදායිභික්ඛූ’’තිවුත්තං; එවං

භයො භයො ආපන්භනො භහොති, තස්ස තස්ස නාමං ගභහත්වා ‘‘අයං
ඉත්ථන්නාභමොභික්ඛූ’’තිකම්මවාචාකාතබ්බා. 

කම්මවාචාපරිභයොසාභන ච භතන භික්ඛුනා මාළකසීමායභමව ‘‘පරිවාසං 

සමාදියාමි, වත්තං සමාදියාමී’’ති වුත්තනභයභනව වත්තං සමාදාතබ්බං. 

සමාදියිත්වා තත්භථව සඞ්ඝස්ස ආභරොභචතබ්බං, ආභරොභචන්භතන ච එවං 
ආභරොභචතබ්බං– 

‘‘අහං, ෙන්භත, එකං ආපත්තිං ආපජ්ජිං සඤ්භචතනිකං 

සුක්කවිස්සට්ඨිං එකාහපටිච්ඡන්නං, භසොහං සඞ්ඝං එකිස්සා ආපත්තියා
සඤ්භචතනිකාය සුක්කවිස්සට්ඨියා එකාහපටිච්ඡන්නාය එකාහපරිවාසං

යාචිං, තස්ස භම සඞ්භඝො එකිස්සා ආපත්තියා සඤ්භචතනිකාය

සුක්කවිස්සට්ඨියා එකාහපටිච්ඡන්නාය එකාහපරිවාසං අදාසි, භසොහං

පරිවසාමි–‘භවදයාමහං, ෙන්භත, භවදයතී’තිමංසඞ්භඝො ධාභරතූ’’ති. 

ඉමඤ්චපනත්ථංගභහත්වායායකායචිොසායආභරොභචතුංවට්ටතිභයව. 

ආභරොභචත්වා සභච නික්ඛිපිතුකාභමො, වුත්තනභයභනව සඞ්ඝමජ්භඣ
නික්ඛිපිතබ්බං. මාළකභතො භික්ඛූසු නික්ඛන්භතසු එකස්සාපි සන්තිභක
නික්ඛිපිතුං වට්ටති. මාළකභතො නික්ඛමිත්වා සතිං පටිලෙන්භතන

සහගච්ඡන්තස්ස සන්තිභක නික්ඛිපිතබ්බං. සභච භසොපි පක්කන්භතො, 

අඤ්ඤස්ස යස්ස මාළභක නාභරොචිතං, තස්ස ආභරොභචත්වා නික්ඛිපිතබ්බං.
ආභරොභචන්භතනචඅවසාභන‘‘භවදයතීතිමංආයස්මාධාභරතූ’’ති වත්තබ්බං.

ද්වින්නං ආභරොභචන්භතන ‘‘ආයස්මන්තා ධාභරන්තූ’’ති, තිණ්ණං
ආභරොභචන්භතන ‘‘ආයස්මන්භතො ධාභරන්තූ’’ති වත්තබ්බං. 
නික්ඛිත්තකාලභතොපට්ඨායපකතත්තට්ඨාභනතිට්ඨති. 
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පටුන 

සභච අප්පභික්ඛුභකො විහාභරො භහොති, සොගා භික්ඛූ වසන්ති, වත්තං 
අනික්ඛිපිත්වා විහාභරභයව රත්තිපරිග්ගභහො කාතබ්භබො. අථ න සක්කා

භසොභධතුං, වුත්තනභයභනව වත්තං නික්ඛිපිත්වා පච්චූසසමභය එභකන
භික්ඛුනා සද්ධිං මානත්තවණ්ණනායං වුත්තනභයභනව උපචාරසීමං
අතික්කමිත්වා මහාමග්ගා ඔක්කම්ම පටිච්ඡන්භන ඨාභන නිසීදිත්වා
අන්භතොඅරුභණභයව වුත්තනභයභනව වත්තං සමාදියිත්වා තස්ස භික්ඛුභනො

පරිවාභසො ආභරොභචතබ්භබො. ආභරොභචන්භතන සභච නවකතභරො භහොති, 

‘‘ආවුභසො’’ති වත්තබ්බං. සභච වුඩ් තභරො, ‘‘ෙන්භත’’ති වත්තබ්බං. සභච

අඤ්භඤොභකොචිභික්ඛුභකනචිභදවකරණීභයනතංඨානංආගච්ඡති, සභචඑස

තං පස්සති, සද්දං වාස්ස සුණාති, ආභරොභචතබ්බං; අනාභරොභචන්තස්ස
රත්තිච්භඡභදො භචවවත්තභෙභදො ච. අථ ද්වාදසහත්ථංඋපචාරංඔක්කමිත්වා

අජානන්තස්භසවගච්ඡති, රත්තිච්භඡභදොභයව භහොති, වත්තභෙභදොපනනත්ථි. 

උග්ගභත අරුභණ වත්තං නික්ඛිපිතබ්බං. සභච භසො භික්ඛු භකනචිභදව

කරණීභයන පක්කන්භතො භහොති, යං අඤ්ඤං සබ්බපඨමං පස්සති, තස්ස 

ආභරොභචත්වා නික්ඛිපිතබ්බං. සභච පන කඤ්චි න පස්සති, විහාරං ගන්ත්වා
අත්තනා සද්ධිං ගතභික්ඛුස්ස සන්තිභක නික්ඛිපිතබ්බන්ති මහාසුමත්භථභරො

ආහ. මහාපදුමත්භථභරො පන ‘‘යං පඨමං පස්සති, තස්ස ආභරොභචත්වා

නික්ඛිපිතබ්බං, අයං නික්ඛිත්තවත්තස්සපරිහාභරො’’තිආහ. 

එවං යත්තකානි දිවසානිආපත්ති පටිච්ඡන්නා භහොති, තත්තකානි තභතො 
අධිකතරානි වා කුක්කුච්චවිභනොදනත්ථාය පරිවසිත්වා සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා
වත්තං සමාදියිත්වා මානත්තං යාචිතබ්බං. අයඤ්හි වත්භත සමාදින්භන එව
මානත්තාරභහොභහොති නික්ඛිත්තවත්භතනපරිවුත්ථත්තා.අනික්ඛිත්තවත්තස්ස

පන පුන සමාදානකිච්චං නත්ථි, භසො හි පටිච්ඡන්නදිවසාතික්කභමභනව

මානත්තාරභහො භහොති, තස්මා තස්ස මානත්තං දාතබ්බභමව. ඉදං

පටිච්ඡන්නමානත්තං නාම. තං භදන්භතන සභච එකාපත්ති භහොති, පාළියං

වුත්තනභයභනව දාතබ්බං. අථ ද්භව වා තිස්භසො වා ‘‘භසොහං
පරිවුත්ථපරිවාභසො සඞ්ඝං ද්වින්නං ආපත්තීනං තිස්සන්නං ආපත්තීනං 
එකාහපටිච්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං යාචාමී’’ති පරිවාභස
වුත්තනභයභනවආපත්තිභයොච දිවභසචසල්ලක්භඛත්වාභයොජනාකාතබ්බා. 

අප්පටිච්ඡන්නාපත්තිං පටිච්ඡන්නාපත්තියා සභමොධාභනත්වාපි දාතුං

වට්ටති.කථං? පටිච්ඡන්නායඑකාහපරිවාසංවසිත්වා– 

‘‘අහං, ෙන්භත, එකං ආපත්තිං ආපජ්ජිං සඤ්භචතනිකං 

සුක්කවිස්සට්ඨිං එකාහපටිච්ඡන්නං, භසොහං සඞ්ඝං එකිස්සා ආපත්තියා
සඤ්භචතනිකාය සුක්කවිස්සට්ඨියා එකාහපටිච්ඡන්නාය එකාහපරිවාසං
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යාචිං, තස්ස භම සඞ්භඝො එකිස්සා ආපත්තියා සඤ්භචතනිකාය

සුක්කවිස්සට්ඨියා එකාහපටිච්ඡන්නාය එකාහපරිවාසං අදාසි, භසොහං

පරිවුත්ථපරිවාභසො. අහං, ෙන්භත, එකං ආපත්තිංආපජ්ජිංසඤ්භචතනිකං

සුක්කවිස්සට්ඨිං අප්පටිච්ඡන්නං. භසොහං, ෙන්භත, සඞ්ඝං තාසං
ආපත්තීනං සඤ්භචතනිකානං සුක්කවිස්සට්ඨීනං පටිච්ඡන්නාය ච 
අප්පටිච්ඡන්නායචඡාරත්තංමානත්තංයාචාමී’’ති. 

අථස්සතදනුරූපංකම්මවාචංකත්වාමානත්තංදාතබ්බං.සභච පටිච්ඡන්නා

ද්භව, අප්පටිච්ඡන්නා එකා ‘‘පටිච්ඡන්නානඤ්ච අප්පටිච්ඡන්නාය චා’’ති

වත්තබ්බං. අථ පටිච්ඡන්නා එකා, අප්පටිච්ඡන්නා ද්භව, ‘‘පටිච්ඡන්නාය ච

අප්පටිච්ඡන්නානඤ්චා’’ති වත්තබ්බං. සභච පටිච්ඡන්නාපි ද්භව, 

අප්පටිච්ඡන්නාපි ද්භව, ‘‘පටිච්ඡන්නානඤ්ච අප්පටිච්ඡන්නානඤ්චා’’ති
වත්තබ්බං. සබ්බත්ථ අනුරූපං කම්මවාචං කත්වා මානත්තං දාතබ්බං.
චිණ්ණමානත්තස්ස ච තදනුරූපභමව කම්මවාචං කත්වා අබ්ොනං කාතබ්බං.
ඉධ පන එකාපත්තිවභසන වුත්තං. ඉති යං පටිච්ඡන්නාය ආපත්තියා 

පරිවාසාවසාභනමානත්තංදියයති, ඉදංපටිච්ඡන්නමානත්තංනාම.එවභමත්ථ
එභකභනව භයොජනාමුභඛන පටිච්ඡන්නපරිවාභසො ච පටිච්ඡන්නමානත්තඤ්ච
වුත්තන්ති භවදිතබ්බං. පක්ඛමානත්තං සභමොධානමානත්තඤ්ච
අවභසසපරිවාසකථාවසාභනකථයිස්සාම. 

සුද්ධන්තපරිවාභසො සභමොධානපරිවාභසොති හි ද්භව පරිවාසා අවභසසා. 

තත්ථ ‘‘සුද්ධන්තපරිවාකසො’’ නාම පරභතො අධම්මිකමානත්තචාරාවසාභන
‘‘භතන භඛො පන සමභයන අඤ්ඤතභරො භික්ඛු සම්බහුලා සඞ්ඝාදිභසසා

ආපත්තිභයොආපන්භනොභහොති, ආපත්තිපරියන්තංනජානාති, රත්තිපරියන්තං 
න ජානාතී’’ති ඉමස්මිං වත්ථුස්මිං අනුඤ්ඤාතපරිවාභසො. භසො දුවිභධො –

චූළසුද්ධන්භතො, මහාසුද්ධන්භතොති.දුවිභධොපිභචසරත්තිපරිච්භඡදංසකලංවා
එකච්චංවාඅජානන්තස්ස චඅස්සරන්තස්සචතත්ථභවමතිකස්සචදාතබ්භබො.
ආපත්තිපරියන්තංපනඑත්තකාඅහං ආපත්තිභයොආපන්භනොතිජානාතුවාමා

වා, අකාරණභමතං. 

තත්ථ භයො උපසම්පදභතො පට්ඨාය අනුභලොමක්කභමන වා
ආභරොචිතදිවසභතො පට්ඨාය පටිභලොමක්කභමන වා ‘‘අසුකඤ්ච අසුකඤ්ච
දිවසං වා පක්ඛං වා මාසං වා සංවච්ඡරං වා තව සුද්ධොවං ජානාසී’’ති

පුච්ඡියමාභනො‘‘ආම, ෙන්භත, ජානාමි, එත්තකං නාමකාලංඅහංසුද්භධො’’ති

වදති, තස්සදින්භනොසුද්ධන්තපරිවාභසො ‘‘චූළසුද්ධන්කතො’’තිවුච්චති. 

තං ගභහත්වා පරිවසන්භතන යත්තකං කාලං අත්තභනො සුද්ධිං ජානාති, 
තත්තකං අපභනත්වා අවභසසං මාසං වා ද්භවමාසං වා පරිවසිතබ්බං. සභච
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මාසමත්තං අසුද්භධොම්හීති සල්ලක්භඛත්වා අග්ගභහසි පරිවසන්භතො ච පුන

අඤ්ඤං මාසං සරති, තම්පි මාසං පරිවසිතබ්බභමව. පුන පරිවාසදානකිච්චං

නත්ථි.අථද්භවමාසං අසුද්භධොම්හීතිසල්ලක්භඛත්වාඅග්ගභහසි, පරිවසන්භතො

ච මාසමත්තභමවාහං අසුද්භධොම්හීති සන්නිට්ඨානං කභරොති, මාසභමව
පරිවසිතබ්බං.පුන පරිවාසදානකිච්චංනත්ථි.අයඤ්හිසුද්ධන්තපරිවාභසොනාම 

උද්ධම්පිආභරොහති, භහට්ඨාපිඔභරොහති, ඉදමස්සලක්ඛණං.අඤ්ඤස්මිංපන 
ආපත්තිවුට්ඨාභන ඉදං ලක්ඛණං – භයො අප්පටිච්ඡන්නං ආපත්තිං

පටිච්ඡන්නාති විනයකම්මංකභරොති, තස්සආපත්තිවුට්ඨාති.භයොපටිච්ඡන්නං

අප්පටිච්ඡන්නාති විනයකම්මං කභරොති, තස්ස න වුට්ඨාති. අචිරපටිච්ඡන්නං
චිරපටිච්ඡන්නාති කභරොන්තස්සාපිවුට්ඨාති.චිරපටිච්ඡන්නංඅචිරපටිච්ඡන්නාති 

කභරොන්තස්ස න වුට්ඨාති. එකං ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා සම්බහුලාති 

කභරොන්තස්සාපිවුට්ඨාති, එකංවිනාසම්බහුලානං අොවභතො.සම්බහුලාපන
ආපජ්ජිත්වා එකංආපජ්ජින්තිකභරොන්තස්සනවුට්ඨාති. 

භයො පන යථාවුත්භතන අනුභලොමපටිභලොමනභයන පුච්ඡියමාභනොපි 

රත්තිපරියන්තංනජානාතිභනවසරතිභවමතිභකොවාභහොති, තස්සදින්භනො 

සුද්ධන්තපරිවාභසො ‘‘මහාසුද්ධන්කතො’’තිවුච්චති.තං ගභහත්වාගහිතදිවසභතො

පට්ඨායයාවඋපසම්පදදිවභසො, තාවරත්තිභයොගභණත්වා පරිවසිතබ්බං.අයං

උද්ධං නාභරොහති, භහට්ඨා පන ඔභරොහති. තස්මා සභච පරිවසන්භතො 

රත්තිපරිච්භඡභද සන්නිට්ඨානං කභරොති, මාභසො වා සංවච්ඡභරො වා මය්හං
ආපන්නස්සාති මාසං වා සංවච්ඡරං වා පරිවසිතබ්බං.
පරිවාසයාචනදානලක්ඛණං පභනත්ථ පරභතො පාළියං ආගතනභයභනව
භවදිතබ්බං. කම්මවාචාපරිභයොසාභන වත්තසමාදානමානත්තඅබ්ොනානි 

වුත්තනයාභනව.අයංසුද්ධන්තපරිවාභසොනාම. 

‘‘සකමොධානපරිවාකසො’’ නාම තිවිභධො භහොති – ඔධානසභමොධාභනො, 

අග්ඝසභමොධාභනො, මිස්සකසභමොධාභනොති.තත්ථ ‘‘ඔධානසකමොධාකනො’’ නාම
– අන්තරාපත්තිං ආපජ්ජිත්වා පටිච්ඡාභදන්තස්ස පරිවුත්ථදිවභස ඔධුනිත්වා
මක්භඛත්වාපුරිමායආපත්තියා මූලදිවසපරිච්භඡභදපච්ඡාආපන්නංආපත්තිං
සභමොදහිත්වා දාතබ්බපරිවාභසො වුච්චති. භසො පරභතො ‘‘භතන හි භික්ඛභව
සඞ්භඝො උදායිං භික්ඛුං අන්තරා එකිස්සා ආපත්තියා සඤ්භචතනිකාය
සුක්කවිස්සට්ඨියා පඤ්චාහපටිච්ඡන්නාය මූලාය පටිකස්සිත්වා පුරිමාය
ආපත්තියා සභමොධානපරිවාසං භදතූ’’ති ඉභතො පට්ඨාය විත්ථාරභතො 
පාළියංභයවආගභතො. 

අයං පභනත්ථ විනිච්ඡභයො – භයො පටිච්ඡන්නාය ආපත්තියා පරිවාසං 
ගභහත්වා පරිවසන්භතො වා මානත්තාරභහො වා මානත්තං චරන්භතො වා
අබ්ොනාරභහො වා අඤ්ඤං ආපත්තිංආපජ්ජිත්වා පුරිමායආපත්තියා සමා වා
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පටුන 

ඌනතරා වා රත්තිභයො පටිච්ඡාභදති, තස්ස මූලායපටිකස්සභනන භත 
පරිවුත්ථදිවභසච මානත්තචිණ්ණදිවභසචසබ්භබඔධුනිත්වාඅදිවභසකත්වා
පච්ඡා ආපන්නාපත්තිං මූලාපත්තියං සභමොධාය පරිවාභසො දාතබ්භබො. භතන

සභච මූලාපත්ති පක්ඛපටිච්ඡන්නා, අන්තරාපත්ති ඌනකපක්ඛපටිච්ඡන්නා, 
පුන පක්ඛභමව පරිවාභසො පරිවසිතබ්භබො. අථාපි අන්තරාපත්ති
පක්ඛපටිච්ඡන්නාව පක්ඛභමව පරිවසිතබ්බං. එභතනුපාභයන යාව

සට්ඨිවස්සපටිච්ඡන්නාමූලාපත්ති, තාවවිනිච්ඡභයො භවදිතබ්භබො.සට්ඨිවස්සානි
පරිවසිත්වාමානත්තාරභහොහුත්වාපිහිඑකදිවසං අන්තරාපත්තිංපටිච්ඡාභදත්වා
පුනපිසට්ඨිවස්සානිපරිවාසාරභහොභහොති. 

සභචපනඅන්තරාපත්තිමූලාපත්තිභතොඅතිභරකපටිච්ඡන්නාභහොති, තත්ථ
‘‘කිං කාතබ්බ’’න්ති වුත්භත මහාසුමත්භථභරො ආහ – ‘‘අභතකිච්භඡො අයං

පුග්ගභලො, අභතකිච්භඡො නාම ආවිකාරාභපත්වා විස්සජ්භජතබ්භබො’’ති.

මහාපදුමත්භථභරො පනාහ – ‘‘කස්මා අභතකිච්භඡො නාම, නනු අයං

සමුච්චයක්ඛන්ධභකො නාම බුද්ධානං ඨිතකාලසදිභසො, ආපත්ති නාම
පටිච්ඡන්නා වා භහොතු අප්පටිච්ඡන්නා වා සමකඌනතරඅතිභරකපටිච්ඡන්නා 

වා විනයධරස්ස කම්මවාචං භයොභජතුං සමත්ථොභවොභයභවත්ථ පමාණං, 

තස්මා යා අතිභරකපටිච්ඡන්නා භහොති, තං මූලාපත්තිං කත්වා තත්ථ ඉතරං
සභමොධායපරිවාභසො දාතබ්භබො’’ති.අයං‘‘ඔධානසභමොධාභනො’’නාම. 

‘‘අග්ඝසකමොධාකනො’’ නාම සම්බහුලාසු ආපත්තීසු යා එකා වා ද්භව වා

තිස්භසො වා සම්බහුලා වා ආපත්තිභයො සබ්බචිරපටිච්ඡන්නාභයො, තාසං
අග්භඝන සභමොධාය තාසං රත්තිපරිච්භඡදවභසන අවභසසානං 
ඌනතරපටිච්ඡන්නානං ආපත්තීනං පරිවාභසො දියයති. අයං වුච්චති
අග්ඝසභමොධාභනො. භසොපි පරභතො ‘‘භතන භඛො පන සමභයන අඤ්ඤතභරො

භික්ඛුසම්බහුලාසඞ්ඝාදිභසසාආපත්තිභයොආපන්භනො භහොති, එකාආපත්ති
එකාහපටිච්ඡන්නා එකා ආපත්ති ද්වීහපටිච්ඡන්නා’’තිආදිනා නභයන පාළියං
ආගභතොභයව. 

යස්ස පනසතංආපත්තිභයොදසාහපටිච්ඡන්නා, අපරම්පිසතංආපත්තිභයො
දසාහපටිච්ඡන්නාති එවං දසක්ඛත්තුං කත්වා ආපත්තිසහස්සං 

දිවසසතපටිච්ඡන්නංභහොති, භතනකිංකාතබ්බන්ති? සබ්බංසභමොදහිත්වාදස
දිවභස පරිවසිතබ්බං. එවං එභකභනව දසාභහන දිවසසතම්පි පරිවසිතභමව 

භහොති. වුත්තම්පිභචතං– 

‘‘දසසතං රත්තිසතං, ආපත්තිභයො ඡාදයිත්වාන; 

දසරත්තිභයොවසිත්වාන, මුච්භචයයපාරිවාසිභකො’’ති.(පරි. 477); 
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අයංඅග්ඝසභමොධාභනොනාම. 

‘‘මිස්සෙසකමොධාකනො’’ නාම–භයො නානාවත්ථුකාආපත්තිභයොඑකභතො
කත්වාදියයති.තත්රායංනභයො– 

‘‘අහං, ෙන්භත, සම්බහුලාසඞ්ඝාදිභසසාආපත්තිභයොආපජ්ජිංඑකං 

සුක්කවිස්සට්ඨිං, එකං කායසංසග්ගං, එකං දුට්ඨුල්ලවාචං, එකං

අත්තකාමං, එකං සඤ්චරිත්තං, එකංකුටිකාරං, එකංවිහාරකාරං, එකං

දුට්ඨභදොසං, එකංඅඤ්ඤොගියං, එකං සඞ්ඝභෙදං, එකංභෙදානුවත්තකං, 

එකංදුබ්බචං, එකංකුලදූසකං, භසොහං, ෙන්භත, සඞ්ඝං තාසංආපත්තීනං
සභමොධානපරිවාසංයාචාමී’’ති– 

තික්ඛත්තුංයාචාභපත්වාතදනුරූපායකම්මවාචායපරිවාභසො දාතබ්භබො. 

එත්ථ ච සඞ්ඝාදිභසසා ආපත්තිභයො ආපජ්ජිං නානාවත්ථුකාභයොතිපි 

සඞ්ඝාදිභසසා ආපත්තිභයො ආපජ්ජින්තිපි එවං පුබ්භබ වුත්තනභයන
වත්ථුවභසනපි භගොත්තවභසනපි නාමවභසනපි ආපත්තිවභසනපි භයොභජත්වා
කම්මවාචං කාතුං වට්ටතිභයවාති අයං මිස්සකසභමොධාභනො.
සබ්බපරිවාසකම්මවාචාවසාභන පන නික්ඛිත්තානික්ඛිත්තවත්තාදිකථා 
පුරිමනභයභනවභවදිතබ්බාති. 

පරිවාසකථානිට්ඨිතා. 

ඉදානි යං වුත්තං ‘‘පක්ඛමානත්තඤ්ච සභමොධානමානත්තඤ්ච

අවභසසපරිවාසකථාවසාභන කථයිස්සාමා’’ති, තස්භසොකාභසො සම්පත්භතො, 

තස්මා වුච්චති – ‘‘පක්ඛමානත්ත’’න්තිභික්ඛුනියා දාතබ්බමානත්තං. තං පන
පටිච්ඡන්නායපි අප්පටිච්ඡන්නායපි ආපත්තියා අඩ් මාසභමව දාතබ්බං.
වුත්තඤ්භහතං – ‘‘ගරුධම්මං අජ්ඣාපන්නාය භික්ඛුනියා උෙභතොසඞ්භඝ 

පක්ඛමානත්තංචරිතබ්බ’’න්ති(චූළව.403). තංපනභික්ඛුනීහිඅත්තභනොසීමං 
භසොභධත්වා විහාරසීමාය වා විහාරසීමං භසොභධතුං අසක්භකොන්තීහි
ඛණ්ඩසීමාය වා සබ්බන්තිභමන පරිච්භඡභදන චතුවග්ගගණං

සන්නිපාතාභපත්වාදාතබ්බං.සභචඑකාආපත්තිභහොතිඑකිස්සාවභසන, සභච 
ද්භව වා තිස්භසො වා සම්බහුලා වා එකවත්ථුකා වා නානාවත්ථුකා වා තාසං
තාසං වභසන වත්ථුභගොත්තනාමආපත්තීසු යං යං ඉච්ඡති තං තං ආදාය
භයොජනාකාතබ්බා. 

තත්රිදං එකාපත්තිවභසන මුඛමත්තදස්සනං, තාය ආපන්නාය භික්ඛුනියා
භික්ඛුනිසඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා වුඩ් ානං
භික්ඛුනීනං පාභද වන්දිත්වා උක්කුටිකං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගභහත්වා
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එවමස්සවචනීභයො–‘‘අහං, අභයය, එකංආපත්තිංආපජ්ජිංගාමන්තරං, සාහං, 

අභයය, එකිස්සාආපත්තියාගාමන්තරායපක්ඛමානත්තංයාචාමී’’ති. 

එවං තික්ඛත්තුං යාචාභපත්වා බයත්තාය භික්ඛුනියා පටිබලාය සඞ්භඝො
ඤාභපතබ්භබො– 

‘‘සුණාතු භම අභයය සඞ්භඝො, අයං ඉත්ථන්නාමා භික්ඛුනී එකං 

ආපත්තිංආපජ්ජිගාමන්තරං, සාසඞ්ඝංඑකිස්සාආපත්තියාගාමන්තරාය 

පක්ඛමානත්තං යාචති, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්භඝො
ඉත්ථන්නාමාය භික්ඛුනියා එකිස්සා ආපත්තියා ගාමන්තරාය

පක්ඛමානත්තංදභදයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු භම අභයය සඞ්භඝො, අයං…භප.… දුතියම්පි… තතියම්පි 
එතමත්ථං වදාමි. සුණාතු භම අභයය සඞ්භඝො…භප.… භදති… දින්නං
සඞ්භඝන ඉත්ථන්නාමාය භික්ඛුනියා එකිස්සා ආපත්තියා ගාමන්තරාය

පක්ඛමානත්තං, ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී; එවභමතංධාරයාමී’’ති. 

කම්මවාචාපරිභයොසාභන වත්තං සමාදියිත්වා භික්ඛුමානත්තකථාය
වුත්තනභයභනව සඞ්ඝස්ස ආභරොභචත්වා නික්ඛිත්තවත්තං වසිතුකාමාය
තත්භථවසඞ්ඝමජ්භඣවාපක්කන්තාසුභික්ඛුනීසුඑකභික්ඛුනියාවා දුතියිකාය
වා සන්තිභක වුත්තනභයභනව නික්ඛිපිතබ්බං. අඤ්ඤිස්සා පනආගන්තුකාය 

සන්තිභක ආභරොභචත්වා නික්ඛිපිතබ්බං. නික්ඛිත්තකාලභතො පට්ඨාය
පකතත්තට්ඨාභන තිට්ඨති. පුන සමාදියිත්වා අරුණං උට්ඨාභපන්තියා පන
භික්ඛුනීනංභයවසන්තිභක වසිතුංනලෙති. ‘‘උෙභතොසඞ්භඝපක්ඛමානත්තං
චරිතබ්බ’’න්ති හි වුත්තං. තස්මා අස්සා ආචරියුපජ්ඣායාහි විහාරං ගන්ත්වා
සඞ්ගාහකපක්භඛ ඨිභතො එභකො මහාභථභරො වා ධම්මකථිභකො වා භික්ඛු

වත්තබ්භබො – ‘‘එකිස්සා භික්ඛුනියා විනයකම්මං කත්තබ්බමත්ථි, තත්ර භනො

අයයා, චත්තාභරො භික්ඛූ භපභසථා’’ති. සඞ්ගහං අකාතුං න ලබ්ෙති, 
භපභසස්සාමීතිවත්තබ්බං.චතූහි පකතත්තභික්ඛුනීහිමානත්තචාරිනිංභික්ඛුනිං
ගභහත්වා අන්භතොඅරුභණභයව නික්ඛමිත්වා ගාමූපචාරභතො ද්භව
භලඩ්ඩුපාභත අතික්කමිත්වා මග්ගා ඔක්කම්ම ගුම්බවතිආදීහි
පටිච්ඡන්නට්ඨාභන නිසීදිතබ්බං. විහාරූපචාරභතොපි ද්භව භලඩ්ඩුපාතා 
අතික්කමිතබ්බා චතූහි පකතත්තභික්ඛූහිපි තත්ථ ගන්තබ්බං. ගන්ත්වා පන 

භික්ඛුනීහි සද්ධිං න එකට්ඨාභන නිසීදිතබ්බං, පටික්කමිත්වා අවිදූරට්ඨාභන 
නිසීදිතබ්බං.කුරුන්දිමහාපච්චරීසුපන‘‘භික්ඛුනීහිපිබයත්තංඑකංවාද්භවවා 
උපාසිකාභයො භික්ඛූහිපි එකං වා ද්භව වා උපාසභක අත්තරක්ඛණත්ථාය
ගභහත්වා ගන්තබ්බ’’න්ති වුත්තං. කුරුන්දියංභයව ච භික්ඛුනුපස්සයස්ස ච

විහාරස්සච උපචාරංමුඤ්චිතුංවට්ටතී’’තිවුත්තං, ගාමස්සාතිනවුත්තං. 
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එවංනිසින්භනසුපනභික්ඛූසුචභික්ඛුනීසුචතායභික්ඛුනියා ‘‘මානත්තං

සමාදියාමි, වත්තං සමාදියාමී’’ති වත්තං සමාදියිත්වා භික්ඛුනීසඞ්ඝස්ස තාව
එවංආභරොභචතබ්බං– 

‘‘අහං, අභයය, එකං ආපත්තිං ආපජ්ජිං ගාමන්තරං, සාහං සඞ්ඝං 

එකිස්සා ආපත්තියා ගාමන්තරාය පක්ඛමානත්තං යාචිං, තස්ස භම

සඞ්භඝො එකිස්සා ආපත්තියා ගාමන්තරාය පක්ඛමානත්තං අදාසි, සාහං

පක්ඛමානත්තං චරාමි, ‘භවදයාමහං, අභයය, භවදයතී’ති මං සඞ්භඝො
ධාභරතූ’’ති. 

තභතො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා එවං ආභරොභචතබ්බං – ‘‘අහං, 

අයයා, එකං ආපත්තිං ආපජ්ජිං …භප.… භවදයාමහං, අයයා, භවදයතීති මං
සඞ්භඝො ධාභරතූ’’ති.ඉධාපියායකායචිොසාය ආභරොභචතුංවට්ටති. 

ආභරොභචත්වා ච භික්ඛුනිසඞ්ඝස්භසව සන්තිභක නිසීදිතබ්බං, 

ආභරොචිතකාලභතො පට්ඨායභික්ඛූනං ගන්තුං වට්ටති. සභචසාසඞ්කං භහොති, 

භික්ඛුනිභයො තත්භථවඨානංපච්චාසීසන්ති, ඨාතබ්බං.සභචඅඤ්භඤොභික්ඛුවා

භික්ඛුනී වාතංඨානංඑති, පස්සන්තියාආභරොභචතබ්බං.භනොභචආභරොභචති, 
රත්තිච්භඡභදො භචව වත්තභෙදදුක්කටඤ්ච. සභච අජානන්තියා එව උපචාරං

ඔක්කමිත්වා ගච්ඡති, රත්තිච්භඡභදොව භහොති, න වත්තභෙදදුක්කටං. සභච

භික්ඛුනිභයො උපජ්ඣායාදීනං වත්තකරණත්ථං පභගව ගන්තුකාමා භහොන්ති, 
රත්තිවිප්පවාසගණඔහීයනගාමන්තරාපත්තිරක්ඛණත්ථං එකං භික්ඛුනිං
ඨභපත්වා ගන්තබ්බං. තාය අරුභණ උට්ඨිභත තස්සා සන්තිභක වත්තං
නික්ඛිපිතබ්බං. එභතනුපාභයන අඛණ්ඩා පඤ්චදස රත්තිභයො මානත්තං
චරිතබ්බං. 

අනික්ඛිත්තවත්තාය පන පාරිවාසිකක්ඛන්ධභක වුත්තනභයභනව සම්මා 
වත්තිතබ්බං.අයංපනවිභසභසො–‘‘ආගන්තුකස්සආභරොභචතබ්බ’’න්තිඑත්ථ
යත්තකා පුභරෙත්තං වා පච්ඡාෙත්තං වාතංගාමංභික්ඛූ වාභික්ඛුනිභයො වා

ආගච්ඡන්ති, සබ්භබසං ආභරොභචතබ්බං. අනාභරොභචන්තියා රත්තිච්භඡභදො ච
වත්තභෙදදුක්කටඤ්ච.සභචපි රත්තිංභකොචිභික්ඛුතංගාමූපචාරංඔක්කමිත්වා

ගච්ඡති, රත්තිච්භඡභදො භහොතිභයව, අජානනපච්චයා පන වත්තභෙදභතො
මුච්චති. කුරුන්දිආදීසු පන අනික්ඛිත්තවත්තභික්ඛූනං වුත්තනභයභනව
කභථතබ්බන්ති වුත්තං. තං පාරිවාසිකවත්තාදීනං උපචාරසීමාය

පරිච්ඡින්නත්තා යුත්තතරං දිස්සති. උභපොසභථ ආභරොභචතබ්බං, පවාරණාය

ආභරොභචතබ්බං, චතුන්නං භික්ඛූනඤ්ච භික්ඛුනීනඤ්ච භදවසිකං 

ආභරොභචතබ්බං. සභච භික්ඛූනං තස්මිං ගාභම භික්ඛාචාභරො සම්පජ්ජති, 

තත්භථව ගන්තබ්බං.භනොභචසම්පජ්ජති, අඤ්ඤත්රචරිත්වාපිතත්රආගන්ත්වා
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අත්තානං දස්භසත්වා ගන්තබ්බං. බහිගාභම වා සඞ්භකතට්ඨානං කාතබ්බං – 

‘‘අසුකස්මිං නාම ඨාභන අම්භහ පස්සිස්සසී’’ති. තාය සඞ්භකතට්ඨානං
ගන්ත්වා ආභරොභචතබ්බං. සඞ්භකතට්ඨාභන අදිස්වා විහාරං ගන්ත්වා
ආභරොභචතබ්බං. විහාභර සබ්බභික්ඛූනං ආභරොභචතබ්බං. සභච සබ්භබසං

සක්කා න භහොති ආභරොභචතුං, බහිඋපචාරසීමාය ඨත්වා භික්ඛුනිභයො
භපභසතබ්බා. තාහි ආනීතානං චතුන්නං භික්ඛූනං ආභරොභචතබ්බං. සභච 

විහාභරො දූභරො භහොති සාසඞ්භකො, උපාසභක ච උපාසිකාභයො ච ගභහත්වා

ගන්තබ්බං.සභචපනඅයං එකාවසති, රත්තිවිප්පවාසංආපජ්ජති, තස්මාස්සා
එකාපකතත්තාභික්ඛුනී සම්මන්නිත්වාදාතබ්බාඑකච්ඡන්භනවසනත්ථාය. 

එවං අඛණ්ඩං මානත්තං චරිත්වා වීසතිගභණ භික්ඛුනිසඞ්භඝ
වුත්තනභයභනවඅබ්ොනංකාතබ්බං.සභචමානත්තංචරමානා අන්තරාපත්තිං

ආපජ්ජති, මූලාය පටිකස්සිත්වා තස්සා ආපත්තියා මානත්තං දාතබ්බන්ති
කුරුන්දියංවුත්තං.ඉදං‘‘පක්ඛමානත්තං’’ නාම. 

‘‘සකමොධානමානත්තං’’ පන තිවිධං භහොති – ඔධානසභමොධානං, 

අග්ඝසභමොධානං, මිස්සකසභමොධානන්ති. තත්ථ යභදතං පරභතො
උදායිත්භථරස්ස පඤ්චාහපටිච්ඡන්නාය ආපත්තියා පරිවාසං පරිවසන්තස්ස
පරිවාභස ච මානත්තාරහට්ඨාභන ච අන්තරාපත්තිං ආපජ්ජිත්වා

මූලායපටිකස්සිතස්ස ‘‘භතන හි, භික්ඛභව, සඞ්භඝො උදායිස්ස භික්ඛුභනො

තිස්සන්නං ආපත්තීනං ඡාරත්තං මානත්තං භදතූ’’ති මානත්තං අනුඤ්ඤාතං, 

ඉදං ‘‘ඔධානසකමොධානං’’ නාම. ඉදඤ්හි පුනප්පුනං මූලායපටිකස්සභනන

පරිවුත්ථදිවභස ඔධුනිත්වා පුරිමාපත්තීහි සද්ධිං සභමොධාය දින්නං, තස්මා
ඔධානසභමොධානන්ති වුච්චති.කුරුන්දියං පන ‘‘සභමොධානපරිවාසං වුත්ථස්ස
දාතබ්බංමානත්තංසභමොධානමානත්ත’’න්තිවුත්තං.තම්පිභතනපරියාභයන 
යුජ්ජති. 

අග්ඝසකමොධානං පන මිස්සෙසකමොධානඤ්ච 
අග්ඝසභමොධානමිස්සකසභමොධානපරිවාසාවසාභන දාතබ්බමානත්තභමව

වුච්චති, තංපරිවාසකම්මවාචානුසාභරනභයොභජත්වා දාතබ්බං. එත්තාවතායං

වුත්තං‘‘භතනහි, භික්ඛභව, සඞ්භඝොඋදායිස්සභික්ඛුභනොඑකිස්සා ආපත්තියා
සඤ්භචතනිකාය සුක්කවිස්සට්ඨියා එකාහපටිච්ඡන්නාය එකාහපරිවාසං 
භදතූතිආදිනා නභයනපාළියංඅභනභකහිආකාභරහිපරිවාභසොච මානත්තඤ්ච

වුත්තං, තස්ස යස්මා ආගතාගතඨාභන විනිච්ඡභයො වුච්චමාභනො පාළි විය 

අතිවිත්ථාරංආපජ්ජති, නචසක්කා භහොතිසුභඛනපරිග්ගභහතුං, තස්මානං 

සභමොධාභනත්වාඉභධවදස්භසස්සාමා’’ති, තදිදංඅත්ථභතොසම්පාදිතංභහොති. 
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පටිච්ඡන්නපරිවාසෙථා 

102. ඉදානියා තාවඅයංපටිච්ඡන්නායඑකිස්සාආපත්තියාවභසනපාළි

වුත්තා, සා උත්තානත්ථාව. 

108. තභතො පරං ද්වීහතීහචතූහපඤ්චාහපටිච්ඡන්නානං වභසන පාළිං
වත්වා පඤ්චාහපටිච්ඡන්නාය පරිවාසභතො පට්ඨාය අන්තරාපත්ති දස්සිතා.

යස්මා පන තං ආපත්තිං ආපන්භනො මූලායපටිකස්සනාරභහො නාම භහොති, 
තස්මාස්ස තත්ථමූලායපටිකස්සනංඅනුඤ්ඤාතං.සභචපනනික්ඛිත්තවත්භතො 

ආපජ්ජති, මූලායපටිකස්සනාරභහො න භහොති. කස්මා? යස්මා න භසො

පරිවසන්භතොආපන්භනො, පකතත්තට්ඨාභනඨිභතොආපන්භනො, තස්මාතස්සා
ආපත්තියා විසුං මානත්තං චරිතබ්බං. සභච පටිච්ඡන්නා භහොති පරිවාභසොපි

වසිතබ්භබො. යඤ්භචතං මූලායපටිකස්සනං වුත්තං, තස්මිම්පි කභත
පරිවුත්ථදිවසාමක්ඛිතාභහොන්ති.ඉතිපරිවාභසඅන්තරාපත්තිං දස්භසත්වාපුන

මානත්තාරහස්ස අන්තරාපත්තිං දස්භසත්වා මූලායපටිකස්සනං වුත්තං, 
තස්මිම්පිකභතපරිවුත්ථදිවසාමක්ඛිතාවභහොන්ති.තභතො පරිවුත්ථපරිවාසස්ස
තාසං තිස්සන්නම්පි ආපත්තීනං සභමොධානමානත්තං දස්සිතං. තභතො 
මානත්තචාරිකස්ස අන්තරාපත්තිං දස්භසත්වා මූලායපටිකස්සනං වුත්තං.
තස්මිං පන පටිකස්සභන කභත මානත්තචිණ්ණදිවසාපි පරිවුත්ථදිවසාපි
මක්ඛිතාව භහොන්ති. තභතො අබ්ොනාරහස්ස අන්තරාපත්තිං දස්භසත්වා
මූලායපටිකස්සනං වුත්තං. තස්මිම්පි කභත සබ්භබ භත මක්ඛිතාව භහොන්ති.
තභතොපරංසබ්බාඅන්තරාපත්තිභයොභයොභජත්වා අබ්ොනකම්මංදස්සිතං.එවං

පටිච්ඡන්නවාභර එකාහපටිච්ඡන්නාදිවභසන පඤ්ච, අන්තරාපත්තිවභසන
චතස්භසොතිනවකම්මවාචාදස්සිතාභහොන්ති. 

පටිච්ඡන්නපරිවාසකථානිට්ඨිතා. 

සකමොධානපරිවාසෙථා 

125. තභතො පරං පක්ඛපටිච්ඡන්නාය ආපත්තියා අන්භතොපරිවාසභතො
පට්ඨාය පඤ්චාහපටිච්ඡන්නාය අන්තරාපත්තියා වභසන සභමොධානපරිවාභසො

ච, සභමොධානමානත්තඤ්ච දස්සිතං. එත්ථ ච 
මානත්තචාරිකමානත්තාරහකාභලපි ආපන්නායආපත්තියා මූලායපටිකස්සභන
කභත මානත්තචිණ්ණදිවසාපි පරිවාසපරිවුත්ථදිවසාපි සබ්භබ මක්ඛිතාව 

භහොන්ති. කස්මා? යස්මා පටිච්ඡන්නා අන්තරාපත්ති. භතභනව වුත්තං –
‘‘මූලාය පටිකස්සිත්වාපුරිමායආපත්තියාසභමොධානපරිවාසංදත්වාඡාරත්තං
මානත්තං භදතූ’’ති. තභතො පරං සබ්බා අන්තරාපත්තිභයො භයොභජත්වා
අබ්ොනකම්මංදස්භසත්වා සුක්කවිස්සට්ඨිවත්ථුනිට්ඨාපිතං. 
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සභමොධානපරිවාසකථානිට්ඨිතා. 

සුක්කවිස්සට්ඨිකථාචනිට්ඨිතා. 

අග්ඝසකමොධානපරිවාසෙථා 

134. තභතො එකාපත්තිමූලකඤ්ච ආපත්තිවඩ් නකඤ්චාති ද්භව නභය
දස්භසත්වා අග්ඝසභමොධානපරිවාභසොදස්සිභතො. 

තභතො සඤ්චිච්ච අනාභරොචිතාපත්තිවත්ථුං දස්භසත්වා සඤ්චිච්ච
අජානනඅස්සරණභවමතිකොභවහි අනාභරොචිතාය ආපත්තියා පච්ඡා 
ලජ්ජිධම්භම වා ඤාණසරණනිබ්භබමතිකොභවසු වා උප්පන්භනසු යං

කාතබ්බං, තං දස්භසතුං ‘‘ඉධ පන භික්ඛභව’’තිආදිනා නභයන පාළි ඨපිතා.
තභතො අජානනඅස්සරණභවමතිකපටිච්ඡන්නානංඅප්පටිච්ඡන්නොවංදස්භසතුං
තභථවපාළි ඨපිතා. 

අග්ඝසභමොධානපරිවාසකථානිට්ඨිතා. 

ද්කවමාසපරිවාසෙථා 

138. තභතො ද්වින්නං ආපත්තීනං ද්භවමාසපටිච්ඡන්නානං
එකමාසපරිවාසයාචනවත්ථුං දස්භසත්වා අසඤ්චිච්ච
අජානනඅස්සරණභවමතිකොභවහි අනාභරොචිභත ඉතරස්මිං මාභස පච්ඡා 

ලජ්ජිධම්මාදීසු උප්පන්භනසු යං කාතබ්බං, තං දස්භසතුං 
අජානනඅස්සරණභවමතිකපටිච්ඡන්නස්ස ච ආපන්නොවං දස්භසතුං
පුරිමනභයභනවපාළි ඨපිතා. 

ද්භවමාසපරිවාසකථානිට්ඨිතා. 

සුද්ධන්තපරිවාසාදිෙථා 

156. තභතො ‘‘ආපත්තිපරියන්තං න ජානාති, රත්තිපරියන්තං න
ජානාතී’’තිආදිනානභයන සුද්ධන්තපරිවාභසොදස්සිභතො. 

160. තභතො පරංපාරිවාසිකංආදිංකත්වාවිබ්ෙමිත්වාපුනඋපසම්පන්නාදීසු 
පටිපත්තිදස්සනත්ථංපාළිඨපිතා. 

165. තත්ථ ‘‘අන්තරා සම්බහු ා ආපත්තිකයො ආපජ්ජති පරිමාණා 

අප්පටිච්ඡන්නාකයො’’තිආදීසු ආපත්තිපරිච්භඡදවභසන පරිමාණාභයො භචව 

අප්පටිච්ඡන්නාභයොචාතිඅත්භථො. 
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166. පච්ඡිමස්මිං ආපත්තික්ඛන්කධති එභකොව භසො ආපත්තික්ඛන්භධො, 

පච්ඡාඡාදිතත්තා පන‘‘පච්ඡිමස්මිංආපත්තික්ඛන්භධ’’තිවුත්තං. පුරිමස්මින්ති
එත්ථාපිඑභසවනභයො. 

180. වවත්ථිතාසම්භින්නාතිසොගවිසොගානභමභවතංපරියායවචනං. 

සුද්ධන්තපරිවාසාදිකථානිට්ඨිතා. 

ද්කවභික්ඛුවාරඑොදසොදිෙථා 

181. තභතො පරං භයො පටිච්ඡාභදති, තස්මිං පටිපත්තිදස්සනත්ථං ‘‘ද්කව

භික්ඛූ’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ මිස්සෙන්තිථුල්ලච්චයාදීහිමිස්සකං. සුද්ධෙන්ති
සඞ්ඝාදිභසසංවිනාලහුකාපත්තික්ඛන්ධභමව. 

184. තභතො පරං අවිසුද්ධවිසුද්ධොවදස්සනත්ථං ‘‘ඉධ පන, භික්ඛකව, 

භික්ඛු සම්බහු ා සඞ්ඝාදිකසසා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ බයඤ්ජනභතො වා

අධිප්පායභතො වාඅනුත්තානංනාමකිඤ්චිනත්ථි, තස්මාතඤ්චඉභතොපුබ්භබ
අවුත්තඤ්චසබ්බං පාළිඅනුසාභරභනවභවදිතබ්බන්ති. 

ද්භවභික්ඛුවාරඑකාදසකාදිකථානිට්ඨිතා. 

සමුච්චයක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. සමථක්ඛන්ධෙං 

සම්මුඛාවිනයෙථා 

186-187. සමථක්ඛන්ධභක – ‘‘අධම්මවාදී පුග්ගභලො’’තිආදීනි ඡ
මාතිකාපදානි නික්ඛිපිත්වා ‘‘අධම්මවාදී පුග්ගභලො ධම්මවාදිං පුග්ගලං

සඤ්ඤාභපතී’’තිආදිනා නභයන විත්ථාභරො වුත්භතො. තත්ථ සඤ්ඤාකපතීති

කාරණපතිරූපකානි වත්වා පරිභතොභසත්වා ජානාභපති. නිජ්ඣාකපතීති යථා

භසො තං අත්ථං නිජ්ඣායති, ඔභලොභකති; එවං කභරොති. කපක්ඛති

අනුකපක්ඛතීතියථා භසො තං අත්ථං භපක්ඛති භචව පුනප්පුනඤ්ච භපක්ඛති; 

එවං කභරොති. දස්කසති අනුදස්කසතීති භතසඤ්භඤව පරියායවචනානි. 

අධම්කමන වූපසම්මතීති යස්මා භසො අධම්මභමව ‘‘අයං ධම්භමො’’තිආදිනා

නභයනභමොභහත්වාදස්භසති, තස්මාඅධම්භමන වූපසම්මතිනාම. 

188. ධම්කමන වූපසම්මතීති යස්මා ධම්මවාදී ධම්මභමව ‘‘අයං 

ධම්භමො’’තිආදිනානභයනඅභමොභහත්වාදස්භසති, තස්මාධම්භමනවූපසම්මති
නාම. 

සම්මුඛාවිනයකථානිට්ඨිතා. 

සතිවිනයෙථා 

195. පඤ්චිමානි භික්ඛකව ධම්මිොනි සතිවිනයස්ස දානානීති එත්ථ

සුද්ධස්සඅනාපත්තිකස්සදානංඑකං, අනුවදිතස්සදානංඑකං, යාචිතස්සදානං

එකං, සඞ්භඝනදානංඑකං, ධම්භමනසමග්ගදානං එකන්තිඑවංපඤ්ච.එතානි

පන එභකකඅඞ්ගවභසන න ලබ්ෙන්ති, තස්මා භදසනාමත්තභමභවතං, 
පඤ්චඞ්ගසමන්නාගතං පන සතිවිනයදානං ධම්මිකන්ති අයභමත්ථ අත්භථො.

තත්ථච අනුවදන්තීති භචොභදන්ති.භසසංඋත්තානභමව.අයංපනසතිවිනභයො

ඛීණාසවස්භසවදාතබ්භබොනඅඤ්ඤස්ස, අන්තමභසොඅනාගාමිභනොපි.භසොච

භඛොඅඤ්භඤනභචොදියමානස්භසව, නඅභචොදියමානස්ස.දින්භනච පනතස්මිං
භචොදකස්ස කථා න රුහති. භචොභදන්භතොපි ‘‘අයං ඛීණාසභවො

සතිවිනයලද්භධො, භකො තුය්හංකථංගභහස්සතී’’තිඅපසාභදතබ්බතංආපජ්ජති. 

සතිවිනයකථානිට්ඨිතා. 

අමූළ්හවිනයෙථා 

196. ොසිතපරික්ෙන්තන්ති වාචාය ොසිතං කාභයන පරික්කන්තං; 

පරික්කමිත්වා කතන්ති අත්භථො. සරතායස්මා එවරූපිං ආපත්තිං ආපජ්ජිතාති

එත්ථ සරතු ආයස්මා එවරූපිං ආපත්තිං ආපජ්ජිතා; ආයස්මා එවරූපියා
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ආපත්තියාති අයමත්භථො. ආපජ්ජිත්වාති වා පාභඨො, තස්සත්භථො – පඨමං 
ආපජ්ජිත්වාපච්ඡාතංආපත්තිංසරතුආයස්මාති. 

අමූළ්හවිනයකථානිට්ඨිතා. 

කයභුයයසිොෙථා 

202. කයභුයයසිොය වූපසකමතුන්ති එත්ථ යස්සා කිරියාය ධම්මවාදිභනො 

බහුතරා, එසාභයභුයයසිකානාම. 

204. අධම්මිකසලාකග්ගාභහසු ඔරමත්තෙන්ති පරිත්තං අප්පමත්තකං 

ෙණ්ඩනමත්තභමව. න ච ගතිගතන්ති ද්භව තභයො ආවාභස න ගතං, තත්ථ

තත්භථව වා ද්වත්තික්ඛත්තුං අවිනිච්ඡිතං. න ච සරිතසාරිතන්ති
ද්වත්තික්ඛත්තුංභතහිභික්ඛූහිසයංසරිතංවාඅඤ්භඤහි සාරිතංවානභහොති. 

ජානාතීති සලාකං ගාභහන්භතො ජානාති ‘‘අධම්මවාදී බහුතරා’’ති. අප්කපව

නාමාතිඉමිනානීහාභරන සලාකායගාහියමානාය ‘‘අපිනාමඅධම්මවාදිභනො
බහුතරාඅස්සූ’’තිඅයමස්සඅජ්ඣාසභයො භහොති.අපභරසුපිද්වීසුඑභසවනභයො. 

අධම්කමන ගණ්හන්තීති අධම්මවාදිභනො ‘‘එවං මයං බහූ ෙවිස්සාමා’’ති

ද්භව ද්භව සලාකාභයො ගණ්හන්ති. වග්ගා ගණ්හන්තීති ද්භව ධම්මවාදිභනො
එකංධම්මවාදිසලාකංගණ්හන්ති‘‘එවං ධම්මවාදිභනොනබහූෙවිස්සන්තී’’ති

මඤ්ඤමානා. න ච යථාදිට්ඨියා ගණ්හන්තීති ධම්මවාදිභනො හුත්වා
‘‘බලවපක්ඛං ෙජිස්සාමා’’ති අධම්මවාදිසලාකං ගණ්හන්ති.
ධම්මිකසලාකග්ගාභහසු අයභමවත්භථො පරිවත්භතත්වා භවදිතබ්භබො. එවං

සලාකං ගාභහත්වා සභච බහුතරා ධම්මවාදිභනො භහොන්ති; යථා භත වදන්ති, 

එවං තං අධිකරණං වූපසභමතබ්බං, එවං භයභුයයසිකාය වූපසන්තං භහොති.
අයභමත්ථ සඞ්භඛභපො.විත්ථාභරොපනපරභතොපිආගමිස්සති. 

භයභුයයසිකාකථානිට්ඨිතා. 

තස්සපාපියසිොෙථා 

207. අසුචීති අසුචීහිකායවචීකම්භමහිසමන්නාගභතො. අ ජ්ජීතිසඤ්චිච්ච

ආපජ්ජනාදිනා අලජ්ජිලක්ඛභණන සමන්නාගභතො. සානුවාකදොති සඋපවාභදො.

ඉතිඉභමසඤ්චතිණ්ණං අඞ්ගානංවභසනතීණිකරණානි, සඞ්භඝනකරණං, 
ධම්භමන සමග්භගන කරණන්ති ඉමානි ච ද්භවති පඤ්ච
තස්සපාපියසිකාකම්මස්සකරණානිනාමභහොන්ති.භසසභමත්ථ තජ්ජනීයාදීසු
වුත්තනයභමව. අයං පභනත්ථ වචනත්භථො – ඉදඤ්හි භයො පාපුස්සන්නතාය 

පාපිභයොපුග්ගභලො, තස්සකත්තබ්බභතො‘‘තස්සපාපියසිකාකම්ම’’න්තිවුච්චති. 
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තස්සපාපියසිකාකථානිට්ඨිතා. 

තිණවත්ථාරොදිෙථා 

212. ෙක්ඛළත්තාය වාළත්තායාති කක්ඛළොවාය භචව වාළොවාය ච. 

කෙදායාතිසඞ්ඝභෙදාය. සබ්කබකහව එෙජ්ඣන්තිකස්සචිඡන්දංඅනාහරිත්වා

ගිලාභනපි තත්භථවආභනත්වා එකභතො සන්නිපතිතබ්බං. තිණවත්ථාරකෙන

වූපසකමයයාති එත්ථ ඉදං කම්මං තිණවත්ථාරකසදිසත්තා
‘‘තිණවත්ථාරභකො’’ති වුත්තං. යථා හි ගූථං වා මුත්තං වා ඝට්ටියමානං

දුග්ගන්ධතාය බාධති, තිභණහි අවත්ථරිත්වා සුප්පටිච්ඡාදිතස්ස පනස්ස භසො

ගන්භධොනබාධති; එවභමවයංඅධිකරණං මූලානුමූලං ගන්ත්වාවූපසමියමානං

කක්ඛළත්තායවාළත්තායභෙදායසංවත්තති, තංඉමිනාකම්භමන වූපසන්තං
ගූථං විය තිණවත්ථාරභකන පටිච්ඡන්නං සුවූපසන්තං භහොතීති ඉදං කම්මං
තිණවත්ථාරකසදිසත්තා‘‘තිණවත්ථාරභකො’’තිවුත්තං. 

213. ථුල් වජ්ජන්ති පාරාජිකඤ්භචව සඞ්ඝාදිභසසඤ්ච. 

ගිහිපටිසංයුත්තන්ති ගිහීනං හීභනන ඛුංසනවම්ෙනධම්මිකපටිස්සභවසු 
ආපන්නංආපත්තිං. 

214. එවඤ්චපනභික්ඛකවකතභික්ඛූතාහිආපත්තීහිවුට්ඨිතා කහොන්තීති
එවං තිණවත්ථාරකකම්මවාචාය කතාය කම්මවාචාපරිභයොසාභන යත්තකා
තත්ථ සන්නිපතිතාඅන්තමභසොසුත්තාපිසමාපන්නාපිඅඤ්ඤවිහිතාපිසබ්භබ
භත භික්ඛූ යාව උපසම්පදමණ්ඩලභතො පට්ඨාය ථුල්ලවජ්ජඤ්ච

ගිහිපටිසංයුත්තඤ්චඨභපත්වාඅවභසසා ආපත්තිභයොආපන්නා, සබ්බාහිතාහි
ආපත්තීහි වුට්ඨිතා භහොන්ති. භය පන ‘‘න භමතං ඛමතී’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං

දිට්ඨාවිකම්මං කභරොන්ති, භතහි වා සද්ධිං ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වාපි තත්ථ

අනාගතා, ආගන්ත්වාවාඡන්දං දත්වා පරිභවණාදීසුනිසින්නා, භතආපත්තීහි
න වුට්ඨහන්ති. භතන වුත්තං – ‘‘ඨභපත්වා දිට්ඨාවිකම්මං ඨභපත්වා භය න
තත්ථභහොන්තී’’ති. 

තිණවත්ථාරකාදිකථානිට්ඨිතා. 

අධිෙරණෙථා 

215. භික්ඛුනීනං අනුපඛජ්ජාති භික්ඛුනීනං අන්භතො පවිසිත්වා. 
විවාදාධිකරණාදීනං වචනත්භථො දුට්ඨභදොසවණ්ණනායං වුත්භතොභයව. 

විපච්චතායකවොහාකරොතිචිත්තදුක්ඛත්ථංභවොහාභරො; ඵරුසවචනන්ති අත්භථො. 

කයො තත්ථ අනුවාකදොති භයො භතසු අනුවදන්භතසු උපවාභදො. අනුවදනාති

ආකාරනිදස්සනභමතං; උපවදනාතිඅත්භථො. අනුල් පනාඅනුෙණනාතිඋෙයං
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අනුවදනභවවචනමත්තභමව. අනුසම්පවඞ්ෙතාති පුනප්පුනං කායචිත්තවාචාහි

තත්භථව සම්පවඞ්කතා; අනුවදනොභවොතිඅත්භථො. අබ්භුස්සහනතාති ‘‘කස්මා

එවං න උපවදිස්සාමි, උපවදිස්සාමිභයවා’’ති උස්සාහං කත්වා අනුවදනා. 

අනුබ ප්පදානන්ති පුරිමවචනස්ස කාරණං දස්භසත්වා පච්ඡිමවචභනන 
බලප්පදානං. 

කිච්චයතා ෙරණීයතාති එත්ථ කිච්චභමව කිච්චයං, කිච්චයස්ස ොභවො

කිච්චයතා, කරණීයස්ස ොභවො කරණීයතා; උෙයම්භපතං සඞ්ඝකම්මස්භසව

අධිවචනං. අපක ොෙනෙම්මන්තිආදි පන තස්භසව පභෙදවචනං. තත්ථ 

අපක ොෙනෙම්මං නාම සීමට්ඨකසඞ්ඝං භසොභධත්වා ඡන්දාරහානං ඡන්දං 
ආහරිත්වා සමග්ගස්ස සඞ්ඝස්ස අනුමතියා තික්ඛත්තුං සාභවත්වා

කත්තබ්බකම්මං. ඤත්තිෙම්මං නාම වුත්තනභයභනව සමග්ගස්ස සඞ්ඝස්ස 

අනුමතියා එකාය ඤත්තියා කත්තබ්බකම්මං. ඤත්තිදුතියෙම්මං නාම
වුත්තනභයභනව සමග්ගස්ස සඞ්ඝස්ස අනුමතියා එකාය ඤත්තියා එකාය ච 
අනුස්සාවනායාති එවං ඤත්තිදුතියාය අනුස්සාවනාය කත්තබ්බකම්මං. 

ඤත්තිචතුත්ථෙම්මං නාම වුත්තනභයභනව සමග්ගස්ස සඞ්ඝස්ස අනුමතියා
එකාය ඤත්තියා තීහි ච අනුස්සාවනාහීති එවං ඤත්තිචතුත්ථාහි තීහි 
අනුස්සාවනාහිකත්තබ්බකම්මං. 

තත්ථ අපභලොකනකම්මං අපභලොභකත්වාව කාතබ්බං, 
ඤත්තිකම්මාදිවභසනන කාතබ්බං.ඤත්තිකම්මම්පිඑකංඤත්තිංඨභපත්වාව

කාතබ්බං, අපභලොකනකම්මාදිවභසන න කාතබ්බං. ඤත්තිදුතියකම්මං පන

අපභලොභකත්වාකත්තබ්බම්පිඅත්ථි, අකත්තබ්බම්පිඅත්ථි.තත්ථසීමාසම්මුති
සීමාසමූහනනං කථිනදානං කථිනුබ්ොභරො කුටිවත්ථුභදසනා

විහාරවත්ථුභදසනාති ඉමානිඡකම්මානිගරුකානි, අපභලොභකත්වාකාතුංන
වට්ටන්ති. ඤත්තිදුතියකම්මවාචං සාභවත්වාව කාතබ්බානි. අවභසසා භතරස
සම්මුතිභයො භසනාසනග්ගාහකමතකචීවරදානාදිසම්මුතිභයො චාති එවරූපානි 

ලහුකකම්මානි අපභලොභකත්වාපි කාතුං වට්ටන්ති.
ඤත්තිකම්මඤත්තිචතුත්ථකම්මවභසන පන න කාතබ්බභමව.
ඤත්තිචතුත්ථකම්මං ඤත්තිඤ්ච තිස්භසො ච කම්මවාචාභයො සාභවත්වාව 

කාතබ්බං, අපභලොකනකම්මාදිවභසනනකාතබ්බන්තිඅයභමත්ථසඞ්භඛභපො. 

විත්ථාරභතො පන ඉමානි චත්තාරි කම්මානි ‘‘කතිහාකාභරහි 

විපජ්ජන්තී’’තිආදිනා නභයන පරිවාරාවසාභන කම්මවග්භග එභතසං

විනිච්ඡභයො ආගභතොභයව. යං පන තත්ථ අනුත්තානං, තං කම්මවග්භගභයව

වණ්ණයිස්සාම. එවඤ්හි සති න අට්ඨාභන වණ්ණනා ෙවිස්සති, ආදිභතො
පට්ඨායච තස්සතස්සකම්මස්ස විඤ්ඤාතත්තාසුවිඤ්භඤභයයොෙවිස්සති. 
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216. විවාදාධිෙරණස්සකිංමූ න්තිආදීනිපාළිවභසභනවභවදිතබ්බානි. 

220. ‘‘විවාදාධිෙරණං සියා කුස ’’න්තිආදීසු භයන විවදන්ති, භසො

චිත්තුප්පාභදො විවාභදො, සමභථහි ච අධිකරණීයතාය අධිකරණන්ති එවමාදිනා
නභයනඅත්භථොදට්ඨබ්භබො. 

222. ආපත්තාධිෙරණං සියා අකුස ං සියා අබයාෙතං, නත්ථි

ආපත්තාධිෙරණං කුස න්ති එත්ථ සන්ධාය ොසිතවභසන අත්භථො
භවදිතබ්භබො. යස්මිඤ්හි පථවිඛණනාදිභක ආපත්තාධිකරභණ කුසලචිත්තං

අඞ්ගං භහොති, තස්මිං සති න සක්කා වත්තුං ‘‘නත්ථි ආපත්තාධිකරණං

කුසල’’න්ති, තස්මානයිදං අඞ්ගප්පභහොනකචිත්තංසන්ධාය වුත්තං. ඉදං පන

සන්ධාය වුත්තං. යං තාව ආපත්තාධිකරණං භලොකවජ්ජං, තං එකන්තභතො 

අකුසලභමව, තත්ථ ‘‘සියා අකුසල’’න්ති විකප්භපො නත්ථි. යං පන

පණ්ණත්තිවජ්ජං, තං යස්මා සඤ්චිච්ච ‘‘ඉමං ආපත්තිං වීතික්කමාමී’’ති

වීතික්කමන්තස්භසව අකුසලං භහොති, අසඤ්චිච්ච පන කිඤ්චි අජානන්තස්ස

සහභසයයාදිවභසන ආපජ්ජභතො අබයාකතං භහොති, තස්මා තත්ථ
සඤ්චිච්චාසඤ්චිච්චවභසන ඉමං විකප්පොවං සන්ධාය ඉදං වුත්තං –

‘‘ආපත්තාධිකරණංසියා අකුසලං, සියා අබයාකතං, නත්ථිආපත්තාධිකරණං
කුසල’’න්ති. 

සභච පන ‘‘යං කුසලචිත්භතො ආපජ්ජති, ඉදං වුච්චති ආපත්තාධිකරණං 

කුසල’’න්ති වභදයය, අචිත්තකානං පන

එළකභලොමපදභසොධම්මාදිසමුට්ඨානානම්පි කුසලචිත්තං ආපජ්භජයය, න ච
තත්ථවිජ්ජමානම්පිකුසලචිත්තංආපත්තියාඅඞ්ගං. කායවචීවිඤ්ඤත්තිවභසන

පන චලිතප්පවත්තානං කායවාචානං අඤ්ඤතරභමව අඞ්ගං, තඤ්ච 
රූපක්ඛන්ධපරියාපන්නත්තාඅබයාකතන්ති. 

යං ජානන්කතොතිආදිම්හි පන අයමත්භථො – යං චිත්තං ආපත්තියා අඞ්ගං

භහොති, භතනවත්ථුංජානන්භතො ‘‘ඉදංවීතික්කමාමී’’තිච වීතික්කමාකාභරන
සද්ධිං ජානන්භතො සඤ්ජානන්භතො වීතික්කමභචතනාවභසන භචභතත්වා 
පකප්භපත්වා උපක්කමවභසන මද්දන්භතො අභිවිතරිත්වා නිරාසඞ්කචිත්තං

භපභසත්වා යං ආපත්තාධිකරණං වීතික්කමං ආපජ්ජති, තස්ස එවං

වීතික්කමභතො භයො වීතික්කභමො, ඉදං වුච්චති ‘‘ආපත්තාධිකරණං
අකුසල’’න්ති. 

අබයාකතවාභරපි යං චිත්තං ආපත්තියා අඞ්ගං භහොති, තස්ස අොභවන 
අජානන්භතො වීතික්කමාකාභරන ච සද්ධිං අජානන්භතො අසඤ්ජානන්භතො
ආපත්තිඅඞ්ගභූතාය වීතික්කමභචතනාය අොභවන අභචභතත්වා සඤ්චිච්ච
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මද්දනස්ස අොභවන අනභිවිතරිත්වා නිරාසඞ්කචිත්තං අභපභසත්වා යං 

ආපත්තාධිකරණං වීතික්කමං ආපජ්ජති, තස්ස එවං වීතික්කමභතො භයො

වීතික්කභමො, ඉදංවුච්චති‘‘ආපත්තාධිකරණං අබයාකත’’න්ති. 

224. අයං විවාකදො කනො අධිෙරණන්තිආදීසු සමභථහි අධිකරණීයතාය
අොවභතො භනොඅධිකරණන්තිඑවමත්භථොභවදිතබ්භබො. 

අධිකරණකථානිට්ඨිතා. 

අධිෙරණවූපසමනසමථෙථා 

228. යාවතිො ච භික්ඛූ ෙම්මප්පත්තාති එත්ථ චතුවග්ගකරභණකම්භම 

චත්තාභරො, පඤ්චවග්ගකරභණපඤ්ච, දසවග්ගකරභණදස, වීසතිවග්ගකරභණ
වීසතිභික්ඛූ කම්මප්පත්තාතිභවදිතබ්බා. 

230. සුපරිග්ගහිතන්ති සුට්ඨු පරිග්ගහිතං කත්වා සම්පටිච්ඡිතබ්බං.

සම්පටිච්ඡිත්වා ච පන ‘‘අජ්ජ ෙණ්ඩකං භධොවාම, අජ්ජ පත්තං පචාම, 
අජ්භජභකො පලිභබොභධො අත්ථී’’ති මානනිග්ගහත්ථාය කතිපාහං 
අතික්කාභමතබ්බං. 

231. අනන්තානි කචව ෙස්සානි ජායන්තීති අපරිමාණානි ඉභතො චිභතො ච

වචනානි උප්පජ්ජන්ති. ‘‘ොසානී’’තිපි පාභඨො, අයභමවත්භථො. උබ්බාහිොය 

සම්මන්නිතබ්කබොති අපභලොභකත්වා වා සම්මන්නිතබ්භබො පරභතො වුත්තාය 

ඤත්තිදුතියායවාකම්මවාචාය.එවංසම්මභතහිපනභික්ඛූහිවිසුංවානිසීදිත්වා 
තස්සාභයව වා පරිසාය ‘‘අඤ්භඤහි අසම්මභතහිනකිඤ්චිකභථතබ්බ’’න්ති
සාභවත්වාතං අධිකරණංවිනිච්ඡිතබ්බං. 

233. තත්රාස්සාති තස්සං පරිසති ෙභවයය. කනව සුත්තං ආගතන්ති න

මාතිකා ආගතා. කනො සුත්තවිෙඞ්කගොති විනභයොපි න පගුභණො. 

බයඤ්ජනච්ඡායාය අත්ථං පටිබාහතීති බයඤ්ජනමත්තභමව ගභහත්වා අත්ථං
පටිභසභධති. ජාතරූපරජතභඛත්තවත්ථුපටිග්ගහණාදීසු විනයධභරහි භික්ඛූහි

ආපත්තියා කාරියමාභන දිස්වා ‘‘කිං ඉභම ආපත්තියා කාභරථ, ‘නනු
ජාතරූපරජතපටිග්ගහණා පටිවිරභතො භහොතී’ති එවං සුත්භත

පටිවිරතිමත්තභමව වුත්තං, නත්ථි එත්ථ ආපත්තී’’ති වදති. අපභරො 
ධම්මකථිභකොසුත්තස්සආගතත්තා ඔලම්භබත්වානිවාභසන්තානංආපත්තියා

ආභරොපියමානාය ‘‘කිං ඉභමසං ආපත්තිං භරොභපථ, ‘නනු පරිමණ්ඩලං

නිවාභසස්සාමීතිසික්ඛාකරණීයා’තිඑවංසික්ඛාකරණමත්තභමභවත්ථ වුත්තං, 
නත්ථිඑත්ථආපත්තී’’තිවදති. 
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234. යථා බහුතරා භික්ඛූති එත්ථ එභකනපි අධිකා බහුතරාව භකො පන
වාභදො ද්වීහිතීහීති. 

අධිකරණවූපසමනසමථකථානිට්ඨිතා. 

තිවිධස ාෙග්ගාහෙථා 

235. සඤ්ඤත්තියාති සඤ්ඤාපනත්ථාය. ගූළ්හෙන්තිආදීසු

අලජ්ජුස්සන්නාය පරිසාය ගූළ්හභකො සලාකග්ගාභහො කාතබ්භබො, 

ලජ්ජුස්සන්නාය පරිසාය විවටභකො, බාලුස්සන්නාය සකණ්ණජප්පභකො. 

වණ්ණාවණ්ණාකයො ෙත්වාති ධම්මවාදීනඤ්ච අධම්මවාදීනඤ්ච සලාකාභයො 
නිමිත්තසඤ්ඤංආභරොභපත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං විසොගාකාතබ්බා. තභතො තා

සබ්බාපි චීවරභෙොභග කත්වා වුත්තනභයන ගාභහතබ්බා. දුග්ගකහොති 

පච්චුක්ෙඩ්ඪිතබ්බන්ති ‘‘දුග්ගහිතා සලාකාභයො’’ති වත්වා පුන ගභහත්වා 

යාවතතියංගාභහතබ්බා. සුග්ගකහොතිසාකවතබ්බන්ති එකස්මිම්පිධම්මවාදිම්හි
අතිභරකජාභත ‘‘සුග්ගහිතා සලාකාභයො’’ති සාභවතබ්බං. යථා ච භත
ධම්මවාදිභනොවදන්තිතථාතංඅධිකරණංවූපසභමතබ්බන්ති.අථයාවතතියම්පි 

අධම්මවාදිභනොව බහුතරා භහොන්ති, අජ්ජ ‘‘අකාභලො, ස්භව ජානිස්සාමා’’ති
වුට්ඨහිත්වා අලජ්ජීනං පක්ඛභෙදත්ථාය ධම්මවාදිපක්ඛං පරිභයසිත්වා
පුනදිවභසසලාකග්ගාභහො කාතබ්භබො.අයංගූළ්හභකොසලාකග්ගාභහො. 

සකණ්ණජප්පභක පන ගහිකත වත්තබ්කබොති එත්ථ සභච සඞ්ඝත්භථභරො

අධම්මවාදිසලාකංගණ්හාති, භසොඑවංඅවභබොභධතබ්භබො–‘‘ෙන්භත, තුම්භහ

මහල්ලකා වභයොඅනුප්පත්තා, තුම්හාකං එතං න යුත්තං, අයං පන 
ධම්මවාදිසලාකා’’ති අස්ස ඉතරා සලාකා දස්භසතබ්බා. සභච භසො තං

ගණ්හාති, දාතබ්බා. අථභනවඅවබුජ්ඣති, තභතො‘‘මාකස්සචිආභරොභචහී’’ති
වත්තබ්භබො.භසසංවුත්තනයභමව. විවටභකොවිවටත්භථොභයව. 

තිවිධසලාකග්ගාහකථානිට්ඨිතා. 

තස්සපාපියසිොවිනයෙථා 

238. පාරාජිෙසාමන්තං වාතිඑත්ථභමථුනධම්භමපාරාජිකසාමන්තංනාම

දුක්කටං භහොති. අදින්නාදානාදීසු ථුල්ලච්චයං. නිබ්කබකඨන්තන්ති ‘‘න 

සරාමී’’ති වචභනන නිබ්භබඨයමානං. අතිකවකඨතීති 

‘‘ඉඞ්ඝායස්මා’’තිආදිවචභනහි අතිභවඨියති. සරාමි කඛො අහං ආවුකසොති
පාරාජිකපටිච්ඡාදනත්ථාය එවං පටිජානාති. පුන භතන අතිභවඨියමාභනො 

‘‘සරාමිභඛො’’තිපටිඤ්ඤංදත්වා‘‘ඉදානිමංනාභසස්සන්තී’’තිෙභයන ‘‘දවාය

කම’’තිආදිමාහ. එතස්ස තස්සපාපියසිකාකම්මං කාතබ්බං. සභච සීලවා



විනයපිටකෙ චූළවග්ග-අට්ඨෙථා සමථක්ඛන්ධෙං 
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ෙවිස්සති, වත්තං පරිපූභරත්වා පටිප්පස්සද්ධිං ලෙති, භනො භච තථා
නාසිතභකොව ෙවිස්සති.භසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථභමවාති. 

තස්සපාපියසිකාවිනයකථානිට්ඨිතා. 

සමථක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



විනයපිටකෙ චූළවග්ග-අට්ඨෙථා කසනාසනක්ඛන්ධෙං 
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5. ඛුද්දෙවත්ථුක්ඛන්ධෙං 

ඛුද්දෙවත්ථුෙථා 

243. ඛුද්දකවත්ථුක්ඛන්ධභක – මල් මුට්ඨිොති මුට්ඨිකමල්ලා. 

ගාමමුද්දවාති ඡවිරාගමණ්ඩනානුයුත්තා නාගරිකමනුස්සා. ගාමභමොද්දවාතිපි

පාභඨො; එභසවත්භථො. ථම්කෙතින්හානතිත්භථ නිඛණිත්වාඨපිතත්ථම්භෙ. 

කුට්කටති ඉට්ඨකාසිලාදාරුකුට්ටානං අඤ්ඤතරස්මිං. අට්ටාකන

න්හායන්තීති එත්ථ අට්ටානං නාම රුක්ඛං ඵලකං විය තච්භඡත්වා

අට්ඨපදාකාභරන රාජිභයො ඡින්දිත්වා න්හානතිත්භථ නිඛණන්ති, තත්ථ

චුණ්ණානි ආකිරිත්වා මනුස්සා කායං ඝංසන්ති. ගන්ධබ්බහත්ථකෙනාති

න්හානතිත්භථ ඨපිභතන දාරුමයහත්භථන, භතන කිර චුණ්ණානි ගභහත්වා

මනුස්සාසරීරංඝංසන්ති. කුරුවින්දෙසුත්තියාතිකුරුවින්දකපාසාණචුණ්ණානි

ලාඛාය බන්ධිත්වා කතගුළිකකලාපභකො වුච්චති, තං උභෙොසු අන්භතසු

ගභහත්වාසරීරංඝංසන්ති. විග්ගය්හපරිෙම්මංොරාකපන්තීතිඅඤ්ඤමඤ්ඤං

සරීභරන සරීරං ඝංසන්ති. මල් ෙං නාම මකරදන්තභක ඡින්දිත්වා 

මල්ලකමූලසණ්ඨාභනන කතං මල්ලකන්ති වුච්චති, ඉදං ගිලානස්සාපි න
වට්ටති. 

244. අෙතමල් ෙං නාමදන්භතඅච්ඡින්දිත්වාකතං, ඉදංඅගිලානස්භසව

න වට්ටති; ඉට්ඨකාඛණ්ඩං පන කපාලඛණ්ඩං වා වට්ටති. උක්ොසිෙන්ති

වත්ථවට්ටිං; තස්මාන්හායන්තස්සයස්ස කස්සචින්හානසාටකවට්ටියා පිට්ඨිං

ඝංසිතුං වට්ටති. පුථුපාණිෙන්ති හත්ථපරිකම්මං වුච්චති, තස්මා සබ්භබසං
හත්භථන පිට්ඨිපරිකම්මංකාතුංවට්ටති. 

245. වල්ලිොති කණ්ණභතො නික්ඛන්තමුත්භතොලම්බකාදීනං එතං

අධිවචනං; න භකවලඤ්ච වල්ලිකා එව, යංකිඤ්චි කණ්ණපිළන්ධනං

අන්තමභසොතාලපණ්ණම්පිනවට්ටති. පාමඞ්ගන්තියංකිඤ්චිපලම්බකසුත්තං. 

ෙණ්ඨසුත්තෙන්ති යංකිඤ්චි ගීවූපගආෙරණං. ෙටිසුත්තෙන්ති යංකිඤ්චි

කටිපිළන්ධනං අන්තමභසො සුත්තතන්තුමත්තම්පි. ඔවට්ටිෙන්ති වලයං. 

ොයූරාදීනිපාකටාභනව, අක්ඛකානංභහට්ඨාබාහාෙරණංයංකිඤ්චිආෙරණං 
නවට්ටති. 

246. දුමාසිෙං වා දුවඞ්ගු ං වාති එත්ථ සභච භකසා අන්භතොද්භවමාභස

ද්වඞ්ගුලං පාපුණන්ති, අන්භතොද්භවමාභසව ඡින්දිතබ්බා. ද්වඞ්ගුභලහි

අතික්කාභමතුං න වට්ටති. සභචපි න දීඝා, ද්භවමාසභතො එකදිවසම්පි
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අතික්කාභමතුං න වට්ටතිභයව; එවමයං උෙභයනපි උක්කට්ඨපරිච්භඡභදොව

වුත්භතො, තභතොඔරංපනනවට්ටනොභවොනාමනත්ථි. 

කෙොච්කඡන ඔසණ්කඨන්තීති භකොච්භඡන ඔලිඛිත්වා සන්නිසීදාභපන්ති. 

ඵණකෙනාති දන්තමයාදීසු භයන භකනචි. හත්ථඵණකෙනාති හත්භථභනව 

ඵණකිච්චං කභරොන්තා අඞ්ගුලීහි ඔසණ්භඨන්ති. සිත්ථකත කෙනාති

මධුසිත්ථකනියයාසාදීසු භයන භකනචි චික්කභලන. උදෙකත කෙනාති

උදකමිස්සභකනභතභලන.මණ්ඩනත්ථායසබ්බත්ථ දුක්කටං, උද්ධභලොභමන
පන අනුභලොමනිපාතනත්ථං හත්ථං භතභමත්වා සීසං පුඤ්ඡිතබ්බං. 
උණ්හාභිතත්තරජසිරානම්පිඅල්ලහත්භථනපුඤ්ඡිතුංවට්ටති. 

247. න භික්ඛකව ආදාකස වා උදෙපත්කත වාති එත්ථ කංසපත්තාදීනිපි

භයසු මුඛනිමිත්තං පඤ්ඤායති, සබ්බානි ආදාසසඞ්ඛභමව ගච්ඡන්ති.
කඤ්ජියාදීනිපි ච උදකපත්තසඞ්ඛභමව. තස්මා යත්ථ කත්ථචි

ඔභලොභකන්තස්ස දුක්කටං. ආබාධපච්චයාති ‘‘සඤ්ඡවි නු භඛො භම වභණො, 

උදාහු න තාවා’’ති ජානනත්ථං; ‘‘ජිණ්භණො නු භඛොම්හි භනො’’ති එවං
ආයුසඞ්ඛාරංඔභලොකනත්ථම්පිවට්ටතීති වුත්තං. 

මුඛංආලිම්පන්තීති විප්පසන්නඡවිරාගකභරහිමුඛාභලපභනහිආලිම්පන්ති. 

උම්මද්කදන්තීති නානාඋම්මද්දභනහි උම්මද්භදන්ති. චුණ්කණන්තීති

මුඛචුණ්ණභකනමක්භඛන්ති. මකනොසිලිොයමුඛං ඤ්කඡන්තීතිමභනොසිලාය

තිලකාදීනි ලඤ්ඡනානි කභරොන්ති, තානි හරිතාලාදීහිපි න වට්ටන්තිභයව. 

අඞ්ගරාගාදභයොපාකටාභයව.සබ්බත්ථදුක්කටං. 

248. න භික්ඛකව නච්චං වාතිආදීසු යංකිඤ්චි නච්චං අන්තමභසො
භමොරනච්චම්පි දස්සනාය ගච්ඡන්තස්ස දුක්කටං. සයම්පි නච්චන්තස්ස වා

නච්චාභපන්තස්සවාදුක්කටභමව. ගීතම්පි යංකිඤ්චිනටගීතංවාසාධුගීතංවා

අන්තමභසො දන්තගීතම්පි ‘‘යං ගායිස්සාමා’’ති පුබ්බොභග ඔකූජන්තා

කභරොන්ති, එතම්පි න වට්ටති. සයං ගායන්තස්සාපි ගායාභපන්තස්සාපි

දුක්කටභමව. වාදිතම්පි යංකිඤ්චි න වට්ටති. යං පන නිට්ඨුෙන්භතො වා

සාසඞ්භක වා ඨිභතො අච්ඡරිකං වා භඵොභටති, පාණිං වා පහරති, තත්ථ
අනාපත්ති. සබ්බං අන්තරාරාභම ඨිතස්ස පස්සභතො අනාපත්ති.
‘‘පස්සිස්සාමී’’ති විහාරභතො විහාරං ගච්ඡන්තස්සආපත්තිභයව.ආසනසාලාය

නිසින්භනො පස්සති, අනාපත්ති. ‘‘පස්සිස්සාමී’’ති උට්ඨහිත්වා ගච්ඡභතො
ආපත්ති.වීථියංඨත්වාගීවං පරිවත්භතත්වාපස්සභතොපිආපත්තිභයව. 

249. සරකුත්තින්ති සරකිරියං. ෙඞ්කගො කහොතීති අලද්ධං උප්පාභදතුං න

සක්භකොති; ලද්ධං සමාපජ්ජිතුං. පච්ඡිමා ජනතාති අම්හාකං ආචරියාපි



විනයපිටකෙ චූළවග්ග-අට්ඨෙථා කසනාසනක්ඛන්ධෙං 
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පටුන 

උපජ්ඣායාපි එවං ගායිංසූති පච්ඡිභමො ජභනො දිට්ඨානුගතිංආපජ්ජති; තභථව

ගායති. න භික්ඛකව ආයතකෙනාති එත්ථ ආයතභකො නාම තං තං වත්තං
භින්දිත්වා අක්ඛරානි විනාභසත්වා පවත්භතො. ධම්භම පන සුත්තන්තවත්තං

නාමඅත්ථි, ජාතකවත්තංනාමඅත්ථි, ගාථාවත්තංනාමඅත්ථි, තං විනාභසත්වා
අතිදීඝං කාතුං න වට්ටති. චතුරස්භසන වත්භතන පරිමණ්ඩලානි 

පදබයඤ්ජනානි දස්භසතබ්බානි. සරෙඤ්ඤන්ති සභරන ෙණනං. සරෙඤ්භඤ
කිරතරඞ්ගවත්තභධොතකවත්තගලිතවත්තාදීනිද්වත්තිංසවත්තානිඅත්ථි. භතසු

යං ඉච්ඡති, තං කාතුං ලෙති. සබ්භබසං පදබයඤ්ජනං අවිනාභසත්වා විකාරං 
අකත්වාසමණසාරුප්භපනචතුරස්භසනනභයනපවත්තනංභයවලක්ඛණං. 

බාහිරක ොමිං උණ්ණින්ති උණ්ණභලොමානි බහි කත්වා උණ්ණපාවාරං

පාරුපන්ති; තථා ධාභරන්තස්ස දුක්කටං. භලොමානි අන්භතොකත්වා පාරුපිතුං

වට්ටති. සමණෙප්පෙථා භූතගාමසික්ඛාපදවණ්ණනායං වුත්තා. 

251. න භික්ඛකව අත්තකනො අඞ්ගජාතන්ති අඞ්ගජාතං ඡින්දන්තස්භසව 
ථුල්ලච්චයං. අඤ්ඤං පන කණ්ණනාසාඅඞ්ගුලිආදිං යංකිඤ්චි ඡින්දන්තස්ස
තාදිසං වා දුක්ඛං උප්පාභදන්තස්ස දුක්කටං. අහිකීටදට්ඨාදීසු පන
අඤ්ඤආබාධපච්චයා වා භලොහිතං වා භමොභචන්තස්ස ඡින්දන්තස්ස වා
අනාපත්ති. 

252. චන්දනගණ්ඨි උප්පන්නා කහොතීති චන්දනඝටිකා උප්පන්නා භහොති.

භසොකිරඋද්ධඤ්චඅභධොච ජාලානිපරික්ඛිපාභපත්වාගඞ්ගාය නදියාකීළති, 

තස්ස නදීභසොභතන වුය්හමානා චන්දනගණ්ඨි ආගන්ත්වා ජාභල ලග්ගා, 

තමස්සපුරිසාආහරිත්වාඅදංසු; එවංසාඋප්පන්නාභහොති. ඉද්ධිපාටිහාරියන්ති

එත්ථ විකුබ්බනිද්ධිපාටිහාරියං පටික්ඛිත්තං, අධිට්ඨානිද්ධි පන 
අප්පටික්ඛිත්තාතිභවදිතබ්බා. 

න භික්ඛකව කසොවණ්ණමකයො පත්කතොතිආදීසු සභචපි ගිහී ෙත්තග්භග

සුවණ්ණතට්ටිකාදීසුබයඤ්ජනංකත්වාඋපනාභමන්ති, ආමසිතුම්පිනවට්ටති.
ඵලිකමයකාචමයකංසමයානි පන තට්ටිකාදීනි ොජනානි 

පුග්ගලිකපරිභෙොභගභනව න වට්ටන්ති, සඞ්ඝිකපරිභෙොභගන වා ගිහිවිකටානි

වා වට්ටන්ති. ‘‘තම්බභලොහමභයොපි පත්භතොව න වට්ටති, ථාලකං පන

වට්ටතී’’ති ඉදං සබ්බං කුරුන්දියං වුත්තං. මණිමකයොති එත්ථ පන

ඉන්දනීලාදිමණිමභයො වුත්භතො. ෙංසමකයොති එත්ථ වට්ටභලොහමභයොපි
සඞ්ගහිභතො. 

253. ලිඛිතුන්ති තනුකරණත්ථාභයතං වුත්තං. පෙතිමණ්ඩ න්ති
මකරදන්තච්ඡින්නකමණ්ඩලභමව. 
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254. ආවට්ටිත්වාති අඤ්ඤමඤ්ඤං පහරිත්වා. පත්තාධාරෙන්ති එත්ථ

‘‘දන්තවල්ලිභවත්තාදීහි කභත භූමිආධාරභක තභයො, දාරුආධාරභක ද්භව
පත්භතඋපරූපරිඨභපතුංවට්ටතී’’තිකුරුන්දියංවුත්තං. මහාඅට්ඨකථායංපන

වුත්තං – ‘‘භූමිආධාරභක තිණ්ණං පත්තානං අභනොකාභසො, ද්භව ඨභපතුං 
වට්ටති. දාරුආධාරකදණ්ඩාධාරභකසුපි සුසජ්ජිභතසු එභසව නභයො.
ෙමභකොටිසදිභසොපන දාරුආධාරභකොතීහිදණ්ඩභකහිබද්භධොදණ්ඩකාධාභරො

චඑකස්සපිපත්තස්සඅභනොකාභසො, තත්ථ ඨභපත්වාපිහත්භථනගභහත්වාඑව
නිසීදිතබ්බං.භූමියංපනනික්කුජ්ජිත්වාඑකභමව ඨභපතබ්බ’’න්ති. 

මිඩ්ඪන්කතති ආලින්දකමිඩ්ඪිකාදීනං අන්භත. සභච පන පරිවත්භතත්වා

තත්භථව පතිට්ඨාති, එවරූපාය විත්ථිණ්ණාය මිඩ්ඪියා ඨභපතුං වට්ටති. 

පරිෙණ්ඩන්කතති බාහිරපස්භස කතාය තනුකමිඩ්ඪිකාය අන්භත. මිඩ්ඪියං
වුත්තනභයභනභවත්ථාපි විනිච්ඡභයොභවදිතබ්භබො. 

කචොළෙන්ති යං පත්ථරිත්වා පත්භතො ඨපීයති; තස්මිං පන අසති
කටසාරභක වා තට්ටිකාය වා මත්තිකාපරිෙණ්ඩකතාය භූමියා වා යත්ථ න

දුස්සති, තථාරූපායවාලිකායවාඨභපතුං වට්ටති.පංසුරජාදීසුපනඛරභූමියංවා

ඨභපන්තස්ස දුක්කටං. පත්තමාළෙං ඉට්ඨකාහි වා දාරූහි වා කාතුං වට්ටති. 

පත්තකුණ්කඩොලිොති මහාමුඛකුණ්ඩසණ්ඨානාෙණ්ඩකුක්ඛලිකාවුච්චති. කයො 

 ග්කගයයාති යත්ථ කත්ථචි ලග්භගන්තස්ස දුක්කටභමව. චීවරවංභසපි 

බන්ධිත්වා ඨභපතුං න වට්ටති. ෙණ්ඩකට්ඨපනත්ථභමව වා කතං භහොතු

නිසීදනසයනත්ථංවා යත්ථකත්ථචිමඤ්භචවාපීභඨවාඨභපන්තස්සදුක්කටං, 
අඤ්භඤන පන ෙණ්ඩභකන සද්ධිං බන්ධිත්වා ඨභපතුං වට්ටති. අටනියං

බන්ධිත්වාඔලම්භබතුංවාවට්ටති, බන්ධිත්වාපිඋපරිඨභපතුංනවට්ටතිභයව.
සභච පන මඤ්භචො වා පීඨං වා උක්ඛිපිත්වා චීවරවංසාදීසු අට්ටකඡන්භනන

ඨපිතංභහොති, තත්ථඨභපතුංවට්ටති.අංසවද්ධනභකන අංසකූභටලග්භගත්වා
අඞ්භක ඨභපතුං වට්ටති. ඡත්භත ෙත්තපූභරොපි අංසකූභට ලග්ගිතපත්භතොපි

ඨභපතුංනවට්ටති, ෙණ්ඩභකනපනසද්ධිංබන්ධිත්වාවාඅට්ටකං කත්වාවා
ඨපිභතභයොභකොචිඨභපතුංවට්ටති. 

255. පත්තහත්කථනාතිඑත්ථනභකවලංයස්සපත්භතොහත්භථ, භසොඑව 

පත්තහත්භථො, නභකවලඤ්චකවාටභමවපණාභමතුංනලෙති; අපිචභඛොපන
හත්භථවා පිට්ඨිපාභදවායත්ථකත්ථචිසරීරාවයභවපත්තස්මිංසතිහත්භථන
වාපාභදනවාසීභසන වාභයනභකනචිසරීරාවයභවනකවාටංවාපණාභමතුං
ඝටිකංවාඋක්ඛිපිතුංසූචිංවා කුඤ්චිකායඅපාපුරිතුංනලෙති.අංසකූභටපන
පත්තංලග්භගත්වායථාසුඛංඅවාපුරිතුං ලෙති. 
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තුම්බෙටාහන්ති ලාබුකටාහංවුච්චති, තංපරිහරිතුංනවට්ටති.ලභිත්වාපන 

තාවකාලිකංපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති.ඝටිකටාභහපිඑභසවනභයො. ඝටිෙටාහන්ති

ඝටිකපාලං. අභුං කමති උත්රාසවචනභමතං. සබ්බපංසුකූලිකෙනාති එත්ථ

චීවරඤ්ච මඤ්චපීඨඤ්චපංසුකූලංවට්ටති, අජ්භඣොහරණීයංපනදින්නකභමව
ගභහතබ්බං. 

ච ොනීතිචබ්භබත්වා අපවිද්ධාමිසානි. අට්ඨිොනීතිමච්ඡමංසඅට්ඨිකානි. 

උච්ඡිට්කඨොදෙන්ති මුඛවික්ඛාලභනොදකං. එභතසු යංකිඤ්චි පත්භතන 

නීහරන්තස්සදුක්කටං.පත්තංපටිග්ගහංකත්වාහත්ථංභධොවිතුම්පිනලෙති. 
හත්ථභධොතපාදභධොතඋදකම්පි පත්භත ආකිරිත්වා නීහරිතුං න වට්ටති.

අනුච්ඡිට්ඨං සුද්ධපත්තංඋච්ඡිට්ඨහත්භථනගණ්හිතුංනවට්ටති, වාමහත්භථන
පභනත්ථ උදකං ආසිඤ්චිත්වා එකං උදකගණ්ඩුසං ගභහත්වා 
උච්ඡිට්ඨහත්භථන ගණ්හිතුං වට්ටති. එත්තාවතාපි හි භසො උච්ඡිට්ඨපත්භතො

භහොති, හත්ථං පන බහි උදභකන වික්ඛාභලත්වා ගභහතුං වට්ටති.
මච්ඡමංසඵලාඵලාදීනි ඛාදන්භතො යං තත්ථ අට්ඨිං වා චලකං වා

ඡඩ්භඩතුකාභමොභහොති, තංපත්භතඨභපතුංනලෙති.යංපන පටිඛාදිතුකාභමො

භහොති, තං පත්භත ඨභපතුං ලෙති. අට්ඨිකකණ්ටකාදීනි තත්භථව කත්වා 
හත්භථන ලුඤ්චිත්වා ඛාදිතුං වට්ටති. මුඛභතො නීහටං පන යංකිඤ්චි පුන

ඛාදිතුකාභමො භහොති, තං පත්භත ඨභපතුං න ලෙති.
සිඞ්ගිභවරනාළිභකරඛණ්ඩානිඩංසිත්වාපුනඨභපතුං ලෙති. 

256. නමතෙන්තිසත්ථකභවඨනකංපිභලොතිකඛණ්ඩං. දණ්ඩසත්ථෙන්ති
පිප්ඵලකංවාඅඤ්ඤම්පිවායංකිඤ්චිදණ්ඩං භයොභජත්වාකතසත්ථකං. 

ෙණ්ණකිතා කහොන්තීති මලග්ගහිතා භහොන්ති. කිණ්කණන පූකරතුන්ති

කිණ්ණචුණ්භණන පූභරතුං. සත්තුයාති හලිද්දිමිස්සභකන පිට්ඨචුණ්භණන. 

සරිතෙන්ති පාසාණචුණ්ණං වුච්චති; භතන පූභරතුං අනුජානාමීති අත්භථො. 

මධුසිත්ථකෙනසාකරතුන්ති මධුසිත්ථභකනමක්භඛතුං. සරිතෙං පරිභිජ්ජතීති

තං මක්ඛිතමධුසිත්ථකං භිජ්ජති. සරිතසිපාටිෙන්ති මධුසිත්ථකපිභලොතිකං; 
සත්ථභකොසකසිපාටියා පන සරිතසිපාටිකාය අනුභලොමාති කුරුන්දියං වුත්තං. 

ෙථිනන්ති නිස්භසණිම්පි තත්ථ අත්ථරිතබ්බකටසාරකකිලඤ්ජානං

අඤ්ඤතරම්පි. ෙථිනරජ්ජුන්ති යාය දුපට්ටචීවරං සිබ්බන්තා කථිභන චීවරම්පි 

බන්ධන්ති. ෙථිනංනප්පකහොතීතිදීඝස්සභික්ඛුභනොපමාභණන කතංකථිනං; 

තත්ථ රස්සස්ස භික්ඛුභනො චීවරං පත්ථරියමානං නප්පභහොති, අන්භතොභයව 

භහොති; දණ්ඩභක න පාපුණාතීති අත්භථො. දණ්ඩෙථිනන්ති තස්ස මජ්භඣ
ඉතරස්ස භික්ඛුභනො පමාභණන අඤ්ඤං නිස්භසණිං බන්ධිතුං අනුජානාමීති 

අත්භථො. 
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පටුන 

බිද ෙන්ති දණ්ඩකථිනප්පමාභණන කටසාරකස්ස පරියන්භත

පටිසංහරිත්වා දුගුණකරණං. ස ාෙන්ති දුපට්ටචීවරස්ස අන්තභර

පභවසනසලාකං. විනන්ධනරජ්ජුන්ති මහානිස්භසණියා සද්ධිං ඛුද්දකං

නිස්භසණිං විනන්ධිතුං රජ්ජුං. විනන්ධනසුත්තන්ති ඛුද්දකනිස්භසණියා චීවරං

විනන්ධිතුං සුත්තකං. විනන්ධිත්වා චීවරං සිබ්කබතුන්ති භතන සුත්තභකන

තත්ථ චීවරං විනන්ධිත්වා සිබ්බිතුං. විසමා කහොන්තීතිකාචිඛුද්දකා භහොන්ති, 

කාචිමහන්තා. ෙළිම්ෙෙන්තිපමාණසඤ්ඤාකරණංයංකිඤ්චිතාලපණ්ණාදිං. 

කමොඝසුත්තෙන්ති වඩ් කීනං දාරූසු කාළසුත්භතන විය හලිද්දිසුත්භතන

සඤ්ඤාකරණං. අඞ්ගුලියා පටිග්ගණ්හන්තීති සූචිමුඛං අඞ්ගුලියා පටිච්ඡන්ති. 

පටිග්ගහන්තිඅඞ්ගුලිභකොසකං. 

257. ආකවසනවිත්ථෙං නාම යංකිඤ්චි පාතිචඞ්භකොටකාදි. 

උච්චවත්ථුෙන්තිපංසුංආකිරිත්වාඋච්චවත්ථුකංකාතුං අනුජානාමීතිඅත්භථො. 

ඔගුම්කඵත්වා උල්ලිත්තාවලිත්තං ොතුන්ති ඡදනං ඔධුනිත්වා ඝනදණ්ඩකං

කත්වාඅන්භතොභචව බහිචමත්තිකායලිම්පිතුන්තිඅත්භථො. කගොඝංසිොයාති
භවළං වාරුක්ඛදණ්ඩංවාඅන්භතොකත්වාභතනසද්ධිංසඞ්ඝරිතුන්තිඅත්භථො. 

බන්ධනරජ්ජුන්තිතථාසඞ්ඝරිතස්සබන්ධනරජ්ජුං. 

258. ෙටච්ඡුපරිස්සාවනං නාමතීසුදණ්ඩභකසුවිනන්ධිත්වාකතං. 

259. කයො න දකදයයාති අපරිස්සාවනකස්භසව භයො න දදාති, තස්ස

ආපත්ති. භයොපනඅත්තභනොහත්භථපරිස්සාවභනවිජ්ජමාභනපියාචති, තස්ස

නඅකාමාදාතබ්බං. දණ්ඩපරිස්සාවනන්තිරජකානංඛාරපරිස්සාවනංවියචතූසු 

පාභදසු බද්ධනිස්භසණිකාය සාටකං බන්ධිත්වා මජ්භඣදණ්ඩභක උදකං

ආසිඤ්චිතබ්බං, තං උභෙොපිභකොට්ඨාභසපූභරත්වාපරිස්සවති. ඔත්ථරෙං නාම

යං උදභකඔත්ථරිත්වාඝටභකනඋදකංගණ්හන්ති, තඤ්හිචතූසුදණ්ඩභකසු
වත්ථං බන්ධිත්වා උදභක චත්තාභරො ඛාණුභක නිඛණිත්වා භතසු බන්ධිත්වා
සබ්බපරියන්භත උදකභතො භමොභචත්වා මජ්භඣ ඔත්ථරිත්වා ඝභටන උදකං

ගණ්හන්ති. මෙසකුටිොතිචීවරකුටිකාවුච්චති. 

260. අභිසන්නොයාති භසම්හාදිභදොසුස්සන්නකායා. අග්ගළවට්ටි නාම

ද්වාරබාහායසමප්පමාභණොභයවඅග්ගළත්ථම්භෙො වුච්චති, යත්ථතීණිචත්තාරි

ඡිද්දානිකත්වාසූචිභයොභදන්ති. ෙපිසීසෙං නාමද්වාරබාහංවිජ්ඣිත්වාතත්ථ

පභවසිභතො අග්ගළපාසභකො වුච්චති. සූචිොති තත්ථ මජ්භඣ ඡිද්දං කත්වා

පභවසිතා. ඝටිොතිඋපරිභයොජිතා. මණ්ඩලිෙං ොතුන්තිනීචවත්ථුකංචිනිතුං. 

ධූමකනත්තන්ති ධූමනික්ඛමනඡිද්දං. වාකසතුන්ති ගන්භධන වාභසතුං. 
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උදෙට්ඨානන්ති උදකත්ථපනට්ඨානං. තත්ථ ඝභටන උදකං ඨභපත්වා 

සරාවභකනවළඤ්භජතබ්බං. කෙොට්ඨකෙොති ද්වාරභකොට්ඨභකො. 

261. තිස්කසො පටිච්ඡාදිකයොතිඑත්ථජන්තාඝරපටිච්ඡාදිචඋදකපටිච්ඡාදිච 

පරිකම්මං කභරොන්තස්භසව වට්ටති, භසභසසු අභිවාදනාදීසු න වට්ටති.

වත්ථපටිච්ඡාදි සබ්බකම්භමසු වට්ටති. උදෙං න කහොතීති න්හාභනොදකං න
භහොති. 

262. තු න්ති පණ්ණිකානං විය උදකඋබ්බාහනකතුලං. ෙරෙටකෙො 
වුච්චති භගොභණ වා භයොභජත්වා හත්භථහි වා ගභහත්වා දීඝවරත්තාදීහි

ආකඩ් නයන්තං. චක්ෙවට්ටෙන්ති අරහටඝටියන්තං. චම්මඛණ්ඩං නාම

තුලාය වා කරකටභක වා භයොභජතබ්බකං චම්මොජනං. පාෙටා කහොතීති

අපරික්ඛිත්තා භහොති. උදෙපුඤ්ඡනීති දණ්ඩමයාපි විසාණමයාපි දාරුමයාපි

වට්ටති, තස්සාඅසතිභචොළභකනාපිඋදකංපච්චුද්ධරිතුංවට්ටති. 

263. උදෙමාතිෙන්තිඋදකස්සආගමනමාතිකං. නිල්ක ඛජන්තාඝරං නාම

ආවිද්ධපක්ඛපාසකං වුච්චති, භගොපානසීනං උපරි මණ්ඩභල පක්ඛපාසභක

ඨභපත්වා කතකූටච්ඡදනස්භසතං නාමං. චාතුමාසං නිසීදකනනාතිනිසීදභනන
චත්තාභරොමාභසන විප්පවසිතබ්බන්තිඅත්භථො. 

264. පුප්ඵාභිකිණ්කණසූති පුප්භඵහි සන්ථභතසු. නමතෙං නාම
එළකභලොභමහි කතං අවායිමං චම්මඛණ්ඩපරිහාභරන පරිභුඤ්ජිතබ්බං. 

ආසිත්තකූපධානං නාමතම්බභලොභහනවා රජභතන වාකතායභපළායඑතං

අධිවචනං, පටික්ඛිත්තත්තා පන දාරුමයාපි න වට්ටති. මකළොරිොති
දණ්ඩධාරභකො වුච්චති. යට්ඨිආධාරකපණ්ණාධාරකපච්ඡිකපිට්ඨානිපි එත්භථව
පවිට්ඨානි. ආධාරකසඞ්භඛපගමනභතො හි පට්ඨාය ඡිද්දං විද්ධම්පි අවිද්ධම්පි 

වට්ටතිභයව. එෙොජකනතිඑත්ථසභචඑභකොභික්ඛුොජනභතොඵලංවාපූවං

වා ගභහත්වා ගච්ඡති, තස්මිං අපගභත ඉතරස්ස භසසකං භුඤ්ජිතුං වට්ටති.
ඉතරස්සාපිතස්මිංඛීභණ පුනගභහතුංවට්ටති. 

265. අට්ඨහඞ්කගහීති එත්ථ එභකභකනපි අඞ්භගන සමන්නාගතස්ස 

අන්භතොසීමාය වා නිස්සීමං ගන්ත්වා නදීආදීසු වා නික්කුජ්ජිතුං වට්ටතිභයව.
එවං නික්කුජ්ජිභත පන පත්භත තස්ස භගභහ භකොචි භදයයධම්භමො න

ගභහතබ්භබො – ‘‘අසුකස්ස භගභහ භික්ඛං මා ගණ්හිත්ථා’’ති අඤ්භඤසු 
විහාභරසුපි භපභසතබ්බං. උක්කුජ්ජනකාභල පන යාවතතියං යාචාභපත්වා
හත්ථපාසං විජහාභපත්වාඤත්තිදුතියකම්භමනඋක්කුජ්ජිතබ්භබො. 
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268. පුරක්ඛත්වාති අග්ගභතො කත්වා. සංහරන්තූති සංහරියන්තු. 

කච පටිෙන්ති භචලසන්ථරං. භසො කිර ‘‘සභච අහං පුත්තං ලච්ඡාමි, 

අක්කමිස්සති භම ෙගවා භචලපටික’’න්ති ඉමිනා අජ්ඣාසභයන සන්ථරි, 

අෙබ්භබොභචසපුත්තලාොය; තස්මාෙගවාන අක්කමි.යදිඅක්කභමයය, පච්ඡා
පුත්තං අලෙන්භතො ‘‘නායං සබ්බඤ්ඤූ’’ති දිට්ඨිං ගණ්භහයය. ඉදං තාව
ෙගවභතො අනක්කමභන කාරණං. යස්මා පන භික්ඛූපි භය අජානන්තා 

අක්කභමයයං, භත ගිහීනං පරිභූතා ෙභවයයං; තස්මා භික්ඛූ පරිෙවභතො
භමොභචතුං සික්ඛාපදංපඤ්ඤභපසි.ඉදංසික්ඛාපදපඤ්ඤාපභනකාරණං. 

මඞ්ග ත්ථාය යාචියමාකනනාති අපගතගබ්ො වා භහොතු ගරුගබ්ො වා, 
එවරූභපසු ඨාභනසු මඞ්ගලත්ථාය යාචියමාභනන අක්කමිතුං වට්ටති. 

කධොතපාදෙං නාම පාදභධොවනට්ඨාභන භධොභතහි පාභදහි අක්කමනත්ථාය

පච්චත්ථරණංඅත්ථතංභහොති, තංඅක්කමිතුංවට්ටති. 

269. ෙතෙං නාම පදුමකණ්ණිකාකාරං පාදඝංසනත්ථං කණ්ටභක

උට්ඨාභපත්වා කතං. තං වට්ටං වා භහොතු චතුරස්සාදිභෙදං වා, 

බාහුලිකානුභයොගත්තා පටික්ඛිත්තභමව, භනව පටිග්ගභහතුං න පරිභුඤ්ජිතුං

වට්ටති. සක්ඛරාති පාසාභණොවුච්චති; පාසාණභඵණභකොපිවට්ටති. විධූපනන්ති

වීජනී වුච්චති. තාලවණ්ටං පන තාලපණ්භණහි වා කතං භහොතු 
භවළදන්තවිලීභවහි වා භමොරපිඤ්භඡහි වා චම්මවිකතීහි වා සබ්බං වට්ටති. 

මෙසබීජනී දන්තමයවිසාණමයදණ්ඩකාපි වට්ටති, වාකමයබීජනියා 
භකතකපාභරොහකුන්තාලපණ්ණාදිමයාපිසඞ්ගහිතා. 

270. ගි ානස්සඡත්තන්තිඑත්ථයස්සකායඩාභහොවා පිත්තභකොභපොවා

භහොති, චක්ඛු වා දුබ්බලං, අඤ්භඤො වා භකොචි ආබාභධො විනා ඡත්භතන

උප්පජ්ජති, තස්ස ගාභම වා අරඤ්භඤ වා ඡත්තං වට්ටති. වස්භස පන
චීවරගුත්තත්ථං වාළමිගභචොරෙභයසු ච අත්තගුත්තත්ථම්පි වට්ටති.
එකපණ්ණච්ඡත්තංපනසබ්බත්භථවවට්ටති. 

අසිස්සාති අසි අස්ස. විජ්කජොත තීති විජ්භජොතති. දණ්ඩසම්මුතින්ති එත්ථ
පමාණයුත්භතො චතුහත්භථොභයව දණ්භඩො සම්මන්නිත්වා දාතබ්භබො. තභතො

ඌනාතිරිත්භතො විනාපිසම්මුතියාසබ්භබසං වට්ටති. සික්ො පනඅගිලානස්ස

නවට්ටති, ගිලානස්සාපි සම්මන්නිත්වාවදාතබ්බා. 

273. කරොමන්ථෙස්සාති එත්ථ ඨභපත්වා භරොමන්ථකං භසසානං ආගතං
උග්ගාරං මුභඛ සන්ධාභරත්වා ගිලන්තානං ආපත්ති. සභච පන

අසන්ධාරිතභමව පරගලංගච්ඡති, වට්ටති. 
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යං දියයමානන්ති යං දායභකහි දියයමානං පටිග්ගහිතොජනභතො බහි

පතිතං, තංභික්ඛුනාසාමංගභහත්වාපරිභුඤ්ජිතුං අනුජානාමීති අත්භථො. ඉදං
භෙොජනවග්භගවණ්ණිතභමව. 

274. කුප්පංෙරිස්සාමීතිසද්දංකරිස්සාමි.නඛාදීහිනඛච්භඡදභන ආපත්ති

නත්ථි, අනුරක්ඛණත්ථං පන නඛච්භඡදනං අනුඤ්ඤාතං. වීසතිමට්ඨන්ති

වීසතිපි නභඛ ලිඛිතමට්භඨ කාරාභපන්ති. ම මත්තන්ති නඛභතො මලමත්තං
අපකඩ්ඪිතුංඅනුජානාමීතිඅත්භථො. 

275. ඛුරසිපාටිෙන්ති ඛුරභකොසකං. මස්සුං ෙප්පාකපන්තීති කත්තරියා

මස්සුං භඡදාභපන්ති. මස්සුං වඩ්ඪාකපන්තීති මස්සුං දීඝං කාභරන්ති. 

කගොක ොමිෙන්ති හනුකම්හි දීඝං කත්වා ඨපිතං එළකමස්සු වුච්චති. 

චතුරස්සෙන්ති චතුභකොණං. පරිමුඛන්ති උභර භලොමසංහරණං. අඩ්ඪදුෙන්ති 

උදභරභලොමරාජිට්ඨපනං. ආපත්තිදුක්ෙටස්සාති මස්සුකප්පාපනාදීසුසබ්බත්ථ

ආපත්ති දුක්කටස්ස. ආබාධප්පච්චයා සම්බාකධ ක ොමන්ති

ගණ්ඩවණරුධිආදිආබාධප්පච්චයා. ෙත්තරිොයාති
ගණ්ඩවණරුධිසීසභරොගාබාධප්පච්චයා. සක්ඛරාදීහි නාසිකාභලොමග්ගාහාපභන

ආපත්තිනත්ථි.අනුරක්ඛණත්ථංපනසණ්ඩාභසො අනුඤ්ඤාභතො. නභික්ඛකව

පලිතං ගාහාකපතබ්බන්ති එත්ථ යං ෙමුකාය වා නලාභට වා දාඨිකාය වා

උග්ගන්ත්වාබීෙච්ඡංඨිතං, තාදිසංභලොමංපලිතංවා අපලිතංවාගාහාභපතුං
වට්ටති. 

277. ෙංසපත්ථරිොති කංසෙණ්ඩවාණිජා. බන්ධනමත්තන්ති
වාසිකත්තරයට්ඨිආදීනංබන්ධනමත්තං. 

278. න භික්ඛකව අොයබන්ධකනනාතිඑත්ථඅබන්ධිත්වානික්ඛමන්භතන

යත්ථසරති, තත්ථ බන්ධිතබ්බං.ආසනසාලායබන්ධිස්සාමීතිගන්තුංවට්ටති.

සරිත්වා යාව න බන්ධති, න තාව පිණ්ඩාය චරිතබ්බං. ෙ ාබුෙං නාම

බහුරජ්ජුකං. කදඩ්ඩුෙෙං නාම උදකසප්පසීසසදිසං. මුරජං නාම

මුරජවට්ටිසණ්ඨානං භවභඨත්වා කතං. මද්දවීණං නාම පාමඞ්ගසණ්ඨානං.

ඊදිසඤ්හි එකම්පි න වට්ටති, පභගව බහූනි. පට්ටිෙං සූෙරන්තෙන්ති එත්ථ

පකතිවීතා වා මච්ඡකණ්ටකවායිමා වා පට්ටිකා වට්ටති, භසසා

කුඤ්ජරච්ඡිකාදිභෙදා න වට්ටන්ති. සූෙරන්තෙං නාම
කුඤ්ජිකාභකොසකසණ්ඨානං භහොති. එකරජ්ජුකං පන මුද්දිකකායබන්ධනඤ්ච

සූකරන්තකං අනුභලොභමති. අනුජානාමි භික්ඛකව මුරජං මද්දවීණන්ති ඉදං

දසාසුභයව අනුඤ්ඤාතං. පාමඞ්ගදසා භචත්ථ චතුන්නං උපරි න වට්ටති. 

කසොෙණං නාම භවභඨත්වා මුඛවට්ටිසිබ්බනං. ගුණෙං නාම
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මුදිඞ්ගසණ්ඨාභනන සිබ්බනං; එවං සිබ්බිතා හි අන්තා ථිරා භහොන්ති. 

පවනන්කතොතිපාසන්භතොවුච්චති. 

280. හත්ථිකසොණ්ඩෙං නාම නාභිමූලභතො හත්ථිභසොණ්ඩසණ්ඨානං

ඔලම්බකං කත්වානිවත්ථංභචොළිකඉත්ථීනංනිවාසනංවිය. මච්ඡවාළෙං නාම 

එකභතො දසන්තං එකභතො පාසන්තං ඔලම්භබත්වා නිවත්ථං. චතුෙණ්ණෙං 

නාම උපරි ද්භව, භහට්ඨභතො ද්භවති එවං චත්තාභරො කණ්භණ දස්භසත්වා

නිවත්ථං. තා වණ්ටෙං නාම තාලවණ්ටාකාභරන සාටකං ඔලම්භබත්වා

නිවාසනං. සතවලිෙං නාමදීඝසාටකංඅභනකක්ඛත්තුං ඔෙඤ්ජිත්වාඔවට්ටිකං

කභරොන්භතන නිවත්ථං, වාමදක්ඛිණපස්භසසු වා නිරන්තරං වලිභයො 
දස්භසත්වානිවත්ථං. සභචපනජාණුභතොපට්ඨාය එකා වා ද්භව වා වලිභයො

පඤ්ඤායන්ති, වට්ටති. 

සංකවල්ලියංනිවාකසන්තීති මල්ලකම්මකාරාදභයො වියකච්ඡං බන්ධිත්වා

නිවාභසන්ති; එවං නිවාභසතුං ගිලානස්සපි මග්ගප්පටිපන්නස්සපි න වට්ටති.
යම්පි මග්ගං ගච්ඡන්තා එකං වා ද්භව වා භකොභණ උක්ඛිපිත්වා

අන්තරවාසකස්ස උපරි ලග්භගන්ති, අන්භතො වා එකං කාසාවං තථා 

නිවාභසත්වාබහිඅපරංනිවාභසන්ති, සබ්බංනවට්ටති.ගිලාභනොපනඅන්භතො
කාසාවස්ස ඔවට්ටිකං දස්භසත්වා අපරං උපරිනිවාභසතුංලෙති. අගිලාභනන
ද්භව නිවාභසන්භතන සගුණං කත්වා නිවාභසතබ්බානි. ඉති යඤ්ච ඉධ

පටික්ඛිත්තං, යඤ්ච භසඛියවණ්ණනායං; තං සබ්බං වජ්භජත්වා නිබ්බිකාරං
තිමණ්ඩලං පටිච්ඡාභදන්භතන පරිමණ්ඩලං නිවාභසතබ්බං. යංකිඤ්චි විකාරං
කභරොන්භතොදුක්කටාන මුච්චති.නභික්ඛභවගිහිපාරුතංපාරුපිතබ්බන්තිඑවං

පටික්ඛිත්තංගිහිපාරුතං අපාරුපිත්වා, උභෙොකණ්භණසමංකත්වාපාරුපනං

පරිමණ්ඩලපාරුපනංනාම, තං පාරුපිතබ්බං. 

තත්ථ යංකිඤ්චි භසතපටපාරුතං පරිබ්බාජකපාරුතං එකසාටකපාරුතං
භසොණ්ඩපාරුතං අන්භතපුරිකපාරුතං මහාභජට්ඨකපාරුතං 
කුටිපභවසකපාරුතං බ්රාහ්මණපාරුතං පාළිකාරකපාරුතන්ති එවමාදි 

පරිමණ්ඩලලක්ඛණභතො අඤ්ඤථා පාරුතං, සබ්බභමතං ගිහිපාරුතං නාම. 

තස්මා යථා භසතපටා අඩ් පාලකනිගණ්ඨා පාරුපන්ති, යථා ච එකච්භච

පරිබ්බාජකා උරං විවරිත්වා ද්වීසු අංසකූභටසු පාවුරණං ඨභපන්ති, යථා ච
එකසාටකා මනුස්සා නිවත්ථසාටකස්ස එභකනන්භතන පිට්ඨිං පාරුපිත්වා

උභෙො කණ්භණ උභෙොසු අංසකූභටසු ඨභපන්ති, යථා ච සුරාභසොණ්ඩාදභයො

සාටභකනගීවංපරික්ඛිපන්තාඋභෙොඅන්භතඋදභරවා ඔලම්භබන්ති; පිට්ඨියං

වා ඛිපන්ති, යථා ච අන්භතපුරිකාභයො අක්ඛිතාරකමත්තං දස්භසත්වා

ඔගුණ්ඨිකංපාරුපන්ති, යථාචමහාභජට්ඨා දීඝසාටකංනිවාභසත්වාතස්භසව 



විනයපිටකෙ චූළවග්ග-අට්ඨෙථා කසනාසනක්ඛන්ධෙං 
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එභකනන්භතන සකලසරීරං පාරුපන්ති, යථා ච කස්සකා භඛත්තකුටිං
පවිසන්තා සාටකං පලිභවභඨත්වා උපකච්ඡභක පක්ඛිපිත්වා තස්භසව

එභකනන්භතනසරීරංපාරුපන්ති, යථාච බ්රාහ්මණාඋභින්නංඋපකච්ඡකානං

අන්තභරන සාටකං පභවභසත්වා අංසකූභටසු පක්ඛිපන්ති, යථා ච
පාළිකාරභකො භික්ඛු එකංසපාරුපභනන පාරුතං වාමබාහුං විවරිත්වා චීවරං

අංසකූටංආභරොභපති; එවං අපාරුපිත්වාසබ්භබපිඑභතඅඤ්භඤචඑවරූභප
පාරුපනභදොභස වජ්භජත්වා නිබ්බිකාරං පරිමණ්ඩලං පාරුපිතබ්බං. තථා
අපාරුපිත්වා ආරාභම වා අන්තරඝභර වා අනාදභරන යංකිඤ්චි විකාරං
කභරොන්තස්සදුක්කටං. 

281. මුණ්ඩවට්ටීති යථා රඤ්භඤො කුහිඤ්චි ගච්ඡභතො 

පරික්ඛාරෙණ්ඩවහනමනුස්සාති අධිප්පාභයො. අන්තරාොජන්ති මජ්භඣ
ලග්භගත්වාද්වීහිවහිතබ්බොරං. 

282. අචක්ඛුස්සන්ති චක්ඛූනං හිතං න භහොති; පරිහානිං ජභනති. 

නච්ඡාකදතීති න රුච්චති. අට්ඨඞ්ගු පරමන්ති මනුස්සානං පමාණඞ්ගුභලන 

අට්ඨඞ්ගුලපරමං. අතිමටාහෙන්ති අතිඛුද්දකං. 

283. දායං ආලිම්කපන්තීති තිණවනාදීසු අග්ගිං භදන්ති. පටග්ගින්ති

පටිඅග්ගිං. පරිත්තන්ති අප්පහරිතකරභණනවාපරිඛාඛණභනනවාපරිත්තාණං.

එත්ථ පන අනුපසම්පන්භන සති සයං අග්ගිං දාතුං න ලෙති, අසති අග්ගිම්පි

දාතුං ලෙති, භූමිං තච්භඡත්වා තිණානිපි හරිතුං, පරිඛම්පි ඛණිතුං, අල්ලසාඛං

ෙඤ්ජිත්වාපි අග්ගිං නිබ්බාභපතුං ලෙති, භසනාසනං පත්තං වා අප්පත්තං වා

තථා නිබ්බාභපතුං ලෙතිභයව. උදභකන පන කප්පිභයභනව ලෙති, න
ඉතභරන. 

284. සති ෙරණීකයති සුක්ඛකට්ඨාදිග්ගහණකිච්භච සති. කපොරිසියන්ති

පුරිසප්පමාණං. ආපදාසූති වාළමිගාදභයො වා දිස්වා මග්ගමූළ්භහො වා දිසා
ඔභලොභකතුකාභමො හුත්වා දවඩාහං වා උදභකොඝං වා ආගච්ඡන්තං දිස්වා
එවරූපාසුආපදාසුඅතිඋච්චම්පිරුක්ඛං ආභරොහිතුංවට්ටති. 

285. ෙ යාණවාක්ෙරණාතිමධුරසද්දා. ඡන්දකසො ආකරොකපමාතිභවදංවිය

සක්කතොසාය වාචනාමග්ගං ආභරොභපම. සොය නිරුත්තියාති එත්ථ සකා
නිරුත්තිනාමසම්මාසම්බුද්භධනවුත්තප්පකාභරො මාගධිභකොභවොහාභරො. 

286. ක ොොයතං නාම සබ්බං උච්ඡිට්ඨං, සබ්බං අනුච්ඡිට්ඨං, භසභතො 

කාභකො, කාභළො බභකො; ඉමිනා ච ඉමිනා ච කාරභණනාති
එවමාදිනිරත්ථකකාරණපටිසංයුත්තං තිත්ථියසත්ථං. 
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288. අන්තරාඅකහොසීතිඅන්තරිතාඅභහොසිපටිච්ඡන්නා. 

289. ආබාධප්පච්චයාතියස්සආබාධස්සලසුණං භෙසජ්ජං; තප්පච්චයාති 
අත්භථො. 

290. පස්සාවපාදුෙන්තිඑත්ථ පාදුකා ඉට්ඨකාහිපිසිලාහිපි දාරූහිපි කාතුං

වට්ටති. වච්චපාදුොයපි එභසව නභයො. පරිකවණන්ති
වච්චකුටිපරික්භඛපබ්ෙන්තරං. 

293. යථාධම්කමො ොකරතබ්කබොති දුක්කටවත්ථුම්හි දුක්කභටන

පාචිත්තියවත්ථුම්හි පාචිත්තිභයනකාභරතබ්භබො.පහරණත්ථං කතං පහරණීති

වුච්චති, යස්සකස්සචිආවුධසඞ්ඛාතස්භසතංඅධිවචනං, තං ඨභපත්වාඅඤ්ඤං

සබ්බං භලොහෙණ්ඩං අනුජානාමීති අත්භථො. ෙතෙඤ්ච කුම්ෙොරිෙඤ්චාති

එත්ථ කතකං වුත්තභමව. කුම්ෙොරිෙඤ්චාති ධනියස්භසව
සබ්බමත්තිකාමයකුටිවුච්චති. භසසංසබ්බත්ථඋත්තානභමවාති. 

ඛුද්දකවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

ඛුද්දකවත්ථුක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. කසනාසනක්ඛන්ධෙං 

විහාරානුජානනෙථා 

294. භසනාසනක්ඛන්ධභක – අපඤ්ඤත්තං කහොතීති අනනුඤ්ඤාතං

භහොති. විහාකරො නාමඅඩ් භයොගාදිමුත්තභකොඅවභසසාවාභසො. අඩ්ඪකයොකගොති

සුපණ්ණවඞ්කභගහං. පාසාකදොති දීඝපාසාභදො. හම්මියන්ති උපරිආකාසතභල

පතිට්ඨිතකූටාගාභරො පාසාභදොභයව. ගුහාති ඉට්ඨකාගුහා සිලාගුහා දාරුගුහා

පංසුගුහා. ආගතානාගතස්සචාතුද්දිසස්සසඞ්ඝස්සාතිආගතස්සච අනාගතස්ස
චචතූසුදිසාසුඅප්පටිහතචාරස්සචාතුද්දිසස්සසඞ්ඝස්ස. 

295. අනුභමොදනගාථාසු – සීතං උණ්හන්ති උතුවිසොගවභසන වුත්තං. 

සිසිකරචාපිවුට්ඨිකයොතිඑත්ථ සිසිකරොතිසම්ඵුසිතකවාභතොවුච්චති. වුට්ඨිකයොති

උජුකභමඝවුට්ඨිභයො එව. එතානි සබ්බානි පටිහන්තීති ඉමිනාව පභදන
භයොභජතබ්බානි. 

පටිහඤ්ඤතීති විහාභරන පටිහඤ්ඤති. ක ණත්ථන්ති නිලීයනත්ථං. 

සුඛත්ථන්ති සීතාදිපරිස්සයාොභවන සුඛවිහාරත්ථං. ඣායිතුඤ්ච විපස්සිතුන්ති
ඉදම්පි පදද්වයං ‘‘සුඛත්ථඤ්චා’’ති ඉමිනාව පභදන භයොභජතබ්බං. ඉදඤ්හි

වුත්තං භහොති – සුඛත්ථඤ්ච විහාරදානං, කතමං සුඛත්ථං? ඣායිතුං 

විපස්සිතුඤ්ච යං සුඛං, තදත්ථං. අථ වා පරපභදනපි භයොභජතබ්බං –

ඣායිතුඤ්ච විපස්සිතුඤ්ච විහාරදානං; ඉධ ඣායිස්සන්ති විපස්සිස්සන්තීති

දදභතො විහාරදානං සඞ්ඝස්ස අග්ගං බුද්කධන වණ්ණිතං. වුත්තඤ්භහතං – 

‘‘භසොචසබ්බදභදොභහොති, භයොදදාතිඋපස්සය’’න්ති(සං.නි.1.42). 

යස්මා ච අග්ගං වණ්ණිතං, ‘‘තස්මා හි පණ්ඩිකතො කපොකසො’’ති ගාථා. 

වාසකයත්ථ බහුස්සුකතති එත්ථ විහාභර පරියත්තිබහුස්සුභත ච 

පටිභවධබහුස්සුභත ච වාභසයය. කතසං අන්නඤ්චාති යං භතසං අනුච්ඡවිකං

අන්නඤ්චපානඤ්චවත්ථානිචමඤ්චපීඨාදිභසනාසනානිච, තංසබ්බංභතසු 

උජුභූභතසුඅකුටිලචිත්භතසු. දකදයයාතිනිදභහයය.තඤ්චභඛො විප්පසන්භනන

භචතසාන චිත්තප්පසාදංවිරාභධත්වා, එවං විප්පසන්නචිත්තස්සහි කතතස්ස

ධම්මංකදකසන්ති…කප.… පරිනිබ්බාතිඅනාසකවොති. 

296. ආවිඤ්ඡනච්ඡිද්දං ආවිඤ්ඡනරජ්ජුන්ති එත්ථ රජ්ජු නාම සභචපි 

දීපිනඞ්ගුට්භඨනකතාභහොති, වට්ටතිභයව; නකාචිනවට්ටති. තීණි තාළානීති

තිස්භසො කුඤ්චිකාභයො. යන්තෙං සූචිෙන්ති එත්ථ යං යං ජානාති තං තං

යන්තකං, තස්ස විවරණසූචිකඤ්ච කාතුං වට්ටති. කවදිොවාතපානං නාම

භචතිභය භවදිකාසදිසං. ජා වාතපානං නාම ජාලකබද්ධං. ස ාෙවාතපානං 

නාම ථම්ෙකවාතපානං. චක්ෙලිෙන්ති එත්ථ භචොළකපාදපුඤ්ඡනං බන්ධිතුං
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අනුජානාමීති අත්භථො. වාතපානභිසීති වාතපානප්පමාභණන භිසිං කත්වා

බන්ධිතුං අනුජානාමීති අත්භථො. මිඩ්ඪින්ති මිඩ් කං. බිද මඤ්චෙන්ති 

භවත්තමඤ්චං; භවළවිලීභවහිවාවීතං. 

297. ආසන්දිකෙොති චතුරස්සපීඨං වුච්චති. උච්චකම්පි ආසන්දිකන්ති 

වචනභතො එකභතොොභගන දීඝපීඨභමව හි අට්ඨඞ්ගුලපාදකං වට්ටති, 
චතුරස්සආසන්දිභකො පන පමාණාතික්කන්භතොපි වට්ටතීති භවදිතබ්භබො. 

සත්තඞ්කගො නාම තීසු දිසාසු අපස්සයං කත්වා කතමඤ්භචො, අයම්පි

පමාණාතික්කන්භතො වට්ටති. ෙද්දපීඨන්ති භවත්තමයං පීඨං වුච්චති. පීඨිොති

පිභලොතිකාබද්ධපීඨභමව. එළෙපාදපීඨං නාම දාරුපට්ටිකාය උපරි පාභද

ඨභපත්වා භෙොජනඵලකං විය කතපීඨං වුච්චති. ආම ෙවට්ටිෙපීඨං නාම
ආමලකාකාභරන භයොජිතං බහුපාදකපීඨං. ඉමානි තාව පාළියං ආගතපීඨානි.

දාරුමයං පන සබ්බං පීඨං වට්ටතීති අයභමත්ථ විනිච්ඡභයො. කෙොච්ඡන්ති
උසිරමයංවා මුඤ්ජපබ්බජමයංවා. 

අට්ඨඞ්ගු පරමං මඤ්චපටිපාදෙන්ති එත්ථ මනුස්සානං පමාණඞ්ගුලභමව

අට්ඨඞ්ගුලං. චිමිලිො නාම පරිකම්මකතාය භූමියා ඡවිසංරක්ඛණත්ථාය

අත්ථරණං වුච්චති. රුක්ඛතූ න්ති සිම්බලිරුක්ඛාදීනං භයසං භකසඤ්චි

රුක්ඛානං තූලං.  තාතූ න්තිඛීරවල්ලිආදීනංයාසංකාසඤ්චිවල්ලීනං තූලං. 

කපොටකිතූ න්ති භපොටකිතිණාදීනං භයසං භකසඤ්චි තිණජාතිකානං
අන්තමභසො උච්ඡුනළාදීනම්පි තූලං. එභතහි තීහි සබ්බභූතගාමා සඞ්ගහිතා
භහොන්ති. රුක්ඛවල්ලිතිණජාතිභයො හි මුඤ්චිත්වා අඤ්භඤො භූතගාභමො නාම

නත්ථි, තස්මායස්සකස්සචිභූතගාමස්සතූලංබිම්භබොහභන වට්ටති, භිසිංපන
පාපුණිත්වා සබ්බම්භපතං අකප්පියතූලන්ති වුච්චති. න භකවලඤ්ච

බිම්භබොහභන එතං තූලභමව, හංසභමොරාදීනං සබ්බසකුණානං සීහාදීනං 
සබ්බචතුප්පදානඤ්චභලොමම්පිවට්ටති.පියඞ්ගුපුප්ඵබකුළපුප්ඵාදිපනයංකිඤ්චි 

පුප්ඵං න වට්ටති. තමාලපත්තං සුද්ධභමව න වට්ටති, මිස්සකං පන වට්ටති.
භිසීනං අනුඤ්ඤාතංපඤ්චවිධංඋණ්ණාදිතූලම්පිවට්ටති. 

අද්ධොයිොනීතිඋපඩ් කායප්පමාණානි, භයසුකටිභතොපට්ඨායයාවසීසං

උපදහන්ති. සීසප්පමාණං නාම යස්ස විත්ථාරභතො තීසු කණ්භණසු ද්වින්නං

කණ්ණානං අන්තරං මිනීයමානං විදත්ථි භචව චතුරඞ්ගුලඤ්ච භහොති, 
මජ්ඣට්ඨානංමුට්ඨිරතනංභහොති.දීඝභතොපනදියඩ් රතනංවා ද්විරතනංවාති
කුරුන්දියංවුත්තං.අයංසීසප්පමාණස්සඋක්කට්ඨපරිච්භඡභදො.ඉභතො උද්ධංන

වට්ටති, භහට්ඨා පන වට්ටති. අගිලානස්ස සීසුපධානඤ්ච පාදුපධානඤ්චාති 

ද්වයභමවවට්ටති. ගිලානස්සබිම්භබොහනානිසන්ථරිත්වාඋපරි පච්චත්ථරණං
කත්වා නිපජ්ජිතුම්පි වට්ටති. ‘‘යානි පන භිසීනං අනුඤ්ඤාතානි පඤ්ච 



විනයපිටකෙ චූළවග්ග-අට්ඨෙථා කසනාසනක්ඛන්ධෙං 

54 

පටුන 

කප්පියතූලානි, භතහිබිම්භබොහනංමහන්තම්පි වට්ටතී’’ති ඵුස්සභදවත්භථභරො
ආහ. විනයධරඋපතිස්සත්භථභරොපන‘‘බිම්භබොහනංකරිස්සාමී’තිකප්පියතූලං
වාඅකප්පියතූලං වාපක්ඛිපිත්වාකභරොන්තස්සපමාණභමවවට්ටතී’’තිආහ. 

පඤ්චභිසිකයොතිපඤ්චහිඋණ්ණාදීහි පූරිතභිසිභයො.තූලගණනායහිඑතාසං

ගණනාවුත්තා.තත්ථඋණ්ණග්ගහභණනනභකවලං එළකභලොමභමවගහිතං, 
ඨභපත්වා මනුස්සභලොමං යංකිඤ්චි කප්පියාකප්පියමංසජාතීනං 

පක්ඛිචතුප්පදානං භලොමං, සබ්බං ඉධ උණ්ණග්ගහභණභනව ගහිතං. තස්මා
ඡන්නංචීවරානං ඡන්නංඅනුභලොමචීවරානඤ්චඅඤ්ඤතභරනභිසිච්ඡවිංකත්වා
තංසබ්බංපක්ඛිපිත්වා භිසිංකාතුංවට්ටති.එළකභලොමානිපනඅපක්ඛිපිත්වා
කම්බලභමව චතුග්ගුණං වා පඤ්චගුණං වා පක්ඛිපිත්වා කතාපි
උණ්ණභිසිසඞ්ඛයභමවගච්ඡති. 

භචොළභිසිආදීසු යංකිඤ්චි නවභචොළං වා පුරාණභචොළං වා සංහරිත්වා වා 

අන්භතො පක්ඛිපිත්වා වා කතා කචොළභිසි, යංකිඤ්චි වාකං පක්ඛිපිත්වා කතා 

වාෙභිසි, යංකිඤ්චි තිණං පක්ඛිපිත්වා කතා තිණභිසි, අඤ්ඤත්ර

සුද්ධතමාලපත්තං යංකිඤ්චි පණ්ණං පක්ඛිපිත්වා කතා පණ්ණභිසීති 

භවදිතබ්බා.තමාලපත්තංපනඅඤ්භඤනමිස්සභමවවට්ටති, සුද්ධංනවට්ටති.

භිසියා පමාණනියභමො නත්ථි, මඤ්චභිසිපීඨභිසිභූමත්ථරණභිසි චඞ්කමනභිසි
පාදපුඤ්ඡනභිසීති එතාසං අනුරූපභතො සල්ලක්භඛත්වා අත්තභනොරුචිවභසන 

පමාණංකාතබ්බං. යං පභනතංඋණ්ණාදිපඤ්චවිධතූලම්පිභිසියං වට්ටති, තං
‘‘මසූරභකපි වට්ටතී’’ති කුරුන්දියං වුත්තං. එභතන මසූරකං පරිභුඤ්ජිතුං
වට්ටතීතිසිද්ධං භහොති. 

මඤ්චභිසිං පීකඨ සන්ථරන්තීති මඤ්චභිසිං පීභඨ අත්ථරන්ති; 

අත්ථරණත්ථාය හරන්තීති යුජ්ජති. උල්ක ොෙං අෙරිත්වාතිභහට්ඨා චිමිලිකං

අදත්වා. කඵොසිතුන්ති රජභනන වා හලිද්දියා වා උපරි ඵුසිතානි දාතුං. 

ෙත්තිෙම්මන්ති භිසිච්ඡවියා උපරි ෙත්තිකම්මං. හත්ථෙත්තින්ති
පඤ්චඞ්ගුලිෙත්තිං. 

298. ඉක්ොසන්ති රුක්ඛනියයාසං වා සිභලසං වා. පිට්ඨමද්දන්ති

පිට්ඨඛලිං. කුණ්ඩෙමත්තිෙන්ති කුණ්ඩකමිස්සකමත්තිකං. සාසපකුට්ටන්ති

සාසපපිට්ඨං. සිත්ථකත ෙන්ති විලීනමධුසිත්ථකං. අච්චුස්සන්නං කහොතීති

බින්දු බින්දු හුත්වා තිට්ඨති. පච්චුද්ධරිතුන්ති පුඤ්ඡිතුං. ගණ්ඩුමත්තිෙන්ති

ගණ්ඩුප්පාදගූථමත්තිකං. ෙසාවන්තිආමලකහරීතකානංකසාවං. 

299. නභික්ඛකවපටිොනචිත්තන්තිඑත්ථනභකවලංඉත්ථිපුරිසරූපභමව, 
තිරච්ඡානරූපම්පි අන්තමභසො ගණ්ඩුප්පාදරූපම්පි භික්ඛුභනො සයං කාතුං වා 
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‘‘කභරොහී’’ති වත්තුං වා න වට්ටති, ‘‘උපාසක ද්වාරපාලං කභරොහී’’ති
වත්තුම්පි න ලබ්ෙති. ජාතකපකරණඅසදිසදානාදීනි පන පසාදනීයානි
නිබ්බිදාපටිසංයුත්තානිවාවත්ථූනි පභරහිකාරාභපතුංලබ්ෙති.මාලාකම්මාදීනි
සයම්පිකාතුංලබ්ෙති. 

300. අළෙමන්දාතිඑකඞ්ගණාමනුස්සාභිකිණ්ණා. තකයො ගබ්කෙතිඑත්ථ 

සිවිොගබ්කෙොති චතුරස්සගබ්භෙො. නාළිොගබ්කෙොති විත්ථාරභතො

දිගුණතිගුණායාභමො දීඝගබ්භෙො. හම්මියගබ්කෙොති ආකාසතභල
කූටාගාරගබ්භෙොවා මුණ්ඩච්ඡදනගබ්භෙොවා. 

ෙ ඞ්ෙපාදෙන්ති රුක්ඛං විජ්ඣිත්වා තත්ථ ඛාණුභක ආභකොභටත්වා

කතං, තං ආහරිමං භිත්තිපාදං ජිණ්ණකුට්ටපාදස්ස උපත්ථම්ෙනත්ථං භූමියං

පතිට්ඨාභපතුං අනුජානාමීති අත්භථො. පරිත්තාණකිටිෙන්ති 

වස්සපරිත්තාණත්ථංකිටිකං. උද්දසුධන්තිවච්ඡකභගොමභයනභචවඡාරිකායච
සද්ධිං මද්දිතමත්තිකං. 

ආළින්කදො නාමපමුඛංවුච්චති. පඝනං නාමයංනික්ඛමන්තාචපවිසන්තා

ච පාභදහි හනන්ති, තස්ස විහාරද්වාභර උෙභතො කුට්ටං නීහරිත්වා

කතපභදසස්භසතං අධිවචනං, ‘‘පඝාන’’න්තිපි වුච්චති. පකුට්ටන්ති මජ්භඣ

ගබ්ෙස්ස සමන්තා පරියාගාභරො වුච්චති. ‘‘පකුට’’න්තිපි පාභඨො. ඔසාරෙන්ති
අනාළින්දභක විහාභර වංසං දත්වා තභතො දණ්ඩභක ඔසාභරත්වා

කතඡදනපමුඛං. සංසාරණකිටිකෙො නාමචක්කලයුත්භතො කිටිභකො. 

301. පානීයොජනන්ති පිවන්තානං පානීයදානොජනං. උළඞ්භකො ච
ථාලකඤ්ච පානීයසඞ්ඛස්සඅනුභලොමානි. 

303. අකපසීති දීඝදාරුම්හි ඛාණුභක පභවභසත්වා කණ්ටකසාඛාහි 

විනන්ධිත්වා කතං ද්වාරථකනකං. පලිකඝොති ගාමද්වාභරසු විය චක්කයුත්තං
ද්වාරථකනකං. 

305. අස්සතරීහි යුත්තා රථා අස්සතරීරථා. ආමුත්තමණිකුණ්ඩ ාති
ආමුත්තමණිකුණ්ඩලානි. 

පරිනිබ්බුකතොති කිභලසපරිනිබ්බාභනන පරිනිබ්බුභතො. සීතිභූකතොති

කිභලසාතපාොභවන සීතිභූභතො. නිරූපධීති කිභලසුපධිඅොභවන නිරූපධීති
වුච්චති. 
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සබ්බා ආසත්තිකයො කඡත්වාති රූපාදීසු වා විසභයසු සබ්බෙභවසු වා

පත්ථනාභයො ඡින්දිත්වා. හදකය දරන්ති චිත්භත කිභලසදරථං විභනත්වා. 

කවයයායිෙන්තිවයකරණංවුච්චති. 

307. ආකදයයවාකචොති තස්ස වචනං බහූ ජනා ආදියිතබ්බං භසොතබ්බං 

මඤ්ඤන්තීති අත්භථො. ආරාකම අෙංසූතිභයසධනා, භත අත්තභනො ධභනන

අකංසු. භය මන්දධනා භචව අධනා ච, භතසං ධනං අදාසි. ඉති භසො
සතසහස්සකහාපභණ සතසහස්සග්ඝනකඤ්ච ෙණ්ඩං දත්වා
පඤ්චචත්තාලීසභයොජනිභක අද්ධාභන භයොජභන භයොජභන විහාරපතිට්ඨානං
කත්වාසාවත්ථිංඅගමාසි. 

කෙොටිසන්ථරං සන්ථරාකපසීති කහාපණභකොටියා කහාපණභකොටිං 
පටිපාභදත්වා සන්ථරි. භය තත්ථ රුක්ඛා වා භපොක්ඛරණිභයො වා භතසං
පරික්භඛපප්පමාණං ගභහත්වාඅඤ්ඤස්මිංඨාභනසන්ථරිත්වාඅදාසි.එවමස්ස
අට්ඨාරසභකොටිකංනිධානං පරික්ඛයංඅගමාසි. 

කුමාරස්ස එතදකහොසීති ගහපතිභනො එවං බහුධනං චජන්තස්සාපි මුඛස්ස 

විප්පසන්නාකාරං දිස්වා එතං අභහොසි. කෙොට්ඨෙං මාකපසීති සත්තභූමිකං
ද්වාරභකොට්ඨකපාසාදංමාභපසි. 

අථකඛොඅනාථපිණ්ඩිකෙොගහපතිකජතවකනවිහාකර ොරාකපසි…කප.…

මණ්ඩකප ොරාකපසීති අපරාහිපි අට්ඨාරසහි භකොටීහි එභත විහාරාදභයො 
කාරාභපසි අට්ඨකරීසප්පමාණාය භූමියා. විපස්සිස්ස හි ෙගවභතො
පුනබ්බසුමිත්භතො ගහපති භයොජනප්පමාණං භූමිං සුවණ්ණිට්ඨකාසන්ථභරන
කිණිත්වාවිහාරංකාරාභපසි.සිඛිස්සපන සිරිවඩ්භ ොගහපතිතිගාවුතප්පමාණං

සුවණ්ණයට්ඨිසන්ථභරන, භවස්සභුස්ස භසොත්ථිභජො ගහපති

අඩ් භයොජනප්පමාණං සුවණ්ණඵාලසන්ථභරන, කකුසන්ධස්ස පන අච්චුභතො

ගහපති ගාවුතප්පමාණං සුවණ්ණහත්ථිපදසන්ථභරන, භකොණාගමනස්ස

උග්භගො ගහපති අඩ් ගාවුතප්පමාණං සුවණ්ණිට්ඨකාසන්ථභරන, කස්සපස්ස

සුමඞ්ගභලොගහපති වීසතිඋසෙප්පමාණංසුවණ්ණකච්ඡපසන්ථභරන, අම්හාකං
ෙගවභතො සුදත්භතො ගහපති අට්ඨකරීසප්පමාණං භූමිං කහාපණසන්ථභරන

කිණිත්වාවිහාරංකාරාභපසීති; එවං අනුපුබ්භබනපරිහායන්තිසම්පත්තිභයොති
අලභමවසබ්බසම්පත්තීසුවිරජ්ජිතුංඅලං විමුච්චිතුන්ති. 

308. ඛණ්ඩන්ති භින්භනොකාභසො. ඵුල් න්ති ඵලිභතොකාභසො. 

පටිසඞ්ඛරිස්සතීති පාකතිකං කරිස්සති. ලද්ධනවකම්භමන පන භික්ඛුනා

වාසිඵරසුනිඛාදනාදීනිගභහත්වාසයංනකාතබ්බං, කතාකතං ජානිතබ්බං. 



විනයපිටකෙ චූළවග්ග-අට්ඨෙථා කසනාසනක්ඛන්ධෙං 
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පටුන 

310. පිට්ඨිකතොපිට්ඨිකතොගන්ත්වාතිභථභරොකිරගිලාභනපටිජග්ගන්භතො 
ජිණ්භණවුඩ්භ සඞ්ගණ්හන්භතොසබ්බපච්ඡභතොආගච්ඡති.ඉදමස්සචාරිත්තං.

භතන වුත්තං–‘‘පිට්ඨිභතොපිට්ඨිභතොගන්ත්වා’’ති. අග්ගාසනන්තිභථරාසනං. 

අග්කගොදෙන්ති දක්ඛිභණොදකං. අග්ගපිණ්ඩන්ති සඞ්ඝත්භථරපිණ්ඩං. අන්තරා

සත්ථීනංෙරිත්වාතිචතුන්නංපාදානංඅන්තභර කරිත්වා. 

315. පතිට්ඨාකපසීති අට්ඨාරසභකොටිපරිච්චාගං කත්වා පතිට්ඨාභපසි. එවං
සබ්බාපි චතුපණ්ණාසභකොටිභයොපරිච්චජි. 

විහාරානුජානනකථානිට්ඨිතා. 

ආසනප්පටිබාහනාදිෙථා 

316. විප්පෙතකෙොජකනොති අන්තරඝභරවාවිහාභරවා අරඤ්භඤවායත්ථ
කත්ථචි භුඤ්ජමාභනො භික්ඛු අනිට්ඨිභත භෙොජභන න වුට්ඨාභපතබ්භබො. 
අන්තරඝභරපච්ඡාආගභතනභික්ඛංගභහත්වාගන්තබ්බං.සභචමනුස්සාවා

භික්ඛූ වා ‘‘පවිසථා’’ති වදන්ති, ‘‘මයි පවිසන්භත භික්ඛූ උට්ඨහිස්සන්තී’’ති

වත්තබ්බං. ‘‘එථ, ෙන්භත, ආසනංඅත්ථී’’තිවුත්භතනපනපවිසිතබ්බං.සභච

භකොචි කිඤ්චි න වදති, ආසනසාලං ගන්ත්වා අතිසමීපං අගන්ත්වා

සොගට්ඨාභන ඨාතබ්බං. ඔකාභස කභත ‘‘පවිසථා’’ති වුත්භතන පන

පවිසිතබ්බං.සභචපනයංආසනංතස්සපාපුණාති, තත්ථ අභුඤ්ජන්භතොභික්ඛු

නිසින්භනො භහොති, තං උට්ඨාභපතුං වට්ටති. යාගුඛජ්ජකාදීසු පන යංකිඤ්චි

පිවිත්වාවාඛාදිත්වාවායාවඅඤ්භඤොආගච්ඡති, තාවනිසින්නං රිත්තහත්ථම්පි
වුට්ඨාභපතුංනවට්ටති.විප්පකතභෙොජභනොභයවහිභසොභහොති. 

සකච වුට්ඨාකපතීති සභච ආපත්තිං අතික්කමිත්වාපි වුට්ඨාභපතිභයව. 

පවාරිකතොචකහොතීතියංභසො වුට්ඨාභපති, අයඤ්චභික්ඛුපවාරිභතොචභහොති, 
භතන වත්තබ්භබො – ‘‘ගච්ඡ උදකං ආහරාහී’’ති. වුඩ් තරඤ්හි භික්ඛුං

ආණාභපතුං ඉදභමව එකං ඨානන්ති. සභච භසො උදකම්පි නආහරති, තභතො

යඤ්ච නවකතභරන කත්තබ්බං, තං දස්භසන්භතො ‘‘සාධුෙං 

සිත්ථානී’’තිආදිමාහ. 

ගි ානස්ස පතිරූපං කසයයන්ති එත්ථ භයො කාසෙගන්දරාතිසාරාදීහි

ගිලාභනො භහොති, භඛළමල්ලකවච්චකපාලාදීනිඨභපතබ්බානි භහොන්ති. කුට්ඨි

වා භහොති, භසනාසනං දූභසති; එවරූපස්ස භහට්ඨාපාසාදපණ්ණසාලාදීසු
අඤ්ඤතරං එකමන්තං භසනාසනං දාතබ්බං. යස්මිං වසන්භත භසනාසනංන

දුස්සති, තස්ස වරභසයයාපි දාතබ්බාව. භයොපි

සිභනහපානවිභරචනනත්ථුකම්මාදීසුයංකිඤ්චිභෙසජ්ජංකභරොති, සබ්භබො භසො

ගිලාභනොභයව, තස්සාපි සල්ලක්භඛත්වා පතිරූපං භසනාසනං දාතබ්බං. 
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ක සෙප්කපනාති අප්පභකන සීසාබාධාදිමත්භතන. භික්ඛූ ගකණත්වාති
‘‘එත්තකානාමභික්ඛූ’’තිවිහාභරභික්ඛූනං පරිච්භඡදංඤත්වා. 

ආසනප්පටිබාහනාදිකථානිට්ඨිතා. 

කසනාසනග්ගාහෙථා 

318. කසයයාති මඤ්චට්ඨානානි වුච්චන්ති. කසයයග්කගනාති

භසයයාපරිච්භඡභදන, වස්සූපනායිකදිවභස කාලං භඝොභසත්වා
එකමඤ්චට්ඨානං එකස්ස භික්ඛුභනො ගාභහතුං අනුජානාමීති අත්භථො. 

කසයයග්කගන ගාකහන්තාති භසයයාපරිච්භඡභදන ගාහියමානා. කසයයා

උස්සාරයිංසූති මඤ්චට්ඨානානි අතිභරකානි අභහසුං. විහාරග්ගාදීසුපි එභසව

නභයො. අනුොගන්ති පුන අපරම්පි ොගං දාතුං. අතිමන්භදසු හි භික්ඛූසු

එභකකස්ස භික්ඛුභනො ද්භව තීණි පරිභවණානි දාතබ්බානි. න අොමා

දාතබ්කබොති අනිච්ඡාය න දාතබ්භබො. තත්ථ වස්සූපනායිකදිවභස ගහිභත
අනුොභගපච්ඡාආගතානංනඅත්තභනොඅරුචියාභසොඅනුොභගො දාතබ්භබො.

සභචපනභයනගහිභතො, භසොචඅත්තභනොරුචියාතංඅනුොගංවාපඨමොගං

වාභදති, වට්ටති. 

නිස්සීකම ඨිතස්සාති උපචාරසීමභතො බහි ඨිතස්ස. අන්භතො උපචාරසීමාය

පනදූභරඨිතස්සාපිලබ්ෙතිභයව. කසනාසනංගකහත්වාතිවස්සූපනායිකදිවභස

ගභහත්වා. සබ්බො ං පටිබාහන්තීති චතුමාසච්චභයන උතුකාභලපි
පටිබාහන්ති. තීසුභසනාසනග්ගාභහසුපුරිමභකොචපච්ඡිමභකොචාතිඉභමද්භව
ගාහාථාවරා. 

අන්තරාමුත්තකෙ අයංවිනිච්ඡභයො– එකස්මිංවිහාභරමහාලාෙභසනාසනං
භහොති. භසනාසනසාමිකා වස්සූපගතං භික්ඛුං සබ්බපච්චභයහි සක්කච්චං
උපට්ඨහිත්වා පවාභරත්වා ගමනකාභල බහුං සමණපරික්ඛාරං භදන්ති.
මහාභථරා දූරභතොපි ආගන්ත්වා වස්සූපනායිකදිවභස තං ගභහත්වා ඵාසුං
වසිත්වා වුත්ථවස්සා ලාෙං ගණ්හිත්වා පක්කමන්ති. ආවාසිකා ‘‘මයං

එත්ථුප්පන්නං ලාෙං න ලොම, නිච්චං ආගන්තුකමහාභථරාව ලෙන්ති, 

භතභයවනංආගන්ත්වා පටිජග්ගිස්සන්තී’’තිපලුජ්ජන්තම්පිනඔභලොභකන්ති.

ෙගවා තස්ස පටිජග්ගනත්ථං ‘‘අපරජ්ජුගතාය පවාරණාය ආයතිං 
වස්සාවාසත්ථායඅන්තරාමුත්තභකො ගාභහතබ්භබො’’තිආහ. 

තං ගාභහන්භතන සඞ්ඝත්භථභරො වත්තබ්භබො – ‘‘ෙන්භත

අන්තරාමුත්තකභසනාසනංගණ්හථා’’ති. සභචගණ්හාති, දාතබ්බං; භනො භච

එභතභනව උපාභයනඅනුභථරංආදිංකත්වාභයොගණ්හාති, තස්සඅන්තමභසො
සාමභණරස්සාපි දාතබ්බං. භතන තං භසනාසනං අට්ඨමාභස පටිජග්ගිතබ්බං.
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ඡදනභිත්තිභූමීසු යං කිඤ්චි ඛණ්ඩං වා ඵුල්ලං වා භහොති, තං සබ්බං 
පටිසඞ්ඛරිතබ්බං.උද්භදසපරිපුච්ඡාදීහිදිවසංභඛභපත්වාරත්තිංතත්ථවසිතුම්පි 

වට්ටති. රත්තිං පරිභවභණ වසිත්වා තත්ථ දිවසං භඛභපතුම්පි වට්ටති.
රත්තින්දිවං තත්භථව වසිතුම්පි වට්ටති. උතුකාභල ආගතානං වුඩ් ානං න
පටිබාහිතබ්බං. වස්සූපනායිකදිවභස පන සම්පත්භත සභච සඞ්ඝත්භථභරො

‘‘මය්හං ඉදං භසනාසනං භදථා’’ති වදති, න ලෙති. ‘‘ෙන්භත, ඉදං
අන්තරාමුත්තකං ගභහත්වා අට්ඨමාභස එභකන භික්ඛුනා පටිජග්ගිත’’න්ති
වත්වානදාතබ්බං.අට්ඨමාභසපටිජග්ගකභික්ඛුස්භසවගහිතං භහොති. 

යස්මිං පන භසනාසභන එකසංවච්ඡභර ද්වික්ඛත්තුං පච්චභය භදන්ති 

ඡමාසච්චභයනඡමාසච්චභයන, තංඅන්තරාමුත්තකංනගාභහතබ්බං.යස්මිංවා 

තික්ඛත්තුංභදන්තිචතුමාසච්චභයනචතුමාසච්චභයන, යස්මිංවාචතුක්ඛත්තුං 

භදන්ති භතමාසච්චභයන භතමාසච්චභයන, තං අන්තරාමුත්තකං න
ගාභහතබ්බං. පච්චභයභනව හි තං පටිජග්ගනං ලභිස්සති. යස්මිං පන

එකසංවච්ඡභර සකිභදව බහුපච්චභය භදන්ති, එතං අන්තරාමුත්තකං
ගාභහතබ්බන්ති. අයං තාව අන්භතොවස්භස වස්සූපනායිකදිවභසන පාළියං
ආගතභසනාසනග්ගාහකථා. 

අයං පන භසනාසනග්ගාභහො නාම දුවිභධො භහොති – උතුකාභල ච
වස්සාවාභස ච. තත්ථ උතුකාභල තාව භකචි ආගන්තුකා භික්ඛූ පුභරෙත්තං

ආගච්ඡන්ති, භකචි පච්ඡාෙත්තංපඨමයාමංවාමජ්ඣිමයාමංවාපච්ඡිමයාමංවා

භයයදාආගච්ඡන්ති, භතසං තදාවභික්ඛූඋට්ඨාභපත්වාභසනාසනංදාතබ්බං.

අකාභලොනාමනත්ථි. භසනාසනපඤ්ඤාපභකන පනපණ්ඩිභතනෙවිතබ්බං, 
එකංවාද්භවවාමඤ්චට්ඨානානිඨභපතබ්බානි.සභච විකාභලඑභකොවාද්භව

වා භථරා ආගච්ඡන්ති, භත වත්තබ්බා – ‘‘ෙන්භත, ආදිභතො පට්ඨාය

වුට්ඨාපියමාභන සබ්භබපි භික්ඛූ උබ්ෙණ්ඩිකා ෙවිස්සන්ති, තුම්භහ අම්හාකං
වසනට්ඨාභනභයවවසථා’’ති. 

බහූසු පන ආගභතසු වුට්ඨාභපත්වා පටිපාටියා දාතබ්බං. සභච එභකකං 

පරිභවණං පභහොති, එභකකං පරිභවණං දාතබ්බං. තත්ථ

අග්ගිසාලදීඝසාලමණ්ඩලමාලාදභයො සබ්භබපි තස්භසව පාපුණන්ති. එවං
අප්පභහොන්භත පාසාදග්භගන දාතබ්බං. පාසාභදසු අප්පභහොන්භතසු
ඔවරකග්භගනදාතබ්බං.ඔවරභකසු අප්පභහොන්භතසුභසයයග්භගනදාතබ්බං.
භසයයග්භගසු අප්පභහොන්භතසු මඤ්චට්ඨාභනන දාතබ්බං. මඤ්චට්ඨාභන
අප්පභහොන්භත එකපීඨකට්ඨානවභසන දාතබ්බං. භික්ඛුභනො පන
ඨිභතොකාසමත්තං න ගාභහතබ්බං. එතඤ්හි භසනාසනං නාම න භහොති.
පීඨකට්ඨාභන පන අප්පභහොන්භත එකං මඤ්චට්ඨානං වා පීඨකට්ඨානං වා

වාභරනවාභරනගභහත්වා‘‘ෙන්භත, විස්සමථා’’තිතිණ්ණංජනානංදාතබ්බං, 
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පටුන 

න හි සක්කා සීතසමභය සබ්බරත්තිං අජ්භඣොකාභස වසිතුං. මහාභථභරන

පඨමයාමං විස්සමිත්වා නික්ඛමිත්වා දුතියත්භථරස්ස වත්තබ්බං – ‘‘ආවුභසො, 

ඉධ පවිසාහී’’ති. සභච මහාභථභරො නිද්දාගරුභකො භහොති, කාලං න ජානාති, 

උක්කාසිත්වා ද්වාරං ආභකොභටත්වා ‘‘ෙන්භත, කාභලො ජාභතො, සීතං

අනුදහතී’’ති වත්තබ්බං. භතන නික්ඛමිත්වා ඔකාභසො දාතබ්භබො, අදාතුං න
ලෙති. දුතියත්භථභරනපි මජ්ඣිමයාමං විස්සමිත්වා පුරිමනභයභනව ඉතරස්ස
දාතබ්බං. නිද්දාගරුභකො වුත්තනභයභනව වුට්ඨාභපතබ්භබො. එවං එකරත්තිං
එකමඤ්චට්ඨානං තිණ්ණං දාතබ්බං. ජම්බුදීභප පන එකච්භච භික්ඛූ
‘‘භසනාසනං නාම මඤ්චට්ඨානං වා පීඨට්ඨානං වා කිඤ්චිභදව කස්සචි

සප්පායං භහොති, කස්සචි අසප්පාය’’න්ති ආගන්තුකා භහොන්තු වා මා වා, 
භදවසිකංභසනාසනංගාභහන්ති.අයංඋතුකාභලභසනාසනග්ගාභහොනාම. 

වස්සාවාභස පන අත්ථි ආගන්තුකවත්තං, අත්ථි ආවාසිකවත්තං, 
ආගන්තුභකනතාවසකට්ඨානංමුඤ්චිත්වාඅඤ්ඤත්ථගන්ත්වා වසිතුකාභමන
වස්සූපනායිකදිවසභමවතත්ථනගන්තබ්බං.වසනට්ඨානංවාහිතත්ර සම්බාධං

ෙභවයය, භික්ඛාචාභරොවානසම්පජ්භජයය, භතනනඵාසුංවිහභරයය.තස්මා 

‘‘ඉදානි මාසමත්භතන වස්සූපනායිකා ෙවිස්සතී’’ති තං විහාරං පවිසිතබ්බං.
තත්ථ මාසමත්තං වසන්භතො සභච උද්භදසත්ථිභකො උද්භදසසම්පත්තිං

සල්ලක්භඛත්වා, සභච කම්මට්ඨානිභකො කම්මට්ඨානසප්පායතං

සල්ලක්භඛත්වා, සභච පච්චයත්ථිභකො පච්චයලාෙං සල්ලක්භඛත්වා
අන්භතොවස්භසසුඛංවසිස්සති. 

සකට්ඨානභතොචතත්ථගච්ඡන්භතනනභගොචරගාභමොඝට්භටතබ්භබො, න 
තත්ථ මනුස්සා වත්තබ්බා – ‘‘තුම්භහ නිස්සාය සලාකෙත්තාදීනි වා

යාගුඛජ්ජකාදීනි වාවස්සාවාසිකංවානත්ථි, අයංභචතියස්සපරික්ඛාභරො, අයං

උභපොසථාගාරස්ස, ඉදං තාළඤ්භචවසූචිචසම්පටිච්ඡථතුම්හාකංවිහාර’’න්ති.
භසනාසනං පන ජග්ගිත්වා දාරුෙණ්ඩමත්තිකාෙණ්ඩානි පටිසාභමත්වා
ගමියවත්තං පූභරත්වා ගන්තබ්බං. එවං ගච්ඡන්භතනාපි දහභරහි
පත්තචීවරෙණ්ඩිකාභයො උක්ඛිපාභපත්වා භතලනාළිකත්තරදණ්ඩාදීනි 
ගාහාභපත්වා ඡත්තං පග්ගය්හ අත්තානං දස්භසන්භතන ගාමද්වාභරභනව න

ගන්තබ්බං, පටිච්ඡන්භනන අටවිමග්භගන ගන්තබ්බං. අටවිමග්භග අසති

ගුම්බාදීනි මද්දන්භතන න ගන්තබ්බං, ගමියවත්තං පන පූභරත්වා විතක්කං
ඡින්දිත්වා සුද්ධචිත්භතන ගමනවත්භතභනව ගන්තබ්බං. සභච පන

ගාමද්වාභරන මග්භගො භහොති, ගච්ඡන්තඤ්ච නං සපරිවාරං දිස්වා මනුස්සා

‘‘අම්හාකං භථභරො වියා’’ති උපධාවිත්වා ‘‘කුහිං, ෙන්භත, සබ්බපරික්ඛාභර 

ගභහත්වා ගච්ඡථා’’ති වදන්ති, භතසු භච එභකො එවං වදති –

‘‘වස්සූපනායිකකාභලො නාමායං, යත්ථ අන්භතොවස්භස නිබද්ධභික්ඛාචාභරො
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ෙණ්ඩපටිච්ඡාදනඤ්චලබ්ෙති, තත්ථභික්ඛූ ගච්ඡන්තී’’ති.තස්සභචසුත්වාභත

මනුස්සා ‘‘ෙන්භත, ඉමස්මිම්පි ගාභම ජභනො භුඤ්ජති භචවනිවාභසති ච, මා
අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡථා’’ති වත්වා මිත්තාමච්භච පක්භකොසාභපත්වා සබ්භබ
සම්මන්තයිත්වාවිහාභර නිබද්ධවත්තඤ්චසලාකෙත්තාදීනිචවස්සාවාසිකඤ්ච

පට්ඨභපත්වා ‘‘ඉභධව ෙන්භත වසථා’’ති යාචන්ති, සබ්බං සාදිතුං වට්ටති.
සබ්බඤ්භහතං කප්පියඤ්භචව අනවජ්ජඤ්ච. කුරුන්දියං පන ‘‘‘කුහිං

ගච්ඡථා’තිවුත්භත‘අසුකට්ඨාන’න්ති වත්වා, ‘කස්මාතත්ථගච්ඡථා’තිවුත්භත
‘කාරණං ආචික්ඛිතබ්බ’’’න්ති වුත්තං. උෙයම්පි පභනත්ථ සුද්ධචිත්තත්තාව
අනවජ්ජං.ඉදංආගන්තුකවත්තංනාම. 

ඉදං පන ආවාසිකවත්තං – පටිකච්භචව හි ආවාසිභකහි විහාභරො 
ජග්ගිතබ්භබො. ඛණ්ඩඵුල්ලපටිසඞ්ඛරණපරිෙණ්ඩානි කාතබ්බානි. 
රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානවච්චකුටිපස්සාවට්ඨානානි පධානඝරවිහාරමග්භගොති

ඉමානි සබ්බානි පටිජග්ගිතබ්බානි, භචතිභය සුධාකම්මං මුද්දභවදිකාය
භතලමක්ඛනං මඤ්චපීඨපටිජග්ගනන්ති ඉදම්පි සබ්බං කාතබ්බං – ‘‘වස්සං
වසිතුකාමා ආගන්ත්වා උද්භදසපරිපුච්ඡාකම්මට්ඨානානුභයොගාදීනිකභරොන්තා
සුඛං වසිස්සන්තී’’ති. කතපරිකම්භමහි ආසාළ්හීජුණ්හපඤ්චමිභතො පට්ඨාය

වස්සාවාසිකං පුච්ඡිතබ්බං.කත්ථ පුච්ඡිතබ්බං? යභතො පකතියාලබ්ෙති. භයහි

පන න දින්නපුබ්බං, භත පුච්ඡිතුං න වට්ටති. කස්මා පුච්ඡිතබ්බං? කදාචි හි

මනුස්සා භදන්ති, කදාචි දුබ්භික්ඛාදීහි උපද්දුතා න භදන්ති. තත්ථ භය න

දස්සන්ති, භත අපුච්ඡිත්වා වස්සාවාසිභක ගාහිභත ගාහිතභික්ඛූනං

ලාෙන්තරාභයො භහොති, තස්මා පුච්ඡිත්වාව ගාභහතබ්බං, පුච්ඡන්භතන 

‘‘තුම්හාකං වස්සාවාසිකග්ගාහකකාභලො උපකට්භඨො’’ති වත්තබ්බං. සභච

වදන්ති ‘‘ෙන්භත, ඉමං සංවච්ඡරං ඡාතකාදීහි උපද්දුතම්හ, න සක්භකොම

දාතු’’න්තිවා‘‘යං මයංපුබ්භබභදම, තභතොඌනතරංදස්සාමා’’තිවා‘‘ඉදානි

කප්පාභසොසුලභෙො, යංපුබ්භබ භදම, තභතොබහුතරං දස්සාමා’’ති වා වදන්ති, 
තංසල්ලක්භඛත්වාතදනුරූභපනනභයනභතසංභතසංභසනාසභනභික්ඛූනං
වස්සාවාසිකං ගාභහතබ්බං. 

සභච මනුස්සා වදන්ති – ‘‘යස්ස අම්හාකං වස්සාවාසිකං පාපුණාති, භසො

භතමාසං පානීයං උපට්ඨාභපතු, විහාරමග්ගං ජග්ගතු, 

භචතියඞ්ගණභබොධියඞ්ගණානි ජග්ගතු, භබොධිරුක්භඛ උදකං ආසිඤ්චතූ’’ති, 

යස්ස තං පාපුණාති, තස්ස ආචික්ඛිතබ්බං. භයො පන ගාභමො පටික්කම්ම

භයොජනද්විභයොජනන්තභර භහොති, තත්ර භච කුලානි උපනික්භඛපං ඨභපත්වා

විහාභර වස්සාවාසිකං භදන්තිභයව, තානි කුලානි අපුච්ඡිත්වාපි භතසං
භසනාසභනවත්තංකත්වා වසන්තස්සවස්සාවාසිකංගාභහතබ්බං. සභචපන

භතසං භසනාසභන පංසුකූලිභකො වසති, ආගතඤ්ච තං දිස්වා ‘‘තුම්හාකං
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වස්සාවාසිකං භදමා’’ති වදන්ති, භතන සඞ්ඝස්ස ආචික්ඛිතබ්බං. සභච තානි

කුලානි සඞ්ඝස්ස දාතුං න ඉච්ඡන්ති, ‘‘තුම්හාකංභයව භදමා’’ති වදන්ති, 

සොභගො භික්ඛු ‘‘වත්තං කත්වා ගණ්හාහී’’ති වත්තබ්භබො. පංසුකූලිකස්ස

පභනතංනවට්ටති, ඉතිසද්ධාභදභයය දායකමනුස්සාපුච්ඡිතබ්බා. 

තතු්රප්පාභද පන කප්පියකාරකා පුච්ඡිතබ්බා. කථං පුච්ඡිතබ්බා? ‘‘කිං, 

ආවුභසො, සඞ්ඝස්සෙණ්ඩපටිච්ඡාදනංෙවිස්සතී’’ති.සභච වදන්ති–‘‘ෙවිස්සති, 

ෙන්භත, එභකකස්ස නවහත්ථං සාටකං දස්සාම, වස්සාවාසිකං ගාභහථා’’ති, 

ගාභහතබ්බං. සභචපි වදන්ති – ‘‘සාටකං නත්ථි; වත්ථු පන අත්ථි, ගාභහථ, 

ෙන්භත’’ති, වත්ථුම්හි සන්භතපි ගාභහතුං වට්ටතිභයව. කප්පියකාරකානඤ්හි

හත්භථ ‘‘කප්පියෙණ්ඩංපරිභුඤ්ජථා’’තිදින්නවත්ථුභතොයංයංකප්පං, තංතං
සබ්බං පරිභුඤ්ජිතුංඅනුඤ්ඤාතං. 

යංපභනත්ථපිණ්ඩපාතත්ථායගිලානපච්චයත්ථායවාඋද්දිස්ස දින්නං, තං
චීවභර උපනාභමන්භතහි සඞ්ඝසුට්ඨුතාය අපභලොභකත්වා උපනාභමතබ්බං. 

භසනාසනත්ථාය උද්දිස්ස දින්නං ගරුෙණ්ඩං භහොති, චීවරවභසභනව
චතුපච්චයවභසනවා දින්නංචීවභරඋපනාභමන්තානංඅපභලොකනකම්මකිච්චං

නත්ථි, අපභලොකනකම්මං කභරොන්භතහි ච පුග්ගලවභසභනව කාතබ්බං, 
සඞ්ඝවභසන න කාතබ්බං. ජාතරූපරජතවභසනාපි ආමකධඤ්ඤවභසන වා
අපභලොකනකම්මංනවට්ටති.කප්පියෙණ්ඩවභසන චීවරතණ්ඩුලාදිවභසභනව

ච වට්ටති. තං පන එවං කත්තබ්බං – ‘‘ඉදානි සුභික්ඛං සුලෙපිණ්ඩං, භික්ඛූ

චීවභරන කිලමන්ති, එත්තකං නාම තණ්ඩුලොගං භික්ඛූනං චීවරං කාතුං

රුච්චතී’’ති. ‘‘ගිලානපච්චභයො සුලභෙො ගිලාභනො වා නත්ථි, එත්තකං නාම
තණ්ඩුලොගංභික්ඛූනංචීවරංකාතුංරුච්චතී’’ති. 

එවං චීවරපච්චයං සල්ලක්භඛත්වා භසනාසනස්ස කාභල භඝොසිභත
සන්නිපතිභත සඞ්භඝ භසනාසනග්ගාහභකො සම්මන්නිතබ්භබො.
සම්මන්නන්භතන ච ද්භව සම්මන්නිතබ්බාති වුත්තං. එවඤ්හි නවභකො

වුඩ් තරස්ස, වුඩ්භ ොචනවකස්ස ගාභහස්සති.මහන්භතපනමහාවිහාරසදිභස
විහාභර තභයො චත්තාභරො ජනා සම්මන්නිතබ්බා. කුරුන්දියං පන ‘‘අට්ඨපි
භසොළසපිජභනසම්මන්නිතුංවට්ටතී’’තිවුත්තං.භතසං සම්මුතිකම්මවාචායපි
අපභලොකභනනපිවට්ටතිභයව. 

භතහි සම්මභතහි භික්ඛූහි භසනාසනං සල්ලක්භඛතබ්බං, භචතියඝරං 
භබොධිඝරං ආසනඝරං සම්මුඤ්ජනිඅට්භටො දාරුඅට්භටො වච්චකුටි ඉට්ඨකසාලා
වඩ් කිසාලා ද්වාරභකොට්ඨභකොපානීයමාභළොමග්භගොභපොක්ඛරණීතිඑතානිහි

අභසනාසනානි, විහාභරො අඩ් භයොභගො පාසාභදො හම්මියං ගුහා මණ්ඩභපො

රුක්ඛමූලං භවළගුම්භබොති ඉමානි භසනාසනානි, තානි ගාභහතබ්බානි.
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පටුන 

ගාභහන්භතන ච ‘‘පඨමං භික්ඛූ ගභණතුං, භික්ඛූ ගභණත්වා භසයයා 
ගභණතු’’න්ති එත්ථ වුත්තනභයන ගාභහතබ්බානි. සභච සඞ්ඝිභකො ච

සද්ධාභදභයයො චාති ද්භව චීවරපච්චයා භහොන්ති, භතසු යං භික්ඛූ පඨමං

ගණ්හිතුං ඉච්ඡන්ති, තං ගාභහත්වා තස්ස ඨිතිකභතො පට්ඨාය ඉතභරො
ගාභහතබ්භබො. 

සභච පන භික්ඛූනං අප්පතාය පරිභවණග්භගනභසනාසභනගාහියමාභන

එකං පරිභවණං මහාලාෙං භහොති, දස වා ද්වාදස වා චීවරානි ලෙන්ති, තං
විජභටත්වා අඤ්භඤසු අලාෙභකසු ආවාභසසු පක්ඛිපිත්වා අඤ්භඤසම්පි
භික්ඛූනං ගාභහතබ්බන්තිමහාසුමත්භථභරොආහ.මහාපදුමත්භථභරොපනාහ –

‘‘න එවං කාතබ්බං, මනුස්සා හි අත්තභනො ආවාසජග්ගනත්ථාය පච්චයං

භදන්ති, තස්මා අඤ්භඤහි භික්ඛූහි තත්ථ පවිසිතබ්බ’’න්ති. සභච පභනත්ථ

මහාභථභරො පටික්භකොසති – ‘‘මාවුභසො, එවං ගාභහථ, ෙගවභතො අනුසිට්ඨිං

කභරොථ, වුත්තඤ්භහතං ෙගවතා – ‘අනුජානාමි, භික්ඛභව, පරිභවණග්භගන 

ගාභහතු’’’න්ති තස්ස පටික්භකොසනාය අට්ඨත්වා ‘‘ෙන්භත භික්ඛූ බහූ, 

පච්චභයො මන්භදො, සඞ්ගහං කාතුං වට්ටතී’’ති තං සඤ්ඤාභපත්වා
ගාභහතබ්බභමව. 

ගාභහන්භතන ච සම්මභතන භික්ඛුනා මහාභථරස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා

එවංවත්තබ්බං–‘‘ෙන්භත, තුම්හාකංභසනාසනංපාපුණාති, ගණ්හථ පච්චයං

ධාභරථා’’ති. ‘‘අසුකකුලස්ස පච්චභයො අසුකභසනාසනඤ්ච මය්හං පාපුණාති, 

ආවුභසො’’ති, ‘‘පාපුණාති, ෙන්භත, ගණ්හථන’’න්ති, ‘‘ගණ්හාමි, ආවුභසො’’ති, 

ගහිතං භහොති.සභචපන‘‘ගහිතංභවො, ෙන්භත’’තිවුත්භත‘‘ගහිතංභම’’තිවා

‘‘ගණ්හිස්සථ, ෙන්භත’’ති වුත්භත ‘‘ගණ්හිස්සාමී’’ති වා වදති, ‘‘අගහිතං
භහොතී’’ති මහාසුමත්භථභරො ආහ. මහාපදුමත්භථභරො පනාහ –

‘‘අතීතානාගතවචනං වා භහොතු, වත්තමානවචනං වා, 

සතුප්පාදමත්තආලයකරණමත්තභමව භචත්ථ පමාණං, තස්මා ගහිතභමව 
භහොතී’’ති. 

භයොපි පංසුකූලිභකො භික්ඛු භසනාසනං ගභහත්වා පච්චයං විස්සජ්භජති, 

අයම්පි න අඤ්ඤස්මිං ආවාභස පක්ඛිපිතබ්භබො. තස්මිංභයව පරිභවභණ 
අග්ගිසාලාය වා දීඝසාලාය වා රුක්ඛමූභල වා අඤ්ඤස්ස ගාභහතුං වට්ටති.

පංසුකූලිභකො ‘‘වසාමී’’ති භසනාසනං ජග්ගිස්සති, ඉතභරො ‘‘පච්චයං

ගණ්හාමී’’ති, එවං ද්වීහි කාරභණහි භසනාසනං සුජග්ගිතතරං ෙවිස්සති.
මහාපච්චරියංපනවුත්තං–‘‘පංසුකූලිභක වාසත්ථායභසනාසනංගණ්හන්භත

භසනාසනග්ගාහාපභකනවත්තබ්බං– ‘ෙන්භත, ඉධපච්චභයො අත්ථි, භසොකිං
කාතබ්භබො’ති. භතන ‘භහට්ඨා අඤ්ඤං ගාහාභපහී’ති වත්තබ්භබො. සභච පන 

කිඤ්චිඅවත්වාව වසති, වුත්ථවස්සස්සචපාදමූභලඨභපත්වා සාටකංභදන්ති, 
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වට්ටති. අථ වස්සාවාසිකං භදමාති වදන්ති, තස්මිං භසනාසභන 

වස්සංවුත්ථභික්ඛූනං පාපුණාතී’’ති. භයසං පන භසනාසනං නත්ථි; භකවලං

පච්චයභමව භදන්ති, භතසං පච්චයං අවස්සාවාසිභක භසනාසභන ගාභහතුං
වට්ටති. 

මනුස්සාථූපංකත්වාවස්සාවාසිකංගාහාභපන්ති, ථූභපොනාම අභසනාසනං, 
තස්සසමීභපරුක්භඛවාමණ්ඩභපවාඋපනිබන්ධිත්වාගාහාභපතබ්බං.භතන 
භික්ඛුනා භචතියං පටිජග්ගිතබ්බං. 
භබොධිරුක්ඛභබොධිඝරආසනඝරසම්මුඤ්ජනිඅට්ටදාරුඅට්ටවච්චකුටිද්වාරභකොට්
ඨකපානීයමාළකදන්තකට්ඨමාළභකසුපි එභසව නභයො. භෙොජනසාලා පන

භසනාසනභමව, තස්මා තං එකස්ස වා බහූනං වා පරිච්ඡින්දිත්වා ගාභහතුං
වට්ටතීතිසබ්බමිදංවිත්ථාභරනමහාපච්චරියංවුත්තං. 

භසනාසනග්ගාහාපභකනපනපාටිපදඅරුණභතොපට්ඨායයාවපුනඅරුණං

න භිජ්ජති තාව ගාභහතබ්බං, ඉදඤ්හි භසනාසනග්ගාහස්ස භඛත්තං. සභච 
පාභතොව ගාහිභත භසනාසභන අඤ්භඤො විතක්කචාරිභකො භික්ඛු ආගන්ත්වා 

භසනාසනං යාචති, ‘‘ගහිතං, ෙන්භත, භසනාසනං, වස්සූපගභතො සඞ්භඝො, 

රමණීභයොවිහාභරො, රුක්ඛමූලාදීසුයත්ථඉච්ඡථතත්ථවසථා’’තිවත්තබ්භබො.
වස්සූපගභතහි අන්භතොවස්භස නිබද්ධවත්තං ඨභපත්වා වස්සූපගතා භික්ඛූ
‘‘සම්මුඤ්ජනිභයො බන්ධථා’’ති වත්තබ්බා. සුලො භච දණ්ඩකා භචව

සලාකාභයො ච භහොන්ති, එභකභකන ඡ පඤ්ච මුට්ඨිසම්මුඤ්ජනිභයො, ද්භව

තිස්භසො යට්ඨිසම්මුඤ්ජනිභයො වා බන්ධිතබ්බා. දුල්ලො භච භහොන්ති, ද්භව
තිස්භසො මුට්ඨිසම්මුඤ්ජනිභයො එකා යට්ඨිසම්මුඤ්ජනී බන්ධිතබ්බා.
සාමභණභරහි පඤ්ච පඤ්ච උක්කා භකොට්භටතබ්බා. වසනට්ඨාභන
කසාවපරිෙණ්ඩංකාතබ්බං. 

වත්තං කභරොන්භතහි පන ‘‘න උද්දිසිතබ්බං, න උද්දිසාභපතබ්බං, න 

සජ්ඣාභයො කාතබ්භබො, න පබ්බාභජතබ්බං, න උපසම්පාභදතබ්බං, න 

නිස්සභයො දාතබ්භබො, න ධම්මසවනං කාතබ්බං, සබ්භබව හි එභත පපඤ්චා.
නිප්පපඤ්චා හුත්වා සමණධම්මභමව කරිස්සාමා’’ති වා ‘‘සබ්භබ භතරස

ධුතඞ්ගානිසමාදියන්තු, භසය්යංඅකප්භපත්වාඨානචඞ්කභමහිවීතිනාභමන්තු, 

මූගබ්බතංගණ්හන්තු, සත්තාහකරණීභයනගතාපිොජනීයෙණ්ඩංලෙන්තූ’’ති
වා එවරූපං අධම්මිකවත්තං න කාතබ්බං. එවං පන කාතබ්බං –

පරියත්තිධම්භමො නාම තිවිධම්පි සද්ධම්මං පතිට්ඨාභපති; තස්මා සක්කච්චං

උද්දිසථ, උද්දිසාභපථ, සජ්ඣායං කභරොථ, පධානඝභර වසන්තානං

සඞ්ඝට්ටනං අකත්වා අන්භතොවිහාභර නිසීදිත්වා උද්දිසථ, උද්දිසාභපථ, 

සජ්ඣායංකභරොථ, ධම්මසවනංසමිද්ධංකභරොථ, පබ්බාභජන්තාභසොභධත්වා

පබ්බාභජථ, භසොභධත්වාඋපසම්පාභදථ, භසොභධත්වානිස්සයංභදථ, එභකොපිහි
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කුලපුත්භතො පබ්බජ්ජං උපසම්පදඤ්ච ලභිත්වා සකලසාසනං පතිට්ඨාභපති, 
අත්තභනො ථාභමන යත්තකානි සක්භකොථ තත්තකානි ධුතඞ්ගානි සමාදියථ.
අන්භතොවස්සං නාභමතං සකලදිවසං රත්තියා ච පඨමපච්ඡිමයාභමසු

අප්පමත්භතහි ෙවිතබ්බං, වීරියං ආරභිතබ්බං. භපොරාණකමහාභථරාපි 

සබ්බපලිභබොභධ ඡින්දිත්වා අන්භතොවස්භස එකචාරිකවත්තං පූරයිංසු, ෙස්භස
මත්තං ජානිත්වා දසවත්ථුකකථං

දසඅසුෙදසානුස්සතිඅට්ඨතිංසාරම්මණකථඤ්ච කාතුං වට්ටති, ආගන්තුකානං
වත්තං කාතුං සත්තාහකරණීභයන ගතානං අපභලොභකත්වා දාතුං වට්ටතීති
එවරූපං වත්තංකාතබ්බං. 

අපිච භික්ඛූඔවදිතබ්බා– ‘‘විග්ගාහිකපිසුණඵරුසවචනානිමාවදථ, දිවභස
දිවභස සීලානි ආවජ්භජන්තා චතුරාරක්ඛං අහාභපන්තා මනසිකාරබහුලා 

විහරථා’’ති. දන්තකට්ඨඛාදනවත්තං ආචික්ඛිතබ්බං, භචතියං වා භබොධිං වා
වන්දන්භතනගන්ධමාලංවාපූභජන්භතනපත්තංවා ථවිකායපක්ඛිපන්භතන

නකභථතබ්බං, භික්ඛාචාරවත්තංආචික්ඛිතබ්බං – ‘‘අන්භතොගාභම මනුස්භසහි

සද්ධිං පච්චයසඤ්ඤුත්තකථා වා විසොගකථා වා න කභථතබ්බා, 

රක්ඛිතින්ද්රිභයහි ෙවිතබ්බං, ඛන්ධකවත්තඤ්ච භසඛියවත්තඤ්ච
පූභරතබ්බ’’න්ති එවරූපාබහුකාපිනියයානිකකථාආචික්ඛිතබ්බාති. 

පච්ඡිමවස්සූපනායිකදිවභස පන සභච කාලං භඝොභසත්වා සන්නිපතිභත 

සඞ්භඝ භකොචි දසහත්ථං වත්ථං ආහරිත්වා වස්සාවාසිකං භදති, ආගන්තුභකො

සභච භික්ඛු සඞ්ඝත්භථභරො භහොති, තස්ස දාතබ්බං. නවභකො භච භහොති, 

සම්මභතන භික්ඛුනා සඞ්ඝත්භථභරො වත්තබ්භබො – ‘‘සභච ෙන්භත ඉච්ඡථ, 

පඨමොගං මුඤ්චිත්වා ඉදං වත්ථං ගණ්හථා’’ති, අමුඤ්චන්තස්සන දාතබ්බං.

සභච පන පුබ්භබ ගාහිතං මුඤ්චිත්වා ගණ්හාති, දාතබ්බං. එභතභනවුපාභයන
දුතියත්භථරභතොපට්ඨාය පරිවත්භතත්වාපත්තට්ඨාභනආගන්තුකස්සදාතබ්බං.

සභචපඨමවස්සූපගතාද්භවතීණි චත්තාරිපඤ්චවාවත්ථානිඅලත්ථුං, ලද්ධං

ලද්ධංඑභතභනවුපාභයන විස්සජ්ජාභපත්වායාවආගන්තුකස්සසමකංභහොති, 

තාව දාතබ්බං. භතන පන සමභකලද්භධ අවසිට්භඨො අනුොභගො භථරාසභන
දාතබ්භබො.පච්චුප්පන්භනලාභෙසතිඨිතිකායගාභහතුං කතිකංකාතුංවට්ටති. 

සභචදුබ්භික්ඛංභහොති, ද්වීසුපිවස්සූපනායිකාසුවස්සූපගතා භික්ඛූභික්ඛාය

කිලමන්තා ‘‘ආවුභසො, ඉධ වසන්තා සබ්භබව කිලමාම, සාධු වත ද්භවොගා 

භහොම, භයසං ඤාතිපවාරිතට්ඨානානි අත්ථි, භත තත්ථ වසිත්වා පවාරණාය

ආගන්ත්වා අත්තභනොපත්තංවස්සාවාසිකංගණ්හන්තූ’’තිවදන්ති, භතසුභය

තත්ථ වසිත්වා පවාරණායආගච්ඡන්ති, භතසං අපභලොභකත්වා වස්සාවාසිකං

දාතබ්බං. සාදියන්තාපි හි භත භනව වස්සාවාසිකස්ස සාමිභනො, ඛීයන්තාපි ච
ආවාසිකා භනව අදාතුං ලෙන්ති. කුරුන්දියං පන වුත්තං – ‘‘කතිකවත්තං
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කාතබ්බං – ‘සබ්භබසං භනො ඉධ යාගුෙත්තං නප්පභහොති, සොගට්ඨාභන

වසිත්වා ආගච්ඡථ, තුම්හාකං පත්තං වස්සාවාසිකං ලභිස්සථා’ති. තඤ්භච

එභකො පටිබාහති, සුපටිබාහිතං; භනො භච පටිබාහති, කතිකා සුකතා. පච්ඡා

භතසංතත්ථවසිත්වාආගතානං අපභලොභකත්වාදාතබ්බං, අපභලොකනකාභල
පටිබාහිතුං න ලබ්ෙතී’’ති. පුනපි වුත්තං – ‘‘සභච වස්සූපගභතසු එකච්චානං

වස්සාවාසිභක අපාපුණන්භත භික්ඛූ කතිකං කභරොන්ති – ‘ඡින්නවස්සානං
වස්සාවාසිකඤ්චඉදානිඋප්පජ්ජනකවස්සාවාසිකඤ්චඉභමසංදාතුං රුච්චතී’ති

එවං කතිකාය කතාය ගාහිතසදිසභමව භහොති, උප්පන්නුප්පන්නං භතසභමව 
දාතබ්බ’’න්ති. 

භතමාසං පානීයං උපට්ඨාභපත්වා
විහාරමග්ගභචතියඞ්ගණභබොධියඞ්ගණානි ජග්ගිත්වා භබොධිරුක්භඛ උදකං
සිඤ්චිත්වා පක්කන්භතොපි විබ්ෙන්භතොපි වස්සාවාසිකං ලෙතිභයව.
ෙතිනිවිට්ඨඤ්හිභතනකතං. සඞ්ඝිකං පන අපභලොකනකම්මංකත්වා ගාහිතං
අන්භතොවස්භසවිබ්ෙන්භතොපිලෙභතව.පච්චයවභසනගාහිතංපනනලෙතීති 
වදන්ති. 

සභච වුත්ථවස්භසොදිසංගමිභකොභික්ඛු ආවාසිකස්සහත්ථභතොකිඤ්චිභදව

කප්පියෙණ්ඩං ගභහත්වා ‘‘අසුකකුභල මය්හං වස්සාවාසිකං පත්තං, තං

ගණ්හථා’’තිවත්වාගතට්ඨාභනවිබ්ෙමති, වස්සාවාසිකං සඞ්ඝිකංභහොති.සභච

පනමනුස්භසසම්මුඛාසම්පටිච්ඡාභපත්වාගච්ඡති, ලෙති. ‘‘ඉදං වස්සාවාසිකං

අම්හාකං භසනාසභන වුත්ථභික්ඛුභනො භදමා’’ති වුත්භත, යස්ස ගාහිතං 
තස්භසවභහොති.සභචපනභසනාසනසාමිකස්සපියකමයතායපුත්තධීතාදභයො

බහූනි වත්ථානි ආහරිත්වා ‘‘අම්හාකං භසනාසභන භදමා’’ති භදන්ති, තත්ථ

වස්සූපගතස්ස එකභමව වත්ථං දාතබ්බං, භසසානි සඞ්ඝිකානි භහොන්ති, 
වස්සාවාසිකට්ඨිතිකාය ගාභහතබ්බානි. ඨිතිකාය අසති භථරාසනභතො පට්ඨාය
ගාභහතබ්බානි. භසනාසභන වස්සූපගතං භික්ඛුං නිස්සාය උප්පන්භනන 

චිත්තප්පසාභදන බහූනි වත්ථානි ආහරිත්වා ‘‘භසනාසනස්ස භදමා’’ති
දින්භනසුපිඑභසවනභයො.සභචපනපාදමූභලඨභපත්වා ‘‘එතස්ස භික්ඛුභනො

භදමා’’තිවදන්ති, තස්භසවභහොන්ති. 

එකස්සභගභහද්භවවස්සාවාසිකානි–පඨමොභගොසාමභණරස්සගාහිභතො 

භහොති, දුතිභයො භථරාසභන. භසො එකං දසහත්ථං, එකං අට්ඨහත්ථං සාටකං

භපභසති ‘‘වස්සාවාසිකං පත්තභික්ඛූනං භදථා’’ති විචිනිත්වා වරොගං
සාමභණරස්සදත්වා අනුොභගොභථරාසභනදාතබ්භබො.සභචපනඋභෙොපිඝරං

භනත්වාභෙොභජත්වාසයභමවපාදමූභල ඨභපති, යංයස්සදින්නං, තභදවතස්ස
භහොති. 
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ඉභතො පරං මහාපච්චරියං ආගතනභයො භහොති – ‘‘එකස්ස ඝභර

දහරසාමභණරස්ස වස්සාවාසිකං පාපුණාති, භසො භච පුච්ඡති – ‘අම්හාකං 

වස්සාවාසිකං කස්ස පත්ත’න්ති, ‘සාමභණරස්සා’ති අවත්වා ‘දානකාභල
ජානිස්සසී’ති වත්වා දානදිවභස එකං මහාභථරං භපභසත්වානීහරාභපතබ්බං.

සභචයස්සවස්සාවාසිකං පත්තං, භසොවිබ්ෙමතිවාකාලංවාකභරොති, මනුස්සා

භච පුච්ඡන්ති – ‘කස්ස අම්හාකං වස්සාවාසිකං පත්ත’න්ති, භතසං යථාභූතං

ආචික්ඛිතබ්බං. සභච භත වදන්ති – ‘තුම්හාකං භදමා’ති, තස්ස භික්ඛුභනො

පාපුණාති. අථ සඞ්ඝස්ස වා ගණස්ස වා භදන්ති, සඞ්ඝස්ස වා ගණස්ස වා

පාපුණාති.සභචවස්සූපගතාසුද්ධපංසුකූලිකාභයවභහොන්ති, ආභනත්වාදින්නං

වස්සාවාසිකංභසනාසනපරික්ඛාරංවාකත්වාඨභපතබ්බං, බිම්භබොහනාදීනිවා
කාතබ්බානී’’ති.ඉදංභනවාසිකවත්තං. 

භසනාසනග්ගාහකථානිට්ඨිතා. 

උපනන්දවත්ථුෙථා 

319. උපනන්දවත්ථුස්මිං – තත්ථතයාකමොඝපුරිස ගහිතංඉධමුත්තං, ඉධ

තයා ගහිතං තත්ර මුත්තන්ති එත්ථ අයමත්භථො – යං තයා තත්ථ භසනාසනං

ගහිතං, තංභතගණ්හන්භතභනවඉධමුත්තංභහොති. ‘‘ඉධදානාහං, ආවුභසො, 
මුඤ්චාමී’’ති වදන්භතන පන තං තත්රාපි මුත්තං. එවං ත්වං උෙයත්ථ 
පරිබාහිභරොති. 

අයංපභනත්ථවිනිච්ඡභයො–ගහභණනගහණංපටිප්පස්සම්ෙති, ගහභණන 

ආලභයො පටිප්පස්සම්ෙති, ආලභයන ගහණං පටිප්පස්සම්ෙති, ආලභයන

ආලභයො පටිප්පස්සම්ෙති. කථං? ඉභධකච්භචො වස්සූපනායිකදිවභස එකස්මිං 

විහාභරභසනාසනංගභහත්වාසාමන්තවිහාරංගන්ත්වාතත්රාපිගණ්හාති, තස්ස
ඉමිනා ගහභණනපුරිමං ගහණං පටිප්පස්සම්ෙති. අපභරො ‘‘ඉධ වසිස්සාමී’’ති

ආලයමත්තං කත්වා සාමන්තවිහාරං ගන්ත්වා තත්ථ භසනාසනං ගණ්හාති, 
තස්ස ඉමිනා ගහභණන පුරිභමො ආලභයො පටිප්පස්සම්ෙති. එභකො ‘‘ඉධ
වසිස්සාමී’’ති භසනාසනං වා ගභහත්වා ආලයං වා කත්වා සාමන්තවිහාරං

ගන්ත්වා ‘‘ඉභධවදානිවසිස්සාමී’’තිආලයංකභරොති, ඉච්චස්සආලභයන වා

ගහණංආලභයනවාආලභයොපටිප්පස්සම්ෙති, සබ්බත්ථපච්ඡිභම ගහභණවා
ආලභය වා තිට්ඨති. භයො පන ‘‘එකස්මිං විහාභර භසනාසනං ගභහත්වා

අඤ්ඤස්මිං විහාභර වසිස්සාමී’’ති ගච්ඡති, තස්ස උපචාරසීමාතික්කභම 

භසනාසනග්ගාභහොපටිප්පස්සම්ෙති.යදිපන‘‘තත්ථඵාසුෙවිස්සති, වසිස්සාමි; 

භනො භච, ආගමිස්සාමී’’තිගන්ත්වාඅඵාසුොවංඤත්වාපච්චාගච්ඡති, වට්ටති. 
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320. තිවස්සන්තකරනාතිඑත්ථ තිවස්සන්තකරො නාමභයො ද්වීහි වස්භසහි
මහන්තතභරො වා දහරතභරො වා භහොති. භයො පන එභකන වස්භසන 

මහන්තතභරො වා දහරතභරො වා භහොති, භයො වා සමානවස්භසො, තත්ථ
වත්තබ්බභමවනත්ථි. ඉභම සබ්භබඑකස්මිංමඤ්භචවා පීභඨවා ද්භවද්භව

හුත්වා නිසීදිතුං ලෙන්ති. යං තිණ්ණං පභහොති, තං සංහාරිමං වා භහොතු

අසංහාරිමං වා, තථාරූභප අපි ඵලකඛණ්භඩ අනුපසම්පන්භනනාපි සද්ධිං
නිසීදිතුංවට්ටති. 

හත්ථිනඛෙන්ති හත්ථිකුම්භෙ පතිට්ඨිතං; එවං කතස්ස කිභරතං නාමං. 

සබ්බං පාසාදපරිකෙොගන්ති සුවණ්ණරජතාදිවිචිත්රානි කවාටානි මඤ්චපීඨානි
තාලවණ්ටානි සුවණ්ණරජතමයපානීයඝටපානීයසරාවානි යංකිඤ්චි

චිත්තකම්මකතං, සබ්බං වට්ටති. ‘‘පාසාදස්ස දාසිදාසං භඛත්තවත්ථුං

භගොමහිංසං භදමා’’ති වදන්ති, පාභටක්කං ගහණකිච්චං නත්ථි, පාසාභද
පටිග්ගහිභත පටිග්ගහිතභමව භහොති. භගොනකාදීනි සඞ්ඝිකවිහාභර වා
පුග්ගලිකවිහාභර වා මඤ්චපීඨභකසු අත්ථරිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටන්ති.

ධම්මාසභනපන ගිහිවිකටනිහාභරනලබ්ෙන්ති, තත්රාපිනිපජ්ජිතුංනවට්ටති. 

උපනන්දවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

අවිස්සජ්ජියවත්ථුෙථා 

321. පඤ්චිමානීති රාසිවභසන පඤ්ච, සරූපවභසන පභනතානි බහූනි

භහොන්ති. තත්ථ ආරාකමො නාම පුප්ඵාරාභමො වා ඵලාරාභමො වා. ආරාමවත්ථු 

නාමභතසංභයවආරාමානංඅත්ථායපරිච්ඡින්දිත්වා ඨපිභතොකාභසො; භතසුවා

ආරාභමසු විනට්භඨසු භතසං භපොරාණකභූමිොභගො. විහාකරො නාම යංකිඤ්චි

පාසාදාදිභසනාසනං. විහාරවත්ථු නාම තස්ස පතිට්ඨාභනොකාභසො. මඤ්කචො 

නාම–මසාරභකො, බුන්දිකාබද්භධො, කුළීරපාදභකොආහච්චපාදභකොති ඉභමසං

පුබ්භබ වුත්තානං චතුන්නං මඤ්චානං අඤ්ඤතභරො. පීඨං නාම

මසාරකාදීනංභයව චතුන්නං පීඨානං අඤ්ඤතරං. භිසි නාමඋණ්ණභිසිආදීනං

පඤ්චන්නං අඤ්ඤතරා. බිම්කබොහනං නාම වුත්තප්පකාරානං බිම්භබොහනානං

අඤ්ඤතරං. ක ොහකුම්භී නාම කාළභලොභහන වා තම්බභලොභහන වා භයන

භකනචිභලොභහනකතා කුම්භී. ක ොහොණොදීසුපිඑභසවනභයො.එත්ථපන 

ොණෙන්ති අරඤ්ජභරො වුච්චති. වාරකෙොති ඝභටො. ෙටාහං කටාහභමව. 

වාසිආදීසු වල්ලිආදීසුචදුවිඤ්භඤයයංනාමනත්ථි.එවං– 

ද්විසඞ්ගහානිද්භවභහොන්ති, තතියංචතුසඞ්ගහං; 

චතුත්ථංනවභකොට්ඨාසං, පඤ්චමංඅට්ඨභෙදනං. 

ඉතිපඤ්චහිරාසීහි, පඤ්චනිම්මලභලොචභනො; 
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පඤ්චවීසවිධංනාභථො, ගරුෙණ්ඩංපකාසයි. 

තත්රායං විනිච්ඡයකථා – ඉදඤ්හි සබ්බම්පි ගරුෙණ්ඩං ඉධ අවිස්සජ්ජියං, 
කීටාගිරිවත්ථුස්මිං‘‘අභවෙඞ්ගිය’’න්තිවුත්තං. පරිවාභරපන– 

‘‘අවිස්සජ්ජියංඅභවෙඞ්ගියං, පඤ්චවුත්තාමභහසිනා; 

විස්සජ්භජන්තස්සපරිභුඤ්ජන්තස්සඅනාපත්ති, 

පඤ්හාභමසාකුසභලහිචින්තිතා’’ති.(පරි.479) – 

ආගතං. තස්මා මූලච්භඡජ්ජවභසන අවිස්සජ්ජියං අභවෙඞ්ගියඤ්ච 

පරිවත්තනවභසන පන විස්සජ්භජන්තස්ස පරිභුඤ්ජන්තස්ස ච අනාපත්තීති
එවභමත්ථ අධිප්පාභයොභවදිතබ්භබො. 

තත්රායං අනුපුබ්බිකථා – ඉදං තාව පඤ්චවිධම්පි
චීවරපිණ්ඩපාතභෙසජ්ජත්ථාය උපභනතුං න වට්ටති. ථාවභරන ච ථාවරං 
ගරුෙණ්භඩනචගරුෙණ්ඩංපරිවත්භතතුංවට්ටති.ථාවභරපනභඛත්තංවත්ථු
තළාකං මාතිකාති එවරූපං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස විචාභරතුං වා සම්පටිච්ඡිතුං වා

අධිවාභසතුං වා න වට්ටති, කප්පියකාරභකභහව විචාරිතභතො කප්පියෙණ්ඩං
වට්ටති. ආරාභමන පන ආරාමං ආරාමවත්ථුං විහාරං විහාරවත්ථුන්ති ඉමානි
චත්තාරිපරිවත්භතතුංවට්ටති. 

තත්රායං පරිවත්තනනභයො – සඞ්ඝස්ස නාළිභකරාරාභමො දූභර භහොති, 

කප්පියකාරකා වා බහුතරං ඛාදන්ති. යම්පින ඛාදන්ති, තභතො සකටභවතනං
දත්වා අප්පභමවහරන්ති. අඤ්භඤසංපනතස්සආරාමස්ස අවිදූරගාමවාසීනං 

මනුස්සානං විහාරස්ස සමීභප ආරාභමො භහොති, භත සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා

සභකන ආරාභමන තං ආරාමං යාචන්ති, සඞ්භඝන ‘‘රුච්චති සඞ්ඝස්සා’’ති

අපභලොභකත්වා සම්පටිච්ඡිතබ්භබො. සභචපි භික්ඛූනං රුක්ඛසහස්සං භහොති, 

මනුස්සානං පඤ්ච සතානි, ‘‘තුම්හාකං ආරාභමො ඛුද්දභකො’’ති න වත්තබ්බං.

කිඤ්චාපි හි අයං ඛුද්දභකො, අථ භඛො ඉතරභතො බහුතරං ආයං භදති. සභචපි

සමකභමව භදති; එවම්පි ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛභණ පරිභුඤ්ජිතුං සක්කාති

ගභහතබ්බභමව. සභච පන මනුස්සානං බහුතරා රුක්ඛා භහොන්ති, ‘‘නනු
තුම්හාකංබහුතරාරුක්ඛා’’තිවත්තබ්බං.සභච ‘‘අතිභරකංඅම්හාකංපුඤ්ඤං 

භහොතු, සඞ්ඝස්ස භදමා’’ති වදන්ති, ජානාභපත්වා සම්පටිච්ඡිතුං වට්ටති.

භික්ඛූනං රුක්ඛා ඵලධාරිභනො, මනුස්සානං රුක්ඛා න තාව ඵලං ගණ්හන්ති, 

කිඤ්චාපි න ගණ්හන්ති, න චිභරන ගණ්හිස්සන්තීති සම්පටිච්ඡිතබ්බභමව.

මනුස්සානං රුක්ඛා ඵලධාරිභනො, භික්ඛූනං න තාව ඵලං ගණ්හන්ති, ‘‘නනු

තුම්හාකං රුක්ඛා ඵලධාරිභනො’’ති වත්තබ්බං. සභච ‘‘ගණ්හථ, ෙන්භත, 

අම්හාකං පුඤ්ඤං ෙවිස්සතී’’ති භදන්ති, ජානාභපත්වා සම්පටිච්ඡිතුං වට්ටති; 
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එවංආරාභමන ආරාභමොපරිවත්භතතබ්භබො.එභතභනවනභයනආරාමවත්ථුපි
විහාභරොපි විහාරවත්ථුපි ආරාභමන පරිවත්භතතබ්බං. ආරාමවත්ථුනා ච

මහන්භතනවාඛුද්දභකනවාආරාමආරාමවත්ථු විහාරවිහාරවත්ථූනි. 

කථං විහාභරන විහාභරො පරිවත්භතතබ්භබො? සඞ්ඝස්ස අන්භතොගාභම

භගහං භහොති, මනුස්සානං විහාරමජ්භඣපාසාභදො, උභෙොපි අග්භඝනසමකා, 

සභච මනුස්සා භතන පාසාභදන තං භගහං යාචන්ති, සම්පටිච්ඡිතුං වට්ටති.

භික්ඛූනං භච මහග්ඝතරං භගහං භහොති, ‘‘මහග්ඝතරං අම්හාකං භගහ’’න්ති

වුත්භත ‘‘කිඤ්චාපි මහග්ඝතරං, පබ්බජිතානං අසාරුප්පං, න සක්කා තත්ථ

පබ්බජිභතහි වසිතුං, ඉදං පන සාරුප්පං ගණ්හථා’’ති වදන්ති; එවම්පි

සම්පටිච්ඡිතුංවට්ටති.සභචපනමනුස්සානංමහග්ඝංභහොති, ‘‘නනු තුම්හාකං

භගහංමහග්ඝ’’න්තිවත්තබ්බං.‘‘භහොතු, ෙන්භත, අම්හාකංපුඤ්ඤං ෙවිස්සති, 
ගණ්හථා’’ති වුත්භත පන සම්පටිච්ඡිතුං වට්ටති. එවං විහාභරන විහාභරො 
පරිවත්භතතබ්භබො.එභතභනවනභයනවිහාරවත්ථුපිආරාභමොපිආරාමවත්ථුපි
විහාභරන පරිවත්භතතබ්බං. විහාරවත්ථුනා ච මහග්භඝන වා අප්පග්භඝන වා 
විහාරවිහාරවත්ථුආරාමආරාමවත්ථූනි. එවං තාව ථාවභරන ථාවරපරිවත්තනං
භවදිතබ්බං. 

ගරුෙණ්භඩන ගරුෙණ්ඩපරිවත්තභනපනමඤ්චපීඨං මහන්තං වා භහොතු

ඛුද්දකං වා, අන්තමභසො චතුරඞ්ගුලපාදකං වා ගාමදාරභකහි පංස්වාගාරභකසු
කීළන්භතහි කතම්පි සඞ්ඝස්ස දින්නකාලභතො පට්ඨාය ගරුෙණ්ඩං භහොති. 
සභචපි රාජරාජමහාමත්තාදභයො එකප්පහාභරභනව මඤ්චසතං වා

මඤ්චසහස්සං වා භදන්ති, සබ්භබ කප්පියමඤ්චා සම්පටිච්ඡිතබ්බා, 

සම්පටිච්ඡිත්වා වුඩ් පටිපාටියා ‘‘සඞ්ඝිකපරිභෙොභගන පරිභුඤ්ජථා’’ති

දාතබ්බා, පුග්ගලිකවභසන න දාතබ්බා. අතිභරකමඤ්භච ෙණ්ඩාගාරාදීසු
පඤ්ඤභපත්වා පත්තචීවරං නික්ඛිපිතුම්පි වට්ටති. බහිසීමාය ‘‘සඞ්ඝස්ස
භදමා’’ති දින්නමඤ්භචොසඞ්ඝත්භථරස්සවසනට්ඨාභන දාතබ්භබො. තත්ථභච

බහූ මඤ්චා භහොන්ති, මඤ්භචන කම්මං නත්ථි; යස්ස වසනට්ඨාභන කම්මං 

අත්ථි, තත්ථ ‘‘සඞ්ඝිකපරිභෙොභගන පරිභුඤ්ජථා’’ති දාතබ්භබො. මහග්භඝන
සතග්ඝනභකනවා සහස්සග්ඝනභකනවාසතසහස්සග්ඝනභකනවාමඤ්භචන

අඤ්ඤංමඤ්චසතං ලෙති, පරිවත්භතත්වාගභහතබ්බං.නභකවලංමඤ්භචන

මඤ්භචොභයව, ආරාමආරාමවත්ථුවිහාරවිහාරවත්ථුපීඨභිසිබිම්භබොහනානිපි
පරිවත්භතතුං වට්ටන්ති. එස නභයො පීඨභිසිබිම්භබොහභනසුපි. එභතසු හි

කප්පියාකපයියංවුත්තනයභමව.තත්ථ අකප්පියංනපරිභුඤ්ජිතබ්බං, කප්පියං
සඞ්ඝිකපරිභෙොභගන පරිභුඤ්ජිතබ්බං. අකප්පියං වා මහග්ඝං කප්පියං වා 
පරිවත්භතත්වා වුත්තවත්ථූනි ගභහතබ්බානි. අගරුෙණ්ඩුපගං පන
භිසිබිම්භබොහනංනාම නත්ථි. 
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භලොහකුම්භී භලොහොණකං භලොහකටාහන්ති ඉමානි තීණි මහන්තානි වා 
භහොන්තු ඛුද්දකානි වා අන්තමභසො පසතමත්තඋදකගණ්හනකානිපි
ගරුෙණ්ඩානිභයව. භලොහවාරභකො පන
කාළභලොහතම්බභලොහවට්ටභලොහකංසභලොහානං භයන භකනචි කභතො
සීහළදීභප පාදගණ්හනභකො ොභජතබ්භබො. පාභදො ච නාම මගධනාළියා

පඤ්චනාළිමත්තංගණ්හාති, තභතොඅධිකගණ්හනභකො ගරුෙණ්ඩං.ඉමානිතාව
පාළියංආගතානිභලොහොජනානි. 

පාළියං පන අනාගතානිපි 

භිඞ්ගාරපටිග්ගහඋළඞ්කදබ්බිකටච්ඡුපාතිතට්ටකසරකසමුග්ගඅඞ්ගාරකපල්ලධූ

මකටච්ඡුආදීනි ඛුද්දකානි වා මහන්තානි වා සබ්බානි ගරුෙණ්ඩානි. පත්භතො, 

අයථාලකං, තම්බභලොහථාලකන්ති ඉමානි පන ොජනීයානි.
කංසභලොහවට්ටභලොහොජනවිකති සඞ්ඝිකපරිභෙොභගන වා ගිහිවිකටා වා

වට්ටති, පුග්ගලිකපරිභෙොභගන න වට්ටති. කංසභලොහාදිොජනං සඞ්ඝස්ස

දින්නම්පි හි පාරිහාරියං න වට්ටති. ‘‘ගිහිවිකටනිහාභරභනව
පරිභුඤ්ජිතබ්බ’’න්තිමහාපච්චරියංවුත්තං. 

ඨභපත්වා පන ොජනවිකතිං අඤ්ඤස්මිම්පි කප්පියභලොහෙණ්භඩ – 

අඤ්ජනී, අඤ්ජනිසලාකා, කණ්ණමලහරණී, සූචි, පණ්ණසූචි, ඛුද්දභකො, 

පිප්ඵලභකො, ඛුද්දකං, ආරකණ්ටකං, කුඤ්චිකා, තාළං, කත්තරයට්ඨිභවධභකො, 

නත්ථුදානං, භින්දිවාභලො, භලොහකූභටො, භලොහකුට්ටි, භලොහගුභළො, 

භලොහපිණ්ඩි, භලොහචක්කලිකං, අඤ්ඤම්පි විප්පකතභලොහෙණ්ඩං ොජනීයං. 
ධූමභනත්තඵාලදීපරුක්ඛදීපකපල්ලකඔලම්බකදීපඉත්ථිපුරිසතිරච්ඡානගතරූප

කානි පන අඤ්ඤානි වා භිත්තිච්ඡදනකවාටාදීසු උපභනතබ්බානි, අන්තමභසො 

භලොහඛිලකං උපාදාය සබ්බානි භලොහෙණ්ඩානි ගරුෙණ්ඩානිභයව භහොන්ති, 

අත්තනා ලද්ධානිපි පරිහරිත්වා පුග්ගලිකපරිභෙොභගන න පරිභුඤ්ජිතබ්බානි, 
සඞ්ඝිකපරිභෙොභගන වා ගිහිවිකටානි වා වට්ටන්ති. තිපුෙණ්භඩපි එභසව
නභයො.ඛීරපාසාණමයානිතට්ටකසරකාදීනි ගරුෙණ්ඩානිභයව. 

ඝටභකො පන භතලොජනං වා පාදගණ්හනකභතො අතිභරකභමව
ගරුෙණ්ඩං. සුවණ්ණරජතහාරකූටජාතිඵලිකොජනානි ගිහිවිකටානිපි න

වට්ටන්ති, පභගව සඞ්ඝිකපරිභෙොභගන වා පුග්ගලිකපරිභෙොභගන වා.
භසනාසනපරිභෙොභගපනආමාසම්පි අනාමාසම්පිසබ්බංවට්ටති. 

වාසිආදීසුයායවාසියාඨභපත්වාදණ්ඩකට්ඨච්භඡදනංවා උච්ඡුතච්ඡනංවා

අඤ්ඤං මහාකම්මංකාතුංනසක්කා, අයං ොජනීයා. තභතො මහත්තරී භයන 
භකනචි ආකාභරන කතා වාසි ගරුෙණ්ඩභමව. ඵරසු පන අන්තමභසො
භවජ්ජානං සිරාභවධනඵරසුපි ගරුෙණ්ඩභමව. කුඨාරියං ඵරසුසදිභසො එව
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විනිච්ඡභයො. යා පන ආවුධසඞ්භඛභපන කතා, අයං අනාමාසා. කුදාභලො
අන්තමභසො චතුරඞ්ගුලමත්භතොපි ගරුෙණ්ඩභමව. නිඛාදනං චතුරස්සමුඛං වා 

භහොතු භදොණිමුඛං වා වඞ්කං වා උජුකං වා, අන්තමභසො

සම්මුඤ්ජනිදණ්ඩකභවධනම්පි දණ්ඩබද්ධං භච, ගරුෙණ්ඩභමව.

සම්මුඤ්ජනිදණ්ඩඛණනකං පන අදණ්ඩකං ඵලමත්තභමව, යං සක්කා

සිපාටිකාය පක්ඛිපිත්වා පරිහරිතුං, තං ොජනීයං. සිඛරම්පි නිඛාදභනභනව 

සඞ්ගහිතං.භයහිමනුස්භසහිවිහාභරවාසිආදීනිදින්නානිභහොන්ති, භතචඝභර

දඩ්භ  වා භචොභරහි වා විලුත්භත ‘‘භදථ භනො, ෙන්භත, උපකරභණ, පුන

පාකතිභක කරිස්සාමා’’තිවදන්ති, දාතබ්බා.සභචආහරන්ති, න වාභරතබ්බා; 
අනාහරන්තාපිනභචොභදතබ්බා. 

කම්මාරතට්ටකාරචුන්දකාරනළකාරමණිකාරපත්තබන්ධකානං 
අධිකරණිමුට්ඨිකසණ්ඩාසතුලාදීනි සබ්බානි භලොහමයඋපකරණානි සඞ්භඝ
දින්නකාලභතො පට්ඨාය ගරුෙණ්ඩානි.
තිපුභකොට්ටකසුවණ්ණකාරචම්මකාරඋපකරභණසුපි එභසව නභයො. අයං පන

විභසභසො – තිපුභකොට්ටකඋපකරභණසුපි තිපුච්භඡදනසත්ථකං, 

සුවණ්ණකාරඋපකරභණසු සුවණ්ණච්භඡදනසත්ථකං, චම්මකාරඋපකරභණසු
කතපරිකම්මචම්මඡිද්දනකං ඛුද්දකසත්ථකන්ති ඉමානි ොජනීයෙණ්ඩානි.
නහාපිතතුන්නකාරඋපකරභණසුපි ඨභපත්වා මහාකත්තරිං මහාසණ්ඩාසං
මහාපිප්ඵලකඤ්චසබ්බංොජනීයං.මහාකත්තරිආදීනි ගරුෙණ්ඩානි. 

වල්ලිආදීසු භවත්තවල්ලිආදිකා යා කාචි අඩ් බාහුප්පමාණා වල්ලි 

සඞ්ඝස්ස දින්නා වා තත්ථජාතකා වා රක්ඛිතභගොපිතා ගරුෙණ්ඩං භහොති, සා

සඞ්ඝකම්භම ච භචතියකම්භම ච කභත සභච අතිභරකා භහොති, 

පුග්ගලිකකම්භමපිඋපභනතුංවට්ටති; අරක්ඛිතාපනගරුෙණ්ඩභමවනභහොති.
සුත්තමකචිවාකනාළිභකරහීරචම්මමයා රජ්ජුකා වා භයොත්තානි වා වාභක ච
නාළිභකරහීභර ච වට්භටත්වා කතා එකවට්ටා වා ද්විවට්ටා වා සඞ්ඝස්ස
දින්නකාලභතො පට්ඨාය ගරුෙණ්ඩං. සුත්තං පන අවට්භටත්වා දින්නං
මකචිවාකනාළිභකරහීරා ච ොජනීයා. භයහි පභනතානි රජ්ජුකභයොත්තාදීනි

දින්නානිභහොන්ති, භතඅත්තභනොකරණීභයනහරන්තාන වාභරතබ්බා. 

භයො භකොචි අන්තමභසො අට්ඨඞ්ගුලසූචිදණ්ඩමත්භතොපි භවළ සඞ්ඝස්ස 

දින්භනො වා තත්ථජාතභකො වා රක්ඛිතභගොපිභතො ගරුෙණ්ඩං, භසොපි
සඞ්ඝකම්භම ච භචතියකම්භම ච කභත අතිභරභකො පුග්ගලිකකම්භම දාතුං

වට්ටති. පාදගණ්හනකභතලනාළි පන කත්තරයට්ඨි, උපාහනදණ්ඩභකො, 

ඡත්තදණ්භඩො, ඡත්තසලාකාති ඉදභමත්ථ ොජනීයෙණ්ඩං. දඩ් භගහමනුස්සා 
ගණ්හිත්වා ගච්ඡන්තා න වාභරතබ්බා. රක්ඛිතභගොපිතං භවළං ගණ්හන්භතන
සමකංවා අතිභරකංවාථාවරංඅන්තමභසොතංඅග්ඝනකම්පිඵාතිකම්මංකත්වා
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ගභහතබ්භබො. ඵාතිකම්මංඅකත්වාගණ්හන්භතනතත්භථවවළඤ්භජතබ්භබො, 
ගමනකාභල සඞ්ඝිකාවාභස ඨභපත්වා ගන්තබ්බං. අසතියා ගභහත්වා ගභතන
පහිණිත්වා දාතබ්භබො. භදසන්තරං ගභතන සම්පත්තවිහාභර සඞ්ඝිකාවාභස 
ඨභපතබ්භබො. 

තිණන්ති මුඤ්ජං පබ්බජඤ්ච ඨභපත්වා අවභසසං යංකිඤ්චි තිණං. යත්ථ

පනතිණංනත්ථි, තත්ථපණ්භණහිඡාභදන්ති; තස්මා පණ්ණම්පිතිභණභනව
සඞ්ගහිතං.ඉතිමුඤ්ජාදීසුයංකිඤ්චිමුට්ඨිප්පමාණම්පිතිණං තාලපණ්ණාදීසුච
එකං පණ්ණම්පි සඞ්ඝස්ස දින්නං වා තත්ථජාතකං වා බහාරාභම සඞ්ඝස්ස

තිණවත්ථුභතො ජාතතිණං වා රක්ඛිතභගොපිතං ගරුෙණ්ඩං භහොති, තම්පි 
සඞ්ඝකම්භම ච භචතියකම්භම ච කභත අතිභරකං පුග්ගලිකකම්භම දාතුං
වට්ටති. දඩ් භගහමනුස්සා ගභහත්වා ගච්ඡන්තා න වාභරතබ්බා.
අට්ඨඞ්ගුලප්පමාභණොපි රිත්තභපොත්ථභකොගරුෙණ්ඩභමව. 

මත්තිො පකතිමත්තිකා වා භහොතු පඤ්චවණ්ණා වා සුධා වා

සජ්ජුරසකඞ්ගුට්ඨසිභලසාදීසු වා යංකිඤ්චි, දුල්ලෙට්ඨාභන ආභනත්වා වා
දින්නං තත්ථජාතකං වා රක්ඛිතභගොපිතං තාලඵලපක්කමත්තං ගරුෙණ්ඩං
භහොති. තම්පි සඞ්ඝකම්භම ච භචතියකම්භම ච නිට්ඨිභත අතිභරකං
පුග්ගලිකකම්භමදාතුං වට්ටති.හිඞ්ගුහිඞ්ගුලකහරිතාලමභනොසිලඤ්ජනානිපන
ොජනීයෙණ්ඩානි. 

දාරුෙණ්කඩ භයො භකොචි අට්ඨඞ්ගුලසූචිදණ්ඩමත්භතොපි දාරුෙණ්ඩභකො

දාරුදුල්ලෙට්ඨාභනසඞ්ඝස්සදින්භනොවා තත්ථජාතභකොවාරක්ඛිතභගොපිභතො, 
අයං ගරුෙණ්ඩං භහොතීතිකුරුන්දියං වුත්තං. මහාඅට්ඨකථායං පන සබ්බම්පි
දාරුභවළචම්මපාසාණාදිවිකතිංදාරුෙණ්භඩන සඞ්ගණ්හිත්වා‘‘භතනභඛො පන
සමභයන සඞ්ඝස්ස ආසන්දිභකො උප්පන්භනො භහොතී’’ති ඉභතො පට්ඨාය
දාරුෙණ්ඩවිනිච්ඡභයොවුත්භතො. 

තත්රායං අත්ථුද්ධාභරො, ආසන්දිභකො, සත්තඞ්භගො, ෙද්දපීඨං, පීඨිකා, 

එළකපාදකපීඨං, ආමලකවට්ටකපීඨං, ඵලකං, භකොච්ඡං, පලාලපීඨකන්ති

ඉභමසු තාව යංකිඤ්චි ඛුද්දකං වා භහොතු මහන්තං වා, සඞ්ඝස්ස දින්නං 
ගරුෙණ්ඩං භහොති. පලාලපීභඨන භචත්ථ කදලිපත්තාදිපීඨානිපි සඞ්ගහිතානි.

බයග්ඝචම්මඔනද්ධම්පි වාළරූපපරික්ඛිත්තං, රතනපරිසිබ්බිතං, භකොච්ඡකං
ගරුෙණ්ඩභමව. 

වඞ්කඵලකං, දීඝඵලකං, චීවරභධොවනඵලකං, ඝට්ටනඵලකං, 

ඝට්ටනමුග්ගභරො, දන්තකට්ඨච්භඡදනගණ්ඨිකා, දණ්ඩමුග්ගභරො, අම්බණං, 

රජනභදොණි, උදකපටිච්ඡභකො, දාරුමභයො වා දන්තමභයො වා භවළමභයො වා
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සපාදභකොපි අපාදභකොපි සමුග්භගො, මඤ්ජූසා, පාදගණ්හනකභතො

අතිභරකප්පමාභණොකරණ්භඩො, උදකභදොණි, උදකකටාහං, උළඞ්භකො, කටච්ඡු, 

පානීයසරාවං, පානීයසඞ්භඛොතිඑභතසුපියංකිඤ්චිසඞ්භඝදින්නංගරුෙණ්ඩං.

සඞ්ඛථාලකං පනොජනීයං, තථාදාරුමභයොඋදකතුම්භබො. 

පාදකථලිකමණ්ඩලං දාරුමයං වා භහොතු භචොළපණ්ණාදිමයං වා සබ්බං 

ගරුෙණ්ඩං.ආධාරභකොපත්තපිධානං, තාලවණ්ටං, බීජනී, චඞ්භකොටකං, පච්ඡි, 
යට්ඨිසම්මුඤ්ජනීමුට්ඨිසම්මුඤ්ජනීති එභතසුපියංකිඤ්චි ඛුද්දකං වා මහන්තං 
වාදාරුභවළපණ්ණචම්මාදීසුභයනභකනචිකතංගරුෙණ්ඩභමව. 

ථම්ෙතුලාභසොපානඵලකාදීසු දාරුමයං වා පාසාණමයං වා යංකිඤ්චි 

භගහසම්ොරරූපං, භයොභකොචිකටසාරභකො, යංකිඤ්චිභූමත්ථරණං, යංකිඤ්චි

අකප්පියචම්මං, සබ්බංසඞ්භඝදින්නංගරුෙණ්ඩං, භූමත්ථරණංකාතුංවට්ටති.

එළකචම්මං පන පච්චත්ථරණගතිකං භහොති, තම්පි ගරුෙණ්ඩභමව.
කප්පියචම්මානි ොජනීයානි. කුරුන්දියං පන ‘‘සබ්බං මඤ්චප්පමාණං චම්මං
ගරුෙණ්ඩ’’න්තිවුත්තං. 

උදුක්ඛලං, මුසලං, සුප්පං, නිසදං, නිසදභපොභතො, පාසාණභදොණි, 

පාසාණකටාහං, තුරිභවමෙස්තාදි සබ්බංභපසකාරාදිෙණ්ඩං, සබ්බං කසිෙණ්ඩං, 

සබ්බං චක්කයුත්තකයානං ගරුෙණ්ඩභමව. මඤ්චපාභදො, මඤ්චඅටනී, 

පීඨපාභදො, පීඨඅටනී, වාසිඵරසුආදීනං දණ්ඩාති එභතසු යංකිඤ්චි 

විප්පකතතච්ඡනකම්මංඅනිට්ඨිතභමවොජනීයං, තච්ඡිතමට්ඨංපනගරුෙණ්ඩං
භහොති. අනුඤ්ඤාතවාසියා පන දණ්භඩො ඡත්තමුට්ඨිපණ්ණං කත්තරයට්ඨි
උපාහනා අරණිසහිතං ධම්මකරභණො පාදගණ්හනකභතො අනතිරිත්තං
ආමලකතුම්බං ආමලකඝභටො ලාබුකතුම්බං ලාබුඝභටො විසාණකතුම්බන්ති

සබ්බභමතංොජනීයං, තභතොමහන්තතරංගරුෙණ්ඩං. 

හත්ථිදන්භතො වායංකිඤ්චිවිසාණංවා අතච්ඡිතංයථාජාතභමවොජනීයං, 
භතහි කතමඤ්චපාදාදීසු පුරිමසදිභසොභයව විනිච්ඡභයො. තච්ඡිතනිට්ඨිභතොපි
හිඞ්ගුකරණ්ඩභකො අඤ්ජනකරණ්ඩභකො ගණ්ඨිකා විභධො අඤ්ජනී 

අඤ්ජනිසලාකාඋදකපුඤ්ඡනීතිඉදංසබ්බංොජනීයභමව. 

මත්තිකාෙණ්භඩ සබ්බං මනුස්සානං උපභෙොගපරිභෙොගං 
ඝටපිඨරාදිකුලාලොජනං පත්තකටාහං අඞ්ගාරකටාහං ධූමදානකං
දීපරුක්ඛභකො දීපකපල්ලිකා චයනිට්ඨකා ඡදනිට්ඨකා ථූපිකාති සඞ්ඝස්ස

දින්නකාලභතොපට්ඨායගරුෙණ්ඩං, පාදගණ්හනකභතොඅනතිරිත්තප්පමාභණො
පන ඝටභකො පත්තං ථාලකං කඤ්චනභකො කුණ්ඩිකාති ඉදභමත්ථ
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ොජනීයෙණ්ඩං. යථා ච මත්තිකාෙණ්භඩ; එවං භලොහෙණ්භඩපි කුණ්ඩිකා 
ොජනීයභකොට්ඨාසභමවෙජතීතිඅයභමත්ථඅනුපුබ්බිකථා. 

අවිස්සජ්ජියවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

නවෙම්මදානෙථා 

323. ෙණ්ඩිොට්ඨපනමත්කතනාති ද්වාරබාහානං උපරි 

කභපොතෙණ්ඩිකභයොජනමත්භතන. පරිෙණ්ඩෙරණමත්කතනාති 

භගොමයපරිෙණ්ඩකසාවපරිෙණ්ඩකරණමත්භතන. ධූමොලිෙන්තිඉදං යාවස්ස

චිතකධූභමොන පඤ්ඤායති, තාව අයං විහාභරො එතස්භසවාති එවං ධූමකාභල

අපභලොභකත්වා කතපරිභයොසිතං විහාරං භදන්ති. විප්පෙතන්ති එත්ථ
විප්පකභතො නාම යාව භගොපානසිභයො න ආභරොහන්ති. භගොපානසීසු පන

ආරුළ්හාසු බහුකභතො නාම භහොති, තස්මා තභතො පට්ඨාය න දාතබ්භබො, 

කිඤ්චිභදවසමාදභපත්වා කාභරස්සති. ඛුද්දකෙවිහාකරෙම්මංඔක ොකෙත්වා 

ඡප්පඤ්චවස්සිෙන්ති කම්මං ඔභලොභකත්වා චතුහත්ථවිහාභර චතුවස්සිකං, 

පඤ්චහත්භථපඤ්චවස්සිකං, ඡහත්භථඡවස්සිකං දාතබ්බං.අඩ් භයොභගොපන

යස්මාසත්තට්ඨහත්භථොභහොති, තස්මාඑත්ථ ‘‘සත්තට්ඨවස්සික’’න්තිවුත්තං.
සභච පන භසොනවහත්භථො භහොතිනවවස්සිකම්පි දාතබ්බං. මහල්ලභක පන
දසහත්භථ එකාදසහත්භථ විහාභර වා පාසාභද වා දසවස්සිකං වා 
එකාදසවස්සිකං වා දාතබ්බං. ද්වාදසහත්භථ පන තභතො අධිභක වා

භලොහපාසාදසදිභසපි ද්වාදසවස්සිකභමවදාතබ්බං, නතභතොඋත්තරි. 

නවකම්මිභකො භික්ඛු අන්භතොවස්භස තං ආවාසං ලෙති, උතුකාභල

පටිබාහිතුං න ලෙති. සභච භසො ආවාභසො ජීරති, ආවාසසාමිකස්ස වා තස්ස

වංභස උප්පන්නස්සවාකස්සචිකභථතබ්බං–‘‘ආවාභසොභතනස්සති, ජග්ගථ

එතංආවාස’’න්ති. සභචභසොනසක්භකොති, භික්ඛූහිඤාතීවාඋපට්ඨාභකවා

සමාදභපත්වා ජග්ගිතබ්භබො. සභච භතපි න සක්භකොන්ති, සඞ්ඝිභකන
පච්චභයන ජග්ගිතබ්භබො. තස්මිම්පි අසති එකං ආවාසං විස්සජ්භජත්වා
අවභසසාජග්ගිතබ්බා.බහූවිස්සජ්භජත්වාඑකංසණ්ඨාභපතුම්පි වට්ටතිභයව. 

දුබ්භික්භඛභික්ඛූසුපක්කන්භතසුසබ්භබආවාසානස්සන්ති, තස්මා එකං
වා ද්භව වා තභයො වා ආවාභස විස්සජ්භජත්වා තභතො යාගුෙත්තචීවරාදීනි 
පරිභුඤ්ජන්භතහි භසසාවාසා ජග්ගිතබ්බාභයව. කුරුන්දියං පන වුත්තං
‘‘සඞ්ඝිභක පච්චභයඅසතිඑභකොභික්ඛු‘තුය්හංඑකංමඤ්චට්ඨානංගභහත්වා

ජග්ගාහී’ති වත්තබ්භබො. සභච බහුතරං ඉච්ඡති, තිොගං වා උපඩ් ොගං වා

දත්වාපි ජග්ගාභපතබ්බං. අථ ‘ථම්ෙමත්තභමභවත්ථ අවසිට්ඨං, බහුකම්මං

කාතබ්බ’න්ති න ඉච්ඡති, ‘තුය්හං පුග්ගලිකභමව කත්වා ජග්ග; එවම්පි හි
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සඞ්ඝස්ස ෙණ්ඩකට්ඨපනට්ඨානං නවකානඤ්ච වසනට්ඨානං ලභිස්සතී’ති

ජග්ගාභපතබ්භබො. එවං ජග්ගිභතො පන තස්මිං ජීවන්භත පුග්ගලිභකො භහොති, 

මභත සඞ්ඝිභකොභයව. සභච සද්ධිවිහාරිකානං දාතුකාභමො භහොති, කම්මං
ඔභලොභකත්වා තිොගං වා උපඩ් ං වා පුග්ගලිකං කත්වා ජග්ගාභපතබ්භබො.
එවඤ්හි සද්ධිවිහාරිකානං දාතුං ලෙති. එවං ජග්ගනභක පන අසති ‘එකං 
ආවාසංවිස්සජ්භජත්වා’තිආදිනානභයනජග්ගාභපතබ්භබො’’ති. 

ඉදම්පිචඅඤ්ඤංතත්භථවවුත්තං–ද්භවභික්ඛූසඞ්ඝිකං භූමිංගභහත්වා

භසොභධත්වාසඞ්ඝිකංභසනාසනංකභරොන්ති.භයනසාභූමිපඨමංගහිතා, භසො 

සාමී. උභෙොපි පුග්ගලිකංකභරොන්ති, භසොභයව සාමී. භසො සඞ්ඝිකංකභරොති, 

ඉතභරො පුග්ගලිකං කභරොති, අඤ්ඤං භච බහුං භසනාසනට්ඨානං අත්ථි, 

පුග්ගලිකං කභරොන්භතොපිනවාභරතබ්භබො.අඤ්ඤස්මිංපනතාදිභසපටිරූභප
ඨාභන අසති තං පටිබාහිත්වා සඞ්ඝිකං කභරොන්භතභනව කාතබ්බං. යං පන

තස්ස තත්ථ වයකම්මං කතං, තං දාතබ්බං. සභච පන කතාවාභස වා

ආවාසකරණට්ඨාභන වා ඡායූපගඵලූපගරුක්ඛා භහොන්ති, අපභලොභකත්වා 

හාභරතබ්බා.පුග්ගලිකාභචභහොන්ති, සාමිකාආපුච්ඡිතබ්බා; භනොභච භදන්ති, 
යාවතතියංආපුච්ඡිත්වා‘‘රුක්ඛඅග්ඝනකමූලංදස්සාමා’’තිහාභරතබ්බා. 

භයො පන සඞ්ඝිකවල්ලිමත්තම්පි අග්ගභහත්වා ආහරිභමන උපකරභණන 

සඞ්ඝිකායභූමියාපුග්ගලිකවිහාරංකාභරති, උපඩ් ංසඞ්ඝිකංභහොති; උපඩ් ං 

පුග්ගලිකං. පාසාභදො භච භහොති, භහට්ඨාපාසාභදො සඞ්ඝිභකො; උපරි

පුග්ගලිභකො. සභච භසො භහට්ඨාපාසාදං ඉච්ඡති, තස්ස භහොති. අථ භහට්ඨා ච

උපරිචඉච්ඡති, උෙයත්ථඋපඩ් ං ලෙති.ද්භවභසනාසනානිකාභරති–එකං

සඞ්ඝිකං, එකංපුග්ගලිකං.සභචවිහාභර උට්ඨිභතනදබ්බසම්ොභරනකාභරති, 

තතියොගංලෙති.සභචඅකතට්ඨාභනචයංවාපමුඛංවා කභරොති, බහිකුට්භට

උපඩ් ං සඞ්ඝස්ස, උපඩ් ං තස්ස. අථ මහන්තං විසමං පූභරත්වා අපභද පදං

දස්භසත්වාකතංභහොති, අනිස්සභරොතත්ථසඞ්භඝො. 

එෙං වරකසයයන්ති එත්ථ නවකම්මදානට්ඨාභන වා වස්සග්භගන 

පත්තට්ඨාභනවායංඉච්ඡති, තංඑකංවරභසයයංඅනුජානාමීතිඅත්භථො. 

පරිකයොසිකත පක්ෙමති තස්කසකවතන්ති පුන ආගන්ත්වා වසන්තස්ස

අන්භතොවස්සංතස්භසවතං; අනාගච්ඡන්තස්සපන සද්ධිවිහාරිකාදභයොගභහතුං
නලෙන්ති. 

නවකම්මදානකථානිට්ඨිතා. 
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අඤ්ඤත්රපටිකෙොගපටික්කඛපාදිෙථා 

324. නාතිහරන්තීතිඅඤ්ඤත්රහරිත්වානපරිභුඤ්ජන්ති. ගුත්තත්ථායාතියං

තත්ථ මඤ්චපීඨාදි, තස්ස ගුත්තත්ථාය, තං අඤ්ඤත්ර හරිතුං අනුජානාමීති
අත්භථො. තස්මා තං අඤ්ඤත්ර හරිත්වා සඞ්ඝිකපරිභෙොභගන පරිභුඤ්ජන්තස්ස

නට්ඨංසුනට්ඨං, ජිණ්ණංසුජිණ්ණං.සභචඅභරොගං තස්මිංවිහාභරපටිසඞ්ඛභත
පුන පාකතිකං කාතබ්බං. පුග්ගලිකපරිභෙොභගන පරිභුඤ්ජභතො නට්ඨං වා

ජිණ්ණං වා ගීවා භහොති, තස්මිං පටිසඞ්ඛභත දාතබ්බභමව. සභච තභතො

භගොපානසිආදීනි ගභහත්වා අඤ්ඤස්මිං සඞ්ඝිකාවාභස භයොභජන්ති, 

සුභයොජිතානි. පුග්ගලිකාවාභස භයොභජන්භතහි පන මූලං වා දාතබ්බං, 
පටිපාකතිකං වා කාතබ්බං ඡඩ්ඩිතවිහාරභතො මඤ්චපීඨාදීනි භථයයචිත්භතන
ගණ්හන්භතොඋද්ධාභරභයව ෙණ්ඩග්භඝනකාභරතබ්භබො.පුනආවාසිකකාභල

දස්සාමීති ගභහත්වා සඞ්ඝිකපරිභෙොභගන පරිභුඤ්ජන්තස්ස නට්ඨං සුනට්ඨං, 

ජිණ්ණංසුජිණ්ණං. අභරොගඤ්භචපාකතිකං කාතබ්බං. පුග්ගලිකපරිභෙොභගන
පරිභුඤ්ජන්තස්සනට්ඨංගීවා භහොති.තභතොද්වාරවාතපානාදීනිසඞ්ඝිකාවාභස
වාපුග්ගලිකාවාභසවාභයොජිතානි පටිදාතබ්බානිභයව. 

ඵාතිෙම්මත්ථායාති වඩ්ඪිකම්මත්ථාය. ඵාතිකම්මඤ්භචත්ථ සමකං වා
අතිභරකංවාඅග්ඝනකංමඤ්චපීඨාදිභසනාසනභමවවට්ටති. 

චක්ෙලිෙන්තිකම්බලාදීහිභවභඨත්වා කතචක්කලිකං. අල්ක හිපාකදහීති

භයහි අක්කන්තට්ඨාභන උදකං පඤ්ඤායති, එවරූභපහි පාභදහි

පරිෙණ්ඩකතභූමි වා භසනාසනං වා න අක්කමිතබ්බං. සභච පන

උදකසිභනහමත්තභමව පඤ්ඤායති, න උදකං, වට්ටති. පාදපුඤ්ඡනිං පන
අල්ලපාභදහිපි අක්කමිතුං වට්ටතිභයව. සඋපාහභනන භධොතපාභදහි 
අක්කමිතබ්බට්ඨාභනභයවනවට්ටති. 

කචොළකෙන පලිකවකඨතුන්ති සුධාභූමියං වා පරිෙණ්ඩභූමියං වා සභච

තට්ටිකා වා කටසාරභකො වා නත්ථි, භචොළභකන පාදා භවභඨතබ්බා, තස්මිං
අසති පණ්ණම්පි අත්ථරිතුං වට්ටති. කිඤ්චි අනත්ථරිත්වා ඨභපන්තස්ස පන 

දුක්කටං. යදි පන තත්ථ භනවාසිකා අනත්ථතායපි භූමියා ඨභපන්ති, 

අභධොතපාභදහිපි වළඤ්භජන්ති, තභථවවළඤ්භජතුංවට්ටති. 

නභික්ඛකවපරිෙම්මෙතාභිත්තීති භසතභිත්තිවාචිත්තකම්මකතාවා.න

භකවලඤ්ච භිත්තිභමව, ද්වාරම්පි වාතපානම්පි අපස්භසනඵලකම්පි
පාසාණත්ථම්ෙම්පිරුක්ඛත්ථම්ෙම්පිචීවභරනවාභකනචිවා අප්පටිච්ඡාභදත්වා
අපස්සයිතුංනලබ්ෙතිභයව. 



විනයපිටකෙ චූළවග්ග-අට්ඨෙථා කසනාසනක්ඛන්ධෙං 
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කධොතපාදොති භධොතපාදකා හුත්වා භධොභතහි පාභදහි
අක්කමිතබ්බට්ඨාභන නිපජ්ජිතුං කුක්කුච්චායන්ති. ‘‘භධොතපාදභක’’තිපි 

පාභඨො. භධොභතහි පාභදහි අක්කමිතබ්බට්ඨානස්භසතං අධිවචනං. 

පච්චත්ථරිත්වාති පරිෙණ්ඩකතං භූමිං වා භූමත්ථරණභසනාසනං වා 
සඞ්ඝිකමඤ්චපීඨං වා අත්තභනො සන්තභකන පච්චත්ථරභණන
පච්චත්ථරිත්වාව නිපජ්ජිතබ්බං.සභචනිද්දායභතොපිපච්චත්ථරභණසඞ්කුටිභත

භකොචි සරීරාවයභවො මඤ්චං වා පීඨං වා ඵුසති, ආපත්තිභයව. භලොභමසු පන
භලොමගණනාය ආපත්තිභයව. පරිභෙොගසීභසන අපස්සයන්තස්සාපි එභසව
නභයො.හත්ථතලපාදතභලහිපනඵුසිතුංවාඅක්කමිතුංවා වට්ටති.මඤ්චපීඨං

නීහරන්තස්සකාභයපටිහඤ්ඤති, අනාපත්ති. 

අඤ්ඤත්රපරිභෙොගපටික්භඛපාදිකථානිට්ඨිතා. 

සඞ්ඝෙත්තාදිඅනුජානනෙථා 

325. න සක්කෙොන්ති සඞ්ඝෙත්තං ොතුන්ති සකලස්ස සඞ්ඝස්ස ෙත්තං

කාතුංනසක්භකොන්ති. උද්කදසෙත්තන්තිආදීසු‘‘එකංවාද්භවවා…භප.…දස
වා භික්ඛූ සඞ්ඝභතො උද්දිසිත්වා භදථා’’ති එවං උද්භදභසන ලද්ධභික්ඛූනං
ෙත්තං කාතුං ඉච්ඡන්ති. අපභර තභථව භික්ඛූ පරිච්ඡින්දිත්වා නිමන්භතත්වා

භතසංෙත්තංකාතුංඉච්ඡන්ති.අපභරසලාකාභයො ඡින්දිත්වා, අපභරපක්ඛිකං

උභපොසථිකංපාටිපදිකන්තිඑවංනියාභමත්වා, එකස්සවා ද්වින්නංවා…භප.…
දසන්නං වා භික්ඛූනං ෙත්තං කාතුං ඉච්ඡන්ති. ඉති එතානි ෙත්තානි
උද්භදසෙත්තංනිමන්තනන්තිඉමංභවොහාරංපත්තානි.යස්මාපනභතසභචපි 

දුබ්භික්භඛ න සක්භකොන්ති, සුභික්භඛ ජාභත පන පුන සඞ්ඝෙත්තං කාතුං 

සක්ඛිස්සන්ති, තස්මා ෙගවා තම්පි අන්භතො කත්වා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛකව, 

සඞ්ඝෙත්තංඋද්කදසෙත්ත’’න්තිආදිමාහ. 

තත්ථ සඞ්ඝෙත්කත ඨිතිකානාමනත්ථි, තස්මා‘‘අම්හාකංඅජ්ජදසද්වාදස
දිවසා භුඤ්ජන්තානං ඉදානි අඤ්ඤභතො භික්ඛූ ආභනථා’’ති න එවං තත්ථ

වත්තබ්බං.‘‘පුරිමදිවභසසුඅම්භහහිනලද්ධං, ඉදානිතං අම්හාකංගාභහථා’’ති
එවම්පිවත්තුංනලබ්ෙති.තඤ්හිආගතාගතානංපාපුණාතිභයව. 

සඞ්ඝෙත්තාදිඅනුජානනකථානිට්ඨිතා. 

උද්කදසෙත්තෙථා 

උද්කදසෙත්තාදීසු පන අයං නභයො – රඤ්ඤා වා රාජමහාමත්භතන වා

සඞ්ඝභතො උද්දිසිත්වා ‘‘එත්තභක භික්ඛූ ආභනථා’’ති පහිභත කාලං

භඝොභසත්වාඨිතිකාපුච්ඡිතබ්බා.සභච අත්ථි, තභතොපට්ඨායගාභහතබ්බං; භනො
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භච, භථරාසනභතොපට්ඨායගාභහතබ්බං.උද්භදසභකන පිණ්ඩපාතිකානම්පින

අතික්කාභමතබ්බං. භත පන ධුතඞ්ගං රක්ඛන්තා සයභමව අතික්කමිස්සන්ති; 

එවං ගාහියමාභන අලසජාතිකා මහාභථරා පච්ඡා ආගච්ඡන්ති, ‘‘ෙන්භත, 

වීසතිවස්සානං ගාහියති, තුම්හාකං ඨිතිකා අතික්කන්තා’’ති න වත්තබ්බා, 
ඨිතිකං ඨභපත්වා භතසං ගාභහත්වා පච්ඡා ඨිතිකාය ගාභහතබ්බං.
‘‘අසුකවිහාභර බහුං උද්භදසෙත්තං උප්පන්න’’න්ති සුත්වා

භයොජනන්තරිකවිහාරභතොපි භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති, සම්පත්තසම්පත්තානං
ඨිතට්ඨානභතොපට්ඨායගාභහතබ්බං.අසම්පත්තානම්පි උපචාරසීමංපවිට්ඨානං
අන්භතවාසිකාදීසු ගණ්හන්භතසු ගාභහතබ්බභමව. බහිඋපචාරසීමාය ඨිතානං

ගාභහථාති වදන්ති, න ගාභහතබ්බං. සභච පන උපචාරසීමං ඔක්කන්භතහි
එකාබද්ධා හුත්වා අත්තභනො විහාරද්වාභර වා අන්භතොවිහාභරභයව වා

භහොන්ති, පරිසාවභසන වඩ්ඪිතා නාම සීමා භහොති, තස්මා ගාභහතබ්බං.

සඞ්ඝනවකස්ස දින්භනපි පච්ඡා ආගතානං ගාභහතබ්බභමව. දුතියොභග පන

භථරාසනංආරුළ්භහපුනආගතානංපඨමොභගොනපාපුණාති, දුතියොගභතො
වස්සග්භගනගාභහතබ්බං. 

එකස්මිං විහාභර එකං ෙත්තුද්භදසට්ඨානං පරිච්ඡින්දිත්වා 

ගාවුතප්පමාණායපි උපචාරසීමාය යත්ථ කත්ථචි ආභරොචිතං උද්භදසෙත්තං, 
තස්මිංභයව ෙත්තුද්භදසට්ඨාභන ගාභහතබ්බං. එභකො එකස්ස භික්ඛුභනො

පහිණාති ‘‘ස්භවපි සඞ්ඝභතො උද්දිසිත්වා දස භික්ඛූ පහිණථා’’ති, භතන භසො

අත්භථො ෙත්තුද්භදසකස්ස ආභරොභචතබ්භබො. සභච තං දිවසං පමුස්සති, 
දුතියදිවභසපාභතොවආභරොභචතබ්භබො.අථ පමුස්සිත්වාවපිණ්ඩායපවිසන්භතො

සරති, යාවඋපචාරසීමංනාතික්කමති, තාවයා භෙොජනසාලායපකතිට්ඨිතිකා, 
තස්සාභයව වභසන ගාභහතබ්බං. සභචපි උපචාරසීමං අතික්කන්තා භික්ඛූ ච

උපචාරසීමට්ඨභකහි එකාබද්ධා භහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤං ද්වාදසහත්ථන්තරං 

අවිජහිත්වා ගච්ඡන්ති, පකතිට්ඨිතිකාය වභසන ගාභහතබ්බං. භික්ඛූනං පන

තාදිභස එකාබද්භධ අසති බහිඋපචාරසීමාය යස්මිං ඨාභන සරති, තත්ථනවං
ඨිතිකං කත්වා ගාභහතබ්බං. අන්භතොගාභම ආසනසාලාය සරන්භතන

ආසනසාලායඨිතිකායගාභහතබ්බං.යත්ථ කත්ථචිසරිත්වාගාභහතබ්බභමව, 

අගාභහතුංනවට්ටති.නහිඑතංදුතියදිවභස ලබ්ෙතීති. 

සභච සකවිහාරභතො අඤ්ඤං විහාරං ගච්ඡන්භත භික්ඛූ දිස්වා භකොචි

උද්භදසෙත්තං උද්දිසාභපති, යාව අන්භතොඋපචාභර වා උපචාරසීමට්ඨභකහි

සද්ධිං වුත්තනභයන එකාබද්ධා වා භහොන්ති, තාව සකවිහාභර 
ඨිතිකාවභසභනවගාභහතබ්බං. බහිඋපචාභරඨිතානං දින්නං පන ‘‘සඞ්ඝභතො
ෙන්භතඑත්තභක නාමභික්ඛූඋද්දිසථා’’තිවුත්භතසම්පත්තානංගාභහතබ්බං.
තත්ථ ද්වාදසහත්ථන්තරං අවිජහිත්වා එකාබද්ධනභයන දූභර ඨිතාපි



විනයපිටකෙ චූළවග්ග-අට්ඨෙථා කසනාසනක්ඛන්ධෙං 
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සම්පත්තාභයවාති භවදිතබ්බං. සභච යං විහාරං ගච්ඡන්ති, තත්ථ පවිට්ඨානං

ආභරොභචන්ති, තස්ස විහාරස්සඨිතිකාවභසනගාභහතබ්බං.සභචපිගාමද්වාභර
වා වීථියං වා චතුක්භක වා අන්තරඝභර වා භික්ඛූ දිස්වා භකොචි සඞ්ඝුද්භදසං

ආභරොභචති, තස්මිංතස්මිංඨාභනඅන්භතොඋපචාරගතානංගාභහතබ්බං. 

ඝරූපචාභරො භචත්ථ ‘‘එකං ඝරං එකූපචාරං, එකං ඝරං නානූපචාරං, 

නානාඝරං එකූපචාරං, නානාඝරං නානූපචාර’’න්ති ඉභමසං වභසන

භවදිතබ්භබො. තත්ථ යං එකකුලස්ස ඝරං එකවළඤ්ජං භහොති, තං
සුප්පපාතපරිච්භඡදස්ස අන්භතො එකූපචාරං නාම. තත්ථුප්පන්භනො 
උද්භදසලාභෙො තස්මිං උපචාභර භික්ඛාචාරවත්භතනපි ඨිතානං සබ්භබසං

පාපුණාති, එතං ‘‘එෙංඝරංඑකූපචාරං’’ නාම. 

යං පන එකං ඝරං ද්වින්නං ෙරියානං සුඛවිහාරත්ථාය මජ්භඣ භිත්තිං

උට්ඨාභපත්වා නානාද්වාරවළඤ්ජං කතං, තත්ථුප්පන්භනො උද්භදසලාභෙො 

භිත්තිඅන්තරිකස්ස න පාපුණාති, තස්මිං තස්මිං ඨාභන නිසින්නස්භසව

පාපුණාති, එතං ‘‘එෙංඝරංනානූපචාරං’’ නාම. 

යස්මිං පන ඝභර බහූ භික්ඛූ නිමන්භතත්වා අන්භතොභගහභතො පට්ඨාය 

එකාබද්භධ කත්වා පටිවිස්සකඝරානිපි පූභරත්වා නිසීදාභපන්ති, 

තත්ථුප්පන්භනො උද්භදසලාභෙො සබ්භබසං පාපුණාති. යම්පි නානාකුලස්ස

නිභවසනං මජ්භඣ භිත්තිං අකත්වා එකද්වාභරභනව වළඤ්ජන්ති, තත්රාපි

එභසවනභයො.එතං ‘‘නානාඝරංඑකූපචාරං’’ නාම. 

භයො පන නානානිභවසභනසු නිසින්නානං භික්ඛූනං උද්භදසලාභෙො 

උප්පජ්ජති, කිඤ්චාපි භිත්තිච්ඡිද්භදන භික්ඛූ දිස්සන්ති, තස්මිං තස්මිං 

නිභවසභනනිසින්නානංභයවපාපුණාති, එතං ‘‘නානාඝරං නානූපචාරං’’ නාම. 

භයො පන ගාමද්වාරවීථිචතුක්භකසු අඤ්ඤතරස්මිං ඨාභන උද්භදසෙත්තං 
ලභිත්වාඅඤ්ඤස්මිංභික්ඛුස්මිං අසතිඅත්තභනොව පාපුණාභපත්වාදුතියදිවභසපි

තස්මිංභයව ඨාභන අඤ්ඤං ලෙති, භතන යං අඤ්ඤං නවකං වා වුඩ් ං වා

භික්ඛුංපස්සති, තස්සගාභහතබ්බං.සභචභකොචිනත්ථි, අත්තභනොව පාභපත්වා
භුඤ්ජිතබ්බං. 

සභච ආසනසාලාය නිසීදිත්වා කාලං පටිමාභනන්භතසු භික්ඛූසු භකොචි 

ආගන්ත්වා ‘‘සඞ්ඝුද්භදසපත්තං භදථ, උද්භදසපත්තං භදථ, සඞ්ඝභතො

උද්දිසිත්වා පත්තං භදථ, සඞ්ඝිකං පත්තං භදථා’’ති වා වදති, උද්භදසපත්තං

ඨිතිකායගාභහත්වාදාතබ්බං.‘‘සඞ්ඝුද්භදසභික්ඛුංභදථ, සඞ්ඝභතො උද්දිසිත්වා

භික්ඛුංභදථ, සඞ්ඝිකංභික්ඛුංභදථා’’තිවුත්භතපිඑභසවනභයො. 
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උද්කදසකෙො පභනත්ථ භපසභලො ලජ්ජී භමධාවී ඉච්ඡිතබ්භබො, භතන

තික්ඛත්තුං ඨිතිකං පුච්ඡිත්වා සභච භකොචි ඨිතිකං ජානන්භතො නත්ථි, 

භථරාසනභතොගාභහතබ්බං.සභචපන‘‘අහංජානාමි, දසවස්භසන ලද්ධ’’න්ති

භකොචි ෙණති, ‘‘අත්ථාවුභසො, දසවස්සා භික්ඛූ’’ති පුච්ඡිතබ්බං. සභච තස්ස

සුත්වා ‘‘දසවස්සම්හ දසවස්සම්හා’’ති බහූ ආගච්ඡන්ති, ‘‘තුය්හං පාපුණාති, 
තුය්හංපාපුණාතී’’තිඅවත්වා‘‘සබ්භබඅප්පසද්දාභහොථා’’තිවත්වා පටිපාටියා
ඨභපතබ්බා.ඨභපත්වා‘‘කතිඉච්ඡථා’’තිඋපාසභකොපුච්ඡිතබ්භබො.‘‘එත්තභක 

නාම, ෙන්භත, භික්ඛූ’’ති වුත්භත ‘‘තුය්හං පාපුණාති, තුය්හං පාපුණාතී’’ති 
අවත්වාසබ්බනවකස්සවස්සග්ගඤ්චඋතුචදිවසොභගොචඡායාචපුච්ඡිතබ්බා.

සභච ඡායායපිපුච්ඡියමානායඅඤ්භඤොවුඩ් තභරොආගච්ඡති, තස්සදාතබ්බං.

අථ ඡායං පුච්ඡිත්වා ‘‘තුය්හං පාපුණාතී’’ති වුත්භත වුඩ් තභරො ආගච්ඡති, න
ලෙති. කථාපපඤ්භචන හි නිසින්නස්සාපි නිද්දායන්තස්සාපි ගාහිතං

සුග්ගාහිතං, අතික්කන්තං සුඅතික්කන්තං, ොජනීයෙණ්ඩඤ්හි නාභමතං

සම්පත්තස්භසව පාපුණාති, තත්ථ සම්පත්තොභවො උපචාභරන

පරිච්ඡින්දිතබ්භබො. ආසනසාලාය ච අන්භතොපරික්භඛභපො උපචාභරො, තස්මිං
ඨිතස්සලාභෙොපාපුණාතීති. 

භකොචිආසනසාලභතොඅට්ඨඋද්භදසපත්භතආහරාභපත්වාසත්තපත්භත 

පණීතභෙොජනානංඑකංඋදකස්සපූභරත්වාආසනසාලායංපහිණාති, ගභහත්වා
ආගතාකිඤ්චි අවත්වාභික්ඛූනංහත්භථසුපතිට්ඨාභපත්වාපක්කමන්ති.භයන

යංලද්ධං, තස්භසව තංභහොති.භයනපනඋදකංලද්ධං, තස්සඅතික්කන්තම්පි
ඨිතිකංඨභපත්වා අඤ්ඤං උද්භදසෙත්තංගාභහතබ්බං.තඤ්චලූඛංවාලෙතු

පණීතං වා තිචීවරපරිවාරං වා, තස්භසභවතං. ඊදිභසො හිස්ස පුඤ්ඤවිභසභසො.

උදකංපනයස්මාආමිසංනභහොති, තස්මාඅඤ්ඤං උද්භදසෙත්තංලබ්ෙති. 

සභච පන භත ගභහත්වා ආගතා ‘‘ඉදං කිර ෙන්භත සබ්බං ොභජත්වා 

භුඤ්ජථා’’තිවත්වාගච්ඡන්ති, සබ්භබහිොභජත්වාභුඤ්ජිත්වාඋදකංපාතබ්බං. 

සඞ්ඝභතොඋද්දිසිත්වා‘‘අට්ඨමහාභථභරභදථ, මජ්ඣිභමභදථ, නවභකභදථ, 

පරිපුණ්ණවස්සසාමභණභර භදථ, මජ්ඣිමොණකාදභයො භදථ, මය්හං

ඤාතිභික්ඛූභදථා’’ති වදන්තස්සපන‘‘උපාසක, ත්වංඑවංවදසි, ඨිතිකායපන
භතසං න පාපුණාතී’’ති වත්වා ඨිතිකාවභසභනව දාතබ්බා. දහරසාමභණභරහි 

පන උද්භදසෙත්භතසු ලද්භධසු සභච දායකානං ඝභර මඞ්ගලං භහොති, 

‘‘තුම්හාකංආචරියුපජ්ඣාභයභපභසථා’’ති වත්තබ්බං. 

යස්මිං පන උද්භදසෙත්භත පඨමොභගො සාමභණරානං පාපුණාති, 

අනුොභගො මහාභථරානං, නතත්ථසාමභණරා ‘‘මයංපඨමොගංලභිම්හා’’ති

පුරභතොගන්තුංලෙන්ති, යථාපටිපාටියාඑවගන්තබ්බං.‘‘සඞ්ඝභතොඋද්දිසිත්වා
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‘තුම්භහ එථා’ති වුත්භත ‘මය්හං අඤ්ඤදාපි ජානිස්සසි, ඨිතිකා පන එවං
ගච්ඡතී’’’තිඨිතිකාවභසභනව ගාභහතබ්බං. අථ ‘‘සඞ්ඝුද්භදසපත්තංභදථා’’ති
වත්වා අගාහිභතභයව පත්භත යස්ස කස්සචි පත්තං ගභහත්වා පූභරත්වා

ආහරති, ආහටම්පිඨිතිකායඑවගාභහතබ්බං. 

එභකො ‘‘සඞ්ඝුද්භදසපත්තං ආහරා’’ති භපසිභතො ‘‘ෙන්භත, එකං පත්තං 

භදථ, නිමන්තනෙත්තං ආහරිස්සාමී’’ති වදති, භසො භච උද්භදසෙත්තඝරභතො
අයංආගභතොති ඤත්වාභික්ඛූහි‘‘නනුත්වංඅසුකඝරභතොආගභතො’’තිවුත්භතො

‘‘ආම, ෙන්භත, න නිමන්තනෙත්තං, උද්භදසෙත්ත’’න්ති ෙණති, ඨිතිකාය
ගභහතබ්බං. භයො පන ‘‘එකං පත්තං ආහරා’’ති වුත්භතො ‘‘‘කි’න්ති වත්වා

ආහරාමී’’ති වත්වා ‘‘යථා භත රුච්චතී’’ති වුත්භතො ආගච්ඡති, අයං
විස්සට්ඨදූභතොනාම. උද්භදසපත්තං වා පටිපාටිපත්තං වා පුග්ගලිකපත්තං වා

යං ඉච්ඡති, තං තස්ස දාතබ්බං. එභකො බාභලො අබයත්භතො ‘‘උද්භදසපත්තං

ආහරා’’ති භපසිභතො වත්තුං න ජානාති, තුණ්හීභූභතො තිට්ඨති, භසො ‘‘කස්ස 
සන්තිකං ආගභතොසී’’ති වා ‘‘කස්ස පත්තං හරිස්සසී’’ති වා න වත්තබ්භබො.
එවඤ්හි වුත්භතො පුච්ඡාසොභගන ‘‘තුම්හාකං සන්තිකං ආගභතොම්හී’’ති

‘‘තුම්හාකංපත්තංහරිස්සාමී’’තිවාවභදයය, තභතොතංභික්ඛුං අඤ්භඤභික්ඛූ

ජිගුච්ඡන්තානඔභලොභකයයං.‘‘කුහිංගච්ඡසි, කිංකභරොන්භතො ආහිණ්ඩසී’’ති
පන වත්තබ්භබො. තස්ස ‘‘උද්භදසපත්තත්ථාය ආගභතොම්හී’’ති වදන්තස්ස 
ගාභහත්වාපත්භතොදාතබ්භබො. 

එකා කූටට්ඨිතිො නාමභහොති.රඤ්භඤොවාහිරාජමහාමත්තස්සවාභගභහ

අතිපණීතානිඅට්ඨඋද්භදසෙත්තානි නිච්චංදියයන්ති, තානිඑකචාරිකෙත්තානි
කත්වා භික්ඛූ විසුං ඨිතිකාය පරිභුඤ්ජන්ති. එකච්භච භික්ඛූ ‘‘ස්භව දානි

අම්හාකං පාපුණිස්සන්තී’’ති අත්තභනො ඨිතිකං සල්ලක්භඛත්වා ගතා, භතසු
අනාගභතසුභයව අඤ්භඤ ආගන්තුකා භික්ඛූ ආගන්ත්වා ආසනසාලාය 

නිසීදන්ති; තඞ්ඛණඤ්භඤව රාජපුරිසා ආගන්ත්වා ‘‘පණීතෙත්තපත්භත
භදථා’’තිවදන්ති.ආගන්තුකාඨිතිකංඅජානන්තා ගාභහන්ති.තඞ්ඛණඤ්භඤව
චඨිතිකංජානනකභික්ඛූආගන්ත්වා ‘‘කිංගාභහථා’’ති වදන්ති. ‘‘රාජභගභහ

පණීතෙත්ත’’න්ති. ‘‘කතිවස්සභතො පට්ඨායා’’ති? ‘‘එත්තකවස්සභතො 
නාමා’’ති. ‘‘මා ගාභහථා’’ති නිවාභරත්වා ඨිතිකාය ගාභහතබ්බං. ගාහිභත
ආගභතහිපි පත්තදානකාභලආගභතහිපිදින්නකාභලආගභතහිපිරාජභගහභතො
පත්භත පූභරත්වා ආහටකාභල ආගභතහිපි රාජා ‘‘අජ්ජ භික්ඛූභයව

ආගච්ඡන්තූ’’ති භපභසත්වා භික්ඛූනංභයව හත්භථ පිණ්ඩපාතං භදති; එවං
දින්නපිණ්ඩපාතංගභහත්වාආගතකාභලආගභතහිපිඨිතිකං ජානනකභික්ඛූහි
‘‘මාභුඤ්ජිත්ථා’’තිවාභරත්වාඨිතිකායභමවගාභහතබ්බං. 
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පටුන 

අථභනරාජාභෙොභජත්වාපත්භතපිභනසංපූභරත්වාභදති, යංආහටංතං 
ඨිතිකාය ගාභහතබ්බං. සභච පන ‘‘මා තුච්ඡහත්ථා ගච්ඡන්තූ’’ති භථොකභමව

පත්භතසු පක්ඛිත්තංභහොති, තංනගාභහතබ්බං.අථභුඤ්ජිත්වාතුච්ඡපත්තාව

ආගච්ඡන්ති, යං භතහිභුත්තං, තංභනසංගීවාභහොතීතිමහාසුමත්භථභරොආහ.

මහාපදුමත්භථභරො පනාහ – ‘‘ගීවාකිච්චං එත්ථ නත්ථි, ඨිතිකං පන

අජානන්භතහි යාව ජානනකා ආගච්ඡන්ති, තාව නිසීදිතබ්බං සියා; එවං

සන්භතපිභුත්තංසුභුත්තං, ඉදානි පත්තට්ඨාභනනගාභහතබ්බ’’න්ති. 

එභකො තිචීවරපරිවාභරො සතග්ඝනභකො පිණ්ඩපාභතො අවස්සිකස්ස

භික්ඛුභනො පත්භතො, විහාභර ච ‘‘එවරූභපො පිණ්ඩපාභතො අවස්සිකස්ස
පත්භතො’’ති ලිඛිත්වා ඨභපසුං. අථ සට්ඨිවස්සච්චභයන අඤ්භඤො තථාරූභපො

පිණ්ඩපාභතො උප්පන්භනො, අයංකිං අවස්සිකට්ඨිතිකාය ගාභහතබ්භබො, උදාහු

සට්ඨිවස්සිකට්ඨිතිකායාති. සට්ඨිවස්සිකට්ඨිතිකායාති වුත්තං, අයඤ්හි භික්ඛු
ඨිතිකංගභහත්වාභයව වඩ්ඪිභතොති. 

එභකො උද්භදසෙත්තං භුඤ්ජිත්වා සාමභණභරො ජාභතො, පුන තං ෙත්තං 

සාමභණරට්ඨිතිකායපත්තංගණ්හිතුංලෙති.අයංකිර අන්තරාෙට්ඨකෙො නාම.
භයොපනපරිපුණ්ණවස්භසොසාමභණභරො ‘‘ස්භව උද්භදසෙත්තං ලභිස්සතී’’ති

අජ්භජව උපසම්පජ්ජති, අතික්කන්තා තස්ස ඨිතිකා. එකස්ස භික්ඛුභනො

උද්භදසෙත්තං පත්තං, පත්භතො චස්ස න තුච්භඡො භහොති, භසො අඤ්ඤස්ස

සමීභප නිසින්නස්ස පත්තං දාභපති, තඤ්භච භථයයාය හරන්ති, ගීවා භහොති. 

සභචපනභසොභික්ඛු ‘‘මය්හංපත්තං දම්මී’’තිසයභමවභදති, අස්සගීවාන

භහොති. අථාපි භතන ෙත්භතන අනත්ථිභකො හුත්වා ‘‘අලං මය්හං, තභවතං

ෙත්තං දම්මි, පත්තං භපභසත්වා ආහරාභපහී’’ති අඤ්ඤං වදති, යං තභතො

ආහරීයති සබ්බං පත්තසාමිකස්ස භහොති. පත්තඤ්භච භථයයාය හරන්ති, 

සුහභටො; ෙත්තස්සදින්නත්තාගීවානභහොති. 

විහාභරදසභික්ඛූභහොන්ති, භතසුනවපිණ්ඩපාතිකා, එභකොසාදියනභකො. 

‘‘දස උද්භදසපත්භත භදථා’’ති වුත්භත පිණ්ඩපාතිකා ගභහතුං න ඉච්ඡන්ති.

ඉතභරො භික්ඛු ‘‘සබ්බානි මය්හං පාපුණන්තී’’ති ගණ්හාති, ඨිතිකා න භහොති.

එභකකං භච පාභපත්වා ගණ්හාති, ඨිතිකා තිට්ඨති. එවං ගාභහත්වා දසහිපි

පත්භතහිආහරාභපත්වා ‘‘ෙන්භත, මය්හං සඞ්ගහංකභරොථා’’තිනව පත්භත 

පිණ්ඩපාතිකානං භදති, භික්ඛුදත්තියංනාභමතං, ගණ්හිතුංවට්ටති. 

සභච භසො උපාසභකො ‘‘ෙන්භත, ඝරං ආගන්තබ්බ’’න්ති වදති, භසො ච 

භික්ඛුභතභික්ඛූ‘‘එථ, ෙන්භත, මය්හංසහායාභහොථා’’තිතස්සඝරංගච්ඡති.

යං තත්ථ ලෙති, සබ්බං තස්භසව භහොති. ඉතභර භතන දින්නං ලෙන්ති. අථ

භනසංඝභරභයව නිසීදාභපත්වාදක්ඛිභණොදකංදත්වායාගුඛජ්ජකාදීනිභදන්ති, 
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‘‘ෙන්භත, යංමනුස්සා භදන්ති, තංගණ්හථා’’තිතස්සභික්ඛුභනොවචභනභනව
ඉතභරසං වට්ටති. භුත්තාවීනං පත්භත පූභරත්වා ගණ්හිත්වා ගමනත්ථාය

භදන්ති, සබ්බංතස්භසවභික්ඛුභනොභහොති, භතනදින්නංඉතභරසංවට්ටති. 

යදි පන භත විහාභරභයව භතන භික්ඛුනා ‘‘ෙන්භත, මය්හං භික්ඛං 

ගණ්හථ, මනුස්සානඤ්චවචනංකාතුංවට්ටතී’’තිවුත්තාගච්ඡන්ති, යංතත්ථ 

භුඤ්ජන්ති භචවනීහරන්ති ච, සබ්බං තං තස්භසව සන්තකං. අථාපි ‘‘මය්හං

භික්ඛං ගණ්හථා’’තිඅවුත්තා‘‘මනුස්සානංවචනංකාතුංවට්ටතී’’තිගච්ඡන්ති, 
තත්ර භච එකස්ස මධුභරන සභරන අනුභමොදනං කභරොන්තස්ස සුත්වා

භථරානඤ්චඋපසභමපසීදිත්වා බහුං සමණපරික්ඛාරං භදන්ති, අයං භථභරසු

පසාභදනඋප්පන්භනො‘‘අකතොභගො’’නාම, තස්මා සබ්භබසංපාපුණාති. 

එභකො සඞ්ඝභතො උද්දිසාභපත්වා ඨිතිකාය ගාහිතං පත්තං හරිත්වා

පණීතස්සඛාදනීයභෙොජනීයස්සපූභරත්වාආහරිත්වා ‘‘ඉමං, ෙන්භත, සබ්භබො

සඞ්භඝො පරිභුඤ්ජතූ’’ති භදති, සබ්භබහි ොභජත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං. 
පත්තසාමිකස්සපනඅතික්කන්තම්පිඨිතිකංඨභපත්වාඅඤ්ඤංඋද්භදසෙත්තං 

දාතබ්බං. අථ ‘‘පඨමංභයව සබ්බං සඞ්ඝිකං පත්තං භදථා’’ති වදති, එකස්ස
ලජ්ජිභික්ඛුභනොසන්තභකොපත්භතොදාතබ්භබො.ආහරිත්වාච‘‘සබ්භබොසඞ්භඝො 
පරිභුඤ්ජතූ’’තිවුත්භතොභජත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්බං. 

එභකො පාතියා ෙත්තං ආහරිත්වා ‘‘සඞ්ඝුද්භදසං දම්මී’’ති වදති, එභකකං
ආභලොපං අදත්වා ඨිතිකාය එකස්ස යාපනමත්තං කත්වා දාතබ්බං. අථ භසො

ෙත්තං ආහරිත්වා කිඤ්චි වත්තුං අජානන්භතො තුණ්හීභූභතො අච්ඡති, ‘‘කස්ස

භත ආනීතං, කස්ස දාතුකාභමොසී’’ති න වත්තබ්බං. පුච්ඡාසොභගන හි

‘‘තුම්හාකංආනීතං, තුම්හාකං දාතුකාභමොම්හී’’ති වභදයය, තභතො තං භික්ඛුං
අඤ්භඤ භික්ඛූ ජිගුච්ඡන්තා ගීවං පරිවත්භතත්වා ඔභලොභකතබ්බම්පි න

මඤ්භඤයයං.සභචපන‘‘කුහිං යාසි, කිංකභරොන්භතොආහිණ්ඩසී’’තිවුත්භත

‘‘උද්භදසෙත්තං ගභහත්වා ආගභතොම්හී’’ති වදති, එභකන ලජ්ජිභික්ඛුනා

ඨිතිකාය ගාභහතබ්බං. සභච ආෙතං බහු භහොති, සබ්භබසං පභහොති, 

ඨිතිකාකිච්චංනත්ථි, භථරාසනභතොපට්ඨායපත්තංපූභරත්වාදාතබ්බං. 

‘‘සඞ්ඝුද්භදසපත්තං භදථා’’ති වුත්භත ‘‘කිං ආහරිස්සසී’’ති අවත්වා
පකතිට්ඨිතිකායඑවගාභහතබ්බං.භයොපනපායාභසොවා රසපිණ්ඩපාභතොවා

නිච්චං ලබ්ෙති; එවරූපානං පණීතභෙොජනානං ආභවණිකා ඨිතිකා කාතබ්බා, 
තථා සපරිවාරාය යාගුයා මහග්ඝානං ඵලානං පණීතානඤ්ච ඛජ්ජකානං.
පකතිෙත්තයාගුඵලඛජ්ජකානං පන එකාව ඨිතිකා කාතබ්බා. ‘‘සප්පිං

ආහරිස්සාමී’’ති වුත්භත සබ්බසප්පීනං එකාව ඨිතිකා වට්ටති, තථා
සබ්බභතලානං. ‘‘මධුං ආහරිස්සාමී’’ති වුත්භත පන මධුභනො එකාව ඨිතිකා
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වට්ටති, තථා ඵාණිතස්ස ලට්ඨිමධුකාදීනඤ්ච භෙසජ්ජානං. සභච පන

ගන්ධමාලං සඞ්ඝුද්භදසං භදන්ති, පිණ්ඩපාතිකස්ස වට්ටති, න වට්ටතීති.

ආමිසස්භසව පටික්ඛිත්තත්තා වට්ටති, සඞ්ඝං උද්දිස්ස දින්නත්තා පන න
ගභහතබ්බන්තිවදන්ති. 

උද්භදසෙත්තකථානිට්ඨිතා. 

නිමන්තනෙත්තෙථා 

නිමන්තනං පුග්ගලිකඤ්භච, සයභමව ඉස්සභරො. සඞ්ඝිකං පන
උද්භදසෙත්භත වුත්තනභයභනවගාභහතබ්බං.සභචපභනත්ථදූභතොබයත්භතො

භහොති, ‘‘ෙන්භත, රාජභගභහ භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ෙත්තං ගණ්හථා’’ති අවත්වා

‘‘භික්ඛං ගණ්හථා’’තිවදති, පිණ්ඩපාතිකානම්පිවට්ටති.අථදූභතොඅබයත්භතො

‘‘ෙත්තං ගණ්හථා’’තිවදති, ෙත්තුද්භදසභකොබයත්භතො‘‘ෙත්ත’’න්තිඅවත්වා

‘‘ෙන්භත, තුම්භහ යාථා’’ති වදති; එවම්පි පිණ්ඩපාතිකානම්පි වට්ටති.

තුම්හාකං පටිපාටියා ‘‘ෙත්තං පාපුණාතී’’ති වුත්භත පන න වට්ටති. සභච
නිමන්භතතුංආගතමනුස්භසො ආසනසාලංපවිසිත්වා‘‘අට්ඨභික්ඛූභදථා’’තිවා

‘‘අට්ඨපත්භත භදථා’’තිවාවදති; එවම්පිපිණ්ඩපාතිකානංවට්ටති, ‘‘තුම්භහච

තුම්භහ ච ගච්ඡථා’’ති වත්තබ්බං. සභච පන ‘‘අට්ඨ භික්ඛූ භදථ; ෙත්තං

ගණ්හථ, අට්ඨ පත්භත භදථ; ෙත්තං ගණ්හථා’’ති වදති, පටිපාටියා
ගාභහතබ්බං. ගාභහන්භතන පන විච්ඡින්දිත්වා ‘‘ෙත්ත’’න්ති අවදන්භතන

‘‘තුම්භහචතුම්භහචගච්ඡථා’’ති වුත්භතපිණ්ඩපාතිකානංවට්ටති.‘‘ෙන්භත, 

තුම්හාකං පත්තං භදථ, තුම්භහ එථා’’ති වුත්භත පන ‘‘සාධු, උපාසකා’’ති
ගන්තබ්බං. සඞ්ඝභතො උද්දිසිත්වා ‘‘තුම්භහ එථා’’ති වුත්භතපි යථාඨිතිකාය
ගාභහතබ්බං. 

නිමන්තනෙත්තඝරභතො පන පත්තත්ථාය ආගතස්ස උද්භදසෙත්භත 
වුත්තනභයභනව ඨිතිකාය පත්භතො දාතබ්භබො. එභකො ‘‘සඞ්ඝභතො පටිපාටියා
පත්ත’’න්ති අවත්වා භකවලං ‘‘එකං පත්තං භදථා’’ති වත්වා අගාහිභතභයව

පත්භත යස්ස කස්සචි පත්තං ගභහත්වා පූභරත්වා ආහරති, තං

පත්තසාමිකස්භසවභහොති, උද්භදසෙත්භතවිය ඨිතිකායනගාභහතබ්බං.ඉධාපි

භයොආගන්ත්වාතුණ්හීභූභතොතිට්ඨති, භසො‘‘කස්ස සන්තිකංආගභතොසී’’තිවා
‘‘කස්සපත්තංහරිස්සසී’’තිවානවත්තබ්භබො. 

පුච්ඡාසොභගන හි ‘‘තුම්හාකං සන්තිකං ආගභතො, තුම්හාකං පත්තං 

හරිස්සාමී’’තිවභදයය, තභතොභසොභික්ඛුභික්ඛූහිජිගුච්ඡනීභයොඅස්ස. ‘‘කුහිං 

ගච්ඡසි, කිං කභරොන්භතො ආහිණ්ඩසී’’ති පන වුත්භත ‘‘තස්ස පත්තත්ථාය
ආගභතොම්හී’’ති වදන්තස්ස පටිපාටියා ෙත්තට්ඨිතිකාය ගාභහත්වා පත්භතො

දාතබ්භබො. ‘‘ෙත්තාහරණකපත්තං භදථා’’ති වුත්භතපි පටිපාටියා
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ෙත්තට්ඨිතිකායඑවදාතබ්භබො.සභච ආහරිත්වා‘‘සබ්භබොසඞ්භඝොභුඤ්ජතූ’’ති

වදති, ොභජත්වා භුඤ්ජිතබ්බං. පත්තසාමිකස්ස අතික්කන්තම්පි ඨිතිකං
ඨභපත්වාඅඤ්ඤංපටිපාටිෙත්තං ගාභහතබ්බං. 

එභකො පාතියා ෙත්තං ආහරිත්වා ‘‘සඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති වදති, 
ආභලොපෙත්තට්ඨිතිකභතො පට්ඨාය ආභලොපසඞ්භඛභපන ොභජතබ්බං. සභච

පන තුණ්හීභූභතො අච්ඡති, ‘‘කස්ස භත ආෙතං, කස්ස දාතුකාභමොසී’’ති න 

වත්තබ්භබො.සභචපන‘‘කුහිංගච්ඡසි, කිංකභරොන්භතොආහිණ්ඩසී’’ති වුත්භත

‘‘සඞ්ඝස්ස භම ෙත්තං ආෙතං, භථරානං භම ෙත්තං ආෙත’’න්ති වදති, 
ගභහත්වාආභලොපෙත්තට්ඨිතිකායොභජතබ්බං. සභච පන එවංආෙතං බහුං

භහොති, සකලස්සසඞ්ඝස්සබහුභහොති, අභිහටභික්ඛානාමපිණ්ඩපාතිකානම්පි

වට්ටති, ඨිතිකාපුච්ඡනකිච්චං නත්ථි, භථරාසනභතො පට්ඨාය පත්තං පූභරත්වා
දාතබ්බං. 

උපාසභකො සඞ්ඝත්භථරස්ස වා ගන්ථධුතඞ්ගවභසන අභිඤ්ඤාතස්ස වා 
ෙත්තුද්භදසකස්ස වා පහිණාති ‘‘අම්හාකං ෙත්තගහණත්ථාය අට්ඨ භික්ඛූ

ගභහත්වා ආගච්ඡථා’’ති, සභචපි ඤාතිඋපට්ඨාභකහි භපසිතං භහොති, ඉභම

තභයොජනාපුච්ඡිතුංන ලෙන්ති, ආරුළ්හාභයවමාතිකං, සඞ්ඝභතොඅට්ඨභික්ඛූ

උද්දිසාභපත්වා අත්තනවභමහි ගන්තබ්බං. කස්මා? භික්ඛුසඞ්ඝස්ස හි එභත
භික්ඛූ නිස්සාය ලාභෙො උප්පජ්ජතීති. ගන්ථධුතඞ්ගාදීහි පන අනභිඤ්ඤාභතො

ආවාසිකභික්ඛු පුච්ඡිතුංලෙති, තස්මා භතන ‘‘කිං සඞ්ඝභතොගණ්හාමි, උදාහු

භය ජානාමි, භතහි සද්ධිං ආගච්ඡාමී’’ති මාතිකං ආභරොභපත්වා යථා දායකා

වදන්ති, තථාපටිපජ්ජිතබ්බං. ‘‘තුම්හාකංනිස්සිතභකවාභයවාජානාථ, භත

ගභහත්වාඑථා’’තිවුත්භතපනභයඉච්ඡන්ති, භතහිසද්ධිංගන්තුංලෙති.සභච 

‘‘අට්ඨ භික්ඛූ පහිණථා’’ති භපභසන්ති, සඞ්ඝභතොව භපභසතබ්බා. අත්තනා

සභච අඤ්ඤස්මිං ගාභම සක්කා භහොති භික්ඛා ලභිතුං, අඤ්භඤො ගාභමො

ගන්තබ්භබො. න සක්කා භච භහොති ලභිතුං, භසොභයව ගාභමො පිණ්ඩාය
පවිසිතබ්භබො. 

නිමන්තිතභික්ඛූ ආසනසාලාය නිසින්නා භහොන්ති, තත්ර භච මනුස්සා 

‘‘පත්භත භදථා’’ති ආගච්ඡන්ති, අනිමන්තිභතහි න දාතබ්බා. ‘‘එභත 
නිමන්තිතභික්ඛූ’’තිවත්තබ්බං.‘‘තුම්භහපිභදථා’’තිවුත්භතපනදාතුංවට්ටති. 
උස්සවාදීසු මනුස්සා සයභමව පරිභවණානි ච පධානඝරානි ච ගන්ත්වා
තිපිටභක ච ධම්මකථිභකච භික්ඛුසභතනපි සද්ධිංනිමන්භතන්ති. තදා භයපි

ජානන්ති, භත ගභහත්වා ගන්තුං වට්ටති. කස්මා? න හි මහාභික්ඛුසඞ්භඝන

අත්ථිකා මනුස්සා පරිභවණානි ච පධානඝරානි ගච්ඡන්ති, 
සන්නිපාතට්ඨානභතොවයථාසත්තියථාබලංභික්ඛූ ගණ්හිත්වාගච්ඡන්තීති. 
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සභච පන සඞ්ඝත්භථභරො වා ගන්ථධුතඞ්ගවභසන අභිඤ්ඤාතභකො වා
ෙත්තුද්භදසභකො වා අඤ්ඤත්ර වා වස්සං වසිත්වා කත්ථචි වා ගන්ත්වා පුන

සකට්ඨානං ආගච්ඡන්ති, මනුස්සා ච ආගන්තුකස්ස සක්කාරං කභරොන්ති, 

එකවාරං භය ජානන්ති, භත ගභහත්වා ගන්තබ්බං. පටිබද්ධකාලභතො පන
පට්ඨාය දුතියවාභර ආරද්භධ සඞ්ඝභතොභයව ගභහත්වා ගන්තබ්බං.

අභිනවආගන්තුකාවහුත්වාඤාතී වාඋපට්ඨාභකවාපස්සිස්සාමාතිගච්ඡන්ති, 
තත්ර භතසං ඤාතී ච උපට්ඨාකා ච සක්කාරං කභරොන්ති. එත්ථ පන භය

ජානන්ති, භතගභහත්වාගන්තුංවට්ටති. 

භයොපනඅතිලාභීභහොති, සකට්ඨානඤ්චආගන්තුකට්ඨානඤ්චඑකසදිසං, 

සබ්බත්ථ මනුස්සා සඞ්ඝෙත්තං සජ්භජත්වාව නිසීදන්ති, භතන සඞ්ඝභතොව
ගභහත්වා ගන්තබ්බන්තිඅයංනිමන්තභනවිභසභසො.අවභසභසොසබ්බපඤ්භහො
උද්භදසෙත්භත වුත්තනභයභනව භවදිතබ්භබො. කුරුන්දියං පන ‘‘අට්ඨ
මහාභථභර භදථා’’ති වුත්භත ‘‘අට්ඨ මහාභථරාව දාතබ්බා’’ති වුත්තං. එස

නභයො මජ්ඣිමාදීසු. සභච පන අවිභසභසත්වා ‘‘අට්ඨ භික්ඛූ භදථා’’ති වදති, 
සඞ්ඝභතොදාතබ්බා. 

නිමන්තනෙත්තකථානිට්ඨිතා. 

ස ාෙෙත්තෙථා 

ස ාෙෙත්කත පන ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛභව, සලාකාය වා පට්ටිකාය වා
උපනිබන්ධිත්වා ඔපුඤ්ජිත්වා උද්දිසිතු’’න්ති වචනභතො රුක්ඛසාරමයාය
සලාකාය වා භවළවිලීවතාලපණ්ණාදිමයාය පට්ටිකාය වා ‘‘අසුකස්ස නාම 
සලාකෙත්ත’’න්තිඑවංඅක්ඛරානිඋපනිබන්ධිත්වාපච්ඡියංවාචීවරභෙොභගවා
කත්වා සබ්බා සලාකාභයො ඔපුඤ්ජිත්වා පුනප්පුනං භහට්ඨුපරිවභසභනව
ආභලොභළත්වා පඤ්චඞ්ගසමන්නාගභතන ෙත්තුද්භදසභකන සභච ඨිතිකා

අත්ථි, ඨිතිකභතො පට්ඨාය; භනො භච අත්ථි, භථරාසනභතො පට්ඨාය සලාකා
දාතබ්බා.පච්ඡාආගතානම්පි එකාබද්ධවභසනදූභරඨිතානම්පිඋද්භදසෙත්භත
වුත්තනභයභනවදාතබ්බා. 

සභච විහාරස්ස සමන්තභතො බහූ භගොචරගාමා, භික්ඛූ පන න බහුකා, 

ගාමවභසනපි සලාකාභයො පාපුණන්ති, ‘‘තුම්හාකං අසුකගාභම සලාකෙත්තං
පාපුණාතී’’ති ගාමවභසභනව ගාභහතබ්බා. එවං ගාභහන්භතන සභචපි

එභකකස්මිං ගාභම නානප්පකාරානි සට්ඨිසලාකෙත්තානි, සබ්බානි 

ගාහිතාභනව භහොන්ති, තස්ස පත්තගාමසමීභප අඤ්ඤානිපි ද්භව තීණි

සලාකෙත්තානි භහොන්ති, තානිපි තස්භසව දාතබ්බානි. න හි සක්කා භතසං
කාරණාඅඤ්ඤංභික්ඛුංපහිණිතුන්ති. 
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සභච එකච්භචසු ගාභමසු බහූනි සලාකෙත්තානි සල්ලක්භඛත්වා 
සත්තන්නම්පි අට්ඨන්නම්පි භික්ඛූනං දාතබ්බානි. දදන්භතන පන චතුන්නං 
පඤ්චන්නංෙත්තානංසලාකාභයොඑකභතොබන්ධිත්වාදාතබ්බා.සභචතංගාමං 

අතික්කමිත්වාඅඤ්භඤොගාභමොභහොති, තස්මිඤ්චඑකභමවසලාකෙත්තං, තං

පන පාභතොව භදන්ති, තම්පි එභතසු භික්ඛූසු එකස්ස නිග්ගභහන දත්වා
‘‘පාභතොව තං ගභහත්වා පච්ඡා ඔරිමගාභම ඉතරානි ෙත්තානි ගණ්හාහී’’ති
වත්තබ්භබො. සභච ඔරිමගාභම සලාකෙත්භතසු අගාහිභතස්භවව

ගාහිතසඤ්ඤාය ගච්ඡති, පරොගගාභම සලාකෙත්තං ගාභහත්වා පුන විහාරං
ආගන්ත්වා ඉතරානි ගාභහත්වා ඔරිමගාභමො ගන්තබ්භබො. ‘‘න හි බහිසීමාය 
සඞ්ඝලාභෙොගාභහතුංලබ්ෙතී’’තිඅයංනභයොකුරුන්දියංවුත්භතො. 

සභච පන භික්ඛූ බහූ භහොන්ති, ගාමවභසන සලාකා න පාපුණන්ති, 
වීථිවභසනවාවීථියංඑකභගහවභසනවාකුලවභසනවාගාභහතබ්බා.වීථිආදීසු

ච යත්ථ බහූනි ෙත්තානි, තත්ථ ගාභම වුත්තනභයභනව බහූනං භික්ඛූනං
ගාභහතබ්බානි.සලාකාසුඅසති උද්දිසිත්වාපිගාභහතබ්බානි. 

සලාකදායභකන පන වත්තං ජානිතබ්බං. භතන හි කාලස්භසව වුට්ඨාය 
පත්තචීවරංගභහත්වාභෙොජනසාලංගන්ත්වා අසම්මට්ඨට්ඨානංසම්මජ්ජිත්වා
පානීයං පරිභෙොජනීයං උපට්ඨාභපත්වා ‘‘ඉදානි භික්ඛූහි වත්තං කතං
ෙවිස්සතී’’තිකාලං සල්ලක්භඛත්වාඝණ්ටිංපහරිත්වාභික්ඛූසුසන්නිපතිභතසු
පඨමභමව වාරගාභම සලාකෙත්තං ගාභහතබ්බං. ‘‘තුය්හං අසුකස්මිං නාම
වාරගාභමසලාකා පාපුණාතිතත්රගච්ඡා’’තිවත්තබ්බං. 

සභච අතිභරකගාවුභත ගාභමො භහොති, තං දිවසං ගච්ඡන්තා කිලමන්ති, 

‘‘ස්භව තුය්හං වාරගාභම පාපුණාතී’’ති අජ්භජව ගාභහතබ්බං. භයො වාරගාමං

භපසියමාභනො නගච්ඡති, අඤ්ඤංසලාකංමග්ගති, නදාතබ්බා.සද්ධානඤ්හි 

මනුස්සානංපුඤ්ඤහානිසඞ්ඝස්සචලාෙච්භඡභදොභහොති, තස්මාතස්සදුතිභයපි

තතිභයපි දිවභස අඤ්ඤා සලාකා න දාතබ්බා, ‘‘අත්තභනො පත්තට්ඨානං

ගන්ත්වා භුඤ්ජාහී’’ති වත්තබ්භබො, තීණි පන දිවසානි අගච්ඡන්තස්ස 

වාරගාමභතොඔරිමවාරගාභමසලාකාගාභහතබ්බා.තඤ්භචනගණ්හාති, තභතො

පට්ඨාය තස්ස අඤ්ඤං සලාකං දාතුං න වට්ටති, දණ්ඩකම්මං පන ගාළ්හං

කාතබ්බං, සට්ඨිභතො වා පණ්ණාසභතො වා න පරිහාභපතබ්බං. වාරගාභම

ගාභහත්වා විහාරවාභරො ගාභහතබ්භබො, ‘‘තුය්හං විහාරවාභරො පාපුණාතී’’ති
වත්තබ්බං. විහාරවාරිකස්ස ද්භවතිස්භසො යාගුසලාකාභයො තිස්භසො චතස්භසො

වා ෙත්තසලාකාභයො ච දාතබ්බා, නිබද්ධං කත්වා පන න දාතබ්බා. 
යාගුෙත්තදායකා හි ‘‘අම්හාකං යාගුෙත්තං විහාරභගොපකාව භුඤ්ජන්තී’’ති

අඤ්ඤථත්තං ආපජ්භජයයං, තස්මාඅඤ්භඤසුකුභලසුදාතබ්බා. 
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සභච විහාරවාරිකානං සොගාආහරිත්වා භදන්ති, ඉච්භචතංකුසලං; භනො 

භච, වාරංගාභහත්වාභතසංයාගුෙත්තංආහරාභපතබ්බං.තාවභනසංසලාකා

ඵාතිකම්මභමව ෙවන්ති, වස්සග්භගන පත්තට්ඨාභන පන අඤ්ඤම්පි
පණීතෙත්තසලාකං ගණ්හිතුං ලෙන්තිභයව. අතිභරකඋත්තරිෙඞ්ගස්ස
එකචාරිකෙත්තස්සවිසුංඨිතිකංකත්වාසලාකා දාතබ්බා. 

සභචභයනසලාකාලද්ධා, භසොතංදිවසංතංෙත්තංනලෙති, පුනදිවභස 

ගාභහතබ්බං. ෙත්තභමව ලෙති, න උත්තරිෙඞ්ගං; එවම්පි පුන ගාභහතබ්බං.

ඛීරෙත්තස්ස සලාකායපිඑභසවනභයො.සභචපනඛීරභමවලෙති, නෙත්තං; 
ඛීරලාෙභතො පට්ඨාය පුන න ගාභහතබ්බං. ද්භව තීණි එකචාරිකෙත්තානි

එකස්භසව පාපුණන්ති, දුබ්භික්ඛසමභය සඞ්ඝනවභකන ලද්ධකාභල

විජභටත්වාවිසුංගාභහතබ්බානි, පාකතිකසලාකෙත්තංඅලද්ධස්සාපිපුනදිවභස
ගාභහතබ්බං. 

සභචඛුද්දභකොවිහාභරොභහොති, සබ්භබභික්ඛූඑකසම්භෙොගා, උච්ඡුසලාකං
ගාභහන්භතන යස්ස කස්සචි සම්මුඛීභූතස්ස පාභපත්වා මහාභථරාදීනං දිවා 
තච්භඡත්වා දාතුං වට්ටති. රසසලාකං පාභපත්වා පච්ඡාෙත්තං පරිස්සාභවත්වා

වා ඵාණිතං වා කාභරත්වා පිණ්ඩපාතිකාදීනම්පි දාතබ්බං. ආගන්තුකානං

ආගතානාගතොවං ඤත්වා ගාභහතබ්බා, මහාආවාභස ඨිතිකං කත්වා 
ගාභහතබ්බා. 

තක්කසලාකම්පිසොගට්ඨාභනපාභපත්වාවාපචාභපත්වාවා ධූමාභපත්වා
වා භථරානං දාතුං වට්ටති. මහාආවාභස වුත්තනභයභනව පටිපජ්ජිතබ්බං 
ඵලසලාකපූවසලාකභෙසජ්ජගන්ධමාලසලාකාභයොපි විසුං ඨිතිකාය
ගාභහතබ්බා. භෙසජ්ජාදිසලාකාභයො භචත්ථ කිඤ්චාපි පිණ්ඩපාතිකානම්පි

වට්ටන්ති, සලාකවභසන ගාහිතත්තා පන න සාදිතබ්බා. අග්ගභික්ඛාමත්තං

සලාකෙත්තං භදන්ති, ඨිතිකං පුච්ඡිත්වා ගාභහතබ්බං. අසතියා ඨිතිකාය 

භථරාසනභතොපට්ඨායගාභහතබ්බං.සභචතාදිසානිෙත්තානිබහූනිභහොන්ති, 

එභකකස්ස භික්ඛුභනො ද්භව තීණි දාතබ්බානි; භනො භච, එභකකභමව දත්වා
පටිපාටියා ගතාය පුන භථරාසනභතො පට්ඨාය දාතබ්බං. සභච අන්තරාව

උපච්ඡිජ්ජති, ඨිතිකා සල්ලක්භඛතබ්බා. යදි පන තාදිසං ෙත්තං නිබද්ධභමව

භහොති, යස්ස පාපුණාති, භසො වත්තබ්භබො ‘‘ලද්ධා වා අලද්ධා වා ස්භවපි

ගණ්භහයයාසී’’ති.එකංඅනිබද්ධංභහොති, ලෙනදිවභසපනයාවදත්ථං ලෙති, 

අලෙනදිවසා බහුතරා භහොන්ති, තං යස්ස පාපුණාති, භසො අලභිත්වා ‘‘ස්භව 
ගණ්භහයයාසී’’තිවත්තබ්භබො. 

භයොසලාකාසුගාහිතාසුපච්ඡාආගච්ඡති, තස්සඅතික්කන්තාවසලාකා න
උපට්ඨාභපත්වා දාතබ්බා. සලාකං නාම ඝණ්ටිප්පහරණභතො පට්ඨාය
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ආගන්ත්වා හත්ථං පසාභරන්භතොව ලෙති. අඤ්ඤස්ස ආගන්ත්වා සමීභප
ඨිතස්සාපි අතික්කන්තා අතික්කන්තාව භහොති. සභච පනස්ස අඤ්භඤො

ගණ්හන්භතො අත්ථි, සයං අනාගභතොපි ලෙති. සොගට්ඨාභන අසුභකො
අනාගභතොති ඤත්වා ‘‘අයං තස්ස සලාකා’’ති ඨභපතුං වට්ටති. සභච

‘‘අනාගතස්ස න දාතබ්බා’’ති කතිකං කභරොන්ති, අධම්මිකා භහොති. 
අන්භතොඋපචාභර ඨිතස්ස හි ොජනීයෙණ්ඩං පාපුණාති. සභච පන

‘‘අනාගතස්ස භදථා’’ති මහාසද්දං කභරොන්ති, දණ්ඩකම්මං ඨභපතබ්බං, 

‘‘ආගන්ත්වාගණ්හන්තූ’’ති වත්තබ්බං. 

ඡප්පඤ්චසලාකා නට්ඨා භහොන්ති, ෙත්තුද්භදසභකො දායකානං නාමං 

නස්සරති, භසො භච නට්ඨසලාකා මහාභථරස්ස වා අත්තභනො වා පාභපත්වා

භික්ඛූවභදයය, ‘‘මයාඅසුකගාභමසලාකෙත්තංමය්හංපාපිතං, තුම්භහතත්ථ

ලද්ධං සලාකෙත්තං භුඤ්භජයයාථා’’ති, වට්ටති. විහාභර අපාපිතං පන
ආසනසාලාය තං ෙත්තං ලභිත්වා තත්භථව පාභපත්වා භුඤ්ජිතුං න වට්ටති.
‘‘අජ්ජ පට්ඨාය මය්හං සලාකෙත්තං ගණ්හථා’’ති වුත්භත තත්රආසනසාලාය

ගාභහතුං න වට්ටති, විහාරං ආභනත්වා ගාභහතබ්බං. ‘‘ස්භව පට්ඨායා’’ති
වුත්භතපනෙත්තුද්භදසකස්ස ආචික්ඛිතබ්බං‘‘ස්භවපට්ඨායඅසුකකුලංනාම

සලාකෙත්තං භදති, සලාකග්ගාහණකාභල සභරයයාසී’’ති. දුබ්භික්භඛ
සලාකෙත්තං පච්ඡින්දිත්වා සුභික්භඛ ජාභත කිඤ්චි දිස්වා ‘‘අජ්ජ පට්ඨාය

අම්හාකං සලාකෙත්තං ගණ්හථා’’ති පුන පට්ඨභපන්ති, අන්භතොගාභම
අගාභහත්වාවිහාරංආභනත්වාවගාභහතබ්බං.ඉදඤ්හි‘‘සලාකෙත්තං’’නාම. 

උද්භදසෙත්තසදිසංනභහොති, විහාරභමවසන්ධායදියයති, තස්මාබහිඋපචාභර
ගාභහතුංන වට්ටති.‘‘ස්භවපට්ඨායා’’තිවුත්භතපනවිහාභරගාභහතබ්බභමව. 

ගමිභකො භික්ඛු යං දිසාොගං ගන්තුකාභමො, තත්ථ අඤ්භඤන

වාරගාමසලාකා ලද්ධා භහොති, තං ගභහත්වා ඉතරං භික්ඛුං ‘‘මය්හං 
පත්තසලාකංත්වංගණ්හාහී’’තිවත්වාගන්තුංවට්ටති.භතනපනඋපචාරසීමං 
අනතික්කන්භතභයවතස්මිංතස්සසලාකාගාභහතබ්බා. 

ඡඩ්ඩිතවිහාභර මනුස්සා භබොධිභචතියාදීනි ජග්ගිත්වා භුඤ්ජන්තූති 

සලාකෙත්තංපට්ඨභපන්ති, භික්ඛූසකට්ඨාභනසු වසිත්වාකාලස්භසවගන්ත්වා

තත්ථවත්තංකරිත්වාතංෙත්තංභුඤ්ජන්ති, වට්ටති.සභචභතසුස්වාතනාය
අත්තභනො පාභපත්වා ගභතසු ආගන්තුභකො භික්ඛු ඡඩ්ඩිතවිහාභර වසිත්වා
කාලස්භසව වත්තං කත්වා ඝණ්ටිං පහරිත්වා සලාකෙත්තං අත්තභනො

පාභපත්වා ආසනසාලං ගච්ඡති, භසොව තස්ස ෙත්තස්ස ඉස්සභරො. භයො පන
භික්ඛූසු වත්තං කභරොන්භතසුභයව භූමියං ද්භව තභයො සම්මුඤ්ජනිප්පහාභර

දත්වාඝණ්ටිං පහරිත්වා‘‘ධුරගාභමසලාකෙත්තංමය්හංපාපුණාතී’’තිගච්ඡති, 
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තස්සතංභචොරිකාය ගහිතත්තානපාපුණාති, වත්තංකත්වාපාභපත්වාපච්ඡා
ගතභික්ඛූනංභයවභහොති. 

එභකොගාභමොඅතිදූභරභහොති, භික්ඛූනිච්චංගන්තුංනඉච්ඡන්ති, මනුස්සා

‘‘මයං පුඤ්භඤන පරිබාහිරා භහොමා’’ති වදන්ති, භය තස්ස ගාමස්ස 

ආසන්නවිහාභර සොගභික්ඛූ, භත වත්තබ්බා ‘‘ඉභමසං භික්ඛූනං

අනාගතදිවභසතුම්භහ භුඤ්ජථා’’ති.සලාකාපනභදවසිකංපාභපතබ්බා, තාච
භඛො පන ඝණ්ටිප්පහරණමත්භතන වා පච්ඡිචාලනමත්භතන වා පාපිතා න

භහොන්ති, පච්ඡිං පන ගභහත්වා සලාකා පීඨභක ආකිරිතබ්බා, පච්ඡි පන

මුඛවට්ටියංනගභහතබ්බා.සභච හිතත්ථඅහිවාවිච්ඡිභකොවාෙභවයය, දුක්ඛං

උප්පාභදයය; තස්මා භහට්ඨා ගභහත්වා පච්ඡිං පරම්මුඛං කත්වා සලාකා

ආකිරිතබ්බා ‘‘සභචපි සප්භපො ෙවිස්සති, එත්භතොව පලායිස්සතී’’ති. එවං
සලාකාආකිරිත්වාගාමාදිවභසනපුබ්භබවුත්තනභයභනව ගාභහතබ්බා.අපිච
එකං මහාභථරස්ස පාභපත්වා ‘‘අවභසසා මය්හං පාපුණන්තී’’ති අත්තභනො 
පාභපත්වාවත්තංකත්වාභචතියංවන්දිත්වාවිතක්කමාළභකඨිභතහිභික්ඛූහි 

‘‘පාපිතා, ආවුභසො, සලාකා’’තිවුත්භත ‘‘ආම, ෙන්භත, තුම්භහගතගතගාභම

සලාකෙත්තං ගණ්හථා’’තිවත්තබ්බං; එවංපාපිතාපිහිසුපාපිතාවභහොන්ති. 

භික්ඛූසබ්බරත්තිංධම්මසවනත්ථං අඤ්ඤං විහාරංගච්ඡන්තා‘‘මයංතත්ථ
දානං අග්ගභහත්වාව අම්හාකං භගොචරගාභමව පිණ්ඩාය චරිත්වා

ආගමිස්සාමා’’ති සලාකා අග්ගභහත්වාව ගතා, විහාභර භථරස්ස

පත්තසලාකෙත්තං භුඤ්ජිතුංආගච්ඡන්ති, වට්ටති.අථමහාභථභරොපි‘‘අහංඉධ

කිං කභරොමී’’ති භතහිභයව සද්ධිං ගච්ඡති, භතහි ගතවිහාභර අභුඤ්ජිත්වාව

භගොචරගාමං අනුප්පත්භතහි ‘‘භදථ, ෙන්භත, පත්භත සලාකයාගුආදීනි

ආහරිස්සාමා’’ති වුත්භත පත්තා න දාතබ්බා. ‘‘කස්මා, ෙන්භත, න භදථා’’ති

‘‘විහාරට්ඨකං ෙත්තං විහාභර වුත්ථානං පාපුණාති, මයං අඤ්ඤස්මිං විහාභර

වුත්ථා’’ති. ‘‘භදථ, ෙන්භත, නමයං විහාභර පාලිකාය භදම, තුම්හාකං භදම, 
ගණ්හථඅම්හාකංභික්ඛ’’න්තිවුත්භතපන වට්ටති. 

සලාකෙත්තකථානිට්ඨිතා. 

පක්ඛිෙෙත්තාදිෙථා 
පක්ඛිකාදීසු පන යං අභිලක්ඛිභතසු චාතුද්දසී පඤ්චදසී පඤ්චමී අට්ඨමීති

ඉභමසු පක්භඛසු කම්මප්පසුභතහි උභපොසථං කාතුං සතිකරණත්ථාය දියයති, 

තං පක්ඛිෙං නාම.තංසලාකෙත්තගතිකභමවභහොති, ගාභහත්වා භුඤ්ජිතබ්බං.

සභචසලාකෙත්තම්පිපක්ඛිකෙත්තම්පිබහුසබ්භබසං විනිවිජ්ඣිත්වාගච්ඡති, 

ද්භවපිෙත්තානිවිසුංවිසුංගාභහතබ්බානි.සභච භික්ඛුසඞ්භඝොමහා, පක්ඛිකං
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ගාභහත්වා තස්ස ඨිතිකාය සලාකෙත්තං ගාභහතබ්බං, සලාකෙත්තං වා

ගාහාභපත්වාතස්සඨිතිකායපක්ඛිකංගාභහතබ්බං. භයසංනපාපුණාති, භත

පිණ්ඩායචරිස්සන්ති.සභචද්භවපිෙත්තානිබහූනි, භික්ඛූ මන්දා; සලාකෙත්තං

නාමභදවසිකංලබ්ෙති, තස්මාතංඨභපත්වා‘‘පක්ඛිකංආවුභසො භුඤ්ජථා’’ති

පක්ඛිකභමව ගාභහතබ්බං. පක්ඛිකං පණීතං භදන්ති, විසුං ඨිතිකා කාතබ්බා.
‘‘ස්භවපක්භඛො’’තිඅජ්ජපක්ඛිකංනගාභහතබ්බං.සභචපන දායකාවදන්ති

‘‘ස්භව අම්හාකං ඝභර ලූඛෙත්තං ෙවිස්සති, අජ්භජව පක්ඛිකෙත්තං

උද්දිසථා’’ති, එවංවට්ටති. 

උකපොසථිෙං නාම අන්වඩ් මාභස උභපොසථඞ්ගානි සමාදියිත්වා යං

අත්තනා භුඤ්ජති, තභදව දියයති. පාටිපදිෙං නාම ‘‘උභපොසභථ බහූ සද්ධා

පසන්නා භික්ඛූනං සක්කාරං කභරොන්ති, පාටිපභද පන භික්ඛූ කිලමන්ති, 

පාටිපභද දින්නං දුබ්භික්ඛදානසදිසං මහප්ඵලං භහොති, උභපොසථකම්භමන වා
පරිසුද්ධසීලානං දුතියදිවභස දින්නං මහප්ඵලං භහොතී’’ති සල්ලක්භඛත්වා

පාටිපභද දියයනකදානං, තම්පි උෙයං සලාකෙත්තගතිකභමව. ඉති ඉමානි

සත්තපිෙත්තානිපිණ්ඩපාතිකානංනවට්ටන්ති, ධුතඞ්ගභෙදංකභරොන්තිභයව. 

අපරානිපි චීවරක්ඛන්ධභක විසාඛාය වරං යාචිත්වා දින්නානි
ආගන්තුකෙත්තංගමියෙත්තංගිලානෙත්තං ගිලානුපට්ඨාකෙත්තන්තිචත්තාරි

ෙත්තානි පාළියං ආගතාභනව, තත්ථ ආගන්තුකානං දින්නං ෙත්තං 

‘‘ආගන්තුෙෙත්තං’’. එස නභයො භසභසසු. සභච පභනත්ථ

ආගන්තුකෙත්තානිපි ආගන්තුකාපි බහූ භහොන්ති, සබ්භබසං එභකකං

ගාභහතබ්බං, ෙත්භතසු අප්පභහොන්භතසු ඨිතිකාය ගාභහතබ්බං. එභකො
ආගන්තුභකො පඨමභමව ආගන්ත්වා සබ්බං ආගන්තුකෙත්තං අත්තභනො

ගාභහත්වා නිසීදති, සබ්බං තස්භසව භහොති, පච්ඡා ආගභතහි ආගන්තුභකහි
භතනදින්නානිපරිභුඤ්ජිතබ්බානි.භතනපිඑකංඅත්තභනොගභහත්වා භසසානි
දාතබ්බානි.අයංඋළාභරො. 

සභචපනභයොපඨමංආගන්ත්වාපිඅත්තභනොඅග්ගභහත්වාතුණ්හීභූභතො 

නිසීදති, පච්ඡා ආගභතහි සද්ධිං පටිපාටියා ගණ්හිතබ්බං. සභච නිච්චං

ආගන්තුකා ආගච්ඡන්ති, ආගතදිවභසභයව භුඤ්ජිතබ්බං, අන්තරන්තරා භච

ආගච්ඡන්ති, ද්භව තීණි දිවසානි භුඤ්ජිතබ්බං. මහාපච්චරියං පන ‘‘සත්ත
දිවසානිභුඤ්ජිතුංවට්ටතී’’ති වුත්තං. 

ආවාසිභකො කත්ථචි ගන්ත්වා ආගභතො, භතනාපි ආගන්තුකෙත්තං

පරිභුඤ්ජිතබ්බං. සභච පන තං විහාභර නිබන්ධාපිතං භහොති, විහාභර 

ගාභහතබ්බං. අථ විහාභරො දූභර භහොති, ආසනසාලාය නිබන්ධාපිතං 
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ආසනසාලායගාභහතබ්බං.සභචපනදායකා‘‘ආගන්තුභකසුඅසතිආවාසිකාපි 

පරිභුඤ්ජන්තූ’’තිවදන්ති, වට්ටති. 

ගමියෙත්කතපි අයභමවකථාමග්භගො. අයංපන විභසභසො –ආගන්තුභකො

ආගන්තුකෙත්තභමව ලෙති, ගමිභකො ආගන්තුකෙත්තම්පි ගමියෙත්තම්පි.

ආවාසිභකොපි පක්කමිතුකාභමො ගමිභකො භහොති; ගමියෙත්තංලෙති. යථා පන 

ආගන්තුකෙත්තං; එවමිදං ද්භව වා තීණි වා සත්ත වා දිවසානි න ලබ්ෙති. 

‘‘ගමිස්සාමී’’ති භුත්භතො තංදිවසං භකනචිභදව කාරභණන න ගභතො, 

පුනදිවභසපිභුඤ්ජිතුං වට්ටති, සඋස්සාහත්තා.‘‘ගමිස්සාමී’’තිභුත්තස්සභචොරා

වා පන්ථං රුන්ධන්ති උදකං වා, භදභවො වා වස්සති, සත්භථො වා න ගච්ඡති, 
සඋස්සාභහන භුඤ්ජිතබ්බං. එභත උපද්දභව ඔභලොභකන්භතන ‘‘ද්භව තභයො
දිවභසභුඤ්ජිතුංවට්ටතී’’තිමහාපච්චරියං වුත්තං. ‘‘ගමිස්සාමී’’තිපනභලසං
ඔඩ්භඩත්වාභුඤ්ජිතුංනලෙති. 

ගි ානෙත්තම්පි සභචසබ්භබසං ගිලානානං පභහොති, සබ්භබසං දාතබ්බං; 

භනො භච, ඨිතිකං කත්වා ගාභහතබ්බං. එභකො ගිලාභනො අභරොගරූභපො

සක්භකොතිඅන්භතොගාමංගන්තුං, එභකොනසක්භකොති, අයං ‘‘මහාගි ාකනො’’ 

නාම. එතස්ස ගිලානෙත්තං දාතබ්බං. ද්භව මහාගිලානා – එභකො ලාභී

අභිඤ්ඤාභතොබහුංඛාදනීයංභෙොජනීයංලෙති, එභකොඅනාභථොඅප්පලාෙතාය 
අන්භතොගාමං පවිසති – එතස්ස ගිලානෙත්තං දාතබ්බං. ගිලානෙත්භත පන

දිවසපරිච්භඡභදො නත්ථි. යාව භරොභගො න වූපසම්මති, සප්පායභෙොජනං

අභුඤ්ජන්භතො න යාභපති, තාව භුඤ්ජිතබ්බං. යදා පන මිස්සකයාගුං වා

මිස්සකෙත්තං වා භුත්තස්සාපි භරොභගො න කුප්පති, තභතො පට්ඨාය න
භුඤ්ජිතබ්බං. 

ගි ානුපට්ඨාෙෙත්තම්පි යං සබ්භබසං පභහොති, තං සබ්භබසං දාතබ්බං; 

භනො භච පභහොති, ඨිතිකං කත්වා ගාභහතබ්බං. ඉදම්පි ද්වීසු ගිලාභනසු 

මහාගිලානුපට්ඨාකස්ස ගාභහතබ්බං, ද්වීසු මහාගිලාභනසු
අනාථගිලානුපට්ඨාකස්ස. යං කුලං ගිලානෙත්තම්පි භදති 

ගිලානුපට්ඨාකෙත්තම්පි, තත්ථ යස්ස ගිලානස්ස ෙත්තං පාපුණාති
තදුපට්ඨාකස්සාපි තත්භථව ගාභහතබ්බං. ගිලානුපට්ඨාකෙත්භතපි 

දිවසපරිච්භඡභදොනත්ථි, යාවගිලාභනොලෙති, තාවස්සඋපට්ඨාභකොපිලෙතීති.
ඉමානි චත්තාරි ෙත්තානි සභච එවං දින්නානි භහොන්ති

‘‘ආගන්තුකගමිකගිලානුපට්ඨාකා මම භික්ඛං ගණ්හන්තූ’’ති, 

පිණ්ඩපාතිකානම්පිවට්ටති.සභචපනආගන්තුකාදීනංෙත්තං නිබන්ධාභපමි, 

‘‘මම ෙත්තං ගණ්හන්තූ’’ති එවං දින්නානි භහොන්ති, පිණ්ඩපාතිකානං න 
වට්ටති. 
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අපරානිපි ‘‘ධුරෙත්තං, කුටිෙත්තං, වාරෙත්ත’’න්තිතීණි ෙත්තානි.තත්ථ 

ධුරෙත්තන්තිනිච්චෙත්තංවුච්චති, තං දුවිධං–සඞ්ඝිකංපුග්ගලිකඤ්ච.තත්ථ

යං ‘‘සඞ්ඝස්ස ධුරෙත්තං භදමා’’ති නිබන්ධාපිතං, තං සලාකෙත්තගතිකං.
‘‘මම නිබද්ධං භික්ඛං ගණ්හන්තූ’’ති වත්වා දින්නං පන පිණ්ඩපාතිකානම්පි
වට්ටති. පුග්ගලිභකපි ‘‘තුම්හාකං ධුරෙත්තං දම්මී’’ති වුත්භත පිණ්ඩපාතිභකො

භච, න වට්ටති. ‘‘මම නිබද්ධං භික්ඛං ගණ්හථා’’ති වුත්භත පන වට්ටති, 

සාදිතබ්බං.සභචපිපච්ඡාකතිපාභහවීතිවත්භත‘‘ධුරෙත්තං ගණ්හථා’’තිවදති, 
මූභලසුට්ඨුසම්පටිච්ඡිතත්තාවට්ටති. 

කුටිෙත්තං නාම යං සඞ්ඝස්ස ආවාසං කාභරත්වා ‘‘අම්හාකං

භසනාසනවාසිභනො අම්හාකංභයව ෙත්තං ගණ්හන්තූ’’ති එවං නිබන්ධාපිතං, 

තං සලාකෙත්තගතිකභමව භහොති, ගභහත්වා භුඤ්ජිතබ්බං. ‘‘අම්හාකං 
භසනාසනවාසිභනො අම්හාකංභයව භික්ඛං ගණ්හන්තූ’’ති වුත්භත පන

පිණ්ඩපාතිකානම්පි වට්ටති. යං පන පුග්ගභල පසීදිත්වා තස්ස වා ආවාසං

කත්වා ‘‘තුම්හාකංභදමා’’තිදින්නං, තංතස්භසවභහොති, තස්මිංකත්ථචිගභත
නිස්සිතභකහි භුඤ්ජිතබ්බං. 

වාරෙත්තං නාම දුබ්භික්ඛසමභය ‘‘වාභරන භික්ඛූ ජග්ගිස්සාමා’’ති

ධුරභගහභතො පට්ඨාය දින්නං, තම්පි භික්ඛාවචභනන දින්නං පිණ්ඩපාතිකානං
වට්ටති. ‘‘වාරෙත්ත’’න්ති වුත්භත පන සලාකෙත්තගතිකං භහොති. සභච

තණ්ඩුලාදීනි භපභසන්ති, ‘‘සාමභණරා පචිත්වා භදන්තූ’’ති, පිණ්ඩපාතිකානං

වට්ටති. ඉති ඉමානි ච තීණි ආගන්තුකෙත්තාදීනි ච චත්තාරීති සත්ත, තානි
සඞ්ඝෙත්තාදීහිසහචුද්දසෙත්තානිභහොන්ති. 

අට්ඨකථායං පන විහාරෙත්තං, අට්ඨකෙත්තං, චතුක්කෙත්තං, 

ගුළ්හකෙත්තන්තිඅඤ්ඤානිපිචත්තාරිෙත්තානිවුත්තානි.තත්ථ විහාරෙත්තං 

නාම විහාභර තත්රුප්පාදෙත්තං, තං සඞ්ඝෙත්භතන ගහිතං. තං පන
තිස්සමහාවිහාරචිත්තලපබ්බතාදීසු පටිසම්භිදාපත්භතහි ඛීණාසභවහි යථා 

පිණ්ඩපාතිකානම්පිසක්කා භහොතිපරිභුඤ්ජිතුං, තථා පටිග්ගහිතත්තාතාදිභසසු

ඨාභනසු පිණ්ඩපාතිකානම්පි වට්ටති. ‘‘අට්ඨන්නං භික්ඛූනං භදම, චතුන්නං

භදමා’’ති එවං දින්නං පන අට්ඨෙෙත්තඤ්කචව චතුක්ෙෙත්තඤ්ච; තම්පි
භික්ඛාවචභනන දින්නං පිණ්ඩපාතිකානං වට්ටති. මහාභිසඞ්ඛාරිභකන

අතිරසකපූභවන පත්තං පූභරත්වා ථභකත්වා දින්නං ගුළ්හෙෙත්තං නාම.
ඉමානිතීණි සලාකෙත්තගතිකාභනව. 

අපරම්පි ගුළෙෙත්තං නාම අත්ථි, ඉභධකච්භච මනුස්සා
මහාධම්මසවනඤ්ච විහාරපූජඤ්ච කාභරත්වා සකලසඞ්ඝස්ස දාතුං න 

සක්භකොමාති, ‘‘ද්භව තීණි භික්ඛුසතානි අම්හාකං භික්ඛං ගණ්හන්තූ’’ති 
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පටුන 

භික්ඛුපරිච්භඡදජානනත්ථං ගුළභක භදන්ති, ඉදං පිණ්ඩපාතිකානම්පි වට්ටති.

ඉති චීවරක්ඛන්ධභක චීවරොජනීයං, ඉමස්මිං පන භසනාසනක්ඛන්ධභක
භසනාසනොජනීයඤ්භචව පිණ්ඩපාතොජනීයඤ්චවුත්තං. 

ගිලානපච්චයොජනීයං පන එවං භවදිතබ්බං – සප්පිආදීසු භෙසජ්භජසු 

රාජරාජමහාමත්තා සප්පිස්ස තාව කුම්ෙසතම්පි කුම්ෙසහස්සම්පි විහාරං

භපභසන්ති, ඝණ්ටිං පහරිත්වා භථරාසනභතො පට්ඨාය ගහිතොජනං පූභරත්වා

දාතබ්බං, පිණ්ඩපාතිකානම්පි වට්ටති. සභච අලසජාතිකා මහාභථරා පච්ඡා

ආගච්ඡන්ති, ‘‘ෙන්භත, වීසතිවස්සානං දියයති, තුම්හාකං ඨිතිකා

අතික්කන්තා’’තිනවත්තබ්බා, ඨිතිකංඨභපත්වාභතසංදත්වාපච්ඡාඨිතිකාය 
දාතබ්බං. 

‘‘අසුකවිහාභරබහුසප්පිඋප්පන්න’’න්තිසුත්වා භයොජනන්තරවිහාරභතොපි

භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති, සම්පත්තසම්පත්තානං ඨිතට්ඨානභතො පට්ඨාය දාතබ්බං.
අසම්පත්තානම්පි උපචාරසීමං පවිට්ඨානං අන්භතවාසිකාදීසු ගණ්හන්භතසු

දාතබ්බභමව.‘‘බහිඋපචාරසීමායඨිතානංභදථා’’තිවදන්ති, නදාතබ්බං. සභච
පනඋපචාරසීමංඔක්කන්භතහිඑකාබද්ධාහුත්වාඅත්තභනොවිහාරද්වාභරවා 

අන්භතොවිහාභරභයව වා භහොන්ති, පරිසාවභසන වඩ්ඪිතා නාම සීමා භහොති, 
තස්මා දාතබ්බං. සඞ්ඝනවකස්ස දින්භනපි පච්ඡා ආගතානං දාතබ්බභමව.
දුතියොභග පන භථරාසනං ආරුළ්භහ පච්ඡා ආගතානං පඨමොභගො න

පාපුණාති, දුතියොගභතො වස්සග්භගන දාතබ්බං. උපචාරසීමං පවිසිත්වා යත්ථ

කත්ථචිදින්නංභහොති, සබ්බසන්නිපාතට්ඨාභනභයවොභජතබ්බං. 

යස්මිං විහාභර දස භික්ඛූ, දභසව ච සප්පිකුම්ො දියයන්ති, 

එභකකකුම්ෙවභසභනවොභජතබ්බං.එභකොසප්පිකුම්භෙොභහොති, දසභික්ඛූහි
ොභජත්වා ගභහතබ්බං. සභච යථාඨිතංභයව ‘‘අම්හාකං පාපුණාතී’’ති

ගණ්හන්ති, දුග්ගහිතං; ගතගතට්ඨාභන සඞ්ඝිකභමව භහොති. කුම්ෙං පන

ආවජ්භජත්වා ථාලභක භථොකං සප්පිං කත්වා ‘‘ඉදං මහාභථරස්ස පාපුණාති, 
අවභසසං අම්හාකං පාපුණාතී’’ති වත්වා තම්පි කුම්භෙභයව ආකිරිත්වා

යථිච්ඡිතං ගභහත්වා ගන්තුං වට්ටති. සභච ථිනං සප්පි භහොති, භලඛං කත්වා

‘‘භලඛභතො පරොභගො මහාභථරස්ස පාපුණාති, අවභසසං අම්හාක’’න්ති

ගහිතම්පි සුග්ගහිතං, වුත්තපරිච්භඡදභතො ඌනාධිභකසුපි භික්ඛූසු ච 
සප්පිකුම්භෙසුචඑභතභනවුපාභයනොභජතබ්බං. 

සභචපභනභකොභික්ඛු, එභකොපිකුම්භෙොභහොති, ඝණ්ටිංපහරිත්වා ‘‘අයං 

මය්හං පාපුණාතී’’තිපි ගභහතුං වට්ටති. ‘‘අයං පඨමොභගො මය්හං පාපුණාති, 
අයං දුතියොභගො’’ති එවං භථොකං භථොකම්පි පාභපතුං වට්ටති. එස නභයො 

නවනීතාදීසුපි.යස්මිංපනවිප්පසන්භනතිලභතලාදිම්හිභලඛානසන්තිට්ඨති, 
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තං උද්ධරිත්වා ොභජතබ්බං. සිඞ්ගිභවරමරිචාදිභෙසජ්ජම්පි 
අවභසසපත්තථාලකාදිසමණපරික්ඛාභරොපි සබ්භබො වුත්තානුරූභපභනව
නභයනසුට්ඨු සල්ලක්භඛත්වාොභජතබ්භබොති. 

පාළිං අට්ඨකථඤ්භචව, ඔභලොභකත්වා විචක්ඛභණො; 

සඞ්ඝිභකපච්චභයඑවං, අප්පමත්භතොවොජභයති. 

ඉතිසබ්බාකාභරනපච්චයොජනීයකථානිට්ඨිතා. 

සම්මන්නිත්වා ඨපිතයාගුොජකාදීහි ොජනීයට්ඨානං ආගතමනුස්සානං 

අනාපුච්ඡිත්වාව උපඩ් ොභගො දාතබ්භබො, අසම්මභතහි පන අපභලොභකත්වා
දාතබ්භබො. සම්මභතන අප්පමත්තකවිස්සජ්ජනභකන භික්ඛුනා චීවරකම්මං

කභරොන්තස්ස ‘‘සූචිං භදහී’’තිවදභතො එකා දීඝා, එකා රස්සාති ද්භවසූචිභයො
දාතබ්බා. ‘‘අවිෙත්තං සඞ්ඝිකං ෙණ්ඩ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බකිච්චං නත්ථි.

පිප්ඵලකත්ථිකස්ස එභකො පිප්ඵලභකො, අද්ධානකන්තාරං පටිපජ්ජිතුකාමස්ස

උපාහනයුගළං, කායබන්ධනත්ථිකස්ස කායබන්ධනං, ‘‘අංසබද්ධභකො භම

ජිණ්භණො’’ති ආගතස්ස අංසබද්ධභකො, පරිස්සාවනත්ථිකස්ස පරිස්සාවනං 

දාතබ්බං. ධම්මකරණත්ථිකස්ස ධම්මකරභණො. සභච පටභකො න භහොති, 

ධම්මකරභණො පටභකන සද්ධිං දාතබ්භබො. ‘‘ආගන්තුකපට්ටං
ආභරොභපස්සාමී’’තියාචන්තස්ස කුසියාචඅඩ් කුසියාචපභහොනකංදාතබ්බං.

‘‘මණ්ඩලං නප්පභහොතී’’ති ආගතස්ස මණ්ඩලං එකං දාතබ්බං, 
අඩ් මණ්ඩලානිද්භවදාතබ්බානි.ද්භවමණ්ඩලානි යාචන්තස්සනදාතබ්බානි.
අනුවාතපරිෙණ්ඩත්ථිකස්ස එකස්ස චීවරස්ස පභහොනකං දාතබ්බං.
සප්පිනවනීතාදිඅත්ථිකස්ස ගිලානස්ස එකං භෙසජ්ජං නාළිමත්තං කත්වා
තභතො තතියභකොට්ඨාභසො දාතබ්භබො. එවං තීණි දිවසානි දත්වා නාළියා 
පරිපුණ්ණායචතුත්ථදිවසභතොපට්ඨායසඞ්ඝංපුච්ඡිත්වාදාතබ්බං.ගුළපිණ්භඩපි 
එකදිවසංතතියොභගොදාතබ්භබො.එවංතීහිදිවභසහිනිට්ඨිභතපිණ්භඩතභතො
පරංසඞ්ඝං පුච්ඡිත්වාදාතබ්බං.භසසංසබ්බත්ථඋත්තානභමවාති. 

පක්ඛිකෙත්තාදිකථානිට්ඨිතා. 

භසනාසනක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. සඞ්ඝකෙදෙක්ඛන්ධෙං 

ඡසෙයපබ්බජ්ජාෙථා 

330. සඞ්ඝභෙදකක්ඛන්ධභක අභිඤ්ඤාතාඅභිඤ්ඤාතාතිපාකටාපාකටා. 

සෙයකුමාරා නාමකාළදායිප්පභුතභයො දස දූතාසද්ධිං පරිවාභරහි අඤ්භඤච

බහූ ජනා. අම්හාෙන්ති අම්භහසු; අම්හාකං කුලභතොති වා වුත්තං භහොති. 

ඝරාවාසත්ථං අනුසාසිස්සාමීති ඝරාවාභස යං කත්තබ්බං, තං ජානාභපස්සාමි. 

උදෙං නින්කනතබ්බන්ති යථා උදකං සබ්බට්ඨාභන සමං භහොති, එවං

කාතබ්බං. නිද්ධාකපතබ්බන්ති තිණානි උද්ධරිතබ්බානි. භුසිො

උද්ධරාකපතබ්බාති සුඛුමපලාලමිස්සධඤ්ඤා පලාලිකා පලාභපතබ්බා. 

ඔපුනාකපතබ්බන්ති සුඛුමපලාලං අපභනතබ්බං. ත්වඤ්කඤව ඝරාවාසත්කථන

උපජානාහීති ත්වඤ්භඤව ඝරාවාසත්ථං ජානාහි. අහං තයා යථාසුඛං

පබ්බජාහීති එත්ථ අහං තයා සද්ධිං පබ්බජිස්සාමීති සහායසිභනභහන සහසා
වත්තුකාභමො හුත්වා පුන රජ්ජසිරිභලොභෙන පරිකඩ්ඪියමානහදභයො ‘‘අහං
තයා’’ති එත්තකභමව වත්වා භසසං වත්තුං නාසක්ඛීති එවමත්භථො

භවදිතබ්භබො. 

331. නිප්පාතිතාති නික්ඛමිතා. මානස්සිකනොති මානස්සයිභනො; 
මානනිස්සිතාතිවුත්තංභහොති. 

332. යස්සන්තරකතොනසන්තිකෙොපාතිතතියමග්භගනසමූහතත්තායස්ස 

චිත්භත භකොපා න සන්ති. යස්මා පන ෙකවොති සම්පත්ති, විෙකවොති විපත්ති; 

තථා ෙභවොති වුඩ්ඪි, විෙභවොතිහානි; ෙභවොති සස්සතං, විෙභවොතිඋච්භඡභදො; 

ෙභවොතිපුඤ්ඤං, විෙභවොතිපාපං; විෙභවොතිචඅෙභවොතිච අත්ථභතොඑකභමව, 

තස්මා ඉතිෙවාෙවතඤ්ච වීතිවත්කතොති එත්ථ යා එසා
සම්පත්තිවිපත්තිවුඩ්ඪිහානිසස්සතුච්භඡදපුඤ්ඤපාපවභසන ඉතිඅභනකප්පකාරා

ෙවාෙවතා වුච්චති; චතූහිපි මග්භගහි යථාසම්ෙවං භතන භතන නභයන තං

ඉතිෙවාෙවතඤ්ච වීතිවත්භතොති එවමත්භථො දට්ඨබ්භබො. නානුෙවන්තීති න

සම්පාපුණන්ති; තස්සදස්සනංභදවානම්පි දුල්ලෙන්තිඅධිප්පාභයො. 

333. අහිකමඛලිොතිඅහිංකටියංබන්ධිත්වා. උච්ඡඞ්කගතිඅඞ්භක. 

334. සම්මන්නතීති සම්මාභනති. යංතුකමොෙරිස්සතීතියංභසොකරිස්සති. 

ඡසකයපබ්බජ්ජාකථානිට්ඨිතා. 
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පොසනීයෙම්මාදිෙථා 

336. කඛළාසෙස්සාති එත්ථ මිච්ඡාජීභවන උප්පන්නපච්චයා අරිභයහි 

වන්තබ්බා භඛළසදිසා, තථාරූභප පච්චභය අයං අජ්භඣොහරතීති කත්වා
භඛළාසභකොතිෙගවතා වුත්භතො. 

340. පත්ථද්කධන ොකයනාති භපොත්ථකරූපසදිභසන නිච්චභලන
කාභයන. 

342. මයං කඛො ෙකණ රාජඤාතො නාමාති රාජා අම්භහ ජානාතීති
රාජඤාතකස්ස ොභවන අත්තානං උක්කංසන්භතො ආහ. 

පහට්ඨෙණ්ණවාක ොතිබන්ධභන නිච්චභලකත්වා. 

දුක්ඛඤ්හි කුඤ්ජර නාගමාසකදොති භෙො කුඤ්ජර බුද්ධනාගං ආසාදනං

වධකචිත්භතනඋපගමනංනාමදුක්ඛං. නාගහතස්සාතිබුද්ධනාගංඝාතකස්ස. 

පටිකුටිකයොව ඔසක්කීති තථාගතාභිමුභඛොභයව පිට්ඨිභමහි පාභදහි

අවසක්කි. අ ක්ඛිකෙොති එත්ථ න ලක්භඛතීති අලක්ඛිභකො; න ජානාතීති

අත්භථො, අහං පාපකම්මං කභරොමීති න ජානාති. න ලක්ඛිතබ්භබොති වා

අලක්ඛිභකො; නපස්සිතබ්භබොතිඅත්භථො. 

343. තිෙකෙොජනන්ති එත්ථ තීහි ජභනහි භුඤ්ජිතබ්බභෙොජනං. තං

පඤ්ඤාකපස්සාමීති තං අනුජානිස්සාමි. ගණභෙොජභන පන යථාධම්භමො

කාභරතබ්භබොති. පඤ්චවත්ථුයාචනෙථා සඞ්ඝාදිභසසවණ්ණනායං වුත්තා. 

ෙප්පන්තිආයුකප්පං. බ්රහ්මං පුඤ්ඤන්තිභසට්ඨංපුඤ්ඤං. ෙප්පං සග්ගම්හීති
ආයුකප්පභමව. 

පකාසනීයකම්මාදිකථානිට්ඨිතා. 

සඞ්ඝකෙදෙෙථා 

344. අථ කඛො කදවදත්කතො සඞ්ඝං භින්දිත්වාති භසො කිර එවං සලාකං 

ගාභහත්වාතත්භථවආභවණිකංඋභපොසථංකත්වාගභතො, භතභනතංවුත්තං. 

345. පිට්ඨි කම ආගි ායතීති චිරනිසජ්ජාය භවදනාභිභූතා බාධති. තමහං 

ආයමිස්සාමීති තං අහං පසාභරස්සාමි. ආකදසනාපාටිහාරියානුසාසනී නාම

‘‘එවම්පි භත මභනො, තථාපි භත මභනො’’ති එවං පරස්ස චිත්තං ජානිත්වා
තදනුරූපාධම්මභදසනා. 
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346. මමානුකුබ්බන්ති මමානුකිරියං කුරුමාභනො. ෙපකණොති දුක්ඛිභතො. 

මහාවරාහස්සාති මහානාගස්ස. මහිංවිකුබ්බකතොතිපථවිංපදාභලන්තස්ස. භිසං

ඝසමානස්සාති භිසං ඛාදන්තස්ස. නදීසු ජග්ගකතොති එත්ථ භසො කිර
හත්ථිනාභගො සායන්හසමයං තං නදිනාමකං භපොක්ඛරණිං ඔගාභහත්වා

කිලන්භතො සබ්බරත්තිං වීතිනාභමසි, ජාලිකං කභරොති, භතන වුත්තං ‘‘නදීසු 
ජග්ගභතො’’ති. 

347. සුතාති භසොතා. අසන්දිද්කධො ච අක්ඛාතීති නිස්සන්භදභහො හුත්වා
අක්ඛාතිඅනුසන්ධිවභසනභයොභජත්වාභයොභජත්වා. 

350. අපාභය නිබ්බත්තිස්සතීති ආපායිකෙො. එවං කනරයිකෙො. කප්පං

ඨස්සතීති ෙප්පට්කඨො. ඉදානි බුද්ධසහස්භසනාපි තිකිච්ඡිතුං න සක්කාති 

අකතකිච්කඡො. 

මා ජාතු කෙොචි ක ොෙස්මින්ති මා කදාචිපි භකොචි සත්භතො භලොකස්මිං. 

උදපජ්ජථාතිඋපපජ්ජථ. ජ ංව යසසා අට්ඨාතියසසා ජලන්භතො විය ඨිභතො. 

කදවදත්කතොති කම සුතන්ති ‘‘ඊදිභසො භදවදත්භතො’’ති ෙගවතා සුතම්පි අත්ථි, 

තභදව ගභහත්වා ඉදං වුත්තං. කසො පමාදමනුචිණ්කණොති එත්ථ පමාදං

අනුචිනාතීති අනුචිණ්භණො, පමාභදො අප්පහීභනොති අත්භථො. ආසජ්ජ නන්ති

පාපභකන චිත්භතනපත්වා, විභසොභසත්වාතිවාඅත්භථො. අවීචිනිරයං පත්කතොති

ඉදංපනආසීසායංඅතීතවචනං. කෙස්මාති ෙයානභකො. 

සඞ්ඝභෙදකකථානිට්ඨිතා. 

උපාලිපඤ්හාෙථා 

351. එෙකතො උපාලි එකෙොති ධම්මවාදිපක්භඛ එභකො. එෙකතො ද්කවති

අධම්මවාදිපක්භඛ ද්භව. චතුත්කථො අනුස්සාකවතීති සඞ්ඝං භින්දිස්සාමීති

අධම්මවාදිචතුත්භථො හුත්වා අනුස්සාභවති; අනුනයන්භතො සාභවති ‘‘න

තුම්හාකංභයවනරකෙයං අත්ථි, අම්හාකම්පිඅත්ථි, නඅම්හාකංඅවීචිමග්භගො

පිහිභතො, න මයං අකුසලා න ොයාම. යදි හි අයං අධම්භමො අවිනභයො

අසත්ථුසාසනං වා ෙභවයය, න මයං ගණ්භහයයාමා’’තිආදිනා නභයන
‘‘අධම්මං ධම්භමො’’ති එවං අට්ඨාරස භෙදකරවත්ථූනි භබොභධතීති අත්භථො. 

ස ාෙංගාකහතීතිඑවංඅනුස්සාභවත්වාපන ‘‘ඉදංගණ්හථ, ඉදංභරොභචථා’’ති
වදන්භතොසලාකංගාභහති. 

එෙකතො උපාලි ද්කව කහොන්තීතිආදීසුපි එභසව නභයො. එවං කඛො උපාලි

සඞ්ඝරාජි කචව කහොති සඞ්ඝකෙකදො චාති එවං භහොති; න පන එත්තාවතා
සඞ්භඝොභින්භනොභහොති. 
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භික්ඛු කඛො උපාලි පෙතත්කතො සමානසංවාසකෙො සමානසීමායං ඨිකතො

සඞ්ඝං භින්දතීති එත්ථ සියා එවං ‘‘භදවදත්භතො කථං පකතත්භතො’’ති. කථං

තාවන පකතත්භතො, රඤ්භඤො ඝාතාපිතත්තාරුහිරුප්පාදස්ස ච කතත්තාති? 
තත්ථ වදාම – ආණත්තියා තාව විරද්ධත්තා රඤ්භඤො ඝාතාපනං නත්ථි.

‘‘භතන හිත්වං, කුමාර, පිතරංහන්ත්වාරාජාභහොහි, අහංෙගවන්තංහන්ත්වා
බුද්භධො ෙවිස්සාමී’’තිඑවඤ්හිතස්සආණත්ති.කුමාභරොපනරාජාහුත්වාපච්ඡා

පිතරං මාභරසි; එවංතාවආණත්තියාවිරද්ධත්තාරඤ්භඤොඝාතාපනංනත්ථි.
රුහිරුප්පාභද පන කතමත්භතභයවරුහිරුප්පාදපච්චයා ෙගවතා අෙබ්බතාන

වුත්තා, න චසක්කාෙගවභතොවචනංවිනාභයවතස්සඅෙබ්බතාආභරොභපතුං. 

‘‘රුහිරුප්පාදභකො, භික්ඛභව, අනුපසම්පන්භනො න

උපසම්පාභදතබ්භබො, උපසම්පන්භනොනාභසතබ්භබො’’ති– 

ඉදං පන ෙගවතා සඞ්ඝභෙදභතො පච්ඡා වුත්තං, තස්මා පකතත්භතභනව
භතනසඞ්භඝොභින්භනොති. 

අධම්මං ධම්කමොති දීකපන්තීතිආදීසු අට්ඨාරසසු භෙදකරවත්ථූසු

සුත්තන්තපරියාභයනතාවදසකුසලකම්මපථාධම්භමො, දස අකුසලකම්මපථා

අධම්භමො.තථාචත්තාභරොසතිපට්ඨානා, චත්තාභරොසම්මප්පධානා, චත්තාභරො

ඉද්ධිපාදා, පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බලානි, සත්ත භබොජ්ඣඞ්ගා, අරිභයො 

අට්ඨඞ්ගිභකො මග්භගොති සත්තතිංස භබොධිපක්ඛියධම්මා ධම්භමොනාම; තභයො

සතිපට්ඨානා, තභයොසම්මප්පධානා, තභයොඉද්ධිපාදා, ඡඉන්ද්රියානි, ඡබලානි, 

අට්ඨ භබොජ්ඣඞ්ගා, නවඞ්ගිභකො මග්භගොති ච චත්තාභරො උපාදානා, පඤ්ච

නීවරණා, සත්ත අනුසයා, අට්ඨමිච්ඡත්තාතිචඅයංඅධම්භමො. 

තත්ථ යංකිඤ්චි එකං අධම්මභකොට්ඨාසං ගභහත්වා ‘‘ඉමං අධම්මං 

ධම්භමොති කරිස්සාම; එවං අම්හාකං ආචරියකුලං නිස්සාය නියයානිකං

ෙවිස්සති, මයඤ්ච භලොභක පාකටා ෙවිස්සාමා’’ති තං අධම්මං ‘‘ධම්භමො
අය’’න්ති කථයන්තා අධම්මං ධම්භමොති දීභපන්ති නාම. තභථව
ධම්මභකොට්ඨාභසසු ච එකං ගභහත්වා අයං අධම්භමොති කභථන්තා ධම්මං
අධම්භමොතිදීභපන්තිනාම.විනයපරියාභයනපනභූභතනවත්ථුනා භචොභදත්වා

සාභරත්වායථාපටිඤ්ඤායකාතබ්බංකම්මංධම්භමොනාම, අභූභතනවත්ථුනා 
අභචොභදත්වාඅසාභරත්වාඅපටිඤ්ඤායකාතබ්බංකම්මංඅධම්භමොනාම. 

සුත්තන්තපරියාභයන රාගවිනභයො භදොසවිනභයො භමොහවිනභයො සංවභරො

පහානං පටිසඞ්ඛාති අයං විනභයො නාම, රාගාදීනං අවිනභයො අසංවභරො
අප්පහානං අප්පටිසඞ්ඛාති අයං අවිනභයො නාම. විනයපරියාභයන
වත්ථුසම්පත්ති ඤත්තිසම්පත්ති අනුස්සාවනසම්පත්ති සීමාසම්පත්ති
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පරිසාසම්පත්තීති අයං විනභයො නාම, වත්ථුවිපත්ති…භප.… පරිසාවිපත්තීති
අයංඅවිනභයොනාම. 

සුත්තන්තපරියාභයන චත්තාභරො සතිපට්ඨානා… අට්ඨඞ්ගිභකො මග්භගොති 

ඉදං ොසිතං ලපිතං තථාගභතන; තභයො සතිපට්ඨානා, තභයො සම්මප්පධානා, 

තභයො ඉද්ධිපාදා, ඡ ඉන්ද්රියානි, ඡ බලානි, අට්ඨ භබොජ්ඣඞ්ගා, නවඞ්ගිභකො
මග්භගොති ඉදං අොසිතං අලපිතං තථාගභතන. විනයපරියාභයන චත්තාභරො

පාරාජිකා, භතරසසඞ්ඝාදිභසසා, ද්භවඅනියතා, තිංසනිස්සග්ගියා පාචිත්තියාති

ඉදංොසිතංලපිතංතථාගභතන; තභයොපාරාජිකා, චුද්දසසඞ්ඝාදිභසසා, තභයො 

අනියතා, එකත්තිංස නිස්සග්ගියා පාචිත්තියාති ඉදං අොසිතං අලපිතං
තථාගභතන. 

සුත්තන්තපරියාභයන භදවසිකං ඵලසමාපත්තිසමාපජ්ජනං, 

මහාකරුණාසමාපත්තිසමාපජ්ජනං, බුද්ධචක්ඛුනා භලොකභවොභලොකනං, 

අට්ඨුප්පත්තිවභසන සුත්තන්තභදසනා, ජාතකකථාති ඉදං ආචිණ්ණං; න
භදවසිකං ඵලසමාපත්තිසමාපජ්ජනං…භප.… න ජාතකකථාති ඉදං
අනාචිණ්ණං. විනයපරියාභයන නිමන්තිතස්ස වස්සාවාසං වසිත්වා

අපභලොභකත්වාචාරියපක්කමනං, පවාභරත්වා චාරියපක්කමනං, ආගන්තුභකහි

සද්ධිං පඨමං පටිසන්ථාරකරණන්ති ඉදං ආචිණ්ණං; තස්භසව ආචිණ්ණස්ස
අකරණංඅනාචිණ්ණංනාම. 

සුත්තන්තපරියාභයන චත්තාභරො සතිපට්ඨානා…භප.… අට්ඨඞ්ගිභකො 

මග්භගොති ඉදං පඤ්ඤත්තං නාම; තභයො සතිපට්ඨානා…භප.… නවඞ්ගිභකො
මග්භගොති ඉදං අපඤ්ඤත්තං නාම. විනයපරියාභයන චත්තාභරො

පාරාජිකා…භප.… තිංස නිස්සග්ගියා පාචිත්තියාති ඉදං පඤ්ඤත්තං නාම; 
තභයො පාරාජිකා…භප.… එකත්තිංස නිස්සග්ගියා පාචිත්තියාති ඉදං
අපඤ්ඤත්තංනාම. 

‘‘අනාපත්ති අජානන්තස්ස, අභථයයචිත්තස්ස, න මරණාධිප්පායස්ස, 

අනුල්ලපනාධිප්පායස්ස, න භමොචනාධිප්පායස්සා’’ති තත්ථ තත්ථ වුත්තා

අනාපත්තිඅනාපත්තිනාම.‘‘ජානන්තස්ස, භථයයචිත්තස්සා’’තිආදිනානභයන 

වුත්තාආපත්තිආපත්තිනාම. පඤ්චාපත්තික්ඛන්ධාලහුකාපත්තිනාම, ද්භව 

ආපත්තික්ඛන්ධාගරුකාපත්තිනාම.ඡආපත්තික්ඛන්ධාසාවභසසාපත්තිනාම, 
එභකො පාරාජිකාපත්තික්ඛන්භධො අනවභසසාපත්ති නාම. ද්භව

ආපත්තික්ඛන්ධා දුට්ඨුල්ලාපත්තිනාම, පඤ්චාපත්තික්ඛන්ධාඅදුට්ඨුල්ලාපත්ති
නාම. 
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පුරිමනභයභනව පභනත්ථ වුත්තප්පකාරං ධම්මං ‘‘අධම්භමො අය’’න්ති 

කථයන්තා ‘‘ධම්මං අධම්භමො’’ති දීභපන්ති නාම. අවිනයං ‘‘විනභයො 
අය’’න්ති…භප.… අදුට්ඨුල්ලාපත්තිං ‘‘දුට්ඨුල්ලාපත්ති අය’’න්ති කථයන්තා 

‘‘අදුට්ඨුල්ලාපත්තිං දුට්ඨුල්ලාපත්තී’’ති දීභපන්ති නාම. එවං ‘‘අධම්මං
ධම්භමො’’ති වා…භප.… ‘‘අදුට්ඨුල්ලාපත්තිං දුට්ඨුල්ලාපත්තී’’ති වා දීභපත්වා
පක්ඛංලභිත්වා චතුන්නංසඞ්ඝකම්මානං අඤ්ඤතරංසඞ්ඝකම්මං එකසීමායං
විසුංකභරොන්භතහිසඞ්භඝොභින්භනොනාමභහොති.භතන වුත්තං–‘‘භතඉභමහි

අට්ඨාරසහිවත්ථූහි අපෙස්සන්තී’’තිආදි. 

තත්ථ අපෙස්සන්තීති පරිසං ආකඩ් න්ති, විජභටන්ති, එකමන්තං

උස්සාභරන්ති ච. අවපොසන්තීති අති විය පකාභසන්ති යථා විසංසට්ඨාව

භහොන්ති, එවංකභරොන්ති. ආකවනින්තිවිසුං. එත්තාවතාකඛොඋපාලිසඞ්කඝො 

භින්කනො කහොතීති එවං අට්ඨාරසසු භෙදකරවත්ථූසු යංකිඤ්චි එකම්පි වත්ථුං 

දීභපත්වා භතන භතන කාරභණන ‘‘ඉමං ගණ්හථ, ඉමං භරොභචථා’’ති
සඤ්ඤාභපත්වා සලාකං ගාහාභපත්වා විසුං සඞ්ඝකම්භම කභත සඞ්භඝො
භින්භනො භහොති. පරිවාභර පන ‘‘පඤ්චහි උපාලි ආකාභරහි සඞ්භඝො

භිජ්ජතී’’තිආදි වුත්තං, තස්ස ඉමිනා ඉධ වුත්භතන සඞ්ඝභෙදලක්ඛභණන
අත්ථභතො නානාකරණං නත්ථි. තං පනස්ස නානාකරණාොවං තත්භථව
පකාසයිස්සාම.භසසංසබ්බත්ථඋත්තානභමවාති. 

උපාලිපඤ්හාකථානිට්ඨිතා. 

සඞ්ඝභෙදකක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. වත්තක්ඛන්ධෙං 

ආගන්තුෙවත්තෙථා 

357. වත්තක්ඛන්ධභක ඉදානි ආරාමං පවිසිස්සාමීති ඉමිනා

උපචාරසීමසමීපං දස්භසති; තස්මා උපචාරසීමං පත්වා උපාහනාඔමුඤ්චනාදි

සබ්බංකාතබ්බං. ගකහත්වාති උපාහනදණ්ඩභකන ගභහත්වා. පටික්ෙමන්තීති

සන්නිපතන්ති. විස්සජ්කජතබ්බන්ති පත්ථරිතබ්බං. කගොචකරො පුච්ඡිතබ්කබොති

‘‘භගොචරගාභමොආසන්භනඋදාහුදූභර, කාලස්භසවපිණ්ඩාය චරිතබ්බංඋදාහු

දිවා’’තිඑවංභික්ඛාචාභරොපුච්ඡිතබ්භබො. අකගොචකරො නාමමිච්ඡාදිට්ඨිකානංවා

ගාභමො පරිච්ඡින්නභික්භඛො වා ගාභමො; යත්ථ එකස්ස වා ද්වින්නං වා භික්ඛා

දියයති, භසොපි පුච්ඡිතබ්භබො. පානීයං පුච්ඡිතබ්බන්ති ‘‘කිං ඉමිස්සා

භපොක්ඛරණියාපානීයංභයව පිවන්ති, නහානාදිපරිභෙොගම්පිකභරොන්තී’’තිඑවං
පානීයඤ්භචව පරිභෙොජනීයඤ්ච පුච්ඡිතබ්බං. භකසුචි ඨාභනසු වාළමිගා වා

අමනුස්සා වා භහොන්ති, තස්මා ‘‘කං කාලං පවිසිතබ්බං, කං කාලං
නික්ඛමිතබ්බ’’න්තිපුච්ඡිතබ්බං. 

බහි ඨිකතනාති බහි නික්ඛමන්තස්ස අහිභනො වා අමනුස්සස්ස වා මග්ගං

දත්වා ඨිභතන නිල්භලොභකතබ්භබො. සකච උස්සහති කසොකධතබ්කබොති යදි

සක්භකොති, සබ්භබො විහාභරො භසොභධතබ්භබො. අසක්භකොන්භතන අත්තභනො
වසභනොකාභසොජග්ගිතබ්භබො.සබ්බංභසොභධතුංසක්භකොන්තස්සපන දස්සිභත
විහාරභසොධනවත්භත විනිච්ඡභයො මහාඛන්ධභක වුත්තනභයභනව
භවදිතබ්භබො. 

ආගන්තුකවත්තකථානිට්ඨිතා. 

ආවාසිෙවත්තෙථා 

359. ආවාසිකවත්භත – ආසනං පඤ්ඤකපතබ්බන්ති එවමාදි සබ්බං
වුඩ් තභර ආගභත චීවරකම්මං වා නවකම්මං වා ඨභපත්වාපි කාතබ්බං. 
භචතියඞ්ගණංසම්මජ්ජන්භතනසම්මජ්ජනිංනික්ඛිපිත්වාතස්ස වත්තංකාතුං 
ආරභිතබ්බං.පණ්ඩිභතොහි ආගන්තුභකො‘‘සම්මජ්ජාහිතාව භචතියඞ්ගණ’’න්ති
වක්ඛති. ගිලානභෙසජ්ජං කභරොන්භතන පන සභච නාතිආතුභරො ගිලාභනො

භහොති, භෙසජ්ජං අකත්වා වත්තභමව කාතබ්බං. මහාගිලානස්ස පන
භෙසජ්ජභමව කාතබ්බං. පණ්ඩිභතො හි ආගන්තුභකො ‘‘කභරොහි තාව
භෙසජ්ජ’’න්ති වක්ඛති. පානීභයන පුච්ඡන්භතන සභච සකිං ආනීතං පානීයං

සබ්බං පිවති, ‘‘පුන ආභනමී’’ති පුච්ඡිතබ්භබොභයව. අපිච බීජභනනපි

බීජිතබ්භබො, බීජන්භතනසකිංපාදපිට්ඨියං බීජිත්වාසකිංමජ්භඣසකිංසීභස

බීජිතබ්බං, ‘‘අලං භහොතූ’’ති වුත්භතන තභතො මන්දතරං බීජිතබ්බං. පුන
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පටුන 

‘‘අල’’න්තිවුත්භතනතභතොමන්දතරංබීජිතබ්බං.තතියවාරංවුත්භතන බීජනී

ඨභපතබ්බා.පාදාපිස්සභධොවිතබ්බා, භධොවිත්වාසභචඅත්තභනොභතලංඅත්ථි, 

භතන මක්භඛතබ්බා. භනො භච අත්ථි, තස්ස සන්තභකන මක්භඛතබ්බා.
උපාහනාපුඤ්ඡනං පන අත්තභනො රුචිවභසන කාතබ්බං. භතභනව භහත්ථ
‘‘සභච උස්සහතී’’ති වුත්තං. තස්මා උපාහනා අපුඤ්ඡන්තස්සාපි අනාපත්ති.
‘‘කත්ථ මය්හං භසනාසනං පාපුණාතී’’ති පුච්ඡිභතන භසනාසනං

පඤ්ඤභපතබ්බං, ‘‘එතං තුම්හාකං භසනාසනං පාපුණාතී’’ති එවං 
ආචික්ඛිතබ්බන්තිඅත්භථො.පප්භඵොභටත්වාහිපත්ථරිතුංපනවට්ටතිභයව. 

නවකස්ස වත්භත – පානීයං ආචික්ඛිතබ්බන්ති ‘‘එතං පානීයං ගභහත්වා
පිවාහී’’ති ආචික්ඛිතබ්බං. පරිභෙොජනීභයපි එභසව නභයො. භසසං
පුරිමසදිසභමව. මහාආවාභසපි අත්තභනො සන්තිකං සම්පත්තස්ස
ආගන්තුකස්සවත්තංඅකාතුංනලෙති. 

ආවාසිකවත්තකථානිට්ඨිතා. 

ගමිෙවත්තෙථා 

360. ගමිකවත්භතසු දාරුෙණ්ඩන්ති භසනාසනක්ඛන්ධභක වුත්තං 

මඤ්චපීඨාදි. මත්තිොෙණ්ඩම්පි රජනොජනාදි සබ්බං තත්ථ 
වුත්තප්පභෙදභමව.තංසබ්බංඅග්ගිසාලායවාඅඤ්ඤතරස්මිංවාගුත්තට්ඨාභන 

පටිසාභමත්වා ගන්තබ්බං. අභනොවස්සභක පබ්ොභරපි ඨභපතුං වට්ටති. 

කසනාසනංආපුච්ඡිතබ්බන්තිඑත්ථයංපාසාණපිට්ඨියංවා පාසාණත්ථම්භෙසු

වා කතභසනාසනං, යත්ථ උපචිකා නාභරොහන්ති, තං අනාපුච්ඡන්තස්සාපි 

අනාපත්ති. චතූසු පාසාණකෙසූතිආදි උපචිකානං උප්පත්තිට්ඨාභන

පණ්ණසාලාදිභසනාසභන කත්තබ්බාකාරදස්සනත්ථං වුත්තං. අප්කපව නාම

අඞ්ගානිපි කසකසයුන්ති අයං අජ්භඣොකාභස ඨපිතම්හි ආනිසංභසො.
ඔවස්සකභගභහ පන තිභණසු ච මත්තිකාපිණ්භඩසු ච උපරි පතන්භතසු
මඤ්චපීඨානංඅඞ්ගානිපිවිනස්සන්ති. 

ගමිකවත්තකථානිට්ඨිතා. 

අනුකමොදනවත්තෙථා 

362. අනුභමොදනවත්ථුස්මිං ඉද්ධං අකහොසීති සම්පන්නං අභහොසි. චතූහි

පඤ්චහීති සඞ්ඝත්භථභරන අනුභමොදනත්ථාය නිසින්භන භහට්ඨා පටිපාටියා
චතූහි නිසීදිතබ්බං. අනුභථභර නිසින්භන මහාභථභරන ච භහට්ඨා ච තීහි
නිසීදිතබ්බං. පඤ්චභම නිසින්භන උපරි චතූහි නිසීදිතබ්බං. සඞ්ඝත්භථභරන
භහට්ඨා දහරභික්ඛුස්මිං අජ්ඣිට්භඨපි සඞ්ඝත්භථරභතො පට්ඨාය චතූහි
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නිසීදිතබ්බභමව. සභච පන අනුභමොදභකො භික්ඛු ‘‘ගච්ඡථ ෙන්භත, 

ආගභමතබ්බකිච්චං නත්ථී’’ති වදති, ගන්තුං වට්ටති. මහාභථභරන ‘‘ගච්ඡාම

ආවුභසො’’ති වුත්භත ‘‘ගච්ඡථා’’ති වදති, එවම්පි වට්ටති. ‘‘බහිගාභම
ආගභමස්සාමා’’තිආභෙොගං කත්වාපිබහිගාමංගන්ත්වාඅත්තභනොනිස්සිතභක
‘‘තුම්භහතස්සආගමනංආගභමථා’’ති වත්වාපිගන්තුංවට්ටතිභයව.සභචපන

මනුස්සා අත්තභනො රුචිභකන එභකන අනුභමොදනං කාභරන්ති, භනව තස්ස

අනුභමොදභතොආපත්ති, නමහාභථරස්සොභරොභහොති.උපනිසින්නකථායභමව 

හි මනුස්භසසු කථාභපන්භතසු මහාභථභරො ආපුච්ඡිතබ්භබො, මහාභථභරන ච
අනුභමොදනාය අජ්ඣිට්භඨොව ආගභමතබ්භබොති ඉදභමත්ථ ලක්ඛණං. 

වච්චිකතොති සඤ්ජාතවච්භචො; වච්චපීළිභතොතිඅධිප්පාභයො. 

අනුභමොදනවත්තකථානිට්ඨිතා. 

ෙත්තග්ගවත්තෙථා 

364. ෙත්තග්ගවත්භත ‘‘අන්භතොගාභමොවාභහොතුවිහාභරොවා, මනුස්සානං 
පරිභවසනට්ඨානංගච්ඡන්භතනචීවරංපාරුපිත්වාකායබන්ධනංබන්ධනභමව

වට්ටතී’’ති අට්ඨකථාසු වුත්තං. න කථකර භික්ඛූ අනුපඛජ්ජාති භථභර භික්ඛූ
අතිඅල්ලීයිත්වා න නිසීදිතබ්බං. සභච මහාභථරස්ස නිසින්නාසභනන සමකං

ආසනං භහොති, බහූසු ආසභනසු සති එකං ද්භව ආසනානි ඨභපත්වා
නිසීදිතබ්බං. භික්ඛූ ගභණත්වා පඤ්ඤත්තාසභනසු අනිසීදිත්වා මහාභථභරන

නිසීදාති වුත්භතන නිසීදිතබ්බං. භනො භච මහාභථභරො වදති, ‘‘ඉදං, ෙන්භත, 
ආසනංඋච්ච’’න්තිවත්තබ්බං.‘‘නිසීදා’’ති වුත්භතනිසීදිතබ්බං.සභචපනඑවං

ආපුච්ඡිභතපි න වදති, නිසීදන්තස්ස අනාපත්ති; මහාභථරස්භසව ආපත්ති.

නවභකො හි එවරූභප ආසභන අනාපුච්ඡා නිසීදන්භතො ආපජ්ජති, භථභරො

ආපුච්ඡිභත අනනුජානන්භතො. න සඞ්ඝාටිං ඔත්ථරිත්වාති න සඞ්ඝාටිං
අවත්ථරිත්වානිසීදිතබ්බං. 

උකෙොහි හත්කථහීති පත්තභධොවනඋදකං සන්ධාය වුත්තං. දක්ඛිභණොදකං

පන පුරභතො ආධාරභකපත්තං ඨභපත්වා ගභහතබ්බං. සාධුෙන්තිඋදකසද්දං 
අකභරොන්භතන. 

සූපස්ස ඔොකසොති යථා සූපස්ස ඔකාභසො භහොති; එවං මත්තාය ඔදභනො

ගණ්හිතබ්භබොතිඅත්භථො. සමෙංසම්පාකදහීති ඉදංනභකවලංසප්පිආදීසුභයව
ඔදභනපිවත්තබ්බං.සප්පිආදීසුපනයංඅප්පංභහොති එකස්සවාද්වින්නංවා

අනුරූපකං, තං සබ්භබසං සමකං සම්පාභදහීති වුත්භත මනුස්සානං විහසා

භහොති, තස්මාතාදිසංසකිංවාද්වික්ඛත්තුංවාගභහත්වාභසසංන ගභහතබ්බං. 
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නතාවකථකරනභුඤ්ජිතබ්බන්තිඉදංයං පරිච්ඡින්නභික්ඛුකංෙත්තග්ගං, 

යත්ථමනුස්සාසබ්භබසංපාභපත්වා දාතුකාමා භහොන්ති, තංසන්ධායවුත්තං.

යං පන මහාෙත්තග්ගං භහොති, යත්ථ එකස්මිං පභදභස භුඤ්ජන්ති, එකස්මිං

පභදභසඋදකංදියයති, තත්ථයථාසුඛංභුඤ්ජිතබ්බං. 

න තාව උදෙන්ති ඉදං හත්ථභධොවනඋදකං සන්ධාය වුත්තං. අන්තරා
පිපාසිභතන පන ගභල විලග්ගාමිභසන වා පානීයං පිවිත්වා හත්ථා න
භධොවිතබ්බා. සභච මනුස්සා ‘‘භධොවථ ෙන්භත පත්තඤ්ච හත්භථ චා’’ති

වදන්ති, භික්ඛූවා‘‘තුම්භහඋදකංගණ්හථා’’තිවදන්ති, වට්ටති. 

නිවත්තන්කතනාති ෙත්තග්ගභතොඋට්ඨායනිවත්තන්භතනසඞ්භඝනඑවං 

නිවත්තිතබ්බන්තිදස්භසති.කථං? ‘‘නවකෙහී’’තිසබ්බං දට්ඨබ්බං.සම්බාභධසු

හිඝභරසුමහාභථරානංනික්ඛමභනොකාභසොනභහොති, තස්මාඑවං වුත්තං.එවං
නිවත්තන්භතහි පන නවභකහි භගහද්වාභර ඨත්වා භථභරසු නික්ඛන්භතසු 

පටිපාටියාගන්තබ්බං. සභචපනමහාභථරාධුභරනිසින්නා භහොන්ති, නවකා

අන්භතොභගභහ, භථරාසනභතොපට්ඨායපටිපාටියාඑවනික්ඛමිතබ්බං.කාභයන

කායං අඝට්භටන්භතන යථා අන්තභරන මනුස්සා ගන්තුං සක්භකොන්ති, එවං
විරළායපටිපාටියා ගන්තබ්බං. 

ෙත්තග්ගවත්තකථානිට්ඨිතා. 

පිණ්ඩචාරිෙවත්තෙථා 

366. පිණ්ඩචාරිකවත්භත– ෙම්මංවානික්ඛිපතීතිකප්පාසංවා සුප්පංවා

මුසලංවායංගභහත්වාකම්මංකභරොන්ති, ඨිතාවානිසින්නාවාභහොන්ති, තං

නික්ඛිපති. න ච භික්ඛාදායිොයාති ඉත්ථී වා භහොතු පුරිභසො වා, 
භික්ඛාදානසමභයමුඛංනඋල්භලොභකතබ්බං. 

පිණ්ඩචාරිකවත්තකථානිට්ඨිතා. 

ආරඤ්ඤිෙවත්තෙථා 

368. ආරඤ්ඤිකවත්භත – කසනාසනා ඔතරිතබ්බන්ති වසනට්ඨානභතො 
නික්ඛමිතබ්බං. 

පත්තං ථවිොය පක්ඛිපිත්වාති එත්ථ සභච බහිගාභම උදකං නත්ථි, 

අන්භතොගාභමභයව ෙත්තකිච්චං කත්වා අථ බහිගාභම අත්ථි, බහිගාභම
ෙත්තකිච්චං කත්වා පත්භතො භධොවිත්වා භවොදභකො කත්වා ථවිකාය 
පක්ඛිපිතබ්භබො. 
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පරිකෙොජනීයං උපට්ඨාකපතබ්බන්ති සභච ොජනානි නප්පභහොන්ති, 
පානීයභමව පරිභෙොජනීයම්පි කත්වා උපට්ඨාභපතබ්බං. ොජනං අලෙන්භතන
භවළනාළිකායපි උපට්ඨාභපතබ්බං. තම්පි අලෙන්තස්ස යථා සමීභප

උදකආවාභටො භහොති, එවං කාතබ්බං. අරණිසහිභත සති අග්ගිං අකාතුම්පි

වට්ටති. යථා ච ආරඤ්ඤිකස්ස, එවං කන්තාරප්පටිපන්නස්සාපි අරණිසහිතං 
ඉච්ඡිතබ්බං. ගණවාසිභනො පන භතන විනාපි වට්ටති. නක්ඛත්තාභනව 

නක්ඛත්තපදානි. 

ආරඤ්ඤිකවත්තකථානිට්ඨිතා. 

කසනාසනවත්තෙථා 

369. භසනාසනවත්භත– ද්වාරං නාමයස්මාමහාවළඤ්ජං, තස්මා තත්ථ

ආපුච්ඡනකිච්චං නත්ථි, භසසානි පන උද්භදසදානාදීනි ආපුච්ඡිත්වාව 
කාතබ්බානි. භදවසිකම්පි ආපුච්ඡිතුං වට්ටති. අථාපි ‘‘ෙන්භත ආපුච්ඡිතභමව 

භහොතූ’’ති වුත්භත වුඩ් තභරො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡති, සයභමව වා ‘‘ත්වං

යථාසුඛං විහරාහී’’ති වදති; එවම්පි වට්ටති. සොගස්ස විස්සාභසනාපි

වට්ටතිභයව. කයන වුඩ්කඪො කතන පරිවත්තිතබ්බන්ති වුඩ් ාභිමුභඛන 

පරිවත්තිතබ්බං. කෙොජනසා ාදීසුපිඑවභමව පටිපජ්ජිතබ්බං. 

භසනාසනවත්තකථානිට්ඨිතා. 

ජන්තාඝරවත්තාදිෙථා 

371. ජන්තාඝරවත්භත – පරිෙණ්ඩන්ති බහිජගති. 

373. ආචමනවත්ථුස්මිං – සති උදකෙති එත්ථ සභච උදකං අත්ථි, 

පටිච්ඡන්නට්ඨානං පන නත්ථි, ොජභනන නීහරිත්වා ආචමිතබ්බං. ොජභන
අසති පත්භතන නීහරිතබ්බං. පත්භතපි අසති අසන්තං නාම භහොති. ‘‘ඉදං
අතිවිවටං පුරභතොඅඤ්ඤංඋදකංෙවිස්සතී’’තිගතස්සඋදකංඅලෙන්තස්භසව

භික්ඛාචාරභවලා භහොති, කට්භඨන වා භකනචි වා පුඤ්ඡිත්වා ගන්තබ්බං, 

භුඤ්ජිතුම්පි අනුභමොදනම්පි කාතුං වට්ටති. ආගතපටිපාටියාති වච්චකුටියං
පස්සාවට්ඨාභන න්හානතිත්භථතිතීසුපිආගතපටිපාටිභයවපමාණං. 

374. වච්චකුටිවත්භත– නදන්තෙට්ඨංඛාදන්කතනාතිඅයං වච්චකුටියාපි

අවච්චකුටියාපි සබ්බත්භථව පටික්භඛභපො. න ඵරුකසන ෙට්කඨනාති
ඵාලිතකට්භඨන වා ඛභරන වා ගණ්ඨිභකනවා කණ්ටභකනවා සුසිභරන වා
පූතිනා වාන අවභලඛිතබ්බං. අවභලඛනකට්ඨං පන අග්ගභහත්වා පවිට්ඨස්ස
ආපත්තිනත්ථි. 
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නආචමනසරාවකෙතිසබ්බසාධාරණට්ඨානං සන්ධාභයතංවුත්තං.තත්රහි

අඤ්භඤ අඤ්භඤ ආගච්ඡන්ති, තස්මා උදකං න භසභසතබ්බං. යං පන
සඞ්ඝිභකපි විහාභර එකභදභස නිබද්ධගමනත්ථාය කතං ඨානං භහොති 

පුග්ගලිකට්ඨානං වා, තස්මිං වට්ටති. විභරචනං පිවිත්වා පුනප්පුනං 
පවිසන්තස්සාපිවට්ටතිභයව. 

ඌහතාති ඌහදිතා; බහි වච්චමක්ඛිතාති අත්භථො. කධොවිතබ්බාති උදකං

ආහරිත්වා භධොවිතබ්බා. උදකං අත්ථි, ොජනං නත්ථි, අසන්තං නාම භහොති.

ොජනංඅත්ථි, උදකංනත්ථි, එතම්පි අසන්තං.උෙභයපනඅසතිඅසන්තභමව, 
කට්භඨන වා භකනචි වා පුඤ්ඡිත්වා ගන්තබ්බං. භසසං සබ්බත්ථ
උත්තානභමවාති. 

ජන්තාඝරවත්තාදිකථානිට්ඨිතා. 

වත්තක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. පාතිකමොක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධෙං 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසයාචනෙථා 

383. පාතිභමොක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධභක – (නන්දිමුඛියා රත්තියාති 
අරුණුට්ඨිතකාභලපි හි නන්දිමුඛා විය රත්ති ඛායති. භතනාහ ‘‘නන්දිමුඛියා 

රත්තියා’’ති. අන්කතොපූතින්ති අත්තචිත්තසන්තාභන කිභලසපූතිොභවන

අන්භතොපූතිං. අවස්සුතන්ති කිභලසවස්සනවභසන අවස්සුතං. 

ෙසම්බුෙජාතන්ති ආකිණ්ණභදොසතාය සංකිලිට්ඨජාතං.) යාව බාහාගහණාපි

නාමාති ‘‘අපරිසුද්ධා ආනන්ද පරිසා’’ති වචනං සුත්වාභයව හි භතන

පක්කමිතබ්බං සියා, එවං අපක්කමිත්වා යාව බාහාගහණාපි නාම භසො

භමොඝපුරිභසොආගභමස්සති, අච්ඡරියමිදන්තිදස්භසති. 

384. නආයතකෙකනවපපාකතොතිනපඨමභමවගම්භීභරො; අනුපුබ්භබන

ගම්භීභරොති අත්භථො. ඨිතධම්කමො කව ං නාතිවත්තතීති වීචීනං 

ඔසක්කනකන්දරං මරියාදභවලං නාතික්කමති. තීරං වාකහතීති තීරභතො

අප්භපති; උස්සාභරතීතිඅත්භථො. අඤ්ඤාපටිකවකධොති අරහත්තප්පත්ති. 

385. ඡන්නමතිවස්සතීති ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා පටිච්ඡාභදන්භතො අඤ්ඤං 

නවං ආපත්තිං ආපජ්ජති ඉදභමතං සන්ධාය වුත්තං. විවටං නාතිවස්සතීති
ආපත්තිංආපජ්ජිත්වාවිවරන්භතොඅඤ්ඤංනාපජ්ජතිඉදභමතං සන්ධායවුත්තං. 

පාතිභමොක්ඛුද්භදසයාචනකථානිට්ඨිතා. 

පාතිකමොක්ඛසවනාරහෙථා 

386. ඨපිතං කහොති පාතිකමොක්ඛන්ති එත්ථ පුභර වා පච්ඡා වා ඨපිතම්පි

අට්ඨපිතංභහොති, භඛත්භත ඨපිතභමවපනඨපිතංනාමභහොති.තස්මා‘‘සුණාතු

භම, ෙන්භතසඞ්භඝො, අජ්ජුභපොසභථො පන්නරභසො, යදිසඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, 

සඞ්භඝො උභපොසථං කභරයයා’’ති එත්ථ යාව භර-කාරං ෙණති, තාව

ඨභපතබ්බං, ඉදඤ්හි භඛත්තං. යය-කාභර පන වුත්භත ඨභපන්භතන පච්ඡා
ඨපිතං නාම භහොති. ‘‘සුණාතු භම’’ති අනාරද්භධභයව ඨභපන්භතන පුභර
ඨපිතං භහොති. 

පාතිභමොක්ඛසවනාරහකථානිට්ඨිතා. 

ධම්මිොධම්මිෙපාතිකමොක්ඛට්ඨපනෙථා 

387. අමූලිොය සී විපත්තියා පාතිකමොක්ඛං ඨකපති අෙතායාති භතන

පුග්ගභලන සා විපත්තිකතා වා භහොතු අකතා වා, පාතිභමොක්ඛට්ඨපනකස්ස
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සඤ්ඤාඅමූලිකවභසන අමූලිකා භහොති. ෙතාෙතායාති කතඤ්ච අකතඤ්ච
උෙයංගභහත්වා වුත්තං. 

ධම්මිෙං සාමග්ගිං න උකපතීති කම්මං භකොභපතුකාමතාය සඞ්ඝස්ස

කම්භම කරීයමාභන භනව ආගච්ඡති, න ඡන්දං භදති, සම්මුඛීභූභතොව

පටික්භකොසති, භතන දුක්කටං ආපජ්ජති. ඉච්චස්සාපි සාපත්තිකස්භසව 

පාතිභමොක්ඛං ඨපිතං භහොති. පච්චාදියතීති ‘‘පුන කාතබ්බං කම්ම’’න්ති

පච්චාදියති, භතන උක්භකොටනභකන පාචිත්තියං ආපජ්ජති. ඉච්චස්සාපි 
සාපත්තිකස්භසවපාතිභමොක්ඛංඨපිතංභහොති. 

ධම්මිකාධම්මිකපාතිභමොක්ඛට්ඨපනකථානිට්ඨිතා. 

ධම්මිෙපාතිකමොක්ඛට්ඨපනෙථා 

388. කයහි ආොකරහි කයහි ලිඞ්කගහි කයහි නිමිත්කතහීති එත්ථ 

මග්භගනමග්ගපටිපාදනාදීසු ආකාරාදිසඤ්ඤා භවදිතබ්බා. කතන දිට්කඨන 

කතනසුකතනතායපරිසඞ්ොයාතිඑත්ථදිට්ඨඤ්චසුතඤ්චපාළියං ආගතභමව.

සභචපනභතහිදිට්ඨසුභතහිපරිසඞ්කංඋප්පාභදයය, තං සන්ධායවුත්තං‘‘තාය
පරිසඞ්කායා’’ති. 

ධම්මිකපාතිභමොක්ඛට්ඨපනකථානිට්ඨිතා. 

අත්තාදානඅඞ්ගෙථා 

398. අත්තාදානංආදාතුොකමනාතිඑත්ථසාසනංභසොභධතුකාභමොභික්ඛු

යං අධිකරණං අත්තනා ආදියති, තං අත්තාදානන්ති වුච්චති. අොක ො ඉමං 

අත්තාදානංආදාතුන්තිඑත්ථරාජෙයංභචොරෙයංදුබ්භික්ඛෙයංවස්සාරත්භතොති 

අයංඅකාභලො, විපරීභතොකාභලො. 

අභූතං ඉදං අත්තාදානන්ති අසන්තමිදං, මයා අධම්භමො වා ධම්භමොති, 

ධම්භමො වා අධම්භමොති, අවිනභයො වා විනභයොති, විනභයො වා අවිනභයොති, 

දුස්සීභලො වා පුග්ගභලො සීලවාති, සීලවා වා දුස්සීභලොති ගහිභතොති අත්භථො; 

විපරියාභයන භූතං භවදිතබ්බං. අනත්ථසංහිතං ඉදං අත්තාදානන්ති එත්ථ යං

ජීවිතන්තරායාය වා බ්රහ්මචරියන්තරායාය වා සංවත්තති, ඉදං අනත්ථසංහිතං, 
විපරීතංඅත්ථසංහිතං නාම. 

න  භිස්සාමි සන්දිට්කඨ සම්ෙත්කත භික්ඛූති අප්භපකදා හි රාජෙයාදීසු

එවරූපාඅත්තභනොපක්ඛස්සඋපත්ථම්ෙකා භික්ඛූලද්ධුංනසක්කාභහොන්ති, 

තංසන්ධායවුත්තං‘‘නලභිස්සාමී’’ති. අප්භපකදාපනභඛමසුභික්ඛාදීසුලද්ධුං

සක්කාභහොන්ති, තං සන්ධාය‘‘ලභිස්සාමී’’තිවුත්තං. 
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ෙවිස්සති සඞ්ඝස්ස තකතොනිදානං ෙණ්ඩනන්ති භකොසම්බකානං විය

ෙණ්ඩනං කලභහො විග්ගභහො විවාභදො සඞ්ඝභෙභදො ච ෙවිස්සතීති. පච්ඡාපි

අවිප්පටිසාරෙරං ෙවිස්සතීති සුෙද්දං වුඩ් පබ්බජිතං නිග්ගභහත්වා

පඤ්චසතිකසඞ්ගීතිං කභරොන්තස්ස මහාකස්සපත්භථරස්භසව, දසවත්ථුභක
අධිකරභණ දසභික්ඛුසහස්සානි නිග්ගභහත්වා සත්තසතිකසඞ්ගීතිං

කභරොන්තස්ස ආයස්මභතො යසස්භසව, සට්ඨිභික්ඛුසහස්සානි නිග්ගභහත්වා
සහස්සිකසඞ්ගීතිං කභරොන්තස්ස භමොග්ගලිපුත්තතිස්සත්භථරස්භසව ච පච්ඡා 

සමනුස්සරණකරණං භහොති, සාසනස්ස ච 
විගතුපක්කිභලසචන්දිමසූරියසස්සිරිකතායසංවත්තති. 

අත්තාදානඅඞ්ගකථානිට්ඨිතා. 

කචොදකෙනපච්චකවක්ඛිතබ්බධම්මෙථා 

399. අච්ඡිද්කදන අප්පටිමංකසනාතිආදීසු භයන ගහට්ඨපබ්බජිභතසු භයො

භකොචි පහභටොවාභහොති, ගිහීනංගණ්ඩඵාලනාදීනිභවජ්ජකම්මානිවාකතානි, 
තස්ස කායසමාචාභරො උපචිකාහි ඛායිතතාලපණ්ණමිව ඡිද්භදො ච පටිමාසිතුං

යත්ථකත්ථචිගභහත්වාආකඩ්ඪිතුං සක්කුභණයයතායසප්පටිමංභසොචභහොති, 
විපරීභතො අච්ඡිද්භදො අප්පටිමංභසොති භවදිතබ්භබොති. වචීසමාචාභරො පන
මුසාවාදඔමසවාදභපසුඤ්ඤඅමූලකානුද්ධංසනාදීහි ඡිද්භදො ච සප්පටිමංභසො ච

භහොති, විපරීභතොඅච්ඡිද්භදොඅප්පටිමංභසො. 

කමත්තං නු කඛො කම චිත්තන්ති පලිභබොභධ ඡින්දිත්වා

කම්මට්ඨානොවනානුභයොභගන අධිගතං භමත්තචිත්තං. අනාඝාතන්ති

ආඝාතවිරහිතං, වික්ඛම්ෙනවභසන විහතාඝාතන්ති අත්භථො. ඉදං පනාවුකසො

ෙත්ථවුත්තංෙගවතාතිඉදංසික්ඛාපදං කතරස්මිංනගභරවුත්තන්තිඅත්භථො. 

භචොදභකනපච්චභවක්ඛිතබ්බධම්මකථානිට්ඨිතා. 

කචොදකෙනඋපට්ඨාකපතබ්බෙථා 

400. ොක න වක්ඛාමීතිආදීසු එභකො එකං ඔකාසං කාභරත්වා

භචොභදන්භතො ොක න වදති නාම. 
සඞ්ඝමජ්ඣගණමජ්ඣසලාකග්ගයාගුඅග්ගවිතක්කමාළකභික්ඛාචාරමග්ගආස

නසාලාදීසු උපට්ඨාභකහිපරිවාරිතක්ඛභණවා භචොභදන්භතො අොක නවදති 

නාම.තච්භඡනවදන්භතො භූකතන වදති නාම.‘‘අම්භෙොමහල්ලක, පරිසාවචර, 

පංසුකූලික, ධම්මකථික, පතිරූපංතව ඉද’’න්තිවදන්භතො ඵරුකසනවදති නාම.

කාරණනිස්සිතංපන කත්වා‘‘ෙන්භතමහල්ලකත්ථ, පරිසාවචරා, පංසුකූලිකා, 

ධම්මකථිකත්ථ, පතිරූපං තුම්හාකංඉද’’න්තිවදන්භතො සණ්කහන වදති නාම.
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කාරණනිස්සිතංකත්වාවදන්භතො අත්ථසංහිකතනවදති නාම. කමත්තචිත්කතො 

වක්ඛාමි කනො කදොසන්තකරොති භමත්තචිත්තං උපට්ඨභපත්වා වක්ඛාමි, න 

දුට්ඨචිත්භතොහුත්වා. 

භචොදභකනඋපට්ඨාභපතබ්බකථානිට්ඨිතා. 

කචොදෙචුදිතෙපටිසංයුත්තෙථා 

401. අජ්ඣත්තං මනසිෙරිත්වාති අත්තභනො චිත්භත උප්පාභදත්වා. 

ොරුඤ්ඤතාති කරුණාොභවො. ඉමිනා කරුණඤ්ච කරුණාපුබ්බොගඤ්ච 

දස්භසති. හිකතසිතාති හිතගභවසනතා. අනුෙම්පිතාති භතන හිභතන
සංභයොජනතා. ද්වීහිපි භමත්තඤ්ච භමත්තාපුබ්බොගඤ්ච දස්භසති. 

ආපත්තිවුට්ඨානතාති ආපත්තිභතො වුට්ඨාභපත්වා සුද්ධන්භත පතිට්ඨාපනා.
වත්ථුං භචොභදත්වා සාභරත්වා පටිඤ්ඤං ආභරොභපත්වා යථාපටිඤ්ඤාය

කම්මකරණං විනයපුකරක්ඛාරතා නාම. ඉකම පඤ්ච ධම්කමති භය එභත

කාරුඤ්ඤතාතිආදිනානභයනවුත්තා, ඉභමපඤ්ච ධම්භමඅජ්ඣත්තංමනසි
කරිත්වා පභරොභචොභදතබ්භබොති. 

සච්කච ච අකුප්කප චාති වචීසච්භච ච අකුප්පනතාය ච. චුදිතභකන හි

සච්චඤ්ච වත්තබ්බං, භකොභපො ච න කාතබ්භබො. භනව අත්තනා 

කුජ්ඣිතබ්භබො, න පභරො ඝට්භටතබ්භබොති අත්භථො. භසසං සබ්බත්ථ
උත්තානභමවාති. 

භචොදකචුදිතකපටිසංයුත්තකථානිට්ඨිතා. 

පාතිභමොක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. භික්ඛුනික්ඛන්ධෙං 

මහාපජාපතිකගොතමීවත්ථුෙථා 

402. භික්ඛුනික්ඛන්ධභක – අ ං කගොතමි මා කත රුච්චීති කස්මා

පටික්ඛිපති, නනු සබ්භබසම්පි බුද්ධානං චතස්භසො පරිසා භහොන්තීති? කාමං

භහොන්ති, කිලභමත්වාපනඅභනකක්ඛත්තුං යාචිභතනඅනුඤ්ඤාතංපබ්බජ්ජං
‘‘දුක්භඛනලද්ධාඅයංඅම්භහහී’’ති සම්මාපරිපාභලස්සන්තීතිෙද්දකංකත්වා

අනුජානිතුකාභමො පටික්ඛිපති. අට්ඨගරුධම්මෙථා මහාවිෙඞ්භගභයවකථිතා. 

403. කුම්ෙකථනකෙහීති කුම්භෙ දීපං ජාභලත්වා භතන ආභලොභකන
පරඝභරෙණ්ඩං විචිනිත්වාභථනකභචොභරහි. 

කසතට්ඨිොනාම කරොගජාතීතිඑභකො පාණභකො නාළිමජ්ඣගතංකණ්ඩං

විජ්ඣති, භයනවිද්ධත්තානික්ඛන්තම්පිසාලිසීසංඛීරං ගභහතුංනසක්භකොති. 

මඤ්ජිට්ඨිො නාම කරොගජාතීති උච්ඡූනං අන්භතොරත්තොභවො. මහකතො

තළාෙස්ස පටිෙච්කචව ආළින්ති ඉමිනා පන එතමත්ථං දස්භසති – යථා

මහභතො තළාකස්ස ආළියා අබද්ධායපි කිඤ්චි උදකං තිට්භඨයය, පඨමභමව

බද්ධායපනයං අබද්ධපච්චයානතිට්භඨයය, තම්පි තිට්භඨයය; එවභමවභය
ඉභම අනුප්පන්භන වත්ථුස්මිං පටිකච්භචව අවීතික්කමනත්ථාය ගරුධම්මා
පඤ්ඤත්තා. භතසු අපඤ්ඤත්භතසුපි මාතුගාමස්ස පබ්බජිතත්තා පඤ්භචව 

වස්සසතානිසද්ධම්භමොතිට්භඨයය.පටිකච්භචවපඤ්ඤත්තත්තාපනඅපරානිපි 

පඤ්චවස්සසතානි ඨස්සතීති එවං පඨමං වුත්තං වස්සසහස්සභමව ඨස්සතීති. 

වස්සසහස්සන්ති භචතං පටිසම්භිදාපභෙදප්පත්තඛීණාසවවභසභනව වුත්තං.

තභතො පන උත්තරිම්පි සුක්ඛවිපස්සකඛීණාසවවභසන වස්සසහස්සං, 

අනාගාමිවභසන වස්සසහස්සං, සකදාගාමිවභසන වස්සසහස්සං, 
භසොතාපන්නවභසන වස්සසහස්සන්ති එවං පඤ්චවස්සසහස්සානි
පටිභවධසද්ධම්භමො ඨස්සති. පරියත්තිධම්භමොපි තානිභයව. න හි පරියත්තියා

අසතිපටිභවභධො අත්ථි, නාපිපරියත්තියාසතිපටිභවභධොනභහොති; ලිඞ්ගංපන 
පරියත්තියාඅන්තරහිතායපිචිරංපවත්තිස්සතීති. 

මහාපජාපතිභගොතමීවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

භික්ඛුනීඋපසම්පදානුජානනෙථා 

404. අනුජානාමිභික්ඛකවභික්ඛූහිභික්ඛුනිකයොඋපසම්පාකදතුන්තිඉමාය 

අනුපඤ්ඤත්තියා භික්ඛූ පඤ්චසතා සාකියානිභයො මහාපජාපතියා
සද්ධිවිහාරිනිභයො කත්වා උපසම්පාභදසුං. ඉති තා සබ්බාපි
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එකභතොඋපසම්පන්නානාමඅභහසුං.භය භඛොත්වංභගොතමීතිඉමිනාඔවාභදන
භගොතමීඅරහත්තංපත්තා. 

409. ෙම්මං න ෙරීයතීති තජ්ජනීයාදි සත්තවිධම්පි කම්මං න කරීයති. 

ඛමාකපන්තීතිනපුනඑවංකරිස්සාමීතිඛමාභපන්ති. 

410. අනුජානාමි, භික්ඛකව, භික්ඛූහි භික්ඛුනීනං ෙම්මං කරොකපත්වා 

නියයාකදතුන්තිඑත්ථතජ්ජනීයාදීසු‘‘ඉදංනාමකම්මංඑතිස්සා කාතබ්බ’’න්ති
එවංභරොභපත්වා ‘‘තං දානිතුම්භහවකභරොථා’’තිනියයාභදතබ්බං.සභච පන

අඤ්ඤස්මිං භරොපිභත අඤ්ඤං කභරොන්ති, ‘‘තජ්ජනීයකම්මාරහස්ස
නියස්සකම්මං කභරොතී’’තිඑත්ථවුත්තනභයනකාභරතබ්බතංආපජ්ජන්ති. 

411. ෙද්දකමොදකෙනාති එත්ථ න භකවලං කද්දභමොදභකන, 
විප්පසන්නඋදකරජනකද්දමාදීසුපිභයනභකනචිඔසිඤ්චන්තස්සදුක්කටභමව. 

අවන්දිකයො කසො භික්ඛකව භික්ඛු භික්ඛුනිසඞ්කඝන ොතබ්කබොති 
භික්ඛුනුපස්සභය සන්නිපතිත්වා ‘‘අසුභකො නාම අභයයො භික්ඛුනීනං

අපසාදනීයං දස්භසති, එතස්ස අයයස්ස අවන්දියකරණං රුච්චතී’’ති එවං
තික්ඛත්තුං සාභවතබ්බං.එත්තාවතාඅවන්දිභයොකභතොභහොති.තභතොපට්ඨාය

යථාසාමභණභරදිස්වාන වන්දන්ති; එවභමවදිස්වාපි නවන්දිතබ්භබො.භතන
භික්ඛුනා සම්මාවත්තන්භතනභික්ඛුනුපස්සයංආගන්ත්වාවිහාභරභයවසඞ්ඝං
වා ගණං වා එකපුග්ගලං වා උපසඞ්කමිත්වා උක්කුටිකං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං

පග්ගභහත්වා ‘‘භික්ඛුනිසඞ්භඝො මය්හං ඛමතූ’’ති ඛමාභපතබ්බං. භතන
භික්ඛුනාභික්ඛුනීනං සන්තිකංආගන්ත්වා‘‘එභසොභික්ඛුතුම්භහඛමාභපතී’’ති

වත්තබ්බං.තභතොපට්ඨායභසො වන්දිතබ්භබො.අයභමත්ථසඞ්භඛභපො, විත්ථාරං
පනකම්මවිෙඞ්භගවක්ඛාම. 

ඔොකසන්තීති අසද්ධම්භමන ඔොභසන්ති. භික්ඛුනීහි සද්ධිං 

සම්පකයොකජන්තීති භික්ඛුනීහි සද්ධිං පුරිභස අසද්ධම්භමන සම්පභයොභජන්ති. 

අවන්දියකරණං වුත්තනයභමව. ආවරණන්ති විහාරප්පභවසභන නිවාරණං. 

ඔවාදං ඨකපතුන්ති එත්ථ න භික්ඛුනුපස්සයං ගන්ත්වා ඨභපතබ්භබො.

ඔවාදත්ථාය පන ආගතා භික්ඛුනිභයො වත්තබ්බා ‘‘අසුකා නාම භික්ඛුනී

සාපත්තිකා, තස්සා ඔවාදං ඨභපමි, මා තාය සද්ධිං උභපොසථං කරිත්ථා’’ති.
කායවිවරණාදීසුපිදණ්ඩකම්මංවුත්තනයභමව. 

413. න භික්ඛකව භික්ඛුනියා ඔවාකදො න ගන්තබ්කබොතිආදි 
භික්ඛුනිවිෙඞ්ගවණ්ණනායංවුත්තභමව. 



විනයපිටකෙ චූළවග්ග-අට්ඨෙථා භික්ඛුනික්ඛන්ධෙං 

115 

පටුන 

416. ඵාසුො නකමන්තීති ගිහිදාරිකාභයො විය ඝනපට්ටභකන

කායබන්ධභනන ඵාසුකානමනත්ථායබන්ධන්ති. එෙපරියාෙතන්තිඑකවාරං 
පරික්ඛිපනකං. 

විලීකවන පට්කටනාති සණ්භහහි භවළවිලීභවහි කතපට්භටන. 

දුස්සපට්කටනාති භසතවත්ථපට්භටන. දුස්සකවණියාති දුස්භසන කතභවණියා. 

දුස්සවට්ටියාතිදුස්භසනකතවට්ටියා. කචොළපට්ටාදීසුභචොළකාසාවංභචොළන්ති
භවදිතබ්බං. 

අට්ඨිල්ක නාති භගොජඞ්ඝට්ඨිභකන. ජඝනන්ති කටිප්පභදභසො වුච්චති. 

හත්ථං කෙොට්ටාකපන්තීති අග්ගබාහං භකොට්ටාභපත්වා භමොරපත්තාදීහි

චිත්තාලඞ්කාරං කභරොන්ති. හත්ථකෙොච්ඡන්ති පිට්ඨිහත්ථං. පාදන්ති ජඞ්ඝං. 

පාදකෙොච්ඡන්ති පිට්ඨිපාදං. 

417. මුඛලිම්පනාදීනි වුත්තනයාභනව. අවඞ්ගං ෙකරොන්තීති අක්ඛී

අඤ්ජන්තිභයො අවඞ්ගභදභස අභධොමුඛං භලඛං කභරොන්ති. විකසසෙන්ති

ගණ්ඩප්පභදභස විචිත්රසණ්ඨානං විභසසකං කභරොන්ති. ඔක ොකෙන්තීති

වාතපානං විවරිත්වා වීථිං ඔභලොභකන්ති. සාක ොකෙ තිට්ඨන්තීති ද්වාරං

විවරිත්වා උපඩ් කායං දස්භසන්තිභයො තිට්ඨන්ති. නච්චන්ති නටසමජ්ජං

කාභරන්ති. කවසිං වුට්ඨාකපන්තීති ගණිකං වුට්ඨාභපන්ති. පානාගාරං

ඨකපන්තීති සුරං වික්කිණන්ති. සූනං ඨකපන්තීති මංසං වික්කිණන්ති. 

ආපණන්ති නානාෙණ්ඩානං අභනකවිධං ආපණං පසාභරන්ති. දාසං

උපට්ඨාකපන්තීති දාසං ගභහත්වා භතන අත්තභනො භවයයාවච්චං කාභරන්ති.

දාසීආදීසුපි එභසව නභයො. හරිතෙපක්කිෙං පකිණන්තීති හරිතකඤ්භචව 

පක්කඤ්චපකිණන්ති; පකිණ්ණකාපණංපසාභරන්තීතිවුත්තං භහොති. 

418. සබ්බනී ොදිකථාකථිතාභයව. 

419. භික්ඛුනී කච, භික්ඛකව, ො ං ෙකරොන්තීතිආදීසු අයං 
පාළිමුත්තකවිනිච්ඡභයො – සභචහිපඤ්චසුසහධම්මිභකසුභයො භකොචිකාලං

කභරොන්භතො ‘‘මමච්චභයන මය්හං පරික්ඛාභරො උපජ්ඣායස්ස භහොතු, 

ආචරියස්ස භහොතු, සද්ධිවිහාරිකස්ස භහොතු, අන්භතවාසිකස්ස භහොතු, මාතු

භහොතු, පිතු භහොතු, අඤ්ඤස්ස වා යස්ස කස්සචි භහොතූ’’ති වදති භතසං න

භහොති, සඞ්ඝස්භසව භහොති. න හි පඤ්චන්නං සහධම්මිකානං අච්චයදානං

රුහති, ගිහීනං පන රුහති. භික්ඛු හි භික්ඛුනිවිහාභර කාලං කභරොති, තස්ස

පරික්ඛාභරො භික්ඛූනංභයව භහොති. භික්ඛුනී භික්ඛුවිහාභර කාලං කභරොති, 
තස්සාපරික්ඛාභරොභික්ඛුනීනංභයවභහොති. 
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420. පුරාණමල්ලීති පුරාභණ ගිහිකාභල මල්ලකස්ස ෙරියා. 

පුරිසබයඤ්ජනන්තිපුරිසනිමිත්තං, ඡින්නංවාභහොතුඅච්ඡින්නං වා, පටිච්ඡන්නං
වා අප්පටිච්ඡන්නං වා. සභච එතස්මිං ඨාභන පුරිසබයඤ්ජනන්ති චිත්තං

උප්පාභදත්වාඋපනිජ්ඣායති, දුක්කටං. 

421. අත්තකනො පරිකෙොගත්ථාය දින්නං නාම යං ‘‘තුම්භහභයව 

පරිභුඤ්ජථා’’තිවත්වාදින්නං, තංඅඤ්ඤස්සදදභතොදුක්කටං.අග්ගංගභහත්වා

පන දාතුංවට්ටති.සභචඅසප්පායං, සබ්බංඅපභනතුංවට්ටති.චීවරංඑකාහංවා
ද්වීහංවා පරිභුඤ්ජිත්වාදාතුංවට්ටති.පත්තාදීසුපිඑභසවනභයො. 

භික්ඛූනං සන්නිධිංභික්ඛුනීහිපටිග්ගාහාකපත්වාතිහිභයයො පටිග්ගභහත්වා
ඨපිතමංසංඅජ්ජඅඤ්ඤස්මිංඅනුපසම්පන්භනඅසතිභික්ඛූහි පටිග්ගාහාභපත්වා
භික්ඛුනීහි පරිභුඤ්ජිතබ්බං. භික්ඛූහි පටිග්ගහිතඤ්හි භික්ඛුනීනං

අප්පටිග්ගහිතකට්ඨාභන තිට්ඨති, භික්ඛුනීනං පටිග්ගහිතම්පි භික්ඛූසු එභසව
නභයො. 

426. ආසනං සංෙසායන්තිකයො ො ං වීතිනාකමසුන්ති අඤ්ඤං
වුට්ඨාභපත්වා අඤ්ඤංනිසීදාභපන්තිභයොභෙොජනකාලංඅතික්කාභමසුං. 

අට්ඨන්නං භික්ඛුනීනංයථාවුඩ්ඪන්තිඑත්ථසභචපුභරඅට්ඨසුනිසින්නාසු 

තාසං අබ්ෙන්තරිමා අඤ්ඤා ආගච්ඡති, සා අත්තභනො නවකං උට්ඨාභපත්වා

නිසීදිතුං ලෙති. යා පන අට්ඨහිපි නවකතරා, සා සභචපි සට්ඨිවස්සා භහොති, 

ආගතපටිපාටියාව නිසීදිතුං ලෙති. අඤ්ඤත්ථ සබ්බත්ථ යථාවුඩ්ඪං න

පටිබාහිතබ්බන්තිඨභපත්වාෙත්තග්ගංඅඤ්ඤස්මිං චතුපච්චයොජනීයට්ඨාභන

‘‘අහං පුබ්භබ ආගතා’’ති වුඩ් ං පටිබාහිත්වා කිඤ්චි න ගභහතබ්බං; 

යථාවුඩ් භමවවට්ටති. පවාරණාෙථා කථිතාභයව. 

429. ඉත්ථියුත්තන්තිආදීහි සබ්බයානානි අනුඤ්ඤාතානි. පාටඞ්කින්ති
පටභපොට්ටලිකං. 

430. දූකතන උපසම්පදා දසන්නං අන්තරායානං භයන භකනචි වට්ටති. 
කම්මවාචාපරිභයොසාභනසාභික්ඛුනීභික්ඛුනුපස්සභයඨිතාවාභහොතුනිපන්නා

වාජාගරා වානිද්දංඔක්කන්තාවා, උපසම්පන්නාවභහොති.තාවභදවඡායාදීනි
ආගතාය දූතභික්ඛුනියාආචික්ඛිතබ්බානි. 

431. උකදොසිකතොති ෙණ්ඩසාලා. න සම්මතීති නප්පභහොති. උපස්සයන්ති

ඝරං. නවෙම්මන්ති සඞ්ඝස්සත්ථාය භික්ඛුනියා නවකම්මම්පි කාතුං 
අනුජානාමීතිඅත්භථො. 
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432. තස්සා පබ්බජිතායාති තස්සා පබ්බජිතකාභල. යාව කසො දාරකෙො

විඤ්ඤුතං පාපුණාතීති යාව ඛාදිතුං භුඤ්ජිතුං නහායිතුඤ්ච මණ්ඩිතුඤ්ච
අත්තභනොධම්මතායසක්භකොතීතිඅත්භථො. 

ඨකපත්වා සාගාරන්ති සහගාරභසයයමත්තං ඨභපත්වා. යථා අඤ්ඤස්මිං

පුරිභස; එවංදුතියිකායභික්ඛුනියාතස්මිංදාරභකපටිපජ්ජිතබ්බන්තිදස්භසති.
මාතාපන නහාභපතුංපාභයතුංභෙොභජතුංමණ්භඩතුංඋභරකත්වාසයිතුඤ්ච
ලෙති. 

434. යකදව සා විබ්ෙන්තාති යස්මා සා විබ්ෙන්තා අත්තභනො රුචියා 

ඛන්තියා ඔදාතානි වත්ථානි නිවත්ථා, තස්මාභයව සා අභික්ඛුනී, න 

සික්ඛාපච්චක්ඛාභනනාතිදස්භසති.සාපුනඋපසම්පදංනලෙති. 

සා ආගතා න උපසම්පාකදතබ්බාති න භකවලං න උපසම්පාභදතබ්බා, 
පබ්බජ්ජම්පි න ලෙති. ඔදාතානි ගභහත්වා විබ්ෙන්තා පන පබ්බජ්ජාමත්තං 
ලෙති. 

අභිවාදනන්තිආදීසු පුරිසාපාභදසම්බාහන්තාවන්දන්ති, භකභසඡින්දන්ති, 

නභඛ ඡින්දන්ති, වණපටිකම්මං කභරොන්ති, තං සබ්බං කුක්කුච්චායන්තා න
සාදියන්තීති අත්භථො. තභත්රභක ආචරියා ‘‘සභච එකභතො වා උෙභතො වා

අවස්සුතාභහොන්තිසාරත්තා, යථාවත්ථුකභමව’’.එභකආචරියා‘‘නත්ථිඑත්ථ
ආපත්තී’’ති වදන්ති. එවං ආචරියවාදං දස්භසත්වා ඉදං ඔදිස්ස අනුඤ්ඤාතං

වට්ටතීතිඅට්ඨකථාසුවුත්තං.තංපමාණං. ‘‘අනුජානාමිභික්ඛභවසාදිතු’’න්ති
හිවචභනභනවතංකප්පියං. 

435. පල් ඞ්කෙන නිසීදන්තීති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා නිසීදන්ති. 

අඩ්ඪපල් ඞ්ෙන්තිඑකංපාදංආභුජිත්වාකතපල්ලඞ්කං. කහට්ඨාවිවකටඋපරි

පටිච්ඡන්කනති එත්ථ සභච කූභපො ඛභතො භහොති, උපරි පන පදරමත්තභමව

සබ්බදිසාසුපඤ්ඤායති, එවරූභපපිවට්ටති. 

436. කුක්කුසං මත්තිෙන්ති කුණ්ඩකඤ්භචව මත්තිකඤ්ච. භසසභමත්ථ 
උත්තානභමවාති. 

භික්ඛුනීඋපසම්පදානුජානනකථානිට්ඨිතා. 

භික්ඛුනික්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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11. පඤ්චසතිෙක්ඛන්ධෙං 

ඛුද්දානුඛුද්දෙසික්ඛාපදෙථා 

441. පඤ්චසතිකක්ඛන්ධභක – චත්තාරිපාරාජිොනිඨකපත්වාඅවකසසානි

ඛුද්දානුඛුද්දොනීති එවමාදි එකසික්ඛාපදම්පි අපරිච්චජිත්වා සබ්භබසං

සඞ්ගභහතබ්බොවදස්සනත්ථං පරියාභයනවුත්තං. ඉදංකවොසමණානන්තිඉදං
සමණානං. පදපූරණමත්භතභවොකාභරො. 

443. ඉදම්පිකතආවුකසොආනන්දදුක්ෙටන්ති‘‘ඉදංතයාදුට්ඨු කත’’න්ති

භකවලංගරහන්භතහිභථභරහිවුත්තං, නආපත්තිං සන්ධායවුත්තං.නහිභත

ආපත්තානාපත්තිං න ජානන්ති. ඉදාභනව භචතං අනුස්සාවිතං – ‘‘සඞ්භඝො

අපඤ්ඤත්තං න පඤ්ඤභපති, පඤ්ඤත්තං න සමුච්ඡින්දතී’’ති. කදකසහි තං

දුක්ෙටන්තිඉදම්පිච‘‘ආම, ෙන්භත, දුට්ඨුමයා කත’’න්තිඑවංපටිජානාහි, තං

දුක්කටන්ති ඉදං සන්ධාය වුත්තං, න ආපත්තිභදසනං. භථභරො පන යස්මා

අසතියා න පුච්ඡි න අනාදභරන, තස්මා තත්ථ දුට්ඨුකතොවම්පි 

අසල්ලක්භඛන්භතො ‘‘නාහං තං දුක්කටං පස්සාමී’’ති වත්වා භථභරසු ගාරවං

දස්භසන්භතො ‘‘අපිචායස්මන්තානං සන්ධාය භදභසමි තං දුක්කට’’න්ති ආහ.

යථාතුම්භහවදථ, තථා පටිජානාමීතිවුත්තංභහොති.එභසවනභයොඅවභසභසසු

චතූසු ඨාභනසු. භසසභමත්ථ යං වත්තබ්බං සියා, තං නිදානවණ්ණනායභමව
වුත්තං. 

ඛුද්දානුඛුද්දකසික්ඛාපදකථානිට්ඨිතා. 

පඤ්චසතිකක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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12. සත්තසතිෙක්ඛන්ධෙං 

දසවත්ථුෙථා 

446. සත්තසතිකක්ඛන්ධභක – භික්ඛග්කගනාති භික්ඛුඅග්භගන, භික්ඛූ

ගභණත්වා තත්තභක පටිවීභස ඨභපසුන්ති අත්භථො. මහියාති හිමපාතසමභය 
හිමවලාහකා. 

447. අවිජ්ජානිවුටාති අවිජ්ජාපටිච්ඡන්නා. කපොසාති පුරිසා. පියරූපං

අභිනන්දන්ති පත්භථන්තීති පියරූපාභිනන්දිකනො. අවිද්දසූති අවිජානන්තා.

රාගරභජහි සරජා. මගසදිසාති මගා. සහභනත්තියාති සකනත්තිො. වඩ්කඪන්ති

ෙටසින්ති පුනප්පුනං කභළවරං නික්ඛිපමානා භූමිං වඩ්භ න්ති. එවං
වඩ්භ න්තාවභඝොරංආදියන්තිපුනබ්ෙවං. 

454. පාපෙං කනො ආවුකසො ෙතන්තිආවුභසො අම්භහහි පාපකං කතන්ති
අත්භථො. 

455. ෙතකමනත්වං භූමි විහාකරනාති එත්ථ භූමීති පියවචනභමතං. පියං
වත්තුකාභමො කිර ආයස්මා සබ්බකාමී නවභක භික්ඛූ එවං ආමන්භතති. 

කුල් ෙවිහාකරනාතිඋත්තානවිහාභරන. 

457. සාවත්ථියාසුත්තවිෙඞ්කගතිකථංසුත්තවිෙඞ්භගපටික්ඛිත්තං භහොති? 

තත්ර හි ‘‘සන්නිධි නාම අජ්ජ පටිග්ගහිතං අපරජ්ජූ’’ති වත්වා පුන 

‘‘සන්නිධිකාරභකඅසන්නිධිකාරකසඤ්ඤීඛාදනීයංවාභෙොජනීයංවාඛාදතිවා
භුඤ්ජති වා ආපත්ති පාචිත්තියස්සා’’ති ආපත්තිං වදන්භතන පටික්ඛිත්තං
භහොති. තභත්රභක මඤ්ඤන්ති ‘‘භයො පන භික්ඛු සන්නිධිකාරකං ඛාදනීයං වා

භෙොජනීයං වා’’තිහිවුත්තං, ඉදඤ්චභලොණංනාමයාවජීවිකත්තාසන්නිධිොවං

නාපජ්ජති.යම්පි අභලොණකංආමිසංපටිග්ගභහත්වාභතනසද්ධිංපරිභුඤ්ජති, 

තං තදහුපටිග්ගහිතභමව, තස්මා ‘‘‘යාවකාලිභකන, භික්ඛභව, යාවජීවිකං

තදහුපටිග්ගහිතං කාභල කප්පති, විකාභල න කප්පතී’ති වචනභතො
දුක්කභටභනත්ථ ෙවිතබ්බ’’න්ති. භත වත්තබ්බා – ‘‘තුම්හාකං මභතන

දුක්කභටනපි න ෙවිතබ්බං, න හි එත්ථ යාවජීවිකං තදහුපටිග්ගහිතං, 

යාවකාලිකභමව තදහුපටිග්ගහිතං, න ච තං විකාභල පරිභුත්තං. යදි වා

‘‘විකාභල න කප්පතී’’ති වචභනන තුම්භහ දුක්කටං මඤ්භඤථ, 
යාවජීවිකමිස්සංයාවකාලිකංවිකාභලභුඤ්ජන්තස්සවිකාලභෙොජනපාචිත්තියං

න ෙභවයය. තස්මා න බයඤ්ජනමත්තං ගභහතබ්බං, අත්භථො
උපපරික්ඛිතබ්භබො. 
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අයඤ්භහත්ථ අත්භථො – යාවකාලිභකන යාවජීවිකං තදහුපටිග්ගහිතං යදි 

සම්භින්නරසංභහොති, යාවකාලිකගතිකභමවභහොති.තස්මා ‘‘භයොපනභික්ඛු

විකාභලඛාදනීයං වා භෙොජනීයං වා’’තිඉමිනාසික්ඛාපභදනකාභලකප්පති, 
විකාභල න කප්පති. න ඉධ ‘‘න කප්පතී’’ති වචනමත්භතභනත්ථ දුක්කටං
භහොති. යභථව යාවජීවිකං තදහුපටිග්ගහිතං යාවකාලිභකන සම්භින්නරසං

විකාභල න කප්පති, විකාලභෙොජනපාචිත්තියාවහං භහොති. එවං අජ්ජ

පටිග්ගහිතම්පි අපරජ්ජු යාවකාලිභකන සම්භින්නරසං න කප්පති, 
සන්නිධිභෙොජනපාචිත්තියාවහං භහොති. තං ‘‘සන්නිධිකතං ඉද’’න්ති
අජානන්භතොපි න මුච්චති. වුත්තඤ්භහතං – ‘‘සන්නිධිකාරභක
අසන්නිධිකාරකසඤ්ඤී ඛාදනීයං වා භෙොජනීයං වා ඛාදති වා භුඤ්ජති වා
ආපත්තිපාචිත්තියස්සා’’ති.තස්මා ‘‘කත්ථ පටික්ඛිත්ත’’න්තිඉමිස්සාපුච්ඡාය
‘‘පරිසුද්ධමිදංබයාකරණංසාවත්ථියා සුත්තවිෙඞ්භග’’ති. 

රාජගකහඋකපොසථසංයුත්කතතිඉදං‘‘න භික්ඛභවඑකස්මිංආවාභසද්භව

උභපොසථාගාරානි සම්මන්නිතබ්බානි; භයො සම්මන්භනයය, ආපත්ති

දුක්කටස්සා’’තිඑතංසන්ධායවුත්තං. විනයාතිසාකරදුක්ෙටන්ති‘‘නභික්ඛභව
එකස්මිං ආවාභස ද්භව උභපොසථාගාරානි සම්මන්නිතබ්බානී’’ති එතස්ස

විනයස්ස අතිසාභර දුක්කටං. චම්කපයයකෙ විනයවත්ථුස්මින්ති ඉදං

‘‘අධම්භමනභචභික්ඛභව වග්ගකම්මං, අකම්මංනචකරණීය’’න්තිඑවමාදිං
කත්වාචම්භපයයක්ඛන්ධභකආගතං විනයවත්ථුංසන්ධායවුත්තං. 

එෙච්කචො ෙප්පතීතිඉදංධම්මිකංආචිණ්ණංසන්ධායවුත්තං. කඡදනකෙ

පාචිත්තියන්ති සුත්තවිෙඞ්භග හි ‘‘නිසීදනං නාම සදසං වුච්චතී’’ති ආගතං, 
තස්මා ද්වින්නං සුගතවිදත්ථීනං උපරි දසාභයව විදත්ථිමත්තා ලබ්ෙති. දසාය
විනාතංපමාණංකභරොන්තස්සඉදංආගතභමව භහොති–‘‘තංඅතික්කාමයභතො
භඡදනකං පාචිත්තිය’’න්ති. තස්මා ‘‘කිං ආපජ්ජතී’’ති පුට්භඨො ‘‘භඡදනභක 
පාචිත්තිය’’න්ති ආහ. භඡදනකසික්ඛාපභද වුත්තපාචිත්තියං ආපජ්ජතීති
අත්භථො.භසසංසබ්බත්ථඋත්තානභමවාති. 

දසවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

සමන්තපාසාදිකායවිනයසංවණ්ණනාය 

සත්තසතිකක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ද්විවග්ගසඞ්ගහාවුත්තා, ද්වාවීසතිපභෙදනා; 
ඛන්ධකාසාසභනපඤ්චක්ඛන්ධදුක්ඛප්පහායිභනො. 

යාභතසංවණ්ණනාඑසා, අන්තරායංවිනායථා; 
සිද්ධාසිජ්ඣන්තුකලයාණා, එවංආසාපිපාණිනන්ති. 
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