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පටුන 

නසමොතස්සභගවසතොඅ හසතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

විනයපිටකෙ 

පරිවාර-අට්ඨෙථා 

කසොළසමහාවාකරො 

පඤ්ඤත්තිවාරවණ්ණනා 

විසුද්ධපරිවා ස්ස, පරිවාස ොතිසාසසන; 

ධම්මක්ඛන්ධසරී ස්ස, ඛන්ධකානංඅනන්ත ා. 

සඞ්ගහංසයොසමාරුළ්සහො, තස්සපුබ්බාගතංනයං; 

හිත්වාදානිකරිස්සාමි, අනුත්තානත්ෙවණ්ණනං. 

1. තත්ෙ යං කෙන භගවො…කප.… පඤ්ඤත්ෙන්ති ආදිනයප්පවත්තාය
තාවපුච්ඡායඅයංසඞ්සඛපත්සෙො–සයොසසොභගවාසාසනස්ස චි ට්ඨිතිකත්ෙං
ධම්මසසනාපතිනා සද්ධම්මගා වබහුමානසවගසමුස්සිතං අඤ්ජලිං සි ස්මිං

පතිට්ඨාසපත්වායාචිසතොදසඅත්ෙවසසපටිච්චවිනයපඤ්ඤත්තිංපඤ්ඤසපසි, 

සතන භගවතා තස්ස තස්ස සික්ඛාපදස්ස පඤ්ඤත්තිකා ං ජානතා, තස්සා

තස්සා සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාදසඅත්ෙවසසපස්සතා; අපිචපුබ්සබනිවාසාදීහි

ජානතා, දිබ්සබන චක්ඛුනා පස්සතා, තීහි විජ්ජාහි ඡහි වා පන අභිඤ්ඤාහි

ජානතා, සබ්බත්ෙ අප්පටිහසතන සමන්තචක්ඛුනා පස්සතා, 

සබ්බධම්මජානනසමත්ොය පඤ්ඤාය ජානතා, සබ්බසත්තානං
චක්ඛුවිසයාතීතානි තිස ොකුට්ටාදිගතානි චාපි රූපානි අතිවිසුද්සධන 

මංසචක්ඛුනා ච පස්සතා, අත්තහිතසාධිකාය සමාධිපදට්ඨානාය

පටිසවධපඤ්ඤාය ජානතා, ප හිතසාධිකාය කරුණාපදට්ඨානාය 

සදසනාපඤ්ඤාය පස්සතා, අ හතා සම්මාසම්බුද්සධන ‘‘යං පඨමං පා ාජිකං

පඤ්ඤත්තං, තංකත්ෙපඤ්ඤත්තං, කංආ බ්භ පඤ්ඤත්තං, කිස්මිංවත්ථුස්මිං

පඤ්ඤත්තං, අත්ථිතත්ෙපඤ්ඤත්ති…සප.… සකනාභත’’න්ති. 

2. පුච්ඡාවිස්සජ්ජසන පන ‘‘යං කෙන භගවො ජානො පස්සො අරහො

සම්මාසම්බුද්කධන පඨමං පාරාජිෙ’’න්ති ඉදං සකව ං පුච්ඡාය ආගතස්ස

ආදිපදස්ස පච්චුද්ධ ණමත්තසමව, ‘‘ෙත්ථ පඤ්ඤත්ෙන්ති කවසාලියා

පඤ්ඤත්ෙං; ෙංආරබ්භාතිසුදින්නංෙලන්දපුත්ෙංආරබ්භා’’ති එවමාදිනාපන

නසයනපුනපිඑත්ෙඑසකකංපදංපුච්ඡිත්වාවවිස්සජ්ජිතං. එොපඤ්ඤත්තීති
‘‘සයො පන භික්ඛු සමථුනං ධම්මං පටිසසසවයය පා ාජිසකො සහොති

අසංවාසසො’’තිඅයංඑකාපඤ්ඤත්ති. ද්කව අනුපඤ්ඤත්තිකයොති‘‘අන්තමසසො
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පටුන 

ති ච්ඡානගතායපී’’ති ච, ‘‘සික්ඛං අපච්චක්ඛායා’’ති ච
මක්කටිවජ්ජිපුත්තකවත්ථූනංවසසනවුත්තා –ඉමා ද්සව අනුපඤ්ඤත්තිසයො.
එත්තාවතා‘‘අත්ථිතත්ෙපඤ්ඤත්තිඅනුපඤ්ඤත්ති අනුප්පන්නපඤ්ඤත්තී’’ති
ඉමිස්සා පුච්ඡාය ද්සව සකොට්ඨාසා විස්සජ්ජිතා සහොන්ති.තතියං විස්සජ්සජතුං

පන ‘‘අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති ෙස්මං නත්ථී’’ති වුත්තං. අයඤ්හි 

අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති නාම අනුප්පන්සන සදොසස පඤ්ඤත්තා; සා

අට්ඨගරුධම්මවසසනභික්ඛුනීනංසයවආගතා, අඤ්ඤත්රනත්ථි.තස්මාවුත්තං

‘‘අනුප්පන්නපඤ්ඤත්ති තස්මිං නත්ථී’’ති. සබ්බත්ථපඤ්ඤත්තීති
මජ්ඣිමසදසස සචව පච්චන්තිමජනපසදසු ච සබ්බත්ෙපඤ්ඤත්ති.

විනයධ පඤ්චසමන ගසණන ‘‘උපසම්පදා, ගුණඞ්ගුණූපාහනා, ධුවනහානං, 
චම්මත්ෙ ණ’’න්ති ඉමානි හි චත්තාරි සික්ඛාපදානි මජ්ඣිමසදසසසයව 

පඤ්ඤත්ති.එත්සෙවඑසතහිආපත්තිසහොති, නපච්චන්තිමජනපසදසු.සසසානි
සබ්බාසනව සබ්බත්ෙපඤ්ඤත්තිනාම. 

සාධාරණපඤ්ඤත්තීති භික්ඛූනඤ්සචව භික්ඛුනීනඤ්ච

සාධා ණපඤ්ඤත්ති; සුද්ධභික්ඛූනසමව හි සුද්ධභික්ඛුනීනං වා පඤ්ඤත්තං

සික්ඛාපදං අසාධාරණපඤ්ඤත්ති නාම සහොති. ඉදං පන භික්ඛුං ආ බ්භ
උප්පන්සන වත්ථුස්මිං ‘‘යා පන භික්ඛුනී ඡන්දසසො සමථුනං ධම්මං

පටිසසසවයය, අන්තමසසො ති ච්ඡානගසතනපි පා ාජිකා සහොති අසංවාසා’’ති

භික්ඛුනීනම්පි පඤ්ඤත්තං, විනීතකොමත්තසමව හි තාසං නත්ථි, සික්ඛාපදං

පන අත්ථි, සතන වුත්තං ‘‘සාධා ණපඤ්ඤත්තී’’ති. උභකෙොපඤ්ඤත්තියම්පි

එසසව නසයො. බයඤ්ජනමත්තසමව හි එත්ෙ නානං, භික්ඛූනං භික්ඛුනීනම්පි

සාධා ණත්තා සාධාරණපඤ්ඤත්ති, උභින්නම්පි පඤ්ඤත්තත්තා 

උභකෙොපඤ්ඤත්තීති.අත්සෙපන සභසදොනත්ථි. 

නිදාකනොගධන්ති ‘‘යස්ස සියා ආපත්ති සසො ආවිකස යයා’’ති එත්ෙ

සබ්බාපත්තීනංඅනුපවිට්ඨත්තා නිදාකනොගධං; නිදාසනඅනුපවිට්ඨන්තිඅත්සෙො. 

දුතිකයනඋද්කදකසනාතිනිදාසනොගධංනිදානපරියාපන්නම්පිසමානං ‘‘තත්රිසම
චත්තාස ො පා ාජිකා ධම්මා’’තිආදිනා දුතිසයසනව උද්සදසසන උද්සදසං

ආගච්ඡති. චතුන්නං විපත්තීනන්ති සී විපත්තිආදීනං. පඨමා හි ද්සව

ආපත්තික්ඛන්ධා සී විපත්ති නාම, අවසසසා පඤ්ච ආචා විපත්ති නාම.

මිච්ඡාදිට්ඨි ච අන්තග්ගාහිකදිට්ඨි ච දිට්ඨිවිපත්ති නාම, ආජීවසහතු
පඤ්ඤත්තානි ඡ සික්ඛාපදානි ආජීවවිපත්ති නාම. ඉති ඉමාසං චතුන්නං 
විපත්තීනංඉදංපා ාජිකංසී විපත්තිනාමසහොති. 

එකෙන සමුට්ඨාකනනාති ද්වඞ්ගිසකන එසකන සමුට්ඨාසනන. එත්ෙ හි

චිත්තං අඞ්ගං සහොති, කාසයන පන ආපත්තිං ආපජ්ජති. සතන වුත්තං
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පටුන 

‘‘කායසතො ච චිත්තසතො ච සමුට්ඨාතී’’ති. ද්වීහි සමකථහි සම්මතීති

‘‘ආපන්සනොසී’’තිසම්මුඛාපුච්ඡියමාසනො‘‘ආමආපන්සනොම්හී’’ති පටිජානාති, 

තාවසදව භණ්ඩනක හවිග්ගහා වූපසන්තා සහොන්ති, සක්කා ච සහොති තං
පුග්ග ං අපසනත්වාඋසපොසසෙොවාපවා ණාවාකාතුං.ඉතිසම්මුඛාවිනසයන

චපටිඤ්ඤාතක සණනචාති ද්වීහිසමසෙහිසම්මති, නචතප්පච්චයාසකොචි
උපද්දසවො සහොති. යං පන උපරි පඤ්ඤත්තිවග්සග ‘‘න කතසමන සමසෙන

සම්මතී’’ති වුත්තං, තං සමෙං ඔතාස ත්වා අනාපත්ති කාතුං න සක්කාති
ඉමමත්ෙංසන්ධායවුත්තං. 

පඤ්ඤත්ති විනකයොති ‘‘සයො පන භික්ඛූ’’තිආදිනා නසයන වුත්තමාතිකා

පඤ්ඤත්ති විනසයොති අත්සෙො. විභත්තීති පදභාජනං වුච්චති; විභත්තීති හි

විභඞ්ගස්සසසවතංනාමං. අසංවකරොති වීතික්කසමො. සංවකරොතිඅවීතික්කසමො. 

කයසංවත්ෙතීතිසයසංවිනයපිටකඤ්චඅට්ඨකොචසබ්බාපගුණාති අත්සෙො. 

කෙධාකරන්තීතිසතඑතංපඨමපා ාජිකං පාළිසතොචඅත්ෙසතොචධාස න්ති; 

නහි සක්කා සබ්බං විනයපිටකං අජානන්සතන එතස්ස අත්සෙො ජානිතුන්ති. 

කෙනාභෙන්ති ඉදං පඨමපා ාජිකං පාළිවසසන ච අත්ෙවසසන ච යාව

අජ්ජතනකා ංසකනආනීතන්ති. පරම්පරාභෙන්තිප ම්ප ායආනීතං. 

3. ඉදානි යාය ප ම්ප ාය ආනීතං, තං දස්සසතුං ‘‘උපාලි දාසකෙො

කචවා’’තිආදිනා නසයනසපො ාණසකහිමහාසෙස හිගාොසයොඨපිතා. තත්ෙ

යං වත්තබ්බං, තං නිදානවණ්ණනායසමව වුත්තං. ඉමිනා නසයන
දුතියපා ාජිකාදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජසනසුපි විනිච්ඡසයොසවදිතබ්සබොති. 

මහාවිභඞ්සගපඤ්ඤත්තිවා වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ෙොපත්තිවාරාදිවණ්ණනා 

157. ඉසතො ප ං ‘‘සමථුනං ධම්මං පටිසසවන්සතො කති ආපත්තිසයො

ආපජ්ජතී’’ති ආදිප්පසභසදො ෙොපත්තිවාකරො, ‘‘සමථුනං ධම්මං
පටිසසවන්තස්සආපත්තිසයො චතුන්නංවිපත්තීනංකතිවිපත්තිසයොභජන්තී’’ති

ආදිප්පසභසදො විපත්තිවාකරො, ‘‘සමථුනං ධම්මං පටිසසවන්තස්ස ආපත්තිසයො 
සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි ආපත්තික්ඛන්සධහි සඞ්ගහිතා’’ති

ආදිප්පසභසදො සඞ්ගහවාකරො, ‘‘සමථුනං ධම්මං පටිසසවන්තස්ස ආපත්තිසයො 
ඡන්නං ආපත්තිසමුට්ඨානානං කතිහි සමුට්ඨාසනහි සමුට්ඨහන්තී’’ති

ආදිප්පසභසදො සමුට්ඨානවාකරො, ‘‘සමථුනං ධම්මං පටිසසවන්තස්ස
ආපත්තිසයො චතුන්නං අධික ණානං කතමං අධික ණ’’න්ති ආදිප්පසභසදො 

අධිෙරණවාකරො, ‘‘සමථුනං ධම්මං පටිසසවන්තස්ස ආපත්තිසයො සත්තන්නං 
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පටුන 

සමොනං කතිහි සමසෙහි සම්මන්තී’’ති ආදිප්පසභසදො සමථවාකරො, 

තදනන්තස ො සමුච්චයවාකරො චාතිඉසමසත්තවා ාඋත්තානත්ො එව. 

188. තසතො ප ං ‘‘සමථුනං ධම්මං පටිසසවනපච්චයා පා ාජිකං කත්ෙ

පඤ්ඤත්ත’’න්තිආදිනානසයන පුන පච්චයවසසනඑසකො පඤ්ඤත්තිවාකරො, 
තස්සවසසනපුරිමසදිසාඑව කතාපත්තිවා ාදසයොසත්තවා ාතිඑවංඅපස පි

අට්ඨ වා ා වුත්තා, සතපි උත්තානත්ො එව. ඉති ඉසම අට්ඨ, පුරිමා අට්ඨාති
මහාවිභඞ්සග සසොළස වා ා දස්සිතා. තසතො ප ං සතසනව නසයන
භික්ඛුනිවිභඞ්සගපි සසොළසවා ාආගතාතිඑවමිසම උභසතොවිභඞ්සගද්වත්තිංස
වා ා පාළිනසයසනව සවදිතබ්බා.න සහත්ෙකිඤ්චිපුබ්සබඅවිනිච්ඡිතංනාම
අත්ථි. 

මහාවිභඞ්සගචභික්ඛුනිවිභඞ්සගච 

සසොළසමහාවා වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමුට්ඨානසීසවණ්ණනා 
257. තදනන්ත ාය පනසමුට්ඨානකොය අනත්ො ඉතිනිච්ඡයාතිඅනත්තා

ඉතිනිච්ඡිතා. සභාගධම්මානන්තිඅනිච්චාකා ාදීහිසභාගානංසඞ්ඛතධම්මානං. 

නාමමත්ෙං න නායතීති නාමමත්තම්පි න පඤ්ඤායති. දුක්ඛහානින්ති

දුක්ඛඝාතනං. ඛන්ධො යා ච මාතිොති ඛන්ධකා යා ච මාතිකාති අත්සෙො.

අයසමව වා පාසඨො. සමුට්ඨානං නියකෙො ෙෙන්ති සමුට්ඨානං නියසතොකතං

නියතකතං; නියතසමුට්ඨානන්ති අත්සෙො. එසතන 
භූතාස ොචනසචොරිවුට්ඨාපනඅනනුඤ්ඤාතසික්ඛාපදත්තයස්ස සඞ්ගසහො

පච්සචතබ්සබො.එතාසනව හිතීණිසික්ඛාපදානිනියතසමුට්ඨානානි, අඤ්සඤහි
සද්ධිං අසම්භින්නසමුට්ඨානානි. 

සම්කභදං නිදානඤ්චඤ්ඤන්ති අඤ්ඤම්පි සම්සභදඤ්ච නිදානඤ්ච. තත්ෙ

සම්සභදවචසනන සමුට්ඨානසම්සභදස්ස ගහණං පච්සචතබ්බං, තානි හි තීණි
සික්ඛාපදානි ඨසපත්වා සසසානි සම්භින්නසමුට්ඨානානි. නිදානවචසනන

සික්ඛාපදානංපඤ්ඤත්තිසදසසඞ්ඛාතංනිදානංපච්සචතබ්බං. සුත්කෙදිස්සන්ති

උපරීති සික්ඛාපදානං සමුට්ඨානනියසමො සම්සභසදො නිදානන්ති ඉමානි තීණි

සුත්තම්හි එව දිස්සන්ති; පඤ්ඤායන්තීති අත්සෙො. තත්ෙ ‘‘එසකන

සමුට්ඨාසනනසමුට්ඨාති, කායසතොචචිත්තසතොචා’’තිආදිම්හිතාවපුරිමනසය 
සමුට්ඨානනියසමොචසම්සභසදොචදිස්සන්ති.ඉත ංපනනිදානංනාම– 

‘‘සවසාලියා ාජගසහ, සාවත්ථියාචආළවී; 

සකොසම්බියාචසක්සකසු, භග්සගසුසචවපඤ්ඤත්තා’’ති. 
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එවංඋපරිදිස්සති, ප සතොආගසතසුත්සතදිස්සතීති සවදිතබ්බං. 

‘‘විභඞ්කග ද්වීසූ’’තිගාොයඅයමත්සෙො –යංසික්ඛාපදං ද්වීසුවිභඞ්සගසු 

පඤ්ඤත්තං උසපොසෙදිවසස භික්ඛූ ච භික්ඛුනිසයො ච උද්දිසන්ති, තස්ස

යොඤායං සමුට්ඨානංපවක්ඛාමි, තංසමසුණාොති. 

සඤ්චරිත්ොනුභාසනඤ්චාති සඤ්චරිත්තඤ්ච සමනුභාසනඤ්ච. 

අතිකරෙඤ්ච චීවරන්ති අතිස කචීව ං; කථිනන්ති අත්සෙො. කලොමානි 

පදකසොධම්කමොතිඑළකස ොමානි චපදසසොධම්සමොච. භූෙංසංවිධාකනනචාති

භූතාස ොචනඤ්ච සංවිදහිත්වා අද්ධානප්පටිපජ්ජනඤ්ච. කථයයකදසනා කචොරිං

චාති සෙයයසත්සෙො ච ඡත්තපාණිස්ස අගි ානස්ස ධම්මසදසනා ච

සචොරිවුට්ඨාපනඤ්ච. අනනුඤ්ඤාොය කෙරසාති මාතාපිතුසාමිසකහි

අනනුඤ්ඤාතාය සද්ධිං ඉමානි සත ස සමුට්ඨානානි සහොන්ති. සදිසා ඉධ

දිස්සකරතිඉධ උභසතොවිභඞ්සගඑසතසුසත සසුසමුට්ඨානසීසසසුඑසකකස්මිං
අඤ්ඤානිපිසදිසානි සමුට්ඨානානිදිස්සන්ති. 

පඨමපාරාජිෙසමුට්ඨානවණ්ණනා 

258. ඉදානි තානි දස්සසතුං ‘‘කමථුනං සුක්ෙසංසග්කගො’’තිආදි වුත්තං.

තත්ෙ කමථුනන්තිඉදංතාවපඨමපා ාජිකංනාමඑකංසමුට්ඨානසීසං, සසසානි

සතනසදිසානි.තත්ෙ සුක්ෙසංසග්කගොති සුක්කවිස්සට්ඨිසචවකායසංසග්සගො

ච. අනියො පඨමොති පඨමං අනියතසික්ඛාපදං. පුබ්බූපපරිපාචිොති ‘‘ජානං
පුබ්බූපගතං භික්ඛු’’න්ති සික්ඛාපදඤ්ච

භික්ඛුනිපරිපාචිතපිණ්ඩපාතසික්ඛාපදඤ්ච. රකහොභික්ඛුනියාසහාතිභික්ඛුනියා
සද්ධිං සහො නිසජ්ජසික්ඛාපදඤ්ච. 

සකභොජකන රකහො ද්කව චාති සසභොජසන කුස  

අනුපඛජ්ජනිසජ්ජසික්ඛාපදඤ්ච ද්සව  සහොනිසජ්ජසික්ඛාපදානි ච. අඞ්ගුලි

උදකෙ හසන්ති අඞ්ගුලිපසතොදකඤ්ච උදසක හසධම්මසික්ඛාපදඤ්ච. පහාකර

උග්ගිකර කචවාති පහා දානසික්ඛාපදඤ්චත සත්තිකඋග්ගි ණසික්ඛාපදඤ්ච. 

කෙපඤ්ඤාසා ච කසඛියාති පරිමණ්ඩ නිවාසනාදීනි ඛුද්දකවණ්ණනාවසාසන
වුත්තානිසතපඤ්ඤාස සසඛියසික්ඛාපදානිච. 

අධක්ඛගාමාවස්සුොති භික්ඛුනීනං අධක්ඛකසික්ඛාපදඤ්ච
ගාමන්ත ගමනං අවස්සුතා අවස්සුතස්ස හත්ෙසතො

ඛාදනීයසභොජනීයග්ගහණසික්ඛාපදඤ්ච. ෙලමට්ඨඤ්ච සුද්ධිොති ත ඝාතකං

ජතුමට්ඨං උදකසුද්ධිකාදියනඤ්ච. වස්සංවුට්ඨා ච ඔවාදන්ති වස්සංවුට්ඨා

ඡප්පඤ්චසයොජනානි සික්ඛාපදඤ්චඔවාදායඅගමනසික්ඛාපදඤ්ච. නානුබන්කධ 



විනයපිටකෙ  පරිවාර-අට්ඨෙථා 

6 

පටුන 

පවත්තිනින්ති යා පන භික්ඛුනී වුට්ඨාපිතං පවත්තිනිං ද්සව වස්සානි 
නානුබන්සධයයාතිවුත්තසික්ඛාපදං. 

ඉකම සික්ඛාති ඉමා සික්ඛාසයො; ලිඞ්ගවිපරියාසයො කසතො. ොයමානසිො

ෙොතිකායචිත්තසමුට්ඨානාකතා. 

දුතියපාරාජිෙසමුට්ඨානවණ්ණනා 

259. අදින්නන්ති ඉදංතාවඅදින්නාදානන්තිවා දුතියපා ාජිකන්තිවාඑකං

සමුට්ඨානසීසං, සසසානි සතන සදිසානි. තත්ෙ විග්ගහුත්ෙරීති

මනුස්සවිග්ගහඋත්තරිමනුස්සධම්මසික්ඛාපදානි. දුට්ඨුල්ලා අත්ෙොමනන්ති 

දුට්ඨුල් වාචාඅත්තකාමපාරිචරියසික්ඛාපදානි. අමූලා අඤ්ඤභාගියාති ද්සව

දුට්ඨසදොසසික්ඛාපදානි. අනියො දුතියිොතිදුතියංඅනියතසික්ඛාපදං. 

අච්ඡින්කද පරිණාමකනති සාමං චීව ං දත්වා අච්ඡින්දනඤ්ච

සඞ්ඝික ාභස්සඅත්තසනොපරිණාමනඤ්ච. මුසා ඔමසකපසුණාතිමුසාවාසදොච

ඔමසවාසදො ච භික්ඛුසපසුඤ්ඤඤ්ච. දුට්ඨුල්ලා පථවීඛකණති

දුට්ඨුල් ාපත්තිආස ොචනඤ්ච පෙවීඛණඤ්ච. භූෙං අඤ්ඤාය උජ්ඣාකපති 
භූතගාමඅඤ්ඤවාදකඋජ්ඣාපනකසික්ඛාපදානි. 

නික්ෙඩ්ඪනං සිඤ්චනඤ්චාති විහා සතො නික්කඩ්ඪනඤ්ච උදසකන

තිණාදිසිඤ්චනඤ්ච. ආමසකහතු භුත්ොවීති ‘‘ආමිසසහතු භික්ඛුනිසයො

ඔවදන්තී’’ති සික්ඛාපදඤ්ච, භුත්තාවිං අනතිරිත්සතන ඛාදනීයාදිනා

පවා ණාසික්ඛාපදඤ්ච. එහි අනාදරි භිංසාති ‘‘එහාවුසසො ගාමං වා’’ති

සික්ඛාපදඤ්ච, අනාදරියඤ්ච භික්ඛුභිංසාපනකඤ්ච. අපනිකධ ච ජීවිෙන්ති

පත්තාදීනං අපනිධානසික්ඛාපදඤ්ච, සඤ්චිච්චපාණංජීවිතාසවොස ොපනඤ්ච. 

ජානං සප්පාණෙං ෙම්මන්ති ජානං සප්පාණකඋදකසික්ඛාපදඤ්ච

පුනකම්මාය උක්සකොටනඤ්ච. ඌනසංවාසනාසනාති 
ඌනවීසතිවස්සසික්ඛාපදඤ්ච උක්ඛිත්තසකන සද්ධිං සංවාසසික්ඛාපදඤ්ච

නාසිතකසාමසණ සම්සභොගසික්ඛාපදඤ්ච. සහධම්මෙංවිකලඛාතිසහධම්මිකං

වුච්චමානසික්ඛාපදඤ්ච, විස ඛාය සංවත්තන්තීති ආගතසික්ඛාපදඤ්ච. 

කමොකහො අමූලකෙන චාති සමොහනසක පාචිත්තියසික්ඛාපදඤ්ච, අමූ සකන
සඞ්ඝාදිසසසසනඅනුද්ධංසනසික්ඛාපදඤ්ච. 

කුක්කුච්චං ධම්මෙං චීවරං දත්වාති කුක්කුච්චඋපදහනඤ්ච, ධම්මිකානං

කම්මානං ඡන්දං දත්වා ඛීයනඤ්ච, චීව ං දත්වා ඛීයනඤ්ච. පරිණාකමයය

පුග්ගකලති සඞ්ඝිකං  ාභං පුග්ග ස්ස පරිණාමනසික්ඛාපදං. කං කෙ අොලං 
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පටුන 

අච්ඡින්කදති ‘‘කිං සත අසයය එසසො පුරිසපුග්ගස ො කරිස්සතී’’ති 

ආගතසික්ඛාපදඤ්ච, ‘‘අකා චීව ං කා චීව ’’න්ති අධිට්ඨහිත්වා

භාජනසික්ඛාපදඤ්ච, භික්ඛුනියා සද්ධිං චීව ං පරිවත්සතත්වා

අච්ඡින්දනසික්ඛාපදඤ්ච. දුග්ගහී නිරකයන චාති දුග්ගහිසතන දුප්පධාරිසතන

ප ං උජ්ඣාපනසික්ඛාපදඤ්ච, නි සයන වා බ්රහ්මචරිසයන වා 
අභිසපනසික්ඛාපදඤ්ච. 

ගණංවිභඞ්ගදුබ්බලන්ති‘‘ගණස්ස චීව  ාභංඅන්ත ායංකස යයා’’තිච

‘‘ධම්මිකං චීව විභඞ්ගං පටිබාසහයයා’’ති ච ‘‘දුබ්බ චීව පච්චාසාය

චීව කා සමයං අතික්කාසමයයා’’ති ච වුත්තසික්ඛාපදානි. ෙථිනා ඵාසු

පස්සයන්ති‘‘ධම්මිකංකථිනුද්ධා ං පටිබාසහයය, භික්ඛුනියාසඤ්චිච්චඅඵාසුං

කස යය, භික්ඛුනියා උපස්සයං දත්වා කුපිතා අනත්තමනා නික්කඩ්සඪයය

වා’’ති වුත්තසික්ඛාපදානි. අක්කෙොසචණ්ඩීමච්ඡරීති ‘‘භික්ඛුං අක්සකොසසයය

වාපරිභාසසයය වා, චණ්ඩිකතාගණංපරිභාසසයය, කුස මච්ඡරිනීඅස්සා’’ති

වුත්තසික්ඛාපදානි. ගබ්භිනිඤ්ච පායන්තියාති ‘‘ගබ්භිනිං වුට්ඨාසපයය, 
පායන්තිංවුට්ඨාසපයයා’’තිවුත්තසික්ඛාපදානි. 

ද්කවවස්සං සික්ඛා සඞ්කෙනාති ‘‘ද්සව වස්සානි ඡසු ධම්සමසු

අසික්ඛිතසික්ඛංසික්ඛමානංවුට්ඨාසපයය, සික්ඛිතසික්ඛං සික්ඛමානංසඞ්සඝන

අසම්මතං වුට්ඨාසපයයා’’ති වුත්තසික්ඛාපදානි. ෙකයො කචව ගිහීගොති

ඌනද්වාදසවස්සං ගිහිගතං, පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සං ගිහිගතං ‘‘ද්සව වස්සානි
ඡසු ධම්සමසු අසික්ඛිතසික්ඛං ද්සව වස්සානි සික්ඛිතසික්ඛං සඞ්සඝන

අසම්මත’’න්ති වුත්තසික්ඛාපදානි. කුමාරිභූො තිස්කසොති ‘‘ඌනවීසතිවස්සං

කුමාරිභූත’’න්තිආදිනා නසයන වුත්තා තිස්සසො. ඌනද්වාදසසම්මොති 

‘‘ඌනද්වාදසවස්සාවුට්ඨාසපය්ය, පරිපුණ්ණද්වාදසවස්සාසඞ්සඝනඅසම්මතා 
වුට්ඨාසපයයා’’තිවුත්තසික්ඛාපදද්වයං. 

අලං ොව කසොොවාසන්ති ‘‘අ ං තාව සත අසයය වුට්ඨාපිසතනා’’ති ච, 

‘‘චණ්ඩිං සසොකාවාසං සික්ඛමානං වුට්ඨාසපයයා’’ති ච වුත්තසික්ඛාපදද්වයං. 

ඡන්දාඅනුවස්සාචද්කවති ‘‘පාරිවාසිකඡන්දදාසනනසික්ඛමානංවුට්ඨාසපයය, 

අනුවස්සං වුට්ඨාසපයය, එකං වස්සං ද්සව වුට්ඨාසපයයා’’ති

වුත්තසික්ඛාපදත්තයං. සමුට්ඨානාතිොෙොතිතිකසමුට්ඨානාකතා. 

සඤ්චරිත්ෙසමුට්ඨානවණ්ණනා 

260. සඤ්චරී කුටි විහාකරොති සඤ්චරිත්තං සඤ්ඤාචිකාය කුටික ණං

මහල් කවිහා ක ණඤ්ච. කධොවනඤ්ච පටිග්ගකහොති අඤ්ඤාතිකාය 

භික්ඛුනියා පු ාණචීව සධොවාපනඤ්ච චීව පටිග්ගහණඤ්ච. විඤ්ඤත්තුත්ෙරි
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පටුන 

අභිහට්ඨුන්ති අඤ්ඤාතකං ගහපතිං චීව විඤ්ඤාපනං

තතුත්තරිසාදියනසික්ඛාපදඤ්ච. උභින්නං දූෙකෙන චාති ‘‘චීව සචතාපන්නං
උපක්ඛටං සහොතී’’ති ආගතසික්ඛාපදද්වයඤ්ච දූසතන 
චීව සචතාපන්නපහිතසික්ඛාපදඤ්ච. 

කෙොසියා සුද්ධද්කවභාගා, ඡබ්බස්සානි නිසීදනන්ති ‘‘සකොසියමිස්සකං

සන්ෙත’’න්තිආදීනි පඤ්ච සික්ඛාපදානි. රිඤ්චන්ති රූපිො කචවාති විභඞ්සග
‘‘රිඤ්චන්ති උද්සදස’’න්ති ආගතං එළකස ොමසධොවාපනං

රූපියප්පටිග්ගහණසික්ඛාපදඤ්ච. උකභො නානප්පොරොති
රූපියසංසවොහා කයවික්කයසික්ඛාපදද්වයං. 

ඌනබන්ධනවස්සිොති ඌනපඤ්චබන්ධනපත්තසික්ඛාපදඤ්ච

වස්සිකසාටිකසික්ඛාපදඤ්ච. සුත්ෙංවිෙප්පකනනචාතිසුත්තංවිඤ්ඤාසපත්වා
චීව වායාපනඤ්ච තන්තවාසය උපසඞ්කමිත්වා චීවස  විකප්පාපජ්ජනඤ්ච. 

ද්වාරදානසිබ්බානි චාති යාව ද්වා සකොසා අග්ගළට්ඨපනාය, ‘‘අඤ්ඤාතිකාය

භික්ඛුනියා චීව ං දසදයය, චීව ං සිබ්සබයයා’’ති වුත්තසික්ඛාපදත්තයං. 

පූවපච්චයකජොති චාති පූසවහි වා මන්සෙහි වා අභිහට්ඨුං පවා ණාසික්ඛාපදං 
චාතුමාසපච්චයප්පවා ණාසජොතිසමාදහනසික්ඛාපදානිච. 

රෙනං සූචි මඤ්කචො ච, තූලං නිසීදනෙණ්ඩු ච, වස්සිො ච සුගකෙනාති 

 තනසික්ඛාපදඤ්සචවසූචිඝ සික්ඛාපදාදීනිචසත්තසික්ඛාපදානි. විඤ්ඤත්ති

අඤ්ඤංකචොපනා, ද්කවසඞ්ඝිොමහාජනිො, ද්කව පුග්ගලලහුොගරූති‘‘යා
පන භික්ඛුනී අඤ්ඤං විඤ්ඤාසපත්වා අඤ්ඤං විඤ්ඤාසපයයා’’තිආදීනි නව

සික්ඛාපදානි. ද්කවවිොසාසාටිො චාති‘‘උච්චා ංවාපස්සාවංවාසඞ්කා ංවා

විඝාසංවාතිස ොකුට්සටවා තිස ොපාකාස වාඡඩ්සඩයයවාඡඩ්ඩාසපයයවා, 
හරිසත ඡඩ්සඩයය වා ඡඩ්ඩාසපයය වා’’ති එවං වුත්තානි ද්සව

විඝාසසික්ඛාපදානි ච උදකසාටිකාසික්ඛාපදඤ්ච. සමණචීවකරන චාති
‘‘සමණචීව ංදසදයයා’’තිඉදසමතංසන්ධාය වුත්තං. 

සමනුභාසනාසමුට්ඨානවණ්ණනා 

261. කභදානුවත්ෙදුබ්බචදූසදුට්ඨුල්ලදිට්ඨි චාති 

සඞ්ඝසභදානුවත්තකදුබ්බචකු දූසකදුට්ඨුල් ප්පටිච්ඡාදනදිට්ඨිඅප්පටිනිස්සජ්ජ

නසික්ඛාපදානි. ඡන්දංඋජ්ජග්ඝිො ද්කවචාති ඡන්දං අදත්වාගමනසික්ඛාපදං

උජ්ජග්ඝිකාය අන්ත ඝස  ගමනනිසීදනසික්ඛාපදද්වයඤ්ච. ද්කව ච සද්දාති

‘‘අප්පසද්සදො අන්ත ඝස  ගමිස්සාමි, නිසීදිස්සාමී’’ති සික්ඛාපදද්වයඤ්ච. න

බයාහකරති‘‘න සකබසළනමුසඛනබයාහරිස්සාමී’’තිසික්ඛාපදං. 
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පටුන 

ඡමානීචාසකනඨානං, පච්ඡකෙොඋප්පකථනචාති ඡමායංනිසීදිත්වා, නීසච

ආසසන නිසීදිත්වා; ඨිසතන නිසින්නස්ස, පච්ඡසතො ගච්ඡන්සතන පු සතො

ගච්ඡන්තස්ස, උප්පසෙන ගච්ඡන්සතන පසෙන ගච්ඡන්තස්ස 

ධම්මසදසනාසික්ඛාපදානි. වජ්ජානුවත්තිගහණාති 

වජ්ජප්පටිච්ඡාදනඋඅඛත්තානුවත්තකහත්ෙග්ගහණාදිසඞ්ඛාතානි තීණි

පා ාජිකානි. ඔසාකර පච්චාචික්ඛනාති ‘‘අනපස ොසකත්වා කා කසඞ්ඝං
අනඤ්ඤාය ගණස්ස ඡන්දං ඔසාස යයා’’ති ච ‘‘බුද්ධං පච්චක්ඛාමී’’ති ච 
වුත්තසික්ඛාපදද්වයං. 

කස්මංසංසට්ඨාද්කවවධීති ‘‘කිස්මිඤ්චිසදවඅධික සණපච්චාකතා’’තිච
‘‘භික්ඛුනිසයොපසනවසංසට්ඨා විහ න්තී’’තිච‘‘යාපනභික්ඛුනීඑවංවසදයය
සංසට්ඨාව අසයය තුම්සහ විහ ො’’ති ච ‘‘අත්තානං වධිත්වා වධිත්වා

ස ොසදයයා’’ති ච වුත්තසික්ඛාපදානි. විසිබ්කබ දුක්ඛිොය චාති ‘‘භික්ඛුනියා
චීව ං විසිබ්සබත්වාවාවිසිබ්බාසපත්වාවා’’තිච ‘‘දුක්ඛිතං සහජීවිනි’’න්තිච

වුත්තසික්ඛාපදද්වයං. පුන සංසට්ඨා න වූපසකමති ‘‘සංසට්ඨා විහස යය
ගහපතිනා වා ගහපතිපුත්සතන වා’’ති එවං පුන වුත්තසංසට්ඨසික්ඛාපදඤ්ච

‘‘එහසයය, ඉමංඅධික ණංවූපසසමහී’’ති වුච්චමානා, ‘‘සාධූ’’තිපටිස්සුණිත්වා
‘‘සා පච්ඡා අනන්ත ායිකිනී සනව වූපසම්සමයයා’’ති වුත්තසික්ඛාපදඤ්ච. 

ආරාමඤ්චපවාරණාති ‘‘ජානංසභික්ඛුකංආ ාමංඅනාපුච්ඡාපවිසසයයා’’තිච
‘‘උභසතොසඞ්සඝතීහිඨාසනහින පවාස යයා’’තිචවුත්තසික්ඛාපදද්වයං. 

අන්වද්ධං සහජීවිනිං ද්කවති ‘‘අන්වද්ධමාසං භික්ඛුනියා භික්ඛුසඞ්ඝසතො

ද්සවධම්මාපච්චාසීසිතබ්බා’’ති වුත්තසික්ඛාපදඤ්ච, ‘‘සහජීවිනිංවුට්ඨාසපත්වා

ද්සව වස්සානි සනව අනුග්ගණ්සහයය, සහජීවිනිං වුට්ඨාසපත්වා සනව

වූපකාසසයයා’’ති වුත්තසික්ඛාපදද්වයඤ්ච. චීවරං අනුබන්ධනාති ‘‘සසච සම 

ත්වං, අසයය, චීව ංදස්සසි, එවාහං තංවුට්ඨාසපස්සාමී’’ති ච‘‘සසචමංත්වං, 

අසයය, ද්සව වස්සානි අනුබන්ධිස්සසි, එවාහං තං වුට්ඨාසපස්සාමී’’ති ච
වුත්තසික්ඛාපදද්වයං. 

ෙථිනසමුට්ඨානවණ්ණනා 

262. උබ්භෙං ෙථිනං තීණීති ‘‘නිට්ඨිතචීව ස්මිං භික්ඛුනා උබ්භතස්මිං

කථිසන’’ති වුත්තානිආදිසතොව තීණි සික්ඛාපදානි. පඨමං පත්ෙකභසජ්ජන්ති
‘‘දසාහප මං අතිස කපත්සතො’’ති වුත්තං පඨමපත්තසික්ඛාපදඤ්ච

‘‘පටිසායනීයානි සභසජ්ජානී’’ති වුත්තසික්ඛාපදඤ්ච. අච්කචෙඤ්චාපි

සාසඞ්ෙන්ති අච්සචකචීව සික්ඛාපදඤ්ච තදනන්ත සමව

සාසඞ්කසික්ඛාපදඤ්ච. පක්ෙමන්කෙන වා දුකවති ‘‘තං පක්කමන්සතො සනව
උද්ධස යයා’’ති භූතගාමවග්සගවුත්තසික්ඛාපදද්වයං. 
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උපස්සයං පරම්පරාති ‘‘භික්ඛුනුපස්සයං ගන්ත්වා භික්ඛුනිසයො
ඔවසදයයා’’තිච ‘‘ප ම්ප සභොජසනපාචිත්තිය’’න්තිච වුත්තසික්ඛාපදද්වයං. 

අනතිරිත්ෙං නිමන්ෙනාති ‘‘අනතිරිත්තං ඛාදනීයං වා සභොජනීයං වා’’ති ච

‘‘නිමන්තිසතො සභත්සතො සමාසනො’’ති ච වුත්තසික්ඛාපදද්වයං. විෙප්පං

රඤ්කඤො විොකලති ‘‘සාමං චීව ං විකප්සපත්වා’’ති ච ‘‘ ඤ්සඤො
ඛත්තියස්සා’’ති ච ‘‘විකාස  ගාමං පවිසසයයා’’ති ච වුත්තසික්ඛාපදත්තයං. 

කවොසාසාරඤ්ඤකෙන චාති ‘‘සවොසාසමානරූපා ඨිතා’’ති ච ‘‘තොරූසපසු
ආ ඤ්ඤසකසු සසනාසසනසු පුබ්සබ අප්පටිසංවිදිත’’න්ති ච
වුත්තසික්ඛාපදද්වයං. 

උස්සයා සන්නිචයඤ්චාති ‘‘උස්සයවාදිකා’’ති ච ‘‘පත්තසන්නිචයං

කස යයා’’ති ච වුත්තසික්ඛාපදද්වයං. පුකර පච්ඡා විොකල චාති ‘‘යා පන

භික්ඛුනී පුස භත්තං කු ානි උපසඞ්කමිත්වා’’ති ච, ‘‘පච්ඡාභත්තං කු ානි

උපසඞ්කමිත්වා’’ති ච, ‘‘විකාස  කු ානි උපසඞ්කමිත්වා’’ති ච

වුත්තසික්ඛාපදත්තයං. පඤ්චාහිො සඞ්ෙමනීති ‘‘පඤ්චාහිකා සඞ්ඝාටිචා ං 
අතික්කසමයයා’’ති ච ‘‘චීව සඞ්කමනීයං ධාස යයා’’ති ච

වුත්තසික්ඛාපදද්වයං. ද්කවපිආවසකථනචාති ‘‘ආවසෙචීව ං අනිස්සජ්ජිත්වා 

පරිභුඤ්සජයය, ආවසෙං අනිස්සජ්ජිත්වා චාරිකං පක්කසමයයා’’ති ච එවං
ආවසසෙන සද්ධිංවුත්තසික්ඛාපදානිචද්සව. 

පසාකඛ ආසකන කචවාති ‘‘පසාසඛ ජාතං ගණ්ඩං වා’’ති ච ‘‘භික්ඛුස්ස
පු සතොඅනාපුච්ඡාආසසනනිසීසදයයා’’තිච වුත්තසික්ඛාපදද්වයං. 

එළෙකලොමසමුට්ඨානවණ්ණනා 

263. එළෙකලොමා ද්කව කසයයාති එළකස ොමසික්ඛාපදඤ්සචව ද්සව ච

සහසසයයසික්ඛාපදානි. ආහච්චපිණ්ඩකභොජනන්තිආහච්චපාදකසික්ඛාපදඤ්ච 

ආවසෙපිණ්ඩසභොජනසික්ඛාපදඤ්ච. ගණවිොලසන්නිධීති 

ගණසභොජනවිකා සභොජනසන්නිධිකා කසික්ඛාපදත්තයං. දන්ෙකපොකනන

කචලොතිදන්තසපොනසික්ඛාපදඤ්චඅසච කසික්ඛාපදඤ්ච. උයුත්ෙංකසනං

උකයයොධීති ‘‘උයුත්තං සසනං දස්සනාය ගච්සඡයය, සසනාය වසසයය, 
උසයයොධිකං වා…සප.… අනීකදස්සනං වා ගච්සඡයයා’’ති 

වුත්තසික්ඛාපදත්තයං. සුරා ඔකරන න්හායනාති සු ාපානසික්ඛාපදඤ්ච

ඔස නද්ධමාසනහානසික්ඛාපදඤ්ච. දුබ්බණ්කණ ද්කව කදසනිොති ‘‘තිණ්ණං
දුබ්බණ්ණක ණාන’’න්ති වුත්තසික්ඛාපදඤ්ච 

වුත්තාවසසසපාටිසදසනීයද්වයඤ්ච. ලසුණුපතිට්කඨ නච්චනාති 

 සුණසික්ඛාපදං, ‘‘භික්ඛුස්ස භුඤ්ජන්තස්ස පානීසයන වා විධූපසනන වා 

උපතිට්සඨයයා’’තිවුත්තසික්ඛාපදං, ‘‘නච්චංවාගීතංවාවාදිතංවා දස්සනාය 
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ගච්සඡයයා’’ති වුත්තසික්ඛාපදඤ්ච. ඉසතො ප ං පාළිං වි ජ්ඣිත්වා ලිඛන්ති.

යො පනඅත්ෙංවණ්ණයිස්සාම; එවසමත්ෙඅනුක්කසමොසවදිතබ්සබො. 

න්හානමත්ථරණං කසයයාති ‘‘නග්ගා නහාසයයය, එකත්ෙ ණපාවු ණා

තුවට්සටයුං, එකමඤ්සච තුවට්සටයු’’න්ති වුත්තසික්ඛාපදත්තයං. 

අන්කෙොරට්කඨ ෙථා බහීති ‘‘අන්සතො ට්සඨ සාසඞ්කසම්මසත, තිස ො ට්සඨ

සාසඞ්කසම්මසත’’ති වුත්තසික්ඛාපදද්වයං. අන්කෙොවස්සං චිත්ොගාරන්ති 

‘‘අන්සතොවස්සං චාරිකං පක්කසමයය,  ාජාගා ං වා චිත්තාගා ං වා…සප.…

සපොක්ඛ ණිං වා දස්සනාය ගච්සඡයයා’’ති ච වුත්තසික්ඛාපදද්වයං. ආසන්දිං 

සුත්ෙෙන්ෙනාති ‘‘ආසන්දිං වා පල් ඞ්කං වා පරිභුඤ්සජයය, සුත්තං 
කන්සතයයා’’තිවුත්තසික්ඛාපදද්වයං. 

කවයයාවච්චං සහත්ථා චාති ‘‘ගිහිසවයයාවච්චං කස යය, අගාරිකස්ස වා
පරිබ්බාජකස්ස වා පරිබ්බාජිකාය වා සහත්ො ඛාදනීයං වා සභොජනීයං වා

දසදයයා’’ති වුත්තසික්ඛාපදද්වයං. අභික්ඛුොවාකසන චාති ‘‘අභික්ඛුසක

ආවාසස වස්සං වසසයයා’’ති ඉදසමතං සන්ධාය වුත්තං. ඡත්ෙං යානඤ්ච

සඞ්ොණින්ති ‘‘ඡත්තුපාහනං ධාස යය, යාසනන යාසයයය, සඞ්ඝාණිං

ධාස යයා’’ති වුත්තසික්ඛාපදත්තයං. අලඞ්ොරගන්ධවාසිෙන්ති 

‘‘ඉත්ො ඞ්කා ං ධාස යය, ගන්ධචුණ්ණසකන නහාසයයය, වාසිතසකන

පිඤ්ඤාසකන නහාසයයයා’’ති වුත්තසික්ඛාපදත්තයං. භික්ඛුනීතිආදිනා 

‘‘භික්ඛුනියා උම්මද්දාසපයයා’’තිආදීනි චත්තාරි සික්ඛාපදානි වුත්තානි. 

අසඞ්ෙච්චිොආපත්තීති‘‘අසඞ්කච්චිකා ගාමංපවිසසයයපාචිත්තිය’’න්තිඑවං

වුත්තආපත්ති ච. චත්ොරීසා චතුත්ෙරීති එතානි සබ්බානිපි චතුචත්තාලීස
සික්ඛාපදානිවුත්තානි. 

ොකයන න වාචාචිත්කෙන, ොයචිත්කෙන න වාචකෙොති කාසයන සචව

කායචිත්සතන ච සමුට්ඨහන්ති; න වාචාචිත්සතන න වාචසතොති අත්සෙො. 

ද්විසමුට්ඨානිොසබ්කබ, සමාඑළෙකලොමොතිඉදං උත්තානත්ෙසමව. 

පදකසොධම්මසමුට්ඨානවණ්ණනා 

264. පදඤ්ඤත්ර අසම්මොති ‘‘පදසසො ධම්මං, මාතුගාමස්ස 

උත්තරිඡප්පඤ්චවාචාහිධම්මංසදසසයය, අඤ්ඤත්රවිඤ්ඤුනාපුරිසවිග්ගසහන, 

අසම්මසතො භික්ඛුනිසයො ඔවසදයයා’’ති වුත්තසික්ඛාපදත්තයං. ෙථා 

අත්ථඞ්ගකෙන චාති ‘‘අත්ෙඞ්ගසත සූරිසය ඔවසදයයා’’ති ඉදසමතං සන්ධාය 

වුත්තං. තිරච්ඡානවිජ්ජා ද්කවති ‘‘ති ච්ඡානවිජ්ජං පරියාපුසණයය, 

වාසචයයා’’ති එවං වුත්තසික්ඛාපදද්වයං. අකනොොකසො ච පුච්ඡනාති
‘‘අසනොකාසකතංභික්ඛුංපඤ්හං පුච්සඡයයා’’තිඉදසමතංසන්ධායවුත්තං. 
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අද්ධානසමුට්ඨානවණ්ණනා 

265. අද්ධානනාවං පණීෙන්ති ‘‘භික්ඛුනියා සද්ධිං සංවිධාය 

එකද්ධානමග්ගං පටිපජ්සජයය, එකං නාවං අභිරුසහයය, පණීතසභොජනානි
අගි ාසනො අත්තසනො අත්ොය විඤ්ඤාසපත්වා භුඤ්සජයයා’’ති

වුත්තසික්ඛාපදත්තයං. මාතුගාකමන සංහකරති මාතුගාසමන සද්ධිං සංවිධාය

ගමනඤ්ච ‘‘සම්බාසධ ස ොමංසංහ ාසපයයා’’තිවුත්තසික්ඛාපදඤ්ච. ධඤ්ඤං

නිමන්තිො කචවාති ‘‘ධඤ්ඤං විඤ්ඤාසපත්වා වා’’ති ච ‘‘නිමන්තිතා වා
පවාරිතා වා ඛාදනීයං වා සභොජනීයං වා ඛාසදයය වා භුඤ්සජයය වා’’ති

වුත්තසික්ඛාපදඤ්ච. අට්ඨචාතිභික්ඛුනීනංවුත්තාඅට්ඨපාටිසදසනීයාවා. 

කථයයසත්ථසමුට්ඨානවණ්ණනා 

266. කථයයසත්ථං උපස්සුතීති සෙයයසත්සෙන සද්ධිං සංවිධාය 

එකද්ධානමග්ගගමනඤ්ච උපස්සුතිතිට්ඨනඤ්ච. සූපවිඤ්ඤාපකනන චාති ඉදං

සූසපොදනවිඤ්ඤත්තිං සන්ධාය වුත්තං. රත්තිඡන්නඤ්ච ඔොසන්ති

‘‘ ත්තන්ධකාස  අප්පදීසප, පටිච්ඡන්සන ඔකාසස, අජ්සඣොකාසස පුරිසසන

සද්ධි’’න්ති එවං වුත්තසික්ඛාපදත්තයං. බූකහන සත්ෙමාති ඉදං

තදනන්ත සමව ‘‘ ථිකායවාබූසහවාසිඞ්ඝාටසකවාපුරිසසනසද්ධි’’න්ති
ආගතසික්ඛාපදංසන්ධාය වුත්තං. 

ධම්මකදසනාසමුට්ඨානවණ්ණනා 

267. ධම්මසදසනාසමුට්ඨානානි එකාදස උත්තානාසනව. එවං තාව 

සම්භින්නසමුට්ඨානං සවදිතබ්බං. නියතසමුට්ඨානං පන තිවිධං, තං

එසකකස්සසව සික්ඛාපදස්ස සහොති, තං විසුංසයව දස්සසතුං ‘‘භූෙං ොකයන 

ජායතී’’තිආදි වුත්තං, තං උත්තානසමව. කනත්තිධම්මානුකලොමෙන්ති
විනයපාළිධම්මස්සඅනුස ොමන්ති. 

සමුට්ඨානසීසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අන්ෙරකපයයාලං 

ෙතිපුච්ඡාවාරවණ්ණනා 

271. ඉදානි ආපත්තිආදිසකොට්ඨාසසසු සකොසල් ජනනත්ෙං ‘‘කති 
ආපත්තිසයො’’තිආදිනානසයනමාතිකංඨසපත්වානිද්සදසප්පටිනිද්සදසවසසන
විභඞ්සගො වුත්සතො. 

තත්ෙ ෙතිආපත්තිකයොතිමාතිකායච විභඞ්සගචආගතාපත්තිපුච්ඡා.එස

නසයො දුතියපසදපි. සකව ඤ්සහත්ෙ ආපත්තිසයො එව  ාසිවසසන ඛන්ධාති
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වුත්තා. විනීෙවත්ථූනීති තාසං ආපත්තීනං විනයපුච්ඡා; ‘‘විනීතං විනසයො

වූපසසමො’’ති ඉදඤ්හි අත්ෙසතො එකං, විනීතානිසයව විනීෙවත්ථූනීති

අයසමත්ෙපදත්සෙො.ඉදානිසයසු සතිආපත්තිසයොසහොන්ති, අසතිනසහොන්ති, 

සතදස්සසතුං ‘‘ෙති අගාරවා’’තිපුච්ඡාද්වයං.විනීතවත්ථූනීතිඅයංපනසතසං
අගා වානං විනයපුච්ඡා. යස්මා පන තාආපත්තිසයො විපත්තිං ආපත්තා නාම

නත්ථි, තස්මා ‘‘කති විපත්තිසයො’’ති අයංආපත්තීනං විපත්තිභාවපුච්ඡා. ෙති 

ආපත්තිසමුට්ඨානානීති තාසංසයව ආපත්තීනං සමුට්ඨානපුච්ඡා. විවාදමූලානි

අනුවාදමූලානීති ඉමා ‘‘විවාදාධික ණං අනුවාදාධික ණ’’න්ති ආගතානං

විවාදානුවාදානං මූ පුච්ඡා. සාරණීයා ධම්මාති විවාදානුවාදමූ ානං

අභාවක ධම්මපුච්ඡා. කභදෙරවත්ථූනීති අයං ‘‘සභදනසංවත්තනිකං වා

අධික ණ’’න්තිආදීසු වුත්තසභදක ණපුච්ඡා. අධිෙරණානීති සභදක වත්ථූසු

සති උප්පජ්ජනධම්මපුච්ඡා. සමථාති සතසංසයව වූපසමනධම්මපුච්ඡා. පඤ්ච

ආපත්තිකයොතිමාතිකායආගතවසසන වුත්තා. සත්ොතිවිභඞ්සගආගතවසසන. 

ආ කා එසතහි  මතීති ආරති; භුසා වා  ති ආරති. විනා එසතහි  මතීති 

විරති. පච්සචකං පච්සචකං වි මතීති පටිවිරති. සව ං මණති විනාසසතීති 

කවරමණී. න එතාය එසත ආපත්තික්ඛන්ධා කරීයන්තීති අකරියා. යං එතාය

අසති ආපත්තික්ඛන්ධක ණං උප්පජ්සජයය, තස්ස පටිපක්ඛසතො අෙරණං. 

ආපත්තික්ඛන්ධඅජ්ඣාපත්තියා පටිපක්ඛසතො අනජ්ඣාපත්ති. සව නසතො 

කවලා; ච යනසතො විනාසනසතොති අත්සෙො. නියයානං සිසනොති බන්ධති

නිවාස තීති කසතු. ආපත්තික්ඛන්ධානසමතං අධිවචනං. සසො සසතු එතාය

පඤ්ඤත්තියා හඤ්ඤතීති කසතුොකෙො. සසසවිනීතවත්ථුනිද්සදසසසුපි එසසව 

නසයො. 

බුද්කධ අගාරවාදීසු සයො බුද්සධ ධ මාසන උපට්ඨානං න ගච්ඡති, 

පරිනිබ්බුසතසචතියට්ඨානංසබොධිට්ඨානංනගච්ඡති, සචතියංවා සබොධිංවාන

වන්දති, සචතියඞ්ගසණ සඡත්සතො සඋපාහසනො ච ති, නත්සෙතස්ස බුද්සධ 
ගා සවොති සවදිතබ්සබො. සයො පන සක්සකොන්සතොසයව ධම්මස්සවනං න

ගච්ඡති, ස භඤ්ඤං න භණති, ධම්මකෙං න කසෙති, ධම්මස්සවනග්ගං

භින්දිත්වාගච්ඡති, වික්ඛිත්සතොවා අනාදස ොවානිසීදති, නත්සෙතස්සධම්සම

ගා සවො. සයො සෙ නවමජ්ඣිසමසු චිත්තීකා ං න පච්චුපට්ඨාසපති, 

උසපොසොගා විතක්කමාළකාදීසු කායප්පාගබ්භියං දස්සසති, යොවුඩ්ඪං න

වන්දති, නත්සෙතස්ස සඞ්සඝ ගා සවො. තිස්සසො සික්ඛා සමාදාය 
අසික්ඛමාසනොසයව පන සික්ඛාය අගා සවොති සවදිතබ්සබො. පමාසද ච
සතිවිප්පවාසස තිට්ඨමාසනොසයව අප්පමාද ක්ඛණං අබූ්රහයමාසනො අප්පමාසද
අගා සවොති සවදිතබ්සබො. තො ආමිසප්පටිසන්ො ං ධම්මප්පටිසන්ො න්ති
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පටුන 

ඉමං දුවිධං පටිසන්ො ං අකස ොන්සතොසයව පටිසන්ථාකර අගාරකවොති
සවදිතබ්සබො.ගා වනිද්සදසස වුත්තවිපරියාසයනඅත්සෙොසවදිතබ්සබො. 

272. විවාදමූ නිද්සදසස ‘‘සත්ථරිපි අගාරකවො’’තිආදීනං බුද්සධ 

අගා වාදීසුවුත්තනසයසනවඅත්සෙොසවදිතබ්සබො. අප්පතිස්කසොති අනීචවුත්ති; 

නසත්ො ංසජට්ඨකංකත්වාවිහ ති. අජ්ඣත්ෙං වාතිඅත්තසනොසන්තාසන

වා අත්තසනො පක්සඛ වා; සකාය පරිසායාති අත්සෙො. බහිද්ධා වාති

ප සන්තාසනවාප පක්සඛවා. ෙත්ර තුම්කහතිතස්මිංඅජ්ඣත්තබහිද්ධාසභසද

සප සන්තාසන වා සප පරිසාය වා. පහානාය වායකමයයාථාති

සමත්තාභාවනාදීහිනසයහිපහානත්ෙං වායසමයයාෙ; සමත්තාභාවනාදිනසයන

හිතංඅජ්ඣත්තම්පිබහිද්ධාපිපහීයති. අනවස්සවායාතිඅප්පවත්තිභාවාය. 

සන්දිට්ඨිපරාමාසීති සකසමව දිට්ඨිං ප ාමසති; යං අත්තනා දිට්ඨිගතං

ගහිතං, ඉදසමව සච්චන්තිගණ්හාති. ආධානග්ගාහීති දළ්හග්ගාහී. 

273. අනුවාදමූ නිද්සදසසො කිඤ්චාපි විවාදමූ නිද්සදසසසනව සමාසනො, 
අෙ සඛො අට්ඨා ස සභදක වත්ථූනිනිස්සාය විවදන්තානං සකොධූපනාහාදසයො
විවාදමූ ානි. තො විවදන්තා පන සී විපත්තිආදීසු අඤ්ඤත විපත්තිං

ආපජ්ජිත්වා ‘‘අසුසකො භික්ඛු අසුකං නාම විපත්තිං ආපන්සනො’’ති වා, 

‘‘පා ාජිකංආපන්සනොසි, සඞ්ඝාදිසසසං ආපන්සනොසී’’තිවා අනුවදන්ති. එවං
අනුවදන්තානංසකොධූපනාහාදසයොඅනුවාදමූ ානීති අයසමත්ෙවිසසසසො. 

274. සා ණීයධම්මනිද්සදසසසමත්තචිත්සතනකතංකායකම්මංසමත්තං

කායකම්මං නාම. ආවි කචව රකහො චාති සම්මුඛා ච ප ම්මුඛා ච. තත්ෙ
නවකානං චීව කම්මාදීසුසහායභාවගමනංසම්මුඛාසමත්තංකායකම්මංනාම.
සෙ ානංපන පාදසධොවනබීජනවාතදානාදිසභදම්පිසබ්බංසාමීචිකම්මංසම්මුඛා
සමත්තංකායකම්මංනාම. උභසයහිපිදුන්නික්ඛිත්තානංදාරුභණ්ඩාදීනංසතසු
අවමඤ්ඤං අකත්වා අත්තනා දුන්නික්ඛිත්තානං විය පටිසාමනං ප ම්මුඛා

සමත්තං කායකම්මං නාම. අයම්පි ධම්කමො සාරණීකයොති අයං

සමත්තාකායකම්මසඞ්ඛාසතො ධම්සමො සරිතබ්සබො සතිජනසකො; සයො නං

කස ොති, තං පුග්ග ං; සයසං කසතො සහොති, සත පසන්නචිත්තා ‘‘අසහො

සප්පුරිසසො’’ති අනුස්ස න්තීති අධිප්පාසයො. පියෙරකණොති තං පුග්ග ං

සබ්රහ්මචාරීනංපියංකස ොති. ගරුෙරකණොතිතංපුග්ග ංසබ්රහ්මචාරීනංගරුං

කස ොති. සඞ්ගහායාතිආදීසු සබ්රහ්මචාරීහි සඞ්ගසහතබ්බභාවාය. සතහි සද්ධිං
අවිවාදායසමග්ගභාවායඑකීභාවායචසංවත්තති. 

කමත්ෙංවචීෙම්මන්තිආදීසුසදවත්සෙස ො තිස්සත්සෙස ොතිඑවංපග්ගය්හ
වචනං සම්මුඛා සමත්තං වචීකම්මං නාම. විහාස  අසන්සත පන තං
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පටුන 

පටිපුච්ඡන්තස්ස ‘‘කුහිං අම්හාකං සදවත්සෙස ො, කුහිං අම්හාකං 

තිස්සත්සෙස ො, කදා නු සඛො ආගමිස්සතී’’ති එවං මමායනවචනං ප ම්මුඛා
සමත්තං වචීකම්මං නාම. සමත්තාසිසනහසිනිද්ධානි පන නයනානි
උම්මීස ත්වාපසන්සනනමුසඛන ඔස ොකනංසම්මුඛාසමත්තංමසනොකම්මං

නාම. ‘‘සදවත්සෙස ො තිස්සත්සෙස ො අස ොසගො සහොතු, අප්පාබාසධො’’ති
සමන්නාහ ණංප ම්මුඛාසමත්තංමසනොකම්මංනාම. 

අප්පටිවිභත්ෙකභොගීති සනව ආමිසං පටිවිභජිත්වා භුඤ්ජති, න පුග්ග ං.

සයොහි ‘‘එත්තකං පස සං දස්සාමි, එත්තකංඅත්තනා භුඤ්ජිස්සාමි, එත්තකං

වා අසුකස්ස ච අසුකස්ස ච දස්සාමි, එත්තකං අත්තනා භුඤ්ජිස්සාමී’’ති

විභජිත්වාභුඤ්ජති, අයංපටිවිභත්තසභොගීනාම.අයංපනඑවං අකත්වාආභතං
පිණ්ඩපාතං සෙ ාසනසතො පට්ඨාය දත්වා ගහිතාවසසසං භුඤ්ජති. 

‘‘සී වන්සතහී’’ති වචනසතො දුස්සී ස්ස අදාතුම්පි වට්ටති, 
සා ණීයධම්මපූ සකන පන සබ්සබසං දාතබ්බසමවාති වුත්තං. ගි ාන-
ගි ානුපට්ඨාක-ආගන්තුක-ගමිකචීව කම්මාදිපසුතානං විසචයය දාතුම්පි

වට්ටති. න හි එසත විචිනිත්වා සදන්සතන පුග්ග විභාසගො කසතො සහොති, 
ඊදිසානඤ්හිකිච්ඡ ාභත්තා විසසසසොකාතබ්සබොසයවාතිඅයංකස ොති. 

අඛණ්ඩානීතිආදීසුයස්සසත්තසු ආපත්තික්ඛන්සධසුආදිම්හිවාඅන්සතවා

සික්ඛාපදංභින්නංසහොති, තස්සසී ං පරියන්සතඡින්නසාටසකොවියඛණ්ඩං

නාම.යස්ස පනසවමජ්සඣභින්නං, තස්සමජ්සඣ ඡිද්දසාටසකො විය ඡිද්දං

නාමසහොති.යස්සපටිපාටියාද්සවතීණිභින්නානි, තස්ස පිට්ඨියංවාකුච්ඡියං
වාඋට්ඨිසතනවිසභාගවණ්සණනකාළ ත්තාදීනං අඤ්ඤත සරී වණ්ණාගාවී

විය සබ ංනාම සහොති. යස්ස අන්ත න්ත ා භින්නානි, තස්ස අන්ත න්ත ා
විසභාගවණ්ණබින්දුවිචිත්රාගාවීවියකම්මාසංනාමසහොති.යස්සපන සබ්සබන

සබ්බංඅභින්නානිසී ානි, තස්සතානිසී ානිඅඛණ්ඩානිඅච්ඡිද්දානි අසබ ානි

අකම්මාසානිනාමසහොන්ති.තානිපසනතානිභුජිස්සභාවක ණසතො භුජිස්සානි. 

විඤ්ඤූහි පසත්ෙත්තා විඤ්ඤුප්පසත්ථානි. තණ්හාදිට්ඨීහි අප ාමට්ඨත්තා 

අපරාමට්ඨානි. උපචා සමාධිං අප්පනාසමාධිං වා සංවත්තයන්තීති 

සමාධිසංවත්ෙනිොනීති වුච්චන්ති. සීලසාමඤ්ඤගකෙො විහරතීති සතසු සතසු
දිසාභාසගසු විහ න්සතහි ක යාණසීස හි භික්ඛූහි සද්ධිං
සමානභාවූපගතසීස ොවිහ ති. 

යායං දිට්ඨීතිමග්ගසම්පයුත්තා සම්මාදිට්ඨි. අරියාතිනිද්සදොසා.නියයාතීති 

නියයානිො. ෙක්ෙරස්සාති සයො තොකාරී සහොති, තස්ස. දුක්ඛක්ඛයායාති
සබ්බදුක්ඛස්සඛයත්ෙං. සසසංයාවසමෙසභදපරිසයොසානාඋත්තානත්ෙසමව. 

කතිපුච්ඡාවා වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

ඛන්ධෙපුච්ඡාවාකරො 

පුච්ඡාවිස්සජ්ජනාවණ්ණනා 

320. උපසම්පදං පුච්ඡිස්සන්ති උපසම්පදක්ඛන්ධකං පුච්ඡිස්සං. සනිදානං

සනිද්කදසන්ති නිදාසනන ච නිද්සදසසන ච සද්ධිං පුච්ඡිස්සාමි. 

සමුක්ෙට්ඨපදානං ෙති ආපත්තිකයොති යානි තත්ෙ සමුක්කට්ඨානි උත්තමානි

පදානි වුත්තානි, සතසං සමුක්කට්ඨපදානං උත්තමපදානං සඞ්සඛපසතො කති

ආපත්තිසයොසහොන්තීති.සයනසයනහිපසදන යායාආපත්තිපඤ්ඤත්තා, සා
සා තස්ස තස්ස පදස්ස ආපත්තීති වුච්චති. සතන වුත්තං ‘‘සමුක්කට්ඨපදානං

කති ආපත්තිසයො’’ති. ද්කව ආපත්තිකයොති ඌනවීසතිවස්සං

උපසම්පාසදන්තස්සපාචිත්තියං, සසසසසු සබ්බපසදසුදුක්කටං. 

තිස්කසොති ‘‘නස්සන්සතසත විනස්සන්සතසත, සකො සතහි අත්සෙො’’ති

සභදපුස ක්ඛා ානං උසපොසෙක සණ ථුල් ච්චයං, උක්ඛිත්තසකන සද්ධිං

උසපොසෙක සණපාචිත්තියං, සසසසසුදුක්කටන්තිඑවං උසපොසෙක්ඛන්ධසක

තිස්සසො ආපත්තිසයො. එොති වස්සූපනායිකක්ඛන්ධසක එකා
දුක්කටාපත්තිසයව. 

තිස්කසොති සභදපුස ක්ඛා ස්ස පවා යසතො ථුල් ච්චයං, උක්ඛිත්තසකන

සද්ධිං පාචිත්තියං, සසසසසු දුක්කටන්ති එවං පවා ණාක්ඛන්ධසකපිතිස්සසො
ආපත්තිසයො. 

තිස්කසොති වච්ඡතරිං උග්ගසහත්වා මාස න්තානං පාචිත්තියං,  ත්සතන

චිත්සතන අඞ්ගජාතඡුපසන ථුල් ච්චයං, සසසසසු දුක්කටන්ති එවං
චම්මසංයුත්සතපි තිස්සසො ආපත්තිසයො. සභසජ්ජක්ඛන්ධසකපි සමන්තා 

ද්වඞ්ගුස ථුල් ච්චයං, සභොජ්ජයාගුයාපාචිත්තියං, සසසසසුදුක්කටන්තිඑවං 
තිස්සසොආපත්තිසයො. 

ෙථිනං සකව ං පඤ්ඤත්තිසමව, නත්ථි තත්ෙ ආපත්ති. චීවරසංයුත්කෙ 

කුසචී වාකචීස සු ථුල් ච්චයං, අතිස කචීවස  නිස්සග්ගියං, සසසසසු
දුක්කටන්තිඉමා තිස්සසොආපත්තිසයො. 

චම්කපයයකෙ එකා දුක්කටාපත්තිසයව. සකොසම්බක-කම්මක්ඛන්ධක-
පාරිවාසිකසමුච්චයක්ඛන්ධසකසුපිඑකා දුක්කටාපත්තිසයව. 

සමථක්ඛන්ධකෙ ඡන්දදායසකො ඛියයති, ඛියයනකං පාචිත්තියං, සසසසසු

දුක්කටන්ති ඉමා ද්සව ආපත්තිසයො. ඛුද්දෙවත්ථුකෙ අත්තසනො අඞ්ගජාතං 

ඡින්දති, ථුල් ච්චයං, ස ොමට්සඨ පාචිත්තියං, සසසසසු දුක්කටන්ති ඉමා
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තිස්සසො ආපත්තිසයො. කසනාසනක්ඛන්ධකෙ ගරුභණ්ඩවිස්සජ්ජසන 

ථුල් ච්චයං, සඞ්ඝිකාවිහා ානික්කඩ්ඪසනපාචිත්තියං, සසසසසු දුක්කටන්ති
ඉමා තිස්සසොආපත්තිසයො. 

සඞ්ෙකභකදසභදකානුවත්තකානං ථුල් ච්චයං, ගණසභොජසන

පාචිත්තියන්ති ඉමා ද්සව ආපත්තිසයො. සමාචාරං පුච්ඡිස්සන්ති වුත්සත
වත්තක්ඛන්ධසක එකා දුක්කටාපත්තිසයව. සා සබ්බවත්සතසු අනාදරිසයන

සහොති. තො පාතිකමොක්ඛට්ඨපකන. භික්ඛුනික්ඛන්ධකෙ අප්පවා ණාය

පාචිත්තියං, සසසසසු දුක්කටන්ති ද්සව ආපත්තිසයො.

පඤ්චසතිකසත්තසතිසකසු සකව ං ධම්සමො සඞ්ගහං ආස ොපිසතො, නත්ථි
තත්ෙආපත්තීති. 

ඛන්ධකපුච්ඡාවා වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

එකුත්ෙරිෙනකයො 

එෙෙවාරවණ්ණනා 

321. ආපත්තිෙරා ධම්මා ජානිෙබ්බාතිආදිම්හි එකුත්තරිකනසය
ආපත්තික ා ධම්මා නාම ඡ ආපත්තිසමුට්ඨානානි. එසතසඤ්හි වසසන

පුග්ගස ොආපත්තිංආපජ්ජති, තස්මා ‘‘ආපත්තික ා’’තිවුත්තා. අනාපත්තිෙරා 

නාමසත්තසමො. ආපත්තිජානිෙබ්බාතිතස්මිංතස්මිංසික්ඛාපසදච විභඞ්සග

ච වුත්තා ආපත්ති ජානිතබ්බා. අනාපත්තීති ‘‘අනාපත්ති භික්ඛු

අසාදියන්තස්සා’’තිආදිනානසයනඅනාපත්තිජානිතබ්බා. ලහුොති හුසකන

විනයකම්සමන විසුජ්ඣනසතො පඤ්චවිධා ආපත්ති. ගරුොති ගරුසකන
විනයකම්සමන විසුජ්ඣනසතො සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්ති. සකනචි ආකාස න

අනාපත්තිභාවංඋපසනතුංඅසක්කුසණයයසතොපා ාජිකාපත්තිච. සාවකසසාති

ඨසපත්වා පා ාජිකං සසසා. අනවකසසාති පා ාජිකාපත්ති. ද්සව

ආපත්තික්ඛන්ධා දුට්ඨුල්ලා; අවසසසා අදුට්ඨුල්ලා. සප්පටිෙම්මදුෙං 

සාවසසසදුකසදිසං. කදසනාගාමනිදුෙං  හුකදුකසඞ්ගහිතං. 

අන්ෙරායිොති සත්තපි ආපත්තිසයො සඤ්චිච්ච වීතික්කන්තා
සග්ගන්ත ායඤ්සචව සමොක්ඛන්ත ායඤ්ච කස ොන්තීති අන්ත ායිකා.
අජානන්සතනවීතික්කන්තා පනපණ්ණත්තිවජ්ජාපත්තිසනව සග්ගන්ත ායං

න සමොක්ඛන්ත ායං කස ොතීති අනන්ෙරායිො. අන්ත ායිකං ආපන්නස්සාපි
සදසනාගාමිනිං සදසසත්වා වුට්ඨානගාමිනිසතො වුට්ඨාය සුද්ධිපත්තස්ස
සාමසණ භූමියං ඨිතස්ස ච අවාරිසතො සග්ගසමොක්ඛමග්සගොති. 

සාවජ්ජපඤ්ඤත්තීති ස ොකවජ්ජා. අනවජ්ජපඤ්ඤත්තීති පණ්ණත්තිවජ්ජා. 

කරියකෙො සමුට්ඨිො නාම යං කස ොන්සතො ආපජ්ජති පා ාජිකාපත්ති විය. 
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අකරියකෙොති යං අකස ොන්සතො ආපජ්ජති, චීව අනධිට්ඨානාපත්ති විය. 

කරියාකරියකෙොති යං කස ොන්සතො ච අකස ොන්සතො ච ආපජ්ජති, 

කුටිකා ාපත්තිවිය. 

පුබ්බාපත්තීති පඨමං ආපන්නාපත්ති. අපරාපත්තීති පාරිවාසිකාදීහි පච්ඡා

ආපන්නාපත්ති. පුබ්බාපත්තීනං අන්ෙරාපත්ති නාම මූ විසුද්ධියා

අන්ත ාපත්ති. අපරාපත්තීනං අන්ෙරාපත්ති නාම අග්ඝවිසුද්ධියා 

අන්ත ාපත්ති.කුරුන්දියංපන ‘‘පුබ්බාපත්ති නාමපඨමංආපන්නා. අපරාපත්ති 

නාම මානත්තා හකාස  ආපන්නා. පුබ්බාපත්තීනං අන්ෙරාපත්ති නාම

පරිවාසස ආපන්නා. අපරාපත්තීනං අන්ෙරාපත්ති නාම මානත්තචාස  

ආපන්නා’’තිවුත්තං.ඉදම්පිඑසකනපරියාසයනයුජ්ජති. 

කදසිොගණනූපගා නාමයාධු නික්සඛපං කත්වාපුනනආපජ්ජිස්සාමීති

සදසිතාසහොති. අගණනූපගා නාම යාධු නික්සඛපංඅකත්වාසඋස්සාසහසනව
චිත්සතන අපරිසුද්සධන සදසිතා සහොති. අයඤ්හි සදසිතාපි සදසිතගණනං න

උසපති. අට්ඨසම වත්ථුස්මිං භික්ඛුනියා පා ාජිකසමව සහොති. පඤ්ඤත්ති

ජානිෙබ්බාතිආදීසු නවසු පසදසු පඨමපා ාජිකපුච්ඡාය වුත්තනසයසනව
විනිච්ඡසයොසවදිතබ්සබො. 

ථුල්ලවජ්ජාති ථුල් සදොසස පඤ්ඤත්තා ගරුකාපත්ති. අථුල්ලවජ්ජාති

 හුකාපත්ති. ගිහිපටිසංයුත්ොතිසුධම්මත්සෙ ස්සආපත්ති, යා චධම්මිකස්ස 

පටිස්සවස්ස අසච්චාපසන ආපත්ති, අවසසසා න ගිහිපටිසංයුත්ො. 

පඤ්චානන්තරියකම්මාපත්ති නියො, සසසා අනියො. ආදිෙකරොති

සුදින්නත්සෙ ාදි ආදිකම්මිසකො. අනාදිෙකරොති මක්කටිසමණාදි

අනුපඤ්ඤත්තිකා සකො. අධිච්චාපත්තිකෙො නාමසයොකදාචික හචිආපත්තිං

ආපජ්ජති. අභිණ්හාපත්තිකෙො නාමසයොනිච්චංආපජ්ජති. 

කචොදකෙො නාමසයොවත්ථුනාවාආපත්තියා වා ප ං සචොසදති.සයොපන

එවං සචොදිසතො අයං චුදිෙකෙො නාම. පඤ්චදසසු ධම්සමසු අප්පතිට්ඨහිත්වා

අභූසතනවත්ථුනාසචොසදන්සතො අධම්මකචොදකෙො නාම, සතනතොසචොදිසතො 

අධම්මචුදිෙකෙො නාම. විපරියාසයන ධම්මකචොදෙචුදිෙො සවදිතබ්බා.

මිච්ඡත්තනියසතහිවා සම්මත්තනියසතහිවාධම්සමහිසමන්නාගසතො නියකෙො, 

විපරීසතො අනියකෙො. 

සාවකා භබ්බාපත්තිො නාම, බුද්ධා ච පච්සචකබුද්ධා ච අභබ්බාපත්තිො 

නාම. උක්සඛපනීයකම්මකසතො උක්ඛිත්ෙකෙො නාම, 

අවසසසචතුබ්බිධතජ්ජනීයාදිකම්මකසතො අනුක්ඛිත්ෙකෙො නාම. අයඤ්හි
උසපොසෙං වා පවා ණං වා ධම්මපරිසභොගං වා ආමිසපරිසභොගං වා න
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සකොසපති.‘‘සමත්තියංභික්ඛුනිංනාසසෙ, දූසසකොනාසසතබ්සබො, කණ්ටසකො 
සමණුද්සදසසො නාසසතබ්සබො’’ති එවං ලිඞ්ගදණ්ඩකම්ම-සංවාසනාසනාහි

නාසිතබ්සබො නාසිෙකෙො නාම. සසසා සබ්සබ අනාසිෙො. සයන සද්ධිං

උසපොසොදිසකො සංවාසසො අත්ථි, අයං සමානසංවාසකෙො, ඉතස ො 

නානාසංවාසකෙො. සසො කම්මනානාසංවාසසකො  ද්ධිනානාසංවාසසකොති

දුවිසධො සහොති. ඨපනං ජානිෙබ්බන්ති ‘‘එකං භික්ඛසව අධම්මිකං
පාතිසමොක්ඛට්ඨපන’’න්තිආදිනා නසයන වුත්තං පාතිසමොක්ඛට්ඨපනං
ජානිතබ්බන්තිඅත්සෙො. 

එකකවා වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුෙවාරවණ්ණනා 

322. දුසකසු සචිත්තකා ආපත්ති සඤ්ඤාවිකමොක්ඛා, අචිත්තකා 

කනොසඤ්ඤාවිකමොක්ඛා. ලද්ධසමාපත්තිෙස්ස ආපත්ති නාම 

භූතාස ොචනාපත්ති, අලද්ධසමාපත්තිෙස්සආපත්ති නාම අභූතාස ොචනාපත්ති. 

සද්ධම්මපටිසඤ්ඤුත්ො නාම පදසසොධම්මාදිකා, අසද්ධම්මපටිසඤ්ඤුත්ො 

නාම දුට්ඨුල් වාචාපත්ති. සපරික්ඛාරපටිසඤ්ඤුත්ො නාම 

නිස්සග්ගියවත්ථුසනො අනිස්සජ්ජිත්වා පරිසභොසග, පත්තචීව ානං නිදහසන, 

කිලිට්ඨචීව ානං අසධොවසන, ම ග්ගහිතපත්තස්ස අපචසනති එවං

අයුත්තපරිසභොසග ආපත්ති. පරපරික්ඛාරපටිසඤ්ඤුත්ො නාම
සඞ්ඝිකමඤ්චපීඨාදීනං අජ්සඣොකාසස සන්ෙ ණඅනාපුච්ඡාගමනාදීසු

ආපජ්ජිතබ්බා ආපත්ති. සපුග්ගලපටිසඤ්ඤුත්ො නාම ‘‘මුදුපිට්ඨිකස්ස
 ම්බිස්ස ඌරුනා අඞ්ගජාතං පීසළන්තස්සා’’තිආදිනා නසයන වුත්තාපත්ති. 

පරපුග්ගලපටිසඤ්ඤුත්ො නාම සමථුනධම්මකායසංසග්ගපහා දානාදීසු 

වුත්තාපත්ති, ‘‘සිඛ ණීසී’’ති සච්චං භණන්කෙො ගරුෙං ආපජ්ජති, 

‘‘සම්පජානමුසාවාසදපාචිත්තිය’’න්ති මුසාභණන්කෙො ලහුෙං. අභූතාස ොචසන 

මුසාභණන්කෙොගරුෙං. භූතාස ොචසන සච්චංභණන්කෙොලහුෙං. 

‘‘සඞ්ඝකම්මංවග්ගංකරිස්සාමී’’තිඅන්සතොසීමායඑකමන්සත නිසීදන්සතො 

භූමගකෙොආපජ්ජති නාම.සසචපන අඞ්ගුලිමත්තම්පිආකාසසතිට්සඨයය, න

ආපජ්සජයය, සතන වුත්තං ‘‘සනො සවහාසගසතො’’ති. සවහාසකුටියා

ආහච්චපාදකං මඤ්චං වා පීඨං වා අභිනිසීදන්සතො කවහාසගකෙො ආපජ්ජති 

නාම.සසචපනතංභූමියංපඤ්ඤාසපත්වානිපජ්සජයයනආපජ්සජයය, සතන

වුත්තං – ‘‘සනො භූමිගසතො’’ති. ගමිසයො ගමියවත්තං අපූස ත්වා ගච්ඡන්සතො 

නික්ඛමන්කෙො ආපජ්ජති නාම, කනො පවිසන්කෙො. ආගන්තුසකො 

ආගන්තුකවත්තං අපූස ත්වා සඡත්තුපාහසනො පවිසන්සතො පවිසන්කෙො 

ආපජ්ජතිනාම, කනොනික්ඛමන්කෙො. 
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පටුන 

ආදියන්කෙො ආපජ්ජති නාමභික්ඛුනීඅතිගම්භී ංඋදකසුද්ධිකං ආදියමානා; 

දුබ්බණ්ණක ණං අනාදියිත්වා චීව ං පරිභුඤ්ජන්සතො පන අනාදියන්කෙො

ආපජ්ජති නාම. මූගබ්බතාදීනි තිත්ථියවත්තානි සමාදියන්සතො සමාදියන්කෙො

ආපජ්ජති නාම. පාරිවාසිකාදසයො පන තජ්ජනීයාදිකම්මකතා වා අත්තසනො

වත්තං අසමාදියන්තා ආපජ්ජන්ති, සත සන්ධාය වුත්තං ‘‘අත්ොපත්ති න
සමාදියන්සතො ආපජ්ජතී’’ති. අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා චීව ං සිබ්බන්සතො

සවජ්ජකම්මභණ්ඩාගාරිකකම්මචිත්තකම්මාදීනි වා කස ොන්සතො ෙකරොන්කෙො

ආපජ්ජති නාම. උපජ්ඣායවත්තාදීනි අකස ොන්සතො අෙකරොන්කෙොආපජ්ජති 

නාම. අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා චීව ං දදමාසනො කදන්කෙො ආපජ්ජති නාම.

සද්ධිවිහාරිකඅන්සතවාසිකානං චීව ාදීනි අසදන්සතො අකදන්කෙො ආපජ්ජති 

නාම. අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා චීව ං ගණ්හන්සතො පටිග්ගණ්හන්කෙො

ආපජ්ජති නාම. ‘‘නභික්ඛසවඔවාසදොනගසහතබ්සබො’’තිවචනසතොඔවාදං

අගණ්හන්සතො නපටිග්ගණ්හන්කෙොආපජ්ජති නාම. 

නිස්සග්ගියවත්ථුං අනිස්සජ්ජිත්වා පරිභුඤ්ජන්සතො පරිකභොකගනආපජ්ජති 

නාම. පඤ්චාහිකං සඞ්ඝාටිචා ං අතික්කාමයමානා අපරිකභොකගන ආපජ්ජති 

නාම. සහගා සසයයං රත්තිං ආපජ්ජති නාම, කනො දිවා, ද්වා ං අසංවරිත්වා 

පටිසල්ලීයන්සතො දිවා ආපජ්ජති, කනො රත්තිං. 
එක ත්තඡා ත්තසත්තාහදසාහමාසාතික්කසමසු වුත්තආපත්තිං ආපජ්ජන්සතො 

අරුණුග්කගආපජ්ජති නාම, පවාස ත්වාභුඤ්ජන්සතො නඅරුණුග්කගආපජ්ජති 

නාම. 

භූතගාමඤ්සචව අඞ්ගජාතඤ්ච ඡින්දන්සතො ඡින්දන්කෙො ආපජ්ජති නාම, 

සකසසවානසඛවානඡින්දන්සතො නඡින්දන්කෙොආපජ්ජති නාම.ආපත්තිං

ඡාසදන්සතො ඡාකදන්කෙො ආපජ්ජති නාම, ‘‘තිසණන වා පණ්සණන වා

පටිච්ඡාසදත්වා ආගන්තබ්බං, නත්සවව නග්සගන ආගන්තබ්බං, සයො

ආගච්සඡයය ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති ඉමං පන ආපත්තිං න ඡාකදන්කෙො

ආපජ්ජති නාම.කුසචී ාදීනි ධාස න්සතො ධාකරන්කෙො ආපජ්ජති නාම, ‘‘අයං

සත භික්ඛු පත්සතො යාව සභදනාය ධාස තබ්සබො’’ති ඉමං ආපත්තිං න

ධාකරන්කෙොආපජ්ජති නාම. 

‘‘අත්ෙනා වා අත්ොනං නානාසංවාසෙං ෙකරොතී’’ති එකසීමායං ද්වීසු
සඞ්සඝසු නිසින්සනසු එකස්මිං පක්සඛ නිසීදිත්වා ප පක්ඛස්ස  ද්ධිං
ගණ්හන්සතො යස්මිං පක්සඛ නිසින්සනො සතසං අත්තනාව අත්තානං
නානාසංවාසකං කස ොති නාම. සයසං සන්තිසක නිසින්සනො සතසං

ගණපූ සකො හුත්වා කම්මං සකොසපති, ඉතස සං හත්ෙපාසං අනාගතත්තා.

සමානසංවාසසකපි එසසව නසයො. සයසඤ්හි සසො  ද්ධිං ස ොසචති, සතසං
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පටුන 

සමානසංවාසසකො සහොති, ඉතස සං නානාසංවාසසකො. සත්ෙ ආපත්තිකයො

සත්ෙ ආපත්තික්ඛන්ධාතිආපජ්ජිතබ්බසතොආපත්තිසයො,  ාසට්සඨනඛන්ධාති

එවං ද්සවසයව නාමානි සහොන්තීති නාමවසසන දුකං දස්සිතං. ෙම්කමන වා 

සලාෙග්ගාකහනවාතිඑත්ෙඋද්සදසසොසචවකම්මඤ්චඑකං, සවොහාස ොසචව 

අනුස්සාවනා ච ස ාකග්ගාසහො ච එකං, සවොහා ානුස්සාවනස ාකග්ගාහා

පුබ්බභාගා, කම්මඤ්සචවඋද්සදසසොචපමාණං. 

අද්ධානහීකනො නාම ඌනවීසතිවස්සසො. අඞ්ගහීකනො නාම

හත්ෙච්ඡින්නාදිසභසදො. වත්ථුවිපන්කනො නාම පණ්ඩසකො ති ච්ඡානගසතො
උභසතොබයඤ්ජනසකො ච. අවසසසා සෙයයසංවාසකාදසයො අට්ඨ

අභබ්බපුග්ග ා ෙරණදුක්ෙටො නාම. දුක්කටකිරියා දුක්කටකම්මා, 
ඉමස්මිංසයවඅත්තභාසවකසතනඅත්තසනොකම්සමන අභබ්බට්ඨානංපත්තාති

අත්සෙො. අපරිපූකරො නාම අපරිපුණ්ණපත්තචීවස ො. කනො ච යාචති නාම

උපසම්පදංනයාචති. අලජ්ජිස්ස ච බාලස්ස චාති අ ජ්ජී සසචපි සතපිටසකො

සහොති, බාස ොචසසචපිසට්ඨිවස්සසොසහොති, උසභොපිනිස්සායනවත්ෙබ්බං. 

බාලස්සචලජ්ජිස්සචාතිඑත්ෙබා ස්ස‘‘ත්වංනිස්සයං ගණ්හා’’තිආණායපි

නිස්සසයොදාතබ්සබො,  ජ්ජිස්සපනයාචන්තස්සසව. සාතිසාරන්තිසසදොසං; යං
අජ්ඣාච න්සතොආපත්තිංආපජ්ජති. 

ොකයන පටික්කෙොසනා නාම හත්ෙවිකා ාදීහි පටික්සකොසනා. ොකයන

පටිජානාතීති හත්ෙවිකා ාදීහි පටිජානාති. උපොතිො නාම උපඝාතා. 

සික්ඛූපොතිො නාම සික්ඛූපඝාසතො. කභොගූපොතිො නාම පරිසභොගූපඝාසතො, 
තත්ෙ තිස්සසො සික්ඛා අසික්ඛසතො සික්ඛූපඝාතිකාති සවදිතබ්බා. සඞ්ඝිකං වා

පුග්ගලිකං වා දුප්පරිසභොගං භුඤ්ජසතො සභොගූපඝාතිකාති සවදිතබ්බා. ද්කව

කවනයිොතිද්සවඅත්ො විනයසිද්ධා. පඤ්ඤත්ෙං නාමසකස විනයපිටසක 

කප්පියාකප්පියවසසන පඤ්ඤත්තං. පඤ්ඤත්ොනුකලොමං නාම චතූසු

මහාපසදසසසු දට්ඨබ්බං. කසතුොකෙොති පච්චයඝාසතො; සයන චිත්සතන

අකප්පියංකස යය, තස්සචිත්තස්සාපි අනුප්පාදනන්තිඅත්සෙො. මත්ෙොරිොති

මත්තාය පමාසණනක ණං; පමාසණඨානන්තිඅත්සෙො. ොකයන ආපජ්ජතීති

කායද්වාරිකං කාසයන ආපජ්ජති; වචීද්වාරිකං වාචාය. ොකයන වුට්ඨාතීති

තිණවත්ො කසමසෙ විනාපි සදසනාය කාසයසනව වුට්ඨාති; සදසසත්වා

වුට්ඨහන්සතො පන වාචාය වුට්ඨාති. අබ්භන්ෙරපරිකභොකගො නාම

අජ්සඣොහ ණපරිසභොසගො. බාහිරපරිකභොකගො නාමසීසමක්ඛනාදි. 

අනාගෙං භාරං වහතීති අසෙස ොව සමාසනො සෙස හි වහිතබ්බං

බීජනගාහධම්මජ්සඣසනාදිභා ංවහති; තංනිත්ෙරිතුංවීරියංආ භති. ආගෙං

භාරං න වහතීති සෙස ො සෙ කිච්චං න කස ොති, ‘‘අනුජානාමි භික්ඛසව
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සෙස නභික්ඛුනාසාමංවාධම්මංභාසිතුං, ප ංවාඅජ්සඣසිතුං, අනුජානාමි 
භික්ඛසව සෙ ාසධයයං පාතිසමොක්ඛ’’න්ති එවමාදි සබ්බං පරිහාසපතීති

අත්සෙො. න කුක්කුච්චායිෙබ්බං කුක්කුච්චායතීති න කුක්කුච්චායිතබ්බං 

කුක්කුච්චායිත්වා කස ොති. කුක්කුච්චායිෙබ්බං න කුක්කුච්චායතීති
කුක්කුච්චායිතබ්බං න කුක්කුච්චායිත්වා කස ොති. එසතසං ද්වින්නං දිවා ච
 ත්සතොචආසවාවඩ්ඪන්තීතිඅත්සෙො.අනන්ත දුසකපි වුත්තපටිපක්ඛවසසන
අත්සෙොසවදිතබ්සබො.සසසංතත්ෙතත්ෙවුත්තනයත්තා උත්තානසමවාති. 

දුකවා වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තිෙවාරවණ්ණනා 

323. තිසකසු අත්ථාපත්තිතිට්ඨන්කෙභගවතිආපජ්ජතීතිඅත්ථිආපත්ති, 
යං තිට්ඨන්සත භගවති ආපජ්ජතීති අත්සෙො. එසසව නසයො සබ්බත්ෙ. තත්ෙ 

ස ොහිතුප්පාදාපත්තිං තිට්ඨන්සත ආපජ්ජති. ‘‘එත හි සඛො පනානන්ද, භික්ඛූ 

අඤ්ඤමඤ්ඤං ආවුසසොවාසදන සමුදාච න්ති, න සවො මමච්චසයන එවං

සමුදාචරිතබ්බං, නවසකන, ආනන්ද, භික්ඛුනා සෙස ො භික්ඛූ ‘භන්සත’ති වා
‘ආයස්මා’ති වා සමුදාචරිතබ්සබො’’ති වචනසතො සෙ ං ආවුසසොවාසදන

සමුදාච ණපච්චයාආපත්තිංපරිනිබ්බුසතභගවතිආපජ්ජති, සනො තිට්ඨන්සත.

ඉමා ද්සව ආපත්තිසයො ඨසපත්වා අවසසසා ධ න්සතපි භගවති ආපජ්ජති, 
පරිනිබ්බුසතපි. 

පවාස ත්වා අනතිරිත්තං භුඤ්ජන්සතො ආපත්තිං කාස  ආපජ්ජති සනො 
විකාස .විකා සභොජනාපත්තිං පනවිකාස ආපජ්ජතිසනොකාස .අවසසසා 

කාස  සචව ආපජ්ජති විකාස  ච. සහගා සසයයං  ත්තිං ආපජ්ජති, ද්වා ං
අසංවරිත්වා පටිසල්ලීයනං දිවා. සසසා  ත්තිඤ්සචව දිවා ච. ‘‘දසවස්සසොම්හි 
අතිස කදසවස්සසොම්හී’’ති බාස ො අබයත්සතො පරිසං උපට්ඨාසපන්සතො

දසවස්සසො ආපජ්ජති සනො ඌනදසවස්සසො. ‘‘අහං පණ්ඩිසතො බයත්සතො’’ති
නසවො වා මජ්ඣිසමො වා පරිසං උපට්ඨාසපන්සතො ඌනදසවස්සසො ආපජ්ජති
සනො දසවස්සසො. සසසා දසවස්සසො සචව ආපජ්ජති ඌනදසවස්සසො ච.
‘‘පඤ්චවස්සසොම්හී’’තිබාස ොඅබයත්සතොඅනිස්සායවසන්සතො පඤ්චවස්සසො
ආපජ්ජති. ‘‘අහං පණ්ඩිසතො බයත්සතො’’ති නවසකො අනිස්සාය වසන්සතො 
ඌනපඤ්චවස්සසො ආපජ්ජති. සසසං පඤ්චවස්සසො සචව ආපජ්ජති

ඌනපඤ්චවස්සසොච. අනුපසම්පන්නංපදසසොධම්මංවාසචන්සතො, මාතුගාමස්ස

ධම්මං සදසසන්සතො එවරූපං ආපත්තිං කුස චිත්සතො ආපජ්ජති, පා ාජික-
සුක්කවිස්සට්ඨි-කායසංසග්ග-දුට්ඨුල් -අත්තකාමපාරිචරිය-දුට්ඨසදොස-

සඞ්ඝසභදපහා දාන-ත සත්තිකාදිසභදං අකුස චිත්සතොආපජ්ජති, අසඤ්චිච්ච

සහගා සසයයාදිං අබයාකතචිත්සතො ආපජ්ජති, යං අ හාව ආපජ්ජති, සබ්බං
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අබයාකතචිත්සතොවආපජ්ජති, සමථුනධම්මාදිසභදමාපත්තිං සුඛසවදනාසමඞ්ගී

ආපජ්ජති, දුට්ඨසදොසාදිසභදං දුක්ඛසවදනාසමඞ්ගී, යං සුඛසවදනාසමඞ්ගී

ආපජ්ජති, තංසයව මජ්ඣත්සතො හුත්වා ආපජ්ජන්සතො 
අදුක්ඛමසුඛසවදනාසමඞ්ගීආපජ්ජති. 

ෙකයො පටික්කඛපාති බුද්ධස්ස භගවසතො තසයො පටික්සඛපා. චතූසු
පච්චසයසු මහිච්ඡතා අසන්තුට්ඨිතා කිස සසල්ස ඛනපටිපත්තියා 

අසගොපායනා, ඉසම හි තසයො ධම්මා බුද්සධන භගවතා පටික්ඛිත්තා.

අප්පිච්ඡතාදසයො පන තසයො බුද්සධන භගවතා අනුඤ්ඤාතා, සතන වුත්තං
‘‘තසයොඅනුඤ්ඤාතා’’ති. 

‘‘දසවස්සසොම්හී’’ති පරිසං උපට්ඨාසපන්සතො ‘‘පඤ්චවස්සසොම්හී’’ති

නිස්සයං අගණ්හන්සතො බාස ො ආපජ්ජති සනො පණ්ඩිසතො, ඌනදසවස්සසො
‘‘බයත්සතොම්හී’’තිබහුස්සුතත්තා පරිසංඋපට්ඨාසපන්සතො ඌනපඤ්චවස්සසො

ච නිස්සයං අගණ්හන්සතො පණ්ඩිසතො ආපජ්ජති සනො බාස ො; අවසසසං
පණ්ඩිසතො සචවආපජ්ජතිබාස ොච.වස්සංඅනුපගච්ඡන්සතොකාසළආපජ්ජති

සනො ජුණ්සහ; මහාපවා ණාය අප්පවාස න්සතො ජුණ්සහ ආපජ්ජති සනො

කාසළ; අවසසසං කාසළ සචව ආපජ්ජති ජුණ්සහ ච. වස්සූපගමනං කාසළ 

කප්පතිසනොජුණ්සහ; මහාපවා ණායපවා ණා ජුණ්සහකප්පතිසනොකාසළ; 
සසසංඅනුඤ්ඤාතකංකාසළසචවකප්පතිජුණ්සහච. 

කත්තිකපුණ්ණමාසියා පච්ඡිසම පාටිපදදිවසස විකප්සපත්වා ඨපිතං
වස්සිකසාටිකං නිවාසසන්සතො සහමන්සත ආපජ්ජති. කුරුන්දියං පන 

‘‘කත්තිකපුණ්ණමදිවසස අපච්චුද්ධරිත්වා සහමන්සත ආපජ්ජතී’’ති වුත්තං, 
තම්පිසුවුත්තං.‘‘චාතුමාසංඅධිට්ඨාතුංතසතොප ං විකප්සපතු’’න්තිහිවුත්තං.
අතිස කමාසස සසසස ගිම්හාසන පරිසයසන්සතො අතිස කඩ්ඪමාසස සසසස
කත්වා නිවාසසන්සතො ච ගිම්සහ ආපජ්ජති නාම. සතියා වස්සිකසාටිකාය
නග්සගොකායංඔවස්සාසපන්සතොවස්සසආපජ්ජතිනාම. පාරිසුද්ධිඋසපොසෙං 
වා අධිට්ඨානුසපොසෙං වා කස ොන්සතො සඞ්සඝො ආපජ්ජති. සුත්තුද්සදසඤ්ච 

අධිට්ඨානුසපොසෙඤ්ච කස ොන්සතො ගසණො ආපජ්ජති. එකසකො සුත්තුද්සදසං 
පාරිසුද්ධිඋසපොසෙඤ්චකස ොන්සතොපුග්ගස ොආපජ්ජති.පවා ණායපිඑසසව
නසයො. 

සඞ්ඝුසපොසසෙොචසඞ්ඝපවා ණාචසඞ්ඝස්සසවකප්පති.ගණුසපොසසෙොච 
ගණපවා ණාචගණස්සසවකප්පති.අධිට්ඨානුසපොසසෙොචඅධිට්ඨානපවා ණා
ච පුග්ග ස්සසව කප්පති. ‘‘පා ාජිකං ආපන්සනොම්හී’’තිආදීනි භණන්සතො

වත්ථුංඡාසදතිනආපත්තිං, ‘‘සමථුනංධම්මංපටිසසවි’’න්තිආදීනිභණන්සතො
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ආපත්තිංඡාසදතිසනොවත්ථුං, සයොසනව වත්ථුංනආපත්තිංආස ොසචති, අයං
වත්ථුඤ්සචවඡාසදතිආපත්තිඤ්ච. 

පටිච්ඡාසදතීති පටිච්ඡාදි. ජන්තාඝ සමව පටිච්ඡාදි ජන්ොෙරපටිච්ඡාදි. 
ඉත ාසුපි එසසව නසයො. ද්වා ං පිදහිත්වා අන්සතොජන්තාඝස  ඨිසතන
පරිකම්මං කාතුං වට්ටති. උදසක ඔතිණ්සණනාපි එතසදව වට්ටති. උභයත්ෙ
ඛාදිතුංභුඤ්ජිතුංවානවට්ටති.වත්ෙපටිච්ඡාදිසබ්බකප්පියතාය පටිච්ඡන්සනන

සබ්බංකාතුංවට්ටති. වහන්තීතියන්ති නියයන්ති; නින්දංවාපටික්සකොසංවාන

 භන්ති.චන්දමණ්ඩ ං අබ්භාමහිකාධූම ජ ාහුවිමුත්තංවිවටංසයවවිස ොචති, 

න සතසු අඤ්ඤතස න පටිච්ඡන්නං. තො සූරියමණ්ඩ ං, ධම්මවිනසයොපි
විවරිත්වාවිභජිත්වාසදසියමාසනොවවිස ොචතිසනො පටිච්ඡන්සනො. 

අඤ්සඤන සභසජ්සජනක ණීසයන අඤ්ඤං විඤ්ඤාසපන්සතො ගි ාසනො

ආපජ්ජති, නසභසජ්සජනක ණීසයනසභසජ්ජංවිඤ්ඤාසපන්සතො අගි ාසනො

ආපජ්ජති, අවසසසංආපත්තිංගි ාසනොසචවආපජ්ජතිඅගි ාසනොච. 

අන්කෙොආපජ්ජතිකනොබහීතිඅනුපඛජ්ජ සසයයංකප්සපන්සතො අන්සතො

ආපජ්ජති සනො බහි, බහි ආපජ්ජති කනො අන්කෙොති සඞ්ඝිකං මඤ්චාදිං 

අජ්සඣොකාසස සන්ෙරිත්වා පක්කමන්සතො බහි ආපජ්ජති සනො අන්සතො, 

අවසසසංපන අන්කෙොකචවආපජ්ජතිබහිච. අන්කෙොසීමායාතිආගන්තුසකො
ආගන්තුකවත්තං අදස්සසත්වා සඡත්තුපාහසනො විහා ං පවිසන්සතො

උපචා සීමං ඔක්කන්තමත්සතොව ආපජ්ජති. බහිසීමායාති ගමිසකො 
දාරුභණ්ඩපටිසාමනාදිගමිකවත්තං අපූස ත්වා පක්කමන්සතො උපචා සීමං 
අතික්කන්තමත්සතොව ආපජ්ජති. අවසසසං අන්සතොසීමාය සචව ආපජ්ජති
බහිසීමාය ච. සති වුඩ්ඪතස  අනජ්ඣිට්සඨො ධම්මං භාසන්සතො සඞ්ඝමජ්සඣ

ආපජ්ජති නාම. ගණමජ්සඣපි පුග්ග සන්තිසකපි එසසව නසයො. ොකයන

වුට්ඨාතීති තිණවත්ො කසමසෙන වුට්ඨාති. කායං අචාස ත්වා වාචාය
සදසසන්තස්ස වාචාය වුට්ඨාති. වචීසම්පයුත්තං කායකිරියං කත්වා
සදසසන්තස්ස කාසයන වාචාය වුට්ඨාති නාම. සඞ්ඝමජ්සඣ සදසනාගාමිනීපි
වුට්ඨානගාමිනීපි වුට්ඨාති. ගණපුග්ග මජ්සඣ පන සදසනාගාමිනීසයව
වුට්ඨාති. 

ආගාළ්හාය කචකෙයයාති ආගාළ්හාය දළ්හභාවාය සචසතයය; 
තජ්ජනීයකම්මාදිකතස්ස වත්තං න පූ යසතො ඉච්ඡමාසනො සඞ්සඝො 

උක්සඛපනීයකම්මං කස යයාති අත්සෙො. අලජ්ජී ච කහොති බාකලො ච 

අපෙෙත්කෙො චාති එත්ෙ බාස ො ‘‘අයං ධම්මාධම්මං න ජානාති’’

අපකතත්සතො වා ‘‘ආපත්තානාපත්තිං න ජානාතී’’ති න එත්තාවතා කම්මං

කාතබ්බං; බා භාවමූ කං පන අපකතත්තභාවමූ කඤ්ච ආපත්තිං
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පටුන 

ආපන්නස්සකම්මංකාතබ්බන්තිඅත්සෙො.අධිසීස  සී විපන්සනොනාමද්සව

ආපත්තික්ඛන්සධආපන්සනො; ආචා විපන්සනොනාමපඤ්ච ආපත්තික්ඛන්සධ

ආපන්සනො; දිට්ඨිවිපන්සනො නාම අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා සමන්නාගසතො.
සතසං ආපත්තිං අපස්සන්තානං අප්පටිකස ොන්තානං දිට්ඨිඤ්ච 

අනිස්සජ්ජන්තානංසයවකම්මංකාතබ්බං. 

කායිසකො දසවො නාම පාසකාදීහි ජූතකීළනාදිසභසදො අනාචාස ො; 

වාචසිසකො දසවො නාම මුඛා ම්බ ක ණාදිසභසදො අනාචාස ො; 

කායිකවාචසිසකො නාම නච්චනගායනාදිසභසදො ද්වීහිපි ද්වාස හි අනාචාස ො. 

කායිසකො අනාචාස ො නාම කායද්වාස  පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදවීතික්කසමො; 

වාචසිසකො අනාචාස ො නාම වචීද්වාස  පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදවීතික්කසමො; 
කායිකවාචසිසකො නාම ද්වා ද්වසයපි පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදවීතික්කසමො. 

ොයිකෙන උපොතිකෙනාති කායද්වාස  පඤ්ඤත්තස්ස සික්ඛාපදස්ස

අසික්ඛසනන, සයොහිතංනසික්ඛති, සසොනං උපඝාසතති, තස්මාතස්සතං
අසික්ඛනං‘‘කායිකංඋපඝාතික’’න්තිවුච්චති. සසසපදද්වසයපිඑසසවනසයො. 

ොයිකෙන මච්ඡාජීකවනාති ජඞ්ඝසපසනිකාදිනා වා ගණ්ඩඵා නාදිනා වා

සවජ්ජකම්සමන; වාචසිකෙනාති සාසනඋග්ගහණආස ොචනාදිනා; තතියපදං
උභයසම්පසයොගවසසන වුත්තං. 

අලංභික්ඛුමාභණ්ඩනන්තිඅ ංභික්ඛු මාභණ්ඩනංකරි, මාක හං, මා

විවාදංකරීතිඅත්සෙො. න කවොහරිෙබ්බන්තිනකිඤ්චි වත්තබ්බං; වදසතොපිහි

තාදිසස්ස වචනංනසසොතබ්බං මඤ්ඤන්ති. නකස්මඤ්චි පච්කචෙට්ඨාකනති
කිස්මිඤ්චි බීජනග්ගාහාදිසක එකස්මිම්පි සජට්ඨකට්ඨාසන න ඨසපතබ්සබොති

අත්සෙො. ඔොසෙම්මංොකරන්ෙස්සාති ‘‘කස ොතුආයස්මාඔකාසං, අහංතං 

වත්තුකාසමො’’ති එවං ඔකාසං කාස න්තස්ස. නාලං ඔොසෙම්මං ොතුන්ති

‘‘කිං ත්වං කරිස්සසී’’ති ඔකාසසො න කාතබ්සබො. සවචනීයං නාදාෙබ්බන්ති

වචනංනආදාතබ්බං, වචනම්පිනසසොතබ්බං; යත්ෙගසහත්වාගන්තුකාසමො

සහොති, නතත්ෙගන්තබ්බන්තිඅත්සෙො. 

තීහඞ්කගහි සමන්නාගෙස්ස භික්ඛුකනො විනකයොති යං සසො ජානාති, සසො

තස්ස විනසයොනාමසහොති; සසොන පුච්ඡිතබ්සබොති අත්සෙො. අනුකයොකගොන

දාෙබ්කබොති ‘‘ඉදං කප්පතී’’ති පුච්ඡන්තස්ස පුච්ඡාය ඔකාසසො න දාතබ්සබො, 

‘‘අඤ්ඤං පුච්ඡා’’ති වත්තබ්සබො. ඉති සසො සනව පුච්ඡිතබ්සබො නාස්ස පුච්ඡා

සසොතබ්බාති අත්සෙො. විනකයො න සාෙච්ඡාෙබ්කබොති විනයපඤ්සහො න

සාකච්ඡිතබ්සබො, කප්පියාකප්පියකොන සංසන්සදතබ්බා. 
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ඉදමප්පහායාති එතං බ්රහ්මචාරිපටිඤ්ඤාතාදිකං  ද්ධිං අවිජහිත්වා. සුද්ධං 

බ්රහ්මචාරින්ති ඛීණාසවං භික්ඛුං. ‘‘පාෙබයෙං ආපජ්ජතී’’ති පාතබයභාවං
පටිසසවනං ආපජ්ජති. ‘‘ඉදමප්පහායා’’ති වචනසතො පන තං 

බ්රහ්මචාරිපටිඤ්ඤාතං පහාය ඛීණාසවං ‘‘මුසා මයා භණිතං, ඛමෙ සම’’ති 
ඛමාසපත්වා ‘‘නත්ථි කාසමසු සදොසසො’’ති  ද්ධිං විජහිත්වා ගතිවිසසොධනං

කස යය. අකුසලමූලානීති අකුස ානි සචව මූ ානි ච, අකුස ානං වා මූ ානි
අකුස මූ ානි. කුස මූස සුපි එසසව නසයො. දුට්ඨු චරිතානි විරූපානි වා

චරිතානි දුච්චරිොනි. සුට්ඨුචරිතානිසුන්ද ානිවා චරිතානි සුචරිොනි. කාසයන

ක ණභූසතනකතංදුච්චරිතං ොයදුච්චරිෙං. එසනසයොසබ්බත්ෙ.සසසංතත්ෙ
තත්ෙවුත්තනයත්තා උත්තානසමවාති. 

තිකවා වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුක්ෙවාරවණ්ණනා 

324. චතුක්සකසු සෙවාචාය ආපජ්ජති පරවාචාය වුට්ඨාතීති වචීද්වාරිකං
පදසසොධම්මාදිසභදං ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා තිණවත්ො කසමෙට්ඨානං ගසතො 

ප ස්ස කම්මවාචාය වුට්ඨාති. පරවාචාය ආපජ්ජති සෙවාචාය වුට්ඨාතීති

පාපිකායදිට්ඨියාඅප්පටිනිස්සග්සගප ස්ස කම්මවාචායආපජ්ජති, පුග්ග ස්ස

සන්තිසකසදසසන්සතො සකවාචාය වුට්ඨාති. සෙවාචායආපජ්ජතිසෙවාචාය

වුට්ඨාතීති වචීද්වාරිකං පදසසොධම්මාදිසභදං ආපත්තිං සකවාචාය ආපජ්ජති, 

සදසසත්වාවුට්ඨහන්සතොපිසකවාචාය වුට්ඨාති. පරවාචායආපජ්ජතිපරවාචාය

වුට්ඨාතීති යාවතතියකං සඞ්ඝාදිසසසං ප ස්ස කම්මවාචාය ආපජ්ජති, 
වුට්ඨහන්සතොපි ප ස්ස පරිවාසකම්මවාචාදීහි වුට්ඨාති. තසතො පස සු

කායද්වාරිකං ොකයන ආපජ්ජති, සදසසන්සතො වාචාය වුට්ඨාති. වචීද්වාරිකං 

වාචාය ආපජ්ජති, තිණවත්ො සක ොකයන වුට්ඨාති. කායද්වාරිකං

කාසයනආපජ්ජති, තසමව තිණවත්ො සක කාසයන වුට්ඨාති. වචීද්වාරිකං

වාචාය ආපජ්ජති, තසමව සදසසන්සතො වාචාය වුට්ඨාති. සඞ්ඝිකමඤ්චස්ස
අත්තසනො පච්චත්ෙ සණන අනත්ෙ සතො කායසම්ඵුසසන ස ොමගණනාය

ආපජ්ජිතබ්බාපත්තිං සහගා සසයයාපත්තිඤ්ච පසුත්කෙො ආපජ්ජති, 

පබුජ්ඣිත්වා පන ආපන්නභාවං ඤත්වා සදසසන්සතො පටිබුද්කධො වුට්ඨාති. 

ජග්ගන්සතො ආපජ්ජිත්වා පන තිණවත්ො කසමෙට්ඨාසන සයන්සතො 

පටිබුද්කධො ආපජ්ජති පසුත්කෙො වුට්ඨාති නාම. පච්ඡිමපදද්වයම්පි
වුත්තානුසාස සනවසවදිතබ්බං. 

අචිත්තකාපත්තිං අචිත්ෙකෙො ආපජ්ජති නාම. පච්ඡා සදසසන්සතො 

සචිත්ෙකෙො වුට්ඨාති. සචිත්තකාපත්තිං සචිත්ෙකෙො ආපජ්ජති නාම.

තිණවත්ො කට්ඨාසන සයන්සතො අචිත්ෙකෙො වුට්ඨාති. සසසපදද්වයම්පි
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වුත්තානුසාස සනව සවදිතබ්බං. සයො සභාගං ආපත්තිං සදසසති, අයං 

සදසනාපච්චයා දුක්කටං ආපජ්ජන්සතො පාචිත්තියාදීසු අඤ්ඤත ං සදසසති, 

තඤ්ච සදසසන්සතො දුක්කටං ආපජ්ජති. තං පන දුක්කටං ආපජ්ජන්සතො
පාචිත්තියාදිසතො වුට්ඨාති.පාචිත්තියාදිසතොචවුට්ඨහන්සතොතංආපජ්ජති.ඉති
එකස්ස පුග්ග ස්ස එකසමව පසයොගං සන්ධාය ‘‘ආපත්තිං ආපජ්ජන්සතො
සදසසතී’’තිඉදංචතුක්කංවුත්තන්ති සවදිතබ්බං. 

කම්මචතුක්සක පාපිකාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්ගාපත්තිං ෙම්කමන

ආපජ්ජති, සදසසන්සතො අෙම්කමන වුට්ඨාති. විස්සට්ඨිආදිකං අෙම්කමන

ආපජ්ජති, පරිවාසාදිනා කම්සමන වුට්ඨාති. සමනුභාසනං ෙම්කමකනව

ආපජ්ජති, ෙම්කමන වුට්ඨාති. සසසං අෙම්කමන ආපජ්ජති, අෙම්කමන 

වුට්ඨාති. 

පරික්ඛා චතුක්සකපඨසමො සකපරික්ඛාස ො, දුතිසයොසඞ්ඝිසකොවතතිසයො

සචතියසන්තසකො, චතුත්සෙො ගිහිපරික්ඛාස ො. සසච පන සසො 

පත්තචීව නවකම්මසභසජ්ජානං අත්ොය ආහසටො සහොති, අවාපු ණං දාතුං
අන්සතොඨපාසපතුඤ්ච වට්ටති. 

සම්මුඛාචතුක්සක පාපිකාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්ගාපත්තිං සඞ්ඝස්ස 

සම්මුඛා ආපජ්ජති, වුට්ඨානකාස  පන සඞ්සඝන කිච්චං නත්ථීති පරම්මුඛා

වුට්ඨාති. විස්සට්ඨිආදිකං පරම්මුඛා ආපජ්ජති, සඞ්ඝස්ස සම්මුඛා වුට්ඨාති. 

සමනුභාසනං සඞ්ඝස්ස සම්මුඛා එව ආපජ්ජති, සම්මුඛා වුට්ඨාති. සසසං

සම්පජානමුසාවාදාදිසභදං පරම්මුඛාව ආපජ්ජති, පරම්මුඛාව වුට්ඨාති. 

අජානන්තචතුක්කං අචිත්තකචතුක්කසදිසං. 

ලිඞ්ගපාතුභාකවනාති සයිතස්සසව භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා
ලිඞ්ගපරිවත්සතජාසතසහගා සසයයාපත්තිසහොතිඉදසමව තංපටිච්චවුත්තං.
උභින්නම්පි පන අසාධා ණාපත්ති ලිඞ්ගපාතුභාසවන වුට්ඨාති. 

සහපටි ාභචතුක්සක යස්ස භික්ඛුසනො ලිඞ්ගං පරිවත්තති, සසො සහ
ලිඞ්ගපටි ාසභනපඨමං උප්පන්නවසසනසසට්ඨභාසවනචපුරිමංපුරිසලිඞ්ගං

ජහති, පච්ඡිසම ඉත්ථිලිඞ්සග පතිට්ඨාති, පුරිසකුත්තපුරිසාකා ාදිවසසන

පවත්තා කායවචීවිඤ්ඤත්තිසයො පටිප්පස්සම්භන්ති, භික්ඛූති වා පුරිසසොති වා

එවං පවත්තා පණ්ණත්තිසයො නිරුජ්ඣන්ති, යානි භික්ඛුනීහි අසාධා ණානි
ඡචත්තාලීස සික්ඛාපදානි සතහි අනාපත්තිසයව සහොති. දුතියචතුක්සක පන

යස්සාභික්ඛුනියාලිඞ්ගං පරිවත්තති, සාපච්ඡාසමුප්පත්තියාවාහීනභාසවනවා

පච්ඡිමන්ති සඞ්ඛයං ගතං ඉත්ථිලිඞ්ගං ජහති, වුත්තප්පකාස න පුරිමන්ති
සඞ්ඛයං ගසත පුරිසලිඞ්සග පතිට්ඨාති. වුත්තවිපරීතා විඤ්ඤත්තිසයො

පටිප්පස්සම්භන්ති, භික්ඛුනීති වා ඉත්ථීති වා එවං පවත්තා පණ්ණත්තිසයොපි
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පටුන 

නිරුජ්ඣන්ති, යානිභික්ඛූහිඅසාධා ණානි සතංතිංසඤ්චසික්ඛාපදානි, සතහි
අනාපත්තිසයවසහොති. 

චත්ොකරො සාමුක්ෙංසාති චත්තාස ො මහාපසදසා, සත හි භගවතා
අනුප්පන්සන වත්ථුම්හි සයං උක්කංසිත්වා උක්ඛිපිත්වා ඨපිතත්තා

‘‘සාමුක්කංසා’’ති වුච්චන්ති. පරිකභොගාති අජ්සඣොහ ණීයපරිසභොගා, උදකං
පන අකාලිකත්තා අප්පටිග්ගහිතකං වට්ටති. යාවකාලිකාදීනි

අප්පටිග්ගහිතකානි අජ්සඣොහරිතුං න වට්ටන්ති. චත්ොරි මහාවිෙටානි 

කාස ොදිස්සත්තායොවුත්සතකාස වට්ටන්ති. උපාසකෙොසීලවාතිපඤ්චවා
දස වාසී ානි සගොපයමාසනො. 

ආගන්තුකාදිචතුක්සක සඡත්තුපාහසනො සසීසං පාරුසතො විහා ං

පවිසන්සතො තත්ෙවිච න්සතොච ආගන්තුකෙොවආපජ්ජති, කනොආවාසිකෙො. 

ආවාසිකවත්තංඅකස ොන්සතොපන ආවාසිකෙොආපජ්ජති, කනොආගන්තුකෙො. 

සසසං කායවචීද්වාරිකංආපත්තිං උසභොපිආපජ්ජන්ති, අසාධා ණංආපත්තිං 

කනවආගන්තුකෙොආපජ්ජති, කනොආවාසිකෙො. ගමියචතුක්සකපිගමියවත්තං 

අපූස ත්වා ගච්ඡන්සතො ගමකෙොආපජ්ජති, කනොආවාසිකෙො. ආවාසිකවත්තං

අකස ොන්සතො පන ආවාසිකෙො ආපජ්ජති, කනො ගමකෙො. සසසං උසභොපි

ආපජ්ජන්ති, අසාධා ණං උසභොපි නාපජ්ජන්ති. වත්ථුනානත්තතාදිචතුක්සක 

චතුන්නං පා ාජිකානං අඤ්ඤමඤ්ඤං වත්ථුනානත්ෙොව 

කහොති,නආපත්තිනානත්තතා. සබ්බාපි හි සා පා ාජිකාපත්තිසයව.
සඞ්ඝාදිසසසාදීසුපි එසසව නසයො. භික්ඛුස්ස ච භික්ඛුනියා ච අඤ්ඤමඤ්ඤං
කායසංසග්සග භික්ඛුස්ස සඞ්ඝාදිසසසසො භික්ඛුනියා පා ාජිකන්ති එවං 

ආපත්තිනානත්ෙොව සහොති, න වත්ථුනානත්තතා, උභින්නම්පි හි

කායසංසග්සගොව වත්ථු. තො ‘‘ සුණක්ඛාදසන භික්ඛුනියා පාචිත්තියං, 
භික්ඛුස්ස දුක්කට’’න්ති එවමාදිනාසපත්ෙ නසයන සයොජනා සවදිතබ්බා.

චතුන්නංපා ාජිකානංසත සහි සඞ්ඝාදිසසසසහිසද්ධිං වත්ථුනානත්ෙොකචව 

ආපත්තිනානත්ෙො ච. එවං සඞ්ඝාදිසසසාදීනං අනියතාදීහි. ආදිසතො පට්ඨාය

චත්තාරි පා ාජිකානි එකසතො ආපජ්ජන්තානං භික්ඛුභික්ඛුනීනං කනව

වත්ථුනානත්ෙො කනො ආපත්තිනානත්ෙො. විසුං ආපජ්ජන්සතසුපි සසසා
සාධා ණාපත්තිසයො ආපජ්ජන්සතසුපිඑසසවනසයො. 

වත්ථුසභාගාදිචතුක්සක භික්ඛුස්ස ච භික්ඛුනියා ච කායසංසග්සග 

වත්ථුසභාගො, කනො ආපත්තිසභාගො, චතූසු පා ාජිසකසු ආපත්තිසභාගො, 

කනො වත්ථුසභාගො. එසනසයො සඞ්ඝාදිසසසාදීසු. භික්ඛුස්ස ච භික්ඛුනියා ච

චතූසුපා ාජිසකසු වත්ථුසභාගොකචව ආපත්තිසභාගොච. එසනසයොසබ්බාසු

සාධා ණාපත්තීසු. අසාධා ණාපත්තියං කනව වත්ථුසභාගො කනො
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ආපත්තිසභාගො. සයොහිපුරිමචතුක්සකපඨසමො පඤ්සහො, සසොඉධ දුතිසයො; 

සයොචතත්ෙදුතිසයො, සසොඉධපඨසමො.තතියචතුත්සෙසුනානාක ණං නත්ථි. 

උපජ්ඣායචතුක්සක සද්ධිවිහාරිකස්ස උපජ්ඣාසයන කත්තබ්බවත්තස්ස

අක සණ ආපත්තිං උපජ්ඣාකයො ආපජ්ජති, කනො සද්ධිවිහාරිකෙො 

උපජ්ඣායස්ස කත්තබ්බවත්තංඅකස ොන්සතො සද්ධිවිහාරිකෙොආපජ්ජති, කනො 

උපජ්ඣාකයො; සසසංඋසභොපි ආපජ්ජන්ති, අසාධා ණංඋසභොපි නාපජ්ජන්ති.
ආචරියචතුක්සකපිඑසසවනසයො. 

ආදියන්තචතුක්සකපාදංවාඅතිස කපාදංවාසහත්ොආදියන්සතො ගරුෙං

ආපජ්ජති, ඌනකපාදංගණ්හාහීතිආණත්තියාඅඤ්ඤංපසයොසජන්සතො ලහුෙං

ආපජ්ජති. එසතනනසයනසසසපදත්තයංසවදිතබ්බං. 

අභිවාදනා හචතුක්සක භික්ඛුනීනං තාව භත්තග්සග නවමභික්ඛුනිසතො 

පට්ඨාය උපජ්ඣායාපි අභිවාදනාරහා කනො පච්චුට්ඨානාරහා. අවිසසසසන ච
විප්පකතසභොජනස්ස භික්ඛුස්ස සයො සකොචි වුඩ්ඪතස ො. සට්ඨිවස්සස්සාපි 

පාරිවාසිකස්ස සමීපගසතො තදහුපසම්පන්සනොපි පච්චුට්ඨානාරකහො කනො 

අභිවාදනාරකහො. අප්පටික්ඛිත්සතසුඨාසනසුවුඩ්සඪොනවකස්ස අභිවාදනාරකහො

කචව පච්චුට්ඨානාරකහො ච. නවසකො පන වුඩ්ඪස්ස කනව අභිවාදනාරකහො න

පච්චුට්ඨානාරකහො. ආසනා හචතුක්කස්සපඨමපදං පුරිමචතුක්සකදුතියපසදන, 

දුතියපදඤ්චපඨමපසදනඅත්ෙසතොසදිසං. 

කා චතුක්සක පවාස ත්වා භුඤ්ජන්සතො ොකලආපජ්ජති කනො විොකල, 

විකා සභොජනාපත්තිං විොකල ආපජ්ජති කනො ොකල, සසසං ොකල කචව

ආපජ්ජති විොකල ච, අසාධා ණං කනව ොකල කනො විොකල. 

පටිග්ගහිතචතුක්සක පුස භත්තං පටිග්ගහිතාමිසං ොකල ෙප්පති කනො 

විොකල. පානකං විොකලෙප්පති, පුනදිවසම්හිකනො ොකල. සත්තාහකාලිකං

යාවජීවිකං ොකලකචවෙප්පතිවිොකල ච. අත්තසනොඅත්තසනොකා ාතීතං

යාවකාලිකාදිත්තයං අකප්පියමංසං උග්ගහිතකමප්පටිග්ගහිතකඤ්ච කනව

ොකලෙප්පතිකනො විොකල. 

පච්චන්තිමචතුක්සකසමුද්සදසීමංබන්ධන්සතො පච්චන්තිකමසුජනපකදසු

ආපජ්ජති, කනො මජ්ඣිකමසු; පඤ්චවග්සගන ගසණන උපසම්පාසදන්සතො

ගුණඞ්ගුණූපාහනං ධුවනහානං චම්මත්ෙ ණානි ච මජ්ඣිකමසු ජනපකදසු

ආපජ්ජති කනො පච්චන්තිකමසු. ඉමානි චත්තාරි ‘‘ඉධ න කප්පන්තී’’ති

වදන්සතොපි පච්චන්තිසමසු ආපජ්ජති, ‘‘ඉධ කප්පන්තී’’ති වදන්සතො පන

මජ්ඣිසමසු ආපජ්ජති. සසසාපත්තිං උභයත්ෙ ආපජ්ජති, අසාධා ණං න
කත්ෙචි ආපජ්ජති. දුතියචතුක්සක පඤ්චවග්සගන ගසණන උපසම්පදාදි
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චතුබ්බිධම්පි වත්ථු පච්චන්තිකමසු ජනපකදසු ෙප්පති. ‘‘ඉදං කප්පතී’’ති 
දීසපතුම්පි තත්සෙව කප්පති සනො මජ්ඣිසමසු. ‘‘ඉදං න කප්පතී’’ති දීසපතුං

පන මජ්ඣිකමසුජනපකදසුෙප්පතිකනො පච්චන්තිකමසු. සසසං ‘‘අනුජානාමි
භික්ඛසව පඤ්ච ස ොණානී’’තිආදි අනුඤ්ඤාතකං උභයත්ෙකප්පති. යං පන

අකප්පියන්තිපටික්ඛිත්තං, තංඋභයත්ොපිනකප්පති. 

අන්සතොආදිචතුක්සක අනුපඛජ්ජ සසයයාදිං අන්කෙො ආපජ්ජති කනො බහි, 

අජ්සඣොකාසස සඞ්ඝිකමඤ්චාදීනි නික්ඛිපිත්වා පක්කමන්සතො බහි ආපජ්ජති

කනොඅන්කෙො, සසසං අන්කෙොකචව බහිච, අසාධා ණං කනවඅන්කෙොනබහි. 

අන්සතොසීමාදිචතුක්සක ආගන්තුසකො වත්තං අපූස න්සතො අන්කෙොසීමාය 

ආපජ්ජති, ගමිසයො බහිසීමාය මුසාවාදාදිං අන්කෙොසීමාය ච බහිසීමාය ච

ආපජ්ජති,අසාධා ණං න කත්ෙචි. ගාමචතුක්සක අන්ත ඝ පටිසංයුත්තං

සසඛියපඤ්ඤත්තිං ගාකම ආපජ්ජති කනො අරඤ්කඤ. භික්ඛුනී අරුණං

උට්ඨාපයමානා අරඤ්කඤ ආපජ්ජති කනො ගාකම. මුසාවාදාදිං ගාකම කචව

ආපජ්ජතිඅරඤ්කඤච, අසාධා ණංනකත්ෙචි. 

චත්ොකරො පුබ්බකච්චාති ‘‘සම්මජ්ජනීපදීසපො චඋදකංආසසනනචා’’ති
ඉදං චතුබ්බිධං පුබ්බක ණන්ති වුච්චතීති වුත්තං. ‘‘ඡන්දපාරිසුද්ධිඋතුක්ඛානං 
භික්ඛුගණනාචඔවාසදො’’තිඉසමපන‘‘චත්තාස ොපුබ්බකිච්චා’’තිසවදිතබ්බා. 

චත්ොකරො පත්ෙෙල්ලාති උසපොසසෙො යාවතිකා ච භික්ඛූකම්මප්පත්තා සත

ආගතාසහොන්ති, සභාගාපත්තිසයොනවිජ්ජන්ති, වජ්ජනීයාචපුග්ග ාතස්මිංන 

සහොන්ති, පත්තකල් න්ති වුච්චතීති. චත්ොරි අනඤ්ඤපාචිත්තියානීති
‘‘එතසදව පච්චයං කරිත්වා අනඤ්ඤං පාචිත්තිය’’න්ති එවං වුත්තානි
අනුපඛජ්ජසසයයාකප්පනසික්ඛාපදං ‘‘එහාවුසසො ගාමං වා නිගමං වා’’ති 

සික්ඛාපදං, සඤ්චිච්ච කුක්කුච්චඋපදහනං, උපස්සුතිතිට්ඨනන්ති ඉමානි

චත්තාරි. චෙස්කසො භික්ඛුසම්මුතිකයොති ‘‘එක ත්තම්පි සච භික්ඛු තිචීවස න

විප්පවසසයය අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියා, අඤ්ඤං නවං සන්ෙතං කා ාසපයය

අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියා, තසතො සච උත්තරි විප්පවසසයය අඤ්ඤත්ර 

භික්ඛුසම්මුතියා, දුට්ඨුල් ංආපත්තිංඅනුපසම්පන්නස්සආස ොසචයයඅඤ්ඤත්ර 

භික්ඛුසම්මුතියා’’ති එවං ආගතා සත සහි සම්මුතීහි මුත්තා සම්මුතිකයො. 
ගි ානචතුක්සක අඤ්ඤසභසජ්සජන ක ණීසයන ස ො තාය අඤ්ඤං 

විඤ්ඤාසපන්සතො ගිලාකනො ආපජ්ජති, අසභසජ්ජක ණීසයන සභසජ්ජං 

විඤ්ඤාසපන්සතො අගිලාකනො ආපජ්ජති, මුසාවාදාදිං උසභොපි ආපජ්ජන්ති, 

අසාධා ණංඋසභොපිනාපජ්ජන්ති.සසසංසබ්බත්ෙඋත්තානසමවාති. 

චතුක්කවා වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

පඤ්චෙවාරවණ්ණනා 

325. පඤ්චකෙසු පඤ්ච පුග්ගලා නියොති ආනන්තරියානසමසවතං

ගහණං. පඤ්ච කඡදනො ආපත්තිකයො නාම පමාණාතික්කන්සත මඤ්චපීසඨ 
නිසීදනකණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිවස්සිකසාටිකාසු සුගතචීවස  ච සවදිතබ්බා. 

පඤ්චහාොකරහීති අ ජ්ජිතා, අඤ්ඤාණතා, කුක්කුච්චප්පකතතා, අකප්පිසය

කප්පියසඤ්ඤිතා, කප්පිසය අකප්පියසඤ්ඤිතාති ඉසමහි පඤ්චහි. පඤ්ච

ආපත්තිකයො මුසාවාදපච්චයාති 

පා ාජිකථුල් ච්චයදුක්කටසඞ්ඝාදිසසසපාචිත්තියා. අනාමන්ෙචාකරොති
‘‘සන්තං භික්ඛුං අනාපුච්ඡා පුස භත්තං පච්ඡාභත්තං කුස සු චාරිත්තං

ආපජ්සජයයා’’ති ඉමස්ස ආපුච්ඡිත්වා චා ස්ස අභාසවො. අනධිට්ඨානන්ති
‘‘ගණසභොජසන අඤ්ඤත්ර සමයා’’ති වුත්තං සමයං අධිට්ඨහිත්වා සභොජනං

අධිට්ඨානං නාම; තො අක ණං අනධිට්ඨානං. අවිෙප්පනා නාම යා 

ප ම්ප සභොජසන විකප්පනා වුත්තා, තස්සා අක ණං. ඉමානි හි පඤ්ච

පිණ්ඩපාතිකස්ස ධුතඞ්සගසනවපටික්ඛිත්තානි. උස්සඞ්කෙපරිසඞ්කකෙොතිසය 

පස්සන්ති, සය සුණන්ති, සතහි උස්සඞ්කිසතො සචව පරිසඞ්කිසතො ච. අපි

අකුප්පධම්සමො ඛීණාසසවොපි සමාසනො, තස්මා අසගොච ා පරිහරිතබ්බා. න හි

එසතසු සන්දිස්සමාසනො අයසසතො වා ග හසතො වා මුච්චති. කසොසානිෙන්ති

සුසාසනපතිතකං. පාපණිෙන්තිආපණද්වාස පතිතකං. ථූපචීවරන්තිවම්මිකං

පරික්ඛිපිත්වා බලිකම්මකතං. ආභිකසකෙන්ති නහානට්ඨාසන වා  ඤ්සඤො

අභිසසකට්ඨාසන වා ඡඩ්ඩිතචීව ං. භෙපටියාභෙන්ති සුසානං සනත්වා පුන

ආනීතකං. පඤ්චමහාකචොරා උත්තරිමනුස්සධම්සමවුත්තා. 

පඤ්චාපත්තිකයො ොයකෙො සමුට්ඨන්තීති පඨසමන ආපත්තිසමුට්ඨාසනන

පඤ්ච ආපත්තිසයො ආපජ්ජති, ‘‘භික්ඛු කප්පියසඤ්ඤී සඤ්ඤාචිකාය කුටිං

කස ොතී’’ති එවං අන්ත සපයයාස  වුත්තාපත්තිසයො. පඤ්ච ආපත්තිකයො

ොයකෙොචවාචකෙොචාතිතතිසයනආපත්තිසමුට්ඨාසනන පඤ්චආපත්තිසයො

ආපජ්ජති, ‘‘භික්ඛුකප්පියසඤ්ඤීසංවිදහිත්වාකුටිංකස ොතී’’ති එවංතත්සෙව

වුත්තා ආපත්තිසයො. කදසනාගාමනිකයොති ඨසපත්වා පා ාජිකඤ්ච
සඞ්ඝාදිසසසඤ්චඅවසසසා. 

පඤ්ච ෙම්මානීති තජ්ජනීයනියස්සපබ්බාජනීයපටිසා ණීයානි චත්තාරි

උක්සඛපනීයඤ්ච තිවිධම්පි එකන්ති පඤ්ච. යාවෙතියකෙ පඤ්චාති
උක්ඛිත්තානුවත්තිකාය භික්ඛුනියා යාවතතියං සමනුභාසනාය

අප්පටිනිස්සජ්ජන්තියා පා ාජිකං ථුල් ච්චයං දුක්කටන්ති තිස්සසො, 

සභදකානුවත්තකාදිසමනුභාසනාසු සඞ්ඝාදිසසසසො, පාපිකාය දිට්ඨියා

අප්පටිනිස්සග්සග පාචිත්තියං. අදින්නන්ති අඤ්සඤන අදින්නං. අවිදිෙන්ති

පටිග්ගණ්හාමීති සචතනාය අභාසවන අවිදිතං. අෙප්පියන්ති පඤ්චහි
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සමණකප්සපහි අකප්පියකතං; යං වා පනඤ්ඤම්පි අකප්පියමංසං

අකප්පියසභොජනං. අෙොතිරිත්ෙන්ති පවාස ත්වා අතිරිත්තං අකතං. 

සමජ්ජදානන්ති නටසමජ්ජාදිදානං. උසභදානන්ති සගොගණස්ස අන්තස  

උසභවිස්සජ්ජනං. චිත්ෙෙම්මදානන්තිආවාසංකාස ත්වා තත්ෙ චිත්තකම්මං
කාස තුංවට්ටති.ඉදංපනපටිභානචිත්තකම්මදානංසන්ධාය වුත්තං.ඉමානිහි

පඤ්ච කිඤ්චාපි ස ොකස්ස පුඤ්ඤසම්මතානි, අෙ සඛො අපුඤ්ඤානි 

අකුස ානිසයව. උප්පන්නං පටිභානන්ති එත්ෙ පටිභානන්ති කසෙතුකමයතා

වුච්චති. ඉකම පඤ්ච දුප්පටිවිකනොදයාති න සුපටිවිසනොදයා; උපාසයන පන
කා සණනඅනුරූපාහි පච්චසවක්ඛනාඅනුසාසනාදීහිසක්කාපටිවිසනොසදතුන්ති
අත්සෙො. 

සෙචිත්ෙං පසීදතීති එත්ෙ ඉමානි වත්ථූනි – කටඅන්ධකා වාසී 

ඵුස්සකදවත්කථකරො කි  සචතියඞ්ගණං සම්මජ්ජිත්වා එකංසං උත්ත ාසඞ්ගං
කරිත්වා සින්දුවා කුසුමසන්ෙතමිව සමවිප්පකිණ්ණවාලිකං සචතියඞ්ගණං
ඔස ොසකන්සතො බුද්ධා ම්මණං පීතිපාසමොජ්ජං උප්පාසදත්වා අට්ඨාසි. තස්මිං
ඛසණමාස ොපබ්බතපාසදනිබ්බත්තකාළමක්කසටොවිය හුත්වාසචතියඞ්ගසණ

සගොමයං විප්පකි න්සතො ගසතො. සෙස ො නාසක්ඛි අ හත්තං පාපුණිතුං, 
සම්මජ්ජිත්වා අගමාසි. දුතියදිවසසපිජ ග්ගසවොහුත්වාතාදිසසමවවිප්පකා ං
අකාසි. තතියදිවසස වඞ්කපාදං මනුස්සත්තභාවං නිම්මිනිත්වා පාසදන

පරිකසන්සතො අගමාසි. සෙස ො ‘‘එවරූසපො බීභච්ඡපුරිසසො සමන්තා

සයොජනප්පමාසණසු සගොච ගාසමසු නත්ථි, සියා නු සඛො මාස ො’’ති

චින්සතත්වා‘‘මාස ොසිත්ව’’න්තිආහ.‘‘ආම, භන්සත, මාස ොම්හි, නදානි සත

වඤ්සචතුං අසක්ඛි’’න්ති. ‘‘දිට්ඨපුබ්සබො තයා තොගසතො’’ති? ‘‘ආම, 

දිට්ඨපුබ්සබො’’ති. ‘‘මාස ො නාම මහානුභාසවො සහොති, ඉඞ්ඝ තාව බුද්ධස්ස

භගවසතො අත්තභාවසදිසං අත්තභාවං නිම්මිනාහී’’ති? ‘‘න සක්කා, භන්සත, 

තාදිසං රූපං නිම්මිනිතුං; අපිච සඛො පන තංසරික්ඛකං පතිරූපකං
නිම්මිනිස්සාමී’’ති සකභාවං විජහිත්වා බුද්ධරූපසදිසසන අත්තභාසවන

අට්ඨාසි. සෙස ො මා ං ඔස ොසකත්වා ‘‘අයං තාව ස ාගසදොසසමොසහො එවං

සසොභති, කෙංනුසඛොභගවානසසොභතිසබ්බසසො වීත ාගසදොසසමොසහො’’ති
බුද්ධා ම්මණං පීතිං පටි භිත්වා විපස්සනං වඩ්සඪත්වා අ හත්තං පාපුණි.

මාස ො ‘‘වඤ්චිසතොම්හිතයා, භන්සත’’තිආහ.සෙස ොපි ‘‘කිං අත්ථි ජ මා , 
තාදිසං වඤ්සචතු’’න්ති ආහ. ස ොකන්ත විහාස පි දත්සතො නාම දහ භික්ඛු 
සචතියඞ්ගණං සම්මජ්ජිත්වා ඔස ොසකන්සතො ඔදාතකසිණං පටි භි. අට්ඨ
සමාපත්තිසයො නිබ්බත්සතසි. තසතො විපස්සනං වඩ්සඪත්වා ඵ ත්තයං
සච්ඡාකාසි. 
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පරචිත්ෙං පසීදතීති එත්ෙ ඉමානි වත්ථූනි – තිස්කසො නාම දහ භික්ඛු
ජම්බුසකො සචතියඞ්ගණංසම්මජ්ජිත්වාසඞ්කා ඡඩ්ඩනිංහත්සෙන ගසහත්වාව

අට්ඨාසි. තස්මිං ඛසණ තිස්සදත්ෙත්කථකරො නාම නාවාසතො ඔරුය්හ
සචතියඞ්ගණං ඔස ොසකන්සතො භාවිතචිත්සතන සම්මට්ඨට්ඨානන්ති ඤත්වා

පඤ්හාසහස්සං පුච්ඡි, ඉතස ො සබ්බං විස්සජ්සජසි. අඤ්ඤත ස්මිම්පි විහාස 
සෙස ො සචතියඞ්ගණං සම්මජ්ජිත්වා වත්තං පරිච්ඡින්දි. සයොනකවිසයසතො
සචතියවන්දකා චත්තාස ො සෙ ා ආගන්ත්වා සචතියඞ්ගණං දිස්වා අන්සතො

අප්පවිසිත්වාද්වාස සයවඨත්වාඑසකොසෙස ොඅට්ඨකප්සපඅනුස්සරි, එසකො

සසොළස, එසකොවීසති, එසකොතිංසකප්සපඅනුස්සරි. 

කදවො අත්ෙමනා කහොන්තීති එත්ෙ ඉදං වත්ථු – එකස්මිං කි  විහාස 
එසකො භික්ඛු සචතියඞ්ගණඤ්ච සබොධියඞ්ගණඤ්ච සම්මජ්ජිත්වා නහායිතුං
ගසතො.සදවතා‘‘ඉමස්සවිහා ස්සකතකා සතොපට්ඨායඑවං වත්තංපූස ත්වා
සම්මට්ඨපුබ්සබොභික්ඛුනත්ථී’’තිපසන්නචිත්තාපුප්ඵහත්ො අට්ඨංසු.සෙස ො

ආගන්ත්වා‘‘කත ගාමවාසිකාත්ො’’තිආහ.‘‘භන්සත, ඉසධවවසාම, ඉමස්ස
විහා ස්සකතකා සතොපට්ඨායඑවංවත්තංපූස ත්වාසම්මට්ඨපුබ්සබොභික්ඛු 

නත්ථීතිතුම්හාකං, භන්සත, වත්සතපසීදිත්වාපුප්ඵහත්ොඨිතාම්හා’’තිසදවතා 
ආහංසු. 

පාසාදිෙසංවත්ෙනිෙන්ති එත්ෙ ඉදං වත්ථු – එකං කි  අමච්චපුත්තං
අභයත්සෙ ඤ්ච ආ බ්භ අයං කො උදපාදි ‘‘කිං නු සඛො අමච්චපුත්සතො

පාසාදිසකො, අභයත්සෙස ොති උසභොපි සන එකස්මිං ඨාසන
ඔස ොසකස්සාමා’’ති. ඤාතකා අමච්චපුත්තං අ ඞ්කරිත්වා මහාසචතියං
වන්දාසපස්සාමාතිඅගමංසු.සෙ මාතාපි පාසාදිකංචීව ංකාස ත්වාපුත්තස්ස

පහිණි, ‘‘පුත්සතො සම සකසස ඡින්දාසපත්වා ඉමං චීව ං පාරුපිත්වා
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුසතො මහාසචතියං වන්දතූ’’ති. අමච්චපුත්සතො ඤාතිපරිවුසතො

පාචීනද්වාස නසචතියඞ්ගණංආරුළ්සහො, අභයත්සෙස ො භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුසතො
දක්ඛිණද්වාස න සචතියඞ්ගණං ආරුහිත්වා සචතියඞ්ගසණ සතන සද්ධිං

සමාගන්ත්වා ආහ – ‘‘කිං ත්වං, ආවුසසො, මහල් කත්සෙ ස්ස
සම්මට්ඨට්ඨාසන කචව ං ඡඩ්සඩත්වා මයා සද්ධිං යුගග්ගාහං ගණ්හාසී’’ති.
අතීතත්තභාසව කි  අභයත්සෙස ො මහල් කත්සෙස ො නාම හුත්වා

සගොච ගාසම සචතියඞ්ගණං සම්මජ්ජි, අමච්චපුත්සතො මහාඋපාසසකො හුත්වා
සම්මට්ඨට්ඨාසනකචව ංගසහත්වාඡඩ්සඩසි. 

සත්ථුසාසනං ෙෙං කහොතීති ඉදං සම්මජ්ජනවත්තං නාම බුද්සධහි

වණ්ණිතං, තස්මාතංකස ොන්සතනසත්ථුසාසනංකතං සහොති.තත්රිදංවත්ථු–

ආයස්මා කි  සාරිපුත්කෙො හිමවන්තං ගන්ත්වා එකස්මිං පබ්භාස 
අසම්මජ්ජිත්වාවනිස ොධංසමාපජ්ජිත්වානිසීදි.භගවා ආවජ්ජන්සතොසෙ ස්ස
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පටුන 

අසම්මජ්ජිත්වා නිසින්නභාවං ඤත්වා ආකාසසන ගන්ත්වා සෙ ස්ස පු සතො
අසම්මට්ඨට්ඨාසන පාදානි දස්සසත්වා පච්චාගඤ්ඡි. සෙස ො සමාපත්තිසතො
වුට්ඨිසතො භගවසතො පාදානි දිස්වා බ වහිස ොත්තප්පං පච්චුපට්ඨාසපත්වා 
ජණ්ණුසකහි පතිට්ඨාය ‘‘අසම්මජ්ජිත්වා නිසින්නභාවං වත සම සත්ො

අඤ්ඤාසි, සඞ්ඝමජ්සඣ දානි සචොදනං කාස ස්සාමී’’ති දසබ ස්ස සන්තිකං

ගන්ත්වා වන්දිත්වා නිසීදි. භගවා ‘‘කුහිං ගසතොසි, සාරිපුත්තා’’ති වත්වා ‘‘න
පතිරූපංදානිසතමය්හං අනන්තස ඨාසනඨත්වාවිච න්තස්සඅසම්මජ්ජිත්වා
නිසීදිතු’’න්ති ආහ. තසතො පට්ඨාය සෙස ො ගණ්ඨිකපටිමුඤ්චනට්ඨාසනපි
තිට්ඨන්සතොපාසදනකචව ංවියූහිත්වාව තිට්ඨති. 

අත්ෙකනොභාසපරියන්ෙංනඋග්ගණ්හාතීති ‘‘ඉමස්මිංවත්ථුස්මිංඑත්තකං

සුත්තං උප බ්භති, එත්තසකො විනිච්ඡසයො, එත්තකං සුත්තඤ්ච විනිච්ඡයඤ්ච

වක්ඛාමී’’තිඑවංඅත්තසනොභාසපරියන්තංනඋග්ගණ්හාති. ‘‘අයංසචොදකස්ස

පුරිමකො, අයං පච්ඡිමකො, අයං චුදිතකස්ස පුරිමකො, අයං පච්ඡිමකො, 

එත්තකංගය්හූපගං, එත්තකංන ගය්හූපග’’න්ති එවං අනුග්ගණ්හන්සතො පන 

පරස්සභාසපරියන්ෙංනඋග්ගණ්හාති නාම. ආපත්තිංනජානාතීතිපා ාජිකං
වා සඞ්ඝාදිසසසං වාති සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං නානාක ණං න

ජානාති. මූලන්තිද්සව ආපත්තියාමූ ානිකාසයොචවාචාච, තානිනජානාති. 

සමුදයන්ති ඡආපත්තිසමුට්ඨානානිආපත්තිසමුදසයො නාම, තානින ජානාති. 

පා ාජිකාදීනංවත්ථුංනජානාතීතිපිවුත්තංසහොති. නිකරොධන්තිඅයංආපත්ති

සදසනායනිරුජ්ඣති, වූපසම්මති, අයං වුට්ඨාසනනාතිඑවංආපත්තිනිස ොධංන

ජානාති. සත්ත සමසෙ අජානන්සතො පන ආපත්තිනිකරොධගාමනිපටිපදං න
ජානාති. 

අධික ණපඤ්චසක අධිෙරණං නාම චත්තාරි අධික ණානි. අධිෙරණස්ස

මූලං නාම සතත්තිංස මූ ානි – විවාදාධික ණස්ස ද්වාදස මූ ානි, 

අනුවාදාධික ණස්ස චුද්දස, ආපත්තාධික ණස්ස ඡ, කිච්චාධික ණස්ස එකං; 

තානිප සතොආවිභවිස්සන්ති. අධිෙරණසමුදකයො නාමඅධික ණසමුට්ඨානං.

විවාදාධික ණං අට්ඨා ස සභදක වත්ථූනි නිස්සාය උප්පජ්ජති; 

අනුවාදාධික ණං චතස්සසො විපත්තිසයො; ආපත්තාධික ණං

සත්තාපත්තික්ඛන්සධ; කිච්චාධික ණං චත්තාරි සඞ්ඝකිච්චානීති ඉමං විභාගං

න ජානාතීති අත්සෙො. අධිෙරණනිකරොධං න ජානාතීති ධම්සමන විනසයන

සත්ථුසාසසනන මූ ාමූ ං ගන්ත්වා විනිච්ඡයසමෙං පාසපතුං න සක්සකොති; 

‘‘ඉදංඅධික ණංද්වීහි, ඉදංචතූහි, ඉදං තීහිඉදංඑසකනසමසෙනසම්මතී’’ති

එවං සත්ත සමසෙ අජානන්සතො පන අධිෙරණනිකරොධගාමනිපටිපදං න

ජානාති නාම. වත්ථුං න ජානාතීති ‘‘ඉදං පා ාජිකස්ස වත්ථු, ඉදං
සඞ්ඝාදිසසසස්සා’’තිඑවං සත්තන්නංආපත්තික්ඛන්ධානං වත්ථුංනජානාති. 
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නිදානන්ති ‘‘සත්තන්නං නිදානානං ඉදං සික්ඛාපදං එත්ෙ පඤ්ඤත්තං, ඉදං

එත්ො’’ති න ජානාති. පඤ්ඤත්තිං න ජානාතීති තස්මිං තස්මිං සික්ඛාපසද

පඨමපඤ්ඤත්තිං න ජානාති. අනුපඤ්ඤත්තින්ති පුනප්පුනං පඤ්ඤත්තිං න

ජානාති. අනුසන්ධිවචනපථන්තිකොනුසන්ධි-විනිච්ඡයානුසන්ධිවසසනවත්ථුං 

නජානාති. ඤත්තිංනජානාතීතිසබ්සබනසබ්බංඤත්තිංන ජානාති. ඤත්තියා

ෙරණං න ජානාතීති ඤත්තිකිච්චං න ජානාති, ඔසා ණාදීසු නවසු ඨාසනසු

ඤත්තිකම්මං නාම සහොති, ඤත්තිදුතියඤත්තිචතුත්ෙකම්සමසු ඤත්තියා

කම්මප්පත්සතො හුත්වා තිට්ඨතීති න ජානාති. න පුබ්බකුසකලො කහොති න

අපරකුසකලොති පුබ්සබ කසෙතබ්බඤ්ච පච්ඡා කසෙතබ්බඤ්ච න ජානාති, 

ඤත්ති නාම පුබ්සබ ඨසපතබ්බා, පච්ඡා න ඨසපතබ්බාතිපි න ජානාති. 

අොලඤ්ඤූ ච කහොතීති කා ං න ජානාති, අනජ්ඣිට්සඨො අයාචිසතො භාසති, 

ඤත්තිකා ම්පිඤත්තිසඛත්තම්පි ඤත්තිඔකාසම්පින ජානාති. 

මන්දත්ො කමොමූහත්ොති සකව ං අඤ්ඤාසණන සමොමූහභාසවන

ධුතඞ්සග ආනිසංසං අජානිත්වා. පාපිච්කඡොති සතන අ ඤ්ඤවාසසන

පච්චය ාභං පත්ෙයමාසනො. පවිකවෙන්ති කායචිත්තඋපධිවිසවකං. 

ඉදමත්ථිෙන්ති ඉමාය ක යාණාය පටිපත්තියා අත්සෙො එතස්සාති ඉදමත්ථි, 

ඉදමත්ථිසනො භාසවො ඉදමත්ථිතා; තං ඉදමත්ථිතංසයව නිස්සාය න අඤ්ඤං
කිඤ්චිස ොකාමිසන්තිඅත්සෙො. 

උකපොසථං න ජානාතීති නවවිධං උසපොසෙං න ජානාති. 

උකපොසථෙම්මන්ති අධම්සමනවග්ගාදිසභදං චතුබ්බිධං උසපොසෙකම්මං න

ජානාති. පාතිකමොක්ඛන්ති ද්සව මාතිකා න ජානාති. පාතිකමොක්ඛුද්කදසන්ති

සබ්බම්පි නවවිධං පාතිසමොක්ඛුද්සදසං න ජානාති. පවාරණන්ති නවවිධං
පවා ණංන ජානාති.පවා ණාකම්මංඋසපොසෙකම්මසදිසසමව. 

අපාසාදිකපඤ්චසක – අපාසාදිෙන්ති කායදුච්චරිතාදි අකුස කම්මං

වුච්චති. පාසාදිෙන්තිකායසුචරිතාදිකුස කම්මංවුච්චති. අතිකවලන්තිසව ං

අතික්කම්ම බහුත ං කා ං කුස සු අප්පං විහාස ති අත්සෙො. ඔොකරොති

කිස සානං අන්සතො ඔත ණං. සංකලිට්ඨන්ති

දුට්ඨුල් ාපත්තිකායසංසග්ගාදිසභදං. විසුද්ධිපඤ්චකෙපවා ණාග්ගහසණන 
නවවිධාපිපවා ණාසවදිතබ්බා.සසසංසබ්බත්ෙඋත්තානසමවාති. 

පඤ්චකවා වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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ඡක්ෙවාරවණ්ණනා 

326. ඡක්සකසු– ඡසාමීචිකයොති‘‘සසොචභික්ඛුඅනබ්භිසතො, සතචභික්ඛූ 

ගා ය්හා, අයං තත්ෙ සාමීචි’’, ‘‘යුඤ්ජන්තායස්මන්සතො සකං, මා සවො සකං

විනස්සාති අයං තත්ෙ සාමීචි’’, ‘‘අයං සත භික්ඛු පත්සතො යාව සභදනාය

ධාස තබ්සබොති අයං තත්ෙ සාමීචි’’, ‘‘තසතො නීහරිත්වා භික්ඛූහි සද්ධිං

සංවිභජිතබ්බං, අයං තත්ෙ සාමීචි’’, ‘‘අඤ්ඤාතබ්බං පරිපුච්ඡිතබ්බං

පරිපඤ්හිතබ්බං, අයං තත්ෙ සාමීචි’’, ‘‘යස්ස භවිස්සති සසො හරිස්සතීති අයං

තත්ෙ සාමීචී’’ති ඉමා භික්ඛුපාතිසමොක්සඛසයව ඡ සාමීචිකයො. ඡ කඡදනොති

පඤ්චසක වුත්තා පඤ්ච භික්ඛුනීනං උදකසාටිකාය සද්ධිං ඡ. ඡහාොකරහීති
අ ජ්ජිතා අඤ්ඤාණතා කුක්කුච්චපකතතා අකප්පිසය කප්පියසඤ්ඤිතා
කප්පිසය අකප්පියසඤ්ඤිතා සතිසම්සමොසාති. තත්ෙ
එක ත්තඡා ත්තසත්තාහාතික්කමාදීසු ආපත්තිං සතිසම්සමොසසන ආපජ්ජති.

සසසං වුත්තනයසමව. ඡ ආනිසංසා විනයධකරති පඤ්චසක වුත්තා පඤ්ච
තස්සාසධසයයොඋසපොසසෙොතිඉමිනාසද්ධිං ඡ. 

ඡ පරමානීති ‘‘දසාහප මං අතිස කචීව ං ධාස තබ්බං, මාසප මං සතන

භික්ඛුනාතංචීව ංනික්ඛිපිතබ්බං, සන්තරුත්ත ප මංසතන භික්ඛුනාතසතො

චීව ංසාදිතබ්බං, ඡක්ඛත්තුප මංතුණ්හීභූසතනඋද්දිස්සඨාතබ්බං, නවංපන
භික්ඛුනා සන්ෙතං කා ාසපත්වා ඡබ්බස්සානි ධාස තබ්බං ඡබ්බස්සප මතා 

ධාස තබ්බං, තිසයොජනප මං සහත්ො ධාස තබ්බානි, දසාහප මං

අතිස කපත්සතො ධාස තබ්සබො, සත්තාහප මං සන්නිධිකා කං

පරිභුඤ්ජිතබ්බානි, ඡා ත්තප මං සතන භික්ඛුනා සතන චීවස න

විප්පවසිතබ්බං, චතුක්කංසප මං, අඩ්ඪසතයයකංසප මං, ද්වඞ්ගු පබ්බප මං 

ආදාතබ්බං, අට්ඨඞ්ගු ප මං මඤ්චපටිපාදකං, අට්ඨඞ්ගු ප මං 

දන්තකට්ඨ’’න්තිඉමානි චුද්දසපරමානි. තත්ෙපඨමානිඡ එකංඡක්කං, තසතො
එකංඅපසනත්වාසසසසසුඑසකකංපක්ඛිපිත්වාතිආදිනානසයනඅඤ්ඤානිපි 

ඡක්කානිකාතබ්බානි. 

ඡ ආපත්තිකයොතිතීණිඡක්කානිඅන්ත සපයයාස වුත්තානි. ඡෙම්මානීති

තජ්ජනීය-නියස්ස-පබ්බාජනීය-පටිසා ණීයානි චත්තාරි, ආපත්තියා අදස්සසන

ච අප්පටිකම්සම ච වුත්තද්වයම්පි එකං, පාපිකාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්සග

එකන්තිඡ. නහාකනතිඔස නඩ්ඪමාසංනහාසන; විප්පකතචීව ාදිඡක්කද්වයං
කථිනක්ඛන්ධසකනිද්දිට්ඨං.සසසංසබ්බත්ෙ උත්තානසමවාති. 

ඡක්කවා වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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327. සත්තසකසු – සත්ෙ සාමීචිකයොති පුබ්සබ වුත්සතසු ඡසු ‘‘සා ච

භික්ඛුනී අනබ්භිතා, තා ච භික්ඛුනිසයො ගා ය්හා, අයං තත්ෙ සාමීචී’’ති ඉමං

පක්ඛිපිත්වා සත්තසවදිතබ්බා. සත්ෙ අධම්මො පටිඤ්ඤාෙෙරණාති ‘‘භික්ඛු

පා ාජිකං අජ්ඣාපන්සනො සහොති, පා ාජිසකන සචොදියමාසනො ‘සඞ්ඝාදිසසසං 

අජ්ඣාපන්සනොම්හී’ති පටිජානාති, තං සඞ්සඝො සඞ්ඝාදිසසසසන කාස ති, 
අධම්මිකං පටිඤ්ඤාතක ණ’’න්තිඑවංසමෙක්ඛන්ධසකනිද්දිට්ඨා.ධම්මිකාපි

තත්සෙව නිද්දිට්ඨා. සත්ෙන්නං අනාපත්ති සත්ොහෙරණීකයන ගන්තුන්ති

වස්සූපනායිකක්ඛන්ධසක වුත්තං. සත්ොනිසංසා විනයධකරති
‘‘තස්සාසධසයයො උසපොසසෙො පවා ණා’’ති ඉසමහි සද්ධිං පඤ්චසක වුත්තා

පඤ්චසත්තසහොන්ති. සත්ෙ පරමානීතිඡක්සකවුත්තානිසයවසත්තකවසසන

සයොසජතබ්බානි. ෙෙචීවරන්තිආදීනි ද්සව සත්තකානි කථිනක්ඛන්ධසක 

නිද්දිට්ඨානි. 

භික්ඛුස්සනකහොතිආපත්තිදට්ඨබ්බා, භික්ඛුස්සකහොතිආපත්තිදට්ඨබ්බා, 

භික්ඛුස්ස කහොති ආපත්ති පටිොෙබ්බාති ඉමානි තීණි සත්තකානි, ද්සව

අධම්මිකානි, එකං ධම්මිකං; තානි තීණිපි චම්සපයයසක නිද්දිට්ඨානි. 

අසද්ධම්මාති අසතං ධම්මා, අසන්සතො වා ධම්මා; අසසොභනා හීනා  ාමකාති

අත්සෙො. සද්ධම්මාති සතං බුද්ධාදීනං ධම්මා; සන්සතො වා ධම්මා සුන්ද ා 
උත්තමාතිඅත්සෙො.සසසංසබ්බත්ෙඋත්තානසමවාති. 

සත්තකවා වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අට්ඨෙවාරවණ්ණනා 

328. අට්ඨසකසු – අට්ඨානිසංකසති ‘‘න මයං ඉමිනා භික්ඛුනා සද්ධිං

උසපොසෙං කරිස්සාම, විනා ඉමිනා භික්ඛුනා උසපොසෙං කරිස්සාම, න මයං

ඉමිනා භික්ඛුනා සද්ධිං පවාස ස්සාම, සඞ්ඝකම්මං කරිස්සාම, ආසසන

නිසීදිස්සාම, යාගුපාසන නිසීදිස්සාම, භත්තග්සග නිසීදිස්සාම, එකච්ඡන්සන 

වසිස්සාම, යොවුඩ්ඪං අභිවාදනං පච්චුට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං සාමීචිකම්මං 

කරිස්සාම, විනාඉමිනාභික්ඛුනාකරිස්සාමා’’තිඑවංසකොසම්බකක්ඛන්ධසක

වුත්සත ආනිසංසස. දුතියඅට්ඨසකපි එසසව නසයො, තම්පි හි එවසමව
සකොසම්බකක්ඛන්ධසක වුත්තං. 

අට්ඨ යාවෙතියොති භික්ඛූනං සත සසක චත්තාස ො, භික්ඛුනීනං

සත්ත සසකභික්ඛූහිඅසාධා ණාචත්තාස ොතිඅට්ඨ. අට්ඨහාොකරහිකුලානි

දූකසතීතිකු ානිදූසසතිපුප්සඵනවාඵස නවා චුණ්සණනවාමත්තිකායවා
දන්තකට්සඨනවාසවළුයාවාසවජ්ජිකායවාජඞ්ඝසපසනිසකන වාතිඉසමහි
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අට්ඨහි. අට්ඨමාතිො චීව ක්ඛන්ධසක, අප ා අට්ඨකථිනක්ඛන්ධසකවුත්තා. 

අට්ඨහි අසද්ධම්කමහීති  ාසභන අ ාසභන යසසන අයසසන සක්කාස න

අසක්කාස න පාපිච්ඡතාය පාපමිත්තතාය. අට්ඨ කලොෙධම්මා නාම  ාසභ

සා ාසගො, අ ාසභපටිවිස ොසධො; එවංයසසඅයසස, පසංසායනින්දාය, සුසඛ

සා ාසගො, දුක්සඛ පටිවිස ොසධොති. අට්ඨඞ්ගිකෙො මුසාවාකදොති ‘‘විනිධාය
සඤ්ඤ’’න්ති ඉමිනා සද්ධිං පාළියං ආගසතහි සත්තහීති අට්ඨහි අඞ්සගහි
අට්ඨඞ්ගිසකො. 

අට්ඨඋකපොසථඞ්ගානීති– 

‘‘පාණංනහසනනචාදින්නමාදිසය, 

මුසානභාසසනචමජ්ජසපොසියා; 

අබ්රහ්මචරියාවි සමයයසමථුනා, 
 ත්තිංනභුඤ්සජයයවිකා සභොජනං. 

‘‘මා ංනධාස නචගන්ධමාචස , 

මඤ්සචඡමායංවසසයෙසන්ෙසත; 

එතඤ්හි අට්ඨඞ්ගිකමාහුසපොසෙං, 

බුද්සධනදුක්ඛන්තගුනාපකාසිත’’න්ති.(අ.නි.3.71); 

එවං වුත්තානිඅට්ඨ. අට්ඨ දූකෙයයඞ්ගානීති‘‘ඉධ, භික්ඛසව, භික්ඛුසසොතා
ච සහොති සාසවතා චා’’තිආදිනා නසයන සඞ්ඝසභදසක වුත්තානි. 

තිත්ථියවත්ොනි මහාඛන්ධසක නිද්දිට්ඨානි. අනතිරිත්ො ච අතිරිත්ො ච

පවා ණාසික්ඛාපසද නිද්දිට්ඨා. අට්ඨන්නං පච්චුට්ඨාෙබ්බන්ති භත්තග්සග

වුඩ්ඪභික්ඛුනීනං, ආසනම්පි තාසංසයව දාතබ්බං. උපාසිොති විසාඛා. 

අට්ඨානිසංසා විනයධකරති පඤ්චසක වුත්සතසු පඤ්චසු ‘‘තස්සාසධසයයො

උසපොසසෙො, පවා ණා, සඞ්ඝකම්ම’’න්ති ඉසම තසයො පක්ඛිපිත්වා අට්ඨ 

සවදිතබ්බා. අට්ඨ පරමානීති පුබ්සබ වුත්තප මාසනව අට්ඨකවසසන

සයොසජත්වා සවදිතබ්බානි. අට්ඨසු ධම්කමසු සම්මා වත්තිෙබ්බන්ති ‘‘න

පකතත්තස්ස භික්ඛුසනො උසපොසසෙො ඨසපතබ්සබො, න පවා ණා 
ඨසපතබ්බා’’තිආදිනා නසයන සමෙක්ඛන්ධසක නිද්දිට්සඨසු අට්ඨසු. සසසං
සබ්බත්ෙ උත්තානසමවාති. 

අට්ඨකවා වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නවෙවාරවණ්ණනා 

329. නවසකසු– නවආොෙවත්ථූනීති‘‘අනත්ෙංසමඅචරී’’තිආදීනිනව. 

නවආොෙපටිවිනයාති ‘‘අනත්ෙං සම අචරි, තං කුසතත්ෙ  බ්භාතිආඝාතං 
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පටිවිසනතී’’තිආදීනි නව. නව විනීෙවත්ථූනීති නවහි ආඝාතවත්ථූහි ආ ති

වි ති පටිවි ති සසතුඝාසතො. නවහි සඞ්කෙො භිජ්ජතීති ‘‘නවන්නං වා, උපාලි, 

අතිස කනවන්නං වා සඞ්ඝ ාජි සචව සහොති සඞ්ඝසභසදො චා’’ති. නව

පරමානීති පුබ්සබ වුත්තප මාසනව නවකවසසන සයොසජත්වා සවදිතබ්බානි. 

නව ෙණ්හාමූලො නාම තණ්හං පටිච්ච පරිසයසනා, පරිසයසනං පටිච්ච

 ාසභො,  ාභං පටිච්ච විනිච්ඡසයො, විනිච්ඡයං පටිච්ච ඡන්ද ාසගො, ඡන්ද ාගං 

පටිච්ච අජ්සඣොසානං, අජ්සඣොසානං පටිච්ච පරිග්ගසහො, පරිග්ගහං පටිච්ච

මච්ඡරියං, මච්ඡරියං පටිච්ච ආ ක්ඛා, ආ ක්ඛාධික ණං

දණ්ඩාදානසත්ොදානක හවිග්ගහවිවාදතුවංතුවංසපසුඤ්ඤමුසාවාදා. නව

විධමානාති ‘‘සසයයස්ස සසසයයොහමස්මී’’තිමානාදසයො. නව චීවරානීති

තිචීව න්ති වා වස්සිකසාටිකාති වාතිආදිනා නසයන වුත්තානි. න

විෙප්කපෙබ්බානීති අධිට්ඨිතකා සතො පට්ඨාය න විකප්සපතබ්බානි. නව

අධම්මොනි දානානීති සඞ්ඝස්ස පරිණතං අඤ්ඤසඞ්ඝස්ස වා සචතියස්ස වා

පුග්ග ස්සවා පරිණාසමති, සචතියස්සපරිණතංඅඤ්ඤසචතියස්සවාසඞ්ඝස්ස

වා පුග්ග ස්ස වා පරිණාසමති, පුග්ග ස්ස පරිණතං අඤ්ඤපුග්ග ස්ස වා
සඞ්ඝස්ස වාසචතියස්සවාපරිණාසමතීතිඑවංවුත්තානි. 

නවපටිග්ගහපරිකභොගාතිඑසතසංසයවදානානං පටිග්ගහාචපරිසභොගාච. 

තීණි ධම්මොනි දානානීති සඞ්ඝස්ස නින්නං සඞ්ඝස්සසව සදති, සචතියස්ස

නින්නංසචතියස්සසව, පුග්ග ස්සනින්නං පුග්ග ස්සසවසදතීතිඉමානිතීණි.

පටිග්ගහපටිසභොගාපි සතසංසයව පටිග්ගහා ච පරිසභොගා ච. නව අධම්මො

සඤ්ඤත්තිකයොති අධම්මවාදිපුග්ගස ො, අධම්මවාදිසම්බහු ා, 

අධම්මවාදිසඞ්සඝොතිඑවංතීණිතිකානිසමෙක්ඛන්ධසක නිද්දිට්ඨානි. ධම්මො

සඤ්ඤත්තිකයොපි ධම්මවාදී පුග්ගස ොතිආදිනා නසයන තත්සෙව නිද්දිට්ඨා. 

අධම්මෙම්කම ද්කව නවොනි ඔවාදවග්ගස්ස පඨමසික්ඛාපදනිද්සදසස

පාචිත්තියවසසන වුත්තානි. ධම්මෙම්කම ද්කව නවොනි තත්සෙව
දුක්කටවසසනවුත්තානි. සසසංසබ්බත්ෙඋත්තානසමවාති. 

නවකවා වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දසෙවාරවණ්ණනා 

330. දසසකසු– දසආොෙවත්ථූනීතිනවසකසුවුත්තානිනව‘‘අට්ඨාසන

වා පන ආඝාසතො ජායතී’’ති ඉමිනා සද්ධිං දස සහොන්ති. ආොෙපටිවිනයාපි 

තත්ෙවුත්තානව‘‘අට්ඨාසනවාපනආඝාසතොජායති, තංකුසතත්ෙ බ්භාති

ආඝාතං පටිවිසනතී’’තිඉමිනාසද්ධිංදසසවදිතබ්බා. දස විනීෙවත්ථූනීතිදසහි

ආඝාතවත්ථූහි වි තිසඞ්ඛාතානි දස. දසවත්ථුො මච්ඡාදිට්ඨීති ‘‘නත්ථි

දින්න’’න්තිආදිවසසන සවදිතබ්බා, ‘‘අත්ථිදින්න’’න්තිආදිවසසන සම්මාදිට්ඨි, 
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‘‘සස්සසතොස ොසකො’’තිආදිනාවසසනපන අන්ෙග්ගාහිොදිට්ඨි සවදිතබ්බා. 

දස මච්ඡත්ොති මිච්ඡාදිට්ඨිආදසයො මිච්ඡාවිමුත්තිපරිසයොසානා, විපරීතා 

සම්මත්ො. සලාෙග්ගාහා සමෙක්ඛන්ධසක නිද්දිට්ඨා. 

දසහඞ්කගහි සමන්නාගකෙො භික්ඛු උබ්බාහිොය සම්මන්නිෙබ්කබොති

‘‘සී වා සහොතී’’තිආදිනා නසයන සමෙක්ඛන්ධසක වුත්සතහි දසහි. දස

ආදීනවා රාජන්කෙපුරප්පකවසකන  ාජසික්ඛාපසදනිද්දිට්ඨා. දස දානවත්ථූනීති
අන්නංපානංවත්ෙංයානංමා ාගන්ධංවිස පනංසසයයාවසෙං පදීසපයයං. 

දස රෙනානීති මුත්තාමණිසවළුරියාදීනි. දස පංසුකූලානීති සසොසානිකං, 

පාපණිකං, උන්දූ ක්ඛායිතං, උපචිකක්ඛායිතං, අග්ගිදඩ්ඪං, සගොඛායිතං, 

අජිකක්ඛායිතං, ථූපචීව ං, ආභිසසකියං, භතපටියාභතන්ති එසතසු

උපසම්පන්සනන උස්සුක්කං කාතබ්බං. දස චීවරධාරණාති ‘‘සබ්බනී කානි
චීව ානිධාස න්තී’’ති වුත්තවසසනදසාතිකුරුන්දියංවුත්තං.මහාඅට්ඨකොයං
පන ‘‘නවසු කප්පියචීවස සු උදකසාටිකං වා සඞ්කච්චිකං වා පක්ඛිපිත්වා
දසා’’තිවුත්තං. 

අවන්දනීයපුග්ගලා සසනාසනක්ඛන්ධසක නිද්දිට්ඨා. දසඅක්කෙොසවත්ථූනි 

ඔමසවාසද නිද්දිට්ඨානි. දස ආොරා සපසුඤ්ඤසික්ඛාපසද නිද්දිට්ඨා. දස

කසනාසනානීතිමඤ්සචො, පීඨං, භිසි, බිම්සබොහනං, චිමිලිකා, උත්ත ත්ෙ ණං, 

තට්ටිකා, චම්මඛණ්සඩො, නිසීදනං, තිණසන්ොස ො, පණ්ණසන්ොස ොති. දස

වරානි යාචිංසූති විසාඛා අට්ඨ, සුද්සධොදනමහා ාජා එකං, ජීවසකො එකං. 

යාගුආනිසංසා ච අෙප්පියමංසානි ච සභසජ්ජක්ඛන්ධසකනිද්දිට්ඨානි. සසසං 
සබ්බත්ෙඋත්තානසමවාති. 

දසකවා වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

එොදසෙවාරවණ්ණනා 

331. එකාදසසකසු – එොදසාතිපණ්ඩකාදසයොඑකාදස. එොදස පාදුොති

දස  තනමයා, එකා කට්ඨපාදුකා. තිණපාදුකමුඤ්ජපාදුකපබ්බජපාදුකාදසයො 

පනකට්ඨපාදුකසඞ්ගහසමවගච්ඡන්ති. එොදසපත්ොති තම්බස ොහමසයනවා

දාරුමසයන වා සද්ධිං දස  තනමයා. එොදස චීවරානීති සබ්බනී කාදීනි

එකාදස. යාවෙතියොති උක්ඛිත්තානුවත්තිකා භික්ඛුනී, සඞ්ඝාදිසසසා අට්ඨ, 

අරිට්සඨො, චණ්ඩකාළීති. එොදස අන්ෙරායිො නාම ‘‘නසි අනිමිත්තා’’ති

ආදසයො. එොදස චීවරානි අධිට්ඨාෙබ්බානීතිතිචීව ං, වස්සිකසාටිකා, නිසීදනං, 

පච්චත්ෙ ණං, කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදි, මුඛපුඤ්ඡනසචොළං, පරික්ඛා සචොළං, 

උදකසාටිකා, සඞ්කච්චිකාති. න විෙප්කපෙබ්බානීති එතාසනව

අධිට්ඨිතකා සතො පට්ඨාය න විකප්සපතබ්බානි. ගණ්ඨිො ච විධා ච



විනයපිටකෙ  පරිවාර-අට්ඨෙථා 

41 

පටුන 

සුත්තමසයන සද්ධිං එකාදස සහොන්ති, සත සබ්සබ ඛුද්දකක්ඛන්ධසක

නිද්දිට්ඨා. පථවිකයො පෙවිසික්ඛාපසද නිද්දිට්ඨා. නිස්සයපටිපස්සද්ධිකයො 

උපජ්ඣායම්හා පඤ්ච, ආචරියම්හා ඡ; එවං එකාදස. අවන්දියපුග්ගලා 

නග්සගන සද්ධිං එකාදස, සත සබ්සබ සසනාසනක්ඛන්ධසක නිද්දිට්ඨා. 

එොදස පරමානි පුබ්සබ වුත්සතසු චුද්දසසු එකාදසකවසසන සයොසජත්වා 

සවදිතබ්බානි. එොදස වරානීති මහාපජාපතියා යාචිතවස න සද්ධිං පුබ්සබ

වුත්තානිදස. එොදසසීමාකදොසාති‘‘අතිඛුද්දකංසීමං සම්මන්නන්තී’’තිආදිනා
නසයනකම්මවග්සගආගමිස්සන්ති. 

අක්කෙොසෙපරිභාසකෙ පුග්ගකල එොදසාදීනවා නාම ‘‘සයො සසො, 

භික්ඛසව, භික්ඛු අක්සකොසසකො පරිභාසසකො අරියූපවාදී, සබ්රහ්මචාරීනං 
අට්ඨානසමතං අනවකාසසො යං සසො එකාදසන්නං බයසනානං අඤ්ඤත ං

බයසනං න නිගච්සඡයය. කතසමසං එකාදසන්නං? අනධිගතං නාධිගච්ඡති, 

අධිගතාපරිහායති, සද්ධම්මස්සන සවොදායන්ති, සද්ධම්සමසුවාඅධිමානිසකො

සහොති, අනභි සතොවාබ්රහ්මචරියංච ති, අඤ්ඤත ංවාසංකිලිට්ඨංආපත්තිං

ආපජ්ජති, සික්ඛං වා පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති, ගාළ්හං වා ස ොගාතඞ්කං

ඵුසති, උම්මාදං වා පාපුණාති චිත්තක්සඛපං වා, සම්මූළ්සහො කා ං කස ොති, 

කායස්සසභදාප ම්ම ණාඅපායංදුග්ගතිංවිනිපාතංනි යංඋපපජ්ජතී’’ති (අ.

නි.11.6). එත්ෙච සද්ධම්කමොතිබුද්ධවචනං අධිප්සපතං. 

ආකසවිොයාතිආදිසතොපට්ඨායසසවිතාය. භාවිොයාතිනිප්ඵාදිතායවඩ්ඪිතාය 

වා. බහුලීෙොයාතිපුනප්පුනංකතාය. යානීෙොයාතිසුයුත්තයානසදිසාය

කතාය. වත්ථුෙොයාතියොපතිට්ඨාසහොති; එවංකතාය. අනුට්ඨිොයාතිඅනු

අනුපවත්තිතාය; නිච්චාධිට්ඨිතායාතිඅත්සෙො. පරිචිොයාතිසමන්තසතොචිතාය; 

සබ්බදිසාසුචිතායආචිතාය භාවිතායඅභිවඩ්ඪිතායාතිඅත්සෙො. සුසමාරද්ධායාති

සුට්ඨු සමා ද්ධාය; වසීභාවං උපනීතායාති අත්සෙො. න පාපෙං සුපිනන්ති 

පාපකසමව න පස්සති, භද්රකං පන වුඩ්ඪිකා ණභූතං පස්සති. කදවො

රක්ඛන්තීතිආ ක්ඛසදවතාධම්මිකං ක්ඛං පච්චුපට්ඨාසපන්ති. තුවටංචිත්ෙං

සමාධියතීති ඛිප්පං චිත්තං සමාධියති. උත්ෙරි අප්පටිවිජ්ඣන්කෙොති 

සමත්තාඣානසතො උත්තරිං අ හත්තං අසච්ඡිකස ොන්සතො සසසඛො වා
පුථුජ්ජසනො වා හුත්වා කා ං කස ොන්සතො බ්රහ්මස ොකූපසගො සහොති. සසසං
සබ්බත්ෙඋත්තානසමවාති. 

එකාදසකවා වණ්ණනාපරිසයොසානා 

එකුත්තරිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

උකපොසථාදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජනා 
332. ‘‘උසපොසෙකම්මස්ස සකො ආදී’’තිආදීනං පුච්ඡානං විස්සජ්ජසන 

සාමග්ගී ආදීති ‘‘උසපොසෙං කරිස්සාමා’’ති සීමං සසොසධත්වා ඡන්දපාරිසුද්ධිං

ආහරිත්වා සන්නිපතිතානං කායසාමග්ගී ආදි. කරියා මජ්කඣති පුබ්බකිච්චං

කත්වා පාතිසමොක්ඛඔසා ණකිරියා මජ්සඣ. නිට්ඨානං පරිකයොසානන්ති 

‘‘තත්ෙ සබ්සබසහව සමග්සගහි සම්සමොදමාසනහි අවිවදමාසනහි

සික්ඛිතබ්බ’’න්තිඉදං පාතිසමොක්ඛනිට්ඨානංපරිසයොසානං. පවාරණාෙම්මස්ස

සාමග්ගී ආදීති ‘‘පවා ණං කරිස්සාමා’’ති සීමං සසොසධත්වා ඡන්දපවා ණං

ආහරිත්වා සන්නිපතිතානංකායසාමග්ගීආදි. කරියාමජ්කඣති පවා ණාඤත්ති

ච පවා ණාකො ච මජ්සඣ, සඞ්ඝනවකස්ස ‘‘පස්සන්සතො පටිකරිස්සාමී’’ති 

වචනං පරිසයොසානං. තජ්ජනීයකම්මාදීසු වත්ථු නාම සයන වත්ථුනා

කම්මා සහො සහොති, තං වත්ථු. පුග්ගකලොති සයන තං වත්ථු කතං, සසො

පුග්ගස ො. ෙම්මවාචා පරිකයොසානන්ති ‘‘කතං සඞ්සඝන ඉත්ෙන්නාමස්ස

භික්ඛුසනො තජ්ජනීයකම්මං, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවසමතං
ධා යාමී’’ති එවං තස්සා තස්සා කම්මවාචාය අවසානවචනං පරිසයොසානං. 
සසසංසබ්බත්ෙඋත්තානසමවාති 

උසපොසොදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජනාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අත්ථවසපෙරණාවණ්ණනා 
334. අත්ෙවසපක සණ – දස අත්ථවකසතිආදීසු යං වත්තබ්බං තං 

පඨමපා ාජිකවණ්ණනායසමව වුත්තං. යං සඞ්ෙසුට්ඨු ෙං සඞ්ෙඵාසූතිආදීසු
උපරිමංඋපරිමංපදංසහට්ඨිමස්සසහට්ඨිමස්සපදස්ස අත්සෙො. 

අත්ථසෙං ධම්මසෙන්තිආදිම්හි පන යසදතං දසසු පසදසු එසකකං මූ ං
කත්වා දසක්ඛත්තුං සයොජනාය පදසතං වුත්තං. තත්ෙ පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස
පදස්සවසසනඅත්ෙසතංපුරිමස්සපුරිමස්සවසසනධම්මසතංසවදිතබ්බං. අෙ

වාසය දසඅත්ෙවසසපටිච්චතොගසතනසාවකානංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තං, 
සය පුබ්සබ පඨමපා ාජිකවණ්ණනායං ‘‘තත්ෙ සඞ්ඝසුට්ඨුතා නාම සඞ්ඝස්ස
සුට්ඨුභාසවො ‘සුට්ඨු සදවා’ති ආගතට්ඨාසන විය ‘සුට්ඨු භන්සත’ති

වචනසම්පටිච්ඡනභාසවො, සයො ච තොගතස්ස වචනං සම්පටිච්ඡති, තස්ස තං

දීඝ ත්තං හිතාය සුඛාය සහොති, තස්මා සඞ්ඝස්ස ‘සුට්ඨු භන්සත’ති මම
වචනසම්පටිච්ඡනත්ෙං පඤ්ඤසපස්සාමි අසම්පටිච්ඡසන ආදීනවං
සම්පටිච්ඡසන ච ආනිසංසං දස්සසත්වා න බ ක්කාස න අභිභවිත්වාති
එතමත්ෙං ආවිකස ොන්සතො ආහ – සඞ්ඝසුට්ඨුතායා’’ති එවමාදිනා නසයන 

වණ්ණිතා, සතසං ඉධ දසක්ඛත්තුං ආගතත්තා අත්ෙසතං
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තදත්ෙසජොතකානඤ්ච පදානං වසසන ධම්මසතං සවදිතබ්බං. ඉදානි

අත්ෙසජොතකානංනිරුත්තීනංවසසනනිරුත්තිසතං, ධම්මභූතානංනිරුත්තීනං

වසසන නිරුත්තිසතන්ති ද්සව නිරුත්තිසතානි, අත්ෙසසත ඤාණසතං, 

ධම්මසසත ඤාණසතං, ද්වීසු නිරුත්තිසසතසු ද්සව ඤාණසතානීති චත්තාරි 
ඤාණසතානිචසවදිතබ්බානි. 

‘‘අත්ෙසතංධම්මසතං, ද්සවනිරුත්තිසතානි; 

චත්තාරිඤාණසතානි, අත්ෙවසසපක සණ’’ති. 

ඉතිහියංවුත්තං, ඉදසමතංපටිච්චවුත්තන්ති. 

ඉතිසමන්තපාසාදිකායවිනයසංවණ්ණනාය 

මහාවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨමගාථාසඞ්ගණිෙං 

සත්ෙනගකරසුපඤ්ඤත්ෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

335. එෙංසං චීවරං ෙත්වාති එකස්මිං අංසකූසට චීව ං කත්වා; සාධුකං 

උත්ත ාසඞ්ගං කත්වාති අත්සෙො. පග්ගණ්හිත්වාන අඤ්ජලින්ති

දසනඛසසමොධානසමුජ්ජ ං අඤ්ජලිං උක්ඛිපිත්වා. ආසීසමානරූකපො වාති

පච්චාසීසමානරූසපො විය. කස්ස ත්වං ඉධ මාගකෙොති සකන කා සණන

කිමත්ෙංපත්ෙයමාසනොත්වංඉධආගසතො.සකොඑවමාහ? සම්මාසම්බුද්සධො.

කං එවමාහ? ආයස්මන්තං උපාලිං. ඉති ආයස්මා උපාලි භගවන්තං 
උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ද්වීසු විනසයසූ’’ති ඉමං ගාෙං පුච්ඡි. අෙස්ස භගවා
‘‘භද්දසකො සත උම්මඞ්සගො’’තිආදීනි වත්වා තං විස්සජ්සජසි. එස නසයො
සබ්බත්ෙ. ඉති ඉසම සබ්බපඤ්සහ බුද්ධකාස  උපාලිත්සෙස ො පුච්ඡි. භගවා
බයාකාසි. සඞ්ගීතිකාස  පන මහාකස්සපත්සෙස ො පුච්ඡි. උපාලිත්සෙස ො
බයාකාසි. 

තත්ෙ භද්දකෙො කෙ උම්මඞ්කගොති භද්දකා සත පඤ්හා; පඤ්හා හි

අවිජ්ජන්ධකා සතොඋම්මුජ්ජිත්වාඨිතත්තා ‘‘උම්මඞ්සගො’’ති වුච්චති. ෙග්ොති

කා ණත්සෙ නිපාසතො. යස්මා මං පුච්ඡසි, තස්මා සත අහමක්ඛිස්සන්ති

අත්සෙො. සම්පටිච්ඡනත්සෙ වා, ‘‘තග්ඝා’’ති හි ඉමිනා වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා

අක්ඛිස්සන්ති ආහ. ‘‘සමාදහිත්වා විසිබ්සබන්ති, සාමිසසන, සසිත්ෙක’’න්ති
ඉමානිතීණිසයවසික්ඛාපදානිභග්සගසුපඤ්ඤත්තානි. 
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චතුවිපත්තිවණ්ණනා 

336. යං ෙං පුච්ඡිම්හාතියං ත්වං අපුච්ඡිම්හා. අකත්ෙයීති අභාසි. කනොති

අම්හාකං. ෙංෙංබයාෙෙන්තියංයංපුට්ඨං, තං තසදවබයාකතං. අනඤ්ඤථාති
අඤ්ඤොඅකත්වාබයාකතං. 

කය දුට්ඨුල්ලා සා සීලවිපත්තීතිඑත්ෙ කිඤ්චාපිසී විපත්තිනාම පඤ්සහ

නත්ථි, අෙසඛොදුට්ඨුල් ං විස්සජ්සජතුකාමතාසයතංවුත්තං.චතූසුහිවිපත්තීසු

දුට්ඨුල් ං එකාය විපත්තියා සඞ්ගහිතං, අදුට්ඨුල් ං තීහි විපත්තීහි සඞ්ගහිතං.
තස්මා‘‘සයදුට්ඨුල් ාසා සී විපත්තී’’තිවත්වාතසමවවිත්ො සතොදස්සසතුං
‘‘පා ාජිකංසඞ්ඝාදිසසසසො සී විපත්තීතිවුච්චතී’’තිආහ. 

ඉදානි තිස්සන්නං විපත්තීනං වසසන අදුට්ඨුල් ං දස්සසතුං

‘‘ථුල් ච්චය’’න්තිආදිමාහ. තත්ෙ කයො චායං, අක්කෙොසති හසාධිප්පාකයොති
ඉදංදුබ්භාසිතස්සවත්ථුදස්සනත්ෙං වුත්තං. 

අබ්භාචික්ඛන්තීති‘‘තොහංභගවතා ධම්මංසදසිතංආජානාමී’’තිවදන්තා
අබ්භාචික්ඛන්ති. 

අයං සා ආජීවවිපත්තිසම්මොති අයං ඡහි සික්ඛාපසදහි සඞ්ගහිතා

ආජීවවිපත්ති නාම චතුත්ො විපත්ති සම්මතාති එත්තාවතා ‘‘අදුට්ඨුල් ’’න්ති
ඉදංවිස්සජ්ජිතංසහොති. 

ඉදානි ‘‘සය ච යාවතතියකා’’ති පඤ්හං විස්සජ්සජතුං 

‘‘එකාදසා’’තිආදිමාහ. 

කඡදනොදිවණ්ණනා 

337. යස්මා පන ‘‘සය ච යාවතතියකා’’ති අයං පඤ්සහො ‘‘එකාදස

යාවතතියකා’’ති එවං සඞ්ඛාවසසන විස්සජ්ජිසතො, තස්මා

සඞ්ඛානුසන්ධිවසසසනව ‘‘ෙති කඡදනොනී’’තිආදිසක අඤ්සඤ

අන්ත ාපඤ්සහපුච්ඡි. සතසං විස්සජ්ජනත්ෙං ‘‘ඡකඡදනොනී’’තිආදිවුත්තං.

තත්ෙ‘‘එකං සභදනකං, එකංඋද්දා නකං, සසොදසජානන්තිපඤ්ඤත්තා’’ති
ඉදසමව අපුබ්බං.සසසංමහාවග්සගවිභත්තසමව.යංපසනතංඅපුබ්බංතත්ෙ 

එෙං කභදනෙන්ති සූචිඝ ං. එෙං උද්දාලනෙන්ති තූස ොනද්ධමඤ්චපීඨං. 

කසොදසාති සසොළස. ජානන්ති පඤ්ඤත්ොති ‘‘ජාන’’න්ති එවං වත්වා

පඤ්ඤත්තා, සත එවංසවදිතබ්බා–‘‘ජානංසඞ්ඝිකං ාභංපරිණතං අත්තසනො 

පරිණාසමයය, ජානංපුබ්බුපගතංභික්ඛුංඅනුපඛජ්ජනිසජ්ජංකප්සපයය, ජානං 

සප්පාණකං උදකං තිණං වා මත්තිකං වා සිඤ්සචයය වා සිඤ්චාසපයය වා, 
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ජානං භික්ඛුනිපරිපාචිතං පිණ්ඩපාතං භුඤ්සජයය, ජානං ආසාදනාසපක්සඛො

භුත්තස්මිං පාචිත්තියං, ජානං සප්පාණකං උදකං පරිභුඤ්සජයය, ජානං

යොධම්මං නිහතාධික ණං, ජානං දුට්ඨුල් ං ආපත්තිං පටිච්ඡාසදයය, ජානං

ඌනවීසතිවස්සංපුග්ග ං උපසම්පාසදයය, ජානංසෙයයසත්සෙනසද්ධිං, ජානං

තොවාදිනා භික්ඛුනා අකතානුධම්සමන, ජානං තොනාසිතං සමණුද්සදසං, 

ජානං සඞ්ඝිකං  ාභං පරිණතං පුග්ග ස්ස පරිණාසමයය, ජානං පා ාජිකං

ධම්මං අජ්ඣාපන්නං භික්ඛුනිං සනව අත්තනා පටිසචොසදයය, ජානං සචොරිං

වජ්ඣං විදිතං අනපස ොසකත්වා, ජානං සභික්ඛුකං ආ ාමං අනාපුච්ඡා
පවිසසයයා’’ති. 

අසාධාරණාදිවණ්ණනා 

338. ඉදානි ‘‘සාධා ණං අසාධා ණ’’න්ති ඉමං පුරිමපඤ්හං

විස්සජ්සජන්සතො ‘‘වීසං ද්කව සොනී’’තිආදිමාහ. තත්ෙ භික්ඛුනීහි

අසාධා සණසු ඡ සඞ්ොදිකසසාති විස්සට්ඨි, කායසංසග්සගො, දුට්ඨුල් ං, 

අත්තකාම, කුටි, විහාස ොති. ද්කවඅනියකෙහිඅට්ඨාතිද්වීහි අනියසතහිසද්ධිං
අට්ඨඉසම. 

නිස්සග්ගියානිද්වාදසාති– 

සධොවනඤ්චපටිග්ගසහො, සකොසසයයසුද්ධද්සවභාගා; 

ඡබ්බස්සානිනිසීදනං, ද්සවස ොමාපඨසමොපත්සතො; 
වස්සිකාආ ඤ්ඤසකනචාති–ඉසමද්වාදස. 

ද්කවවීසතිඛුද්දොති– 

සකස ොභික්ඛුනීවග්සගො, ප ම්ප ඤ්චසභොජනං; 

අනතිරිත්තංඅභිහටං, පණීතඤ්චඅසච කං; 
ඌනංදුට්ඨුල් ඡාදනං. 

මාතුගාසමන සද්ධිඤ්ච, යාච අනික්ඛන්ත ාජසක; 

සන්තං භික්ඛුංඅනාපුච්ඡා, විකාස  ගාමප්පසවසනා. 

නිසීදසනචයාසික්ඛා, වස්සිකායාචසාටිකා; 

ද්වාවීසතිඉමාසික්ඛා, ඛුද්දසකසුපකාසිතාති. 

භික්ඛූහි අසාධා සණසුපි සඞ්ෙම්හා දස නිස්සකරති ‘‘සඞ්ඝම්හා

නිස්සාරීයතී’’ති එවං විභඞ්සග වුත්තා, මාතිකායං පන ‘‘නිස්සා ණීයං

සඞ්ඝාදිසසස’’න්තිඑවංආගතාදස. නිස්සග්ගියානිද්වාදසාතිභික්ඛුනිවිභඞ්සග
විභත්තානි නිස්සග්ගියාසනව. ඛුද්දකාපි තත්ෙ විභත්තඛුද්දකා එව. තො
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චත්තාස ො පාටිසදසනීයා, ඉති සතඤ්සචව තිංසඤ්ච සික්ඛා විභඞ්සග
භික්ඛුනීනං භික්ඛූහි අසාධා ණා. සසසං ඉමස්මිං
සාධා ණාසාධා ණවිස්සජ්ජසනඋත්තානසමව. 

ඉදානි විපත්තිසයො ච ‘‘සයහි සමසෙහි සම්මන්තී’’ති ඉදං පඤ්හං 

විස්සජ්සජන්සතො අට්කඨවපාරාජිොතිආදිමාහ.තත්ෙ දුරාසදාතිඉමිනාසතසං
සප්පටිභයතං දස්සසති. කණ්හසප්පාදසයො විය හි එසත දු ාසදා දුරූපගමනා

දු ාසජ්ජනා, ආපජ්ජියමානා මූ ච්සඡදාය සංවත්තන්ති. ොලවත්ථුසමූපමාති
සබ්බං තා ං උද්ධරිත්වා තා ස්ස වත්ථුමත්තක සණන සමූපමා. යො

වත්ථුමත්තකසතො තාස ො න පුන පාකතිසකො සහොති, එවං න පුන පාකතිකා
සහොන්ති. 

එවං සාධා ණං උපමං දස්සසත්වා පුන එසකකස්ස වුත්තං උපමං 

දස්සසන්සතො පණ්ඩුපලාකසොතිආදිමාහ. අවිරුළ්හී භවන්ති කෙති යො එසත

පණ්ඩුප ාසාදසයො පුනහරිතාදිභාසවන අවිරුළ්හිධම්මා සහොන්ති; එවං
පා ාජිකාපි පුන පකතිසී ාභාසවන අවිරුළ්හිධම්මා සහොන්තීති අත්සෙො.
එත්තාවතා‘‘විපත්තිසයොචසයහිසමසෙහිසම්මන්තී’’තිඑත්ෙඉමා තාවඅට්ඨ
පා ාජිකවිපත්තිසයොසකහිචිසමසෙහිනසම්මන්තීතිඑවං දස්සිතංසහොති.යා 

පනවිපත්තිසයොසම්මන්ති, තාදස්සසතුං කෙවීසති සඞ්ොදිකසසාතිආදිවුත්තං.

තත්ෙ තීහි සමකථහීති සබ්බසඞ්ගාහිකවචනසමතං. සඞ්ඝාදිසසසා හි ද්වීහි

සමසෙහිසම්මන්ති, න තිණවත්ො සකන.සසසාතීහිපිසම්මන්ති. 

ද්කවඋකපොසථාද්කවපවාරණාතිඉදං භික්ඛූනඤ්චභික්ඛුනීනඤ්චවසසන

වුත්තං. විභත්තිමත්තදස්සසනසනව සචතං වුත්තං, න සමසෙහි

වූපසමනවසසන. භික්ඛුඋසපොසසෙො, භික්ඛුනිඋසපොසසෙො, භික්ඛුපවා ණා, 

භික්ඛුනිපවා ණාති ඉමාපි හි චතස්සසො විභත්තිසයො; විභජනානීති අත්සෙො. 

චත්ොරි ෙම්මානීති අධම්සමනවග්ගාදීනි උසපොසෙකම්මානි. පඤ්කචව

උද්කදසාචතුකරොභවන්ති අනඤ්ඤථාතිභික්ඛූනංපඤ්චඋද්සදසාභික්ඛුනීනං

චතුස ො භවන්ති, අඤ්ඤො න භවන්ති; ඉමා අප ාපි විභත්තිසයො. 

ආපත්තික්ඛන්ධා ච භවන්ති සත්ෙ, අධිෙරණානි චත්ොරීති ඉමා පන

විභත්තිසයො සමසෙහි සම්මන්ති, තස්මා සත්ෙහි සමකථහීතිආදිමාහ. අෙ වා
‘‘ද්සවඋසපොසොද්සවපවා ණා චත්තාරිකම්මානිපඤ්සචවඋද්සදසාචතුස ො

භවන්ති, අනඤ්ඤො’’ති ඉමාපි චතස්සසො විභත්තිසයො නිස්සාය
‘‘නස්සන්සතසත විනස්සන්සතසත’’තිආදිනා නසයන යා ආපත්තිසයො 

ආපජ්ජන්ති, තා යස්මා වුත්තප්පකාස සහව සමසෙහි සම්මන්ති, තස්මා
තංමූ කානං ආපත්තීනං සමෙදස්සනත්ෙම්පි තා විභත්තිසයො වුත්තාති

සවදිතබ්බා. කච්චංඑකෙනාතිකිච්චාධික ණංඑසකනසමසෙනසම්මති. 
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පාරාජිොදිආපත්තිවණ්ණනා 

339. එවං පුච්ඡානුක්කසමන සබ්බපඤ්සහ විස්සජ්සජත්වා ඉදානි 

‘‘ආපත්තික්ඛන්ධා ච භවන්ති සත්තා’’ති එත්ෙ සඞ්ගහිතආපත්තික්ඛන්ධානං 

පච්සචකං නිබ්බචනමත්තං දස්සසන්සතො පාරාජිෙන්තිආදිමාහ. තත්ෙ 

පාරාජිෙන්ති ගාොය අයමත්සෙො – යදිදං පුග්ග ාපත්තිසික්ඛාපදපා ාජිසකසු 

ආපත්තිපාරාජිෙං නාම වුත්තං, තංආපජ්ජන්සතොපුග්ගස ොයස්මාප ාජිසතො

ප ාජයමාපන්සනො සද්ධම්මා චුසතො ප ද්සධො භට්සඨොනි ඞ්කසතො ච සහොති, 
අනිහසතතස්මිංපුග්ගස පුන උසපොසෙප්පවා ණාදිසභසදොසංවාසසොනත්ථි. 

කෙකනෙංඉතිවුච්චතීති සතනකා සණනඑතංආපත්තිපා ාජිකන්තිවුච්චති.

අයඤ්සහත්ෙ සඞ්සඛපත්සෙො – යස්මා ප ාජිසතො සහොති සතන, තස්මා එතං
පා ාජිකන්තිවුච්චති. 

දුතියගාොයපිබයඤ්ජනංඅනාදියිත්වාඅත්ෙමත්තසමවදස්සසතුං සඞ්කෙොව

කදති පරිවාසන්තිආදි වුත්තං. අයං පසනත්ෙ අත්සෙො – ඉමං ආපත්තිං
ආපජ්ජිත්වා වුට්ඨාතුකාමස්ස යං තං ආපත්තිවුට්ඨානං තස්ස ආදිම්හි සචව
පරිවාසදානත්ොය ආදිසතො සසසස මජ්සඣ මානත්තදානත්ොය

මූ ායපටිකස්සසනනවාසහ මානත්තදානත්ොය, අවසාසනඅබ්භානත්ොයච

සඞ්සඝො ඉච්ඡිතබ්සබො, න සහත්ෙ එකම්පි කම්මං විනා සඞ්සඝන සක්කා

කාතුන්ති සඞ්සඝො, ආදිම්හි සචව සසසස ච ඉච්ඡිතබ්සබො අස්සාති 

සඞ්ොදිකසකසො. 

තතියගාොය අනියකෙොනනියකෙොතියස්මාන නියසතො, තස්මාඅනියසතො

අයමාපත්තික්ඛන්සධොති අත්සෙො.කිංකා ණානනියසතොති? අකනෙංසිෙෙං 

පදං, යස්මා ඉදං සික්ඛාපදං අසනකංසසන කතන්ති අත්සෙො. කෙං

අසනකංසසන? තිණ්ණමඤ්ඤෙරං ඨානං, තිණ්ණං ධම්මානං අඤ්ඤතස න

කාස තබ්සබොති හි තත්ෙ වුත්තං, තස්මා ‘‘අනියසතො’’ති පවුච්චති, සසො

ආපත්තික්ඛන්සධො අනියසතොති වුච්චති. යො ච තිණ්ණං අඤ්ඤත ං ඨානං, 

එවංද්වින්නංධම්මානංඅඤ්ඤත ංඨානං යත්ෙවුත්තං, සසොපිඅනියසතොඑව. 

චතුත්ෙගාොය අච්චකයොකෙනසකමොනත්ථීති සදසනාගාමිනීසුඅච්චසයසු

සතන සසමො ථූස ො අච්චසයො නත්ථි, සතසනතං ඉති වුච්චති; ථූ ත්තා

අච්චයස්සඑතං ථුල්ලච්චයන්තිවුච්චතීති අත්සෙො. 

පඤ්චමගාොය නිස්සජ්ජිත්වාන කදකසති කෙකනෙන්ති නිස්සජ්ජිත්වා 

සදසසතබ්බසතො නිස්සග්ගියන්තිවුච්චතීතිඅත්සෙො. 
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ඡට්ඨගාොය පාකෙති කුසලං ධම්මන්ති සඤ්චිච්ච ආපජ්ජන්තස්ස

කුස ධම්මසඞ්ඛාතං කුස චිත්තං පාසතති, තස්මා පාසතති චිත්තන්ති 

පාචිත්තියං. යං පන චිත්තං පාසතති, තං යස්මා අරියමග්ගං අප ජ්ඣති, 

චිත්තසම්සමොහකා ණඤ්ච සහොති, තස්මා ‘‘අරියමග්ගං අප ජ්ඣති, 
චිත්තසම්සමොහනට්ඨාන’’න්තිචවුත්තං. 

පාටිසදසනීයගාොසු ‘‘ගා ය්හං ආවුසසො ධම්මං ආපජ්ජි’’න්ති 

වුත්තගා ය්හභාවකා ණදස්සනත්ෙසමව භික්ඛු අඤ්ඤාෙකෙො සන්කෙොතිආදි

වුත්තං.පටිසදසසතබ්බසතොපනසාආපත්ති පාටිකදසනීයාතිවුච්චති. 

දුක්කටගාොය අපරද්ධං විරද්ධඤ්ච ඛලිෙන්ති සබ්බසමතං ‘‘යඤ්ච
දුක්කට’’න්ති එත්ෙ වුත්තස්ස දුක්කටස්ස පරියායවචනං. යඤ්හි දුට්ඨු කතං

විරූපං වා කතං, තං දුක්ෙටං. තං පසනතං යො සත්ො ා වුත්තං; එවං

අකතත්තා අපරද්ධං, කුස ං වි ජ්ඣිත්වා පවත්තත්තා විරද්ධං, 

අරියවත්තපටිපදං අනාරුළ්හත්තා ඛලිෙං. යං මනුස්කසො ෙකරති ඉදං පනස්ස
ඔපම්මනිදස්සනං.තස්සත්සෙො–යොහියංස ොසකමනුස්සසො ආවිවායදිවා

 සහො පාපං කස ොති, තං දුක්කටන්ති පසවසදන්ති; එවමිදම්පි 

බුද්ධප්පටිකුට්සඨන ාමකභාසවනපාපං, තස්මාදුක්කටන්තිසවදිතබ්බං. 

දුබ්භාසිතගාොය දුබ්භාසිෙං දුරාභට්ඨන්තිදුට්ඨුආභට්ඨංභාසිතං පිතන්ති 

දුරාභට්ඨං. යං දු ාභට්ඨං, තං දුබ්භාසිෙන්ති අත්සෙො. කිඤ්ච භිසයයො? 

සංකලිට්ඨඤ්ච යං පදං, සංකිලිට්ඨං යස්මා තං පදං සහොතීති අත්සෙො. තො 

යඤ්චවිඤ්ඤූගරහන්ති, යස්මාචනං විඤ්ඤූග හන්තීතිඅත්සෙො. කෙකනෙං

ඉති වුච්චතීති සතන සංකිලිට්ඨභාසවන ච විඤ්ඤුග හසනනාපි ච එතං ඉති

වුච්චති; ‘‘දුබ්භාසිත’’න්තිඑවංවුච්චතීතිඅත්සෙො. 

සසඛියගාොය ‘‘ආදි සචතං ච ණඤ්චා’’තිආදිනා නසයන සසඛස්ස 

සන්තකභාවං දීසපති. තස්මා සසඛස්ස ඉදං කසඛියන්ති අයසමත්ෙ 
සඞ්සඛපත්සෙො. ඉදං ‘‘ගරුක හුකඤ්චාපී’’තිආදිපඤ්සහහි අසඞ්ගහිතස්ස
‘‘හන්ද වාකයං සුසණොම සත’’ති ඉමිනා පනආයාචනවචසනන සඞ්ගහිතස්ස
අත්ෙස්සදීපනත්ෙංවුත්තන්ති සවදිතබ්බං. 

ඡන්නමතිවස්සතීතිආදිම්හිපි එසසව නසයො. තත්ෙ ඡන්නමතිවස්සතීති
සගහංතාවතිණාදීහිඅච්ඡන්නං අතිවස්සති.ඉදංපනආපත්තිසඞ්ඛාතංසගහං

ඡන්නං අතිවස්සති; මූ ාපත්තිඤ්හි ඡාසදන්සතො අඤ්ඤං නවං ආපත්තිං

ආපජ්ජති. විවටං නාතිවස්සතීති සගහං තාව අවිවටං සුච්ඡන්නං නාතිවස්සති.

ඉදං පන ආපත්තිසඞ්ඛාතං සගහං විවටං නාතිවස්සති; මූ ාපත්තිඤ්හි
විව න්සතො සදසනාගාමිනිං සදසසත්වා වුට්ඨානගාමිනිසතො වුට්ඨහිත්වා



විනයපිටකෙ  පරිවාර-අට්ඨෙථා 
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පටුන 

සුද්ධන්සතපතිට්ඨාති.ආයතිංසංව න්සතො අඤ්ඤංආපත්තිංනාපජ්ජති. ෙස්මා

ඡන්නං විවකරථාති සතන කා සණන සදසනාගාමිනිං සදසසන්සතො

වුට්ඨානගාමිනිසතො ච වුට්ඨහන්සතො ඡන්නං විවස ෙ. එවං ෙංනාතිවස්සතීති
එවඤ්සචතංවිවටංනාතිවස්සතීති අත්සෙො. 

ගති මගානං පවනන්ති අජ්සඣොකාසස බයග්ඝාදීහි පරිපාතියමානානං

මිගානංපවනංරුක්ඛාදිගහනංඅ ඤ්ඤංගතිපටිස ණංසහොති, තංපත්වාසත

අස්සාසන්ති. එසතසනව නසයන ආොකසො පක්ඛීනං ගති. අවස්සං

උපගමනට්සඨන පන විභකවො ගති ධම්මානං, සබ්සබසම්පි සඞ්ඛතධම්මානං
විනාසසොව සතසං ගති. න හි සත විනාසං අගච්ඡන්තා ඨාතුං සක්සකොන්ති.

සුචි ම්පි ඨත්වා පන නිබ්බානං අරහකෙො ගති, ඛීණාසවස්ස අ හසතො
අනුපාදිසසසනිබ්බානධාතුඑකංසසනගතීති අත්සෙො. 

පඨමගාොසඞ්ගණිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අධිෙරණකභදං 

උක්කෙොටනකභදාදිවණ්ණනා 

340. අධික ණසභසද ඉකම දස උක්කෙොටාති අධික ණානං
උක්සකොසටත්වාපුනඅධික ණඋක්සකොසටනසමොනංඋක්සකොටං දස්සසතුං
‘‘විවාදාධික ණං උක්සකොසටන්සතො කති සමසෙ උක්සකොසටතී’’තිආදිමාහ.

තත්ෙ විවාදාධිෙරණං උක්කෙොකටන්කෙො ද්කව සමකථ උක්කෙොකටතීති 

සම්මුඛාවිනයඤ්ච සයභුයයසිකඤ්ච ඉසම ද්සව උක්සකොසටති, පටිසසසධති; 

පටික්සකොසතීති අත්සෙො. අනුවාදාධිෙරණං උක්කෙොකටන්කෙො චත්ොකරොති 

සම්මුඛාවිනයං, සතිවිනයං, අමූළ්හවිනයං, තස්සපාපියසිකන්තිඉසමචත්තාස ො

සමසෙ උක්සකොසටති. ආපත්ොධිෙරණං උක්කෙොකටන්කෙො ෙකයොති 

සම්මුඛාවිනයං, පටිඤ්ඤාතක ණං, තිණවත්ො කන්ති ඉසම තසයො සමසෙ

උක්සකොසටති. කච්චාධිෙරණංඋක්කෙොකටන්කෙොඑෙන්තිසම්මුඛාවිනයංඉමං
එකංසමෙං උක්සකොසටති. 

341. ෙති උක්කෙොටාතිආදිපුච්ඡානං විස්සජ්ජසන පන ද්වාදසසු

උක්සකොසටසු අෙෙං ෙම්මන්තිආදසයො තාව තසයො උක්සකොටා විසසසසතො

දුතිසය අනුවාදාධික සණ බ්භන්ති. අනිහෙංෙම්මන්තිආදසයොතසයොපඨසම 

විවාදාධික සණ  බ්භන්ති. අවිනිච්ඡිෙන්තිආදසයො තසයො තතිසය 

ආපත්තාධික සණ  බ්භන්ති. අවූපසන්ෙන්තිආදසයො තසයො චතුත්සෙ 

කිච්චාධික සණ  බ්භන්ති; අපිච ද්වාදසාපි ච එසකකස්මිං අධික සණ 
 බ්භන්තිසයව. 
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පටුන 

ෙත්ථජාෙෙං අධිෙරණං උක්කෙොකටතීති යස්මිං විහාස  ‘‘මය්හං ඉමිනා

පත්සතො ගහිසතො, චීව ං ගහිත’’න්තිආදිනා නසයන පත්තචීව ාදීනං අත්ොය

අධික ණං උප්පන්නං සහොති, තස්මිංසයව ච නං විහාස  ආවාසිකා

සන්නිපතිත්වා ‘‘අ ං ආවුසසො’’ති අත්තපච්චත්ථිසක සඤ්ඤාසපත්වා

පාළිමුත්තකවිනිච්ඡසයසනව වූපසසමන්ති, ඉදංතත්ෙජාතකංඅධික ණංනාම.

සයනාපි විනිච්ඡසයන සමිතං, සසොපි එසකො සමසෙොසයව. ඉමං
උක්සකොසටන්තස්සාපිපාචිත්තියං. 

ෙත්ථජාෙෙං වූපසන්ෙන්ති සසච පන තං අධික ණං සනවාසිකා

වූපසසමතුංනසක්සකොන්ති, අෙඤ්සඤොවිනයධස ොආගන්ත්වා‘‘කිංආවුසසො 

ඉමස්මිං විහාස උසපොසසෙොවාපවා ණාවාඨිතා’’තිපුච්ඡති, සතහි චතස්මිං
කා සණ කථිසත තං අධික ණං ඛන්ධකසතො ච පරිවා සතො ච සුත්සතන

විනිච්ඡිනිත්වා වූපසසමති, ඉදංතත්ෙජාතකංවූපසන්තංනාමඅධික ණං.එතං
උක්සකොසටන්තස්සාපි පාචිත්තියසමව. 

අන්ෙරාමග්කගති සත අත්තපච්චත්ථිකා ‘‘න මයං එතස්ස විනිච්ඡසය

තිට්ඨාම, නායං විනසය කුසස ො, අසුකස්මිං නාම ගාසම විනයධ ා සෙ ා

වසන්ති, තත්ෙ ගන්ත්වා විනිච්ඡිනිස්සාමා’’ති ගච්ඡන්තා අන්ත ාමග්සගසයව

කා ණංසල් ක්සඛත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤංවාසඤ්ඤාසපන්ති, අඤ්සඤවාසත

භික්ඛූ නිජ්ඣාසපන්ති, ඉදම්පි වූපසන්තසමව සහොති. එවං වූපසන්තං

අන්ත ාමග්සගඅධික ණංඋක්සකොසටතිසයො, තස්සාපි පාචිත්තියසමව. 

අන්ෙරාමග්කග වූපසන්ෙන්ති න සහව සඛො පන අඤ්ඤමඤ්ඤං

සඤ්ඤත්තියාවාසභාගභික්ඛුනිජ්ඣාපසනනවාවූපසන්තංසහොති; අපිචසඛො 
පටිපෙංආගච්ඡන්සතොඑසකොවිනයධස ොදිස්වා ‘‘කත්ෙආවුසසොගච්ඡො’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘අසුකං නාම ගාමං, ඉමිනා නාම කා සණනා’’ති වුත්සත ‘‘අ ං, 

ආවුසසො, කිංතත්ෙ ගසතනා’’තිතත්සෙවධම්සමනවිනසයනතංඅධික ණං

වූපසසමති, ඉදං අන්ත ාමග්සග වූපසන්තංනාම. එතං උක්සකොසටන්තස්සාපි
පාචිත්තියසමව. 

ෙත්ථ ගෙන්ති සසච පන ‘‘අ ං, ආවුසසො, කිං තත්ෙ ගසතනා’’ති
වුච්චමානාපි‘‘මයංතත්සෙවගන්ත්වාවිනිච්ඡයංපාසපස්සාමා’’ති විනයධ ස්ස

වචනං අනාදියිත්වා ගච්ඡන්තිසයව, ගන්ත්වා සභාගානං භික්ඛූනං එතමත්ෙං 

ආස ොසචන්ති. සභාගා භික්ඛූ ‘‘අ ං, ආවුසසො, සඞ්ඝසන්නිපාතං නාම

ගරුක’’න්ති තත්සෙව නිසීදාසපත්වා විනිච්ඡිනිත්වා සඤ්ඤාසපන්ති, ඉදම්පි
වූපසන්තසමව සහොති. එවං වූපසන්තං තත්ෙ ගතං අධික ණං උක්සකොසටති

සයො, තස්සාපිපාචිත්තියසමව. 
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පටුන 

ෙත්ථ ගෙංවූපසන්ෙන්තිනසහවසඛොපනසභාගභික්ඛූනංසඤ්ඤත්තියා 

වූපසන්තංසහොති; අපිචසඛොසඞ්ඝංසන්නිපාසතත්වාආස ොචිතංසඞ්ඝමජ්සඣ

විනයධ ා වූපසසමන්ති, ඉදං තත්ෙ ගතං වූපසන්තං නාම. එතං
උක්සකොසටන්තස්සාපි පාචිත්තියසමව. 

සතිවිනයන්ති ඛීණාසවස්ස දින්නං සතිවිනයං උක්සකොසටති, 
පාචිත්තියසමව. උම්මත්තකස්ස දින්සන අමූළ්හවිනසය පාපුස්සන්නස්ස
දින්නායතස්සපාපියසිකායපිඑසසවනසයො. 

තිණවත්ථාරෙං උක්කෙොකටතීති සඞ්සඝන තිණවත්ො කසමසෙන

වූපසමිසතඅධික සණ ‘‘ආපත්තිනාමඑකංභික්ඛුංඋපසඞ්කමිත්වාඋක්කුටිකං

නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගසහත්වා සදසියමානා වුට්ඨාති, යං පසනතං

නිද්දායන්තස්සාපි ආපත්තිවුට්ඨානං නාම, එතං මය්හං න ඛමතී’’ති එවං

වදන්සතොපිතිණවත්ො කංඋක්සකොසටතිනාම, තස්සාපි පාචිත්තියසමව. 

ඡන්දාගතිං ගච්ඡන්කෙො අධිෙරණං උක්කෙොකටතීති විනයධස ො හුත්වා
අත්තසනො උපජ්ඣායාදීනං අත්ොය ‘‘අධම්මං ධම්සමො’’තිආදීනි දීසපත්වා
පුබ්සබ විනිච්ඡිතං අධික ණං ද්වාදසසු උක්සකොසටසු සයන සකනචි
උක්සකොසටන්සතො ඡන්දාගතිං ගච්ඡන්සතො අධික ණං උක්සකොසටති නාම.
ද්වීසුපනඅත්තපච්චත්ථිසකසුඑකස්මිං‘‘අනත්ෙංසම අචරී’’තිආදිනානසයන

සමුප්පන්නාඝාසතො, තස්සප ාජයංආස ොපනත්ෙං‘‘අධම්මං ධම්සමො’’තිආදීනි
දීසපත්වාපුබ්සබවිනිච්ඡිතංඅධික ණංද්වාදසසුඋක්සකොසටසුසයන සකනචි
උක්සකොසටන්සතො සදොසාගතිං ගච්ඡන්සතො අධික ණං උක්සකොසටති නාම.
මන්සදොපනසමොමූසහො සමොමූහත්තාඑව‘‘අධම්මංධම්සමො’’තිආදීනිදීසපත්වා
වුත්තනසයසනව උක්සකොසටන්සතො සමොහාගතිං ගච්ඡන්සතො අධික ණං
උක්සකොසටති නාම. සසච පන ද්වීසු අත්තපච්චත්ථිසකසු එසකො විසමානි
කායකම්මාදීනි ගහනමිච්ඡාදිට්ඨිං බ වන්සත ච පක්ඛන්තරිසය අභිඤ්ඤාසත 

භික්ඛූනිස්සිතත්තාවිසමනිස්සිසතොගහනනිස්සිසතොබ වනිස්සිසතොචසහොති, 

තස්ස භසයන ‘‘අයං සම ජීවිතන්ත ායං වා බ්රහ්මචරියන්ත ායං වා
කස යයා’’ති ‘‘අධම්මං ධම්සමො’’තිආදීනි දීසපත්වා වුත්තනසයසනව
උක්සකොසටන්සතොභයාගතිංගච්ඡන්සතොඅධික ණං උක්සකොසටතිනාම. 

ෙදහුපසම්පන්කනොති එසකො සාමසණස ො බයත්සතො සහොති බහුස්සුසතො, 

සසො විනිච්ඡසය ප ාජයං පත්වා මඞ්කුභූසත භික්ඛූ දිස්වා පුච්ඡති ‘‘කස්මා

මඞ්කුභූතාත්ො’’ති? සත තස්ස තං අධික ණං ආස ොසචන්ති. සසො සත එවං

වසදති ‘‘සහොතු, භන්සත, මං උපසම්පාසදෙ, අහං තං අධික ණං

වූපසසමස්සාමී’’ති. සතතංඋපසම්පාසදන්ති.සසොදුතියදිවසසසභරිංපහරිත්වා
සඞ්ඝං සන්නිපාසතති. තසතො භික්ඛූහි ‘‘සකන සඞ්සඝො සන්නිපාතිසතො’’ති
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වුත්සත ‘‘මයා’’ති වදති. ‘‘කස්මා සන්නිපාතිසතො’’ති? ‘‘හිසයයො අධික ණං

දුබ්බිනිච්ඡිතං, තමහං විනිච්ඡිනිස්සාමී’’ති.‘‘ත්වංපනහිසයයොකුහිංගසතො’’ති? 

‘‘අනුපසම්පන්සනොම්හි, භන්සත, අජ්ජ පන උපසම්පන්සනොම්හී’’ති. සසො

වත්තබ්සබො ‘‘ඉදං ආවුසසො තුම්හාදිසානං භගවතා සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, 

‘තදහුපසම්පන්සනො උක්සකොසටති, උක්සකොටනකං පාචිත්තිය’න්ති, ගච්ඡ
ආපත්තිංසදසසහී’’ති.ආගන්තුසකපිඑසසව නසයො. 

ොරකෙොතිඑකංසඞ්සඝනසද්ධිංඅධික ණං විනිච්ඡිනිත්වාපරිසවණගතං

ප ාජිතාභික්ඛූවදන්ති‘‘කිස්ස, භන්සත, තුම්සහහි එවංවිනිච්ඡිතංඅධික ණං, 
නනුඑවංවිනිච්ඡිනිතබ්බ’’න්ති.සසො ‘‘කස්මාපඨමංසයව එවංනවදිත්ො’’ති

තං අධික ණං උක්සකොසටති. එවං සයො කා සකො උක්සකොසටති, තස්සාපි

උක්සකොටනකංපාචිත්තියං. ඡන්දදායකෙොති එසකොඅධික ණවිනිච්ඡසයඡන්දං
දත්වා සභාසග භික්ඛූ ප ාජයං පත්වාආගසතමඞ්කුභූසත දිස්වා ‘‘ස්සව දානි
අහං විනිච්ඡිනිස්සාමී’’ති සඞ්ඝං සන්නිපාසතත්වා ‘‘කස්මා සන්නිපාසතසී’’ති

වුත්සත ‘‘හිසයයො අධික ණං දුබ්බිනිච්ඡිතං, තමහං අජ්ජ විනිච්ඡිනිස්සාමී’’ති.
‘‘හිසයයොපනත්වංකත්ෙගසතො’’ති. ‘‘ඡන්දං දත්වා නිසින්සනොම්හී’’ති.සසො

වත්තබ්සබො ‘‘ඉදං ආවුසසො තුම්හාදිසානං භගවතා සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, 

‘ඡන්දදායසකොඋක්සකොසටති, උක්සකොටනකංපාචිත්තිය’න්ති, ගච්ඡආපත්තිං 
සදසසහී’’ති. 

අධිෙරණනිදානාදිවණ්ණනා 

342. විවාදාධිෙරණං කංනිදානන්තිආදීසු කිං නිදානමස්සාති කංනිදානං. 

සකොසමුදසයොඅස්සාති කංසමුදයං. කාජාතිඅස්සාති කංජාතිෙං. සකොපභසවො

අස්සාති කංපභවං. සකො සම්භාස ො අස්සාති කංසම්භාරං. කිං සමුට්ඨානං

අස්සාති කංසමුට්ඨානං. සබ්බාසනතානිකා ණසවවචනානිසයව. 

විවාදනිදානන්තිආදීසුපි අට්ඨා සසභදක වත්ථුසඞ්ඛාසතො විවාසදො

නිදානසමතස්සාති විවාදනිදානං. විවාදංනිස්සායඋප්පජ්ජනකවිවාදවසසසනතං

වුත්තං. අනුවාසදො නිදානං අස්සාති අනුවාදනිදානං. ඉදම්පි අනුවාදං නිස්සාය

උප්පජ්ජනකඅනුවාදවසසනවුත්තං.ආපත්තිනිදානං අස්සාති ආපත්තිනිදානං. 
ආපත්තාධික ණපච්චයා චතස්සසො ආපත්තිසයො ආපජ්ජතීති එවං ආපත්තිං
නිස්සාය උප්පජ්ජනකආපත්තිවසසසනතං වුත්තං. කිච්චයං නිදානමස්සාති 

කච්චයනිදානං; චතුබ්බිධං සඞ්ඝකම්මං කා ණමස්සාති අත්සෙො.
උක්ඛිත්තානුවත්තිකාය භික්ඛුනියා යාවතතියං සමනුභාසනාදීනං කිච්චං
නිස්සාය උප්පජ්ජනකකිච්චානං වසසසනතං වුත්තං. අයං චතුන්නම්පි 
අධික ණානං විස්සජ්ජනපක්සඛ එකපදසයොජනා. එසතනානුසාස න
සබ්බපදානිසයොසජතබ්බානි. 
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දුතියපුච්ඡාය කහතුනිදානන්තිආදිම්හි විස්සජ්ජසන නවන්නං 
කුස ාකුස ාබයාකතසහතූනං වසසන සහතුනිදානාදිතා සවදිතබ්බා.
තතියපුච්ඡාය විස්සජ්ජසන බයඤ්ජනමත්තං නානං. සහතුසයව හි එත්ෙ
පච්චසයොතිවුත්සතො. 

343. මූ පුච්ඡායවිස්සජ්ජසන ද්වාදසමූලානීති සකොධඋපනාහයුගළකාදීනි

ඡ විවාදාමූ ානි, ස ොභසදොසසමොහා තසයො, අස ොභාසදොසාසමොහා තසයොති

ඉමානි අජ්ඣත්තසන්තානප්පවත්තානිද්වාදසමූ ානි. චුද්දස මූලානීතිතාසනව

ද්වාදස කායවාචාහි සද්ධිං චුද්දස සහොන්ති. ඡ මූලානීති කායාදීනි ඡ
සමුට්ඨානානි. 

සමුට්ඨානපුච්ඡාය විස්සජ්ජසන අට්ඨාරස කභදෙරවත්ථූනි සමුට්ඨානානි, 

තඤ්හිඑසතසුඅට්ඨා සසුසභදක වත්ථූසු සමුට්ඨාති, එසතහිවාකා ණභූසතහි
සමුට්ඨාති.සතනස්සසතානිසමුට්ඨානානි වුච්චන්ති.එසනසයොසබ්බත්ෙ. 

344. විවාදාධිෙරණං ආපත්තීතිආදිසභසද එකෙන අධිෙරකණන 

කච්චාධිෙරකණනාතිඉදංසයනඅධික සණනසම්මන්ති, තංදස්සසතුංවුත්තං, 
න පසනතානි එකංසසතො කිච්චාධික සණසනව සම්මන්ති. න හි පුග්ග ස්ස
සන්තිසක සදසසන්තස්සකිච්චාධික ණංනාමඅත්ථි. 

නෙෙකමනසමකථනාතිසාවසසසාපත්තිවියන සම්මති.නහිසක්කාසා

සදසසතුං, නතසතොවුට්ඨායසුද්ධන්සතපතිට්ඨාතුං. 

348. විවාදාධිෙරණං කහොති අනුවාදාධිෙරණන්තිආදි නසයො
උත්තාසනොසයව. 

349. තසතො ප ං යත්ථසතිවිනකයොතිආදිකාසම්මුඛාවිනයං අමුඤ්චිත්වාඡ

යමකපුච්ඡාවුත්තා, තාසංවිස්සජ්ජසනසනවඅත්සෙොපකාසිසතො. 

351. සංසට්ඨාදිපුච්ඡානං විස්සජ්ජසන සංසට්ඨාති 
සතිවිනයකම්මවාචාක්ඛණස්මිංසයව ද්වින්නම්පි සමොනං සිද්ධත්තා

සම්මුඛාවිනසයොති වාසතිවිනසයොතිවාඉසමධම්මාසංසට්ඨා, සනොවිසංසට්ඨා.
යස්මාපනකදලික්ඛන්සධ පත්තවට්ටීනංවියනසක්කාසතසංවිනිබ්භුජිත්වා

නානාක ණං දස්සසතුං, සතන වුත්තං ‘‘න ච  බ්භා ඉසමසං ධම්මානං
විනිබ්භුජිත්වා විනිබ්භුජිත්වා නානාක ණං පඤ්ඤාසපතු’’න්ති. එස නසයො
සබ්බත්ෙ. 
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පටුන 

සත්ෙසමථනිදානවණ්ණනා 

352. කංනිදාකනොති පුච්ඡාවිස්සජ්ජසන නිදානං නිදානමස්සාති 

නිදානනිදාකනො. තත්ෙ සඞ්ඝසම්මුඛතා, ධම්මසම්මුඛතා, විනයසම්මුඛතා, 
පුග්ග සම්මුඛතාති ඉදං සම්මුඛාවිනයස්ස නිදානං. සතිසවපුල් පත්සතො 
ඛීණාසසවො  ද්ධුපවාසදො සතිවිනයස්ස නිදානං. උම්මත්තසකො භික්ඛු

අමූළ්හවිනයස්ස නිදානං. සයො ච සදසසති, යස්ස ච සදසසති, උභින්නං
සම්මුඛීභාසවො පටිඤ්ඤාතක ණස්ස නිදානං. භණ්ඩනජාතානං අධික ණං
වූපසසමතුං අසක්කුසණයයතා සයභුයයසිකාය නිදානං. පාපුස්සන්සනො
පුග්ගස ො තස්සපාපියසිකාය නිදානං. භණ්ඩනජාතානං බහු 

අස්සාමණකඅජ්ඣාචාස ො තිණවත්ො කස්ස නිදානං. කහතුපච්චයවාරා 
වුත්තනයාඑව. 

353. මූ පුච්ඡාය විස්සජ්ජනං උත්තානසමව. සමුට්ඨානපුච්ඡාය කිඤ්චාපි 

‘‘සත්තන්නං සමොනං කතසම ඡත්තිංස සමුට්ඨානා’’ති වුත්තං, 
සම්මුඛාවිනයස්ස පන කම්මසඞ්ගහාභාසවන සමුට්ඨානාභාවසතො ඡන්නංසයව

සමොනං ඡ සමුට්ඨානානි විභත්තානි. තත්ෙ ෙම්මස්ස කරියාති ඤත්ති 

සවදිතබ්බා. ෙරණන්ති තස්සාසයව ඤත්තියා ඨසපතබ්බකාස  ඨපනං. 

උපගමනන්ති සයං උපගමනං; අත්තනාසයව තස්ස කම්මස්ස ක ණන්ති

අත්සෙො. අජ්ඣුපගමනන්ති අජ්සඣසනුපගමනං; අඤ්ඤං සද්ධිවිහාරිකාදිකං

‘‘ඉදංකම්මංකස ොහී’’තිඅජ්සඣසනන්තිඅත්සෙො. අධිවාසනාති‘‘රුච්චතිසම

එතං, කස ොතු සඞ්සඝො’’ති එවං අධිවාසනා; ඡන්දදානන්ති අත්සෙො. 

අප්පටික්කෙොසනාති ‘‘න සමතං ඛමති, මා එවං කස ොො’’ති අප්පටිසසධනා.
ඉතිඡන්නංඡක්කානංවසසනඡත්තිංසසමුට්ඨානා සවදිතබ්බා. 

සත්ෙසමථනානාත්ථාදිවණ්ණනා 

354. නානාත්ෙපුච්ඡාවිස්සජ්ජනං උත්තානසමව. 

අධික ණපුච්ඡාවිස්සජ්ජසන අයං විවාකදො කනො අධිෙරණන්ති අයං 

මාතාපුත්තාදීනං විවාසදො විරුද්ධවාදත්තා විවාසදොනාම සහොති, සමසෙහි පන
අධික ණීයතාය අභාවසතොඅධික ණංනසහොති.අනුවාදාදීසුපිඑසසවනසයො.
සසසංසබ්බත්ෙඋත්තානසමවාති. 

අධික ණසභදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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දුතියගාථාසඞ්ගණිෙං 

කචොදනාදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජනාවණ්ණනා 

359. දුතියගාොසඞ්ගණියං කචොදනාති වත්ථුඤ්ච ආපත්තිඤ්ච දස්සසත්වා

සචොදනා. සාරණාති සදොසසා ණා. සඞ්කෙො කමත්ථායාති සඞ්ඝසන්නිපාසතො

කිමත්ොය. මතිෙම්මංපනකස්සොරණාති මතිකම්මංවුච්චතිමන්තග්ගහණං; 
තංකිස්සකා ණාතිඅත්සෙො. 

කචොදනාසාරණත්ථායාතිවුත්තප්පකා ා සචොදනා, සතනචුදිතකපුග්ගස න

සචොදකසදොසසා ණත්ොය. නිග්ගහත්ථාය සාරණාති සදොසසා ණා පන තස්ස

පුග්ග ස්ස නිග්ගහත්ොය. සඞ්කෙො පරිග්ගහත්ථායාති තත්ෙ සන්නිපතිසතො

සඞ්සඝො විනිච්ඡයපරිග්ගහණත්ොය; ධම්මාධම්මං තු නත්ොය

සුවිනිච්ඡිතදුබ්බිනිච්ඡිතං ජානනත්ොයාති අත්සෙො. මතිෙම්මං පන

පාටිකයක්ෙන්ති සුත්තන්තිකත්සෙ ානඤ්ච විනයධ ත්සෙ ානඤ්ච
මන්තග්ගහණං පාසටක්කංපාසටක්කංවිනිච්ඡයසන්නිට්ඨාපනත්ෙං. 

මා කඛො පටිෙන්ති චුදිතසක වා සචොදසක වා සකොපං මා ජනයි. සකච

අනුවිජ්ජකෙො තුවන්ති සසච ත්වං සඞ්ඝමජ්සඣ ඔතිණ්ණං අධික ණං
විනිච්ඡිතුංනිසින්සනොවිනයධස ො. 

විග්ගාහිෙන්ති‘‘නත්වංඉමං ධම්මවිනයංආජානාසී’’තිආදිනයප්පවත්තං. 

අනත්ථසංහිෙන්ති යා අනත්ෙං ජනයති, පරිසං සඛොසභත්වා උට්ඨාසපති, 

එවරූපිං කෙං මා අභණි. සුත්කෙ විනකය වාතිආදීසු සුත්ෙං නාම 

උභසතොවිභඞ්සගො. විනකයො නාම ඛන්ධසකො. අනුකලොකමො නාම පරිවාස ො. 

පඤ්ඤත්ෙං නාම සක ං විනයපිටකං. අනුකලොමෙං නාම චත්තාස ො
මහාපසදසා. 

අනුකයොගවත්ෙං නිසාමයාති අනුයුඤ්ජනවත්තං නිසාසමහි. කුසකලන 

බුද්ධිමො ෙෙන්ති සඡසකන පණ්ඩිසතන ඤාණපා මිප්පත්සතන භගවතා

නීහරිත්වා ඨපිතං. සුවුත්ෙන්ති සුපඤ්ඤාපිතං. සික්ඛාපදානුකලොමෙන්ති

සික්ඛාපදානං අනුස ොමං. අයං තාව පදත්සෙො, අයං පසනත්ෙ

සාධිප්පායසඞ්සඛපවණ්ණනා–‘‘සසචත්වංඅනුවිජ්ජසකො, මාසහසාභණි, මා 
අනත්ෙසංහිතං විග්ගාහිකකෙං භණි. යං පන කුසස න බුද්ධිමතා 
ස ොකනාසෙන එසතසු සුත්තාදීසු අනුසයොගවත්තං කෙං සුපඤ්ඤත්තං

සබ්බසික්ඛාපදානං අනුස ොමං, තං නිසාමය තං උපධාස හී’’ති. ගතිං න

නාකසන්කෙො සම්පරායිෙන්ති අත්තසනො සම්ප ාසය සුගතිනිබ්බත්තිං
අනාසසන්සතො අනුසයොගවත්තං නිසාමය. සයො හි තං අනිසාසමත්වා

අනුයුඤ්ජති, සසො සම්ප ායිකං අත්තසනො ගතිං නාසසති, තස්මා ත්වං
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අනාසසන්සතො නිසාමයාති අත්සෙො. ඉදානි තං අනුසයොගවත්තං දස්සසතුං 

හිකෙසීතිආදිමාහ.තත්ෙ හිකෙසීතිහිතංඑසන්සතොගසවසන්සතො; සමත්තඤ්ච 

සමත්තාපුබ්බභාගඤ්ච උපට්ඨසපත්වාති අත්සෙො. ොකලනාති 

යුත්තපත්තකාස න; අජ්සඣසිතකාස සයව තව භාස  කසත අනුයුඤ්ජාති
අත්සෙො. 

සහසා කවොහාරං මා පධාකරසීති සයො එසතසං සහසා සවොහාස ො සහොති, 

සහසාභාසිතං, තංමාපධාස සි, මාගණ්හිත්ෙ. 

පටිඤ්ඤානුසන්ධිකෙන ොරකයති එත්ෙ අනුසන්ධිෙන්ති කොනුසන්ධි

වුච්චති, තස්මා පටිඤ්ඤානුසන්ධිනා කා සය; කොනුසන්ධිං සල් ක්සඛත්වා
පටිඤ්ඤාය කා සයති අත්සෙො. අෙ වා පටිඤ්ඤාය ච අනුසන්ධිසතන ච

කා සය,  ජ්ජිං පටිඤ්ඤාය කා සය; අ ජ්ජිං වත්තානුසන්ධිනාති අත්සෙො.

තස්මාඑව පටිඤ්ඤාලජ්ජීසූති ගාෙමාහ.තත්ෙ වත්ොනුසන්ධිකෙනොරකයති

වත්තානුසන්ධිනා කා සය, යාඅස්සවත්සතනසද්ධිංපටිඤ්ඤාසන්ධියති, තාය
පටිඤ්ඤායකා සයති අත්සෙො. 

සඤ්චිච්චාති ජානන්සතො ආපජ්ජති. පරිගූහතීති නිගූහති න සදසසති න
වුට්ඨාති. 

සාඅහම්පිජානාමීතියංතුම්සහහි වුත්තං, තංසච්චං, අහම්පිනංඑවසමව

ජානාමි. අඤ්ඤඤ්ච ොහන්තිඅඤ්ඤඤ්චතංඅහංපුච්ඡාමි. 

පුබ්බාපරං න ජානාතීති පුස කථිතඤ්ච පච්ඡාකථිතඤ්ච න ජානාති. 

අකෙොවිකදොති තස්මිං පුබ්බාපස  අකුසස ො. අනුසන්ධිවචනපථං න ජානාතීති
කොනුසන්ධිවචනං විනිච්ඡයානුසන්ධිවචනඤ්චනජානාති. 

සීලවිපත්තියා කචොකදතීති ද්වීහි ආපත්තික්ඛන්සධහි සචොසදති. 

ආචාරදිට්ඨියාති ආචා විපත්තියා සචව දිට්ඨිවිපත්තියා ච. ආචා විපත්තියා

සචොසදන්සතො පඤ්චහාපත්තික්ඛන්සධහි සචොසදති, දිට්ඨිවිපත්තියා
සචොසදන්සතො මිච්ඡාදිට්ඨියා සචව අන්තග්ගාහිකදිට්ඨියා ච සචොසදති. 

ආජීකවනපි කචොකදතීති ආජීවසහතුපඤ්ඤත්සතහි ඡහි සික්ඛාපසදහි සචොසදති.
සසසංසබ්බත්ෙඋත්තානසමවාති. 

දුතියගාොසඞ්ගණිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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කචොදනාෙණ්ඩං 

අනුවිජ්ජෙකච්චවණ්ණනා 

360-361. ඉදානි එවංඋප්පන්නායසචොදනායවිනයධස න කත්තබ්බකිච්චං

දස්සසතුං අනුවිජ්ජකෙනාතිආදි ආ ද්ධං. තත්ෙ දිට්ඨං දිට්කඨනාති ගාොය
අයමත්සෙො–එසකසනසකො මාතුගාසමනසද්ධිංඑකට්ඨානසතොනික්ඛමන්සතො

වා පවිසන්සතො වා දිට්සඨො, සසො තං පා ාජිසකන සචොසදති, ඉතස ො තස්ස

දස්සනං අනුජානාති. තං පන දස්සනං පටිච්ච පා ාජිකං න උසපති, න

පටිජානාති. එවසමත්ෙ යං සතන දිට්ඨං, තං තස්ස ‘‘දිට්සඨො මයා’’ති ඉමිනා 
දිට්ඨවචසනන සසමති. යස්මා පන ඉතස ො තං දස්සනං පටිච්ච සදොසං න

පටිජානාති, තස්මා අසුද්ධපරිසඞ්කිසතොසහොති; අමූ කපරිසඞ්කිසතොතිඅත්සෙො.
තස්ස පුග්ග ස්ස ‘‘සුද්සධො අහ’’න්ති පටිඤ්ඤාය සතන සද්ධිං උසපොසසෙො
කාතබ්සබො. සසසගාොද්වසයපි එසසව නසයො. සසසං සබ්බත්ෙ
උත්තානසමවාති. 

අනුවිජ්ජකකිච්චවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කචොදෙපුච්ඡාවිස්සජ්ජනාවණ්ණනා 

362-363. කචොදනාය කෙො ආදීතිආදිපුච්ඡානං විස්සජ්ජසන සච්කච ච

අකුප්කප චාති සච්සච පතිට්ඨාතබ්බං අකුප්සප ච. යං කතං වා න කතං වා, 

තසදව වත්තබ්බං, න ච සචොදසක වා අනුවිජ්ජසක වා සඞ්සඝ වා සකොසපො

උප්පාසදතබ්සබො. ඔතිණ්ණාකනොතිණ්ණං ජානිෙබ්බන්ති ඔතිණ්ණඤ්ච
අසනොතිණ්ණඤ්ච වචනං ජානිතබ්බං. තත්රායං ජානනවිධි – එත්තකා

සචොදකස්ස පුබ්බකො, එත්තකා පච්ඡිමකො, එත්තකා චුදිතකස්ස පුබ්බකො, 

එත්තකා පච්ඡිමකොති ජානිතබ්බා. සචොදකස්ස පමාණං ගණ්හිතබ්බං, 

චුදිතකස්ස පමාණං ගණ්හිතබ්බං, අනුවිජ්ජකස්ස පමාණං ගණ්හිතබ්බං, 

අනුවිජ්ජසකොඅප්පමත්තකම්පිඅහාසපන්සතො ‘‘ආවුසසොසමන්නාහරිත්වාඋජුං

කත්වාආහ ා’’තිවත්තබ්සබො, සඞ්සඝනඑවං පටිපජ්ජිතබ්බං. කයනධම්කමන

කයන විනකයන කයන සත්ථුසාසකනන ෙං අධිෙරණං වූපසම්මතීති එත්ෙ 

ධම්කමොතිභූතං වත්ථු. විනකයොති සචොදනා සචව සා ණා ච. සත්ථුසාසනන්ති
ඤත්තිසම්පදාසචවඅනුස්සාවනසම්පදා ච.එසතනහිධම්සමනචවිනසයනච

සත්ථුසාසසනන ච අධික ණං වූපසමති, තස්මා අනුවිජ්ජසකන භූසතන
වත්ථුනා සචොසදත්වා ආපත්තිං සාස ත්වා ඤත්තිසම්පදාය සචව

අනුස්සාවනසම්පදාය ච තං අධික ණං වූපසසමතබ්බං, අනුවිජ්ජසකන එවං 
පටිපජ්ජිතබ්බං.සසසසමත්ෙඋත්තානසමව. 
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364. උකපොසකථො කමත්ථායාතිආදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජනම්පි උත්තානසමව. 

අවසානගාොසු කථකර ච පරිභාසතීති අවමඤ්ඤං කස ොන්සතො ‘‘කිං ඉසම 

ජානන්තී’’තිපරිභාසති. ඛකෙොඋපහතින්ද්රිකයොතිතාය ඡන්දාදිගාමිතායසතනච

පරිභාසසනන අත්තනා අත්තසනො ඛතත්තා ඛකෙො. සද්ධාදීනඤ්ච ඉන්ද්රියානං

උපහතත්තා උපහතින්ද්රිකයො. නිරයං ගච්ඡති දුම්කමකධො, න ච සික්ඛාය

ගාරකවොති සසො ඛසතො උපහතින්ද්රිසයො පඤ්ඤාය අභාවසතො දුම්සමසධො තීසු 
සික්ඛාසු අසික්ඛනසතො න ච සික්ඛාය ගා සවො කායස්ස සභදා නි යසමව

උපගච්ඡති, තස්මා නචආමසංනිස්සාය…කප.…යථාධම්කමොෙථාෙකරති.

තස්සත්සෙො නචආමිසංනිස්සායකස , චුදිතකසචොදසකසුහි අඤ්ඤතස න

දින්නංචීව ාදිආමිසං ගණ්හන්සතොආමිසංනිස්සායකස ොති, එවංනකස යය. 

නචනිස්සාය පුග්ගලන්ති‘‘අයංසමඋපජ්ඣාසයොවාආචරිසයොවා’’තිආදිනා

නසයනඡන්දාදීහි ගච්ඡන්සතොපුග්ග ංනිස්සායකස ොති, එවංනකස යය.අෙ

සඛො උකභොකපකෙ විවජ්කජත්වා යොධම්සමොඨිසතො, තසෙවකස යයාති. 

උපෙණ්ණෙං ජප්පතීති ‘‘එවං කසෙහි, මා එවං කෙයිත්ො’’ති

කණ්ණමූස  මන්සතති. ජිම්හං කපක්ඛතීති සදොසසමව ගසවසති. වීතිහරතීති

විනිච්ඡයංහාසපති. කුම්මග්ගං පටිකසවතීතිආපත්තිංදීසපති. 

අොකලනචකචොකදතීතිඅසනොකාසසඅනජ්ඣිට්සඨොව සචොසදති. පුබ්බාපරං

නජානාතීතිපුරිමකෙඤ්චපච්ඡිමකෙඤ්චන ජානාති. 

අනුසන්ධිවචනපථං න ජානාතීති කොනුසන්ධිවිනිච්ඡයානුසන්ධිවසසන
වචනංනජානාති.සසසංසබ්බත්ෙ උත්තානසමවාති. 

සචොදනාකණ්ඩවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චූළසඞ්ගාකමො 

අනුවිජ්ජෙස්සපටිපත්තිවණ්ණනා 

365. චූළසඞ්ගාසම සඞ්ගාමාවචකරන භික්ඛුනාති සඞ්ගාසමො වුච්චති 

අධික ණවිනිච්ඡයත්ොය සඞ්ඝසන්නිපාසතො. තත්ර හි අත්තපච්චත්ථිකා සචව 

සාසනපච්චත්ථිකා ච උද්ධම්මං උබ්බිනයං සත්ථු සාසනං දීසපන්තා
සසමොස න්ති සවසාලිකාවජ්ජිපුත්තකාවිය.සයොභික්ඛුසතසංපච්චත්ථිකානං

 ද්ධිං මද්දිත්වා සකවාදදීපනත්ොය තත්ෙ අවච ති, අජ්සඣොගාසහත්වා

විනිච්ඡයං පවත්සතති, සසො සඞ්ගාමාවචස ො නාම යසත්සෙස ො විය. සතන
සඞ්ගාමාවචස න භික්ඛුනා සඞ්ඝං උපසඞ්කමන්සතන නීචචිත්සතන සඞ්සඝො

උපසඞ්කමිතබ්සබො. නීචචිත්කෙනාති මානද්ධජං නිපාසතත්වා

නිහතමානචිත්සතන. රකජොහරණසකමනාති පාදපුඤ්ඡනසසමන; යො
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පටුන 

 සජොහ ණස්ස සංකිලිට්සඨ වා අසංකිලිට්සඨ වා පාසද පුඤ්ඡියමාසන සනව

 ාසගො න සදොසසො; එවං ඉට්ඨානිට්සඨසු අ ජ්ජන්සතන අදුස්සන්සතනාති

අත්සෙො. යථාපතිරූකප ආසකනති යොපතිරූපං ආසනං ඤත්වා අත්තසනො
පාපුණනට්ඨාසන සෙ ානං භික්ඛූනං පිට්ඨිං අදස්සසත්වා නිසීදිතබ්බං. 

අනානාෙථිකෙනාති නානාවිධං තං තං අනත්ෙකෙං අකසෙන්සතන. 

අතිරච්ඡානෙථිකෙනාති දිට්ඨසුතමුතම්පි  ාජකොදිකං ති ච්ඡානකෙං

අකසෙන්සතන. සාමං වා ධම්කමො භාසිෙබ්කබොති සඞ්ඝසන්නිපාතට්ඨාසන
කප්පියාකප්පියනිස්සිතා වා 
රූපාරූපපරිච්සඡදසමොචා විපස්සනාචා ට්ඨානනිසජ්ජවත්තාදිනිස්සිතා වා

කො ධම්සමො නාම. එවරූසපො ධම්සමො සයං වා භාසිතබ්සබො, පස ො වා

අජ්සඣසිතබ්සබො. සයො භික්ඛු තොරූපිං කෙං කසෙතුං පසහොති, සසො
වත්තබ්සබො – ‘‘ආවුසසො සඞ්ඝමජ්ඣම්හි පඤ්සහ උප්පන්සන ත්වං

කසෙයයාසී’’ති. අරිකයො වාතුණ්හීභාකවොනාතිමඤ්ඤිෙබ්කබොතිඅරියාතුණ්හී
නිසීදන්තා න බා පුථුජ්ජනා විය නිසීදන්ති. අඤ්ඤත ං කම්මට්ඨානං
ගසහත්වාවනිසීදන්ති.ඉති කම්මට්ඨානමනසිකා වසසනතුණ්හීභාසවො අරිසයො

තුණ්හීභාසවොනාම, සසො නාතිමඤ්ඤිතබ්සබො, කිංකම්මට්ඨානානුසයොසගනාති

නාවජානිතබ්සබො; අත්තසනො පතිරූපං කම්මට්ඨානං ගසහත්වාව
නිසීදිතබ්බන්තිඅත්සෙො. 

නඋපජ්ඣාකයොපුච්ඡිෙබ්කබොති‘‘සකොනාසමො තුය්හංඋපජ්ඣාසයො’’තින

පුච්ඡිතබ්සබො. එස නසයො සබ්බත්ෙ. න ජාතීති ‘‘ඛත්තියජාතිසයො ත්වං

බ්රාහ්මණජාතිසයො’’ති එවං ජාතිනපුච්ඡිතබ්බා. නආගකමොති‘‘දීඝභාණසකොසි

ත්වං මජ්ඣිමභාණසකො’’ති එවං ආගසමො න පුච්ඡිතබ්සබො. කුලපකදකසොති 

ඛත්තියකු ාදිවසසසනව සවදිතබ්සබො. අත්රස්ස කපමං වා කදොකසො වාති අත්ර
පුග්ගස එසතසංකා ණානංඅඤ්ඤත වසසනසපමංවාභසවයයසදොසසො වා. 

කනො පරිසෙප්පිකෙනාති පරිසකප්පසකන පරිසානුවිධායසකන න

භවිතබ්බං; යං පරිසාය රුච්චති, තසදව සචසතත්වා කප්සපත්වා න 

කසෙතබ්බන්ති අත්සෙො. න හත්ථමුද්දා දස්කසෙබ්බාති කසෙතබ්සබ ච
අකසෙතබ්සබචසඤ්ඤාජනනත්ෙංහත්ෙවිකාස ොනකාතබ්සබො. 

අත්ථං අනුවිධියන්කෙනාති විනිච්ඡයපටිසවධසමව සල් ක්සඛන්සතන

‘‘ඉදං සුත්තං උප බ්භති, ඉමස්මිං විනිච්ඡසය ඉදං වක්ඛාමී’’ති එවං

පරිතු යන්සතන නිසීදිතබ්බන්ති අත්සෙො. න ච ආසනා වුට්ඨාෙබ්බන්ති න

ආසනාවුට්ඨායසන්නිපාතමණ්ඩස විචරිතබ්බං, විනයධස උට්ඨිසතසබ්බා

පරිසා උට්ඨහති. න වීතිහාෙබ්බන්ති න විනිච්ඡසයො හාසපතබ්සබො. න

කුම්මග්කගො කසවිෙබ්කබොති න ආපත්ති දීසපතබ්බා. අසාහසිකෙන 
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පටුන 

භවිෙබ්බන්ති න සහසාකාරිනා භවිතබ්බං; සහසා දුරුත්තවචනං න

කසෙතබ්බන්ති අත්සෙො. වචනක්ඛකමනාති දුරුත්තවාචං ඛමනසීස න. 

හිෙපරිසක්කනාතිහිසතසිනාහිතගසවසිනාකරුණාචකරුණාපුබ්බභාසගොච 

උපට්ඨාසපතබ්සබොති අයං පදද්වසයපි අධිප්පාසයො. අනසුරුත්කෙනාති න

අසුරුත්සතන. අසුරුත්තං වුච්චති විග්ගාහිකකොසඞ්ඛාතං අසුන්ද වචනං; තං

න කසෙතබ්බන්ති අත්සෙො. අත්ො පරිග්ගකහෙබ්කබොති ‘‘විනිච්ඡිනිතුං

වූපසසමතුං සක්ඛිස්සාමි නු සඛො සනො’’ති එවං අත්තා පරිග්ගසහතබ්සබො; 

අත්තසනො පමාණං ජානිතබ්බන්ති අත්සෙො. පකරො පරිග්ගකහෙබ්කබොති

‘‘ ජ්ජියා නුසඛොඅයංපරිසා, සක්කාසඤ්ඤාසපතුං උදාහුසනො’’තිඑවංපස ො 
පරිග්ගසහතබ්සබො. 

කචොදකෙො පරිග්ගකහෙබ්කබොති ‘‘ධම්මසචොදසකො නු සඛො සනො’’ති එවං

පරිග්ගසහතබ්සබො. චුදිෙකෙො පරිග්ගකහෙබ්කබොති ‘‘ධම්මචුදිතසකො නු සඛො

සනො’’තිඑවං පරිග්ගසහතබ්සබො. අධම්මකචොදකෙො පරිග්ගකහෙබ්කබොති තස්ස

පමාණං ජානිතබ්බං. සසසසසුපි එසසව නසයො. වුත්ෙං අහාකපන්කෙනාති

සචොදකචුදිතසකහි වුත්තවචනං අහාසපන්සතන. අවුත්ෙං අපොකසන්කෙනාති

අසනොසටං වත්ථුං අප්පකාසසන්සතන. මන්කදො හාකසෙබ්කබොති මන්සදො

සමොමූසහො පග්ගණ්හිතබ්සබො, ‘‘නනු ත්වං කු පුත්සතො’’ති උත්සතසජත්වා

අනුසයොගවත්තං කොසපත්වා තස්ස අනුසයොසගො ගණ්හිතබ්සබො. භීරූ

අස්සාකසෙබ්කබොතියස්සසඞ්ඝමජ්ඣංවාගණමජ්ඣංවා අසනොසටපුබ්බත්තා

සා ජ්ජං උප්පජ්ජති, තාදිසසො ‘‘මා භායි, විස්සට්සඨො කසෙහි, මයං සත

උපත්ෙම්භාභවිස්සාමා’’තිවත්වාපිඅනුසයොගවත්තංකොසපතබ්සබො. චණ්කඩො

නිකසකධෙබ්කබොති අපසාසදතබ්සබො තජ්සජතබ්සබො. අසුචි විභාකවෙබ්කබොති

අ ජ්ජිං පකාසසත්වාආපත්තිං සදසාසපතබ්සබො. උජුමද්දකවනාතිසයො භික්ඛු

උජුසී වාකායවඞ්කාදි හිසතො, සසො මද්දසවසනවඋපචරිතබ්සබො. ධම්කමසුච

පුග්ගකලසුචාතිඑත්ෙ සයොධම්මගරුසකොසහොතිනපුග්ග ගරුසකො, අයසමව
ධම්සමසුචපුග්ගස සුචමජ්ඣත්සතොති සවදිතබ්සබො. 

366. සුත්ෙං සංසන්දනත්ථායාතිආදීසු සතන ච පන එවං සබ්රහ්මචාරීනං 
පියමනාපගරුභාවනීසයන අනුවිජ්ජසකන සමුදාහසටසු සුත්තාදීසු සුත්තං

සංසන්දනත්ොය; ආපත්තානාපත්තීනංසංසන්දනත්ෙන්තිසවදිතබ්බං. ඔපම්මං 

නිදස්සනත්ථායාති ඔපම්මං අත්ෙදස්සනත්ොය. අත්කථො විඤ්ඤාපනත්ථායාති

අත්සෙො ජානාපනත්ොය. පටිපුච්ඡා ඨපනත්ථායාති පුච්ඡා පුග්ග ස්ස

ඨපනත්ොය. ඔොසෙම්මං කචොදනත්ථායාති වත්ථුනා වා ආපත්තියා වා

සචොදනත්ොය. කචොදනා සාරණත්ථායාතිසදොසාසදොසංස ාපනත්ොය. සාරණා 

සවචනීයත්ථායාති සදොසාසදොසසා ණා සවචනීයක ණත්ොය. සවචනීයං 

පලිකබොධත්ථායාති සවචනීයං ‘‘ඉමම්හා ආවාසා ප ං මා පක්කමී’’ති එවං 
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පටුන 

පලිසබොධත්ොය. පලිකබොකධො විනිච්ඡයත්ථායාති විනිච්ඡයං පාපනත්ොය. 

විනිච්ඡකයො සන්තීරණත්ථායාති සදොසාසදොසං සන්තී ණත්ොය තු නත්ොය. 

සන්තීරණං ඨානාට්ඨානගමනත්ථායාති

ආපත්තිඅනාපත්තිගරුක හුකාපත්තිජානනත්ොය. සඞ්කෙො 

සම්පරිග්ගහසම්පටිච්ඡනත්ථායාති විනිච්ඡයසම්පටිග්ගහණත්ොය ච; 

සුවිනිච්ඡිතදුබ්බිනිච්ඡිතභාවජානනත්ොය චාති අත්සෙො. පච්කචෙට්ඨායිකනො

අවිසංවාදෙට්ඨායිකනොති ඉස්සරියාධිපච්චසජට්ඨකට්ඨාසන ච

අවිසංවාදකට්ඨාසනචඨිතා; න සතඅපසාසදතබ්බාතිඅත්සෙො. 

ඉදානි සය මන්දා මන්දබුද්ධිසනො එවං වසදයුං ‘‘විනසයො නාම 

කිමත්ොයා’’ති සතසං වචසනොකාසපිදහනත්ෙමත්තං දස්සසතුං විනකයො 

සංවරත්ථායාතිආදිමාහ. තත්ෙ විනකයො සංවරත්ථායාති සක ාපි
විනයපඤ්ඤත්ති කායවචීද්වා සංව ත්ොය. ආජීවවිසුද්ධිපරිසයොසානස්ස

සී ස්ස උපනිස්සසයො සහොති; පච්චසයොසහොතීතිඅත්සෙො.එසනසයොසබ්බත්ෙ. 

අපිසචත්ෙ අවිප්පටිසාකරොති පාපපුඤ්ඤානං කතාකතවසසන 

චිත්තවිප්පටිසා ාභාසවො. පාමුජ්ජන්ති දුබ්බ ා තරුණපීති. පීතීති බ වා

බහ පීති. පස්සද්ධීති කායචිත්තද ෙපටිප්පස්සද්ධි. සුඛන්ති
කායිකසචතසිකසුඛං. තඤ්හි දුවිධම්පි සමාධිස්ස උපනිස්සයපච්චසයො සහොති. 

සමාධීති චිත්සතකග්ගතා. යථාභූෙඤාණදස්සනන්ති තරුණවිපස්සනා; 
උදයබ්බයඤාණස්සසතං අධිවචනං. චිත්සතකග්ගතා හි තරුණවිපස්සනාය

උපනිස්සයපච්චසයො සහොති. නිබ්බිදාති සිඛාපත්තා

වුට්ඨානගාමිනිබ වවිපස්සනා. විරාකගොති අරියමග්සගො. විමුත්තීති 
අ හත්තඵ ං. චතුබ්බිසධොපි හි අරියමග්සගො අ හත්තඵ ස්ස

උපනිස්සයපච්චසයො සහොති. විමුත්තිඤාණදස්සනන්ති පච්චසවක්ඛණාඤාණං. 

විමුත්තිඤාණදස්සනං අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථායාති 

අපච්චයපරිනිබ්බානත්ොය. අපච්චයපරිනිබ්බානස්ස හි තං පච්චසයො සහොති, 

තස්මිං අනුප්පත්සත අවස්සං පරිනිබ්බායිතබ්බසතොති. එෙදත්ථා ෙථාති අයං

විනයකො නාම එතදත්ො. මන්ෙනාති විනයමන්තනා එව. උපනිසාති අයං
‘‘විනසයො සංව ත්ොයා’’තිආදිකා ප ම්ප පච්චයතාපි එතදත්ොය. 

කසොොවධානන්ති ඉමිස්සා ප ම්ප පච්චයකොය සසොතාවධානං. ඉමං කෙං

සුත්වා යං උප්පජ්ජති ඤාණං, තම්පි එතදත්ොය. යදිදං අනුපාදා චිත්ෙස්ස

විකමොක්කඛොති සයො අයං චතූහි උපාදාසනහි අනුපාදියිත්වා චිත්තස්ස

අ හත්තඵ සඞ්ඛාසතො විසමොක්සඛො, සසොපි එතදත්ොය; 

අපච්චයපරිනිබ්බානත්ොයඑවාතිඅත්සෙො. 

367. අනුසයොගවත්තගාොසු පඨමගාථා වුත්තත්ො එව. 
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පටුන 

වත්ථුං විපත්තිං ආපත්තිං, නිදානං ආොරඅකෙොවිකදො පුබ්බාපරං න

ජානාතීති ‘‘වත්ථු’’න්තිආදීනි ‘‘න ජානාතී’’ති පසදන සම්බන්සධො.
‘‘අසකොවිසදො’’ති පදස්ස ‘‘ස සව තාදිසසකො’’ති ඉමිනා සම්බන්සධො. තස්මා

අයසමත්ෙසයොජනා–සයොභික්ඛුපා ාජිකාදීනංවත්ථුංනජානාති, චතුබ්බිධං

විපත්තිං න ජානාති, සත්තවිධං ආපත්තිං න ජානාති, ‘‘ඉදං සික්ඛාපදං 

අසුකස්මිං නාම නගස  පඤ්ඤත්ත’’න්ති එවං නිදානං න ජානාති, ‘‘ඉදං

පුරිමවචනං ඉදං පච්ඡිමවචන’’න්ති පුබ්බාප ං න ජානාති, ‘‘ඉදං කතං ඉදං

අකත’’න්ති කතාකතං න ජානාති. සකමන චාති සතසනව පුබ්බාප ං

අජානනස්සසසමනඅඤ්ඤාසණන, ‘‘කතාකතංනජානාතී’’තිවුත්තංසහොති; 
එවං තාව නජානාති-පසදන සද්ධිං සම්බන්සධො සවදිතබ්සබො. යං පසනතං

‘‘ආකා අසකොවිසදො’’ති වුත්තං, තත්ෙ ආොරඅකෙොවිකදොති කා ණාකා සණ

අසකොවිසදො.ඉතිය්වායං වත්ථුආදීනිපිනජානාති, ආකා ස්සචඅසකොවිසදො, ස
සවතාදිසසකො භික්ඛුඅපටික්සඛොතිවුච්චති. 

ෙම්මඤ්චඅධිෙරණඤ්චාතිඉසමසම්පිපදානං ‘‘නජානාතී’’තිපසදසනව
සම්බන්සධො. අයං පසනත්ෙ සයොජනා – තසෙව ඉති ය්වායං කම්මඤ්ච න

ජානාති, අධික ණඤ්ච න ජානාති, සත්තප්පකාස  සමසෙ චාපි අසකොවිසදො, 

 ාගාදීහිපන  ත්සතොදුට්සඨොචමූළ්සහොච, භසයනභයාගච්ඡති, සම්සමොසහන

සමොහා ගච්ඡති,  ත්තත්තා පන දුට්ඨත්තා ච ඡන්දා සදොසා ච ගච්ඡති, ප ං

සඤ්ඤාසපතුංඅසමත්ෙතායනච සඤ්ඤත්තිකුසස ො, කා ණාකා ණදස්සසන
අසමත්ෙතාය නිජ්ඣත්තියා ච අසකොවිසදො අත්තසනො සදිසාය පරිසාය

 ද්ධත්තා ද්ධපක්සඛො, හිරියාපරිබාහි ත්තාඅහිරිසකො, කාළසකහි කම්සමහි

සමන්නාගතත්තා කණ්හකම්සමො, ධම්මාදරියපුග්ග ාදරියානං අභාවසතො

අනාදස ො, ස සවතාදිසසකොභික්ඛුඅපටික්සඛොතිවුච්චති, නපටික්ඛිතබ්සබොන

ඔස ොසකතබ්සබො, න සම්මන්නිත්වා ඉස්සරියාධිපච්චසජට්ඨකට්ඨාසන
ඨසපතබ්සබොති අත්සෙො. සුක්කපක්ඛගාොනම්පි සයොජනානසයො
වුත්තනසයසනවසවදිතබ්සබොති. 

චූළසඞ්ගාමවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මහාසඞ්ගාකමො 

කවොහරන්කෙනජානිෙබ්බාදිවණ්ණනා 

368-374. මහාසඞ්ගාසම – වත්ථුකෙො වා වත්ථුං සඞ්ෙමතීති
‘‘පඨමපා ාජිකවත්ථු මයා දිට්ඨං වා සුතං වා’’ති වත්වා පුන පුච්ඡියමාසනො

නිඝංසියමාසනො ‘‘න මයා පඨමපා ාජිකස්ස වත්ථු දිට්ඨං, න සුතං; 
දුතියපා ාජිකස්ස වත්ථු දිට්ඨං වා සුතං වා’’ති වදති. එසතසනව නසයන

සසසවත්ථුසඞ්කමනං, විපත්තිසතො විපත්තිසඞ්කමනං ආපත්තිසතො
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ආපත්තිසඞ්කමනඤ්ච සවදිතබ්බං.සයොපන‘‘සනවමයාදිට්ඨං, නසුත’’න්ති

වත්වාපච්ඡා‘‘මයාසපතං දිට්ඨංවාසුතංවා’’තිවදති, ‘‘දිට්ඨංවාසුතංවා’’ති

වත්වාපච්ඡා‘‘නදිට්ඨං වානසුතංවා’’තිවදති, අයං අවජානිත්වාපටිජානාති, 

පටිජානිත්වා අවජානාතීති සවදිතබ්සබො. එසසව අඤ්කඤනඤ්ඤං පටිචරති 

නාම. 

375. වණ්ණාවණ්කණොති නී ාදිවණ්ණාවණ්ණවසසන 

සුක්කවිස්සට්ඨිසික්ඛාපදං වුත්තං. වචනමනුප්පදානන්ති සඤ්චරිත්තං වුත්තං.
කායසංසග්ගාදිත්තයංසරූසපසනවවුත්තං.ඉතිඉමානිපඤ්ච සමථුනධම්මස්ස
පුබ්බභාසගොපුබ්බපසයොසගොතිසවදිතබ්බානි. 

376. චත්ොරි අපකලොෙනෙම්මානීති අධම්සමනවග්ගාදීනි. සසසසසුපි
එසසව නසයො.ඉතිචත්තාරිචතුක්කානිසසොළසසහොන්ති. 

අගතිඅගන්ෙබ්බවණ්ණනා 

379. බහුජනඅහිොය පටිපන්කනො කහොතීති විනයධස න හි එවං
ඡන්දාදිගතියා අධික සණ විනිච්ඡිසත තස්මිං විහාස  සඞ්සඝො ද්විධා භිජ්ජති.
ඔවාදූපජීවිනිසයො භික්ඛුනිසයොපි ද්සව භාගා සහොන්ති. උපාසකාපි
උපාසිකාසයොපි දා කාපි දාරිකාසයොපි සතසං ආ ක්ඛසදවතාපි තසෙව ද්විධා 
භිජ්ජන්ති.තසතොභුම්මසදවතාආදිංකත්වායාවඅකනිට්ඨබ්රහ්මාසනො ද්විධාව 

සහොන්ති. සතන වුත්තං – ‘‘බහුජනඅහිතාය පටිපන්සනො සහොති…සප.…
දුක්ඛාය සදවමනුස්සාන’’න්ති. 

382. විසමනිස්සිකෙොති විසමානි කායකම්මාදීනි නිස්සිසතො. 

ගහනනිස්සිකෙොති මිච්ඡාදිට්ඨිඅන්තග්ගාහිකදිට්ඨිසඞ්ඛාතං ගහනං නිස්සිසතො. 

බලවනිස්සිකෙොතිබ වන්සතඅභිඤ්ඤාසතභික්ඛූනිස්සිසතො. 

393. ෙස්සඅවජානන්කෙොතිතස්සවචනංඅවජානන්සතො.උපසයොගත්සෙ

වා සාමිවචනං, තංඅවජානන්සතොතිඅත්සෙො. 

394. යංඅත්ථායාතියදත්ොය. ෙංඅත්ථන්තිසසො අත්සෙො.සසසංසබ්බත්ෙ
උත්තානසමවාති. 

මහාසඞ්ගාමවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

ෙථිනකභදං 

ෙථිනඅත්ථොදිවණ්ණනා 

403. කථිසන – අට්ඨ මාතිොති ඛන්ධසක වුත්තා පක්කමනන්තිකාදිකා

අට්ඨ. පලිකබොධානිසංසාපිපුබ්සබවුත්තාඑව. 

404. පකයොගස්සාති චීව සධොවනාදිසනො සත්තවිධස්ස

පුබ්බක ණස්සත්ොය සයො උදකාහ ණාදිසකො පසයොසගො කයි ති, තස්ස

පසයොගස්ස. ෙෙකම ධම්මා අනන්ෙරපච්චකයන පච්චකයොති අනාගතවසසන
අනන්ත ා හුත්වා කතසම ධම්මා පච්චයා සහොන්තීති අත්සෙො. 

සමනන්ෙරපච්චකයනාති සුට්ඨු අනන්ත පච්චසයන, අනන්ත පච්චයසමව

ආසන්නත ං කත්වා පුච්ඡති. නිස්සයපච්චකයනාති උප්පජ්ජමානස්ස
පසයොගස්සනිස්සයංආධා භාවං උපගතා විය හුත්වාකතසමධම්මා පච්චයා

සහොන්තීති අත්සෙො. උපනිස්සයපච්චකයනාති උසපසතන නිස්සයපච්චසයන; 

නිස්සයපච්චයසමව උපගතත ංකත්වා පුච්ඡති. පුකරජාෙපච්චකයනාතිඉමිනා

පඨමං උප්පන්නස්සපච්චයභාවංපුච්ඡති. පච්ඡාජාෙපච්චකයනාති ඉමිනාපච්ඡා

උප්පජ්ජනකස්ස පච්චයභාවං පුච්ඡති. සහජාෙපච්චකයනාති ඉමිනා අපුබ්බං

අචරිමං උප්පජ්ජමානානං පච්චයභාවං පුච්ඡති. පුබ්බෙරණස්සාති

සධොවනාදිසනො පුබ්බක ණස්ස. පච්චුද්ධාරස්සාති පු ාණසඞ්ඝාටිආදීනං 

පච්චුද්ධ ණස්ස. අධිට්ඨානස්සාති කථිනචීව ාධිට්ඨානස්ස. අත්ථාරස්සාති

කථිනත්ො ස්ස. මාතිොනඤ්ච පලිකබොධානඤ්චාති අට්ඨන්නං මාතිකානං

ද්වින්නඤ්ච පලිසබොධානං. වත්ථුස්සාති සඞ්ඝාටිආදිසනො කථිනවත්ථුස්ස; 
සසසංවුත්තනයසමව. 

එවං යඤ්ච  බ්භති යඤ්ච න  බ්භති, සබ්බං පුච්ඡිත්වා ඉදානි යං යස්ස

 බ්භති, තසදව දස්සසන්සතො පුබ්බෙරණං පකයොගස්සාතිආදිනා නසයන

විස්සජ්ජනමාහ.තස්සත්සෙො–යංවුත්තං‘‘පසයොගස්ස කතසමධම්මා’’තිආදි, 

තත්ෙ වුච්චසත, පුබ්බක ණං පසයොගස්ස අනන්ත පච්චසයන පච්චසයො, 
සමනන්ත නිස්සයඋපනිස්සයපච්චසයනපච්චසයො.පසයොගස්සහි සත්තවිධම්පි
පුබ්බක ණංයස්මාසතනපසයොසගනනිප්ඵාසදතබ්බස්ස පුබ්බක ණස්සත්ොය

සසො පසයොසගො කයි ති, තස්මා ඉසමහි චතූහි පච්චසයහි පච්චසයො සහොති. 

පුස ජාතපච්චසයපසනසඋද්දිට්ඨධම්සමසුඑකධම්මම්පින  භති, අඤ්ඤදත්ථු

පුබ්බක ණස්සසයංපුස ජාතපච්චසයො සහොති, පසයොසගසතිපුබ්බක ණස්ස 

නිප්ඵජ්ජනසතො. සතන වුත්තං – ‘‘පසයොසගො පුබ්බක ණස්ස 

පුස ජාතපච්චසයනපච්චසයො’’ති.පච්ඡාජාතපච්චයංපන භති, සතනවුත්තං

– ‘‘පුබ්බක ණං පසයොගස්ස පච්ඡාජාතපච්චසයන පච්චසයො’’ති. පච්ඡා
උප්පජ්ජනකස්ස හි පුබ්බක ණස්ස අත්ොය සසො පසයොසගො කයි ති.
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සහජාතපච්චයං පන මාතිකාපලිසබොධානිසංසසඞ්ඛාසත පන්න ස ධම්සම

ඨසපත්වා අඤ්සඤො පසයොගාදීසු එසකොපි ධම්සමො න  භති, සත එව හි
පන්න සධම්මාසහකථිනත්ොස නඑකසතොනිප්ඵජ්ජන්තීති අඤ්ඤමඤ්ඤං
සහජාතපච්චයාසහොන්ති.සතනවුත්තං–‘‘පන්න සධම්මාසහජාතපච්චසයන 
පච්චසයො’’ති.එසතනුපාසයනසබ්බපදවිස්සජ්ජනානිසවදිතබ්බානි. 

පුබ්බෙරණනිදානාදිවිභාගවණ්ණනා 

405. පුබ්බෙරණංකංනිදානන්තිආදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජනංඋත්තානසමව. 

406-7. ‘‘පසයොසගො කිංනිදාසනො’’තිආදීසු පුච්ඡාද්වයවිස්සජ්ජසනසු 

කහතුනිදාකනො පච්චයනිදාකනොතිඑත්ෙ ඡ චීව ානිසහතුසචව පච්චසයො චාති

සවදිතබ්බානි. පුබ්බපසයොගාදීනඤ්හි සබ්සබසං තානිසයව සහතු, තානි

පච්චසයො.න හි ඡබ්බිසධ චීවස  අසති පසයොසගො අත්ථි, නපුබ්බක ණාදීනි, 
තස්මා‘‘පසයොසගොසහතුනිදාසනො’’තිආදි වුත්තං. 

408. සඞ්ගහවාස  – වචීකභකදනාති ‘‘ඉමාය සඞ්ඝාටියා, ඉමිනා

උත්ත ාසඞ්සගන, ඉමිනා අන්ත වාසසකන කථිනං අත්ෙ ාමී’’ති එසතන

වචීසභසදන. කතිමූ ාදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජසන – කරියා මජ්කඣති පච්චුද්ධාස ො
සචවඅධිට්ඨානඤ්ච. 

411. වත්ථුවිපන්නං කහොතීති අකප්පියදුස්සං සහොති. ොලවිපන්නං නාම

අජ්ජදායසකහිදින්නංස්සවසඞ්සඝො කථිනත්ො කස්සසදති. ෙරණවිපන්නං 
නාමතදසහවඡින්දිත්වා අකතං. 

ෙථිනාදිජානිෙබ්බවිභාගවණ්ණනා 

412. කථිනං ජානිතබ්බන්තිආදිපුච්ඡාය විස්සජ්ජසන – කෙසඤ්කඤව

ධම්මානන්තිසයසුරූපාදිධම්සමසුසතිකථිනංනාම සහොති, සතසංසසමොධානං

මිස්සීභාසවො. නාමං නාමෙම්මන්තිආදිනා පන ‘‘කථින’’න්ති ඉදං බහූසු

ධම්සමසුනාමමත්තං, නප මත්ෙසතොඑසකොධම්සමොඅත්ථීති දස්සසති. 

චතුවීසතියා ආොකරහීති ‘‘න උල්ලිඛිතමත්සතනා’’තිආදීහි පුබ්සබ

වුත්තකා සණහි. සත්ෙරසහි ආොකරහීති ‘‘අහසතන අත්ෙතං සහොති
කථින’’න්තිආදීහි පුබ්සබ වුත්තකා සණහි. නිමිත්තකම්මාදීසු යං වත්තබ්බං
සබ්බංකථිනක්ඛන්ධකවණ්ණනායංවුත්තං. 

416. එකුප්පාදා එෙනිකරොධාති උප්පජ්ජමානාපි එකසතො උප්පජ්ජන්ති, 

නිරුජ්ඣමානාපි එකසතො නිරුජ්ඣන්ති. එකුප්පාදා නානානිකරොධාති

උප්පජ්ජමානාඑකසතොඋප්පජ්ජන්ති, නිරුජ්ඣමානානානා නිරුජ්ඣන්ති.කිං
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වුත්තංසහොති? සබ්සබපිඅත්ොස නසද්ධිං එකසතොඋප්පජ්ජන්ති, අත්ොස හි
සතිඋද්ධාස ොනාම.නිරුජ්ඣමානාපසනත්ෙපුරිමා ද්සවඅත්ොස නසද්ධිං

එකසතො නිරුජ්ඣන්ති, උද්ධා භාවං පාපුණන්ති. අත්ො ස්ස හි නිස ොසධො

එසතසඤ්ච උද්ධා භාසවො එකක්ඛසණ සහොති, ඉතස  නානා නිරුජ්ඣන්ති.
සතසු උද්ධා භාවං පත්සතසුපි අත්ොස ො තිට්ඨතිසයව. සසසං සබ්බත්ෙ
උත්තානසමවාති. 

සමන්තපාසාදිකායවිනයසංවණ්ණනාය 

කථිනසභදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්ඤත්තිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උපාලිපඤ්චෙං 

අනිස්සිෙවග්ගවණ්ණනා 

417. උපාලිපඤ්සහසු ෙතිහිනු කඛොභන්කෙතිපුච්ඡායඅයංසම්බන්සධො.
සෙස ො කි   සහොගසතො සබ්බානි ඉමානි පඤ්චකානි ආවජ්සජත්වා
‘‘භගවන්තං දානි පුච්ඡිත්වා ඉසමසං නිස්සාය වසනකාදීනං අත්ොය තන්තිං
ඨසපස්සාමී’’තිභගවන්තංඋපසඞ්කමිත්වා ‘‘කතිහිනුසඛො භන්සත’’තිආදිනා

නසයන පඤ්සහ පුච්ඡි. සතසං විස්සජ්ජසන උකපොසථං න ජානාතීතිනවවිධං

උසපොසෙං න ජානාති. උකපොසථෙම්මං න ජානාතීති අධම්සමනවග්ගාදිසභදං

චතුබ්බිධංඋසපොසෙකම්මංනජානාති. පාතිකමොක්ඛංනජානාතීතිද්සවමාතිකා

න ජානාති. පාතිකමොක්ඛුද්කදසංන ජානාතීතිභික්ඛූනංපඤ්චවිධංභික්ඛුනීනං 
චතුබ්බිධන්තිනවවිධංපාතිසමොක්ඛුද්සදසංනජානාති. 

පවාරණංන ජානාතීතිනවවිධං පවා ණංන ජානාති. පවාරණාෙම්මංන

ජානාතීතිඅධම්සමනවග්ගාදිසභදං චතුබ්බිධංපවා ණාකම්මංනජානාති. 

ආපත්ොනාපත්තිං න ජානාතීති තස්මිං තස්මිං සික්ඛාපසද නිද්දිට්ඨං
ආපත්තිඤ්චඅනාපත්තිඤ්චනජානාති. 

ආපන්කනො ෙම්මෙකෙොති ආපත්තිං ආපන්සනො තප්පච්චයාව සඞ්සඝන
කම්මංකතංසහොති. 

නප්පටිප්පස්සම්භනවග්ගවණ්ණනා 

420. ෙම්මං නප්පටිප්පස්සම්කභෙබ්බන්තිඅයංයස්මාඅනුස ොමවත්සතන 

වත්තති, තස්මා නාස්ස කම්මං පටිප්පස්සම්සභතබ්බං; ස ජ්ජුසකොව 
විස්සජ්සජතබ්සබොතිඅත්සෙො. 



විනයපිටකෙ  පරිවාර-අට්ඨෙථා 

67 

පටුන 

421. සකච උපාලි සඞ්කෙො සමග්ගෙරණීයානි ෙම්මානි ෙකරොතීති සසච

සමග්සගහි ක ණීයානිඋසපොසොදීනිකම්මානිකස ොති, උසපොසෙපවා ණාදීසු
හිඨිතාසුඋපත්ෙම්සභොන දාතබ්සබො. සසචහිසඞ්සඝො අච්චයං සදසාසපත්වා

සඞ්ඝසාමග්ගිං කස ොති, තිණවත්ො කසමෙං වා කත්වා උසපොසෙපවා ණං

කස ොති, එවරූපං සමග්ගක ණීයංනාමකම්මංසහොති. ෙත්රකචතිසසචතාදිසස 

කම්සම භික්ඛුසනො නක්ඛමති, දිට්ඨාවිකම්මම්පි කත්වා තොරූපා සාමග්ගී

උසපතබ්බා, එවං විස ොමග්ගාසහො න ගණ්හිතබ්සබො. යත්ර පන උද්ධම්මං 

උබ්බිනයං සත්ථු සාසනං දීසපන්ති, තත්ෙ දිට්ඨාවිකම්මං න වට්ටති, 
පටිබාහිත්වා පක්කමිතබ්බං. 

උස්සිෙමන්තී චාති ස ොභසදොසසමොහමානුස්සන්නං වාචං භාසිතා

කණ්හවාසචො අනත්ෙකදීපසනො. නිස්සිෙජප්පීති අත්තසනො ධම්මතාය

උස්සදයුත්තංභාසිතුංන සක්සකොති; අෙසඛො‘‘මයාසද්ධිං ාජාඑවංකසෙසි, 

අසුකමහාමත්සතො එවං කසෙසි, අසුසකො නාම මය්හං ආචරිසයො වා
උපජ්ඣාසයො වා සතපිටසකො මයා සද්ධිං එවං කසෙසී’’ති එවං අඤ්ඤං 

නිස්සාය ජප්පති. න ච භාසානුසන්ධිකුසකලොති කොනුසන්ධිවචසන ච

විනිච්ඡයානුසන්ධිවචසනචඅකුසස ොසහොති. නයථාධම්කම යථාවිනකයතින
භූසතනවත්ථුනාආපත්තිංසාස ත්වාසචොසදතාසහොති. 

උස්සාකදො කහොතීති ‘‘අම්හාකං ආචරිසයො මහාසතපිටසකො
ප මධම්මකථිසකො’’තිආදිනා නසයන එකච්චං උස්සාසදති. දුතියපසද

‘‘ආපත්තිං කිං සසො න ජානාතී’’තිආදිනා එකච්චං අපසාසදති. අධම්මං 

ගණ්හාතීතිඅනියයානිකපක්ඛංගණ්හාති. ධම්මං පටිබාහතීතිනියයානිකපක්ඛං

පටිබාහති. සම්ඵඤ්චබහුං භාසතීතිබහුංනි ත්ෙකකෙංකසෙති. 

පසය්හ පවත්ො කහොතීති අනජ්ඣිට්සඨො භාස  අනාස ොපිසත සකව ං
මානං නිස්සාය අජ්සඣොත්ෙරිත්වා අනධිකාස  කසෙතා සහොති. 

අකනොොසෙම්මංොකරත්වාතිඔකාසකම්මං අකාස ත්වාපවත්තා සහොති. න

යථාදිට්ඨියා බයාෙො කහොතීති යස්ස අත්තසනො දිට්ඨි තං පු ක්ඛත්වා න

බයාකතා;  ද්ධිංනික්ඛිපිත්වාඅයොභුච්චං අධම්මාදීසුධම්මාදි ද්ධිසකොහුත්වා
කසෙතාසහොතීතිඅත්සෙො. 

කවොහාරවග්ගවණ්ණනා 

424. ආපත්තියාපකයොගංනජානාතීති‘‘අයංආපත්තිකායප්පසයොගා, අයං 

වචීපසයොගා’’ති න ජානාති. ආපත්තියා වූපසමං න ජානාතීති ‘‘අයං ආපත්ති

සදසනායවූපසමති, අයංවුට්ඨාසනන, අයංසනවසදසනායනවුට්ඨාසනනා’’ති

න ජානාති. ආපත්තියානවිනිච්ඡයකුසකලො කහොතීති‘‘ඉමස්මිංවත්ථුස්මිංඅයං 
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ආපත්තී’’තින ජානාති, සදොසානුරූපංආපත්තිං උද්ධරිත්වා පතිට්ඨාසපතුං න
සක්සකොති. 

අධිෙරණසමුට්ඨානං න ජානාතීති ‘‘ඉදං අධික ණං අට්ඨා ස

සභදක වත්ථූනිනිස්සායසමුට්ඨාති, ඉදංචතස්සසොවිපත්තිසයො, ඉදං පඤ්චවා

සත්තවාආපත්තික්ඛන්සධ, ඉදංචත්තාරිසඞ්ඝකිච්චානිනිස්සාය සමුට්ඨාතී’’ති

නජානාති. පකයොගංනජානාතීති‘‘ඉදංඅධික ණං ද්වාදසමූ ප්පසයොගං, ඉදං

චුද්දසමූ ප්පසයොගං, ඉදංඡමූ පසයොගං, ඉදංඑකමූ පසයොග’’න්ති නජානාති.

අධික ණානඤ්හි යොසකංමූ සමව පසයොගානාම සහොන්ති, තං සබ්බම්පින

ජානාතීති අත්සෙො. වූපසමං න ජානාතීති ‘‘ඉදං අධික ණං ද්වීහි සමසෙහි 

වූපසමති, ඉදංතීහි, ඉදංචතූහි, ඉදංඑසකනසමසෙනවූපසමතී’’තිනජානාති. 

න විනිච්ඡයකුසකලො කහොතීති අධික ණං විනිච්ඡිනිත්වා සමෙං පාසපතුං න 
ජානාති. 

ෙම්මං න ජානාතීතිතජ්ජනීයාදි සත්තවිධං කම්මං න ජානාති. ෙම්මස්ස

ෙරණංනජානාතීති‘‘ඉදංකම්මං ඉමිනානීහාස නකාතබ්බ’’න්තිනජානාති. 

ෙම්මස්සවත්ථුංන ජානාතීති‘‘ඉදංතජ්ජනීයස්සවත්ථු, ඉදංනියස්සාදීන’’න්ති

න ජානාති. වත්ෙන්ති සත්තසු කම්සමසු සහට්ඨා චතුන්නං කම්මානං 
අට්ඨා සවිධංතිවිධස්සචඋක්සඛපනීයකම්මස්සසතචත්තාලීසවිධංවත්තංන

ජානාති. ෙම්මස්සවූපසමංනජානාතීති‘‘සයොභික්ඛුවත්සත වත්තිත්වායාචති, 

තස්සකම්මංපටිප්පස්සම්සභතබ්බං, අච්චසයොසදසාසපතබ්සබො’’ති නජානාති. 

වත්ථුං න ජානාතීති සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං වත්ථුං න ජානාති. 

නිදානං න ජානාතීති ‘‘ඉදං සික්ඛාපදං ඉමස්මිං නගස  පඤ්ඤත්තං, ඉදං 

ඉමස්මි’’න්ති න ජානාති. පඤ්ඤත්තිං න ජානාතීති 

පඤ්ඤත්තිඅනුපඤ්ඤත්තිඅනුප්පන්නපඤ්ඤත්තිවසසන තිවිධං පඤ්ඤත්තිං න

ජානාති. පදපච්චාභට්ඨං න ජානාතීති සම්මුඛා කාතබ්බං පදං න ජානාති. 

‘‘බුද්සධොභගවා’’තිවත්තබ්සබ ‘‘භගවාබුද්සධො’’තිසහට්ඨුපරියංකත්වාපදං 
සයොසජති. 

අකුසකලො චකහොතිවිනකයතිවිනයපාළියඤ්ච අට්ඨකොයඤ්ච අකුසස ො
සහොති. 

ඤත්තිංනජානාතීතිසඞ්සඛපසතොහිදුවිධා ඤත්ති–‘‘එසාඤත්තී’’තිඑවං

නිද්දිට්ඨාචඅනිද්දිට්ඨාච.තත්ෙයාඑවං අනිද්දිට්ඨා, සා‘‘කම්මඤත්ති’’නාම

සහොති.යානිද්දිට්ඨා, සා ‘‘කම්මපාදඤත්ති’’නාම, තංසබ්සබනසබ්බංඤත්තිං

න ජානාති. ඤත්තියා ෙරණං න ජානාතීති නවසු ඨාසනසු කම්මඤත්තියා

ක ණං න ජානාති, ද්වීසු ඨාසනසු කම්මපාදඤත්තියා. ඤත්තියා 
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අනුස්සාවනන්ති ‘‘ඉමිස්සාඤත්තියා එකා අනුස්සාවනා, ඉමිස්සා තිස්සසො’’ති 

නජානාති. ඤත්තියාසමථංනජානාතීතිය්වායංසතිවිනසයො, අමූළ්හවිනසයො, 

තස්සපාපියසිකා, තිණවත්ො සකොති චතුබ්බිසධො සමසෙො ඤත්තියා විනා න 

සහොති, තංඤත්තියාසමසෙොතිනජානාති. ඤත්තියාවූපසමංන ජානාතීතියං

අධික ණං ඉමිනා චතුබ්බිසධනඤත්තිසමසෙන වූපසමති, තස්ස තං වූපසමං
‘‘අයංඤත්තියාවූපසසමොකසතො’’තිනජානාති. 

සුත්ෙං න ජානාතීති උභසතොවිභඞ්ගං න ජානාති. සුත්ොනුකලොමං න

ජානාතීති චත්තාස ො මහාපසදසස න ජානාති. විනයං න ජානාතීති

ඛන්ධකපරිවා ං න ජානාති. විනයානුකලොමං න ජානාතීති චත්තාස ො

මහාපසදසසසයව න ජානාති. න ච ඨානාඨානකුසකලොති
කා ණාකා ණකුසස ොනසහොති. 

ධම්මං න ජානාතීති ඨසපත්වා විනයපිටකං අවසසසං පිටකද්වයං න

ජානාති. ධම්මානුකලොමංනජානාතීති සුත්තන්තිසකචත්තාස ොමහාපසදසසන

ජානාති. විනයංන ජානාතීතිඛන්ධකපරිවා සමවනජානාති. විනයානුකලොමං

න ජානාතීති චත්තාස ො මහාපසදසස න ජානාති. උභසතොවිභඞ්ගා පසනත්ෙ

අසඞ්ගහිතා සහොන්ති, තස්මායං කුරුන්දියං වුත්තං – ‘‘විනයන්ති සක ං

විනයපිටකංනජානාතී’’ති තංනගසහතබ්බං. නචපුබ්බාපරකුසකලොකහොතීති
පුස කොය ච පච්ඡාකොය ච අකුසස ො සහොති. සසසං සබ්බත්ෙ
වුත්තපටිපක්ඛවසසන සඤයයත්තාපුබ්සබපකාසිතත්තාචඋත්තානසමවාති. 

අනිස්සිතවග්ගනප්පටිප්පස්සම්භනවග්ගසවොහා වග්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

දිට්ඨාවිෙම්මවග්ගවණ්ණනා 

425. දිට්ඨාවිකම්මවග්සග – දිට්ඨාවිෙම්මාති දිට්ඨීනං ආවිකම්මානි; 
 ද්ධිප්පකාසනානිආපත්තිසදසනාසඞ්ඛාතානංවිනයකම්මානසමතංඅධිවචනං. 

අනාපත්තියා දිට්ඨිං ආවි ෙකරොතීති අනාපත්තිසමව ආපත්තීති සදසසතීති

අත්සෙො. අකදසනාගාමනියාති ගරුකාපත්තියා දිට්ඨිං ආවිකස ොති; 

සඞ්ඝාදිසසසඤ්ච පා ාජිකඤ්ච සදසසතීති අත්සෙො. කදසිොයාති

 හුකාපත්තියාපිසදසිතායදිට්ඨිංආවිකස ොති; සදසිතංපුනසදසසතීති අත්සෙො. 

චතූහි පඤ්චහි දිට්ඨින්ති යො චතූහි පඤ්චහි දිට්ඨි ආවිකතා සහොති, එවං

ආවිකස ොති; චත්තාස ොපඤ්චජනාඑකසතොආපත්තිං සදසසන්තීතිඅත්සෙො. 

මකනොමානකසනාති මනසඞ්ඛාසතන මානසසන දිට්ඨිං ආවිකස ොති; වචීසභදං
අකත්වාචිත්සතසනවආපත්තිංසදසසතීතිඅත්සෙො. 
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නානාසංවාසෙස්සාති ද්ධිනානාසංවාසකස්ස වාකම්මනානාසංවාසකස්ස

වාසන්තිසකදිට්ඨිංආවිකස ොති; ආපත්තිංසදසසතීතිඅත්සෙො. නානාසීමායාති
සමානසංවාසකස්සාපි නානාසීමාය ඨිතස්ස සන්තිසක ආවිකස ොති.
මාළකසීමාය හි ඨිසතන සීමන්තරිකාය ඨිතස්ස සීමන්තරිකාය වා ඨිසතන 

අවිප්පවාසසීමාය ඨිතස්සාපි ආපත්තිං සදසසතුං න වට්ටති. අපෙෙත්ෙස්සාති

උක්ඛිත්තකස්ස වා, යස්ස වා උසපොසෙපවා ණා ඨපිතා සහොන්ති, තස්ස
සන්තිසකසදසසතීතිඅත්සෙො. 

430. නාලංඔොසෙම්මංොතුන්තිනපරියත්තංකාතුං; නකාතබ්බන්ති 
අත්සෙො. ඉධාපි අපකතත්සතො උක්ඛිත්තසකො ච ඨපිතඋසපොසෙපවා සණො ච. 

චාවනාධිප්පාකයොතිසාසනසතොචාසවතුකාසමො. 

432. මන්දත්ො කමොමූහත්ොති මන්දභාසවන සමොමූහභාසවන

විස්සජ්ජිතම්පි ජානිතුං අසමත්සෙො, සකව ං අත්තසනො සමොමූහභාවං

පකාසසන්සතොසයවපුච්ඡතිඋම්මත්තසකො විය. පාපිච්කඡොති ‘‘එවංමං ජසනො

සම්භාසවස්සතී’’ති පාපිකාය ඉච්ඡාය පුච්ඡති. පරිභවාති පරිභවං
ආස ොසපතුකාසමොහුත්වාපුච්ඡති. අඤ්ඤබයාක සණසුපිඑසසවනසයො.සසසං
සබ්බත්ෙඋත්තානසමවාති.අත්තාදානවග්සගච ධුතඞ්ගවග්සගචයංවත්තබ්බං

සියා, තංසබ්බංසහට්ඨාවුත්තසමව. 

දිට්ඨාවිකම්මවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මුසාවාදවග්ගවණ්ණනා 

444. මුසාවාදවග්සග – පා ාජිකං ගච්ඡතීති පාරාජිෙගාමී; 

පා ාජිකාපත්තිභාවං පාපුණාතීති අත්සෙො. ඉතස සුපි එසසව නසයො. තත්ෙ

අසන්තඋත්තරිමනුස්සධම්මාස ොචනමුසාවාසදො පා ාජිකගාමී, අමූ සකන 

පා ාජිසකන අනුද්ධංසනමුසාවාසදො සඞ්ොදිකසසගාමී, ‘‘සයො සත විහාස 

වසතී’’තිආදිනා පරියාසයන ජානන්තස්ස වුත්තමුසාවාසදො ථුල්ලච්චයගාමී, 

අජානන්තස්ස දුක්ෙටගාමී, ‘‘සම්පජානමුසාවාසද පාචිත්තිය’’න්ති ආගසතො 

පාචිත්තියගාමීතිසවදිතබ්සබො. 

අදස්සකනනාති විනයධ ස්ස අදස්සසනන. කප්පියාකප්පිසයසු හි
කුක්කුච්සච උප්පන්සන විනයධ ං දිස්වා කප්පියාකප්පියභාවං පටිපුච්ඡිත්වා

අකප්පියං පහාය කප්පියං කස යය, තං අපස්සන්සතො පන අකප්පියම්පි
කප්පියන්තිකස ොන්සතොආපජ්ජති.එවංආපජ්ජිතබ්බං ආපත්තිංවිනයධ ස්ස

දස්සසනන නාපජ්ජති, අදස්සසනසනව ආපජ්ජති, සතන වුත්තං 

‘‘අදස්සසනනා’’ති. අස්සවකනනාතිඑකවිහාස පිවසන්සතොපන විනයධ ස්ස
උපට්ඨානංගන්ත්වාකප්පියාකප්පියංඅපුච්ඡිත්වාවාඅඤ්සඤසඤ්ච වුච්චමානං
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පටුන 

අසුණන්සතොආපජ්ජතිසයව, සතනවුත්තං ‘‘අස්සවසනනා’’ති. පසුත්ෙෙොති
පසුත්තකතාය. සහගා සසයයඤ්හි පසුත්තකභාසවනපි ආපජ්ජති. අකප්පිසය

කප්පියසඤ්ඤිතාය ආපජ්ජන්සතො පන ෙථාසඤ්ඤී ආපජ්ජති. සතිසම්කමොසා 
එක ත්තාතික්කමාදිවසසන ආපජ්ජිතබ්බං ආපජ්ජති. සසසං සබ්බත්ෙ
උත්තානසමවාති. 

මුසාවාදවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භික්ඛුකනොවාදවග්ගවණ්ණනා 

450. භික්ඛුනිවග්සග – අලාභායාතිචතුන්නං පච්චයානංඅ ාභත්ොය; යො

පච්චසය න  භන්ති, තො පරිසක්කති වායමතීති අත්සෙො. අනත්ථායාති

අනත්ෙං කලිසාසනං ආස ොසපන්සතො පරිසක්කති. අවාසායාති අවාසත්ොය; 

යස්මිං ගාමසඛත්සත වසන්ති, තසතො නීහ ණත්ොය. සම්පකයොකජතීති
අසද්ධම්මපටිසසවනත්ොය සම්පසයොසජති. 

451. ‘‘කතිහි නුසඛොභන්සතඅඞ්සගහිසමන්නාගතායභික්ඛුනියාකම්මං 
කාතබ්බ’’න්තිසත්තන්නංකම්මානංඅඤ්ඤත ංසන්ධායපුච්ඡති. 

454. න සාෙච්ඡාෙබ්කබොති 

කප්පියාකප්පියනාමරූපපරිච්සඡදසමෙවිපස්සනාදිසභසදො කොමග්සගො න

කසෙතබ්සබො. යස්මා පන ඛීණාසසවො භික්ඛු න විසංවාසදති, තොරූපස්ස

කොමග්ගස්ස සාමී හුත්වා කසෙති, න ඉතස ො; තස්මා පඨමපඤ්චසක ‘‘න

අසසක්සඛනා’’තිපටික්ඛිපිත්වාදුතියපඤ්චසක ‘‘අසසක්සඛනා’’තිආදිවුත්තං. 

න අත්ථපටිසම්භිදාපත්කෙොති අට්ඨකොය පටිසම්භිදාපත්සතො

පසභදගතඤාණප්පත්සතොනසහොති. න ධම්මපටිසම්භිදාපත්කෙොතිපාළිධම්සම

පටිසම්භිදාපත්සතො න සහොති. න නිරුත්තිපටිසම්භිදාපත්කෙොති

සවොහා නිරුත්තියං පටිසම්භිදාපත්සතො න සහොති. න

පටිභානපටිසම්භිදාපත්කෙොති යානි තානි පටිභානසඞ්ඛාතානි

අත්ෙපටිසම්භිදාදීනි ඤාණානි, සතසු පටිසම්භිදාපත්සතො න සහොති. 

යථාවිමුත්ෙං චිත්ෙං න පච්චකවක්ඛිොති චතුන්නං ඵ විමුත්තීනං වසසන 

යොවිමුත්තං චිත්තං එකූනවීසතිසභදාය පච්චසවක්ඛණාය න පච්චසවක්ඛිතා
සහොති.සසසං සබ්බත්ෙඋත්තානසමවාති. 

භික්ඛුසනොවාදවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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උබ්බාහිෙවග්ගවණ්ණනා 

455. උබ්බාහිකවග්සග – න අත්ථකුසකලොති න අට්ඨකොකුසස ො; 

අත්ථුද්ධාස  සඡසකො න සහොති. න ධම්මකුසකලොති ආචරියමුඛසතො 

අනුග්ගහිතත්තා පාළියං න කුසස ො, න පාළිසූස ො. න නිරුත්තිකුසකලොති

භාසන්ත සවොහාස නකුසස ො. නබයඤ්ජනකුසකලොතිසිථි ධනිතාදිවසසන 

පරිමණ්ඩ බයඤ්ජනාස ොපසන කුසස ො න සහොති; න අක්ඛ පරිච්සඡසද

නිපුසණොති අත්සෙො. න පුබ්බාපරකුසකලොති අත්ෙපුබ්බාපස  ධම්මපුබ්බාපස  
නිරුත්තිපුබ්බාපස බයඤ්ජනපුබ්බාපස පුස කොපච්ඡාකොසුචනකුසස ො
සහොති. 

කෙොධකනොතිආදීනි යස්මා සකොධාදීහි අභිභූසතො කා ණාකා ණං න

ජානාති, විනිච්ඡිතුං න සක්සකොති, තස්මා වුත්තානි. පසාකරො කහොති කනො 

සාකරොති සමොසහතා සහොති, න සතිඋප්පාසදතා; සචොදකචුදිතකානං කෙං
සමොසහති පිදහති න සාස තීති අත්සෙො. සසසසමත්ෙ උබ්බාහිකවග්සග
උත්තානසමවාති. 

උබ්බාහිකවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අධිෙරණවූපසමවග්ගවණ්ණනා 

457. අධික ණවූපසමවග්සග – පුග්ගලගරු කහොතීති ‘‘අයං සම

උපජ්ඣාසයො, අයං සම ආචරිසයො’’තිආදීනි චින්සතත්වා තස්ස ජයං

ආකඞ්ඛමාසනො ‘‘අධම්මං ධම්සමො’’ති දීසපති. සඞ්ෙගරු කහොතීති ධම්මඤ්ච
විනයඤ්ච අමුඤ්චිත්වා විනිච්ඡිනන්සතොසඞ්ඝගරුසකොනාමසහොති. චීව ාදීනි

ගසහත්වා විනිච්ඡිනන්සතො ආමසගරුකෙො නාම සහොති, තානි අග්ගසහත්වා

යොධම්මංවිනිච්ඡිනන්සතො සද්ධම්මගරුකෙො නාමසහොති. 

458. පඤ්චහුපාලි ආොකරහීති පඤ්චහි කා සණහි සඞ්සඝො භිජ්ජති – 

ෙම්කමන, උද්කදකසන, කවොහරන්කෙො, අනුස්සාවකනන, සලාෙග්ගාකහනාති. 

එත්ෙ ෙම්කමනාති අපස ොකනාදීසු චතූසුකම්සමසු අඤ්ඤතස න කම්සමන. 

උද්කදකසනාති පඤ්චසු පාතිසමොක්ඛුද්සදසසසු අඤ්ඤතස න උද්සදසසන. 

කවොහරන්කෙොති කෙයන්සතො; තාහි තාහි උපපත්තීහි ‘‘අධම්මං

ධම්සමො’’තිආදීනි අට්ඨා ස සභදක වත්ථූනි දීසපන්සතො. අනුස්සාවකනනාති

‘‘නනු තුම්සහ ජානාෙ මය්හං උච්චාකු ා පබ්බජිතභාවං බහුස්සුතභාවඤ්ච, 
මාදිසසො නාම උද්ධම්මං උබ්බිනයං සත්ථු සාසනං ගාසහයයාති චිත්තම්පි

උප්පාසදතුං තුම්හාකං යුත්තං, කිං මය්හං අවීචි නීලුප්ප වනමිව සීතස ො, 
කිමහංඅපායසතොනභායාමී’’තිආදිනානසයනකණ්ණමූස  වචීසභදංකත්වා

අනුස්සාවසනන. සලාෙග්ගාකහනාති එවං අනුස්සාසවත්වා සතසං චිත්තං
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උපත්ෙම්සභත්වා අනිවත්තිධම්සම කත්වා ‘‘ගණ්හෙ ඉමං ස ාක’’න්ති
ස ාකග්ගාසහන. 

එත්ෙ ච කම්මසමව උද්සදසසො වා පමාණං, 
සවොහා ානුස්සාවනස ාකග්ගාහා පන පුබ්බභාගා. අට්ඨා සවත්ථුදීපනවසසන
හි සවොහ න්සත තත්ෙ රුචිජනනත්ෙං අනුස්සාසවත්වා ස ාකාය ගාහිතායපි
අභින්සනොවසහොතිසඞ්සඝො.යදාපන එවංචත්තාස ොවාඅතිස සකවාස ාකං

ගාසහත්වාආසවණිකංකම්මංවාඋද්සදසංවාකස ොති, තදාසඞ්සඝොභින්සනො

නාම සහොති. ඉති යං සඞ්ෙකභදෙක්ඛන්ධෙවණ්ණනායං අසවොචුම්හා ‘‘එවං
අට්ඨා සසු වත්ථූසුයංකිඤ්චිඑකම්පිවත්ථුංදීසපත්වාසතනසතනකා සණන

‘ඉමං ගණ්හෙ, ඉමං ස ොසචො’ති සඤ්ඤාසපත්වා ස ාකං ගාසහත්වා විසුං

සඞ්ඝකම්සමකසතසඞ්සඝොභින්සනො සහොති.පරිවාස පන ‘පඤ්චහි, උපාලි, 
ආකාස හි සඞ්සඝො භිජ්ජතී’තිආදි වුත්තං. තස්ස ඉමිනා ඉධ වුත්සතන
සඞ්ඝසභද ක්ඛසණන අත්ෙසතො නානාක ණං නත්ථි. තං පනස්ස 

නානාක ණාභාවංතත්සෙවපකාසයිස්සාමා’’ති, ස්වායංපකාසිසතොසහොති. 

පඤ්ඤත්කෙෙන්තිපඤ්ඤත්තංඑතං.ක්ව පඤ්ඤත්තං? වත්තක්ඛන්ධසක.

තත්ර හි චුද්දස ඛන්ධකවත්තානි පඤ්ඤත්තානි. සතනාහ – ‘‘පඤ්ඤත්සතතං, 

උපාලි, මයාආගන්තුකානං භික්ඛූනංආගන්තුකවත්ත’’න්තිආදි. එවම්පි කඛො

උපාලි සඞ්ෙරාජි කහොති, කනො ච සඞ්ෙකභකදොති එත්තාවතා හි

සඞ්ඝ ාජිමත්තසමව සහොති, න තාව සඞ්ඝසභසදො; අනුපුබ්සබන පන අයං 

සඞ්ඝ ාජි වඩ්ඪමානා සඞ්ඝසභදාය සංවත්තතීති අත්සෙො. යථාරත්ෙන්ති

 ත්තිපරිමාණානුරූපං; යොසෙ න්ති අත්සෙො. ආකවනිභාවං ෙරිත්වාති විසුං

වවත්ොනං කරිත්වා. ෙම්මාෙම්මානි ෙකරොන්තීති අප ාප ං සඞ්ඝකම්මං
උපාදාය ඛුද්දකානි සචව මහන්තානි ච කම්මානි කස ොන්ති. සසසසමත්ොපි
අධික ණවූපසමවග්සග උත්තානසමව. 

සඞ්ෙකභදෙවග්ගද්වයවණ්ණනා 

459. සඞ්ඝසභදවග්ගද්වසය – විනිධායදිට්ඨිං ෙම්කමනාතිසතසුඅධම්මාදීසු
අධම්මාදසයො එසතති එවංදිට්ඨිසකොව හුත්වා තං දිට්ඨිං විනිධාය සත
ධම්මාදිවසසනදීසපත්වාවිසුංකම්මංකස ොති.ඉතියංවිනිධාය දිට්ඨිංකම්මං

කස ොති, සතන එවං කසතන විනිධාය දිට්ඨිං කම්සමන සද්ධිං පඤ්චඞ්ගානි

සහොන්ති, ‘‘ඉසමහි සඛො උපාලි පඤ්චහඞ්සගහී’’ති අයසමකස්මිං පඤ්චසක 

අත්ෙසයොජනා. එසතන නසයන සබ්බපඤ්චකානි සවදිතබ්බානි. එත්ොපි ච
සවොහා ාදි අඞ්ගත්තයං පුබ්බභාගවසසසනව වුත්තං. කම්මුද්සදසවසසන පන
අසතකිච්ඡතා සවදිතබ්බා. සසසං සබ්බත්ෙ උත්තානසමව. න සහත්ෙ කිඤ්චි
අත්ථියංපුබ්සබ අවුත්තනයං. 
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ආවාසිෙවග්ගවණ්ණනා 

461. ආවාසිකවග්සග – යථාභෙංනික්ඛිත්කෙොති යොආහරිත්වාඨපිසතො. 

462. විනයබයාෙරණාති විනයපඤ්සහ විස්සජ්ජනා. පරිණාකමතීති
නියාසමතිදීසපතිකසෙති.සසසසමත්ෙඋත්තානසමව. 

ෙථිනත්ථාරවග්ගවණ්ණනා 

467. කථිනත්ො වග්සග – ඔෙමසිකෙොති අන්ධකා ගසතො; තඤ්හි 

වන්දන්තස්ස මඤ්චපාදාදීසුපි න ාටං පටිහඤ්සඤයය. අසමන්නාහරන්කෙොති

කිච්චයපසුතත්තා වන්දනං අසමන්නාහ න්සතො. සුත්කෙොති නිද්දං

ඔක්කන්සතො. එොවත්කෙොතිඑකසතොආවත්සතො සපත්තපක්සඛඨිසතො සවරී

විසභාගපුග්ගස ො වුච්චති; අයං අවන්දිසයො. අයඤ්හි වන්දියමාසනො පාසදනපි

පහස යය. අඤ්ඤවිහිකෙොතිඅඤ්ඤංචින්තයමාසනො. 

ඛාදන්කෙොති පිට්ඨඛජ්ජකාදීනි ඛාදන්සතො. උච්චාරඤ්ච පස්සාවඤ්ච

ෙකරොන්කෙො අසනොකාසගතත්තා අවන්දිසයො. උක්ඛිත්ෙකෙොති තිවිසධනපි
උක්සඛපනීයකම්සමනඋක්ඛිත්තසකො අවන්දිසයො. තජ්ජනීයාදිකම්මකතා පන
චත්තාස ො වන්දිතබ්බා.උසපොසෙපවා ණාපි සතහි සද්ධිං බ්භන්ති.ආදිසතො
පට්ඨායචවුත්සතසුඅවන්දිසයසුනග්ගඤ්ච උක්ඛිත්තකඤ්චවන්දන්තස්සසව
ආපත්ති. ඉතස සං පන අසාරුප්පට්සඨන ච අන්ත ා වුත්තකා සණන ච

වන්දනා පටික්ඛිත්තා. ඉසතො ප ං පච්ඡාඋපසම්පන්නාදකයො දසපි
ආපත්තිවත්ථුභාසවසනවඅවන්දියා.සත වන්දන්තස්සහිනියසමසනවආපත්ති.

ඉති ඉසමසු පඤ්චසු පඤ්චසකසු සත ස ජසන වන්දන්තස්ස අනාපත්ති, 
ද්වාදසන්නංවන්දනායආපත්ති. 

468. ආචරිකයො වන්දිකයොති පබ්බජ්ජාචරිසයො උපසම්පදාචරිසයො
නිස්සයාචරිසයොඋද්සදසාචරිසයොඔවාදාචරිසයොතිඅයං පඤ්චවිසධොපිආචරිසයො
වන්දිසයො.සසසංසබ්බත්ෙඋත්තානසමවාති. 

කථිනත්ො වග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිතාචඋපාලිපඤ්චකවණ්ණනා. 

ආපත්තිසමුට්ඨානවණ්ණනා 
470. අචිත්ෙකෙො ආපජ්ජතීතිආදීසු සහසසයයාදිපණ්ණත්තිවජ්ජං

අසඤ්චිච්ච ආපජ්ජන්සතො අචිත්තසකො ආපජ්ජති, සදසසන්සතො සචිත්තසකො

වුට්ඨාති. යංකිඤ්චි සඤ්චිච්ච ආපජ්ජන්සතො සචිත්තසකො ආපජ්ජති, 
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තිණවත්ො සකන වුට්ඨහන්සතො අචිත්තසකො වුට්ඨාති. පුබ්සබ වුත්තසමව

තිණවත්ො සකනවුට්ඨහන්සතොඅචිත්තසකොආපජ්ජති, අචිත්තසකොවුට්ඨාති.

ඉත ංසදසසන්සතොසචිත්තසකොආපජ්ජති, සචිත්තසකොවුට්ඨාති. ‘‘ධම්මදානං

කස ොමී’’ති පදසසොධම්මාදීනි කස ොන්සතො කුස චිත්සතො ආපජ්ජති, 

‘‘බුද්ධානං අනුසාසනිංකස ොමී’’තිඋදග්ගචිත්සතොසදසසන්සතොකුස චිත්සතො

වුට්ඨාති. සදොමනස්සිසකො හුත්වා සදසසන්සතො අකුස චිත්සතො වුට්ඨාති, 

තිණවත්ො සකන නිද්දාගසතොව වුට්ඨහන්සතො අබයාකතචිත්සතො වුට්ඨාති.
භිංසාපනාදීනි කත්වා ‘‘බුද්ධානං සාසනං කස ොමී’’ති සසොමනස්සිසකො

සදසසන්සතො අකුස චිත්සතො ආපජ්ජති, කුස චිත්සතො වුට්ඨාති.

සදොමනස්සිසකොව සදසසන්සතො අකුස චිත්සතො වුට්ඨාති, වුත්තනසයසනව
තිණවත්ො සකන වුට්ඨහන්සතො අබයාකතචිත්සතො වුට්ඨාති.
නිද්සදොක්කන්තසමසය සහගා සසයයං ආපජ්ජන්සතො අබයාකතචිත්සතො

ආපජ්ජති, වුත්තනසයසනව පසනත්ෙ ‘‘කුස චිත්සතො වුට්ඨාතී’’තිආදි 
සවදිතබ්බං. 

පඨමං පාරාජිෙං ෙතිහි සමුට්ඨාකනහීතිආදි පුබ්සබ වුත්තනයත්තා
උත්තානසමව. 

473. චත්ොකරො පාරාජිො ෙතිහි සමුට්ඨාකනහීතිආදීසු 

උක්කට්ඨපරිච්සඡදසතො යං යං සමුට්ඨානං යස්ස යස්ස  බ්භති, තං සබ්බං
වුත්තසමව සහොති. 

ආපත්තිසමුට්ඨානවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අපරදුතියගාථාසඞ්ගණිෙං 

(1) ොයිොදිආපත්තිවණ්ණනා 

474. ‘‘කති ආපත්තිසයො කායිකා’’තිආදිගාොනං විස්සජ්ජසන ඡ

ආපත්තිකයොොයිොතිඅන්ත සපයයාස චතුත්සෙන ආපත්තිසමුට්ඨාසනනඡ

ආපත්තිසයො ආපජ්ජති, ‘‘භික්ඛු සමථුනං ධම්මං පටිසසවති, ආපත්ති
පා ාජිකස්සා’’තිආදිනානසයනවුත්තාපත්තිසයො.කායද්වාස සමුට්ඨිතත්තාහි 

එතා කායිකාති වුච්චන්ති. ඡ වාචසිොති තස්මිංසයව අන්ත සපයයාස 

පඤ්චසමනආපත්තිසමුට්ඨාසනනඡආපත්තිසයොආපජ්ජති, ‘‘භික්ඛු පාපිච්සඡො

ඉච්ඡාපකසතො’’තිආදිනා නසයන වුත්තාපත්තිසයො. ඡාකදන්ෙස්ස තිස්කසොති

වජ්ජපටිච්ඡාදිකාය භික්ඛුනියා පා ාජිකං, භික්ඛුස්ස සඞ්ඝාදිසසසපටිච්ඡාදසන

පාචිත්තියං, අත්තසනො දුට්ඨුල් ාපත්තිපටිච්ඡාදසන දුක්කටං. පඤ්ච

සංසග්ගපච්චයාති භික්ඛුනියා කායසංසග්සග පා ාජිකං, භික්ඛුසනො

සඞ්ඝාදිසසසසො, කාසයන කායපටිබද්සධ ථුල් ච්චයං, නිස්සග්ගිසයන
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කායපටිබද්සධ දුක්කටං, අඞ්ගුලිපසතොදසක පාචිත්තියන්ති ඉමා
කායසංසග්ගපච්චයාපඤ්චාපත්තිසයො. 

අරුණුග්කගතිස්කසොති එක ත්තඡා ත්තසත්තාහදසාහමාසාතික්කමවසසන

නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං, භික්ඛුනියා  ත්තිවිප්පවාසස සඞ්ඝාදිසසසසො, 

‘‘පඨමම්පියාමංඡාසදති, දුතියම්පිතතියම්පියාමං ඡාසදති, උද්ධස්සතඅරුසණ

ඡන්නා සහොතිආපත්ති, සයො ඡාසදති සසො දුක්කටං සදසාසපතබ්සබො’’ති ඉමා

අරුණුග්සග තිස්සසො ආපත්තිසයො ආපජ්ජති. ද්කව යාවෙතියොති එකාදස

යාවතතියකා නාම, පඤ්ඤත්තිවසසන පන ද්සව සහොන්ති භික්ඛූනං

යාවතතියකා භික්ඛුනීනං යාවතතියකාති. එකෙත්ථ අට්ඨවත්ථුොති

භික්ඛුනීනංසයව එකා එත්ෙ ඉමස්මිං සාසසන අට්ඨවත්ථුකා නාම. එකෙන

සබ්බසඞ්ගකහොති‘‘යස්සසියාආපත්ති, සසො ආවිකස යයා’’තිඉමිනාඑසකන
නිදානුද්සදසසන සබ්බසික්ඛාපදානඤ්ච සබ්බපාතිසමොක්ඛුද්සදසානඤ්ච
සඞ්ගසහොසහොති. 

විනයස්ස ද්කව මූලානීති කාසයො සචව වාචා ච. ගරුො ද්කව වුත්ොති

පා ාජිකසඞ්ඝාදිසසසා. ද්කව දුට්ඨුල්ලච්ඡාදනාති වජ්ජපටිච්ඡාදිකාය පා ාජිකං 
සඞ්ඝාදිසසසං පටිච්ඡාදකස්ස පාචිත්තියන්ති ඉමා ද්සව
දුට්ඨුල් ච්ඡාදනාපත්තිසයොනාම. 

ගාමන්ෙකර චෙස්කසොති ‘‘භික්ඛු භික්ඛුනියා සද්ධිං සංවිදහති, දුක්කටං; 

අඤ්ඤස්ස ගාමස්ස උපචා ං ඔක්කමති, පාචිත්තියං; භික්ඛුනියා ගාමන්ත ං

ගච්ඡන්තියා පරික්ඛිත්සත ගාසම පඨමපාසද ථුල් ච්චයං, දුතියපාසද

සඞ්ඝාදිසසසසො; අපරික්ඛිත්තස්සපඨමපාසදඋපචාස ොක්කමසන ථුල් ච්චයං, 
දුතියපාසද සඞ්ඝාදිසසසසො’’ති ඉමා ගාමන්තස  
දුක්කටපාචිත්තියථුල් ච්චයසඞ්ඝආදිසසසවසසන චතස්සසො ආපත්තිසයො. 

චෙස්කසො නදිපාරපච්චයාති ‘‘භික්ඛු භික්ඛුනියා සද්ධිං සංවිදහති, දුක්කටං; 

නාවංඅභිරුහති, පාචිත්තියං; භික්ඛුනියානදිපා ංගච්ඡන්තියා උත්ත ණකාස 

පඨමපාසද ථුල් ච්චයං, දුතියපාසද සඞ්ඝාදිසසසසො’’ති ඉමා චතස්සසො. 

එෙමංකස ථුල්ලච්චයන්ති මනුස්සමංසස. නවමංකසසු දුක්ෙටන්ති
සසසඅකප්පියමංසසසු. 

ද්කව වාචසිො රත්තින්ති භික්ඛුනී  ත්තන්ධකාස  අප්පදීසප පුරිසසන

සද්ධිං හත්ෙපාසස ඨිතා සල් පති, පාචිත්තියං; හත්ෙපාසං විජහිත්වා ඨිතා

සල් පති, දුක්කටං. ද්කවවාචසිොදිවාතිභික්ඛුනීදිවාපටිච්ඡන්සනඔකාසස 

පුරිසසනසද්ධිංහත්ෙපාසසඨිතාසල් පති, පාචිත්තියං; හත්ෙපාසංවිජහිත්වා 

සල් පති, දුක්කටං. දදමානස්ස තිස්කසොති ම ණාධිප්පාසයො මනුස්සස්ස විසං
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සදති, සසොසචසතනම ති, පා ාජිකං; යක්ඛසපතානංසදති, සතසච ම න්ති, 

ථුල් ච්චයං; ති ච්ඡානගතස්සසදති, සසොසචම ති, පාචිත්තියං; අඤ්ඤාතිකාය
භික්ඛුනියා චීව දාසන පාචිත්තියන්ති එවං දදමානස්ස තිස්සසො ආපත්තිසයො. 

චත්ොකරො ච පටිග්ගකහති හත්ෙග්ගාහ-සවණිග්ගාසහසු සඞ්ඝාදිසසසසො, 

මුසඛන අඞ්ගජාතග්ගහසණ පා ාජිකං, අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා

චීව පටිග්ගහසණනිස්සග්ගියංපාචිත්තියං, අවස්සුතාය අවස්සුතස්සහත්ෙසතො

ඛාදනීයං සභොජනීයං පටිග්ගණ්හන්තියා ථුල් ච්චයං; එවං පටිග්ගසහ
චත්තාස ොආපත්තික්ඛන්ධාසහොන්ති. 

(2) කදසනාගාමනියාදිවණ්ණනා 

475. පඤ්ච කදසනාගාමනිකයොති  හුකා පඤ්ච. ඡ සප්පටිෙම්මාති

පා ාජිකංඨසපත්වාඅවසසසා. එකෙත්ථ අප්පටිෙම්මාතිඑකාපා ාජිකාපත්ති. 

විනයගරුො ද්කව වුත්ොති පා ාජිකඤ්සචව සඞ්ඝාදිසසසඤ්ච. 

ොයවාචසිොනිචාතිසබ්බාසනවසික්ඛාපදානිකායවාචසිකානි, මසනොද්වාස 

පඤ්ඤත්තං එකසික්ඛාපදම්පි නත්ථි. එකෙො විොකල ධඤ්ඤරකසොති

ස ොණසසොවී කං. අයසමව හි එසකො ධඤ්ඤ සසො විකාස  වට්ටති. එො

ඤත්තිචතුත්කථන සම්මුතීති භික්ඛුසනොවාදකසම්මුති. අයසමව හි එකා
ඤත්තිචතුත්ෙකම්සමනසම්මුති අනුඤ්ඤාතා. 

පාරාජිො ොයිො ද්කවති භික්ඛූනං සමථුනපා ාජිකං භික්ඛුනීනඤ්ච

කායසංසග්ගපා ාජිකං. ද්කව සංවාසභූමකයොති අත්තනා වා අත්තානං

සමානසංවාසකං කස ොති, සමග්සගො වා සඞ්සඝො උක්ඛිත්තං ඔසාස ති.
කුරුන්දියං පන ‘‘සමානසංවාසකභූමි චනානාසංවාසකභූමි චා’’ති එවං ද්සව

සංවාසභූමිසයො වුත්තා. ද්වින්නං රත්තිච්කඡකදොති පාරිවාසිකස්ස ච

මානත්තචාරිකස්ස ච පඤ්ඤත්තා. ද්වඞ්ගුලා දුකවති ද්සව

ද්වඞ්ගු පඤ්ඤත්තිසයො, ‘‘ද්වඞ්ගු පබ්බප මං ආදාතබ්බ’’න්ති අයසමකා, 

‘‘ද්වඞ්ගු ංවාද්සවමාසංවා’’තිඅයසමකා. 

ද්කවඅත්ොනංවධිත්වානාතිභික්ඛුනී අත්තානංවධිත්වාද්සවආපත්තිසයො

ආපජ්ජති; වධති ස ොදති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස; වධති න ස ොදති, ආපත්ති

දුක්කටස්ස. ද්වීහිසඞ්කෙො භිජ්ජතීතිකම්සමනචස ාකග්ගාසහනච. ද්කවත්ථ 

පඨමාපත්තිොති එත්ෙ සකස පි විනසය ද්සව පඨමාපත්තිකා උභින්නං
පඤ්ඤත්තිවසසන. ඉත ො පන නව භික්ඛූනං නව භික්ඛුනීනන්ති අට්ඨා ස

සහොන්ති. ඤත්තියා ෙරණා දුකවති ද්සව ඤත්තිකිච්චානි – කම්මඤ්ච

කම්මපාදකාච.නවසුඨාසනසුකම්මංසහොති, ද්වීසු කම්මපාදභාසවනතිට්ඨති. 
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පාණාතිපාකෙ තිස්කසොති ‘‘අසනොදිස්ස ඔපාතං ඛණති, සසච මනුස්සසො

ම ති, පා ාජිකං; යක්ඛසපතානං ම සණ ථුල් ච්චයං; ති ච්ඡානගතස්ස

ම සණ පාචිත්තිය’’න්ති ඉමා තිස්සසො සහොන්ති. වාචා පාරාජිො ෙකයොති
වජ්ජපටිච්ඡාදිකායඋක්ඛිත්තානුවත්තිකාය අට්ඨවත්ථුකායාති.කුරුන්දියංපන

‘‘ආණත්තියා අදින්නාදාසන, මනුස්සම සණ, උත්තරිමනුස්සධම්මඋල් පසන

චා’’තිඑවංතසයොවුත්තා. ඔභාසනා ෙකයොතිවච්චමග්ගංපස්සාවමග්ගංආදිස්ස

වණ්ණාවණ්ණභාසසන සඞ්ඝාදිසසසසො, වච්චමග්ගං පස්සාවමග්ගං ඨසපත්වා

අධක්ඛකං උබ්භජාණුමණ්ඩ ං ආදිස්ස වණ්ණාවණ්ණභණසන ථුල් ච්චයං, 
උබ්භක්ඛකං අසධොජාණුමණ්ඩ ං ආදිස්ස වණ්ණාවණ්ණභණසන දුක්කටං. 

සඤ්චරිත්කෙන වා ෙකයොති පටිග්ගණ්හාති වීමංසති පච්චාහ ති, ආපත්ති

සඞ්ඝාදිසසසස්ස; පටිග්ගණ්හාති වීමංසති න පච්චාහ ති, ආපත්ති

ථුල් ච්චයස්ස; පටිග්ගණ්හාති න වීමංසති න පච්චාහ ති, ආපත්ති
දුක්කටස්සාති ඉසම සඤ්චරිත්සතන කා ණභූසතන තසයො ආපත්තික්ඛන්ධා
සහොන්ති. 

ෙකයො පුග්ගලා න උපසම්පාකදෙබ්බාති අද්ධානහීසනො අඞ්ගහීසනො
වත්ථුවිපන්සනො ච සතසං නානාක ණං වුත්තසමව. අපිසචත්ෙ සයො 

පත්තචීවස න අපරිපූස ො, පරිපූස ො ච න යාචති, ඉසමපි අඞ්ගහීසනසනව
සඞ්ගහිතා. මාතුඝාතකාදසයො ච ක ණදුක්කටකා
පණ්ඩකඋභසතොබයඤ්ජනකති ච්ඡානගතසඞ්ඛාසතන වත්ථුවිපන්සනසනව

සඞ්ගහිතාති සවදිතබ්බා. එස නසයො කුරුන්දියං වුත්සතො. ෙකයො ෙම්මානං

සඞ්ගහාති ඤත්තිකප්පනා, විප්පකතපච්චත්තං, අතීතක ණන්ති. තත්ෙ

‘‘දසදයයකස යයා’’තිආදිසභදාඤත්තිකප්පනා; ‘‘සදති කස ොතී’’තිආදිසභදං

විප්පකතපච්චත්තං; ‘‘දින්නංකත’’න්තිආදිසභදංඅතීතක ණංනාමාති ඉසමහි

තීහිකම්මානිසඞ්ගය්හන්ති.අපස හිපිතීහිකම්මානිසඞ්ගය්හන්ති– වත්ථුනා, 

ඤත්තියා, අනුස්සාවනායාති. වත්ථුසම්පන්නඤ්හි ඤත්තිසම්පන්නං 

අනුස්සාවනසම්පන්නඤ්චකම්මංනාමසහොති, සතනවුත්තං‘‘තසයොකම්මානං

සඞ්ගහා’’ති. නාසිෙො ෙකයො නාම සමත්තියං භික්ඛුනිං නාසසෙ, දූසසකො

නාසසතබ්සබො, දසහඞ්සගහි සමන්නාගසතො සාමසණස ො නාසසතබ්සබො, 
කණ්ටකං සමණුද්සදසං නාසසොති එවං
ලිඞ්ගසංවාසදණ්ඩකම්මනාසනාවසසන තසයො නාසිතකා සවදිතබ්බා. 

තිණ්ණන්නං එෙවාචිොති ‘‘අනුජානාමි භික්ඛසව ද්සව තසයො 
එකානුස්සාවසන කාතු’’න්ති වචනසතො තිණ්ණං ජනානං එකුපජ්ඣාසයන
නානාචරිසයන එකානුස්සාවනාවට්ටති. 

අදින්නාදාකන තිස්කසොති පාසද වා අතිස කපාසද වා පා ාජිකං, 

අතිස කමාසසකථුල් ච්චයං, මාසසකවාඌනමාසසකවාදුක්කටං. චෙස්කසො
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කමථුනපච්චයාති අක්ඛයිසත පා ාජිකං, සයභුසයයන ඛයිසත ථුල් ච්චයං, 

විවටකසත මුසඛ දුක්කටං, ජතුමට්ඨසක පාචිත්තියං. ඡින්දන්ෙස්ස තිස්කසොති

වනප්පතිං ඡින්දන්තස්ස පා ාජිකං, භූතගාසම පාචිත්තියං, අඞ්ගජාසත

ථුල් ච්චයං. පඤ්ච ඡඩ්ඩිෙපච්චයාති අසනොදිස්ස විසං ඡඩ්සඩති, සසච සතන

මනුස්සසො ම ති, පා ාජිකං; යක්ඛසපසතසු ථුල් ච්චයං; ති ච්ඡානගසත

පාචිත්තියං; විස්සට්ඨිඡඩ්ඩසන සඞ්ඝාදිසසසසො; සසඛිසයසු හරිසත
උච්චා පස්සාවඡඩ්ඩසන දුක්කටං – ඉමා ඡඩ්ඩිතපච්චයා පඤ්චාපත්තිසයො
සහොන්ති. 

පාචිත්තිකයන දුක්ෙටා ෙොති භික්ඛුසනොවාදකවග්ගස්මිං දසසු

සික්ඛාපසදසු පාචිත්තිසයන සද්ධිං දුක්කටා කතා එවාති අත්සෙො. චතුකරත්ථ

නවො වුත්ොති පඨමසික්ඛාපදම්හිසයව අධම්මකම්සම ද්සව, ධම්මකම්සම

ද්සවති එවං චත්තාස ො නවකා වුත්තාති අත්සෙො. ද්වින්නං චීවකරන චාති

භික්ඛූනංසන්තිසකඋපසම්පන්නායචීව ං සදන්තස්සපාචිත්තියං, භික්ඛුනීනං
සන්තිසක උපසම්පන්නාය සදන්තස්ස දුක්කටන්ති එවං ද්වින්නං භික්ඛුනීනං
චීව ංසදන්තස්සචීවස නකා ණභූසතන ආපත්තිසහොතීතිඅත්සෙො. 

අට්ඨ පාටිකදසනීයාති පාළියං ආගතා එව. භුඤ්ජන්ොමෙධඤ්කඤන

පාචිත්තිකයන දුක්ෙටා ෙොති ආමකධඤ්ඤං විඤ්ඤාසපත්වා භුඤ්ජන්තියා
පාචිත්තිසයනසද්ධිංදුක්කටාකතාසයව. 

ගච්ඡන්ෙස්ස චෙස්කසොති භික්ඛුනියා වා මාතුගාසමන වා සද්ධිං සංවිධාය

ගච්ඡන්තස්ස දුක්කටං, ගාමූපචාස ොක්කමසන පාචිත්තියං, යා භික්ඛුනී එකා

ගාමන්ත ංගච්ඡති, තස්සාගාමූපචා ංඔක්කමන්තියා පඨමපාසදථුල් ච්චයං, 
දුතියපාසද සඞ්ඝාදිසසසසොති ගච්ඡන්තස්ස ඉමා චතස්සසො ආපත්තිසයො

සහොන්ති. ඨිෙස්ස චාපිෙත්ෙොති ඨිතස්සපි චතස්සසො එවාති අත්සෙො.කෙං? 
භික්ඛුනී අන්ධකාස  වා පටිච්ඡන්සන වා ඔකාසස මිත්තසන්ෙවවසසන

පුරිසස්ස හත්ෙපාසස තිට්ඨති, පාචිත්තියං; හත්ෙපාසං විජහිත්වා තිට්ඨති, 

දුක්කටං; අරුණුග්ගමනකාස  දුතියිකාය හත්ෙපාසං විජහන්තී තිට්ඨති, 

ථුල් ච්චයං; විජහිත්වා තිට්ඨති, සඞ්ඝාදිසසසසොති නිසින්නස්ස චතස්සසො

ආපත්තිසයො. නිපන්නස්සාපිෙත්ෙොති සසචපිහිසානිසීදතිවානිපජ්ජතිවා, 
එතාසයවචතස්සසොආපත්තිසයොආපජ්ජති. 

(3) පාචිත්තියවණ්ණනා 

476. පඤ්ච පාචිත්තියානීති පඤ්ච සභසජ්ජානි පටිග්ගසහත්වා 

නානාභාජසනසු වා එකභාජසන වා අමිස්සසත්වා ඨපිතානි සහොන්ති, 
සත්තාහාතික්කසමසසො භික්ඛුපඤ්චපාචිත්තියානිසබ්බානිනානාවත්ථුකානි
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එකක්ඛසණ ආපජ්ජති, ‘‘ඉමං පඨමං ආපන්සනො, ඉමං පච්ඡා’’ති න
වත්තබ්සබො. 

නව පාචිත්තියානීති සයො භික්ඛු නව පණීතසභොජනානි විඤ්ඤාසපත්වා
සතහි සද්ධිං එකසතො එකං කබළං ඔමද්දිත්වා මුසඛ පක්ඛිපිත්වා ප ගළං

අතික්කාසමති, අයංනවපාචිත්තියානිසබ්බානි නානාවත්ථුකානිඑකක්ඛසණ

ආපජ්ජති ‘‘ඉමංපඨමං ආපන්සනො, ඉමංපච්ඡා’’තිනවත්තබ්සබො. එෙවාචාය

කදකසයයාති ‘‘අහං, භන්සත, පඤ්ච සභසජ්ජානි පටිග්ගසහත්වා සත්තාහං

අතික්කාසමත්වාපඤ්ච ආපත්තිසයොආපන්සනො, තාතුම්හමූස පටිසදසසමී’’ති

එවං එකවාචායසදසසයය, සදසිතාව සහොන්ති, ද්වීහිතීහිවාචාහිකිච්චංනාම

නත්ථි. දුතියවිස්සජ්ජසනපි ‘‘අහං, භන්සත, නව පණීතසභොජනානි

විඤ්ඤාසපත්වා භුඤ්ජිත්වා නව ආපත්තිසයො ආපන්සනො, තා තුම්හමූස 
පටිසදසසමී’’තිවත්තබ්බං. 

වත්ථුං කත්කෙත්වා කදකසයයාති ‘‘අහං, භන්සත, පඤ්ච සභසජ්ජානි

පටිග්ගසහත්වා සත්තාහං අතික්කාසමසිං, යොවත්ථුකං තං තුම්හමූස 

පටිසදසසමී’’ති එවං වත්ථුං කිත්සතත්වා සදසසයය, සදසිතාව සහොන්ති 

ආපත්තිසයො, ආපත්තියා නාමග්ගහසණන කිච්චං නත්ථි. දුතියවිස්සජ්ජසනපි

‘‘අහං, භන්සත, නවපණීතසභොජනානිවිඤ්ඤාසපත්වාභුත්සතො, යොවත්ථුකං
තංතුම්හමූස  පටිසදසසමී’’තිවත්තබ්බං. 

යාවෙතියකෙ තිස්කසොති උක්ඛිත්තානුවත්තිකාය පා ාජිකං

සභදකානුවත්තකානං සකොකාලිකාදීනං සඞ්ඝාදිසසසං, පාපිකාය දිට්ඨියා
අප්පටිනිස්සග්සග චණ්ඩකාළිකාය ච භික්ඛුනියා පාචිත්තියන්ති ඉමා

යාවතතියකාතිස්සසොආපත්තිසයො. ඡකවොහාරපච්චයාති පයුත්තවාචාපච්චයාඡ 

ආපත්තිසයොආපජ්ජතීති අත්සෙො. කෙං? ආජීවසහතුආජීවකා ණා පාපිච්සඡො

ඉච්ඡාපකසතො අසන්තං අභූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං උල් පති, ආපත්ති

පා ාජිකස්ස. ආජීවසහතු ආජීවකා ණා සඤ්චරිත්තං සමාපජ්ජති, ආපත්ති
සඞ්ඝාදිසසසස්ස. ආජීවසහතු ආජීවකා ණා සයො සත විහාස  වසති සසො

අ හාති වදති, ආපත්ති ථුල් ච්චයස්ස. ආජීවසහතු ආජීවකා ණා භික්ඛු

පණීතසභොජනානි අත්තසනො අත්ොය විඤ්ඤාසපත්වා භුඤ්ජති, ආපත්ති
පාචිත්තියස්ස.ආජීවසහතුආජීවකා ණාභික්ඛුනී පණීතසභොජනානිඅත්තසනො

අත්ොය විඤ්ඤාසපත්වා භුඤ්ජති, ආපත්ති පාටිසදසනීයස්ස. ආජීවසහතු
ආජීවකා ණාසූපංවාඔදනංවාඅගි ාසනොඅත්තසනොඅත්ොයවිඤ්ඤාසපත්වා 

භුඤ්ජති, ආපත්තිදුක්කටස්සාති. 
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පටුන 

ඛාදන්ෙස්ස තිස්කසොති මනුස්සමංසස ථුල් ච්චයං, අවසසසසසු

අකප්පියමංසසසු දුක්කටං, භික්ඛුනියා  සුසණ පාචිත්තියං. පඤ්ච

කභොජනපච්චයාති අවස්සුතා අවස්සුතස්ස පුරිසස්ස හත්ෙසතො සභොජනං
ගසහත්වාතත්සෙව මනුස්සමංසං සුණං අත්තසනො අත්ොයවිඤ්ඤාසපත්වා
ගහිතපණීතසභොජනානි අවසසසඤ්ච අකප්පියමංසං පක්ඛිපිත්වා සවොමිස්සකං

ඔමද්දිත්වා අජ්සඣොහ මානා සඞ්ඝාදිසසසං, ථුල් ච්චයං, පාචිත්තියං, 

පාටිසදසනීයං, දුක්කටන්තිඉමාපඤ්චආපත්තිසයො සභොජනපච්චයාආපජ්ජති. 

පඤ්ච ඨානානීති ‘‘උක්ඛිත්තානුවත්තිකාය භික්ඛුනියා යාවතතියං

සමනුභාසනාය අප්පටිනිස්සජ්ජන්තියා ඤත්තියා දුක්කටං, ද්වීහි කම්මවාචාහි

ථුල් ච්චයං, කම්මවාචාපරිසයොසාසන ආපත්ති පා ාජිකස්ස, සඞ්ඝසභදාය

ප ක්කමනාදීසු සඞ්ඝාදිසසසසො, පාපිකාය දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්සග 
පාචිත්තිය’’න්ති එවං සබ්බා යාවතතියකා පඤ්ච ඨානානි ගච්ඡන්ති. 

පඤ්චන්නඤ්කචවආපත්තීතිආපත්තිනාමපඤ්චන්නංසහධම්මිකානං සහොති, 

තත්ෙ ද්වින්නං නිප්පරියාසයන ආපත්තිසයව, 
සික්ඛාමානසාමසණරිසාමසණ ානං පන අකප්පියත්තා න වට්ටති. ඉමිනා

පරියාසයන සතසං ආපත්ති න සදසාසපතබ්බා, දණ්ඩකම්මං පන සතසං

කාතබ්බං. පඤ්චන්නං අධිෙරකණන චාති අධික ණඤ්ච පඤ්චන්නසමවාති
අත්සෙො. එසතසංසයව හි පඤ්චන්නං පත්තචීව ාදීනං අත්ොය 

විනිච්ඡයසවොහාස ො අධික ණන්ති වුච්චති, ගිහීනං පන අඩ්ඩකම්මං නාම
සහොති. 

පඤ්චන්නං විනිච්ඡකයො කහොතීති පඤ්චන්නං සහධම්මිකානංසයව

විනිච්ඡසයොනාම සහොති. පඤ්චන්නංවූපසකමනචාතිඑසතසංසයවපඤ්චන්නං

අධික ණං විනිච්ඡිතං වූපසන්තං නාම සහොතීති අත්සෙො. පඤ්චන්නඤ්කචව

අනාපත්තීති එසතසංසයවපඤ්චන්නං අනාපත්තිනාමසහොතීති අත්සෙො. තීහි

ඨාකනහි කසොභතීති සඞ්ඝාදීහි තීහි කා සණහි සසොභති. කතවීතික්කසමො හි
පුග්ගස ො සප්පටිකම්මංආපත්තිංසඞ්ඝමජ්සඣගණමජ්සඣපුග්ග සන්තිසක

වා පටිකරිත්වා අබ්භුණ්හසීස ො පාකතිසකො සහොති, තස්මා තීහි ඨාසනහි
සසොභතීතිවුච්චති. 

ද්කව ොයිො රත්තින්ති භික්ඛුනී  ත්තන්ධකාස  පුරිසස්ස හත්ෙපාසස

ඨානනිසජ්ජසයනානිකප්පයමානාපාචිත්තියං, හත්ෙපාසංවිජහිත්වාඨානාදීනි
කප්පයමානා දුක්කටන්ති ද්සව කායද්වා සම්භවා ආපත්තිසයො  ත්තිං

ආපජ්ජති. ද්කවොයිොදිවාතිඑසතසනව උපාසයනදිවාපටිච්ඡන්සනඔකාසස

ද්සව ආපත්තිසයො ආපජ්ජති. නිජ්ඣායන්ෙස්ස එො ආපත්තීති ‘‘න ච, 

භික්ඛසව, සා ත්සතන මාතුගාමස්ස අඞ්ගජාතං උපනිජ්ඣායිතබ්බං. සයො
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උපනිජ්ඣාසයයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (පා ා. 266) නිජ්ඣායන්තස්ස

අයසමකාආපත්ති. එොපිණ්ඩපාෙපච්චයාති‘‘නච, භික්ඛසව, භික්ඛාදායිකාය

මුඛං ඔස ොසකතබ්බ’’න්ති (චූළව. 366) එත්ෙ දුක්කටාපත්ති, අන්තමසසො
යාගුංවාබයඤ්ජනං වාසදන්තස්සසාමසණ ස්සාපිහිමුඛංඋල්ස ොකයසතො 

දුක්කටසමව. කුරුන්දියං පන ‘‘එො පිණ්ඩපාෙපච්චයාති භික්ඛුනිපරිපාචිතං
පිණ්ඩපාතංභුඤ්ජන්තස්සපාචිත්තිය’’න්තිවුත්තං. 

අට්ඨානිසංකස සම්පස්සන්ති සකොසම්බකක්ඛන්ධසක වුත්තානිසංසස. 

උක්ඛිත්ෙොෙකයො වුත්ොතිආපත්තියාඅදස්සසනඅප්පටිකම්සමපාපිකායච

දිට්ඨියා අප්පටිනිස්සග්සගති. කෙචත්ොලීස සම්මාවත්ෙනාති සතසංසයව 
උක්ඛිත්තකානංඑත්තසකසුවත්සතසුවත්තනා. 

පඤ්චඨාකන මුසාවාකදොති 
පා ාජිකසඞ්ඝාදිසසසථුල් ච්චයපාචිත්තියදුක්කටසඞ්ඛාසත පඤ්චට්ඨාසන

මුසාවාසදො ගච්ඡති. චුද්දස පරමන්ති වුච්චතීති දසාහප මාදිනසයන සහට්ඨා

වුත්තං. ද්වාදසපාටිකදසනීයාතිභික්ඛූනංචත්තාරි භික්ඛුනීනංඅට්ඨ. චතුන්නං

කදසනාය චාති චතුන්නං අච්චයසදසනායාති අත්සෙො. කතමා පන සාති? 

සදවදත්සතන පසයොජිතානං අභිමා ානං අච්චයසදසනා, අනුරුද්ධත්සෙ ස්ස

උපට්ඨායිකාය අච්චයසදසනා, වඩ්ඪස්ස ලිච්ඡවිසනො අච්චයසදසනා, 
වාසභගාමියත්සෙ ස්ස උක්සඛපනීයකම්මං කත්වා ආගතානං භික්ඛූනං 
අච්චයසදසනාතිඅයංචතුන්නංඅච්චයසදසනා නාම. 

අට්ඨඞ්ගිකෙොමුසාවාකදොති ‘‘පුබ්සබවස්ස සහොතිමුසාභණිස්ස’’න්තිආදිං

කත්වා ‘‘විනිධායසඤ්ඤ’’න්තිපරිසයොසාසනහි (පාචි. 4-5; පරි.459) අට්ඨහි
අඞ්සගහි අට්ඨඞ්ගිසකො. උසපොසෙඞ්ගානිපි පාණං න හසනතිආදිනා නසයන

වුත්තාසනව. අට්ඨ දූකෙයයඞ්ගානීති ‘‘ඉධ, භික්ඛසව, භික්ඛු සසොතා ච සහොති

සාසවතා චා’’තිආදිනා (චූළව. 347) නසයන සඞ්ඝසභදසක වුත්තානි. අට්ඨ

තිත්ථියවත්ොනි මහාඛන්ධසකවුත්තානි. 

අට්ඨවාචිො උපසම්පදාති භික්ඛුනීනං උපසම්පදං සන්ධාය වුත්තං. 

අට්ඨන්නං පච්චුට්ඨාෙබ්බන්ති භත්තග්සග අට්ඨන්නං භික්ඛුනීනං ඉත ාහි 

පච්චුට්ඨාය ආසනං දාතබ්බං. භික්ඛුකනොවාදකෙො අට්ඨහීති අට්ඨහඞ්සගහි
සමන්නාගසතොභික්ඛුභික්ඛුසනොවාදසකො සම්මන්නිතබ්සබො. 

එෙස්සකඡජ්ජන්තිගාොයනවසුජසනසුසයො ස ාකංගාසහත්වාසඞ්ඝං

භින්දති, තස්සසව සඡජ්ජං සහොති, සදවදත්සතො විය පා ාජිකං ආපජ්ජති.

සභදකානුවත්තකානංචතුන්නංථුල් ච්චයංසකොකාලිකාදීනං විය, ධම්මවාදීනං
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චතුන්නං අනාපත්ති. ඉමා පන ආපත්තිසයො ච අනාපත්තිසයො ච සබ්සබසං
එකවත්ථුකාසඞ්ඝසභදවත්ථුකාඑව. 

නව ආොෙවත්ථූනීති ගාොය නවහීති නවහි භික්ඛූහි සඞ්සඝො භිජ්ජති. 

ඤත්තියා ෙරණානවාතිඤත්තියාකාතබ්බානිකම්මානිනවාතිඅත්සෙො.සසසං 
උත්තානසමව. 

(4) අවන්දනීයපුග්ගලාදිවණ්ණනා 

477. දස පුග්ගලා නාභිවාකදෙබ්බාති සසනාසනක්ඛන්ධසක වුත්තා දස

ජනා. අඤ්ජලි සාමීකචන චාති සාමීචිකම්සමන සද්ධිං අඤ්ජලි ච සතසං න

කාතබ්සබො, සනව පානීයාපුච්ඡනතා වණ්ටග්ගහණාදි ඛන්ධකවත්තං සතසං

දස්සසතබ්බං, න අඤ්ජලි පග්ගණ්හිතබ්සබොති අත්සෙො. දසන්නං දුක්ෙටන්ති 

සතසංසයවදසන්නංඑවංකස ොන්තස්සදුක්කටංසහොති. දස චීවරධාරණාතිදස
දිවසානිඅතිස කචීව ස්සධා ණාඅනුඤ්ඤාතාතිඅත්සෙො. 

පඤ්චන්නං වස්සංවුට්ඨානං, දාෙබ්බං ඉධ චීවරන්ති පඤ්චන්නං

සහධම්මිකානං සම්මුඛාව දාතබ්බං. සත්ෙන්නං සන්කෙති 
දිසාපක්කන්තඋම්මත්තකඛිත්තචිත්තසවදනාට්ටානං තිණ්ණඤ්ච
උක්ඛිත්තකානන්ති ඉසමසංසත්තන්නංසන්සතපතිරූසපගාහසකප ම්මුඛාපි

දාතබ්බං. කසොළසන්නං න දාෙබ්බන්ති සසසානං චීව ක්ඛන්ධසක වුත්තානං 
පණ්ඩකාදීනංසසොළසන්නංනදාතබ්බං. 

ෙතිසෙං රත්තිසෙං, ආපත්තිකයො ඡාදයිත්වානාති කතිසතං ආපත්තිසයො

 ත්තිසතං ඡාදයිත්වාන. දසසෙං රත්තිසෙං, ආපත්තිකයො ඡාදයිත්වානාති 
දසසතං ආපත්තිසයො  ත්තිසතං ඡාදයිත්වාන. අයඤ්සහත්ෙ සඞ්සඛපත්සෙො –
සයො දිවසස සතං සතං සඞ්ඝාදිසසසාපත්තිසයො ආපජ්ජිත්වා දස දස දිවසස

පටිච්ඡාසදති, සතන  ත්තිසතං ආපත්තිසහස්සං පටිච්ඡාදිතං සහොති, සසො
සබ්බාවතාආපත්තිසයො දසාහපටිච්ඡන්නාති පරිවාසංයාචිත්වා දස ත්තිසයො
වසිත්වානමුච්සචයය පාරිවාසිසකොති. 

ද්වාදස ෙම්මකදොසා වුත්ොති අපස ොකනකම්මං අධම්සමනවග්ගං, 

අධම්සමනසමග්ගං, ධම්සමනවග්ගං, තො 
ඤත්තිකම්මඤත්තිදුතියකම්මඤත්තිචතුත්ෙකම්මානිපීති එවං එසකකස්මිං
කම්සමතසයොතසයොකත්වාද්වාදසකම්මසදොසාවුත්තා. 

චෙස්කසොෙම්මසම්පත්තිකයොති අපස ොකනකම්මංධම්සමනසමග්ගං, තො
සසසානිපීතිඑවංචතස්සසොකම්මසම්පත්තිසයො වුත්තා. 
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ඡ ෙම්මානීති අධම්සමනවග්ගකම්මං, අධම්සමනසමග්ගකම්මං, 

ධම්මපතිරූපසකනවග්ගකම්මං, ධම්මපතිරූපසකනසමග්ගකම්මං, 

ධම්සමනවග්ගකම්මං, ධම්සමනසමග්ගකම්මන්ති එවං ඡ කම්මානි වුත්තානි. 

එකෙත්ථ ධම්මො ෙොති එකං ධම්සමන සමග්ගකම්මසමසවත්ෙ ධම්මිකං 
කතන්තිඅත්සෙො.දුතියගාොවිස්සජ්ජසනපිඑතසදවධම්මිකං. 

යංකදසිොතියානිසදසිතානිවුත්තානි පකාසිතානි. අනන්ෙජිකනනාතිආදීසු 

පරියන්තපරිච්සඡදභාව හිතත්තා අනන්තං වුච්චති නිබ්බානං, තං භගවතා
 ඤ්ඤා සපත්තගණං අභිමද්දිත්වා  ජ්ජං වියකිස සගණං අභිමද්දිත්වා ජිතං

විජිතං අධිගතං සම්පත්තං, තස්මා භගවා ‘‘අනන්තජිසනො’’ති වුච්චති. ස්සවව

ඉට්ඨානිට්සඨසු නිබ්බිකා තාය තාදි, 

වික්ඛම්භනතදඞ්ගසමුච්සඡදපටිපස්සද්ධිනිස්ස ණවිසවකසඞ්ඛාතං 

විසවකපඤ්චකං අද්දසාති විසවකදස්සී; සතන අනන්ෙජිකනන ොදිනා 

විකවෙදස්සිනා යානිආපත්තික්ඛන්ධානිසදසිතානිවුත්තානි. එකෙත්ථසම්මති

විනා සමකථහීති අයසමත්ෙ පදසම්බන්සධො, යානි සත්ො ා සත්ත

ආපත්තික්ඛන්ධානිසදසිතානි, තත්ෙඑකාපිආපත්තිවිනාසමසෙහින සම්මති, 
අෙසඛොඡසමොචත්තාරිඅධික ණානීතිසබ්සබපිසමධම්මාසම්මුඛාවිනසයන 

සම්මන්ති, සමාසයොගං ගච්ඡන්ති. එත්ෙ පන එසකො සම්මුඛාවිනසයොව විනා

සමසෙහි සම්මති, සමෙභාවං ගච්ඡති. න හි තස්ස අඤ්සඤන සමසෙන විනා
අනිප්ඵත්ති නාමඅත්ථි.සතනවුත්තං–‘‘එසකත්ෙසම්මතිවිනාසමසෙහී’’ති.
ඉමිනාතාව අධිප්පාසයනඅට්ඨකොසු අත්සෙො වුත්සතො. මයං පන ‘‘විනා’’ති
නිපාතස්ස පටිසසධනමත්තමත්ෙං ගසහත්වා ‘‘එසකත්ෙ සම්මති විනා
සමසෙහී’’ති එසතසු සත්තසු ආපත්තික්ඛන්සධසු එසකො
පා ාජිකාපත්තික්ඛන්සධො විනා සමසෙහි සම්මතීති එතමත්ෙං ස ොසචයයාම.

වුත්තම්පි සචතං ‘‘යා සා ආපත්ති අනවසසසා, සා ආපත්ති න කතසමන
අධික සණනකතමම්හිඨාසනනකතසමනසමසෙන සම්මතී’’ති. 

ඡඌනදියඩ්ඪසොති ‘‘ඉධ, උපාලි, භික්ඛුඅධම්මංධම්සමොතිදීසපති, තස්මිං 

අධම්මදිට්ඨි සභසද අධම්මදිට්ඨි, තස්මිං අධම්මදිට්ඨි සභසදධම්මදිට්ඨි, තස්මිං

අධම්මදිට්ඨි සභසද සවමතිසකො, තස්මිංධම්මදිට්ඨි සභසද අධම්මදිට්ඨි, තස්මිං

ධම්මදිට්ඨිසභසදසවමතිසකො, තස්මිං සවමතිසකො සභසද අධම්මදිට්ඨි, තස්මිං 

සවමතිසකොසභසදධම්මදිට්ඨි, තස්මිංසවමතිසකොසභසදසවමතිසකො’’තිඑවං
යානි අට්ඨා සන්නං සභදක වත්ථූනං වසසන අට්ඨා ස අට්ඨකානි

සඞ්ඝසභදකක්ඛන්ධසක වුත්තානි, සතසංවසසනඡඌනදියඩ්ඪසතංආපායිකා
සවදිතබ්බා. 
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අට්ඨාරස අනාපායිොති ‘‘ඉධ, උපාලි, භික්ඛු අධම්මං ධම්සමොති දීසපති, 
තස්මිං ධම්මදිට්ඨි සභසද ධම්මදිට්ඨි අවිනිධාය දිට්ඨිං අවිනිධාය ඛන්තිං

අවිනිධායරුචිංඅවිනිධායභාවංඅනුස්සාසවති, ස ාකං ගාසහති‘අයංධම්සමො, 

අයංවිනසයො, ඉදංසත්ථුසාසනං, ඉමංගණ්හෙ, ඉමංස ොසචො’ති, අයම්පිසඛො, 

උපාලි, සඞ්ඝසභදසකො න ආපායිසකො න සන යිසකො න කප්පට්සඨො න
අසතකිච්සඡො’’ති එවං එසකකස්මිං වත්ථුස්මිං එසකකං කත්වා
සඞ්ඝසභදකක්ඛන්ධකාවසාසන වුත්තා අට්ඨා ස ජනා. අට්ඨා ස අට්ඨකා
ඡඌනදියඩ්ඪසතවිස්සජ්ජසනවුත්තාසයව. 

(5) කසොළසෙම්මාදිවණ්ණනා 

478. ෙතිෙම්මානීතිආදීනංසබ්බගාොනංවිස්සජ්ජනංඋත්තානසමවාති. 

අප දුතියගාොසඞ්ගණිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කසදකමොචනගාථා 

(1) අවිප්පවාසපඤ්හාවණ්ණනා 

479. සසදසමොචනගාොසු අසංවාකසොතිඋසපොසෙපවා ණාදිනාසංවාසසන

අසංවාසසො. සම්කභොකගොඑෙච්කචොෙහිංනලබ්භතීතිඅකප්පියසම්සභොසගොන

 බ්භති, නහාපනසභොජනාදිපටිජග්ගනං පන මාත ාසයව කාතුං  බ්භති. 

අවිප්පවාකසන අනාපත්තීති සහගා සසයයාය අනාපත්ති. පඤ්හා කමසා

කුසකලහි චින්තිොති එසා පඤ්හා කුසස හි පණ්ඩිසතහි චින්තිතා. අස්සා

විස්සජ්ජනං දා කමාතුයාභික්ඛුනියාසවදිතබ්බං, තස්සාහිපුත්තංසන්ධාසයතං
වුත්තන්ති. 

අවිස්සජ්ජිතගාො ගරුභණ්ඩං සන්ධාය වුත්තා, අත්සෙො පනස්සා 
ගරුභණ්ඩවිනිච්ඡසයවුත්සතොසයව. 

දස පුග්ගකල න වදාමීති සසනාසනක්ඛන්ධසක වුත්සත දස පුග්ගස  න

වදාමි. එොදස විවජ්ජියාති සය මහාඛන්ධසක එකාදස විවජ්ජනීයපුග්ග ා

වුත්තා, සතපිනවදාමි.අයංපඤ්හානග්ගං භික්ඛුංසන්ධායවුත්තා. 

ෙථංනුසික්ඛායඅසාධාරකණොතිපඤ්හා නහාපිතපුබ්බකංභික්ඛුංසන්ධාය

වුත්තා. අයඤ්හි ඛු භණ්ඩං පරිහරිතුං න  භති, අඤ්සඤ  භන්ති; තස්මා
සික්ඛායඅසාධා සණො. 

ෙං පුග්ගලං ෙෙමං වදන්ති බුද්ධාති අයං පඤ්හා නිම්මිතබුද්ධං සන්ධාය
වුත්තා. 
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අකධොනාභිං විවජ්ජියාති අසධොනාභිං විවජ්සජත්වා. අයං පඤ්හා යං තං

අසීසකං කබන්ධං, යස්ස උස  අක්ඛීනි සචව මුඛඤ්ච සහොති, තං සන්ධාය
වුත්තා. 

භික්ඛු සඤ්ඤාචිොය කුටින්ති අයං පඤ්හා තිණච්ඡාදනං කුටිං සන්ධාය
වුත්තා.දුතියපඤ්හාසබ්බමත්තිකාමයංකුටිං සන්ධායවුත්තා. 

ආපජ්කජයය ගරුෙං කඡජ්ජවත්ථුන්ති අයං පඤ්හා වජ්ජපටිච්ඡාදිකං
භික්ඛුනිංසන්ධායවුත්තා.දුතියපඤ්හාපණ්ඩකාදසයො අභබ්බපුග්ගස සන්ධාය
වුත්තා.එකාදසපිහිසතගිහිභාසවසයවපා ාජිකංපත්තා. 

වාචාති වාචාය අනා පන්සතො. ගිරංකනොචපකරභකණයයාති‘‘ඉතිඉසම 

සසොස්සන්තී’’ති ප පුග්ගස  සන්ධාය සද්දම්පි න නිච්ඡාස යය. අයං පඤ්හා 

‘‘සන්තිං ආපත්තිං නාවිකස යය, සම්පජානමුසාවාදස්ස සහොතී’’ති ඉමං
මුසාවාදං සන්ධාය වුත්තා. තස්ස හි භික්ඛුසනො අධම්මිකාය පටිඤ්ඤාය
තුණ්හීභූතස්ස නිසින්නස්ස මසනොද්වාස  ආපත්ති නාම නත්ථි. යස්මා පන

ආවිකාතබ්බංනආවිකස ොති, සතනස්ස වචීද්වාස  අකිරියසතො අයංආපත්ති
සමුට්ඨාතීති සවදිතබ්බා. 

සඞ්ොදිකසසා චතුකරොති අයං පඤ්හා අරුණුග්සග ගාමන්ත පරියාපන්නං

නදිපා ංඔක්කන්තභික්ඛුනිංසන්ධායවුත්තා, සා හිසකගාමසතොපච්චූසසමසය
නික්ඛමිත්වා අරුණුග්ගමනකාස  වුත්තප්පකා ං නදිපා ං ඔක්කන්තමත්තාව
 ත්තිවිප්පවාසගාමන්ත නදිපා ගණම්හාඔහීයන ක්ඛසණන
එකප්පහාස සනව චතුස ොසඞ්ඝාදිසසසසආපජ්ජති. 

සියා ආපත්තිකයො නානාති අයං පඤ්හා එකසතොඋපසම්පන්නා ද්සව
භික්ඛුනිසයො සන්ධාය වුත්තා. තාසු හි භික්ඛූනං සන්තිසක 

එකසතොඋපසම්පන්නාය හත්ෙසතො ගණ්හන්තස්ස පාචිත්තියං, භික්ඛුනීනං
සන්තිසක එකසතොඋපසම්පන්නායහත්ෙසතොගණ්හන්තස්සදුක්කටං. 

චතුකරො ජනාසංවිධායාතිආචරිසයොචතසයො ච අන්සතවාසිකාඡමාසකං

භණ්ඩංඅවහරිංසු, ආචරියස්සසාහත්ථිකාතසයොමාසකා, ආණත්තියාපි තසයොව

තස්මාථුල් ච්චයංආපජ්ජති, ඉතස සංසාහත්ථිසකොඑසකසකො, ආණත්තිකා
පඤ්චාතිතස්මා පා ාජිකංආපජ්ජිංසු. අයසමත්ෙසඞ්සඛසපො. විත්ොස ො පන 

අදින්නාදානපා ාජිසකසංවිදාවහා වණ්ණනායංවුත්සතො. 
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(2) පාරාජිොදිපඤ්හාවණ්ණනා 

480. ඡිද්දං ෙස්මං ෙකර නත්ථීති අයං පඤ්හා දුස්සකුටිආදීනි 
සන්ෙතසපයයා ඤ්චසන්ධායවුත්තා. 

කෙලංමධංඵාණිෙන්තිගාො ලිඞ්ගපරිවත්තංසන්ධායවුත්තා. 

නිස්සග්ගිකයනාති ගාො පරිණාමනං සන්ධාය වුත්තා. සයො හි සඞ්ඝස්ස

පරිණත ාභසතො එකං චීව ං අත්තසනො, එකං අඤ්ඤස්සාති ද්සව චීව ානි

‘‘එකං මය්හං, එකං තස්ස සදහී’’ති එකපයඔසගන පරිණාසමති, සසො
නිස්සග්ගියපාචිත්තියඤ්සචවසුද්ධිකපාචිත්තියඤ්චඑකසතොආපජ්ජති. 

ෙම්මඤ්ච ෙං කුප්කපයය වග්ගපච්චයාති අයං පඤ්හා
ද්වාදසසයොජනපමාසණසුබා ාණසිආදීසුනගස සුගාමසීමංසන්ධායවුත්තා. 

පදවීතිහාරමත්කෙනාති ගාො සඤ්චරිත්තං සන්ධාය වුත්තා, අත්සෙොපි
චස්සාසඤ්චරිත්තවණ්ණනායසමවවුත්සතො. 

සබ්බානි ොනි නිස්සග්ගියානීති අයං පඤ්හා අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා
සධොවාපනං සන්ධාය වුත්තා. සසච හි තිණ්ණම්පි චීව ානං කාකඌහදනං වා

කද්දමමක්ඛිතං වා කණ්ණං ගසහත්වා භික්ඛුනී උදසකන සධොවති, භික්ඛුස්ස
කායගතාසනවනිස්සග්ගියානිසහොන්ති. 

සරණගමනම්පිනෙස්සඅත්ථීති ස ණගමනඋපසම්පදාපිනත්ථි.අයංපන 
පඤ්හාමහාපජාපතියා උපසම්පදංසන්ධායවුත්තා. 

හකනයය අනරියංමන්කදොතිතඤ්හිඉත්ථිංවාපුරිසංවාඅනරියංහසනයය.
අයං පඤ්හාලිඞ්ගපරිවත්සතනඉත්ථිභූතංපිත ංපුරිසභූතඤ්චමාත ංසන්ධාය
වුත්තා. 

නකෙනානන්ෙරංඵුකසතිඅයංපඤ්හා මිගසිඞ්ගතාපසසීහකුමා ාදීනංවිය
ති ච්ඡානමාතාපිතස ොසන්ධායවුත්තා. 

අකචොදයිත්වාතිගාොදූසතනුපසම්පදං සන්ධායවුත්තා. කචොදයිත්වාතිගාො
පණ්ඩකාදීනංඋපසම්පදං සන්ධායවුත්තා.කුරුන්දියං පන ‘‘පඨමගාො අට්ඨ

අසම්මුඛාකම්මානි, දුතියා අනාපත්තිකස්සකම්මංසන්ධායවුත්තා’’තිආගතං. 

ඡින්දන්ෙස්ස ආපත්තීති වනප්පතිං ඡින්දන්තස්ස පා ාජිකං, තිණ තාදිං

ඡින්දන්තස්ස පාචිත්තියං, අඞ්ගජාතං ඡින්දන්තස්ස ථුල් ච්චයං. ඡින්දන්ෙස්ස

අනාපත්තීති සකසස ච නසඛ ච ඡින්දන්තස්ස අනාපත්ති. ඡාකදන්ෙස්ස 
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ආපත්තීති අත්තසනො ආපත්තිං ඡාසදන්තස්ස අඤ්සඤසං වා ආපත්තිං. 

ඡාකදන්ෙස්සඅනාපත්තීතිසගහාදීනිඡාසදන්තස්සඅනාපත්ති. 

සච්චං භණන්කෙොති ගාොය ‘‘සිඛ ණීසි උභසතොබයඤ්ජනාසී’’ති සච්චං

භණන්සතො ගරුකං ආපජ්ජති, සම්පජානමුසාවාසද පන මුසා භාසසතො

 හුකාපත්ති සහොති, අභූතාස ොචසන මුසා භණන්සතො ගරුකං ආපජ්ජති, 
භූතාස ොචසනසච්චංභාසසතො හුකාපත්තිසහොතීති. 

(3) පාචිත්තියාදිපඤ්හාවණ්ණනා 

481. අධිට්ඨිෙන්ති ගාො නිස්සග්ගියචීව ං අනිස්සජ්ජිත්වා පරිභුඤ්ජන්තං
සන්ධායවුත්තා. 

අත්ථඞ්ගකෙසූරිකයතිගාොස ොමන්ෙකං සන්ධායවුත්තා. 

න රත්ෙචිත්කෙොති ගාොය අයමත්සෙො –  ත්තචිත්සතො

සමථුනධම්මපා ාජිකං ආපජ්ජති. සෙයයචිත්සතො අදින්නාදානපා ාජිකං, ප ං 

ම ණාය සචසතන්සතො මනුස්සවිග්ගහපා ාජිකං, සඞ්ඝසභදසකො පන න 

 ත්තචිත්සතො න ච පන සෙයයචිත්සතො න චාපි සසො ප ං ම ණාය සචතයි, 

ස ාකං පනස්ස සදන්තස්ස සහොති සඡජ්ජං, පා ාජිකං සහොති, ස ාකං
පටිග්ගණ්හන්තස්ස සභදකානුවත්තකස්සථුල් ච්චයං. 

ගච්කඡයය අඩ්ඪකයොජනන්ති අයං පඤ්හා සුප්පතිට්ඨිතනිසරොධසදිසං
එකකු ස්සරුක්ඛමූ ංසන්ධායවුත්තා. 

ොයිොනීති අයං ගාො සම්බහු ානං ඉත්ථීනං සකසසවා අඞ්ගුලිසයො වා
එකසතොගණ්හන්තංසන්ධායවුත්තා. 

වාචසිොනීති අයං ගාො ‘‘සබ්බා තුම්සහ සිඛ ණිසයො’’තිආදිනා නසයන
දුට්ඨුල් භාණිංසන්ධායවුත්තා. 

තිස්සිත්ථිකයොකමථුනංෙංනකසකවති තිස්සසොඉත්ථිසයොවුත්තා, තාසුපි

යං තං සමථුනං නාම, තං න සසවති. ෙකයො පුරිකසති තසයො පුරිසසපි 

උපගන්ත්වා සමථුනං න සසවති. ෙකයො අනරියපණ්ඩකෙති 
උභසතොබයඤ්ජනසඞ්ඛාසත තසයො අනරිසය තසයො ච පණ්ඩසකති ඉසමපි ඡ

ජසනඋපගන්ත්වාසමථුනං නසසවති. නචාචකරකමථුනංබයඤ්ජනස්මන්ති 

අනුස ොමපා ාජිකවසසනපි සමථුනං නාච ති. කඡජ්ජං සියා 

කමථුනධම්මපච්චයාති සියා සමථුනධම්මපච්චයා පා ාජිකන්ති. අයං පඤ්හා 
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අට්ඨවත්ථුකං සන්ධාය වුත්තා, තස්සා හි සමථුනධම්මස්ස පුබ්බභාගං
කායසංසග්ගංආපජ්ජිතුංවායමන්තියාසමථුනධම්මපච්චයාසඡජ්ජං සහොති. 

මාෙරං චීවරන්ති අයං ගාො පිට්ඨිසමසය වස්සිකසාටිකත්ෙං
සතුප්පාදක ණං සන්ධාය වුත්තා. විනිච්ඡසයො පනස්සා 
වස්සිකසාටිකසික්ඛාපදවණ්ණනායසමවවුත්සතො. 

කුද්කධො ආරාධකෙො කහොතීති ගාො තිත්ථියවත්තං සන්ධාය වුත්තා.
තිත්ථිසයොහිවත්තංපූ යමාසනොතිත්ථියානංවණ්සණ භඤ්ඤමාසනකුද්සධො

ආ ාධසකොසහොති, වත්ථුත්තයස්සවණ්සණභඤ්ඤමාසනකුද්සධොගා ය්සහො 
සහොතීති තත්සෙවස්සා විත්ොස ො වුත්සතො. දුතියගාොපි තසමව සන්ධාය
වුත්තා. 

සඞ්ොදිකසසන්තිආදි ගාො යා භික්ඛුනී අවස්සුතාව අවස්සුතස්ස පුරිසස්ස
හත්ෙසතො පිණ්ඩපාතං ගසහත්වා
මනුස්සමංස සුණපණීතසභොජනසසසඅකප්පියමංසසහි සද්ධිං ඔමද්දිත්වා 

අජ්සඣොහ ති, තංසන්ධායවුත්තා. 

එකෙො උපසම්පන්කනො එකෙො අනුපසම්පන්කනොති ගාො ආකාසගතං
සන්ධායවුත්තා.සසචහිද්වීසුසාමසණස සුඑසකොඉද්ධියා සකසග්ගමත්තම්පි

පෙවිං මුඤ්චිත්වා නිසින්සනො සහොති, සසො අනුපසම්පන්සනො නාම සහොති. 

සඞ්සඝනාපිආකාසසනිසීදිත්වාභූමිගතස්සකම්මංනකාතබ්බං.සසචකස ොති, 
කුප්පති. 

අෙප්පෙෙන්ති ගාො අච්ඡින්නචීව කං භික්ඛුං සන්ධාය වුත්තා.
තස්මිංසයවචස්සාසික්ඛාපසදවිත්ොස නවිනිච්ඡසයොපි වුත්සතො. 

නකදතිනපටිග්ගණ්හාතීතිනාපි උසයයොජිකාසදති, නඋසයයොජිතාතස්සා

හත්ෙසතො ගණ්හාති. පටිග්ගකහො කෙන න විජ්ජතීති සතසනව කා සණන

උසයයොජිකාය හත්ෙසතො උසයයොජිතාය පටිග්ගසහො න විජ්ජති. ආපජ්ජති

ගරුෙන්ති එවං සන්සතපි අවස්සුතස්ස හත්ෙසතො පිණ්ඩපාතග්ගහසණ

උසයයොසජන්තී සඞ්ඝාදිසසසාපත්තිං ආපජ්ජති. ෙඤ්ච පරිකභොගපච්චයාති
තඤ්ච පන ආපත්තිං ආපජ්ජමානා තස්සා උසයයොජිතාය පරිසභොගපච්චයා

ආපජ්ජති. තස්සා හි සභොජනපරිසයොසාසන උසයයොජිකාය සඞ්ඝාදිසසසසො
සහොතීති. දුතියගාො තස්සාසයව උදකදන්තසපොනග්ගහසණ උසයයොජනං
සන්ධායවුත්තා. 
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න භික්ඛුනී කනො ච ඵුකසයය වජ්ජන්ති සත්ත සසකසු හි අඤ්ඤත ං
ආපත්තිංආපජ්ජිත්වාඅනාදරිසයනඡාදයමානාපිභික්ඛුනී ඡාදනපච්චයාවජ්ජං

නඵුසති, අඤ්ඤංනවංආපත්තිංනාපජ්ජති, පටිච්ඡන්නායවා අප්පටිච්ඡන්නාය

වා ආපත්තියා පක්ඛමානත්තසමව  භති. අයං පන භික්ඛුනීපි න සහොති, 

සාවසසසඤ්ච ගරුකං ආපජ්ජිත්වා ඡාසදත්වා වජ්ජං න ඵුසති. පඤ්හා කමසා

කුසකලහි චින්තිොති අයං කි  පඤ්හා උක්ඛිත්තකභික්ඛුං සන්ධාය වුත්තා.

සතන හි සද්ධිං විනයකම්මං නත්ථි, තස්මා සසො සඞ්ඝාදිසසසං ආපජ්ජිත්වා 
ඡාසදන්සතොවජ්ජංනඵුසතීති. 

සසදසමොචනගාොවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්චවග්කගො 

ෙම්මවග්ගවණ්ණනා 

482. කම්මවග්සග චතුන්නං කම්මානං නානාක ණං සමෙක්ඛන්ධසක

වුත්තසමව. කිඤ්චාපි වුත්තං, අෙ සඛො අයං කම්මවිනිච්ඡසයො නාම ආදිසතො 

පට්ඨාය වුච්චමාසනො පාකසටො සහොති, තස්මා ආදිසතො පට්ඨාසයසවත්ෙ

වත්තබ්බං වදිස්සාම. චත්ොරීති කම්මානං ගණනපරිච්සඡදවචනසමතං. 

ෙම්මානීති පරිච්ඡින්නකම්මනිදස්සනං. අපකලොෙනෙම්මං නාම
සීමට්ඨකසඞ්ඝං සසොසධත්වා ඡන්දා හානං ඡන්දං ආහරිත්වා සමග්ගස්ස

සඞ්ඝස්ස අනුමතියා තික්ඛත්තුං සාසවත්වා කත්තබ්බං කම්මං. ඤත්තිෙම්මං 
නාම වුත්තනසයසනව සමග්ගස්ස සඞ්ඝස්ස අනුමතියා එකාය ඤත්තියා

කත්තබ්බං කම්මං. ඤත්තිදුතියෙම්මං නාම වුත්තනසයසනව සමග්ගස්ස
සඞ්ඝස්ස අනුමතියා එකාය ඤත්තියා එකාය ච අනුස්සාවනායාති එවං

ඤත්තිදුතියාය අනුස්සාවනාය කත්තබ්බං කම්මං. ඤත්තිචතුත්ථෙම්මං නාම
වුත්තනසයසනව සමග්ගස්ස සඞ්ඝස්ස අනුමතියා එකාය ඤත්තියා තීහි ච
අනුස්සාවනාහීතිඑවං ඤත්තිචතුත්ොහිතීහිඅනුස්සාවනාහිකත්තබ්බංකම්මං. 

තත්ෙ අපස ොකනකම්මං අපස ොසකත්වාව කාතබ්බං, 
ඤත්තිකම්මාදිවසසනන කාතබ්බං.ඤත්තිකම්මම්පිඑකංඤත්තිංඨසපත්වාව

කාතබ්බං, අපස ොකනකම්මාදිවසසන න කාතබ්බං. ඤත්තිදුතියකම්මං පන

අපස ොසකත්වාකාතබ්බම්පි අත්ථි, අකාතබ්බම්පිඅත්ථි. 

තත්ෙ සීමාසම්මුති, සීමාසමූහනනං, කථිනදානං, කථිනුද්ධාස ො, 

කුටිවත්ථුසදසනා, විහා වත්ථුසදසනාති ඉමානි ඡ කම්මානි ගරුකානි

අපස ොසකත්වා කාතුං න වට්ටන්ති, ඤත්තිදුතියකම්මවාචං සාසවත්වාව
කාතබ්බානි. අවසසසා සත ස සම්මුතිසයො 
සසනාසනග්ගාහකමතකචීව දානාදිසම්මුතිසයො චාති එතානි  හුකකම්මානි 
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අපස ොසකත්වාපි කාතුං වට්ටන්ති, ඤත්තිකම්ම-ඤත්තිචතුත්ෙකම්මවසසන

පනන කාතබ්බසමව.ඤත්තිචතුත්ෙකම්මවසසනකයි මානංදළ්හත ංසහොති, 

තස්මා කාතබ්බන්ති එකච්සච වදන්ති. එවං පන සති කම්මසඞ්කස ො සහොති, 
තස්මා න කාතබ්බන්ති පටික්ඛිත්තසමව. සසච පන අක්ඛ පරිහීනං වා

පදපරිහීනං වා දුරුත්තපදං වා සහොති, තස්ස සසොධනත්ෙං පුනප්පුනං වත්තුං

වට්ටති.ඉදං අකුප්පකම්මස්ස දළ්හීකම්මංසහොති, කුප්පකම්සමකම්මංහුත්වා
තිට්ඨති. 

ඤත්තිචතුත්ෙකම්මං ඤත්තිඤ්ච තිස්සසො ච කම්මවාචාසයො සාසවත්වාව

කාතබ්බං, අපස ොකනකම්මාදිවසසන න කාතබ්බං. පඤ්චහාොකරහි

විපජ්ජන්තීතිපඤ්චහිකා සණහිවිපජ්ජන්ති. 

483. සම්මුඛාෙරණීයං ෙම්මං අසම්මුඛා ෙකරොති, වත්ථුවිපන්නං 

අධම්මෙම්මන්ති එත්ෙ අත්ථි කම්මං සම්මුඛාක ණීයං; අත්ථි 

අසම්මුඛාක ණීයං; තත්ෙ අසම්මුඛාක ණීයං නාම දූසතනුපසම්පදා, 

පත්තනික්කුජ්ජනං, පත්තුක්කුජ්ජනං, උම්මත්තකස්ස භික්ඛුසනො

උම්මත්තකසම්මුති, සසක්ඛානංකු ානං සසක්ඛසම්මුති, ඡන්නස්සභික්ඛුසනො

බ්රහ්මදණ්සඩො, සදවදත්තස්ස පකාසනීයකම්මං, අප්පසාදනීයං දස්සසන්තස්ස

භික්ඛුසනොභික්ඛුනිසඞ්සඝනකාතබ්බං අවන්දනීයකම්මන්තිඅට්ඨවිධං සහොති, 

තංසබ්බංතත්ෙතත්ෙවුත්තනසයසනව සවදිතබ්බං.ඉදංඅට්ඨවිධම්පිකම්මං
අසම්මුඛාකතංසුකතංසහොතිඅකුප්පං. 

සසසානි සබ්බකම්මානි සම්මුඛා එව කාතබ්බානි – සඞ්ඝසම්මුඛතා, 

ධම්මසම්මුඛතා, විනයසම්මුඛතා, පුග්ග සම්මුඛතාති ඉමං චතුබ්බිධං
සම්මුඛාවිනයං උපසනත්වාවකාතබ්බානි. එවංකතානිහි සුකතානි සහොන්ති.
එවං අකතානි පසනතානි ඉමං සම්මුඛාවිනයසඞ්ඛාතං වත්ථුං විනා කතත්තා
වත්ථුවිපන්නානි නාම සහොන්ති. සතන වුත්තං – ‘‘සම්මුඛාක ණීයං කම්මං

අසම්මුඛාකස ොති, වත්ථුවිපන්නංඅධම්මකම්ම’’න්ති. 

පටිපුච්ඡාක ණීයාදීසුපි පටිපුච්ඡාදික ණසමව වත්ථු, තං වත්ථුං විනා
කතත්තාසතසම්පිවත්ථුවිපන්නතාසවදිතබ්බා.ඉදංපසනත්ෙවචනත්ෙමත්තං. 

පටිපුච්ඡා ෙරණීයං අප්පටිපුච්ඡා ෙකරොතීති පුච්ඡිත්වා සචොසදත්වා සාස ත්වා

කාතබ්බංඅපුච්ඡිත්වාඅසචොසදත්වාඅසාස ත්වාකස ොති. පටිඤ්ඤායෙරණීයං 

අප්පටිඤ්ඤාය ෙකරොතීති පටිඤ්ඤං ආස ොසපත්වා යොදින්නාය පටිඤ්ඤාය 

කාතබ්බං අප්පටිඤ්ඤාය කස ොන්තස්ස විප්ප පන්තස්ස බ ක්කාස න

කස ොති. සතිවිනයාරහස්සාති දබ්බමල් පුත්තත්සෙ සදිසස්ස ඛීණාසවස්ස. 

අමූළ්හවිනයාරහස්සාති ගග්ගභික්ඛුසදිසස්ස උම්මත්තකස්ස. 
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ෙස්සපාපියසිෙෙම්මාරහස්සාති උපවාළභික්ඛුසදිසස්ස උස්සන්නපාපස්ස. එස
නසයොසබ්බත්ෙ. 

අනුකපොසකථ උකපොසථංෙකරොතීතිඅනුසපොසෙදිවසසඋසපොසෙංකස ොති.
උසපොසෙදිවසසොනාම ඨසපත්වාකත්තිකමාසංඅවසසසසසුඑකාදසසුමාසසසු
භින්නස්ස සඞ්ඝස්ස සාමග්ගිදිවසසො ච යොවුත්තචාතුද්දසපන්න සා ච. එතං
තිප්පකා ම්පි උසපොසෙදිවසං ඨසපත්වා අඤ්ඤස්මිං දිවසස උසපොසෙං
කස ොන්සතො අනුසපොසසෙ උසපොසෙං කස ොතිනාම. යත්ර හි පත්තචීව ාදීනං
අත්ොය අප්පමත්තසකන කා සණන විවදන්තා උසපොසෙං වා පවා ණං වා 

ඨසපන්ති, තත්ෙ තස්මිං අධික සණ විනිච්ඡිසත ‘‘සමග්ගා ජාතාම්හා’’ති

අන්ත ා සාමග්ගිඋසපොසෙං කාතුං න  භන්ති, කස ොන්සතහි අනුසපොසසෙ
උසපොසසෙොකසතොනාමසහොති. 

අපවාරණායපවාකරතීතිඅපවා ණාදිවසස පවාස ති; පවා ණාදිවසසොනාම
එකස්මිං කත්තිකමාසස භින්නස්ස සඞ්ඝස්ස සාමග්ගිදිවසසො ච
පච්චුක්කඩ්ඪිත්වා ඨපිතදිවසසො ච ද්සව ච පුණ්ණමාසිසයො. එවං චතුබ්බිධම්පි 
පවා ණාදිවසං ඨසපත්වා අඤ්ඤස්මිං දිවසස පවාස න්සතො අපවා ණාය
පවාස ති නාම. ඉධාපි අප්පමත්තකස්ස විවාදස්ස වූපසසම සාමග්ගිපවා ණං

කාතුං න  භන්ති, කස ොන්සතහි අපවා ණාය පවා ණා කතා සහොති. අපිච
ඌනවීසතිවස්සං වා අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්නපුබ්බං වා එකාදසසු වා
අභබ්බපුග්ගස සු අඤ්ඤත ං උපසම්පාසදන්තස්සපි වත්ථුවිපන්නං
අධම්මකම්මංසහොති.එවංවත්ථුසතොකම්මානිවිපජ්ජන්ති. 

484. ඤත්තිසතො විපත්තියං පන වත්ථුං න පරාමසතීති යස්ස

උපසම්පදාදිකම්මං කස ොති, තං න ප ාමසති, තස්ස නාමං න ගණ්හාති.

‘‘සුණාතු සම භන්සත සඞ්සඝො, අයං ධම්ම ක්ඛිසතො ආයස්මසතො
බුද්ධ ක්ඛිතස්ස උපසම්පදාසපක්සඛො’’ති වත්තබ්සබ ‘‘සුණාතු සම භන්සත

සඞ්සඝො, ආයස්මසතො බුද්ධ ක්ඛිතස්ස උපසම්පදාසපක්සඛො’’ති වදති; එවං
වත්ථුංනප ාමසති. 

සඞ්ෙංනපරාමසතීතිසඞ්ඝස්සනාමංන ගණ්හාති. ‘‘සුණාතුසමභන්සත

සඞ්සඝො, අයං ධම්ම ක්ඛිසතො’’ති වත්තබ්සබ ‘‘සුණාතු සම භන්සත, අයං

ධම්ම ක්ඛිසතො’’තිවදති; එවං සඞ්ඝංනප ාමසති. 

පුග්ගලං න පරාමසතීති සයො උපසම්පදාසපක්ඛස්ස උපජ්ඣාසයො, තං න

ප ාමසති, තස්ස නාමං න ගණ්හාති. ‘‘සුණාතු සම භන්සත සඞ්සඝො, අයං
ධම්ම ක්ඛිසතො ආයස්මසතො බුද්ධ ක්ඛිතස්ස උපසම්පදාසපක්සඛො’’ති 
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වත්තබ්සබ ‘‘සුණාතු සම, භන්සත සඞ්සඝො, අයං ධම්ම ක්ඛිසතො 

උපසම්පදාසපක්සඛො’’තිවදති; එවංපුග්ග ංනප ාමසති. 

ඤත්තිං න පරාමසතීති සබ්සබන සබ්බං ඤත්තිං න ප ාමසති.
ඤත්තිදුතියකම්සම ඤත්තිං අට්ඨසපත්වා ද්වික්ඛත්තුං කම්මවාචාය එව
අනුස්සාවනකම්මං කස ොති. ඤත්තිචතුත්ෙකම්සමපි ඤත්තිං අට්ඨසපත්වා 

චතුක්ඛත්තුං කම්මවාචාය එව අනුස්සාවනකම්මං කස ොති; එවං ඤත්තිං න
ප ාමසති. 

පච්ඡාවාඤත්තිංඨකපතීතිපඨමං කම්මවාචායඅනුස්සාවනකම්මංකත්වා
‘‘එසාඤත්තී’’තිවත්වා‘‘ඛමතිසඞ්ඝස්ස තස්මාතුණ්හීඑවසමතංධා යාමී’’ති

වදති; එවං පච්ඡා ඤත්තිං ඨසපති. ඉති ඉසමහි පඤ්චහාකාස හි ඤත්තිසතො
කම්මානිවිපජ්ජන්ති. 

485. අනුස්සාවනසතො විපත්තියං පන වත්ථුආදීනි වුත්තනසයසනව
සවදිතබ්බානි. එවං පන සනසං අප ාමසනං සහොති – ‘‘සුණාතු සම භන්සත

සඞ්සඝො’’තිපඨමානුස්සාවසන‘‘දුතියම්පි එතමත්ෙංවදාමි, තතියම්පිඑතමත්ෙං

වදාමි, සුණාතු සම භන්සත සඞ්සඝො’’ති දුතියතතියානුස්සාවනාසු වා ‘‘අයං
ධම්ම ක්ඛිසතො ආයස්මසතො බුද්ධ ක්ඛිතස්ස උපසම්පදාසපක්සඛො’’ති

වත්තබ්සබ ‘‘සුණාතු සම භන්සත සඞ්සඝො, ආයස්මසතො බුද්ධ ක්ඛිතස්සා’’ති

වදන්සතො වත්ථුං න ප ාමසති නාම. ‘‘සුණාතු සම භන්සත සඞ්සඝො, අයං

ධම්ම ක්ඛිසතො’’තිවත්තබ්සබ‘‘සුණාතුසමභන්සත, අයංධම්ම ක්ඛිසතො’’ති 

වදන්සතො සඞ්ඝං න ප ාමසති නාම. ‘‘සුණාතු සම භන්සත සඞ්සඝො, අයං
ධම්ම ක්ඛිසතො ආයස්මසතො බුද්ධ ක්ඛිතස්සා’’ති වත්තබ්සබ ‘‘සුණාතු සම

භන්සත සඞ්සඝො, අයං ධම්ම ක්ඛිසතො උපසම්පදාසපක්සඛො’’ති වදන්සතො
පුග්ග ංනප ාමසති නාම. 

සාවනංහාකපතීතිසබ්සබනසබ්බං කම්මවාචායඅනුස්සාවනංනකස ොති, 

ඤත්තිදුතියකම්සම ද්වික්ඛත්තුං ඤත්තිසමව ඨසපති, ඤත්තිචතුත්ෙකම්සම

චතුක්ඛත්තුං ඤත්තිසමව ඨසපති; එවං අනුස්සාවනං හාසපති. සයොපි
ඤත්තිදුතියකම්සමඑකංඤත්තිංඨසපත්වාඑකං කම්මවාචංඅනුස්සාසවන්සතො

අක්ඛ ං වා ඡඩ්සඩති, පදං වා දුරුත්තං කස ොති, අයම්පි අනුස්සාවනං
හාසපතිසයව.ඤත්තිචතුත්ෙකම්සමපනඑකංඤත්තිංඨසපත්වාසකිසමවවා 
ද්වික්ඛත්තුංවාකම්මවාචාය අනුස්සාවනංකස ොන්සතොපිඅක්ඛ ං වා පදංවා 
ඡඩ්සඩන්සතොපි දුරුත්තං කස ොන්සතොපි අනුස්සාවනං හාසපතිසයවාති 

සවදිතබ්සබො. 



විනයපිටකෙ  පරිවාර-අට්ඨෙථා 

94 

පටුන 

දුරුත්ෙං ෙකරොතීති එත්ෙ පන අයං විනිච්ඡසයො – සයො හි අඤ්ඤස්මිං

අක්ඛස  වත්තබ්සබ අඤ්ඤං වදති, අයං දුරුත්තං කස ොති නාම. තස්මා
කම්මවාචංකස ොන්සතනභික්ඛුනාය්වායං– 

‘‘සිථි ංධනිතඤ්චදීඝ ස්සං, ගරුකං හුකඤ්චනිග්ගහිතං; 

සම්බන්ධංවවත්ථිතංවිමුත්තං, දසධාබයඤ්ජනබුද්ධියා පසභසදො’’ති. 

වුත්සතො, අයංසුට්ඨුඋප ක්සඛතබ්සබො.එත්ෙහි ‘‘සිථිලං’’ නාමපඤ්චසු

වග්සගසු පඨමතතියං. ‘‘ධනිෙං’’ නාම සතස්සවව දුතියචතුත්ෙං. ‘‘දීෙ’’න්ති

දීසඝන කාස න වත්තබ්බං ආකා ාදි. ‘‘රස්ස’’න්ති තසතො උපඩ්ඪකාස න

වත්තබ්බං අකා ාදි. ‘‘ගරුෙ’’න්ති දීඝසමව. යං වා ආයස්මසතො
බුද්ධ ක්ඛිතත්සෙ ස්ස යස්ස නක්ඛමතීති එවං සංසයොගප ං කත්වා වුච්චති. 

‘‘ලහුෙ’’න්ති  ස්සසමව. යං වා ආයස්මසතො බුද්ධ ක්ඛිතසෙ ස්ස යස්ස න

ඛමතීති එවං අසංසයොගප ං කත්වා වුච්චති. ‘‘නිග්ගහිෙ’’න්ති යං ක ණානි
නිග්ගසහත්වා අවිස්සජ්සජත්වා අවිවසටන මුසඛන සානුනාසිකං කත්වා

වත්තබ්බං. ‘‘සම්බන්ධ’’න්තියංප පසදනසම්බන්ධිත්වා ‘‘තුණ්හිස්සා’’ති වා

‘‘තුණ්හස්සා’’තිවාවුච්චති. ‘‘වවත්ථිෙ’’න්තියං ප පසදනඅසම්බන්ධංකත්වා
විච්ඡින්දිත්වා ‘‘තුණ්හී අස්සා’’ති වා ‘‘තුණ්හ අස්සා’’ති වා වුච්චති. 

‘‘විමුත්ෙ’’න්තියංක ණානි අනිග්ගසහත්වාවිස්සජ්සජත්වාවිවසටනමුසඛන
අනුනාසිකංඅකත්වා වුච්චති. 

තත්ෙ ‘‘සුණාතු සම’’ති වත්තබ්සබත-කා ස්ස ෙ-කා ංකත්වා ‘‘සුණාථු

සම’’ති වචනං සිථි ස්ස ධනිතක ණං නාම. තො ‘‘පත්තකල් ං, එසා

ඤත්තී’’ති වත්තබ්සබ‘‘පත්ෙකල් ං, එසාඤත්ථී’’තිආදිවචනඤ්ච. ‘‘භන්සත
සඞ්සඝො’’ති වත්තබ්සබභ-කා ඝ-කා ානංබ-කා ග-කාස කත්වා‘‘බන්සත
සඞ්සගො’’ති වචනං ධනිතස්ස සිථි ක ණං නාම. ‘‘සුණාතු සම’’ති විවසටන

මුසඛන වත්තබ්සබ පන ‘‘සුණංතු සම’’ති වා ‘‘එසා ඤත්තී’’ති වත්තබ්සබ
‘‘එසංඤත්තී’’තිවාඅවිවසටන මුසඛනඅනුනාසිකංකත්වාවචනංවිමුත්තස්ස

නිග්ගහිතවචනං නාම. ‘‘පත්තකල් ’’න්ති අවිවසටන මුසඛන අනුනාසිකං
කත්වා වත්තබ්සබ ‘‘පත්තකල් ා’’ති විවසටන මුසඛන අනුනාසිකං අකත්වා
වචනංනිග්ගහිතස්සවිමුත්තවචනංනාම. 

ඉති සිථිස  කත්තබ්සබ ධනිතං, ධනිසත කත්තබ්සබ සිථි ං, විමුත්සත

කත්තබ්සබ නිග්ගහිතං, නිග්ගහිසත කත්තබ්සබ විමුත්තන්ති ඉමානි චත්තාරි
බයඤ්ජනානි අන්සතොකම්මවාචාය කම්මං දූසසන්ති. එවං වදන්සතො හි

අඤ්ඤස්මිං අක්ඛස  වත්තබ්සබ අඤ්ඤං වදති, දුරුත්තං කස ොතීති වුච්චති.

ඉතස සුපනදීඝ ස්සාදීසුඡසුබයඤ්ජසනසුදීඝට්ඨාසනදීඝසමව,  ස්සට්ඨාසන
ච  ස්සසමවාති එවං යොඨාසන තං තසදව අක්ඛ ං භාසන්සතන
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අනුක්කමාගතං පසවණිං අවිනාසසන්සතන කම්මවාචා කාතබ්බා. සසච පන

එවං අකත්වා දීසඝවත්තබ්සබ  ස්සං,  ස්සසවා වත්තබ්සබ දීඝං වදති; තො

ගරුසකවත්තබ්සබ හුකං,  හුසකවා වත්තබ්සබගරුකංවදති; සම්බන්සධ

වාපනවත්තබ්සබවවත්ථිතං, වවත්ථිසතවා වත්තබ්සබසම්බන්ධංවදති; එවං
වුත්සතපි කම්මවාචා න කුප්පති. ඉමානි හි ඡ බයඤ්ජනානි කම්මං න
සකොසපන්ති. 

යං පන සුත්තන්තිකත්සෙ ා ‘‘ද-කාස ො ත-කා මාපජ්ජති, ත-කාස ො ද-

කා මාපජ්ජති, ච-කාස ො ජ-කා මාපජ්ජති, ජ-කාස ො ච-කා මාපජ්ජති, ය-

කාස ො ක-කා මාපජ්ජති, ක-කාස ො ය-කා මාපජ්ජති; තස්මා ද-කා ාදීසු

වත්තබ්සබසු ත-කා ාදිවචනංනවිරුජ්ඣතී’’තිවදන්ති, තංකම්මවාචංපත්වා
නවට්ටති.තස්මා විනයධස නසනවද-කාස ොත-කාස ොකාතබ්සබො…සප.…
න ක-කාස ො ය-කාස ො. යොපාළියා නිරුත්තිං සසොසධත්වා දසවිධාය
බයඤ්ජනනිරුත්තියා වුත්තසදොසස පරිහ න්සතන කම්මවාචා කාතබ්බා.
ඉත ොහිසාවනංහාසපතිනාම. 

අොකල වා සාකවතීති සාවනාය අකාස  අසනොකාසස ඤත්තිං
අට්ඨසපත්වා පඨමංසයවඅනුස්සාවනකම්මංකත්වාපච්ඡා ඤත්තිංඨසපති.ඉති
ඉසමහිපඤ්චහාකාස හිඅනුස්සාවනසතොකම්මානිවිපජ්ජන්ති. 

486. සීමසතො විපත්තියං පන අතිඛුද්දෙසීමා නාමයා එකවීසතිභික්ඛූන 

ගණ්හාති.කුරුන්දියංපන‘‘යත්ෙඑකවීසතිභික්ඛූනිසීදිතුංනසක්සකොන්තී’’ති 

වුත්තං.තස්මායාඑවරූපාසීමා, අයංසම්මතාපිඅසම්මතා, ගාමසඛත්තසදිසාව

සහොති, තත්ෙ කතං කම්මං කුප්පති. එස නසයො සසසසීමාසුපි. එත්ෙ පන 

අතිමහතී නාමයාසකසග්ගමත්සතනාපිතිසයොජනංඅතික්කාසමත්වා සම්මතා

සහොති. ඛණ්ඩනිමත්ො නාම අඝටිතනිමිත්තා වුච්චති. පු ත්ථිමාය දිසාය
නිමිත්තංකිත්සතත්වාඅනුක්කසමසනවදක්ඛිණායපච්ඡිමාය උත්ත ායදිසාය
කිත්සතත්වාපුනපු ත්ථිමායදිසායපුබ්බකිත්තිතංනිමිත්තං පටිකිත්සතත්වාව

ඨසපතුං වට්ටති; එවං අඛණ්ඩනිමිත්තා සහොති. සසච පන අනුක්කසමන

ආහරිත්වා උත්ත ාය දිසාය නිමිත්තං කිත්සතත්වා තත්සෙව ඨසපති, 

ඛණ්ඩනිමිත්තා සහොති. අප ාපි ඛණ්ඩනිමත්ො නාම යා අනිමිත්තුපගං
තචසා රුක්ඛං වා ඛාණුකං වා පංසුපුඤ්ජවාලිකාපුඤ්ජානං වා අඤ්ඤත ං

අන්ත ා එකං නිමිත්තං කත්වා සම්මතා සහොති. ඡායානිමත්ො නාම යා

පබ්බතච්ඡායාදීනංයංකිඤ්චිඡායංනිමිත්තං කත්වාසම්මතාසහොති. අනිමත්ො 
නාමයාසබ්සබනසබ්බං නිමිත්තානිඅකිත්සතත්වාසම්මතාසහොති. 

බහිසීකම ඨිකෙො සීමං සම්මන්නති නාම නිමිත්තානි කිත්සතත්වා

නිමිත්තානං බහි ඨිසතො සම්මන්නති. නදියා සමුද්කද ජාෙස්සකර සීමං
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සම්මන්නතීති එසතසුනදිආදීසු යං සම්මන්නති, සා එවං සම්මතාපි ‘‘සබ්බා, 

භික්ඛසව, නදී අසීමා, සබ්සබො සමුද්සදො අසීසමො, සබ්සබො ජාතස්සස ො

අසීසමො’’ති (මහාව. 147) වචනසතො අසම්මතාව සහොති. සීමාය සීමං 

සම්භින්දතීති අත්තසනො සීමාය පස සං සීමං සම්භින්දති. අජ්කඣොත්ථරතීති
අත්තසනො සීමාය පස සං සීමං අජ්සඣොත්ෙ ති. තත්ෙ යො සම්සභසදො ච

අජ්සඣොත්ෙ ණඤ්චසහොති, තංසබ්බංඋසපොසෙක්ඛන්ධසකවුත්තසමව.ඉති 

ඉමාඑකාදසපිසීමාඅසීමාගාමසඛත්තසදිසාඑව, තාසුනිසීදිත්වාකතංකම්මං
කුප්පති. සතන වුත්තං ‘‘ඉසමහි එකාදසහි ආකාස හි සීමසතො කම්මානි
විපජ්ජන්තී’’ති. 

487-488. පරිසසතොකම්මවිපත්තියංපනකිඤ්චිඅනුත්තානංනාමනත්ථි.

යම්පි තත්ෙ කම්මප්පත්තඡන්දා හ ක්ඛණං වත්තබ්බං සියා, තම්පි ප සතො
‘‘චත්තාස ො භික්ඛූ පකතත්තා කම්මප්පත්තා’’තිආදිනා නසයන වුත්තසමව.

තත්ෙ පෙෙත්ො ෙම්මප්පත්ොති චතුවග්ගක සණ කම්සම චත්තාස ො
පකතත්තා අනුක්ඛිත්තා අනිස්සාරිතා පරිසුද්ධසී ා චත්තාස ො භික්ඛූ
කම්මප්පත්තා කම්මස්සඅ හාඅනුච්ඡවිකාසාමිසනො.නසතහිවිනාතංකම්මං

කයි ති, න සතසං ඡන්සදො වා පාරිසුද්ධි වා එති. අවසසසා පන සසචපි

සහස්සමත්තාසහොන්ති, සසචසමානසංවාසකා, සබ්සබඡන්දා හාවසහොන්ති.

ඡන්දපාරිසුද්ධිං දත්වාආගච්ඡන්තු වා මා වා, කම්මං පනතිට්ඨති. යස්ස පන

සඞ්සඝො පරිවාසාදිකම්මං කස ොති, සසො සනව කම්මප්පත්සතො, නාපි

ඡන්දා සහො.අපිචයස්මාතංපුග්ග ංවත්ථුංකත්වාසඞ්සඝො කම්මංකස ොති, 
තස්මා‘‘කම්මා සහො’’තිවුච්චති.සසසකම්සමසුපිඑසසවනසයො. 

489. පුන චත්ොරි ෙම්මානීතිආදිසකො නසයො පණ්ඩකාදීනං 
අවත්ථුභාවදස්සනත්ෙංවුත්සතො.සසසසමත්ෙඋත්තානසමව. 

අපකලොෙනෙම්මෙථා 

495-496. ඉදානිසතසංකම්මානං පසභදදස්සනත්ෙං ‘‘අපකලොෙනෙම්මං

ෙති ඨානානි ගච්ඡතී’’තිආදිමාහ. තත්ෙ ‘‘අපකලොෙනෙම්මං පඤ්ච ඨානානි 

ගච්ඡති – ඔසාරණං, නිස්සාරණං, භණ්ඩුෙම්මං, බ්රහ්මදණ්ඩං, 

ෙම්මලක්ඛණඤ්කඤව පඤ්චම’’න්ති එත්ෙ ‘‘ඔසා ණං නිස්සා ණ’’න්ති

පදසිලිට්ඨතාසයතං වුත්තං. පඨමං පන නිස්සා ණා සහොති, පච්ඡා ඔසා ණා.

තත්ෙ යා කණ්ටකසාමසණ ස්ස දණ්ඩකම්මනාසනා, සා ‘‘නිස්සා ණා’’ති
සවදිතබ්බා. තස්මා එත හි සසචපි සාමසණස ො බුද්ධස්ස වා ධම්මස්ස වා

සඞ්ඝස්ස වා අවණ්ණං භණති, ‘‘අකප්පියං කප්පිය’’න්ති දීසපති, 

මිච්ඡාදිට්ඨිසකො සහොති අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා සමන්නාගසතො, සසො

යාවතතියං නිවාස ත්වාතං ද්ධිංනිස්සජ්ජාසපතබ්සබො.සනොසචවිස්සජ්සජති, 
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සඞ්ඝං සන්නිපාසතත්වා ‘‘විස්සජ්සජහී’’තිවත්තබ්සබො.සනොසචවිස්සජ්සජති, 
බයත්සතන භික්ඛුනාඅපස ොකනකම්මංකත්වානිස්සාස තබ්සබො.එවඤ්චපන
කම්මංකාතබ්බං– 

‘‘සඞ්ඝං, භන්සත, පුච්ඡාමි – ‘අයං ඉත්ෙන්නාසමො සාමසණස ො 

බුද්ධස්ස ධම්මස්ස සඞ්ඝස්ස අවණ්ණවාදී මිච්ඡාදිට්ඨිසකො, යං අඤ්සඤ

සාමසණ ා  භන්ති, දි ත්තති ත්තං භික්ඛූහි සද්ධිං සහසසයයං, තස්ස

අ ාභාය නිස්සා ණා රුච්චති සඞ්ඝස්සා’ති. දුතියම්පි… තතියම්පි, 

භන්සත, සඞ්ඝං පුච්ඡාමි – ‘අයං ඉත්ෙන්නාසමො සාමසණස ො
බුද්ධස්ස…සප.…රුච්චතිසඞ්ඝස්සා’තිච පිස  විනස්සා’’ති. 

සසො අපස න සමසයන ‘‘අහං, භන්සත, බා තාය අඤ්ඤාණතාය

අ ක්ඛිකතාය එවං අකාසිං, ස්වාහං සඞ්ඝං ඛමාසපමී’’ති ඛමාසපන්සතො

යාවතතියං යාචාසපත්වා අපස ොකනකම්සමසනව ඔසාස තබ්සබො. එවං පන

ඔසාස තබ්සබො, සඞ්ඝමජ්සඣ බයත්සතන භික්ඛුනා සඞ්ඝස්ස අනුමතියා
සාසවතබ්බං– 

‘‘සඞ්ඝං, භන්සත, පුච්ඡාමි – අයං ඉත්ෙන්නාසමො සාමසණස ො 

බුද්ධස්ස ධම්මස්ස සඞ්ඝස්ස අවණ්ණවාදී මිච්ඡාදිට්ඨිසකො, යං අඤ්සඤ

සාමසණ ා  භන්ති, භික්ඛූහි සද්ධිං දි ත්තති ත්තං සහසසයයං, තස්ස 

අ ාභායනිස්සාරිසතො, ස්වායංඉදානිසසො සතොනිවාතවුත්ති  ජ්ජිධම්මං
ඔක්කන්සතො හිස ොත්තප්සප පතිට්ඨිසතො කතදණ්ඩකම්සමො අච්චයං

සදසසති, ඉමස්ස සාමසණ ස්ස යො පුස  කායසම්සභොගසාමග්ගිදානං
රුච්චතිසඞ්ඝස්සා’’ති. 

එවං තික්ඛත්තුං වත්තබ්බං. එවං අපස ොකනකම්මං ඔසා ණඤ්ච 

නිස්සා ණඤ්ච ගච්ඡති. භණ්ඩුෙම්මං මහාඛන්ධකවණ්ණනායං වුත්තසමව. 

බ්රහ්මදණ්කඩො පඤ්චසතිකක්ඛන්ධසක වුත්සතොසයව. න සකව ං පසනස

ඡන්නස්සසව පඤ්ඤත්සතො, සයො අඤ්සඤොපි භික්ඛු මුඛස ො සහොති, භික්ඛූ 

දුරුත්තවචසනහි ඝට්සටන්සතො ඛුංසසන්සතො වම්සභන්සතො විහ ති, තස්සපි

දාතබ්සබො. එවඤ්ච පන දාතබ්සබො, සඞ්ඝමජ්සඣ බයත්සතන භික්ඛුනා
සඞ්ඝස්සඅනුමතියා සාසවතබ්බං– 

‘‘භන්සත, ඉත්ෙන්නාසමො භික්ඛු මුඛස ො, භික්ඛූ දුරුත්තවචසනහි 

ඝට්සටන්සතො විහ ති. සසො භික්ඛු යං ඉච්සඡයය, තං වසදයය. භික්ඛූහි

ඉත්ෙන්නාසමො භික්ඛු සනව වත්තබ්සබො, න ඔවදිතබ්සබො, න

අනුසාසිතබ්සබො.සඞ්ඝං, භන්සත, පුච්ඡාමි – ‘ඉත්ෙන්නාමස්සභික්ඛුසනො

බ්රහ්මදණ්ඩස්ස දානං, රුච්චතිසඞ්ඝස්සා’ති. දුතියම්පි පුච්ඡාමි, තතියම්පි
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පුච්ඡාමි – ‘ඉත්ෙන්නාමස්ස, භන්සත, භික්ඛුසනො බ්රහ්මදණ්ඩස්ස දානං, 
රුච්චතිසඞ්ඝස්සා’’’ති. 

තස්ස අපස නසමසයනසම්මා වත්තිත්වා ඛමාසපන්තස්ස බ්රහ්මදණ්සඩො

පටිප්පස්සම්සභතබ්සබො. එවඤ්ච පන පටිප්පස්සම්සභතබ්සබො, බයත්සතන
භික්ඛුනාසඞ්ඝමජ්සඣසාසවතබ්බං– 

‘‘භන්සත, භික්ඛුසඞ්සඝො අසුකස්ස භික්ඛුසනො බ්රහ්මදණ්ඩං අදාසි, 
සසො භික්ඛු සසො සතො නිවාතවුත්ති  ජ්ජිධම්මං ඔක්කන්සතො

හිස ොත්තප්සප පතිට්ඨිසතො, පටිසඞ්ඛා ආයතිං සංවස  තිට්ඨති, සඞ්ඝං, 

භන්සත, පුච්ඡාමි, තස්සභික්ඛුසනො බ්රහ්මදණ්ඩස්සපටිප්පස්සද්ධි, රුච්චති
සඞ්ඝස්සා’’ති. 

එවං යාවතතියං වත්වා අපස ොකනකම්සමසනව බ්රහ්මදණ්සඩො
පටිප්පස්සම්සභතබ්සබොති. 

ෙම්මලක්ඛණඤ්කඤව පඤ්චමන්ති යං තං භගවතා භික්ඛුනික්ඛන්ධසක
‘‘සතන සඛො පන සමසයන ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ භික්ඛුනිසයො කද්දසමොදසකන

ඔසිඤ්චන්ති, ‘අප්සපව නාම අම්සහසු සා ජ්සජයු’න්ති, කායං විවරිත්වා

භික්ඛුනීනං දස්සසන්ති, ඌරුං විවරිත්වා භික්ඛුනීනං දස්සසන්ති, අඞ්ගජාතං

විවරිත්වා භික්ඛුනීනං දස්සසන්ති, භික්ඛුනිසයො ඔභාසසන්ති, භික්ඛුනීහි සද්ධිං

සම්පසයොසජන්ති, ‘අප්සපව නාම අම්සහසු සා ජ්සජයු’න්ති. ඉසමසු වත්ථූසු
සතසං භික්ඛූනං දුක්කටං පඤ්ඤසපත්වා ‘අනුජානාමි භික්ඛසව තස්ස
භික්ඛුසනොදණ්ඩකම්මංකාතු’න්ති.අෙසඛො භික්ඛුනීනංඑතදසහොසි– ‘කිංනු
සඛො දණ්ඩකම්මං කාතබ්බ’න්ති. භගවසතො එතමත්ෙං ආස ොසචසුං –
‘අවන්දිසයො සසො භික්ඛසව භික්ඛු භික්ඛුනිසඞ්සඝන කාතබ්සබො’’’ති එවං 

අවන්දියකම්මං අනුඤ්ඤාතං, තං කම්ම ක්ඛණඤ්සඤව පඤ්චමං ඉමස්ස

අපස ොකනකම්මස්ස ඨානං සහොති. තස්ස හි කම්මඤ්සඤව  ක්ඛණං, න

ඔසා ණාදීනි; තස්මා ‘‘කම්ම ක්ඛණ’’න්ති වුච්චති. තස්ස ක ණං තත්සෙව

වුත්තං. අපිචනං පටිප්පස්සද්ධියා සද්ධිං විත්ො සතො දස්සසතුං ඉධාපි වදාම, 

භික්ඛුනුපස්සසය සන්නිපතිතස්ස භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස අනුමතියා බයත්තාය

භික්ඛුනියාසාසවතබ්බං – 

‘‘අසයය අසුසකො නාම අසයයො භික්ඛුනීනං අපාසාදිකං දස්සසති, 

එතස්ස අයයස්ස අවන්දියක ණං රුච්චතීති භික්ඛුනිසඞ්ඝං පුච්ඡාමි, 
දුතියම්පි… තතියම්පිභික්ඛුනිසඞ්ඝංපුච්ඡාමී’’ති. 
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එවං තික්ඛත්තුං සාසවත්වා අපස ොකනකම්සමන අවන්දියකම්මං 
කාතබ්බං. 

තසතො පට්ඨාය සසො භික්ඛු භික්ඛුනීහි න වන්දිතබ්සබො. සසච 

අවන්දියමාසනො හිස ොත්තප්පං පච්චුපට්ඨසපත්වා සම්මා වත්තති, සතන
භික්ඛුනිසයො ඛමාසපතබ්බා. ඛමාසපන්සතන භික්ඛුනුපස්සයං අගන්ත්වා
විහාස සයවසඞ්ඝං වා ගණං වා එකංභික්ඛුං වාඋපසඞ්කමිත්වාඋක්කුටිකං

නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගසහත්වා ‘‘අහං භන්සත පටිසඞ්ඛා ආයතිං සංවස 

තිට්ඨාමි, න පුන අපාසාදිකං දස්සසස්සාමි, භික්ඛුනිසඞ්සඝො මය්හං ඛමතූ’’ති
ඛමාසපතබ්බං. සතන සඞ්සඝන වා ගසණන වා එකං භික්ඛුං සපසසත්වා
එකභික්ඛුනා වා සයසමව ගන්ත්වා භික්ඛුනිසයො වත්තබ්බා – ‘‘අයං භික්ඛු

පටිසඞ්ඛා ආයතිං සංවස  ඨිසතො, ඉමිනා අච්චයං සදසසත්වා භික්ඛුනිසඞ්සඝො

ඛමාපිසතො, භික්ඛුනිසඞ්සඝො ඉමං වන්දියං කස ොතූ’’ති. සසො වන්දිසයො

කාතබ්සබො. එවඤ්ච පන කාතබ්සබො, භික්ඛුනුපස්සසය සන්නිපතිතස්ස

භික්ඛුනිසඞ්ඝස්සඅනුමතියාබයත්තායභික්ඛුනියාසාසවතබ්බං – 

‘‘අයං අසයය අසුසකො නාම අසයයො භික්ඛුනීනං අපාසාදිකං

දස්සසතීති භික්ඛුනිසඞ්සඝන අවන්දිසයො කසතො, සසො  ජ්ජිධම්මං
ඔක්කමිත්වා පටිසඞ්ඛා ආයතිං සංවස  ඨිසතො අච්චයං සදසසත්වා

භික්ඛුනිසඞ්ඝං ඛමාසපසි, තස්ස අයයස්ස වන්දියක ණං රුච්චතීති
භික්ඛුනිසඞ්ඝංපුච්ඡාමී’’ති– 

තික්ඛත්තුං වත්තබ්බං එවං අපස ොකනකම්සමසනව වන්දිසයො 
කාතබ්සබො. 

අයං පසනත්ෙ පාළිමුත්තසකොපි කම්ම ක්ඛණවිනිච්ඡසයො. ඉදඤ්හි 

කම්ම ක්ඛණං නාම භික්ඛුනිසඞ්ඝමූ කං පඤ්ඤත්තං, භික්ඛුසඞ්ඝස්සාපි
පසනතං  බ්භතිසයව. යඤ්හි භික්ඛුසඞ්සඝො

ස ාකග්ගයාගග්ගභත්තග්ගඋසපොසෙග්සගසු අපස ොකනකම්මං කස ොති, 
එතම්පිකම්ම ක්ඛණසමව. අච්ඡින්නචීව ජිණ්ණචීව නට්ඨචීව ානඤ්හිසඞ්ඝං
සන්නිපාසතත්වා බයත්සතන භික්ඛුනා යාවතතියං සාසවත්වා
අපස ොකනකම්මංකත්වාචීව ංදාතුංවට්ටති. අප්පමත්තකවිස්සජ්ජසකනපන 

චීව ං කස ොන්තස්ස සසනාසනක්ඛන්ධකවණ්ණනායං වුත්තප්පසභදානි

සූචිආදීනි අනපස ොසකත්වාපි දාතබ්බානි. සතසං දාසන සසොසයව ඉස්සස ො, 
තසතො අතිස කං සදන්සතන අපස ොසකත්වා දාතබ්බං. තසතො හි
අතිස කදාසනසඞ්සඝොසාමී. ගි ානසභසජ්ජම්පිතත්ෙවුත්තප්පකා ංසයසමව
දාතබ්බං.අතිස කංඉච්ඡන්තස්ස අපස ොසකත්වාදාතබ්බං.සයොපිචදුබ්බස ො

වා ඡින්නිරියාපසෙො වා පච්ඡින්නභික්ඛාචා පසෙො වා මහාගි ාසනො, තස්ස
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මහාවාසසසුතත්රුප්පාදසතොසදවසිකං නාළිවාඋපඩ්ඪනාළිවාඑකදිවසංසයවවා
පඤ්ච වා දස වා තණ්ඩු නාළිසයො සදන්සතන අපස ොකනකම්මං කත්වාව
දාතබ්බා. සපස ස්ස භික්ඛුසනො තත්රපු්පාදසතො ඉණපලිසබොධම්පි බහුස්සුතස්ස
සඞ්ඝභා නිත්ො කස්ස භික්ඛුසනො අනුට්ඨාපනීයසසනාසනම්පි සඞ්ඝකිච්චං
කස ොන්තානංකප්පියකා කාදීනංභත්තසවතනම්පිඅපස ොකනකම්සමන දාතුං
වට්ටති. 

චතුපච්චයවසසන දින්නතතු්රප්පාදසතො සඞ්ඝිකං ආවාසං ජග්ගාසපතුං 
වට්ටති. ‘‘අයං භික්ඛු ඉස්ස වතාය විචාස තී’’ති කොපච්ඡින්දනත්ෙං පන 
ස ාකග්ගාදීසුවාඅන්ත සන්නිපාසතවාසඞ්ඝංපුච්ඡිත්වාව ජග්ගාසපතබ්සබො.
චීව පිණ්ඩපාතත්ොය ඔදිස්සදින්නතත්රුප්පාදසතොපි අපස ොසකත්වා ආවාසසො
ජග්ගාසපතබ්සබො. අනපස ොසකත්වාපි වට්ටති. ‘‘සූස ො වතායං භික්ඛු
චීව පිණ්ඩපාතත්ොය දින්නසතො ආවාසං ජග්ගාසපතී’’ති එවං
උප්පන්නකොපච්සඡදනත්ෙං පන අපස ොකනකම්මසමව කත්වා
ජග්ගාසපතබ්සබො. 

සචතිසය ඡත්තං වා සවදිකං වා සබොධිඝ ං වා ආසනඝ ං වා අකතං වා
කස ොන්සතනජිණ්ණංවාපටිසඞ්ඛස ොන්සතනසුධාකම්මංවාකස ොන්සතන 

මනුස්සස සමාදසපත්වා කාතුං වට්ටති. සසච කා සකො නත්ථි, සචතියස්ස
උපනික්සඛපසතො කාස තබ්බං. උපනික්සඛසපපි අසති අපස ොකනකම්මං

කත්වා තත්රුප්පාදසතො කාස තබ්බං, සඞ්ඝිසකනපි. සඞ්ඝිසකන හි
අපස ොසකත්වා සචතියකිච්චං කාතුං වට්ටති. සචතියස්ස සන්තසකන
අපස ොසකත්වාපිසඞ්ඝිකකිච්චංකාතුංනවට්ටති.තාවකාලිකංපනගසහත්වා 
පාකතිකංකාතුංවට්ටති. 

සචතිසයසුධාකම්මාදීනිකස ොන්සතහිපනභික්ඛාචා සතොවාසඞ්ඝසතොවා 
යාපනමත්තං අ භන්සතහි සචතියසන්තකසතො යාපනමත්තං ගසහත්වා

පරිභුඤ්ජන්සතහි වත්තං කාතුං වට්ටති, ‘‘වත්තං කස ොමා’’ති මච්ඡමංසාදීහි
සඞ්ඝභත්තං කාතුං න වට්ටති. සය විහාස  ස ොපිතා ඵ රුක්ඛා සඞ්සඝන

පරිග්ගහිතාසහොන්ති, ජග්ගනකම්මං භන්ති, සයසං ඵ ානිඝණ්ටිංපහරිත්වා

භාසජත්වා පරිභුඤ්ජන්ති, සතසු අපස ොකනකම්මං න කාතබ්බං. සය පන

අපරිග්ගහිතා, සතසු අපස ොකනකම්මං කාතබ්බං. තං පන 

ස ාකග්ගයාගග්ගභත්තග්ගඅන්ත සන්නිපාසතසුපි කාතුං වට්ටති, 
උසපොසෙග්සග පන වට්ටතිසයව. තත්ෙ හි අනාගතානම්පි ඡන්දපාරිසුද්ධි

ආහරියති, තස්මාතංසුවිසසොධිතං සහොති. 

එවඤ්ච පන කාතබ්බං, බයත්සතන භික්ඛුනා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අනුමතියා
සාසවතබ්බං– 
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පටුන 

‘‘භන්සත, යං ඉමස්මිං විහාස  අන්සතොසීමාය සඞ්ඝසන්තකං 

මූ තචපත්තඅඞ්කු පුප්ඵඵ ඛාදනීයාදි අත්ථි, තං සබ්බං ආගතාගතානං
භික්ඛූනංයොසුඛං පරිභුඤ්ජිතුංරුච්චතීති සඞ්ඝංපුච්ඡාමී’’තිතික්ඛත්තුං 
පුච්ඡිතබ්බං. 

චතූහිපඤ්චහිභික්ඛූහිකතංසුකතසමව.යස්මිංවිහාස ද්සවතසයො ජනා

වසන්ති, සතහි නිසීදිත්වාකතම්පිසඞ්සඝනකතසදිසසමව. යස්මිංපනවිහාස 

එසකො භික්ඛු සහොති, සතනභික්ඛුනා උසපොසෙදිවසස පුබ්බක ණපුබ්බකිච්චං
කත්වානිසින්සනනකතම්පිකතිකවත්තංසඞ්සඝනකතසදිසසමව සහොති. 

කස ොන්සතන පන ඵ වාස න කාතුම්පි චත්තාස ො මාසස ඡ මාසස
එකසංවච්ඡ න්ති එවං පරිච්ඡින්දිත්වාපි අපරිච්ඡින්දිත්වාපි කාතුං වට්ටති.
පරිච්ඡින්සනයොපරිච්සඡදංපරිභුඤ්ජිත්වාපුනකාතබ්බං. අපරිච්ඡින්සනයාව
රුක්ඛා ධ න්ති තාව වට්ටතිසයව. සයපි සතසං රුක්ඛානං බීසජහි අඤ්සඤ

රුක්ඛාස ොපිතාසහොන්ති, සතසම්පිසාඑවකතිකා. 

සසච පන අඤ්ඤස්මිං විහාස  ස ොපිතා සහොන්ති, සතසං යත්ෙ ස ොපිතා, 
තස්මිංසයව විහාස  සඞ්සඝො සාමී. සයපි අඤ්ඤසතො බීජානි ආහරිත්වා

පුරිමවිහාස පච්ඡා ස ොපිතා, සතසුඅඤ්ඤාකතිකාකාතබ්බා.කතිකායකතාය

පුග්ගලිකට්ඨාසන තිට්ඨන්ති, යොසුඛං ඵ ාදීනි පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. සසච

පසනත්ෙතංතංඔකාසංපරික්ඛිපිත්වා පරිසවණානිකත්වාජග්ගන්ති, සතසං

භික්ඛූනංපුග්ගලිකට්ඨාසනතිට්ඨන්ති.අඤ්සඤ පරිභුඤ්ජිතුංන භන්ති, සතහි
පනසඞ්ඝස්සදසභාගංදත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්බානි. සයොපිමජ්සඣවිහාස රුක්ඛං

සාඛාහිපරිවාස ත්වා ක්ඛති, තස්සාපිඑසසවනසයො. 

සපො ාණවිහා ං ගතස්ස සම්භාවනීයභික්ඛුසනො ‘‘සෙස ො ආගසතො’’ති

ඵ ාඵ ං ආහ න්ති, සසච තත්ෙ මූස  සබ්බපරියත්තිධස ො බහුස්සුතභික්ඛු

විහාසි, ‘‘අද්ධා එත්ෙ දීඝා කතිකා කතා භවිස්සතී’’ති නික්කුක්කුච්සචන

පරිභුඤ්ජිතබ්බං. විහාස  ඵ ාඵ ං පිණ්ඩපාතිකානම්පි වට්ටති, ධුතඞ්ගං න

සකොසපති. සාමසණ ා අත්තසනො ආචරියුපජ්ඣායානං බහූනි ඵ ානි සදන්ති, 

අඤ්සඤභික්ඛූඅ භන්තාඛියයන්ති, ඛියයනමත්තසමවසචතංසහොති. 

සසච පන දුබ්භික්ඛං සහොති, එකං පනසරුක්ඛං නිස්සාය සට්ඨිපි ජනා 

ජීවන්ති, තාදිසසකාස සබ්සබසංසඞ්ගහක ණත්ොයභාසජත්වාඛාදිතබ්බං, 

අයං සාමීචි. යාව පන කතිකවත්තං න පටිප්පස්සම්භති, තාව සතහි ඛායිතං

සුඛායිතසමව.කදාපන කතිකවත්තංපටිප්පස්සම්භති? යදාසමග්සගොසඞ්සඝො
සන්නිපතිත්වා‘‘ඉසතොපට්ඨාය භාසජත්වාඛාදන්තූ’’තිසාසවති.එකභික්ඛුසක
පන විහාස  එසකන සාවිසතපි පුරිමකතිකා පටිප්පස්සම්භතිසයව. සසච 
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පටිප්පස්සද්ධායකතිකායසාමසණ ාසනවරුක්ඛසතොපාසතන්ති, න භූමිසතො

ගසහත්වා භික්ඛූනං සදන්ති, පතිතඵ ානි පාසදහි පහ න්තා විච න්ති, සතසං 
දසභාගසතො පට්ඨාය යාව උපඩ්ඪඵ භාසගන ඵාතිකම්මං කාතබ්බං. අද්ධා
ඵාතිකම්මස ොසභන ආහරිත්වා දස්සන්ති. පුන සුභික්සඛ ජාසත
කප්පියකා සකසු ආගන්ත්වා සාඛාපරිවා ාදීනි කත්වා රුක්සඛ  ක්ඛන්සතසු

සාමසණ ානංඵාතිකම්මංන දාතබ්බං, භාසජත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්බං. 

‘‘විහාස  ඵ ාඵ ං අත්ථී’’ති සාමන්තගාසමහි මනුස්සා ගි ානානං වා 

ගබ්භිනීනංවාඅත්ොයආගන්ත්වා‘‘එකංනාළිසක ංසදෙ, අම්බංසදෙ,  බුජං

සදො’’ති යාචන්ති, දාතබ්බං න දාතබ්බන්ති? දාතබ්බං. අදීයමාසන හි සත

සදොමනස්සිකා සහොන්ති, සදන්සතන පන සඞ්ඝං සන්නිපාසතත්වා යාවතතියං

සාසවත්වා අපස ොකනකම්මං කත්වාව දාතබ්බං, කතිකවත්තං වා කත්වා

ඨසපතබ්බං, එවඤ්චපනකාතබ්බං, බයත්සතන භික්ඛුනාසඞ්ඝස්සඅනුමතියා
සාසවතබ්බං– 

‘‘සාමන්තගාසමහි මනුස්සා ආගන්ත්වා ගි ානාදීනං අත්ොය

ඵ ාඵ ං යාචන්ති, ද්සවනාළිසක ානි, ද්සවතා ඵ ානි, ද්සවපනසානි, 

පඤ්ච අම්බානි, පඤ්ච කදලිඵ ානි ගණ්හන්තානං අනිවා ණං, 
අසුකරුක්ඛසතො ච අසුකරුක්ඛසතො ච ඵ ං ගණ්හන්තානං අනිවා ණං
රුච්චතිභික්ඛුසඞ්ඝස්සා’’තිතික්ඛත්තුංවත්තබ්බං. 

තසතො පට්ඨාය ගි ානාදීනංනාමං ගසහත්වා යාචන්තා ‘‘ගණ්හො’’තින 

වත්තබ්බා, වත්තං පන ආචික්ඛිතබ්බං – ‘‘නාළිසක ාදීනි ඉමිනා නාම
පරිච්සඡසදන ගණ්හන්තානං අසුකරුක්ඛසතො ච අසුකරුක්ඛසතො ච ඵ ං
ගණ්හන්තානං අනිවා ණං කත’’න්ති. අනුවිචරිත්වා පන ‘‘අයං මධු ඵස ො

අම්සබො, ඉසතොගණ්හො’’තිපිනවත්තබ්බා. ඵ භාජනකාස පනආගතානං

සම්මසතනඋපඩ්ඪභාසගොදාතබ්සබො, අසම්මසතනඅපස ොසකත්වා දාතබ්බං. 

ඛීණපරිබ්බසයො වා මග්ගගමියසත්ෙවාසහො වා අඤ්සඤො වා ඉස්සස ො 

ආගන්ත්වා යාචති, අපස ොසකත්වාව දාතබ්බං. බ ක්කාස න ගසහත්වා

ඛාදන්සතොන වාස තබ්සබො.කුද්සධොහිසසොරුක්සඛපිඡින්සදයය, අඤ්ඤම්පි
අනත්ෙං කස යය. පුග්ගලිකපරිසවණං ආගන්ත්වා ගි ානස්ස ගාසමන

යාචන්සතො ‘‘අම්සහහි ඡායාදීනං අත්ොය ස ොපිතං, සසච අත්ථි, තුම්සහ

ජානාො’’ති වත්තබ්සබො. යදි පන ඵ භරිතාව රුක්ඛා සහොන්ති, කණ්ටසක

බන්ධිත්වා ඵ වාස න ඛාදන්ති, අපච්චාසීසන්සතන හුත්වා දාතබ්බං.

බ ක්කාස න ගණ්හන්සතො න වාස තබ්සබො, පුබ්සබ වුත්තසමසවත්ෙ
කා ණං. 
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සඞ්ඝස්ස ඵ ා ාසමො සහොති, පටිජග්ගනං න  භති, සසච තං සකොචි

වත්තසීසසනජග්ගති, සඞ්ඝස්සසවසහොති.අොපිකස්සචිපටිබ ස්ස භික්ඛුසනො

‘‘ඉමං සප්පුරිස ජග්ගිත්වා සදහී’’ති සඞ්සඝො භා ං කස ොති, සසො සච 

වත්තසීසසනජග්ගති, එවම්පිසඞ්ඝස්සසවසහොති.ඵාතිකම්මංපච්චාසීසන්තස්ස
පන තතියභාසගන වා උපඩ්ඪභාසගන වා ඵාතිකම්මං කාතබ්බං. ‘‘භාරියං
කම්ම’’න්ති වත්වා එත්තසකන අනිච්ඡන්සතො පන සබ්බං තසවව සන්තකං
කත්වා ‘‘මූ භාගං දසභාගමත්තං දත්වා ජග්ගාහී’’තිපි වත්තබ්සබො.
ගරුභණ්ඩත්තා පන මූ ච්සඡජ්ජවසසන න දාතබ්බං. සසො මූ භාගං දත්වා
ඛාදන්සතො අකතාවාසං වා කත්වා කතාවාසං වා ජග්ගිත්වා නිස්සිතකානං 

ආ ාමං නියයාසදති, සතහිපි මූ භාසගො දාතබ්සබොව. යදා පන භික්ඛූ සයං

ජග්ගිතුං පසහොන්ති, අෙ සතසං ජග්ගිතුඤ්චන දාතබ්බං, ජග්ගිතකාස  චන

වාස තබ්බා, ජග්ගනකාස සයවවාස තබ්බා. ‘‘බහුංතුම්සහහිඛායිතං, ඉදානි

මාජග්ගිත්ෙ, භික්ඛුසඞ්සඝොසයවජග්ගිස්සතී’’තිවත්තබ්බං. 

සසච පන සනව වත්තසීසසන ජග්ගන්සතො අත්ථි, න ඵාතිකම්සමන, න 

සඞ්සඝො ජග්ගිතුං පසහොති, එසකො අනාපුච්ඡිත්වාව ජග්ගිත්වා ඵාතිකම්මං

වඩ්සඪත්වා පච්චාසීසති, අපස ොකනකම්සමන ඵාතිකම්මං වඩ්සඪත්වා
දාතබ්බං. ඉති ඉමං සබ්බම්පි කම්ම ක්ඛණසමව සහොති. අපස ොකනකම්මං
ඉමානිපඤ්චඨානානිගච්ඡති. 

ඤත්තිෙම්මට්ඨානකභකද පන ‘‘සුණාතු සම භන්සත සඞ්සඝො, 

ඉත්ෙන්නාසමොඉත්ෙන්නාමස්සආයස්මසතොඋපසම්පදාසපක්සඛො, අනුසිට්සඨො

සසො මයා. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල් ං, ඉත්ෙන්නාසමො ආගච්සඡයයාති, 
ආගච්ඡාහීති වත්තබ්සබො’’ති එවං උපසම්පදාසපක්ඛස්ස ඔසා ණා ඔසා ණා
නාම. 

‘‘සුණන්තු සම ආයස්මන්තා, අයං ඉත්ෙන්නාසමො භික්ඛු ධම්මකථිසකො 

ඉමස්ස සනව සුත්තං ආගච්ඡති, සනො සුත්තවිභඞ්සගො, සසො අත්ෙං
අසල් ක්සඛත්වා බයඤ්ජනච්ඡායාය අත්ෙං පටිබාහති. යදායස්මන්තානං

පත්තකල් ං, ඉත්ෙන්නාමං භික්ඛුං වුට්ඨාසපත්වා අවසසසා ඉමං අධික ණං
වූපසසමයයාමා’’ති එවං උබ්බාහිකාවිනිච්ඡසය ධම්මකථිකස්ස භික්ඛුසනො
නිස්සා ණානිස්සා ණානාම. 

‘‘සුණාතුසමභන්සත සඞ්සඝො, අජ්ජුසපොසසෙො පන්න සසො.යදිසඞ්ඝස්ස

පත්තකල් ං, සඞ්සඝො උසපොසෙං කස යයා’’ති එවං උසපොසෙකම්මවසසන
ඨපිතාඤත්තිඋසපොසසෙොනාම. 
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පටුන 

‘‘සුණාතු සම භන්සත සඞ්සඝො, අජ්ජ පවා ණා පන්න සී. යදි සඞ්ඝස්ස

පත්තකල් ං, සඞ්සඝො පවාස යයා’’ති එවං පවා ණාකම්මවසසන ඨපිතා
ඤත්තිපවා ණානාම. 

‘‘සුණාතු සම භන්සත සඞ්සඝො, ඉත්ෙන්නාසමො ඉත්ෙන්නාමස්ස

ආයස්මසතො උපසම්පදාසපක්සඛො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල් ං, අහං 

ඉත්ෙන්නාමංඅනුසාසසයය’’න්ති.‘‘යදිසඞ්ඝස්සපත්තකල් ං, ඉත්ෙන්නාසමො 

ඉත්ෙන්නාමං අනුසාසසයයා’’ති. ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල් ං, අහං
ඉත්ෙන්නාමං අන්ත ායිසක ධම්සම පුච්සඡයය’’න්ති. ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස

පත්තකල් ං, ඉත්ෙන්නාසමො ඉත්ෙන්නාමං අන්ත ායිසක ධම්සම

පුච්සඡයයා’’ති. ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල් ං, අහං ඉත්ෙන්නාමං විනයං

පුච්සඡයය’’න්ති. ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල් ං, ඉත්ෙන්නාසමො ඉත්ෙන්නාමං

විනයං පුච්සඡයයා’’ති. ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල් ං, අහං ඉත්ෙන්නාසමන

විනයං පුට්සඨො විස්සජ්සජයය’’න්ති. ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල් ං, 
ඉත්ෙන්නාසමො ඉත්ෙන්නාසමන විනයං පුට්සඨො විස්සජ්සජයයා’’ති එවං 
අත්තානංවාප ංවාසම්මන්නිතුංඨපිතාඤත්තිසම්මුතිනාම. 

‘‘සුණාතු සම භන්සත සඞ්සඝො, ඉදං චීව ං ඉත්ෙන්නාමස්ස භික්ඛුසනො 

නිස්සග්ගියං සඞ්ඝස්ස නිස්සට්ඨං. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල් ං, සඞ්සඝො ඉමං
චීව ං ඉත්ෙන්නාමස්ස භික්ඛුසනො දසදයයා’’ති. ‘‘යදායස්මන්තානං

පත්තකල් ං, ආයස්මන්තා ඉමං චීව ං ඉත්ෙන්නාමස්ස භික්ඛුසනො
දසදයු’’න්තිඑවං නිස්සට්ඨචීව පත්තාදීනංදානංදානංනාම. 

‘‘සුණාතුසමභන්සතසඞ්සඝො, අයංඉත්ෙන්නාසමොභික්ඛුආපත්තිං ස ති, 

විව ති, උත්තානිං කස ොති, සදසසති. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල් ං, අහං 
ඉත්ෙන්නාමස්ස භික්ඛුසනො ආපත්තිං පටිග්ගණ්සහයයන්ති. යදායස්මන්තානං 

පත්තකල් ං, අහං ඉත්ෙන්නාමස්ස භික්ඛුසනො ආපත්තිං
පටිග්ගණ්සහයය’’න්ති. සතන වත්තබ්සබො ‘‘පස්සසී’’ති. ‘‘ආම පස්සාමී’’ති.
ආයතිංසංවස යයාසීතිඑවං ආපත්තිපටිග්ගසහොපටිග්ගසහොනාම. 

‘‘සුණන්තු සම, ආයස්මන්තා ආවාසිකා. යදායස්මන්තානං පත්තකල් ං, 

ඉදානි උසපොසෙං කස යයාම, පාතිසමොක්ඛං උද්දිසසයයාම, ආගසම කාසළ 

පවාස යයාමා’’ති. සත සච, භික්ඛසව, භික්ඛූ භණ්ඩනකා කා ක හකා කා

විවාදකා කා භස්සකා කා සඞ්සඝ අධික ණකා කා තං කාළං අනුවසසයුං, 
ආවාසිසකනභික්ඛුනාබයත්සතනපටිබස නආවාසිකාභික්ඛූඤාසපතබ්බා– 

‘‘සුණන්තුසම, ආයස්මන්තාආවාසිකා.යදායස්මන්තානං පත්තකල් ං, ඉදානි

උසපොසෙං කස යයාම, පාතිසමොක්ඛං උද්දිසසයයාම, ආගසම ජුණ්සහ
පවාස යයාමා’’තිඑවංකතාපවා ණාපච්චුක්කඩ්ඪනා පච්චුක්කඩ්ඪනානාම. 
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සබ්සබසහව එකජ්ඣං සන්නිපතිතබ්බං, සන්නිපතිත්වා බයත්සතන 

භික්ඛුනාපටිබස නසඞ්සඝොඤාසපතබ්සබො–‘‘සුණාතුසම, භන්සත, සඞ්සඝො
අම්හාකං භණ්ඩනජාතානං ක හජාතානං විවාදාපන්නානං විහ තං බහුං
අස්සාමණකංඅජ්ඣාචිණ්ණං භාසිතපරික්කන්තං.සසචමයංඉමාහිආපත්තීහි

අඤ්ඤමඤ්ඤංකාස ස්සාම, සියාපිතං අධික ණංකක්ඛළත්තායවාළත්තාය

සභදාය සංවත්සතයය. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල් ං, සඞ්සඝො ඉමං අධික ණං

තිණවත්ො සකන වූපසසමයය ඨසපත්වා ථුල් වජ්ජං, ඨසපත්වා 
ගිහිපටිසයුත්ත’’න්ති එවං තිණවත්ො කසමසෙන කත්වා සබ්බපඨමා
සබ්බසඞ්ගාහිකඤත්ති කම්ම ක්ඛණංනාම. 

තොතසතොප ාඑසකකස්මිංපක්සඛඑසකකංකත්වාද්සවඤත්තිසයොඉති 

යොවුත්තප්පසභදං ඔසා ණං නිස්සා ණං…සප.… කම්ම ක්ඛණඤ්සඤව
නවමන්තිඤත්තිකම්මං ඉමානිනවඨානානිගච්ඡති. 

ඤත්තිදුතියෙම්මට්ඨානකභකද පන වඩ්ඪස්ස ලිච්ඡවිසනො
පත්තනික්කුජ්ජනවසසන ඛන්ධසක වුත්තා නිස්සා ණා. තස්සසව 
පත්තුක්කුජ්ජනවසසනවුත්තාඔසා ණාචසවදිතබ්බා. 

සීමාසම්මුතිතිචීවස නඅවිප්පවාසසම්මුති, සන්ෙතසම්මුති, භත්තුද්සදසක-
සසනාසනග්ගාහාපක-භණ්ඩාගාරික-චීව පටිග්ගාහක-චීව භාජක-
යාගුභාජකඵ භාජක-ඛජ්ජභාජක-අප්පමත්තකවිස්සජ්ජක-සාටියග්ගාහාපක-
පත්තග්ගාහාපක-ආ ාමිකසපසකසාමසණ සපසකසම්මුතීති එතාසංසම්මුතීනං
වසසන සම්මුති සවදිතබ්බා. කථිනචීව දානමතකචීව දානවසසන දානං 
සවදිතබ්බං. 

කථිනුද්ධා වසසන උද්ධාස ො සවදිතබ්සබො. 
කුටිවත්ථුවිහා වත්ථුසදසනාවසසන සදසනා සවදිතබ්බා. යා පන 

තිණවත්ො කසමසෙසබ්බසඞ්ගාහිකඤත්තිඤ්චඑසකකස්මිංපක්සඛඑසකකං

ඤත්තිඤ්චාති තිස්සසො ඤත්තිසයො ඨසපත්වා පුන එකස්මිං පක්සඛ එකා, 

එකස්මිං පක්සඛ එකාති ද්සව ඤත්තිදුතියකම්මවාචා වුත්තා, තාසං වසසන

කම්ම ක්ඛණං සවදිතබ්බං. ඉති ඤත්තිදුතියකම්මං ඉමානි සත්ත ඨානානි
ගච්ඡති. 

ඤත්තිචතුත්ථෙම්මට්ඨානකභකද පන තජ්ජනීයකම්මාදීනං සත්තන්නං

කම්මානංවසසනනිස්සා ණා, සතසංසයවචකම්මානංපටිප්පස්සම්භනවසසන
ඔසා ණා සවදිතබ්බා. භික්ඛුසනොවාදකසම්මුතිවසසන සම්මුති සවදිතබ්බා.
පරිවාසදානමානත්තදානවසසන දානං සවදිතබ්බං.
මූ ායපටිකස්සනකම්මවසසන නිග්ගසහො සවදිතබ්සබො.
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පටුන 

‘‘උක්ඛිත්තානුවත්තිකා අට්ඨ, යාවතතියකාඅරිට්සඨොචණ්ඩකාළීචඉසමසත
යාවතතියකා’’ති ඉමාසං එකාදසන්නං සමනුභාසනානං වසසන සමනුභාසනා
සවදිතබ්බා. උපසම්පදාකම්මඅබ්භානකම්මවසසන පන කම්ම ක්ඛණං
සවදිතබ්බං.ඉතිඤත්තිචතුත්ෙකම්මංඉමානිසත්තඨානානිගච්ඡති. 

497. ඉති කම්මානි ච කම්මවිපත්තිඤ්ච විපත්තිවි හිතානං කම්මානං
ඨානපසභදගමනඤ්ච දස්සසත්වාඉදානිසතසංකම්මානංකා කස්සසඞ්ඝස්ස

පරිච්සඡදං දස්සසන්සතො පුන ‘‘චතුවග්ගෙරකණ ෙම්කම’’තිආදිමාහ.
තස්සත්සෙො පරිසසතො කම්මවිපත්තිවණ්ණනායං වුත්තනසයසනව
සවදිතබ්සබොති. 

කම්මවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අත්ථවසවග්ගාදිවණ්ණනා 

498. ඉදානියානි තානිසතසංකම්මානංවත්ථුභූතානිසික්ඛාපදානි, සතසං

පඤ්ඤත්තියංආනිසංසං දස්සසතුං ‘‘ද්කවඅත්ථවකසපටිච්චා’’තිආදිආ ද්ධං.

තත්ෙ දිට්ඨධම්මොනං කවරානං සංවරායාති පාණාතිපාතාදීනං පඤ්චන්නං

දිට්ඨධම්මිකසව ානං සංව ත්ොය පිදහනත්ොය. සම්පරායිොනං කවරානං

පටිොොයාති විපාකදුක්ඛසඞ්ඛාතානං සම්ප ායිකසව ානං පටිඝාතත්ොය, 

සමුච්සඡදනත්ොය අනුප්පජ්ජනත්ොය. දිට්ඨධම්මොනං වජ්ජානං සංවරායාති

සතසංසයව පඤ්චන්නං සව ානං සංව ත්ොය. සම්පරායිොනං වජ්ජානන්ති
සතසංසයව විපාකදුක්ඛානං. විපාකදුක්ඛාසනව හි ඉධ වජ්ජනීයභාවසතො 

වජ්ජානීති වුත්තානි. දිට්ඨධම්මොනං භයානන්ති ග හා උපවාසදො
තජ්ජනීයාදීනි කම්මානි උසපොසෙපවා ණානං ඨපනං 

අකිත්තිපකාසනීයකම්මන්ති එතානි දිට්ඨධම්මිකභයානි නාම, එසතසං

සංව ත්ොය. සම්පරායිෙභයානි පන විපාකදුක්ඛානිසයව, සතසං 

පටිඝාතත්ොය. දිට්ඨධම්මොනං අකුසලානන්ති 

පඤ්චසව දසඅකුස කම්මපෙප්පසභදානං අකුස ානං සංව ත්ොය. 

විපාකදුක්ඛාසනව පන අක්ඛමට්සඨන සම්පරායිෙඅකුසලානීති වුච්චන්ති, 

සතසංපටිඝාතත්ොය. ගිහීනංඅනුෙම්පායාති අගාරිකානංසද්ධා ක්ඛණවසසන

අනුකම්පනත්ොය. පාපිච්ඡානං පක්ඛුපච්කඡදායාති පාපිච්ඡපුග්ග ානං
ගණබන්ධසභදනත්ොය ගණසභොජනසික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. සසසං සබ්බත්ෙ

උත්තානසමව. යඤ්සහත්ෙ වත්තබ්බං සියා, තං සබ්බං 
පඨමපා ාජිකවණ්ණනායසමවවුත්තන්ති. 

සික්ඛාපසදසුඅත්ෙවසසනවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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499. පාතිසමොක්ඛාදීසු පාතිකමොක්ඛුද්කදකසොති භික්ඛූනං පඤ්චවිසධො 

භික්ඛුනීනංචතුබ්බිසධො.පරිවාසදානාදීසු ඔසාරණීයං පඤ්ඤත්ෙන්තිඅට්ඨා සසු
වාසතචත්තාලීසායවාවත්සතසුවත්තමානස්ස ඔසා ණීයංපඤ්ඤත්තං.සයන

කම්සමන ඔසාරීයති, තං කම්මං පඤ්ඤත්තන්ති අත්සෙො. නිස්සාරණීයං

පඤ්ඤත්ෙන්ති භණ්ඩනකා කාදසයො සයන කම්සමන නිස්සාරීයන්ති, තං
කම්මංපඤ්ඤත්තන්තිඅත්සෙො. 

500. අපඤ්ඤත්සතතිආදීසු අපඤ්ඤත්කෙ පඤ්ඤත්ෙන්ති 

සත්තාපත්තික්ඛන්ධා කකුසන්ධඤ්ච සම්මාසම්බුද්ධං සකොණාගමනඤ්ච
කස්සපඤ්ච සම්මාසම්බුද්ධං ඨසපත්වා අන්ත ා සකනචි අපඤ්ඤත්සත
සික්ඛාපසද පඤ්ඤත්තං නාම. මක්කටිවත්ථුආදිවිනීතකො සික්ඛාපසද
පඤ්ඤත්සතඅනුපඤ්ඤත්තංනාම.සසසංසබ්බත්ෙ උත්තානසමවාති. 

ආනිසංසවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

501. ඉදානි සබ්බසික්ඛාපදානං එසකසකන ආකාස න නවධා සඞ්ගහං

දස්සසතුං ‘‘නව සඞ්ගහා’’තිආදිමාහ. තත්ෙ වත්ථුසඞ්ගකහොති වත්ථුනා 
සඞ්ගසහො. එවං සසසසසුපි පදත්සෙො සවදිතබ්සබො. අයං පසනත්ෙ

අත්ෙසයොජනා – යස්මා හි එකසික්ඛාපදම්පි අවත්ථුස්මිං පඤ්ඤත්තං නත්ථි, 
තස්මාසබ්බානිවත්ථුනා සඞ්ගහිතානීතිඑවංතාවවත්ථුසඞ්ගසහොසවදිතබ්සබො. 

යස්මා පන ද්සව ආපත්තික්ඛන්ධා සී විපත්තියා සඞ්ගහිතා, 

පඤ්චාපත්තික්ඛන්ධා ආචා විපත්තියා, ඡ සික්ඛාපදානි ආජීවවිපත්තියා

සඞ්ගහිතානි, තස්මාසබ්බානිපි විපත්තියාසඞ්ගහිතානීතිඑවංවිපත්තිසඞ්ගසහො
සවදිතබ්සබො. 

යස්මාපනසත්තහාපත්තීහිමුත්තංඑකසික්ඛාපදම්පිනත්ථි, තස්මාසබ්බානි
ආපත්තියාසඞ්ගහිතානීතිඑවංආපත්තිසඞ්ගසහොසවදිතබ්සබො. 

සබ්බානි ච සත්තසු නගස සු පඤ්ඤත්තානීති නිදාසනන සඞ්ගහිතානීති 

එවංනිදානසඞ්ගසහොසවදිතබ්සබො. 

යස්මා පන එකසික්ඛාපදම්පි අජ්ඣාචාරිකපුග්ගස  අසති පඤ්ඤත්තං 

නත්ථි, තස්මා සබ්බානි පුග්ගස න සඞ්ගහිතානීති එවං පුග්ග සඞ්ගසහො 
සවදිතබ්සබො. 

සබ්බානි පන පඤ්චහි සචව සත්තහි ච ආපත්තික්ඛන්සධහි සඞ්ගහිතානි, 
සබ්බානිනවිනාඡහිසමුට්ඨාසනහිසමුට්ඨන්තීතිසමුට්ඨාසනන සඞ්ගහිතානි.
සබ්බානි ච චතූසු අධික සණසු ආපත්තාධික සණන සඞ්ගහිතානි. සබ්බානි 
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සත්තහි සමසෙහි සමෙං ගච්ඡන්තීති සමසෙහි සඞ්ගහිතානි. එවසමත්ෙ 
ඛන්ධසමුට්ඨානඅධික ණසමෙසඞ්ගහාපි සවදිතබ්බා. සසසං පුබ්සබ
වුත්තනයසමවාති. 

සමන්තපාසාදිකායවිනයසංවණ්ණනාය 

නවසඞ්ගහිතවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිතාචපරිවා ස්සඅනුත්තානත්ෙපදවණ්ණනාති. 

නිගමනෙථා 
එත්තාවතා ච– 

උභසතොවිභඞ්ගඛන්ධක-පරිවා විභත්තිසදසනංනාසෙො; 

විනයපිටකංවිසනන්සතො, සවසනයයංයංජිසනොආහ. 

සමධිකසත්තවීසති-සහස්සමත්සතන තස්ස ගන්සෙන; 

සංවණ්ණනාසමත්තා, සමන්ෙපාසාදිො නාම. 

තත්රිදංසමන්තපාසාදිකායසමන්තපාසාදිකත්තස්මිං– 

ආචරියප ම්ප සතො, නිදානවත්ථුප්පසභදදීපනසතො; 

ප සමයවිවජ්ජනසතො, සකසමයවිසුද්ධිසතොසචව. 

බයඤ්ජනපරිසසොධනසතො, පදත්ෙසතොපාළිසයොජනක්කමසතො; 

සික්ඛාපදනිච්ඡයසතො, විභඞ්ගනයසභදදස්සනසතො. 

සම්පස්සතංනදිස්සති, කිඤ්චිඅපාසාදිකංයසතොඑත්ෙ; 

විඤ්ඤූනමයංතස්මා, සමන්තපාසාදිකාත්සවව. 

සංවණ්ණනාපවත්තා, විනයස්සවිසනයයදමනකුසස න; 

වුත්තස්සස ොකනාසෙන, ස ොකමනුකම්පමාසනනාති. 

මහාඅට්ඨකෙඤ්සචව, මහාපච්චරිසමවච; 

කුරුන්දිඤ්චාතිතිස්සසොපි, සීහළට්ඨකොඉමා. 

බුද්ධමත්කෙොතිනාසමන, විස්සුතස්ස යසස්සිසනො; 

විනයඤ්ඤුස්සධී ස්ස, සුත්වාසෙ ස්සසන්තිසක. 

මහාසමඝවනුයයාසන, භූමිභාසගපතිට්ඨිසතො; 
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මහාවිහාස ොසයොසත්ථු, මහාසබොධිවිභූසිසතො. 

යංතස්සදක්ඛිසණභාසග, පධානඝ මුත්තමං; 

සුචිචාරිත්තසීස න, භික්ඛුසඞ්සඝනසසවිතං. 

උළා කු සම්භූසතො, සඞ්ඝුපට්ඨායසකොසදා; 

අනාකු ායසද්ධාය, පසන්සනො තනත්තසය. 

මහානිගමසාමීති, විස්සුසතොතත්ෙකා යි; 

චාරුපාකා සඤ්චිතං, යංපාසාදංමසනො මං. 

සීතච්ඡායතරූසපතං, සම්පන්නසලි ාසයං; 

වසතාතත්රපාසාසද, මහානිගමසාමිසනො. 

සුචිසී සමාචා ං, සෙ ං බුද්ධසිරිව්හයං; 

යාඋද්දිසිත්වාආ ද්ධා, ඉද්ධාවිනයවණ්ණනා. 

පා යන්තස්සසක ං,  ඞ්කාදීපංනි බ්බුදං; 

 ඤ්සඤොසිරිනිවාසස්ස, සිරිපාලයසස්සිසනො. 

සමවීසතිසමසඛසම, ජයසංවච්ඡස අයං; 

ආ ද්ධාඑකවීසම්හි, සම්පත්සතපරිනිට්ඨිතා. 

උපද්දවාකුස ස ොසක, නිරුපද්දවසතොඅයං; 

එකසංවච්ඡස සනව, යොනිට්ඨංඋපාගතා. 

එවංසබ්බස්සස ොකස්ස, නිට්ඨංධම්මූපසංහිතා; 

සීඝංගච්ඡන්තුආ ම්භා, සබ්සබපිනිරුපද්දවා. 

චි ට්ඨිතත්ෙංධම්මස්ස, කස ොන්සතනමයාඉමං; 

සද්ධම්මබහුමාසනන, යඤ්චපුඤ්ඤංසමාචිතං. 

සබ්බස්ස ආනුභාසවන, තස්සසබ්සබපි පාණිසනො; 

භවන්තුධම්ම ාජස්ස, සද්ධම්ම සසසවිසනො. 

චි ංතිට්ඨතුසද්ධම්සමො, කාස වස්සංචි ංපජං; 

තප්සපතුසදසවොධම්සමන,  ාජා ක්ඛතුසමදිනින්ති. 
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පටුන 

ප මවිසුද්ධසද්ධාබුද්ධිවීරියපටිමණ්ඩිසතන 
සී ාචා ජ්ජවමද්දවාදිගුණසමුදයසමුදිසතන 

සකසමයසමයන්ත ගහනජ්සඣොගාහණසමත්සෙන
පඤ්ඤාසවයයත්තියසමන්නාගසතන තිපිටකපරියත්තිප්පසභසද සාට්ඨකසෙ
සත්ථුසාසසන අප්පටිහතඤ්ඤාණප්පභාසවන මහාසවයයාක සණන
ක ණසම්පත්තිජනිතසුඛවිනිග්ගතමධුස ොදා වචන ාවණ්ණයුත්සතන 
යුත්තමුත්තවාදිනා වාදිවස න මහාකවිනා පභින්නපඅසම්භිදාපරිවාස  

ඡළභිඤ්ඤාදිපසභදගුණපටිමණ්ඩිසත උත්තරිමනුස්සධම්සම 
සුප්පතිට්ඨිතබුද්ධීනං සෙ වංසප්පදීපානං සෙ ානං මහාවිහා වාසීනං 

වංසා ඞ්කා භූසතන විපු විසුද්ධබුද්ධිනා බුද්ධකෙොකසොති ගරූහි

ගහිතනාමසධසයයන සෙස න කතා අයං සමන්ෙපාසාදිො නාම 

විනයසංවණ්ණනා– 

තාවතිට්ඨතුස ොකස්මිං, ස ොකනිත්ෙ සණසිනං; 

දස්සසන්තීකු පුත්තානං, නයංසී විසුද්ධියා. 

යාවබුද්සධොතිනාමම්පි, සුද්ධචිත්තස්සතාදිසනො; 

ස ොකම්හිස ොකසජට්ඨස්ස, පවත්තතිමසහසිසනොති. 

සමන්තපාසාදිකානාම 

විනය-අට්ඨකොනිට්ඨිතා. 
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