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1 

පටුන 

නබමොතස්සභගවබතොඅරහබතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

විනයපිටකෙ 

මහාවග්ග-අට්ඨෙථා 

1. මහාඛන්ධෙං 
ක ොධිෙථා 

උභින්නං පාතිබමොක්ඛානං, සඞ්ගීතිසමනන්තරං; 

සඞ්ගායිංසුමහාබථරා, ඛන්ධකංඛන්ධබකොවිදා. 

යංතස්සදානිසම්පත්බතො, යස්මාසංවණ්ණනාක්කබමො; 

තස්මාබහොතිඅයංතස්ස, අනුත්තානත්ථවණ්ණනා. 

පදභාජනිබයඅත්ථා, බයහිබයසංපකාසිතා; 

බතබචපුනවබදයයාම, පරිබයොසානංකදාභබව. 

උත්තානා බචවබයඅත්ථා, බතසංසංවණ්ණනාය කං; 

අධිප්පායානුසන්ධීහි,  යඤ්ජබනනචබයපන. 

අනුත්තානානබතයස්මා, සක්කාඤාතුංඅවණ්ණිතා; 

බතසංබයවඅයංතස්මා, බහොතිසංවණ්ණනානබයොති. 

1. කෙන සමකයන බුද්කධො භගවා උරුකවලායං විහරති නජ්ජා

කනරඤ්ජරාය තීකර ක ොධිරුක්ඛමූකල පඨමාභිසම්බුද්කධොති එත්ථ කඤ්චාපි
‘‘බතන සමබයන බුද්බධො භගවා බවරඤ්ජාය’’න්තිආදීසු විය කරණවචබන

විබසසකාරණං නත්ථි, විනයං පත්වා පන කරණවචබනබනව අයමභිලාබපො
ආබරොපිබතොති ආදිබතො පට්ඨාය ආරුළ්හාභිලාපවබසබනබවතං වුත්තන්ති 

බවදිතබ් ං.එසනබයොඅඤ්බඤසුපිඉබතොපබරසුඑවරූබපසු. 

කං පබනතස්ස වචබන පබයොජනන්ති? පබ් ජ්ජාදීනං විනයකම්මානං

ආදිබතොපට්ඨායනිදානදස්සනං.යාහිභගවතා‘‘අනුජානාමි, භික්ඛබව, ඉබමහි

තීහි සරණගමබනහිපබ් ජ්ජංඋපසම්පද’’න්ති (මහාව.34) එවංපබ් ජ්ජාබචව

උපසම්පදා ච අනුඤ්ඤාතා, යානි ච රාජගහාදීසු 

උපජ්ඣායඋපජ්ඣායවත්තආචරියආචරියවත්තාදීනි අනුඤ්ඤාතානි, තානි
අභිසම්බ ොධිංපත්වා සත්තසත්තාහංබ ොධිමණ්බඩවීතිනාබමත්වා ාරාණසියං
ධම්මචක්කං පවත්බතත්වා ඉමිනා අනුක්කබමන ඉදඤ්චිදඤ්ච ඨානං පත්වා
ඉමස්මිඤ්චඉමස්මිඤ්චවත්ථුස්මිං පඤ්ඤත්තානීතිඑවබමබතසංපබ් ජ්ජාදීනං
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පටුන 

විනයකම්මානංආදිබතොපට්ඨායනිදානදස්සනං එතස්සවචබනපබයොජනන්ති
බවදිතබ් ං. 

තත්ථ උරුකවලායන්තිමහාබවලායං; මහන්බත වාලිකරාසිම්හීතිඅත්බථො.

අථවා ‘‘උරූ’’තිවාලිකා වුච්චති; ‘‘කවලා’’තිමරියාදා; බවලාතික්කමනබහතු
ආහටා උරු උරුබවලාති එවම්බපත්ථ අත්බථො දට්ඨබ්බ ො. අතීබත කර
අනුප්පන්බනබුද්බධ දසසහස්සකුලපුත්තා තාපසපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වාතස්මිං
පබදබස විහරන්තා එකදිවසං සන්නිපතිත්වා කතිකවත්තං අකංසු –

‘‘කායකම්මවචීකම්මානිනාමපබරසම්පිපාකටානිබහොන්ති, මබනොකම්මංපන

අපාකටං; තස්මාබයොකාමවිතක්කංවා යාපාදවිතක්කංවා විහිංසාවිතක්කංවා

විතක්බකති, තස්සඅඤ්බඤොබචොදබකොනාමනත්ථි, බසොඅත්තනාව අත්තානං

බචොබදත්වාපත්තපුබටනවාලිකංආහරිත්වාඉමස්මිංඨාබනආකරතු, ඉදමස්ස 

දණ්ඩකම්ම’’න්ති. තබතො පට්ඨාය බයො තාදිසං විතක්කං විතක්බකති, බසො
තත්ථ පත්තපුබටනවාලිකංආකරති.එවංතත්ථඅනුක්කබමනමහාවාලිකරාසි

ජාබතො, තබතො නං පච්ඡිමා ජනතා පරික්ඛිපිත්වා බචතියට්ඨානමකාසි. තං

සන්ධාය වුත්තං–‘‘උරුබවලායන්තිමහාබවලායං; මහන්බතවාලිකරාසිම්හීති

අත්බථො’’ති.තබමව සන්ධායවුත්තං–‘‘අථවාඋරූතිවාලිකාවුච්චති; බවලාති

මරියාදා; බවලාතික්කමනබහතුආහටාඋරුඋරුබවලාතිඑවම්බපත්ථඅත්බථො
දට්ඨබ්බ ො’’ති. 

ක ොධිරුක්ඛමූකලති බ ොධි වුච්චති චතූසු මග්බගසු ඤාණං; තං බ ොධිං

භගවාඑත්ථපත්බතොතිරුක්බඛොපි‘‘බ ොධිරුක්බඛො’’ත්බවවනාමං ලභි, තස්ස

බ ොධිරුක්ඛස්ස මූබල බ ොධිරුක්ඛමූබල. පඨමාභිසම්බුද්කධොති පඨමං

අභිසම්බුද්බධො; අභිසම්බුද්බධො හුත්වා සබ් පඨමංබයවාති අත්බථො. 

එෙපල්ලඞ්කෙනාති සකම්පි අනුට්ඨහිත්වා යථාආභුජිබතන එබකබනව 

පල්ලඞ්බකන. විමුත්තිසුඛපටිසංකවදීති විමුත්තිසුඛං ඵලසමාපත්තිසුඛං
පටිසංබවදයමාබනො. 

පටිච්චසමුප්පාදන්ති පච්චයාකාරං.පච්චයාකාබරොහිඅඤ්ඤමඤ්ඤංපටිච්ච
සහිබත ධම්බම උප්පාබදතීති ‘‘පටිච්චසමුප්පාබදො’’ති වුච්චති. අයබමත්ථ
සඞ්බඛබපො. විත්ථාබරො පන සබ් ාකාරසම්පන්නං විනිච්ඡයං ඉච්ඡන්බතන

විසුද්ධිමග්ගබතො ගබහතබ්බ ො. අනුකලොමපටිකලොමන්ති අනුබලොමඤ්ච

පටිබලොමඤ්ච. තත්ථ ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’තිආදිනා නබයන වුත්බතො
අවිජ්ජාදිබකො පච්චයාකාබරො අත්තනා කත්තබ් කච්චකරණබතො
‘‘අනුබලොබමො’’ති වුච්චති. ‘‘අවිජ්ජාය ත්බවව අබසසවිරාගනිබරොධා
සඞ්ඛාරනිබරොබධො’’තිආදිනා නබයන වුත්බතො ස්බවව අනුප්පාදනිබරොබධන 
නිරුජ්ඣමාබනොතංකච්චංනකබරොතීතිතස්සඅකරණබතො‘‘පටිබලොබමො’’ති
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වුච්චති. පුරිමනබයන වා වුත්බතො පවත්තියා අනුබලොබමො, ඉතබරො තස්සා
පටිබලොබමොති එවම්බපත්ථ අත්බථො දට්ඨබ්බ ො. ආදිබතො පන පට්ඨාය යාව

අන්තං, අන්තබතො ච පට්ඨාය යාව ආදිං පාබපත්වා අවුත්තත්තා ඉබතො
අඤ්බඤනත්බථනඅනුබලොමපටිබලොමතානයුජ්ජති. 

මනසාොසීතිමනසිඅකාසි.තත්ථයථා අනුබලොමංමනසිඅකාසි, ඉදංතාව

දස්බසතුං ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ අවිජ්ජා ච සා

පච්චබයොචාති අවිජ්ජාපච්චබයො.තස්මා අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාරා සම්භවන්තීති
ඉමිනා නබයන සබ් පබදසු අත්බථො බවදිතබ්බ ො. අයබමත්ථ සඞ්බඛබපො. 
විත්ථාබරො පන සබ් ාකාරසම්පන්නං විනිච්ඡයං ඉච්ඡන්බතන
විසුද්ධිමග්ගබතොව ගබහතබ්බ ො. 

යථා පන පටිබලොමං මනසි අකාසි, ඉදං දස්බසතුං අවිජ්ජාය ත්කවව

අකසසවිරාගනිකරොධා සඞ්ඛාරනිකරොකධොතිආදි වුත්තං. තත්ථ අවිජ්ජාය

ත්කවවාතිඅවිජ්ජායතුඑව. අකසසවිරාගනිකරොධාති විරාගසඞ්ඛාබතනමග්බගන 

අබසසනිබරොධා. සඞ්ඛාරනිකරොකධොති සඞ්ඛාරානං අනුප්පාදනිබරොබධො බහොති.

එවං නිරුද්ධානං පන සඞ්ඛාරානං නිබරොධා විඤ්ඤාණං නිරුද්ධං, 
විඤ්ඤාණාදීනඤ්ච නිබරොධා නාමරූපාදීනි නිරුද්ධානිබයව බහොන්තීති 

දස්බසතුං සඞ්ඛාරනිකරොධා විඤ්ඤාණනිකරොකධොතිආදීනි වත්වා එවකමෙස්ස

කෙවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනිකරොකධොකහොතීති වුත්තං.තත්ථ කෙවලස්සාති

සකලස්ස; සුද්ධස්ස වා සත්තවිරහිතස්සාති අත්බථො. දුක්ඛක්ඛන්ධස්සාති 

දුක්ඛරාසිස්ස. නිකරොකධොකහොතීතිඅනුප්පාබදොබහොති. 

එෙමත්ථං විදිත්වාති ය්වායං ‘‘අවිජ්ජාදිවබසන සඞ්ඛාරාදිකස්ස 

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදබයොචඅවිජ්ජානිබරොධාදිවබසනචනිබරොබධොබහොතී’’ති

වුත්බතො, සබ් ාකාබරන එතමත්ථං විදිත්වා. ොයං කවලායන්ති තායං තස්ස

අත්ථස්ස විදිතබවලායං. ඉමං උදානං උදාකනසීති ඉමං තස්මිං විදිබත අත්බථ

බහතුබනො ච බහතුසමුප්පන්නධම්මස්ස ච පජානනාය ආනුභාවදීපකං ‘‘යදා

හකව පාතුභවන්තී’’තිආදිකං බසොමනස්සයුත්තඤාණසමුට්ඨානං උදානං

උදාබනසි, අත්තමනවාචංනිච්ඡාබරසීතිවුත්තං බහොති. 

තස්සත්බථො – යදා හකවති යස්මිං භබව කාබල. පාතුභවන්තීති

උප්පජ්ජන්ති. ධම්මාති අනුබලොමපච්චයාකාරපටිබවධසාධකා

බ ොධිපක්ඛියධම්මා. අථ වා පාතුභවන්තීති පකාසන්ති; අභිසමයවබසන

 යත්තා පාකටා බහොන්ති. ධම්මාති චතුඅරියසච්චධම්මා. ආතාබපො වුච්චති 

කබලසසන්තාපනට්බඨන වීරියං; ආොපිකනොති සම්මප්පධානවීරියවබතො. 

ඣායකෙොති ආරම්මණූපනිජ්ඣානලක්ඛබණන ච 
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ලක්ඛණූපනිජ්ඣානලක්ඛබණන ච ඣාබනන ඣායන්තස්ස. බ්රාහ්මණස්සාති

 ාහිතපාපස්ස ඛීණාසවස්ස. අථස්ස ෙඞ්ඛා වපයන්තීති අථස්ස එවං

පාතුභූතධම්මස්සකඞ්ඛා වපයන්ති. සබ් ාතියා එතා ‘‘බකොනු බඛො භන්බත

ඵුසතීති; බනො කල්බලොපඤ්බහොතිභගවාඅබවොචා’’තිආදිනා, තථා‘‘කතමංනු

බඛො භන්බත ජරාමරණං; කස්ස ච පනිදං ජරාමරණන්ති; බනො කල්බලො

පඤ්බහොතිභගවා අබවොචා’’තිආදිනාච නබයනපච්චයාකාබරකඞ්ඛා වුත්තා, 

යා ච පච්චයාකාරස්බසව අප්පටිවිද්ධත්තා ‘‘අබහොසිං නු බඛො අහං

අතීතමද්ධාන’’න්තිආදිකා බසොළස කඞ්ඛා ආගතා, තා සබ් ා වපයන්ති 

අපගච්ඡන්තිනිරුජ්ඣන්ති. කස්මා? යකෙො පජානාති සකහතුධම්මන්ති යස්මා
අවිජ්ජාදිබකන බහතුනා සබහතුකං ඉමං සඞ්ඛාරාදිං බකවලං 
දුක්ඛක්ඛන්ධධම්මංපජානාතිඅඤ්ඤාතිපටිවිජ්ඣතීති. 

2. දුතියවාබර – ඉමං උදානං උදාකනසීති ඉමං තස්මිං විදිබත අත්බථ
‘‘අවිජ්ජාය ත්බවව අබසසවිරාගනිබරොධා සඞ්ඛාරනිබරොබධො’’ති එවං
පකාසිතස්ස නිබ් ානසඞ්ඛාතස්ස පච්චයක්ඛයස්ස අවබ ොධානුභාවදීපකං 
වුත්තප්පකාරං උදානං උදාබනසීති අත්බථො. තත්රායං සඞ්බඛපත්බථො – යස්මා

පච්චයානංඛයසඞ්ඛාතංනිබ් ානං අබවදිඅඤ්ඤාසිපටිවිජ්ඣි, තස්මායදාස්ස

ආතාපිබනොඣායබතො බ්රාහ්මණස්සවුත්තප්පකාරාධම්මාපාතුභවන්ති, අථස්ස

යා නිබ් ානස්සඅවිදිතත්තාඋප්පජ්බජයයං, තාසබ් ාපිකඞ්ඛාවපයන්තීති. 

3. තතියවාබර – ඉමං උදානං උදාකනසීති ඉමං බයන මග්බගන බසො
දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයනිබරොධසඞ්ඛාබතො අත්බථො කච්චවබසන ච

ආරම්මණකරියාය ච විදිබතො, තස්ස අරියමග්ගස්ස ආනුභාවදීපකං

වුත්තප්පකාරං උදානං උදාබනසීති අත්බථො. තත්රාපායං සඞ්බඛපත්බථො – යදා

හකව පාතුභවන්ති ධම්මා ආොපිකනො ඣායකෙො බ්රාහ්මණස්ස, තදා බසො

බ්රාහ්මබණො බතහි වා උප්පන්බනහි බ ොධිපක්ඛියධම්බමහි, යස්ස වා

අරියමග්ගස්සචතුසච්චධම්මාපාතුභූතා, බතන අරියමග්බගන විධූපයංතිට්ඨති

මාරකසනං ‘‘කාමා බත පඨමා බසනා’’තිආදිනා නබයන වුත්තප්පකාරං

මාරබසනං විධූපයන්බතො විධබමන්බතො විද්ධංබසන්බතො තිට්ඨති. කථං? 

සූරිකයොව ඔභාසයමන්ෙලික්ඛං, යථා සූරිබයො අබ්භුග්ගබතො අත්තබනො පභාය

අන්තලික්ඛං ඔභාබසන්බතොව අන්ධකාරං විධබමන්බතො තිට්ඨති, එවං බසොපි
බ්රාහ්මබණො බතහි ධම්බමහි බතන වා මග්බගන සච්චානි පටිවිජ්ඣන්බතොව
මාරබසනංවිධූපයන්බතොතිට්ඨතීති. 

එවබමත්ථ පඨමං උදානං පච්චයාකාරපච්චබවක්ඛණවබසන, දුතියං 

නිබ් ානපච්චබවක්ඛණවබසන, තතියං මග්ගපච්චබවක්ඛණවබසන 
උප්පන්නන්ති බවදිතබ් ං. උදාබන පන ‘‘රත්තියා පඨමං යාමං



විනයපිටකෙ මහාවග්ග-අට්ඨෙථා මහාඛන්ධකං 

5 

පටුන 

පටිච්චසමුප්පාදං අනුබලොමං, දුතියං යාමං පටිබලොමං, තතියං යාමං

අනුබලොමපටිබලොම’’න්ති වුත්තං; තං සත්තාහස්ස අච්චබයන ‘‘ස්බව ආසනා
වුට්ඨහිස්සාමී’’ති රත්තිං උප්පාදිතමනසිකාරං සන්ධාය වුත්තං. තදා හි භගවා
යස්ස පච්චයාකාරපජානනස්ස ච පච්චයක්ඛයාධිගමස්ස ච ආනුභාවදීපිකා

පුරිමාද්බවඋදානගාථා, තස්සවබසනඑබකකබමවබකොට්ඨාසංපඨමයාමඤ්ච 

මජ්ඣිමයාමඤ්චමනසාකාසි, ඉධපනපාටිපදරත්තියාඑවංමනසාකාසි.භගවා

හි විසාඛපුණ්ණමාය රත්තියා පඨමයාබම පුබ්බ නිවාසං අනුස්සරි, 

මජ්ඣිමයාබම දිබ් චක්ඛුං විබසොබධසි, පච්ඡිමයාබම පටිච්චසමුප්පාදං

අනුබලොමපටිබලොමං මනසි කත්වා ‘‘ඉදානි අරුබණො උග්ගමිස්සතී’’ති
සබ් ඤ්ඤුතං පාපුණි. සබ් ඤ්ඤුතප්පත්තිසමනන්තරබමව ච අරුබණො
උග්ගච්ඡි.තබතොතංදිවසංබතබනව පල්ලඞ්බකනවීතිනාබමත්වාසම්පත්තාය
පාටිපදරත්තියාතීසුයාබමසුඑවංමනසිකත්වා ඉමානිඋදානානිඋදාබනසි.ඉති 

පාටිපදරත්තියා එවං මනසි කත්වා තං ‘‘බ ොධිරුක්ඛමූබල සත්තාහං
එකපල්ලඞ්බකනනිසීදී’’තිඑවංවුත්තසත්තාහංතත්බථව වීතිනාබමසි. 

බ ොධිකථානිට්ඨිතා. 

අජපාලෙථා 

4. අථ කඛො භගවා සත්ොහස්ස අච්චකයනෙම්හා සමාධිම්හා වුට්ඨහිත්වා

ක ොධිරුක්ඛමූලා කයන අජපාලනිකරොකධො කෙනුපසඞ්ෙමීති එත්ථ න භගවා
තම්හා සමාධිම්හා වුට්ඨහිත්වා අනන්තරබමව බ ොධිරුක්ඛමූලා බයන
අජපාලනිබරොබධො බතනුපසඞ්කමි. යථා පන ‘‘භුත්වා සයතී’’ති වුත්බත න
‘‘හත්බථ අබධොවිත්වා මුඛං අවික්ඛාබලත්වා සයනසමීපං අගන්ත්වා අඤ්ඤං 

කඤ්චිආලාපසල්ලාපංඅකත්වාසයති’’ච්බචවවුත්තංබහොති, බභොජනබතොපන

පච්ඡා සයති, න නසයතීති ඉදබමවත්ථ දීපිතං බහොති. එවමිධාපි ‘‘න තම්හා

සමාධිම්හාවුට්ඨහිත්වා අනන්තරබමවපක්කාමී’’තිවුත්තංබහොති, වුට්ඨානබතො

චපනපච්ඡාපක්කාමි, න නපක්කාමීති ඉදබමබවත්ථදීපිතංබහොති. 

අනන්තරං පන අපක්කමිත්වා භගවා කං අකාසීති? අපරානිපි තීණි 

සත්තාහානි බ ොධිසමීබපබයව වීතිනාබමසි. තත්රායං අනුපුබ්බිකථා – භගවති
කර බුද්ධත්තං පත්වා සත්තාහං එකපල්ලඞ්බකන නිසින්බන ‘‘න භගවා

වුට්ඨාති; කං නු බඛො අඤ්බඤපි බුද්ධත්තකරා ධම්මා අත්ථී’’ති එකච්චානං
බදවතානංකඞ්ඛාඋදපාදි. අථ භගවා අට්ඨබම දිවබසසමාපත්තිබතො වුට්ඨාය
බදවතානං කඞ්ඛං ඤත්වා කඞ්ඛාවිධමනත්ථං ආකාබස උප්පතිත්වා
යමකපාටිහාරියං දස්බසත්වා තාසං කඞ්ඛං විධමිත්වා පල්ලඞ්කබතො ඊසකං
පාචීනනිස්සිබත උත්තරදිසාභාබග ඨත්වා චත්තාරි අසඞ්බඛයයයානි 

කප්පසතසහස්සඤ්ච උපචිතානං පාරමීනං  ලාධිගමනට්ඨානං පල්ලඞ්කං
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බ ොධිරුක්ඛඤ්ච අනිමිබසහි අක්ඛීහිඔබලොකයමාබනො සත්තාහං වීතිනාබමසි, 

තං ඨානං අනිමිසකචතියං නාම ජාතං. අථ පල්ලඞ්කස්ස ච ඨිතට්ඨානස්ස ච 

අන්තරාපුරත්ථිමබතොචපච්ඡිමබතොචආයබතරතනචඞ්කබමචඞ්කමන්බතො

සත්තාහං වීතිනාබමසි, තං ඨානං රෙනචඞ්ෙමකචතියං නාම ජාතං. තබතො 
පච්ඡිමදිසාභාබග බදවතා රතනඝරං මාපයිංසු. තත්ථ පල්ලඞ්බකන නිසීදිත්වා 
අභිධම්මපිටකංවිබසසබතොබචත්ථඅනන්තනයංසමන්තපට්ඨානං විචිනන්බතො

සත්තාහංවීතිනාබමසි, තංඨානං රෙනඝරකචතියං නාමජාතං. 

එවං බ ොධිසමීබපබයව චත්තාරි සත්තාහානි වීතිනාබමත්වා පඤ්චබම 
සත්තාබහ බ ොධිරුක්ඛමූලා බයන අජපාලනිබරොබධො බතනුපසඞ්කමි. තස්ස

කර නිබරොධස්ස ඡායාය අජපාලකා ගන්ත්වා නිසීදන්ති; බතනස්ස

අජපාලනිබරොබධොත්බවව නාමං උදපාදි. සත්ොහං විමුත්තිසුඛපටිසංකවදීති
තත්රාපි ධම්මං විචිනන්බතොබයව විමුත්තිසුඛං පටිසංබවබදන්බතො නිසීදි.
බ ොධිබතොපුරත්ථිමදිසාභාබගඑස රුක්බඛොබහොති.එවංනිසින්බනචපබනත්ථ

භගවති එබකො බ්රාහ්මබණො ගන්ත්වා පඤ්හං පුච්ඡි. බතන වුත්තං ‘‘අථ කඛො

අඤ්ඤෙකරො’’තිආදි. තත්ථ හංහඞ්ෙජාතිකෙොති බසො කර දිට්ඨමඞ්ගලිබකො

නාම, මානවබසනබකොධවබසනච ‘‘හුංහු’’න්තිකබරොන්බතොවිචරති, තස්මා 

‘‘හුංහුඞ්කජාතිබකො’’තිවුච්චති.‘‘හුහුක්කජාතිබකො’’තිපි පඨන්ති. 

එෙමත්ථං විදිත්වාති එතං බතන වුත්තස්ස වචනස්ස සිඛාපත්තමත්ථං
විදිත්වා තායං බවලායං ඉමං උදානං උදාබනසි. තස්සත්බථො – බයො 

 ාහිතපාපධම්මතාය බ්රාහ්මකණො න දිට්ඨමඞ්ගලිකතාය, 

හුංහුඞ්කාරකභාවාදිපාපධම්මයුත්බතො හුත්වා බකවලං ජාතිමත්තබකන

බ්රහ්මඤ්ඤං පටිජානාති, බසො බ්රාහ්මබණො  ාහිතපාපධම්මත්තා

හුංහුඞ්කාරප්පහාබනන නිහංහඞ්කෙො, රාගාදිකසාවාභාබවන නික්ෙසාකවො, 

භාවනානුබයොගයුත්තචිත්තතාය යෙත්කෙො, සීලසංවබරන වා

සඤ්ඤතචිත්තතාය යෙත්කෙො, චතුමග්ගඤාණසඞ්ඛාබතහි බවබදහි අන්තං, 

බවදානං වා අන්තං ගතත්තා කවදන්ෙගූ, මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස වුසිතත්තා 

වුසිෙබ්රහ්මචරිකයො.ධම්කමනබ්රහ්මවාදංවකදයය, ‘‘බ්රාහ්මබණො, අහ’’න්තිඑතං

වාදං ධම්බමන වබදයය, යස්ස සකබල බලොකසන්නිවාබස කුහිඤ්චි
එකාරම්මබණපි රාගුස්සබදො බදොසුස්සබදො බමොහුස්සබදො මානුස්සබදො 
දිට්ඨුස්සබදොතිඉබමඋස්සදානත්ථීති. 

අජපාලකථානිට්ඨිතා. 



විනයපිටකෙ මහාවග්ග-අට්ඨෙථා මහාඛන්ධකං 

7 

පටුන 

මුචලින්දෙථා 

5. අොලකමකඝොති අසම්පත්බත වස්සකාබල උප්පන්නබමබඝො. අයං පන 

ගිම්හානං පච්ඡිබම මාබස උදපාදි. සත්ොහවද්දලිොති තස්මිං උප්පන්බන

සත්තාහං අවිච්ඡින්නවුට්ඨිකා අබහොසි. සීෙවාෙදුද්දිනීති සා ච පන
සත්තාහවද්දලිකා උදකඵුසිතසම්මිස්බසන සීතවාබතන සමන්තා

පරිබ්භමන්බතන දූසිතදිවසත්තා සීතවාතදුද්දිනී නාම අබහොසි. අථ කඛො

මුචලින්කදො නාගරාජාති තස්බසව මුචලින්දරුක්ඛස්ස සමීබප බපොක්ඛරණියා

නිබ් ත්බතො මහානුභාබවොනාගරාජා. සත්ෙක්ඛත්තුංකභොකගහි පරික්ඛිපිත්වාති

එවං බභොබගහි පරික්ඛිපිත්වා උපරිමුද්ධනි මහන්තං ඵණං කරිත්වාව ඨිබත; 
තස්මිං තස්ස පරික්බඛපබ්භන්තරං බලොහපාසාබද භණ්ඩාගාරගබ්භප්පමාණං

අබහොසි, තස්මා භගවා නිවාබත පිහිතද්වාරවාතපාබන කූටාගාබර නිසින්බනො

විය ජාබතො. මා භගවන්ෙං සීෙන්තිආදි තස්ස තථා කරිත්වා

ඨානකාරණපරිදීපනං.බසොහි‘‘මාභගවන්තංසීතං ාධයිත්ථ, මාඋණ්හං, මා 
ඩංසාදිසම්ඵස්බසො  ාධයිත්ථා’’ති තථා කරිත්වා අට්ඨාසි. තත්ථ කඤ්චාපි 

සත්තාහවද්දලිකාය උණ්හබමව නත්ථි, සබච පන අන්තරන්තරා බමබඝො

විගච්බඡයයඋණ්හං භබවයය, තම්පිනංමා ාධයිත්ථාතිඑවංතස්සචින්බතතුං 

යුත්තං. විද්ධන්ති උබ්බිද්ධං; බමඝවිගබමන දූරීභූතන්ති අත්බථො. 

විගෙවලාහෙන්ති අපගතබමඝං. කදවන්තිආකාසං. සෙවණ්ණන්තිඅත්තබනො
රූපං. 

සුකඛොවිකවකෙොතිනිබ් ානසඞ්ඛාබතො උපධිවිබවබකොසුබඛො. තුට්ඨස්සාති

චතුමග්ගඤාණසන්බතොබසන සන්තුට්ඨස්ස. සුෙධම්මස්සාතිපකාසිතධම්මස්ස. 

පස්සකෙොතිතංවිබවකංයංවාකඤ්චිපස්සිතබ් ංනාම, තංසබ් ං අත්තබනො

වීරිය ලාධිගබතන ඤාණචක්ඛුනා පස්සන්තස්ස. අ යාපජ්ජන්ති

අකුප්පනභාබවො; එබතන බමත්තාපුබ් භාබගො දස්සිබතො. පාණභූකෙසු

සංයකමොතිසත්බතසු ච සංයබමො; අවිහිංසනභාබවො සුබඛොති අත්බථො. එබතන

කරුණාපුබ් භාබගො දස්සිබතො. සුඛා විරාගො කලොකෙති වීතරාගතාපි සුඛාති

දීබපති. ොමානං සමතික්ෙකමොතියා‘‘කාමානංසමතික්කබමො’’තිවුච්චති; සා

විරාගතාපි සුඛාති අත්බථො. එබතන අනාගාමිමග්බගො කථිබතො. අස්මිමානස්ස

කයො විනකයොති ඉමිනා පන අරහත්තං කථිතං; අරහත්තඤ්හි අස්මිමානස්ස 

‘‘පස්සද්ධිවිනබයො’’තිවුච්චති.ඉබතොපරඤ්චසුඛංනාමනත්ථි, බතනාහ‘‘එතං
බවපරමං සුඛ’’න්ති. 

මුචලින්දකථානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

රාජායෙනෙථා 

6. මුචලින්දමූලාතිමහාබ ොධිබතොපාචීනබකොබණඨිතමුචලින්දරුක්ඛමූලා. 

රාජායෙනන්ති දක්ඛිණදිසාභාබග ඨිතං රාජායතනරුක්ඛං උපසඞ්කමි. කෙන

කඛො පන සමකයනාති කතබරන සමබයන. භගවබතො කර රාජායතනමූබල
සත්තාහං එකපල්ලඞ්බකන නිසින්නස්ස සමාධිබතො වුට්ඨානදිවබස
අරුණුග්ගමනබවලායබමව ‘‘බභොජනකච්බචන භවිතබ් ’’න්ති ඤත්වා

සක්බකො බදවරාජා ඔසධහරීතකං උපබනසි. භගවා තං පරිභුඤ්ජි, 
පරිභුත්තමත්තස්බසව සරීරකච්චං අබහොසි. සක්බකො මුබඛොදකං අදාසි. භගවා
මුඛං බධොවිත්වා තස්මිංබයව රුක්ඛමූබල නිසීදි. එවං උග්ගබත අරුණම්හි
නිසින්බනභගවති. 

කෙන කඛො පන සමකයන ෙපුස්සභල්ලිො වාණිජාති තපුස්බසො ච

භල්ලිබකො චාති ද්බව භාතබරො වාණිජා. උක්ෙලාති උක්කලජනපදබතො. ෙං

කදසන්ති යස්මිං බදබස භගවා විහරති. කතරස්මිඤ්ච බදබස භගවා විහරති? 
මජ්ඣිමබදබස. තස්මා මජ්ඣිමබදසං ගන්තුං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නා 

බහොන්තීති අයබමත්ථ අත්බථො. ඤාතිසාකලොහිො කදවොති බතසං

ඤාතිභූතපුබ් ා බදවතා. එෙදකවොචාති සා කර බනසං සබ් සකටානි
අප්පවත්තීනි අකාසි. තබතො බත කං ඉදන්ති මග්ගබදවතානං  ලිං අකංසු.
බතසං  ලිකම්මකාබල සා බදවතා දිස්සමාබනබනව කාබයන එතං අබවොච. 

මන්කථන ච මධුපිණ්ඩිොය චාති අ ද්ධසත්තුනා ච සප්පිමධුඵාණිතාදීහි

බයොබජත්වා  ද්ධසත්තුනා ච. පතිමාකනථාති උපට්ඨහථ. ෙං කවොති තං

පතිමානනං තුම්හාකං භවිස්සති දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය. යං අම්හාෙන්ති යං

පටිග්ගහණං අම්හාකං අස්ස දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය. භගවකෙො එෙදකහොසීති

බයො කරස්ස පධානානුබයොගකාබල පත්කෙො අබහොසි, බසො සුජාතාය පායාසං
දාතුං ආගච්ඡන්තියා එව අන්තරධායි. බතනස්ස එතදබහොසි – ‘‘පත්බතො බම

නත්ථි, පුරිමකාපිචනබඛොතථාගතා හත්බථසුපටිග්ගණ්හන්ති, කම්හිනුබඛො
අහංපටිග්ගණ්බහයයංමන්ථඤ්ච මධුපිණ්ඩකඤ්චා’’ති. 

පරිවිෙක්ෙමඤ්ඤායාති ඉබතො පුබ්බ ව භගවබතො සුජාතාය

දින්නබභොජනංබයව ඔජානුප්ප න්ධනවබසන අට්ඨාසි, එත්තකං කාලං බනව
ජිඝච්ඡා න පිපාසා න කායදුබ් ලයං අබහොසි. ඉදානි පනස්ස ආහාරං

පටිග්ගබහතුකාමතාය ‘‘න කඛො ෙථාගො’’තිආදිනා නබයන පරිවිතක්බකො

උදපාදි. තං එවං උප්පන්නං අත්තබනො බචතසා භගවබතො

බචබතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය. චතුද්දිසාති චතූහි දිසාහි. කසලමකය පත්කෙති

මුග්ගවණ්ණබසලමබය පත්බත. ඉදංබයව භගවා පටිග්ගබහසි, බතබයව
සන්ධාය වුත්තං. චත්තාබරො පන මහාරාජාබනො පඨමං ඉන්දනීලමණිමබය

පත්බත උපනාබමසුං, න බත භගවා අග්ගබහසි. තබතො ඉබම චත්තාබරොපි
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මුග්ගවණ්ණසිලාමබය පත්බත උපනාබමසුං, භගවා චත්තාබරොපි පත්බත

අග්ගබහසිබතසංපසාදානුරක්ඛණත්ථාය, බනොමහිච්ඡතාය.ගබහත්වාච පන

චත්තාබරොපි යථා එබකොව පත්බතො බහොති තථා අධිට්ඨහි, චතුන්නම්පි

එකසදිබසො පුඤ්ඤවිපාබකොඅබහොසි.එවංඑකංකත්වාඅධිට්ඨිබත පටිග්ගකහසි

භගවා පච්චග්කඝකසලමකයපත්කෙමන්ථඤ්චමධුපිණ්ඩිෙඤ්ච.පච්චග්කඝති 

පච්චග්ඝස්මිං; පාබටක්කං මහග්ඝස්මින්ති අත්බථො. අථ වා පච්චග්කඝති

අභිනබවඅබ්භුණ්බහ; තඞ්ඛබණනිබ් ත්තස්මින්ති අත්බථො.ද්බවවාචාඑබතසං

අබහසුන්ති ද්කවවාචිො. අථවා ද්වීහිවාචාහිඋපාසකභාවංපත්තාතිඅත්බථො. 
බතඑවංඋපාසකභාවං පටිබවබදත්වාභගවන්තංආහංසු–‘‘කස්සදානිභන්බත

අම්බහහිඅජ්ජපට්ඨාය අභිවාදනපච්චුට්ඨානංකාතබ් ’’න්ති? අථභගවාසීසං

පරාමසි, බකසා හත්බථ ලග්ගිංසු. බත බතසං අදාසි ‘‘ඉබම තුම්බහ
පරිහරථා’’ති.බතබකසධාතුබයොලභිත්වාඅමබතබනව අභිසිත්තාහට්ඨතුට්ඨා
භගවන්තංවන්දිත්වාපක්කමිංසු. 

රාජායතනකථානිට්ඨිතා. 

බ්රහ්මයාචනෙථා 

7. අථ බඛො භගවා සත්තාහස්ස අච්චබයනතම්හා සමාධිම්හා වුට්ඨහිත්වා 
වුත්තප්පකාරබමතංසබ් ංකච්චංනිට්ඨාබපත්වා රාජායතනමූලාපුනපිබයන 

අජපාලනිබරොබධො බතනුපසඞ්කමි. පරිවිෙක්කෙො උදපාදීති තස්මිං 
නිසින්නමත්තස්බසව සබ් බුද්ධානං ආචිණ්ණසමාචිණ්බණො අයං බචතබසො

පරිවිතක්බකො උදපාදි. කස්මා පනායං සබ් බුද්ධානං උප්පජ්ජතීති? ධම්මස්ස
මහන්තභාවං ගරුභාවං භාරියභාවං පච්චබවක්ඛණාය බ්රහ්මුනා යාචිබත

බදබසතුකාමතාය ච. ජානන්ති හි බුද්ධා ‘‘එවං පරිවිතක්කබත බ්රහ්මා

ආගන්ත්වා ධම්මබදසනං යාචිස්සති, තබතො සත්තා ධම්බම ගාරවං

උප්පාබදස්සන්ති, බ්රහ්මගරුබකො හි බලොකසන්නිවාබසො’’ති. ඉති ඉබමහි ද්වීහි
කාරබණහිඅයංවිතක්බකොඋප්පජ්ජතීති. 

තත්ථ අධිගකෙො කඛො මයායන්ති අධිගබතො බඛො බම අයං. ආලයරාමාති

සත්තා පඤ්චකාමගුබණඅල්ලීයන්ති, තස්මාබත‘‘ආලයා’’තිවුච්චන්ති.බතහි

ආලබයහි රමන්තීති ආලයරාමා. ආලබයසු රතාති ආලයරො. ආලබයසු

සුට්ඨුමුදිතාති ආලයසම්මුදිො. යදිදන්තිනිපාබතො. තස්ස ඨානං සන්ධාය ‘‘යං
ඉද’’න්ති පටිච්චසමුප්පාදං සන්ධාය ‘‘බයො අය’’න්ති එවමත්බථො දට්ඨබ්බ ො. 

ඉදප්පච්චයොපටිච්චසමුප්පාකදොතිඉබමසංපච්චයාඉදප්පච්චයා, ඉදප්පච්චයාව 

ඉදප්පච්චයො, ඉදප්පච්චයතා ච සා පටිච්චසමුප්පාබදො චාති 

ඉදප්පච්චයොපටිච්චසමුප්පාකදො. කසො මමස්ස කිලමකථොති යා අජානන්තානං

බදසනා නාම, බසො මම කලමබථො අස්ස; සා මම විබහසා අස්සාති අත්බථො. 
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භගවන්ෙන්ති භගවබතො. අනච්ඡරියාති අනු අච්ඡරියා. පටිභංසූති 

පටිභානසඞ්ඛාතස්ස ඤාණස්ස බගොචරා අබහසුං, පරිවිතක්කයිතබ් භාවං
පාපුණිංසු. 

හලන්ති එත්ථ හකාබරො නිපාතමත්බතො; අලන්ති අත්බථො. පොසිතුන්ති
බදසිතුං. අලං දානි බම ඉමං කච්බඡන අධිගතං ධම්මං බදබසතුන්ති වුත්තං

බහොති. පටිකසොෙගාමින්ති පටිබසොතං වුච්චති නිබ් ානං; නිබ් ානගාමින්ති 

අත්බථො. රාගරත්ොතිකාමරාගභවරාගදිට්ඨිරාබගනරත්තා. න දක්ඛන්තීතින

පස්සිස්සන්ති. ෙකමොඛන්කධන ආවුටාති අවිජ්ජාරාසිනා අජ්බඣොත්ථටා. 

අප්කපොස්සුක්ෙොයාතිනිරුස්සුක්කභාබවන; අබදබසතුකාමතායාති අත්බථො. 

8. යත්රහිනාමාතියස්මිංනාමබලොබක. භගවකෙොපුරකෙො පාතුරකහොසීති
ධම්මබදසනායාචනත්ථං දසසු චක්කවාළසහස්බසසු මහාබ්රහ්මාබනො ගබහත්වා

ආගම්ම භගවබතො පුරබතො පාතුරබහොසි. අප්පරජක්ඛජාතිොති පඤ්ඤාමබය

අක්ඛිම්හිඅප්පංරාගබදොසබමොහරජං එබතසංඑවංසභාවාති අප්පරජක්ඛජාතිො.

භවිස්සන්තිධම්මස්ස අඤ්ඤාොකරොතිපටිවිජ්ඣිතාබරො. 

පාතුරකහොසීති පාතුභවි. සමකලහි චින්තිකෙොති රාගාදීහි මබලහි සමබලහි

ඡහි සත්ථාබරහි චින්තිබතො. අපාපුකරෙන්ති විවර එතං. අමෙස්ස ද්වාරන්ති

අමතස්ස නිබ් ානස්ස ද්වාරභූතං අරියමග්ගං. සුණන්තු ධම්මං

විමකලනානුබුද්ධන්ති ඉබම සත්තා රාගාදිමලානං අභාවබතො විමබලන
සම්මාසම්බුද්බධන අනුබුද්ධංචතුසච්චධම්මංසුණන්තු. 

කසකල යථා පබ් ෙමුද්ධනිට්ඨිකෙොති බසලමබය එකග්ඝබන
පබ් තමුද්ධනි යථාඨිබතොව යථා චක්ඛුමා පුරිබසො සමන්තබතො ජනතං

පස්බසයය, ත්වම්පි සුබමධ සුන්දරපඤ්ඤ සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාබණන
සමන්තචක්ඛු භගවා ධම්මමයං පඤ්ඤාමයං පාසාදමාරුය්හ සයං
අබපතබසොබකො බසොකාවතිණ්ණං ජාතිජරාභිභූතඤ්ච ජනතං අබවක්ඛස්සු
උපධාරය. 

උට්කඨහීති භගවබතො ධම්මබදසනත්ථං චාරිකචරණං යාචන්බතො භණති. 

වීරාතිආදීසු භගවා වීරියවන්තතාය වීකරො. 

බදවපුත්තමච්චුකබලසාභිසඞ්ඛාරමාරානං විජිතත්තා විජිෙසඞ්ගාකමො. 

ජාතිකන්තාරාදිනිත්ථරණසමත්ථතාය සත්ථවාකහො. කාමච්ඡන්දඉණස්ස 

අභාවබතො අණකණො. 

9. අජ්කඣසනන්ති යාචනං. බුද්ධචක්ඛුනාති 
ඉන්ද්රියපබරොපරියත්තඤාබණන ච ආසයානුසයඤාබණන ච. ඉබමසඤ්හි
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ද්වින්නං ඤාණානං බුද්ධචක්ඛූති නාමං. අප්පරජක්ඛාති පඤ්ඤාචක්ඛුම්හි 

රාගාදිරජං අප්පං බයසං, බත අප්පරජක්ඛා. බයසං තං මහන්තං බත 

මහාරජක්ඛා. බයසං සද්ධාදීනි ඉන්ද්රියානි තික්ඛානි බත තික්ඛින්ද්රියා. බයසං

තානි මුදූනි බත මුදින්ද්රියා. බයසං බතබයව සද්ධාදබයො ආකාරා සුන්දරා බත 

ස්වාොරා. බයසං බතබයව සද්ධාදබයොආකාරා අසුන්දරා බත ද්වාොරා. බය

කථිතකාරණං සල්ලක්බඛන්ති, සුබඛන සක්කා බහොන්ති විඤ්ඤාබපතුං බත 

සුවිඤ්ඤාපයා. බය පරබලොකඤ්ච වජ්ජඤ්ච භයබතො පස්සන්ති බත 

පරකලොෙවජ්ජභයදස්සාවිකනො.උප්පලිනියන්ති උප්පලවබන.ඉතබරසුපිඑබසව

නබයො. අන්කෙොනිමුග්ගකපොසීනීති යානි උදකස්ස අන්බතො නිමුග්ගාබනව

බපොසයන්ති. සකමොදෙං ඨිොනීති උදබකන සමං ඨිතානි. උදෙං අච්චුග්ගම්ම

ඨිොනීතිඋදකං අතික්කමිත්වාඨිතානි. 

අපාරුොති විවටා. අමෙස්ස ද්වාරාති අරියමග්බගො. බසො හි

අමතසඞ්ඛාතස්සනිබ් ානස්ස ද්වාරං. පමුඤ්චන්තුසද්ධන්තිසබ්බ අත්තබනො

සද්ධං පමුඤ්චන්තු. පච්ඡිමපදද්වබය අයමත්බථො, අහඤ්හි අත්තබනො පගුණං
සුප්පවත්තිම්පි ඉමං පණීතං උත්තමං ධම්මං කායවාචාකලමථසඤ්ඤී හුත්වා
මනුබජසුබදවමනුස්බසසුනභාසින්ති. 

බ්රහ්මයාචනකථානිට්ඨිතා. 

පඤ්චවග්ගියෙථා 

10. පණ්ඩිකෙොති පණ්ඩිච්බචන සමන්නාගබතො.  යත්කෙොති

බවයයත්තිබයන සමන්නාගබතො. කමධාවීති ඨානුප්පත්තියා පඤ්ඤාය

සමන්නාගබතො. අප්පරජක්ඛජාතිකෙොති සමාපත්තියා වික්ඛම්භිතත්තා 

නික්කබලසජාතිබකො විසුද්ධසත්බතො. ආජානිස්සතීති සල්ලක්බඛස්සති

පටිවිජ්ඣිස්සති. භගවකෙොපි කඛො ඤාණං උදපාදීති සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණං
උප්පජ්ජි ‘‘ඉබතො සත්තමදිවසමත්ථබක කාලංකත්වා ආකඤ්චඤ්ඤායතබන

නිබ් ත්බතො’’ති. මහාජානිකයොති සත්තදිවසබ්භන්තබර පත්තබ් මග්ගඵලබතො

පරිහීනත්තා මහතී ජානි අස්සාති මහාජානිකයො අක්ඛබණ නිබ් ත්තත්තා. 

අභිකදොසොලංෙකෙොති හිබයයො කාලංකබතො, බසොපි

බනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතබන නිබ් ත්බතොති අද්දස.  හූොරාති හූපකාරා. 

පධානපහිෙත්ෙං උපට්ඨහිංසූති පධානත්ථාය බපසිතත්තභාවං 
මුබඛොදකදානාදිනාඋපට්ඨහිංසු. 

11. අන්ෙරා ච ගයං අන්ෙරා ච ක ොධින්ති උපබකො බ ොධිමණ්ඩස්ස ච

ගයාය ච අන්තබර භගවන්තං අද්දස. අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නන්ති 
අද්ධානමග්ගංපටිපන්නං. 
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සබ් ාභිභූති සබ් ං බතභූමකධම්මං අභිභවිත්වා ඨිබතො. සබ් විදූති සබ් ං

චතුභූමකධම්මං අබවදිං අඤ්ඤාසිං. සබ්ක සු ධම්කමසු අනූපලිත්කෙොති

සබ්බ සු බතභූමකධම්බමසු කබලසබලබපන අලිත්බතො. සබ් ඤ්ජකහොති

සබ් ං බතභූමකධම්මං ජහිත්වා ඨිබතො. ෙණ්හක්ඛකය විමුත්කෙොති 

තණ්හක්ඛබයනිබ් ාබනආරම්මණබතොවිමුත්බතො. සයං අභිඤ්ඤායාතිසබ් ං

චතුභූමකධම්මංඅත්තනාවජානිත්වා. ෙමුද්දිකසයයන්තිකංඅඤ්ඤං‘‘අයංබම
ආචරිබයො’’ති උද්දිබසයයං. 

නකමආචරිකයොඅත්ථීතිබලොකුත්තරධම්බම මය්හංආචරිබයොනාමනත්ථි. 

නත්ථි කම පටිපුග්ගකලොතිමය්හං පටිභාගපුග්ගබලොනාමනත්ථි. සීතිභූකෙොති 

සබ් කබලසග්ගිනිබ් ාපබනන සීතිභූබතො. කබලසානංබයව නිබ්බුතත්තා 

නිබ්බුකෙො. 

ොසීනං පුරන්ති කාසිරට්බඨ නගරං. ආහඤ්ඡං අමෙදුන්දුභින්ති
ධම්මචක්කප්පටිලාභායඅමතබභරිං පහරිස්සාමීතිගච්ඡාමි. 

අරහසිඅනන්ෙජිකනොතිඅනන්තජිබනොභවිතුං යුත්බතො. හකපයයපාවුකසොති

ආවුබසොඑවම්පිනාමභබවයය. සීසංඔෙම්කපත්වාතිසීසංචාබලත්වා. 

12. සණ්ඨකපසුන්ති කතිකං අකංසු.  ාහල්ලිකෙොති චීවර ාහුල්ලාදීනං

අත්ථාය පටිපන්බනො. පධානවිබ්භන්කෙොති පධානබතො විබ්භන්බතො භට්බඨො 

පරිහීබනො. ආවත්කෙො ාහල්ලායාතිචීවරාදි හුලභාවත්ථාය ආවත්බතො. ඔදහථ

භික්ඛකවකසොෙන්තිඋපබනථභික්ඛබවබසොතං; බසොතින්ද්රියංධම්මසවනත්ථං

අභිමුඛං කබරොථාති අත්බථො. අමෙමධිගෙන්ති අමතං නිබ් ානං මයා

අධිගතන්ති දස්බසති. ඉරියායාති දුක්කරඉරියාය. පටිපදායාති දුක්කරපටිපදාය. 

අභිජානාථ කම කනොති අභිජානාථ නු බම සමනුපස්සථ. එවරූපං

භාසිෙකමෙන්තිඑතංඑවරූපංවාකයං භාසිතන්තිඅත්බථො. අසක්ඛිකඛොභගවා

පඤ්චවග්ගිකයභික්ඛූ සඤ්ඤාකපතුන්ති‘‘අහංබුද්බධො’’තිජානාබපතුංඅසක්ඛි. 

13. චක්ඛුෙරණීති පඤ්ඤාචක්ඛුං සන්ධායාහ. ඉබතො පරං සබ් ං
පදත්ථබතො උත්තානබමව. අධිප්පායානුසන්ධිබයොජනාදිබභදබතො පන
පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමට්ඨකථායං වුත්තනබයනබවදිතබ් ං.ඉබතොපට්ඨායහි
අතිවිත්ථාරභීරුකස්ස මහාජනස්ස චිත්තං අනුරක්ඛන්තා සුත්තන්තකථං
අවණ්ණයිත්වාවිනයකථංබයවවණ්ණයිස්සාම. 

18. සාව ෙස්ස ආයස්මකෙො උපසම්පදා අකහොසීති ආසාළ්හීපුණ්ණමාය 

අට්ඨාරසහි බදවතාබකොටීහි සද්ධිං බසොතාපත්තිඵබල පතිට්ඨිතස්ස ‘‘එහි
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භික්ඛූ’’ති භගවබතො වචබනන අභිනිප්ඵන්නා සාව තස්ස ආයස්මබතො 

එහිභික්ඛූපසම්පදා අබහොසි. 

19. අථ කඛො ආයස්මකෙො ච වප්පස්සාති ආදිම්හි වප්පත්බථරස්ස 

පාටිපදදිවබස ධම්මචක්ඛුං උදපාදි, භද්දියත්බථරස්ස දුතියදිවබස, 

මහානාමත්බථරස්ස තතියදිවබස, අස්සජිත්බථරස්ස චතුත්ථියන්ති. ඉබමසඤ්ච
පන භික්ඛූනං කම්මට්ඨාබනසු උප්පන්නමලවිබසොධනත්ථං භගවා 
අන්බතොවිහාබරබයව අබහොසි. උප්පන්බන උප්පන්බන කම්මට්ඨානමබල
ආකාබසන ගන්ත්වා මලං විබනොබදසි. පක්ඛස්ස පන පඤ්චමියං සබ්බ  බත

එකබතො සන්නිපාබතත්වා අනත්තසුත්බතන ඔවදි. බතන වුත්තං ‘‘අථ කඛො

භගවාපඤ්චවග්ගිකය’’තිආදි. 

24. කෙන කඛොපනසමකයනඡකලොකෙ අරහන්කෙොකහොන්තීතිපඤ්චමියා
පක්ඛස්සබලොකස්මිංඡමනුස්සාඅරහන්බතො බහොන්තීතිඅත්බථො. 

පඤ්චවග්ගියකථානිට්ඨිතා. 

පබ් ජ්ජාෙථා 

31. පුබ් ානුපුබ් ොනන්ති පබවණිවබසන බපොරාණානුබපොරාණානන්ති

අත්බථො. කෙනකඛොපනසමකයනඑෙසට්ඨිකලොකෙ අරහන්කෙොකහොන්තීති
පුරිමාඡඉබමච පඤ්චපඤ්ඤාසාතිඅන්බතොවස්සම්හිබයව එකසට්ඨිමනුස්සා
අරහන්බතොබහොන්තීතිඅත්බථො. 

තත්ර යසආදීනං කුලපුත්තානං අයං පුබ් බයොබගො – අතීබත කර 
පඤ්චපඤ්ඤාසජනා සහායකා වග්ග න්බධන පුඤ්ඤානි කබරොන්තා

අනාථසරීරානි පටිජග්ගන්තා විචරන්ති, බත එකදිවසං ගබ්භිනිං ඉත්ථිං
කාලංකතං දිස්වා ‘‘ඣාබපස්සාමා’’ති සුසානං නීහරිංසු. බතසු පඤ්ච ජබන
‘‘තුම්බහ ඣාබපථා’’ති සුසාබන ඨබපත්වා බසසා ගාමං පවිට්ඨා. යබසො
දාරබකොතං සරීරං විජ්ඣිත්වා පරිවත්බතත්වා චඣාපයමාබනො අසුභසඤ්ඤං 
පටිලභි. බසො ඉතබරසම්පි චතුන්නං ජනානං ‘‘පස්සථ බභො ඉමං අසුචිං
පටිකූල’’න්ති දස්බසසි.බතපිතත්ථඅසුභසඤ්ඤංපටිලභිංසු.බතපඤ්චපිජනා
ගාමං ගන්ත්වා බසසසහායකානං කථයිංසු. යබසො පන දාරබකො බගහම්පි
ගන්ත්වාමාතාපිතූන්නඤ්චභරියායච කබථසි.බතසබ්බ පිඅසුභංභාවයිංසු.
අයබමබතසං පුබ් බයොබගො. බතනායස්මබතො යසස්ස නාටකජබනසු

සුසානසඤ්ඤාබයව උප්පජ්ජි, තාබයව ච උපනිස්සයසම්පත්තියා සබ්බ සං 
විබසසාධිගබමොනිබ් ත්තීති. 
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අථකඛොභගවාභික්ඛූආමන්කෙසීතිභගවායාව පච්ඡිමකත්තිකපුණ්ණමා, 
තාව  ාරාණසියං විහරන්බතො එකදිවසං බත ඛීණාසබව සට්ඨි භික්ඛූ
ආමන්බතසි. 

32. දිබ් ා නාමදිබ්බ සුවිසබයසුබලොභපාසා. මානුසා නාමමානුසබකසු

විසබයසුබලොභපාසා. මා එකෙනද්කවතිඑබකනමග්බගනද්බවමාඅගමිත්ථ. 

අස්සවනොති අස්සවනතාය. පරිහායන්තීති අනධිගතං නාධිගච්ඡන්තා
විබසසාධිගමබතොපරිහායන්ති. 

33. අන්ෙොති ලාමක හීනසත්ත. අන්ෙලික්ඛචකරොති රාගපාසං

සන්ධායාහ.තඤ්හිබසො ‘‘අන්තලික්ඛචබරො’’තිමන්ත්වාආහ. 

34. නානාදිසා නානාජනපදාති නානාදිසබතො ච නානාජනපදබතො ච. 

අනුජානාමි භික්ඛකව තුම්කහව දානි ොසු ොසු දිසාසු කෙසු කෙසු ජනපකදසු 

පබ් ාකජථාතිආදිම්හි පබ් ජ්ජාබපක්ඛං කුලපුත්තං පබ් ාබජන්බතන බය
පරබතො ‘‘න භික්ඛබව පඤ්චහි ආ ාබධහි ඵුට්බඨො පබ් ාබජතබ්බ ො’’තිආදිං
කත්වා යාව ‘‘න අන්ධමූග ධිබරො පබ් ාබජතබ්බ ො’’ති එවං පටික්ඛිත්තා

පුග්ගලා, බතවජ්බජත්වාපබ් ජ්ජාබදොසවිරහිබතොපුග්ගබලො පබ් ාබජතබ්බ ො.
බසොපි ච මාතාපිතූහි අනුඤ්ඤාබතොබයව. තස්ස අනුජානනලක්ඛණං ‘‘න 

භික්ඛබව අනනුඤ්ඤාබතො මාතාපිතූහි පුත්බතො පබ් ාබජතබ්බ ො, බයො

පබ් ාබජයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’තිඑතස්මිංසුත්බතවණ්ණයිස්සාම. 

එවංපබ් ජ්ජාබදොසවිරහිතංමාතාපිතූහිඅනුඤ්ඤාතං පබ් ාබජන්බතනාපිච

සබච අච්ඡින්නබකබසො බහොති, එකසීමාය ච අඤ්බඤපි භික්ඛූ අත්ථි, 
බකසච්බඡදනත්ථාය භණ්ඩුකම්මං ආපුච්ඡිතබ් ං. තස්ස ආපුච්ඡනාකාරං

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛබව, සඞ්ඝං අපබලොබකතුං භණ්ඩුකම්මායා’’ති එත්ථ

වණ්ණයිස්සාම. සබච ඔකාබසො බහොති, සයං පබ් ාබජතබ්බ ො. සබච

උද්බදසපරිපුච්ඡාදීහි  යාවබටො බහොති, ඔකාසං න ලභති, එබකො දහරභික්ඛු
වත්තබ්බ ො ‘‘එතං පබ් ාබජහී’’ති. අවුත්බතොපි බච දහරභික්ඛු උපජ්ඣායං

උද්දිස්ස පබ් ාබජති, වට්ටති. සබච දහරභික්ඛු නත්ථි, සාමබණබරොපි 

වත්තබ්බ ො‘‘එතංඛණ්ඩසීමංබනත්වාපබ් ාබජත්වාකාසායානිඅච්ඡාබදත්වා
එහී’’ති. සරණානි පන සයං දාතබ් ානි. එවං භික්ඛුනාව පබ් ජිබතො බහොති.

පුරිසඤ්හි භික්ඛුබතො අඤ්බඤො පබ් ාබජතුංනලභති, මාතුගාමං භික්ඛුනිබතො
අඤ්බඤො.සාමබණබරොපනසාමබණරීවා ආණත්තියාකාසායානිදාතුංලභති.
බකබසොබරොපනංබයනබකනචිකතංසුකතං. 

සබච පන භබ් රූබපො බහොති සබහතුබකො ඤාබතො යසස්සී කුලපුත්බතො, 
ඔකාසං කත්වාපි සයබමව පබ් ාබජතබ්බ ො. ‘‘මත්තිකාමුට්ඨිං ගබහත්වා 
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න්හායිත්වා බකබස බතබමත්වා ආගච්ඡාහී’’ති ච පන න විස්සජ්බජතබ්බ ො. 

පබ් ජිතුකාමානඤ්හි පඨමං  ලවඋස්සාබහො බහොති, පච්ඡා පනකාසායානි ච

බකසහරණසත්ථකඤ්ච දිස්වා උත්රසන්ති, එත්බතොබයව පලායන්ති, තස්මා

සයබමව නහානතිත්ථං බනත්වා සබච නාතිදහබරො බහොති, ‘‘නහාහී’’ති
වත්තබ්බ ො. බකසා පනස්ස සයබමව මත්තිකං ගබහත්වා බධොවිතබ් ා.
දහරකුමාරබකො පන සයං උදකං ඔතරිත්වා බගොමයමත්තිකාහි ඝංසිත්වා 

නහාබපතබ්බ ො.සබචපිස්සකච්ඡුවාපිළකාවාබහොන්ති, යථාමාතාපුත්තං න

ජිගුච්ඡති, එවබමව අජිගුච්ඡන්බතන සාධුකං හත්ථපාදසීසානි ඝංසිත්වා

නහාබපතබ්බ ො. කස්මා? එත්තබකන හි උපකාබරන කුලපුත්තා 
ආචරියුපජ්ඣාබයසු ච සාසබන ච  ලවසිබනහා තිබ් ගාරවා අනිවත්තිධම්මා

බහොන්ති, උප්පන්නංඅනභිරතිංවිබනොබදත්වාබථරභාවංපාපුණන්ති, කතඤ්ඤූ
කතබවදිබනො බහොන්ති. 

එවංනහාපනකාබලපනබකසමස්සුංඔබරොපනකාබලවා ‘‘ත්වංඤාබතො

යසස්සී, ඉදානිමයංතංනිස්සායපච්චබයහිනකලමිස්සාමා’’තිනවත්තබ්බ ො, 

අඤ්ඤාපි අනියයානිකකථා න කබථතබ් ා. අථ ඛ්වස්ස ‘‘ආවුබසො, සුට්ඨු
උපධාබරහි සතිං උපට්ඨාබපහී’’ති වත්වා තචපඤ්චකකම්මට්ඨානං

ආචික්ඛිතබ් ං, ආචික්ඛන්බතන ච වණ්ණසණ්ඨානගන්ධාසබයොකාසවබසන
අසුචිබජගුච්ඡපටිකූලභාවං නිජ්ජීවනිස්සත්තභාවං වා පාකටං කබරොන්බතන

ආචික්ඛිතබ් ං. සබචහි බසො පුබ්බ මද්දිතසඞ්ඛාබරො බහොති භාවිතභාවබනො, 

කණ්ටකබවධාබපක්බඛො විය පරිපක්කගණ්බඩො, සූරියුග්ගමනාබපක්ඛං විය ච 

පරිණතපදුමං, අථස්ස ආරද්ධමත්බත කම්මට්ඨානමනසිකාබර ඉන්දාසනි විය

පබ් බත කබලසපබ් බතචුණ්ණයමානංබයවඤාණංපවත්තති, ඛුරග්බගබයව

අරහත්තං පාපුණාති. බය හි බකචි ඛුරග්බග අරහත්තං පත්තා, සබ්බ  බත
එවරූපං සවනං ලභිත්වා කලයාණමිත්බතන ආචරිබයන දින්නනයං නිස්සාය
බනොඅනිස්සාය.තස්මාස්සආදිබතොවඑවරූපීකථා කබථතබ් ාති. 

බකබසසු පන ඔබරොපිබතසු හලිද්දිචුණ්බණන වා ගන්ධචුණ්බණන වා 
සීසඤ්චසරීරඤ්චඋබ් ට්බටත්වාගිහිගන්ධංඅපබනත්වාකාසායානිතික්ඛත්තුං
වා ද්වික්ඛත්තුං වා සකං වා පටිග්ගාබහතබ්බ ො. අථාපිස්ස හත්බථ අදත්වා

ආචරිබයො වා උපජ්ඣාබයො වා සයබමව අච්ඡාබදති, වට්ටති. සබචපි අඤ්ඤං 

දහරංවාසාමබණරංවාඋපාසකංවාආණාබපති‘‘ආවුබසො, එතානිකාසායානි
ගබහත්වා එතං අච්ඡාබදහී’’ති තංබයව වා ආණාබපති ‘‘එතානි ගබහත්වා
අච්ඡාබදහී’’තිසබ් ංවට්ටති. සබ් ංබතනභික්ඛුනාවදින්නංබහොති. 

යංපනනිවාසනංවාපාරුපනංවාඅනාණත්තියා නිවාබසතිවාපාරුපතිවා, 
තං අපබනත්වා පුන දාතබ් ං. භික්ඛුනා හි සහත්බථන වා ආණත්තියා වා

දින්නබමව කාසාවං වට්ටති, අදින්නං න වට්ටති, සබචපි තස්බසව සන්තකං
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පටුන 

බහොති, බකො පන වාබදො උපජ්ඣායමූලබක! අයං ‘‘පඨමං කෙසමස්සුං

ඔහාකරත්වා ොසායානි වත්ථානි අච්ඡාදාකපත්වා එෙංසං උත්ෙරාසඞ්ගං 

ොරාකපත්වා’’තිඑත්ථවිනිච්ඡබයො. 

භික්ඛූනං පාකදවන්දාකපත්වාතිබයතත්ථසන්නිපතිතාභික්ඛූ, බතසංපාබද 

වන්දාබපත්වා; අථ සරණග්ගහණත්ථං උක්කුටිකං නිසීදාබපත්වා අඤ්ජලිං 

පග්ගණ්හාබපත්වා එවං වබදහීති වත්තබ්බ ො. ‘‘යමහං වදාමි, තං වබදහී’’ති
වත්තබ්බ ො. අථස්ස උපජ්ඣාබයන වා ආචරිබයන වා ‘‘බුද්ධං සරණං
ගච්ඡාමී’’තිආදිනා නබයන සරණානි දාතබ් ානි යථාවුත්තපටිපාටියාව න

උප්පටිපාටියා. සබච හි එකපදම්පි එකක්ඛරම්පි උප්පටිපාටියා බදති, බුද්ධං

සරණංබයව වා තික්ඛත්තුං දත්වා පුන ඉතබරසු එබකකං තික්ඛත්තුං බදති, 

අදින්නානිබහොන්තිසරණානි. 

ඉමඤ්ච පන සරණගමනූපසම්පදං පටික්ඛිපිත්වා අනුඤ්ඤාතඋපසම්පදා 

එකබතො සුද්ධියා වට්ටති. සාමබණරපබ් ජ්ජා පන උභබතොසුද්ධියාව වට්ටති, 
බනොඑකබතො සුද්ධියා.තස්මාඋපසම්පදායසබචආචරිබයොඤත්තිබදොසඤ්බචව

කම්මවාචාබදොසඤ්ච වජ්බජත්වා කම්මං කබරොති, සුකතං බහොති. පබ් ජ්ජාය
පනඉමානිතීණිසරණානි බුකාරධකාරාදීනං යඤ්ජනානංඨානකරණසම්පදං
අහාබපන්බතබනව ආචරිබයනපි අන්බතවාසිබකනපි වත්තබ් ානි. සබච

ආචරිබයොවත්තුංසක්බකොති, අන්බතවාසිබකොන සක්බකොති; අන්බතවාසිබකො

වා සක්බකොති, ආචරිබයො න සක්බකොති; උබභොපි වා න සක්බකොන්ති, න 

වට්ටති.සබචපනඋබභොපිසක්බකොන්ති, වට්ටති. 

ඉමානි චපනදදමාබනන‘‘බුද්ධංසරණං ගච්ඡාමී’’තිඑවංඑකසම් න්ධානි

අනුනාසිකන්තානි වා කත්වා දාතබ් ානි, ‘‘බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී’’ති එවං

විච්ඡින්දිත්වා මකාරන්තානි වා කත්වා දාතබ් ානි. අන්ධෙට්ඨෙථායං නාමං
සාබවත්වා ‘‘අහං භන්බතබුද්ධරක්ඛිබතො යාවජීවංබුද්ධං සරණංගච්ඡාමී’’ති

වුත්තං, තං එකඅට්ඨකථායම්පි නත්ථි, පාළියම්පි න වුත්තං, බතසං

රුචිමත්තබමව, තස්මා න ගබහතබ් ං. න හි තථා අවදන්තස්ස සරණං
කුප්පතීති. 

අනුජානාමිභික්ඛකව ඉකමහිතීහිසරණගමකනහිපබ් ජ්ජං උපසම්පදන්ති
ඉබමහිබුද්ධංසරණංගච්ඡාමීතිආදීහිඑවංතික්ඛත්තුං උභබතොසුද්ධියාවුත්බතහි
තීහි සරණගමබනහි පබ් ජ්ජඤ්බචව උපසම්පදඤ්ච අනුජානාමීති අත්බථො.

තත්ථ යස්මා උපසම්පදා පරබතො පටික්ඛිත්තා, තස්මා සා එතරහි

සරණමත්බතබනව න රුහති. පබ් ජ්ජා පන යස්මා පරබතො ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛබව, ඉබමහි තීහි සරණගමබනහි සාමබණරපබ් ජ්ජ’’න්ති අනුඤ්ඤාතා
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එව, තස්මා සා එතරහිපි සරණමත්බතබනව රුහති. එත්තාවතා හි
සාමබණරභූමියංපතිට්ඨිබතොබහොති. 

සබච පබනසමතිමා බහොති පණ්ඩිතජාතිබකො, අථස්ස තස්මිංබයව ඨාබන 

සික්ඛාපදානිඋද්දිසිතබ් ානි.කථං? යථාභගවතාඋද්දිට්ඨානි.වුත්තඤ්බහතං– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛබව, සාමබණරානං දස සික්ඛාපදානි, බතසු ච

සාමබණබරහිසික්ඛිතුං.පාණාතිපාතාබවරමණී, අදින්නාදානා බවරමණී, 

අබ්රහ්මචරියාබවරමණී, මුසාවාදාබවරමණී, සුරාබමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා

බවරමණී, විකාලබභොජනා බවරමණී, නච්චගීතවාදිතවිසූකදස්සනා

බවරමණී, මාලාගන්ධවිබලපනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨානා බවරමණී, 

උච්චාසයනමහාසයනා බවරමණී, ජාතරූපරජතපටිග්ගහණා

බවරමණී’’ති(මහාව.106). 

අන්ධකට්ඨකථායංපන‘‘අහං, භන්බත, ඉත්ථන්නාබමොයාවජීවං පාණාතිපාතා
බවරමණිසික්ඛාපදං 

සමාදියාමී’’ති එවං සරණදානං විය සික්ඛාපදදානම්පි වුත්තං, තං බනව

පාළියංනඅට්ඨකථාසුඅත්ථි, තස්මායථාපාළියාවඋද්දිසිතබ් ානි.පබ් ජ්ජා හි

සරණගමබනබහව සිද්ධා, සික්ඛාපදානි පන බකවලං සික්ඛාපරිපූරණත්ථං 
ජානිතබ් ානි. තස්මා තානි පාළියං ආගතනබයන උග්ගබහතුං 
අසක්බකොන්තස්සයායකායචිභාසායඅත්ථවබසනපිආචික්ඛිතුංවට්ටති.යාව

පන අත්තනා සික්ඛිතබ් සික්ඛාපදානි න ජානාති, 
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණට්ඨානනිසජ්ජාදීසු පානබභොජනාදිවිධිම්හි ච න

කුසබලො බහොති, තාව බභොජනසාලං වා සලාකභාජනට්ඨානං වා අඤ්ඤං වා 

තථාරූපට්ඨානං න බපබසතබ්බ ො, සන්තිකාවචබරොබයව කාතබ්බ ො, 

 ාලදාරබකොවිය පටිජග්ගිතබ්බ ො, සබ් මස්සකප්පියාකප්පියංආචික්ඛිතබ් ං, 

නිවාසනපාරුපනාදීසු ආභිසමාචාරිබකසුවිබනතබ්බ ො. බතනාපි ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛබව, දසහඞ්බගහිසමන්නාගතං සාමබණරං නාබසතු’’න්ති (මහාව.108) 
එවංපරබතොවුත්තානිදස නාසනඞ්ගානිආරකාපරිවජ්බජත්වාආභිසමාචාරිකං
පරිපූබරන්බතනදසවිබධසීබලසාධුකං සික්ඛිතබ් න්ති. 

පබ් ජ්ජාකථානිට්ඨිතා. 

දුතියමාරෙථා 

35. මය්හං කඛො භික්ඛකවති මයා බඛොති අත්බථො. අථ වා බයො මය්හං

බයොනිබසො මනසිකාබරො, බතනබහතුනාතිඅත්බථො. පුන අනුප්පත්ොතිඑත්ථ 

විභත්තිංපරිණාබමත්වාමයාතිවත්තබ් ං. 
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දුතියමාරකථානිට්ඨිතා. 

භද්දවග්ගියෙථා 

36. භද්දවග්ගියාති බත කර රාජකුමාරා රූබපන ච චිත්බතන ච භද්දකා

වග්ග න්බධන ච විචරන්ති, තස්මා ‘‘භද්දවග්ගියා’’ති වුච්චන්ති. කෙන හි

කවොති එත්ථ බවොකාබරො නිපාතමත්බතො. ධම්මචක්ඛුං උදපාදීති බකසඤ්චි

බසොතාපත්තිමග්බගො, බකසඤ්චි සකදාගාමිමග්බගො, බකසඤ්චි

අනාගාමිමග්බගොඋදපාදි.තබයොපිහිඑබතමග්ගා ‘‘ධම්මචක්ඛූ’’තිවුච්චන්ති.

බත කර තුණ්ඩිලජාතබක තිංසධුත්තා අබහසුං, අථ තුණ්ඩිබලොවාදං සුත්වා

පඤ්චසීලානිරක්ඛිංසු; ඉදංබනසංපුබ් කම්මං. 

භද්දවග්ගියකථානිට්ඨිතා. 

උරුකවලපාටිහාරියෙථා 

37. පමුකඛොතිපුබ් ඞ්ගබමො. පාකමොක්කඛොති උත්තබමොවිසුද්ධපඤ්බඤො. 

38. අනුපහච්චාති අවිනාබසත්වා. කෙජසා කෙජන්ති අත්තබනො බතබජන

නාගස්සබතජං. පරියාදිකයයයන්තිඅභිභබවයයං, විනාබසයයංවාති. මක්ඛන්ති

බකොධං. නත්කවව ච කඛො අරහා යථා අහන්ති අත්තානං ‘‘අරහා අහ’’න්ති
මඤ්ඤමාබනොවදති. 

39. කනරඤ්ජරායංභගවාතිආදිකාගාථාබයොපච්ඡාපක්ඛිත්තා. 

44-9. විස්සජ්කජයයන්ති සුක්ඛාපනත්ථාය පසාබරත්වා ඨබපයයන්ති
අත්බථො. ‘‘භන්බත ආහර හත්ථ’’න්ති එවං වදන්බතො විය ඔණබතොති 

ආහරහත්කථො. උකයයොකජත්වාති විස්සජ්බජත්වා. මන්දාමුඛිකයොති
අග්ගිභාජනානිවුච්චන්ති. 

51. චිරපටිොතිචිරකාලබතොපට්ඨාය. 

52. කෙසමිස්සන්තිආදීසු බකසා එව බකසමිස්සං. එස නබයො සබ් ත්ථ. 

ඛාරිොජන්තිඛාරිභාබරො. 

උරුබවලපාටිහාරියකථානිට්ඨිතා. 
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බිම්බිසාරසමාගමෙථා 

55. ලට්ඨිවකනති තාලුයයාබන. සුප්පතිට්කඨ කචතිකයති අඤ්ඤතරස්මිං

වටරුක්බඛ; තස්ස කබරතං නාමං. ද්වාදසනහකෙහීති එත්ථ එකං නහුතං

දසසහස්සානි. අජ්ඣභාසීතිබතසංකඞ්ඛාච්බඡදනත්ථංඅභාසි. 

කිසකෙොවදාකනොති තාපසචරියාය කසසරීරත්තා ‘‘කසබකො’’ති
ලද්ධනාමානංතාපසානංඔවාදබකොඅනුසාසබකොසමාබනොතිඅත්බථො. අථවා
සයං කසබකො තාපබසො සමාබනො වදාබනො ච අඤ්බඤ ඔවදන්බතො

අනුසාසන්බතොතිපි අත්බථො. ෙථං පහීනන්ති බකන කාරබණන පහීනං. ඉදං
වුත්තං බහොති – ‘‘ත්වං උරුබවලවාසිඅග්ගිපරිචාරකානං තාපසානං සයං

ඔවාදාචරිබයො සමාබනො කං දිස්වා පහාසි, පුච්ඡාමි තං එතමත්ථං බකන
කාරබණනතවඅග්ගිහුත්තංපහීන’’න්ති. 

දුතියගාථාය අයමත්බථො – එබත රූපාදිබක කාබම ඉත්ථිබයො ච යඤ්ඤා 

අභිවදන්ති, ස්වාහංඑතංසබ් ම්පිරූපාදිකංකාමප්පබභදංඛන්ධුපධීසුමලන්ති 

ඤත්වා යස්මා ඉබම යිට්ඨහුතප්පබභදා යඤ්ඤා මලබමව වදන්ති, තස්මා න

යිට්බඨ නහුබතඅරඤ්ජිං; යිට්බඨවාහුබතවානාභිරමින්තිඅත්බථො. 

තතියගාථාය – අථ කෙොචරහීතිඅථක්වචරහි.බසසංඋත්තානබමව. 

චතුත්ථගාථාය – පදන්තිනිබ් ානපදං. සන්තසභාවතාය සන්ෙං. උපධීනං

අභාබවන අනුපධිෙං. රාගකඤ්චනාදීනං අභාබවන අකිඤ්චනං. තීසු භබවසු

අලග්ගතාය යං කාමභවං යඤ්ඤා වදන්ති, තස්මිම්පි කාමභබව අසත්තං.

ජාතිජරාමරණානං අභාබවන අනඤ්ඤථාභාවිං. අත්තනා භාවිබතන

මග්බගබනව අධිගන්තබ් ං, න අඤ්බඤන බකනචි අධිගබමතබ් න්ති 

අනඤ්ඤකනයයං. යස්මා ඊදිසංපදමද්දසං, තස්මානයිට්බඨනහුබතඅරඤ්ජිං.

බතනකං දස්බසති? බයො අහං බදවමනුස්සබලොකසම්පත්තිසාධබකනයිට්බඨ

න හුබත අරඤ්ජිං, බසො කං වක්ඛාමි ‘‘එත්ථ නාම බම බදවමනුස්සබලොබක
රබතොමබනො’’ති. 

56. එවං සබ් බලොබක අනභිරතිභාවං පකාබසත්වා අථ බඛො ආයස්මා
උරුබවලකස්සබපො ‘‘සාවබකොහමස්මී’’ති එවං භගවබතො සාවකභාවං
පකාබසසි. තඤ්ච බඛො ආකාබස විවිධානි පාටිහාරියානි දස්බසත්වා. 

ධම්මචක්ඛුන්තිබසොතාපත්තිමග්ගඤාණං. 

57. අස්සාසොති ආසීසනා; පත්ථනාති අත්බථො. එසාහං භන්කෙති එත්ථ

පන කඤ්චාපි මග්ගප්පටිබවබධබනවස්ස සිද්ධං සරණගමනං, තත්ථ පන

නිච්ඡයගමනබමව ගබතො, ඉදානි වාචාය අත්තසන්නියයාතනං කබරොති.
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මග්ගවබසබනවායං නියතසරණතං පත්බතො, තං පබරසං වාචාය පාකටං
කබරොන්බතො පණිපාතගමනඤ්චගච්ඡන්බතොඑවංවදති. 

58. සිඞ්ගීනික්ඛසවණ්කණොති සිඞ්ගීසුවණ්ණනික්බඛන සමානවණ්බණො. 

දසවාකසොතිදසසුඅරියවාබසසුවුත්ථවාබසො. දසධම්මවිදූතිදසකම්මපථවිදූ. දසභි 

චුකපකෙොති දසහි අබසක්බඛහි අඞ්බගහිඋබපබතො. සබ් ධිදන්කෙොතිසබ්බ සු

දන්බතො; භගවබතොහිචක්ඛුආදීසුකඤ්චි අදන්තංනාමනත්ථි. 

59. භගවන්ෙංභුත්ොවිංඔනීෙපත්ෙපාණිංඑෙමන්ෙංනිසීදීති භගවන්තං
භුත්තවන්තං පත්තබතො ච අපනීතපාණිං සල්ලක්බඛත්වා එකස්මිං පබදබස

නිසීදීති අත්බථො. අත්ථිොනන්ති බුද්ධාභිවාදනගමබනන ච ධම්මසවබනන ච

අත්ථිකානං. අභික්ෙමනීයන්ති අභිගන්තුං සක්කුබණයයං. අප්පාකිණ්ණන්ති

අනාකණ්ණං. අප්පසද්දන්ති වචනසද්බදන අප්පසද්දං. අප්පනිග්කඝොසන්ති

නගරනිග්බඝොසසද්බදන අප්පනිග්බඝොසං. විජනවාෙන්ති අනුසඤ්චරණජනස්ස

සරීරවාබතන විරහිතං. ‘‘විජනවාද’’න්තිපි පාබඨො; අන්බතො ජනවාබදන

රහිතන්ති අත්බථො. ‘‘විජනපාත’’න්තිපි පාබඨො; ජනසඤ්චාරවිරහිතන්ති

අත්බථො. මනුස්සරාහකසයයෙන්ති මනුස්සානං රහස්සකරියට්ඨානියං. 

පටිසල්ලානසාරුප්පන්ති විබවකානුරූපං. 

විම්විසාරසමාගමකථානිට්ඨිතා. 

සාරිපුත්ෙකමොග්ගල්ලානපබ් ජ්ජාෙථා 

60. සාරිපුත්ෙකමොග්ගල්ලානාතිසාරිපුත්බතොචබමොග්ගල්ලාබනොච. කෙහි

ෙතිොෙොකහොති ‘‘කයොපඨමංඅමෙංඅධිගච්ඡති, කසොආකරොකචතූ’’තිබත
කර උබභොපි ගිහිකාබල උපතිස්බසො බකොලිබතොති එවං පඤ්ඤායමානනාමා
අඩ්ඪබතයයසතමාණවකපරිවාරාගිරග්ගසමජ්ජංඅගමංසු.තත්රබනසං මහාජනං
දිස්වාඑතදබහොසි–‘‘අයංනාමඑවංමහාසත්තනිකාබයොඅප්පත්බතවස්සසබත 

මරණමුබඛ පතිස්සතී’’ති. අථ උබභොපි උට්ඨිතාය පරිසාය අඤ්ඤමඤ්ඤං
පුච්ඡිත්වා එකජ්ඣාසයා පච්චුපට්ඨිතමරණසඤ්ඤා සම්මන්තයිංසු ‘‘සම්ම

මරබණ සති අමබතනාපි භවිතබ් ං, හන්ද මයං අමතං පරිබයසාමා’’ති
අමතපරිබයසනත්ථං සඤ්චයස්ස ඡන්නපරිබ් ාජකස්ස සන්තිබක සපරිසා 
පබ් ජිත්වා කතිපාබහබනව තස්ස ඤාණවිසබය පාරං ගන්ත්වා අමතං

අපස්සන්තාපුච්ඡිංසු‘‘කංනුබඛො, ආචරිය, අඤ්බඤොබපත්ථසාබරොඅත්ථී’’ති? 

‘‘නත්ථාවුබසො, එත්තකබමව ඉද’’න්ති ච සුත්වා ‘‘තුච්ඡං ඉදං ආවුබසො

නිස්සාරං, බයො දානි අම්බහසු පඨමං අමතං අධිගච්ඡති, බසො ඉතරස්ස 
ආබරොබචතූ’’ති කතිකං අකංසු. බතන වුත්තං – ‘‘බතහි කතිකා කතා
බහොතී’’තිආදි. 
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පාසාදිකෙන අභික්ෙන්කෙනාතිආදීසු ඉත්ථම්භූතලක්ඛබණ කරණවචනං

බවදිතබ් ං. අත්ථිකෙහි උපඤ්ඤාෙං මග්ගන්ති එතං අනු න්ධනස්ස 

කාරණවචනං; ඉදඤ්හි වුත්තං බහොති – ‘‘යංනූනාහං ඉමං භික්ඛුං පිට්ඨිබතො

පිට්ඨිබතො අනු න්බධයයං, කස්මා? යස්මා ඉදං පිට්ඨිබතො පිට්ඨිබතො 
අනු න්ධනංනාමඅත්ථිබකහිඋපඤ්ඤාතංමග්ගංඤාබතොබචවඋපගබතොච
මග්බගො’’ති අත්බථො. අථ වා අත්ථිබකහි අම්බහහි ‘‘මරබණසති අමබතනාපි

භවිතබ් ’’න්ති එවං බකවලං අත්ථීති උපඤ්ඤාතං නිබ් ානං නාම, තං
මග්ගන්බතොපරිබයසන්බතොතිඑවම්බපත්ථඅත්බථො දට්ඨබ්බ ො. 

පිණ්ඩපාෙංආදායපටික්ෙමීති සුදින්නකණ්බඩවුත්තප්පකාරංඅඤ්ඤතරං
කුට්ටමූලං උපසඞ්කමිත්වා නිසීදි. සාරිපුත්බතොපි බඛො ‘‘අකාබලො බඛො තාව
පඤ්හං පුච්ඡිතු’’න්ති කාලං ආගමයමාබනො එකමන්තං ඨත්වා
වත්තපටිපත්තිපූරණත්ථං කතභත්තකච්චස්ස බථරස්ස අත්තබනො
කමණ්ඩලුබතොඋදකං දත්වාබධොතහත්ථපාබදනබථබරනසද්ධිංපටිසන්ථාරං
කත්වා පඤ්හං පුච්ඡි. බතන වුත්තං – ‘‘අථ බඛො සාරිපුත්බතො

පරිබ් ාජබකො’’තිආදි. නොහං සක්කෙොමීතිනබතඅහංසක්බකොමි.එත්ථච
පටිසම්භිදාප්පත්බතො බථබරො න එත්තකං න සක්බකොති. අථ බඛො ඉමස්ස
ධම්මගාරවං උප්පාබදස්සාමීති සබ් ාකාබරන බුද්ධවිසබය අවිසයභාවං
ගබහත්වාඑවමාහ. 

කය ධම්මා කහතුප්පභවාති බහතුප්පභවා නාම පඤ්චක්ඛන්ධා; බතනස්ස

දුක්ඛසච්චං දස්බසති. කෙසං කහතුං ෙථාගකෙො ආහාති බතසං බහතු නාම

සමුදයසච්චං; තඤ්චතථාගබතොආහාතිදස්බසති. කෙසඤ්චකයොනිකරොකධොති

බතසං උභින්නම්පි සච්චානං බයො අප්පවත්තිනිබරොබධො; තඤ්ච තථාගබතො
ආහාති අත්බථො. බතනස්ස නිබරොධසච්චං දස්බසති. මග්ගසච්චං පබනත්ථ

සරූපබතො අදස්සිතම්පි නයබතො දස්සිතං බහොති, නිබරොබධ හි වුත්බත තස්ස

සම්පාපබකො මග්බගො වුත්බතොව බහොති. අථ වා කෙසඤ්ච කයො නිකරොකධොති
එත්ථ බතසං බයො නිබරොබධො ච නිබරොධුපාබයො චාති එවං ද්බවපි සච්චානි 

දස්සිතානි බහොන්තීති. ඉදානි තබමවත්ථං පටිපාබදන්බතො ආහ – ‘‘එවංවාදී

මහාසමකණො’’ති. 

එකසවධම්කමොයදිොවකදවාතිසබචපිඉබතො උත්තරිනත්ථි, එත්තකබමව

ඉදං බසොතාපත්තිඵලමත්තබමව පත්තබ් ං, තථාපි එබසො එව ධම්බමොති

අත්බථො. පච්ච යත්ථ පදමකසොෙන්ති යං මයං පරිබයසමානා විචරාම, තං

පදමබසොකං පටිවිද්ධාත්ථ තුම්බහ; පත්තං තං තුම්බහහීති අත්බථො. අදිට්ඨං 

අබ්භතීෙං  හකෙහි ෙප්පනහකෙහීති අම්බහහි නාම ඉදං පදං  හුබකහි 
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කප්පනහුබතහි අදිට්ඨබමව අබ්භතීතං; ඉති තස්ස පදස්ස අදිට්ඨභාබවන
දීඝරත්තංඅත්තබනොමහාජානිභාවංදීබපති. 

62. ගම්භීකර ඤාණවිසකයති ගම්භීබර බචව ගම්භීරස්ස ච ඤාණස්ස 

විසයභූබත. අනුත්ෙකරඋපධිසඞ්ඛකයතිනිබ් ාබන. විමුත්කෙතිතදාරම්මණාය

විමුත්තියා විමුත්බත.  යාොසීති ‘‘එතං බම සාවකයුගං භවිස්සති අග්ගං

භද්දයුග’’න්ති වදන්බතො සාවකපාරමිඤ්ඤාබණ  යාකාසි. සාව කෙසං

ආයස්මන්ොනං උපසම්පදා අකහොසීති සා එහිභික්ඛූපසම්පදාබයව බතසං
උපසම්පදා අබහොසි. එවං උපසම්පන්බනසු ච බතසු

මහාබමොග්ගල්ලානත්බථබරො සත්තහි දිවබසහි අරහත්බත පතිට්ඨිබතො, 
සාරිපුත්තත්බථබරොඅඩ්ඪමාබසන. 

අතීබතකරඅබනොමදස්සීනාමබුද්බධොබලොබකඋදපාදි.තස්සසරබදොනාම 
තාපබසො සබක අස්සබම නානාපුප්බඵහි මණ්ඩපං කත්වා පුප්ඵාසබනබයව
භගවන්තං නිසීදාබපත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්සාපි තබථව මණ්ඩපං කත්වා
පුප්ඵාසනානි පඤ්ඤබපත්වා අග්ගසාවකභාවං පත්බථසි. පත්ථයිත්වා ච

සිරීවඩ්ඪස්ස නාම බසට්ඨිබනො බපබසසි ‘‘මයා අග්ගසාවකට්ඨානං පත්ථිතං, 
ත්වම්පිආගන්ත්වාඑකංඨානංපත්බථහී’’ති.බසට්ඨි නීලුප්පලමණ්ඩපංකත්වා

බුද්ධප්පමුඛංභික්ඛුසඞ්ඝං, තත්ථබභොබජත්වා දුතියසාවකභාවංපත්බථසි.බතසු

සරදතාපබසො සාරිපුත්තත්බථබරො ජාබතො, සිරීවඩ්බඪො 
මහාබමොග්ගල්ලානත්බථබරොතිඉදංබනසංපුබ් කම්මං. 

63. අපුත්ෙෙොයාතිආදීසුබයසංපුත්තාපබ් ජන්ති, බතසංඅපුත්තකතාය. 

යාසං පතී පබ් ජන්ති, තාසං කවධ යාය විධවාභාවාය. උභබයනාපි 

කුලුපච්කඡදාය. සඤ්චයානීති සඤ්චයස්ස අන්බතවාසිකානි. මගධානං

ගිරිබ් ජන්ති මගධානං ජනපදස්ස ගිරිබ් ජං නගරං. මහාවීරාති

මහාවීරියවන්බතො. නයමානානන්ති නයමාබනසු. භුම්මත්බථ සාමිවචනං, 

උපබයොගත්බථ වා. ො උසූයා විජානෙන්ති ධම්බමන නයන්තීති එවං
විජානන්තානංකාඉස්සා. 

සාරිපුත්තබමොග්ගල්ලානපබ් ජ්ජාකථානිට්ඨිතා. 

උපජ්ඣායවත්ෙෙථා 

64-5. අනුපජ්ඣායොති වජ්ජාවජ්ජං උපනිජ්ඣායබකන ගරුනා විරහිතා. 

අනාෙප්පසම්පන්නාතිනආකප්බපන සම්පන්නා; සමණසාරුප්පාචාරවිරහිතාති

අත්බථො. උපරිකභොජකනති බභොජනස්ස උපරි. උත්තිට්ඨපත්ෙන්ති පිණ්ඩාය

චරණකපත්තං. තස්මිඤ්හි මනුස්සා උච්ඡිට්ඨසඤ්ඤිබනො, තස්මා
උත්තිට්ඨපත්තන්ති වුත්තං. අථ වා උට්ඨහිත්වා පත්තං උපනාබමන්තීති
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පටුන 

එවම්බපත්ථ අත්බථො දට්ඨබ්බ ො. අනුජානාමි භික්ඛකව උපජ්ඣායන්ති

උපජ්ඣායං ගබහතුං අනුජානාමීති අත්බථො. පුත්ෙචිත්ෙං උපට්ඨකපස්සතීති
පුත්බතොබමඅයන්තිඑවං බගහස්සිතබපමවබසනචිත්තංඋපට්ඨබපස්සති.එස

නබයො දුතියපබදපි. සගාරවා සප්පතිස්සාති ගරුභාවඤ්බචව බජට්ඨකභාවඤ්ච 

උපට්ඨබපත්වා. සභාගවුත්තිකනොති සභාගජීවිකා. සාහූති වාතිආදීනි පඤ්ච

පදානි උපජ්ඣායභාවසම්පටිච්ඡනබවවචනානි. ොකයන විඤ්ඤාකපතීති එවං
සද්ධිවිහාරිබකන ‘‘උපජ්ඣාබයො බම භන්බත බහොහී’’ති තික්ඛත්තුං වුත්බත
සබච උපජ්ඣාබයො ‘‘සාහූ’’තිආදීසු පඤ්චසු පබදසු යස්ස කස්සචි පදස්ස
වබසනකාබයනවාවාචායවාකායවාචාහිවා‘‘ගහිබතොතයා උපජ්ඣාබයො’’ති

උපජ්ඣායග්ගහණං විඤ්ඤාබපති, ගහිබතො බහොති උපජ්ඣාබයො. ඉදබමව හි

එත්ථ උපජ්ඣායග්ගහණං, යදිදංඋපජ්ඣායස්ස ඉබමසුපඤ්චසු පබදසුයස්ස
කස්සචිපදස්ස වාචායවාසාවනංකාබයනවාඅත්ථවිඤ්ඤාපනන්ති.බකචිපන

සාධූතිසම්පටිච්ඡනං සන්ධායවදන්ති.නතංපමාණං, ආයාචනදානමත්බතනහි

ගහිබතො බහොති උපජ්ඣාබයො, න එත්ථ සම්පටිච්ඡනං අඞ්ගං.
සද්ධිවිහාරිබකනාපි න බකවලං ඉමිනා බම පබදන උපජ්ඣාබයො ගහිබතොති 

ඤාතුං වට්ටති. ‘‘අජ්ජතග්බග දානි බථබරො මය්හං භාබරො, අහම්පි බථරස්ස
භාබරො’’ති ඉදම්පිඤාතුංවට්ටති. 

66. ෙත්රායංසම්මාවත්ෙනාතියංවුත්තංසම්මාවත්තිතබ් න්ති, තත්රඅයං

සම්මාවත්තනා. ොලස්කසව උට්ඨාය උපාහනා ඔමුඤ්චිත්වාති සචස්ස
පච්චූසකාබල චඞ්කමනත්ථාය වා බධොතපාදපරිහරණත්ථාය වා පටිමුක්කා

උපාහනාපාදගතාබහොන්ති, තාකාලස්බසවඋට්ඨායඅපබනත්වා. දන්ෙෙට්ඨං

දාෙබ් න්ති මහන්තං මජ්ඣිමං ඛුද්දකන්ති තීණි දන්තකට්ඨානි උපබනත්වා

තබතො යං තීණි දිවසානි ගණ්හාති, චතුත්ථදිවසබතො පට්ඨාය තාදිසබමව

දාතබ් ං. සබච අනියමං කත්වා යං වා තං වා ගණ්හාති, අථ යාදිසං ලභති
තාදිසංදාතබ් ං. 

මුකඛොදෙං දාෙබ් න්තිසීතඤ්චඋණ්හඤ්ච උදකංඋපබනත්වාතබතොයං

තීණි දිවසානි වළඤ්බජති, චතුත්ථදිවසබතො පට්ඨාය තාදිසබමව 

මුඛබධොවබනොදකං දාතබ් ං.සබචඅනියමංකත්වායංවාතංවා ගණ්හාති, අථ

යාදිසං ලභති තාදිසං දාතබ් ං. සබච දුවිධම්පි වළඤ්බජති, දුවිධම්පි 
උපබනතබ් ං. උදකං මුඛබධොවනට්ඨාබන ඨබපත්වා වච්චකුටිබතො පට්ඨාය 

සම්මජ්ජිතබ් ං. බථබර වච්චකුටිං ගබත පරිබවණං සම්මජ්ජිතබ් ං; එවං
පරිබවණං අසුඤ්ඤං බහොති. බථබර වච්චකුටිබතො අනික්ඛන්බතබයව ආසනං

පඤ්ඤබපතබ් ං. සරීරකච්චං කත්වා ආගන්ත්වා තස්මිං නිසින්නස්ස ‘‘සකච

යාගු කහොතී’’තිආදිනා නබයන වුත්තවත්තං කාතබ් ං. උක්ලාකපොති බකනචි
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කචවබරන සඞ්කණ්බණො, සබච පන අඤ්බඤො කචවබරො නත්ථි, 

උදකඵුසිතාබනවබහොන්ති, හත්බථනපිපමජ්ජිතබ්බ ො. 

සගුණංෙත්වාතිද්බවචීවරානිඑකබතො කත්වා, තාඑකබතොකතාද්බවපි

සඞ්ඝාටිබයො දාතබ් ා. සබ් ඤ්හි චීවරං සඞ්ඝටිතත්තා ‘‘සඞ්ඝාටී’’ති වුච්චති.

බතන වුත්තං – ‘‘සඞ්ඝාටිබයො දාතබ් ා’’ති. නාතිදූකර ගන්ෙබ් ං

නාච්චාසන්කනතිඑත්ථසබචඋපජ්ඣායං නිවත්තිත්වාඔබලොබකන්තංඑබකන

වාද්වීහිවාපදවීතිහාබරහිසම්පාපුණාති, එත්තාවතා නාතිදූබරනාච්චාසන්බන

ගබතො බහොතීති බවදිතබ් ං. පත්ෙපරියාපන්නං පටිග්ගකහෙබ් න්ති සබච
උපජ්ඣාබයනභික්ඛාචාබරයාගුයාවාභත්බතවාලද්බධ පත්බතොඋණ්බහොවා

භාරිබකො වා බහොති, අත්තබනො පත්තං තස්ස දත්වා බසො පත්බතො 

ගබහතබ්බ ොති අත්බථො. න උපජ්ඣායස්ස භණමානස්ස අන්ෙරන්ෙරා ෙථා 

ඔපාකෙෙබ් ාති අන්තරඝබර වා අඤ්ඤත්ර වා භණමානස්ස අනිට්ඨිබත තස්ස
වචබන අඤ්ඤාකථානසමුට්ඨාබපතබ් ා.ඉබතොපට්ඨායචපනයත්ථයත්ථ

නකාබරන පටිබසබධො කරියති, සබ් ත්ථ දුක්කටාපත්ති බවදිතබ් ා. අයඤ්හි

ඛන්ධකධම්මතා. ආපත්තිසාමන්ො භණමාකනොති
පදබසොධම්මදුට්ඨුල්ලාදිවබසන ආපත්තියා ආසන්නවාචං භණමාබනො. 

නිවාකරෙබ්ක ොති ‘‘කං භන්බත ඊදිසං නාම වත්තුං වට්ටති, ආපත්ති න
බහොතී’’ති එවං පුච්ඡන්බතන විය වාබරතබ්බ ො. වාබරස්සාමීති පන කත්වා

‘‘මහල්ලක, මාඑවංභණා’’තිනවත්තබ්බ ො. 

පඨමෙරං ආගන්ත්වාති සබච ආසන්බන ගාබමො බහොති, විහාබර වා

ගිලාබනො භික්ඛු බහොති, ගාමබතො පඨමතරං ආගන්තබ් ං. සබච දූබර ගාබමො 

බහොති, උපජ්ඣාබයනසද්ධිංආගච්ඡන්බතොනත්ථි, බතබනවසද්ධිංගාමබතො
නික්ඛමිත්වා චීවබරන පත්තං බවබඨත්වා අන්තරාමග්ගබතො පඨමතරං

ආගන්තබ් ං. එවංනිවත්තන්බතනපඨමතරංආගන්ත්වාආසනපඤ්ඤාපනාදි

සබ් ං කච්චං කාතබ් ං. සින්නං කහොතීති තින්තං බසදග්ගහිතං. චතුරඞ්ගුලං

ෙණ්ණංඋස්සාකරත්වාතිකණ්ණංචතුරඞ්ගුලප්පමාණං අතිබරකංකත්වාඑවං

චීවරංසංහරිතබ් ං.කංකාරණා? මාමජ්කඣ භඞ්කගොඅකහොසීති.සමංකත්වා

සංහරිතස්සහිමජ්බඣභඞ්බගොබහොති, තබතොනිච්චං භිජ්ජමානංදුබ් ලංබහොති
තංනිවාරණත්ථබමතං වුත්තං. තස්මා යථා අජ්ජ භඞ්ගට්ඨාබනබයවස්බවන

භිජ්ජති, තථාදිවබසදිවබසචතුරඞ්ගුලංඋස්සාබරත්වා සංහරිතබ් ං. ඔකභොකග

ොය න්ධනංොෙබ් න්තිකාය න්ධනං සංහරිත්වාචීවරබභොබගපක්ඛිපිත්වා
ඨබපතබ් ං. 

සකච පිණ්ඩපාකෙො කහොතීති එත්ථ බයො ගාබමබයව වා අන්තරඝබර වා

පටික්කමබන වාභුඤ්ජිත්වාආගච්ඡති, පිණ්ඩංවානලභති, තස්සපිණ්ඩපාබතො
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න බහොති, ගාබම අභුත්තස්ස පන ලද්ධභික්ඛස්ස වා බහොති; තස්මා ‘‘සබච

පිණ්ඩපාබතොබහොතී’’තිආදි වුත්තං.සබචපිතස්සනබහොති, භුඤ්ජිතුකාබමොච

බහොති, උදකං දත්වා අත්තනා ලද්ධබතොපි පිණ්ඩපාබතො උපබනතබ්බ ො. 

පානීකයන පුච්ඡිෙබ්ක ොති භුඤ්ජමාබනො තික්ඛත්තුං ‘‘පානීයං භන්බත

ආහරියතූ’’ති පානීබයන පුච්ඡිතබ්බ ො. සබච කාබලො අත්ථි, උපජ්ඣාබය

භුත්බතසයං භුඤ්ජිතබ් ං. සබචඋපකට්බඨොකාබලො, පානීයං උපජ්ඣායස්ස 

සන්තිබකඨබපත්වාසයම්පිභුඤ්ජිතබ් ං. 

අනන්ෙරහිොයාති තට්ටිකධම්මඛණ්ඩාදීසු බයන බකනචි අනත්ථතාය
පංසුසක්ඛරමිස්සාය භූමියා පත්බථො න ඨබපතබ්බ ොති අත්බථො. සබච පන

කාළවණ්ණකතා වා සුධා ද්ධා වා බහොති නිරජමත්තිකා, තථාරූපාය භූමියා 
ඨබපතුං වට්ටති. බධොතවාලිකායපි ඨබපතුං වට්ටති. පංසුරජසක්ඛරාදීසු න
වට්ටති. තත්ර පන පණ්ණං වා ආධාරකං වා ඨබපත්වා තත්ර නික්ඛිපිතබ්බ ො. 

පාරකෙො අන්ෙං ඔරකෙො කභොගන්ති ඉදං චීවරවංසාදීනං බහට්ඨා හත්ථං 
පබවබසත්වාඅභිමුබඛනහත්බථනසණිකංනික්ඛිපනත්ථංවුත්තං.අන්බතපන
ගබහත්වා බභොබගන චීවරවංසාදීනං උපරි නික්ඛිපන්තස්ස භිත්තියං බභොබගො

පටිහඤ්ඤති, තස්මාතථාන කාතබ් ං. 

චුණ්ණං සන්කනෙබ් න්ති න්හානචුණ්ණං උදබකන බතබමත්වා පිණ්ඩි

කාතබ් ා. එෙමන්ෙං නික්ඛිපිෙබ් න්තිඑකස්මිංනිද්ධූබමඨාබනඨබපතබ් ං.
ජන්තාඝබර පරිකම්මං නාම අඞ්ගාරමත්තිකඋණ්බහොදකදානාදිකං සබ් ං

කච්චං. උදකෙපි පරිෙම්මන්ති අඞ්ගපච්චඞ්ගඝංසනාදිකං සබ් ං කච්චං. 

පානීකයන පුච්ඡිෙබ්ක ොති ජන්තාඝබර උණ්හසන්තාබපන පිපාසා බහොති, 
තස්මාපුච්ඡිතබ්බ ො. 

සකච උස්සහතීති සබච පබහොති; න බකනචි බගලඤ්බඤන අභිභූබතො

බහොති; අගිලාබනන හි සද්ධිවිහාරිබකන සට්ඨිවස්බසනාපි සබ් ං 

උපජ්ඣායවත්තංකාතබ් ං, අනාදබරනඅකබරොන්තස්සවත්තබභබදදුක්කටං. 
නකාරපටිසංයුත්බතසු පන පබදසු ගිලානස්සාපි පටික්ඛිත්තකරියං

කබරොන්තස්ස දුක්කටබමව. අප්පටිඝංසන්කෙනාතිභූමියං අප්පටිඝංසන්බතන. 

ෙවාටපිට්ඨන්ති කවාටඤ්ච පිට්ඨසඞ්ඝාතඤ්ච අච්ඡුපන්බතන. සන්ොනෙන්ති

යංකඤ්චිකීටකුලාවකමක්කටකසුත්තාදි. උල්කලොොපඨමංඔහාකරෙබ් න්ති
උල්බලොකබතො පඨමං උල්බලොකං ආදිංකත්වා අවහරිතබ් න්ති අත්බථො. 

ආකලොෙසන්ධිෙණ්ණභාගාති ආබලොකසන්ධිභාගා ච කණ්ණභාගා ච
අන්තර ාහිරවාතපානකවාටකානි ච ගබ්භස්ස ච චත්තාබරො බකොණා
පමජ්ජිතබ් ාතිඅත්බථො. 
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පටුන 

යථාපඤ්ඤත්ෙං පඤ්ඤකපෙබ් න්ති යථා පඨමං පඤ්ඤත්තං අබහොසි, 
තබථව පඤ්ඤබපතබ් ං. එතදත්ථබමව හි යථාපඤ්ඤත්තං සල්ලක්බඛත්වා
නීහරිත්වා එකමන්තං නික්ඛිපිතබ් න්ති පුරිමවත්තං පඤ්ඤත්තං. සබච පන

පඨමං අජානන්බතන බකනචි පඤ්ඤත්තං අබහොසි, සමන්තබතො භිත්තිං
ද්වඞ්ගුලමත්බතන වා තිවඞ්ගුලමත්බතන වා බමොබචත්වා පඤ්ඤබපතබ් ං.

ඉදඤ්හි පඤ්ඤාපනවත්තං. සබච කටසාරබකො බහොති අතිමහන්බතො ච, 

ඡින්දිත්වා බකොටිංනිවත්බතත්වා  න්ධිත්වා පඤ්ඤබපතබ්බ ො. සබචබකොටිං

නිවත්බතත්වා  න්ධිතුං න ජානාති, න ඡින්දිතබ්බ ො. පුරත්ථිමා වාෙපානා

ථකෙෙබ් ාති පුරත්ථිමාය වාතපානා ථබකතබ් ා. එවං බසසාපි වාතපානා
ථබකතබ් ා. 

වූපොකසෙබ්ක ොති අඤ්ඤත්ථ බනතබ්බ ො. වූපොසාකපෙබ්ක ොති
අඤ්බඤො භික්ඛු වත්තබ්බ ො ‘‘බථරං ගබහත්වා අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡා’’ති 

විකවකචෙබ් න්ති විස්සජ්ජාබපතබ් ං. විකවචාකපෙබ් න්ති අඤ්බඤො

වත්තබ්බ ො ‘‘බථරං දිට්ඨිගතං විස්සජ්ජාබපහී’’ති. උස්සුක්ෙං ොෙබ් න්ති
පරිවාසදානත්ථංබසොබසොභික්ඛුඋපසඞ්කමිත්වායාචිතබ්බ ො.සබච අත්තනා

පටි බලොබහොති, අත්තනාවදාතබ්බ ො.බනොබචපටි බලොබහොති, අඤ්බඤන

දාබපතබ්බ ො. කින්තිනුකඛොතිබකනනුබඛොඋපාබයන.එසනබයොසබ් ත්ථ. 

ලහොයවා පරිණාකමයයාතිඋක්බඛපනීයංඅකත්වාතජ්ජනීයංවානියස්සංවා 
කබරයයාති අත්බථො. බතන හි ‘‘උපජ්ඣායස්ස උක්බඛපනීයකම්මං
කත්තුකාබමො සඞ්බඝො’’ති ඤත්වා එකබමකං භික්ඛුං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘මා
භන්බත අම්හාකං උපජ්ඣායස්ස කම්මං කරිත්ථා’’ති යාචිතබ් ා. සබච

කබරොන්තිබයව, ‘‘තජ්ජනීයං වා නියස්සං වා කබරොථා’’ති යාචිතබ් ා. සබච

කබරොන්තිබයව, අථ උපජ්ඣාබයො ‘‘සම්මා වත්තථ භන්බත’’ති යාචිතබ්බ ො. 
ඉති තං සම්මා වත්තාබපත්වා ‘‘පටිප්පස්සම්බභථ භන්බත කම්ම’’න්ති භික්ඛූ 
යාචිතබ් ා. 

සම්පරිවත්ෙෙං සම්පරිවත්ෙෙන්ති සම්පරිවත්බතත්වා සම්පරිවත්බතත්වා. 

නචඅච්ඡින්කනකථකව පක්ෙමිෙබ් න්තියදිඅප්පමත්තකම්පිරජනංගළති, 

න තාව පක්කමිතබ් ං. න උපජ්ඣායං අනාපුච්ඡා එෙච්චස්ස පත්කෙො

දාෙබ්ක ොතිආදි සබ් ං උපජ්ඣායස්ස විසභාගපුග්ගලවබසන කථිතං. න

උපජ්ඣායං අනාපුච්ඡා ගාකමො පවිසිෙබ්ක ොති පිණ්ඩාය වා අඤ්බඤන වා
කරණීබයන පවිසිතුකාබමන ආපුච්ඡිත්වාව පවිසිතබ්බ ො. සබච උපජ්ඣාබයො

කාලස්බසව වුට්ඨාය දූරං භික්ඛාචාරං ගන්තුකාබමො බහොති, ‘‘දහරා පිණ්ඩාය
පවිසන්තූ’’තිවත්වාගන්තබ් ං.අවත්වාගබත පරිබවණංගන්ත්වාඋපජ්ඣායං

අපස්සන්බතන ගාමං පවිසිතුං වට්ටති. සබච ගාමං පවිසන්බතොපි පස්සති, 
දිට්ඨට්ඨානබතොපට්ඨායආපුච්ඡිතුංබයවවට්ටති. 
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නසුසානංගන්ෙබ් න්තිවාසත්ථායවා දස්සනත්ථායවානගන්තබ් ං. න

දිසාපක්ෙමිෙබ් ාති එත්ථපක්කමිතුකාබමනකම්මංආචික්ඛිත්වා යාවතතියං

යාචිතබ්බ ො. සබච අනුජානාති, සාධු; බනො බච අනුජානාති, තං නිස්සාය

වසබතො චස්ස උද්බදබසො වා පරිපුච්ඡා වා කම්මට්ඨානං වා න සම්පජ්ජති, 

උපජ්ඣාබයො  ාබලො බහොති අ යත්බතො, බකවලං අත්තබනො සන්තිබක

වසාබපතුකාමතාය එව ගන්තුං න බදති, එවරූබප නිවාබරන්බතපි ගන්තුං

වට්ටති. වුට්ඨානමස්ස ආගකමෙබ් න්ති බගලඤ්ඤබතො වුට්ඨානං අස්ස

ආගබමතබ් ං; න කත්ථචි ගන්තබ් ං. සබච අඤ්බඤො භික්ඛු උපට්ඨාබකො

අත්ථි, බභසජ්ජං පරිබයසිත්වා තස්ස හත්බථ දත්වා ‘‘භන්බත අයං
උපට්ඨහිස්සතී’’තිවත්වාගන්තබ් ං. 

උපජ්ඣායවත්තකථානිට්ඨිතා. 

සද්ධිවිහාරිෙවත්ෙෙථා 

67. උපජ්ඣාබයන සද්ධිවිහාරිකම්හිසම්මාවත්තනායං– සඞ්ගකහෙබ්ක ො

අනුග්ගකහෙබ්ක ොතිඋද්බදසාදීහිස්සසඞ්ගබහොච අනුග්ගබහොචකත්තබ්බ ො.

තත්ථ උද්කදකසොතිපාළිවාචනං. පරිපුච්ඡාතිපාළියාඅත්ථවණ්ණනා. ඔවාකදොති

අබනොතිණ්බණ වත්ථුස්මිං ‘‘ඉදං කබරොහි, ඉදං මා කරිත්ථා’’ති වචනං. 

අනුසාසනීති ඔතිණ්බණ වත්ථුස්මිං. අපි ච ඔතිණ්බණ වා අබනොතිණ්බණ වා

පඨමං වචනං ඔවාබදො; පුනප්පුනං වචනං අනුසාසනීති. සකච උපජ්ඣායස්ස

පත්කෙො කහොතීති සබච අතිබරකපත්බතො බහොති. එස නබයො සබ් ත්ථ. 

පරික්ඛාකරොතිඅඤ්බඤොපිසමණපරික්ඛාබරො.ඉධ උස්සුක්කංනාමධම්මිබකන
නබයන උප්පජ්ජමානඋපායපරිබයසනං. ඉබතො පරං දන්තකට්ඨදානං ආදිං
කත්වා ආචමනකුම්භියා උදකාසිඤ්චනපරිබයොසානං වත්තං ගිලානස්බසව 

සද්ධිවිහාරිකස්ස කාතබ් ං. අනභිරතිවූපකාසනාදි පන අගිලානස්සාපි

කත්තබ් බමව. චීවරං රජන්කෙනාති ‘‘එවං රබජයයාසී’’ති උපජ්ඣායබතො
උපායං සුත්වාරජන්බතන.බසසංවුත්තනබයබනවබවදිතබ් ං. 

සද්ධිවිහාරිකවත්තකථානිට්ඨිතා. 

නසම්මාවත්ෙනාදිෙථා 

68. නසම්මාවත්ෙන්තීතියථාපඤ්ඤත්තංඋපජ්ඣායවත්තංනපූබරන්ති. 

කයො න සම්මා වත්කෙයයාති බයො යථාපඤ්ඤත්තං වත්තං න පූබරයය; බසො

දුක්කටං ආපජ්ජතීති අත්බථො. පණාකමෙබ්ක ොති අපසාබදතබ්බ ො. න

අධිමත්ෙංකපමංකහොතීතිඋපජ්ඣායම්හි අධිමත්තංබගහස්සිතබපමංනබහොති. 

නාධිමත්ො භාවනා කහොතීති අධිමත්තා බමත්තාභාවනා න බහොති; 
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වුත්තපටිපක්ඛනබයන සුක්කපක්බඛො බවදිතබ්බ ො. අලං පණාකමතුන්ති
යුත්බතොපණාබමතුං. 

අප්පණාකමන්කෙො උපජ්ඣාකයො සාතිසාකරො කහොතීති සබදොබසො බහොති, 

ආපත්තිං ආපජ්ජති; තස්මා න සම්මා වත්තන්බතො පණාබමතබ්බ ොව. න
සම්මාවත්තනායචයාවචීවරරජනංතාවවත්බතඅකරියමාබනඋපජ්ඣායස්ස 

පරිහානි බහොති. තස්මා තං අකබරොන්තස්ස නිස්සයමුත්තකස්සාපි 
අමුත්තකස්සාපි ආපත්තිබයව. එකච්චස්ස පත්තදානබතො පට්ඨාය
අමුත්තකනිස්සයස්බසව ආපත්ති. 

සද්ධිවිහාරිකා සම්මා වත්තන්ති, උපජ්ඣාබයො සම්මා න වත්තති, 

උපජ්ඣායස්සආපත්ති.උපජ්ඣාබයොසම්මාවත්තති, සද්ධිවිහාරිකාසම්මාන 

වත්තන්ති, බතසං ආපත්ති. උපජ්ඣාබය වත්තං සාදියන්බත සද්ධිවිහාරිකා

 හුකාපි බහොන්ති, සබ්බ සං ආපත්ති. සබච උපජ්ඣාබයො ‘‘මය්හං

උපට්ඨාබකො අත්ථි, තුම්බහ අත්තබනො සජ්ඣායමනසිකාරාදීසු බයොගං

කබරොථා’’ති වදති, සද්ධිවිහාරිකානං අනාපත්ති.සබච උපජ්ඣාබයොසාදියනං

වාඅසාදියනංවානජානාති,  ාබලොබහොති, සද්ධිවිහාරිකා හුකා.බතසු එබකො

වත්තසම්පන්බනො භික්ඛු ‘‘උපජ්ඣායස්ස කච්චං අහං කරිස්සාමි, තුම්බහ 
අප්බපොස්සුක්කා විහරථා’’ති එවඤ්බච අත්තබනො භාරං කත්වා ඉතබර

විස්සජ්බජති, තස්සභාරකරණබතොපට්ඨායබතසංඅනාපත්ති. 

නසම්මාවත්තනාදිකථානිට්ඨිතා. 

රාධබ්රාහ්මණවත්ථුෙථා 

69. රාධබ්රාහ්මණවත්ථුස්මිං – කඤ්චාපි ආයස්මා සාරිපුත්බතො භගවතා 
 ාරාණසියංතීහිසරණගමබනහිඅනුඤ්ඤාතං පබ් ජ්ජඤ්බචවඋපසම්පදඤ්ච

ජානාති, භගවා පන තං ලහුකං උපසම්පදං පටික්ඛිපිත්වා
ඤත්තිචතුත්ථකම්බමනගරුකංකත්වාඋපසම්පදං අනුඤ්ඤාතුකාබමො.අථස්ස
බථබරො අජ්ඣාසයං විදිත්වා ‘‘කථාහං භන්බත තං බ්රාහ්මණං පබ් ාබජමි

උපසම්පාබදමී’’තිආහ.බුද්ධානඤ්හිපරිසාඅජ්ඣාසයකුසලාබහොන්ති, අයඤ්ච
බුද්ධපරිසායඅග්බගො. 

 යත්කෙනභික්ඛුනාපටි කලනාතිඑත්ථ  යත්බතොනාමයස්සසාට්ඨකථං

විනයපිටකං වාචුග්ගතං පවත්තති, තස්මිං අසති යස්ස අන්තමබසො ඉදං

ඤත්තිචතුත්ථකම්මවාචාමත්තම්පි සුග්ගහිතං බහොති, වාචුග්ගතං පවත්තති, 

අයම්පි ඉමස්මිං අත්බථ  යත්කෙො. බයො පන කාසබසොසබසම්හාදිනා වා
බගලඤ්බඤන ඔට්ඨදන්තජිව්හාදීනං වා අසම්පත්තියා පරියත්තියං වා 
අකතපරිචයත්තා න සක්බකොති පරිමණ්ඩබලහි පද යඤ්ජබනහි කම්මවාචං
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සාබවතුං,  යඤ්ජනං වා පදං වා හාබපති, අඤ්ඤථා වා වත්තබ් ං අඤ්ඤථා

වදති, අයං අප්පටි කලො. තබ්බිපරීබතො ඉමස්මිං අත්බථ ‘‘පටි බලො’’ති 

බවදිතබ්බ ො. සඞ්කඝොඤාකපෙබ්ක ොතිසඞ්බඝොජානාබපතබ්බ ො.තබතො පරං

යංසඞ්බඝොජානාබපතබ්බ ො, තංදස්බසතුං‘‘සුණාතුබමභන්බත’’තිආදිමාහ. 

71. උපසම්පන්නසමනන්ෙරාති උපසම්පන්බනො හුත්වා සමනන්තරා. 

අනාචාරං ආචරතීති පණ්ණත්තිවීතික්කමං කබරොති. උල්ලුම්පතු මන්ති

උද්ධරතුමං, අකුසලාවුට්ඨාබපත්වාකුසබල පතිට්ඨබපතු; සාමබණරභාවාවා

උද්ධරිත්වා භික්ඛුභාබව පතිට්ඨාබපතූති. අනුෙම්පං උපාදායාති අනුද්දයං

පටිච්ච; මයිඅනුකප්පංකත්වාති අත්බථො. 

73. අට්ඨිො කහොතීති නිච්චප්පවත්තිනී බහොති. චත්ොකරො නිස්සකයති
චත්තාබරො පච්චබය. යස්මා චත්තාබරො පච්චබය නිස්සාය අත්තභාබවො

පවත්තති, තස්මාබතනිස්සයාතිවුච්චන්ති. 

රාධබ්රාහ්මණවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

ආචරියවත්ෙෙථා 

75. කින්ොයං භික්ඛු කහොතීති කං බත අයං භික්ඛු බහොති. අඤ්කඤහි

ඔවදිකයො අනුසාසිකයොති අඤ්බඤහි ඔවදිතබ්බ ො බචව අනුසාසිතබ්බ ො ච. 

 ාහල්ලාය ආවත්කෙො යදිදං ගණ න්ධිෙන්ති ගණ න්බධො එතස්ස

 ාහුල්ලස්ස අත්ථීති ගණ න්ධිකං,  ාහුල්ලං. යං ඉදං ගණ න්ධිකං නාම

 ාහුල්ලං, තදත්ථායඅතිලහුංත්වංආපන්බනොතිවුත්තංබහොති. 

76. අ යත්ොති පඤ්ඤාබවයයත්තිබයන විරහිතා. අඤ්ඤත්ෙකරොපි

අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ොති පසූබරො පරිබ් ාජබකො. බසො කර ‘‘ධම්මං
බථබනස්සාමී’’ති උදායිත්බථරස්ස සන්තිබක පබ් ජිත්වා බතන සහධම්මිකං

වුච්චමාබනො තස්ස වාදං ආබරොබපසි. අනුජානාමි භික්ඛකව  යත්කෙන

භික්ඛුනාතිආදිම්හි  යත්බතො පුබ්බ  භික්ඛුබනොවාදකවණ්ණනායං
වුත්තලක්ඛබණොබයව. බයො පන අන්බතවාසිබනො වා සද්ධිවිහාරිකස්ස වා

ගිලානස්සසක්බකොතිඋපට්ඨානාදීනිකාතුං, අයංඉධපටි බලොති අධිප්බපබතො.
වුත්තම්පිබචතං– 

‘‘පඤ්චහුපාලි, අඞ්බගහි සමන්නාගබතන භික්ඛුනා

උපසම්පාබදතබ් ං, නිස්සබයො දාතබ්බ ො, සාමබණබරො

උපට්ඨාබපතබ්බ ො.කතබමහි පඤ්චහි? පටි බලොබහොතිඅන්බතවාසිංවා

සද්ධිවිහාරිං වා ගිලානං උපට්ඨාතුං වා උපට්ඨාබපතුං වා, අනභිරතං
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වූපකාබසතුං වා වූපකාසාබපතුං වා, උප්පන්නං කුක්කුච්චං ධම්මබතො

විබනොබදතුං, අභිධම්බමවිබනතුං, අභිවිනබය විබනතූ’’න්ති(පරි.418). 

77. පක්ඛසඞ්ෙන්කෙසූතිතිත්ථියපක්ඛසඞ්කන්බතසු. අනුජානාමිභික්ඛකව

ආචරියන්ති ආචාරසමාචාරසික්ඛාපනකං ආචරියං අනුජානාමි. ආචරිකයො

භික්ඛකව අන්කෙවාසිෙම්හීතිආදි සබ් ං ‘‘උපජ්ඣාබයො භික්ඛබව
සද්ධිවිහාරිකම්හී’’තිආදිනා නබයන වුත්තවබසබනව බවදිතබ් ං. 
නාමමත්තබමවහිඑත්ථනානං. 

ආචරියවත්තකථානිට්ඨිතා. 

පණාමනාඛමනාෙථා 

80. අන්කෙවාසිොආචරිකයසුනසම්මාවත්ෙන්තීතිඑත්ථපනයංපුබ්බ  

‘‘නසම්මාවත්තනාය ච යාව චීවරරජනං, තාව වත්බත අකරියමාබන

උපජ්ඣායස්ස පරිහානි බහොති, තස්මා තං අකබරොන්තස්ස

නිස්සයමුත්තකස්සාපි අමුත්තකස්සාපි ආපත්තිබයවා’’ති ච, ‘‘එකච්චස්ස
පත්තදානබතො පට්ඨාය අමුත්තකනිස්සයස්බසව ආපත්තී’’ති ච ලක්ඛණං

වුත්තං, නබතබනවලක්ඛබණනනිස්සයන්බතවාසිකස්සආපත්ති බවදිතබ් ා.

නිස්සයන්බතවාසිබකන හි යාව ආචරියං නිස්සාය වසති, තාව සබ් ං 
ආචරියවත්තං කාතබ් ං. පබ් ජ්ජාඋපසම්පදාධම්මන්බතවාසිබකහි පන 

නිස්සයමුත්තබකහිපි ආදිබතොපට්ඨායයාවචීවරරජනං, තාවවත්තං කාතබ් ං; 
අනාපුච්ඡිත්වා පත්තදානාදිම්හි පන එබතසං අනාපත්ති. එබතසු ච 
පබ් ජ්ජන්බතවාසිබකො ච උපසම්පදන්බතවාසිබකො ච ආචරියස්ස යාවජීවං

භාබරො. නිස්සයන්බතවාසිබකොචධම්මන්බතවාසිබකොචයාවසමීබපවසන්ති, 
තාවබදව. තස්මා ආචරිබයනාපි බතසු සම්මා වත්තිතබ් ං.

ආචරියන්බතවාසිබකසුහිබයොබයොනසම්මා වත්තති, තස්සතස්සආපත්ති. 

පණාමනාඛමනාකථානිට්ඨිතා. 

නිස්සයපටිප්පස්සද්ධිෙථා 

83. උපජ්ඣායම්හා නිස්සයපටිප්පස්සද්ධීසු – උපජ්ඣාකයො පක්ෙන්කෙො

වාතිආදීසුඅයංවිනිච්ඡබයො– පක්ෙන්කෙොතිතම්හාආවාසාවිප්පවසිතුකාබමො
පක්කන්බතො දිසං ගබතො. එවං ගබත ච පන තස්මිං සබච විහාබර

නිස්සයදායබකොඅත්ථි, යස්සසන්තිබකඅඤ්ඤදාපි නිස්සබයොවාගහිතපුබ්බ ො

බහොති, බයො වා එකසම්බභොගපරිබභොබගො, තස්ස සන්තිබක නිස්සබයො 

ගබහතබ්බ ො, එකදිවසම්පිපරිහාබරොනත්ථි. සබචතාදිබසොනත්ථි, අඤ්බඤො

ලජ්ජීබපසබලො අත්ථි, තස්සලජ්ජීබපසලභාවංජානන්බතනතදබහවනිස්සබයො
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පටුන 

යාචිතබ්බ ො.සබචබදති, ඉච්බචතංකුසලං.අථපන‘‘තුම්හාකංඋපජ්ඣාබයො

ලහුංආගමිස්සතී’’තිපුච්ඡති, උපජ්ඣාබයනචතථාවුත්තං, ‘‘ආම, භන්බත’’ති
වත්තබ් ං. සබච වදති ‘‘බතන හි උපජ්ඣායස්ස ආගමනං ආගබමථා’’ති

වට්ටති.අථපනස්සපකතියා බපසලභාවංනජානාති, චත්තාරිපඤ්චදිවසානි
තස්ස භික්ඛුබනො සභාගතං ඔබලොබකත්වා ඔකාසං කාබරත්වා නිස්සබයො
ගබහතබ්බ ො. 

සබච පන විහාබර නිස්සයදායබකො නත්ථි, උපජ්ඣාබයො ච ‘‘අහං

කතිපාබහන ආගමිස්සාමි, මාඋක්කණ්ඨිත්ථා’’තිවත්වාගබතො, යාවආගමනා
පරිහාබරො ලබ්භති. අථාපි නං තත්ථ මනුස්සා පරිච්ඡින්නකාලබතො උත්තරිපි

පඤ්චවා දසවා දිවසානි වාබසන්තිබයව, බතනවිහාරංපවත්තිබපබසතබ් ා

‘‘දහරා මා උක්කණ්ඨන්තු, අහං අසුකදිවසං නාම ආගමිස්සාමී’’ති. එවම්පි
පරිහාබරොලබ්භති.අථ ආගච්ඡබතොඅන්තරාමග්බගනදීපූබරනවාබචොරාදීහිවා

උපද්දබවො බහොති, බථබරො උදබකොසක්කනං වා ආගබමති, සහාබය වා

පරිබයසති, තඤ්බචපවත්තිංදහරාසුණන්ති, යාවආගමනාපරිහාබරො ලබ්භති.

සබච පන බසො ‘‘ඉබධවාහං වසිස්සාමී’’ති පහිණති, පරිහාබරො නත්ථි. යත්ථ 

නිස්සබයොලබ්භති, තත්ථගන්තබ් ං. 

විබ්භන්බතපනකාලඞ්කබතපක්ඛසඞ්කන්බතවා එකදිවසම්පි පරිහාබරො

නත්ථි. යත්ථ නිස්සබයො ලබ්භති, තත්ථ ගන්තබ් ං. ආණත්තීති පන
නිස්සයපණාමනා වුච්චති. තස්මා ‘‘පණාබමමි ත’’න්ති වා ‘‘මා ඉධ
පටික්කමී’’ති වා ‘‘නීහර බත පත්තචීවර’’න්ති වා ‘‘නාහං තයා 
උපට්ඨාතබ්බ ො’’ති වාති ඉමිනා පාළිනබයන ‘‘මා මං ගාමප්පබවසනං
ආපුච්ඡී’’තිආදිනා පාළිමුත්තකනබයනවාබයොනිස්සයපණාමනායපණාමිබතො

බහොති, බතනඋපජ්ඣාබයො ඛමාබපතබ්බ ො. 

සබචආදිබතොවනඛමති, දණ්ඩකම්මංආහරිත්වාතික්ඛත්තුංතාව සයබමව

ඛමාබපතබ්බ ො. බනො බච ඛමති, තස්මිං විහාබර මහාබථබර ගබහත්වා

ඛමාබපතබ්බ ො. බනො බච ඛමති, සාමන්තවිහාබර භික්ඛූ ගබහත්වා

ඛමාබපතබ්බ ො. සබච එවම්පි න ඛමති, අඤ්ඤත්ථ ගන්ත්වා උපජ්ඣායස්ස

සභාගානං සන්තිබක වසිතබ් ං ‘‘අප්බපව නාම සභාගානං බම සන්තිබක

වසතීතිඤත්වාපිඛබමයයා’’ති.සබචඑවම්පින ඛමති, තබත්රවවසිතබ් ං.තත්ර

බචදුබ්භික්ඛාදිබදොබසනනසක්කාබහොතිවසිතුං, තංබයවවිහාරංආගන්ත්වා
අඤ්ඤස්ස සන්තිබක නිස්සයං ගබහත්වා වසිතුං වට්ටති. අයමාණත්තියං
විනිච්ඡබයො. 

ආචරියම්හා නිස්සයපටිප්පස්සද්ධීසු ආචරිකයො පක්ෙන්කෙො වා කහොතීති

එත්ථ බකොචි ආචරිබයො ආපුච්ඡිත්වා පක්කමති, බකොචි අනාපුච්ඡිත්වා.
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අන්බතවාසිබකොපි එවබමව. තත්ර සබච අන්බතවාසිබකො ආචරියං ආපුච්ඡති

‘‘අසුකං නාම භන්බත ඨානං ගන්තුං ඉච්ඡාමි බකනචිබදව කරණීබයනා’’ති, 

ආචරිබයන ච ‘‘කදා ගමිස්සසී’’ති වුත්බතො ‘‘සායන්බහ වා රත්තිං වා

උට්ඨහිත්වා ගමිස්සාමී’’ති වදති, ආචරිබයොපි ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡති, 
තඞ්ඛණඤ්බඤවනිස්සබයොපටිප්පස්සම්භති. 

සබච පන ‘‘භන්බත අසුකං නාම ඨානං ගන්තුකාබමොම්හී’’ති වුත්බත

ආචරිබයො‘‘අසුකස්මිංනාමගාබමපිණ්ඩායචරිත්වා පච්ඡාජානිස්සසී’’තිවදති, 

බසො ච ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡති, තබතො බච ගබතො, සුගබතො. සබච පන න

ගච්ඡති, නිස්සබයොනපටිප්පස්සම්භති.අථාපි‘‘ගච්ඡාමී’’තිවුත්බත ආචරිබයන

‘‘මා තාව ගච්ඡ, රත්තිං මන්බතත්වා ජානිස්සාමා’’ති වුත්බතො මන්බතත්වා 

ගච්ඡති, සුගබතො. බනො බච ගච්ඡති, නිස්සබයො න පටිප්පස්සම්භති. ආචරියං
අනාපුච්ඡා පක්කමන්තස්ස පන උපචාරසීමාතික්කබම නිස්සබයො
පටිප්පස්සම්භති. අන්බතොඋපචාරසීමබතො පටිනිවත්තන්තස්ස න
පටිප්පස්සම්භති. 

සබචපනආචරිබයොඅන්බතවාසිකංආපුච්ඡති‘‘ආවුබසොඅසුකංනාමඨානං 

ගමිස්සාමී’’ති, අන්බතවාසිබකන ච ‘‘කදා’’ති වුත්බත ‘‘සායන්බහ වා

රත්තිභාබග වා’’ති වදති, අන්බතවාසිබකොපි ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡති, 
තඞ්ඛණඤ්බඤවනිස්සබයො පටිප්පස්සම්භති. 

සබචපනආචරිබයො‘‘ස්බවපිණ්ඩායචරිත්වාගමිස්සාමී’’තිවදති, ඉතබරො

ච ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡති, එකදිවසං තාව නිස්සබයො න පටිප්පස්සම්භති, 
පුනදිවබසපටිප්පස්සද්බධොබහොති. ‘‘අසුකස්මිංනාමගාබමපිණ්ඩායචරිත්වා 

ජානිස්සාමිමමගමනංවාඅගමනංවා’’තිවත්වාසබචනගච්ඡති, නිස්සබයොන 
පටිප්පස්සම්භති. අථාපි ‘‘ගච්ඡාමී’’ති වුත්බත අන්බතවාසිබකන ‘‘මා තාව

ගච්ඡථ, රත්තිංමන්බතත්වාජානිස්සථා’’තිවුත්බතො මන්බතත්වාපිනගච්ඡති, 
නිස්සබයොනපටිප්පස්සම්භති. 

සබචඋබභොපිආචරියන්බතවාසිකාබකනචිකරණීබයන හිසීමංගච්ඡන්ති, 

තබතොබචආචරිබයොගමියචිත්බතඋප්පන්බනඅනාපුච්ඡාවගන්ත්වාද්වින්නං 

බලඩ්ඩුපාතානං අන්බතොබයවනිවත්තති, නිස්සබයොන පටිප්පස්සම්භති.සබච

ද්බව බලඩ්ඩුපාබත අතික්කමිත්වා නිවත්තති, පටිප්පස්සද්බධො බහොති.

ආචරියුපජ්ඣායා ද්බවබලඩ්ඩුපාබතඅතික්කම්මඅඤ්ඤස්මිංවිහාබරවසන්ති, 
නිස්සබයො පටිප්පස්සම්භති. 

ආචරිබය විබ්භන්බත කාලඞ්කබත පක්ඛසඞ්කන්බත ච තඞ්ඛණඤ්බඤව 

පටිප්පස්සම්භති. ආණත්තියං පන සබචපි ආචරිබයො මුඤ්චිතුකාබමොව හුත්වා
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නිස්සයපණාමනාය පණාබමති, අන්බතවාසිබකො ච ‘‘කඤ්චාපි මං ආචරිබයො

පණාබමති, අථ බඛො හදබයන මුදුබකො’’ති සාලබයොව බහොති, නිස්සබයො න

පටිප්පස්සම්භතිබයව.සබචපිආචරිබයො සාලබයො, අන්බතවාසිබකො නිරාලබයො, 

‘‘න දානි ඉමං නිස්සාය වසිස්සාමී’’ති ධුරං නික්ඛිපති, එවම්පි න
පටිප්පස්සම්භති.උභින්නංසාලයභාබව පනනපටිප්පස්සම්භතිබයව.උභින්නං
ධුරනික්බඛබපන පටිප්පස්සම්භති. පණාමිබතන දණ්ඩකම්මං ආහරිත්වා

තික්ඛත්තුං ඛමාබපතබ්බ ො. බනො බච ඛමති, උපජ්ඣාබය වුත්තනබයන 
පටිපජ්ජිතබ් ං. 

උපජ්ඣාකයන වා සකමොධානගකෙොති එත්ථ දස්සනසවනවබසන
සබමොධානංබවදිතබ් ං.සබචහිආචරියංනිස්සායවසන්බතොසද්ධිවිහාරිබකො 
එකවිහාබරබචතියංවාවන්දන්තංඑකගාබමපිණ්ඩායවාචරන්තංඋපජ්ඣායං

පස්සති, නිස්සබයොපටිප්පස්සම්භති.උපජ්ඣාබයොපස්සති, සද්ධිවිහාරිබකොපන

නපස්සති, න පටිප්පස්සම්භති.මග්ගප්පටිපන්නංවාආකාබසනවාගච්ඡන්තං

උපජ්ඣායං දිස්වා දූරත්තා භික්ඛූති ජානාති, උපජ්ඣාබයොති න ජානාති, න

පටිප්පස්සම්භති. සබච ජානාති, පටිප්පස්සම්භති. උපරිපාසාබද උපජ්ඣාබයො

වසති, බහට්ඨා සද්ධිවිහාරිබකො, තං අදිස්වාව යාගුං පිවිත්වා පක්කමති, 

ආසනසාලාය වා නිසින්නං අදිස්වාව එකමන්බත භුඤ්ජිත්වා පක්කමති, 

ධම්මස්සවනමණ්ඩබප වා නිසින්නම්පි තං අදිස්වාව ධම්මං සුත්වා පක්කමති, 
නිස්සබයො න පටිප්පස්සම්භති. එවං තාව දස්සනවබසන සබමොධානං 
බවදිතබ් ං. 

සවනවබසනපනසබචඋපජ්ඣායස්සවිහාබරවා අන්තරඝබරවාධම්මං 

කබථන්තස්සඅනුබමොදනං වාකබරොන්තස්සසද්දංසුත්වා ‘‘උපජ්ඣායස්සබම

සද්බදො’’ති සඤ්ජානාති, නිස්සබයො පටිප්පස්සම්භති. අසඤ්ජානන්තස්ස න
පටිප්පස්සම්භතීතිඅයංසබමොධාබනවිනිච්ඡබයො. 

නිස්සයපටිප්පස්සද්ධිකථානිට්ඨිතා. 

උපසම්පාකදෙබ් පඤ්චෙෙථා 

84. ඉදානි යං පුබ්බ  ‘‘අනුජානාමි භික්ඛබව  යත්බතන භික්ඛුනා

පටි බලන දසවස්බසනවා අතිබරකදසවස්බසනවාඋපසම්පාබදතුං, නිස්සයං

දාතු’’න්තිසඞ්බඛපබතො උපජ්ඣායාචරියානංලක්ඛණංවුත්තං, තංවිත්ථාරබතො

දස්බසතුං ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගකෙනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

පඤ්චහි අඞ්කගහීති පඤ්චහි අගුණඞ්බගහි. බසො හි සීලක්ඛන්ධාදීහි

අසමන්නාගතත්තාව අගුණඞ්බගහි සමන්නාගබතො බහොති. න

උපසම්පාකදෙබ් න්ති උපජ්ඣාබයන හුත්වා න උපසම්පාබදතබ් ං. න
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පටුන 

නිස්සකයො දාෙබ්ක ොතිආචරිබයනහුත්වානිස්සබයොනදාතබ්බ ො.එත්ථචන
අබසක්බඛන සීලක්ඛන්බධනාතිචඅත්තනානඅබසක්බඛනාතිචඅස්සද්බධොති

ච ආදීසු තීසු පඤ්චබකසු අයුත්තවබසන පටික්බඛබපො කබතො, න
ආපත්තිඅඞ්ගවබසන. බයො හි අබසක්බඛහි සීලක්ඛන්ධාදීහි අසමන්නාගබතො
පබරචතත්ථසමාදබපතුංඅසක්බකොන්බතො අස්සද්ධියාදිබදොසයුත්බතොවහුත්වා

පරිසංපරිහරති, තස්සපරිසාසීලාදීහි පරිහායතිබයව, නවඩ්ඪති.තස්මාබතන

නඋපසම්පාබදතබ් න්තිආදිඅයුත්තවබසන වුත්තං, නආපත්තිඅඞ්ගවබසන.න
හි ඛීණාසවස්බසව උපජ්ඣායාචරියභාබවො භගවතා අනුඤ්ඤාබතො. යදි

තස්බසවඅනුඤ්ඤාබතො අභවිස්ස, ‘‘සබචඋපජ්ඣායස්ස අනභිරති උප්පන්නා

බහොතී’’තිආදිංනවබදයය.යස්මාපනඛීණාසවස්සපරිසාසීලාදීහින පරිහායති, 
තස්මා ‘‘පඤ්චහි භික්ඛබව අඞ්බගහි සමන්නාගබතන භික්ඛුනා 
උපසම්පාබදතබ් ’’න්තිආදිවුත්තං. 

අධිසීකලසීලවිපන්කනොතිආදීසුපාරාජිකඤ්ච සඞ්ඝාදිබසසඤ්චආපන්බනො
අධිසීබල සීලවිපන්බනො නාම. ඉතබර පඤ්චාපත්තික්ඛන්බධ ආපන්බනො 

අජ්ඣාචාකර ආචාරවිපන්කනො නාම. සම්මාදිට්ඨිං පහාය අන්තග්ගාහිකාය

දිට්ඨියාසමන්නාගබතො අතිදිට්ඨියා දිට්ඨිවිපන්කනොනාම. යත්තකංසුතංපරිසං

පරිහරන්තස්ස ඉච්ඡිතබ් ං, බතන විරහිතත්තා අප්පස්සුකෙො. යං බතන

ජානිතබ් ං ආපත්තාදි, තස්ස අජානනබතො දුප්පඤ්කඤො. ඉමස්මිං පඤ්චබක

පුරිමානි තීණි පදානි අයුත්තවබසන වුත්තානි, පච්ඡිමානි ද්බව
ආපත්තිඅඞ්ගවබසන. 

ආපත්තිං න ජානාතීති ‘‘ඉදං නාම මයා කත’’න්ති වුත්බත ‘‘ඉමං නාම

ආපත්තිං අයං ආපන්බනො’’ති න ජානාති. වුට්ඨානං න ජානාතීති 

වුට්ඨානගාමිනිබතොවාබදසනාගාමිනිබතොවාආපත්තිබතොඑවංනාමවුට්ඨානං
බහොතීති න ජානාති. ඉමස්මිං පඤ්චබක පුරිමානි ද්බව පදානි අයුත්තවබසන

වුත්තානි, පච්ඡිමානි තීණිආපත්තිඅඞ්ගවබසන. 

ආභිසමාචාරිොය සික්ඛායාති ඛන්ධකවත්බත විබනතුං න පටි බලො

බහොතීති අත්බථො. ආදිබ්රහ්මචරියොයාති බසක්ඛපණ්ණත්තියං විබනතුං න

පටි බලොති අත්බථො. අභිධම්කමතිනාමරූපපරිච්බඡබදවිබනතුංනපටි බලොති 

අත්බථො. අභිවිනකයතිසකබලවිනයපිටබකවිබනතුංනපටි බලොති අත්බථො. 

විකනතුං න පටි කලොති ච සබ් ත්ථ සික්ඛාබපතුං න සක්බකොතීති අත්බථො. 

ධම්මකෙො විකවකචතුන්ති ධම්බමන කාරබණන විස්සජ්ජාබපතුං. ඉමස්මි

පඤ්චබක සබ් පබදසු ආපත්ති. ආපත්තිං න ජානාතීතිආදිපඤ්චකස්මිම්පි 
සබ් පබදසුආපත්ති.ඌනදසවස්සපරිබයොසානපඤ්චබකපිඑබසවනබයො.ඉති

ආදිබතො තබයො පඤ්චකා, චතුත්බථ තීණි පදානි, පඤ්චබම ද්බව පදානීති
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සබ්බ පි චත්තාබරො පඤ්චකා අයුත්තවබසන වුත්තා. චතුත්ථපඤ්චබක ද්බව

පදානි, පඤ්චබම තීණි, ඡට්ඨසත්තමඅට්ඨමා තබයො පඤ්චකාති සබ්බ පි

චත්තාබරො පඤ්චකා ආපත්තිඅඞ්ගවබසන වුත්තා; සුක්කපක්බඛ අට්ඨසු
අනාපත්තිබයවාති. 

උපසම්පාබදතබ් පඤ්චකකථානිට්ඨිතා. 

උපසම්පාකදෙබ් ඡක්ෙෙථා 

85. ඡක්බකසු ඌනදසවස්සපදං විබසබසො, තං සබ් ත්ථ ආපත්තිකරං.

බසසං වුත්තනබයබනව බවදිතබ් ං. තත්ථ උභයානි කඛො පනස්ස

පාතිකමොක්ඛානි විත්ථාකරන න ස්වාගොනි කහොන්තීති උභබතොවිභඞ්ගවබසන

න ස්වාගතානි. න සුවිභත්ොනීති මාතිකාවිභඞ්ගවබසන. න සුප්පවත්තීනීති

වාචුග්ගතවබසන. නසුවිනිච්ඡිොනි සුත්ෙකසොඅනු යඤ්ජනකසොතිමාතිකාබතො
චවිභඞ්ගබතොචනසුට්ඨු විනිච්ඡිතානි. 

උපසම්පාබදතබ් ඡක්කකථානිට්ඨිතා. 

අඤ්ඤතිත්ථියපුබ් වත්ථුෙථා 

86. අඤ්ඤතිත්ථියපුබ් වත්ථුස්මිං – බයො තාව අයං පසූබරො, බසො 
තිත්ථියපක්කන්තකත්තානඋපසම්පාබදතබ්බ ො. බයො පනඅඤ්බඤොපිනයිධ

පබ් ජිතපුබ්බ ො ආගච්ඡති, තස්මිං යං කත්තබ් ං තං දස්බසතුං ‘‘කයො කසො

භික්ඛකව අඤ්කඤොපී’’තිආදිමාහ. තත්ථ ෙස්ස චත්ොකරො මාකස පරිවාකසො 

දාෙබ්ක ොතිඅයංතිත්ථියපරිවාබසොනාම; අප්පටිච්ඡන්නපරිවාබසොතිපිවුච්චති. 

අයං පනනග්ගපරිබ් ාජකස්බසවආජීවකස්ස වා අබචලකස්ස වා දාතබ්බ ො. 
සබච බසොපි සාටකං වා වාළකම් ලාදීනං අඤ්ඤතරං තිත්ථියද්ධජං වා

නිවාබසත්වා ආගච්ඡති, නාස්ස පරිවාබසො දාතබ්බ ො. අඤ්ඤස්ස පන 
තාපසපණ්ඩරඞ්ගාදිකස්සනදාතබ්බ ොව. 

පඨමංකෙසමස්සුන්තිආදිනාතස්සආදිබතොව සාමබණරපබ් ජ්ජංදස්බසති.
එවං පබ් ාබජන්බතහි පන තස්මිං සඞ්ඝමජ්බඣ නිසින්බනබයව ‘‘ත්වං

පබ් ාබජහි, ත්වංආචරිබයොබහොහි, ත්වංඋපජ්ඣාබයොබහොහී’’ති බථරාභික්ඛූ
නවත්තබ් ා.එවංවුත්තාහිසබචතස්සආචරියුපජ්ඣායභාබවන ජිගුච්ඡන්තා

න සම්පටිච්ඡන්ති, අථ බසො ‘‘නයිබම මය්හං සද්දහන්තී’’ති කුජ්ඣිත්වාපි
ගච්බඡයය. තස්මා තං එකමන්තං බනත්වා තස්ස ආචරියුපජ්ඣායා 
පරිබයසිතබ් ා. 

87. එවං කඛො භික්ඛකව අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො ආරාධකෙො කහොති, එවං 

අනාරාධකෙොති අයමස්ස පරිවාසවත්තදස්සනත්ථං මාතිකා. ෙථඤ්ච 
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භික්ඛකවතිආදි තස්බසව විභඞ්බගො. තත්ථ අතිොකලන ගාමං පවිසතීති

භික්ඛූනං වත්තකරණබවලායබමව ගාමං පිණ්ඩාය පවිසති. අතිදිවා

පටික්ෙමතීති කුලඝබරසු ඉත්ථිපුරිසදාරකදාරිකාදීහි සද්ධිං බගහස්සිතකථං
කබථන්බතො තත්බථව භුඤ්ජිත්වා භික්ඛූසු පත්තචීවරං පටිසාබමත්වා 

උද්බදසපරිපුච්ඡාදීනි වා කබරොන්බතසු පටිසල්ලීබනසු වා ආගච්ඡති; න

උපජ්ඣායවත්තං නාචරියවත්තංකබරොති, අඤ්ඤදත්ථුවසනට්ඨානංපවිසිත්වා

නිද්දායති. එවම්පි භික්ඛකව අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො අනාරාධකෙො කහොතීති
එවම්පි කබරොන්බතොපරිවාසවත්තස්සසම්පාදබකොපූරබකොනබහොති. 

කවසියාකගොචකරො වාතිආදීසු කවසියාති ආමිසකඤ්චික්ඛසම්පදානාදිනා

සුලභජ්ඣාචාරා රූපූපජීවිකා ඉත්ථිබයො. විධවාති මතපතිකා වා පවුත්ථපතිකා

වා ඉත්ථිබයො; තා බයන බකනචි සද්ධිං මිත්තභාවං පත්බථන්ති. 

ථුල්ලකුමාරිොති බයොබ් න්නප්පත්තා බයොබ් න්නාතීතා වා කුමාරිබයො; තා

පුරිසාධිප්පායාව විචරන්ති, බයන බකනචි සද්ධිං මිත්තභාවං පත්බථන්ති. 

පණ්ඩොති උස්සන්නකබලසා අවූපසන්තපරිළාහා නපුංසකා; බත

පරිළාහබවගාභිභූතා බයන බකනචි සද්ධිං මිත්තභාවං පත්බථන්ති. 

භික්ඛුනිකයොති සමානපබ් ජ්ජා ඉත්ථිබයො; තාහි සද්ධිං ඛිප්පබමව විස්සාබසො

බහොති, තබතොසීලං භිජ්ජති. 

තත්ථ බවසියානං කුබලසු කුලුපබකො හුත්වා පිණ්ඩපාතචරියාදීහි වා
අපදිසිත්වා සිබනහසන්ථවජාබතන හදබයන අභිණ්හදස්සනසල්ලාපකාමතාය

තාසං සන්තිකං උපසඞ්කමන්බතො ‘‘බවසියාබගොචබරො’’ති වුච්චති, බසො
නචිරස්බසව ‘‘අසුකබවසියා සද්ධිං ගබතො’’ති වත්තබ් තං පාපුණාති. එස 

නබයො සබ් ත්ථ. සබච පන බවසියාදබයො සලාකභත්තාදීනි බදන්ති, භික්ඛූහි
සද්ධිං ගන්ත්වා සද්ධිංබයව භුඤ්ජිත්වා වා ගබහත්වා වා ආගන්තුං වට්ටති.
ගිලානා භික්ඛුනිබයො ඔවදිතුං වා ධම්මං වා බදබසතුං උද්බදසපරිපුච්ඡාදීනි වා
දාතුං ගච්ඡන්බතහි භික්ඛූහිසද්ධිං ගන්තුං වට්ටති. බයො පනතථාආගන්ත්වා 

මිත්තසන්ථවවබසනගච්ඡති, අයංඅනාරාධබකොබහොති. 

උච්චාවචානි ෙරණීයානීති මහන්තඛුද්දකානි කම්මානි. තත්ථ ඝණ්ටිං
පහරිත්වා සමග්බගන සඞ්බඝන සන්නිපතිත්වා කත්තබ් ානි 

බචතියමහාපාසාදපටිසඞ්ඛරණාදීනි කම්මානි උච්චානි නාම. 
චීවරබධොවනරජනාදීනි ඛන්ධකපරියාපන්නානි ච අග්ගිසාලවත්තාදීනි

ආභිසමාචාරිකානි අවචානි නාම. ෙත්ථ න දක්කඛො කහොතීති බතසු කම්බමසු

බඡබකො සුසික්ඛිබතො න බහොති. න අනලකසොති උට්ඨානවීරියසම්පන්බනො න

බහොති; ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස කම්මං අත්ථී’’ති සුත්වා පබගව භත්තකච්චං කත්වා

ගබ්භන්තරංපවිසිත්වායාවදත්ථංසුපිත්වාසායංනික්ඛමති. ෙතු්රපායායාතිබතසු
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කම්බමසු උපායභූතාය. වීමංසායාති ඨානුප්පත්තිකවීමංසාය. ‘‘ඉදබමවං

කත්තබ් ං, ඉදබමවංන කත්තබ් ’’න්තිතස්මිංබයවඛබණඋප්පන්නපඤ්ඤාය

සමන්නාගබතොනබහොති. නඅලංොතුංනඅලංසංවිධාතුන්තිසහත්ථාපිකාතුං

සමත්බථොනබහොති; ‘‘ගණ්හථභන්බත, ගණ්හදහර, ගණ්හසාමබණර, සබච

තුම්බහවානකරිස්සථ, අම්බහවාන කරිස්සාම, බකොදානිඉමංකරිස්සතී’’ති
එවං උස්සාහං ජබනත්වා සංවිධාතුං අඤ්ඤමඤ්ඤං කාබරතුම්පි සමත්බථො න

බහොති. භික්ඛූහි ‘‘කම්මං කරිස්සාමා’’ති වුත්බත කඤ්චි බරොගං අපදිසති, 

භික්ඛූනංකම්මංකබරොන්තානංසමීබපබනවවිචරති, සීසබමවදස්බසති, අයම්පි
අනාරාධබකොබහොති. 

න තිබ් ච්ඡන්කදො කහොතීති  ලවච්ඡන්බදො න බහොති. උද්කදකසති

පාළිපරියාපුණබන. පරිපුච්ඡායාතිඅත්ථසවබන. අධිසීකලතිපාතිබමොක්ඛසීබල. 

අධිචිත්කෙති බලොකයසමාධිභාවනාය. අධිපඤ්ඤායාති
බලොකුත්තරමග්ගභාවනාය. 

සඞ්ෙන්කෙො කහොතීති ඉධාගබතො බහොති. ෙස්ස සත්ථුකනොති තස්ස

තිත්ථායතනසාමිකස්ස. ෙස්ස දිට්ඨියාති තස්ස සන්තකාය ලද්ධියා. ඉදානි
සාබයව ලද්ධි යස්මා තස්ස තිත්ථකරස්ස ඛමති බචව රුච්චති ච ‘‘ඉදබමව

සච්ච’’න්ති ච දළ්හග්ගාබහන ගහිතා; තස්මා තස්ස ඛන්ති රුචි ආදාබයොති
වුච්චති. බතනවුත්තං – ‘‘තස්ස ඛන්තියාතස්ස රුචියාතස්සආදායස්සා’’ති. 

අවණ්කණ භඤ්ඤමාකනති ගරහාය භඤ්ඤමානාය. අනභිරද්කධොති

අපරිපුණ්ණසඞ්කප්බපො; බනො පග්ගහිතචිත්බතො. උදග්කගොති

අබ්භුන්නතකායචිත්බතො. ඉදං භික්ඛකව සඞ්ඝාෙනිෙං අඤ්ඤතිත්ථියපුබ් ස්ස 

අනාරාධනීයස්මින්ති භික්ඛබව යමිදං තස්ස සත්ථුබනො තස්බසව ච ලද්ධියා 
අවණ්බණ භඤ්ඤමාබන ‘‘කං ඉබම පරං ගරහන්තී’’ති

කායවචීවිකාරනිබ් ත්තකං අනත්තමනත්තං, බුද්ධාදීනඤ්ච අවණ්බණ

භඤ්ඤමාබනඅත්තමනත්තං, යඤ්චතස්බසව සත්ථුබනොතස්බසවචලද්ධියා

වණ්බණ භඤ්ඤමාබන අත්තමනත්තං, බුද්ධාදීනඤ්ච වණ්ණභණබන

අනත්තමනත්තං, ඉදංඅඤ්ඤතිත්ථියපුබ් ස්සඅනාරාධනීයස්මිං සඞ්ඝාතනිකං, 

අනාරාධබක පරිවාසවත්තං අපූරබක කම්බම ඉදං ලිඞ්ගං, ඉදං ලක්ඛණං, 

ඉදමචලප්පමාණන්ති වුත්තං බහොති. එවං අනාරාධකෙො කඛො භික්ඛකව 

අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්ක ො ආගකෙො න උපසම්පාකදෙබ්ක ොති ඉබතො එබකනපි
අඞ්බගන සමන්නාගබතො න උපසම්පාබදතබ්බ ො. සුක්කපක්බඛ සබ් ං
වුත්තවිපල්ලාබසන බවදිතබ් ං. 

එවං ආරාධකෙො කඛො භික්ඛකවති එවං නාතිකාබලන ගාමප්පබවසනා

නාතිදිවා පටික්කමනං, න බවසියාදිබගොචරතා, සබ්රහ්මචාරීනං කච්බචසු 
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දක්ඛතාදි, උද්බදසාදීසු තිබ් ච්ඡන්දතා, තිත්ථියානං අවණ්ණභණබන

අත්තමනතා, බුද්ධාදීනං අවණ්ණභණබන අනත්තමනතා, තිත්ථියානං

වණ්ණභණබන අනත්තමනතා, බුද්ධාදීනං වණ්ණභණබන අත්තමනතාති
ඉබමසං අට්ඨන්නං තිත්ථියවත්තානං පරිපූරබණන ආරාධබකො පරිබතොසබකො
භික්ඛූනංඅඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බ ොආගබතො උපසම්පාබදතබ්බ ො. 

සබචපනඋපසම්පදමාළබකපිඑකංවත්තංභින්දති, පුනචත්තාබරොමාබස 
පරිවසිතබ් ං. යථා පන භින්නසික්ඛාය සික්ඛමානාය පුන සික්ඛාපදානි ච 

සික්ඛාසම්මුති ච දියයති, එවං නයිමස්ස කඤ්චි පුන දාතබ් මත්ථි. පුබ්බ  
දින්නපරිවාබසොබයව හි තස්ස පරිවාබසො. තස්මා පුන චත්තාබරො මාබස

පරිවසිතබ් ං.සබච පරිවසන්බතොඅන්තරාඅට්ඨසමාපත්තිබයොනිබ් ත්බතති, 

බලොකයධම්බමො නාම කුප්පනසභාබවො, න උපසම්පාබදතබ්බ ො. චත්තාබරො
මාබස පූරිතවත්බතොව උපසම්පාබදතබ්බ ො. සබච පන පරිවසන්බතො චත්තාරි

මහාභූතානි පරිග්ගණ්හති, උපාදාරූපානි පරිච්ඡින්දති, නාමරූපං වවත්ථබපති, 

තිලක්ඛණං ආබරොබපත්වා විපස්සනං ආරභති, බලොකයධම්බමො නාම

කුප්පනසභාබවො, බනවඋපසම්පාබදතබ්බ ො. සබචපනවිපස්සනංවඩ්බඪත්වා

බසොතාපත්තිමග්ගං පටිලභති, පරිපුණ්ණංබයව බහොති වත්තං. සමූහතානි
සබ් දිට්ඨිගතානිඅබ්බුළ්හංවිචිකච්ඡාසල්ලං තංදිවසබමවඋපසම්පාබදතබ්බ ො.

සබචපි තිත්ථියලිඞ්බග ඨිබතො බසොතාපන්බනො බහොති, පරිවාසකච්චං නත්ථි, 
තදබහවපබ් ාබජත්වාඋපසම්පාබදතබ්බ ො. 

උපජ්ඣායමූලෙං චීවරං පරිකයසිෙබ් න්ති උපජ්ඣායං ඉස්සරං කත්වා
තස්ස චීවරං පරිබයසිතබ් ං. පත්තම්පි තබථව. තස්මා යදි උපජ්ඣායස්ස

පත්තචීවරං අත්ථි, ‘‘ඉමස්ස බදහී’’ති වත්තබ්බ ො. අථ නත්ථි, අඤ්බඤ 

දාතුකාමාබහොන්ති, බතහිපිඋපජ්ඣායස්බසවදාතබ් ං‘‘ඉදංතුම්හාකංකත්වා

ඉමස්ස බදථා’’ති. කස්මා? තිත්ථියා නාම විබලොමා බහොන්ති ‘‘සඞ්බඝන බම

පත්තචීවරංදින්නං, කංමය්හංතුම්බහසුආයත්ත’’න්තිවත්වාඔවාදානුසාසනිං

න කබරයයං, උපජ්ඣාබයන පන ආයත්තජීවිකත්තා තස්ස වචනකබරො
භවිස්සති. බතනස්ස ‘‘උපජ්ඣායමූලකං චීවරං පරිබයසිතබ් ’’න්ති වුත්තං. 

භණ්ඩුෙම්මායාති බකබසොබරොපනත්ථං.භණ්ඩුකම්මකථාපරබතොආගමිස්සති. 

අග්ගිොති අග්ගිපරිචරණකා. ජටිලොති තාපසා. එකෙ භික්ඛකව 

කිරියවාදිකනොති එබත කරියං න පටි ාහන්ති, ‘‘අත්ථි කම්මං, අත්ථි 
කම්මවිපාබකො’’ති එවංදිට්ඨිකා. සබ් බුද්ධා හි බනක්ඛම්මපාරමිං පූරයමානා

එතබදව පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා පූබරසුං, මයාපි තබථව පූරිතා, න එබතසං

සාසබන පබ් ජ්ජා විබලොමා, තස්මා උපසම්පාබදතබ් ා, න බතසං පරිවාබසො 

දාතබ්බ ොති. ඉමාහංභික්ඛකවඤාතීනංආකවණිෙංපරිහාරං දම්මීතිඉමංඅහං
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බතසං පාබටක්කං ඔදිස්සකං පරිහාරං දදාමි. කස්මා එවමාහ? බත හි

තිත්ථායතබන පබ් ජිතාපි සාසනස්ස අවණ්ණකාමා න බහොන්ති, අම්හාකං 

ඤාතිබසට්ඨස්සසාසනන්තිවණ්ණවාදිබනොවබහොන්ති, තස්මාඑවමාහාති. 

අඤ්ඤතිත්ථියපුබ් වත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

පඤ්චා ාධවත්ථුෙථා 

88. මගකධසු පඤ්චආ ාධා උස්සන්නාකහොන්තීතිමගධනාමබකජනපබද
මනුස්සානඤ්ච අමනුස්සානඤ්ච පඤ්ච බරොගා උස්සන්නා වුඩ්ඪිප්පත්තා
ඵාතිප්පත්තාබහොන්ති.ජීවකබකොමාරභච්චකථා චීවරක්ඛන්ධබකආවිභවිස්සති. 

න භික්ඛකව පඤ්චහි ආ ාකධහි ඵුට්කඨො පබ් ාකජෙබ්ක ොති බය බත

කුට්ඨාදබයො පඤ්ච ආ ාධා උස්සන්නා, බතහි ඵුට්බඨො අභිභූබතො න
පබ් ාබජතබ්බ ො. 

තත්ථ කුට්ඨන්ති රත්තකුට්ඨං වා බහොතු කාළකුට්ඨං වා, යංකඤ්චි
කටිභදද්දුකච්ඡුආදිප්පබභදම්පි සබ් ං කුට්ඨබමවාති වුත්තං. තඤ්බච

නඛපිට්ඨිප්පමාණම්පි වඩ්ඪනකපක්බඛඨිතංබහොති, නපබ් ාබජතබ්බ ො.සබච
පන නිවාසනපාරුපබනහි පකතිපටිච්ඡන්බන ඨාබන නඛපිට්ඨිප්පමාණං

අවඩ්ඪනකපක්බඛඨිතංබහොති, වට්ටති.මුබඛ පනහත්ථපාදපිට්බඨසුවාසබචපි

අවඩ්ඪනකපක්බඛ ඨිතං නඛපිට්ඨිබතො ච ඛුද්දකතරම්පි, න වට්ටතිබයවාති
කුරුන්දියං වුත්තං. තිකච්ඡාබපත්වා පබ් ාබජන්බතනාපි පකතිවණ්බණ
ජාබතබයව පබ් ාබජතබ්බ ො. බගොධාපිට්ඨිසදිසචුණ්ණඔකරණකසරීරම්පි 

පබ් ාබජතුංනවට්ටති. 

ගණ්කඩොති බමදගණ්බඩො වා බහොතු අඤ්බඤො වා බයො බකොචි

බකොලට්ඨිමත්තබකොපි බච වඩ්ඪනකපක්බඛ ඨිබතො ගණ්බඩො බහොති, න
පබ් ාබජතබ්බ ො. පටිච්ඡන්නට්ඨාබන පන බකොලට්ඨිමත්බත
අවඩ්ඪනකපක්බඛ ඨිබතො වට්ටති. මුඛාදිබක අප්පටිච්ඡන්නට්ඨාබන
අවඩ්ඪනකපක්බඛ ඨිබතොපි න වට්ටති. තිකච්ඡාබපත්වා පබ් ාබජන්බතනාපි
සරීරං සඤ්ඡවිංකාබරත්වාව පබ් ාබජතබ්බ ො. උණ්ණිගණ්ඩා නාම බහොන්ති

බගොථනා විය අඞ්ගුලිකා විය චතත්ථතත්ථ ලම් න්ති, එබතපිගණ්ඩාබයව.
බතසුසතිපබ් ාබජතුංනවට්ටති.දහරකාබලඛීරපිළකා බයොබ් න්නකාබලච

මුබඛ ඛරපිළකා නාම බහොන්ති, මහල්ලකකාබල නස්සන්ති, න තා 

ගණ්ඩසඞ්ඛයංගච්ඡන්ති, තාසුසතිපබ් ාබජතුංවට්ටති. අඤ්බඤපනසරීබර

ඛරපිළකා නාම අපරා පදුමකණ්ණිකා නාම බහොන්ති, අඤ්ඤා සාසපබීජකා

නාමසාසපමත්තාඑවසකලසරීරං ඵරන්ති, තාසබ් ාකුට්ඨජාතිකාඑව.තාසු
සතිනපබ් ාබජතබ්බ ො. 
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කිලාකසොති න භිජ්ජනකං න පග්ඝරණකං පදුමපුණ්ඩරීකපත්තවණ්ණං

කුට්ඨං, බයනගුන්නංවියස ලං සරීරංබහොති, තස්මිංකුට්බඨවුත්තනබයබනව

විනිච්ඡබයො බවදිතබ්බ ො. කසොකසොති බසොස යාධි; තස්මිං සති න

පබ් ාබජතබ්බ ො. අපමාකරොති පිත්තුම්මාබරො වා යක්ඛුම්මාබරො වා; තත්ථ 
පුබ් බවරිබකන අමනුස්බසන ගහිබතො දුත්තිකච්බඡො බහොති. අප්පමත්තබකපි
පනඅපමාබරසති නපබ් ාබජතබ්බ ො. 

පඤ්චා ාධවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

රාජභටවත්ථුෙථා 

90. රාජභටවත්ථුස්මිං – පච්චන්ෙං උච්චිනථාති පච්චන්තං වඩ්බඪථ.
බචොබර පලාබපත්වා බචොරභබයන වුට්ඨිබත ගාබම ආවාසාබපත්වා ආරක්ඛං
දත්වා කසිකම්මාදීනි පවත්තාබපථාති වුත්තං බහොති. රාජා පන

බසොතාපන්නත්තා‘‘බචොබරඝාබතථ, හනථා’’තිනආණාබපති. උපජ්ඣායස්ස

කදව සීසං ඡින්දිෙබ් න්තිආදි සබ් ං ‘‘පබ් ජ්ජාය උපජ්ඣාබයො බසට්බඨො, 

තබතො ආචරිබයො, තබතො ගබණො’’ති චින්බතත්වා ඉදං බවොහාබර 

අඩ්ඩවිනිච්ඡබයආගතන්තිආහංසු. නභික්ඛකවරාජභකටො පබ් ාකජෙබ්ක ොති
එත්ථ අමච්බචො වා බහොතු මහාමත්බතො වා බසවබකො වා කඤ්චි ඨානන්තරං

පත්බතොවාඅප්පත්බතොවා, බයොබකොචිරඤ්බඤොභත්තබවතනභබටො, සබ්බ ො

රාජභබටොති සඞ්ඛයං ගච්ඡති, බසො න පබ් ාබජතබ්බ ො. තස්ස පන

පුත්තනත්තභාතුකාබයරාජබතො භත්තබවතනංනගණ්හන්ති, බතපබ් ාබජතුං 
වට්ටති.බයොපනරාජබතො ලද්ධංනි ද්ධබභොගංවාමාසසංවච්ඡරපරිබ් යංවා

රඤ්බඤොබයව නියයාබතති, පුත්තභාතුබක වා තං ඨානං සම්පටිච්ඡාබපත්වා

රාජානං‘‘නදානාහංබදවස්සභබටො’’ති ආපුච්ඡති, බයනවායංකම්මකාරණා

බවතනං ගහිතං, තං කම්මං කතං බහොති, බයො වා පබ් ජස්සූති රඤ්ඤා

අනුඤ්ඤාබතොබහොති, තම්පිපබ් ාබජතුංවට්ටති. 

රාජභටවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

කචොරවත්ථුෙථා 

91. බචොරවත්ථූසු – මනුස්සාපස්සිත්වාතිබයහිගිහිකාබලදිට්ඨපුබ්බ ොබය

ච ‘‘අයංබසො’’තිඅඤ්බඤසංසුණන්ති, බතපස්සිත්වාඋබ්බිජ්ජන්තිපි…බප.… 

ද්වාරම්පි ථබකන්ති. බය පන න ජානන්ති, බතසං ඝබරසු භික්ඛං ලභති. න

භික්ඛකවති භගවා සයං ධම්මස්සාමී, තස්මා ආයතිං අකරණත්ථාය භික්ඛූනං
සික්ඛාපදං පඤ්ඤබපන්බතො එවමාහ. තත්ථ ධජං  න්ධිත්වා විය විචරතීති 

ධජ න්කධො. මූලබදවාදබයොවියබලොබකපාකබටොතිවුත්තං බහොති.තස්මාබයො
ගාමඝාතං වා පන්ථදුහනං වා නගබර සන්ධිච්බඡදාදිකම්මං වා කබරොන්බතො 
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විචරති, පඤ්ඤායති ච ‘‘අසුබකො නාම ඉදං ඉදං කබරොතී’’ති, බසො න
පබ් ාබජතබ්බ ො. බයො පන රාජපුත්බතො රජ්ජං පත්බථන්බතො ගාමඝාතාදීනි

කබරොති, බසො පබ් ාබජතබ්බ ො. රාජාබනො හි තස්මිං පබ් ජිබත තුස්සන්ති, 

සබච පන න තුස්සන්ති, න පබ් ාබජතබ්බ ො. පුබ්බ  මහාජබන පාකබටො

බචොබරොපච්ඡාබචොරකම්මංපහායපඤ්චසීලාදීනිසමාදියති, තඤ්බචමනුස්සා 

එවං ජානන්ති, පබ් ාබජතබ්බ ො. බය පන අම් ලබුජාදිබචොරකා

සන්ධිච්බඡදාදිබචොරා එව වා අදිස්සමානා බථයයං කබරොන්ති, පච්ඡාපි ඉමිනා

නාමඉදංකතන්තිනපඤ්ඤායන්ති, බතපිපබ් ාබජතුංවට්ටති. 

92. ොරං භින්දිත්වාති අට්ට න්ධනාදිං භින්දිත්වා. අභයූවරාති එත්ථ

භබයනඋපරමන්තීතිභයූවරා, එබතපනලද්ධාභයත්තාන භයූවරාති අභයූවරා; 

පකාරස්සබචත්ථවකාබරොකබතොතිබවදිතබ්බ ො. නභික්ඛකවොරකභදකෙො

පබ් ාකජෙබ්ක ොතිකාබරො වුච්චති  න්ධනාගාරං. ඉධ පන අන්දු න්ධනං වා
බහොතු සඞ්ඛලික න්ධනංවාරජ්ජු න්ධනංවාගාම න්ධනංවානිගම න්ධනං

වානගර න්ධනංවා පුරිසගුත්තිවාජනපද න්ධනංවා දීප න්ධනංවා, බයො
එබතසුයංකඤ්චි න්ධනං භින්දිත්වාවාඡින්දිත්වාවාමුඤ්චිත්වාවාවිවරිත්වා

වාපස්සමානානංවා අපස්සමානානංවාපලායති, බසොකාරබභදබකොතිසඞ්ඛයං
ගච්ඡති.තස්මාඊදිබසොකාරබභදබකො බචොබරොදීප න්ධනංභින්දිත්වාදීපන්තරං

ගබතොපි න පබ් ාබජතබ්බ ො. බයො පන න බචොබරො, බකවලං හත්ථකම්මං

අකබරොන්බතො‘‘එවංබනොඅපලායන්බතොකරිස්සතී’’තිරාජයුත්තාදීහි  ද්බධො, 
බසො කාරං භින්දිත්වා පලාබතොපි පබ් ාබජතබ්බ ො. බයො පන
ගාමනිගමපට්ටනාදීනි බකණියාගබහත්වාතංඅසම්පාබදන්බතො න්ධනාගාරං

පබවසිබතො බහොති, බසො පලායිත්වා ආගබතො න පබ් ාබජතබ්බ ො. බයොපි
කසිකම්මාදීහි ධනං සම්පාබදත්වා ජීවන්බතො ‘‘නිධානං ඉමිනා ලද්ධ’’න්ති

බපසුඤ්ඤං උපසංහරිත්වා බකනචි  න්ධාපිබතො බහොති, තං තත්බථව 

පබ් ාබජතුංනවට්ටති, පලායිත්වාගතංපනගතට්ඨාබනපබ් ාබජතුංවට්ටති. 

93. න භික්ඛකවලිඛිෙකෙොති එත්ථ ලිඛිෙකෙො නාමනබකවලං ‘‘යත්ථ

පස්සතිතත්ථ හන්තබ්බ ො’’ති, අථබඛොබයොබකොචිබචොරිකංවා අඤ්ඤංවා

ගරුං රාජාපරාධං කත්වා පලාබතො, රාජා ච නං පණ්බණ වා බපොත්ථබක වා

‘‘ඉත්ථන්නාබමො යත්ථ දිස්සති, තත්ථ ගබහත්වා මාබරතබ්බ ො’’ති වා
‘‘හත්ථපාදානිස්ස ඡින්දිතබ් ානී’’ති වා ‘‘එත්තකං නාම දණ්ඩං 

ආහරාබපතබ්බ ො’’ති වා ලිඛාබපති, අයං ලිඛිෙකෙො නාම, බසො න 
පබ් ාබජතබ්බ ො. 

94. ෙසාහකෙො ෙෙදණ්ඩෙම්කමොති එත්ථ බයො වචනබපසනාදීනි

අකබරොන්බතො හඤ්ඤති, න බසො කතදණ්ඩකම්බමො. බයො පන බකණියා වා
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පටුන 

අඤ්ඤථාවාකඤ්චිගබහත්වාඛාදිත්වාපුන දාතුංඅසක්බකොන්බතො‘‘අයබමව

බත දණ්බඩොබහොතූ’’තිකසාහිහඤ්ඤති, අයංකසාහබතො කතදණ්ඩකම්බමො.

බසො ච කසාහි වා හබතො බහොතු අද්ධදණ්ඩකාදීනං වා අඤ්ඤතබරන, යාව 

අල්ලවබණොබහොති, තාවනපබ් ාබජතබ්බ ො. වබණපනපාකතිබකකත්වා
පබ් ාබජතබ්බ ො.සබච පනජාණූහිවාකප්පබරහිවානාළිබකරපාසාණාදීහිවා

ඝාබතත්වා මුත්බතො බහොති, සරීබර චස්ස ගණ්ඨිබයො පඤ්ඤායන්ති, න
පබ් ාබජතබ්බ ො. ඵාසුකං කත්වා එව ගණ්ඨීසු සන්නිසින්නාසු
පබ් ාබජතබ්බ ො. 

95. ලක්ඛණාහකෙො ෙෙදණ්ඩෙම්කමොති එත්ථ කතදණ්ඩකම්මභාබවො
පුරිමනබයබනව බවදිතබ්බ ො.යස්සපනනලාබටවාඌරුආදීසුවාතත්බතන

බලොබහන ලක්ඛණං ආහතං බහොති, බසො සබච භුජිස්බසො යාව අල්ලවබණො

බහොති, තාව න පබ් ාබජතබ්බ ො. සබචපිස්ස වණා රුළ්හා බහොන්ති, ඡවියා 

සමපරිච්බඡදා, ලක්ඛණං න පඤ්ඤායති, තිමණ්ඩලවත්ථස්ස උත්තරාසඞ්බග

කබත පටිච්ඡන්බනොකාබස බච බහොති, පබ් ාබජතුං වට්ටති, 
අප්පටිච්ඡන්බනොකාබසබචනවට්ටති. 

බචොරවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

ඉණායිෙවත්ථුෙථා 

96. න භික්ඛකව ඉණායිකෙොති එත්ථ ඉණායිකෙො නාම යස්ස

පිතිපිතාමබහහි වා ඉණං ගහිතං බහොති, සයං වා ඉණං ගහිතං බහොති, යං වා

ආථබපත්වා මාතාපිතූහිකඤ්චිගහිතංබහොති, බසොතං ඉණංපබරසංධාබරතීති 

ඉණායිබකො.යංපනඅඤ්බඤඤාතකාආථබපත්වාකඤ්චිගණ්හන්ති, බසොන

ඉණායිබකො.නහිබත තංආථබපතුංඉස්සරා, තස්මාතංපබ් ාබජතුංවට්ටති, 

ඉතරංන වට්ටති. සබච පනස්ස ඤාතිසාබලොහිතා ‘‘මයං දස්සාම, පබ් ාබජථ

න’’න්ති ඉණං අත්තබනො භාරං කබරොන්ති, අඤ්බඤො වා බකොචි තස්ස

ආචාරසම්පත්තිං දිස්වා ‘‘පබ් ාබජථ නං, අහං ඉණං දස්සාමී’’ති වදති, 
පබ් ාබජතුං වට්ටති. බතසු අසති භික්ඛුනා තථාරූපස්ස උපට්ඨාකස්සාපි

ආබරොබචතබ් ං ‘‘සබහතුබකො සත්බතො ඉණපලිබ ොබධන න පබ් ජතී’’ති.

සබච බසො පටිපජ්ජති, පබ් ාබජතබ්බ ො. සබචපි අත්තබනො කප්පියභණ්ඩං

අත්ථි, ‘‘එතං දස්සාමී’’ති පබ් ාබජතබ්බ ො. සබච පන බනව ඤාතකාදබයො

පටිපජ්ජන්ති, න අත්තබනො ධනං අත්ථි, ‘‘පබ් ාබජත්වා භික්ඛාය චරිත්වා
බමොබචස්සාමී’’ති පබ් ාබජතුං න වට්ටති. සබච පබ් ාබජති දුක්කටං.

පලාබතොපි ආබනත්වා දාතබ්බ ො. බනො බච බදති, සබ් ං ඉණං ගීවා බහොති.
අජානිත්වා පබ් ාජයබතො අනාපත්ති. පස්සන්බතන පන ආබනත්වා
ඉණසාමිකානංදස්බසතබ්බ ො.අපස්සන්තස්සගීවා නබහොති. 
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සබචඉණායිබකොඅඤ්ඤංබදසංගන්ත්වාපුච්ඡියමාබනොපි‘‘නාහං කස්සචි

කඤ්චිධාබරමී’’තිවත්වාපබ් ජති, ඉණසාමිබකොචතංපරිබයසන්බතොතත්ථ 

ගච්ඡති, දහබරො තං දිස්වා පලායති, බසො ච බථරං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘අයං

භන්බතබකන පබ් ාජිබතො, මමඑත්තකංනාමධනංගබහත්වා පලාබතො’’ති

වදති, බථබරන වත්තබ් ං ‘‘මයා උපාසක ‘අණබණො අහ’න්ති වදන්බතො

පබ් ාජිබතො, කං දානි කබරොමි, පස්ස බම පත්තචීවරමත්ත’’න්ති අයං තත්ථ
සාමීචි.පලාබතපනගීවානබහොති. 

සබචපනනංබථරස්සසම්මුඛාවදිස්වා ‘‘අයංමමඉණායිබකො’’තිවදති, 

‘‘තව ඉණායිකං ත්වබමව ජානාහී’’ති වත්තබ්බ ො. එවම්පි ගීවා න බහොති.

සබචපි බසො ‘‘පබ් ජිබතො අයං ඉදානි කුහිං ගමිස්සතී’’ති වදති, බථබරන
‘‘ත්වංබයව ජානාහී’’තිවත්තබ්බ ො.එවම්පිස්සපලාබතගීවානබහොති.සබච

පන බථබරො ‘‘කුහිං දානි අයං ගමිස්සති, ඉබධව අච්ඡතූ’’ති වදති, බසො බච

පලායති, ගීවා බහොති. සබච බසො සබහතුකසත්බතො බහොති වත්තසම්පන්බනො, 
බථබරන ‘‘ඊදිබසො අය’’න්ති වත්තබ් ං. ඉණසාමිබකො බච ‘‘සාධූ’’ති

විස්සජ්බජති, ඉච්බචතං කුසලං. සබච පන ‘‘උපඩ්ඪුපඩ්ඪං බදථා’’ති වදති, 

දාතබ් ං.අපබරනසමබයනඅතිආරාධබකොබහොති, ‘‘සබ් ංබදථා’’ති වුත්බතපි
දාතබ් බමව. සබච පන උද්බදසපරිපුච්ඡාදීසු කුසබලො බහොති  හූපකාබරො

භික්ඛූනං, භික්ඛාචාරවත්බතනපරිබයසිත්වාපිඉණංදාතබ් බමවාති. 

ඉණායිකවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

දාසවත්ථුෙථා 

97. න භික්ඛකව දාකසොති එත්ථ චත්තාබරො දාසා – අන්බතොජාබතො, 

ධනක්කීබතො, කරමරානීබතො, සාමංදාස යංඋපගබතොති.තත්ථඅන්බතොජාබතො
නාමජාතිදාබසොඝරදාසියා පුත්බතො.ධනක්කීබතොනාමමාතාපිතූනංසන්තිකා
පුත්බතො වා සාමිකානං සන්තිකා දාබසො වා ධනං දත්වා දාසචාරිත්තං
ආබරොබපත්වා කීබතො. එබත ද්බවපි න පබ් ාබජතබ් ා. පබ් ාබජන්බතන
තත්ථතත්ථචාරිත්තවබසනඅදාසංකත්වාපබ් ාබජතබ් ා. 

කරමරානීබතො නාම තිබරොරට්ඨං විබලොපං වා කත්වා උපලාබපත්වා වා 

තිබරොරට්ඨබතො භුජිස්සමානුසකානි ආහරන්ති, අන්බතොරට්බඨබයව වා

කතාපරාධං කඤ්චි ගාමං රාජා ‘‘විලුම්පථා’’ති ආණාබපති, තබතො

මානුසකානිපි ආහරන්ති. තත්ථ සබ්බ  පුරිසා දාසා, ඉත්ථිබයො දාසිබයො.

එවරූබපොකරමරානීබතොදාබසොබයහිආනීබතො, බතසංසන්තිබකවසන්බතො වා
 න්ධනාගාබර  ද්බධො වා පුරිබසහි රක්ඛියමාබනො වා න පබ් ාබජතබ්බ ො.

පලායිත්වා පන ගබතො, ගතට්ඨාබන පබ් ාබජතබ්බ ො. රඤ්ඤා තුට්බඨන
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‘‘කරමරානීතබක මුඤ්චථා’’ති වත්වා වා සබ් සාධාරබණන වා නබයන
 න්ධනාබමොක්බඛකබත පබ් ාබජතබ්බ ොව. 

සාමං දාස යංඋපගබතොනාමජීවිතබහතුවාආරක්ඛබහතුවා ‘‘අහංබත 
දාබසො’’ති සයබමව දාසභාවං උපගබතො. රාජූනං

හත්ථිඅස්සබගොමහිංසබගොපකාදබයොවිය, තාදිබසොදාබසො නපබ් ාබජතබ්බ ො.

රඤ්බඤො වණ්ණදාසීනං පුත්තා බහොන්ති අමච්චපුත්තසදිසා, බතපි න 

පබ් ාබජතබ් ා.භුජිස්සිත්ථිබයො අසංයතාවණ්ණදාසීහිසද්ධිං විචරන්ති, තාසං

පුත්බතපබ් ාබජතුංවට්ටති.සබචසයබමවපණ්ණං ආබරොබපන්ති, නවට්ටති.
භටිපුත්තකගණාදීනංදාසාපිබතහිඅදින්නාන පබ් ාබජතබ් ා.විහාබරසුරාජූහි

ආරාමිකදාසා නාම දින්නා බහොන්ති, බතපි පබ් ාබජතුං න වට්ටති. භුජිස්බස

පන කත්වා පබ් ාබජතුං වට්ටති. මහාපච්චරියං ‘‘අන්බතොජාතධනක්කීතබක

ආබනත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ආරාමිබක බදමාති බදන්ති, තක්කං සීබස

ආසිත්තකසදිසාව බහොන්ති, බත පබ් ාබජතුං වට්ටතී’’ති වුත්තං. කුරුන්දියං

පන ‘‘ආරාමිකං බදමාති කප්පියබවොහාබරන බදන්ති, බයන බකනචි

බවොහාබරන දින්බනො බහොතු, බනව පබ් ාබජතබ්බ ො’’ති වුත්තං.

දුග්ගතමනුස්සාසඞ්ඝංනිස්සායජීවිස්සාමාතිවිහාබර කප්පියකාරකාබහොන්ති, 

එබතපිපබ් ාබජතුංවට්ටති.යස්සමාතාපිතබරොදාසා, මාතාඑව වාදාසී, පිතා

අදාබසො, තංපබ් ාබජතුංනවට්ටති.යස්සපනමාතාඅදාසී, පිතා දාබසො, තං
පබ් ාබජතුංවට්ටති.භික්ඛුස්සඤාතකාවාඋපට්ඨාකාවාදාසංබදන්ති‘‘ඉමං 

පබ් ාබජථ, තුම්හාකං බවයයාවච්චං කරිස්සතී’’ති අත්තබනොවාස්ස දාබසො

අත්ථි, භුජිස්බසො කබතොව පබ් ාබජතබ්බ ො. සාමිකා දාසං බදන්ති ‘‘ඉමං

පබ් ාබජථ, සබච අභිරමිස්සති, අදාබසො විබ්භමිස්සති බච, අම්හාකං දාබසොව

භවිස්සතීතිඅයංතාවකාලිබකො නාම, තංපබ් ාබජතුංනවට්ටතී’’තිකුරුන්දියං

වුත්තං. නිස්සාමිකදාබසො බහොති, බසොපි භුජිස්බසො කබතොව පබ් ාබජතබ්බ ො.

අජානන්බතො පබ් ාබජත්වා වා උපසම්පාබදත්වා වා පච්ඡා ජානාති, භුජිස්සං
කාතුබමවවට්ටති. 

ඉමස්සචඅත්ථස්සපකාසනත්ථංඉදංවත්ථුංවදන්ති–එකාකර කුලදාසී

එබකනසද්ධිංඅනුරාධපුරාපලායිත්වාබරොහබණවසමානා පුත්තංපටිලභි, බසො
පබ් ජිත්වා උපසම්පන්නකාබල ලජ්ජී කුක්කුච්චබකො අබහොසි. අබථකදිවසං

මාතරංපුච්ඡි–‘‘කංඋපාසිබකතුම්හාකංභාතාවා භගිනීවානත්ථි, නකඤ්චි

ඤාතකං පස්සාමී’’ති. ‘‘තාත, අහං අනුරාධපුබර කුලදාසී, තව පිතරා සද්ධිං
පලායිත්වා ඉධ වසාමී’’ති. සීලවා භික්ඛු ‘‘අසුද්ධා කර බම පබ් ජ්ජා’’ති
සංබවගංලභිත්වාමාතරංතස්සකුලස්සනාමබගොත්තංපුච්ඡිත්වා අනුරාධපුරං
ආගම්ම තස්ස කුලස්ස ඝරද්වාබර අට්ඨාසි. ‘‘අතිච්ඡථ භන්බත’’ති වුත්බතපි

නාතික්කමි, බත ආගන්ත්වා ‘‘කං භන්බත’’ති පුච්ඡිංසු. ‘‘තුම්හාකං 
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ඉත්ථන්නාමාදාසීපලාතාඅත්ථී’’ති? අත්ථිභන්බත.අහංතස්සාපුත්බතො, සබච

මං තුම්බහ අනුජානාථ, පබ් ජ්ජං ලභාමි, තුම්බහ මය්හං සාමිකාති. බත
හට්ඨතුට්ඨාහුත්වා‘‘සුද්ධාභන්බතතුම්හාකංපබ් ජ්ජා’’තිතංභුජිස්සං කත්වා
මහාවිහාබර වසාබපසුං චතූහි පච්චබයහි පටිජග්ගන්තා. බථබරො තං කුලං
නිස්සාය වසමාබනොබයවඅරහත්තංපාපුණීති. 

දාසවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

ෙම්මාරභණ්ඩුවත්ථාදිෙථා 

98-9. ෙම්මාරභණ්ඩූති තුලාධාරමුණ්ඩබකො සුවණ්ණකාරපුත්බතො, 

පඤ්චසිබඛො තරුණදාරබකොති වුත්තං බහොති. සඞ්ඝං අපකලොකෙතුං

භණ්ඩුෙම්මායාතිසඞ්ඝං භණ්ඩුකම්මත්ථායආපුච්ඡිතුං අනුජානාමීති අත්බථො.
තත්රායං ආපුච්ඡනවිධි – සීමාපරියාපන්බන භික්ඛූ සන්නිපාබතත්වා
පබ් ජ්ජාබපක්ඛං තත්ථ බනත්වා ‘‘සඞ්ඝං භන්බත ඉමස්ස දාරකස්ස 

භණ්ඩුකම්මංආපුච්ඡාමී’’තිතික්ඛත්තුංවාද්වික්ඛත්තුංවාසකංවා වත්තබ් ං.
එත්ථ ච ‘‘ඉමස්ස දාරකස්ස භණ්ඩුකම්මං ආපුච්ඡාමී’’තිපි ‘‘ඉමස්ස 
සමණකරණං ආපුච්ඡාමී’’තිපි ‘‘ඉමස්ස පබ් ාජනං ආපුච්ඡාමී’’තිපි ‘‘අයං
සමබණො බහොතුකාබමො’’තිපි‘‘අයංපබ් ජිතුකාබමො’’තිපිවත්තුංවට්ටතිබයව. 

සබච සභාගට්ඨානං බහොති, දස වා වීසං වා තිංසං වා භික්ඛූ වසන්තීති 

පරිච්බඡබදොපඤ්ඤායති, බතසංඨිබතොකාසංවානිසින්බනොකාසංවාගන්ත්වාපි
පුරිමනබයබනව ආපුච්ඡිතබ් ං. පබ් ජ්ජාබපක්ඛං විනාව දහරභික්ඛූ වා

සාමබණබරවාබපබසත්වාපි ‘‘එබකොභන්බතපබ් ජ්ජාබපක්බඛොඅත්ථිතස්ස
භණ්ඩුකම්මං ආපුච්ඡාමා’’තිආදිනානබයනආපුච්ඡාබපතුංවට්ටති. 

සබචබකචිභික්ඛූබසනාසනංවාගුම් ාදීනිවාපවිසිත්වා නිද්දායන්තිවා

සමණධම්මං වා කබරොන්ති, ආපුච්ඡකා ච පරිබයසන්තාපි අදිස්වා ‘‘සබ්බ 

ආපුච්ඡිතා අම්බහහී’’ති සඤ්ඤිබනො බහොන්ති, පබ් ජ්ජානාමලහුකංකම්මං, 
තස්මාපබ් ජිබතොසුපබ් ජිබතොවපබ් ාබජන්තස්සාපිඅනාපත්ති. 

සබචපනමහාවිහාබරොබහොතිඅබනකභික්ඛුසහස්සාවාබසො, සබ්බ භික්ඛූ 

සන්නිපාබතතුම්පි දුක්කරං, පබගව පටිපාටියා ආපුච්ඡිතුං, ඛණ්ඩසීමායං වා
ඨත්වා නදීසමුද්දාදීනිවාගන්ත්වාපබ් ාබජතබ්බ ො.බයොපනනවමුණ්බඩොවා
බහොති විබ්භන්තබකො වා නිගණ්ඨාදීසු අඤ්ඤතබරො වා ද්වඞ්ගුලබකබසො වා 

ඌනද්වඞ්ගුලබකබසො වා, තස්ස බකසච්බඡදනකච්චං නත්ථි, තස්මා
භණ්ඩුකම්මං අනාපුච්ඡිත්වාපි තාදිසං පබ් ාබජතුං වට්ටති.

ද්වඞ්ගුලාතිරිත්තබකබසො පන බයො බහොති අන්තමබසො එකසිඛාමත්තධබරොපි, 
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බසො භණ්ඩුකම්මං ආපුච්ඡිත්වාව පබ් ාබජතබ්බ ො. උපාලිවත්ථු මහාවිභඞ්බග
වුත්තනයබමව. 

100. අහිවාෙෙකරොකගනාති මාරි යාධිනා; යත්ර හි බසො බරොබගො

උප්පජ්ජති, තං කුලංද්විපදචතුප්පදංසබ් ංනස්සති, බයොභිත්තිංවාඡදනංවා

භින්දිත්වා පලායති, තිබරොගාමාදිගබතො වා බහොති, බසො මුච්චති. තථා බචත්ථ 
පිතාපුත්තාමුච්චිංසු.බතනවුත්තං–‘‘පිතාපුත්තකාබසසාබහොන්තී’’ති. 

ොකුඩ්කඩපෙන්ති බයො වාමහත්බථන බලඩ්ඩුං ගබහත්වා නිසින්බනො
සක්බකොති ආගතාගබත කාබක උඩ්ඩාබපත්වා පුරබතො නික්ඛිත්තං භත්තං 

භුඤ්ජිතුං, අයංකාකුඩ්බඩපබකොනාම, තංපබ් ාබජතුංවට්ටති. 

102. ඉත්ෙකරොති අප්පමත්තබකො; කතිපාහබමව වාබසො භවිස්සතීති
අත්බථො. 

103. ඔගකණනාති පරිහීනගබණන; අප්පමත්තබකන භික්ඛුසඞ්බඝනාති

අත්බථො. අ යත්කෙනයාවජීවන්තිඑත්ථසචායංවුඩ්ඪතරංආචරියංන ලභති, 

උපසම්පදාය සට්ඨිවස්බසො වා සත්තතිවස්බසො වා බහොතු, නවකතරස්සාපි 
 යත්තස්සසන්තිබකඋක්කුටිකංනිසීදිත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගබහත්වා‘‘ආචරිබයො

බම ආවුබසොබහොහි, ආයස්මබතොනිස්සායවච්ඡාමී’’තිඑවංතික්ඛත්තුංවත්වා
නිස්සබයො ගබහතබ්බ ොව. ගාමප්පබවසනං ආපුච්ඡන්බතනාපි උක්කුටිකං
නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගබහත්වා ගාමප්පබවසනං ආපුච්ඡාමි ආචරියා’’ති
වත්තබ් ං.එසනබයො සබ් ආපුච්ඡබනසු.පඤ්චකඡක්බකසුබචත්ථයත්තකං

සුතංනිස්සයමුත්තකස්ස ඉච්ඡිතබ් ං, තංභික්ඛුබනොවාදකවණ්ණනායංවුත්තං.

තස්ස නත්ථිතාය ච අප්පස්සුකෙො; අත්ථිතාය ච  හස්සුකෙොති බවදිතබ්බ ො.
බසසංවුත්තනබයබනව. 

කම්මාරභණ්ඩුවත්ථාදිකථානිට්ඨිතා. 

රාහලවත්ථුෙථා 

105. කයන ෙපිලවත්ථුකෙනචාරිෙං පක්ොමීතිඑත්ථඅයංඅනුපුබ්බිකථා.
සුද්බධොදනමහාරාජාකරබ ොධිසත්තස්ස අභිනික්ඛමනදිවසබතොපට්ඨාය‘‘මම

පුත්බතො බුද්බධො භවිස්සාමීති නික්ඛන්බතො, ජාබතො නු බඛො බුද්බධො’’ති
පවත්තිසවනත්ථං ඔහිතබසොබතොව විහරති. බසො භගවබතො පධානචරියඤ්ච 
සම්බ ොධිඤ්ච ධම්මචක්කප්පවත්තනාදීනි ච සුණන්බතො ‘‘ඉදානි කර බම
පුත්බතො රාජගහං උපනිස්සාය විහරතී’’ති සුත්වා එකං අමච්චං ආණාබපසි –

‘‘අහංතාතවුඩ්බඪොමහල්ලබකො, සාධුබමජීවන්තස්බසවපුත්තංදස්බසහී’’ති.
බසො ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා පුරිසසහස්සපරිවාබරො රාජගහං ගන්ත්වා
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භගවබතො පාබද වන්දිත්වා නිසීදි. අථස්ස භගවා ධම්මකථං කබථසි, බසො
පසීදිත්වා පබ් ජ්ජඤ්බචව උපසම්පදඤ්ච යාචි. තබතො නං භගවා 

එහිභික්ඛූපසම්පදායඋපසම්පාබදසි, බසොසපරිබසො අරහත්තංපත්වා තත්බථව
ඵලසමාපත්තිසුඛං අනුභවමාබනො විහාසි. රාජා බතබනව උපාබයන අපබරපි

අට්ඨ දූබත පහිණි, බතපි සබ්බ  සපරිසා තබථව අරහත්තං පත්වා තත්බථව
විහරිංසු. ‘‘ඉමිනා නාම කාරබණන බත නාගච්ඡන්තී’’ති රඤ්බඤො බකොචි
පවත්තිමත්තම්පිආබරොබචන්බතොනත්ථි. 

අථ රාජා බ ොධිසත්බතන සද්ධිං එකදිවසංජාතං කාළුදායිං නාම අමච්චං 

පහිණිතුකාබමො පුරිමනබයබනව යාචි, බසො ‘‘සබච අහං පබ් ජිතුං ලභාමි, 

දස්බසස්සාමී’’ති ආහ.තංරාජා‘‘පබ් ජිත්වාපිබමපුත්තංදස්බසහී’’තිපහිණි; 

බසොපි පුරිසසහස්සපරිවාබරො ගන්ත්වා තබථව සපරිවාබරො අරහත්තං පාපුණි.
බසො එකදිවසං සම්භබතසු සබ් සස්බසසු විස්සට්ඨකම්මන්බතසු
ජනපදමනුස්බසසු පුප්ඵිබතසු ථලජජලජපුප්බඵසු පටිපජ්ජනක්ඛබම මග්බග
භගවන්තං වන්දිත්වා සට්ඨිමත්තාහි ගාථාහි ගමනවණ්ණං වණ්බණසි. භගවා
‘‘කබමත’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘භන්බත තුම්හාකං පිතා සුද්බධොදනමහාරාජා 

මහල්ලබකොම්හි, ජීවන්තස්බසව බම පුත්තං දස්බසහී’’ති මං බපබසසි, සාධු

භන්බත භගවා ඤාතකානං සඞ්ගහං කබරොතු, කාබලො චාරිකං පක්කමිතුන්ති.

බතන හි සඞ්ඝස්සආබරොබචහි, ‘‘භික්ඛූ ගමියවත්තං පූබරස්සන්තී’’ති. ‘‘සාධු
භන්බත’’තිබථබරොතථාඅකාසි.භගවාඅඞ්ගමගධවාසීනංකුලපුත්තානංදසහි 

සහස්බසහිකපිලවත්ථුවාසීනංදසහීතිසබ්බ බහවවීසතිසහස්බසහි ඛීණාසබවහි
පරිවුබතො රාජගහා නික්ඛමිත්වා රාජගහබතො සට්ඨිබයොජනිකං කපිලවත්ථුං
දිවබස දිවබස බයොජනං ගච්ඡන්බතො ද්වීහි මාබසහි පාපුණිස්සාමීති 

අතුරිතචාරිකං පක්කාමි. බතන වුත්තං – ‘‘බයන කපිලවත්ථු බතන චාරිකං 
පක්කාමී’’ති. 

එවං පක්කන්බත ච භගවති උදායිත්බථබරො නික්ඛන්තදිවසබතො පට්ඨාය 
සුද්බධොදනමහාරාජස්ස බගබහ භත්තකච්චං කබරොති. රාජා බථරං පරිවිසිත්වා
පත්තං ගන්ධචුණ්බණන උබ් ට්බටත්වා උත්තමබභොජනස්ස පූබරත්වා
‘‘භගවබතොබදහී’’තිබථරස්ස හත්බථඨබපති.බථබරොපිතබථවකබරොති.ඉති
භගවා අන්තරාමග්බග රඤ්බඤොබයව පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජි. බථබරොපි ච
භත්තකච්චාවසාබන දිවබස දිවබස රඤ්බඤො ආබරොබචති ‘‘අජ්ජ භගවා 

එත්තකං ආගබතො’’ති, බුද්ධගුණපටිසංයුත්තාය ච කථාය සාකයානං භගවති

සද්ධං උප්පාබදසි. බතබනවනංභගවා ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛබව, මමසාවකානං
භික්ඛූනං කුලප්පසාදකානංයදිදංකාළුදායී’’තිඑතදග්බගඨබපසි. 

සාකයාපි බඛො අනුප්පත්බත භගවති ‘‘අම්හාකං ඤාතිබසට්ඨං 
පස්සිස්සාමා’’ති සන්නිපතිත්වා භගවබතො වසනට්ඨානං වීමංසමානා
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පටුන 

නිබරොධසක්කස්ස ආරාබමො රමණීබයොති සල්ලක්බඛත්වා තත්ථ සබ් ං
පටිජග්ගනවිධිං කාබරත්වා ගන්ධපුප්ඵාදිහත්ථා පච්චුග්ගමනං කබරොන්තා
සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිබතදහරදහබර නාගරිකදාරබකචදාරිකාබයොචපඨමං

පහිණිංසු, තබතො රාජකුමාබර ච රාජකුමාරිකාබයො ච බතසං අනන්තරා සාමං
ගන්ත්වා ගන්ධපුප්ඵචුණ්ණාදීහි පූජයමානා භගවන්තං ගබහත්වා
නිබරොධාරාමබමව අගමංසු. තත්ර භගවා වීසතිසහස්සඛීණාසවපරිවුබතො 

පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසබන නිසීදි. සාකයා මානජාතිකා මානථද්ධා, බත

‘‘සිද්ධත්ථකුමාබරො අම්බහහිදහරතබරොවඅම්හාකංකනිට්බඨො, භාගිබනබයයො, 

පුත්බතො, නත්තා’’ති චින්බතත්වා දහරදහබර රාජකුමාබරආහංසු – ‘‘තුම්බහ

වන්දථ, මයං තුම්හාකංපිට්ඨිබතොනිසීදිස්සාමා’’ති. 

බතසුඑවංනිසින්බනසුභගවා බතසං අජ්ඣාසයං ඔබලොබකත්වා ‘‘නමං 

ඤාතී වන්දන්ති, හන්ද බන වන්දාපයිස්සාමී’’ති අභිඤ්ඤාපාදකං
චතුත්ථජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වාවුට්ඨායඉද්ධියාආකාසංඅබ්භුග්ගන්ත්වාබතසං
සීබස පාදපංසුං ඔකරමාබනො විය කණ්ඩම් මූබල යමකපාටිහාරියසදිසං
පාටිහාරියමකාසි. රාජා තං අච්ඡරියං දිස්වා ආහ – ‘‘භගවා තුම්හාකං
මඞ්ගලදිවබස බ්රාහ්මණස්ස වන්දනත්ථං උපනීතානං පාබද බවො පරිවත්තිත්වා

බ්රාහ්මණස්ස මත්ථබක පතිට්ඨිබත දිස්වාපි අහං තුම්බහ වන්දිං, අයං බම
පඨමවන්දනා. වප්පමඞ්ගලදිවබස ජම්බුච්ඡායාය සිරිසයබනනිපන්නානං බවො

ජම්බුච්ඡායායඅපරිවත්තනංදිස්වාපිපාබද වන්දිං, අයංබමදුතියවන්දනා.ඉදානි

ඉමං අදිට්ඨපුබ් ං පාටිහාරියං දිස්වාපි තුම්හාකං පාබද වන්දාමි, අයං බම
තතියවන්දනා’’ති. 

සුද්බධොදනමහාරාබජන පන වන්දිබත භගවති අවන්දිත්වා ඨිබතො නාම 

එකසාකබයොපි නාබහොසි, සබ්බ බයව වන්දිංසු. ඉති භගවා ඤාතබයො
වන්දාබපත්වා ආකාසබතො ඔරුය්හ පඤ්ඤත්බත ආසබන නිසීදි. නිසින්බන

භගවතිසිඛාප්පත්බතොඤාතිසමාගබමොඅබහොසි, සබ්බ එකග්ගාසන්නිපතිංසු.

තබතො මහාබමබඝො බපොක්ඛරවස්සං වස්සි, තම් වණ්ණමුදකං බහට්ඨා

විරවන්තං ගච්ඡති. කස්සචි සරීබර එකබින්දුමත්තම්පි න පතති, තං දිස්වා 
සබ්බ අච්ඡරියබ්භුතජාතාඅබහසුං.භගවා‘‘නඉදාබනවමය්හංඤාතිසමාගබම 

බපොක්ඛරවස්සං වස්සති, අතීබතපි වස්සී’’ති ඉමිස්සා අට්ඨුප්පත්තියා 
බවස්සන්තරජාතකංකබථසි. ධම්මබදසනං සුත්වා සබ්බ  උට්ඨාය වන්දිත්වා
පදක්ඛිණං කත්වා පක්කමිංසු. එබකොපි රාජා වා රාජමහාමත්බතො වා ‘‘ස්බව
අම්හාකංභික්ඛං ගණ්හථා’’තිවත්වාගබතොනාමනත්ථි. 

භගවා දුතියදිවබස වීසතිභික්ඛුසහස්සපරිවාබරො කපිලවත්ථුං පිණ්ඩාය 

පාවිසි, නබකොචිපච්චුග්ගන්ත්වානිමන්බතසිවාපත්තංවාඅග්ගබහසි.භගවා 
ඉන්දඛීබල ඨිබතො ආවජ්බජසි – ‘‘කථං නු බඛො පුබ්බ  බුද්ධා කුලනගබර 
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පිණ්ඩාය චරිංසු, කං උප්පටිපාටියා ඉස්සරජනානං ඝරානි අගමංසු, උදාහු
සපදානචාරිකං චරිංසූ’’ති. තබතො එකබුද්ධස්සපි උප්පටිපාටියා ගමනං අදිස්වා

‘‘මයාපි ඉදානි අයබමව වංබසො අයං පබවණී පග්ගබහතබ් ා, ආයතිඤ්ච බම
සාවකාපිමබමවඅනුසික්ඛන්තාපිණ්ඩචාරියවත්තංපූබරස්සන්තී’’ති බකොටියං
නිවිට්ඨබගහබතො පට්ඨාය සපදානං පිණ්ඩාය චරති. ‘‘අබයයො කර
සිද්ධත්ථකුමාබරො පිණ්ඩාය චරතී’’ති චතුභූමකාදීසු පාසාබදසු සීහපඤ්ජරං
විවරිත්වා මහාජබනො දස්සන යාවබටො අබහොසි. රාහුලමාතාපි බදවී
‘‘අයයපුත්බතො කර ඉමස්මිංබයව නගබර මහතා රාජානුභාබවන 
සුවණ්ණසිවිකාදීහි විචරිත්වා ඉදානි බකසමස්සුං ඔහාබරත්වා

කාසායවත්ථවසබනොකපාලහත්බථො පිණ්ඩාය චරති, ‘‘බසොභතිනු බඛො බනො
වා’’ති සීහපඤ්ජරං විවරිත්වා ඔබලොකයමානා භගවන්තං
නානාවිරාගසමුජ්ජලාය සරීරප්පභාය නගරවීථිබයො ඔභාබසත්වා බුද්ධසිරියා
විබරොචමානං දිස්වා උණ්හීසබතො පට්ඨාය යාව පාදතලා නරසීහගාථාහි නාම

අට්ඨහිගාථාහිඅභිත්ථවිත්වාරඤ්බඤොසන්තිකංගන්ත්වා ‘‘තුම්හාකංපුත්බතො
පිණ්ඩාය චරතී’’ති රඤ්බඤො ආබරොබචසි. රාජා සංවිග්ගහදබයො හත්බථන 
සාටකං සණ්ඨාපයමාබනො තුරිතතුරිතං නික්ඛමිත්වා බවබගන ගන්ත්වා

භගවබතො පුරබතො ඨත්වා ආහ – ‘‘කං භන්බත අම්බහ ලජ්ජාබපථ, කමත්ථං

පිණ්ඩාය චරථ, කං එත්තකානං භික්ඛූනං න සක්කා භත්තං ලද්ධුන්ති
එවංසඤ්ඤිබනොඅහුවත්ථා’’ති.වංසචාරිත්තබමතං මහාරාජඅම්හාකන්ති.නනු

භන්බත අම්හාකං මහාසම්මතඛත්තියවංබසො නාම වංබසො, තත්ථ ච 

එකඛත්තිබයොපි භික්ඛාචාබරො නාම නත්ථීති. අයං මහාරාජ වංබසො නාම තව

වංබසො, අම්හාකං පන බුද්ධවංබසො වංබසොනාම, සබ් බුද්ධා ච පිණ්ඩචාරිකා

අබහසුන්තිඅන්තරවීථියංඨිබතොව – 

‘‘උත්තිට්බඨනප්පමජ්බජයය, ධම්මංසුචරිතංචබර; 

ධම්මචාරීසුඛංබසති, අස්මිංබලොබකපරම්හිචා’’ති. 

ඉමං ගාථමාහ.ගාථාපරිබයොසාබනරාජා බසොතාපත්තිඵලංසච්ඡාකාසි. 

‘‘ධම්මංචබරසුචරිතං, නනංදුච්චරිතංචබර; 

ධම්මචාරීසුඛංබසති, අස්මිංබලොබකපරම්හිචා’’ති. 

ඉමංපනගාථංසුත්වාසකදාගාමිඵබලපතිට්ඨාසි, ධම්මපාලජාතකං සුත්වා

අනාගාමිඵබල පතිට්ඨාසි, මරණසමබය බසතච්ඡත්තස්ස බහට්ඨා සිරිසයබන 
නිපන්බනොබයව අරහත්තං පාපුණි. අරඤ්ඤවාබසන පධානානුබයොගකච්චං
රඤ්බඤොනාබහොසි. 
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බසොතාපත්තිඵලඤ්ච සච්ඡිකත්වා එව පන භගවබතො පත්තං ගබහත්වා
සපරිසං භගවන්තං මහාපාසාදං ආබරොබපත්වා පණීබතන ඛාදනීබයන
බභොජනීබයන පරිවිසි. භත්තකච්චාවසාබන සබ් ං ඉත්ථාගාරං ආගන්ත්වා
භගවන්තං වන්දි ඨබපත්වා රාහුලමාතරං. සා පන ‘‘ගච්ඡ අයයපුත්තං

වන්දාහී’’ති පරිජබනන වුච්චමානාපි ‘‘සබච මය්හං ගුබණො අත්ථි, සයබමව

අයයපුත්බතොආගමිස්සති, ආගතංනං වන්දිස්සාමී’’ති වත්වාන අගමාසි. අථ
භගවා රාජානං පත්තං ගාහාබපත්වා ද්වීහි අග්ගසාවබකහි සද්ධිං රාජධීතාය
සිරිගබ්භංගන්ත්වා ‘‘රාජධීතායථාරුචියාවන්දමානා නකඤ්චිවත්තබ් ා’’ති
වත්වා පඤ්ඤත්බත ආසබන නිසීදි. සා බවබගන ආගන්ත්වා බගොප්ඵබකසු
ගබහත්වා පාදපිට්ඨියං සීසං පරිවත්බතත්වා පරිවත්බතත්වා යථාජ්ඣාසයං 
වන්දි. 

රාජා රාජධීතාය භගවති සිබනහ හුමානාදිගුණසම්පත්තිං කබථසි. භගවා 

‘‘අනච්ඡරියං මහාරාජ යං ඉදානි පරිපක්බක ඤාබණ තයා රක්ඛියමානා

රාජධීතා අත්තානං රක්ඛි, සා පුබ්බ  අනාරක්ඛා පබ් තපාබද විචරමානා
අපරිපක්බකඤාබණඅත්තානං රක්ඛී’’තිවත්වාචන්දකන්නරීජාතකංකබථසි. 

තංදිවසබමව ච නන්දරාජකුමාරස්ස බකසවිස්සජ්ජනං පට්ට න්බධො 
ඝරමඞ්ගලං ආවාහමඞ්ගලං ඡත්තමඞ්ගලන්ති පඤ්ච මහාමඞ්ගලානි බහොන්ති.
භගවා නන්දං පත්තං ගාහාබපත්වා මඞ්ගලං වත්වා උට්ඨායාසනා පක්කාමි.
ජනපදකලයාණී කුමාරං ගච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘තුවටං බඛො අයයපුත්ත
ආගච්බඡයයාසී’’ති වත්වා ගීවං පසාබරත්වා ඔබලොබකසි. බසොපි භගවන්තං
‘‘පත්තං ගණ්හථා’’ති වත්තුං අවිසහමාබනො විහාරංබයව අගමාසි. තං
අනිච්ඡමානංබයව භගවා පබ් ාබජසි. ඉති භගවා කපිලපුරං ආගන්ත්වා
දුතියදිවබසනන්දංපබ් ාබජසි. 

සත්තබම දිවබස රාහුලමාතා කුමාරං අලඞ්කරිත්වා භගවබතො සන්තිකං 
බපබසසි – ‘‘පස්ස තාත එතං වීසතිසහස්සසමණපරිවුතං සුවණ්ණවණ්ණං

බ්රහ්මරූපවණ්ණං සමණං, අයං බත පිතා, එතස්ස මහන්තා නිධබයො අබහසුං, 

තයස්සනික්ඛමනබතොපට්ඨායන පස්සාම, ගච්ඡනංදායජ්ජංයාච, අහංතාත

කුමාබරො ඡත්තං උස්සාබපත්වා චක්කවත්තී භවිස්සාමි, ධබනන බම අත්බථො, 

ධනං බම බදහි, සාමිබකො හි පුත්බතො පිතුසන්තකස්සා’’ති. රාහුලකුමාබරො
භගවබතො සන්තිකං ගන්ත්වාව පිතුසිබනහං පටිලභිත්වා හට්ඨචිත්බතො ‘‘සුඛා 
බත සමණ ඡායා’’ති වත්වා අඤ්ඤම්පි  හුං අත්තබනො අනුරූපං වදන්බතො
අට්ඨාසි.භගවා කතභත්තකච්බචොඅනුබමොදනංකත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාමි.

කුමාබරොපි‘‘දායජ්ජංබමසමණ බදහි, දායජ්ජංබමසමණබදහී’’තිභගවන්තං

අනු න්ධි. බතන වුත්තං – ‘‘අනුපුබ්බ න චාරිකං චරමාබනො බයන
කපිලවත්ථු…බප.…දායජ්ජංබම සමණබදහී’’ති. 
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පටුන 

අථ කඛො භගවාආයස්මන්ෙං සාරිපුත්ෙංආමන්කෙසීතිභගවාකුමාරංන 

නිවත්තාබපසි, පරිජබනොපිභගවතාසද්ධිංගච්ඡන්තංනිවත්බතතුංනවිසහති.

අථ ආරාමං ගන්ත්වා ‘‘යං අයං පිතුසන්තකං ධනං ඉච්ඡති, තං වට්ටානුගතං

සවිඝාතකං, හන්දස්ස බ ොධිමණ්බඩ පටිලද්ධං සත්තවිධං අරියධනං බදමි, 
බලොකුත්තරදායජ්ජස්ස නං සාමිකං කබරොමී’’ති ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං
ආමන්බතසි. ආමන්බතත්වා ච පනාහ – ‘‘බතන හි ත්වං සාරිපුත්ත

රාහුලකුමාරං පබ් ාබජහී’’ති. යස්මා අයං දායජ්ජං යාචති, තස්මා නං
බලොකුත්තරදායජ්ජපටිලාභායපබ් ාබජහීතිඅත්බථො. 

ඉදානි යා සා භගවතා  ාරාණසියං තීහි සරණගමබනහි පබ් ජ්ජා ච 

උපසම්පදාචඅනුඤ්ඤාතා, තබතොයස්මාඋපසම්පදංපටික්ඛිපිත්වාගරුභාබව

ඨබපත්වා ඤත්තිචතුත්බථනකම්බමනඋපසම්පදාඅනුඤ්ඤාතා, පබ් ජ්ජාපන

බනව පටික්ඛිත්තා, න පුන අනුඤ්ඤාතා, තස්මා අනාගබත භික්ඛූනං විමති

උප්පජ්ජිස්සති – ‘‘අයං පබ් ජ්ජා නාම පුබ්බ  උපසම්පදාසදිසා, කංනු බඛො

ඉදානිපිඋපසම්පදාවිය කම්මවාචාය එවකත්තබ් ා, උදාහුසරණගමබනහී’’ති.
ඉමඤ්ච පනත්ථංවිදිත්වාභගවාපුනතීහිසරණගමබනහිසාමබණරපබ් ජ්ජං

අනුජානිතුකාබමො, තස්මා ධම්මබසනාපති තං භගවබතො අජ්ඣාසයං විදිත්වා

භගවන්තං පුන පබ් ජ්ජං අනුජානාබපතුකාබමො ආහ – ‘‘ෙථාහං භන්කෙ

රාහලකුමාරං පබ් ාකජමී’’ති. 

අථ කඛො ආයස්මා සාරිපුත්කෙො රාහලකුමාරං පබ් ාකජසීති කුමාරස්ස
මහාබමොග්ගල්ලානත්බථබරො බකබස ඡින්දිත්වා කාසායානි දත්වා සරණානි
අදාසි. මහාකස්සපත්බථබරො ඔවාදාචරිබයො අබහොසි. යස්මා පන

උපජ්ඣායමූලකා පබ් ජ්ජා චඋපසම්පදාච, උපජ්ඣාබයොවතත්ථඉස්සබරො, 

නආචරිබයො, තස්මාවුත්තං– ‘‘අථබඛොආයස්මාසාරිපුත්බතොරාහුලකුමාරං
පබ් ාබජසී’’ති. 

එවං ‘‘කුමාබරොපබ් ජිබතො’’තිසුත්වාඋප්පන්නසංබවබගනහදබයන අථ 

කඛොසුද්කධොදකනො සක්කෙොතිසබ් ං වත්තබ් ං. තත්ථයස්මා උඤ්ඡාචරියාය
ජීවබතො පබ් ජිතස්ස අවිබසබසන ‘‘වරං යාචාමී’’ති වුත්බත ‘‘යාචස්සූ’’ති

වචනංඅප්පතිරූපං, නචබුද්ධානංආචිණ්ණං, තස්මා ‘‘අතික්කන්තවරාබඛො

බගොතමතථාගතා’’තිවුත්තං. යඤ්චභන්කෙ ෙප්පතියඤ්ච අනවජ්ජන්තියං

තුම්හාකඤ්බචවදාතුංකප්පති, අනවජ්ජඤ්ච බහොති, මමචසම්පටිච්ඡනපච්චයා

විඤ්ඤූහි න ගරහිතබ් ං, තං යාචාමීති අත්බථො. ෙථා නන්කද අධිමත්ෙං

රාහකලති යබථව කර බ ොධිසත්තං එවං නන්දම්පි රාහුලම්පි මඞ්ගලදිවබස 
බනමිත්තකා ‘‘චක්කවත්තී භවිස්සතී’’ති  යාකරිංසු. අථ රාජා ‘‘පුත්තස්ස 
චක්කවත්තිසිරිංපස්සිස්සාමී’’තිඋස්සාහජාබතොභගවබතොපබ් ජ්ජායමහන්තං 
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ඉච්ඡාවිඝාතං පාපුණි. තබතො ‘‘නන්දස්ස චක්කවත්තිසිරිං පස්සිස්සාමී’’ති

උස්සාහං ජබනසි, තම්පි භගවා පබ් ාබජසි. ඉති තම්පි දුක්ඛං අධිවාබසත්වා

‘‘ඉදානි රාහුලස්ස චක්කවත්තිසිරිං පස්සිස්සාමී’’ති උස්සාහං ජබනසි, තම්පි

භගවා පබ් ාබජසි. බතනස්ස ‘‘ඉදානි කුලවංබසොපි පච්ඡින්බනො, කුබතො
චක්කවත්තිසිරී’’තිඅධිකතරං දුක්ඛං උප්පජ්ජි.බතනවුත්තං – ‘‘තථානන්බද
අධිමත්තං රාහුබල’’ති. රඤ්බඤො පන ඉබතො පච්ඡා අනාගාමිඵලප්පත්ති
බවදිතබ් ා. 

සාධුභන්කෙඅයයාතිඉදංකස්මාආහ? බසො කරචින්බතසි–‘‘යත්රහිනාම
අහම්පි බුද්ධමාමබකො ධම්මමාමබකො සඞ්ඝමාමබකො සමාබනො අත්තබනො

පියතරපුත්බතපබ් ාජියමාබනඤාතිවිබයොගදුක්ඛංඅධිවාබසතුංන සක්බකොමි, 

අඤ්බඤ ජනා පුත්තනත්තබකසු පබ් ාජිබතසුකථං අධිවාබසස්සන්ති, තස්මා

අඤ්බඤසම්පි තාව එවරූපං දුක්ඛං මා අබහොසී’’ති ආහ. භගවා ‘‘සාසබන

නියයානිකකාරණං රාජා වදතී’’ති ධම්මකථං කත්වා ‘‘න භික්ඛකව

අනනුඤ්ඤාකෙො මාොපිතූහි පුත්කෙො පබ් ාකජෙබ්ක ො’’ති සික්ඛාපදං 
පඤ්ඤබපසි. 

තත්ථ මාොපිතූහීති ජනනිජනබක සන්ධාය වුත්තං. සබච ද්බව අත්ථි, 

ද්බවපි ආපුච්ඡිතබ් ා. සබච පිතා මබතො මාතා වා, බයො ජීවති බසො
ආපුච්ඡිතබ්බ ො.පබ් ජිතාපිආපුච්ඡිතබ් ාව.ආපුච්ඡන්බතනසයංවා ගන්ත්වා

ආපුච්ඡිතබ් ං, අඤ්බඤොවාබපබසතබ්බ ො, බසොඑවවාබපබසතබ්බ ො‘‘ගච්ඡ 

මාතාපිතබරො ආපුච්ඡිත්වා එහී’’ති. සබච ‘‘අනුඤ්ඤාබතොම්හී’’ති වදති, 
සද්දහන්බතන පබ් ාබජතබ්බ ො. පිතා සයං පබ් ජිබතො පුත්තම්පි

පබ් ාබජතුකාබමො බහොති, මාතරං ආපුච්ඡිත්වාව පබ් ාබජතු. මාතා වා ධීතරං

පබ් ාබජතුකාමා, පිතරං ආපුච්ඡිත්වාව පබ් ාබජතු. පිතා පුත්තදාබරන

අනත්ථිබකො පලායි, මාතා ‘‘ඉමං පබ් ාබජථා’’ති පුත්තං භික්ඛූනං බදති, 

‘‘පිතාස්ස කුහි’’න්ති වුත්බත ‘‘චිත්තබකළියං කීළිතුං පලාබතො’’ති වදති, තං

පබ් ාබජතුංවට්ටති.මාතා බකනචිපුරිබසනසද්ධිංපලාතාබහොති, පිතාපන 

‘‘පබ් ාබජථා’’ති බදති, එත්ථාපි එබසව නබයො. පිතා විප්පවුත්බථො බහොති, 

මාතා පුත්තං ‘‘පබ් ාබජථා’’ති අනුජානාති, ‘‘පිතා තස්ස කුහි’’න්ති වුත්බත 

‘‘කං තුම්හාකං පිතරා, අහං ජානිස්සාමී’’ති වදති, පබ් ාබජතුං වට්ටතීති 
කුරුන්දියංවුත්තං. 

මාතාපිතබරො මතා, දාරබකො චූළමාතාදීනං සන්තිබක සංවද්බධො, තස්මිං 

පබ් ාජියමාබන ඤාතකා කලහං වා කබරොන්ති, ඛියයන්ති වා, තස්මා 
විවාදුපච්බඡදනත්ථං ආපුච්ඡිත්වාව පබ් ාබජතබ්බ ො. අනාපුච්ඡා
පබ් ාබජන්තස්ස පන ආපත්ති නත්ථි. දහරකාබල ගබහත්වා බපොසනකා
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මාතාපිතබරොනාමබහොන්ති, බතසුපිඑබසව නබයො.පුත්බතොඅත්තානංනිස්සාය

ජීවති, නමාතාපිතබරො. සබචපි රාජා බහොති, ආපුච්ඡිත්වාව පබ් ාබජතබ්බ ො.

මාතාපිතූහි අනුඤ්ඤාබතො පබ් ජිත්වා පුන විබ්භමති, සබචපි සතක්ඛත්තුං

පබ් ජිත්වා විබ්භමති, ආගතාගතකාබල පුනප්පුනං ආපුච්ඡිත්වාව 
පබ් ාබජතබ්බ ො. සබච එවං වදන්ති – ‘‘අයං විබ්භමිත්වා බගහං ආගබතො

අම්හාකංකම්මං නකබරොති, පබ් ජිත්වාතුම්හාකං වත්තංනපූබරති, නත්ථි

ඉමස්සාපුච්ඡනකච්චං, ආගතාගතං පබ් ාබජයයාථා’’ති එවං නිස්සට්ඨං පුන
අනාපුච්ඡාපි පබ් ාබජතුංවට්ටති. 

බයොපි දහරකාබලබයව ‘‘අයං තුම්හාකං දින්බනො, යදා ඉච්ඡථ, තදා 

පබ් ාබජයයාථා’’තිඑවංදින්බනොබහොති, බසොපිආගතාගබතොපුනඅනාපුච්ඡාව 

පබ් ාබජතබ්බ ො.යංපනදහරකාබලබයව‘‘ඉමංභන්බතපබ් ාබජයයාථා’’ති

අනුජානිත්වා පච්ඡා වුඩ්ඪිප්පත්තකාබල නානුජානන්ති, අයං න අනාපුච්ඡා
පබ් ාබජතබ්බ ො. එබකො මාතාපිතූහි සද්ධිං භණ්ඩිත්වා ‘‘පබ් ාබජථ ම’’න්ති

ආගච්ඡති, ‘‘ආපුච්ඡිත්වා එහී’’ති ච වුත්බතො ‘‘නාහං ගච්ඡාමි, සබච මං න

පබ් ාබජථ, විහාරං වා ඣාබපමි, සත්බථන වා තුම්බහ පහරාමි, තුම්හාකං

ඤාතකඋපට්ඨාකානං වා ආරාමච්බඡදනාදීහි අනත්ථං උප්පාබදමි, රුක්ඛා වා

පතිත්වාමරාමි, බචොරමජ්ඣංවාපවිසාමි, බදසන්තරංවා ගච්ඡාමී’’තිවදති, තං
ජීවස්බසව රක්ඛණත්ථාය පබ් ාබජතුං වට්ටති. සබච පනස්ස මාතාපිතබරො

ආගන්ත්වා ‘‘කස්මා අම්හාකං පුත්තං පබ් ාජයිත්ථා’’ති වදන්ති, බතසං 

තමත්ථංආබරොබචත්වා‘‘රක්ඛණත්ථායනංපබ් ාජයිම්හ, පඤ්ඤායථතුම්බහ 
පුත්බතනා’’ති වත්තබ් ා. ‘‘රුක්ඛා පතිස්සාමී’’තිආරුහිත්වා පනහත්ථපාබද 
මුඤ්චන්තංපබ් ාබජතුංවට්ටතිබයව. 

එබකොපි විබදසං ගන්ත්වා පබ් ජ්ජං යාචති, ආපුච්ඡිත්වා බච ගබතො, 
පබ් ාබජතබ්බ ො. බනො බච දහරභික්ඛුං බපබසත්වා ආපුච්ඡාබපත්වා

පබ් ාබජතබ්බ ො, අතිදූරඤ්බච බහොති; පබ් ාබජත්වාපි භික්ඛූහි සද්ධිං
බපබසත්වා දස්බසතුං වට්ටති. කුරුන්දියං පන වුත්තං – ‘‘සබච දූරං බහොති 

මග්බගො ච මහාකන්තාබරො, ‘ගන්ත්වා ආපුච්ඡිස්සාමා’ති පබ් ාබජතුං

වට්ටතී’’ති. සබච පන මාතාපිතූනං  හූ පුත්තා බහොන්ති, එවඤ්ච වදන්ති –

‘‘භන්බත එබතසං දාරකානං යං ඉච්ඡථ, තං පබ් ාබජයයාථා’’ති. දාරබක

වීමංසිත්වා යං ඉච්ඡති, බසො පබ් ාබජතබ්බ ො. සබචපි සකබලනකුබලන වා
ගාබමන වා අනුඤ්ඤාතං බහොති ‘‘භන්බත ඉමස්මිං කුබල වා ගාබම වා යං

ඉච්ඡථ, තංපබ් ාබජයයාථා’’ති.යංඉච්ඡති, බසොපබ් ාබජතබ්බ ොති. 

යාවෙකෙ වාපනඋස්සහතීතියත්තබකසක්බකොති. 

රාහුලවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 



විනයපිටකෙ මහාවග්ග-අට්ඨෙථා මහාඛන්ධකං 
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පටුන 

සික්ඛාපදදණ්ඩෙම්මවත්ථුෙථා 

106. දසසු සික්ඛාපබදසු පුරිමානං පඤ්චන්නං අතික්කබමො නාසනවත්ථු, 
පච්ඡිමානංඅතික්කබමොදණ්ඩකම්මවත්ථු. 

107. අප්පතිස්සාතිභික්ඛූබජට්ඨකට්ඨාබනඉස්සරියට්ඨාබනන ඨබපන්ති. 

අසභාගවුත්තිොතිසමානජීවිකානභවන්ති, විසභාගජීවිකාතිඅත්බථො. අලාභාය

පරිසක්ෙතීති යථා ලාභං න ලභන්ති; එවං පරක්කමති. අනත්ථායාති

උපද්දවාය. අවාසායාති ‘‘කන්ති ඉමස්මිං ආවාබස න වබසයය’’න්ති

පරක්කමති. අක්කෙොසති පරිභාසතීති අක්බකොසති බචව භයදස්සබනන ච

තජ්බජති. කභකදතීති බපසුඤ්ඤං උපසංහරිත්වා බභබදති. ආවරණං ොතුන්ති

‘‘මා ඉධපවිසා’’තිනිවාරණංකාතුං. යත්ථවා වසතියත්ථවා පටික්ෙමතීති

යත්ථවසතිවාපවිසතිවා; උභබයනාපිඅත්තබනොපරිබවණඤ්චවස්සග්බගන
පත්තබසනාසනඤ්චවුත්තං. 

මුඛද්වාරිෙංආහාරංආවරණංෙකරොන්තීති ‘‘අජ්ජමාඛාද, මාභුඤ්ජා’’ති

එවංනිවාබරන්ති. නභික්ඛකව මුඛද්වාරිකෙොආහාකරොආවරණංොෙබ්ක ොති 

එත්ථ ‘‘මා ඛාද, මා භුඤ්ජා’’ති වදබතොපි ‘‘ආහාරං නිවාබරස්සාමී’’ති
පත්තචීවරංඅන්බතොනික්ඛිපබතොපි සබ් පබයොබගසුදුක්කටං.අනාචාරස්සපන
දුබ් චසාමබණරස්ස දණ්ඩකම්මං කත්වා යාගුං වා භත්තං වා පත්තචීවරං වා
දස්බසත්වා ‘‘එත්තබක නාම දණ්ඩකම්බම ආහබට ඉදං ලච්ඡසී’’ති වත්තුං
වට්ටති. භගවතා හි ආවරණබමව දණ්ඩකම්මං වුත්තං. 
ධම්මසඞ්ගාහකත්බථබරහි පන අපරාධානුරූපං උදකදාරුවාලිකාදීනං

ආහරාපනම්පි කාතබ් න්ති වුත්තං, තස්මා තම්පි කාතබ් ං. තඤ්ච බඛො

‘‘ඔරමිස්සති විරමිස්සතී’’ති අනුකම්පාය, න ‘‘නස්සිස්සති
විබ්භමිස්සතී’’තිආදිනයප්පවත්බතන පාපජ්ඣාසබයන ‘‘දණ්ඩකම්මං
කබරොමී’’ති ච උණ්හපාසාබණ වා නිපජ්ජාබපතුං පාසාණිට්ඨකාදීනි වා සීබස
නික්ඛිපාබපතුංඋදකංවාපබවබසතුංනවට්ටති. 

සික්ඛාපදදණ්ඩකම්මවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

අනාපුච්ඡාවරණවත්ථුආදිෙථා 

108. න භික්ඛකවඋපජ්ඣායං අනාපුච්ඡාතිඑත්ථ‘‘තුම්හාකංසාමබණරස්ස

අයංනාමඅපරාබධො, දණ්ඩකම්මමස්ස කබරොථා’’තිතික්ඛත්තුංවුත්බත, සබච

උපජ්ඣාබයො දණ්ඩකම්මංනකබරොති, සයංකාතුං වට්ටති.සබචපිආදිබතොව
උපජ්ඣාබයො වදති ‘‘මය්හං සාමබණරානං බදොබස සති තුම්බහ දණ්ඩකම්මං
කබරොථා’’ති කාතුං වට්ටතිබයව. යථා ච සාමබණරානං එවං 
සද්ධිවිහාරිකන්බතවාසිකානම්පිදණ්ඩකම්මංකාතුංවට්ටති. 
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පටුන 

අපලාකෙන්තීති ‘‘තුම්හාකං පත්තං දස්සාම, චීවරං දස්සාමා’’තිඅත්තබනො

උපට්ඨානකරණත්ථං සඞ්ගණ්හන්ති. න භික්ඛකව අඤ්ඤස්ස පරිසා

අපලාකෙෙබ් ාති එත්ථසාමබණරාවාබහොන්තුඋපසම්පන්නාවා, අන්තමබසො

දුස්සීලභික්ඛුස්සාපිපරස්ස පරිසභූබතභින්දිත්වාගණ්හිතුංනවට්ටති, ආදීනවං
පනවත්තුංවට්ටති‘‘තයා න්හායිතුංආගබතනගූථමක්ඛනංවියකතංදුස්සීලං
නිස්සායවිහරන්බතනා’’ති.සබචබසො සයබමවජානිත්වාඋපජ්ඣංවානිස්සයං

වායාචති, දාතුංවට්ටති. 

අනුජානාමි භික්ඛකව දසහඞ්කගහි සමන්නාගෙං සාමකණරං නාකසතුන්ති
එත්ථ කණ්ටකසික්ඛාපදවණ්ණනායං වුත්තාසු තීසු නාසනාසු ලිඞ්ගනාසනාව

අධිප්බපතා, තස්මා බයො පාණාතිපාතාදීසු එකම්පි කම්මං කබරොති, බසො 
ලිඞ්ගනාසනාය නාබසතබ්බ ො. යථා ච භික්ඛූනං පාණාතිපාතාදීසු

නානාආපත්තිබයො බහොන්ති, න තථා සාමබණරානං. සාමබණබරො හි
කුන්ථකපිල්ලිකම්පි මාබරත්වා මඞ්ගුරණ්ඩකම්පි භින්දිත්වා

නාබසතබ් තංබයව පාපුණාති, තාවබදවස්ස සරණගමනානි ච 

උපජ්ඣායග්ගහණඤ්ච බසනාසනග්ගාබහො ච පටිප්පස්සම්භති, සඞ්ඝලාභං න

ලභති, ලිඞ්ගමත්තබමවඑකංඅවසිට්ඨංබහොති.බසොසබචආකණ්ණබදොබසොව

බහොති, ආයතිංසංවබරන තිට්ඨති, නික්කඩ්ඪිතබ්බ ො.අථසහසාවිරජ්ඣිත්වා

‘‘දුට්ඨු මයා කත’’න්ති පුන සංවබර ඨාතුකාබමො බහොති, ලිඞ්ගනාසනකච්චං

නත්ථි. යථානිවත්ථපාරුතස්බසව සරණානි දාතබ් ානි, උපජ්ඣාබයො

දාතබ්බ ො, සික්ඛාපදානිපනසරණගමබනබනවඉජ්ඣන්ති. සාමබණරානඤ්හි

සරණගමනං භික්ඛූනං උපසම්පදකම්මවාචාසදිසං, තස්මා භික්ඛූනං විය 

චතුපාරිසුද්ධිසීලං, ඉමිනාපිදසසීලානිසමාදින්නාබනවබහොන්ති, එවංසන්බතපි 
දළ්හීකරණත්ථං ආයතිං සංවබර පතිට්ඨාපනත්ථං පුන දාතබ් ානි. සබච

පුරිමිකාය පුන සරණානි ගහිතානි, පච්ඡිමිකාය වස්සාවාසිකං ලච්ඡති. සබච

පච්ඡිමිකායගහිතානි, සඞ්බඝනඅපබලොබකත්වාලාබභොදාතබ්බ ො. 

අදින්නාදාබන තිණසලාකමත්බතනාපි වත්ථුනා, අබ්රහ්මචරිබය තීසු

මග්බගසු යත්ථ කත්ථචි විප්පටිපත්තියා, මුසාවාබද හස්සාධිප්පායතායපි මුසා

භණිබත අස්සමබණො බහොති, නාබසතබ් තං ආපජ්ජති. මජ්ජපාබන පන 
භික්ඛුබනො අජානිත්වාපි බීජබතො පට්ඨාය මජ්ජං පිවන්තස්ස පාචිත්තියං.

සාමබණබරො ජානිත්වා පිවන්බතො සීලබභදං ආපජ්ජති, න අජානිත්වා. යානි

පනස්ස ඉතරානි පඤ්ච සික්ඛාපදානි, බතසු භින්බනසු න නාබසතබ්බ ො, 
දණ්ඩකම්මං කාතබ් ං. සික්ඛාපබද පන පුන දින්බනපි අදින්බනපි වට්ටති. 
දණ්ඩකම්බමන පන පීබළත්වා ආයතිං සංවබර ඨපනත්ථාය දාතබ් බමව.

සාමබණරානංමජ්ජපානං සචිත්තකංපාරාජිකවත්ථු, අයංවිබසබසො. 
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පටුන 

අවණ්ණභාසබන පන අරහං සම්මාසම්බුද්බධොතිආදීනං පටිපක්ඛවබසන 

බුද්ධස්ස වා, ස්වාක්ඛාබතොතිආදීනං පටිපක්ඛවබසන ධම්මස්ස වා, 
සුප්පටිපන්බනොතිආදීනං පටිපක්ඛවබසන සඞ්ඝස්ස වා අවණ්ණං භාසන්බතො
රතනත්තයං නින්දන්බතොගරහන්බතොආචරියුපජ්ඣායාදීහි‘‘මා එවංඅවචා’’ති
අවණ්ණභාසබන ආදීනවං දස්බසත්වා නිවාබරතබ්බ ො. සබච යාවතතියං

වුච්චමාබනොනඔරමති, කණ්ටකනාසනාය නාබසතබ්බ ොතිකුරුන්දියංවුත්තං.

මහාඅට්ඨකථායං පන ‘‘සබච එවං වුච්චමාබනො තං ලද්ධිං නිස්සජ්ජති, 

දණ්ඩකම්මංකාබරත්වාඅච්චයංබදසාබපතබ්බ ො.සබචන නිස්සජ්ජති, තබථව

ආදායපග්ගය්හ තිට්ඨති, ලිඞ්ගනාසනාය නාබසතබ්බ ො’’තිවුත්තං, තංයුත්තං.
අයබමවහිනාසනාඉධඅධිප්බපතාති. 

මිච්ඡාදිට්ඨිබකපි එබසවනබයො. සස්සතුච්බඡදානඤ්හි අඤ්ඤතරදිට්ඨිබකො

සබච ආචරියාදීහි ඔවදියමාබනො නිස්සජ්ජති, දණ්ඩකම්මං කාබරත්වා අච්චයං
බදසාබපතබ්බ ො. අප්පටිනිස්සජ්ජන්බතොව නාබසතබ්බ ොති. භික්ඛුනිදූසබකො 
බචත්ථ කාමං අබ්රහ්මචාරිග්ගහබණන ගහිබතොව අබ්රහ්මචාරිං පන ආයතිං
සංවබර ඨාතුකාමං සරණානි දත්වා උපසම්පාබදතුං වට්ටති. භික්ඛුනිදූසබකො

ආයතිං සංවබර ඨාතුකාබමොපි පබ් ජ්ජම්පි න ලභති, පබගව උපසම්පදන්ති

එතමත්ථං දස්බසතුං ‘‘භික්ඛුනිදූසබකො’’ති ඉදං විසුං දසමං අඞ්ගං වුත්තන්ති
බවදිතබ් ං. 

අනාපුච්ඡාවරණවත්ථුආදිකථානිට්ඨිතා. 

පණ්ඩෙවත්ථුෙථා 

109. දහකර දහකරති තරුබණ තරුබණ. කමොළිගල්කලති ථූලසරීබර. 

හත්ථිභණ්කඩඅස්සභණ්කඩතිහත්ථිබගොපබකච අස්සබගොපබකච. 

පණ්ඩකෙො භික්ඛකවති එත්ථ ආසිත්තපණ්ඩබකො උසූයපණ්ඩබකො
ඔපක්කමිකපණ්ඩබකො පක්ඛපණ්ඩබකොනපුංසකපණ්ඩබකොතිපඤ්ච පණ්ඩකා.
තත්ථ යස්ස පබරසං අඞ්ගජාතං මුබඛන ගබහත්වා අසුචිනා ආසිත්තස්ස

පරිළාබහො වූපසම්මති, අයං ආසිත්තපණ්ඩබකො. යස්ස පබරසං අජ්ඣාචාරං

පස්සබතො උසූයාය උප්පන්නාය පරිළාබහො වූපසම්මති, අයං උසූයපණ්ඩබකො.

යස්සඋපක්කබමනබීජානිඅපනීතානි, අයං ඔපක්කමිකපණ්ඩබකො.එකච්බචො

පන අකුසලවිපාකානුභාබවන කාළපක්බඛ පණ්ඩබකො බහොති, ජුණ්හපක්බඛ

පනස්ස පරිළාබහො වූපසම්මති, අයං පක්ඛපණ්ඩබකො. බයො පන

පටිසන්ධියංබයව අභාවබකො උප්පන්බනො, අයං නපුංසකපණ්ඩබකොති. බතසු

ආසිත්තපණ්ඩකස්ස ච උසූයපණ්ඩකස්ස ච පබ් ජ්ජා න වාරිතා, ඉතබරසං

තිණ්ණං වාරිතා. බතසුපි පක්ඛපණ්ඩකස්ස යස්මිං පක්බඛ පණ්ඩබකො බහොති, 



විනයපිටකෙ මහාවග්ග-අට්ඨෙථා මහාඛන්ධකං 

57 

පටුන 

තස්මිංබයවස්ස පක්බඛ පබ් ජ්ජා වාරිතාති කුරුන්දියං වුත්තං. යස්ස බචත්ථ

පබ් ජ්ජා වාරිතා, තං සන්ධාය ඉදං වුත්තං – ‘‘අනුපසම්පන්බනො න
උපසම්පාබදතබ්බ ො උපසම්පන්බනො නාබසතබ්බ ො’’ති. බසොපි 

ලිඞ්ගනාසබනබනවනාබසතබ්බ ො.ඉබතොපරං‘‘නාබසතබ්බ ො’’තිවුත්බතසුපි 
එබසවනබයො. 

පණ්ඩවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

කථයයසංවාසෙවත්ථුෙථා 

110. පුරාණකුලපුත්කෙොතිපුරාණස්සඅනුක්කබමනපාරිජුඤ්ඤංපත්තස්ස 
කුලස්ස පුත්බතො. මාතිපක්ඛපිතිපක්ඛබතො බකොලඤ්ඤා ඛීණා විනට්ඨා මතා

අස්සාති ඛීණකෙොලඤ්කඤො. අනධිගෙන්ති අප්පත්තං. ඵාතිංොතුන්ති

වඩ්බඪතුං. ඉඞ්ඝාති උබයයොජනත්බථ නිපාබතො. අනුයුඤ්ජියමාකනොති
එකමන්තං බනත්වා 
බකසමස්සුඔබරොපනකාසායපටිග්ගහණසරණගමනඋපජ්ඣායග්ගහණකම්මවා

චානිස්සයධම්බම පුච්ඡියමාබනො. එෙමත්ථං ආකරොකචසීති එතං සයං
පබ් ජිතභාවං ආදිබතොපට්ඨායආචික්ඛි. 

කථයයසංවාසකෙො භික්ඛකවති එත්ථ තබයො බථයයසංවාසකා –

ලිඞ්ගත්බථනබකො, සංවාසත්බථනබකො, උභයත්බථනබකොති. තත්ථ බයො සයං 

පබ් ජිත්වාවිහාරංගන්ත්වානභික්ඛුවස්සානිගබණති, නයථාවුඩ්ඪංවන්දනං 

සාදියති, නආසබනන පටි ාහති, න උබපොසථපවාරණාදීසු සන්දිස්සති, අයං
ලිඞ්ගමත්තස්බසව බථනිතත්තාලිඞ්ගත්බථනබකොනාම. 

බයො පන භික්ඛූහි පබ් ාජිබතො සාමබණබරො සමාබනොපි විබදසං ගන්ත්වා 

‘‘අහංදසවස්බසොවා වීසතිවස්බසොවා’’තිමුසාවත්වා භික්ඛුවස්සානිගබණති, 

යථාවුඩ්ඪං වන්දනං සාදියති, ආසබනන පටි ාහති, උබපොසථපවාරණාදීසු

සන්දිස්සති, අයං සංවාසමත්තස්බසව බථනිතත්තා සංවාසත්බථනබකො නාම.
භික්ඛුවස්සගණනාදිබකො හි සබ්බ ොපි කරියබභබදො ඉමස්මිං අත්බථ 

‘‘සංවාබසො’’ති බවදිතබ්බ ො. සික්ඛං පච්චක්ඛාය ‘‘න මං බකොචි ජානාතී’’ති
එවං පටිපජ්ජන්බතපිඑබසවනබයො. 

බයො පන සයං පබ් ජිත්වා විහාරං ගන්ත්වා භික්ඛුවස්සානි ගබණති, 

යථාවුඩ්ඪං වන්දනං සාදියති, ආසබනන පටි ාහති, උබපොසථපවාරණාදීසු

සන්දිස්සති, අයං ලිඞ්ගස්සබචවසංවාසස්සචබථනිතත්තාඋභයත්බථනබකො
නාම. අයං තිවිබධොපි බථයයසංවාසබකො අනුපසම්පන්බනො න

උපසම්පාබදතබ්බ ො, උපසම්පන්බනො නාබසතබ්බ ො, පුන පබ් ජ්ජං
යාචන්බතොපිනපබ් ාබජතබ්බ ො. 
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එත්ථ චඅසම්බමොහත්ථංඉදංපකණ්ණකං බවදිතබ් ං– 

‘‘රාජදුබ්භික්ඛකන්තාර-බරොගබවරිභබයහිවා; 

චීවරාහරණත්ථංවා, ලිඞ්ගංආදියතීධබයො. 

සංවාසංනාධිවාබසති, යාවබසොසුද්ධමානබසො; 

බථයයසංවාසබකොනාම, තාවඑසනවුච්චතී’’ති. 

තත්රායංවිත්ථාරනබයො –ඉබධකච්චස්සරාජාකුද්බධොබහොති, බසො ‘‘එවං
බම බසොත්ථි භවිස්සතී’’ති සයබමව ලිඞ්ගං ගබහත්වා පලායති. තං දිස්වා

රඤ්බඤො ආබරොබචන්ති. රාජා ‘‘සබච පබ් ජිබතො, න තං ලබ්භා කඤ්චි

කාතු’’න්ති තස්මිං බකොධං පටිවිබනති, බසො ‘‘වූපසන්තං බම රාජභය’’න්ති
සඞ්ඝමජ්ඣංඅබනොසරිත්වාවගිහිලිඞ්ගං ගබහත්වාආගබතොපබ් ාබජතබ්බ ො.

අථාපි ‘‘සාසනං නිස්සාය මයා ජීවිතං ලද්ධං, හන්ද දානි අහං පබ් ජාමී’’ති
උප්පන්නසංබවබගො බතබනව ලිඞ්බගන ආගන්ත්වා ආගන්තුකවත්තං න

සාදියති, භික්ඛූහි පුට්බඨො වා අපුට්බඨො වා යථාභූතමත්තානං ආවිකත්වා

පබ් ජ්ජං යාචති, ලිඞ්ගං අපබනත්වා පබ් ාබජතබ්බ ො. සබච පන වත්තං

සාදියති, පබ් ජිතාලයං දස්බසති, සබ් ං පුබ්බ  වුත්තං වස්සගණනාදිබභදං

විධිංපටිපජ්ජති, අයංන පබ් ාබජතබ්බ ො. 

ඉධ පබනකච්බචො දුබ්භික්බඛ ජීවිතුං අසක්බකොන්බතො සයබමව ලිඞ්ගං 
ගබහත්වා සබ් පාසණ්ඩියභත්තානි භුඤ්ජන්බතො දුබ්භික්බඛ වීතිවත්බත
සඞ්ඝමජ්ඣං අබනොසරිත්වාව ගිහිලිඞ්ගං ගබහත්වා ආගබතොති සබ් ං 

පුරිමසදිසබමව. 

අපබරොමහාකන්තාරංනිත්ථරිතුකාබමොබහොති, සත්ථවාබහොචපබ් ජිබත 
ගබහත්වාගච්ඡති.බසො‘‘එවංමංසත්ථවාබහොගබහත්වාගමිස්සතී’’තිසයබමව
ලිඞ්ගං ගබහත්වාසත්ථවාබහනසද්ධිංකන්තාරංනිත්ථරිත්වාබඛමන්තංපත්වා
සඞ්ඝමජ්ඣං අබනොසරිත්වාව ගිහිලිඞ්ගං ගබහත්වා ආගබතොති සබ් ං
පුරිමසදිසබමව. 

අපබරො බරොගභබය උප්පන්බන ජීවිතුං අසක්බකොන්බතො සයබමව ලිඞ්ගං 
ගබහත්වා සබ් පාසණ්ඩියභත්තානි භුඤ්ජන්බතො බරොගභබය වූපසන්බත
සඞ්ඝමජ්ඣං අබනොසරිත්වාව ගිහිලිඞ්ගං ගබහත්වා ආගබතොති සබ් ං 
පුරිමසදිසබමව. 

අපරස්සඑබකොබවරිබකොකුද්බධොබහොති, ඝාබතතුකාබමොනංවිචරති, බසො 

‘‘එවංබමබසොත්ථිභවිස්සතී’’තිසයබමවලිඞ්ගංගබහත්වාපලායති.බවරිබකො
‘‘කුහිං බසො’’ති පරිබයසන්බතො ‘‘පබ් ජිත්වා පලාබතො’’ති සුත්වා ‘‘සබච
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පබ් ජිබතො, නතංලබ්භා කඤ්චිකාතු’’න්තිතස්මිංබකොධංපටිවිබනති.බසො
‘‘වූපසන්තං බම බවරිභය’’න්ති සඞ්ඝමජ්ඣං අබනොසරිත්වාව ගිහිලිඞ්ගං
ගබහත්වාආගබතොතිසබ් ංපුරිමසදිසබමව. 

අපබරො ඤාතිකුලං ගන්ත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය ගිහි හුත්වා ‘‘ඉමානි

චීවරානි ඉධ විනස්සිස්සන්ති, සබචපි ඉමානි ගබහත්වා විහාරං ගමිස්සාමි, 

අන්තරාමග්බග මං ‘බචොබරො’ති ගබහස්සන්ති, යංනූනාහං කායපරිහාරියානි
කත්වා ගච්බඡයය’’න්තිචීවරාහරණත්ථංනිවාබසත්වාචපාරුපිත්වාචවිහාරං
ගච්ඡති. තං දූරබතොව ආගච්ඡන්තං දිස්වා සාමබණරා ච දහරා ච

අබ්භුග්ගච්ඡන්ති, වත්තං දස්බසන්ති. බසො න සාදියති, යථාභූතමත්තානං
ආවිකබරොති. සබච භික්ඛූ ‘‘න දානි මයං තං මුඤ්චිස්සාමා’’ති  ලක්කාබරන

පබ් ාබජතුකාමාබහොන්ති, කාසායානිඅපබනත්වාපුන පබ් ාබජතබ්බ ො.සබච
පන ‘‘නයිබම මම හීනායාවත්තභාවං ජානන්තී’’ති තංබයව භික්ඛුභාවං 

පටිජානිත්වාසබ් ංපුබ්බ වුත්තංවස්සගණනාදිබභදංවිධිංපටිපජ්ජති, අයංන 
පබ් ාබජතබ්බ ො. 

අපබරො මහාසාමබණබරො ඤාතිකුලං ගන්ත්වා උප්පබ් ජිත්වා 
කම්මන්තානුට්ඨාබනන උබ් ාළ්බහො හුත්වා පුන ‘‘දානි අහං සමබණොව

භවිස්සාමි, බථබරොපි බම උප්පබ් ජිතභාවං න ජානාතී’’ති තබදව පත්තචීවරං 

ආදායවිහාරං ආගච්ඡති, නාපිතමත්ථංභික්ඛූනංආබරොබචති, සාමබණරභාවං

පටිජානාති, අයං බථයයසංවාසබකොබයව පබ් ජ්ජං න ලභති. සබචපිස්ස

ලිඞ්ගග්ගහණකාබල එවං බහොති, ‘‘නාහං කස්සචි ආබරොබචස්සාමී’’ති

විහාරඤ්ච ගබතො ආබරොබචති, ගහබණබනව බථයයසංවාසබකො. අථාපිස්ස

‘‘ගහණකාබලආචික්ඛිස්සාමී’’තිචිත්තං උප්පන්නංබහොති, විහාරඤ්චගන්ත්වා
‘‘කුහිං ත්වං ආවුබසො ගබතො’’ති වුත්බතො ‘‘න දානි මං ඉබම ජානන්තී’’ති

වඤ්බචත්වා නාචික්ඛති, ‘‘නාචික්ඛිස්සාමී’’ති සහ ධුරනික්බඛබපන අයම්පි
බථයයසංවාසබකොව. සබච පනස්ස ගහණකාබලපි ‘‘ආචික්ඛිස්සාමී’’ති චිත්තං

උප්පන්නංබහොති, විහාරංගන්ත්වාපිආචික්ඛති, අයංපුනපබ් ජ්ජං ලභති. 

අපබරො දහරසාමබණබරො මහන්බතො වා පන අ යත්බතො, බසො
පුරිමනබයබනව උප්පබ් ජිත්වා ඝබර වච්ඡකරක්ඛණාදීනිකම්මානිකාතුං න

ඉච්ඡති, තබමනං ඤාතකා තානිබයව කාසායානි අච්ඡාබදත්වා ථාලකං වා

පත්තං වා හත්බථ දත්වා ‘‘ගච්ඡ සමබණොව බහොහී’’ති ඝරා නීහරන්ති. බසො

විහාරංගච්ඡති, බනවනංභික්ඛූජානන්ති ‘‘අයංඋප්පබ් ජිත්වාපුනසයබමව

පබ් ජිබතො’’ති, නාපි සයං ජානාති, ‘‘බයො එවං පබ් ජති, බසො

බථයයසංවාසබකොනාමබහොතී’’ති.සබචතංපරිපුණ්ණවස්සංඋපසම්පාබදන්ති, 
සූපසම්පන්බනො. සබච පන අනුපසම්පන්නකාබලබයව විනයවිනිච්ඡබය
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වත්තමාබන සුණාති, ‘‘බයො එවං පබ් ජති, බසො බථයයසංවාසබකො නාම

බහොතී’’ති. බතන ‘‘මයා එවං කත’’න්ති භික්ඛූනං ආචික්ඛිතබ් ං, එවං පුන

පබ් ජ්ජං ලභති. සබච ‘‘න දානි මං බකොචි ජානාතී’’ති නාබරොබචති, ධුරං
නික්ඛිත්තමත්බතබථයයසංවාසබකො. 

භික්ඛු සික්ඛං පච්චක්ඛාය ලිඞ්ගං අනපබනත්වා දුස්සීලකම්මං කත්වා වා

අකත්වා වා පුන සබ් ං පුබ්බ  වුත්තං වස්සගණනාදිබභදං විධිං පටිපජ්ජති, 
බථයයසංවාසබකො බහොති. සික්ඛං අප්පච්චක්ඛාය සලිඞ්බග ඨිබතො බමථුනං 
පටිබසවිත්වා වස්සගණනාදිබභදං විධිං ආපජ්ජන්බතො බථයයසංවාසබකො න

බහොති, පබ් ජ්ජාමත්තං ලභති. අන්ධකට්ඨකථායං පන එබසො

බථයයසංවාසබකොතිවුත්තං, තංන ගබහතබ් ං. 

එබකො භික්ඛු කාසාබය සඋස්සාබහොව ඔදාතං නිවාබසත්වා බමථුනං 
පටිබසවිත්වා පුන කාසායානි නිවාබසත්වා වස්සගණනාදිබභදං සබ් ං විධිං

ආපජ්ජති, අයම්පි බථයයසංවාසබකොන බහොති, පබ් ජ්ජාමත්තං ලභති. සබච
පන කාසාබයධුරංනික්ඛිපිත්වාඔදාතංනිවාබසත්වාබමථුනං පටිබසවිත්වාපුන

කාසායානි නිවාබසත්වා වස්සගණනාදිබභදං සබ් ං විධිං ආපජ්ජති, 
බථයයසංවාසබකොබහොති. 

සාමබණබරො සලිඞ්බග ඨිබතො බමථුනාදිඅස්සමණකරණධම්මං
ආපජ්ජිත්වාපි බථයයසංවාසබකො න බහොති. සබචපි කාසාබය සඋස්සාබහොව

කාසායානිඅපබනත්වාබමථුනං පටිබසවිත්වාපුනකාසායානිනිවාබසති, බනව
බථයයසංවාසබකො බහොති. සබච පනකාසාබයධුරං නික්ඛිපිත්වානග්බගො වා

ඔදාතනිවත්බථොවාබමථුනබසවනාදීහිඅස්සමබණො හුත්වාකාසායංනිවාබසති, 
බථයයසංවාසබකොබහොති.සබචපිගිහිභාවං පත්ථයමාබනොකාසාවංඔවට්ටිකං

වාකත්වාඅඤ්බඤනවාආකාබරනගිහිනිවාසබනනනිවාබසති ‘‘බසොභතිනු

බඛොබමගිහිලිඞ්ගං, නබසොභතී’’තිවීමංසනත්ථං, රක්ඛතිතාව. ‘‘බසොභතී’’ති 
සම්පටිච්ඡිත්වාපනපුනලිඞ්ගංසාදියන්බතොබථයයසංවාසබකොබහොති.ඔදාතං 
නිවාබසත්වාවීමංසනසම්පටිච්ඡබනසුපිඑබසවනබයො. 

සබච පන නිවත්ථකාසායස්ස උපරි ඔදාතං නිවාබසත්වා වීමංසති වා 

සම්පටිච්ඡති වා, රක්ඛතිබයව. භික්ඛුනියාපි එබසව නබයො. සාපි හි ගිහිභාවං 

පත්ථයමානා සබච කාසායං ගිහිනිවාසනං නිවාබසති, ‘‘බසොභති නු බඛො බම

ගිහිලිඞ්ගං, න බසොභතී’’ති වීමංසනත්ථං, රක්ඛති තාව. සබච ‘‘බසොභතී’’ති

සම්පටිච්ඡති, නරක්ඛති. ඔදාතංනිවාබසත්වාවීමංසනසම්පටිච්ඡබනසුපිඑබසව
නබයො. නිවත්ථකාසායස්ස පන උපරි ඔදාතං නිවාබසත්වා වීමංසතු වා

සම්පටිච්ඡතුවා, රක්ඛතිබයව. 
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සබච බකොචි වුඩ්ඪපබ් ජිබතො වස්සානි අගබණත්වා පාළියම්පි අට්ඨත්වා
එකපස්බසනාගන්ත්වා මහාබපළාදීසු කටච්ඡුනා උක්ඛිත්බත භත්තපිණ්බඩ 

පත්තං උපනාබමත්වා බසබනො විය මංසබපසිං ගබහත්වා ගච්ඡති, 
බථයයසංවාසබකො න බහොති. භික්ඛුවස්සානි පන ගබණත්වා ගණ්හන්බතො
බථයයසංවාසබකොබහොති. 

සයං සාමබණබරොව සාමබණරපටිපාටියා කූටවස්සානි ගබණත්වා
ගණ්හන්බතො බථයයසංවාසබකොනබහොති.භික්ඛුභික්ඛුපටිපාටියාකූටවස්සානි
ගබණත්වාගණ්හන්බතො භණ්ඩග්බඝනකාබරතබ්බ ොති. 

බථයයසංවාසකවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

තිත්ථියපක්ෙන්ෙෙෙථා 

තිත්ථියපක්ෙන්ෙකෙො භික්ඛකවති එත්ථ පන තිත්ථිබයසු පක්කන්බතො

පවිට්බඨොති තිත්ථියපක්කන්තබකො. බසො න බකවලං න උපසම්පාබදතබ්බ ො, 
අථබඛොනපබ් ාබජතබ්බ ොපි.තත්රායංවිනිච්ඡබයො –උපසම්පන්බනො භික්ඛු

තිත්ථිබයො භවිස්සාමීති සලිඞ්බගබනව බතසං උපස්සයං ගච්ඡති, පදවාබර
පදවාබර දුක්කටං. බතසං ලිඞ්බග ආදින්නමත්බත තිත්ථියපක්කන්තබකො

බහොති. බයොපි සයබමව ‘‘තිත්ථිබයො භවිස්සාමී’’ති කුසචීරාදීනි නිවාබසති, 
තිත්ථියපක්කන්තබකොබහොතිබයව.බයොපනනග්බගොන්හායන්බතොඅත්තානං

ඔබලොබකත්වා ‘‘බසොභති බම ආජීවකභාබවො, ආජීවබකො භවිස්සාමී’’ති

කාසායානි අනාදාය නග්බගොව ආජීවකානං උපස්සයං ගච්ඡති, පදවාබර

පදවාබර දුක්කටං. සබච පනස්ස අන්තරාමග්බග හිබරොත්තප්පං උප්පජ්ජති, 
දුක්කටානිබදබසත්වාමුච්චති.බතසංඋපස්සයංගන්ත්වාපිබතහිවා ඔවදිබතො
අත්තනාවා‘‘ඉබමසංපබ් ජ්ජාඅතිදුක්ඛා’’තිනිවත්තන්බතොපි මුච්චතිබයව. 

සබච පන ‘‘කං තුම්හාකං පබ් ජ්ජාය උක්කට්ඨ’’න්ති පුච්ඡිත්වා

‘‘බකසමස්සුලුඤ්චනාදීනී’’ති වුත්බතො එකබකසම්පි ලුඤ්චාබපති, 

උක්කුටිකප්පධානාදීනි වා වත්තානි ආදියති, බමොරපිඤ්ඡාදීනි වා නිවාබසති, 

බතසං ලිඞ්ගං ගණ්හාති, ‘‘අයං පබ් ජ්ජා බසට්ඨා’’ති බසට්ඨභාවං වා

උපගච්ඡති, න මුච්චති, තිත්ථියපක්කන්තබකොබහොති.සබචපන ‘‘බසොභතිනු

බඛොබමතිත්ථියපබ් ජ්ජා, නනුබඛොබසොභතී’’තිවීමංසනත්ථංකුසචීරාදීනිවා

නිවාබසති, ජටංවා න්ධති, ඛාරිකාජං වාආදියති, යාවනසම්පටිච්ඡති, තාව

නං ලද්ධි රක්ඛති, සම්පටිච්ඡිතමත්බත තිත්ථියපක්කන්තබකො බහොති.
අච්ඡින්නචීවබරොපනකුසචීරාදීනිනිවාබසන්බතොරාජභයාදීහි වාතිත්ථියලිඞ්ගං
ගණ්හන්බතොලද්ධියාඅභාබවනබනවතිත්ථියපක්කන්තබකොබහොති. 
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පටුන 

අයඤ්ච තිත්ථියපක්කන්තබකො නාම උපසම්පන්නභික්ඛුනා කථිබතො, 
තස්මා සාමබණබරො සලිඞ්බගන තිත්ථායතනං ගබතොපි පුන පබ් ජ්ජඤ්ච
උපසම්පදඤ්ච ලභතීති කුරුන්දියං වුත්තං. පුරිබමො පන බථයයසංවාසබකො

අනුපසම්පන්බනනකථිබතො; තස්මා උපසම්පන්බනොකූටවස්සංගබණන්බතොපි
අස්සමබණො න බහොති. ලිඞ්බග සඋස්සාබහො පාරාජිකං ආපජ්ජිත්වා
භික්ඛුවස්සාදීනිගබණන්බතොපිබථයයසංවාසබකොනබහොතීති. 

තිත්ථියපක්කන්තකකථානිට්ඨිතා. 

තිරච්ඡානගෙවත්ථුෙථා 

111. නාගකයොනියා අට්ටීයතීති එත්ථ කඤ්චාපි බසො පවත්තියං

කුසලවිපාබකන බදවසම්පත්තිසදිසං ඉස්සරියසම්පත්තිං අනුබභොති, 
අකුසලවිපාකපටිසන්ධිකස්ස පන තස්ස සජාතියා බමථුනපටිබසවබන ච
විස්සට්ඨනිද්බදොක්කමබන ච නාගසරීරං පාතුභවති උදකසඤ්චාරිකං

මණ්ඩූකභක්ඛං, තස්මා බසොතායනාගබයොනියා අට්ටීයති. හරායතීතිලජ්ජති. 

ජිගුච්ඡතීති අත්තභාවං ජිගුච්ඡති. ෙස්ස භික්ඛුකනො නික්ඛන්කෙති තස්මිං
භික්ඛුස්මිං නික්ඛන්බත. අථ වා තස්ස භික්ඛුබනො නික්ඛමබනති අත්බථො. 

විස්සට්කඨො නිද්දං ඔක්ෙමීති තස්මිං අනික්ඛන්බත විස්සරභබයන සතිං
අවිස්සජ්ජිත්වා කපිමිද්ධවබසබනව නිද්දායන්බතො නික්ඛන්බත සතිං

විස්සජ්ජිත්වා විස්සට්බඨො නිරාසඞ්බකො මහානිද්දං පටිපජ්ජි. විස්සරමොසීති
භයවබසන සමණසඤ්ඤංපහායවිරූපංමහාසද්දමකාසි. 

තුම්කහ කඛොත්ථාතිතුම්බහ බඛො අත්ථ; අකාරස්ස බලොපං කත්වා වුත්තං.
තුම්බහ බඛො නාගා ඣානවිපස්සනාමග්ගඵලානං අභබ් ත්තා ඉමස්මිං

ධම්මවිනබය අවිරුළ්හිධම්මා අත්ථ, විරුළ්හිධම්මා න භවථාති අයබමත්ථ 

සඞ්බඛපත්බථො. සජාතියාති නාගියා එව. යදා පන මනුස්සිත්ථිආදිබභදාය

අඤ්ඤජාතියා පටිබසවති, තදා බදවපුත්බතො විය බහොති. එත්ථ ච පවත්තියං
අභිණ්හං සභාවපාතුකම්මදස්සනවබසන ‘‘ද්බව පච්චයා’’ති වුත්තං. නාගස්ස 

පන පඤ්චසු කාබලසු සභාවපාතුකම්මං බහොති – පටිසන්ධිකාබල, 

තචජහනකාබල, සජාතියා බමථුනකාබල, විස්සට්ඨනිද්බදොක්කමනකාබල, 
චුතිකාබලති. 

තිරච්ඡානගකෙො භික්ඛකවති එත්ථ නාබගො වා බහොතු

සුපණ්ණමාණවකාදීනං වා අඤ්ඤතබරො, අන්තමබසො සක්කං බදවරාජානං

උපාදාය බයො බකොචි අමනුස්සජාතිබයො, සබ්බ ොව ඉමස්මිං අත්බථ

තිරච්ඡානගබතොති බවදිතබ්බ ො. බසො බනව උපසම්පාබදතබ්බ ො, න

පබ් ාබජතබ්බ ො, උපසම්පන්බනොපිනාබසතබ්බ ොති. 
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තිරච්ඡානගතවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

මාතුඝාෙොදිවත්ථුෙථා 

112. මාතුඝාතකාදිවත්ථූසු – නික්ඛන්තිං ෙකරයයන්ති නික්ඛමනං 

නිග්ගමනංඅපවාහනංකබරයයන්තිඅත්බථො. මාතුඝාෙකෙො භික්ඛකවතිඑත්ථ
බයන මනුස්සිත්ථිභූතා ජනිකා මාතා සයම්පි මනුස්සජාතිබකබනව සතා

සඤ්චිච්ච ජීවිතා බවොබරොපිතා, අයං ආනන්තරිබයන මාතුඝාතකකම්බමන

මාතුඝාතබකො, එතස්ස පබ් ජ්ජා ච උපසම්පදා ච පටික්ඛිත්තා. බයන පන
මනුස්සිත්ථිභූතාපි අජනිකාබපොසාවනිකාමාතාවා මහාමාතාවා චූළමාතාවා

ජනිකාපිවානමනුස්සිත්ථිභූතාමාතාඝාතිතා, තස්ස පබ් ජ්ජානවාරිතා, නච
ආනන්තරිබකො බහොති. බයන සයං තිරච්ඡානභූබතන මනුස්සිත්ථිභූතා මාතා

ඝාතිතා, බසොපිආනන්තරිබකොනබහොති, තිරච්ඡානගතත්තාපනස්ස පබ් ජ්ජා
පටික්ඛිත්තා. බසසං උත්තානබමව. පිතුඝාතබකපි එබසව නබයො. සබචපි හි

බවසියා පුත්බතො බහොති, ‘‘අයං බම පිතා’’ති න ජානාති, යස්ස සම්භබවන

නිබ් ත්බතො, බසොබචඅබනන ඝාතිබතො, පිතුඝාතබකොත්බවවසඞ්ඛයංගච්ඡති, 
ආනන්තරියඤ්චඵුසති. 

114. අරහන්තඝාතබකොපි මනුස්සඅරහන්තවබසබනව බවදිතබ්බ ො.
මනුස්සජාතියඤ්හි අන්තමබසො අපබ් ජිතම්පි ඛීණාසවං දාරකං දාරිකං වා

සඤ්චිච්ච ජීවිතා බවොබරොබපන්බතො අරහන්තඝාතබකොව බහොති, 

ආනන්තරියඤ්ච ඵුසති, පබ් ජ්ජා චස්ස වාරිතා. අමනුස්සජාතිකං පන
අරහන්තංමනුස්සජාතිකංවාඅවබසසංඅරියපුග්ගලංඝාබතත්වාආනන්තරිබයො

න බහොති, පබ් ජ්ජාපිස්ස න වාරිතා, කම්මං පන  ලවං බහොති. තිරච්ඡාබනො

මනුස්සඅරහන්තම්පි ඝාබතත්වා ආනන්තරිබයො න බහොති, කම්මං පන

භාරියන්ති අයබමත්ථ විනිච්ඡබයො. කෙ වධාය ඔනීයන්තීති වධත්ථාය

ඔනීයන්ති, මාබරතුං නීයන්තීති අත්බථො. යං පන පාළියං ‘‘සචා ච මය’’න්ති

වුත්තං, තස්ස සබච මයන්ති අයබමවත්බථො. ‘‘සබච’’ති හි වත්තබ්බ  එත්ථ
‘‘සචාච’’ඉතිඅයංනිපාබතොවුත්බතො. ‘‘සබචච’’ ඉච්බචවවාපාබඨො.තත්ථ

සබචතිසම්භාවනත්බථනිපාබතො; චඉතිපදපූරණමත්බත.‘‘සචජ්ජ මය’’න්තිපි
පාබඨො.තස්සසබචඅජ්ජමයන්තිඅත්බථො. 

115. භික්ඛුනිදූසකෙොභික්ඛකවතිඑත්ථබයොපකතත්තංභික්ඛුනිංතිණ්ණං 

මග්ගානංඅඤ්ඤතරස්මිංදූබසති, අයංභික්ඛුනිදූසබකොනාම.එතස්සපබ් ජ්ජා

ච උපසම්පදාචවාරිතා.බයොපනකායසංසග්බගනසීලවිනාසංපාබපති, තස්ස
පබ් ජ්ජාච උපසම්පදාචනවාරිතා. ලක්කාබරනඔදාතවත්ථවසනංකත්වා
අනිච්ඡමානංබයව දූබසන්බතොපි භික්ඛුනිදූසබකොබයව.  ලක්කාබරන පන
ඔදාතවත්ථවසනං කත්වා ඉච්ඡමානං දූබසන්බතො භික්ඛුනිදූසබකො න බහොති.
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කස්මා? යස්මාගිහිභාබවසම්පටිච්ඡිතමත්බතබයවසා අභික්ඛුනීබහොති.සකං
සීලවිපන්නං පන පච්ඡා දූබසන්බතො සික්ඛමානාසාමබණරීසු ච

විප්පටිපජ්ජන්බතො බනව භික්ඛුනිදූසබකො බහොති, පබ් ජ්ජම්පි උපසම්පදම්පි
ලභති. 

සඞ්ඝකභදකෙො භික්ඛකවතිඑත්ථබයොබදවදත්බතොවියසාසනංඋද්ධම්මං

උබ්බිනයං කත්වා චතුන්නංකම්මානං අඤ්ඤතරවබසනසඞ්ඝං භින්දති, අයං
සඞ්ඝබභදබකොනාම.එතස්ස පබ් ජ්ජාචඋපසම්පදාචවාරිතා. 

කලොහිතුප්පාදකෙොභික්ඛකවතිඑත්ථාපිබයො බදවදත්බතොවියදුට්ඨචිත්බතන
වධකචිත්බතන තථාගතස්ස ජීවමානකසරීබර ඛුද්දකමක්ඛිකාය 

පිවනකමත්තම්පි බලොහිතං උප්පාබදති, අයං බලොහිතුප්පාදබකො නාම. එතස්ස
පබ් ජ්ජා ච උපසම්පදා ච වාරිතා. බයොපනබරොගවූපසමනත්ථංජීවබකොවිය

සත්බථනඵාබලත්වාපූතිමංසඤ්ච බලොහිතඤ්චනීහරිත්වාඵාසුංකබරොති,  හුං
බසොපුඤ්ඤංපසවතීති. 

මාතුඝාතකාදිවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

උභකෙො යඤ්ජනෙවත්ථුෙථා 

116. උභකෙො යඤ්ජනකෙොභික්ඛකවතිඉත්ථිනිමිත්තුප්පාදනකම්මබතො ච 

පුරිසනිමිත්තුප්පාදනකම්මබතො ච උභබතො  යඤ්ජනමස්ස අත්ථීති 

උභකෙො යඤ්ජනකෙො.ෙකරොතීතිපුරිසනිමිත්බතනඉත්ථීසු බමථුනවීතික්කමං

කබරොති. ොරාකපතීතිපරංසමාදබපත්වාඅත්තබනො ඉත්ථිනිමිත්බතකාරාබපති, 

බසො දුවිබධො බහොති – ඉත්ථිඋභබතො යඤ්ජනබකො, 
පුරිසඋභබතො යඤ්ජනබකොති. 

තත්ථ ඉත්ථිඋභබතො යඤ්ජනකස්ස ඉත්ථිනිමිත්තං පාකටං බහොති, 
පුරිසනිමිත්තං පටිච්ඡන්නං. පුරිසඋභබතො යඤ්ජනකස්ස පුරිසනිමිත්තං

පාකටං, ඉත්ථිනිමිත්තං පටිච්ඡන්නං. ඉත්ථිඋභබතො යඤ්ජනකස්ස ඉත්ථීසු

පුරිසත්තං කබරොන්තස්ස ඉත්ථිනිමිත්තං පටිච්ඡන්නං බහොති, පුරිසනිමිත්තං
පාකටං බහොති. පුරිසඋභබතො යඤ්ජනකස්ස පුරිසානං ඉත්ථිභාවං

උපගච්ඡන්තස්ස පුරිසනිමිත්තං පටිච්ඡන්නං බහොති, ඉත්ථිනිමිත්තං පාකටං

බහොති. ඉත්ථිඋභබතො යඤ්ජනබකො සයඤ්ච ගබ්භං ගණ්හාති, පරඤ්ච

ගණ්හාබපති. පුරිසඋභබතො යඤ්ජනබකො පන සයං න ගණ්හාති, පරං 

ගණ්හාබපතීති, ඉදබමබතසං නානාකරණං. කුරුන්දියං පන වුත්තං – ‘‘යදි

පටිසන්ධියං පුරිසලිඞ්ගං පවත්බත ඉත්ථිලිඞ්ගං නිබ් ත්තති, යදි පටිසන්ධියං

ඉත්ථිලිඞ්ගං පවත්බත පුරිසලිඞ්ගං නිබ් ත්තතී’’ති. තත්ථ විචාරණක්කබමො
විත්ථාරබතො අට්ඨසාලිනියා ධම්මසඞ්ගහට්ඨකථාය බවදිතබ්බ ො. ඉමස්ස පන
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දුවිධස්සාපි උභබතො යඤ්ජනකස්ස බනව පබ් ජ්ජා අත්ථි, න උපසම්පදාති
ඉදමිධබවදිතබ් ං. 

උභබතො යජ්ජනකවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

අනුපජ්ඣායොදිවත්ථුෙථා 

117. කෙන කඛො පන සමකයනාති බයන සමබයන භගවතා සික්ඛාපදං

අපඤ්ඤත්තං බහොති, බතන සමබයන. අනුපජ්ඣායෙන්ති උපජ්ඣං
අගාහාබපත්වාසබ්බ නසබ් ං උපජ්ඣායවිරහිතං. එවංඋපසම්පන්නාබනව

ධම්මබතොනආමිසබතොසඞ්ගහංලභන්ති, බත පරිහායන්තිබයව, නවඩ්ඪන්ති. 

නභික්ඛකවඅනුපජ්ඣායකෙොති උපජ්ඣංඅගාහාබපත්වානිරුපජ්ඣායබකොන

උපසම්පාබදතබ්බ ො. කයො උපසම්පාකදයය ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිබතො පට්ඨාය එවං උපසම්පාබදන්තස්ස ආපත්ති බහොති; 

කම්මංපනනකුප්පති.බකචිකුප්පතීතිවදන්ති, තංනගබහතබ් ං. සඞ්කඝන

උපජ්ඣාකයනාතිආදීසුපි උභබතො යඤ්ජනකුපජ්ඣායපරිබයොසාබනසු එබසව
නබයො. 

අනුපජ්ඣායකාදිවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

අපත්ෙොදිවත්ථුෙථා 

118. හත්කථසු පිණ්ඩාය චරන්තීති බයො හත්බථසු පිණ්බඩො ලබ්භති, 

තදත්ථාය චරන්ති. කසයයථාපි තිත්ථියාති යථා ආජීවකනාමකා තිත්ථියා; 
සූප යඤ්ජබනහි මිස්බසත්වා හත්බථසු ඨපිතපිණ්ඩබමව හි බත භුඤ්ජන්ති. 

ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති එවං උපසම්පාබදන්තස්බසව ආපත්ති බහොති, කම්මං

පනනකුප්පති. අචීවරොදිවත්ථූසුපිඑබසවනබයො. 

යාචිෙකෙනාති ‘‘යාව උපසම්පදං කබරොම, තාව බදථා’’ති යාචිත්වා

ගහිබතන; තාවකාලිබකනාති අත්බථො. ඊදිබසන හි පත්බතන වා චීවබරන වා 

පත්තචීවබරන වා උපසම්පාබදන්තස්බසව ආපත්ති බහොති, කම්මං පන න

කුප්පති, තස්මා පරිපුණ්ණපත්තචීවබරොව උපසම්පාබදතබ්බ ො. සබච තස්ස

නත්ථි, ආචරියුපජ්ඣායා චස්ස දාතුකාමා බහොන්ති, අඤ්බඤ වා භික්ඛූ
නිරබපක්බඛහි නිස්සජ්ජිත්වා අධිට්ඨානුපගං පත්තචීවරං දාතබ් ං.
පබ් ජ්ජාබපක්ඛංපනපණ්ඩුපලාසංයාචිතබකනාපිපත්තචීවබරන පබ් ාබජතුං

වට්ටති, සභාගට්ඨාබනවිස්සාබසනගබහත්වාපිපබ් ාබජතුංවට්ටති. 

සබච පන අපක්කං පත්තං චීවරූපගානි ච වත්ථානි ගබහත්වා ආගබතො

බහොති, යාවපත්බතො පච්චති, චීවරානිචකරියන්ති, තාව විහාබර වසන්තස්ස 



විනයපිටකෙ මහාවග්ග-අට්ඨෙථා මහාඛන්ධකං 

66 

පටුන 

අනාමට්ඨපිණ්ඩපාතං දාතුං වට්ටති, ථාලබක භුඤ්ජිතුං වට්ටති, පුබරභත්තං
සාමබණරභාගසමබකො ආමිසභාබගො දාතුං වට්ටති. බසනාසනග්ගාබහො පන
සලාකභත්තඋද්බදසභත්තනිමන්තනාදීනි ච න වට්ටන්ති. පච්ඡාභත්තම්පි
සාමබණරභාගසබමොබතලමධුඵාණිතාදිබභසජ්ජභාබගොවට්ටති.සබච ගිලාබනො

බහොති, බභසජ්ජමස්ස කාතුං වට්ටති, සාමබණරස්ස විය ච සබ් ං 
පටිජග්ගනකම්මන්ති. 

අපත්තකාදිවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

හත්ථච්ඡින්නාදිවත්ථුෙථා 

119. හත්ථච්ඡින්නාදිවත්ථූසු – හත්ථච්ඡින්කනොති යස්ස හත්ථතබල වා
මණි න්බධවාකප්පබරවායත්ථකත්ථචිඑබකොවාද්බවවාහත්ථාඡින්නා 

බහොන්ති. පාදච්ඡින්කනොති යස්ස අග්ගපාබද වා බගොප්ඵබකසු වා ජඞ්ඝාය වා

යත්ථකත්ථචිඑබකොවාද්බවවාපාදාඡින්නාබහොන්ති. හත්ථපාදච්ඡින්කනොති
යස්ස වුත්තප්පකාබරබනව චතූසුහත්ථපාබදසු ද්බව වා තබයො වා සබ්බ  වා

හත්ථපාදා ඡින්නා බහොන්ති. ෙණ්ණච්ඡින්කනොති යස්ස කණ්ණමූබල වා
කණ්ණසක්ඛලිකාය වා එබකො වා ද්බව වා කණ්ණා ඡින්නා බහොන්ති. යස්ස

පන කණ්ණාවිද්බධ ඡිජ්ජන්ති, සක්කා ච බහොති සඞ්ඝාබටතුං, බසො කණ්ණං

සඞ්ඝාබටත්වාපබ් ාබජතබ්බ ො. නාසච්ඡින්කනොතියස්සඅජපදබකවාඅග්බග
වාඑකපුබටවායත්ථ කත්ථචිනාසාඡින්නාබහොති.යස්සපනනාසිකාසක්කා

බහොති සන්බධතුං, බසො තං ඵාසුකං කත්වා පබ් ාබජතබ්බ ො. 

ෙණ්ණනාසච්ඡින්කනො උභයවබසන බවදිතබ්බ ො. අඞ්ගුලිච්ඡින්කනොති යස්ස
නඛබසසං අදස්බසත්වාඑකාවා හූවාඅඞ්ගුලිබයොඡින්නාබහොන්ති.යස්සපන 

සුත්තතන්තුමත්තම්පි නඛබසසං පඤ්ඤායති, තං පබ් ාබජතුං වට්ටති. 

අෙච්ඡින්කනොතියස්සචතූසුඅඞ්ගුට්ඨබකසුඅඞ්ගුලියං වුත්තනබයබනවඑබකො

වා  හූ වා අඞ්ගුට්ඨකා ඡින්නා බහොන්ති. ෙණ්ඩරච්ඡින්කනොති යස්ස

කණ්ඩරනාමකාමහාන්හාරූපුරබතො වා පච්ඡබතොවා ඡින්නාබහොන්ති; බයසු

එකස්සපිඡින්නත්තාඅග්ගපාබදනවාචඞ්කමති, මූබලනවාචඞ්කමති, නවා
පාදංපතිට්ඨාබපතුංසක්බකොති. 

ඵණහත්ථකෙොති යස්ස වග්ගුලිපක්ඛකා විය අඞ්ගුලිබයො සම් ද්ධා

බහොන්ති; එතං පබ් ාබජතුකාබමන අඞ්ගුලන්තරිකාබයො ඵාබලත්වා සබ් ං
අන්තරචම්මං අපබනත්වා ඵාසුකං කත්වා පබ් ාබජතබ්බ ො. යස්සපි ඡ

අඞ්ගුලිබයො බහොන්ති, තං පබ් ාබජතුකාබමනඅධිකඅඞ්ගුලිංඡින්දිත්වාඵාසුකං
කත්වාපබ් ාබජතබ්බ ො. 
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පටුන 

ඛුජ්කජොති බයො උරස්ස වා පිට්ඨියා වා පස්සස්ස වා නික්ඛන්තත්තා

ඛුජ්ජසරීබරො. යස්ස පන කඤ්චි කඤ්චි අඞ්ගපච්චඞ්ගං ඊසකං වඞ්කං, තං

පබ් ාබජතුංවට්ටති.මහාපුරිබසොඑවහි බ්රහ්මුජ්ජුගත්බතො, අවබසබසොසත්බතො
අඛුජ්බජොනාමනත්ථි. 

වාමකනොති ජඞ්ඝවාමබනො වා කටිවාමබනො වා උභයවාමබනො වා.

ජඞ්ඝවාමනස්ස කටිබතො පට්ඨාය බහට්ඨිමකාබයො රස්බසො බහොති, 

උපරිමකාබයො පරිපුණ්බණො. කටිවාමනස්ස කටිබතො පට්ඨාය උපරිමකාබයො

රස්බසො බහොති, බහට්ඨිමකාබයො පරිපුණ්බණො. උභයවාමනස්ස උබභොපිකායා

රස්සාබහොන්ති, බයසංරස්සත්තාභූතානංවිය පරිවටුබමොමහාකුච්ඡිඝටසදිබසො

අත්තභාබවොබහොති, තංතිවිධම්පිපබ් ාබජතුංන වට්ටති. 

ගලගණ්ඩීති යස්ස කුම්භණ්ඩං විය ගබල ගණ්බඩො බහොති.

බදසනාමත්තබමව බචතං, යස්මිං කස්මිඤ්චි පන පබදබස ගණ්බඩ සති න 
පබ් ාබජතබ්බ ො. තත්ථ විනිච්ඡබයො – ‘‘න භික්ඛබව පඤ්චහි ආ ාබධහි
ඵුට්බඨො පබ් ාබජතබ්බ ො’’ති එත්ථ වුත්තනබයබනව බවදිතබ්බ ො. 

ලක්ඛණාහෙෙසාහෙලිඛිෙකෙසු යං වත්තබ් ං, තං ‘‘න භික්ඛබව 

ලක්ඛණාහබතො’’තිආදීසුවුත්තබමව. 

සීපදීති භාරපාබදො වුච්චති. යස්ස පාබදො ථූබලො බහොති සඤ්ජාතපිළබකො

ඛබරො, බසොනපබ් ාබජතබ්බ ො.යස්සපනනතාවඛරභාවංගණ්හාති, සක්කා
බහොති උපනාහං  න්ධිත්වා උදකආවාබට පබවබසත්වා උදකවාලිකාය

පූබරත්වා යථා සිරා පඤ්ඤායන්ති, ජඞ්ඝා ච බතලනාළිකා විය බහොති, එවං

මිලාබපතුංසක්කා, තස්සපාදං ඊදිසංකත්වාතංපබ් ාබජතුංවට්ටති.සබචපුන

වඩ්ඪති, උපසම්පාබදන්බතනාපිතථා කත්වාවඋපසම්පාබදතබ්බ ො. 

පාපකරොගීති අරිසභගන්දරපිත්තබසම්හකාසබසොසාදීසු බයන බකනචි

බරොබගන නිච්චාතුබරො අබතකච්ඡබරොබගො බජගුච්බඡො අමනාබපො; අයං න
පබ් ාබජතබ්බ ො. 

පරිසදූසකෙොතිබයොඅත්තබනොවිරූපතායපරිසං දූබසති; අතිදීබඝොවාබහොති

අඤ්බඤසං සීසප්පමාණනාභිප්පබදබසො, අතිරස්බසො වා උභයවාමනභූතරූපං 

විය, අතිකාබළො වා ඣාපිතබඛත්බත ඛාණුබකො විය, අච්බචොදාබතො වා

දධිතක්කාදීහි පමජ්ජිතමට්ඨතම් බලොහවණ්බණො, අතිකබසො වා

මන්දමංසබලොහිබතො අට්ඨිසිරාචම්මසරීබරො විය, අතිථූබලො වා භාරියමංබසො, 

මබහොදබරොවාමහාභූතසදිබසො, අතිමහන්තසීබසොවාපච්ඡිංසීබස කත්වාඨිබතො

විය, අතිඛුද්දකසීබසො වා සරීරස්ස අනනුරූබපන අතිඛුද්දබකන සීබසන 

සමන්නාගබතො, කූටකූටසීබසො වා තාලඵලපිණ්ඩිසදිබසන සීබසන 
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සමන්නාගබතො, සිඛරසීබසො වා උද්ධං අනුපුබ් තනුබකන සීබසන

සමන්නාගබතො, නාළිසීබසොවා මහාබවළුපබ් සදිබසනසීබසනසමන්නාගබතො, 
කප්පසීබසො වා පබ්භාරසීබසො වා චතූසු පස්බසසු බයන බකනචි පස්බසන

ඔණබතන සීබසන සමන්නාගබතො, වණසීබසො වා පූතිසීබසො වා
කණ්ණිකබකබසො වා පාණබකහි ඛායිතබකදාබර සස්සසදිබසහි තහිං තහිං

උට්ඨිබතහිබකබසහිසමන්නාගබතො, නිල්බලොමසීබසොවාථූලථද්ධබකබසොවා

තාලහීරසදිබසහි බකබසහි සමන්නාගබතො, ජාතිපලිබතහි පණ්ඩරසීබසො වා

පකතිතම් බකබසොවාආදිත්බතහිවියබකබසහිසමන්නාගබතො, ආවට්ටසීබසො

වා ගුන්නංසරීබරආවට්ටසදිබසහිඋද්ධග්බගහිබකසාවට්බටහිසමන්නාගබතො, 
සීසබලොබමහි සද්ධිංඑකා ද්ධභමුකබලොබමො වා ජාල ද්බධනවියනලාබටන
සමන්නාගබතො. 

සම් ද්ධභමුබකො වා නිල්බලොමභමුබකො වා මක්කටභමුබකො වා 
අතිමහන්තක්ඛි වා අතිඛුද්දකක්ඛි වා මහිංසචම්බම වාසිබකොබණන පහරිත්වා 

කතඡිද්දසදිබසහි අක්ඛීහි සමන්නාගබතො, විසමක්ඛි වා එබකන මහන්බතන

එබකනඛුද්දබකන අක්ඛිනාසමන්නාගබතො, විසමචක්කබලොවාඑබකනඋද්ධං

එබකන අබධොති එවං විසමජාබතහි අක්ඛිචක්කබලහි සමන්නාගබතො, 
බකකබරො වා ගම්භීරක්ඛි වා යස්ස ගම්භීබර උදපාබන උදකතාරකා විය

අක්ඛිතාරකා පඤ්ඤායන්ති; නික්ඛන්තක්ඛි වා යස්ස කක්කටකස්බසව 

අක්ඛිතාරකා නික්ඛන්තා බහොන්ති; හත්ථිකණ්බණො වා මහතීහි

කණ්ණසක්ඛලිකාහි සමන්නාගබතො, මූසිකකණ්බණො වා ජටුකකණ්බණො වා

ඛුද්දිකාහි කණ්ණසක්ඛලිකාහි සමන්නාගබතො, ඡිද්දමත්තකණ්බණො වා යස්ස

විනාකණ්ණසක්ඛලිකාහි කණ්ණඡිද්දමත්තබමව බහොති; අවිද්ධකණ්බණො වා 

බයොනකජාතිබකො පන පරිසදූසබකො න බහොති; සභාබවොබයව හි බසො තස්ස

කණ්ණභගන්දරිබකො වා නිච්චපූතිනා කණ්බණන සමන්නාගබතො, 

ගණ්ඩකණ්බණො වා සදාපග්ඝරිතපුබ්බ න කණ්බණන සමන්නාගබතො, 
ටඞ්කතකණ්බණො වා බගොභත්තනාළිකාය අග්ගසදිබසහි කණ්බණහි

සමන්නාගබතො, අතිපිඞ්ගලක්ඛි වා මධුපිඞ්ගලං පන පබ් ාබජතුං වට්ටති.
නිප්පඛුමක්ඛි වා අස්සුපග්ඝරණක්ඛි වා පුප්ඵිතක්ඛි වා අක්ඛිපාබකන
සමන්නාගතක්ඛිවා. 

අතිමහන්තනාසිබකොවාඅතිඛුද්දකනාසිබකොවාචිපිටනාසිබකොවාමජ්බඣ 

අප්පතිට්ඨහිත්වා එකපස්බස ඨිතවඞ්කනාසිබකො වා, දීඝනාසිබකො වා

සුකතුණ්ඩසදිසාය ජිව්හායබලහිතුංසක්කුබණයයායනාසිකායසමන්නාගබතො, 
නිච්චපග්ඝරිතසිඞ්ඝාණිකනාබසො වා. 
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මහාමුබඛො වා යස්ස පටඞ්ගමණ්ඩූකස්බසව මුඛනිමිත්තංබයව මහන්තං 

බහොති, මුඛං පන ලාබුසදිසං අතිඛුද්දකං, භින්නමුබඛො වා වඞ්කමුබඛො වා

මහාඔට්බඨො වා උක්ඛලිමුඛවට්ටිසදිබසහි ඔට්බඨහි සමන්නාගබතො, 
තනුකඔට්බඨො වා බභරිචම්මසදිබසහි දන්බත පිදහිතුං අසමත්බථහි ඔට්බඨහි

සමන්නාගබතො, මහාධබරොට්බඨො වා තනුකඋත්තබරොට්බඨො වා
තනුකඅධබරොට්බඨො වා මහාඋත්තබරොට්බඨො වා ඔට්ඨඡින්නබකො වා එළමුබඛො 
වාඋප්පක්කමුබඛොවාසඞ්ඛතුණ්ඩබකොවා හිබසබතහිඅන්බතොඅතිරත්බතහි

ඔට්බඨහි සමන්නාගබතො, දුග්ගන්ධකුණපමුබඛොවා. 

මහාදන්බතො වා අට්ඨකදන්තසදිබසහි දන්බතහි සමන්නාගබතො

අසුරදන්බතො වාබහට්ඨාවාඋපරිවා හිනික්ඛන්තදන්බතො, යස්සපනසක්කා

බහොතිඔට්බඨහි පිදහිතුංකබථන්තස්බසවපඤ්ඤායතිබනොඅකබථන්තස්ස, තං
පබ් ාබජතුං වට්ටති. පූතිදන්බතො වා නිද්දන්බතො වා යස්ස පන දන්තන්තබර

කලන්දකදන්බතොවියසුඛුමදන්බතො බහොති, තංපබ් ාබජතුංවට්ටති. 

මහාහනුබකොවාබගොහනුසදිබසනහනුනාසමන්නාගබතො, දීඝහනුබකොවා 
චිපිටහනුබකො වා අන්බතොපවිට්බඨන විය අතිරස්බසන හනුබකන

සමන්නාගබතො, භින්නහනුබකො වා වඞ්කහනුබකො වා නිම්මස්සුදාඨිබකො වා

භික්ඛුනිසදිසමුබඛො දීඝගබලො වා  කගලසදිබසන ගබලන සමන්නාගබතො, 

රස්සගබලොවාඅන්බතොපවිට්බඨන වියගබලනසමන්නාගබතො, භින්නගබලොවා
භට්ඨඅංසකූබටො වා අහත්බථො වා එකහත්බථො වා අතිරස්සහත්බථො වා
අතිදීඝහත්බථො වා භින්නඋබරො වා භින්නපිට්ඨි වා කච්ඡුගත්බතො වා

කණ්ඩුගත්බතො වා දද්දුගත්බතො වා බගොධාගත්බතො වා, යස්ස බගොධාය විය

ගත්තබතො චුණ්ණානි පතන්ති, සබ් ඤ්බචතං විරූපකරණං සන්ධාය
විත්ථාරිකවබසන වුත්තං. විනිච්ඡබයො පබනත්ථ ‘‘න භික්ඛබව පඤ්චහි
ආ ාබධහී’’තිඑත්ථවුත්තනබයබනව බවදිතබ්බ ො. 

භට්ඨකටිබකො වා මහාආනිසබදො වා උද්ධනකූටසදිබසහි ආනිසදමංබසහි 

අච්චුග්ගබතහි සමන්නාගබතො, මහාඌරුබකො වා වාතණ්ඩිබකො වා
මහාජාණුබකො වා සඞ්ඝට්ටනජාණුබකො වා දීඝජඞ්බඝො වා යට්ඨිසදිසජඞ්බඝො

විකබටො වා පණ්බහො වා උබ් ද්ධපිණ්ඩිබකො වා, බසො දුවිබධො බහට්ඨා

ඔරුළ්හාහි වා උපරි ආරුළ්හාහි වා මහතීහි ජඞ්ඝපිණ්ඩිකාහි සමන්නාගබතො, 
මහාජඞ්බඝො වා ථූලජඞ්ඝපිණ්ඩිබකො වා මහාපාබදො වා මහාපණ්හි වා
පිට්ඨිකපාබදොවාපාදබවමජ්ඣබතොඋට්ඨිතජඞ්බඝොවඞ්කපාබදොවාබසොදුවිබධො
– අන්බතොවා හිවාපරිවත්තපාබදොගණ්ඨිකඞ්ගුලිවාසිඞ්ගිබවරඵණසදිසාහි

අඞ්ගුලීහි සමන්නාගබතො, අන්ධනබඛො වා කාළවණ්බණහි පූතිනබඛහි

සමන්නාගබතො, සබ්බ ොපි එස පරිසදූසබකො. එවරූබපො පරිසදූසබකො න
පබ් ාබජතබ්බ ො. 
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පටුන 

ොකණොතිපසන්නන්බධොවාබහොතුපුප්ඵාදීහි වාඋපහතපසාබදො.බයොද්වීහි

වා එබකන වා අක්ඛිනා න පස්සති, බසොන පබ් ාබජතබ්බ ො. මහාපච්චරියං

පන එකක්ඛිකාබණො කාබණොති වුත්බතො, ද්විඅක්ඛිකාබණො අන්බධන

සඞ්ගහිබතො.මහාඅට්ඨකථායංජච්චන්බධොඅන්බධොතිවුත්බතො, තස්මාඋභයම්පි 

පරියාබයනයුජ්ජති. කුණීතිහත්ථකුණීවාපාදකුණීවා අඞ්ගුලිකුණීවා; යස්ස

එබතසු හත්ථාදීසු යංකඤ්චි වඞ්කං පඤ්ඤායති, බසො කුණී නාම. ඛඤ්කජොති
නතජාණුබකොවාභින්නජඞ්බඝොවාමජ්බඣ සඞ්කුටිතපාදත්තාකුණ්ඩපාදබකො
වාපිට්ඨිපාදමජ්බඣනචඞ්කමන්බතොඅග්බග සඞ්කුටිතපාදත්තාකුණ්ඩපාදබකො
වා පිට්ඨිපාදග්බගන චඞ්කමන්බතො අග්ගපාබදබනව චඞ්කමනඛඤ්බජො වා
පණ්හිකායචඞ්කමනඛඤ්බජො වාපාදස්ස  ාහිරන්බතනචඞ්කමනඛඤ්බජොවා
පාදස්ස අබ්භන්තරන්බතන චඞ්කමනඛඤ්බජො වා බගොප්ඵකානං උපරි

භග්ගත්තා සකබලන පිට්ඨිපාබදන චඞ්කමනඛඤ්බජො වා; සබ්බ ොබපස 

ඛඤ්බජොබයව, බසොනපබ් ාබජතබ්බ ො. 

පක්ඛහකෙොති යස්ස එබකොහත්බථො වා පාබදො වා අඩ්ඪසරීරං වා සුඛංන

වහති. ඡින්නිරියාපකථොති පීඨසප්පි වුච්චති. ජරාදුබ් කලොති ජිණ්ණභාබවන
දුබ් බලො අත්තබනො චීවරරජනාදිකම්මං කාතුම්පි අසමත්බථො. බයො පන

මහල්ලබකොපි  ලවා බහොති, අත්තානං පටිජග්ගිතුං සක්බකොති, බසො

පබ් ාබජතබ්බ ො. අන්කධොති ජච්චන්බධො වුච්චති. මූකගොති යස්ස වචීබභබදො

නප්පවත්තති; යස්සාපි පවත්තති, සරණගමනං පන පරිපුණ්ණං භාසිතුං න

සක්බකොති, තාදිසං මම්මනම්පි පබ් ාබජතුං න වට්ටති. බයො පන

සරණගමනමත්තංපරිපුණ්ණංභාසිතුංසක්බකොති, තංපබ් ාබජතුංවට්ටති. 

 ධිකරොතිබයොසබ්බ නසබ් ංනසුණාති.බයො පනමහාසද්දංසුණාති, තං

පබ් ාබජතුං වට්ටති. අන්ධමූගාදබයො උභයබදොසවබසන වුත්තා. බයසඤ්ච

පබ් ජ්ජා පටික්ඛිත්තා, උපසම්පදාපි බතසං පටික්ඛිත්තාව. සබච පන බත

සඞ්බඝො උපසම්පාබදති, සබ්බ පි හත්ථච්ඡින්නාදබයො සූපසම්පන්නා, 

කාරකසඞ්බඝොපනආචරියුපජ්ඣායාචආපත්තිබතොනමුච්චන්ති.වක්ඛතිච – 

‘‘අත්ථිභික්ඛබවපුග්ගබලොඅප්පත්බතොඔසාරණං, තඤ්බචසඞ්බඝොඔසාබරති, 

එකච්බචො සුඔසාරිබතො, එකච්බචො දුඔසාරිබතො’’ති තස්සත්බථො
ආගතට්ඨාබනබයවආවිභවිස්සතීති. 

හත්ථච්ඡින්නාදිවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

අලජ්ජීනිස්සයවත්ථුෙථා 

120. අලජ්ජීනං නිස්සාය වසන්තීති උපබයොගත්බථ සාමිවචනං; 

අලජ්ජිපුග්ගබල නිස්සාය වසන්තීති අත්බථො. යාව භික්ඛුසභාගෙං ජානාමීති
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පටුන 

නිස්සයදායකස්ස භික්ඛුබනො භික්ඛූහි සභාගතං ලජ්ජිභාවං යාව ජානාමීති

අත්බථො. තස්මා නවං ඨානං ගබතන ‘‘එහි භික්ඛු, නිස්සයං ගණ්හාහී’’ති
වුච්චමාබනනාපි චතූහපඤ්චාහං නිස්සයදායකස්ස ලජ්ජිභාවං උපපරික්ඛිත්වා
නිස්සබයොගබහතබ්බ ො. 

සබච ‘‘බථබරො ලජ්ජී’’ති භික්ඛූනං සන්තිබක සුත්වා ආගතදිවබසබයව 

ගබහතුකාබමොබහොති, බථබරොපන‘‘ආගබමහිතාව, වසන්බතොජානිස්සසී’’ති

කතිපාහං ආචාරං උපපරික්ඛිත්වා නිස්සයං බදති, වට්ටති. පකතියා

නිස්සයග්ගහණට්ඨානං ගබතනතදබහවගබහතබ්බ ො, එකදිවසම්පිපරිහාබරො 

නත්ථි. සබච පඨමයාබම ආචරියස්ස ඔකාබසො නත්ථි, ඔකාසං අලභන්බතො 

‘‘පච්චූසසමබය ගබහස්සාමී’’ති සයති, අරුණං උග්ගතම්පි න ජානාති, 

අනාපත්ති. සබච පන ‘‘ගණ්හිස්සාමී’’ති ආබභොගං අකත්වා සයති, 
අරුණුග්ගමබන දුක්කටං. අගතපුබ් ං ඨානං ගබතන ද්බව තීණි දිවසානි
වසිත්වා ගන්තුකාබමන අනිස්සිබතන වසිතබ් ං. ‘‘සත්තාහං වසිස්සාමී’’ති
ආලයං කබරොන්බතන පන නිස්සබයො ගබහතබ්බ ො. සබච බථබරො ‘‘කං

සත්තාහං වසන්තස්ස නිස්සබයනා’’ති වදති, පටික්ඛිත්තකාලබතො පට්ඨාය
ලද්ධපරිහාබරොබහොති. 

අලජ්ජීනිස්සයවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

ගමිොදිනිස්සයවත්ථුෙථා 

121. නිස්සයෙරණීකයොතිකරණීයනිස්සබයො, කරණීබයො මයා නිස්සබයො; 

ගබහතබ්බ ොති අත්බථො. නිස්සයං අලභමාකනනාති අත්තනා සද්ධිං 
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්බනසුනිස්සයදායබකඅසතිනිස්සයංනලභතිනාම.එවං
අලභන්බතන අනිස්සිබතන  හූනිපි දිවසානි ගන්තබ් ං. සබච පුබ්බ පි

නිස්සයං ගබහත්වා වුත්ථපුබ් ං කඤ්චි ආවාසං පවිසති, එකරත්තං
වසන්බතනාපි නිස්සබයො ගබහතබ්බ ො. අන්තරාමග්බග විස්සමන්බතො වා

සත්ථං පරිබයසන්බතො වා කතිපාහං වසති, අනාපත්ති. අන්බතොවස්බස පන

නි ද්ධවාසංවසිතබ් ං, නිස්සබයොචගබහතබ්බ ො.නාවායගච්ඡන්තස්ස පන
වස්සාබනආගබතපිනිස්සයංඅලභන්තස්සඅනාපත්ති. 

යාචියමාකනනාති බතන ගිලාබනන යාචියමාබනන අනිස්සිබතන

වසිතබ් ං.සබච‘‘යාචාහිම’’න්තිවුච්චමාබනොපිගිලාබනොමාබනනනයාචති, 
ගන්තබ් ං. 

ඵාසු කහොතීති සමථවිපස්සනානං පටිලාභවබසන ඵාසු බහොති. ඉමඤ්හි

පරිහාරංබනව බසොතාපන්බනොනසකදාගාමීඅනාගාමීඅරහන්බතොලභන්ති; න

ථාමගතස්ස සමාධිබනො වා විපස්සනාය වා ලාභී, විස්සට්ඨකම්මට්ඨාබන පන
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පටුන 

 ාලපුථුජ්ජබන කථාව නත්ථි. යස්ස බඛො පන සමබථො වා විපස්සනා වා

තරුබණො බහොති, අයං ඉමං පරිහාරං ලභති, පවාරණසඞ්ගබහොපි එතස්බසව
අනුඤ්ඤාබතො.තස්මාඉමිනාපුග්ගබලනආචරිබයපවාබරත්වාගබතපි ‘‘යදා 

පතිරූබපො නිස්සයදායබකො ආගච්ඡිස්සති, තස්ස නිස්සාය වසිස්සාමී’’ති

ආබභොගං කත්වා පුන යාව ආසාළ්හීපුණ්ණමා, තාව අනිස්සිබතන වත්ථුං

වට්ටති. සබච පන ආසාළ්හීමාබස ආචරිබයො නාගච්ඡති, යත්ථ නිස්සබයො 

ලබ්භති, තත්ථගන්තබ් ං. 

122. කගොත්කෙනපි අනුස්සාකවතුන්ති මහාකස්සපස්ස
උපසම්පදාබපක්බඛොති එවං බගොත්තං වත්වා අනුස්සාබවතුං අනුජානාමීති
අත්බථො. 

123. ද්කව එොනුස්සාවකනති ද්බව එකබතො අනුස්සාවබන; එබකන
එකස්ස අඤ්බඤන ඉතරස්සාති එවං ද්වීහි වා ආචරිබයහි එබකන වා
එකක්ඛබණ කම්මවාචං අනුස්සාබවන්බතහි උපසම්පාබදතුං අනුජානාමීති
අත්බථො. 

ද්කවෙකයොඑොනුස්සාවකනොතුංෙඤ්චකඛොඑකෙන උපජ්ඣාකයනාති
ද්බව වා තබයො වා ජබන පුරිමනබයබනව එකබතො අනුස්සාවබන කාතුං 

අනුජානාමි; තඤ්ච බඛො අනුස්සාවනකරියං එබකන උපජ්ඣාබයන
අනුජානාමීති අත්බථො. තස්මා එබකන ආචරිබයන ද්බව වා තබයො වා
අනුස්සාබවතබ් ා. ද්වීහි වා තීහි වාආචරිබයහි විසුං විසුං එබකන එකස්සාති
එවං එකප්පහාබරබනව ද්බව තිස්බසො වා කම්මවාචා කාතබ් ා. සබච පන

නානාචරියා නානුපජ්ඣායා බහොන්ති, තිස්සත්බථබරො සුමනත්බථරස්ස

සද්ධිවිහාරිකං, සුමනත්බථබරො තිස්සත්බථරස්ස සද්ධිවිහාරිකං අනුස්සාබවති, 

අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච ගණපූරකා බහොන්ති, වට්ටති. සබච පනනානාඋපජ්ඣායා

බහොන්ති, එබකො ආචරිබයො බහොති, ‘‘නත්බවව නානුපජ්ඣාබයනා’’ති
පටික්ඛිත්තත්තානවට්ටති.ඉදංසන්ධායහිඑස පටික්බඛබපො. 

ගමිකාදිනිස්සයවත්ථුකථානිට්ඨිතා. 

උපසම්පදාවිධිෙථා 

126. පඨමං උපජ්ඣං ගාහාකපෙබ්ක ොති එත්ථ වජ්ජාවජ්ජං

උපනිජ්ඣායතීති උපජ්ඣා, තං උපජ්ඣං; ‘‘උපජ්ඣාබයො බම භන්බත

බහොහී’’ති එවං වදාබපත්වා ගාහාබපතබ්බ ො. විත්ථායන්තීති විත්ථද්ධගත්තා

බහොන්ති. යං ජාෙන්ති යං තව සරීබර ජාතං නිබ් ත්තං විජ්ජමානං, තං

සඞ්ඝමජ්බඣ පුච්ඡන්බතසන්තංඅත්ථීතිවත්තබ් න්තිආදි. උල්ලුම්පතු මන්ති
උද්ධරතුමං. 
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උපසම්පදාවිධිකථානිට්ඨිතා. 

චත්ොකරොනිස්සයාදිෙථා 

128. ොවකදවාති උපසම්පන්නසමනන්තරබමව. ඡායා කමෙබ් ාති 

එකබපොරිසා වා ද්විබපොරිසා වාති ඡායා බමතබ් ා. උතුප්පමාණං

ආචික්ඛිෙබ් න්ති ‘‘වස්සාබනො බහමන්බතො ගිම්බහො’’ති එවං උතුප්පමාණං
ආචික්ඛිතබ් ං. එත්ථ ච උතුබයව උතුප්පමාණං. සබච වස්සානාදබයො

අපරිපුණ්ණාබහොන්ති, යත්තබකහිදිවබසහියස්සබයොඋතුඅපරිපුණ්බණො, බත 

දිවබසසල්ලක්බඛත්වාබසො දිවසභාකගො ආචික්ඛිතබ්බ ො.අථවා ‘‘අයංනාම

උතු, බසො ච බඛො පරිපුණ්බණො වා අපරිපුණ්බණො වා’’ති එවං උතුප්පමාණං 
ආචික්ඛිතබ් ං. ‘‘පුබ් ණ්බහො වා සායන්බහො වා’’ති එවං දිවසභාබගො 

ආචික්ඛිතබ්බ ො. සඞ්ගීතීතිඉදබමවසබ් ං එකබතොකත්වා ‘‘ත්වංකං ලභසි, 

කා බත ඡායා, කං උතුප්පමාණං, බකො දිවසභාබගො’’ති පුට්බඨො ‘‘ඉදං නාම

ලභාමි–වස්සංවාබහමන්තංවාගිම්හංවා, අයංබමඡායා, ඉදං උතුප්පමාණං, 
අයංදිවසභාබගොතිවබදයයාසී’’තිඑවංආචික්ඛිතබ් ං. 

129. ඔහායාති ඡඩ්බඩත්වා. දුතියංදාතුන්ති උපසම්පදමාළකබතොපරිබවණං

ගච්ඡන්තස්සදුතියකංදාතුංඅනුජානාමි, චත්තාරිච අකරණීයානිආචික්ඛිතුන්ති

අත්බථො. පණ්ඩුපලාකසොති පණ්ඩුවණ්බණො පත්බතො.  න්ධනා පවුත්කෙොති

වණ්ටබතො පතිබතො. අභබ්ක ො හරිෙත්ථායාති පුන හරිබතො භවිතුං අභබ්බ ො. 

පුථුසිලාතිමහාසිලා. 

130. අලබ්භමානාය සාමග්ගියා අනාපත්ති සම්කභොකග සංවාකසති යාව

තස්ස උක්බඛපනීයකම්මකරණත්ථායසාමග්ගීනලබ්භති, තාවබතනසද්ධිං
සම්බභොබගච උබපොසථපවාරණාදිකරණබභබද සංවාබසචඅනාපත්තීති.බසසං
සබ් ත්ථ මහාවිභඞ්බගවුත්තානුසාබරනසුවිඤ්බඤයයත්තාපාකටබමවාති. 

චත්තාබරොනිස්සයාදිකථානිට්ඨිතා. 

සමන්තපාසාදිකායවිනයසංවණ්ණනාය 

ද්වාසත්තතිඅධිකවත්ථුසතපටිමණ්ඩිතස්සමහාඛන්ධකස්ස 

අත්ථවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මහාඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. උකපොසථක්ඛන්ධෙං 

සන්නිපාොනුජානනාදිෙථා 

132. උබපොසථක්ඛන්ධබක – අඤ්ඤතිත්ථියාතිඑත්ථතිත්ථංවුච්චතිලද්ධි; 

අඤ්ඤංතිත්ථං අඤ්ඤතිත්ථං; අඤ්ඤතිත්ථංඑබතසංඅත්ථීති අඤ්ඤතිත්ථියා; 

ඉබතො අඤ්ඤලද්ධිකාති වුත්තං බහොති. ධම්මං භාසන්තීති යං බතසං

කත්තබ් ාකත්තබ් ං, තං කබථන්ති. කෙ ලභන්තීති බත මනුස්සා ලභන්ති. 

මූගසූෙරාතිථූලසරීරසූකරා. 

135. අනජ්ඣාපන්කනො වා කහොති ආපජ්ජිත්වා වා වුට්ඨිකෙොති එත්ථ යං 

ආපත්තිං භික්ඛු අනජ්ඣාපන්බනො වා බහොති, ආපජ්ජිත්වා වා වුට්ඨිබතො, අයං

අසන්තී නාම ආපත්තීති එවමත්බථො බවදිතබ්බ ො. සම්පජානමුසාවාකද කිං 

කහොතීතිය්වායංසම්පජානමුසාවාබදොඅස්සබහොතීතිවුත්බතො, බසොආපත්තිබතො

කං බහොති, කතරාආපත්තිබහොතීතිඅත්බථො. දුක්ෙටංකහොතීති දුක්කටාපත්ති

බහොති; සාචබඛොන මුසාවාදලක්ඛබණන; භගවබතොපන වචබනනවචීද්වාබර
අකරියසමුට්ඨානාආපත්තිබහොතීතිබවදිතබ් ා.වක්ඛතිහි– 

‘‘අනාලපන්බතොමනුබජනබකනචි, 

වාචාගිරංබනොචපබරභබණයය; 

ආපජ්බජයයවාචසිකංනකායිකං, 

පඤ්හාබමසාකුසබලහිචින්තිතා’’ති.(පරි.479); 

අන්ෙරායිකෙොති අන්තරායකබරො. කිස්ස ඵාසු කහොතීති කමත්ථාය ඵාසු

බහොති. පඨමස්ස ඣානස්ස අධිගමායාති පඨමස්ස ඣානස්ස අධිගමනත්ථාය
තස්ස භික්ඛුබනො ඵාසු බහොති සුඛං බහොති. එස නබයො සබ් ත්ථ. ඉති භගවා
උද්බදසබතොචනිද්බදසබතොචපඨමං පාතිබමොක්ඛුද්බදසංදස්බසසි. 

136. කදවසිෙන්ති දිවබස දිවබස. චාතුද්දකසවා පන්නරකසවාතිඑකස්ස
උතුබනො තතිබය ච සත්තබම ච පක්බඛ ද්වික්ඛත්තුං චාතුද්දබස අවබසබස

ඡක්ඛත්තුං පන්නරබස; අයං තාව එබකො අත්බථො. අයං පන
පකතිචාරිත්තවබසන වුත්බතො ‘‘සකං පක්ඛස්ස චාතුද්දබස වා පන්නරබස
වා’’ති වචනබතො පන තථාරූබප පච්චබය සති යස්මිං තස්මිං චාතුද්දබස වා

පන්නරබස වා උද්දිසිතුං වට්ටති, ආවාසිකානං භික්ඛූනං චාතුද්දබසො බහොති, 

ආගන්තුකානං පන්නරබසො. සබචආවාසිකා  හුතරා බහොන්ති, ආගන්තුබකහි
ආවාසිකානං අනුවත්තිතබ් ’’න්තිවචනබතොපිබචතංබවදිතබ් ං. 

සීමානුජානනෙථා 
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138. පඨමං නිමිත්ො කිත්කෙෙබ් ාති විනයධබරන පුච්ඡිතබ් ං 

‘‘පුරත්ථිමායදිසායකංනිමිත්ත’’න්ති? පබ් බතොභන්බතති.පුනවිනයධබරන
‘‘එබසො පබ් බතොනිමිත්ත’’න්තිඑවංනිමිත්තංකත්බතතබ් ං.‘‘එතංපබ් තං

නිමිත්තං කබරොම, කරිස්සාම, නිමිත්තං කබතො, නිමිත්තං බහොතු, බහොති
භවිස්සතී’’ති එවං පන කත්බතතුං න වට්ටති. පාසාණාදීසුපි එබසව නබයො.

පුරත්ථිමායඅනුදිසාය, දක්ඛිණාය දිසාය, දක්ඛිණායඅනුදිසාය, පච්ඡිමායදිසාය, 

පච්ඡිමාය අනුදිසාය, උත්තරාය දිසාය, උත්තරාය අනුදිසාය, කං නිමිත්තං? 
උදකංභන්බත.එතංඋදකංනිමිත්තන්තිඑත්ථපන අට්ඨත්වාපුනපුරත්ථිමාය
දිසාය කං නිමිත්තං. පබ් බතො භන්බත. එබසො පබ් බතො නිමිත්තන්ති එවං
පඨමං කත්තිතනිමිත්තං කත්බතත්වාව ඨබපතබ් ං. එවඤ්හි නිමිත්බතන
නිමිත්තං ඝටිතං බහොති. එවං නිමිත්තානි කත්බතත්වා අථානන්තරං වුත්තාය
කම්මවාචාය සීමා සම්මන්නිතබ් ා. කම්මවාචාපරිබයොසාබන නිමිත්තානං

අන්බතොසීමාබහොති, නිමිත්තානිසීමබතො හිබහොන්ති.තත්ථනිමිත්තානි සකං
කත්තිතානිපි කත්තිතාබනව බහොන්ති. අන්ධකට්ඨකථායං පන තික්ඛත්තුං 
සීමමණ්ඩලංසම් න්ධන්බතනනිමිත්තංකත්බතතබ් න්තිවුත්තං.‘‘පබ් බතො 
භන්බතති…බප.…උදකංභන්බත’’තිඑවංපනඋපසම්පන්බනොවාආචික්ඛතු
අනුපසම්පන්බනොවා වට්ටතිබයව. 

ඉදානි පබ් තනිමිත්තාදීසු එවං විනිච්ඡබයො බවදිතබ්බ ො – තිවිබධො 

පබ් බතො, සුද්ධපංසුපබ් බතො, සුද්ධපාසාණපබ් බතො, උභයමිස්සබකොති.බසො
තිවිබධොපි වට්ටති. වාලිකරාසි පන න වට්ටති. ඉතබරොපි හත්ථිප්පමාණබතො
ඔමකතබරො න වට්ටති. හත්ථිප්පමාණබතො පන පට්ඨාය සිබනරුප්පමාබණොපි

වට්ටති.සබචචතූසුදිසාසුචත්තාබරො තීසුවාතබයොපබ් තාබහොන්ති, චතූහිවා
තීහි වා පබ් තනිමිත්බතහි එව සම්මන්නිතුං වට්ටති. ද්වීහි පන නිමිත්බතහි
එබකන වාසම්මන්නිතුංන වට්ටති.ඉබතොපබරසුපාසාණනිමිත්තාදීසුපිඑබසව
නබයො. තස්මා පබ් තනිමිත්තං කබරොන්බතන පුච්ඡිතබ් ං ‘‘එකා ද්බධො න

එකා ද්බධො’’ති. සබච එකා ද්බධො බහොති, න කාතබ්බ ො. තඤ්හි චතූසු වා

අට්ඨසුවාදිසාසුකත්බතන්බතනාපි එකබමවනිමිත්තංකත්තිතංබහොති, තස්මා

බයො එවං චක්කසණ්ඨාබනන විහාරං පරික්ඛිපිත්වා ඨිබතො පබ් බතො, තං
එකදිසායකත්බතත්වාඅඤ්ඤාසුදිසාසුතං  හිද්ධාකත්වාඅන්බතොඅඤ්ඤානි
නිමිත්තානිකත්බතතබ් ානි. 

සබච පබ් තස්ස තතියභාගං වා උපඩ්ඪං වා අන්බතොසීමාය කත්තුකාමා 

බහොන්ති, පබ් තංඅකත්බතත්වායත්තකංපබදසංඅන්බතොකත්තුකාමා, තස්ස
පරබතො තස්මිංබයව පබ් බත ජාතරුක්ඛවම්මිකාදීසු අඤ්ඤතරං නිමිත්තං
කත්බතතබ් ං.සබච එකබයොජනද්විබයොජනප්පමාණංසබ් ංපබ් තංඅන්බතො

කත්තුකාමා බහොන්ති, පබ් තස්ස පරබතො භූමියං ජාතරුක්ඛවම්මිකාදීනි
නිමිත්තානිකත්බතතබ් ානි. 
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පාසාණනිමිත්කෙ – අයගුබළොපි පාසාණසඞ්ඛයබමව ගච්ඡති, තස්මා බයො 
බකොචි පාසාබණො වට්ටති. පමාණබතො පන හත්ථිප්පමාබණො පබ් තසඞ්ඛයං

ගබතො, තස්මා බසොන වට්ටති. මහාබගොණමහාමහිංසප්පමාබණො පනවට්ටති.
බහට්ඨිමපරිච්බඡබදන ද්වත්තිංසපලගුළපිණ්ඩපරිමාබණො වට්ටති. තබතො
ඛුද්දකතබරො ඉට්ඨකා වා මහන්තීපින වට්ටති. අනිමිත්තුපගපාසාණරාසිපි න

වට්ටති, පබගවපංසුවාලිකරාසි.භූමිසබමො ඛලමණ්ඩලසදිබසොපිට්ඨිපාසාබණො

වාභූමිබතොඛාණුබකොවියඋට්ඨිතපාසාබණොවාබහොති, බසොපි පමාණුපබගොබච

වට්ටති. පිට්ඨිපාසාබණො අතිමහන්බතොපි පාසාණසඞ්ඛයබමව ගච්ඡති, තස්මා 
සබච මහබතො පිට්ඨිපාසාණස්ස එකප්පබදසං අන්බතොසීමාය කත්තුකාමා

බහොන්ති, තං අකත්බතත්වා තස්සුපරි අඤ්බඤො පාසාබණො කත්බතතබ්බ ො.

සබච පිට්ඨිපාසාණුපරි විහාරං කබරොන්ති, විහාරමජ්බඣනවා පිට්ඨිපාසාබණො

විනිවිජ්ඣිත්වා ගච්ඡති, එවරූබපො පිට්ඨිපාසාබණො න වට්ටති. සබච හි තං

කත්බතන්ති, නිමිත්තස්ස උපරි විහාබරො බහොති, නිමිත්තඤ්චනාම  හිසීමාය

බහොති, විහාබරොපි  හිසීමායං ආපජ්ජති. විහාරං පරික්ඛිපිත්වා
ඨිතපිට්ඨිපාසාබණොඑකත්ථකත්බතත්වාඅඤ්ඤත්ථන කත්බතතබ්බ ො. 

වනනිමිත්කෙ – තිණවනං වා තචසාරතාලනාළිබකරාදිරුක්ඛවනං වා න
වට්ටති. අන්බතොසාරානං පන සාකසාලාදීනං අන්බතොසාරමිස්සකානං වා

රුක්ඛානං වනං වට්ටති, තඤ්ච බඛො බහට්ඨිමපරිච්බඡබදන

චතුපඤ්චරුක්ඛමත්තම්පිතබතොඔරංනවට්ටති, පරං බයොජනසතිකම්පිවට්ටති.

සබච පන වනමජ්බඣ විහාරං කබරොන්ති, වනං නකත්බතතබ් ං. එකබදසං
අන්බතොසීමායකත්තුකාබමහිපිවනංඅකත්බතත්වාතත්ථරුක්ඛපාසාණාදබයො 
කත්බතතබ් ා.විහාරංපරික්ඛිපිත්වාඨිතවනංඑකත්ථකත්බතත්වාඅඤ්ඤත්ථ
න කත්බතතබ් ං. 

රුක්ඛනිමිත්කෙ – තචසාබරො තාලනාළිබකරාදිරුක්බඛො න වට්ටති, 
අන්බතොසාබරො ජීවමානබකො අන්තමබසො උබ්බ ධබතො අට්ඨඞ්ගුබලො

පරිණාහබතො සූචිදණ්ඩකප්පමාබණොපි වට්ටති, තබතො ඔරං න වට්ටති, පරං 
ද්වාදසබයොජබනො සුප්පතිට්ඨිතනිබරොබධොපි වට්ටති. වංසනළකසරාවාදීසු බීජං
බරොබපත්වා වඩ්ඪාපිබතො පමාණුපබගොපි න වට්ටති. තබතො අපබනත්වා පන
තඞ්ඛණම්පි භූමියං බරොබපත්වා බකොට්ඨකං කත්වා උදකං ආසිඤ්චිත්වා
කත්බතතුං වට්ටති. නවමූලසාඛානිග්ගමනං අකාරණං. ඛන්ධං ඡින්දිත්වා

බරොපිබතපනඑතංයුජ්ජති. කත්බතන්බතනච‘‘රුක්බඛො’’තිපිවත්තුංවට්ටති, 

‘‘සාකරුක්බඛොතිපි සාලරුක්බඛො’’තිපි. එකා ද්ධං පන
සුප්පතිට්ඨිතනිබරොධසදිසං එකත්ථ කත්බතත්වා අඤ්ඤත්ථ කත්බතතුං න
වට්ටති. 
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මග්ගනිමිත්කෙ – අරඤ්ඤබඛත්තනදීතළාකමග්ගාදබයො න වට්ටන්ති, 

ජඞ්ඝමග්බගො වා සකටමග්බගො වා වට්ටති, බයො නිබ්බිජ්ඣිත්වා ද්බව තීණි
ගාමන්තරානිගච්ඡති.බයොපනජඞ්ඝමග්බගො සකටමග්ගබතොඔක්කමිත්වාපුන

සකටමග්ගබමව ඔතරති, බය වා ජඞ්ඝමග්ගසකටමග්ගා අවළඤ්ජා, බත න
වට්ටන්ති.ජඞ්ඝසත්ථසකටසත්බථහිවළඤ්ජියමානාබයවවට්ටන්ති.සබච ද්බව

මග්ගානික්ඛමිත්වා පච්ඡා සකටධුරමිවඑකීභවන්ති, ද්විධාභින්නට්ඨාබනවා 

සම් න්ධට්ඨාබන වා සකං කත්බතත්වා පුන න කත්බතතබ් ා, 
එකා ද්ධනිමිත්තඤ්බහතංබහොති. 

සබච විහාරං පරික්ඛිපිත්වා චත්තාබරො මග්ගා චතූසු දිසාසු ගච්ඡන්ති, 
මජ්බඣ එකං කත්බතත්වා අපරං කත්බතතුං න වට්ටති. 
එකා ද්ධනිමිත්තඤ්බහතං බහොති. බකොණං නිබ්බිජ්ඣිත්වා ගතමග්ගං පන
පරභාබග කත්බතතුංවට්ටති.විහාරමජ්බඣනනිබ්බිජ්ඣිත්වාගතමග්බගොපන
න කත්බතතබ්බ ො. කත්තිබත නිමිත්තස්ස උපරි විහාබරො බහොති. සබච

සකටමග්ගස්ස අන්තිමචක්කමග්ගං නිමිත්තං කබරොන්ති, මග්බගො  හිසීමාය

බහොති. සබච  ාහිරචක්කමග්ගං නිමිත්තං කබරොන්ති,  ාහිරචක්කමග්බගොව

 හිසීමායබහොති, බසසංඅන්බතොසීමංභජති.මග්ගං කත්බතන්බතන‘‘මග්බගො
පන්බථො පබථො පජ්බජො’’ති දසසු බයන බකනචි නාබමනකත්බතතුං වට්ටති.
පරිඛාසණ්ඨාබනන විහාරං පරික්ඛිපිත්වා ගතමග්බගො එකත්ථ කත්බතත්වා
අඤ්ඤත්ථකත්බතතුංනවට්ටති. 

වම්මිෙනිමිත්කෙ – බහට්ඨිමපරිච්බඡබදන තං දිවසං ජාබතො

අට්ඨඞ්ගුලුබ්බ බධොබගොවිසාණප්පමාබණොපිවම්මිබකොවට්ටති, තබතොඔරංන 

වට්ටති, පරංහිමවන්තපබ් තසදිබසොපිවට්ටති.විහාරංපරික්ඛිපිත්වාඨිතංපන 
එකා ද්ධංඑකත්ථකත්බතත්වාඅඤ්ඤත්ථකත්බතතුංනවට්ටති. 

නදීනිමිත්කෙ – යස්සාධම්මිකානං රාජූනංකාබලඅන්වද්ධමාසංඅනුදසාහං 
අනුපඤ්චාහන්ති එවං අනතික්කමිත්වා බදබව වස්සන්බත වලාහබකසු

විගතමත්බතසු බසොතං පච්ඡිජ්ජති, අයං නදීසඞ්ඛයං න ගච්ඡති. යස්සා පන

ඊදිබසසුවුට්ඨිකාබල වස්සානස්සචාතුමාබසබසොතංනපච්ඡිජ්ජති, තිමණ්ඩලං
පටිච්ඡාබදත්වා යත්ථ කත්ථචි උත්තරන්තියා භික්ඛුනියා අන්තරවාසබකො

බතමියති, අයං නදීසඞ්ඛයං ගච්ඡති, සීමං  න්ධන්තානං නිමිත්තං බහොති.
භික්ඛුනියා නදීපාරගමබනපි උබපොසථාදිසඞ්ඝකම්මකරබණපි
නදීපාරසීමසම්මන්නබනපිඅයබමවනදී. 

යා පන මග්බගො විය සකටධුරසණ්ඨාබනන වා පරිඛාසණ්ඨාබනන වා

විහාරං පරික්ඛිපිත්වාගතා, තංඑකත්ථකත්බතත්වාඅඤ්ඤත්ථකත්බතතුංන
වට්ටති. විහාරස්ස චතූසු දිසාසු අඤ්ඤමඤ්ඤං විනිබ්බිජ්ඣිත්වා ගබත
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පටුන 

නදිචතුක්බකපි එබසව නබයො. අසම්මිස්සනදිබයො පන චතස්බසොපිකත්බතතුං
වට්ටති.සබචවතිංකබරොන්බතොවිය රුක්ඛපාබදනිඛණිත්වාවල්ලිපලාලාදීහි

නදිබසොතං රුම්භන්ති, උදකඤ්ච අජ්බඣොත්ථරිත්වා ආවරණං පවත්තතිබයව, 

නිමිත්තංකාතුං වට්ටති. යථා පනඋදකං නප්පවත්තති, එවං බසතුම්හිකබත
අප්පවත්තමානා නදී නිමිත්තං කාතුං න වට්ටති. පවත්තනට්ඨාබන

නදිනිමිත්තං, අප්පවත්තනට්ඨාබනඋදකනිමිත්තංකාතුංවට්ටති. 

යා පන දුබ්බුට්ඨිකාබල වා ගිම්බහ වා නිරුදකභාබවන නප්පවත්තති, සා

වට්ටති. මහානදිබතො උදකමාතිකං නීහරන්ති, සා කුන්නදිසදිසා හුත්වා තීණි

සස්සානි සම්පාබදන්තීනිච්චංපවත්තති, කඤ්චාපිපවත්තති, නිමිත්තංකාතුංන
වට්ටති. යා පන මූබල මහානදිබතො නිග්ගතාපි කාලන්තබරන බතබනව

නිග්ගතමග්බගන නදිං භින්දිත්වා සයඤ්ච ගච්ඡති, ගච්ඡන්තී පරබතො 

සුසුමාරාදිසමාකණ්ණානාවාදීහිසඤ්චරිතබ් ානදීබහොති, තංනිමිත්තංකාතුං 
වට්ටති. 

උදෙනිමිත්කෙ – නිරුදබක ඨාබන නාවාය වා චාටිආදීසු වා උදකං

පූබරත්වා උදකනිමිත්තං කත්බතතුං න වට්ටති, භූමිගතබමව වට්ටති. තඤ්ච
බඛො අප්පවත්තනඋදකං ආවාටබපොක්ඛරණිතළාකජාතස්සරබලොණිසමුද්දාදීසු

ඨිතං, අට්ඨිතං පන ඔඝනදිඋදකවාහකමාතිකාදීසු උදකං න වට්ටති.
අන්ධකට්ඨකථායංපන‘‘ගම්භීබරසුආවාටාදීසු උක්බඛපිමංඋදකංනිමිත්තංන

කාතබ් ’’න්ති වුත්තං, තං දුවුත්තං අත්තබනොමතිමත්තබමව. ඨිතං පන
අන්තමබසො සූකරඛතායපි ගාමදාරකානං කීළනවාපියම්පි තඞ්ඛණඤ්බඤව
පථවියං ආවාටකං කත්වා කුබටහි ආහරිත්වා පූරිතඋදකම්පි සබච යාව 

කම්මවාචාපරිබයොසානාතිට්ඨති, අප්පංවාබහොතු හුවා, වට්ටති.තස්මිංපන
ඨාබන නිමිත්තසඤ්ඤාකරණත්ථං පාසාණවාලිකාපංසුආදිරාසි වා
පාසාණත්ථම්බභොවාදාරුත්ථම්බභො වාකාතබ්බ ො.තංකාතුඤ්චකාබරතුඤ්ච

භික්ඛුස්ස වට්ටති. ලාභසීමායං පන න වට්ටති. සමානසංවාසකසීමා කස්සචි

පීළනංනකබරොති, බකවලං භික්ඛූනංවිනයකම්මබමවසාබධති, තස්මාඑත්ථ
වට්ටති. 

ඉබමහිචඅට්ඨහිනිමිත්බතහිඅසම්මිස්බසහිපිඅඤ්ඤමඤ්ඤං සම්මිස්බසහිපි
සීමං සම්මන්නිතුං වට්ටතිබයව. සා එවං සම්මන්නිත්වා  ජ්ඣමානා එබකන

ද්වීහිවානිමිත්බතහිඅ ද්ධාබහොති, තීණිපනආදිංකත්වාවුත්තප්පකාරානං 

නිමිත්තානංසබතනාපි ද්ධාබහොති.සාතීහිසිඞ්ඝාටකසණ්ඨානාබහොති, චතූහි

චතුරස්සා වා සිඞ්ඝාටකඅඩ්ඪචන්දමුදිඞ්ගාදිසණ්ඨානා වා, තබතො අධිබකහි
නානාසණ්ඨානා. තං  න්ධිතුකාබමහි සාමන්තවිහාබරසු භික්ඛූ තස්ස තස්ස

විහාරස්ස සීමාපරිච්බඡදං පුච්ඡිත්වා,  ද්ධසීමවිහාරානං සීමාය සීමන්තරිකං, 
අ ද්ධසීමවිහාරානං සීමාය උපචාරං ඨබපත්වා දිසාචාරිකභික්ඛූනං
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නිස්සඤ්චාරසමබයසබචඑකස්මිංගාමබඛත්බතසීමං  න්ධිතුකාමා, බයතත්ථ

 ද්ධසීමවිහාරා, බතසු භික්ඛූනං ‘‘මයං අජ්ජ සීමං  න්ධිස්සාම, තුම්බහ

සකසීමාපරිච්බඡදබතොමානික්ඛමිත්ථා’’තිබපබසතබ් ං.බය අ ද්ධසීමවිහාරා, 

බතසු භික්ඛූ එකජ්ඣං සන්නිපාබතතබ් ා, ඡන්දාරහානං ඡන්බදො 

ආහරාබපතබ්බ ො. සබච අඤ්ඤානිපි ගාමක්බඛත්තානි අන්බතොකාතුකාමා, 

බතසු ගාබමසු බය භික්ඛූ වසන්ති, බතහිපි ආගන්තබ් ං. අනාගච්ඡන්තානං
ඡන්බදො ආහරිතබ්බ ොති මහාසුමත්බථබරො ආහ. මහාපදුමත්බථබරො පන

‘‘නානාගාමබඛත්තානි නාම පාබටක්කං  ද්ධසීමාසදිසානි, න තබතො 
ඡන්දපාරිසුද්ධි ආගච්ඡති. අන්බතොනිමිත්තගබතහි පන භික්ඛූහි
ආගන්තබ් ’’න්ති වත්වාපුනආහ – ‘‘සමානසංවාසකසීමාසම්මන්නනකාබල
ආගමනම්පි අනාගමනම්පි වට්ටති. අවිප්පවාසසීමාසම්මන්නනකාබල පන

අන්බතොනිමිත්තගබතහි ආගන්තබ් ං, අනාගච්ඡන්තානං ඡන්බදො
ආහරිතබ්බ ො’’ති. 

එවංසන්නිපතිබතසුපනභික්ඛූසුඡන්දාරහානංඡන්බදආහබටබතසු බතසු
මග්බගසු නදීතිත්ථගාමද්වාරාදීසු ච ආගන්තුකභික්ඛූනං සීඝං සීඝං 
හත්ථපාසානයනත්ථඤ්ච  හිසීමාකරණත්ථඤ්ච ආරාමිබක බචව
සමණුද්බදබස ච ඨබපත්වා බභරිසඤ්ඤං වා සඞ්ඛසඤ්ඤං වා කත්වා
නිමිත්තකත්තනානන්තරංවුත්තාය ‘‘සුණාතුබම භන්බතසඞ්බඝො’’තිආදිකාය
කම්මවාචාය සීමා  න්ධිතබ් ා.කම්මවාචාපරිබයොසාබනබයව නිමිත්තානි හි
කත්වාබහට්ඨාපථවිසන්ධාරකංඋදකංපරියන්තංකත්වාසීමාගතා බහොති. 

ඉමං පන සමානසංවාසකසීමං සම්මන්නන්බතහි පබ් ජ්ජුපසම්පදාදීනං 
සඞ්ඝකම්මානං සුඛකරණත්ථං පඨමං ඛණ්ඩසීමා  න්ධිතබ් ා. තං පන
 න්ධන්බතහි වත්තං ජානිතබ් ං. සබච හි බ ොධිබචතියභත්තසාලාදීනි

සබ් වත්ථූනි පතිට්ඨාබපත්වා කතවිහාබර  න්ධන්ති, විහාරමජ්බඣ  හූනං
සබමොසරණට්ඨාබන අ න්ධිත්වා විහාරපච්චන්බත විවිත්බතොකාබස
 න්ධිතබ් ා. අකතවිහාබර  න්ධන්බතහි බ ොධිබචතියාදීනං සබ් වත්ථූනං
ඨානං සල්ලක්බඛත්වා යථා පතිට්ඨිබතසු වත්ථූසු විහාරපච්චන්බත

විවිත්බතොකාබස බහොති, එවං  න්ධිතබ් ා. සා බහට්ඨිමපරිච්බඡබදන සබච 

එකවීසතිභික්ඛූගණ්හාති, වට්ටති.තබතොඔරංනවට්ටති, පරංභික්ඛුසහස්සං 
ගණ්හන්තීපි වට්ටති. තං  න්ධන්බතහි සීමාමාළකස්ස සමන්තා නිමිත්තුපගා

පාසාණා ඨබපතබ් ා, න ඛණ්ඩසීමාය ඨිබතහි මහාසීමා  න්ධිතබ් ා, න 

මහාසීමාය ඨිබතහි ඛණ්ඩසීමා, ඛණ්ඩසීමායබමව පන ඨත්වා ඛණ්ඩසීමා

 න්ධිතබ් ා, මහාසීමායබමවඨත්වාමහාසීමා. 

තත්රායං  න්ධනවිධි – සමන්තා ‘‘එබසො පාසාබණො නිමිත්ත’’න්ති එවං 
නිමිත්තානි කත්බතත්වා කම්මවාචාය සීමා සම්මන්නිතබ් ා. අථ තස්සා එව 
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දළ්හීකම්මත්ථංඅවිප්පවාසකම්මවාචාකාතබ් ා.එවඤ්හිසීමංසමූහනිස්සාමාති
ආගතා සමූහනිතුං න සක්ඛිස්සන්ති. සීමං සම්මන්නිත්වා 
 හිසීමන්තරිකපාසාණා ඨබපතබ් ා. සීමන්තරිකා පච්ඡිමබකොටියා

එකරතනප්පමාණා වට්ටති. විදත්ථිප්පමාණාපි වට්ටතීති කුරුන්දියං, 
චතුරඞ්ගුලප්පමාණාපිවට්ටතීති මහාපච්චරියංවුත්තං.සබචපනවිහාබරොමහා

බහොති, ද්බවපිතිස්බසොපිතතුත්තරිපි ඛණ්ඩසීමාබයො න්ධිතබ් ා. 

එවං ඛණ්ඩසීමං සම්මන්නිත්වා මහාසීමාසම්මුතිකාබල ඛණ්ඩසීමබතො 
නික්ඛමිත්වා මහාසීමාය ඨත්වා සමන්තා අනුපරියායන්බතහි
සීමන්තරිකපාසාණා කත්බතතබ් ා. තබතො අවබසසනිමිත්තානි කත්බතත්වා
හත්ථපාසං අවිජහන්බතහි කම්මවාචාය සමානසංවාසකසීමං සම්මන්නිත්වා
තස්සා දළ්හීකම්මත්ථං අවිප්පවාසකම්මවාචාපි කාතබ් ා. එවඤ්හි ‘‘සීමං
සමූහනිස්සාමා’’තිආගතාසමූහනිතුං නසක්ඛිස්සන්ති.සබචපනඛණ්ඩසීමාය
නිමිත්තානි කත්බතත්වා තබතො සීමන්තරිකාය නිමිත්තානි කත්බතත්වා

මහාසීමායනිමිත්තානිකත්බතන්ති, එවංතීසුඨාබනසු නිමිත්තානිකත්බතත්වා

යං සීමං ඉච්ඡන්ති, තං පඨමං  න්ධිතුං වට්ටති. එවං සන්බතපි
යථාවුත්බතනබයන ඛණ්ඩසීමබතොව පට්ඨාය  න්ධිතබ් ා. එවං  ද්ධාසු පන
සීමාසු ඛණ්ඩසීමාය ඨිතා භික්ඛූ මහාසීමාය කම්මං කබරොන්තානං න

බකොබපන්ති, මහාසීමාය වා ඨිතා ඛණ්ඩසීමාය කම්මං කබරොන්තානං
සීමන්තරිකාය පන ඨිතා උභින්නම්පි න බකොබපන්ති. ගාමබඛත්බත ඨත්වා
කම්මං කබරොන්තානං පන සීමන්තරිකාය ඨිතා බකොබපන්ති. සීමන්තරිකා හි
ගාමබඛත්තංභජති. 

සීමාචනාබමසානබකවලංපථවිතබලබයව ද්ධා ද්ධානාමබහොති.අථ
බඛො පිට්ඨිපාසාබණපි කුටිබගබහපි බලබණපි පාසාබදපි පබ් තමත්ථබකපි 

 ද්ධා ද්ධාබයවබහොති.තත්ථ පිට්ඨිපාසාකණ  න්ධන්බතහි පාසාණපිට්ඨියං

රාජිං වා බකොට්බටත්වා උදුක්ඛලං වා ඛණිත්වා නිමිත්තං න කාතබ් ං, 
නිමිත්තුපගපාසාබණ ඨබපත්වා නිමිත්තානි කත්බතතබ් ානි.
කම්මවාචාපරිබයොසාබන සීමා පථවිසන්ධාරකං උදකං පරියන්තං කත්වා 

ඔතරති.නිමිත්තපාසාණායථාඨාබනනතිට්ඨන්ති, තස්මාසමන්තබතොරාජිවා 

උට්ඨාබපතබ් ා, චතූසු වා බකොබණසු පාසාණා විජ්ඣිතබ් ා, ‘‘අයං
සීමාපරිච්බඡබදො’’ති වත්වා අක්ඛරානි වා ඡින්දිතබ් ානි. බකචි උසූයකා සීමං

ඣාබපස්සාමාතිඅග්ගිං බදන්ති, පාසාණාවඣායන්ති, නසීමා. 

කුටිකගකහපි  න්ධන්බතහි භිත්තිං අකත්බතත්වා එකවීසතියා භික්ඛූනං 
ඔකාසට්ඨානං අන්බතො කරිත්වා පාසාණනිමිත්තානි ඨබපත්වා සීමා

සම්මන්නිතබ් ා, අන්බතොකුට්ටබමව සීමා බහොති. සබච අන්බතොකුට්බට

එකවීසතියා භික්ඛූනං ඔකාබසො නත්ථි, පමුබඛ නිමිත්තපාසාබණ ඨබපත්වා
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සම්මන්නිතබ් ා. සබච එවම්පි නප්පබහොති,  හිනිබ්බ ොදකපතනට්ඨාබනපි
නිමිත්තානිඨබපත්වා සම්මන්නිතබ් ා. එවං සම්මතාය පන සබ් ංකුටිබගහං
සීමට්ඨබමවබහොති. 

චතුභිත්තියකලකණපි  න්ධන්බතහි කුට්ටං අකත්බතත්වා පාසාණාව

කත්බතතබ් ා. සබච අන්බතො ඔකාබසො නත්ථි, පමුබඛපි නිමිත්තානි

ඨබපතබ් ානි. සබච නප්පබහොති,  හි නිබ්බ ොදකපතනට්ඨාබනපි
නිමිත්තපාසාබණ ඨබපත්වා නිමිත්තානි කත්බතත්වා සීමා සම්මන්නිතබ් ා.
එවංබලණස්සඅන්බතොච  හිචසීමාබහොති. 

උපරිපාසාකදපි භිත්තිං අකත්බතත්වා අන්බතො පාසාබණ ඨබපත්වා සීමා

සම්මන්නිතබ් ා. සබච නප්පබහොති, පමුබඛපි පාසාබණ ඨබපත්වා

සම්මන්නිතබ් ා. එවං සම්මතාඋපරිපාසාබදබයවබහොති, බහට්ඨානඔතරති.
සබච පන හූසුථම්බභසුතුලානංඋපරිකතපාසාදස්සබහට්ඨිමතබල කුට්බටො

යථා නිමිත්තානං අන්බතො බහොති, එවං උට්ඨහිත්වා තුලාරුක්බඛහි

එකසම් ද්බධොඨිබතො, බහට්ඨාපිඔතරති.එකථම්භපාසාදස්සපනඋපරිමතබල 

 ද්ධා සීමා සබච ථම්භමත්ථබක එකවීසතියා භික්ඛූනං ඔකාබසො බහොති, 
බහට්ඨා ඔතරති. සබච පාසාදභිත්තිබතො නිග්ගබතසු නියූහකාදීසු පාසාබණ

ඨබපත්වා සීමං  න්ධන්ති, පාසාදභිත්ති අන්බතොසීමායං බහොති. බහට්ඨා
පනස්සා ඔතරණාබනොතරණං වුත්තනබයබනව බවදිතබ් ං. බහට්ඨාපාසාබද
කත්බතන්බතහිපි භිත්ති ච රුක්ඛත්ථම්භා ච න කත්බතතබ් ා. භිත්තිලග්බග
පන පාසාණත්ථම්බභ කත්බතතුං වට්ටති. එවං කත්තිතා සීමා බහට්ඨා
පාසාදස්සපරියන්තථම්භානංඅන්බතොබයවබහොති.සබචපනබහට්ඨාපාසාදස්ස 

කුඩ්බඩො උපරිමතබලන සම් ද්බධො බහොති, උපරිපාසාදම්පි අභිරුහති. සබච

පාසාදස්ස  හි නිබ්බ ොදකපතනට්ඨාබන නිමිත්තානි කබරොන්ති, සබ්බ ො
පාසාබදොසීමට්බඨොබහොති. 

පබ් ෙමත්ථකෙ තලං බහොති එකවීසතියා භික්ඛූනං ඔකාසාරහං, තත්ථ
පිට්ඨිපාසාබණවිය සීමං න්ධන්ති.බහට්ඨාපබ් බතපිබතබනවපරිච්බඡබදන
සීමාඔතරති.තාලමූලකපබ් බතපි උපරිසීමා ද්ධාබහට්ඨාඔතරබතව.බයො

පන විතානසණ්ඨාබනො බහොති, උපරි එකවීසතියා භික්ඛූනං ඔකාබසො අත්ථි, 

බහට්ඨා නත්ථි, තස්ස උපරි  ද්ධා සීමා බහට්ඨා න ඔතරති. එවං

මුදිඞ්ගසණ්ඨාබනොවාබහොතුපණවසණ්ඨාබනොවා, යස්සබහට්ඨාවාමජ්බඣ

වා සීමප්පමාණංනත්ථි, තස්සුපරි ද්ධාසීමාබහට්ඨාබනවඔතරති.යස්සපන

ද්බව කූටානි ආසන්බන ඨිතානි, එකස්සපි උපරි සීමප්පමාණං නප්පබහොති, 
තස්ස කූටන්තරං චිනිත්වා වා පූබරත්වා වා එකා ද්ධං කත්වා උපරි සීමා
සම්මන්නිතබ් ා. 
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එබකො සප්පඵණසදිබසො පබ් බතො, තස්සුපරි සීමප්පමාණස්ස අත්ථිතාය 

සීමං  න්ධන්ති, තස්ස බච බහට්ඨා ආකාසපබ්භාරං බහොති, සීමා න ඔතරති.

සබචපනස්ස බවමජ්බඣසීමප්පමාබණොසුසිරපාසාබණොබහොති, ඔතරති.බසො
ච පාසාබණො සීමට්බඨොබයව බහොති. අථාපිස්ස බහට්ඨා බලණස්ස කුට්බටො

අග්ගබකොටිං ආහච්ච තිට්ඨති, ඔතරති, බහට්ඨා ච උපරි ච සීමාබයව බහොති.
සබච පන බහට්ඨා උපරිමස්ස සීමාපරිච්බඡදස්ස පාරබතො අන්බතො-බලණං

බහොති,  හි සීමා න ඔතරති. අථාපි උපරිමස්ස සීමාපරිච්බඡදස්ස ඔරබතො

 හිබලණං බහොති, අන්බතො සීමා න ඔතරති. අථාපි උපරි සීමාය පරිච්බඡබදො

ඛුද්දබකො, බහට්ඨා බලණං මහන්තං සීමාපරිච්බඡදමතික්කමිත්වා ඨිතං, සීමා

උපරිබයව බහොති, බහට්ඨා න ඔතරති. යදි පන බලණං ඛුද්දකං 

සබ් පච්ඡිමසීමාපරිමාණං, උපරිසීමාමහතීතංඅජ්බඣොත්ථරිත්වාඨිතා, සීමා

ඔතරති. අථබලණංඅතිඛුද්දකංසීමප්පමාණංනබහොති, සීමාඋපරිබයවබහොති, 

බහට්ඨානඔතරති.සබච තබතොඋපඩ්ඪංභිජ්ජිත්වාපතති, සීමප්පමාණංබචපි

බහොති,  හිපතිතංඅසීමා.අපතිතංපන යදිසීමප්පමාණං, සීමාබහොතිබයව. 

ඛණ්ඩසීමා නීචවත්ථුකා බහොති, තං පූබරත්වා උච්චවත්ථුකං කබරොන්ති, 

සීමාබයව.සීමායබගහංකබරොන්ති, සීමට්ඨකබමවබහොති.සීමායබපොක්ඛරණිං 

ඛණන්ති, සීමාබයව. ඔබඝො සීමාමණ්ඩලං ඔත්ථරිත්වා ගච්ඡති, සීමාමාළබක

අට්ටං  න්ධිත්වා කම්මං කාතුං වට්ටති. සීමාය බහට්ඨා උමඞ්ගනදී බහොති, 

ඉද්ධිමා භික්ඛු තත්ථ නිසීදති, සබච සා නදී පඨමං ගතා, සීමා පච්ඡා  ද්ධා, 

කම්මංනබකොබපති.අථපඨමංසීමා ද්ධා, පච්ඡානදීගතා, කම්මංබකොබපති. 
බහට්ඨාපථවිතබලඨිබතොපනබකොබපතිබයව. 

සීමාමාළබකවටරුක්බඛොබහොති, තස්සසාඛාවාතබතොනිග්ගතපාබරොබහො

වා මහාසීමායපථවිතලං වාතත්ථජාතරුක්ඛාදීනිවාආහච්චතිට්ඨති, මහාසීමං

බසොබධත්වාවාකම්මංකාතබ් ං, බතවාසාඛාපාබරොහාඡින්දිත්වා හිට්ඨකා 
කාතබ් ා. අනාහච්ච ඨිතසාඛාදීසු ආරුළ්හභික්ඛු හත්ථපාසං ආබනතබ්බ ො.
එවං මහාසීමාය ජාතරුක්ඛස්ස සාඛා වා පාබරොබහො වා වුත්තනබයබනව

සීමාමාළබක පතිට්ඨාති, වුත්තනබයබනව සීමං බසොබධත්වා වා කම්මං

කාතබ් ං, බතවාසාඛාපාබරොහාඡින්දිත්වා හිට්ඨකා කාතබ් ා. 

සබච සීමාමාළබක කම්බම කරියමාබන බකොචි භික්ඛු සීමාමාළකස්ස

අන්බතො පවිසිත්වාබවහාසට්ඨිතසාඛායනිසීදති, පාදාවාස්සභූමිගතා බහොන්ති, 

නිවාසනපාරුපනං වා භූමිං ඵුසති, කම්මං කාතුං න වට්ටති. පාබද පන 
නිවාසනපාරුපනඤ්ච උක්ඛිපාබපත්වා කාතුං වට්ටති. ඉදඤ්ච ලක්ඛණං
පුරිමනබයපි බවදිතබ් ං.අයංපනවිබසබසො–තත්රඋක්ඛිපාබපත්වාකාතුංන

වට්ටති, හත්ථපාසබමව ආබනතබ්බ ො. සබච අන්බතොසීමබතො පබ් බතො
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අබ්භුගච්ඡති, තත්රට්බඨො භික්ඛු හත්ථපාසං ආබනතබ්බ ො. ඉද්ධියා
අන්බතොපබ් තං පවිට්බඨපි එබසව නබයො.  ජ්ඣමානා එව හි සීමා 
පමාණරහිතං පබදසං න ඔතරති.  ද්ධසීමාය ජාතං යංකඤ්චි යත්ථ කත්ථචි
එකසම් ද්බධන ගතංසීමාසඞ්ඛයබමවගච්ඡතීති. 

140. තිකයොජනපරමන්ති එත්ථ තිබයොජනං පරමං පමාණබමතිස්සාති

තිබයොජනපරමා; තං තිකයොජනපරමං. සම්මන්නන්බතන පන මජ්බඣ ඨත්වා

යථා චතූසුපිදිසාසුදියඩ්ඪදියඩ්ඪබයොජනංබහොති, එවංසම්මන්නිතබ් ා.සබච

පනමජ්බඣ ඨත්වාඑබකකදිසබතොතිබයොජනංකබරොන්ති, ඡබයොජනංබහොතීති
න වට්ටති. චතුරස්සං වා තිබකොණං වා සම්මන්නන්බතන යථා බකොණබතො

බකොණං තිබයොජනං බහොති, එවං සම්මන්නිතබ් ා. සබච හි බයන බකනචි

පරියන්බතන බකසග්ගමත්තම්පි තිබයොජනං අතික්කාබමති, ආපත්තිඤ්ච
ආපජ්ජති සීමාචඅසීමාබහොති. 

නදීපාරන්තිඑත්ථපාරයතීතිපාරා.කං පාරයති? නදිං.නදියාපාරානදීපාරා, 

තං නදීපාරං; නදිං අජ්බඣොත්ථරමානන්තිඅත්බථො. එත්ථචනදියාලක්ඛණං 

නදීනිමිත්බත වුත්තනයබමව. යත්ථස්ස ධුවනාවා වාති යත්ථ නදියා

සීමා න්ධනට්ඨානගබතසු තිත්බථසු නිච්චසඤ්චරණනාවා අස්ස, යා
සබ් න්තිබමනපරිච්බඡබදනපාජනපුරිබසනසද්ධිංතබයොජබනවහති.සබච
පනසානාවා උද්ධංවාඅබධොවාබකනචිබදවකරණීබයනපුනආගමනත්ථාය

නීතා, බචොබරහි වා හටා, අවස්සං ලබ්භබනයයා, යා පන වාබතන වා

ඡින්න න්ධනා වීචීහි නදිමජ්ඣං නීතා අවස්සං ආහරිතබ් ා, පුන ධුවනාවාව 
බහොති. උදබක ඔගබත ථලං උස්සාරිතාපි සුධාකසටාදීහි පූබරත්වා ඨපිතාපි
ධුවනාවාව. සබචභින්නා වා විසඞ්ඛතපදරා වාන වට්ටති. මහාපදුමත්බථබරො
පනාහ – ‘‘සබචපි තාවකාලිකං නාවං ආබනත්වා සීමා න්ධනට්ඨාබන 

ඨබපත්වා නිමිත්තානි කත්බතන්ති, ධුවනාවාව බහොතී’’ති. තත්ර 
මහාසුමත්බථබරොආහ–‘‘නිමිත්තංවාසීමාවාකම්මවාචායගච්ඡතිනනාවාය.

භගවතාච ධුවනාවාඅනුඤ්ඤාතා, තස්මානි ද්ධනාවාබයවවට්ටතී’’ති. 

ධුවකසතු වාති යත්ථ රුක්ඛසඞ්ඝාටමබයො වා පදර ද්බධො වා

ජඞ්ඝසත්ථබසතු වා හත්ථිස්සාදීනං සඤ්චරණබයොග්බගො මහාබසතු වා අත්ථි; 

අන්තමබසො තඞ්ඛණඤ්බඤව රුක්ඛං ඡින්දිත්වා මනුස්සානං
සඤ්චරණබයොග්බගො එකපදිකබසතුපි ධුවබසතුත්බවව සඞ්ඛයං ගච්ඡති. සබච
පන උපරි  ද්ධානි බවත්තලතාදීනි හත්බථන ගබහත්වාපි න සක්කා බහොති

බතනසඤ්චරිතුං, නවට්ටති. 

එවරූපංනදීපාරසීමංසම්මන්නිතුන්ති යත්ථායංවුත්තප්පකාරාධුවනාවාවා

ධුවබසතු වා අභිමුඛතිත්බථබයව අත්ථි, එවරූපං නදීපාරසීමං සම්මන්නිතුං
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අනුජානාමීති අත්බථො. සබච ධුවනාවා වා ධුවබසතු වා අභිමුඛතිත්බථනත්ථි, 

ඊසකං උද්ධං අභිරුහිත්වා අබධො වා ඔබරොහිත්වා අත්ථි, එවම්පි වට්ටති.
කරවීකතිස්සත්බථබරොපන‘‘ගාවුතමත්තබ්භන්තබරපිවට්ටතී’’තිආහ. 

ඉමඤ්ච පන නදීපාරසීමං සම්මන්නන්බතන එකස්මිං තීබර ඨත්වා 
උපරිබසොබත නදීතීබර නිමිත්තං කත්බතත්වා තබතො පට්ඨාය අත්තානං

පරික්ඛිපන්බතන යත්තකං පරිච්බඡදං ඉච්ඡති, තස්ස පරිබයොසාබන
අබධොබසොබතපි නදීතීබර නිමිත්තං කත්බතත්වා පරතීබර සම්මුඛට්ඨාබන

නදීතීබරනිමිත්තංකත්බතතබ් ං.තබතොපට්ඨාය යත්තකංපරිච්බඡදංඉච්ඡති, 
තස්ස වබසන යාව උපරිබසොබත පඨමකත්තිතනිමිත්තස්ස සම්මුඛා නදීතීබර

නිමිත්තං, තාව කත්බතත්වා පච්චාහරිත්වා පඨමකත්තිතනිමිත්බතන සද්ධිං
ඝබටතබ් ං.අථසබ් නිමිත්තානං අන්බතොඨිබතභික්ඛූහත්ථපාසගබතකත්වා
කම්මවාචාය සීමා සම්මන්නිතබ් ා. නදියං ඨිතා අනාගතාපි කම්මං න
බකොබපන්ති. සම්මුතිපරිබයොසාබන ඨබපත්වා නදිං නිමිත්තානං අන්බතො

පාරතීබරචඔරිමතීබරචඑකසීමාබහොති.නදී පන  ද්ධසීමාසඞ්ඛයංනගච්ඡති, 
විසුංනදිසීමාඑවහිසා. 

සබච අන්බතොනදියං දීපබකො බහොති, තං අන්බතොසීමාය කාතුකාබමන 
පුරිමනබයබනව අත්තනා ඨිතතීබර නිමිත්තානි කත්බතත්වා දීපකස්ස
ඔරිමන්බත ච පාරිමන්බත ච නිමිත්තං කත්බතතබ් ං. අථ පරතීබර නදියා
ඔරිමතීබරනිමිත්තස්ස සම්මුඛට්ඨාබනනිමිත්තං කත්බතත්වා තබතො පට්ඨාය

පුරිමනබයබනවයාවඋපරිබසොබත පඨමකත්තිතනිමිත්තස්සසම්මුඛානිමිත්තං, 
තාව කත්බතතබ් ං. අථ දීපකස්ස පාරිමන්බත ච ඔරිමන්බත ච නිමිත්තං
කත්බතත්වා පච්චාහරිත්වා පඨමකත්තිතනිමිත්බතන සද්ධිං ඝබටතබ් ං. අථ
ද්වීසු තීබරසු දීපබක ච භික්ඛූ සබ්බ ව හත්ථපාසගබත කත්වා කම්මවාචාය
සීමා සම්මන්නිතබ් ා. නදියං ඨිතා අනාගච්ඡන්තාපි කම්මං න බකොබපන්ති.
සම්මුතිපරිබයොසාබන ඨබපත්වා නදිං නිමිත්තානං අන්බතො තීරද්වයඤ්ච

දීපබකොචඑකසීමාබහොති, නදීපනනදිසීමාබයව. 

සබචපනදීපබකොවිහාරසීමාපරිච්බඡදබතොඋද්ධංවාඅබධොවාඅධිකතබරො 

බහොති, අථ විහාරසීමාපරිච්බඡදනිමිත්තස්ස උජුකබමව සම්මුඛිභූබත දීපකස්ස
බසොරිමන්බත නිමිත්තං කත්බතත්වා තබතො පට්ඨාය දීපකසිඛරං
පරික්ඛිපන්බතොන පුන දීපකස්ස බසොරිමන්බත නිමිත්තසම්මුබඛ පාරිමන්බත
නිමිත්තං කත්බතතබ් ං. තබතො පරං පුරිමනබයබනව පාරතීබර
සම්මුඛනිමීත්තමාදිංකත්වා පාරතීරනිමිත්තානි ච දීපකස්ස 
පාරිමන්තබසොරිමන්තනිමිත්තානි ච කත්බතත්වා පඨමකත්තිතනිමිත්බතන
සද්ධිං ඝටනා කාතබ් ා. එවං කත්බතත්වා සම්මතා සීමා පබ් තසණ්ඩානා
බහොති. 
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සබච පන දීපබකො විහාරසීමාපරිච්බඡදබතො උද්ධම්පි අබධොපි අධිකතබරො 
බහොති. පුරිමනබයබනව දීපකස්ස උබභොපි සීඛරානි පරික්ඛිපිත්වා නිමිත්තානි 

කත්බතන්බතන නිමිත්තඝටනා කාතබ් ා. එවං කත්බතත්වා සම්මතා සීමා 
මුදිඞ්ගසණ්ඨානාබහොති. 

සබච දීපබකො විහාරසීමාපරිච්බඡදස්ස අන්බතො ඛුද්දබකො බහොති, 
සබ් පඨමනබයන දීපබක නිමිත්තානි කත්බතතබ් ානි. එවං කත්බතත්වා 
සම්මතාසීමාපණවසණ්ඨානාබහොති. 

සීමානුජානනකථානිට්ඨිතා. 

උකපොසථාගාරාදිෙථා 

141. අනුපරිකවණියන්ති එකසීමමහාවිහාබර තස්මිං තස්මිං පරිබවබණ. 

අසඞ්කෙකෙනාති සඞ්බකතං අකත්වා. එෙං සමූහනිත්වාති කම්මවාචාය
සමූහනිත්වා. 

142. යකෙො පාතිකමොක්ඛං සුණාතීතියත්ථකත්ථචි භික්ඛූනං හත්ථපාබස 

නිසින්බනොයස්මා පාතිබමොක්ඛංසුණාති; කබතොවස්සඋබපොසබථොතිඅත්බථො.

ඉදඤ්ච වත්ථුවබසන වුත්තං, හත්ථපාබස නිසින්නස්ස පන අසුණන්තස්සාපි

කබතොව බහොති උබපොසබථො. නිමිත්ො කිත්කෙෙබ් ාති උබපොසථපමුඛස්ස
ඛුද්දකානිවාමහන්තානි වාපාසාණඉට්ඨකදාරුඛණ්ඩදණ්ඩකාදීනියානිකානිචි 

නිමිත්තානි අබ්බභොකාබස වා මාළකාදීසු වා යත්ථ කත්ථචි සඤ්ඤං කත්වා

කත්බතතුං වට්ටති. අථ වා නිමිත්ො කිත්කෙෙබ් ාති නිමිත්තුපගා වා
අනිමිත්තුපගා වාපරිච්බඡදජානනත්ථංකත්බතතබ් ා. 

කථකරහි භික්ඛූහි පඨමෙරං සන්නිපතිතුන්ති එත්ථ සබච මහාබථබරො

පඨමතරං න ආගච්ඡති, දුක්කටං. සබ්ක කහව එෙජ්ඣං සන්නිපතිත්වා

උකපොසකථො ොෙබ්ක ොති එත්ථ සබච බපොරාණබකො ආවාබසො මජ්බඣ

විහාරස්ස බහොති, පබහොති බචත්ථ භික්ඛූනං නිසජ්ජට්ඨානං, තත්ථ
සන්නිපතිත්වාඋබපොසබථොකාතබ්බ ො.සබචබපොරාණබකොපරිදුබ් බලොබචව

සම් ාබධොච අඤ්බඤොපච්ඡාඋට්ඨිතාවාබසොඅසම් ාබධො, තත්ථඋබපොසබථො
කාතබ්බ ො. 

යත්ථ වා පන කථකරො භික්ඛු විහරතීති එත්ථාපි සබච බථරස්ස විහාබරො

සබ්බ සංපබහොති, ඵාසුබකොබහොති, තත්ථඋබපොසබථොකාතබ්බ ො. සබචපන

බසො පච්චන්බත විසමප්පබදබස බහොති, බථරස්ස වත්තබ් ං – ‘‘භන්බත, 

තුම්හාකං විහාබරොඅඵාසුකබදබසො, නත්ථිඑත්ථසබ්බ සංඔකාබසො, අසුකස්මිං 

නාම ආවාබස ඔකාබසො අත්ථි, තත්ථ ගන්තුං වට්ටතී’’ති. සබච බථබරො
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නාගච්ඡති, තස්ස ඡන්දපාරිසුද්ධිං ආබනත්වා සබ්බ සං පබහොනබක
ඵාසුකට්ඨාබනඋබපොසබථොකාතබ්බ ො. 

අවිප්පවාසසීමානුජානනෙථා 

143. අන්ධෙවින්දාති රාජගහබතො ගාවුතත්තබය අන්ධකවින්දං නාම, තං 

උපනිස්සාය බථබරො වසති; තබතො රාජගහං උබපොසථං ආගච්ඡන්බතො.

රාජගහඤ්හි පරික්ඛිපිත්වා අට්ඨාරස මහාවිහාරා සබ්බ  එකසීමා, 

ධම්මබසනාපතිනා බනසං සීමා  ද්ධා, තස්මා බවළුවබන සඞ්ඝස්ස

සාමග්ගීදානත්ථංආගච්ඡන්බතොති අත්බථො. නදිං ෙරන්කෙොතිසිප්පිනියංනාම

නදිං අතික්කමන්බතො. මනං වුේකහො අකහොසීති ඊසකං අප්පත්තවුළ්හභාබවො
අබහොසි. සා කර නදී ගිජ්ඣකූටබතො ඔතරිත්වා චණ්බඩන බසොබතන වහති.
තත්ථබවබගනආගච්ඡන්තංඋදකං අමනසිකබරොන්බතොබථබරොමනංවුළ්බහො

අබහොසි, නපනවුළ්බහො, උදකබ්භාහතානිස්සචීවරානි අල්ලානිජාතානි. 

144. සම්මොසාසීමාසඞ්කඝනතිචීවකරනඅවිප්පවාසාඨකපත්වාගාමඤ්ච 

ගාමූපචාරඤ්චාති ඉමිස්සා කම්මවාචාය උප්පන්නකාලබතො පට්ඨාය භික්ඛූනං 
පුරිමකම්මවාචානවට්ටති.අයබමවහිථාවරාබහොති.භික්ඛුනීනංපනඅයංන

වට්ටති, පුරිමාබයව වට්ටති.කස්මා? භික්ඛුනිසඞ්බඝොහි අන්බතොගාබම වසති.

යදිඑවංසියා, බසො එතායකම්මවාචායතිචීවරපරිහාරං නලබභයය, අත්ථිචස්ස 

පරිහාබරො, තස්මා පුරිමාබයව වට්ටති. භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස හි ද්බවපි සීමාබයො 
ලබ්භන්ති. තත්ථ භික්ඛූනං සීමං අජ්බඣොත්ථරිත්වාපි තස්සා අන්බතොපි
භික්ඛුනීනං සීමං සම්මන්නිතුං වට්ටති. භික්ඛූනම්පි භික්ඛුනිසීමාය එබසව

නබයො.නහිබත අඤ්ඤමඤ්ඤස්සකම්බමගණපූරකාබහොන්ති, නකම්මවාචං
වග්ගං කබරොන්ති. එත්ථ ච නිගමනගරානම්පි ගාබමබනව සඞ්ගබහො
බවදිතබ්බ ො. 

ගාමූපචාකරොති පරික්ඛිත්තස්ස පරික්බඛබපො, අපරික්ඛිත්තස්ස
පරික්බඛබපොකාබසො.බතසුඅධිට්ඨිතබතචීවරිබකොභික්ඛු පරිහාරංනලභති.ඉති 

භික්ඛූනං අවිප්පවාසසීමා ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්ච න ඔත්ථරති, 

සමානසංවාසකසීමාව ඔත්ථරති. සමානසංවාසකසීමා බචත්ථ අත්තබනො 

ධම්මතාය ගච්ඡති. අවිප්පවාසසීමා පන යත්ථ සමානසංවාසකසීමා, තත්බථව

ගච්ඡති.නහි තස්සාවිසුංනිමිත්තකත්තනං අත්ථි, තත්ථසබචඅවිප්පවාසාය

සම්මුතිකාබලගාබමො අත්ථි, තංසානඔත්ථරති.සබචපනසම්මතායසීමාය

පච්ඡාගාබමොනිවිසති, බසොපි සීමාසඞ්ඛයබමවගච්ඡති.යථාචපච්ඡානිවිට්බඨො, 
එවං පඨමං නිවිට්ඨස්ස පච්ඡා වඩ්ඪිතප්පබදබසොපි සීමාසඞ්ඛයබමව ගච්ඡති.

සබචපි සීමාසම්මුතිකාබල බගහානි කතානි, පවිසිස්සාමාති ආලබයොපි අත්ථි, 

මනුස්සා පන අප්පවිට්ඨා, බපොරාණකගාමං වා සබගහබමව ඡඩ්බඩත්වා
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පටුන 

අඤ්ඤත්ථ ගතා, අගාබමොබයව එස, සීමා ඔත්ථරති. සබච පන එකම්පි කුලං

පවිට්ඨංවාආගතංවාඅත්ථි, ගාබමොබයවසීමානඔත්ථරති. 

එවඤ්ච පන භික්ඛකව තිචීවකරන අවිප්පවාකසො සමූහන්ෙබ්ක ොති එත්ථ
සමූහනන්බතන භික්ඛුනා වත්තං ජානිතබ් ං. තත්රිදං වත්තං – ඛණ්ඩසීමාය

ඨත්වා අවිප්පවාසසීමා න සමූහන්තබ් ා, තථා අවිප්පවාසසීමාය ඨත්වා

ඛණ්ඩසීමාපි. ඛණ්ඩසීමායං පන ඨිබතන ඛණ්ඩසීමාව සමූහනිතබ් ා, තථා
ඉතරාය ඨිබතන ඉතරා. සීමං නාම ද්වීහි කාරබණහි සමූහනන්ති පකතියා

ඛුද්දකං පුන ආවාසවඩ්ඪනත්ථාය මහතිං වා කාතුං; පකතියා මහතිං පුන
අඤ්බඤසං විහාබරොකාසදානත්ථාය ඛුද්දකං වා කාතුං. තත්ථ සබච

ඛණ්ඩසීමඤ්ච අවිප්පවාසසීමඤ්ච ජානන්ති, සමූහනිතුඤ්බචව  න්ධිතුඤ්ච
සක්ඛිස්සන්ති. ඛණ්ඩසීමං පන ජානන්තා අවිප්පවාසං අජානන්තාපි
සමූහනිතුඤ්බචව  න්ධිතුඤ්ච සක්ඛිස්සන්ති. ඛණ්ඩසීමං අජානන්තා 
අවිප්පවාසංබයව ජානන්තා බචතියඞ්ගණබ ොධියඞ්ගණඋබපොසථාගාරාදීසු

නිරාසඞ්කට්ඨාබනසු ඨත්වා අප්බපව නාම සමූහනිතුං සක්ඛිස්සන්ති, 

පටි න්ධිතුංපනන සක්ඛිස්සන්බතව.සබච න්බධයයං, සීමාසම්බභදංකත්වා

විහාරං අවිහාරං කබරයයං, තස්මා න සමූහනිතබ් ා. බය පන උබභොපි න

ජානන්ති, බතබනවසමූහනිතුංන  න්ධිතුංසක්ඛිස්සන්ති.අයඤ්හිසීමානාම

කම්මවාචාය වා අසීමා බහොති සාසනන්තරධාබනන වා, න ච සක්කා සීමං

අජානන්බතහි කම්මවාචා කාතුං, තස්මා න සමූහනිතබ් ා. සාධුකං පන
ඤත්වාබයවසමූහනිතබ් ාච න්ධිතබ් ා චාති. 

ගාමසීමාදිෙථා 

147. එවං  ද්ධසීමාවබසන සමානසංවාසඤ්ච එකූබපොසථභාවඤ්ච

දස්බසත්වා ඉදානි අ ද්ධසීබමසුපි ඔකාබසසු තං දස්බසන්බතො ‘‘අසම්මොය, 

භික්ඛකව, සීමායඅට්ඨපිොයා’’තිආදිමාහ.තත්ථ අට්ඨපිොයාති අපරිච්ඡින්නාය.
ගාමග්ගහබණනබචත්ථනගරම්පිගහිතබමවබහොති.තත්ථයත්තබකපබදබස 

තස්ස ගාමස්ස බභොජකා  ලිං ලභන්ති, බසො පබදබසො අප්බපො වා බහොතු

මහන්බතො වා, ගාමසීමාත්බවව සඞ්ඛයං ගච්ඡති. නගරනිගමසීමාසුපි එබසව
නබයො. යම්පි එකස්මිංබයව ගාමබඛත්බත එකං පබදසං ‘‘අයං විසුං ගාබමො

බහොතූ’’ති පරිච්ඡින්දිත්වාරාජාකස්සචිබදති, බසොපිවිසුංගාමසීමාබහොතිබයව.

තස්මාසාච ඉතරාචපකතිගාමනගරනිගමසීමා ද්ධසීමාසදිසාබයවබහොන්ති, 
බකවලංපන තිචීවරවිප්පවාසපරිහාරංනලභන්ති. 

එවං ගාමන්තවාසීනං සීමාපරිච්බඡදං දස්බසත්වා ඉදානි ආරඤ්ඤකානං 

සීමාපරිච්බඡදං දස්බසන්බතො ‘‘අගාමකෙ කච’’තිආදිමාහ. තත්ථ අගාමකෙ

කචති ගාමනිගමනගරසීමාහි අපරිච්ඡින්බන අටවිප්පබදබස. අථ වා අගාමකෙ
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කචති විජ්ඣාටවිසදිබස අරඤ්බඤ භික්ඛු වසති, අථස්ස ඨිබතොකාසබතො
සමන්තා සත්තබ්භන්තරා සමානසංවාසකසීමාති අත්බථො. අයං සීමා 
තිචීවරවිප්පවාසපරිහාරම්පි ලභති. තත්ථ එකං අබ්භන්තරං අට්ඨවීසති
හත්ථප්පමාණං බහොති. මජ්බඣ ඨිතස්ස සමන්තා සත්තබ්භන්තරා
විනිබ්බ බධන චුද්දස බහොන්ති. සබච ද්බව සඞ්ඝා විසුං විනයකම්මානි

කබරොන්ති, ද්වින්නං සත්තබ්භන්තරානං අන්තබර අඤ්ඤං එකං
සත්තබ්භන්තරං උපචාරත්ථාය ඨබපතබ් ං. බසසා සත්තබ්භන්තරසීමකථා 
මහාවිභඞ්බගඋබදොසිතසික්ඛාපදවණ්ණනායංවුත්තනබයනගබහතබ් ා. 

සබ් ාභික්ඛකවනදීඅසීමාතියාකාචි නදීලක්ඛණප්පත්තානදීනිමිත්තානි

කත්බතත්වා ‘‘එතං  ද්ධසීමං කබරොමා’’ති කතාපි අසීමාව බහොති, සා පන

අත්තබනො සභාබවබනව  ද්ධසීමාසදිසා, සබ් බමත්ථ සඞ්ඝකම්මං කාතුං

වට්ටති. සමුද්දජාෙස්සකරසුපිඑබසවනබයො.එත්ථච ජාතස්සබරොනාමබයන
බකනචිඛණිත්වාඅකබතොසයංජාතබසොබ්බභොසමන්තබතොආගබතනඋදබකන
පූරිබතො තිට්ඨති. 

එවං නදීසමුද්දජාතස්සරානං  ද්ධසීමාභාවං පටික්ඛිපිත්වා පුන තත්ථ 

අ ද්ධසීමාපඅච්බඡදංදස්බසන්බතො ‘‘නදියාවා භික්ඛකව’’තිආදිමාහ.තත්ථ යං

මජ්ඣිමස්සපුරිසස්ස සමන්ොඋදකුක්කඛපාතියංඨානංමජ්ඣිමස්සපුරිසස්ස

සමන්තබතො උදකුක්බඛබපන පරිච්ඡින්නං. කථං පන උදකං උක්ඛිපිතබ් ං? 

යථා අක්ඛධුත්තා දාරුගුළං ඛිපන්ති, එවං උදකං වා වාලිකං වා හත්බථන
ගබහත්වා ථාමමජ්ඣිබමන පුරිබසන සබ් ථාබමන ඛිපිතබ් ං. යත්ථ එවං

ඛිත්තංඋදකංවාවාලිකාවාපතති, අයබමබකො උදකුක්කඛකපො. තස්සඅන්බතො

හත්ථපාසං විජහිත්වාඨිබතොකම්මංබකොබපති.යාවපරිසාවඩ්ඪති, තාවසීමාපි 
වඩ්ඪති.පරිසපරියන්තබතොඋදකුක්බඛබපොබයවපමාණං.ජාතස්සරසමුද්බදසුපි
එබසවනබයො. 

එත්ථ ච සබච නදී නාතිදීඝා බහොති, පභවබතො පට්ඨාය යාව මුඛද්වාරා 

සබ් ත්ථ සඞ්බඝො නිසීදති, උදකුක්බඛපසීමාකම්මං නත්ථි, සකලාපි නදී
එබතසංබයව භික්ඛූනංපබහොති.යංපනමහාසුමත්බථබරනවුත්තං‘‘බයොජනං

පවත්තමානාබයව නදී, තත්රාපි උපරි අද්ධබයොජනං පහාය බහට්ඨා

අද්ධබයොජබන කම්මං කාතුං වට්ටතී’’ති, තං මහාපදුමත්බථබරබනව
පටික්ඛිත්තං. භගවතා හි ‘‘තිමණ්ඩලං පටිච්ඡාබදත්වා යත්ථ කත්ථචි
උත්තරන්තියා භික්ඛුනියා අන්තරවාසබකො බතමියතී’’ති ඉදං නදියා පමාණං 

වුත්තං, නබයොජනංවාඅද්ධබයොජනංවා.තස්මායාඉමස්සසුත්තස්සවබසන

පුබ්බ  වුත්තලක්ඛණා නදී, තස්සා පභවබතො පට්ඨාය සඞ්ඝකම්මං කාතුං

වට්ටතීති. සබච පබනත්ථ  හූ භික්ඛූ විසුං විසුං කම්මං කබරොන්ති, සබ්බ හි
අත්තබනො ච අඤ්බඤසඤ්ච උදකුක්බඛපපරිච්බඡදස්ස අන්තරා අඤ්බඤො
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උදකුක්බඛබපො සීමන්තරිකත්ථාය ඨබපතබ්බ ො. තබතො අධිකං වට්ටතිබයව, 
ඌනකංපනනවට්ටතීතිවුත්තං.ජාතස්සරසමුද්බදසුපිඑබසව නබයො. 

නදියා පන කම්මං කරිස්සාමාති ගබතහි සබච නදී පරිපුණ්ණා බහොති 

සමතිත්තිකා, උදකසාටිකං නිවාබසත්වාපි අන්බතොනදියංබයව කම්මං

කාතබ් ං.සබචන සක්බකොන්ති, නාවායපිඨත්වාකාතබ් ං.ගච්ඡන්තියාපන

නාවායකාතුංන වට්ටති. කස්මා? උදකුක්බඛපමත්තබමවහි සීමා, තංනාවා
සීඝබමව අතික්කාබමති. එවං සති අඤ්ඤිස්සා සීමාය ඤත්ති අඤ්ඤිස්සා

අනුසාවනා බහොති, තස්මා නාවං අරිත්බතන වා ඨබපත්වා පාසාබණ වා
ලම්බිත්වා අන්බතොනදියං ජාතරුක්බඛ වා  න්ධිත්වා කම්මං කාතබ් ං.
අන්බතොනදියං  ද්ධඅට්ටබකපි අන්බතොනදියං ජාතරුක්බඛපි ඨිබතහි කාතුං
වට්ටති. 

සබචපනරුක්ඛස්සසාඛාවාතබතොනික්ඛන්තපාබරොබහො වා හිනදීතීබර

විහාරසීමාය වා ගාමසීමාය වා පතිට්ඨිබතො, සීමං වා බසොබධත්වා සාඛං වා
ඡින්දිත්වා කම්මං කාතබ් ං.  හිනදීතීබර ජාතරුක්ඛස්ස අන්බතොනදියං
පවිට්ඨසාඛාය වා පාබරොබහ වා නාවං  න්ධිත්වා කම්මං කාතුං න වට්ටති.

කබරොන්බතහි සීමා වා බසොබධතබ් ා, ඡින්දිත්වා වාස්ස  හිපතිට්ඨිතභාබවො
නාබසතබ්බ ො. නදීතීබර පන ඛාණුකං බකොට්බටත්වා තත්ථ  ද්ධනාවාය න
වට්ටතිබයව. 

නදියංබසතුංකබරොන්ති, සබචඅන්බතොනදියංබයවබසතුවාබසතුපාදාවා, 
බසතුම්හි ඨිබතහි කම්මං කාතුං වට්ටති. සබච පන බසතු වා බසතුපාදා වා

 හිතීබර පතිට්ඨිතා, කම්මංකාතුංනවට්ටති, සීමංබසොබධත්වාකාතබ් ං.අථ

බසතුපාදා අන්බතො, බසතු පන උභින්නම්පි තීරානං උපරිආකාබස ඨිබතො, 

වට්ටති.අන්බතොනදියංපාසාබණොවාදීපබකො වාබහොති, තස්සයත්තකංපබදසං
පුබ්බ  වුත්තප්පකාබර පකතිවස්සකාබල වස්සානස්ස චතූසු මාබසසු උදකං

ඔත්ථරති, බසො නදීසඞ්ඛයබමව ගච්ඡති. අතිවුට්ඨිකාබල පන ඔබඝන 

ඔත්ථබටොකාබසොනගබහතබ්බ ො, බසොහිගාමසීමාසඞ්ඛයබමවගච්ඡති. 

නදිබතො මාතිකං නීහරන්තා නදියං ආවරණං කබරොන්ති, තඤ්බච 

ඔත්ථරිත්වාවාවිනිබ්බිජ්ඣිත්වාවාඋදකංගච්ඡති, සබ් ත්ථපවත්තනට්ඨාබන 
කම්මං කාතුං වට්ටති. සබච පන ආවරබණන වා බකොට්ටක න්ධබනන වා

බසොතංපච්ඡිජ්ජති, උදකංනප්පවත්තති, අප්පවත්තනට්ඨාබනකම්මංකාතුංන
වට්ටති.ආවරණමත්ථබකපි කාතුංනවට්ටති.සබචබකොචිආවරණප්පබදබසො

පුබ්බ  වුත්තපාසාණදීපකප්පබදබසො විය උදබකන අජ්බඣොත්ථරියති, තත්ථ

වට්ටති.බසොහිනදීසඞ්ඛයබමවගච්ඡති.නදිංවිනාබසත්වා තළාකංකබරොන්ති, 

බහට්ඨාපාළි ද්ධා, උදකංආගන්ත්වාතළාකංපූබරත්වාතිට්ඨති, එත්ථකම්මං
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පටුන 

කාතුං න වට්ටති. උපරි පවත්තනට්ඨාබන බහට්ඨා ච ඡඩ්ඩිතබමොදකං නදිං 
ඔත්ථරිත්වා සන්දනට්ඨානබතො පට්ඨාය වට්ටති. බදබව අවස්සන්බත
බහමන්තගිම්බහසු වාසුක්ඛනදියාපිවට්ටති.නදිබතොනීහටමාතිකායනවට්ටති.

සබච සාකාලන්තබරනභිජ්ජිත්වානදීබහොති, වට්ටති.කාචිනදී කාලන්තබරන

උප්පතිත්වා ගාමනිගමසීමං ඔත්ථරිත්වා පවත්තති, නදීබයව බහොති, කම්මං 

කාතුං වට්ටති. සබච පන විහාරසීමං ඔත්ථරති, විහාරසීමාත්බවව සඞ්ඛයං
ගච්ඡති. 

සමුද්කදපි කම්මං කබරොන්බතහි යං පබදසං උද්ධං වඩ්ඪනඋදකං වා

පකතිවීචි වා බවබගනආගන්ත්වා ඔත්ථරති, තත්ථකාතුං න වට්ටති. යස්මිං

පන පබදබස පකතිවීචිබයො ඔත්ථරිත්වා සණ්ඨහන්ති, බසො උදකන්තබතො

පට්ඨාය අන්බතොසමුද්බදො නාම, තත්ථ ඨිබතහි කම්මං කාතබ් ං. සබච

ඌමිබවබගො  ාධති, නාවායවාඅට්ටබකවාඨත්වාකාතබ් ං.බතසුවිනිච්ඡබයො

නදියං වුත්තනබයබනව බවදිතබ්බ ො. සමුද්බද පිට්ඨිපාසාබණො බහොති, තං

කදාචිඌමිබයොආගන්ත්වා ඔත්ථරන්ති, කදාචිනඔත්ථරන්ති, තත්ථකම්මං

කාතුං න වට්ටති, බසො හි ගාමසීමාසඞ්ඛයබමව ගච්ඡති. සබච පන වීචීසු

ආගතාසුපි අනාගතාසුපි පකතිඋදබකබනව ඔත්ථරියති, වට්ටති. දීපබකො වා

පබ් බතො වා බහොති, බසො බච දූබර බහොති මච්ඡ න්ධානං අගමනපබථ, 
අරඤ්ඤසීමාසඞ්ඛයබමව ගච්ඡති. බතසං ගමනපරියන්තස්ස ඔරබතො පන 
ගාමසීමාසඞ්ඛයං ගච්ඡති. තත්ථ ගාමසීමං අබසොබධත්වා කම්මං කාතුං න

වට්ටති. සමුද්බදො ගාමසීමං වානිගමසීමං වා ඔත්ථරිත්වා තිට්ඨති, සමුද්බදොව

බහොති, තත්ථ කම්මං කාතුං වට්ටති. සබච පන විහාරසීමං ඔත්ථරති, 
විහාරසීමාත්බවවසඞ්ඛයං ගච්ඡති. 

ජාෙස්සකර කම්මං කබරොන්බතහිපි යත්ථ පුබ්බ  වුත්තප්පකාබර
වස්සකාබලවස්බසපච්ඡින්නමත්බතපිවිතුංවාහත්ථපාබදවා බධොවිතුංඋදකං

නබහොති, සුක්ඛති, අයංනජාතස්සබරො, ගාමබඛත්තසඞ්ඛයබමවගච්ඡති, තත්ථ

කම්මංනකාතබ් ං.යත්ථපනවුත්තප්පකාබරවස්සකාබලඋදකංසන්තිට්ඨති, 
අයබමව ජාතස්සබරො. තස්ස යත්තබක පබදබස වස්සානං චාතුමාබස උදකං

තිට්ඨති, තත්ථ කම්මංකාතුංවට්ටති.සබචගම්භීරංඋදකං, අට්ටකං න්ධිත්වා
තත්ථ ඨිබතහිපි ජාතස්සරස්ස අන්බතො ජාතරුක්ඛම්හි  ද්ධඅට්ටබකපි කාතුං
වට්ටති. පිට්ඨිපාසාණදීපබකසු පබනත්ථ නදියං වුත්තසදිබසොව විනිච්ඡබයො.
සමවස්සබදවකාබල පබහොනකජාතස්සබරො පන සබචපි දුබ්බුට්ඨිකාබල වා

ගිම්හබහමන්බතසු වා සුක්ඛති, නිරුදබකො බහොති, තත්ථ සඞ්ඝකම්මං කාතුං

වට්ටති. යං අන්ධකට්ඨකථායං වුත්තං ‘‘සබ්බ ො ජාතස්සබරො සුක්බඛො

අබනොදබකො, ගාමබඛත්තංබයවභජතී’’ති, තංනගබහතබ් ං.සබචපබනත්ථ
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උදකත්ථායආවාටංවාබපොක්ඛරණීආදීනි වාඛණන්ති, තංඨානංඅජාතස්සබරො

බහොති, ගාමසීමාසඞ්ඛයංගච්ඡති. ලාබුතිපුසකාදිවප්බපකබතපිඑබසවනබයො. 

සබච පන තං පූබරත්වා ථලං වා කබරොන්ති, එකස්මිං දිසාභාබග පාළිං 

 න්ධිත්වාසබ් බමවතංමහාතළාකංවාකබරොන්ති, සබ්බ ොපිඅජාතස්සබරො

බහොති, ගාමසීමාසඞ්ඛයබමව ගච්ඡති. බලොණීපි ජාතස්සරසඞ්ඛයබමව ගච්ඡති.
වස්සිබක චත්තාබරොමාබසඋදකට්ඨාබනොකාබසකම්මංකාතුංවට්ටතීති. 

148. සීමාය සීමං සම්භින්දන්තීති අත්තබනො සීමාය පබරසං  ද්ධසීමං 
සම්භින්දන්ති. සබච හි බපොරාණකස්ස විහාරස්ස පුරත්ථිමාය දිසාය අම්බ ො

බචව ජම්බූ චාති ද්බව රුක්ඛා අඤ්ඤමඤ්ඤං සංසට්ඨවිටපා බහොන්ති, බතසු
අම් ස්ස පච්ඡිමදිසාභාබග ජම්බූ. විහාරසීමා ච ජම්බුං අන්බතො කත්වා අම් ං

කත්බතත්වා  ද්ධාබහොති, අථපච්ඡාතස්සවිහාරස්සපුරත්ථිමායදිසායවිහාරං
කත්වා සීමං  න්ධන්තා තං අම් ං අන්බතො කත්වා ජම්බුං කත්බතත්වා

 න්ධන්ති, සීමාය සීමාසම්භින්නාබහොති.එවංඡබ් ග්ගියාඅකංසු, බතනාහ–
‘‘සීමාය සීමංසම්භින්දන්තී’’ති. 

සීමාය සීමං අජ්කඣොත්ථරන්තීති අත්තබනො සීමාය පබරසං  ද්ධසීමං

අජ්බඣොත්ථරන්ති; 

පබරසං ද්ධසීමංසකලංවාතස්සාපබදසංවාඅන්බතොකත්වාඅත්තබනො 

සීමං  න්ධන්ති. සීමන්ෙරිෙං ඨකපත්වා සීමං සම්මන්නිතුන්ති එත්ථ සබච

පඨමතරං කතස්ස විහාරස්ස සීමා අසම්මතා බහොති, සීමාය උපචාබරො

ඨබපතබ්බ ො.සබචසම්මතාබහොති, පච්ඡිමබකොටියාහත්ථමත්තාසීමන්තරිකා 

ඨබපතබ් ා. කුරුන්දියං විදත්ථිමත්තම්පි, මහාපච්චරියං චතුරඞ්ගුලමත්තම්පි 

වට්ටතීතිවුත්තං.එකරුක්බඛොපිචද්වින්නංසීමානංනිමිත්තංබහොති, බසොපන 

වඩ්ඪන්බතොසීමාසඞ්කරංකබරොති, තස්මානකාතබ්බ ො. 

උකපොසථකභදාදිෙථා 

149. චාතුද්දසිකෙො ච පන්නරසිකෙො චාති එත්ථ චාතුද්දසිකස්ස 

පුබ් කච්බච‘‘අජ්ජුබපොසබථොචාතුද්දබසො’’තිවත්තබ් ං. 

අධම්කමන වග්ගන්තිආදීසු සබච එකස්මිං විහාබර චතූසු භික්ඛූසු
වසන්බතසු එකස්ස ඡන්දපාරිසුද්ධිං ආහරිත්වා තබයො පාරිසුද්ධිඋබපොසථං 

කබරොන්ති, තීසු වා වසන්බතසු එකස්ස ඡන්දපාරිසුද්ධිං ආහරිත්වා ද්බව

පාතිබමොක්ඛං උද්දිසන්ති, අධම්කමනවග්ගං උබපොසථකම්මංබහොති.සබචපන 

චත්තාබරොපිසන්නිපතිත්වාපාරිසුද්ධිඋබපොසථංකබරොන්ති, තබයොවාද්බවවා 

පාතිබමොක්ඛංඋද්දිසන්ති, අධම්කමනසමග්ගං නාමබහොති.සබච චතූසුජබනසු
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එකස්සපාරිසුද්ධිංආහරිත්වාතබයොපාතිබමොක්ඛංඋද්දිසන්ති, තීසුවා ජබනසු

එකස්ස පාරිසුද්ධිං ආහරිත්වා ද්බව පාරිසුද්ධිඋබපොසථං කබරොන්ති, ධම්කමන

වග්ගං නාම බහොති. සබච පන චත්තාබරො එකත්ථ වසන්තා සබ්බ ව 

සන්නිපතිත්වා පාතිබමොක්ඛං උද්දිසන්ති, තබයො පාරිසුද්ධිඋබපොසථං

කබරොන්ති, ද්බව අඤ්ඤමඤ්ඤං පාරිසුද්ධිඋබපොසථං කබරොන්ති, ධම්කමන

සමග්ගං නාමබහොතීති. 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසෙථා 

150. නිදානංඋද්දිසිත්වාඅවකසසංසුකෙනසාකවෙබ් න්ති ‘‘සුණාතුබම 

භන්බත සඞ්බඝො…බප.… ආවිකතා හිස්ස ඵාසු බහොතී’’ති ඉමං නිදානං

උද්දිසිත්වා ‘‘උද්දිට්ඨංබඛොආයස්මන්බතොනිදානං, තත්ථායස්මන්බතපුච්ඡාමි

– කච්චිත්ථ පරිසුද්ධා, දුතියම්පි පුච්ඡාමි…බප.… එවබමතං ධාරයාමීති. සුතා 
බඛො පනායස්මන්බතහි චත්තාබරො පාරාජිකා ධම්මා…බප.… අවිවදමාබනහි
සික්ඛිතබ් ’’න්ති එවංඅවබසසංසුබතනසාබවතබ් ං.එබතනනබයනබසසාපි
චත්තාබරොපාතිබමොක්ඛුද්බදසා බවදිතබ් ා. 

සවරභයන්ති අටවිමනුස්සභයං. රාජන්ෙරාකයොතිආදීසු සබච භික්ඛූසු

‘‘උබපොසථංකරිස්සාමා’’ති නිසින්බනසුරාජාආගච්ඡති, අයංරාජන්තරාබයො.

බචොරාආගච්ඡන්ති, අයංබචොරන්තරාබයො. දවදාබහොවාආගච්ඡති, ආවාබසවා

අග්ගි උට්ඨහති, අයං අග්ගන්තරාබයො. බමබඝො වා උට්බඨති, ඔබඝො වා

ආගච්ඡති, අයං උදකන්තරාබයො.  හූ මනුස්සා ආගච්ඡන්ති, අයං 

මනුස්සන්තරාබයො. භික්ඛුං යක්බඛො ගණ්හාති, අයං අමනුස්සන්තරාබයො.

 යග්ඝාදබයො චණ්ඩමිගාආගච්ඡන්ති, අයංවාළන්තරාබයො.භික්ඛුංසප්පාදබයො

ඩංසන්ති, අයං සරීසපන්තරාබයො.භික්ඛුගිලාබනොවාබහොති, කාලංවාකබරොති, 

බවරිබනොවාතංමාබරතුකාමා ගණ්හන්ති, අයං ජීවිතන්තරාබයො.මනුස්සාඑකං

වා  හූ වා භික්ඛූ බ්රහ්මචරියා චාබවතුකාමා ගණ්හන්ති, අයං
බ්රහ්මචරියන්තරාබයො. එවරූබපසු අන්තරාබයසු සංඛිත්බතන පාතිබමොක්බඛො

උද්දිසිතබ්බ ො, පඨබමො වා උද්බදබසො උද්දිසිතබ්බ ො, ආදිම්හි ද්බව තබයො
චත්තාබරොවා.එත්ථචදුතියාදීසු උද්බදබසසුයස්මිංඅපරිබයොසිබතඅන්තරාබයො

බහොති, බසොපිසුබතබනවසාබවතබ්බ ො. 

අනජ්ඣිට්ඨාති අනාණත්තා අයාචිතා වා. අජ්බඣසනා බචත්ථ සඞ්බඝන

සම්මතධම්මජ්බඣසකායත්තා වා සඞ්ඝත්බථරායත්තා වා, තස්මිං
ධම්මජ්බඣසබක අසති සඞ්ඝත්බථරං ආපුච්ඡිත්වා වා බතන යාචිබතො වා

භාසිතුං ලභති. සඞ්ඝත්බථබරනාපි සබච විහාබර  හූ ධම්මකථිකා බහොන්ති, 

වාරපටිපාටියා වත්තබ් ා – ‘‘ත්වං ධම්මං භණ, ධම්මං කබථහි, ධම්මදානං
බදහී’’ති වා වුත්බතන තීහිපි විධීහි ධම්බමො භාසිතබ්බ ො. ‘‘ඔසාබරහී’’ති
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වුත්බතො පන ඔසාබරතුබමව ලභති, ‘‘කබථහී’’ති වුත්බතො කබථතුබමව, 

‘‘සරභඤ්ඤං භණාහී’’ති වුත්බතො සරභඤ්ඤබමව. සඞ්ඝත්බථබරොපි ච
උච්චතබර ආසබන නිසින්බනො යාචිතුං න ලභති. සබච උපජ්ඣාබයො බචව 

සද්ධිවිහාරිබකො ච බහොන්ති, උපජ්ඣාබයො ච නං උච්චාසබන නිසින්බනො

‘‘භණාහී’’තිවදති, සජ්ඣායංඅධිට්ඨහිත්වාභණිතබ් ං.සබචපබනත්ථදහරා

භික්ඛූබහොන්ති, බතසං ‘‘භණාමී’’තිභණිතබ් ං. 

සබච විහාබර සඞ්ඝත්බථබරො අත්තබනොබයව නිස්සිතබක භණාබපති, 

අඤ්බඤ මධුරභාණබකපි නාජ්බඣසති, බසො අඤ්බඤහි වත්තබ්බ ො –

‘‘භන්බතඅසුකංනාමභණාබපමා’’ති. සබච‘‘භණාබපථා’’තිවාවදති, තුණ්හී

වා බහොති, භණාබපතුං වට්ටති. සබච පන පටි ාහති, න භණාබපතබ් ං. යදි

අනාගබතබයව සඞ්ඝත්බථබර ධම්මසවනං ආරද්ධං, පුන ආගබත ඨබපත්වා 
ආපුච්ඡනකච්චං නත්ථි. ඔසාබරත්වා පන කබථන්බතන ආපුච්ඡිත්වා වා

අට්ඨබපත්වාබයවවාකබථතබ් ං, කබථන්තස්සපුනආගබතපිඑබසව නබයො. 

උපනිසින්නකථායපි සඞ්ඝත්බථබරොව සාමී, තස්මා බතන සයං වා 

කබථතබ් ං, අඤ්බඤො වා භික්ඛු ‘‘කබථහී’’ති වත්තබ්බ ො, බනො ච බඛො
උච්චතබරආසබන නිසින්බනන.මනුස්සානංපන‘‘භණාහී’’තිවත්තුංවට්ටති.

මනුස්සා අත්තබනො ජානනකභික්ඛුං ආපුච්ඡන්ති, බතන බථරං ආපුච්ඡිත්වා

කබථතබ් ං. සබච සඞ්ඝත්බථබරො ‘‘භන්බත ඉබම පඤ්හං පුච්ඡන්තී’’ති

පුට්බඨො ‘‘කබථහී’’ති වා භණති, තුණ්හී වා බහොති, කබථතුං වට්ටති.
අන්තරඝබරඅනුබමොදනාදීසුපිඑබසවනබයො.සබච සඞ්ඝත්බථබරොවිහාබරවා

අන්තරඝබරවා‘‘මංඅනාපුච්ඡිත්වාපි කබථයයාසී’’තිඅනුජානාති, ලද්ධකප්පියං

බහොති, සබ් ත්ථවත්තුං වට්ටති. 

සජ්ඣායංකබරොන්බතනාපිබථබරොආපුච්ඡිතබ්බ ොබයව.එකං ආපුච්ඡිත්වා

සජ්ඣායන්තස්ස අපබරො ආගච්ඡති, පුන ආපුච්ඡනකච්චං නත්ථි. සබච 

විස්සමිස්සාමීති ඨපිතස්ස ආගච්ඡති, පුන ආරභන්බතනාපි ආපුච්ඡිතබ් ං. 
සඞ්ඝත්බථබර අනාගබතබයව ආරද්ධං සජ්ඣායන්තස්සාපි එබසව නබයො.

එබකන සඞ්ඝත්බථබරන ‘‘මං අනාපුච්ඡාපි යථාසුඛං සජ්ඣායාහී’’ති
අනුඤ්ඤාබත යථාසුඛං සජ්ඣායිතුං වට්ටති. අඤ්ඤස්මිං පන ආගබත තං
ආපුච්ඡිත්වාවසජ්ඣායිතබ් ං. 

151. අත්ෙනා වා අත්ොනං සම්මන්නිෙබ් ංති අත්තනා වා අත්තා 

සම්මන්නිතබ්බ ො; පුච්ඡන්බතන පන පරිසං ඔබලොබකත්වා සබච අත්තබනො

උපද්දබවොනත්ථි, විනබයොපුච්ඡිතබ්බ ො. 



විනයපිටකෙ මහාවග්ග-අට්ඨෙථා  උබපොසථක්ඛන්ධකං 

99 

පටුන 

153. ෙකෙපි ඔොකස පුග්ගලං තුලයිත්වාති ‘‘අත්ථි නු බඛො බම ඉබතො 

උපද්දබවො, නත්ථී’’ති එවං උපපරික්ඛිත්වා. පුරම්හාෙන්ති පඨමං අම්හාකං. 

පටිෙච්කචවාතිපඨමතරබමව. පුග්ගලංතුලයිත්වාඔොසංොතුන්ති‘‘භූතබමව

නු බඛො ආපත්තිං වදති, අභූත’’න්ති එවං උපපරික්ඛිත්වා ඔකාසං කාතුං
අනුජානාමීතිඅත්බථො. 

අධම්මෙම්මපටික්කෙොසනාදිෙථා 

154. අධම්මෙම්මං වුත්තනයබමව. පටික්කෙොසිතුන්ති වාබරතුං. දිට්ඨිම්පි 

ආවිොතුන්ති‘‘අධම්මකම්මංඉදංනබමඛමතී’’තිඑවංඅඤ්ඤස්සසන්තිබක 

අත්තබනො දිට්ඨිං පකාබසතුං. චතූහි පඤ්චහීතිආදි බතසං අනුපද්දවත්ථාය

වුත්තං. සඤ්චිච්චන සාකවන්තීතියථානසුණන්තිඑවංභණිස්සාමාතිසඤ්චිච්ච
සණිකං උද්දිසන්ති. 

155. කථරාධිෙන්ති බථරාධීනං; බථරායත්තං භවිතුන්ති අත්බථො. 

‘‘බථරාබධයය’’න්තිපිපාබඨො, තස්මාබථබරනසයංවාඋද්දිසිතබ් ං, අඤ්බඤො
වා අජ්බඣසිතබ්බ ො. අජ්බඣසනවිධානඤ්බචත්ථ ධම්මජ්බඣසබන

වුත්තනයබමව. කසො න ජානාති උකපොසථං වාතිආදීසු

චාතුද්දසිකපන්නරසිකබභබදන දුවිධං, සඞ්ඝඋබපොසථාදිබභබදන නවවිධඤ්ච 

උබපොසථං න ජානාති, චතුබ්බිධං උබපොසථකම්මං න ජානාති, දුවිධං

පාතිබමොක්ඛංනජානාති, නවවිධංපාතිබමොක්ඛුද්බදසංනජානාති. කයොෙත්ථ

භික්ඛු  යත්කෙො පටි කලොති එත්ථ කඤ්චාපි දහරස්සාපි  යත්තස්ස
පාතිබමොක්බඛොඅනුඤ්ඤාබතො. අථබඛොඑත්ථ අයමධිප්පාබයො.සබචබථරස්ස

පඤ්චවාචත්තාබරොවා තබයොවාපාතිබමොක්ඛුද්බදසානාගච්ඡන්ති; ද්බවපන

අඛණ්ඩාසුවිසදාවාචුග්ගතා බහොන්ති, බථරායත්බතොවපාතිබමොක්ඛා.සබචපන

එත්තකම්පි විසදං කාතුං න සක්බකොති,  යත්තස්ස භික්ඛුබනො ආයත්බතො
බහොති. 

සාමන්ො ආවාසාති සාමන්තං ආවාසං. සජ්ජුෙන්ති තදබහව

ආගමනත්ථාය. නවං භික්ඛුං ආණාකපතුන්ති එත්ථ බයො සක්බකොති

උග්ගබහතුං, එවරූබපොආණාබපතබ්බ ො, න  ාබලො. 

පක්ඛගණනාදිඋග්ගහණානුජානනෙථා 

156. ෙතිමී භන්කෙති එත්ථ කතීනං පූරණීති කතිමී. ොලවකෙොති

කාලස්බසව; පබගවාතිඅත්බථො. 

158. යංොලංසරතීතිඑත්ථසායම්පි‘‘අජ්ජුබපොසබථොසමන්නාහරථා’’ති 
ආබරොබචතුංවට්ටති. 
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159. කථකරන භික්ඛුනා නවං භික්ඛුං ආණාකපතුන්ති එත්ථාපි කඤ්චි 
කම්මං කබරොන්බතො වා සදාකාලබමව එබකො වා භාරනිත්ථරණබකො වා
සරභාණකධම්මකථිකාදීසු අඤ්ඤතබරො වා න උබපොසථාගාරසම්මජ්ජනත්ථං

ආණාබපතබ්බ ො, අවබසසා පන වාබරන ආණාබපතබ් ා. සබච ආණත්බතො

සම්මුඤ්ජනිං තාවකාලිකම්පි න ලභති, සාඛාභඞ්ගං කප්පියං කාබරත්වා 

සම්මජ්ජිතබ් ං, තම්පිඅලභන්තස්සලද්ධකප්පියංබහොති. 

160. ආසනපඤ්ඤාපනාණත්තියම්පි වුත්තනබයබනව ආණාබපතබ්බ ො.

ආණත්බතන ච සබච උබපොසථාගාබර ආසනානි නත්ථි, සඞ්ඝිකාවාසබතොපි
ආහරිත්වා පඤ්ඤබපත්වා පුන ආහරිතබ් ානි. ආසබනසු අසති කටසාරබකපි

තට්ටිකාබයොපිපඤ්ඤබපතුංවට්ටති, තට්ටිකාසුපිඅසතිසාඛාභඞ්ගානිකප්පියං 

කාබරත්වා පඤ්ඤබපතබ් ානි, කප්පියකාරකං අලභන්තස්ස ලද්ධකප්පියං
බහොති. 

161. පදීපකරබණපි වුත්තනබයබනවආණාබපතබ්බ ො.ආණාබපන්බතන

ච ‘‘අමුකස්මිං නාම ඔකාබස බතලං වා වට්ටි වා කපල්ලිකා වා අත්ථි, තං

ගබහත්වාකබරොහී’’තිවත්තබ්බ ො. සබචබතලාදීනිනත්ථි, පරිබයසිතබ් ානි, 
පරිබයසිත්වා අලභන්තස්ස ලද්ධකප්පියං බහොති. අපිච කපාබල අග්ගිපි
ජාබලතබ්බ ො. 

දිසංගමිොදිවත්ථුෙථා 

163. සඞ්ගකහෙබ්ක ොති ‘‘සාධු භන්බත ආගතාත්ථ, ඉධ භික්ඛා සුලභා 

සූප යඤ්ජනං අත්ථි, වසථ අනුක්කණ්ඨමානා’’ති එවං පියවචබනන

සඞ්ගබහතබ්බ ො. පුනප්පුනං තථාකරණවබසන අනුග්ගකහෙබ්ක ො. ‘‘ආම

වසිස්සාමී’’ති පටිවචනදාපබනන උපලාකපෙබ්ක ො. අථ වා චතූහි පච්චබයහි

සඞ්ගබහතබ්බ ො බචව අනුග්ගබහතබ්බ ො ච. පියවචබනනඋපලාබපතබ්බ ො, 

කණ්ණසුඛංආලපිතබ්බ ොතිඅත්බථො. චුණ්ණාදීහි උපට්ඨාකපෙබ්ක ො.ආපත්ති

දුක්ෙටස්සාති සබච සකබලොපි සඞ්බඝො න කබරොති, සබ්බ සං දුක්කටං. ඉධ

බනව බථරා න දහරා මුච්චන්ති, සබ්බ හි වාබරන උපට්ඨාබපතබ්බ ො.
අත්තබනො වාබර අනුපට්ඨහන්තස්ස ආපත්ති. බතන පන මහාබථරානං
පරිබවණසම්මජ්ජනදන්තකට්ඨදානාදීනි න සාදිතබ් ානි. එවම්පි සති 
මහාබථබරහිසායංපාතංඋපට්ඨානංආගන්තබ් ං.බතනපනබතසංආගමනං
ඤත්වා පඨමතරං මහාබථරානං උපට්ඨානං ගන්තබ් ං. සචස්ස සද්ධිංචරා

භික්ඛුඋපට්ඨාකා අත්ථි, ‘‘මය්හං උපට්ඨාකා අත්ථි, තුම්බහ අප්බපොස්සුක්කා

විහරථා’’ති වත්තබ් ං. අථාපිස්ස සද්ධිංචරා නත්ථි, තස්මිංබයව පන විහාබර
එබකො වා ද්බව වා වත්තසම්පන්නා වදන්ති ‘‘මයං බථරස්ස කත්තබ් ං

කරිස්සාම, අවබසසාඵාසු විහරන්තූ’’තිසබ්බ සංඅනාපත්ති. 
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කසො ආවාකසො ගන්ෙබ්ක ොති උබපොසථකරණත්ථාය අන්වද්ධමාසං

ගන්තබ්බ ො. බසොචබඛොඋතුවස්බසබයව, වස්සාබනපනයංකත්තබ් ං, තං 

දස්බසතුං ‘‘වස්සං වසන්ති  ාලා අ යත්ො’’තිආදිමාහ. තත්ථ න භික්ඛකව

කෙහි භික්ඛූහි ෙස්මිං ආවාකස වස්සං වසිෙබ් න්ති පුරිමිකාය
පාතිබමොක්ඛුද්බදසබකන විනා න වස්සං උපගන්තබ් ං. සබච බසො

වස්සූපගතානං පක්කමති වා, විබ්භමති වා, කාලං වා කබරොති, අඤ්ඤස්මිං

සතිබයව පච්ඡිමිකාය වසිතුං වට්ටති, අසති අඤ්ඤත්ථ ගන්තබ් ං, 
අගච්ඡන්තානං දුක්කටං. සබච පන පච්ඡිමිකාය පක්කමති වා විබ්භමති වා

කාලංවාකබරොති, මාසද්වයංවසිතබ් ං. 

පාරිසුද්ධිදානෙථා 

164. ොකයන විඤ්ඤාකපතීති පාරිසුද්ධිදානං බයන බකනචි

අඞ්ගපච්චඞ්බගන විඤ්ඤාබපති ජානාබපති; වාචං පන නිච්ඡාබරතුං

සක්බකොන්බතො වාචාය විඤ්ඤාබපති; උභයථා සක්බකොන්බතො කායවාචාහි. 

සඞ්කඝනෙත්ථගන්ත්වාඋකපොසකථො ොෙබ්ක ොතිසබච හූතාදිසාගිලානා

බහොන්ති, සඞ්බඝනපටිපාටියාඨත්වාසබ්බ  හත්ථපාබසකාතබ් ා.සබචදූබර

දූබර බහොන්ති, සඞ්බඝො නප්පබහොති, තං දිවසං උබපොසබථො න කාතබ්බ ො, 
නත්බවවවග්බගනසඞ්බඝනඋබපොසබථො කාතබ්බ ො. 

ෙත්කථවපක්ෙමතීතිසඞ්ඝමජ්ඣං අනාගන්ත්වාතබතොවකත්ථචිගච්ඡති. 

සාමකණකරොපටිජානාතීති ‘‘සාමබණබරොඅහ’’න්තිඑවංපටිජානාති; භූතංබයව

වාසාමබණරභාවංආබරොබචති, පච්ඡාවා සාමබණරභූමියංතිට්ඨතීතිඅත්බථො.
එසනබයොසබ් ත්ථ. 

සඞ්ඝප්පත්කෙොපක්ෙමතීතිසබ් න්තිබමන පරිච්බඡබදනඋබපොසථත්ථාය
සන්නිපතිතානං චතුන්නං භික්ඛූනං හත්ථපාසං පත්වා පක්කමති. එස නබයො
සබ් ත්ථ. එත්ථචඑබකන හූනම්පිආහටාපාරිසුද්ධිආහටාවබහොති. සබච

පනබසොඅන්තරාමග්බගඅඤ්ඤංභික්ඛුංදිස්වාබයසංඅබනනපාරිසුද්ධිගහිතා, 

බතසඤ්ච අත්තබනො ච පාරිසුද්ධිං බදති, තස්බසවපාරිසුද්ධිආගච්ඡති, ඉතරා
පන බිලාළසඞ්ඛලිකපාරිසුද්ධිනාමබහොති.සානආගච්ඡති. 

සුත්කෙො න ආකරොකචතීති ආගන්ත්වා සුපති, ‘‘අසුබකන පාරිසුද්ධි

දින්නා’’ති න ආබරොබචති. පාරිසුද්ධිහාරෙස්ස අනාපත්තීති එත්ථ සබච

සඤ්චිච්ච නාබරොබචති, දුක්කටං ආපජ්ජති, පාරිසුද්ධි පන ආහටාව බහොති.

අසඤ්චිච්ච අනාබරොචිතත්තා පනස්ස අනාපත්ති, උභින්නම්පි ච උබපොසබථො 
කබතොබයවබහොති. 
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ඡන්දදානෙථා 

165. ඡන්දදාබනපි පාරිසුද්ධිදාබන වුත්තසදිබසොබයව විනිච්ඡබයො. 

පාරිසුද්ධිං කදන්කෙන ඡන්දම්පි දාතුන්ති එත්ථ සබච පාරිසුද්ධිබමව බදති න

ඡන්දං, උබපොසබථොකබතො බහොති.යංපනසඞ්බඝොඅඤ්ඤංකම්මංකබරොති, තං

අකතං බහොති. ඡන්දබමව බදති න පාරිසුද්ධිං, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස උබපොසබථොපි

කම්මම්පි කතබමව බහොති, ඡන්දදායකස්ස පන උබපොසබථො අකබතො බහොති.

සබචපි බකොචිභික්ඛුනදියා වා සීමායවාඋබපොසථං අධිට්ඨහිත්වා ආගච්ඡති, 

‘‘කබතො මයා උබපොසබථො’’ති අච්ඡිතුං න ලභති, සාමග්ගී වා ඡන්බදො වා 
දාතබ්බ ො. 

167. සරතිපිඋකපොසථංනපි සරතීති එකදා සරති, එකදාන සරති. අත්ථි

කනව සරතීති බයො එකන්තං බනව සරති, තස්ස සම්මුතිදානකච්චං නත්ථි.
අනාගච්ඡන්බතොපිකම්මංනබකොබපති. 

සඞ්ඝුකපොසථාදිෙථා 

168. කසොකදකසොසම්මජ්ජිත්වාතිතංබදසංසම්මජ්ජිත්වා, උපබයොගත්බථ 

පච්චත්තං. පානීයං පරිකභොජනීයන්තිආදි පන උත්තානත්ථබමව. කස්මා

පබනතං වුත්තං? උබපොසථස්ස පුබ් කරණාදිදස්සනත්ථං. බතනාහු
අට්ඨකථාචරියා– 

‘‘සම්මජ්ජනීපදීබපොච, උදකංආසබනනච; 

උබපොසථස්සඑතානි, පුබ් කරණන්තිවුච්චති’’. 

ඉතිඉමානිචත්තාරි‘‘පුබ් කරණ’’න්තිඅක්ඛාතානි. 

‘‘ඡන්දපාරිසුද්ධිඋතුක්ඛානං, භික්ඛුගණනාචඔවාබදො; 

උබපොසථස්සඑතානි, පුබ් කච්චන්තිවුච්චති. 

ඉතිඉමානිපඤ්චපුබ් කරණබතොපච්ඡාකත්තබ් ානි ‘‘පුබ් කච්ච’’න්ති
අක්ඛාතානි. 

‘‘උබපොසබථොයාවතිකාචභික්ඛූකම්මප්පත්තා, 

සභාගාපත්තිබයොචනවිජ්ජන්ති; 

වජ්ජනීයාචපුග්ගලාතස්මිංනබහොන්ති, 
පත්තකල්ලන්තිවුච්චති’’. 

ඉති ඉමානිචත්තාරි‘‘පත්තකල්ල’’න්ති අක්ඛාතානීති. 
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කෙහි සද්ධින්ති බතහි ආගබතහි සද්ධිං එතානි පුබ් කරණාදීනි කත්වා 

උබපොසබථො කාතබ්බ ො. අජ්ජ කම උකපොසකථොති එත්ථ සබච පන්නරබසො 

බහොති, ‘‘අජ්ජ බම උබපොසබථො පන්නරබසො’’තිපි අධිට්ඨාතුං වට්ටති.
චාතුද්දසිබකපිඑබසව නබයො. 

ආපත්තිපටිෙම්මවිධිෙථා 

169. භගවොපඤ්ඤත්ෙං ‘‘නසාපත්තිකෙනඋකපොසකථොොෙබ්ක ො’’ති

ඉදං ‘‘යස්ස සියා ආපත්තී’’තිආදිවචබනබනව පාරිසුද්ධිදානපඤ්ඤාපබනන ච 
පාරිසුද්ධිඋබපොසථපඤ්ඤාපබනන ච පඤ්ඤත්තං බහොතීති බවදිතබ් ං. 

ඉත්ථන්නාමං ආපත්තින්ති ථුල්ලච්චයාදීසු එකස්සා නාමං ගබහත්වා

‘‘ථුල්ලච්චයං ආපත්තිං පාචිත්තියං ආපත්ති’’න්ති එවං වත්තබ් ං. ෙං

පටිකදකසමීති ඉදං ‘‘තං තුම්හමූබල, තං තුය්හමූබල පටිබදබසමී’’ති වුත්බතපි

සුවුත්තබමවබහොති. පස්සසීති ඉදඤ්ච ‘‘පස්සසිආවුබසොතංආපත්තිං, පස්සථ

භන්බත තං ආපත්ති’’න්ති එවං වත්තබ් ං. ආම පස්සාමීති ඉදං පන ‘‘ආම

භන්බතපස්සාමි, ආම ආවුබසොපස්සාමී’’තිඑවංවුත්තම්පිසුවුත්තබමවබහොති. 

ආයතිං සංවකරයයාසීතිඑත්ථපනසබචවුඩ්ඪතබරො‘‘ආයතිංසංවබරයයාථා’’ති 
වත්තබ්බ ො.එවංවුත්බතනපන‘‘සාධුසුට්ඨුසංවරිස්සාමී’’ති වත්තබ් බමව. 

යදා නිබ්ක මතිකෙොති එත්ථ සබච පබනස නිබ්බ මතිබකො න බහොති, 
වත්ථුං කත්බතත්වාව බදබසතුං වට්ටතීති අන්ධකට්ඨකථායං වුත්තං. තත්රායං
බදසනාවිධි – සබච බමඝච්ඡන්බන සූරිබය ‘‘කාබලො නු බඛො බනො’’ති 

බවමතිබකො භුඤ්ජති, බතන භික්ඛුනා ‘‘අහං භන්බත බවමතිබකො භුඤ්ජිං’’, 

සබචකාබලො අත්ථි, ‘‘සම් හුලාදුක්කටාආපත්තිබයොආපන්බනොම්හි, බනොබච

අත්ථි, ‘‘සම් හුලා පාචිත්තියා ආපන්බනොම්හී’’ති එවං වත්ථුං කත්බතත්වා
‘‘අහං භන්බත යා තස්මිං වත්ථුස්මිං සම් හුලා දුක්කටා වා පාචිත්තියා වා

ආපත්තිබයොආපන්බනො, තා තුම්හමූබලපටිබදබසමී’’තිවත්තබ් ං.එසනබයො
සබ් ාපත්තීසු. 

නභික්ඛකවසභාගාආපත්තීතිඑත්ථයං ද්බවපිජනාවිකාලබභොජනාදිනා

සභාගවත්ථුනා ආපත්තිං ආපජ්ජන්ති, එවරූපා වත්ථුසභාගා ‘‘සභාගා’’ති 
වුච්චති. විකාලබභොජනප්පච්චයා ආපන්නං පන අනතිරිත්තබභොජනපච්චයා

ආපන්නස්සසන්තිබකබදබසතුංවට්ටති.යාපිචායං වත්ථුසභාගා, සාපිබදසිතා

සුබදසිතාව. අඤ්ඤං පන බදසනපච්චයා බදසබකො, පටිග්ගහණප්පච්චයා 

පටිග්ගහබකො චාති උබභොපි දුක්කටං ආපජ්ජන්ති, තං නානාවත්ථුකං බහොති, 
තස්මාඅඤ්ඤමඤ්ඤංබදබසතුංවට්ටති. 
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170. සාමන්කෙො භික්ඛු එවමස්ස වචනීකයොති එත්ථ සභාබගොබයව
වත්තබ්බ ො. විසභාගස්ස හි වුච්චමාබන භණ්ඩනකලහසඞ්ඝබභදාදීනිපි

බහොන්ති, තස්මාතස්සඅවත්වා ‘‘ඉබතොවුට්ඨහිත්වාපටිකරිස්සාමී’’තිආබභොගං
කත්වාඋබපොසබථොකාතබ්බ ොති අන්ධකට්ඨකථායංවුත්තං. 

අනාපත්තිපන්නරසොදිෙථා 

172. අනාපත්තිපන්නරසබක – කෙ න ජානිංසූති සීමං ඔක්කන්තාති වා 

ඔක්කමන්තීතිවාතිනජානිංසු. අථඤ්කඤආවාසිොභික්ඛූ ආගච්ඡන්තීතිගාමං
වා අරඤ්ඤං වා බකනචි කරණීබයන ගන්ත්වා බතසං නිසින්නට්ඨානං

ආගච්ඡන්ති. වග්ගා සමග්ගසඤ්ඤිකනොති බතසං සීමං ඔක්කන්තත්තා වග්ගා; 
සීමංඔක්කන්තභාවස්සඅජානනබතොසමග්ගසඤ්ඤිබනො. 

173. වග්ගාවග්ගසඤ්ඤිපන්නරසබක– කෙජානන්තීතිපබ් බතවාථබල 

වා ඨිතා සීමං ඔක්කන්බත වා ඔක්කමන්බත වා පස්සන්ති.
බවමතිකපන්නරසකං උත්තානබමව. 

175. කුක්කුච්චපකතපන්නරසබක – යථා ඉච්ඡාය අභිභූබතො

‘‘ඉච්ඡාපකබතො’’ති වුච්චති, එවං පුබ් භාබග සන්නිට්ඨානං කත්වාපි
කරණක්ඛබණ අකප්පිබය අකප්පියසඤ්ඤිතාසඞ්ඛාබතන කුක්කුච්බචන
අභිභූතා‘‘කුක්කුච්චපකතා’’තිබවදිතබ් ා. 

176. බභදපුබරක්ඛාරපන්නරසබක–අකුසල ලවතායථුල්ලච්චයංවුත්තං. 

සීකමොක්ෙන්තිෙකපයයාලෙථා 

177. ආවාසිබකනආගන්තුකබපයයාබල – යථා පුරිබම
ආවාසිබකනආවාසිකබපයයාබල ‘‘බත න ජානන්ති අථඤ්බඤ

ආවාසිකා’’තිආදි වුත්තං, එවං ‘‘බත න ජානන්ති අථඤ්බඤ
ආගන්තුකා’’තිආදිනා නබයන සබ් ං බවදිතබ් ං.
ආගන්තුබකනආවාසිකබපයයාබල පන – යථා පුරිමබපයයාබල ‘‘ආවාසිකා

භික්ඛූ සන්නිපතන්තී’’තිආගතං, එවං ‘‘ආගන්තුකා භික්ඛූ සන්නිපතන්තී’’ති

ආබනතබ් ං. ආගන්තුබකනආගන්තුකබපයයාබල පන – උභයපබදසු
ආගන්තුකවබසනබයොබජතබ්බ ොති. 

178. ආවාසිොනං භික්ඛූනං චාතුද්දකසො කහොති, ආගන්තුොනං

පන්නරකසොති එත්ථබයසංපන්නරබසො, බතතිබරොරට්ඨබතොවාආගතා, අතීතං

වා උබපොසථං චාතුද්දසිකං අකංසූති බවදිතබ් ා. ආවාසිොනං

අනුවත්තිෙබ් න්ති ආවාසිබකහි‘‘අජ්ජුබපොසබථොචාතුද්දබසො’’තිපුබ් කච්බච
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කරියමාබන අනුවත්තිතබ් ං, න පටික්බකොසිතබ් ං. න අොමා දාෙබ් ාතින
අනිච්ඡාය දාතබ් ා. 

ලිඞ්ගාදිදස්සනෙථා 

179. ආවාසිොොරන්ති ආවාසිකානං ආකාරං. එස නබයො සබ් ත්ථ. 

ආොකරො නාම බයන බතසං වත්තසම්පන්නා වා න වාති ආචාරසණ්ඨානං 

ගය්හති. ලිඞ්ගං නාම යං බත තත්ථ තත්ථ ලීබන ගමයති; අදිස්සමාබනපි

ජානාබපතීති අත්බථො. නිමිත්ෙං නාම යං දිස්වා බත අත්ථීති ඤායන්ති. 

උද්කදකසොනාම බයනබත එවරූපපරික්ඛාරාතිඋද්දිසන්ති; අපබදසංලභන්තීති
අත්බථො. සබ් බමතං සුපඤ්ඤත්තමඤ්චපීඨාදීනඤ්බචව පදසද්දාදීනඤ්ච

අධිවචනං, යථාබයොගං පන බයොබජතබ් ං. ආගන්තුොොරාදීසුපි එබසව

නබයො. තත්ථ අඤ්ඤාෙෙන්ති අඤ්බඤසං සන්තකං. පාදානං කධොෙං 

උදෙනිස්කසෙන්ති පාදානං බධොතානං උදකනිස්බසකං.  හුවචනස්ස

එකවචනං බවදිතබ් ං. ‘‘පාදානං බධොතඋදකනිස්බසක’’න්ති වා පාබඨො; 
පාදානංබධොවනඋදකනිස්බසකන්ති අත්බථො. 

180. නානාසංවාසකාදිවත්ථූසු – සමානසංවාසෙදිට්ඨින්ති 

‘‘සමානසංවාසකාඑබත’’තිදිට්ඨිං. නපුච්ඡන්තීතිබතසං ලද්ධිං නපුච්ඡන්ති; 
අපුච්ඡිත්වාව වත්තපටිවත්තිං කත්වා එකබතො උබපොසථං කබරොන්ති. 

නාභිවිෙරන්තීති නානාසංවාසකභාවං මද්දිතුං අභිභවිතුං න සක්බකොන්ති; තං
දිට්ඨිංනනිස්සජ්ජාබපන්තීති අත්බථො. 

නගන්ෙබ් ගන්ෙබ් වාරෙථා 

181. සභික්ඛුොආවාසාතියස්මිංආවාබසඋබපොසථකාරකාභික්ඛූඅත්ථි, 

තම්හාආවාසායංනසක්බකොතිතදබහවආගන්තුං, බසොආවාබසොඋබපොසථං 

අකත්වා න ගන්තබ්බ ො. අඤ්ඤත්ර සඞ්කඝනාති සඞ්ඝප්පබහොනබකහි භික්ඛූහි

විනා. අඤ්ඤත්ර අන්ෙරායාති පුබ්බ  වුත්තං දසවිධං අන්තරායං විනා.
සබ් න්තිබමනපන පරිච්බඡබදනඅත්තචතුත්බථනඅන්තරාබයවාසතිගන්තුං

වට්ටති. අනාවාකසොති නවකම්මසාලාදිබකො බයො බකොචි පබදබසො. යථා ච

ආවාසාදබයො න ගන්තබ් ා; එවං සබච විහාබර උබපොසථං කබරොන්ති, 
උබපොසථාධිට්ඨානත්ථං සීමාපි නදීපි න ගන්තබ් ා. සබච පබනත්ථ බකොචි

භික්ඛු බහොති, තස්ස සන්තිකං ගන්තුං වට්ටති. විස්සට්ඨඋබපොසථාපි ආවාසා

ගන්තුං වට්ටති; එවං ගබතො අධිට්ඨාතුම්පි ලභති. ආරඤ්ඤබකනාපි භික්ඛුනා
උබපොසථදිවබසගාබමපිණ්ඩායචරිත්වා අත්තබනොවිහාරබමව ආගන්තබ් ං.

සබච අඤ්ඤං විහාරං ඔක්කමති, තත්ථ උබපොසථං කත්වාව ආගන්තබ් ං, 
අකත්වානවට්ටති. 
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182. යං ජඤ්ඤා සක්කෙොමි අජ්කජව ගන්තුන්ති යං ජාබනයය අජ්බජව 

තත්ථ ගන්තුං සක්බකොමීති; එවරූබපො ආවාබසො ගන්තබ්බ ො. තත්ථ භික්ඛූහි
සද්ධිං උබපොසථංකබරොන්බතනාපිහිඉමිනාබනවඋබපොසථන්තරාබයොකබතො
භවිස්සතීති. 

වජ්ජනීයපුග්ගලසන්දස්සනෙථා 

183. භික්ඛුනියා නිසින්නපරිසායාතිආදීසු හත්ථපාසුපගමනබමව පමාණං. 

අඤ්ඤත්රඅවුට්ඨිොයපරිසායාතිඉදඤ්හි පාරිවාසියපාරිසුද්ධිදානංනාමපරිසාය

වුට්ඨිතකාලබතො පට්ඨාය න වට්ටති, අවුට්ඨිතාය පන වට්ටති. බතනාහ –
‘‘අඤ්ඤත්ර අවුට්ඨිතාය පරිසායා’’ති. තස්ස ලක්ඛණං භික්ඛුනිවිභඞ්බග

පරිවාසියඡන්දදානවණ්ණනබතො ගබහතබ් ං. අනුකපොසකථති චාතුද්දසිබකො ච
පන්නරසිබකො චාති ඉබම ද්බව උබපොසබථ ඨබපත්වා අඤ්ඤස්මිං දිවබස. 

අඤ්ඤත්රසඞ්ඝසාමග්ගියාති යාබකොසම් කභික්ඛූනංවියභින්බනසඞ්බඝපුන

සඞ්ඝසාමග්ගීකරියති, තථාරූපිං සඞ්ඝසාමග්ගිංඨබපත්වා. තදාච‘‘සුණාතුබම
භන්බත සඞ්බඝො අජ්ජුබපොසබථො සාමග්ගී’’ති වත්වා කාතබ්බ ො. බය පන

කස්මිඤ්චිබදව අප්පමත්තබක උබපොසථං ඨබපත්වා පුන සමග්ගා බහොන්ති, 
බතහිඋබපොසබථබයවකාතබ්බ ොති. 

උබපොසථක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. වස්සූපනායිෙක්ඛන්ධෙං 

වස්සූපනායිොනුජානනෙථා 

184. වස්සූපනායිකක්ඛන්ධබක – අපඤ්ඤත්කෙොති අනනුඤ්ඤාබතො

අසංවිහිබතො වා. කෙ ඉධ භික්ඛූති බත භික්ඛූ, ඉධසද්බදො නිපාතමත්බතො. 

සඞ්ඝාෙං ආපාකදන්ොති විනාසං ආපාබදන්තා. සඞ්ෙසායිස්සන්තීති

අප්බපොස්සුක්කා නි ද්ධවාසං වසිස්සන්ති. සකුන්ෙොති සකුණා. වස්සාකන

වස්සං උපගන්තුන්ති වස්සානනාමබක බතමාබස වස්සං උපගන්තබ් න්ති

අත්බථො. ෙති නු කඛො වස්සූපනායිොති කති නු බඛො වස්සූපගමනානි. 

අපරජ්ජුගොයාති එත්ථ අපරජ්ජුගතාය අස්සාති අපරජ්ජුගතා, තස්සා 

අපරජ්ජුගතාය; අතික්කන්තායඅපරස්මිංදිවබසතිඅත්බථො.දුතියනබයපිමාබසො

ගතාය අස්සාති මාසගො, තස්සා මාසගතාය; අතික්කන්තාය මාබස 

පරිපුණ්බණතිඅත්බථො.තස්මාආසාළ්හීපුණ්ණමායඅනන්තබරපාටිපදදිවබස, 
ආසාළ්හීපුණ්ණමිබතො වා අපරාය පුණ්ණමාය අනන්තබර පාටිපදදිවබසබයව
විහාරං පටිජග්ගිත්වා පානීයං පරිබභොජනීයං උපට්ඨබපත්වා සබ් ං
බචතියවන්දනාදිසාමීචිකම්මං නිට්ඨාබපත්වා ‘‘ඉමස්මිං විහාබර ඉමං බතමාසං
වස්සං උබපමී’’ති සකං වා ද්වත්තික්ඛත්තුං වා වාචං නිච්ඡාබරත්වා වස්සං
උපගන්තබ් ං. 

වාචංනිච්ඡාබරත්වාවස්සංඋපගන්තබ් ං. 

වස්සාකනචාරිොපටික්කඛපාදිෙථා 

185-6. කයො පක්ෙකමයයාති එත්ථ අනබපක්ඛගමබනන වා අඤ්ඤත්ථ

අරුණං උට්ඨාපබනන වා ආපත්ති බවදිතබ් ා. කයො අතික්ෙකමයයාති එත්ථ
විහාරගණනාය ආපත්තිබයො බවදිතබ් ා. සබච හි තං දිවසං විහාරසතස්ස

උපචාරං ඔක්කමිත්වාඅතික්කමති, සතංආපත්තිබයො.සබචපනවිහාරූපචාරං

අතික්කමිත්වා අඤ්ඤස්ස විහාරස්ස උපචාරං අබනොක්කමිත්වාව නිවත්තති, 
එකා එව ආපත්ති. බකනචි අන්තරාබයන පුරිමිකං අනුපගබතන පච්ඡිමිකා
උපගන්තබ් ා. 

වස්සං උක්ෙඩ්ඪිතුොකමොති වස්සනාමකං පඨමමාසං උක්කඩ්ඪිතුකාබමො, 

සාවණමාසංඅකත්වාපුනආසාළ්හීමාසබමවකත්තුකාබමොතිඅත්බථො. ආගකම

ජුණ්කහති ආගබම මාබසති අත්බථො. අනුජානාමි භික්ඛකව රාජූනං

අනුවත්තිතුන්තිඑත්ථවස්සුක්කඩ්ඪබනභික්ඛූනංකාචි පරිහානිනාමනත්ථීති

අනුවත්තිතුං අනුඤ්ඤාතං, තස්මා අඤ්ඤස්මිම්පි ධම්මිබක කම්බම
අනුවත්තිතබ් ං.අධම්මිබකපනනකස්සචි අනුවත්තිතබ් ං. 
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සත්ොහෙරණීයානුජානනෙථා 

187-8. සත්තාහකරණීබයසු – සත්ොහෙරණීකයන ගන්තුන්ති 

සත්තාහබ්භන්තබර යං කත්තබ් ං තං සත්තාහකරණීයං, බතන

සත්තාහකරණීබයන කරණභූබතන ගන්තුං අනුජානාමීති අත්බථො. පහිකෙ

ගන්තුන්තිඉබමහි සත්තහිභික්ඛුආදීහිදූබතපහිබතබයවගන්තුංඅනුජානාමීති

අත්බථො. සත්ොහං සන්නිවත්කෙො ොෙබ්ක ොති සත්තාබහබයව 

සන්නිවත්තිතබ්බ ො, අට්ඨබමො අරුබණො තත්බථව න උට්ඨාබපතබ්බ ොති
අත්බථො. 

භික්ඛුනිසඞ්ඝං උද්දිස්සාති ඉබතො පට්ඨාය වච්චකුටි ජන්තාඝරං
ජන්තාඝරසාලාතිඉමානිතීණිපරිහීනානි. 

189. උකදොසිොදීනි උබදොසිතසික්ඛාපදාදීසු වුත්තාබනව. රසවතීති

භත්තබගහං වුච්චති. වාකරයයං සඤ්චරිත්තසික්ඛාපබද වුත්තබමව. පුරායං

සුත්ෙන්කෙො පලුජ්ජතීති යාව අයං සුත්තන්බතො න පලුජ්ජති, යාව අයං

සුත්තන්බතොන විනස්සති. අඤ්ඤෙරංවාපනස්සකිච්චංකහොතිෙරණීයංවාති 
එබතනපරිසඞ්ඛතංයංකඤ්චිකරණීයංසඞ්ගහිතංබහොති.සබ් ත්ථච‘‘ඉච්ඡාමි
දානඤ්ච දාතුං ධම්මඤ්ච බසොතුං භික්ඛූ ච පස්සිතු’’න්ති ඉමිනාව

කප්පියවචබනන බපසිබත ගන්තබ් ං, එබතසං වා බවවචබනන.

බපයයාලක්කබමොපනඑවංබවදිතබ්බ ො, යථා ‘‘උපාසබකන සඞ්ඝංඋද්දිස්ස

විහාරාදබයො කාරාපිතා බහොන්ති, සම් හුබල භික්ඛූ උද්දිස්ස, එකං භික්ඛුං

උද්දිස්ස, භික්ඛුනිසඞ්ඝං උද්දිස්ස, සම් හුලා භික්ඛුනිබයො, එකං භික්ඛුනිං, 

සම් හුලා සික්ඛමානාබයො, එකං සික්ඛමානං, සම් හුබල සාමබණබර, එකං 

සාමබණරං, සම් හුලා සාමබණරිබයො, එකං සාමබණරිං උද්දිස්ස අත්තබනො

අත්ථාය නිබවසනං කාරාපිතං බහොතී’’ති වුත්තං; එවබමව ‘‘උපාසිකාය, 

භික්ඛුනා, භික්ඛුනියා, සික්ඛමානාය, සාමබණබරන, සාමබණරියා සඞ්ඝං
උද්දිස්සා’’ති සබ් ං වත්තබ් ං. එබතසු සත්තප්පකාබරසුකරණීබයසු පහිබත
ගන්තබ් ං. 

පඤ්චන්නංඅප්පහිකෙපිඅනුජානනෙථා 

193. පඤ්චන්නං සත්ොහෙරණීකයනාති එබතසං භික්ඛුආදීනං
සහධම්මිකානං ‘‘ගිලානභත්තං වා ගිලානුපට්ඨාකභත්තං වා බභසජ්ජං වා

පරිබයසිස්සාමි, පුච්ඡිස්සාමි වා, උපට්ඨහිස්සාමි වා’’ති එවමාදිනා පරබතො

විත්ථාබරත්වා දස්සිබතන කාරබණනඅප්පහිබතපිගන්තබ් ං, පබගවපහිබත.

භික්ඛු ගිලාබනො බහොති, අනභිරති උප්පන්නා බහොති, කුක්කුච්චං උප්පන්නං

බහොති, දිට්ඨිගතං උප්පන්නං බහොති, ගරුධම්මං අජ්ඣාපන්බනො බහොති

පරිවාසාරබහො, මූලාය පටිකස්සනාරබහො බහොති, මානත්තාරබහො, 
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පටුන 

අබ්භානාරබහො, සඞ්බඝොකම්මංකත්තුකාබමොබහොති, කතංවාසඞ්බඝනකම්මං
බහොතීති එබතහි දසහි කාරබණහි භික්ඛුස්ස සන්තිකං ගන්තබ් ං. භික්ඛුනියා

සන්තිකංනවහිකාරබණහි ගන්තබ් ං, සික්ඛමානායසන්තිකංඡහි–ආදිබතො

චතූහි, සික්ඛා කුප්පිතා බහොති, උපසම්පජ්ජිතුකාමා බහොතීති. සාමබණරස්සාපි

ඡහි – ආදිබතො චතූහි, වස්සං පුච්ඡිතුකාබමො උපසම්පජ්ජිතුකාබමො බහොතීති.
සාමබණරියා උපසම්පදං අපබනත්වා සික්ඛාපදං දාතුකාබමො බහොතීති ඉමිනා
සද්ධිං පඤ්චහි. පරබතො මාතාපිතූනං අනුඤ්ඤාතට්ඨාබනපි එබසව නබයො. 
අන්ධකට්ඨකථායංපන‘‘බයමාතාපිතූනංඋපට්ඨාකාඤාතකාවාඅඤ්ඤාතකා

වා බතසම්පි අප්පහිබතගන්තුංවට්ටතී’’තිවුත්තං, තංබනවඅට්ඨකථායං, න

පාළියාවුත්තං, තස්මානගබහතබ් ං. 

පහිකෙකයවඅනුජානනෙථා 

199. භික්ඛුගතිකෙොති එකස්මිං විහාබර භික්ඛූහි සද්ධිං වසනකපුරිබසො. 

උන්ද්රියතීති පලුජ්ජති. භණ්ඩං කඡදාපිෙන්ති දබ් සම්භාරභණ්ඩං බඡදාපිතං. 

ආවහාකපයුන්තිආහරාබපයයං. දජ්ජාහන්තිදජ්බජඅහං. සඞ්ඝෙරණීකයනාති 

එත්ථ යංකඤ්චි උබපොසථාගාරාදීසු බසනාසබනසු බචතියඡත්තබවදිකාදීසු වා

කත්තබ් ං, අන්තමබසො භික්ඛුබනො පුග්ගලිකබසනාසනම්පි, සබ් ං
සඞ්ඝකරණීයබමව.තස්මාතස්ස නිප්ඵාදනත්ථං දබ් සම්භාරාදීනිවාආහරිතුං
වඩ්ඪකීප්පභුතීනංභත්තබවතනාදීනිවා දාබපතුංගන්තබ් ං. 

අයං පබනත්ථ පාළිමුත්තකරත්තිච්බඡදවිනිච්ඡබයො – ධම්මසවනත්ථාය 
අනිමන්තිබතන ගන්තුං න වට්ටති. සබච එකස්මිං මහාවාබස පඨමංබයව

කතිකා කතා බහොති – ‘‘අසුකදිවසං නාම සන්නිපතිතබ් ’’න්ති, 

නිමන්තිබතොබයව නාම බහොති, ගන්තුං වට්ටති. ‘‘භණ්ඩකං බධොවිස්සාමී’’ති

ගන්තුංන වට්ටති. සබචපන ආචරියුපජ්ඣායා පහිණන්ති, වට්ටති.නාතිදූබර

විහාබරො බහොති, තත්ථ ගන්ත්වා අජ්බජව ආගමිස්සාමීති සම්පාපුණිතුං න

සක්බකොති, වට්ටති. උද්බදසපරිපුච්ඡාදීනං අත්ථායපි ගන්තුං න වට්ටති.
‘‘ආචරියං පස්සිස්සාමී’’තිපනගන්තුංලභති.සබචපනනංආචරිබයො ‘‘අජ්ජ

මාගච්ඡා’’තිවදති, වට්ටති.උපට්ඨාකකුලංවාඤාතිකුලංවාදස්සනායගන්තුං
නලභතීති. 

අන්ෙරාකයඅනාපත්තිවස්සච්කඡදෙථා 

201. කයන ගාකමො කෙන ගන්තුන්තිආදීසු සබච ගාබමො අවිදූරං ගබතො

බහොති, තත්ථ පිණ්ඩාය චරිත්වා විහාරබමවආගන්ත්වා වසිතබ් ං. සබච දූරං

ගබතො, සත්තාහවාබරන අරුබණො උට්ඨාබපතබ්බ ො. න සක්කා බච බහොති, 
තබත්රව සභාගට්ඨාබන වසිතබ් ං. සබච මනුස්සා යථාපවත්තානි

සලාකභත්තාදීනි බදන්ති, ‘‘න මයං තස්මිං විහාබර වසිම්හා’’ති වත්තබ් ා.
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‘‘මයං විහාරස්ස වා පාසාදස්ස වා න බදම, තුම්හාකං බදම, යත්ථ කත්ථචි

වසිත්වා භුඤ්ජථා’’ති වුත්බත පන යථාසුඛං භුඤ්ජිතබ් ං, බතසංබයව තං 
පාපුණාති.‘‘තුම්හාකංවසනට්ඨාබනපාපුණාබපත්වාභුඤ්ජථා’’තිවුත්බතපන

යත්ථ වසන්ති, තත්ථබනත්වාවස්සග්බගනපාපුණාබපත්වාභුඤ්ජිතබ් ං. 

සබච පවාරිතකාබල වස්සාවාසිකං බදන්ති, යදි සත්තාහවාබරන අරුණං 

උට්ඨාපයිංසු, ගබහතබ් ං. ඡින්නවස්බසහි පන ‘‘න මයං තත්ථ වසිම්හ, 

ඡින්නවස්සා මය’’න්ති වත්තබ් ං. යදි ‘‘බයසං අම්හාකං බසනාසනං පාපිතං, 

බතගණ්හන්තූ’’ති වදන්ති, ගබහතබ් ං.යංපනවිහාබරඋපනික්ඛිත්තකංමා

විනස්සීති ඉධ ආහටං චීවරාදිබවභඞ්ගියභණ්ඩං, තං තත්බථව ගන්ත්වා
අපබලොබකත්වාභාබජතබ් ං. ‘‘ඉබතො අයයානංචත්තාබරොපච්චබයබදථා’’ති
කප්පියකාරකානං දින්බන බඛත්තවත්ථුආදිබක තතු්රප්පාබදපි එබසව නබයො.

සඞ්ඝිකඤ්හි බවභඞ්ගියභණ්ඩං අන්බතොවිහාබර වා  හිසීමාය වා බහොතු, 
 හිසීමායඨිතානංඅපබලොබකත්වාභාබජතුං නවට්ටති. උභයත්ථඨිතම්පිපන
අන්බතොසීමායඨිතානංඅපබලොබකත්වාභාබජතුංවට්ටතිබයව. 

සඞ්ඝකභකදඅනාපත්තිවස්සච්කඡදෙථා 

202. සඞ්කඝො භින්කනොති එත්ථභින්බනසඞ්බඝගන්ත්වාකරණීයංනත්ථි, 

බයො පන ‘‘භිජ්ජිස්සතී’’ති ආසඞ්කබතො, තං සන්ධාය ‘‘භින්බනො’’ති වුත්තං. 

සම් හලාහි භික්ඛුනීහි සඞ්කඝො භින්කනොති එත්ථ න භික්ඛුනීහි සඞ්බඝො
භින්බනොති දට්ඨබ්බ ො. වුත්තඤ්බහතං ‘‘න බඛො උපාලි භික්ඛුනී සඞ්ඝං
භින්දතී’’ති. එතා පන නිස්සාය අනු ලං කත්වා යං සඞ්ඝං ‘‘භික්ඛූ

භින්බදයය’’න්තිආසඞ්කාබහොති, තං සන්ධාබයතංවුත්තං. 

වජාදීසුවස්සූපගමනෙථා 

203. වකජොති බගොපාලකානංනිවාසට්ඨානං. කයනවකජොතිඑත්ථවබජන
සද්ධිංගතස්සවස්සච්බඡබදඅනාපත්ති. 

උපෙට්ඨායාති ආසන්නාය. සත්කථ වස්සං උපගන්තුන්ති එත්ථ
වස්සූපනායිකදිවබස බතන භික්ඛුනා උපාසකා වත්තබ් ා ‘‘කුටිකා ලද්ධුං

වට්ටතී’’ති. සබච කරිත්වා බදන්ති, තත්ථ පවිසිත්වා ‘‘ඉධ වස්සං උබපමී’’ති

තික්ඛත්තුං වත්තබ් ං. බනො බච බදන්ති, සාලාසඞ්බඛබපන ඨිතසකටස්ස
බහට්ඨාඋපගන්තබ් ං.තම්පිඅලභන්බතනආලබයොකාතබ්බ ො. සත්බථපන
වස්සං උපගන්තුං න වට්ටති. ආලබයො නාම ‘‘ඉධ වස්සං වසිස්සාමී’’ති 
චිත්තුප්පාදමත්තං. සබච මග්ගප්පටිපන්බනබයව සත්බථ පවාරණදිවබසො

බහොති, තත්බථව පවාබරතබ් ං. අථ සත්බථො අන්බතොවස්බසබයව භික්ඛුනා

පත්ථිතට්ඨානං පත්වා අතික්කමති, පත්ථිතට්ඨාබන වසිත්වා තත්ථ භික්ඛූහි
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සද්ධිං පවාබරතබ් ං. අථාපි සත්බථො අන්බතොවස්බසබයව අන්තරා එකස්මිං

ගාබම තිට්ඨති වා විප්පකරති වා, තස්මිංබයව ගාබම භික්ඛූහි සද්ධිං වසිත්වා

පවාබරතබ් ං, අපවාබරත්වාතබතොපරං ගන්තුංනවට්ටති. 

නාවායං වස්සං උපගච්ඡන්බතනාපි කුටියංබයව උපගන්තබ් ං. 
පරිබයසිත්වාඅලභන්බතනආලබයොකාතබ්බ ො.සබචඅන්බතොබතමාසංනාවා

සමුද්බදබයවබහොති, තත්බථවපවාබරතබ් ං. අථනාවාකූලංලභති, අයඤ්ච

පරබතො ගන්තුකාබමො බහොති, ගන්තුං න වට්ටති. නාවාය ලද්ධගාබමබයව
වසිත්වා භික්ඛූහි සද්ධිං පවාබරතබ් ං. සබචපි නාවා අනුතීරබමව අඤ්ඤත්ථ

ගච්ඡති, භික්ඛුචපඨමංලද්ධගාබමබයවවසිතුකාබමො, නාවාගච්ඡතු භික්ඛුනා

තත්බථවවසිත්වාභික්ඛූහිසද්ධිංපවාබරතබ් ං. 

ඉති වබජසත්බථනාවායන්තිතීසුඨාබනසු නත්ථිවස්සච්බඡබදආපත්ති, 
පවාබරතුඤ්ච ලභති. පුරිබමසු පන ‘‘වාබළහි උබ් ාළ්හා බහොන්තී’’තිආදීසු

සඞ්ඝබභදපරියන්බතසු වත්ථූසු බකවලං අනාපත්ති බහොති, පවාබරතුං පන න
ලභති. 

204. න භික්ඛකව රුක්ඛසුසිකරති එත්ථ සුද්බධ රුක්ඛසුසිබරබයව න 

වට්ටති; මහන්තස්ස පනරුක්ඛසුසිරස්ස අන්බතො පදරච්ඡදනංකුටිකංකත්වා 
පවිසනද්වාරං බයොබජත්වා උපගන්තුං වට්ටති. රූක්ඛං ඡින්දිත්වා

ඛාණුකමත්ථබක පදරච්ඡදනං කුටිකං කත්වාපි වට්ටතිබයව. රුක්ඛවිටභියාති 

එත්ථාපි සුද්බධ විටපමත්බතන වට්ටති. මහාවිටබප පන අට්ටකං  න්ධිත්වා

තත්ථ පදරච්ඡදනං කුටිකං කත්වා උපගන්තබ් ං. අකසනාසනිකෙනාති යස්ස
පඤ්චන්නංඡදනානංඅඤ්ඤතබරනඡන්නං බයොජිතද්වාර න්ධනංබසනාසනං

නත්ථි, බතනනඋපගන්තබ් ං. න භික්ඛකවඡවකුටිොයන්තිඡවකුටිකානාම

ටඞ්කතමඤ්චාදිබභදාකුටි, තත්ථ උපගන්තුංනවට්ටති.සුසාබනපනඅඤ්ඤං

කුටිකං කත්වා උපගන්තුං වට්ටති. න භික්ඛකව ඡත්කෙති එත්ථාපි චතූසු
ථම්බභසු ඡත්තං ඨබපත්වා ආවරණං කත්වා ද්වාරං බයොබජත්වා උපගන්තුං

වට්ටති, ඡත්තකුටිකා නාබමසා බහොති. චාටියාති එත්ථාපි මහන්බතන
කපල්බලනඡත්බතවුත්තනබයනකුටිං කත්වාඋපගන්තුංවට්ටති. 

අධම්මිෙෙතිොදිෙථා 

205. එවරූපාෙතිොතිඑත්ථඅඤ්ඤාපියාඊදිසීඅධම්මිකාකතිකාබහොති, 

සා නකාතබ් ාතිඅත්බථො.තස්සාලක්ඛණංමහාවිභඞ්බගවුත්තං. 

207-8. පටිස්සකව ච ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති එත්ථ න බකවලං ‘‘ඉමං

බතමාසං ඉධවස්සංවසථා’’තිඑතස්බසවපටිස්සබවආපත්ති, ‘‘ඉමංබතමාසං

භික්ඛං ගණ්හථ, උබභොපි මයං ඉධ වස්සං වසිස්සාම, එකබතො
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උද්දිසාබපස්සාමා’’ති එවමාදිනාපිතස්සතස්සපටිස්සබවදුක්කටං.තඤ්චබඛො

පඨමං සුද්ධචිත්තස්ස පච්ඡා විසංවාදනපච්චයා, පඨමම්පි අසුද්ධචිත්තස්ස පන

පටිස්සබව පාචිත්තියං, විසංවාදබන දුක්කටන්තිපාචිත්තිබයනසද්ධිං දුක්කටං
යුජ්ජති. 

කසො ෙදකහවඅෙරණීකයොතිආදීසුසබචවස්සංඅනුපගන්ත්වාවාපක්කමති, 

උපගන්ත්වා වා සත්තාහං  හිද්ධා වීතිනාබමති, පුරිමිකා ච න පඤ්ඤායති, 

පටිස්සබව ච ආපත්ති. වස්සං උපගන්ත්වා පන අරුණං අනුට්ඨාබපත්වා
තදබහව සත්තාහකරණීබයන පක්කමන්තස්සාපි අන්බතොසත්තාබහ

නිවත්තන්තස්ස අනාපත්ති, බකො පන වාබදො ද්වීහතීහං වසිත්වා

අන්බතොසත්තාබහ නිවත්තන්තස්ස. ද්වීහතීහං වසිත්වාති එත්ථාපි
නිරබපක්බඛබනව උපචාරාතික්කබම වස්සච්බඡබදො බවදිතබ්බ ො. සබච ඉධ

වසිස්සාමීතිආලබයො අත්ථි, අසතියා පනවස්සංනඋබපති, ගහිතබසනාසනං 

සුග්ගහිතං, ඡින්නවස්බසොනබහොති, පවාබරතුංලභතිබයව. 

සත්ොහං අනාගොය පවාරණායාති එත්ථ නවමිබතො පට්ඨාය ගන්තුං

වට්ටති, ආගච්ඡතුවාමාවා, අනාපත්ති.බසසං උත්තානබමවාති. 

වස්සූපනායිකක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. පවාරණාක්ඛන්ධෙං 

අඵාසුෙවිහාරෙථා 

209. පවාරණාක්ඛන්ධබක – කනව ආලකපයයාම න සල්ලකපයයාමාති

එත්ථ ආලාකපො නාම පඨමවචනං; සල්ලාකපො පච්ඡිමවචනං. 

හත්ථවිලඞ්ඝකෙනාතිහත්ථුක්බඛපබකන. පසුසංවාසන්තිපසූනංවියසංවාසං.
පසබවොපි හි අත්තබනො උප්පන්නං සුඛදුක්ඛං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස න

ආබරොබචන්ති, පටිසන්ථාරං න කබරොන්ති, තථා එබතපි න අකංසු; තස්මා

බනසංසංවාබසො‘‘පසුසංවාබසො’’තිවුච්චති.එසනබයොසබ් ත්ථ. නභික්ඛකව

මූගබ් ෙංතිත්ථියසමාදානන්ති ‘‘ඉමං බතමාසංන කබථතබ් ’’න්ති එවරූපං

වතසමාදානංනකාතබ් ං; අධම්මකතිකා බහසා. අඤ්ඤමඤ්ඤානුකලොමොති
අඤ්ඤමඤ්ඤං වත්තුං අනුබලොමභාබවො. ‘‘වදන්තු මං ආයස්මන්බතො’’ති හි

වදන්තං සක්කා බහොති කඤ්චි වත්තුං; න ඉතරං. ආපත්තිවුට්ඨානො

විනයපුකරක්ඛාරොති ආපත්තීහි වුට්ඨානභාබවො විනයං පුරබතො කත්වා
චරණභාබවො. ‘‘වදන්තු මං ආයස්මන්බතො’’ති හි එවං වදන්බතො ආපත්තීහි

වුට්ඨහිස්සති, විනයඤ්චපුරක්ඛත්වාවිහරිස්සතීති වුච්චති. 

210. සුණාතු කම භන්කෙ සඞ්කඝො අජ්ජ පවාරණා, යදි සඞ්ඝස්ස

පත්ෙෙල්ලං, සඞ්කඝො පවාකරයයාති අයං සබ් සඞ්ගාහිකා නාම ඤත්ති; 

එවඤ්හි වුත්බත බතවාචිකං ද්බවවාචිකං එකවාචිකඤ්ච පවාබරතුං වට්ටති.

සමානවස්සිකං න වට්ටති. ‘‘බතවාචිකං පවාබරයයා’’ති වුත්බත පන

බතවාචිකබමව වට්ටති, අඤ්ඤං න වට්ටති. ‘‘ද්බවවාචිකං පවාබරයයා’’ති

වුත්බත ද්බවවාචිකඤ්ච බතවාචිකඤ්ච වට්ටති, එකවාචිකඤ්ච
සමානවස්සිකඤ්ච න වට්ටති. ‘‘එකවාචිකං පවාබරයයා’’ති වුත්බත පන 

එකවාචික-ද්බවවාචික-බතවාචිකානි වට්ටන්ති, සමානවස්සිකබමවන වට්ටති. 

‘‘සමානවස්සික’’න්තිවුත්බතසබ් ංවට්ටති. 

211. අච්ඡන්තීති නිසින්නාව බහොන්ති, න උට්ඨහන්ති. ෙදමන්ෙරාති

තදන්තරා; තාවතකංකාලන්තිඅත්බථො. 

පවාරණාකභදෙථා 

212. චාතුද්දසිො ච පන්නරසිො චාති එත්ථ චාතුද්දසිකාය ‘‘අජ්ජ

පවාරණා චාතුද්දසී’’ති එවං පුබ් කච්චං කාතබ් ං, පන්නරසිකාය ‘‘අජ්ජ
පවාරණා පන්නරසී’’ති. 

පවාරණකම්බමසු සබච එකස්මිං විහාබර පඤ්චසු භික්ඛූසු වසන්බතසු 

එකස්ස පවාරණං ආහරිත්වා චත්තාබරො ගණඤත්තිං ඨබපත්වා පවාබරන්ති, 
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චතූසු තීසු වා වසන්බතසු එකස්ස පවාරණං ආහරිත්වා තබයො වා ද්බව වා

සඞ්ඝඤත්තිං ඨබපත්වා පවාබරන්ති, සබ් බමතං අධම්බමනවග්ගං
පවාරණකම්මං. 

සබච පන සබ්බ පි පඤ්ච ජනා එකබතො සන්නිපතිත්වා ගණඤත්තිං 

ඨබපත්වා පවාබරන්ති, චත්තාබරො තබයො වා ද්බව වා වසන්තා එකබතො

සන්නිපතිත්වා සඞ්ඝඤත්තිං ඨබපත්වා පවාබරන්ති, සබ් බමතං
අධම්බමනසමග්ගංපවාරණකම්මං. 

සබචපඤ්චසුජබනසුඑකස්සපවාරණංආහරිත්වාචත්තාබරො සඞ්ඝඤත්තිං

ඨබපත්වා පවාබරන්ති, චතූසු තීසු වා එකස්ස පවාරණං ආහරිත්වා තබයො වා 

ද්බව වා ගණඤත්තිං ඨබපත්වා පවාබරන්ති, සබ් බමතං ධම්බමනවග්ගං

පවාරණකම්මං. 

සබච පන සබ්බ පි පඤ්ච ජනා එකබතො සන්නිපතිත්වා සඞ්ඝඤත්තිං 

ඨබපත්වා පවාබරන්ති, චත්තාබරො වා තබයො වා එකබතො සන්නිපතිත්වා

ගණඤත්තිංඨබපත්වා පවාබරන්ති, ද්බවඅඤ්ඤමඤ්ඤංපවාබරන්ති, එකබකො

වසන්බතො අධිට්ඨානපවාරණං කබරොති, සබ් බමතං ධම්බමනසමග්ගං නාම
පවාරණකම්මන්ති. 

පවාරණාදානානුජානනෙථා 

213. දින්නා කහොති පවාරණාති එත්ථ එවං දින්නාය පවාරණාය
පවාරණාහාරබකන සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා එවං පවාබරතබ් ං – ‘‘තිස්බසො

භන්බතභික්ඛුසඞ්ඝංපවාබරති දිට්බඨනවාසුබතනවාපරිසඞ්කායවා, වදතු

තං භන්බත සඞ්බඝො අනුකම්පං උපාදාය, පස්සන්බතො පටිකරිස්සති.
දුතියම්පි…බප.…තතියම්පිභන්බතතිස්බසොභික්ඛුසඞ්ඝං පවාබරති…බප.…

පටිකරිස්සතී’’ති. සබචපනවුඩ්ඪතබරොබහොති, ‘‘ආයස්මාභන්බතතිස්බසො’’ති

වත්තබ් ං; එවඤ්හිබතනතස්සත්ථායපවාරිතං බහොතීති. 

පවාරණං කදන්කෙන ඡන්දම්පි දාතුන්ති එත්ථ ඡන්දදානං
උබපොසථක්ඛන්ධබක වුත්තනබයබනව බවදිතබ් ං. ඉධාපි ච ඡන්දදානං

අවබසසකම්මත්ථාය. තස්මා සබච පවාරණං බදන්බතො ඡන්දං බදති, 
වුත්තනබයනආහටායපවාරණායබතනචභික්ඛුනාසඞ්බඝනච පවාරිතබමව

බහොති. අථ පවාරණබමව බදති, න ඡන්දං, තස්ස ච පවාරණාය ආබරොචිතාය

සඞ්බඝන ච පවාරිබත සබ්බ සං සුප්පවාරිතං බහොති, අඤ්ඤං පන කම්මං

කුප්පති. සබච ඡන්දබමව බදති න පවාරණං, සඞ්ඝස්ස පවාරණා ච

බසසකම්මානි ච න කුප්පන්ති, බතන පන භික්ඛුනා අප්පවාරිතං බහොති.
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පවාරණදිවබස පන  හිසීමායං පවාරණං අධිට්ඨහිත්වා ආගබතනපි ඡන්බදො 

දාතබ්බ ො, බතනසඞ්ඝස්සපවාරණකම්මංනකුප්පති. 

218. අජ්ජ කම පවාරණාති එත්ථ සබච චාතුද්දසිකා බහොති, ‘‘අජ්ජ බම 
පවාරණා චාතුද්දසී’’ති සබච පන්නරසිකා ‘‘අජ්ජ බම පවාරණා පන්නරසී’’ති
එවං අධිට්ඨාතබ් ං. 

219. ෙදහපවාරණායආපත්තින්තිආදිවුත්තනයබමව. 

අනාපත්තිපන්නරසොදිෙථා 

222. පුන පවාකරෙබ් න්ති පුන පුබ් කච්චං කත්වා ඤත්තිං ඨබපත්වා 
සඞ්ඝත්බථරබතො පට්ඨාය පවාබරතබ් ං. බසසං
උබපොසථක්ඛන්ධකවණ්ණනායංවුත්තනබයබනව බවදිතබ් ං. 

228. ආගන්තුකෙහි ආවාසිොනං අනුවත්තිෙබ් න්ති ‘‘අජ්ජ පවාරණා
චාතුද්දසී’’තිඑතබදවපුබ් කච්චං කාතබ් ං.පන්නරසිකවාබරපිඑබසවනබයො. 

ආවාසිකෙහි නිස්සීමං ගන්ත්වා පවාකරෙබ් න්ති අස්සාවසාබන අයං

පාළිමුත්තකවිනිච්ඡබයො – සබච පුරිමිකාය පඤ්ච භික්ඛූ වස්සං උපගතා, 

පච්ඡිමිකායපි පඤ්ච, පුරිබමහිඤත්තිං ඨබපත්වා පවාරිබත පච්ඡිබමහි බතසං

සන්තිබකපාරිසුද්ධිඋබපොසබථොකාතබ්බ ො, නඑකස්මිං උබපොසථග්බග ද්බව
ඤත්තිබයො ඨබපතබ් ා. සබචපි පච්ඡිමිකාය උපගතා චත්තාබරො තබයො ද්බව 

එබකො වා බහොති, එබසව නබයො. අථ පුරිමිකාය චත්තාබරො පච්ඡිමිකායපි

චත්තාබරො තබයො ද්බව එබකො වා එබසව නබයො. අථාපි පුරිමිකාය තබයො, 

පච්ඡිමිකායපිතබයො ද්බවවා, එබසවනබයො. ඉදඤ්බහත්ථලක්ඛණං –සබච
පුරිමිකායඋපගබතහිපච්ඡිමිකාය උපගතාබථොකතරා බචවබහොන්තිසමසමා

ච, සඞ්ඝපවාරණාය ගණං පූබරන්ති, සඞ්ඝපවාරණාවබසන ඤත්ති
ඨබපතබ් ාති. 

සබචපනපුරිමිකායතබයො, පච්ඡිමිකායඑබකොබහොති, බතනසද්ධිං බත 

චත්තාබරො බහොන්ති, චතුන්නං සඞ්ඝඤත්තිං ඨබපත්වා පවාබරතුං න වට්ටති.

ගණඤත්තියා පන බසො ගණපූරබකො බහොති, තස්මා ගණවබසන ඤත්තිං
ඨබපත්වා පුරිබමහි පවාබරතබ් ං. ඉතබරන බතසං සන්තිබක
පාරිසුද්ධිඋබපොසබථො කාතබ්බ ො. සබච පුරිමිකාය ද්බව පච්ඡිමිකාය ද්බව වා

එබකොවාබහොති, එබසවනබයො.සබචපුරිමිකායඑබකො, පච්ඡිමිකායපිඑබකො

බහොති, එබකනඑකස්ස සන්තිබකපවාබරතබ් ං, එබකනපාරිසුද්ධිඋබපොසබථො
කාතබ්බ ො. සබච පන පුරිමවස්සූපගබතහි පච්ඡිමවස්සූපගතා එබකනපි

අධිකතරා බහොන්ති, පඨමං පාතිබමොක්ඛං උද්දිසිත්වා පච්ඡා බථොකතබරහි
බතසංසන්තිබකපවාබරතබ් ං. 



විනයපිටකෙ මහාවග්ග-අට්ඨෙථා පවාරණාක්ඛන්ධෙං 
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පටුන 

කත්තිකචාතුමාසිනියා පවාරණාය පන සබච පඨමං වස්සූපගබතහි 

මහාපවාරණායපවාරිබතහිපච්ඡාඋපගතාඅධිකතරාවාසමසමාවාබහොන්ති, 

පවාරණාඤත්තිං ඨබපත්වා පවාබරතබ් ං. බතහි පවාරිබත පච්ඡා ඉතබරහි
පාරිසුද්ධිඋබපොසබථො කාතබ්බ ො. අථ මහාපවාරණාය පවාරිතා  හූ භික්ඛූ

බහොන්ති, පච්ඡිමවස්සූපගතා බථොකතරාවාඑබකොවා, පාතිබමොක්බඛඋද්දිට්බඨ
පච්ඡාබතසංසන්තිබක බතනපවාබරතබ් ං. 

233. න ච භික්ඛකව අප්පවාරණාය පවාකරෙබ් ං, අඤ්ඤත්ර 

සඞ්ඝසාමග්ගියාති එත්ථ බකොසම් කසාමග්ගීසදිසාව සාමග්ගී බවදිතබ් ා. 

‘‘අජ්ජ පවාරණා සාමග්ගී’’ති එවඤ්බචත්ථ පුබ් කච්චං කාතබ් ං. බය පන 

කස්මිඤ්චිබදව අප්පමත්තබක පවාරණං ඨබපත්වා සමග්ගා බහොන්ති, බතහි
පවාරණායබමව පවාරණා කාතබ් ා. සාමග්ගීපවාරණං කබරොන්බතහි ච
පඨමපවාරණං ඨබපත්වා පාටිපදබතො පට්ඨාය යාව කත්තිකචාතුමාසිනී

පුණ්ණමා, එත්ථන්තබරකාතබ් ා, තබතොපච්ඡාවාපුබරවාන වට්ටති. 

ද්කවවාචිොදිපවාරණාෙථා 

234. ද්කවවාචිෙං පවාකරතුන්ති එත්ථ ඤත්තිං ඨබපන්බතනාපි ‘‘යදි 

සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං සඞ්බඝො ද්බවවාචිකං පවාබරයයා’’ති වත්තබ් ං, 

එකවාචිබක ‘‘එකවාචිකං පවාබරයයා’’ති, සමානවස්සිබකපි ‘‘සමානවස්සිකං 

පවාබරයයා’’ති වත්තබ් ං, එත්ථ ච  හූපි සමානවස්සා එකබතො පවාබරතුං
ලභන්ති. 

පවාරණාඨපනෙථා 

236. භාසිොය ලපිොය අපරිකයොසිොයාති එත්ථ සබ් සඞ්ගාහිකඤ්ච
පුග්ගලිකඤ්චාතිදුවිධං පවාරණාඨපනං.තත්ථසබ් සඞ්ගාහිබක‘‘සුණාතුබම
භන්බත සඞ්බඝො…බප.… සඞ්බඝො බතවාචිකං පවාබර’’ ඉති සුකාරබතො යාව

බරකාබරො, තාවභාසිතාලපිතාඅපරිබයොසිතාවබහොතිපවාරණා. එත්ථන්තබර
එකපබදපි ඨබපන්බතන ඨපිතා බහොති පවාරණා. ‘යය’කාබර පන පත්බත

පරිබයොසිතා බහොති, තස්මා තබතො පට්ඨාය ඨබපන්බතන ඨපිතාපි අට්ඨපිතා

බහොති.පුග්ගලිකඨපබනපන– ‘‘සඞ්ඝංභන්බතපවාබරමි…බප.…තතියම්පි
භන්බත සඞ්ඝං පවාබරමි දිට්බඨන වා…බප.… පස්සන්බතො පටී’’ති
සඞ්කාරබතො යාව අයං සබ් පච්ඡිබමො ‘ටි’කාබරො තාව භාසිතා ලපිතා 

අපරිබයොසිතාවබහොතිපවාරණා, එත්ථන්තබරඑකපබදපිඨබපන්බතනඨපිතා

බහොති පවාරණා, ‘‘කරිස්සාමී’’ති වුත්බත පන පරිබයොසිතා බහොති, තස්මා
‘‘කරිස්සාමී’’ති එතස්මිං පබද පත්බත ඨපිතාපි අට්ඨපිතා බහොති. එස නබයො
ද්බවවාචිකඑකවාචිකසමානවස්සිකාසුපි. එතාසුපි හි ටිකාරාවසානංබයව
ඨපනබඛත්තන්ති. 
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237. අනුයුඤ්ජියමාකනොති ‘‘කම්හි නං ඨබපසී’’ති පරබතො වුත්තනබයන 

පුච්ඡියමාබනො. ඔමද්දිත්වාති එතානි ‘‘අලං භික්ඛු මා භණ්ඩන’’න්තිආදීනි

වචනානි වත්වා, වචබනොමද්දනා හි ඉධ ඔමද්දනාති අධිප්බපතා. අනුද්ධංසිෙං

පටිජානාතීති ‘‘අමූලබකන පාරාජිබකන අනුද්ධංසිබතො අයං මයා’’ති එවං

පටිජානාති. යථාධම්මන්තිසඞ්ඝාදිබසබසන අනුද්ධංසබනපාචිත්තියං; ඉතබරහි

දුක්කටං. නාකසත්වාති ලිඞ්ගනාසනායනාබසත්වා. 

238. සාස්ස යථාධම්මං පටිෙොති එත්තකබමව වත්වා පවාබරථාති 

වත්තබ් ා, අසුකානාමආපත්තීතිඉදං පනනවත්තබ් ං, එතඤ්හිකලහස්ස
මුඛං බහොති. 

වත්ථුඨපනාදිෙථා 

239. ඉදං වත්ථු පඤ්ඤායති න පුග්ගකලොති එත්ථ බචොරා කර
අරඤ්ඤවිහාබර බපොක්ඛරණිබතොමච්බඡගබහත්වාපචිත්වාඛාදිත්වාඅගමංසු.
බසො තං විප්පකාරංදිස්වාආරාබමවාකඤ්චිධුත්බතනකතංවිප්පකාරංදිස්වා 

‘‘භික්ඛුස්සඉමිනාකම්බමනභවිතබ් ’’න්තිසල්ලක්බඛත්වා එවමාහ. වත්ථුං

ඨකපත්වා සඞ්කඝො පවාකරයයාති ‘‘යදා තං පුග්ගලං ජානිස්සාම, තදා නං

බචොබදස්සාම.ඉදානිපනසඞ්බඝොපවාබරතූ’’තිඅයබමත්ථඅත්බථො. ඉදාකනව

නං වකදහීතිසබච ඉමිනා වත්ථුනා කඤ්චි පුග්ගලං පරිසඞ්කසි, ඉදාබනවනං

අපදිසාහීතිඅත්බථො. සබච අපදිසති, තං පුග්ගලං අනුවිජ්ජිත්වා පවාබරතබ් ං; 

බනොබචඅපදිසති, උපපරික්ඛිත්වා ජානිස්සාමාතිපවාබරතබ් ං. 

අයං පුග්ගකලො පඤ්ඤායති න වත්ථූති එත්ථ එබකො භික්ඛු

මාලාගන්ධවිබලපබනහිබචතියංවාපූබජසි, අරිට්ඨංවාපිවි, තස්ස තදනුරූබපො

සරීරගන්බධොඅබහොසි; බසොතංගන්ධංසන්ධාය‘‘ඉමස්සභික්ඛුබනොඑවරූබපො 

සරීරගන්බධො’’ති වත්ථුං පකාබසන්බතො එවමාහ. පුග්ගලං ඨකපත්වා සඞ්කඝො

පවාකරයයාතිඑතංපුග්ගලංඨබපත්වාසඞ්බඝොපවාබරතු. ඉදාකනවනංවකදහීති

යංත්වංපුග්ගලංඨබපසි, තස්සපුග්ගලස්ස ඉදාබනවබදොසංවද.සබචඅයමස්ස

බදොබසොතිවදති, තං පුග්ගලං බසොබධත්වාපවාබරතබ් ං. අථනාහංජානාමීති

වදති, උපපරික්ඛිත්වාජානිස්සාමාති පවාබරතබ් ං. 

ඉදංවත්ථුචපුග්ගකලොචපඤ්ඤායතීති පුරිමනබයබනවබචොබරහිමච්බඡ
ගබහත්වා පචිත්වා පරිභුත්තට්ඨානඤ්ච ගන්ධාදීහි නහානට්ඨානඤ්ච දිස්වා

‘‘පබ් ජිතස්සකම්ම’’න්තිමඤ්ඤමාබනොබසොඑවමාහ. ඉදාකනවනංවකදහීති

ඉදාබනවබතනවත්ථුනාපරිසඞ්කතංපුග්ගලං වබදහි; ඉදංපනඋභයම්පිදිස්වා

දිට්ඨකාලබතො පට්ඨාය විනිච්ඡිනිත්වාව පවාබරතබ් ං. ෙල්ලං වචනායාති

කල්ලංබචොදනාය; බචොබදතුං වට්ටතීතිඅත්බථො.කස්මා? පවාරණබතොපුබ්බ 
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අවිනිච්ඡිතත්තාපච්ඡා ච දිස්වා බචොදිතත්තාති. උක්කෙොටනෙංපාචිත්තියන්ති

ඉදඤ්හි උභයං පුබ්බ  පවාරණාය දිස්වා විනිච්ඡිනිත්වාව භික්ඛූ පවාබරන්ති, 

තස්මාපුනතං උක්බකොබටන්තස්සආපත්ති. 

භණ්ඩනොරෙවත්ථුෙථා 

240. ද්කවෙකයොඋකපොසකථචාතුද්දසිකෙොතුන්තිඑත්ථචතුත්ථපඤ්චමා 

ද්බව, තතිබයො පන පකතියාපි චතුද්දසිබකොබයවාති. තස්මා තතියචතුත්ථා වා
තතියචතුත්ථපඤ්චමා වා ද්බව තබයො චාතුද්දසිකා කාතබ් ා. අථ චතුත්බථ

කබතසුණන්ති, පඤ්චබමොචාතුද්දසිබකොකාතබ්බ ො.එවම්පිද්බව චාතුද්දසිකා
බහොන්ති.එවංකබරොන්තාභණ්ඩනකාරකානංබතරබසවාචාතුද්දබසවාඉබම 

පන්නරසීපවාරණං පවාබරස්සන්ති. එවං පවාබරන්බතහි ච  හිසීමාය
සාමබණබරඨබපත්වා ‘‘බත ආගච්ඡන්තී’’තිසුත්වාලහුංලහුංසන්නිපතිත්වා

පවාබරතබ් ං. එතමත්ථං දස්බසතුං ‘‘බත බච භික්ඛබව…බප.… තථා
කබරොන්තූ’’තිවුත්තං. 

අසංවිහිොති සංවිදහනරහිතා ආගමනජානනත්ථාය අකතසංවිදහිතා; 

අවිඤ්ඤාතාව හුත්වාති අත්බථො. කෙසං වික්ඛිත්වාති ‘‘කලන්තත්ථ මුහුත්තං 

විස්සමථා’’තිආදිනානබයනසම්බමොහංකත්වාතිඅත්බථො. කනොකච ලකභථාති

බනො බච  හිසීමං ගන්තුං ලබභයයං; භණ්ඩනකාරකානං සාමබණබරහි ච 

දහරභික්ඛූහිචනිරන්තරංඅනු ද්ධාවබහොන්ති. ආගකම ජුණ්කහතියංසන්ධාය

ආගබම ජුණ්බහ පවාබරයයාමාති ඤත්තිං ඨබපසුං, තස්මිං ආගබම ජුණ්බහ

බකොමුදියා චාතුමාසිනියා අකාමා පවාබරතබ් ං, අවස්සං පවාබරතබ් ං, නහි

තං අතික්කමිත්වා පවාබරතුං ලබ්භති. කෙහි කච භික්ඛකව භික්ඛූහි

පවාරියමාකනතිඑවංචාතුමාසිනියා පවාරියමාබන. 

පවාරණාසඞ්ගහෙථා 

241. අඤ්ඤෙකරො ඵාසුවිහාකරොතිතරුණසමබථොවාතරුණවිපස්සනා වා. 

පරි ාහිරා භවිස්සාමාති අනි ද්ධරත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානාදිභාබවන 

භාවනානුබයොගං සම්පාබදතුං අසක්බකොන්තා  ාහිරා භවිස්සාම. සබ්ක කහව 

එෙජ්ඣං සන්නිපතිෙබ් න්ති ඉමිනා ඡන්දදානං පටික්ඛිපති. භින්නස්ස හි 
සඞ්ඝස්ස සමග්ගකරණකාබල තිණවත්ථාරකසමබථ ඉමස්මිඤ්ච
පවාරණාසඞ්ගබහති ඉබමසු තීසු ඨාබනසු ඡන්දං දාතුං න වට්ටති.
පවාරණාසඞ්ගබහො නාමායං විස්සට්ඨකම්මට්ඨානානං 
ථාමගතසමථවිපස්සනානං බසොතාපන්නාදීනඤ්ච න දාතබ්බ ො.

තරුණසමථවිපස්සනාලාභිබනො පන සබ්බ  වා බහොන්තු, උපඩ්ඪා වා, 
එකපුග්ගබලොවාඑකස්සපිවබසනදාතබ්බ ොබයව.දින්බන පවාරණාසඞ්ගබහ 

අන්බතොවස්බසපරිහාබරොවබහොති, ආගන්තුකාබතසං බසනාසනංගබහතුංන
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ලභන්ති. බතහිපි ඡින්නවස්බසහි න භවිතබ් ං, පවාබරත්වා පන අන්තරාපි

චාරිකං පක්කමිතුං ලභන්තීති දස්සනත්ථං ‘‘කෙහි කච භික්ඛකව’’තිආදිමාහ.
බසසංසබ් ත්ථඋත්තානබමවාති. 

පවාරණාක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. චම්මක්ඛන්ධෙං 

කසොණකෙොළිවිසවත්ථුෙථා 

242. චම්මක්ඛන්ධබක – ඉස්සරියාධිපච්චන්ති ඉස්සරභාබවන ච

අධිපතිභාබවනචසමන්නාගතං. රජ්ජන්තිරාජභාවං, රඤ්ඤාකත්තබ් කච්චං

වා. කසොකණො නාම කෙොළිවිකසොති එත්ථ කසොකණොති තස්ස නාමං; 

කෙොළිවිකසොතිබගොත්තං. පාදෙකලසු කලොමානීතිරත්බතසුපාදතබලසුසුඛුමානි
අඤ්ජනවණ්ණානි කම්මචිත්තීකතානි බලොමානි ජාතානි බහොන්ති. බසො කර
පුබ්බ  අසීතිසහස්සානං පුරිසානං බජට්ඨපුරිබසො හුත්වා බතහි සද්ධිං
පච්බචකබුද්ධස්ස වසනට්ඨාබන පණ්ණසාලං කත්වා අත්තබනො සස්සිරිකං
උණ්ණපාවාරකං පච්බචකබුද්ධස්ස පාබදහි අක්කමනට්ඨාබන පාදපුඤ්ඡනිකං 
කත්වාඨබපසි.බතමාසංපනසබ්බ වපච්බචකබුද්ධංඋපට්ඨහිංසු.අයංතස්ස
චබතසඤ්ච අසීතියාගාමිකසහස්සානං පුබ් බයොබගො. 

අසීතිගාමිෙසහස්සානීති බතසු ගාබමසු වසන්තානං කුලපුත්තානං

අසීතිසහස්සානි. කෙනචිකදව ෙරණීකයනාති බකනචි කරණීබයන විය; න
පනස්ස කඤ්චි කරණීයං අත්ථි අඤ්ඤත්ර තස්ස දස්සනා. රාජා කර තානිපි
අසීතිකුලපුත්තසහස්සානි සන්නිපාතාබපන්බතො ‘‘එවං අපරිසඞ්කන්බතො

බසොබණො ආගමිස්සතී’’ති සන්නිපාතාබපසි. දිට්ඨධම්මිකෙ අත්කථති

‘‘කසිවණිජ්ජාදීනි ධම්බමන කත්තබ් ානි, මාතාපිතබරො ධම්බමන

බපොසිතබ් ා’’තිඑවමාදිනානබයනඉධබලොකහිබතඅත්බථඅනුසාසිත්වා. කසො

කනො භගවාති බසො අම්හාකං භගවා තුම්බහ සම්පරායිබක අත්බථ 
අනුසාසිස්සතීතිඅත්බථො. 

භගවන්ෙං පටිකවකදමීති භගවන්තං ජානාබපමි. පාටිොය නිමුජ්ජිත්වාති

බසොපානස්ස බහට්ඨා අඩ්ඪචන්දපාසාබණ නිමුජ්ජිත්වා. යස්ස දානි භන්කෙ

භගවාොලං මඤ්ඤතීතියස්සබතසංහිතකරියත්ථස්සභගවාකාලංජානාති. 

විහාරපච්ඡායායන්තිවිහාරපච්චන්බතඡායායං. සමන්නාහරන්තීතිපසාදවබසන

පුනප්පුනංමනසි කබරොන්ති. භිකයයොකසොමත්ොයාතිභිබයයොබසොමත්තායපුන

විසිට්ඨතරංදස්බසහීති අත්බථො. අන්ෙරධායතීතිඅදස්සනංබහොති. 

කසොණස්සපබ් ජ්ජාෙථා 

243. කලොහිකෙන ඵුකටො කහොතීති බලොහිබතන මක්ඛිබතො බහොති. 

ගවාඝාෙනන්ති යත්ථ ගාබවො හඤ්ඤන්ති, තාදිබසොති අත්බථො. කුසකලො නාම

වීණාය වාදනකුසබලො. වීණාය ෙන්තිස්සකරති වීණාය තන්තියා සබර. 

අච්චායොති අතිආයතා ඛරමුච්ඡිතා. සරවතීති සරසම්පන්නා. ෙම්මඤ්ඤාති

කම්මක්ඛමා. අතිසිථිලාති මන්දමුච්ඡනා. සකම ගුකණ පතිට්ඨිොති මජ්ඣිබම
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සබර ඨබපත්වා මුච්ඡිතා. වීරියසමෙං අධිට්ඨහාති වීරියසම්පයුත්තසමතං

අධිට්ඨාහි, වීරියං සමබථන බයොබජහීති අත්බථො. ඉන්ද්රියානඤ්ච සමෙං

පටිවිජ්ඣාතිසද්ධාදීනං ඉන්ද්රියානං සමතං සමභාවං. තත්ථ සද්ධං පඤ්ඤාය, 

පඤ්ඤඤ්ච සද්ධාය, වීරියං සමාධිනා, සමාධිඤ්ච වීරිබයන බයොජයමාබනො

ඉන්ද්රියානංසමතංපටිවිජ්ඣ. ෙත්ථචනිමිත්ෙං ගණ්හාහීතිතස්මිංසමබථසති, 

බයනආදාබසමුඛබිම්බ බනවනිමිත්බතන උප්පජ්ජිතබ් ං, තංසමථනිමිත්තං

විපස්සනානිමිත්තං මග්ගනිමිත්තං ඵලනිමිත්තඤ්ච ගණ්හාහි, නිබ් ත්බතහීති
අත්බථො. 

244. අඤ්ඤං යාෙකරයයන්තිඅරහාඅහන්තිජානාබපයයං. ඡඨානානීතිඡ

කාරණානි. අධිමුත්කෙොකහොතීති පටිවිජ්ඣිත්වාපච්චක්ඛංකත්වාඨිබතොබහොති. 

කනක්ඛම්මාධිමුත්කෙොතිආදි සබ් ං අරහත්තවබසන වුත්තං. අරහත්තඤ්හි

සබ් කබලබසහි නික්ඛන්තත්තා කනක්ඛම්මං, බතබහව පවිවිත්තත්තා 

පවිකවකෙො,  යාපජ්ජාභාවබතො අ යාපජ්ජං, උපාදානස්ස ඛයන්බත

උප්පන්නත්තා උපාදානක්ඛකයො, තණ්හාක්ඛයන්බත උප්පන්නත්තා 

ෙණ්හක්ඛකයො, සම්බමොහාභාවබතො අසම්කමොකහොතිච වුච්චති. 

කෙවලං සද්ධාමත්ෙෙන්ති පටිබවධරහිතං බකවලං පටිබවධපඤ්ඤාය

අසම්මිස්සං සද්ධාමත්තකං. පටිචයන්ති පුනප්පුනං කරබණන වුඩ්ඪිං. 

වීෙරාගත්ොති මග්ගප්පටිබවබධන රාගස්ස විගතත්තාබයව 

බනක්ඛම්මසඞ්ඛාතං අරහත්තං පටිවිජ්ඣිත්වා ඨිබතො බහොති.

ඵලසමාපත්තිවිහාබරබනව විහරති, තන්නින්නමානබසොබයවබහොතීතිඅත්බථො.
බසසපබදසුපිඑබසවනබයො. 

ලාභසක්ොරසිකලොෙන්ති චතුපච්චයලාභඤ්ච බතසංබයව සුකතභාවඤ්ච

වණ්ණභණනඤ්ච. නිොමයමාකනොති ඉච්ඡමාබනො පත්ථයමාබනො. 

පවිකවොධිමුත්කෙොති විබවබක අධිමුත්බතො අහන්ති එවං අරහත්තං 
 යාකබරොතීතිඅත්බථො. 

සීලබ් ෙපරාමාසන්ති සීලඤ්ච වතඤ්ච පරාමසිත්වා ගහිතගහණමත්තං. 

සාරකෙොපච්චාගච්ඡන්කෙොති සාරභාබවනජානන්බතො. අ යාපජ්ජාධිමුත්කෙොති
අ යාපජ්ජං අරහත්තං  යාකබරොතීති අත්බථො. ඉමිනාවනබයනසබ් වාබරසු
අත්බථොබවදිතබ්බ ො. 

භුසාති ලවන්බතො. කනවස්සචිත්ෙංපරියාදියන්තීතිඑතස්සඛීණාසවස්ස

චිත්තං ගබහත්වා ඨාතුං න සක්බකොන්ති. අමිස්සීෙෙන්ති අමිස්සකතං. 

කබලසාහි ආරම්මබණන සද්ධිං චිත්තං මිස්සං කබරොන්ති, බතසං අභාවා
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අමිස්සීකතං. ඨිෙන්ති පතිට්ඨිතං. ආකනඤ්ජප්පත්ෙන්ති අචලනප්පත්තං. 

වයඤ්චස්සානුපස්සතීති තස්සචිත්තස්ස උප්පාදම්පිවයම්පිපස්සති. 

කනක්ඛම්මං අධිමුත්ෙස්සාති අරහත්තං පටිවිජ්ඣිත්වා ඨිතස්ස.

බසසපබදහිපි අරහත්තබමව කථිතං. උපාදානක්ඛයස්සාති උපබයොගත්බථ

සාමිවචනං. අසම්කමොහඤ්චකචෙකසොතිචිත්තස්සචඅසම්බමොහංඅධිමුත්තස්ස. 

දිස්වාආයෙනුප්පාදන්තිආයතනානංඋප්පාදඤ්චවයඤ්ච දිස්වා. සම්මාචිත්ෙං

විමුච්චතීති සම්මා බහතුනා නබයන ඉමාය විපස්සනාය පටිපත්තියා

ඵලසමාපත්තිවබසන චිත්තං විමුච්චති, නිබ් ානාරම්මබණ අධිමුච්චති. 

සන්ෙචිත්ෙස්සාතිනිබ්බුතචිත්තස්ස. ොදිකනොතිඉට්ඨානිට්බඨඅනුනයපටිබඝහි

අකම්පියත්තාතාදී, තස්ස තාදිබනො. 

දිගුණාදිඋපාහනපටික්කඛපෙථා 

245. අඤ්ඤං  යාෙකරොන්තීති අරහත්තං  යාකබරොන්ති. අත්කථො ච

වුත්කෙොති බයන අරහාති ඤායති, බසො අත්බථො වුත්බතො. සුත්තත්බථො පන

සුත්තවණ්ණනබතොබයව ගබහතබ්බ ො. අත්ො ච අනුපනීකෙොති අහං අරහාති

එවං යඤ්ජනවබසනඅත්තානඋපනීබතො. අථචපනිකධෙච්කචකමොඝපුරිසාති
අඤ්බඤ පන තුච්ඡපුරිසා හසමානා විය අසන්තබමව අඤ්ඤං වචනමත්බතන

සන්තංකත්වා යාකබරොන්ති. එෙපලාසිෙන්තිඑකපටලං. අසීතිසෙටවාකහති

එත්ථ ද්බව සකටභාරා එබකො වාබහොති බවදිතබ්බ ො. සත්ෙහත්ථිෙඤ්ච

අනීෙන්ති එත්ථ ඡ හත්ථිනිබයො එබකො චහත්ථීති ඉදබමකං අනීෙං. ඊදිසානි

සත්ත අනීකානි සත්තහත්ථිකං අනීකං නාම. දිගුණාති ද්විපටලා. තිගුණාති 

තිපටලා. ගණඞ්ගුණූපාහනාතිචතුපටලබතොපට්ඨායවුච්චති. 

සබ් නීලිොදිපටික්කඛපෙථා 

246. සබ් නීලිොතිසබ් ාවනීලිකා.එසනබයො සබ් පීතිොදීසුපි.තත්ථච

නීලිකා උමාපුප්ඵවණ්ණා බහොති, පීතිකා කණිකාරපුප්ඵවණ්ණා, බලොහිතිකා

ජයසුමනපුප්ඵවණ්ණා, මඤ්ජිට්ඨිකා මඤ්ජිට්ඨවණ්ණා එව, කණ්හා

අද්දාරිට්ඨකවණ්ණා, මහාරඞ්ගරත්තා සතපදිපිට්ඨිවණ්ණා, මහානාමරත්තා
සම්භින්නවණ්ණා බහොති පණ්ඩුපලාසවණ්ණා. කුරුන්දියං පන 

‘‘පදුමපුප්ඵවණ්ණා’’ති වුත්තා. එතාසු යංකඤ්චි ලභිත්වා රජනං බචොළබකන
පුඤ්ඡිත්වා වණ්ණං භින්දිත්වා ධාබරතුං වට්ටති. අප්පමත්තබකපි භින්බන
වට්ටතිබයව. 

නීලෙවද්ධිොති යාසං වද්ධාබයව නීලා. එබසවනබයො සබ් ත්ථ. එතාපි

වණ්ණබභදං කත්වා ධාබරතබ් ා. ඛල්ලෙ ද්ධාති පණ්හිපිධානත්ථං තබල

ඛල්ලකං  න්ධිත්වා කතා. පුට ද්ධාති බයොනකඋපාහනා වුච්චති, යා



විනයපිටකෙ මහාවග්ග-අට්ඨෙථා චම්මක්ඛන්ධෙං 
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පටුන 

යාවජඞ්ඝබතොසබ් පාදං පටිච්ඡාබදති. පාලිගුණ්ඨිමාතිපලිගුණ්ඨිත්වාකතා; යා 

උපරි පාදමත්තබමව පටිච්ඡාබදති, න ජඞ්ඝං. තූලපුණ්ණිොති තූලපිචුනා

පූබරත්වා කතා. තිත්තිරපත්තිොති තිත්තිරපත්තසදිසා විචිත්ත ද්ධා. 

කමණ්ඩවිසාණවද්ධිොති කණ්ණිකට්ඨාබනබමණ්ඩකසිඞ්ගසණ්ඨාබන වද්බධ

බයොබජත්වා කතා. අජවිසාණවද්ධිොදීසුපි එබසව නබයො. විච්ඡිොළිොපි
තත්බථව විච්ඡිකනඞ්ගුට්ඨසණ්ඨාබන වද්බධ බයොබජත්වා කතා. 

කමොරපිඤ්ඡපරිසිබ්බිොති තබලසු වා වද්බධසු වා බමොරපිඤ්බඡහි

සුත්තකසදිබසහි පරිසිබ්බිතා. චිත්රාති විචිත්රා; එතාසු යංකඤ්චි ලභිත්වා, සබච

තානි ඛල්ලකාදීනි අපබනත්වා සක්කා බහොන්ති වළඤ්ජිතුං, වළඤ්බජතබ් ා.

බතසුපනසතිවළඤ්ජන්තස්සදුක්කටං. සීහචම්මපරික්ඛටා නාමපරියන්බතසු

චීවබර අනුවාතං විය සීහචම්මං බයොබජත්වා කතා. ලූවෙචම්මපරික්ඛටාති 

පක්ඛිබිළාලචම්මපරික්ඛටා. එතාසුපි යාකාචි ලභිත්වා තං චම්මං අපබනත්වා
ධාබරතබ් ා. 

247. ඔමුක්ෙන්තිපටිමුඤ්චිත්වාඅපනීතං. නවාතිඅපරිභුත්තා. 

අජ්ඣාරාකමඋපාහනපටික්කඛපෙථා 

248. අභිජීවනිෙස්සාති බයන සිප්බපන අභිජීවන්ති, ජීවිකං කප්බපන්ති, 

තස්සකාරණාතිඅත්බථො. ඉධකඛොෙංභික්ඛකවතිඑත්ථතන්ති නිපාතමත්තං, 

ඉධබඛොභික්ඛබවබසොබභයයාථාති අත්බථො. යංතුම්කහතිබයතුම්බහ.අථවා
යදි තුම්බහති වුත්තං බහොති. යදිසද්දස්ස හි අත්බථ අයං නිපාබතො. 

ආචරිකයසූතිආදිම්හි පබ් ජ්ජාචරිබයො, උපසම්පදාචරිබයො, නිස්සයාචාරිබයො, 
උද්බදසාචරිබයොතිඉබමචත්තාබරොපි ඉධආචරියාඑව.අවස්සිකස්සඡබ් ස්බසො

ආචරියමත්බතො.බසොහිචතුවස්සකාබලතං නිස්සායවච්ඡති; එවංඑකවස්සස්ස

සත්තවස්බසො, දුවස්සස්ස අට්ඨවස්බසො, තිවස්සස්ස නවවස්බසො, චතුවස්සස්ස

දසවස්බසො. ඉබමපිආචරියමත්තාඑව. උපජ්ඣායස්සසන්දිට්ඨසම්භත්තාපන

සහායභික්ඛූ, බය වා පන බකචි දසහි වස්බසහි මහන්තතරා බත සබ්බ පි
උපජ්ඣායමත්තා නාම. එත්තබකසු භික්ඛූසු අනුපාහබනසු චඞ්කමන්බතසු
සඋපාහනස්සචඞ්කමබතොආපත්ති. 

249. පාදඛීලා ාකධො නාමපාදබතොඛීලසදිසංමංසංනික්ඛන්තංබහොති. 

251. තිණපාදුොති බයනබකනචිතිබණනකතපාදුකා. හින්ොලපාදුොති

ඛජ්ජූරීපත්බතහි කතපාදුකා; හින්තාලපත්බතහිපි න වට්ටතිබයව. 

ෙමලපාදුොති කමලතිණං නාම අත්ථි, බතන කතපාදුකා; උසීරපාදුකාතිපි

වදන්ති. ෙම් ලපාදුොති උණ්ණාහි කතපාදුකා. අසඞ්ෙමනීයාති භූමියං
සුප්පතිට්ඨිතානිච්චලා අසංහාරියා. 
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252. අඞ්ගජාෙං ඡුපන්තීති අඞ්ගජාබතබනව අඞ්ගජාතං ඡුපන්ති. 

ඔගාකහත්වාමාකරන්තීතිඅන්බතොඋදබකදළ්හංගබහත්වා මාබරන්ති. 

යානාදිපටික්කඛපෙථා 

253. ඉත්ථියුත්කෙනාති බධනුයුත්බතන. පුරිසන්ෙකරනාති පුරිසසාරථිනා. 

පුරිසයුත්කෙනාති බගොණයුත්බතන. ඉත්ථන්ෙකරනාති ඉත්ථිසාරථිනා. 

ගඞ්ගාමහියායාති ගඞ්ගාමහකීළිකාය. පුරිසයුත්ෙං හත්ථවට්ටෙන්ති එත්ථ

පුරිසයුත්තං ඉත්ථිසාරථිවා බහොතු, පුරිසසාරථිවා වට්ටති. හත්ථවට්ටකං පන

ඉත්ථිබයො වා වට්බටන්තු පුරිසා වා, වට්ටතිබයව. යානුග්ඝාකෙනාති යානං

අභිරුහන්තස්ස සබ්බ ො කාබයො චලති තප්පච්චයා. සිවිෙන්ති පීඨකසිවිකං. 

පාටඞ්කින්තිවංබසලග්බගත්වාකතංපටබපොතලිකං. 

254. උච්චාසයනමහාසයනනානීති එත්ථ උච්චාසයනන්ති

පමාණාතික්කන්තං මඤ්චං. මහාසයනන්ති අකප්පියත්ථරණං, ආසන්දීආදීසු 

ආසන්දීති පමාණාතික්කන්තාසනං. පල්ලඞ්කෙොති පාබදසු වාළරූපානි

ඨබපත්වා කබතො. කගොනකෙොති දීඝබලොමබකො මහාබකොජබවො; 

චතුරඞ්ගුලාධිකානි කර තස්ස බලොමානි. චිත්ෙොති වානචිබත්රො

උණ්ණාමයත්ථරබණො. පටිොති උණ්ණාමබයො බසතත්ථරබණො. පටලිොති 

ඝනපුප්ඵබකොඋණ්ණාමයබලොහිතත්ථරබණො; බයොආමලකපට්බටොතිපිවුච්චති. 

තූලිොති පකතිතූලිකාබයව. විෙතිොති සීහ යග්ඝාදිරූපවිචිබත්රො

උණ්ණාමයත්ථරබණො. උද්දකලොමීති එකබතො උග්ගතබලොමං

උණ්ණාමයත්ථරණං; ‘‘උද්ධබලොමී’’තිපි පාබඨො. එෙන්ෙකලොමීති උභබතො

උග්ගතබලොමං උණ්ණාමයත්ථරණං. ෙට්ටිස්සන්ති රතනපරිසිබ්බිතං

බකොබසයයකට්ටිස්සමයං පච්චත්ථරණං. කෙොකසයයන්ති රතනපරිසිබ්බිතං

බකොසියසුත්තමයංපච්චත්ථරණං; සුද්ධබකොබසයයංපනවට්ටති. 

කුත්ෙෙන්ති බසොළසන්නං නාටකත්ථීනං ඨත්වා නච්චනබයොග්ගං

උණ්ණාමයඅත්ථරණං. හත්ථත්ථරඅස්සත්ථරාති හත්ථිඅස්සපිට්ඨීසු

අත්ථරණකඅත්ථරණා එව. රථත්ථකරපි එබසව නබයො. අජිනප්පකවණීති
අජිනචම්බමහි මඤ්චප්පමාබණන සිබ්බිත්වා කතා පබවණී. 

ෙදලීමිගපවරපච්චත්ථරණන්ති කදලීමිගචම්මං නාම අත්ථි, බතන කතං

පවරපච්චත්ථරණං, උත්තමපච්චත්ථරණන්ති අත්බථො. තංකර බසතවත්ථස්ස

උපරිකදලීමිගචම්මංපත්ථරිත්වාසිබ්බිත්වාකබරොන්ති. සඋත්ෙරච්ඡදන්තිසහ

උත්තරච්ඡදබනන; උපරි ද්බධන රත්තවිතාබනන සද්ධින්ති අත්බථො. 

බසතවිතානම්පි බහට්ඨා අකප්පියපච්චත්ථරබණ සති න වට්ටති, අසති පන

වට්ටති. උභකෙොකලොහිෙකූපධානන්ති සීසූපධානඤ්ච පාදූපධානඤ්චාති

මඤ්චස්ස උභබතොබලොහිතකූපධානං, එතං න කප්පති. යං පන එකබමව
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උපධානංඋබභොසුපස්බසසුරත්තංවා බහොති, පදුමවණ්ණංවාචිත්රංවා, සබච

පමාණයුත්තං, වට්ටති.මහාඋපධානංපන පටික්ඛිත්තං. 

සබ් චම්මපටික්කඛපාදිෙථා 

255. දීපිච්ඡාකපොති දීපිබපොතබකො. ඔගුම්ඵියන්තීති භිත්තිදණ්ඩකාදීසු
බවබඨත්වා න්ධන්ති. 

256. අභිනිසීදිතුන්ති අභිනිස්සාය නිසීදිතුං; අපස්සයං කත්වා නිසීදිතුන්ති

අත්බථො. ගිලාකනනභික්ඛුනාසඋපාහකනනාතිඑත්ථ ගිලාබනොනාමබයොන
සක්බකොතිඅනුපාහබනොගාමංපවිසිතුං. 

257. කුරරඝකරති එවංනාමබක නගබර; එබතනස්ස බගොචරගාබමො

වුත්බතො. පපෙකෙ පබ් කෙති පපතනාමබක පබ් බත; එබතනස්ස

නිවාසනට්ඨානං වුත්තං. කසොකණොති තස්ස නාමං. බකොටිඅග්ඝනකං පන 

කණ්ණපිළන්ධනකං ධාබරති, තස්මා ‘‘කුටිකණ්බණො’’ති වුච්චති; 

බකොටිකණ්බණොති අත්බථො. පාසාදිෙන්ති පසාදජනකං. පසාදනීයන්ති ඉදං

තස්බසව අත්ථබවවචනං. උත්ෙමදමථසමථන්තිඋත්තමං දමථඤ්ච සමථඤ්ච

පඤ්ඤඤ්ච සමාධිඤ්ච කායූපසමඤ්ච චිත්තූපසමඤ්චාතිපි අත්බථො. දන්ෙන්ති 

සබ්බ සං විසූකායිකවිප්ඵන්දිතානං උපච්ඡින්නත්තා දන්තං; ඛීණකබලසන්ති

අත්බථො. ගුත්ෙන්ති සංවරගුත්තියා ගුත්තං. සන්තින්ද්රියන්ති යතින්ද්රියං. 

නාගන්ති ආගුවිරහිතං. තිණ්ණං කම වස්සානං අච්චකයනාති මම

පබ් ජ්ජාදිවසබතො පට්ඨාය තිණ්ණං වස්සානං අච්චබයන. උපසම්පදං

අලත්ථන්ති අහං උපසම්පදං අලභිං. ෙණ්හත්ෙරාති කණ්හමත්තිකුත්තරා; 

උපරි වඩ්ඪිතකණ්හමත්තිකාති අත්බථො. කගොෙණ්ටෙහොති ගුන්නං ඛුබරහි
අක්කන්තභූමිබතො සමුට්ඨිබතහි බගොකණ්ටබකහි උපහතා. බත කර

බගොකණ්ටබක එකපටලිකා උපාහනා රක්ඛිතුං න සක්බකොන්ති; එවං ඛරා

බහොන්ති. එරගූ, කමොරගූ, මජ්ජාරූ, ජන්තූති ඉමා චතස්බසොපි තිණජාතිබයො; 

එබතහිකටසාරබකචතට්ටිකාබයොචකබරොන්ති.එත්ථ එරගූති එරකතිණං; තං

ඔළාරිකං. බමොරගූතිණං තම් සීසං මුදුකං සුඛසම්ඵස්සං, බතන කතතට්ටිකා
නිපජ්ජිත්වා වුට්ඨිතමත්බත පුන උද්ධුමාතා හුත්වා තිට්ඨති. මජ්ජාරුනා

සාටබකපි කබරොන්ති. ජන්තුස්ස මණිසදිබසො වණ්බණො බහොති. කසනාසනං

පඤ්ඤකපසීති භිසිං වා කටසාරකං වා පඤ්ඤබපසි; පඤ්ඤබපත්වා ච පන
බසොණස්ස ආබරොබචති – ‘‘ආවුබසො සත්ථා තයා සද්ධිං එකාවාබස

වසිතුකාබමො, ගන්ධකුටියංබයවබතබසනාසනංපඤ්ඤත්ත’’න්ති. 

258. අයං ඛ්වස්ස ොකලොති අයං බඛො කාබලො භබවයය. පරිදස්සීති

පරිදස්බසසි. ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච වබදයයාසීති යං බම උපජ්ඣාබයො ජානාබපසි, 
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තස්සඅයංකාබලොභබවයය, හන්දදානිආබරොබචමිතංසාසන’’න්ති අයබමත්ථ
අධිප්පාබයො. 

259. විනයධරපඤ්චකමනාති අනුස්සාවනාචරියපඤ්චබමන. අනුජානාමි

භික්ඛකව සබ් පච්චන්තිකමසු ජනපකදසු ගුණඞ්ගුණූපාහනන්ති එත්ථ
මනුස්සචම්මං ඨබපත්වා බයන බකනචි චම්බමන උපාහනා වට්ටති.

උපාහනබකොසකසත්ථබකොසකකුඤ්චිකබකොසබකසුපි එබසවනබයො. චම්මානි 

අත්ථරණානීති එත්ථ පන යංකඤ්චි එළකචම්මං අජචම්මඤ්ච අත්ථරිත්වා 
නිපජ්ජිතුංවානිසීදිතුංවාවට්ටති.මිගචම්බමඑණීමිබගොවාතමිබගොපසදමිබගො 
කුරඞ්ගමිබගො මිගමාතුබකො බරොහිතමිබගොති එබතසංබයව චම්මානි වට්ටන්ති.
අඤ්බඤසංපන– 

මක්කබටොකාළසීබහොච, සරබභොකදලීමිබගො; 

බයචවාළමිගාබකචි, බතසංචම්මංනවට්ටති. 

තත්ථ වාෙමිගාති සීහ යග්ඝඅච්ඡතරච්ඡා; න බකවලඤ්ච එබතසංබයව, 

බයසං පන චම්මං වට්ටතීති වුත්තං, බත ඨබපත්වා අවබසසා අන්තමබසො
බගොමහිංසසසබිළාරාදබයොපි සබ්බ  ඉමස්මිං අත්බථ වාළමිගාත්බවව

බවදිතබ් ා. එබතසඤ්හි සබ්බ සං චම්මංන වට්ටති. න ොව ෙං ගණනූපගං

යාවනහත්ථංගච්ඡතීතියාවආහරිත්වාවානදින්නං, තුම්හාකංභන්බතචීවරං

උප්පන්නන්ති පහිණිත්වා වා නාබරොචිතං, තාව ගණනං න උබපති. සබච

අනධිට්ඨිතං, වට්ටති; අධිට්ඨිතඤ්ච ගණනං න උබපතීති අත්බථො. යදා පන

ආබනත්වා වාදින්නංබහොති, උප්පන්නන්තිවාසුතං, තබතොපට්ඨායදසාහබමව
පරිහාරංලභතීති. 

චම්මක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. කභසජ්ජක්ඛන්ධෙං 

පඤ්චකභසජ්ජාදිෙථා 

260. බභසජ්ජක්ඛන්ධබක – සාරදිකෙන ආ ාකධනාති සරදකාබල

උප්පන්බනනපිත්තා ාබධන, තස්මිඤ්හිකාබලවස්බසොදබකනපිබතබමන්ති, 

කද්දමම්පි මද්දන්ති, අන්තරන්තරා ආතබපොපි ඛබරො බහොති, බතන බතසං

පිත්තං බකොට්ඨබ්භන්තරගතං බහොති. ආහාරත්ථඤ්ච ඵකරයයාති ආහාරත්ථං
සාබධයය. 

261. නච්ඡාකදන්තීති න ජිරන්ති, න වාතබරොගං පටිප්පස්සම්බභතුං 

සක්බකොන්ති. කසකනසිොනීති සිනිද්ධානි. භත්ොච්ඡාදකෙනාති භත්තං
අබරොචිබකන. 

262. අච්ඡවසන්තිආදීසු නිස්සග්ගියවණ්ණනායං වුත්තනබයබනව

විනිච්ඡබයො බවදිතබ්බ ො. ොකල පටිග්ගහිෙන්තිආදීසු මජ්ඣන්හිබක 

අවීතිවත්බත පටිග්ගබහත්වා පචිත්වා පරිස්සාබවත්වා චාති අත්බථො. 

කෙලපරිකභොකගන පරිභුඤ්ජිතුන්ති සත්තාහකාලිකබතලපරිබභොබගන
පරිභුඤ්ජිතුං. 

263. මූලකභසජ්ජාදිවිනිච්ඡබයොපිඛුද්දකවණ්ණනායංවුත්බතොබයව.තස්මා 

ඉධයංයංපුබ්බ අවුත්තංතංතබදවවණ්ණයිස්සාම. වචත්ෙන්තිබසතවචං. 

නිසදංනිසදකපොෙෙන්ති පිසනසිලාචපිසනබපොබතොච. ඵග්ගවන්තිලතාජාති. 

නත්ෙමාලන්ති කරඤ්ජං. හිඞ්ගුහිඞ්ගුජතුහිඞ්ගුසිපාටිො හිඞ්ගුජාතිබයොබයව. 

ෙෙෙෙපත්තිෙෙපණ්ණිකයො ලාඛාජාතිබයො. 

සාමුද්දන්ති සමුද්දතීබර වාලුකා විය සන්තිට්ඨති. ොෙකලොණන්ති

පකතිබලොණං. සින්ධවන්ති බසතවණ්ණං පබ් බත උට්ඨහති. උබ්භිදන්ති

භූමිබතො අඞ්කුරං උට්ඨහති. බිලන්ති දබ් සම්භාබරහි සද්ධිං පචිතං, තං
රත්තවණ්ණං. 

264-6. ොකයො වා දුග්ගන්කධොති කස්සචි අස්සාදීනං විය කායගන්බධො

බහොති, තස්සාපි සිරීසබකොසුම් ාදිචුණ්ණානි වා ගන්ධචුණ්ණානි වා සබ් ානි

වට්ටන්ති. ඡෙණන්ති බගොමයං. රජනනිප්පක්ෙන්ති රජනකසටං.

පාකතිකචුණ්ණම්පි බකොට්බටත්වා උදබකන බතබමත්වා න්හායිතුං වට්ටති; 
එතම්පිරජනනිප්පක්කසඞ්බඛපබමවගච්ඡති. 



විනයපිටකෙ මහාවග්ග-අට්ඨෙථා කභසජ්ජක්ඛන්ධෙං 
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ආමෙමංසඤ්ච ඛාදි ආමෙකලොහිෙඤ්ච පිවීති න තං භික්ඛු ඛාදි න පිවි, 

අමනුස්බසො ඛාදිත්වාචපිවිත්වාචපක්කන්බතො, බතනවුත්තං– ‘‘තස්සබසො
අමනුස්සිකා ාබධො පටිප්පස්සම්භී’’ති. 

අඤ්ජනන්ති සබ් සඞ්ගාහිකවචනබමතං. ොේඤ්ජනන්ති එකා

අඤ්ජනජාති. රසඤ්ජනං නානාසම්භාබරහි කතං. කසොෙඤ්ජනන්ති 

නදීබසොතාදීසු උප්පජ්ජනකං අඤ්ජනං. කගරුකෙො නාම සුවණ්ණබගරුබකො. 

ෙපල්ලන්ති දීපසිඛබතො ගහිතමසි. අඤ්ජනූපපිංසකනහීති අඤ්ජබනන සද්ධිං

එකබතොපිංසිතබ්බ හි, නහි කඤ්චිඅඤ්ඤනූපපිංසනංනවට්ටති. චන්දනන්ති 

බලොහිතචන්දනාදිකංයංකඤ්චි. ෙගරාදීනිපාකටානි, අඤ්ඤානිපි නීලුප්පලාදීනි
වට්ටන්තිබයව. 

අට්ඨිමයන්ති මනුස්සට්ඨිං ඨබපත්වා අවබසසඅට්ඨිමයං. දන්ෙමයන්ති

හත්ථිදන්තාදිසබ් දන්තමයං. විසාණමකයපි අකප්පියං නාම නත්ථි, 

නෙමයාදබයො එකන්තකප්පියාබයව. සලාෙට්ඨානියන්ති යත්ථ සලාකං

ඔදහන්ති, තං සුසිරදණ්ඩකං වා ථවිකං වා අනුජානාමීති අත්බථො. 

අංස ද්ධකෙොති අඤ්ජනිත්ථවිකාය අංස ද්ධබකො. යමෙනත්ථුෙරණින්ති
සමබසොතාහි ද්වීහිපනාළිකාහිඑකංනත්ථුකරණිං. 

267. අනුජානාමි භික්ඛකව කෙලපාෙන්ති යංකඤ්චි බභසජ්ජපක්ඛිත්තං 

සබ් ංඅනුඤ්ඤාතබමවබහොති. අතිපක්ඛිත්ෙමජ්ජානීතිඅතිවිය ඛිත්තමජ්ජානි; 

 හුංමජ්ජංපක්ඛිපිත්වාබයොජිතානීතිඅත්බථො. 

අඞ්ගවාකෙොති හත්ථපාබද වාබතො. සම්භාරකසදන්ති

නානාවිධපණ්ණභඞ්ගබසදං. මහාකසදන්ති මහන්තං බසදං; බපොරිසප්පමාණං
ආවාටං අඞ්ගාරානං පූබරත්වා පංසුවාලිකාදීහි පිදහිත්වා තත්ථ නානාවිධානි
වාතහරණපණ්ණානි සන්ථරිත්වා බතලමක්ඛිබතන ගත්බතන තත්ථ
නිපජ්ජිත්වා සම්පරිවත්තන්බතන සරීරං බසබදතුං අනුජානාමීති අත්බථො. 

භඞ්කගොදෙන්තිනානාපණ්ණභඞ්ගකුථිතං උදකං; බතහිපණ්බණහිචඋදබකන

ච සිඤ්චිත්වා සිඤ්චිත්වා බසබදතබ්බ ො. උදෙකෙොට්ඨෙන්ති උදකබකොට්බඨ
චාටිං වා බදොණිං වා උණ්බහොදකස්ස පූබරත්වා තත්ථ පවිසිත්වා
බසදකම්මකරණංඅනුජානාමීතිඅත්බථො. 

පබ් වාකෙො කහොතීති පබ්බ  පබ්බ  වාබතො විජ්ඣති. කලොහිෙං

කමොකචතුන්තිසත්ථබකනබලොහිතං බමොබචතුං. පජ්ජංඅභිසඞ්ඛරිතුන්තිබයන 

ඵාලිතපාදා පාකතිකා බහොන්ති; තං නාළිබකරාදීසු නානාබභසජ්ජානි

පක්ඛිපිත්වාපජ්ජං අභිසඞ්ඛරිතුං; පාදානංසප්පායබභසජ්ජංපචිතුන්තිඅත්බථො. 

තිලෙක්කෙන අත්කථොති පිට්බඨහි තිබලහි අත්බථො. ෙ ළිෙන්ති වණමුබඛ



විනයපිටකෙ මහාවග්ග-අට්ඨෙථා කභසජ්ජක්ඛන්ධෙං 
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සත්තුපිණ්ඩං පක්ඛිපිතුං. සාසපකුඩ්කඩනාති සාසපපිට්බඨන. වඩ්ඪමංසන්ති

අධිකමංසං ආණි විය උට්ඨහති. කලොණසක්ඛරිොය ඡින්දිතුන්ති ඛුබරන

ඡින්දිතුං. විොසිෙන්ති බතලරුන්ධනපිබලොතිකං. සබ් ං වණපටිෙම්මන්ති

යංකඤ්චිවණපරිකම්මංනාමඅත්ථි; සබ් ංඅනුජානාමීති අත්බථො. 

268. සාමං ගකහත්වාති ඉදං න බකවලං සප්පදට්ඨස්බසව, අඤ්ඤස්මිම්පි 

දට්ඨවිබස සති සාමං ගබහත්වා පරිභුඤ්ජිතබ් ං; අඤ්බඤසු පන කාරබණසු

පටිග්ගහිතබමව වට්ටති. ෙකෙො න පුන පටිග්ගකහෙබ්ක ොති සබච

භූමිප්පත්බතො, පටිග්ගබහතබ්බ ො; අප්පත්තංපනගබහතුංවට්ටති. 

269. ඝරදින්නො ාකධොති වසීකරණපානකසමුට්ඨිතබරොබගො. 

සීොකලොළින්ති නඞ්ගබලන කසන්තස්ස ඵාබල ලග්ගමත්තිකං උදබකන 
ආබලොබළත්වාපාබයතුංඅනුජානාමීතිඅත්බථො. 

දුට්ඨගහණිකෙොති විපන්නගහණිබකො; කච්බඡන උච්චාබරො නික්ඛමතීති

අත්බථො. ආමිසඛාරන්ති සුක්බඛොදනං ඣාබපත්වා තාය ඡාරිකාය පග්ඝරිතං

ඛාබරොදකං. මුත්ෙහරීෙෙන්ති බගොමුත්තපරිභාවිතං හරීතකං. 

අභිසන්නොකයොති උස්සන්නබදොසකාබයො. අච්ඡෙඤ්ජියන්ති

තණ්ඩුබලොදකමණ්බඩො. අෙටයුසන්ති අසිනිද්බධො මුග්ගපචිතපානීබයො. 

ෙටාෙටන්තිබසොවබධොතසිනිද්බධො. පටිච්ඡාදනීකයනාතිමංසරබසන. 

ගුොදිඅනුජානනෙථා 

272. සකච භික්ඛකව පක්ොපි මුග්ගා ජායන්තීති පක්කා මුග්ගා සබචපි 

ජායන්ති, යථාසුඛංපරිභුඤ්ජිතබ් ා.පක්කත්තාහිබතකප්පියාඑව. 

274. අන්කෙොවුත්ථන්ති අකප්පියකුටියං වුත්ථං. සාමං පක්ෙන්ති එත්ථ
යංකඤ්චි ආමිසං භික්ඛුබනො පචිතුං න වට්ටති. සබචපිස්ස උණ්හයාගුයා 

සුලසිපණ්ණානිවාසිඞ්ගිබවරංවාබලොණංවාපක්ඛිපන්ති, තම්පිචාබලතුංන

වට්ටති, ‘‘යාගුං නිබ් ාබපමී’’ති පන චාබලතුං වට්ටති. උත්තණ්ඩුලභත්තං

ලභිත්වාපි පිදහිතුංනවට්ටති.සබචපනමනුස්සාපිදහිත්වාවබදන්ති, වට්ටති; 

‘‘භත්තං වා මා නිබ් ායතූ’’ති පිදහිතුං වට්ටති. ඛීරතක්කාදීසු පන සකං 

කුථිබතසුඅග්ගිංදාතුංවට්ටති, පුනපාකස්සඅනුඤ්ඤාතත්තා. උක්ෙපිණ්ඩොපි

ඛාදන්තීතිබිළාමූසිකබගොධාමඞ්ගුසාඛාදන්ති. දමොතිවිඝාසාදා. 

276. ෙකෙොනීහටන්තියත්ථනිමන්තිතාභුඤ්ජන්ති, තබතොනීහටං. 
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278. වනට්ඨං කපොක්ඛරට්ඨන්ති වබන බචව පදුමිනිගච්බඡ ච ජාතං. 

අබීජන්තිතරුණඵලං, යස්ස බීජංන අඞ්කුරං ජබනති. නිබ් ට්ටබීජන්ති බීජං
නිබ් ට්බටත්වාඅපබනත්වා පරිභුඤ්ජිතබ් කංඅම් පනසාදි. 

279. දුකරොපකයොවකණොතිදුක්බඛනරුහති, දුක්බඛනපාකතිබකොබහොතීති

අත්බථො. දුප්පරිහාරං සත්ථන්ති සම් ාබධ දුක්බඛන සත්ථං පරිහබරයයං. 

සත්ථෙම්මං වා වත්ථිෙම්මං වාති යථාපරිච්ඡින්බන ඔකාබස බයන බකනචි
සත්බථනවාසූචියාවාකණ්ටබකනවාසත්තිකායවා පාසාණසක්ඛලිකායවා

නබඛන වා ඡින්දනං වා ඵාලනං වා විජ්ඣනං වා බලඛනං වා න කාතබ් ං; 
සබ් ඤ්බහතං සත්ථකම්මබමව බහොති. බයන බකනචි පන චම්බමන වා

වත්බථන වා වත්ථිපීළනම්පි න කාතබ් ං; සබ් ඤ්බහතං වත්ථිකම්මබමව

බහොති. එත්ථ ච සම් ාධස්ස සාමන්ො ද්වඞ්ගුලාති ඉදං සත්ථකම්මංබයව
සන්ධාය වුත්තං.වත්ථිකම්මංපනසම් ාබධබයව පටික්ඛිත්තං.තත්ථපන ඛාරං

ආදාතුං බයන බකනචි රජ්ජුබකන වා  න්ධිතුං වට්ටති. යදි බතන ඡිජ්ජති, 

සුච්ඡින්නං. අණ්ඩවුඩ්ඪිබරොබගපි සත්ථකම්මං න වට්ටති, තස්මා අණ්ඩං
ඵාබලත්වා බීජානි උද්ධරිත්වා ‘‘අබරොගං කරිස්සාමී’’ති න කත්තබ් ං. 
අග්ගිතාපනබභසජ්ජාලිම්පබනසු පන පටික්බඛබපො නත්ථි. වච්චමග්බග

බභසජ්ජමක්ඛිතා ආදානවට්ටිවාබවළුනාළිකාවාවට්ටති, යායඛාරකම්මංවා

කබරොන්ති, බතලංවා පබවබසන්ති. 

280. පවත්ෙමංසන්ති මතස්ස මංසං. මාඝාකෙොති තං දිවසං න ලබ්භා

බකනචි කඤ්චි ජීවිතා බවොබරොබපතුං. කපොත්ථනිෙන්ති මංසච්බඡදනසත්ථකං

වුච්චති. කිම්පිමායාතිකම්පිඉමාය. නභගවා උස්සහතීතිනභගවාසක්බකොති. 

යත්ර හි නාමාති යස්මා නාම. පටිකවක්ඛීති වීමංසි; පටිපුච්ඡීති වුත්තං බහොති. 

අප්පටිකවක්ඛිත්වාති අප්පටිපුච්ඡිත්වා. සබච පන අසුකමංසන්ති ජානාති, 

පටිපුච්ඡනකච්චංනත්ථි, අජානන්බතනපනපුච්ඡිත්වාව ඛාදිතබ් ං. 

හත්ථිමංසාදිපටික්කඛපෙථා 

281. සුනඛමංසන්ති එත්ථ අරඤ්ඤබකොකා නාම සුනඛසදිසා බහොන්ති, 

බතසංමංසංවට්ටති.බයොපනගාමසුනඛියාවාබකොබකනබකොකසුනඛියාවා

ගාමසුනබඛන සංබයොගා උප්පන්බනො, තස්ස මංසංන වට්ටති, බසො හිඋභයං

භජතීති. අහිමංසන්ති කස්සචි අපාදකස්ස දීඝජාතිකස්ස මංසං න වට්ටති. 

සීහමංසාදීනිපාකටාබනව. 

එත්ථ ච මනුස්සමංසං සජාතිතාය පටික්ඛිත්තං, හත්ථිඅස්සමංසං 

රාජඞ්ගතාය, සුනඛමංසඤ්ච අහිමංසඤ්ච පටිකූලතාය, සීහමංසාදීනි පඤ්ච
අත්තබනො අනුපද්දවත්ථායාති.ඉබමසංමනුස්සාදීනං දසන්නංමංසම්පිඅට්ඨිපි
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බලොහිතම්පි චම්මම්පි බලොමම්පි සබ් ං න වට්ටති, යංකඤ්චි ඤත්වා වා

අඤත්වා වා ඛාදන්තස්ස ආපත්තිබයව. යදා ජානාති, තදා බදබසතබ් ා.

‘‘අපුච්ඡිත්වා ඛාදිස්සාමී’’ති ගණ්හබතො පටිග්ගහබණ දුක්කටං, ‘‘පුච්ඡිත්වා
ඛාදිස්සාමී’’ති ගණ්හබතො අනාපත්ති. උද්දිස්ස කතං පන ජානිත්වා

ඛාදන්තස්බසවආපත්ති, පච්ඡාජානන්බතොආපත්තියාන කාබරතබ්බ ොති. 

යාගුමධුකගොෙොදිෙථා 

282. එෙත්ෙකෙොති එකබකො, නත්ථි බම දුතිබයොති අත්බථො. පහූෙං

යාගුඤ්චමධුකගොෙෙඤ්චපටියාදාකපත්වාතිබසොකර සතසහස්සංවයංකත්වා
පටියාදාබපසි.අනුබමොදනාගාථාපරිබයොසාබන‘‘පත්ථයතංඉච්ඡත’’න්ති පදානං
‘‘අලබමව දාතු’’න්ති ඉමිනා සම් න්බධො. සබච පන ‘‘පත්ථයතා ඉච්ඡතා’’ති

පාබඨො අත්ථි, බසොබයවගබහතබ්බ ො. 

283. කභොජ්ජයාගුන්තියාපවාරණංජබනති. යදග්කගනාතියංආදිංකත්වා. 

සග්ගා කෙ ආරද්ධාති සග්ගනිබ් ත්තකපුඤ්ඤං උපචිතන්ති අත්බථො. 

යථාධම්කමො ොකරෙබ්ක ොති පරම්පරබභොජබනන කාබරතබ්බ ො, 
බභොජ්ජයාගුයාහිපවාරණා බහොතීති. 

284. නාහං ෙං ෙච්චානාතිතස්මිං කර අවසිට්ඨගුබළ බදවතා සුඛුබමොජං 

පක්ඛිපිංසු, සා අඤ්බඤසං පරිණාමං න ගච්ඡති, තස්මා එවමාහ. ගිලානස්ස

ගුෙන්ති තථාරූබපන  යාධිනා ගිලානස්ස පච්ඡාභත්තං ගුළං අනුජානාමීති
අත්බථො. 

පාටලිගාමවත්ථුෙථා 

285. සබ් සන්ථරින්ති යථාසබ් ංසන්ථතංබහොති, එවං. 

286. සුනිධවස්සොරාති සුනිබධො ච වස්සකාබරො ච ද්බව බ්රාහ්මණා 

මගධරඤ්බඤොමහාමත්තාමහාමච්චා. වජ්ජීනංපටි ාහායාති වජ්ජිරාජකුලානං

ආයමුඛපච්ඡින්දනත්ථං. වත්ථූනීති ඝරවත්ථූනි. චිත්ොනිනමන්තිනිකවසනානි

මාකපතුන්ති තා කර බදවතා වත්ථුවිජ්ජාපාඨකානං සරීබර අධිමුච්චිත්වා එවං

චිත්තානි නාබමන්ති. කස්මා? අම්හාකං යථානුරූපං සක්කාරං කරිස්සන්තීති

අත්බථො. ොවතිංකසහීති බලොබක කර සක්කං බදවරාජානං විස්සකම්මඤ්ච

උපාදාය තාවතිංසා පණ්ඩිතාති සද්බදො අබ්භුග්ගබතො, බතබනවාහ

තාවතිංබසහීති, තාවතිංබසහි සද්ධිං මන්බතත්වා විය මාබපන්තීති අත්බථො. 

යාවො අරියං ආයෙනන්ති යත්තකං අරියමනුස්සානං ඔසරණට්ඨානං නාම

අත්ථි. යාවො වණිප්පකථොති යත්තකං වාණිජානං ආභතභණ්ඩස්ස

රාසිවබසබනව කයවික්කයට්ඨානං නාම අත්ථි. ඉදං අග්ගනගරන්ති බතසං
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අරියායතනවණිප්පථානං ඉදං අග්ගනගරං භවිස්සති. පුටකභදනන්ති

පුටබභදනට්ඨානං බමොචනට්ඨානන්ති වුත්තං බහොති. අග්ගිකෙො වාතිආදීසු

සමුච්චයත්බථො වා සද්බදො. තත්ර හි එකස්ස බකොට්ඨාසස්ස අග්ගිබතො, එකස්ස

උදකබතො, එකස්සඅබ්භන්තරබතො, අඤ්ඤමඤ්ඤබභදා අන්තරාබයොභවිස්සති. 

උළුම්පන්ති පාරගමනත්ථාය ආණිබයො ආබකොබටත්වා කතං. කුල්ලන්ති
වල්ලිආදීහි න්ධිත්වා කතං. 

අණ්ණවන්ති සබ් න්තිබමන පරිච්බඡබදන බයොජනමත්තං ගම්භීරස්ස ච

පුථුල්ලස්සචඋදකට්ඨානස්බසතංඅධිවචනං. සරන්තිඉධනදීඅධිප්බපතා.ඉදං

වුත්තං බහොති – බය ගම්භීරං විත්ථතං තණ්හාසරං තරන්ති, බත
අරියමග්ගසඞ්ඛාතං බසතුං කත්වාන විසජ්ජ පල්ලලානි අනාමසිත්වාව

උදකභරිතානි නින්නට්ඨානානි; අයං පන ඉදං අප්පමත්තකං උදකං

උත්තරිතුකාබමොපි කුල්ලඤ්හි පරිජබනො  න්ධති, බුද්ධා පන බුද්ධසාවකා ච
විනාඑවකුල්බලනතිණ්ණාබමධාවිබනොජනාති. 

287. අනනුක ොධාති අබුජ්ඣබනන. සන්ධාවිෙන්ති භවබතො භවං

ගමනවබසන සන්ධාවිතං. සංසරිෙන්ති පුනප්පුනං ගමනවබසන සංසරිතං. 

මමඤ්කචවතුම්හාෙඤ්චාතිමයාචතුම්බහහි ච.අථවා සන්ධාවිෙංසංසරිෙන්ති
සන්ධාවනං සංසරණංමමඤ්බචව තුම්හාකඤ්ච අබහොසීතිඑවබමත්ථ අත්බථො

දට්ඨබ්බ ො. සංසිෙන්ති සංසරිතං. භවකනත්ති සමූහොති භවබතො භවගමනා
සන්ධාවනාතණ්හාරජ්ජුසුට්ඨුහතාඡින්නාඅප්පවත්තිකතා. 

289. නීලාති ඉදං සබ් සඞ්ගාහකං. නීලවණ්ණාතිආදි තස්බසව

විභාගදස්සනත්ථං. තත්ථ න බතසං පකතිවණ්ණා නීලා, නීලවිබලපනානං 

විචිත්තතාවබසබනතංවුත්තං. පටිවට්කටසීතිපහාබරසි. සාහාරං දජ්කජයයාථාති

සජනපදං දබදයයාථ. අඞ්ගුලිං කඵොකටසුන්ති අඞ්ගුලිං චාබලසුං. අම් ොයාති 

ඉත්ථිකාය. ඔකලොකෙථාති පස්සථ. අපකලොකෙථාති පුනප්පුනං පස්සථ. 

උපසංහරථාති උපබනථ.ඉමංලිච්ඡවිපරිසංතුම්හාකංචිත්බතනතාවතිංසපරිසං

හරථ, තාවතිංසස්සසමකං කත්වාපස්සථාතිඅත්බථො. 

සීහකසනාපතිවත්ථුආදිෙථා 

290. ධම්මස්ස ච අනුධම්මං  යාෙකරොන්තීති භගවතා වුත්තකාරණස්ස 

අනුකාරණංකබථන්ති. සහධම්මිකෙොවාදානුවාකදොතිඅපබරහි වුත්තකාරබණන
සකාරබණො හුත්වා තුම්හාකං වාබදො විඤ්ඤුගරහිතබ් ං කාරණං බකොචි 

අප්පමත්තබකොපි කං න ආගච්ඡති. ඉදං වුත්තං බහොති ‘‘කං සබ් කාබරනාපි

තුම්හාකං වාබද ගාරය්හකාරණංනත්ථී’’ති. අනබ්භක්ඛාතුොමාති අභිභවිත්වා
නආචික්ඛිතුකාමා. 
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293. අනුවිච්චොරන්ති අනුවිදිත්වා චින්බතත්වා තුලයිත්වා කාතබ් ං 

කබරොහීති වුත්තං බහොති. ඤාෙමනුස්සානන්ති බලොබක පාකටානං. සාධු

කහොතීති සුන්දරං බහොති. පටාෙංපරිහකරයුන්තිපටාකංඋක්ඛිපිත්වානගබර

බඝොසන්තා ආහිණ්බඩයයං. කස්මා? ‘‘එවං බනො අම්හාකං මහන්තභාබවො

භවිස්සතී’’ති. ඔපානභූෙන්තිපටියත්තඋදපාබනොවියඨිතං. කුලන්තිනිබවසනං. 

දාෙබ් ං මඤ්කඤයයාසීති මා ඉබමසං බදයයධම්මං උපච්ඡින්දිත්ථ, 

සම්පත්තානඤ්හි දාතබ් බමවාතිඔවදති. ඔොකරොතිඅවකාබරොලාමකභාබවො. 

සාමුක්ෙංසිොතිඅත්තනාබයවඋද්ධරිත්වාගහිතා; අසාධාරණං අඤ්බඤසන්ති

අත්බථො. උද්දිස්සෙෙන්තිඋද්දිසිත්වා කතං. 

294. පටිච්චෙම්මන්ති අත්තානං පටිච්ච කතන්ති අත්බථො. අථ වා 

පටිච්චෙම්මන්ති නිමිත්තකම්මස්බසතං අධිවචනං, තං පටිච්චකම්මං එත්ථ

අත්ථීති මංසම්පි පටිච්චකම්මන්ති වුත්තං. බයො හි එවරූපං මංසං පරිභුඤ්ජති, 

බසොපිතස්සකම්මස්සදායාබදොබහොති, වධකස්සවියතස්සාපි පාණඝාතකම්මං

බහොතීති අධිප්පාබයො. ජිරිදන්තිති ජිරන්ති අබ්භාචික්ඛන්තා න ජිරන්ති, 

අබ්භක්ඛානස්ස අන්තං න ගච්ඡන්තීති අත්බථො. තිකෙොටිපරිසුද්ධෙථා 
සඞ්ඝබභදසික්ඛාපදවණ්ණනායංවුත්තා. 

ෙප්පියභූමිඅනුජානනෙථා 

295. සෙටපරිවට්ටන්ති සකබටහි පරික්බඛපං විය කත්වා අච්ඡන්ති. 

පච්චන්තිමන්ති අභිලාපමත්තබමතං ‘‘යං සඞ්බඝො ආකඞ්ඛතී’’ති වුත්තත්තා

පනධුරවිහාබරොපිසම්මන්නිතුංවට්ටති, කම්මවාචං අවත්වාඅපබලොකබනනාපි

වට්ටතිබයව. ොකෙොරවසද්දන්ති තත්ථ තත්ථ පවිට්ඨානං ආමිසඛාදනත්ථාය

අනුප්පබගබයව සන්නිපතිතානං කාකානං ඔරවසද්දං. යකසොකජො නාම
කපිලසුත්තපරිබයොසාබනපබ් ජිතානංපඤ්චන්නං සතානංඅග්ගපුරිබසො. 

උස්සාවනන්තිෙන්තිආදීසු උස්සාවනන්තිකා තාව එවං කත්තබ් ා. බයො

ථම්භානංවාඋපරිභිත්තිපාබදවා නිඛනිත්වාවිහාබරොකරියති, තස්සබහට්ඨා
ථම්භපටිච්ඡකා පාසාණා භූමිගතිකා එව. පඨමථම්භං පන පඨමභිත්තිපාදං වා

පතිට්ඨාබපන්බතහි හූහිසම්පරිවාබරත්වා ‘‘කප්පියකුටිංකබරොම, කප්පියකුටිං
කබරොමා’’ති වාචං නිච්ඡාබරන්බතහි මනුස්බසසු උක්ඛිපිත්වා
පතිට්ඨාබපන්බතසුආමසිත්වාවාසයංඋක්ඛිපිත්වාවාථම්බභවා භිත්තිපාබදො
වාපතිට්ඨාබපතබ්බ ො.කුරුන්දිමහාපච්චරීසුපන‘‘කප්පියකුටි කප්පියකුටී’’ති
වත්වාපතිට්ඨාබපතබ් න්තිවුත්තං.අන්ධකට්ඨකථායං‘‘සඞ්ඝස්ස කප්පියකුටිං
අධිට්ඨාමී’’ති වුත්තං. තං පන අවත්වාපි අට්ඨකථාසු වුත්තනබයන වුත්බත 

බදොබසො නත්ථි. ඉදං පබනත්ථ සාධාරණලක්ඛණං, ථම්භපතිට්ඨානඤ්ච
වචනපරිබයොසානඤ්ච සමකාලං වට්ටති. සබචහි අනිට්ඨිබත වචබනථම්බභො 
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පතිට්ඨාති, අප්පතිට්ඨිබතවාතස්මිංවචනංනිට්ඨාති, අකතාබහොතිකප්පියකුටි. 

බතබනව මහාපච්චරියං වුත්තං – ‘‘ හූහි සම්පරිවාබරත්වා වත්තබ් ං, 
අවස්සඤ්හි එත්ථ එකස්සපි වචනනිට්ඨානඤ්ච ථම්භපතිට්ඨානඤ්ච එකබතො
භවිස්සතී’’ති. 

ඉට්ඨකසිලාමත්තිකාකුට්ටිකාසු පන කුටීසු බහට්ඨා චයං  න්ධිත්වා වා

අ න්ධිත්වාවාකබරොන්තු, යබතොපට්ඨායභිත්තිංඋට්ඨාබපතුකාමා බහොන්ති, 
තං සබ් පඨමං ඉට්ඨකං වා සිලං වා මත්තිකාපිණ්ඩං වා ගබහත්වා
වුත්තනබයබනව කප්පියකුටි කාතබ් ා. ඉට්ඨකාදබයො හි භිත්තියා 

පඨමිට්ඨකාදීනංබහට්ඨානවට්ටන්ති, ථම්භාපනඋපරිඋග්ගච්ඡන්ති, තස්මා 
වට්ටන්ති. අන්ධකට්ඨකථායං ‘‘ථම්බභහි කරියමාබන චතූසු බකොබණසු
චත්තාබරො ථම්භා ඉට්ඨකාදිකුට්බට චතූසු බකොබණසු ද්බව තිස්බසො ඉට්ඨකා

අධිට්ඨාතබ් ා’’තිවුත්තං. තථාපනඅකතායපිබදොබසොනත්ථි, අට්ඨකථාසුහි
වුත්තබමවපමාණං. 

කගොනිසාදිො දුවිධා – ආරාමබගොනිසාදිකා, විහාරබගොනිසාදිකාති. තාසු

යත්ථ බනව ආරාබමො න බසනාසනානි පරික්ඛිත්තානි බහොන්ති, අයං 

‘‘ආරාමකගොනිසාදිො’’ නාම. යත්ථ බසනාසනානි සබ් ානි වා එකච්චානි වා

පරික්ඛිත්තානි, ආරාබමො අපරික්ඛිත්බතො, අයං ‘‘විහාරකගොනිසාදිො’’ නාම.
ඉති උභයත්රාපි ආරාමස්ස අපරික්ඛිත්තභාබවොබයව පමාණං. ආරාබමො පන
උපඩ්ඪපරික්ඛිත්බතොපි  හුතරං පරික්ඛිත්බතොපි පරික්ඛිත්බතොබයව නාමාති
කුරුන්දිමහආපච්චරියාදීසුවුත්තං.එත්ථ කප්පියකුටිංලද්ධුංවට්ටති. 

ගහපතීති මනුස්සා ආවාසං කත්වා ‘‘කප්පියකුටිං බදම, පරිභුඤ්ජථා’’ති

වදන්ති, එසා ගහපති නාම. ‘‘කප්පියකුටිං කාතුං බදමා’’ති වුත්බතපි
වට්ටතිබයව. අන්ධකට්ඨකථායං පන ‘‘යස්මා භික්ඛුං ඨබපත්වා 
බසසසහධම්මිකානං සබ්බ සඤ්ච බදවමනුස්සානං හත්ථබතො පටිග්ගබහො ච

සන්නිධිච අන්බතොවුත්ථඤ්චබතසංසන්තකංභික්ඛුස්සවට්ටති, තස්මාබතසං
බගහානි වා බතහි දින්නා කප්පියකුටි වා ගහපතීති වුච්චතී’’ති වුත්තං. පුනපි

වුත්තං– ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සවිහාරංඨබපත්වාභික්ඛුනුපස්සබයොවාආරාමිකානං
වාතිත්ථියානං වාබදවතානංවානාගානංවාඅපිබ්රහ්මානංවිමානංකප්පියකුටි

බහොතී’’ති, තං සුවුත්තං; සඞ්ඝසන්තකබමව හි භික්ඛුසන්තකං වා බගහං 

ගහපතිකුටිකානබහොති. සම්මුතිො නාමකම්මවාචංසාබවත්වා කතාති. 

යං ඉමාසු චතූසු කප්පියභූමීසු වුත්ථං ආමිසං, තං සබ් ං 
අන්බතොවුත්ථසඞ්ඛයං න ගච්ඡති. භික්ඛූනඤ්ච භික්ඛුනීනඤ්ච 
අන්බතොවුත්ථඅන්බතොපක්කබමොචනත්ථඤ්හි කප්පියකුටිබයො අනුඤ්ඤාතා. යං
පන අකප්පියභූමියං සහබසයයප්පබහොනබක බගබහ වුත්ථං සඞ්ඝිකං වා 
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පුග්ගලිකං වා භික්ඛුස්ස භික්ඛුනියා වා සන්තකං එකරත්තම්පි ඨපිතං, තං 

අන්බතොවුත්ථං; තත්ථපක්කඤ්චඅන්බතොපක්කංනාමබහොති, එතංනකප්පති. 
සත්තාහකාලිකංපනයාවජීවිකඤ්චවට්ටති. 

තත්රායං විනිච්ඡබයො – සාමබණබරො භික්ඛුස්ස තණ්ඩුලාදිකං ආමිසං 

ආහරිත්වාකප්පියකුටියංනික්ඛිපිත්වාපුනදිවබසපචිත්වාබදති, අන්බතොවුත්ථං
න බහොති. තත්ථ අකප්පියකුටියං නික්ඛිත්තසප්පිආදීසු යංකඤ්චි පක්ඛිපිත්වා

බදති, මුඛසන්නිධිනාමබහොති.මහාපච්චරියංපන ‘‘අන්බතොවුත්ථංබහොතී’’ති
වුත්තං. තත්ථ නාමමත්තබමව නානාකරණං. භික්ඛු අකප්පියකුටියං

ඨපිතසප්පිඤ්ච යාවජීවිකපණ්ණඤ්ච එකබතො පචිත්වා පරිභුඤ්ජති, සත්තාහං

නිරාමිසං වට්ටති. සබච ආමිසසංසට්ඨං කත්වා පරිභුඤ්ජති, 

අන්බතොවුත්ථඤ්බචව සාමංපාකඤ්ච බහොති. එබතනුපාබයන සබ් සංසග්ගා 
බවදිතබ් ා. 

ඉමා පනකප්පියකුටිබයොකදා ජහිතවත්ථුකා බහොන්ති? උස්සාවනන්තිකා 

තාවයාථම්භානං උපරිභිත්තිපාබදවානිඛණිත්වාකතා, සා සබ්බ සුථම්බභසු
ච භිත්තිපාබදසු ච අපනීබතසු ජහිතවත්ථුකා බහොති. සබච පන ථම්බභ වා 

භිත්තිපාබද වා පරිවත්බතන්ති, බයො බයො ඨිබතො තත්ථ තත්ථ පතිට්ඨාති, 
සබ්බ සුපි පරිවත්තිබතසු අජහිතවත්ථුකාව බහොති. ඉට්ඨකාදීහි කතා චයස්ස
උපරිභිත්තිඅත්ථාය ඨපිතංඉට්ඨකංවාසිලංවාමත්තිකාපිණ්ඩංවාආදිංකත්වා

විනාසිතකාබල ජහිතවත්ථුකා බහොති. බයහි පන ඉට්ඨකාදීහි අධිට්ඨිතා, බතසු
අපනීබතසුපිතදඤ්ඤාසුපතිට්ඨිතාසු අජහිතවත්ථුකාවබහොති. 

බගොනිසාදිකා පාකාරාදීහි පරික්බඛබප කබත ජහිතවත්ථුකා බහොති. පුන 
තස්මිංආරාබමකප්පියකුටිලද්ධුංවට්ටති.සබචපනපුනපිපාකාරාදබයොතත්ථ

තත්ථ ඛණ්ඩා බහොන්ති, තබතො තබතො ගාබවො පවිසන්ති, පුන කප්පියකුටි
බහොති.ඉතරාපනද්බව බගොපානසීමත්තංඨබපත්වා සබ් ස්මිංඡදබනවිනට්බඨ 

ජහිතවත්ථුකා බහොන්ති. සබච බගොපානසීනං උපරි එකම්පි

පක්ඛපාසකමණ්ඩලංඅත්ථි, රක්ඛති. 

යත්ර පනිමා චතස්බසොපි කප්පියභූමිබයො නත්ථි, තත්ථ කං කාතබ් ං? 
අනුපසම්පන්නස්ස දත්වාතස්සසන්තකංකත්වා පරිභුඤ්ජිතබ් ං.තත්රිදංවත්ථු
– කරවිකතිස්සත්බථබරො කර විනයධරපාබමොක්බඛො මහාසීවත්බථරස්ස

සන්තිකං අගමාසි. බසො දීපාබලොබකන සප්පිකුම්භං පස්සිත්වා ‘‘භන්බත

කබමත’’න්ති පුච්ඡි. බථබරො ‘‘ආවුබසො ගාමබතො සප්පිකුම්බභො ආභබතො, 
ලූඛදිවබස සප්පිනා භුඤ්ජනත්ථායා’’ති ආහ. තබතො නං තිස්සත්බථබරො ‘‘න
වට්ටති භන්බත’’ති ආහ. බථබරො පුනදිවබස පමුබඛ නික්ඛිපාබපසි.
තිස්සත්බථබරොපුනඑකදිවබසආගබතොතංදිස්වා තබථවපුච්ඡිත්වා‘‘භන්බත
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සහබසයයප්පබහොනකට්ඨාබනඨබපතුංනවට්ටතී’’තිආහ.බථබරො පුනදිවබස

 හිනීහරාබපත්වානික්ඛිපාබපසි, තංබචොරාහරිංසු.බසොපුනඑකදිවසංආගතං 
තිස්සත්බථරංආහ–‘‘ආවුබසොතයා‘නවට්ටතී’තිවුත්බතොබසොකුම්බභො හි
නික්ඛිත්බතො බචොබරහිඅවහබතො’’ති.තබතොනංතිස්සත්බථබරොආහ– ‘‘නනු

භන්බතඅනුපසම්පන්නස්ස දාතබ්බ ොඅස්ස, අනුපසම්පන්නස්සහිදත්වාතස්ස
සන්තකංකත්වාපරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතී’’ති. 

296-9. බමණ්ඩකවත්ථු උත්තානබමව. අපි බචත්ථ අනුජානාමි භික්ඛකව

පඤ්ච කගොරකසති ඉබම පඤ්ච බගොරබස විසුං පරිබභොබගන පරිභුඤ්ජිතුම්පි

අනුජානාමීති අත්බථො. පාකථයයං පරිකයසිතුන්ති එත්ථ සබච බකචි සයබමව 

ඤත්වාබදන්ති, ඉච්බචතංකුසලං; බනොබචබදන්ති, ඤාතිපවාරිතට්ඨානබතොවා 
භික්ඛාචාරවත්බතන වා පරිබයසිතබ් ං. තථා අලභන්බතන
අඤ්ඤාතිකඅපවාරිතට්ඨානබතො යාචිත්වාපිගබහතබ් ං.එකදිවබසනගමනීබය
මග්බගඑකභත්තත්ථාය පරිබයසිතබ් ං.දීබඝඅද්ධාබනයත්තබකනකන්තාරං

නිත්ථරති, තත්තකං පරිබයසිතබ් ං. 

කෙණියජටිලවත්ථුෙථා 

300. ොකජහි ගාහාකපත්වාති පඤ්චහි කාජසබතහි සුසඞ්ඛතස්ස

 දරපානස්ස කුටසහස්සං ගාහාබපත්වා. එෙස්මිං නිදාකන එෙස්මිං පෙරකණ

ධම්මිං ෙථංෙත්වාති‘‘සාධුභික්ඛබවපානංඅපිවන්තාසමණස්සබගොතමස්ස 

සාවකාපච්චය ාහුල්ලිකාතිවාදංනඋප්පාදයිත්ථ, මයිචගාරවං අකත්ථ, මම

ච තුම්බහසු ගාරවං ජනයිත්ථ, ඉති බවො අහං ඉමිනා කාරබණන සුට්ඨු 

පසන්බනො’’තිආදිනානබයනධම්මිංකථංකත්වා අනුජානාමිභික්ඛකව අට්ඨ

පානානීතිආදිමාහ. 

තත්ථ අම් පානන්තිආබමහි වා පක්බකහි වා අම්බ හිකතපානං. තත්ථ 
ආබමහිකබරොන්බතනඅම් තරුණානි භින්දිත්වාඋදබකපක්ඛිපිත්වාආතබප
ආදිච්චපාබකන පචිත්වා පරිස්සාබවත්වා තදහුපටිග්ගහිබතහි
මධුසක්කරකප්පූරාදීහි බයොබජත්වා කාතබ් ං. එවං කතං පුබරභත්තබමව 
කප්පති. අනුපසම්පන්බනහි කතං ලභිත්වා පන පුබරභත්තං පටිග්ගහිතං

පුබරභත්තං සාමිසපරිබභොබගනාපි වට්ටති, පච්ඡාභත්තං නිරාමිසපරිබභොබගන
යාවඅරුණුග්ගමනා වට්ටතිබයව.එසනබයොසබ් පාබනසු. 

බතසුපන ජම්බුපානන්තිජම්බුඵබලහි කතපානං. කචොචපානන්තිඅට්ඨිබකහි

කදලිඵබලහි කතපානං. කමොචපානන්ති අනට්ඨිබකහි කදලිඵබලහි කතපානං. 

මධුෙපානන්ති මධුකානං ජාතිරබසන කතපානං; තං පන උදකසම්භින්නං 

වට්ටති, සුද්ධංනවට්ටති. මුද්දිෙපානන්තිමුද්දිකා උදබකමද්දිත්වාඅම් පානං

විය කතපානං. සාලූෙපානන්ති රත්තුප්පලනීලුප්පලාදීනං සාලූබක මද්දිත්වා
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කතපානං. ඵාරුසෙපානන්තිඵාරුසකඵබලහිඅම් පානංවියකතපානං.ඉමානි

අට්ඨ පානානිසීතානිපිආදිච්චපාකානිපිවට්ටන්ති, අග්ගිපාකානිනවට්ටන්ති. 

ධඤ්ඤඵලරසන්ති සත්තන්නං ධඤ්ඤානං ඵලරසං. ඩාෙරසන්ති
පක්කඩාකරසං. යාවකාලිකපත්තානඤ්හි පුබරභත්තංබයව රබසො කප්පති.
යාවජීවිකානං පටිග්ගබහත්වා ඨපිතසප්පිආදීහි සද්ධිං පක්කානං සත්තාහං 

කප්පති.සබචපනසුද්ධඋදබකනපචති, යාවජීවම්පිවට්ටති.ඛීරාදීහිපනසද්ධිං 
පචිතුංනවට්ටති.අඤ්බඤහිපක්කම්පිඩාකරසසඞ්ඛයබමවගච්ඡති.කුරුන්දියං

පන ‘‘යාවකාලිකපත්තානම්පි සීබතොදබකන මද්දිත්වා කතරබසො වා

ආදිච්චපාබකො වා වට්ටතී’’ති වුත්තං. ඨකපත්වා මධුෙපුප්ඵරසන්ති එත්ථ

මධුකපුප්ඵරබසො අග්ගිපාබකො වා බහොතු ආදිච්චපාබකො වා, පච්ඡාභත්තං න

වට්ටති. පුබරභත්තම්පි යං පානං ගබහත්වා මජ්ජං කබරොන්ති, බසො ආදිබතො
පට්ඨායන වට්ටති. මධුකපුප්ඵං පන අල්ලං වා සුක්ඛං වා භජ්ජිතං වා බතන 

කතඵාණිතං වා යබතො පට්ඨාය මජ්ජං න කබරොන්ති, තං සබ් ං පුබරභත්තං

වට්ටති. උච්ඡුරබසො නිකසබටො පච්ඡාභත්තං වට්ටති. ඉති පානානි

අනුජානන්බතන ඉබමපි චත්තාබරො රසා අනුඤ්ඤාතාති. අග්ගිහත්ෙමුඛා

යඤ්ඤාතිආදීසු අග්ගිහුතංබසට්ඨං, අග්ගිහුතංමුඛන්තිවුත්තංබහොති. 

කරොජමල්ලාදිවත්ථුෙථා 

301-2. බරොජවත්ථු උත්තානත්ථබමව. තත්ථ සඞ්ෙරං අෙංසූති කතිකං 

අකංසු. උොරංකඛොකෙඉදන්තිසුන්දරංබඛොබතඉදං. නාහංභන්කෙආනන්ද

 හෙකෙොති නාහං බුද්ධාදිගතපසාද හුමාබනන ඉධාගබතොති දස්බසති. 

සබ් ඤ්ච ඩාෙන්ති සප්පිආදීහි පක්කං වා අපක්කං වා යංකඤ්චි ඩාකං. 

පිට්ඨඛාදනීයන්තිපිට්ඨමයං ඛාදනීයං; බරොබජොකරඉදංඋභයම්පිසතසහස්සං
වයංකත්වාපටියාදාබපසි. 

303. මඤ්ජුොති මධුරවචනා. පටිභාකනයයොති සබක සිප්බප

පටිභානසම්පන්නා. දක්ඛාති බඡකා, අනලසා වා. පරිකයොදාෙසිප්පාති

නිද්බදොසසිප්පා. නාළියාවාපකෙනාති නාළියා ච ආවාපබකන ච. ආවාපබකො

නාම යත්ථ ලද්ධං ලද්ධං ආවපන්ති, පක්ඛිපන්තීති වුත්තං බහොති. න ච

භික්ඛකව නහාපිෙපුබ්ක න ඛුරභණ්ඩන්ති එත්ථ ගබහත්වා පරිහරිතුබමව න

වට්ටති, අඤ්ඤස්ස සන්තබකන බකබස බඡබදතුං වට්ටති. සබච බවතනං

ගබහත්වා ඡින්දති, න වට්ටති. බයො අනහාපිතපුබ්බ ො තස්ස පරිහරිතුම්පි

වට්ටති, තංවාඅඤ්ඤංවාගබහත්වාබකබස බඡබදතුම්පිවට්ටති. 

304. භාගං දත්වාති දසමභාගං දත්වා; ඉදං කර ජම්බුදීබප 

බපොරාණකචාරිත්තං, තස්මා දසබකොට්ඨාබස කත්වා එබකො බකොට්ඨාබසො
භූමිසාමිකානං දාතබ්බ ො. 
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චතුමහාපකදසෙථා 

305. යං භික්ඛකව මයා ඉදං න ෙප්පතීති ඉබම චත්තාබරො මහාපබදබස
භගවා භික්ඛූනංනයග්ගහණත්ථායආහ.තත්ථධම්මසඞ්ගාහකත්බථරාසුත්තං

ගබහත්වා පරිමද්දන්තා ඉදං අද්දසංසු. ඨකපත්වා ධඤ්ඤඵලරසන්ති 
සත්තධඤ්ඤරසානි පච්ඡාභත්තං න කප්පන්තීති පටික්ඛිත්තානි. 

තාලනාළිබකරපනසලබුජඅලාබුකුම්භණ්ඩපුස්සඵලතිපුසඵලඑළාලුකානි, නව

මහාඵලානි සබ් ඤ්ච අපරණ්ණං, ධඤ්ඤගතිකබමව. තං කඤ්චාපි න 

පටික්ඛිත්තං, අථබඛොඅකප්පියංඅනුබලොබමති, තස්මාපච්ඡාභත්තංනකප්පති.
අට්ඨ පානානි අනුඤ්ඤාතානි. අවබසසානි 
බවත්තතින්තිණිකමාතුලුඞ්ගකපිත්ථබකොසම් කරමන්දාදිඛුද්දකඵලපානානි 

අට්ඨපානගතිකාබනව, තානි කඤ්චාපි න අනුඤ්ඤාතානි, අථ බඛො කප්පියං

අනුබලොබමන්ති, තස්මා කප්පන්ති. ඨබපත්වා හි සානුබලොමං ධඤ්ඤඵලරසං

අඤ්ඤං ඵලපානං නාම අකප්පියං නත්ථි, සබ් ං යාමකාලිකංබයවාති
කුරුන්දියංවුත්තං. 

භගවතා ඡ චීවරානි අනුඤ්ඤාතානි. ධම්මසඞ්ගාහකත්බථබරහි බතසං 

අනුබලොමානි දුකූලං, පත්තුණ්ණං, චීනපට්ටං, බසොමාරපට්ටං, ඉද්ධිමයිකං, 

බදවදත්තියන්ති අපරානි ඡ අනුඤ්ඤාතානි. තත්ථ ‘‘පත්තුණ්ණ’’න්ති
පත්තුණ්ණබදබස පාණබකහි සඤ්ජාතවත්ථං. ද්බව පටා බදසනාබමබනව

වුත්තා.තානිතීණිබකොබසයයස්සානුබලොමානි.දුකූලංසාණස්ස, ඉතරානි ද්බව
කප්පාසිකස්සවාසබ්බ සංවා. 

භගවතා එකාදස පත්බත පටික්ඛිපිත්වා ද්බව පත්තා අනුඤ්ඤාතා – 

බලොහපත්බතො බචව මත්තිකාපත්බතො ච. බලොහථාලකං, මත්තිකාථාලකං, 
තම් බලොහථාලකන්ති බතසංබයව අනුබලොමානි. භගවතා තබයො තුම් ා

අනුඤ්ඤාතා – බලොහතුම්බ ො, කට්ඨතුම්බ ො, ඵලතුම්බ ොති. කුණ්ඩිකා, 

කඤ්චනබකො, උදකතුම්බ ොති බතසංබයව අනුබලොමානි. කුරුන්දියං පන 

‘‘පානීයසඞ්ඛපානීයසරාවකානි එබතසං අනුබලොමානී’’ති වුත්තං. පට්ටිකා, 

සූකරන්තන්ති ද්බවකාය න්ධනානිඅනුඤ්ඤාතානි, දුස්සපට්බටනරජ්ජුබකන

ච කතකාය න්ධනානි බතසං අනුබලොමානි. බසතච්ඡත්තං, කලඤ්ජච්ඡත්තං, 
පණ්ණච්ඡත්තන්ති තීණි ඡත්තානි අනුඤ්ඤාතානි. එකපණ්ණච්ඡත්තං
බතසංබයව අනුබලොමන්ති ඉමිනා නබයන පාළිඤ්ච අට්ඨකථඤ්ච
අනුබපක්ඛිත්වාඅඤ්ඤානිපිකප්පියාකප්පියානංඅනුබලොමානි බවදිතබ් ානි. 

ෙදහපටිග්ගහිෙං ොකල ෙප්පතීතිආදි සබ් ං සම්භින්නරසං සන්ධාය
වුත්තං.සබචහිඡල්ලිම්පිඅනපබනත්වාසකබලබනව නාළිබකරඵබලනසද්ධිං

පානකං පටිග්ගහිතං බහොති, නාළිබකරං අපබනත්වා තං විකාබලපි කප්පති.
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උපරිසප්පිපිණ්ඩං ඨබපත්වා සීතලපායාසං බදන්ති, යං පායාබසනඅසංසට්ඨං

සප්පි, තං අපබනත්වා සත්තාහං පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති.  ද්ධමධුඵාණිතාදීසුපි

එබසවනබයො.තක්බකොලජාතිඵලාදීහිඅලඞ්කරිත්වාපිණ්ඩපාතං බදන්ති, තානි
උද්ධරිත්වා බධොවිත්වා යාවජීවං පරිභුඤ්ජිතබ් ානි. යාගුයං පක්ඛිපිත්වා
දින්නසිඞ්ගිබවරාදීසුපි බතලාදීසු පක්ඛිපිත්වා දින්නලට්ඨිමධුකාදීසුපි එබසව

නබයො.එවංයංයංඅසම්භින්නරසංබහොති, තංතංඑකබතො පටිග්ගහිතම්පි යථා 

සුද්ධං බහොති, තථා බධොවිත්වා වා තච්බඡත්වා වා තස්ස තස්ස කාලවබසන
පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති. 

සබච පන සම්භින්නරසං බහොති සංසට්ඨං, න වට්ටති. යාවකාලිකඤ්හි 
අත්තනා සද්ධිං සම්භින්නරසානි තීණිපි යාමකාලිකාදීනි අත්තබනො සභාවං

උපබනති, යාමකාලිකං ද්බවපි සත්තාහකාලිකාදීනි අත්තබනො සභාවං

උපබනති, සත්තාහකාලිකම්පි අත්තනාසද්ධිංසංසට්ඨංයාවජීවිකංඅත්තබනො

සභාවඤ්බඤව උපබනති; තස්මා බතන තදහුපටිග්ගහිබතන සද්ධිං
තදහුපටිග්ගහිතං වා පුබරපටිග්ගහිතං වා යාවජීවිකං සත්තාහං කප්පති

ද්වීහපටිග්ගහිබතන ඡාහං, තීහපටිග්ගහිබතන පඤ්චාහං…බප.… 
සත්තාහපටිග්ගහිබතන තදබහව කප්පතීති බවදිතබ් ං. තස්මාබයව හි
‘‘සත්තාහකාලිබකන භික්ඛබව යාවජීවිකං තදහුපටිග්ගහිත’’න්ති අවත්වා
‘‘පටිග්ගහිතංසත්තාහං කප්පතී’’තිවුත්තං. 

කාලයාමසත්තාහාතික්කබමසු බචත්ථ 

විකාලබභොජනසන්නිධිබභසජ්ජසික්ඛාපදානං වබසන ආපත්තිබයො බවදිතබ් ා.
ඉබමසු ච පන චතූසු කාලිබකසු යාවකාලිකං යාමකාලිකන්ති ඉදබමව ද්වයං

අන්බතොවුත්ථකඤ්බචව සන්නිධිකාරකඤ්ච බහොති, සත්තාහකාලිකඤ්ච

යාවජීවිකඤ්චඅකප්පියකුටියං නික්ඛිපිතුම්පිවට්ටති, සන්නිධිම්පිනජබනතීති.
බසසංසබ් ත්ථ උත්තානබමවාති. 

බභසජ්ජක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. ෙථිනක්ඛන්ධෙං 

ෙථිනානුජානනෙථා 

306. කථිනක්ඛන්ධබක – පාකවයයොතිපාබවයයරට්ඨවාසිබනො.පාබවයයං

නාම බකොසබලසු පච්ඡිමදිසාභාබග රට්ඨං; තත්ථ වාසිබනොති වුත්තං බහොති. 
බකොසලරඤ්බඤො එකපිතුකභාතූනං භද්දවග්ගියත්බථරානං එතං අධිවචනං.

බතසු සබ් බජට්ඨබකො අනාගාමී, සබ් පච්ඡිමබකො බසොතාපන්බනො, එබකොපි

අරහා වා පුථුජ්ජබනො වා නත්ථි. ආරඤ්ඤිොති ධුතඞ්ගසමාදානවබසන

ආරඤ්ඤිකා; න අරඤ්ඤවාසමත්බතන. පිණ්ඩපාතිකාදිභාබවපි බතසං එබසව
නබයො.සීසවබසනබචතංවුත්තං.ඉබමපනබතරසාපි ධුතඞ්ගානිසමාදාබයව

වත්තන්ති. උදෙසඞ්ගකහති උදබකන සඞ්ගහිබත ඝටිබත සංසට්බඨ; ථබල ච
නින්බනචඑබකොදකීභූබතතිඅත්බථො. 

උදෙචික්ඛල්කලති අක්කන්තඅක්කන්තට්ඨාබන උදකචික්ඛල්බලො

උට්ඨහිත්වා යාව ආනිසදා පහරති, ඊදිබස චික්ඛල්බලති අත්බථො. 

ඔෙපුණ්කණහීති උදකපුණ්බණහි. බතසං කර චීවරානි ඝනානි, බතසු පතිතං
උදකං න පග්ඝරති ඝනත්තා පුට ද්ධං විය තිට්ඨති. බතන වුත්තං –
‘‘ඔකපුණ්බණහිචීවබරහී’’ති.‘‘ඔඝපුණ්බණහී’’තිපිපාබඨො. 

අවිවදමානාවස්සංවසිම්හාතිඑත්ථ ආගන්තුකට්ඨාබනබසනාසනඵාසුතාය
අභාබවනචභගවබතොදස්සනාලාබභනඋක්කණ්ඨිතතායචබත භික්ඛූඵාසුංන

වසිංසු, තස්මා‘‘අවිවදමානාඵාසුකංවස්සංවසිම්හා’’තිනාබවොචුං. ධම්මිංෙථං

ෙත්වාති භගවා බතසං භික්ඛූනං අනමතග්ගියකථං කබථසි. බත සබ්බ පි
කථාපරිබයොසාබන අරහත්තං පාපුණිත්වා නිසින්නට්ඨානබතොබයව ආකාබස 

උප්පතිත්වා අගමංසු, තංසන්ධායවුත්තං – ‘‘ධම්මිංකථංකත්වා’’ති.තබතො

භගවා ‘‘සබචකථිනත්ථාබරොපඤ්ඤත්බතොඅභවිස්ස, එබතභික්ඛූඑකංචීවරං

ඨබපත්වා සන්තරුත්තබරන ආගච්ඡන්තා න එවං කලන්තා අස්සු, 
කථිනත්ථාබරො ච නාබමස සබ් බුද්බධහි අනුඤ්ඤාබතො’’ති චින්බතත්වා

කථිනත්ථාරං අනුජානිතුකාබමො භික්ඛූ ආමන්බතසි, ආමන්බතත්වා ච පන 

‘‘අනුජානාමි භික්ඛකව’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ අත්ථෙෙථිනානං කවොති නිපාතමත්තං බවොකාබරො; 
අත්ථතකථිනානන්ති අත්බථො.එවඤ්හිසතිපරබතො‘‘බසොබනසංභවිස්සතී’’ති

යුජ්ජති. අථ වා කවොති සාමිවචනබමබවතං. කසො කනසන්ති එත්ථ පන බසො

චීවරුප්පාබදොබයඅත්ථතකථිනා, බතසංභවිස්සතීතිඅත්බථො. 

තත්ථ අනාමන්ෙචාකරොතියාවකථිනංන උද්ධරියති, තාවඅනාමන්බතත්වා

චරණං කප්පිස්සති, චාරිත්තසික්ඛාපබදන අනාපත්ති භවිස්සතීති අත්බථො. 



විනයපිටකෙ මහාවග්ග-අට්ඨෙථා ෙථිනක්ඛන්ධෙං 

146 

පටුන 

අසමාදානචාකරොති තිචීවරං අසමාදාය චරණං; චීවරවිප්පවාබසො කප්පිස්සතීති

අත්බථො. ගණකභොජනන්ති ගණබභොජනම්පි කප්පිස්සති. යාවදත්ථචීවරන්ති

යාවත්තබකන චීවබරන අත්බථො, තාවත්තකං අනධිට්ඨිතං අවිකප්පිතං

කප්පිස්සතීතිඅත්බථො. කයොච ෙත්ථචීවරුප්පාකදොතිතත්ථකථිනත්ථතසීමායං
මතකචීවරං වා බහොතු සඞ්ඝං උද්දිස්ස දින්නං වා සඞ්ඝිබකන තත්රුප්පාබදන

ආභතංවා, බයනබකනචිආකාබරනයං සඞ්ඝිකචීවරංඋප්පජ්ජති, තංබතසං
භවිස්සතීතිඅත්බථො. 

එවඤ්ච පන භික්ඛකව ෙථිනං අත්ථරිෙබ් න්ති එත්ථ කථිනත්ථාරං බක

ලභන්ති, බකනලභන්තීති? ගණනවබසන තාව පච්ඡිමබකොටියා පඤ්ච ජනා

ලභන්ති, උද්ධං සතසහස්සම්පි, පඤ්චන්නං බහට්ඨා න ලභන්ති.
වුත්ථවස්සවබසන පුරිමිකාය වස්සං උපගන්ත්වා පඨමපවාරණාය පවාරිතා 

ලභන්ති, ඡින්නවස්සා වා පච්ඡිමිකාය උපගතා වා න ලභන්ති, අඤ්ඤස්මිං
විහාබර වුත්ථවස්සාපිනලභන්තීතිමහාපච්චරියංවුත්තං.පුරිමිකායඋපගතානං

පන සබ්බ  ගණපූරකා බහොන්ති, ආනිසංසං න ලභන්ති, ආනිසංබසො
ඉතබරසංබයවබහොති.සබචපුරිමිකායඋපගතා චත්තාබරොවාබහොන්තිතබයො

වා ද්බව වා එබකො වා, ඉතබරගණපූරබකකත්වාකථිනං අත්ථරිතබ් ං. අථ

චත්තාබරො භික්ඛූ උපගතා, එබකො පරිපුණ්ණවස්බසො සාමබණබරො, බසො බච 

පච්ඡිමිකාය උපසම්පජ්ජති, ගණපූරබකො බචව බහොති, ආනිසංසඤ්ච ලභති.

තබයො භික්ඛූ ද්බව සාමබණරා, ද්බව භික්ඛූ තබයො සාමබණරා, එබකො භික්ඛු
චත්තාබරො සාමබණරාති එත්ථාපි එබසව නබයො. සබච පුරිමිකාය උපගතා

කථිනත්ථාරකුසලා න බහොන්ති, අත්ථාරකුසලා ඛන්ධකභාණකබථරා 
පරිබයසිත්වා ආබනතබ් ා. කම්මවාචං සාබවත්වා කථිනං අත්ථරාබපත්වා
දානඤ්ච භුඤ්ජිත්වාගමිස්සන්ති.ආනිසංබසොපනඉතබරසංබයවබහොති. 

කථිනං බකනදින්නංවට්ටති? බයනබකනචිබදබවන වාමනුස්බසනවා
පඤ්චන්නංවාසහධම්මිකානංඅඤ්ඤතබරනදින්නංවට්ටති. කථිනදායකස්ස

වත්තං අත්ථි, සබච බසො තං අජානන්බතො පුච්ඡති – ‘‘භන්බත කථං කථිනං 
දාතබ් ’’න්ති තස්ස එවං ආචික්ඛිතබ් ං – ‘‘තිණ්ණං චීවරානං
අඤ්ඤතරප්පබහොනකං සූරියුග්ගමනසමබයවත්ථං‘කථිනචීවරංබදමා’තිදාතුං

වට්ටති, තස්සපරිකම්මත්ථං එත්තකානාමසූචිබයො, එත්තකංසුත්තං, එත්තකං

රජනං, පරිකම්මං කබරොන්තානං එත්තකානං භික්ඛූනං යාගුභත්තඤ්ච දාතුං 
වට්ටතී’’ති. 

කථිනත්ථාරබකනාපිධම්බමනසබමනඋප්පන්නංකථිනංඅත්ථරන්බතන 
වත්තං ජානිතබ් ං. තන්තවායබගහබතො හි ආභතසන්තාබනබනව

ඛලිමක්ඛිතසාටබකො න වට්ටති, මලීනසාටබකොපි න වට්ටති, තස්මා
කථිනත්ථාරසාටකංලභිත්වාසුට්ඨුබධොවිත්වා සූචිආදීනිචීවරකම්මූපකරණානි
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සජ්බජත්වා හූහිභික්ඛූහිසද්ධිංතදබහව සිබ්බිත්වානිට්ඨිතසූචිකම්මංරජිත්වා
කප්පබින්දුංදත්වාකථිනං අත්ථරිතබ් ං.සබචතස්මිංඅනත්ථබතබයවඅඤ්ඤං

කථිනසාටකං ආහරති, අඤ්ඤානි ච  හූනි කථිනානිසංසවත්ථානි බදති, බයො

ආනිසංසං හුංබදති, තස්සසන්තබකබනවඅත්ථරිතබ් ං. ඉතබරොයථාතථා
ඔවදිත්වාසඤ්ඤාබපතබ්බ ො. 

කථිනං පන බකන අත්ථරිතබ් ං? යස්ස සඞ්බඝො කථිනචීවරං බදති. 

සඞ්බඝන පන කස්ස දාතබ් ං? බයො ජිණ්ණචීවබරො බහොති. සබච  හූ

ජිණ්ණචීවරාබහොන්ති, වුඩ්ඪස්සදාතබ් ං.වුඩ්බඪසුපිබයොමහාපරිබසොතදබහව

චීවරං කත්වා අත්ථරිතුං සක්බකොති, තස්ස දාතබ් ං. සබච වුඩ්බඪො න

සක්බකොති නවකතබරො සක්බකොති, තස්ස දාතබ් ං. අපිච සඞ්බඝන

මහාබථරස්ස සඞ්ගහංකාතුං වට්ටති, තස්මා ‘‘තුම්බහභන්බත ගණ්හථ, මයං

කත්වා දස්සාමා’’ති වත්තබ් ං. තීසු චීවබරසු යං ජිණ්ණං බහොති, තදත්ථාය
දාතබ් ං. පකතියා දුපට්ටචීවරස්ස දුපට්ටත්ථාබයව දාතබ් ං. සබචපිස්ස 

එකපට්ටචීවරං ඝනං බහොති, කථිනසාටබකො ච බපලබවො, සාරුප්පත්ථාය

දුපට්ටප්පබහොනකබමව දාතබ් ං, ‘‘අහං අලභන්බතො එකපට්ටං පාරුපාමී’’ති

වදන්තස්සාපිදුපට්ටංදාතුං වට්ටති.බයොපනබලොභපකතිබකොබහොති, තස්සන
දාතබ් ං. බතනාපි ‘‘කථිනං අත්ථරිත්වා පච්ඡා සිබ්බිත්වා ද්බව චීවරානි

කරිස්සාමී’’තිනගබහතබ් ං.යස්සපනදීයති, තස්සබයනවිධිනාදාතබ් ං, තං 

දස්බසතුං‘‘එවඤ්චපනභික්ඛබව කථිනංඅත්ථරිතබ් ’’න්තිආරභිත්වා සුණාතු

කම භන්කෙතිආදිකාදානකම්මවාචාතාවවුත්තා. 

එවං දින්බන පන කථිබන සබච තං කථිනදුස්සං නිට්ඨිතපරිකම්මබමව 

බහොති, ඉච්බචතංකුසලං.බනොබචනිට්ඨිතපරිකම්මංබහොති, ‘‘අහං බථබරො’’ති

වා ‘‘ හුස්සුබතො’’ති වා එබකනාපි අකාතුං න ලබ්භති, සබ්බ බහව 
සන්නිපතිත්වා බධොවනසිබ් නරජනානි නිට්ඨාබපතබ් ානි. ඉදඤ්හි
කථිනවත්තංනාම බුද්ධප්පසත්ථං. අතීබතපදුමුත්තබරොපිභගවාකථිනවත්තං

අකාසි. තස්ස කර අග්ගසාවබකො සුජාතත්බථබරො නාම කථිනං ගණ්හි, තං
සත්ථාඅට්ඨසට්ඨියා භික්ඛුසතසහස්බසහිසද්ධිංනිසීදිත්වාඅකාසි. 

කතපරිබයොසිතං පන කථිනං ගබහත්වා අත්ථාරබකන භික්ඛුනා ‘‘සබච

සඞ්ඝාටියා කථිනං අත්ථරිතුකාබමො බහොති, බපොරාණිකා සඞ්ඝාටි 

පච්චුද්ධරිතබ් ා, නවා සඞ්ඝාටි අධිට්ඨාතබ් ා. ‘ඉමාය සඞ්ඝාටියා කථිනං 
අත්ථරාමී’ති වාචා භින්දිතබ් ා’’තිආදිනා පරිවාබර වුත්තවිධාබනන කථිනං 
අත්ථරිතබ් ං. අත්ථරිත්වාචපන ‘‘බතනකථිනත්ථාරබකනභික්ඛුනාසඞ්ඝං 
උපසඞ්කමිත්වා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගබහත්වා

එවමස්ස වචනීබයො – ‘අත්ථතං භන්බත සඞ්ඝස්ස කථිනං, ධම්මිබකො

කථිනත්ථාබරො, අනුබමොදථා’ති බතහි අනුබමොදබකහි භික්ඛූහි එකංසං
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උත්තරාසඞ්ගංකරිත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගබහත්වාඑවමස්ස වචනීබයො–‘අත්ථතං

ආවුබසො සඞ්ඝස්ස කථිනං, ධම්මිබකො කථිනත්ථාබරො, අනුබමොදාමා’’ති 

එවමාදිනා පරිවාබර වුත්තවිධාබනබනව අනුබමොදාබපතබ් ං, ඉතබරහි ච
අනුබමොදිතබ් ං. එවං සබ්බ සං අත්ථතං බහොති කථිනං. වුත්තඤ්බහතං
පරිවාබර ‘‘ද්වින්නං පුග්ගලානං අත්ථතං බහොති කථිනං – අත්ථාරකස්ස ච

අනුබමොදකස්ස චා’’ති (පරි. 403). පුනපි වුත්තං – ‘‘න සඞ්බඝො කථිනං

අත්ථරති, නගබණොකථිනං අත්ථරති, පුග්ගබලොකථිනං අත්ථරති, සඞ්ඝස්ස
අනුබමොදනා ගණස්ස අනුබමොදනා පුග්ගලස්ස අත්ථාරා සඞ්ඝස්ස අත්ථතං

බහොති කථිනං, ගණස්ස අත්ථතං බහොති කථිනං, පුග්ගලස්ස අත්ථතං බහොති

කථිනං’’ති(පරි. 414). 

එවංඅත්ථබතපනකථිබනසබචකථිනචීවබරනසද්ධිංආභතංආනිසංසං

දායකා ‘‘බයන අම්හාකං කථිනං ගහිතං, තස්බසව බදමා’’ති බදන්ති, 

භික්ඛුසඞ්බඝොඅනිස්සබරො. අථඅවිචාබරත්වාව දත්වාගච්ඡන්ති, භික්ඛුසඞ්බඝො 

ඉස්සබරො. තස්මාසබචකථිනත්ථාරකස්සබසසචීවරානිපි දුබ් ලානිබහොන්ති, 
සඞ්බඝන අපබලොබකත්වා බතසම්පි අත්ථාය වත්ථානි දාතබ් ානි. කම්මවාචා
පන එකාබයව වට්ටති. අවබසබස කථිනානිසංබස  ලවවත්ථානි 

වස්සාවාසිකට්ඨිතිකාය දාතබ් ානි, ඨිතිකාය අභාබව බථරාසනබතො පට්ඨාය

දාතබ් ානි, ගරුභණ්ඩං න භාබජතබ් ං. සබච පන එකසීමාය  හූ විහාරා

බහොන්ති, සබ්බ භික්ඛූසන්නිපාබතත්වා එකත්ථකථිනං අත්ථරිතබ් ං, විසුං
විසුංඅත්ථරිතුංනවට්ටති. 

308. ඉදානියථා චකථිනං අත්ථතං බහොති, යථා ච අනත්ථතං, තං විධිං

විත්ථාරබතො දස්බසතුං එවඤ්ච පන භික්ඛකව අත්ථෙං කහොති ෙථිනං එවං

අනත්ථෙන්තිවත්වා අකරණීයඤ්බචවමහාභූමිකඤ්චඅනත්ථතලක්ඛණංතාව

දස්බසන්බතො න උල්ලිඛිෙමත්කෙනාතිආදිබක චතුවීසති ආකාබර දස්බසසි.

තබතො පරං අත්ථතලක්ඛණං දස්බසන්බතො අහකෙන අත්ථෙන්තිආදිබක
සත්තරසආකාබර දස්බසසි.පරිවාබරපිහි‘‘චතුවීසතියාආකාබරහිඅනත්ථතං

බහොති කථිනං, සත්තරසහි ආකාබරහි අත්ථතං බහොති කථින’’න්ති ඉදබමව
ලක්ඛණංවුත්තං. 

තත්ථ උල්ලිඛිෙමත්කෙනාති දීඝබතො ච පුථුලබතො ච
පමාණග්ගහණමත්බතන. පමාණඤ්හි ගණ්හන්බතො තස්ස තස්ස පබදසස්ස

සඤ්ජානනත්ථංනඛාදීහිවාපරිච්බඡදං දස්බසන්බතොඋල්ලිඛති, නලාටාදීසුවා

ඝංසති, තස්මා තං පමාණග්ගහණං ‘‘උල්ලිඛිතමත්ත’’න්ති වුච්චති. 

කධොවනමත්කෙනාති කථිනදුස්සබධොවනමත්බතන. චීවරවිචාරණමත්කෙනාති
‘‘පඤ්චකං වා සත්තකං වා නවකං වා එකාදසකං වා බහොතූ’’ති එවං

විචාරිතමත්බතන. කඡදනමත්කෙනාති යථාවිචාරිතස්ස වත්ථස්ස
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පටුන 

බඡදනමත්බතන.  න්ධනමත්කෙනාති බමොඝසුත්තකාබරොපනමත්බතන. 

ඔවට්ටියෙරණමත්කෙනාති බමොඝසුත්තකානුසාබරන දීඝසිබ්බිතමත්බතන. 

ෙණ්ඩුසෙරණමත්කෙනාති මුද්ධියපත්ත න්ධනමත්බතන. 

දේහීෙම්මෙරණමත්කෙනාති ද්බව චිමිලිකාබයො එකබතො කත්වා 

සිබ්බිතමත්බතන.අථවාපඨමචිමිලිකාඝබටත්වාඨපිතාබහොති, කථිනසාටකං
තස්සා කුච්ඡිචිමිලිකං කත්වා සිබ්බිතමත්බතනාතිපි අත්බථො. මහාපච්චරියං 

‘‘පකතිචීවරස්ස උපස්සයදාබනනා’’ති වුත්තං. කුරුන්දියං පන 

‘‘පකතිපත්ත ද්ධචීවරං දුපට්ටං කාතුං කුච්ඡිචිමිලිකං

අල්ලියාපනමත්බතනා’’ති වුත්තං. අනුවාෙෙරණමත්කෙනාති

පිට්ඨිඅනුවාතාබරොපනමත්බතන. පරිභණ්ඩෙරණමත්කෙනාති

කුච්ඡිඅනඋවාතාබරොපනමත්බතන. ඔවද්කධයයෙරණමත්කෙනාති

ආගන්තුකපත්තාබරොපනමත්බතන. කථිනචීවරබතො වා පත්තං ගබහත්වා
අඤ්ඤස්මිංඅකථිනචීවබර පත්තාබරොපනමත්බතන. 

ෙම් ලමද්දනමත්කෙනාති එකවාරංබයව රජබන පක්ඛිත්බතන
දන්තවණ්බණනපණ්ඩුපලාසවණ්බණනවා.සබචපනසකංවාද්වික්ඛත්තුං වා

රත්තම්පි සාරුප්පං බහොති, වට්ටති. නිමිත්ෙෙකෙනාති ‘‘ඉමිනා දුස්බසන
කථිනං අත්ථරිස්සාමී’’ති එවං නිමිත්තකබතන. එත්තකබමව හි පරිවාබර 

වුත්තං. අට්ඨකථාසු පන ‘‘අයං සාටබකො සුන්දබරො, සක්කා ඉමිනා කථිනං
අත්ථරිතු’න්ති එවං නිමිත්තකම්මං කත්වා ලද්බධනා’’ති වුත්තං. 

පරිෙථාෙකෙනාති ‘‘කථිනංනාම දාතුං වට්ටති, කථිනදායබකො හුං පුඤ්ඤං 

පසවතී’’තිඑවංපරිකථායඋප්පාදිබතන.කථිනංනාමඅතිඋක්කට්ඨංවට්ටති, 

මාතරම්පි විඤ්ඤාබපතුංනවට්ටති, ආකාසබතොඔතිණ්ණසදිසබමවවට්ටතීති. 

කුක්කුෙකෙනාති තාවකාලිබකන. සන්නිධිෙකෙනාති එත්ථ දුවිබධො සන්නිධි
කරණසන්නිධිච නිචයසන්නිධිච.තත්ථතදබහවඅකත්වාඨබපත්වාකරණං

කරණසන්නිධි. සඞ්බඝො අජ්ජ කථිනදුස්සං ලභිත්වා පුනදිවබස බදති, අයං
නිචයසන්නිධි. 

නිස්සග්ගිකයනාතිරත්තිනිස්සග්ගිබයන. පරිවාබරපිවුත්තං–‘‘නිස්සග්ගියං

නාම කරියමාබන අරුණං උට්ඨහතී’’ති. අෙප්පෙකෙනාති

අනාදින්නකප්පබින්දුනා. අඤ්ඤත්ර සඞ්ඝාටියාතිආදීසු ඨබපත්වා 
සඞ්ඝාටිඋත්තරාසඞ්ගඅන්තරවාසබක අඤ්බඤන පච්චත්ථරණාදිනා අත්ථතං

අනත්ථතං බහොතීති. අඤ්ඤත්රපඤ්චකෙනවාඅතිකරෙපඤ්චකෙනවාතිපඤ්ච 
වා අතිබරකානිවා ඛණ්ඩානිකත්වා මහාමණ්ඩලඅඩ්ඪමණ්ඩලානි දස්බසත්වා

කබතබනව වට්ටති. එවඤ්හිසමණ්ඩලිකතං බහොති, තං ඨබපත්වා අඤ්බඤන

අච්ඡින්නබකන වා ද්වත්තිචතුඛණ්බඩන වා න වට්ටති. අඤ්ඤත්ර පුග්ගලස්ස

අත්ථාරාතිපුග්ගලස්සඅත්ථාරංඨබපත්වා නඅඤ්බඤනසඞ්ඝස්සවාගණස්ස
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වා අත්ථාබරනඅත්ථතං බහොති. නිස්සීමට්කඨො අනුකමොදතීති හිඋපචාරසීමාය
ඨිබතොඅනුබමොදති. 

309. අහකෙනාති අපරිභුත්බතන. අහෙෙප්කපනාතිඅහතසදිබසනඑකවාරං

වා ද්වික්ඛත්තුං වා බධොබතන. පිකලොතිොයාති හතවත්ථකසාටබකන. 

පංසුකූකලනාති බතවීසතියා බඛත්බතසු උප්පන්නපංසුකූබලන. 
පංසුකූලිකභික්ඛුනා බචොළකභික්ඛං ආහිණ්ඩිත්වා ලද්ධබචොළබකහි

කතචීවබරනාතිපි කුරුන්දිමහාපච්චරීසු වුත්තං. පාපණිකෙනාති ආපණද්වාබර 

පතිතපිබලොතිකං ගබහත්වා කථිනත්ථාය බදති, බතනාපි වට්ටතීති අත්බථො.
බසසං වුත්තවිපල්ලාබසබනවබවදිතබ් ං.ඉමස්මිංපනඨාබන‘‘සහකථිනස්ස

අත්ථාරා කති ධම්මා ජායන්තී’’තිආදි  හුඅට්ඨකථාසු වුත්තං, තං සබ් ං

පරිවාබරපාළිආරූළ්හබමව, තස්මාතත්ථආගතනබයබනවබවදිතබ් ං.නහි
බතනඉධඅවුච්චමාබනනකථිනත්ථාරකස්ස කඤ්චිපරිහායති. 

310. එවං කථිනත්ථාරං දස්බසත්වා ඉදානි උබ්භාරං දස්බසතුං ෙථඤ්ච

භික්ඛකව උබ්භෙං කහොති ෙථිනන්තිආදිමාහ. තත්ථ මාතිොති මාතබරො; 
ජබනත්තිබයොති අත්බථො. කථිනුබ්භාරඤ්හි එතා අට්ඨ ජබනත්තිබයො. තාසු

පක්කමනං අන්බතොඅස්සාති පක්ෙමනන්තිො. එවංබසසාපි බවදිතබ් ා. 

ආදායසත්ෙෙෙථා 

311. නපච්කචස්සන්තිනපුනආගමිස්සං.එතස්මිංපනපක්කමනන්තිබක 

කථිනුද්ධාබරපඨමංචීවරපලිබ ොබධොඡිජ්ජති, පච්ඡාආවාසපලිබ ොබධො.එවං

පක්කමබතො හි චීවරපලිබ ොබධො අන්බතොසීමායබමව ඡිජ්ජති, 
ආවාසපලිබ ොබධොසීමාතික්කබම.වුත්තම්පිබචතං පරිවාබර– 

‘‘පක්කමනන්තිබකොකථිනුද්ධාබරො, වුත්බතොආදිච්ච න්ධුනා; 

එතඤ්චතාහංවිස්සජ්ජිස්සං, චීවරපලිබ ොබධොපඨමංඡිජ්ජති; 

පච්ඡාආවාසපලිබ ොබධොඡිජ්ජතී’’ති.(පරි.415); 

චීවරං ආදායාති අකතචීවරං ආදාය.  හිසීමගෙස්සාති අඤ්ඤං

සාමන්තවිහාරං ගතස්ස. එවං කහොතීති තස්මිං විහාබර බසනාසනඵාසුකං වා

සහායසම්පත්තිං වා දිස්වා එවං බහොති. එතස්මිං පන නිට්ඨානන්තිබක

කථිනුද්ධාබර ආවාසපලිබ ොබධො පඨමංඡිජ්ජති, බසොහි ‘‘නපච්බචස්ස’’න්ති
චිත්බත උප්පන්නමත්බතබයවඡිජ්ජති.වුත්තම්පිබචතං– 

‘‘නිට්ඨානන්තිබකො කථිනුද්ධාබරො, වුත්බතො ආදිච්ච න්ධුනා; 

එතඤ්චතාහංවිස්සජ්ජිස්සං, ආවාසපලිබ ොබධොපඨමංඡිජ්ජති; 
චීවබරනිට්ඨිබතචීවරපලිබ ොබධොඡිජ්ජතී’’ති. 
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එබතන නබයන බසසමාතිකාවිභජබනපි අත්බථො බවදිතබ්බ ො. අයං පන
විබසබසො – ‘‘සන්නිට්ඨානන්තිබක ද්බවපි පලිබ ොධා බනවිමං චීවරං 

කාබරස්සං, න පච්බචස්සන්ති චිත්බත උප්පන්නමත්බතබයව එකබතො
ඡිජ්ජන්තීති. වුත්තඤ්බහතං– 

‘‘සන්නිට්ඨානන්තිබකොකථිනුද්ධාබරො, වුත්බතොආදිච්ච න්ධුනා; 

එතඤ්ච තාහං විස්සජ්ජිස්සං, ද්බව පලිබ ොධා අපුබ් ං අචරිමං 
ඡිජ්ජන්තී’’ති. 

එවං සබ් කථිනුද්ධාබරසු පලිබ ොධුපච්බඡබදො බවදිතබ්බ ො. බසො පන 

යස්මා ඉමිනා ච වුත්තනබයන පරිවාබර ච ආගතභාබවන සක්කා ජානිතුං, 
තස්මා විත්ථාරබතොන වුත්බතො. අයං පබනත්ථසඞ්බඛබපො –නාසනන්තිබක

ආවාසපලිබ ොබධො පඨමං ඡිජ්ජති, චීවබර නට්බඨ චීවරපලිබ ොබධො ඡිජ්ජති.

යස්මා චීවබර නට්බඨ චීවරපලිබ ොබධො ඡිජ්ජති, තස්මා ‘‘නාසනන්තිබකො’’ති
වුත්තං. 

සවනන්තිබකචීවරපලිබ ොබධොපඨමංඡිජ්ජති, තස්මාතස්සසහසවබනන 
ආවාසපලිබ ොබධොඡිජ්ජති. 

ආසාවච්බඡදිබක ආවාසපලිබ ොබධො පඨමං ඡිජ්ජති. චීවරාසාය 

උපච්ඡින්නාය චීවරපලිබ ොබධො ඡිජ්ජති. අයං පන යස්මා ‘‘අනාසාය ලභති; 

ආසාය න ලභති; තස්ස එවං බහොති ‘ඉබධවිමං චීවරං කාබරස්සං, න
පච්බචස්ස’’’න්තිආදිනා නබයන ඉතබරහි උද්ධාබරහි සද්ධිං

බවොමිස්සකබදසබනො අබනකප්පබභබදො බහොති, තස්මා පරබතො විසුං 

විත්ථාබරත්වා වුත්බතො, ඉධන වුත්බතො. ඉධ පනසවනන්තිකස්ස අනන්තරං 

සීමාතික්කන්තිබකො වුත්බතො. තත්ථ චීවරපලිබ ොබධො පඨමං ඡිජ්ජති, තස්ස
 හිසීබම ආවාසපලිබ ොබධො ඡිජ්ජති. සහුබ්භාබර ද්බව පලිබ ොධා අපුබ් ං
අචරිමං ඡිජ්ජන්තීති. 

316-325. එවං ආදායවාබර සත්තකථිනුද්ධාබර දස්බසත්වා පුන
සමාදායවාබරපි විප්පකතචීවරස්ස ආදායසමාදායවාබරසුපි යථාසම්භවං 
බතබයවදස්සිතා.තබතොපරංඅන්බතොසීමායං‘‘පච්බචස්සංනපච්බචස්ස’’න්ති
ඉමං විධිං අනාමසිත්වාව ‘‘න පච්බචස්ස’’න්ති ඉමබමව ආමසිත්වා

අනධිට්ඨිබතනා’’තිආදිනා නබයන ච බය බය යුජ්ජන්ති, බත බත දස්සිතා.
තබතො පරං ‘‘චීවරාසාය පක්කමතී’’තිආදිනා නබයන ඉතබරහි සද්ධිං
බවොමිස්සකනබයන අබනකක්ඛත්තුං ආසාවච්බඡදිකං දස්බසත්වා පුන 
දිසංගමියවබසන ච ඵාසුවිහාරිකවබසන ච නිට්ඨානන්තිබකසු යුජ්ජමානා
කථිනුද්ධාරා දස්සිතා. එවං පබභදබතො කථිනුද්ධාරං දස්බසත්වා ඉදානි බය
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බතන බතනකථිනුද්ධාබරනපලිබ ොධාඡිජ්ජන්තීතිවුත්තා, බතසංපටිපක්බඛ

දස්බසන්බතො ද්කවකම භික්ඛකව ෙථිනස්ස පලික ොධාතිආදිමාහ. තත්ථ 

චත්කෙනාතිබයනචිත්බතනබසොආවාබසොචත්බතොබහොති, තංචත්තංනාම, 

බතන චත්බතන. වන්ෙමුත්කෙසුපි එබසව නබයො. බසසං සබ් ත්ථ 

උත්තානබමවාති. 

කථිනක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. චීවරක්ඛන්ධෙං 

ජීවෙවත්ථුෙථා 

326. චීවරක්ඛන්ධබක – පදක්ඛිණාති බඡකා කුසලා. අභිසටාති අභිගතා. 

බකහි අභිගතාති? අත්ථිබකහි අත්ථිබකහි මනුස්බසහි; කරණත්බථ පන

සාමිවචනං කත්වා ‘‘අත්ථිකානං අත්ථිකානං මනුස්සාන’’න්ති වුත්තං. 

පඤ්ඤාසායච රත්තිංගච්ඡතීතිපඤ්ඤාසකහාපබණගබහත්වාරත්තිංගච්ඡති. 

කනගකමොතිකුටුම්බියගබණො. 

327. සාලවතිංකුමාරිංගණිෙංවුට්ඨාකපසීතිනාගරා ද්බවසතසහස්සානි, 

රාජා සතසහස්සන්ති තීණි සතසහස්සානි, අඤ්ඤඤ්ච

ආරාමුයයානවාහනාදිපරිච්බඡදං දත්වාවුට්ඨාබපසුං; ගණිකට්ඨාබනඨබපසුන්ති

අත්බථො. පටිසකෙන ච රත්තිං ගච්ඡතීති රත්තිං පටිසබතන ගච්ඡති. ගිලානං 

පටිකවකදයයන්තිගිලානභාවංජානාබපයයං. ෙත්ෙරසුප්කපතිජිණ්ණසුප්බප. 

328. ො කම කදව මාො, කෙො පිොති කස්මා පුච්ඡි? තං කර අඤ්බඤ 

රාජදාරකාකීළන්තාකලබහඋට්ඨිබත‘‘නිම්මාතිබකොනිප්පිතිබකො’’තිවදන්ති.
යථා ච අඤ්බඤසං දාරකානං ඡණාදීසු චුළමාතාමහාමාතාදබයො කඤ්චි

පණ්ණාකාරංබපබසන්ති, තථා තස්සනබකොචිකඤ්චිබපබසති.ඉතිබසොතං
සබ් ං චින්බතත්වා ‘‘නිම්මාතිබකොබයව නු බඛො අහ’’න්ති ජානනත්ථං ‘‘කා

බමබදවමාතා, බකොපිතා’’තිපුච්ඡි. 

යන්නූනාහං සිප්පං සික්කඛයයන්ති යංනූන අහං බවජ්ජසිප්පං
සික්බඛයයන්ති චින්බතසි. තස්ස කර එතදබහොසි – ‘‘ඉමානි බඛො

හත්ථිඅස්සසිප්පාදීනිපරූපඝාතපටිසංයුත්තානි, බවජ්ජසිප්පංබමත්තාපුබ් භාගං 
සත්තානංහිතපටිසංයුත්ත’’න්ති.තස්මාබවජ්ජසිප්පබමවසන්ධාය‘‘යංනූනාහං 
සිප්පං සික්බඛයය’’න්ති චින්බතසි. අපිචායං ඉබතො කප්පසතසහස්සස්ස උපරි
පදුමුත්තරස්ස භගවබතො උපට්ඨාකං ‘‘බුද්ධුපට්ඨාබකො අය’’න්ති 
චතුපරිසන්තබර පත්ථතගුණං බවජ්ජං දිස්වා ‘‘අබහො වතාහම්පි එවරූපං
ඨානන්තරං පාපුබණයය’’න්තිචින්බතත්වාසත්තාහංබුද්ධප්පමුඛස්සසඞ්ඝස්ස

දානං දත්වා භගවන්තං වන්දිත්වා ‘‘අහම්පි භගවා තුම්හාකං උපට්ඨාබකො
අසුකබවජ්බජො විය අනාගබත බුද්ධුපට්ඨාබකො භබවයය’’න්ති පත්ථනමකාසි.
තාය පුරිමපත්ථනාය බචොදියමාබනොබපස බවජ්ජසිප්පබමව සන්ධාය
‘‘යංනූනාහං සිප්පංසික්බඛයය’’න්තිචින්බතසි. 

329. දිසාපාකමොක්කඛොති සබ් දිසාසු විදිබතො පාකබටො පධාබනො වාති
අත්බථො. තස්මිඤ්චසමබයතක්කසීලබතොවාණිජා අභයරාජකුමාරං දස්සනාය
අගමංසු. බතජීවබකො ‘‘කුබතො තුම්බහආගතා’’ති පුච්ඡි. ‘‘තක්කසීලබතො’’ති
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වුත්බත ‘‘අත්ථි තත්ථ බවජ්ජසිප්පාචරිබයො’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම කුමාර, 
තක්කසීලායං දිසාපාබමොක්බඛො බවජ්බජො පටිවසතී’’ති සුත්වා ‘‘බතනහි යදා

ගච්ඡථ, මය්හං ආබරොබචයයාථා’’ති ආහ. බත තථා අකංසු. බසො පිතරං
අනාපුච්ඡා බතහි සද්ධිං තක්කසීලං අගමාසි. බතන වුත්තං – ‘‘අභයං 
රාජකුමාරංඅනාපුච්ඡා’’තිආදි. 

ඉච්ඡාමහංආචරියසිප්පංසික්ඛිතුන්ති තංකරඋපසඞ්කමන්තංදිස්වාබසො

බවජ්බජො ‘‘බකොසි ත්වං තාතා’’ති පුච්ඡි. බසො ‘‘බිම්බිසාරමහාරාජස්ස නත්තා

අභයකුමාරස්සපුත්බතොම්හී’’තිආහ.‘‘කස්මාපන ත්වමසිතාතඉධාගබතො’’ති, 
තබතො බසො ‘‘තුම්හාකං සන්තිබක සිප්පං සික්ඛිතු’’න්ති වත්වා ඉච්ඡාමහං

ආචරිය සිප්පං සික්ඛිතුන්ති ආහ.  හඤ්ච ගණ්හාතීති යථා අඤ්බඤ
ඛත්තියකුමාරාදබයො ආචරියස්ස ධනං දත්වා කඤ්චි කම්මං අකත්වා

සික්ඛන්තිබයව, න බසො එවං. බසො පන කඤ්චි ධනං අදත්වා 

ධම්මන්බතවාසිබකොවහුත්වාඑකංකාලංඋපජ්ඣායස්සකම්මංකබරොති, එකං
කාලං සික්ඛති. එවං සන්බතපි අභිනීහාරසම්පන්බනො කුලපුත්බතො අත්තබනො

බමධාවිතාය  හුඤ්ච ගණ්හාති, ලහුඤ්ච ගණ්හාති, සුට්ඨු ච උපධාබරති, 
ගහිතඤ්චස්සනසම්මුස්සති. 

සත්ෙ ච කම වස්සානි අධීයන්ෙස්ස නයිමස්ස සිප්පස්ස අන්කෙො

පඤ්ඤායතීතිඑත්ථඅයංකරජීවබකොයත්තකංආචරිබයොජානාති, යංඅඤ්බඤ

බසොළසහි වස්බසහි උග්ගණ්හන්ති, තං සබ් ං සත්තහි වස්බසහි උග්ගබහසි. 
සක්කස්ස පන බදවරඤ්බඤො එතදබහොසි – ‘‘අයං බුද්ධානං උපට්ඨාබකො 

අග්ගවිස්සාසබකො භවිස්සති, හන්ද නං බභසජ්ජබයොජනං සික්ඛාබපමී’’ති
ආචරියස්සසරීබර අජ්ඣාවසිත්වායථාඨබපත්වාකම්මවිපාකංඅවබසසබරොගං

එබකබනව බභසජ්ජබයොබගන තිකච්ඡිතුං සක්බකොති, තථා නං
බභසජ්ජබයොජනං සික්ඛාබපසි. බසො පන ‘‘ආචරියස්ස සන්තිබකසික්ඛාමී’’ති

මඤ්ඤති, තස්මා ‘‘සමත්බථො ඉදානි ජීවබකො තිකච්ඡිතු’’න්ති සක්බකන
විස්සට්ඨමත්බත එවං චින්බතත්වාආචරියං පුච්ඡි. ආචරිබයො පන ‘‘න ඉමිනා

මමානුභාබවනඋග්ගහිතං, බදවතානුභාබවනඋග්ගහිත’’න්තිඤත්වාව කෙනහි

භකණතිආදිමාහ. සමන්ො කයොජනං ආහිණ්ඩන්කෙොති දිවබස දිවබස

එබකබකනද්වාබරන නික්ඛමිත්වාචත්තාබරොදිවබසආහිණ්ඩන්බතො. පරිත්ෙං

පාකථයයං පාදාසීතිඅප්පමත්තකංඅදාසි.කස්මා? තස්සකරඑතදබහොසි–‘‘අයං
මහාකුලස්ස පුත්බතොගතමත්බතොබයවපිතිපිතාමහානංසන්තිකාමහාසක්කාරං

ලභිස්සති, තබතොමය්හං වා සිප්පස්සවාගුණංනජානිස්සති, අන්තරාමග්බග
පනඛීණපාබථබයයොසිප්පං පබයොබජත්වාඅවස්සංමය්හඤ්චසිප්පස්සචගුණං
ජානිස්සතී’’තිපරිත්තං දාබපසි. 
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කසට්ඨිභරියාදිවත්ථුෙථා 

330. පසකෙනාති එකහත්ථපුබටන. පිචුනාති කප්පාසපටබලන. යත්රහි

නාමාති යා නාම. කිම්පිමායන්ති කම්පි බම අයං. උපජානාකමෙස්ස 

සංයමස්සාතිකතස්සචබරොගූපසමස්සචඋපකාරංජානාමාතිඅධිප්පාබයො. 

331. සබ් ාලඞ්ොරංතුය්හං කහොතූතිරාජාකර ‘‘සබචඉමංගණ්හිස්සති, 

පමාණයුත්බතඨාබනනංඨබපස්සාමි.සබචනගණ්හිස්සති, අබ්භන්තරිකංනං
විස්සාසකං කරිස්සාමී’’තිචින්බතත්වාඑවමාහ.අභයකුමාරස්සාපිනාටකානම්පි
චිත්තං උප්පජ්ජි ‘‘අබහොවතනගණ්බහයයා’’ති.බසොපිබතසංචිත්තංඤත්වා

විය‘‘ඉදංබමබදව අයයිකානංආභරණං, නයිදංමය්හංගණ්හිතුංපතිරූප’’න්ති

වත්වා අලංකදවාතිආදිමාහ. අධිොරංකමකදකවොසරතූති කතස්සඋපකාරංබම
බදබවො සරතූති අත්බථො. රාජා පසන්බනො සබ් ාකාරසම්පන්නං බගහඤ්ච 

අම් වනුයයානඤ්ච අනුසංවච්ඡරං සතසහස්සඋට්ඨානකං ගාමඤ්ච

මහාසක්කාරඤ්චදත්වා කෙනහිභකණතිආදිමාහ. 

රාජගහකසට්ඨිවත්ථුෙථා 

332. සක්ඛිස්සසි පන ත්වං ගහපතීති කස්මා ආහ? 

ඉරියාපථසම්පරිවත්තබනන කර මත්ථලුඞ්ගං න සණ්ඨාති, අස්ස ච තීහි
සත්තාබහහි නිච්චලස්ස නිපන්නස්ස මත්ථලුඞ්ගං සණ්ඨහිස්සතීති ඤත්වා
අප්බපව නාම සත්තසත්තමාබස පටිජානිත්වා සත්තසත්තදිවබසපි 

නිපජ්බජයයාතිනංඑවමාහ.බතබනවපරබතොවුත්තං‘‘අපිචපටිකච්බචවමයා

ඤාබතො’’ති. සීසච්ඡවිං උප්පාකටත්වාති සීසචම්මං අපබනත්වා. සිබ්බිනිං

විනාකමත්වාති සිබ්බිනිං විවරිත්වා. නාහං ආචරිය සක්කෙොමීති තස්ස කර

සරීබරමහාඩාබහොඋප්පජ්ජි, තස්මාඑවමාහ. තීහිසත්ොකහහීතිතීහිපස්බසහි
එබකබකන සත්තාබහන. 

333. ජනං උස්සාකරත්වාති ජනංනීහරාබපත්වා. 

පජ්කජොෙරාජවත්ථුෙථා 

334. කජගුච්ඡං කම සප්පීති අයං කර රාජා විච්ඡිකස්ස ජාබතො, 

විච්ඡිකවිසපටිඝාතාය ච සප්පි බභසජ්ජං බහොති විච්ඡිකානං පටිකූලං, තස්මා

එවමාහ. උද්කදෙං දස්සතීති උග්ගාරං දස්සති. පඤ්ඤාස කයොජනිො කහොතීති
පඤ්ඤාස බයොජනානි ගන්තුං සමත්ථා බහොති. න බකවලඤ්චස්ස රඤ්බඤො

හත්ථිනීබයව, නාළාගිරි නාම හත්ථී බයොජනසතං ගච්ඡති, බචලකණ්බණො ච

මුඤ්චබකබසො චාති ද්බව අස්සා වීසබයොජනසතං ගච්ඡන්ති, කාබකො දාබසො
සට්ඨිබයොජනානි ගච්ඡති. 
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එකස්ස කර කුලපුත්තස්ස අනුප්පන්බන බුද්බධ එකදිවසං භුඤ්ජිතුං

නිසින්නස්ස පච්බචකබුද්බධො ද්වාබර ඨත්වා අගමාසි, තස්බසබකො පුරිබසො 

‘‘පච්බචකබුද්බධො ආගන්ත්වා ගබතො’’ති ආබරොබචසි. බසො සුත්වා ‘‘ගච්ඡ, 
බවබගන පත්තං ආහරා’’ති ආහරාබපත්වා අත්තබනො සජ්ජිතං භත්තං සබ් ං
දත්වා බපබසසි. ඉතබරො තං ආහරිත්වා පච්බචකබුද්ධස්ස හත්බථ ඨබපත්වා
‘‘අහං භන්බත තුම්හාකං කබතන ඉමිනා කායබවයයාවතිබකන යත්ථ යත්ථ
නිබ් ත්බතොපිවාහනසම්පන්බනොබහොමී’’තිපත්ථනං අකාසි.බසොඅයංඑතරහි

පජ්බජොබතොනාමරාජාජාබතො, තායපත්ථනායඅයංවාහනසම්පත්ති. 

සප්පිං පාකයත්වාති සප්පිඤ්ච පාබයත්වා; පරිචාරිකානඤ්ච ආහාරාචාබර

විධිං ආචික්ඛිත්වා. නකඛන කභසජ්ජං ඔලුම්කපත්වාති නබඛන බභසජ්ජං

ඔදහිත්වා; පක්ඛිපිත්වාතිඅත්බථො. නිච්ඡාකරසීතිවිබරබචසි. 

සිකවයයෙදුස්සයුගෙථා 

335. සිකවයයෙං නාමඋත්තරකුරූසුසිවථිකං අවමඞ්ගලවත්ථං.තත්ථකර

මනුස්සා මතං බතන වත්බථන බවබඨත්වා නික්ඛිපන්ති, තං ‘‘මංසබපසී’’ති
සල්ලක්බඛත්වා හත්ථිබසොණ්ඩකසකුණා උක්ඛිපිත්වා හිමවන්තකූබට
ඨබපත්වාවත්ථං අපබනත්වාඛාදන්ති. අථවනචරකාවත්ථං දිස්වා රඤ්බඤො
ආහරන්ති.එවමිදංපජ්බජොබතනලද්ධං.සිවිරට්බඨකුසලාඉත්ථිබයොතීහි අංසූහි

සුත්තංකන්තන්ති, බතනසුත්බතනවායිතවත්ථංඑතන්තිපිවදන්ති. 

සමත්තිංසවිකරචනෙථා 

336. සිකනකහථාති කං පන භගවබතො කාබයො ලූබඛොති න ලූබඛො? 

භගවබතො හි ආහාබර සදා බදවතා දිබ්බ ොජං පක්ඛිපන්ති, සිබනහපානං පන

සබ් ත්ථ බදොබස බතබමති, සිරා මුදුකා කබරොති, බතනායං එවමාහ. තීණි 

උප්පලහත්ථානීති එකං ඔළාරිකබදොසහරණත්ථං, එකං

මජ්ඣිමබදොසහරණත්ථං, එකං සුඛුමබදොසහරණත්ථං. නචිරස්කසවපෙෙත්කෙො

අකහොසීති එවං පකතත්බත පන කාබය නාගරා දානං සම්පාබදසුං. ජීවබකො

ආගන්ත්වා භගවන්තං එතදබවොච – ‘‘භගවා අජ්ජ නාගරා තුම්හාකං දානං

දාතුකාමා, මා අන්බතොගාමං පිණ්ඩාය පවිසථා’’ති. 
මහාබමොග්ගල්ලානත්බථබරො චින්බතසි – ‘‘කුබතො නු බඛො අජ්ජ භගවබතො
පඨමං පිණ්ඩපාබතො ලද්ධුං වට්ටතී’’ති. තබතො චින්බතසි – ‘‘බසොබණො
බසට්ඨිපුත්බතො බඛත්තපරිකම්මබතො පට්ඨාය අඤ්බඤහි අසාධාරණානං

ඛීබරොදකබසචනසංවද්ධානං ගන්ධසාලීනං ඔදනං භුඤ්ජති, තබතො භගවබතො
පිණ්ඩපාතං ආහරිස්සාමී’’ති ඉද්ධියා ගන්ත්වා තස්ස පාසාදතබල අත්තානං 
දස්බසසි.බසොබථරස්සපත්තංගබහත්වාපණීතංපිණ්ඩපාතංඅදාසි.බථරස්සච
ගමනාකාරං දිස්වා ‘‘භුඤ්ජථ භන්බත’’ති ආහ. බථබරො තමත්ථං ආබරොබචසි
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‘‘භුඤ්ජථ භන්බත, අහං අඤ්ඤං භගවබතො දස්සාමී’’ති බථරං බභොබජත්වා

ගන්බධහි පත්තං උබ් ට්බටත්වා පිණ්ඩපාතස්ස පූබරත්වා අදාසි, තං බථබරො
ආහරිත්වාභගවබතොඅදාසි. 

රාජාපි බඛො බිම්බිසාබරො ‘‘අජ්ජ භගවා කං භුඤ්ජිස්සතී’’ති විහාරං

ආගන්ත්වාපවිසමාබනොවපිණ්ඩපාතගන්ධංඝායිත්වාභුඤ්ජිතුකාබමොඅබහොසි. 
භගවබතො ද්වීසුබයව පිණ්ඩපාබතසු භාජනගබතසු බදවතා ඔජං පක්ඛිපිංසු –

යඤ්ච සුජාතා අදාසි; යඤ්ච පරිනිබ් ානකාබල චුන්බදො කම්මාරපුත්බතො; 

අඤ්බඤසුක බළක බළපක්ඛිපිංසු, තස්මාභගවාරඤ්බඤොඉච්ඡං ජානිත්වා
අපක්ඛිත්බතොජබමවබථොකංපිණ්ඩපාතංරඤ්බඤොදාබපසි.බසොපරිභුඤ්ජිත්වා 

පුච්ඡි – ‘‘කංභන්බත, උත්තරකුරුබතොආභතංබභොජන’’න්ති? ‘‘නමහාරාජ, 

උත්තරකුරුබතො; අපිච බඛො තබවව රට්ඨවාසිබනො ගහපතිපුත්තස්ස බභොජනං
එත’’න්ති වත්වා බසොණස්ස සම්පත්තිං ආචික්ඛි. තං සුත්වා රාජා බසොණං
දට්ඨුකාබමො හුත්වා චම්මක්ඛන්ධබක වුත්තනබයන අසීතියා
කුලපුත්තසහස්බසහි සද්ධිං බසොණස්ස ආගමනං අකාසි. බත භගවබතො 
ධම්මබදසනංසුත්වාබසොතාපන්නාජාතා.බසොබණොපනපබ් ජිත්වාඅරහත්බත
පතිට්ඨිබතො. භගවාපිඑතදත්ථබමවරඤ්බඤොපිණ්ඩපාතංදාබපසි. 

වරයාචනෙථා 

337. එවං කතභත්තකච්බචභගවතිඅථබඛොජීවබකොබකොමාරභච්බචොතං

සිබවයයකං දුස්සයුගං ආදාය…බප.… එතදබවොච. අතික්ෙන්ෙවරාති එත්ථ 

විනිච්ඡබයො මහාඛන්ධබක වුත්තනබයබනව බවදිතබ්බ ො. භගවා භන්කෙ 

පංසුකූලිකෙො භික්ඛුසඞ්කඝො චාති භගවබතො හි බුද්ධත්තං පත්තබතො පට්ඨාය

යාව ඉදං වත්ථං, එත්ථන්තබර වීසති වස්සානින බකොචි ගහපතිචීවරං සාදියි, 

සබ්බ  පංසුකූලිකාව අබහසුං. බතනායං එවමාහ. ගහපතිචීවරන්ති ගහපතීහි 

දින්නචීවරං. ධම්මියා ෙථායාති වත්ථදානානිසංසපටිසංයුත්තාය කථාය. 

ඉෙරීෙකරනාපීති අප්පග්බඝනපි මහග්බඝනපි; බයන බකනචීති අත්බථො. 

පාවාකරොතිසබලොමබකොකප්පාසාදිබභබදො. අනුජානාමි භික්ඛකව කෙොජවන්ති

එත්ථ පකතිබකොජවබමව වට්ටති, මහාපිට්ඨියබකොජවං න වට්ටති.
මහාපිට්ඨියබකොජවන්තිඋණ්ණාමබයොපාවාරසදිබසොබකොජබවො. 

ෙම් ලානුජානනාදිෙථා 

338. ොසිරාජාති කාසීනං රාජා; පබසනදිස්ස එකපිතිකභාතා එස. 

අඩ්ඪොසියන්තිඑත්ථකාසීතිසහස්සංවුච්චතිතංඅග්ඝනබකො කාසිබයො. අයං

පනපඤ්චසතානිඅග්ඝති, තස්මා ‘‘අඩ්ඪකාසිබයො’’ති වුත්බතො.බතබනවාහ –
‘‘උපඩ්ඪකාසීනංඛමමාන’’න්ති. 
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පටුන 

339. උච්චාවචානීති සුන්දරානි ච අසුන්දරානි ච. භඞ්ගං නාම බඛොමාදීහි

පඤ්චහිසුත්බතහි මිස්බසත්වාකතං; වාකමයබමවාතිපිවදන්ති. 

340. එෙංකයව භගවො චීවරං අනුඤ්ඤාෙං න ද්කවති බත කර
ඉතරීතබරන චීවබරනාති එතස්ස ‘‘ගහපතිබකන වා පංසුකූබලන වා’’ති එවං

අත්ථංසල්ලක්ඛිංසු. නාගකමසුන්තියාවබතසුසානබතොආගච්ඡන්ති, තාවබත

න අච්ඡිංසු; පක්කමිංසුබයව. නාොමා භාගං දාතුන්තින අනිච්ඡාය දාතුං; යදි

පනඉච්ඡන්ති, දාතබ්බ ො. ආගකමසුන්තිඋපචාබර අච්ඡිංසු.බතනාහභගවාආහ
– ‘‘අනුජානාමි භික්ඛබව ආගබමන්තානං අකාමා භාගං දාතු’’න්ති. යදි පන

මනුස්සා ‘‘ඉධාගතා එව ගණ්හන්තූ’’ති බදන්ති, සඤ්ඤාණං වා කත්වා
ගච්ඡන්ති ‘‘සම්පත්තා ගණ්හන්තූ’’ති සම්පත්තානං සබ්බ සම්පි පාපුණන්ති.

සබච ඡඩ්බඩත්වා ගතා, බයන ගහිතං, බසො එව සාමී. සදිසා සුසානං

ඔක්ෙමිංසූතිසබ්බ සමංඔක්කමිංසු; එකදිසායවාඔක්කමිංසූතිපි අත්බථො. කෙ

ෙතිෙංෙත්වාතිලද්ධං පංසුකූලංසබ්බ භාබජත්වාගණ්හිස්සාමාති හිබමව
කතිකංකත්වා. 

342. චීවරපටිග්ගාහකන්ති බයො ගහපතිබකහි සඞ්ඝස්ස දීයමානං චීවරං

ගණ්හාති. කයො න ඡන්දාගතිං ගච්කඡයයාතිආදීසු චීවරපටිග්ගාහබකසු පච්ඡා 
ආගතානම්පි අත්තබනො ඤාතකාදීනං පඨමතරං පටිග්ගණ්හන්බතො වා
එකච්චස්මිං බපමං දස්බසත්වාගණ්හන්බතො වා බලොභපකතිකතායඅත්තබනො

පරිණාබමන්බතො වා ඡන්දාගතිං ගච්ඡති නාම. පඨමතරං ආගතස්සාපි
බකොධවබසන පච්ඡා ගණ්හන්බතො වා දුග්ගතමනුස්බසසු අවමඤ්ඤං කත්වා

ගණ්හන්බතො වා ‘‘කං බවො ඝබර ඨපබනොකාබසොනත්ථි, තුම්හාකං සන්තකං

ගබහත්වාගච්ඡථා’’තිඑවංසඞ්ඝස්ස ලාභන්තරායංකබරොන්බතොවා කදොසාගතිං

ගච්ඡති නාම. බයො පන මුට්ඨස්සති අසම්පජාබනො, අයං කමොහාගතිං ගච්ඡති 

නාම.පච්ඡා ආගතානම්පිඉස්සරානම්පිභබයනපඨමතරංපටිග්ගණ්හන්බතොවා

‘‘චීවරපටිග්ගාහකට්ඨානං නාබමතං භාරිය’’න්ති සන්තසන්බතො වා භයාගතිං

ගච්ඡති නාම. ‘‘මයා ඉදඤ්චිදඤ්ච ගහිතං, ඉදඤ්චිංදඤ්ච න ගහිත’’න්ති එවං 

ජානන්බතො ගහිොගහිෙං ජානාති නාම. තස්මා බයො න ඡන්දාගතිආදිවබසන

ගච්ඡති, ඤාතකඅඤ්ඤාතකඅඩ්ඪදුග්ගබතසු විබසසං අකත්වා ආගතපඅපාටියා

ගණ්හාති, සීලාචාරපටිපත්තියුත්බතො බහොති, සතිමා බමධාවී  හුස්සුබතො, 
සක්බකොති දායකානං විස්සට්ඨවාචාය පරිමණ්ඩබලහි පද යඤ්ජබනහි 

අනුබමොදනංකබරොන්බතොපසාදංජබනතුං, එවරූබපොසම්මන්නිතබ්බ ො. 

එවඤ්චපනභික්ඛකවසම්මන්නිෙබ්ක ොති එත්ථපනඑතායයථාවුත්තාය
කම්මවාචායපි අපබලොකබනනාපි අන්බතොවිහාබර සබ් සඞ්ඝමජ්බඣපි
ඛණ්ඩසීමායපිසම්මන්නිතුංවට්ටතිබයව.එවංසම්මබතනච විහාරපච්චන්බත
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වා පධානඝබර වා න අච්ඡිතබ් ං. යත්ථ පන ආගතාගතා මනුස්සා සුඛං 

පස්සන්ති, තාදිබස ධුරවිහාරට්ඨාබන බීජනිං පස්බස ඨබපත්වා සුනිවත්බථන
සුපාරුබතන නිසීදිතබ් න්ති. 

ෙත්කථව උජ්ඣිත්වාති ‘‘පටිග්ගහණබමව අම්හාකං භාබරො’’ති වත්වා

ගහිතට්ඨාබනබයව ඡඩ්බඩත්වා ගච්ඡන්ති. චීවරනිදහෙන්ති චීවරපටිසාමකං. 

කයො න ඡන්දාගතිං ගච්කඡයයාතිආදීසු බචත්ථ ඉබතො පරඤ්ච සබ් ත්ථ
වුත්තනබයබනව විනිච්ඡබයො බවදිතබ්බ ො. සම්මුතිවිනිච්ඡබයොපි
කථිතානුසාබරබනවජානිතබ්බ ො. 

භණ්ඩාගාරසම්මුතිආදිෙථා 

343. විහාරං වාතිආදීසු බයො ආරාමමජ්බඣ ආරාමිකසාමබණරාදීහි
අවිවිත්බතො සබ්බ සං සබමොසරණට්ඨාබන විහාබරො වා අඩ්ඪබයොබගො වා

බහොති, බසොසම්මන්නිතබ්බ ො.පච්චන්තබසනාසනංපනනසම්මන්නිතබ් ං. 
ඉදං පන භණ්ඩාගාරං ඛණ්ඩසීමං ගන්ත්වා ඛණ්ඩසීමාය නිසින්බනහි

සම්මන්නිතුංන වට්ටති, විහාරමජ්බඣබයවසම්මන්නිතබ් ං. 

ගුත්ොගුත්ෙඤ්ච ජාකනයයාති එත්ථ යස්ස තාව ඡදනාදීසු බකොචි බදොබසො

නත්ථි, තං ගුත්තං. යස්ස පන ඡදනතිණං වා ඡදනිට්ඨකා වා යත්ථ කත්ථචි

පතිතා, බයන ඔවස්සති වා, මූසිකාදීනං වා පබවබසො බහොති, භිත්තිආදීසු වා

කත්ථචි ඡිද්දං බහොති, උපචිකා වා උට්ඨහන්ති, තං සබ් ං අගුත්තංනාම. තං
සල්ලක්බඛත්වාපටිසඞ්ඛරිතබ් ං.සීතසමබයද්වාරඤ්චවාතපානඤ්ච සුපිහිතං

කාතබ් ං, සීබතන හි චීවරානි කණ්ණකතානි බහොන්ති. උණ්හසමබය
අන්තරන්තරා වාතප්පබවසනත්ථං විවරිතබ් ං. එවං කබරොන්බතො හි
ගුත්තාගුත්තංජානාතිනාම. 

ඉබමහි පන චීවරපටිග්ගාහකාදීහි තීහිපි අත්තබනො වත්තං ජානිතබ් ං.

තත්ථ චීවරපටිග්ගාහබකන තාව යං යං මනුස්සා ‘‘කාලචීවර’’න්ති වා

‘‘අකාලචීවර’’න්ති වා ‘‘අච්බචකචීවර’’න්ති වා ‘‘වස්සිකසාටික’’න්ති වා

‘‘නිසීදන’’න්ති වා ‘‘පච්චත්ථරණ’’න්ති වා ‘‘මුඛපුඤ්ඡනබචොළ’’න්ති වා

බදන්ති, තං සබ් ං එකරාසිං කත්වා මිස්බසත්වා න ගණ්හිතබ් ං, විසුං විසුං
කත්වාව ගණ්හිත්වා චීවරනිදහකස්ස තබථව ආචික්ඛිත්වා දාතබ් ං.
චීවරනිදහබකනාපිභණ්ඩාගාරිකස්ස දදමාබනනඉදංකාලචීවරං…බප.…ඉදං 
මුඛපුඤ්ඡනබචොළන්ති ආචික්ඛිත්වාව දාතබ් ං. භණ්ඩාගාරිබකනාපි තබථව
විසුං විසුං විය සඤ්ඤාණංකත්වා ඨබපතබ් ං. තබතො සඞ්බඝන ‘‘කාලචීවරං
ආහරා’’ති වුත්බත කාලචීවරබමව දාතබ් ං…බප.… මුඛපුඤ්ඡනබචොළකං
ආහරාතිවුත්බතතබදවදාතබ් ං. 
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ඉති භගවතා චීවරපටිග්ගාහබකො අනුඤ්ඤාබතො, චීවරනිදහබකො

අනුඤ්ඤාබතො, භණ්ඩාගාරං අනුඤ්ඤාතං, භණ්ඩාගාරිබකො අනුඤ්ඤාබතො, න

 ාහුලිකතාය න අසන්තුට්ඨියා; අපිච බඛො සඞ්ඝස්සානුග්ගහාය. සබච හි

ආහටාහටංගබහත්වා භික්ඛූභාබජයයං, බනව ආහටංන අනාහටංන දින්නං

නාදින්නංනලද්ධංනාලද්ධංජාබනයයං, ආහටාහටංබථරාසබන වාදබදයයං, 

ඛණ්ඩාඛණ්ඩං වා ඡින්දිත්වා ගණ්බහයයං; එවං සති අයුත්තපරිබභොබගො ච

බහොති, න ච සබ්බ සං සඞ්ගබහො කබතො බහොති. භණ්ඩාගාබර පන චීවරං
ඨබපත්වා උස්සන්නකාබල එබකකස්ස භික්ඛුබනො තිචීවරං වා ද්බව ද්බව වා 

එබකකං වා චීවරං දස්සන්ති, ලද්ධාලද්ධං ජානිස්සන්ති, අලද්ධභාවංඤත්වා
සඞ්ගහංකාතුංමඤ්ඤිස්සන්තීති. 

න භික්ඛකව භණ්ඩාගාරිකෙො වුට්ඨාකපෙබ්ක ොති එත්ථ අඤ්බඤපි

අවුට්ඨාපනීයා ජානිතබ් ා. චත්තාබරො හි න වුට්ඨාබපතබ් ා – වුඩ්ඪතබරො, 

භණ්ඩාගාරිබකො, ගිලාබනො, සඞ්ඝබතො ලද්ධබසනාසබනොති.තත්ථ වුඩ්ඪතබරො

අත්තබනො වුඩ්ඪතාය නවකතබරන න වුට්ඨාබපතබ්බ ො, භණ්ඩාගාරිබකො

සඞ්බඝන සම්මන්නිත්වා භණ්ඩාගාරස්ස දින්නතාය, ගිලාබනො අත්තබනො 

ගිලානතාය, සඞ්බඝො පන  හුස්සුතස්ස උද්බදසපරිපුච්ඡාදීහි  හුපකාරස්ස 

භාරනිත්ථාරකස්ස ඵාසුකං ආවාසං අනුට්ඨාපනීයං කත්වා බදති, තස්මා බසො
උපකාරතායච සඞ්ඝබතොලද්ධතායචනවුට්ඨාබපතබ්බ ොති. 

උස්සන්නං කහොතීති  හු රාසිකතං බහොති, භණ්ඩාගාරං න ගණ්හාති. 

සම්මුඛීභූකෙනාති අන්බතොඋපචාරසීමායං ඨිබතන. භාකජතුන්ති කාලං

බඝොබසත්වාපටිපාටියාභාබජතුං. කෙොලාහලංඅොසීති‘‘අම්හාකංආචරියස්ස

බදථ, උපජ්ඣායස්ස බදථා’’ති එවං මහාසද්දං අකාසි. චීවරභාජනකඞ්බගසු
සභාගානං භික්ඛූනං අපාපුණන්තම්පි මහග්ඝං චීවරං බදන්බතො ඡන්දාගතිං
ගච්ඡතිනාම. අඤ්බඤසං වුඩ්ඪතරානං පාපුණන්තම්පි මහග්ඝං චීවරං අදත්වා
අප්පග්ඝං බදන්බතො බදොසාගතිං ගච්ඡති නාම. බමොහමූළ්බහො චීවරදානවත්තං
අජානන්බතො බමොහාගතිං ගච්ඡති නාම. මුඛරානං නවකානම්පි භබයන 
අපාපුණන්තබමවමහග්ඝංචීවරංබදන්බතොභයාගතිංගච්ඡතිනාම.බයොඑවංන

ගච්ඡති, සබ්බ සං තුලාභූබතො පමාණභූබතො මජ්ඣත්බතො බහොති, බසො

සම්මන්නිතබ්බ ො. භාජිොභාජිෙන්ති ‘‘එත්තකානි වත්ථානි භාජිතානි, 
එත්තකානි අභාජිතානී’’ති ජානන්බතො ‘‘භාජිතාභාජිතඤ්ච ජාබනයයා’’ති
වුච්චති. 

උච්චිනිත්වාති ‘‘ඉදං ථූලං, ඉදං සණ්හං, ඉදං ඝනං, ඉදං තනුකං, ඉදං

පරිභුත්තං, ඉදං අපරිභුත්තං, ඉදං දීඝබතො එත්තකං පුථුලබතො එත්තක’’න්ති

එවං වත්ථානි විචිනිත්වා. තුලයිත්වාති ‘‘ඉදං එත්තකං අග්ඝති, ඉදං
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පටුන 

එත්තක’’න්ති එවං අග්ඝපරිච්බඡදං කත්වා. වණ්ණාවණ්ණං ෙත්වාති සබච

සබ්බ සං එබකකබමව දසග්ඝනකං පාපුණාති, ඉච්බචතං කුසලං; බනො බච

පාපුණාති, යං නව වා අට්ඨ වා අග්ඝති, තං අඤ්බඤන එකඅග්ඝනබකන ච
ද්විඅග්ඝනබකන ච සද්ධිං  න්ධිත්වා එබතන උපාබයන සබම පටිවීබස 

ඨබපත්වාති අත්බථො. භික්ඛූ ගකණත්වා වග්ගං  න්ධිත්වාති සබච එබකකස්ස

දියමාබනදිවබසොනප්පබහොති, දසදසභික්ඛූ ගබණත්වා දසදසචීවරපටිවීබස
එකවග්ගං  න්ධිත්වා එකං භණ්ඩිකං කත්වා එවං චීවරපටිවීසං ඨබපතුං
අනුජානාමීති අත්බථො. එවං ඨපිබතසු චීවරපටිවීබසසු කුබසො පාබතතබ්බ ො.
බතහිපිභික්ඛූහිපුනකුසපාතංකත්වාභාබජතබ් ං. 

සාමකණරානං උපඩ්ඪපටිවීසන්ති එත්ථ බය සාමබණරා අත්තිස්සරා

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස කත්තබ් කම්මං න කබරොන්ති, උද්බදසපරිපුච්ඡාසු යුත්තා

ආචරියුපජ්ඣායානංබයව වත්තපටිපත්තිං කබරොන්ති, අඤ්බඤසං න

කබරොන්ති, එබතසංබයව උපඩ්ඪභාබගො දාතබ්බ ො. බය පන පුබරභත්තඤ්ච 

පච්ඡාභත්තඤ්චභික්ඛුසඞ්ඝස්බසවකත්තබ් කච්චංකබරොන්ති, බතසංසමබකො 
දාතබ්බ ො. ඉදඤ්ච පිට්ඨිසමබය උප්පන්බනන භණ්ඩාගාබර ඨපිබතන 
අකාලචීවබරබනව කථිතං. කාලචීවරං පන සමකබමව දාතබ් ං.
තතු්රප්පාදවස්සාවාසිකං සම්මුඤ්ජනී න්ධනාදි සඞ්ඝස්ස ඵාතිකම්මං කත්වා
ගබහතබ් ං. එතඤ්බහත්ථ සබ්බ සං වත්තං. භණ්ඩාගාරිකචීවබරපි සබච

සාමබණරා ආගන්ත්වා ‘‘භන්බත මයං යාගුං පචාම, භත්තං පචාම, ඛජ්ජකං

පචාම, අප්පහරිතකං කබරොම, දන්තකට්ඨං ආහරාම, රඞ්ගඡල්ලිං කප්පියං

කත්වා බදම, කං අම්බහහි න කතං නාමා’’ති උක්කුට්ඨිං කබරොන්ති, 

සමභාබගොව දාතබ්බ ො. එතං බය ච විරජ්ඣිත්වා කබරොන්ති, බයසඤ්ච

කරණභාබවො න පඤ්ඤායති, බත සන්ධාය වුත්තං. කුරුන්දියං පන ‘‘සබච 

සාමබණරා ‘කස්මා මයං භන්බත සඞ්ඝකම්මං න කබරොම, කරිස්සාමා’ති

යාචන්ති, සමපටිවීබසො දාතබ්බ ො’’තිවුත්තං. 

උත්ෙරිතුොකමොතිනදිංවාකන්තාරංවා උත්තරිතුකාබමො; සත්ථංලභිත්වා

දිසා පක්කමිතුකාබමොති අත්බථො. සෙං භාගං දාතුන්ති ඉදං භණ්ඩාගාරබතො
චීවරානිනීහරිත්වාපුඤ්බජකබතඝණ්ටියා පහටායභික්ඛුසඞ්බඝසන්නිපතිබත
සත්ථංලභිත්වාගන්තුකාබමො ‘‘සත්ථබතොමා පරිහායී’’තිඑතමත්ථංසන්ධාය
වුත්තං.තස්මාඅනීහබතසුවාචීවබරසුඅප්පහටායවා ඝණ්ටියාඅසන්නිපතිබත
වා සඞ්බඝ දාතුං න වට්ටති. චීවබරසු පන නීහබතසු ඝණ්ටිං පහරිත්වා
භික්ඛුසඞ්බඝසන්නිපතිබතචීවරභාජබකන‘‘ඉමස්ස භික්ඛුබනොබකොට්ඨාබසන
එත්තබකනභවිතබ් ’’න්තිතක්බකත්වානයග්ගාබහනචීවරං දාතබ් ං.තුලාය

තුලිතමිවහිසමසමංදාතුංනසක්කා, තස්මාඌනංවාබහොතුඅධිකංවා, එවං
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තක්බකනනබයනදින්නංසුදින්නං.බනවඌනකංපුනදාතබ් ං, නාතිරිත්තං 
පටිග්ගණ්හිතබ් න්ති. 

අතිකරෙභාකගනාති දස භික්ඛූ බහොන්ති, සාටකාපි දබසව, බතසු එබකො

ද්වාදසඅග්ඝති, බසසාදසග්ඝනකා.සබ්බ සුදසග්ඝනකවබසන කුබසපාතිබත

යස්ස භික්ඛුබනො ද්වාදසග්ඝනබකො කුබසො පාතිබතො, බසො ‘‘එත්තබකන මම
චීවරං පබහොතී’’ති බතන අතිබරකභාබගන ගන්තුකාබමො බහොති. භික්ඛූ

‘‘අතිබරකං ආවුබසො සඞ්ඝස්ස සන්තක’’න්ති වදන්ති, තං සුත්වා භගවා

‘‘සඞ්ඝිබක ච ගණසන්තබක ච අප්පකං නාම නත්ථි, සබ් ත්ථ සංයබමො

කාතබ්බ ො, ගණ්හන්බතනාපි කුක්කුච්චායිතබ් ’’න්ති දස්බසතුං ‘‘අනුජානාමි 

භික්ඛකව අනුක්කඛකප දින්කන’’ති ආහ. තත්ථ අනුක්කඛකපො නාම යංකඤ්චි

අනුක්ඛිපිතබ් ං අනුප්පදාතබ් ං කප්පියභණ්ඩං; යත්තකං තස්ස පටිවීබස

අධිකං, තත්තබක අග්ඝනබක යස්මිං කස්මිඤ්චි කප්පියභණ්බඩ දින්බනති
අත්බථො. 

විෙලකෙ කෙොකසත්වාති එත්ථ චීවරවිකලකං පුග්ගලවිකලකන්ති ද්බව

විකලකා. චීවරවිෙලෙං නාම සබ්බ සං පඤ්ච පඤ්ච වත්ථානි පත්තානි, 

බසසානිපි අත්ථි, එබකකං පන න පාපුණාති, ඡින්දිත්වා දාතබ් ානි.
ඡින්දන්බතහි ච අඩ්ඪමණ්ඩලාදීනං වා උපාහනත්ථවිකාදීනං වා පබහොනකානි

ඛණ්ඩානි කත්වා දාතබ් ානි, බහට්ඨිමපරිච්බඡබදන චතුරඞ්ගුලවිත්ථාරම්පි

අනුවාතප්පබහොනකායාමං ඛණ්ඩං කත්වා දාතුං වට්ටති, අපරිබභොගං පන න
කාතබ් න්ති එවබමත්ථ චීවරස්ස අප්පබහොනකභාබවො චීවරවිකලකං. 

ඡින්දිත්වාදින්බනපනතංබතොසිතංබහොති, අථකුසපාබතොකාතබ්බ ො.සබචපි

එකස්ස භික්ඛුබනො බකොට්ඨාබස එකං වා ද්බව වා වත්ථානි නප්පබහොන්ති, 

තත්ථඅඤ්ඤංසාමණකං පරික්ඛාරංඨබපත්වාබයොබතනතුස්සති, තස්සතං
භාගං දත්වා පච්ඡා කුසපාබතො කාතබ්බ ො. ඉදම්පි චීවරවිකලකන්ති 

අන්ධෙට්ඨෙථායං වුත්තං. 

පුග්ගලවිෙලෙං නාම දස දස භික්ඛූ ගබණත්වා වග්ගං කබරොන්තානං

එබකො වග්බගොන පූරති, අට්ඨ වානව වා බහොන්ති, බතසං අට්ඨ වානව වා
බකොට්ඨාසා ‘‘තුම්බහ ඉබම ගබහත්වා විසුං භාබජථා’’ති දාතබ් ා. එවමයං
පුග්ගලානං අප්පබහොනකභාබවො පුග්ගලවිකලකං. විසුං දින්බන පන තං

බතොසිතංබහොති, එවංබතොබසත්වාකුසපාබතොකාතබ්බ ොති.අථවාවිකලබක

බතොබසත්වාතිබයො චීවරවිභාබගොඌනබකො, තංඅඤ්බඤනපරික්ඛාබරනසමං
කත්වාකුසපාබතොකාතබ්බ ො. 
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චීවරරජනෙථා 

344. ඡෙකණනාති බගොමබයන. පණ්ඩුමත්තිොයාති තම් මත්තිකාය.
මූලරජනාදීසු හලිද්දිං ඨබපත්වා සබ් ං මූලරජනං වට්ටති. මඤ්ජිට්ඨිඤ්ච
තුඞ්ගහාරඤ්චඨබපත්වාසබ් ංඛන්ධරජනංවට්ටති.තුඞ්ගහාබරොනාම එබකො

සකණ්ටකරුක්බඛො, තස්ස හරිතාලවණ්ණං ඛන්ධරජනං බහොති. බලොද්දඤ්ච
කණ්ඩුලඤ්ච ඨබපත්වා සබ් ං තචරජනං වට්ටති. අල්ලිපත්තං නීලිපත්තඤ්ච
ඨබපත්වා සබ් ං පත්තරජනං වට්ටති. ගිහිපරිභුත්තං පන අල්ලිපත්බතන
එකවාරං රජිතුං වට්ටති. කංසුකපුප්ඵඤ්ච කුසුම්භපුප්ඵඤ්ච ඨබපත්වා සබ් ං
පුප්ඵරජනංවට්ටති.ඵලරජබන පනනකඤ්චිනවට්ටති. 

සීතුදොති අපක්කරජනං වුච්චති. උත්ෙරාළුම්පන්ති වට්ටාධාරකං, 
රජනකුම්භියාමජ්බඣඨබපත්වාතංආධාරකංපරික්ඛිපිත්වාරජනං පක්ඛිපිතුං

අනුජානාමීති අත්බථො. එවඤ්හි කබත රජනං න උත්තරති. උදකෙ වා

නඛපිට්ඨිොය වාති සබච පරිපක්කං බහොති, උදකපාතියා දින්බනො බථබවො

සහසා න විසරති, නඛපිට්ඨියම්පි අවිසරන්බතො තිට්ඨති. රජනුළුඞ්ෙන්ති

රජනඋළුඞ්කං. දණ්ඩෙථාලෙන්ති තබමව සදණ්ඩකං. රජනකෙොලම් න්ති

රජනකුණ්ඩං. ඔමද්දන්තීති සම්මද්දන්ති. න ච අච්ඡින්කන කථකව

පක්ෙමිතුන්තියාවරජනබින්දුගළිතංනඡිජ්ජති, තාවනඅඤ්ඤත්ර ගන්තබ් ං. 

පත්ථින්නන්තිඅතිරජිතත්තාථද්ධං. උදකෙඔසාකරතුන්තිඋදබකපක්ඛිපිත්වා 
ඨබපතුං. රජබන පන නික්ඛන්බත තං උදකං ඡඩ්බඩත්වා චීවරං මද්දිතබ් ං. 

දන්ෙොසාවානීතිඑකංවාද්බවවාවාබර රජිත්වාදන්තවණ්ණානිධාබරන්ති. 

ඡින්නෙචීවරානුජානනෙථා 

345. අච්ඡි ද්ධන්තිචතුරස්සබකදාරක ද්ධං. පාළි ද්ධන්තිආයාමබතොච

විත්ථාරබතො ච දීඝමරියාද ද්ධං. මරියාද ද්ධන්ති අන්තරන්තරා

රස්සමරියාද ද්ධං. සිඞ්ඝාටෙ ද්ධන්ති මරියාදාය මරියාදං විනිවිජ්ඣිත්වා

ගතට්ඨාබන සිඞ්ඝාටක ද්ධං; චතුක්කසණ්ඨානන්ති අත්බථො. සංවිදහිතුන්ති

කාතුං. උස්සහසිත්වං ආනන්දාතිසක්බකොසිත්වංආනන්ද. උස්සහාමිභගවාති 

තුම්බහහි දින්නනබයන සක්බකොමීති දස්බසති. යත්ර හි නාමාති බයො නාම. 

කුසිම්පි නාමාතිආදීසු කුසීති ආයාමබතො ච විත්ථාරබතො ච අනුවාතාදීනං

දීඝපත්තානබමතං අධිවචනං. අඩ්ඪකුසීතිඅන්තරන්තරාරස්සපත්තානංනාමං. 

මණ්ඩලන්ති පඤ්චඛණ්ඩිකචීවරස්ස එබකකස්මිං ඛණ්බඩ මහාමණ්ඩලං. 

අඩ්ඪමණ්ඩලන්තිඛුද්දකමණ්ඩලං. විවට්ටන්තිමණ්ඩලඤ්චඅඩ්ඪමණ්ඩලඤ්ච
එකබතොකත්වාසිබ්බිතං මජ්ඣිමඛණ්ඩං. 

අනුවිවට්ටන්ති තස්ස උබභොසු පස්බසසු ද්බව ඛණ්ඩානි. ගීකවයයෙන්ති
ගීවාබවඨනට්ඨාබන දළ්හීකරණත්ථං අඤ්ඤං සුත්තසංසිබ්බිතං
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පටුන 

ආගන්තුකපත්තං. ජඞ්කඝයයෙන්ති ජඞ්ඝපාපුණනට්ඨාබන තබථව සංසිබ්බිතං
පත්තං. ගීවට්ඨාබනචජඞ්ඝට්ඨාබනචපත්තානබමබවතංනාමන්තිපිවදන්ති. 

 ාහන්ෙන්ති අනුවිවට්ටානං  හි එබකකං ඛණ්ඩං. ඉති 

පඤ්චඛණ්ඩිකචීවබරබනතං විචාරිතන්ති. අථ වා අනුවිවට්ටන්ති විවට්ටස්ස 
එකපස්සබතොද්වින්නංඑකපස්සබතොද්වින්නන්ති චතුන්නම්පිඛණ්ඩානබමතං

නාමං.  ාහන්ෙන්තිසුප්පමාණං චීවරංපාරුපන්බතනසංහරිත්වා ාහායඋපරි

ඨපිතාඋබභොඅන්තා හිමුඛාතිට්ඨන්ති, බතසංඑතංනාමං.අයබමවහිනබයො
මහාඅට්ඨකථායංවුත්බතොති. 

තිචීවරානුජානනෙථා 

346. චීවකරහි උබ්භණ්ඩිකෙති චීවබරහි උබ්භණ්බඩ කබත; යථා

උක්ඛිත්තභණ්ඩා බහොන්ති එවං කබත; උක්ඛිත්තභණ්ඩිකභාවං ආපාදිබතති

අත්බථො. චීවරභිසින්තිඑත්ථ භිසීතිද්බවතීණි එකබතොකත්වාභිසිසඞ්බඛබපන

සංහරිතචීවරානි වුත්තානි. බත කර භික්ඛූ ‘‘දක්ඛිණාගිරිබතො භගවා ලහුං
පටිනිවත්තිස්සතී’’තිතත්ථගච්ඡන්තා ජීවකවත්ථුස්මිංලද්ධචීවරානිඨබපත්වා
අගමංසු. ඉදානි පන චිබරන ආගමිස්සතීති මඤ්ඤමානා ආදාය පක්කමිංසු. 

අන්ෙරට්ඨොසූතිමාඝස්සච ඵග්ගුණස්සචඅන්තරාඅට්ඨසු. නභගවන්ෙංසීෙං

අකහොසීති භගවබතොසීතංනාබහොසි. එෙදකහොසිකයපිකඛොකෙකුලපුත්ොතින

භගවා අජ්බඣොකාබස අනිසීදිත්වා එතමත්ථං න ජානාති, 

මහාජනසඤ්ඤාපනත්ථං පන එවමකාසි. සීොලුොති සීතපකතිකා; බය

පකතියාව සීබතන කලමන්ති. දිගුණං සඞ්ඝාටින්ති දුපට්ටං සඞ්ඝාටිං. 

එෙච්චියන්ති එකපට්ටං. ඉති ‘‘භගවා අත්තනා චතූහි චීවබරහි යාබපති, 

අම්හාකං පනතිචීවරං අනුජානාතී’’තිවචනස්ස ඔකාසංඋපච්ඡින්දිතුං දිගුණං 

සඞ්ඝාටිං අනුජානාති, එකච්චිබක ඉතබර. එවඤ්හි බනසං චත්තාරි
භවිස්සන්තීති. 

අතිකරෙචීවරාදිෙථා 

348. අග්ගෙං අච්ඡුකපයයන්ති ඡිද්දට්ඨාබන පිබලොතිකඛණ්ඩං 

ලග්ගාබපයයං. අහෙෙප්පානන්ති එකවාරං බධොතානං. උතුද්ධටානන්ති

උතුබතො දීඝකාලබතො උද්ධටානං හතවත්ථකානං, පිබලොතිකානන්ති වුත්තං

බහොති. පාපණිකෙති අන්තරාපණබතො පතිතපිබලොතිකචීවබර. උස්සාකහො

ෙරණීකයොතිපරිබයසනාකාතබ් ා. පරිච්බඡබදොපබනත්ථනත්ථි, පට්ටසතම්පි

වට්ටති.සබ් මිදංසාදියන්තස්ස භික්ඛුබනොවබසනවුත්තං. අග්ගෙංතුන්නන්ති

එත්ථ උද්ධරිත්වාඅල්ලීයාපනඛණ්ඩං අග්ගෙං, සුත්බතන සංසිබ්බිතං තුන්නං; 

වට්බටත්වා කරණං ඔවට්ටිෙං . ෙණ්ඩුසෙං වුච්චති මුද්දිකා. දේහීෙම්මන්ති 
අනුද්ධරිත්වාවඋපස්සයංකත්වාඅල්ලීයාපනකංවත්ථඛණ්ඩං. 
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349-351. විසාඛාවත්ථු උත්තානත්ථං. තබතො පරං පුබ්බ  විනිච්ඡිතබමව. 

කසොවග්ගිෙන්ති සග්ගප්පත්තබහතුකං. බතබනවාහ ‘‘බසොවග්ගික’’න්ති. 

බසොකං අපබනතීති කසොෙනුදං. අනාමයාති අබරොගා. සග්ගම්හි ොයම්හීති 

සග්බගොපපන්නා. 

353. පුථුජ්ජනාොකමසුවීෙරාගාතිඣානලාභිබනො. 

356. සන්දිට්කඨොති දිට්ඨමත්තකමිත්බතො. සම්භත්කෙොති එකසම්බභොබගො

දළ්හමිත්බතො. ආලපිකෙොති ‘‘මමසන්තකංයංඉච්බඡයයාසි, තංගණ්හාහී’’ති

එවං වුත්බතො.එබතසුතීසුඅඤ්ඤතරනාබමනසද්ධිංජීවති, ගහිබතඅත්තමබනො
බහොතීතිඉබමහි ගහිතවිස්සාබසොරුහති. 

පච්ඡිමවිෙප්පනුපගචීවරාදිෙථා 

359. පංසුකූලෙකෙොති කතපංසුකූබලො. ගරුකෙො කහොතීති 

ජිණ්ණජිණ්ණට්ඨාබන අග්ගළාබරොපබනන ගරුබකො බහොති. සුත්ෙලූඛං 

ොතුන්තිසුත්බතබනවඅග්ගළංකාතුන්තිඅත්බථො. විෙණ්කණො කහොතීතිසුත්තං
අච්බඡත්වා අච්බඡත්වා සිබ් න්තානං එබකො සඞ්ඝාටිබකොබණො දීබඝො බහොති. 

විෙණ්ණංඋද්ධරිතුන්තිදීඝබකොණංඡින්දිතුං. ඔකිරියන්තීතිඡින්නබකොණබතො

ගළන්ති. අනුවාෙං පරිභණ්ඩන්ති අනුවාතඤ්බචව පරිභණ්ඩඤ්ච. පත්ො

ලුජ්ජන්තීතිමහන්බතසුපත්තමුබඛසුදින්නානිසුත්තානි ගළන්ති, තබතොපත්තා

ලුජ්ජන්ති. අට්ඨපදෙංොතුන්ති අට්ඨපදකච්ඡන්බනනපත්තමුඛංසිබ්බිතුං. 

360. අන්වාධිෙම්පි ආකරොකපතුන්ති ආගන්තුකපත්තම්පි දාතුං. ඉදං පන 

අප්පබහොනබකආබරොබපතබ් ං. සබච පබහොති, ආගන්තුකපත්තං න වට්ටති, 
ඡින්දිතබ් බමව. 

361. න ච භික්ඛකව සද්ධාකදයයන්ති එත්ථ බසසඤාතීනං බදන්බතො 

විනිපාබතතිබයව.මාතාපිතබරොපනසබචරජ්බජඨිතාපත්ථයන්ති, දාතබ් ං. 

362. ගිලාකනොති ගිලානතාය ගබහත්වා ගන්තුං අසමත්බථො. 

වස්සිෙසඞ්කෙෙන්ති වස්සිබක චත්තාබරො මාබස. නදීපාරන්ති නදියා පාබර

භත්තං භුඤ්ජිතබ් ං බහොති. අග්ගෙගුත්තිවිහාකරොති සබ්බ ස්බවව බචබතසු 
ගිලානවස්සිකසඞ්බකතනදීපාරගමනඅත්ථතකථිනභාබවසු අග්ගළගුත්තිබයව
පමාණං. ගුත්බත එව හි විහාබර එබතසුකාරබණසුනික්ඛිපිත්වා  හි ගන්තුං

වට්ටති, නඅගුත්බත. ආරඤ්ඤකස්සපනවිහාබරොනසුගුත්බතොබහොති, බතන
භණ්ඩුක්ඛලිකාය පක්ඛිපිත්වා පාසාණසුසිරරුක්ඛසුසිරාදීසු සුප්පටිච්ඡන්බනසු
ඨබපත්වා ගන්තබ් ං. 
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සඞ්ඝිෙචීවරුප්පාදෙථා 

363. තුය්කහව භික්ඛු ොනි චීවරානීති අඤ්ඤත්ථ ගබහත්වා හටානිපි 

තුය්බහව; න බතසං අඤ්බඤො බකොචි ඉස්සබරොති. එවඤ්ච පන වත්වා

අනාගබතපි නික්කුක්කුච්චා ගණ්හිස්සන්තීති දස්බසතුං ඉධ පනාතිආදිමාහ. 

ෙස්කසව ොනි චීවරානි යාව ෙථිනස්ස උබ්භාරාති සබච ගණපූරබක භික්ඛූ

ලභිත්වාකථිනංඅත්ථතංබහොති, පඤ්චමාබස; බනොබචඅත්ථතංබහොති, එකං

චීවරමාසබමව.යං‘‘සඞ්ඝස්සබදමා’’තිවා බදන්ති, ‘‘සඞ්ඝංඋද්දිස්සබදමා’’ති

වා බදන්ති, ‘‘වස්සංවුත්ථසඞ්ඝස්ස බදමා’’ති වා බදන්ති, ‘‘වස්සාවාසිකං

බදමා’’තිවාබදන්ති, සබචපිමතකචීවරං අවිභජිත්වාතංවිහාරංපවිසන්ති, තං
සබ් ං තස්බසව භික්ඛුබනො බහොති. යම්පි බසො වස්සාවාසත්ථාය වඩ්ඪිං
පබයොබජත්වා ඨපිතඋපනික්බඛපබතො වා තත්රුප්පාදබතො වා වස්සාවාසිකං

ගණ්හාති, සබ් ං සුග්ගහිතබමව බහොති. ඉදබමත්ථ ලක්ඛණං, බයන

බතනාකාබරන සඞ්ඝස්ස උප්පන්නං වත්ථං අත්ථතකථිනස්ස පඤ්චමාබස, 
අනත්ථතකථිනස්ස එකං චීවරමාසං පාපුණාතීති. යං පන ‘‘ඉදං ඉධ

වස්සංවුත්ථසඞ්ඝස්සබදමා’’තිවා ‘‘වස්සාවාසිකංබදමා’’තිවාවත්වාදින්නං, 
තං අනත්ථතකථිනස්සාපි පඤ්චමාබස පාපුණාති. තබතො පරං පනඋප්පන්නං

වස්සාවාසිකං පුච්ඡිතබ් ං – ‘‘කං අතීතවස්බස ඉදං වස්සාවාසිකං, උදාහු

අනාගතවස්බස’’ති!කස්මා? පිට්ඨිසමබයඋප්පන්නත්තා. 

උතුොලන්තිවස්සානබතො අඤ්ඤංකාලං. ොනිචීවරානිආදායසාවත්ථිං

ගන්ත්වාති එත්ථ තානි චීවරානි ගතගතට්ඨාබන සඞ්ඝිකාබනව බහොන්ති, 
භික්ඛූහිදිට්ඨමත්තබමබවත්ථපමාණං. තස්මාසබචබකචිපටිපථංආගච්ඡන්තා
‘‘කුහිං ආවුබසො ගච්ඡසී’’ති පුච්ඡිත්වා තමත්ථං සුත්වා ‘‘කං ආවුබසො මයං

සඞ්බඝො න බහොමා’’ති තත්බථව භාබජත්වා ගණ්හන්ති, සුග්ගහිතානි. සබචපි
එසමග්ගාඔක්කමිත්වාකඤ්චිවිහාරංවාආසනසාලං වාපිණ්ඩායචරන්බතො

එකං බගහබමව වා පවිසති, තත්ර ච නං භික්ඛූ දිස්වා තමත්ථං පුච්ඡිත්වා

භාබජත්වාගණ්හන්ති, සුග්ගහිතාබනව. 

අධිට්ඨාතුන්ති එත්ථ අධිට්ඨහන්බතන වත්තං ජානිතබ් ං. බතන හි
භික්ඛුනා ඝණ්ටිං පහරිත්වා කාලං බඝොබසත්වා බථොකං ආගබමත්වා සබච

ඝණ්ටිසඤ්ඤාය වා කාලසඤ්ඤාය වා භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති, බතහි සද්ධිං

භාබජතබ් ානි. බනො බච ආගච්ඡන්ති, ‘‘මය්හිමානි චීවරානි පාපුණන්තී’’ති

අධිට්ඨාතබ් ානි. එවං අධිට්ඨිබතසබ් ානිතස්බසව බහොන්ති, ඨිතිකා පනන
තිට්ඨති. 

සබච එබකකං උද්ධරිත්වා ‘‘අයං පඨමභාබගො මය්හං පාපුණාති, අයං 

දුතියභාබගො’’ති එවං ගණ්හාති, ගහිතානි ච සුග්ගහිතානි බහොන්ති, ඨිතිකා ච
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තිට්ඨති. එවං පාබපත්වා ගණ්හන්බතනාපි අධිට්ඨිතබමව බහොති. සබච පන
ඝණ්ටිංපහරිත්වාවා අප්පහරිත්වාවාකාලම්පිබඝොබසත්වාවා අබඝොබසත්වා

වා ‘‘අහබමබවත්ථ මය්හබමව ඉමානි චීවරානී’’ති ගණ්හාති, දුග්ගහිතානි 

බහොන්ති. අථ ‘‘අඤ්බඤො බකොචි ඉධ නත්ථි, මය්හං එතානි පාපුණන්තී’’ති

ගණ්හාති, සුග්ගහිතානි. 

පාතිකෙ කුකසති එකබකොට්ඨාබස කුසදණ්ඩබක පාතිතමත්බත සබචපි

භික්ඛුසහස්සංබහොති, ගහිතබමවනාමචීවරං.නාකාමාභාබගොදාතබ්බ ො. සබච

පනඅත්තබනොරුචියාදාතුකාමාබහොන්ති, බදන්තු.අනුභාබගපිඑබසවනබයො. 

සචීවරානීති ‘‘කාලචීවරම්පි සඞ්ඝස්ස ඉබතොව දස්සාම, විසුං සජ්ජියමාබන

අතිචිරං බහොතී’’ති ඛිප්පංබයව සචීවරානි භත්තානි අකංසු. කථකර ආගම්ම

උප්පන්නානීතිතුම්බහසුපසාබදන ඛිප්පංඋප්පන්නානි. 

සඞ්ඝස්සකදමාතිචීවරානිකදන්තීති සකලම්පිචීවරකාලංසණිකංසණිකං
බදන්තිබයව. පුරිබමසු පන ද්වීසු වත්ථූසු පච්ඡින්නදානත්තා අදංසූති වුත්තං. 

සම් හලාකථරාති විනයධරපාබමොක්ඛබථරා.ඉදංපනවත්ථුංසද්ධිංපුරිබමන

ද්බවභාතිකවත්ථුනා පරිනිබ්බුබතභගවතිඋප්පන්නං, ඉබමචබථරාදිට්ඨපුබ් ා

තථාගතං, තස්මාපුරිබමසු වත්ථූසුතථාගබතනපඤ්ඤත්තනබයබනවකබථසුං. 

උපනන්දසෙයපුත්ෙවත්ථුෙථා 

364. ගාමොවාසං අගමාසීති අප්බපවනාම චීවරානිභාබජන්තා මය්හම්පි
සඞ්ගහං කබරයයන්ති චීවරභාජනකාලං සල්ලක්බඛත්වාව අගමාසි. 

සාදියිස්සසීතිගණ්හිස්සසි. එත්ථ චකඤ්චාපිතස්සභාබගොන පාපුණාති. අථ
බඛො ‘‘නගරවාසිබකො අයං මුඛබරො ධම්මකථිබකො’’ති බත භික්ඛූ

‘‘සාදියිස්සසී’’ති ආහංසු. කයො සාදිකයයය ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති එත්ථ පන

කඤ්චාපිලහුකාආපත්ති, අථබඛො ගහිතානිගහිතට්ඨාබන දාතබ් ානි.සබචපි

නට්ඨානිවාජිණ්ණානි වාබහොන්ති, තස්බසවගීවා.බදහීතිවුත්බතඅබදන්බතො
ධුරනික්බඛබපභණ්ඩග්බඝන කාබරතබ්බ ො. 

එොධිප්පායන්ති එකං අධිප්පායං; එකං පුග්ගලපටිවීසබමව බදථාති

අත්බථො. ඉදානි යථා බසො දාතබ්බ ො, තං දස්බසතුං තන්තිං ඨබපන්බතො ඉධ

පනාතිආදිමාහ. තත්ථ සකච අමුත්ර උපඩ්ඪං අමුත්ර උපඩ්ඪන්ති එබකකස්මිං

එකාහබමකාහංවාසත්තාහං සත්තාහංවාසබචවසති, එබකකස්මිංවිහාබරයං 

එබකො පුග්ගබලො ලභති, තබතො තබතො උපඩ්ඪං උපඩ්ඪං දාතබ් ං. එවං

එකාධිප්පාබයො දින්බනො බහොති. යත්ථ වා පන  හෙරන්ති සබච එකස්මිං

විහාබර වසන්බතො ඉතරස්මිං සත්තාහවාබරන අරුණබමව උට්ඨාබපති, එවං
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පුරිමස්මිං  හුතරං වසති නාම. තස්මා තබතො  හුතරං වසිතවිහාරබතො තස්ස
පටිවීබසො දාතබ්බ ො. එවම්පි එකාධිප්පාබයො දින්බනො බහොති. ඉදඤ්ච

නානාලාබභහි නානූපචාබරහි එකසීමවිහාබරහි කථිතං, නානාසීමවිහාබර පන 
බසනාසනග්ගාබහොපටිප්පස්සම්භති.තස්මාතත්ථචීවරපටිවීබසොනපාපුණාති.
බසසංපන ආමිසබභසජ්ජාදිසබ් ංසබ් ත්ථඅන්බතොසීමගතස්සපාපුණාති. 

ගිලානවත්ථුෙථා 

365. මඤ්චකෙ නිපාකෙසුන්ති එවං බධොවිත්වා අඤ්ඤං කාසාවං

නිවාබසත්වා මඤ්චබක නිපජ්ජාබපසුං; නිපජ්ජාබපත්වා ච පනායස්මා
ආනන්බදො මුත්තකරීසකලිට්ඨං කාසාවං බධොවිත්වා භූමියං පරිභණ්ඩං අකාසි. 

කයො භික්ඛකව මං උපට්ඨකහයය, කසො ගිලානං උපට්ඨකහයයාති බයො මං

ඔවාදානුසාසනීකරබණන උපට්ඨබහයය, බසො ගිලානං උපට්ඨබහයය; මම
ඔවාදකාරබකනගිලාබනොඋපට්ඨාතබ්බ ොති අයබමබවත්ථඅත්බථො.භගවබතො
ච ගිලානස්ස ච උපට්ඨානං එකසදිසන්ති එවං පබනත්ථ අත්බථො න

ගබහතබ්බ ො. සඞ්කඝන උපට්ඨාෙබ්ක ොති යස්බසබත උපජ්ඣාදබයො තස්මිං

විහාබරනත්ථි, ආගන්තුබකොබහොතිඑකචාරිබකොභික්ඛු, බසොසඞ්ඝස්සභාබරො, 

තස්මාසඞ්බඝන උපට්ඨාතබ්බ ො.බනොබචඋපට්ඨබහයය, සකලස්ස සඞ්ඝස්ස

ආපත්ති.වාරංඨබපත්වාජග්ගන්බතසුපනබයොඅත්තබනොවාබරනජග්ගති, 
තස්බසවආපත්ති.සඞ්ඝත්බථබරොපිවාරබකොනමුච්චති.සබචසකබලොසඞ්බඝො

එකස්ස භාරං කබරොති, එබකො වා වත්තසම්පන්බනො භික්ඛු අහබමව

ජග්ගිස්සාමීති පටිජග්ගති, සඞ්බඝොආපත්තිබතොමුච්චති. 

366. අභික්ෙමන්ෙං වා අභික්ෙමතීතිආදීසු වඩ්ඪන්තං වා ආ ාධං ‘‘ඉදං 

නාම බම පරිභුඤ්ජන්තස්ස වඩ්ඪති, ඉදං පරිභුඤ්ජන්තස්ස පරිහායති, ඉදං 
පරිභුඤ්ජන්තස්සතිට්ඨතී’’තියථාභූතංනාවිකබරොතීතිඑවමත්බථොදට්ඨබ්බ ො. 

නාලන්ති න පතිරූබපො, න යුත්බතො උපට්ඨාතුං. කභසජ්ජං සංවිධාතුන්ති

බභසජ්ජං බයොබජතුං අසමත්බථො බහොති. ආමිසන්ෙකරොති ආමිසං අස්ස

අන්තරන්ති ආමිසන්තබරො. අන්ෙරන්ති කාරණං වුච්චති; ආමිසකාරණා
යාගුභත්තපත්තචීවරානි පත්බථන්බතොඋපට්ඨාතීතිඅත්බථො. 

මෙසන්ෙෙෙථා 

367. ොලඞ්ෙකෙති කාලකරියාය. ගිලානුපට්ඨාොනං දාතුන්ති එත්ථ
අනන්තරං වුත්තාය කම්මවාචාය දින්නම්පි අපබලොබකත්වා දින්නම්පි

දින්නබමවබහොති, වට්ටති. 
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369. යං ෙත්ථ ලහභණ්ඩං යං ෙත්ථ ගරුභණ්ඩන්ති එත්ථ 
ලහුභණ්ඩගරුභණ්ඩානං නානාකරණං පරබතො වණ්ණයිස්සාම.
ගිලානුපට්ඨාකලාබභපනඅයංආදිබතො පට්ඨායවිනිච්ඡබයො– 

සබච සකබල භික්ඛුසඞ්බඝ උපට්ඨහන්බත කාලං කබරොති, සබ්බ පි 

සාමිකා. අථඑකච්බචහිවාබරකබතඑකච්බචහිඅකබතබයවකාලංකබරොති, 
තත්ථ එකච්බච ආචරියා වදන්ති – ‘‘සබ්බ පි අත්තබනො වාබර සම්පත්බත

කබරයයං, තස්මාසබ්බ පි සාමිබනො’’ති.එකච්බචවදන්ති–‘‘බයහිජග්ගිබතො

බතඑවලභන්ති, ඉතබරනලභන්තී’’ති. සාමබණබරකාලඞ්කබතසබචචීවරං

අත්ථි, ගිලානුපට්ඨාකානං දාතබ් ං. බනො බච අත්ථි යං අත්ථි, තං දාතබ් ං.
අඤ්ඤස්මිංපරික්ඛාබරසතිචීවරභාගංකත්වාදාතබ් ං. 

භික්ඛු චසාමබණබරොචසබචසමංඋපට්ඨහිංසු, සමබකොභාබගොදාතබ්බ ො.

අථ සාමබණබරොව උපට්ඨහති, භික්ඛුස්ස සංවිදහනමත්තබමව බහොති, 
සාමබණරස්ස බජට්ඨකභාබගො දාතබ්බ ො. සබච සාමබණබරො භික්ඛුනා

ආනීතඋදබකන යාගුං පචිත්වා පටිග්ගාහාපනමත්තබමව කබරොති, භික්ඛු

උපට්ඨහති, භික්ඛුස්සබජට්ඨකභාබගො දාතබ්බ ො. 

 හූ භික්ඛූ සමග්ගා හුත්වා උපට්ඨහන්ති, සබ්බ සං සමබකො භාබගො 

දාතබ්බ ො.බයොපබනත්ථ විබසබසනඋපට්ඨහති, තස්සවිබසබසො කාතබ්බ ො.

බයනපනඑකදිවසම්පිගිලානුපට්ඨාකවබසනයාගුභත්තංවාපචිත්වාදින්නං, 

නහානං වා පටියාදිතං, බසොපි ගිලානුපට්ඨාබකොව. බයො සමීපං අනාගන්ත්වා 

බභසජ්ජතණ්ඩුලාදීනි බපබසති, අයං ගිලානුපට්ඨාබකො න බහොති. බයො

පරිබයසිත්වා ගාහාබපත්වාආගච්ඡති, අයංගිලානුපට්ඨාබකොව. 

එබකො වත්තසීබසන ජග්ගති; එබකො පච්චාසාය, මතකාබල උබභොපි 

පච්චාසීසන්ති, උභින්නම්පි දාතබ් ං. එබකො උපට්ඨහිත්වා ගිලානස්ස වා
කම්බමන අත්තබනො වා කම්බමන කත්ථචි ගබතො ‘‘පුන ආගන්ත්වා

ජග්ගිස්සාමී’’ති, එතස්සපි දාතබ් ං. එබකො චිරං උපට්ඨහිත්වා ‘‘ඉදානි න 

සක්බකොමී’’ති ධුරං නික්ඛිපිත්වා ගච්ඡති, සබචපි තංදිවසබමව ගිලාබනො

කාලංකබරොති, උපට්ඨාකභාබගොන දාතබ්බ ො. 

ගිලානුපට්ඨාබකො නාම ගිහි වා බහොතු පබ් ජිබතො වා, අන්තමබසො 

මාතුගාබමොපි, සබ්බ  භාගං ලභන්ති. සබච තස්ස භික්ඛුබනො

පත්තචීවරමත්තබමව බහොති, අඤ්ඤං නත්ථි; සබ් ං ගිලානුපට්ඨාකානංබයව

දාතබ් ං. සබචපි සහස්සං අග්ඝති, අඤ්ඤං පන  හුම්පි පරික්ඛාරං බත න

ලභන්ති; සඞ්ඝස්බසව බහොති. අවබසසං භණ්ඩං  හුකඤ්බචව මහග්ඝඤ්ච, 
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තිචීවරං අප්පග්ඝං; තබතො ගබහත්වා තිචීවරපරික්ඛාබරො දාතබ්බ ො.
සබ් ඤ්බචතංසඞ්ඝිකබතොවලබ්භති. 

සබචපනබසොජීවමාබනොබයවසබ් ංඅත්තබනොපරික්ඛාරං නිස්සජ්ජිත්වා

කස්සචිඅදාසි, බකොචිවාවිස්සාසංඅග්ගබහසි, යස්ස දින්නං, බයන චගහිතං, 

තස්බසවබහොති.තස්සරුචියාඑවගිලානුපට්ඨාකාලභන්ති, අඤ්බඤසංඅදත්වා 
දූබරඨපිතපරික්ඛාරාපිතත්ථතත්ථසඞ්ඝස්බසවබහොන්ති.ද්වින්නංසන්තකං

බහොති අවිභත්තං, එකස්මිං කාලඞ්කබත ඉතබරො සාමී.  හූනම්පි සන්තබක 
එබසව නබයො. සබ්බ සු මබතසු සඞ්ඝිකං බහොති. සබචපි අවිභජිත්වා
සද්ධිවිහාරිකාදීනං බදන්තිඅදින්නබමවබහොති.විභජිත්වාදින්නංපනසුදින්නං.

තංබතසුමබතසුපි සද්ධිවිහාරිකාදීනංබයවබහොති, නසඞ්ඝස්ස. 

කුසචීරාදිපටික්කඛපෙථා 

371. කුසචීරාදීසු අක්ෙනාෙන්ති අක්කනාළමයං. කපොත්ථකෙොති
මකචිමබයො වුච්චති. බසසානි පඨමපාරාජිකවණ්ණනායං වුත්තානි. බතසු
බපොත්ථබක එව දුක්කටං. බසබසසු ථුල්ලච්චයානීති.
අක්කදුස්සකදලිදුස්සඑරකදුස්සානිපනබපොත්ථකගතිකාබනව. 

372. සබ් නීලකාදීනි රජනං බධොවිත්වා පුන රජිත්වා ධාබරතබ් ානි. න

සක්කාබචබහොන්ති බධොවිතුං, පච්චත්ථරණානිවාකාතබ් ානි.දුපට්ටචීවරස්ස
වා මජ්බඣ දාතබ් ානි. බතසං වණ්ණනානත්තං උපාහනාසු වුත්තනයබමව.
අච්ඡින්නදසදීඝදසානි දසා ඡින්දිත්වා ධාබරතබ් ානි. කඤ්චුකං ලභිත්වා
ඵාබලත්වා රජිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. බවඨබනපි එබසව නබයො. තිරීටකං

පනරුක්ඛඡල්ලිමයං; තංපාදපුඤ්ඡනංකාතුංවට්ටති. 

374. පතිරූකප ගාහකෙති සබච බකොචි භික්ඛු ‘‘අහං තස්ස ගණ්හාමී’’ති 

ගණ්හාති, දාතබ් න්ති අත්බථො. එවබමබතසු බතවීසතියා පුග්ගබලසු බසොළස

ජනානලභන්ති, සත්තජනාලභන්තීති. 

සඞ්කඝභින්කනචීවරුප්පාදෙථා 

376. සඞ්කඝොභිජ්ජතීතිභිජ්ජිත්වාබකොසම් කභික්ඛූවියද්බව බකොට්ඨාසා

බහොන්ති. එෙස්මිං පක්කඛති එකස්මිං බකොට්ඨාබස දක්ඛිබණොදකඤ්ච

ගන්ධාදීනි ච බදන්ති, එකස්මිං චීවරානි. සඞ්ඝස්කසකවෙන්ති සකලස්ස

සඞ්ඝස්ස ද්වින්නම්පි බකොට්ඨාසානං එතං බහොති, ඝණ්ටිං පහරිත්වා ද්වීහිපි

පක්බඛහි එකබතො භාබජතබ් ං. පක්ඛස්කසකවෙන්ති එවං දින්බන යස්ස

බකොට්ඨාසස්ස උදකං දින්නං, තස්ස උදකබමව බහොති; යස්ස චීවරං දින්නං, 

තස්බසව චීවරං. යත්ථ පන දක්ඛිබණොදකං පමාණං බහොති, තත්ථ එබකො
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පක්බඛො දක්ඛිබණොදකස්ස ලද්ධත්තා චීවරානි ලභති, එබකො චීවරානබමව
ලද්ධත්තාති උබභොහිපි එකබතො හුත්වා යථාවුඩ්ඪං භාබජතබ් ං. ඉදං කර

පරසමුද්බදලක්ඛණන්තිමහාඅට්ඨකථායංවුත්තං. ෙස්මිංකයවපක්කඛතිඑත්ථ

පනඉතබරොපක්බඛොඅනිස්සබරොබයව. චීවරකපසනවත්ථූනි පාකටාබනව. 

අට්ඨචීවරමාතිොෙථා 

379. ඉදානි ආදිබතො පට්ඨාය වුත්තචීවරානං පටිලාභබඛත්තං දස්බසතුං 

‘‘අට්ඨිමා භික්ඛකව මාතිො’’තිආදිමාහ. සීමාය කදතීතිආදි

පුග්ගලාධිට්ඨානනබයනවුත්තං.එත්ථපනසීමායදානංඑකාමාතිකා, කතිකාය
දානංදුතියා…බප.…පුග්ගලස්සදානංඅට්ඨමා.තත්ථසීමායදම්මීතිඑවංසීමං 

පරාමසිත්වාබදන්බතො සීමායකදති නාම.එසනබයොසබ් ත්ථ. 

සීමායකදති, යාවතිොභික්ඛූඅන්කෙොසීමගොකෙහි භාකජෙබ් න්තිආදිම්හි

පන මාතිකානිද්බදබස සීමාය කදතීති එත්ථ තාව ඛණ්ඩසීමා, උපචාරසීමා, 

සමානසංවාසසීමා, අවිප්පවාසසීමා, ලාභසීමා, ගාමසීමා, නිගමසීමා, නගරසීමා, 

අබ්භන්තරසීමා, උදකුක්බඛපසීමා, ජනපදසීමා, රට්ඨසීමා, රජ්ජසීමා, දීපසීමා, 
චක්කවාළසීමාතිපන්නරසසීමාබවදිතබ් ා. 

තත්ථ ඛණ්ඩසීමා සීමාකථායං වුත්තාව. උපචාරසීමා පරික්ඛිත්තස්ස 
විහාරස්සපරික්බඛබපනඅපරික්ඛිත්තස්සපරික්බඛපාරහට්ඨාබනනපරිච්ඡින්නා
බහොති. අපිච භික්ඛූනං ධුවසන්නිපාතට්ඨානබතො වා පරියන්බත 
ඨිතබභොජනසාලබතො වා නි ද්ධවසනකආවාසබතො වා ථාමමජ්ඣිමස්ස

පුරිසස්ස ද්වින්නං බලඩ්ඩුපාතානං අන්බතො උපචාරසීමා බවදිතබ් ා, සා පන

ආවාබසසුවඩ්ඪන්බතසුවඩ්ඪති, පරිහායන්බතසුපරිහායති.මහාපච්චරියංපන
‘‘භික්ඛූසුපි වඩ්ඪන්බතසු වඩ්ඪතී’’ති වුත්තං. තස්මා සබච විහාබර
සන්නිපතිතභික්ඛූහි සද්ධිං එකා ද්ධා හුත්වා බයොජනසතම්පි පූබරත්වා

නිසීදන්ති, බයොජනසතම්පිඋපචාරසීමාව බහොති, සබ්බ සං ලාබභො පාපුණාති.
සමානසංවාසඅවිප්පවාසසීමාද්වයම්පිවුත්තබමව. 

ලාභසීමා නාම බනව සම්මාසම්බුද්බධන අනුඤ්ඤාතා, න

ධම්මසඞ්ගාහකත්බථබරහි ඨපිතා; අපිච බඛො රාජරාජමහාමත්තා විහාරං 
කාබරත්වා ගාවුතං වා අඩ්ඪබයොජනං වා බයොජනං වා සමන්තබතො
පරිච්ඡින්දිත්වා ‘‘අයං අම්හාකං විහාරස්සලාභසීමා’’තිනාමලිඛිතබකථම්බභ

නිඛණිත්වා ‘‘යං එත්ථන්තබර උප්පජ්ජති, සබ් ං තං අම්හාකං විහාරස්ස

බදමා’’ති සීමං ඨබපන්ති, අයං ලාභසීමා නාම.
ගාමනිගමනගරඅබ්භන්තරඋදකුක්බඛපසීමාපි වුත්තා එව. ජනපදසීමා නාම – 

කාසිබකොසලරට්ඨාදීනං අන්බතො  හූ ජනපදා බහොන්ති, තත්ථ එබකබකො 
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පටුන 

ජනපදපරිච්බඡබදො ජනපදසීමා. රට්ඨසීමා නාම

කාසිබකොසලාදිරට්ඨපරිච්බඡබදො. රජ්ජසීමා නාම ‘‘බචොළබභොබගො
බකරළබභොබගො’’ති එවං එබකකස්ස රඤ්බඤො ආණාපවත්තිට්ඨානං. දීපසීමා
නාම සමුද්දන්බතනපරිච්ඡින්නමහාදීපාචඅන්තරදීපාච.චක්කවාළසීමානාම 
චක්කවාළපබ් බතබනවපරිච්ඡින්නා. 

එවබමතාසු සීමාසු ඛණ්ඩසීමාය බකනචි කම්බමන සන්නිපතිතං සඞ්ඝං 
දිස්වා ‘‘එත්බථව සීමාය සඞ්ඝස්ස බදමී’’ති වුත්බත යාවතිකා භික්ඛූ 

අන්බතොඛණ්ඩසීමගතා, බතහි භාබජතබ් ං. බතසංබයව හි තං පාපුණාති.
අඤ්බඤසං සීමන්තරිකාය වා උපචාරසීමාය වා ඨිතානම්පි න පාපුණාති.
ඛණ්ඩසීමාය ඨිබත පන රුක්බඛ වා පබ් බත වා ඨිතස්ස බහට්ඨා වා
පථවීබවමජ්ඣගතස්ස පාපුණාතිබයව. ‘‘ඉමිස්සා උපචාරසීමාය සඞ්ඝස්ස
දම්මී’’ති දින්නං පන ඛණ්ඩසීමාසීමන්තරිකාසු ඨිතානම්පි පාපුණාති.
‘‘සමානසංවාසසීමායදම්මී’’තිදින්නංපනඛණ්ඩසීමාසීමන්තරිකාසුඨිතානංන 
පාපුණාති. අවිප්පවාසසීමාලාභසීමාසු දින්නං තාසු සීමාසු අන්බතොගතානං
පාපුණාති. ගාමසීමාදීසු දින්නං තාසං සීමානං අබ්භන්තබර  ද්ධසීමාය
ඨිතානම්පි පාපුණාති. අබ්භන්තරසීමාඋදකුක්බඛපසීමාසු දින්නං තත්ථ
අන්බතොගතානංබයව පාපුණාති. ජනපදරට්ඨරජ්ජදීපචක්කවාළසීමාසුපි
ගාමසීමාදීසුවුත්තසදිබසොබයවවිනිච්ඡබයො. 

සබච පන ජම්බුදීබප ඨිබතො ‘‘තම් පණ්ණිදීබප සඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති බදති, 

තම් පණ්ණිදීපබතො එබකොපි ගන්ත්වා සබ්බ සං ගණ්හිතුං ලභති. සබචපි

තබත්රවඑබකොසභාගභික්ඛුසභාගානංභාගංගණ්හාති, නවාබරතබ්බ ො.එවං

තාව බයොසීමංපරාමසිත්වාබදති, තස්සදාබනවිනිච්ඡබයොබවදිතබ්බ ො. 

බයො පන අසුකසීමායාති වත්තුං න ජානාති, බකවලං සීමාති
වචනමත්තබමව ජානන්බතො විහාරං ගන්ත්වා ‘‘සීමාය දම්මී’’ති වා 

‘‘සීමට්ඨකසඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති වා භණති, බසො පුච්ඡිතබ්බ ො – ‘‘සීමා නාම

 හුවිධා, කතරසීමං සන්ධායභණසී’’ති? සබච වදති – ‘‘අහං අසුකසීමාතින 

ජානාමි, සීමට්ඨකසඞ්බඝො භාබජත්වා ගණ්හාතූ’’ති කතරසීමාය භාබජතබ් ං? 

මහාසීවත්බථබරො කරාහ – ‘‘අවිප්පවාසසීමායා’’ති. තබතො නං ආහංසු –

‘‘අවිප්පවාසසීමා නාම තිබයොජනාපි බහොති, එවං සන්බත තිබයොජබන ඨිතා

ලාභං ගණ්හිස්සන්ති, තිබයොජබන ඨත්වා ආගන්තුකවත්තං පූබරත්වා ආරාමං

පවිසිතබ් ංභවිස්සති, ගමිබකොතිබයොජනංගන්ත්වා බසනාසනංආපුච්ඡිස්සති, 

නිස්සයපටිපන්නස්ස තිබයොජනාතික්කබම නිස්සබයො පටිප්පස්සම්භිස්සති, 

පාරිවාසිබකන තිබයොජනං අතික්කමිත්වා අරුණං උට්ඨාබපතබ් ං භවිස්සති, 

භික්ඛුනියා තිබයොජබන ඨත්වා ආරාමප්පබවසනං ආපුච්ඡිතබ් ං භවිස්සති, 
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සබ් ම්බපතං උපචාරසීමාය පරිච්බඡදවබසබනව කාතුං වට්ටති. තස්මා
උපචාරසීමායබමව භාබජතබ් ’’න්ති. 

ෙතිොයාති සමානලාභකතිකාය. බතබනවාහ – ‘‘සම් හුලා ආවාසා

සමානලාභා බහොන්තී’’ති. තබත්රවං කතිකා කාතබ් ා, එකස්මිං විහාබර 
සන්නිපතිබතහි භික්ඛූහි යං විහාරං සඞ්ගණ්හිතුකාමා සමානලාභං කාතුං

ඉච්ඡන්ති, තස්සනාමං ගබහත්වා අසුබකො නාම විහාබරො බපොරාණබකොති වා
බුද්ධාධිවුත්බථොති වා අප්පලාබභොති වා යංකඤ්චි කාරණං වත්වා තං විහාරං
ඉමිනා විහාබරන සද්ධිං එකලාභං කාතුං සඞ්ඝස්ස රුච්චතීති තික්ඛත්තුං

සාබවතබ් ං.එත්තාවතාතස්මිංවිහාබර නිසින්බනොපිඉධනිසින්බනොවබහොති, 
තස්මිං විහාබරපි සඞ්බඝන එවබමව කාතබ් ං. එත්තාවතා ඉධ නිසින්බනොපි
තස්මිං නිසින්බනොව බහොති. එකස්මිං ලාබභ භාජියමාබන ඉතරස්මිං ඨිතස්ස
භාගංගබහතුංවට්ටති.එවංඑබකනවිහාබරනසද්ධිං හූපිආවාසා එකලාභා
කාතබ් ා. 

භික්ඛාපඤ්ඤත්තියාති අත්තබනො පරිච්චාගපඤ්ඤාපනට්ඨාබන.
බතබනවාහ– ‘‘යත්ථසඞ්ඝස්සධුවකාරාකරියන්තී’’ති. තස්සත්බථො–යස්මිං

විහාබර ඉමස්ස චීවරදායකස්ස සන්තකං සඞ්ඝස්ස පාකවට්ටං වා වත්තති, 

යස්මිංවාවිහාබරභික්ඛූඅත්තබනොභාරංකත්වාසදාබගබහබභොබජති, යත්ථ

වා අබනන ආවාබසො කාරිබතො, සලාකභත්තාදීනි වා නි ද්ධානි, බයන පන 

සකබලොපිවිහාබරො පතිට්ඨාපිබතො, තත්ථවත්තබ් බමවනත්ථි, ඉබම ධුවකාරා

නාම.තස්මාසබචබසො‘‘යත්ථමය්හංධුවකාරාකරීයන්ති, තත්ථදම්මී’’තිවා 

‘‘තත්ථබදථා’’තිවාභණති,  හූසුබචපිඨාබනසුධුවකාරාබහොන්ති, සබ් ත්ථ 
දින්නබමවබහොති. 

සබච පන එකස්මිං විහාබර භික්ඛූ  හුතරා බහොන්ති, බතහි වත්තබ් ං – 

‘‘තුම්හාකං ධුවකාබර එකත්ථ භික්ඛූ  හූ එකත්ථ අප්පකා’’ති. සබච

‘‘භික්ඛුගණනාය ගණ්හථා’’තිභණති, තථාභාබජත්වාගණ්හිතුංවට්ටති.එත්ථ
චවත්ථබභසජ්ජාදි අප්පකම්පිසුබඛනභාජියති.යදිපනමඤ්බචොවාපීඨකංවා

එකබමව බහොති, තං පුච්ඡිත්වා යස්ස වා විහාරස්ස එකවිහාබරපි වා යස්ස

බසනාසනස්සබසොවිචාබරති, තත්ථදාතබ් ං. සබච‘‘අසුකභික්ඛුගණ්හාතූ’’ති

වදති, වට්ටති.අථ‘‘මය්හංධුවකාබරබදථා’’ති වත්වාඅවිචාබරත්වාවගච්ඡති, 
සඞ්ඝස්සාපි විචාබරතුං වට්ටති. එවං පන විචාබරතබ් ං – ‘‘සඞ්ඝත්බථරස්ස

වසනට්ඨාබනබදථා’’තිවත්තබ් ං.සබචතස්ස බසනාසනංපරිපුණ්ණංබහොති, 

යත්ථනප්පබහොති, තත්ථදාතබ් ං.සබචඑබකොභික්ඛු ‘‘මය්හංවසනට්ඨාබන

බසනාසනපරිබභොගභණ්ඩංනත්ථී’’තිවදති, තත්ථදාතබ් ං. 
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සඞ්ඝස්ස කදතීති විහාරං පවිසිත්වා ‘‘ඉමානි චීවරානි සඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති

බදති. සම්මුඛීභූකෙනාති උපචාරසීමාය ඨිබතන සඞ්බඝන ඝණ්ටිං පහරිත්වා 
කාලං බඝොබසත්වා භාබජතබ් ං. සීමට්ඨස්ස අසම්පත්තස්සාපි භාගං

ගණ්හන්බතො න වාබරතබ්බ ො. විහාබරො මහා බහොති, බථරාසනබතො පට්ඨාය

වත්බථසු දියයමාබනසු අලසජාතිකා මහාබථරා පච්ඡා ආගච්ඡන්ති, ‘‘භන්බත

වීසතිවස්සානංදියයති, තුම්හාකංඨිතිකා අතික්කන්තා’’තිනවත්තබ් ා, ඨිතිකං
ඨබපත්වාබතසංදත්වාපච්ඡාඨිතිකාය දාතබ් ං. 

අසුකවිහාබර කර  හුං චීවරං උප්පන්නන්ති සුත්වා 

බයොජනන්තරිකවිහාරබතොපි භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති, සම්පත්තසම්පත්තානං
ඨිතට්ඨානබතො පට්ඨාය දාතබ් ං. අසම්පත්තානම්පි උපචාරසීමං පවිට්ඨානං
අන්බතවාසිකාදීසු ගණ්හන්බතසු දාතබ් බමව. ‘‘ හිඋපචාරසීමාය ඨිතානං

බදථා’’තිවදන්ති, නදාතබ් ං. සබචපනඋපචාරසීමංඔක්කන්බතහිඑකා ද්ධා

හුත්වා අත්තබනො විහාරද්වාබර වා අන්බතොවිහාබරබයව වා බහොන්ති, 

පරිසවබසන වඩ්ඪිතා නාම බහොති සීමා, තස්මා දාතබ් ං. සඞ්ඝනවකස්ස
දින්බනපිපච්ඡාආගතානංදාතබ් බමව.දුතියභාබගපන බථරාසනංආරුළ්බහ 

ආගතානංපඨමභාබගොනපාපුණාති, දුතියභාගබතො වස්සග්බගනදාතබ් ං. 

එකස්මිං විහාබර දස භික්ඛූ බහොන්ති, ‘‘දස වත්ථානි සඞ්ඝස්ස බදමා’’ති

බදන්ති, පාබටක්කං භාබජතබ් ානි. සබච ‘‘සබ් ාබනව අම්හාකං

පාපුණන්තී’’ති ගබහත්වා ගච්ඡන්ති, දුප්පාපිතානි බචව දුග්ගහිතානි ච 
ගතගතට්ඨාබනසඞ්ඝිකාබනවබහොන්ති.එකංපනඋද්ධරිත්වා‘‘ඉදංතුම්හාකං 
පාපුණාතී’’ති සඞ්ඝත්බථරස්ස දත්වා ‘‘බසසානි අම්හාකං පාපුණන්තී’’ති
ගබහතුං වට්ටති. 

එකබමව වත්ථං සඞ්ඝස්ස බදමාති ආහරන්ති, අභාබජත්වාව අම්හාකං 

පාපුණන්තීති ගණ්හන්ති, දුප්පාපිතඤ්බචව දුග්ගහිතඤ්ච. සත්ථබකන පන 
හලිද්දිආදිනා වා බලඛං කත්වා එකං බකොට්ඨාසං ‘‘ඉමං ඨානං තුම්හාකං
පාපුණාතී’’ති සඞ්ඝත්බථරස්ස පාබපත්වා ‘‘බසසං අම්හාකං පාපුණාතී’’ති

ගබහතුංවට්ටති.යංපන වත්ථස්බසවපුප්ඵංවාවලිවා, බතනපරිච්බඡදංකාතුං
නවට්ටති.සබචඑකංතන්තං උද්ධරිත්වා‘‘ඉදංඨානංතුම්හාකංපාපුණාතී’’ති

සඞ්ඝත්බථරස්ස දත්වා ‘‘බසසං අම්හාකං පාපුණාතී’’ති ගණ්හන්ති, වට්ටති.
ඛණ්ඩංඛණ්ඩංඡින්දිත්වාභාජියමානං වට්ටතිබයව. 

එකභික්ඛුබක විහාබර සඞ්ඝස්ස චීවබරසු උප්පන්බනසු සබච පුබ්බ  

වුත්තනබයබනව බසො භික්ඛු ‘‘සබ් ානි මය්හං පාපුණන්තී’’ති ගණ්හාති, 

සුග්ගහිතානි, ඨිතිකාපනනතිට්ඨති.සබචඑබකකංඋද්ධරිත්වා ‘‘ඉදංමය්හං

පාපුණාතී’’ති ගණ්හාති, ඨිතිකා තිට්ඨති. තත්ථ අට්ඨිතාය ඨිතිකාය පුන
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පටුන 

අඤ්ඤස්මිං චීවබර උප්පන්බන සබච එබකො භික්ඛු ආගච්ඡති, මජ්බඣ
ඡින්දිත්වා ද්වීහිපි ගබහතබ් ං. ඨිතාය ඨිතිකාය පුන අඤ්ඤස්මිං චීවබර

උප්පන්බන සබච නවකතබරො ආගච්ඡති, ඨිතිකා බහට්ඨා ඔබරොහති. සබච 

වුඩ්ඪතබරො ආගච්ඡති, ඨිතිකා උද්ධං ආබරොහති. අථඤ්බඤො නත්ථි, පුන
අත්තබනොපාබපත්වා ගබහතබ් ං. 

‘‘සඞ්ඝස්ස බදමා’’ති වා ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස බදමා’’ති වා බයන බකනචි

ආකාබරන සඞ්ඝං ආමසිත්වා දින්නං පන පංසුකූලිකානං න වට්ටති, 

‘‘ගහපතිචීවරං පටික්ඛිපාමි පංසුකූලිකඞ්ගං සමාදියාමී’’ති වුත්තත්තා, න පන

අකප්පියත්තා. භික්ඛුසඞ්බඝන අපබලොබකත්වා දින්නම්පි න ගබහතබ් ං. යං

පන භික්ඛු අත්තබනොසන්තකංබදති, තංභික්ඛුදත්තියංනාම වට්ටති, පංසුකූලං

පනනබහොති.එවංසන්බතපිධුතඞ්ගංනභිජ්ජති. ‘‘භික්ඛූනංබදම, බථරානං

බදමා’’තිවුත්බතපනපංසුකූලිකානම්පිවට්ටති. ‘‘ඉදංවත්ථංසඞ්ඝස්සබදම, 
ඉමිනා උපාහනත්ථවිකපත්තත්ථවිකආබයොගඅංස ද්ධකාදීනි කබරොන්තූ’’ති
දින්නම්පි වට්ටති. 

පත්තත්ථවිකාදීනං අත්ථාය දින්නානි  හූනිපි බහොන්ති, චීවරත්ථායපි

පබහොන්ති, තබතො චීවරං කත්වා පාරුපිතුං වට්ටති. සබච පන සඞ්බඝො 

භාජිතාතිරිත්තානි වත්ථානි ඡින්දිත්වා උපාහනත්ථවිකාදීනං අත්ථාය භාබජති, 

තබතොගබහතුංනවට්ටති.සාමිබකහිවිචාරිතබමවහි වට්ටති, නඉතරං. 

‘‘පංසුකූලිකසඞ්ඝස්ස ධමකරණපටාදීනං අත්ථාය බදමා’’ති වුත්බතපි 

ගබහතුං වට්ටති, පරික්ඛාබරොනාම පංසුකූලිකානම්පි ඉච්ඡිතබ්බ ො. යං තත්ථ

අතිබරකං බහොති, තං චීවබරපි උපබනතුං වට්ටති. සුත්තං සඞ්ඝස්ස බදන්ති, 
පංසුකූලිබකහිපි ගබහතබ් ං. අයං තාව විහාරං පවිසිත්වා ‘‘ඉමානි චීවරානි
සඞ්ඝස්සදම්මී’’ති දින්බනසුවිනිච්ඡබයො. 

සබචපන හිඋපචාරසීමායංඅද්ධානප්පටිපන්බනභික්ඛූදිස්වා ‘‘සඞ්ඝස්ස

දම්මී’’තිසඞ්ඝත්බථරස්සවාසඞ්ඝනවකස්සවාආබරොබචති, සබචපිබයොජනං 

ඵරිත්වා පරිසා ඨිතා බහොති, එක ද්ධා බච, සබ්බ සං පාපුණාති. බය පන

ද්වාදසහි හත්බථහිපරිසංඅසම්පත්තා, බතසංනපාපුණාති. 

උභකෙොසඞ්ඝස්ස කදතීති එත්ථ ‘‘උභබතොසඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති වුත්බතපි

‘‘ද්විධා සඞ්ඝස්ස දම්මි, ද්වින්නං සඞ්ඝානං දම්මි, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච
භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස ච දම්මී’’ති වුත්බතපි උභබතොසඞ්ඝස්ස දින්නබමව බහොති. 

උපඩ්ඪං දාෙබ් න්ති ද්බවභාබග සබම කත්වා එබකො දාතබ්බ ො.
‘‘උභබතොසඞ්ඝස්ස ච තුය්හඤ්ච දම්මී’’ති වුත්බත සබච දස දස භික්ඛූ ච

භික්ඛුනිබයො ච බහොන්ති, එකවීසති පටිවීබස කත්වා එබකො පුග්ගලස්ස
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දාතබ්බ ො, දසභික්ඛුසඞ්ඝස්ස, දසභික්ඛුනිසඞ්ඝස්සබයනපුග්ගලිබකො ලද්බධො

බසො සඞ්ඝබතොපි අත්තබනො වස්සග්බගන ගබහතුං ලභති. කස්මා? 

උභබතොසඞ්ඝග්ගහබණන ගහිතත්තා. 

‘‘උභබතොසඞ්ඝස්ස චබචතියස්සචදම්මී’’ති වුත්බතපිඑබසවනබයො.ඉධ

පන බචතියස්ස සඞ්ඝබතො පාපුණනබකොට්ඨාබසොනාමනත්ථි, එකපුග්ගලස්ස 
පත්තබකොට්ඨාසසබමොවබකොට්ඨාබසොබහොති. 

‘‘උභබතොසඞ්ඝස්ස චතුය්හඤ්ච බචතියස්ස චා’’ති වුත්බත පන ද්වාවීසති

බකොට්ඨාබසකත්වා දස භික්ඛූනං, දස භික්ඛුනීනං, එබකො පුග්ගලස්ස, එබකො 
බචතියස්ස දාතබ්බ ො. තත්ථ පුග්ගබලො සඞ්ඝබතොපි අත්තබනො වස්සග්බගන

පුනගබහතුං ලභති, බචතියස්සඑබකොබයව. 

‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච භික්ඛුනීනඤ්ච දම්මී’’ති වුත්බත පන න මජ්බඣ

භින්දිත්වා දාතබ් ං, භික්ඛූ ච භික්ඛුනිබයො ච ගබණත්වා දාතබ් ං. 

‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සචභික්ඛුනීනඤ්චතුය්හඤ්චා’’ති වුත්බත පනපුග්ගබලොවිසුං

නලභති, පාපුණනට්ඨානබතොඑකබමවලභති.කස්මා? භික්ඛුසඞ්ඝග්ගහබණන
ගහිතත්තා. ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච භික්ඛුනීනඤ්ච තුය්හඤ්ච බචතියස්ස චා’’ති

වුත්බතපිබචතියස්සඑකපුග්ගලපටිවීබසොලබ්භති, පුග්ගලස්සවිසුං නලබ්භති, 
තස්මා එකං බචතියස්ස දත්වා අවබසසං භික්ඛූ ච භික්ඛුනිබයො ච ගබණත්වා 
භාබජතබ් ං. 

‘‘භික්ඛූනඤ්ච භික්ඛුනීනඤ්ච දම්මී’’ති වුත්බතපි මජ්බඣ භින්දිත්වා න

දාතබ් ං, පුග්ගලගණනාය එව විභජිතබ් ං. ‘‘භික්ඛූනඤ්ච භික්ඛුනීනඤ්ච
තුය්හඤ්ච බචතියස්ස චා’’ති එවං වුත්බතපි බචතියස්ස එකපුග්ගලපටිවීබසො

ලබ්භති, පුග්ගලස්ස විසුං නත්ථි, භික්ඛූ ච භික්ඛුනිබයො ච ගබණත්වා එව

භාබජතබ් ං. යථා ච භික්ඛුසඞ්ඝං ආදිං කත්වා නබයො නීබතො, එවං 
භික්ඛුනිසඞ්ඝං ආදිං කත්වාපි බනතබ්බ ො. ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච තුය්හඤ්චා’’ති 

වුත්බත පුග්ගලස්ස විසුං න ලබ්භති, වස්සග්බගබනව ගබහතබ් ං.
‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච බචතියස්ස චා’’ති වුත්බත පන බචතියස්ස විසුං පටිවීබසො

ලබ්භති. ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච තුය්හඤ්ච බචතියස්ස චා’’ති වුත්බතපි

බචතියස්බසවලබ්භති, නපුග්ගලස්ස. 

‘‘භික්ඛූනඤ්ච තුය්හඤ්චා’’ති වුත්බතපි විසුං න ලබ්භති. ‘‘භික්ඛූනඤ්ච
බචතියස්ස චා’’ති වුත්බත පන බචතියස්ස ලබ්භති. ‘‘භික්ඛූනඤ්ච තුය්හඤ්ච

බචතියස්ස චා’’ති වුත්බතපි බචතියස්බසව විසුං ලබ්භති, න පුග්ගලස්ස. 
භික්ඛුනිසඞ්ඝංආදිංකත්වාපිඑවබමවබයොබජතබ් ං. 
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පුබ්බ  බුද්ධප්පමුඛස්ස උභබතොසඞ්ඝස්ස දානං බදන්ති, භගවා මජ්බඣ

නිසීදති, දක්ඛිණබතොභික්ඛූවාමබතොභික්ඛුනිබයොනිසීදන්ති, භගවාඋභින්නං 

සඞ්ඝත්බථබරො, තදා භගවා අත්තනා ලද්ධපච්චබය අත්තනාපි පරිභුඤ්ජති, 
භික්ඛූනම්පි දාබපති.එතරහිපනපණ්ඩිතමනුස්සා සධාතුකංපටිමංවාබචතියං
වා ඨබපත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස උභබතොසඞ්ඝස්ස දානං බදන්ති. පටිමාය වා
බචතියස්ස වා පුරබතො ආධාරබක පත්තං ඨබපත්වා දක්ඛිබණොදකං දත්වා 

බුද්ධානං බදමාති, තත්ථ යං පඨමං ඛාදනීයං බභොජනීයං බදන්ති, විහාරං වා

ආහරිත්වා ඉදං බචතියස්ස බදමාති පිණ්ඩපාතඤ්ච මාලාගන්ධාදීනි ච බදන්ති, 

තත්ථ කථං පටිපජ්ජිතබ් න්ති? මාලාගන්ධාදීනි තාව බචතිබය

ආබරොබපතබ් ානි, වත්බථහි පටාකා, බතබලන පදීපා කාතබ් ා, 
පිණ්ඩපාතමධුඵාණිතාදීනිපනබයොනි ද්ධබචතියජග්ගබකොබහොති පබ් ජිබතො

වා ගහට්බඨො වා, තස්බසව දාතබ් ානි. නි ද්ධජග්ගබක අසති ආහටභත්තං 
ඨබපත්වා වත්තං කත්වා පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. උපකට්බඨ කාබල භුඤ්ජිත්වා 
පච්ඡාපිවත්තංකාතුංවට්ටතිබයව. 

මාලාගන්ධාදීසු ච යං කඤ්චි ‘‘ඉදං හරිත්වා බචතියස්සපූජං කබරොථා’’ති
වුත්බත දූරම්පි හරිත්වා පූබජතබ් ං. ‘‘භික්ඛං සඞ්ඝස්ස හරා’’ති වුත්බතපි

හරිතබ් ං. සබච පන ‘‘අහං පිණ්ඩාය චරාමි, ආසනසාලාය භික්ඛූ අත්ථි, බත

ආහරිස්සන්තී’’ති වුත්බත ‘‘භන්බත තුය්හංබයව දම්මී’’ති වදති, භුඤ්ජිතුං
වට්ටති.අථපන‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සදස්සාමී’’තිහරන්තස්ස ගච්ඡබතොඅන්තරාව

කාබලොඋපකට්බඨොබහොති, අත්තබනොපාබපත්වාභුඤ්ජිතුංවට්ටති. 

වස්සංවුට්ඨසඞ්ඝස්ස කදතීති විහාරං පවිසිත්වා ‘‘ඉමානි චීවරානි

වස්සංවුට්ඨසඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති බදති. යාවතිො භික්ඛූ ෙස්මිං ආවාකස

වස්සංවුට්ඨාති යත්තකා වස්සච්බඡදං අකත්වා පුරිමවස්සංවුට්ඨා, බතහි

භාබජතබ් ං, අඤ්බඤසංනපාපුණාති. දිසාපක්කන්තස්සාපිසතිපටිග්ගාහබක

යාව කථිනස්සුබ්භාරා දාතබ් ං, අනත්ථබත පන කථිබන අන්බතොබහමන්බත

එවඤ්ච වත්වා දින්නං, පච්ඡිමවස්සංවුට්ඨානම්පි පාපුණාතීති ලක්ඛණඤ්ඤූ
වදන්ති.අට්ඨකථාසුපබනතංනවිචාරිතං. 

සබචපන හිඋපචාරසීමායංඨිබතො ‘‘වස්සංවුට්ඨසඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති වදති, 
සම්පත්තානංසබ්බ සංපාපුණාති.අථ‘‘අසුකවිහාබරවස්සංවුට්ඨසඞ්ඝස්සා’’ති 

වදති, තත්ර වස්සංවුට්ඨානබමව යාව කථිනස්සුබ්භාරා පාපුණාති. සබච පන

ගිම්හානං පඨමදිවසබතො පට්ඨාය එවං වදති, තත්ර සම්මුඛීභූතානං සබ්බ සං 

පාපුණාති. කස්මා? පිට්ඨිසමබය උප්පන්නත්තා. අන්බතොවස්බසබයව ‘‘වස්සං

වසන්තානං දම්මී’’ති වුත්බත ඡින්නවස්සා න ලභන්ති, වස්සං වසන්තාව
ලභන්ති. චීවරමාබස පන ‘‘වස්සං වසන්තානං දම්මී’’ති වුත්බත පච්ඡිමිකාය 
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පටුන 

වස්සූපගතානංබයවපාපුණාති, පුරිමිකායවස්සූපගතානඤ්චඡින්නවස්සානඤ්ච
න පාපුණාති. 

චීවරමාසබතො පට්ඨාය යාව බහමන්තස්ස පච්ඡිබමො දිවබසො, තාව 
වස්සාවාසිකං බදමාති වුත්බත කථිනං අත්ථතං වා බහොතු අනත්ථතං වා 
අතීතවස්සංවුට්ඨානබමව පාපුණාති. ගිම්හානං පඨමදිවසබතො පට්ඨාය වුත්බත

පනමාතිකා ආබරොබපතබ් ා–‘‘අතීතවස්සාවාසස්සපඤ්චමාසාඅතික්කන්තා, 

අනාගබතො චතුමාසච්චබයන භවිස්සති, කතරවස්සාවාසස්ස බදතී’’ති? සබච

‘‘අතීතවස්සංවුට්ඨානං දම්මී’’ති වදති, තංඅන්බතොවස්සංවුට්ඨානබමව

පාපුණාති, දිසාපක්කන්තානම්පිසභාගාගණ්හිතුං ලභන්ති. 

සබච ‘‘අනාගබත වස්සාවාසිකං දම්මී’’ති වදති, තං ඨබපත්වා 

වස්සූපනායිකදිවබස ගබහතබ් ං. අථ ‘‘අගුත්බතො විහාබරො, බචොරභයං අත්ථි, 

න සක්කා ඨබපතුං, ගණ්හිත්වා වා ආහිණ්ඩිතු’’න්ති වුත්බත ‘‘සම්පත්තානං

දම්මී’’තිවදති, භාබජත්වාගබහතබ් ං.සබචවදති‘‘ඉබතොබමභන්බත තතිබය

වස්බස වස්සාවාසිකං න දින්නං, තං දම්මී’’ති, තස්මිං අන්බතොවස්බස 

වුට්ඨභික්ඛූනං පාපුණාති. සබච බත දිසා පක්කන්තා, අඤ්බඤො විස්සාසිබකො

ගණ්හාති, දාතබ් ං. අථ එබකොබයව අවසිට්බඨො, බසසා කාලඞ්කතා, සබ් ං

එකස්බසව පාපුණාති. සබච එබකොපි නත්ථි, සඞ්ඝිකං බහොති, සම්මුඛීභූබතහි
භාබජතබ් ං. 

ආදිස්ස කදතීති ආදිසිත්වා පරිච්ඡින්දිත්වා බදති; යාගුයා වාතිආදීසු
අයමත්බථො– යාගුයාවා…බප.…බභසජ්බජවාආදිස්සබදති.තත්රායංබයොජනා
– භික්ඛූ අජ්ජතනාය වා ස්වාතනාය වා යාගුයා නිමන්බතත්වා බතසං ඝරං

පවිට්ඨානං යාගුං බදති, යාගුං දත්වා පීතාය යාගුයා ‘‘ඉමානි චීවරානි, බයහි

මය්හං යාගු පීතා, බතසං දම්මී’’ති බදති, බයහි නිමන්තිබතහි යාගු පීතා, 
බතසංබයව පාපුණාති. බයහි පන භික්ඛාචාරවත්බතන ඝරද්වාබරන 

ගච්ඡන්බතහි වා ඝරං පවිට්බඨහි වා යාගු ලද්ධා, බයසං වා ආසනසාලබතො

පත්තං ආහරිත්වා මනුස්බසහි නීතා, බයසං වා බථබරහි බපසිතා, බතසං න
පාපුණාති. සබච පන නිමන්තිතභික්ඛූහි සද්ධිං අඤ්බඤපි  හූ ආගන්ත්වා 

අන්බතොබගහඤ්ච  හිබගහඤ්ච පූබරත්වානිසින්නා, දායබකො ච එවං වදති –

‘‘නිමන්තිතාවා බහොන්තුඅනිමන්තිතාවා, බයසංමයායාගුදින්නා, සබ්බ සං
ඉමානි වත්ථානි බහොන්තූ’’ති සබ්බ සං පාපුණන්ති. බයහි පන බථරානං

හත්ථබතොයාගුලද්ධා, බතසංනපාපුණන්ති.අථබසො‘‘බයහිමය්හංයාගුපීතා, 

සබ්බ සං බහොන්තූ’’තිවදති, සබ්බ සංපාපුණන්ති.භත්තඛාදනීබයසුපිඑබසව
නබයො. 
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චීවකරවාතිපුබ්බ පිබයනවස්සං වාබසත්වාභික්ඛූනංචීවරංදින්නපුබ් ං

බහොති, බසොබචභික්ඛූබභොබජත්වාවදති– ‘‘බයසංමයාපුබ්බ චීවරංදින්නං, 

බතසංබයව ඉමං චීවරං වා සුත්තං වා සප්පිමධුඵාණිතාදීනි වා බහොන්තූ’’ති, 

සබ් ංබතසංබයවපාපුණාති. කසනාසකනවාතිබයොමයාකාරිබතවිහාබරවා

පරිබවබණ වා වසති, තස්සිදං බහොතූ’’ති වුත්බත තස්බසව බහොති. කභසජ්කජ

වාති‘‘මයංකාබලන කාලංබථරානංසප්පිආදීනිබභසජ්ජානිබදම, බයහිතානි

ලද්ධානි, බතසංබයවිදංබහොතූ’’ති වුත්බතබතසංබයවබහොති. 

පුග්ගලස්ස කදතීති ‘‘ඉමං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස දම්මී’’ති එවං පරම්මුඛා
වා පාදමූබල ඨබපත්වා ‘‘ඉමං භන්බත තුම්හාකං දම්මී’’ති එවං සම්මුඛා වා
බදති. සබච පන ‘‘ඉදංතුම්හාකඤ්චතුම්හාකං අන්බතවාසිකානඤ්ච දම්මී’’ති

එවං වදති, බථරස්ස ච අන්බතවාසිකානඤ්ච පාපුණාති. උද්බදසං ගබහතුං

ආගබතොගබහත්වාගච්ඡන්බතොචඅත්ථි, තස්සාපිපාපුණාති. ‘‘තුම්බහහිසද්ධිං
නි ද්ධචාරිකභික්ඛූනං දම්මී’’තිවුත්බත උද්බදසන්බතවාසිකානංවත්තංකත්වා
උද්බදසපරිපුච්ඡාදීනි ගබහත්වා විචරන්තානං සබ්බ සං පාපුණාති. අයං
පුග්ගලස්සබදතීතිඉමස්මිංපබදවිනිච්ඡබයො.බසසං සබ් ත්ථඋත්තානබමවාති. 

චීවරක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. චම්කපයයක්ඛන්ධෙං 

ෙස්සපකගොත්ෙභික්ඛුවත්ථුෙථා 

380. චම්බපයයක්ඛන්ධබක – ගග්ගරාය කපොක්ඛරණියා තීකරති

ගග්ගරානාමිකායඉත්ථියා කාරිතබපොක්ඛරණියාතීබර. ෙන්ති ද්කධොතිතස්මිං

ආවාබස කත්තබ් තාතන්තිපටි ද්බධො. උස්සුක්ෙම්පි අොසි යාගුයාතිආදීසු
මනුස්බසහි ආගන්තුබකසු ආගබතසු ආචික්බඛයයාථාති වුත්තට්ඨාබනබයව

උස්සුක්කංකාතුංවට්ටති; න අවුත්තට්ඨාබන. ගච්ඡත්වංභික්ඛූතිසත්ථාතස්ස 

භික්ඛුබනොතත්බථවබසනාසනංසප්පායන්තිඅද්දස, බතබනවමාහ. 

382. අධම්කමන වග්ගෙම්මං ෙකරොන්තීතිආදීනං පරබතො පාළියංබයව
නානාකරණං ආගමිස්සති. 

385. අඤ්ඤත්රාපි ධම්මා ෙම්මං ෙකරොන්තීති අඤ්ඤත්රාපි ධම්මං කම්මං

කබරොන්ති, අයබමවවා පාබඨො. භූබතනවත්ථුනාකතං ධම්බමනකතංනාම

බහොති, තථාන කබරොන්තීතිඅත්බථො. අඤ්ඤත්රාපිවිනයාෙම්මං, අඤ්ඤත්රාපි 

සත්ථුසාසනාෙම්මන්තිඑබතසුපිඑබසවනබයො.එත්ථපන විනකයොතිබචොදනා

චසාරණාච. සත්ථුසාසනන්ති ඤත්තිසම්පදාඅනුස්සාවනසම්පදාච; තාහිවිනා

කම්මංකබරොන්තීතිඅත්බථො. පටිකුට්ඨෙෙන්තිපටිකුට්ඨඤ්බචවකතඤ්ච; යං

අඤ්බඤසු පටික්බකොසන්බතසු කතං තං පටිකුට්ඨඤ්බචව බහොති කතඤ්ච; 
තාදිසම්පිකම්මං කබරොන්තීතිඅත්බථො. 

387. ඡයිමානිභික්ඛකවෙම්මානිඅධම්මෙම්මන්තිආදීසුපන ‘‘ධම්කමො’’ති

පාළියා අධිවචනං. තස්මා යං යථාවුත්තාය පාළියා න කරියති, තං

අධම්මකම්මන්ති බවදිතබ් ං. අයබමත්ථ සඞ්බඛබපො, විත්ථාබරො පන 
පාළියංබයව ආගබතො. බසො ච බඛො ඤත්තිදුතියඤත්තිචතුත්ථකම්මානංබයව
වබසන.යස්මාපන ඤත්තිකම්බමඤත්තිදුතියඤත්තිචතුත්බථසුවියහාපනංවා

අඤ්ඤථාකරණංවානත්ථි, අපබලොකනකම්මඤ්චසාබවත්වාවකරියති, තස්මා

තානි පාළියං න දස්සිතානි, බතසං සබ්බ සම්පිකම්මානං විනිච්ඡයං පරබතො
වණ්ණයිස්සාම. 

චතුවග්ගෙරණාදිෙථා 

388. ඉදානි යදිදංඡට්ඨංධම්බමනසමග්ගකම්මංනාම, තං බයහිසඞ්බඝහි

කාතබ් ං, බතසං පබභදං දස්බසතුං ‘‘පඤ්ච සඞ්ඝා’’තිආදි වුත්තං. 

ෙම්මප්පත්කෙොති කම්මං පත්බතො, කම්මයුත්බතො කම්මාරබහො; න කඤ්චි
කම්මංකාතුංනාරහතීතිඅත්බථො. 
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389. චතුවග්ගෙරණඤ්කච භික්ඛකව ෙම්මං භික්ඛුනිචතුත්කථොතිආදි
පරිසබතො කම්මවිපත්තිදස්සනත්ථං වුත්තං. තත්ථ උක්ඛිත්තකග්ගහබණන

කම්මනානාසංවාසබකො ගහිබතො, නානාසංවාසකග්ගහබණන

ලද්ධිනානාසංවාසබකො. නානාසීමාය ඨිෙචතුත්කථොති සීමන්තරිකාය වා
 හිසීමායවාහත්ථපාබසඨිබතනාපිසද්ධිං චතුවග්බගොහුත්වාතිඅත්බථො. 

393. පාරිවාසිෙචතුත්කථොතිආදි පරිවාසාදිකම්මානංබයව පරිසබතො

විපත්තිදස්සනත්ථංවුත්තං, බතසංවිනිච්ඡයංපරබතොවණ්ණයිස්සාම. 

394. එෙච්චස්ස භික්ඛකව සඞ්ඝමජ්කඣ පටික්කෙොසනා රුහතීතිආදි 

පටිකුට්ඨකතකම්මස්ස කුප්පාකුප්පභාවදස්සනත්ථං වුත්තං. පෙෙත්ෙස්සාති

අවිපන්නසීලස්ස පාරාජිකං අනජ්ඣාපන්නස්ස. ආනන්ෙරිෙස්සාති අත්තබනො
අනන්තරංනිසින්නස්ස. 

ද්කවනිස්සාරණාදිෙථා 

395. ද්කවමා භික්ඛකව නිස්සාරණාතිආදි වත්ථුබතො කම්මානං 

කුප්පාකුප්පභාවදස්සනත්ථංවුත්තං.තත්ථ ‘‘අප්පත්කෙො නිස්සාරණං, ෙඤ්කච

සඞ්කඝො නිස්සාකරති, සුනිස්සාරිකෙො’’ති ඉදං පබ් ාජනීයකම්මං සන්ධාය

වුත්තං. පබ් ාජනීයකම්බමන හි විහාරබතො නිස්සාබරන්ති, තස්මා තං

‘‘නිස්සාරණා’’ති වුච්චති. තඤ්බචස යස්මා කුලදූසබකො න බහොති, තස්මා 
ආබවණිබකන ලක්ඛබණන අප්පත්බතො. යස්මා පනස්ස ආකඞ්ඛමාබනො

සඞ්බඝො පබ් ාජනීයකම්මං කබරයයාති වුත්තං, තස්මා සුනිස්සාරිබතො බහොති. 

ෙඤ්කච සඞ්කඝො නිස්සාකරතීති සබච සඞ්බඝො තජ්ජනීයකම්මාදිවබසන

නිස්සාබරති, බසොයස්මා තත්ථ ‘‘තිණ්ණංභික්ඛබවභික්ඛූනංආකඞ්ඛමාබනො
සඞ්බඝො තජ්ජනීයකම්මං කබරයය – එබකො භණ්ඩනකාරබකො බහොති

කලහකාරබකො විවාදකාරබකො භස්සකාරබකො සඞ්බඝ අධිකරණකාරබකො, 

එබකො  ාබලො බහොති අ යත්බතො ආපත්ති හුබලො අනපදාබනො, එබකො

ගිහිසංසට්බඨො විහරතිඅනනුබලොමිබකහි ගිහිසංසග්බගහී’’ති (චූළව.395) එවං 

එබකබකනපිඅඞ්බගනනිස්සාරණාඅනුඤ්ඤාතා, තස්මාසුනිස්සාරිබතො. 

396. ඔසාරණාති පබවසනා. ෙත්ථ ෙඤ්කච සඞ්කඝො ඔසාකරතීති

උපසම්පදකම්මවබසන පබවබසති. කදොසාරිකෙොති දුඔසාරිබතො.
සහස්සක්ඛත්තුම්පිඋපසම්පාදිබතොඅනුපසම්පන්බනොවබහොතිආචරියුපජ්ඣායා 

චසාතිසාරා, තථාබසබසොකාරකසඞ්බඝො, නබකොචිආපත්තිබතොමුච්චති.ඉති
ඉබම එකාදස අභබ් පුග්ගලා බදොසාරිතා. හත්ථච්ඡින්නාදබයො පන ද්වත්තිංස

සුඔසාරිතා, උපසම්පාදිතා උපසම්පන්නාව බහොන්ති, න බත ලබ්භා කඤ්චි
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වත්තුං. ආචරියුපජ්ඣායා පන කාරකසඞ්බඝො ච සාතිසාරා, න බකොචි
ආපත්තිබතොමුච්චති. 

397. ඉධ පන භික්ඛකව භික්ඛුස්ස න කහොති ආපත්ති දට්ඨබ් ාතිආදි 

අභූතවත්ථුවබසන අධම්මකම්මං, භූතවත්ථුවබසන ධම්මකම්මඤ්ච දස්බසතුං

වුත්තං. තත්ථ පටිනිස්සජ්ජිොතිපටිනිස්සජ්ජිතබ් ා. 

උපාලිපුච්ඡාෙථා 

400. උපාලිපඤ්බහසුපිවත්ථුවබසබනව ධම්මාධම්මකම්මංවිභත්තං. තත්ථ
ද්බව නයා – එකමූලබකො ච ද්විමූලබකො ච. එකමූලබකො උත්තාබනොබයව.

ද්විමූලබක යථා සතිවිනබයො අමූළ්හවිනබයන සද්ධිං එකා පුච්ඡා කතා, එවං

අමූළ්හවිනයාදබයොපි තස්සපාපියයසිකාදීහි. අවසාබන පන උපසම්පදාරහං 

උපසම්පාකදතීති එකබමව පදං බහොති. පරබතො භික්ඛූනම්පි සතිවිනයං ආදිං
කත්වා එබකබකනසද්ධිංබසසපදානිබයොබජතබ් ානි. 

ෙජ්ජනීයෙම්මෙථා 

407. ඉධපනභික්ඛකවභික්ඛුභණ්ඩනොරකෙොතිආදි‘‘අධම්බමනවග්ගං, 

අධම්බමනසමග්ගං; ධම්බමනවග්ගං, ධම්මපතිරූපබකනවග්ගං, 
ධම්මපතිරූපබකනසමග්ග’’න්ති ඉබමසං වබසන චක්කං  න්ධිත්වා
තජ්ජනීයාදීසු සත්තසු කම්බමසු පටිපස්සද්ධීසු ච විපත්තිදස්සනත්ථං වුත්තං. 

තත්ථ අනපදාකනොති අපදානවිරහිබතො. අපදානං වුච්චති පරිච්බඡබදො; 
ආපත්තිපරිච්බඡදවිරහිබතොතිඅත්බථො.තබතො පරං පටිකුට්ඨකතකම්මප්පබභදං
දස්බසතුං සාබයවපාළි ‘‘අකතංකම්ම’’න්තිආදීහිසංසන්දිත්වා වුත්තා. තත්ථ

න කඤ්චි පාළිඅනුසාබරන න සක්කා විදිතුං, තස්මා වණ්ණනං න 
විත්ථාරයිම්හාති. 

චම්බපයයක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. කෙොසම් ෙක්ඛන්ධෙං 

කෙොසම් ෙවිවාදෙථා 

451. බකොසම් කක්ඛන්ධබක – ෙං භික්ඛුං ආපත්තියා අදස්සකන

උක්ඛිපිංසූති එත්ථ අයමනුපුබ්බිකථා – ද්බව කර භික්ඛූ එකස්මිං ආවාබස
වසන්තිවිනයධබරොචසුත්තන්තිබකොච.බතසුසුත්තන්තිබකො භික්ඛුඑකදිවසං
වච්චකුටිං පවිට්බඨො ආචමනඋදකාවබසසං භාජබන ඨබපත්වාව නික්ඛමි. 
විනයධබරොපච්ඡාපවිට්බඨොතංඋදකං දිස්වානික්ඛමිත්වාතංභික්ඛුංපුච්ඡි– 

‘‘ආවුබසො, තයා ඉදං උදකං ඨපිත’’න්ති? ‘‘ආමාවුබසො’’ති. ‘‘කිං ත්වං එත්ථ

ආපත්තිභාවංන ජානාසී’’ති? ‘‘ආම, නජානාමී’’ති. ‘‘බහොති, ආවුබසො එත්ථ

ආපත්තී’’ති? ‘‘සබච බහොති, බදසිස්සාමී’’ති. ‘‘සබච පන බත, ආවුබසො, 

අසඤ්චිච්ච අසතියා කතං, නත්ථි ආපත්තී’’ති. බසො තස්සා ආපත්තියා 
අනාපත්තිදිට්ඨිඅබහොසි. 

විනයධබරොපි අත්තබනො නිස්සිතකානං ‘‘අයං සුත්තන්තිබකො ආපත්තිං 
ආපජ්ජමාබනොපි න ජානාතී’’ති ආබරොබචසි. බත තස්ස නිස්සිතබක දිස්වා
‘‘තුම්හාකං උපජ්ඣාබයොආපත්තිංආපජ්ජිත්වාපිආපත්තිභාවංනජානාතී’’ති
ආහංසු. බතගන්ත්වා අත්තබනොඋපජ්ඣායස්සආබරොබචසුං. බසො එවමාහ –
‘‘අයං විනයධබරො පුබ්බ  අනාපත්තී’’ති වත්වා ‘‘ඉදානි ආපත්තී’’ති වදති.
මුසාවාදී එබසොති. බත ගන්ත්වා ‘‘තුම්හාකං උපජ්ඣාබයො මුසාවාදී’’ති එවං
අඤ්ඤමඤ්ඤං කලහං වඩ්ඪයිංසු. තබතො විනයධබරො ඔකාසං ලභිත්වා තස්ස
ආපත්තියාඅදස්සබනඋක්බඛපනීයකම්මංඅකාසි.බතනවුත්තං–‘‘තං භික්ඛුං
ආපත්තියාඅදස්සබනඋක්ඛිපිංසූ’’ති. 

453. භින්කනො භික්ඛුසඞ්කඝො භින්කනො භික්ඛුසඞ්කඝොති එත්ථ න තාව 

භින්බනො; අපිච බඛො යථා බදබව වුට්බඨ ‘‘ඉදානි සස්සං නිප්ඵන්න’’න්ති

වුච්චති, අවස්සඤ්හි තං නිප්ඵජ්ජිස්සති, එවබමව ඉමිනා කාරබණන ආයතිං

අවස්සං භිජ්ජිස්සති, බසො ච බඛො කලහවබසන න සඞ්ඝබභදවබසන, තස්මා
‘‘භින්බනො’’තිවුත්තං. සම්භමඅත්ථවබසනබචත්ථආබමඩිතංබවදිතබ් ං. 

454. එෙමත්ථං භාසිත්වා උට්ඨායාසනා පක්ොමීතිකස්මා එවං භාසිත්වා

පක්කාමි? සබචහි භගවා උක්බඛපබකවා ‘‘අකාරබණතුම්බහහිබසො භික්ඛු

උක්ඛිත්බතො’’ති වබදයය, උක්ඛිත්තානුවත්තබක වා ‘‘තුම්බහ ආපත්තිං

ආපන්නා’’තිවබදයය, ‘‘එබතසංභගවා පක්බඛො, එබතසං භගවා පක්බඛො’’ති

වත්වාආඝාතං න්බධයයං, තස්මාතන්තිබමව ඨබපත්වාඑතමත්ථංභාසිත්වා
උට්ඨායාසනාපක්කාමි. 
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455. අත්ෙනාවාඅත්ොනන්තිඑත්ථබයොසඞ්බඝනඋක්බඛපනීයකතානං 
අධම්මවාදීනං පක්බඛ නිසින්බනො ‘‘තුම්බහ කං භණථා’’ති බතසඤ්ච

ඉතබරසඤ්ච ලද්ධිං සුත්වා ‘‘ඉබම අධම්මවාදිබනො, ඉතබර ධම්මවාදිබනො’’ති

චිත්තංඋප්පාබදති, අයංබතසං මජ්බඣනිසින්බනොවබතසංනානාසංවාසබකො

බහොති, කම්මංබකොබපති, ඉතබරසම්පිහත්ථපාසං අනාගතත්තාබකොබපති.එවං

අත්තනාවාඅත්තානංනානාසංවාසකංකබරොති. සමානසංවාසෙන්තිඑත්ථාපි

බයො අධම්මවාදීනං පක්බඛ නිසින්බනො ‘‘අධම්මවාදිබනො ඉබම, ඉතබර

ධම්මවාදිබනො’’ති බතසං මජ්ඣං පවිසති, යත්ථ වා තත්ථ වා පන පක්බඛ

නිසින්බනො ‘‘ඉබම ධම්මවාදිබනො’’ති ගණ්හාති, අයං අත්තනා වා අත්තානං
සමානසංවාසකංකබරොතීතිබවදිතබ්බ ො. 

456. ොයෙම්මං වචීෙම්මන්ති එත්ථ කාබයන පහරන්තා කායකම්මං 

උපදංබසන්ති, ඵරුසං වදන්තා වචීකම්මං උපදංබසන්තීති බවදිතබ් ා. 

හත්ථපරාමාසංෙකරොන්තීතිබකොධවබසනහත්බථහිඅඤ්ඤමඤ්ඤංපරාමසනං 

කබරොන්ති. අධම්මියායමාකනති අධම්මියානි කච්චානි කුරුමාබන. 

අසම්කමොදිොවත්ෙමානායාති අසම්බමොදිකාය වත්තමානාය. අයබමව වා

පාබඨො. සම්බමොදනකථාය අවත්තමානායාති අත්බථො. එත්ොවො න

අඤ්ඤමඤ්ඤන්ති එත්ථ ද්බව පන්තිබයො කත්වා උපචාරං මුඤ්චිත්වා

නිසීදිතබ් ං, ධම්මියායමාබන පන සම්බමොදිකාය වත්තමානාය

ආසනන්තරිකාය නිසීදිතබ් ං, එබකකංආසනංඅන්තරංකත්වානිසීදිතබ් ං. 

457-458. මාභණ්ඩනන්තිආදීසු ‘‘අකත්ථා’’තිපාඨබසසංගබහත්වා ‘‘මා 

භණ්ඩනං අකත්ථා’’ති එවමත්බථො දට්ඨබ්බ ො. අධම්මවාදීති 

උක්ඛිත්තානුවත්තබකසුඅඤ්ඤතබරො.අයංපනභික්ඛුභගවබතොඅත්ථකාබමො, 

අයං කරස්ස අධිප්පාබයො ‘‘ඉබම භික්ඛූ බකොධාභිභූතා සත්ථු වචනං න 

ගණ්හන්ති, මාභගවාඑබතඔවදන්බතොකලමිත්ථා’’තිතස්මාඑවමාහ.භගවා
පන ‘‘පච්ඡාපි සඤ්ඤං ලභිත්වා ඔරමිස්සන්තී’’ති බතසං අනුකම්පාය

අතීතවත්ථුංආහරිත්වාකබථසි. තත්ථ අනත්ථකෙොතිඅනත්බථොඅබතො; එතස්මා 

කම පුරිසාඅනත්බථොතිවුත්තංබහොති.අථවාඅනත්ථබතොතිඅනත්ථබදො. බසසං
පාකටබමව. 

464. පුථුසද්කදොතිආදිගාථාසු පන පුථු මහා සද්බදො අස්සාති පුථුසද්කදො.

සමජකනොති සමාබනො එකසදිබසො ජබනො; සබ්බ ො චායං
භණ්ඩනකාරබකොජබනො සමන්තබතො සද්දනිච්ඡාරබණන පුථුසද්බදො බචව

සදිබසොචාතිවුත්තං බහොති. න ාකලොකෙොචිමඤ්ඤථාතිතත්ථබකොචිඑබකොපි

‘‘අහං  ාබලො’’ති න මඤ්ඤිත්ථ; සබ්බ පි පණ්ඩිතමානිබනොබයව. නාඤ්ඤං 

භිකයයො අමඤ්ඤරුන්ති බකොචි එබකොපි ‘‘අහං  ාබලො’’ති ච න මඤ්ඤිත්ථ; 
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භිබයයො ච සඞ්ඝස්මිං භිජ්ජමාබන අඤ්ඤම්පි එකං ‘‘මය්හං කාරණා සඞ්බඝො
භිජ්ජතී’’තිඉදං කාරණංනමඤ්ඤිත්ථාතිඅත්බථො. 

පරිමුට්ඨාති පරිමුට්ඨස්සතිබනො. වාචාකගොචරභාණිකනොති රාකාරස්ස

රස්සාබදබසො කබතො, වාචාබගොචරා න සතිපට්ඨානාදිබගොචරා. භාණිබනො ච

කථං භාණිබනො? යාවිච්ඡන්තිමුඛායාමං යාවමුඛං පසාබරතුං ඉච්ඡන්ති, තාව 

පසාබරත්වා භාණිබනො, එබකොපි සඞ්ඝගාරබවන මුඛසඞ්බකොචං න කබරොතීති

අත්බථො. කයනනීොතිබයනකලබහනඉමංනිල්ලජ්ජභාවංනීතා. න ෙංවිදූති

නතංජානන්ති, ‘‘එවංසාදීනබවොඅය’’න්ති. 

කය ච ෙං උපනය්හන්තීති තං ‘‘අක්බකොච්ඡි මං, අවධි ම’’න්තිආදිකං

ආකාරංබයචඋපනය්හන්ති. සනන්ෙකනොතිබපොරාබණො. 

පකරති පණ්ඩිබත ඨබපත්වා තබතො අඤ්බඤ භණ්ඩනකාරකා පබරනාම.

බතඑත්ථසඞ්ඝමජ්බඣකලහංකබරොන්තා‘‘මයංයමාමබසඋපයමාම; සතතං

සමිතංමච්චුසන්තිකංගච්ඡාමා’’තිනජානන්ති. කයචෙත්ථ විජානන්තීතිබය

තත්ථ පණ්ඩිතා ‘‘මයං මච්චුසමීපං ගච්ඡාමා’’ති විජානන්ති. ෙකෙො සම්මන්ති 

කමධගාති එවඤ්හි බත ජානන්තා බයොනිබසොමනසිකාරං උප්පාබදත්වා
බමධගානංකලහානං වූපසමායපටිපජ්ජන්ති. 

අට්ඨිච්ඡින්නාති අයං ගාථා බ්රහ්මදත්තඤ්ච දීඝාවුකුමාරඤ්ච සන්ධාය

වුත්තා.බතසම්පිබහොතිසඞ්ගති, කස්මා තුම්හාකංනබහොති, බයසංබවොබනව

මාතාපිතූනංඅට්ඨීනිඡින්නානි, නපාණාහතා, න ගවාස්සධනානිහටානීති. 

සකච ලකභථාතිආදිගාථා පණ්ඩිතසහායස්ස ච  ාලසහායස්ස ච

වණ්ණාවණ්ණදීපනත්ථං වුත්තා. අභිභුයය සබ් ානි පරිස්සයානීති
පාකටපරිස්සබය ච පටිච්ඡන්නපරිස්සබය ච අභිභවිත්වා බතන සද්ධිං
අත්තමබනොසතිමාචබරයය. 

රාජාව රට්ඨං විජිෙන්ති යථා අත්තබනො විජිතං රට්ඨං මහාජනකරාජා ච 

අරින්දමමහාරාජා ච පහාය එකකා චරිංසු; එවං චබරයයාති අත්බථො. 

මාෙඞ්ගරඤ්කඤව නාකගොති මාතඞ්බගො අරඤ්බඤ නාබගොව. මාෙඞ්කගොති

හත්ථී වුච්චති; නාකගොති මහන්තාධිවචනබමතං. යථා හි මාතුබපොසබකො

මාතඞ්ගනාබගො අරඤ්බඤ එබකො චරි, න ච පාපානි අකාසි. යථා ච

පාලිබලයයබකො, එවංඑබකොචබර, නචපාපානිකයිරාති වුත්තංබහොති. 
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පාලිකලයයෙගමනෙථා 

467. පාලිකලයයකෙ විහරති රක්ඛිෙවනසණ්කඩති පාලිබලයයකං

උපනිස්සාය රක්ඛිතවනසණ්බඩ විහරති. හත්ථිනාකගොති මහාහත්ථී. 

හත්ථිෙලකභහීති හත්ථිබපොතබකහි. හත්ථිච්ඡාකපහීති ඛීරූපබකහි

දහරබපොතබකහි. ඡින්නග්ගානීති බතහි පුරබතො පුරබතො ගච්ඡන්බතහි
ඡින්නග්ගානි ඛායිතාවබසසානි ඛාණුසදිසානි තිණානි ඛාදති. 

ඔභග්කගොභග්ගන්ති බතන හත්ථිනාබගන උච්චට්ඨානබතො භඤ්ජිත්වා

භඤ්ජිත්වා පාතිතං. අස්ස සාඛාභඞ්ගන්ති එතස්ස සන්තකං සාඛාභඞ්ගං බත

ඛාදන්ති. ආවිලානීති බතහි පඨමතරං ඔතරිත්වා පිවන්බතහි ආලුලිතානි 

කද්දබමොදකානිපිවති. ඔගාහාතිතිත්ථබතො. 

නාගස්ස නාකගනාති හත්ථිනාගස්ස බුද්ධනාබගන. ඊසාදන්ෙස්සාති

රථඊසාසදිසදන්තස්ස. යකදකෙොරමතීවකනතියස්මාබුද්ධනාබගොවියඅයම්පි

හත්ථිනාබගො එබකො පවිවිත්බතො වබන රමති; තස්මාස්ස නාගස්ස නාබගන

චිත්තංසබමති, එකීභාවරතියාඑකසදිසංබහොතීතිඅත්බථො. 

යථාභිරන්ෙං විහරිත්වාති එත්ථ බතමාසං භගවා තත්ථ විහාසීති
බවදිතබ්බ ො. එත්තාවතා බකොසම් බකහි කර උබ් ාළ්බහො භගවා බතමාසං
අරඤ්ඤංපවිසිත්වාවසීතිසබ් ත්ථකථාපත්ථටාඅබහොසි. 

අථ කඛො කෙොසම් ො උපාසොති අථ බඛො ඉමං කථාසල්ලාපං සුත්වා
බකොසම්බිවාසිබනොඋපාසකා. 

අට්ඨාරසවත්ථුෙථා 

468. අධම්මං ධම්කමොතිආදීනි අට්ඨාරස බභදකරවත්ථූනි 

සඞ්ඝබභදකක්ඛන්ධබකවණ්ණයිස්සාම. 

475. ෙං උක්ඛිත්ෙෙංභික්ඛුං ඔසාකරත්වාතිතංගබහත්වාසීමංගන්ත්වා

ආපත්තිං බදසාබපත්වා කම්මවාචාය ඔසාබරත්වා. ොවකදව උකපොසකථොති
තංදිවසබමව උබපොසථක්ඛන්ධබක වුත්තනබයබනව සාමග්ගීඋබපොසබථො
කාතබ්බ ො. 

476. අමූලා මූලං ගන්ත්වාති න මූලා මූලං ගන්ත්වා; තං වත්ථුං 

අවිනිච්ඡිනිත්වාති අත්බථො. අයං වුච්චති උපාලි සඞ්ඝසාමග්ගී අත්ථාකපො

 යඤ්ජනූකපොති අත්ථබතො අපගතා, ‘‘සඞ්ඝසාමග්ගී’’ති ඉමං පන 
 යඤ්ජනමත්තංඋබපතා. 
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477. සඞ්ඝස්ස කිච්කචසූති සඞ්ඝස්ස කරණීබයසු උප්පන්බනසු. 

මන්ෙනාසූති විනයමන්තනාසු. අත්කථසු ජාකෙසූති විනයඅත්බථසු

උප්පන්බනසු. විනිච්ඡකයසූතිබතසංබයවඅත්ථානංවිනිච්ඡබයසු. මහත්ථිකෙොති

මහාඋපකාබරො. පග්ගහාරකහොති පග්ගණ්හිතුංවුත්බතො. 

අනානුවජ්කජො පඨකමන සීලකෙොතිආදිම්හිබයව තාව සීලබතො න

උපවජ්බජො. අකවක්ඛිොචාකරොති අබපක්ඛිතාචාබරො; ආබලොකබත විබලොකබත
සම්පජානකාරීතිආදිනා නබයන උපපරික්ඛිතාචාබරො. අට්ඨකථාසු පන 

‘‘අප්පටිච්ඡන්නාචාබරො’’තිවුත්තං. 

විසය්හාති අභිභවිත්වා. අනුයුෙං භණන්ති අනුඤ්ඤාතං අනපගතං

භණන්බතො.යස්මාහිබසොඅනුයයතංභණති, උසූයායවාඅගතිගමනවබසන වා

කාරණාපගතං න භණති, තස්මා අත්ථං න හාබපති. උසූයාය පන

අගතිගමනවබසනවාභණන්බතො අත්ථංහාබපති, කාරණංනබදති, තස්මාබසො

පරිසගබතො ඡම්භති බචව බවධති ච. බයො ඊදිබසො න බහොති, අයං
‘‘පග්ගහාරබහො’’තිදස්බසති. 

කඤ්ච භිබයයො ‘‘තබථව පඤ්හ’’න්ති ගාථා, තස්සත්බථො – යථා ච 

අනුයයතං භණන්බතො අත්ථං න හාබපති, තබථව පරිසාය මජ්බඣ පඤ්හං

පුච්ඡිබතොසමාබනොන බචවපජ්ඣායති, නචමඞ්කුබහොති.බයොහිඅත්ථංන

ජානාති, බසොපජ්ඣායති.බයොවත්තුං නසක්බකොති, බසොමඞ්කුබහොති.බයො

පන අත්ථඤ්ච ජානාති, වත්තුඤ්ච සක්බකොති; බසො න පජ්ඣායති, න මඞ්කු

බහොති. ොලාගෙන්ති කබථතබ් යුත්තකාබල ආගතං.  යාෙරණාරහන්ති

පඤ්හස්ස අත්ථානුබලොමතාය  යාකරණානුච්ඡවිකං. වකචොති වදන්බතො; 

එවරූපංවචනංභණන්බතොති අත්බථො. රඤ්කජතීතිබතොබසති. විඤ්ඤූපරිසන්ති
විඤ්ඤූනංපරිසං. 

ආකචරෙම්හි චසකෙතිඅත්තබනොආචරියවාබද. අලං පකමතුන්තිවීමංසිතුං

තං තං කාරණං පඤ්ඤාය තුලයිතුං සමත්බථො. පගුකණොති කතපරිචබයො

ලද්ධාබසවබනො. ෙකථෙකවති කබථතබ්බ . විරද්ධිකෙොවිකදොති
විරද්ධට්ඨානකුසබලො. 

පච්චත්ථිොකයනවජන්තීතිඅයංගාථා යාදිබසකබථතබ්බ පගුබණො, තං
දස්බසතුංවුත්තා.අයඤ්බහත්ථඅත්බථො–යාදිබසන කථිබතනපච්චත්ථිකාච

නිග්ගහං ගච්ඡන්ති, මහාජබනො ච සඤ්ඤපනං ගච්ඡති; සඤ්ඤත්තිං
අවබ ොධනං ගච්ඡතීති අත්බථො. යඤ්ච කබථන්බතො සකං ආදායං අත්තබනො

ආචරියවාදං න හාබපති, යස්මිං වත්ථුස්මිං අධිකරණං උප්පන්නං, තදනුරූපං
අනුපඝාතකරංපඤ්හං යාකරමාබනොතාදිබසකබථතබ්බ පගුබණොබහොතීති. 
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දූකෙයයෙම්කමසු අලන්ති අට්ඨහි දූතඞ්බගහි සමන්නාගතත්තා සඞ්ඝස්ස

දූබතයයකම්බමසු සමත්බථො. සුට්ඨු උග්ගණ්හාතීති සමුග්ගකහො. ඉදං වුත්තං

බහොති – යථා නාම ආහුනං ආහුතිපිණ්ඩං සමුග්ගණ්හන්ති, එවං 

පීතිබසොමනස්සජාබතබනව බචතසා සඞ්ඝස්ස කච්බචසු සමුග්ගබහො, 

සඞ්ඝස්සකච්බචසු තස්ස තස්ස කච්චස්ස පටිග්ගාහබකොති අත්බථො. ෙරං

වකචොති වචනං කබරොන්බතො. න කෙන මඤ්ඤතීති බතන වචනකරබණන

‘‘අහංකබරොමි, සඞ්ඝභාරංනිත්ථරාමී’’තිනමානාතිමානංජප්බපති. 

ආපජ්ජති යාවෙකෙසු වත්ථූසූති යත්තබකසු වත්ථූසු ආපත්තිං

ආපජ්ජමාබනො ආපජ්ජති. කහොති යථා ච වුට්ඨිතීති තස්සා ච ආපත්තියා යථා

වුට්ඨානං බහොති. එකෙ විභඞ්ගාති බයසු වත්ථූසු ආපජ්ජති, යථා ච වුට්ඨානං

බහොති, ඉබමසංඅත්ථානං බජොතකාඑබතවිභඞ්ගා. උභයස්සාතිඋභබයඅස්ස. 

ස්වාගොති සුට්ඨු ආගතා. ආපත්තිවුට්ඨානපදස්ස කෙොවිකදොති
ආපත්තිවුට්ඨානකාරණකුසබලො. 

යානි චාචරන්ති යානි ච භණ්ඩනකාරණාදීනි ආචරන්බතො

තජ්ජනීයකම්මාදිවබසන නිස්සාරණං ගච්ඡති. ඔසාරණං ෙංවුසිෙස්ස

ජන්තුකනොතිතංවත්තංවුසිතස්සජන්තුබනො, යාඔසාරණාකාතබ් ා, එතම්පි
ජානාති.බසසංසබ් ත්ථඋත්තානබමවාති. 

බකොසම් කක්ඛන්ධකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමන්තපාසාදිකායවිනයසංවණ්ණනාය 

මහාවග්ගවණ්ණනාසමත්තා. 

මහාවග්ග-අට්ඨකථානිට්ඨිතා. 
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