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පටුන 1 

නදමොත ් භගවදතොඅරහදතො ම්මා ම්බුද්ධ ්  

ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා 

ඛුද්දසික්ඛා 

ගන්ථාරම්භෙථා 

(ක) 

ආදිදතො උප ම්පන්න-සික්ඛිතබ්බං මාතිකං; 

ඛුද්දසික්ඛං පවක්ඛාමි, වන්දිත්වා රතනත්තයං. 

තත්රායංමාකො – 

(ඛ) 

පාරාජිකාචචත්තාදරො, ගරුකානවචීවරං; 
රජනානිචපත්දතොච, ථාලකාචපවාරණා. 

(ග) 

කාලිකා චපටිග්ගාදහො, මංද සුචඅකප්පියං; 
නි ් ග්ගියානිපාචිත්ති,  මණකප්පභූමිදයො. 

(ඝ) 

උපජ්ඣාචරියවත්තානි, වච්චප්ප ් ාවඨානිකං; 
ආපුච්ඡකරණංනග්දගො, න්හානකප්දපොඅවන්දිදයො. 

(ඞ) 

චම්මංඋපාහනාදචව, අදනොදලොකියමඤ්ජනී; 
අකප්පිය යනානි,  මානා නිදකොපිච. 

(ච) 

අ ංවාසිදකොචකම්මං, මිච්ඡාජීවවිවජ්ජනා; 
වත්තංවිකප්පනාදචව, නි ් දයොකායබන්ධනං. 

(ඡ) 

පථවී චපරික්ඛාදරො, දභ ජ්ජුග්ගහදූ නං; 
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පටුන 2 

ව ්සූපනායිකාදචවාදවභඞ්ගියංපකිණ්ණකං. 

(ජ) 

දද නාඡන්දදානාදි, උදපො ථප්පවාරණා; 
 ංවදරොසුද්ධි න්දතොද ො, චතුරක්ඛාවිප ් නාති. 

1. පාරාජිෙනිද්කදක ො 

පාරාජිොචචත්තාකරොති– 

1. 
මග්ගත්තදයඅනික්ඛිත්තසික්දඛො න්ථත න්ථදත; 
අල්දලොකාද නිමිත්තං ං, තිලමත්තම්පි න්ථතං. 

2. 
අ න්ථතමුපාදිණ්ණං, පදව න්දතොචුදතොථවා; 
පදව නට්ඨිතුද්ධාරපවිට්ඨක්ඛණ ාදදකො. 

3. 
ආදිදයයය හදරයයාවහදරයයරරියාපථං; 
දකොදපයයඨානාචාදවයය,  ඞ්දකතංවීතිනාමදය. 

4. 
අදින්නංදථයයචිත්දතන, භදවපාරාජිදකොථවා; 
දථයයාබලකු ච්ඡන්නපරිකප්පාවහාරදකො; 
භණ්ඩකාලග්ඝදදද හි, පරිදභොදගත්ථනිච්ඡදයො. 

5. 
මනු ් විග්ගහංචිච්ච, ජීවිතාවාවිදයොජදය; 
 ත්ථහාරකංවා ් මරණදචතදනොඋපනික්ඛිදප. 

6. 
ගාදහයයමරූපපායං, වදදයයමරදණුණණං; 
චුදතොපදයොගා ාහත්ථිනි ් ග්ගාණත්තිථාවරා. 

7. 
රද්ධිවිජ්ජාමයාකාලවත්ථාවුධිරියාපථා; 
ක්රියාවිද ද ොාකාද ො, ඡආණත්තිනියාමකා. 

8. 
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ඣානාදිදභදදනො න්තමත්තනත්තුපනායිකං; 
කත්වාදකොට්ඨා දමදකකං, පච්චුප්පන්නභව ්සිතං. 

9. 
අඤ්ඤාපදද රහිතං, දීදපන්දතොනධිමානිදකො; 
කාදයනවාචාවිඤ්ඤත්ති-පදථඤාදතචුදතොභදව. 

10. 
පාරාජිදකදතචත්තාදරො, අ ංවා ායථාපුදර; 
අභබ්බාභික්ඛුභාවාය, සී ච්ඡින්දනොවජීවිතුං. 

11. 
පරියාදයොචආණත්ති, තතිදයදුතිදයපන; 
ආණත්තිදයවද ද සු, ද්වයදමතංනලබ්භති. 

12. 
ද දවතුකාමතාචිත්තං, මග්දග මග්ගප්පදව නං; 
රමංදමථුනධම්ම ් , ආහුඅඞ්ගද්වයංබුධා. 

13. 
මනු ්  ංතථා ඤ්ඤී, දථයයචිත්තඤ්චවත්ථුදනො; 
ගරුතාඅවහාදරොච, අදින්නාදානදහතුදයො. 

14. 
පාදණොමානු ් දකොපාණ- ඤ්ඤිතාඝාතදචතනා; 
පදයොදගොදතනමරණං, පඤ්දචදතවධදහතුදයො. 

15. 
අ න්තතාඅත්තනිපාපමිච්ඡතා- 
යාදරොචනාත ් මනු ් ජාතිතා; 
නාඤ්ඤාපදදද ොචතදදවජානනං, 
පඤ්දචත්ථඅඞ්ගානිඅ න්තදීපදන. 

16. 
අ ාධාරණාචත්තාදරො, භික්ඛුනීනමභබ්බකා; 
එකාද චවිබ්භන්තා, භික්ඛුනීමුදුපිට්ඨිදකො. 

17. 
ලම්බීමුදඛනගණ්හන්දතො, අඞ්ගජාතංපර ් ච; 
තත්දථවාභිනිසීදන්දතො, චත්තාදරොඅනුදලොමිකා. 
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18. 
මග්දගමග්ගප්පදව නා, දමථුන ් රධාගතා; 
චත්තාදරොතිචතුබ්බී ,  දමොධානාපරාජිකාති. 

2.  ඞ්ඝාදික  නිද්කදක ො 

ගරුො නවාති– 

19. 
දමොදචතුකාමතාසුක්ක- ්සුපක්කම්මවිදමොචයං; 
අඤ්ඤත්රසුපිනන්දතන,  මදණොගරුකංඵුද . 

20. 
රත්ථි ඤ්ඤී මනු ්සිත්ථිං, කාය ං ග්ගරාගවා; 
 ම්ඵු න්දතොඋපක්කම්ම,  මදණොගරුකංඵුද . 

21. 
තථාසුණන්තිංවිඤ්ඤුඤ්ච, මග්ගංවාරබ්භදමථුනං; 
දුට්ඨුල්ලවාචාරාදගන, ාභාද ත්වාගරුංඵුද . 

22. 
වත්වාත්තකාමුපට්ඨාන-වණ්ණංදමථුනරාගිදනො; 
වාචාදමථුනයුත්දතන, ගරුංදමථුනයාචදන. 

23. 
පටිග්ගදහත්වා න්දද ං, රත්ථියාපුරි  ් වා; 
වීමංසිත්වාහරංපච්චා,  මදණොගරුකංඵුද . 

24. 
 ංයාචිතපරික්ඛාරං, කත්වාදදසිතවත්ථුකං; 
කුටිංපමාණාතික්කන්තං, අත්තුද්දද ංගරුංඵුද . 

25. 
මහල්ලකංවිහාරංවා, කත්වාදදසිතවත්ථුකං; 
අත්තදනොව නත්ථාය,  මදණොගරුකංඵුද . 

26. 
අමූලදකනදචොදදන්දතො, දචොදාදපන්දතොවවත්ථුනා; 
අන්තිදමනචචාදවතුං, සුණමානංගරුංඵුද . 

27. 
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අඤ්ඤ ් කිරියංදි ්වා, දතනදලද නදචොදයං; 
වත්ථුනාඅන්තිදමනාඤ්ඤං, චාදවතුංගරුකංඵුද . 

28. 
ඡාදදතිජානමාපන්නං, පරිවද යයතාවතා; 
චදරයය ඞ්දඝමානත්තං, පරිවුත්දථොඡරත්තිදයො. 

චිණ්ණමානත්තමබ්දභයය, තං ඞ්දඝොවී තීගදණො. 

29. 
ආපත්තිනුක්ඛිත්තමනන්තරාය  
පහුත්තතාදයොතථ ඤ්ඤිතාච; 
ඡාදදතුකාදමොඅථඡාදනාති, 
ඡන්නාද ඞ්දගහයරුුගග්ගමම්හීති. 

3. චීවරනිද්කදක ො 

චීවරන්ති– 

30. 
දඛොමදකොද යයකප්පා - ාණභඞ්ගානිකම්බලං; 
කප්පියානිඡදෙතානි,  ානුදලොමානිජාතිදතො. 

31. 
දුකූලඤ්දචවපට්ටුණ්ණ-පටංද ොමාරචීනජං; 
රද්ධිජංදදවදින්නඤ්ච, ත ් ත ් ානුදලොමිකං. 

32. 
තිචීවරංපරික්ඛාර-දචොෙංව ්සික ාටිකං; 
අධිට්දඨනවිකප්දපයය, මුඛපුඤ්ඡනනිසීදනං. 

33. 
පච්චත්ථරණකංකණ්ඩු-ච්ඡාදිදමත්ථතිචීවරං; 
නවද යයවිදනකාහං, චාතුමා ංනිසීදනං. 

34. 
‘‘රමං ඞ්ඝාටිංධිට්ඨාමි’’,  ඞ්ඝාටිමිච්චධිට්ඨදය; 
අහත්ථපා දමතන්ති, ද ද සුපිඅයංනදයො. 

35. 
අධිට්ඨහන්දතො ඞ්ඝාටි-ප්පභුතිංපුබ්බචීවරං; 
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පච්චුද්ධරිත්වාධිට්දඨයය, පත්තාධිට්ඨහදනතථා. 

36. 
එතං රමංව ඞ්ඝාටිං,  ංද  පච්චුද්ධරාමිති; 
එවං බ්බානිනාදමන, වත්වාපච්චුද්ධදරවිදූ. 

37. 
 ඞ්ඝාටිපච්ඡිමන්දතන, දීඝද ොමුට්ඨිපඤ්චදකො; 
උත්තමන්දතනසුගත-චීවරූනාපිවට්ටති. 

38. 
මුට්ඨිත්තිකඤ්චතිරියං, තථාඑකංසික ් පි; 
අන්තරවා දකොචාපි, දීඝද ොමුට්ඨිපඤ්චදකො; 
අඩ්ඪදතදයයොද්විහත්දථොවා, තිරියන්දතනවට්ටති. 

39. 
නිසීදන ්  දීදඝන, විදත්ථිද්දව වි ාලදතො; 
දියඩ්ඪංද ාවිදත්ථි, සුගත ් විදත්ථියා. 

40. 
කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදික ් , තිරියංද්දවවිදත්ථිදයො; 
දීඝන්තදතොචත ්ද ොව, සුගත ් විදත්ථියා. 

41. 
ව ්සික ාටිකායාපි, දීඝද ොඡවිදත්ථිදයො; 
තිරියංඅඩ්ඪදතයයාව, සුගත ් විදත්ථියා. 

42. 
එත්ථදඡදනපාචිත්ති, කදරොන්ත ් තදුත්තරි; 
පච්චත්ථරණමුඛදචොො, ආකඞ්ඛිතප්පමාණිකා. 

43. 
පරික්ඛාරදචොදෙගණනා, පමාණංවානදීපිතං; 
තථාවත්වාඅධිට්දඨයය, ථවිකාදිංවිකප්පියං. 

44. 
අහතාහතකප්පානං,  ඞ්ඝාටිදිුණණාසියා; 
එකච්චිදයොත්තරා ඞ්දගො, තථාඅන්තරවා දකො. 

45. 
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උතුද්ධටාන දු ් ානං,  ඞ්ඝාටිච චතුග්ුණණා; 
භදවයයංදිුණණාද  ා, පංසුකූදලයථාරුචි. 

46. 
තීසුද්දවවාපිඑකංවා, ඡින්දිතබ්බංපදහොතියං; 
 බ්දබසුඅප්පදහොන්දතසු, අන්වාධිමාදිදයයයවා; 
අච්ඡින්නඤ්චඅනාදිණ්ණං, නධාදරයයතිචීවරං. 

47. 
ගාදමනිදව දනඋද්දදො-සිතපා ාදහම්මිදය; 
නාවාට්ටමාෙආරාදම,  ත්ථදඛත්තඛදලදුදම. 

48. 
අජ්දඣොකාද විහාදරවා, නික්ඛිපිත්වාතිචීවරං; 
භික්ඛු ම්මුතියාඤ්ඤත්ර, විප්පවත්ථුංනවට්ටති. 

49. 
දරොගව ් ානපරියන්තා, කණ්ඩුච්ඡාදික ාටිකා; 
තදතොපරංවිකප්දපයය, ද  ාඅපරියන්තිකා. 

50. 
පච්චත්ථරණ පරික්ඛාර-මුඛපුඤ්ඡනදචොෙකං; 
ද ංපයරත්තනාදිණ්ණකප්පංලබ්භංනිසීදනං. 

51. 
අද ංරජිතංදයව, ද  චීවරපඤ්චකං; 
කප්පතාදිණ්ණකප්පංව,  ද ංවනිසීදනං. 

52. 
අනධිට්ඨිතනි ් ට්ඨං, කප්දපත්වාපරිභුඤ්ජදය; 
හත්ථදීඝංතදතොපඩ්ඪ-විත්ථාරඤ්චවිකප්පියං. 

53. 
තිචීවර ් භික්ඛු ් ,  බ්බදමතංපකාසිතං; 
පරික්ඛාරදචොළිදයො බ්බං, තථාවත්වාඅධිට්ඨති. 

54. 
අච්දඡදවි ් ජ්ජනගාහවිබ්භමා, 
පච්චුද්ධදරොමාරණලිඞ්ගසික්ඛා; 
 බ්දබ ්වධිට්ඨානවිදයොගකාරණා, 
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විනිවිද්ධඡිද්දඤ්චතිචීවර ් . 

55. 
කු වාකඵලකානි, කම්බලංදක වාලජං; 
ථුල්ලච්චයංධාරයදතොලූකපක්ඛාජිනක්ඛිදප. 

56. 
කදදලරකක්කදු ්ද , දපොත්ථදකචාපිදුක්කටං; 
 බ්බනීලකමඤ්දජට්ඨ-පීතදලොහිතකණ්හදක. 

57. 
මහාරඞ්ගමහානාම-රඞ්ගරත්දතතිරීටදක; 
අච්ඡින්නදීඝද දක, ඵලපුප්ඵදද තථා; 
කඤ්චුදකදවඨදන බ්බං, ලභතිච්ඡින්නචීවදරොති. 

4. රජනනිද්කදක ො 

රජනානිචාති– 

58. 
මූලක්ඛන්ධතචපත්ත-ඵලපුප්ඵප්පදභදදතො; 
රජනාඡප්පකාරානි, අනුඤ්ඤාතානි ත්ථුනා. 

59. 
මූදල හලිද්දිංඛන්දධච, මඤ්දජට්ඨ තුඞ්ගහාරදක; 
අල්ලිංනීලඤ්චපත්දතසු, තදචදලොද්දඤ්චකණ්ඩුලං; 
කුසුම්භංකිංසුකංපුප්දඵ,  බ්බංලබ්භංවිවජ්ජියාති. 

5. පත්තනිද්කදක ො 

පත්කතො චාති– 

60. 
අදයොපත්දතොභූමිපත්දතො, ජාතියාකප්පියාදුදව; 
උක්කට්දඨොමජ්ඣිදමොදචව, ාමදකොචපමාණදතො. 

61. 
උක්කට්දඨොමගදධනාළි-ද්වයතණ්ඩුල ාධිතං; 
ගණ්හාතිාදනංසූපං, බයඤ්ජනඤ්චතදූපියං. 

62. 
මජ්ඣිදමොත ්සුපඩ්දඪොව, තදතොපඩ්දඪොවාමදකො; 
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උක්කට්ඨදතොචඋක්කට්දඨො, අපත්දතොාමදකොමදකො. 

63. 
අතිදරකපත්දතොධාදරදයයො, ද ාහපරමං දකො; 
කප්දපොනි ් ග්ගිදයොදහොති, ත ්මිංකාදලතිනාමිදත. 

64. 
අච්දඡදදානගාදහහි, විබ්භමාමරුගද්ධටා; 
ලිඞ්ගසික්ඛාහිඡිද්දදන, පත්තාධිට්ඨානමුජ්ඣති. 

65. 
පත්තංනපටි ාදමයය, ද ොදකංනචාතදප; 
උණ්දහනනිදදහභුමයා, නඨදපදනොචලග්ගදය. 

66. 
මිඩ්ඪන්දතපරිභණ්ඩන්දත, අඞ්දකවාආතපත්තදක; 
පාදදසුමඤ්චපීදඨවා, ඨදපතුංනචකප්පති. 

67. 
නනීහදරයයඋච්ඡිට්දඨො-දකඤ්චචලකට්ඨිකං; 
පත්දතනපත්තහත්දථොවා, කවාටංනපණාමදය. 

68. 
භූමිආධාරදක දාරුදණ්ඩාධාදරසු ජ්ජිදත; 
දුදවපත්දතඨදපදයයකං, නික්කුජ්ජිත්වානභූමියං. 

69. 
දාරුරූපියද ොවණ්ණ-මණිදවළුරියාමයා; 
කං කාචතිපුසී ඵලිකාතම්බදලොහජා. 

70. 
ඡවසී මදයොචාපි, ඝටීතුම්බකටාහජා; 
පත්තාඅකප්පියා බ්දබ, වුත්තාදුක්කටවත්ථුකාති. 

6. ථාලෙනිද්කදක ො 

ථාලොචාති– 

71. 
කප්පියාථාලකාති ්ද ො, තම්බාදයොමත්තිකාමයා; 
දාරුද ොවණ්ණරජතමණිදවළුරියාමයා. 
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72. 
අකප්පාඵලිකාකාචකං ජාගිහි න්තකා; 
 ඞ්ඝිකාකප්පියාතුම්බඝටිජාතාවකාලිකාති. 

7. පවාරණානිද්කදක ො 

පවාරණාති– 

73. 
දයනීරියාපදථනායං, භුඤ්ජමාදනොපවාරිදතො; 
තදතොඅඤ්දඤනභුඤ්දජයය, පාචිත්තිනතිරිත්තකං. 

74. 
අ නංදභොජනඤ්දචව, අභිහාදරො මීපතා; 
කායවාචාපටික්දඛදපො, පඤ්චඅඞ්ගාපවාරණා. 

75. 
ාදදනො  ත්තුකුම්මාද ො, මච්දඡොමං ඤ්ච දභොජනං; 
 ාලිවීහියදවොකඞ්ුණ, කුද්ර ූවරදගොමමා; 
 ත්තන්නදම ංධඤ්ඤානං, ාදදනොදභොජ්ජයාුණච. 

76. 
 ාමාකාදිතිණංකුද්රූ දකවරකදචොරදකො; 
වරදක ාලියඤ්දචව, නීවාදරො ඞ්ගහංගදතො. 

77. 
භට්ඨධඤ්ඤමදයො ත්තු, කුම්මාද ොයව ම්භදවො; 
මංද ොචකප්පිදයොවුත්දතො, මච්දඡොඋදක ම්භදවො. 

78. 
භුඤ්ජන්දතො දභොජනංකප්ප-මකප්පංවා නිද ධයං; 
පවාදරයයාභිහටංකප්පං, තන්නාදමනරමන්තිවා. 

79. 
ලාජාතං ත්තුභත්තානි, දගොරද ොසුද්ධඛජ්ජදකො; 
තණ්ඩුලාභට්ඨපිට්ඨඤ්ච, පුථුකාදවළුආදිනං. 

80. 
භත්තංවුත්තාවද  ානං, ර යාුණරද ොපිච; 
සුද්ධයාුණඵලාදීනි, නජදනන්තිපවාරණං. 
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81. 
පවාරිදතනවුට්ඨාය, අභුත්දතනචදභොජනං; 
අතිරිත්තංනකාතබ්බං, දයනයංවාපුදරකතං. 

82. 
කප්පියංගහිතඤ්දචවු-ච්චාරිතංහත්ථපා ගං; 
අතිරිත්තංකදරොන්දතවං, ‘‘අලදමත’’න්තිභා තු. 

83. 
නකදරනුප ම්පන්න-හත්ථගංදප යිත්වාපි; 
කාදරතුංලබ්භදත බ්දබො, භුඤ්ජිතුංතමකාරදකොති. 

8. ොලිෙනිද්කදක ො 

ොලිො චාති– 

84. 
පටිග්ගහිතාචත්තාදරො, කාලිකායාවකාලිකං; 
යාමකාලිකං ත්තාහ-කාලිකංයාවජීවිකං. 

85. 
පිට්ඨංමූලංඵලංඛජ්ජං, දගොරද ොධඤ්ඤදභොජනං; 
යාුණසූපප්පභුතදයො, දහොන්දතදතයාවකාලිකා. 

86. 
මමමුද්දික ාලූක-දචොචදමොචම්බජම්බුජං; 
ඵාරු ංනග්ගි න්තත්තං, පානකංයාමකාලිකං. 

87. 
 ානුදලොමානිධඤ්ඤානි, ඨදපත්වාඵලදජොරද ො; 
මධූකපුප්ඵමඤ්ඤත්ර,  බ්දබොපුප්ඵරද ොපිච. 

88. 
 බ්බපත්තරද ොදචව, ඨදපත්වාපක්කඩාකජං; 
සීදතොදමද්දිදතොදිච්ච-පාදකොවායාමකාලිදකො. 

89. 
 ප්පිදනොනීතදතලානි, මමඵාණිතදමවච; 
 ත්තාහකාලිකා ප්පි, දය ංමං මවාරිතං. 

90. 
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දතලංතිලවද රණ්ඩ-මම ා ප ම්භවං; 
ඛුද්දාභමරමමකරි-මක්ඛිකාහිකතංමම; 
ර ාදිඋච්ඡුවිකති, පක්කාපක්කාචඵාණිතං. 

91. 
 වත්ථුපක්කා ාමංවා, ව ාකාදලඅමානු ා; 
අඤ්දඤ ංනපදචවත්ථුං, යාවකාලිකවත්ථුනං. 

92. 
හලිද්දිං සිඞ්ගිදවරඤ්ච, වචත්තංලසුණං වචා; 
උසීරංභද්දමුත්තඤ්චාතිවි ාකටුදරොහිණී; 
පඤ්චමූලාදිකඤ්චාපි, මූලංතංයාවජීවිකං. 

93. 
බිෙඞ්ගංමරිචංදගොට්ඨ-ඵලංපිප්ඵලිරාජිකා; 
තිඵදලරණ්ඩකාදීනං, ඵලංතංයාවජීවිකං. 

94. 
කප්පා නිම්බකුටජපදටොලසුල ාදිනං; 
සූදපයයපණ්ණංවජ්දජත්වා, පණ්ණංතංයාවජීවිකං. 

95. 
ඨදපත්වාඋච්ඡුනියයා ං, 
 ර ංඋච්ඡුජංතචං; 
නියයාද ොචතදචො බ්දබො, 
දලොණංදලොහංසිලාතථා. 

96. 
සුද්ධසිත්ථඤ්චද වාදලො, යඤ්චකිඤ්චිසුඣාපිතං; 
විකටාදිප්පදභදඤ්ච, ඤාතබ්බංයාවජීවිකං. 

97. 
මූලං ාරංතදචොදඵග්ුණ, පණ්ණංපුප්ඵංඵලංලතා; 
ආහාරත්ථම ාදධන්තං,  බ්බංතංයාවජීවිකං. 

98. 
 බ්බකාලික ම්දභොදගො, කාදල බ්බ ් කප්පති; 
 තිපච්චදයවිකාදල, කප්පදතකාලිකත්තයං. 

99. 
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කාලයාමමතික්කන්තා, පාචිත්තිං ජනයන්තුදභො; 
ජනයන්තිඋදභොදපදත, අන්දතොවුත්ථඤ්ච න්නිධිං. 

100. 
 ත්තාහකාලිදක  ත්ත, අහානිඅතිනාමිදත; 
පාචිත්තිපාළිනාරුේදහ,  ප්පිආදිම්හිදුක්කටං. 

101. 
නි ් ට්ඨලද්ධංමක්දඛයය, නඞ්ගංනජ්දඣොහදරයයච; 
විකප්දපන්ත ්  ත්තාදහ,  ාමදණර ් ධිට්ඨදතො; 
මක්ඛනාදිඤ්චනාපත්ති, අඤ්ඤ ් දදදතොපිච. 

102. 
යාවකාලිකආදීනි,  ං ට්ඨානි හත්තනා; 
ගාහාපයන්ති බ්භාවං, ත ්මාඑවමුදීරිතං. 

103. 
පුදරපටිග්ගහිතඤ්ච,  ත්තාහංයාවජීවිකං; 
ද  කාලික ම්මි ් ං, පාචිත්තිපරිභුඤ්ජදතො. 

104. 
යාවකාලික ම්මි ් ං, රතරංකාලිකත්තයං; 
පටිග්ගහිතංතදහු, තදදහවචභුඤ්ජදය. 

105. 
යාමකාලික ම්මි ් ං, ද  දමවංවිජානියං; 
 ත්තාහකාලිකමි ් ඤ්ච,  ත්තාහංකප්පදතතරන්ති. 

9. පටිග්ගාහනිද්කදක ො 

පටිග්ගාකහොති– 

106. 
දාතුකාමාභිහාදරොච, හත්ථපාද රණක්ඛමං; 
තිධාදදන්දතද්විධාගාදහො, පඤ්චඞ්දගවංපටිග්ගදහො. 

107. 
අ ංහාරිදයතත්ථජාදත, සුඛුදමචිඤ්චආදිනං; 
පණ්දණවා ය්හභාදරච, පටිග්ගාදහොනරූහති. 

108. 
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සික්ඛාමරණලිඞ්දගහි, අනදපක්ඛවි ග්ගදතො; 
අච්දඡදානුප ම්පන්න-දානාගාදහොප ම්මති. 

109. 
අප්පටිග්ගහිතං  බ්බං, පාචිත්තිපරිභුඤ්ජදතො; 
සුද්ධඤ්චනාතිබහලං, කප්පදතඋදකංතථා. 

110. 
අඞ්ගලග්ගමවිච්ඡින්නං, දන්තක්ඛිකණ්ණගූථකං; 
දලොණ ්සුදඛෙසිඞ්ඝාණි-ද ම්හමුත්තකරී කං. 

111. 
ගූථමත්තිකමුත්තානි, ඡාරිකඤ්චතථාවිදධ; 
 ාමංගදහත්වාද දවයය, අ න්දතකප්පකාරදක. 

112. 
දුරූපචිණ්දණරදජොකිණ්දණ, අථුග්ගහප්පටිග්ගදහ; 
අන්දතොවුත්දථ යංපක්දක, අන්දතොපක්දකචදුක්කටන්ති. 

10. අෙප්පියමං නිද්කදක ො 

මංක සුචඅෙප්පියන්ති– 

113. 
මනු ් හත්ථිඅ ් ානං, මං ංසුනඛදීපිනං; 
සීහබයග්ඝතරච්ඡානං, අච්ඡ ් උරග ් ච. 

114. 
උද්දි ් කතමං ඤ්ච, යඤ්චඅප්පටිදවක්ඛිතං; 
ථුල්ලච්චයංමනු ් ානං, මංද ද ද සුදුක්කටං. 

115. 
අට්ඨීපිදලොහිතංචම්මං, දලොමදම ංනකප්පති; 
 චිත්තකංවඋද්දි ් -කතංද  ාඅචිත්තකාති. 

11. නි ් ග්ගියනිද්කදක ො 

නි ් ග්ගියානීති – 

116. 
අරූපියංරූපිදයන, රූපියංරතදරනච; 
රූපියංපරිවත්දතයය, නි ් ග්ගිරධරූපියං. 
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117. 
කහාපදණො ජ්ඣුසිඞ්ගී, දවොහාරූපගමා කං; 
වත්ථමුත්තාදිරතරං, කප්පංදුක්කටවත්ථුච. 

118. 
‘‘රමං ගදහත්වාභුත්වාවා, රමංදදහි කරානය; 
දදමිවා’’ති මාපන්දන, නි ් ග්ගිකයවික්කදය. 

119. 
අත්තදනොඅඤ්ඤදතොලාභං,  ඞ්ඝ ් ඤ්ඤ ් වානතං; 
පරිණාදමයයනි ් ග්ගි, පාචිත්තිචාපිදුක්කටං. 

120. 
අනි ් ජ්ජිත්වානි ් ග්ගිං, පරිභුඤ්දජනදදයයවා; 
නි ් ට්ඨං ක ඤ්ඤාය, දුක්කටංඅඤ්ඤදථතරන්ති. 

12. පාචිත්කයනිද්කදක ො 

පාචිත්තීති– 

121. 
මු ාවාදදොම ාවාදද, දපසුඤ්ඤහරදණතථා; 
පදද ොධම්ම ාගාදර, උජ්ඣාපනකඛීයදන. 

122. 
තල ත්තිඅනාදරකුක්කුච්චුප්පාදදනසුච; 
ගාමප්පදව නාපුච්ඡා, දභොජදනචපරම්පරා. 

123. 
අනුද්ධරිත්වා ගමදන, ද යයංද නා නානි වා; 
රත්ථියාද්ධානගමදන, එදකකායනිසීදදන. 

124. 
භී ාපනාදකොටනඅඤ්ඤවාදද, 
විදහ දුට්ඨුල්ලපකා ඡාදද; 
හාද ොදදකනිච්ඡුභදනවිහාරා, 
පාචිත්තිවුත්තානුපඛජ්ජ යදනති. 

13.  මණෙප්පනිද්කදක ො 

 මණෙප්පාති– 
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125. 
භූතගාම මාරම්දභ, පාචිත්තිකතකප්පියං; 
නදඛනවාග්ගි ත්දථහි, භදව මණකප්පියං. 

126. 
 මූලඛන්ධබීජග්ග-ඵළුබීජප්පභාවිදතො; 
ආරම්දභදුක්කටංබීජං, භූතගාමවිදයොජිතං. 

127. 
නිබ්බට්ටබීජං දනොබීජ-මකතඤ්චාපිකප්පති; 
කටාහබද්ධබීජානි, බහිද්ධා වාපිකාරදය. 

128. 
එකාබද්දධසුබීදජසු, භාජදනවාපිභූමියං; 
කදතචකප්පිදයක ්මිං,  බ්දබ ්දවවකතංභදව. 

129. 
නික්ඛිත්දතකප්පියංකත්වා, මූලපණ්ණානිජායරුං; 
කප්පියංපුනකාදරයය, භූතගාදමොහිද ොතදා. 

130. 
 පණ්දණො වාඅපණ්දණොවා, ද වාදලොදක ම්භදවො; 
දචතියාදීසුද වාදලො, නිබ්බට්ටද්වත්තිපත්තදකො; 
භූතගාදමොවබීජම්පි, මූලපණ්දණවිනිග්ගදත. 

131. 
ඝටාදිපිට්දඨද වාදලො, මකුෙංඅහිඡත්තකං; 
දුක්කට ්ද වවත්ථූනි, ඵුල්ලමබයවහාරිකං. 

132. 
ලාඛානියයා ඡත්තානි, අල්ලරුක්දඛවිදකොපිය; 
ගණ්හදතොතත්ථපාචිත්ති, ඡින්දදතොවාපිඅක්ඛරං. 

133. 
පීදෙතුංනාළිදකරාදිං, දාරුමක්කටකාදිනා; 
ඡින්දිතුංගණ්ඨිකංකාතුං, තිණාදිංනචකප්පති. 

134. 
භූතගාමංවබීජංවා, ඡින්දභින්දදොචිනාහිවා; 
ඵාදලහිවිජ්ඣපචවා, නියදමත්වානභා දය. 
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135. 
රමංකදරොහිකප්පියං, රමංගණ්දහදමාහර; 
රමංදදහිරමංද ොදධදහවංවට්ටතිභාසිතුන්ති. 

14. භූමිනිද්කදක ො 

භූමිකයොති– 

136. 
 ම්මුතු ් ාවනන්තාච, දගොනි ාදීගහාපති; 
කප්පියාභූමිදයොයාසු, වුත්ථංපක්කඤ්චකප්පති. 

137. 
වා ත්ථාය කදතදගදහ,  ඞ්ඝිදකදවක න්තදක; 
කප්පියාකුටිලද්ධබ්බා,  හද යයප්පදහොනදක. 

138. 
දගදහ  ඞ්ඝ ් දවක ් , කරමාදනවමීරයං; 

පඨමිට්ඨකථම්භාදිං, ඨදපයය ් ාවනන්කො; 
‘‘කප්පියකුටිංකදරොම, කප්පියකුටිංකදරොමා’’ති. 

139. 
දයභුදයයනාපරික්ඛිත්දතො, ආරාදමො කදලොපිවා; 

වුච්චදත ‘‘කගොනි ාදී’’ති,  ම්මුතී  ඞ්ඝ ම්මතා. 

140. 
භික්ඛුංඨදපත්වාඅඤ්දඤහි, දින්දනොදත ංව න්තදකො; 

අත්ථායකප්පකුටියා, දගදහො ගහපතී මදතො. 

141. 
අකප්පකුටියාවුත්ථ ප්පිආදීහිමි ්සිතං; 
වදජයයඅන්දතොවුත්ථත්තං, පුරිමංකාලිකද්වයං. 

142. 
දතදහවභික්ඛුනාපක්කං, කප්පදතයාවජීවිකං; 
නිරාමි ංව ත්තාහං,  ාමිද  ාමපාකතා. 

143. 
උ ් ාවනන්තිකාදයහි, ථම්භාදීහිඅධිට්ඨිතා; 
දතසුදයවාපනීදතසු, තදඤ්දඤසුපිතිට්ඨති. 
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144. 
 බ්දබසුඅපනීදතසු, භදවජහිතවත්ථුකා; 
දගොනි ාදීපරික්ඛිත්දත, ද  ාඡදනවිබ්භමාති. 

15. උපජ්ඣාචරියවත්තනිද්කදක ො 

උපජ්ඣාචරියවත්තානීති– 

145. 
නි ් ායුපජ්ඣාචරිදය, ව මාදනොසුදප දලො; 
දන්තකට්ඨා නංදතොයං, යාුණංකාදලදදද දා. 

146. 
පත්දතවත්තංචදරගාම-ප්පදවද ගමනාගදම; 
ආ දනපාදපීදඨච, කථදලොපාහනචීවදර. 

147. 
පරිදභොජනීයපානීය-වච්චප්ප ් ාවඨානිසු; 
විහාරද ොධදනවත්තං, පුනපඤ්ඤාපදනතථා. 

148. 
න පප්දඵොදටයයද ොදධන්දතො, පටිවාදතච  ඞ්ගදණ; 
විහාරංභික්ඛුපානීය- ාමන්තා යනා නං. 

149. 
න්හාදනන්හාත ් කාතබ්දබ, රඞ්ගපාදකචදධොවදන; 
සිබ්බදනචීවදරදථදව, රජන්දතොනවදජඨිදත. 

150. 
එකච්ච ් අනාපුච්ඡා, පත්තංවාචීවරානිවා; 
නදදදයයනගණ්දහයය, පරික්ඛාරඤ්චකිඤ්චනං. 

151. 
එකච්චංපච්ඡදතොකාතුං, ගන්තුංවාත ් පච්ඡදතො; 
පිණ්ඩපාතඤ්චනින්දනතුං, නීහරාදපතුමත්තදනො. 

152. 
කිච්චයංපරිකම්මංවා, දක ච්දඡදඤ්චඅත්තදනො; 
කාරාදපතුංවකාතුංවා, අනාපුච්ඡානවට්ටති. 

153. 
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ගාමංසු ානංනි ්සීමං, දි ංවාගන්තුමිච්ඡදතො; 
අත්තදනොකිච්චයංවාපි, අනාපුච්ඡානවට්ටති. 

154. 
උප්පන්නංඅරතිංදිට්ඨිං, කුක්කුච්චංවාවිදනොදදය; 
කදරයයවාපිඋ ්සුක්කං,  ඞ්ඝායත්දතසුකම්මසු. 

155. 
ගිලාදනසුඋපට්දඨයය, වුට්ඨානංදන මාගදම; 
වත්තදභදදන බ්බත්ථ, අනාදදරනදුක්කටන්ති. 

16. වච්චප ් ාවට්ඨානිෙනිද්කදක ො 

වච්චප ් ාවට්ඨානිෙන්ති – 

156. 
නකදරයයයථාවුඩ්ඪං, වච්චංයාතානුපුබ්බියා; 
වච්චප ් ාවකුටිදයො, න්හානතිත්ථඤ්චලබ්භති. 

157. 
පවිද යයබ්භජිත්වාදනො,  හ ාපවිද යයච; 
උක්කාසිත්වාවුබ්භදජයය, පාදුකා ්දවව ණ්ඨිදතො. 

158. 
න කදරනිත්ථුනංවච්චං, දන්තකට්ඨඤ්ච ඛාදයං; 
වච්චප ් ාවදදොණීනං, නකදරයයභයංබහි. 

159. 
කූදපකට්ඨංනපාදතයය, දඛෙංප ් ාවදදොණියා; 
නාවදලදඛයයඵරුද -නුහතඤ්චාපිදධොවදය. 

160. 
නනික්ඛදමයය හ ා-වුබ්භජිත්වානනික්ඛදම; 
චපුචපුනාචදමයය, උක්ලාපඤ්චවිද ොධදයති. 

17. ආපුච්ඡෙරණනිද්කදක ො 

ආපුච්ඡෙරණන්ති– 

161. 
අනජ්ඣිට්දඨොවදථදරන, පාතිදමොක්ඛංනඋද්දිද ; 
ධම්මංනකථදයපඤ්හං, නපුච්දඡනචවි ් දජ. 
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162. 
ආපුච්ඡිත්වාකදථන්ත ් , පුනවුඩ්ඪතරාගදම; 
පුනආපුච්ඡනංනත්ථි, භත්තග්දගචානුදමොදදතො. 

163. 
ව න්දතො චඅනාපුච්ඡා, වුඩ්දඪදනකවිහාරදක; 
න ජ්ඣාදයයයඋද්දද ං, පරිපුච්ඡඤ්චදනොදදද. 

164. 
ධම්මංනභා දයදීපං, නකදරනචවිජ්ඣදප; 
වාතපානංකවාටංවා, විවදරයයථදකයයච. 

165. 
චඞ්කදමචඞ්කමන්දතොපි, වුඩ්දඪනපරිවත්තදය; 
දයනවුඩ්දඪො  ඞ්ඝාටි-කණ්දණදනනංනඝට්ටදයති. 

18. නග්ගනිද්කදක ො 

නග්කගොති– 

166. 
නග්දගොමග්ගංවදජභුඤ්දජ, පිදවඛාදදන ායදය; 
නගණ්දහනදදදදනව, වන්දදවන්දාපදයයයවා. 

167. 
පරිකම්මංනකාදරයය, නකදරපටිඡාදිසු; 
පරිකම්දමදුදවවත්ථ-ච්ඡාදි බ්බත්ථකප්පියාති. 

19. න්හානෙප්පනිද්කදක ො 

න්හානෙප්කපොති – 

168. 
නචන්හාදයයයදථරානං, පුරදතොපරිවාතථා; 
දදදයයාතරන්තානං, මග්ගමුත්තරමානදකො. 

169. 
කුට්ටත්ථම්භතරුට්ටාදන, න්හායමාදනොනඝං දය; 
කායංගන්ධබ්බහත්දථන, කුරුවින්දකසුත්තියා. 

170. 
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මල්ලදකනාඤ්ඤමඤ්ඤං වා,  රීදරනනඝං දය; 
කපාලිට්ඨකඛණ්ඩානි, වත්ථවට්ටිචවට්ටති. 

171. 
 බ්දබ ංපුථුපාණීචා-කල්ල ් ාකතමල්ලකං; 
පා ාණදඵණකථලා, කප්පන්තිපාදඝං දනති. 

20. අවන්දියනිද්කදක ො 

අවන්දිකයොති– 

172. 
උක්ඛිත්තානුප ම්පන්න-නානා ංවා රත්ථිදයො; 
නදවොචගරුකට්දඨොච, පණ්ඩදකොචඅවන්දියාති. 

21. චම්මනිද්කදක ො 

චම්මන්ති– 

173. 
මිගාදජෙකචම්මානි, කප්පන්තිපරිභුඤ්ජිතුං; 
දරොහිදතණිප දාච, කුරුඞ්ගාමිගජාතිකා. 

174. 
අනුඤ්ඤාතත්තයාඅඤ්ඤං, චම්මංදුක්කටවත්ථුකං; 
ථවිදකොපාහදනචම්මං,  බ්බංකප්පතිමානු න්ති. 

22. උපාහනනිද්කදක ො 

උපාහනාකචවාති– 

175. 
මජ්ඣදදද නකප්පන්ති, ගණඞ්ගූපපාහනානවා; 
 බ්බ ් කප්පන්තාරාදම,  බ්බත්ථාකල්ලක ් ච. 

176. 
 බ්බනීලකාදාතපීතදලොහිතකණ්හකා; 
මහාරඞ්ගමහානාම-රඞ්ගරත්තාචුපාහනා. 

177. 
 බ්බමඤ්දජට්ඨිකාචිත්රා, නීලපීතාදිවද්ධිකා; 
තිත්තිරපත්තිකාදමණ්ඩ-අජවි ාණවද්ධිකා. 
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178. 
ඛල්ලබද්ධාපුටබද්ධා, තූලපුණ්ණාචුපාහනා; 
පාලිුණණ්ඨිමකාදමොර-පිඤ්දඡනපරිසිබ්බිතා. 

179. 
විච්ඡිකාළිකතාසීහබයග්ඝුද්දාජිනදීපිනං; 
මජ්ජාරකාෙදකොලූකචම්දමහිචපරික්ඛටා; 
පාදුකා ඞ්කමනීයා, දකොචිධාදරයයදුක්කටං. 

180. 
නීලාදිවණ්ණං කලං, පුඤ්ඡිත්වාදවකදද කං; 
උපාහනාවෙඤ්දජයය, හාදරත්වාඛල්ලකාදිකන්ති. 

23. අකනොකලොකියනිද්කදක ො 

අකනොකලොකියන්ති– 

181. 
 ාරත්දතොරත්ථියාදයොනිං, මුඛංවාභික්ඛදායියා; 
පර ් පත්තමුජ්ඣාන ඤ්ඤීවාඅත්තදනොමුඛං; 
ආදාද ොදකපත්දතවා, ාදලොදකයය ් දුක්කටන්ති. 

24. අඤ්ජනීනිද්කදක ො 

අඤ්ජනීති – 

182. 
වට්ටාට්ඨද ොෙ ං ාවා, මට්ඨාවට්ටතිඅඤ්ජනී; 
ති ්ද ොපිමූදලගීවායං, දලඛාඑකාවබන්ධිතුං. 

183. 
යංකිඤ්චිරූපංමාලාදිකම්මංමකරදන්තකං; 
දගොමුත්තකඩ්ඪචන්දාදි-විකාරංදනත්ථවට්ටති. 

184. 
ලබ්දභකවණ්ණසුත්දතන, සිබ්බිතුංථවිකාතථා; 
සිපාටිකුඤ්චිකාදකොද ො,  ලාකාපිඅචිත්තකා. 

185. 
 ඞ්ඛනාභිවි ාණට්ඨි-නෙදන්තමයා තථා; 
ඵලකට්ඨමයාදවළු-ලාඛාදලොහමයාපිච. 
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186. 
අඤ්ජනිදයො ලාකාදයො, ධූමදනත්තාචලබ්භදර; 
තථා ත්ථකදණ්ඩානි, නත්ථුදානාචතම්මයාති. 

25. අෙප්පිය යනනිද්කදක ො 

අෙප්පිය යනානීති– 

187. 
ආ න්දීතූලීපල්ලඞ්දකො, පටිකංදගොනචිත්තකං; 
පටලීවිකතීඋද්ද-දලොමීඑකන්තදලොමිකා. 

188. 
කුත්තංදකොද යයංකට්ටි ් ං, හත්ථිඅ ් රථත්ථරා; 
ජිනප්පදවණිකදලී-මිගප්පවරඅත්ථරා. 

189. 
 දලොහිතවිතානඤ්චු-භදතොරත්තූපධානකං; 
අකප්පියානිඑතානි, දුක්කටංපරිභුඤ්ජදතො. 

190. 
ආ න්දාදිත්තයාද ද , ලබ්භදතගිහි න්තදක; 
ධම්මා දනචභත්තග්දග, ඝදරචාපිනිසීදිතුං; 
භූමත්ථරණ ඞ්දඛදප,  යිතුඤ්චාපිකප්පති. 

191. 
චතුරං පීඨා ත්තඞ්ගා, පඤ්චඞ්ගාඋච්චපාදකා; 
තූදලොනද්ධාඝදරදයව, මඤ්චපීඨානිසීදිතුං. 

192. 
දචොෙවාකුණ්ණපණ්ණානං, තිණානඤ්දචවපූරිතා; 
චීවරච්ඡවිදයොපඤ්ච, භිසී බ්බත්ථකප්පියා. 

193. 
තූලත්තයංභිසිගබ්දභො, දලොමානිමිගපක්ඛිනං; 
බිම්දබොහදනඅනුඤ්ඤාතං, තූලවජ්ජාමසූරදක. 

194. 
මනු ් දලොමමුණ්ණායං, පණ්දණපුප්ඵංතමාලකං; 
සුද්ධංනආ නඤ්දචව, ලබ්භමප්පටිදවක්ඛිතන්ති. 
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26.  මානා නිෙනිද්කදක ො 

 මානා නිකෙොපි චාති– 

195. 
තිව ් න්තරානුඤ්ඤාතං, භික්ඛූනදමකමා නං; 
 ත්තව ් තිව ්ද හි, පඤ්චව ්ද ොනිසීදිතුං. 

196. 
ඨදපත්වාපණ්ඩකංරත්ථිං, උභදතොබයඤ්ජනංමුනි; 
දීඝා දනඅනුඤ්ඤාසි,  බ්දබදහවනිසීදිතුං. 

197. 
අන්තං දීඝා නංතිණ්ණං, යංපදහොති නිසීදිතුං; 
මඤ්චදකවාපිපීදඨවා, ද්වින්නංලබ්භංනිසීදිතුන්ති. 

27. අ ංවාසිෙනිද්කදක ො 

අ ංවාසිකෙොචාති– 

198. 
උක්ඛිත්දතොනුප ම්පන්දනො, භික්ඛුනීඡින්නමූලදකො; 
නානා ංවා නි ්සීම-ට්ඨිතදවහාය ණ්ඨිතා; 
එකාද අභබ්බාච, අ ංවා ාතිදීපිතාති. 

28. ෙම්මනිද්කදක ො 

ෙම්මඤ්චාති– 

199. 
වග්දගනඅධම්මකම්මං,  මග්දගනඅධම්මිකං; 
වග්දගනධම්මකම්මඤ්ච,  මග්දගනචධම්මිකං; 
චතුත්ථංදයවානුඤ්ඤාතං, ද  කම්දමසුදුක්කටං. 

200. 
චතුවග්දගොපඤ්චවග්දගො, ද වී තිවග්ගිදකො; 
තිදරකවී තිවග්දගො, පඤ්ච ඞ්ඝාවිභාවිතා. 

201. 
චතුවග්දගත්ථඅබ්භානු-ප ම්පදාපවාරණා; 
පඤ්චවග්දගොචඅබ්භානං, මජ්ඣදදසුප ම්පදං. 
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202. 
ද වග්දගො චඅබ්භානං, ඨදපත්වා  බ්බකම්මිදකො; 
රතදරො බ්බකම්දමසු, කම්මප්පත්දතොතිදීපිදතො. 

203. 
චතුවග්දගන කත්තබ්දබ, චත්තාදරො පකතත්තකා; 
කම්මප්පත්තාපදරඡන්දා-රහාද ද පයයංනදයො. 

204. 
චතුවග්ගාදිකත්තබ්බං, අ ංවා කම්මාරහ; 
ගරුකට්දඨ ්වඤ්ඤතරං, කත්වානගණපූරකං; 
පරිවා ාදිකංකම්මං, කතංකුප්පඤ්චදුක්කටං. 

205. 
අධම්මකම්මංවාදරයය, අන්තරාදයදුදවතදයො; 
දිට්ඨාවිදමදකොධිට්ඨානං, වාදරන්දතවතදතොධිකා. 

206. 
කම්මාරහාඅ ංවා ා, ඛිත්තචිත්තදුඛට්ටිතා; 
එදත ං ඞ්ඝමජ්ඣම්හි, පටික්දඛදපොනරුහති. 

207. 
පකතත්දතකසීමට්ඨ- ම ංවා භික්ඛුදනො; 
ආදරොදචන්ත ් න්තමද ො-නන්තර ් ාපිරූහති. 

208. 
දකොදපතුංධම්මිකංකම්මං, පටික්දකොද යය ම්මුඛා; 
තිදරොක්ඛාකාය ාමග්ගිං, ඡන්දංදනොදදයයදුක්කටන්ති. 

29. මිච්ඡාජීවවිවජ්ජනානිද්කදක ො 

මිච්ඡාජීවවිවජ්ජනාති– 

209. 
දාරුංදවළුංඵලංපුප්ඵං, චුණ්ණංන්හානමුදඛොදකං; 
මත්තිකාදන්තකට්ඨාදිං, නදදදකුල ඞ්ගහා. 

210. 
පාරිභටකතාමුග්ග-සූපයතාවත්ථුවිජ්ජයා; 
පදහණදූතකම්දමන, ජඞ්ඝදප නිදයනවා. 
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211. 
අනුප්පදානප්පටිපිණ්ඩ-දවජ්ජකම්දමන වාපන; 
නාඤ්දඤනවාපි ම්බුද්ධප්පටිකුට්දඨනජීවදය. 

212. 
විඤ්ඤත්තිදන නාභූතුල්ලපනාකුහනාදිහි; 
කුලදූ ාදිනුප්පන්නපච්චදයපරිවජ්ජදයති. 

30. වත්තනිද්කදක ො 

වත්තන්ති– 

213. 
ආගන්තුදකොනආරාමං, පවිද  උපාහදනො; 
 ඡත්දතොුණණ්ඨිදතොසීද , කරිත්වාවාපිචීවරං. 

214. 
පානීදයනනදධොදවයය, පාදදවුඩ්ඪතදරපිච; 
ආවාසිදකභිවාදදයය, පුච්දඡයය යනා නං. 

215. 
ගමිදකොපටි ාදමත්වා, දාරුමත්තිකභණ්ඩකං; 
විහාරඤ්චථදකත්වාන, ආපුච්ඡ යනා නං. 

216. 
ආපුච්ඡිතබ්දබඅ ති,  ංදගොදපත්වාන ාමකං; 
පක්කදමයයඤ්ඤථාත ් , පක්කන්තුංනචකප්පති. 

217. 
ආවාසිදකොපඤ්ඤාදපයය, වුඩ්ඪාගන්තු ් ආ නං; 
උපනික්ඛිදපපාදදොද-ප්පභුතිංපත්තචීවරං. 

218. 
පච්චුග්ගන්ත්වානගණ්දහයය, පානීදයනචපුච්ඡදය; 
ආගන්තුදකභිවාදදයය, පඤ්ඤදප යනා නං. 

219. 
අජ්ඣාවුත්ථමවුත්ථං වා, දගොචරාදගොචරංවදද; 
වච්චප ් ාවඨානානි, කතිකංද ක්ඛ ම්මුතිං. 

220. 
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පදව නික්ඛදමකාලං, පරිදභොජියපානියං; 
නිසින්දනොවනවක ් , එතං බ්බං මුද්දිද ති. 

31. විෙප්පනානිද්කදක ො 

විෙප්පනා කචවාති– 

221. 
 ම්මුඛාපරම්මුඛාති, දුදවවුත්තාවිකප්පනා; 
 ම්මුඛායවිකප්දපන්දතො, බයත්ත ්ද ක ්  න්තිදක; 
‘‘රමංචීවරංතුය්හං, විකප්දපමී’’තිභා දය. 

222. 
එත්තාවතානිදධතුංව, කප්පතීනචකප්පති; 
පරිදභොගාදිකංදතන, අප්පච්චුද්ධටභාවදතො. 

223. ‘‘මය්හං  න්තකං පරිභුඤ්ජ වා වි ් ජ්දජහි වා යථාපච්චයං වා
කදරොහී’’ති– 

දතනපච්චුද්ධදටදයව, පරිදභොගාදිකප්පති. 

224. 
අපරා ම්මුඛාදවකා, භික්ඛු ්ද ක ්  න්තිදක; 
ගදහත්වානාමදමක ් , පඤ්චන්නං හධම්මිනං. 

225. ‘‘රමං චීවරං ති ්  ්  භික්ඛුදනො, ති ් ාය භික්ඛුනියා, ති ්  ් 
 ාමදණර ් , ති ් ාය  ාමදණරියා, ති ් ාය සික්ඛමානාය විකප්දපමී’’ති
වත්තබ්බං. 

දතන භික්ඛුනා ‘‘ති ්  ්  භික්ඛුදනො, ති ් ාය භික්ඛුනියා, ති ්  ් 
 ාමදණර ් , ති ් ාය  ාමදණරියා, ති ් ාය සික්ඛමානාය  න්තකං
පරිභුඤ්ජවාවි ් ජ්දජහිවායථාපච්චයංවාකදරොහී’’ති වත්තබ්බං. 

226. 
පරම්මුඛාවිකප්පදන-ක ් න්තිදකවමීරදය; 
‘‘රමංචීවරංතුය්හංවිකප්පනත්ථායදම්මී’’ති. 

227. දතන වත්තබ්දබො ‘‘දකො දත මිත්දතො වා  න්දිට්දඨො වා’’ති.
රතදරන දචවං වත්තබ්බං ‘‘ති ්ද ො භික්ඛූ’’ති වා ‘‘ති ් ා භික්ඛුනී’’ති වා 
‘‘ති ්ද ො  ාමදණදරො’’ති වා ‘‘ති ් ා  ාමදණරී’’ති වා ‘‘ති ් ා
සික්ඛමානා’’ති වා. 
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පුන දතන ‘‘අහං ති ්  ්  ති ් ාය වා දම්මී’’ති විකප්දපත්වා දතදනව
‘‘ති ්  ් භික්ඛුදනො, ති ් ායභික්ඛුනියා, ති ්  ්  ාමදණර ් , ති ් ාය
 ාමදණරියා, ති ් ාය සික්ඛමානාය  න්තකං පරිභුඤ්ජ වා වි ් ජ්දජහි වා 
යථාපච්චයංවාකදරොහී’’තිපච්චුද්ධරිතබ්බං. 

228. 
දූර න්තිකත්දතකත්තබහුභාවංවිජානිය; 
‘‘එතංරම’’න්ති‘‘එතානි, රමානී’’දතත්ථදයොජදය. 

229. 
ද ාහංමා දමකංවා, පඤ්චවාකථිනත්ථදත; 
පාරිපූරත්ථමූන ් , පච්චා ා තිමා කං; 
නුප්පාදයතිනි ් ග්ගිං, නාධිට්ඨිතවිකප්පිතන්ති. 

32. නි ් යනිද්කදක ො 

නි ් කයොති– 

230. 
බයත්ත ් පඤ්චව ්  ් , නත්ථිනි ් යකාරියං; 
යාවජීවම්පිඅබයත්දතො, නි ්සිදතොදයවජීවති. 

231. 
එකං ං චීවරංකත්වා, පග්ගණ්හිත්වාන අඤ්ජලිං; 
උක්කුටිකංනිසීදිත්වා, වදදයාවතතීයකං; 
‘‘ආචරිදයොදම, භන්දත, දහොහි, 
ආය ්මදතොනි ් ායවච්ඡාමී’’ති. 

232. 
පක්කන්දතපක්ඛ ඞ්කන්දත, විබ්භන්දතවාපිනි ් දයො; 
මරණාණත්තුපජ්ඣාය- දමොධාදනහි ම්මති. 

233. 
නි ් ාය නවද ලජ්ජිං, අපුබ්බං ඨානමාගදතො; 
ආගදමචතුපඤ්චාහං, ඤාතුංභික්ඛු භාගතං. 

234. 
අද්ධික ් ගිලාන ් , ගිලානුපට්ඨක ් ච; 
යාචිත ් අරඤ්දඤවා,  ල්ලක්ඛන්දතනඵාසුකං; 
 භාදගදායදක න්දත, වසිතුංතාවලබ්භතීති. 
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33. ොයබන්ධනනිද්කදක ො 

ොයබන්ධනන්ති– 

235. 
අකායබන්ධදනොගාමං, දුක්කටංපවිද යයදච; 
බන්දධයයයත්ථ රති, තත්දථවා තියාගදතො. 

236. 
පට්ටිකාසූකරන්තන්ති, දුවිධංකායබන්ධනං; 
දු ් පට්දටොචරජ්ජුච, එකාතදනුදලොමිකා. 

237. 
මච්ඡකණ්ටකඛජ්ජූරී-පත්තාමට්ඨාචපට්ටිකා; 
ලබ්භාද ාචත ්ද ොපි, අන්දතදිුණණසුත්තකං. 

238. 
මාලාදිං කක්කටච්ඡාදිං, ද ්ද ත්වා ුණණසුත්තක; 
දකොට්ටිතාකුඤ්ජරච්ඡාදිං, පට්ටිකානචකප්පති. 

239. 
ඝටකංමකරමුඛාදිං, නකප්පන්තිද ාමුදඛ; 
උභන්දතඝටකාදලඛා, විදධඅඤ්ඤඤ්චචිත්තකං. 

240. 
දදඩ්ඩුභකඤ්චමුරජං, මද්දවීණංකලාබුකං; 
නකප්පන්තිද ාසුද්දව, මජ්ඣිමාදයවකප්පදර. 

241. 
දවළුදන්තවි ාණට්ඨිකට්ඨලාඛාඵලාමයා; 
 ඞ්ඛනාභිමයාසුත්තනෙදලොහමයාපිච; 
විධාකප්පන්තිකප්පියා, ගණ්ඨිදයොචාපිතම්මයාති. 

පඨමභාණවාරංනිට්ඨිතං. 

34. පථවීනිද්කදක ො 

පථවීචාති– 

242. 
ජාතාජාතාති දුවිධා, සුද්ධමත්තිකපංසුකා; 
ජාතාදඩ්ඪාචපථවී, බහුමත්තිකපංසුකා; 
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චාතුමා ාධිදකොවට්ඨපංසුමත්තිකරාසිච. 

243. 
සුද්ධ ක්ඛරපා ාණමරුම්බකථලවාලුකා; 
දඩ්ඪාචභූමිදයභුයය ක්ඛරාදිමහීපිච; 
දුතියාවුත්තරාසිච, චාතුමාද ොමවට්ඨදකො. 

244. 
ද්දව භාගාතීසුභාදගසු, මත්තිකාය ්  භූමියා; 
දයභුයයමත්තිකාඑ ා, ද ද සුපිඅයංනදයො. 

245. 
පාචිත්තිඛණදනජාදත, ජාත ඤ්ඤි ් දුක්කටං; 
ද්දවේහ ් ාජාත ඤ්ඤි ් , නාපත්තාණාපදනතථා. 

246. 
පහාදරපහාරාපත්ති, ඛණමාන ් අත්තනා; 
එකායාණත්තියාඑකා, නානාණත්තීසුවාචද ො. 

247. 
‘‘රමංඨානමිමංකන්දමිධවාපිංඛදණත්ථච; 
ජාදලහග්ගි’’න්තිවාවත්තුං, නියදමත්වානවට්ටති. 

248. 
‘‘ථම්භ ්සිම ් ාවාටංවා, මත්තිකංජානමාහර; 
කදරොහිකප්පියඤ්දච’’ති, වචනංවට්ටදතදි ං. 

249. 
අ ම්බද්ධංපථවියා, සුක්ඛකද්දමආදිකං; 
දකොදපතුංතනුකංලබ්භමු ්සිඤ්චනීයකද්දමං. 

250. 
ගණ්ඩුප්පාදංඋපචිකාමත්තිකංමූසිකුක්කිරං; 
චාතුමා ාධිදකොවට්ඨං, දලඩ්ඩාදිඤ්චනදකොපදය. 

251. 
පතිදතවාපිආදීනං, කූදලඋදක න්තිදක; 
පා ාදණචරදජලග්දග, පතිදතනවද ොණ්ඩියා. 

252. 
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වම්මිදක මත්තිකාකුට්දට, අබ්දභොකාසුට්ඨිදත තථා; 
දයභුයයකථලට්ඨාදන, තිට්ඨතිට්ඨකකුට්ටදකො. 

253. 
ථම්භාදිං ගණ්හිතුංභූමිං,  ඤ්චාදලත්වා විදකොපයං; 
ධාරායභින්දිතුංභූමිං, කාතුංවාවි මං මං. 

254. 
 ම්මුඤ්ජනීහිඝංසිතුං, කණ්ටකාදිංපදවසිතුං; 
ද ්ද  ් ාමීතිභින්දන්දතො, භූමිංචඞ්කමිතුංපදං. 

255. 
ඝංසිතුංඅඞ්ගපච්චඞ්ගං, කණ්ඩුදරොගීතටාදිසු; 
හත්ථංවාදධොවිතුංභූමිං, ඝංසිතුංනචකප්පති. 

256. 
ථම්භාදිඋජුකුද්ධාදරො, පා ාණාදිපවට්ටනං; 
 ාඛාදිකඩ්ඪනංරුක්ඛලතාච්දඡදනඵාලනං. 

257. 
ද දකොප ් ාවආදීනං, සුද්ධචිත්ත ් වට්ටති; 
අල්ලහත්ථංඨදපත්වාන, රජග්ගාදහොචභූමියා. 

258. 
අග්ගි ් අනුපාදාදන, කපාදලරට්ඨකායවා; 
පාදතතුංලබ්භදතඅග්ගිං, භූමියංවාවද  තීති. 

35. පරික්ඛාරනිද්කදක ො 

පරික්ඛාකරොති– 

259. 
පඤ්චවණ්දණහිසුත්දතහි, අන්දතොබහිචසිබ්බිතුං; 
ගිරිකූටඩ්ඪචන්දාදිං, ඡත්දතපණ්දණචඡින්දිතුං. 

260. 
ඝටකංවාෙරූපංවා, දණ්දඩදලඛානවට්ටති; 
වට්ටතීදණ්ඩබුන්දම්හි, අහිච්ඡත්තක ාදි ං. 

261. 
සිබ්බිතුං එකවණ්දණන, පඤ්ජරංවා විනන්ධිතුං; 
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ථිරත්ථංවට්ටතීඡත්දත, දණ්දඩදලඛාවබන්ධිතුං. 

262. 
අන්දත පට්ටමුදඛවාපි, දවණි ඞ්ඛලිකාපි වා; 
සූචිවිකාරමඤ්ඤංවා, චීවදරනචකප්පති; 
කප්පබින්දුවිකාරම්පි, පාළිකණ්ණිකආදිකං. 

263. 
ගණ්ඨිපා කපට්ටාපි, චතුක්දකොණාවඅග්ඝියං; 
මුග්ගදරොකක්කටච්ඡාදි-විකාරංදනත්ථවට්ටති. 

264. 
දකොණසුත්තාචපීෙකා, දුවිඤ්දඤයයාවකප්පදර; 
ගන්ධංදතලංවලාඛංවා, රජදනනචපක්ඛිදප. 

265. 
රත්තං ඞ්දඛනමණිනා, ඝට්දටයයඤ්දඤනවානච; 
ඝංද යයදදොණියංකත්වා, පහාදරනචමුට්ඨිනා. 

266. 
කණ්ණදකොණකසුත්තානි, රත්දතඡින්දදයයචීවදර; 
දලඛානවට්ටතීධම්ම-කරදණඡත්තවට්ටියං. 

267. 
දලඛංඨදපත්වාමණිකා, පීෙකාකුඤ්චිකායච; 
පිප්ඵදලචපරිච්දඡද-දලඛාදණ්ඩම්හිවට්ටති. 

268. 
මාලාදයරණියංපත්ත-මණ්ඩදලභිත්තිකම්මච; 
දහට්ඨාදලඛාද්වයංඋද්ධං, අහිච්ඡත්තක ාදි ං. 

269. 
හිත්වාකත්තරයට්ඨිම්හි, සූචි ණ්ඩා දකපිච; 
යංකිඤ්චිගිරිකූටාදි-වණ්ණමට්ඨංනවට්ටති. 

270. 
බිම්දබොහදන භිසිමඤ්ච-පීඨාදි යනා දන; 
 ම්මුඤ්ජනිම්හි ඞ්කාර-ඡඩ්ඩදනරඞ්ගභාජදන. 

271. 
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පානීයභාජදනපාද-පීදඨකථලිකායච; 
පත්තාධාරපිධාදනසු, තාලවණ්දටචබීජදන; 
යංකිඤ්චිමාලාකම්මාදි-වණ්ණමට්ඨමවාරිතං. 

272. 
ද නා දනපනද්වාරකවාටාදිප්පදභදදන; 
ද ොවණ්ණමයනුඤ්ඤාතං, වණ්ණමට්ඨම්හිකාකථා. 

273. 
වි ාණනාළිලාබ්වාදිප්පදභදද දතලභාජදන; 
පුමිත්ථිරූපරහිතං, වණ්ණමට්ඨමවාරිතන්ති. 

36. කභ ජ්ජනිද්කදක ො 

කභ ජ්ජන්ති– 

274. 
ජන ් කාතුංදභ ජ්ජං, දාතුංවත්තුංනලබ්භති; 
භික්ඛාචරියවිඤ්ඤත්ති,  දකහි හධම්මිනං. 

275. 
පිතූනංතදුපට්ඨාකභික්ඛුනි ්සිතභණ්ඩුනං; 
ලබ්භංදභ ජ්ජකරණං, දවයයාවච්චකර ් ච. 

276. 
මහාචූෙපිතාමාතාභාතාභගිනිආදිනං; 
දත ං දකනත්තනිදය, දාතබ්බංතාවකාලිකං. 

277. 
කුලදූ නවිඤ්ඤත්ති, දභ ජ්ජකරණාදිහි; 
මාතාපිතූහි ම්බන්ධඤාතදකසුනරූහති. 

278. 
පිණ්ඩපාදතො අනාමට්දඨො, මාතාදීනමවාරිදතො; 
ඡන්නංදාමරිකදචොර ් , දාතුමි ් රිය ් ච. 

279. 
දත ංසුත්දතොදදකදහව, පරිත්තංකයිරානත්තදනො; 
භණිතබ්බංභණාදපන්දත, පරිත්තං ා දනොගධං. 

280. 
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සීලංධම්මංපරිත්තංවා, ආගන්ත්වාදදතුභා තු; 
දාතුංවත්තුඤ්චලබ්භති, ගන්ත්වාදකනචිදපසිදතොති. 

37. උග්ගහනිද්කදක ො 

උග්ගකහොති– 

281. 
කම්මදචතිය ඞ්ඝඤ්ඤ-පුග්ගලත්ථංගණ ් ච; 
ද දභදම්පිරතනං, උග්ගණ්හන්ත ් දුක්කටං. 

282. 
නි ් ග්ගි දතසුඅත්තත්ථං, ද්වීසුද ද සු දුක්කටං; 
අනාමසිත්වාවුත්දතතු, ගණං ඞ්ඝඤ්චපුග්ගලං. 

283. 
‘‘දචතය ් නවකම්ම ් , දම්මී’’තිනපටික්ඛිදප; 
වදදකප්පියකාරානං, ‘‘වදන්දතවමිදම’’ රති. 

284. 
දඛත්තංවත්ථුංතොකංවා, දදන්දතදා ප ්වාදිකං; 
පටික්ඛිපිත්වාගණ්දහයය, කප්පිදයනකදමනච; 
දඛත්තාදීනිවිහාර ් , වුත්දතදම්මීතිවට්ටති. 

285. 
නවමාතිකදකදාර-තොකකිරියානදව; 
මත්තිකුද්ධරණංබන්දධො, ථිරකාදරොචආළියා. 

286. 
තිදරකභාගගහණං, දකදාදරඅනදවනදව; 
අපරිච්ඡන්නභාදගච,   ්ද ‘‘දදදථත්තදක’’ රති; 
කහාපුගට්ඨාපනඤ්ච,  බ්දබ ම්පිඅකප්පියං. 

287. 
අවත්වාක වප්පිච්චාදදත්තිකායචභූමියා; 
පතිට්ඨාදපතිභූමිංවා, භාදගොදදදයයොතිඑත්තදකො. 

288. 
භූමිභාදගකතං  ් ං, එත්තදකගණ්හදථත්තකං; 
ගණ්හනත්ථංවදන්දතවං, පමාණංදණ්ඩරජ්ජුභි. 
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289. 
මිනදනරක්ඛදණඨත්වා, ඛදලතංනීහරාපදන; 
දකොට්ඨාදිපටි ාමදන, ත ්ද දවතමකප්පියං. 

290. 
පටි ාදමයයපාචිත්ති, යංකිඤ්චිගිහි න්තකං; 
භණ්ඩාගාරිකසීද න,  දචපිපිතු න්තකං. 

291. 
පිතූනංකප්පියංවත්ථුං, අව ් ංපටි ාමියං; 
අත්තදනො න්තකංකත්වා, ලබ්භදතපටි ාමිතුං. 

292. 
දදහීතිපටි ාදමත්වා, වුත්දතචාපිපටික්ඛිදප; 
පාදතත්වානගදතලබ්භං, පලිදබොදධොතිදගොපිතුං. 

293. 
කම්මං කදරොන්දතොආරාදම,  කංවඩ්ඪකිආදදයො; 
පරික්ඛාරඤ්ච යන-භණ්ඩංවාරාජවල්ලභා. 

294. 
දදහීතිපටි ාදමත්වා, වදන්තියදිඡන්දදතො; 
නකදරයයභයාඨානං, ුණත්තංද ්ද තුවට්ටති. 

295. 
බලක්කාදරන පාදතත්වා, ගදතසුපටි ාමිතුං; 
භික්ඛුංමනු ් ා ඞ්කන්ති, නට්දඨවත්ථුම්හිතාදිද . 

296. 
විහාරාව ථ ් න්දතො, රතනංරත්න ම්මතං; 
නික්ඛිදපයයගදහත්වාන, මග්දගරඤ්දඤපිතාදිද ; 
 ාමිකානාගමංඤත්වා, පතිරූපංකරීයතීති. 

38. කුලදූ නනිද්කදක ො 

දූ නන්ති– 

297. 
පුප්ඵංදවළුංඵලංචුණ්ණං, දන්තකට්ඨඤ්චමත්තිකං; 
 ඞ්ගහණත්ථංදදදතො, කුලදූ නදුක්කටං. 
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298. 
ථුල්ලච්චයංගරුභණ්ඩං, ර ් දරදනත්ථ ඞ්ඝිකං; 
දදන්ත ් දුක්කටාදීනි, දථයයා ඞ්ඝඤ්ඤ න්තකං. 

299. 
කුල ඞ්ගහාදරොදපතුං, දරොපාදපතුඤ්ච බ්බථා; 
ඵලපුප්ඵූපගංරුක්ඛං, ජග්ගිතුඤ්චනවට්ටති. 

300. 
නිමිත්දතොභා දතොකප්පදවොහාරපරියායදතො; 
අත්තදනොපරිදභොගත්ථං, දරොපනාදීනිලබ්භදර. 

301. 
වුත්තාවදවජ්ජිකාජඞ්ඝදප දනගිහිකම්මසු; 
ඨදපත්වාපිතදරොභණ්ඩුං, දවයයාවච්චකරං කං. 

302. 
දුක්කටංපදවාදරන, හරදණදූත ා නං; 
 ා නංඅග්ගදහත්වාපි, පඨමංවදදතොපුන. 

303. 
උප්පන්නපච්චයා එවං, පඤ්චන්නම්පිඅකප්පියා; 
අභූතාදරොචනාරූප- ංදවොහාරුග්ගහාදි ා. 

304. 
හරාදපත්වාහරිත්වාපි, පිතූනංද  ඤාතිනං; 
පත්තානංවත්ථුපූජත්ථං, දාතුංපුප්ඵානිලබ්භති; 
මණ්ඩනත්ථඤ්චලිඞ්ගාදි-පූජත්ථඤ්චනලබ්භති. 

305. 
තථාඵලංගිලානානං,  ම්පත්ති ් රිය ් ච; 
පරිබ්බයවිහීනානං, දාතුං පර න්තකං. 

306. 
භාදජන්දතඵලපුප්ඵම්හි, දදයයංපත්ත ් ක ් චි; 
 ම්මදතනාපදලොදකත්වා, දාතබ්බමිතදරනතු. 

307. 
විහාදරවාපරිච්ඡිජ්ජ, කත්වානකතිකංතදතො; 
දදයයංයථාපරිච්දඡදං, ගිලාන ්ද තර ් වා; 
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යාචමාන ් කතිකං, වත්වාරුක්ඛාවද ්සියා. 

308. 
සිරී ක වාදීනං, චුණ්දණද ද චනිච්ඡදයො; 
යථාවුත්තනදයොඑව, පණ්ණම්දපත්ථපදව දයති. 

39. ව ්සූපනායිෙනිද්කදක ො 

ව ්සූපනායිොකචවාති– 

309. 
පුරිමිකාපච්ඡිමිකා, දුදවව ්සූපනායිකා; 
තත්ථාලයපරිග්ගාදහො, වචීදභදදොචඑදිද ො. 

310. 
‘‘රම ්මිං විහාදරරමං, දතමා ංව ් ං උදපමි; 
රධව ් ංඋදපමී’’ති, චිත්තුප්පාදදත්ථආලදයො. 

311. 
දනොදපතුකාදමොආවා ං, තදහූතික්කදමයයවා; 
භදවයයදුක්කටාපත්ති, ජානංවානුපගච්ඡදතො. 

312. 
දුතියං උපගච්දඡයය, ඡින්නව ්ද ොනුපාගදතො; 
නපක්කදමයයදතමා ං, අවසිත්වානචාරිකං. 

313. 
මාතාපිතූනමත්ථාය, පඤ්චන්නං හධම්මිනං; 
ගිලානතදුපට්ඨාක-භත්තදමසි ් දමො ධං. 

314. 
පුච්ඡි ් ාමිඋපට්ඨි ් ං, ගන්ත්වානභිරතංඅහං; 
වූපකාසි ් ංකුක්කුච්චං, දිට්ඨිංගරුකමාදිකං. 

315. 
කරි ් ංවාපිකාදර ් ං, විදනොදනංවිදවචනං; 
වුට්ඨානංවාපිඋ ්සුක්කං, ගන්තුමිච්දචවමාදිනා; 
ලබ්භං ත්තාහකිච්දචන, පහිතාපහිදතපිවා. 

316. 
 ඞ්ඝකම්දමවදජධම්ම- ් වනත්ථංනිමන්තිදතො; 
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ගරූහිපහිදතොවාපි, ගරූනංවාපිප ්සිතුං. 

317. 
නභණ්ඩදධොවනුද්දද -ඤාතුපට්ඨාකද ් දන; 
ලබ්භංනපාපුදණයයජ්දජ-වාගමි ් න්තුදූරදගො. 

318. 
ද  ඤාතීහිපහිදත, භික්ඛුනි ්සිතදකනච; 
උපා දකොපාසිකාහි, නිද්දිසිත්වාවදපසිදත. 

319. 
ව ් ච්දඡදද අනාපත්ති, අන්තරාදය  තත්තදනො; 
 ඞ්ඝ ාමග්ගියාවාදනො, ඡින්නව ්ද ොපවාරදය. 

320. 
අජ්දඣොකාද චරුක්ඛ ් , සුසිදරවිටදපපිවා; 
ඡවකුටිඡත්තචාටී-සූපගන්තුංනවට්ටති. 

321. 
අද නා නිදකනාපි, උපගන්තුංනලබ්භති; 
පවාදරතුඤ්චලබ්භති, නාවා ත්ථවජූපදගොති. 

40. අකවභඞ්ගියනිද්කදක ො 

අකවභඞ්ගියන්ති– 

322. 
ආරාමාරාමවත්ථූනි, විහාදරොත ් වත්ථුච; 
මඤ්දචොපීඨංභිසිබිබ්දබො-හනාදි යනා නං. 

323. 
දලොහකුම්භී කටාදහොච, 
දලොහභාණකවාරදකො; 
කුඨාරීවාසිඵරසු, 
කුද්දාදලොචනිඛාදනං. 

324. 
වල්ලිදවළුතිණංපණ්ණං, මුඤ්ජපබ්බජමත්තිකා; 
දාරුමත්තිකභණ්ඩානි, පඤ්දචදතඅවිභාජියා. 

325. 
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ථුල්ලච්චයංභාජයදතො, භාජිතාපිඅභාජිතා; 
ගරුභණ්ඩානිවුච්චන්ති, එදතවි ් ජ්ජියානිච. 

326. 
වල්ලිඩ්ඪබාහුමත්තාපි, දවළු අට්ඨඞ්ුණලායදතො; 
තිණාදිමුට්ඨිමත්තම්පි, පණ්ණංඑකම්පිමත්තිකා. 

327. 
පාකතාපඤ්චවණ්ණාවා, සුධාකඞ්ුණට්ඨආදිකා; 
තාලපක්කප්පමාණාපි, දින්නාවාතත්ථජාතකා. 

328. 
රක්ඛිතා ඞ්ඝිකාරජ්ජු-දයොත්තාදීපිඅභාජියා; 
නිට්ඨිදතභාජියාකම්දම,  ඞ්ඝිදකදචතිය ් වා. 

329. 
පත්තාදිභික්ඛු ාරුප්පං, තථාවිප්පකතාකතං; 
භාජියංදලොහභණ්දඩසු, වාරකංපාදගණ්හකං. 

330. 
දවළුම්හිභාජියාදතල-නාළිකත්තරදණ්ඩදකො; 
ඡත්තදණ්ඩ ලාකාදයො, තදථොපාහනදණ්ඩදකො. 

331. 
අනුඤ්ඤාතවාසිදණ්දඩො, කරණ්දඩොපාදගණ්හදකො; 
අරණඤ්ජනිසිඞ්ගාදි, භික්ඛූපකරණංතථා. 

332. 
තච්ඡිතානිට්ඨිතංදාරුභණ්ඩංදන්තඤ්චභාජියං; 
භික්ඛූපකරදණපාදඝටදකොමත්තිකාමදයො. 

333. 
භාජියංකප්පියංචම්මං, එෙචම්මමභාජියං; 
ගරුනාගරුභණ්ඩඤ්ච, ථාවරංථාවදරනච. 

334. 
ථාවරං පරිවත්දතයය, තථාකත්වාච භුඤ්ජතු; 
වල්ලාදිංඵාතිකම්දමන, ගණ්දහද  මභාජියන්ති. 
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41. පකිණ්ණෙනිද්කදක ො 

පකිණ්ණෙන්ති – 

335. 
 ද්වාරබන්ධදනඨාදන, ද ොදුක්ඛලකපා දක; 
 යන්දතනදිවාද්වාරං, බන්දධයයපරිවට්ටකං. 

336. 
 න්දතවිඤ්ඤුම්හිපුරිද , ආදභොදගොචාපිකප්පති; 
 වද තංවිනාකාරං,  යන්දතොදුක්කටංඵුද . 

337. 
රතනානිත්ථිරූපානි, ධඤ්ඤමිත්ථිප ාධනං; 
තූරියාවුධභණ්ඩානි, ආම න්ත ් දුක්කටං. 

338. 
සිත්ථදතදලොදදතදලහි, ඵණහත්ථඵදණහිවා; 
දකොච්දඡනවාපිදයොදකද , ා ණ්දඨයය ් දුක්කටං. 

339. 
දනකපාවුරණාඑකත්ථරණාවාතුවට්ටයුං; 
තදථකමඤ්දචභුඤ්දජයයං, එක ්මිංවාපිභාජදන. 

340. 
චතුරඞ්ුණලදතොඌනමධිකට්ඨඞ්ුණලංතථා; 
දන්තකට්ඨංනඛාදදයය, ලසුණංනඅකල්ලදකො. 

341. 
හීනුක්කට්දඨහිඋක්කට්ඨං, හීනංවාජාතිආදිහි; 
උජුංවාඤ්ඤාපදදද න, වදදදුබ්භාසිතංදවා. 

342. 
දීදඝනදඛචදකද ච, නා දලොදමනධාරදය; 
නලබ්භංවී තිමට්ඨං,  ම්බාදධදලොමහාරණං. 

343. 
යථාවුඩ්ඪංනබාදධයය,  ඞ්ඝුද්දිට්ඨංව ඞ්ඝිකං; 
අදධොතඅල්ලපාදදහි, නක්කදම යනා නං; 
සුදධොතපාදකංවාපි, තදථව උපාහදනො. 
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344. 
 ඞ්ඝාටියා නපල්ලත්දථ, භිත්තාදිංනඅප ් දය; 
පරිකම්මකතං න්දත, උදදකදනොනආචදම. 

345. 
අකප්පිය මාදාදන, දවාසිලාපවිජ්ඣදන; 
දද නාය භාගාය, ආවිකම්දමචදුක්කටං. 

346. 
පටි ් වවි ංවාදද, සුද්ධචිත්ත ් දුක්කටං; 
පටි ් වක්ඛදණඑව, පාචිත්තිරතර ් තු. 

347. 
නරුක්ඛමභිරූදහයය,  තිකිච්දචවදපොරි ං; 
ආපදාසුයථාකාමං, කප්පතීඅභිරූහිතුං. 

348. 
විනාද්ධානංවජන්ත ් , දුක්කටංපරි ාවනං; 
යාචමාන ් අද්ධාදන, අදදන්ත ් දුක්කටං. 

349. 
ථුල්ලච්චයංඵුද අඞ්ගජාතච්දඡදදනදුක්කටං; 
ආබාධප්පච්චයාඤ්ඤත්ර, ද  ඞ්දගඅත්තඝාතදන. 

350. 
චිත්තදපොත්ථකරූපානි, නකදරනචකාරදය; 
නවුට්ඨාදපයයභුඤ්ජන්තං, ආරාමාරඤ්ඤදගහසු. 

351. 
යානානිපුමයුත්තානි, සිවිකංහත්ථවට්ටකං; 
පාටඞ්කිඤ්චගිලාන ් , කප්පතීඅභිරූහිතුං. 

352. 
බුද්ධංධම්මඤ්ච ඞ්ඝඤ්ච, ආරබ්භකරදණදවං; 
දුක්කටංපරි ංවාපි, අඤ්ඤ ් උපලාෙදන. 

353. 
කායං ඌරුංනිමිත්තංවා, භික්ඛුනීනංන ද ් දය; 
විවරිත්වානසිඤ්දචයය, තාකද්දමුදකාදිනා. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා 

පටුන 42 

354. 
නගණ්හදතොචාවාදං, නපච්චාහරදතොපිච; 
බාලංගිලානංගමියං, වජ්ජයිත්වානදුක්කටං. 

355. 
දලොකායතංනවාදචයය, පලිතංනචගාහදය; 
දපොයපිනභුඤ්දජයය, නකීදෙකිඤ්චිකීළිතං. 

356. 
පාරුදප නනිවාද යය, ගිහිපාරුතනිවා නං; 
 ංදවල්ලියංනිවාද යය, දායංනාලිම්පදයයයවා. 

357. 
වඩ්ඪංපදයොජදයයාදච, දනොඤ්ඤාතකප්පවාරිදත; 
අත්තදනොපරිදභොගත්ථං, දින්නමඤ්ඤ ් දනොදදද; 
අග්ගංගදහත්වාභුත්වාවා, කතිපාහංපුදනොදදද. 

358. 
උද්දි ් යාචදනරක්ඛං, ඤත්වාඤත්වාවදණ්ඩිනං; 
ගීවා ් දණ්ඩිදතදණ්දඩො,  යංදණ්ඩාපදනපන; 
දණ්ඩ ් අග්ඝදභදදන, දඤයයාපාරාජිකාදිකා. 

359. 
හරන්දතසුපරික්ඛාරං, ‘‘දචොදරොදචොදරො’’තිභාසිදත; 
අනත්ථාදය ංගණ්හන්දත, දණ්ඩංගීවා ් තත්තකං. 

360. 
විඝාසුච්චාර ඞ්කාර-මුත්තංඡඩ්දඩයයදුක්කටං; 
බහිපාකාරකුට්ටානං, වෙඤ්දජනාවදලොකිය; 
හරිදතවාපිවීහාදි-නාළිදකරාදිදරොපිදම. 

361. 
දයොජාදපතුං පදයොදජතුං, පයුත්තානිච ප ්සිතුං; 
නලබ්භංධම්මයුත්තම්පි, නච්චංගීතඤ්චවාදිතං; 
‘‘උපහාරංකදරොමා’’ති, වුත්දතවා ම්පටිච්ඡිතුං. 

362. 
රාජාගාරංදපොක්ඛරණිං, උයයානංචිත්තගාරකං; 
කීෙත්ථංගච්ඡදතොදට්ඨුං, ආරාමංදුක්කටංකතං. 
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363. 
නදවනපටිබාදහයයා- දනනුණ්දහනචීවරං; 
නිදදහයයඛමාදපයය, ගරුනාචපණාමිදතො. 

364. 
අක්දකො දනපරම්මුඛා, ආපත්තීහිච ත්තහි; 
භික්ඛුංඋපා කංවාපි, අඤ්දඤදනවචදුක්කටං. 

365. 
නලබ්භංවිනිපාදතතුං,  ද්ධාදදයයඤ්චචීවරං; 
ලබ්භංපිතූනංද  ානං, ඤාතීනම්පිනලබ්භති. 

366. 
ව ් ංවුත්දථොඤ්ඤදතොඤ්ඤත්ර, භාගංගණ්දහයය දුක්කටං; 
පටිදදයයනට්දඨජිණ්දණ, ගීවාදනොදදයයදචොදිදතො; 
මරනික්දඛපදතොදත ං, දහොතිභණ්ඩග්ඝකාරිදයො. 

367. 
න න්තරුත්තදරොගාමං, කල්දලොවා උපාහදනො; 
පවිද යයනධාදරයය, චාමරීමක බීජනිං. 

368. 
අගිලාදනොනඡින්දදයය, දකද කත්තරියාබහි; 
ආරාමදතොනධාදරයය, ඡත්තංලබ්භතිුණත්තියා. 

369. 
ගාදහයයනුභදතොකාජං, එකන්තරිකකාජකං; 
සී ක්ඛන්ධකටිභාරා, හත්දථොලම්දබොචලබ්භති. 

370. 
ආපත්තියා අදනොකා -කතංදචොදදයයදුක්කටං; 
සුද්ධ ් චඅවත්ථු ්මිං, තථාාකා කාරදණ. 

371. 
අට්ඨඞ්ුණලාධිකංමඤ්චපටිපාදංනධාරදය; 
පකතඞ්ුණදලන ත්තානං, මඤ්චංවාඋච්චපාදකං. 

372. 
මූගබ්බතාදිංගණ්දහයය, දුක්කටංතිත්ථියබ්බතං; 
ඛුරභණ්ඩංපරිහදර, තථාන්හාපිතපුබ්බදකො. 
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373. 
යංකිඤ්චියාචිතුංහත්ථකම්මංතදනු ාරදතො; 
ලද්ධංගදහතුංනික්කම්මමයාචිත්වාපිකප්පති; 
කාදරතුමාහරාදපතුං, යංකිඤ්චිපර න්තකං. 

374. 
ගිහීනංදගොපදකදදන්දත, ගදහතුංදදතියත්තකං; 
ලබ්භංයථාපරිච්දඡදං,  ඞ්ඝදචතිය න්තදක. 

375. 
ද්වීහාපජ්දජයයආපත්තිං, කායවාචාහිවාඡහි; 
අලජ්ජිඤ්ඤාණකුක්කුච්චපකතත්තා තිප්ලවා; 
අකප්පිදයවාකප්පිදය, කප්පාකප්පිය ඤ්ඤිතා. 

376. 
අලජ්ජිඤ්ඤාණතාපත්තිං, කායවාචාහිඡාදදය; 
ලිඞ්දග ඞ්දඝගදණක ්මිං, චතුධාපත්තිවුට්ඨිති. 

377. 
පරිකදථොභා විඤ්ඤත්ති, නලබ්භාපච්චයද්වදය; 
විඤ්ඤත්තිදයවතතිදය, ද ද  බ්බම්පිලබ්භති. 

378. 
නරූහතච්චදයදානං, පඤ්චන්නං හධම්මිනං; 
 ඞ්ඝ ්ද වචතංදහොති, ගිහීනංපනරූහති. 

379. 
භික්ඛු වා ාමදණදරොවා, කාලං කයිරාථූප ් දය; 
භික්ඛු ඞ්දඝොවදායජ්දජො, තත්ථද ද පයයංනදයො. 

380. 
පුරිම ්ද විමංදින්නං, දදහිදනත්වාසුක ් ති; 
පච්ඡිම ්ද වදම්මීති, දින්නංඤත්වාරමංවිධිං; 
ගණ්දහවි ් ා ගාහංවාධිට්දඨමතකචීවරං. 

381. 
දලොහභණ්දඩපහරණිං, දාරුභණ්දඩචදාරුජං; 
පත්තංපාදුකපල්ලඞ්කං, ආ න්දිංමත්තිකාමදය; 
ඨදපත්වාකප්පති බ්බං, කතකංකුම්භකාරිකන්ති. 
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42. කද නානිද්කදක ො 

කද නාති– 

382. 
චාදගොදයොභික්ඛුභාව ් ,  ාපාරාජිකදද නා; 
යථාවුත්දතනවුට්ඨානං, ගරුකාපත්තිදද නා. 

383. 
උක්කුටිකංනිසීදිත්වා, පග්ගණ්හිත්වානඅඤ්ජලිං; 
ථුල්ලච්චයාදිංදදද යය, එවදමක ්  න්තිදක. 

384. ‘‘අහං, භන්දත, එකං ථුල්ලච්චයාපත්තිං ආපජ්ජිං, තං තුම්හමූදල
පටිදදද මී’’ති වත්වා දතන ‘‘ප ් සි, ආවුද ො, තං ආපත්ති’’න්ති වුත්දත
‘‘ආම, භන්දත, ප ් ාමී’’ති වත්වා පුන දතන ‘‘ආයතිං, ආවුද ො, 
 ංවදරයයාසී’’ති වුත්දත ‘‘ ාම සුට්ඨු, භන්දත,  ංවරි ් ාමී’’ති වත්තබ්බං.
‘‘අහං, භන්දත, ද්දව ථුල්ලච්චයාපත්තිදයොආපජ්ජිං, අහංභන්දත ම්බහුලා
ථුල්ලච්චයාපත්තිදයො ආපජ්ජිං, තාතුම්හමූදලපටිදදද මී’’තිවත්තබ්බං. 

නි ් ග්ගිදයසු පන ‘‘රදං දම, භන්දත, චීවරං ද ාහාතික්කන්තං 
නි ් ග්ගියං, රමාහං ආය ්මදතො නි ් ජ්ජාමී’’ති. ‘‘රමානි දම, භන්දත, 
චීවරානි…දප.… එතං දම, භන්දත, චීවරං…දප.… එතානි දම, භන්දත, 
චීවරානි ද ාහාතික්කන්තානි නි ් ග්ගියානි, එතානාහං ආය ්මදතො
නි ් ජ්ජාමී’’ති. 

385. 
නි ් ජ්ජිත්වානදදද යය, ආපත්තිංදතනභික්ඛුනා; 
පටිග්ගදහත්වාආපත්තිං, දදයයංනි ් ට්ඨචීවරං. 

‘‘රමං, රමානි, එතං, එතානිචීවරානිආය ්මදතොදම්මී’’ති. 

386. (ක) රදං දම, භන්දත, චීවරං රත්තිවිප්පවුත්ථං අඤ්ඤත්ර
භික්ඛු ම්මුතියා නි ් ග්ගියං. 

(ඛ)රදංදම, භන්දත, අකාලචීවරංමා ාතික්කන්තං නි ් ග්ගියං. 

(ග)රදංදම, භන්දත, පුරාණචීවරංඅඤ්ඤාතිකායභික්ඛුනියා දධොවාපිතං
නි ් ග්ගියං. 

(ඝ) රදං දම, භන්දත, චීවරං අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා හත්ථදතො 
පටිග්ගහිතංඅඤ්ඤත්රපාරිවත්තකානි ් ග්ගියං. 
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(ඞ) රදං දම, භන්දත, චීවරං අඤ්ඤාතකං ගහපතිකං අඤ්ඤත්ර  මයා 
විඤ්ඤාපිතංනි ් ග්ගියං. 

(ච)රදං දම, භන්දත, චීවරංඅඤ්ඤාතකං ගහපතිකංතතුත්තරිවිඤ්ඤාපිතං
නි ් ග්ගියං. 

(ඡ)රදංදම, භන්දත, චීවරංපුබ්දබඅප්පවාරිදතොඅඤ්ඤාතකං ගහපතිකං
උප ඞ්කමිත්වාවිකප්පංආපන්නංනි ් ග්ගියං. 

(ජ)රදං දම, භන්දත, චීවරංපුබ්දබ අප්පවාරිදතොඅඤ්ඤාතදකගහපතිදක
උප ඞ්කමිත්වාවිකප්පංආපන්නංනි ් ග්ගියං. 

(ඣ) රදං දම, භන්දත, චීවරං අතිදරකතික්ඛත්තුං දචොදනාය 
අතිදරකඡක්ඛත්තුංඨාදනනඅභිනිප්ඵාදිතංනි ් ග්ගියං. 

(ඤ)රදංදම, භන්දත, දකොසියමි ් කං න්ථතංකාරාපිතං නි ් ග්ගියං. 

(ට)රදංදම, භන්දත, සුද්ධකාෙකානංඑෙකදලොමානං න්ථතංකාරාපිතං 
නි ් ග්ගියං. 

(ඨ) රදං දම, භන්දත,  න්ථතං අනාදියිත්වා තුලං ාදාතානං තුලං 
දගොචරියානංකාරාපිතංනි ් ග්ගියං. 

(ඩ) රදං දම, භන්දත,  න්ථතං ඌනකඡබ්බ ් ානි කාරාපිතං අඤ්ඤත්ර 
භික්ඛු ම්මුතියානි ් ග්ගියං. 

(ඪ) රදං දම, භන්දත, නිසීදන න්ථතං අනාදියිත්වා පුරාණ න්ථත ්  
 ාමන්තාසුගතවිදත්ථිංකාරාපිතංනි ් ග්ගියං. 

(ණ)රමානිදම, භන්දත, එෙකදලොමානිතිදයොජනපරමංඅතික්කාමිතානි 
නි ් ග්ගියානි. 

(ත) රමානි දම, භන්දත, එෙකදලොමානි අඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියා
දධොවාපිතානිනි ් ග්ගියානි. 

(ථ) අහං, භන්දත, රූපියං පටිග්ගදහසිං, රදං දම, භන්දත, නි ් ග්ගියං, 
රමාහං ඞ්ඝ ් නි ් ජ්ජාමි. 

(ද)අහං, භන්දත, නානප්පකාරකං රූපිය ංදවොහාරං මාපජ්ජිං, රදංදම, 
භන්දත, නි ් ග්ගියං, රමාහං ඞ්ඝ ්  නි ් ජ්ජාමීති. 
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387. 
නි ් ජ්ජිත්වානආපත්තිං, දදද යයාථගිහිංවදද; 
‘‘ජානාහිම’’න්තිරමිනා, ද ොවදදයයාහරාමිකිං. 

388. 
අවත්වාමන්තිදතලාදිං, වදදභික්ඛූනකප්පියං; 
යංආහරතිද ොදතන, පරිවත්දතත්වානකප්පියං. 

389. 
ලබ්භංඨදපත්වාද්දවදපදත, ද ද හිපරිභුඤ්ජිතුං; 
තදතොඅඤ්දඤනලද්දධොපි, භාදගොදත ංනකප්පති. 

390. 
රුක්ඛච්ඡායාපයන්තමද ො, තන්නිබ්බත්තානකප්පති; 
නි ් ට්ඨංපටිලද්ධම්පි, ආදිදතො න්ථතත්තයං. 

391. 
දනොදචලදභථඑවංද ො, රමංඡඩ්දඩහි ංසිදයො; 
එවම්පිභික්ඛුඡඩ්දඩයය, දනොදචලදභථ ම්මදතො. 

392. 
එතානිදුතිදයොපත්දතො,  ඞ්දඝද  ානිලබ්භදර; 
 ඞ්දඝක ්මිංගදණවත්තුං, ලබ්භංභා න්තදරනපි. 

393. (ක)අහං, භන්දත, නානප්පකාරකංකයවික්කයං මාපජ්ජිං, රදංදම, 
භන්දත, නි ් ග්ගියං. 

(ඛ)අයං දම, භන්දත, පත්දතො ද ාහාතික්කන්දතොනි ් ග්ගිදයො. 

(ග) අයං දම, භන්දත, පත්දතො ඌනපඤ්චබන්ධදනන පත්දතන
දචතාපිදතො නි ් ග්ගිදයො, රමාහං ඞ්ඝ ් නි ් ජ්ජාමීති. 

394. 
නි ් ජ්ජිත්වාන දදද යය, ආපත්තිං පත්තගාහකං; 
 ම්මන්නිත්වාන ඞ්ඝ ් , පත්තන්තංත ් දාපදය. 

395. (ක)රදං දම, භන්දත, දභ ජ්ජං ත්තාහාතික්කන්තංනි ් ග්ගියං. 
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(ඛ) රදං දම, භන්දත, ව ්සික ාටිකචීවරං අතිදරකමාද  ද ද  
ගිම්හාදන පරියිට්ඨං, අතිදරකඩ්ඪමාද  ද ද  ගිම්හාදන කත්වා පරිදහිතං 
නි ් ග්ගියං. 

(ග)රදංදම, භන්දත, චීවරංභික්ඛු ්  ාමංදත්වාඅච්ඡින්නං නි ් ග්ගියං. 

(ඝ) රදං දම, භන්දත, චීවරං ාමංසුත්තංවිඤ්ඤාදපත්වා තන්තවාදයහි
වායාපිතංනි ් ග්ගියං. 

(ඞ) රදං දම, භන්දත, චීවරං පුබ්දබ අප්පවාරිදතො අඤ්ඤාතක ්  
ගහපතික ් තන්තවාදයඋප ඞ්කමිත්වාවිකප්පංආපන්නංනි ් ග්ගියං. 

(ච) රදං දම, භන්දත, අච්දචකචීවරං චීවරකාල මයං අතික්කාමිතං 
නි ් ග්ගියං. 

(ඡ) රදං දම, භන්දත, චීවරං අතිදරකඡාරත්තං විප්පවුත්ථං අඤ්ඤත්ර
භික්ඛු ම්මුතියානි ් ග්ගියං. 

(ජ) රදං දම, භන්දත, ජානං  ඞ්ඝිකං ලාභං පරිණතං අත්තදනො 
පරිණාමිතංනි ් ග්ගියං, රමාහංආය ්මදතොනි ් ජ්ජාමීති. 

396. ද  ං  බ්බංයථාදයොගං, ආදිම්හිවියදයොජදය. 

397. (ක)අහං, භන්දත, එකංපාචිත්තියාපත්තිංආපජ්ජිං.ද්දව ම්බහුලා 
පාචිත්තියාපත්තිදයොආපජ්ජිං. 

(ඛ) ගාරය්හං, භන්දත, ධම්මං ආපජ්ජිං අ ප්පායං පාටිදද නීයං, තං
පටිදදද මීති.දතන‘‘ප ් සි, ආවුද ො, තංධම්ම’’න්තිවත්තබ්බං. 

(ග) අහං, භන්දත, එකං දුක්කටාපත්තිං ආපජ්ජිං. ද්දව  ම්බහුලා 
දුක්කටාපත්තිදයොආපජ්ජිං. 

(ඝ) අහං, භන්දත, එකං දුබ්භාසිතාපත්තිං ආපජ්ජිං. ද්දව  ම්බහුලා
දුබ්භාසිතාපත්තිදයොආපජ්ජිං.තාතුම්හමූදලපටිදදද මීති. 

(ඞ) ‘‘අහං, භන්දත, ද්දවනානාවත්ථුකා ථුල්ලච්චයාපත්තිදයො ආපජ්ජිං.
 ම්බහුලා නානාවත්ථුකා ථුල්ලච්චයාපත්තිදයො ආපජ්ජිං, තා තුම්හමූදල 
පටිදදද මී’’තිවත්වා දතන ‘‘ප ් සි, ආවුද ො, තාආපත්තිදයො’’ති වුත්දත
‘‘ආම, භන්දත, ප ් ාමී’’ති වත්වා පුන දතන ‘‘ආයතිං, ආවුද ො, 
 ංවදරයයාසී’’තිවුත්දත ‘‘ ාමසුට්ඨු, භන්දත,  ංවරි ් ාමී’’තිවත්තබ්බං. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා 

පටුන 49 

398. 
අදද නාගාමිනියං, අනාපත්තිඤ්චදදසිතං; 
නානා ංවා නි ්සීමට්ඨිතානංචතුපඤ්චහි; 
මන ාපකතත්තානං, නාදනකාතිනදද දයති. 

43. ඡන්දදානනිද්කදක ො 

ඡන්දදානාදීති– 

399. 
දභරිංඝණ්ටිංපතාදෙත්වා, කම්මප්පත්දත මාගදත; 
 ඞ්දඝහදරයයඡන්දංවා, පාරිසුද්ධිංපවාරණං. 

400. 
එකං භික්ඛුංඋපග්ගම්ම, නිසීදිත්වාඋක්කුටිකං; 
අඤ්ජලිංපග්ගණ්හිත්වාන, දදදඡන්දංවිචක්ඛදණො. 

401. (ක) ‘‘ඡන්දං දම්මි, ඡන්දං දම හර, ඡන්දං දම ආදරොදචහී’’ති
වත්තබ්බං. 

(ඛ)පාරිසුද්ධිංදදන්දතන‘‘පාරිසුද්ධිංදම්මි, පාරිසුද්ධිං දමහර, පාරිසුද්ධිං
දමආදරොදචහී’’තිවත්තබ්බං. 

402. 
පාරිසුද්ධිප්පදාදනන,  ම්පාදදතිඋදපො ථං; 
 ඞ්ඝ ් අත්තදනොචාපි, ද  කම්මංවිබාධති. 

403. 
ඡන්දදාදනන ඞ්ඝ ් , ද්වයං ාදධතිනත්තදනො; 
ත ්මාඡන්දංදදන්දතන, දාතබ්බාපාරිසුද්ධිපි. 

404. 
හදරදයයදකොබහූනම්පි, පරම්පරානහාරදය; 
පරම්පරාහටාඡන්ද-පාරිසුද්ධිනගච්ඡති. 

405.  බ්බූපචාරං කත්වාන, එවං දදයයා පවාරණා. ‘‘පවාරණං දම්මි, 
පවාරණංදමහර, පවාරණං දමආදරොදචහි, මමත්ථායපවාදරහී’’ති. 

406. ආදරොදචත්වාථ ද ො  ඞ්ඝං, පවාදරදයයවමාගදතො.
‘‘රත්ථන්නාදමො, භන්දත,  ඞ්ඝං පවාදරති දිට්දඨන වා සුදතන වා
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පරි ඞ්කාය වා, වදතු තං  ඞ්දඝො අනුකම්පං උපාදාය, ප ් න්දතො 
පටිකරි ් තී’’ති. 

407. 
ගදහත්වාපාරිසුද්ධිංවා, ඡන්දංවාපිපවාරණං; 
හාරදකො ඞ්ඝමප්පත්වා, විබ්භදමයයමදරයයවා. 

408. 
 ාමදණරාදිභාවං වා, 
පටිජාදනයයනාහටා; 
පත්වා ඞ්ඝංතථාදහයය, 
ආහටාදහොතිහාරදකො. 

409. 
 ඞ්ඝප්පත්දතො පමත්දතොවා, සුත්දතො නාදරොචදයයයවා; 
අනාපත්තිව ඤ්චිච්ච, නාදරොදචන්ත ් දුක්කටන්ති. 

44. උකපො ථනිද්කදක ො 

උකපො කථොති– 

410. 
දුදවඋදපො ථාචාතු-ද්දද ොපන්නරද ොරති; 
සුත්තුද්දද මධිට්ඨාන-පාරිසුද්ධිව ාතදයො. 

411. 
සුත්තුද්දදද ොව ඞ්ඝ ් , අධිට්ඨානඋදපො දථො; 
පුග්ගල ්ද වද  ානං, පාරිසුද්ධිඋදපො දථො. 

412. 
පුබ්බකිච්දචචකරදණ, පත්තකල්දල මානිදත; 
සුත්තංඋද්දි ති ඞ්දඝො, පඤ්චධාද ොවිභාවිදතො. 

413. 
විනාන්තරායං ඞ්දඛදප-නුද්දදද ොවිනිවාරිදතො; 
‘‘දථදරොවර ් දරොද්වීසු, උද්දදද  ්දවත්ථතීසුවා; 
වි දදසූ’’තිවුත්තත්තා, අවත්තන්දතපිවට්ටති. 

414. 
ආගච්දඡයයංයදි මා, උද්දි න්දතවදථොකිකා; 
උද්දිට්ඨංයංසුඋද්දිට්ඨං, ද ොතබ්බමවද  කං. 
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415. 
උද්දිට්ඨමත්දත  කලා-දයකච්චායුට්ඨිතාය වා; 
පාරිසුද්ධිංකදරදයය ං,  න්තිදකබහුකාථදච; 
කත්වා බ්බවිකප්දපසු, පුබ්බකිච්චංපුනුද්දිද . 

416. 
පන්නරද ොවාසිකානං, රතරානං දචතදරො; 
 මාදනතදරනුවත්තන්තු, පුරිමානං දචධිකා; 
පුරිමාඅනුවත්තන්තු, දත ංද ද පයයංනදයො. 

417. 
පාටිපදදොවාසිකානං, රතරානංඋදපො දථො; 
 මදථොකානං ාමග්ගිං, මූලට්ඨාදදන්තුකාමදතො. 

418. 
බහිගන්ත්වානකාතබ්දබො, දනොදචදදන්තිඋදපො දථො; 
දදයයානිච්ඡාය ාමග්ගී, බහූසුබහිවාවදජ. 

419. 
පාටිපදදගන්තුකානං, එවදමවඅයංනදයො; 
 ාදවයයසුත්තං ඤ්චිච්ච, අ ් ාදවන්ත ් දුක්කටං. 

420. 
 ම්මජ්ජිතුංපදීදපතුං, පඤ්ඤාදපතුංදකා නං; 
නකදරයයතථාකල්දලො, මහාදථදරනදපසිදතො. 

421.  ම්මජ්ජිත්වා පදීදපත්වා, පට්ඨදපත්වා දකා නං. ගණඤත්තිං
ඨදපත්දවවං, කත්තබ්දබො තීහුදපො දථො. ‘‘සුණන්තු දම ආය ්මන්තා, 
අජ්ජුදපො දථො පන්නරද ො, යදාය ්මන්තානං පත්තකල්ලං, මයං
අඤ්ඤමඤ්ඤංපාරිසුද්ධිඋදපො ථං කදරයයාමා’’ති. 

422. එකං ං චීවරං කත්වා, නිසීදිත්වා උක්කුටිකං,. දථදරන අඤ්ජලිං
දතවං, පග්ගය්හ  මුදීරියා. ‘‘පරිසුද්දධො අහං ආවුද ො, පරිසුද්දධොති මං
ධාදරථා’’ති, වදද යාවතතීයකං. 

423.  මත්තපුබ්බාරම්දභන, දත නදවදනවමීරියා. ‘‘පරිසුද්දධො අහං
භන්දත, පරිසුද්දධොතිමං ධාදරථා’’ති, වදදයාවතතීයකං. 

424. ද්වීසු දථදරනකත්තබ්බං, කත්දවවමීරිදයොනදවො.‘‘පරිසුද්දධොඅහං
ආවුද ො, පරිසුද්දධොතිමං ධාදරහී’’තිතික්ඛත්තුංවත්තබ්දබො. 
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425. 
නදවනදථදරොතික්ඛත්තුං, එවම ් උදීරිදයො; 
‘‘පරිසුද්දධොඅහංභන්දත, පරිසුද්දධොතිමංධාදරථා’’ති. 

426. පුබ්බකිච්චං  මාදපත්වා, අධිට්දඨදයයවදමකදකො. ‘‘අජ්ජ දම 
උදපො දථොපන්නරද ොතිවාචාතුද්දද ොතිවාඅධිට්ඨාමී’’තිවත්තබ්බං, දනො
දචධිට්දඨයය දුක්කටං. 

427. 
යත්ථව න්තිචත්තාදරො, තදයොවායදිවාදුදව; 
පාරිසුද්ධිංහරිත්වාන, එදකක ්සිතරීතදර; 
තංතංඋදපො ථංකයිරුං, සියාආපත්තිදුක්කටං. 

428. 
වග්දග මග්දගවග්දගොති,  ඤ්ඤිදනොවිමති ් වා; 
දුක්කටංකදරොදතොදභදා-ධිප්පාදයනථුල්ලච්චයං; 
වග්දග මග්දගනාපත්ති,  මග්දගොරති ඤ්ඤිදනො. 

429. 
උක්ඛිත්ත ්  ගහට්ඨ ් , ද  ානං  හධම්මිනං; 
පාරාජික ් ාභබ්බ ් , සික්ඛානික්ඛිත්තක ් ච. 

430. 
නිසින්නපරි ායඤ්ච,  භාගාපත්තිදකොතථා; 
ඡන්දදනපරිවුත්දථන, පාතිදමොක්ඛංනඋද්දිද . 

431. 
අදද යිත්වානාපන්නං, නාවිකත්වානදවමතිං; 
නුදපො දථපිවාකාතුං, දපො දථොනචකප්පති. 

432. 
අට්ඨිදතොදපො ථාවා ා, නවදජතදහූවිනා; 
අන්තරායංව ඞ්ඝංවා-ධිට්ඨාතුංසීමදමවවාති. 

45. පවාරණානිද්කදක ො 

පවාරණාති– 

433. 
ද්වින්නංතිණ්ණංචතුන්නඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්ඤප්පවාරණා; 
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එක ් චඅධිට්ඨානං, ද  ා ඞ්ඝප්පවාරණා. 

434. 
පුබ්බකිච්දචචකරදණ, පත්තකල්දල මානිදත; 
ඨදපත්වාඤත්තිං ඞ්දඝන, කත්තබ්දබවංපවාරණා. 

‘‘සුණාතු දම භන්දත  ඞ්දඝො, අජ්ජ පවාරණා පන්නරසී, යදි  ඞ්ඝ ් 
පත්තකල්ලං,  ඞ්දඝොපවාදරයයා’’ති. 

435. 
එකං ංචීවරංකත්වා, නිසීදිත්වාඋක්කුටිකං; 
දථදරනඅඤ්ජලිං ඞ්දඝො, පග්ගය්හ මුදීරිදයො. 

436. ‘‘ ඞ්ඝං, ආවුද ො, පවාදරමිදිට්දඨනවාසුදතනවාපරි ඞ්කායවා, 
වදන්තු මං ආය ්මන්දතො අනුකම්පං උපාදාය, ප ් න්දතො පටිකරි ් ාමි.
දුතියම්පි…දප.… තතියම්පි, ආවුද ො,  ඞ්ඝංපවාදරමිදිට්දඨනවාසුදතනවා
පරි ඞ්කාය වා, වදන්තු මං ආය ්මන්දතො අනුකම්පං උපාදාය, ප ් න්දතො
පටිකරි ් ාමී’’ති. 

437. 
පවාදරන්දතසුදථදරසු, නි ජ්ජුක්කුටිකංනදවො; 
පවාදරති යංයාව, උක්කුටිදකොවඅච්ඡතු. 

438. පුබ්බාරම්භං මාදපත්වා, නදවො ඞ්ඝමුදීරදය. 

439. ‘‘ ඞ්ඝං, භන්දත, පවාදරමිදිට්දඨනවාසුදතනවාපරි ඞ්කායවා, 
වදන්තු මං ආය ්මන්දතො අනුකම්පං උපාදාය, ප ් න්දතො පටිකරි ් ාමි.
දුතියම්පි…දප.… තතියම්පි, භන්දත,  ඞ්ඝංපවාදරමිදිට්දඨනවාසුදතනවා
පරි ඞ්කාය වා, වදන්තු මං ආය ්මන්දතො අනුකම්පං උපාදාය, ප ් න්දතො
පටිකරි ් ාමී’’ති. 

440. 
දාදනනධම්ම ාකච්ඡා, කලදහහිචරත්තියා; 
දතවාචිකායාකාද - තිදඛපිතභාවදතො; 
අන්තරාදයද විදධ, ඤත්තිංවත්වානුරූපදතො. 

441. ‘‘සුණාතු දම භන්දත  ඞ්දඝො, මනු ්ද හි දානං දදන්දතහි, ද්වීහි
භික්ඛූහි ධම්මං  ාකච්ඡන්දතහි, කලහං කදරොන්දතහි දයභුදයයන රත්ති
දඛපිතා.  දච  ඞ්දඝො දතවාචිකං පවාදර ් ති, අප්පවාරිදතොව  ඞ්දඝො
භවි ් ති, අථායං රත්ති විභායි ් ති. අයං රාජන්තරාදයො, අයං
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දචොරන්තරාදයො, අයං අගයන්තරාදයො, අයං උදකන්තරාදයො, අයං
මනු ් න්තරාදයො, අයං අමනු ් න්තරාදයො, අයං වාෙන්තරාදයො, අයං 
 රී පන්තරාදයො, අයං ජීවිතන්තරාදයො, අයං බ්රහ්මචරියන්තරාදයො.  දච
 ඞ්දඝො දතවාචිකං පවාදර ් ති, අප්පවාරිදතොව  ඞ්දඝො භවි ් ති, අථායං
බ්රහ්මචරියන්තරාදයො භවි ් ති. යදි  ඞ්ඝ ්  පත්තකල්ලං,  ඞ්දඝො
ද්දවවාචිකං, එකවාචිකං,  මානව ්සිකං පවාදරයයා’’ති. 

442. 
පවාදරයයානුරූදපන, යථාඨපිතඤත්තියා; 
ආගච්දඡයයංයදි මා, ආදිකාදචත්ථආහදර. 

443. එවං තිචතුවග්දගො ච, ඤත්තිං වත්වා පවාරදය. ‘‘සුණන්තු දම
ආය ්මන්තා, අජ්ජ පවාරණා පන්නරසී, යදාය ්මන්තානං පත්තකල්ලං, මයං
අඤ්ඤමඤ්ඤංපවාදරයයාමා’’ති. 

444. 
එකං ංචීවරංකත්වා, නිසීදිත්වාඋක්කුටිකං; 
දථදරනඅඤ්ජලිංදතවං, පග්ගය්හ මුදීරියා. 

445. ‘‘අහං, ආවුද ො, ආය ්මන්දත පවාදරමි දිට්දඨන වා සුදතන වා
පරි ඞ්කාය වා, වදන්තු මං ආය ්මන්තා අනුකම්පං උපාදාය, ප ් න්දතො
පටිකරි ් ාමි. දුතියම්පි…දප.… තතියම්පි අහං, ආවුද ො, ආය ්මන්දත
පවාදරමි දිට්දඨන වා සුදතන වා පරි ඞ්කාය වා, වදන්තු මං ආය ්මන්තා
අනුකම්පංඋපාදාය, ප ් න්දතොපටිකරි ් ාමී’’ති. 

නදවනාපි ‘‘අහං, භන්දත, ආය ්මන්දතපවාදරමි දිට්දඨනවාසුදතනවා
පරි ඞ්කාය වා, වදන්තු මං ආය ්මන්තා අනුකම්පං උපාදාය, ප ් න්දතො
පටිකරි ් ාමි. දුතියම්පි…දප.… තතියම්පි අහං, භන්දත, ආය ්මන්දත 
පවාදරමි දිට්දඨන වා සුදතන වා පරි ඞ්කාය වා, වදන්තු මං ආය ්මන්තා
අනුකම්පං උපාදාය, ප ් න්දතොපටිකරි ් ාමී’’ති. 

446. ද්වීසු දථදරනකත්තබ්බං, නදවොකත්දවවමීරිදයො. 

447. ‘‘අහං, ආවුද ො, ආය ්මන්තං පවාදරමි දිට්දඨන වා සුදතන වා
පරි ඞ්කාය වා, වදතු මං ආය ්මා අනුකම්පං උපාදාය, ප ් න්දතො
පටිකරි ් ාමි. දුතියම්පි…දප.… තතියම්පි අහං, ආවුද ො, ආය ්මන්තං
පවාදරමිදිට්දඨනවාසුදතනවාපරි ඞ්කායවා, වදතුමංආය ්මා අනුකම්පං
උපාදාය, ප ් න්දතොපටිකරි ් ාමී’’ති. 
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නදවනාපි ‘‘අහං, භන්දත, ආය ්මන්තංපවාදරමි දිට්දඨනවාසුදතනවා
පරි ඞ්කාය වා, වදතු මං ආය ්මා අනුකම්පං උපාදාය, ප ් න්දතො 
පටිකරි ් ාමි. දුතියම්පි…දප.… තතියම්පි අහං, භන්දත, ආය ්මන්තං
පවාදරමි දිට්දඨනවාසුදතනවාපරි ඞ්කායවා, වදතුමංආය ්මාඅනුකම්පං
උපාදාය, ප ් න්දතො පටිකරි ් ාමී’’ති. 

448. පුබ්බකිච්චං  මාදපත්වා, අධිට්දඨදයයවදමකදකො. ‘‘අජ්ජ දම
පවාරණාචාතුද්දසීතිවා පන්නරසීතිවාඅධිට්ඨාමී’’තිවත්තබ්බං. 

449. 
ය ්මිංව න්තිවාපඤ්ච, චත්තාදරොවාතදයොදුදව; 
පවාරණංහරිත්වාන, එදකක ්සිතරීතදර. 

450. 
තං තංපවාරණංකයිරුං, 
සියාආපත්තිදුක්කටං; 
ද  ාඋදපො දථවුත්තා, 
ගාථාදයොදචත්ථආහදර. 

451. 
පවාරිදතව ඞ්ඝම්හි, පාරිසුද්ධිඋදපො ථං; 
කදරයයඡින්නව ්ද ොවා, අවුත්දථොවානුපගදතො. 

452. 
චාතුමාසිනියාචාපි, කදත ඞ්දඝනුදපො දථ; 
වුත්ථව ් ාපවාදරයයං,  දචඅප්පතරාසියුන්ති. 

46.  ංවරනිද්කදක ො 

 ංවකරොති– 

453. 
චක්ඛුද ොතාදිදභදදහි, රූප ද්දාදිදගොචදර; 
අභිජ්ඣාදදොමන ් ාදි-ප්පවත්තිංවිනිවාරදය. 

454. 
නිග්ගණ්දහයය  කංචිත්තං, කිට්ඨාදිංවිය දුප්පසුං; 
 තිමා ම්පජාදනොච, චදර බ්බිරියාපදථති. 
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47. සුද්ධිනිද්කදක ො 

සුද්ධීති– 

455. 
දද නා ංවදරොඑට්ඨිපච්චදවක්ඛණදභදදතො; 
සුද්ධීචතුබ්බිධාපාතිදමොක්ඛ ංවර ම්මතං; 

දද නායවිසුද්ධත්තා, කද නාසුද්ධි වුච්චති. 

456. 
‘‘නපුදනවංකරි ් ’’න්ති, චිත්තාධිට්ඨාන ංවරා; 

වුත්දතො  ංවරසුද්ධීති, සුජ්ඣතින්ද්රිය ංවදරො. 

457. 
පහායාදන නංධම්දමනුප්පාදදන්ත ් එට්ඨියා; 

සුද්ධත්තා එට්ඨිසුද්ධීති, වුත්තමාජීවනි ්සිතං. 

458. 
දයොනිද ො පටි ඞ්ඛාය, චීවරංපටිද වති; 
එවමාදියථාවුත්ත-පච්චදවක්ඛණසුජ්ඣනා; 

පච්චකවක්ඛණසුද්ධීති, වුත්තං පච්චයනි ්සිතන්ති. 

48.  න්කතො නිද්කදක ො 

 න්කතොක ොති– 

459. 
අප්දපනඅනවජ්දජන,  න්තුට්දඨොසුලදභනච; 
මත්තඤ්ඤූසුභදරොහුත්වා, චදර ද්ධම්මගාරදවො. 

460. 
අතීතං නානුද ොචන්දතො, නප්පජප්පමනාගතං; 

පච්චුප්පන්දනනයාදපන්දතො,  න්තුට්කඨොතිපවුච්චතීති. 

49. චතුරාරක්ඛනිද්කදක ො 

චතුරක්ඛාති– 

461. 
බුද්ධානු ් තිදමත්තාච, අසුභංමරණ ් ති; 
ආරකත්තාදිනාරහං,  ම්මා ාමඤ්චබුද්ධදතො. 
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462. 
 ම්මා ම්බුද්ධරතිවානු ් තියාපුනප්පුනං; 

නවදභදදභගවදතො, බුද්ධානු ් ක  ා ුණදණ. 

463. 
සීමට්ඨ ඞ්දඝසීමට්ඨදදවතාසුචර ් දර; 
ජදනදගොචරගාමම්හි, තත්ථුපාදායමානුද . 

464. 
 බ්බ ත්දතසුසුඛිතා, දහොන්තාදවරාතිආදිනා; 

පරිච්ඡිජ්ජපරිච්ඡිජ්ජ, භාවනා කමත්තභාවනා. 

465. 
වණ්ණ ණ්ඨානාකා -දි දතොපරිච්දඡදදතො; 
වවත්ථදපත්වාදක ාදි-දකොට්ඨාද අනුපුබ්බදතො. 

466. 
නාතිසීඝඤ්ච ණිකං, වික්දඛපංපටිබාහයං; 
පණ්ණත්තිං මතික්කම්ම, මුඤ්චන්ත ් ානුපුබ්බදතො. 

467. 
වණ්ණආ ය ණ්ඨාන-ගන්දධොකාද හි භාවනා; 
පටික්කූලාතිදකොට්ඨාද , උද්මමාතාදිවත්ථුසු; 
ගදහත්වාඅසුභාකාරං, පවත්තාභාවනාසුභං. 

468. 
‘‘මරණං දමභවි ් ති, ජීවිතං උච්ඡිජ්ජි ් ති; 
මරණංමරණංවා’’ති, භාවයිත්වානදයොනිද ො. 

469. 
වධක ්ද වුපට්ඨානා,  ම්පත්තීනංවිපත්තිදතො; 
උප ංහරදතොකායබහු ාධාරණාතථා. 

470. 
ආයුදුබ්බලදතොකාලවවත්ථාන ් භාවදතො; 

අද්ධාන ් පරිච්දඡදා, භාවනා මරණ ් තීති. 

50. විප ් නානිද්කදක ො 

විප ් නාති– 
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471. 
නාමරූපංපරිග්ගය්හ, තදතොත ් චපච්චයං; 

හුත්වාඅභාවදතොනිච්චා, උදයබ්බයපීෙනා. 

472. 

දුක්ඛා අව වත්තිත්තා, අනත්තාතිතිලක්ඛණං; 
ආදරොදපත්වාන ඞ්ඛාදර,  ම්ම න්දතොපුනප්පුනං; 
පාපුදණයයානුපුබ්දබන,  බ්බ ංදයොජනක්ඛයන්ති. 

නිගමනෙථා 

473. 
අධිසීලාධිචිත්තානං, අධිපඤ්ඤායසික්ඛනා; 
භික්ඛුකිච්චමදතොඛුද්දසික්ඛායං මුදාහටා. 

474. 
මහදතොකිත්ති ද්ද ් , ය ් දලොකවිචාරිදනො; 
පරි ් දමොන ම්දභොති, මාලුත ්ද වනිච්චද ො. 

475. 

දතන ධම්මසිරීකෙන, තම්බපණ්ණියදකතුනා; 
දථදරනරචිතාධම්මවිනයඤ්ඤුප ංසිතා. 

476. 
එත්තාවතායංනිට්ඨානං, ඛුද්දසික්ඛාඋපාගතා; 
පඤ්චමත්දතහිගාථානං,  දතහිපරිමාණදතොති. 

ඛුද්දසික්ඛානිට්ඨිතා. 
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නදමොත ් භගවදතොඅරහදතො ම්මා ම්බුද්ධ ්  

ඛුද්දසික්ඛා-පුරාණටීො 

ගන්ථාරම්භෙථා 

දයො චිරංදීඝමද්ධානං, විදිත්වාදුක්ඛිතංජනං; 
තථාපිනාවබුජ්ඣන්තමනුකම්පායදචොදිදතො. 

දබොධායපණිධිංකත්වා, පත්දතො ම්දබොධිමුත්තමං; 
ත ් පාදදනම ්සිත්වා, ධම්මං ඞ්ඝඤ්ච ාමකං. 

පුබ්බාචරියපාදදසු, ඨදපත්වාසී මත්තදනො; 

දථදරන ධම්මසිරිනා, ථිරසීදලනයා කතා. 

‘‘ආදිදතො උප ම්පන්නසික්ඛිතබ්බ’’න්තිආදිනා; 

ඛුද්දසික්ඛා  මාද න, ත ් ා අත්ථවිනිච්ඡයං. 

ලිඛි ් ාමිහිතත්ථාය, ආදිකම්මිකභික්ඛුනං; 
තත්ථයුත්තංගදහතබ්බමයුත්තංතුජ්ඣිතබ්බකන්ති; 

ගන්ථාරම්භෙථාවණ්ණනා 

(ක)එත්ථාහ– කතමාඛුද්දසික්ඛා, කථංසික්ඛිතබ්බා, ක ්මා සික්ඛිතබ්බා, 
දක සික්ඛන්ති, දක සික්ඛිතසික්ඛාති? වුච්චදත – 
අධිසීලඅධිචිත්තඅධිපඤ්ඤාවද න ති ්ද ො සික්ඛා, ගන්ථවද දනත්ථ
 ඞ්ඛිපිත්වා වුත්තත්තා තද්දීපදනො ගන්දථො ‘‘ඛුද්දසික්ඛා’’ති වුච්චති, අථ වා
‘‘ඛුද්දංඅදනලකංමමපටල’’න්තිආදීනිවියසික්ඛාකාමානංමමරතායඛුද්දාච
තා සික්ඛාචාතිඛුද්දසික්ඛා, අථවා‘‘ඛුද්දපුත්තම්හි මණදපො ම’’න්තිආදීසු
විය බහුවිධත්තාපි ඛුද්දා ච තා සික්ඛිතබ්බදතො සික්ඛා චාති ඛුද්දසික්ඛා. 
අධිසීලසික්ඛා පදනත්ථ චාරිත්තවාරිත්තවද න දුවිධම්පි සීලං යථානුසිට්ඨං 
පටිපජ්ජමාදනනතප්පටිපක්දඛකිදලද තදඞ්ගප්පහානවද නපජහන්දතන
සික්ඛිතබ්බා, අධිචිත්තසික්ඛා පන යථාවුත්දතසු ආරම්මදණසු
අභිදයොගකරණවද න ඣානප්පටිපක්ඛානං නීවරණගණානං
වික්ඛම්භනප්පහානං කුරුමාදනන සික්ඛිතබ්බා, අධිපඤ්ඤාසික්ඛා පන 
යථානුරූපං  මුච්දඡදවද න  ානු දය කිදලද   මුච්ඡින්දන්දතන
සික්ඛිතබ්බා. 

ක ්මාසික්ඛිතබ්බාතිඑත්ථ– 

ජාතිආදීහිදුක්දඛහි, අදනදකහිඋපද්දුතං; 
ඛන්ධදලොකංජහිත්වාන, පත්තුංදඛමංපුරංසිවං. 
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කලයාණපුථුජ්ජදනන  හ  ත්ත ද ක්ඛා සික්ඛන්ති. අරහන්දතො 
සික්ඛිතසික්ඛා. 

දය වීතදමොහාමුනිපුඞ්ගව ් ; 
සි ්ද සුඅග්ගාමුනිනාප ත්ථා; 
දතතීසුසික්ඛාසු මත්තසික්ඛා; 
තදතොපදරදකන මත්තසික්ඛාති. 

ආදිකතොති එත්ථ ආදිම්හිදයවාති අත්දථො, ආදිදතො පට්ඨායාති වා.

උප ම්පන්දනනචඋප ම්පන්නායචසික්ඛිතබ්බං උප ම්පන්නසික්ඛිතබ්බං. 

 හ මාතිකාය  මාකෙං. පුබ්දබ වුත්තප්පකාරං ඛුද්දසික්ඛං පවක්ඛාමි
ආදදරන, පකාදරන වා වක්ඛාමි රතනත්තයං වන්දිත්වාති අත්දථො. අපිච

දථදරො ආදිකතොති වචදනන  ද්ධාපබ්බජිතානං කුලපුත්තානං
ආලසියදදොද න අප්පටිපජ්ජන්තානං අඤ්ඤාණදදොද න අඤ්ඤථා
පටිපජ්ජන්තානං  ංදවගං ජදනති. කථං? අතිදුල්ලභං ඛණ මවායං
පටිලභිත්වා තඞ්ඛණං න කුසීදතන වා නිරත්ථකකථාපසුදතන වා
වීතිනාදමතබ්බං, කිංකාතබ්බං? ආදිදතොපට්ඨාය නිරන්තරදමවතීසුසික්ඛාසු
ආදදරො ජදනතබ්දබොති. එත්ථාහ – කිංතං රතනත්තයංනාම, යං වන්දිත්වා
දථදරො ඛුද්දසික්ඛං පවක්ඛතීති? වුච්චදත – බුද්ධරතනං ධම්මරතනං 
 ඞ්ඝරතනන්තිරමානිතීණිරතනානි.තානිහිරතිජනනට්දඨන‘‘රතනානී’’ති
වුච්චන්ති. අපිච– 

‘‘චිත්තීකතංමහග්ඝඤ්ච, අතුලංදුල්ලභද ් නං; 
අදනොම ත්තපරිදභොගං, රතනංදතනවුච්චතී’’ති.(දී.නී.අට්ඨ. 2.33; 
 ං.නි.අට්ඨ.3.5.223; ඛු.පා.අට්ඨ.6.3; සු.නි.අට්ඨ.1.226; මහානි. 
අට්ඨ.50; උදා.අට්ඨ.45) – 

රමි ් ාගාථායවද නරතනත්දථොදවදිතබ්දබො. 

මාකොවණ්ණනා 

(ඛ-ජ) රදානි ‘‘ මාතික’’න්ති වුත්තත්තා මාතිකං තාව ද ්ද තුං 

‘‘පාරාජිො ච චත්තාකරො’’තිආදි ආරද්ධං.  බ්බසික්ඛානං පන මූලභූතත්තා
අධිසීලසික්ඛාව පඨමං වුත්තා. ‘‘සීදල පතිට්ඨායා’’ති (සුං. නි. 1.1.23, 192; 
දපටදකො. 22; මි. ප. 2.1.9) හි වුත්තං. තත්රාපි මහා ාවජ්ජත්තා, 
මූලච්දඡජ්ජවද න පවත්තනදතො ච  බ්බපඨමං ජානිතබ්බාති පාරාජිකාව 
පඨමං වුත්තාති. රදානි යථානික්ඛිත්තානි මාතිකාපදානි පටිපාටියා
විත්ථාදරත්වා ද ්ද තුං ‘‘පාරාජිකා ච චත්තාදරො’’ති පඨමපදං උද්ධටං, 

ත ් ායමත්දථො – පාරාජිොති පරාජිතා පරාජයමාපන්නා, සික්ඛාපදං
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අතික්කමිත්වා දතදනව ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා, තාය වා
පරාජයමාපාදිතානදමතංඅධිවචනං, දතපනචත්තාදරොති වුත්තංදහොති. 

1. පාරාජිෙනිද්කද වණ්ණනා 

1-2. රදානි දත ද ්ද තුං ‘‘මග්ගත්තකය’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ
මනු ් ාමනු ් තිරච්ඡානගතානං වද න ති ්ද ො රත්ථිදයො, තදයො 
උභදතොබයඤ්ජනකා, තදයො පණ්ඩකා, තදයො පුරි ාති පාරාජිකවත්ථුභූතානං
නිමිත්තානං නි ් යා ද්වාද මත්තා දහොන්ති, දත ං
වච්චමග්ගප්ප ් ාවමග්ගමුඛමග්ගවද න තදයො මග්ගා. තත්ථ මනු ්සිත්ථියා
තදයො, අමනු ්සිත්ථියා තදයො, තිරච්ඡානගතිත්ථියා තදයොති නව, තථා
මනු ් උභදතොබයඤ්ජනකාදීනං. මනු ් පණ්ඩකාදීනං පන 
වච්චමග්ගමුඛමග්ගවද න ද්දව ද්දව කත්වා ඡ, තථා මනු ් පුරි ාදීනන්ති
 බ්දබ ං වද න තිං  මග්ගා දහොන්ති. දත  බ්දබ පරිග්ගදහත්වා රධ 

‘‘මග්ගත්තකය’’ති වුත්තං, ත ්මිං මග්ගත්තදයති අත්දථො. 

අනික්ඛිත්තසික්කඛොති භික්ඛුභාවදතො චවිතුකාමතාචිත්දතන යථාලක්ඛණං

අපච්චක්ඛාතසික්දඛොති අත්දථො.  න්ථත න්ථකතති වත්ථාදීසු දයනදකනචි

 න්ථදත වා අ න්ථදත වා. අල්කලොොක ති මග්ගත්තය ්  පකතිවාදතන

අ ම්ඵුට්ඨප්පදදද . නිමිත්තන්ති අඞ්ගජාතං.  ං න්ථතං වා අ න්ථතං වාති
අත්තදනොඅඞ්ගජාතංවත්ථාදීනංඅඤ්ඤතදරනපටිච්ඡන්නංවා අප්පටිච්ඡන්නං

වා. උපාදිණ්ණන්ති අනට්ඨකායප්ප ාදං. වුත්තප්පකාදර මග්ගත්තදය
පදව න්දතොචුදතොපාරාජිදකොති ම්බන්දධො. නට්ඨකායප්ප ාදංපනපීෙකං
වා චම්මඛිලං වා දලොමං වා පදව න්ත ්  දුක්කටං, මනු ් ානං පන
ජීවමානක රීදර අක්ඛිනා ාකණ්ණච්ඡිද්දවත්ථිදකොද සු  ත්ථකාදීහි 
කතවදණ වා දමථුනරාදගන තිලබීජමත්තම්පි අඞ්ගජාතං පදව න්ත ් 
ථුල්ලච්චයං, අවද   රීදරසු උපකච්ඡකාදීසු ච දුක්කටං. තිරච්ඡානගතානං 
හත්ථිඅ ් දගොණගද්රභාට්ඨමහිං ාදීනං නා ාය ථුල්ලච්චයං, තථා දත ං
වත්ථිදකොද සු.  බ්දබ ම්පිතිරච්ඡානගතානංඅක්ඛිකණ්ණවදණසුදුක්කටං, 
තථාදත ං අවද   රීදරසුපි. 

රදානි පදව නං නාම න දකවලං අත්තුපක්කදමදනව දහොති, 
භික්ඛුපච්චත්ථිකාදීනං පන වද න පරූපක්කදමනාපි දහොති, තත්ථාපි

ද වනචිත්දත  ති පාරාජිදකො දහොතීති ද ් නත්ථං ‘‘අථ වා’’තිආදි වුත්තං.
ත ් ත්දථො – දයො භික්ඛු පදව නපවිට්ඨඨිතඋද්ධාරණක්ඛදණසු  ාදියති, 
ත ්මිංඛදණද වනචිත්තංඋපට්ඨදපති, ද ොපිපාරාජිදකොදහොති.දයොපන
භික්ඛු  බ්බද ො අ ාදියන්දතො ආසීවි මුඛං අඞ්ගාරකාසුඤ්ච පවිට්ඨං විය
මඤ්ඤති, ද ො නිප්පරාදධො දහොති. එත්ථ ඨිතං නාම 
සුක්කවි ් ට්ඨි මයප්පවත්ති. 
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පඨමං. 

3-4. රදානි දුතියං ද ්ද තුං ‘‘ආදිකයයයා’’තිආදිමාහ. 
‘‘ආදිදයයයා’’තිආදීනං පදානං ‘‘අදින්නං දථයයචිත්දතන භදව

පාරාජිදකො’’තිරමිනා  ම්බන්දධො. ආදිකයයයාතිආරාමාදිංඅභියුඤ්ජිත්වාදයො 
භික්ඛු ගණ්දහයය, ද ො භදව පාරාජිදකොති අත්දථො. එවං ද ද සුපි. 

හකරයයාතිදවතදනනවාමිත්තභාදවනවාඅඤ්ඤ ් භණ්ඩංහරන්දතො පුන
දථයයචිත්දත උප්පන්දන ‘‘සීද  භාරං දථයයචිත්දතො ආම තී’’තිආදිනා 

ගණ්දහයයාති අත්දථො. අවහකරයයාති ‘‘උපනික්ඛිත්තං භණ්ඩං ‘දදහි දම

භණ්ඩ’න්ති වුච්චමාදනො ‘නාහං ගණ්හාමී’’තිආදිනා අවහදරයය. ඉරියාපථං

කෙොකපයයාති‘‘ හභණ්ඩහාරකංදන ් ාමී’’තිදතදනවපුරිද න තංදනතුං
ත ්  ගමනපථං වාදරත්වා අඤ්දඤන මග්දගන තං  න්තජ්දජත්වා දනති, 
එවං දනන්ත ්  ත ්  පුරි  ්  පඨමපාදද ථුල්ලච්චයං, දුතියපාදුද්ධාදර

පාරාජිකං. ‘‘ථලට්ඨං භණ්ඩං දථයයචිත්දතො ආම තී’’තිආදිනා ඨානා 

චාකවයය. පරිකප්පිතට්ඨානං වා සුඞ්කඝාතං වා අතික්කාදමන්දතො  ඞ්කෙතං

වීකනාකමයය. යංකිඤ්චි පරපරිග්ගහිතං   ් ාමිකං භණ්ඩං දතහි  ාමිදකහි

කාදයනවාවාචායවානදින්නන්ති අදින්නං. 

රදානි නරමිනාවආකාදරනඅවහාරදකොපාරාජිදකො දහොති, අඤ්ඤථාපි

දහොතීතිද ්ද තුං ‘‘අථවා’’තිආදිවුත්තං. දථයයාවහාරදකොචබලාවහාරදකො
ච කු ාවහාරදකො ච පටිච්ඡන්නාවහාරදකො ච පරිකප්පාවහාරදකො ච භදව

පාරාජිදකොති  ම්බන්දධො. තත්ථ කථයයාවහාකරො නාම  න්ධිච්දඡදාදීහි වා
කං කූටමානකූටතුලාකූටාදීහි වා වඤ්දචත්වා ගහණං. ප ය්හාවහාදරො 

බලාවහාකරො. කු  ඞ්කමනං කත්වා පරදකොට්ඨා ග්ගහණං කු ාවහාකරො. 
පරභණ්ඩං පංසුආදිනා පටිච්ඡාදදත්වා  ාමිදකසු අප ්සිත්වා ගදතසු

පච්චාගන්ත්වා ගහණං පටිච්ඡන්නාවහාකරො. පරිෙප්පාවහාකරො පන දුවිදධො
භණ්දඩොකා වද න. තත්ථ ‘‘ ාටදකො දච, ගණ්හි ් ාමි, සුත්තඤ්දච, න
ගණ්හි ් ාමී’’ති භණ්ඩං පරිකප්දපත්වා අන්ධකාදර පසිබ්බකං ගණ්හාති.
තත්ථ දච  ාටදකො දහොති, උද්ධාදරදයව පාරාජිකං.  දච සුත්තං දහොති, 
රක්ඛති, පුන ‘‘සුත්ත’’න්ති ඤත්වාපි ‘‘යං ලද්ධං, තං ගදහතබ්බ’’න්ති

උග්ගණ්හන්දතො උද්ධාදරදයව පාරාජිකං, අයං භණ්ඩපරිෙප්කපො. 
ාකා පරිකප්දපො ගබ්භද්වාරප්පමුඛවිහාරාදීනං වද න පරිච්දඡදං කදරොති
‘‘ දච මං එත්ථන්තදර ප ් න්ති, ද ් ාමි, දනො දච ප ් න්ති, ගණ්හිත්වා
ගච්ඡාමී’’ති, ත ්  තං පරිකප්පිතපරිච්දඡදං අතික්කමන්ත ්  පදවාදරන 

පාරාජිකංදවදිතබ්බං, අයං ඔො පරිෙප්කපො. 

රදානි රම ්මිං අදින්නාදාදන විනිච්ඡයනයං ද ්ද තුං 

‘‘භණ්ඩොලග්ඝකදක හී’’තිආදි වුත්තං. එත්ථාති අදින්නාදාදන. නිච්ඡකයොති 
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විනිච්ඡදයො කාතබ්දබොති අත්දථො. තත්ථ දකනචි භික්ඛුනා ‘‘මයා රදං නාම
භණ්ඩං දථයයචිත්දතනගහිත’’න්තිවුත්දතවිනයධදරන හ ාවතංආපත්තිං
අනාදරොදපත්වා ත ්  භණ්ඩ ්   ාමිකඅ ් ාමිකභාවං උපපරික්ඛිත්වා යදි
  ් ාමිකං, ත ්  භණ්ඩ ්  අග්ඝවද න ආපත්තියා කාදරතබ්දබො.  දච
නිරාලයකාදල ගහිතං, පාරාජිදකන න කාදරතබ්දබො, අයං භණ්ඩවද න
විනිච්ඡදයො. 

ොකලොතිඅවහාරකාදලො.තදදවහිභණ්ඩංකදාචි මහග්ඝංදහොති, කදාචි
අප්පග්ඝං, ත ්මා ය ්මිං කාදල අවහටං, ත ්මිං කාදල දයො ත ්  අග්දඝො, 
දතනඅග්දඝනආපත්තියාකාදරතබ්දබො, අයංකාලවද නවිනිච්ඡදයො. 

අග්කඝොති භණ්ඩග්දඝො. නවභණ්ඩ ්  හි දයො අග්දඝො, ද ො පච්ඡා
පරිහායති, ත ්මා බ්බදාභණ්ඩංපකතිඅග්ඝවද දනවනකාදරතබ්බං, අයං

අග්ඝවද න විනිච්ඡදයො. කදක ොති අවහාරදදද ො. භණ්ඩුට්ඨානදදද  හි
භණ්ඩං අප්පග්ඝං දහොති, අඤ්ඤත්ථ මහග්ඝං, ත ්මා ය ්මිං දදද  භණ්ඩං
අවහටං, ත ්මිංදයව දදද  අග්දඝන කාදරතබ්දබො, අයං දද වද න 
විනිච්ඡදයො. 

පරිදභොදගනපි ාටකාදික ්  භණ්ඩ ්  අග්දඝො පරිහායති, ත ්මා ත ් 
පරිදභොගවද න පරිහීනාපරිහීනභාදවො උපපරික්ඛිතබ්දබො, අයං
පරිදභොගවද න විනිච්ඡදයො. 

දුතියං. 

5. රදානි තතියං ද ්ද තුං ‘‘මනු ් විග්ගහ’’න්තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ 

මනු ් විග්ගහන්තිපටි න්ධිවිඤ්ඤාදණන  ද්ධිංඋප්පන්නංකලලරූපංආදිං
කත්වා පකතියා වී තිව ්  තායුක ්   ත්ත ්  යාව මරණකාලා
එත්ථන්තදර අනුපුබ්දබන වුද්ධිප්පත්දතො අත්තභාදවො, එද ො

මනු ් විග්ගදහො නාම, එවරූපං මනු ් විග්ගහන්ති අත්දථො. චිච්චාති
වධකදචතනාවද න  ඤ්දචදතත්වා පකප්දපත්වා අභිවිතරිත්වා

වීතික්කදමොතිඅත්දථො. ජීවිතාවාවිකයොජකයති වුත්තප්පකාරංමනු ් විග්ගහං 
කලලකාදලපි තාපනමද්දදනහි වා දභ ජ්ජ ම්පදාදනන වා තදතො වා
උද්ධම්පි තදනුරූදපන උපක්කදමන  න්තතිවිදකොපනවද න දයො ජීවිතා

විදයොදජයය, ද ොචුදතොභදවති ම්බන්දධො.කිඤ්චභිදයයො– ‘‘ ත්ථහාරෙං

වා’’තිආදි වුත්තං. එත්ථ හරතීති හාරකං, කිං හරති? ජීවිතං, හරිතබ්බන්ති වා
හාරකං, උපනික්ඛිපිතබ්බන්ති අත්දථො,  ත්ථඤ්ච තං හාරකඤ්චාති 

 ත්ථහාරෙං. අ ් ාති මනු ් විග්ගහ ් . යථා මනු ් විග්ගදහො

රච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛදණ තං අසිආදි ත්ථං පටිලභති, තථා  යං මරණකචතකනො 
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මරණාධිප්පාදයො හුත්වා උපනික්ඛිදපයය. ද ොපි චුදතො භදවති අත්දථො.
එදතනථාවරප්පදයොගංද ්ද ති. 

6-7. රදානි ‘‘මරණවණ්ණං වා  ංවණ්දණයයා’’තිආදිවිධිං ද ්ද තුං 

‘‘ගාකහයය මරණූපායං, වකදයයමරකණුණ’’න්තිවුත්තං.තත්ථ‘‘ ත්ථංවා
ආහර, වි ං වා ඛාද, රජ්ජුයා වා උබ්බන්ධිත්වා කාලං කදරොහී’’තිආදිනා
නදයනමරණත්ථායඋපායං ගාදහයය.මරණ ංවණ්ණනාපදනත්ථබහුවිධා
‘‘කාදයන  ංවණ්දණති, වාචාය කායවාචාය දූදතන දලඛාය වා

 ංවණ්දණතී’’ති වුත්තත්තා. තත්ථ ොකයන  ංවණ්කණක නාම කාදයන
විඤ්ඤාදපති. ‘‘දයො පපාදතපපතනාදීනිකත්වා මරති, ද ො ධනං වාලභති, 
ය ං වා ලභති,  ග්ගං වා ගච්ඡතී’’තිආදිනා නදයන  ංවණ්දණති, ආපත්ති 
දුක්කට ් . ත ්  වචනං සුත්වා දකොචි ‘‘මරි ් ාමී’’ති දුක්ඛං දවදනං

උප්පාදදති, ථුල්ලච්චයං. මරති දච, පාරාජිකං. එවං ද ද සුපි. දූකතන 

 ංවණ්ණනායං පන දූත ්   ා නං ආදරොචාදපති ‘‘එවං ආදරොදචහී’’ති, 

‘‘දයො එවං මරති, ද ො ධනං වා ලභතී’’ති  බ්බං පුරිම දි දමව. කලඛාය

 ංවණ්කණක නාම ගිරිපබ්බතපුරාණාදිදලඛං ලිඛති, ‘‘දයො එවං මරතී’’තිආදි
වුත්තනයදමව. එත්ථාපි දයො මරූපපායං වා ගාදහයය, මරදණ වා ුණණං
වදදයය, ද ොචුදතොභදවති ම්බන්දධො. 

රදානි පන රම ්  මනු ් විග්ගහ ්  ඡබ්බිදධ පදයොදග ද ්ද තුං 

‘‘පකයොගා’’තිආදි ආරද්ධං. 
 ාහත්ථිකනි ් ග්ගිකආණත්තිකථාවරරද්ධිමයවිජ්ජාමයානං වද න ත ්  

මනු ් විග්ගහ ්  ඡප්පදයොගාති අධිප්පාදයො. තත්ථ  ාහත්ථිකෙොති  යං

මාදරන්ත ්  කාදයන වා කායප්පටිබද්දධන වා පහරණං. නි ් ග්ගිකෙොති
දූදරඨිතං මාදරතුකාම ් කායාදීහිඋසු ත්තියන්තපා ාණාදීනංනි ් ජ්ජනං. 

ආණත්කකෙොති ‘‘අසුකං නාම මාදරහී’’ති අඤ්ඤං ආණාදපන්ත ් 

ආණාපනං. ථාවකරොති ාපාතක්ඛණනං, අප ්ද න ංවිධානං, අසිආදීනං 
උපනික්ඛිපනං, තොකාදීසු වි  ම්පදයොජනං, රූපූපහාදරොති එවමාදි.

කම්මවිපාකජාය රද්ධියා පදයොජනං ඉද්ධිපකයොගං. මාරණත්ථාය විජ්ජානං 

පරිජප්පනං විජ්ජාමකයොති. 

රදානි රදමසු ඡසු පදයොදගසු ආණත්තියං  ඞ්දකතවි ඞ්දකතතං

ද ්ද තුං ‘‘ොලවත්ථාවුධිරියාපථා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ොකලොති
පුබ්බණ්හ ායන්හාදිකාදලො ච දයොබ්බනථාවරියාදිකාදලොපි ච. රදමසු යං
කිඤ්චිකාලංනියදමත්වා‘‘රම ්මිංනාමකාදලමාදරහී’’තිආණත්දතො දච 
ත ්මිංදයව කාදල මාදරති, ආණත්තික්ඛදණදයව පාරාජිකං.  දච

නියමිතකාලදතො පුදර වා පච්ඡා වා මාදරති, ආණාපදකො මුච්චති. වත්ථූති
මාදරතබ්දබො පුග්ගදලො.  දච ආණත්දතො තදමව මාදරති, ආණාපක ් 
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ආණත්තික්ඛදණදයව පාරාජිකං. අථ අඤ්ඤං මාදරති, ආණාපදකො මුච්චති.

එවංද ද සුපිවුත්තනදයදනවවිනිච්ඡදයොදවදිතබ්දබො. ආවුධන්තිඅසිආදි. 

ඉරියාපකථොති මාදරතබ්බ ්  ගමනං වා නි ජ්ජා වාති එවමාදිදකො. 

කිරියාවික ක ොති විජ්ඣනං වා දඡදනං වා දභදනං වා සූලාදරොපනං වාති 

එවමාදිදකො. ඔොක ොතිගාදමොවා වනංවාදගහංවාතිඑවමාදිදකො. රදමසු
යථා යථා වධදකො ආණත්දතො, තථා තථා කදත ආණාපක ්  ආපත්ති, 
අඤ්ඤථා කදත වි ඞ්දකදතො දහොති. ආණත්තියං පන අයං විද ද ො
‘‘අධිට්ඨායාති අධිට්ඨහිත්වා ආණාදපති ‘එවං විජ්ඣ, එවං පහර, එවං
ඝාදතහී’’තිවුත්තායපාළියා ලබ්භතීතිඤාතබ්දබො. 

තතියං. 

8-9. රදානි චතුත්ථංද ්ද තුං ‘‘ඣානාදිකභද’’න්තිආදිමාහ.ත ් ත්දථො– 
‘‘ඣානං විදමොක්දඛො  මාධි  මාපත්ති ඤාණද ් නං මග්ගභාවනා
ඵල ච්ඡිකිරියා කිදල ප්පහානං විනීවරණතා චිත්ත ්  සුඤ්ඤාගාදර
අභිරතී’’ති එවං වුත්තං උත්තරිමනු ් ධම්මං අත්තනිනත්ථිතාය දනො න්තං
‘‘මයිඅත්ථී’’තිඅත්තනිවාතං ‘‘අහංඑත්ථ න්දි ් ාමී’’තිඅත්තානංවාතත්ථ

උපදනත්වා දීදපන්දතො චුදතො භදව. කෙොට්ඨා ං වාති එත්ථ ‘‘ඣානලාභී, 
විදමොක්ඛලාභී,  මාධිලාභී,  මාපත්තිලාභීම්හී’’ති එවමාදිනා නදයන

දකොට්ඨා දතො වාති අත්දථො. එකෙෙං වාති ‘‘පඨම ්  ඣාන ්  ලාභී, 
දුතිය ්  ඣාන ්  ලාභීම්හී’’ති එවමාදිනා නදයන එදකකං වාති අත්දථො.
‘‘අතීතභදව ද ොතාපන්දනොම්හී’’ති වදදතො අතීතභවං  න්ධාය කථිතත්තා

පාරාජිකං නත්ථි, ත ්මා ‘‘පච්චුප්පන්නභව ්සිත’’න්ති වුත්තං, ත ්  

පච්චුප්පන්නභවනි ්සිතංකත්වාතිඅත්දථො. අඤ්ඤාපකද රහිතන්ති‘‘දයොදත
විහාදර ව ති, ද ො භික්ඛු පඨම ්  ඣාන ්  ලාභී’’තිආදිනා නදයන
අඤ්ඤාපදද ං විනාති අත්දථො. එවං දීදපන්දතො හි ථුල්ලච්චයමාපජ්ජති. 

දීකපන්කතොති‘‘පඨමංඣානං මාපජ්ජිං,  මාපජ්ජාමි,  මාපන්දනො, පඨම ් 
ඣාන ්  ලාභීම්හි, වසීම්හි,  ච්ඡිකතං අ ් ා’’ති එවමාදිනා නදයන
දීදපන්දතොති අත්දථො. ‘‘අධිගදතො’’තිමාදනො අධිමාදනො, ද ොය ්  නත්ථි, 

ද ො අනධිමානිකෙො. දකන එවං දීදපන්දතොති දච? තං ද ්ද තුං ‘‘ොකයන

වාචා’’තිආදි වුත්තං, කාදයන වා වාචාය වා තදුභදයන වාති අත්දථො. 

විඤ්ඤත්කපකථතියත්ථඨිදතොමනු ් ජාතිදකොගහට්දඨොවාපබ්බජිදතො වා
ත ් වචනංපකතිද ොදතනසුත්වා මනන්තරදමව‘‘රමංනාමඑ වදතී’’ති
ජානාති, තත්ථ ඨත්වාදීදපන්දතොචුදතොභදව, නදදවබ්රහ්මාදීසුඅඤ්ඤතදරන
ඤාදතතිඅත්දථො. 

චතුත්ථං. 
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10. රදානි චතුන්නම්පි  ාධාරණවිනිච්ඡයං වත්තුං ‘‘පාරාජිකෙකත 

චත්තාකරො’’තිආදිමාහ. තත්ථායං  ඞ්දඛදපො – චත්තාකරොපි එකත පාරාජිකා
‘‘එකකම්මං එකුද්දදද ො  මසික්ඛතා’’ති එවං වුත්ත ංවා  ්  අභබ්බතාය 

අ ංවා ා, යථාපුකර පුබ්දබ ගිහිකාදලචඅනුප ම්පන්නකාදලචඅ ංවාසිකා, 

එවං පච්ඡා පාරාජිකං ආපන්නාපි අ ංවා ාති. කිඤ්ච භිදයයො – අභබ්බා

භික්ඛුභාවාය පුනදතන අත්තභාදවනඋප ම්පදායඅවත්ථුතායඋප ම්පන්නා

භවිතුම්පි අභබ්බාති අත්දථො. කිං වියාති දච? සී ච්ඡින්කනොව ජීවිතුං, යථාපි
සී ච්ඡින්දනො දතනඅත්තභාදවනපුනජීවිතුංඅභබ්දබො, එවමිදමචත්තාදරොති
අධිප්පාදයො. 

11. රදානිරදමසු චතූසුපාරාජිදකසුදයපරියායාණත්තීහි ම්භවන්ති, දත

ද ්ද තුං ‘‘පරියාකයොචා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ පරියාකයොතිමරණාධිප්පාය ් 
කායපදයොදගොවාවචීපදයොදගොවා.ත ්මා ‘‘දයො ඊදිද මුහුත්දත ත්ථංවා
ආහරිත්වා වි ං වා ඛාදිත්වා ද ොබ්භාදීසු වා පපතිත්වා මරති, ද ො ධනං වා
ලභති, ය ංවාලභතී’’තිආදිනානදයනමරණංඅභිනන්දන්දතො ‘‘රදංසුත්වා 
දයොදකොචිමරතූ’’තිදයොපරියාදයනවදති, තංසුත්වා දච දකොචිතථා මරති, 
පාරාජිකං.නියමිදතනපනයං  න්ධාය වුත්තං, ත ්ද වමරදණපාරාජිකං. 

ආණත්ක පන වුත්තත්ථාදයව. තකකය මනු ් විග්ගහපාරාජිදක ලබ්භතීති

 ම්බන්දධො. දුකකයපන අදින්නාදාදනආණත්තිඑවලබ්භති, නපරියාදයොති
අත්දථො. ක ්මා නං පරියාදයන නාපජ්ජතීති? යථා මනු ් විග්ගදහ
‘‘මරණවණ්ණං වා  ංවණ්දණයයා’’ති වුත්තං, තථා රධ අදින්නාදාදන

‘‘වණ්ණං වා  ංවණ්දණයයා’’ති අවුත්තත්තා. ක ක සූති පඨමචතුත්දථසු
පරියායාණත්තිද්වයං නලබ්භතීතිඅත්දථො. 

12. රදානි චතූසුපි යථා ම්භවං අඞ්ගදභදං ද ්ද තුං 

‘‘ක කවතුොමතාචිත්ත’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ කමථුනධම්ම ් ාති

දමථුනධම්මපාරාජික ් . බුධාතිවිනයධරා. 

13. මනු ්  න්ති මනු ්  න්තකතා. එදතන

දපතතිරච්ඡානගතපරිග්ගදහසු අනාපත්තීති දීපිතං දහොති. තථා ඤ්ඤීති

මනු ්  න්තකවද න පරපරිග්ගහිත ඤ්ඤීති අත්දථො. වත්ථුකනො ගරුතාති
පඤ්චමා කං වා අතිදරකපඤ්චමා කං වා තදග්ඝනකං භණ්ඩං වා දහොතීති

අත්දථො. අවහාකරො චාති පඤ්චවී තියා අවහාදරසු දයන දකනචි අවහාදරො

දහොතීති අත්දථො. අදින්නාදානකහතුකයොති අදින්නාදානපාරාජික ්  එතානි
පඤ්ච අඞ්ගානීතිඅධිප්පාදයො. 

14. පාකණො මානු ් කෙොති මනු ් ජාතිකපාදණො. ත ්මිං පාදණ 

පාණ ඤ්ඤිතා. ඝාතකචතනාති වධකදචතනා. පකයොකගොති තං මුට්ඨිදතො
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 ාහත්ථිකාදීනං ඡන්නං පදයොගානං අඤ්ඤතරපදයොදගො. කතන පදයොදගන

මරණං. පඤ්කචකත වධකහතුකයොති මනු ් විග්ගහපාරාජික ්  පඤ්ච
අඞ්ගානීතිඅත්දථො. 

15. අ න්තතාතිඋත්තරිමනු ් ධම්ම ් අත්තනිඅ න්තතාචාති අත්දථො. 

පාපමිච්ඡතායාකරොචනාති රමිනා දයො දකවලං පාපමිච්ඡතං විනා මන්දත්තා

දමොමූහත්තා භණති, ත ්  අනාපත්තීති දීපිතං දහොති. ත ් ාති ය ් 
ආදරොදචති, ත ්  මනු ් ජාතිතා ච. ‘‘දයො දත විහාදර ව ති, ද ො භික්ඛු

අරහා’’තිආදිනා (පරි. 160, 336) නාඤ්ඤාපකදක ො ච. තකදවාති තදා එව

තඞ්ඛදණදයව ජානනං. අ න්තදීපකනති
උත්තරිමනු ් ධම්මාදරොචනපාරාජිදකතිඅත්දථො. 

16. රදානි ‘‘පාරාජිකා ච චත්තාදරො’’ති එත්ථ ච- ද්දදන  ඞ්ගහිදතහි

 ද්ධිං  දමොධාදනත්වා ද ්ද තුං ‘‘අ ාධාරණා චත්තාකරො’’තිආදි වුත්තං.
තත්ථ උබ්භජාුගමණ්ඩලිකා වජ්ජප්පටිච්ඡාදිකා උක්ඛිත්තානුවත්තිකා 
අට්ඨවත්ථුකාතිරදමචත්තාදරොභික්ඛුනීනංභික්ඛූහිඅ ාධාරණානාම.එතාසු 

උබ්භජාණුමණ්ඩලිො නාම යා කාය ං ග්ගරාදගන අව ්සුතා දතදනව
රාදගන අව ්සුත ්  මනු ් පුරි  ්  අක්ඛකානං අදධො, ජාුගමණ්ඩලානං
කප්පරානඤ්චඋපරිදයන දකනචි රීරාවයදවනආම නාදිං ාදියති, ත ් ා
අධිවචනං. යා පන භික්ඛුනී අඤ්ඤි ් ා භික්ඛුනියා පාරාජික ඞ්ඛාතං වජ්ජං

ජානං පටිච්ඡාදදති,  ා වජ්ජප්පටිච්ඡාදිො නාම.  මග්දගන පන  ඞ්දඝන
උක්ඛිත්තං භික්ඛුං යා භික්ඛුනී යංදිට්ඨිදකො ද ො දහොති, ත ් ා දිට්ඨියා

ගහණවද න අනුවත්තති,  ා උක්ඛිත්තානුවත්කො නාම. යා පන
කාය ං ග්ගරාදගන තින්තා තථාවිධ ්ද ව පුරි  ්  හත්ථග්ගහණං වා
 ඞ්ඝාටිකණ්ණග්ගහණං වා  ාදියති, කාය ං ග්ග ඞ්ඛාත ්  අ ද්ධම්ම ් 
පටිද වනත්ථායපුරි  ් හත්ථපාද   න්තිට්ඨතිවා, තත්ථඨත්වා ල්ලපති
වා,  ඞ්දකතං වා ගච්ඡති, පුරි  ්  ආගමනං වා  ාදියති, දකනචි වා
පටිච්ඡන්දනොකා ං පවි ති, හත්ථපාද  ඨත්වා කායං උප ංහරති, අයං 

අට්ඨවත්ථුො නාමාතිදවදිතබ්බා. 

අභබ්බො එොද ාති එත්ථ පණ්ඩදකො දථයය ංවා දකො
තිත්ථියපක්කන්තදකො තිරච්ඡානගදතො මාතුඝාතදකො පිතුඝාතදකො
අරහන්තඝාතදකො භික්ඛුනිදූ දකො  ඞ්ඝදභදදකො දලොහිතුප්පාදදකො

උභදතොබයඤ්ජනදකොති රදම එකාද  අභබ්බපුග්ගලා නාම. විබ්භන්තා

භික්ඛුනීතියදාභික්ඛුනීවිබ්භමිතුකාමාහුත්වා ද තවත්ථංවාකා ායදමවවා
ගිහිනිවා නාකාදරන නිවාද ති, තදා පාරාජිකමාපන්නා නාම දහොති, පුන

උප ම්පදං න ලභති,  ා ච පාරාජිකාති අත්දථො. මුදුපිට්ඨිකෙො නාම
කතපරිකම්මාය මුදුකාය පිට්ඨියා  මන්නාගදතො. ද ො එත්තාවතා න
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පාරාජිදකො, අථදඛොයදාඅනභිරතියාපීළිදතොඅත්තදනොඅඞ්ගජාතංඅත්තදනො 
මුඛමග්ගවච්චමග්දගසුඅඤ්ඤතරංපදවද ති, තදාපාරාජිදකොදහොති. 

17-18. ලම්බීතිඅඞ්ගජාත ් දීඝත්තාඑවංවුත්දතො.ද ොපියදාඅනභිරතියා 
පීළිදතොඅත්තදනොඅඞ්ගජාතංඅත්තදනොමුදඛවාවච්චමග්දගවාපදවද ති, 

තදාපාරාජිදකො දහොති. මුකඛනගණ්හන්කතොතිඑත්ථදයොඅනභිරතියාපීළිදතො
පර ්  සුත්ත ්  වා පමත්ත ්  වා අඞ්ගජාතං අත්තදනො මුදඛන ගණ්හාති, 

ද ො චාති අත්දථො. තත්කථවාති පර ්  අඞ්ගජාදතවාති අත්දථො. දයො
අනභිරතියා පීළිදතො පර ්  අඞ්ගජාතං කම්මනියං දි ්වා අත්තදනො
වච්චමග්දගනත ් උපරිනිසීදති, තංඅත්තදනොවච්චමග්ගංපදවද ති, ද ො
චාති අත්දථො. එදත චත්තාදරො අනුදලොමිකා දමථුන ් ාති  ම්බන්දධො.
කථමිති දච? මග්දග මග්ගප්පදව න දි තාය, න උභින්නං රාගවද න

 දි භාවූපගතානං ද්වයංද්වය මාපත්ති දි තාය. ඉධාගතා චත්තාකරොති 
දමථුනධම්මාදිවද නපාරාජිකාචත්තාදරොචාතිඑවං දමොධානදතොචතුවී ති
පාරාජිකාති අත්දථො. 

එත්ථාහ – මාතුඝාතකපිතුඝාතකඅරහන්තඝාතකා තතියපාරාජිකං
ආපන්නා, භික්ඛුනිදූ දකො ලම්බීආදදයො චත්තාදරො පඨමපාරාජිකං 
ආපන්නාදයවාති කත්වා කුදතො චතුවී තීති? අධිප්පාදයො පදනත්ථ අත්ථි, 
මාතුඝාතකාදදයො හි චත්තාදරො රධ අනුප ම්පන්නාදයව අධිප්දපතා, 
ලම්බීආදදයොචත්තාදරොකිඤ්චාපි පඨමපාරාජිදකන ඞ්ගහිතා, ය ්මාඑදකන
පරියාදයන දමථුනධම්මං අප්පටිද විදනොපි දහොන්ති, ත ්මා විසුං වුත්තාති.
පාරාජිකවිනිච්ඡදයො. 

පාරාජිකනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2.  ඞ්ඝාදික  නිද්කද වණ්ණනා 

19. රදානි  ඞ්ඝාදිද  ං පකාද තුං ‘‘ගරුො නවා’’තිආදි ආරද්ධං. 

ගරුොති  ඞ්ඝාදිද  ා රධ අධිප්දපතා, අඤ්ඤත්ථ පන පාරාජිකාපි 
 ඞ්ගය්හන්ති. ක ්මා ‘‘දතර ා’’ති අවත්වා ‘‘නවා’’ති වුත්තන්ති දච? 
වීතික්කමක්ඛදණදයවආපජ්ජිතබ්බත්තාපඨමාපත්තිකාවුත්තා, යාවතතියකා
පනචත්තාදරො  ඞ්ඝාදිද  ා ඞ්ඝායත්තත්තාචිදරනආපජ්ජන්තීතිනවුත්තා.

තත්ථ කමොකචතුොමතාති දමොදචතුකාමතායාති අත්දථො ‘‘අලජ්ජිතා’’තිආදීසු
විය. රමිනා පන නදයන දමොචන ් ාදදො මුච්චන ් ාදදො මුත්ත ් ාදදො
දමථුන ් ාදදො ඵ ්  ් ාදදො කණ්ඩූවන ් ාදදො ද ් න ් ාදදො
නි ජ්ජන ් ාදදොවාච ් ාදදොදගහසිතදපමං වනභඞ්ගියන්තිඑකාද අ ් ාදා
වුත්තා, දතසුඑකංදයවදමොචන ් ාදංගදහත්වාද  ා පටික්ඛිත්තාදහොන්ති. 
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දත ං අ ් ාදානං වද න එවං විනිච්ඡදයො දවදිතබ්දබො – දමොදචතුං 

අ ් ාදදො කමොචන ් ාකදො. දමොචන ් ාදදචතනාය නිමිත්දත උපක්කමති, 

මුච්චති,  ඞ්ඝාදිද ද ො. න මුච්චති දච, ථුල්ලච්චයං. මුච්චන ් ාකද  දච 
අත්තදනොධම්මතායමුච්චමානංඅ ් ාදදති, නඋපක්කමති, අනාපත්ති. දච
මුච්චමානං අ ් ාදදන්දතො උපක්කමිත්වා දමොදචති,  ඞ්ඝාදිද ද ොව.

අත්තදනොධම්මතායමුත්දත අ ් ාදදො මුත්ත ් ාකදො. එත්ථාපිඋපක්කම ් 
නත්ථිතාය අනාපත්ති. එවං බ්බත්ථ. දමථුන ් ාදදනරත්ථිංගණ්හන්ත ් 

මුත්දතපි අනාපත්ති, අයං කමථුන ් ාකදො. ඵ ්  ් ාකදො දුවිදධො 
අජ්ඣත්තිදකොබාහිදරො චාති.තත්ථ අජ්ඣත්තිදකතාව අත්තදනොනිමිත්තං
‘‘ථද්ධං මුදුකන්ති ජානි ් ාමී’’ති වා දලොලභාදවන වා කීොපයදතො  දච
මුච්චති, අනාපත්ති. බාහිරඵ ්  ් ාදදකාය ං ග්ගරාදගනමාතුගාමංඵු දතො

ආලිඞ්ගදතො ච මුත්දත අනාපත්ති. ෙණ්ඩූවන ් ාකද දද්දුකච්ඡාදීනං වද න
ඛජ්ජමානං නිමිත්තං කණ්ඩූවන ් ාදදන කණ්ඩූවදතො මුත්දතපි අනාපත්ති. 

ද ් න ් ාකද මාතුගාම ් අදනොකා ංඋපනිජ්ඣායදතොමුත්දතපි අනාපත්ති. 

නි ජ්ජන ් ාකද මාතුගාදමන ද්ධිංරදහො නිසින්න ් මුත්දතපිඅනාපත්ති.

වාචාය අ ් ාදදො වාච ් ාකදො. දතන අ ් ාදදන මාතුගාමං
දමථුනප්පටි ංයුත්තාහි වාචාහි ාභා න්ත ්  මුත්දතපි අනාපත්ති. 

කගහසිතකපකම මාතාදීනං මාතාදිදපදමන ආලිඞ්ගනාදිං කදරොන්ත ් 

මුත්දතපි අනාපත්ති. වනභඞ්කග ච  න්ථවකරණත්ථාය රත්ථියා දපසිතං 
පුප්ඵාදිවනභඞ්ග ඤ්ඤිතං පණ්ණාකාරං ‘‘රත්ථන්නාමාය නාම රදං දම
දපසිත’’න්ති අ ් ාදදන ආම න්ත ්  මුත්දතපි අනාපත්ති. එදතසු පන
දමොචන ් ාදවද දනව උපක්කමන්ත ්  ආපත්ති, ද  ානං වද න
අනාපත්තීතිදවදිතබ්බං. 

සුක්ෙ ් ාති ‘‘නීලංපීතකංදලොහිතකං ාදාතංතක්කවණ්ණංදකවණ්ණං
දතලවණ්ණං ඛීරවණ්ණං දධිවණ්ණං  ප්පිවණ්ණ’’න්ති (පාරා. 237) එවං
ආගදතසු ද සු වණ්දණසු ය ්  ක ් චි සුක්ක ් ාති අධිප්පාදයො. 

උපක්ෙම්මාති ‘‘අජ්ඣත්තරූදප දමොදචති, බහිද්ධාරූදප දමොදචති, 
අජ්ඣත්තබහිද්ධාරූදපදමොදචති, ආකාද කටිංකම්දපන්දතො දමොදචතී’’ති
(පාරා. 237) එවං වුත්දතසු චතූසු උපාදයසු අඤ්ඤතදරන උපාදයන 
‘‘රාගූපත්ථම්දභ දමොදචති, වච්චූපත්ථම්දභ දමොදචති, ප ් ාවූපත්ථම්දභ
දමොදචති, වාතූපත්ථම්දභ දමොදචති, උච්චාලිඞ්ගපාණකදට්ඨූපත්ථම්දභ
දමොදචතී’’ති එවං වුත්දතසු පඤ්චසු කාදලසු කි ්මිඤ්චි කාදල අඞ්ගජාදත
කම්මනියං පත්දත ‘‘ආදරොගයත්ථාය දමොදචති, සුඛත්ථාය දමොදචති, 
දභ ජ්ජත්ථාය, දානත්ථාය, පුඤ්ඤත්ථාය, යඤ්ඤත්ථාය,  ග්ගත්ථාය, 
බීජත්ථාය, වීමං ත්ථාය, දවත්ථාය දමොදචතී’’ති (පාරා. 237) එවං වුත්දතසු
ද සු අධිප්පාදයසු දයන දකනචි අධිප්පාදයන හත්ථාදීසු දයන දකනචි 

උපක්කමිත්වාතිඅත්දථො. විකමොචයන්තිඅන්තමද ොයං එකා ඛුද්දකමක්ඛිකා
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පිදවයය, තත්තකම්පිදමොදචන්දතොතිඅත්දථො. අඤ්ඤත්රසුපිනන්කතනාතියා

සුපිනන්දත සුක්කවි ් ට්ඨි දහොති, තං ඨදපත්වාති අත්දථො.  මකණොති දයො

දකොචි උප ම්පන්දනො. ගරුෙන්ති  ඞ්ඝාදිද  ං. ඵුක ති ආපජ්දජයයාති
අත්දථො. 

සුක්කවි ් ට්ඨිසික්ඛාපදංපඨමං. 

20. රදානි කාය ං ග්ගං දීදපතුං ‘‘ඉත්ථි ඤ්ඤී’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ 

ඉත්ථි ඤ්ඤීති තදහුජාතායපි මනු ්සිත්ථියා රත්ථි ඤ්ඤීදයව හුත්වාති
අත්දථො.  දච තත්ථ දවමතිදකො වා පණ්ඩකපුරි තිරච්ඡානගත ඤ්ඤී වා
දහොති, ථුල්ලච්චයං, තථා රත්ථියා කාදයන කායප්පටිබද්ධාම දන ච
කායප්පටිබද්දධන කායාම දන ච යක්ඛීදපතීපණ්ඩකානං කාදයන 
කායාම දන ච. පුරි තිරච්ඡානගතිත්ථීනං පන කාදයන කායාම දනපි
දුක්කටං, තථා යක්ඛීආදීනං කාදයන කායප්පටිබද්ධාදීසු ච. මතිත්ථියා පන 

ථුල්ලච්චයං. ොය ං ග්ගරාගවාති රමිනා මාතුදපමාදිං දමොක්ඛාධිප්පායඤ්ච

පටික්ඛිපති.  ම්ඵු න්කතොති කාය ං ග්ගරාදගන උපක්කම්ම අන්තමද ො
දලොදමනපි මනු ්සිත්ථිං  ම්ඵු න්දතොති අත්ථ ම්බන්දධො. රමිනා දයො
රත්ථියා ආලිඞ්ගදතොපි කාදයන න වායමති, දකවලං ඵ ් ංදයව අනුභවති, 
ත ් අනාපත්තීතිදීපිතංදහොති. 

කාය ං ග්ගසික්ඛාපදංදුතියං. 

21. රදානි දුට්ඨුල්ලවාචං පකාද තුං ‘‘තථා සුණන්ක’’න්තිආදි ආරද්ධං.

තත්ථ තථාති රත්ථි ඤ්ඤී. මනු ්සිත්ථිං සුණන්තින්ති  ම්බන්දධො. 

සුණන්කන්තිරමිනාපටිබලායපි රත්ථියාඅවිඤ්ඤත්තිපදථඨිතාය දූදතනවා
පණ්දණනවාආදරොදචන්ත ්  දුට්ඨුල්ලවාචාපත්තිනදහොතීතිදීපිතංදහොති. 

විඤ්ඤුඤ්චාති රමිනා යා මහල්ලිකාපි බාලාපි එෙමූගාපි
අ ද්ධම්මප්පටි ංයුත්තං කථං න ජානාති,  ා රධ නාධිප්දපතාති ද ්ද ති.
වච්චමග්ගප ් ාවමග්ගානං වද න මග්ගං වා දමථුනං වා ආරබ්භාති
 ම්බන්දධො. දුට්ඨුල්ලවාචාය රාදගො දුට්ඨුල්ලවාචාරාදගො, දතන 

දුට්ඨුල්ලවාචාරාකගන. තං අ ් ාදදන්දතො ඔභාක ත්වා දුරුත්තවචනං වත්වා
ගරුකංඵුද තිඅත්දථො. 

කථං ද්දව මග්දග ආරබ්භ ප ං ති ගරහති? තත්ථ ප ං ායපි තාව 
‘‘රත්ථිලක්ඛදණන සුභලක්ඛදණන  මන්නාගතාසී’’ති වදති, න තාවසී ං
එති.‘‘තව වච්චමග්දගොචප ් ාවමග්දගොචසුදභොසු ණ්ඨාදනොද ් නීදයො, 
ඊදිද න නාම රත්ථිලක්ඛදණන සුභලක්ඛදණන  මන්නාගතාසී’’ති වදති, 
සී ං එති,  ඞ්ඝාදිද ද ො දහොතීති අත්දථො. ගරහදණ පන ‘‘සිඛරණීසි, 
 ම්භින්නාසි, උභදතොබයඤ්ජනාසී’’ති රමානි තීණි සුද්ධානිදයව සී ං එන්ති 
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වච්චමග්ගප ් ාවමග්ගානං නියතවචනත්තා අච්දචොොරිකත්තා ච. අඤ්ඤානි
පන ‘‘අනිමිත්තාසි, නිමිත්තමත්තාසී’’තිආදීනි මග්ගානං අනියතවචනත්තා
දමථුදනනඝදටත්වාවුත්තානිඑවසී ංඑන්ති.දමථුනප්පටි ංයුත්දත ‘‘දදහි
දම, අරහසි දම දාතු’’න්තිආදීහි පන සී ං න එති, ‘‘දමථුනධම්මං
දදහී’’තිආදිනා දමථුනධම්දම ඝටිදතදයව  ඞ්ඝාදිද ද ො. රත්ථියා
වච්චමග්ගප ් ාවමග්දග ඨදපත්වා අධක්ඛකං උබ්භජාුගමණ්ඩලං ආදි ් 
වණ්ණාදිභණදන ථුල්ලච්චයං, තථා යක්ඛීදපතීපණ්ඩදකසු
වච්චමග්ගප ් ාවමග්දග දමථුදනපි. රදම ං පන යක්ඛීආදීනං 
අධක්ඛකාදිදක වුත්තප්පකාදර පදදද  දුංක්කටං, තථා රත්ථියාදීනං
උබ්භක්ඛදක අදධොජාුගමණ්ඩදලකායප්පටිබද්දධචාති. 

දුට්ඨුල්ලවාචාසික්ඛාපදංතතියං. 

22. රදානි අත්තකාමපාරිචරියං ද ්ද තුං ‘‘වත්වා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

වත්වාති දුට්ඨුල්දලොභා දන වුත්තප්පකාරං රත්ථිං රත්ථි ඤ්ඤීදයව හුත්වා

වත්වාති අත්දථො. අත්තොමුපට්ඨානවණ්ණන්ති එත්ථ
දමථුනධම්ම ඞ්ඛාදතන කාදමන උපට්ඨානං කාමුපට්ඨානං, අත්තදනො
අත්ථාය කාමුපට්ඨානං අත්තකාමුපට්ඨානං, අත්තනා වා කාමිතං රච්ඡිතන්ති
අත්තකාමං,  යංදමථුනරාගවද නපත්ථිතන්තිඅත්දථො, අත්තකාමඤ්චතං
උපට්ඨානඤ්චාති අත්තකාමුපට්ඨානං, ත ්  වණ්දණො 
අත්තකාමුපට්ඨානවණ්දණො, තං අත්තකාමුපට්ඨානවණ්ණං. ‘‘එතදග්ගං, 
භගිනි, පාරිචරියානංයාමාදි ංසීලවන්තංකලයාණධම්මංබ්රහ්මචාරිං එදතන

ධම්දමන පරිචදරයයා’’තිඑවංවත්වාති ම්බන්දධො. කමථුනරාගිකනොති රමිනා
ගිලානපච්චයාදීහි උපට්ඨාන ්  වණ්ණං භණදතො අනාපත්තීති දීපිතං දහොති. 

වාචා කමථුනයුත්කතනාති එත්ථ දමථුනයුත්දතදනව වාචාය දමථුනයාචදන 
ගරුකංදහොති, නඅඤ්ඤථාතිඅධිප්පාදයො. 

අත්තකාමපාරිචරියසික්ඛාපදංචතුත්ථං. 

23. රදානි  ඤ්චරිත්තං ද ්ද තුං ‘‘පටිග්ගකහත්වා’’තිආදිආරද්ධං.තත්ථ 

පටිග්ගකහත්වාති රත්ථියා වා පුරිද න වා උභින්නං මාතාදීහි වා ‘‘භන්දත, 
රත්ථන්නාමං රත්ථිං වා පුරි ං වා එවං භණාහී’’ති වුත්දතො දත ං වචනං 
‘‘ ාධූ’’ති වා ‘‘දහොතූ’’ති වා ‘‘භණාමී’’ති වා දයන දකනචි ආකාදරන

වචීදභදං කත්වා, සී කම්පනාදීහි වා  ම්පටිච්ඡිත්වාති අත්දථො.  න්කද න්ති
එත්ථ පන රත්ථී ද විධා මාතුරක්ඛිතා පිතුරක්ඛිතා මාතාපිතුරක්ඛිතා
භාතුරක්ඛිතා භගිනිරක්ඛිතා ඤාතිරක්ඛිතා දගොත්තරක්ඛිතා ධම්මරක්ඛිතා
 ාරක්ඛා  පරිදණ්ඩාති. ද  භරියාදයො ධනක්කීතා ඡන්දවාසිනී දභොගවාසිනී
පටවාසිනීාදපත්තකිනීාභටචුම්බටකාදාසීචභරියාච කම්මකාරීචභරියාච
ධජාහටාමුහුත්තිකාචාති. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-පුරාණටීකා 
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තාසු මාතුරක්ඛිතා භික්ඛුං පහිණති ‘‘ගච්ඡ, භන්දත, රත්ථන්නාමං බ්රූහි
‘දහොමි රත්ථන්නාම ්  භරියා ධනක්කීතා…දප.… මුහුත්තිකා චා’’ති, අයං
රත්ථියා  න්දදද ො නාම.  දච මාතුරක්ඛිතාය මාතාපිතාභාතාභගිනිආදදයො 
භික්ඛුංපහිණන්ති‘‘ගච්ඡ, භන්දත, රත්ථන්නාමංබ්රූහි‘දහොතුරත්ථන්නාම ්  
භරියාධනක්කීතා…දප.… මුහුත්තිකාචා’’ති, අයම්පිරත්ථියා න්දදද ොදයව
නාම. එවං පිතුරක්ඛිතාදීසුපි නදයො දනතබ්දබො. පුරිද ො භික්ඛුං පහිණති
‘‘ගච්ඡ, භන්දත, රත්ථන්නාමං මාතුරක්ඛිතං බ්රූහි…දප.…  පරිදණ්ඩං බ්රූහි
‘දහොතු කිර රත්ථන්නාම ්  භරියා ධනක්කීතා…දප.… මුහුත්තිකා චා’’ති, 
අයං පුරි  ්   න්දදද ො නාම.  දච පුරි  ්  මාතාපිතාභාතාභගිනිආදදයො
භික්ඛුං පහිණන්ති ‘‘ගච්ඡ, භන්දත, රත්ථන්නාමං මාතුරක්ඛිතං බ්රූහි…දප.… 
 පරිදණ්ඩං බ්රහූි ‘දහොතු රත්ථන්නාම ්  භරියා ධනක්කීතා…දප.… 
මුහුත්තිකා චා’’ති, අයම්පි පුරි  ්   න්දදද ොදයව නාම, ආණාපනන්ති
අත්දථො. 

වීමංසිත්වාති එත්ථ වුත්තප්පකාදරන ා නංගදහත්වාත ් ාරත්ථියාවා
පුරි  ්  වා දත ං අව ් ාදරොචනකානං මාතාපිතාභාතාභගිනිආදීනං වා

ආදරොදචත්වාති අත්දථො. හරන්ති යත්ථ පහිදතො, තත්ථ ගන්ත්වා ත ් ා
රත්ථියා වා පුරි  ්  වා ආදරොදචති,  ා රත්ථී වා පුරිද ො වා ‘‘ ාධූ’’ති
 ම්පටිච්ඡතු වා, මා වා, ලජ්ජාය වා තුණ්හී දහොතු, පුන ආගන්ත්වා ත ් ා
රත්ථියා වා පුරි  ්  වා හරන්දතො ගරුකං ඵුද ති  ම්බන්දධො. එත්තාවතා
‘‘පටිග්ගණ්හතිවීමං තිපච්චාහරතී’’ති වුත්තංඅඞ්ගත්තයං ම්පාදිතංදහොති.
රමායතිවඞ්ග ම්පත්තියා ඞ්ඝාදිද ද ො, රදතො දයහිදකහිචිද්වීහිඅඞ්දගහි
ථුල්ලච්චයං, එදකන දුක්කටං. යක්ඛීදපතීපණ්ඩදකසු අඞ්ගත්තදයනපි
ථුල්ලච්චයදමව, එදකනවාද්වීහිවාදුක්කටන්ති. 

 ඤ්චරිත්තසික්ඛාපදංපඤ්චමං. 

24. රදානි කුටිකාරසික්ඛාපදං ආවි කාතුං ‘‘ ංයාචිතපරික්ඛාර’’න්තිආදි 
ආරද්ධං.තත්රායං  ඞ්දඛපත්දථො – ‘‘වාසිං දදථ, ඵරසුං දදථා’’තිආදිනා යං

පවත්තිතයාචනාය ගහිතපරික්ඛාරං  ංයාචිතපරික්ඛාරං පදභාජදන
වුත්තනදයන  ඞ්ඝං තික්ඛත්තුං යාචිත්වා ලද්ධභික්ඛූහි වා  ඞ්දඝදනව වා
තත්ථ ගන්ත්වා  ාරම්භානාරම්භ පරික්කමනාපරික්කමනභාවං ඤත්වා 

අකදසිතවත්ථුෙං ‘‘කුටි නාම උල්ලිත්තා වා දහොති අවලිත්තා වා 

උල්ලිත්තාවලිත්තා වා’’ති (පාරා. 349) එවං වුත්තලක්ඛණං කුටිං. ‘‘තත්රිදං
පමාණං, දීඝද ො ද්වාද  විදත්ථිදයො සුගතවිදත්ථියා, තිරියං  ත්තන්තරා’’ති

(පාරා. 348) එවං වුත්තපමාණාකක්ෙන්තං, ‘‘මය්හං වා ාගාරං එ ා’’තිඑවං

අත්තා උද්දදද ො එති ් ාති අත්තුද්දද ා, තං අත්තුද්කද ං කත්වා ගරුං 
 ඞ්ඝාදිද  ං ඵුද ති  ම්බන්දධො. අයං පදනත්ථ විනිච්ඡදයො – 
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අදදසිතවත්ථුකං පමාණාතික්කන්තං කුන්ථකිපිල්ලිකාදීනං ආ දය කතත්තා
 ාරම්භං ද්වීහි බලීබද්දදහි යුත්දතන  කදටන ගන්තුං අ ක්කුදණයයතාය
අපරික්කමනංඋල්ලිත්තාදිදභදංකුටිංඅත්තදනොව නත්ථාය කදරොන්දතොවා
කාරාදපන්දතො වා ‘‘රදානි නිට්ඨානං ගමි ් තී’’ති පඨමපිණ්ඩදාදන 
ථුල්ලච්චයං, දුතියපිණ්ඩදාදනනදලදපඝටිදතද්දවච ඞ්ඝාදිද ද ද්දවච 
දුක්කටානි,  දච දදසිතවත්ථුකාදයව වා පමාණාතික්කන්තාදයව වා දහොති, 
එකං  ඞ්ඝාදිද  ංද්දවචදුක්කටානිආපජ්ජතීති. 

කුටිකාරසික්ඛාපදංඡට්ඨං. 

25. රදානි විහාරකාරසික්ඛාපදං ද ්ද තුං ‘‘මහල්ලෙ’’න්තිආදි ආරද්ධං. 

තත්ථ මහල්ලෙන්ති   ් ාමිකභාදවන  ංයාචිතකුටිදතො මහන්තභාදවො
එත ්  අත්ථි, ය ්මා වා වත්ථුං දද ාදපත්වා පමාණාතික්කදමනාපි කාතුං 
වට්ටති, ත ්මා පමාණමහන්තතායපි මහල්ලදකො, තං මහල්ලකං විහාරං වා
කත්වාති අත්දථො. එත්ථ පන අදදසිතවත්ථුකභාදවන එදකො  ඞ්ඝාදිද ද ො, 
ද  ංඅනන්තර දි දමව.රධචතත්ථච වා ාගාරංඨදපත්වාඋදපො ථාගාරං
වාජන්තාඝරංවාඅග්ගි ාලංවාභවි ් තීතිඑවමාදිනා නදයනකදරොන්ත ් 
අනාපත්ති. 

විහාරකාරසික්ඛාපදං ත්තමං. 

26. රදානි අමූලකසික්ඛාපදං පකාද තුං ‘‘අමූලකෙනා’’තිආදි ආරද්ධං.

තත්ථ අමූලකෙනාති යං දචොදදකන චුදිතකම්හි පුග්ගදල අදිට්ඨං අසුතං 
අපරි ඞ්කිතං, රදං එදත ං ද ් න වනපරි ඞ්කා ඞ්ඛාතානං මූලානං

අභාවදතොඅමූලකං, දතන අමූලදකනවත්ථුනාති ම්බන්දධො.තත්ථ අදිට්ඨං 

නාම අත්තදනො ප ාදචක්ඛුනා වා දිබ්බචක්ඛුනා වා අදිට්ඨං. අසුතං නාම

තදථව දකනචි වුච්චමානං න සුතං. අපරි ඞ්කිතං නාම චිත්දතන 
අපරි ඞ්කිතං, තං පන දිට්ඨසුතමුතවද න තිවිධං. තත්ථ භික්ඛුඤ්ච
මාතුගාමඤ්ච තථාරූදප ඨාදන දි ්වා ‘‘අද්ධා රදමහි කත’’න්ති වා

‘‘කරි ් න්තී’’ති වා පරි ඞ්කති, රදං දිට්ඨපරි ඞ්කිතං නාම. අන්ධකාදර 
පටිච්ඡන්දනොකාද  වා භික්ඛු ්  ච මාතුගාම ්  ච වචනං සුත්වා දුතිය ්  

අත්ථිභාවංඅජානන්දතොපුබ්දබවුත්තනදයනපරි ඞ්කති, රදං සුතපරි ඞ්කිතං 
නාම. මත්දතහි රත්ථීහි  ද්ධිං පච්චන්තවිහාදරසු පුප්ඵගන්ධසුරාදීහි
අනුභවිත්වාගතට්ඨානංදි ්වා‘‘දකනනුදඛො රදංකත’’න්තිවීමං න්දතොතත්ර
දකනචිභික්ඛුනාගන්ධාදීහිපූජාකතාදහොති, දභ ජ්ජත්ථායඅරිට්ඨංවාපීතං, 
ද ො ත ්  ගන්ධං ඝායිත්වා ‘‘අයං ද ො භවි ් තී’’ති පරි ඞ්කති, රදං 

මුතපරි ඞ්කිතං නාම. එවං තිවිධාය පරි ඞ්කාය අභාදවන අපරි ඞ්කිතන්ති
අත්දථො. 
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කචොකදන්කතොති ‘‘පාරාජිකං ධම්මං ආපන්දනොසි, අ ් මදණොසි, 
අ කයපුත්තිදයොසී’’තිආදීහි වචදනහි  යං දචොදදන්දතොති අත්දථො. එවං

දචොදදන්ත ් වාචායවාචාය ඞ්ඝාදිද ද ො. කචොදාකපන්කතො වාතිඅත්තනා
ත ්   මීදප ඨත්වා අඤ්ඤං භික්ඛුං ආණාදපත්වා දචොදාදපන්දතො ත ් 
ආණත්ත ්  වාචාය වාචාය ගරුං ඵුද ති අත්දථො. අථ ද ොපි
චාවනාධිප්පාදයන ‘‘මයාපි දිට්ඨං අත්ථී’’තිආදිනා නදයන දචොදදති, 

ද්වින්නම්පිවාචායආපත්ති. වත්ථුනාඅන්කකමනචාතිභික්ඛුදනොඅනුරූදපසු

එකූනවී තියා පාරාජිදකසුඅඤ්ඤතදරනාතිඅත්දථො. චාකවතුන්තිබ්රහ්මචරියා 
චාදවතුං, දයො සුද්ධං වා අසුද්ධං වා කතූප ම්පදං පුග්ගලං සුද්ධදිට්ඨිදකො
 මාදනො චාවනාධිප්පාදයන දචොදදති වා දචොදාදපති වා, ත ් 

 ඞ්ඝාදිද ද ොති අධිප්පාදයො. සුණමානන්ති රමිනා පරම්මුඛා දූදතන වා
පණ්දණන වා දචොදදති. දචොදදන්ත ්  නරුහතීති දීපිතං දහොති. පරම්මුඛා
පන ත්තහි ආපත්තික්ඛන්දධහිවදන්ත ් දුක්කටං. 

අමූලකසික්ඛාපදංඅට්ඨමං. 

27. රදානි අඤ්ඤභාගියසික්ඛාපදං ද ්ද තුං ‘‘අඤ්ඤ ්  

කිරිය’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ අඤ්ඤ ්  කිරියන්ති අඤ්ඤ ් 
ඛත්තියාදිජාතික ්  පාරාජික ්  වීතික්කම ඞ්ඛාතං කිරියං දි ්වාති 

 ම්බන්දධො. කතන කලක නාති ‘‘ද  දල ා ජාතිදලද ො නාමදලද ො 
දගොත්තදලද ො ලිඞ්ගදලද ො ආපත්තිදලද ො පත්තදලද ො චීවරදලද ො
උපජ්ඣායදලද ො ආචරියදලද ො ද නා නදලද ො’’ති (පාරා. 394) එවං 
වුත්දතසු ද සු දලද සු දයො ත ්මිං පුග්ගදල දි ් ති, දතන දලද න
තදඤ්ඤංපුග්ගලංබ්රහ්මචරියාචාදවතුං අන්තිමවත්ථුනාදචොදදන්දතොගරුකං
ඵුද ති අත්දථො. තත්ථ අඤ්ඤම්පි වත්ථුං ලි ් ති සිලි ් ති
දවොහාරමත්දතදනව ඊ කං අල්ලීයතීති දලද ො, ජාතිදයව දලද ො 

ජාකකලක ො. එ නදයොද  පදදසුපි.දලද නදචොදදන්දතොකථංදචොදදති? 
අඤ්දඤො ඛත්තියජාතිදකො රමිනා දචොදදකන පාරාජිකං ධම්මං
අජ්ඣාපජ්ජන්දතො දිට්දඨො දහොති, ද ො අඤ්ඤං අත්තදනො දවරිං
ඛත්තියජාතිකං භික්ඛුං ප ්සිත්වා තං ඛත්තියජාතිදල ං ගදහත්වා එවං
දචොදදති‘‘ඛත්තිදයොමයාදිට්දඨොපාරාජිකංධම්මංඅජ්ඣාපජ්ජන්දතො, ත්වම්පි
ඛත්තිදයො පාරාජිකං ධම්මං ආපන්දනොසී’’ති වා ‘‘ද ො ත්වං ඛත්තිදයො, 
නාඤ්දඤො, පාරාජිකං ධම්මං අජ්ඣාපන්දනොසී’’ති වා දචොදදති. එවං
නාමදල ාදදයොපි දවදිතබ්බා. 

අඤ්ඤභාගියසික්ඛාපදංනවමං. 

28. එත්තාවතා ‘‘ගරුකානවා’’තිඋද්දිට්දඨවිත්ථාරදතොද ්ද ත්වාරදානි

දතසු ආපන්දනසුපටිපජ්ජනාකාරංද ්ද තුං ‘‘ඡාකදක ජානමාපන්න’’න්තිආදි
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වුත්තං.ත ් ායංපිණ්ඩත්දථො– දයොභික්ඛු ‘‘අයං රත්ථන්නාමාආපත්තී’’ති
ආපත්තිවද න වා ‘‘රදං භික්ඛූනං න වට්ටතී’’ති එවං වත්ථුවද න වා 

ජානමාපන්නං ආපත්තිංයාව ඡාකදක, තාවකතන භික්ඛුනාඅකාමා පරිවාක ො 

වසිතබ්දබොති. චකරයයාතිමානත්තං මාදායවද යය.කිත්තකං දිව න්තිදච? 
ඡරත්තිදයො.මානත්තවාද ොපන ඞ්දඝදයව, නගදණ, නපුග්ගදල, දතන 

වුත්තං ‘‘ ඞ්කඝ’’ති. පරිවුත්කථොති ‘‘තදයො දඛො උපාලි පාරිවාසික ් 
භික්ඛුදනො රත්තිච්දඡදා  හවාද ො විප්පවාද ො අනාදරොචනා’’ති (චූෙව. 83) 

එවං වුත්තං රත්තිච්දඡදං අකත්වා පරිවුත්දථොති අත්දථො. තත්ථ  හවාක ොති
පකතත්දතන භික්ඛුනා  ද්ධිං එකච්ඡන්දන උදකපාතට්ඨානබ්භන්තදර

වාද ො. විප්පවාක ො නාම අඤ්ඤං පකතත්තං භික්ඛුං විනා වාද ො. 

අනාකරොචනාති ආගන්තුකාදීනං අනාදරොචනා. එදතසු තීසු එදකනාපි
රත්තිච්දඡදදො දහොති එව. එත්ථ පන උපචාරසීමගතානං ආදරොදචතබ්බං, න
බහි ඨිතානං, බහි ඨිතානම්පි  දච  ද්දං සුණාති, ප ් ති, දූරං වා ගන්ත්වා
ආදරොදචතබ්බදමව, අනාදරොදචන්ත ්  රත්තිච්දඡදදො දචව වත්තදභදද
දුක්කටඤ්ච දහොති. අජානන්ත ්ද ව උපචාරසීමං පවිසිත්වා ගච්ඡන්ති දච, 
රත්තිච්දඡදදොවදහොති, න වත්තදභදදො. 

චිණ්ණමානත්තන්ති ‘‘චත්තාදරො දඛො, උපාලි, මානත්තචාරික ් 
භික්ඛුදනො රත්තිච්දඡදා  හවාද ො විප්පවාද ො අනාදරොචනා ඌදන ගදණ
චරණ’’න්ති (චූෙව. 92) එවං වුත්තං රත්තිච්දඡදං අකත්වා චිණ්ණමානත්තං
පරිනිට්ඨිතමානත්තන්ති අත්දථො. එත්ථ පන  හවා ාදදයො පරිවාද 
වුත්තප්පකාරා එව. ‘‘ඌදනගදණ චරණ’’න්ති එත්ථ ගදණො චත්තාදරො වා 
අතිදරකා වා භික්ඛූ, ත ්මා  දචපි තීහි භික්ඛූහි  ද්ධිං ව ති, රත්තිච්දඡදදො
දහොතිදයව, ‘‘ දච පන දතන දත ං අත්ථිභාවං දි ්වා ආදරොචිදත 
පක්කමන්ති, ඌදන ගදණ චරණදදොද ො න දහොතී’’ති (චූෙව. අට්ඨ. 97) 

අට්ඨෙථාසු වුත්තං කිර. අබ්කභයයාති තං භික්ඛුං වී තිගදණො  ඞ්දඝො
අබ්දභයය ම්පටිච්දඡයය, අබ්භානකම්මවද න ා ාදරයයාතිඅත්දථො. දච
එදකනපි ඌදනො වී තිගදණො භික්ඛු ඞ්දඝො තං භික්ඛුං අබ්දභයය, ද ො ච
භික්ඛුනඅබ්භිදතො, දතචභික්ඛූගාරය්හා, දුක්කටං ආපජ්ජන්තීතිඅත්දථො. 

29. රදානි යථා ඡාදිතා ආපත්ති ඡන්නා දහොති, තං පකාරං ද ්ද තුං 

‘‘ආපත්තී’’තිආදිවුත්තං.තත්ථායංපදදයොජනා– ආපත්තිතාච අනුක්ඛිත්තතා
චඅනන්තරායතාචපහුත්තතාච ආපත්තිනුක්ඛිත්තඅනන්තරායපහුත්තතාදයො, 
එතාසු චතූසු තථා ඤ්ඤිතා ච ඡාදදතුකාදමො හුත්වා ඡාදනා චාති එවං
ද හඞ්දගහි අරුුගග්ගමම්හි ඡන්නා දහොතීති. එත්ථ පන ආපත්තිආදීසු චතූසු
ආපත්ති ඤ්ඤිතා ච අනුක්ඛිත්ත ඤ්ඤිතා ච අනන්තරාය ඤ්ඤිතා ච 
පහුත්ත ඤ්ඤිතා චාති එවං  ඤ්ඤාවද න දයොදජත්වා අට්ඨඞ්ගානි

ගදහතබ්බානි, ඡාකදතුොකමොතිරදදමකං, ඡාදනාතිරදදමකන්ති එවංද . 
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එදතසු පන ආදිදතො පට්ඨාය අයං විනිච්ඡදයො – ‘‘ආපත්ති ච දහොති 
ආපත්ති ඤ්ඤී චා’’ති එත්ථ යං ආපන්දනො,  ා දතර න්නං අඤ්ඤතරා
දහොති, ද ොපි ච තත්ථ ගරුකාපත්ති ඤ්ඤීදයව හුත්වා ජානන්දතො ඡාදදති, 
ඡන්නා දහොති.  දච තත්ථ අනාපත්ති ඤ්ඤී වා අඤ්ඤාපත්ති ඤ්ඤී වා
දවමතිදකො වා දහොති, අච්ඡන්නාව දහොති. තිවිධං පන උක්දඛපනීයකම්මං, 
දතන අකදතො අනුක්ඛිත්දතො. ද ො දච පකතත්ත ඤ්ඤී හුත්වා ඡාදදති, 
ඡන්නා දහොති.  දච අපකතත්ත ඤ්ඤී ඡාදදති, අච්ඡන්නා දහොති.
අපකතත්දතන පන පකතත්ත ඤ්ඤිනාපි අපකතත්ත ඤ්ඤිනාපි ඡාදිතං

අච්ඡාදිතදමව දහොතීති. අනන්තරායිකෙොති ය ්  ද සු 
රාජදචොරඅග්ගිඋදකමනු ් ාමනු ් වාෙ රී පජීවිතබ්රහ්මචරියන්තරාදයසුපි
එදකොපි නත්ථි, ද ොදචඅනන්තරායික ඤ්ඤීහුත්වාඡාදදති, ඡන්නාදහොති.
 දචද ො අන්ධකාරභීරුදකොඅනන්තරාදයඑවවාොදිඅන්තරාය ඤ්ඤීහුත්වා

ඡාදදති, අච්ඡන්නාව දහොති. පහූති දයො  ක්දකොති  භාගභික්ඛුදනො  මීපං
ගන්තුඤ්දචව ආදරොචිතුඤ්ච, ද ො දච පහු ඤ්ඤී හුත්වා ඡාදදති, ඡන්නා
දහොති.දයො පනඅපහුහුත්වාපහු ඤ්ඤී, පහුවාඅපහු ඤ්ඤීහුත්වාඡාදදති, 
අච්ඡන්නාව දහොතීති. 

අරුණුග්ගමම්හීති එත්ථ පුදරභත්තං වා ආපත්තිං ආපන්දනො දහොති
පච්ඡාභත්තංවා, යාවඅරුණංනඋග්ගච්ඡති, තාවආදරොදචතබ්බා.  දචපන
අරුණබ්භන්තදර  තක්ඛත්තුම්පි ඡාදදතුකාමතා උප්පජ්ජති, අච්ඡන්නාව 
දහොති.ආදරොදචන්දතොපන භාග ඞ්ඝාදිද  ංආපන්න ් ආදරොදචතුංන
වට්ටති.  දච ආදරොදචති, ආපත්ති පන ආවිකතා දහොති, ආදරොචනපච්චයා
පනඅඤ්ඤංදුක්කටංආපත්තිංආපජ්ජති.රමිනා අඤ්ඤම්පිවත්ථු භාගාපත්තිං
ආදරොදචතුං න වට්ටතීති දීපිදතො දහොති. ආදරොදචන්දතන පන ‘‘අහං තව
 න්තිදක එකං ආපත්තිං ආවි කදරොමී’’ති වා ‘‘ආචික්ඛාමී’’ති වා 
‘‘ආදරොදචමී’’ති වා ‘‘එකං ආපත්තිං ආපන්නභාවං ජානාහී’’ති වා ‘‘එකං
ගරුකාපත්තිං ආවි කදරොමී’’ති වා ආදිනා නදයන වත්තබ්බං, එත්තාවතා
අච්ඡන්නාව දහොති.  දච ‘‘ලහුකාපත්තිං ආදරොදචමී’’ති වදති, ඡන්නාව
දහොතීති. ඞ්ඝාදිද  විනිච්ඡදයො. 

 ඞ්ඝාදිද  නිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. චීවරනිද්කද වණ්ණනා 

30. එවං ගරුදක සික්ඛිතබ්බාකාරං ද ්ද ත්වා රදානි චීවදරසු ද ්ද තුං 

‘‘චීවර’’න්ති උද්ධටං. තත්ථ ජාතිදතො ඡ චීවරානි (මහාව. 339; පාරා. අට්ඨ.
2.462-463; කඞ්ඛා. අට්ඨ. කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා), තානි කානීති දච, තං 

ද ්ද තුං ‘‘කඛොමා’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ කඛොමං නාම දඛොමවාකසුත්දතහි

කතං වත්ථං.  ාණං නාම  ාණවාදකහි කතං වත්ථං. භඞ්ගං නාම
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දඛොමසුත්තාදීහි පඤ්චහි මි ්ද ත්වා කතං වත්ථං. පාදටක්කං වාකමයදමව

වාති වදන්ති. ෙම්බලං නාම මනු ් දලොමං වාෙදලොමං ඨදපත්වා දලොදමහි 

වායිත්වා කතං වත්ථං. ඡකෙතානීති ඡ එතානි.  හ අනුදලොදමහීති 

 ානුකලොමානි. ජාතිදතොපනකප්පියානිඡචීවරානීතිවුත්තං දහොති. 

31. රදානි දත ං අනුදලොමානි ද ්ද තුං ‘‘දුකූල’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ

(මහාව.අට්ඨ.305) දුකූලං  ාණ ් අනුදලොමංවාකමයත්තා. පට්ටුණ්ණන්ති
පට්ටුණ්ණදදද පාණදකහි ඤ්ජාතවත්ථං. ද ොමාරදදද , චීනදදද ජාතං 

ක ොමාරචීනජං පටන්ති  ම්බන්දධො. රමානි තීණිපි දකොද යය ් 

අනුදලොමානි පාණදකහි කතසුත්තමයත්තා. ඉද්ධිජන්ති එහිභික්ඛූනං
පුඤ්ඤිද්ධියා නිබ්බත්තචීවරං. තං පන දඛොමාදීනං අඤ්ඤතරං දහොති.
කප්පරුක්දඛහි නිබ්බත්තං ජාලිනියා දදවකඤ්ඤාය අනුරුද්ධත්දථර ් 

දින්නවත්ථාදිකං කදවදින්නං. තම්පි දඛොමාදීහි නිබ්බත්තවත්ථ දි ත්තා
ඡන්නම්පි අනුදලොමං දහොතිදයව කප්පාසික ්  වා, රද්ධිජම්පි තදථව

දවදිතබ්බං. ත ් ත ් ාතිදඛොමාදික ් . අනුකලොමිෙන්තිඅනුරූපං. 

32-33. එවං ජාතිදතො  ානුදලොමානි ඡ චීවරානි ද ්ද ත්වා රදානි දතසු

අධිට්ඨානාදිකං විධානං ද ්ද තුං ‘‘කචීවර’’න්තිආදි වුත්තං. එත්ථ (කඞ්ඛා. 
අට්ඨ. කථිනසිකඛාපදවණ්ණනා; මහාව. 358) ධිට්ඨානදතො පුබ්දබ තිචීවරං
නාම පාදටක්කං නත්ථි  ඞ්ඝාටිආදිප්පදහොනක ්  පච්චත්ථරණාදිවද නාපි 

අධිට්ඨාතුංඅනුඤ්ඤාතත්තා.ත ්මා ‘‘කචීවරංඅධිට්කඨයයන විෙප්කපයයා’’ති
එත්ථ ‘‘රමං  ඞ්ඝාටි’’න්ති එවං නාදම ගහිදත ‘‘අධිට්ඨාන’’මිච්දචව
වත්තබ්බං, ‘‘විකප්දපමී’’තිපනනවත්තබ්බන්ති අධිප්පාදයො.එවංද ද සුපි.

මුඛපුඤ්ඡනඤ්ච නිසීදනඤ්ච මුඛපුඤ්ඡනනිසීදනං. ෙණ්ඩුච්ඡාදින්ති

කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිං අධිට්දඨයය, නවිකප්දපයයාති ම්බන්දධො. එත්ථාති රදමසු

නවසු චීවදරසු. කචීවරන්ති තිචීවරාධිට්ඨානනදයන අධිට්ඨිතතිචීවරං. විනා 
අලද්ධ ම්මුතිදකො භික්ඛු අවිප්පවා  ම්මුතිඅලද්ධට්ඨාදන එකාහම්පි
හත්ථපා ං විජහිත්වා න වද යයාති අත්දථො. ‘‘න භික්ඛදව චාතුමා ං
නිසීදදනන විප්පවසිතබ්බං, දයො විප්පවද යය, ආපත්ති දුක්කට ් ා’’ති 

ඛුද්දෙක්ඛන්ධකෙ (චූෙව. 263) වුත්තත්තා චාතුමා ං නිසීදනං විනා න
වද යයාතිඅත්දථො. 

34. රදානි අධිට්ඨානවිධිංද ්ද තුං ‘‘ඉමං ඞ්ඝාටි’’න්තිආදි වුත්තං.තත්ථ 

මිච්චධිට්ඨකයති රති අධිට්ඨදය, ‘‘රමං  ඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’’ති එවං  ඞ්ඝාටිං

අධිට්ඨදයති අත්දථො. අහත්ථපා කමතන්ති දූදර ඨිතං පන ඨපිදතොකා ං
 ල්ලක්දඛත්වා  දච එකං, ‘‘එත’’න්ති, බහූනි දච, ‘‘එතානී’’ති වත්වා

අධිට්ඨදයතිඅත්ථ ම්බන්දධො. ක ක සුපිඅයංනකයොතියථා ‘‘රමං ඞ්ඝාටිං
අධිට්ඨාමී’’ති වුත්තං, එවං ‘‘රමං උත්තරා ඞ්ගං, රමං කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිං
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අධිට්ඨාමී’’ති එවං අත්තදනො නාදමදනව වත්වා  ම්මුඛාපි පරම්මුඛාපි
වුත්තනදයනඅධිට්ඨාතබ්බන්ති වුත්තංදහොති. 

35. රදානි  දච පුබ්දබ අධිට්ඨිතං තිචීවරං නිසීදනං ව ්සික ාටිකං 
කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදීතිරදමසුඡසුචීවදරසුඅඤ්ඤතරංචීවරංඅත්ථි, පුනතථාවිධං
චීවරං අධිට්ඨහිත්වාපරිහරිතුංරච්ඡන්දතන‘‘ද්දවපනනවට්ටන්තී’’ති(පාරා.
අට්ඨ. 2.469; කඞ්ඛා. අට්ඨ. කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා) වුත්තත්තා පුබ්දබ

අධිට්ඨිතං පච්චුද්ධරිත්වා අධිට්ඨාතබ්බන්ති ද ්ද තුං ‘‘අධිට්ඨහන්කතො’’තිආදි

වුත්තං, තං උත්තානදමව. පත්තාධිට්ඨහකන තථාති ‘‘රමං පත්තං, එතං
පත්ත’’න්තිඑවං නාමමත්තදමවවිද ද ො.ද  ංතාදි දමවාතිඅත්දථො. 

36. එතං ඉමං ව  ඞ්ඝාටිං  ංක ති එත්ථ  දච අන්දතොගබ්දභ වා 
 ාමන්තවිහාදර වා දහොති, ඨපිතට්ඨානං  ල්ලක්දඛත්වා ‘‘එතං  ඞ්ඝාටිං 
අධිට්ඨාමී’’තිවාචාභින්දිතබ්බා,  දචහත්ථපාද දහොති, ‘‘රමං ඞ්ඝාටි’’න්ති 
දත ංදත ංනාමවද නවාචාභින්දිතබ්බාතිඅත්දථො.පච්චුද්ධාදරපිඑද ව
නදයො.එත්ථ පන ‘‘ද්දවචීවර ් අධිට්ඨානාකාදයනවාඅධිට්දඨති, වාචාය
වා අධිට්දඨතී’’ති (පරි. 322) වුත්තත්තා  ඞ්ඝාටිආදිකං හත්දථන ගදහත්වා
‘‘රමං  ඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’’තිආදිනා නදයන චිත්දතන ආදභොගං කත්වා
කායවිකාරං කදරොන්දතන කාදයන අධිට්ඨාතබ්බං, දයන දකනචි
 රීරාවයදවන අඵු න්ත ්  න වට්ටති. වාචාය අධිට්ඨහන්දතන වචීදභදං

කත්වාවඅධිට්ඨාතබ්බං.තථාපත්දතපි. විදූතිපණ්ඩිදතො. 

37-8. රදානි දත ං පමාණපරිච්දඡදං ද ්ද තුං ‘‘ ඞ්ඝාටි 

පච්ඡිමන්කතනා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ දීඝදතොමුට්ඨිපඤ්චකදතො (පාරා. අට්ඨ. 
2.469; කඞ්ඛා. අට්ඨ. කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා) පට්ඨාය ‘‘තත්රිදං සුගත ්  
සුගතචීවරප්පමාණං, දීඝද ො නව විදත්ථිදයො සුගතවිදත්ථියා, තිරියං ඡ
විදත්ථිදයො’’ති (පාචි. 548) එවං වුත්තසුගතචීවරූනාපි වට්ටති. තිරියං පන
මුට්ඨිත්තිකං. ච- ද්දදන අතිදරකම්පි වට්ටතීති අත්දථො. උත්තරා ඞ්ග ් පි

එතදදව පමාණන්ති තං ද ්ද තුං ‘‘තථා එෙංසිෙ ් ාපී’’ති වුත්තං.
අන්තරවා ක ්  පන ‘‘පාරුපදනනපි හි  ක්කා නාභිං පටිච්ඡාදදතු’’න්ති

(පාරා.අට්ඨ.2.469) අට්ඨෙථාවචනදතො ‘‘ද්විහත්කථොවා’’ති වුත්තං. 

39. නිසීදන ්  දීකඝනාති එත්ථ (පාචි. 531 ආදදයො; පාචි. අට්ඨ. 531; 

කඞ්ඛා. අට්ඨ. නිසීදනසික්ඛාපදවණ්ණනා) නිසීදනන්ති  න්ථත දි ං
 න්ථරිත්වා එක ්මිං අන්දත වුත්තප්පමාදණන ද්වීසු ඨාදනසු ඵාදලත්වා
කතාහිතීහිද ාහියුත්ත ්  පරික්ඛාර ්ද තංනාමං. 

40. ෙණ්ඩුප්පටිච්ඡාදි (පාචි. 538; මහාව. 354; පාචි. අට්ඨ. 537; කඞ්ඛා.
අට්ඨ. කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිසික්ඛාපදවණ්ණනා) නාම ය ්  
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අදධොනාභිඋබ්භජාුගමණ්ඩලංකණ්ඩුවාපිෙකාවාඅ ් ාදවොවාථුල්ලකච්ඡු
වා ආබාදධො, ත ්  පටිච්ඡාදනත්ථාය අනුඤ්ඤාතං චීවරං. ගාථාදයො
සුවිඤ්දඤයයාව. 

41. අඩ්ඪකතයයාවාති(පාචි.544) එත්ථතදතොඋද්ධංනවට්ටතීති අත්දථො. 

42. එත්ථාති  ඞ්ඝාටිදතො පට්ඨාය යාව ව ්සික ාටිකා, තාව 

ද ්සිතචීවදරසූති අත්දථො. තදුත්තරින්ති තදතො දත ං චීවරානං 
වුත්තප්පමාණදතො උත්තරිං කදරොන්ත ්  දඡදනපාචිත්ති දහොතීති
පාඨද ද ො, තංඅතිදරකං ඡින්දිත්වාපුනපාචිත්තියංදදද තබ්බන්තිඅත්දථො. 

පච්චත්ථරණමුඛකචොොති එත්ථ ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, යාව මහන්තං 
පච්චත්ථරණං ආකඞ්ඛති, තාව මහන්තං පච්චත්ථරණං කාතු’’න්ති (මහාව.
353) වුත්තත්තා පච්චත්ථරණ ්  පමාණපරිච්දඡදදො නත්ථි,. 
මුඛපුඤ්ඡනදචොෙ ්  පන උක්කට්ඨවද න වා අන්තිමවද න වා
පමාණපරිච්දඡදදො න වුත්දතො, ත ්මා තම්පි අප්පමාණිකං. දතන වුත්තං 

‘‘ආෙඞ්ඛිතප්පමාණිො’’ති, රච්ඡිතප්පමාණිකාතිඅත්දථො.යාවඑකංදධොවීයති, 
තාවඅඤ්ඤංපරිදභොගත්ථාය රච්ඡිතබ්බන්තිද්දවපිවට්ටන්ති. 

43. න දීපිතන්තිකත්ථන දීපිතං? අට්ඨකථාසු.ක ්මාතිදච? ‘‘දතනදඛො
පන  මදයන භික්ඛූනං පරිපුණ්ණං දහොති තිචීවරං, අත්දථො ච දහොති
පරි ් ාවදනහිපි ථවිකාහිපි. භගවදතො එතමත්ථං ආදරොදචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛදව, පරික්ඛාරදචොෙක’’න්ති (මහාව. 357) බහූනං 
පත්තථවිකපරි ් ාවනාදීනං  ඞ්ගහවද න වුත්තත්තා පාදටක්කං
නිධානමුඛන්ති.ය ්මා පනභගවතා‘‘යංයංලබ්භති, තංතංරමිනාවිධාදනන
අධිට්ඨහිත්වාපුනදයනදයන පරි ් ාවනාදිනාඅත්දථොදහොති, තංතංකත්වා
ගණ්හන්තූ’’ති අනුකම්පාය අනුඤ්ඤාතං, ත ්මා
විකප්පනුපගපච්ඡිමචීවරප්පමාණංථවිකම්පිපටපරි ් ාවනම්පිබහූනිපිඑකදතො 
කත්වා ‘‘රමානිචීවරානිපරික්ඛාරදචොොනිඅධිට්ඨාමී’’තිවත්වාඅධිට්ඨාතුම්පි 

වට්ටතිදයව.ත ්මාවුත්තං ‘‘තථාවත්වා’’ති, ‘‘පරික්ඛාරදචොෙ’’න්තිවත්වාති

අත්දථො. විෙප්පියන්ති විකප්පනුපගං. 

44. අහතෙප්පානන්ති(මහාව.348) එකවාරංදධොවිතකානං. 

45. උතුද්ධටානන්ති උතුදතොදීඝකාලදතොඋද්ධටානං, කතවත්ථකිච්චානං

පිදලොතිකානන්ති වුත්තං දහොති. ක  ාති උත්තරා ඞ්ගඅන්තරවා කා. පංසු
විය කුච්ඡිතභාවං පටික්කූලභාවං උලති ගච්ඡතීති පංසුකූලං, 

දචොෙඛණ්ඩානදමතං නාමං, ත ්මිං පංසුකූකල යථාරුචීති අත්දථො. ක ්මාති
දච? ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, අහතානං දු ් ානං අහතකප්පානං දිුණණං 
 ඞ්ඝාටිං එකච්චියං උත්තරා ඞ්ගං එකච්චියං අන්තරවා කං, උතුද්ධටානං
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දු ් ානං චතුග්ුණණං  ඞ්ඝාටිං දිුණණං උත්තරා ඞ්ගං දිුණණං අන්තරවා කං, 
පංසුකූදල යාවදත්ථං, පාපණිදකඋ ් ාදහොකරණීදයො’’තිවුත්තත්තා, ත ්මා
සු ානාදීසු පතිතපංසුකූදල ච අන්තරාපදණ පතිතපිදලොතිකචීවදර ච
පටපරිච්දඡදදොනත්ථි, පට තම්පි වට්ටතීතිසිද්ධං. 

46. රදානි ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ඡින්නකං  ඞ්ඝාටිං ඡින්නකං 
උත්තරා ඞ්ගංඡින්නකංඅන්තරවා ක’’න්ති(මහාව.345) වත්වාපුන‘‘දතන
දඛො පන  මදයන අඤ්ඤතර ්  භික්ඛුදනො තිචීවදර කයිරමාදන  බ්බං
ඡින්නකං නප්පදහොති. භගවදතො එතමත්ථං ආදරොදචසුං. අනුජානාමි, 
භික්ඛදව, ද්දව ඡින්නකානි එකං අච්ඡින්නකන්ති. ද්දව ඡින්නකානි එකං
අච්ඡින්නකං නප්පදහොති. අනුජානාමි, භික්ඛදව, ද්දව අච්ඡින්නකානි එකං
ඡින්නකන්ති.එකංඡින්නකංනප්පදහොති.අනුජානාමි, භික්ඛදව, අන්වාධිකම්පි
ආදරොදපතුං.නච, භික්ඛදව,  බ්බංඅච්ඡින්නකංධාදරතබ්බං, දයො ධාදරයය, 
ආපත්ති දුක්කට ් ා’’ති (මහාව. 360) එවං වුත්තවිධානං ද ්ද තුං 

‘‘තීසූ’’තිආදි ආරද්ධං. ත ්  අත්දථො – තීසු චීවදරසු යං ඡින්දිත්වා සිබ්බිතුං
 බ්බපච්ඡිමප්පමාණංපදහොති, තංඡින්දිතබ්බං. බ්දබසු පනඅප්පදහොන්දතසු

අන්වාධිකං ආදිදයයයාති. තත්ථ අන්වාධි නාම අනුවාතං විය  ංහරිත්වා
චීවර ්  උපරි  ඞ්ඝාටිආකාදරන ආදරොදපතබ්බං. ආගන්තුකපත්තන්තිපි
වදන්ති. රදං පන අප්පදහොනදක අනුඤ්ඤාතං.  දච පදහොති, න වට්ටන්ති, 

ඡින්දිතබ්බදමව. අනාදිණ්ණන්ති අනාදරොපිතං අන්වාධිකං. න ධාකරයයාති
තිචීවරාධිට්ඨානවද න අධිට්ඨහිත්වානධාදරතබ්බන්තිඅධිප්පාදයො. 

47-8. රදානි උදදොසිතසික්ඛාපදනයං ද ්ද තුං ‘‘ගාකම’’තිආදි වුත්තං.
එත්ථ පන දචගාදමො (පාරා. 478; පාරා. අට්ඨ. 2.477-478; කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
උදදොසිතසික්ඛාපදවණ්ණනා) එක ්  රඤ්දඤො වා දභොජක ්  වා වද න
එකකුල ්  දහොති, පාකාරාදිනා පරික්ඛිත්තත්තා එකූපචාදරො ච, එවරූදප
ගාදම චීවරං නික්ඛිපිත්වා ත ්මිං ගාදම යථාරුචිතට්ඨාදන වසිතුං ලබ්භති.
 දචද ොගාදමො අපරික්ඛිත්දතො, ය ්මිංඝදරචීවරංනික්ඛිත්තංදහොති, ත ්මිං
ඝදරවසිතබ්බං, ත ් වාඝර ්  මන්තදතොහත්ථපා ානවිජහිතබ්බං. 

 දච ද ොගාදමොදව ාලිකුසිනාරාදදයොවිය නානාරාජූනංවාදභොජකානං
වා දහොති, වුත්තප්පකාදරන පරික්ඛිත්දතො ච, එවරූදප ගාදම ය ්මිං ඝදර
චීවරං නික්ඛිත්තං, ත ්මිං ඝදර වා වත්ථබ්බං. ය ් ා වීථියා තං ඝරං දහොති, 
ත ් ා වීථියා ත ්  ඝර ්   ම්මුඛාට්ඨාදන  භාදය වා නගරද්වාදර වා 
වත්ථබ්බං, දත ං  භායද්වාරානං හත්ථපා ා වා න විජහිතබ්බං.  දච
අපරික්ඛිත්දතො, ය ්මිං ඝදර නික්ඛිත්තං, තත්ථ වා ත ්  හත්ථපාද  වා
වත්ථබ්බං. 
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නිදව නාදදයො හම්මියපරිදයො ානා ගාමපරික්දඛපදතො බහි
 න්නිවිට්ඨාති දවදිතබ්බා. රතරථා දත ං ගාමග්ගහදණදනව ගහිතත්තා
ගාම ්  එකකුලනානාකුලඑකූපචාරනානූපචාරතාවද දනව විනිච්ඡදයො

වත්තබ්දබො සියා. නිදව නාදීනං වද දනව පාළියං (පාරා. 478 ආදදයො)
අත්දථො විභත්දතො, න ගාමවද න. උදදොසිතවිනිච්ඡදය අයං නදයො
වුත්දතොදයව. 

නිකව කනති එත්ථ  දච එකකුල ්  නිදව නං දහොති පරික්ඛිත්තඤ්ච, 
අන්දතොනිදව දන චීවරං නික්ඛිපිත්වා අන්දතොනිදව දන වත්ථබ්බං.
අපරික්ඛිත්තඤ්දචදහොති, ය ්මිංගබ්දභචීවරංනික්ඛිත්තං, ත ්මිං වත්ථබ්බං, 
ත ්  ගබ්භ ්  හත්ථපා ා වා න විජහිතබ්බං.  දච නානාකුල ්  දහොති 
පරික්ඛිත්තඤ්ච, ය ්මිං ගබ්දභ චීවරං නික්ඛිත්තං, ත ්මිං ගබ්දභ වත්ථබ්බං, 
 බ්දබ ං  ාධාරණද්වාරමූදල වා දත ං ගබ්භද්වාරමූදල වා දත ං
ගබ්භද්වාරමූලානං වා හත්ථපා ා න විජහිතබ්බං. අපරික්ඛිත්තඤ්දච දහොති, 
ය ්මිංගබ්දභචීවරං නික්ඛිත්තං, ත ්මිංගබ්දභවත්ථබ්බං, හත්ථපා ාවාන
විජහිතබ්බං. 

උකදොසිකතොති යානාදීනං භණ්ඩානං  ාලා. පා ාකදොති දීඝපා ාදදො. 

හම්මියන්ති මුණ්ඩච්ඡදනපා ාදදො. නාවා පනථලං ආදරොදපත්වානික්ඛිත්තාපි
දහොති,  මුද්දදඨිතාපි. දචඑකකුල ් නාවාදහොති, අන්දතොනාවායචීවරං
නික්ඛිපිත්වා අන්දතොනාවාය වත්ථබ්බං. නානාකුල ්  නාවා දහොති 
නානාගබ්භා නානාාවරකා, ය ්මිං ාවරදක චීවරං නික්ඛිත්තං, ත ්මිං
වත්ථබ්බං, චීවර ් හත්ථපා ාවානවිජහිතබ්බං. 

අට්කටොති පටිරාජාදීනං පටිබාහනත්ථං රට්ඨකාහි කදතො බහලභිත්තිදකො 

චතුපඤ්චභූමිදකො පති ් යවිද ද ො. මාකෙොති එකකූට ඞ්ගහිදතො 
චතුර ් පා ාදදො. රදමසු පන උදදොසිතාදීසු මාෙපරිදයො ාදනසු නිදව දන
වුත්තනදයදනව විනිච්ඡදයො දවදිතබ්දබො. නිදව නන්ති පන උදදොසිතාදීනං
වද නඅකතායපති ් යවිකතියා අධිවචනං. 

ආරාකමො නාමපුප්ඵාරාමඵලාරාමාදිදකො. දච එකකුල ් ආරාදමොදහොති
පරික්ඛිත්දතො ච, අන්දතොආරාදම චීවරං නික්ඛිපිත්වා අන්දතොආරාදම
වත්ථබ්බං.  දච අපරික්ඛිත්දතො, චීවර ්  හත්ථපා ා න විජහිතබ්බං.  දච
නානාකුල ්  ආරාදමො දහොති පරික්ඛිත්දතො ච, ද්වාරමූදල වා වත්ථබ්බං, 
ද්වාරමූල ්  හත්ථපා ා වා න විජහිතබ්බං. අපරික්ඛිත්දතො දච, චීවර ් 
හත්ථපා ා නවිජහිතබ්බං. 

 ත්කථො නාම ජඞ්ඝ ත්ථ කට ත්ථානමඤ්ඤතදරො.  දච එකකුල ් 
 ත්දථො දහොති,  ත්දථ චීවරං නික්ඛිපිත්වා පුරදතො වා පච්ඡදතො වා
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 ත්තබ්භන්තරා න විජහිතබ්බා, ප ් දතො අබ්භන්තරං න විජහිතබ්බං. 

අබ්භන්තරං නාම අට්ඨවී තිහත්ථංදහොති. දචගච්ඡන්දතො ත්දථො කදට
වා භග්දග, දගොදණ වා නට්දඨ අන්තරා ඡිජ්ජති, ය ්මිං දකොට්ඨාද  චීවරං
නික්ඛිපිතබ්බං, තත්ථ වසිතබ්බං.  දච නානාකුල ්  දහොති,  ත්දථ චීවරං
නික්ඛිපිත්වාචීවර ්  හත්ථපා ානවිජහිතබ්බං. 

කඛත්තඛකලසු ආරාදම වුත්ත දිද ොව විනිච්ඡදයො. දුකමති රුක්ඛමූදල.
 දච එකකුල ්  රුක්ඛමූලං දහොති, යං මජ්ඣන්හිකකාදල  මන්තා ඡායා
ඵරති, ත ්මිංඨාදනඅවිරදෙපදදද ත ්  ඡායායඵුට්දඨොකා  ් අන්දතො
එවනික්ඛිපිතබ්බං. දචවිරෙ ාඛ ් පනරුක්ඛ ්  ආතදපනඵුට්දඨොකාද 
ඨදපති, අරුුගග්ගමදන  දච ද ො භික්ඛු ත ්  හත්ථපාද  න දහොති, 
අඤ්ඤ ්මිං වා ඨාදන ත ්  ඡායායපි දහොති, නි ් ග්ගියං දහොතිදයව.
නානාකුල ් දච දහොති, චීවර ් හත්ථපා ානවිජහිතබ්බං. 

අජ්කඣොොක  පන විඤ්ඣාටවීආදීසු අරඤ්දඤසුපි  මුද්දමජ්දඣ
මච්ඡබන්ධානං අගමනපදථසු දීපදකසුපි චීවරං ඨදපත්වා තදතො  මන්තා
 ත්තබ්භන්තදරපදදද යත්ථකත්ථචිවසිතබ්බං.  දච ත්තබ්භන්තරදතො 
දක ග්ගමත්තම්පිඅතික්කමිත්වාඅරුණංඋට්ඨදපති, නි ් ග්ගියංදහොති. 

එත්ථ පන පාළියං ‘‘ගාදමො එකූපචාදරො නානූපචාදරො’’තිආදිනා (පාරා.
477) අවිද ද න මාතිකං නික්ඛිපිත්වාපි 
ගාමනිදව නඋදදොසිතදඛත්තධඤ්ඤකරණආරාමවිහාරානං
එකූපචාරනානූපචාරතා ‘‘ගාදමොඑකූපචාදරොනාම එකකුල ් ගාදමොදහොති
පරික්ඛිත්දතො ච අපරික්ඛිත්දතො චා’’තිආදිනා (පාරා. 478) 
පරික්ඛිත්තාපරික්ඛිත්තවද න විභත්තා. 
අට්ටමාෙපා ාදහම්මියනාවා ත්ථරුක්ඛමූලඅජ්දඣොකා ානම්පි එවං අවත්වා
‘‘එකකුල ්  අට්දටො දහොති, නානාකුල ්  අට්දටො දහොතී’’තිආදිනා (පාරා.
484) නදයන එකකුලනානාකුලවද න ච අන්දත ‘‘අජ්දඣොකාද ො
එකූපචාදරොනාමඅගාමදකඅරඤ්දඤ මන්තා ත්තබ්භන්තරා එකූපචාදරො, 
තදතො පරං නානූපචාදරො’’ති (පාරා. 494) ච එවං එකූපචාරනානූපචාරතා
විභත්තා. ත ්මාගාමාදීසු පරික්ඛිත්තංඑකූපචාරං, අපරික්ඛිත්තං නානූපචාරන්ති
ච අට්ටාදීසු යං එකකුල ් , තං එකූපචාරං නානාකුල ්  නානූපචාරන්ති ච 
ගදහතබ්බං.අජ්දඣොකා පදදවුත්තනදයනගදහතබ්බං. 

භික්ඛු ම්මුකයාඤ්ඤත්රාති යං ගිලාන ්  භික්ඛුදනො චීවරං ආදාය
පක්කමිතුං අ ක්දකොන්ත ්  ඤත්තිදුතිදයන කම්දමන අවිප්පවා  ම්මුති
දීයති, තං ඨදපත්වාති අත්දථො. ලද්ධ ම්මුතික ්  පන යාව දරොදගො න 
වූප ම්මති, ත ්මිංවූප න්දතඅඤ්දඤොවාකුප්පති, අනාපත්තිදයව. 
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49. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිං යාව ආබාධා අධිට්ඨාතුං, 
තදතොපරංවිකප්දපතුං. ව ්සික ාටිකංව ් ානංචාතුමා ංඅධිට්ඨාතුං, තදතො
පරං විකප්දපතු’’න්ති (මහාව. 358) වුත්තත්තා දරොගපරියන්තා

කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදි, ව ් ානපරියන්තා ව ්සික ාටිකාති අත්දථො. ක  ාති

තිචීවරාදදයොකාලවද න අපරියන්කොතිඅත්දථො. 

50. පච්චත්ථරණාදිත්තයං  ද ම්පි අද ම්පි රත්තම්පි අරත්තම්පි

ආදිණ්ණකප්පම්පි අනාදිණ්ණකප්පම්පි ලබ්භතීති අත්දථො. නිසීදනන්ති 
නිසීදනඤ්ච රත්තං අනාදිණ්ණකප්පඤ්ච ලබ්භතීති අධිප්පාදයො. 
පච්චත්ථරණපරික්ඛාරමුඛපුඤ්ඡනදචොොනි පන නීලම්පි පීතකම්පි

දලොහිතකම්පි පුප්ඵද ාදිකම්පි වට්ටන්ති, ත ්මා ‘‘ ද ම්පී’’තිආදි වුත්තං.
එවරූපං පන නිවාද තුං වා පාරුපිතුං වා න වට්ටති, දකවලං
පච්චත්ථරණාදිවද න අධිට්ඨානමත්තංකාතුංවට්ටති. 

51. තිචීවරං කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදි ව ්සික ාටිකාති රදං පන 

ක  චීවරපඤ්චෙං අද ං රජිතංදයව කප්පති, තඤ්ච ආදිණ්ණකප්පදමවාති 

අත්දථො.  ද ංවනිසීදනන්තිරදංපනපුබ්දබ ‘‘ ද ම්පී’’ති එත්ථවුත්තත්තා
අද ම්පිනිසීදනංවට්ටතීති ම්දමොහනිවාරණත්ථංවුත්තන්ති වදන්ති. 

52. අනධිට්ඨිතන්ති තිචීවරාදිවද න අනධිට්ඨිතං. අනි ් ට්ඨං නාම
අඤ්දඤ ංඅවි ් ජ්ජිතං, තංපන විකප්දපත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්බන්තිඅත්දථො. 

රදානි විකප්පනුපග ්  පමාණං දහට්ඨිමපරිච්දඡදදන ද ්ද තුං 

‘‘හත්ථදීඝ’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ආයාදමනඅට්ඨඞ්ුණලං
සුගතඞ්ුණදලන චතුරඞ්ුණලවිත්ථතං පච්ඡිමං චීවරං විකප්දපතු’’න්ති (මහාව.
358) වුත්තත්තාදීඝදතොඑකහත්ථංපුථුලදතොඋපඩ්ඪහත්ථං විකප්දපතබ්බන්ති
අධිප්පාදයො. 

53. කචීවර ් ාතිවිනයතිචීවර ් , නමතඞ්ගතිචීවර ් .ත ් පන රදමසු

නවසු චීවරත්තයදමව ලබ්භති, න අඤ්ඤං ලබ්භති.  බ්බකමතන්ති  බ්බං

අධිට්ඨානවිධානඤ්ච පරිහරණවිධානඤ්චාති අත්දථො. පරික්ඛාරකචොළිකයො

 බ්බන්තිතිචීවරාදිකංනවවිධම්පි චීවරං. තථාවත්වාති‘‘පරික්ඛාරදචොෙ’’න්ති

වත්වා. අධිට්ඨතීති අධිට්ඨාති. කිං පන තිචීවරං පරික්ඛාරදචොෙං අධිට්ඨාතුං
වට්ටතීති? ආම වට්ටති, ‘‘පරික්ඛාරදචොෙං නාම පාදටක්කං 
නිධානමුඛදමතන්ති තිචීවරං පරික්ඛාරදචොෙං අධිට්ඨහිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං
වට්ටති. උදදොසිතසික්ඛාපදද පන තිචීවරං අධිට්ඨහිත්වා පරිහරන්ත ් 

පරිහාදරො වුත්දතො’’ති අට්ඨෙථායං (පාරා. අට්ඨ. 2.469) වුත්තං, ත ්මා
තිචීවරං පරික්ඛාරදචොෙංඅධිට්ඨහන්දතනපච්චුද්ධරිත්වාපුනඅධිට්ඨාතබ්බං. 
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54. රදානි එදත ං අධිට්ඨානවිජහනාකාරං ද ්ද තුං 

‘‘අච්කඡදවි ් ජ්ජනගාහවිබ්භමා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ අච්කඡකදොති දචොරාදීහි

අච්ඡින්දනං. වි ් ජ්ජනන්තිඅඤ්දඤ ංදානං.කථංපනදින්නං, කථංගහිතං 
සුදින්නං සුග්ගහිතඤ්ච දහොතීති?  දච ‘‘රදං තුය්හං දදමි දදාමි දජ්ජාමි
ාදණොදජමි පරිච්චජාමි නි ් ජ්ජාමි වි ් ජ්ජාමී’’ති වා ‘‘රත්ථන්නාම ් 
දදමි…දප.… වි ් ජ්ජාමී’’ති වා වදති,  ම්මුඛාපි පරම්මුඛාපි දින්නංදයව 
දහොති. ‘‘තුය්හං ගණ්හාහී’’ති වුත්දත ‘‘මය්හං ගණ්හාමී’’ති වදති, සුදින්නං
සුග්ගහිතඤ්ච. ‘‘තව  න්තකං කදරොහි, තව  න්තකං දහොතු, තව  න්තකං 
කරි ් තී’’ති වුත්දත ‘‘මම න්තකං කදරොමි, මම  න්තකං දහොතු, මම
 න්තකං කරි ් ාමී’’ති වදති, දුද්දින්නං දුග්ගහිතඤ්ච.  දච පන ‘‘තව
 න්තකංකදරොහී’’ති වුත්දත ‘‘ ාම, භන්දත, මය්හංගණ්හාමී’’තිගණ්හාති, 
සුග්ගහිතං. 

ගාකහොති වි ් ා ග්ගාදහො (පාරා. අට්ඨ. 1.131). ද ො පන එවං
දවදිතබ්දබො – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, පඤ්චහඞ්දගහි  මන්නාගත ් 
වි ් ා ංගදහතුං. න්දිට්දඨොචදහොති,  ම්භත්දතොච, ආලපිදතොච, ජීවතිච, 
ජානාති ච ‘ගහිදත දම අත්තමදනො භවි ් තී’’’ති (මහාව. 356). තත්ථ 

 න්දිට්කඨොති දිට්ඨමත්තකමිත්දතො.  ම්භත්කතොති දේහමිත්දතො. ආලපිකතොති
‘‘මම  න්තකං යං රච්ඡසි, තං ගණ්දහයයාසි, ආපුච්ඡිත්වා ගහදණකාරණං

නත්ථී’’ති වුත්දතො. ජීවතීති අනුට්ඨානද යයාය  යිදතොපි යාව 

ජීවිතින්ද්රියුපච්දඡදං න පාපුණාති. ගහිකත ච අත්තමකනොති ගහිදත ච
තුට්ඨචිත්දතො. එවරූප ්   න්තකං ‘‘ගහිදත දම අත්තමදනො භවි ් තී’’ති 
ජානන්දතන ගදහතුං වට්ටති. අනවද  පරියාදානවද න දචතානි පඤ්ච
අඞ්ගානි වුත්තානි, වි ් ා ග්ගාදහො පන තීහි අඞ්දගහි රුහති. කථං? 
 න්දිට්දඨොජීවතිගහිදතඅත්තමදනො,  ම්භත්දතොජීවතිගහිදතඅත්තමදනො, 
ආලපිදතොජීවතිගහිදතඅත්තමදනොතිඑවං. 

දයො පන ජීවති, න ච ගහිදත අත්තමදනො දහොති, ත ්   න්තකං 
වි ් ා භාදවනගහිතම්පිපුනදාතබ්බං.දදන්දතනමතකධනංතාවදයත ් 
ධදනර ් රා ගහට්ඨාවාපබ්බජිතාවා, දත ංදාතබ්බං.දයොපනපඨමංදයව
‘‘සුට්ඨු කතං තයා මම  න්තකං ගණ්හන්දතනා’’ති වචීදභදදන වා 
චිත්තුප්පාදමත්දතනවාඅනුදමොදිත්වාපච්ඡාදකනචිකාරදණනකුපිදතො, ද ො 
පච්චාහරාදපතුංනලභති.දයොපිඅදාතුකාදමො, චිත්දතනපනඅධිවාද ති, න
කිඤ්චිවදති, ද ොපිපුනපච්චාහරාදපතුංනලභති.දයොපන ‘‘මයාතුම්හාකං
 න්තකං ගහිත’’න්ති වා ‘‘පරිභුත්ත’’න්ති වා වුත්දත නාධිවාද ති, 
‘‘පටිදදහී’’තිභණති, ද ොපච්චාහරාදපතුං ලභති. 
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විබ්භමාතිරමිනාභික්ඛුනියාදයව අධිට්ඨානවිජහනංගහිතංදහොති. ාපන
යදාවිබ්භමති, තදාඅ ් මණීදහොති.භික්ඛුපන විබ්භමන්දතොපියාවසික්ඛංන

පච්චක්ඛාති, තාව භික්ඛුදයවාති අධිට්ඨානං න විජහතීති. ලිඞ්ගසික්ඛාති

ලිඞ්ගපරිවත්තනඤ්ච සික්ඛාපච්චක්ඛානඤ්චාති අත්දථො.  බ්කබසූති නවසු

චීවදරසු. අධිට්ඨානවිකයොගොරණාති අධිට්ඨානවිජහනකාරණා, රදමසු
අඤ්ඤතදරන අධිට්ඨානංවිජහතීතිඅත්දථො. 

කිඤ්චභිදයයො(පාරා.අට්ඨ.2.469) – තිචීවර ් පන විනිබ්බිද්ධඡිද්දඤ්ච
අධිට්ඨානවිජහනං කදරොතීති අත්දථො. තත්ථ  ඞ්ඝාටිඋත්තරා ඞ්ගානං
දීඝන්තදතො විදත්ථිප්පමාණ ්  තිරියන්තදතො අට්ඨඞ්ුණලප්පමාණ ් 
පදද  ් ාරදතොකනිට්ඨඞ්ුණලිනඛපිට්ඨිප්පමාණකංඡිද්දං අධිට්ඨානංභින්දති.
අන්තරවා ක ්  දීඝන්තදතො විදත්ථිප්පමාණ ්ද ව තිරියන්තදතො 
චතුරඞ්ුණලප්පමාණ ්  පදද  ්  ාරදතො ඡිද්දං අධිට්ඨානං භින්දති, පරදතො
පනන භින්දති.ත ්මාඡිද්දදජාදතතිචීවරංඅතිදරකචීවරංදහොති, සූචිකම්මං
කත්වාපුන අධිට්ඨාතබ්බං.රතදර ංපනඡිද්දදනවිජහනංනාමනත්ථි.දයො
පන තිචීවදරපි දුබ්බලට්ඨාදන පඨමං අග්ගෙං දත්වා පච්ඡා දුබ්බලට්ඨානං
ඡින්දිත්වා අපදනති, අධිට්ඨානං න භිජ්ජති. මණ්ඩලපරිවත්තදනපි එද ව
නදයො. දයො පන උදභො දකොටිදයො මජ්දඣ කදරොන්දතො  දච පඨමං
ඡින්දිත්වාපච්ඡාඝදටති, අධිට්ඨානංවිජහති, අථඝදටත්වාඡින්දති, නවිජහති.
රජදකහිදධොවාදපත්වාද තකං කදරොන්ත ් ාපිනවිජහතිඑව. 

55. රදානි අකප්පියචීවරානි ද ්ද තුං ‘‘කු වාෙඵලොනී’’තිආදිආරද්ධං. 

තත්ථ කු චීරං (මහාව.371; මහාව.අට්ඨ.)නාමකුද  ගන්දථත්වාකතචීවරං. 

වාෙචීරං නාම තාප ානං වක්කලං. ඵලෙචීරං නාම ඵලකානි සිබ්බිත්වා

කතචීවරං. කෙ ෙම්බලන්ති දකද හි තන්තං වායිත්වා කතකම්බලං. 

වාලෙම්බලන්ති චමරවාදලහි වායිත්වා කතකම්බලං. උලූෙපක්ඛන්ති

උලූක කුණ ්  පක්දඛහි කතනිවා නං. අජිනක්ඛිපන්ති  දලොමං  ඛුරං
අජිනමිගචම්මං.රදමසු ත්තසු වත්දථසුයංකිඤ්චිධාරයදතොථුල්ලච්චයන්ති
අත්දථො. යථා රදමසු ථුල්ලච්චයං, තථා අක්කනාෙං නිවාද න්ත ් . 

අක්ෙනාෙං නාමඅක්කදණ්දඩ වාකාදීහිගන්දථත්වාකතචීවරං.‘‘නභික්ඛදව
අක්කනාෙං නිවාද තබ්බං, දයො නිවාද යය, ආපත්ති ථුල්ලච්චය ් ා’’ති
(මහාව.371) හිවුත්තං. 

56. ෙදකලරෙක්ෙදු ්ක  කපොත්ථකෙ චාපීති එත්ථ
කදලිඑරකඅක්කමකචිවාදකහි කතානිවත්ථානිඑවංවුත්තානීතිදවදිතබ්බානි.

එදතසුදපොත්ථදකොදයව පාළියං ආගදතො, රතරානිතග්ගතිකත්තා අට්ඨෙථාසු 
පටික්ඛිත්තානි. රදමසු චතූසුපි දුක්කටදමව. ‘‘න භික්ඛදව නග්ගියං 
තිත්ථිය මාදානං මාදියිතබ්බං, දයො  මාදිදයයය, ආපත්තිථුල්ලච්චය ් ා’’ති
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(මහාව. 370) වුත්තත්තා නග්ගියම්පි න කප්පති එව.  බ්බදමව නීලකං 

 බ්බනීලෙං. එවං ද ද සුපි. එත්ථ නීලං උමාපුප්ඵවණ්ණං දහොති. 

මඤ්කජට්ඨෙං මඤ්දජට්ඨකවණ්ණදමව. පීතෙං කණිකාරපුප්ඵවණ්ණං. 

කලොහිතෙං ජයසුමනපුප්ඵවණ්ණං. ෙණ්හෙං අද්දාරිට්ඨකවණ්ණං. 

57. මහාරඞ්ගං නාම  තපදිපිට්ඨිවණ්ණං. මහානාමං නාම
රත්ත ම්භින්නවණ්ණංදහොති. පදුමපුප්ඵවණ්ණන්තිපි වුත්තං, මන්දරත්තන්ති

අත්දථො. කරීටකෙති රුක්ඛතදච. අච්ඡින්නදීඝද කෙති  බ්බද ො
අච්ඡින්නද දක ච මජ්දඣ ඡින්නද දක චාති අත්දථො. අඤ්ඤමඤ්ඤං

 ංසිබ්බිත්වාකතද ං ඵලද ං නාම.දකතකපුප්ඵාදිපුප්ඵ දි ාහි ද ාහියුත්තං 

පුප්ඵද ං නාම. එදතසුපි ‘‘දපොත්ථදක චාපී’’ති එත්ථ වුත්තඅපි- ද්දදන

දුක්කටන්තිදවදිතබ්බං. තථාතියථා එදතසුකදලිදු ් ාදීසුපුප්ඵද ාව ාදනසු
දුක්කටං, තථා කඤ්චුකදවඨදනසුපි යං කිඤ්චි ධාදරන්ත ්  දුක්කටන්ති
අත්දථො. 

එදතසු පන අයං විනිච්ඡදයො (මහාව. අට්ඨ. 372) –  බ්බනීලකාදීනි 
රජනානි වදමත්වා පුන රජිත්වා ධාදරතබ්බානි, න  ක්කා දච වදමතුං, 
පච්චත්ථරණාදීනි වා කාදරතබ්බානි, තිපට්ටචීවර ්  මජ්දඣ වා දාතබ්බානි.
අච්ඡින්නද කාදීනි ද ා ඡින්දිත්වා ධාදරතබ්බානි. කඤ්චුකං විජදටත්වා
රජිත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං. දවඨදනපි එද ව නදයො. තිරීටකං පාදපුඤ්ඡනං

කාතබ්බං.  බ්බන්ති රමං වුත්තප්පකාරං කු චීරාදිකං අකප්පියචීවරං 

අච්ඡින්නචීවදරොලභතීතිඅත්දථො.වුත්තම්පිදචතං පරිවාකර. 

‘‘අකප්පකතංනාපිරජනායරත්තං, 
දතනනිවත්දථොදයනකාමංවදජයය; 
නච ් දහොතිආපත්ති, 
ද ොචධම්දමොසුගදතනදදසිදතො; 
පඤ්හාදම ාකු දලහිචින්තිතා’’ති.(පරි.481); 

අයඤ්හි පඤ්දහො අච්ඡින්නචීවරභික්ඛුං  න්ධාය වුත්දතො, ත ්මා හි යං
කිඤ්චි අකප්පියචීවරං නිවාද ත්වා වා පාරුපිත්වා වා අච්ඡින්නචීවරදකන
අඤ්ඤං පරිදයසිතබ්බං. එත්ථ පන ‘‘රධ පන, භික්ඛදව, මනු ් ා 
නි ්සීමගතානංභික්ඛූනංචීවරංදදන්ති ‘රමංචීවරංරත්ථන්නාම ්  දදමා’ති, 
අනුජානාමි, භික්ඛදව,  ාදිතුං, න තාව තං ගණනූපගං, යාව න හත්ථං
ගච්ඡතී’’ති(මහාව.259) වුත්තත්තායාවආහරිත්වාතංනදින්නං, ‘‘තුම්හාකං, 
භන්දත, චීවරං උප්පන්න’’න්ති පහිණිත්වා වා නාදරොචිතං, තාව ගණනං න 
උදපති, අනධිට්ඨිතං වට්ටති. පත්දතපිඑද වනදයො.ආදනත්වා දින්දනවා
ආදරොචිදතවා පරිහාදරොනත්ථි, ද ාහංඅධිට්ඨාතබ්බං.චීවරවිනිච්ඡදයො. 
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චීවරනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. රජනනිද්කද වණ්ණනා 

58. රදානිදත ං චීවරානංරජනවිධානංද ්ද තුං ‘‘රජනානිචා’’තිවුත්තං. 
තත්ථ ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ඡ රජනානි මූලරජනං ඛන්ධරජනං තචරජනං
පත්තරජනං පුප්ඵරජනං ඵලරජන’’න්ති (මහාව. 344) එවං භගවතා

අනුඤ්ඤාතත්තා ‘‘ඡප්පොරානිඅනුඤ්ඤාතානි ත්ථුනා’’තිවුත්තං. 

59. තත්ථ මූකලතිමූලරජදනතිඅත්දථො.හලිද්දිංවිවජ්ජිය බ්බංලබ්භන්ති 

 ම්බන්දධො.එවංද ද සුපි. තුඞ්ගහාරකෙො නාමඑදකො  කණ්ටකරුක්දඛො, 
ත ්  හරිතාලවණ්ණංඛන්ධරජනං දහොති. ගිහිපරිභුත්තං පන අල්ලිපත්දතන
එකවාරං රජිතුං වට්ටති. ඵලරජදන අකප්පියං නාම නත්ථි,  බ්බං වට්ටතීති.
රජනවිනිච්ඡදයො. 

රජනනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පත්තනිද්කද වණ්ණනා 

60. රදානි භාජනවිකතිං ද ්ද තුං ‘‘පත්කතො චා’’ති උද්ධටං. එත්ථ පන
පඨමගාථාසුවිඤ්දඤයයා. 

61. දුතිදය ‘‘මගධනාළිද්වයතණ්ඩුල ාධිත’’න්ති වත්තබ්දබ

විභත්තිදලොපං අකත්වා ගාථාබන්ධසුඛත්ථං ‘‘මගකධ

නාළිද්වයතණ්ඩුල ාධිත’’න්ති වුත්තං, පචිතන්ති අත්දථො. එත්ථ (පාරා. 602; 

පාරා.අට්ඨ.2.602; කඞ්ඛා. අට්ඨ. පත්තසික්ඛාපදවණ්ණනා) මගධනාළි නාම

අඩ්ඪදතර පලං ගණ්හාති. ඔදනන්ති එත්ථ  බ්බප්පකාර ම්පන්නං
අව ් ාවිදතොදනං ගදහතබ්බං. ාදන ්  චතුත්ථභාගප්පමාණං නාතිඝනං
නාතිතනුකං හත්ථහාරියමුග්ගසූපඤ්ච ආදලොප ් ආදලොප ්  අනුරූපං යාව
චරිමකාදලොපප්පදහොනකං මච්ඡමං ාදිබයඤ්ජනඤ්ච දයො පත්දතො ගණ්හාති, 
ද ො උක්කට්දඨො නාමාති අත්දථො.  ප්පිදතලතක්කර කඤ්ජිකාදීනි පන 
ගණනූපගානිනදහොන්ති, තානිහිාදනගතිකාදනවදහොන්ති, දනවහාදපතුං, 
න වඩ්දඪතුං  ක්දකොන්ති. එවදමතං  බ්බං පක්ඛිත්තං  දච පත්ත ් 
දහට්ඨිමරාජි මංතිට්ඨති, සුත්දතනවාහීදරනවාඡින්දන්ත ් සුත්ත ් වා

හීර ් වාදහට්ඨිමන්තං ඵු ති, අයං උක්ෙට්කඨො නාමපත්දතො. දචතංරාජිං 

අතික්කමිත්වාථූපීකතංතිට්ඨති, අයං උක්ෙට්කඨොමකෙො නාම පත්දතො. දච

තං රාජිංන ම්පාපුණාති, අන්දතොගතදමවදහොති, අයං උක්ෙට්ඨුක්ෙට්කඨො 
නාමපත්දතො. 
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62. ‘‘මජ්ඣිදමො නාම පත්දතො නාළිදකොදනං ගණ්හාතී’’ති වුත්තත්තා 

‘‘මජ්ඣිකමො ත ්සුපඩ්කඪොවා’’තිවුත්තං.එත්ථාපිවුත්තප්පකාදරනමජ්ඣිදමො 
මජ්ඣිදමොමදකො මජ්ඣිමුක්කට්දඨොති පත්තත්තිකං දවදිතබ්බං. ‘‘ාමදකො
නාම පත්දතො පත්දථොදනං ගණ්හාතී’’ති (පාරා. 602) වචනදතො 

‘‘තකතොපඩ්කඪො’’ති වුත්තං.මගධනාළියාඋපඩ්ඪනාළිදකොදනඤ්චතදූපියංසූපං

බයඤ්ජනඤ්ච ගණ්හාති, ද ො ඔමකෙො නාම. රධාපි ාමදකො ාමදකොමදකො 
ාමකුක්කට්දඨොති පත්තත්තිකං දවදිතබ්බං. රදමසු පන නවසු පත්දතසු 
උක්කට්ඨුක්කට්දඨොචාමදකොමදකොචඅපත්දතො.එදතසුඅධිට්ඨාතබ්බකිච්චං
නත්ථි, ද  ා  ත්තපත්තාඅධිට්ඨාතබ්බා, විකප්දපතබ්බාචාතිඅත්දථො. 

63. අකකරෙපත්කතොති (පාරා.601) අනධිට්ඨිදතොඅවිකප්පිදතො.  කෙොති

  න්තදකො. ෙප්කපොතිකප්පිදයො. අයදමදවත්ථ ඞ්දඛදපො– දයොපත්දතො
කාකණිකමත්ත ් ාපි මූල ්  දාතබ්බ ්  නත්ථිතාය  දකො. අදයොපත්දතො
පඤ්චහි පාදකහි මත්තිකාපත්දතො ද්වීහි පාදකහි පක්කත්තා කප්දපො. ද ො
ද ාහපරමංකාලංඅනධිට්ඨිදතොඅවිකප්පිදතොධාදරදයයොති. 

64. අච්කඡදාදදයො චීවදර වුත්තප්පදභදාදයව. ඡිද්කදනාති (පාරා. අට්ඨ.
2.608; කඞ්ඛා. අට්ඨ. පත්තසික්ඛාපදවණ්ණනා) එත්ථ ය ්  පත්ත ් 
මුඛවට්ටිදතො දහට්ඨා ද්වඞ්ුණලප්පදදද  දයන ඡිද්දදන කඞ්ුණසිත්ථං
නික්ඛමති, තත්තදකන ඡිද්දදන භිජ්ජති. ත ්මිං පන අයචුණ්ණාදීහි
පටිපාකතිදක කදත ද ාහබ්භන්තදර පුන අධිට්ඨාතබ්බං. 

පත්තාධිට්ඨානමුජ්ඣතීතිපත්දතො අධිට්ඨානංඋජ්ඣති. 

65. රදානි පරිහරණවිධිං ද ්ද තුං ‘‘පත්තං න පටි ාකමය්ය 

ක ොදෙ’’න්තිආදි ආරද්ධං. ද ොදකං (චූෙව. 254) පත්තං න පටි ාදමයය, 

ආතදප ච ද ොදකං පත්තං න ාතදපති අධිප්පාදයො. න නිදකහති නිරුදකං 

කත්වාපි අතිකාලං න නිදදහති අධිප්පාදයො. භුමයාති භූමියං. න ඨකපති
තට්ටිකාචම්මඛණ්ඩාදීසුදයනදකනචිඅනත්ථතාය පංසු ක්ඛරමි ් ායභූමියා

නඨදපයයාතිඅත්දථො. කනොච ලග්ගකයතිඑත්ථපිනාගදන්තාදීසු(චූෙව.254) 
යත්ථකත්ථචිලග්ගන්ත ්  දුක්කටදමව. 

66. මිඩ්ඪන්කතති (චූෙව. 254; චූෙව. අට්ඨ.254) මිඩ්ඪපරියන්දත. දච
පන පරිවත්දතත්වා තත්දථව පතිට්ඨාති, එවරූපාය විත්ථිණ්ණාය මිඩ්ඪයා

අබ්භන්තරපරිච්දඡදද ඨදපතුං වට්ටති, න පරියන්දත. පරිභණ්ඩන්කතති

බාහිරප ්ද  කතාය තනුකමිඩ්ඪයා අන්දතති අත්දථො. අඞ්කෙ වාති (චූෙව.
254) ද්වින්නං ඌරූනං මජ්දඣ. එත්ථ පන අං බද්ධදක අං කූදට

ලග්දගත්වා අඞ්දක ඨදපතුං වට්ටති, න රතරථා. ආතපත්තකෙති ඡත්දත.
එත්ථභත්තපූදරොපිඅං කූදට ලග්ගිතපත්දතොපිඨදපතුංනවට්ටති. 
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67. උච්ඡිට්කඨොදෙං (චූෙව. 255; චූෙව. අට්ඨ. 255) නාම 
මුඛවික්ඛාලදනොදකං, තං පත්දත නිට්ඨුභිත්වා පත්දතන න නීහදරයයාති

අත්දථො. චලකඤ්ච අට්ඨිකඤ්ච චලෙට්ඨිෙං. එදතසු යං කිඤ්චි පත්දතන 
නීහරන්ත ් දුක්කටං.පත්තංපටිග්ගහංකත්වාහත්ථංදධොවිතුම්පිනලභති. 
හත්ථදධොවිතවත්ථදධොවිතඋදකම්පි පත්දත ආකිරිත්වා නීහරිතුං න වට්ටති. 
අනුච්ඡිට්ඨපත්තං උච්ඡිට්ඨහත්දථන ගදහතුම්පි න වට්ටති. හත්ථං පන බහි 
දධොවිත්වා ගදහතුං වට්ටති. මච්ඡමං ඵලාඵලාදීනි ඛාදන්දතො යං මුදඛන
ලුඤ්චිත්වා ලුඤ්චිත්වාඛාදති, තංවාදත ංඅට්ඨිආදිකං වාමුඛදතොනීහටං පුන
අඛාදිතුකාදමො ඡඩ්දඩතුකාදමො පත්දත ඨදපතුං න ලභති.
සිඞ්ගිදවරනාළිදකරඛණ්ඩාදීනි ඛාදන්දතහි ඩංසිත්වා ඩංසිත්වා පුන ඨදපතුං
ලභති.‘‘නභික්ඛදවපත්තහත්දථනකවාටං පණාදමතබ්බං, දයොපණාදමයය, 
ආපත්තිදුක්කට ් ා’’ති(චූෙව.255) වුත්තත්තාදයන දකනචි රීරාවයදවන
පත්තංගදහත්වාඨිදතොදයනදකනචි රීරාවයදවනකවාටංපණාදමතුංන 

ලභති, ත ්මා ‘‘පත්තහත්කථොවා’’ති වුත්තං. අං කූදට ලග්ගිත්වා ඨිත ් 
වට්ටති. 

68. භූමිආධාරකෙති එත්ථ දන්තවල්ලිදවත්තවාකාදීහි කදත

වලයාධාරදක. දාරුදණ්ඩාධාකරතිඑකදාරුනාකතආධාරදක ච බහූහිදණ්දඩහි
කතආධාරදක චාති අත්දථො. තිදණ්දඩ න වට්ටති. එදතසු පන සු ජ්ජිදතසු 
එකං පත්තං ඨදපත්වාව ත ්සුපරි එකං ඨදපතුං වට්ටති, තදයො පන න

වට්ටන්ති. එෙං නික්කුජ්ජිත්වාව භූමියන්ති එත්ථ භූමියං කට ාරකාදීසු 
අඤ්ඤතරං පත්ථරිත්වා ත ්සුපරි නික්කුජ්ජිත්වා වා උක්කුජ්ජිත්වා වා එකං 
ඨදපයය, ද්දවඨදපතුංනවට්ටතීතිඅධිප්පාදයො.ද්දවපනඨදපන්දතනඋපරි
ඨපිතපත්තං එදකනප ්ද නභූමියංඵු ාදපත්වාඨදපතුංවට්ටතීතිවදන්ති. 

69-70. රදානි අකප්පියපත්දත ද ්ද තුං ‘‘දාරුරූපියක ොවණ්ණා’’තිආදි 

ආරද්ධං. තත්ථ මණිකවළුරියාමයාති (චූෙව. 252; චූෙව. අට්ඨ. 252) මණීති
රන්දනීලකබරකතාදි.  දච ගහට්ඨා භත්තග්දග සුවණ්ණරූපියතට්ටකාදීසු
සූපබයඤ්ජනං කත්වා උපනාදමන්ති, ආමසිතුම්පි න වට්ටති. ඝටිකටාහජා

(චූෙව.255; චූෙව. අට්ඨ.255) චතුම්බකටාහජාච ඝටිතුම්බෙටාහජා. එත්ථ 

තුම්බෙටාහජානාම අලාබු.පත්තවිනිච්ඡදයො. 

පත්තනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ථාලෙනිද්කද වණ්ණනා 

71-2. රදානි ථාලදකසුකප්පියාකප්පියවිධිංද ්ද තුං ‘‘ථාලොචා’’තිපදං 

උද්ධටං. තත්ථ අෙප්පාති දාරුමයාදදයො ථාලකා අකප්පියාති අත්දථො.
ඵලිකථාලකාදදයො (චූෙව. අට්ඨ. 252) ගිහි න්තකා වා  ඞ්ඝ න්තකා වා
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කප්පියා. ඝටිතුම්බෙටාහජා (චූෙව. 255) තාවකාලිකා, තාසු භුඤ්ජිත්වා
ඡඩ්දඩතබ්බා, නපරිහරිතබ්බාතිඅධිප්පාදයො. ථාලකවිනිච්ඡදයො. 

ථාලකනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. පවාරණානිද්කද වණ්ණනා 

73. රදානි පවාරණාවිධිං ද ්ද තුං ‘‘පවාරණා’’ති (පාචි. 238-239; පාචි.
අට්ඨ. 238-239; කඞ්ඛා. අට්ඨ. පඨමපවාරණාසික්ඛාපදවණ්ණනා) පදං

උද්ධටං. තත්ථ ඉරියාපකථනාති ඨානගමන යනනි ජ්ජානං අඤ්ඤතදරන
රරියාපදථනාති අත්දථො. තදතො රරියාපථදතො අඤ්දඤන රරියාපදථන
අනතිරිත්තකං පරිභුඤ්දජයය දච, පාචිත්තියන්ති අත්දථො. 

පාචිත්කනකරිත්තෙන්තිපාචිත්තිඅනතිරිත්තකං. 

74. රදානි දයහි අඞ්දගහි පවාරණා දහොති, තානි අඞ්ගානි ද ්ද තුං 

‘‘අ න’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ අ නන්ති එදතන අවිප්පකතදභොජනතා වුත්තා, 

භුඤ්ජමාදනො ච ද ො පුග්ගදලො දහොතීති අත්දථො. කභොජනඤ්කචවාති යං
භුඤ්ජන්දතොපවාදරති, තංාදදනොකුම්මාද ො ත්තු මච්දඡොමං න්තිරදමසු

අඤ්ඤතරංදහොතීතිඅත්දථො. අභිහාකරොති දායදකොත ් තංභත්තංකාදයන

අභිහරතීති අත්දථො, වාචාභිහාදරො පන න ගදහතබ්දබො.  මීපතාති දායදකො
පවාරණප්පදහොනකදභොජනං ගදහත්වා අඩ්ඪදතයයහත්ථප්පමාදණ ාකාද 

දහොතීතිඅත්දථො. ොයවාචාපටික්කඛකපොතිහත්ථපාද ඨිදතනඅභිහටංභික්ඛං
කාදයන වා වාචාය වා පටික්ඛිදපයයාති අත්දථො. එත්ථ පන  දච භික්ඛු
නිසින්දනො දහොති, ආනි ද ්  පාරිමන්තදතො පට්ඨාය,  දච ඨිදතො, 
පණ්හිඅන්තදතොපට්ඨාය,  දචනිපන්දනො, දයනප ්ද නනිපන්දනො, ත ් 
පාරිමන්තදතො පට්ඨාය දායක ් ාපි තථාවිධ ්  ඨදපත්වා ප ාරිතහත්ථං යං

ත ් ආ න්නතරංඅඞ්ගං, ත ් වද නපරිච්දඡදදොකාතබ්දබො. පඤ්චඅඞ්ගා

පවාරණාති ‘‘අ නං පඤ්ඤායති, දභොජනං පඤ්ඤායති, හත්ථපාද  ඨිදතො

අභිහරති, පටික්දඛදපො පඤ්ඤායතී’’ති(පාචි.239; පරි.428) පාළියං වුත්දතහි
රදමහි පඤ්චහිඅඞ්දගහිපවාරණාදහොතීතිඅත්දථො. 

75. රදානි එදතසු පඤ්චසු දභොජනං ද ්ද තුං ‘‘ඔදකනො’’තිආදි වුත්තං.

රදානි ාදනාදදයො රදමහි නිබ්බත්තාති ද ්ද තුං ‘‘ ාලී’’තිආදිමාහ. තත්ථ

ද තරත්තකාෙදභදා බ්බාපිකඞ්ුණජාතිදයො ෙඞ්ගූති ගදහතබ්බා.කාෙද තා 

කුද්ර ූවරො. රදම ං ත්තන්නං ධඤ්ඤානංාදදනොචදභොජ්ජයාුණචාදදනො
නාමාතිඅත්දථො. 

76.  ාමාකාදිතිණං (පාචි. අට්ඨ. 238-239) කුද්ර ූදක  ඞ්ගහං ගතන්ති
අත්දථො. වරකදචොරදකො වරදක  ඞ්ගහං ගදතො,  ාලියඤ්දචව නීවාදරො
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 ඞ්ගහංගදතොද තත්තාතිවදන්ති.රදම ංවුත්තප්පකාරානං  ානුදලොමානං
 ත්තන්නංධඤ්ඤානංතණ්ඩුදලගදහත්වා‘‘යාුණංපචි ් ාමා’’තිවා ‘‘භත්තං
පචි ් ාමා’’ති වා යං කිඤ්චි  න්ධාය පචන්ති,  දච උණ්හං වා සීතලං වා 
භුඤ්ජන්තානං දභොජනකාදල ගහිතගහිතට්ඨාදන ාධි පඤ්ඤායති, අයං
ාදදනො නාම, පවාරණං ජදනති. දයොපි පායාද ො වා අම්බිලයාුණ වා
උද්ධනදතො ාතාරිතමත්තා අබ්භුණ්හා ආවිජ්ඣිත්වා පිවිතුං  ක්කා, 
ගහිදතොකාද පි ාධිං න ද ්ද ති, අයං පවාරණං න ජදනති. උසුමාය පන
විගතාය ඝනභාවං ගච්ඡති, ාධි පඤ්ඤායති, පුන පවාරණං ජදනති, පුබ්දබ 
තනුකභාදවොනරක්ඛති.භත්දතපනඋදකකඤ්ජිකඛීරාදීනිආකිරිත්වා‘‘යාුණං
ගණ්හථා’’ති වදන්ති, කිඤ්චාපි තනුකා දහොති, පවාරණං ජදනතිදයවත ්මිං
යාුණයානත්ථිභාවදතො. දච පනපක්කුථිදතසුඋදකාදීසුපක්ඛිපිත්වාපචිත්වා
දදන්ති, යාුණ ඞ්ගහදමව ගච්ඡති. 

77. භට්ඨධඤ්ඤමකයොති  ත්තවිධානිපි ධඤ්ඤානි ගදහත්වා
ඛරපාකභජ්ජිතානං දත ං තණ්ඩුදල දකොට්දටත්වා කතචුණ්ණකුණ්ඩකානි 

 ත්තු නාම.  මපාකභජ්ජිතානං පන ආතපසුක්ඛානං වා තණ්ඩුලානං 

චුණ්ණකුණ්ඩකානි ත්තු ඞ්ඛයංනගච්ඡන්ති. යව ම්භකවොතිඅඤ්දඤහිපන

මුග්ගාදීහිකතකුම්මාක ො නපවාදරතීතිඅධිප්පාදයො. උදෙ ම්භකවොතිරමිනා
කක්කටකසිප්පික ම්බුකාදදයොපි  ඞ්ගහං ගච්ඡන්ති.  දච යාුණපානකාදල
එක ්මිං භාජදන ඨදපත්වා මච්ඡමං ං වා ඛාදන්ති, දත දච අඛාදන්දතො
අඤ්ඤං පවාරණප්පදහොනකංපටික්ඛිපති, නපවාදරති.ඛාදිදතපි දචමුදඛ 
අවසිට්ඨං නත්ථි, තදා පටික්ඛිපන්දතොපි න පවාදරතිදයව.  දච පත්දත
අවසිට්ඨං අත්ථි, මුදඛ නත්ථි, තඤ්දච අඛාදිතුකාදමො දහොති, අඤ්ඤත්ථ වා
ගන්ත්වාඛාදිතුකාදමො, ත ්මිංඛදණපටික්ඛිපන්දතොපින පවාදරතිදයව. 

78. කභොජනන්ති (පාචි. අට්ඨ. 238-239) පඤ්චසු දභොජදනසු යං කිඤ්චි 

දභොජනං.කප්පියංවාඅකප්පියංවාභුඤ්ජන්දතොති ම්බන්දධො. නික ධයන්ති
කාදයනාභිහටං අඞ්ුණලිචලනාදිනා වා භමුකවිකාදරන වා කුද්ධභාදවන
ාදලොදකනවාපටික්ඛිපන්දතොකාදයනවා ‘‘අල’’න්තිවා‘‘නගණ්හාමී’’ති
වා ‘‘මා ආකිරා’’ති වා ‘‘අපගච්ඡා’’ති වා ආදිනා නදයන පටික්ඛිපන්දතො

වාචාය වා නිද ධයන්දතොති අත්දථො. ෙප්පන්ති කප්පියදභොජනදමව 
පටික්ඛිපන්දතොද ොපවාදරති, අකප්පියමං ංවාදභොජනංවාපටික්ඛිපන්දතො
න පවාදරති. ක ්මා? ත ්  පටික්ඛිපිතබ්බට්ඨාදන ඨිතත්තා.  දච
කප්පියදභොජනං භුඤ්ජමාදනො අකප්පියං පටික්ඛිපති, න පවාදරති. ක ්මා? 

ත ් පටික්ඛිපිතබ්බදතො.රදානි මි ් කනයංද ්ද තුං ‘‘තන්නාකමනා’’තිආදි
වුත්තං. තත්රායං පිණ්ඩත්දථො– තන්නාදමනවාරමන්තිවා අභිහටං කප්පියං
නිද ධයංපවාදරයයාති.කිංවුත්තංදහොති? දයොපන මච්ඡමං මි ් ං(කඞ්ඛා.
අට්ඨ. පඨමපවාරණාසික්ඛාපදවණ්ණනා; පාචි. අට්ඨ. 238-239) යාුණං



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-පුරාණටීකා 
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බයඤ්ජනං වා ආහරිත්වා ‘‘මච්ඡං ගණ්හථ, මං ං ගණ්හථා’’ති වදති, තං 
පටික්ඛිපදතො පවාරණා දහොති.  දච ‘‘යාුණං ගණ්හථ, ර බයඤ්ජනං
ගණ්හථා’’ති වදති, තං පටික්ඛිපදතො පවාරණා න දහොති. ක ්මා? ත ් ාපි
අත්ථිතාය. දච‘‘රමංගණ්හථා’’ති  වත්ථුකංකත්වාදදති, තංපටික්ඛිපදතො
පවාරණා දහොති. භත්තමි ් දකපි එද ව නදයො.  දච අඤ්ඤ ්  අභිහටං
පටික්ඛිපති, පවාරණානත්ථිදයව. 

79-80. රදානි පවාරණං අජදනන්දත ද ්ද තුං ‘‘ලාජා’’තිආදි වුත්තං.

එත්ථ ලාජා තං ත්තුභත්තානීති (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
පඨමපවාරණාසික්ඛාපදවණ්ණනා) ලාජා ච ලාදජහි කත ත්තුභත්තානි චාති

අත්දථො. මච්ඡමං පූදවසු පන පවාරණා දහොති, ත ්මා ‘‘සුද්ධඛජ්ජකෙො’’ති 

වුත්තං. භට්ඨපිට්ඨන්ති පුබ්දබ ආමකං පච්ඡා භජ්ජිතබ්බන්ති වුත්තං දහොති.

දවළුආදීනං වුත්තාවද  ානං භත්තන්ති  ම්බන්දධො. ර යාු රක ො 

පක්කයාුණ.මං ාදීහිඅමි ්සිතා සුද්ධයාු. පුථුකාමයංපනයංකිඤ්චිපවාරණං
නජදනති. 

81. වුට්ඨායාති (පාචි. අට්ඨ. 238-239) ආ නා උට්ඨාය අතිරිත්තං න 
කාතබ්බන්ති  ම්බන්දධො. දචපවාදරත්වාආ නානවුට්ඨාති භික්ඛු, ත ් ාපි

අතිරිත්තං කාතුං ලභති. අභුත්කතන ච කභොජනන්ති දයන පඤ්චන්නං
දභොජනානං අඤ්ඤතරං දභොජනං අන්තමද ො කු ග්දගනාපි න භුත්තං, 
දතනාපිඅතිරිත්තංනකාතබ්බන්තිඅත්දථො.දයනපනඅරුුගග්ගදමපිභුත්තං 
දහොති, ද ො දච අපවාරිදතො ආ නා වුට්ඨිදතොපි මජ්ඣන්හික මදයපි පුන

කිඤ්චිඅභුත්වාපි කාතුංලභති. කයනයංවා පුකරෙතන්තිදයනයංවාපුබ්දබ
කතං, දතන තම්පි පච්ඡා න කාතබ්බං. අඤ්දඤන පන තං කාතුං වට්ටතීති
වදන්ති. 

82. යං ඵලං වා කන්දමූලං වා පඤ්චහි  මණකප්දපහි කතකප්පියං
අඤ්ඤම්පි කප්පියදභොජනං වා කප්පියමං ං වා, රදං කප්පියං නාම, 
වුත්තප්පකාරවිපරීතංඅකප්පියංනාම, ත ්මිං අතිරිත්තකරණංනරුහති, යඤ්ච

පටිග්ගදහත්වා න ගහිතං, ත ්මිම්පි න රුහති, දතන වුත්තං ‘‘ෙප්පියං

ගහිතඤ්කචවා’’ති. උච්චාරිතන්ති කප්පියං කාදරතුං ආගදතන භික්ඛුනා
ඊ කම්පි උක්ඛිත්තං වා අපනමිතං වාති අත්දථො. හත්ථපා දතො බහි ඨිතං

කාතුං න වට්ටති, දතන වුත්තං ‘‘හත්ථපා ග’’න්ති. අකරිත්තං 

ෙකරොන්කතවන්ති අතිරිත්තං කදරොන්දතො ‘‘අලකමතං  බ්බ’’න්ති වචීදභදං

කත්වා එවංභා තූතිඅත්දථො. ‘‘අලදමතං  බ්බ’’න්තිතික්ඛත්තුංවත්තබ්බං, 
අයංකිරආචිණ්දණො.විනයධරාකිරපන ‘‘ කිංඑව වත්තබ්බ’’න්තිවදන්ති. 

අලකමතං බ්බන්තිරදම්පිදවො අධිකං, රදතොඅඤ්ඤංනලච්ඡසීතිඅත්දථො. 
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83. අනුප ම්පන්නහත්ථගන්ති කප්පියං කදරොන්දතන පන 
අනුප ම්පන්න ්  හත්දථ ඨිතංදයව න කාතබ්බං, තං පන අඤ්දඤන
භික්ඛුනා පටිග්ගහාදපත්වා ත ්  හත්දථ ඨිතං අතිරිත්තං කත්වා
අනුප ම්පන්න ්  දාතුං වට්ටති. අත්තනා ආගන්ත්වා අඤ්ඤ ්  හත්දථ ච 

කප යිත්වාපි ොකරතුංලබ්භකතතිඅත්දථො. තං පනඅතිරිත්තකාරකං ඨදපත්වා

අඤ්දඤො  බ්කබො පවාරිදතොපිඅප්පවාරිදතොපි භුඤ්ජිතුං ලභතීතිඅත්දථො. දච
පවාරිදතො පරිභුඤ්ජති, යථා අකදතන මි ් ං න දහොති, තථා මුඛඤ්ච
හත්ථඤ්ච සුද්ධං කත්වා භුඤ්ජිතබ්බං. ගිලාන ්  භුත්තාවද  ම්පි ත ් 
‘‘අජ්ජවා ්දවවාඛාදි ් තී’’තිආහටම්පිඅනතිරිත්තකතං භුඤ්ජිතුංවට්ටතීති.
පවාරණාවිනිච්ඡදයො. 

පවාරණානිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ොලිෙනිද්කද වණ්ණනා 

84. රදානි දය දත චත්තාදරො කාලිකා මුනිනා වුත්තා ‘‘යාවකාලිකං

යාමකාලිකං ත්තාහකාලිකංයාවජීවික’’න්ති, දතද ්ද තුං ‘‘ොලිොචා’’ති
පදං උද්ධටං. තත්ථ (පාචි. 254-256; පාචි. අට්ඨ. 253-256) කතදම දත

කාලිකාති දච, දත ද ්ද තුං ‘‘යාවොලිෙ’’න්තිආදිමාහ. දතසු

අරුුගග්ගමනදතො යාව ඨිතමජ්ඣන්හිකා භුඤ්ජිතබ්බදතො යාවොලිෙං. 
අරුුගග්ගමනදතො යාව යාමාව ානා පිපා ාය  ති පිපා ච්දඡදනත්ථං

පාතබ්බදතො යාදමො කාදලො අ ් ාති යාමොලිෙං. දතන උප දමතබ්දබ

ආබාදධ තියාව ත්තාහා පරිභුඤ්ජිතබ්බදතො  ත්තාහොලිෙං. ආබාදධ ති

යාවජීවං පරිහරිත්වාභුඤ්ජිතබ්බදතො යාවජීවිෙං. 

85. දතසු යාවකාලිකං ද ්ද තුං ‘‘පිට්ඨං මූලං ඵලං ඛජ්ජ’’න්තිආදිමාහ.

එත්ථ (පාචි.248-250; පාචි.අට්ඨ.248-249) පිට්ඨඛාදනීයං නාම ත්තන්නං
තාව ධඤ්ඤානං ධඤ්ඤානුදලොමානං අපරණ්ණානඤ්ච පිට්ඨං පන පිට්ඨං
ලබුජපිට්ඨං අම්බාටකපිට්ඨං  ාලපිට්ඨං දධොතකතාලපිට්ඨං
ඛීරවල්ලිපිට්ඨඤ්චාති එවමාදීනි දතසු දතසු ජනපදදසු පකතිආහාරවද න 
මනු ් ානං ඛාදනීයත්ථඤ්ච දභොජනීයත්ථඤ්ච ඵරණකානි පිට්ඨානි

යාවකාලිකානි. රමිනාව ලක්ඛදණන මූලඛාදනීයාදීසුපි යාවකාලිකලක්ඛණං

දවදිතබ්බං, අතිවිත්ථාරභදයන ංඛිත්තං. කගොරක ො නාමඛීරදධිතක්කරද ො. 

ධඤ්ඤකභොජනන්ති ානුදලොමානි ත්තධඤ්ඤානිච පඤ්චවිධදභොජනඤ්චාති

අත්දථො. යාුසූපප්පභුතකයොති එත්ථ පභුති- ද්දදන කන්දඛාදනීයං
මුොලඛාදනීයං මත්ථකඛාදනීයං ඛන්ධඛාදනීයං තචඛාදනීයං පත්තඛාදනීයං
පුප්ඵඛාදනීයං අට්ඨිඛාදනීයං නියයා ඛාදනීයන්ති රමානි  ඞ්ගහිතානීති 
දවදිතබ්බානි. 
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තත්රිදං මුඛමත්තනිද ් නං – භි  ඞ්ඛාදතො පදුමපුණ්ඩරීකකන්දදො
පිණ්ඩාලුම ාලුකආදදයොවල්ලිකන්දදොආලුවකන්දදොතාලකන්දදොති එවමාදි 

ෙන්දඛාදනීයං. පදුමමුොලාදදයො මුොලඛාදනීයං. 
තාලහින්තාලකුන්තාලදකතකනාළිදකරපූගරුක්ඛඛජ්ජූරීආදීනංකළීර ඞ්ඛාතා

මත්ථකා මත්ථෙඛාදනීයං. උච්ඡුඛන්දධො 
නීලුප්පලරත්තුප්පලකුමුදද ොගන්ධිකානං පුප්ඵදණ්ඩකානීති එවමාදි 

ඛන්ධඛාදනීයං. තචඛාදනීයං උච්ඡුතදචො එව එදකො යාවකාලිදකො, ද ොපි
 රද ො. මූලකං ඛාරදකො චච්චු තම්බුදකො තණ්ඩුදලයයදකොති එවමාදි 

පත්තඛාදනීයං. මූලකපුප්ඵං ඛාරකපුප්ඵං චච්චුපුප්ඵං තම්බුකපුප්ඵන්ති එවමාදි 

පුප්ඵඛාදනීයං, අද ොකපුප්ඵංපනයාවජීවිකං.ලබුජපන ට්ඨිආදි අට්ඨිඛාදනීයං.

නියයා ඛාදනීකය යාවකාලිකං නත්ථි. එදත වුත්තප්පකාරා යාවකාලිකා
දහොන්තීතිඅත්දථො. 

86. රදානි ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, අට්ඨ පානානි අම්බපානං ජම්බුපානං
දචොචපානං දමොචපානං මමකපානං මුද්දිකපානං  ාලූකපානං
ඵාරු කපාන’’න්ති (මහාව.300) එවංවුත්තං අට්ඨවිධංපානකංයාමකාලිකං

නාමාතිද ්ද තුං ‘‘මධූ’’තිආදිමාහ.තත්ථ(මහාව.අට්ඨ.300) මමජංමුද්දිකජං 
 ාලූකජං දචොචජං දමොචජං අම්බුජං ජම්බුජඤ්චාති එවමත්දථො ගදහතබ්දබො.

එත්ථ මධුජං නාම මමකානං ජාතිරද නකතං, තං පන උදක ම්භින්නදමව

වට්ටති, සුද්ධං න වට්ටති. මුද්දිෙපානං නාම මුද්දිකා උදදක මද්දිත්වා

පරි ් ාදවත්වා ගහිතං.  ාලූෙපානං නාම රත්තුප්පලනීලුප්පලාදීනං
කිඤ්ජක්ඛදරහි කතං. ද  ානි පාකටාදනව. එත්ථ පන  දච  යං එතානි
යාවකාලිකවත්ථූනි පටිග්ගදහත්වා උදදක මද්දිත්වා ආතදප ආදිච්චපාදකන 
පචිත්වා පරි ් ාදවත්වා පානකංකදරොති, තං පුදරභත්තදමවකප්පති.  දච 
අනුප ම්පන්දනන කතං ලභති, තදහුපුදරභත්තං  ාමි ම්පි වට්ටති, 
පච්ඡාභත්තං නිරාමි පරිදභොදගන යාව අරුුගග්ගමනා වට්ටති. රමානි අට්ඨ
පානානි සීතානිපිආදිච්චපාකානිපි වට්ටන්ති, අග්ගිපාකානි පනන වට්ටන්ති, 

ත ්මා ‘‘නග්ගි න්තත්ත’’න්තිවුත්තං. 

87. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව,  බ්බංඵලර ංඨදපත්වාධඤ්ඤඵලර ’’න්ති
(මහාව. 300) වුත්තත්තා ධඤ්ඤඵලරද ො පන න වට්ටති, දතන වුත්තං 

‘‘ ානුකලොමානි ධඤ්ඤානි ඨකපත්වා’’ති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව,  බ්බං
පුප්ඵර ං ඨදපත්වා මමකපුප්ඵර ’’න්ති වුත්තත්තා මමකපුප්ඵරද ො
ආදිච්චපාදකොවාදහොතුඅග්ගිපාදකොවා, පච්ඡාභත්තංනවට්ටති, දතනවුත්තං 

‘‘මධුෙපුප්ඵමඤ්ඤත්රා’’ති. 

88. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව,  බ්බං පත්තර ං ඨදපත්වා ඩාකර ’’න්ති
වුත්තත්තාඋදදකනපක්කානම්පි යාවකාලිකපත්තානංරද ොපුදරභත්තදමව
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වට්ටති, සීදතොදදකනමද්දිතානංරද ොයාමකාලිකං. දතනවුත්තං ‘‘ඨකපත්වා

පක්ෙඩාෙජ’’න්ති. යාවජීවිකපණ්ණ ්  උදදකන පක්ක ්  රද ො
යාවජීවිදකොදහොති. 

89. රදානි  ත්තාහකාලිදක ද ්ද තුං ‘‘ ප්පී’’තිආදිමාහ. එත්ථ (මහාව.
260) පන– 

‘‘ ප්පිදනොනීතදතලානි, මමඵාණිතදමවච; 
 ත්තාහකාලිකා ප්පි, දය ංමං මවාරිත’’න්ති.– 

පාදඨොගදහතබ්දබො.එවංපනගහිදතව ාදතලග්ගහදණනගහිතාවදහොති 
‘‘දතලං නාම තිලදතලං  ා පදතලං මමකදතලං එරණ්ඩදතලං

ව ාදතල’’න්ති(පාරා.623; පාචි. 260) එවං පාළියං විත්ථාරිතත්තා.එවංපන
අග්ගදහත්වා ව ා ච ‘‘මමඵාණිත’’න්ති පාදඨ ගහිදත යාවකාලිකභූතා ව ා
 ත්තාහකාලිකාති ආපජ්දජයය, ‘‘යානි දඛො පන තානි ගිලානානං භික්ඛූනං
පටි ායනීයානි දභ ජ්ජානි, ද යයථිදං –  ප්පි නවනීතං දතලං මම
ඵාණිත’’න්ති (පාරා. 622) එවං පඤ්දචවභගවතා ත්තාහකාලිකදභ ජ්ජානි
අනුඤ්ඤාතානි, තදතොඋත්තරිඡට්ඨ ්   ත්තාහකාලිකදභ ජ්ජ ් අත්ථිතාපි

ආපජ්ජති, කභ ජ්ජක්ඛන්ධකෙපි භගවතා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ව ානි 
දභ ජ්ජානි අච්ඡව ං මච්ඡව ං සුසුකාව ං සූකරව ං ගද්රභව ං කාදල
පටිග්ගහිතං කාදල නිප්පක්කං කාදල  ං ට්ඨං දතලපරිදභොදගන
පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති (මහාව. 262) එවං  ත්තාහකාලිකවද න ව ං
අනනුජානිත්වා තදතො නිබ්බත්තදතලදමව අනුඤ්ඤාතං, ත ්මා 
‘‘මමඵාණිතදමවචා’’තිපාදඨ අග්ගහිදත පාළියා අට්ඨකථාය ච විරුජ්ඣති.
දථදරනපන උත්තරවිහාරවාසීනංඛුද්දසික්ඛායආගතනදයනවුත්තං.දත ං
පන– 

‘‘ ප්පිනවනීතංදතලං, මමඵාණිතපඤ්චමං; 
අච්ඡමච්ඡව ාදිච, දහොන්ති ත්තාහකාලිකා’’ති.– 

එවමාගතං. අම්හාකං පන විසුං  ත්තාහකාලිදක ආගතට්ඨානං නත්ථීති 
වදන්ති, උපපරික්ඛිතබ්බං. 

රදානි දතසු  ප්පිං ද ්ද තුං ‘‘කය ං මං පවාරිත’’න්ති වුත්තං.
‘‘ ප්පිනාමදගො ප්පිවාඅජිකා ප්පිවාමහිං   ප්පිවා.දය ංමං ංකප්පති, 
දත ං ප්පි, නවනීතංනාමදත ංදයවනවනීත’’න්ති (පාරා.623; පාචි.260) 

පාළියං වුත්තත්තා නවනීතං පන ගහිතන්ති න විත්ථාරිතං,  ප්පි පන
පුදරභත්තං පටිග්ගහිතං තදහු පුදරභත්තං  ාමි ම්පිනිරාමි ම්පි වට්ටති.
පච්ඡාභත්තදතො පට්ඨාය  ත්තාහං නිරාමි ං පරිභුඤ්ජිතබ්බං.
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 ත්තාහාතික්කදම  දච එකභාජදනඨපිතං, එකං නි ් ග්ගියං.  දචබහූසු, 
වත්ථුගණනාය නි ් ග්ගියපාචිත්තියානි. පච්ඡාභත්තං පටිග්ගහිතං  ත්තාහං
නිරාමි දමවවට්ටති. ප්පිතාදපන්ත ්  ාමංපාදකොනදහොති, ‘‘නවනීතං
පනතාදපන්ත ් හි ාමංපාදකොනදහොති,  ාමංපක්දකනපන දතන ද්ධිං
ආමි ං න වට්ටතී’’ති ච ‘‘ දච අනුප ම්පන්දනො පුදරභත්තං
පටිග්ගහිතනවනීදතන ප්පිංකත්වාදදති, පුදරභත්තං ාමි ං වට්ටති. දච 

 යංකදරොති,  ත්තාහංනිරාමි දමවවට්ටතී’’තිච  මන්තපා ාදිොයං (පාරා.
අට්ඨ. 2.622) නවනීතම්හිදයව  ාමංපාකතා වුත්තා, න  ප්පිම්හි. යං පන 

ෙඞ්ඛාවිතරණියං වුත්තං ‘‘නිබ්බත්තිත ප්පිවානවනීතංවාපචිතුංවට්ටතී’’ති, 
‘‘තංපනතදහු පුදරභත්තම්පි ාමි ංපරිභුඤ්ජිතුංනවට්ටතී’’ති(කඞ්ඛා.අට්ඨ. 
දභ ජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා) ච, තත්ථ යාවකාලිකවත්ථුනා අ ම්මි ් ං
සුදධොතං නවනීතං  න්ධාය ‘‘පචිතුං වට්ටතී’’ති වුත්තං.
 යංපචිත ත්තාහකාලිදකන  ද්ධිං යදි ආමි ං භුඤ්ජති, තං ආමි ං
 යංපක්ක ත්තාහකාලිදකන මි ්සිතං අත්තදනො යාවකාලිකභාවං 
 ත්තාහකාලිදකන ගණ්හාදපති, තථා ච  ති යාවකාලිකං අපක්කම්පි
 යංපක්කභාවං උපගච්ඡතීති‘‘ ාමි ංපරිභුඤ්ජිතුංනවට්ටතී’’තිවුත්තං.යථා 
 යංපක්ක ත්තාහකාලිකව ාදතලං  යංභජ්ජිත ා පාදියාවජීවිකවත්ථූනං
දතලඤ්ච  ාමි ං තදහු පුදරභත්තම්පි න වට්ටති, තථා නවනීත ප්පීති
දවදිතබ්බං.වක්ඛතිචආචරිදයො – 

‘‘යාවකාලිකආදීනි,  ං ට්ඨානි හත්තනා.ගාහාපයන්ති  බ්භාව’’න්තිච, 

‘‘දතදහවභික්ඛුනාපක්කං, කප්පදතයාවජීවිකං; 
නිරාමි ඤ්ච ත්තාහං,  ාමිද  ාමපාකතා’’තිච. 

යා පන  මන්තපා ාදිොයං නවනීතම්හි  ාමංපාකතා වුත්තා,  ා
තක්කාදි ම්මි ් ං අදධොතනවනීතං  න්ධාය වුත්තා. ත ්මා විඤ්ඤූනං
 මන්තපා ාදිකාපිකඞ්ඛාවිතරණීපි දමන්ති, තංනවනීතං න්ධාය වුත්තන්ති
ආචරියා වදන්ති. රදදමව යුත්තං. යදි  ප්පිම්හි  ාමංපාකතා දහොති, 
අව ් ංදයව  මන්තපා ාදිකායං වුච්දචයය, තත්ථ පන ‘‘ ප්පි තාව
පුදරභත්තංපටිග්ගහිතං, තදහුපුදරභත්තං ාමි ම්පිනිරාමි ම්පි පරිභුඤ්ජිතුං
වට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.622) හි වුත්තං, න පචනවිධානං.
මනු ්  ප්පිනවනීතානං, අඤ්දඤ ම්පි හත්ථිඅ ් ාදීනං 
අකප්පියමං  ප්පිනවනීතානං  ත්තාහාතික්කදම දුක්කටං. කිං පන තං
පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතීති? ආම වට්ටති. ක ්මා? පටික්දඛපාභාවා ච
 බ්බඅට්ඨකථාසු අනුඤ්ඤාතත්තා ච. ‘‘දය ං මං ං කප්පති, දත ං  ප්පි, 
නවනීත’’න්ති (පාරා. 623) රදං පන නි ් ග්ගියවත්ථුං ද ්ද තුං වුත්තං, න
අඤ්දඤ ංවාරණත්ථාය. 
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90. රදානි දතලං ද ්ද තුං ‘‘කතලං

කලවක රණ්ඩමධු ා ප ම්භව’’න්තිආදිමාහ. එත්ථ තිලාදීහි  ම්භවං
නිබ්බත්තංදතලන්ති ම්බන්දධො.එත්ථ(පාරා.අට්ඨ. 1.100) පනපුදරභත්තං
තිදල පටිග්ගදහත්වා කතදතලං පුදරභත්තං  ාමි ම්පි වට්ටති, 
පච්ඡාභත්තදතො පට්ඨාය  වත්ථුකප්පටිග්ගහිතත්තා අනජ්දඣොහරණීයං.
පච්ඡාභත්තං පටිග්ගදහත්වා කතදතලං අනජ්දඣොහරණීයං, සී මක්ඛනාදීසු
උපදනතබ්බං. එරණ්ඩමමක ා පට්ඨීනිපටිග්ගදහත්වා දචතානිභජ්ජිත්වා
දතලංකදරොති, තදහු පුදරභත්තම්පි  ාමි ංන වට්ටති,  ාමංපාකතා දහොති.
 දචඅභජ්ජිත්වාකදරොති, තදහු පුදරභත්තං ාමි ම්පිවට්ටති, පච්ඡාභත්තදතො
පට්ඨාය නිරාමි දමව වට්ටති, පරිභුඤ්ජිතබ්බවත්ථූනං යාවජීවිකත්තා
 වත්ථුකප්පටිග්ගහදණ දදොද ො නත්ථීති. දතලග්ගහණත්ථාය
එරණ්ඩකට්ඨිආදීනි පටිග්ගදහත්වා  ත්තාහං අතික්කාමයදතො දුක්කටං. තථා
පාළියංඅනාගතානිඅද ්සිතානිදකො ම්බකකුසුම්භාදීනංදතලානි. 

රදානි මමවිකතිං ද ්ද තුං ‘‘ඛුද්දාභමරමධුෙරි-මක්ඛිොහි ෙත’’න්ති

වුත්තං. තත්ථ (පාරා. අට්ඨ. 2.623) ඛුද්දාති ඛුද්දමක්ඛිකා. භමරාති

මහාභමරමක්ඛිකා. දණ්ඩදකසු මමකරා මධුෙරිමක්ඛිො නාම. එතාහි තීහි

මක්ඛිකාහි කතං මම නාමාති අත්දථො. ‘‘මම නාම මක්ඛිකාමධූ’’ති පාළියං 
(පාරා. 623; පාචි. 260) වුත්තත්තා අඤ්දඤහි තුම්බටකාදීහි කතං
 ත්තාහකාලිකංනදහොතීති දවදිතබ්බං. 

රදානිඵාණිතංද ්ද තුං ‘‘ර ාදිඋච්ඡුවිෙක, පක්ොපක්ොචඵාණිත’’න්ති
ආහ. පක්කා ච අපක්කා ච ර ාදිඋච්ඡුවිකති ඵාණිතන්ති අත්දථො.
මමකපුප්ඵඵාණිතං පුදරභත්තං  ාමි ං වට්ටති, පච්ඡාභත්තදතො පට්ඨාය
 ත්තාහං නිරාමි දමව වට්ටති. ත ්   ත්තාහාතික්කදම දුක්කටං. 
චිඤ්චඵාණිතඤ්චඅම්බඵාණිතඤ්චයාවකාලිකදමව. 

91. රදානි එදතසු ව ාදතල ්  ාදි ්  අනුඤ්ඤාතත්තා තං විසුං

උද්ධරිත්වා ද ්ද තුං ‘‘ වත්ථුපක්ො  ාමං වා’’තිආදිමාහ.  ත්තවිධඤ්හි
(පාරා.අට්ඨ.2.623) ාදි ් ංනාමබයාදධොදි ් ංපුග්ගදලොදි ් ං කාදලොදි ් ං
 මදයොදි ් ංදදද ොදි ් ංවද ොදි ් ංදභ ජ්දජොදි ් න්ති. 

තත්ථ ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, අමනු ්සිකාබාදධ ආමකමං ං 

ආමකදලොහිත’’න්ති(මහාව.264) වුත්තං, රදං බයාකධොදි ් ං නාම.එත්ථපන
කාදලපි විකාදලපි කප්පියාකප්පියමං දලොහිතං වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛදව, දරොමන්ථක ්  දරොමන්ථන’’න්ති (චූෙව. 273) එවං අනුඤ්ඤාතං 

පුග්ගකලොදි ් ං නාම.‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, චත්තාරිමහාවිකටානි දාතුංගූථං
මුත්තං ඡාරිකං මත්තික’’න්ති (මහාව. 268) එවං  ප්පදට්ඨකාදල 

අප්පටිග්ගහිතකං අනුඤ්ඤාතං ොකලොදි ් ං නාම. ගණදභොජනාදි 
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 මකයොදි ් ං නාම.ගණඞ්ගූපපාහනානි කදක ොදි ් ං නාම. වක ොදි ් ං නාම 
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ව ානිදභ ජ්ජානී’’ති(මහාව.262) එවං ව ානාදමන
අනුඤ්ඤාතං. තං ඨදපත්වා මනු ් ව ං  බ්දබ ං කප්පියාකප්පියව ානං
දතලං තංතදත්ථිකානං දතලපරිදභොදගන පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. 

කභ ජ්කජොදි ් ං නාම ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, තානි පඤ්ච දභ ජ්ජානී’’ති
(මහාව.261) එවංදභ ජ්ජනාදමනවුත්තානි ප්පිආදීනිපඤ්ච. 

යථාපනඛීරදධිආදීහිපක්කදතලංපච්ඡාභත්තංනවට්ටති, නඑවමිදං. රදං
පන දතලං  වත්ථුකපක්කම්පි වට්ටති, තං ද ්ද තුං ‘‘ වත්ථුපක්කා  ාමං
වා’’ති වුත්තං. ව ං ාදලොදකත්වා ‘‘ වත්ථුපක්කා’’ති වුත්තං.  ාමං පක්කා
වාති අත්දථො. යථා  වත්ථුකප්පටිග්ගහිතත්තා  ාමංපක්කත්තා දධිආදීහි
පක්කදතලං අත්තනා කතං පුදරභත්තම්පි න වට්ටති, න එවමිදං. රදං පන
අත්තනා වත්ථුකපක්කම්පි පුදරභත්තම්පි පච්ඡාභත්තම්පි වට්ටතීති අත්දථො.
එත්ථපනකාරූපපචාදරනව ාදතලං ‘‘ව ා’’තිවුත්තං. 

ොකලති පුදරභත්තකාදල පදරහි වා අත්තනා වා පක්කාති අත්දථො.
පච්ඡාභත්තං පන පචිතුං න වට්ටති ‘‘කාදල පටිග්ගහිතං කාදල නිප්පක්කං
කාදල  ං ට්ඨ’’න්ති (මහාව. 262) වුත්තත්තා. ත ්මා ‘‘කාදල’’ති වුත්තං.
දයො පන විකාදල පටිග්ගදහත්වා විකාදල පචිත්වා විකාදල පරි ් ාදවත්වා 
පරිභුඤ්ජති, ද ොතීණිදුක්කටානිආපජ්ජති. 

අමානු ාති එත්ථ (මහාව. 262) පන අච්ඡව ාදීනං අනුඤ්ඤාතත්තා
ඨදපත්වා මනු ් ව ං  බ්දබ ං අකප්පියමං ානං ව ා අනුඤ්ඤාතාති
දවදිතබ්බා.මංද සුහිමනු ් හත්ථිමං ාදීනිද  මං ානිපටික්ඛිත්තානි, ව ා
පනඑකාමනු ් ව ාඑව. 

අනුප ම්පන්දනන (පාරා. අට්ඨ. 2.623) කතනිබ්බට්ටිතව ාදතලං 
පුදරභත්තං පටිග්ගහිතං පුදරභත්තං  ාමි ම්පි වට්ටති, පච්ඡාභත්තදතො
පට්ඨාය  ත්තාහං නිරාමි දමවවට්ටති.යංපදනත්ථසුඛුමරජ දි ංමං ංවා 
න්හාරු වා අට්ඨි වා දලොහිතං වා, තං අබ්දබොහාරිකං.  දච  යං කදරොති, 
පුදරභත්තං පටිග්ගදහත්වා පචිත්වා පරි ් ාදවත්වා  ත්තාහං නිරාමි දමව
පරිභුඤ්ජිතබ්බං. නිරාමි පරිදභොගඤ්හි  න්ධාය රදං වුත්තං ‘‘කාදල
පටිග්ගහිතං කාදල නිප්පක්කං කාදල  ං ට්ඨං දතලපරිදභොදගන

පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති (මහාව. 262). අඤ්කඤ න්ති  ප්පිආදීනං. වත්ථුන්ති 
යාවකාලිකභූතංවත්ථුං.යාවකාලිකවත්ථූනංවත්ථුංනපදචති ම්බන්දධො. 

92. රදානි යාවජීවිකවිකතිං ද ්ද තුං ‘‘හලිද්දී’’තිආදි වුත්තං. 
තත්ථායමනුත්තානපදත්දථො (මහාව. 263; පාචි. අට්ඨ. 248-249) – 
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පඤ්චමූලාදිෙඤ්චාපීතිඑත්ථද්විපඤ්චමූදලන ද්ධිංඅඤ්ඤානිපි තග්ගතිකානි
මූලදභ ජ්ජානිගහිතානීතිඤාතබ්බං. 

93-5. බිෙඞ්ගාදීනි ඵලදභ ජ්ජානි. තත්ථ (මහාව. 263) කගොට්ඨඵලන්ති
මදනඵලන්ති වදන්ති. කප්පා ාදීනං පණ්ණන්ති  ම්බන්දධො. රදම පන
වුත්තප්පකාරා මූලදභ ජ්ජඵලදභ ජ්ජපණ්ණදභ ජ්ජවද න වුත්තා  බ්දබ
කප්පියා. රදම ං පුප්ඵඵලපණ්ණමූලා  බ්දබපි කප්පියා යාවජීවිකාදයව. 
ඨදපත්වා උච්ඡුනියයා ං  බ්දබො ච නියයාද ො  ර ඤ්ච උච්ඡුජං තචං
ඨදපත්වා බ්දබො චතදචොති ම්බන්දධො. 

96. මමනා (පාරා. අට්ඨ. 2.623) අමක්ඛිතං සුද්ධසිත්ථඤ්ච. මමමක්ඛිතං

පන  ත්තාහකාලිකදමව. යඤ්චකිඤ්චීතිාදනංමං ංඅට්ඨිආදීනීති අත්දථො. 

97. ‘‘යානිවා පනඤ්ඤානිපිඅත්ථිදනවඛාදනීදයඛාදනීයත්ථංඵරන්ති, 
න දභොජනීදය දභොජනීයත්ථං ඵරන්ති, තානි පටිග්ගදහත්වා යාවජීවං
පරිහරිතුං,  තිපච්චදයපරිභුඤ්ජිතුං, අ ති පච්චදයපරිභුඤ්ජන්ත ් ආපත්ති 

දුක්කට ් ා’’ති (මහාව.263) වුත්තත්තා ‘‘ආහාරත්ථම ාකධන්තං,  බ්බංතං

යාවජීවිෙ’’න්තිවුත්තං. 

98.  බ්බ ් ාති ගිලාන ් ාපි අගිලාන ් පීති අත්දථො. ොලිෙත්තයන්ති
යාවකාලිකංවජ්දජත්වාඅවද  ං තිපච්චදයවිකාදල කප්පතීතිඅත්දථො. 

99. ජනයන්තුකභොති ජනයන්ති උදභො. කිං වුත්තං දහොති? 
යාවකාලිකයාමකාලික ඞ්ඛාතාඋදභොකාලිකාඅත්තදනොකාලමතික්කමිත්වා
පරිභුත්තා පාචිත්තිංජනයන්තීතිඅත්දථො.කිඤ්චභිදයයො(මහාව.274; මහාව.
අට්ඨ. 274; කඞ්ඛා. අට්ඨ.  න්නිධිකාරකසික්ඛාපදවණ්ණනා) – උදභොපි
පදනදත අකප්පියකුටියං වුත්තා අන්දතොවුත්ථං දුක්කටඤ්ච, පුනදිවද 
පරිභුඤ්ජදතො න්නිධිංපාචිත්තියඤ්ච ජනයන්තීතිඅත්දථො. 

100. අනාරුේකහතිපාළියංඅනාගදතමනු ්  ප්පිආදිම්හීතිඅත්දථො. 

101. නි ් ට්ඨලද්ධන්ති (පාරා. 624) විනයකම්මං කත්වා පුන ලද්ධන්ති

අත්දථො. විෙප්කපන්ත ්  ත්තාකහති  ත්තාහබ්භන්තදර ාමදණර ් ‘‘රදං
 ප්පිංදතල’’න්තිආදිනානදයනනාමංගදහත්වා ‘‘තුය්හංවිකප්දපමී’’තිවා
‘‘රත්ථන්නාම ්  විකප්දපමී’’ති වා  ම්මුඛාපි වා පරම්මුඛාපි වා

විකප්දපන්ත ්  අනාපත්තීති  ම්බන්දධො. පාළියං පන ‘‘අනාපත්ති
අන්දතො ත්තාදහ අධිට්දඨති, වි ් ජ්දජති, න ් ති, වින ් ති, ඩය්හති, 
අච්ඡින්දිත්වා ගණ්හන්ති, වි ් ා ං ගණ්හන්තී’’ති (පාරා. 625) එත්තකදමව
වුත්තං, ‘‘විකප්දපමී’’ති රදං පන නත්ථි. කිඤ්චාපි නත්ථි, අථ දඛො
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‘‘අනධිට්ඨිදත අධිට්ඨිත ඤ්ඤී නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං, අවිකප්පිදත

විකප්පිත ඤ්ඤී නි ් ග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති (පාරා. 624) ආපත්කවාකර 
ආගතත්තා දථදරන ද ්සිතං. තං ද ්ද න්දතනාපි  දච උප ම්පන්න ් 
විකප්දපති, අත්තදනොඑව න්තකං දහොති, පටිග්ගහණම්පිනවිජහති, ත ්මා
උප ම්පන්නවද න අද ්ද ත්වා අනුප ම්පන්නවද න ද ්සිතං. ත ්  හි

විකප්පිදත පටිග්ගහණම්පි විජහති, ආපත්තිපි න දහොතීති. අධිට්ඨකතොති
අබ්භඤ්ජනාදීනි අධිට්ඨහන්ත ්  අනාපත්තීති අත්දථො.  දච පන
 ත්තාහබ්භන්තදර නිරදපක්දඛො හුත්වා අනුප ම්පන්න ්  පරිච්චජති, 
පරිච්චත්තත්තා අනාපත්ති, රතර ්  ච අප්පටිග්ගහිතත්තා උභින්නම්පි
කායිකපරිදභොදගොවට්ටති.අනි ් ග්ගියත්තාපන බාහිරපරිදභොදගනවට්ටති.
‘‘තානි පටිග්ගදහත්වා  ත්තාහපරමං  න්නිධිකාරකං පරිභුඤ්ජිතබ්බානී’’ති

(පාරා.623) එවංනියදමත්වාඅනුඤ්ඤාතත්තා වුත්තං ‘‘අඤ්ඤ ් දදකතොපිච

අනාපත්තී’’ති. 

102.  බ්භාවන්ති අත්තදනො  භාවං. ය ්මා ගාහාපයන්ති, ත ්මා 

එවමුදීරිතන්ති වුත්තන්ති අත්දථො. රදානි වක්ඛමානං  න්ධාය ‘‘එව’’න්ති
වුත්තං. 

103-5.  ත්තාහංයාවජීවිෙන්ති(මහාව.305; මහාව.අට්ඨ.කඞ්ඛා.අට්ඨ. 
 න්නිධිකාරකසික්ඛාපදවණ්ණනා)  ත්තාහකාලිකඤ්ච යාවජීවිකඤ්චාති
අත්දථො. කිං වුත්තං දහොති?  ත්තාහකාලිකයාවජීවිකද්වයං
ද  කාලික ම්මි ් ං  ම්භින්නර ං කත්වා පරිභුඤ්ජදතො  න්නිධිපාචිත්ති

දහොතීති උදීරිතන්ති. තදහු පටිග්ගහිතං තදදහවාති අත්දථො. ක  න්ති

 ත්තාහකාලිකයාවජීවිකද්වයං. ඉතරන්ති යාවජීවිකං. පුදර පටිග්ගහිතං වා
දහොතු, තදහු වා පටිග්ගහිතං, යාවජීවිකං  ත්තාහකාලිදකන  ත්තාහං
කප්පතීති දවදිතබ්බං. ‘‘යාවකාලිදකන, භික්ඛදව, යාමකාලිකං, 
 ත්තාහකාලිකං, යාවජීවිකංතදහුපටිග්ගහිතං කාදලකප්පති, දනොවිකාදල.
යාමකාලිදකන, භික්ඛදව,  ත්තාහකාලිකං, යාවජීවිකං තදහු පටිග්ගහිතං
යාදම කප්පති, යාමාතික්කන්දත න කප්පති.  ත්තාහකාලිදකන, භික්ඛදව, 
යාවජීවිකංපටිග්ගහිතං ත්තාහංකප්පති,  ත්තාහාතික්කන්දතනකප්පතී’’ති

හි කභ ජ්ජක්ඛන්ධකෙ (මහාව. 305) වුත්තං. එත්ථ පන ‘‘තදහු
පටිග්ගහිත’’න්ති විද  වචන ්  නත්ථිතාය පුදර පටිග්ගහිතම්පි වට්ටතීති
සිද්ධන්ති.කාලිකවිනිච්ඡදයො. 

කාලිකනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. පටිග්ගාහනිද්කද වණ්ණනා 

106. රදානි ‘‘පටිග්ගාදහො’’ති පදං විත්ථාදරතුං ‘‘දාතුොමාභිහාකරො 

චා’’තිආදිආරද්ධං. තත්ථ දාතුකාම ්  අභිහාදරො දාතුොමාභිහාකරො. එදතන
අඤ්ඤ ් පත්දතපක්ඛිපිතුංආලුදලන්ත ්  ඵුසිතානිඋට්ඨහිත්වාඅඤ්ඤ ් 

පත්දත දචපතන්ති, පටිග්ගහණංනරුහතීතිදීපිතං දහොති. එරණක්ඛමන්ති
ථාමමජ්ඣිදමන පුරිද නඋක්ඛිපනක්ඛමං, තදතො මහන්දතපටිග්ගහණංන

රුහති. කධා කදන්කතති කායකායප්පටිබද්ධනි ් ග්ගියානං වද න තිධා

දදන්දත. ත ්  භික්ඛුදනො කායකායප්පටිබද්දධහි ද්විධා ගාකහොති අත්දථො. 

පඤ්චඞ්දගො එවං පඤ්චඞ්කගවං. දාතුකාමාභිහාදරො එකං, හත්ථපාද ො එකං, 
එරණක්ඛමතා එකං, දදවමනු ් තිරච්ඡානගදතසු එදකන තිධා දානදමකං, 
ද්විධාගාදහොඑකන්තිඑවංපඤ්චඞ්ගානිදහොන්ති. 

107. රදානිදයන කායප්පටිබද්දධනපටිග්ගහණංනරුහති, තංද ්ද තුං 

‘‘අ ංහාරිකය’’තිආදිමාහ. ඛාුගදක (පාචි. අට්ඨ. 265) බන්ධිත්වා 
ඨපිතමඤ්චාදිම්හිවාඵලදකවාපා ාදණවාඅ ංහාරිදයනරුහතීති අත්දථො. 

තත්ථජාකත පදුමිනිපණ්දණ වා කිංසුකපණ්ණාදිම්හි වා න වට්ටති, සුඛුකම

චිඤ්චආදීනං පණ්කණ වා න රුහති, යඤ්ච මජ්ඣිමපුරිද ො  න්ධාදරතුං න

 ක්දකොති, ත ්මිං අ ය්හභාකරච පටිග්ගකහොනරුහතීතිඅත්දථො. 

108. රදානි පටිග්ගහණවිජහනං ද ්ද තුං ‘‘සික්ඛාමරණලිඞ්කගහී’’තිආදි 
ආරද්ධං. තත්ථායං පිණ්ඩත්දථො – සික්ඛාපච්චක්ඛාදනන ච මරදණන ච
ලිඞ්ගපරිවත්තදනන ච ‘‘න තං දානි පරිභුඤ්ජි ් ාමී’’ති වා ‘‘න පුන
පටිග්ගදහත්වා පරිභුඤ්ජි ් ාමී’’ති වා එවං අනදපක්ඛවි ් ජ්ජදනන ච

දචොරාදීහි වා අච්දඡදා ච අනුප ම්පන්න ්  දානා ච ගාකහො පටිග්ගාදහො 

උප ම්මක විජහතීති. භික්ඛුනියා පන සික්ඛාපච්චක්ඛාන ්  අභාවා 
විබ්භමදනනචවිජහතීතිගදහතබ්බං. 

109-110 

. රදානි පටිග්ගදහත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං ද ්ද තුං ‘‘අප්පටිග්ගහිතං

 බ්බ’’න්තිආදි වුත්තං. ත ් ත්දථො (කඞ්ඛා. අට්ඨ. දන්තදපොනසික්ඛාපද) – 
චතුකාලිකපරියාපන්නං අන්තමද ො රජදරුගම්පි අප්පටිග්ගදහත්වා  බ්බං
පරිභුඤ්ජදතො පාචිත්ති. රදානි අප්පටිග්ගදහත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං ද ්ද තුං 

‘‘සුද්ධඤ්චනාකබහල’’න්තිආදි වුත්තං.තත්ථ සුද්ධඤ්චාතිඅඤ්දඤ ංරද න
අ ම්මි ් ං. හිදමොදක මුද්දදොදකාදීසු පටිග්ගහණකිච්චං නත්ථි. දලොණඤ්ච

අ ්සුච කලොණ ්සු. එත්ථදලොණංනාම රීදරඋට්ඨිතං.එතානිපන බ්බානි 
අවිච්ඡින්නාදනවකප්පන්ති, දනතරානි. 
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111. රදානි අනඞ්ගලග්ගානිපිද ්ද තුං ‘‘ගූථමත්කෙමුත්තානී’’තිආදිමාහ. 

තථාවිකධති තථාවිදධ කාදල,  ප්පදට්ඨකාදලති අත්දථො. අඤ්දඤ ං පන 
අප්පටිග්ගහිතංඅනඞ්ගලග්ගංනවට්ටති.ක ්මා? ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, යං
කදරොන්දතො පටිග්ගණ්හාති,  ්දවව පටිග්ගදහො කදතො, න පුන
පටිග්ගදහතබ්දබො’’ති(මහාව.268) වුත්තත්තා. 

112. දුරූපචිණ්කණති දුප්පරාමට්දඨ ඵලිකරුක්ඛවල්ලිආදිං චාදලන්ත ්  
වාආමි භරිතභාජනං අප්පටිග්ගහිතං පරාම න්ත ්  වා දුරූපචිණ්ණදුක්කටං

දහොතීති අත්දථො. රකජොකිණ්කණති භික්ඛාය චරන්ත ්  පත්දත පතිතරජං 
අප්පටිග්ගදහත්වා පුන භික්ඛං ගණ්හදතො විනයදුක්කටං දහොතීති අත්දථො. 

අථුග්ගහප්පටිග්ගකහති අථ උග්ගහප්පටිග්ගදහ, අත්තනා එව උග්ගදහත්වා
ගහිදතතිඅත්දථො. අකප්පියකුටියංඅන්දතොවුත්දථචයත්ථකත්ථචි භික්ඛුනා
 යංපක්දක ච අත්තනා වා පදරන වා අකප්පියකුටියං අන්දතොපක්දක චාති 
 බ්බත්ථදුක්කටන්තිඅධිප්පාදයො.පටිග්ගාහවිනිච්ඡදයො. 

පටිග්ගාහනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. අෙප්පියමං නිද්කද වණ්ණනා 

113. රදානි මංද සු පටිපජ්ජිතබ්බාකාරං ද ්ද තුං ‘‘මංක සු ච 

අෙප්පිය’’න්ති උද්ධටං. අකප්පියමං ම්හි ද ්සිදත කප්පියමං ං ද ්සිතදමව 

දහොතිපාරිද  නදයන. උරග ් චාතිඑත්ථ බ්දබොපිඋරදගොන කප්පති. 

114. එත්තාවතා ජාතිවද න ද විධම්පි අකප්පියමං ං ද ්ද ත්වා රදානි

කප්පියමංද සුපි අකප්පියවිධිං ද ්ද තුං ‘‘උද්දි ් ෙතමං ඤ්ච, යඤ්ච 

අප්පටිකවක්ඛිත’’න්තිවුත්තං.තත්ථපඤ්චසු හධම්මිදකසුය ් ක ් චි යං

කිඤ්චි උද්දි ්  කතං උද්දි ් ෙතං නාම, තං පන ජානිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං
 බ්දබ ම්පින වට්ටති, අජානන්තානං අනාපත්ති. මච්දඡසුපි එද වනදයො. 

අප්පටිකවක්ඛිතන්ති අනුපපරික්ඛිතං, අනාපුච්ඡිතන්ති අත්දථො. ‘‘න භික්ඛදව 
අප්පටිදවක්ඛිත්වා මං ං පරිභුඤ්ජිතබ්බං, දයො පරිභුඤ්දජයය, ආපත්ති 
දුක්කට ් ා’’ති (මහාව. 281) වුත්තං. මච්දඡසු පන ආපුච්ඡනකිච්චං නත්ථි
අකප්පියමච්ඡානංනත්ථිතායාතිවදන්ති.රදානිඑදතසු ආපත්තිදභදංද ්ද තුං 

‘‘ථුල්ලච්චය’’න්තිආදිමාහ. තං  බ්බං (කඞ්ඛා. අට්ඨ.
 න්නිධිකාරකසික්ඛාපදවණ්ණනා)උත්තානදමව. 

115. රදානි න දකවලං රදම ං මනු ් ාදීනං මං දමව අකප්පියං, 

අට්ඨිආදීනිපි අකප්පියානීති ද ්ද තුං ‘‘අට්ඨීපී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ (මහාව.

අට්ඨ281) කලොමම්කප න්තිදලොමම්පිඑ ංඅකප්පියමං වත්ථූනන්තිඅත්දථො. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-පුරාණටීකා 

පටුන 103 

 චිත්තෙංවාතිඑදතසුපනඋද්දි ් කතදමව චිත්තකං, ද  ා අචිත්තකාති.
අකප්පියමං විනිච්ඡදයො. 

අකප්පියමං නිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. නි ් ග්ගියනිද්කද වණ්ණනා 

116-7. රදානි අච්දචොොරිකානං වද න ද ්ද තුං ‘‘අරූපිය’’න්තිආදි
ආරද්ධං. අඤ්ඤථාපි යුත්ති පරිදයසිතබ්බා. තත්ථායං  ඞ්දඛපත්දථො (පාරා.
591; පාරා. අට්ඨ. 2.589; කඞ්ඛා. අට්ඨ. ජාතරුපසික්ඛාපදවණ්ණනා) – දයො
රූපිදයන අරූපියඤ්ච පරිවත්දතයය, දයො ච රතදරන ච අරූපිදයන රූපියං
පරිවත්දතයය, ත ් නි ් ග්ගියං දහොතීති. 

රදානි රූපියඤ්ච අරූපියඤ්ච ද ්ද තුං ‘‘ඉධ රූපිය’’න්තිආදි ආරද්ධං.

එත්ථ (පාරා.589; කඞ්ඛා. අට්ඨ. ජාතරුපසික්ඛාපදවණ්ණනා)  ජ්ඣුසිඞ්ගීති 

 ජ්ඣූතිරජතං. සිඞ්ගීතිසුවණ්ණං. තම්බදලොහාදීහිවාදාරූහිවාපණ්දණහිවා
ලාඛාය වා රූපං  මුට්ඨාදපත්වා වා අ මුට්ඨාදපත්වා වා කතං

චම්මබීජමයම්පියංයං දදද දවොහාරං ගච්ඡති, රදං කවොහාරූපගමා ෙං නාම.

රදමිධරූපියන්ති අධිප්දපතං. වත්ථාදි ච මුත්තාදි ච වත්ථමුත්තාදි. ඉතරන්ති
අරූපියංකප්පියවත්ථුඤ්චදුක්කටවත්ථුඤ්ච.කිංවුත්තංදහොති? වත්ථංසුත්තං
ඵාදලොපටදකොකප්පාද ොඅදනකප්පකාරංඅපරණ්ණං ප්පිනවනීතංදතලං

මම ඵාණිතාදිදභ ජ්ජඤ්චාතිරදං ෙප්පියවත්ථු නාම.මුත්තාමණි දවළුරිදයො
 ඞ්දඛොසිලාපවාෙංදලොහිතඞ්දගොම ාරගල්ලං ත්තධඤ්ඤානි දාසී දාද ො

දඛත්තං වත්ථු පුප්ඵාරාමඵලාරාමාදදයොති රදං දුක්ෙටවත්ථු නාම, තදුභයං
අරූපියංනාමාතිවුත්තංදහොති. 

118. එත්තාවතා රූපිය ංදවොහාරං ද ්ද ත්වා රදානි කයවික්කයං

ද ්ද තුං ‘‘ඉමං ගකහත්වා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ඉමන්ති තණ්ඩුලාදිකං

කප්පියභණ්ඩං ගකහත්වා වා ාදනාදිං භුත්වා වා ‘‘ඉමං වත්ථාදිකං

කප්පියභණ්ඩං කදහි, ඉමං රජනපචනාදිකං ෙර, රජනකට්ඨාදිමා නය, ඉමං වා

තව කදමි, ත්වංපනරමඤ්චරමඤ්චආහර, ෙර, කදහී’’තිඑවං ෙයවික්ෙකය

 මාපන්කනනි ් ග්ගීති  ම්බන්දධො. 

119. රදානි පරිණාමවද න ආපත්තිදභදං ද ්ද තුං ‘‘අත්තකනො’’තිආදි 
ආරද්ධං.තත්රායංපිණ්ඩත්දථො(පාරා.659; පාරා.අට්ඨ.2.658; කඞ්ඛා.අට්ඨ. 
පරිණතසික්ඛාපදවණ්ණනා)–  ඞ්ඝ ් වාඅඤ්ඤ ් වානතංපරිණතංලාභං
ලභිතබ්බං චීවරාදිපච්චයං අත්තදනො වා අඤ්ඤ ්  වා පරිණාදමයය, 
නි ් ග්ගියආදීනි දහොන්තීති. කථං? දයො පන මාතු න්තකම්පි  ඞ්ඝ ් 
පරිණතං අත්තදනො පරිණාදමති, නි ් ග්ගියං. අඤ්ඤ ්  පුග්ගල ් 
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පරිණාදමති, සුද්ධිකපාචිත්තියං. අඤ්ඤ ්   ඞ්ඝ ්  වා දචතිය ්  වා
පරිණාදමති, දුක්කටං.දයොපනඅඤ්ඤපුග්ගල ් වාදචතිය ් වාපරිණතං 
අත්තදනො වා අඤ්ඤපුග්ගල ්  වා  ඞ්ඝ ්  වා අඤ්ඤදචතිය ්  වා
පරිණාදමති, ත ් ාපිදුක්කටදමවාති. 

120. දයො පන නි ් ග්ගිං නි ් ජ්ජිතබ්බං අනි ් ජ්ජිත්වා විනයකම්මං

අකත්වා පරිභුඤ්දජයය, ත ්  දුක්ෙටං. දයො වා පදරන විනයකම්මත්ථාය 

නි ් ට්ඨං ෙ ඤ්ඤාය නදදදයය, ත ් ාපි දුක්ෙටං.අඤ්ඤකථතරන්තිඑත්ථ 

අඤ්ඤථාති දථයය ඤ්ඤාය  දච න දදදයය, ඉතරං ත ්  අග්ඝවද න 
පාරාජිකඤ්ච ථුල්ලච්චයඤ්ච දුක්කටඤ්ච දහොතීති අත්දථො. 
නි ් ග්ගියවිනිච්ඡදයො. 

නි ් ග්ගියනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. පාචිත්කයනිද්කද වණ්ණනා 

121. රදානි පාචිත්තියානි ද ්ද තුං ‘‘පාචිත්තී’’තිමාතිකාපදංඋද්ධරිත්වා 

‘‘මු ාවාකදොම ාවාකද, කපසුඤ්ඤහරකණ’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ මු ාවාදද ච
ාම වාදද ච දපසුඤ්ඤහරදණ ච පාචිත්ති වුත්තාති  ම්බන්දධො. එවං
ද ද සුපි. එත්ථ පන ‘‘අදිට්ඨං, අසුතං, අමුතං, අවිඤ්ඤාතං, දිට්ඨං, සුතං, 
මුතං, විඤ්ඤාත’’න්ති(පාචි.3; පාචි.අට්ඨ.3) පුබ්දබපි ‘‘මු ාභණි ් ාමී’’ති 
දචදතත්වා වචනක්ඛදණව ‘‘මු ා භණාමී’’ති ජානිත්වා ජානන්ත ්ද ව
මු ාභණදනපාචිත්ති නාමආපත්තිදහොතීතිඅත්දථො.ය ් භණති, ද ොතංන
සුණාති, ආපත්තිනදහොති(කඞ්ඛා. අට්ඨ.මු ාවාදසික්ඛාපදවණ්ණනා). 

‘‘ඔම වාකදො නාම ද හි ආකාදරහි ාම ති ජාතියාපි නාදමනපි
දගොත්දතනපි කම්දමනපි සිප්දපනපි ආබාදධනපි ලිඞ්දගනපි කිදලද නපි 
ආපත්තියාපි අක්දකොද නපී’’ති (පාචි. 15) එවං වුත්දතහි ද හි ආකාදරහි
උප ම්පන්නං දයො ඛුංද ති වම්දභති, අයං ාම ති නාම, ත ්  පාචිත්තීති 
අත්දථො. පරම්මුඛා භණන්ත ්  දුක්කටං, තථා පාළියං අනාගදතහි 
‘‘දචොදරො’’ති වා ‘‘ගණ්ඨිදභදදකො’’ති වා ආදීහි භණන්ත ් . ‘‘ න්ති
රදධකච්දචඛත්තියා බ්රාහ්මණාචණ්ඩාලා’’තිආදිනාපරියාදයනභණන්ත ් 
චඅනුප ම්පන්නංභණන්ත ් ච  බ්බත්ථපිදුක්කටදමව. 

පියකමයතාය වා දභදාධිප්පාදයන වා උප ම්පන්නං ජාතිආදීහි 
ාම න්ත ්  උප ම්පන්න ්  වචනං සුත්වා ත ්  උප ංහරණං 

කපසුඤ්ඤහරණං නාම. එත්ථාපි පරියායවචදනන ච අනුප ම්පන්න ්  
උප ංහරදණනචදුක්කටදමව. 
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පදක ොධම්කමොති එත්ථ ‘‘ධම්කමො නාම බුද්ධභාසිදතො  ාවකභාසිදතො
රසිභාසිදතො දදවතාභාසිදතො අත්ථූප ංහිදතො ධම්මූප ංහිදතො’’ති (පාචි. 46) 
එවං වුත්තං  ඞ්ගීතිත්තයමාරුේහං තිපිටකධම්මං
පදඅනුපදඅන්වක්ඛරඅනුබයඤ්ජනවද න භික්ඛුඤ්ච භික්ඛුනිඤ්ච ඨදපත්වා
අනුප ම්පන්නංඑකදතොවාදචන්ත ් පාචිත්තිදහොතීතිඅත්දථො. 

 ාගාකරති යං පන  බ්බන්තිදමන පරියාදයන දියඩ්ඪහත්ථුබ්දබදධන
පාකාරාදිනා පරික්ඛිත්තත්තා  බ්බපරිච්ඡින්නඤ්ච දයන දකනචි විතානාදිනා
අන්තමද ො වත්දථනපි ඡන්නත්තා  බ්බච්ඡන්නඤ්ච ද නා නං, තථාරූදප
ද නා දන එකූපචාරට්ඨාදන අනුප ම්පන්දනන  හ ව න්ත ් 
චතුත්ථදිව දතො පට්ඨාය නිපජ්ජනගණනාය ච අනුප ම්පන්නගණනාය ච
දදවසිකංපාචිත්තිදහොතීති අත්දථො. 

උජ්ඣාපනෙඛියයකනති එත්ථ දයො උප ම්පන්නං  ඞ්දඝන  ම්මතං
ද නා නපඤ්ඤාපකං වා භත්තුද්දද කං වා යාුණභාජකං වා ඵලභාජකං වා
ඛජ්ජභාජකං වා අප්පමත්තකවි ් ජ්ජකං වා මඞ්කුකත්තුකාදමො ඡන්දදන
‘‘රත්ථන්නාදමො ද නා නං පඤ්ඤාදපති, භත්තානි ච උද්දි තී’’ති වා
වදන්දතොඅඤ්ඤං උප ම්පන්නංඋජ්ඣාදපතිදතනඅවජානාදපති, දයොපන
තදථව වදන්දතො උප ම්පන්න ්   න්තිදක ත ්  අය ං පකාද න්දතො
ඛීයති, ත ්මිංඋජ්ඣාපනදකච ඛීයනදකචපාචිත්තිද්වයන්තිදවදිතබ්බං. 

122. තල ත්කඅනාදර-කුක්කුච්චුප්පාදකනසු චාති එත්ථ දයො භික්ඛු 
උප ම්පන්න ්  පහරණාකාරං ද ්ද න්දතො කායං වා කායප්පටිබද්ධං වා
උච්චාදරති, ත ් පාචිත්තියං. දචවිරද්දධොපහාරංදදති, අප්පහරිතුකාමතාය
දුක්කටං, තථා අනුප ම්පන්දනසුපිදුක්කටදමව. 

උප ම්පන්දනන පඤ්ඤත්දතන වුච්චමාදනො තං අසික්ඛිතුකාමතාය වා 
ත ්  වචනං අද ොතුකාමතාය වා දයො අනාදරියං කදරොති, ත ් 
අනාදරකරදණ පාචිත්තියන්ති අත්දථො. අපඤ්ඤත්දතන වුච්චමාන ්  ච
අනුප ම්පන්දනන පඤ්ඤත්දතන වා අපඤ්ඤත්දතන වා වුච්චමාන ් 
දුක්කටං. 

උප ම්පන්න ්  ‘‘ඌනවී තිව ්ද ො මඤ්දඤ ත්වං උප ම්පන්දනො, 
විකාදල මඤ්දඤ තයා භුත්ත’’න්තිආදිනා නදයන  ඤ්චිච්ච කුක්කුච්චං 
උප්පාදදන්ත ් පාචිත්තියං.අනුප ම්පන්න ් උප්පාදදනදුක්කටං. 

ගාමප්පකව නාපුච්ඡාති එත්ථ පන මජ්ඣන්හිකාතික්කමනදතො පට්ඨාය

යාව අරුුගග්ගමනා විොකලො නාම, එත්ථන්තදර  දච  ම්බහුලා දකනචි
කම්දමන ගාමං පවි න්ති, ‘‘විකාදල ගාමප්පදව නං ආපුච්ඡාමා’’ති
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 බ්දබහිපි අඤ්ඤමඤ්ඤං ආපුච්ඡිතබ්බං.  දච අනාපුච්ඡා පරික්ඛිත්ත ් 
පරික්දඛපං, අපරික්ඛිත්ත ්  උපචාරං අතික්කමන්ති, පඨමපාදද දුක්කටං, 
දුතියපාදුද්ධාදරපාචිත්තියං.ආපදාසුඅනාපත්ති. 

කභොජකනචපරම්පරාතිපරම්පරදභොජදනච පාචිත්තියන්තිඅත්දථො.එත්ථ
පනපඤ්චසුදභොජදනසුඅඤ්ඤතරංනාමංගදහත්වා ‘‘ාදදනනවා ත්තුනා
වා කුම්මාද න වා මංද න වා මච්දඡන වා නිමන්දතමී’’තිආදිනා නදයන, 
දයන දකනචි දවවචදනන වා අකප්පියනිමන්තනාය නිමන්තිත ්  දයන
දයන පඨමං නිමන්තිදතො, ත ්  ත ්  දභොජනං ඨදපත්වා උප්පටිපාටියා, 
අවිකප්දපත්වා වා පඨමනිමන්තනං පර ්  පර ්  කුල ්  පඤ්චන්නං 
දභොජනානං අඤ්ඤතරං පරිභුඤ්ජන්ත ්  පරම්පරදභොජදන පාචිත්ති දහොති. 
ගිලානචීවරදානචීවරකාල මදයසු අනාපත්ති, තථා පඤ්ච දභොජනානි
ඨදපත්වා බ්බත්ථ. 

123. අනුද්ධරිත්වාගමකනක යයන්තිඑත්ථද විධාද යයාභිසි චිමිලිකා
උත්තරත්ථරණං භූමත්ථරණං තට්ටිකා චම්මඛණ්දඩො නිසීදනං පච්චත්ථරණං 
තිණ න්ථාදරො පණ්ණ න්ථාදරොති. එදතසු යං කිඤ්චි  ඞ්ඝිදක විහාදර
ුණත්තද නා දන අත්තදනො ව ් ග්දගන ගහිතං අත්තනා වා  න්ථරිත්වා, 
අනුප ම්පන්දනනවා  න්ථරාදපත්වාතංදිව ංගමිකවද නපක්කමන්දතො
දනව  යං උද්ධදරයය න අඤ්ඤං උද්ධරාදපයය, යථා උපචිකාදීහි න
ඛජ්දජයය, එවංනඨදපයය, අඤ්දඤනවාන උද්ධරාදපයය, පතිරූපංභික්ඛුං
වා  ාමදණරං වා ආරාමිකදමව වා අනාපුච්ඡා වා ගච්දඡයය, ත ් 
පරික්ඛිත්ත ්  විහාර ්  පරික්දඛපං, අපරික්ඛිත්ත ්  ද්දව දලඩ්ඩුපාදත
අතික්කමන්ත ්  පාචිත්තියං. මණ්ඩපරුක්ඛමූලාදිඅුණත්තද නා දන 
 න්ථරිත්වා ගච්ඡන්ත ්  දුක්කටං, තථා මඤ්චපීඨභිසිදකොච්ඡදකසු, 
ුණත්තද නා දනපි දුක්කටදමව. 

ක නා නානිවාතිඑත්ථ අනුද්ධරිත්වා ගමදනති ම්බන්දධො. එත්ථ පන
මඤ්දචො පීඨං භිසි දකොච්ඡකන්ති චතුබ්බිධම්පි ද නා නං 
ව ් ානදහමන්තානංඅට්ඨසුමාද සුඅජ්දඣොකාද වාාව ් කමණ්ඩදපවා
රුක්ඛමූදලවා  යං න්ථරිත්වාවාඅනුප ම්පන්දනන න්ථරාදපත්වාවාතං
අනුද්ධරිත්වා වා අනුද්ධරාදපත්වා වා ත ්  ද නා න ්  ද්වින්නං
දලඩ්ඩුපාතානං අතික්කමදන පාචිත්තියං.  ම්මුඤ්ජනීයාදි ද  පරික්ඛාදරසු
දුක්කටං. 

ඉත්ථියාද්ධානගමකනති එත්ථ මාතුගාදමන ‘‘ගච්ඡාම භගිනි, ගච්ඡාම
අයයා’’තිඑවං  ංවිදහිත්වා ‘‘අජ්ජවා ්දවවාපරසුදවවා’’තිනියමිතකාලං
වි ඞ්දකතං අකත්වා ද්වාරවි ඞ්දකතං මග්ගවි ඞ්දකතං කත්වාපි ගච්ඡදතො
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ගාමන්තදර ගාමන්තදර පාචිත්තියං. අගාමදක අරඤ්දඤ අද්ධදයොජදන
අද්ධදයොජදනආපත්ති. 

එකෙොයනිසීදකනතිඑත්ථඑදකොඑකාය රත්ථියානිසීදදනතිඅත්දථො. 

124. භිං ාපකනති එත්ථඋප ම්පන්දනොඋප ම්පන්නං භිං ාදපතුකාදමො
දචොරකන්තාරවාෙකන්තාරාදීනිආචික්ඛති, භයානකංවාරූප ද්දාදිං ද ්ද ති, 
ද ොභායතුවාමාවා, ත ් පදයොදගපදයොදගපාචිත්තියං.අනුප ම්පන්දන 
දුක්කටං. 

ආකෙොටකනති පහාරදාදන. උප ම්පන්දනො උප ම්පන්න ් 
අනත්තමදනො හුත්වා  දච උප්පලපත්දතනපි පහාරං දදති, පාචිත්තියං. 
අනුප ම්පන්න ්  ගහට්ඨ ්  වා පබ්බජිත ්  වා රත්ථියා වා පුරි  ්  වා 
අන්තමද ොතිරච්ඡානගත ් ාපිපහාරංදදති, දුක්කටදමව. 

අනාචාරං ආචරිත්වා  ඞ්ඝමජ්දඣ ආපත්තියා වා වත්ථුනා වා 
අනුයුඤ්ජියමාදනො තං අකදථතුකාදමො ‘‘දකො ආපන්දනො, කිං ආපන්දනො, 
කි ්මිං ආපන්දනො’’තිආදිනා නදයන අඤ්දඤහි වචදනහි තං වචනං
පටිච්ඡාදදන්දතො ද ො අඤ්ඤං වදති, අයං අඤ්ඤවාදදකො, ත ්මිං 

අඤ්ඤවාදකෙ චකඤ්චිවීතික්කමං දි ්වා‘‘ආවුද ො, රදංනාමතයාකත’’න්ති
වුත්දත තං න කදථතුකාදමො තුණ්හීභූදතොව  ඞ්ඝං විදහ තීති

 ඞ්ඝවිදහ දකො, ත ්මිං විකහ කෙ ච පාචිත්ති දහොතීති අත්දථො. රධ පන
ඤත්තිදුතිදයන කම්දමන අඤ්ඤවාදදක ච විදහ දක ච ආදරොපිදත පුන
අඤ්ඤං භණන්ත ් , විදහ න්ත ්  පාචිත්ති. අනාදරොපිදත දුක්කටන්ති
දවදිතබ්බං. 

දුට්ඨුල්ලපො ඡාකදතිඑත්ථකිඤ්චාපි ‘‘දුට්ඨුල්ලානාමආපත්තිචත්තාරිච
පාරාජිකානි දතර  ච  ඞ්ඝාදිද  ා’’ති (පාචි. 399) වුත්තා, තථාපි රධ
 ඞ්ඝාදිද  ාව අධිප්දපතා. ත ්මා  ඞ්ඝ ම්මුතිං විනා භික්ඛු ්  දුට්ඨුල්ලං
ආපත්තිං ‘‘අයං අසුචිං දමොදචත්වා  ඞ්ඝාදිද  ං ආපන්දනො’’තිආදිනා
නදයනවත්ථුනා ද්ධිංආපත්තිංඝදටත්වාභික්ඛුඤ්ච භික්ඛුනිඤ්චඨදපත්වා
ය ්  ක ් චි අනුප ම්පන්න ්  ආදරොදචන්ත ්  පාචිත්තියං.
ථුල්ලච්චයාදිඅදුට්ඨුල්ලාදරොචදන දුක්කටං. දුට්ඨුල්ලච්ඡාදදනපි 
 ඞ්ඝාදිද ද ොව අධිප්දපදතො. දයො පනභික්ඛුභික්ඛු ්  දුට්ඨුල්ලංආපත්තිං
 යං වා ජානිත්වා අඤ්දඤ ං වා සුත්වා ‘‘රමං ජානිත්වා දචොදද ් න්ති
 ාදර ් න්ති මඞ්කුං කරි ් න්ති, නාදරොචි ් ාමී’’ති මරං නික්ඛිපති, ත ් 
පාචිත්තියං.මරං නික්ඛිපිත්වාපච්ඡාආදරොචිදතපිනරක්ඛතිඑව. 
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හාක ොදකෙති අඞ්ුණලිපදතොදදකන හාද ො ච උදදක හාද ො චාති
එවමත්දථො දවදිතබ්දබො. උප ම්පන්දනො උප ම්පන්නං හ ාධිප්පාදයො
කාදයන කායං ආම ති, ආපත්ති පාචිත්තිය ් , දකො පන වාදදො 
උපකච්ඡකාදීසු ඝට්ටදන. අනුප ම්පන්දන දුක්කටං, තථා භික්ඛු ් 
කායප්පටිබද්ධාම දන ච නි ් ග්ගිදයන කායප්පටිබද්ධාම දන ච. එත්ථ

භික්ඛුනීපි අනුප ම්පන්නට්ඨාදන ඨිතා. උදකෙ හ නධම්කමො නාම
උපරිදගොප්ඵදක උදදක කීොධිප්පාය ්  නිම්මුජ්ජනඋම්මුජ්ජනප්ලවනාදිකං.

රධ හාක ො නාමකීොවුච්චති. 

නිච්ඡුභකනවිහාරාති ඞ්ඝිකාවිහාරා නික්කඩ්ඪදනතිඅත්දථො.එත්ථපන
දයො කුද්දධො හුත්වා උප ම්පන්නං හත්ථාදීසු ගදහත්වා වා ‘‘නික්ඛමා’’ති
වත්වා වා යත්තකානි ද්වාරානි එදකන පදයොදගන අතික්කාදමති, තත්ථ
ද්වාරගණනාය ආපත්තිං අග්ගදහත්වා පදයොග ්  එකත්තා එකා එව
ගදහතබ්බා.  දච නානාපදයොදගහි අතික්කාදමති, තත්ථ ද්වාරගණනාය
ගදහතබ්බං. ත ්  පරික්ඛාරනික්කඩ්ඪදන දුක්කටං, තථා අනුප ම්පන්දන, 
ත ් පරික්ඛාරනික්කඩ්ඪදනච.අලජ්ජිආදීසුපනඅනාපත්ති. 

අනුපඛජ්ජ යකනති ඞ්ඝිදකවිහාදර ‘‘වුඩ්දඪො’’තිවා‘‘ගිලාදනො’’තිවා
‘‘ ඞ්දඝනදින්දනො’’තිවාජානිත්වාමඤ්ච ් වා පීඨ ් වාපවි න්ත ් වා
නික්ඛමන්ත ්  වා උපචාදර ද යයං  න්ථරිත්වා වා  න්ථරාදපත්වා වා
‘‘ය ්   ම්බාදධො භවි ් ති, ද ො පක්කමි ් තී’’ති අධිප්පාදයන 
අභිනිසීදන්ත ්  ච අභිනිපජ්ජන්ත ්  ච පදයොගගණනාය පාචිත්තියං
දවදිතබ්බං. පාචිත්තියවිනිච්ඡදයො. 

පාචිත්තියනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13.  මණෙප්පනිද්කද වණ්ණනා 

125. භූතානං ජාතානං නිබ්බත්තානං ගාදමො භූතගාදමො (පාචි. 91; පාචි.
අට්ඨ. 91; කඞ්ඛා. අට්ඨ. භූතගාමසික්ඛාපදවණ්ණනා).  මාරම්දභොති

දඡදනඵාලනපචනාදි, ත ්මිං භූතගාම මාරම්කභ භූතගාම මාරම්භදහතු 

පාචිත්ක දහොතීති අත්දථො. ෙතෙප්පියං (කඞ්ඛා. අට්ඨ.
භූතගාමසික්ඛාපදවණ්ණනා) පන  මණකප්පියං භදවති  ම්බන්දධො.

 මණානං කප්පියං  මණෙප්පියං. රදානිදයනකතං කප්පියං මණකප්පියං

දහොති, තංද ්ද තුං ‘‘නකඛන වා’’තිආදිමාහ.‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, පඤ්චහි
 මණකප්දපහි ඵලං පරිභුඤ්ජිතුං, අග්ගිපරිජිතං  ත්ථපරිජිතං නඛපරිජිතං
අබීජංනිබ්බට්ටබීජඤ්දඤව පඤ්චම’’න්ති(චූෙව.250) හිවුත්තං. 

126. රදානි තංභූතගාමං ද ්ද තුං ‘‘ මූලා’’තිආදිමාහ. තත්ථ (පාචි. 91; 

පාචි. අට්ඨ.91)  -රතිද ොභූතගාදමොනාමාති අත්දථො, මූලබීජාදීහිපඤ්චහි
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බීදජහි පභාවිදතො දහොතීති වුත්තං දහොති. තත්ථ මූලබීජං නාම

හලිද්දිසිඞ්ගිදවරාදි. ඛන්ධබීජං නාම අ ් ත්දථො නිදරොදධොති එවමාදි. 

අග්ගබීජං නාමඅජ්ජුකඵණිජ්ජකාදි. ඵළුබීජං නාමඋච්ඡුදවළුනොදි. ‘‘බීජබීජං 
නාමපුබ්බණ්ණංඅපරණ්ණං, යානිවාපනඤ්ඤානිපිඅත්ථිබීදජජායන්තිබීදජ 
 ඤ්ජායන්ති, එතං බීජබීජං නාමා’’ති වුත්තං. රදානි
‘‘බීජගාමභූතගාම මාරම්භා පටිවිරදතො දහොතී’’ති (දී. නි. 1.10, 195; ම. නි.
1.293, 411; 2.11; අ. නි. 10.99; පු. ප. 179) වුත්තත්තා ධම්මානුදලොදමන

ආගතං බීජගාම මාරම්භං ද ්ද තුං ‘‘ආරම්කභ දුක්ෙට’’න්තිආදිමාහ. ත ්මා
එතං පඨමං ‘‘කප්පියං කදරොහී’’ති භූතගාමපරිදමොචනං කාදරත්වා
බීජගාමපරිදමොචනත්ථංපුනකප්පියං කාදරතබ්බං. 

127. නිබ්බට්ටබීජං (පාචි. අට්ඨ. 92; කඞ්ඛා. අට්ඨ. 

භුතගාමසික්ඛාපදවණ්ණනා) නාම අම්බපන ාදි. කනොබීජං නාම 
තරුණම්බඵලාදි, එතං පන  බ්බං අකප්පියම්පි වට්ටතීති අත්දථො. 

ෙටාහබද්ධබීජානි කපිත්ථඵලාදීනි. බහිද්ධා වාපි ොරකයති කපාදලපි කාතුං
වට්ටති,  දච එකාබද්ධානීති අත්දථො. කටාහමුත්තං පන භින්දිත්වා
කාදරතබ්බං. 

128. භාජදනවා භූමියංවාඑකාබද්දධසුබීදජසුඑක ්මිංබීදජකප්පිදය
කදත බ්දබ ්දවවකතංභදවති අත්දථො.යථාචබීදජ, එවංරුක්ඛ හ ් ං
වාඋච්ඡු හ ් ංවාඡින්දිත්වාඑකාබද්දධ කදතපිවිනිච්ඡදයොදවදිතබ්දබො. 

129. කප්පියං කත්වා නික්ඛිත්දත බීජගාදම පුන මූලපණ්ණානි  දච

ජායරුං, පුනකප්පියංකාදරයයාති අත්දථො. තදාතිමූදලචඅඞ්කුදරචජාදතති
අත්දථො. 

130. උදෙ ම්භකවොති උදකජාදතො. කචකයාදීසූති එත්ථ ආදි- ද්දදන 
දගහප්පමුඛපාකාරදවදිකාදීසු නිබ්බත්තා ගහිතා. නිබ්බත්තද්වත්තිපත්තදකො 
භූතගාදමොව, අනිබ්බත්තදකොඅග්ගබීදජ ඞ්ගහංගච්ඡති.බීජම්පියාවමූලංවා
පණ්ණං වානනික්ඛමති, තාවබීජගාදමොව, මූදලචනික්ඛන්දතපණ්දණච
හරිදතජාදතභූතගාදමොව දහොතීතිඅත්දථො. 

131. මකුෙන්තිඅඵුල්ලං. අහිඡත්තෙං නාම රුක්දඛජාතංඅහිඡත්තකං. 

132. අල්ලරුක්දඛ ගණ්හදතොති  ම්බන්දධො. තත්ථාති අල්ලරුක්දඛ 
ඡින්දදතොවාපීති ම්බන්දධො. 

134. ‘‘රමං රුක්ඛං, රමං ලතං, රමං කන්දං ඡින්ද, භින්දා’’තිආදිනා
නදයන නියදමත්වා භාසිතුං න වට්ටති. ‘‘රදං, එත’’න්ති අවත්වා දකවලං
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‘‘රුක්ඛං ඡින්දා’’තිආදිනා (පාචි. අට්ඨ. 92; කඞ්ඛා. අට්ඨ.
භූතගාමහික්ඛාපදවණ්ණනා)නදයනවත්තුංවට්ටතීති.  මණකප්පවිනිච්ඡදයො. 

 මණකප්පනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14. භූමිනිද්කද වණ්ණනා 

136. රදානි ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, චත ්ද ො කප්පියභූමිදයො
උ ් ාවනන්තිකං දගොනි ාදිකං ගහපතිං  ම්මුති’’න්ති (මහාව. 295) එවං

වුත්තා චත ්ද ො කප්පියභූමිදයො ද ්ද තුං ‘‘ ම්මුතු ් ාවනන්තා

චා’’තිආදිමාහ. යාසූති කප්පියභූමීසු (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
 න්නිධිකාරකසික්ඛාපදවණ්ණනා). 

137. රදානි යත්ථ කප්පියකුටි රච්ඡිතබ්බා, තං ද ්ද තුං 

‘‘වා ත්ථායා’’තිආදිමාහ. වා ත්ථායාති රමිනා
දකොට්ඨාගාරභත්ත ාලාදචතියඝර ම්මුඤ්ජනීමාෙකාදි යං යං අඤ්ඤම්පි
වා ත්ථාය කරීයති, තත්ථ තත්ථ කප්පියකුටිකරණකිච්චං නත්ථීති දීපිතං 
දහොති. දභොජන ාලා පන ද නා නදමව, ත ්මා තත්ථ කාතබ්බා එවාති

වදන්ති.  ඞ්ඝිකෙකවෙ න්තකෙති එත්ථ එක න්තදකො
උප ම්පන්න න්තදකොව දවදිතබ්දබො. 

138. රදානි කත්තබ්බාකාරං ද ්ද තුං ‘‘කගකහ’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

 ඞ්ඝ ් වාඑක ් වාදගදහවිහාදරකරියමාදනඑවං ඊරයං ‘‘කප්පියකුටිං
කදරොම, කප්පියකුටිං කදරොමා’’ති වා ‘‘කප්පියකුටි කප්පියකුටී’’ති වා 

වදන්දතො පඨමිට්ඨකත්ථම්භාදිං ඨදපයය, එවං කතා උ ් ාවනන්කො නාම, 
එවංඋදාහරිතවචනන්තිකාතිඅත්දථො. 

139. දයභුදයයන වා අපරික්ඛිත්දතො,  කදලොපි වා අපරික්ඛිත්දතො

ආරාදමො ‘‘කගොනි ාදී’’ති වුච්චතීති  ම්බන්දධො. එත්ථ පන ද නා දනසු 
පරික්ඛිත්දතසුපි ආරාදම අපරික්ඛිත්දත කප්පියකුටිකරණකිච්චං නත්ථි.
 ම්මුතිං කදරොන්දතහි කතං පරිදයොසිතං ‘‘රමං විහාරං අඩ්ඪදයොගං පා ාදං
හම්මියංුණහංතිණකුටිකං මණ්ඩප’’න්තිදත ංනාමංගදහත්වාත ් ාකුටියා
හත්ථපාද  වා ඨත්වා, ත ් ා අන්දතො වා පවිසිත්වා වුත්තනදයදනව
ඤත්තිදුතියකම්මවාචාය ම්මන්නිතබ්බං. 

140. ‘‘භික්ඛුං ඨදපත්වා අඤ්දඤහී’’ති වචනදතො ද   හධම්මිදකහිපි
දදවමනු ්ද හිපි අඤ්දඤහි කප්පියකුටියා අත්ථාය දින්දනො වා දත ං

 න්තදකො වා දගදහො ‘‘ගහපතී’’ති මකතො ඤාදතොති අත්දථො, 
 ඞ්ඝ න්තකඤ්ච භික්ඛු න්තකඤ්ච ඨදපත්වා  බ්දබ ං දගදහො ගහපතීති
අධිප්පාදයො. 
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141.  ප්පිආදීහි මි ්සිතන්ති  ප්පිආදීහි පඤ්චහි ච 

හලිද්දිසිඞ්ගිදවරාදියාවජීවිදකනචාතිඅත්දථො. වකජයය අන්කතොවුත්ථත්තන්ති
එත්ථයාවකාලිකයාමකාලික ඞ්ඛාතංපුරිමකාලිකද්වයං  ඞ්ඝිකංවාභික්ඛු ් 
වා භික්ඛුනියා වා  න්තකං  යං කප්පියකුටියා වුත්ථම්පි රතදරහි
අකප්පියකුටියාවුත්දථහිමි ්සිතංඅන්දතොවුත්ථභාවංආගච්දඡයයාති අත්දථො. 

142. කතකහවාති අකප්පියකුටියං වුත්ථ ප්පිදතලාදීහි.  ාමපාෙතන්ති
 ාමංපක්කභාවංගච්ඡතීතිඅත්දථො. 

143-4. රමා පනකප්පියකුටිදයොයදාජහිතවත්ථුකාදහොන්ති, තංද ්ද තුං 

‘‘උ ් ාවනන්කො’’තිආදිමාහ. දචථම්දභවාභිත්තිපාදදවා පරිවත්දතන්ති, 
දයො දයො ඨිදතො, තත්ථ තත්ථ පතිට්ඨාති, එදතනුපාදයන  බ්දබසු 

පරිවත්දතසුපිනවිජහිතවත්ථුකාවදහොතීතිඅත්දථො. පරික්ඛිත්කත කගොනි ාදි 

විජහිතවත්ථුකා. ක  ා ඡදනවිබ්භමාති ඡදනවිනා ා ජහිතවත්ථුකා දහොන්තීති
අධිප්පාදයො.භූමිවිනිච්ඡදයො. 

භූමිනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

15. උපජ්ඣාචරියවත්තනිද්කද වණ්ණනා 

145. උපජ්ඣාචරිකයතිඑත්ථ(මහාව.64, 67, 74, 78-79; චූෙව.375, 377; 

379-382; මහාව.අට්ඨ.64, 67, 75, 76, 77) ආචරිකයො නාම නි ් යාචරිදයො
පබ්බජ්ජාචරිදයො උප ම්පදාචරිදයො ධම්මාචරිදයොති චතුබ්බිදධො. එදතසු හි 
නි ් යන්දතවාසිදකනයාවආචරියංනි ් ායව ති, තාව බ්බමාචරියවත්තං
කාතබ්බං. පබ්බජ්ජාඋප ම්පදාධම්මන්දතවාසිදකහි පන නි ් යමුත්තදකහිපි
ආදිදතො පට්ඨාය යාව චීවරරජනං, තාව වත්තං කාතබ්බං. අනාපුච්ඡිත්වා 
පත්තදානාදිම්හි පනඑදත ං අනාපත්ති. එදතසුචපබ්බජ්ජන්දතවාසිදකො ච 
උප ම්පදන්දතවාසිදකොචආචරිය ් යාවජීවංභාදරො, නි ් යන්දතවාසිදකො
ච ධම්මන්දතවාසිදකො ච යාව  මීදප ව ති, තාවදදව. සුට්ඨු පියසීදලො 

සුකප කලො, සික්ඛාකාදමොති අත්දථො. දන්තෙට්ඨං දදන්දතන එකං ං
උත්තරා ඞ්ගං කරිත්වා මහන්තං මජ්ඣිමං ඛුද්දකන්ති තීණි දන්තකට්ඨානි
උපදනතබ්බානි. දතසු යං තීණි දිව ානි ගණ්හාති, තං  ල්ලක්දඛත්වා
චතුත්ථදිව දතොපට්ඨායතාදි ංදයව ම්මාඋදභොහි හත්දථහිදාතබ්බං. දච

යං වා තං වා ගණ්හාති, යථාලද්ධං උපදනතබ්බං. කතොයන්ති සීතඤ්ච
උණ්හඤ්චඋදකංඋපදනත්වායංතීණිදිව ානි වෙඤ්දජති, චතුත්ථදිව දතො
පට්ඨාය තාදි ං උපදනතබ්බං.  දච ද්දවපි වෙඤ්දජති, දුවිධම්පි
උපදනතබ්බං. දචයාුණදහොති, භාජනංදධොවිත්වාඋපදනතබ්බං. 

146. පත්කත වත්තං චකරති ‘‘යාුණං පීත ්  උදකං දත්වා භාජනං 
පටිග්ගදහත්වා නීචං කත්වා  ාමකං අපරිඝං න්දතන දධොවිත්වා 
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පටි ාදමතබ්බ’’න්ති(මහාව.66, 78; චූෙව.376, 380) වුත්තංපත්දතවත්තං
චදරති අත්දථො. ගාමප්පදවද  වත්තං චදරති එවං  බ්බත්ථ. ‘‘ දච
උපජ්ඣාදයොවාආචරිදයොවා ගාමංපවිසිතුකාදමොදහොති, නිවා නංදාතබ්බං, 
පටිනිවා නං පටිග්ගදහතබ්බං, කායබන්ධනං දාතබ්බං,  ුණණං කත්වා
 ඞ්ඝාටිදයොදාතබ්බා, දධොවිත්වාපත්දතොද ොදදකොදාතබ්දබො’’ති (මහාව.66, 

78; චූෙව.376, 380) රදං ගාමප්පකව කනවත්තං නාම.‘‘ දචඋපජ්ඣාදයො
වා ආචරිදයො වා පච්ඡා මණං ආකඞ්ඛති, තිමණ්ඩලං පටිච්ඡාදදන්දතන
පරිමණ්ඩලංනිවාද ත්වාකායබන්ධනංබන්ධිත්වා ුණණංකත්වා  ඞ්ඝාටිදයො
පාරුපිත්වා ගණ්ඨිකං පටිමුඤ්චිත්වා දධොවිත්වා පත්තං ගදහත්වා 
උපජ්ඣාය ්  වා ආචරිය ්  වා පච්ඡා මදණන දහොතබ්බ’’න්තිආදිනා

(මහාව. 66, 78; චූෙව. 376, 380) නදයන වුත්තං ගමකන වත්තං නාම.
‘‘නිවත්තන්දතන පඨමතරංආගන්ත්වාආ නං පඤ්ඤාදපතබ්බ’’න්තිආදිනා

(මහාව. 66, 78; චූෙව. 376, 380) නදයන වුත්තං ආගකම වත්තං නාම.
‘‘උපජ්ඣායම්හි වුට්ඨිදත ආ නං උද්ධරිතබ්බං, පාදදොදකං පාදපීඨං
පාදකථලිකං පටි ාදමතබ්බ’’න්ති (මහාව. 66, 78; චූෙව. 376, 380) එවං 

වුත්තං ආ නාදීසු වත්තං නාම. උපාහනාය වත්තං නාම ‘‘උපාහනා
පුඤ්ඡිතබ්බා, උපාහනා පුඤ්ඡන්දතන පඨමං සුක්දඛන දචොෙදකන

පුඤ්ඡිතබ්බා, පච්ඡා අල්දලනා’’තිආදිනා (චූෙව. 357, 359) වුත්තං. චීවකර

වත්තං නාම‘‘ දචචීවරංසින්නංදහොති, මුහුත්තංඋණ්දහ ාතාදපතබ්බං, න
ච උණ්දහ චීවරං නිදහිතබ්බ’’න්තිආදිනා (මහාව. 66, 78; චූෙව. 376, 380) 
වුත්තං. 

147. පරිකභොජනීයපානීය-වච්චප්ප ් ාවඨානිසූති එත්ථ  දච පානීයං න
දහොති, පානීයංඋපට්ඨාදපතබ්බං. දචපරිදභොජනීයංනදහොති, පරිදභොජනීයං
උපට්ඨාදපතබ්බං.  දච වච්චකුටිඋක්ලාපා දහොති, වච්චකුටි ම්මජ්ජිතබ්බා. 

තථා ප ් ාවට්ඨාදන එවං වත්තං චරිතබ්බන්ති අත්දථො. ‘‘විහාරං 
ද ොදධන්දතන පඨමං පත්තචීවරං නීහරිත්වා එකමන්තං

නික්ඛිපිතබ්බ’’න්තිආදිනා නදයන වුත්තං විහාරක ොධකන වත්තං නාම.
‘‘භූමත්ථරණං ාතාදපත්වා ද ොදධත්වා පප්දඵොදටත්වා අතිහරිත්වා
යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤාදපතබ්බ’’න්තිආදිනා (මහාව. 66, 78; චූෙව. 376, 

380) වුත්තංපුන පඤ්ඤාපකන වත්තං නාම. 

148. රදානි විහාරං ද ොදධන්දතන එවං ද ොදධතබ්බන්ති තං ද ්ද තුං 

‘‘න පප්කඵොකටයයා’’තිආදිමාහ. ත ් ත්දථො – විහාරං ද ොදධන්දතො භික්ඛු
භූමත්ථරණාදි යනා නං පටිවාදත වා පඞ්ගදණ වා පානීය ාමන්තා වා න 

පප්දඵොදටයයාති. පඞ්ගකණතිබහූනං න්නිපාදතඨාදන. 
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149. න්හාකනති ‘‘ දච උපජ්ඣාදයො නහායිතුකාදමො දහොති, නහානං
පටියාදදතබ්බං. දචසීදතනඅත්දථොදහොති, සීතංපටියාදදතබ්බ’’න්තිආදිනා

(මහාව. 66; චූෙව. 376) වුත්තං නහාකන වත්තං නාම, ‘‘උපජ්ඣාය ්  
ගත්තදතොඋදකං  ම්මජ්ජිතබ්බං, නිවා නං දාතබ්බ’’න්තිආදිනා (මහාව. 66; 

චූෙව. 376) වුත්තං නහාත ්  ොතබ්බං නාම. රඞ්ගපාකෙති ‘‘ දච
උපජ්ඣාය ්  ආචරිය ්  රජනං පචිතබ්බං දහොති,  ද්ධිවිහාරිදකන
අන්දතවාසිදකන පචිතබ්බ’’න්ති (මහාව. 66, 78; චූෙව. 376, 380) වුත්තං. 

කධොවකනති ‘‘ දච උපජ්ඣාය ්  ආචරිය ්  චීවරං දධොවිතබ්බං දහොති, 
 ද්ධිවිහාරිදකනඅන්දතවාසිදකනදධොවිතබ්බං, උ ්සුක්කංවා කාතබ්බ’’න්ති

(මහාව.66, 78; චූෙව.376, 380) වුත්තං. සිබ්බකනති ‘‘ දචඋපජ්ඣාදයන
ආචරිදයන චීවරං කාතබ්බං දහොති,  ද්ධිවිහාරිදකන අන්දතවාසිදකන
කාතබ්බ’’න්ති(මහාව.66, 78; චූෙව.376, 380) වුත්තං.චීවදරදථදවඨිදත
රජන්දතො න වදජ න පක්කදමයයාති අත්දථො. ‘‘චීවරං රජන්දතන  ාමකං
 ම්පරිවත්තකං  ම්පරිවත්තකං රජිතබ්බං, න ච අච්ඡින්දන දථදව 
පක්කමිතබ්බ’’න්ති(මහාව.66, 78; චූෙව.376, 380) හිවුත්තං. 

150. එෙච්ච ් ාති ආචරියුපජ්ඣායානං වි භාග ්  අනත්ථකාම ්  

දවරිපුග්ගල ් . අනාපුච්ඡාති ආචරියුපජ්ඣායානං අනාදරොදචත්වා. 

කිඤ්චනන්තියංකිඤ්චි. 

151-2. ත ් ාති එකච්ච ් . නින්කනතුන්ති නීහරිතුං. කිච්චයං පරිෙම්මං

වාතිදවයයාවච්චං වා පිට්ඨිපරිකම්මාදිපරිකම්මං වා අත්තනාත ් කාතුං වා
දතනඅත්තදනොකාරාදපතුංවාති එවමත්දථොදවදිතබ්දබො. 

153.  දච ආචරියුපජ්ඣායාඅඤ්ඤත්ථගතාදහොන්ති, පරිදවණංගන්ත්වා
අප ් න්දතහි ගාමං පවිසිතුං වට්ටති. ගාමං පවි න්දතො  දච ප ් ති, 
ආපුච්ඡිතබ්බදමවාති වදන්ති. ‘‘උපජ්ඣායං අනාපුච්ඡා න දි ා

පක්කමිතබ්බා’’ති(මහාව.66, චූෙව.376) හිවුත්තං.අත්තදනො කිච්චයං නාම 
අන්දතොවිහාදරපිඅත්තදනොපත්තපචනචීවරකම්මදක ච්දඡදනාදි. 

154.  ඞ්ඝායත්තෙම්මානි නාම 
පරිවා මානත්තඅබ්භානතජ්ජනීයනිය ් පබ්බාජනීයපටි ාරණීයඋක්දඛපනාද
දයො. 

155. වුට්ඨානං කන මාගකමති ‘‘ දච උපජ්ඣාදයො වා ආචරිදයො වා
ගිලාදනො දහොති, යාවජීවං උපට්ඨාතබ්දබො, වුට්ඨානම ් ආගදමතබ්බ’’න්ති
(මහාව.66; චූෙව.376) හි වුත්තං.උපජ්ඣාචරියවත්තවිනිච්ඡදයො. 

උපජ්ඣාචරියවත්තනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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16. වච්චප්ප ් ාවට්ඨානිෙනිද්කද වණ්ණනා 

156. යථාවුඩ්ඪං න කදරයය වච්චන්ති  ම්බන්දධො. යථානුපුබ්බියා
ලබ්භතීති  ම්බන්දධො. රදමසු පන තීසු ඨාදනසු දයො දයො පඨමං ආගච්ඡති
වුඩ්දඪො වා නදවො වා, ද ො ද ො ආගතපටිපාටියා කාතුඤ්ච නහායිතුඤ්ච
ලබ්භතීතිඅධිප්පාදයො. 

157. උබ්භජිත්වාති (චූෙව. 373, 374) නිවා නං දූරදතොව උක්ඛිපිත්වා
දනො පවිද යය.  හ ා ච දනො පවිද යයාති  ම්බන්දධො. ‘‘බහි ඨිදතන
උක්කාසිතබ්බ’’න්ති ච ‘‘ ාමකං අතරමාදනන වච්චකුටි පවිසිතබ්බා’’ති ච
වුත්තත්තාඋක්කාසිත්වාවඅතරමාදනො පවිද යයාතිඅත්දථො.‘‘නඋබ්භජිත්වා
පවිසිතබ්බා, වච්චපාදුකායඨිදතන උබ්භජිතබ්බ’’න්ති (චූෙව.374) වචනදතො 

‘‘උබ්භකජයයපාදුො ්කවව  ණ්ඨිකතො’’තිවුත්තං. 

158. න කදරයයඋභයං නෙකරයුභයං. 

159. කූකපති (චූෙව. 374) වච්චකූදප. ෙට්ඨන්ති අවදලඛනකට්ඨං.

ප ් ාවදදොණියාදඛෙංනකාතබ්බන්තිඅත්දථො. නාවකලකඛයයඵරුක නාති
ඵාලිතකට්දඨන වා ඛදරන වා ගණ්ඨිදකනවා කණ්ටදකනවා සුසිදරන වා

පූතිනා වා නාවදලඛිතබ්බන්ති අත්දථො. උහතඤ්චාපීති ගූථමක්ඛිතම්පි
දධොවදයඅත්තනාවාපදරනවා කතන්තිඅධිප්පාදයො. 

160. උබ්භජිත්වා න නික්ඛකමති එත්ථ ‘‘වච්චපාදුකාය ඨිදතන 
පටිච්ඡාදදතබ්බ’’න්ති(චූෙව.374) හිවුත්තං, පුන‘‘ආචමනපාදුකායංඨිදතන 
උබ්භජිතබ්බ’’න්ති (චූෙව. 374) ච වුත්තං. ‘‘චපු චපූ’’ති  ද්දං කත්වා 
නාචදමයයාතිඅත්දථො.වච්චප්ප ් ාවට්ඨානිකවිනිච්ඡදයො. 

වච්චප්ප ් ාවට්ඨානිකනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

17. ආපුච්ඡෙරණනිද්කද වණ්ණනා 

161. කථකරනාති ඞ්ඝත්දථදරන. 

162. තත්ථ තත්ථ න්නිපතිතානං බ්දබ ං වුඩ්දඪො වුඩ්ඪතදරො, ත ්මිං 

වුඩ්ඪතරාගකම පුන ආපුච්ඡනං නත්ථි. භත්තග්කග චානුකමොදකතොති එත්ථ
දානපතිනා යාචිදතන දහදරන වුඩ්දඪන අනාපුච්ඡිත්වා කදථතුං වට්ටතීති
වදන්ති. 

163. එෙවිහාරකෙති එදකොවරදක වුඩ්දඪන ව න්දතො අනාපුච්ඡා න 

 ජ්ඣාදයයයාති අත්දථො. උද්කද ං පරිපුච්ඡඤ්ච කනො දකදති උද්දද ං වා
පරිපුච්ඡංවාදනොදදදයය. 
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164. න විවදරයය න ථදකයය චාති  ම්බන්දධො. ද්වාරං නාම
මහාවෙඤ්ජං, තත්ථආපුච්ඡනකිච්චංනත්ථි. 

165. වුඩ්දඪන චඞ්කදම චඞ්කමන්දතොපි දයන වුඩ්දඪො, දතන
පරිවත්තදයති ම්බන්දධො. ආපුච්ඡකරණවිනිච්ඡදයො. 

ආපුච්ඡකරණනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

18. නග්ගනිද්කද වණ්ණනා 

166. ‘‘න ත්දවව නග්දගන ආගන්තබ්බං, දයො ආගච්දඡයය, ආපත්ති 

දුක්කට ් ා’’ති (පාරා. 517) වුත්තත්තා (චූෙව. 261;) ‘‘නග්කගො මග්ගං න

වකජ’’තිවුත්තං. 

167. පටිච්ඡාදිසූති ‘‘දතන දඛො පන  මදයන භික්ඛූ ජන්තාඝදරපි
උදදකපි පරිකම්මං කාතුං කුක්කුච්චායන්ති. අනුජානාමි, භික්ඛදව, ති ්ද ො
පටිච්ඡාදිදයො ජන්තාඝරප්පටිච්ඡාදිං උදකප්පටිච්ඡාදිං වත්ථප්පටිච්ඡාදි’’න්ති

එවං වුත්තාසු තීසු පටිච්ඡාදීසූති අත්දථො. දුකවති එතාසු තීසු පටිච්ඡාදීසු
උදකජන්තාඝරප්පටිච්ඡාදිදයො පරිකම්දම කප්පන්තීති අධිප්පාදයො. 

වත්ථච්ඡාදීතිවත්ථප්පටිච්ඡාදි.  බ්බත්ථාතිඛාදනීය ායනීයාදීසු බ්බකම්දමසු
කප්පියාතිඅත්දථො. නග්ගවිනිච්ඡදයො. 

නග්ගනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

19. න්හානෙප්පනිද්කද වණ්ණනා 

168. පුරකතොති(චූෙව.372) දථරානංපුරදතොඋපරිවානචන්හාදයයයාති 
අත්දථො. 

169-171. කුට්ටත්ථම්භතරුට්ටාකනති එත්ථ (චූෙව. 243; චූෙව. අට්ඨ.
243) කුට්දටවාථම්දභවාතරුම්හිවාඅට්ටානඵලදකවා කායංනඝං දයති

අත්දථො. ගන්ධබ්බහත්කථො නාම මක්කටහත්ථ දිද ො දාරුආදිමදයො. 

කුරුවින්දෙසුත්කයාති කුරුවින්දසුත්තියා. මල්ලදකන වා අඤ්ඤමඤ්ඤං වා.
‘‘නභික්ඛදවවිග්ගය්හ පරිකම්මංකාරාදපතබ්බං.දයොකාරාදපයය, ආපත්ති
දුක්කට ් ා’’ති (චූෙව. 243) එවං වුත්තං විග්ගහපරිකම්මං  න්ධාය 

‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤංවා’’ති වුත්තං. 

රදානි කප්පියානි ද ්ද තුං ‘‘ෙපාලිට්ඨෙඛණ්ඩානී’’තිආදිමාහ.  බ්දබ ං
වට්ටතීති  ම්බන්දධො. ගිලාන ් පි (චූෙව. අට්ඨ. 243) අගිලාන ් පි රමානි 

කපාලිට්ඨකඛණ්ඩාදීනි කායඝං දන වට්ටන්ති. පුථුපාණීති (චූෙව. 244) 
හත්ථපරිකම්මං වුච්චති. ත ්මා  බ්දබ ං හත්දථන පිට්ඨිපරිකම්මං කාතුං
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වට්ටති. අෙතමල්ලෙං නාම එකදාඨිමං පරිච්ඡින්දිත්වා කතං. පා ාණාදදයො
පාදඝං දනඑවකප්පියා.න්හානකප්පවිනිච්ඡදයො. 

න්හානකප්පනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

20. අවන්දියනිද්කද වණ්ණනා 

172. ‘‘නානා ංවා දකො වුඩ්ඪතදරො අධම්මවාදී අවන්දිදයො’’ති (චූෙව.

312; පරි.467) එවං වුත්තත්තාලද්ධිනානා ංවා දකොරධ නානා ංවා කෙො. 
පාරිවාසියමූලායපටික ් නාරහමානත්තාරහමානත්තචාරිඅබ්භානාරහා 

ගරුෙට්ඨාති රධ ගහිතා. රදම පන අඤ්ඤමඤ්ඤං යථාවුඩ්ඪං වන්දනාදීනි 
ලභන්ති, පකතත්දතනඅවන්දනීයාතිඅධිප්පාදයො.අවන්දනීයවිනිච්ඡදයො. 

අවන්දියනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

21. චම්මනිද්කද වණ්ණනා 

173. රදානි ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව,  බ්බපච්චන්තිදමසු ජනපදදසු
චම්මානි අත්ථරණානිඑෙකචම්මංඅජචම්මංමිගචම්ම’’න්ති(මහාව.259) එවං

වුත්තචම්මානි ද ්ද තුං ‘‘මිගාකජෙෙචම්මානී’’තිආදිමාහ. පරිභුඤ්ජිතුන්ති
(මහාව. අට්ඨ. 262) මඤ්චාදීසු යත්ථ කත්ථචි අත්ථරිත්වා නිපජ්ජිතුං වා
නිසීදිතුං වා වට්ටන්තීතිඅත්දථො. දරොහිදතණීප දා ච කුරුඞ්ගා ච ච- ද්දදන
අඤ්දඤපිවාෙමිගාමිගමාතුකාදදයොපිමිගජාතිකාඑවාති අධිප්පාදයො. 

174. අනුඤ්ඤාතත්තයාඅඤ්ඤන්ක – 

‘‘මක්කදටො කාෙසීදහොච,  රදභොකදලීමිදගො; 
දයචවාෙමිගාදකචි, දත ංචම්මංනවට්ටතී’’ති.– 

එත්ථ වාෙමිගග්ගහදණන වුත්තාවද  ා අන්තමද ො දගොමහිං ාදදයො

ගහිතාති දවදිතබ්බා. ථවිොති 
උපාහනදකො ක ත්ථදකො කකුඤ්චිකදකො කාති දවදිතබ්බා, න
පත්තත්ථවිකාදදයො. චම්මවිනිච්ඡදයො. 

චම්මනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

22. උපාහනනිද්කද වණ්ණනා 

175. ුණඞ්ු ණූපාහනාති (මහාව. අට්ඨ. 245) චතුපටලදතො පට්ඨාය
වුච්චති, න එකද්විතිපටලදතො පට්ඨාය ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, එකපලාසිකං
උපාහනං, න භික්ඛදව දිුණණා උපාහනා ධාදරතබ්බා, න තිුණණා උපාහනා
ධාදරතබ්බා, න ුණණඞ්ුණූපපාහනා ධාදරතබ්බා, දයො ධාදරයය, ආපත්ති
දුක්කට ් ා’’ති (මහාව. 245) වුත්තත්තා. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ාමුක්කං
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ුණණඞ්ුණූපපාහනං, න භික්ඛදව නවා ුණණඞ්ුණූපපාහනා ධාදරතබ්බා, දයො

ධාදරයය, ආපත්තිදුක්කට ් ා’’ති(මහාව. 247) වුත්තත්තා ‘‘නවා’’තිවුත්තං.
 බ්බත්ථාපි මජ්ඣිමදදද  ගිලාදනොපි නවං ුණණඞ්ුණූපපාහනං න ලභති, 
එකවාරම්පි අඤ්දඤහි පරිභුත්තං ාමුක්කඋපාහන ඞ්ඛාතං ලභති, 
පච්චන්තිදමසුජනපදදසුගිලාදනොනවම්පිලභතීති දවදිතබ්බං ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛදව,  බ්බපච්චන්තිදමසුජනපදදසු ුණණඞ්ුණූපපාහන’’න්ති(මහාව.259) 
අවිද ද නවුත්තත්තා. 

 බ්බ ් ාති ගිලාන ් ාපි අගිලාන ් ාපීති අත්දථො. මජ්ඣිමදදද පි
පච්චන්තිමදදද පි ආරාදම ආරාමූපචාදර ගිලාන ් ාපි අගිලාන ් ාපි
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, අජ්ඣාරාදම උපාහනං ධාදරතු’’න්ති (මහාව. 249) 

වුත්තත්තා කප්පියන්ති අත්දථො.  බ්බත්ථාති ආරාදමපි ගාදමපි. 

අෙල්ලෙ ් ාති ගිලාන ් . එත්ථ පන මජ්ඣිමදදද  ගිලාන ්  
ුණණඞ්ුණූපපාහනා පරිභුත්තාව ආරාදමපි ගාදමපි වට්ටති, පච්චන්තිමදදද  
අපරිභුත්තාපි. මජ්ඣිමදදද පි පච්චන්තිමදදද පි භගවතා ගිලාන ්ද ව
උපාහනා අනුඤ්ඤාතා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ය ් පාදාවාදුක්ඛා, පාදාවා
ඵලිතා, පාදඛිදලො වා ආබාදධො, උපාහනං ධාදරතු’’න්ති (මහාව. 249) ච 
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ගිලාදනනභික්ඛුනා උපාහදනනගාමංපවිසිතු’’න්ති
(මහාව.256) වුත්තත්තා ච.මජ්ඣිමදදද චගිලාදනොනවංුණණඞ්ුණූපපාහනං
ධාදරතුං යදි ලභති, කථං පදද පඤ්ඤත්ති දහොතීති?  බ්බත්ථ පන භගවතා
ගිලාන ්ද ව උපාහනා අනුඤ්ඤාතා, ත ්මා මජ්ඣිමදදද  ගිලාදනො නවං
ුණණඞ්ුණූපපාහනංලභතීතිගදහතබ්බන්තිවදන්ති. 

176-9.  බ්බාවනීලකා(මහාව.246; මහාව.අට්ඨ.246)  බ්බනීලො. එ 

නදයො  බ්බත්ථ ඔදාතොදීසුපි. ාදාතං පන දනව පාළියං, න අට්ඨකථායං 
පටික්ඛිත්තං, අනුදලොමවද න පන රධ පටික්ඛිත්තන්ති දවදිතබ්බං. 

මහාරඞ්ගරත්තා  තපදිපිට්ඨිවණ්ණා. මහානාමරඞ්ගරත්තා මන්දරත්තා. 

මඤ්කජට්ඨිො කණදවරපුප්ඵවණ්ණා. පුප්ඵලතාදීහි විචිත්තා චිත්රා.

නීලපීතාදිවද්ධිොති එත්ථ ආදි- ද්දදන 
ාදාතදලොහිතමඤ්දජට්ඨිකමහාරඞ්ගමහානාමරඞ්ගරත්තාදිවද න වද්ධිකා

ගහිතා. සීහබයග්ඝුද්දාජිනදීපීනං චම්දමහි චාති  ම්බන්දධො. කෙොචීති
ගිලාදනොපිඅගිලාදනොපි. 

180.  කලං වා එකදද කං වා රජනං දචොදෙන (මහාව. අට්ඨ. 246) 
පුඤ්ඡිත්වා වෙඤ්දජයයාති අත්දථො. ඛල්ලකාදිකං පන  බ්බං හාරිත්වා
වෙඤ්දජතබ්බං.උපාහනවිනිච්ඡදයො. 

උපාහනනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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23. අකනොකලොකියනිද්කද වණ්ණනා 

181. ඉත්ථියාති තදහුජාතායපි දාරිකාය. ආදාද  (චූෙව. 247) වා
උදකපත්දත වාඅත්තදනොමුඛංඅවදලොදකයය, අ ් දුක්කටන්ති ම්බන්දධො.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ආබාධපච්චයා ආදාද  වා උදකපත්දත වා
මුඛනිමිත්තංාදලොදකතු’’න්ති(චූෙව. 247) වුත්තත්තාවණාදීනිවා‘‘ජිණ්දණො
නු දඛොම්හි, දනො වා’’ති එවං ආයු ඞ්ඛාරං වා ාදලොදකතුං වට්ටති.
අදනොදලොකියවිනිච්ඡදයො. 

අදනොදලොකියනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

24. අඤ්ජනීනිද්කද වණ්ණනා 

182. වට්ටා වාඅට්ඨද ොෙ ං ාවාමට්ඨාපුප්ඵලතාදීහි අචිත්තකාඅඤ්ජනී

වට්ටතීතිඅත්දථො. ක ්ක ොපි වට්ටන්ති, එකායවාද්වීසුවාකථාඑවනත්ථීති

අධිප්පාදයො. කලඛාති වට්ටදලඛා. බන්ධිතුන්තිපිධානකබන්ධනත්ථං. 

183. රූපන්ති කුණරූපාදි.යදිචඑදි ංඅඤ්දඤහිකතංලභති, ඝංසිත්වා 
වා ඡින්දිත්වා වා යථා වා න පඤ්ඤායති, තථා සුත්දතන දවදඨත්වා
වෙඤ්දජතබ්බං. 

184. ථවිොතිඅඤ්ජනිථවිකා.අඤ්ජනි ලාකාපිලබ්භතීති ම්බන්දධො. 

185-6. අට්ඨීති (මහාව. 266; මහාව. අට්ඨ. 264) මනු ් ට්ඨිං ඨදපත්වා 
අවද  ට්ඨි.වි ාණදන්දතසුඅකප්පියංනාමනත්ථි.ආමලකකක්කාදීහිකතා 

ඵලමයා.තම්මයාතිරධවුත්දතදහවනිබ්බත්තා. අඤ්ජනීවිනිච්ඡදයො. 

අඤ්ජනීනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

25. අෙප්පිය යනනිද්කද වණ්ණනා 

187-9. ‘‘උච්චදකොආ න්දිදකොඋප්පන්දනොදහොති, අනුජානාමිභික්ඛදව
උච්චකම්පි ආ න්දික’’න්ති (චූෙව. 297) වචනදතො මඤ්ච ් 
උපඩ්ඪභාගප්පමාදණන එකදතොභාදගන දීඝම්පි සුගතඞ්ුණදලන

අතිදරකට්ඨඞ්ුණලපාදකං රධ ආ න්දීති අධිප්දපතං, චතුරං ා න්දිදකො පන

පමාණාතික්කන්තදකොපි වට්ටති. තූලීති පකතිතූලිකා. පල්ලඞ්කෙොනාම
ආහරිදමහි වාදෙහි කදතොති වුත්දතො. තත්දථව ‘‘සීහරූපාදිං ද ්ද ත්වා

කදතො පන වට්ටතී’’ති වදන්ති. පටිෙන්ති ද තත්ථරණං. කගොනචිත්තෙන්ති 

එත්ථ චතුරඞ්ුණලාධිකදලොදමො දකොජදවො ‘‘කගොනකෙො’’ති වුච්චති. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, දකොජව’’න්ති (මහාව. 337) චීවරක්ඛන්ධකෙ 
වුත්තත්තා චතුරඞ්ුණලදලොමකං පකතිදකොජවං වට්ටති. රතනචිත්තං චිත්තකං
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න වට්ටති. පටලීති ඝනපුප්ඵරත්තඅත්ථරණං. විෙතීති 

සීහබයග්ඝාදිරූපවිචිත්දතො උණ්ණාමයත්ථරණදකො. උද්දකලොමීති 

එකදතොඋග්ගතපුප්ඵං. එෙන්තකලොමිොතිඋභදතොඋග්ගතපුප්ඵං. 

කුත්තන්ති ද ොෙ න්නං නාටකිත්ථීනං ඨත්වා නච්චනදයොග්ගං

උණ්ණාමයත්ථරණං. කෙොක යයන්ති රතනපරිසිබ්බිතං දකොද යයසුත්තමයං

පච්චත්ථරණං. ෙට්ටි ් න්ති රතනපරිසිබ්බිතං දකොද යයකට්ටි ් මයං 
පච්චත්ථරණං. දකොද යයඤ්ච කට්ටි ් ඤ්ච රතනපරිසිබ්බිතාදනව න

වට්ටන්ති, සුද්ධානි වට්ටන්ති. හත්ථිඅ ් රථත්ථරා දත ං උපරි 

අත්ථරණකඅත්ථරණාව. අජිනප්පකවණීති අජිනචම්දමහි මඤ්චප්පමාදණන
සිබ්බිත්වා කතා පදවණී, දතන ච කදලීමිගචම්මං ද තවත්ථ ්  උපරි 
පත්ථරිත්වා සිබ්බිත්වා කතං පවරප්පච්චත්ථරණං
කදලීමිගප්පවරප්පච්චත්ථරණං, දතන ච අත්ථතං 

අජිනප්පකවණීෙදලීමිගප්පවරප්පච්චත්ථරණත්ථතං. 

ද තවිතානම්පි දහට්ඨා අකප්පියප්පච්චත්ථරදණ  ති න වට්ටති, 
කප්පියප්පච්චත්ථරදණ  ති වට්ටති, රත්තවිතාන ්  දහට්ඨා 
කප්පියප්පච්චත්ථරදණ  තිපි න වට්ටති එව. සීසූපධානං පාදූපධානන්ති
මඤ්ච ්  උභදතොදලොහිතකංඋපධානංනවට්ටති.යංපනඑකදමවඋපධානං
දහොති, උදභොසු අන්දතසු රත්තං වා පදුමවණ්ණං වා චිත්තං වා,  දච
පමාණයුත්තං, වට්ටති, මහාඋපධානංපන පටික්ඛිත්තං. 

190. ආ න්දාදිත්තයාති ආ න්දී තූලී පල්ලඞ්දකොති රදං තයං නාමං.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ඨදපත්වාතීණිආ න්දිං පල්ලඞ්කංතූලිකං ද  කං
ගිහිවිකටං අභිනිසීදිතුං, නත්දවව අභිනිපජ්ජිතු’’න්ති (චූෙව. 314) හි වුත්තං.
ද ද ගිහි න්තදකනිසීදිතුංලබ්භතීතිඅත්දථො.යදිධම්මා දන ඞ්ඝිකම්පි 
දගොනකාදිංභික්ඛූහිඅනාණත්තාආරාමිකාදදයො යදමවපඤ්ඤදපන්තිදචව

නීහරන්ති ච, එතං ගිහිවිෙටනීහාරං නාම, රමිනා ගිහිවිකටනීහාදරනවට්ටති. 

භත්තග්ගං නාමවිහාදරඑවදානට්ඨානං. 

191. චතුන්නං පාදානං, තීසුප ්ද සුඅප ් යානඤ්චවද න  ත්තඞ්කගො. 

එකප ්ද න යුත්දතො පඤ්චඞ්කගො. රදම පන  ත්තඞ්ගපඤ්චඞ්ගා 
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, උච්චකම්පි  ත්තඞ්ග’’න්ති (චූෙව. 294) වුත්තත්තා 

පමාණාතික්කන්තාපි වට්ටන්ති. දතන වුත්තං ‘‘උච්චපාදො’’ති. තූදලොනද්ධා
මඤ්චපීඨාඝදරදයවනිසීදිතුං කප්පන්තීති ම්බන්දධො. 

192. චීවරච්ඡවිකයොති ඡන්නං චීවරානං, ඡන්නං අනුදලොමචීවරානඤ්ච

අඤ්ඤතරචීවරච්ඡවිදයොතිඅත්දථො.  බ්බත්ථාතිමඤ්දචපිපීදඨපිභත්තග්දගපි
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අන්තරඝදරපීති අත්දථො. රමා ං පන භිසීනං පමාණපරිච්දඡදදොපි නත්ථි, 
මඤ්චපීඨාදීනංවද නඅනුරූපං  ල්ලක්දඛත්වාපමාණංකාතබ්බං. 

193. ‘‘තූලිකා උප්පන්නා දහොති. අනුජානාමි, භික්ඛදව, විජදටත්වා
බිම්දබොහනං කාතුං, තීණි තූලානි රුක්ඛතූලං ලතාතූලං දපොටකිතූල’’න්ති
(චූෙව. 297) වුත්තත්තා තූලත්තයඤ්ච (චූෙව. අට්ඨ. 297; කඞ්ඛා. අට්ඨ.
තූදලොනන්දසික්ඛාපදවණ්ණනා) බිම්දබොහදන වට්ටති. රදමහි තීහි තූදලහි
 බ්දබ ං රුක්ඛලතාතිණානං තූලං අනුඤ්ඤාතන්ති දවදිතබ්බං. භිසියං පන

කිඤ්චි තූලං න වට්ටතිදයව. භිසිගබ්කභොති භිසියා වුත්තං දචොොදිපඤ්චකං

බිම්දබොහදන අනුඤ්ඤාතන්ති  ම්බන්දධො. මිගපක්ඛිනන්ති සීහාදීනං 
 බ්බචතුප්පදානංහං දමොරාදීනං බ්බපක්ඛීනංදලොමානිකප්පන්ති.මසූරදක 
අනුඤ්ඤාතන්ති ම්බන්දධො. 

194. රදානි භිසියං කප්පියාකප්පියං ද ්ද තුං 

‘‘මනු ් කලොම’’න්තිආදිමාහ. උණ්ණායන්ති (චූෙව. 297; චූෙව. අට්ඨ. 297) 
උණ්ණාභිසියං මනු ් දලොමං න ලබ්භතීති අත්දථො. උණ්ණාභිසියම්පි
මනු ් දලොමංඨදපත්වාදය ංදක ඤ්චිපක්ඛිචතුප්පදානංදලොමං වට්ටතීති

අත්දථො. පණ්කණති පණ්ණභිසියඤ්ච පුප්ඵඤ්ච සුද්ධං තමාලපත්තඤ්ච න
ලබ්භං, අවද  ං යං කිඤ්චි පණ්ණං ලබ්භතීති අත්දථො. තමාලපත්තකම්පි
අඤ්දඤහි මි ් ං වට්ටතීති. දචොෙවාකතිදණසු අකප්පියං නාම නත්ථි. 

ආ නඤ්කචව අප්පටිකවක්ඛිතංනලබ්භන්තිආ න ාමඤ්ඤදතො ප ඞ්දගන
වුත්තං.අකප්පිය යනවිනිච්ඡදයො. 

අකප්පිය යනනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

26.  මානා නිෙනිද්කද වණ්ණනා 

195. තිණ්ණං ව ් ානං අන්තරං කව ් න්තරං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, 
තිව ් න්තදරන හ නිසීදිතු’’න්ති(චූෙව.320) හිවුත්තං.දයො ද්වීහිව ්ද හි
(චූෙව.අට්ඨ.320) වුඩ්දඪොවානදවොවා, ද ොතිව ් න්තදරොනාම. 

196. මුනීතිබුද්ධමුනි.  බ්කබකහවාති අනුප ම්පන්දනහිපි. 

197. අන්තන්ති පච්ඡිමං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, යං තිණ්ණං පදහොති, 
එත්තකංපච්ඡිමංදීඝා න’’න්ති(චූෙව.320) වුත්තත්තායං තිණ්ණංපදහොති, 
එතං ංහාරිමංවාදහොතුඅ ංහාරිමංවා, තථාරූදපසුඵලකඛණ්දඩසුපි නිසීදිතුං

වට්ටති. ද්වින්නන්ති ද්වින්නං  මානා නිකානං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, 
දුවග්ග ්  මඤ්චං දුවග්ග ්  පීඨ’’න්ති (චුෙව. 320) වුත්තත්තා ද්දව
 මානා නිකා  හ නිසීදිතුං ලභන්ති. අඤ්දඤහි අ මානා නිදකහි, 
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අනුප ම්පන්නාදීහි වා ද්දව හුත්වාපි නිසීදිතුං න ලභන්ති. 
 මානා නිකවිනිච්ඡදයො. 

 මානා නිකනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

27. අ ංවාසිෙනිද්කද වණ්ණනා 

198. උක්ඛිත්කතොති ආපත්තියා අද ් දන, අප්පටිකම්දම, පාපිකාය 
දිට්ඨියා අප්පටිනි ් ග්දග වා උක්ඛිත්තදකොති තිවිදධොපි රධ උක්ඛිත්දතො

ගහිදතො. අනුප ම්පන්කනොති රමිනා 
සික්ඛමාන ාමදණර ාමදණරීසික්ඛාපච්චක්ඛාතකා ගහිතාති දවදිතබ්බා. 

ඡින්නමූලකෙො නාම අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්නදකො. නානා ංවාක ොති
ලද්ධිනානා ංවා දකො. ‘‘නානාසීමායඨිතචතුත්දථොකම්මං කදරයය, රද්ධියා
දවහාද  ඨිතචතුත්දථො කම්මං කදරයය, අකම්මං න ච කරණීය’’න්ති හි 
වුත්තත්තාරදමපි‘‘අ ංවාසිකා’’තිවුත්තා.එදතසුපනඋක්ඛිත්තදකහි ද්ධිං 
උදපො ථාදීනි කදරොන්දතො පාචිත්තියං ආපජ්ජති. නි ්සීමට්ඨදවහා ට්දඨහි
කදරොන්ත ්  කම්මං කුප්පති, දුක්කටඤ්ච දහොති, රතදරහි දුක්කටං.
අ ංවාසිකවිනිච්ඡදයො. 

අ ංවාසිකනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

28. ෙම්මනිද්කද වණ්ණනා 

199. අධම්මෙම්මන්ති එත්ථ කථං අධම්මකම්මං දහොතීති දච? 
වුත්තඤ්දහතං භගවතා ‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛදව, අධම්මකම්මං? ඤත්තිදුතිදය
දච, භික්ඛදව, කම්දම එකාය ඤත්තියා කම්මං කදරොති, න ච කම්මවාචං
අනු ් ාදවති, අධම්මකම්මං.ද්වීහිඤත්තීහිකම්මංකදරොති, නච කම්මවාචං
අනු ් ාදවති, අධම්මකම්මං. එකාය කම්මවාචාය කම්මං කදරොති, න ච
ඤත්තිං ඨදපති, අධම්මකම්මං. ද්වීහි කම්මවාචාහි කම්මං කදරොති, න ච
ඤත්තිං ඨදපති, අධම්මකම්ම’’න්ති (මහාව. 387). රමිනා නදයන
ද  කම්දමසුපිවුත්තප්පකාදරනඅකත්වා අඤ්ඤථාකරණංඅධම්මකම්මන්ති
දවදිතබ්බං. 

වග්කගනාතිවග්දගන ඞ්දඝන.කථඤ්ච වග්ගංදහොතීතිදච? යාවතිකාච
භික්ඛූකම්මප්පත්තා, දතඅනාගතාදහොන්ති, ඡන්දාරහානංඡන්දදොඅනාහදටො
දහොති,  ම්මුඛීභූතා පටික්දකො න්ති, වග්ගකම්මන්ති රදමසු දයන දකනචි
එදකනපිඅඞ්දගනවග්ගංදහොති. 

 මග්කගනාති මග්දගන ඞ්දඝන.කථං  මග්ගංදහොතීතිදච? යාවතිකා
චභික්ඛූකම්මප්පත්තා, දතආගතාදහොන්ති, ඡන්දාරහානං ඡන්දදොආහදටො
දහොති,  ම්මුඛීභූතානප්පටික්දකො න්ති,  මග්ගකම්මන්ති එවං. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-පුරාණටීකා 
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චතුත්ථන්ති  මග්දගන ධම්මිකං. එත්තාවතා ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛදව, 
කම්මානි, අධම්දමන වග්ගකම්මං, අධම්දමන  මග්ගකම්මං, ධම්දමන
වග්ගකම්මං, ධම්දමන මග්ගකම්ම’’න්ති(මහාව.384) එවං වුත්තානිචත්තාරි
කම්මානිපරිග්ගහිතානිදහොන්තීතිදවදිතබ්බානි. 

200-202. ද වග්ගිදකො (මහාව. 388; කඞ්ඛා. අට්ඨ. නිදානවණ්ණනා)

වී තිවග්ගිදකොච ද වී කවග්ගිකෙො. අබ්භාදනොප ම්පදාප්පවාරණාඨදපත්වා 

 බ්බකම්දමසු කම්මප්පත්දතොති  ම්බන්දධො. එවං ද ද සුපි. ඉතකරොති
වී තිවග්දගොචඅතිදරකවී තිවග්දගොච. 

203. රදානි කම්මප්පත්දත ච ඡන්දාරදහ ච ද ්ද තුං 

‘‘චතුවග්කගනා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ(පරි.488, 497; පරි. 487-488) පෙතත්තා 

නාම දය පාරාජිකඋක්ඛිත්තලද්ධිනානා ංවා කා න දහොන්ති. පකරති
එකසීමට්ඨාපකතත්තාභික්ඛූ.යදිපකතත්තාභික්ඛූපි අඤ්ඤතරංගාමසීමංවා
නදී මුද්දජාත ් රඛණ්ඩසීමාසුවාඅඤ්ඤතරංපවිසිත්වාඨිතා දහොන්ති, දනව
කම්මප්පත්තා, නඡන්දාරහා.නහිදත ං ඡන්දදො වා පාරිසුද්ධිවා ආගච්ඡති

අඤ්ඤසීමායංඨිතත්තා. ක ක පීති පඤ්චවග්ගාදිකරණීදයපීතිඅත්දථො. 

204. අ ංවා ගණපූරං වා කත්වා කතං කම්මං කුප්පඤ්ච දහොති, 
කාරකානඤ්ච දුක්කටන්ති අත්දථො. ‘‘ය ්   ඞ්දඝො කම්මං කදරොති, 
තංචතුත්දථො කම්මං කදරයය, අකම්මං න ච කරණීය’’න්ති (මහාව. 389) 

වුත්තත්තා ‘‘ෙම්මාරහගණපූරං වා’’ති වුත්තං. රදානි පරිවා ාදිකම්මානංදයව

පරි දතො විපත්තිං ද ්ද තුං ‘‘ගරුෙට්ඨගණපූරං වා’’ති වුත්තං. තම්පි 
අනික්ඛිත්තවත්තං  න්ධාය වුත්තං. නික්ඛිත්තවත්දතො පන  බ්බත්ථ
ගණපූරදකොදහොති එව. 

205. වාකරයයාති පටික්ඛිදපයය. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, අධම්මකම්දම 

කයිරමාදන පටික්දකොසිතු’’න්ති (මහාව. 154) හි වුත්තං. අන්තරාකය  තීති
අත්දථො. ‘‘අධම්මකම්මං රදං, න දමතං ඛමතී’’ති එවං ද්දව තදයො
අඤ්ඤමඤ්ඤංදිට්ඨිංආවිකදරයයන්තිඅත්දථො.යදිඑදකොදහොති, ‘‘නදමතං 
ඛමතී’’තිඑවංඅධිට්ඨානංකදරයයාතිඅත්දථො.එත්තාවතාඑදතනිරාපත්තිකා
දහොන්ති, අන්තරායා ච මුච්චන්ති, කම්මං පන අධම්මත්තා කුප්පදමව. 

වාකරන්කතව තකතොධිොති එත්ථ ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, චතූහි පඤ්චහි 
පටික්දකොසිතුං, ද්වීහිතීහි දිට්ඨිංආවිකාතුං, එදකන අධිට්ඨාතුං, ‘‘නදමතං 
ඛමතී’’ති (මහාව. 154) වුත්තත්තා චත්තාදරො වා පඤ්ච වා වාදරන්ති එවාති 
අත්දථො. 
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206. රදානි දයහි පටික්ඛිත්තං දහොති, දත ද ්ද තුං ‘‘ෙම්මාරහා’’තිආදි

වුත්තං.තත්ථ ඛිත්තචිත්ත-ග්ගහදණනඋම්මත්තදකොපිගහිදතොව. එකත න්ති
දයවුත්තප්පකාරා, දත ංපටික්දඛදපොනරුහතීති අත්දථො. 

207. රදානි ය ්  පටික්දඛදපො රුහති, තං ද ්ද තුං 

‘‘පෙතත්කතෙසීමට්ඨ- ම ංවා භික්ඛුකනො’’ති වුත්තං. ත ් ත්දථො (මහාව.
394) – එවරූප ්  භික්ඛුදනො පටික්දකො නා අන්තමද ො ආනන්තර ් ාපි 
ආදරොදචන්ත ්  රුහතීති. ‘‘භික්ඛු ් , භික්ඛදව, පකතත්ත ්  
 මාන ංවාසික ්   මානසීමායං ඨිත ්  අන්තමද ො ආනන්තරික ් පි
භික්ඛුදනො විඤ්ඤාදපන්ත ්  ඞ්ඝමජ්දඣපටික්දකො නාරුහතී’’ති(මහාව.
394) වුත්තං. 

208.  ම්මුඛා යදි පටික්දකොද යයාති අත්දථො. කකරොක්ඛාති පරම්මුඛා. 
කාය ාමග්ගිං වා ඡන්දං වා දනො දදදයය, දුක්කටන්ති අත්දථො.
කම්මවිනිච්ඡදයො. 

කම්මනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

29. මිච්ඡාජීවවිවජ්ජනානිද්කද වණ්ණනා 

209. චුණ්ණන්තිසිරී චුණ්ණාදිකන්තිඅත්දථො. මත්කොතිපකතිමත්තිකා

වා පඤ්චවණ්ණා වා සුද්ධා කුඞ්කුට්ඨආදිකා වා. කුල ඞ්ගහාති එදතහි
 ඞ්ගහිතානං  න්තිදක ලාභා ාය කුල ඞ්ගහත්ථන්ති අත්දථො. එත්ථ පන
රදමහි ඞ්ගහිතානං න්තිදක ‘‘කිඤ්චිලභි ් ාමී’’ති ඞ්ඝිකංවාපුග්ගලිකං
වා දාතුං න වට්ටති එව. රමිනා පන නදයන ලද්ධං පඤ්චන්නම්පි
 හධම්මිකානංනවට්ටති, මිච්ඡාජීවඤ්චදහොති. 

210-211. ලාභා ාය දායකානං දාරදක උක්ඛිපිත්වා පරිභටභාදවො 

පාරිභටෙතා, තායපාරිභටකතායනජීවදයති ම්බන්දධො.ද ද සුපිඑද ව 

නදයො.දඛත්තාදීසුදපසිත ් ගමනං පකහණෙම්මං.  ා නප්පටි ා නහරණං 

දූතෙම්මං. දපසිත ්  දගහදතො දගහගමනං ජඞ්ඝකප නියං. ලාභා ාය

ලඤ්ජදානමනුප්පදානං.අඤ්කඤනවාපීතිඅඞ්ගවිජ්ජාදිනා. 

212. විඤ්ඤත්තීති (පාරා. 515 ආදදයො; පාරා. අට්ඨ. 2.515 ආදදයො) 

අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්ති. අකන නාති පුබ්දබ වුත්දතන පුප්ඵදානාදිනා

පච්චදය නා. කුහනාදීහීති (විභ. 861; විභ. අට්ඨ. 861; මහානි. 87) කුහනා
ලපනා දනමිත්තකතා නිප්දපසිකතා ලාදභන ලාභං නිජිගී නතාති රදමහි
පඤ්චහිවත්ථූහීතිඅත්දථො. මිච්ඡාජීවවිනිච්ඡදයො. 

මිච්ඡාජීවවිවජ්ජනානිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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30. වත්තනිද්කද වණ්ණනා 

213. රදානි ආගන්තුකවත්තාදීනි ද ්ද තුං ‘‘වත්ත’’න්ති මාතිකාපදං 
උද්ධටං. පරික්ඛිත්ත ්  (චූෙව. 356 ආදදයො; චූෙව. අට්ඨ. 357 ආදදයො)
විහාර ්  පරික්දඛපං, අපරික්ඛිත්ත ් ද්වීහිදලඩ්ඩුපාදතහිපරිච්ඡින්නට්ඨානං
පත්වා උපාහනං ාමුඤ්චිත්වා නීචං කත්වා පප්දඵොදටත්වා උපාහනං
දණ්ඩදකන ගදහත්වා ඡත්තං අපනාදමත්වා සී ං විවරිත්වා සීද  චීවරං
ඛන්දධකරිත්වා ාමකංඅතරමාදනනආරාදමො පවිසිතබ්දබොතිඅත්දථො. 

214. පුච්කඡයය  යනා නන්ති ‘‘කතමං දම ද නා නං පාපුණාති, කිං
අජ්ඣාවුත්ථංවා අනජ්ඣාවුත්ථංවා’’තිඑවංපුච්ඡිතබ්බන්තිඅත්දථො. 

215-6. මඤ්චපීඨාදිදාරුභණ්ඩඤ්ච (චූෙව. 360; චූෙව. අට්ඨ. 360) 

රජනභාජනාදිමත්තිකාභණ්ඩඤ්ච. ආපුච්ඡාති භික්ඛු ්  වා  ාමදණර ්  වා
ආරාමික ්  වා ‘‘ආවුද ො රමං ජග්ගාහී’’ති ආදරොදචත්වාති අත්දථො. 

අඤ්ඤථාතිඑවංඅකත්වාතිඅත්දථො. 

217-8. වුඩ්ඪාගන්තුෙ ් ාතිඑත්ථ(චූෙව.358ආදදයො; චූෙව.අට්ඨ.359 
ආදදයො) දූරදතොව දි ්වා යදි ‘‘වුඩ්දඪො’’ති ජානාති, ත ්මිං අනාගදත එව 

ආ නපඤ්ඤාපනාදිවත්තං කාතබ්බන්ති අත්දථො. පාකදොදප්පභුකන්ති
පාදදොදකං පාදපීඨං පාදකථලිකං උපනික්ඛිපිතබ්බන්ති අත්දථො. පානීදයන
ආපුච්ඡන්දතන දච කිංආනීතංපානීයං බ්බං පිවති, පුනපිආපුච්ඡිතබ්දබො

එව. පඤ්ඤකපති ‘‘එතං තුම්හාකං ද නා නං පාපුණාතී’’ති එවං
ආචික්ඛිතබ්බන්තිඅත්දථො. 

219-20. ‘‘භික්ඛාචාරගාදමො රදතො දූදර’’ති වා ‘‘ න්තිදක’’ති වා 
‘‘කාල ්ද ව පිණ්ඩාය චරිතබ්බ’’න්ති වා ‘‘උපට්ඨාදක චරිතබ්බ’’න්ති වා

දගොචදරො ආචික්ඛිතබ්දබො. අකගොචකරොති මිච්ඡාදිට්ඨිකානං වා ගාදමො, 
පරිච්ඡින්නභික්ඛදකොවාගාදමො, යත්ථඑක ් වාද්වින්නංවාභික්ඛා දීයති, 

ද ො ආචික්ඛිතබ්දබොති අත්දථො. ෙකෙන්ති  ඞ්ඝ ්  කතිකට්ඨානං. ‘‘රමං
කාලං පවිසිතබ්බං, රමං කාලං නික්ඛමිතබ්බ’’න්ති එවං
පදව නනික්ඛමනකාලං ආචික්ඛිතබ්බං. දකසුචිඨාදනසුඅමනු ් ා වාවාො

වා දහොන්ති, ත ්මා එවං ආචික්ඛිතබ්බදමව. නිසින්කනොවාති රදං 
ආපත්තිඅභාවමත්තදීපකං, උට්ඨහිත්වාපි  බ්බං කාතුං වට්ටදතව. 
වත්තවිනිච්ඡදයො. 

වත්තනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-පුරාණටීකා 

පටුන 125 

31. විෙප්පනානිද්කද වණ්ණනා 

221.  ම්මුඛායාති (පාචි. 374; පාරා. අට්ඨ. 2.469; කඞ්ඛා. අට්ඨ.

විකප්පනසික්ඛාපදවණ්ණනා)  ම්මුදඛ ඨිත ් ාති අත්දථො. බයත්ත ් ාති
විකප්පනවිධානං පච්චුද්ධරණාදිවිධානඤ්ච ජානන්ත ් . අබයත්දතො පන

‘‘රමිනා මය්හං දින්න’’න්ති ගදහත්වාපි ගච්දඡයයාති අත්දථො. එෙ ් ාති
එක ් භික්ඛු ් . 

222. නිකධතුංවාති නිදධතුං එව, නි ් ග්ගියං න දහොතීති අත්දථො. 
පරිභුඤ්ජිතුංවාවි ් ජ්දජතුංවාඅධිට්ඨාතුංවානවට්ටතීතිඅත්දථො. 

224-5. අපරා ම්මුඛාවාති ම්මුඛාවිකප්පනාඑවාතිඅත්දථො.රමාද්දව 
විකප්පනා අත්තනා එව විකප්දපත්වා පදරන පච්චුද්ධරාපිතත්තා  ම්මුඛා
විකප්පනා එවාතිවුත්තා. 

227. මිත්කතොති දේහමිත්දතො.  න්දිට්කඨොති දිට්ඨමත්දතො
නාතිදේහමිත්දතො. ‘‘රතදරන ච පුබ්දබ වුත්තනදයන ‘ති ්ද ො භික්ඛූ’ති වා
‘ති ් ා භික්ඛුනී’ති වා වත්තබ්බං. පුන දතන ‘අහං ති ්  ්  භික්ඛුදනො, 
ති ් ායභික්ඛුනියාවා දම්මී’තිවිකප්දපත්වා දතදනව ‘ති ්  ් භික්ඛුදනො, 
ති ් ාය භික්ඛුනියා  න්තකං පරිභුඤ්ජ වා වි ් ජ්දජහි වා යථාපච්චයං වා
කදරොහී’තිපච්චුද්ධරිතබ්බ’’න්තිඑවංපාදඨො ගදහතබ්දබො. 

228. දූර න්කෙත්කතෙත්ත-බහුභාවං විජානියාති එත්ථ දූරත්තඤ්ච 
 න්තිකත්තඤ්චඑකත්තඤ්චබහුභාවඤ්චවිජානිත්වාතිඅත්දථො. 

229. ‘‘ද ාහපරමං අතිදරකචීවරං ධාදරතබ්බ’’න්ති (පාරා. 462) 

වුත්තත්තා ‘‘ද ාහං වා’’ති වුත්තං. ‘‘චීවරකාල මදයො නාම අනත්ථදත
කථිදන ව ් ාන ්  පච්ඡිදමො මාද ො, අත්ථදත කථිදන පඤ්ච මා ා’’ති

(පාරා. 649) වුත්තත්තා ‘‘මා කමෙං වා පඤ්ච වා’’තිවුත්තං, මා ං වා එකං
පඤ්ච වා මාද ති අත්දථො. ‘‘භික්ඛුදනො පදනව අකාලචීවරං උප්පජ්දජයය, 
ආකඞ්ඛමාදනන භික්ඛුනා පටිග්ගදහතබ්බං. පටිග්ගදහත්වා ඛිප්පදමව
කාදරතබ්බං. දනො ච ්  පාරිපූරි, මා පරමං දතන භික්ඛුනා තං චීවරං
නික්ඛිපිතබ්බං ඌන ්  පාරිපූරියා  තියා පච්චා ායා’’ති (පාරා. 499) 

වුත්තත්තා ‘‘පච්චා ා  ක මා ෙ’’න්ති වුත්තං. නුප්පාදයතීති අනධිට්ඨිතං
අවිකප්පිතං නි ් ග්ගිංනජනයතීතිඅත්දථො.විකප්පනාවිනිච්ඡදයො. 

විකප්පනානිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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32. නි ් යනිද්කද වණ්ණනා 

230. බයත්ත ් ාති එත්ථ කිත්තාවතා බයත්දතො දහොතීති දච? 
නි ් යමුච්චනදකන පන  බ්බන්තිදමන ධම්මපරිච්දඡදදන අත්ථදතො ච
බයඤ්ජනදතො ච ද්දව මාතිකා පුණණා වාචුග්ගතා කාතබ්බා, පක්ඛදිවද සු
ධම්ම ් ාවනත්ථාය සුත්තන්තදතො චත්තාදරො භාණවාරා,  ම්පත්තානං
පරි ානං පරිකථනත්ථාය අන්ධකවින්දමහාරාහුදලොවාදධම්මක්ඛන්ධ දිද ො
එදකොකථාමග්දගො,  ඞ්ඝභත්තමඞ්ගලාමඞ්ගදලසුඅනුදමොදනත්ථායති ්ද ො
අනුදමොදනා, උදපො ථප්පවාරණාදිවිජානනත්ථං කම්මාකම්මවිනිච්ඡදයො, 
 මණධම්මකරණත්ථං  මාධිවද න වා විප ් නාවද න වා
අරහත්තපරිදයො ානංඑකංකම්මට්ඨානං එත්තකංඋග්ගදහතබ්බං.එත්තාවතා
බයත්දතොනාමදහොතිචාතුදිද ො, රතරථා අබයත්දතො. 

231. රදානි නි ් යග්ගහණාකාරං ද ්ද තුං ‘‘එෙං ’’න්තිආදි වුත්තං. 

එත්ථ(මහාව.103) ආය ්මකතොතිආය ්මන්තං. 

232. රදානි පටිප්ප ් ද්ධිවිධානං ද ්ද තුං ‘‘පක්ෙන්කත’’තිආදි වුත්තං, 
‘‘පඤ්චිමා, භික්ඛදව, නි ් යප්පටිප්ප ් ද්ධිදයො උපජ්ඣායම්හා.
උපජ්ඣාදයො පක්කන්දතො වා දහොති විබ්භන්දතො වා කාලකදතො වා
පක්ඛ ඞ්කන්දතො වා ආණත්තිදයව පඤ්චමී’’ති (මහාව. 83), ‘‘ඡයිමා, 
භික්ඛදව, නි ් යප්පටිප්ප ් ද්ධිදයොආචරියම්හා.ආචරිදයො පක්කන්දතො වා 
දහොති විබ්භන්දතො වා කාලකදතො වා පක්ඛ ඞ්කන්දතො වා ආණත්තිදයව
පඤ්චමී, උපජ්ඣාදයන වා  දමොධානගදතො දහොතී’’ති රදං පන උභයං රධ
ද ්සිතං.  දච ආචරියුපජ්ඣායා  ාමන්තවිහාදරසුපි අපරික්ඛිත්දතසු
දලඩ්ඩුපාතද්වයබ්භන්තදර ව න්ති, නි ් දයො න පටිප්ප ් ම්භති.
පරික්ඛිත්දතසුපි න පටිප්ප ් ම්භතීති එදක. ආචරියා පන න රච්ඡන්ති.
ක ්මාති දච? නි ් යග්ගහණප්පටිප්ප ් ද්ධීනං උපචාරසීමාය 
පරිච්ඡින්නත්තා.දලඩ්ඩුපාදතනඋපචාරසීමාපරිච්දඡදදොපනඅපරික්ඛිත්දතසු
එව ලබ්භති, නපරික්ඛිත්දතසු.ත ්මාආචරියානංවිනිච්ඡදයවඨාතබ්බං. 

පක්ෙන්කතති එත්ථ (මහාව. අට්ඨ. 83)  දච ආචරිදයො අන්දතවාසිකං
අනාමන්දතත්වාවඋපචාරසීමං අතික්කමති, නි ් දයො පටිප්ප ් ම්භති. දච
උපචාරසීමං අනතික්කමිත්වාව නිවත්තති, න පටිප්ප ් ම්භති. ආචරියං
අනාමන්දතත්වා අන්දතවාසික ්  ගමදනපි එද ව නදයො.  දච ආචරිදයො
කත්ථචි ගන්තුකාදමො අන්දතවාසිකං ආපුච්ඡති, අන්දතවාසිදකොපි ‘‘ ාම
 ාධූ’’ති  ම්පටිච්ඡති, තඞ්ඛදණඑවපටිප්ප ් ම්භති.එවංආචරියංආපුච්ඡිත්වා 
අන්දතවාසික ් ගමදනපි.ද්වීසුපිඅන්දතොවිහාදරදයවඨිදතසුආචරිදයොවා
අන්දතවාසිකං, අන්දතවාසිදකො වා ආචරියං අනාපුච්ඡිත්වාව  දච ද්දව
දලඩ්ඩුපාදතඅතික්කමති, පටිප්ප ් ම්භති.පක්ඛ ඞ්කන්දතවාවිබ්භන්දතවා
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කාලකදත වා තඞ්ඛදණදයව පටිප්ප ් ම්භති. ආණත්ක නාම 

නි ් යප්පණාමනා.ද ් න වනවද නදුවිධං  කමොධානං. 

233. අලජ්ජින්ති එත්ථ– 

‘‘ ඤ්චිච්චආපත්තිංආපජ්ජති; 
ආපත්තිංපරිගූහති; 
අගතිගමනඤ්චගච්ඡති; 
එදිද ොවුච්චතිඅලජ්ජිපුග්ගදලො’’ති.(පරි.359) – 

එවං වුත්තං. ‘‘න භික්ඛදව අලජ්ජිනං නි ් ාය වත්ථබ්බං. දයො වද යය, 
ආපත්තිදුක්කට ් ා’’ති(මහාව.120) හිවුත්තං. 

234. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, අද්ධානමග්ගප්පටිපන්දනන භික්ඛුනා
නි ් යං අලභමාදනන අනි ්සිදතන වත්ථු’’න්ති (මහාව. 121) වුත්තත්තා 

‘‘අද්ධිෙ ් ා’’ති වුත්තං. ගිලානුපට්ඨාක ්  ච යාචිත ් ාති  ම්බන්දධො.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ගිලානුපට්ඨාදකන භික්ඛුනා නි ් යං අලභමාදනන 
යාචියමාදනන අනි ්සිදතන වත්ථු’’න්ති (මහාව. 121) හි වුත්තං. 

 ල්ලක්කඛන්කතන ඵාසුෙන්ති ඵාසුවිහාරං  ල්ලක්දඛන්දතන. රදං පන 
පරිහාරං (මහාව. අට්ඨ. 121) ද ොතාපන්නාදිඅරිය ාවදකො වා
ථාමගත මථවිප ් නාලාභී වා බාලපුථුජ්ජදනො වානලභති. ය ්  දඛො පන
 මථවිප ් නා තරුණා දහොති, න ථාමගතා, අයං ලභති. අ න්දත
නි ් යදායදක ‘‘යදා පටිරූදපො නි ් යදායදකො ආගච්ඡි ් ති, තදා ත ්  
නි ් ාය වසි ් ාමී’’තිආදභොගංකත්වා යාවආ ාේහීපුණ්ණමා, තාව වසිතුං
ලභති. දච පනආ ාේහීමාද නි ් යදායකංනලභති, යත්ථඅත්ථි, තත්ථ
ගන්තබ්බං. අන්දතොව ්ද  පන අනි ්සිදතන වත්ථුං න වට්ටති.  භාදග 
දායදක අ න්දත වසිතුං ලබ්භතීති  බ්බපදදසු දයොජනා කාතබ්බා.
නි ් යවිනිච්ඡදයො. 

නි ් යනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

33. ොයබන්ධනනිද්කද වණ්ණනා 

235. අොයබන්ධකනොති කායබන්ධනං අබන්ධිත්වාති අත්දථො. තදතො
පට්ඨාය චීවරං පාරුපිතබ්බං, තදතො පට්ඨාය එව කායබන්ධනං බන්ධිතබ්බං. 
‘‘න භික්ඛදව අකායබන්ධදනන ගාදමො පවිසිතබ්දබො. දයො පවිද යය, 

ආපත්ති දුක්කට ් ා’’ති (චූෙව. 278) හි වුත්තං. තත්කථවා කයා ගකතොති
අ තියා ගදතො යත්ථ  රති, තත්දථව බන්ධිතබ්බං.  රිත්වා පන යාව න 
බන්ධති, තාව පිණ්ඩාය චරිතුං න වට්ටති. යදි අන්දතොගාදම  රති, 
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කායබන්ධදන  ති එකමන්දත ඨත්වා බන්ධිතබ්බං, අ ති දච නික්ඛමිත්වා
බන්ධිත්වාපුනපිණ්ඩාය පවිසිතබ්බන්තිවදන්ති. 

236. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ද්දව කායබන්ධනානි පට්ටිකං

සූකරන්තක’’න්ති (චූෙව. 278) වුත්තත්තා ‘‘දුවිධ’’න්ති වුත්තං. තත්ථ 

සූෙරන්තං නාම කුඤ්චිකාදකො කා විය අන්දත සුසිරං කත්වා දකොට්ටිතං. 

රජ්ජු ච එොති එකවට්ටා රජ්ජු ච. තදනුකලොමිොති දත ං ද්වින්නං
අනුදලොමිකා. 

237. මච්ඡෙණ්ඩෙඛජ්ජුරී-පත්තාමට්ඨාචපට්ටිොතිඑත්ථ(චූෙව. අට්ඨ.
278) එදතමච්ඡකණ්ටකාදදයොමට්ඨාවිකාරරහිතාපට්ටිකාචතදන්දතොගධාති 

අධිප්පාදයො. ලබ්භා ද ා චත ්ක ොති එකාය වා ද්වීසු වා තීසු වා කථා එව

නත්ථීති අධිප්පාදයො, තදතො පරං න වට්ටති. අන්කතසූති උදභොසු අන්දතසු. 

ුණසුත්තෙන්තිදිුණණසුත්තකං. 

239. මෙරමුඛාදින්ති ආදි- ද්දදන දදඩ්ඩුභසී ං ගහිතං. උභන්කතති

උදභොසු අන්දතසු. ක ් ාති? විධ ් . ඝටොති ඝටකදතො. කලඛාති දලඛාය.
ඝටකදතොච දලඛායචඅඤ්ඤංචිත්තකංනකප්පතීතිඅත්දථො. 

240. කදඩ්ඩුභෙන්ති (චූෙව. 278; චූෙව. අට්ඨ. 278) උදක ප්පසිර දි ං. 

මුරජන්ති බහුරජ්ජුදක එකදතො  ඞ්කඩ්ඪත්වා එකාය රජ්ජුයා පලිදවදඨත්වා

කතරජ්ජු. මද්දවීණන්තිපාමඞ්ග දි ං. ෙලාබුෙන්තිඅදනකවට්ටං.එතානිපන

 බ්බානි න කප්පන්ති. ද ාසු ද්කව මජ්ඣිමාති මුරජං මද්දවීණන්ති ද්දව

මජ්ඣිමාඑව. ෙප්පකරතිකප්පන්තීතිඅත්දථො. 

241. ගණ්ඨිකයො චාපීති (චූෙව. 279) චීවරගණ්ඨිදයොපි. දවළුආදිමයා
කප්පන්තීතිප ඞ්දගනවුත්තං. කායබන්ධනවිනිච්ඡදයො. 

කායබන්ධනනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨමභාණවාරං. 

34. පථවීනිද්කද වණ්ණනා 

242. ජාතා (පාචි. 86; පාචි. අට්ඨ. 86-88; කඞ්ඛා. අට්ඨ.
පථවීඛණනසික්ඛාපදවණ්ණනා)අජාතාති දුවිධාපථවීතිඅත්දථො.රදානිතදුභයං

ද ්ද තුං ‘‘සුද්ධමත්කෙපංසුො’’තිආදිමාහ. තත්ථ සුද්ධමත්තිකපංසුකා ච 
අදඩ්ඪා ච බහුමත්තිකපංසුකා ච චාතුමා ාධිදකොවට්ඨපංසුමත්තිකරාසි ච

ජාතපථවීති  ම්බන්දධො. එත්ථ පන අදඩ්ඪාති 
උද්ධනපචනකුම්භකාරාවාපභාජනපචනාදිවද නතථාතථාඅදඩ්ඪා. අයංපන
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විසුංනත්ථි, සුද්ධපංසුආදීසුඅඤ්ඤතරාවදවදිතබ්බා.සුද්ධපංසුසුද්ධමත්තිකා 
දයභුදයයනපංසු දයභුදයයනමත්තිකා 
අතිදරකචාතුමා ාධිදකොවට්ඨමත්තිකාපංසුපුඤ්ජාචඅදඩ්ඪාචාතිඅයං බ්බාපි 

ජාතපථවීතිදවදිතබ්බා. 

243. දුකයාතිඅජාතපථවීතිඅත්දථො. වුත්තරාසීති මත්තිකරාසිචපංසුරාසිච

චාතුමාද ොමවට්ඨදකො අජාතපථවීති අත්දථො. 

244. රදානි දයභුදයයනමත්තිකා දයභුදයයනපංසුකා
දයභුදයයන ක්ඛරාති එවං වුත්තාසු කිත්තාවතා දයභුයයතා දහොතීති තං

ද ්ද තුං ‘‘ද්කව භාගා’’තිආදිමාහ. තත්ථ තීසු භාදගසු ද්දව භාගා මත්තිකා
ය ් ා භූමියා, එ ා දයභුයයමත්තිකාති  ම්බන්දධො. උපඩ්ඪපංසුආදදයොපි
කප්පියා එව අකප්පියභාග ්  අනතිදරකදතො. ‘‘දයභුදයයනමත්තිකා
දයභුදයයනපංසුකා’’ති (පාචි. 86) හි වුත්තං, න ‘‘උපඩ්ඪමත්තිකා, 

උපඩ්ඪපංසුකා’’ති. ක ක සුපීති දයභුයයපංසුකාදීසුපි. 

245. ජාත ඤ්ඤි ්  පාචිත්තීති  ම්බන්දධො. ද්දවේහ ්  විමති ් 
දුක්කටං.ජාදතඅජාත ඤ්ඤි ් අනාපත්ති. 

246. එොයාණත්කයා එොති  දච  කිං ආණත්දතො දිව ම්පි ඛණති, 

ආණාපක ්  එකාඑවාතිඅත්දථො. වාචක ොතිවාචායවාචායාතිඅත්දථො. 

247. එත්ථ ‘‘ජාදලහිඅග්ගි’’න්තිවාවත්තුංනවට්ටති.අනියදමත්වාපන
‘‘දපොක්ඛරණිංඛණ, පථවිංඛණ, වාපිංඛණ, ආවාටංඛණ, කන්දං ඛණා’’ති
වත්තුංවට්ටති. 

248. එදි න්ති එත්ථ අඤ්ඤම්පි එවරූපංකප්පියදවොහාරවචනං වට්ටතීති 
අධිප්පාදයො. 

249. දකොදපතුං ලබ්භන්ති ම්බන්දධො, ඝටාදීහිගදහතුං ක්කුදණයයකං 

උ ්සිඤ්චනීයෙද්දමං. 

251-2. උදක න්තිදක පතිදතති  ම්බන්දධො. උදදක පතිතං පන

 බ්බකාලං කප්පියදමව, ත ්මා අකප්පියං ද ්ද තුං ‘‘උදෙ න්කකෙ’’ති
වුත්තං. පා ාදණ ලග්දග රදජ ච නවද ොණ්ඩියා පතිදත රදජ චාති
 ම්බන්දධො. අබ්දභොකාසුට්ඨිදත වම්මිදක ච මත්තිකාකුට්දට චාති අත්දථො, 
තථාඑදතපි බ්දබචාතුමා ාධිදකොවට්ඨානදකොදපතබ්බාති අත්දථො. 
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253-5. භූමිං විදකොපයං ථම්භාදිං ගණ්හිතුං න ච කප්පතීති  ම්බන්දධො. 

ධාරායාතිප ් ාවධාරාය.පදංද ්ද  ් ාමීති ම්බන්දධො. 

257. ක කෙොතිසිඤ්චනං.භූමියාඅල්ලහත්ථංඨදපත්වාති ම්බන්දධො. 

258. අවක  තීතිහත්ථදාහාදීසුආපදාසූතිඅත්දථො.පථවීවිනිච්ඡදයො. 

පථවීනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

35. පරික්ඛාරනිද්කද වණ්ණනා 

259-260. ගිරිකූටන්ති මකරදන්තකං. සිබ්බිතුඤ්චඡින්දිතුඤ්චනවට්ටතීති

 බ්බත්ථදයොජනා. දණ්කඩතිඡත්තදණ්දඩ. 

261. සිබ්බිතුං වාපඤ්ජරංවිනන්ධිතුංවාථිරත්ථංඡත්දතබන්ධිතුංදණ්දඩ
දලඛා වට්ටතීති  ම්බන්දධො.  දච වුත්තප්පකාරං අකප්පියඡත්තං ලභති, 
ඝටකම්පි වාෙරූපම්පි ඡින්දිත්වා ධාදරතබ්බං, දලඛාපි ඝංද ත්වා
අපදනතබ්බා, සුත්තදකනවා දණ්දඩොදවදඨතබ්දබො. 

262. අනුවාතං  න්ධාය ‘‘අන්කත වා’’ති වුත්තං. ද්වින්නං පට්ටානං 

 ඞ්ඝටිතට්ඨානං  න්ධාය ‘‘පට්ටමුකඛ වාපී’’ති වුත්තං. වරකසී ාකාදරන

සිබ්බනං  න්ධාය ‘‘කවණිො’’ති ච  තපදාකාදරන සිබ්බනං  න්ධාය 

‘‘ ඞ්ඛලිොපිවා’’තිචවුත්තං.  තපදි දි ංඅඤ්ඤංවාසූචිවිකාරංනකප්පති, 
පකතිසූචිකම්මදමව වට්ටතීති අත්දථො. පාළිකණ්ණිකආදිකං චීවදර න ච
කප්පතීති ම්බන්දධො. 

263-4. චතුදකොණාව (පාරා. අට්ඨ. 1.85) කප්පදරති  ම්බන්දධො. 

අග්ඝිෙන්තිඅග්ඝියංදචතිය දි ං. එත්ථාතිගණ්ඨිපා කපට්දට. කෙොණසුත්තා

ච පීෙොතිනදකවලංචතුදකොණාගණ්ඨිකපා කපට්ටාවකප්පන්ති, අථදඛො 

දුවිඤ්දඤයයාදකොණසුත්තපීෙකාචකප්පදරතිඅත්දථො. ගන්ධංකතලං වාති
ගන්ධංවාදතලංවා. 

265. රත්තන්ති (පාරා. අට්ඨ. 1.85) රජිතං. අඤ්කඤන වාතිමුග්ගරාදිනා

වා. ෙත්වාති ඨදපත්වා. පහාකර න ච මුට්ඨිනාති මුට්ඨිනා න පහාදරයයාති
අත්දථො. 

266-7. ඡත්තවට්ටියං (පාරා. අට්ඨ. 1.85) දලඛං ඨදපත්වා ධම්මකරදණ
දලඛානවට්ටතීති  ම්බන්දධො.කුඤ්චිකායචපිප්ඵදලචමණිකාචපීෙකාච

න වට්ටතීති  ම්බන්දධො. තත්ථ මණිොති එකා එව වට්ටමණිකා. පීෙො 
මුත්තරාජි දි ාබහූ. 
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268-9. මාලාදයරණියන්ති (පාරා. අට්ඨ. 1.85) අරණියං මාලාදි
වණ්ණමට්ඨං න වට්ටතීති  ම්බන්දධො. එවං  බ්බත්ථ. තිපුසී මදය 

පත්තමණ්ඩදල භිත්තිකම්මඤ්ච න වට්ටතීති අත්දථො. හිත්වාති ඨදපත්වා. 

සූචි ණ්ඩා කෙො (පාරා. අට්ඨ.1.85) නාමසූචිංඩං ාදපත්වාඝංසිතුංකදතො
දාරුමදයො. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, මකරදන්තකංඡින්දිතු’’න්ති (චූෙව.253) 
වුත්තත්තා පත්තමණ්ඩදල මකරදන්තකං වට්ටති, අඤ්ඤං
භිත්තිකම්මාදිවිකාරදමවනවට්ටති, ත ්මාගිරිකූටංපත්තමණ්ඩදලඨදපත්වා
අවද ද නවට්ටතීතිදවදිතබ්බං. 

272. ක නා කනති(පාරා.අට්ඨ.1.85) පා ාදාදිද නා දනතිඅත්දථො. 

273. පුමිත්ථිරූපරහිතන්ති පුරි රූපරත්ථිරූපරහිතන්ති අත්දථො. 
පරික්ඛාරවිනිච්ඡදයො. 

පරික්ඛාරනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

36. කභ ජ්ජනිද්කද වණ්ණනා 

274-5.  හධම්මිනං ලබ්භං දභ ජ්ජකරණන්ති  ම්බන්දධො. න දකවලං
පඤ්චන්නං හධම්මිකානංදයව භික්ඛාචරියවිඤ්ඤත්ති දකහිදභ ජ්ජකරණං
ලබ්භති, අථ දඛො අපදර ම්පි පඤ්චන්නං ලබ්භති, දත ද ්ද න්දතො 

‘‘පිතූන’’න්තිආදිමාහ. පිතූනන්ති මාතාපිතූනන්ති අත්දථො. දය මාතාපිතදරො

ජග්ගන්ති උපට්ඨහන්ති, දත තදුපට්ඨාො නාම.භික්ඛුංඑවනි ් ාය ජීවන්දතො 

භික්ඛුනි ්සිතකෙො නාම.පබ්බජ්ජාදපක්දඛො ‘‘භණ්ඩූ’’තිවුච්චති. 

276. අපදර ම්පි ද න්නං කාතුං වට්ටති, දත ද ්ද තුං 

‘‘මහාචූෙපිතා’’තිආදිමාහ. එත්ථ (පාරා. අට්ඨ. 2.185-187) පන මහාපිතා
චූෙපිතාමහාමාතාචූෙමාතාමහාභාතාචූෙභාතාමහාභගිනීචූෙභගිනීතිරදමහි 

අට්ඨහි ආදි- ද්දදනපිතුභගිනිඤ්ච මාතුභාතිකඤ්චගදහත්වාද .එදත ංපන

 දකනදභ ජ්දජනකාතබ්බං. අත්තනිකය චඅ තීතිපාඨද ද ො. 

277. න දකවලඤ්ච එදත ං ද න්නං, රදමහි  ම්බන්ධානං
පුත්තනත්තාදීනං යාව ත්තමා කුලපරිවට්ටා කාතුං වට්ටතීති ද ් නත්ථං 

‘‘කුලදූ නා’’තිආදිමාහ. අඤ්දඤොපි (පාරා. අට්ඨ. 2.285-287) දයො 
ආගන්තුදකො වා දචොදරො වා යුද්ධපරාජිදතො වා ර ් දරො ඤාතදකහි
පරිච්චත්දතො වා ගමියමනු ්ද ො වා ගිලාදනො හුත්වා විහාරං පවි ති, 
 බ්දබ ම්පිඅපච්චාසී න්දතන දභ ජ්ජංකාතබ්බං. 

278. මාතා (පාරා.අට්ඨ.2.185-187) පිතාතදුපට්ඨාදකොභික්ඛුනි ්සිතදකො
පණ්ඩුපලාද ො දවයයාවච්චකදරොති රදම ං ඡන්නං අනාමට්ඨපිණ්ඩපාදතො
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අවාරිදතොති අත්දථො. කිඤ්ච භිදයයො – දාමරිකදචොර ්  ච ර ් රිය ්  ච
දාතුමවාරිදතොතිඅත්දථො. 

279. කත න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.185-187) ගහට්ඨානං.  ා කනොගධන්ති
රතනපරිත්තආටානාටියපරිත්තාදිපරිත්තංභණිතබ්බන්ති අත්දථො. 

280. ‘‘ආගන්ත්වා (පාරා. අට්ඨ. 2.185-187) සීලං දදතු, ධම්මඤ්ච

පරිත්තඤ්චභා තූ’’ති දකනචිදපසිදතොති ම්බන්දධො. දාතුංවත්තුන්තිසීලං
දාතුං, ධම්මඤ්චපරිත්තඤ්චවත්තුංලබ්භතීතිඅත්දථො.දභ ජ්ජවිනිච්ඡදයො. 

දභ ජ්ජනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

37. උග්ගහනිද්කද වණ්ණනා 

281. ද කභදම්පීති  දච දකනචි දහට්ඨා ද ්සිතං ද විධං රතනං
ආදනත්වා‘‘රදං ඞ්ඝ ් වාදචතිය ් වානවකම්ම ් වා අඤ්ඤපුග්ගල ් 
වා සුත්තන්තිකගණ ්  වා දම්මී’’ති වුත්දත ‘‘ ාධූ’’ති  ම්පටිච්ඡන්ත ් 
දුක්කටංදහොතීතිඅත්දථො. 

282-3. දතසු ද විදධසු රතදනසූති අත්දථො. ද්වීසූති රජතජාතරූදපසු. 
ගණ ඞ්ඝපුග්ගදල (පාරා. අට්ඨ. 2.538-539) අනාමසිත්වා ‘‘රදං
හිරඤ්ඤසුවණ්ණං දචතිය ්  දම්මි, නවකම්ම ්  දම්මී’’ති වුත්දත න 

පටික්ඛිදපතිඅත්දථො.කිංකාතබ්බන්තිදච? තංද ්ද තුං ‘‘වකද’’තිආදිවුත්තං.
‘‘රදමඑවංවදන්තී’’තිකප්පියකාරානං ආචික්ඛිතබ්බන්තිඅත්දථො. 

284. නදකවලං හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිකදමව, අඤ්ඤම්පිදඛත්තවත්ථාදිකං

අකප්පියංන  ම්පටිච්ඡිතබ්බන්තිතංද ්ද තුං ‘‘කඛත්තං වත්ථු’’න්තිආදිමාහ.

දා පසුආදිකං දා ප ්වාදිෙං.  දච හි දකොචි ‘‘මය්හං   ්  ම්පාදකං
මහාතොකංඅත්ථි, තං ඞ්ඝ ් දම්මී’’ති වදති, තඤ්දච ඞ්දඝො ම්පටිච්ඡති.
පටිග්ගහදණපිපරිදභොදගපිආපත්තිදයව.එවං ද ද සුපි. 

කප්පිදයන කදමන ගණ්දහයයාති  ම්බන්දධො. ‘‘දඛත්තං දම්මී’’ති 
වුත්දත ‘‘න වට්ටතී’’ති පටික්ඛිපිත්වා ‘‘රදතො චත්තාදරො පච්චදය
පරිභුඤ්ජථා’’ති වා ‘‘චතුපච්චයපරිදභොගත්ථාය දම්මී’’ති වා වදති දච, 
ගදහතබ්බං. වත්ථුම්හිපි එද ව නදයො. ‘‘තොකං දම්මී’’ති වුත්දත
පටික්ඛිපිත්වා ‘‘චත්තාදරො පච්චදය පරිභුඤ්ජථා’’ති වා ‘‘ ඞ්දඝො උදකං
පරිභුඤ්ජි ් ති, භණ්ඩකං දධොවි ් තී’’ති වා ආදිනා නදයන වුත්දත
 ම්පටිච්ඡිතබ්බං. ‘‘දා ං දම්මී’’ති වුත්දත පටික්ඛිපිත්වා ‘‘ආරාමිකං, 
දවයයාවච්චකරං, කප්පියකාරකං දම්මී’’ති වුත්දත  ම්පටිච්ඡිතබ්බං.
‘‘දගොමහිං අදජෙකාදදයො දම්මී’’ති වුත්දත පටික්ඛිපිත්වා 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-පුරාණටීකා 
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‘‘පඤ්චදගොර පරිදභොගත්ථායා’’ති වුත්දත  ම්පටිච්ඡිතබ්බං. එදි ං ගහණං

 න්ධාය ‘‘පටික්ඛිපිත්වාගණ්කහයයා’’තිවුත්තං. 

285-6. නවමාකෙකෙදාරතොෙකිරියා (පාරා.අට්ඨ.2.238-239) චඅනකව 

පුබ්දබ කප්පියදවොහාදරන පටික්ඛිපිත්වා ගහිතතොදක මත්කකුද්ධරණඤ්ච

භින්නට්ඨාදන පාළිබන්කධො ච දුබ්බලට්ඨාදන ආළියා ථිරොකරො ච අනකව 

දකදාදර පුරාණභාගදතො අකකරෙභාගග්ගහණඤ්ච නකව දකදාදර 

අපරිච්ඡින්නභාකග ‘‘  ්ක කදථ එත්තකෙ’’ති ෙහාපණුට්ඨාපනඤ්චාපීතිරදං

 බ්බං භික්ඛු ්  කාතුං න වට්ටති.  දච කදරොති, එවමාදිකං  බ්කබ ම්පි 

අෙප්පියන්තිඅත්දථො. 

287-9. රදානි තංදයව අකප්පියං ද ්ද තුං ‘‘අවත්වා’’තිආදි වුත්තං. 
ත ් ත්දථො (පාරා. අට්ඨ. 2.238-239) – දයො පන ‘‘ක , වප්ප’’ රච්චාදිකං
අවත්වා ‘‘එත්තිකාය භූමියා එත්තදකො භාදගො දදදයයො’’ති භූමිං වා
පතිට්ඨාදපති, ‘‘එත්තදක භූමිභාදග   ් ං කතං, එත්තකං ගණ්හථා’’ති
ක ් දක වදන්දත පමාණගණ්හනත්ථං දණ්ඩරජ්ජුභි මිනති, ඛදල ඨත්වා
රක්ඛණාදීනිකදරොති, ත ්ද වඅකප්පියන්ති. 

290. භණ්ඩාගාරිකසීද න පිතු න්තකම්පි  දච පටි ාදමයය, 
පාචිත්තියන්තිඅත්දථො. 

291-2. පිතූනන්ති මාතාපිතූනං.  ාටකාදිකප්පියං වත්ථුං. ‘‘පටි ාදමත්වා
දදහී’’ති වුත්දතති  ම්බන්දධො. පාදතත්වාන ගදත ය ්මා 

අජ්ඣාරාමසික්ඛාපදවද න (පාචි. 505-506) පලිදබොදධො, ත ්මා දගොපිතුං
ලබ්භන්තිඅත්දථො. 

293-4.  ෙං වාසිආදිපරික්ඛාරන්ති අත්දථො. රදං ඨානං ුණත්තන්ති
ද ්ද තබ්බං.‘‘එත්ථඨදපථා’’තිපනනවත්තබ්බං. 

295. එත්ථ ‘‘අඤ්දඤො දකොචි න පවි ති, භික්ඛූහි වා  ාමදණදරහි වා

ගහිතං භවි ් තී’’ති  ඞ්ෙන්තීති අත්දථො. වත්ථුම්හීති අලඞ්කාරාදිවත්ථුම්හීති

අත්දථො. තාදික ති යාදිද  වත්ථුම්හි නට්දඨ ආ ඞ්කා දහොති, තාදිද 
වත්ථුම්හිනට්දඨති ම්බන්දධො. 

296. රදානි අ ඞ්කිතබ්බට්ඨානං ද ්ද තුං 

‘‘විහාරාව ථ ් න්කතො’’තිආදිමාහ. විහාර ්  ච ඝර ්  චාති අත්දථො. 

රතනන්ති ද විධං රතනං. රත්න ම්මතන්ති  ාටකදවඨනාදිකං. 

ගකහත්වානාති කප්පියකාරදක අ ති අත්තනාපි ගදහත්වාන නික්ඛිදපයයාති

අත්දථො. මග්කගරඤ්කඤපීතිමග්දගපි අරඤ්දඤපි. තාදික ති‘‘භික්ඛූහිගහිතං
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භවි ් තී’’ති ආ ඞ්කිතබ්බට්ඨාදන. පකරූපං ෙරීයතීති මග්දග වා අරඤ්දඤ 
වා තාදි ං භණ්ඩං ප ්සිත්වා මග්ගා ාක්කම්ම නිසීදිතබ්බං,  ාමිදකසු
ආගදතසුතං ඨානංආචික්ඛිතබ්බං.  දච  ාමිදකන ප ් ති, රතන ම්මතං
පංසුකූලං ගදහතබ්බං. රතනඤ්දච දහොති, තුණ්හීභූදතන ගන්තබ්බන්ති
අත්දථො. අයං මග්ගාරඤ්ඤදකසු පටිපත්ති. විහාරාව ථානං පන අන්දතො
තාදි ං දි ්වා භණ්ඩකං මුඤ්චිත්වා ‘‘එත්ථ එත්තකා කහාපණා’’තිආදිනා
නදයන රූදපන වා ලඤ්ඡනාය වා පිදලොතිකාය වා  ඤ්ඤාණං කත්වා 
නික්ඛිපිතබ්බං, තදතො පක්කමන්දතන පතිරූපානං භික්ඛූනං ආචික්ඛිතබ්බං. 
උග්ගහවිනිච්ඡදයො. 

උග්ගහනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

38. කුලදූ නනිද්කද වණ්ණනා 

297. ‘‘කුලානි දූද තිපුප්දඵනවාඵදලනවාචුණ්දණනවා මත්තිකායවා
දන්තකට්දඨනවාදවළුයාවාදවජ්ජිකායවාජඞ්ඝදප නිදයනවා’’ති(පාරා. 

437) වුත්තත්තා තානි අට්ඨ වත්ථූනි ද ්ද තුං ‘‘පුප්ඵ’’න්තිආදිමාහ. රමාය
මිච්ඡාපටිපත්තියාකුලානංඅඤ්දඤසු සීලවන්දතසුප ාදංදූද තිවිනාද තීති 

කුලදූ නංදුක්ෙටං ආපජ්ජති.තංපනඅත්තදනො න්තදකචපර න්තදකච
දවදිතබ්බං. 

298. රදානි රදමසු වත්ථූසු න දකවලං කුලදූ නදුක්කටදමව ආපජ්ජති, 

ථුල්ලච්චයාදීනිපි ආපජ්ජතීති ද ්ද තුං ‘‘ථුල්ලච්චය’’න්තිආදිමාහ.  ඞ්ඝිකං
ගරුභණ්ඩං ර ් දරන දදන්ත ්  ථුල්ලච්චයන්ති  ම්බන්දධො.
ද නා නත්ථාය නියමිතං පන පුප්ඵාදි ගරුභණ්ඩං දහොති.  ඞ්ඝ ්  වා
අඤ්ඤ ්  වා  න්තකං දථයයචිත්දතන දදන්ත ්  දුක්කටාදීනි දහොන්තීති
පාඨද ද ො, ත ්  භණ්ඩ ්  අග්ඝවද න දුක්කටථුල්ලච්චයපාරාජිකානි
දහොන්තීතිඅත්දථො. 

299-300.  බ්බථාති (පාරා. අට්ඨ. 2.431) 
කප්පියදවොහාරඅකප්පියදවොහාරපරියායාභා නිමිත්තකම්මාදීහි න වට්ටතීති

අත්දථො. වතිආදීනි කත්වා ජග්ගිතුඤ්ච. අත්තකනො පරිකභොගත්ථන්ති 

ඵලපරිදභොගත්ථං. කරොපනාදීනීති දරොපාපනාදීනි. ආදි- ද්දදන
සිඤ්චාපනාචිනාපනාදීනි ගහිතානි. කුද්දාලඛණිත්තිවාසිඵරසුඋදකභාජනාදීනි
ආහරිත්වා  මීදප ඨපනවද න නිමිත්තදතො ච කුද්දාලඛණිත්තාදීනි ච
මාලාවච්දඡ ච ගදහත්වා ඨිදත ‘‘ ාමදණරාදදයො දි ්වා ‘දථදරො 
කාරාදපතුකාදමො’තිආගන්ත්වාකදරොන්තී’’ති ඤ්ඤායාභා දතොච ‘‘රමං
රුක්ඛං ජාන, රමං ආවාටං ජානා’’තිආදිකප්පියදවොහාරදතො ච ‘‘පණ්ඩිදතන
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මාලාවච්ඡාදදයො දරොපාදපතබ්බා, න චිර ්ද ව උපකාරාය
 ංවත්තන්තී’’තිආදිපරියායදතොචදරොපනාදීනි ලබ්භදරති ම්බන්දධො. 

301-2. රදානි අට්ඨසු වත්ථූසු අවද  ානි ද්දව වත්ථූනි ද ්ද තුං 

‘‘වුත්තාව කවජ්ජිො ජඞ්ඝකප කන’’ති වුත්තං. තත්ථ කවජ්ජිො පුබ්දබ 

වුත්තාව, රදානිජඞ්ඝදප නාදිවිනිච්ඡයංවක්ඛාමීති අත්දථො. පිතකරොති(පාරා.

අට්ඨ.2.436-437) මාතාපිතදරො. භණ්ඩුන්තිපබ්බජ්ජාදපක්ඛං.භික්ඛු ්  කං 
දවයයාවච්චකරඤ්චාතිඑදතඨදපත්වාකසිවාණිජ්ජාදිගිහිකම්දමසුදූත ා නං
හරදණ දුක්කටන්ති අත්දථො. පඨමං  ා නං අග්ගදහත්වා පුනතං දි ්වා වා 
ත ්   න්තිකං ගන්ත්වා වා වදදතොපි දුක්කටදමවාති අත්දථො.  ා නං
අග්ගදහත්වා ආගතානං පන ‘‘භන්දත, ත ්මිං ගාදම රත්ථන්නාම ්  කා
පවත්තී’’තිපුච්ඡියමාදන කදථතුංවට්ටති.පුච්ඡිතපඤ්දහදදොද ොනත්ථි. 

303. එවං කුලදූ දනන උප්පන්නපච්චයා. ‘‘පඤ්චන්නම්පී’’තිවුත්තත්තා

අනුප ම්පන්දනනකතම්පි එදි ංන වට්ටති එව මිච්ඡාජීවත්තා. ආතුමාවත්ථු 
(මහාව. 303) දචත්ථ නිද ් නං. කිං වියාති දච, තං ද ්ද තුං 

‘‘අභූතාකරොචනාරූප- කබයොහාරුග්ගහාදි ා’’ති වුත්තං. තත්ථ උග්ගහාදි ාති
එදතහිඋප්පන්නපච්චය දි ාතිඅත්දථො. 

304. රදානි පුප්ඵාදීනිදක ං දාතුංවට්ටන්ති, දක ං දාතුංනවට්ටන්තීති

තංද ්ද තුං ‘‘හරාකපත්වා’’තිආදිමාහ.පිතූනං(පාරා.අට්ඨ.2.436-437) දාතුං 

ලබ්භතීති ම්බන්දධො.ද  ඤාතීනංපත්තානංඑව. ලිඞ්ගන්ති සිවලිඞ්ගං. 

305. තථා ඵලන්ති ඵලම්පි මාතාපිතූනං හරිත්වාපි හරාදපත්වාපි දාතුං
ලබ්භතීතිඅත්දථො.නදකවලං මාතාපිතූනංදයව, අඤ්දඤ ම්පිදාතුංලබ්භතීති

ද ්ද තුං ‘‘ගිලානාන’’න්තිආදිමාහ.  පර න්තෙන්ති එත්ථ පකරොතිඅත්තදනො
වි ් ා ඤ්ඤාතදකොඑවඅධිප්දපදතො. 

306. භාකජන්කතති  ඞ්ඝ ්  ඵලපුප්ඵම්හි භාජියමාදන  ම්මදතන 
දදයයන්ති  ම්බන්දධො. රතදරන අ ම්මදතන අපදලොදකත්වා දාතබ්බන්ති
අත්දථො. 

307. පරිච්ඡිජ්ජාතිආගතානං දාතබ්බන්තිඵලවද නවාරුක්ඛවද නවා 

පරිච්ඡින්දිත්වාති අත්දථො. ඉතර ් ාති ර ් රාදික ් . ෙකෙං වත්වාති
‘‘රම ්මිංරුක්දඛඑත්තකානිඵලානි ලබ්භන්තී’’තිඑවංවත්වා. 

308. ක ක ති මත්තිකාදන්තකට්ඨදවළුම්හි (පාරා. අට්ඨ. 2.436-437). 

යථාවුත්තනකයො එවාති එත්ථ අත්තදනො ච පර ්  ච  න්තකං 
කුල ඞ්ගහත්ථාය දදදතො දුක්කටන්තිආදිනා දහට්ඨා වුත්තනදයදනව 
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විනිච්ඡදයොදවදිතබ්දබොතිඅත්දථො. පණ්ණම්පීතිකිඤ්චාපිපාළියංපණ්ණදානං
නවුත්තං, තථාපි කුලදූ දනපදව දයතිඅත්දථො.කුලදූ නවිනිච්ඡදයො. 

කුලදූ නනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

39. ව ්සූපනායිෙනිද්කද වණ්ණනා 

309-310. රදානි ව ්සූපගමනං ද ්ද තුං ‘‘පුරිමිො’’තිආදිමාහ. තත්ථ 
පුරිමිකා පච්ඡිමිකා (මහාව. 184; මහාව. අට්ඨ. 185) දචති ද්දව
ව ්සූපනායිකාති අත්දථො.ආලයපරිග්ගාදහොවාවචීදභදදොවා ව ්සූපනායිකාති

පාඨද ද ො. රදානි වත්තබ්බං  න්ධාය ‘‘එදික ො’’ති වුත්තං. ‘‘රධ ව ් ං 

වසි ් ාමී’’ති චිත්තුප්පාකදත්ථආලකයො (මහාව.අට්ඨ. 203). ආලයපරිග්ගාදහො
පනවදජවා ත්දථවානාවායවාව ් ංඋපගන්තුකාම ් තත්ථ ද නා නං
අලභන්ත ් ලබ්භති,  ත්ථාදීසුපනව ් ංඋපගන්තුංනවට්ටතීතිකත්වා. යදි
 ත්ථාදීසු කවාටබන්ධං ද නා නං ලබ්භති, තත්ථ උපගන්තබ්බං.
උපගච්ඡන්දතනච ‘‘රධව ් ංඋදපමී’’තිතික්ඛත්තුංවත්තබ්බං.විහාදරපන
වචීදභදදො වා කාතබ්දබො.  දච ‘‘රධ ව ් ං වසි ් ාමී’’ති ආලදයො අත්ථි, 
අ තියා පනව ් ංනඋදපති, ඡින්නව ්ද ොනදහොති, පවාදරතුඤ්චලභති
එව. 

311. කනොකපතුොකමො ආවා ං, තදහූකක්ෙකමයය වාති පාදඨ (මහාව.
186) අතික්කමන්ත ්  ආවා ං තදහු ව ්සූපනායිකාතිපි අත්දථො. ආවා ං

අතික්කදමයය වාති  ම්බන්දධො. ජානං වානුපගච්ඡකතොති එත්ථ විහාදර 
නිසීදිත්වාපිඅනුපගච්ඡදතොදුක්කටාපත්තිදහොතීතිඅධිප්පාදයො. 

312. ඡින්නව ්ද ො (වජිර. ටී. මහාවග්ග 208) වා දකනචි අන්තරාදයන
පඨමංඅනුපගදතො (මහාව. 185-186) වාදුතියංඋපගච්දඡයයාති ම්බන්දධො. 

කතමා න්ති පුරිමං වා දතමා ං පච්ඡිමං වා දතමා ං. ‘‘න භික්ඛදව ව ් ං
උපගන්ත්වා පුරිමං වා පච්ඡිමං වා දතමා ං අවසිත්වා චාරිකා පක්කමිතබ්බා.
දයො පක්කදමයය, ආපත්තිදුක්කට ් ා’’ති(මහාව.185) හිවුත්තං. 

313-5. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව,  ත්තන්නං  ත්තාහකරණීදයන
අප්පහිදතපි ගන්තුං, පදගව පහිදත, ‘භික්ඛු ්  භික්ඛුනියා සික්ඛමානාය
 ාමදණර ්   ාමදණරියා මාතුයා ච පිතු ්  ච, ගිලානභත්තං වා
පරිදයසි ් ාමි, ගිලානුපට්ඨාකභත්තං වා පරිදයසි ් ාමි, ගිලානදභ ජ්ජං වා
පරිදයසි ් ාමි, පුච්ඡි ් ාමි වා උපට්ඨහි ් ාමි වා’ති ත්තාහං  න්නිවත්දතො

කාතබ්දබො’’ති (මහාව. 198) වුත්තත්තා ‘‘මාතාපිතූනමත්ථාය…කප.… 

උපට්ඨි ් ’’න්තිවුත්තං.තත්ථායං ඞ්දඛදපො– ‘‘මාතාදීනංගිලානභත්තංවා 
තදුපට්ඨාකභත්තංවාගිලානානංා ධංවාඑසි ් ංපරිදයසි ් ’’න්තිවා‘‘දත
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ගිලාදන ගන්ත්වා පුච්ඡි ් ාමී’’ති වා ‘‘උපට්ඨි ් ’’න්ති වා පහිදතපි
අප්පහිදතපි  ත්තාහකිච්දචනගන්තුංලභති. 

රදානි  හධම්මිදක එව  න්ධාය ‘‘අනභිරත’’න්තිආදි වුත්තං.
‘‘වි භාගරූපංදි ්වාඅනභිරති, තදතො වූපකාසි ් ං, තංගදහත්වාඅඤ්ඤත්ථ
ගමි ් ’’න්ති අධිප්පාදයන ගන්තුම්පි ලබ්භතීති අත්දථො. කුක්කුච්චං
විදනොදනඤ්ච දිට්ඨිං විදවචනඤ්ච අහං වා කදරයයං අඤ්දඤහි වා

කාදරයයන්ති  ම්බන්දධො. පරිවා මානත්තආදීහි වුට්ඨානං වා ගරුකා. ආදි-
 ද්දදන  දච  ඞ්දඝන කම්මං කතං දහොති, ත ්  පටිප්ප ් ද්ධියා
අනු ් ාවනකරණාදීසු උ ්සුක්කං කදරයයන්ති ගන්තුං ලබ්භතීති අත්දථො. 

 ත්තාහකිච්කචනාති ත්තාහකරණීදයන. 

316. ධම්ම වනත්ථං නිමන්තිදතො එවං වදජති අත්දථො. ගරූ නාම 
ආචරියුපජ්ඣායා, දතහි භණ්ඩදධොවනකිච්දචන පහිත ්  ගන්තුං වට්ටතීති
අත්දථො. 

317. න භණ්ඩකධොවන…කප.… ද ් කනති එත්ථ (මහාව. අට්ඨ. 199) 

එදතසුපින වදජති  ම්බන්දධො. ලබ්භන්ති එත්ථ ‘‘අජ්දජව ආගමි ් ’’න්ති
අදූරදගො යදි න පාපුදණයය, ලබ්භන්ති  ම්බන්දධො. කිං වුත්තං දහොති? 
‘‘අජ්දජව ආගමි ් ාමී’’ති  ාමන්තවිහාරං ගන්ත්වා පුන ආගච්ඡන්ත ්  
අන්තරාමග්දග  දච අරුුගට්ඨානං දහොති, ව ් ච්දඡදදොපි න දහොති, 
රත්තිච්දඡදදනදුක්කටම්පිනාපජ්ජතීතිවුත්තංදහොති. 

318. ක  ඤාකහීති භාතුභගිනීආදීහි. භික්ඛුනි ්සිතදකන ච පහිදතති

 ම්බන්දධො. නිද්දිසිත්වාති ‘‘ආගච්ඡන්තු භදන්තා, රච්ඡාමි දානඤ්ච දාතුං
ධම්මඤ්ච ද ොතුං භික්ඛුඤ්ච ප ්සිතු’’න්තිආදිනා යං කිඤ්චි නිද්දිසිත්වාව
දපසිදත ගන්තුං වට්ටති. දකවලං ‘‘ආගච්ඡන්තු භික්ඛූ, රච්ඡාමි භික්ඛූනං
ආගමන’’න්තිඑවංඅනිද්දිසිත්වා වුත්දතගන්තුංනලබ්භතීතිඅත්දථො. 

319. අච්ඡරාකය  තත්තකනොති ද විදධසු අන්තරාදයසු එක ්මිම්පි 
අන්තරාදය අත්තදනො  තීති අත්දථො.  ඞ්ඝ ාමග්ගියා වා ව ් ච්දඡදද
අනාපත්තීති අත්දථො.වුත්තඤ්දහතං‘‘රධපන, භික්ඛදව, ව ්සූපගදතොභික්ඛු
ප ් ති ම්බහුදල භික්ඛූ ඞ්ඝදභදායපරක්කමන්දත.තත්රදචභික්ඛුදනොඑවං
දහොති, ‘ගරුදකො දඛො  ඞ්ඝදභදදො වුත්දතො භගවතා. මා මයි  ම්මුඛීභූදත
 ඞ්දඝොභිජ්ජී’තිපක්කමිතබ්බං, අනාපත්තිව ් ච්දඡද ් ා’’ති(මහාව.202). 
එවංඡින්නව ්ද ොදනොපවාරදයති අත්දථො. 

320. රුක්ඛ ්  සුසිකරති එත්ථ (මහාව. 204; මහාව. අට්ඨ. 203) පන 
සුද්දධ රුක්ඛසුසිදර එව න වට්ටති, මහන්ත ්  පන සුසිර ්  අන්දතො
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පදරච්ඡදනං කුටිකං කත්වා පවි නද්වාරං දයොදජත්වා උපගන්තුං වට්ටති. 

රුක්ඛ ්  විටකපති එත්ථාපි සුද්ධවිටපමත්දත න වට්ටති, මහාවිටදප පන

අට්ටකං බන්ධිත්වා වුත්තනදයනකුටිකං කත්වා උපගන්තුං වට්ටති. ඡවකුටි 
නාම පා ාණකුටිකන්ති වදන්ති. තීසු ප ්ද සු පා ාදණ උ ් ාදපත්වාඋපරි
පා ාදණනපටිච්ඡන්නා. 

321. නාවාදීසු පන උපගදතො පවාදරතුඤ්ච ලබ්භතීති  ම්බන්දධො. 
ව ්සූපනායිකවිනිච්ඡදයො. 

ව ්සූපනායිකනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

40. අකවභඞ්ගියනිද්කද වණ්ණනා 

322-4. ආරාමාරාමවත්ථූනීති එත්ථ (චූෙව. 321; චූෙව. අට්ඨ. 321) 

ආරාකමො නාම පුප්ඵාරාදමො වා ඵලාරාදමො වා. මඤ්දචො පීඨං භිසි

බිබ්දබොහනාදි යනා නං. කලොහකුම්භීආදදයො කාෙදලොහතම්බදලොහාදිමයා. 

භාණකෙො උදකචාටි. පඤ්කචකත අවිභාජියාති භාදජත්වා න ගදහතබ්බා, 
ගහිතාපි  ඞ්ඝ න්තකා එවාති අත්දථො. එත්ථ පන ආරාදමො ආරාමවත්ථූති
පඨමං, විහාදරො විහාරවත්ථූති දුතියං, මඤ්දචො පීඨං භිසි බිබ්දබොහනන්ති
තතියං, දලොහකුම්භී…දප.… නිඛාදනන්ති චතුත්ථං, වල්ලි…දප.… 
දාරුභණ්ඩං මත්තිකභණ්ඩන්ති පඤ්චමන්ති එවං රමානි රාසිවද න පඤ්ච
දහොන්ති,  රුපවද නඅදනකානිදහොන්ති.දහොන්තිදචත්ථ– 

‘‘ද්වි ඞ්ගහානිද්දවදහොන්ති, තතියංචතු ඞ්ගහං; 
චතුත්ථං නවදකොට්ඨා ං, පඤ්චමං අට්ඨදභදන’’න්ති. (චූෙව. අට්ඨ. 
321); 

325. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛදව, අවි ් ජ්ජියානි න වි ් ජ්දජතබ්බානි
 ඞ්දඝන වා ගදණන වා පුග්ගදලන වා, වි ් ජ්ජිතානිපි අවි ් ජ්ජිතානි
දහොන්ති. දයො වි ් ජ්දජයය, ආපත්ති ථුල්ලච්චය ් ා’’ති (චූෙව. 321) 

වුත්තත්තා ‘‘භාජිතාපි අභාජිතා’’ති වුත්තං. එකතති වුත්තප්පකාරා පඤ්චපි 
‘‘ගරුභණ්ඩානී’’තිච ‘‘අවි ් ජ්ජියානී’’තිචච- ද්දදන ‘‘අදවභඞ්ගියානී’’ති
ච වුච්චන්තීතිඅත්දථො. 

326-8. රදානි පුරිදමසු තීසු රාසීසු  බ්බ ්  ගරුභණ්ඩත්තා දත
අනාමසිත්වා පච්ඡිදමසු ද්වීසු රාසීසු එකච්ච ්  අගරුභණ්ඩ ් ාපි අත්ථිතාය
තං ද ්ද තුං ආරභන්දතොපි දතසු ද්වීසු බහුවි යං පඨමං ද ්ද තුං 

‘‘වල්ලිඩ්ඪබාහුමත්තාපී’’තිආදිමාහාතිඤාතබ්බං.ත ් ායං  ඞ්දඛදපො (චූෙව.

අට්ඨ. 321) – වල්ලි අඩ්ඪබාහුමත්තාපි දවළු අට්ඨඞ්ුණලායදතොපි කණාදි

මුට්ඨිමත්තම්පීති එත්ථ ආදි- ද්දදන මුඤ්ජපබ්බජං  ඞ්ගණ්හාති, පණ්ණං
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එකම්පි මත්තිකා පාකතා වා පඤ්චවණ්ණා වා සුධාෙඞ්ු ට්ඨආදිොති ආදි-
 ද්දදන  ජ්ජුල ජාතිහිඞ්ුණලකාදි වා තාලපක්කප්පමාණාපි දයහි දකහිචි
 ඞ්ඝ ්  දින්නා වා  ඞ්ඝිදක තිණදඛත්තාදිම්හි ජාතා වා 
රක්ඛිතදගොපිතභූමිභාදග උප්පන්නා තත්ථජාතකා වා  ඞ්ඝිකා රක්ඛිතා එව
අභාජියාති අත්දථො. 

රදානි දය දචත්ථ භාජිතබ්බා, දත ද ්ද තුං ‘‘නිට්ඨිකත’’තිආදිමාහ, 
 ඞ්ඝ ් වාදචතිය ් වාකම්දම නිට්ඨිදතභාජියාතිඅධිප්පාදයො.එත්ථපන
යං කිඤ්චි වල්ලිදවළුතිණපණ්ණමත්තිකාදි  ඞ්ඝ ්  දින්නං වා  ඞ්ඝිදක
තිණදඛත්තාදිම්හිජාතකංවාරක්ඛිතදගොපිතං ගරුභණ්ඩං, තං ඞ්ඝකම්දමච
දචතියකම්දම ච නිට්ඨිදත අවද  ං පුග්ගලිකකම්දමපි දාතුං වට්ටති, 
අගරුභණ්ඩත්තා භාජිතුම්පි ලබ්භති. ද නා නත්ථාය රක්ඛිතදගොපිතදමව 
ගරුභණ්ඩං දහොති, න රතරං. සීහෙදීදප තුමූලද ොමවිහාදර  ඞ්ඝ ් 
පාකවත්තම්පි තාලපණ්ණං වික්කිණිත්වා කරීයති. ක ්මා? න හි තත්ථ
පණ්දණන අත්දථො අත්ථි,  බ්දබපි රට්ඨකච්ඡන්නා පා ාදාදදයොති. එවං
අඤ්ඤත්ථාපිකරීයතිඑවාතිවදන්ති. 

329. රදානි දලොහභණ්ඩාදීසු එකන්තභාදජතබ්බභණ්ඩං ද ්ද තුං 

‘‘පත්තාදී’’තිආදිමාහ. එත්ථ (චූෙව. අට්ඨ. 221) පන ආදි- ද්දදන
දලොහථාලකතම්බ කුණ්ඩිකා කටච්ඡු  රක අඤ්ජනි
අඤ්ජනි ලාකාකණ්ණමලහරණීසූචි ණ්ඩා කත්තරයට්ඨිආදීනි ගහිතාදනව. 

තථාතිභාජියදමවාතිඅත්දථො. විප්පකතඤ්චඅවිප්පකතඤ්ච. පාදගණ්හෙන්ති
මගධනාළියාපඤ්චනාළියාගණ්හනං. 

331-2. අනුඤ්ඤාතවාසි යං  ක්කා සිපාටිකාය පක්ඛිපිත්වා පරිහරිතුන්ති 

වුත්තා. තච්ඡිතානිට්ඨිතන්ති විප්පකතං. යදි තච්ඡිතං, ගරුභණ්ඩදමව. දන්තං 
පන අතච්ඡිතඤ්ච අනිට්ඨිතඤ්ච භාජියදමව. අනිට්ඨිතං මඤ්චපාදාදිකං

ගරුභණ්ඩං. රදානි මත්තිකභණ්ඩං ද ්ද තුං ‘‘භික්ඛූපෙරකණ’’තිආදිමාහ. 

පත්තථාලකකුණ්ඩිකාදිභික්ඛූපකරදණ ච. පාදඝටකෙොති පාදගණ්හනදකො 
ඝටදකොචමත්තිකාමදයො භාජිදයොභාදජතබ්දබොති අත්දථො.  ඞ්ඛථාලකම්පි
භාජියදමව. 

333-4. මිගචම්මාදිකංකප්පියචම්මංභාජියං, සීහචම්මාදිකංඅකප්පියචම්මං

ගරුභණ්ඩං. තං පන භූමත්ථරණං කාතුං වට්ටති. එෙචම්මං පන 
පච්චත්ථරණගතිකත්තා ගරුභණ්ඩං දහොති. රදානි රමානි පන පඤ්ච 
චීවරපිණ්ඩපාතදභ ජ්ජානං අත්ථාය පරිවත්දතතුං න වට්ටති, ගරුභණ්දඩන
පන ගරුභණ්ඩඤ්ච ථාවරඤ්ච ථාවදරන ථාවරදමව පරිවත්දතත්වා

පරිභුඤ්ජිතබ්බානීති ද ්ද තුං ‘‘ගරුනා’’තිආදිමාහ.තත්ථ (චූෙව. අට්ඨ. 321) 
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ගරුනාති ගරුභණ්දඩන ගරුභණ්ඩඤ්ච ථාවරඤ්ච පරිවත්දතයයාති 

 ම්බන්දධො. ථාවකරන ච ථාවරදමව පරිවත්දතයය, න ගරුභණ්ඩන්ති
අධිප්පාදයො. පඤ්චසු දකොට්ඨාද සු පච්ඡිමත්තයං ගරුභණ්ඩං, පුරිමද්වයං

ථාවරන්ති දවදිතබ්බං. තථා ෙත්වා ච භුඤ්ජතූති එවං පරිවත්දතත්වා තදතො
ආභතං කප්පියභණ්ඩං පරිභුඤ්ජතූති අත්දථො. කථං ඤායතීති දච? 

වුත්තඤ්දහතං පරිවාකර- 

‘‘අවි ් ජ්ජියං අදවභඞ්ගියං, පඤ්චවුත්තා මදහසිනා; 
වි ් ජ්දජන්ත ් පරිභුඤ්ජන්ත ් අනාපත්ති, 
පඤ්හාදම ාකු දලහිචින්තිතා’’ති.(පරි.479); 

එත්ථ පනගරුභණ්දඩනගරුභණ්ඩඤ්ච ථාවරඤ්ච ථාවදරනථාවරදමව 
පරිවත්තනවිධිං න්ධාය ‘‘වි ් ජ්ජන්ත ් අනාපත්තී’’තිවුත්තං.පුනතදතො 
නිබ්බත්තඤ්ච චතුපච්චයං පරිභුඤ්ජිතුං ලබ්භතීති දීදපතුං ‘‘පරිභුඤ්ජන්ත ්  

අනාපත්තී’’ති වුත්තං. අයං රමි ් ා ගාථාය අධිප්පාදයො. ක  න්ති (චූෙව.
අට්ඨ.321) ආරාමාදිඅභාජියන්තිඅත්දථො. අදවභඞ්ගියවිනිච්ඡදයො. 

අදවභඞ්ගියනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

41. පකිණ්ණෙනිද්කද වණ්ණනා 

335-6.  ද්වාරබන්ධකන ඨාකන…කප.…  යන්කතො දුක්ෙටං ඵුක ති

එවරූදපඨාදන දිවා යන්දතනාති ම්බන්දධො.  ද්වාරබන්ධකන (පාරා.77; 

පාරා. අට්ඨ. 1.77) පන ඨාකන දයන දකනචි පරික්ඛිත්දත අබ්දභොකාද පි
රුක්ඛමූදලපි අන්තමද ො රමිනා ලක්ඛදණන යුත්දත ආකා ඞ්ගදණපි

 යන්දතන ද්වාරං බන්ධිතබ්බදමව. විඤ්ඤුම්හි පුරික ති භික්ඛුම්හි වා
 ාමදණදර වා අන්තමද ො උපා කආරාමිදකසුපි අඤ්ඤතර ්මිං  තීති

අත්දථො. ‘‘එ ජග්ගි ් තී’’ති ආකභොකගොචාපිෙප්පතීතිදකවලං භික්ඛුනිංවා

මාතුගාමං වා ආපුච්ඡිතුං න වට්ටති.  වක ති අත්තදනො වද , 

අබහු ාධාරණට්ඨාදනතිඅත්දථො. තංවිනාොරන්ති තංපුබ්දබවුත්තප්පකාරං
ද්වාරථකනආදභොගකරණ ඞ්ඛාතං ආකාරං විනාති අත්දථො. 
අචිත්තකාපත්තිකිරියායං ඞ්දඛදපො. 

337. රතනානීති මුත්තාදිද විධරතනානි. ධඤ්ඤන්ති ත්තවිධංධඤ්ඤං. 

338. සිත්ථකතකලොදකතකලහීති එත්ථ(චූෙව.246; චූෙව. අට්ඨ.246) පන
දයො මමසිත්ථකදතදලන වා උදකමි ් කදතදලන වා අඤ්දඤන දකනචි
විකාදරන වා දකද  ා ණ්දඨති, දන්තමයාදීසු දයන දකනචි ඵදණන වා
දකොච්දඡනවාහත්දථනවාඵණකිච්චං කදරොන්දතොඅඞ්ුණලීහිවාා ණ්දඨති, 
ත ් දුක්කටංදහොතීතිඅත්දථො. 
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339. කනෙපාවුරණාති (චූෙව. 264) න එකපාවුරණා. තුවට්ටයුන්ති
නිපජ්දජයයං. කිං වුත්තං දහොති? යදි එකපාවුරණා වා එකත්ථරණා වා
එකමඤ්දච වා තුවට්දටයයං, න වට්ටති, දුක්කටං දහොතීති වුත්තං දහොති.
එකම්හි(චූෙව.අට්ඨ.264) වාභාජදනනභුඤ්දජයයන්ති ම්බන්දධො. 

340. චතුරඞ්ුණලදතො(චූෙව.282; චූෙව.අට්ඨ.282) ඌනංදන්තකට්ඨංන

ඛාදදයයාති  ම්බන්දධො. අධිෙට්ඨඞ්ු ලන්තිඅට්ඨඞ්ුණලදතොඅධිකං. තථාතින
ඛාදදයයාතිඅත්දථො.අකල්ලදකො(චූෙව.289) ලසුණංන ඛාදදයය. 

341. හීදනහි (පාචි. 31 ආදදයො) වා උක්කට්දඨහි වා ජාතිආදීහි එව

උක්කට්ඨංවාහීනංවා ‘‘චණ්ඩාදලොසී’’තිආදිනානදයන උජුංවා ‘‘ න්තිවා

රදධකච්දච චණ්ඩාලා, දවනා, දන ාදා’’තිආදිනානදයන අඤ්ඤාපකදක න 
වා උප ම්පන්නං වා අනුප ම්පන්නං වා අක්දකො ාධිප්පායං විනා දකවලං 

දවාධිප්පාදයන වකද, දුබ්භාසිතන්ති අත්දථො. 

342. නදඛ වාදකද වානා දලොදම(චූෙව.275) වාදීදඝනධාරදයති
 ම්බන්දධො. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, මං ප්පමාදණන නදඛ ඡින්දිතු’’න්ති
(චූෙව.274) ච ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, දුමාසිකංවා දුවඞ්ුණලංවා’’ති (චූෙව.

246) ච වුත්තං. නලබ්භං වී කමට්ඨන්තිඑත්ථ එකනඛම්පි මට්ඨංකාතුංන 
වට්ටති එව. ‘‘න භික්ඛදව වී තිමට්ඨං කාරාදපතබ්බං. දයො කාරාදපයය, 
ආපත්ති දුක්කට ්  (චූෙව. 274). අනුජානාමි, භික්ඛදව, මලමත්තං
අපකඩ්ඪතු’’න්ති (චූෙව. 274) හි වුත්තං. ත ්මා නඛදතො මලමත්තං

අපකඩ්ඪතුංවට්ටති.  ම්බාකධකලොමහාරණන්තිඑත්ථ  ම්බාකධො නාම උදභො
උපකච්ඡකා මුත්තකරණඤ්ච. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ආබාධපච්චයා
 ම්බාදධදලොමං  ංහරාදපතු’’න්ති(චූෙව.275) හිවුත්තං. 

343. යථාවුඩ්ඪන්ති වුඩ්ඪපටිපාටියාලද්ධබ්බං. නබාකධයයාතිනවාදරයය. 

 ඞ්ඝුද්දිට්ඨංවාති උපා කාදීහි යථාවුඩ්ඪං ‘‘අයයා පරිභුඤ්ජන්තූ’’ති
නි ් ජ්ජිත්වාවදින්නංද නා නාදි.‘‘නභික්ඛදව උද්දි ් කතම්පියථාවුඩ්ඪං
පටිබාහිතබ්බං. දයො පටිබාදහයය, ආපත්ති දුක්කට ් ා’’ති (චූෙව. 313) හි
වුත්තං. අදධොතපාදදහි (චූෙව. අට්ඨ. 324) වා අල්ලපාදදහි වා නක්කදමති

 ම්බන්දධො. සුකධොතපාදෙං වාපීති දධොතපාදදදහව අක්කමිතබ්බට්ඨානං. 

තකථවාති නක්කදමයය  උපාහදනොති අත්දථො. ‘‘න භික්ඛදව අදධොදතහි
පාදදහි, අල්දලහි පාදදහි,  උපාහදනන ද නා නං අක්කමිතබ්බං. දයො
අක්කදමයය, ආපත්ති දුක්කට ් ා’’ති (චූෙව. 324), හිවුත්තං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛදව, පච්චත්ථරිත්වා නිපජ්ජිතු’’න්ති (චූෙව. 324) වුත්තත්තා
පරිභණ්ඩකතං භූමිං වා භූමත්ථරණද නා නං වා  ඞ්ඝිකං මඤ්චපීඨං වා 
අත්තදනො න්තදකනපච්චත්ථරදණනපච්චත්ථරිත්වාවනිපජ්ජිතබ්බං. 
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344.  ඞ්ඝාටියා න පල්ලත්කථතිඅධිට්ඨිතචීවදරනවිහාදරවාඅන්තරඝදර
වා පල්ලත්ථිකා න කාතබ්බාති අත්දථො. පරිකම්මකතං (චූෙව. අට්ඨ. 324) 

භිත්කආදිං නඅප ් දය. ‘‘නභික්ඛදව පරිකම්මකතා භිත්ති අප ්ද තබ්බා.
දයො අප ්ද යය, ආපත්ති දුක්කට ් ා’’ති (චූෙව. 324) හි වුත්තං. ත ්මා
ද තභිත්ති වා චිත්තකම්මකතා වා භිත්ති න අප ් යිතබ්බා. න දකවලං 
භිත්තිදයව, පරිකම්මකතා ද්වාරකවාටවාතපානත්ථම්භාදදයොපි න

අප ් යිතබ්බා. එත්ථපි දලොමගණනායඑවආපත්තිදයො දවදිතබ්බා.  න්කත

උදකෙකනොනආචකමති (චූෙව.373; චූෙව.අට්ඨ.373) දනොනආචදමතුං, 

උදකසුද්ධිං අකාතුං න වට්ටතීති අත්දථො.  න්කතති වචදනන අ න්දත
අනාපත්තීතිදීදපති. 

345. අෙප්පිය මාදාකනති භික්ඛුං වා  ාමදණරාදිදක ද   හධම්මිදක
වා අකප්පිදය නිදයොදජන්ත ්  දුක්කටදමව. ‘‘න, භික්ඛදව, පබ්බජිදතන
අකප්පිදය  මාදදපතබ්බං.දයො මාදදපයය, ආපත්තිදුක්කට ් ා’’ති(මහාව.
303) හිවුත්තං.  භාගාය(මහාව.අට්ඨ.169) ආපත්තියාදද නායාතිඅත්දථො.
වත්ථු භාගතා රධ අධිප්දපතා, න ආපත්ති භාගතා. ‘‘න භික්ඛදව  භාගා
ආපත්තිදදද තබ්බා.දයොදදද යය, ආපත්තිදුක්කට ් ා’’ති(මහාව.169) ච
‘‘න භික්ඛදව  භාගා ආපත්ති පටිග්ගදහතබ්බා. දයො පටිග්ගණ්දහයය, 
ආපත්ති දුක්කට ් ා’’ති (මහාව. 169) ච වුත්තං. වත්ථු භාගංආපත්තිංආවි

කාතුම්පි න වට්ටති, දතන වුත්තං ‘‘ආවිෙම්කම ච දුක්ෙට’’න්ති. ‘‘අහං, 
ආවුද ො, රත්ථන්නාමං ආපත්තිං ආපජ්ජිං, තං රදතො වුට්ඨහිත්වා
පටිකරි ් ාමී’’ති අඤ්ඤ ් වචනංආවිකම්මංනාම. 

346. ඉතර ්  තූති අසුද්ධචිත්ත ් . 

347. කපොරි න්ති (චූෙව. අට්ඨ. 284) පුරි ප්පමාණං අභිරුහිතුං වට්ටතීති
අත්දථො. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව,  තිකරණීදයදපොරි ංරුක්ඛං අභිරුහිතුං, 
ආපදාසුයාවදත්ථ’’න්ති(චූෙව.284) හිවුත්තං. 

348. පරි ් ාවනං (චූෙව. 259; චූෙව. අට්ඨ. 259) විනා අඩ්ඪදයොජනං
ගච්ඡන්ත ්  දුක්කටන්ති  ම්බන්දධො. ‘‘අද්ධානගමන මදයො නාම
අඩ්ඪදයොජනං ගච්ඡි ් ාමීති භුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති (පාචි. 218) වුත්තං, ත ්මා
අඩ්ඪදයොජනදමව අන්තිමං අද්ධානන්ති දවදිතබ්බං. භික්ඛුනියා ච

මාතුගාදමන ච  ංවිධානසික්ඛාපකද ‘‘එකද්ධානමග්ගං පටිපජ්දජයය, 
අන්තමද ො ගාමන්තරම්පී’’ති (පාචි.182, 413) එවංවිද ද ත්වාවුත්තත්තා 
‘‘කුක්කුට ම්පාදතගාදමගාමන්තදරගාමන්තදරආපත්තිපාචිත්තිය ් ා’’ති
(පාචි. 183, 414) වුත්තං, නඅද්ධානලක්ඛදණන.යදිගාමන්තරපරිච්දඡදදන
අද්ධානං වුච්චති, ගණදභොජනසික්ඛාපදදපි ‘‘අද්ධානගමන මදයො නාම
ගාමන්තරම්පි ගච්ඡි ් ාමීති භුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති වදදයය, න ච වුත්තං. ත ්මා
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‘‘න භික්ඛදව අපරි ් ාවනදකන අද්ධාදනො පටිපජ්ජිතබ්දබො. දයො
පටිපජ්දජයය, ආපත්ති දුක්කට ් .  දච න දහොති පරි ් ාවනං වා
ධම්මකරදණොවා,  ඞ්ඝාටිකණ්දණොපිඅධිට්ඨාතබ්දබොරමිනා පරි ් ාදවත්වා
පිවි ් ාමී’’ති වුත්තට්ඨාදනපි අඩ්ඪදයොජනවද දනව අද්ධානපරිච්දඡදදො
දවදිතබ්දබො. අභයගිරිවාසීනං පන ‘‘ද්විගාවුතවද න අද්ධානපරිච්දඡදදො’’ති

පාළියං එව අත්ථි. යාචමාන ් ාති යාචන්ත ් . ‘‘න ච භික්ඛදව
අද්ධානප්පටිපන්දනනභික්ඛුනාපරි ් ාවනං යාචියමාදනනනදාතබ්බං.දයො
නදදදයය, ආපත්තිදුක්කට ් ා’’තිහිවුත්තං. 

349. අඤ්ඤත්ර ආබාධප්පච්චයාකණ්ණනා ාදිදකද  ඞ්දග දුක්කටන්ති 
 ම්බන්දධො.ආබාදධ තිඅඞ්ුණලිආදීනිඡින්දිතුංවට්ටති.අඞ්ගජාතංවාබීජානි
වා ඡින්දිතුංනවට්ටතිඑව.අත්තඝාතදන චදුක්කටන්ති  ම්බන්දධො. ‘‘නච
භික්ඛදව අත්තානං ඝාදතතබ්බං. දයො ඝාදතයය, ආපත්ති දුක්කට ් ා’’ති හි
වුත්තං. 

350. ‘‘න ච භික්ඛදව පටිභානචිත්තං කාරාදපතබ්බං රත්ථිරූපකං
පුරි රූපකං. දයො කාරාදපයය, ආපත්ති දුක්කට ් . අනුජානාමි, භික්ඛදව, 
මාලාකම්මං ලතාකම්මං මකරදන්තකං පඤ්චපටික’’න්ති (චූෙව. 299) 

වුත්තත්තා ‘‘චිත්තකපොත්ථෙරූපානි, න ෙකර න ච ොරකය’’ති වුත්තං. 

භුඤ්ජන්තන්ති (චූෙව. අට්ඨ. 316) විප්පකතදභොජනං. ‘‘න භික්ඛදව
විප්පකතදභොජදනො භික්ඛු වුට්ඨාදපතබ්දබො. දයො වුට්ඨාදපයය, ආපත්ති
දුක්කට ් ා’’ති(චූෙව.316) හි වුත්තං. 

351. යානානීතිවය්හංරදථො කටං න්දමානිකාදීනිගිලාන ් අභිරුහිතුං 
කප්පන්ති, සිවිදකො ච කප්පති. එවං  බ්බත්ථ. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, 
ගිලාන ්  යානං, පුරි යුත්තං හත්ථවට්ටකං, සිවිකං පාටඞ්කි’’න්ති (මහාව.
253) හි වුත්තං. 

352. දවන්තිදකළිං.‘‘නභික්ඛදවබුද්ධංවාධම්මංවා ඞ්ඝංවා ආරබ්භ
දදවො කාතබ්දබො. දයො කදරයය, ආපත්ති දුක්කට ් ා’’ති (පාචි. 627) හි 
වුත්තං. ත ්මා ‘‘කිං බුද්දධො සිලකබුද්දධො, උදාහු පටිබුද්දධො’’ති වා ‘‘කිං
ධම්දමො දගොධම්දමො අජධම්දමො’’ති වා ‘‘කිං  ඞ්දඝො අජ ඞ්දඝො
මිග ඞ්දඝො’’ති වා එවමාදිනා නදයන දයො දවං කදරොති, ත ්  දුක්කටන්ති
දවදිතබ්බං. ‘‘තුම්හාකං චීවරං ද ් ාම, පත්තං ද ් ාමා’’තිආදිනා නදයන
 ාමදණරං වා උප ම්පන්නං වා අඤ්ඤ ්  අන්තමද ො දු ්සීල ් ාපි
පරි භූතං අත්තදනො උපට්ඨාකකරණත්ථං උපලාෙදන දුක්කටන්ති අත්දථො.
‘‘නභික්ඛදව අඤ්ඤ ්  පරි ා අපලාදෙතබ්බා. දයො අපලාදෙයය, ආපත්ති 
දුක්කට ් ා’’තිහිවුත්තං. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-පුරාණටීකා 

පටුන 144 

353. කායං (චූෙව.411) වාඌරුංවානිමිත්තංවාවිවරිත්වාභික්ඛුනීනංන
ද ් දයති  ම්බන්දධො. කද්දමුදකාදිනා තා භික්ඛුනිදයො න සිඤ්දචයයාති
අත්දථො.නදකවලං කද්දමුදකාදිදකදනව, විප්ප න්නඋදකරජනකද්දමාදීසුපි
දයනදකනචිාසිඤ්චන්ත ්  දුක්කටදමව. 

354. බාලන්ති එත්ථ බාකලො නාම දයො ාවාදං ගදහත්වා
පාතිදමොක්ඛුද්දද ක ්  ආදරොදචත්වා පාටිපදද පච්චාහරිතබ්බන්ති න

ජානාති. ගිලාකනො නාම දයො ාවාදං ගදහත්වා උදපො ථග්ගං ගන්ත්වා

ආදරොදචතුඤ්ච පච්චාහරිතුඤ්ච න  ක්දකොති. ගමිකයො නාම දයො පටිදද ං
ගන්තුකාදමො. 

‘‘න භික්ඛදව ාවාදදො න ගදහතබ්දබො. දයො න ගණ්දහයය, ආපත්ති 
දුක්කට ් ා’’ති (චූෙව. 414) ච ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ඨදපත්වා බාලං, 
ඨදපත්වා ගිලානං, ඨදපත්වාගමිකං, අවද ද හිාවාදංගදහතු’’න්ති(චූෙව.
414) ච ‘‘න භික්ඛදව ාවාදදො න පච්චාහරිතබ්දබො. දයො න පච්චාහදරයය, 
ආපත්ති දුක්කට ් ා’’ති (පාචි. 415) ච වුත්තත්තා භික්ඛුනීහි දතරසියං වා
චාතුද්දසියං වා ආගන්ත්වා ‘‘අයං උදපො දථො චාතුද්දද ො’’ති වා
‘‘පන්නරද ො’’තිවා‘‘කදාඅයයඋදපො දථො’’තිවාපුච්ඡිදත ‘‘චාතුද්දද ො’’ති
වා‘‘පන්නරද ො’’තිවා‘‘ ්දවභගිනිඋදපො දථො’’ති වාආචික්ඛිතබ්බං.තාහි
භික්ඛුනීහිඋදපො ථදිවද ආගන්ත්වා ‘‘භික්ඛුනි ඞ්දඝො අයය භික්ඛු ඞ්ඝ ් 
පාදද වන්දති, ාවාදූප ඞ්කමනඤ්ච යාචති, ලභතු කිර අයය භික්ඛුනි ඞ්දඝො
ාවාදූප ඞ්කමන’’න්ති එවං යාචිතබ්බං, තං වචනං පටිග්ගදහත්වා
උදපො ථග්දග පාතිදමොක්ඛුද්දද ක ්  ‘‘භික්ඛුනි ඞ්දඝො, භන්දත, 
භික්ඛු ඞ්ඝ ් පාදදවන්දති, ාවාදූප ඞ්කමනඤ්චයාචති, ලභතුකිර, භන්දත, 
භික්ඛුනි ඞ්දඝො ාවාදූප ඞ්කමන’’න්ති ආචික්ඛිතබ්බං.
පාතිදමොක්ඛුද්දද දකනාපි  දච තත්ථ භික්ඛුදනොවාදදකො අත්ථි, 
‘‘රත්ථන්නාදමො භික්ඛු භික්ඛුදනොවාදදකො  ම්මදතො, තං භික්ඛුනි ඞ්දඝො
උප ඞ්කමතූ’’ති වත්තබ්බං.  දච නත්ථි, ‘‘දකො ආය ්මා උ ් හති 
භික්ඛුනිදයොාවදිතු’’න්තිපුච්ඡිත්වා දචඅත්ථිඅට්ඨහඞ්දගහි මන්නාගදතො 
භික්ඛු, තං තත්දථව  ම්මන්නිත්වා වුත්තනදයදනව ාවාදප්පටිග්ගාහක ්  
ආදරොදචතබ්බං. යදි නත්ථි දකොචි භික්ඛු භික්ඛුදනොවාදදකො  ම්මදතො, 
‘‘පා ාදිදකන භික්ඛුනි ඞ්දඝො  ම්පාදදතූ’’ති වත්තබ්බං. දතන භික්ඛුනා
‘‘ ාධූ’’ති  ම්පටිච්ඡිත්වා පාටිපදද භික්ඛුනීනං ‘‘නත්ථි දකොචි භික්ඛු
භික්ඛුදනොවාදදකො  ම්මදතො, පා ාදිදකන භික්ඛුනි ඞ්දඝො  ම්පාදදතූ’’ති
වත්තබ්බං. තාහිපි ‘‘ ාම අයයා’’ති  ම්පටිච්ඡිතබ්බං. රමිනා නදයන
ගණපුග්ගදලසුපිවචනදභදදොදවදිතබ්දබො. 
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355. කලොොයතං (චූෙව. 286; චූෙව. අට්ඨ. 286) නාම විතණ්ඩ ත්ථං.
‘‘න භික්ඛදව ආසිත්තකූපධාදන භුඤ්ජිතබ්බං. දයො භුඤ්දජයය, ආපත්ති

දුක්කට ් ා’’ති (චූෙව.264) වුත්තත්තා ‘‘කපොයපිනභුඤ්කජයයා’’ති වුත්තං. 

356. ගිහිපාරුතං නපාරුදපයය, ගිහිනිවා නංනනිවාද යයාතිඅත්දථො.
‘‘න භික්ඛදව ගිහිනිවත්ථං නිවාද තබ්බං හත්ථිද ොණ්ඩකං මච්ඡවාෙකං 
චතුකණ්ණකං තාලවණ්ටකං  තවලිකං. දයො නිවාද යය, ආපත්ති
දුක්කට ් ා’’ති (චූෙව. 280) හි වුත්තං. පරිමණ්ඩලදතො අඤ්ඤථා පාරුපනං, 

 බ්බදමතං ගිහිපාරුතං නාම. තං පන න පාරුදපතබ්බන්ති අත්දථො. 

 ංකවල්ලියන්ති එත්ථකච්ඡං බන්ධිත්වානනිවාද යයාති අත්දථො. දායන්ති
(චූෙව.283; චූෙව.අට්ඨ.283) අරඤ්ඤං. නාලිම්පදයයයාති ම්බන්දධො. 

357. වඩ්ඪඤ්ච න පදයොජදය, දනොඤාතදක නප්පවාරිදත න යාදචති

අත්දථො. අඤ්ඤ ් ාති එත්ථ (චූෙව. 420; චූෙව. අට්ඨ. 420) ‘‘තුම්දහ 
පරිභුඤ්ජථා’’තිනියදමත්වාදින්නං හධම්මිකානම්පිදාතුංනවට්ටති.අග්ගං 
ගදහත්වාවාකතිපාහංභුත්වාවාපුනදදදයයාතිඅත්දථො. 

358. උද්දි ්  යාචකනති එත්ථ (පාචි. අට්ඨ. 679) ‘‘අම්හාකං විහාදර 
රත්ථන්නාදමනරදඤ්චිදඤ්චකත’’න්තිවා‘‘කරි ් න්තී’’තිවාඑවංඋද්දි ්  

රක්ඛං යාචදනති අත්දථො. ඤත්වාඤත්වා වාති එවං ‘‘අම්දහහි යාචියමානා
රදම ංදණ්දඩ ් න්තී’’තිදත ංදණ්ඩිනංඤත්වාවාඅඤත්වාවාතිඅත්දථො. 

දතහිපන දණ්ඩිකතක ොදණ්කඩො උද්දි ් යාචන්තානං ගීවාව භණ්ඩදදයයං
දහොති එවාති අත්දථො. ‘‘රමිනා ච රමිනා ච රදඤ්ච රදඤ්ච කතං, එත්තකං

දණ්ඩං ගණ්හථා’’ති  යං දණ්ඩාපකන පන අ ්  දණ්ඩ ්  අග්ඝදභදදන
පාරාජිකථුල්ලච්චයදුක්කටාදඤයයාතිඅත්දථො. 

359. අනත්ථාය අ ්  දචොර ්  භාසිදතති  ම්බන්දධො.

රාජරාජමහාමත්තාදීහි ත ්  කචොර ්  දණ්ඩං ගණ්හන්කත අ ්  භික්ඛු ්  

තත්තෙං ගීවාතිඅත්දථො. 

360. විඝා ං (පාචි. 825-826) වා උච්චාරං වා  ඞ්කාරං වා මුත්තං වා 

පාකාරකුට්ටානං බහි ඡඩ්දඩයය, දුක්කටන්ති අත්දථො. වෙඤ්කජ 

නාවකලොකියාති රමිනාව අවෙඤ්ජනකාදල නාවදලොදකත්වා ඡඩ්දඩතුං
වට්ටතීති දීදපති. න දකවලං තත්දථව, අථ දඛො හරිදත වාපි
වීහාදිනාළිදකරාදිදරොපිදමඡඩ්දඩන්ත ්  දුක්කටදමවාතිඅත්දථො. 

361. ‘‘උපහාරංෙකරොමා’’කවුත්කතතිපුච්ඡිදතතිඅධිප්පාදයො. 
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362. කීෙත්ථං (පාචි. 979; පාචි. අට්ඨ. 978) කතං රාජාගාරං වා
දපොක්ඛරණිංවා උයයානංවාචිත්තාගාරංවාආරාමංවාදට්ඨුංගච්ඡදතොපදද
පදදදුක්කටන්ති අත්දථො. 

363. ආ දනන (චූෙව.364) නදවනපටිබාදහයය, උණ්දහ(මහාව.67, 

78, 79; චූෙව. 376, 378, 380, 382) චීවරං න නිදදහයය. ුරුනාති
ආචරියාදිනාපණාමිදතො ඛමාදපයයාති ම්බන්දධො. 

364. ආපත්තීහි ච ත්තහීති (වජිර. ටී. පාචිත්තිය 26)  ත්තහි ආපත්තීහි
භික්ඛුං පරම්මුඛා අක්දකො දනන ච ‘‘අ ් ද්දධො අප්ප න්දනො 
බීජදභොජී’’තිආදිනා අඤ්දඤදනව වා අක්දකො දනන ච දුක්කටන්ති
අධිප්පාදයො. 

365.  ද්ධාදදයයං(මහාව.අට්ඨ.361) චීවරංවාපිණ්ඩපාතංවාතිඅත්දථො.
‘‘න භික්ඛදව  ද්ධාදදයයං විනිපාදතතබ්බං. දයො විනිපාදතයය, ආපත්ති 
දුක්කට ් ා’’ති (මහාව.361) හිවුත්තං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, මාතාපිතූනං

දාතු’’න්ති(මහාව.361) වුත්තත්තා ‘‘ලබ්භං පිතූන’’න්තිවුත්තං. 

366. ව ් ංවුත්දථො අඤ්ඤත්රාති  ම්බන්දධො, අඤ්ඤ ්මිං විහාදරති

අත්දථො. අඤ්ඤකතොති අඤ්ඤවිහාරදතො. ‘‘න භික්ඛදව අඤ්ඤත්ර
ව ් ංවුත්දථන අඤ්ඤත්ර චීවරභාදගො  ාදිතබ්දබො. දයො  ාදිදයයය, ආපත්ති

දුක්කට ් ා’’ති (මහාව. 364) හි වුත්තං. කත න්ති ත ්මිං විහාදර තං චීවරං 
භාදජත්වා ගණ්හිතුං යුත්තානං භික්ඛූනං මරනික්දඛපදතො දහොති
භණ්ඩග්දඝනකාරිදයොති අත්දථො. 

367.  හ අන්තදරනඋත්තදරොති  න්තරුත්තකරො, ගාමංනපවිද යයාති 
අත්දථො. ‘‘න භික්ඛදව  න්තරුත්තදරන ගාදමො පවිසිතබ්දබො. දයො

පවිද යය, ආපත්ති දුක්කට ් ා’’ති (මහාව. 362) හි වුත්තං. ෙල්කලො වාති 
අගිලාදනො.  උපාහදනො ගාමං න පවිද යයාති  ම්බන්දධො. ‘‘න භික්ඛදව
චාමරිබීජනී ධාදරතබ්බා.දයොධාදරයය, ආපත්තිදුක්කට ් ා’’ති(චූෙව.269), 
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ති ්ද ො බීජනිදයො වාකමයං උසීරමයං

දමොරපිඤ්ඡමය’’න්ති (චූෙව. 269) ච වුත්තත්තා ‘‘න ධාකරයය 

චාමරීමෙ බීජනි’’න්ති වුත්තං. මක බීජනී පන දන්තවි ාණදාරුදණ්ඩකාපි 
වට්ටති. 

368. ආරාමදතො බහීති  ම්බන්දධො. ‘‘න භික්ඛදව ඡත්තං ධාදරතබ්බං.
දයො ධාදරයය, ආපත්ති දුක්කට ් ා’’ති, ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ගිලාන ් 
ඡත්ත’’න්ති ච වුත්තත්තා අගිලාදනො ආරාමදතො බහි න ලභති, 
චීවරුණත්තියාදිඅත්ථායඅගිලාදනොපිලභතීතිඅත්දථො. 
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369. ගාකහයය නුභකතොොජන්ති න ගාදහයය උභදතොකාජං. 

එෙන්තරිෙොජෙන්ති එකදතොකාජඤ්ච අන්තරකාජඤ්ච. සී භාදරො ච

ඛන්ධභාදරොචකටිභාදරොච සී ක්ඛන්ධෙටිභාරා. ‘‘නභික්ඛදවඋභදතොකාජං
හරිතබ්බං.දයො හදරයය, ආපත්තිදුක්කට ් ා’’ති(චූෙව.281), ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛදව, එකදතොකාජං අන්තරකාජං සී භාරං ඛන්ධභාරං කටිභාරං
ාලම්බක’’න්ති (චූෙව. 281) ච වුත්තත්තා උභදතොකාජදමව න වට්ටති, 
ද  ානිවට්ටන්තීතිදවදිතබ්බා. 

370. අකනොො ෙතන්ති (මහාව. 153) දයො පඨමදමව ‘‘කදරොහි දම
ආවුද ො ාකා ං, අහං තං වත්තුකාදමො’’ති එවං අකදතොකා ං ආපත්තියා

දචොදදයය, ත ් දුක්කටංදහොතීතිඅත්දථො. තථාතිදුක්කටදමවාතිඅත්දථො. 

371. පෙතඞ්ු කලන, නසුගතඞ්ුණදලනාතිඅත්දථො. 

372. මූගබ්බතාදිං (මහාව. 209; මහාව. අට්ඨ. 209) තිත්ථියබ්බතං යදි

ගණ්දහයය, දුක්කටන්ති අත්දථො. ආදි- ද්දදන දගොවතකුක්කුරවතාදදයො 

 ඞ්ගහිතා. තථාති (මහාව. 303; මහාව. අට්ඨ. 303) න්හාපිතපුබ්බදකො
ඛුරභණ්ඩංයදිපරිහදරයය, දුක්කටදමවාතිඅත්දථො. 

373. යං කිඤ්චීති (කඞ්ඛා. අට්ඨ. කුටිකාරසික්ඛාපදවණ්ණනා) 
න්හාපිතතුණ්ණකාරකම්මාදි යං කිඤ්චි හත්ථකම්මන්ති අත්දථො. 

තදනු ාරකතොති හත්ථකම්මයාචනානු ාරදතොති අත්දථො.  දච එවං යාචදතො 
හත්ථකම්මමූලදමව දදති, තං අඤ්ඤ ්  දාදපත්වා කාදරතුං වට්ටතීති
අත්දථො. නික්කම්මං පන හත්ථකම්මවද න අයාචිත්වාපි ‘‘එහි රමං

කදරොහී’’ති කාදරතුංකප්පතීතිඅත්දථො. යංකිඤ්චිපර න්තෙන්තියං කිඤ්චි
දාරුතිණාදිකංඅපර න්තකංඅපරිග්ගහිතංආහරාදපතුංකප්පතීතිඅධිප්පාදයො. 

374. ගිහීනන්ති ගිහීනං  න්තකං. කගොපකෙති රක්ඛදක. යත්තකං දදති, 

තත්තකං ගදහතුං කප්පතීති අත්දථො. යථාපරිච්කඡදන්ති ‘‘දිවද  දිවද 
එත්තකං උච්ඡුනාළිදකරං අම්බපක්කං තුම්දහ ඛාදථා’’ති පරිච්ඡින්දිත්වා
දින්නදමවදතසුදදන්දතසු ලබ්භතීතිඅත්දථො. 

375. ද්විහාපජ්කජයයාති ද්වීහි ආපජ්දජයය. කතදමහි ද්වීහීති දච, දත

ද ්ද තුං ‘‘ොයවාචාහී’’ති වුත්තං, ‘‘ද්වීහාකාදරහි ආපත්තිං ආපජ්ජති, 
කාදයන ආපජ්ජති, වාචාය ආපජ්ජතී’’ති (පරි. 322) හි වුත්තං. කායවාචාහි
ආපත්තිංආපජ්ජන්දතොචඡහිආකාදරහිආපත්තිංආපජ්ජති, තානිද ්ද තුං 

‘‘අලජ්ජිඤාණකුක්කුච්චපෙතත්තා’’තිආදිමාහ. එත්ථ (පරි. 295) පන

අකප්පියභාවං ජානන්දතො එව වීතික්කමංකදරොන්දතො අලජ්ජිතාය ආපජ්ජති

නාම. කප්පියාකප්පියං අජානිත්වා ආපජ්ජන්දතො අඤ්ඤාණතාය. කප්පියං නු
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දඛො, දනො නු දඛො’’ති  ං දය උප්පන්දන තමභිවිතරිත්වා වීතික්කමං

කදරොන්දතො කුක්කුච්චපෙතත්තා ආපජ්ජති.  හද යයාදිං ආපජ්ජන්දතො 

 කප්ලවා,  ති ම්දමො ාති අත්දථො. අච්ඡමං ං ‘‘සූකරමං ’’න්ති වා 

සූකරමං ං ‘‘අච්ඡමං ’’න්ති වා ඛාදන්දතො අෙප්පිකය ෙප්පිය ඤ්ඤිතාය ච

ෙප්පිකයඅෙප්පිය ඤ්ඤිතාය චආපජ්ජතීති දවදිතබ්දබො. 

376. අලජ්ජිතාය වා අඤ්ඤාණතාය වා ආපත්තිං කායවාචාහි ඡාදදයති

අත්දථො. එකෙ වා එක ්මිං වා. ලිඞ්කගති ලිඞ්ගපරිවත්තනදතො. එවං චතුධා
ආපත්තිවුට්ඨානං දහොතීති අත්දථො. තිණවත්ථාරක මථඅබ්භානාදීනං වද න 

 ඞ්කඝ ආපත්ති වුට්ඨාතීති දවදිතබ්බං නි ් ජ්ජනාදීසු ගදණ. එක ් 
 න්තිදක වුට්ඨානං පාකටදමව. ‘‘යා ආපත්තිදයො භික්ඛූනං භික්ඛුනීහි
අ ාධාරණා, තාහි ආපත්තීහි අනාපත්තී’’ති (පාරා. 69) වචනදතො 
ලිඞ්ගපරිවත්තදනආපත්තිවුට්ඨානංඤාතබ්බං. 

377. පච්චයද්වකයතිචීවදරචපිණ්ඩපාදතච.නදකවලඤ්ච රදමඑව, 
නිමිත්තකම්මම්පි න ලබ්භදතව, ගාථාබන්ධසුඛත්ථං පන න වුත්තං. තත්ථ 

නිමිත්තෙම්මං නාම යං කිඤ්චි පදර ං පච්චයදාන ංදයොජනකං
කායවචීකම්මං. ඛාදනීයං ගදහත්වා ගච්ඡන්දත දි ්වා ‘‘කිං ඛාදනීයං

ලභිත්ථා’’තිආදිනානදයනත ් පවත්තිදවදිතබ්බා. පරිෙථා නාමයථායථා
තං ලභති, තථා තථා පරිවත්දතත්වා කථනං. ‘‘එතරහි භික්ඛූ පිණ්ඩපාදතන

කිලමන්තී’’තිආදිනා නදයන ත ්  පවත්ති දවදිතබ්බා. ඔභාක ො නාම

පච්චයප්පටි ංයුත්තකථා. විඤ්ඤත්ක පනපාකටාඑව. තකකයති ද නා දන.
ද නා දන පන නිමිත්දතොභා පරිකථා වට්ටන්ති, විඤ්ඤත්ති එව එකා න

වට්ටති. තත්ථ නිමිත්තෙම්මං නාම උපා දක දි ්වා ද නා නත්ථං 

භූමිපරිකම්මකරණාදි. ඔභාක ො නාම ‘‘උපා කා, තුම්දහ කුහිං ව ථා’’ති
‘‘පා ාදද, භන්දත’’ති වුත්දත ‘‘කිං භික්ඛූනං පා ාදදො න වට්ටතී’’තිආදිකං 

වචනං. පරිෙථා නාම ‘‘භික්ඛූනං ද නා නං  ම්බාධ’’න්තිවචනං. ක ක ති
ගිලානපච්චදය. 

378. න රුහතීති න දහොති. අච්චකය දානන්ති අච්චයදානං. පඤ්චසු
 හධම්මිදකසු දයන දකනචි කාලං කදරොන්දතන ‘‘මමච්චදයන මය්හං 
පරික්ඛාදරො උපජ්ඣාය ්  දහොතු, ආචරිය ්  දහොතු, අඤ්ඤ ්  වා ක ් චි

දහොතූ’’ති වුත්දතදත ංනදහොති, ත ්මාවුත්තං‘‘නරුහතී’’ති.  ඞ්ඝ ්ක ව

ච තං කහොතීති යදි භික්ඛු ාමදණදරහි එවං වුත්තං, ත ්මිං මදතපි 
භික්ඛු ඞ්ඝ ්ද ව දහොති, භික්ඛුනිසික්ඛමාන ාමදණරීහි දච වුත්තං, ත ්මිං

මදතභික්ඛුනි ඞ්ඝ ් තංදහොතීතිඅත්දථො. ගිහීනං පනරූහතීතිගිහීනංපන
අච්චයදානංඑව බ්දබ ංරුහතීතිවුත්තංදහොති. 
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379. උප ් කයති භික්ඛුනිවිහාදර. දායජ්කජොති ත ්  පරික්ඛාර ් 

දායජ්දජො. ක ක පීති  දච භික්ඛුනිසික්ඛමාන ාමදණරිදයො භික්ඛුවිහාදර
කාලංකදරොන්ති, තා ංපරික්ඛාරානං භික්ඛු ඞ්දඝොවදායජ්දජොතිඅත්දථො. 

380. පුරිම ්ක වාති එත්ථ ‘‘රමං පරික්ඛාරං දනත්වා අසුක ්  දදහී’’ති 
දින්නං පුරිම ්ද ව දහොතීති අත්දථො. ‘‘අසුක ්  දම්මී’’ති දින්නං පන 
පච්ඡිම ්ද ව දහොති පරිච්චජිත්වා දින්නත්තා. රමං විධිං ඤත්වාව
වි ් ා ග්ගාහං වා ගණ්දහයය, මතකචීවරං වා අධිට්දඨති  ම්බන්දධො. 

මතෙචීවරඅධිට්ඨානං නාම ඝණ්ටිං පහරිත්වා කාලං දඝොද ත්වා දථොකං 
ආගදමත්වා  දච භික්ඛූ ආගච්ඡන්ති, දතහි  ද්ධිං භාදජතබ්බානි, දනො දච
ආගච්ඡන්ති, ‘‘මය්හිමානි චීවරානි පාපුණන්තී’’ති අධිට්ඨාතබ්බානි. එවං
අධිට්ඨිදත බ්බානි ත ්ද වදහොන්ති, ඨිතිකාපනනතිට්ඨති. දචඑදකකං
උද්ධරිත්වා ‘‘අයං පඨමභාදගො මය්හං පාපුණාති, අයං දුතියභාදගො’’ති එවං
ගණ්හාති, ගහිතානිච සුගහිතානිදහොන්ති, ඨිතිකාචතිට්ඨති.එවංපාදපත්වා
ගණ්හන්දතනාපිඅධිට්ඨිතදමව දහොති. 

381. දලොහභණ්දඩ පහරණිං ඨදපත්වා  බ්බං කප්පති, දාරුභණ්දඩ ච
දාරුජං පත්තඤ්ච පාදුකඤ්ච, පල්ලඞ්කඤ්ච ආ න්දිඤ්ච ඨදපත්වා  බ්බං
කප්පති, මත්තිකාමදයකතකඤ්ච කුම්භකාරිකඤ්චඨදපත්වා බ්බංකප්පතීති
අත්දථො. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ඨදපත්වා පහරණිං  බ්බං දලොහභණ්ඩං, 
ඨදපත්වා ආ න්දිං පල්ලඞ්කං දාරුපත්තං දාරුපාදුකං  බ්බං දාරුභණ්ඩං, 
ඨදපත්වා කතකඤ්ච කුම්භකාරිකඤ්ච  බ්බං මත්තිකාභණ්ඩ’’න්ති (චූෙව.

293) හි වුත්තං. එත්ථ ෙතෙන්ති පදුමකණ්ණිකාකාදරන කතමල්ලකන්ති 
අධිප්දපතං. ධනිය ්ද ව  බ්බමත්තිකාමයා කුටි කුම්භකාරිකන්ති. 
පකිණ්ණකවිනිච්ඡදයො. 

පකිණ්ණකනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

42. කද නානිද්කද වණ්ණනා 

382. භික්ඛුභාව ්  (පාරා. අට්ඨ. 2.198) දයො චාදගො,  ා
පාරාජිකදද නාති අත්දථො. වුත්තඤ්දහතං ‘‘විසුද්ධාදපක්දඛොති ගිහි වා
දහොතුකාදමො උපා දකො වා දහොතුකාදමො ආරාමිදකො වා දහොතුකාදමො
 ාමදණදරො වා දහොතුකාදමො’’ති (පාරා. 198). ත ්මා ගිහිභාවාදිකංදයව
පාරාජිකං ආපන්න ් විසුද්ධිනාම, අඤ්ඤතර ් විසුද්ධිඑවනත්ථි.‘‘ඡාදදති
ජානමාපන්නං, පරිවද යය තාවතා’’තිආදිනා නදයන දහට්ඨා වුත්තවිධිං

 න්ධාය ‘‘යථාවුත්කතනවුට්ඨාන’’න්තිවුත්තං. 

383. රදානි වත්තබ්බතං න්ධාය ‘‘එව’’න්තිවුත්තං. 
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384. පටිකදක මීතිආදරොදචමි.එතානිඅහං එතානාහං. 

386. (ක) යං  ඞ්දඝො ගිලාන ්  තිචීවදරන විප්පවා  ම්මුතිං දදති, තං 
අඤ්ඤත්රාතිඅත්දථො. 

(ඛ) අොලචීවරං (පාරා. 500) නාම ‘‘අනත්ථදත කථිදන එකාද මාද 
උප්පන්නං, අත්ථදතකථිදන  ත්තමාද උප්පන්නං, කාදලපිආදි ් දින්නං, 
එතංඅකාලචීවරංනාමා’’ති. 

(ග) පුරාණචීවරං (පාරා.505) නාම‘‘ කිං නිවත්ථම්පි කිංපාරුතම්පී’’ති

වුත්තං. අඤ්ඤාකො නාම මාතිදතොවාපිතිදතොවායාව ත්තමාකුලපරිවට්ටා
අ ම්බන්ධා. නිසීදනපච්චත්ථරණදධොවාපදනදුක්කටං. 

(ඝ) අඤ්ඤත්රපාරිවත්තොති(පාරා.512) එත්ථහරීතකීඛණ්ඩම්පිවට්ටති. 

චීවරං නාමරධ විකප්පනූපගපච්ඡිමදතොපට්ඨායඅධිප්දපතං. 

(ඞ) අඤ්ඤත්ර  මයාති (පාරා. 519) එත්ථ ‘‘අච්ඡින්නචීවදරො වා දහොති
භික්ඛුනට්ඨචීවදරොවා’’තිඑවංවුත්තං මයන්ති අත්දථො. 

(ච) ‘‘ න්තරුත්තරපරමං දතන භික්ඛුනා තදතො චීවරං  ාදිතබ්බ’’න්ති

(පාරා.524) වුත්තත්තා ‘‘තතුත්තරී’’ති වුත්තං.එත්ථපන‘‘ දචතීණිනට්ඨානි
දහොන්ති, ද්දව ාදිතබ්බානි.ද්දව නට්ඨානි, එකං ාදිතබ්බං, එකංනට්ඨං, න
කිඤ්චි ාදිතබ්බ’’න්ති(පාරා.524) වුත්තං. 

(ඡ-ජ)‘‘කීදිද නදත(පාරා.529), භන්දත, චීවදරනඅත්දථො, කීදි ං දත

චීවරංදචතාදපමී’’තිඑවං අප්පවාරිදතොතිඅත්දථො. විෙප්පන්තිවිසිට්ඨකප්පං
අධිකවිධානං ආපන්නං. රධ පුරිමං එක ් , දුතියං බහූනං වද න වුත්තං, 
එත්තකංනානත්තං. 

(ඣ) අකකරෙකක්ඛත්තුන්ති එත්ථ දකනචි යං කිඤ්චි අකප්පියවත්ථුං
ආදනත්වා ‘‘රදංදඛොදම, භන්දත, ආය ්මන්තංඋද්දි ්  චීවරදචතාපන්නං
ආභතං, පටිග්ගණ්හතුආය ්මාචීවරදචතාපන්න’’න්තිවුත්දත‘‘නදඛො මයං, 
ආවුද ො, චීවරදචතාපන්නංපටිග්ගණ්හාම, චීවරඤ්චදඛොමයංපටිග්ගණ්හාම
කාදලන කප්පිය’’න්ති වත්තබ්බං. එවං වුත්දත  දච ද ො ‘‘අත්ථි දකොචි
කප්පියකාරදකො’’ති වදති, චීවරත්ථිදකනඨදපත්වා පඤ්ච  හධම්මිදකදයො
දකොචිඋද්දිසිතබ්දබො‘‘එද ොදඛො, ආවුද ො, භික්ඛූනං දවයයාවච්චකදරො’’ති, 
එත්තකදමව වත්තබ්බං. එවං වුත්දත  දච දායදකො ත ්  හත්දථ 
අකප්පියවත්ථුංදත්වා‘‘එද ොඅයය ් චීවරංදචතාදපත්වාද ් තී’’තිවත්වා 
ගච්ඡති, තං උප ඞ්කමිත්වා ද්වත්තික්ඛත්තුං දචොදදතබ්දබො  ාදරතබ්දබො
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‘‘අත්දථො දම, ආවුද ො, චීවදරනා’’ති, එත්තකදමව වත්තබ්බං, ‘‘දදහි දම
චීවර’’න්තිආදිනාන වත්තබ්බං. එවං තික්ඛත්තුං දචොදනායතං චීවරං ලභති, 
රච්දචතංකු ලං.දනොදචලභති, ඡක්ඛත්තුපරමංතුණ්හීභූදතනඨාතබ්බං, න
ආ දන නිසීදිතබ්බං, න ආමි ං පටිග්ගදහතබ්බං, න ධම්දමො භාසිතබ්දබො.
‘‘කිං කාරණා ආගදතොසී’’ති වුත්දත ‘‘ජානාහි, ආවුද ො’’ති එත්තකදමව
වත්තබ්බං.  දචනි ජ්ජාදීනිකදරොති, ඨානං භඤ්ජති. වත්තදභදදුක්කටඤ්ච
ආපජ්ජතීති වදන්ති. එවං පන අප්පටිපජ්ජිත්වා අතිදරකතික්ඛත්තුං දචොදනාය
අතිදරකඡක්ඛත්තුංඨාදනන දචනිප්ඵාදදති, නි ් ග්ගියන්තිඅත්දථො. 

(ඤ)  න්ථතං (පාරා. 544) නාම  න්ථරිත්වා කතං දහොති අවායිමං.
එකදකොසියංසුනාපිදචමි ්ද ත්වාකදරොති, නි ් ග්ගියං. 

(ට) සුද්ධොෙොනන්ති (පාරා. 547-549) අඤ්දඤහි අමි ්සිතානන්ති
අත්දථො.‘‘කාෙකංනාමද්දවකාෙකානිජාතිකාෙකංවා රජනකාෙකංවා’’ති
වුත්තං. 

(ඨ) අනාදියිත්වා…කප.… තුලන්ති (පාරා. 554) එත්ථ පන යත්තදකහි
එෙකදලොදමහි කත්තුකාදමො දහොති, දතසු ද්දව දකොට්ඨා ා කාෙකානං, 
එදකො ාදාතානං, එදකො දගොචරියානං ආදාතබ්දබොති විනිච්ඡදයො. එක ් ාපි
කාෙකදලොම ්  අතිදරකභාදග තිනි ් ග්ගියදමව. 

(ඩ) ඌනෙඡබ්බ ් ානීති (පාරා.562) ඡබ්බ ් දතොාරභාදග. 

(ඪ)නිසීදන න්ථතං(පාරා.567) පනකාරාදපන්දතනපුරාණ න්ථත ්  
එකප ් දතො වට්ටං වා චතුර ් ං වා ඡින්දිත්වා ගහිතට්ඨානං යථා
විදත්ථිමත්තං දහොති, එවං ගදහත්වා එකදද ං වා  න්ථරිතබ්බං, විජදටත්වා
වා න්ථරිතබ්බං. 

(ත) න දකවලං දධොවාපදන (පාරා. 578) එව නි ් ග්ගියං, රජදනපි
නි ් ග්ගියදමව. 

(ද) රූපියපටිග්ගහණ ්ද ව (පාරා. 589) පටික්ඛිත්තත්තා 
පටිග්ගහිතපරිවත්තදන දදො ං අප ් න්තා කතාකතාදිවද න අදනකවිධං

ජාතරූපපරිවත්තනං කදරොන්ති, තං න්ධාය ‘‘නානප්පොරෙ’’න්තිවුත්තං. 

387-9. ආපත්තිංදදද ත්වාපච්ඡාකත්තබ්බංද ්ද තුං ‘‘අථා’’ති වුත්තං. 

ගිහිංවකදති දචතත්ථආගච්ඡතිආරාමිදකොවාඋපා දකො වා, තංවදදයයාති

අත්දථො.එවංවුත්දතො ක ො ‘‘රමිනාකිං ආහරාමී’’තිදචවදදයයාතිඅත්දථො. 

අවත්වාමන්ති ‘‘රමං වා රමං වා ආහරා’’ති අවත්වාති අත්දථො. වකදති
‘‘කප්පියං ආචික්ඛිතබ්බ’’න්ති (පාරා. 584, 589) වචනදතො ‘‘පබ්බජිතානං
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 ප්පිවාදතලංවාමම වාඵාණිතංවාවට්ටතී’’තිඑවංආචික්ඛිතබ්බං, ‘‘රමං

නාම ආහරා’’ති න වත්තබ්බදමව. ද්කවකපකතති ද්දවපි එදත

රූපියපටිග්ගාහකඤ්ච රූපිය දබයොහාරිකඤ්චාති අත්දථො. අඤ්කඤනාති
අන්තමද ො ආරාමිදකනාපිලද්ධභාදගොනකප්පතිඑව. 

390. අන්තමද ො (පාරා.අට්ඨ.2.583-4) තන්නිබ්බත්තාරුක්ඛච්ඡායාපින

කප්පතීති. නි ් ට්ඨං පටිලද්ධම්පීති එත්ථ යථා රූපිය ංදවොහාරං කත්වා 
ලද්ධවත්ථුදතො ආභතංනකප්පති, තථා දකොසියමි ් ක න්ථතාදිත්තයම්පින
කප්පති.නදකවලංත ්ද ව, අඤ්දඤ ම්පින කප්පදතව‘‘අඤ්දඤනකතං
පටිලභිත්වා පරිභුඤ්ජති, ආපත්ති දුක්කට ් ා’’ති (පාරා. 545, 550, 555) 
වුත්තත්තා. 

391. එවං දනො දච ලදභථ, ක ො ආරාමිකාදිදකො ‘‘රමං ඡඩ්දඩහී’’ති 

 ංසිකයො වත්තබ්දබොති අත්දථො. එවම්පි දනො දච ලදභයය,  ම්මකතො භික්ඛු
ඡඩ්දඩයයාතිඅත්දථො. 

392. පටිග්ගහිතරූපියඤ්ච පරිවත්තිතරූපියඤ්ච  න්ධාය ‘‘එතානී’’ති

වුත්තං. දුකයපත්කතො නාම ‘‘ඌනපඤ්චබන්ධදනන පත්දතන අඤ්ඤං නවං
පත්තං දචතාදපයය, නි ් ග්ගිය’’න්ති (පාරා. 612) වුත්තපත්දතො. ද ො ච
එතානි ච  ඞ්දඝ නි ් ට්ඨුං ලබ්භදරති  ම්බන්දධො. ‘‘ ඞ්ඝමජ්දඣ
නි ් ජ්ජිතබ්බං, භික්ඛුපරි ාය නි ් ජ්ජිතබ්බ’’න්ති (පාරා. 584, 589) ච
වුත්තත්තා න ගණපුග්ගලානං නි ් ජ්ජිතුං වට්ටති. ද  ානි පන තීණි
චීවරාදිවත්ථූනි ‘‘නි ් ජ්ජිතබ්බං  ඞ්ඝ ්  වා ගණ ්  වා පුග්ගල ්  වා’’ති

වුත්තත්තා (පාරා. 463)  ඞ්ඝාදීනං නි ් ජ්ජිතුං වට්ටති. භා න්තකරනපීති
පාළියා වත්තුං අ ක්දකොන්දතන දමිෙභා ාදීසු අඤ්ඤතරායපි නි ් ජ්ජිතුං
වට්ටතීතිඅත්දථො. 

393. (ක-ග) නානප්පොරෙං නාම 
‘‘චීවරපිණ්ඩපාතද නා නගිලානපච්චයදභ ජ්ජපරික්ඛාරා, ‘‘අන්තමද ො

චුණ්ණපිණ්දඩොපි දන්තකට්ඨම්පි දසිකසුත්තම්පී’’ති (පාරා. 595) පාළියං 

වුත්තං. කචතාපිකතොති(පාරා.613) යාචිත්වාගහිදතො. 

394.  ම්මන්නිත්වානපත්තගාහෙං ඞ්ඝ ් පත්තන්තන්ති (පාරා. 614; 
කඞ්ඛා. අට්ඨ.ඌනපඤ්චබද්ධනසික්ඛාපදවණ්ණනා) ය අන්තිමං පත්තං, තං
ත ්  දාපදයතිඅත්දථො. 

395. (ඛ) පරිදහිතං නි ් ග්ගියන්ති එත්ථ (පාරා. 626-628; පාරා. අට්ඨ.
2.628) පන ඨත්වා ව ්සික ාටිකාය පරිදය නක්දඛත්තං කරණක්දඛත්තං
නිවා නක්දඛත්තං අධිට්ඨානක්දඛත්තන්ති චතුබ්බිධං දඛත්තඤ්ච
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කුච්ඡි මදයො පිට්ඨි මදයොති දුවිදධො  මදයො ච දවදිතබ්දබො. කථං? 

ගිම්හානමාද සු පච්ඡිමමා  ්  පුරිදමො අඩ්ඪමාද ො පරිකය නක්කඛත්තං, 

පච්ඡිදමො ෙරණක්කඛත්තඤ්ච නිවා නක්කඛත්තඤ්ච, පරිදයසිතුම්පි වට්ටති, 
අධිට්ඨාතුං පන න වට්ටති. ව ්සිකා පන චත්තාදරො මා ා පරිදය නාදීනං

චතුන්නම්පිදඛත්තං.එදතඑවපඤ්චමා ා කුච්ඡි මකයො නාම.රතදර ත්ත

මා ා පිට්ඨි මකයො, තත්ථ තුප්පාදකරණංනවට්ටති. 

(ග) අච්ඡින්නන්ති එත්ථ ‘‘දයො පන මම පත්තචීවරාදීනි වහන්දතො මයා
 ද්ධිං චරි ් තී’’ති  ඤ්ඤාය චීවරං දත්වා පුන  ක ඤ්ඤාය එව අත්තදනො
දවයයාවච්චං අකදරොන්තං දි ්වා අච්ඡින්දති, ද ො රමං ආපත්තිං ආපජ්ජති.
දකවලංපරිච්චජිත්වාදින්නංගදහතුදමවනලභති. 

(ඝ) සුත්තං විඤ්ඤාකපත්වාති එත්ථ චීවරකාර මයාදීසු
චීවරසිබ්බනාදීනමත්ථාය සුත්තං විඤ්ඤාදපත්වාති අත්දථො. අඤ්ඤථා සුත්තං

විඤ්ඤාදපතුදමවනවට්ටති.විඤ්ඤත්තියාඑවලද්ධතන්තවාකයහීති අත්දථො.
සුත්තතන්තවායානං අකප්පියභාදව තිදීඝදතොවිදත්ථිමත්දත, තිරියන්තදතො
හත්ථමත්දතවීදත නි ් ග්ගියං, එකදතොඅකප්පියපක්දඛදුක්කටං. 

(ඞ) විෙප්පං ආපන්නන්ති (පාරා. 643) ‘‘රදං දඛො, ආවුද ො, චීවරං මං
උද්දි ්  වියයති, ආයතඤ්ච කදරොථ විත්ථතඤ්චා’’තිආදිනා අධිකං විධානං
ආපන්නන්තිඅත්දථො. 

(ච) අච්කචෙචීවරං (පාරා.649-650) නාම ද නායගන්තුකාමාදීහිදින්නං. 

(ඡ) අකකරෙඡාරත්තන්ති (පාරා. 654-655) ඡදිව දතො අතිදරකං.
‘‘අත්ථතකථිනානං දවො, භික්ඛදව, පඤ්ච කප්පි ් න්ති, අනාමන්තචාදරො
අ මාදානචාදරො ගණදභොජනං යාවදත්ථචීවරං දයො ච තත්ථ චීවරුප්පාදදො, 
ද ො දන ං භවි ් තී’’ති (මහාව. 306) වුත්තආනි ංද සු චීවරමාද  
අ මාදානචාරං ඨදපත්වා ද  ානි ං ා ලබ්භන්ති. යදි අ මාදානචාදරො
ලබ්දභයය, පාදවයයකා භික්ඛූ ව ් ංවුත්ථා ාකපුණ්දණහි චීවදරහි න
භගවන්තං උප ඞ්කදමයයං, ය ්මා තං න ලභන්ති, ත ්මා චීවරමාද පි
තිචීවරං ආදාය එව භගවන්තං උප ඞ්කමිංසු. ත ්මා දවදිතබ්බං
අ මාදානචාරපරිහාරංඅත්ථතකථිනාඑවලභන්ති, නරතදරති වදන්ති. 

397. (ඛ) ‘‘අහං, භන්දත, එකං පාටිදද නීයාපත්තිං, ද්දව,  ම්බහුලා
පාටිදද නීයාපත්තිදයො ආපජ්ජි’’න්තිරමංපනදයසුදපොත්ථදකසුලිඛිතං, තං
අභයගිරිවාසීනං ඛුද්දසික්ඛාවද න ද ්සිතං කිර. තත්ථ ‘‘අහං, ආය ්මා, 
 ම්බහුලා පාටිදද නීයා ආපත්තිදයො ආපන්දනො, තාදයො පටිදදද මි. අහං, 
ආය ්මා, එකං පාටිදද නීයං ආපත්තිං ආපන්දනො, තං පටිදදද මී’’ති හි
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වුත්තං.අම්හාකංපනඑවංදද නාවිධානංනත්ථි.‘‘ගාරය්හං, ආවුද ො, ධම්මං 
ආපජ්ජිං අ ප්පායං පාටිදද නීයං, තං පටිදදද මී’’ති (පාචි. 553) වුත්තං. 

 මන්තපා ාදිොයං (පාචි. 553) ‘‘ගාරය්හං ආවුද ො’තිආදි 

පටිදදද තබ්බාකාරද ් න’’න්ති වුත්තං. ෙඞ්ඛාවිතරණියම්පි (කඞ්ඛා. අට්ඨ.
පඨමපාටිදද නීයසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘ත ් ා දදද තබ්බාකාදරො ගාරය්හං 
ආවුද ො’තිආදිනා නදයන සික්ඛාපදද ද ්සිදතොදයවා’’ති වුත්තත්තා පාදඨ
ආගතනදයදනව දද නාවිධානංදවදිතබ්බං. දචද්දවදහොන්ති, ‘‘ගාරය්දහ, 
ආවුද ො, ද්දවධම්දම ආපජ්ජිංඅ ප්පාදයපාටිදද නීදය, දතපටිදදද මී’’ති, 
‘‘ප ් ථ, භන්දත, දත ධම්දම’’ති ච‘‘ගාරය්දහ, ආවුද ො,  ම්බහුදලධම්දම
ආපජ්ජිං අ ප්පාදය පාටිදද නීදය, දත පටිදදද මී’’ති, ‘‘ප ් ථ, භන්දත, 
දත ධම්දම’’ති ච එවං යථානුරූපං දද නාවිධානං දවදිතබ්බං. ද  ං 
වුත්තප්පකාරදමවාති. 

398. අකද නාගාමිනියන්ති (පරි. 424 ආදදයො; පරි. අට්ඨ. 425) 

පාරාජිකඤ්ච  ඞ්ඝාදිද  ඤ්ච න දද දයති අත්දථො. අනාපත්කඤ්චාති 
අනාපත්තිං එව ‘‘ආපත්ති’’න්තින දද දය. ලහුකාපත්තිම්පි පුබ්දබ දදසිතං
පුන න දද දයති  ම්බන්දධො, නානා ංවා නි ්සීමට්ඨිතානං  න්තිදක න

දද දයතිඅත්දථො. චතුපඤ්චහීතිඑත්ථ මානව ්සිකපවාරණායංවියචතූහිවා
පඤ්චහිවා එකදතොහුත්වාඑක ්  න්තිදකනදද දයතිඅත්දථො.ද්වින්නං
වා තිණ්ණං වා වට්ටති. කථං දදද තබ්බන්ති දච? එක ්   න්තිදක තීහිපි
එකදතො නිසීදිත්වා ‘‘අහං, භන්දත, එකං පාචිත්තියාපත්තිං ආපජ්ජිං, තං
තුම්හමූදල පටිදදද මී’’ති එවං අත්තනා ආපන්නආපත්තිවද න වුත්දත
දතන ‘‘ප ් සි, ආවුද ො, තංආපත්ති’’න්ති එවං තික්ඛත්තුං වුත්දත ‘‘ආම, 
භන්දත, ප ් ාමී’’ති වා ‘‘ආමාවුද ො ප ් ාමී’’ති වා වුත්දත පුන දතන
‘‘ආයතිං  ංවදරයයාථා’’ති වා ‘‘ ංවදරයයාසී’’ති වා වුත්දත ‘‘ ාම සුට්ඨු

 ංවරි ් ාමී’’ති වත්තබ්බං, එවං දදද තබ්බං. මන ාති වචීදභදං අකත්වා

දකවලංචිත්දතදනවනදද දයතිඅත්දථො. අපෙතත්තානන්තිඅන්තිමවත්ථුං
අජ්ඣාපන්න ්  වා උක්ඛිත්තක ්  වා උදපො දථො පවාරණා වා ඨපිතා

දහොන්ති, ත ්  න්තිදකනදද දයති අත්දථො. නාකනොතිනානාපත්තිදයො
‘‘එකා’’ති වත්වා න දද දයති අත්දථො. එකා පන ‘‘ ම්බහුලා’’ති දදසිතා
දහොතීති.දද නාවිනිච්ඡදයො. 

දද නානිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

43. ඡන්දදානනිද්කද වණ්ණනා 

399. කම්මප්පත්දත  ඞ්දඝ  මාගදතති  ම්බන්දධො. එදතන  ඞ්දඝ 
අ මාගදතඡන්දදානංනරුහතීතිදීපිතංදහොතීතිවදන්ති.එත්ථායංවිචාරණා– 
පඤ්චභික්ඛුදක විහාදර එක ්  ඡන්දපාරිසුද්ධිං ආහරිත්වා ද  ානං
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උදපො ථාදිකරණංඅනුඤ්ඤාතං පාළියං (පරි.496-497) අට්ඨෙථායඤ්ච (පරි.
අට්ඨ. 487-488). දතසු එදකො ඡන්දදායදකො, එදකො ඡන්දහාරදකො, දත
මුඤ්චිත්වා න එත්ථ  න්නිපතිදතො  ඞ්දඝො තිණ්ණං  මූහභාවදතො, ත ්මා
අ මාගදතපි දාතුං වට්ටති. ආදරොදචන්දතන පන  මාගදත එව

ආදරොදචතබ්බං. රධාපි ‘‘හකරයයා’’ති වුත්තං, න ‘‘දදද යයා’’ති. තත්ථ 
ඡන්දහාරදකන ද්ධිංකම්මප්පත්තානං න්නිපාදතොදවදිතබ්දබො. 

400. රදානි ඡන්දදානවිධිං ද ්ද තුං ‘‘එෙං භික්ඛු’’න්තිආදිමාහ (කඞ්ඛා.
අට්ඨ.නිදානවණ්ණනා). 

401. (ක) ‘‘ඡන්දං දම්මී’’ති එත්තකදමව අලං, ‘‘හර, ආදරොදචහී’’ති
රදමහි කිංපදයොජනන්ති දච? වුච්චදත – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, 
තදහුදපො දථ පාරිසුද්ධිං දදන්දතන ඡන්දම්පිදාතුං,  න්ති  ඞ්ඝ ් 
කරණීය’’න්ති (මහාව. 165) වුත්තත්තා භගවදතො ආණං කදරොන්දතන 

‘‘ඡන්දං දම්මී’’ති වුත්තං. ‘‘ඡන්දහාරදකො දච, භික්ඛදව, දින්දන ඡන්දද
අන්තරාමග්දග පක්කමති, අනාහදටොව දහොති ඡන්දදො’’ති (මහාව. 165) 
වුත්තත්තාඡන්දහාරක ් අඤ්ඤ ් අපක්කමනත්ථායපාරිසුද්ධිංදදන්දතන 

‘‘රදං කදරොහි එවා’’ති ආණාදපන්දතන ‘‘ඡන්දං කම හරා’’ති වුත්තං.
‘‘ඡන්දහාරදකො දච, භික්ඛදව, දින්දන ඡන්දද  ඞ්ඝප්පත්දතො  ඤ්චිච්ච 
නාදරොදචති, ආහදටොදහොතිඡන්දදො, ඡන්දහාරක ් ආපත්තිදුක්කට ් ා’’ති
(මහාව. 165) වුත්තත්තා ‘‘යදිත්වං  ඤ්චිච්ච නාදරොදච ් සි, ආපත්තිං

ආපජ්ජි ් සි, ආදරොදචහි එවා’’ති ත ්  ආචික්ඛන්දතො ‘‘ආකරොකචහී’’ති
ආහාති එවදමත්ථ රදම ං පදානං  ප්පදයොජනතා දවදිතබ්බා. එවං
පාරිසුද්ධිදාදනපීති. 

402. ක  ෙම්මන්ති යදි  ඞ්දඝො උදපො ථග්දග අඤ්ඤං
අපදලොකනාදිකම්මං කදරොති, තංකම්මංවිබාධති, විදකොදපතීතිඅත්දථො. 

403. ද්වයන්ති උදපො ථඤ්ච ද  කම්මඤ්චාති අත්දථො. නත්තකනොති
අත්තදනොඋදපො ථංන ම්පාදදති. 

405. ‘‘එකං ං උත්තරා ඞ්ගං කරිත්වා උක්කුටිකං නිසීදිත්වා’’තිආදිකං

(මහාව. 213)  බ්බූපචාරංෙත්වානාතිඅත්දථො. 

406. ‘‘රත්ථන්නාදමනපවාරණාදින්නා’’ති ආකරොකචත්වා. 

408. පටිජාකනයයනාහටාති (මහාව. 164-165, 213) පාදඨනආහටාති 

නාහටා, ආහටානදහොතීතිඅත්දථො. තථා කහයයාතිවිබ්භමනාදීනිකදරයයාති
අත්දථො. 
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409. සුත්දතො වා නාදරොචදයයය, ආහටා දහොතීති  ම්බන්දධො. 

අනාපත්කවාති අනාපත්තිඑව.ඡන්දදානවිනිච්ඡදයො. 

ඡන්දදානනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

44. උකපො ථනිද්කද වණ්ණනා 

411. සුත්තුද්කදක ො  ඞ්ඝ ්ද ව. ක  ානන්ති ද්වින්නංතිණ්ණංවා. 

412. පුබ්බෙරකණ පුබ්බකිච්කච, පත්තෙල්කල  මානිකතති  බ්බපඨමං

කත්තබ්බං පුබ්බෙරණං. තදනන්තරංකත්තබ්බං පුබ්බකිච්චං නාම.එත්ථ– 

‘‘ ම්මජ්ජනීපදීදපොච, උදකංආ දනනච; 
උදපො ථ ් එතානි, පුබ්බකරණන්තිවුච්චති. 

‘‘ඡන්දපාරිසුද්ධිඋතුක්ඛානං, භික්ඛුගණනාචාවාදදො; 
උදපො ථ ්  එතානි, පුබ්බකිච්චන්ති වුච්චතී’’ති –. (මහාව. අට්ඨ.
168); 

එවං අට්ඨෙථායං වුත්තනදයනපුබ්බකරණඤ්චපුබ්බකිච්චඤ්චදවදිතබ්බං. 

‘‘උදපො දථොයාවතිකාචභික්ඛූකම්මප්පත්තා, 
 භාගාපත්තිදයොචනවිජ්ජන්ති; 
වජ්ජනීයාචපුග්ගලාත ්මිංනදහොන්ති, 
පත්තකල්ලන්තිවුච්චතී’’ති–. (මහාව.අට්ඨ.168); 

වුත්තවද න පත්තකල්දල  මානිදත, පජ්ජිදතති අත්දථො. ‘‘පඤ්චිදම, 
භික්ඛදව, පාතිදමොක්ඛුද්දද ා. නිදානං උද්දිසිත්වා අවද  ං සුදතන 
 ාදවතබ්බං, අයං පඨදමොපාතිදමොක්ඛුද්දදද ො.නිදානංඋද්දිසිත්වාචත්තාරි 
පාරාජිකානි උද්දිසිත්වා අවද  ං සුදතන  ාදවතබ්බං, අයං දුතිදයො
පාතිදමොක්ඛුද්දදද ො. නිදානං උද්දිසිත්වා චත්තාරි පාරාජිකානි උද්දිසිත්වා
දතර  ඞ්ඝාදිද ද  උද්දිසිත්වාඅවද  ංසුදතන ාදවතබ්බං, අයංතතිදයො
පාතිදමොක්ඛුද්දදද ො. නිදානං උද්දිසිත්වා චත්තාරි පාරාජිකානි උද්දිසිත්වා
දතර  ඞ්ඝාදිද ද උද්දිසිත්වා ද්දවඅනියදතඋද්දිසිත්වාඅවද  ංසුදතන
 ාදවතබ්බං, අයංචතුත්දථො පාතිදමොක්ඛුද්දදද ො.විත්ථාදරදනවපඤ්චදමො.
රදම දඛො භික්ඛදව පඤ්ච පාතිදමොක්ඛුද්දද ා’’ති (මහාව. 150) වුත්තත්තා
ද ොසුත්තුද්දදද ොපඤ්චධා විභාවිදතොතිඅත්දථො. 

413. විනාන්තරායන්ති (මහාව. 150) රාජන්තරායාදිද විධං අන්තරායං

විනා ඞ්දඛදපනුද්දදද ො විනිවාරිදතො පටික්ඛිත්දතොතිඅත්දථො. කථකරොවාති

 ඞ්ඝත්දථදරොව. එත්ථාති පඤ්චසු උද්දදද සු. ‘‘ද්වීසු වා තීසු වා වි දදසු
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දථදරොව ර ් දරො’’ති අට්ඨෙථායං වුත්තත්තා අවත්තන්දතපි අන්තරාදය
 ංඛිත්දතන උද්දිසිතුං වට්ටතීති අධිප්පාදයො. කත්ථ වුත්තන්ති දච? ‘‘දයො
තත්ථ භික්ඛු බයත්දතො පටිබදලො, ත ් ාදධයය’’න්ති (මහාව. 155) 

වුත්තපාළියා අට්ඨෙථායං ‘‘දයො තත්ථ භික්ඛු බයත්දතො පටිබදලොති එත්ථ
කිඤ්චාපිදහර ් ාපිබයත්ත ් පාතිදමොක්දඛොඅනුඤ්ඤාදතො, අථදඛො එත්ථ
අයමධිප්පාදයො –  දච  ඞ්ඝත්දථර ්  පඤ්ච වා චත්තාදරො වා තදයො වා 
පාතිදමොක්ඛුද්දද ා නාගච්ඡන්ති, ද්දව පන අඛණ්ඩා සුවි දා වාචුග්ගතා
දහොන්ති, දථරායත්දතොවපාතිදමොක්දඛො. දචපනඑත්තකම්පිවි දංකාතුං
න ක්දකොති, බයත්ත ්  භික්ඛුදනොආයත්දතොවදහොතී’’තිඅත්දථොවුත්දතො.
පාළියම්පි වුත්තදමව ‘‘දතහි, භික්ඛදව, භික්ඛූහි එදකො භික්ඛු  ාමන්තා 
ආවා ා ජ්ජුකං පාදහතබ්දබො‘ගච්ඡ, ආවුද ො,  ංඛිත්දතනවාවිත්ථාදරනවා
පාතිදමොක්ඛංපරියාපුණිත්වා ආගච්ඡා’’’ති(මහාව.163). 

414. උද්දි න්කතවාති (මහාව. 172) පාතිදමොක්දඛඋද්දිසියමාදන මා
වා දථොකතරා වා යදි ආගච්දඡයයං, උද්දිට්ඨං සුඋද්දිට්ඨං, දතහි  ද්ධිං
නිසීදිත්වා අවද  කංද ොතබ්බන්තිඅත්දථො. 

415. උද්දිට්ඨමත්කත (මහාව.172) වා ෙලායවා එෙච්චාය වාපරි ාය 

වුට්ඨිතාය  මා වා දථොකතරා වා යදි ආගච්දඡයයන්ති  ම්බන්දධො. 

පාරිසුද්ධින්ති පාරිසුද්ධිඋදපො ථං. ෙකරකයය න්ති කදරයය එ ං, එදත ං 

 න්තිදකතිඅත්දථො. බහුොථකචතිඅථබහුකාදච, පුනආගතා බහුකාදචති
අත්දථො,. ‘‘උද්දි ් මාදන, උද්දිට්ඨමත්දත එකච්චාය වුට්ඨිතාය  කලාය
වුට්ඨිතායා’’ති(මහාව.172) ආගදතසු බ්බවිකප්දපසු පුබ්බකිච්චංකත්වාපුන
ආදිදතොපට්ඨායපාතිදමොක්ඛංඋද්දිද තිඅත්දථො. 

416. ඉතරානන්ති ආගන්තුකානං.  කචතකරොති  දච චාතුද්දසිදකොති

අත්දථො.  මාකනතකරනුවත්තන්තූති  මා වා ඌනා වා රතදර ආගන්තුකා

පුරිමානංආවාසිකානංඅනුවත්තන්තූතිඅත්දථො.  කචධිොතිආගන්තුකා දච

අධිකා, පුරිමා ආවාසිකා අනුවත්තන්තූති අත්දථො. ක ක පයයං නකයොති
‘‘ආගන්තුකානං පන්නරද ො දහොති, ආවාසිකානං චාතුද්දද ො’’ති රතදරපි
 මදථොකා ආගන්තුකා ආවාසිකානං අනුවත්තන්තූතිආදිනා නදයන 
විනිච්ඡදයොදවදිතබ්දබොතිඅත්දථො. 

417. මූලට්ඨාතිආවාසිකා.  මකථොොනං ආගන්තුකානං.  ාමග්ගිංකදන්තු

ොමකතොතියදිරච්ඡන්ති, දදන්තූතිඅත්දථො. 

418. දනො දච දදන්ති, ආගන්තුදකහි බහි ගන්ත්වාන උදපො දථො
කාතබ්දබොතිඅත්දථො.අනිච්ඡාය ාමග්ගී දදයයාති ම්බන්දධො. 
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419. ‘‘න භික්ඛදව පාතිදමොක්ඛුද්දද දකන  ඤ්චිච්ච න  ාදවතබ්බං.

දයොන ාදවයය, ආපත්ති දුක්කට ් ා’’තිවුත්තත්තා(මහාව.154) ‘‘ ාකවයය

සුත්ත’’න්තිවුත්තං.‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, පාතිදමොක්ඛුද්දද දකනවායමිතුං
කථං  ාදවයයන්ති, වායමන්ත ්  අනාපත්තී’’ති (මහාව. 154) වුත්තත්තා 

‘‘ ඤ්චිච්චඅ ් ාකවන්ත ්  දුක්ෙට’’න්තිවුත්තං. 

420. තථාති දුක්කටන්ති අත්දථො. ෙල්කලොති අගිලාදනො. කපසිකතොති
ආණත්දතො. ‘‘න භික්ඛදව දථදරන ආණත්දතන අගිලාදනන න
 ම්මජ්ජිතබ්බං. දයො න  ම්මජ්දජයය, ආපත්ති දුක්කට ් ා’’තිආදි (මහාව.
159) වුත්තං. 

421-3. රදානි පාරිසුද්ධිඋදපො ථංද ්ද තුං ‘‘ ම්මජ්ජිත්වා’’තිආදි වුත්තං.

අඤ්ජලිං (මහාව. 168) පග්ගය්හාති  ම්බන්දධො. කතති අවද  ා ද්දව එවං
 මුදීරියා වත්තබ්බාති අත්දථො. එකං ං උත්තරා ඞ්ගාදිකරණවද න
 මත්තපුබ්බාරම්දභනදතද්දවභික්ඛූනදවනඑවමීරියා වත්තබ්බාතිඅත්දථො. 

424-5. රදානි ද්වීහිකත්තබ්බංද ්ද තුං ‘‘ද්වීසුකථකරනා’’ති වුත්තං. 

426. එත්තාවතා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, චතුන්නං පාතිදමොක්ඛං
උද්දිසිතු’’න්ති (මහාව. 168) ච ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, තිණ්ණං
පාරිසුද්ධිඋදපො ථං කාතු’’න්ති (මහාව. 168) ච ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, 
ද්වින්නං පාරිසුද්ධිඋදපො ථං කාතු’’න්ති (මහාව. 168) ච වුත්තං
 ඞ්ඝුදපො ථඤ්චපාරිසුද්ධිඋදපො ථඤ්චද ්ද ත්වාරදානියත්ථඑදකොභික්ඛු 
විහරති, ත ්  අනුඤ්ඤාතං අධිට්ඨානුදපො ථං ද ්ද තුං 

‘‘පුබ්බකිච්ච’’න්තිආදිමාහ.එත්ථච පුබ්බකිච්චං නාම ම්මජ්ජනාදිකංදයව. 

427.  ඞ්ඝුදපො ථපාරිසුද්ධිඋදපො ථඅධිට්ඨානඋදපො ථානං වද න තං
තංඋදපො ථංයදිකයිරුන්ති  ම්බන්දධො. 

428. වග්දග (මහාව. 173) ච  මග්දග ච ‘‘වග්දගො’’ති  ඤ්ඤිදනො ච

‘‘වග්දගො නු දඛො,  මග්දගො නු දඛො’’ති එවං විමක ්  ච දුක්කටං, 
‘‘න ් න්දතදත වින ් න්දතදත, දකො දතහි අත්දථො’’ති එවං අනාගතානං

භික්ඛූනං අත්ථිභාවං ඤත්වා කභදාධිප්පාකයන උදපො ථං කදරොදතො 

ථුල්ලච්චයං දහොතීති අත්දථො. තදුභදයපි ‘‘ මග්දගො’’ති  ඤ්ඤිදනො
අනාපත්ති. 

429-430. ක   හධම්මිො නාමභික්ඛුං ඨදපත්වා අවද  ා චත්තාදරො. 

අභබ්බ ් ාතිඑත්ථපණ්ඩකදථයය ංවා කතිත්ථියපක්කන්තක තිරච්ඡානගත
මාතුඝාතක පිතුඝාතක අරහන්තඝාතක භික්ඛුනිදූ ක  ඞ්ඝදභදක 
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දලොහිතුප්පාදකඋභදතොබයඤ්ජනකා අභබ්බා ගහිතා. එත්ථ පන
නාගමාණවකාදදයො තිරච්ඡානගතපක්ඛිකාති දවදිතබ්බා. එදත ං
නිසින්නපරි ායඤ්චපාතිදමොක්ඛංන උද්දිද ති ම්බන්දධො. 

තථාතිදයොපන ඞ්දඝො භාගාපත්තිදකො, ද ොපි නඋද්දිද , පරිවුත්දථන
ඡන්දදනපි න උද්දිද ති අත්දථො. එත්ථ පන චතුබ්බිධං පාරිවාසියං
පරි පාරිවාසියංරත්තිපාරිවාසියංඡන්දපාරිවාසියං අජ්ඣා යපාරිවාසියන්ති. 

එත්ථපනභික්ඛූදකනචිදදවකරණීදයන න්නිපතිතාදමඝාදීහි උපද්දුතා
‘‘අදනොකා ා මයං, අඤ්ඤත්ර ගච්ඡාමා’’ති ඡන්දං අවි ් ජ්දජත්වාව 

උට්ඨහන්ති. රදං පරි පාරිවාසියං. කිඤ්චාපි පරි පාරිවාසියං, ඡන්ද ්  පන
අවි ් ට්ඨත්තාකම්මංකාතුංවට්ටති. 

පුනපි භික්ඛූනං ‘‘උදපො ථාදීනි කරි ් ාමා’’ති රත්තිං  න්නිපතිත්වා
ධම්මං සුණන්තානංදයව අරුදණො උග්ගච්ඡති.  දච ‘‘චාතුද්දසිකං 
කරි ් ාමා’’තිනිසින්නා, ‘‘පන්නරද ො’’තිකාතුංවට්ටති. දචපන්නරසිකං
කාතුං නිසින්නා, පාටිපදදඅනුදපො දථඋදපො ථංකාතුංනවට්ටති, අඤ්ඤං

පන ඞ්ඝකිච්චංකාතුං වට්ටති.රදං රත්කපාරිවාසියං නාම. 

පුන භික්ඛූ ‘‘යංකිඤ්චිදදව අබ්භානාදිකම්මං කරි ් ාමා’’ති  න්නිපතිතා
දහොන්ති, තදත්රදකො නක්ඛත්තපාඨදකො එවං වදති ‘‘අජ්ජ නක්ඛත්තං
දාරුණ’’න්ති, දත ත ්  වචදනන ඡන්දං වි ් ජ්දජත්වා තත්දථවනිසින්නා
දහොන්ති.අථඤ්දඤොආගන්ත්වා ‘‘කිංනක්ඛත්දතන, කදරොථා’’තිවදති. රදං 

ඡන්දපාරිවාසියඤ්කචව අජ්ඣා යපාරිවාසියඤ්ච. ත ්මිං පාරිවාසිදය පුන

ඡන්දපාරිසුද්ධිංඅනාදනත්වාකම්මංකාතුංනවට්ටති.රදං න්ධාය ‘‘ඡන්කදන

පරිවුත්කථනා’’තිවුත්තං. 

431. ආපන්නමාපත්තිං(මහාව.169; මහාව.අට්ඨ.169) අකද යිත්වාන වා
‘‘අහං, ආවුද ො, රත්ථන්නාමායආපත්තියාදවමතිදකො, යදානිබ්දබමතිදකො

භවි ් ාමි, තංආපත්තිං පටිකරි ් ාමී’’තිවත්වා විමකංඅනාවිෙත්වාන වා‘‘න
ච භික්ඛදවඅනුදපො දථඋදපො දථොකාතබ්දබොඅඤ්ඤත්ර ඞ්ඝ ාමග්ගියා’’ති

(මහාව.183) වුත්තත්තා අනුකපො කථපිවාොතුංනචෙප්පතීතිඅත්දථො. 

432. ‘‘න ච භික්ඛදව තදහුදපො දථ  භික්ඛුකා ආවා ා අභික්ඛුදකො
ආවාද ො වා අනාවාද ො වා ගන්තබ්දබො අඤ්ඤත්ර  ඞ්දඝන අඤ්ඤත්ර

අන්තරායා’’ති (මහාව. 181) වුත්තත්තා ‘‘අට්ඨිකතොකපො ථාවා ා’’ති (මහාව.

අට්ඨ.181) වුත්තං. නවකජන ගච්දඡ. අධිට්ඨාතුංසීමකමවවාක  දචවිහාදර
උදපො ථංකදරොන්ති, උදපො ථාධිට්ඨානත්ථංසීමාපිනදීපිනගන්තබ්බා. දච 
පදනත්ථ දකොචි භික්ඛු දහොති, ත ්   න්තිකං ගන්තුං වට්ටති.
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වි ් ට්ඨඋදපො ථාපි ආවා ාගන්තුංවට්ටති, එවංගදතොඅධිට්ඨාතුම්පිලභතීති.
උදපො ථවිනිච්ඡදයො. 

උදපො ථනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

45. පවාරණානිද්කද වණ්ණනා 

433. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, පඤ්චන්නං ඞ්දඝපවාදරතු’’න්ති (මහාව.

215) වුත්තත්තා ‘‘ක  ා ඞ්ඝප්පවාරණා’’ති(මහාව. 215ආදදයො)වුත්තා. 

434. අජ්ජ පවාරණාති එත්ථ (මහාව. 215 ආදදයො) පන චාතුද්දසිකාය
පවාරණාය ‘‘අජ්ජපවාරණාචාතුද්දසී’’තිපුබ්බකිච්චංකාතබ්බං, පන්නරසියං
‘‘අජ්ජපවාරණා පන්නරසී’’ති. 

437. දථදරසු උක්කුටිකං නි ජ්ජ පවාදරන්දතසු  යං පන නදවො යාව
පවාදරති, තාව උක්කුටිදකොව අච්ඡතූති අත්දථො. ‘‘න භික්ඛදව දථදරසු
උක්කුටිකංනිසින්දනසුපවාරයමාදනසුආ දනසු අච්ඡිතබ්බං.දයොඅච්දඡයය, 
ආපත්ති දුක්කට ් . අනුජානාමි, භික්ඛදව, තදමන්තරා උක්කුටිකං නිසීදිතුං, 
යාවපවාදරති, පවාදරත්වාආ දන නිසීදිතු’’න්ති(මහාව.211) හිවුත්තං. 

440-2. එවං දතවාචිකප්පවාරණං ද ්ද ත්වා රදානි
ද්දවවාචිකඑකවාචික මානව ්සිකප්පවාරණාසු කත්තබ්බං ද ්ද තුං 

‘‘දාකනනා’’තිආදිමාහ.තත්ථ දාකනනාති දාදනනවා. ධම්ම ාෙච්ඡාතිරමිනා 
ධම්මකථාසුත්ත ඞ්ගායනාවිනයවිනිච්ඡයාදදයො ගහිතා. දාදනන වා
ධම්ම ාකච්ඡාය වා කලදහන වා රත්තියා දඛපිතභාවදතො දතවාචිකාය
ාකාද  අ ති ද විදධ වා අන්තරාදය අනුරූපදතො උත්තිං ඨදපත්වා
පවාදරයයාති ම්බන්දධො. 

රදානි යථානුරූපදතො ඤත්ති ඨපිතා, තං ද ්ද තුං ‘‘සුණාතු

කම’’තිආදිමාහ. යථාඨපිතඤත්කයාති එත්ථ  බ්බ ඞ්ගාහිකාදචඤත්තිඨපිතා, 
දතවාචිකද්දවවාචිකඑකවාචිකානං වද න පවාදරතබ්බං, 
 මානව ්සිකප්පවාරණාව එකා න වට්ටති.  දච ‘‘ ඞ්දඝො දතවාචිකං 
පවාදරයයා’’තිඨපිතා, දතවාචිකා එවවට්ටති, ද්දවවාචිකාදදයොන වට්ටන්ති.
‘‘ද්දවවාචිකං පවාදරයයා’’ති වුත්දත ද්දවවාචිකඤ්ච දතවාචිකඤ්ච වට්ටති, 
එකවාචික මානව ්සිකා න වට්ටන්ති. ‘‘එකවාචිකං පවාදරයයා’’ති වුත්දත
පන  මානව ්සිකං ඨදපත්වා ද  ා වට්ටන්ති. ‘‘ මානව ්සික’’න්ති පන

වුත්දත බ්බං වට්ටතීති. ආදිකෙකචත්ථආහකරතිඑත්ථපවාරණායපිපුබ්දබ 

උදපො දථ වුත්දත ‘‘යදි  මා ආගච්දඡයය’’න්තිආදිදක වාකර ආහදරති
අත්දථො. 
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443. රදානි වත්තබ්බං  න්ධාය ‘‘එව’’න්ති වුත්තං. තිවග්දගො ච 

චතුවග්දගොච කචතුවග්කගො. 

450. ‘‘න භික්ඛදව ාපත්තිදකනපවාදරතබ්බං.දයොපවාදරයය, ආපත්ති
දුක්කට ් ා’’ති (මහාව. 235) වුත්තත්තා  ාපත්තිදකනපි දවමතිදකනපි
පවාරියමාදනආපත්තිං රන්දතනපිඋදපො දථ වුත්තනදයනපටිපජ්ජිතබ්බං.
‘‘වග්දග  මග්දග වග්දගොති- ඤ්ඤිදනො විමති ්  වා’’තිආදිගාථාදතො
පට්ඨායයාව‘‘අන්තරායංව ඞ්ඝංවා-ධිට්ඨාතුංසීමදමවවා’’ති අව ානගාථා, 
තාවද  ාඋදපො දථවුත්තාගාථාදයොතිඅධිප්දපතා. 

451. පවාරිකත චාති (මහාව. 213 ආදදයො) පඨමපවාරණාය  ඞ්ඝම්හි

පවාරිදතති අධිප්පාදයො. එත්ථ අවුත්කථොති පච්ඡිමිකාය උපගදතො
අපරිනිට්ඨිතත්තා‘‘අවුත්දථො’’ති වුච්චති. 

452. චාතුමාසිනීතිකත්තිකපුණ්ණමී.එත්ථ වුත්ථව ් ා නාමපච්ඡිමිකාය
උපගතා.පවාරණාවිනිච්ඡදයො. 

පවාරණානිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

46.  ංවරනිද්කද වණ්ණනා 

453. චක්ඛුක ොතාදිකභකදහීති (දී. නි. 1.213, 454; ම. නි. 1.411; අ. නි. 
4.198; ධ.  . 1352-1354; මහානි. 196) 
චක්ඛුද ොතඝානජිව්හාකායමන ඞ්ඛාදතහි ඡහි රන්ද්රිදයහීති අත්දථො. 

රූප ද්දාදිකගොචකරති රූප ද්දගන්ධර දඵොට්ඨබ්බධම්ම ඞ්ඛාදතසු ඡසු
දගොචදරසූති අත්දථො. එත්ථ පන හත්ථපාදහසිතකථිතවිදලොකිතාදිදභදං
සුභාකාරං ගදහත්වා අදයොනිද ො මනසි කදරොන්ත ්  අභිජ්ඣා උප්පජ්ජති.
‘‘අනත්ථං දම අචරි, චරති, චරි ් තී’’තිආදිනා (පරි. අට්ඨ. 329) නදයන
පටිඝනිමිත්තං ගදහත්වා අදයොනිද ො මනසි කදරොන්ත ්  බයාපාදදො
උප්පජ්ජති. එත්ථ පන රත්ථිපුරි නිමිත්තං වා සුභනිමිත්තාදිකං
කිදල වත්ථුභූතංනිමිත්තං අග්ගණ්හිත්වාදිට්දඨදිට්ඨමත්තාදිනාපටිපජ්ජිත්වා
අසුභනිමිත්දතදයොනිද ො මනසිකාරංබහුලීකදරොන්ත ්  අභිජ්ඣායපහානං
දහොති. ‘‘අනත්ථං දම අචරි, තං කුදතත්ථ ලබ්භා’’තිආදිනා වා
දමත්තාභාවනාදිවද න වා දයොනිද ො මනසිකදරොන්ත ්  බයාපාදප්පහානං
දහොති. එවමිදං  ඞ්දඛපදතො රූපාදීසු 
කිදල ානුබන්ධනිමිත්තාදිග්ගාහපරිවජ්ජනලක්ඛණං රන්ද්රිය ංවරසීලන්ති 
දවදිතබ්බං. 

454. 

නිග්ගණ්කහයයාතිනිවාදරයය; 
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‘‘යානිද ොතානිදලොක ්මිං; (අජිතාතිභගවා,) 
 තිදත ංනිවාරණං; 
ද ොතානං ංවරංබූ්රමි; 
පඤ්ඤාදයදතපිධියයදර’’ති–. (සු.නි.1041); 

වුත්තත්තා ‘‘ කමා  ම්පජාකනො වා’’ති වුත්තං. එත්ථ පන චතුබ්බිධං
 ම්පජඤ්ඤං  ාත්ථක ප්පායදගොචරඅ ම්දමොහවද න. ංවරවිනිච්ඡදයො. 

 ංවරනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

47. සුද්ධිනිද්කද වණ්ණනා 

455. කද නා  ංවකරො එට්ඨි, පච්චකවක්ඛණ කභදකතොති (පාරා. අට්ඨ.
2.585; විසුද්ධි. 1.19) දද නාසුද්ධි  ංවරසුද්ධි පරිදයට්ඨිසුද්ධි
පච්චදවක්ඛණසුද්ධීති එවං චතුබ්බිධා සුද්ධීති අත්දථො. රදානි තාහි සුද්ධීහි

විසුජ්ඣනදකද ්ද තුං ‘‘පාකකමොක්ඛ ංවර ම්මත’’න්තිආදිමාහ. 

456. ‘‘පුන එවං න කරි ් ’’න්ති චිත්තාධිට්ඨාන ංවරා ය ්මා සුජ්ඣති

රන්ද්රිය ංවදරො, ත ්මා රන්ද්රිය ංවදරො ‘‘ ංවරසුද්ධී’’ති වුත්දතොති 
 ම්බන්දධො. 

457. පහායාකන නන්ති අදන නං පහාය ධම්දමන උප්පාදදන්ත ් 
පච්චදයති පාඨද ද ො. 

458. ‘‘පටි ඞ්ඛා දයොනිද ො චීවරං පටිද වාමි…දප.… උප්පන්නානං
දවයයාබාධිකානං…දප.… පරමතායා’’ති (ම.නි. 1.23; අ.නි. 6.58) චඑවං
චතූසුපි පච්චදයසු යථාවුත්තපච්චදවක්ඛණසුජ්ඣනාති අත්දථො. එත්ථ පන
දුවිධං පච්චදවක්ඛණං පටිලාභකාදල චපරිදභොගකාදල ච. පටිලාභකාදලහි
ධාතුවද න වා පටික්කූලවද න වා පච්චදවක්ඛිත්වා ඨපිතචීවරාදීනි තදතො
උත්තරි පරිභුඤ්ජන්ත ්  අනවජ්දජොව පරිදභොදගො, පරිදභොගකාදලපි. 
සුද්ධිවිනිච්ඡදයො. 

සුද්ධිනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

48.  න්කතො නිද්කද වණ්ණනා 

459. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛදව, අප්පානි දචව සුලභානි ච, තානි ච 
අනවජ්ජානි. කතමානි චත්තාරි? පංසුකූලං, භික්ඛදව, චීවරානං අප්පඤ්ච
සුලභඤ්ච, තඤ්ච අනවජ්ජං. පිණ්ඩියාදලොදපො, භික්ඛදව, දභොජනානං
අප්පඤ්ච සුලභඤ්ච, තඤ්ච අනවජ්ජං. රුක්ඛමූලං, භික්ඛදව, ද නා නානං
අප්පඤ්ච සුලභඤ්ච, තඤ්ච අනවජ්ජං. පූතිමුත්තදභ ජ්ජං, භික්ඛදව, 
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දභ ජ්ජානං අප්පඤ්ච සුලභඤ්ච, තඤ්ච අනවජ්ජං. රමානි දඛො, භික්ඛදව, 
චත්තාරිඅප්පානිදචවසුලභානිච, තානිචඅනවජ්ජානී’’ති(අ.නි.4.27; රතිවු.

101) වචනදතො ‘‘අප්කපනා’’තිආදිවුත්තං. 

 න්තුට්කඨොති එත්ථ යථාලාභයථාබලයථා ාරුප්ප න්දතො ානං වද න
එදකක ්මිංපච්චදයතදයොතදයොකත්වාචතූසු පච්චදයසුද්වාද  න්දතො ා

දහොන්ති. මත්තඤ්ඤූතිඑත්ථ (ම.නි.අට්ඨ.1.422;  ං.නි.අට්ඨ.3.4.239; අ.
නි.අට්ඨ.2.3.16; රතිවු. අට්ඨ.28; ධ. .අට්ඨ.124-134) චත්තාදරොමත්තා
පරිදය නමත්තා පටිග්ගහණමත්තා පරිදභොගමත්තා වි ් ජ්ජනමත්තාති.

රතරීතදරනයාදපන්දතො සුභකරො නාම. න්දතො විනිච්ඡදයො. 

 න්දතො නිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

49. චතුරාරක්ඛනිද්කද වණ්ණනා 

461-2. අසුභන්ති අසුභභාවනා. රදම චත්තාදරො චතුරාරක්ඛා නාමාති 

අධිප්පාදයො. රදානි දත ද ්ද තුං ‘‘ආරෙත්තාදිනා’’තිආදිමාහ. 

ආරෙත්තාදිනාති එත්ථ ආරකත්තා, අරීනං අරානඤ්ච හතත්තා, පච්චයාදීනං
අරහත්තා, පාපකරදණරහාභාවාතිරදමහිතාවචතූහිකාරදණහිද ොභගවා
අරහන්ති අනු ් රිතබ්දබොතිඅත්දථො.වුත්තඤ්දහතං– 

‘‘ආරකත්තා හතත්තාච, කිදල ාරීනද ොමුනි; 
හත ං ාරචක්කාදරො, පච්චයාදීනචාරදහො; 
නරදහොකදරොතිපාපානි, අරහංදතනවුච්චතී’’ති.(පාරා.අට්ඨ.1.1; 
විසුද්ධි.1.130); 

භගවා පන  බ්බකිදලද හි සුවිදූරවිදූදර ඨිදතො මග්දගන
 වා නකිදල ානං හතත්තා, ත ්මා ‘‘ආරකත්තා අරහ’’න්ති වුත්දතො. 
වුත්තඤ්දහතං– 

‘‘ද ොතදතොආරකානාම; 
ය ් දයනා මඞ්ගිතා; 
අ මඞ්ගීචදදොද හි, 
නාදථොදතනාරහංමදතො’’ති.(විසුද්ධි.1.125); 

භගවතා පන  බ්බකිදල ාරදයො හතා, ත ්මා ‘‘අරීනං හතත්තාපි 
අරහ’’න්තිවුත්දතො.වුත්තඤ්දහතං– 

‘‘ය ්මාරාගාදි ඞ්ඛාතා,  බ්දබපිඅරදයොහතා; 
පඤ්ඤා ත්දථනනාදථන, ත ්මාපිඅරහංමදතො’’ති.(විසුද්ධි. 1.126); 
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යං පදනතං 
අවිජ්ජාභවතණ්හාමයනාභිපුඤ්ඤාභි ඞ්ඛාරඅපුඤ්ඤාභි ඞ්ඛාරආදනඤ්ජාභි ඞ්
ඛාරාරං ජරාමරණදනමි ‘‘ආ ව මුදයා අවිජ්ජා මුදදයො’’ති (ම. නි. 1.103) 
වචනදතො ආ ව මුදයමදයන අක්දඛන විජ්ඣිත්වා තිභවරදථ දයොජිතං
අනාදිකාලප්පවත්තං  ං ාරචක්කං, ත ්  භගවදතො දබොධිරුක්ඛමූදල
 ම්මප්පධානවීරියපාදදහි චතුපාරිසුද්ධිසීලපථවියං පතිට්ඨාය  ද්ධාහත්දථන
කම්මක්ඛයකරඤාණඵරසුං ගදහත්වා  බ්දබ අරා හතා. ත ්මා ‘‘අරානං 
හතත්තාඅරහ’’න්තිවුත්දතො.වුත්තඤ්දහතං– 

‘‘අරා ං ාරචක්ක ් , හතාඤාණාසිනායදතො; 
දලොකනාදථනදතදන , අරහන්තිපවුච්චතී’’ති.(විසුද්ධි. 1.128); 

අග්ගදක්ඛිදණයයත්තා චීවරාදීනං පච්චයානං උත්තමපූජාය ච යුත්දතො
භගවා, ත ්මා‘‘පච්චයාදීනංඅරහත්තාචඅරහ’’න්තිවුච්චති. වුත්තඤ්දහතං– 

‘‘පූජාවිද  ං  හපච්චදයහි, 
ය ්මාඅයංඅරහතිදලොකනාදථො; 
අත්ථානුරූපංඅරහන්තිදලොදක, 
ත ්මාජිදනොඅරහතිනාමදමත’’න්ති.(විසුද්ධි.1.129); 

යථා දලොදක දකචි පණ්ඩිතමානිදනො අසිදලොකභදයන රදහො පාපානි
කදරොන්ති, තථාභගවාකදාචිපිනකදරොති, ත ්මා‘‘පාපකරදණරහාභාවාච
අරහ’’න්තිවුච්චති. වුත්තඤ්දහතං– 

‘‘ය ්මානත්ථිරදහොනාම, පාපකම්දමසුතාදිදනො; 
රහාභාදවනදතදන , අරහංරතිවි ්සුදතො’’ති.(විසුද්ධි.1.130) – 

එවංආරකත්තාදිනාඅරහන්තිභාදවතබ්බං. 

 ම්මා ාමඤ්ච බ්බධම්මානංබුද්ධත්තාපන ම්මා ම්බුද්දධො.  ම්මාති
ඤාදයදනව, අභිඤ්දඤදයයධම්දමඅභිඤ්දඤයයදතො පරිඤ්දඤදයයධම්දම
පරිඤ්දඤයයදතො පහාතබ්දබ ධම්දම පහාතබ්බදතො  ච්ඡිකාතබ්දබ ධම්දම
 ච්ඡිකාතබ්බදතො භාදවතබ්දබ ධම්දම භාදවතබ්බදතො එවාති අත්දථො. 

 ාමඤ්චාතිඅත්තනාව.වුත්තඤ්දහතං– 

‘‘අභිඤ්දඤයයංඅභිඤ්ඤාතං, භාදවතබ්බඤ්චභාවිතං; 
පහාතබ්බං පහීනං දම, ත ්මා බුද්දධො ්මි බ්රාහ්මණා’’ති. (ම. නි.
2.399; සු.නි.563); 
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‘‘රතිපි ද ො භගවා අරහං  ම්මා ම්බුද්දධො විජ්ජාචරණ ම්පන්දනො 
සුගදතොදලොකවිදූඅනුත්තදරොපුරි දම්ම ාරථි ත්ථාදදවමනු ් ානංබුද්දධො

භගවා’’ති එවං වුත්දත නවකභකද භගවකතො ුකණ යා පුනප්පුනං 

උප්පජ්ජනදතො  තිදයව අනු ් ක, පවත්තිතබ්බට්ඨානම්හිදයව වා 
පවත්තත්තා ද්ධාපබ්බජිත ්  කුලපුත්ත ් අනුරූපා තීති අනු ් ති, බුද්ධං

ආරබ්භඋප්පන්නාඅනු ් ති බුද්ධානු ් ක, යාඑවංනවවිදධනපවත්තා ති, 
 ා බුද්ධානු ් ති නාමාති අත්දථො.  බ්බාකාදරන පන ආචරිදයන 

බුද්ධදඝොද නබුද්ධානු ් ති විසුද්ධිමග්කග (විසුද්ධි. 1.123ආදදයො) වුත්තා, 
අත්ථිදකනපනතදතොපච්චාසීසිතබ්බා. 

463-4. චතුරාරක්ඛාය  ායංපාතං භාදවතබ්බත්තා දමත්තාභාවනං
ද ්ද න්දතන දථදරන  බ්බත්ථකකම්මට්ඨානභාවනාවද න ද ්සිතාති
දවදිතබ්බා.රතරථා‘‘අත්තානංඋපමං කත්වා, නහදනයයනඝාතදය’’ති(ධ.
ප.129-130) වචනදතො බ්බපඨමං‘‘අහංසුඛිදතොදහොමි, අදවදරො’’තිආදිනා
නදයන භාදවත්වාව අත්තනි චිත්තං නිපරිබන්ධමානං කත්වා පච්ඡා 
ආචරියුපජ්ඣායාදීසු කදමන භාදවතබ්බා. අත්තනි පන අප්පනා න දහොති.

දගොචරගාමම්හි ර ් දර ජදනති  ම්බන්දධො. තත්ථාති (පාරා. අට්ඨ. 2.165) 

දගොචරගාදම.සීමට්ඨ ඞ්ඝදතොපට්ඨාය පරිච්ඡිජ්ජ පරිච්ඡිජ්ජාතිඅත්දථො.එවං
දමත්තං භාදවන්දතො භික්ඛු ඞ්දඝ දමත්තාය  හවාසීනං මුදුචිත්තං ජදනති, 
අථ ්  සුඛ ංවා තා දහොති. සීමට්ඨකදදවතාසු දමත්තාය මුදුකතචිත්තාහි
දදවතාහි ධම්මිකාය රක්ඛාය සු ංවිහිතරක්දඛො දහොති. දගොචරගාමම්හි 
ර ් රජදනදමත්තායමුදුකතචිත්ත න්තාදනහිර ් දරහිධම්මිකායරක්ඛාය 
සුරක්ඛිතපරික්ඛාදරොදහොති.තත්ථමනු ්ද දමත්තායප ාදිතචිත්දතහිදතහි
අපරිභූදතො හුත්වාවිචරති. බ්බ ත්දතසුදමත්තාය බ්බත්ථඅප්පටිහතචාදරො
දහොති. 

465-6. වණ්ණදතො ච  ණ්ඨානදතො ච ාකා දතො ච දි දතො ච
පරිච්දඡදදතො ච දක ාදිදකොට්ඨාද  වවත්ථදපත්වාති  ම්බන්දධො. එත්ථ 

වණ්ණකතොති (විසුද්ධි. 1.110) දක ාදීනං වණ්ණදතො.  ණ්ඨානකතොති

දත ංදයව  ණ්ඨානදතො. ඔො කතොති ‘‘අයං දකොට්ඨාද ො රම ්මිං නාම

ාකාද  පතිට්ඨිදතො’’තිඑවංත ් ත ් ාකා දතො. දි කතොති රම ්මිං රීදර
නාභිදතොඋද්ධංඋපරිමාදි ා, අදධොදහට්ඨිමාදි ා, ත ්මා‘‘අයංදකොට්ඨාද ො

රමි ් ා නාම දි ායා’’ති දි ා වවත්ථදපතබ්බා. පරිච්කඡදකතොති
 භාගපරිච්දඡදදතො වි භාගපරිච්දඡදදතොති ද්දව පරිච්දඡදා. තත්ථ ‘‘අයං
දකොට්ඨාද ො දහට්ඨා චඋපරිචතිරියඤ්ච රමිනානාම පරිච්දඡදදො’’තිඑවං
 භාගපරිච්දඡදදොදවදිතබ්දබො.‘‘දක ානදලොමා, දලොමානදක ා’’තිඑවං 
අමි ් කවද නවි භාගපරිච්දඡදදො. 
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එවං පඤ්චහි ආකාදරහි වවත්ථානාකාරං ද ්ද ත්වා රදානි මනසි
කදරොන්දතන එවං මනසි කාතබ්බන්ති තං ද ්ද තුං 

‘‘අනුපුබ්බකතො’’තිආදිමාහ. තත්ථ අනුපුබ්බකතොති  ජ්ඣායකරණකාලදතො
පට්ඨාය ‘‘දක ා නඛා’’ති එවං එකන්තරිකාය වා ‘‘දලොමා දක ා’’ති එවං
උප්පටිපාටියා වා න මනසි කාතබ්බං, අථ දඛො ‘‘දක ා දලොමා’’තිආදිනා
නදයනඅනුපටිපාටියාමනසිකාතබ්බං, අනුපටිපාටියාමනසි කදරොන්දතනාපි
නාතිසීඝංනාති ණිකං මනසිකාතබ්බං, බහිද්ධා පුථුත්තාරම්මදණදචතද ො 
වික්දඛදපො පටිබාහිතබ්දබො. ‘‘පණ්ණත්තිං  මතික්කම්ම, 
මුඤ්චන්ත ් ානුපුබ්බදතො’’ති පාදඨො ගදහතබ්දබො. එවඤ්හි  ති
භාවනාක්කදමන අත්දථො සුවිඤ්දඤදයයො දහොති. ‘‘දක ා
දලොමා’’තිආදිපඤ්ඤත්තිං අමනසිකත්වා පටික්කූලභාදවන එවං චිත්තං

ඨදපතබ්බං. මුඤ්චන්ත ් ානුපුබ්බකතොති දයො දයො දකොට්ඨාද ො ආපාථං
නාගච්ඡති, තංතංඅනුපුබ්බදතොමුඤ්චන්ත ් ාතිඅත්දථො. 

467. රදානි යථා පටික්කූලමනසිකාදරො කාතබ්දබො, තං ද ්ද තුං 

‘‘වණ්ණආ ය ණ්ඨානා’’තිආදිමාහ. එදතහි වණ්ණාදීහි දකොට්ඨාද හි 
පටික්කූලාති භාවනාති  ම්බන්දධො. එත්ථ (විභ. අට්ඨ. 356; විසුද්ධි. 1.178) 
දක ා තාව වණ්ණදතොපි පටික්කූලා. තථා හි යාුණභත්තාදීසු දක වණ්ණං 
කිඤ්චි දි ්වා ජිුණච්ඡන්ති.  ණ්ඨානදතොපි පටික්කූලා. තථා හි රත්තිං 
භුඤ්ජන්තා දක  ණ්ඨානං මකචිවාකාදිකං ඡුපිත්වා ජිුණච්ඡන්ති. 
දතලමක්ඛනාදිවිරහිතානඤ්ච අග්ගිම්හි පක්ඛිත්තානඤ්ච ගන්දධො අතිවිය
පටික්කූදලොති ගන්ධදතොපිපටික්කූලා.අසුචිට්ඨාදනජාතසූදපයයපණ්ණංවිය 
පුබ්බදලොහිතමුත්තකරී පිත්තද ම්හාදිනි ් න්දදන ජාතත්තා ආ යදතොපි
පටික්කූලා. ගූථරාසිම්හි උට්ඨිතකණ්ණිකං විය එකතිං දකොට්ඨා රාසිම්හි
ජාතත්තා ාකා දතොපි පටික්කූලා. උද්මමාතකං විනීලකං විපුබ්බකං
විච්ඡිද්දකං වික්ඛායිතකං වික්ඛිත්තකං හතවික්ඛිත්තකං දලොහිතකං පුෙවකං
අට්ඨිකන්ති රදමසු උද්මමාතකාදීසු වත්ථූසු අසුභාකාරං ගදහත්වා පවත්තා
භාවනාවාඅසුභංනාමාතිඅත්දථො. 

468. යං පදනතං අරහන්තානං වට්ටදුක්ඛ මුච්දඡද ඞ්ඛාතං
 මුච්දඡදමරණං (විසුද්ධි. 1.167),  ඞ්ඛාරානං ඛණභඞ්ග ඞ්ඛාතං
ඛණිකමරණං, ‘‘රුක්දඛො මදතො, දලොහං මත’’න්තිආදි  ම්මුතිමරණඤ්ච, න

තංරධඅධිප්දපතං.රධපන මරණන්ති එකභවපරියාපන්න ් ජීවිතින්ද්රිය ් 
උපච්දඡදදො අධිප්දපදතො. තම්පි කාලමරණං අකාලමරණන්ති දුවිධං දහොති.
තත්ථ කාලමරණං පුඤ්ඤක්ඛදයන වා ආයුක්ඛදයන වා උභයක්ඛදයන වා
දහොති, අකාලමරණං උපපීෙකඋපච්දඡදකකම්මවද න. ‘‘මරණං දම
භවි ් තී’’ති වා ‘‘ජීවිතං උච්ඡිජ්ජි ් තී’’ති වා ‘‘මරණං මරණ’’න්ති වා
දයොනිද ොභාවයිත්වානාති ම්බන්දධො. 
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469-70. ය ්  පන එත්තාවතා උපචාරජ්ඣානං න උප්පජ්ජති, දතන
වධකපච්චුපට්ඨානදතො  ම්පත්තිවිපත්තිදතො උප ංහරණදතො
කායබහු ාධාරණදතො ආයුදුබ්බලදතො අනිමිත්තදතො අද්ධානපරිච්දඡදදතො
ඛණපරිත්තදතොතිරදමහිඅට්ඨහිආකාදරහිමරණංඅනු ් රිතබ්බං, රදානි දත

ද ්ද තුං ‘‘වධෙ ්ක වුපට්ඨාන’’න්තිආදිමාහ.අසිංඋක්ඛිපිත්වාසී ං ඡින්දිතුං
ඨිතවධදකො විය මරණං පච්චුපට්ඨිතදමවාති භාවනා මරණ ් ති නාමාති 
 ම්බන්දධො. එවං  බ්බත්ථ.  බ්බං ආදරොගයං බයාධිපරිදයො ානං,  බ්බං
දයොබ්බනං ජරාපරිදයො ානං,  බ්බංජීවිතංමරණපරිදයො ානං, ත ්මා ‘‘අයං
දයොබ්බනාදිකාය ම්පත්ති තාවදදව ද ොභති, යාව මරණ ඞ්ඛාතා විපත්ති න
භවි ් තී’’ති එවමාදිනා  ම්පත්තිවිපත්තිදතො ච,  ත්තහාකාදරහි
උප ංහරණදතො මරණං අනු ් රිතබ්බං ය මහත්තදතො පුඤ්ඤමහත්තදතො
ථාමමහත්තදතො රද්ධිමහත්තදතො පඤ්ඤාමහත්තදතො පච්දචකබුද්ධදතො 
 ම්මා ම්බුද්ධදතොති. තත්ථ ‘‘රදං මරණං නාම මහාය ානං මහාපරිවාරානං 
මහා ම්මතමන්ධාතාදීනම්පි උපරි පතති, කිමඞ්ගං පන මය්හං උපරි න
පති ් තී’’තිඑවං ය මහත්තදතො, 

‘‘දජොතිදකොජටිදලොඋග්දගො, 
දමණ්ඩදකොඅථපුණ්ණදකො; 
එදතචඤ්දඤචදයදලොදක, 
මහාපුඤ්ඤාතිවි ්සුතා; 
 බ්දබමරණමාපන්නා, 
මාදිද සුකථාවකා’’ති.– 

එවංපුඤ්ඤමහත්තදතො, 

‘‘වාසුදදදවොබලදදදවො, භීමද නාදදයොමහා; 
බලාමච්චුව ංපත්තා, මාදිද සුකථාවකා’’ති.– 

එවං ථාමමහත්තදතො, 

‘‘මහාදමොග්ගල්ලානාදීනං මහිද්ධිකානම්පි උපරි පතති, මාදිද සු කථාව
කා’’තිඑවංරද්ධිමහත්තදතො, ‘‘ ාරිපුත්තාදීනංමහාපඤ්ඤානම්පිඋපරිපතති, 
මාදිද සු කථාව කා’’ති එවං පඤ්ඤාමහත්තදතො. එවං රතදර ම්පි 
පච්දචකබුද්ධ ම්මා ම්බුද්ධානම්පිමහන්තභාවංචින්දතත්වා‘‘දත ම්පිඋපරි 

මරණංපතති, කිමඞ්ගංපනමය්හංඋපරිනපති ් තී’’තිඑවං උප ංහරණකතො 
ච, ‘‘අයං කාදයො බහු ාධාරදණො අජ්ඣත්තිකානංදයව අදනක තානං 

දරොගානං බාහිරානං අහිවිච්ඡිකාදීනඤ්චා’’ති ොයබහු ාධාරණකතො ච, 

‘‘අ ් ා ප ් ා පටිබද්ධංජීවිත’’න්තිආදිනානදයන ආයුදුබ්බලකතො ච, 
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‘‘ජීවිතංබයාධිකාදලොච, 
දදහනික්දඛපනංගති; 
පඤ්දචදතජීවදලොක ්මිං; 
අනිමිත්තානනායදර’’ති.( ං.නි.අට්ඨ.1.1.20; ජා.අට්ඨ. 2.2.34) – 

එවං ොලවවත්ථාන ්  අභාවකතො ච, ‘‘දයො, භික්ඛදව, චිරං ජීවති, ද ො
ව ්  තං ජීවති අප්පං වා භිදයයො’’ති ( ං. නි. 1.145) වුත්තත්තා එවමාදිනා

නදයන අද්ධාන ්  පරිච්කඡදාච භාවනා මරණ ් ති නාමාති අත්දථො.
ඛණපරිත්තදතොචමරණ ් තිභාදවතබ්බා. 

‘‘ජීවිතංඅත්තභාදවොච, 
සුඛදුක්ඛාචදකවලා; 
එකචිත්ත මායුත්තා, 
ලහුද ොවත්තදතඛදණො’’ති.(විසුද්ධි.1.176) – 

හිවුත්තං.චතුරාරක්ඛවිනිච්ඡදයො. 

චතුරාරක්ඛනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

50. විප ් නානිද්කද වණ්ණනා 

471-2. නාමරූපං පරිග්ගය්හාති එත්ථ (විසුද්ධි. 2.662 ආදදයො)
නාමරූපපරිග්ගහං කාතුකාදමන තාව ඨදපත්වා
දනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනං අවද ද සු යං කිඤ්චි ඣානං  මාපජ්ජිත්වා
වුට්ඨාය විතක්කාදීනි ඣානඞ්ගානි ච තං ම්පයුත්දත ච ඵ ් ාදදයො ධම්දම
ලක්ඛණර පච්චුපට්ඨානපදට්ඨානවද න පරිච්ඡින්දිත්වා ‘‘ බ්බදමතං 
ආරම්මණාභිමුඛංනමනදතොනමනට්දඨනනාම’’න්තිවවත්ථදපතබ්බං.තදතො
ත ් පච්චයං පරිදය න්දතො ‘‘හදයවත්ථුංනි ් ායවත්තතී’’තිප ් ති, පුන
වත්ථු ්  පච්චයභූතානිචඋපාදාරූපානිචප ්සිත්වා‘‘රදං බ්බංරුප්පනදතො
විකාරාපත්තිදතො රූප’’න්ති පරිග්ගණ්හාති. පුන තදුභයං ‘‘නමනලක්ඛණං
නාමං, රුප්පනලක්ඛණං රූප’’න්තිඑවං ඞ්දඛපදතොනාමරූපංවවත්ථදපති.
රදං  බ්බං  මථයානිකවද න වුත්තං. විප ් නායානිදකො පන
චතුධාතුවවත්ථානමුදඛන භූතුපාදායරූපානි පරිච්ඡින්දිත්වා ‘‘ බ්බදමතං
රුප්පනදතො රූප’’න්ති ප ් ති. තදතො එවං පරිච්ඡින්නරූප ්  චක්ඛාදීනි 
නි ් ාය පවත්තමානා අරූපධම්මාපි ආපාථමාගච්ඡන්ති. තදතො  බ්දබපි දත
අරූපධම්දම නමනලක්ඛදණන එකදතො කත්වා ‘‘එතං නාම’’න්ති ප ් ති.
ද ො ‘‘රදං නාමං, රදං රූප’’න්ති ද්දවධා වවත්ථදපති. එවං වවත්ථදපත්වා
‘‘නාමරූපදතොඋද්ධංඅඤ්දඤො ත්දතොවා පුග්ගදලොවාදපොද ොවාදදදවො
වාබ්රහ්මාවානත්ථී’’තිප ් ති. 
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යථාහිඅඞ්ග ම්භාරා, දහොති ද්දදොරදථොරති; 
එවංඛන්දධසු න්දතසු, දහොති ත්දතොති ම්මුති.( ං.නි. 1.171); 

එවදමව පඤ්චසු උපාදානක්ඛන්දධසු  ති  ත්දතො, පුග්ගදලොති වා 
දවොහාරමත්දතො දහොතීති එවමාදිනා නදයන නාමරූපානං
යාථාවද ් න ඞ්ඛාදතන දිට්ඨිවිසුද්ධිභූදතන ඤාදණන නාමරූපං
පරිග්ගය්හාතිඅත්දථො. 

තකතො ත ් ච පච්චයන්තිපුනත ් නාමරූප ් පච්චයංපරිග්ගය්හාති 
අත්දථො. වුත්තනදයන නාමරූපං පරිග්ගණ්හිත්වා ‘‘දකො නු දඛො රම ් 
දහතූ’’ති පරිදය න්දතො අදහතුවාදවි මදහතුවාදදසු දදො ං දි ්වා දරොගං
දි ්වා ත ්  නිදාන මුට්ඨානං පරිදය න්දතො දවජ්දජො විය ත ්  දහතුඤ්ච
පච්චයඤ්ච පරිදය න්දතො අවිජ්ජා තණ්හා උපාදානං කම්මන්ති රදම
චත්තාදරො ධම්දම නාමරූප ්  උප්පාදපච්චයත්තා ‘‘දහතූ’’ති ච ආහාරං
උපත්ථම්භන ්  පච්චයත්තා ‘‘පච්චදයො’’ති ච ප ් ති. ‘‘රම ්  කාය ් 
අවිජ්ජාදදයොතදයොධම්මාමාතාවිය දාරක ් උපනි ් යාදහොන්ති, කම්මං
පිතාවියපුත්ත ් ජනකං, ආහාදරොධාතිවිය දාරක ්  න්ධාරදකො’’තිඑවං
රූපකාය ්  පච්චයපරිග්ගහං කත්වා පුන ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූදප ච
උප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්තිආදිනා( ං.නි.2.43) නදයන නාමකාය ් පි
දහතුපච්චයංපරිග්ගණ්හාති. 

එවං පරිග්ගණ්හන්දතො ‘‘අතීතානාගතාපි ධම්මා එවදමව පවත්තන්තී’’ති
 න්නිට්ඨානංකදරොති.ත ් යා ාපුබ්බන්තංආරබ්භ‘‘අදහොසිංනු දඛොඅහං
අතීතමද්ධානං, නනුදඛොඅදහොසිං, කිංනුදඛො, කථංනුදඛො, කිංහුත්වාකිං 
අදහොසිං නු දඛො අහං අතීතමද්ධාන’’න්ති පඤ්චවිධා විචිකිච්ඡා වුත්තා, යාපි
අපරන්තං ආරබ්භ‘‘භවි ් ාමිනුදඛොඅහංඅනාගතමද්ධානං, නනුදඛො, කිංනු
දඛො, කථං නු දඛො, කිං හුත්වා කිං භවි ් ාමි නු දඛො අහං
අනාගතමද්ධාන’’න්ති පඤ්චවිධා වුත්තා, යාපි එතරහි වා පන පච්චුප්පන්නං
අද්ධානං ආරබ්භ ‘‘අජ්ඣත්තං කථංකථී දහොති, අහං නු දඛො ්මි, දනො නු
දඛො ්මි, කිං නු දඛො ්මි, කථං නු දඛො ්මි, අයං නු දඛො  ත්දතො කුදතො 
ආගදතො, ද ොකුහිංගාමීභවි ් තී’’තිඡබ්බිධාවිචිකිච්ඡාවුත්තා, තා බ්බාපි 
පහීයන්ති. එවං පච්චයපරිග්ගහදණන තීසු අද්ධාසු කඞ්ඛං විතරිත්වා ඨිතං
ඤාණං ‘‘කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධී’’තිපි ‘‘ධම්මට්ඨිතිඤාණ’’න්තිපි 
‘‘ ම්මාද ් න’’න්තිපිවුච්චති. 

එත්ථ පන ති ්ද ො දලොකියපරිඤ්ඤා ඤාතපරිඤ්ඤා තීරණපරිඤ්ඤා 
පහානපරිඤ්ඤාති. තත්ථ ‘‘රුප්පනලක්ඛණං රූපං, දවදයිතලක්ඛණා
දවදනා’’තිඑවංදත ං දත ංධම්මානංපච්චත්තලක්ඛණ ල්ලක්ඛණවද න

පවත්තා පඤ්ඤා ඤාතපරිඤ්ඤානාම. ‘‘රූපං අනිච්චං, දවදනා
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අනිච්චා’’තිආදිනා දත ංදයව ධම්මානං  ාමඤ්ඤලක්ඛණං ආදරොදපත්වා

ලක්ඛණාරම්මණිකවිප ් නාපඤ්ඤා තීරණපරිඤ්ඤා නාම. දතසු එවං පන
ධම්දමසු නිච්ච ඤ්ඤාදිපජහනවද න පවත්තා ලක්ඛණාරම්මණිකවිප ් නා 

පහානපරිඤ්ඤා නාම. තත්ථ  ඞ්ඛාරපරිග්ගහදතො පට්ඨාය යාව
පච්චයපරිග්ගහා ඤාතපරිඤ්ඤාය භූමි. කලාප ම්ම නදතො පට්ඨාය යාව
උදයබ්බයානුප ් නා තීරණපරිඤ්ඤාය භූමි. භඞ්ගානුප ් නදතො පට්ඨාය 
පහානපරිඤ්ඤාය භූමි. තදතො පට්ඨාය හි ‘‘අනිච්චදතො අනුප ් න්දතො
නිච්ච ඤ්ඤං පජහති, දුක්ඛදතො අනුප ් න්දතො සුඛ ඤ්ඤං, අනත්තදතො
අනුප ් න්දතො අත්ත ඤ්ඤං, නිබ්බින්දන්දතො නන්දිං, විරජ්ජන්දතො රාගං, 
නිදරොදධන්දතො  මුදයං, පටිනි ් ජ්ජන්දතො ආදානං පජහතී’’ති (පටි. ම.
1.52) එවං පජහන්දතො නිච්ච ඤ්ඤාදිපහාන ාධිකානං  ත්තන්නං
අනුප ් නානංආධිපච්චං දහොති.රති රමාසුපරිඤ්ඤාසු ඞ්ඛාරපරිච්දඡද ් 
දචවපච්චයපරිග්ගහ ් ච ාධිතත්තාරමිනා දයොගිනාඤාතපරිඤ්ඤාඅධිගතා
දහොති. 

පුන ‘‘යංකිඤ්චිරූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා
වාාොරිකංවාසුඛුමංවාහීනංවාපණීතංවායං දූදර න්තිදකවා,  බ්බං 
රූපං හුත්වා අභාවදතො අනිච්චං, උදයබ්බයප්පටිපීළිතත්තා දුක්ඛං, 
අව වත්තිත්තා අනත්තා. යා කාචි දවදනා, යා කාචි  ඤ්ඤා, දය දකචි
 ඞ්ඛාරා, යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා
බහිද්ධාවාාොරිකං වාසුඛුමංවාහීනංවාපණීතංවායංදූදර න්තිදකවා, 
 බ්බංවිඤ්ඤාණංහුත්වා අභාවදතොඅනිච්චං, උදයබ්බයප්පටිපීළිතත්තාදුක්ඛං, 
අව වත්තිත්තාඅනත්තා’’ති එවමාදිනානදයනකලාප ම්ම නංකදරොති.රදං

 න්ධායවුත්තං ‘‘කලක්ඛණංආකරොකපත්වාන ඞ්ඛාකර ම්ම න්කතො’’ති. 

එවං ඞ්ඛාදරසු අනිච්චදුක්ඛඅනත්තවද නකලාප ම්ම නංකත්වා පුන 
 ඞ්ඛාරානං උදයබ්බයදමව ප ් ති. කථං? ‘‘අවිජ්ජා මුදයා (පටි. ම. 1.50) 
රූප මුදදයො, තණ්හාකම්මආහාර මුදයාරූප මුදදයො’තිඑවංරූපක්ඛන්ධ ් 
පච්චය මුදයද ් නට්දඨන රූපක්ඛන්ධ ් උදයංප ් ති, නිබ්බත්තිලක්ඛණං
ප ් න්දතොපි රූපක්ඛන්ධ ්  උදයං ප ් තී’’ති එවං පඤ්චහාකාදරහි
රූපක්ඛන්ධ ්  උදයං ප ් ති. ‘‘අවිජ්ජානිදරොධා රූපනිදරොදධො, 
තණ්හාකම්මආහාරනිදරොධා රූපනිදරොදධො’ති එවං රූපක්ඛන්ධ ් 
පච්චයනිදරොධද ් නට්දඨනරූපක්ඛන්ධ ් වයංප ් ති, විපරිණාමලක්ඛණං
ප ් න්දතොපි රූපක්ඛන්ධ ්  වයං ප ් තී’’ති එවං පඤ්චහාකාදරහි වයං
ප ් ති. තථා ‘‘අවිජ්ජා මුදයා දවදනා මුදදයො, තණ්හාකම්මඵ ්  මුදයා 
දවදනා මුදදයො’’ති දවදනාක්ඛන්ධ ් , නිබ්බත්තිලක්ඛණං ප ් න්දතොපි 
දවදනාක්ඛන්ධ ්  උදයං ප ් ති. ‘‘අවිජ්ජානිදරොධා දවදනානිදරොදධො, 
තණ්හාකම්මඵ ් නිදරොධා දවදනානිදරොදධො’’ති දවදනාක්ඛන්ධ ් , 
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විපරිණාමලක්ඛණං ප ් න්දතොපි දවදනාක්ඛන්ධ ්  වයං ප ් ති. එවං
 ඤ්ඤාක්ඛන්ධාදීසුපි. අයං පන විද ද ො – විඤ්ඤාණක්ඛන්ධ ් 
ඵ ් ට්ඨාදන නාමරූප මුදයා, නාමරූපනිදරොධාති දයොදජතබ්බං. එවං
එදකක ්මිං ඛන්දධ පච්චය මුදයවද න ච නිබ්බත්තිලක්ඛණවද න ච 
පච්චයනිදරොධවද නචවිපරිණාමලක්ඛණවද නචඋදයබ්බයද ් දනනද  
ද කත්වාපඤ්ඤා ලක්ඛණානි වුත්තානි.දත ං වද නඑවංරූප ් උදදයො
රූප ්  වදයොති පච්චයදතො දචව ලක්ඛණදතො ච විත්ථාදරන මනසිකාරං 
කදරොති. 

ත ්ද වංකදරොදතො ‘‘රතිකිරරදමධම්මාඅහුත්වා ම්දභොන්ති, හුත්වා
පටිදවන්තී’’ති ඤාණං වි දං දහොති. ‘‘එවං කිර රදම ධම්මා අනුප්පන්නා 
උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා නිරුජ්ඣන්තී’’ති නිච්චං නවාව හුත්වා  ඞ්ඛාරා 
උපට්ඨහන්ති. න දකවලඤ්ච නිච්චං නවා, සූරියුග්ගමදන උ ් ාවබින්දු විය, 
උදකබුබ්බුදෙො විය, උදදක දණ්ඩරාජි විය, ආරග්දග  ා දපො විය, 
විජ්ජුප්පාදදො විය ච පරිත්තට්ඨායිදනො.
මායාමරීචිසුපිනඅලාතචක්කගන්ධබ්බනගරදඵණපිණ්ඩකදලිආදදයො විය 
නි ් ාරාහුත්වාඋපට්ඨහන්ති.එත්තාවතාචාදනනවයධම්මදමවඋප්පජ්ජති, 
උප්පන්නඤ්ච වයං උදපතීති රමිනා ආකාදරන  මපඤ්ඤා  ලක්ඛණානි
පටිවිජ්ඣිත්වාඨිතං උදයබ්බයානුප ් නංනාමපඨමංතරුණවිප ් නාඤාණං
අධිගතංදහොති, ය ් ාධිගමා ආරද්ධවිප ් දකොති ඞ්ඛයංගච්ඡති. 

අථ ්  ආරද්ධවිප ් ක ්  කුලපුත්ත ්  ාභාද ො ඤාණං පීති ප ් ද්ධි
සුඛං අධිදමොක්දඛො පග්ගදහො උපට්ඨානං උදපක්ඛා නිකන්තීති ද  

විප ් නුපක්කිදල ා උප්පජ්ජන්ති. එත්ථ ඔභාක ො නාම විප ් නාක්ඛදණ
ඤාණ ් බලවත්තාදලොහිතංපසීදති, දතනඡවිදතොාභාද ොනිබ්බත්තති, තං 
දි ්වා අයං දයොගී ‘‘මග්දගො මයා පත්දතො’’ති තදමව ාභා ං අ ් ාදදති. 

ඤාණන්තිවිප ් නාඤාණදමදවතං,  ඞ්ඛාදර ම්ම න්ත ් සූරං ප න්නං

හුත්වා පවත්තමානං දි ්වා පුබ්දබ විය ‘‘මග්දගො’’ති අ ් ාදදති. පීතීති

විප ් නාපීතිඑව.ත ් හිත ්මිංඛදණපඤ්චවිධාපීති උප්පජ්ජති. ප ් ද්ධීති
විප ් නාප ් ද්ධි. ත ්මිං  මදය දනව කායචිත්තානං දරදථො ගාරවතා

කක්ඛෙතා අකම්මඤ්ඤතා දගලඤ්ඤතා වඞ්කතා දහොති. සුඛං 
විප ් නාසුඛදමව. ත ්  කිර ත ්මිං  මදය  කල රීරං ඨපිතවට්ටි විය
අභි න්දයමානංඅතිපණීතංසුඛං උප්පජ්ජති. 

අධිකමොක්කඛො නාම විප ් නාක්ඛදණ පවත්තා  ද්ධා. ත ්මිං ඛදණ

චිත්තදචතසිකානංඅතිවියප ාදභූතාබලවතී ද්ධාඋප්පජ්ජති. පග්ගකහො නාම
විප ් නා ම්පයුත්තං වීරියං. ත ්මිඤ්හි ඛදණ අසිථිලමනච්චාරද්ධං

සුපග්ගහිතං වීරියං උප්පජ්ජති. උපට්ඨානන්ති විප ් නා ම්පයුත්තා  ති.



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-පුරාණටීකා 
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ත ්මිඤ්හි ඛදණ සුපට්ඨිතා  ති උප්පජ්ජති. උකපක්ඛාති දුවිධා 
විප ් නාවජ්ජනවද න. ත ්මිං ඛදණ  බ්බ ඞ්ඛාරග්ගහදණ 
මජ්ඣත්තභූතවිප ් නුදපක්ඛා ඞ්ඛාතංඤාණංබලවන්තංහුත්වාඋප්පජ්ජති, 
මදනොද්වාදර ආවජ්ජනුදපක්ඛා ච,  ාව තං තං ඨානං ආවජ්දජන්ත ්  සූරා

තිඛිණාහුත්වා වහති. නිෙන්ක විප ් නානිකන්ති.ාභා ාදීසුආලයංකුරුමානා 
සුඛුමා  න්තාකාරා නිකන්ති උප්පජ්ජති. එත්ථ ාභා ාදදයො
කිදල වත්ථුභූතතාය ‘‘උපක්කිදල ා’’ති වුත්තා, න අකු ලත්තා. නිකන්ති
පන උපක්කිදලද ො දචවකිදල වත්ථු ච. පණ්ඩිදතො පන භික්ඛු ාභා ාදීසු
උප්පන්දනසු වික්දඛපං අගච්ඡන්දතො ‘‘ාභා ාදදයො ධම්මා න මග්දගො, 
උපක්කිදල විනිමුත්තං පන වීථිප්පටිපන්නං විප ් නාඤාණං මග්දගො’’ති
මග්ගඤ්ච අමග්ගඤ්ච වවත්ථදපති. ත ්ද වං ‘‘අයං මග්දගො, අයං න 

මග්දගො’’තිඤත්වාඨිතංඤාණං ‘‘මග්ගාමග්ගඤාණද ් නවිසුද්ධී’’තිවුච්චති. 

රදතො පට්ඨාය අට්ඨවිධ ්  ඤාණ ්  වද න සිඛාප්පත්තං 

විප ් නාඤාණං පටිපදාඤාණද ් නවිසුද්ධි නාම දහොති. 
උදයබ්බයානුප ් නාඤාණං භඞ්ගානුප ් නාඤාණං භයතුපට්ඨානඤාණං
ආදීනවානුප ් නාඤාණං නිබ්බිදානුප ් නාඤාණං මුඤ්චිතුකමයතාඤාණං
පටි ඞ්ඛානුප ් නාඤාණං  ඞ්ඛාරුදපක්ඛාඤාණන්ති රමානි අට්ඨඤාණානි
නාම. එතානි නිබ්බත්දතතුකාදමන ය ්මා උපක්කිදලද හි අභිභූතං හුත්වා
ලක්ඛණප්පටිදවධං කාතුං අ මත්ථං දහොති චිත්තං, ත ්මා පුනපි
උදයබ්බයදමව ප ්සිතබ්බං. උදයබ්බයං ප ් න්ත ්  අනිච්චලක්ඛණං
යථාභූතං උපට්ඨාති, උදයබ්බයප්පටිපීළිතත්තා දුක්ඛලක්ඛණඤ්ච ‘‘දුක්ඛදමව
ච  ම්දභොති, දුක්ඛං තිට්ඨති දවති චා’’ති ( ං. නි. 1.171) ප ් දතො
අනත්තලක්ඛණඤ්ච. 

එත්ථ ච අනිච්චං අනිච්චලක්ඛණං, දුක්ඛං දුක්ඛලක්ඛණං, අනත්තා

අනත්තලක්ඛණන්ති අයං විභාදගො දවදිතබ්දබො. එත්ථ අනිච්චන්ති
ඛන්ධපඤ්චකං. ක ්මා? උප්පාදවයඤ්ඤථත්තභාවා හුත්වා අභාවදතො වා.
අඤ්ඤථත්තං නාම ජරා, උප්පාදවයඤ්ඤථත්තං අනිච්චලක්ඛණං, හුත්වා
අභාව ඞ්ඛාදතොවාඑදකොආකාරවිකාදරො.‘‘යදනිච්චංතංදුක්ඛ’’න්ති( ං.නි. 
3.15) වචනදතොතදදවඛන්ධපඤ්චකංදුක්ඛං.ක ්මා? අභිණ්හංපටිපීළිතත්තා. 
අභිණ්හප්පටිපීෙනාකාදරො දුක්ඛලක්ඛණං. ‘‘යං දුක්ඛං තදනත්තා’’ති
වචනදතො තදදව ඛන්ධපඤ්චකං අනත්තා. ක ්මා? අව වත්තනදතො.
අව වත්තනාකාදරො අනත්තලක්ඛණං. රමානිපි තීණිලක්ඛණානිඋදයබ්බයං
ප ් න්ත ්ද වආරම්මණානිදහොන්ති. 

පුනපි ද ො රූපාරූපධම්දමසු එව ‘‘අනිච්චා’’තිආදිනා විප ් ති, ත ් 
 ඞ්ඛාරාලහුංලහුංආපාථංගච්ඡන්ති.තදතො උප්පාදංවාඨිතිංවාආරම්මණං
අකත්වා දත ං ඛයවයනිදරොදධ එව ප ් දතො  ති  න්තිට්ඨතීති රදං 
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භඞ්ගානුප ් නාඤාණං නාම. රම ්  උප්පාදදතො පට්ඨාය අ ්  දයොගිදනො
‘‘යථා රදම  ඞ්ඛාරා පඤ්චක්ඛන්ධා භිජ්ජන්ති, එවං අතීදතපි  ඞ්ඛාරා
භිජ්ජිංසු, අනාගදතපිභිජ්ජි ් න්තී’’තිනිදරොධදමවප ් දතො  ති න්තිට්ඨති, 
ත ්  භඞ්ගානුප ් නාඤාණං ආද වන්ත ්  බහුලීකදරොන්ත ්  
 බ්බභවදයොනිගතිට්ඨිති ත්තාවාද සු  බ්දබ  ඞ්ඛාරා
ජලිතඅඞ්ගාරකාසුආදදයො විය මහාභයං හුත්වා උපට්ඨහන්ති. එතං 

භයතුපට්ඨානඤාණං නාම. ත ්  තං භයතුපට්ඨානඤාණං ආද වන්ත ්  
 බ්දබ භවාදදයො ආදිත්තඅඞ්ගාරා විය,  මු ්සිතඛග්ගා විය පච්චත්ථිකා

අප්පටි රණා  ාදීනවා හුත්වා උපට්ඨහන්ති. රදං ආදීනවානුප ් නාඤාණං 
නාම. ත ්  එවං  ඞ්ඛාදර ආදීනවදතො ප ් න්ත ්  භවාදීසු  ඞ්ඛාරානං
ආදීනවත්තා  බ්බ ඞ්ඛාදරසු උක්කණ්ඨනා අනභිරති උප්පජ්ජති. රදං 

නිබ්බිදානුප ් නාඤාණං නාම.  බ්බ ඞ්ඛාදරසු නිබ්බින්දන්ත ් 
උක්කණ්ඨන්ත ්   බ්බ ්මා  ඞ්ඛාරගතා මුඤ්චිතුකාමතා නි ් රිතුකාමතාව

දහොති. රදං මුඤ්චිතුෙමයතාඤාණං නාම. පුන ත ්මා  ඞ්ඛාරගතා මුඤ්චිතුං
පුන දත එව  ඞ්ඛාදර පටි ඞ්ඛානුප ් නාඤාදණන තිලක්ඛණං

ආදරොදපත්වාතීරණං පටි ඞ්ඛානුප ් නාඤාණං නාම, දයොඑවංතිලක්ඛණං
ආදරොදපත්වා  ඞ්ඛාදර පරිග්ගණ්හන්දතො දතසු අනත්තලක්ඛණ ් 
සුදිට්ඨත්තා ‘‘අත්තා’’තිවා ‘‘අත්තනිය’’න්තිවාඅග්ගණ්හන්දතො ඞ්ඛාදරසු
භයඤ්ච නන්දිඤ්ච පහාය  ඞ්ඛාදරසු උදාසිදනො දහොති මජ්ඣත්දතො, 
‘‘අහ’’න්ති වා ‘‘මම’’න්ති වා න ගණ්හාති,  බ්බ ඞ්ඛාදරසු උදාසිදනො
මජ්ඣත්දතො තීසු භදවසු උදපක්ඛදකො, ත ්  තං ඤාණං 

 ඞ්ඛාරුකපක්ඛාඤාණං නාම. තං පදනතං  බ්බ ඞ්ඛාරප්පවත්තං 
වි ් ජ්දජත්වානිබ්බානනින්නංනිබ්බානපක්ඛන්දංදහොති, දනොදචනිබ්බානං 
 න්තදතො ප ් ති, පුනප්පුනං ‘‘අනිච්ච’’න්ති වා ‘‘දුක්ඛ’’න්ති වා
‘‘අනත්තා’’ති වා තිවිධානුප ් නාවද න  ඞ්ඛාරාරම්මණදමව හුත්වා
පවත්තති. 

එවංතිට්ඨමානඤ්චඑතංඅනිමිත්දතොඅප්පණිහිදතොසුඤ්ඤදතොති තිණ්ණං
විදමොක්ඛානං වද න විදමොක්ඛමුඛභාවං ආපජ්ජිත්වා තිට්ඨති. ති ්ද ො හි 
අනුප ් නා තීණි විදමොක්ඛමුඛානීති වුච්චන්ති. එත්ථ ච අනිච්චදතො මනසි
කදරොන්දතො (පටි.ම. 1.223-224) අධිදමොක්ඛබහුදලො අනිමිත්තංවිදමොක්ඛං
පටිලභති. දුක්ඛදතො මනසි කදරොන්දතො ප ් ද්ධිබහුදලො අප්පණිහිතං
විදමොක්ඛං පටිලභති. අනත්තදතො මනසි කදරොන්දතො දවදබහුදලො

සුඤ්ඤතවිදමොක්ඛං පටිලභති. එත්ථ ච අනිමිත්කතො විකමොක්කඛොති
අනිමිත්තාකාදරනනිබ්බානං ආරම්මණංකත්වාපවත්දතො අරියමග්දගො.ද ො
හිඅනිමිත්තායධාතුයා උප්පන්නත්තාඅනිමිත්දතො, කිදලද හිචවිමුත්තත්තා
විදමොක්දඛො. එදතදනව නදයන අප්පණිහිතාකාදරන නිබ්බානං ආරම්මණං
කත්වා පවත්දතො අප්පණිහිදතො, සුඤ්ඤතාකාදරන නිබ්බානං ආරම්මණං



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-පුරාණටීකා 

පටුන 174 

කත්වා පවත්දතො සුඤ්ඤදතොති දවදිතබ්දබො. අධිගත ඞ්ඛාරුදපක්ඛ ්  
කුලපුත්ත ්  විප ් නා සිඛාප්පත්තා දහොති. වුට්ඨානගාමිනිවිප ් නාති
එතදදව.එතං  ඞ්ඛාරුදපක්ඛාඤාණංආද වන්ත ් භාදවන්ත ් තික්ඛතරා
 ඞ්ඛාරුදපක්ඛා උප්පජ්ජති. 

ත ්  රදානි මග්දගො උප්පජ්ජි ් තීති  ඞ්ඛාරුදපක්ඛා  ඞ්ඛාදර 
‘‘අනිච්චා’’තිවා‘‘දුක්ඛා’’තිවා‘‘අනත්තා’’තිවා ම්මසිත්වාභවඞ්ගංාතරති. 
භවඞ්ගා වුට්ඨාය  ඞ්ඛාරුදපක්ඛාය ආගතනදයදනව අනිච්චාදිආකාදරන
මනසි කරිත්වා උප්පජ්ජති මදනොද්වාරාවජ්ජනං, තදදව මනසි කදරොදතො
පඨමං ජවනචිත්තං උප්පජ්ජති, යං ‘‘පරිකම්ම’’න්ති වුච්චති. තදනන්තරං
තදථව දුතියං ජවනචිත්තං උප්පජ්ජති, යං ‘‘උපචාර’’න්ති වුච්චති.
තදනන්තරම්පි තදථව උප්පජ්ජති ජවනචිත්තං, යං ‘‘අනුදලොම’’න්ති වුච්චති.
රදංදත ංපාටිදයක්කංනාමං.අවිද ද නපනතිවිධදමතං ආද වනන්තිපි
පරිකම්මන්තිපි උපචාරන්තිපි අනුදලොමන්තිපි වුච්චති. රදං පන 
අනුදලොමඤාණං  ඞ්ඛාරාරම්මණාය වුට්ඨානගාමිනියා විප ් නාය
පරිදයො ානං දහොති. නිප්පරියාදයන පන දගොත්රභුඤාණදමව
විප ් නාපරිදයො ානන්තිවුච්චති.තදතොපරංනිදරොධං නිබ්බානංආරම්මණං
කුරුමානං පුථුජ්ජනදගොත්තං අතික්කමමානං නිබ්බානාරම්මදණ 
පඨම මන්නාහාරභූතං අපුනරාවට්ටකං දගොත්රභුඤාණං උප්පජ්ජති. රදං පන
ඤාණං පටිපදාඤාණද ් නවිසුද්ධිඤ්ච ඤාණද ් නවිසුද්ධිඤ්ච න භජති, 
අන්තරා අබ්දබොහාරිකදමව දහොති, විප ් නාද ොදත පතිතත්තා පන
විප ් නාතිවා  ඞ්ඛයංගච්ඡති.නිබ්බානංආරම්මණංකත්වාදගොත්රභුඤාදණ 
නිරුද්දධදතනදින්න ඤ්ඤායනිබ්බානංආරම්මණංකත්වාදිට්ඨි ංදයොජනං 
සීලබ්බතපරාමා  ංදයොජනං විචිකිච්ඡා ංදයොජනන්ති තීණි  ංදයොජනානි
 මුච්දඡදවද න විද්ධංද න්දතොද ොතාපත්තිමග්දගොඋප්පජ්ජති.තදනන්තරං
ත ්ද ව විපාකභූතානි ද්දව තීණි වා ඵලචිත්තානි උප්පජ්ජන්ති
අනන්තරවිපාකත්තා දලොකුත්තරානං. ඵලපරිදයො ාදන පන ්  චිත්තං
භවඞ්ගංාතරති. 

තදතො භවඞ්ගං විච්ඡින්දිත්වා පච්චදවක්ඛණත්ථාය මදනොද්වාරාවජ්ජනං
උප්පජ්ජති. ද ො හි ‘‘රමිනා වතාහං මග්දගන ආගදතො’’ති මග්ගං 
පච්චදවක්ඛති, තදතො ‘‘අයංදමආනි ංද ොලද්දධො’’ති ඵලං පච්චදවක්ඛති, 
තදතො ‘‘රදම නාම දම කිදල ා පහීනා’’ති පහීනකිදලද  පච්චදවක්ඛති, 
තදතො ‘‘රදම නාම දම කිදල ා අවසිට්ඨා’’ති උපරිමග්ගත්තයවජ්දඣ
කිදලද  පච්චදවක්ඛති, අව ාදන ‘‘අයං දම ධම්දමො ආරම්මණදතො
පටිවිද්දධො’’ති අමතං නිබ්බානං පච්චදවක්ඛති. රති ද ොතාපන්න ් 
අරිය ාවක ් පඤ්චපච්චදවක්ඛණානිදහොන්ති.තථා  කදාගාමිඅනාගාමීනං.
අරහදතො පන අවසිට්ඨකිදල පච්චදවක්ඛණං නාම නත්ථි. එවං  බ්බානිපි
එකූනවී ති දහොන්ති. උක්කට්ඨපරිච්දඡදදොව දචද ො. 
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පහීනාවසිට්ඨකිදල පච්චදවක්ඛණඤ්හි ද ක්ඛානං දහොති වා, න වා. එවං 
පච්චදවක්ඛිත්වා ද ො ද ොතාපන්දනො අරිය ාවදකො ත ්මිංදයව වා ආ දන
නිසින්දනොඅපදරනවා  මදයනකාමරාගබයාපාදානංතනුභාවංකදරොන්දතො
දුතියමග්ගංපාපුණාති, තදනන්තරං වුත්තනදයනඵලඤ්ච.තදතොවුත්තනදයන
කාමරාගබයාපාදානංඅනවද  ප්පහානංකදරොන්දතො තතියමග්ගංපාපුණාති, 
වුත්තනදයනඵලඤ්ච.තදතොත ්මිංදයවවාආ දනනිසින්දනොඅපදරන වා
 මදයන රූපරාගඅරූපරාගමානඋද්ධච්චඅවිජ්ජානං අනවද  ප්පහානං
කදරොන්දතො චතුත්ථමග්ගං පාපුණාති, වුත්තනදයනඵලඤ්ච.එත්තාවතාදච  
අරහානාමඅට්ඨදමොඅරියපුග්ගදලොදහොතිමහාඛීණා දවො.රතිරදමසුචතූසු

මග්දගසුඤාණං ඤාණද ් නවිසුද්ධි නාම. 

එත්තාවතා පාතිදමොක්ඛ ංවරසීලාදීනං වුත්තත්තා සීලවිසුද්ධි ච 
දමත්තාසුභාදීනං වුත්තත්තා චිත්තවිසුද්ධි ච නාමරූපපරිග්ගහාදීනං වද න 
දිට්ඨිවිසුද්ධිකඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධිමග්ගාමග්ගඤාණද ් නවිසුද්ධි 
පටිපදාඤාණද ් නවිසුද්ධි ඤාණද ් නවිසුද්ධිදයො චාති  ත්ත විසුද්ධිදයො
වුත්තා දහොන්ති. රදං වුත්තප්පකාරං පටිපදාක්කමං  න්ධාය වුත්තං 

‘‘පාපුකණයයානුපුබ්කබන,  බ්බ ංකයොජනක්ඛය’’න්ති. එත්ථ  ක්කායදිට්ඨි
විචිකිච්ඡා සීලබ්බතපරාමාද ො කාමරාදගො පටිදඝො රූපරාදගො අරුපරාදගො

මාදනො උද්ධච්චං අවිජ්ජාති රදම ද  ධම්මා  බ්බ ංකයොජනා නාම. එදතසු
 ක්කායදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ්බතපරාමා ා ද ොතාපත්තිමග්ගවජ්ඣා, 
කාමරාගපටිඝාදුතියමග්දගනතනුභූතාහුත්වාතතිදයන මුග්ඝාතංගච්ඡන්ති, 
ද  ානි පඤ්ච චතුත්දථනාති. එවං අනුපුබ්දබන
 බ්බ ංදයොජනක්ඛය ඞ්ඛාතංඅරහත්තංපාපුණාතීති දවදිතබ්බං. 

විප ් නානිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිගමනෙථාවණ්ණනා 

473-5. අධිසීලඅධිචිත්තානං අධිපඤ්ඤායචසික්ඛනාඋත්තරි භික්ඛුකිච්චං
නාමනත්ථිය ්මා, අදතොඅයංඛුද්දසික්ඛා මුදාහටා. 

දකනාති දච? ය ්  දථර ්  කලොෙවිචාරිකනො දලොදක විචරන්ත ් 

මහදතො කිත්ති ද්ද ්  පරි ් දමො න  ම්කභොක න දහොති, කිං විය? 

මාලුත ්ක ව නිච්චක ො, යථා නිච්චං විචරන්ත ්  මාලුත ්  පරි ් දමො
නත්ථි, එවං විචරන්ත ්  කිත්ති ද්ද ්  පරි ් දමො නත්ථි, දතන 

ධම්මසිරිකෙන  මුදාහටාති ම්බන්දධො. 

එත්තාවතාච– 

නිට්ඨිදතොඛුද්දසික්ඛාය,  මාද නවිනිච්ඡදයො; 
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විත්ථාදරොපනඑති ් ා,  බ්බම්පිපිටකත්තයං. 

ත ්මාවිත්ථාරකාදමන,  කදලපිටකත්තදය; 
කත්තබ්දබො ාදදරොඑත්ථ, රතදරනවිද  දතොති. 

ඛුද්දසික්ඛාවිනිච්ඡදයො. 

ඛුද්දසික්ඛා-පුරාණටීකානිට්ඨිතා. 
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නදමොත ් භගවදතොඅරහදතො ම්මා ම්බුද්ධ ්  

ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීො 

ගන්ථාරම්භෙථා 

තිදලොකතිලකං වන්දද,  ද්ධම්මාමතනිම්මිතං; 
 ංසුට්ඨුකත ම්භත්තිං, ජිනංජනමදනොරමං. 

 ාරිපුත්තං මහා ාමිං, දනක ත්ථවි ාරදං; 
මහාුණණංමහාපඤ්ඤං, නදමොදමසිර ාගරුං. 

ඛුද්දසික්ඛායටීො යා, පුරාතනා  මීරිතා; 
නතාය ක්කා ක්කච්චං, අත්දථො බ්බත්ථඤාතදව. 

තදතොදනකුණණානං දයො, මඤ්ජූ ාරතනානව; 

සුමඞ්ගල නාදමන, දතනපඤ්ඤවතා තා. 

අජ්දඣසිදතොයතින්දදන,  දාරඤ්ඤනිවාසිනා; 
 විනිච්ඡයදමති ් ා, කරි ් ාමත්ථවණ්ණනං. 

ගන්ථාරම්භෙථාවණ්ණනා 

(ක) එත්ථාහ – කිමත්ථමාදිදතොවායං ගාථා නික්ඛිත්තා, නනු 
යථාධිප්දපතදමව පකරණමාරභනීයන්ති? වුච්චදත –  ප්පදයොජනත්තා. 
 ප්පදයොජනඤ්හි තංද ් නං තාය 
රතනත්තයප්පණාමාභිදධයයකරණප්පකාරප්පදයොජනාභිධාන න්ද ් නදතො.
තානි ච පන  ප්පදයොජනානි අනන්තරාදයන
ගන්ථපරි මාපනාදිප්පදයොජනානමභිනිප්ඵාදනදතො.තථාහි ද ොතූනමත්තදනො
ච යථාධිප්දපතත්ථනිප්ඵාදනං රතනත්තයප්පණාමකරණප්පදයොජනං. 
විදිතාභිදධයය ්  ගන්ථ ්  විඤ්ඤූනමාදරණීයතා
අභිදධයයකථනප්පදයොජනං. ද ොතුජන මු ් ාහජනනං
කරණප්පකාරප්පදයොජනකථනප්පදයොජනං. දවොහාරසුඛතා පන 
අභිධානකථනප්පදයොජනං. 

තත්ථ වන්දිත්වා රතනත්තයන්තිරමිනා රතනත්තයප්පණාදමො ද ්සිදතො, 

ඛුද්දසික්ඛන්ති රමිනා ඛුද්දභූතානං සික්ඛානං රධ පටිපාදදතබ්බතාදීපදනන
අභිදධයයං, අභිදධදයයො ච නාදම   මුදිදතන  ත්දථන වචනීයත්දථොති.
අභිධානඤ්ච පන රමිනාව ද ්සිතං දතන අත්ථානුගත මඤ්ඤාපරිදීපනදතො. 

 මාකෙන්ති රමිනා කරණප්පකාදරො, ඛුද්දසික්ඛන්ති රමිනා ච, දතන

ඛුද්දභූතානං සික්ඛානං රධ ද ්ද තබ්බභාවප්පකා නදතො. ආදිකතො
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උප ම්පන්න සික්ඛිතබ්බන්ති රමිනා පදයොජනපදයොජනං පන රමිනාව
 ාමත්ථියදතො ද ්සිතදමව, තා ං සික්ඛිතබ්බප්පකා දනනහිසික්ඛදන ති
තම්මූලිකාය දිට්ඨධම්මික ම්පරායිකත්ථනිප්ඵත්තියා  ංසිජ්ඣනදතො.
පකරණප්පදයොජනානං  ාධන ාධියලක්ඛදණො  ම්බන්දධො
තන්නි ් යද ් දනදනවද ්සිදතොදයවාතිඅයදමත්ථ  මුදායත්දථො. 

අයං පදනත්ථාවයවත්දථො – රතනත්තයං වන්දිත්වා ඛුද්දසික්ඛං 
පවක්ඛාමීති ම්බන්දධො.රතිජනනට්දඨන රතනානි, බුද්ධධම්ම ඞ්ඝානදමතං
අධිවචනං.අථවාචිත්තීකතාදිනාකාරදණනරතනානි, බුද්ධාදදයොව රතනානි.
තථාචවුත්තං– 

‘‘චිත්තීකතං මහග්ඝඤ්ච, අතුලං දුල්ලභද ් නං; 
අදනොම ත්තපරිදභොගං, රතනංදතනවුච්චතී’’ති.(දී.නි.අට්ඨ. 2.33; 
 ං.නි.අට්ඨ.3.5.223; ඛු.පා.අට්ඨ.3; සු.නි.අට්ඨ.1.226; උදා. අට්ඨ.
45; මහානි.අට්ඨ.50); 

තදයො අවයවා අ ් ාති තයං,  මුදායාදපක්ඛං එකවචනං, 
අවයවවිනිමුත්ත ්  පන  මුදාය ්  අභාවදතො තීණි එව රතනානි වුච්චන්ති.

රතනානංතයං රතනත්තයං.වන්දිත්වාතිතීහිද්වාදරහිනම ්සිත්වා. ‘‘ති ්ද ො
රමා, භික්ඛදව, වන්දනා කාදයන වන්දති, වච ා වන්දති, මන ා වන්දතී’’ති 
(අ. නි. 3.155) හි වුත්තං. තත්ථ විඤ්ඤත්තිං අනුප්පාදදත්වා දකවලං 
රතනත්තයුණණානු ් රණවද නමදනොද්වාදරබහුලප්පවත්තාකු ලදචතනා
මදනොද්වාරවන්දනා. තං තං විඤ්ඤත්තිං උප්පාදදත්වා පන පවත්තා
කායවචීද්වාරවන්දනා. සික්ඛිතබ්බාති සික්ඛා, 
අධිසීලඅධිචිත්තඅධිපඤ්ඤාවද න ති ්ද ො සික්ඛා. සික්ඛනඤ්දචත්ථ 
යථාක්කමංසීලාදිධම්මානං ංවරණවද න, එකාරම්මදණචිත්තදචතසිකානං
 මාධානවද න, 
ආරම්මණජානනලක්ඛණප්පටිදවධමග්ගපාතුභාවපාපනවද න ච ආද වනං
දට්ඨබ්බං. අඤ්ඤත්ථ බහුවිධා සික්ඛා, රධ තු  ඞ්දඛපනයත්තා
අප්පකාදිඅදනකත්ථ ම්භදවපි ඛුද්ද- ද්ද ්  අප්පකත්දථොදවත්ථ
යුත්තතදරොති ඛුද්දා අප්පකා සික්ඛාති ඛුද්දසික්ඛා. රධ පන
ඛුද්දසික්ඛාප්පකා දකො ගන්දථො තබ්දබොහාරූපචාරදතො රත්ථිලිඞ්ගවද න 

‘‘ඛුද්දසික්ඛා’’තිවුච්චතියථා ‘‘වරුණානගර’’න්ති.තං ඛුද්දසික්ඛං.පවක්ඛාමීති 
කදථ ් ාමි. 

කීදි න්ති ආහ ‘‘ආදිකතො උප ම්පන්නසික්ඛිතබ්බ’’න්තිආදි. ආදි-
 ද්දදොයමත්ථි අවයවවචදනො යථා ‘‘ බ්බාදීනි  බ්බනාමානී’’ති. අත්ථි
අපාදානවචදනො යථා ‘‘පබ්බතාදීනි දඛත්තානී’’ති. තත්ථාවයවවාචී
කම්ම ාධදනො ‘‘ආදියතීතයාදී’’ති. රතදරො අපාදාන ාධදනො ‘‘ආදියති



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 
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එත ්මාතයාදී’’ති. තත්ථ දයො අවයවවචදනො, ත ්ද දං ගහණං, ත ්මා 
උප ම්පන්නක්ඛණම්පිඅන්දතොකත්වාආදිභූතාඋප ම්පන්නක්ඛණදතොදයව

පට්ඨායාති එවදමත්ථ අත්දථො දට්ඨබ්දබො. එව- ද්දදො පදනත්ථ 
 බ්බවාකයානං අවධාරණඵලත්තා ලබ්භති. දතො-පච්චදයො අවධිම්හිදයව, න
ආධාදර. තත්ථ හි දතොපච්චදය ආධාදර වත්තමාදන ආදිම්හිදයව 
මජ්ඣඅන්තානං අවයවභූදත උප ම්පන්නක්ඛදණදයවාති අත්දථො භදවයය, 
තථා ති අවධාරණනිච්ඡදයොනියදමොතිඅත්ථන්තරත්තාආදික්ඛණනියදමන
මජ්ඣාදදයො නිවත්තිදයයයං. අපාදානවචන ් ාපි ගහදණ අවධිභූදතො
උප ම්පන්නක්ඛදණො නිවත්තිදයයය ‘‘පබ්බතාදීනි දඛත්තානී’’ති එත්ථ
ආදිභූතපබ්බතපරිච්චාදගන දඛත්තග්ගහණං වියාති දට්ඨබ්බං. ටීකායං පන
ආධාරත්දථොපි වුත්දතො, ද ො යථාවුත්තදදො ං නාතිගච්ඡති.  බ්බත්ථ

‘‘ටීකාය’’න්ති ච වුත්දත එත්දථව පුරාණටීකායන්ති ගදහතබ්බං. ආදිකතොති
රමිනා රදං දීදපති – අතිදුල්ලභං ඛණ මවායං ලභිත්වා ආලසියදදොද න
අප්පටිපජ්ජන්දතහිචඅඤ්ඤාණදදොද නඅඤ්ඤථා පටිපජ්ජන්දතහිචඅහුත්වා
ආදිදතොපට්ඨායනිරන්තරදමවතීසුසික්ඛාසු  ම්මාපටිපජ්ජනවද නආදදරො
ජදනතබ්දබොති. 

උප ම්පන්දනන උප ම්පන්නාය ච සික්ඛිතබ්බං ආද විතබ්බන්ති 

උප ම්පන්නසික්ඛිතබ්බං, එකද  නදයන උප ම්පන්නතා ාමඤ්දඤන වා
උප ම්පන්නායපි එත්දථවාවිදරොදධොති උප ම්පන්දනන සික්ඛිතබ්බන්ති
 මාද ො. නනු අධිසීලාදදයොව සික්ඛිතබ්බා, එවං  ති කථං පකරණං 
සික්ඛිතබ්බත්දතනවුත්තන්ති? නායංදදොද ො, සික්ඛායසික්ඛිතබ්බත්දත ති 
තද්දීපකගන්ථ ් ාපි ආද විතබ්බතා ආපජ්ජතීති. සුඛග්ගහණත්ථං
වත්තබ්බවිනිච්ඡයං  කලම්පි  ඞ්ගදහත්වා මාතිකාය ඨපනදතො  හ

මාතිකායාති  මාකෙං. තග්ුණණ ංවිඤ්ඤාදණොයං බහුබ්බීහි ත ්  
ඛුද්දසික්ඛා ඞ්ඛාත ්  අඤ්ඤපදත්ථ ්  දයො ුණදණො මාතිකා ඞ්ඛාතං
විද  නං, ත ්  රධ විඤ්ඤායමානත්තා. සුදඛදනව හි ගහණං සියා 
මාතිකානු ාදරනතංතංවිනිච්ඡයංාදලොදකන්තානං ං යාපගමදතො. 

මාකොවණ්ණනා 

(ඛ-ජ) රදානි ‘‘ මාතික’’න්ති වුත්තත්තා මාතිකාපදානි තාව උද්දිසිතුං 

‘‘පාරාජිො ච චත්තාකරො’’තිආදි ආරද්ධං. එත්ථාහ – තීසු සික්ඛාසු
අධිසීලසික්ඛාවක ්මා පඨමං වුත්තාති?  බ්බසික්ඛානං මූලභූතත්තා. ‘‘සීදල
පතිට්ඨායනදරො  පඤ්දඤො, චිත්තං පඤ්ඤඤ්ච භාවය’’න්ති ( ං. නි. 1.23; 
දපටදකො. 22; මි. ප. 2.1.9) හි වුත්තං. තත්රාපි මහා ාවජ්ජත්තා
මූලච්දඡජ්ජවද නපවත්තනදතො බ්බපඨමංජානිතබ්බාතිපාරාජිකාවපඨමං 
වුත්තාති දවදිතබ්බං. මාතිකාපදානං පන අත්දථො ත ්  ත ්  මාතිකාපද ්  
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නිද්දද වද දනව විඤ්ඤායතීතින රධ විසුං ද ් යි ් ාම. අවිඤ්ඤායමානං
පනතත්ථ තත්දථවපකා යි ් ාම. 

රදානි උද්දිට්ඨපදානුක්කදමන නිද්දද ං ආරභන්දතො ‘‘පාරාජිො ච

චත්තාකරො’’ති පඨමං මාතිකාපදං උද්ධරි. එවමුපරිපි. රදානි පාරාජිකාදයො

උද්දිසිත්වා උද්දිට්ඨපදානුක්කදමනනිද්දද ං ආරභන්දතො ‘‘ගරුො නවා’’ති
දුතියං පදං උද්ධරීතිආදිනා යථාදයොගං වත්තබ්බං. තත්ථ සික්ඛාපදං
අතික්කමිත්වා ආපත්තිං ආපන්නා පුග්ගලා තාය පරාජයන්තීති පරාජියා.

දතදයව පාරාජිො උප ග්ග ්  වුද්ධිංකත්වා ය-කාර ් ක-කාරකරදණන.
දතපනගණනපරිච්දඡදවද නචත්තාදරොතිඅත්දථො. 

1. පාරාජිෙනිද්කද වණ්ණනා 

1-2. රදානි දත ද ්ද තුං ‘‘මග්ගත්තකය’’තිආදි ආරද්ධං. එවමුපරිපි

යථාදයොගං දයොදජතබ්බං. තත්ථ මග්ගත්තකයති එත්ථ මග්ගා ච නාම තිං 
මග්ගා. මනු ් ාමනු ් තිරච්ඡානගතවද න හි ති ්ද ො රත්ථිදයො. තත්ථ
තිරච්ඡානගතායඅයංපරිච්දඡදදො– 

‘‘අපදානංඅහීමච්ඡා, ද්විපදානඤ්චකුක්කුටී; 
චතුප්පදානංමජ්ජාරී, වත්ථුපාරාජික ්සිමා’’ති.(පාරා. අට්ඨ.1.55); 

තා ංවච්චප ් ාවමුඛමග්ගවද නතදයොතදයොකත්වානවමග්ගා, තථා 
උභදතොබයඤ්ජනකානං, පුරි ානංපනවච්චමුඛමග්ගවද නද්දවද්දවකත්වා
ඡ, තථා පණ්ඩකානන්ති තිං . දත ං තදය. කීදිද ති ආහ 

‘‘ න්ථත න්ථකත’’ති.  න්ථදත අ න්ථදතති පදච්දඡදදො. න  න්ථතං 

අ න්ථතං. ත ්මිං අ න්ථකත. න-කාදරො එත්ථ ‘‘අබ්රාහ්මදණො’’තිආදීසු විය
පයිරුදාද , තං කිරියායුත්ත ්  තාදි  ්  අඤ්ඤ ්  වත්ථුදනො විධාදනන
 න්ථත ්  වත්ථුදනො පයිරුදා නං පරිච්චජනං පයිරුදාද ොති. න 
ප ජ්ජප්පටිද දධ,  න්ථතං ප ජ්ජ පත්වා ත ්  ‘‘බ්රාහ්මදණො න
භවි ් තී’’තිආදීසු විය න නිද දධොති. වා- ද්දදො පදනත්ථ
වචනයුත්තිබදලදනවලබ්භති, ත ් පලිදවදඨත්වා, අන්දතොවාපදවද ත්වා
වත්ථාදිනාදකනචිපටිච්ඡන්දනවාඅප්පටිච්ඡන්දනවාති අත්දථො.තථාභූදත 

අල්කලොොක  පකතිවාදතන අ ම්ඵුට්දඨ තින්තප්පදදද . නිමිත්තන්ති

අඞ්ගජාතං.  න්තිආදිතබ්බිද  නං.  න්තිඅත්තනියං.  ං- ද්දදොහිඅත්තනි

අත්තනිදයචවත්තති.  න්ථතං අ න්ථතන්තියථාවුත්තනදයනපටිච්ඡන්නං

වාඅප්පටිච්ඡන්නංවා. උපාදිණ්ණන්තිඅනට්ඨකායප්ප ාදං.කිත්තකන්තිආහ 

‘‘කලමත්තම්පී’’ති. තිල ්  මත්තං  ාකල්ලං ය ්  තං කලමත්තං. ‘‘මත්තං
 ාකල්ලං නිච්ඡදය’’ති හිනිඝණ්ඩු. එත්ථාපි අවයදවන විග්ගදහො  මුදාදයො
 මා ත්දථො, තිලබීජප්පමාණම්පීති වුත්තංදහොති.කිංතං? නිමිත්තං, පදව නං
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වා. අපි- ද්දදො  ම්භාවදන, ‘‘තිලබීජමත්තම්පී’’ති  ම්භාවීයති, අධිදක කා 

නාම කථාති රදදමත්ථ  ම්භාවනං, එවංභූතං  ං අඞ්ගජාතං යථාවුත්දත 

මග්ගත්තදයතිලමත්තම්පිපදව න්දතොභික්ඛු චුකතො පරිභට්දඨො, පාරාජිදකො
නාමදහොති ා නදතොතිවිඤ්ඤායතිගම්මමානත්ථ ්  ද්ද ්  පදයොගංපති

කාමාචාරත්තා. කීදිද ොති ආහ ‘‘අනික්ඛිත්තසික්කඛො’’ති. නික්ඛිත්තසික්දඛො
පන අභික්ඛුකත්තා පරිච්චත්දතො. තත්ථ නික්ඛිත්තා ාහිතා පරිච්චත්තා
පච්චක්ඛාතාසික්ඛාඑදතනාති විග්ගදහො.යථාලක්ඛණංනනික්ඛිත්තසික්දඛො
අනික්ඛිත්තසික්දඛො. තත්ථ චිත්තදඛත්තකාලප්පදයොගපුග්ගලවිජානනවද න
සික්ඛාපච්චක්ඛානංඤත්වාතදභාදවන අපච්චක්ඛානංදවදිතබ්බං. 

තත්ථ උප ම්පන්නභාවදතො චවිතුකාමතාචිත්තං චිත්තං නාම. ‘‘බුද්ධං
පච්චක්ඛාමී’’තිආදීනි ‘‘ගිහීති මං ධාදරහි, උපා දකො, ආරාමිදකො, 
 ාමදණදරොතිමංධාදරහී’’ති ‘‘අලංදමබුද්දධනා’’තිආදීනිඡ දඛත්තපදානි 

කඛත්තං නාම. ‘‘පච්චක්ඛාමී’’තිආදිනා වුත්දතො වත්තමානකාදලොදයව 

ොකලො නාම. යාය කායචි භා ාය වද න වාචසිකප්පදයොදගොව පකයොකගො 

නාම. අනුම්මත්තාදිදකො පච්චක්ඛාදතො ච මනු ් ජාතිදකො ද ොව පුග්ගකලො 
නාම. පච්චක්ඛාතක ්  වචන මනන්තරදමව ‘‘අයං උක්කණ්ඨිදතො’’ති වා

‘‘ගිහිභාවංපත්ථයතී’’තිවාද ොතුදනොජානනං විජානනං නාමාතිදවදිතබ්බං. 

තත්ථ නට්ඨකායප්ප ාදං පන පිෙකං වා චම්මඛිලං වා දලොමං වා 
පදව න්ත ්  දුක්කටං. අක්ඛිනා කණ්ණච්ඡිද්දවත්ථිදකොද සු,  ත්ථකාදීහි
කතවදණ වා දමථුනරාදගන නිමිත්තං පදව න්ත ්  ථුල්ලච්චයං.
අවද   රීදරසු උපකච්ඡකාදීසු දුක්කටං. තිරච්ඡානගතානං
හත්ථිඅ ් දගොගද්රභාට්ඨමහිං ාදීනං නා ාය ථුල්ලච්චයං, වත්ථිදකොද 
ථුල්ලච්චයදමව. බ්දබ ම්පිතිරච්ඡානගතානංඅක්ඛිකණ්ණවදණසු දුක්කටං.
තථා අවද   රීදර කාය ං ග්ගරාදගන, දමථුනරාදගන වා 
ජීවමානකපුරි  ් වත්ථිදකො ංඅප්පදව න්දතොනිමිත්දතනනිමිත්තංඡුපති, 
දුක්කටං. බහිනික්ඛන්තදන්දතසුවායමන්ත ් පනථුල්ලච්චයන්තිඅයදමත්ථ
 විනිච්ඡදයො අත්ථවණ්ණනක්කදමො. 

රදානිපදව නංනාමනදකවලංඅත්තුපක්කදමදනව, පරූපක්කදමනාපි 

දහොති, තත්රාපි ාදියන්දතොව චුදතොදහොතීතිද ්ද තුං ‘‘අථවා’’තිආදිවුත්තං.

තත්ථ අථ වාති අයං නිපාදතො, නිපාත මුදාදයො වා පක්ඛන්තරාරම්දභ.

පදව නඤ්චඨිතඤ්චඋද්ධාදරො ච පවිට්ඨඤ්ච පකව න…කප.… පවිට්ඨානි, 
රතරීතරදයොගද්වන්දදො. රතරීතරදයොදගො නාම
අඤ්ඤමඤ්ඤත්දථොපාදානතාති පදව නාදීනි ඨිතාදිඅත්ථානිපි දහොන්තීති 

පවිට්ඨ- ද්දදොපි පදව නාදිඅත්දථො දහොති, තදතොදයදවත්ථ ත ්මා 
බහුවචන ම්භදවො. අඤ්ඤථා ද්වන්දද අවයවත්ථපධානත්තා එකත්ථවාචකාපි
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පවිට්ඨ- ද්දා කථං බහුවචනප්ප ඞ්දගො.  මාහාදර වා ද්වන්දදො. ඛකණොති 
කාලවිද ද ො. ද ො ච දයොගවන්තානං ඛණන්තරවිනිමුත්දතො නත්ථීති
පදව න…දප.…පවිට්ඨානිදයව ඛදණොති කම්මධාරදයො, අදභදද
දභදපරිකප්පනායවාපදව න…දප.… පවිට්ඨානංඛදණොති ඡට්ඨීතප්පුරිද ො.

ත ්  ාදදකො, ත ්මිං වා  ාදදකො පකව න…කප.…  ාදකෙො. ඛණ- ද්දදො
පදනත්ථ පච්දචකං දයොදජතබ්දබො ද්වන්ද මා ත්තා, පදව නකාලං 
ඨිතකාලං උද්ධාරකාලං පවිට්ඨකාලං, ත ්මිං වා  ාදියන්දතොති එවදමත්ථ
අත්දථො දට්ඨබ්දබො. එවං ද වනචිත්තපච්චුපට්ඨාදනන  ාදදකො භික්ඛු

චුදතොතිදයොදජතබ්බං.තත්ථ යථාවුත්තප්පදද  ් අන්දතොකරණං පකව නං 

නාම. යාව උද්ධරණාරම්භා නිවත්තං ඨිතං නාම. අට්ඨෙථායං (පාරා. අට්ඨ.
1.58) පනමාතුගාම ්  සුක්කවි ් ට්ඨිං පත්වා  බ්බථා වායමදතොාරමිත්වා
ඨිතකාලං  න්ධාය ‘‘සුක්කවි ් ට්ඨි මදය’’ති වුත්තං. යාව අග්ගා නීහරණං 

උද්ධාකරො නාම.යාවපදව නාරහට්ඨානාඅන්දතොකතං පවිට්ඨං නාම. 

පඨමං. 

3-4. රදානි දුතියං ද ්ද තුං ‘‘ආදිකයයයා’’තිආදිමාහ. තත්ථ අදින්නං 
දථයයචිත්දතන ආදිදයයය…දප.…  ඞ්දකතං වීතිනාමදය, පාරාජිදකො

භදවති  ම්බන්දධො. අදින්නන්ති මනු ්  ාමිදකහි කායවාචාහි න දින්නං. 

කථයයචිත්කතනාති දථදනොති දචොදරො, ත ්  භාදවො දථයයංන-කාර ්  ය-
කාරං කත්වා ද්විත්දතන. භවන්ති එත ්මා අභිධානබුද්ධීති භාදවො, 
 ද්දප්පවත්තිනිමිත්තං ජාතිුණණාදි. රධ පන අවහරණචිත්ත ඞ්ඛාතං දබ්බං

දථයයං. දථයයඤ්ච තං චිත්තඤ්චාති දථයයචිත්තං, දතන. ආදිකයයයාති

ආරාමාදිං අභියුඤ්ජිත්වා ගණ්දහයය. හකරයයාති හරන්දතො ගණ්දහයය. 

අවහකරයයාතිඋපනික්ඛිත්තංභණ්ඩං‘‘දදහිදමභණ්ඩ’’න්ති වුච්චමාදනො‘‘න

මයා ගහිත’’න්තිආදීනි වදන්දතො ගණ්දහයය. ඉරියාපථං කෙොකපයයාති
භණ්ඩහාරක ්  ගමනාදිරරියාපථං විච්ඡින්දිත්වා ගණ්දහයය. දකොපං කත්වා

ගණ්හාතීති හි එත ්මිං අත්දථ ‘‘දකොපී’’ති නාමධාතු. ඨානා චාකවයයාති

ඨපිතට්ඨානදතො චාදවයය.  ඞ්කෙතං වීකනාමකයති පරිකප්පිතට්ඨානං වා 
සුඞ්කඝාතංවාඅතික්කාදමයය. 

එත්ථ ච ආරාමාදිඅභියුඤ්ජදන,  ාමික ්  විමතුප්පාදනමරනික්දඛදප, 
භණ්ඩහාරක ්  සී භාරාම නඵන්දාපනඛන්දධොදරොපදන, උපනික්ඛිත්දත
‘‘දදහි දම භණ්ඩ’’න්ති දචොදියමාන ්  ‘‘නාහං ගණ්හාමී’’ති 
භණනවිමතුප්පාදනමරනික්දඛදප, ථලට්ඨ ් 
දථයයචිත්දතනාම නඵන්දාපනඨානාචාවදන චාති චතූසු පච්දචකං
යථාක්කමං දුක්කටථුල්ලච්චයපාරාජිකාදයො දවදිතබ්බා. ‘‘ හභණ්ඩහාරකං 
දන ් ාමී’’ති පඨමදුතියපාද ඞ්කාමදන, පරිකප්පිතසුඞ්කඝාතට්ඨානදතො
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පඨමදුතියපාදාතික්කාදම චාති ද්වීසු පච්දචකං කදමන 
ථුල්ලච්චයපාරාජිකාදයො දවදිතබ්බා. අයදමත්ථ
 විඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණකමි ් කත්තා නානාභණ්ඩවද න දයොජනා.
එකභණ්ඩවද න පන   ් ාමික ්  දා  ්  වා තිරච්ඡානගත ්  වා 
යථාවුත්දතන අභිදයොගාදිනා නදයන ආදියනහරණාදිවද න දයොජනා
දට්ඨබ්බා. 

අපිච රමානි ඡ පදානි වණ්ණයන්දතන 
නානාභණ්ඩඑකභණ්ඩ ාහත්ථිකපුබ්බප්පදයොගදථයයාවහාර ඞ්ඛාදත
පඤ්චපඤ්චදක  දමොධාදනත්වා පඤ්චවී ති අවහාරා ද ්ද තබ්බා
ඡප්පදන්දතොගධත්තා බ්දබ ම්පි අවහාරානං.දතපනඅවහාරාදයනදකනචි
අභිදයොගාදිආකාරනානත්තමත්දතනභින්නාතිතංවද න පඤ්චපඤ්චකංනාම
ජාතං. එවං  ංවණ්ණිතඤ්හි රදං අදින්නාදානපාරාජිකං සුවණ්ණිතං නාම 
දහොතීති දට්ඨබ්බං. තත්ථ පුරිමානි ද්දව පඤ්චකානි ‘‘ආදිදයයයා’’තිආදීනං 
පඤ්චන්නංපදානංවද නලබ්භන්ති.යංපදනතං‘‘ ඞ්දකතංවීතිනාමදය’’ති
ඡට්ඨංපදං, තංතතියපඤ්චදමසුපඤ්චදකසුනි ් ග්ගියපරිකප්පාවහාරවද න
දයොදජතබ්බං. 

තත්ථ  ාහත්ථික- ද්දදන උපචාරදතො තං හචරිතපඤ්චකං ගදහත්වා 
‘‘ ාහත්ථිකඤ්ච තං පඤ්චකඤ්චා’’ති වා ‘‘ ාහත්ථිකාදි පඤ්චක’’න්ති 

මජ්දඣපදදලොපවද න වා  ාහත්ථිෙපඤ්චෙං. එවමුපරිපි. තං පන 
 ාහත්ථිදකොආණත්තිදකොනි ් ග්ගිදයොඅත්ථ ාධදකොමරනික්දඛදපොචාති.

තත්ථ දකො හත්දථො හත්දථො,  හත්දථනනිබ්බත්දතො  ාහත්ථිකෙො. එවං 

ආණත්කකෙො. සුඞ්කඝාතපරිකප්පිදතොකා ානං අන්දතො ඨත්වා බහි 

නි ් ජ්ජනං නි ් ග්දගො, ද ො එව නි ් ග්ගිකයො. කාලං අනියදමත්වා
ආණත්ත ්  භණ්ඩග්ගහණදතො චපර ්  දතලකුම්භියා පාදග්ඝනකං දතලං
අව ් ං පිවනකානං උපාහනාදීනං නික්ඛිත්තානං දතලපාතනදතො ච

පුදරතරදමව පාරාජික ඞ්ඛාතං අත්ථං  ාදධතීති අත්ථ ාධකෙො. ද ො පන
ආණාපනප්පදයොදගො, උපාහනාදීනංනික්දඛපප්පදයොදගොච. ආරාමාභිදයොදග
ච උපනික්ඛිත්තභණ්දඩ ච තාවකාලිකභණ්ඩදදයයානමදාදන ච මර ්  

නික්දඛදපො ධුරනික්කඛකපො. 

පුබ්බප්පදයොගපඤ්චකං නාම පුබ්බප්පදයොදගො  හප්පදයොදගො
 ංවිධාවහාදරො  ඞ්දකතකම්මං නිමිත්තකම්මන්ති. තත්ථ ආණාපනං

භණ්ඩග්ගහණදතො පුබ්බත්තා පුබ්බප්පකයොකගො නාම.

ඨානාචාවනඛිල ඞ්කාමනප්පදයොදගන  හ වත්තමාදනො  හප්පකයොකගො. 
 ංවිධාය ම්මන්තයිත්වාගදතසුඑදකනාපිභණ්දඩ ඨානාචාවිදත බ්දබ ං

අවහාදරො  ංවිධාවහාකරො.  ඞ්කෙතෙම්මන්ති
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පුබ්බණ්හාදිකාලපරිච්දඡදවද න  ඤ්ජානනකරණං. නිමිත්තෙම්මං නාම
 ඤ්ඤුප්පාදනත්ථංඅක්ඛිනිඛණනාදිකරණං. 

දථයයාවහාරපඤ්චකංපන යදමවද ්ද තුං ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ.නනුච
ඡප්පදන්දතොගධත්තා ‘‘ බ්දබ ම්පි අවහාරාන’’න්ති වුත්තං, එවං  ති ‘‘අථ
වා’’ති පක්ඛන්තරවද න විසුං විය රදං පඤ්චකං ක ්මා වුත්තන්ති? නනු
අදවොචුම්හා ‘‘දයනදකනචිඅභිදයොගාදිආකාරනානත්තමත්දතනභින්නා’’ති, 
එතාදි  ්  දභද ්   ම්භවදතො පක්ඛන්තරවද නාපි යුජ්ජතීති එවං වුත්තං.
රම ්  පඤ්චක ්  විසුං උද්ධරිත්වා වචනං පන පසිද්ධිවද නාති දට්ඨබ්බං, 
කු - ද්දදන කු  ඞ්කාමනමධිප්දපතං අදභදදොපචාදරන. දථයයඤ්ච

බලඤ්චකුද ොචඡන්නඤ්චපරිකප්දපො ච කථයයා…කප.… පරිෙප්පං, දීදඝො
 න්ධිවද න. දතන අවහාරදකො පාරාජිදකො භදවති  ම්බන්දධො. දයො පන
පටිච්ඡන්දනන අවහාරදකො, ද ො අත්ථදතො පටිච්ඡන්න ්  අවහාරදකො
දහොතීතිද්වන්ද මා න්දතොගධත්දතපිච ්  විදරොධාභාදවොභාව ාධදනොචායං
ඡන්න- ද්දදො දට්ඨබ්දබො. තත්ථ  න්ධිච්දඡදනාදීනි කත්වා වා
තුලාකූටමානකූටකහාපණකූටාදීහි වඤ්දචත්වා වා ගණ්හන්දතො 

කථයයාවහාරකෙො. බලක්කාදරන පර න්තකං ගණ්හන්දතො බලාවහාරකෙො. 

කු ං ඞ්කාදමත්වාගණ්හන්දතො කු ාවහාරකෙො. තිණපණ්ණාදීහියංකිඤ්චි
පටිච්ඡාදදත්වා පච්ඡා ක ්  පටිච්ඡන්න ්  අවහාරදකො 

පටිච්ඡන්නාවහාරකෙො.  ාටකාදිභණ්ඩවද න, ගබ්භද්වාරාදිාකා වද න වා

පරිකප්දපත්වා ගණ්හන්දතො පරිෙප්පාවහාරකෙො. එත්ථ පන
පරිකප්පිතභණ්ඩග්ගහදණ පරිකප්පිතපරිච්දඡදාතික්කදම ච පාරාජිකං
දවදිතබ්බං. 

රදානි පදනත්ථ විනිච්ඡයං ද ්ද තුං ‘‘භණ්ඩොලග්ඝකදක හී’’තිආදි
වුත්තං.එත්ථඅදින්නාදාදන භණ්ඩඤ්චකාදලොචඅග්දඝොචදදද ොචදතහිච
පරිදභොදගන ච විනිච්ඡදයො කාතබ්දබොති අත්දථො. තත්ථ අවහටභණ්ඩ ් 
  ් ාමික ් ාමිකභාවං   ් ාමිදකපි  ාමිකානං  ාලයනිරාලයභාවඤ්ච
උපපරික්ඛිත්වා  ාලයකාදල දච අවහටං, භණ්ඩං අග්ඝාදපත්වා කාතබ්දබො

විනිච්ඡදයො භණ්කඩන විනිච්ඡකයො. නිරාලයකාදල දච අවහටං, පාරාජිකං
නත්ථි,  ාමිදකසු පුන ආහරාදපන්දතසු දාතබ්බං. තදදව හි භණ්ඩං කදාචි
මහග්ඝං, කදාචිඅප්පග්ඝං, ත ්මා ය ්මිංකාදලභණ්ඩං අවහටං, ත ්මිංදයව

කාදලදයොත ් අග්දඝො, දතනකාතබ්දබො විනිච්ඡදයො ොකලනවිනිච්ඡකයො. 
නවභණ්ඩ ්  දයො අග්දඝො, ද ො පච්ඡා පරිහායති, ත ්මා  බ්බදා

පකතිඅග්ඝවද න අකත්වා කාතබ්දබො විනිච්ඡදයො අග්කඝන විනිච්ඡකයො. 
භණ්ඩුට්ඨානදදද  භණ්ඩං අප්පග්ඝං දහොති, අඤ්ඤත්ථ මහග්ඝං, ත ්මා
ය ්මිං දදද  භණ්ඩං අවහටං, ත ්මිංදයව දදද  අග්දඝන කාතබ්දබො

විනිච්ඡදයො කදක න විනිච්ඡකයො. පරිදභොදගන  ාටකාදිදනො භණ්ඩ ් 
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අග්දඝො පරිහායති, ත ්මා ත ්  පරිදභොගවද න පරිහීනාපරිහීනභාවං

උපපරික්ඛිත්වාකාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො පරිකභොකගන විනිච්ඡකයො. 

දුතියං. 

5-7. රදානි තතියං ද ්ද තුං ‘‘මනු ් විග්ගහ’’න්තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ 

මනු ් විග්ගහං කලලදතො පට්ඨාය ජීවමානකමනු ් ජාතිකානං  රීරං. චිච්ච 
පාදණොති ඤ්ඤාය ද්ධිංදයව ‘‘වධාමින’’න්ති වධකදචතනායදචදතත්වා

පකප්දපත්වා. ජීවිතා වා විකයොජකයති දයො භික්ඛු ජාතිඋණ්ණංසුනා
 මුද්ධටදතලබින්දුමත්තංකලලරූපකාදලතාපනාදීහිවාතදතො වා උද්ධමපි
තදනුරූදපන උපක්කදමන රූපජීවිතින්ද්රිදයොපක්කදම  ති
තදායත්තවුත්තිදනො අරූපජීවිත ් ාපි දවොදරොපන ම්භවදතො උභයජීවිතා

දවොදරොදපයය. වා- ද්දදොවිකප්දප. මරණකචතකනොතිමරදණ දචතනාය ් 

ද ොමරණාධිප්පාදයො.  ත්ථහාරෙන්තිජීවිතං හරතීතිහාරකං,  ත්ථඤ්චතං

හාරකඤ්චාති  ත්ථහාරකං, තං. අ ්  මනු ් විග්ගහ ් . උපනික්ඛිකපති 

 මීදප නික්ඛිදපයය වා. එදතන ථාවරප්පදයොගං ද ්ද ති. ගාකහයය 

මරණූපායන්ති‘‘ ත්ථංවාආහර, වි ංවාඛාදා’’තිආදිනානදයනමරණත්ථාය

උපායං ගාහාදපයය වා. එදතන ආණත්තිප්පදයොදගො ද ්සිදතො. වකදයය

මරකණ ුණන්ති කායවාචාදූතදලඛාහි ‘‘දයො එවං මරති, ද ො ධනං වා
ලභතී’’තිආදිනා නදයන මරදණ ුණණං පකාද යය වා. උභයත්ථ
අධිකාරවද න වා- ද්දදො ආහරිතබ්දබො. ද ො භික්ඛු චුදතොති  ම්බන්දධො, 
 ා නදතොතිවිඤ්ඤායති. 

රදානි පන ්  ඡබ්බිදධ පදයොදගද ්ද තුං ‘‘පකයොගා’’තිආදිමාහ. තත්ථ
 ාහත්ථි…දප.… රද්ධිවිජ්ජාමයා පදයොගාතිරදම ඡපදයොගාති ම්බන්දධො. 

ක-කාරදලොදපන පදනත්ථ ‘‘ ාහත්ථී’’ති වුත්තං. අථ වා අදනකත්දථ
අදනකතද්ධිත ම්භදවන  හත්ථ ් ායං පදයොදගො  ාහත්ථීති පදසිද්ධි 
දවදිතබ්බා.  ාහත්ථි ච නි ් ග්දගො ච ආණත්ති ච ථාවදරො චාති ද්වන්දදො.

රද්ධිච විජ්ජාච, තා මිදමති ඉද්ධිවිජ්ජාමයා, රද්ධිමදයො විජ්ජාමදයොතිවුත්තං

දහොති. පකයොගාති රදම ඡප්පදයොගා නාම දහොන්තීති අත්දථො. තත්ථ  යං

මාදරන්ත ්  කාදයන වා කායප්පටිබද්දධන වා පහරණං  ාහත්ථිකෙො 
පදයොදගො. දූදරඨිතංමාදරතුකාම ් කායාදීහි උසු ත්තිආදීනංනි ් ජ්ජනං 

නි ් ග්කගො. ‘‘අසුකං නාම මාදරහී’’තිආදිනා ආණාදපන්ත ්  ආණාපනං 

ආණත්ක, ාපාතඛණනං අප ්ද න ංවිධානං අසිආදීනං උපනික්ඛිපනාදි 

ථාවකරො. මාරණත්ථං කම්මවිපාකජාය රද්ධියා පදයොජනං ඉද්ධිමකයො. 
කම්මවිපාකජිද්ධි ච නාදම ා රාජාදීනං රාජිද්ධිආදදයො. තත්ථ පිතුරඤ්දඤො 
සීහළින්ද ්  දාඨාදකොටදනන චූෙසුමනකුටුම්බියමාරදණ රාජිද්ධි දට්ඨබ්බා, 

තදත්ථදමව අථබ්බණාදිවිජ්ජායපරිජප්පනං විජ්ජාමකයො පදයොදගො. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 

පටුන 186 

එවං ඡප්පදයොදග ද ්ද ත්වා දතසු ආණත්තිප්පදයොග ්  නියාමදක 

ද ්ද තුං ‘‘ොලා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යථාවුත්තං ආණත්තිං නියදමන්ති

 ඞ්දකතවි ඞ්දකතතාවද න පරිච්ඡින්දන්තීති ආණත්කනියාමො. දත පන
කාදලො ච වත්ථු ච ආවුධඤ්ච රරියාපදථො චාති චත්තාදරො, තථා
කිරියාවිද ද ො ාකාද ොති ගණනපරිච්දඡදවද න ඡ දහොන්තීති අත්දථො.

තත්ථ ොකලො පුබ්බණ්හාදි දයොබ්බනාදි ච. වත්ථු මාදරතබ්දබො  ත්දතො. 

ආවුධං අසිආදි. ඉරියාපකථො මාදරතබ්බ ්  ගමනාදි. කිරියාවික ක ො 

විජ්ඣනාදි. ඔොක ො ගාමාදි. දයො හි ‘‘අජ්ජ,  ්දව’’ති අනියදමත්වා
‘‘පුබ්බණ්දහ මාදරහී’’ති වුත්දතො යදා කදාචි පුබ්බණ්දහ මාදරති, නත්ථි
වි ඞ්දකදතො. දයො පන ‘‘පුබ්බණ්දහ’’ති වුත්දතො මජ්ඣන්හාදීසු මාදරති, 
වි ඞ්දකදතො දහොති, ආණාපක ්  අනාපත්ති. එවං කාල ් 
 ඞ්දකතවි ඞ්දකතතාවද න නියාමකතා දවදිතබ්බා. රමිනාව නදයන 
වත්ථුආදීසුපිවිනිච්ඡදයොදවදිතබ්දබොති. 

තතියං. 

8-9. රදානි චතුත්ථංද ්ද තුං ‘‘ඣානාදිකභද’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ අත්තනි
දනො න්තං අත්තුපනායිකඤ්ච පච්චුප්පන්නභව ්සිතඤ්ච
අඤ්ඤාපදද රහිතඤ්ච ඣානාදිදභදංදකොට්ඨා ංකත්වාවාඑදකකංකත්වා
වාකාදයනවාවාචායවාවිඤ්ඤත්තිපදථ දීදපන්දතොනාධිමානිදකොඤාදත

චුදතො භදවති  ම්බන්දධො. තත්ථ අත්තනි  ක න්තාදන කනො න්තං 
අනුප්පන්නත්තාදයව අවිජ්ජමානං, එත්ථ දනො න්දතොති අත්දථ තප්පුරිද ො. 

ඣානාදිකභදන්තිඣානංආදිය ් ‘‘විදමොක්ඛ මාධි මාපත්ති ඤාණද ් න
මග්ගභාවනා ඵල ච්ඡි කිරියාකිදල ප්පහානවිනීවරණතාචිත්ත ් 
සුඤ්ඤාගාදර අභිරතී’’ති (පාරා. 198) වුත්ත ් ද ොඣානාදි, ද ොවදභදදො
විද ද ොති  මාද ො. තං ඣානාදිදභදං උත්තරිමනු ් ධම්මං. 

අත්තුපනායිෙන්ති ‘‘අයං මයි අත්ථී’’තිආදරොචනවද න අත්තනි උපනීයති, 
‘‘අහං වා එත්ථ  න්දි ් ාමී’’ති අත්තා උපනීයති එත්ථ ධම්දමති වා

අත්තුපනායිදකො, ඣානාදිදභදදො, තං. පච්චුප්පන්නභව ්සිතන්ති
පච්චුප්පන්නභදවො නාම රදානි වත්තමාදනො අත්තභාදවො, තන්නි ්සිදතොති
 මාද ො, ද ොචඣානාදිදභදදොදයව, තං. 

අඤ්ඤාපකද රහිතන්ති ‘‘දයොදතවිහාදරවසි, ද ොභික්ඛුපඨමංඣානං
 මාපජ්ජී’’තිආදිනා(පාරා.220) නදයනඅඤ්ඤ ් අපදදද ො, දතන රහිදතො
චත්දතොති තප්පුරි  මාද ො, ද ො රහිදතො දතනාති වා බහුබ්බීහි, 

ඣානාදිදභදදොව, තං. කෙොට්ඨා ංෙත්වාවාති ‘‘පඨමංඣානං දුතියංඣානං
 මාපජ්ජිං, පඨමං ඣානං තතියං ඣානං  මාපජ්ජි’’න්තිආදිනා නදයන 

දකොට්ඨා ංකත්වාවා. එකෙෙංෙත්වාවාති‘‘පඨමංඣානං  මාපජ්ජිං, දුතියං
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ඣානං මාපජ්ජි’’න්තිආදිනානදයනඑදකකංකත්වා වා. එත්ථ ච එකන්ති
ඨිදත විච්ඡායං ද්විත්තං. එත්ථ පන කත්වාති කරණකිරියාය එදකකවද න 

භින්න ් ඣානාදිදනොඅත්ථ ්  ම්බන්ධනිච්ඡාවිච්ඡාතිදවදිතබ්බා. ටීොයං 
පන ‘‘දකොට්ඨා ං වාති එත්ථ ‘ඣානලාභී, විදමොක්ඛලාභී,  මාධිලාභී, 
 මාපත්තිලාභීම්හී’ති එවමාදිනා නදයන දකොට්ඨා දතො වාති අත්දථො’’ති ච 
‘‘එදකකං වාති ‘පඨම ්  ඣාන ්  ලාභී, දුතිය ්  ඣාන ්  ලාභීම්හී’ති
එවමාදිනා නදයන එදකකං වාති අත්දථො’’ති ච වුත්තං. ද ො පාළියං

අට්ඨකථායඤ්ච අවුත්තක්කදමොති දවදිතබ්දබො. ොකයන වාති

හත්ථමුද්දාදිවද න කාදයන වා. වාචාති එත්ථ ය-කාදරො ලුත්තනිද්දිට්දඨො

‘‘අලජ්ජිතා’’තිආදීසු විය. විඤ්ඤත්කපකථති කායවචීවිඤ්ඤත්තීනං

ගහණදයොදගය පදදද  ඨත්වාති අජ්ඣාහරිතබ්බං. දීකපන්කතොති ‘‘රමිනා ච 
රමිනා ච කාරදණන අයං ධම්දමො මයි අත්ථී’’ති පකාද න්දතො. 

නාධිමානිකෙොති අප්පත්දත පත්ත ඤ්ඤිතා ඞ්ඛාදතො අධිදකො මාදනො, ද ො 

නත්ථිඑත ් ාතිනාධිමානිදකො, භික්ඛු. ඤාකතතිවිඤ්ඤුනා මනු ් ජාතිදකන
සික්ඛාපච්චක්ඛාදනවුත්තනදයනවිඤ්ඤාදත ති චුදතො භදව ා නදතොති 
විඤ්ඤායති.අඤ්ඤාපදදද නදීපයදතොපනථුල්ලච්චයං.එත්ථච– 

දුක්කටං පඨම ්ද ව,  ාමන්තමිති වණ්ණිතං; 
ද  ානංපනතිණ්ණම්පි, ථුල්ලච්චයමුදීරිතන්ති. 

චතුත්ථං. 

10. රදානි චතුන්නම්පි දචදත ම ංවා තං අභබ්බතඤ්ච දීදපතුං 

‘‘පාරාජිකෙකත’’තිආදිආරද්ධං.එදතචත්තාදරො පාරාජිො පුග්ගලා යථාපුකර 
පුබ්දබ ගිහිකාදල, අනුප ම්පන්නකාදලචවියඅ ංවා ාති ම්බන්දධො.  හ
ව න්තිය ්මා  බ්දබපිලජ්ජිදනොඑදතසුකම්මාදීසුනඑදකොපිතදතොබහිද්ධා
 න්දි ් තීතිඑකකම්මං එකුද්දදද ො මසික්ඛතාතිරදමතදයො ංවා ානාම.
තත්ථ අපදලොකනාදිකං චතුබ්බිධම්පි  ඞ්ඝකම්මං සීමාපරිච්ඡින්දනහි

පකතත්දතහි භික්ඛූහි එකදතො කත්තබ්බතා එෙෙම්මං නාම. තථා

පඤ්චවිදධොපි පාතිදමොක්ඛුද්දදද ො එකදතො උද්දිසිතබ්බත්තා එකුද්කදක ො 
නාම. පඤ්ඤත්තං පන සික්ඛාපදං  බ්දබහිපි ලජ්ජීපුග්ගදලහි  මං

සික්ඛිතබ්බභාවදතො  මසික්ඛතා නාම. නත්ථි දත  ංවා ා එදත න්ති 

අ ංවා ා.‘‘අභබ්බා’’තිආදීසු භික්ඛුභාවායාතිතුමත්දථ ම්පදානවචනං, ත ්මා
යථාසී ච්ඡින්දනො ජීවිතුංඅභබ්දබො, එවංචත්තාදරොදමපුග්ගලාභික්ඛුභාවාය
භික්ඛූභවිතුංඅභබ්බාති අත්දථො. 

11. රදානි පරියායාණත්තීහි  ම්භවන්දත ද ්ද තුං ‘‘පරියාකයො 

චා’’තිආදිමාහ. පරියාදයො ච ආණත්ති ච තතිදය මනු ් විග්ගදහ ලබ්භතීති 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 
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 ම්බන්දධො. තත්ථ කායාදීහි යථාවුත්දතහි ‘‘දයො එවං මරති, ද ො ධනං වා
ලභතී’’ති එවමාදිවිඤ්ඤාපදකොබයඤ්ජනභූදතොකායවචීපදයොදගොපරියාදයො.
රමිනා රදං දීදපති – යථා අදින්නාදාදන ‘‘ආදිදයයයා’’ති (පාරා. 92) 
වුත්තත්තා පාරියායකථාය මුච්චති, න රධ එවං. ‘‘ ංවණ්දණයයා’’ති (පාරා.

172) පරියායකයායපි න මුච්චතීති. ‘‘දුකකය පනා’’තිආදීසු අත්දථො
පාකදටොදයව.එවමුපරිපි පාකටමුදපක්ඛි ් ාම. 

12. රදානි දමථුනධම්මාදීනං අඞ්ගානි ද ්ද තුං ‘‘ක කවතූ’’තිආදිමාහ. 

ක කවතුොමතාචිත්තන්ති දමථුනං ද දවතුං කාදමතීති ද දවතුකාදමො, 
ත ්  භාදවො නාම තණ්හා, තාය ද දවතුකාමතාය  ම්පයුත්තං චිත්තන්ති

තප්පුරිද ො. කමථුනධම්ම ් ාති මිථුනානං රත්ථිපුරි ානං රදන්ති දමථුනං, 
තදමව ධම්දමොති දමථුනධම්දමො. රධ පන උපචාරවද න පාරාජිකාපත්ති
දමථුනධම්දමො නාම. අථ වා දමථුදනන ජාදතො ධම්දමො පාරාජිකාපත්ති
දමථුනධම්දමො, ත ්  දමථුනධම්ම ්  දමථුනධම්මපාරාජිකාපත්තියා. 

අඞ්ගද්වයන්තිඅඞ්ගානං කාරණානංද්වයං. බුධාතිවිනයධරාවිඤ්ඤුදනො. 

13. මනු ්  න්තිමනු ් ානං ංමනු ්  ං, තදායත්තවත්ථුකාච.එදතන 

දපතතිරච්ඡානගතායත්තං නිවත්දතති. තථා ඤ්ඤීති තථා තාදි ා  ඤ්ඤා
තථා ඤ්ඤා,  ාඅ ් අත්ථීතිතථා ඤ්ඤී.පරායත්ත ඤ්ඤිතාචාතිඅත්දථො. 
භාවප්පධානා රදම නිද්දද ා, භාවපච්චයදලොදපො වා ‘‘බුද්දධ

රතන’’න්තිආදීසු (ඛු. පා. 6.3) විය. එවමුපරිපි ඊදිද සු. කථයයචිත්තන්ති 

දථනභාව ඞ්ඛාතං චිත්තඤ්ච. වත්ථුකනො ගරුතාති භණ්ඩ ්  
පාදඅතිදරකපාදාරහභාදවන ගරුතා ච. ඌනපඤ්චමා දක වා
අතිදරකමා දක වා ථුල්ලච්චයං. මා දක වා ඌනමා දක වා දුක්කටං. 

අවහාකරොති පඤ්චවී තියා අවහාරානං අඤ්ඤතදරන අවහරණඤ්චාති රදම

පඤ්ච අදින්නාදානකහතුකයො අදින්නාදානපාරාජිකාපත්තියාඅඞ්ගානි. 

14. පාකණොමානු ් කෙොතිමනු ් ජාති ම්බන්දධොපාදණොච, පාදණොති
හි දවොහාරදතො  ත්දතො, පරමත්ථදතො පන ජීවිතින්ද්රියං වුච්චති. 

පාණ ඤ්ඤිතාති පාදණොති  ඤ්ඤිතා ච, ඝාතනං ඝාදතො, ද ො එව දචතනා 

ඝාතකචතනා, ‘‘වධාමි න’’න්ති එවං පවත්තා  ා ච, තං මුට්ඨිදතො 

 ාහත්ථිකාදීනං ඡන්නමඤ්ඤතදරො පකයොකගො ච, කතන පදයොදගන

මරණඤ්චාති එකත යථාවුත්තා පඤ්ච වධකහතුකයො 
පාණඝාතාපජ්ජිතබ්බආපත්තියාඅඞ්ගානීති අත්දථො. 

15. අත්තනි අ න්තතාති උත්තරිමනු ් ධම්ම ්   න්තාදන

අවිජ්ජමානතා ච. පාපමිච්ඡතායාකරොචනාති යා  ා ‘‘රදධකච්දචො දු ්සීදලො
 මාදනො ‘සීලවාති මං ජදනො ජානාතූ’’තිආදිනා (විභ. 851) නදයන වුත්තා



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 
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පාපරච්ඡතාය  මන්නාගතා, තාය උත්තරිමනු ් ධම්ම ්  ආදරොචනා ච. 

ත ් ාති ය ්  ආදරොදචති, ත ් . මනු ් ජාකතාති මනු ් ානං ජාති ය ් , 

ත ්  භාදවො මනු ් ජාතිතා,  ා ච, නඤ්ඤාපකදක ොති න අඤ්ඤාපදදද ො 

අඤ්ඤාපදද ාභාදවො ච, තකදව ජානනන්ති තඞ්ඛණංදයව විජානනඤ්චාති

රමානි පඤ්ච එත්ථ අ න්තදීපකන අ ්මිං  න්තාදන

අවිජ්ජමානඋත්තරිමනු ් ධම්මප්පකා නනිමිත්දත පාරාජිදක අඞ්ගානි 
දහතුදයොතිඅත්දථො. 

16. එවං දත ම ංවා තාභබ්බතාදීනි ද ්ද ත්වා රදානි න දත
චත්තාදරොව, අථ දඛො  න්තඤ්දඤපීති දත  බ්දබපි  දමොධාදනත්වා

ද ්ද න්දතො ‘‘අ ාධාරණා’’තිආදිමාහ. තත්ථ අ ාධාරණාති පාරාජිකා ධම්මා
අධිප්දපතා.දතදනවදචත්ථපුල්ලිඞ්ගනිද්දදද ො.ත ්මා භික්ඛුනීනංභික්ඛූහි
අ ාධාරණාපාරාජිකාධම්මා චත්තාදරොචාතිඑවදමත්ථ අත්දථො දට්ඨබ්දබො.
උපචාරවද නතු උබ්භජාුගමණ්ඩලිකාදිකා පාරාජිකාපන්නා පරිග්ගය්හන්ති. 
තාසු යා අව ්සුතා අව ්සුත ්  මනු ් පුරි  ්  අක්ඛකානං අදධො
ජාුගමණ්ඩලානං කප්පරානඤ්ච උපරි කාය ං ග්ගං  ාදියති, අයං 

උබ්භජාණුමණ්ඩලිො. යාපනඅඤ්ඤි ් ාභික්ඛුනියාපාරාජිකං පටිච්ඡාදදති, 

 ා වජ්ජප්පටිච්ඡාදිො. යා උක්ඛිත්තකං භික්ඛුං ත ් ා දිට්ඨියා ගහණවද න

අනුවත්තති,  ා උක්ඛිත්තානුවත්කො. කාය ං ග්ගරාදගන තින්ත ් 
හත්ථග්ගහණං  ඞ්ඝාටිකණ්ණග්ගහණං කාය ං ග්ගත්ථාය පුරි  ් 
හත්ථපාද ඨානං ඨත්වා  ල්ලපනං  ඞ්දකතගමනං පුරි  ් ාගමන ාදියනං 
පටිච්ඡන්දනොකා වවි නං හත්ථපාද  ඨත්වා කාදයොප ංහරණන්ති රමානි

අට්ඨවත්ථූනිය ් ාඅව ්සුතාය,  ා අට්ඨවත්ථුො නාම. 

අභබ්බො එොද  චාති එත්ථ පණ්ඩදකො දථයය ංවා දකො
තිත්ථියපක්කන්තදකො තිරච්ඡානගදතො මාතුඝාතදකො පිතුඝාතදකො
අරහන්තඝාතදකො භික්ඛුනිදූ දකො  ඞ්ඝදභදදකො දලොහිතුප්පාදදකො

උභදතොබයඤ්ජනදකොති රදම අභබ්බා එකාද  ච. දතසු පණ්ඩකෙොති
ාපක්කමිකනපුං කපණ්ඩකා ච පණ්ඩකභාවපක්දඛ පක්ඛපණ්ඩදකො ච රධ
අධිප්දපතා. ආසිත්තඋසූයපණ්ඩකානං පන පබ්බජ්ජා ච උප ම්පදා ච න 
වාරිතා.දථයය ංවා දකොපනලිඞ්ගත්දථනකාදිවද නතිවිදධො.තත්ථ යං

පබ්බජිතත්තා ලිඞ්ගමත්තං දථදනතීති ලිඞ්ගත්කථනකෙො. 

භික්ඛුව ් ගණනාදිකං  ංවා ං දථදනතීති  ංවා ත්කථනකෙො. සික්ඛං
පච්චක්ඛාය එවං පටිපජ්ජන්දතපිඑද වනදයො. යථාවුත්තමුභයං දථදනතීති 

උභයත්කථනකෙො. ඨදපත්වාපනරමංතිවිධං– 

රාජදුබ්භික්ඛකන්තාර-දරොගදවරිභදයනවා; 
චීවරාහරණත්ථංවා, ලිඞ්ගංආදියතීධදයො. 
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 ංවා ංනාධිවාද ති, යාවද ොසුද්ධමානද ො; 
දථයය ංවා දකො නාම, තාව එ  න වුච්චතීති. (මහාව. අට්ඨ. 110; 
කඞ්ඛා.අට්ඨ.පඨමපාරාජිකවණ්ණනා); 

තිත්ථියපක්කන්තකාදදයො තු තංතංවචනත්ථානු ාදරන දවදිතබ්බා.
තිරච්ඡානගදතො පන ඨදපත්වා මනු ් ජාතිකං අවද ද ො  බ්දබො
දවදිතබ්දබො. රදම එකාද  පුග්ගලා භික්ඛුභාවාය අභබ්බත්තා 

පාරාජිකාපන්න දි තාය ‘‘පාරාජිකා’’ති වුච්චන්ති. විබ්භන්තා භික්ඛුනීති
ගිහිනිවා නනිවත්ථා භික්ඛුනී ච.  ා හි එත්තාවතා පාරාජිකා. මුදුකා පිට්ඨි
ය ් , ද ො ච. ද ො හි අනභිරතියා පීළිදතො යදා අත්තදනො අඞ්ගජාතං
අත්තදනොවච්චමුඛමග්දගසුපදවද ති, තදාපාරාජිදකො දහොති. 

17-18. ලම්බමානමඞ්ගජාතදමත ් ාති ලම්බී. ද ො යථාවුත්දතසු 

පදවසිදතො පාරාජිදකො. මුකඛන ගණ්හන්කතො අඞ්ගජාතං පර ්  චාති දයො
අනභිරතියා පීළිදතො පර ්  සුත්ත ්  වා මත ්  වා අඞ්ගජාතං මුදඛන
ගණ්හාති, ද ො පර ්  අඞ්ගජාතං මුදඛන ගණ්හන්දතො ච. 

තත්කථවාභිනිසීදන්කතොති දයො අනභිරතියා පීළිදතො තත්දථව පර ්  
අඞ්ගජාදතවච්චමග්දගනඅභිනිසීදති, ද ොචාතිඑදතද්වයංද්වය මාපත්තියා
අභාදවපි මග්දගමග්ගප්පදව නදහතුදමථුන ් අනුදලොමිකාචත්තාදරොච. 

ඉධාගතා චත්තාකරොති රධ ඛුද්දසික්ඛායං යථාවුත්තා දමථුනධම්මා

පාරාජිකාදදයො චත්තාදරො චාති  කමොධානා පිණ්ඩීකරණවද න චතුවී ති
පාරාජිකා භවන්තීති ද ද ො. එත්ථ ච ගාථාබන්ධවද න ර ් ං කත්වා 

‘‘පරාජිො’’ති වුත්තං.එත්ථාහ– මාතුඝාතකාදදයොතතියංපාරාජිකංආපන්නා, 
භික්ඛුනිදූ දකො, මුදුපිට්ඨිකාදදයොචත්තාදරොචපඨමපාරාජිකංආපන්නාඑවාති
කුදතො චතුවී තීති? වුච්චදත – මාතුඝාතකාදදයො හි චත්තාදරො රධ
අනුප ම්පන්නා එව අධිප්දපතා. මුදුපිට්ඨිකාදදයො චත්තාදරො කිඤ්චාපි
පඨමපාරාජිදකන  ඞ්ගහිතා, ය ්මා පන එදකන පරියාදයන දමථුනධම්මං 
අප්පටිද විදනොදහොන්ති, ත ්මාවිසුංවුත්තාති. 

පාරාජිකනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2.  ඞ්ඝාදික  නිද්කද වණ්ණනා 

19. වුට්ඨාන ්  ගරුකත්තා ගරුොති  ඞ්ඝාදිද  ා වුච්චන්ති. නවාති
දත ං ගණනපරිච්දඡදදො. නනු ‘‘නවා’’ති ක ්මා වුත්තං, ‘‘දතර ා’’ති
වත්තබ්බන්ති? නායං දදොද ො, චිදරනාපජ්ජිතබ්දබ චත්තාදරො යාවතතියදක
ඨදපත්වා වීතික්කමක්ඛදණදයව ආපජ්ජිතබ්බා පඨමාපත්තිකා වුච්චන්තීති.

රදානි දත ද ්ද තුං ‘‘කමොකචතුොමතා’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ සුක්ෙ ් ාති
ආ යධාතුනානත්තදතො නීලාදිවද න ද විදධ සුක්දක ය ්  ක ් චි
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සුක්ක ් . කමොකචතුොමතාතිදමොදචතුකාමතාය, ය-කාදරො ලුත්තනිද්දිට්දඨො.
රමිනා පන වචදනන දමොචන ් ාද මුච්චන ් ාද මුත්ත ් ාදදමථුන ් ාද
ඵ ්  ් ාද කණ්ඩුවන ් ාද ද ් න ් ාද නි ජ්ජන ් ාද වාච ් ාද
දගහසිතදපම වනභඞ්ගිය  ඞ්ඛාදතසු එකාද  ් ාදදසු එකංදයව
දමොචන ් ාදං ද ්ද ති. 

තත්ථ දමොචනාය අ ් ාදදො සුඛදවදනා කමොචන ් ාකදො. මුච්චදන

අත්තදනො ධම්මතාය මුච්චදන අ ් ාදදො මුච්චන ් ාකදො. එවං  බ්බත්ථ
 ත්තමීතප්පුරිද න අත්දථො දට්ඨබ්දබො. රදමහි පන නවහි පදදහි
 ම්පයුත්තඅ ් ාදසීද න රාදගො වුත්දතො. දගහනි ්සිදතසු මාතාදීසු දපමං

දගදහ සිතං දපමන්ති කගහසිතකපමං, රමිනා  රූදපදනව රාදගො වුත්දතො.

 න්ථවකරණත්ථාය රත්ථියා දපසිතපුප්ඵාදි වනභඞ්ගියං, රමිනා ච
වත්ථුවද න රාදගො වුත්දතො. දමථුන ් ාදදොපි රත්ථියා ගහණප්පදයොදගන
දවදිතබ්දබො.  බ්බත්දථව ච පන දචතනානිමිත්තුපක්කමදමොචදන  ති

වි ඞ්දකතාභාදවො දවදිතබ්දබො. උපක්ෙම්ම හත්ථාදිනා නිමිත්දත

උපක්කමිත්වා. අඤ්ඤත්ර සුපිනන්කතනාති සුපිදනොදයව සුපිනන්දතො
‘‘කම්මදමව කම්මන්දතො’’තිආදීසුවියඅන්ත- ද්ද ් තබ්භාවවුත්තිත්තා.තං

සුපිනන්තංවිනා විකමොචයං සුක්කංවිදමොදචන්දතො  මකණො දයොදකොචිභික්ඛු 

ගරුෙං ගරුකාපත්ති ඞ්ඛාතං  ඞ්ඝාදිද  ං ඵුක  ඵුද යය, ආපජ්දජයයාති
වුත්තං දහොති. එත්ථ ච 
අජ්ඣත්තරූපබහිද්ධාරූපඋභයරූපආකාද කටිකම්පන ඞ්ඛාදතසු චතූසු
උපාදයසු  ති රාගූපත්ථම්භාදීසු ච කාදලසු දයන දකනචි අඞ්ගජාදත
කම්මඤ්ඤතං පත්දත‘‘ආදරොගයත්ථායා’’තිආදීසුදයනදකනචිඅධිප්පාදයන
අධිප්පායවත්ථුභූතං යං කිඤ්චි සුක්කං දමොචන ් ාදදචතනාය එව නිමිත්දත
උපක්කම්ම දමොදචන්දතො  ඞ්ඝාදිද  ං ආපජ්ජතීති  බ්බථා අධිප්පාදයො
දට්ඨබ්දබො. 

පඨදමො. 

20. ොය ං ග්ගරාගවාති කාදය  ං ග්දගො, ත ්මිං රාදගො, ද ො අ ්  
අත්ථීති වන්තු, කාය ං ග්ගරාග මඞ්ගීති අත්දථො.  මදණො රත්ථි ඤ්ඤීති

 ම්බන්දධො. උපක්ෙම්මාතිකාදයනවායමිත්වා. මනු ්සිත්ථිං ම්ඵු න්කතොති
අන්තමද ොදලොදමනපිපරාම න්දතොගරුකං ඵුද තිදයොජනා.මනු ් භූතා

අමතාරත්ථී මනු ්සිත්ථී. තත්ථ‘‘කාය ං ග්ගරාගවා’’තිරමිනාමාතුදපමාදිං, 
රත්ථියා ගහිතදමොක්ඛාධිප්පායඤ්ච පටික්ඛිපති. රත්ථියා දවමතික ් , 
පණ්ඩකපුරි තිරච්ඡානගත ඤ්ඤි ්  ච ථුල්ලච්චයං. රත්ථියා පන කාදයන 
කායප්පටිබද්ධාම දන, කායප්පටිබද්දධන කායාම දන ච
යක්ඛීදපතීපණ්ඩකානං කාදයන කායාම දන ච පුරි තිරච්ඡානගතිත්ථීනං
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කාදයන කායාම දනපි දුක්කටං, තථායක්ඛීආදීනං කාදයන
කායප්පටිබද්ධාදීසුච.මතිත්ථියා පනථුල්ලච්චයං. රත්ථියාපනඵුසියමාදනො 
ද වනාධිප්පාදයොපි දචකාදයනනවායමති, අනාපත්ති. 

දුතිදයො. 

21. තථාතිරත්ථි ඤ්ඤී. සුණන්කන්ති විඤ්ඤත්තිපදථඨත්වා අත්තදනො

වචනංසුණන්තිඤ්ච. විඤ්ඤුඤ්චාතිදුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ල ල්ලක්ඛණ මත්ථඤ්ච 

මනු ්සිත්ථිං. මග්ගං වාති වච්චමග්ගප ් ාවමග්ගානං වද න මග්ගං වා

දමථුනං වා ආරබ්භාති  ම්බන්දධො. දුට්ඨුල්ලවාචාරාකගනාති දුට්ඨා ච  ා 
අ ද්ධම්මප්පටි ංයුත්තතායථූලාචලාමකජන ාධාරණතායාතිදුට්ඨුල්ලා. ාව
පුනවාචා දුට්ඨුල්ලවාචා.ත ් ංඅ ් ාද ම්පයුත්දතොරාදගොති මාද ො, දතන. 

ඔභාසිත්වාති වණ්ණාවණ්ණයාචනාදිවද න අ ද්ධම්මවචනං වත්වා. 
අසුණන්තියා පන දූදතන වා පණ්දණන වා ආදරොචිදත අනාපත්ති. තත්ථ
ද්වින්නං මග්ගානං වද න වණ්ණාවණ්දණහි, දමථුනයාචනාදීහි වා
‘‘සිඛරණීසි,  ම්භින්නාසි, උභදතොබයඤ්ජනකාසී’’ති රදමසු තීසු
අඤ්ඤතදරන අක්දකො වචදනන වා ාභා න්ත ්   ඞ්ඝාදිද ද ො, 
අධක්ඛකඋබ්භජාුගමණ්ඩලං ආදි ්  වණ්ණාදිභණදන ථුල්ලච්චයං, තථා 
යක්ඛීදපතීපණ්ඩකානං වච්චමග්ගප ් ාවමග්දග ආදි ්  වණ්ණාදිභණදන 
දමථුනයාචනාදීසුපි.දත ංපනඅධක්ඛකාදිදකදුක්කටං, තථාමනු ්සිත්ථීනං
උබ්භක්ඛදක අදධොජාුගමණ්ඩදලකායප්පටිබද්දධච. 

තතිදයො. 

22. අත්තොමුපට්ඨානන්ති දමථුනධම්ම ඞ්ඛාදතනකාදමන උපට්ඨානං 
කාමුපට්ඨානං. අත්තදනො අත්ථාය කාමුපට්ඨානං අත්තකාමුපට්ඨානං. අථ වා
කාමීයතීති කාමං, අත්තදනො කාමං අත්තකාමං,  යං දමථුනරාගවද න
පත්ථිතන්තිඅත්දථො.අත්තකාමඤ්ච තංඋපට්ඨානඤ්චාතිඅත්තකාමුපට්ඨානං.

ත ්  වණ්දණො ුණදණො, තං. වත්වාති ‘‘යදිදං කාමුපට්ඨානං නාම, එතදග්ගං
උපට්ඨානාන’’න්ති කාමුපට්ඨාදනවණ්ණං අන්තමද ොහත්ථමුද්දායපිරත්ථීති

 ඤ්ඤී පකාද ත්වාති අත්දථො. වාචාති වාචාය යකාරදලොපවද න. 

කමථුනයුත්කතනාති දමථුනයුත්තාය, ලිඞ්ගවිපල්ලා වද න තාය ‘‘අරහසි 
ත්වං මය්හං දමථුනං ධම්මං දාතු’’න්තිආදිකාය දමථුනධම්මප්පටි ංයුත්තාය
වාචාය දමථුනයාචදන දමථුනරාගිදනොති  ම්බන්දධො. දමථුදනරාදගො, ද ො

අ ් අත්ථීති කමථුනරාගී, ත ් . ගරුකහොතීතිගරුකාපත්ති දහොතීතිඅත්දථො. 

ම-කාදරො පද න්ධිකදරො. එත්ථ පන පණ්ඩදක පණ්ඩක ඤ්ඤිදනො
ථුල්ලච්චයං, ත ්මිංදයව රත්ථි ඤ්ඤිදනොදුක්කටං. 

චතුත්දථො. 
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23. රත්ථියා වා පුරි  ්  වා  න්දද ං පටිග්ගදහත්වාති  ම්බන්දධො. 

ඉත්ථියා වාති‘‘ද රත්ථිදයොමාතුරක්ඛිතාපිතුරක්ඛිතා’’තිආදිනා(පාරා.303) 
ච ‘‘ද  භරියාදයොධනක්කීතා ඡන්දවාසිනී’’තිආදිනා (පාරා. 303) චවුත්තාය
වී තිවිධාය රත්ථියාවාපුරි  ් වාතං ම්බන්ධවද නදත ංමාතාදීනංවා. 

 න්කද න්ති රත්ථියා වා පුරිද න වා උභින්නං මාතාදීහි වා ‘‘එහි, භන්දත, 
රත්ථන්නාමං රත්ථිං වා පුරි ං වා එවං භණාහී’’ති වුත්තං 

ජායම්පතිභාව න්නි ්සිතං  න්දද වචනං. පටිග්ගකහත්වාති ‘‘ ාධූ’’ති

කාදයන වා වාචාය වා  ම්පටිච්ඡිත්වා. වීමංසිත්වාතියත්ථ දපසිදතො, දත ං

අධිප්පායං උපපරික්ඛිත්වා වා උපපරික්ඛාදපත්වා වා. හරං පච්චාති රත්ථී වා
පුරිද ො වා ‘‘ ාධූ’’ති  ම්පටිච්ඡතු වා, මා වා, දයහි දපසිදතො, දත ං
පච්චාහරන්දතො වා හරාදපන්දතො වා, ජායම්පතිභාදවො දහොතු වා, මා වා, 
අකාරණදමතං. රමාය තිවඞ්ග ම්පත්තියා  ඞ්ඝාදිද ද ො ච, ද්වීහි අඞ්දගහි
පණ්ඩදකචඅඞ්ගත්තදයනාපිථුල්ලච්චයං, එදකන දුක්කටං.දකචිපන‘‘හරං
පච්ඡා’’තිවිපාඨංපරිකප්දපත්වා‘‘පච්ඡාහර’’න්ති දයොදජන්ති, තංනසුන්දරං 

පච්චාති උප ග්ගත්තා. පද ්  උපරි අත්දථ  ජ්දජන්දතො පකාද න්දතො

ගච්ඡතීති හි උප ග්කගො නාම, ත ්මා ‘‘පති ආ’’ති උප ග්ගානං
‘‘හර’’න්තිම ් පද ් උපරි භවිතබ්බන්ති. 

පඤ්චදමො. 

24.  ංයාචිතපරික්ඛාරන්ති ංඅත්තනායාචිදතොවාසිආදිදකොපරික්ඛාදරො 

ය ් ා, තං. අකදසිතවත්ථුෙන්ති උත්තිදුතියකම්දමන අදදසිතං වත්ථු

කුටිකරණප්පදදද ො ය ් ාති විග්ගදහො, තං. පමාණාකක්ෙන්තන්ති රදානි
මජ්ඣිම ්  පුරි  ්  ති ්ද ො විදත්ථිදයො සුගතවිදත්ථි නාම, තාය ‘‘දීඝද ො
ද්වාද විදත්ථිදයො සුගත ් විදත්ථියාතිරියං ත්තන්තරා’’ති(පාරා.348) එවං
වුත්තප්පමාණං එකදතොභාදගනාපි අතික්කන්තා පමාණාතික්කන්තාති තං
තිරියං චතුහත්ථ ඞ්ඛාතදහට්ඨිමප්පමාදණ  ති දීඝදතො වුත්තප්පමාණදතො
දක ග්ගමත්තම්පි වඩ්දඪතුංනවට්ටති.තදතොඌනදක, දීඝදතොචවඩ්ඪදත
අයං කුටි ඞ්ඛං න ගච්ඡතීති. ‘‘මය්හං වා ාගාරං එත’’න්ති එවං අත්තා

උද්දදද ො එති ් ාති අත්තුද්කද ා. කුටින්ති උල්ලිත්තාදිකං කුටිං කත්වාති 

 ම්බන්දධො. තත්ථ උල්ලිත්තා නාම අන්දතො උද්ධංමුඛං ලිත්තා. අවලිත්තා 

නාම බහි අදධොමුඛං ලිත්තා. උභයථා උල්ලිත්තාවලිත්තා. ෙත්වාති
අන්දතොභූතකාරිතත්ථවද න කාරාදපත්වාවා. 

තත්ථායංවත්ථුදද නක්කදමො– දතනකුටිකාරදකනභික්ඛුනා කුටිවත්ථුං
ද ොදධත්වා ඞ්ඝංඋප ඞ්කමිත්වාඑකං ංඋත්තරා ඞ්ගංකරිත්වා වුඩ්ඪානං
භික්ඛූනං පාදද වන්දිත්වා උක්කුටිකං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පණාදමත්වා 

පදභාජකන (පාරා.349) වුත්තනදයන ඞ්ඝංතික්ඛත්තුං යාචිත්වා බ්දබවා
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 ඞ්ඝපරියාපන්නා,  ඞ්දඝනවා ම්මතාද්දවතදයොභික්ඛූතත්ථ දනතබ්බා.
දතහි ච කිපිල්ලිකාදීහි ද ොෙ හි උපද්දදවහි විරහිතත්තා අනාරම්භං 
අනුපද්දවං ද්වීහි චතූහි වා බලිබද්දදහි යුත්දතන  කදටන එකචක්කං 
නිබ්දබොදකපතනට්ඨාදන එකං බහි කත්වා ආවිඤ්ඡිතුං  ක්කුදණයයතාය 
‘‘ පරික්කමන’’න්ති  ල්ලක්දඛත්වා  දචපි  ඞ්ඝප්පදහොනකා දහොන්ති, 
තත්දථව, දනො දච,  ඞ්ඝමජ්ඣං ගන්ත්වා දතන භික්ඛුනා යාචිදතහි 

පදභාජකන (පාරා. 50, 51) වුත්තාය ඤත්තිදුතියකම්මවාචාය වත්ථු
දදද තබ්බන්ති. අදදසිතවත්ථුකං පමාණාතික්කන්තං කුටිං කරි ් ාමීති
 බ්බප්පදයොදග දුක්කටං, රදානි ද්වීහි පිණ්දඩහි නිට්ඨානං ගමි ් තීති
පඨමපිණ්ඩදාදන ථුල්ලච්චයං, දුතියදාදනන දලදප  ඞ්ඝටිදත  දච
අදදසිතවත්ථුකා එව වා දහොති, පමාණාතික්කන්තා එව වා, එදකො
 ඞ්ඝාදිද ද ො,  ාරම්භඅපරික්කමනතාය ද්දව ච දුක්කටානීති  දච
උභයවිපන්නා, ද්දවච ඞ්ඝාදිද  ාද්දවචදුක්කටානීති බ්බං දඤයයං. 

ඡට්දඨො. 

25. මහල්ලෙන්ති   ් ාමිකභාදවන  ංයාචිතකුටිදතො මහන්තභාදවන, 
වත්ථුං දද ාදපත්වා පමාණාතික්කදමනාපි කාතබ්බභාදවන ච මහන්තතාය
මහත්තංලාතිආදදාතීති මහල්ලදකො.මහත්තලකරතිඨිදතත්ත ් දලොදපො

ල ් චද්විත්තං, තං.ව නංඅත්දථො පදයොජනං ව නත්කථො, තාය. එත්ථපන 
අදදසිතවත්ථුභාදව එදකො ඞ්ඝාදිද ද ො. ද  ං අනන්තර දි දමව. රධ ච
තත්ථච දලණුණහාතිණකුටිපණ්ණච්ඡදනදගදහසුඅඤ්ඤතරංකාදරන්ත ් ච
කුටිම්පි අඤ්ඤ ්  වා ත්ථාය වා ාගාරං වා ඨදපත්වා උදපො ථාගාරාදීසු
අඤ්ඤතරත්ථායකදරොන්ත ් ච අනාපත්ති. 

 ත්තදමො. 

26. අමූලදකන අන්තිදමන වත්ථුනාති  ම්බන්දධො. අමූලකෙනාති 
ද ් න ඞ්ඛාත ් ,  වන ඞ්ඛාත ් , දිට්ඨසුතමුතවද න
පවත්තපරි ඞ්කා ඞ්ඛාත ්  ච මූල ්  අභාදවන නත්ථි මූලදමත ් ාති
අමූලකං, දතන. තං පන ද ො ආපන්දනො වා දහොතු, දනො වා, එතං රධ
අප්පමාණං.තත්ථභික්ඛුඤ්චමාතුගාමඤ්චතථාරූදපඨාදනදි ්වා පරි ඞ්කති, 

අයං දිට්ඨපරි ඞ්ො. අන්ධකාදරවා පටිච්ඡන්දනවාභික්ඛු ් චමාතුගාම ් 
ච වචනං සුත්වා අඤ්ඤ ්  අත්ථිභාවං අජානන්දතො පරි ඞ්කති, අයං 

සුතපරි ඞ්ො. මත්තානං රත්ථීහි  ද්ධිං පච්චන්තවිහාදරසු පුප්ඵගන්ධසුරාදීහි 
අනුභවිත්වා ගතට්ඨානං දි ්වා ‘‘දකන නු දඛො රදං කත’’න්ති වීමං න්දතො
තත්ථදකනචි භික්ඛුනාගන්ධාදීහිපූජාකතාදහොති, දභ ජ්ජත්ථායඅරිට්ඨංවා
පීතං, ද ො ත ්  ගන්ධං ඝායිත්වා ‘‘අයං ද ො භවි ් තී’’තිපරි ඞ්කති. අයං 

මුතපරි ඞ්ො නාම. අන්කකමන චාති තදතො පරං වජ්ජාභාදවන අන්දත
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භවත්තා අන්තිදමදනව. වත්ථුනාති භික්ඛුදනො අනුරූදපසු එකූනවී තියා

පාරාජිදකසු ධම්දමසු අඤ්ඤතදරන පාරාජිදකන ධම්දමන. ච-කාදරො

පදනත්ථ අවධාරදණ, දතන  ඞ්ඝාදිද  ාදිං නිවත්දතති. අථ වා ච-කාදරො
අට්ඨානප්පයුත්දතො. 

දචොදදන්දතො වා දචොදාදපන්දතොවාචාති දයොදජතබ්දබො. චාකවතුන්ති
බ්රහ්මචරියා චාවනත්ථාය. එදතන එකං චාවනාධිප්පායං ගදහත්වා අවද ද 
අක්දකො ාධිප්පායවුට්ඨාපනාධිප්පායාදිදක  ත්තාධිප්පාදය පටික්ඛිපති. 

සුණමානන්ති රදං ‘‘දචොදදන්දතො’’තිආදීනං කම්මපදං, රමිනා පරම්මුඛා
දචොදනං පටික්ඛිපති. පරම්මුඛා පන  ත්තහි ආපත්තික්ඛන්දධහි වදන්ත ් 

දුක්කටං. කචොකදන්කතොති ‘‘වත්ථු න්ද ් නා ආපත්ති න්ද ් නා
 ංවා ප්පටික්දඛදපො  ාමීචිප්පටික්දඛදපො’’ති (පාරා. අට්ඨ. 2.385-386) 
 ඞ්දඛපදතො වුත්තානං චතුන්නං දචොදනානං වද න යං දචොදදන්දතො වා. 

කචොදාකපන්කතො වාතිපදරනදයන දකනචිදචොදාදපන්දතො වා. ත ්මා දයො
භික්ඛු ්  මීදපඨත්වා‘‘ත්වංදමථුනංධම්මං ද වි, අ ් මදණොසී’’තිආදිනා
වත්ථු න්ද ් නවද නවා‘‘ත්වංදමථුනධම්මාපත්තිං ආපන්දනොසී’’තිආදිනා
ආපත්ති න්ද ් නවද නවා ‘‘අ ් මදණොසි, නත්ථිතයා ද්ධිං උදපො දථො
වා පවාරණා වා  ඞ්ඝකම්මං වා, අ ් මදණොසී’’තිආදිනා 
 ංවා ප්පටික්දඛපවද නවාඅභිවාදනාදි ංවාද පටික්ඛිත්දතඅ ් මදණොති
ක ්මාති පුට්ඨ ්  ‘‘අ ් මදණොසී’’තිආදිවචදනහි  ාමීචිප්පටික්දඛපවද න
වා අන්තමද ො හත්ථමුද්දාය එව වාපි එතමත්ථං දීපයදතො ‘‘කදරොතු දම
ආය ්මා ාකා ං, අහං තං වත්තුකාදමො’’ති එවං ාකාද  අකාරිදත වාචාය
 ඞ්ඝාදිද ද ො දචව දුක්කටඤ්ච, ාකා ං කාදරත්වා දචොදදන්ත ්  පන
 ඞ්ඝාදිද ද ොවදට්ඨබ්දබො. 

අට්ඨදමො. 

27. අඤ්ඤ ් ාති ඛත්තියාදිජාතික ්  පර ් . කිරියන්ති

දමථුනවීතික්කම ඞ්ඛාතං කිරියං. කතනාති අඤ්ඤ ්  වීතික්කම ඞ්ඛාත ්  

දමථුනවීතික්කම න්ද ් දනනකරණභූදතන. කලක නාතිය ්  ජාතිආදදයො
තදතො අඤ්ඤම්පි වත්ථුං ලි ් ති උද්දිට්දඨ විත්ථාරං සිලි ් ති 
දවොහාරමත්දතදනවාති ජාතිආදදයොව ‘‘දල ා’’ති වුච්චන්ති, දතන

ජාතිදල නාමදල ාදිනා දලද න. අඤ්ඤන්තිදයොවීතික්කමන්දතොදිට්දඨො, 
තදතොඅපරම්පි භික්ඛුංචාදවතුංඅන්තිදමනවත්ථුනාදචොදයන්ති ම්බන්දධො.
කථං? දකොචි ඛත්තියජාතිදයො වීතික්කමන්දතො දිට්දඨො, තදතො අඤ්ඤං
අත්තදනො දවරිං ඛත්තියජාතිකං භික්ඛුං ප ්සිත්වා තං ඛත්තියං ජාතිදල ං
ගදහත්වා‘‘ඛත්තිදයොමයාදිට්දඨො වීතික්කමන්දතො, ත්වංඛත්තිදයොපාරාජිකං
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ධම්මං ආපන්දනොසී’’ති දචොදදති දචොදාදපති වා. එවං නාමදල ාදදයොපි
දවදිතබ්බා.ද  ාවිනිච්ඡයකථාඅට්ඨදමවුත්ත දි ාදයව. 

නවදමො. 

28. එත්තාවතා ‘‘ගරුකානවා’’තිඋද්දිට්දඨවිත්ථාරදතොද ්ද ත්වාරදානි

දතසු ආපන්දනසු පටිපජ්ජිතබ්බාකාරං ද ්ද තුං ‘‘ඡාකදක 

ජානමාපන්න’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ දයො භික්ඛු අත්තනා ආපන්නං 

 ඞ්ඝාදිද  ාපත්තිං ආපත්තිවද න වා වත්ථුවද න වා ජානං ජානන්දතො 

යාවතා යත්තකානි අහානි ඡාකදක පටිච්ඡාදදති, තාවතා තත්තකානි අහානි
ත ්  පරිවාද ො දහොතීති එවං පද න්ධිවද න අත්දථො දවදිතබ්දබො. තත්ථ
පටිච්ඡන්නපරිවාද ො සුද්ධන්තපරිවාද ො  දමොධානපරිවාද ොති තිවිදධො
පරිවාද ො. දත ං පන අති ඞ්දඛපනදයන මුඛමත්දතපි ද ්සිදත 
විත්ථාරවිනිච්ඡයපදවද ොපාය ම්භදවොසියාතිමුඛමත්තංද ් යි ් ාම. 

තත්ථ පටිච්ඡන්නපරිවාක ො නාමයථාපටිච්ඡන්නායආපත්තියාදාතබ්දබො, 
ත ්මා පටිච්ඡන්නදිවද  ච ආපත්තිදයො ච  ල්ලක්දඛත්වා  දච
එකාහප්පටිච්ඡන්නා දහොති, ‘‘අහං, භන්දත,  ම්බහුලා ආපත්තිදයො ආපජ්ජිං

එකාහප්පටිච්ඡන්නාදයො’’තිආදිනා ඛන්ධකෙ (චූෙව. 98-99) ආගතනදයන
යාචාදපත්වා ‘‘සුණාතු දම භන්දත  ඞ්දඝො, අයං රත්ථන්නාදමො භික්ඛු

 ම්බහුලා ආපත්තිදයො ආපජ්ජි එකාහප්පටිච්ඡන්නාදයො’’තිආදිනා ඛන්ධකෙ 
ආගතනදයදනව කම්මවාචං වත්වා පරිවාද ො දාතබ්දබො. එකං ආපජ්ජිත්වා
‘‘ ම්බහුලා’’ති විනයකම්මං කදරොන්ත ් ාපි වුට්ඨාතීති ‘‘ ම්බහුලා’’ති
වුත්තං. නානාවත්ථුකාසුපි එද ව නදයො. අථ ද්වීහාදිප්පටිච්ඡන්නා දහොන්ති, 
පක්ඛඅතිදරකපක්ඛමා අතිදරකමා  ංවච්ඡරඅතිදරක ංවච්ඡරප්පටිච්ඡන්නා
වා, ‘‘ද්වීහප්පටිච්ඡන්නාදයොවා’’තිආදිනාවත්වාදයොදයොආපන්දනොදහොති, 
ත ් ත ්  නාමඤ්චගදහත්වාදයොජනාකාතබ්බා. 

කම්මවාචාපරිදයො ාදනච දචඅප්පභික්ඛුදකොආවාද ොදහොති,  ක්කා 
රත්තිච්දඡදංඅනාපජ්ජන්දතනවසිතුං, තත්දථව ‘‘පරිවා ං මාදියාමි, වත්තං 
 මාදියාමී’ති වත්තං  මාදාය තත්දථව  ඞ්ඝ ්  ‘‘අහං, භන්දත,  ම්බහුලා 
 ඞ්ඝාදිද  ා ආපත්තිදයො ආපජ්ජිං එකාහප්පටිච්ඡන්නාදයො’’තිආදිනා
ආදරොදචත්වා පුන ආගතාගතානං භික්ඛූනං ආදරොදචන්දතන පකතත්දතන
භික්ඛුනා ද්ධිං එකච්ඡන්දන හවාද ො, දතනචවිනාවාද ො, ආගන්තුකාදීනං
උපචාරගතානං අනාදරොචනාති එදතසු එදකනාපි රත්තිච්දඡදඤ්ච
වත්තදභදඤ්චඅකත්වාපරිවත්ථබ්බං. 

 දච න  ක්කා දහොති පරිවා ං ද ොදධතුං, නික්ඛිත්තවත්දතන 
වසිතුකාදමො දහොති, තත්දථව  ඞ්ඝමජ්දඣ වා එක ්  පුග්ගල ්  වා
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 න්තිදක ‘‘පරිවා ං නික්ඛිපාමි, වත්තං නික්ඛිපාමී’’ති පරිවාද ො
නික්ඛිපිතබ්දබො. නික්ඛිත්තකාලදතො පට්ඨාය පකතත්තට්ඨාදන තිට්ඨති.
අථාදනන පච්චූ  මදය එදකන භික්ඛුනා  ද්ධිං පරික්ඛිත්ත ්  විහාර ් 
පරික්දඛපදතො, අපරික්ඛිත්ත ් පරික්දඛපාරහට්ඨානදතො ද්දවදලඩ්ඩුපාදත
අතික්කමිත්වා මහාමග්ගදතො ාක්කම්ම පටිච්ඡන්නට්ඨාදන නිසීදිත්වා
අන්දතොඅරුදණදයව වත්තං  මාදියිත්වා ආදරොදචතබ්බං.  දච බහි
ඨිතානම්පි  ද්දං සුණාති, ප ් ති වා, දූරං ගන්ත්වාපි ආදරොදචතබ්බං, 
අනාදරොදචන්දත රත්තිච්දඡදදො දචව වත්තදභදදුක්කටඤ්ච.  දච
අජානන්ත ්ද වඋපචාරසීමංපවිසිත්වා ගච්ඡන්ති, රත්තිච්දඡදදොවදහොති, න
වත්තදභදදො. අරුදණඋට්ඨිදතත ්   න්තිදක වත්තං නික්ඛිපිත්වා විහාරං
ගන්තබ්බං. එවං යාව රත්තිදයො පූදරන්ති, තාව පරිවත්ථබ්බං. අයං තාව 

පටිච්ඡන්නපරිවාක ො. 

සුද්ධන්කතො දුවිදධො චූෙසුද්ධන්දතො මහාසුද්ධන්දතොති. තත්ථ දයො
‘‘උප ම්පදදතො පට්ඨාය යත්තකං නාම කාලං අහං සුද්දධො’’ති ජානාති, 
තත්තකං අපදනත්වා තදතො අවද ද  රත්තිපරිච්දඡදද එකදතො කත්වා

දාතබ්බපරිවාද ො චූෙසුද්ධන්කතො. දයො පන  බ්බද ො රත්තිපරියන්තං න

ජානාති න ් රති, තත්ථ ච දවමතිදකො, ත ්  දාතබ්දබො මහාසුද්ධන්කතො. 
ආපත්තිපරියන්තංජානාතුවා, මාවා, අකාරණදමතං. 

 කමොධානපරිවාක ො නාම තිවිදධොාධාන දමොධාදනොඅග්ඝ දමොධාදනො
මි ් ක දමොධාදනොති.තත්ථදයොනිට්ඨිතපරිවාද ොපිවා නිට්ඨිතමානත්දතොපි
වා අනික්ඛිත්තවත්දතො අඤ්ඤංආපත්තිංආපජ්ජිත්වා පුරිමාපත්තියා  මා වා
ඌනතරා වා රත්තිදයො පටිච්ඡාදදති, ත ්  මූලාය පටික ් දනන දත 
පරිවුත්ථදිවද  ච මානත්තචිණ්ණදිවද  ච ාමනිත්වා මක්දඛත්වා පුරිමාය
ආපත්තියා මූලදිව පරිච්දඡදද පච්ඡා ආපන්නං ආපත්තිං  දමොදහිත්වා පුන

ආදිදතො පට්ඨාය දාතබ්බපරිවාද ො ඔධාන කමොධාකනො නාම.  දච ක ් චි
එකාපත්ති එකාහප්පටිච්ඡන්නා, ද්වීහප්පටිච්ඡන්නා, එවං යාව
ද ාහප්පටිච්ඡන්නා, තා ං අග්දඝන දමොධායතා ංද ාහප්පටිච්ඡන්නවද න

අවද  ානං එකාහප්පටිච්ඡන්නාදීනම්පි දාතබ්බපරිවාද ො අග්ඝ කමොධාකනො 
නාම.දයොපනනානාවත්ථුකා ආපත්තිදයොඑකදතොකත්වාදාතබ්බපරිවාද ො 

මි ් ෙ කමොධාකනො නාම. දානවිධි පන  බ්බත්ථ ඛන්ධකෙ (චූෙව. 134 
ආදදයො)ආගතනදයදනව දවදිතබ්දබො. 

එවං පරිවුත්ථපරිවාද ො භික්ඛු මානත්තං භික්ඛූනං මානනභාවං ඡ

රත්කකයො අඛණ්ඩං කත්වා චකරයය කදරයය,  ම්පාදදයයාති වුත්තං දහොති.
තත්ථ  ඞ්දඝන ගදණන පුග්ගදලන කතං දතන භික්ඛුනා  ඞ්ඝමජ්දඣ
වත්තං  මාදාදපත්වා ‘‘අහං, භන්දත,  ම්බහුලා ආපත්තිදයො
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ආපජ්ජි’’න්තිආදිනා ඛන්ධකෙ වුත්තනදයන යාචාදපත්වා තත්දථව
වුත්තනදයන මානත්තදානාදදයොපි දවදිතබ්බා. රමිනාපි වත්තං
නික්ඛිපිතුකාදමන දච වත්තං නික්ඛිපිත්වා චතූහි පඤ්චහි  ද්ධිං පරිවාද  
වුත්තප්පකාරං පදද ං ගන්ත්වා පුරිමනදයදනව දහට්ඨා වුත්තං  හවා ාදිං
අන්තමද ො චතූහි ඌනත්තා ඌදන ගදණ චරණදදො ඤ්ච වජ්දජත්වා
පටිපජ්ජිතබ්බං. අප්පටිච්ඡන්නාපත්තික ් පනපරිවා ංඅදත්වාමානත්තදමව

දාතබ්බං.එවංචිණ්ණං කතංපරිනිට්ඨාපිතංමානත්තංදයන, තං භික්ඛුං.වී ති

 ඞ්දඝො ගදණො අ ් ාති වී තීගකණො දීඝං කත්වා, ද ො  ඞ්කඝො අබ්කභයය 
 ම්පටිච්දඡයය, අබ්භානකම්මවද න ා ාදරයයාති වුත්තං දහොති, 
අව්දහයයාති වා අත්දථො. එත්ථාපි මාදානආදරොචනයාචනානි, කම්මවාචා ච 

ඛන්ධකෙ වුත්තනදයනදවදිතබ්බා. 

29. එවං දතසු පටිපජ්ජිතබ්බාකාරං ද ්ද ත්වා රදානි ඡාදන ්  අඞ්ගානි 

ද ්ද තුං ‘‘ආපත්තී’’තිආදිමාහ. තත්ථ න උක්ඛිත්දතො අනුක්ඛිත්කතො, නත්ථි

අන්තරාදයොඅ ් ාති අනන්තරාකයො.  කත්දථත්තපච්චයවද නවා, පහුදනො
භාදවොපහුත්තං, තං අ ් ත්ථීති ද්ධාදිවද නවාපහුත්දතො.අනුක්ඛිත්දතොච
අනන්තරාදයොචපහුත්දතො චාතිද්වන්දදො, දත ංභාදවොඅනුක්ඛිත්තාදිුණදණො
අනුක්ඛිත්ත…දප.… පහුත්තතා. ආපත්තිචඅනුක්ඛිත්ත…දප.… පහුත්තතාච 

ආපත්ක…කප.… පහුත්තතාකයො. ම-කාදරො පද න්ධිදජො. තථා දතන
පකාදරන ආපත්තිආදීසු චතූසු ආපත්තාදිපකාදරන  ඤ්ඤී තථ ඤ්ඤී

ර ් වද න. ත ්  භාදවො තථ ඤ්ඤිතා, යථාවුත්තආපත්තාදි ඤ්ඤිතාති

වුත්තං දහොති. ච-කාදරො වුත්ත මුච්චයත්දථො. කමනං පත්ථනං කාදමො, 

ඡාදදතුංකාදමො ඡාකදතුොකමො. රතියථාවුත්තානව, අථ ඡාදනා චාතිඑවංද 

ච තානි අඞ්ගානි චාති, දතහි. අරුණුග්ගමම්හි අරුණ ඞ්ඛාත ් 

පඨමබාලසූරියරංසිදනොඋග්ගමදන ති ඡන්නා දහොති, ආපත්තීතිද ද ො. 

තත්ථායමධිප්පාදයො – දයො භික්ඛු 
රාජදචොරඅග්ගිඋදකමනු ් අමනු ් වාෙ රී පජීවිතබ්රහ්මචරියන්තරායානං 
ද න්නදමක ් ාපි නත්ථිතාය අනන්තරායිදකො  මාදනො
අනන්තරායික ඤ්ඤී හුත්වා භික්ඛුදනො  න්තිකං ගන්තුඤ්දචව
ආදරොදචතුඤ්ච  ක්කුදණයයතාය පහු  මාදනො පහු ඤ්ඤී හුත්වා
තිවිධඋක්දඛපනීයකම්මාකරදණන අනුක්ඛිත්දතො  මාදනො
අනුක්ඛිත්ත ඤ්ඤී හුත්වා ගරුකාපත්තීති  ඤ්ඤී ගරුකංදයව ආපත්තිං
ඡාදදතුකාදමො හුත්වා ඡාදදති, ත ් ායං ආපත්ති ච ඡන්නා දහොතීති.  දච 
පදනත්ථ අනාපත්ති ඤ්ඤී වා දහොති අඤ්ඤාපත්තික්ඛන්ධ ඤ්ඤී වා
දවමතිදකොවා, අච්ඡන්නාදහොන්ති.ආදරොදචන්දතනපන ‘‘මමඑකාපත්තිං
ආපන්නභාවං ජානාහී’’තිආදිනා නදයන ආදරොදචතබ්බං.  දච පන
වත්ථු භාගාපත්තික ් ආදරොදචති, තාවතප්පච්චයා දුක්කටංආපජ්ජති. 
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 ඞ්ඝාදිද  නිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. චීවරනිද්කද වණ්ණනා 

30. ‘‘දඛොමඤ්ච දකොද යයඤ්චා’’තිආදිනා නපුං කවිග්ගදහන ද්වන්දද

කදත කඛොම…කප.… භඞ්ගානි. තත්ථ කඛොමන්ති ගච්ඡජාති.උපචාරදතොපන
දඛොදමන දඛොමසුත්දතන වායිතන්ති තද්ධිදතන උපචාදරන වා දඛොමං 

දඛොමපටචීවරං, තථා අවද  ානි.  ාණං  ාණවාකසුත්දතහි වායිතං චීවරං. 

භඞ්ගං දඛොමසුත්තාදීනි  බ්බානි එකච්චානි වා දවොමි ්ද ත්වා වායිතචීවරං.

වාකමයදමවවාතිදකචි. ෙම්බලන්තිමනු ් දලොමංවාෙදලොමඤ්චඨදපත්වා

ද  දලොදමහිවායිතං. එතානීතිදඛොමාදීනියථාවුත්තානි. හඅනුදලොදමහීති 

 ානුකලොමානි. ජාතිදතොකප්පියානි ඡ චීවරානි භවන්ති. 

31. රදානි ‘‘දුකූල’’න්තිආදිනා දත ං අනුදලොමානි ද ්ද ති. තත්ථ 

දුකූලන්ති දුකූල ඞ්ඛාදතන දකනචි වාකවිද ද න වායිතං චීවරං. කචවාති

 මුච්චදය, ද ො උපරි ආකඩ්ඪතබ්දබො. පට්ටුණ්ණන්ති පට්ටුණ්දණසු ජාතං
පට්ටුණ්ණං. දද වාචිදනො බහුවචනන්තාති බහුවචදනන විග්ගදහො. තථා

ද ොමාරා ච චීනා ච, දතසු ජාතං ක ොමාරචීනජං. රමානි තීණි පාණදකහි

කතසුත්තමයානි. එහිභික්ඛූනංපුඤ්ඤිද්ධියාජාතං ඉද්ධිජං, තංපනදඛොමාදීනං 

අඤ්ඤතරං. කදවදින්නන්ති දදදවහි දින්නං කප්පරුක්දඛ නිබ්බත්තං චීවරං.
තදදතං දුකූලාදිත ් ත ් යථාවුත්ත ් දඛොමාදිදනොඅනුදලොමිකං දහොති.
තත්ථ දලොමානි අනුගතං අනුදලොමං, යථා ද  දලොමානි අනුගතං දලොමං
තදනුකූලත්තා ‘‘අනුදලොම’’න්ති වුච්චති, තථා තංජාතියකං දය ං දක ඤ්චි
අනුකූලං  බ්බම්පි රුේහීවද න ‘‘අනුදලොම’’න්ති වුච්චති. තදමව 

අනුකලොමිෙං, අනුකූලන්ති අත්දථො. කථං? දුකූලං  ාණ ්  අනුදලොමං, 
පට්ටුණ්ණාදීනි තීණි දකොද යය ්  අනුදලොමානි, රද්ධිජං දදවදින්නඤ්ච
දඛොමාදීනමනුදලොමන්ති. 

32-3. එවං  ානුදලොමානි චීවරානි ද ්ද ත්වා රදානි අධිට්ඨානාදිකං

ද ්ද තුං ‘‘කචීවර’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ අවුත්දතපි අව ් ං වත්තබ්බතාය 
 බ්බත්ථ ච- ද්දදො අජ්ඣාහරිතබ්දබො, තිචීවරඤ්ච…දප.… කණ්ඩුච්ඡාදිඤ්ච 
අධිට්දඨයය න විකප්දපයයාති  ම්බන්දධො. තත්ථ තිණ්ණං චීවරානං

 මාහාදරො කචීවරං. පරික්ඛාරඤ්චතංදචොෙඤ්චාති පරික්ඛාරකචොෙං. ව ්  ් 

දයොග්ගාව ්සිකා,  ාව ාටිකා ව ්සිෙ ාටිො. පුඤ්ඡතිඅදනනාතිපුඤ්ඡනං, 
මුඛ ්  පුඤ්ඡනං මුඛපුඤ්ඡනං. නිසීදන්ති එත්ථාති නිසීදනං, මුඛපුඤ්ඡනඤ්ච

නිසීදනඤ්ච මුඛපුඤ්ඡනනිසීදනං.  යනසුඛාදිං පටිච්ච අත්ථරීයතීති

පච්චත්ථරණං, තදදව පච්චත්ථරණෙං. කණ්ඩුං ඡාදදතීති ෙණ්ඩුච්ඡාදි.

අධිට්ඨකහති ‘‘රමං  ඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’’තිආදිනා නවන්නං නාමං ගදහත්වා

අධිට්දඨයය. න විෙප්කපයයාතිත ් ත ් නාමංගදහත්වානවිකප්දපයය, 
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ත ්  ත ්  පන නාමං අග්ගදහත්වා ‘‘රමං චීවරං තුය්හං විකප්දපමී’’ති

විකප්දපයයාති අධිප්පාදයො. එත්ථාති රදමසු නවසු චීවදරසු. කචීවරන්ති
තිචීවරනාදමන අධිට්ඨිතං. තථා හි අධිට්ඨානදතො පුබ්දබ විසුං තිචීවරං නාම
නත්ථි  ඞ්ඝාටිආදිප්පදහොනක ්  පච්චත්ථරණාදිවද නාපි අධිට්ඨාතුං

අනුඤ්ඤාතත්තා. තං විනා එොහං එකදිව ම්පි. න වක යයාති
අලද්ධ ම්මුතිදකො භික්ඛු අවිප්පවා සීමදතො අඤ්ඤත්ථ වා ංනකදරයයාති
අත්දථො.එවං තිතිචීවරඤ්චනි ් ජ්ජිතබ්බංදහොති, පාචිත්තියඤ්චආපත්තිං
ආපජ්ජතීති දීදපති. නිසීදනං විනා චාතුමා ං න වද යයාති  ම්බන්දධො.

චතුන්නං මා ානං  මාහාදරො චතුමා ං, තදමව චාතුමා ං. තං
අච්චන්ත ංදයොගවද න. 

34. රදානි ‘‘ඉම’’න්තිආදිනා ‘‘අධිට්දඨයයා’’තිවුත්තමධිට්ඨානංද ්ද ති. 
 ඞ්ඝාටිං ‘‘රමං  ඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’’ති අධිට්ඨදහති  ම්බන්දධො. තත්ථ 

අධිට්ඨකහති හත්ථපාද  ඨිතං එවං අධිට්දඨයය. අහත්ථපා න්ති හත්ථ ් 
පාද ො  මීදපො හත්ථපාද ො, අඩ්ඪදතයයහත්ථබ්භන්තදරො.
ද්වාද හත්ථබ්භන්තදරොතිපි වදන්ති. නත්ථි හත්ථපාද ො එති ් ාති

අහත්ථපා ා, තං එතන්ක අධිට්ඨදහති  ම්බන්දධො. කිං වුත්තං දහොති? 
අන්දතොගබ්දභ වා උපරිපා ාදද වා තදදහව ගන්ත්වා නිවත්තනදයොග්දග 
පදදද  වා ඨිතං චීවරං  ල්ලක්දඛත්වා ‘‘එතං  ඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’’ති 
අධිට්දඨයයාතිවුත්තංදහොති.තදතොදූදරඨිතම්පිඅධිට්ඨාතබ්බන්තිපිවදන්ති. 

ක ක සුපීති උත්තරා ඞ්ගාදිකණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිපරියන්දතසුපි අවද  චීවදරසු. 

අයං නකයොති අයදමව නදයො. යථා  ඞ්ඝාටියා, එවං ‘‘රමං උත්තරා ඞ්ගං 
අධිට්ඨාමී’’තිආදි වුත්තනදයොවාති වුත්තං දහොති. අධිට්ඨහන්දතන පන
හත්දථනගදහත්වා කායවිකාරංකදරොන්දතන ‘‘රමං ඞ්ඝාටිංඅධිට්ඨාමී’’ති
චිත්දතනආදභොගංකත්වාකාදයන වාඅධිට්ඨාතබ්බං, වචීදභදමත්තංකත්වා
වාචාය වා. පරික්ඛාරදචොෙං නාම පාදටක්කං නිධානමුඛන්ති තිචීවරං
පරික්ඛාරදචොෙම්පිඅධිට්ඨාතුංවට්ටතීති. 

35. රදානි එවං අධිට්ඨහදතො අඤ්ඤං ලද්ධා අධිට්ඨාතුකාදමන

පච්චුද්ධරිත්වා අධිට්ඨාතබ්බන්තිද ්ද තුං ‘‘අධිට්ඨහන්කතො’’තිආදිමාහ. තත්ථ

 ඞ්ඝාටිපභුතිආදිය ් තං  ඞ්ඝාටිප්පභුක. එතං ‘‘අධිට්ඨහන්දතො’’තිඑත්ථාපි
‘‘අධිට්දඨයයා’’තිඑත්ථාපිකම්මපදං, ‘‘පුබ්බචීවර’’න්ති එත්ථපනවිද  නං

හුත්වා තිට්ඨති. පච්චුද්ධරිත්වාති පරිච්චජිත්වා. පරික්ඛාරදචොෙනාදමන 
අධිට්ඨහිත්වා ඨපිතවත්දථහි  ඞ්ඝාටිආදීනි කදරොති, නිට්ඨිදත රජදන ච
කප්දප ච රමං පරික්ඛාරදචොෙං පච්චුද්ධරිත්වා පුන අධිට්ඨාතබ්බානි. 

පත්තාධිට්ඨහකනතිපත්ත ් අධිට්ඨාදන. තථාතිචයථාචීවදර, තථාපත්දතපි
අධිට්ඨානාදිකං බ්බන්ති අත්දථො.එත්ථපන‘‘රමංපත්තං, එතංපත්ත’’න්ති
වාවිද ද ො. 
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36. රදානි පච්චුද්ධාරවිධිංද ්ද තුං ‘‘එත’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ ඉමංව රති
වා- ද්දදොර ් ංකත්වානිද්දිට්දඨො, ද ො රති- ද්දදතොපරංදයොදජතබ්දබො, 
ත ්මා‘‘එතං ඞ්ඝාටිංපච්චුද්ධරාමී’’තිවා‘‘රමං  ඞ්ඝාටිංපච්චුද්ධරාමී’’තිවා

 ංද ති  ම්බන්දධො දවදිතබ්දබො.  ංක ති වදදයය. එවන්ති යථා නාදමන 

 ඞ්ඝාටි පච්චුද්ධරිතබ්බා, තථා උත්තරා ඞ්ගාදීනීති අත්දථො. විදූති
පච්චුද්ධදරතිම ් කත්තුපදං, පඤ්ඤවාතිඅත්දථො.  බ්බත්ථාපිදූරා න්නතාදී
වුත්තනදයනදවදිතබ්බා. 

37-8. රදානි  ඞ්ඝාටිආදීනං ඡන්නං පමාණපරිච්දඡදං ද ්ද ති 

‘‘ ඞ්ඝාටී’’තිආදිනා.පච්ඡිදමොඅන්දතො පච්ඡිමන්කතො, දතන, පච්ඡිමදකොටියාති

අත්දථො. දීඝක ොතිදීඝදතො.මුට්ඨියා හිතංපඤ්චකංය ් ා ා මුට්ඨිපඤ්චකා, 

ලිඞ්ගවිපල්ලා වද න පන මුට්ඨිපඤ්චකෙො. මුට්ඨි- ද්දදදනත්ථ
උපචාරවද නකතමුට්ඨිදකොහත්දථොවවුත්දතො.සුගත ් චීවරදතො ඌනාති

 මාද ො. අපීති වුත්ත මුච්චදය, දතන යථාවුත්තපච්ඡිමප්පමාණා ච අයඤ්ච

උත්තමප්පමාණාති අත්දථො. ‘‘පච්ඡිමන්දතනා’’ති රදං මුට්ඨිත්කෙඤ්ච

කරියන්ති එත්ථාපි අනුවත්දතත්වා අත්දථො දවදිතබ්දබො. ච- ද්දදො 
‘‘උත්තමන්දතනසුගතචීවරූනාපිවට්ටතී’’තිරදං මුච්චිදනොති.තත්ථරදානි 
මජ්ඣිම ්  පුරි  ්  ති ්ද ො විදත්ථිදයො එකා සුගතවිදත්ථි, තාය විදත්ථියා
නව විදත්ථිදයො දීඝදතො සුගතචීවරප්පමාණං, තිරියං ඡ විදත්ථිදයො, තං පන
වඩ්ඪකිහත්දථන දීඝදතොදතර හත්ථාඑකාචවිදත්ථි, තිරියදතොනවහත්ථා
දහොන්ති.තංවද නඋභයත්ථඌනතා විඤ්ඤාතබ්බා. 

උත්තරා ඞ්දගොපිතත්තදකොවාති ද ්ද තුං ‘‘තථා එෙංසිෙ ් පී’’තිආහ.

එදකො අංද ො එකංද ො, තත්ථ කාතබ්බන්ති තද්ධිදත එෙංසිෙං. 
‘‘අන්තරවා දකො’’ච්චාදිනා නිවා නං ද ්ද ති. තත්ථ අන්තරං
මජ්ඣපදදද ො, අන්තදරමජ්දඣකටිප්පදදද වාද ොවත්ථංඅන්තරවාද ො, 

ද ොදයව අන්තරවා කෙො.චාපීති මුදාදයො, එදකොවා මුච්චදයො.අඩ්දඪන 

තතිදයො භාදගො අඩ්ඪකතකයයො. එත්ථ ද්වින්නං හත්ථදකොට්ඨා ානං
 ම්පුණ්ණානං තතියදකොට්ඨා  ංසිජ්ඣදන කරණභූතා අඩ්ඪ- ද්දනිද්දිට්ඨා
යා විදත්ථි,  ාව තතිදයොති නිද්දිට්දඨොති උපඩ්ඪහත්ථ ඞ්ඛාදතො තතිදයො
භාදගොඅඩ්ඪදතදයයො.ද ොචනානන්තදරන ද්විහත්ථතතියතාලබ්භතීතිද්දව
හත්ථා, එකා ච විදත්ථි අඩ්ඪදතදයයො. තං න්නිදයොදගන පදනත්ථ
අන්තරවා දකොව අඩ්ඪදතදයයොති දවදිතබ්දබො. ද්දව හත්ථා ය ් ාති
බාහිරත්ථ මාද ො. පාරුපදනනාපි  ක්කා නාභිං පටිච්ඡාදදතුන්ති 

‘‘ද්විහත්කථො’’ති වුත්තං. වා- ද්දදො අඩ්ඪදතයයං විකප්දපති. තිරිය ් 
අන්දතොති ඡට්ඨීතප්පුරිද ො, තිරියදමව අන්දතොති වා කම්මධාරදයො
‘‘ගාමන්දතො’’තිආදීසුවිය. 
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39. ‘‘නිසීදන ් ා’’තිආදිනා නිසීදනචීවරං ද ්ද ති. එත්ථ නිසීදනං නාම
 දමභූමිභාදගඑෙකදලොමානි උපරූපරි න්ථරිත්වාකඤ්ජිකාදීහිසිඤ්චිත්වා
කදතො ද්වීසු ඨාදනසු ඵාලිතත්තා තීහි ද ාහි යුත්දතො පරික්ඛාරවිද ද ො. 

විදත්ථීද්කවති ද්දවවිදත්ථී. වි ාලකතො පුථුලදතො. 

40. ‘‘ෙණ්ඩුප්පටිච්ඡාදී’’තිආදිනා කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිං ද ්ද ති. තත්ථ 

ෙණ්ඩූති හි න අත්ථදතො නානං, තග්ගහදණන පදනත්ථ 
පිෙක ් ාවථුල්ලකච්ඡාබාධං ගය්හති. කණ්ඩුං යථාවුත්තං පිෙකාදිං
පටිච්ඡාදදතීති කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදි. පටිච්ඡදනං වා පටිච්ඡාදදො, 
යථාවුත්තකණ්ඩුයා පටිච්ඡාදදො කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදදො, ද ො අ ්  අත්ථීති

කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදී, ත ් . කරියන්තිතිරියදතො. 

41. ‘‘ව ්සිො’’තිආදිනාව ්සික ාටිකංද ්ද ති, තං සුවිඤ්දඤයයං. 

42. එවං පමාණවන්තානං පමාණං ද ්ද ත්වා වුත්තප්පමාණාතික්කදම

දදො ං, දක ඤ්චි පමාණාභාවගණනාභාවඤ්ච ද ්ද තුං ‘‘එත්ථා’’තිආදිමාහ.

තත්ථ එත්ථාති වුත්තප්පමාණවන්දතසු චීවදරසු. තදුත්තරි තදතො
වුත්තප්පමාණදතො උත්තරි නිපාදතන උත්තරි- ද්දදන තප්පුරිද ො. 

ෙකරොන්ත ්   ම්පාදදන්ත ් . කඡදනපාචිත්තීති දඡදදනන හිතා පාචිත්ති, 
අතිදරකං ඡින්දිත්වා පාචිත්තියං දදද තබ්බන්ති වුත්තං දහොති.
වුත්තප්පමාණදතො පන අතිදරකඤ්ච ඌනකඤ්ච ‘‘පරික්ඛාරදචොෙ’’න්ති
අධිට්ඨාතබ්බං. දයන මුඛං පුඤ්ඡන්ති, තං මුඛ ම්බන්ධීති මුඛ ්  දචොෙන්ති
 මාද  ද්වන්දදො. ආකඞ්ඛිතං රච්ඡිතං පමාණන්ති කම්මධාරදයො. 

තදමදත මත්ථීති ආෙඞ්ඛිතප්පමාණිො. එත්ථ ච තිචීවරාදීසු අවුත්දතපි
ගණනවිභාදග පච්චත්ථරණමුඛපුඤ්ඡනපරික්ඛාරදචොදෙ ඨදපත්වා ආදිදතො
පට්ඨාය ඡක්කදමදකකදමවවට්ටති.මුඛපුඤ්ඡනදචොොනි පච්චත්ථරණානිච
බහූනිපීතිවිඤ්ඤාතබ්බං. 

43. ගණනාති එත්ථ නපුං ක ්  රත්ථිවචදනන දයොගාභාවා ‘‘න
දීපිතා’’ති ලිඞ්ගංවිපරිණාදමත්වා ම්බන්ධිතබ්බං, අට්ඨකථායංනපකාසිතාති
අත්දථො. තිණ්ණං පදනදත ං උක්කට්ඨපරිච්දඡදවද දනව වුත්තං, 
විකප්පනූපගපච්ඡිදමන පච්ඡිමප්පමාණං අත්ථිදයව. රදානි ය ්මා තත්ථ තං
 බ්බං න දීපිතං, ත ්මා විකප්පනූපගථවිකාදි  බ්බං එකං
‘‘පරික්ඛාරදචොෙ’’න්ති, බහූනි එකදතො කත්වා ‘‘පරික්ඛාරදචොොනී’’තිපි 

වත්වා අධිට්ඨාතබ්බන්ති ද ්ද න්දතො ‘‘තථා’’තිආදිමාහ. රමිනා

පරික්ඛාරදචොෙං නාම පාදටක්කං නිධානමුඛන්ති ද ්ද ති. ථවිොදිං ථවිකා

ආදිය ් පරි ් ාවනාදිදනොති මාද ො.විකප්ප ්  උපගං විෙප්පියං, තඤ්ච
උපරිවක්ඛති. 
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44. රදානි තිණ්ණංචීවරානං පටිභාගං ද ්ද තුං ‘‘අහතා’’තිආදිආරද්ධං. 
තත්ථඅහදතනනදවනඅදධොදතනකප්පං දි ංඅහතකප්පං, එකවාරදධොතං.

අහතඤ්ච අහතකප්පඤ්ච අහතාහතෙප්පානි, වත්ථානි, දත ං. ද්දව ුණණා
පටලානි ය ්   ාති දුුණණා. ‘‘ුණදණො පටලරාසීසූ’’ති හි අභිධානප්පදීපිකා. 

දුුණා දුපට්ටා, උත්තර ්මිං දදහභාදග ආ ඤ්ජීයතීති උක්ෙරා ඞ්කගො. 

එකච්චංඑකපට්ටංඅ ් අත්ථීති එෙච්චී, එකපට්දටොතිඅත්දථො.නිපාදතොවා

එකච්චීති. තථාති මුච්චදය, අන්තරවා දකොචාතිවුත්තංදහොති.උපමායංවා, 
යථා උත්තරා ඞ්දගොඑකච්චිදයො, එවංඅන්තරවා දකොතිඅත්දථො. 

45. ‘‘උතූ’’ති අදනකඋතු ගහිතාති උතුදතො දීඝකාලදතො උද්ධටා 

උතුද්ධටා, දත ං පිදලොතිකානන්ති අත්දථො. ක  ාති

උත්තරා ඞ්ගඅන්තරවා කා. පංසු විය කුච්ඡිතං උලති පවත්තතීති පංසුකූලං, 
රථිකාසු ාන ඞ්කාරකූටාදීනංයත්ථකත්ථචිඨිතං දචොෙඛණ්ඩං, ත ්මිං.යායා

රුචීතිඅබයයීභභාදව යථාරුචි, යාවදත්ථං තපට්ටම්පිවට්ටතීතිඅධිප්පාදයො. 

46. රදානිතීසු ඡින්දිත්වාකාතුං අප්පදහොන්දතසුකාතබ්බවිධිං ද ්ද තුං 

‘‘තීසූ’’තිආදිමාහ. තත්ථ තිචීවර මුදායදතො එකදද භූතානං ද්වින්නදමක ් 

ච ඞ්ඛාුණදණනනිද්ධාරියමානත්තා තීසූති නිද්ධාරදණභුම්මං. එකවචන ් 
බහ්වත්දථන දයොගාභාවදතො ද්විචීවර ඞ්ඛාතබහ්වත්ථවද න වචනං
විපරිණාදමත්වායානි පදහොන්ති, තානිද්දවවාපිඡින්දිතබ්බානි, යංපදහොති, 

තං එකං වා ඡින්දිතබ්බන්ති දයොදජතබ්බං. පකහොන්තීති

පච්ඡිමචීවරප්පමාණඡින්නකානි පදහොන්ති. අපීති ම්භාවදන, තීසුකාකථාති

අත්දථො. අන්වාධින්ති ආගන්තුකපත්තං. අනු පච්ඡා ආධීයතීති අන්වාධි, යං 

චීවර ්ද ොපරි  ඞ්ඝාටිආකාදරන ආදරොදපතබ්බං. අනාදිණ්ණන්ති 

අනාදරොපිතං අන්වාධිකං. න ධාකරයයාති රමිනා යදි ධාදරයය, දුක්කටන්ති
දීදපති. 

47-8. රදානි ‘‘තිචීවරං න වද යය විදනකාහ’’න්ති වුත්තානං තිණ්ණං

අවිප්පවා ලක්ඛණං ද ්ද තුං ‘‘ගාකම’’තිආදිනා උකදොසිතසික්ඛාපකද (පාරා.
471ආදදයො)වුත්තපරිහාරමාහ.තත්ථගාදමවා…දප.… විහාදරවාතිචීවරං 
නික්ඛිපිත්වාති  ම්බන්දධො. තත්ථ ‘‘පදටො දඩ්දඪො’’තිආදීසු විය අවයදවපි 

 මුදායදවොහාරවද න තීසු එකම්පි ‘‘කචීවර’’න්ති වුත්තං. 

භික්ඛු ම්මුකයඤ්ඤත්රාති  ඞ්දඝන ගිලාන ්  භික්ඛුදනො දීයමානං චීවදරන

විප්පවා  ම්මුතිං විනා. විප්පවත්ථුන්ති එකූපචාරනානූපචාරගාමාදිදතො බහි, 
අථ වා නිදව නාදීනං, තත්ථ ච ගබ්දභොවරකානං චීවර ්  වා හත්ථපා ං
අතික්කම්ම චීවදරන විප්පයුත්දතො හුත්වා වසිතුං. එත්ථ ච ගාමාදීනං
එකූපචාරනානූපචාරතා එකකුලනානාකුල න්තක ්  ගාමාදිදනො 
පරික්දඛප ් , පරික්දඛදපොකා  ්  ච වද න  ත්ථඅබ්දභොකා ානං
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 ත්තබ්භන්තරවද න ච දවදිතබ්බා. තත්ථ එදකො අබ්භන්තදරො
අට්ඨවී තිහත්දථො දහොති. එත්ථ ච නිදව නාදීනි ගාමදතො බහි
 න්නිවිට්ඨානීතිදට්ඨබ්බංවිසුංගාම ් ගහිතත්තා, තථාඋදදොසිතාදීහි අඤ්ඤං
නිදව නං. 

තත්ථ උකදොසිකතො නාමයානාදීනංභණ්ඩානං  ාලා. පා ාකදො දීඝපා ාදදො. 

හම්මියං මුණ්ඩච්ඡදනපා ාදදො. නාවා ච අට්දටො ච මාදෙො ච ආරාදමො ච 

නාවා…කප.… ආරාමං, ත ්මිං. අට්කටො නාම පටිරාජාදීනං පටිබාහනත්ථං
රට්ඨකාහි කදතො බහලභිත්තිදකො චතුපඤ්චභූමිදකො පති ් යවිද ද ො. 

මාකෙො එකකූට ඞ්ගහිදතො චතුර ් පා ාදදො. ආරාකමො පුප්ඵාරාදමො වා

ඵලාරාදමො වා.  ත්දථො ච දඛත්තඤ්ච ඛලඤ්චාති ද්වන්දදො.  ත්කථො නාම

ජඞ්ඝ ත්දථො වා  කට ත්දථො වා. ඛලං වුච්චති ධඤ්ඤකරණං. දුකමො නාම

දුමමූලං ඡායායඵුට්දඨොකාද ොඋපචාරවද න. අබ්කභොොක ො පනඅගාමදක 
අරඤ්දඤවඅධිප්දපදතො. 

49. රදානි ‘‘එතං…දප.…  ඞ්ඝාටි’’න්තිආදිනා නවන්නදමව
පච්චුද්ධාදරො වුත්දතො, න පන දත ං කාලපරිච්දඡදදොති තං ද ්ද තුං 

‘‘කරොගා’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ දදවදත්දතො දත්දතොති නාදමකදදද නාපි 
නාමදවොහාරදතො ව ්සික ාටිකාව ‘‘ ාටිකා’’ති පකරණවද න

ගම්මමානත්ථත්තා වුත්තා. කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිකා ච කරොගව ් ානපරියන්තා. 
දරොගා ච ව ් ානා ච මා ා දරොගව ් ානා, දත තදතික්කදමන
පච්චුද්ධරිතබ්බතායපරියන්තා යා න්තිවිග්ගදහො. 

කිං වුත්තං දහොති? ව ්සික ාටිකා ව ් ානමා ාතික්කදම 
කත්තිකපුණ්ණමායඑවපච්චුද්ධරිතබ්බා.තථාකණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිකා ආබාදධසු
වූප න්දතසූති වුත්තං දහොති. ‘‘පච්චුද්ධරිත්වා විකප්දපතබ්බා’’ති හි 

අට්ඨෙථායං (පාරා. අට්ඨ. 2.469) වුත්තං. එත්ථ පන දකචි ආචරියා
‘‘පච්චුද්ධරිත්වාතිව ්සික ාටිකභාවදතො අපදනත්වා’’තිවදිංසු, තංනයුජ්ජති.
පච්චුද්ධාරවිනයකම්මවි දයදයව පච්චුද්ධාර- ද්ද ්  දිට්ඨත්තා, ‘‘චාතුමා ං

අධිට්ඨාතුං තදතො පරං විකප්දපතු’’න්ති (මහාව. 358) පාළිවචනදතො ච.
‘‘චාතුමා ං අධිට්ඨාතු’’න්ති ච චතුන්නං මා ානං අධිට්ඨාදනන  හ
අච්චන්ත ංදයොදගො ද ්සිදතොති න දතන අධිට්ඨානදභදදො විඤ්ඤායති.

දතදනව කුරුන්දට්ඨෙථායම්පි ‘‘ව ් ානං චාතුමා ං අධිට්ඨාතුං, තදතො පරං
විකප්දපතු’’න්ති (මහාව. 358) වචනදතො කත්තිකපුණ්ණමාය එව
පච්චුද්ධරිත්වා දහමන්දත විකප්දපතබ්බාති වුත්තං. ත ්මා ‘‘ව ්සික ාටිකා
ව ් ානමා ාතික්කදමනාපි කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදි ආබාධවූප දමනාපි අධිට්ඨානං
විජහතී’’ති (කඞ්කා. අට්ඨ. කථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා) වුත්තං. 

මාකොට්ඨෙථායම්පි පච්චුද්ධාරවද නාපි අධිට්ඨානං විජහතීති එවමත්දථො
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ගදහතබ්දබො. එවඤ්හි  ති  බ්බට්ඨකථාදයො  දමන්ති, යුත්ති ච අවිරුද්ධා 

දහොන්තීති. තකතො පරන්ති පච්චුද්ධාරදතො උපරි. විෙප්කපයයාති
කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිං පච්චුද්ධරිත්වා විකප්දපයය. ව ්සික ාටිකං
කත්තිකපුණ්ණමායං පච්චුද්ධරිත්වා දහමන්ත ්  පඨමදිවද  විකප්දපයය, 

එවං අ ති දුක්කටන්ති අධිප්පාදයො. ක  ාති අපදර  ත්ත චීවරානි ද  ා.

නත්ථිපරියන්තංවුත්ත දිද ො කාලපරිච්දඡදදොඑදත න්ති අපරියන්කො. 

50. රදානි පච්චත්ථරණාදිකංචීවරචතුක්කං ද ාදිකංවට්ටති, නාපරන්ති

ද ්ද තුං ‘‘පච්චත්ථරණා’’තිආදිමාහ.තත්ථපරික්ඛාදරොචමුඛපුඤ්ඡනඤ්චාති 
ද්වන්දදො. පරික්ඛාරමුඛපුඤ්ඡනදමව දචොෙකන්ති කම්මධාරදයො.
ද්වන්ද මා න්දත සුයයමානත්තාපනදචොෙක- ද්දදොපරික්ඛාර- ද්දදතොච
පරං දට්ඨබ්දබො ‘‘පරික්ඛාරදචොෙක’’න්ති. තං පන  ාමඤ්ඤදජොතනාය
විද ද පි අවට්ඨානදතො ඨදපත්වා පඤ්ච චීවරානි
පරික්ඛාරදචොෙනාදමනාධිට්ඨිතානි අවද  ං දට්ඨබ්බං. පච්චත්ථරණඤ්ච

පරික්ඛාරමුඛපුඤ්ඡනදචොෙකඤ්ච පච්චත්ථරණ…කප.… කචොෙෙඤ්ච 

නිසීදනඤ්චාති එතං චීවරචතුක්කං  ද ම්පි අරත්තම්පි අනාදිණ්ණකප්පම්පි

ලබ්භන්ති  ම්බන්දධො.  ද න්ති  හ යාහි කාහිචි ද ාහීති  ද ං.  ද දක
ලබ්භමාදන අද ම්පි ලබ්භදතවාති  ද ම්පි අද ම්පි පුප්ඵද ම්පීති එත්ථ

අත්දථො. පි- ද්දදො වුත්තාවුත්ත ම්පිණ්ඩනත්දථො. අරත්තන්ති

නීලපීතාදිරජදනන අරඤ්ජිතම්පි. පි- ද්දදන රඤ්ජිතනීලපීතාදිකම්පි
අනාදිණ්ණකප්පම්පීති. ආදිණ්දණො කප්දපො ය ්  නත්ථීති තං 

අනාදිණ්ණෙප්පම්පි. පි- ද්දදනආදිණ්ණකප්පම්පි. 

නනු ච ‘‘න භික්ඛදව  බ්බනීලකානි චීවරානි ධාදරතබ්බානී’’තිආදිනා 
(මහාව. 372)  බ්බනීලක බ්බපීතක බ්බදලොහිතකචීවරානි  ාමඤ්දඤන
පටික්ඛිත්තානීති කථමිදං චීවරචතුක්කං  ද ාදිකං වට්ටති, කථඤ්ච
අනාදිණ්ණකප්පම්පි වට්ටතීති? වුච්චදත – ‘‘දතන දඛො පන  මදයන

අඤ්ඤතදරොභික්ඛුකු චීරංනිවාද ත්වා’’තිආදිනා උප්පන්නවත්ථූසු (මහාව.
371) ‘‘න භික්ඛදව කු චීරං…දප.… තිත්ථියද්ධදජො ධාදරතබ්දබො. දයො
ධාදරයය, ආපත්ති ථුල්ලච්චය ් ා’’තිආදිනා (මහාව. 371) 
උප්පන්නවත්ථුවද දනවනිවා නපාරුපන ඞ්ඛාතධාරණ ් පටික්ඛිත්තත්තා

ච තත්දථව අට්ඨෙථායඤ්ච (මහාව. අට්ඨ. 372) ‘‘ බ්බනීලකාදීනි රජනං
දධොවිත්වා පුන රජිත්වා ධාදරතබ්බානි, න  ක්කා දච දහොන්ති දධොවිතුං, 
පච්චත්ථරණානි වා කාතබ්බානි, දුපට්ටචීවර ්  වා මජ්දඣ දාතබ්බානි, 
අච්ඡින්නද දීඝද ානි ද ා ඡින්දිත්වා ධාදරතබ්බානි, කඤ්චුකං ලභිත්වා
ඵාදලත්වා රජිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති, දවඨදනපි එද ව නදයො’’ති
නිවා නපාරුපනවද දනව ධාරණපරිදභොගානං වුත්තත්තා ච 

දුබ්බණ්ණෙරණසික්ඛාපකද (පාචි.අට්ඨ.368) ‘‘යංනිවාද තුංවා පාරුපිතුංවා
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 ක්කා දහොති, තදදව චීවරන්ති දවදිතබ්බ’’න්ති පඤ්චන්නංදයව 
කප්පබින්දුදනො අනුඤ්ඤාතත්තා ච
තිචීවරකණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිව ්සික ාටික ඞ්ඛාතානි පඤ්ච චීවරානි
කායපරිහාරියාදනව අද ානි අ බ්බනීලකාදීනි කප්පියරජනරජිතානි 
ආදිණ්ණකප්පානිදයව දහොන්ති, නනියදමනනිවත්තිතානි පරානි චත්තාරීති 
චීවරචතුක්කදමව ද ාදිකංඅනාදිණ්ණකප්පම්පිවට්ටතීති. 

51. ද  චීවරපඤ්චකංඅද ංදයවරජිතංදයවආදිණ්ණකප්පංවකප්පතීති

දයොජනා. රජිතන්තිකප්පියරජදනනරජිතං.නිසීදන ් යථාවුත්දතනත්දථන 

 බ්බත්ථඅද ත්ථංනිද දධතුං ‘‘ ද ංවනිසීදන’’න්ති වුත්තං. තිහි ම්භදව
බයභිචාදරචවිද  නං ාත්ථකංදහොති. 

52. රදානි අනධිට්ඨිදත අනි ් ට්දඨ ච කා පවත්තීති තං ද ්ද තුං 

‘‘අනධිට්ඨිත’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ අනධිට්ඨිතන්තිතිචීවරාදිවද නඅනධිට්ඨිතං. 

අනි ් ට්ඨන්ති ය ්  ක ් චි දානලක්ඛදණන අදින්නං. විෙප්කපත්වා

පරිභුඤ්ජකයති වක්ඛමානනදයන එකබහුභාවං,  න්නිහිතා න්නිහිතභාවඤ්ච
 ල්ලක්දඛත්වා විකප්දපත්වා පච්චුද්ධරිත්වා පරිභුඤ්දජයය.
වක්ඛමානනදයනපනවිඤ්ඤායතීති‘‘පච්චුද්ධරිත්වා’’තින වුත්තං. 

රදානි‘‘විකප්දපත්වා’’තිවුත්තංකීදි ංතංදහට්ඨිමන්දතන විකප්පියන්ති

ආහ ‘‘හත්ථා’’තිආදි. තත්ථ හත්දථො දීදඝන ය ්  තං හත්ථදීඝං. තකතොති
ත ්මා හත්ථදතො. උපඩ්දඪො හත්ථ ්  දුතිදයො භාදගො විදත්ථි ඞ්ඛාදතො

විත්ථාදරනය ් තං උපඩ්ඪවිත්ථාරං. 

53. රදානි යථාවුත්තවිධානං දතචීවරික ්ද ව වද න, අපදරො පන

අඤ්ඤථා පටිපජ්ජතීති තං ද ්ද තුං ‘‘කචීවර ් ා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

නාදමනාධිට්ඨිතානි තීණි චීවරානි එත ් ාති කචීවකරො. ත ්  
විනයදතචීවරික ් ාතිඅත්දථො, නපරික්ඛාරදචොෙනාදමනඅධිට්ඨිතචීවර ් . 
විනයදතචීවරික ්  පන උදදොසිතසික්ඛාපදද වුත්තපරිහාදරො නත්ථි. 

පරික්ඛාරකචොළිකයොති පරික්ඛාරදචොෙම ්  අත්ථීති ණිදකන ය-කාදරො. 

 බ්බන්ති  කලං නවවිධම්පි චීවරං. තථා වත්වාති එකබහුභාවං, 
 න්නිහිතා න්නිහිතභාවඤ්ච ඤත්වා ‘‘රමං පරික්ඛාරදචොෙං 

අධිට්ඨාමී’’තිආදිනාවත්වා. අධිට්ඨතීතිඅධිට්ඨාති. 

54. අධිට්ඨිතචීවරං පන පරිභුඤ්ජදතො කථං අධිට්ඨානං විජහතීති තං

ද ්ද න්දතො ‘‘අච්කඡදා’’තිආදිමාහ.තත්ථඅච්දඡදදොචවි ් ජ්ජනඤ්චගාදහො

ච විබ්භදමො චාති ද්වන්දදො. අච්කඡකදො නාම දචොරාදීහි අච්ඡින්දිත්වා ගහණං. 

වි ් ජ්ජනං පදර ං දානං. ගාකහො වි ් ාද න ගහණං. විබ්භකමො සික්ඛං 
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අප්පච්චක්ඛාය ගිහිභාවූපගමනං. තදාපි ත ්  අඤ්ඤ ්  දාදන විය චීවර ්  

නිරාලයභාදවන පන පරිච්චාදගොති. ටීොයං පන භාදිද ො භික්ඛුදයවාති
අධිට්ඨානං න විජහතීති අත්ථං විකප්දපත්වා භික්ඛුනියා ගිහිභාවූපගමනං
වුත්තං, තං න ගදහතබ්බං, කාරණං පදනත්ථ අම්හාකං ගරූහිදයව 

 ාරත්ථදීපනියං ( ාරත්ථ. ටී. 2.469) ‘‘භික්ඛුනියා ‘හීනායාවත්තදනනා’ති
විද ද ත්වා අවුත්තත්තා භික්ඛුනියා හි ගිහිභාවූපගමදන අධිට්ඨානවිජහනං
විසුං වත්තබ්බං නත්ථි ත ් ා විබ්භමදනදනව අ ් මණීභාවදතො’’ති වුත්තං.
නනු ච භික්ඛුදනො අප්පච්චක්ඛාතසික්ඛ ්  ගිහිභාවූපගමදනන 
අධිට්ඨානවිජහදනන නිරාලයභාදවො කාරණභාදවන වුත්දතො, එවං  ති 
පරිවත්තලිඞ්ග ්  නත්ථි නිරාලයභාදවොති කථම ්  අධිට්ඨානං විජහතීති? 

 ච්චදමතං, තථාපි බුද්ධමතඤ්ඤූහි අට්ඨකථාචරිදයහි අට්ඨෙථායං (පාරා. 
අට්ඨ. 1.69) ‘‘යං පන ්  භික්ඛුභාදව අධිට්ඨිතං තිචීවරඤ්ච පත්දතො ච, තං
අධිට්ඨානංවිජහති, පුනඅධිට්ඨාතබ්බ’’න්තිවුත්තත්තානත්දථත්ථ දදොද ොති. 

මාරණලිඞ්ගසික්ඛාතිඋත්තරපදදලොදපන උපචාදරනවාලිඞ්ගපරිවත්තනං
සික්ඛාපච්චක්ඛානඤ්ච ‘‘ලිඞ්ගසික්ඛා’’තිච වුත්තං. රති එදත අට්ඨ බ්දබසු
නවසුචීවදරසුඅධිට්ඨාන ් විදයොදගොවිප්පවාද ො, ත ් කාරණාදහොන්තීති
පාඨද ද ො. තිචීවර ්  පන න දකවලං රදමදයව අට්ඨ, විනිවිද්ධඡිද්දඤ්ච
අධිට්ඨානවිදයොගකාරණන්ති ලිඞ්ගවචනඤ්ච පරිවත්දතත්වා දයොදජතබ්බං.
තත්ථ අබ්භන්තදර එක ් පි තන්තුදනො අභාදවන විනිවිද්ධං විනිවිජ්ඣිත්වා

ගතඡිද්දංකනිට්ඨඞ්ුණලිනඛපිට්ඨිප්පමාණං විනිවිද්ධඡිද්දං. තත්ථ  ඞ්ඝාටියා ච
උත්තරා ඞ්ග ්  ච දීඝන්තදතො විදත්ථිප්පමාණ ් , තිරියන්තදතො
අට්ඨඞ්ුණලප්පමාණ ් , අන්තරවා ක ්  පන දීඝන්තදතො
විදත්ථිප්පමාණ ්ද වතිරියන්තදතො චතුරඞ්ුණලප්පමාණ ් පදද  ් ාරදතො
ඡිද්දං අධිට්ඨානං භින්දති, සූචිකම්මං කත්වා පුන අධිට්ඨාතබ්බං. සූචිකම්මං
කදරොන්දතන ච ඡින්දිත්වා දුබ්බලට්ඨානාපනයදනන ඡිද්දං අද ්ද ත්වා
කාතබ්බං. 

55. රදානි අකප්පියානිද ්ද තුං ‘‘කු ා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථකු ාච වාකා

චඵලකානිච, දත ංචීරානි කු …කප.… චීරානි. තත්ථකුද න ගන්දථත්වා
කතංකු චීරං.තථාවාදකනගන්දථත්වාකතංවාකචීරං, තාප ානංවක්කලං. 

ඵලක ණ්ඨානානි ඵලකානි සිබ්බිත්වා කතං ඵලකචීරං. කෙ වාලජන්ති
දකද හි ච වාදලහි ච ජාතං වායිතං කම්බලන්ති  ම්බන්දධො. 

උලූෙපක්ඛාජිනක්ඛිකපතිඋලූකානංදකොසිය කුණානං පක්ඛංපක්දඛනකතං
නිවා නඤ්ච අජිනක්ඛිපං  දලොමං  ඛුරං අජිනමිගානං චම්මඤ්ච ධාරයදතො
ථුල්ලච්චයන්ති ම්බන්දධො. 
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56. ෙදකලරෙක්ෙදු ්ක සූතිකදලිදයො ච එරදකො ච අක්දකො ච, දත ං

දු ් ානි වත්ථානි, දතසුදචවමකචිවාදකහි කදත කපොත්ථකෙ චාපි දුක්කටං.
නිමිත්තත්දථදචතංභුම්මං.කදලිදු ් ාදි ද්දදන තංධාරණමධිප්දපතං, ත ්මා
තංධාරණනිමිත්තං දුක්කටං දහොතීති අත්දථො. එවං  බ්බත්ථ. ‘‘නීලදකො
චා’’තිආදිනා ද්වන්දදො.  බ්බා නීලක…දප.… කණ්හකාති කම්මධාරදයො. 

නීලාදිවණ්ණදයොදගන වත්ථංනීලාදි. නීලෙං උමාපුප්ඵවණ්ණං. මඤ්කජට්ඨං 

මඤ්දජට්ඨිකවණ්ණං. පීතං කණිකාරපුප්ඵවණ්ණං. කලොහිතං 

ජයසුමනපුප්ඵවණ්ණං. ෙණ්හෙං අද්දාරිට්ඨකවණ්ණං.  බ්බ- ද්දදොපදනත්ථ
පච්දචකංදයොදජතබ්දබො. 

57. මහා…කප.… රත්කතති මහාරඞ්දගො ච මහානාමරඞ්දගො ච, දතහි
රත්දත. එත්ථාපි පුන සුයයමානං  බ්බ ද්දමනුවත්තියං, 
‘‘ බ්බමහාරඞ්ගරත්දත’’තිආදිනා අත්දථො දවදිතබ්දබො. රමිනා ච
අ බ්බනීලකාදිකප්පියරජනරජිතං පරිභුඤ්ජන්ත ්  නත්ථිදදොද ොති දීදපති.
තත්ථමහාරඞ්දගො තපදිපිට්ඨිවණ්දණො.මහානාමරඞ්දගො  ම්භින්නවණ්දණො, 

ද ොපනපණ්ඩුපලා වණ්දණොදහොති, පදුමවණ්දණොතිපිවදන්ති. කරීටකෙති

තං නාමක රුක්ඛතදච. අච්ඡින්නදීඝද කෙති  බ්බද ො අච්ඡින්නත්තා
අච්ඡින්නා ච මජ්දඣ ඡින්නත්තා දීඝා ච  ා ද ා ච වත්ථදකොටි ය ් ාති

අඤ්ඤපදත්ථ මාද ො. ඵලපුප්ඵදක ති අඤ්ඤමඤ්ඤං  ංසිබ්බිත්වා කතා
ඵල දි ා ද ා ‘‘ඵලා’’තිවුච්චන්ති, දකතකාදි පුප්ඵ දි ානි ‘‘පුප්ඵානී’’තිච, 
ඵලා චපුප්ඵා ච ද ාය ් , ඵල දිද  දද , පුප්ඵ දිද  දද චාතිඅත්දථො. 

කවඨකනති සී දවඨදන. තථාති රමිනා  බ්බනීලකාදීසු දුක්කටං අතිදි ති. 

 බ්බන්ති කු චීරාදිකං  කලං. අච්ඡින්නං චීවරං ය ්  ද ො ලභතීති
 ම්බන්දධො. 

චීවරනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. රජනනිද්කද වණ්ණනා 

58. මූලඤ්ච ඛන්දධො ච තදචො ච පත්තඤ්ච ඵලඤ්ච පුප්ඵඤ්ච, දත ං
පදභදදොති ඡට්ඨීතප්පුරිද ො. අථ වා පදභද- ද්ද ්  කම්ම ාධනත්දත

තානිදයව පදභදදොති කම්මධාරදයො, තදතො. රජන්ති එදතහීති රජනානි, 
මූලාදීනි. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ඡ රජනානි මූලරජන’’න්තිආදිනා (මහාව.

344) භගවතා අනුඤ්ඤාතත්තා වුත්තං ‘‘රජනා ඡප්පොරානි, අනුඤ්ඤාතානි 

 ත්ථුනා’’ති. 

59. මූකලති මූලරජදන හලිද්දිං විවජ්ජිය  බ්බං ලබ්භන්ති  ම්බන්දධො.
එවං  බ්බත්ථ. මඤ්දජට්ඨි ච තුඞ්ගහාරදකො චාති ද්වන්දදො. අල්ලි- ද්දදන
නීලි- ද්දදන ච දත ං ගච්ඡජාතීනං පත්තානි ගහිතානි උපචාදරන, තථා 
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දලොද්ද- ද්දදන කණ්ඩුල- ද්දදන ච තදචො, කුසුම්භ- ද්දදන කිං සුක-

 ද්දදනච පුප්ඵානි.දතදනවචතානිනපුං කානි. තුඞ්ගහාරකෙො නාමඑදකො 
කණ්ටකරුක්දඛො, ත ් හරිතාලවණ්ණංඛන්ධරජනං දහොති. අල්ලිපත්දතන
එකවාරං ගිහිපරිභුත්තංරජිතුංවට්ටති.ඵලරජදන බ්බම්පිවට්ටති. 

රජනනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පත්තනිද්කද වණ්ණනා 

60. අකයොපත්කතො නාම අය ා කාෙදලොදහන නිබ්බත්දතො පත්දතො. 

ජාකයා උක්කට්ඨාදීනං  ාමඤ්ඤවද න. පමාණකතොති පරිච්දඡදදතො. තදයො
පත්තාතිපාඨද ද ො. 

61. ‘‘මගදධසූ’’ති වත්තබ්දබ මගකධතිවචනවිපල්ලාද නවා ‘‘පච්චා ා 

 තී’’තිආදීසු විය සු- ද්දදලොදපන වා වුත්තං. නාළිද්වයතණ්ඩුල ාධිතන්ති
එත්ථ මගධාදපක්දඛොපි නාළි- ද්දදො ද්වය- ද්දදන  මාද ො දහොති
ගම්මකත්තාති නාළියා ද්වයං නාළිද්වයං. තත්ථ මගධනාළි නාම
අඩ්ඪදතර පලා දහොති. එත්ථ ච අඩ්ඪදතර පලානි මා ානන්ති වදන්ති.
නාළිද්වදයන පමිතා තණ්ඩුලා සුදකොට්ටිතපරිසුද්ධා
අනුපහතපුරාණ ාලිතණ්ඩුලා නාළිද්වයතණ්ඩුලා, දතහි  ාධිතං පචිතන්ති

අත්දථො. ඔදනන්ති  ම්මා  ම්පාදිතං අව ් ාවිදතොදනං. සූපන්ති ාදන ් 
චතුත්ථභාගප්පමාණං නාතිඝනං නාතිතනුකං හත්ථහාරියං

 බ්බ ම්භාර ඞ්ඛතං මුග්ගසුපං. බයඤ්ජනඤ්ච තදූපියන්ති ත ්  ාදන ් 
උපියං අනුරූපං යාව චරිමාදලොපප්පදහොනකං මච්ඡමං ාදිබයඤ්ජනඤ්ච
උක්කට්දඨොගණ්හාතීති ම්බන්දධො. 

62. ත ් ාති යථාවුත්තාදනාදිදනො. උපඩ්කඪොති උපඩ්ඪං නාළිදකොදනාදි

අ ්  අත්ථීති උපඩ්දඪො. එව-කාදරන අතිදරකං නිවත්දතති. තකතොති
යථාවුත්තනාළිදකොදනාදිදතො. උක්කට්ඨදතොඋක්කට්දඨො චාමදකොමදකොච

අපත්දතොති දයොජනා. ාමකදතො ාමදකො ඔමකෙොමකෙො. රමිනා පුන
පත්තද්වයද ් දනන පමාණදතො තදයොපි පත්තා විභාගදතො නව දහොන්තීති
දීදපති. තත්ථ ය ්මිං මගධනාළිද්වයතණ්ඩුදලොදනාදිකං  බ්බම්පි
වඩ්ඪනපක්දඛ ඨිතං පක්ඛිත්තං  දච පත්ත ්  මුඛවට්ටියා දහට්ඨිමරාජි මං
තිට්ඨති, සුත්දතන වා හීදරන වා ඡින්දන්ත ්  සුත්ත ්  වා හීර ්  වා

දහට්ඨිමන්තං ඵු ති, අයං උක්ෙට්කඨො නාම පත්දතො.  දච තං රාජිං

අතික්කම්මථූපීකතංතිට්ඨති, අයං උක්ෙට්කඨොමකෙො නාමපත්දතො. දචතං

රාජිං න  ම්පාපුණාති අන්දතොගතදමව, අයං උක්ෙට්ඨුක්ෙට්කඨො නාම
පත්දතො. ‘‘එකං නාළිදකොදනාදි  බ්බම්පි පක්ඛිත්තං වුත්තනදයදනව
දහට්ඨිමරාජි මං තිට්ඨති, අයං මජ්ඣිදමො නාම පත්දතො’’තිආදිනා 
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මජ්ඣිමමජ්ඣිකමොමෙමජ්ඣිමුක්ෙට්ඨා ච ‘‘යත්ථ උපඩ්ඪනාළිදකොදනාදි 
 බ්බම්පි පක්ඛිත්තං දහට්ඨිමරාජි මං තිට්ඨති, අයං ාමදකො නාම

පත්දතො’’තිආදිනා ඔමෙඔමකෙොමෙඔමකුක්ෙට්ඨා ච පත්තා උක්කට්දඨ
වුත්තනදයදනව දවදිතබ්බා. දතසු ද්දව අපත්තා භාජනපරිදභොදගන 
පරිභුඤ්ජිතබ්බා, නාධිට්ඨානූපගා, නවිකප්පනූපගා. 

63. කප්දපො  දකො අතිදරකපත්දතො ද ාහපරමං ධාදරයයාති දයොජනා.

තත්ථ ෙප්කපොති කප්පිදයො.  කෙොතිඅත්තදනො න්තදකො.කප්පියත්තාපන 
අත්ත න්තකත්තා ච  ත්තන්නම්පි අධිට්ඨානවිකප්පනූපගතා දවදිතබ්බා.
තත්ථ අදයොපත්දතො පඤ්චහි පාදකහි, මත්තිකාපත්දතො ද්වීහි පාදකහි
පක්දකො අධිට්ඨානූපදගො ච විකප්පනූපදගො ච, තථා උදභොපි
කාකණිකමත්ත ් ාපි මූල ්  අනවද ද ත්වා දින්දන,  බ්බද ො
අත්ත න්තකත්දත විඤ්ඤාදත ච අධිට්ඨානවිකප්පනූපගාති දට්ඨබ්බං. 

අකකරෙපත්කතොති අනධිට්ඨිතාවිකප්පිතතාය අතිදරකපත්දතො. 
අධිට්ඨානපච්චුද්ධාරා පදනත්ථ චීවදර වුත්තාව. විකප්දපන්දතන පන
පත්තානං එකබහුභාවං,  න්නිහිතා න්නිහිතභාවඤ්ච ඤත්වා ‘‘රමං
පත්ත’’න්තිවා‘‘රදම පත්දත’’තිවා‘‘එතංපත්ත’’න්තිවා‘‘එදතපත්දත’’ති
වාවත්වා‘‘තුය්හං විකප්දපමී’’තිවත්තබ්බං. ම්මුඛාදිදභදදොපදනත්ථචීවදර

වක්ඛමානනදයනදවදිතබ්දබො. ද ාහපරමන්තිද අහානිපරදමොපරිච්දඡදදො
අ ් ාති දහාහපරදමො, කාදලො, තං. අච්චන්ත ංදයොදග උපදයොගවචනං. 

ධාකරකයයොති පරිදභොගවද න ධාදරතබ්දබො. ත ්මිංකාදල අතිනාමිදත

පත්දතො නි ් ග්ගිදයො දහොතීති දයොජනා. අකනාමිකතති අතික්කාමිදත 

නි ් ග්ගිකයො දහොති, එකාදද  අරුුගග්ගමදන  ඞ්ඝ ්  වා ගණ ්  වා 

පුග්ගල ්  වා පදභාජනීකය (පාරා. 602) වුත්තනදයන පත්දතො 
නි ් ජ්ජිතබ්දබොදහොති, තථා තිපාචිත්තියාපත්තිච ් දහොතීතිඅධිප්පාදයො. 

64. ‘‘අච්කඡදා’’තිආදි චීවදර වුත්තනයත්තා උත්තානදමව. අයං පන

විද ද ො – මරණුද්ධටාති උද්ධරණං උද්ධෙං, පච්චුද්ධාදරො. මරණඤ්ච

උද්ධටඤ්චමරුගද්ධටා, ත ්මා. ඡිද්කදනාතිදයනකඞ්ුණසිත්ථංනික්ඛමතිදචව 
පවි ති ච, දතන මුඛවට්ටිදතො දහට්ඨා ද්වඞ්ුණලඡිද්දදන. 

පත්තාධිට්ඨානමුජ්ඣතීතිපත්දතොඅධිට්ඨානංඋජ්ඣති වි ් ජ්ජති. 

65. රදානි ‘‘පත්ත’’න්තිආදිනා අඤ්ඤථා පරිහරදණ දුක්කටං ද ්ද ති.

තත්ථ ද ොදකං පත්තං න පටි ාදමයයාති දයොජනා. න පටි ාකමයයාති 
ුණත්තට්ඨාදන න නික්ඛිදපයය, ‘‘ද ොදකං පත්තං උණ්දහ න ච

ාතදප’’තිආදිනා ච දයොජනීයං. න ච ඔතකපති දනව ඊ කං තාදපයය. න 

නිදකහති නිරුදකං කත්වාපි භු ං න නිදදහයය, දවොදකං කත්වා ඊ කං 

තාදපයයාතිපි බයතිදරකත්දථො. භූමයා න ඨකපති ඛරාය භූමියා න ඨදපයය.
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යත්ථපනවණ්දණොනදු ් ති, එවරූපායමත්තිකායපරිභණ්ඩකතායභූමියා
වා තථාරූපායඑවවාලිකායවානික්කුජ්ජිත්වාඋක්කුජ්ජිත්වාඨදපතුංවට්ටති. 

කනොචලග්ගකයතිභිත්තිඛිලාදීසුනාලම්දබයය. 

66. ‘‘මිඩ්ඪන්දත වා’’තිආදිනා වත්වා පත්තං ඨදපතුං න ච කප්පතීති

දයොදජතබ්බං. මිඩ්ඪන්කතති ආළින්දකමිඩ්ඪකාදීනං මිඩ්ඪීනං අන්දත.  දච
පන පරිවත්දතත්වා තත්දථව පතිට්ඨාති, එවරූපාය විත්ථිණ්ණාය මිඩ්ඪයා

ඨදපතුං වට්ටති. පරිභණ්ඩන්කතවාතිබාහිරප ්ද කතායතනුකාය මිඩ්ඪකාය

අන්දත වා. එත්ථ වා- ද්දදො  මුච්චදය, ද ො ච පච්දචකං දයොදජතබ්දබො.
අඞ්දක පන අං බද්ධදකන අං කූදට ලග්දගත්වා ඨදපතුඤ්ච වට්ටති.
ඡත්දතපිභණ්ඩදකන ද්ධිංබන්ධිත්වාවාඅට්ටංකත්වාවාඨදපතුං වට්ටති.
මඤ්දචපි අඤ්දඤන  ද්ධිං බන්ධිත්වා ඨදපතුං, අටනියං බන්ධිත්වා 
ාලම්දබතුංවට්ටති. 

67. පත්දතන උච්ඡිට්දඨොදකඤ්ච චලකට්ඨිකඤ්ච න නීහදරයයාති

 ම්බන්දධො. උච්ඡිට්කඨොදෙන්තිමුඛවික්ඛාලදනොදකං.චලකානිච චබ්දබත්වා

අපවිද්ධාමි ානි අට්ඨිකානි මච්ඡමං අට්ඨිකානි ච චලෙට්ඨිෙං. පත්තං
පටිග්ගහං කත්වා හත්ථං දධොවිතුම්පි හත්ථදධොතාදි උදකම්පි පත්දත
ආකිරිත්වානීහරිතුම්පිඅනුච්ඡිට්ඨංසුද්ධපත්තං උච්ඡිට්ඨහත්දථනගණ්හිතුම්පි
න වට්ටති. මච්ඡමං ඵලාඵලාදීනි ඛාදන්දතො යං තත්ථ අට්ඨිං වා චලකං වා
ඡඩ්දඩතුකාදමොදහොති, තංපත්දතඨදපතුංනලභති.මුඛදතොනීහටංපනයං 
කිඤ්චිපුනඅඛාදිතුකාදමොපත්දතඨදපතුංනලභති.සිඞ්ගිදවරාදීනිඩංසිත්වා

පුන ඨදපතුං ලභති. පත්තහත්කථොති පත්දතො හත්දථ ය ් ාති විග්ගදහො.
‘‘පත්තහත්දථො, කවාට’’න්තිචඋපලක්ඛණදමතං.යත්ථකත්ථචි රීරාවයදව
පන පත්ත ්මිං  තිදයනදකනචි රීරාවයදවනකවාටංපණාදමතුං, ඝටිකං 
වාඋක්ඛිපිතුං, සූචිංවාකුඤ්චිකායඅවාපුරිතුංනලභති.අං කූදටපනපත්තං 
ලග්දගත්වායථාසුඛංඅවාපුරිතුංලභති. 

68. භූමියා භූමි ම්බන්ධීආධාරදකො, ත ්මිං දන්තවල්ලිදවත්තාදීහිකදත

වලයාධාරදක ච එකදාරුනා කදත දාරුආධාරකෙ ච බහූහි දණ්දඩහි කදත 

දණ්ඩාධාරකෙ චයත්ථඨපිදතොපත්දතොයථාපරිවත්තිත්වානපරිපතති, තථා

සුට්ඨු  ජ්ජිදත ත ්මිං පත්ත ්සුපරි පත්දතොති එවරූදප දුකව පත්කත 
ඨදපයයාති පදත්ථදයොජනා. භමදකොටි දිද ො පන දාරුආධාරදකො තීහි
දණ්ඩදකහි බද්දධොදණ්ඩාධාරදකොචඑක ් පිපත්ත ් අදනොකාද ො, තත්ථ

ඨදපත්වාපි හත්දථන ගදහත්වා නිසීදිතබ්බං. භූමියන්ති කට ාරකාදිනා

අත්ථතාය භූමියා පන නික්කුජ්ජිත්වා වා පටිකුජ්ජිත්වා වා එෙං පත්තං
ඨදපයයාතිදයොජනා. 
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69. රදානි අකප්පියපත්දතද ්ද ති ‘‘දාරූ’’තිආදිනා.තත්ථසුවණ්ණදමව 
ද ොවණ්ණං. දාරු ච රූපියඤ්ච ද ොවණ්ණඤ්ච මණි ච දවළුරියඤ්ච

දාරු…දප.… දවළුරියානි, දතහි නිබ්බත්තා දාරු…කප.… මයා. දීදඝො පන
‘‘දවළුරියාමයා’’තිගාථාබන්ධසුඛත්ථංකදතො.එවමුපරිපිතාදි ංවිඤ්දඤයයං.

තත්ථ රන්දනීලාදි මණි නාම.කංද ො චකාදචො චතිපු චසී ඤ්ච ඵලිකා ච 

තම්බදලොදහො චාති ද්වන්දදො, දතහි ජාතා ෙං …කප.… ජා. තත්ථ කං -

 ද්දදනවට්ටදලොදහොපි ඞ්ගහිදතො.ද තං කපු, කණ්හං සී ං. 

70. ඡවසී මකයොති ඡව ්  මතමනු ්  ්  සී ං සී කපාලං, දතන
නිබ්බත්දතො ඡවසී මදයො. ඝටි ච තුම්බඤ්ච, දත ං කටාදහො, දතහි ජාතාති 

ඝටිතුම්බෙටාහජා. තත්ථ ඝටීතිඝදටොදයව. තුම්බං අලාබු. රති රදම  බ්දබ
පත්තා අකප්පියා වුත්තා, දුක්කටවත්ථුකා ච වුත්තාති දයොජනා. තත්ථ
රූපියාදීසුචතූසු දචගිහීභත්තග්දගසු සුවණ්ණතට්ටකාදීසුබයඤ්ජනංකත්වා
උපනාදමන්ති, ආමසිතුං න වට්ටති. කං කාචඵලිකජානි පන තට්ටකාදීනි
භාජනානි පුග්ගලිකපරිදභොදගදනව න වට්ටන්ති,  ඞ්ඝිකපරිදභොදගන වා
ගිහිවිකටානි වා වට්ටන්ති. ඝටිතුම්බකටාහජා පන ලභිත්වා පරිහරිතුං න
වට්ටන්ති, තාවකාලිකංපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටන්ති. 

පත්තනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ථාලෙනිද්කද වණ්ණනා 

71-2. දාරු …දප.… දවළුරියාමයාඅකප්පියා, ඵලිකාකාචකං ජාථාලකා
ගිහි න්තකා  ඞ්ඝිකා ච කප්පියා, තුම්බඝටිජා තාවකාලිකා කප්පියාති
 ම්බන්දධො. කප්පන්ති පරිකප්පන්ති අවිදරොධිභාදවදනවාති කප්පා, තථා

කප්පියා. නකප්පා අෙප්පා.  ඞ්ඝ ්  රදම  ඞ්ඝිො. තාව- ද්දදො අවධිම්හි.

තාව දභොජනාවධිභූදතො කාදලො එතා න්ති තාවොලිො, භුඤ්ජිත්වා
ඡඩ්දඩතබ්බා, න පරිහරිතබ්බාතිඅධිප්පාදයො. 

ථාලකනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. පවාරණානිද්කද වණ්ණනා 

73. දයන රරියාපදථනඋපලක්ඛිදතොපඤ්චන්නංදභොජනානංයංකිඤ්චි

දභොජනං භුඤ්ජමාකනො අයං භික්ඛු කප්පියානං පඤ්චන්නං දභොජනානං 

හත්ථපාද ොපනීතානං පවාරිකතො, තකතො රරියාපථදතො අඤ්කඤන 

රරියාපදථන අනකරිත්තෙං යාවකාලිකං භුඤ්කජයය දච, රම ්  පාචිත්ක 
දහොතීති පදත්ථදයොජනා. භුඤ්ජනත්ථාය පටිග්ගහදණ පන දුක්කටං. තත්ථ

රරියාය කායිකකිරියාය පදථො පවත්තනූපාදයො ඉරියාපකථො, 

ඨානගමනනි ජ්ජන යනානි. පවාදරති පටික්ඛිපතීති පවාරිකතො, අථ වා
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පවාරණං පටික්ඛිපනං පවාරිතං, තම ්  අත්ථීති පවාරිකතො, කතප්පවාරදණො

කතප්පටික්දඛදපොති අත්දථො, අථ වා පරිදව දකන වාරීයතීති පවාරිකතො 

පටික්දඛපිදතො. අනකරිත්තෙන්ති යං පවාදරත්වා ආ නා වුට්ඨහන්ත ් 
‘‘අලදමතං බ්බ’’න්තිඑවං අතිරිත්තකරණාදීහි  ත්තහිවිනයකම්මාකාදරහි
කප්පියං කතං, තඤ්ච ‘‘අජ්ජ වා යදා වා රච්ඡති, තදා ඛාදි ් තී’’තිආහටං, 
ගිලානාතිරිත්තඤ්චඅතිරිත්තංඅධිකන්තිවුච්චති, තදතො අඤ්ඤංඅනතිරිත්තකං

අනධිකන්තිඅත්දථො.කු ලංචිත්තංපාදතතීති පාචිත්ක, ත ්මාරත්ථියංතිම්හි
ත-කාර ්  ච-කාදර, ද්විත්දත ච පාචිත්ති. යාමකාලිකං  ත්තාහකාලිකං
යාවජීවිකංආහාරත්ථාය පටිග්ගණ්හදතොආපත්ති දුක්කට ් , අජ්දඣොහාදර
අජ්දඣොහාදරආපත්තිදුක්කට ් . 

74. රදානි යාය පවාරිතා,  ා පඤ්චඞ්ග ම්පන්නාදයව පවාරණා නාම

දහොතීති ද ්ද තුං ‘‘අ න’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ අ නන්ති භුඤ්ජමාන ් 

භුඤ්ජනං. රමිනා යං විප්පකතං දභොජනං, තං ද ්ද ති. කභොජනඤ්කචවාති

පවාරණප්පදහොනකං දභොජනඤ්දචවදහොතීති. අභිහාකරොතිදායක ් කාදයන 

පවාරණප්පදහොනක ්  අභිහරණං, න වාචාය.  මීපතාති 
අඩ්ඪදතයයහත්ථප්පමාණ ඞ්ඛාතා  මීපතා ච. එත්ථ පන  දච භික්ඛු
නිසින්දනො දහොති, ආ න ්  පච්ඡිමන්තදතො පට්ඨාය,  දච ඨිදතො, 
පණ්හිඅන්තදතොපට්ඨාය,  දචනිපන්දනො, දයනප ්ද නනිපන්දනො, ත ් 
පාරිමන්තදතො පට්ඨාය දායක ්  ඨිත ්  වානිසින්න ්  වානිපන්න ්  වා
ඨදපත්වා ප ාරිතහත්ථං යං ආ න්නතරං අඞ්ගං, ත ්  ාරිමන්දතන 

පරිච්ඡින්දිත්වාඅඩ්ඪදතයයහත්ථපාද ොදවදිතබ්දබො. ොයවාචාපටික්කඛකපොති
ත ්  අභිහටදභොජන ්  අඞ්ුණලිචලනාදිකායවිකාදරන වා ‘‘අල’’න්තිආදිනා
වචීවිකාදරන වා පටික්ඛිපනං. රති රදමහි පඤ්චහඞ්දගහි පවාරණා
පකාරයුත්තවාරණා පඤ්චඅඞ්ගාති  ම්බන්දධො. පඤ්ච අඞ්ගානි ය ් ා  ා 

පඤ්චඅඞ්ගා. 

75. රදානි එදතසු ාදනාදිපඤ්චවිධං දභොජනං ද ්ද ත්වා තානි ච පුන

විභජිත්වා ද ්ද තුං ‘‘ඔදකනො’’තිආදිආරද්ධං. තත්ථ  ාලීති රත්ත ාලිආදිකා

 බ්බාපි  ාලිජාති. වීහීති  බ්බාපි වීහිනාමිකා වීහිජාති. ෙඞ්ගූති

ද තරත්තකාෙදභදා  බ්බාපි කඞ්ුණජාති. කුද්රකූ ො නාම කාෙදකොද්රදවො. 

වරකෙො නාම ද තවණ්දණො දකොද්රදවො. යවදගොමදමසු පන දභදදො නත්ථි.
එවං යථාවුත්තානං  ානුදලොමානං  ත්තන්නං ධඤ්ඤානං දභොජ්ජයාුණ චාති

 ම්බන්දධො. කභොජ්ජයාු චාති උණ්හං වා සීතලං වා භුඤ්ජන්තානං

දභොජනකාදල ගහිතට්ඨාදන ාධි පඤ්ඤායති,  ා දභොජ්ජයාුණ. ච- ද්දදන
ාදදනො චාති  ම්බන්දධො, ාදදනො නාමාති අත්දථො.  දච පන භත්දත 
උදකකඤ්ජිකඛීරාදීනි ආකිරිත්වා ‘‘යාුණං ගණ්හථා’’ති දදන්ති, කිඤ්චාපි
තනුකා දහොති, පවාරණං ජදනති.  දච පන උදකාදීසු පක්ඛිපිත්වා පචිත්වා
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දදන්ති, යාුණ ඞ්ගහදමව ගච්ඡති. දචපනතනුකායපියාුණයා ා පමත්තම්පි
මච්ඡමං ඛණ්ඩංවාන්හාරුවා පක්ඛිත්තංදහොති, පවාරණංජදනති. 

76.  ාමාකාදිතිණං කුද්ර ූදක  ඞ්ගහං ගතං, වරකදචොරදකො වරදක
 ඞ්ගහං ගදතො, නීවාදරො දචව  ාලියං  ඞ්ගහං ගදතොති දයොජනා. 

 ාමාොදිකණන්ති  ාමාදකො ආදි ය ් , තදමව තිණං තිණධඤ්ඤන්ති
 මාද ො. 

77. භට්ඨධඤ්ඤමකයොති ඛරපාකභජ්ජිදතහි  ත්තවිදධහි ධඤ්දඤහි
දකොට්දටත්වා කදතො, අන්තමද ො චුණ්ණම්පි කුණ්ඩකම්පි  ත්තු නාමාති 
අත්දථො.  මපාකභජ්ජිතානං පන ආතපසුක්ඛානං වා තණ්ඩුලානං  ත්තු වා
කුණ්ඩකානි එව වා න පවාදරන්ති. යදවන  ම්භදවො උප්පත්ති අ ් ාති 

යව ම්භකවො, කුම්මාක ො කුම්මාද ොනාම.මුග්ගාදීහිකදතොපනපවාරණංන

ජදනති. ෙප්පිකයො චාති කප්පිදයොදයව මංද ො ‘‘මංද ො’’ති වුත්දතොති

දයොජනා. චාති අවධාරදණ. අකප්පිදයො පන පටික්ඛිපිතබ්දබොව. 
පටික්ඛිත්දතොපිනපවාදරති.උදදක ම්භදවොය ් ද ොමච්දඡොනාම.ද්වීසු
පදනදතසු  දච යාුණං පිවන්ත ්  යාුණසිත්ථමත්දතසුපි මච්ඡඛණ්දඩසු වා
මං ඛණ්දඩසු වා එකං ඛාදිතං එකං හත්දථ වා පත්දත වා දහොති, ද ො දච
අඤ්ඤංපටික්ඛිපති, පවාදරති.ද්දවපි ඛාදිතානිදහොන්ති, මුදඛ ා පමත්තම්පි
අවසිට්ඨංනත්ථි,  දචපිඅඤ්ඤං පටික්ඛිපති, නපවාදරති. 

78. රදානි ‘‘කීදි ං භුඤ්ජන්දතො කින්ති වත්වා උපනීතං කිං නාම
නිද දධන්දතො පවාදරති නාමා’’ති දචොදනං මනසි නිධායාහ 

‘‘භුඤ්ජන්කතො’’තිආදි. තත්ථ කප්පං වා අකප්පං වා පඤ්චසු දභොජදනසු යං

කිඤ්චි කභොජනං භුඤ්ජන්කතො භික්ඛු තන්නාකමන දත ං 

පවාරණාජනකදභොජනානං නාදමන වා ‘‘ඉම’’න්ක  ාමඤ්දඤන වා වත්වා 

අභිහටං හත්ථපාද ොපනීතං ෙප්පං කප්පියං යථාවුත්තදභොජනං නික ධයං 
නිද ධයන්දතො පවාදරයයාති පදත්ථ ම්බන්දධො. අයදමත්ථ අධිප්පාදයො – 
දයන දච අකප්පියමං ඤ්ච
කුලදූ නදවජ්ජකම්මඋත්තරිමනු ් ධම්මාදරොචන ාදිතරූපියාදීහි නිබ්බත්තං
අකප්පියදභොජනඤ්ච තථා අඤ්ඤඤ්ච කප්පියං වා අකප්පියං වා 
එකසිත්ථමත්තම්පි අජ්දඣොහටං දහොති, ද ො  දච පත්තමුඛහත්දථසු යත්ථ
කත්ථචි දභොජදන  ති  ාදපක්දඛොව අඤ්ඤං හත්ථපාද  ඨිදතන ‘‘ාදනං
ගණ්හථා’’තිආදිනා පවාරණප්පදහොනක ්ද ව නාදමන වා ‘‘රම’’න්ති
 ාමඤ්ඤවද දනව වා කාදයදනව අභිහටං වුත්තලක්ඛණං කප්පියදමව
දභොජනංදකවලංවාමි ් ංවාකාදයනවාවාචායවාපටික්ඛිපති පවාදරතීති.
‘‘ආකිරආකිර, දකොට්දටත්වාදකොට්දටත්වාපූදරහී’’තිපනවත්තුං වට්ටති. 
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79-80. රදානි දය පවාරණං න ජදනන්ති, දත ද ්ද තුං 

‘‘ලාජා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ලාජා…දප.… ඵලාදීනි පවාරණං න ජදනන්තීති

 ම්බන්දධො. ලාජාති ාලිආදීහිකතාලාජා. තං ත්තුභත්තානීතිදතහිලාදජහි

කතා  ත්තු දචව භත්තානි ච. කගොරක ොති ුණන්නං රද ො ඛීරාදි. 

සුද්ධඛජ්ජකෙොති මච්ඡමංද හි අ ම්මි ් තාය සුද්ධඛජ්ජදකො.  ත්තුදයො
පිණ්දඩත්වා කදතො අපක්දකො  ත්තුුණදෙො පන  ත්තුදමොදක ඞ්ඛාදතො

පවාදරති. තණ්ඩුලාති  මපාකභජ්ජිතානං  ාලිආදීනං තණ්ඩුලා, 

භජ්ජිතතණ්ඩුලා එව වා. භට්ඨපිට්ඨන්ති සුද්ධං යං කිඤ්චි භජ්ජිතං පිට්ඨං. 

පුථුොති  ාලිආදීනං පුථුකා. පුථුකා හි තන්තිආගමයුත්තියා විසුම්පි ගය්හති, 
එකදතොපි, ත ්මා වුත්තාවද  ානං පුථුකාදවළුආදීනං භත්තන්ති ච 

 ම්බන්දධො. කවළූතිදත ං තණ්ඩුලා වුච්චන්ති.පුථුකාචදවළුච, දතආදදයො

දය න්ති  මාද ො. ච- ද්දදො පදනත්ථ  බ්බත්ථාපි දයොදජතබ්දබො. ආදි-

 ද්දදන කන්දමූලඵලානිපි ගය්හන්ති. වුත්තාවක  ානන්ති වුත්දතහි

 ත්තවිදධහි ධඤ්දඤහි අවද  ානං. ර යාගූති රද හි පක්කමං ාදීහි

 ම්මි ් ා යාුණ. රද ොපි තාදිද ොව. සුද්ධයාගූති මං ාදීහි අමි ් ා සුද්ධයාුණ. 

ඵලාදීනීති ආදි- ද්දදන කන්දාදීනම්පි ගහණං. අපි චාති නිපාදතො, 
නිපාත මුදාදයොවා මුච්චදය, ද ො පච්දචකංදයොදජතබ්දබො. 

81. රදානිය ්මා  ත්තහිවිනයකම්මාකාදරහියංඅතිරිත්තංඅකතං, තත්ථ
පාචිත්තියං වුත්තං, බයතිදරකදතො අතිරිත්තකදත නත්ථි, ත ්මා අතිරිත්තං

කදරොන්දතන එවං කාතබ්බන්ති ද ්ද න්දතො ‘‘පවාරිකතනා’’තිආදිමාහ.
තත්ථ පවාරිදතන වුට්ඨාය අතිරිත්තං න කාතබ්බං, දභොජනං අභුත්දතන ච

අතිරිත්තං න කාතබ්බන්ති  ම්බන්දධො. කභොජනන්ති

පවාරණප්පදහොනකදභොජනං. අභුත්කතනාති එකසිත්ථමත්තම්පි අභුත්තාවිනා. 

කයනයංවාපුකරෙතන්තිඑත්ථච එව- ද්දදො දීඝංකත්වානිද්දිට්දඨො, ද ොච
අජ්ඣාහදටනතං- ද්දදන ම්බන්ධීයති, ත ්මාදයන භික්ඛුනායංදභොජනං
පුදර පුබ්දබ අතිරිත්තං කතං, දතදනව තදමව අතිරිත්තං න කාතබ්බන්ති
දයොදජත්වා අත්දථො දවදිතබ්දබො. ත ්මා කප්පියං කාදරත්වා භුඤ්ජන්ත ් 
අඤ්ඤං ආමි ං ආකිරන්ති, තං ද ො පුන කාතුං න ලභති, ත ්මිං දභොජදන 
කරියමාදන පඨමකදතන  ද්ධිං කතං දහොතීති. අඤ්ඤ ්මිං පන දතන වා
අඤ්දඤනවාකාතුං වට්ටති. 

82. ‘‘ෙප්පිය’’න්තිආදීනි ‘‘කදරොන්දතො’’ති එත ්  කම්මපදානි. 
කප්පියඤ්දචවගහිතඤ්දචවඋච්චාරිතඤ්දචවහත්ථපා ගඤ්දචවයාවකාලිකං
අතිරිත්තං කදරොන්දතො ‘‘අලදමතං  බ්බ’’න්ති එවං භා තූති දයොජනා.
තත්ථයං ඵලංවාකන්දමූලාදිවාපඤ්චහි මණකප්දපහිකප්පියංකතං, යඤ්ච

කප්පියමං ංවා කප්පියදභොජනංවා, එතං ෙප්පියං නාම. ගහිතන්තිභික්ඛුනා

පටිග්ගහිතං. උච්චාරිතන්ති කප්පියං කාදරතුං ආගදතන භික්ඛුනා ඊ කම්පි 
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උක්ඛිත්තං වා අපනාමිතං වා, තං පන අතිරිත්තකාරදකන ‘‘අලදමතං

 බ්බ’’න්තිවුත්දතන කාතබ්බං. හත්ථපා ගන්තිකප්පියංකාදරතුංආගදතන

හත්ථපා ං ගතං. අකරිත්තං ෙකරොන්කතොති ඊදි ං චතුබ්බිධාකාර ම්පන්නං 
දභොජනං අතිරිත්තං කදරොන්දතො පවාදරත්වා ආ නා අවුට්ඨිදතො වා
අප්පවාදරත්වාපි  බ්බථාභුත්දතොවාතිඑවංදුවිධවිනයකම්මාකාර ම්පන්දනො

භික්ඛු. අලකමතං  බ්බන්ක එවං භා තූති අලදමතං  බ්බං රති එවං භා තු.
එවං ත්තවිධංවිනයකම්මාකාරං ම්පාදදන්දතොවචීදභදංකත්වා කිම්පිඑවං 
වදදයයාතිඅත්දථො. 

83. කප්පියං කදරොන්දතන පන අනුප ම්පන්න ්  හත්දථ ඨිතං න

කාතබ්බං. දතනාහ ‘‘න ෙකර…කප.… හත්ථග’’න්ති. උප ම්පන්නදතො

අඤ්දඤො අනුප ම්පන්දනො, ත ්  හත්දථ ගතං අනුප ම්පන්නහත්ථගං.

කප යිත්වාපීති  දච තත්ථ අඤ්දඤො බයත්දතො භික්ඛු නත්ථි, යත්ථ අත්ථි, 

තත්ථ දප යිත්වාපි. තං අතිරිත්තකතං අොරකෙො අතිරිත්තකාරකදතො 

අඤ්දඤො  බ්කබො පවාරිදතොපි අප්පවාරිදතොපි භුඤ්ජිතුං ලබ්භදතති
 ම්බන්ධනීයං.පවාරිදතනපනමුඛඤ්චහත්ථඤ්චද ොදධත්වා භුඤ්ජිතබ්බං. 

පවාරණානිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ොලිෙනිද්කද වණ්ණනා 

84. ොලිොති මජ්ඣන්හිකපච්ඡිමයාම ත්තාහයාවජීවප්පවත්ති ඞ්ඛාදතො 
කාදලො එදත මත්ථීති කාලිකා,  බ්දබපි ඛජ්ජදභොජ්ජදලයයදපයය ඞ්ඛාතා
අත්ථා. දත පන ගණනපරිච්දඡදදතො චත්තාදරො දහොන්ති. කිං දත
අප්පටිග්ගහිතාපි  භාදවදනව කාලිකදවොහාරං ලභන්ති, උදාහු අඤ්ඤථාපීති

ආහ ‘‘පටිග්ගහිතා’’ති, පටිග්ගහිතාදයව දත යාවකාලිකාදි
කාලිකදවොහාරලාභිදනො, දනො අඤ්ඤථාති අධිප්පාදයො. රදානි දත ද ්ද ති 

‘‘යාවොලිෙ’’න්තිආදිනා. තත්ථ අරුුගග්ගමනදතො යාව ඨිතමජ්ඣන්හිදකො, 
තාව පරිභුඤ්ජිතබ්බත්තා යාව මජ්ඣන්හික ඞ්ඛාදතො කාදලො අ ් ාති 

යාවොලිෙං, පිට්ඨඛාදනීයාදිකං වත්ථු, ඨිතමජ්ඣන්හිකදතො පට්ඨාය තං
පරිභුඤ්ජිතුං න  ක්කා, කාලපරිච්දඡදජානනත්ථං කාලත්ථම්දභො වා 
දයොදජතබ්දබො, කාලන්තදර වා භත්තකිච්චං කාතබ්බං. යාව රත්තියා
පච්ඡිම ඞ්ඛාදතො යාදමො, තාව පරිභුඤ්ජිතබ්බදතො යාදමො කාදලො අ ් ාති 

යාමොලිෙං. පටිග්ගදහත්වා  ත්තාහං නිදධතබ්බදතො  ත්තාදහො කාදලො

අ ් ාති  ත්තාහොලිෙං. ඨදපත්වා උදකං අවද  ං  බ්බම්පි පටිග්ගහිතං 
යාවජීවං පරිහරිත්වා  ති පච්චදය පරිභුඤ්ජිතබ්බදතො ජීව ්  යත්තදකො

පරිච්දඡදදොයාවජීවං, තංඅ ් අත්ථීති යාවජීවිෙං. 
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නනුචඅඤ්ඤත්ථවිය ‘‘යාවජීවික’’න්තිඑත්ථකාලසුතියා අභාදව කථං
‘‘චත්තාදරොකාලිකා’’තියුජ්ජතීති? යුජ්ජති, ද ොගතානංඛන්ධවිනිමුත්ත ්ද ව 
කාල ් ාභාවදතො ජීව ඞ්ඛාත ්  ජීවිතින්ද්රිය ්  ඛන්ධ ඞ්ගහිතත්තා ද ොපි 
කාදලොදයවාති. නනු දචත්ථ ‘‘යාවකාලික’’න්තිආදිනා නිද්දිට්ඨාදනව
‘‘කාලිකා’’ති වුත්තානි, ‘‘කාලිකානී’’ති වත්තබ්බං සියාති? දනදදමවං
විඤ්දඤයයං, ‘‘කාලික’’න්තිආදීනිවත්ථු ම්බන්දධනවුත්තානි, ‘‘කාලිකා’’ති
පන  ාමඤ්ඤන්තරවද න අත්ථ ද්ද ම්බන්දධන වුත්තන්ති නත්ථි
විදරොදධොති. 

85. රදානි දතසු ‘‘පිට්ඨ’’න්තිආදිනා යාවකාලිකං ද ්ද ති. තත්ථ පිට්ඨං

මූලං ඵලන්ති පිට්ඨඛාදනීයං මූලඛාදනීයං ඵලඛාදනීයඤ්ච. තත්ථ  ත්තන්නං
තාව ධඤ්ඤානං ධඤ්ඤානුදලොමානං අපරණ්ණානඤ්ච පිට්ඨං
පන ලබුජඅම්බාටකදධොතතාලපිට්ඨාදිකඤ්දචති දතසු දතසු ජනපදදසු
පකතිආහාරවද න 03 මනු ් ානං ඛාදනීයදභොජනීයකිච්ච ාධකං පිට්ඨං 

පිට්ඨඛාදනීයං. ‘‘අදධොතං තාලපිට්ඨං ඛීරවල්ලිපිට්ඨ’’න්තිආදිනා
ගණියමානානං ගණනාය අන්දතො නත්ථි, 
ඛාදනීයදභොජනීයකිච්ච ාධකභාදවොදයව පදනදත ං ලක්ඛණං, සුබහුං
වත්වාපිරම ්මිංදයව ලක්ඛදණඨාතබ්බන්තිනවිත්ථාරයාම.එවං බ්බත්ථ.

තම්බකතණ්ඩුදලයයාදිමූලං මූලඛාදනීයං. පන ලබුජනාළිදකරාදිඵලං 

ඵලඛාදනීයං.ඛජ්ජන්ති ක්ඛලිදමොදකාදිපුබ්බණ්ණාපරණ්ණමයං ඛාදනීයඤ්ච. 

කගොරක ොති ඛීරදධිතක්ක ඞ්ඛාදතො ුණන්නං රද ො ච. ධඤ්ඤකභොජනන්ති

 ානුදලොමානං ධඤ්ඤානං ාදන ත්තුකුම්මා  ඞ්ඛාතදභොජනඤ්ච. ටීොයං 
පන ‘‘ ානුදලොමානි  ත්තධඤ්ඤානිචපඤ්චවිධදභොජනඤ්චා’’තිවුත්තං, තං
න යුත්තං, ධඤ්ඤානං විසුං ගහදණ පදයොජනාභාවා, පදයොජන ම්භදව ච
ඵලග්ගහදණදනවදත ංගහණ ම්භවදතො. 

යාුසූපප්පභුතකයොති යාුණ ච සූපඤ්ච, තං පභුති දය ං දතති එදත
යාවකාලිකා දහොන්තීති  ම්බන්දධො. එත්ථ ච පභුති- ද්දදන 
මච්ඡමං  ඞ්ඛාතං ධඤ්ඤදභොජනදතො අවසිට්ඨං දභොජනඤ්ච
පිට්ඨමූලඵලඛාදනීයදතො අවසිට්ඨං කන්දඛාදනීයං, මුොලඛාදනීයාදිඤ්ච
 ඞ්ගණ්හාති. දතසු දීදඝො ච භි කන්දාදි වට්දටො ච උප්පලකණ්ඩාදි 

ෙන්දඛාදනීයං, පදුමමූලාදිචතං දි ං එරකමූලාදිච මුොලඛාදනීයං, තාලාදීනං

කළීර ඞ්ඛාතා මත්ථකා මත්ථෙඛාදනීයං, උච්ඡුක්ඛන්ධාදදයො නීලුප්පලාදීනං

දණ්ඩක්ඛන්ධකාදි ඛන්ධඛාදනීයං, තම්බකතණ්ඩුදලයයාදීනං පණ්ණං 

පත්තඛාදනීයං, උච්ඡුතදචොවඑදකො රද ො තචඛාදනීයං, තම්බකසිග්ුණපුප්ඵාදි 

පුප්ඵඛාදනීයං, ලබුජට්ඨිපන ට්ඨිආදිකං අට්ඨිඛාදනීයං. 
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86. ‘‘මධූ’’තිආදිනා යාමකාලිකං ද ්ද ති. මම ච මුද්දිකා ච  ාලූකඤ්ච
දචොචඤ්චදමොචඤ්චඅම්බඤ්චජම්බුචාතිද්වන්දදො.මුද්දිකා ඵදලපිරත්ථියං, 
ඵදල ද  ා නපුං දක, ‘‘ජම්බු’’ රති ඵලවාචී නපුං ක ද්දන්තරං, තදතො 

ජාතං මමපානාදි මධු…කප.… ජම්බුජං, තඤ්ච ඵාරු ඤ්ච පානකන්ති

දයොජනා. තත්ථ මධුජං පානං නාම මුද්දිකානං ජාතිර ං උදක ම්භින්නං
කත්වා කතපානං. තං අත්තනා කතං පුදරභත්තදමව  ාමි ං නිරාමි ම්පි 
වට්ටති. අනුප ම්පන්දනහි කතං ලභිත්වා පන පුදරභත්තං පටිග්ගහිතං
පුදරභත්තං  ාමි ම්පි වට්ටති, පච්ඡාභත්තං පන නිරාමි දමව වට්ටති. එ 

නදයො  බ්බපාදනසු. මුද්දිෙජං පානං නාම මුද්දිකානං උදදක මද්දිත්වා

කතපානං. තථා ද  පානානි යථානුරූපං දවදිතබ්බානි,  ාලූෙං 

රත්තුප්පලාදීනං  ාලූකං. කචොචං අට්ඨිකකදලිඵලං. කමොචං අනට්ඨිකං. රමානි
අට්ඨ පානානි සීතානිපි ආදිච්චපාකානිපි වට්ටන්ති, අග්ගිපාකානි පන න

වට්ටන්ති.දතනාහ ‘‘නාග්ගි න්තත්ත’’න්ති. 

87-8. අවද  ානි පන
දවත්තතින්තිණිකමාතුලුඞ්ගකපිත්ථකරමන්දාදිඛුද්දකඵලපානානි

අට්ඨපානගතිකාදනව. දතනාහ ‘‘ ානුකලොමානිධඤ්ඤානි, ඨකපත්වාඵලකජො

රක ො’’ති. එක ්  පන වක්ඛමානානඤ්ච ‘‘පුප්ඵරද ො’’තිආදීනං
‘‘සීදතොදමද්දිතාදිච්චපාදකො වා යාමකාලිදකො’’ති රමිනා  ම්බන්දධො
දවදිතබ්දබො. 
තාලනාළිදකරපන ලබුජඅලාබුකුම්භණ්ඩපු ් ඵලතිපු එොලුකඵලානීති නව
මහාඵලානි,  බ්බඤ්ච අපරණ්ණං  ත්තධඤ්ඤානි අනුදලොදමන්තීති  හ

අනුදලොදමහීති  ානුකලොමානි.  ානුදලොමධඤ්ඤානං පන රද ො
යාවකාලිදකො.‘‘ ානුදලොමානි ධඤ්ඤානී’’තිඵලානිවිඤ්ඤායන්ති.ඵලසුතියා

‘‘ද  ඵලදජො’’තිවත්තබ්දබ ගමයමානත්තානවුත්තං. මධුෙපුප්ඵමඤ්ඤත්රාති 

මමකපුප්ඵං ඨදපත්වා. පක්ෙඩාෙජන්ති පක්දකහි යාවකාලිදකහි ඩාදකහි

ජාතංර ං.සීතමුදකං සීකතොදං, ඛීදරොදදවියසීදතොදද මද්දිදතොතිතප්පුරිද ො. 

ආදිච්ච- ද්දදො ආතදප වත්තති උපචාරදතොති ආදිච්දච පාදකො ය ් ාති
 මාද ො. 

89.  ත්තාහකාලිකං ද ්ද ති ‘‘ ප්පී’’තිආදිනා. තත්ථ  ත්තාහොලිොති
යථාවුත්තානි  ප්පිආදීනි  ත්තාහකාලිකානි. රදානි  ප්පිආදීනි විභජති 

‘‘ ප්පී’’තිආදිනා. තත්ථ දය ං දගොමහිං  ාදීනං මං ං කප්පති, දත ං  ප්පි

 ප්පි නාමාති ‘‘ ප්පී’’තිආදිනා  ප්පිලක්ඛණමාහ. අකප්පියමං  ප්පිදනොපි 
කප්පිය ම්භදව තත්ථ  ත්තාහාතික්කදම දුක්කට ්  වක්ඛමානත්තා 

නි ් ග්ගියවත්ථුදමව දචත්ථ ද ්ද තුං ‘‘කය ං මං මවාරිත’’න්ති වුත්තං.
ඛීරාදීසු හි දත මකප්පියං නාම නත්ථි. නවනීත ්   ප්පි දි තාය
නවනීතලක්ඛණං විසුංන වුත්තං. උපරි  ප්පිපිණ්ඩං ඨදපත්වා සීතලපායා ං
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දදන්ති, යං පායාද න අ ං ට්ඨං, තං  ත්තාහකාලිකං, මි ්සිතං පන 
ආදිච්චපාකංකත්වාපරි ් ාවිතං, තථාඛීරංපක්ඛිපිත්වාපක්කදතලම්පි, දතසු 

නවනීතං නාමනවුද්ධටං.දතනකතංපන  ප්පි. 

90. තිලාචව ාච එරණ්ඩානිචමමකානිච ා පාචාතිද්වන්දදො.දතහි
 ම්භදවො ය ් ාති බාහිරත්දථො, තං දතලං නාමාති අත්දථො. ඛුද්දා

ඛුද්දමමමක්ඛිකාචභමරාච ඛුද්දභමරං, ඛුද්දජන්තුකත්තානපුං දකකවචනං.

මමං කදරොන්තීති මමකරිදයො, තා එව මක්ඛිකා මධුෙරිමක්ඛිො, 

ඛුද්දභමරදමව මමකරිමක්ඛිකාතිකම්මධාරදයො. තාහිකතං මධු මමනාමාති 

අත්දථො. ටීොයං පනවිසුංමමකරී- ද්දංවිකප්දපත්වා ‘‘දණ්ඩදකසුමමකරා
මමකරිමක්ඛිකානාමා’’තිවුත්තං.මමපටලංවාමමසිත්ථකංවා  දචමමනා
මක්ඛිතං, මමගතිකදමව. තුම්බලකානං චීරිකානඤ්ච නියයා  දි ං මම පන 

යාවජීවිකං.රද ොනික්ක දටොආදිය ් ා ා ර ාදි. ආදි- ද්දදනඵාණිතාදීනං

ගහණං,  ාඋච්ඡුවිකති. පක්ොතිඅවත්ථුකපක්කාවා, ඵාණිතං ඵාණිතංනාමාති
අත්දථො. සීතූදදකන කතමමකපුප්ඵඵාණිතං පන ඵාණිතගතිකදමව. 
අම්බඵාණිතාදීනි යාවකාලිකානි. එතානි යථාවුත්තානි  ප්පිආදීනි පුදරභත්තං 
 ාමි පරිදභොදගනාපි, පච්ඡාභත්තදතො පට්ඨාය පන තානි ච පච්ඡාභත්තං
පටිග්ගහිතානිච  ත්තාහංනිදහිත්වානිරාමි පරිදභොදගනපරිභුඤ්ජිතබ්බානි. 

91. රදානි ාදි ්  අනුඤ්ඤාතව ාය පාකදතො විභාගං ද ්ද ත්වා තදතො

 ප්පිආදීනං ද ්ද තුං ‘‘ වත්ථූ’’තිආදිමාහ. තත්ථ පුදරභත්තං  ාමං වා 

අත්තනා එව. වා- ද්දදන පදරහි වා. අමානු ා මනු ් ව ාරහිතා. ව ා 
අච්ඡාදීනං අකප්පියානං, සූකරාදීනං කප්පියානඤ්ච  ත්තානං ව ා.

 වත්ථුපක්කා  ත්තාහකාලිකා දහොතීති ද ද ො.  වත්ථුපක්ොති  වත්ථුකං
කත්වා පක්කා. අයදමත්ථ අධිප්පාදයො –  දච පන ව ං පුදරභත්තං
පටිග්ගදහත්වා පචිත්වා දතලං පරි ් ාවිතං  ත්තාහානිනිරාමි පරිදභොදගන
පරිභුඤ්ජිතබ්බං. අථ පදරහි කතං පුදරභත්තං පටිග්ගහිතං, පුදරභත්තං
 ාමි ම්පි වට්ටති, පච්ඡාභත්තදතො පට්ඨායනිරාමි දමව, දනො දච, දුක්කටං

දහොතීති. කාරිදය කාරදණොපචාදරන පදනත්ථ ‘‘ව ා’’ති දතලදමව වුත්තං, 
ව ාපනයාවකාලිකාව. 

ටීොයං පන ව ාය ‘‘ ත්තාහකාලිදක ආගතට්ඨානංනත්ථීති වදන්තී’’ති
වත්වා‘‘තංඋපපරික්ඛිතබ්බ’’න්තිව ාය  ත්තාහකාලිකත්තමා ංකියංවුත්තං.
කිදමත්ථ උපපරික්ඛිතබ්බං? දභ ජ්ජං අනුජානතා භගවතා ‘‘යානි දඛො පන
තානි ගිලානානං භික්ඛූනං පටි ායනීයානි දභ ජ්ජානි, ද යයථිදං –  ප්පි
නවනීතං දතලං මම ඵාණිතං, තානි පටිග්ගදහත්වා  ත්තාහපරමං
 න්නිධිකාරකං පරිභුඤ්ජිතබ්බානී’’ති (පාරා. 622)  ප්පිආදීනදමව

 ත්තාහකාලිකත්තං වුත්තං. කභ ජ්ජක්ඛන්ධකෙපි ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 
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තානිපඤ්ච දභ ජ්ජානිපටිග්ගදහත්වාකාදලපි විකාදලපිපරිභුඤ්ජිතු’’න්ති
(මහාව. 260) තානි පඤ්දචව ‘‘දභ ජ්ජානී’’ති වත්වා දතලං නියමදතො
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ව ානි දභ ජ්ජානි අච්ඡව ං මච්ඡව ං සුසුකාව ං
සූකරව ං ගද්රභව ං කාදල පටිග්ගහිතං කාදල නිප්පක්කං කාදල  ං ට්ඨං
දතලපරිදභොදගන පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති (මහාව. 262) වුත්තං. 

කභ ජ්ජසික්ඛාපදට්ඨෙථායඤ්ච (කඞ්ඛා. අට්ඨ. දභ ජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා)
‘‘ඨදපත්වා මනු ් ව ං අඤ්ඤං යං කිඤ්චි ව ’’න්තිආදිනා ව ාදතල ් 
විධානං ද ්ද ත්වා ‘‘අඤ්දඤ ං යාවකාලිකවත්ථූනං වත්ථුං පචිතුං න 
වට්ටතිදයවා’’ති වදතා අට්ඨකථාචරිදයන යාවකාලිදකසු ව ං ඨදපත්වා
අඤ්දඤ ං යාවකාලිකවත්ථූනංවත්ථුංපචිතුංනවට්ටතීතිඅයදමත්ථඅත්දථො
දීපිදතොති ව ා ‘‘යාවකාලිකාදයවා’’ති විඤ්ඤායතීති දකො එත්ථ සුඛුදමො
නදයොති. 

අඤ්කඤ ං ව ාදතලදතො පදර ං යාවොලිෙවත්ථූනං දය ං දත ං

යාවකාලිකවත්ථූනං  ප්පිආදීනං වත්ථුං යාවකාලික ඞ්ඛාතං ඛීරාදිකං න
පදචති  ම්බන්දධො. අයදමත්ථ අධිප්පාදයො – යථා  ත්තාහපරිදභොගත්ථාය
ව ං කාදල පටිග්ගදහත්වා කාදල පචිතුං වට්ටති, න එවං  ප්පිආදීනං
වත්ථුභූතං ඛීරාදියාවකාලිකං, තං පන  ත්තාහපරිදභොගත්ථාය කාදලපි න
වට්ටති.තානිහියදිතංපටිග්ගදහත්වා යංකතානි, පච්ඡාභත්තදතොපට්ඨාය 
නවට්ටන්ති වත්ථුකප්පටිග්ගහිතත්තා,  ාමි ංනවට්ටන්ති ාමංපක්කත්තා, 
පුදරභත්තම්පිනවට්ටන්තියාවකාලිකවත්ථුදතොවිදවචිතත්තා.පදරහිකතානි
පන පුදරභත්තං  ාමි ම්පි වට්ටන්ති අත්තනා අපක්කත්තා. යාවජීවිකානි තු
 ා පමමකඑරණ්ඩඅට්ඨීනි දතලකරණත්ථං පටිග්ගදහත්වා තදදහව කතං
දතලං  ත්තාහකාලිකං, දුතියදිවද  කතං ඡාහං වට්ටති, එවං යාව
 ත්තමදිවද කතංතදදහව වට්ටති, උග්ගදතඅරුදණනි ් ග්ගියං, අට්ඨදම
දිවද  අනජ්දඣොහරණීයං, උග්ගහිදතන දයන දකනචි වත්ථුනා කත දි ං
දහොති. දතලත්ථාය පටිග්ගහිත ා පාදීනං  ත්තාහාතික්කදමන දුක්කටං.
නිබ්බත්තිතං ප්පි වානවනීතං වාකාදලපිවිකාදලපිපටිග්ගදහත්වා පචිතුං
වට්ටති. තං පන තදහු පුදරභත්තම්පි  ාමි ං න වට්ටති,  ං ග්ගදතො
යාවකාලිකම්පි ාමංපක්කංසියාතිනිරාමි ංපන  ත්තාහම්පිවට්ටති. 

92. රදානි ‘‘හලිද්දි’’න්තිආදිනායාවජීවිකං ද ්ද ති.තත්ථ ‘‘හලිද්දි නාම
නි ා’’තිආදිනා වුච්චමාදනපි පරියායවචදන  ම්දමොදහො සියාති න
තංවචදනනභු ං ම්දමොහයි ් ාම, ත ්මාතානිඋපදද දතොවදවදිතබ්බානි.

තත්ථ ‘‘හලිද්දි’’න්ති බින්දුආගදමන වුත්තං. උපචාදරන තු මූලාදීනි
හලිද්දාදි ද්දදනවුත්තානි.තාහලිද්දාදදයොදකචිරත්ථිලිඞ්ගාදයව. මූලඵදල

වචත්තඤ්ච…දප.… භද්දමුත්තඤ්චඅතිවි ාතිපදච්දඡදදො. පඤ්චමූල- ද්දදන
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චූෙපඤ්චමූලමහාපඤ්චමූලානිගහිතානි. ආදි- ද්දදනවජකලිමූදලජරට්ඨන්ති
එවමාදීනං ඞ්ගදහො. 

93-5. කගොට්ඨඵලන්ති මදනඵලන්ති වදන්තීති. තීණි ඵලානි ය ් ං

 ඞ්ගහිතං  ා කඵලා.එරණ්ඩොදීනන්ති ආදි- ද්දදනජාතිරුක්ඛාදීනංගහණං.

සුල ාදීනං පණ්ණන්ති  ම්බන්දධො. ආදි- ද්දදන අද ොකාදීනං ගහණං. 

සූකපයයපණ්ණන්තිතම්බකතණ්ඩුදලයයාදිසූපදයොග්ගපණ්ණං. උච්ඡුනියයා ං
ඨදපත්වා  බ්දබො නියයාද ො ච  ර ං උච්ඡුජං තචඤ්ච ඨදපත්වා  බ්දබො

තදචො චාති  ම්බන්දධො. තත්ථ හිඞ්ුණකණිකාරනියයා ාදි  බ්දබො නියයාක ො 

නාම. නිර උච්ඡුතචාදි  බ්දබො තකචො නාම. කලොණං  ාමුද්දාදි. කලොහං 

අයතම්බාදි. සිලා කාෙසිලාදි. 

96. සුද්ධසිත්ථන්තිමමනාඅමක්ඛිතං. මමමක්ඛිතංපන  ත්තාහකාලිකං. 

යඤ්ච කිඤ්චි සුඣාපිතන්ති දුජ්ඣාපිතං අකත්වා සුජ්ඣාපිතං යං කිඤ්චි ච. 

විෙටාදිප්පකභදන්ති විකටංගූථමත්තිකාමුත්තඡාරිකා ඞ්ඛාතංආදිය ් , ද ො
පදභදදො ය ් ාති බාහිරත්දථො, තං. යං කිඤ්චි චාති  ම්බන්දධො. එත්ථ පන 

ආදි- ද්දදන කන්දඛාදනීදය ඛීරකාදකොලාදදයො, මුොලඛාදනීදය
හලිද්දිසිඞ්ගිදවරමූලාදදයො, මත්ථකඛාදනීදය හලිද්දිසිඞ්ගිදවරකළීරාදදයො, 
ඛන්ධඛාදනීදය උප්පලපණ්ණදණ්ඩාදදයො, පුප්ඵඛාදනීදය චම්පකපුප්ඵාදදයො, 
අට්ඨිඛාදනීදය මමකට්ඨිඑරණ්ඩ ා පාදදයො, පිට්ඨඛාදනීදය 
අදධොතතාලපිට්ඨාදදයොච ඞ්ගහිතාතිදට්ඨබ්බා. 

97. රදානි  බ්බද ොයාවජීවිකංද ්ද තුංඅ ක්කුදණයයත්තාවුත්තානිච 
අවුත්තානි ච එකදතො  ම්පිණ්දඩත්වා තත්ථ ලක්ඛණං ඨදපන්දතො 

‘‘මූල’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘ ාදරො’’ති වත්තබ්දබ ‘‘ ාර’’න්ති
ලිඞ්ගවිපල්ලාද නාහ. ‘‘ ාදරො බදල ථිරංද  චා’’ති හි නිඝණ්ඩු. 

ආහාරට්ඨන්ති ආහාදරන ජාදතො අත්දථො පදයොජනං ආහාරත්දථො, ද ොව
ආහාරට්දඨො, තංආහාරකිච්චන්තිවුත්තංදහොති. 

98. රදානි චතූසු කප්පියාකප්පියාදිවිභාගං ද ්ද ති ‘‘ බ්බා’’තිආදිනා. 

තත්ථ  බ්දබ කාලිකා, දත ං  ම්දභොදගො අනුභදවොති  මාද ො. ොකලති 

පුබ්බණ්හකාදල.  බ්බ ් ාති ගිලානාගිලාන ් .  ක පච්චකයති තීසු 
යාමකාලිකං පිපා ාදිකාරදණ  ති,  ත්තාහකාලිකං යාවජීවිකඤ්ච

දගලඤ්ඤකාරදණ  තීති අත්දථො, කාලදතො විගදතො විොකලො, ත ්මිං, 
යාමකාලිකං විකාදල ආහාරත්ථාය අජ්දඣොහරදණ,  ත්තාහකාලිකං පන
යාවජීවිකඤ්චතදත්ථායපටිග්ගහණමත්දතපිදුක්කටං. 
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99. උකභොතියාවකාලිකංයාමකාලිකඤ්ච. තත්ථයාවකාලිකං අත්තදනො 
කාලාතික්කන්තංවිකාලදභොජනභික්ඛාපදදනපාචිත්තියංජනයති, යාමකාලිකං 
යාමාතික්කන්තං  න්නිධිසික්ඛාපදදන. එදත උදභොපි අන්දතොවුත්ථඤ්ච

 න්නිධිඤ්ච ජනයන්තීති  ම්බන්දධො. ‘‘අන්කතොවුත්ථං  න්නිධි’’න්ති 
භාවප්පධාදනොයංනිද්දදද ො, අන්දතොවුත්ථත්තං න්නිධිත්තඤ්චාතිඅත්දථො. 

100. අකනාමිකතති අතික්කාමිදත. පාචිත්තීති  ත්තාහාතික්කන්තං
දභ ජ්ජසික්ඛාපදදන නි ් ග්ගියපාචිත්තියාපත්ති ච දහොතීති අත්දථො.  දච
ද්වින්නං  න්තකං එදකනපටිග්ගහිතං අවිභත්තං දහොති,  ත්තාහාතික්කදම 

ද්වින්නම්පි අනාපත්ති, පරිභුඤ්ජිතුං පනනවට්ටති. පාළිනාරුේකහතිපාළියං

අනාරුේදහ  ප්පිආදිම්හි  ත්ත අහානි අතිනාමිදතති  ම්බන්දධො.  ප්පීති

මනු ් ාදීනං  ප්පි. ආදි- ද්දදන දත ංදයව නවනීතං, නාළිදකරාදිදතලං, 
සීදතොදදකනකතං මමකපුප්ඵඵාණිතඤ්ච ඞ්ගහිතං. 

101. නි ් ට්ඨලද්ධන්තිනි ් ට්ඨංවිනයකම්මවද නනි ් ජ්ජිතඤ්ච තං
ලද්ධඤ්ච පුන තදථවාති නි ් ට්ඨලද්ධං. තං ගදහත්වාති ද ද ො.

නි ් ජ්ජනවිධානං පන වක්ඛමානනදයන දවදිතබ්බං. ‘‘නඞ්ග’’න්තිආදි 
උපලක්ඛණමත්තං. දතනමක්ඛිතානිකා ාවාදීනි ච පන අපරිදභොගානිදයව. 

අඤ්ඤ ්  පන කායිකපරිදභොදගො වට්ටති. විෙප්කපන්ත ්   ත්තාකහ

 ාමකණර ් ාතිඑත්ථ ටීොයං ‘‘රදං ප්පිංතුය්හං විකප්දපමී’’තිආදිනාදත ං
දත ං නාමං ගදහත්වා  ම්මුඛාපරම්මුඛාවිකප්පනවද න අත්ථං ද ්ද ත්වා
තං  ාධයන්දතහි අවිකප්පිදත විකප්පිත ඤ්ඤී නි ් ග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති
ආපත්තිවාදරපාළිආහටා.‘‘ දචඋප ම්පන්න ් විකප්දපති, අත්තදනොඑව
 න්තකං දහොති, පටිග්ගහණම්පි න විජහතී’’ති දදො ං වත්වා 
අනුප ම්පන්න ්  විකප්පදන අත්ත න්තකත්තාභාදවො, 
පටිග්ගහණවිජහනඤ්ච පදයොජනං වුත්තං. තත්ථ වදාම – ආපත්තිවාදර
‘‘අවිකප්පිදත’’තිආදිපාළිදයව නත්ථි, ‘‘අනධිට්ඨිදත අධිට්ඨිත ඤ්ඤී
නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං, අවි ් ජ්ජිදත වි ් ජ්ජිත ඤ්ඤී නි ් ග්ගියං
පාචිත්තිය’’න්තිආදිනා (පාරා. 624) පාළියා ආගතත්තා තදනුරූපදමව
අනාපත්තිවාදර ‘‘අධිට්දඨති, වි ් ජ්දජතී’’තිආදිනාව පාළි ආගතා. යදි
භදවයය, වණ්ණනීයට්ඨානතායඅට්ඨකථායභවිතබ්බං, නදචත්ථඅට්ඨකථායං 
විජ්ජති. අනුප ම්පන්න ්  විකප්පදන ච කථං පටිග්ගහණං විජහති 
සික්ඛාපච්චක්ඛානාදීසු ඡසු පටිග්ගහණවිජහනකාරදණසු විකප්පන ් 
අනන්දතොගධත්තා, ත ්මානායදමත්ථඅත්දථොති. 

මයදමත්ථ එවමත්ථං භණාම – විෙප්කපන්ත ් ාති එත්ථ විෙප්පනං 
 ංවිදහනං ‘‘චිත්ත ඞ්කප්දපො’’තිආදීසු විය, උභයත්ථ පන උප ග්දගහි
නානත්තමත්තං, ත ්මා අන්දතො ත්තාදහ  ාමදණර ්  ය ්  ක ් චි



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 
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විකප්දපන්ත ්   ංවිදහන්ත ්  පරිච්චාග ඤ්ඤං පරිච්චාගදචතනං
පරිච්චාගාධිප්පායං උප්පාදදන්ත ්  අනාපත්තීති අත්දථො. රදඤ්ච 

මහාසුමත්කථරවාදදමොලුබ්භ වුත්තං. වුත්තඤ්හි ‘‘දතන චිත්දතනා’’තිආදීසු
පාළිවචදනසු අධිප්පායං ද ්ද න්දතන, ‘‘රදං ක ්මා වුත්තං. එවඤ්හි
අන්දතො ත්තාදහ දත්වා පච්ඡා පටිලභිත්වා පරිභුඤ්ජන්ත ් 

අනාපත්තිද ් නත්ථ’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.625). මහාපදුමත්කථකරො පනාහ
‘‘ ත්තාහාතික්කන්ත ් පන පරිදභොදගඅනාපත්තිද ් නත්ථමිදංවුත්ත’’න්ති
(පාරා. අට්ඨ. 2.625). අයදමව වාදදො දතසු සුන්දරතදරො.  ත්තාදහ

මක්ඛනාදිංඅධිට්ඨදතොචඅඤ්ඤ ්  දදදතොපිචඅනාපත්තීති ම්බන්දධො. ආදි-
 ද්දදන අබ්භඤ්ජනාදිං  ඞ්ගණ්හාති. අයදමත්ථාධිප්පාදයො –  ප්පිආදිං
අබ්භඤ්ජනාදිංමමං අරුමක්ඛනං, ඵාණිතංඝරධූපනංඅධිට්ඨදතොඅනාපත්තීති. 

අඤ්ඤ ් ාතිඋප ම්පන්න ් වාඅනුප ම්පන්න ් වා. 

102. යාවකාලිකආදීනිඅත්තනා හ ං ට්ඨානි බ්භාවං ගාහාපයන්තීති

 ම්බන්දධො.  බ්භාවන්ති   ්  අත්තදනො භාදවො ද්විත්දත  බ්භාදවො, තං. 

ත ්මාති ය ්මා එවං, ත ්මා. එවමුදීරිතන්ති එවං ‘‘විකප්දපන්ත ්  
 ත්තාදහ’’තිආදිනා වුත්තං. අයදමත්ථ අධිප්පාදයො – ය ්මා අත්තනා
 ං ට්ඨානි අත්තදනො භාවං ගාහාපයන්ති යාවකාලිකාදීනි, ත ්මා
 ත්තාහාතික්කාමිතානි  ත්තාහකාලිකානි පාචිත්තියජනකානි  ං ට්ඨානි
අත්ත ං ට්ඨානිපි පාචිත්තියජනකානි කදරොන්තීති අවිකප්පනාදිම්හි  ති
බයතිදරකදතො පාචිත්තියාපත්තිපරිදීපකං ‘‘විකප්දපන්ත ් ා’’තිආදිකං

වාකයත්තයං වුත්තන්ති. ටීොයං පන ‘‘රදානි වක්ඛමානං  න්ධාය එවන්ක 

වුත්ත’’න්ති වුත්තං. තං වක්ඛමාන ්  අතීතඋදීරිතත්තාදයොගදතො කථං 

යුජ්ජතීති. එවමුදීරිතන්ති වා පාළියං අට්ඨකථායඤ්ච එවදමව වුත්තන්ති

අත්දථො. එව- ද්දදොඅවධාරදණ. 

103-5. රදානි අත්ත ං ට්ඨානං යාවකාලිකාදීනං  බ්භාවගාහාපනං

 රූපදතොද ්ද තුං ‘‘පුකර’’තිආදිමාහ.තත්ථ  ත්තාහන්ති  ත්තඅහානිය ් 

තං  ත්තාහං,  ත්තාහකාලිකං. ච- ද්දදො අට්ඨානප්පයුත්දතො, ද ො

 ත්තාහඤ්ච යාවජීවිකඤ්චාති දයොදජතබ්දබො. ක  ොලිෙ ම්මි ් න්ති
ද ද හි තදහු පටිග්ගහිදතහි කාලිදකහි යාවකාලිකයාමකාලික ඞ්ඛාදතහි

 ම්මි ් ං. පාචිත්තීති  න්නිධිසික්ඛාපදදන පාචිත්ති. තදහු පටිග්ගහිතන්ති

ත ්මිංදයව දිදන පුදරභත්තං පටිග්ගහිතං. තදකහවාති ත ්මිංදයව දිදන

පුදරභත්තදමව. ක  න්ති ත්තාහකාලිකංයාවජීවිකඤ්ච. එවන්තියාදමඑව

පරිභුඤ්ජදයති විජානීයන්ති  ම්බන්දධො. ඉතරන්ති  ත්තාහකාලිකදතො
අඤ්ඤංයාවජීවිකං. 

කාලිකනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. පටිග්ගාහනිද්කද වණ්ණනා 

106. දාතුං කාදමතීති දාතුකාදමො, ත ්  අභිහාදරො ඊ කම්පි

ාණමනාදිනාභිහරණන්ති තප්පුරිද ො, හත්ථ ්  පාද ො හත්ථපාක ො. 
රුේහීවද න තු අඩ්ඪදතයයහත්දථො හත්ථපාද ො නාම. ද ො ච  දච භික්ඛු
නිසින්දනො දහොති, ආ න ්  පච්ඡිමන්තදතො පට්ඨාය,  දච ඨිදතො, 
පණ්හිඅන්තදතොපට්ඨාය,  දචනිපන්දනො, දයන ප ්ද නනිපන්දනො, ත ් 
පාරිමන්තදතො පට්ඨාය දායක ්  නිසින්න ්  ඨිත ්  වා ඨදපත්වා
ප ාරිතහත්ථං යං ආ න්නතරං අඞ්ගං, ත ්  ාරිමන්දතන පරිච්ඡින්දිත්වා 

දවදිතබ්දබො. එරණක්ඛමන්ති ථාමමජ්ඣිදමන පුරිද න එරණ ්  

උක්ඛිපන ්  ඛමං දයොග්ගං. වත්ථු ද්දාදපක්ඛං නපුං කත්තං. කධා

කදන්කතතිකායකායප්පටිබද්ධනි ් ග්ගියානං වද නතීහි පකාදරහි දායදක
දදමාදන. තත්ථ දයන දකනචි  රීරාවයදවන අන්තමද ො පාදඞ්ුණලියාපි
දීයමානං කාදයන දින්නංනාම දහොති, කටච්ඡුආදීසුදයනදකනචි දීයමානං
කායප්පටිබද්දධන, කායදතො පන කායප්පටිබද්ධදතො වා දමොදචත්වා
හත්ථපාද  ඨිත ්  කාදයන වා කායප්පටිබද්දධන වා පාතියමානං

නි ් ග්ගිදයන පදයොදගන දින්නං නාම. ද්විධා ගාකහොති
කායකායප්පටිබද්ධානං වද න ද්වීහි පකාදරහි දයහි දකහිචි දීයමාන ් 

ගහණං. එවං පටිග්ගදහො පඤ්චඞ්දගොති දයොජනා. පඤ්චඞ්කගොති පඤ්ච
අඞ්ගානිය ් ාතිබහුබ්බීහි. 

107. රදානි අදනරණක්ඛදම ච කි ්මිඤ්චි කායප්පටිබද්දධ ච

පටිග්ගහණාදරොහනංද ්ද තුං ‘‘අ ංහාරිකය’’තිආදිමාහ.තත්ථ අ ංහාරිකයති 

ආදනතුම ක්කුදණදයය ඵලකපා ාණාදිම්හි. තත්ථජාකතති දතසුදයව 
රුක්ඛාදීසුජාදතකිංසුකපදුමිනිපණ්ණාදිදක.චිඤ්චආදීනංසුඛුදමපණ්දණති 
 ම්බන්දධො.තානිහි න්ධාදරතුංන ක්දකොන්ති.දත ංපන ාඛාසුවට්ටති. 

ආදි- ද්දදන ‘‘අඞ්ග’’න්තිආදිකං  ඞ්ගණ්හාති. වා- ද්දදො  මුච්චදය. 

අ ය්හභාකරති ථාමමජ්ඣිමපුරිද න  හිතුං  න්ධාදරතුං අ ක්කුදණදයය
භාදර. බ්දබ ංපටිග්ගදහො‘‘න රූහතී’’තිරමිනා ම්බන්දධො. 

108. රදානි පටිග්ගහණවිජහනං ද ්ද ති ‘‘සික්ඛා’’තිආදිනා. තත්ථ 

සික්ඛාමරණලිඞ්කගහීති සික්ඛාපච්චක්ඛාදනන ච මරදණන ච 

ලිඞ්ගපරිවත්තදනනච. අනකපක්ඛවි ග්ගකතොතිනත්ථිඅදපක්දඛො එත ් ාති

අනදපක්දඛො, ද ොවවි ග්දගො, තදතොච. අච්කඡදාති දචොරාදීහි අච්ඡින්දිත්වා

ගහදණන. අනුප ම්පන්නදානාති අනුප ම්පන්න ්  දාදනන. ච- ද්දදො

 බ්බත්ථආදනතබ්දබො. ගාකහොතිපටිග්ගහණං. උප ම්මතීති විජහති. 

109-10. රදානි අප්පටිග්ගහිතං පරිදභොදග දදො ං ද ්ද තුං 

‘‘අප්පටිග්ගහිත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ  බ්බන්ති චතුකාලිකපරියාපන්නං
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 කලම්පි. රදානි අප්පටිග්ගදහත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං ද ්ද තුං 

‘‘සුද්ධ’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ සුද්ධං නාතිබහලං උදකඤ්ච තථා අඞ්ගලග්ගං
අවිච්ඡින්නං දන්ත…දප.… ගූථකඤ්ච දලොණ…දප.… කරී කඤ්ච

කප්පදතති  ම්බන්දධො. තත්ථ සුද්ධන්ති රජදරූපහි අඤ්ඤරද න ච

අ ම්මි ් තාය පරිසුද්ධං. නාකබහලන්ති යං කසිතට්ඨාදන බහලමුදකං විය

මුදඛවාහත්දථවාන ලග්ගං, තං. අවිච්ඡින්නන්තිඅඞ්ගදතොවිච්ඡින්දිත්වා න
ගතං. දන්තානි ච අක්ඛීනි ච කණ්ණඤ්ච දන්තක්ඛිකණ්ණං පාණයඞ්ගත්තා, 

ත ්  ගූථකන්ති තප්පුරිද ො. කලොණං  රීරුට්ඨිතං. සිඞ්ඝාණීති සිඞ්ඝාණිකා.
විච්ඡින්නංන පටිග්ගදහතබ්බං. 

111. රදානි ‘‘ගූථා’’තිආදිනා කාදලොදි ් ං ද ්ද ති. තථාවිකධති
 ප්පදට්ඨක්ඛණාදිදක තථාවිදධ කාදල. තථා තාදිද ො විදධො කාදලො

එත ් ාතිබහුබ්බීහි. ක කවයයාතිද වනංකදරයය, පරිභුඤ්දජයයාතිවුත්තං

දහොති. අ න්කත ෙප්පොරකෙති එත්ථ දුබ්බදචොපි අ මත්දථොපි
කප්පියකාරදකොඅ න්තපක්දඛදයවතිට්ඨතීතිදවදිතබ්දබො. කාදලොදි ් ත්තා
පනඡාරිකායඅ තිඅල්ලදාරුංරුක්ඛදතොඡින්දිත්වාකාතුං, මත්තිකායඅ ති
භූමිංඛණිත්වාපිමත්තිකංගදහතුංවට්ටති. 

112. දුරූපචිණ්කණති දුට්ඨුං උපචිණ්ණං ආමට්ඨං දුරූපචිණ්ණං.  දච 
භික්ඛු අප්පටිග්ගහිතං  ාමි ං භාජනං ඨිතට්ඨානදතො අපදනත්වා ආම ති, 
පිධානංආම ති, උපරිඨිතකචවරාදිංඡඩ්දඩති, තත්ථජාතකඵලිනියා ාඛායවා
වල්ලියා වා ගදහත්වා වා චාදලති, දුරූපචිණ්ණං නාම දහොති. ත ්මිං
දුක්කටන්ති ම්බන්දධො. ඵලරුක්ඛං පන අප ් යිතුං වා තත්ථකණ්ටකං වා
බන්ධිතුං වට්ටති. අරඤ්දඤ පතිතඅම්බඵලාදිං ‘‘ ාමදණර ්  ද ් ාමී’’ති

ආහරිත්වා දාතුං වට්ටති. රකජොකිණ්කණති රජ ා ාකිණ්දණ, ත ්මිං
පත්තාදිදකයංකිඤ්චි පටිග්ගණ්හදතොවිනයදුක්කටංදහොතීතිඅත්දථො. දච
පිණ්ඩායචරන්ත ් පත්දතරජං පතති, පටිග්ගදහත්වාභික්ඛාගණ්හිතබ්බා. 
‘‘පටිග්ගදහත්වා දදථා’’ති වුත්දතපි ආකිරන්ති, හත්ථදතො
අදමොදචන්දතදනව පටිග්ගාහාපක ්   න්තිකං දනත්වා පටිග්ගදහතබ්බං.
 දචමහාවාදතොතදතොතදතොරජංපාදතති, න ක්කාදහොතිභික්ඛං ගදහතුං, 
‘‘අනුප ම්පන්න ්  ද ් ාමී’’ති සුද්ධචිත්දතන ආදභොගං කත්වා ගණ්හිතුං 
වට්ටති.තංපනදතනදින්නංවාවි ් ාද නවාපටිග්ගදහත්වාපරිභුඤ්ජිතුං 
වට්ටති. 

අථාති වක්ඛමානාරම්දභ. උග්ගහප්පටිග්ගකහති උග්ගහිත්ථාති උග්ගදහො, 
උග්ගහිතං, ත ්  පටිග්ගදහො, ත ්මිං. අප්පටිග්ගහිතභාවං ජානදතො අත්තනා
එව උග්ගදහත්වා ගහදණති අධිප්පාදයො. මාතාපිතූනං අත්ථාය පන
අප්පටිග්ගදහත්වා දතලාදීනි, ඡායත්ථාය  ාඛාදීනි වා ගදහත්වා පච්ඡදතො
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භුඤ්ජිතුකාමතාය පටිග්ගදහත්වා පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. උච්ඡුආදීසු ඵාලිදතසු
මලං න පඤ්ඤායති, මූලදභ ජ්ජාදීනි පි න්තානං වා දකොට්දටන්තානං වා
නි දනි දදපොතකඋදුක්ඛලමු ලානිඛීයන්ති, දන්තන්තදරලග්ගං සුඛුමආමි ං

දහොති, රද ොනපඤ්ඤායති, අබ්දබොහාරිකං. අන්කතොවුත්කථති අකප්පියකුටියා 

ඡදනබ්භන්තදර වුත්දථති අත්දථො.  යංපක්කෙති අත්තනා යත්ථ කත්ථචි
පක්දක.  දච වාසිආදිං තාදපත්වා තක්කාදීසු පක්ඛිපති, එත්තාවතාපි 
 ාමපාකදතොනමුච්චති.පුරිමකාලිකද්වදයපුනපාකඤ්හිඨදපත්වායංකිඤ්චි
ආමි ං භික්ඛුදනොපචිතුංනවට්ටති. දචපි ් උණ්හයාුණයාසුලසිපණ්ණාදීනි
වා සිඞ්ගිදවරං වා පක්ඛිපන්ති, චාදලතුං න වට්ටති. උත්තණ්ඩුලං භත්තං

ලභිත්වා පිදහිතුං න වට්ටති. අන්කතොපක්කෙති අකප්පියකුටියා අන්දතො
පක්දක.  බ්බත්ථදුක්කටන්ති ම්බන්දධො. 

පටිග්ගාහනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. අෙප්පියමං නිද්කද වණ්ණනා 

113-4. මනු ් හත්ථිඅ ් ානඤ්ච …දප.… උරග ්  ච යං මං ඤ්ච, යං 
උද්දි ් කතමං ඤ්ච, අප්පටිදවක්ඛිතං යඤ්ච මං ං, දතසු මංද සූති එවං
දයොදජත්වා අත්දථො දවදිතබ්දබො. තත්ථ සී ගීවාතරඞ්දගන චරන්තා

අච්ඡවිද  ාව තරච්ඡා. උරග ් ාති රමිනා  බ්බාපි දීඝජාති  ඞ්ගහිතා. 

උද්දි ් ෙතමං න්ති භික්ඛුං උද්දිසිත්වා කතං උද්දි ් කතං, තඤ්ච තං

මං ඤ්ච. එත්ථ ච මං -ග්ගහදණන මච්ඡානම්පි ගහණං දවදිතබ්බං
උපලක්ඛණවද න, ච- ද්දදන වා. පඤ්චසුපි  හධම්මිදකසු යං කිඤ්චි 
උද්දි ් කතං  බ්දබ ම්පි න කප්පති, තම්පි අදිට්ඨඅසුතඅපරි ඞ්කිතතාය 

තිදකොටිපරිසුද්ධං වට්ටති. අප්පටිකවක්ඛිතන්ති අනුපපරික්ඛිතං, 
අනාපුච්ඡිතන්ති අත්දථො. ආපත්තිභීරුදකන හි රූපං  ල්ලක්දඛන්දතනාපි
පුච්ඡිත්වා පටිග්ගදහතබ්බං පරිභුඤ්ජිතබ්බඤ්ච. මනු ් ානං මංද සු
ථුල්ලච්චයන්ති දයොජනා. ථූදලො අච්චදයො එත්ථාති ර ්ද , ද්විත්දත ච 

ථුල්ලච්චයං. පාරාජික ඞ්ඝාදිද ද හි ඨදපත්වා රදතො අධිකං වජ්ජං නත්ථි. 

ක ක සූතිඅවද ද සුඑකාද සු. 

115. රදානි මනු ් ාදීනං අට්ඨිආදීනිපි අකප්පියානීති ද ්ද තුං 

‘‘අට්ඨිපී’’තිආදිමාහ. පි- ද්දදො ‘‘දලොහිත’’න්තිආදීසුපි අනුවත්දතතබ්දබො. 

එ න්ති මනු ් ාදීනංද න්නං.ව ාසුපනඑකාමනු ් ව ානවට්ටති.ඛීරාදීසු
අකප්පියං නාම නත්ථි. උද්දි ් කතංදයව  චිත්තකන්ති දයොජනා. 

 චිත්තෙන්ති උද්දි ් කතභාවජානනචිත්දතන  හ වත්තතීති  චිත්තකං.
වත්ථුවීතික්කමවිජානනචිත්දතන හි  චිත්තකත්තං. එත්ථ ච  චිත්තකත්තං 
ආපත්තියා එව, න ච මං  ් , තථාපි මං සීද න ආපත්ති එව වුත්තාති 
විඤ්ඤාතබ්බන්ති. 
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අකප්පියමං නිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. නි ් ග්ගියනිද්කද වණ්ණනා 

116-7. රූපිදයන අරූපියංරූපියඤ්චරතදරනරූපියඤ්චපරිවත්දතයයාති 

 ම්බන්දධො. තත්ථ රූපිකයනාති රූපිය ඞ්ඛාදතන නි ් ග්ගියවත්ථුනා. 

අරූපියන්ති අරූපිය ඞ්ඛාතං දුක්කටවත්ථුං කප්පියවත්ථුඤ්ච. ඉතකරනාති

අරූපිදයන. නි ් ග්ගීති නි ් ජ්ජනං නි ් ග්දගො, පුබ්බභාදග කත්තබ්බ ් 
විනයකම්ම ්ද තං නාමං. නි ් ග්දගො අ ්  අත්ථීති නි ් ග්ගි, කිං තං? 
පාචිත්තියං. රූපිය ්  මූලග්ගහදණ පන රූපියප්පටිග්ගහණසික්ඛාපදදන 
නි ් ග්ගියංපාචිත්තියං. 

රදානි රූපියාදිං ද ්ද තුං ‘‘ඉධා’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ කහා…දප.… 

මා කංරධරූපියන්ති ම්බන්දධො.තත්ථ ෙහාපකණො නාමසුවණ්ණමදයොවා

රජතමදයො වා එතරහි පකතිකහාපදණො වා.  ජ්ඣූති රජතං. සිඞ්ගීති
සුවණ්ණදභදදො, තථාපි දචත්ථ  ාමඤ්දඤන සුවණ්ණමධිප්දපතං. 

කවොහාරූපගමා ෙන්ති දවොහාරං කයවික්කයං උපගච්ඡතීති දවොහාරූපගං, 
තඤ්ච තං මා කඤ්ච. තං පන  මුට්ඨාපිතරූපඤ්ච අ මුට්ඨාපිතරූපඤ්ච

දලොහදාරුආදිමයං වුච්චති. ඉධරූපියන්තිරම ්මිංසික්ඛාපදදරූපියංනාමාති 
අත්දථො. වත්ථමුත්තාදි කප්පං දුක්කටවත්ථුඤ්ච රතරන්ති දයොජනා. තත්ථ

වත්ථඤ්ච මුත්තා ච ආදි ය ් ාති  මාද ො. ආදි- ද්දදො පච්දචකං 

දයොදජතබ්දබො ‘‘වත්ථාදි මුත්තාදී’’ති. තත්ථ පඨදමන ආදි- ද්දදන
කප්පා සුත්තාපරණ්ණාදිකංයංකිඤ්චි කප්පියවත්ථුං, දුතිදයනමණි ඞ්දඛො
සිලා පවාෙං දලොහිතඞ්දකො ම ාරගල්ලං  ත්තධඤ්ඤානි
දාසිදා දඛත්තවත්ථුපුප්ඵාරාමඵලාරාමාදදයොති රදං දුක්කටවත්ථුං 
 ඞ්ගණ්හාති. වත්ථාදිකප්පියවත්ථුං, මුත්තාදිදුක්කටවත්ථුඤ්ච රතරං අඤ්ඤං 
අරූපියංනාමාතිඅත්දථො. 

118. එත්තාවතා රූපිය ංදවොහාරං ද ්ද ත්වා රදානි කප්පියභණ්දඩ

කයවික්කයං ද ්ද තුමාහ ‘‘ඉම’’න්තිආදි.තත්ථ ‘‘රමං ගදහත්වා රමං දදහි, 
රමං කර, රමං ආනයා’’ති වා ‘‘රමං භුත්වා රමං දදහි, රමං කර, රමං
ආනයා’’ති වා ‘‘රමං දදමි, රමං දදහි, රමං කර, රමං ආනයා’’ති වා 

කයවික්කදය  මාපන්දනනි ් ග්ගීති දයොජනා. තත්ථ ඉමන්ති තණ්ඩුලාදිං. 

භුත්වාතිාදනාදිංභුඤ්ජිත්වා. ඉමංකදහීතිඑතංවත්ථාදිකංදදහි. ඉමං ෙරාති

එතංරජනපචනාදිංකදරොහි. ඉමංආනයාතිඑතං රජනකට්ඨාදිංආදනහි. ඉමං

කදමීතිඑතංවත්ථාදිකංතවදදමි.  මාපන්කනතිකදත.ත ්මාකප්පියංභණ්ඩං
පරිවත්දතන්දතන අඤ්ඤාතදකහි ද්ධිං ‘‘රමංදදහී’’තිවදදතො විඤ්ඤත්ති, 
‘‘රමං ගණ්හාහී’’ති වදදතො  ද්ධාදදයයවිනිපාතනං, ‘‘රමිනා රමං දදහී’’ති
වදදතො කයවික්කයන්ති වුත්තා ති ්ද ො ආපත්තිදයො. මාතාපිතූහි පන  ද්ධිං
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කයවික්කයමත්තං දමොදචන්දතන පරිවත්දතතබ්බං. අයඤ්හි කයවික්කදයො
ඨදපත්වාපඤ්ච හධම්මිදකඅවද ද හිගිහිපබ්බජිදතහිනවට්ටති.  දචපන
නවකම්මානිකාදරති, අට්ඨකථාපමාදණනපාචිත්තියමත්තංදදද තබ්බං. 

119-120. රදානි පරිණාමනවද න ආපත්තිදභදං ද ්ද තුං 

‘‘අත්තකනො’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථායං පිණ්ඩත්දථො –  ඞ්ඝ ්  නතං ලාභං
අත්තදනො පරිණාදමයය, නි ් ග්ගි. අඤ්ඤදතො පුග්ගල ්  පරිණාදමයය, 
පාචිත්ති. අඤ්ඤ ්   ඞ්ඝ ්  වා දචතිය ්  වා පරිණාදමයය, දුක්කටං.
අඤ්ඤ ් පුග්ගල ් වාදචතිය ් වානතං ලාභංඅත්තදනොවා ඞ්ඝ ් වා
අඤ්ඤපුග්ගල ් වාඅඤ්ඤදචතිය ් වාපරිණාදමයය, දුක්කටන්තිදයොජනා.

තත්ථ නතන්ති කාදයන වා වච ා වා නින්නං කතං. ලාභන්ති ලභිතබ්බං

චීවරාදි. අඤ්ඤකතො අඤ්ඤ ්මිං පුග්ගදල වා දචතිදය වා, දචතිදය පන

දුක්කටං. අඤ්ඤ ් ාතිදචතියාදිදනොඅන්තමද ොසුනඛ ් . අඤ්ඤකතොවාති

දචතියාදිම්හි වා.  ඞ්ඝ ් ාති පන රදං කාකක්ඛිදගොෙකඤාදයන ‘‘නතං
පරිණාදමයයා’’ති උභයත්ථ පරිවත්තති. නි ් ට්ඨං  ක ඤ්ඤායන දදදයය

වා, දුක්කටන්ති ම්බන්දධො. අඤ්ඤථා අඤ්දඤනපකාදරන, දථයය ඤ්ඤාය

න දදදයය දචති වුත්තං දහොති. ඉතරන්ති වත්ථුවද න අඤ්ඤං පාරාජිකං
ථුල්ලච්චයංදුක්කටඤ්චදහොතීතිඅත්දථො. 

නි ් ග්ගියනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. පාචිත්කයනිද්කද වණ්ණනා 

121. මු ා …කප.… හරකණති නිමිත්තත්දථභුම්මවචනං, ත ් ‘‘පාචිත්ති

වුත්තා’’ති රමිනා  ම්බන්දධො. එවං  බ්බත්ථ. මු ාවාකදතිනිපාදතන  ද්ධිං
තප්පුරිද ො. පුබ්දබපි ජානිත්වා වචනක්ඛදණපි ජානන්ත ් 

මු ාභණනනිමිත්තන්ති අත්දථො. භණනඤ්ච නාම රධ අභූත ්  වා භූතතං, 
භූත ්  වා අභූතතං කත්වා කාදයන වා වාචාය වා විඤ්ඤාපනප්පදයොදගො.
පාරාජික ඞ්ඝාදිද  ාචාරවිපත්තිදයො අමූලිකාය දචොදදන්ත ්  යථාක්කමං
 ඞ්ඝාදිද  පාචිත්තියදුක්කටානි. අනුපධාදරත්වා  හ ා භණන්ත ් , 
‘‘අඤ්ඤංභණි ් ාමී’’තිඅඤ්ඤංභණන්ත ් ය ් භණති, ද ොනසුණාති, 
ත ් චඅනාපත්ති. 

ාම ති අමනාපතාය කණ්දණසු විජ්ඣති විය එදතන, ාම ති වාති 

ඔමක ො, ද ො චායං වාදදොච, ත ්මිං. දීදඝො පන ගාථාබන්ධවද න. එවං 
 බ්බත්ථ. හීනුක්කට්දඨසු ච 
ජාතිනාමදගොත්තවයකම්මසිප්පආබාධලිඞ්ගකිදල ආපත්තිඅක්දකො  ඞ්ඛා
දතසු ද සු භූදතන වා අභූදතන වා ‘‘ඛත්තිදයොසි, චණ්ඩාදලොසී’’තිආදිනා
කාදයන වා වාචාය වා අනඤ්ඤාපදදද න භික්ඛුදනො ඛුංද තුකාමතාය



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 
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අක්දකො වචදනති අත්දථො. ‘‘ න්ති රදධකච්දච චණ්ඩාලා’’තිආදිනා
අඤ්ඤාපදදද න වා ‘‘දචොදරොසි, විකාරීසි, මාතුඝාතදකොසී’’තිආදීහි 
පාළිමුත්තපදදහිවාභික්ඛු ් , යථාවා තථාවා අනුප ම්පන්නං, පරම්මුඛාපන
 බ්බම්පි අක්දකො න්ත ්  දුක්කටං. දකවලං දවකමයතාය වදදතො පන
 බ්බත්ථදුබ්භාසිතං. 

කපසුඤ්ඤහරකණති පිසුණ ්  භාදවො දපසුඤ්ඤං. අත්තදනො
පියකමයතාය වා පර ්  පදරසු දභදාධිප්පාදයන වා ජාතිආදීහි ාම න්ත ් 
භික්ඛුදනො වචනං සුත්වා භික්ඛු ්  ත ්  දපසුඤ්ඤ ්  හරදණ. 

අනුප ම්පන්න ්  හරදණ දුක්කටං. පදං පදං පදක ො, විච්ඡායං ද ො, 
දකොට්ඨාද න දකොට්ඨාද නාති අත්දථො.  ඞ්ගීතිත්තයාරුේදහො

තිපිටකධම්දමො, අනාරුේදහො ච රාදජොවාදාදිදකො ධම්කමො නාම, දතන  හ

පදද ොති නිපාත ්  තතියාතප්පුරිද ො. පදක ොධම්කමති එකක්ඛරාදිනා 
දකොට්ඨාද න දකොට්ඨාද න අනුප ම්පන්දනන  ද්ධිං
යථාවුත්තධම්මභණදනති අත්දථො. පදද ොධම්මභණනඤ්හි පදද ොධම්ම-
 ද්දදන උපචාදරන වුත්තං. අනුප ම්පන්දනන  ද්ධිං එකදතො
උද්දද ග්ගහදණ  ජ්ඣායකරදණ, තං න්තිදක උද්දද ග්ගහණාදිදක ච
දතන ද්ධිං එකදතොදයභුදයයනපුණණංගන්ථංභණන්ත ් ා ාදරන්ත ් 
ඛලිතට්ඨාදන‘‘එවං භණාහී’’තිඑකදතොභණන්ත ් පිඅනාපත්ති. 

අන්තමද ො වත්ථාදිනා දයන දකනචි  බ්බච්ඡන්නං ඡදනං අනාහච්ච
දියඩ්ඪහත්ථුබ්දබදධනාපි  බ්බපරිච්ඡින්නං දයභුදයයනඡන්නං
දයභුදයයනපරිච්ඡින්නඤ්චද නා නංඅගාරන්තිඅධිප්දපතං. තත්රට්දඨොපන
භික්ඛුං ඨදපත්වා අන්තමද ො පාරාජිකවත්ථුභූදතො තිරච්ඡානගදතොපි 
අන්තමද ො තදහුජාතා රත්ථීපි උපචාරදතො අගාර- ද්දදන වුච්චති.  හ

අගාදරනාති  ාගාකරො, භික්ඛු. උපචාදරදනව ච පන අනුප ම්පන්දනන, 
මාතුගාදමන ච  හ ද යයකප්පනං  ාගාරභාදවො නාමාති ගදහතබ්බං.
 ඞ්ඝ ම්මතං ද නා නපඤ්ඤාපකාදිදභදං උප ම්පන්නං අය කාමා හුත්වා
භික්ඛූහිදයනචඋජ්ඣාදපන්තිඅවජානාදපන්ති අවඤ්ඤායාදලොකාදපන්ති, 

ලාමකදතො වා චින්තාදපන්ති, තං වචනං උජ්ඣාපනෙං. දයන ඛීයන්ති

 බ්බත්ථත ් අවණ්ණං පකාද න්ති, තං ඛීයනං. 

122. තලන්ති හත්ථතලමධිප්දපතං. තග්ගහදණන පන කාදයොව තලං. 

 ත්තීතිකායප්පටිබද්ධා ත්තිආවුධවිද ද ො, උපලක්ඛණත්තාපන  බ්බම්පි

කායප්පටිබද්ධං  ත්ති. තලඤ්ච  ත්ති ච තල ත්ක. රධ පන දකොදපන
භික්ඛු ් තල ත්තිඋග්ගිරණංතල ත්ති.  දචපනවිරද්දධොපහාරංදදති, න
පහරිතුකාමතාය දින්නත්තා දුක්කටං, පහරිතුකාමතාය පාචිත්තියං, 
අනුප ම්පන්දනදුක්කටං, දමොක්ඛාධිප්පාය ් අනාපත්ති. 
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පඤ්ඤත්දතන වදදතො උප ම්පන්න ්  වා දතන වුච්චමානධම්ම ්  වා 

අනාදරකරණං අනාදකරො. අනුප ම්පන්න ්  දතන වුච්චමාන ්  වා 
උප ම්පන්දනන, පදරන වා අපඤ්ඤත්දතන වා වුච්චමාන ්  අනාදදර
දුක්කටං. 

‘‘ඌනව ්ද ො ත්වං මඤ්දඤ’’තිආදිනා භික්ඛුදනො කුක්කුච්ච ්  
උප්පාදනංඅනුප ම්පන්න ් දුක්කටං. 

අනාපුච්ඡා ගාමප්පකව කනති පකතිවචදනන පුච්ඡිතුමනුරූපං
අන්දතොඋපචාරසීමාය ද ් නූපචාදරභික්ඛුං දි ්වා ‘‘විකාදල ගාමප්පදව නං
ආපුච්ඡාමී’’ති අනාපුච්ඡිත්වා විකාදල ගාමප්පදව දන. දීදඝො පන 
 න්ධිවද න.ආපදාසුඅනාපත්ති. 

පරම්පරකභොජකනති පදරො ච පදරො ච පරම්පරා ම-කාදරො  න්ධිවද න, 
ත ්මා පරම්පරා උප්පත්තවි යඅපාදානවචනං, පරදතො පරදතො ලද්ධා 
භුඤ්ජදනති අත්දථො. අයදමත්ථ අධිප්පාදයො – පඤ්චහි දභොජදනහි නාමං
ගදහත්වා නිමන්තිත ්  දයන දයන පඨමං නිමන්තිදතො, ත ්  ත ් 
දභොජනදතො උප්පටිපාටියා, ‘‘මය්හං භත්තපච්චා ං තුය්හං දම්මී’’ති වා
‘‘විකප්දපමී’’ති වා ආදිනා  ම්මුඛා වා පරම්මුඛා වා අවිකප්දපත්වා වා
අඤ්ඤදතො අඤ්ඤදතො පඤ්චදභොජනාදීනි ලද්ධා භුඤ්ජමාදනති.
ගිලානචීවරදානචීවරකාර මදය අනාපත්ති. 

123. ද යයං ද නා නානි වා අනුද්ධරිත්වා ගමදනති  ම්බන්දධො. වා-
 ද්දදො  මුච්චදය.තත්ථ‘‘භිසිචිමිලිකාඋත්තරත්ථරණංභූමත්ථරණංතට්ටිකා 
චම්මක්ඛණ්දඩොනිසීදනංපච්චත්ථරණංතිණ න්ථාදරොපණ්ණ න්ථාදරො’’ති
(පාචි.116) වුත්තාසුද සුද යයාසුඑකම්පිඅත්තදනොව ් ග්ගදනගදහත්වා
 ඞ්ඝිදක  බ්බප්පටිච්ඡන්දන ුණත්දත ද නා දන  න්ථරිත්වා වා
 න්ථරාදපත්වා වා යථා ඨපිතං උපචිකාදීහි න ඛජ්ජති, තථා ඨපනවද න
අනුද්ධරිත්වාපරික්ඛිත්ත ් ආරාම ්  පරික්දඛපං, අපරික්ඛිත්ත ් උපචාරං
අතික්කමිත්වාගමදනච, තථා මඤ්චපීඨතිසිදකොච්ඡ ඞ්ඛාතානිද නා නානි
ව ් කාදල අජ්දඣොකාද   න්ථරිත්වා වා  න්ථරාදපත්වා වා
අනුප ම්පන්දනන අනුද්ධරිත්වා ථාමමජ්ඣිම ්  පුරි  ්  දලඩ්ඩුපාතං
අතික්කමිත්වාගමදනචාතිඅත්දථො.යථාවුත්තදතොපනඅඤ්ඤත්ථ දුක්කටං. 

ඉත්ථියා අද්ධානගමකනති ‘‘ගච්ඡාම භගිනි, ගච්ඡාම අයයා’’ති
අඤ්ඤමඤ්ඤං  ංවිදහිත්වා ‘‘අජ්ජ වා  ්දව වා’’තිආදිනා 
නියමිතකාලවි ඞ්දකතං අකත්වාපි ද්වාරවි ඞ්දකතං මග්ගවි ඞ්දකතං
කත්වාපිරත්ථියා  ද්ධිංඅද්ධානමග්ගගමදනතිඅත්දථො. 
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එකෙොය නිසීදකනති එදකන එකාති එදකකා, ත ් ා නි ජ්ජායාති
අත්දථො.එදකන හඑකි ් ානි ජ්ජංවිනාඑකාය හඑක ්  නි ජ්ජංනාම
නත්ථීති එකාය  හ එක ්  නි ජ්ජායං  ති නිසින්න ්  භික්ඛුදනො 
පාචිත්තියන්තිඅධිප්පාදයො.‘‘එකාදයකනිසීදදන’’තිවාපාදඨො. 

124. රූපාදීනං උප ංහාදරන, භයානකකථාකථදනනවාඋප ම්පන්න ්  

භිං ාපකන. අනුප ම්පන්න ් දුක්කටං. 

ආකෙොටකන උප ම්පන්න ්  අන්තමද ො උප්පලපත්දතනාපි
පහාරදාදන. අනුප ම්පන්න ්  අන්තමද ො තිරච්ඡානගත ් පි දුක්කටං.
දමොක්ඛාධිප්පාය ්  අනාපත්ති. 

 ඞ්ඝමජ්දඣ විනයධදරන අනුයුඤ්ජියමාන ්  පුච්ඡිතදතො අඤ්ඤ ්  

වාදදො අඤ්දඤන අඤ්ඤං පටිචරණං අඤ්ඤවාකදො. තදථව පුච්ඡියමාන ් 

අකදථතුකාමතාය විදහ නං තුණ්හීභාදවො විකහ ා. අඤ්ඤවාදක ් 
විදහ ක ් චඤත්තිදුතියකම්දමනඅඤ්ඤවාදකවිදහ කකම්දමකදතපුන 
අඤ්ඤවාදදවිදහ ායපාචිත්තියං.අනාදරොපිදතපනකම්දමදුක්කටං.කිඤ්චි
වීතික්කමං දි ්වා ‘‘ආවුද ො, රදං නාම තයා කත’’න්ති වුත්දත තං න

කදථතුකාදමො තුණ්හීභූදතො  ඞ්ඝං විදහද තීති විකහ කෙො. අනාචාරං
ආචරිත්වා  ඞ්ඝමජ්දඣ ආපත්තියා, වත්ථුනා වා අනුයුඤ්ජියමාදන තං
අකදථතුකාදමො ‘‘දකො ආපන්දනො, කි ්මිං ආපන්දනො’’තිආදිනා නදයන
අඤ්දඤහි වචදනහි තං වචනං පටිච්ඡාදදන්දතො දයො අඤ්ඤං වදති, අයං 

අඤ්ඤවාදකෙො නාම. 

දුට්ඨුල්ලං නාමපාරාජික ඞ්ඝාදිද  ා, රධපන ඞ්ඝාදිද ද ොව.පකාද ො

ච ඡාදදො ච පො ඡාකදො, දුට්ඨුල්ල ්  පකා ඡාදදොති තප්පුරිද ො.
අභිණ්හාපත්තික ්  භික්ඛුදනො ආයතිං  ංවරත්ථාය ආපත්තිපරියන්තං
කුලපරියන්තඤ්චකත්වාවාඅකත්වාවාතික්ඛත්තුං අපදලොදකත්වාකාතබ්බං.
භික්ඛු ම්මුතිං ඨදපත්වා අනුප ම්පන්න ්  ‘‘අයං අසුචිං දමොදචත්වා
 ඞ්ඝාදිද  ං ආපන්දනො’’තිආදිනා නදයන වත්ථුනා  ද්ධිං ආපත්තිං
ඝදටත්වා ත ්  දුට්ඨුල්ල ්  පකා දන ආදරොචදන ච, ත ්ද ව දයන
දකනචි උපාදයන ඤත්වා ඡාදදන ච, අදුට්ඨුල්ලාදරොචදන ඡාදදන ච, 
අනුප ම්පන්න ් පන පුරිමපඤ්චමසික්ඛාපදදරතරාදුට්ඨුල්දලපිදුක්කටං. 

හාක ොදකෙති එත්ථ හාද  උදදකති පදවිභාදගො දවදිතබ්දබො. දයන
දකනචි  රීරාවයදවන හ ාධිප්පාය ්  උපකච්ඡකාදීසු හාද  ඵු දන. 

හා නිමිත්තඤ්හි ඵු නං හාද ො. අනුප ම්පන්දන දුක්කටං. උදකෙ හාක ති
උපරිදගොප්ඵදකඋදදකහ ාධිප්පාය ් උම්මුජ්ජනනිමුජ්ජදනනකීොය. කීො
හි රධ හාද ොති වුත්දතො.නාවායකීෙදතො, හත්ථාදිනාකට්ඨාදිනා වා උදකං



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 

පටුන 232 

හනදතො අන්තමද ොභාජනගතකඤ්ජිකාදීනිපිඛිපනකීොයකීෙදතොදුක්කටං.
අහ ාධිප්පාය ්  අනාපත්ති. 

නිච්ඡුභකන විහාරාති  ඞ්ඝිකවිහාරදතො භික්ඛුදනො
නික්කඩ්ඪනනික්කඩ්ඪාපදන. එත්ථ ච එකප්පදයොදග එකා, නානාපදයොදග
ද්වාරගණනාය ආපත්තිදයො. පුග්ගලිකනික්කඩ්ඪදන, ත ්  
පරික්ඛාරනික්කඩ්ඪදන, අනුප ම්පන්න ්  පන ත ්  පරික්ඛාර ්  වා
නික්කඩ්ඪදන දුක්කටං.න ම්මාවත්තන්තානංඅන්දතවාසික ද්ධිවිහාරිකානං
වා නික්කඩ්ඪදන, අත්තදනො වි ් ාසික ්  විහාරා නික්කඩ්ඪදන, 
භණ්ඩනකාරක ් පන කල ඞ්ඝාරාමදතො නික්කඩ්ඪදනඅනාපත්ති. 

අනුපඛජ්ජ යකනති‘‘වුඩ්දඪො, ගිලාදනො,  ඞ්දඝනදින්දනො’’තිජානිත්වා
මඤ්චපීඨානංවාත ් භික්ඛුදනොපවි න්ත ් වා නික්ඛමන්ත ් වාඋපචාරං
අනුපඛජ්ජ අනුපවිසිත්වා  ඞ්ඝිදකවිහාදර ‘‘ය ්   ම්බාදධො භවි ් ති, ද ො
පක්කමි ් තී’’ති අධිප්පාදයන නිසීදනනි ජ්ජනවද න  යදන. පුග්ගලිදක
දුක්කටං. 

එත්ථච පාචිත්තීතිඋද්දිසිත්වා කානිචිපසිද්ධානිද ්සිතානි.අවුත්තානිපන
තාදි ානි රමිනාව  ාමඤ්ඤවචදනන  ඞ්ගදහත්වා දවදිතබ්බානි. කථං? 
අදචලකාදිඅඤ්ඤතිත්ථියානං ය ්  ක ් චි ආමි  ්   හත්ථා දාදන ච, 
 ප්පිනවනීතදතලමමඵාණිතමච්ඡමං ඛීරදධි ඞ්ඛාතානං පණීතදභොජනානං
අත්තදනො අත්ථාය විඤ්ඤාදපත්වා භුඤ්ජදන, රාගපරියුට්ඨිතරත්ථිපුරි  ් 
දයොග්දග කුදල අනුපවිසිත්වා නි ජ්ජනකප්පදන, පඤ්චන්නං දභොජනානං
අඤ්ඤතදරන නිමන්තිදතො ත ්මිං භුත්දත වා අභුත්දත වා  න්තං භික්ඛුං
අනාපුච්ඡිත්වාපුදරභත්තංපච්ඡාභත්තං වාය ්මිංකුදලනිමන්තිදතො, තදතො
ගිලානචීවරදානකාර මයං ඨදපත්වා අඤ්ඤ ්මිං අඤ්ඤකුලප්පදව දන, 
ඨදපත්වා එකදිව ං අඤ්ඤ ්මිං දිදන ආව ථපිණ්ඩ ්  අගිලාදනන හුත්වා
භුඤ්ජදන, රත්තිපරිච්දඡදං වා දභ ජ්ජපරිච්දඡදං වා කත්වා පවාරිතදතො 
උත්තරි අඤ්ඤත්ර පුන පවාරණාය අඤ්ඤත්ර නිච්චප්පවාරණාය විඤ්ඤාපදන, 
අඤ්ඤත්ර තථාරූපපච්චයා ගාමදතො නික්ඛන්තද නාද ් නාය ගමදන, 
පච්චදයනපිගන්ත්වාතිරත්තදතො උත්තරිද නායවාද , ත ් චව න්ත ්  
යුද්ධට්ඨානබලගණට්ඨානද නානිදව අනීකද ් නත්ථං ගමදන, පිට්ඨාදීහි 
කතමජ්ජ ඞ්ඛාතසුරාය, පුප්ඵාදීහි කතආ ව ඞ්ඛාතදමරය ්  ච පාදන, 
පදීපුජ්ජලපත්තපචනාදිකාරණංවිනාවිසිබ්බිතුකාමතායඅගිලාන ් අග්ගිදනො 
ජාලනජාලාපදන, කප්පබින්දුං අනාදාය නවචීවරපරිදභොදග,  ාමං චීවරං
විකප්දපත්වා අපච්චුද්ධායපරිදභොදග, භික්ඛු න්තකපත්තාදිදනොඅන්තමද ො
හ ාධිප්පාදයනපි අපනිධාදන අපනිධාපදන,  ඤ්චිච්ච තිරච්ඡානගත ් 
ජීවිතදවොදරොපදන,  ඤ්චිච්ච යථාධම්මං නිහතාධිකරණ ්  පුනකම්මාය
උක්දකොටදන,  ඤ්චිච්ච දථයය ත්දථන  ද්ධිං  ංවිධාය එකද්ධානගමදන, 
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භික්ඛූහි සික්ඛාපදදහි වුච්චමාන ්  අඤ්ඤං අවිචාදරත්වා ‘‘න තත්ථ
සික්ඛි ් ාමී’’ති භණදන, සික්ඛාපදවිවණ්ණදන, රදම ං ‘‘සුත්වා
ාරමි ් ාමී’’තිඅධිප්පායංවිනාවිවාදාපන්නානංඋප ්සුතිට්ඨාදන, ධම්මිකානං
කම්මානං ඡන්දං දත්වා පච්ඡා ඛීයනධම්මාපජ්ජදන,  ඞ්දඝ විනිච්ඡදය 
වත්තමාදන ඡන්දං අදත්වා පක්කමදන,  මග්දගන  ඞ්දඝන චීවරං දත්වා
පච්ඡා ඛීයනධම්මාපජ්ජදන, අඤ්ඤත්ර අජ්ඣාරාමා අජ්ඣාව ථා වා රතන ් 
වා රතන ම්මත ් වාඋග්ගණ්හනඋග්ගහාපදනපාචිත්තියන්ති. 

පාචිත්තියනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13.  මණෙප්පනිද්කද වණ්ණනා 

125.  මණෙප්පාති  මණදවොහාරා. භවන්ති, අදහසුන්ති වා භූතා, 
වත්තමාදන, භූදත වා තප්පච්චදයො. විරුේහමූලාදිභාවං ආපජ්ජිත්වා
වඩ්ඪමානකානං, වඩ්ඪත්වා මහන්තභාවංපත්තානඤ්චරුක්ඛලතාදි ඞ්ඛාතානං

භූතානං ගාදමො, භූතා එව වා ගාදමො  මූදහො භූතගාකමො. ත ්   මාරම්දභො
දඡදනඵාලනාදි, ත ්මිං. නිමිත්තත්දථ දචතං භුම්මං, තංදහතු පාචිත්තියං
දහොතීතිඅත්දථො.කතකප්පියං  මණකප්පියංභදවති ම්බන්දධො.තත්ථකතං

කප්පියංය ් ාතිබහුබ්බීහි.දකනාතිආහ ‘‘නකඛනා’’තිආදි. 

126. රදානි ය ්   මාරම්දභො, තං භූතගාමං විභජිත්වා ද ්ද තුං ‘‘  

මූලා’’තිආදි ආරද්ධං. ක ොති භූතගාදමො. භවිතුං උප්පජ්ජිතුං පදයොදජතීති
කාරිතන්තා තප්පච්චදයො, පභාවිදතො උප්පාදිදතොති අත්දථො. අථ වා පභවනං
පභදවො, උප්පත්ති, ද ොව පභදවො, පභාවං කදරොතීති නාමධාතුදතො කත්තරි 
තප්පච්චදයො, පභාවිදතොඋප්පන්දනොතිඅත්දථො.මූලඤ්චඛන්දධොචබීජඤ්ච

අග්ගඤ්චඵළු චමූල…දප.… ඵළූනි. ඵළු නාමපබ්බං.තානිදයවබීජානි, දතහි 
පභාවිදතොඋප්පාදිදතො, අථවාදතහිඅවධිභූදතහි, කාරණභූදතහිවාපභාවිදතො

උප්පන්දනොති කදමනවිකප්පද්වදය මා ද්වයංදවදිතබ්බං.තත්ථ මූලබීජං 
නාමහලිද්දිසිඞ්ගිදවරාදි. 

ඛන්ධබීජං නාම අ ් ත්ථනිදරොධාදි. බීජබීජං නාමපුබ්බණ්ණාපරණ්ණාදි. 

අග්ගබීජං නාම හිරිදවරාදි. ඵළුබීජං නාමඋච්ඡුනොදි.තත්ථමූලබීජාදීනිපඤ්ච
බීජගාදමො. තන්නිබ්බත්දතොරුක්ඛලතාදිභූතගාදමො. 

රදානි දතසු බීජගාම මාරම්දභ දුක්කටං ද ්ද ති අපරද්දධන. 
භූතගාමවිදයොජිතං බීජං ආරම්දභ දුක්කටන්ති  ම්බන්දධො. භූතගාමදතො

විදයොජිතන්ති තප්පුරිද ො. බීජන්ති භූමියං දරොපිතමදරොපිතම්පි 
නිග්ගතවිදත්ථිමත්තපත්තවට්ටිපි මූලබීජානි. ‘‘ආරම්දභ’’ති කිතකපච්චය ් 
දයොදග අවුත්දත කම්මනි ඡට්ඨුප්පත්තියං විකප්දපන උභයත්ථ දුතියා. 

ආරම්කභති  මාරම්දභ. ත ්මා ‘‘රමං පුප්ඵං ඵලං වා ජාන, රමං කප්පියං
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කදරොහී’’තිආදිනා කප්පියවචදනන භූතගාමදතො විදයොජිතං බීජජාතං 
බීජගාමපරිදමොචනත්ථං පුන කප්පියං කාරාදපත්වා පරිභුඤ්ජිභබ්බං.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, පඤ්චහි  මණකප්දපහි ඵලං පරිභුඤ්ජිතුං
අග්ගිපරිජිතං  ත්ථපරිජිතං නඛපරිජිතං අබීජං නිබ්බත්තබීජඤ්දඤව
පඤ්චම’’න්ති(චූෙව.250) වුත්දතසුපඤ්චසු නඛපරිජිතාදීනිතීණිද ්සිතානි. 

127. රදානි අවසිට්ඨානි ද්දව ද ්ද තුං ‘‘නිබ්බත්තබීජ’’න්තිආදිකං 

පඨමද්ධංආහ.තත්ථ නිබ්බත්තබීජන්තිනිබ්බත්තනියන්ති නිබ්බත්තං, නිපුබ්බ
වතුවත්තදනතිම ්මාතප්පච්චදයො, නිබ්බත්තංබීජංය ් තං නිබ්බත්තබීජං, 

බීජංනිබ්බත්දතත්වාවිසුංකත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්බංඅම්බපන ාදි. කනොබීජං නාම
තරුණම්බඵලාදි. රදානි බීජගාමභූතගාදමසු කප්පියකරණප්පකාරාදිවිද  ං

ද ්ද න්දතො ‘‘ෙටාහා’’තිආදිමාහ. තත්ථ කටාදහන බද්ධං බීජං දය න්ති
බාහිරත්දථො. 

128. භාජදන භූමියම්පි වා එකාබද්දධසු බීදජසු එක ්මිඤ්ච කප්පිදය

කදතති දයොජනා. බීකජසූති බීජගාමභූතගාදමසු. භූතගාදමොපි හි රධ 
‘‘බීජ’’න්තිරුේහීවද නවුච්චති. 

129. නික්ඛිත්කතති ඨපිදත. ෙප්පියං පුන ෙකරයයාති
ජාතමූලපණ්ණභාවදතො භූතගාමත්තා භූතගාමදතො පරිදමොචිතං 
බීජගාමපරිදමොචනත්ථං පුන කප්පියං කාදරයයාති අත්දථො. දතනාහ 

‘‘භූතගාකමොහික ොතදා’’ති. හි- ද්දදො දහතුම්හි. තදාතිමූදලචපණ්දණච
ජාතකාදල  දච මූලමත්තං  ඤ්ජායති, උපරිභාදග  දච අඞ්කුදරො ජායති, 
දහට්ඨාභාදග ඡින්දිතුං වට්ටති. මූලමත්දතසු වා පන පණ්ණමත්දතසු වා
නිග්ගදතසු  දචපි රතනප්පමාණාපි  ාඛා නික්ඛමන්ති, බීජගාම ඞ්ගහිතා
දහොන්ති. 

130. උදක ම්භදවො ද වාදලොචදචතියාදීසුද වාදලොචභූතගාදමොවාති

 ම්බන්දධො. ආදි- ද්දදන පාකාරාදිග්ගහණං. යදි ද්දව තීණි පණ්ණානි න 
ජායන්ති, අග්ගබීජ ඞ්ගහං ගච්ඡති. සුක්දඛො පන  ම්මජ්ජිතබ්දබො.

මූලපණ්දණ විනිග්ගදත බීදජොපි භූතගාදමොවාති  ම්බන්දධො. පණ්කණති
රමිනා අඞ්කුරමත්තංපටික්ඛිපති. 

131. ඝටාදිපිට්දඨ ද වාදලො ච අහිඡත්තකමකුෙඤ්ච දුක්කට ්ද ව

වත්ථූනීති ම්බන්දධො. පිට්කඨතිරමිනා අන්දතො අබ්දබොහාරිදකොති ද ්ද ති. 

ඵුල්ලන්තිඵුල්ලිතංඅහිඡත්තකං. අබයවහාරිෙන්තිආපත්තිදවොහාරදයොග්ගංන
දහොතීතිඅත්දථො. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 
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132. අල්ලරුක්දඛ ලාඛානියයා ඡත්තානි විදකොපිය ගණ්හදතො තත්ථ

අක්ඛරං ඡින්දදතො වාපි පාචිත්තීති  ම්බන්දධො. තත්ථාති අල්ලරුක්දඛ. 
‘‘විදකොපය’’න්ති දපොත්ථදකසු පාදඨො දි ් ති, ද ො අපාදඨො පඨමන්තතාය

කාරණාභාවදතො. ‘‘විදකොපියා’’ති පන පාදඨො ගදහතබ්දබො. විකෙොපියාති 
රමිනාඅවිදකොදපත්වාගහදණඅනාපත්තීතිදීදපති. 

133. දාරුමක්ෙටොදිනාතිආණිංදකොට්දටත්වාදාරුයන්තංකත්වාතත්ථ 

කණ්ටකං ාලම්දබන්ති, එතං දාරුමක්කටකං නාම. ආදි- ද්දදන 
කණ්ටකබන්ධනාදීනං ගහණං. තිණාදිං ඡින්දිතුං, ගණ්ඨිකං කාතුඤ්ච න

කප්පතීතිදයොජනා. ඡින්දිතුන්තිඡින්දනං. 

134. භූතගාමං වාති භූතගාමං වා. බීජං වාති බීජගාමං වා. ‘‘ඡින්ද

වා’’තිආදිනා බ්බත්ථ වා- ද්දදො දයොදජතබ්දබො. පචවාතිපචනංකදරොහීති
වා. ‘‘පට’’ රති වා පාදඨො, ත ්  උප්පාදදහීති අත්දථො. ‘‘රමං රුක්ඛං
ඡින්දාහී’’තිආදිනාපනඅවත්වා‘‘රුක්ඛං ඡින්දා’’තිආදිනාඅනියදමත්වාවත්තුං
වට්ටති. 

135. ඉමන්ති එතං රුක්ඛාදිං. ඉමං ක ොකධහීති එත්ථ රති- ද්දං කත්වා
අත්දථොවත්තබ්දබොති. 

 මණකප්පනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14. භූමිනිද්කද වණ්ණනා 

136. යාසු වුත්ථං පක්කඤ්ච කප්පති, තා කප්පියා භූමිදයො  ම්මුති ච
 ම්මුතිකුටිච…දප.… ගහපතිචගහපතිකුටිචාතිරමා චත ්ද ො දහොන්තීති

දයොදජත්වා අත්දථො දවදිතබ්දබො. තත්ථ කභ ජ්ජක්ඛන්ධකෙ (මහාව. 295) 
වුත්තාය උත්තිදුතියකම්මවාචාය, අපදලොකනකම්මවද න වා  ාදවත්වා

 ම්මා උත්ති ම්පන්නං කරීයතීති  ම්මුක, ථම්භානං භිත්තිපාදානං වා
උග්ගමනං උද්ධංකත්වාඨපනං, ‘‘කප්පියකුටිංකදරොමා’’තිවාචාය ාවනඤ්ච 

අන්තං ය ් ා  ා උ ් ාවනන්තා. තථා ච වුත්තං ‘‘ථම්භප්පතිට්ඨානඤ්ච
වචනපරිදයො ානඤ්ච  මකාලං වට්ටතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 295). නි ාදනං

පවි නං න්නිදව නංනි ාදදො, ුණන්නංවියනි ාදදො එති ් ාති කගොනි ාදි. 

භික්ඛුං ඨදපත්වා ද   හධම්මිකා  බ්දබ ච දදවමනු ් ා රධ ගහපතීති
 ාමඤ්දඤනඅධිප්දපතා.එත්ථපන ගහපති ම්බන්ධිනීකුටිදීදඝනගහපතී. 

‘‘යං පන අකප්පියභූමියං  හද යයප්පදහොනදක දගදහ වුත්ථ’’න්ති 

(මහාව. අට්ඨ. 295) අට්ඨෙථාවචනදතො යං  ඞ්දඝො ආකඞ්ඛති විහාරං වා
අඩ්ඪදයොගං වා පා ාදං වා හම්මියං වා ුණහං වා දලණාදිං වා, දත ම්පි 
 ාමඤ්ඤවචනං විඤ්ඤායතීති තංතංලක්ඛණප්පත්තා  හද යයප්පදහොනකා



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 

පටුන 236 

දලණාදදයො චතූ ්දවව කුටීසු අන්දතොගධාති දවදිතබ්බං. රමාසු චතූසු
 හද යයප්පදහොනදක පදදද  යං  ඞ්ඝිකං පුග්ගලිකං වා භික්ඛු න්තකං
එකරත්තම්පි අන්දතොවුත්ථං අනුප ම්පන්දනන පක්කඤ්ච යාවකාලිකං
යාමකාලිකඤ්චඅන්දතොවුත්ථඅන්දතොපක්ක ඞ්ඛංනගච්ඡති, දකොපන වාදදො
රතරද්වදය.තංපනඅකප්පියභූමියම්පිවුත්ථංපක්කඤ්චවට්ටති.දතනවුත්තං 

‘‘යාසුවුත්ථංපක්ෙඤ්චෙප්පතී’’ති. 

137. වා ත්ථාය කදත  ඞ්ඝිදක වා එක න්තදක වා
 හද යයප්පදහොනදක දගදහ කප්පියාකුටි ලද්ධබ්බාති  ම්බන්දධො. තත්ථ 

වා ත්ථායාති රමිනා අවා ත්ථාය කතං නිවත්දතති. එෙ න්තකෙති එක ් 

භික්ඛුදනො  න්තදක. ෙප්පියාකුටීති භාවප්පධාදනොයං නිද්දදද ො, න හි
දගදහ දගහං ලද්මං යුජ්ජතීති කප්පියකුටිතාති අත්දථො. දීදඝො පන
ගාථාවද න, කප්පියා කුටිතාති වා විද  නවද න දට්ඨබ්බං. 

 හක යයප්පකහොනකෙති එත්ථ  හද යයප්පදහොනකං වා ාගාරලක්ඛදණ
වුත්තලක්ඛණංද නා නං. 

138. රදානි තා කුටිදයො කදමන ද ්ද ත්වා තත්ථ පටිපජ්ජිතබ්බවිධිං, 

තා ං  බ්බථාපගමඤ්ච ද ්ද තුං ‘‘කගකහ’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘කප්පියකුටිං
කදරොම, කප්පියකුටිං කදරොමා’’තිඑවමීරයන්ති ම්බන්දධො.රට්ඨකාචථම්භා
ච ‘‘රට්ඨකාථම්භා’’ති වත්තබ්දබ ර ්ද ො. රට්ඨකථම්භා ආදි ය ් 
භිත්තිපා ාද ් ාති බහුබ්බීහි. පච්ඡා පඨම ද්දදන කම්මධාරදයො. ‘‘ඨදපයය
දච,  ා උ ් ාවනන්තිකා’’ති එවං දච- ා- ද්දද දයොදජත්වා අත්දථො
දවදිතබ්දබො. 

139.  කදලො අපරික්ඛිත්දතො ආරාදමොපි වාති  ම්බන්දධො. ද නා නං
පරික්ඛිත්තංවාදහොතු, අපරික්ඛිත්තංවා, නතංපමාණං. 

140. අඤ්දඤහි කප්පියකුටියාඅත්ථායදින්දනොවාදත ං න්තදකොවාති
දයොජනා. 

141. අවිදරොධභාදවන කප්පනීයා කප්පා, කප්ප  ාමත්ථියමිච්දචත ්මා
රත්ථියං ආපච්චදය රූපං, න කප්පා අකප්පා, අකප්පා ච  ා කුටි දචති 

අෙප්පකුටි, තාය.  ප්පිආදීතිරමිනා  ත්තාහකාලිකංයාවජීවිකඤ්චගහිතං. 

142. කතකහවාති අකප්පකුටියං වුත්ථ ප්පිආදීහි එව  ද්ධිං 

 ත්තාහකාලික ං ට්ඨතාය ‘‘ ත්තාහං ෙප්පකත’’ති වුත්තං.  ාමික ති

ආමි  ඞ්ඛාදතනපුරිමද්වදයන හිදත.  ාමපාෙතාති ාමංඅත්තනාපාදකො
එත ් ාති ාමපාකං,  ත්තාහකාලිදකන  හපක්කං ාමි ංයාවජීවිකං, ත ් 
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භාදවො  ාමපාකතා.  යං පක්කං තං අත්තනා  ං ට්ඨතාය තම්පි ආමි ං
 ාමපාකගතිකංකදරොතීතිත ්  ාමපාකතාදහොතීති අධිප්පාදයො. 

143. අධිට්ඨිතාති පතිට්ඨිතා. එව- ද්දදො තිට්ඨති ද්ද ්  අන්දත
දට්ඨබ්දබො. 

144.  බ්කබසූති ථම්භාදීසු  කදලසු. ජහිතං වත්ථු කුටිභූමි ය ් ා 

ජහිතවත්ථුො. පරික්ඛිත්දත ජහිතවත්ථුකාති ම්බන්දධො. ක  ාතිරතරාද්දව

කුටිදයො. ඡදනවිබ්භමාති ඡදන ්  විනා ා. එත්ථාපි ‘‘ජහිතවත්ථුකා’’ති 
ආදනතබ්බන්ති. 

භූමිනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

15. උපජ්ඣාචරියවත්තනිද්කද වණ්ණනා 

145. ‘‘රදං තයා දුක්කතං, දුබ්භාසිත’’න්තිආදීනි වත්වා දචොදනදතො, 
අත්තදනො වජ්ජං අ ් රන්ත ්   තුප්පාදවද න  ාරණදතො,  ම්මා
පටිපත්තියං  ාරණදතො පවත්තාපනදතො වා වජ්ජාවජ්ජං උපනිජ්ඣායතිභු ං
චින්දතතීති උපජ්ඣා. උපජ්ඣා එව උපජ්ඣාදයො. ‘‘එවං තයා බුද්ධවචනං
 ජ්ඣායිතබ්බං, එවං අතික්කමිතබ්බං, එවං පටික්කමිතබ්බ’’න්තිආදිනා 
ආචාරසික්ඛාපදන ආචරති පවත්තතීති ආචරිදයො. ද ො ච 
නි ් යපබ්බජ්ජාඋප ම්පදාධම්මාචරියවද න චතුබ්බිදධො. උපජ්ඣා ච

ආචරිදයො ච උපජ්ඣාචරියා, දත. නි ් ාය ව මාකනොති රමිනා
නි ් යපබ්බජ්ජාඋප ම්පදාධම්මන්දතවාසිදකසු දයො නි ් ාය ව ති, තං 
ද ්ද ති.චතූසුහිදතසුනි ් යන්දතවාසිදකනයාවආචරියංනි ් ායව ති, 
තාව බ්බං ආචරියවත්තංකාතබ්බං, දනතදරහි.රතදරහි, නි ් යමුත්තදකහිපි
යාව චීවරරජනං, තාව ච අරතිවිදනොදනාදිකඤ්ච වත්තං කාතබ්බං.
අනාපුච්ඡිත්වා පත්තචීවරදානාදිම්හි පන එදත ං අනාපත්ති.  ද්ධිවිහාරික ් 
පන උපජ්ඣායානං යාව චීවරරජනං, තාව ච අරතිවිදනොදනාදිකඤ්ච
අකදරොන්ත ්  නි ් යමුත්තක ් ාපි අමුත්තක ් ාපි ආපත්තිදයව.
එකච්ච ්  පත්තදානාදිදතො පට්ඨාය අමුත්තනි ් ය ්ද ව ආපත්ති. දතසු
මජ්දඣ ද්දව ආචරිය ්  යාවජීවං භාරා. රතදර පන යාව  මීදප ව න්ති, 
තාවදදව, ත ්මා ආචරිදයනාපි දතසු  ම්මා වත්තිතබ්බං, උපජ්ඣාදයන

 ද්ධිවිහාරිදකසු වත්තබ්බදමව නත්ථි. සුකප කලොති පියං සීලම ් ාති
දප දලො, වුද්ධි, ය-දලොදපන ඊ-කාර ්  අත්තකරදණන, සුට්ඨු දප දලො

සුදප දලො, සික්ඛාකාදමොති අත්දථො. ‘‘දන්තෙට්ඨ’’න්තිආදි ‘‘දදද’’තිම ් 

කම්මං. දකදති  ම්මා ආදදරන යථාධිප්පායං දදදයයාති අත්දථො. ොකලති
තදනුරූදපකාදල. 
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146. පත්දත ච…දප.… චීවදර ච වත්තං චදරති  ම්බන්දධො. චකරති
කදරයය. තත්ථ නීචං කත්වා  ාමකං අපරිඝං න්දතන දධොවනං, මුහුත්තං
උණ්දහ ාතාපනං, ඨපනට්ඨානං උපපරික්ඛිත්වා චම්මාදිනා දකනචි

අන්තරහිතාය නික්ඛිපනං පත්කත වත්තං. ගාමං පවි න්තානං 
නිවා නකායබන්ධන ඞ්ඝාටිදානං, දධොවිත්වා ද ොදකපත්ත ්  දානං 

ගාමප්පකවක  වත්තං. යදි ආකඞ්ඛන්ති, පරිමණ්ඩලං නිවාද ත්වා ච 
පාරුපිත්වා ච නාතිදූරනච්චා න්දන ගමනං, පත්තපරියාපන්නග්ගහණඤ්ච 

ගමකනවත්තං. නිවත්දතන්දතපනපඨමතරංආගන්ත්වාආ නපඤ්ඤාපනං, 

පාදදොදකාදිඋපනික්ඛිපනං, පත්තචීවරප්පටිග්ගහණං ආගකම ආගමදන වත්තං. 
භණන්තානංඅන්තරාකථාඅදනොපාතනං බ්බත්ථවත්තං. ආ නපඤ්ඤාපනං, 
උට්ඨිදතසු ආ නඋද්ධරණං, පාදපීඨකථලානං උපනික්ඛිපනං, පටි ාමනඤ්ච 

ආ කනපාදපීකඨපාදෙථකලචවත්තං. දධොතපාදට්ඨපනකංපාදපීඨං. අඤ්ඤං
කථලං. උපාහනා ච චීවරඤ්චාති ද්වන්දදො, ත ්මිං. සුක්ඛඅල්ලදචොදෙහි

පුඤ්ඡනං උපාහනාය වත්තං. සින්නචීවර ්  මුහුත්තං ාතාපනං, චතුරඞ්ුණලං

කණ්ණංඋ ් ාදරත්වාචීවර ංහරණඤ්ච චීවකර වත්තං. 

147. පරිදභොජනීය…දප.… ප ් ාවට්ඨානිසු ච විහාරද ොධදන ච පුන
පඤ්ඤාපදන ච වත්තං තථාති  ම්බන්දධො. වච්චඤ්ච ප ් ාදවො ච
වච්චප ් ාවා.තිට්ඨති එත්ථාතිඨානී, කුටි.වච්චප ් ාවානංඨානීතිතප්පුරිද ො.
අථ වා තිට්ඨති එත්ථාති ඨානං, ද ොදයව  මාද ො, වච්චප ් ාව ්  ච
පතනට්ඨානං, තං අ ්  අත්ථීති රට්ඨදගහාදි. පරිදභොජනීයඤ්ච පානීයඤ්ච

වච්චප ් ාවට්ඨානී ච පරි…කප.… ට්ඨානී. තාසු දතසු වා.

පාදදොදකඋණ්හසීතනහාදනොදකප්පටියාදාපනං පරිකභොජනීකය වත්තං. 

පාතබ්බපානීදයන පුච්ඡනං උපට්ඨාපනඤ්ච පානීකය වත්තං. 

 ම්මජ්ජනපානීයඋපට්ඨාපනං වච්චප ් ාවට්ඨානීසු වත්තං. පඨමං
පත්තචීවරාදීනිහරාදපත්වා එකමන්දතනික්ඛිපනාදි, උල්දලොකදතො පට්ඨාය

මක්කට න්තානං ාහාදරත්වා  ම්මජ්ජනඤ්ච විහාරක ොධකන වත්තං. 
ාතාදපත්වා ද ොදධත්වා පප්දඵොදටත්වා අතිහරිත්වා යථාඨාදන

භූමත්ථරණාදිපඤ්ඤාපනං පුන පඤ්ඤාපකනවත්තං.තථාතිරමිනා‘‘චදර’’ති
රදංඅතිදි ති. 

148. විහාරං ද ොදධන්දතො භික්ඛු පටිවාදත වා  ඞ්ගදණ වා

පානීය ාමන්තා වා  යනා නං න පප්දඵොදටයයාති  ම්බන්දධො. පානීය-

 ද්දදන පරිදභොජනීයඤ්ච  ඞ්ගහිතං. පටිවාකතති උපරිවාදත.  ඞ්ගකණති

බහූනං දමො රදණවිවටප්පදදද .  යනා නං නාමභූමත්ථරණමඤ්චාදි. 

149. න්හාදන වත්තං චදර, න්හාත ්  කාතබ්දබ චදරති  ම්බන්ධ ් 
පුරි ාධීනතාය  ම්බන්දධො දවදිතබ්දබො. 
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චීවරප්පටිග්ගහණගත්තපරිකම්මකරණං නහාකන වත්තං. ොතබ්කබ චකරති
ගත්තදතො උදක ම්මජ්ජනනිවා නදානාදිකිච්දච පවත්දතයයාති අත්දථො.
‘‘වනප්පුණම්දබ’’තිආදීසු විය සි ්  එ-කාරාදද ං රූපං, ත ්මා කාතබ්බං
වත්තං චදරයයාති දයොදජත්වා දවදිතබ්බං. බුධා පන ‘‘න්හාදන න්හාත ් 
කාතබ්දබ වත්තං චදර’’ති දයොදජත්වා අත්ථං වදන්ති. එවං  ති කාතබ්බ-
 ද්ද ්  කම්ම ාධනත්තා වත්තදමව කාතබ්බං නාමාති ‘‘වත්දත වත්තං

චදර’’ති වුත්තං විය දහොතීති විරුජ්ඣති. ‘‘නහාකතන නහාත ් ා’’ති වා
පාදඨො, උදදක ගත්තපරිකම්දමන දථරං පඨමං නහාදපත්වා  යම්පි

නහාදතනාති අත්දථො. පාළියම්පි ‘‘නහාදතන පඨමතරං උත්තරිත්වා’’ති
(මහාව. 67) අත්ථි. අථ රඞ්ගපාදක දධොවදන සිබ්බදන ච වත්තං චදරති
 ම්බන්දධො, රජනපාදක චීවරදධොවදන චීවරසිබ්බදන චාති අත්දථො.

රජන්දතො චීවදර දථදව ඨිදත න වදජති  ම්බන්දධො. රජන්කතොති චීවරං

රජන්දතො. කථකවති රජනබින්දුම්හි. 

150. එෙච්ච ් ාති ආචරියුපජ්ඣායානං දවරිදනො පුග්ගල ්  පත්තං වා 
චීවරානි වා කිඤ්චනං පරික්ඛාරං වා න දදදයය න ගණ්දහයය වාති

 ම්බන්දධො.තත්ථ නදකදයයනගණ්කහයයාතිපටි ාමනත්ථායපිනදදදයය, 

න ගණ්දහයය වාති අත්දථො. ‘‘ආකිඤ්චන’’න්තිආදීසු විය කිඤ්චන- ද්දදො

දට්ඨබ්දබො, ත ්  කිඤ්චීති අත්දථො. කිඤ්චිනන්ති වා පාදඨො, කිඤ්චි නං
පරික්ඛාරන්ති දයොජනා. පදසිද්ධිවද දනත්ථ නන්ති ත- ද්දප්පදයොදගො
කදතො. 

151-2. පච්ඡකතො ොතුන්ති පච්ඡා මණං කාතුං. ත ් ාති එකච්ච ් . 

පච්ඡකතොති පච්ඡා මදණො හුත්වා. නින්කනතුන්ති එකච්ච ්  නීහරිතුං. 

 බ්බත්ථඅනාපුච්ඡානවට්ටතීතිදයොදජතබ්බං. කිච්චයං වාතිදවයයාවච්චාදි
යංකිඤ්චිකිච්චංවා.කිච්චදමවකිච්චයං, ක ් දයො ‘‘ද නිදයො’’තිආදීසුවිය. 

පරිෙම්මං වාති පිට්ඨිපරිකම්මාදිපරිකම්මං. අත්තකනො ොරාකපතුං වාති 

එකච්දචනඅත්තදනොකාරාදපතුංවා. ොතුංවාතිත ් අත්තනා කාතුංවා. 

153. සීමදතො නිග්ගතාබහිභූතා නි ්සීමා, තං.ආචරියුපජ්ඣාදයසුඅවත්වා 
දූරංභික්ඛාචාරංගදතසුපිඅප ් න්දතන ගාදමොපවිසිතබ්දබො. දිට්ඨට්ඨානදතො

පට්ඨාය පන ආපුච්ඡිතුංදයව වට්ටති. අත්තකනො කිච්චයං වාපීති අත්තදනො
සීමායපිපත්තපචනචීවරරජනාදිකං කංකරණීයංවාපි කාතුං. 

154. අරකන්ති  ා දන අනභිරතිං.  ඞ්ඝායත්කතසු ෙම්කමසූති

පරිවා ාදිතජ්ජනීයාදීසු  ඞ්ඝප්පටිබද්දධසු කම්දමසු. උ ්සුක්ෙං වාපීති 
ආචරියුපජ්ඣාදයසු ගරුධම්මං අජ්ඣාපන්දනසු, කම්මාරදහසු ච ‘‘කින්තිනු
දඛො ඞ්දඝො පරිවා ංදදදයයා’’තිආදිනාඋ ් ාහංවාපි. 
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155. ගිලාකනසු උපට්කඨයයාති ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛදව, අඞ්දගහි 
 මන්නාගදතො ගිලානුපට්ඨාදකො අලං ගිලානං උපට්ඨාතුං, පටිබදලො දහොති
දභ ජ්ජං  ංවිධාතුං,  ප්පායා ප්පායං ජානාති, අ ප්පායං අපනාදමති, 
 ප්පායංඋපනාදමති, දමත්තචිත්දතො ගිලානංඋපට්ඨාතිදනොආමි න්තදරො, 
අදජුණච්ඡී දහොති උච්චාරං වා ප ් ාවං වා දඛෙං වා වන්තං වා නීහාතුං, 
පටිබදලො දහොති ගිලානං කාදලන කාලං ධම්මියා කථාය  න්ද ්ද තුං 
 මාදදපතුං  මුත්දතදජතුං  ම්පහංද තු’’න්ති (මහාව. 366) එවං 
වුත්තපඤ්චඞ්ග මන්නාගදතන හුත්වා ගිලාදනසු උපට්ඨදහයයාති අත්දථො.

රමිනා  බ්දබහිපිආචරිතබ්බංගිලානවත්තංඋපදි ති. වුට්ඨානන්ති දගලඤ්ඤා

වුට්ඨිතං. ආගකමතිආගදමයය, ාදලොදකයයාතිඅත්දථො. උපජ්ඣාචරිදයහිච
 ද්ධිවිහාරිකඅන්දතවාසිදකසු යදි දත ගිලානා දහොන්ති, ආදිදතො පට්ඨාය
චීවදරරජනපරිදයො ානඤ්චඅරතිවිදනොදනාදිකඤ්චවත්තං, අගිලාදනසුපන 
උද්දද පරිපුච්ඡාාවාදානු ා නියා අනුග්ගදහොපත්තචීවරාදිදානඤ්චාති බ්බං 
කාතබ්බං. දතදනව දහට්ඨා වුත්තං ‘‘ත ්මා ආචරිදයනාපි දතසු  ම්මා
වත්තිතබ්බං, උපජ්ඣාදයන ද්ධිවිහාරිදකසුවත්තබ්බදමවනත්ථී’’ති. 

උපජ්ඣාචරියවත්තනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

16. වච්චප ් ාවට්ඨානිෙනිද්කද වණ්ණනා 

156. වච්චප ් ාවට්ඨානිෙන්ති ඨානම්හි ඨාදන වා භවං 
වච්චප ් ාවට්ඨානිකං.යථාවුඩ්ඪංවච්චංනකදරයයාති ම්බන්දධො.දයදය

වුඩ්ඪා යථාවුඩ්ඪං, ආගතප්පටිපාටිං හිත්වා වුඩ්ඪප්පටිපාටියාති අත්දථො. 

වච්චන්ති උපලක්ඛණමත්තං, ප ් ාවඤ්ච නහානඤ්ච න කදරයයාති

අධිප්පාදයො. තදදව  මත්දථති ‘‘යාතානුපුබ්බියා’’තිආදිනා. යාතානුපුබ්බියාති

යාතානං ගතානං අනුපුබ්බි අනුක්කදමො යාතානුපුබ්බි, තාය. වච්ච…කප.… 

කත්ථඤ්චාතිඑතංතයංලබ්භතීතිඅත්දථො, භික්ඛුනාතිවිඤ්ඤායති. 

157. උබ්භජිත්වාච හ ාචදනොපවිද යයාති ම්බන්දධො. උබ්භජිත්වාති

චීවරං දූරදතොව උක්ඛිපිත්වා.  හ ාති සීඝං. උක්කාසිත්වා පවිද යයාති
දයොජනා. 

158. වච්චප ් ාවදදොණීනං බහීති  ම්බන්දධො. උභයන්ති වච්චම්පි 
ප ් ාවම්පි. 

159. කූකපති වච්චාවාදට. ෙට්ඨන්ති අවදලඛනකට්ඨං. ඵරුක නාති

ඛදරන අවදලඛනකට්දඨන. උහතඤ්චාපීති අත්තනා වා පදරන වා

උහතඤ්චාපි වච්චමක්ඛිතඤ්චාපීති අත්දථො. කධොවකයති  ති උදදක, උදදක
අ ති කට්දඨනපිද ොදධයය. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 

පටුන 241 

160. න නික්ඛකමති න නික්ඛදමයය. චපු චපූති අනුකරණං, විච්ඡායං

ද්විත්දතචපුචපුකත්වාතිකිරියාවිද  නං. නාචකමයයාතිනදධොදවයය. ති
පන උදදක ආචමිතබ්බං, අ ති දයන දකනචි පුඤ්ඡිත්වා ගන්තබ්බං, 
 බ්බ ාධාරණට්ඨාදන ච ආචමනකුම්භියා උදකං න ද ද තබ්බං. 

උක්ලාපන්තිකචවරං. වික ොධකයතිවිහාරද ොධදනවියවච්චප ් ාවකුටිදයො, 
පරිදවණදකොට්ඨදක ච  ම්මජ්දජයය.  බ්බත්දථව ච පන වත්තදභදද
දුක්කටං. 

වච්චප ් ාවට්ඨානිකනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

17. ආපුච්ඡෙරණනිද්කද වණ්ණනා 

161. ආපුච්ඡෙරණන්ති ආපුච්ඡාය කරණං. අනජ්ඣිට්කඨොවාති

අනාණත්දතොව, අයාචිදතො එව වා. න ච වි ් කජති පුච්ඡිතපඤ්හං න
වි ් ජ්දජයයච, ආපුච්ඡිත්වා වා යාචිදතො වා යථාවුත්තදමතංකාතුංලභතීති
අධිප්පාදයො. 

162. ආපුච්ඡිත්වා ෙකථන්ත ් ාති අත්තදනො වුඩ්ඪං ආපුච්ඡිත්වා

ධම්මාදිකං භා න්ත ් . පුන වුඩ්ඪතරාගකමති පුන අඤ්ඤ ්  වුඩ්ඪතර ් 

ආගමදන  තීති අත්දථො. පුනආපුච්ඡනං නත්ථීති භාසිතබ්බං ඨදපත්වා පුන
ආපුච්ඡනකිච්චංනත්ථීතිඅත්දථො. ඞ්ඝත්දථදරඅ ති ආරද්ධම්පිඅට්ඨදපත්වා
කදථන්ත ් ාපිඑද වනදයො.භත්තග්දගඅනුදමොදදතොච ආපුච්ඡනංනත්ථීති

 ම්බන්දධො. අනුකමොදකතොති දායදකහි යාචිත ් 
තංතංපුඤ්ඤානුදමොදනවද න ධම්මකථං කදරොදතො ච. අනුදමොදනඤ්ච
දථරාදධයයං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව දථදරන භික්ඛුනා භත්තග්දග
අනුදමොදිතු’’න්ති (චූෙව. 362) හි වුත්තං. ‘‘ දච මනු ් ා අත්තදනො
අභිරුචිදකන එදකන අනුදමොදනං කාදරන්ති, දනව ත ්  අනුදමොදදතො
ආපත්ති, නමහාදථර ් භාදරොදහොති.උපනිසින්නකථායදමවහිමනු ්ද සු 

කථාදපන්දතසු මහාදථදරො ආපුච්ඡිතබ්දබො’’ති අට්ඨෙථායං (චුෙව. අට්ඨ.
362) වුත්තං. 

163. වුඩ්දඪන එකවිහාරදක ව න්දතො චාති  ම්බන්දධො. වුඩ්කඪනාති

වුඩ්දඪන  ද්ධිං. එෙවිහාරකෙති වනූපචාදරඛුද්දකවිහාදර, න මහාවිහාදර.

කුච්ඡිතත්දථහිකප්පච්චදයො. න  ජ්ඣාකයයයාති ජ්ඣායනංනකදරයය. 

164. ‘‘ධම්මං න භා කය’’තිආදීසු අනාපුච්ඡාති  ම්බන්ධිතබ්බං. න ච

විජ්ඣකපතිනචනිබ්බාදයයය.වාතපානඤ්චආදලොක න්ධිඵලකං කවාටඤ්ච

ද්වාරඵලකං වාතපානෙවාටං වා න විවදරයය න ථදකයය චාති න-කාදරො
 බ්බත්ථදයොදජතබ්දබො. 
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165. එකචඞ්කදම වුඩ්දඪන චඞ්කමන්දතොපි දයන වුඩ්දඪො, දතන

පරිවත්තදයති දයොජනා. කයන කතනාති භුම්මත්දථ කරණවචනං, යත්ථ
වුඩ්දඪො, තත්ථාති අත්දථො, වුඩ්ඪං ාහාය අඤ්ඤදතො න ගන්තබ්බන්ති

අධිප්පාදයො. ක ොති නවදකො. එනන්ති වුඩ්ඪං.  බ්බත්ථ දුක්කටං. අයඤ්හි
ඛන්ධකධම්මතා යත්ථන-කාදරනපටිද දධො, තත්ථදුක්කටන්ති. 

ආපුච්ඡකරණනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

18. නග්ගනිද්කද වණ්ණනා 

166. ‘‘වකජ’’තිආදීසු න- ද්දදො  ම්බන්ධිතබ්දබො. තත්ථ පන
යථානුරූපදභොජනාදිකං කම්මවචනං අජ්ඣාහරිත්වා ‘‘දභොජනං න
භුඤ්දජ’’තිආදිනා අත්දථොදවදිතබ්දබො. 

167. න ෙකරති හත්ථකම්මාදිකං පරිකම්මං  යම්පි න කදරයයාති

අත්දථො. පටිච්ඡාදීසූති නිද්ධාරදණ භුම්මං, ජන්තාඝරුදකවත්ථප්පටිච්ඡාදීනං

මජ්දඣති අත්දථො. පරිකම්දම දුදව කප්පියාති  ම්බන්දධො. පරිෙම්කමති
ජන්තාඝදර උදදකපි උපජ්ඣායාදීනං කත්තබ්බපරිකම්මවි දය, න

අභිවාදනාදීසු. දුකවති ජන්තාඝරඋදකප්පටිච්ඡාදදයො. ඡාදදන්ති එතායාති ඡාදි, 

වත්ථ ් ඡාදි වත්ථච්ඡාදි. බ්බත්ථාති බ්බකම්දමසූති. 

නග්ගනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

19. න්හානෙප්පනිද්කද වණ්ණනා 

168. කප්පනං කප්පියතා කප්දපො, න්හාදන කප්දපො න්හානෙප්කපො. 

නවදකො දථරානංපුරදතොඋපරිවානචන්හාදයයයාති ම්බන්දධො. න චාති

නදයව. පුරකතොතිඅභිමුදඛ. උපරීතිනදියාඋපරි. 

169-171. කුට්ටත්ථම්භතරුට්ටාදන කායං න ඝං දයති  ම්බන්දධො.

තත්ථ කුට්ටං නාම රට්ඨකදාරුසිලාභිත්ති. ථම්කභො නාම නහානතිත්දථ

නිඛනිත්වා ඨපිදතො. තරූති රුක්දඛො. අට්ටානං නාම තච්දඡත්වා 
අට්ඨපදාකාදරන රාජිදයො ඡින්දිත්වා නහානතිත්දථ නිඛාතඵලකං.
ගන්ධබ්බහත්දථන වා…දප.… මල්ලදකන වා කායං  රීදරන වා

අඤ්ඤමඤ්ඤං න ඝං දයති  ම්බන්දධො. ගන්ධබ්බහත්කථනාති

දාරුමයහත්දථන. කුරුවින්දෙසුත්කයාතිකුරුවින්දකපා ාණචුණ්ණානිලාඛාය 

බන්ධිත්වා කතුණළිකාවලියා සුත්දතන ආවුණිතසුත්තියා. මල්ලකෙනාති
මකරදන්තදක ඡින්දිත්වා පදුමකණ්ණික ණ්ඨාදනන කතමල්ලදකන. 

 රීකරනාති අත්තදනො කාදයන. අඤ්ඤමඤ්ඤ ්  අඤ්ඤමඤ්ඤං
කිරියාකරණ ඞ්ඛාදත කිරියාබයභිහාදරද්විත්තං. කපාල…දප.… පුථුපාණිච
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 බ්දබ ං වට්ටතීති  ම්බන්දධො. කපාලඤ්ච රට්ඨකා ච, තා ං ඛණ්ඩානි. 

පුථුපාණීති පුථු නානා පාණි පුථුපාණි, හත්ථපරිකම්මං රුේහීවද න. 

 බ්කබ න්ති ගිලානාගිලානානං. ගිලාන ්  අකතමල්ලකං වට්ටතීති

 ම්බන්දධො. අෙතමල්ලෙං නාම කතමල්ලකවිපරීතං. කඵණං නාම 
 මුද්දදඵණන්ති. 

න්හානකප්පනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

20. අවන්දියනිද්කද වණ්ණනා 

172. උක්ඛිත්කතොතිආපත්තියාඅද ් දනඅප්පටිකම්දමචඋක්ඛිත්තදකො 
පාපිකාය දිට්ඨියා අප්පටිනි ් ග්දග උක්ඛිත්තදකොති තිවිදධො උක්ඛිත්තදකො. 

නානා ංවා කෙො නාම ලද්ධිනානා ංවා දකොපි කම්මනානා ංවා දකොපි. 

ගරුෙට්කඨො චාති පාරිවාසිදකො මූලායපටික ් නාරදහො මානත්තාරදහො 
මානත්තචාරී අබ්භානාරදහො ච රධ ගරුකට්දඨොති අධිප්දපදතො. රදමහි පන
අඤ්ඤමඤ්ඤං වන්දිතුංවට්ටතීති. 

අවන්දියනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

21. චම්මනිද්කද වණ්ණනා 

173. මිගාචඅජා චඑෙකාච, දත ංචම්මානීති මාද ො. අකජො ඡගලදකො. 

එෙකෙො දමණ්ඩදකො. මිදග ද ්ද ති ‘‘කරොහිකත’’තිආදිනා. කරොහිතා-
දිග්ගහණං උපලක්ඛණමත්තං, වාතමිගමිගමාතුකාදීපිඑත්දථව ඞ්ගය්හන්ති. 

174. අනුඤ්ඤාතත්තයාති අනුඤ්ඤාතා යථාවුත්තචම්මත්තයදතො.

අමානු ංව  බ්බං චම්මං ථවිදකොපාහදන කප්පතීති  ම්බන්දධො. ථවිො 
 ත්ථකදකො කාදීති. 

චම්මනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

22. උපාහනනිද්කද වණ්ණනා 

175. නවා ුණණඞ්ුණූපපාහනා මජ්ඣදදද  න කප්පන්තීති  ම්බන්දධො. 

නවාති එකවාරම්පි අප්පටිමුක්කා. තත්ථ ුණඞ්ු ණූපාහනා චතුපටලදතො
පට්ඨාය වුච්චන්ති.  ම්භදව බයභිචාදර ච විද  නං  ාත්ථකං භවතීති 

‘‘මජ්ඣකදක ’’ති විද  නං අමජ්ඣදද ං බයභිචරතීති අමජ්ඣදදද 

ුණණඞ්ුණූපපාහනා කප්පන්තීති දවදිතබ්බං. තථා නවාති රමිනා අනවා
මජ්ඣදදද පි. රමිනා පන වාදකයන මජ්ඣදදද පි එකවාරම්පි පටිමුක්කා, 
අඤ්ඤත්ථ තු  බ්බාපි ුණණඞ්ුණූපපාහනා වට්ටන්ති, න ද  ාති ආපන්නං, 
තථාපි ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, එකපලාසිකං උපාහන’’න්ති (මහාව. 245) 
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වුත්තත්තා එකපටලිකාපි වට්ටතීති දවදිතබ්බං.  බ්බ ් ාති මජ්ඣදදද 
පච්චන්තිදමපි ගිලානාගිලාන ්   බ්බ ් . ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, 
අජ්ඣාරාදම උපාහනං ධාදරතු’’න්ති (මහාව. 249) හි  ාමඤ්දඤන

අනුඤ්ඤාතං.  බ්බත්ථාති ගාදම වා අරඤ්දඤ වා ආරාමදතො අඤ්ඤත්ර. 

අෙල්ලෙ ් චාතිගිලාන ්ද ව. 

176-9.  බ්බ…දප.… රත්තා ච උපාහනා  බ්බ…දප.… විච්ඡිකාළිකා
ච…දප.… දීපීනං චම්දමහි ච මජ්ජාර…දප.… චම්දමහි ච පරික්ඛටා ච
උපාහනා  ඞ්කමනීයා පාදුකා ච දකොචි ධාදරයය, දුක්කටන්ති දයොජනා.
ාදාතාය පාළියා අට්ඨකථාය ච අභාදවපි අනුදලොමවද දනත්ථ වුත්තං විය
දි ් ති. නීලදකො ච ාදාදතො චාතිආදිනා ද්වන්දදො.  බ්දබවනීලක…දප.… 

කණ්හකා යා න්ති මාද ො. ‘‘මහාරඞ්ගා’’තිආදීසුඅප්පයුත්දතපි  බ්බ- ද්දද
පකරණවද නදයොදජත්වාඅත්දථොදවදිතබ්දබො. 

‘‘අත්ථා පකරණාලිඞ්ගා, ාචිතයා කාලදද දතො; 
 ද්දත්ථාවිභජීයන්ති, න ද්දාදයවදකවලා’’ති.– 

හි වුත්තං. චිත්රාතිවිචිත්රා.නීලපීතාදීවද්ධාදයවයා න්ති මාද ො. ආදි- ද්දදන
ාදාතාදීනං ගහණං. තිත්තිරපත්ත දිද ො විචිත්දතො වණ්දණො තිත්තිරපත්ත-

 ද්දදනගහිදතො.තදමදත මත්ථීති කත්කරපත්කො. දමණ්ඩ ් චඅජ ් ච
වි ාණ දි ා වද්ධා යා න්ති බාහිරත්දථො. තා පන කණ්ණිකට්ඨාදන
දමණ්ඩකඅජවි ාණ ණ්ඨාදන වද්දධ දයොදජත්වා කතා. එ  නදයො 

විච්ඡිොළිොදීසු. පණ්හිපිධානත්ථං තදල ඛල්ලං බද්ධං යා න්ති විග්ගදහො.
ජඞ්ඝදතො  බ්බපාදප්පටිච්ඡාදනකං පුටං බද්ධං යා න්ති බහුබ්බීහි. තූලං පිචු
පුණ්ණං යා න්ති අඤ්ඤපදත්දථො. පලිුණණ්දඨතීති පලිුණණ්දඨො, 
උපරිපාදතලමත්තප්පටිච්ඡාදකබන්දධො, දතන දයොදජත්වා කතා 

පාලිුණ්ඨිමා, විචිත්රා හි තද්ධිතවුත්ති. විච්ඡිකානං අෙ දි ං නඞ්ුණට්ඨ දි ං

බද්ධදමතා න්ති විච්ඡිොළිො. සීහබයග්ඝුද්දාජිනදීපීනං චම්දමහි චාති

පකරණදතො අජිනා නාම මිගා. උලූො පක්ඛිබිොරා.  ඞ්කමන්ති ගච්ඡන්ති

එතාහීති  ඞ්ෙමනීයා. තාපනතාලපණ්ණාදීහිකතා ංහාරියා. 

180.  කලං එකදද ංවාපුඤ්ඡිත්වාවාතිදයොජනා. ඛල්ලොදිෙන්ති ආදි-
 ද්දදනදමණ්ඩවි ාණවද්ධිකාදිකං බ්බං ඞ්ගණ්හාතීති. 

උපාහනනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

23. අකනොකලොකියනිද්කද වණ්ණනා 

181.  ාරත්කතොති ංරත්දතො,  ඤ්ජාතරාගචිත්දතොතිඅත්දථො. ඉත්ථියාති
තදහුජාතායපි පට තනිවත්ථාය අදනොකාසුපනිජ්ඣායදන අන්තමද ො
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තිරච්ඡානගතානම්පිදුක්කටදමව. භික්ඛාදායියාති උපලක්ඛණමත්තං, රත්ථීවා
දහොතු පුරිද ො වා, භික්ඛාදාන මදය අ ාරත්දතනාපි මුඛං න
උල්දලොදකතබ්බං. උජ්ඣානං ලාමකදතො  ංචින්තනං, දකොදපො, තත්ථ 

 ඤ්ඤා අ ් ාති උජ්ඣාන ඤ්ඤී. රධ පන ගිලාදනොපි න මුච්චති. ආදාක 

උදෙපත්කතති රමිනා ද ද සු කං පත්තාදීසු කඤ්ජියාදීසු ච මුඛනිමිත්තං
පඤ්ඤායති, දත ං  ඞ්ගදහො. ‘‘ ඤ්ඡවි නු දඛො දම වණ්දණො, දනො, 

ජිණ්දණොනුදඛොම්හි, දනො’’තිපනාදලොදකතුංවට්ටති. අ ් ාතිභික්ඛුදනො. 

අදනොදලොකියනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

24. අඤ්ජනීනිද්කද වණ්ණනා 

182. වට්ටා වා අට්ඨද ොෙ ං ා වා මට්ඨා අඤ්ජනී වට්ටතීති දයොජනා.
අට්ඨ ච ද ොෙ  ච අං ා දකොණා ය ් ා  ාති විග්ගදහො.
ද ොෙ ං පදද විභත්තාය අට්ඨං ාසුතියා අට්ඨං පදද විභත්තා චතුරං ාපි 
 ාමත්ථියා ගය්හතීති ඤාතබ්බං. ‘‘උජුකදමව පන චතුරං ාවා’’ති හි 

අට්ඨෙථායං (පාරා. අට්ඨ. 1.85) වුත්තං. අඤ්ජනීති අඤ්ජනනාළි. මූදල

ති ්ද ොපි දලඛා වට්ටන්තීති දයොජනා. මූකලති බුන්දද, දහට්ඨදතොති වුත්තං

දහොති. කලඛාති වට්ටදලඛා. බන්ධිතුං ගීවායං එකා එව දලඛා වට්ටතීති 

 ම්බන්දධො. බන්ධිතුන්තිපිධානබන්ධනත්ථං. 

183. යං කිඤ්චි රූපන්ති රත්ථිරූපාදි යං කිඤ්චි රූපං. මාලාදිෙම්මන්ති

මාලාකම්මං ලතාකම්මං. අඩ්ඪචන්දාදීති එත්ථ ආදි- ද්දදන අග්ඝියාදිකං

ගහිතං. එත්ථාතිඅඤ්ජනියං. 

184. ථවිොති අඤ්ජනිථවිකා. සිපාටීති ඛුරසිපාටිකා.  ලාකාපි අචිත්තකා

ලබ්භාති  ම්බන්දධො.  ලාොති අඤ්ජනි ලාකා. නත්ථි චිත්තදමති ් ාති 

අචිත්තො. තාදි ං පනලභිත්වාඋපාහනාදයොවිය නාද ත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්බං. 

185. අට්ඨි- ද්දදනමනු ් ට්ඨිංඨදපත්වායංකිඤ්චිඅට්ඨි ගහිතං. 

186. ධූමකනත්තාති ධූමනාළිකා, නි ්  ආ-කාරාදද වද න වුත්තං. 

 ත්ථෙදණ්ඩානීති  ත්ථදණ්ඩා. නත්ථුං දදන්ති එතායාති නත්ථුදානා. 

අනියදමනහිනදාදිදතොවාඊ.දතහි  ඞ්ඛනාභිආදීහිනිබ්බත්තා තම්මයා. 

අඤ්ජනීනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

25. අෙප්පිය යනනිද්කද වණ්ණනා 

187-9. අෙප්පියානි  යනානීති උච්චා යනමහා යනානි. පධානවද න
පන ‘‘ යනානී’’ති වුත්තං, පීඨාදදයොපි එත්දථව  ඞ්ගය්හන්ති අඤ්ජනී-
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 ද්දදන අවද  ානි විය. ආ න්දි ච…දප.… උභදතොරත්තූපධානකඤ්දචති

එතානි අකප්පියානීති  ම්බන්දධො. තත්ථ ආ න්දීති සුගතඞ්ුණදලන

අතිදරකට්ඨඞ්ුණලපාදකානි මඤ්චපීඨානි. තත්ථ පීඨං නාම මඤ්දචො විය

නාතිදීඝං වුච්චති. තිවිධං තූලදමති ් ා අත්ථීති තූලී, පකතිතූලිකා. 

‘‘පල්ලඞ්කෙොති පාදදසු වාෙරූපානි ඨදපත්වා කදතො’’ති ඨපන ්  

අට්ඨෙථායං (මහාව. අට්ඨ. 254) වුත්තත්තා ඨපනඤ්ච යථාකථඤ්චි දහොති, 
යුත්ති ච දහොතීති, ‘‘තත්දථව සීහරූපාදිං ද ්ද ත්වා කදතො පන වට්ටතීති 

වදන්තී’’ති යං ටීොයං වුත්තං, තං ‘‘කිමිති එවං වදන්තී’’ති වත්වා
පටික්ඛිපිතබ්බං.‘‘අකප්පියරූපකදතොඅකප්පියමඤ්දචොපල්ලඞ්දකො නාමා’’ති

හි  ාර මාක පි.ආ න්දී පල්ලඞ්දකොඋච්චා යනං, ද  ාමහා යනං. පටිො 

උණ්ණාමදයො ද තත්ථරදණො. කගොකනො චතුරඞ්ුණලාධිකදලොදමො

මහාදකොජදවො. චිත්තෙං වානවිචිදත්රො උණ්ණාමයත්ථරදණො. උණ්ණා 

එෙකදලොමං. පටලිො ඝනපුප්ඵිකා. විෙතීති සීහබයග්ඝාදිරූපවිචිත්දතො. 

උද්දකලොමීති එකදතො උග්ගතදලොදමො. එෙන්තකලොමිොති උභදතො
උග්ගතදලොදමො. 

කුත්තං ද ොෙ න්නංනාටකිත්ථීනංඨත්වා නච්චනදයොග්දගො. කෙොක යයං 

රතනපරිසිබ්බිතං දකොද යයසුත්තමයං පච්චත්ථරණං, ෙට්ටි ් ං 
රතනපරිසිබ්බිතං දකොද යයකට්ටි ් මයං. හත්ථිදනො ච අ ් ා ච රථා චාති
ද නඞ්ගානං බහුත්දත  මාහාරද්වන්දදො, හත්ථිඅ ් රදථ දත ං පිට්ඨීසු

අත්ථරාති තප්පුරිද ො. අජිනප්පකවණීති අජිනානං අජිනමිගචම්මානං
මඤ්චප්පමාදණන දුපට්ටතිපට්ටානිකත්වාසිබ්බිතාපදවණී.කදලිමිගානංරදං 

ෙදලිමිගං, කිංතං? චම්මං, පවදරොචද ොපච්චත්ථදරොචාති පවරපච්චත්ථකරො, 
ද ො ච තං ද තවත්ථ ්  උපරි අත්ථතඤ්ච, කදලිමිගඤ්ච තං
පවරපච්චත්ථරඤ්චාති  මාද ො, පවරපච්චත්ථරණ ඞ්ඛාතං ද තවත්ථ ් 
උපරි පත්ථරිතං කදලිමිගප්පවරපච්චත්ථරණන්ති අත්දථො. තං කිර එවං

කදරොන්ති. ටීොයං පන යථාවුත්තද්වදයන අත්ථතං අඤ්ඤදමව කිඤ්චි
වුත්තං, තං න යුත්තං ‘‘අජිනප්පදවණී ධාදරතබ්බා’’තිආදිනා (මහාව. 254) 
විසුං අත්ථරණානදමව වුත්තත්තා. දතසු හි වුත්දතසු තදත්ථතං වුත්තදමව
සියා, තථාචවුත්තංදහට්ඨාවිසුං පටිකාදිකන්ති. 

 කලොහිතවිතානන්ති එතං ‘‘උභදතොරත්තූපධානක’’න්තිම ්  විද  නං.
දලොහිතවිතාදනන  හ වත්තමානන්ති  මාද ො. ද තවිතානම්පි දහට්ඨා
අකප්පියපච්චත්ථරදණ  ති න වට්ටති. රත්තං උපධානං සීසූපධානං

පාදූපධානඤ්ච රත්තූපධානෙං, උභදතො මඤ්ච ්  සී පාදනික්දඛපනට්ඨාදන
රත්තූපධානකන්ති අදලොප මාද ො.යංපන එකදමවඋපධානංඋභයප ්ද සු
රත්තාදිවණ්ණං විචිත්රං, තං පමාණයුත්තදමව වට්ටති. තත්රිදං පමාණං – 
විත්ථාරදතොතීසුකණ්දණසුද්වින්නංකණ්ණානංඅන්තරං විදත්ථිචතුරඞ්ුණලං, 
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මජ්දඣ මුට්ඨිරතනං, දීඝදතො පන දියඩ්ඪරතනං වා ද්විරතනං වා. 

පරිභුඤ්ජකතොති රමිනා කදරොන්ත ්  කාරාදපන්ත ්  කත්ථචි දඡදනකං
පාචිත්තියන්තිදීදපති. 

190. ධම්මා දන ච භත්තග්දග ච ඝදර චාපි ආ න්දාදිත්තයා ද ද  

ගිහි න්තකෙ ගිහිවිකදට තිනිසීදිතුංලබ්භතීතිඅජ්ඣාහාදරොපද ම්බන්දධො

දවදිතබ්දබො. ගිහි න්තකෙති රමිනා  ඞ්ඝිකම්පි උපලක්දඛති. ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛදව, ඨදපත්වාතීණිආ න්දිංපල්ලඞ්කංතූලිකංගිහිවිකට’’න්ති (චූෙව.
314)  ාමඤ්දඤනවුත්තං. ාමඤ්ඤදජොතනායපනවිද ද පිඅවට්ඨානදතො
ආ න්දාදිත්තයාති එත්ථ ධම්මා දන ආ න්දාදිත්තයා ද ද ති දයොදජත්වා

අත්දථො ගදහතබ්දබො. අට්ඨෙථායඤ්හි ‘‘ආ න්දී පල්ලඞ්දකො
දගොනදකො’’තිආදිපාළික්කදම ආ න්දාදිද්වයමාදිදතො හිත්වා ‘‘දගොනකාදීනි
 ඞ්ඝිකවිහාදරවාපුග්ගලිකවිහාදරවා මඤ්චපීඨදකසුඅත්ථරිත්වාපරිභුඤ්ජිතුං
නවට්ටන්ති, ධම්මා දනපන ගිහිවිකටනීහාදරනලබ්භන්ති, තත්රාපිනිපජ්ජිතුං

නවට්ටතී’’ති(චූෙව.අට්ඨ. 320) වුත්තං. භත්තග්ගං නාමවිහාදරදානට්ඨානං. 

ධම්මා නං පන යත්ථ කත්ථචි. ඝකරති අන්තරඝදර. නිසීදිතුං ලබ්භකතති
රමිනානිපජ්ජිතුං න වට්ටතීති දීදපති.  ංඛිපනං අන්දතොකරණං  ඞ්දඛදපො, 
භූමත්ථරදණ  ඞ්දඛදපො අ ්   යන ් ාති  මාද ො. ත ්මිං භූමත්ථරදණ

අන්දතොකරණභූමත්ථරදතො භූමත්ථරණදමවාති දට්ඨබ්බං.  යිතුඤ්චාති
අත්තදනො කප්පියපච්චත්ථරණං අත්ථරිත්වා  යිතුඤ්ච නිසීදිතුඤ්ච.
‘‘පරිභණ්ඩකතං භූමිං වා භූමත්ථරණද නා නං වා  ඞ්ඝිකමඤ්චපීඨං වා
අත්තදනො  න්තදකන පච්චත්ථරදණන පච්චත්ථරිත්වාව නිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති

හි අට්ඨෙථායං (චූෙව. අට්ඨ. 324) වුත්තං. රදඤ්ච ආ න්දාදීනම්පි 
අඤ්ඤථත්තකරදණ පරිදභොදග ලක්ඛණවචනං. වුත්තඤ්හි භගවතා
‘‘අනුජානාමිභික්ඛදව, ආ න්දියාපාදදඡින්දිත්වාපරිභුඤ්ජිතුං, පල්ලඞ්ක ් 
වාදෙ භින්දිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං, තූලිකං විජදටත්වා බිබ්දබොහනං කාතුං, 
අවද  ංභූමත්ථරණංකාතු’’න්ති (චූෙව.320). 

191. චතුරං පීඨා ච…දප.… පඤ්චඞ්ගා ච උච්චපාදකා කප්පන්තීති
අත්ථදතො වචනං විපල්ලාද ත්වා  ම්බන්ධිතබ්බං, ‘‘කප්පියා’’ති රමිනා වා
 ම්බන්දධොදවදිතබ්දබො.තත්ථචත්තාදරො අං ාදකොණාදය ං, දතචදත
පීඨාචාති මාද ො.තිණ්ණංඅප ් යානං, චතුන්නඤ්චපාදානං වද න ත්ත
අඞ්ගානි දය න්ති  මාද ො. එකාප ් ය ්  වද න පඤ්චඞ්ගා.
චතුරං පීඨානං විසුං කප්පියභාව ්  වුත්තත්තා  ත්තඞ්ගාදදයො පන දීඝාති

විඤ්ඤායන්ති. පාළියං භත්තග්ග ්  එකදයොගනිද්දිට්ඨත්තා

එකදයොගනිද්දිට්ඨානං  හ වා පවත්ති,  හ වා නිවත්තීති ඝකරති රමිනා 

භත්තග්ග ් පි ගහණං. එව- ද්දදො අට්ඨානප්පයුත්දතො, ත ්මා තූදලොනද්ධා
මඤ්චපීඨා ඝදර වා භත්තග්දග වා නිසීදිතුදමව කප්පන්තීති  ම්බන්දධො.
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තත්රායං පාළි ‘‘දතන දඛො පන  මදයන මනු ් ා භත්තග්දග අන්තරඝදර 
තූදලොනද්ධං මඤ්චම්පි පීඨම්පි පඤ්ඤදපන්ති. භික්ඛූ කුක්කුච්චායන්තා 
නාභිනිසීදන්ති. භගවදතො එතමත්ථං ආදරොදචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛදව, 
ගිහිවිකටං අභිනිසීදිතුං, න ත්දවව අභිනිපජ්ජිතු’’න්ති (චූෙව. 314). දත පන
කදරොන්ත ් වා කාරාදපන්ත ් වාඋද්දාලනකංපාචිත්තියං. 

192.  ානුදලොමානං ඡන්නං චීවරානං අඤ්ඤතරං චීවරං ඡවි එතා න්ති

විග්ගදහො. පඤ්ච භිසීති දචොොදිතූලගණනාය පඤ්චකා වුත්තා.  බ්බත්ථාති
විහාරමඤ්චපීඨාදීසු බ්බත්ථ. 

193. තූලත්තයන්ති සිම්බලිරුක්ඛාදීනං ඛීරවල්ලිආදීනං එරකාදීනං

තිණානං තූලත්තයං. භිසිගබ්කභො දචොොදිදකො පඤ්චවිදධො භිසිගබ්දභො. 

මිගපක්ඛිනං කලොමානීති එතං  බ්බන්ති ද ද ො. මිග- ද්දදදනව  බ්දබපි

සීහාදදයො චතුප්පදා, පක්ඛි- ද්දදන බ්දබපිහං දමොරාදදයොගහිතා.නනු ච
භිසිගබ්භ ද්දන්දතොගධාය උණ්ණාය මිගපක්ඛිදලොමානම්පි ගහණ බ්භාදවපි
දත ං විසුං ගහදණ  ති පුනරුත්තිදදොද ො ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති 
මනු ් දලොමපරිච්චාගවිභාවනප්පදයොජන බ්භාවදතො. නනු ච එවම්පි
දදොද ොදයව, ‘‘මනු ් දලොමමුණ්ණාය’’න්තිආදිනා භිසිගබ්භානං උපරි 
නීයමානත්තාගමයදතබිබ්දබොහදනපිඅයදමවභිසිගබ්දභොති?  ච්චං, තථාපි
න දදොද ො, ගමයමානත්ථ ්   ද්ද ්  පදයොගං පති කාමචාදරොති. මසූරදක

තූලවජ්ජා අනුඤ්ඤාතාති විපරිණාදමත්වා  ම්බන්ධිතබ්බං. මසූරෙං නාම
චම්මඡවිකා භිසීතිවදන්ති. 

194. උණ්ණායං මනු ් දලොමඤ්චපණ්දණසුද්ධංතමාලකඤ්චපුප්ඵඤ්ච

අප්පටිදවක්ඛිතං ආ නඤ්දචව න ලබ්භන්ති  ම්බන්දධො. මනු ් කලොමන්ති
රමිනා න දකවලං රධ එෙකදලොමදමව උණ්ණා, අථ දඛො

කප්පියාකප්පියමං ජාතීනං පක්ඛිචතුප්පදානං දලොමම්පීති ද ්ද ති. පුප්ඵන්ති

පියඞ්ුණබකුලපුප්ඵාදි. තමාලෙ ද්දදදනව උපචාරදතො පත්තං ගදහත්වා 

‘‘තමාලෙ’’න්ති වුත්තං. අප්පටිකවක්ඛිතන්ති අනුපපරික්ඛිතං. කීදි ං පන 
පටිදවක්ඛිතබ්බං, කීදි ංනපටිදවක්ඛිතබ්බන්ති? යංවිනිච්ඡයදතොවිඤ්ඤාතං, 
තංන පටිදවක්ඛිතබ්බං, රතරංහත්දථනපරාම න්දතනපටිදවක්ඛිතබ්බං. 

අකප්පිය යනනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

26.  මානා නිෙනිද්කද වණ්ණනා 

195. තිව ් න්තරදමකමා නං භික්ඛූනං අනුඤ්ඤාතන්ති  ම්බන්දධො. 

තත්ථඑක ්මිංආ දනමඤ්චාදිදකද්වින්නංආ නංනිසීදනං එෙමා නං. ම-

කාදරො  න්ධිදජො. කීදි න්ති ආහ ‘‘කව ් න්තර’’න්ති. තිණ්ණං
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ව ් ානමන්තරදමත ් ාති තිව ් න්තදරො, ද්වීහි ව ්ද හි මහන්තතදරො වා

දහරතදරොවාභික්ඛු, ද ොඅ ්  අත්ථීති කව ් න්තරං, තිව ් න්තරවන්තන්ති
අත්දථො. දයො පන එදකන ව ්ද න මහන්තතදරො වා දහරතදරො වා
එකව ්ද ොදයව වා, තබ්බන්තතාය වත්තබ්බදමව නත්ථි. අථ වා 

කව ් න්තරන්ති කරණත්දථ උපදයොගවචනං, තිව ් න්තදරන  ද්ධින්ති

අත්දථො.තදමව මත්දථති ‘‘ ත්තව ්ක ’’ච්චාදිනා. 

196. මුනි අනුඤ්ඤාසීති  ම්බන්දධො.  බ්කබකහවාති 
 මානා නිකඅ මානා නිදකහි බ්දබදහව ද්ධිං. 

197. දීඝා නං ද ්ද ති ‘‘අන්ත’’න්තිආදිනා.යංතිණ්ණංනිසීදිතුංපදහොති, 

තං අන්තං දීඝා නන්ති  ම්බන්දධො. අන්තන්ති පච්ඡිමං. අදීඝා දන පන

 මානා නිකා නිසීදිතුං ලබ්භන්තීති ද ්ද න්දතො ‘‘මඤ්චකෙ’’තිආදිමාහ.
 බ්බත්ථඅයථාකරණදතොදුක්කටන්ති. 

 මානා නිකනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

27. අ ංවා නිද්කද වණ්ණනා 

198. උක්ඛිත්කතොතිකම්මනානා ංවා ක ඞ්ඛාදතොආපත්තියාඅද ් දන, 
අප්පටිකම්දම, පාපිකාය දිට්ඨියා අප්පටිනි ් ග්දග උක්ඛිත්තදකො. 

අනුප ම්පන්කනොති 
සික්ඛමාන ාමදණර ාමදණරිසික්ඛාපච්චක්ඛාත ඞ්ඛාදතො අනුප ම්පන්දනො. 

ඡින්නමූලකෙොති අන්තිමවත්ථුඅජ්ඣාපන්දනො. උක්ඛිත්තදකසු‘‘ධම්මවාදිදනො
එදත’’ති උප්පන්නාය ලද්ධියා නානාභූදතො  ංවාද ො එත ් ාති 

නානා ංවාක ො, උක්ඛිත්තානුවත්තක ඞ්ඛාදතො ලද්ධිනානා ංවා දකො.
සීමදතොනිග්ගතානි ්සීමා, සීමන්තරිකා බහිසීමා ච, තත්ථ හත්ථපාද  දචපි

ඨිදතො, සීමානානා ංවා දකො නි ්සීමට්ඨිකතො. දවහායද  ආකාද  ඨිදතො 

කවහාය ණ්ඨිකතො බින්දාගදමන. තත්ථ ‘‘නානා ංවාද ො චා’’තිආදිනා
 මාහාරද්වන්දදපික්වචිනපුං කලිඞ්ගංබයභිචරතීති නපුං කත්තාභාදවොයථා
‘‘මග්ගාමග්දගො’’ති. එකකම්මං එකුද්දදද ො  මසික්ඛතාති අයං තිවිදධොපි

 ංවාද ො නාම. ද ො දය ං නත්ථි, දත අ ංවා ා. එදත හත්ථපා දතො
බහිකරණවද න වජ්දජතබ්බා. එදතසු හි තිවිදධ උක්ඛිත්තදක  ති
උදපො ථාදිකං කම්මංකදරොන්ත ් පාචිත්තියං, රතදරසුදුක්කටන්ති. 

අ ංවා නිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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28. ෙම්මනිද්කද වණ්ණනා 

199. වග්දගන අධම්මකම්මඤ්ච  මග්දගන අධම්මකම්මඤ්ච වග්දගන
ධම්මකම්මඤ්ච  මග්දගන ධම්මකම්මඤ්චාති චත්තාරි කම්මානි දහොන්තීති

ද ද ො. තත්ථ වග්කගන අධම්මෙම්මන්ති වග්දගන  ඞ්දඝන කරණීයං

අධම්මකම්මං. එ  නදයො  බ්බත්ථ. වග්කගොති ච  මූදහො වුච්චති, ද ො ච 
චතුවග්ගාදිකරණීයාදීසු යාවතිකානං කම්මප්පත්තානං අ ම්මුඛීභාදවන, 
ඡන්දාරහානං ඡන්දානාහරදණන,  ම්මුඛීභූතානඤ්ච පටික්දකො දනන, දතසු

එදකනාපි වා රධ අධිප්දපදතො. අධම්මෙම්මන්ති එත්ථ පන ධම්කමො නාම
‘‘උත්තිදුතිදයදච, භික්ඛදව, කම්දම එකායඋත්තියාකම්මංකදරොති, නච 
කම්මවාචං අනු ් ාදවති, අධම්මකම්ම’’න්තිආදිනා (මහාව. 387) එකාදයව
ඤත්තියා, තථා ද්වීහි ඤත්තීහි එකාදයව වා කම්මවාචාය, තථා ද්වීහි 
කම්මවාචාහීති ආගතාය ච තථා හාපනඅඤ්ඤථාකරණභාදවන ඤත්තිකම්මං
ඨදපත්වා ඤත්තිචතුත්දථ ච කම්දම ආගතාය ච අකම්මාරහ ්  
තජ්ජනීයපබ්බාජනීයපටි ාරණීයනිය ් තිවිධඋක්දඛපනීයානං  ත්තන්නං
කම්මානං කරණවද න, කම්මාරහ ් චවිරාදධත්වාකරණවද නආගතාය
ච පාළියා විපරීතා ච පාළි, උප ම්පදාදිකම්මවද න ආගතා ච පාළි, 
 ම්මුඛාවිනය තිවිනයඅමූේහවිනයපටිඤ්ඤාකරණදයභුයයසිකාත ් පාපි- 
යසිකාතිණවත්ථාරක ඞ්ඛාතානං ත්තන්නංකම්මානංයථාලාභකරණවද න
ආගතා ච පාළි, දතන කරණීයං
අපදලොකනඤත්තිඤත්තිදුතියඤත්තිචතුත්ථ ඞ්ඛාතං චතුබ්බිධං කම්මං 

ධම්මෙම්මං, තප්පටිපක්ඛං අධම්මෙම්මං. තබ්බිපරියාදයන  මග්දගො
ධම්මකම්මඤ්ච දවදිතබ්බං. ධම්දමො යථාවුත්තා පාළි අ ්  අත්ථි, ධම්දමන

කතං වාති ධම්මිෙං. තබ්බිපරීතං අධම්මිෙං. චතුත්ථංකයවාති දතසු චතූසු
කම්දමසු චතුන්නං පූරණං  මග්දගන ධම්මිකං. ද  කම්මානං භාදවන

භික්ඛුනා දුක්කට ්  භවනං ලක්ඛීයතීති ක  ෙම්කමසූක භාවලක්ඛදණ

 ත්තමී. දුක්ෙටන්තිකුප්පානංඅධම්මකම්මවග්ගකම්මානංකතත්තා දුක්කටං. 

200. රදානි යදිදං මග්දගනධම්මිකංනාම, තංදයහි ඞ්දඝහිකාතබ්බං, 

දත ං පදභදං ද ්ද තුං ‘‘චතුවග්කගො’’තිආදිමාහ. චත්වාදීනං

 ඞ්දඛයයවුත්තිත්තා චතුන්නංවග්දගොතිආදිනාවිග්ගදහො. ද වී කවග්ගිකෙොති 
ද න්නංවී තියාචවග්ගදභදවද නද වී තීනංවග්දගොතිවිග්ගදහො, ණිදකො
 කත්දථ. වී තියාවග්දගො, අතිදරදකන හිදතොවී තිවග්දගොතිවිග්ගදහො. 

201-2. පඤ්චන්නං කම්මානං නියදමති ‘‘චතූ’’තිආදිනා. අබ්භානං 
උප ම්පදං පවාරණං ඨදපත්වා චතුවග්දගො චාතිආදිනා දයොදජත්වා 

 බ්බකම්දමසු කම්මප්පත්දතොති දීපිදතොති දයොදජතබ්බං. තත්ථ තත්ථ ච-

 ද්දදො චතුවග්ගාදදයො කම්මපත්තිකිරියායං  මුච්චිදනොති. රධ පන  බ්බ-
 ද්දදො අබ්භානාදීනං දක ඤ්චි ඨපිතත්තා පදද  බ්දබ ගය්හති. 
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ෙම්මපත්කතොතිකම්ම ් පත්දතො යුත්දතොඅනුරූදපො. ඉතකරොතිවී තිවග්දගො

අතිදරකවී තිවග්දගො.  බ්බෙම්කමසූතිඑත්ථපන  බ්බ- ද්දදො බ්බ බ්දබ.
නනුචවී තිවග්ග ්  කම්මප්පත්තභාදව තිඅතිදරකවී තිවග්ග ් පදගවාති
විඤ්ඤායති. තථා  ති ද ො ක ්මා වුත්දතොති?  ච්චං, තථාපි ද ො
චතුවග්ගාදිනා  ඞ්දඝන කත්තබ්බකම්මං ඌනකතදරන න වට්ටති, 
අතිදරදකනපනවට්ටතීතිඤාපනත්ථංවුත්දතො. 

203. රදානි චතුවග්ගාදිදකන ඡන්දාහරදණන පූදරතබ්දබොති ද ්ද ති 

‘‘චතූ’’තිආදිනා. පාරාජිකාදිභාවමනාපන්නත්තා පකතියා  භාදවදනව ඨිදතො 
අත්තාදය ං, පකදතොවාතදතොදයවකම්දමසුඅවිගදතොඅත්තාදය ංදතති 

පෙතත්තො, පාරාජිකඋක්ඛිත්තකලද්ධිනානා ංවා දකහි අඤ්දඤ. පකරති

එකසීමට්ඨා තාදි ාදයව අඤ්දඤ. ක ක පීති අවද ද 
පඤ්චවග්ගාදිකරණීදයපි. 

204. රදානි වත්ථුඤත්තිඅනු ් ාවනසීමාදිවිපත්තිදතො, කම්මවිපත්තීසු
පරි දතො ච පටික්දකො දතො ච කම්ම ්  කුප්පාකුප්පභාවං තත්ථ ච

ආපත්තිආදිං ද ්ද තුං ‘‘චතූ’’තිආදි මාහ. චතුවග්ගාදිකත්තබ්බං
අ ංවා ගණපූරං වා කම්මාරහගණපූරං වා කම්මඤ්ච ගරුකට්ඨගණපූරං වා
පරිවා ාදිකම්මඤ්චාති දයොජනා. එත්ථ ච කම්මාරදහො ගරුකට්ඨදතො
අඤ්දඤො, නික්ඛිත්තවත්දතො පන ගරුකට්දඨො ගණපූරදකො දහොතිදයව. 

ෙතන්තිචතුවග්ගාදිනාකතං. 

205. වාකරයයාති අන්තරාදය අ ති අන්තමද ො එදකොපි වාදරයයාති

අත්දථො. අන්තරාකයති පාදපහි කරියමාදන ජීවිතබ්රහ්මචරියන්තරාදය  ති.

අනන්තරායිකාදචනවාදරන්ති, දුක්කටං. දිට්ඨාවින්තිඅත්තදනො අත්තදනො
දිට්ඨිං ලද්ධිං ‘‘අධම්මකම්මං රදං, න දමතං ඛමතී’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං ආවි

කදරයයන්තිද ද ො. එකෙොධිට්ඨානන්තිඑදකොභික්ඛු ‘‘නදමතං ඛමතී’’ති

අධිට්ඨානං කදරයයාතිද ද ො. තකතොධිොතිතීහිඅධිකා.දතපන ඞ්ඝත්තා 
පදහොන්තිඅත්තදනොකම්මංනිත්ථරිතුං. 

206. ඛිත්තචිත්කතො නාම උම්මත්තදකො. දුඛට්ටිකතොති දවදනට්දටො. න

රූහතීති ගය්හත්තංනදරොහතීතිඅත්දථො. 

207. අන්තමද ො අනන්තර ් ාපි ආදරොදචන්ත ්  පකත…දප.… 

භික්ඛුදනොති  ම්බන්දධො.එකසීමායංතිට්ඨතීති එෙසීමට්කඨො.  දමො ංවාද ො 

අ ් ාති  ම ංවාක ො. එකසීමට්දඨො ච ද ො  ම ංවාද ො ච, පකතත්දතො ච 
ද ොඑකසීමට්ඨ ම ංවාද ොච, ද ොචායංභික්ඛුචාති බ්බත්ථකම්මධාරදයො, 

ත ් . එත්ථ පන අවිපන්නසීදලො පෙතත්කතොති අධිප්දපදතො. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 
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ආකරොකචන්ත ් ාතිඅත්තදනොලද්ධිං පකාද න්ත ් . රූහතීතිපටික්දඛදපො
රුහති. 

208. ධම්මිෙං ෙම්මන්ති ධම්දමන කත්තබ්බං අපදලොකනාදිකම්මං. 

පටික්කෙොක යයාතිනිවාදරයය.තිදරොක්ඛාකාය ාමග්ගිංවාඡන්දං වාතිවා-

 ද්දං දනත්වා අත්දථො දනතබ්දබො. කකරොක්ඛාති පරම්මුඛා. ද ො  ම්මුඛා-
 ද්දදොවියනිපාදතො, අථවාඅක්ඛාරන්ද්රියවි යදතොතිදරො බහීතිඅත්දථොති. 

කම්මනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

29. මිච්ඡාජීවවිවජ්ජනානිද්කද වණ්ණනා 

209. ආගම්ම ජීවන්ති එදතනාති ආජීදවො, දකො ද ො? 
පච්චයපරිදය නවායාදමො. මිච්ඡාය ආජීදවො, ත ්  විවජ්ජනා 

මිච්ඡාජීවවිවජ්ජනා.  ා පනායං අත්ථදතො ‘‘රධ භික්ඛු
පාතිදමොක්ඛ ංවර ංවුදතො විහරති ආචාරදගොචර ම්පන්දනො’’ති (විභ. 508) 
එවං පාතිදමොක්ඛ ංවර ම්පත්තියා පටිපත්තිද ් නවද නආගදතොආචාදරො
දචව යථාක්කදමන
පාරාජික ඞ්ඝාදිද  ථුල්ලච්චයපාචිත්තියපාටිදද නීයදුබ්භාසිතදුක්කටානං 
කාරණභූත ්  ආජීවදහතුපඤ්ඤත්තානං 
අභූතාදරොචන ඤ්චරිත්තඅඤ්ඤාපදද භූතාදරොචනපණීතදභොජනවිඤ්ඤත්ති 
භික්ඛුනිදභොජනවිඤ්ඤත්තිසූදපොදනවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදානං වීතික්කම ්  ච 
කුහනලපනදනමිත්තිකතා නිප්දපසිකතා ලාදභන ලාභං නිජිගී නතාති
එවමාදීනඤ්ච පාපධම්මානං වද න පවත්තං මිච්ඡාජීවවිරති ඞ්ඛාතං
ආජීවපාරිසුද්ධිසීලඤ්ච.ත ් ාපනක ් චි රධද ් නංයථාද ්ද තුමාරද්ධං
පාතිදමොක්ඛ ංවර ඞ්ඛාතාය අධිසීලසික්ඛාය, චතුරාරක්ඛවිප ් නාවද න
ආගතානං අධිචිත්තඅධිපඤ්ඤා ඞ්ඛාතානං ද්වින්නං සික්ඛානඤ්ච
උපකාරකධම්මපරිදීපනත්ථන්තිදට්ඨබ්බං, එවමීදි ං විඤ්දඤයයං, තංද ්ද ති 

‘‘දාරු’’න්තිආදිනා. තත්ථ ‘‘දාරු’’න්තිආදීනි ‘‘දදද’’ති එත ්  පත්තිකම්මං. 

චුණ්ණං සිරී චුණ්ණාදිනහානියචුණ්ණං. න්හානමුකඛොදෙන්ති න්හානඤ්ච

මුඛඤ්ච, ත ්  උදකන්ති  මාද ො. ආදි- ද්දදන පණ්ණාදිං  ඞ්ගණ්හාති. 

කුල ඞ්ගහාතිකුල ඞ්ගහකරදණන. 

210. පරිභටති පදර ං දාරදක පරිහරතීති පරිභදටො, පරිභට ්  කම්මං
පාරිභටදකො,  කත්දථ තදමව පාරිභටකතා. අලඞ්කරණාදිනා
කුලදාරකපරිහරණ ්ද තං නාමං. මුග්ග ්  සූදපො මුග්ගසූදපො, ද ොදයව 
මුග්ගසුප්දපො. යථා මුග්ගසූදප පච්චමාදන දකොචිදදව මුග්දගො න පච්චති, 
අවද  ා පච්චන්ති, එවං ය ්  පුග්ගල ්  වචදනකිඤ්චිදදව  ච්චං දහොති, 
ද  ං අලිකං, අයං පුග්ගදලො මුග්ගසූප දි තාය උපචාදරන



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 

පටුන 253 

‘‘මුග්ගසුප්දපො’’ති වුච්චති, ත ්  භාදවො මුග්ගසුප්පතා.  ච්චාලිදකන
ජීවිතකප්පන ්ද තං අධිවචනං. ඝරවත්ථුආදි ම්බන්ධිනී විජ්ජා වත්ථුවිජ්ජා.

පාරිභටකතා චාතිආදිනා ද්වන්දදො නපුං කත්තාභාදව පාරි…කප.… විජ්ජා, 
තාය. ර ්ද ො පන ගාථාබන්ධවද න, තථා දීදඝො. පහිණානං ත ්මිං ත ්මිං

කම්දමදත ංදත ංනියුඤ්ජනං පකහණං. ආදදරනදූදතනකාදරතබ්බංයං

කිඤ්චි කම්මං දූතෙම්මං. පි නං දප නං, ජඞ්ඝාය පාදදන දප නං

ජඞ්ඝදප නං, තම ්  අත්ථීති ජඞ්ඝකප නියං. දත ං දත ං ගිහීනං 
ගාමන්තරදද න්තරාදීසු ා නපටි ා නහරණ ්ද තමධිවචනං. 

211. ලාභා ාය ලඤ්ජදානං අනුප්පදානං.  ම්බුද්ධප්පටිකුට්කඨන 
බුද්ධගරහිදතන අඞ්ගවිජ්ජානක්ඛත්තවිජ්ජාසුපිනවිජ්ජාභූතවිජ්ජාදිනා 

අඤ්කඤනවා. 

212. අඤ්ඤාතකානං අප්පවාරිතානං විඤ්ඤාපනං විඤ්ඤත්ක, 
යාචනවද නපවත්දතොකායවචීපදයොදගො. බුද්ධප්පටිකුට්දඨනමිච්ඡාජීදවන

පච්චයපරිදය නා අකන නා. අභූත ්  අත්තනි අවිජ්ජමාන ්  

උත්තරිමනු ් ධම්ම ්  උල්ලපනං කථනං අභූතුල්ලපනා. කුහනාදීහීති
කුහනාලපනාදීහි. තත්ථ ලාභ ක්කාරසිදලොක න්නි ්සිත ්  
පච්චයප්පටිද වන ාමන්තජප්පනරරියාපථ ණ්ඨාපනවද න ජනවිම්හාපනා 

කුහනා. විහාරංආගදතමනු ්ද  දි ්වා ‘‘කිමත්ථායදභොන්දතොආගතා, කිං
භික්ඛූ නිමන්දතතු’’න්ති වා ‘‘මයි රාජා ප න්දනො, අසුදකො ච අසුදකො ච 

රාජමහාමත්දතොප න්දනො’’තිවාආදිනානදයනආලපනා ලපනා. ඛාදනීයං
ගදහත්වා ගච්ඡන්දත දි ්වා ‘‘කිං ඛාදනීයං ලභිත්ථා’’තිආදිනා නදයන 

නිමිත්තකරණාදි කනමිත්තෙතා. ‘‘අ ් ද්දධො අප්ප න්දනො’’තිආදිනානදයන
ගරහණානිච ‘‘එතංඑත්ථකදථථා’’තිආදිනානදයනවාචාය උක්ඛිපනාදිච 

නිප්කපසිෙතා. අප්දපන ලාදභන බහුකං වඤ්දචත්වා ගදහතුං රච්ඡනං 

ලාකභන ලාභං නිජිගී නතා. කුලදූ ාදීති එත්ථ ආදි- ද්දදන
රූපියප්පටිග්ගහණරූපිය ංදවොහාරා  ඞ්ගය්හන්තීති. 

මිච්ඡාජීවවිවජ්ජනානිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

30. වත්තනිද්කද වණ්ණනා 

213.  උපාහදනො…දප.… චීවරංසීද කරිත්වාවාආගන්තුදකොආරාමං

න පවිද ති  ම්බන්දධො.  ඡත්කතොති සීද  කතඡත්දතන  ඡත්දතො. 

ඔුණ්ඨිකතොති  සී ං පාරුපිදතො. ‘‘පරික්ඛිත්ත ්  විහාර ්  පරික්දඛදපො, 
අපරික්ඛිත්ත ්  පරික්දඛපාරහට්ඨාන’’න්ති වුත්තං උපචාරසීමා මීපං පත්වා
උපාහනාාමුඤ්චනාදි බ්බං කත්වා ආරාදමො පවිසිතබ්දබොති අයදමත්ථ 
බයතිදරකලද්දධොඅත්දථො. 
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214. පානීදයන පාදදනදධොදවයයාති ම්බන්දධො. පටික්කමනංපත්වා
එකමන්දත පත්තචීවරං නික්ඛිපිත්වා පතිරූදප නි ජ්ජ පුච්ඡිත්වා පානීයං
පාතබ්බං, පරිදභොජනීදයන යථාවුත්තං පාදා දධොවිතබ්බාති අධිප්පාදයො. 

වුඩ්ඪතකර ආවාසිකෙපි ච අභිවාකදයයාති රමිනා ව ් ං පුච්ඡිත්වා නවදකන

ආවාසිදකන අභිවාදාදපතබ්බන්ති දීදපති. පුච්කඡයය යනා නන්ති ‘‘කතමං
ද නා නං පාපුණාති, අජ්ඣාවුත්ථං අනජ්ඣාවුත්ථං වා’’ති ද නා නං 
පුච්දඡයය. රදඤ්ච පුච්ඡාය ලක්ඛණවචනං. ත ්මා ආවාසිකවත්දත 
වුත්තමජ්ඣාවුත්ථාදිකඤ්ච පුච්ඡිතබ්බං.  දච ‘‘අනජ්ඣාවුත්ථ’’න්ති වදන්ති, 
කවාටං ආදකොදටත්වා මුහුත්තං ආගදමත්වා ඝටිකං උග්ඝාදටත්වා කවාටං
පණාදමත්වාබහි ඨිදතනඋල්දලොදකත්වාපවිසිත්වා බ්බංද නා නවත්තං
කාතබ්බං.ආගන්තුකවත්තං. 

215-6. ගමිදකො පක්කදමයයාති  ම්බන්දධො. 

‘‘පටි ාකමත්වා’’තිආදීනිම ්  පුබ්බකිරියාපදානි. දාරුමත්කෙභණ්ඩෙන්ති

එත්ථ මඤ්චපීඨාදිදාරුභණ්ඩං රජනභාජනාදිමත්තිකාභණ්ඩං. පටි ාකමත්වාති

අත්ථි දච අදනොව ් දක  ණ්ඨදපත්වා. ථකෙත්වානාති ද්වාරවාතපාදනහි 

පිධාය.  ාධුෙං ඞ්කගොකපත්වානාතිචතූසු පා ාදණසුමඤ්චංපඤ්ඤදපත්වා
මඤ්දච මඤ්ච ් , පීදඨ පීඨ ්  ආදරොපදනන ද නා න ්  උපරූපරි

පුඤ්ජකරදණන ාමකං ඞ්දගොපනංකත්වා. නචාතිදනව. ගමිකවත්තං. 

217-8. ආවාසිකෙොති රදං ‘‘පඤ්ඤදපයයා’’තිආදීනං කත්තුපදං. 
නවකම්මකරණාදිභාරනිත්ථරණතාය ආවාද ො විහාදරො අ ්  අත්ථීති 

ආවාසිකෙො. ය ්  පන දකවලං විහාදර නිවා නමත්තං අත්ථි, ද ො 

කනවාසිකෙො. උදභොපි දත රධ ආවාසික- ද්දදන  ඞ්ගහිතා. 

පාකදොදප්පභුකන්ති එත්ථ පභුක- ද්දදන පාදපීඨපාදකථලිකානං ගහණං.

පච්චුග්ගන්ත්වාන පත්තචීවරං ගණ්දහයයාති දයොජනා. පඤ්ඤකප

 යනා නන්ති ‘‘එතං තුම්හාකං ද නා නං පාපුණාතී’’ති එවං  යනා නං
පඤ්ඤදපයය, පකාද යයාතිවුත්තංදහොති. 

219. අජ්ඣාවුත්ථන්ති පුබ්දබ භික්ඛූහිනිවුත්ථං. කගොචරාකගොචරං වකදති
‘‘භික්ඛාචාරගාදමො දූදරො, ආ න්දනො’’ති වා, ‘‘කාල ්ද ව පිණ්ඩාය
චරිතබ්බං, දිවා වා’’ති එවං දගොචරඤ්ච, ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිකානං වා ගාදමො, 
පරිච්ඡින්නභික්දඛො වා’’තිආදිනා අදගොචරඤ්ච වදදයයාති අත්දථො. 

වච්චප ් ාවට්ඨානානීතිආදීනිපි ‘‘වදද’’ති රම ්ද ව කම්මවචනානි. 

ක ඛ ම්මුකන්ති ය ්   ද්ධ ්  කුල ්   ඞ්දඝො ද ඛ ම්මුතිං දදති, තං
කුලඤ්ච. 
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220. පකව නික්ඛකමොලන්ති‘‘දකසුචිඨාදනසුවාෙමිගාවාඅමනු ් ා
වා දහොන්ති, රමං කාලං පවිසිතබ්බං නික්ඛමිතබ්බඤ්චා’’ති එවං 
පදව නික්ඛදම ච කාලං. එතං පන ආ නපඤ්ඤපනාදිකං  බ්බං වත්තං
වුඩ්ඪතදරආගදත චීවරකම්මාදිංවානාතිගිලාන ් දභ ජ්ජංවාඨදපත්වාපි
කාතබ්බං. මහාගිලාන ්  පන දභ ජ්ජදමව කාතබ්බං. දචතියඞ්ගණවත්තං
කදරොන්දතනාපිත ් වත්තංකාතුං ආරභිතබ්බං.පණ්ඩිදතොහිආගන්තුදකො
‘‘කදරොහි තාව දභ ජ්ජං, දචතියඞ්ගණං  ම්මජ්ජාහී’’ති ච වදදයය. අපිච
බීජදනනබීජිතබ්දබො, පාදාපි ් දධොවිතබ්බා, දතදලන මක්ඛිතබ්බා.පිට්ඨිදච
ආගිලායති,  ම්බාදධතබ්බා.නවක ් පනආගන්තුක ්  ‘‘රදමා නං, එත්ථ
නිසීදා’’තිආදිනා ආචික්ඛිතබ්බන්ති ද ්ද න්දතො 

‘‘නිසින්කනොකයවා’’තිආදිමාහ. නිසින්කනොකයවාති රමිනා

‘‘ඨිදතොදයවා’’තිආදිං උපලක්දඛති.  මුද්දික ති ආදදරන වදදයය.
ආවාසිකවත්තං. 

‘‘වත්ත’’න්ති පන  ාමඤ්දඤන නිද්දිට්ඨත්තා න දථදර භික්ඛූ
අතිඅල්ලීයිත්වා නිසීදිතබ්බං, මහාදථර ්  නිසින්නා නදතො එකං ද්දව
ආ නානි ඨදපත්වා ‘‘නිසීදා’’ති වුත්දත නිසීදිතබ්බං, න නවාපි භික්ඛූ
ආ දනනපටිබාහිතබ්බා, න ඞ්ඝාටිංාත්ථරිත්වානිසීදිතබ්බං,  ද්දං අකත්වා
උදකකිච්චං කාතබ්බං, යථා සූප ්  ාකාද ො දහොති, එවමත්තාය ාදදනො 
ගණ්හිතබ්දබො, දථදරන භික්ඛුනා ‘‘ඨදපත්වා අප්පකං ාදනාදිකං  බ්බං
 බ්දබ ං  මකං  ම්පාදදහී’’ති වත්තබ්බං, න තාව දථදරන භුඤ්ජිතබ්බං, 
භුත්තාවිනා න තාව උදකං පටිග්ගදහතබ්බං, භත්තග්ගදතො නිවත්තන්දතහි
යථානුරූපං නික්ඛමිත්වා විරොය පාළියා ගන්තබ්බන්ති එවමාදිකඤ්ච

තදනුරූපං ද ඛියවත්තඤ්ච  ම්පාදදතබ්බන්ති රදං භත්තග්ගවත්තඤ්ච
 ාමකං අතරමාදනන ගාදමො පවිසිතබ්දබො, ‘‘රමිනා පවිසි ් ාමි, රමිනා
නික්ඛමි ් ාමී’’ති නිදව නං පවි න්දතන  ල්ලක්දඛතබ්බං, නාති හ ා
පවිසිතබ්බං, නාති හ ා නික්ඛමිතබ්බං, නාතිදූදර නච්චා න්දන ඨාතබ්බං, 
නාතිචිරං ඨාතබ්බං, නාතිලහුකං නිවත්තිතබ්බං, දාතුකාමතාකාරං ඤත්වා
ඨාතබ්බං, දයොපඨමංගාමදතොපටික්කමති, දතන ආ නපඤ්ඤපනාදි බ්බං
කාතබ්බං, දයො පච්ඡා, දතන ආ නුද්ධරණාදි  බ්බං කාතබ්බන්ති 
එවමාදිකඤ්ච තදනුරූපං ද ඛියවත්තඤ්ච  ම්පාදදතබ්බන්ති රදං 

පිණ්ඩචාරිෙවත්තඤ්චකාතබ්බං. 

ද නා නට්ඨාදන  බ්බං වත්තඤ්ච  ම්පාදදත්වා තදතො නික්ඛමිත්වා 
 ාමකං නිවාද ත්වා පාරුපිත්වා ච අතරමාදනන ගාදමො පවිසිතබ්දබොතිආදි

 බ්බං පිණ්ඩචාරිෙවත්තං කාතබ්බං. 
පානීයපරිදභොජනීයඅග්ගිඅරණි හිතකත්තරදණ්ඩා උපට්ඨදපතබ්බා, 
නක්ඛත්තපදානි කලානි වාඑකදද ානිවාඋග්ගදහතබ්බානි, දි ාකු දලන
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භවිතබ්බන්ති රදං ආරඤ්ඤිෙවත්තඤ්ච උද්දිට්ඨංදයව දහොතීති
අවගන්තබ්බන්ති. 

වත්තනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

31. විෙප්පනානිද්කද වණ්ණනා 

221.  ම්මුඛා පරම්මුඛාති   ්  මුඛං, පර ්  මුඛන්ති විග්ගදහො, 
 ම්මුදඛන පරම්මුදඛනාති අත්දථො.  ම්මුඛාවිකප්පනා පරම්මුඛාවිකප්පනාති

දභදා දුදව විකප්පනා වුත්තාති දයොජනා. කභදාති විද  දතො. අථ වා   ් 
මුඛං මුඛ ම්බන්ධිවචනං අ ් ා විකප්පනායාති  මාද ො. තථා පරම්මුඛා.

 ම්මුඛාචපරම්මුඛාච, ත ් ාදභදදො, තදතො.  ම්මුඛාය  ම්මුඛවිකප්පනාය. 

බයත්ත ් ාතිවිකප්පනවිධානංපච්චුද්ධාරවිධානඤ්ච ජානන්ත ් . 

222. කතනාති ය ්   න්තිදක විකප්දපති, දතන භික්ඛුනා. 

පරිකභොගාදිෙන්තිපරිදභොගංවි ් ජ්ජනංඅධිට්ඨානඤ්ච. 

224-5. අපරා  ම්මුඛාකවොති එත්ථ වා- ද්දදො පක්ඛන්තදර, අථ වාති

අත්දථො, අපි- ද්දත්දථො වා වා- ද්දදො, ද ො අපරා- ද්දදතො පරං දට්ඨබ්දබො, 
අපරාපි එකා  ම්මුඛාවිකප්පනා අත්ථීති අත්දථො. කථන්ති ආහ 

‘‘භික්ඛු ් ා’’තිආදි. ‘‘පඤ්චන්නං  හධම්මීන’’න්ති වුත්තත්තා ‘‘ක ්  ් 

භික්ඛුකනො’’තිආදීසු ති ් ාය භික්ඛුනියා ති ් ාය සික්ඛමානාය ති ් ාය
 ාමදණරියාති ්  ්  ාමදණර ් ාතිපි විඤ්ඤාතබ්බං. 

226. පරම්මුඛාවිෙප්පනාති පරම්මුදඛන විකප්පදනන, 
පරම්මුඛාවිකප්පනාතිවාගදහතබ්බං, පරම්මුඛාවිකප්පනාකථන්තිඅත්දථො. 

227. මිත්කතොතිදේහමිත්දතො.  න්දිට්කඨොති දිට්ඨමත්තමිත්දතො.එත්ථපන
ද්වින්නං විකප්පනානං කිං නානාකරණන්ති?  ම්මුඛාවිකප්පනාය තාව  යං

විකප්දපත්වා පදරන පච්චුද්ධරාදපති, දතදනව  ා  ම්මුඛාවිෙප්පනා නාම
ජාතා. පරම්මුඛාවිකප්පනාය පදරදනව විකප්පාදපත්වා පදරදනව

පච්චුද්ධරාදපති, දතදනව  ා පරම්මුඛාවිෙප්පනා නාම ජාතාති රදදමත්ථ
නානාකරණන්ති. 

228. දූර න්කෙත්කතෙත්තන්ති එත්ථ ආ න්නදූරභාදවො අධිට්ඨාදන 
වුත්තනදයදනවදවදිතබ්දබො. 

229. ද ාහං…දප.… පච්චා ාය  ති මා කං නාධිට්ඨිතවිකප්පිතං

නි ් ග්ගිංනුප්පාදයතීති ම්බන්දධො. ද අහානි මාහටානි ද ාහං.  බ්බත්ථ
අච්චන්ත ංදයොදග දුතියා. තත්ථ යං දිව ං චීවරං උප්පන්නං, ත ්  දයො
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අරුදණො, ද ො උප්පන්නදිව නි ්සිදතො, ත ්මා චීවරුප්පාදදිවද න  ද්ධිං

එකාදද අරුුගග්ගමදන නි ් ග්ගියංදහොතීතිආහ ‘‘ද ාහ’’න්ති. මා කමෙං

වාති ‘‘අනත්ථදත කථිදන එකං පච්ඡිමකත්තිකමා ’’න්ති (පාරා. 649
අත්ථදතො  මානං) වුත්තත්තා කථිනත්ථදත පඤ්ච මාද තිලබ්භති.කථිනං

අත්ථතං ය ්මිං විහාදරති  මාද ො. පාරිපූරත්ථන්ති පාරිපූරි අත්දථො ය ් ාති 

විග්ගදහො.කිරියාවිද  නං, පාරිපූරිප්පදයොජනංකත්වාතිඅත්දථො. ඌන ් ාති
යත්තදකන කයිරමානං අධිට්ඨානං චීවරං පදහොති, තත්තකතාභාවදතො
ඌන ්  එකාද මා  ත්තමා  ඞ්ඛාදත පිට්ඨි මදය උප්පන්න ්  

මූලචීවර ් . පච්චා ා  තීති ‘‘ ඞ්ඝාදිදතො යදතො කුදතොචි ලච්ඡාමී’’ති එවං

 තියා පච්චා ායාති අත්දථො.උභයම්පිය-කාරදලොදපනනිද්දිට්ඨං.  තීතිවා
නිපාදතො, ලිඞ්ගවිපල්ලාද න වාහ. එත්ථ පන බයතිදරකවද න
ද ාහාතික්කමනාදීසුනි ් ග්ගියංපාචිත්තියංදවදිතබ්බන්ති. 

විකප්පනානිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

32. නි ් යනිද්කද වණ්ණනා 

230. බයත්ත ් ාති‘‘කාරිය’’න්තිකිතකදයොදගකත්තරිඡට්ඨී. බයත්කතො 
චනාම‘‘පඤ්චහි, භික්ඛදව, අඞ්දගහි මන්නාගදතන භික්ඛුනාඅනි ්සිදතන
වත්ථබ්බං, ආපත්තිං ජානාති, අනාපත්තිං ජානාති, ලහුකං ආපත්තිං ජානාති, 
ගරුකංආපත්තිං ජානාති, උභයානිදඛො පන ්  පාතිදමොක්ඛානි විත්ථාදරන
 ්වාගතානි දහොන්ති සුවිභත්තානි සුප්පවත්තීනි සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තද ො
අනුබයඤ්ජනද ො. රදමහි දඛො, භික්ඛදව, පඤ්චහි අඞ්දගහි මන්නාගදතන 
භික්ඛුනා අනි ්සිදතන වත්ථබ්බ’’න්ති (මහාව. 103) එවං වුත්තබයත්දතො ච 
බහු ්සුතබයත්දතොචදවදිතබ්දබො. 

තත්ථ සුවිභත්තානීති සුට්ඨු විභත්තානි 

පදපච්චාභට්ඨ ඞ්කරදදො විරහිතානි. සුප්පවත්තීනීති පුණණානි වාචුග්ගතානි. 

සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තක ොති ඛන්ධකපරිවාරදතොආහරිතබ්බසුත්තවද න සුට්ඨු 

විනිච්ඡිතානි. අනුබයඤ්ජනක ොති අක්ඛරපදපාරිපූරියා සුවිනිච්ඡිතානි
අක්ඛණ්ඩානිඅවිපරීතක්ඛරානි.එදතනඅට්ඨකථාදීපිතා.අට්ඨකථාදතො හිඑ 
විනිච්ඡදයො දහොතීති. බහු ්සුතබයත්දතො පන දයන  බ්බන්තිදමන
පරිච්දඡදදන ද්දවමාතිකාපුණණාවාචුග්ගතා, පක්ඛදිවද සුධම්ම වනත්ථාය
සුත්තන්තදතො චත්තාදරො භාණවාරා,  ම්පත්තානං පරි ානං පරිකථනත්ථාය 
අන්ධකවින්දමහාරාහුදලොවාදඅම්බට්ඨ දිද ො එදකො කථාමග්දගො, 
 ඞ්ඝභත්තමඞ්ගලාමඞ්ගදලසු අනුදමොදනත්ථාය ති ්ද ො අනුදමොදනා, 
උදපො ථප්පවාරණාදිජානනත්ථං කම්මාකම්මවිනිච්ඡදයො, 
 මණධම්මකරණත්ථං  මාධිවද න විප ් නාවද න වා 
අරහත්තමග්ගපරිදයො ානදමකං කම්මට්ඨානං එත්තකං උග්ගහිතං,  ්වායං
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වුච්චති. නත්ථි නි ් ාය ොරියන්ති ආචරියාදිං නි ් ාය වාද න කත්තබ්බං 

නත්ථි. ‘‘නි ් යොරිය’’න්ති වා පාදඨො, නි ් දයන කාරියන්ති  මාද ො.

ජීව ් යත්තදකොපරිච්දඡදදො යාවජීවං. 

231. දතන නි ් ායව න්දතනඑවංනි ් දයොගදහතබ්දබොතිද ්ද තුං 

‘‘එෙං ’’න්තිආදි වුත්තං. එෙං න්ති එදකො අංද ො අ ්  චීවර ් ාති
විග්ගදහො. කිරියාවිද  නං වා භුම්මත්දථ වා උපදයොගවචනං, එක ්මිං

අංද ති අත්දථො. අඤ්ජලි කරපුදටො. යාවතකයෙං වකදති උප ම්පදාය
 ට්ඨිව ්ද න  ත්තතිව ්ද න වාපි බයත්ත ්  නවක ්   න්තිදක
යාවතතියකං වචනං කදරයය. යාවතතිදයො වාදරො අ ් ාති 

කිරියාවිද  න මාද ො. ආය ්මකතොති ආය ්මන්තං. වච්ඡාමීති ව ාමි.
උපජ්ඣං ගණ්හන්දතනාපි ‘‘උපජ්ඣාදයො දම, භන්දත, දහොහී’’ති
ගදහතබ්බං. තං පන ‘‘ආචරිදයො’’ති එත්ථ ‘‘උපජ්ඣාදයො’’ති වචනං 
විද ද ොති එත්ථ වාචාදභදදතො න විසුං වුත්තං. න දකවලදමත්ථ 
නි ් යුපජ්ඣායගහදණ, ගාමප්පදව නාදීසුපි එවදමව කත්වා ‘‘අහං
ආවුද ො’’තිවා ‘‘භන්දත’’තිවාවත්වා‘‘ගාමප්පදව නංආපුච්ඡාමී’’තිආදිනා
වත්තබ්බං. 

232. නි ් යපටිප්ප ් ද්ධිං ද ්ද ති ‘‘පක්ෙන්කත’’තිආදිනා. 

පක්ෙන්කතති උපජ්ඣාදය ආචරිදය  ද්ධිවිහාරිදක අන්දතවාසිදක ච
ගාමාදීසු යත්ථකත්ථචිආපුච්ඡිත්වා වා අනාපුච්ඡිත්වා වා ගදත. දතසුදයන
දකනචි ‘‘අසුකං නාම ගාමං ගච්ඡාමී’’ති වුත්දත දතසුදයව දයන දකනචි
‘‘ ාධූ’’ති  ම්පටිච්ඡිදතපි තං තං නියමං අතික්කමිත්වා පක්කන්දතපි

අනාපුච්ඡා පන උපචාරසීමාතික්කදමන පක්කන්දතපි නි ් දයො  ම්මක 

පටිප්ප ් ම්භති. පක්ඛ ඞ්ෙන්කතති තිත්ථියපක්ඛ ඞ්කන්දතචාපිවිබ්භන්දත

චාපි මරදණන ච තඞ්ඛණඤ්දඤව පටිප්ප ් ම්භති. ආණත්ක නාම
‘‘පණාදමමි ත’’න්ති වා ‘‘මා රධ පවි ා’’තිආදිකා නි ් යප්පණාමනා. තාය
පණාමිදතන ආචරියුපජ්ඣායා ඛමාදපතබ්බා. අඛමන්දතසු දණ්ඩකම්මං
කත්වා ත ්මිං විහාදර මහාදථදර ගදහත්වාපි  ාමන්තවිහාදර භික්ඛූ
ගදහත්වාපි ඛමාදපතබ්බා. න ඛමන්ති දච, ආචරියුපජ්ඣායානං  භාගානං
 න්තිදක වසිතබ්බං. දයන දකනචි කාරදණන න  ක්කා දහොති තත්ර
ආචරියුපජ්ඣායානං  භාගානං  න්තිදක වසිතුං, තංදයව විහාරංආගන්ත්වා
අඤ්ඤ ්   න්තිදක නි ් යං ගදහත්වා වසිතබ්බං. තත්ථ ‘‘පඤ්චහි, 
භික්ඛදව, අඞ්දගහි  මන්නාගතං  ද්ධිවිහාරිකං අප්පණාදමන්දතො
උපජ්ඣාදයො  ාති ාදරො දහොති, පණාදමන්දතො අනති ාදරො දහොති.
උපජ්ඣායම්හි නාධිමත්තං දපමං දහොති, නාධිමත්දතො ප ාදදො දහොති, 
නාධිමත්තා හිරී දහොති, නාධිමත්දතො ගාරදවො දහොති, නාධිමත්තා භාවනා
දහොති. රදමහි දඛො, භික්ඛදව, පඤ්චහඞ්දගහි…දප.… දහොති (මහාව. 68). 
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පඤ්චහි, භික්ඛදව, අඞ්දගහි  මන්නාගතං අන්දතවාසිකං අප්පණාදමන්දතො
ආචරිදයො…දප.… දහොතී’’ති(මහාව.81) වුත්තත්තාපනඅ ම්මාවත්තන්දත
අන්දතවාසික ද්ධිවිහාරිදක අප්පණාදමන්තා ආචරියුපජ්ඣායා දුක්කටං

ආපජ්ජන්තීති දවදිතබ්බං. භාවනාති දමත්තාභාවනා. උපජ්ඣාය දමොධානං
පනත ් ද ් න වනවද නදවදිතබ්බං. 

233. අලජ්ජින්ති– 

‘‘ ඤ්චිච්චආපත්තිංආපජ්ජති; 
ආපත්තිංපරිගූහති; 
අගතිගමනඤ්චගච්ඡති; 
එදිද ොවුච්චතිඅලජ්ජිපුග්ගදලො’’ති.(පරි.359) – 

එවංවුත්තලක්ඛණංඅලජ්ජිං.නි ් යංදදන්දතනාපිලජ්ජිදනොදයව දාතබ්බං.
‘‘න භික්ඛදව අලජ්ජීනං නි ් දයො දාතබ්දබො. දයො දදදයය, ආපත්ති 
දුක්කට ් ා’’ති (මහාව. 120) හි වුත්තං. අදිට්ඨපුබ්බ ්  කතිපාහං ආචාරං 

උපපරික්ඛිත්වා දාතබ්බං. අපුබ්බන්තිඑත්ථ  ම්බන්ධි ද්දත්තා පුබ්බ- ද්දදන
පුබ්බවාද ොගහිදතො, නත්ථිපුබ්දබොඅ ් ාති අපුබ්බං, නවන්තිවුත්තංදහොති.
චත්තාරි පඤ්ච වා පරිමාණදමදත න්ති විග්ගදහො. එත්ථ පන පරිමාණ-
 ද්ද න්නිධාදනන  ඞ්දඛයයයවාචිදනොපිදත  ඞ්ඛයාමත්තවාචිදනො 
දහොන්තීති චතුපඤ්ච ඞ්ඛයාපරිමාණදමව  ඞ්දඛයයයමාහ, ත ්මා
විග්ගහපදත්දථහි භින්දනො අඤ්ඤපදත්දථො  ම්භවතීති  මාද ො. වා- ද්ද ් 
දයො විකප්පත්දථො, තත්ථ චායං  මාද ො, චත්තාරි වා පඤ්ච වා, චතුපඤ්ච

අහානි, දත ං අහානං  මාහාදරො චතුපඤ්චාහං. භික්ඛු භාගතන්ති  මාදනො
භාදගොලජ්ජිතා ඞ්ඛාදතො දකොට්ඨාද ොදය ං, භික්ඛූහි භාගා, දත ංභාදවො 

භික්ඛු භාගතා, තං, දප ලභාවන්තිඅත්දථො.‘‘දථදරොලජ්ජී’’තිජානන්දතන
පනපකතියානි ් යදානට්ඨානං ගදතනචතදදහවගදහතබ්දබො, එකදිව ම්පි
පරිහාදරො නත්ථි.  දච ‘‘ාකාද  අලභන්දත පච්චූ  මදය ගදහ ් ාමී’’ති
 යති, අරුණං උග්ගතම්පි න ජානාති, අනාපත්ති. ලද්ධපරිහාදරනාපි වසිතුං
වට්ටතීති. 

234. ‘‘ලබ්භතී’’ති කම්මනි නිප්ඵන්නත්තා අවුත්තකත්තාති 

‘‘අද්ධිෙ ් ා’’තිආදීසු කත්තරි  ාමිවචනං, ‘‘අද්ධිදකනා’’ තිආදි වුත්තං

දහොති. ‘‘ ල්ලක්කඛන්කතනා’’ති පන  රූදපදනව නිද්දිට්ඨං. වසිතුන්ති

වුත්තකම්මං. භාදව හි තුං-පච්චදයො, වාද ොති අත්දථො. යාචිත ් ාති 
‘‘ගිලානුපට්ඨාක ්  චා’’ති එත්ථ විද  නං.  දච පන ‘‘යාචාහි ම’’න්ති

වුච්චමාදනොපි ගිලාදනො මාදනන න යාචති, ගන්තබ්බං. අරඤ්කඤ වා

 ල්ලක්කඛන්කතන ඵාසුෙන්ති යත්ථ ව න්ත ් 
පටිලද්ධතරුණ මථවිප ් නාවිද  භාගිතාවද න ඵාසු දහොති, ත ්මිං
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අරඤ්දඤ තාදි ං ඵාසුවිහාරං  ල්ලක්දඛන්දතන ආරඤ්ඤදකන. දායදක 

අ න්දතති පදච්දඡදදො. තාවාති අවධිම්හි, අද්ධිකාදීහි යාව නි ් යදායදකො
ලබ්භති, තාව, ආරඤ්ඤදකන පන ‘‘පටිරූදප නි ් යදායදක  ති නි ් ාය 
වසි ් ාමී’’ති ආදභොගං කත්වා යාව ආ ාේහිපුණ්ණමා, තාවාති අත්දථො.
‘‘ දච පන ආ ාේහිමාද  ආචරිදයො නාගච්ඡති, යත්ථ නි ් දයො ලබ්භති, 
තත්ථ ගන්තබ්බං (මහාව. අට්ඨ. 121). අන්දතොව ්ද  පන නිබද්ධවා ං

වසිතබ්බං, නි ් දයොචගදහතබ්දබො’’ති (මහාව.අට්ඨ.121) හි අට්ඨෙථායං 
වුත්තං. 

අම්හාකං පන දකචි අන්දතවාසිකත්දථරා ‘‘න භික්ඛදව ව ් ං න 
උපගන්තබ්බං.දයොනඋපගච්දඡයය, ආපත්තිදුක්කට ් ා’ති(මහාව.186) ච
‘න භික්ඛදව තදහු ව ්සූපනායිකාය ව ් ං අනුපගන්තුකාදමන  ඤ්චිච්ච
ආවාද ො අතික්කමිතබ්දබො. දයො අතික්කදමයය, ආපත්ති දුක්කට ් ා’ති
(මහාව. 186) පාළිවචනදතො දකනචිකාරදණන නි ් යං අලභමාදනනපින
 ක්කාඅන්දතොව ්ද  ව ් ංඅනුපගන්තුං.‘අන්දතොව ්ද පනා’තිආදීසුපන
ච- ද්දදො අන්වාචයත්දථො, ත ්මා දතනාපි ව ් ං උපගන්තබ්බදමවා’’ති
වදිංසු. 

මයං පදනත්ථ එවමදවොචුම්හ ‘‘භගවතා අනුපගමදන දුක්කටං 
අනන්තරායික ්ද ව වුත්තං, දතදනව ‘දකනචි අන්තරාදයන පුරිමිකං

අනුපගදතන පච්ඡිමිකා උපගන්තබ්බා’ති අට්ඨෙථායං (මහාව. අට්ඨ. 185) 
වුත්තං. අන්තරාදයො ච නාම අන්තරා දවමජ්දඣ එතීති අන්තරාදයො, දයො
දකොචි බාධකප්පච්චයතාය අධිප්දපදතො වුච්චති ‘න ලභන්ති පතිරූපං
උපට්ඨාකං, එද වඅන්තරාදයොති පක්කමිතබ්බ’න්තිආදීසු (මහාව.201) විය, 
ත ්මා බාධකප්පච්චයතා අධිප්දපතා. නි ් යාලාදභොපි අන්තරාදයොත්දවව
විඤ්ඤායති.  ක්කා හි වත්තුං ‘අන්තරාදයො ව ්සූපගදමො  න්නි ් යත්තා
තරුණ මථවිප ් නාලාභීනං කදතොකාද ො වියා’ති. 
තරුණ මථවිප ් නාලාභීනම්පි හි කදතොකාද පි ‘ දච පන ආ ාේහිමාද 
ආචරිදයො නාගච්ඡති, යත්ථ නි ් දයො ලබ්භති, තත්ථ ගන්තබ්බ’න්ති දේහං

කත්වා අට්ඨෙථායං (මහාව. අට්ඨ. 121) වුත්තං. අම්හාකං ගරූහි ච 

 ාරත්ථදීපනියං ( ාරත්ථ. ටී. මහාවග්ග 3.121) ‘ආචරියං ආගදමන්ත ්ද ව
දච ව ්සූපනායිකදිවද ො දහොති, දහොතු, ගන්තබ්බං තත්ථ, යත්ථ 
නි ් යදායකං ලභතී’ති ව ්සූපනායිකදිවද පි නි ් යත්ථාය ගමනදමව
වුත්තං. අථ ච පන මහාකාරුණිදකොපි භගවා ‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, 
ගිලානුපට්ඨාදකන භික්ඛුනා නි ් යං අලභමාදනන යාචියමාදනන
අනි ්සිතදකන වත්ථු’න්ති (මහාව. 121) ගිලානවි දයපි නි ් යං ගරුකං
කත්වා පට්ඨදපසි. යං පන අනි ් යං, තං අනන්තරායං නි ් යමුත්තක ්  
ව ්සූපගමනං විය. අපිච නාවාය ගච්ඡන්ත ්  පන ව ් ාදන ආගදතපි
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නි ් යං අලභන්ත ්  අනාපත්තීති නාවාය ගච්ඡදතොදයව ආදවණිකා 
අනාපත්තිකතා වුත්තා. ත ්මා නි ් යාලාදභො බාධකප්පච්චදයො
ව ්සූපගමන ් , න ව ්සූපගමනං නි ් ය ් ාති අන්තරාදයොදයව

නි ් යාලාදභො.තදතොදයව ටීොයං ‘අන්දතොව ්ද පනඅනි ්සිදතනවත්ථුං
න වට්ටතී’ති වුත්තං. ත ්මාදයව ච ‘අන්දතොව ්ද  පනා’තිආදීසු
නි ් යදායදක  ති නිබද්ධවා ං වසිතබ්බඤ්ච නි ් දයො ගදහතබ්දබො ච
දහොතීති ගමනකිරියාය ඛීයමානතාවද න ච- ද්දදො  මුච්චදයො
ගදහතබ්දබො’’ති. 

නි ් යනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

33. ොයබන්ධනනිද්කද වණ්ණනා 

235. බන්ධීයති අදනනාති බන්ධනං, කාය ්  බන්ධනං කායබන්ධනං, 

නත්ථි කායබන්ධනදමත ් ාති අොයබන්ධකනො. දුක්ෙටන්ති  ඤ්චිච්ච වා
අ ඤ්චිච්චවා පවිද යයදච, දුක්කටං.අ තියාගදතොයත්ථ රති, තත්දථව

බන්දධයයාති  ම්බන්දධො. ගකතොති අන්දතොගාමං ගදතො.  රිත්වා යාව න
බන්ධති, නතාව පිණ්ඩායචරිතබ්බං. 

236. ‘‘පට්ටිො’’තිආදිනා  බ්බ ඞ්ගාහකං කායබන්ධනං නිද්දි ති. 

පට්ටිොතිපකතිවීතාවා මච්ඡකණ්ටකඛජ්ජූරිපත්තවායිමාවා.සූකරානංඅන්තං 

සූෙරන්තං. රධ පන තං දි ං වුච්චති. චතුර ් ං අකත්වා  ජ්ජිතං 

මුද්දිකකායබන්ධනම්පි ඞ්ගදහත්වා ‘‘එොරජ්ජූ’’ති වුත්තං.තංපනරජ්ජුකං
බන්ධන්දතන එකුණණදමව කත්වා බන්ධිතුං වට්ටති, මජ්දඣ භින්දිත්වා
දිුණණංකත්වාබන්ධිතුංනවට්ටති.දිුණණංපනඅකත්වා තවාරම්පි පුනප්පුනං
ආවිජ්ඣිත්වා බන්ධිතුං වට්ටති, පාමඞ්ග ණ්ඨානං පන එකම්පි න වට්ටති. 
බහුරජ්ජුදක එකදතො කත්වා එදකන නිරන්තරං දවදඨත්වා කතං

‘‘බහුරජ්ජුක’’න්ති න වත්තබ්බං, තං වට්ටති. තදනුකලොමිොති දත ං
පට්ටිකාසූකරන්තානංද්වින්නංද්දවරදම යථාක්කමමනුදලොමිකා. 

237-8. පට්ටිකා කීදිසී වට්ටතීති ආහ ‘‘මච්ඡා’’තිආදි. පට්ටිකා 

මච්ඡකණ්ටකඛජ්ජූරිපත්තා වා මට්ඨා වා ලබ්භාති  ම්බන්දධො. ෙණ්ටෙ-

 ද්දදන පත්ත- ද්දදන ච තදාකාදරො වුච්චති, උපචාරදතො හි මච්ඡානං

කණ්ටකාකාදරො ච ඛජ්ජූරීනං පත්තාකාදරො ච එති ් ාති  මාද ො. මට්ඨාති

පකතිවීතා. ටීොයං පන ‘‘එදත මච්ඡකණ්ටකාදදයො මට්ඨා විකාරරහිතා
පට්ටිකාචතදන්දතොගධාති අධිප්පාදයො’’තිවුත්තං.කථංදත මන්දතොගධතා? 

යදතොතානිදයවපට්ටිකානාමාති.තථාච වුත්තං අට්ඨෙථායං ‘‘පකතිවීතාවා
මච්ඡකණ්ටකවායිමා වා පට්ටිකා වට්ටතී’’ති (චූෙව. අට්ඨ. 278). එත්ථ පන
මච්ඡකණ්ටදකදයව ඛජ්ජූරිපත්තං පවිට්ඨං. චත ්ද ොපි ද ා ලබ්භාති
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 ම්බන්දධො. චත ්ක ොති උක්කට්ඨපරිච්දඡදදනවුත්තං, ත ්මාතදතොඌනාපි

වට්ටන්ති. අන්කතති කායබන්ධන ්  උභයන්දත දිුණණසුත්තකං ලබ්භන්ති 
 ම්බන්දධො. ුණදණො බන්ධනභූතං සුත්තකං ුණණසුත්තකං. ‘‘ුණදණො
පටලරාසීසු, ආනි ංද  ච බන්ධදන’’ති හි අභිධානප්පදීපිකා. ද්වින්නං

ුණණසුත්තකානං  මාහාදරො දිුණසුත්තෙං. තං ද ාමුඛ ්  ථිරභාවාය

දකොට්දටතුංවට්ටති, න ද ොභනත්ථං.දතනාහ ‘‘මාලාදි’’න්තිආදි. 

මාලාදිං කක්කටච්ඡාදිං කුඤ්ජරච්ඡාදිඤ්ච ද ්ද ත්වා 

ුණණසුත්තකදකොට්ටිතාපට්ටිකානකප්පතීති ම්බන්දධො. ‘‘මාලාදි’’න්තිආදීසු 

ආදි- ද්දදනතාදි ං යංකිඤ්චිවිකාරරූපංගය්හති.කක්කටානංවියඅච්ඡීනි, 

තානිආදීනිය ් ාති මාද ො. තථා කුඤ්ජරච්ඡාදින්ති. 

239. ඝටෙන්ති ඝටකාකාරවට්ටදලඛාරූපං. මෙරමුඛාදින්ති එත්ථ 

මෙරමුඛං නාම මකරමුඛ ණ්ඨානං. බින්දු පන ආගමවද න වුත්දතො. ආදි-

 ද්දදන දදඩ්ඩුභසී ාදිවිකාරරූපං යං කිඤ්චි  ඞ්ගය්හති. ද ාමුකඛති ද ානං
මුඛභූදතඅන්දතඑතානිනකප්පන්තීති  ම්බන්දධො. විදධඋභන්දතඝටකා

දලඛා අඤ්ඤං චිත්තකඤ්චනකප්පන්තීති ම්බන්දධො. ඝටොතිඝටකදතො. 

කලඛාති දලඛාය. පඤ්චමියා දලොදපො. විකධති කායබන්ධන ්  පා න්දත
ද ාමූදල ත ් ථිරභාවත්ථංකත්තබ්දබදන්තවි ාණාදිමදයවිදධ. 

240. කදඩ්ඩුභෙන්ති උදක ප්පසී  දි ං. මුරජන්ති නානාවණ්දණහි

සුත්දතහි මුරජවට්ටි ණ්ඨානං දවදඨත්වා කතං. ටීොයං පන ‘‘මුරජන්ති 
බහුරජ්ජුදක එකදතො  ඞ්කඩ්ඪත්වා එකාය රජ්ජුයා පලිදවදඨත්වා
කතරජ්ජූ’’ති වුත්තං, තං ‘‘බහුරජ්ජුදක එකදතො කත්වා’’තිආදිනා දහට්ඨා

වුත්තඅට්ඨකථාවචදනන විරුජ්ඣති. මද්දවීණන්ති පාමඞ්ග ණ්ඨානං. 

ෙලාබුෙන්ති බහුරජ්ජුකං. දත ං ‘‘න කප්පතී’’ති රමිනා  ම්බන්දධො. ද්කව

මජ්ඣිමාතිමජ්දඣභවාමුරජමද්දවීණ ඞ්ඛාතා ද්දව. 

241. ගණ්ඨිකයො චාපීති චීවර ්  ගණ්ඨිදයො චාපි. තම්මයාති දතහි
දවළුආදීහිනිබ්බත්තා.ප ඞ්දගනපදනතං වුත්තන්ති. 

කායබන්ධනනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සුමඞ්ගලප්ප ාදනියානාමටීකාය 

පඨමභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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34. පථවීනිද්කද වණ්ණනා 

242. ජාතාජාතාක දුවිධාති ජාතා පථවී අජාතා පථවීති පථවී දුවිධාති
අත්දථො.රමිනාජාතපථවිඤ්චඅජාතපථවිඤ්ච ද ්ද ති.තා ංවිභාගංද ්ද ති 

‘‘සුද්ධා’’තිආදිනා. සුද්ධමත්තිකපංසුකා ච අදඩ්ඪා ච බහුමත්තිකපංසුකා ච 
චාතුමා ාධිදකොවට්ඨපංසුමත්තිකරාසිචජාතාපථවීති ම්බන්දධො.මත්තිකාච
පංසු චාති ද්වන්දදො. සුද්ධා අප්ප ක්ඛරාදිතාය මත්තිකා පං දවො ය ් ාති

බාහිරත්දථො. අදඩ්ඪාතිඋද්ධනපචනාදිවද නතථාතථා අදඩ්ඪා.  ාපනවිසුං
නත්ථි, සුද්ධමත්තිකාදීසු අඤ්ඤතරාව දවදිතබ්බා. චත්තාදරො මා ා, දතහි 

 හිදතො අතිදරදකොකාදලො, ත ්මිං ාවට්දඨොති  මාද ො. ඔවට්කඨොති දයන
දකනචි උදදකන ාවට්දඨො. බුධා පන ‘‘ආකා දතො වුට්ඨඋදදකදනව, න
අඤ්ඤත්ථ පහරිත්වා පතිතබින්දුනා’’තිවදන්ති, ‘‘ාවට්දඨො’’ති ාමඤ්දඤන
වුත්තත්තා ච ‘‘දපොක්ඛරණියා ඨිතතනුකද්දදමො වට්ටති, බහදලො තු න
වට්ටතී’’ති (පාචි. අට්ඨ. 86) වුත්තත්තා ච ‘‘විනයවිනිච්ඡදය  ම්පත්දත
ගරුදකඨාතබ්බ’’න්තිවිනයලක්ඛණදතොචනතංයුජ්ජතීති අම්හාකංඛන්ති.
පංසුමත්තිකානංරාසිපංසුමත්තිකරාසි.චතු…දප.… වට්දඨො පංසුමත්තිකරාසි
ය ් ාතිඅඤ්ඤපදත්දථො, කම්මධාරදයොවා. 

243. වාලුකාච දඩ්ඪාචදයභුයය ක්ඛරාදිමහීපිචචාතුමාද ොමවට්ඨදකො
වුත්තරාසිචදුතියාභූමීති  ම්බන්දධො ක්ඛරාචපා ාණාචමරුම්බාචකථලා
චවාලුකාචාතිද්වන්දදො.සුද්ධා  ක්ඛර…දප.… වාලුකාය ් ාතිවිග්ගදහො.

හත්ථමුට්ඨිනා ගදහතබ්බප්පමාණා  ක්ඛරා, තදතො උපරි පා ාණා, 

කට ක්ඛරා මරුම්බා, කපාලඛණ්ඩානි ෙථලාති දවදිතබ්බා. දුකයාති අජාතා. 

වුත්තරාසීතිවුත්දතොමත්තිකපංසුසිරා. 

244. කීදිසී දයභුයුමත්තිකාදීති ආහ ‘‘ද්කව භාගා’’තිආදි. ය ්  භූමියාති

ය ් ාභූමියා. ක ක සුපීතිදයභුයයපංසුදයභුයය ක්ඛරදයභුයයපා ාණාදීසු. 

245. ‘‘පාචිත්තී’’තිආදිනාතත්ථවිනිච්ඡයංද ්ද ති.ජාදත ජාත ඤ්ඤි ් 

ඛණදනපාචිත්තීති ම්බන්දධො. ජාකතතිජාදත භූමිභාදග, ලිඞ්ගවිපල්ලාද ො
වා, ජාතායාති වුත්තං දහොති. ජාදත ද්දවේහ ්  විමති ්  දුක්කටන්ති
 ම්බන්දධො.ජාදතඅජාත ඤ්ඤි ් අනාපත්ති.තථාආණාපදන අනාපත්තීති

දයොජනා. අජාත ඤ්ඤි ් ාති අජාතාති  ඤ්ඤා අජාත ඤ්ඤා,  ා අ ් 
අත්ථීතිඅජාත ඤ්ඤී, ත ් . 

246. එොයාණත්කයා එොති  දච  කිං ආණත්දතො දිව ම්පි ඛණති, 
ආණාපක ්  එකා එව ආපත්තීති අත්දථො. වාචද ො ආපත්තීති  ම්බන්දධො. 

වාචක ොතිවිච්ඡායංද ො, වාචායවාචායාතිඅත්දථො. 
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247. ‘‘රමං ඨානං ඛණ වා’’තිආදිනා දයොදජතබ්බං. ‘‘එත්ථ අග්ගිං

ජාදලහි වා’’ති දයොජනා. ‘‘වත්තු’’න්ති රදං ‘‘න වට්ටතී’’ති රම ් 
කත්තුපදවචනන්ති අත්දථො. අථ වා ‘‘රමං ඨානං ඛණා’’තිආදිප්පකාදරො

වචනාය න වට්ටතීති අත්දථො. නියකමත්වාති රමිනා ‘‘ආවාටං ඛණ, කන්දං 
ඛණා’’තිආදිනාඅනියදමත්වාවත්තුංවට්ටතීතිදීදපති. 

248. ‘‘රම ්  ථම්භ ්  ආවාටං ජාන වා, කප්පියං කදරොහි වා’’ති ච
‘‘මත්තිකංජානවා, මත්තිකංආහර වා, මත්තිකංකප්පියංකදරොහිවා’’තිච

එදි ං වචනං වට්ටතීති  ම්බන්දධො. එතං විය දි ් තීති එදි ං, කිං තං? 
‘‘මත්තිකං දදහී’’තිආදිකං උපදමයයං. ‘‘මත්තිකං ජානා’’තිආදිකං පන 
උපමානං, දත ං උපමාදනොපදමයයානං යා කප්පිය ඞ්ඛාතා  මානධම්මතා, 

 ා උපමා. තථා ච වුත්තං අම්දහහි සුකබොධාලඞ්ොකර 
‘‘උපමාදනොපදමයයානං,  ධම්මත්තං සිදයොපමා’’ති. අඤ්ඤථා
උපමානභූතඅක්ඛරාවළි දිසීදයව, අක්ඛරාවළිඋපදමයයං සියා. වාදකයවිය-
 ද්දදොදයවපනඋපමානංදජොදතතීතිදවදිතබ්බං. 

249. පථවියා අ ම්බද්ධං සුක්ඛකද්දමආදිකඤ්ච තනුකං

උ ්සිඤ්චනීයකද්දමඤ්ච දකොදපතුං ලබ්භන්ති  ම්බන්දධො. ෙද්දමආදිෙන්ති

එත්ථ ආදි- ද්දදන උදදකන ගතට්ඨාදන උදකපප්පටදකො නාම දහොති, යං 

වාතප්පහාදරන චලති, තං  ඞ්ගණ්හාති. උ ්සිඤ්චනීයෙද්දමන්ති ඝදටහි
උ ්සිඤ්චිතුං  ක්කුදණයයකද්දමං. 

250. ‘‘චාතුමා ාධිදකොවට්ඨං ගණ්ඩුප්පාද’’න්තිආදිනා  ම්බන්ධිතබ්බං.

ගණ්ඩං පථවියා ගණ්ඩ දි ං මත්තිකරාසිං උප්පාදදන්තීති ගණ්ඩුප්පාදා. රධ 
පන දතහි උට්ඨාපිදතො ගූදථො ‘‘ගණ්ඩුප්පාද’’න්තිනිද්දිට්දඨො. දපොත්ථදකසු
පන ‘‘ගණ්ඩුප්පාදදො’’තිපාදඨොදි ් ති.තං‘‘නදකොපදය’’තිඑත්ථකම්දමන

භවිතබ්බන්ති නයුජ්ජති. මූසිකුක්කිරන්තිමූසිකානංඋක්කිදරො ඛණිත්වා බහි

කතංපංසුරාසිමූසිකුක්කිදරොති. කලඩ්ඩාදින්තිඑත්ථ කලඩ්ඩුන්තිකසිතට්ඨාදන

නඞ්ගලච්ඡින්නමත්තිකාපිණ්ඩං. ආදි- ද්දදන ගාවීනං ඛුරච්ඡින්නං කද්දමං 
 ඞ්ගණ්හාති. 

251-2. උදක න්තිදකපතිදතවාපිආදීනංකූදලචපා ාදණලග්දගරදජ
ච නවද ොණ්ඩියා පතිදත රදජ ච අබ්දභොකාසුට්ඨිදත වම්මිදක ච

මත්තිකාකුට්දට ච තථාති  ම්බන්දධො. තථාති රමිනා කූලාදිදක
චාතුමා ාධිදකොවට්ඨං වා  බ්බං න දකොපදයති රදං අතිදි ති.

රට්ඨකකුට්ටදකො වට්ටතීති ආහ ‘‘කයභුයයා’’තිආදි. දයභුදයයන කථලා

එත්ථාති කයභුයයෙථලා, භූමි, තිට්ඨතිඑත්ථාති ඨානං, දයභුයයකථලායඨානං, 
ත ්මිං. රට්ඨකකුට්ටදකො දයභුයයකථලා විය දහොතීති අධිප්පාදයො. කුට්ටකං
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දකොදපන්ත ්  අනාපත්තීති අධිප්පාදයො. රට්ඨකාය කදතො කුට්ටදකොති
 මාද ො. 

253-5.  ඤ්චාදලත්වා භූමිං විදකොපයං ථම්භාදිං ගණ්හිතුං වාති

 ම්බන්දධො.තත්ථ විකෙොපයන්තිකරණත්දථපච්චත්තවචනං, විදකොපයතාති
අත්දථො. අඤ්ඤථා කථදමත්ථ පඨමාප ඞ්දගො. පඨමා හි ‘‘භව’’න්තිවුත්දත
සියා, න ච ‘‘ගණ්හිතු’’න්තිආදීසු තුං-පච්චදයහි වුත්දතො දකොචි අත්ථි, යදා
භාදව තුං-පච්චදයො, තදා න කිඤ්චි වුත්තං දහොතීති, ‘‘න කප්පතී’’ති
පධානකිරියායපි දහට්ඨා වුත්තනදයන කත්තා අඤ්දඤොදයවාති එවං
 බ්බත්ථ.තතියත්දථතු තිරදතො චිදතො ඤ්චාදලත්වාභූමිං විදකොපයතා

ථම්භාදිංගණ්හිතුංනකප්පතීතිඅතීවයුජ්ජති. ධාරායාතිප ් ාවධාරාය.වි මං

 මංකාතුං ම්මුඤ්ජනීහිඝංසිතුං වාතිදයොජනා. වි මන්තිවි මට්ඨානං.‘‘පදං 

ද ්ද  ් ාමී’’තිභූමිංභින්දන්දතොචඞ්කමිතුංවාති ම්බන්දධො. භින්දන්කතොති
භින්දතා. කණ්ඩුදරොගී වා තටාදීසු අඞ්ගපච්චඞ්ගං ඝංසිතුන්ති දයොජනා. 

ෙණ්ඩුකරොගීතිකණ්ඩුදරොගිනා. ච- ද්දදොඅවධාරදණ. 

256-7. සුද්ධචිත්ත ් ාතිපථවිදභදාධිප්පායවිරදහන පරිසුද්ධචිත්ත ් . 

258. අග්ගි ්  අනුපාදාදනකපාදලවාඅනුපාදානායරට්ඨකායවාඅග්ගිං

පාදතතුංවාඅවද  තිභූමියං පාදතතුංවාලබ්භදතති ම්බන්දධො. උපාදානං 

රන්ධනං, න උපාදානං අනුපාදානං, ත ්මිං.වද ොපභුත්තං.‘‘වද ොපභුත්දත 

ආයත්දත’’ති හි නිඝණ්ඩු. න වද ො අවක ො, ත ්මිං අපභුත්දතති අත්දථො.
පතිතට්ඨාදනදයව උපාදානං දත්වා අග්ගිං කාතුං වට්ටති. 
සුක්ඛඛාුගකසුක්ඛරුක්ඛාදීසු ච අග්ගිං දාතුං න වට්ටති.  දච පන ‘‘පථවිං 
අප්පත්තදමවනිබ්බාදපත්වාගමි ් ාමී’’තිදදති, වට්ටති, පච්ඡානිබ්බාදපතුං
න  ක්දකොති, අවි යත්තා අනාපත්ති. ‘‘භූමියංපාදතහී’’තිඑවම්පිවත්තුංන 
වට්ටතීති. 

පථවීනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

35. පරික්ඛාරනිද්කද වණ්ණනා 

259-60. ඡත්දත අන්දතො බහි ච පඤ්චවණ්දණහි සුත්දතහි සිබ්බිතුඤ්ච 

පණ්දණගිරිකූටඅඩ්ඪචන්දාදිංඡින්දිතුඤ්චනවට්ටතීති ම්බන්දධො. ඡත්කතති

තාලපණ්දණ ඡත්දත. ගිරිකූටං නාම මකරදන්තකං, ආදි- ද්දදන තාදි ං

අඤ්ඤං විකාරරූපං  ඞ්ගහිතං. ඝටෙන්ති දගහත්ථම්දභසු විය කයිරමානං

ඝටකං. දණ්කඩතිඡත්තදණ්දඩ. කලඛාතිතහිං තහිං දින්නාදලඛා.  ාදි න්ති

දීදඝනනිද්දිට්ඨං. බුන්දම්හි මූදල. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 

පටුන 266 

261. ථිරත්ථං ඡත්දතඑකවණ්දණනසිබ්බිතුංවාපඤ්ජරංවිනන්ධිතුංවා

වට්ටතීති ම්බන්දධො. සිබ්බිතුන්තිඅන්දතොබහිචසිබ්බිතුං. එෙවණ්කණනාති

නීලාදිනා එකවණ්දණන. පඤ්ජරන්ති ඡත්තදණ්ඩගාහක ලාකපඤ්ජරං. 

ථිරත්ථන්තිරමිනානවණ්ණමට්ඨත්ථායාතිද ්ද ති.බන්ධිතුං දණ්දඩදලඛා

වට්ටතීති  ම්බන්දධො. බන්ධිතුන්ති වාතප්පහාදරන අචලනත්ථං

ඡත්තමණ්ඩලිකං රජ්ජුදකහි ගදහත්වා බන්ධනත්ථාය. කලඛාවාති වලයමිව

උක්කිරිත්වාකතාදලඛාඑව. වට්ටතීතියදිපිනබන්ධති, රජ්ජුදකහිබන්ධිතුං 
යුත්තට්ඨානත්තාවට්ටති. 

262. චීවදර අන්දත වාපි පට්ටමුදඛ වාපි දවණිපි වා  ඞ්ඛලිකාපි වා
අඤ්ඤං සූචිවිකාරං වා පාළිකණ්ණිකආදිකං කප්පබින්දුවිකාරම්පි වා න ච

කප්පතීති  ම්බන්දධො. අන්කතති චීවරපරියන්දත, අනුවාදතතිවුත්තං දහොති. 

පට්ටමුකඛතිපට්ටදකොටියං, ද්වින්නං පට්ටානං  ඞ්ඝටිතට්ඨානං  න්ධාදයතං

වුත්තං. කවණීති වරකසී ාකාදරන සිබ්බනං.  ඞ්ඛලිොති

බිොලබන්ධනාකාදරනසිබ්බනං. අඤ්ඤංසූචිවිොරංවාතිචීවරමණ්ඩනත්ථාය

කයිරමානංඅඤ්ඤංයං කිඤ්චිසූචිකම්මවිකාරංවා. ටීොයං පන‘‘ තපදි දි ං
අඤ්ඤං වා සූචිවිකාරං න කප්පතී’’ති  ාමඤ්දඤන වුත්තං.
‘‘චීවරමණ්ඩනත්ථාය නානාසුත්තදකහි  තපදි දි ං සිබ්බන්තා
ආගන්තුකපට්ටංඨදපන්ති, අඤ්ඤම්පියංකිඤ්චි සූචිකම්මවිකාරංකදරොන්ති, 

 බ්බංනවට්ටතී’’ති අට්ඨෙථායං වුත්තත්තාපනනානාවණ්දණහිවාදහොතු, 
එකවණ්දණන වා දහොතු, චීවරමණ්ඩනත්ථාය  ංසිබ්බන්තානං
සූචිකම්මවිකාරං  න්ධාය වුත්තන්ති චීවදරසු ඵාලිතට්ඨාන ්  ථිරභාවත්ථං

 තපදි දි ම්පිසිබ්බිතුං වට්ටතීති අම්හාකංඛන්ති. පාළි- ද්දදන, ෙණ්ණිෙ-
 ද්දදනච කප්ප- ද්දදලොදපනවාඋපචාදරනවා පාළිකප්පාදදයොවගහිතා.
පාළිචකණ්ණිකාච පාළිකණ්ණිකාදයො, තාආදිය ් අඤ්ඤ ් තාදි  ් ාති
විග්ගදහො. තත්ථ නීලාවළිආදි ණ්ඨානාය බින්දුපන්තියා යථා ද ොභති, තථා
කයිරමාදනො පාළිකප්දපො. තදථව බින්දු මූදහ කත්ථචි ද ්ද ත්වා
කයිරමාදනොකණ්ණිකකප්දපො. 

263. ගණ්ඨිපා ෙපට්ටාති ගණ්ඨිදනො ච පා ක ්  ච පතිට්ඨානට්ඨාදන 

ඨදපතබ්බාපට්ටා. වට්ටතීතිඑත්ථ ‘‘ගණ්ඨිපා කා’’ති කත්වා ‘‘චතුදකොණාව

වට්ටන්තී’’ති අත්ථදතො වචනං විපල්ලාද ත්වා දයොදජතබ්බං. අග්ඝියන්ති
දචතිය ණ්ඨාදනන සිබ්බනං. මූදල ච අග්දග ච එක දි ං කත්වා

මුග්ගරාකාදරනසිබ්බනං මුග්ගකරො. විොරන්ති විකාදරො, ලිඞ්ගවිපල්ලාද න

වුත්තං. එත්ථාති ගණ්ඨිපා කපට්දටසු. 

264. කෙොණසුත්තාති නපුං කනිද්දදද ො, ගණ්ඨිපා කපට්ටානං

දකොදණහි නීහටසුත්තදකොටිදයො. පීෙොති තානිදයව නිවත්දතත්වා
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පීෙකාකාදරන කතානි. දුවිඤ්කඤයයාවාති දත ං අන්දතසු එකවාරං
ගණ්ඨිකරදණන වා පුන නිවත්දතත්වා සිබ්බදනන වා දුවිඤ්දඤයයා එව. 

ගන්ධංකතලං වාතිගන්ධංවාදතලංවා.කඤ්චිකපිට්ඨඛලිකආදීනිපිවට්ටන්ති. 

265. මණිනාති ම ාරගල්ලාදිපා ාදණන. න ච ඝට්කටයයාති දනව

ඝට්දටයය. අඤ්කඤනවාති මුග්ගරමු ලාදිනා.අං බද්ධකකායබන්ධනානිපන

තථා කාතුං වට්ටති. කදොණියං ෙත්වා න ච ඝංක යයාති
පක්කරජනාකිරණදදොණියං ඨදපත්වා භූමියං ජණ්ුගකානි නිහන්ත්වා රදතො
චිදතොචආවිජ්ඣිත්වාදනවඝංද යයාති අත්දථො. 

266-7. ෙණ්ණකෙොණෙසුත්තානීති චීවරරජනකාදල ලග්ගනත්ථාය
අනුවාදත චතූසු දකොදණසු ච පා කං කත්වා බන්ධිතානි සුත්තානි, යානි
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, කණ්ණසුත්තක’’න්ති (මහාව. 344) එවං
අනුඤ්ඤාතානි.කණ්ණ ඞ්ඛාතා දකොණාකණ්ණදකොණකා, දතසුසුත්තානි.
ගණ්ඨිකපා කපට්දටසු පන කණ්ණදකොණකසුත්තානං දුවිඤ්දඤයයානදමව 
කප්පියතා දහට්ඨා වුත්තාති චීවදර රත්දතදයව දත ං ඡින්දිතබ්බතානත්ථි, 
කණ්ණදකොණකසුත්තානං ඡින්දිතබ්බතාය වුත්තත්තා අනුවාදතහි
නික්ඛමිතසුත්තානිපි ඡින්දිතබ්බානීති දවදිතබ්බං. ධම්මකරදණ ඡත්තවට්ටියං

දලඛං ඨදපත්වා දලඛා න වට්ටතීති දයොජනා. ඡත්තවට්ටියන්ති ඡත්ත ් 

මුඛවට්ටියං. කලඛාති උපරි වා දහට්ඨා වා කුච්ඡියං වා අඤ්ඤා දලඛා. 
කුඤ්චිකාය ච පිප්ඵදල ච මණිකා ච පීෙකා ච න වට්ටන්තීති  ම්බන්දධො. 

මණිොති එකා වට්ටමණි. පීෙොති  ා පමත්තිකා මුත්තරාජි දි ා

බහුවට්ටදලඛා. දණ්ඩම්හීතිපිප්ඵලදණ්ඩදක. 

268-9. අරණියං මාලාදි ච පත්තමණ්ඩදල භිත්තිකම්මඤ්ච න වට්ටතීති 

 ම්බන්ධිතබ්බං. අරණියන්ති උත්තරාරණි අධරාරණි අරණිධනුකඤ්ච

 ාමඤ්දඤනගහිතං. පත්තමණ්ඩකලති තිපුසී ාදිමදයපත්තමණ්ඩදල.එත්ථ

පන මකරදණ්ඩකං වට්ටති. කහට්ඨාති කත්තරයට්ඨියා දහට්ඨා. උද්ධන්ති
ත ් ාදයවඋපරි. 

270-3.  ම්මුඤ්ජනිම්හීති  ම්මුඤ්ජනියා ලිඞ්ගවිපල්ලාද ො. අවාරිතන්ති

රත්ථිරූපංපනවාරිතං. ක ොවණ්ණමයම්පීතිසුවණ්ණමයම්පි. වි ාණනාළි නාම
වි ාණමයා නාළි. එත්ථ පන අවුත්තානිපි යානි කානිචි 
ආරකණ්ඩකදන්තකට්ඨදඡදනපානීයඝටපානීයඋළුඞ්කචුණ්ණභාජනාදීනි
වුත්තානං අනුදලොමානීති දවදිතබ්බානි. දයො පදනත්ථ විනයඤ්ඤූ තාදි ං
පරික්ඛාරං දි ්වා ඡින්දදයය වා ඡින්දාදපයය වා, අනුපවජ්දජො ද ොති
දවදිතබ්බන්ති. 

පරික්ඛාරනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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36. කභ ජ්ජනිද්කද වණ්ණනා 

274-5. ජන ්  දභ ජ්ජංකාතුංදාතුංවත්තුඤ්චනලබ්භතීති ම්බන්ධියං. 

ලබ්භතීති එත්ථ ‘‘භික්ඛුනා’’තිකත්තා ‘‘කභ ජ්ජ’’න්ති වුත්තකම්මං. නනු ච 

ොතුන්ති භාව ාධනත්තා ත ්  අවුත්තකම්දමනාපි භවිතබ්බං භාදව 
විහිතකිතකප්පච්චයානං පදයොදග කම්මකාරක ් ාපි රච්ඡිතබ්බත්තාති? 
 ච්චං, තථාපි පධානභූතකම්ම ත්තියා අභිධාදන  ති
අප්පධානකිතකකිරියාභි ම්බන්දධන ුණණීභූතා කම්ම ත්ති අභිහිතා විය

විඤ්ඤායති. තථා ච වුත්තං අම්දහහි කයොගවිනිච්ඡකය ‘‘පධානානුයායිතාය
ජනදවොහාරාය පධාන තයාභිධාදන ුණණ ත්ති අභිහිතා විය පකා තී’’ති. 

ජන ් ාති ආගතාගතජන ් .  හධම්මීනඤ්ච පිතූනඤ්ච
තදුපට්ඨාකභික්ඛුනි ්සිතභණ්ඩූනඤ්ච දවයයාවච්චකර ්  ච
භික්ඛාචරියවිඤ්ඤත්ති දකහි දභ ජ්ජකරණං ලබ්භන්ති  ම්බන්දධො. තත්ථ 

 හධම්මිනන්ති  හ චරිතබ්දබො ධම්දමො සීල ද්ධාපඤ්ඤා ඞ්ඛාදතො
 හධම්දමො, ද ො එදත මත්ථීති  හධම්මිදනො, භික්ඛු භික්ඛුනී සික්ඛමානා

 ාමදණදරො  ාමදණරීති පඤ්ච, දත ං. පිතා ච මාතා ච පිතකරො 

එකද  නදයන, උභින්නං  ාමඤ්ඤනිද්දදද ො වා, දත ං. භික්ඛුනි ්සිකතො 

නාමදයො විහාදර බ්බකම්මානිකදරොන්දතොභික්ඛුං නි ් ායව ති. භණ්ඩු 
නාමදයොපබ්බජ්ජාදපක්දඛොයාව පත්තචීවරංපටියාදියති, තාවවිහාදරව ති, 

ද ො පණ්ඩුපලාද ො. කවයයාවච්චෙර ් ාති අත්තදනො උපට්ඨාක ් . එදතසු
පනමාතාපිතදරො  දචරජ්දජපිඨිතාපච්චාසී න්ති, අකාතුංනවට්ටති.මාතරං
අනාම න්දතන  බ්බං පරිකම්මං කාතබ්බං. පිතා පන  හත්දථන
නහාපන ම්බාහනාදීනිකත්වා උපට්ඨාතබ්දබො. 

276. පිතා ච මාතා ච භාතා ච භගිනී චාති ද්වන්දදො පිතා…දප.… 
භගිනිදයො. මහන්දතො ච චූදෙො ච, මහාචූො ච දත පිතා…දප.… භගිනිදයො
චාති කම්මධාරදයො. තා ආදි දය න්දතති අඤ්ඤපදත්දථො. මහාචූෙ- ද්දා
පිතාදි- ද්දදහිපච්දචකංදයොදජතබ්බා ‘‘මහාපිතුදනො චූෙපිතුදනො’’තිආදිනා. 

ආදි- ද්දදන පදනත්ථ පිතුච්ඡා මාතුදලො, දත ං ද න්නම්පි යාව  ත්තමා
කුලපරිවට්ටා පුත්තපරම්පරඤ්ච  ඞ්ගණ්හාති. දත ං  දක දභ ජ්ජකරණං
ලබ්භන්තිදයොජනා.දත ංමහාපිතාදීනං න්තදක තිදතනදභ ජ්ජකරණං 

ලබ්භතීති අත්දථො. නාති නත්ථි දච. අත්තනිකයති භික්ඛුදනො අත්තදනො

 න්තදක  තීති අත්දථො. දාතබ්බං තාවොලිෙන්ති තාවකාලිකං කත්වා
දාතබ්බන්තිඅත්දථො.දත පන දචපටිදදන්ති, ගදහතබ්බං, දනොදචදදන්ති, 

නදචොදදතබ්බා.යාවත ් දානං, තාව කාදලොඅ ් ාති තාවොලිෙං. ණිදකො
 මා න්දත. 

277. කභ ජ්ජෙරණාදීති ආදි- ද්දදන අනාමට්ඨපිණ්ඩදානාදීනං ගහණං, 

හි- ද්දදො දහතුම්හි, හි ය ්මා එදතසු කුලදූ නාදදයො න රුහන්ති, ත ්මා
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දත ං දභ ජ්ජකරණං ලබ්භං, අත්තනිදය ච  ති දාතබ්බන්ති එවදමත්ථ

අත්දථො දට්ඨබ්දබො. නරූහතීතිනදරොහතිනප්පවත්තතිනදහොති, ආපත්තිංන
ජදනතීති අධිප්පාදයො. දත ං අත්ථාය ඤාති ාමදණදරහි වා දභ ජ්ජං 
ආහරාදපතබ්බං, අත්තදනො අත්ථාය වා ආහරාදපත්වා දාතබ්බං. දතහිපි
‘‘උපජ්ඣායාදීනං ආහරි ් ාමා’’තිවත්තසීද නආහරිතබ්බං. දචඅඤ්දඤපි
දය ගිලානා හුත්වා විහාරං පවි න්ති, දත ං  බ්දබ ම්පි අපච්චාසී න්දතන
දභ ජ්ජංකාතබ්බං. ද්ධංකුලං දහොතිභික්ඛු ඞ්ඝ ් මාතාපිතුට්ඨානීයං, තත්ර
දචදකොචිගිලාදනොදහොති, ත ් ත්ථාය ‘‘භන්දත, රත්ථන්නාම ්  දරොග ් 
කිංදභ ජ්ජංකදරොන්තී’’ති කප්පියංකත්වාපුච්ඡන්ති, රදඤ්චිදඤ්චගදහත්වා
කදරොන්තීතිවට්ටති, භික්ඛූහි අඤ්ඤමඤ්ඤංවාකථාකාතබ්බා. 

278. ඡන්නං මාතාදීනඤ්ච දාමරිකදචොර ්  ර ් රිය ්  අනාමට්දඨො

පිණ්ඩපාදතො දාතුං අවාරිදතොති දයොදජතබ්බං. ඡන්නන්ති මාතාදීනං ඡන්නං

මජ්දඣ. මාතාදීනන්ති භික්ඛුනි ්සිතං ඨදපත්වා අවද  ානං පඤ්චන්නං 
මාතාදීනං. ‘‘ඡන්න’’න්ති පන දයොජනාය අට්ඨකථාය විරුජ්ඣති. තත්ථ හි 
‘‘මාතාපිතූන’’න්තිආදිනා භික්ඛුනි ්සිතං ාහාය  ත්දතව වුත්තා. 

ආචරියබුද්ධදත්තත්කථකරන චතදථවවුත්තං– 

‘‘අනාමට්දඨොපිදාතබ්දබො, පිණ්ඩපාදතොවිජානතා; 
ද්වින්නංමාතාපිතූනම්පි, තදුපට්ඨායක ් ච. 

‘‘ර ් ර ් ාපිදාතබ්දබො, දචොරදාමරික ් ච; 
භණ්ඩුක ් ත්තදනොදචව, දවයයාවච්චකර ් පී’’ති. (විනයවි. 493-
495); 

දාමරිෙකචොර ් ාති රජ්ජංපත්ථයමාන ් පාකටදචොර ් . අනාමට්කඨොති
අපබ්බජිත ්  හත්ථදතො ලද්ධා අත්තනා අඤ්දඤන වා පබ්බජිදතන
අග්ගහිතඅග්දගො, අයං අනාමට්ඨපිණ්ඩපාදතො. පටි න්ථාදරො ‘‘විහාරප්පත්තං 
ආගන්තුකංවාදලිද්දාදිංවාදි ්වා‘පානීයංපිවා’තිදාතබ්බං, පාදමක්ඛනදතලං 
දාතබ්බං, කාදල ආගත ්  යාුණභත්තං, විකාදල ආගත ්   දච තණ්ඩුලා
අත්ථි, තණ්ඩුලා දාතබ්බා,  යනට්ඨානං දාතබ්බං, දචොරානං පන
 ඞ්ඝිකම්පිදාතබ්බ’’න්ති වුත්දතො. අවද  පටි න්ථාදරො පන
අපච්චාසී න්දතන කාතබ්දබො. තථා ධම්මපටි න්ථාදරොපි ය ්  ක ් චි
දාතබ්දබොව. 

279. කත න්ති අඤ්ඤාතකාදීනං ගිහීනං. ෙයිරාති ‘‘භණථා’’ති වුත්දත
කදරයය. ‘‘න කදරොමා’’ති වුත්දත  දච විප්පටි ාරිදනො භවි ් න්ති, 

කාතබ්බං. නත්තකනොතිඅත්තදනොසුත්දතොදදකහින කයිරාතිදයොජනීයං.එවං
 ාමඤ්දඤනපරිත්දතපටිපජ්ජනවිධිං ද ්ද ත්වා රදානි ආටානාටියපරිත්දත
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පටිපජ්ජිතබ්බවිධිං ද ්ද තුං ‘‘භණිතබ්බ’’න්තිආදිමාහ. භණාකපන්කතති 

‘‘භණථා’’ති අජ්දඣ නපුබ්බකං පදයොදජන්දත. පරිත්තං  ා කනොගධන්ති
පඨමදමව ආටානාටියසුත්තං අභණිත්වා  ා නපරියාපන්නං දමත්තසුත්තං
ධජග්ගසුත්තං රතනසුත්තන්ති රමානි සුත්තානි  ත්තාහං භණිත්වා
යථාපරිකම්මංපරිත්තංආටානාටියපරිත්තංභණිතබ්බන්ති දයොජනා. 

280. ‘‘ආගන්ත්වා සීලං දදතු, ධම්මං පරිත්තඤ්ච භා තූ’’ති දකනචි
දපසිදතො ගන්ත්වා සීලං වා දාතුං ධම්මං පරිත්තං වා වත්තුං ලබ්භතීති
 ම්බන්දධො. 

දභ ජ්ජනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

37. උග්ගහනිද්කද වණ්ණනා 

281. පුග්ගල- ද්දමත්දත පයුත්දත අත්තදනොපි ගහණ ම්භදවො සියාති 

බයභිචාරත්ථං අඤ්ඤ- ද්දප්පදයොදගො.  ති  ම්භදව බයභිචාදර විද  නං

 ාත්ථකං දහොතීති. ද කභදම්පි රතනන්ති ‘‘මුත්තා මණි දවළුරිදයො  ඞ්දඛො
සිලාපවාෙංරජතංජාතරූපංදලොහිතඞ්දකො ම ාරගල්ල’’න්ති(පාචි.506) එවං

වුත්තං ද දභදම්පි රතනං. උග්ගණ්හන්ත ් ාති ගණ්හන්ත ් 
 ම්පටිච්ඡන්ත ් . 

282-3. දතසු අත්තත්ථංඋග්ගණ්හන්ත ් ද්වීසුනි ් ග්ගීති ම්බන්දධො. 

කතසූති දතසු ද සු මජ්දඣ. ද්වීසූති රජතජාතරූප ඞ්ඛාදතසු ද්වීසු

නි ් ග්ගියවත්ථූසු. අත්තත්ථන්ති රමිනානවකම්මාදීනං පඤ්චන්නං අත්ථාය 

දුක්කටන්ති දීදපති. ක ක සු දුක්ෙටන්ති අවද ද සු අට්ඨසු  බ්දබ ම්පි
අත්ථාය උග්ගණ්හන්ත ්  දුක්කටන්ති අත්දථො. ගණඤ්ච  ඞ්ඝඤ්ච 
පුග්ගලඤ්ච අනාමසිත්වා ‘‘දචතය ්  නවකම්ම ්  දම්මී’’ති වුත්දත ච න 

පටික්ඛිදපති  ම්බන්ධනීයං. න පටික්ඛිකපති රමිනා  ඞ්ඝාදිං ආමසිත්වා
වුත්දත පටික්ඛිපනං දීදපති. පටික්ඛිත්දත ‘‘කප්පියකාරකානං වා හත්දථ
භවි ් ති, මම පුරි ානං මය්හදමව වා හත්දථ භවි ් ති, දකවලං තුම්දහ 
පච්චදයපරිභුඤ්ජථා’’තිවදති, වට්ටති.චතුපච්චයත්ථායචදින්නංදයනදයන
අත්දථො දහොති, තදත්ථංඋපදනතබ්බං.දත ංචීවරත්ථායදින්නංචීවදරදයව
උපදනතබ්බං. දච චීවදරනතාදිද ොඅත්දථොනත්ථි, පිණ්ඩපාතාදීහි ඞ්දඝො
කිලමති,  ඞ්ඝසුට්ඨුතාය අපදලොදකත්වාතදත්ථායපිඋපදනතබ්බං.එ නදයො
පිණ්ඩපාතගිලානපච්චයත්ථාය දින්දනපි. ද නා නත්ථාය දින්නං පන
ගරුභණ්ඩත්තා තත්දථව උපදනතබ්බං, ද නා දනසු න ් න්දතසු
ජග්ගනත්ථං මූලච්දඡජ්ජං අකත්වා අවි ් ජ්දජත්වා යාපනමත්තං
පරිභුඤ්ජිතබ්බං. 
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284. දඛත්තාදීනං දක ඤ්චි දුක්කටවත්ථූනං ම්පටිච්ඡනූපායං ද ්ද තුං 

‘‘කඛත්ත’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ කඛත්තන්ති පුබ්බණ්ණවිරුහනට්ඨානං. 

වත්ථුන්ති අපරණ්ණඋච්ඡුඵලාදීනං විරුහනට්ඨානං. දා ප ්වාදිෙන්ති
දා පසුපුප්ඵාරාමඵලාරාමාදිකං. පටික්ඛිපිත්වා කප්පිදයන කදමන ච

ගණ්දහයයාති  ම්බන්දධො. ෙප්පිකයන ෙකමන චාති එත්ථ ෙම- ද්දදො
දවොහාරප්පටිපාටිවචදනො, ත ්මා පදර ං අත්තදනො ච
කප්පියදවොහාරක්කදමදනවාතිඅත්දථො. 

ද ො ච කඛත්තවත්ථූසු තාව ‘‘චත්තාදරො පච්චදය පරිභුඤ්ජථා’’ති වා
‘‘කප්පියකාරකානං හත්දථ භවි ් තී’’ති වා ‘‘ ඞ්දඝො කප්පියභණ්ඩං
භුඤ්ජතූ’’ති වා ‘‘සීමං දදමා’’ති වා පදරහි වුත්දතො, ‘‘ ාම, උපා ක 
මිගපක්ඛිදනො එත්ථ නිබ්භයා සුදඛන ජීවි ් න්තී’’ති අත්තනා වා තොදක 
යථාවුත්දතදනව ‘‘උදකං පරිභුඤ්ජි ් න්ති, භණ්ඩකං දධොවි ් න්ති, 
මිගපක්ඛිදනො පිවි ් න්තී’’ති පදරහි වා ‘‘ ාම, උපා ක,  ඞ්දඝො පානීයං

පිවි ් තී’’තිආදිනා අත්තනා වා දාක  ‘‘ආරාමිකං දම්මි, දවයයාවච්චකරං

දම්මි, කප්පියකාරකං දම්මී’’ති වා පසූසු ‘‘පඤ්චදගොර පරිදභොගත්ථාය 

දම්මී’’ති ආරාකම ‘‘වනංදම්මී’’තිඑවමාදිනාවුත්දතො දවදිතබ්දබො. දචපන
දකොචිඅබයත්දතොඅකප්පියදවොහාදරනදඛත්තාදිංපටිග්ගණ්හාතිවා කාදරති
වා, තං භික්ඛූහි න පරිභුඤ්ජිතබ්බං, තං නි ් ාය ලද්ධං කප්පියභණ්ඩම්පි 
අකප්පියදමව. අබයත්දතන පන ලජ්ජීභික්ඛුනා කාරාපිදතසු කිඤ්චාපි
පටිග්ගහණං කප්පියං, භික්ඛු ්  පදයොගපච්චයා උප්පන්දනන මි ් ත්තා
වි ගතපිණ්ඩපාදතොවිය, අකප්පියමං දභොජනංවියචදුබ්බිනිබ්දභොගංදහොති, 
 බ්දබ ංඅකප්පියදමව. 

285-6. නව…දප.… කිරියා ච අනදව මත්තිකුද්ධාරණඤ්ච බන්දධො ච
ආළියා ථිරකාදරො ච අනදව දකදාදර අතිදරකභාගග්ගහණඤ්ච නදව ච
අපරිච්ඡින්නභාදග   ්ද  ‘‘එත්තදක දදථා’’ති කහාපුගට්ඨාපනඤ්චාති
 බ්දබ ම්පිඅකප්පියන්ති  ම්බන්දධො.මාතිකාචදකදාදරොචතොදකොචාති

ද්වන්දදො මාතික…දප.… තොකා. දත ං කිරියාති  මාද ො. අනකවති
චතුපච්චයවද නපටිග්ගහිදත පුරාණතොදක.උදකවද නපටිග්ගහිදතපන

සුද්ධචිත්තානං වට්ටති. බන්කධොති පාළියා බන්දධො. දපොරාණදකදාදර 

නියමිතපකතිභාගත්තා ආහ ‘‘අනකව’’ති. අපරිච්ඡින්නභාකගති ‘‘එත්තදක
භූමිභාදගඑත්තදකොභාදගො දාතබ්දබො’’තිඑවංඅපරිච්ඡින්නභාදග. 

287-9. ‘‘ක  වප්ප’’ රච්චාදිං අවත්වා ච ‘‘එත්තකාය භූමියා එත්තදකො
භාදගො දදදයයො’’ති භූමිං වා පතිට්ඨාදපති, ත ්ද දවතමකප්පියන්ති

 ම්බන්දධො. ච- ද්දදො අවධාරදණ. පකට්ඨාකපතීතිදයොභික්ඛුපතිට්ඨාදපති. 

ත ්ක වාති ත ්  පතිට්ඨාපකභික්ඛු ්ද ව. එතන්ති පතිට්ඨාපිතභූමිදතො
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ලද්ධධඤ්ඤං ‘‘එත්තදකභූමිභාදග  ් ං කතං, එත්තකංගණ්හථා’’තිඑවං
වදන්දතපමාණගණ්හනත්ථංදණ්ඩරජ්ජුභිමිනදනවාඛදල ඨත්වාරක්ඛදණ
වා තං නීහරාපදන වා දකොට්ඨාගාරාදිපටි ාමදන වා එතං ත ්ද ව 

අකප්පියන්ති  ම්බන්ධනීයං. පකට්ඨාකපක චාති ද ො භික්ඛු පතිට්ඨාදපති ච. 

ෙතන්ති අම්දහහිකතං. වදන්කතවන්තිඑවංක ් දකවදන්දත. පමාණන්ති

භූමිප්පමාණං. නීහරාපකනති ඛලදතො දගහ ්  නීහරාපදන. එතන්ති

මිතලද්ධරක්ඛිතාදිකං. ත ්ක වාති මානකරක්ඛකාදිදනො එව. අපුබ්බ ් 

අනුප්පාදිතත්තා අඤ්දඤ ංකප්පතීතිආහ ‘‘ත ්ක කවතමෙප්පිය’’න්ති. 

290. පටි ාමනප්ප ඞ්දගනාහ ‘‘පටි ාකමයයා’’තිආදි. පිතු න්තකම්පි

ගිහි න්තකං යං කිඤ්චීති  ම්බන්දධො. පිතු න්තෙන්ති පිතා ච මාතා ච

පිතදරො, දත ං න්තකං. ගිහි න්තෙන්තිරමිනා පඤ්චන්නං  හධම්මිකානං

 න්තකං යං කිඤ්චි පරික්ඛාරං පටි ාදමතුං වට්ටතීති දීදපති. යං කිඤ්චීති
කප්පියං අකප්පියං වා අන්තමද ො මාතුකණ්ණපිෙන්ධනතාලපණ්ණම්පි. 

භණ්ඩාගාරිෙසීක නාති සී ඞ්ගමිව පධානං යං කිඤ්චි ‘‘සී ’’න්ති රධ
උපචාරවද න වුච්චති, තථා භණ්ඩාගාරික ද්දදොපි භාවප්පධාදනො, 
භණ්ඩාගාරිදකො භණ්ඩාගාරිකත්තං සී ං පධානන්ති විද  නපරපදද
කම්මධාරදයො, දතන, භණ්ඩාගාරිකත්ත ් පධානකරදණනාතිඅත්දථො. 

291-2. අව ් ං පටි ාමියන්ති අව ් ං  ඞ්දගොදපතබ්බං. වුත්කතපීති
මාතාපිතූහිවුත්දතපි. 

293-4. වඩ්ඪකිආදදයො වා රාජවල්ලභා වා ‘‘ කං පරික්ඛාරං වා
 යනභණ්ඩං වා පටි ාදමත්වා දදහී’’ති යදි වදන්ති, ඡන්දදතොපි භයාපි න

කදරයයාතිදයොජනා. පරික්ඛාරන්තිවාසිඵරසුආදිඋපකරණභණ්ඩං. ඡන්දකතොපි

භයාපීතිවඩ්ඪකිආදීසුඡන්දදන, රාජවල්ලදභසුභදයන. 

295-6. පටි ාමිතුං වට්ටතීති දයොදජතබ්බං.  ඞ්ෙන්තීති යාදිද  පදදද 
‘‘භික්ඛූහි වා  ාමදණදරහි වා ගහිතං භවි ් තී’’ති  ඞ්කං උප්පාදදන්ති, 

තාදිද  විහාරාව ථ ් න්දතොති දයොජනීයං. විහාරාව ථ ් ාති විහාර ්  ච

ආව ථ ්  ච. රතනන්ති ද විධං රතනං. රත්න ම්මතන්ති වත්ථාදිකං. 

නික්ඛිකපයයාති  ාමිදක දිට්දඨ නියදමත්වා දාතුං ‘‘එත්තකා
කහාපණා’’තිආදිනානුරූදපන මත්තිකලඤ්ඡනාදිනිමිත්දතන වා  ඤ්ඤාණං 

කත්වා නික්ඛිදපයය. ගකහත්වානාති තාදිද  අ ති අත්තනාව ගදහත්වා. 

තාදික ති රතදන වා රතන ම්මදත වා  ති.  ාමිොනාගමං ඤත්වාති යදි
අත්තනිආ ඞ්කන්ති, මග්ගා ාක්කම්ම නිසීදිය පච්ඡා  ාමිකානං අනාගමනං 

විඤ්ඤාය. පකරූපන්ති රතන ම්මදත පංසුකූලග්ගහණං රතදන 
නිරු ්සුක්කගමනන්තිඑවරූපංභික්ඛූනංඅනුරූපන්ති. 
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උග්ගහනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

38. දූ නනිද්කද වණ්ණනා 

297. දදකතොති   න්තකං පර න්තකඤ්ච දදන්ත ් . 

කුලදූ නදුක්ෙටන්තිඅත්තදනොදුප්පටිපත්තියාකුලානංදූ නං ප ාදවිනා නං
කුලදූ නං, දතනදුක්කටංකුලදූ නදුක්කටං. 

298. එත්ථ  ඞ්ඝිකං ගරුභණ්ඩං ර ් දරන දදන්ත ්  ථුල්ලච්චයන්ති

 ම්බන්දධො. එත්ථාති එදත ං පුප්ඵාදීනං මජ්දඣ. ඉ ් කරනාති

තද්ධිතදලොදපනවුත්තං, ර ් රිදයනර ් රවතායාති අත්දථො. කදන්ත ් ාති

කුල ඞ්ගහත්ථාය ර ් රවතාය දදදතො. ථුල්ලච්චයන්ති කුල ඞ්ගහත්ථාය
දදදතො ‘‘කුලදූ නදුක්කට’’න්ති ාමඤ්ඤවිහිතදුක්කදටන ද්ධිං‘‘පඤ්චිමානි, 
භික්ඛදව, අවි ් ජ්ජියානි, න වි ් ජ්දජතබ්බානි  ඞ්දඝන වා ගදණන වා
පුග්ගදලන වා, වි ් ජ්ජිතානිපි අවි ් ජ්ජිතානි දහොන්ති. දයො වි ් ජ්දජයය, 
ආපත්ති ථුල්ලච්චය ් ා’’ති (චූෙව. 321) එවං වුත්තථුල්ලච්චයන්ති අත්දථො.
අඤ්ඤත්ථ ථුල්ලච්චයදමව. ද නා නත්ථාය නියමිදතපි එද ව නදයො.
 ඞ්ඝ ්   න්තකං දථයයා දදන්ත ්  දුක්කටාදීනීති  ම්බන්ධිතබ්බං. 

කදන්ත ් ාති වුත්තනයදමව. දුක්ෙටාදීනීති කුල ඞ්ගහත්ථාය දදදතො 
කුලදූ නදුක්කදටන  ද්ධිං මා දක වා ඌනමා දක වා දුක්කටං, 
අතිදරකමා දක වා ඌනපඤ්චමා දක වා ථුල්ලච්චයං, පඤ්චමා දක වා
අතිදරකපඤ්චමා දකවා පාරාජිකන්තිඑවං දුක්කටාදීනිදහොන්තීතිඅත්දථො.
අඤ්ඤත්ථදුක්කටාදීදනව. 

299-300. කුල ඞ්ගහත්ථං ඵලපුප්ඵූපගං රුක්ඛං  බ්බථා දරොදපතුඤ්ච 

දරොපාදපතුඤ්ච ජග්ගිතුඤ්ච න වට්ටතීති  ම්බන්ධනීයං. ච- ද්දදො ාචිනිතුං
ාචිනාදපතුං, ගන්ථිතුං ගන්ථාදපතුන්ති ච අවුත්තානි ච  මුච්චිදනොති.

ඵලපුප්ඵානි  ම්පාදනවද න උපගච්ඡතීති ඵලපුප්ඵූපගං.  බ්බථාති 
කප්පියදවොහාරඅකප්පියදවොහාරපරියායාභා නිමිත්තකම්මවද න

 බ්බප්පකාදරදනව.තත්ථ ෙප්පියකවොහාකරො නාම ‘‘රමංරුක්ඛංජාන, රමං
ආවාටං ජාන, රමං මාලාවච්ඡං ජාන, එත්ථ උදකං ජානා’’ති වචනං, 

සුක්ඛමාතිකාය උජුකරණඤ්ච. තබ්බිපරියාදයන අෙප්පියකවොහාකරො නාම. 

පරියාකයො නාම‘‘පණ්ඩිදතනමාලාවච්ඡාදදයොදරොපාදපතබ්බා, නචිර ්ද ව 

උපකාරාය  ංවත්තන්තී’’තිආදිවචනං. ඔභාක ො නාම කුද්දාලඛණිත්තාදීනි ච

මාලාවච්දඡචගදහත්වාඨානං. නිමිත්තෙම්මං නාමකුද්දාලඋදකභාජනාදීනං

ආහරිත්වා  මීදප ඨපනං. ජග්ගිතුන්ති වදන්ති උදකද චනාදීනි කත්වා. 
ගන්ථනගන්ථාපදනසු පන  බ්බාපි ඡ පුප්ඵවිකතිදයො දවදිතබ්බා ගන්ථිමං
දගොප්ඵිමං දවධිමං දවඨිමං පූරිමං වායිමන්ති. නාමවද දනව පදනදත ං
විද ද ොදවදිතබ්දබො.තංපන කුල ඞ්ගහදතොඅඤ්ඤත්රාපිභික්ඛු ් කාතුම්පි



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 

පටුන 274 

අකප්පියවචදනන කාරාදපතුම්පි න වට්ටති. ‘‘එවං ජාන, එවං කදත
ද ොදභයය, යථාඑතානිපුප්ඵානිනවිකිරියන්ති, තථා කදරොහී’’තිආදිනාපන

කප්පියවචදනන කාරාදපතුං විනා කුල ඞ්ගහං වට්ටති. කරොපනාදීනීති
අකප්පියපථවියංදරොපාපනසිඤ්චාපනාදීනි, අඤ්ඤත්ථ දරොපනාදීනි. 

301-2. රදානි පුප්ඵදානාදීසු අට්ඨසු කුල ඞ්ගහවත්ථූසු අවද  ානි ද්දව

ද ්ද තුං ‘‘වුත්තාවා’’තිආදිමාහ. වුත්තාව මිච්ඡාජීවවිවජ්ජනායං වුත්තා එව.
ජඞ්ඝදප දන විනිච්ඡදයො වුච්චතීති පාඨද ද ො. පිතදරො භණ්ඩුං  කං
දවයයාවච්චකරං ඨදපත්වා ගිහිකම්දමසු දූත ා නං හරදණ පදවාදරන 
දුක්කටන්ති  ම්බන්දධො.  හධම්මිදකසු වත්තබ්බදමව නත්ථීති පිතාදදයොව

වුත්තා. ගිහිෙම්මසූති වි ය ත්තමී. පදවාකරනාති පදක්කදමන, පදද පදදති
අධිප්පාදයො. පඨමං  ා නං අග්ගදහත්වාපි පුන වදදතො දුක්කටන්ති

දයොදජතබ්බං. පුනාති පච්ඡා. ‘‘අයං දානි ද ො ගාදමො, හන්ද නං  ා නං
ආදරොදචමී’’ති මග්ගා ාක්කමන්ත ්  ච පදද පදද වදදතො ච දුක්කටන්ති
අධිප්පාදයො. ත ්  පන  ා නං පටික්ඛිපිත්වා  යදමව කාරුඤ්දඤ ඨිදතන
ගන්ත්වා අත්තදනොපතිරූපං  ා නංආදරොදචතුං, ‘‘මමවචදනනභගවදතො
පාදදවන්දථා’’තිආදිකංගිහීනංකප්පිය ා නංහරිතුඤ්ච වට්ටති. 

303. අභූතාකරොචනරූපිය ංකවොහාරුග්ගහාදි ාති අභූතාදරොචනාය
රූපිය ංදවොහාදර ච උග්ගදහ උප්පන්නපච්චදය ආදි න්ති කදථන්ති
පකාද න්තීතිඅභූතා…දප.… හාදි ා, තං දි ාතිවුත්තංදහොති. 

304. පිතූනං හරාදපත්වා හරිත්වාපි පුප්ඵානි වත්ථුපූජත්ථං දාතුං, 
ද  ඤාතීනං පත්තානං වත්ථුපූජත්ථං දාතුන්ති දයොජනීයං. ‘‘හරාදපත්වා
හරිත්වා’’ති වුත්දත ‘‘පක්දකොසිත්වා පක්දකො ාදපත්වා වා’’ති වුත්තදමව

සියාති න වුත්තං. පත්තානන්ති පක්දකො දකන පත්තාපි ගහිතා. 

වත්ථුපූජත්ථන්ති රතනත්තයපූජනත්ථං. උපා කානම්පි පන  ම්පත්තානං

වත්ථුපූජත්ථං දාතුං වට්ටතිදයව. ලිඞ්ගාදිපූජත්ථන්ති
සිවලිඞ්ගගිණ්ඩුබිම්බාදිපූජනත්ථං. 

305. තථා ඵලන්ති රමිනා පුප්දඵ වුත්තං  බ්බං අපදි ති. 

පරිබ්බයවිහීනානන්ති පරිබ්බයං පාදථයයං විහීනං නට්ඨං දය ං 

ආගන්තුකානන්ති  මාද ො.  පරන්ති අත්තදනො වි ් ාසිකා. අට්ඨෙථායං 
(පාරා. අට්ඨ. 2.436-437) පන ‘‘අත්තදනො  න්තකංදයවා’’ති වචනං
ථුල්ලච්චයාදිවිභාගදතොදමොදචත්වාවුත්තං. 

306.  ම්මදතන දදයයන්ති දයොජනා. කදයයන්ති චතුත්ථභාගං දාතබ්බං.

රතදරන තු අපදලොදකත්වා දාතබ්බන්ති  ම්බන්ධිතබ්බං. ඉතකරන තු 
අ ම්මදතනපන. 
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307. පරිච්ඡිජ්ජාති ‘‘එත්තකානි ඵලානි දාතබ්බානී’’ති එවං 
ඵලපරිච්දඡදදනවා‘‘රදමහිරුක්දඛහිදාතබ්බානී’’තිඑවංරුක්ඛපරිච්දඡදදන

වා පරිච්ඡින්දිත්වා. තකතොති පරිච්ඡින්නඵලදතො රුක්ඛදතො වා. යාචමාන ් 

ගිලාන ්ද තර ්  වාති  ම්බන්ධනීයං. රුක්ඛාව ද ්සියාති ‘‘රධ ඵලානි
සුන්දරානි, රදතොගණ්හථා’’තිඅවත්වා‘‘රදතොගදහතුං ලබ්භතී’’තිරුක්ඛාවා
ද ්ද තබ්බා. 

308. රදානි අට්ඨසු පුප්ඵාදීනං චතුන්නං විනිච්ඡයං ද ්ද ත්වා
යථාවුත්තඵලපුප්ඵවිනිච්ඡයං අවද ද සු චතූසු අපදි න්දතො 

‘‘සිරී ා’’තිආදිමාහ. සිරී චුණ්ණෙ වාදිචුණ්කණති ක ාවං යං කිඤ්චි ආදි
ය ් , තදමව චුණ්ණං, සිරී චුණ්ණඤ්ච ක ාවාදිචුණ්ණඤ්චාති  මාද ො.

‘‘සිරී චුණ්ණං වා අඤ්ඤං වා ක ාව’’න්ති හි අට්ඨෙථායං (පාරා. අට්ඨ.

2.436-437) වුත්තං. ‘‘ක ාවාදී’’ති වත්තබ්දබ ර ්ද න වුත්තං. ක ක සූති

දවළුආදීසු තීසු. පාළියා අවුත්ත ් ාපි අට්ඨෙථායං වුත්තත්තා ආහ 

‘‘පණ්ණම්කපත්ථ පකව කය’’ති. එත්ථාතිපුප්ඵාදීසූති. 

දූ නනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

39. ව ්සූපනායිෙනිද්කද වණ්ණනා 

309-310. පුරිමිකා පච්ඡිමිකා රති ව ්සූපනායිකා දුදවති  ම්බන්දධො.
ආ ාේහිපුණ්ණමාය අනන්තදරපාටිපදදිවද උපගන්තබ්බාපච්ඡිමිකායපුදර

භවාති පුරිමා,  ා එව පුරිමිො. තදතො පච්ඡා භවා අපරාය පුණ්ණමාය

අනන්තදර පාටිපදදිවද  උපගන්තබ්බා පච්ඡිමිො. උපනයනං පාපුණනං

උපගමනං උපනායිකා, ව ් න්ති වුට්ඨි, රධ පන ව ් කාලං ‘‘ව ් ’’න්ති
උපචාදරන ගදහත්වා තත්ථ වාද ො උපචාදරදනව ‘‘ව ් ’’න්ති වුච්චති, 
ව ්  ් ව ් ාවා  ් උපනායිකාවචීදභදවද නවාආලයකරණවද නවා

උපගමනං ව ්සූපනායිො. තත්ථආලයපරිග්ගාදහොචවචීදභදදොචාති පුරිමිකා
ව ්සූපනායිකා දුදව, ආලයපරිග්ගාදහො ච වචීදභදදො චාති පච්ඡිමිකා 

ව ්සූපනායිකාදුදවභි ම්බන්ධිතබ්බං. තත්ථාතිතාසු ද්වීසු.තදුභයංද ්ද තුං 

‘‘එදික ො’’තිආදි වුත්තං. ද ො ආලයපරිග්ගාදහො ච වචීදභදදො ච ‘‘රම ්මිං
විහාදර රමං දතමා ං ව ් ං උදපමි, රධ ව ් ං උදපමී’’ති එදිද ො, 
එතාදිද ොතිඅත්දථො.එත්ථචකමුප්පත්තිඅනාදරාවචීදභදදොපඨමං වුත්දතො.

උභයථා ව ් ං උපගන්තුං වට්ටති. දතදනව අට්ඨෙථායං (වි.  ඞ්ග. අට්ඨ.
179; මහාව. අට්ඨ. 207) ‘‘ දචපි ‘රධ ව ් ං වසි ් ාමී’ති ආලදයො අත්ථි, 
අ තියාපනව ් ංනඋදපති, ගහිතද නා නංසුග්ගහිතං, ඡින්නව ්ද ොන
දහොති, පවාදරතුං ලභතිදයව, විනාපි හි වචීදභදං ආලයකරණමත්දතනපි
ව ් ං උපගතදමව දහොතී’’ති වුත්තං. නාවා ත්ථවදජසු පන පරිදයසිත්වා
ද නා නං අලභන්දතන ආලයකරණමත්දතදනව උපගන්තබ්බං.
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උපගච්ඡන්දතනචවිහාරංපටිජග්ගිත්වාපානීයං පරිදභොජනීයංඋපට්ඨාදපත්වා
 බ්බං දචතියවන්දනාදි ාමීචිකම්මං නිට්ඨාදපත්වා උපගන්තබ්බං.

ආලයපරිග්ගදහ ආලයං ද ්ද තුං ‘‘චිත්තුප්පාකදත්ථ ආලකයො’’ති ආහ. 

එත්ථාතිද්වීසු. 

311. තදහූති ත ්මිං ව ්සූපනායිකදිවද . ජානන්ති ‘‘අජ්ජ

ව ්සූපනායිකා’’තිජානන්දතො, අනුපගච්ඡකතොතිම ් විද  නං. 

312. දුකයන්ති පච්ඡිමිකං. අනුපගකතොති දකනචි අන්තරාදයන පුරිමිකං

අනුපගදතො. කතමා න්ති පුරිමං වා දතමා ං පච්ඡිමං වා දතමා ං. ව ් ං 
උපගන්ත්වා පන අරුණං අනුට්ඨාදපත්වාපි තදදහව  ත්තාහකරණීදයන
පක්කමන්ත ් ාපි අන්දතො ත්තාදහනිවත්දතන්ත ් ාපිඅනාපත්ති. 

313-5. මාතාපිතූනං පඤ්චන්නං  හධම්මිකානඤ්ච අත්ථාය
ගිලානතදුපට්ඨාකභත්තංා ධඤ්ච එසි ් ංවාපුච්ඡි ් ාමිවාඋපට්ඨි ් ංවා
ගන්ත්වා අහං නාභිරතං වූපකාද  ් ං වා කුක්කුච්චං විදනොදනඤ්ච දිට්ඨිං
විදවචනඤ්ච ගරුකාදිකං වුට්ඨානං වාපි උ ්සුක්කං වාපි කරි ් ං වාපි
කාදර ් ං වාපීති එවමාදිනා  ත්තාහකිච්දචන පහිදතපි වා අපහිදතපි වා
ගන්තුංලබ්භන්තිදයොජනා. 

එත්ථ පන ලබ්භමානකවද න දයොදජත්වා වක්ඛමානනදයන අත්දථො 
දවදිතබ්දබො. මාතාදිසුතියා දතදයව ගිලාන- ද්දදන ගය්හන්ති, දත ං
උපට්ඨාකා තදුපට්ඨාකා, ගිලානාචතදුපට්ඨාකාච, දත ංභත්තන්ති මාද ො. 

ඔ ධන්ති දත ංදයව ගිලානානං දභ ජ්ජං. එසි ් න්ති පරිදයසි ් ාමි. 

පුච්ඡි ් ාමීතිදතදයව ත්තජදනගිලාදනපුච්ඡි ් ං. උපට්ඨි ් න්තිදතදයව
ගිලාදන උපට්ඨහි ් ාමි. අභිරමතීති අභිරදතො, වි භාගරූපාදිද ් දනන

 ා දනනඅභිරදතො නාභිරකතො. අභිරමණංවාඅභිරතං, නත්ථිඅභිරතම ් ාති 

නාභිරකතො, තං.  හධම්මිදකසු දයො නාභිරදතො, තං වූපොක  ් ං 

වික්දඛපහරණත්ථං අඤ්ඤත්ථ නයි ් ාමි. කුක්කුච්චන්ති පඤ්චන්නංදයව 

උප්පන්නං විනයකුක්කුච්චං. කිතකදයොදග විකප්දපන දුතියා. දිට්ඨින්ති

දත ංදයව මිච්ඡාදිට්ඨියා. ගරුෙමාදිෙන්ති ගරුකං ආදි ය ් ාති විග්ගදහො. 

ආදි- ද්දදන  ාමදණරානං ව ් පුච්ඡනං, සික්ඛා මාදයිතුකාමතා, 

තජ්ජනීයාදිකම්මකරණං  ඞ්ගහිතං. වුට්ඨානන්ති භික්ඛුදනො ගරුකාපත්තියා

පරිවා මානත්තදානාදීහි වුට්ඨානං. උ ්සුක්ෙන්ති ව ් පුච්ඡනාදිඋ ්සුක්කං. 

එවමාදිනාති එත්ථ ආදි- ද්දදන දිට්ඨිගතාදීනං ධම්මකථාකරණාදිං

 ඞ්ගණ්හාති. ගන්තුං ලබ්භන්ති එත්ථ ගච්ඡන්දතන අන්දතොඋපචාරසීමායං
ඨිදතදනව ‘‘අන්දතො ත්තාදහආගච්ඡි ් ාමී’’තිආදභොගංකත්වාගන්තබ්බං.
 දච ආදභොගං අකත්වා උපචාරසීමං අතික්කමති, ඡින්නව ්ද ො දහොතීති



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 
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වදන්ති.  ත්තාහකිච්කචනාති ත්තාහ ් ලබ්භමානකංවුත්තංවක්ඛමානඤ්ච 
 ඞ්ඝකම්මාදි කිච්චං  ත්තාහකිච්චං.  ත්තමඅරුණමත්ත ්ද ව විහාදර 
උට්ඨාපනීයත්තා ත්තාහ ්  ාකල්දලනගහණං. 

316.  ඞ්ඝෙම්කම වකජති  ඞ්ඝ ්  කිච්දච උදපො ථාගාරාදීසු
ද නා දනසු වා දචතියඡත්තදවදිකාදීසු වා අන්තමද ො
පුග්ගලිකද නා දනසු වාපි කත්තබ්බනිමිත්දත වදජයයාති අත්දථො.
ධම්ම වනත්ථංනිමන්තිදතො වාපි වදජ, ගරූහි දපසිදතො වාපි වදජ, ගරූනං

ප ්සිතුං වාපි වදජති දයොදජතබ්බං. නිමන්කකතොති එත්ථ  දච පඨමංදයව
කතිකා කතා දහොති, ‘‘අසුකදිව ං නාම  න්නිපතිතබ්බ’’න්ති

නිමන්තිදතොදයව නාම දහොති. ගරූහීති ආචරියුපජ්ඣාදයහි. පහිකතොති

භණ්ඩදධොවනාදිඅත්ථායදපසිදතො. ප ්සිතුන්තිඅගිලාදනපි. 

317. භණ්ඩ…දප.… ද ් දන න වදජති දයොජනීයං. එත්ථාපි

නිමිත්තත්දථ  ත්තමී. භණ්ඩං නාම චීවරං. ඤාතී මාතාපිතූහි අඤ්දඤ. 

උපට්ඨාො උපා කා. ‘‘අජ්දජව ආගමි ් ’’න්ති අදූරදගො න පාපුදණයය, 

ලබ්භන්ති  ම්බන්දධො. ලබ්භන්ති රම ්  අපාපුණනං වුත්තකම්මං. 

අජ්කජවාගමි ් න්ති  ාමන්තවිහාරං ගන්ත්වා පුන ආගච්ඡන්ත ් 
අන්තරාමග්දග  දච අරුුගග්ගමනං දහොති, ව ් ච්දඡදදොපි න දහොති, 
රත්තිච්දඡදදුක්කටඤ්චනත්ථීතිවදන්ති. 

318. ක  ඤාතීහීති මාතාපිතූහි අවද  ඤාතීහි. නිද්දිසිත්වාවාති
දානධම්ම වනාදීනි. ‘‘පහිදත දපසිදත’’ති දචත්ථ ‘‘ලබ්භ’’න්ති
අනුවත්තනීයං. 

319. අත්තකනො අන්තරාකය  තීති
දචොර රී පවාෙජීවිතබ්රහ්මචරියන්තරාදය, අන්තමද ො
දභ ජ්ජාලාභපතිරූපඋපට්ඨාකාලාදභපි. ‘‘ව ් ච්දඡදකාරණම්පි
 ත්තාහකරණීයං සියා’’ති දකචි දපොරාණා වදන්ති, තං යුත්තං විය දි ් ති, 
 බ්බථා ව ් ච්දඡදදන බහි වා ාය අනුඤ්ඤාතකාරණං  ත්තාහමත්තං බහි
වීතිනාදමත්වා අන්දතොවිහාදරදයව වාද න ව ් ච්දඡදාකාරණං කථං නාම
නසියාති.ඡින්නව ්ද ොදනොපවාරදයති ම්බන්දධො. 

320. ‘‘අද නා නිදකනා’’ති රමිනාව විඤ්ඤායමානත්ථත්දතපි 

‘‘අජ්කඣොොක  චා’’ති වචනං ‘‘අහං අබ්දභොකාසිදකො, කිං දම 

ද නා දනනා’’ති වා ානිවත්තනත්ථං වුත්තං. රුක්ඛ ්  සුසිකරති සුද්දධ
රුක්ඛසුසිදර. මහන්ත ්  පන සුසිර ්  අන්දතො පදරච්ඡදනකුටිකං කත්වා
පවි නද්වාරං දයොදජත්වා උපගන්තුං වට්ටති. ‘‘විටදපපි අට්ටකං
බන්ධිත්වා’’තිආදිවුත්තනයදමව.තථාඡත්තචාටීසුපිතදනුරූදපනදවදිතබ්බං. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 
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ඡවකුටි නාම ටඞ්කිතමඤ්චාදිදභදා කුටි. තත්ථ ටඞ්කිතමඤ්කචො නාම දීදඝ
මඤ්චපාදද මජ්දඣ විජ්ඣිත්වා අටනිදයො පදවද ත්වා කදතො, චතුන්නං
පා ාණානංඋපරිපා ාණංඅත්ථරිත්වාකතම්පි ටඞ්කිතමඤ්දචො. 

321. අක නා නිකෙනාති ය ්  තිණපණ්ණරට්ඨකසිලාසුධා ඞ්ඛාතානං 
පඤ්චන්නංඡදනානංඅඤ්ඤතදරනඡන්නංදයොජිතද්වාරබන්ධනංද නා නං
නත්ථි, දතන.රදං පනවචීදභදංකත්වාඅධිට්ඨානං න්ධායවුත්තන්තිවදන්ති, 
තදයුත්තං, තථා ච  ති නාවාදීසු විය විසුං විධාදනන භවිතබ්බන්ති. 

නාවා ත්ථවජූපකගොති රමිනා අද නා නිදකන නාවාදීසු ව ් ං උපගන්තුං 
වට්ටතීති දීදපති.තත්ථ චකුටිකං පරිදයසිත්වාලභන්දතනතත්ථ පවිසිත්වා
විහාරාභාවදතො ‘‘විහාදර’’ති අවත්වා ‘‘රධ ව ් ං උදපමී’’ති තික්ඛත්තුං 

වත්තබ්බං, අලභන්දතන ආලදයො කාතබ්දබො. පවාකරතුඤ්චාති ච- ද්දදන
ව ් ච්දඡදනිමිත්තාය ආපත්තියා අභාවං  ම්පිණ්දඩති. ‘‘වදජ  ත්දථ
නාවායන්ති තීසු ඨාදනසු නත්ථි ව ් ච්දඡදද ආපත්ති, පවාදරතුඤ්ච 

ලබ්භතී’’ති (මහාව. අට්ඨ. 203) අට්ඨෙථායං වුත්තං. ව ් ච්දඡදදති ච
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, දයන වදජො දතන ගන්තු’’න්ති (මහාව. 203) 
වුත්තත්තා,  ත්ථ ්  නාවාය ච ගමන භාදවදනව ඨිතත්තා ච
ව ්සූපගතට්ඨාදන අවසිත්වා අඤ්ඤත්ථ ගමනමත්තං  න්ධාය වුත්තන්ති
දවදිතබ්බං. 

ව ්සූපනායිකනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

40. අකවභඞ්ගියනිද්කද වණ්ණනා 

322-5. ආරාමා…දප.… මත්තිකභණ්ඩානීති එදත පඤ්ච අවිභාජියාති

 ම්බන්ධිතබ්බං. පඤ්චාති ‘‘ආරාමාරාමවත්ථූනි එක’’න්තිආදිනා රාසිවද න
පඤ්ච,  රූපවද නපදනතානිපණ්ණංතිදණපක්ඛිපිත්වා පඤ්චවී තිවිධානි
දහොන්ති.තථාචාහ– 

‘‘ද්වි ඞ්ගහානිද්දවදහොන්ති, තතියංචතු ඞ්ගහං; 
චතුත්ථංනවදකොට්ඨා ං, පඤ්චමංඅට්ඨදභදනං. 

‘‘රතිපඤ්චහිරාසීහි, පඤ්චනිම්මලදලොචදනො; 
පඤ්චවී විධංනාදථො, ගරුභණ්ඩංපකා යීභ’’ති.(චූෙව.අට්ඨ. 321); 

තත්ථ ආරාකමො නාම පුප්ඵාරාදමො වා ඵලාරාදමො වා. ආරාමවත්ථු නාම
දත ංදයව පතිට්ඨාදනොකාද ො, විනට්දඨසු වා දතසු දපොරාණකභූමිභාදගො. 

විහාකරො නාම පා ාදාදි යං කිඤ්චි ද නා නං. කලොහකුම්භී නාම

කාෙදලොදහනවාතම්බදලොදහනවාකතකුම්භී. ෙටාහාදීසුපිඑද ව නදයො.

එත්ථ භාණෙන්ති අරඤ්ජදරො වුච්චති. වාරකෙොතිඝදටො. රාසිං අදපක්ඛිත්වා 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 
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එකතති පුල්ලිඞ්ගනිද්දදද ො. අවිභාජියාති මූලච්දඡජ්ජවද න අදවභඞ්ගියා.
පරිවත්තනවද න පන පරිභුඤ්ජන්ත ්  වි ් ජ්දජන්ත ්  ච අනාපත්ති. 

අවි ් ජ්ජියානිචාති ච- ද්දදන අදවභඞ්ගියානිචාතිඅවුත්තං ම්පිණ්දඩති. 

326-8. එකන්තගරුභණ්ඩත්තා ආදිදතො තදයො රාසී ඨදපත්වා

චතුත්ථරාසිදතො පට්ඨාය ගරුභණ්ඩාගරුභණ්දඩ විභජිතුං ‘‘වල්ලී’’තිආදි
ආරද්ධං. අඩ්ඪබාහුමත්තාපිවල්ලිචඅට්ඨඞ්ුණලායදතොදවළුචමුට්ඨිමත්තම්පි
තිණාදි ච එකම්පි පණ්ණඤ්ච පාකතා වා පඤ්චවණ්ණා වා
තාලපක්කප්පමාණාපි මත්තිකා ච තාලපක්කප්පමාණාපි සුධා ච
තාලපක්කප්පමාණාපිකඞ්ුණට්ඨආදිකාචදින්නාවා තත්ථජාතකාවා ඞ්ඝිකා
රක්ඛිතා අභාජියා, රජ්ජුදයොත්තාදි ච දින්නා  ඞ්ඝිකා අභාජියාති දයොජනා. 

කවළු පරිණාහදතො පණ්ණසූචිදණ්ඩමත්දතො ගදහතබ්දබො. කණං මුඤ්ජං

පබ්බජඤ්චආදි ද්ද ඞ්ගහිතං ඨදපත්වාඅවද  ංයංකිඤ්චිතිණං. පණ්කණො 

අට්ඨඞ්ුණලප්පමාදණො රිත්තදපොත්ථදකො ගරුභණ්ඩදමව. පාෙතාති පකතියා

ජාතා. පඤ්චවණ්ණාති රත්තද තාදිපඤ්චවණ්ණා. සුධාකඞ්ුණට්ඨාදදයො

මත්තිකග්ගහදණන ගහිතා. ෙඞ්ු ට්ඨආදිොති ආදි- ද්දදන 

 ජ්ජුර ජාතිහිඞ්ුණලකාදීනං ගහණං. දින්නාති  ඞ්ඝ ්  දින්නා. තත්ථජාතාති

 ඞ්ඝිකභූමියං ජාතා. රජ්ජුකයොත්තාදීති සුත්තමකචිවාකනාළිදකරහීරචම්මමයා

රජ්ජු ච දයොත්තාදි ච. ආදි- ද්දදන මකචිවාකාදිදක වට්දටත්වා කතා
එකවට්ටාගහිතා.බයතිදරකවද නපදනත්ථචතුත්ථරාසිම්හිරතදර භාජියාති 
දවදිතබ්බා.  ඞ්ඝිදක කම්දම, දචතිය ්  වා කම්දම නිට්ඨිදත භාජියාති
දයොජනීයං. 

329. දලොහභණ්දඩසු භික්ඛු ාරුප්පං පත්තාදි වා තථා විප්පකතාකතං

දලොහභණ්ඩං තථා පාදගණ්හකං වාරකං භාජියන්ති දයොජනා. පත්තාදීති
අදයොපත්දතො අයථාලකං තම්බදලොහථාලකං අඤ්ජනි ලාකා
කණ්ණමලහරණීසූචිපණ්ණසූචිඛුද්දදකොපිප්ඵලදකො ඛුද්දකංආරකණ්ඩකං

කුඤ්චිකා තාොදි. විප්පෙතන්ති අපරිනිට්ඨිතං. අෙතන්ති  බ්බද ො අකතං. 

පාදගණ්හෙන්ති සීහෙදීදප පාදගණ්හනකං. පාකදො නාම චතුත්ථංද ො, 

මගධනාළියා පඤ්චනාළිමත්තා. මගධනාළි ච නාදම ා ඌනපඤ්චප තා
දවදිතබ්බා. තථා ඝටදකො දතලභාජනඤ්ච. යාය වාසියා ඨදපත්වා
දන්තකට්ඨච්දඡදනංවාඋච්ඡුතච්ඡනංවාඅඤ්ඤංමහාකම්මං කාතුංන ක්කා, 
අයං භාජියා.  ම්මුඤ්ජනිදණ්ඩඛණනකං පන අදණ්ඩකං ඵලමත්තදමව, යං 
 ක්කා සිපාටිකාය පක්ඛිපිත්වා පරිහරිතුං, අයං භාජනීයා.
තිපුදකොට්ටකඋපකරදණසු තිපුච්දඡදනක ත්ථකං සුවණ්ණකාරූපකරදණසු
සුවණ්ණච්දඡදනක ත්ථකං චම්මකාරඋපකරදණසු චම්මඡින්දනකං
ඛුද්දක ත්ථං නහාපිතතුණ්ණකාරඋපකරදණසු ඨදපත්වා මහාකත්තරිං 
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මහා ණ්ඩා ඤ්ච මහාපිප්ඵලකඤ්ච  බ්බානි භාජනීයභණ්ඩානි. තථා
කුඤ්චිකා. වුත්තවිපල්ලාද නපනදලොහභණ්දඩඅභාජියාතිදවදිතබ්බා. 

330. ‘‘කවළුම්හී’’තිආදිනා දාරුභණ්ඩානි ද ්ද ති. දාරුභණ්දඩන පන 
 ඞ්ගදහත්වා බ්බාපිදාරුදවළුචම්මුපාහනාදිවිකතිදවදිතබ්බා.ඡත්තදණ්දඩො

ච ලාකා චාතිද්වන්දදො.උපාහනායදණ්ඩදකො උපාහනදණ්ඩකෙො. 

331. අනුඤ්ඤාතවාසිදණ්කඩොති අනුඤ්ඤාතවාසියා දණ්දඩො. 

අරණඤ්ජනිසිඞ්ගාදීති ආදි- ද්දදන අඤ්ජනි ලාකා ඡත්තං මුට්ඨිපණ්ණං
උපාහනා ධම්මකරදණො පාදගණ්හනකදතො අනතිරිත්තං ආමලකතුම්බං
ආමලකඝදටොලාබුකතුම්බංලාබුකඝදටො වි ාණතුම්බන්තිරදං ඞ්ගණ්හාති. 

332. යථාවුත්තදතො අඤ්ඤං දාරුභණ්දඩසු ගරුභණ්ඩං. මත්තිකාමදයො

පාදඝටදකොභාජිදයොතිදයොජනා. පාදඝටකෙොතිපාද ් පදහොනදකොඝටදකො.
රමිනා මත්තිකාභණ්ඩං උපලක්දඛති, ත ්මා පත්දතො ථාලකං කුණ්ඩිකාති
රමානිභාජනීයානි, වුත්තාවද  ා අභාජියා. 

333-4. ගරුනා ගරුභණ්ඩඤ්ච ථාවරඤ්ච පරිවත්දතයය, ථාවදරන ච

ථාවරම්පි පරිවත්දතයයාති දයොදජතබ්බං. ගරුනා මඤ්චපීඨාදිනා. ථාවරන්ති

ආරාමාදිපඨමරාසිද්වයං. තථාෙත්වාච භුඤ්ජිතුන්තිඑවඤ්චපරිවත්දතත්වා
තදතො ආභතං කප්පියභණ්ඩං පරිභුඤ්දජයයාති අත්දථො, විධිම්හි අයං

තුංපච්චදයො. ඵාතිකම්දමන වල්ලාදිං ගණ්දහති  ම්බන්ධනීයං. ඵාකෙම්මං 

නාම  මකං වා අතිදරකං වා තදග්ඝනකං වා වඩ්ඪකම්මං. ක  න්ති 
පඨමරාසිත්තිකන්ති. 

අදවභඞ්ගියනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

41. පකිණ්ණෙනිද්කද වණ්ණනා 

335.  ද්වාරබන්ධදන ද ොදුක්ඛලකපා දක ඨාදන දිවා  යන්දතන
පරිවත්තකං ද්වාරං බන්දධයයාති  ම්බන්දධො. ද්වාරඤ්ච ද්වාරබන්ධනඤ්ච
ද්වාරබන්ධනානි මජ්දඣපදදලොපවද න, බන්ධන- ද්දදදනවවාද්වාරබාහා

වුච්චන්ති,  හ ද්වාරබන්ධදනහීති  ද්වාරබන්ධනං, ඨානං. දහට්ඨා 
උදුක්ඛලකඤ්චඋපරිපා දකොච,  හඋදුක්ඛලපා දකහීති මාද ො.තාදිද 
ඨාදන පාකාරාදිපරික්දඛදපනභවිතබ්බන්තිපරික්ඛිත්දතතිවිඤ්ඤායති.ද ො

ච උච්චදතො  හද යයප්පදහොනදක වුත්තනදයොති වදන්ති.  යන්කතනාති

පාදද භූමිදතො දමොදචත්වා නිපජ්ජන්දතන. පරිවත්තෙන්ති

 ංවරණවිවරණවද න රදතො චිදතො ච පරිවත්තනදයොග්ගං. ද්වාරන්ති

අන්තමද ො දු ්  ාණිද්වාරම්පි. බන්කධයයාති  බ්බන්තිදමන විධිනා යාවතා
සී ංනපවි ති, තාවතාපි බන්දධයය,  ංවදරයයාතිවුත්තංදහොති. 
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336. ආකභොකගොචාපීති ‘‘එ ජග්ගි ් තී’’තිආදභොදගොචාපි. ච- ද්දදන

‘‘ද්වාරංජග්ගාහී’’තිවචනම්පි මුච්චිදනොති.  වක තංආොරංවිනාති  ් 
අත්තදනො වද ආයත්දත ඨාදන, යත්ථ පන බහූනං  ඤ්චරණත්තා ද්වාරං
 ංවුතම්පි ංවුතට්ඨාදනනතිට්ඨති, ද්වාරංඅලභන්තා පාකාරංඅභිරුහිත්වාපි
විචරන්ති, තාදිද  පරිදවදණ  ංවරණකිච්චං නත්ථි. අථ වා   ්  වද ො
ආයත්දතො, නයක්ඛාදීනංදතහිගහිතකත්ත ් , බන්ධිත්වානිපජ්ජාපිතත්ත ් 

ච අභාදවනාති  වක ො. ත ්මිං  ති පුබ්දබ වුත්තද්වාරං
 ංවරණආදභොගකරණවචන ඞ්ඛාතංආකාරන්තිඅත්දථො. 

337. රතනානීති මුත්තාදීනි ද විධානි. තත්ථ පන ජාතිඵලිකං උපාදාය 
 බ්දබොපි මණි දවළුරිදයොපි දලොහිතඞ්දකො ම ාරගල්දලො ච දධොතාපි
අදධොතවිද්ධාපි අනාමා ා, කාචමණි ච පානීය ඞ්දඛො දධොදතො අදධොදතොපි
ආමා ා, සිලා දධොතවිද්ධා සුවණ්දණන  ද්ධිං පචිතා මුග්ගවණ්ණා ච
අනාමා ා. දචතියඝරදගොපකානං සුවණ්ණදචතිදය කචවරදමව හරිතුං

වට්ටති. ආරකූටදලොහම්පි ජාතරූපගතිකදමව. ඉත්ථිරූපානීති අන්තමද ො 

පිට්ඨමයරත්ථිරූපානිපි. ධඤ්ඤන්ති අන්තමද ො තත්ථජාතකම්පි මග්දග
ප ාරිතම්පි  ත්තවිධං ධඤ්ඤං. කීොවද න අපරණ්ණානි තාලඵලාදීනිපි
අනාමා ානි, ප ාරිතම්පි න මද්දන්දතන ගන්තබ්බං, අ ති මග්දග මග්ගං 

අධිට්ඨාය ගන්තබ්බං. ඉත්ථිප ාධනන්ති අන්තමද ො පිෙන්ධනත්ථාය ඨපිතං
නිවා නතාලපණ්ණමුද්දිකම්පි. 

338. සිත්ථකතකලොදකතකලහීති මමසිත්ථකනියයා ාදීසු දයන දකනචි

දතලමි ් කසිදලද න ච උදකමි ් කදතදලන ච. ඵණහත්ථඵකණහීති
ඵණමිව ඵණං, අඞ්ුණලීහි ඵණකිච්චකරදණනහත්දථොදයව ඵණං හත්ථඵණං, 

දන්තමයාදියංකිඤ්චිඵණඤ්දචවහත්ථඵණඤ්චාතිද්වන්දදො. ඔ ණ්කඨයයාති
ාලිඛිත්වා න්නිසීදාදපයය. 

339. එකපාවුරණා වා එකත්ථරණා වා න තුවට්ටයුං, එකමඤ්දච න
තුවට්ටයුන්තිදයොජනා.එකංපාවුරණංඑකං අත්ථරණංඑදත න්තිවිග්ගදහො. 

න තුවට්ටයුන්ති න නිපජ්දජයයං. එක ්මිං භාජදන වාපි න භුඤ්දජයයන්ති
දයොදජතබ්බං. 

340. මනු ් ානං පමාණඞ්ුණදලනඅට්ඨඅඞ්ුණලානිය ් , අධිදකන හිතං

අට්ඨඞ්ුණලන්ති මාද ො. ලසුණං මගදධසුජාතංආමලකභණ්ඩිකංලසුණංන

ඛාදදයයාති ම්බන්දධො. නඅෙල්ලකෙොතිඅගිලාදනො. 

341. හීනුක්කට්දඨහි ජාතිආදීහි උක්කට්ඨං වා හීනං වා උජුං වා

අඤ්ඤාපදදද න වා දවා වදද, දුබ්භාසිතන්ති  ම්බන්දධො. ජාකආදීහීති 
ජාතිනාමදගොත්තකම්මසිප්පආබාධලිඞ්ගකිදල ආපත්තිඅක්දකොද හි. 
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උක්ෙට්ඨන්ති ජාතයාදීහිදයව උක්කට්ඨං උප ම්පන්නං අනුප ම්පන්නං වා. 

දවාති දකළිහ ාධිප්පායතාය. උජුං වාති ‘‘චණ්ඩාදලොසී’’තිආදිනා නදයන. 

අඤ්ඤාපකදක නවාති‘‘ න්තිරදධකච්දචචණ්ඩාලා’’තිආදිනා නදයන. 

342. දීකඝනකඛතිමං ප්පමාණදතො. දීකඝකෙක ති ද්වඞ්ුණලදතො. දචපි

නදීඝා, දුමා දතොඑකදිව ම්පිඅතික්කාදමතුංනලභති. දීකඝනා කලොකමති

නා දතො බහි නික්ඛන්දත. වී කමට්ඨන්ති වී තියා නඛානං මට්ඨඤ්ච. 

 ම්බාකධති උදභොසු උපකච්ඡදකසු, මුත්තකරදණ ච දලොමහාරණඤ්ච න

ලබ්භාති ම්බන්ධනීයං. නලබ්භාතිඑදත මට්ඨාදදයොනලබ්භන්තීතිඅත්දථො, 

නිපාදතොවා ලබ්භාති. ආබාධප්පච්චයාපන ම්බාදධදලොමං ංහරිතුංවට්ටති. 

343.  ඞ්ඝුද්දිට්ඨංවා ඞ්ඝිකංවා යනා නංයථාවුඩ්ඪංනබාදධයයාති

දයොජනා.  ඞ්ඝ ්  උද්දිට්ඨං  ඞ්ඝුද්දිට්ඨං,  ඞ්ඝං උද්දි ්  කතන්ති

අධිප්පාදයො. දයො දයො වුඩ්දඪො යථාවුඩ්ඪං, වුඩ්ඪප්පටිපාටියාති අත්දථො. න

බාකධයයාතිනපටිබාදහයය. අල්ලපාදා නාමදයහිඅක්කන්තට්ඨාදනඋදකං

පඤ්ඤායති.  යනා නන්ති මඤ්චපීඨාදි, රමිනා පරිභණ්ඩකතා භූමීතිපි
උපලක්ඛිතා. සුදධොතපාදකං වාපි  උපාහදනො තදථවාති  ම්බන්දධො. 

සුකධොතපාදෙන්ති දධොතපාදදදහව අක්කමිතබ්බට්ඨානං. දධොතා පාදා ය ්  
අක්කමන ් ාති කිරියාවිද  න මාද ො. යදි පන තත්ථ දනවාසිකා

අදධොතපාදදහිපි වෙඤ්දජන්ති, තදථව වෙඤ්දජතුං වට්ටති. තකථවාති 
පරිභණ්ඩකතංභූමිංද නා නංවානක්කදමතිඅත්දථො. 

344.  ඞ්ඝාටියාති අධිට්ඨිත ඞ්ඝාටියා. පාදද පරිග්ගදහත්වා ආ නං 
පල්ලත්දථො, පල්ලත්ථං කදරොතීති පල්ලත්ථාතිධාතු ්  පල්ලත්දථති රූපං.
විහාදරපි අන්තරඝදරපි පල්ලත්ථිකාය න නිසීදදයයාති අධිප්පාදයො, 

පරිකම්මකතං භිත්තාදින්ති දයොජනා. පරිෙම්මෙතන්ති ද තවණ්දණන වා

චිත්තකම්දමනවා කතපරිකම්මං. ආදි- ද්දදොද්වාරවාතපානාදිං ඞ්ගණ්හාති. 

නඅප ් කයතිචීවරාදිනාඅප්පටිච්ඡාදදත්වාඅප ් යනංන කදරයය. කනොන

ආචකමතිදනවනආචදම, ආචදමයයාතිඅත්දථො. ද්දවපටිද ධාපකතියත්ථං

ගදමන්තීති.  න්කතතිරමිනාඋදදක අ න්දතඅනාපත්තීතිදීදපති. 

345. අෙප්පිය මාදාකනතිභික්ඛූනං ාමදණරානංඅකප්පිදය මාදාදන. 

දවාති නිපාදතො, කීොධිප්පාදයනාති අත්දථො. සිලාපවිජ්ඣකනති අන්තමද ො
හත්ථයන්දතනපි  ක්ඛරිකායපි ඛිපදන.  භාගාය දද නාය ආවිකම්දම ච

දුක්කටන්තිදයොදජතබ්බං.  භාගායාතිවත්ථුවද න මාදනොභාදගොඑති ් ා

ආපත්තියාතිවිග්ගදහො. ච- ද්දදොතාදිසියාපටිග්ගහණමත්තං මුච්චිදනොති. 
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346. පටි ් කවො නාම ‘‘උදභොපි මයං රධ ව ් ං වසි ් ාම, එකදතො 
උද්දි ාදපමා’’තිආදිපටිජානනං, ත ්  වි ංවාදදො පච්ඡා අකරණං 

පටි ් වවි ංවාකදො, ත ්මිං, නිමිත්තත්දථ භුම්මං. සුද්ධචිත්ත ් ාති

කථන මදය ‘‘කරි ් ාමී’’ති එවං පවත්තචිත්ත ් . ඉතර ් ාති අඤ්ඤ ්  
අසුද්ධචිත්ත ් . 

347. කිච්කචති සුක්ඛකට්ඨාදිග්ගහණකිච්දච  ති එව දපොරි ං 

පුරි ප්පමාණංඅභිරුදහයයාති ම්බන්දධො. ආපදාසූති වාෙමිගද ් නාදීසු. 

348. පරි ් ාවනං විනාති  ම්බන්දධො. අද්ධානන්ති දහට්ඨිමන්දතන
අද්ධදයොජන ඞ්ඛාතංඅද්ධානං. දචනදහොතිපරි ් ාවනංවාධම්මකරදණො 

වා,  ඞ්ඝාටිකණ්දණොපි අධිට්ඨාතබ්දබො. යාචමාන ් ාති පරි ් ාවනං
යාචන්ත ් . 

349. ආබාධප්පච්චයාඅඤ්ඤත්රද  ඞ්දගචඅත්තඝාතදනචදුක්කටන්ති

දයොජනා. ක  ඞ්කගති අඞ්ගජාතදතො කණ්ණනා ාදිඅවද ද 

අවයවච්දඡදදන. අත්තඝාතකනතිආහාරුපච්දඡදාදිනාඅත්තදනොමාරදණ. 

350. තූලිකාය කයිරමානං රත්ථිපුරි ාදිකං චිත්තඤ්ච දපොත්ථකඤ්ච
කට්ඨාදීසු කයිරමානං චිත්තදපොත්ථකානි, තානිදයව රූපානීති  මාද ො.
ජාතකාදීනි පන පදරහිකාරාදපතුං ලබ්භන්ති. මාලාකම්මාදීනි  යම්පිකාතුං
ලබ්භන්ති. ආරාමාරඤ්ඤදගදහසු භුඤ්ජන්තං න උට්ඨාදපයයාති
දයොදජතබ්බං. විහාර ඞ්ඛාදතො ආරාදමො ච අරඤ්ඤඤ්ච අන්තරඝර ඞ්ඛාතං
දගහඤ්චාති ද්වන්දදො. ‘‘ආරාම…දප.… දගදහසූ’’ති වත්තබ්දබ එ-කාර ් 
අ-කාරකරදණනගාථාබන්ධවද නවුත්තං. ාකාද කදතපන ‘‘පවි ථා’’ති
වුත්දතචපවිසිතබ්බංඋපනිසීදිතබ්බඤ්ච. 

351. පුමයුත්තානි යානානි ච සිවිකඤ්ච හත්ථවට්ටකඤ්ච පාටඞ්කිඤ්ච 

අභිරුහිතුං ගිලාන ්  කප්පදතති  ම්බන්දධො. පුමයුත්තානීති 
අ ් ගවාදිපුරි යුත්තානි, නදධනුයුත්තානි,  ාරථිපනරත්ථීවාදහොතුපුරිද ො

වා, වට්ටති.හත්ථවට්ටදකපිඑද වනදයො, යානානීතිරථ කටාදීනි, සිවිෙන්ති

පීඨකසිවිකං, පීඨකයානන්ති අත්දථො. පාටඞ්කීති අන්දදොලිකා. ගිලාන ් ාති 

එත්ථ ගිලාකනො නාමනඅප්පදකනපිසී ාබාධාදිමත්දතන දවදිතබ්දබො, දයො
පනන ක්දකොතිවිනායාදනනගන්තුං, එවරූදපොදවදිතබ්දබො.තථාහියානං 
අනුජානන්දතනභගවතාදකො දලසුජනපදදසුභගවන්තංද ් නාය ාවත්ථිං
ගච්ඡන්තං අඤ්ඤතරං ගිලානං භික්ඛුං ගන්තුම ක්කුදණයයතාය
අඤ්ඤතර ්මිං රුක්ඛමූදල නිසින්නං දි ්වා මනු ්ද හි තං පවත්තිං ඤත්වා
‘‘එහි, භන්දත, ගමි ් ාමා’’ති වුත්දත ‘‘නාහං, ආවුද ො, ගමි ් ාමි, 

ගිලාදනොම්හී’’ති වුත්තවත්ථු ්මිං (මහාව.253) අනුඤ්ඤාතං, තථාවදන්දතොච
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ද ො භික්ඛු ගමනුපච්දඡද ාධකදමව දගලඤ්ඤං  න්ධායාහාති විඤ්ඤායති 
අධිප්දපතත්ථනිප්ඵත්තියා උපච්ඡින්නත්තා, අපිච යාදනන එකපරිච්දඡදාය
උපාහනාය පරිච්දඡදංඨදපන්දතනඅට්ඨකථාචරිදයන ‘‘ගිලාදනනභික්ඛුනා
 උපාහදනනාතිඑත්ථගිලාදනො නාමදයොන ක්දකොතිඅනුපාහදනනගාමං

පවිසිතු’’න්ති අට්ඨෙථායං (මහාව. අට්ඨ. 256) වුත්තං, ත ්මා
යථාවුත්තගිලාදනොව ගිලාදනොතිනිට්ඨදමත්ථගන්තබ්බං. 

352. දවං ෙරකණති දකළියා කරදණ. අඤ්ඤ ් ාති අන්තමද ො

දු ්සීල ් ාපි. උපලාෙකනති‘‘පත්තංද ් ාමි, චීවරංද ් ාමී’’තිආදිනා. 

353. විවරිත්වා නද ් දයති ම්බන්ධනීයං. තා භික්ඛුනිදයො. 

354. ඔවාදන්ති භික්ඛුනීහි දතරසියං වා චාතුද්දසියං වා ආගන්ත්වා 
උදපො ථං පුච්ඡිත්වා ‘‘චාතුද්දද ො’’තිආදිනා භික්ඛුනා ආචික්ඛිදත පුන තාහි 
උදපො ථදිවද   මාගන්ත්වා ාවාදූප ඞ්කමනයාචනං, තං
පාතිදමොක්ඛුද්දද ක ්  ආදරොදචත්වා දතන කත න්නිට්ඨානං ගදහත්වා

පාටිපදද පච්චාහරිතබ්බන්ති අජානනකං බාලඤ්ච තථා කාතුං අ මත්ථං 

ගිලානඤ්ච පාටිපදද ගන්තුකාමං ගමියඤ්ච වජ්දජත්වා අඤ්ඤ ්  

ගහණපච්චාහරණානිඅකාතුංනවට්ටති.දතනවුත්තං ‘‘න ගණ්හකතො’’තිආදි. 

355. කලොොයතන්ති නිරත්ථකකාරණප්පටි ංයුත්තං තිත්ථිය ත්ථං.

තිරච්ඡානවිජ්ජාචරමිනාවඋපලක්ඛිතා. න වාකචයයාතිපදර ංනවාදචයය.
රමිනාව අත්තදනො පරියාපුණනම්පි පටික්ඛිත්තං දලොකායතතිරච්ඡානවිජ්ජාති
ච රාගදදො දමොහවඩ්ඪානි බුද්ධාදිගරහිතා  ග්ගදමොක්ඛානං තිදරො තිරියදතො
අඤ්චිතාගතාපවත්තාකබ්බනාටකාදිකා බ්බාපිවිජ්ජාඅනුදලොමවද නවා 
විනයපරියායං පත්වා ගරුදක ඨාතබ්බන්ති විනයයුත්තිදතොපි  ඞ්ගහිතාති

දවදිතබ්බා. එවඤ්චදනොගරූනමුපදදද ො. කපොයපීතියත්ථපාතිංඨදපත්වා 
සුඛිදනො භුඤ්ජන්ති, තම්බදලොදහන රජදතන වා කතාය තාය
ආසිත්තකූපධාන ඞ්ඛාතායදපොය ඨදපත්වා. 

356. පාරුතඤ්ච නිවා නඤ්ච, ගිහීනං හත්ථිද ොණ්ඩාදිවද න
පාරුතනිවා නං ය ්  පාරුපන ්  නිවා න ් ාති කිරියාවිද  න මාද ො. 

ගිහිපාරුතනිවා නංනපාරුදපන නිවාද යයාති ම්බන්දධො.  ංකවල්ලියංන

නිවාක යයාති මල්ලකම්මකරාදදයො විය කච්ඡං කත්වා න නිවාද යය. එවං
නිවාද තුං ගිලාන ් ාපි මග්ගප්පටිපන්න ් ාපි න වට්ටති. යම්පි මග්ගං
ගච්ඡන්තා එකං වා ද්දව වා දකොදණ උක්ඛිපිත්වා අන්තරවා ක ්  උපරි
ලග්ගන්ති, න වට්ටති. එවං අපාරුපිත්වා අනිවාද ත්වා ච නිබ්බිකාරං
පරිමණ්ඩලං පාරුපිතබ්බං තිමණ්ඩලං පටිච්ඡාදදන්දතන පරිමණ්ඩලං
නිවාද තබ්බඤ්ච, තථාඅපාරුපිත්වාඅනිවාද ත්වාචආරාදමවාඅන්තරඝදර 
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වා අනාදදරන යං කිඤ්චි විකාරං කදරොන්ත ්  දුක්කටං. දායන්ති වනං. 

නාලිම්පකයයයාති ‘‘ බ්බූපකාරානි වින ් න්තූ’’ති වා ඛිඩ්ඩාධිප්පාදයන වා
නාලිම්පදයයය. 

357. වඩ්ඪං දනො පදයොජදය අඤ්ඤාතකප්පවාරිදත දනො යාදචති

දයොජනා. අඤ්ඤ ් ාති  හධම්මික ් ාපි. කතිපාහං භුත්වා වාති දයොජනීයං. 

පුකනොති නිපාදතො. 

358. දණ්ඩිනං ඤත්වාවාඅඤත්වාවාඋද්දි ් රක්ඛංයාචදනදණ්ඩිදත
දණ්දඩො අ ්  ගීවාති දයොජනා. දණ්ඩං ගණ්හතීති පච්චයන්ත ්  දණ්ඩිනං

දණ්ඩග්ගහණන්ති අත්දථො. උද්දි ් ාති ‘‘අම්හාකං විහාදර අසුදකන ච
අසුදකනචරදංනාම කත’’න්ති, ‘‘කරි ් ’’න්තිවාඑවංඅතීතංවාඅනාගතං

වාආරබ්භ. යාචකනතිදවොහාරිදකසුයාචදන ති. දණ්ඩිකතති දතහි දණ්දඩ
ගහිදතද ොදණ්දඩොඅ ් යාචක ් භික්ඛුදනොගීවා, රණංදහොතීතිඅත්දථො. 
දවොහාරිදකහි පන ‘‘දකනා’’ති වුත්දත ‘‘අසුදකනාති වත්තුං අම්හාකං න
වට්ටති, තුම්දහදයව ජානි ් ථ, දකවලඤ්හි මයං රක්ඛං යාචාම, තං දනො
දදථ, අවහටභණ්ඩඤ්ච මං ආහරාදපථා’’ති වත්තබ්බං. එවං අදනොදි ් 

ආචික්ඛණාදහොති,  ා වට්ටති. පාරාජිොදිොතිපාරාජිකථුල්ලච්චයදුක්කටානි. 

359. 
‘‘හරන්දතසු පරික්ඛාරං, 
දචොදරොදචොදරොතිභාසිදත; 
අනත්ථාදය ංගණ්හන්දත’’ති.– 

පාදඨහි භවිතබ්බං. එවඤ්හි  ති ‘‘හරන්දතසූ’’ති බහුවචදනන  හ ඝටදත.
පරික්ඛාරංහරන්දතසුඑ ං අනත්ථාය ‘‘දචොදරොදචොදරො’’තිභාසිදතදණ්ඩං

ගණ්හන්දත තත්තකං අ ්  ගීවාති දයොදජතබ්බං. හරන්කතසූති දචොදරසු 

ගදහත්වා ගච්ඡන්දතසු. එ න්ති දචොරානං. ගණ්හන්කතති දවොහාරිකජදන
ගණ්හන්දත.යත්තකංගහිතං, තත්තකං අ ් භික්ඛුදනොගීවා, භණ්ඩදදයයං
දහොතීතිඅත්දථො. 

360. පාකාරකුට්ටානං බහි වෙඤ්දජ වාපි වීහාදිනාළිදකරාදිදරොපිදම
හරිදත වාපි විඝාසුච්චාර ඞ්කාරමුත්තං නාවදලොකිය ඡඩ්දඩයය, දුක්කටන්ති

 ම්බන්දධො. වෙඤ්කජනාවකලොකියාතිචරමිනාාදලොදකත්වාවාඅවෙඤ්දජ
වා විඝා ාදීනිඡඩ්දඩන්ත ් අනාපත්තීතිදීදපති.වීහිආදිදය ං ාලිආදීනං
දත වීහාදදයො, නාළිදකදරොආදිදය ංඅම්බපන ාදීනංදතනාළිදකරාදදයො, 
වීහාදදයොචනාළිදකරාදදයො චාතිද්වන්දදො, දත ංදරොදපො, දතනනිබ්බත්තං 

වීහාදි…කප.… කරොපිමං. හරිකතති හරිතට්ඨාදන. විඝාක ො නාම 
උච්ඡිට්දඨොදකචලකාදි. 
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361. ධම්මයුත්තම්පි නච්චඤ්ච ගීතඤ්ච වාදිතඤ්ච දයොජාදපතුඤ්ච
පදයොදජතුඤ්ච පයුත්තානි ප ්සිතුඤ්ච ‘‘උපහාරං කදරොමා’’ති වුත්දත

 ම්පටිච්ඡිතුං වා න ලබ්භන්ති  ම්බන්දධො. ධම්මයුත්තම්පීති
රතනත්තයුණූපප ංහිතතාය අන්තමද ො ධම්දමන පුඤ්දඤන  ංයුත්තම්පි. 

නච්චන්ති අන්තමද ො දමොරසුකමක්කටාදීනංනච්චම්පි. ගීතන්ති අන්තමද ො 

ගීත ්  පුබ්බභාදග කයිරමානං දන්තගීතම්පි. වාදිතන්ති අන්තමද ො

උදකදභරිවාදිතම්පි. කයොජාකපතුන්ති අඤ්දඤහි කාරාදපතුං. පකයොකජතුන්ති
අත්තනා කාතුං. ආයතදකන ගීත ් දරන ධම්මම්පි භාසිතුං න වට්ටති. 

පයුත්තානීති පදරහි දයහි දකහිචි කතානි. ප ්සිතුන්ති රමිනා
අදනොදලොචනද ් නම්පි ගහිතන්ති ද ොතුන්තිපි අත්දථො විඤ්ඤායති.
අන්තරාරාදමඨිත ් ප ් දතොඅනාපත්ති.වීථියංඨත්වාගීවං පරිවත්දතත්වා
ප ් දතොපි ආපත්තිදයව. දයන දකනචි කරණීදයන ගතට්ඨාදන ප ් ති, 

සුණාති වා, අනාපත්ති.  ම්පටිච්ඡිතුන්ති ‘‘ ාධූ’’ති  ම්පටිච්ඡිතුං.

‘‘උපහාරකරණංනාමසුන්දර’’න්ති වත්තුංවට්ටති. වා- ද්දදො මුච්චදය. 

362. ‘‘කීෙත්ථං කතං රාජාගාර’’න්තිආදිනා  ම්බන්ධිතබ්බං. චිත්දතන

විචිත්තකංආගාරං චිත්තාගාරෙං. 

363. ආ දනන නදව න පටිබාදහයයාති දයොජනා. ආ කනනාති

ආ නදතො. න පටිබාකහයයාතිනඋට්ඨාදපයය.උණ්දහචීවරංනනිදදහයයාති

දයොජනීයං. න නිදකහයයාති අධිකං න නිදදහයය. ගරුනාති

ආචරියුපජ්ඣාදයන. පණාමිකතොති‘‘මා රධපවි ා’’තිආදිනානික්කඩ්ඪදතො. 

364.  ත්තහි ආපත්තීහි ච භික්ඛුං වාපි අඤ්දඤදනව ච උපා කං වාපි

පරම්මුඛාඅක්දකො දන දුක්කටන්තිදයොදජතබ්බං. ආපත්තීහිචාති ච- ද්දදො

අවධාරදණ. අඤ්කඤකනවචාතිඑත්ථ එවචාතිනිපාත මුදාදයො, එදකොඑවවා
අවධාරදණ, වුත්තදතො අඤ්දඤදනව ‘‘අ ද්දධො’’තිආදිනාති අත්දථො. 

පරම්මුඛාති නිපාදතො, ත ්  අ ම්මුදඛති අත්දථො.  ම්මුඛා වදන්ත ් 
පාචිත්තියං.පාපගරහණවද න පනවදදතොඅනාපත්ති. 

365.  ද්ධාකදයයං  ද්ධාය දාතබ්බං චීවරඤ්ච ච- ද්දදන අවද  ම්පි 

විනිපාකතතුං නාද තුංනලබ්භං, පිතූනංලබ්භන්ති  ම්බන්දධො. ඤාතීනම්පීති 

පි- ද්දදො  ම්භාවදන. 

366. අඤ්ඤත්ර ව ් ංවුත්දථො අඤ්ඤදතො භාගං ගණ්දහයය, දුක්කටන්ති 

 ම්බන්දධො. අඤ්ඤත්රාතිඅඤ්ඤ ්මිංවිහාදර. අඤ්ඤකතොතිඅඤ්ඤවිහාරදතො. 

පටිකදයයාති ගහිතට්ඨාදන දදදයය. ගහිදත ත ්මිං වත්ථු ්මිං නට්දඨ වා
ජිණ්දණවාත ්  ගීවාදහොතීති ම්බන්දධො.දචොදිදතොදනොදදදයය, දත ං
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මරනික්දඛපදතො භණ්ඩග්ඝකාරිදයො දහොතීති දයොජනා. කචොදිකතොති

වත්ථු ාමිදකහි ‘‘දදහී’’ති වුත්දතො. කත න්ති ත ්මිං විහාදර ලාභීනං
භික්ඛූනං. 

367.  න්තරුත්තදරො වා කල්දලො  උපාහදනො වා ගාමං න පවිද යය, 
චාමරීමක බීජනිං න ධාදරයයාති දයොජනීයං. අන්තරඤ්ච උත්තරඤ්ච,  හ

අන්තරුත්තදරන  න්තරුත්තකරො. අග්ගෙුණත්දත විහාදර  ඞ්ඝාටිං
නික්ඛිපිත්වාගන්තුංවට්ටති.ආරඤ්ඤදකනපන භණ්ඩුක්ඛලිකායපක්ඛිපිත්වා
පා ාණරුක්ඛසුසිරාදීසුපටිච්ඡන්දනසුඨදපත්වා ගන්තබ්බං.අන්තරුත්තරානං

නික්දඛදප අයදමව නදයො. ෙල්කලොති අගිලාදනො. මක ානං බීජනී
මක බීජනී, චමරීනංවාදෙහිකතාමක බීජනීති මාද ො. 

368. ආරාමදතො බහීති  ම්බන්ධනීයං. ආරාමකතොතිආරාමූපචාරදතො. න

ධාකරයයාතිඅගිලාදනොනධාදරයය.ය ් පනකායදාදහොවා පිත්තදකොදපො
වා දහොති, චක්ඛු වා දුබ්බලං, අඤ්දඤො වා දකොචි ආබාදධො විනා ඡත්දතන 

උප්පජ්ජති, ත ්  ගාදම වා අරඤ්දඤවා ඡත්තං වට්ටති. ුත්කයා ලබ්භතීති
ව ්ද  චීවරුණත්තත්ථං, වාෙමිගදචොරභදයසු අත්තුණත්තත්ථම්පි ලබ්භතීති
අත්දථො.එකපණ්ණඡත්තංපන බ්බත්දථවවට්ටති. 

369. උභදතොකාජං න ගාදහයයාති  ම්බන්දධො. උභදතො දණ්ඩ ් 

උභයදකොටියං භාරබන්ධකාජං උභකතොොජං, අදලොපතප්පුරිද ො. 

එෙන්තරිෙොජෙන්ති අන්තරදමව අන්තරිකං, එකඤ්ච අන්තරිකඤ්චාති
ද්වන්දදො, එකන්තරිදක භාරබන්ධකාජන්ති තප්පුරිද ො එකදතොකාජකං, 
අන්තරිකකාජකන්ති වුත්තං දහොති. හත්දථ ාලම්දබො අ ්  භාර ් ාති 
 මාද ො. 

370. අකනොො ෙතන්ති ‘‘කදරොතු දම ආය ්මා ාකා ං, අහං තං
වත්තුකාදමො’’ති එවංදචොදදකනාකාද කාරාපිදතනත්ථිාකාද ොකදතො

අදනන චුදිතදකනාති බහුබ්බීහි. කචොකදයයාති
චාවනඅක්දකො කම්මවුට්ඨානාධිප්පාදයන දචොදදයය. 
උදපො ථප්පවාරණට්ඨපනඅනුවිජ්ජධම්මකථාධිප්පාදයසු ාකා කම්මං නත්ථි. 

සුද්ධ ් ාති අනාපත්තිකතාය සුද්ධ ් . අවත්ථු ්මින්ති අකාරදණ. තථාති
දුක්කටං අතිදි ති. කදරොන්දතනාපි ‘‘භූතදමව නු දඛො ආපත්තිං වදති, 
අභූත’’න්ති එවං උපපරික්ඛිත්වා කාතබ්බා. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, පුග්ගලං
තුලයිත්වාාකා ං කාතු’’න්ති(මහාව.153) හිවුත්තං. 

371.  ත්තානං පකතඞ්ුණදලන අට්ඨඞ්ුණලාධිකං මඤ්චප්පටිපාදං වා

උච්චපාදකංමඤ්චංවානධාරදයති දයොජනා.පකතියාඅඞ්ුණලං පෙතඞ්ු ලං. 
තඤ්චවඩ්ඪකිඅඞ්ුණලං දවදිතබ්බං.අට්ඨචතානිඅඞ්ුණලානිච, දතහිතමධිකං
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ය ් ාති  මාද ො. මඤ්චානං පටිපාදදො, යත්ථ මඤ්චපාදද නික්ඛිපන්ති.
අට්ඨඞ්ුණලදතොඋච්චාපාදාය ් ාති බහුබ්බීහි. 

372. මූගබ්බතාදින්ති මූගානමිව තුණ්හීභාව ඞ්ඛාතං වතං ආදි ය ් 

දගොවතාදිදනොතිත්ථියවත ් ාති මාද ො.ඛුරදමව භණ්ඩං ඛුරභණ්ඩං. පුබ්දබ

න්හාපිදතො න්හාපිතපුබ්බකෙො, විද  න ් පරනිපාදතො. 

373. හත්ථෙම්මන්ති හත්දථන කාතබ්බං වඩ්ඪකිආදීනං කම්මං. 
අනු ් රණං ‘‘කප්පියත්තංදමදයනයාචිතං, අම්දහහිරම ්  දාතබ්බ’’න්ති

එවංචිත්තප්පවත්තිඅනු ාදරො, ත ් ායාචනාය අනු ාදරො තදනු ාකරො, තදතො

ලද්ධං යං කිඤ්චි ගදහතුන්ති දයොජනා. කම්මදතො නිග්ගදතො නික්ෙම්කමො, 

විඝා ාදාදි. තං අයාචිත්වාපි කාදරතුන්ති  ම්බන්දධො. ආහරාකපතුන්ති

අරඤ්ඤදතො ආදනතුං. අපර න්තෙන්ති දාරුතිණපලාලාදිකං
අපරපරිග්ගහිතං. 

374. ගිහීනං යත්තකං දදති, දගොපදක දදන්දත ගදහතුං ලබ්භං, 

 ඞ්ඝදචතිය න්තදක යථාපරිච්දඡදං ගදහතුං ලබ්භන්ති දයොජනා. කදතීති

දගොපදකො භික්ඛූනං දදති. ගකහතුන්ති තත්තකං ගදහතුං. 

 ඞ්ඝකචකය න්තකෙතිදවතනදගොපදකහි දීයමාදන  ඞ්ඝ ්  දචතිය ්  ච 

 න්තදක. යථාපරිච්කඡදන්තියංදත ං ඞ්දඝනඅනුඤ්ඤාතං දහොති‘‘දිවද 
දිවද  එත්තකං නාම ඛාදථා’’ති, තං පරිච්දඡදං අනතික්කම්ම.  ඞ්ඝිදක ච 
දචතිය න්තදක ච දකණියා ගදහත්වා ආරක්ඛන්ත ්ද ව හි දාදන
පරිච්දඡදදොනත්ථි. 

375. ‘‘ොයවාචාහි ද්වීහි ආපත්කං ආපජ්කජයයා’’ති දයභුයයවද න 
වුත්තං, දමථුනධම්දම පරූපක්කදම  ති  ාදියන්ත ් 

අකිරිය මුට්ඨානභාව ම්භවදතො. ඡහි වාති ආපත්තුප්පත්තිකාරණ ඞ්ඛාදතහි
ඡහි මුට්ඨාදනහි වාආපත්තිංආපජ්දජයයාති ම්බන්දධො. බ්බාපත්තීනඤ්හි
කාදයො වාචා කායවාචා කායචිත්තං වාචාචිත්තං කායවාචාචිත්තන්ති ඡ
 මුට්ඨානානි.තත්ථපුරිමානිතීණි අචිත්තකානි, පච්ඡිමානි චිත්තකානි. 

තිධාඑක මුට්ඨානා, පඤ්චධාද්වි මුට්ඨිතා; 
ද්විධාතිචතුදරොඨානා, එකධාඡ මුට්ඨිතා. 

තත්ථ චතුත්දථන පඤ්චදමන ඡට්දඨන ච  මුට්ඨානදතො එෙ මුට්ඨානා

කධා. පඨමචතුත්දථහිචදුතියපඤ්චදමහිච තතියඡට්දඨහිචචතුත්ථඡට්දඨහි

ච පඤ්චමඡට්දඨහි ච  මුට්ඨානදතො ද්වි මුට්ඨිතා පඤ්චධා. පඨදමහි ච තීහි

පච්ඡිදමහි ච තීහි  මුට්ඨානදතො ක මුට්ඨානා ද්විධා. 
පඨමතතියචතුත්ථඡට්දඨහි ච දුතියතතියපඤ්චමඡට්දඨහි ච  මුට්ඨානදතො 
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චතු මුට්ඨානා ද්විධා. ඡහිපි මුට්ඨිදතො ඡ මුට්ඨානාඑෙධා. අලජ්ජි…දප.… 
 ඤ්ඤිතාය චාති රදමහි ඡහි වා ආපත්තිං ආපජ්දජයයාති  ම්බන්දධො. දයො 
 ඤ්චිච්ච ආපත්තිං ආපජ්ජති, ආපත්තිං පරිගූහති, අගතිගමනඤ්ච ගච්ඡති, 
එදිද ො වුච්චතිඅලජ්ජීපුග්ගදලො.අලජ්ජීචඅඤ්ඤාදණොචකුක්කුච්චපකදතො
චකුක්කුච්දචන අභිභූදතොතිද්වන්දදො.භාදවත්තප්පච්චදයො. 

තත්ථදයො අකප්පියභාවංජානන්දතොදයවමද්දිත්වාවීතික්කමං කදරොති, 

අයං අලජ්ජිතා ආපජ්ජක. මන්දදො දමොමූදහො කත්තබ්බාකත්තබ්බං

අජානන්දතොඅකත්තබ්බංකදරොති, කත්තබ්බංවිරාදධති, අයං අඤ්ඤාණත්තා

ආපජ්ජක. කප්පියාකප්පියං නි ් ාය කුක්කුච්දච උප්පන්දන විනයධරං

අපුච්ඡිත්වාමද්දිත්වාවීතික්කමති, අයං කුක්කුච්චපෙතත්තාආපජ්ජක.  තියා

ප්ලදවො  ම්දමොදහො  කප්ලකවො,  හද යයතිචීවරවිප්පවා ාදීනි  තිප්ලවා
ආපජ්ජති. කප්පඤ්චඅකප්පියඤ්චකප්පාකප්පියං, කප්පාකප්පිදය ඤ්ඤා,  ා
අ ්  අත්ථීති කප්පා…දප.…  ඤ්ඤී, ත ්  භාදවොති තා-පච්චදයො. ය-

දලොදපනපන ‘‘ ඤ්ඤිතා’’තිවුත්තං, කරණත්දථවාපච්චත්තවචනං.දතච 
‘‘අකප්පිදය’’තිආදීනං යථාක්කදමන යුජ්ජන්ති. තත්ථ දයො අච්ඡමං ං

‘‘සූකරමං ’’න්ති ඛාදති, විකාදල කාල ඤ්ඤිතාය භුඤ්ජති, අයං අෙප්පිකය 

ෙප්පිය ඤ්ඤිතාය ආපජ්ජක. දයො පන සූකරමං ං ‘‘අච්ඡමං ’’න්ති ඛාදති, 

කාදල විකාල ඤ්ඤායභුඤ්ජති, අයං ෙප්පිකයඅෙප්පිය ඤ්ඤිතාය ආපජ්ජක. 

376. අලජ්ජිඅඤ්ඤාණතාය කායවාචාහි ආපත්තිං ඡාදදයති දයොජනා. 

ලිඞ්කගතිලිඞ්ගපරිවත්තනනිමිත්තං.ලිඞ්දග ඞ්දඝ චගදණචඑක ්මිංචාති
ආපත්තිවුට්ඨිතිචතුධාදහොතීතිද ද ො. 

377. පච්චයද්වකයති චීවදර පිණ්ඩපාදත ච. පරිෙකථොභා විඤ්ඤත්තීති
අභිලාපමත්තදමතං. හචරිත ් පන නිමිත්තකම්ම ් ාපිඑත්දථව ඞ්ගදහො

දවදිතබ්දබො. තත්ථ පරියාදයන කථනං පරිෙථා. උජුකදමව අවත්වා යථා

අධිප්පාදයො විභූදතො දහොති, එවං ාභා නං ඔභාක ො. පච්චදය උද්දි ්  යථා

අධිප්පාදයො ඤායති, එවං විඤ්ඤාපනං විඤ්ඤත්ක. නිමිත්තකරණං 

නිමිත්තෙම්මං.තකකයතිද නා දන. ක ක ති ගිලානපච්චදය. 

378. පඤ්චන්නං  හධම්මිකානං අච්චදය දානංනරූහතීති  ම්බන්දධො. 

අච්චකය දානන්ති ‘‘මමච්චදයන මය්හං  න්තකං උපජ්ඣාය ්  

දහොතූ’’තිආදිනා එවං අත්තදනො අපගදම දානං. තන්ති අච්චදයන දින්නං

චීවරාදිකං ඞ්ඝ ්ද වචදහොති, නභික්ඛුදනොතිඅධිප්පාදයො. ගිහීනංපනාති
ගිහීනං අච්චදය දානං පන. රදදමත්ථ දානග්ගහණලක්ඛණං – ‘‘රදං තුය්හං
දම්මී’’තිආදිනා  ම්මුඛා වා ‘‘රත්ථන්නාම ්  දදමී’’තිආදිනා පරම්මුඛාපි
දින්නංදයවදහොති.‘‘තුය්හංගණ්හාහී’’තිවුත්දත‘‘මය්හං ගණ්හාමී’’තිවදති, 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 
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සුදින්නං සුග්ගහිතඤ්ච. ‘‘තව  න්තකං කදරොහි, තව  න්තකං දහොතු, තව
 න්තකංකාරාදපහී’’තිවුත්දත‘‘මම න්තකංකදරොමි, මම න්තකංදහොතු, 
මම  න්තකං කරි ් ාමී’’ති වදති. දුද්දින්නං දුග්ගහිතඤ්ච.  දච පන ‘‘තව
 න්තකංකදරොහී’’ති වුත්දත ‘‘ ාම, භන්දත, මය්හංගණ්හාමී’’තිගණ්හාති, 
සුග්ගහිතන්ති. 

379. භික්ඛු වා  ාමදණදරො වා උප ් කය භික්ඛුනීනං විහාදර ොලං

ෙයිරාථ යදිකාලඞ්කදරයය, තත්ථ ත ්මිංඋභින්නං න්තදකභික්ඛු ඞ්දඝො

එව දායජ්කජො  ාමී දහොතීති ද ද ො. ක ක පීති අවද ද  

භික්ඛුනිසික්ඛමාන ාමදණරි න්තදකපි. අයං නකයොති යදි දත භික්ඛූනං
විහාදර කාලං කදරයයං, දත ං  න්තදක භික්ඛුනි ඞ්දඝො එව දායජ්දජොති 
අයදමවනදයොතිඅත්දථො. 

380. ‘‘රමං දනත්වා අසුක ්  දදහී’’ති දින්නං යාව පර ්  හත්ථං න 

පාපුණාති, තාව පුරිම ්ක ව, දයො පහිණති, ත ්ද වාති අත්දථො. දම්මීති

‘‘රත්ථන්නාම ් දදමී’’ති දින්නං පන පච්ඡිම ්ක ව, ය ් පහිණති, ත ්ද ව

 න්තකන්ති අත්දථො. ඉමං විධිං ‘‘වුත්තනදයන රදම  ාමිදනො දහොන්තී’’ති

එතං පකාරං ඤත්වා වි ් ා ග්ගාහං වා ගණ්දහ, මතකචීවරං වා අධිට්දඨති

දයොජනා. වි ් ා ගාහන්ති  ාමීසු ජීවන්දතසු වි ් ාද න ගාහං ගදහත්වා. 

මතෙචීවරං අධිට්කඨතිදතසුමදතසුඅඤ්දඤදචභික්ඛූන න්ති, ‘‘මය්හංතං 
පාපුණාතී’’ති මතකචීවරං අධිට්දඨයය. අඤ්දඤ ං අදත්වා දූදර
ඨපිතමතකපරික්ඛාරා පන තත්ථ තත්ථ  ඞ්ඝ ්ද ව දහොන්ති. භික්ඛුම්හි
කාලකදත  ඞ්දඝො  ාමී පත්තචීවදර, අපිච ගිලානුපට්ඨාකා බහූපකාරා, 
 ඞ්දඝන තිචීවරඤ්ච පත්තඤ්ච ගිලානුපට්ඨාකානං දාතබ්බං. යං තත්ථ
ලහුභණ්ඩංලහුපරික්ඛාරං, තං ම්මුඛීභූදතන ඞ්දඝනභාදජතබ්බං. යංතත්ථ
ගරුභණ්ඩං ගරුපරික්ඛාරං, තං ආගතානාගත ්  චාතුද්දි  ්   ඞ්ඝ ්  

අවි ් ජ්ජියං අදවභඞ්ගියං. ගිලානුපට්ඨාකෙො නාමගිහීවා දහොතුපබ්බජිදතො
වා, අන්තමද ොමාතුගාදමොපි,  බ්දබභාගංලභන්ති.බහූදච බ්දබ  මග්ගා
හුත්වා උපට්ඨහන්ති,  බ්දබ ං  මභාදගො දාතබ්දබො. දයො පදනත්ථ
විද ද න උපට්ඨහති, ත ් විද ද ොකාතබ්දබො. 

381. ‘‘දලොහභණ්දඩ පහරණිං ඨදපත්වා  බ්බං කප්පතී’’තිආදිනා 

දයොදජතබ්බං. පහරණින්තිආවුධං.පාදුකාච ඞ්කමනීදයො පල්ලඞ්දකොචාති
ද්වන්දදො.මත්තිකාමදයකතකං කුම්භකාරිකඤ්ච ඨදපත්වා බ්බංකප්පතීති

දයොජනීයං, ධනිය ්ද ව බ්බමත්තිකාමයකුටි කුම්භොරිොති. 

පකිණ්ණකනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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42. කද නානිද්කද වණ්ණනා 

382. රදානි දද නානිද ් නබයාද න දහට්ඨා අවුත්තානි කානිචි

සික්ඛාපදානි උපදිසිතුං ‘‘චාකගො’’තිආදිමාහ. භික්ඛුභාව ්  දයො චාදගො,  ා
පාරාජිකදද නාති  ම්බන්දධො. භවති අදනනාති භාදවො, 
 ද්දප්පවත්තිනිමිත්තං, භික්ඛුදනො භාදවො භික්ඛු- ද්ද ්  පවත්තිනිමිත්තං

භික්ඛුකිච්චං භික්ඛුභාකවො, ත ් . දිසී උච්චාරදණ, උච්චාරණා පකා නා
දද නා. ‘‘ඡන්නමතිව ් ති, විවට්ටංනාතිව ් තී’’ති(උදා.45) හිවුත්තං.රධ
පන භික්ඛුභාවපරිච්චාදගොදයව පාරාජිකාය පකා නා නාම පාරාජිකාය
දද නා. ‘‘දයො’’ති වුත්තත්තා ‘‘ද ො’’ති වත්තුං යුත්තං, තථාපි  බ්බාදීහි
වුත්ත ් වා ලිඞ්ගමාදියයදතවක්ඛමාන ් වාතිවක්ඛමානදද නාදපක්ඛාය 

‘‘ක ො’’ති වුත්තං. යථා දයන පකාදරන ‘‘ඡාදදති ජානමාපන්න’’න්තිආදිනා

වුත්තං යථාවුත්තං, දතන. වුත්තමනතික්කම්මාති අබයයීභභාවවද න වා
අත්දථො දවදිතබ්දබො. රධාපි ගරුකාපත්තියා වුට්ඨානානතික්කදමදනව

පකා නාදද නාසියාති ‘‘වුට්ඨානං ගරුොපත්කකද නා’’තිවුච්චති. 

383. රදානි වත්තබ්බං  න්ධාය ‘‘එව’’න්ති වුත්තං. එෙ ් ාති එක ් 
භික්ඛුදනො. 

384. තුම්හමූකලති තුම්හාකං මූදල  මීදප. පටිකදක මීති පකාද මි. 

 ංවකරයයාසීති  ංයදමයයාසි,  ංවදරපතිට්දඨයයාසීතිඅත්දථො. 

385. නි ් ජ්ජිත්වානාති එකබහුභාවං  න්නිහිතා න්නිහිතභාවං ඤත්වා

‘‘රදං දම, භන්දත, චීවර’’න්තිආදිනා නි ් ජ්ජිත්වා. කතනාති ය ්  චීවරං 
නි ් ට්ඨං, දතන. ‘‘රමං…දප.… දම්මී’’ති නි ් ට්ඨචීවරං දදයයන්ති 
 ම්බන්ධිතබ්බං.‘‘රමංචීවරංද ාහාතික්කන්ත’’න්තිආදිනාදයොදජතබ්බං. 

386. (ක) චීවරන්තිතිචීවරාධිට්ඨානනදයනඅධිට්ඨිදතසු ඞ්ඝාටිආදීසුයං 

කිඤ්චිචීවරං. විප්පවුත්ථන්තිවිප්පයුත්දතන වුත්ථං. 

(ඛ) අොලචීවරන්ති අනත්ථදත කථිදන ව ් ාන ්  පච්ඡිමමා ං
ඨදපත්වාද ද එකාද මාද , අත්ථදතකථිදනතඤ්චමා ං දහමන්තිදක
චත්තාදරො මාද  ච ඨදපත්වා ද ද   ත්තමාද  උප්පන්නං, කාදලපි
 ඞ්ඝ ්  වා ‘‘රදංඅකාලචීවර’’න්තිඑකපුග්ගල ් වා ‘‘රදංතුය්හංදම්මී’’ති

උද්දිසිත්වා දින්නං. රතරං පනකාලචීවරං. මා ාකක්ෙන්තන්ති අකාලචීවදර 
උප්පන්දනඌන ් පාරිපූරියා ඞ්ඝගණාදිදතො තියාපච්චා ායමා දමකං
පරිහාදරො ලබ්භති, තංමා ංඅතික්කන්තං. 
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(ග) පුරාණචීවරන්තියංඅන්තමද ො උ ්සී කංකත්වානිපන්දනො. චීවරං 
නාම ඡන්නං අඤ්ඤතරං විකප්පනූපගං. එද ව නදයො  බ්දබසු
වක්ඛමානචීවරප්පටි ංයුත්තසික්ඛාපදදසු. 

(ඝ) අඤ්ඤත්රපාරිවත්තොතිඅන්තමද ො හරීතකීඛණ්දඩනපිපාරිවත්තකං
විනා. 

(ඞ) ගහපකෙන්ති භික්ඛූසු අපබ්බජිතකං. අඤ්ඤත්ර  මයාති
අච්ඡින්නචීවරනට්ඨචීවර මයං විනා, අච්ඡින්නචීවදරහි පන  ාඛාපලා ං
අත්තනා භඤ්ජිත්වාපි වාකාදීනි ගණ්හිත්වාපි නිවාද තුං වට්ටති, පදගව
විඤ්ඤත්ති. චීවරං විඤ්ඤාපිතන්ති  ම්බන්දධො. කන්ති ආහ 

‘‘අඤ්ඤාතෙ’’න්තිආදි. 

(ච) තදුත්තරීති තදතො වුත්තප්පමාණදතො උත්තරි, අච්ඡින්නචීවදරන
භික්ඛුනා කාදයන වා වාචාය වා අභිහරිත්වා පවාරිතචීවරදතො තීසු නට්දඨසු
ද්දව ාදිතබ්බානි, ද්වීසුනට්දඨසුඑකං  ාදිතබ්බං.පකතියා න්තරුත්තදරන
චරන්දතනද්වීසුනට්දඨසුද්දවදයව  ාදිතබ්බානි, එක ්මිංනට්දඨඑකංදයව
 ාදිතබ්බං.ය ් එකංදයවදහොති, ත ්මිං නට්දඨද්දව ාදිතබ්බානි. 

(ඡ) අප්පවාරිකතොති ගහපතිනා වා ගහපතානියා වා. විෙප්පන්ති 
පඨමඅධිප්දපතදතො මූලං වඩ්ඪාදපන්දතො සුන්දරකාමතාය ‘‘ආයතං
වා’’තිආදිනා විසිට්ඨකප්පංඅධිකවිධානං. 

(ජ) අඤ්ඤාතකෙගහපකකෙතිබහූනංවද න වුත්තමත්තදමවපුරිමදතො
විද ද ො. 

(ඣ) කචොදනායාති ‘‘අත්දථො දම, ආවුද ො, චීවදරනා’’ති දචොදනාය. 

ඨාකනනාති කායදචොදනමාහ. රාජාදීහි දපසිදතන හි දූදතන
දවයයාවච්චකර ්  හත්දථ චීවරදචතාපන්දනනික්ඛිත්දතති ්ද ො දචොදනා 

අනුඤ්ඤාතා, දචොදනායදිුණණංඨානං, ත ්මා දචදචොදදතිදයව, න තිට්ඨති, 
ඡ දචොදනා ලබ්භන්ති.  දච තිට්ඨතිදයව, න දචොදදති, ද්වාද  ඨානානි 
ලබ්භන්ති.  දච උභයං කදරොති, එකාය දචොදනාය ද්දව ඨානානි
හාදපතබ්බානි. 

(ට)සුද්ධානිචතානිකාෙකානිචජාතියාරජදනනවා. 

(ඨ) තුලන්තිචතූහිතුලාහිකාදරතුකාමතං  න්ධායවුත්තං.අත්ථදතොපන
යත්තදකහි එෙකදලොදමහි කාතුකාදමො දහොති, දතසු ද්දව දකොට්ඨා ා

කාෙකානං, එදකො ාදාතානං, එදකො දගොචරියානං ගදහතබ්දබො. තුලා නාම
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පල තං. කගොචරියා නාම කපිලවණ්ණා. රදං දම  න්ථතං කාරාපිතන්ති
දයොජනා. 

(ණ) කකයොජනපරමන්ති ගහිතට්ඨානදතො තීණි දයොජනානි පරදමො අ ් 
අතික්කමන ් ාති භාවනපුං කවද න අත්දථො දවදිතබ්දබො. 

අකක්ොමිතානීති අන්තමද ො සුත්තදකනපි භණ්ඩකතභණ්ඩහරණං විනා
අන්තමද ො වාතාබාධප්පටිකාරත්ථං කණ්ණච්ඡිද්දද පක්ඛිත්තානි
අතික්කාමිතානි. 

387-9. නි ් ජ්ජිත්වානාති වුත්තනදයන වත්ථූනි නි ් ජ්ජිත්වා. අථාති

දදසිතානන්තරං. ‘‘රමං ජානාහී’’ති ගිහිං වදදති දයොජනා. ක ොති
ආරාමිකාදිදකො ගිහී. ‘‘රමිනා කිං ආහරාමී’’ති වදදයයාති  ම්බන්දධො. 

වකදයයාති යදි වදති. ඉමන්ක අවත්වාති ‘‘රමං ආහරා’’ති අවත්වා භික්ඛූනං

කප්පියං දතලාදින්ති වදදති  ම්බන්දධො. ආදින්ති  න්ධිවද න නිග්ගහිතං.

දතන පරිවත්දතත්වාන ද ො යං කප්පියං ආහරතීති දයොජනා. කතනාති 

නි ් ග්ගියවත්ථුනා. ද්කවකපකත ඨකපත්වාති එදත
රූපියප්පටිග්ගාහකරූපිය ංදවොහාරදක ද්දව ඨදපත්වා ද ද හි පරිභුඤ්ජිතුං

ලබ්භන්ති  ම්බන්දධො. පරිභුඤ්ජිතුන්ති තං භුඤ්ජිතුං. තකතොති

පරිවත්තිතකප්පියදතො. අඤ්කඤනාති අන්තමද ො ආරාමිදකනාපි. කත න්ති
වුත්තානංද්වින්නං. 

390. අන්තමද ො තන්නිබ්බත්තා රුක්ඛච්ඡායාපීති  ම්බන්දධො. 

තන්නිබ්බත්තාති නි ් ට්ඨවත්ථුනා කිණිත්වා ගහිතආරාදම රුක්ඛච්ඡායා

තන්නිබ්බත්තා දහොතීති තදතො නිබ්බත්තාති  මාද ො. ආදිකතො

 න්ථතත්තයන්තිආදිම්හි දකොසියසුද්ධකාෙකද්දවභාග න්ථතත්තයං. 

391. එවංකචකනොලකභථාතිඑවංපරිවත්දතත්වාකප්පියකාරදකොදනො

දච ලදභයය, ක ො ගිහී ‘‘රමං ඡඩ්දඩහී’’ති  ංසිකයො වත්තබ්දබො, එවං
රූපියඡඩ්ඩදකො ගිහී දනො දච ලදභයය,  ම්මදතො භික්ඛු ඡඩ්දඩයයාති

 ම්බන්දධො.  ම්මකතොති ‘‘දයො ඡන්දාගතිං න ගච්දඡයයා’’තිආදිනා (පාරා.
584) වුත්තපඤ්චඞ්ග මන්නාගදතොරූපියඡඩ්ඩක ම්මුතියා ම්මදතොභික්ඛු. 

392. එතානීතිපටිග්ගහිතරූපියානි. දුකයං පත්තන්තිඌනපඤ්චබන්ධදන

 ති විඤ්ඤාපිතපත්තං  ඞ්දඝ වත්තුං ලබ්භදරති පද ම්බන්දධො. වත්තුන්ති
‘‘අහං භන්දත රූපියං පටිග්ගදහසි’’න්තිආදිනා වත්තුං. ද  ානි
අවද  නි ් ග්ගියවත්ථූනි  ඞ්දඝ එක ්මිං ගදණ ච වත්තුං ලබ්භදරති

දයොජනා. භා න්තකරනපි වත්තුං ලබ්භන්ති න දකවලං පාළිභා ායදමව, 
සීහොදිභා ායපිනි ් ජ්ජිතුංලබ්භතීති අත්දථො. 
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393. (ක) නානප්පොරන්ති චීවරාදීනං කප්පියභණ්ඩානං වද න
අදනකවිධං. කදයො ගහණං, වික්කදයො දානං. කදයො ච වික්කදයො ච 

ෙයවික්ෙයං. 

(ග) ඌනපඤ්චබන්ධකනනාති ඌනානි පඤ්ච බන්ධනානි ය ් , දතන, 
රත්ථම්භූතලක්ඛදණ කරණවචනං. යථාකථඤ්චි පන පඤ්චබන්ධදනො 
පත්දතො, පඤ්චබන්ධදනොකාද ො වා, ද ො අපත්දතො, අඤ්ඤං විඤ්ඤාදපතුං
වට්ටති. 

394.  ම්මන්නිත්වානාති පදභාජනීදය වුත්තඤත්තිදුතියකම්දමන 

 ම්මන්නිත්වා.  ඞ්ඝ ්  පත්තන්තන්ති අන්ත- ද්දදන පත්තානං අන්දත
භදවො ලාමදකො පත්දතොදයව ගහිදතො, නි ් ට්ඨපත්ත ්  විජ්ජමානුණණං 
වත්වාදථරං, දථර ්  පත්තංදුතියත්දථරංගාහාදපත්වාඑදතදනවඋපාදයන
යාව ඞ්ඝනවකං ගාහාදපත්වා දයො තත්ථ  න්නිපතිත ඞ්ඝ ්  පත්දතසු

පරියන්දතො පත්දතො, තං පත්තන්ති. ත ් ාතිකතනි ් ජ්ජන ්  භික්ඛුදනො. 

දාපකයති ම්මදතනපත්තගාහාපදකනදාදපයය. 

395. (ක) කභ ජ්ජන්ති දභ ජ්ජකිච්චං කදරොතු වා, මා වා, එවං
ලද්ධදවොහාරං ප්පිආදිකං ත්තාහකාලිකං. 

(ඛ) ගිම්හාන ්  පච්ඡිමමාද  පුරිදමො අද්ධමාද ො පරිදය නකරණානං 
දඛත්තං, පච්ඡිමද්ධමාද ො පරිදය නකරණනිවා නානං දඛත්තං, 
ව ්සිකමා ා චත්තාදරොපි අධිට්ඨාදනන හ චතුන්නම්පි දඛත්තං, රදමදයව
පඤ්චමා ා කුච්ඡි මදයො, රතර ත්තමා ා පිට්ඨි මදයො. පිට්ඨි මදය
පරිදය න්ත ්  නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං, කුච්ඡි මදය ච අතිදරකද්ධමාද 

කත්වා පරිදහදතො නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. දතන වුත්තං ‘‘අකකරෙමාක 

ක ක ’’ති. 

(ග)  ාමං දත්වාති දවයයාවච්චාදීනි පච්චාසී මාදනො  යදමව දත්වා. 

අච්ඡින්නන්ති තං අකදරොන්තං දි ්වා  ක ඤ්ඤාය අච්ඡින්නං. භික්ඛුදනොපි
චීවරංඨදපත්වාඅඤ්ඤංපරික්ඛාරං, අනුප ම්පන්න ් චයංකිඤ්චිපරික්ඛාරං
අච්ඡින්දදතො දුක්කටං. පරිච්චජිත්වා දින්නං  ක ඤ්ඤං විනා අච්ඡින්දන්දතො
භණ්ඩග්දඝනකාදරතබ්දබො. 

(ඞ) විෙප්පන්ති‘‘ආයතඤ්චකදරොහි විත්ථතඤ්චා’’තිආදිකංඅධිකවිධානං. 

(ච) අච්කචෙචීවරන්ති ගමිකගිලානගබ්භිනිඅභිනවුප්පන්න ද්ධානං
අඤ්ඤතදරන පවාරණමා  ්  ජුණ්හපක්ඛපඤ්චමිදතො පට්ඨාය
‘‘ව ් ාවාසිකං ද ් ාමී’’ති දින්නං අච්චායිකචීවරං. අච්දචකචීවර ් 
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අනත්ථදත කථිදන එකාද දිව ාධිදකො මාද ො, අත්ථදත කථිදන
එකාද දිව ාධිකා පඤ්ච මා ා චීවරකාල මදයො, තං අතික්කාදමන්ත ් 

නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං. දතන වුත්තං ‘‘චීවරොල මයං අකක්ොමිත’’න්ති.
කාදලොචද ො මදයො චචීවර ් කාල මදයො, තං. 

(ඡ) ප්පටිභදයආරඤ්ඤකද නා දනව ් ංඋපගන්ත්වාවිහරන්දතන 
භික්ඛුනා තිණ්ණං චීවරානං අඤ්ඤතරං චීවරං පුරිමිකාය උපගන්ත්වා
මහාපවාරණාය පවාරිතතා, කත්තිකමා තා, පඤ්චධනු තිකපච්ඡි
මප්පමාණයුත්තද නා නතා,  ා ඞ්ක ප්පටිභයතාති එවං 
වුත්තචතුරඞ්ග ම්පත්තියාඅන්තරඝදරනික්ඛිපිත්වා තිපච්චදයඡාරත්තපරමං
දතන චීවදරනවිප්පවසිතබ්බං.තදතොදචඋත්තරිවිප්පවද යය, නි ් ග්ගියං

පාචිත්තියං. දතනවුත්තං ‘‘අකකරෙඡාරත්ත’’න්තිආදි. 

(ජ) ජානන්තිජානන්දතො. 

396. ආදිම්හිවියාතිපඨමනි ් ග්ගිදයවිය. 

397. (ඛ) අන්තරඝරං පවිට්ඨාය භික්ඛුනියා හත්ථදතො
ඛාදනීයාදිප්පටිග්ගහදණ ච භික්ඛූසු කුදලසු භුඤ්ජන්දතසු ‘‘රධ පූවං, සූපං
දදථා’’තිආදිනා නදයන දවො ා මානාය භික්ඛුනියා අනප ාදදනන ච
ද ඛ ම්මදතසුකුදලසුපුබ්දබඅනිමන්තිත ් ඛාදනීයාදීනංපටිග්ගහදණච 
 ප්පටිභදය ආරඤ්ඤකද නා දන විහරන්ත ්  පුබ්දබ 
අප්පටි ංවිදිතඛාදනීයාදිප්පටිග්ගහදණචපාටිදද නීයංනාමආපත්තිනිකාදයො

වුත්දතො. දතනවුත්තං ‘‘ගාරය්හ’’න්තිආදි. 

398. ‘‘අකද නාගාමිනිය’’න්තිආදි ‘‘න දද දය’’ති එත්ථ කම්මං.

පාරාජිකා  ඞ්ඝාදිද  ා ච අකද නාගාමිනිකයො නාම. නආපත්ති අනාපත්ක, 

තං. කතදද නං කදසිතං. නානා ංවා නි ්සීමට්ඨිතානං න දද දයති
 ම්බන්දධො.එවංචතුපඤ්චහිනදද දය, මන ාන දද දය, අපකතත්තානං

න දද දය, නානා ‘‘එකා’’තින දද දයති. මන ාතිදකවලං චිත්දතදනව. 

නානාති  ම්බහුලා ආපත්තිදයො ‘‘එකා’’ති වත්වා. එකං පන ආපත්තිං
‘‘ ම්බහුලා’’තිදදද තුං වට්ටතීති. 

දද නානිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

43. ඡන්දදානනිද්කද වණ්ණනා 

399. ෙම්මප්පත්කතති උදපො ථාදිදනො කම්ම ්  පත්දත යුත්දත

අනුරූදප.  ඞ්කඝ  මාගකතති චතුවග්ගාදිදක  ඞ්දඝ එකත්ථ  න්නිපතිදත.
එත්ථ චඡන්දහාරදකනාපි ද්ධිංචතුවග්ගාදිදකොදවදිතබ්දබො. 
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400. ඡන්දදානාදිවිධිං ද ්ද තුං ‘‘එෙ’’න්තිආදිමාහ. උපාගම්මාති  න්තිං

ආපත්තිංපකාද ත්වාතදතොපච්ඡාඋපගන්ත්වා. ඡන්දං දකදතිවක්ඛමාදනසු
තීසු එදකනපි බහි උදපො ථං කත්වා ආගදතො ඡන්දං දදදයය, දකනචි
කරණීදයන  න්නිපාතට්ඨානං ගන්ත්වා කාය ාමග්ගිං අදදන්දතො පන
පාරිසුද්ධිංදදන්දතොඡන්දංදදදයය. 

402. උභින්නං දාදන කිංපදයොජනන්ති ආහ ‘‘පාරිසුද්ධී’’තිආදි. 
පාරිසුද්ධිප්පදාදනන  ඞ්ඝ ්  අත්තදනො චාපි උදපො ථං  ම්පාදදතීති
 ම්බන්දධො. පරිසුද්ධි එව පාරිසුද්ධි, ත ්  පදානං, දතන. නනු ච
පාරිසුද්ධිතාපදානමත්තදමව උදපො ථකම්මං නාමාති පාරිසුද්ධිප්පදානං
අත්තදනො උදපො ථං  ම්පාදදතු, කථං  ඞ්ඝ ් ාති? වුච්චදත – 
පාරිසුද්ධිදාන ්  ධම්මකම්මතා ම්පාදදනන  ඞ්ඝ ් ාපි උදපො ථං
 ම්පාදදතීති. 

එත්ථ පන චතූසු එක ්  ඡන්දපාරිසුද්ධිං ආහරිත්වා තදයො 
පාරිසුද්ධිඋදපො ථංකදරොන්ති, තීසුවාඑක ් ඡන්දපාරිසුද්ධිංආහරිත්වාද්දව 

පාතිදමොක්ඛං උද්දි න්ති, අධම්කමන වග්ගං උදපො ථකම්මං. චත්තාදරො
පාරිසුද්ධිඋදපො ථංකදරොන්ති, තදයො වා ද්දව වා පාතිදමොක්ඛං උද්දි න්ති, 

අධම්කමන මග්ගං. චතූසුඑක ් ආහරිත්වාතදයොපාතිදමොක්ඛං උද්දි න්ති, 

තීසු වා එක ්  ආහරිත්වා ද්දව පාරිසුද්ධිඋදපො ථං කදරොන්ති, ධම්කමන

වග්ගං.  දචපනචත්තාදරො න්නිපතිත්වා පාතිදමොක්ඛං උද්දි න්ති, තදයො
පාරිසුද්ධිඋදපො ථං, ද්දව අඤ්ඤමඤ්ඤං පාරිසුද්ධිඋදපො ථං කදරොන්ති, 

ධම්කමන  මග්ගං. පවාරණකම්දමසුපි පඤ්චසු එක ්  පවාරණං ආහරිත්වා
චත්තාදරො ගණඤත්තිංඨදපත්වාපවාදරන්ති, චතූසුතීසුවාඑක ් ආහරිත්වා
තදයො ද්දව වා  ඞ්ඝඤත්තිං ඨදපත්වා පවාදරන්ති, අධම්දමන වග්ගං

පවාරණකම්මන්තිආදි වුත්තනයදමව. ක  ෙම්මං විබාධතීති
අවද   ඞ්ඝකිච්චං විබාදධතිඅලද්ධාධිප්පායත්තාතිඅධිප්පාදයො. 

403. ද්වයන්ති උදපො ථකරණඤ්දචව අවද  කිච්චඤ්ච. අත්තදනො න
 ාදධතීති ම්බන්ධනීයං. 

404. හකරයයාතිපුබ්දබවුත්තංසුද්ධිකඡන්දං වා රමංවා ඡන්දපාරිසුද්ධිං

හදරයය. පරම්පරා න හාරකයති පරම්පරා න ආහදරයය. ක ්මාති ආහ 

‘‘පරම්පරාහටා’’තිආදි. කතනාති පඨමදතො ගහිතඡන්දපාරිසුද්ධිදකන. 

පරම්පරාහටාතියථාබිොල ඞ්ඛලිකායපඨමංවලයංදුතියංපාපුණාති, තතියං
නපාපුණාති, එවංදුතිය ් ආගච්ඡති, තතිය ් නආගච්ඡති. ‘‘පරිම්පරාහටා 
ඡන්ද-පාරිසුද්ධිනගච්ඡතී’’තිවාපාදඨො. 

405.  බ්බූපචාරන්ති‘‘එකං ංචීවරංකත්වා’’ තිආදි බ්බංඋපචාරං. 
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406. ද ො ආගදතො ආදරොදචත්වා  ඞ්ඝං පවාදරයයාති දයොජනා. අථාති

අනන්තරත්දථ. ආගකතොති පවාරණං ගදහත්වා ආගදතො භික්ඛු. 

ආකරොකචත්වාතිභික්ඛු ඞ්ඝ ් ආදරොදචත්වා. එවන්තිවක්ඛමානක්කදමන. 

407-8. ගදහත්වාහාරදකොති ම්බන්දධො. නාහටාතිආහටාවනදහොතීති 
අත්දථො.හාරදකො ඞ්ඝංපත්වාතථාදහයය, ආහටාදහොතීතිදයොජනා.තථා 

කහයයාතිවිබ්භන්තාදිදකොභදවයය. 

409.  ඞ්ඝං පත්දතොපමත්දතොවාසුත්දතොවානාදරොචදයයයඅනාපත්ති

චාති  ම්බන්දධො. ච- ද්දදොඡන්දපාරිසුද්ධිහරණං  ම්පිණ්දඩතීති. 

ඡන්දදානනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

44. උකපො ථනිද්කද වණ්ණනා 

410. දුකව උකපො ථාති සුලභප්පවත්තිවද න වුත්තං. තදයො පන
දිව වද දනව උදපො ථාචාතුද්දසිදකො පන්නරසිදකො ාමග්ගිදකොති.තත්ථ 
දහමන්තගිම්හව ් ානානංතිණ්ණංඋතූනංතතිය ත්තමපක්දඛසුද්දවද්දව

කත්වා ඡ චාතුද්දසිො, ද  ා පන්නරසිොති එවං එක ංවච්ඡදර
චතුවී තිඋදපො ථා. රදං තාව දලොක ්  පකතිචාරිත්තං. ‘‘ආගන්තුදකහි 
ආවාසිකානං අනුවත්තිතබ්බ’’න්තිආදිවචනදතො (මහාව. 178) පන
තථාරූපපච්චදය ති අඤ්ඤ ්මිම්පිචාතුද්දද උදපො ථංකාතුංවට්ටති. 

411. සුත්තුද්දදද ො  ඞ්ඝ ්ද වාති දයොජනා. අධිට්ඨානඤ්ච තං

උදපො දථො චාති කම්මධාරදයො. ක  ානන්ති ද්වින්නං තිණ්ණං වා.
‘‘දුදව’’තිආදිනා ච චාතුද්දද ො පන්නරද ො  ාමග්ගීති දිව වද න, 
සුත්තුද්දදද ො අධිට්ඨානං පාරිසුද්ධීති කරණප්පකාදරන,  ඞ්ඝුදපො දථො
ගුගදපො දථො පුග්ගලුදපො දථොති පුග්ගලවද නචාතිනවඋදපො ථා දීපිතා
දහොන්ති. 

412. පුබ්බකිච්කචති– 

‘‘ඡන්දපාරිසුද්ධිඋතුක්ඛානං, භික්ඛුගණනාචාවාදදො; 
උදපො ථ ් එතානි, පුබ්බකිච්චන්තිවුච්චතී’’ති.(මහාව. අට්ඨ.168) – 

එවං අට්ඨකථාචරිදයහිවුත්දත පුබ්බකරණානන්තරංකත්තබ්දබපුබ්බකිච්දච. 

පුබ්බෙරකණති– 

‘‘ ම්මජ්ජනීපදීදපොච, උදකංආ දනනච; 
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උදපො ථ ් එතානි, පුබ්බකරණන්තිවුච්චතී’’ති.(මහාව.අට්ඨ. 168) 
– 

එවං අට්ඨකථාචරිදයදහව වුත්දත  බ්බපඨමං කත්තබ්දබ පුබ්බකරදණ. 

පත්තෙල්කලතිඋදපො ථාදීනංචතුන්නංඅඞ්ගානං  ම්භදවනපත්දතොකාදලො
රම ් ාති පත්තකාලං, පත්තකාලදමව පත්තකල්ලං. කිං තං? 
උදපො ථාදිකම්මං.තංපනචතූහිඅඞ්දගහි ඞ්ගහිතං.යථාහුඅට්ඨකථාචරියා– 

‘‘උදපො දථො යාවතිකාචභික්ඛූ කම්මප්පත්තා, 
 භාගාපත්තිදයොචනවිජ්ජන්ති; 
වජ්ජනීයාචපුග්ගලාත ්මිංනදහොන්ති, 
පත්තකල්ලන්තිවුච්චතී’’ති.(මහාව.අට්ඨ.168); 

 මානිකතති ම්මාආනීදතපවත්තිදතති අත්දථො. ක ොතිසුත්තුද්දදද ො. 

පඤ්චධාති නිදානුද්දදද ො පාරාජිකුද්දදද ො  ඞ්ඝාදිද සුද්දදද ො 
අනියතුද්දදද ොවිත්ථාරුද්දදද ොතිඑවංපඤ්චධා. 

413. විනාන්තරායන්ති රාජන්තරාදයො දචොරන්තරාදයො අගයන්තරාදයො 
උදකන්තරාදයො මනු ් න්තරාදයො අමනු ් න්තරාදයො වාෙන්තරාදයො
 රී පන්තරාදයො ජීවිතන්තරාදයො බ්රහ්මචරියන්තරාදයොති (මහාව. 150) 

වුත්දතසු ද සු යං කිඤ්චි අන්තරායං විනා.  ඞ්කඛකපනාති විනා විත්ථාරං.
‘‘එත්ථ ද්වීසු තීසු වා උද්දදද සු වි දදසු දථදරොව ර ් දරො’’ති වුත්තත්තා

අවත්තන්දතපි වට්ටතීති දයොජනා. එත්ථාති පඤ්චසු උද්දදද සු. 

අවත්තන්කතති දථර ්  විත්ථාදරන අවත්තමාදන අප්පුණදණ. වට්ටතීති 
 ංඛිත්දතන උද්දිසිතුම්පි වට්ටති. රමිනාව ය ්  ක ් චි උද්දද ක ් 
අවත්තන්දතපිවට්ටතීතිවිඤ්ඤායති. ද්වීසුවත්තමාදනසුර ් රත්දතඅධිදක

වත්තබ්බදමව නත්ථීති ද ් නත්ථං ‘‘තීසූ’’ති වුත්තං. ‘‘කථකරොව 

ඉ ් කරො’’තිආදිනා රදං පරිදීදපති – ද්දව අඛණ්ඩා සුවි දා වාචුග්ගතා, 
දථරාදධයයංපාතිදමොක්ඛං,  දචපනඑත්තකම්පිවි දංකාතුංන ක්දකොති, 
බයත්ත ්  භික්ඛුදනොආයත්තංදහොති, ත ්මා යංඋද්දිසිතබ්බං, අඤ්ඤාවා 
අජ්දඣසිතබ්දබොති. 

414. උද්දි න්දත  මා වා අථ දථොකිකා වා යදි ආගච්දඡයයන්ති

 ම්බන්ධනීයං. උද්දි න්කත ආවාසිදකහි පාතිදමොක්දඛඋද්දි ් මාදන.  මා

වා කථොකිො වාති ආවාසිදකහි  මා වා දථොකිකා වා ආගන්තුකා භික්ඛූ. 

අවක  ෙං ක ොතබ්බන්ති රමිනා එත්තාවතාපි උදපො දථො කදතොදයව
නාමාතිදීදපති. 
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415. උද්දිට්ඨමත්කතති උද්දිට්ඨංදයව උද්දිට්ඨමත්තං. මත්ත- ද්දදො
අවධාරදණ.  කලාය එකච්චාය වා උට්ඨිතාය  මා වා දථොකිකා වා යදි

ආගච්දඡයයන්ති දයොජනා.  ෙලායාති  බ්බාය පරි ාය. එ ං  න්කකෙ

පාරිසුද්ධිං ෙකරයුන්ති එ ං ආවාසිකානං  මීදප දත ආගන්තුකා භික්ඛූ 
පාරිසුද්ධිඋදපො ථං කදරයයන්ති අත්දථො. අථ බහුකා දච,  බ්බවිකප්දපසු
පුබ්බකිච්චං කත්වාති දයොජනීයං. විකප්පීයන්ති පරිකප්පීයන්තීති විකප්පා, 
අවද   වනපාරිසුද්ධිඋදපො ථවිධානා  බ්දබ ච දත විකප්පා දචති 

 බ්බවිෙප්පා. දතසු. පුනුද්දික තිපුනපාතිදමොක්ඛංඋද්දිද යය. 

416. ඉතරානන්තිආගන්තුකානං. ඉතකරොති චාතුද්දද ො.එත්ථපනදය ං
පන්නරද ො, දත අතීතං උදපො ථං චාතුද්දසිකං අකංසූති දවදිතබ්බා.
අයදමත්ථාධිප්පාදයො– තාදිද පච්චදය තිචාතුද්දසික ් කතත්තාදත ං 
යථාවුත්තතතිය ත්තමපක්ඛ ඞ්ඛාතචාතුද්දසිදක  ම්පත්දත 
දතරසීචාතුද්දසීකත්තබ්බත්තා අනුදපො ථත්තා පන තත්ථ උදපො දථො න

කදතොති චාතුද්දද ොදයව පන්නරද ො ජාදතො.  මාකනතකරති  මා ඌනා

රතදරති පදච්දඡදදො. ඉතකරති ආගන්තුකා. පුරිමානං අනුවත්තන්තූති
ආවාසිදකහි ‘‘අජ්ජුදපො දථො පන්නරද ො’’ති පුබ්බකිච්දච කයිරමාදන

පුරිමානං ආවාසිකානං අනුවත්තන්තූති අත්දථො.  කචධිොති යදි ආගන්තුකා

බහුකා දහොන්ති. පුරිමාති ආවාසිකා. කත ං අනුවත්තන්තූති දත ං
ආගන්තුකානං ‘‘අජ්ජුදපො දථො චාතුද්දද ො’’ති පුබ්බකිච්දච කයිරමාදන 

අනුවත්තන්තු. ක ක පීති ආගන්තුකානං පන්නර වාදරපි. අයං නකයොති
‘‘ආගන්තුකානංපන්නරද ොරතරානං දචතදරො’’තිආදිදකොඅයදමව නදයො.
එත්ථ පන දය ං පන්නරද ො, දත තිදරොරට්ඨදතො වා ආගතා අතීතං වා
උදපො ථංචාතුද්දසිකං අකංසූතිදවදිතබ්දබො. 

417. අතීතුදපො ථ ්  චාතුද්දසියං කතත්තා චාතුද්දසියං
පන්නරසුදපො දථොකදතොති පන්නරසී ආවාසිකානං පාටිපදදො ජාදතොතිආහ 

‘‘ආවාසිොනං පාටිපකදො’’ති. ඉතරානන්ති ආගන්තුකානං. උකපො කථොති 

පන්නරද ොඋදපො දථො.  මකථොොනන්තිඅත්තනා මානංවාදථොකානංවා 

ආගන්තුකානං. මූලට්ඨාති ආවාසිකා. ොමකතො කදන්තූති අත්තදනො රච්ඡාය
දදන්තු. 

418. කනොකචකදන්තීතියදිආවාසිකාකාය ාමග්ගිංනදදන්ති, දත ංපන 
ආවාසිකානං හිදයයො උදපො ථ ්  කතත්තා අජ්ජ උදපො ථකරණං නත්ථි.

බහූසු අනිච්ඡාය කාය ාමග්ගිං දදදයයාති දයොජනා. බහූසූති ආගන්තුදකසු 

බහුදකසු. බහිවාවකජතිආවාසිකභික්ඛුපරි ා නි ්සීමංවාවදජයයාතිඅත්දථො. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 
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419.  ාකවයය සුත්තන්ති පාතිදමොක්ඛ ඞ්ඛාතං සුත්තං වායමිත්වා 
 ාදවයය. 

420.  ම්මජ්ජිතුං …දප.… උදකා නං පඤ්ඤදපතුඤ්ච මහාදථදරන

දපසිදතො කල්දලො න කදරයය තථාති  ම්බන්දධො. ෙල්කලොති අගිලාදනො. 

තථාතිදුක්කටංඅතිදි ති.ආ දනසුඅ තිඅන්තමද ො  ාඛාභඞ්ගම්පිකප්පියං
කාරාදපත්වාපඤ්ඤදපතබ්බං.දතදලඅ තිකපල්දලඅග්ගිපි ජාදලතබ්දබො. 

421-3. පට්ඨකපත්වා දො නන්ති පරිදභොජනීයපානීදයොදකඤ්ච

ආ නඤ්ච  න්නිහිතං කත්වා. ගණඤත්කන්ති රදානි වක්ඛමානං ගදණන 

ඨදපතබ්බං ඤත්තිං. කතති අඤ්දඤ දුදව භික්ඛූ.  මත්තපුබ්බාරම්කභනාති
 මත්දතො නිට්ඨිදතො පුබ්දබසු උත්තරා ඞ්ගඑකං කරණාදීසු ආරම්දභො

ය ් ාති තිපදබහුබ්බීහි. නදවන දත එවමීරියාති  ම්බන්දධො. කතති රතදර
ද්දව. 

424. ෙත්තබ්බං ෙත්වා පුබ්බකිච්චාදිකං  ම්පාදදත්වා නදවො එවං 
ඊරිදයොතිදයොජනා. 

427. යත්ථාති ය ්මිං විහාදර එදකක ්  පාරිසුද්ධිං හරිත්වානාති 

 ම්බන්දධො. එකෙෙ ් ාතිඑත්ථවිච්ඡායංද්විත්තං. කිරියායුණදණනදබ්දබන
වා භින්දන අත්දථ බයාපිතුං රච්ඡා විච්ඡා. එත්ථ පන 
ඡන්දපාරිසුද්ධිහරණ ඞ්ඛාතාය කිරියාය චතූසු ච තීසු ච ද්වීසු ච

භින්නදමදකකං බයාපිතුං  ම්බන්ධිතුං රච්ඡාති විච්ඡා. ඉතරීතකරති එත්ථාපි
කරණකිරියාවද නදවදිතබ්බං.තදයොද්දවඑදකොවාතංතං ඞ්ඝුදපො ථං
ගුගදපො ථං පුග්ගලුදපො ථං වාති වුත්තං දහොති. අයදමත්ථාධිප්පාදයො – 
චතූසුඑක ් ආහරිත්වාතදයො පාරිසුද්ධිඋදපො ථංකදරොන්ති, තීසුවාඑක ් 

ආහරිත්වාද්දව ඞ්ඝුදපො ථංකදරොන්ති, අධම්කමනවග්ගං උදපො ථකම්මං.
අථපනඑක ් ආහරිත්වාතදයො  ඞ්ඝුදපො ථංකදරොන්ති, එක ් ආහරිත්වා

ද්දවපාරිසුද්ධිඋදපො ථං කදරොන්ති, අධම්කමනවග්ගං නාමදහොති.යදි පන
චත්තාදරොපි න්නිපතිත්වාපාරිසුද්ධිඋදපො ථංකදරොන්ති, තදයොවාද්දවවා 

 ඞ්ඝුදපො ථංකදරොන්ති, අධම්කමන මග්ගං නාමදහොතීති. තබ්බිපරියාදයන 

ධම්කමන මග්ගං දවදිතබ්බං. 

428. වග්දග  මග්දග වා ‘‘වග්දගො’’ති  ඤ්ඤිදනො විමති ්  වා

කදරොදතො දුක්කටන්ති  ම්බන්දධො. වග්කගති වග්ග ඞ්දඝ. විමක ් ාති 
‘‘වග්දගො නු දඛො,  මග්දගො’’ති එවං දවමතික ් . රමිනාව

කුක්කුච්චපකතවාදරොපි උපලක්ඛිදතො. ෙකරොකතොතිඋදපො ථංකදරොන්ත ් .
දභදාධිප්පාදයන කදරොදතොති දයොජනා. එත්ථ පන පාප ්  බලවතාය



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 
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ථුල්ලච්චයං වුත්තං.  ඤ්ඤිකනොති  ඤ්ඤාසීද න චිත්තං වුත්තං, 
චිත්තවදතොති අත්දථො. 

429-30. ‘‘උක්ඛිත්ත ් ා’’තිආදිනා වජ්ජනීයපුග්ගදල ද ්ද ති. 

උක්ඛිත්ත ් ාතිකත්තුඅත්දථ  ාමිවචනං. නිසින්න ද්ද ්  කම්ම ාධනත්තා

උක්ඛිත්තාදීහි කත්තූහි භවිතබ්බන්ති. ‘‘ක  ාන’’න්ති විද  න ්  භික්ඛූනං

බයභිචාදරන  ාත්ථකතා. අභබ්බ ්  පණ්ඩකාදිඑකාද විධ ්  අභබ්බ ් . 
නිසින්නපරි ායඤ්ච පාතිදමොක්ඛං න උද්දිද ති  ම්බන්දධො.
 භාගාපත්තිදකොතථාන උද්දිද තිදයොදජතබ්බං.විකාලදභොජනාදිවත්ථුදතො
 මාදනො භාදගො දකොට්ඨාද ො එති ් ාති  භාගා,  ා ආපත්ති අ ් ාති
බහුබ්බීහි. 

ඡන්කදන පරිවුත්කථනාති එත්ථ චතුබ්බිධං පාරිවාසියං පරි පාරිවාසියං
රත්තිපාරිවාසියං ඡන්දපාරිවාසියං අජ්ඣා යපාරිවාසියන්ති. තත්ථ භික්ඛූ
දකනචිදදව කරණීදයන  න්නිපතිතා දහොන්ති, අථ දමඝුට්ඨානාදිනා
දකනචිදදවකරණීදයන අදනොකාද ො, අථ ‘‘අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡාමා’’ති ඡන්දං

අවි ් ජ්ජිත්වාව උට්ඨහන්ති, රදං පරි පාරිවාසියං නාම කිඤ්චාපි
පරි පාරිවාසියං, ඡන්ද ් පන අවි ් ට්ඨත්තාකම්මංකාතුංවට්ටති. 

‘‘යාව පන  බ්දබ  න්නිපතන්ති, තාව ධම්මං සුණි ් ාමා’’ති එකං 
අජ්දඣ න්ති, ත ්මිංධම්මකථංකදථන්දතදයවඅරුදණොඋග්ගච්ඡති,  දච
චාතුද්දසිකං කාතුංනිසින්නා, පන්නරද ොතිකාතුංවට්ටති,  දචපන්නරසිකං
කාතුංනිසින්නා, පාටිපදදඅනුදපො දථඋදපො ථංකාතුංනවට්ටති, අඤ්ඤං

පන ඞ්ඝකිච්චංකාතුංවට්ටති, රදං රත්කපාරිවාසියං නාම. 

එවං පනනිසින්දන දකොචි නක්ඛත්තපාඨදකො භික්ඛු ‘‘අජ්ජ නක්ඛත්තං
දාරුණං, රමං කම්මං මා කදරොථා’’ති වදති, දත ත ්  වචදනන ඡන්දං 
වි ් ජ්දජත්වා තත්දථව නිසින්නා දහොන්ති, අථඤ්දඤො ආගන්ත්වා
‘‘නක්ඛත්තං පටිමාදනන්තං, අත්දථොබාලංඋපච්චගා’’ති(ජා.1.1.49) වත්වා

‘‘කිං නක්ඛත්දතන, කදරොථා’’ති වදති, රදං ඡන්දපාරිවාසියඤ්කචව 

අජ්ඣා යපාරිවාසියඤ්ච. එක ්මිංපාරිවාසිදයපුනඡන්දපාරිසුද්ධිංආදනත්වා 
කම්මංකාතුංවට්ටති. 

431. ආපන්නඤ්ච දවමතිකඤ්චඅදද යිත්වාවානාවිකත්වාවාඋදපො ථං

කාතුංනච කප්පතීති ම්බන්දධො. නාවිෙත්වාතිගරුකාපත්තිං අනාවිකත්වා. 

නචාතිදනව. 

432. අට්ඨිකතොකපො ථාති අට්ඨිදතො අවි ් ට්දඨො උදපො දථො ය ්මින්ති 

බහුබ්බීහි. තදහූති ත ්මිං උදපො ථදිවද . අන්තරායං වා  ඞ්ඝං වා විනා
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අධිට්ඨාතුං සීමදමව වා න වදජති දයොජනා. අධිට්ඨාතුන්ති රමිනා

ගුගදපො ථම්පිඋපලක්දඛති. සීමන්තිරමිනානදිම්පි. 

උදපො ථනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

45. පවාරණානිද්කද වණ්ණනා 

433. ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤප්පවාරණා’’තයාදීනං අඤ්ඤමඤ්දඤහි කාතබ්බා
පවාරණා. තත්ථ තිණ්ණං චතුන්නඤ්ච ගණඤත්තිං ඨදපත්වා

අඤ්ඤමඤ්ඤප්පවාරණා, ද්වින්නං පන අට්ඨදපත්වාව. අධිට්ඨානන්ති
අධිට්ඨානප්පවාරණා, යුපච්චයන්තානං භාදව නියතනපුං කත්තා

‘‘අධිට්ඨාන’’න්ති වුත්තං. ක  ා පඤ්චාදීහි කාතබ්බා අවද  ා 

 ඞ්ඝප්පවාරණා  ඞ්ඝවද න ඤත්තිං ඨදපත්වා කාතබ්බා. එදතන නවසු 
 ඞ්ඝප්පවාරණාදදයො ති ්ද ො ද ්සිතා. නව හි පවාරණා චාතුද්දසී පන්නරසී
 ාමග්ගීති දිව වද න, දතවාචී ද්දවවාචී එකවාචීති කත්තබ්බාකාරවද න, 
 ඞ්දඝ පවාරණා, ගදණ පවාරණා, පුග්ගදල පවාරණාති කාරකවද න ච.
තත්ථ පුරිමව ් ංවුත්ථානං පුබ්බකත්තිකපුණ්ණමා වා දත ංදයව  දච
භණ්ඩනකාරදකහිඋපද්දුතාපවාරණං පච්චුක්කඩ්ඪන්ති, අථකත්තිකමා  ් 
කාෙපක්ඛචාතුද්දද ො වා පච්ඡිමකත්තිකපුණ්ණමා වා
පච්ඡිමව ් ංවුත්ථානඤ්ච පච්ඡිමකත්තිකපුණ්ණමා එව වා පවාරණාදිව ා
දහොන්ති. රදං පන පකතිචාරිත්තං. තථාරූපප්පච්චදය  ති ද්වින්නං 
කත්තිකපුණ්ණමානං පුරිදමසු චාතුද්දද සුපි පවාරණං කාතුං වට්ටති.
භින්න ්  පන  ඞ්ඝ ්   ාමග්ගියං දයො දකොචි දිවද ො පවාරණාදිවද ො
දහොති. රමා දිව වද න ති ්ද ො පවාරණා. කත්තබ්බාකාරවද න පන
වක්ඛමානනදයනවිඤ්ඤාතබ්බා. 

434. ‘‘පුබ්බකිච්කච’’තිආදීසු– 

‘‘ ම්මජ්ජනී පදීදපොච, උදකංආ දනනච; 
පවාරණායඑතානි, පුබ්බකරණන්තිවුච්චති. 

‘‘ඡන්දප්පවාරණා උතුක්ඛානං, භික්ඛුගණනාච ාවාදදො; 
පවාරණායඑතානි, පුබ්බකිච්චන්තිවුච්චති. 

‘‘පවාරණායාවතිකාචභික්ඛූකම්මප්පත්තා, 
 භාගාපත්තිදයොචනවිජ්ජන්ති; 
වජ්ජනීයාචපුග්ගලාත ්මිංනදහොන්ති, 
පත්තකල්ලන්තිවුච්චතී’’ති.– 
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එවං අට්ඨෙථායං වුත්තා පුබ්බකිච්චාදදයො දවදිතබ්බා. ඤත්කන්ති රදානි
වක්ඛමානං  ාමඤ්ඤං ඞ්ඝඤත්තිං.එවංපනඤත්තියාඨපිතායකාරදණ ති 
දතවාචිකද්දවවාචිකඑකවාචික මානව ්සිකවද නපි පවාදරතුං වට්ටති.
අයදමව පන ඤත්ති ‘‘ ඞ්දඝො පවාදරයයා’’ති එත්ථ ‘‘ ඞ්දඝො දතවාචිකං
පවාදරයය,  ඞ්දඝො ද්දවවාචිකං පවාදරයය,  ඞ්දඝො එකවාචිකං පවාදරයය, 
 ඞ්දඝො  මානව ්සිකං පවාදරයයා’’තිපි ඨදපතුං වට්ටති. චාතුද්දසියං පන
 ාමග්ගියඤ්ච‘‘චාතුද්දසී ාමග්ගී’’ති වත්තබ්බං. 

437. දථදරසු උක්කුටිකං නි ජ්ජ පවාදරන්දතසු නදවො යාව  යං

පවාදරති, තාවඋක්කුටිදකොඑවඅච්ඡතූති දයොජනා. අච්ඡතූතිනිසීදදයය. 

440-2. ධම්ම ාකච්ඡාචකලදහොචාතිද්වන්දදො.රත්තියාදඛපිතභාවදතො
දතවාචිකායාකාද අ ති ද විදධවාඅන්තරාදය ති‘‘සුණාතුදම…දප.… 
 මානව ්සිකංපවාදරයයා’’තිඅනුරූපදතො ඤත්තිංවත්වායථාඨපිතඤත්තියා

අනුරූදපන පවාදරයයාති  ම්බන්දධො දවදිතබ්දබො. අනුරූපකතොති ‘‘සුණාතු
දම…දප.… දානංදදන්දතහිරත්තිදඛපිතා,  දච…දප.… රත්තිවිභායි ් ති, 
යදි  ඞ්ඝ ්  පත්තකල්ල’’න්තිආදිනා දතන දඛපිතරත්තියා අනුරූදපන.
‘‘සුණාතු දම භන්දත  ඞ්දඝො, අයං රාජන්තරාදයො,  දච  ඞ්දඝො 
දතවාචිකං…දප.…  ඞ්දඝො භවි ් ති, අථායං රාජන්තරාදයො භවි ් ති, යදි
 ඞ්ඝ ් පත්තකල්ල’’න්තිආදිනාරාජන්තරායාදීනං අනුරූදපනවාතිඅත්දථො.
‘‘අථායං බ්රහ්මචරියන්තරාදයො භවි ් තී’’ති පන දපයයාලවද න අන්දත
වුත්තං බ්රහ්මචරියන්තරායං ගදහත්වා වුත්තං. ‘‘ද්දවවාචික’’න්තිආදිකං පන
විසුංවිසුංවත්තබ්බම්පිලඞ්ඝනක්කදමන  ම්පිණ්දඩත්වාවුත්තං.වචන මදය

පන ‘‘ද්දවවාචිකං පවාදරයය’’රච්චාදිනා වත්තබ්බං. ආගච්කඡයුං යදි

 මාආදිො චාති ‘‘ආගච්දඡයයං යදි  මා’’රච්චාදදයො උදපො දථ වුත්තා

ගාථාදයොච. එත්ථාතිඑති ් ංපවාරණායං.අයදමවචආහරණක්කදමො– 

ආගච්දඡයයංයදි මා, පවාදරන්දතවදථොකිකා; 
පවාරිතාදතසුප්පවාරිතා, අඤ්දඤහිචපවාරියං; 
පවාරිදතසු කලා-දයකච්චායුට්ඨිතායවා. 

පවාදරයයඤ්චදතදත ං,  න්තිදකබහුකා දච; 
කත්වා බ්බවිකප්දපසු, පුබ්බකිච්චංපුනුද්දිද ති. 

‘‘ආවාසිකානංපන්නරද ො’’තිආදිකාගාථාදයොපනඑත්ථාපි මානා. 

443. ඤත්කංවත්වාතිවක්ඛමානගණඤත්තිංවත්වා. 

444.  මුදීරියාතිඅඤ්දඤද්දවතදයොවාවක්ඛමානක්කදමනවත්තබ්බා. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 

පටුන 304 

446-8. කත්තබ්බංකත්වාතිදයොදජතබ්බං. ෙත්තබ්බන්ති පුබ්බකිච්චාදිකං.
නදවනපි ‘‘අහං භන්දත…දප.… පටිකරි ් ාමී’’ති දථදරො ඊරිදයොති 

දයොදජතබ්බං. එවන්තිරදානිවක්ඛමානංපරාම ති. 

449. ‘‘ය ්මි’’න්තිආදිවුත්තනයත්තාඋත්තානදමව. 

450. ගාථාකයොති ‘‘වග්දග  මග්දග වග්දගොති,  ඤ්ඤිදනො’’තිආදිකා

දහට්ඨා වුත්තගාථාදයො වා. අයං පදනත්ථ විද ද ො – ෙකරොකතොති එත්ථ
පවාරණංකදරොදතොතිඅත්දථොගදහතබ්දබො.තතියගාථාය ‘‘පාතිදමොක්ඛංන
උද්දිද ’’ති අපදනත්වා ‘‘දනො කදරයය පවාරණ’’න්ති පදං පක්ඛිපිතබ්බං.
චතුත්ථගාථාය ‘‘අනුදපො දථ’’තිආදිගාථාබන්ධං අපදනත්වා ‘‘දනව
පවාරදණ කාතුං,  ා කප්පති පවාරණා’’ති පක්ඛිපිතබ්බං. පඤ්චමගාථාය 
‘‘අට්ඨිදතොදපො ථාවා ා’’ති අපදනත්වා ‘‘පවාරණාඨිතාවා ා’’ති
පක්ඛිපිතබ්බං. 

451.  ඞ්ඝම්හි පවාරිකතවාති පුරිමව ්සූපගදත  ඞ්ඝම්හි පවාරිදත එව. 

පාරිසුද්ධිඋකපො ථං ෙකරයයාති න එක ්මිං උදපො ථග්දග ද්දව ඤත්තිදයො
ඨදපතබ්බාති අධිප්පාදයො. පච්ඡිමිකාය උපගන්ත්වා අපරිනිට්ඨිතව ්ද ො 

අවුත්කථො. අනුපාගකතොති ව ් ං අනුපාගදතො. අයදමත්ථාධිප්පාදයො – 
පුරිමිකාය ව ් ං උපගතා පඤ්ච වා අතිදරකා වා පච්ඡිමිකාය උපගතා දතහි
 මාවාඌනතරා වාපුරිමිකායවාඋපගදතහිපච්ඡිමිකායඋපගතාදථොකතරා
දචව දහොන්ති,  ඞ්ඝප්පවාරණාය ගණං පූදරන්ති  ඞ්ඝප්පවාරණාවද න
ඤත්තිංඨදපත්වා, අථචඋදභොපිඑකදතොහුත්වා  ඞ්ඝංනපූදරන්ති, ගණං
පන පූදරන්ති, ගණඤත්තිං ඨදපත්වා පවාදරතබ්බං, පච්ඡා දත ං  න්තිදක
පාරිසුද්ධිඋදපො දථො කාතබ්දබො. යදි පන පුරිමිකාය එදකො, පච්ඡිමිකාය
එදකො, එදකනඑක ්  න්තිදකපවාදරතබ්බං, එදකනපාරිසුද්ධිඋදපො දථො
කාතබ්දබො.  දච පුරිදමහි ව ්සූපගදතහිපච්ඡා ව ්සූපගතා එදකනපි අධිකා
 ඞ්ඝං පූදරන්ති, පඨමං පාතිදමොක්ඛං උද්දිසිත්වා පච්ඡා දත ං  න්තිදක
පවාදරතබ්බන්ති.ගදණපිඑද වනදයො.එවමුපරිපි යථාදයොගංචින්තනීයං. 

452. චාතුමාසිනියාති අපරකත්තිකපුණ්ණමායං.  ඞ්කඝනාති පඨමං

ව ්සූපගදතන  ඞ්දඝන. වුත්ථා ව ් ා දයහි දත වුත්ථව ් ා, 

පච්ඡිමව ්සූපගතා.  කච අප්පතරාසියුන්තිරමිනායදිඅධිකතරාවා ම මාවා
දහොන්ති, පවාරණාඤත්තිං ඨදපත්වා පච්ඡිමව ්සූපගදතහි පඨමං පවාරිදත
පච්ඡාරතදරහිපාරිසුද්ධිඋදපො දථො කාතබ්දබොතිදීදපතීති. 

පවාරණානිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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46.  ංවරනිද්කද වණ්ණනා 

453.  ංවරණං චක්ඛුද්වාරාදීනං  තිකවාදටන පිදහනං  ංවකරො. තත්ථ
කිඤ්චාපි චක්ඛුන්ද්රිදය  ංවදරො නත්ථි, න හි චක්ඛුප ාදං නි ් ාය  ති
උප්පජ්ජති, දනව භවඞ්ග මදය ආවජ්ජනාදීනං අඤ්ඤතර මදය, 
ජවනක්ඛදණපන උප්පජ්ජතීතිතදා ංවදරොදහොති, එවංදහොන්දතපනද ො

චක්ඛුද්වාරාදීනං  ංවදරොති වුච්චති. චක්ඛුක ොතාදිකභකදහීති චක්ඛු ච
ද ොතඤ්ච, තානි ආදි දය ං, දතව දභදා චාති  මාද ො, දතහි ද්වාදරහි.
අභිජ්ඣාදිප්පවත්තියා අච්චන්දතොපකාරකත්තා කරණත්දථ දචත්ථ තතියා.
එදතන චක්ඛුද ොතඝානජිව්හාකායමන ඞ්ඛාතානි ද්වාරානි වුත්තානි. 

රූප ද්දාදිකගොචකරති රූප ද්දගන්ධර දඵොට්ඨබ්බධම්ම ඞ්ඛාදත වි දය. 

අභිජ්ඣාකදොමන ් ාදිප්පවත්කන්ති එත්ථ පර ම්පත්තිං අභිමුඛං ඣායතීති

අභිජ්ඣා, බලවතණ්හා. ආදි- ද්දදන මිච්ඡාදිට්ඨිආදදයො අදනදක අකු ලා
ධම්මා  ඞ්ගහිතා. 

454.  කං චිත්තං කිට්ඨාදිං දුප්පසුං විය නිග්ගණ්දහයයාති  ම්බන්දධො. 

කිට්ඨන්තිකිට්ඨට්ඨාදනඋප්පන්නං  ් ංගහිතං.කිට්ඨං අදතීති කිට්ඨාදි, තං. 

 ම්පජාකනොති  ාත්ථක ප්පායදගොචරඅ ම්දමොහ ඞ්ඛාදතන
චතු ම්පජඤ්දඤන  ම්මාපජාදනො.රමිනාරන්ද්රිය ංවරසීලංකථිතං. 

 ංවරනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

47. සුද්ධිනිද්කද වණ්ණනා 

455. දද නා  ංවදරො එට්ඨි පච්චදවක්ඛණන්ති දභදදතො සුද්ධි
චතුබ්බිධාති  ම්බන්දධො. ‘‘පච්චදවක්ඛණං දභදදතො’’ති වත්තබ්දබ
නිග්ගහිතදලොදපො දට්ඨබ්දබො, දද නාසුද්ධි  ංවරසුද්ධි පරිදයට්ඨිසුද්ධි
පච්චදවක්ඛණසුද්ධීති චතුබ්බිධාති වුත්තං දහොති. තත්ථ සුජ්ඣතීති සුද්ධි, 

යථාධම්මංදද නායසුද්ධි කද නාසුද්ධි. වුට්ඨාන ් ාපිදචත්ථදද නායඑව
 ඞ්ගදහො දට්ඨබ්දබො. මූලාපත්තීනං පන අභික්ඛුතාපටිඤ්ඤාව දද නාති
දහට්ඨා වුත්තා,  ාව ්  පාරාජිකාපන්න ්  විසුද්ධි නාම දහොති. අයඤ්හි
ය ්මා පාරාජිකංආපන්දනො, ත ්මා භික්ඛුභාදව ඨත්වා අභබ්දබොඣානාදීනි
අධිගන්තුං.භික්ඛුභාදවොහි ්  ග්ගන්තරාදයො දචවදහොති, මග්ගන්තරාදයො
ච.වුත්තඤ්දහතං– 

‘‘ ාමඤ්ඤංදුප්පරාමට්ඨං, නිරයායූපකඩ්ඪතී’’ති.(ධ.ප. 311); 

අපරම්පි වුත්තං– 

‘‘සිථිදලොහිපරිබ්බදජො, භිදයයොආකිරදතරජ’’න්ති.(ධ.ප. 313); 
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රච්ච ්  භික්ඛුභාදවො විසුද්ධි නාම න දහොති. ය ්මා පන ගිහිආදිදකො
හුත්වා දාන රණසීල ංවරාදීහි  ග්ගමග්ගං වා ඣානවිදමොක්ඛමග්ගං වා 
ආරාදධතුං භබ්දබො දහොති, ත ්මා ්  ගිහිආදිභාදවො විසුද්ධි නාම දහොති.

අධිට්ඨානවිසිට්දඨන  ංවදරන විසුද්ධි  ංවරවිසුද්ධි. ධම්දමන  දමන

පච්චයානංඑට්ඨියාසුද්ධි එට්ඨිසුද්ධි. චතූසුපච්චදයසුපච්චදවක්ඛදණනසුද්ධි 

පච්චකවක්ඛණසුද්ධි. ‘‘චතුබ්බිධා පාතී’’තිආදීසු පාකකමොක්ඛ ංවර ම්මතන්ති
‘‘පාතිදමොක්ඛ ංවදරො’’ති ම්මතං සීලං. 

456. චිත්තාධිට්ඨාන ංවරා සුජ්ඣතීති රන්ද්රිය ංවදරො  ංවරසුද්ධීති
වුත්දතොති දයොජනා. 

457. අදන නං පහාය ධම්දමන උප්පාදදන්ත ්  එට්ඨියා සුද්ධත්තා

ආජීවනි ්සිතං එට්ඨිසුද්ධීති වුත්තන්ති  ම්බන්දධො. උප්පාකදන්ත ් ාති
පච්චදය උප්පාදදන්ත ් . 

458. පච්චකවක්ඛණසුජ්ඣනාතිදහතුම්හිපඤ්චමීති. 

සුද්ධිනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

48.  න්කතො නිද්කද වණ්ණනා 

459. පංසුකූලං පිණ්ඩියාදලොදපොරුක්ඛමූලං පූතිමුත්තදභ ජ්ජන්ති රදම
චත්තාදරො පච්චයා අප්පග්ඝනකතාය අප්පා දචව ක ් චිපි ආලයාභාදවන
අනවජ්ජා ච ගතගතට්ඨාදන ලබ්භමානතාය සුලභා චාති වුච්චන්ති, දතනාහ 

‘‘අප්කපනා’’තිආදි. මත්තඤ්ඤූති 
පරිදය නප්පටිග්ගහණපරිදභොගවි ් ජ්ජදනසු චතූසු මත්තඤ්ඤුතාවද න
පමාණඤ්ඤූ. 

460. කථං  න්තුට්දඨොති ආහ ‘‘අතීත’’න්තිආදි. පච්චුප්පන්කනන

යාකපන්කතොති යථාලාභයථාබලයථා ාරුප්පවද න පච්චුප්පන්දනන
යථාවුත්තචතුබ්බිධපච්චදයනයාදපන්දතොති. 

 න්දතො නිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

49. චතුරාරක්ඛනිද්කද වණ්ණනා 

461-2. බුද්ධානු ් ති …දප.… මරණ ් තීති රමා චතුරාරක්ඛා නාමාති 

ද ද ො. ආරෙත්තාදිනාති ආරකභාදවො ආරකත්තං, තං ආදි ය ්  ‘‘අරීනං

හතත්තා’’තිආදික ්  තං ආරෙත්තාදි. දතන දතන මග්දගන  වා නානං
අරානං හතත්තා ආරකා  බ්බකිදලද හි සුවිදූරවිදූදර ඨිදතොති ආ-කාර ්  
ර ් ත්තං, ක-කාර ්  හ-කාරං  ානුනාසිකං කත්වා ‘‘අරහ’’න්ති පදසිද්ධි 
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පටුන 307 

දවදිතබ්බා. ‘‘ආරකා’’ති ච වුත්දත  ාමඤ්ඤදජොතනාය විද ද 
අවට්ඨානදතො, විද  ත්ථිනා ච විද   ්  අනුප්පදයොජිතබ්බත්තා
‘‘කිදලද හී’’තිලබ්භති. 

 ම්මාති අවිපරීතං.  ාමන්ති  යදමව, අපරදනදයයො හුත්වාති අත්දථො.
‘‘ ම්බුද්දධො’’ති හිඑත්ථ ං- ද්දදො ‘‘ ය’’න්තිඑත ් අත්ථ ් දබොධදකො

දට්ඨබ්දබො. බුද්ධකතොති භාවප්පධාදනොයං නිද්දදද ො, බුද්ධත්තාති අත්දථො. 
‘‘අරහං’’ රතිවා ‘‘ ම්මා ම්බුද්දධො’’ රතිවාභගවදතොනවදභදදුණදණයා
පුනප්පුනං අනු ් ති,  ාබුද්ධානු ් තීතිදයොජනා.‘‘ ම්මා ම්බුද්දධොරතී’’ති

වත්තබ්දබ අ-කාදරො  න්ධිවද න ආගදතො. ඉක- ද්දදො පදනත්ථ

ආදිඅත්දථො, රච්චාදීතිඅත්දථො. නවකභකදති ‘‘අනුත්තදරො පුරි දම්ම ාරථී’’ති
එකදතො ගදහත්වා. එත්ථ පන උපචාදරො උප්පජ්ජති, න අප්පනා, තථා 
මරණ ් තියං.රතදරසුපනඋභයම්පිඋප්පජ්ජතීතිදවදිතබ්බං.බුද්ධානු ් ති. 

463-4. ‘‘සීමට්ඨා’’තිආදිනා දමත්තාභාවනං ද ්ද ති. සීමට්ඨ ඞ්කඝති
සීමායංතිට්ඨතීතිසීමට්දඨො, ද ොව ඞ්දඝො. දගොචරගාමම්හිර ් දරජදනති

 ම්බන්දධො.තත්ථමානුද උපාදාය  බ්බ ත්දතසූතිදයොදජතබ්බං. තත්ථාති

ත ්මිං ගාදම. සුඛිතා දහොන්තු අදවරාති පදච්දඡදදො. ආදිනාති ‘‘අබයාපජ්ජා

දහොන්තු, අනීඝා දහොන්තු, සුඛී අත්තානං පරිහරන්තූ’’ති රමිනා. පරිච්ඡිජ්ජ

පරිච්ඡිජ්ජාති ‘‘රම ්මිංවිහාදර බ්දබභික්ඛූ’’තිආදිනාඑවම්පිපරිච්ඡින්දිත්වා 
පරිච්ඡින්දිත්වා.දමත්තාභාවනා. 

465-6. රදානි අසුභං නිද්දි න්දතො  බ්බපඨමං  ාදධතබ්බං

 ත්තවිධමුග්ගහදකො ල්ලං ‘‘වණ්කණ’’ච්චාදිනා ද ්ද ති.  ත්තවිධඤ්හි තං
නයදතොආගතං වාචා ජ්ඣායමන ා ජ්ඣාදයහි ද්ධිං.තත්ථපඨමංවාචාය
 ජ්ඣායන්දතන චත්තාරි තචපඤ්චකාදීනි පරිච්ඡින්දිත්වා
අනුදලොමප්පටිදලොමවද න කාතබ්බං. යථා පන වච ා, තදථව මන ාපි
 ජ්ඣාදයොකාතබ්දබො. වච ා  ජ්ඣාදයො හි මන ා  ජ්ඣාය ්  පච්චදයො.

ද ො පන ලක්ඛණප්පටිදවධ ්  පච්චදයො. තත්ථ වණ්කණො නාම දක ාදීනං 

වණ්දණො.  ණ්ඨානං දත ංදයව  ණ්ඨානං. ඔොක ො දත ංදයව

පතිට්දඨොකාද ො. දි ා නාභිදතො උද්ධං උපරිමදි ා, අදධො දහට්ඨිමා. 

පරිච්කඡකදො නාම‘‘අයං දකොට්ඨාද ොදහට්ඨාචඋපරිචතිරියඤ්චරමිනානාම
පරිච්ඡින්දනො’’තිඑවං  භාගපරිච්දඡදදොදචව ‘‘දක ානදලොමා, දලොමාන
දක ා’’තිඑවංඅමි ් කතාවද න වි භාගපරිච්දඡදදොච.දක ාදිදකොට්ඨාද 

වවත්ථදපත්වාති ම්බන්දධො. වවත්ථකපත්වාතිවුත්තනදයනවවත්ථදපත්වා. 

එවං වවත්ථදපන්දතන යථාවුත්තං  ත්තවිධං උග්ගහදකො ල්ලං 
 ම්පාදදත්වාඅට්ඨාර විධංමනසිකාරදකො ල්ලං ම්පාදදතබ්බන්තිද ්ද තුං 
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‘‘අනුපුබ්බකතො’’තිආදිමාහ. තත්ථ අප්පනාදතො තදයො ච සුත්තන්තාති රදම
චත්තාදරොපි නයදතොවාගදත නාතිසීඝාදීසු පක්ඛිපිත්වා ද විධතා දවදිතබ්බා. 

අනුපුබ්බකතොති  ජ්ඣායකරණදතො පට්ඨාය අනුපටිපාටියා. නාකසීඝං

නාක ණිෙංෙත්වාතිකිරියාවිද  නං. වික්කඛපං පටිබාහයන්තිකම්මට්ඨානං
වි ් ජ්දජත්වාබහිද්ධා පුථුත්තාරම්මදණදචතද ොවික්දඛපංපටිබාහන්දතො. 

පණ්ණත්කං  මකක්ෙම්මාති යායං ‘‘දක ා දලොමා’’ති පණ්ණත්ති, තං
අතික්කමිත්වා, ‘‘පටික්කූල’’න්ති චිත්තං ඨදපත්වාති අධිප්පාදයො. 

අනුපුබ්බකතො මුඤ්චන්ත ් ාති දයො දයො දකොට්ඨාද ො න උපට්ඨාති, තං තං
අනුක්කදමනමුඤ්චදතො, ත ් ‘‘භාවනා’’තිරමිනා ම්බන්දධොදවදිතබ්දබො. 

467. එවං උභයදකො ල්ලං  ම්පාදදත්වා  බ්බදකොට්ඨාද 
වණ්ණාදිවද න වවත්ථදපත්වා වණ්ණාදිවද දනව පඤ්චධා පටික්කූලතා

වවත්ථදපතබ්බාති ද ්ද තුං ‘‘වණ්ණා’’තිආදිමාහ.වණ්ණ…දප.… ාකාද හි 
දකොට්ඨාද  පටික්කූලාති භාවනා අසුභන්ති දයොජනා. තත්ර දක ා තාව
පකතිවණ්දණන කාෙකා අද්දාරිට්ඨකවණ්ණා,  ණ්ඨානදතො
දීඝවට්ටතුලාදණ්ඩ ණ්ඨානා, දි දතොඋපරිමදි ායජාතා, ාකා දතොඋදභොසු
ප ්ද සු කණ්ණචූළිකාහි, පුරදතො නොටන්දතන, පච්ඡදතො ගෙවාටදකන 
පරිච්ඡින්නා, සී කටාහදවඨනඅල්ලචම්මං දක ානං ාකාද ො. පරිච්දඡදදතො
දක ා සී දවඨනචම්දම වීහග්ගමත්තං පවිසිත්වා පතිට්ඨිදතන දහට්ඨා
අත්තදනො මූලතදලන, උපරි ආකාද න, තිරියං අඤ්ඤමඤ්දඤන
පරිච්ඡින්නා.ද්දවදක ාඑකදතොනත්ථීතිඅයං  භාගපරිච්දඡදදො.‘‘දක ාන
දලොමා, දලොමානදක ා’’තිඑවංඅවද  එකතිං දකොට්ඨාද හි අමි ්සීකතා
දක ා නාම පාටිදයක්දකො එදකො දකොට්ඨාද ොති අයං වි භාගපරිච්දඡදදො.
රදං දක ානං වණ්ණාදිදතො නිච්ඡයනං. රදං පන දන ං වණ්ණාදිවද න
පඤ්චධාපටික්කූලදතො නිච්ඡයනං– දක ානාදමදතවණ්ණදතොපිපටික්කූලා
ආ යදතොපි  ණ්ඨානදතොපි ගන්ධදතොපි ාකා දතොපි පටික්කූලාති එවං
ද  දකොට්ඨා ානම්පියථාදයොගංදවදිතබ්බං. 

උද්ධුමාතාදිවත්ථූසූති 
උද්මමාතකවිනීලකවිපුබ්බකවිච්ඡිද්දකවික්ඛායිතකවික්ඛිත්තකහතවි- 
ක්ඛිත්තකදලොහිතකපුෙවකඅට්ඨික ඞ්ඛාදතසු දද සු
අවිඤ්ඤාණකඅසුභවත්ථූසුඅසුභාකාරං ගදහත්වාපවත්තාභාවනාවාඅසුභන්ති
 ම්බන්දධො.අසුභභාවනා. 

468. ‘‘මරණං දම භවි ් තී’’ති වා ‘‘ජීවිතං දම උපරුජ්ඣතී’’ති වා

‘‘මරණං මරණ’’න්ති වා දයොනිද ො භාවයිත්වානාති දයොජනා. ජීවිතන්ති

රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච අරූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච. කයොනික ොති උපාදයන. එවං 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 

පටුන 309 

පවත්තයදතොදයවහිඑකච්ච ් නීවරණානිවික්ඛම්භන්ති, මරණාරම්මණා ති
 ණ්ඨාති, උපචාරප්පත්තදමවකම්මට්ඨානංදහොති. 

469-470. ය ්  පනඑත්තාවතාන දහොති, දතනවධකපච්චූපට්ඨානාදීහි
අට්ඨහාකාදරහි මරණං අනු ් රිතබ්බන්ති ද ්ද තුං 

‘‘වධෙ ්ක වා’’තිආදිමාහ. වධෙ ්  ඉව උපට්ඨානාති ‘‘රම ්  සී ං
ඡින්දි ් ාමී’’ති අසිං ගදහත්වා ගීවාය  ඤ්චාරයමාන ්  වධක ්  විය

මරණ ්  උපට්ඨානදතො.  ම්පත්තීනං විපත්කකතොති දභොග ම්පත්තියා

ජීවිත ම්පත්තියා ච විනා මරණ ඞ්ඛාතවිපත්තිදතො. උප ංහරකතොති
ය මහත්තදතො පුඤ්ඤමහත්තදතො ථාමමහත්තදතො රද්ධිමහත්තදතො
පඤ්ඤාමහත්තදතො පච්දචකබුද්ධදතො  ම්මා ම්බුද්ධදතොති රදමහි

 ත්තහාකාදරහි අත්තදනො උප ංහරණදතො. ොයබහු ාධාරණාති අසීතියා
කිමිකුලානං, අදනක තානං දරොගානං, බාහිරානඤ්ච අහිවිච්ඡිකාදීනං

මරණ ්  පච්චයානං  ාධාරණදතො. ආයුදුබ්බලකතොති 
අ ් ා ප ් ාසූපනිබද්ධත්තරරියාපථූපනිබද්ධත්තාදිනා ආයුදනො දුබ්බලදතො. 

ොලවවත්ථාන ්  අභාවකතොති ‘‘රම ්මිංදයව කාදල මරිතබ්බං, න 

අඤ්ඤ ්මි’’න්ති එවං කාලවවත්ථාන ්  අභාවදතො. අද්ධාන ්  පරිච්කඡදාති
‘‘මනු ් ානං ජීවිත ්  පරිච්දඡදදො නාම එතරහි පරිත්දතො, අද්ධා දයො චිරං
ජීවති, ද ොව ්  තංජීවතී’’තිඑවං අද්ධාන ් කාල ් පරිච්දඡදදතො. 

එත්ථපනකම්මට්ඨානංභාදවත්වාවිප ් නාය හපටි ම්භිදාහි අරහත්තං
පත්තුකාදමනබුද්ධපුත්දතනයංකාතබ්බං, තංආදිකම්මික ් කුලපුත්ත ්  
වද න ආදිදතො පට්ඨාය  ඞ්දඛදපදනොපදි ් ාම. චතුබ්බිධං තාව සීලං
ද ොදධතබ්බං. තත්ථ තිවිධා විසුජ්ඣනා අනාපජ්ජනං, ආපන්නවුට්ඨානං, 
කිදලද හිචඅප්පටිපීෙනං.එවං විසුද්ධසීල ් හිභාවනා ම්පජ්ජති.යම්පිදං
දචතියඞ්ගණවත්තාදීනං වද න ආභි මාචාරිකසීලං වුච්චති, තම්පි  ාමකං
පරිපූදරතබ්බං.තදතො– 

‘‘ආවාද ොචකුලංලාදභො, ගදණොකම්මඤ්චපඤ්චමං; 
අද්ධානංඤාතිආබාදධො, ගන්දථොරද්ධීතිදතද ා’’ති.(විසුද්ධි. 1.41) 
– 

එවං වුත්දතසු ද සු පලිදබොදධසු දයො පලිදබොදධො, දයො උපච්ඡින්දිතබ්දබො.
එවංඋපච්ඡින්නපලිදබොදධන– 

‘‘පිදයොගරුභාවනීදයො, වත්තාචවචනක්ඛදමො; 
ගම්භීරඤ්ච කථං කත්තා, දනො චාට්ඨාදන නිදයොජදකො’’ති. (අ. නි. 
7.37) – 
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එවංවුත්තලක්ඛණංආචරියංඋප ඞ්කමිත්වාකම්මට්ඨානං උග්ගදහතබ්බං.තං
දුවිධං දහොති  බ්බත්ථකකම්මට්ඨානඤ්ච පාරිහාරියකම්මට්ඨානඤ්ච. තත්ථ 

 බ්බත්ථෙෙම්මට්ඨානං නාම භික්ඛු ඞ්ඝාදීසු දමත්තා, මරණ ් ති ච, 
‘‘අසුභ ඤ්ඤා’’තිපි එදක. එතං පන තයං  බ්බත්ථ අත්ථයිතබ්බං
රච්ඡිතබ්බන්ති කත්වා, අධිප්දපත ්  ච දයොගානුදයොගකම්ම ් 
පදට්ඨානත්තා ‘‘ බ්බත්ථකකම්මට්ඨාන’’න්ති වුච්චති. අට්ඨතිං ාරම්මදණසු
පන යං ය ්  චරිතානුකූලං, තං ත ්  නිච්චං පරිහරිතබ්බත්තා

යථාවුත්දතදනවනදයන ‘‘පාරිහාරියෙම්මට්ඨාන’’න්තිවුච්චති, තදතො– 

‘‘මහාවා ං නවාවා ං, ජරාවා ඤ්චපන්ථනිං; 
ද ොණ්ඩිංපණ්ණඤ්චපුප්ඵඤ්ච, ඵලංපත්ථිතදමවච. 

‘‘නගරංදාරුනාදඛත්තං, වි භාදගනපට්ටනං; 
පච්චන්තසීමා ප්පායං, යත්ථමිත්දතොනලබ්භති. 

‘‘අට්ඨාරද තානිඨානානි, රතිවිඤ්ඤායපණ්ඩිදතො; 
ආරකාපරිවජ්දජයය, මග්ගං ප්පටිභයංයථා’’ති.(විසුද්ධි. 1.52) – 

වුත්තඅට්ඨාර ද නා නදදො වජ්ජිතං ‘‘රධ, භික්ඛදව, ද නා නං නාතිදූරං
දහොති නච්චා න්නං ගමනාගමන ම්පන්නං දිවා අප්පාකිණ්ණං රත්තිං 
අප්ප ද්දං අප්පනිග්දඝො ං අප්පඩං මක වාතාතප රී ප ම්ඵ ් ං. ත ්මිං
දඛො පන ද නා දන විහරන්ත ්  අප්පකසිදරදනව උප්පජ්ජන්ති 
චීවරපිණ්ඩපාතද නා නගිලානපච්චයදභ ජ්ජපරික්ඛාරා. ත ්මිං දඛො පන
ද නා දන දථරා භික්ඛූ විහරන්ති බහු ්සුතා ආගතාගමා ධම්මවිනයධරා
මාතිකාධරා. දතකාදලනකාලං උප ඞ්කමිත්වාපරිපුච්ඡතිපරිපඤ්හති ‘රදං
භන්දතකථං, රම ් දකොඅත්දථො’ති. ත ් දතආය ්මන්දතොඅවිවටඤ්දචව
විවරන්ති, අනුත්තානීකතඤ්ච උත්තානිං කදරොන්ති, අදනකවිහිදතසු ච
කඞ්ඛාඨානීදයසු ධම්දමසු කඞ්ඛං පටිවිදනොදදන්ති. එවං දඛො, භික්ඛදව, 
ද නා නං පඤ්චඞ්ග මන්නාගතං දහොතී’’ති (අ. නි. 10.11) 
වුත්තපඤ්චඞ්ග මන්නාගතං ද නා නංඋපගම්මතත්ථව න්දතන ‘‘දීඝානි
දක දලොමනඛානි ඡින්දිතබ්බානි, ජිණ්ණචීවදරසු
අග්ගෙඅනුවාතපරිභණ්ඩදානාදිනා දේහීකම්මං වා තන්තච්දඡදාදීසු 
තුන්නකම්මංවාකාතබ්බං, කිලිට්ඨානිරජිතබ්බානි,  දචපත්දතමලංදහොති, 
පත්දතො පචිතබ්දබො, මඤ්චපීඨාදීනි ද ොදධතබ්බානී’’ති එවං
වුත්තඋපච්ඡින්නඛුද්දකපලිදබොදධන කතභත්තකිච්දචන භත්ත ම්මදං
විදනොදදත්වා රතනත්තයුණණානු ් රදණන චිත්තං  ම්පහංද ත්වා 
ආචරියුග්ගහදතොඑකපදම්පිඅ ම්මුය්හන්දතන මනසිකාතබ්බන්ති. 

චතුරාරක්ඛනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා 

පටුන 311 

50. විප ් නානිද්කද වණ්ණනා 

471-2. නාමරූපන්ති චිත්තදචතසික ඞ්ඛාතං නාමඤ්ච අට්ඨවී තිවිධං
රූපඤ්ච. ‘‘නමනලක්ඛණං නාමං, රුප්පනලක්ඛණං රූපං, නාමරූපදතො න 
අඤ්දඤො අත්තාදිදකො දකොචි අත්ථී’’ති එවං ඣානලාභී දච, ඣානදතො
වුට්ඨාය ඣානගතං වා විප ් නායානිදකො දච, පකිණ්ණකභූතං නාමරූපං
පරිග්ගදහත්වා. පාතිදමොක්ඛ ංවරාදි සීලවිසුද්ධි, චතුරාරක්ඛවද න දීපිතා
ද ොපචාර මාධි ඞ්ඛාතා චිත්තවිසුද්ධි ච වුත්තාවනාමාති රමිනා දිට්ඨිවිසුද්ධි

කථිතා. තදතො ත ්  පච්චයඤ්ච පරිග්ගදහත්වාති  ම්බන්දධො. ත ් 

පච්චයන්ති ‘‘පටි න්ධික්ඛදණ නාමරූපද්වයදමව
අවිජ්ජාතණ්හාඋපාදානකම්දමහිඋප්පජ්ජති, න ර ් රාදිකාරදණනා’’තිආදිනා
ත ් කාරණං, රමිනාකඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධිද ්සිතා. 

හුත්වා අභාවකතො අනිච්චාති  බ්දබපි නාමරූප ඞ්ඛාරා උප්පජ්ජිත්වා

අභාවාපජ්ජනදතො අනිච්චා. උදයබ්බයපීෙනා දුක්ඛාති උප්පාදනිදරොධවද න

පීෙනදතො දුක්ඛා. අව වත්කත්තා අනත්තාති අත්තදනො වද  අවත්තනදතො

අනත්තාති එවං  ඞ්ඛාදරහි  ද්ධිං තිලක්ඛණං ආදරොදපත්වා. පුනප්පුනං 

 ම්ම න්කතොති යථාවුත්තනදයන  ම්ම න්දතො  මථයානිදකො
විප ් නායානිදකො ච දයොගාවචදරො. රමිනා මග්ගාමග්ගඤාණද ් නවිසුද්ධි, 
පටිපදාඤාණද ් නවිසුද්ධි ච ද ්සිතා.  ඞ්ඛාරානදමව හි
උදයබ්බයාදිනානුප ් නදතො 
උදයබ්බයභඞ්ගභයආදීනවනිබ්බිදාමුඤ්චිතුකමයතාපටි ඞ්ඛානුප ් නා - 
ඞ්ඛාරුදපක්ඛාඤාණ ඞ්ඛාත ්  අට්ඨවිධ ්  ඤාණ ්  වද න සිඛාප්පත්තං 

විප ් නාඤාණං පටිපදාඤාණද ් නවිසුද්ධි නාම. අනුපුබ්කබන 

 බ්බ ංකයොජනක්ඛයං පාපුකණයයාති රමිනා ඤාණද ් නවිසුද්ධි ද ්සිතා. 

 බ්බ ංකයොජනක්ඛයන්තිාරම්භාගියානං පඤ්චන්නං ංදයොජනානං දහට්ඨා
මග්ගත්තදයන දඛපිතත්තා, රතදර ං උද්ධම්භාගියානං  ංදයොජනානං
දඛපිතත්තාච  බ්දබ ං ංදයොජනානංඛයන්දතජාතංඅරහත්තමග්ගං. 

නිගමනෙථාවණ්ණනා 

473. ය ්මා කාරණා යා සික්ඛනා, අයං භික්ඛුකිච්චං, අකතො ත ්මා
කාරණාතිඅත්දථො. 

474. නිච්චක ො කලොෙවිචාරිකනොති නිච්චං දලොදක විචරදතො.

මාලුත ්ද ව පරි ් දමො න  ම්දභොතීති දයොජනා. මාලුත ්ක වාති වාත ් 

රව. න ම්කභොතීතිනදහොති. 

475-6. තම්බපණ්ණි එව තම්බපණ්ණිදයො, දකතු විය දකතු, 
තම්බපණ්ණිදය දකතූති තප්පුරිද ො. දතන රචිතා ධම්මවිනයඤ්ඤුප ංසිතා
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අයං ඛුද්දසික්ඛා පරිමාණදතො ගාථානං පඤ්චමත්දතහි  දතහි එත්තාවතා
නිට්ඨානමුපාගතාති ම්බන්දධො. 

නිගමනකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිගමනෙථා 

කාරාපිදතතිරුචිදර පවදරවිහාදර; 
මානාධිකාරිපුරිනාගරුනාුණදණන; 
ව ් ංව ංදමිෙද ොවිධහංඅකාසිං; 
ආකඞ්ඛටීකජින ා න ම්පවුද්ධිං. 

පුඤ්දඤන ත්ථරචනාජනිදතනදතන; 
 ම්බුද්ධ ා නවදරොදයකාරදණන; 
දලොකාමිද සුපනදම මයංඅලග්දගො; 
 ම්බුද්ධ ා නවදරොදයමාචදරයයං. 

අත්දථසු අක්ඛරපදදසුවිනිච්ඡදයසු; 
පුබ්බාපදරසුලිඛිතංඛලිතංයදත්ථි; 
ාහායඛන්තුමරහන්තිවදන්තු න්තා; 
දිට්ඨාපරාධමථවාකිමුලාලදනන. 

දයනන්තතන්තරතනාකරමන්ථදනන; 
මන්ථාචදලොල්ලසිතඤාණවදරනලද්ධා; 
 ාරාමතාතිසුඛිතාසුඛයන්තිචඤ්දඤ; 
දතදමජයන්තිගරදවොගරදවොුණදණහි. 

පරත්ථ ම්පාදනදතො, පුඤ්දඤනාධිගදතනහං; 
පරත්ථ ම්පාදනදකො, භදවයයංජාතිජාතියං. 

සි ්ද ොආහ– 

පරමප්පිච්ඡතාදනක න්දතොද ොප දමසිනං; 
සුචි ල්දලඛවුත්තීනං,  දාරඤ්ඤනිවාසිනං. 

 ා නුජ්දජොතකාරීනං, ආදචරත්තමුපාගතං; 
උදුම්බරගිරිඛයාතයතීනංයතිපුඞ්ගවං. 

දමධඞ්කර රතිඛයාතනාමදධයයංතදපොධනං; 
දථරංථිරදයාදමධානිධානං ාමපූජිතං. 
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සි ් ං හායමාගම්ම, කලයාණමිත්තමත්තදනො; 
ද ොදධතුං ා නං ත්ථු, පරක්කමමකාසිදයො. 

සු ද්දසිද්ධිං දයොදයොගනිච්ඡයං බ්භි වණ්ණිතං; 
අකාසුදබොධාලඞ්කාරං, වුත්දතොදයමනාකුලං. 

 ඞ්ඝරක්ඛිතනාදමන, මහාදථදරනධීමතා; 
නිවා භූදතනාදනකුණණානප්පිච්ඡතාදිනං. 

දතදනවරචිතා ාම,  ා දනොදයකාරිනා; 
ඛුද්දසික්ඛායටීකාපි, සුමඞ්ගලප්ප ාදනී. 

නිගමනකථානිට්ඨිතා. 

රතිසුමඞ්ගලප්ප ාදනීනාම 

ඛුද්දසික්ඛා-අභිනවටීකා මත්තා. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  මූලසික්ඛා 
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නදමොත ් භගවදතොඅරහදතො ම්මා ම්බුද්ධ ්  

මූලසික්ඛා 

ගන්ථාරම්භෙථා 

නත්වා නාථංපවක්ඛාමි, මූලසික්ඛං මා දතො; 
භික්ඛුනානවදකනාදදො, මූලභා ායසික්ඛිතුං. 

1. පාරාජිෙනිද්කදක ො 

1. 
 ංනිමිත්තංපදව න්දතො, භික්ඛුමග්ගත්තදයචුදතො; 
පදව නට්ඨිතුද්ධාර-පවිට්දඨදචපි ාදියං. 

2. 
අදින්නංමානු ංභණ්ඩං, දථයයාදයදකනආදියං; 
පඤ්චවී ාවහාදරසු, ගරුකංදචචුදතොභදව. 

3. 
ආදියන්දතො හරන්දතොව-හරන්දතොපිරියාපථං; 
විදකොදපන්දතොතථාඨානා, චාදවන්දතොපිපරාජිදකො. 

4. 
තත්ථනාදනකභණ්ඩානං, පඤ්චකානංව ාපන; 
අවහාරාද ඤ්දචති, විඤ්ඤාතබ්බාවිභාවිනා. 

5. 
 ාහත්ථාණත්තිදකොදචව, නි ් ග්දගොචාත්ථ ාධදකො; 
මරනික්දඛපනඤ්දචව, රදං ාහත්ථපඤ්චකං. 

6. 
පුබ්බ හප්පදයොදගො ච,  ංවිධාහරණම්පිච; 
 ඞ්දකතකම්මංනිමිත්තං, පුබ්බප්පදයොගපඤ්චකං. 

7. 
දථයයාප ය්හපරිකප්ප-ප්පටිච්ඡන්නකු ාදිකා; 
අවහාරාරදමපඤ්ච, විඤ්ඤාතබ්බාවිභාවිනා. 

8. 
මනු ් පාණංපාදණොති, ජානංවධකදචත ා; 
ජීවිතාදයොවිදයොදජති,  ා නාද ොපරාජිදතො. 



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  මූලසික්ඛා 

පටුන 315 

9. 
ඣානාදිදභදංහදදයඅ න්තං, 
අඤ්ඤපදද ඤ්චවිනාධිමානං; 
මනු ් ජාති ් වදදයයභික්ඛු, 
ඤාතක්ඛදණදතනපරාජිදකොභදවති. 

2. ගරුොපත්කනිද්කදක ො 

10. 
දමොදචතුකාමචිත්දතන, උපක්කම්මවිදමොචයං; 
සුක්කමඤ්ඤත්රසුපිනා,  මදණොගරුකංඵුද . 

11. 
කාය ං ග්ගරාදගන, මනු ්සිත්ථිංපරාම ං; 
රත්ථි ඤ්ඤීඋපක්කම්ම,  මදණොගරුකංඵුද . 

12. 
දුට්ඨුල්ලවාච ් ාදදන, මග්ගංවාරබ්භදමථුනං; 
ාභා න්දතොමනු ්සිත්ථිං, සුණමානංගරුංඵුද . 

13. 
වණ්ණංවත්වාත්තදනොකාම-පාරිචරියායදමථුනං; 
රත්ථිංදමථුනරාදගන, යාචමාදනොගරුංඵුද . 

14. 
 න්දද ංපටිග්ගණ්හිත්වා, පුරි  ්සිත්ථියාපිවා; 
වීමංසිත්වාහරංපච්චා,  මදණොගරුකංඵුද . 

15. 
චාදවතුකාදමොදචොදදන්දතො, අමූලන්තිමවත්ථුනා; 
දචොදාපයංවා මදණො, සුණමානංගරුංඵුද . 

16. 
දල මත්තංඋපාදාය, අමූලන්තිමවත්ථුනා; 
චාදවතුකාදමොදචොදදන්දතො, සුණමානංගරුංඵුද ති. 

3. නි ් ග්ගියනිද්කදක ො 

17. 
විකප්පනමධිට්ඨාන-මකත්වා කාලචීවරං; 
ද ාහමතිමාදපති, ත ් නි ් ග්ගියංසියා. 
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18. 
භික්ඛු ම්මුතියාඤ්ඤත්ර, තිචීවරමධිට්ඨිතං; 
එකාහමතිමාදපති, නි ් ග්ගි මයංවිනා. 

19. 
අඤ්ඤාතිකාභික්ඛුනියා, පුරාණචීවරංපන; 
දධොවාදපතිරජාදපති, ආදකොටාදපතිතංසියා. 

20. 
අඤ්ඤාතිකා භික්ඛුනියා, හත්ථදතොකිඤ්චි මූලකං; 
අදත්වාචීවරාදාදන, නි ් ග්ගියමුදීරිතං. 

21. 
අප්පවාරිතමඤ්ඤාතිං, විඤ්ඤාදපන්ත ් චීවරං; 
අඤ්ඤත්ර මයාත ් , නි ් ග්ගියමුදීරිතං. 

22. 
රජතංජාතරූපංවා, මා කංවාකහාපණං; 
ගණ්දහයයවාගණ්හාදපයය, නි ් ග්ගි ාදිදයයයවා. 

23. 
පරිවත්දතයයනි ් ග්ගි, රජතාදිචතුබ්බිධං; 
කප්පියංකප්පිදයනාපි, ඨදපත්වා හධම්මිදක. 

24. 
විකප්පනමධිට්ඨාන-මකත්වානපමාණිකං; 
ද ාහමතිමාදපති, පත්තංනි ් ග්ගියංසියා. 

25. 
පඤ්චබන්ධනදතොඌන-පත්දත තිපරංපන; 
විඤ්ඤාදපතිනවංපත්තං, ත ් නි ් ග්ගියංසියා. 

26. 
පටිග්ගදහත්වාභුඤ්ජන්දතො,  ප්පිදතලාදිකංපන; 
 ත්තාහමතිමාදපති, ත ් නි ් ග්ගියංසියා. 

27. 
භික්ඛු ් චීවරංදත්වා, අච්ඡින්දන්ත ් තංපුන; 
 ක ඤ්ඤායනි ් ග්ගි, අච්ඡින්දාපයදතොපිවා. 
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28. 
අප්පවාරිතමඤ්ඤාතිං, සුත්තංයාචිය චීවරං; 
වායාදපන්ත ් නි ් ග්ගි, විනාඤාතිප්පවාරිදත. 

29. 
ජානන්දතො භික්ඛු ඞ්ඝ ් , ලාභංපරිණතං පන; 
අත්තදනොපරිණාදමති, ත ් නි ් ග්ගියංසියාති. 

4. පාචිත්කයනිද්කදක ො 

30. 
 ම්පජානමු ාවාදද, පාචිත්තියමුදීරිතං; 
භික්ඛුඤ්චාම න්ත ් , දපසුඤ්ඤහරදණපිච. 

31. 
ඨදපත්වාභික්ඛුනිංභික්ඛුං, අඤ්දඤනපිටකත්තයං; 
පදද ොධම්මංභණන්ත ් , පාචිත්තියමුදීරිතං. 

32. 
අනුප ම්පන්දනදනව,  යිත්වානතිරත්තියං; 
පාචිත්ති හද යයාය, චතුත්ථත්ථඞ්ගදතපුන. 

33. 
රත්ථියාඑකරත්තම්පි, ද යයංකප්පයදතොපිවා; 
දදද න්ත ් විනාවිඤ්ඤුං, ධම්මඤ්චඡප්පදුත්තරිං. 

34. 
දුට්ඨුල්ලංභික්ඛුදනොවජ්ජං, භික්ඛු ම්මුතියාවිනා; 
අභික්ඛුදනොවදන්ත ් , පාචිත්තියමුදීරිතං. 

35. 
ඛදණයයවාඛණාදපයය, පථවිඤ්චඅකප්පියං; 
භූතගාමංවිදකොදපයය, ත ් පාචිත්තියංසියා. 

36. 
අජ්දඣොකාද තුමඤ්චාදිං, කත්වා න්ථරණාදිකං; 
 ඞ්ඝිකංයාතිපාචිත්ති, අකත්වාපුච්ඡනාදිකං. 

37. 
 ඞ්ඝිකාව දථද යයං, කත්වා න්ථරණාදිකං; 
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අකත්වාපුච්ඡනාදිංදයො, යාතිපාචිත්තිත ් පි. 

38. 
ජානං ප්පාණකංදතොයං, පාචිත්තිපරිභුඤ්ජදතො; 
අඤ්ඤාතිකාභික්ඛුනියා, ඨදපත්වාපාරිවත්තකං. 

39. 
චීවරං දදතිපාචිත්ති, චීවරංසිබ්බදතොපිච; 
අතිරිත්තංඅකාදරත්වා, පවාදරත්වානභුඤ්ජදතො. 

40. 
භික්ඛුංආ ාදනාදපක්දඛො, පවාදරතිපවාරිතං; 
අනතිරිත්දතනභුත්දතතු, පාචිත්තියමුදීරිතං. 

41. 
 න්නිධිදභොජනංභුඤ්දජ, විකාදලයාවකාලිකං; 
භුඤ්ජදතොවාපිපාචිත්ති, අගිලාදනොපණීතකං. 

42. 
විඤ්ඤාදපත්වානභුඤ්දජයය,  ප්පිභත්තාදිකම්පිච; 
අප්පටිග්ගහිතංභුඤ්දජ, දන්තකට්දඨොදකංවිනා. 

43. 
තිත්ථිය ් දදදකිඤ්චි, භුඤ්ජිතබ්බං හත්ථදතො; 
නි ජ්ජංවාරදහොකප්දප, මාතුගාදමනදචකදතො. 

44. 
සුරාදමරයපාදනපි, පාචිත්තියමුදීරිතං; 
අඞ්ුණලිපදතොදදකචාපි, හ ධම්දමපිදචොදදක. 

45. 
අනාදදරපිපාචිත්ති, භික්ඛුංභී යදතොපිවා; 
භයානකංකථංකත්වා, ද ්ද ත්වාවාභයානකං. 

46. 
ඨදපත්වාපච්චයංකිඤ්චි, අගිලාදනොජදලයයවා; 
දජොතිංජලාපදයයයාපි, ත ් පාචිත්තියංසියා. 

47. 
කප්පබින්දුමනාදාය, නවචීවරදභොගිදනො; 
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හ ාදපක්ඛ ් පාචිත්ති, භික්ඛුදනොචීවරාදිකං. 

48. 
අපදනත්වා නිදධන්ත ් , නිධාදපන්ත ් වා පන; 
ජානංපාණංමාදරන්ත ් , තිරච්ඡානගතම්පිච. 

49. 
ඡාදදතුකාදමොඡාදදති, දුට්ඨුල්ලංභික්ඛුදනොපිච; 
ගාමන්තරගත ් ාපි,  ංවිධායිත්ථියා හ. 

50. 
භික්ඛුං පහරදතොවාපි, තල ත්තිකමුග්ගිදර; 
දචොදදතිවාදචොදාදපති, ගරුකාමූලදකනපි. 

51. 
කුක්කුච්චුප්පාදදනචාපි, භණ්ඩනත්ථායුප ්සුතිං; 
ද ොතුංභණ්ඩනජාතානං, යාතිපාචිත්තියංසියා. 

52. 
 ඞ්ඝ ් ලාභංපරිණාමිතංතු, 
නාදමතිදයොතංපරපුග්ගල ් ; 
පුච්ඡංඅකත්වාපිච න්තභික්ඛුං, 
පාචිත්තිගාම ් ගදතවිකාදලති. 

5. පකිණ්ණෙනිද්කදක ො 

53. 
 ඞ්ඝිකංගරුභණ්ඩංදයො, දදතිඅඤ්ඤ ් ර ් දරො; 
ථුල්ලච්චයංයථාවත්ථුං, දථයයාපාරාජිකාදිපි. 

54. 
කු ාදිමයචීරානි, කම්බලංදක වාලජං; 
 මයංවිනාධාරයදතො, ලූකපක්ඛාජිනක්ඛිපං. 

55. 
 ත්ථකම්දමවත්ථිකම්දම,  ංනිමිත්තඤ්චඡින්දදතො; 
ථුල්ලච්චයංමනු ් ානං, මං ාදිදභොජදනපිවා. 

56. 
කදදලරකක්කදු ් ානි, දපොත්ථකං  බ්බනීලකං; 
 බ්බපීතාදිකඤ්චාපි, ධාරයන්ත ් දුක්කටං. 
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57. 
හත්ථි ්සුරගද ොණානං, සීහබයග්ඝච්ඡදීපිනං; 
තරච්ඡ ් චමං ාදිං, උද්දි ් කතකම්පිච. 

58. 
අනාපුච්ඡිතමං ඤ්ච, භුඤ්ජදතොදුක්කටංසියා; 
යාතානුපුබ්බංහිත්වාන, දකතිත්ථාදිකංවදජ. 

59. 
 හ ා වුබ්භජිත්වාන, පවිද නික්ඛදමයය වා; 
වච්චප ් ාවකුටිකං, විනාඋක්කාසිකංවිද . 

60. 
නිත්ථුනන්දතොකදරවච්චං, දන්තකට්ඨඤ්චඛාදයං; 
වච්චප ් ාවදදොණීනං, බහිවච්චාදිකංකදර. 

61. 
ඛදරනචාවදලදඛයය, කට්ඨංපාදතයයකූපදක; 
ඌහතඤ්චනදධොදවයය, උක්ලාපඤ්චනද ොධදය. 

62. 
දකකිච්චංකදරොන්ත ් , කත්වා‘‘චපුචපූ’’තිච; 
අනජ්ඣිට්දඨොවදථදරන, පාතිදමොක්ඛම්පිඋද්දිද . 

63. 
අනාපුච්ඡායපඤ්හ ් , කථදනවි ් ජ්ජදනපිච; 
 ජ්ඣායකරදණදීප-ජාලදනවිජ්ඣාපදනපිච. 

64. 
වාතපානකවාටානි, විවදරයයථදකයයවා; 
වන්දනාදිංකදරනග්දගො, ගමනංදභොජනාදිකං. 

65. 
පරිකම්මං කදරකාදර, තිපටිච්ඡන්නකං විනා; 
කායංනහායංඝංද යය, කුට්දටථම්දභතරුම්හිවා. 

66. 
කුරුවින්දකසුත්දතන, අඤ්ඤමඤ්ඤ ් කායදතො; 
අගිලාදනොබහාරාදම, චදරයය උපාහදනො. 
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67. 
උපාහනංදයොධාදරති,  බ්බනීලාදිකම්පිච; 
නිමිත්තංරත්ථියාරත්දතො, මුඛංවාභික්ඛදායියා. 

68. 
උජ්ඣාන ඤ්ඤීඅඤ්ඤ ් , පත්තංවාඅත්තදනොමුඛං; 
ආදා ාදිම්හිප ්ද යය, උච්චා නමහා දන. 

69. 
නි ජ්ජාදිංකදරොන්ත ් , දුක්කටංවන්දදනපිච; 
උක්ඛිත්තානුප ම්පන්න-නානා ංවා කාදිනං. 

70. 
එකදතොපණ්ඩකිත්ථීහි, උභදතොබයඤ්ජදනනවා; 
දීඝා දනනිසීදදයය, අදීදඝආ දනපන. 

71. 
අ මානා නිදකන, මඤ්චපීදඨ දයයයවා; 
කුල ඞ්ගහත්ථංදදදතො, ඵලපුප්ඵාදිකම්පිච. 

72. 
ගන්ථිමාදිං කදරකාදර, ජිනවාරිතපච්චදය; 
පරිභුඤ්දජයයඅබයත්දතො, අනි ් ායවද යයවා. 

73. 
අනුඤ්ඤාදතහිඅඤ්ඤ ් , දභ ජ්ජංවාකදරවදද; 
කදර ාපත්තිදකොභික්ඛු, උදපො ථප්පවාරණං. 

74. 
ද්වාරබන්ධාදිදක ඨාදන, පරිවත්තකවාටකං; 
අපිධායවිනාදභොගං, නිදයොගංවා දයදිවා. 

75. 
ධඤ්ඤිත්ථිරූපරතනං, ආවුධිත්ථිප ාධනං; 
තූරියභණ්ඩංඵලංරුක්දඛ, පුබ්බණ්ණාදිඤ්චආමද . 

76. 
 සිත්දථොදකදතදලහි, ඵණහත්ථඵදණහිවා; 
දක දමො ණ්ඨදනක ්මිං, භාජදනදභොජදනපිච. 
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77. 
එකත්ථරණපාවුරණා,  දයයයංද්දවකමඤ්චදක; 
දන්තකට්ඨඤ්චඛාදදයය, අධිකූනංපමාණදතො. 

78. 
දයොදජතිවාදයොජාදපති, නච්චංගීතඤ්චවාදිතං; 
ද ් නං වනංදත ං, කදරොන්ත ් චදුක්කටං. 

79. 
වීහාදිදරොපිදමචාපි, බහිපාකාරකුට්ටදක; 
වච්චාදිඡඩ්ඩනාදිම්හි, දීඝදක ාදිධාරදණ. 

80. 
නඛමට්ඨකරණාදිම්හි,  ම්බාදධදලොමහාරදණ; 
පරිකම්මකතංභූමිං, අක්කදම උපාහදනො. 

81. 
අදධොතඅල්ලපාදදහි,  ඞ්ඝිකංමඤ්චපීඨකං; 
පරිකම්මකතංභිත්තිං, ආම න්ත ් දුක්කටං. 

82. 
 ඞ්ඝාටියාපිපල්ලත්දථ, දුප්පරිභුඤ්දජයයචීවරං; 
අකායබන්ධදනොගාමං, වදජකත්වානවච්චකං. 

83. 
නාචදමයය දදක න්දත,  මාදදයය අකප්පිදය; 
දද නාදරොචනාදිම්හි,  භාගාපත්තියාපිච. 

84. 
න වද ව ් ංවි ංවාදද, සුද්ධචිත්දත පටි ් වං; 
ව ් ංවසිත්වාගමදන, අනනුඤ්ඤාතකිච්චදතො. 

85. 
විනාපදංතරු ්සුද්ධං, දපොරි ම්හාභිරූහදණ; 
අපරි ් ාවදනොද්ධානං, වදජතංයාචදතොනදද. 

86. 
අත්තදනොඝාතදනරත්ථි-රූපාදිංකාරදයයයවා; 
හිත්වාමාලාදිකංචිත්තං, ජාතකාදිං යංකදර. 
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87. 
භුඤ්ජන්තමුට්ඨදපත ් ,  ාලාදීසුනිසීදදතො; 
වුඩ්ඪානංපනාකා ං, අදත්වාවාපිදුක්කටං. 

88. 
යානාදිමභිරූදහයය, කල්ලදකොරතනත්තයං; 
ආරබ්භවදදදවඤ්ඤ-පරි ාදයොපලාලදන. 

89. 
කායාදිංවිවරිත්වාන, භික්ඛුනීනංනද ් දය; 
වාදචදලොකායතංපලිතං, ගණ්දහයයගණ්හාදපයයවා. 

90. 
යත්ථකත්ථචිදපොයං, භුඤ්ජදතොපත්තහත්ථදකො; 
වාතපානකවාටංවා, පණාදමද ොදකම්පිච. 

91. 
උණ්දහයයපටි ාදමයය, අතිඋණ්දහයයදවොදකං; 
ඨදපයයභූමියංපත්තං, අඞ්දකවාමඤ්චපීඨදක. 

92. 
මිඩ්ඪන්දත පරිභණ්ඩන්දත, පාදදඡත්දතඨදපති වා; 
චලකාදිංඨදපපත්තං, පත්දතවාහත්ථදධොවදන. 

93. 
පත්දතනනීහරන්ත ් , උච්ඡිට්ඨමුදකම්පිච; 
අකප්පියම්පිපත්තංවා, පරිභුඤ්දජයයදුක්කටං. 

94. 
වදද‘‘ජීවා’’තිඛිපිදත, නසික්ඛතිඅනාදදරො; 
පරිමණ්ඩලකාදිම්හි, ද ඛිදයදුක්කටංසියා. 

95. 
දයො භණ්ඩගාදරපයුදතොවභණ්ඩකං, 
මාතූනපාචිත්තියම ් දගොපදය; 
දවායහීදනනපිජාතිආදිනා, 
වදදයයදුබ්භාසිතමුත්තමම්පිදයොති. 
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6. වත්තාදිෙණ්ඩනිද්කදක ො 

96. 
උපජ්ඣාචරියවත්තඤ්ච, ගමිකාගන්තුකම්පිච; 
ද නා නාදිවත්තඤ්ච, කාතබ්බංපියසීලිනා. 

97. 
හත්ථපාද ඨිදතොකිඤ්චි, ගහිතබ්බංදදදතිධා; 
ගදහතුකාදමොගණ්දහයය, ද්විධායං ම්පටිග්ගදහො. 

98. 
 ඞ්ඝාටිමුත්තරා ඞ්ගං, තථාඅන්තරවා කං; 
‘‘එතංරමංඅධිට්ඨාමි’’, තථා‘‘පච්චුද්ධරාමි’’ති. 

99. 
‘‘රමංරමානිඑතානි, එතම්පිචීවර’’න්තිවා; 
‘‘පරික්ඛාරදචොොනී’’ති, තථා‘‘පච්චුද්ධරාමි’’ති. 

100. 
‘‘එතං රමංඅධිට්ඨාමි, පත්තං පච්චුද්ධරාමි’’ති; 
එවංපච්චුද්ධදරධිට්දඨ, චීවරාදිංයථාවිධි. 

101. 
 ඤ්චරිත්තංවිනාද  ා,  චිත්තාගරුකන්තිමා; 
අච්ඡින්නංපරිණතංහිත්වා, නි ් ග්ගියමචිත්තකං. 

102. 
පදද ොධම්මංදුදවද යයා, රත්ථියාධම්මදද නා; 
දුදවද නා නානීපි, සිබ්බනංචීවර ් පි. 

103. 
පවාරිතංසුරාපානං, පඤ්ච න්නිධිආදිකං; 
දජොතිනුජ්ජාලනඤ්දචව, කප්පබින්දුමනාදිකං; 
ගාමප්පදව නන්දතදත, පාචිත්තීසුඅචිත්තකා. 

104. 
පකිණ්ණදකසුඋද්දි ් -කතංහිත්වාඤ්ඤමං කං; 
එකත්ථරණපාවුරණං, එකමඤ්දචතුවට්ටනං; 
එකදතොභුඤ්ජනඤ්චාපි, නච්චගීතාදි ත්තපි. 
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105. 
අකායබන්ධනඤ්චාපි, පත්තහත්ථකවාටකං; 
අචිත්තකමිදං බ්බං, ද  දමත්ථ චිත්තකං. 

106. 
වීතික්කමනචිත්දතන,  චිත්තකමචිත්තකං; 
පඤ්ඤත්තිජානදනනාපි, වදන්තාචරියාතථා. 

107. 
පුබ්බකරණාදිකංකත්වා, උදපො ථප්පවාරණං; 
නවධාදීපිතං බ්බං, කාතබ්බංපියසීලිනා. 

108. 
 ම්මජ්ජනීපදීදපොච, උදකංආ දනනච; 
උදපො ථ ් එතානි, පුබ්බකරණන්තිවුච්චති. 

109. 
ඡන්දපාරිසුද්ධිඋතුක්ඛානං, භික්ඛුගණනාච ාවාදදො; 
උදපො ථ ් එතානි, පුබ්බකිච්චන්තිවුච්චති. 

110. 
උදපො දථොයාවතිකාචභික්ඛූකම්මප්පත්තා, 
 භාගාපත්තිදයොචනවිජ්ජන්ති; 
වජ්ජනීයාචපුග්ගලාත ්මිංනදහොන්ති, 
පත්තකල්ලන්තිවුච්චති. 

111. පුබ්බකරණපුබ්බකිච්චානි මාදපත්වාදදසිතාපත්තික ්  මග්ග ්  
භික්ඛු ඞ්ඝ ් අනුමතියාපාතිදමොක්ඛංඋද්දිසිතුංආරාධනංකදරොම. 

112. 
පාරිසුද්ධිඅධිට්ඨාන-සුත්තුද්දද ව ාතිධා; 
ගණපුග්ගල ඞ්ඝාච, තංකදරයයංයථාක්කමං. 

113. 
චාතුද්දද ොපන්නරද ො,  ාමග්ගීදිනදතොතිධා; 
දිනපුග්ගලකත්තබ්බා-කාරදතොදතනදවරිතා. 

114. 
තදයොතදයොතිකත්වාන, දිනපුග්ගලදභදදතො; 
දතවාචීද්දවකවාචීති, නවවුත්තාපවාරණා. 
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115. 
කත්තිකන්තිමපක්ඛම්හා, දහමංඵග්ුණනපුණ්ණමා; 
ත ් අන්තිමපක්ඛම්හා, ගිම්හංආ ාේහිපුණ්ණමා; 
ව ් කාලංතදතොද  ං, චතුවී තුදපො ථා. 

116. 
චාතුද්ද ා ඡඑදතසු, පක්ඛාතතිය ත්තමා; 
දඤයයාපන්නර ාද  ා, අට්ඨාර උදපො ථා. 

117. ‘‘ඡන්දං දම්මි, ඡන්දං දම හර, ඡන්දං දම ආදරොදචහී’’ති ඡන්දං
දාතබ්බං. 

118. ‘‘පාරිසුද්ධිං දම්මි, පාරිසුද්ධිංදමහර, පාරිසුද්ධිංදම ආදරොදචහී’’ති
පාරිසුද්ධිදාතබ්බා. 

119. ‘‘පවාරණං දම්මි, පවාරණං දම හර, පවාරණං දම ආදරොදචහි, 
මමත්ථායපවාදරහී’’තිපවාරණා දාතබ්බා. 

120. ආපත්තිදද දකන ‘‘අහං, භන්දත,  ම්බහුලා නානාවත්ථුකා
ආපත්තිදයො ආපජ්ජිං, තා තුම්හමූදල පටිදදද මී’’ති වත්වා
පටිග්ගණ්හන්දතන ‘‘ප ් සි, ආවුද ො, තා ආපත්තිදයො’’ති වුත්දත ‘‘ආම, 
භන්දත, ප ් ාමී’’ති වත්වා පුන පටිග්ගණ්හන්දතන ‘‘ආයතිං, ආවුද ො, 
 ංවදරයයාසී’’ති වුත්දත ‘‘ ාම, සුට්ඨු, භන්දත  ංවරි ් ාමී’’ති තික්ඛත්තුං
වත්වාදදද තබ්බං. 

121. දවමතිං ආදරොදචන්දතන ‘‘අහං, භන්දත,  ම්බහුලාසු
නානාවත්ථුකාසුආපත්තීසු දවමතිදකො, යදා නිබ්දබමතිදකො භවි ් ාමි, තදා
තාආපත්තිදයොපටිකරි ් ාමී’’තිතික්ඛත්තුංවත්වා ආදරොදචතබ්බං. 

122. ‘‘අජ්ජදම උදපො දථො‘පන්නරද ො, චාතුද්දද ො’තිවාඅධිට්ඨාමී’’ති
තික්ඛත්තුංවත්වාපුග්ගදලන අධිට්ඨානුදපො දථොකාතබ්දබො. 

123. ද්වීසු පන දථදරන ‘‘පරිසුද්දධො අහං ආවුද ො, ‘පරිසුද්දධො’ති මං
ධාදරහී’’තිතික්ඛත්තුං වත්තබ්බං. නවදකනපි තදථව වත්තබ්බං. ‘‘භන්දත, 
ධාදරථා’’තිවචනංවිද ද ො. 

124. තීසු පන ‘‘සුණන්තු දමආය ්මන්තා, අජ්ජුදපො දථො පන්නරද ො, 
යදාය ්මන්තානං පත්තකල්ලං, මයං අඤ්ඤමඤ්ඤං පාරිසුද්ධිඋදපො ථං
කදරයයාමා’’ති ඤත්තිං ඨදපත්වා පටිපාටියා වුත්තනදයන
පාරිසුද්ධිඋදපො දථොකාතබ්දබො. 
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125. ‘‘අජ්ජ දම පවාරණා ‘චාතුද්දසී, පන්නරසී’ති වා අධිට්ඨාමී’’ති
තික්ඛත්තුංවත්වාඑදකන පවාදරතබ්බං. 

126. ද්වීසු පනදථදරන‘‘අහං, ආවුද ො, ආය ්මන්තංපවාදරමිදිට්දඨන
වා සුදතන වා පරි ඞ්කාය වා, වදතු මං ආය ්මා අනුකම්පං උපාදාය, 
ප ් න්දතො පටිකරි ් ාමී’’ති තික්ඛත්තුං වත්වා පවාදරතබ්බං. නවදකනාපි
තදථවවත්තබ්බං.‘‘භන්දත’’තිවචනං විද ද ො. 

127. තීසු වා චතූසු වා පන ‘‘සුණන්තු දමආය ්මන්තා, අජ්ජ පවාරණා
පන්නරසී, යදාය ්මන්තානං පත්තකල්ලං, මයං අඤ්ඤමඤ්ඤං
පවාදරයයාමා’’තිඤත්තිං ඨදපත්වා දථදරන ‘‘අහං, ආවුද ො, ආය ්මන්දත
පවාදරමි දිට්දඨන වා සුදතන වා පරි ඞ්කාය වා, වදන්තු මං ආය ්මන්තා
අනුකම්පං උපාදාය, ප ් න්දතො පටිකරි ් ාමී’’ති තික්ඛත්තුං වත්වා 
පවාදරතබ්බං. නවදකහිපි තදථව පටිපාටියා පවාදරතබ්බං.
‘‘භන්දත’’තිවචනංවිද ද ො. 

128. චතූහි අධිදකසුපන ‘‘සුණාතුදමආවුද ො ඞ්දඝො, අජ්ජපවාරණා
පන්නරසී, යදි  ඞ්ඝ ්  පත්තකල්ලං,  ඞ්දඝො පවාදරයයා’’ති ඤත්තිං
ඨදපත්වා වුඩ්ඪතදරන ‘‘ ඞ්ඝං, ආවුද ො, පවාදරමි දිට්දඨන වා සුදතන වා
පරි ඞ්කාය වා, වදන්තු මං ආය ්මන්දතො අනුකම්පං උපාදාය, ප ් න්දතො
පටිකරි ් ාමී’’ති තික්ඛත්තුං වත්වා පවාදරතබ්බං. නවදකහිපි තදථව
පටිපාටියා‘‘ ඞ්ඝං, භන්දත, පවාදරමිදිට්දඨනවාසුදතන වාපරි ඞ්කායවා, 
වදන්තු මං ආය ්මන්දතො අනුකම්පං උපාදාය, ප ් න්දතො පටිකරි ් ාමී’’ති
තික්ඛත්තුංවත්වාපවාදරතබ්බං. 

මූලසික්ඛානිට්ඨිතා. 
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නදමොත ් භගවදතොඅරහදතො ම්මා ම්බුද්ධ ්  

මූලසික්ඛා-ටීො 

ගන්ථාරම්භෙථා 

 බ්බකාමදදං  බ්බරතදන රතනත්තයං; 
උත්තමංඋත්තමතරං, වන්දිත්වාවන්දනාරහං. 

චරදණබ්රහ්මචාරීනං, ආචරියානංසිරංමම; 
ඨදපත්වානකරි ් ාමි, මූලසික්ඛත්ථවණ්ණනං. 

ගන්ථාරම්භෙථාවණ්ණනා 

තත්ථාදදොතාව බ්බ ක්කත ්  බ්බ ත්තුත්තම ්  ත්ථුදනො පණාමං

ද ්ද න්දතො ආහ ‘‘නත්වා නාථ’’න්තයාදි. නාථං චතූහි නාථඞ්දගහි

 මන්නාගතං භගවන්තං නත්වා වන්දිත්වා ආකදො ආදිම්හි උප ම්පන්නදතො

පට්ඨාය නවකෙනභික්ඛුනා අමනාපබ්බජිදතන උප ම්පන්දනන මූලභා ාය 

මාගධභා ාය සික්ඛිතුං  මා කතො  ඞ්දඛදපන මූලසික්ඛං අහං පවක්ඛාමීති
පිණ්ඩත්දථො. 

අයං පන අවයවත්දථො – නත්වාති තන්නින්නතප්දපොණතප්පබ්භාදරො
හුත්වා කායවචීමදනොද්වාදරහි වන්දිත්වාති අත්දථො. නාථතීති නාදථො, 
දවදනයයානං හිතසුඛං දමත්තායනවද නආසී ති පත්දථතීති අත්දථො, අථ
වානාථතිදවදනයයගදත කිදලද උපතාදපතීතිඅත්දථො, නාථතිවායාචතීති
අත්දථො. භගවා හි ‘‘ ාම, භික්ඛදව, භික්ඛු කාදලන කාලං අත්ත ම්පත්තිං
පච්චදවක්දඛයයා’’තිආදිනා (අ. නි. 8.7)  ත්තානං තං තං හිතප්පටිපත්තිං
යාචිත්වාපි කරුණාය  මු ් ාහිදතො දත තත්ථ නිදයොදජති. පරදමන වා
චිත්ති ් රිදයන  මන්නාගදතො  බ්බ ත්දත ඊ ති අභිභවතීති පරමි ් දරො
භගවා ‘‘නාදථො’’ති වුච්චති.  බ්දබො චායමත්දථො  ද්ද ත්ථානු ාරදතො 

දවදිතබ්දබො. පවක්ඛාමීති පකාදරන කදථ ් ාමි. මූලසික්ඛාති
අධිසීලඅධිචිත්තඅධිපඤ්ඤාවද න ති ්ද ොපි සික්ඛා, උප ම්පන්න ් 
සුප්පතිට්ඨිතභාව ාධනට්දඨන මූලා ච  ා සික්ඛිතබ්බදතො සික්ඛා චාති
මූලසික්ඛා. ගන්ථවද දනත්ථ  ඞ්ඛිපිත්වා වුත්තත්තා තද්දීපදනො ගන්දථො 
‘‘මූලසික්ඛා’’තිවුච්චති. 

තත්ථ කතමං සීලං, කතමං අධිසීලං, කතමං චිත්තං, කතමං අධිචිත්තං, 
කතමාපඤ්ඤා, කතමාඅධිපඤ්ඤාති? වුච්චදත– පඤ්චඞ්ගඅට්ඨඞ්ගද ඞ්ගසීලං
තාව සීලදමව. පාතිදමොක්ඛ ංවරසීලං පන ‘‘අධිසීල’’න්ති වුච්චති. තඤ්හි
සූරිදයො විය පජ්දජොතානං, සිදනරු විය පබ්බතානං  බ්බදලොකියසීලානං
අධිකඤ්දචව උත්තමඤ්ච. පාතිදමොක්ඛ ංවරදතොපි ච
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මග්ගඵල ම්පයුත්තදමව සීලං අධිසීලං, තං පන රධ නාධිප්දපතං. න හි තං
සික්ඛන්දතො දමථුනං ධම්මං පටිද වති. කාමාවචරානි පන අට්ඨ
කු ලචිත්තානි, දලොකියඅට්ඨ මාපත්තිචිත්තානි ච එකජ්ඣං කත්වා
චිත්තදමව. විප ් නාපාදකං අට්ඨ මාපත්තිචිත්තං පන ‘‘අධිචිත්ත’’න්ති
වුච්චති. තඤ්හි  බ්බදලොකියචිත්තානං අධිකඤ්දචව උත්තමඤ්ච. තදතොපි ච
මග්ගඵලචිත්තදමවඅධිචිත්තං, තංපනරධ නාධිප්දපතං.නහිතංසික්ඛන්දතො
දමථුනංධම්මංපටිද වති.‘‘අත්ථිදින්නං, අත්ථියිට්ඨ’’න්තිආදිනයප්පවත්තං
කම්ම ් කතාඤාණං පඤ්ඤා, තිලක්ඛණාකාරපරිච්දඡදකං පන
විප ් නාඤාණං ‘‘අධිපඤ්ඤා’’ති වුච්චති.  ා හි  බ්බදලොකියපඤ්ඤානං
අධිකාදචවඋත්තමාච.තදතොපිච මග්ගඵලපඤ්ඤාවඅධිපඤ්ඤා,  ාපනරධ
නාධිප්දපතා.නහිතංසික්ඛන්දතොදමථුනං ධම්මංපටිද වති. 

තාසුතීසුඅධිසීලසික්ඛාචාරිත්තවාරිත්තවද නදුවිධම්පිසීලං යථානුසිට්ඨං
පටිපජ්ජමාදනන, තප්පටිපක්දඛකිදලද තදඞ්ගප්පහානවද නපජහන්දතන 
සික්ඛිතබ්බා. අධිචිත්තසික්ඛා යථාවුත්දතසු ආරම්මදණසු අභිදයොගවද න
ඣානප්පටිපක්ඛානං නීවරණගණානං වික්ඛම්භනප්පහානං කුරුමාදනන 
සික්ඛිතබ්බා. අධිපඤ්ඤාසික්ඛා පන යථානුරූපං
තදඞ්ගප්පහාන මුච්දඡදවද න  ානු දය කිදලද   මුච්ඡින්දන්දතන
සික්ඛිතබ්බා.ත ්මාසුප්පතිට්ඨිතභාව ාධනට්දඨනමූලා ච ාසික්ඛිතබ්බදතො
සික්ඛාචාතිමූලසික්ඛා, කම්මවචනිච්ඡායං‘‘මූලසික්ඛ’’න්ති වුත්තං. 

 මාසීයදත  ඞ්ඛිපීයදතති  මාද ො, තදතො  මා කතො.  මග්දගන
 ඞ්දඝන ඤත්තිචතුත්දථන කම්දමන අකුප්දපන ඨානාරදහන
උප ම්පන්දනොති භික්ඛු. තත්ථ  බ්බන්තිදමන පරියාදයන
පඤ්චවග්ගකරණීදය කම්දම යාවතිකා භික්ඛූ කම්මප්පත්තා, දත ං
ආගතත්තා, ඡන්දාරහානං ඡන්ද ්  ආහටත්තා,  ම්මුඛීභූතානඤ්ච
අප්පටික්දකො නදතොඑක ්මිංකම්දම මග්ගභාවංඋපගදතන  ඞ්දඝනතීහි
අනු ් ාවනාහි එකායඤත්තියා කාතබ්බකම්ම ඞ්ඛාදතනඤත්තිචතුත්දථන 
ධම්මිදකන විනයකම්දමන
වත්ථුඤත්තිඅනු ් ාවනසීමාපරි ා ම්පත්ති ම්පන්නත්තා අදකොදපතබ්බතං, 
අප්පටික්දකොසිතබ්බතං උපගදතන ඨානාරදහන කාරණාරදහන
 ත්ථු ා නාරදහන උප ම්පන්දනොනාම, උපරිභාවං මාපන්දනොපත්දතොති
අත්දථො. භික්ඛුභාදවො හි උපරිභාදවො. තඤ්දච  යථාවුත්දතන කම්දමන

 මාපන්නත්තා ‘‘උප ම්පන්දනො’’ති වුච්චති, දතන භික්ඛුනා. 

ඌනපඤ්චව ් තාය නවදකො, දතන නවකෙන අමනා පබ්බජිදතන, 

අචිරපබ්බජිදතනාති වුත්තංදහොති. ආකදොතිආදිම්හිදයවාතිඅත්දථො, ආදිදතො 
පට්ඨායාති වා. අපි ච දථදරො ‘‘ආදදො’’ති වචදනන  ද්ධාපබ්බජිතානං
කුලපුත්තානං ආලසියදදොද න, අප්පටිපජ්ජන්තානං අඤ්ඤාණදදොද න ච
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අඤ්ඤථාපටිපජ්ජන්තානං ංදවගං ජදනති.කථං? අතිදුල්ලභංඛණං මවායං
පටිලභිත්වා තඞ්ඛණං න කුසීදතන වා නිරත්ථකකථාපසුදතන වා
වීතිනාදමතබ්බං, කිංකාතබ්බං? ආදිදතොපට්ඨායනිරන්තරදමව තීසුසික්ඛාසු
ආදදරොජදනතබ්දබොති. 

‘‘ ාමාගධීමූලභා ා, නරායායාදිකප්පිකා; 
බ්රහ්මාදනොච ්සුතාලාපා,  ම්බුද්ධාචාපිභා දර’’ති.– 

වචනදතො මූලභා ායාති මාගධමූලාය භා ාය,  භාවනිරුත්තියා භා ායාති

වුත්තංදහොති. සික්ඛිතුන්ති උග්ගණ්හිතුං. 

1. පාරාජිෙනිද්කද වණ්ණනා 

1. රදානි  බ්බසික්ඛානං පනමූලභූතත්තා අධිසීලසික්ඛාව පඨමං වුත්තා, 
තත්රාපි මහා ාවජ්ජත්තා, මූලච්දඡජ්ජවද න පවත්තනදතො ච  බ්බපඨමං

පාරාජිකං ජානිතබ්බන්ති ද ්ද න්දතො ‘‘ ං නිමිත්ත’’න්තයාදිමාහ. තත්ථ

මග්ගත්තදය  ං නිමිත්තං පදව න්දතො භික්ඛු චුදතොති අත්දථො.  ං

නිමිත්තන්ති අත්තදනො අඞ්ගජාතං,  බ්බන්තිදමන පරිච්දඡදදන 

එකතිලබීජමත්තම්පි අත්තදනො අඞ්ගජාතන්ති වුත්තං දහොති. භික්ඛූති

අනික්ඛිත්තසික්දඛො. මග්ගත්තකයති එත්ථ මනු ් ාමනු ් තිරච්ඡානගතානං
වද න ති ්ද ො රත්ථිදයො, තදයො උභදතොබයඤ්ජනකා, තදයො පණ්ඩකා, 
තදයො පුරි ාති පාරාජිකවත්ථුභූතානං නිමිත්තානං නි ් යා ද්වාද   ත්තා
දහොන්ති. දත ං වච්චප ් ාවමුඛමග්ගවද න තදයො මග්ගා. තත්ථ
මනු ්සිත්ථියා තදයො, අමනු ්සිත්ථියා තදයො, තිරච්ඡානගතිත්ථියා තදයොති
නව, තථා මනු ්සුභදතොබයඤ්ජනකාදීනං. මනු ් පණ්ඩකාදීනං පන
වච්චමුඛමග්ගවද න ද්දව ද්දවති ඡ, තථා මනු ් පුරි ාදීනන්ති  බ්දබ ං
වද න තිං  මග්ගා දහොන්ති. දත  බ්දබ පරිග්ගදහත්වා රධ
‘‘මග්ගත්තදය’’ති වුත්තං, ත ්මිං මග්ගත්තදය, ද්වාද න්නං  ත්තානං තීසු

මග්දගසුයත්ථකත්ථචිමග්දගති අත්දථො. චුකතොති ක්කත්තාවාබ්රහ්මත්තා
වාචුත ත්දතො විය ා නදතොචුදතොදහොති, පාරාජිදකොදහොතීතිඅත්දථො. 

රදානි පදව නං නාම න දකවලං අත්තුපක්කදමදනව දහොති, 
පරූපක්කදමනාපි දහොති, තත්ථාපි ද වනචිත්දත  ති පාරාජිදකො දහොතීති

ද ් නත්ථං ‘‘පකව නා’’තයාදි වුත්තං. ත ් ත්දථො – දයො භික්ඛු 

පදව නට්ඨිතඋද්ධරණපවිට්ඨක්ඛදණසු අඤ්ඤතරං ඛණං කචපි  ාදියං 

 ාදියන්දතො  දචපි ත ්මිං ඛදණ ද වනචිත්තං උපට්ඨාදපන්දතො, චුකතො 
පාරාජිදකො දහොති. දයො පන  බ්බද ො අ ාදියන්දතො ආසීවි මුඛං 
අඞ්ගාරකාසුං පවිට්ඨං විය ච මඤ්ඤති, ද ො නිප්පරාදධො දහොති. එත්ථ පන 

ඨිතං නාමසුක්කවි ් ට්ඨි මයප්පත්තං.පඨමපාරාජිකං. 
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2-7. රදානි දුතියංද ්ද තුං ‘‘අදින්නංමානු ංභණ්ඩ’’න්තයාදිමාහ. තත්ථ
දයොභික්ඛුඅදින්නංමානු ංගරුකංභණ්ඩංපඤ්චවී ාවහාදරසුදයනදකනචි

අවහාදරන ආදියන්දතො චුදතො භදවති  ම්බන්දධො. අදින්නන්ති යං කිඤ්චි 
පරපරිග්ගහිතං  ් ාමිකංභණ්ඩං, තංදතහි ාමිදකහිකාදයනවාවාචායවා
න දින්නන්තිඅදින්නං, අනි ් ට්ඨං අපරිච්චත්තං රක්ඛිතං දගොපිතං මමායිතං 

පරපරිග්ගහිතං. මනු ්  ්  රදන්ති මානු ං, මනු ්  න්තකං, 

‘‘භණ්ඩ’’න්තිමිනා තුලයාධිකරණං. කථයයාකයකෙනාති දථයයාය එදකන, 
එදකන අවහාදරනාති අත්දථො. ලිඞ්ගදභදං කත්වා වුත්තං. ‘‘දථයයා

දකනචී’’ති වා පාදඨො. තත්ථ කථකනොති දචොදරො, දථන ්  භාදවො කථයයා, 
කරණත්දථ දචතං පච්චත්තවචනං, ත ්මා දකනචි දථදයයන අවහාදරනාති

අත්දථො. ආදියන්ති ආදියන්දතො ගණ්හන්දතො. පඤ්චවී ාවහාකරසූති

පඤ්චපඤ්චදක දමොධාදනත්වා පඤ්චවී තිඅවහාරා.තත්ථ පඤ්චපඤ්චොනි 
නාම නානාභණ්ඩපඤ්චකං එකභණ්ඩපඤ්චකං  ාහත්ථිකපඤ්චකං
පුබ්බප්පදයොගපඤ්චකං දථයයාවහාරපඤ්චකන්ති. 

තත්ථ  විඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණකමි ් කභණ්ඩවද න
නානාභණ්ඩපඤ්චකං,  විඤ්ඤාණකභණ්ඩවද න එකභණ්ඩපඤ්චකං. තත්ථ
නානාභණ්ඩවද නතාවඑවංදවදිතබ්දබො– දයො ආරාමංඅභියුඤ්ජති, ආපත්ති
දුක්කට ් .  ාමික ්  විමතිං උප්පාදදති, ආපත්ති ථුල්ලච්චය ් .  ාමිදකො
‘‘න මය්හං භවි ් තී’’ති මරං නික්ඛිපති, ආපත්ති පාරාජික ් . අඤ්ඤ ් 
භණ්ඩං හරන්දතො සීද  භාරං දථයයචිත්දතො ආම ති, ආපත්ති දුක්කට ් .
ඵන්දාදපති, ආපත්තිථුල්ලච්චය ් .ඛන්ධංාදරොදපති, ආපත්ති පාරාජික ් .
උපනික්ඛිත්තං භණ්ඩං ‘‘දදහි දම භණ්ඩ’’න්ති වුච්චමාදනො ‘‘නාහං 
ගණ්හාමී’’ති භණති, ආපත්ති දුක්කට ් .  ාමික ්  විමතිං උප්පාදදති, 
ආපත්ති ථුල්ලච්චය ් .  ාමිදකො ‘‘න මය්හං ද ් තී’’ති මරං නික්ඛිපති, 
ආපත්ති පාරාජික ් . ‘‘ හභණ්ඩහාරකං දන ් ාමී’’ති පඨමං පාදං
 ඞ්කාදමති, ආපත්ති ථුල්ලච්චය ් . දුතියං පාදං  ඞ්කාදමති, ආපත්ති
පාරාජික ් . ථලට්ඨං භණ්ඩං දථයයචිත්දතො ආම ති, ආපත්ති දුක්කට ් .
ඵන්දාදපති, ආපත්ති ථුල්ලච්චය ් . ඨානා චාදවති, ආපත්ති පාරාජික ් .
අයදමත්ථ නානාභණ්ඩවද න දයොජනා. එකභණ්ඩවද න පන   ් ාමිකං
දා ංවාතිරච්ඡානංවායථාවුත්දතනඅභිදයොගාදිනානදයනආදියතිවාහරති
වා අවහරති වා රරියාපථං දකොදපති වා ඨානා චාදවති වාති. අයදමත්ථ
එකභණ්ඩවද නදයොජනා. 

පඤ්ච අවහාරා  ාහත්ථිදකො ආණත්තිදකො නි ් ග්ගිදයො අත්ථ ාධදකො 

මරනික්දඛදපොති.තත්ථ  ාහත්ථිකෙො නාම පර ් භණ්ඩං හත්ථාඅවහරති. 

ආණත්කකෙො නාම ‘‘අසුක ්  භණ්ඩං අවහරා’’ති අඤ්ඤං ආණාදපති. 

නි ් ග්ගිකයො නාම අන්දතොසුඞ්කඝාදත ඨිදතො බහිසුඞ්කඝාතං පාදතති, 
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ආපත්ති පාරාජික ් . අත්ථ ාධකෙො නාම ‘‘අසුකං භණ්ඩං යදා  ක්දකොසි, 
තදා අවහරා’’ති ආණාදපති. තත්ථ  දච පදරො අනන්තරායිදකො හුත්වා තං
අවහරති, ආණාපදකොආණත්තික්ඛදණදයව පාරාජිදකො දහොති, අවහාරදකො

පන අවහටකාදල, අයං අත්ථ ාධදකො. ධුරනික්කඛකපො පන
උපනික්ඛිත්තභණ්ඩවද න දවදිතබ්දබොතිරදං ාහත්ථිකපඤ්චකං. 

අපදරපි පඤ්ච අවහාරා පුබ්බප්පදයොදගො  හප්පදයොදගො  ංවිධාවහාදරො 

 ඞ්දකතකම්මං නිමිත්තකම්මන්ති. තත්ථ ආණත්තිවද න පුබ්බප්පකයොකගො 

දවදිතබ්දබො, ඨානාචාවනවද න  හප්පකයොකගො.  ංවිධාවහාකරො නාම
 ම්බහුලාභික්ඛූ‘‘අමුකංනාමදගහං ගන්ත්වා, ඡදනංවාභින්දිත්වා,  න්ධිංවා
ඡින්දිත්වාභණ්ඩං හරි ් ාමා’’ති  ංවිදහිත්වාගච්ඡන්ති, දතසුඑදකොභණ්ඩං

අවහරති, ත ්සුද්ධාදර  බ්දබ ං පාරාජිකං.  ඞ්කෙතෙම්මං නාම
 ඤ්ජානනකම්මං කාලපරිච්දඡදවද න ඤ්ඤාකරණං.එත්ථච‘‘පුදරභත්තං
අවහරා’’ති වුත්දත අජ්ජ වා පුදරභත්තං අවහරතු,  ්දව වා අනාගදත
 ංවච්ඡදර වා, නත්ථි වි ඞ්දකදතො,  ඞ්දකතකාරක ්  ආණත්තික්ඛදණ, 

රතර ් ඨානාචාවදනතිඑවංආපත්තිඋභින්නං පාරාජික ් . නිමිත්තෙම්මං 
නාම  ඤ්ඤුප්පාදනත්ථං ක ් චි නිමිත්ත ්  කරණං 
අක්ඛිනිඛණනහත්ථාලඞ්ඝනපාණිප්පහාරඅඞ්ුණලිදඵොටනගීවුන්නාමනඋක්කා 
නාදිනා අදනකප්පකාරං.අවහාරදකොආණාපදකනයංනිමිත්ත ඤ්ඤංකත්වා
වුත්තං, තං‘‘එත’’න්ති මඤ්ඤමාදනො තදමවඅවහරති, උභින්නංපාරාජිකං.යං
‘‘අවහරා’’තිවුත්තං, තං‘‘එත’’න්ති මඤ්ඤමාදනොඅඤ්ඤංත ්මිංදයවඨාදන
ඨපිතංඅවහරති, මූලට්ඨ ් අනාපත්ති.රදං පුබ්බප්පදයොගපඤ්චකං. 

අපදරපි පඤ්චඅවහාරාදථයයාවහාදරො ප ය්හාවහාදරොපරිකප්පාවහාදරො
පටිච්ඡන්නාවහාදරො කු ාවහාදරොති. තත්ථ දයො කූටමානකූටකහාපණාදීහි

වඤ්දචත්වා ගණ්හාති, ත ්ද වං ගණ්හදතො අවහාදරො කථයයාවහාකරො. දයො
 න්තජ්දජත්වා යංද ්ද ත්වාදත ං න්තකං ගණ්හාති, දයොවාඅත්තදනො
පත්තබලිදතොචඅධිකංබලක්කාදරනගණ්හාති රාජරාජමහාමත්තාදදයොවිය, 

ත ්ද වං ගණ්හදතො අවහාදරො ප ය්හාවහාකරො. පරිකප්දපත්වා ගණ්හදතො

පනාවහාදරො පරිෙප්පාවහාකරො. ද ො දුවිදධො භණ්දඩොකා පරිකප්පවද න.
තත්ර දයො ‘‘ ාටදකො දච, ගණ්හි ් ාමි, සුත්තං දච, න ගණ්හි ් ාමී’’ති
පරිකප්දපත්වා අන්ධකාදර පසිබ්බකං ගණ්හාති, තත්ර  ාටදකො දච, 

උද්ධාදරදයව පාරාජිකං, සුත්තං දච දහොති, රක්ඛති. අයං භණ්ඩපරිෙප්කපො 
නාම. දයො ඨානං පරිකප්දපත්වා භණ්ඩං ගණ්හාති, ත ්  තං

පරිකප්පිතපරිච්දඡදං අතික්කන්තමත්දත පාරාජිකං. අයං ඔො පරිෙප්කපො 
නාම. එවමිදම ං ද්වින්නං පරිකප්පානං වද න පරිකප්දපත්වා ගණ්හදතො
අවහාදරො පරිකප්පාවහාදරො. පටිච්ඡාදදත්වා පර ්  භණ්ඩං ගණ්හදතො

අවහාදරො පටිච්ඡන්නාවහාකරො නාම. කු ං  ඞ්කාදමත්වා අවහරණං 
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කු ාවහාකරො. දයො කු ං පාදතත්වා චීවදර භාජියමාදන අත්තදනො
දකොට්ඨා  ්  මීදපඨිතංඅප්පග්ඝතරංවා මහග්ඝතරංවා ම මංවාපර ් 
දකොට්ඨා ං දි ්වා  දච පඨමතරං පරදකොට්ඨා දතො කු දණ්ඩකං උද්ධරති, 
අත්තදනොදකොට්ඨාද පාදතතුකාමතායඋද්ධාදරරක්ඛති, පාතදනපි රක්ඛති, 
අත්තදනො දකොට්ඨා දතො පන කු දණ්ඩං උද්ධරති, උද්ධාදර රක්ඛති, තං 
උද්ධරිත්වා පරදකොට්ඨාද පාදතන්ත ් හත්ථදතොමුත්තමත්දතපාරාජිකං.
අයං කු ාවහාදරො නාමාති රදමසු පඤ්චවී ාවහාදරසු දයන දකනචි
අවහාදරනගණ්හන්දතොපාරාජිදකො භදවතිඅත්දථො. 

ගරුෙන්ති පඤ්චමා කං. වී තිමා දකො හි කහාපදණො, කහාපණ ් 
චතුත්දථො භාදගො පාදදො නාම, ත ්මා පඤ්චමා කං වා පාදං වා ගරුකන්ති
දවදිතබ්බං. තත්ථ ‘‘චත්තාදරො වීහදයො ුණඤ්ජා, ද්දව ුණඤ්ජා මා දකො
භදව’’තිවචනදතොවීහිවද නචත්තාලී වීහදයොද ුණඤ්ජා පඤ්චමා දකොති
දවදිතබ්දබො. යං පන  ාමදණරසික්ඛායං ‘‘වී තිවීහී’’ති වුත්තං, තං දනව 
පාළියං, නඅට්ඨකථායංඅත්ථි, වීමංසිතබ්බදමතං.දුතියපාරාජිකං. 

8. රදානි තතියං ද ්ද තුං ‘‘මනු ් පාණං පාකණො’’තයාදි වුත්තං. තත්ථ
දයො භික්ඛු ‘‘මනු ් පාදණො’’ රති ජානන්දතො වධකචිත්දතන මනු ් පාණං
ජීවිතාවිදයොදජති, ද ො භික්ඛු ා නාපාරාජිදකොදහොතීති මුදායත්දථො. 

මනු ් පාණන්ති මාතුකුච්ඡි ්මිං පටි න්ධිචිත්දතන  හුප්පන්නං
අතිපරිත්තං කලලරූපං ආදිං කත්වා පකතියා වී ව ්  තායුක ්   ත්ත ් 
යාවමරණකාලාඑත්ථන්තදරඅනුපුබ්දබන වුද්ධිප්පත්දතොඅත්තභාදවො, එද ො

මනු ් පාදණොනාම, එවරූපං මනු ් පාණන්ති අත්දථො. පාකණොක ජානන්ති
‘‘පාදණො’’ රති ජානන්දතො ‘‘තං ජීවිතා දවොදරොදපමී’’ති ජානන්දතො. 

වධෙකචත ාති වධකචිත්දතන, රත්ථම්භූදත කරණවචනං, වධකචිත්දතො

හුත්වා මරණාධිප්පාදයො හුත්වාති වුත්තං දහොති. ජීවිතාති ජීවිතින්ද්රියදතො. 

කයොති අනියමවචනං. ක ොති එදතන නියමනං දවදිතබ්බං. විකයොකජතීති
වුත්තප්පකාරං මනු ් විග්ගහං කලලකාදලපි තාපනමද්දදනහි වා
දභ ජ්ජ ම්පදාදනනවාතදතොවාඋද්ධම්පිතදනුරූදපනඋපක්කදමන ජීවිතා

විදයොදජතීති අත්දථො.  ා නාති පරාපුබ්බජිධාතුප්පදයොදග නි ් ක්කවචනං, 

දතන  ත්ථු ා නදතොති අත්දථො. පරාජිකතොති පරාජයමාපන්දනො. දහොතීති
පාඨද ද ො.තතියපාරාජිකං. 

9. රදානි චතුත්ථං ද ්ද තුං ‘‘ඣානාදිකභද’’න්තයාදි වුත්තං. තත්ථ දයො
භික්ඛු අඤ්ඤාපදද ඤ්ච අධිමානඤ්ච වජ්දජත්වා හදදය අ න්තං
ඣානාදිදභදං ධම්මං මනු ් ජාතික ්   ත්ත ්  වදදයය, ත ්මිං ඛදණ
ඤාදතද ොතදතො ා නාපාරාජිදකොඑව දහොතීතිඅත්දථො. 
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ඣානාදිකභදන්ති ‘‘ඣානං විදමොක්දඛො  මාධි  මාපත්ති ඤාණද ් නං
මග්ගභාවනා ඵල ච්ඡිකිරියා කිදල ප්පහානං විනීවරණතා චිත්ත ් 
සුඤ්ඤාගාදර අභිරතී’’ති (පාරා. 198) එවං වුත්තං ඣානාදිදභදං 

උත්තරිමනු ් ධම්මං. හදකයති චිත්දත. අ න්තන්ති අ ංවිජ්ජමානං. 

අඤ්ඤාපකද න්ති ‘‘දයො දත විහාදර වසි, ද ො භික්ඛු පඨම ්  ඣාන ්  

ලාභී’’තිආදිනා නදයන අඤ්ඤාපදද ං වජ්දජත්වාති අත්දථො. විනාති

වජ්ජනත්දථ නිපාදතො, ත ්  වජ්දජත්වාති අත්දථො. අධිමානන්ති ‘‘අධිගතා
මයා’’තිඑවංඋප්පන්නංමානන්තිඅත්දථො. අධිගදතොමාදනොතිවිග්ගදහො, තං

අධිමානං වජ්දජත්වාති අත්දථො. මනු ් ජාක ් ාති මනු ් ජාතික ් , න

දදවබ්රහ්මාදීසු අඤ්ඤතර ් ාති අත්දථො. වකදයයාති ආදරොදචයය. 

ඤාතක්ඛකණති ඤාදත ඛදණති දඡදදො, ත ්මිං දතනාදරොචිතක්ඛදණ 

මනු ් ජාතිදකන ඤාදතති අත්දථො. කතනාති නි ් ක්දක කරණවචනං, 
තදතො ා නදතොපාරාජිදකොතිඅත්දථො.චතුත්ථපාරාජිකං. 

පාරාජිකනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ගරුොපත්කනිද්කද වණ්ණනා 

10. රදානි  ඞ්ඝාදිද  ං පකාද තුං 

‘‘කමොකචතුොමචිත්කතනා’’තිආදිමාරද්ධං. තත්ථ දමොදචතුං කාදමතීති 

දමොදචතුකාමං, දමොදචතුකාමඤ්ච තං චිත්තඤ්චාති කමොකචතුොමචිත්තං, 
දතන, දමොචන ් ාදචිත්දතනාති අත්දථො. එකාද න්නඤ්හි රාගානං එදකන
දමොචන ් ාදදනආපත්ති දහොතීතිවුත්තංදහොති. 

තත්රිදම එකාද  අ ් ාදා දමොචන ් ාදදො මුච්චන ් ාදදො මුත්ත ් ාදදො
දමථුන ් ාදදො ඵ ්  ් ාදදො කණ්ඩූවන ් ාදදො ද ් න ් ාදදො 
නි ජ්ජ ් ාදදො වාච ් ාදදො දගහසිතදපමං වනභඞ්ගියන්ති. තත්ථ 

කමොචන ් ාදදචතනාය දචදතන්දතො දචව අ ් ාදදන්දතො ච උපක්කමති, 
මුච්චති,  ඞ්ඝාදිද ද ො, නමුච්චති දච, ථුල්ලච්චයං.  දච පන  යනකාදල
රාගපරියුට්ඨිදතොහුත්වාඌරුනාවාමුට්ඨිනාවාඅඞ්ගජාතංගාේහං පීදෙත්වා
දමොචනත්ථාය  උ ් ාදහො සුපති, සුපන්ත ්  ච ්  අසුචි මුච්චති, 

 ඞ්ඝාදිද ද ො. මුච්චන ් ාකද අත්තදනොධම්මතායමුච්චමානං අ ් ාදදති, න

උපක්කමති, මුච්චති, අනාපත්ති. මුත්ත ් ාකද අත්තදනො ධම්මතාය මුත්දත
ඨානා චුදත අසුචිම්හි පච්ඡා අ ් ාදදන්ත ්  විනා උපක්කදමන මුච්චති, 

අනාපත්ති. කමථුන ් ාකද දමථුනරාදගන මාතුගාමං ගණ්හාති, දතන අසුචි

මුච්චති, අනාපත්ති, දුක්කටං පන ආපජ්ජති. ඵ ්  ් ාකදො දුවිදධො 
අජ්ඣත්තිදකො බාහිදරො චාති. තත්ථ අත්තදනො නිමිත්තං ‘‘ථද්ධං, මුදුකන්ති 
ජානි ් ාමී’’ති වා දලොලභාදවන වා කීොපයදතො අසුචි මුච්චති, අනාපත්ති. 
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බාහිරඵ ්  ් ාදද පන කාය ං ග්ගරාදගන රත්ථිං ඵු දතො, ආලිඞ්ගදතො ච
අසුචිමුච්චති, අනාපත්ති, කාය ං ග්ග ඞ්ඝාදිද  ංපනආපජ්ජති. 

ෙණ්ඩූවන ් ාකද දද්දුකච්ඡුපිෙකපාණකාදීනං අඤ්ඤතදරන ඛජ්ජමානං
නිමිත්තං කණ්ඩූවන ් ාදදන කණ්ඩූවදතො අසුචි මුච්චති, අනාපත්ති. 

ද ් න ් ාකද රත්ථියාඅදනොකා ංඋපනිජ්ඣායදතොඅසුචිමුච්චති, අනාපත්ති, 

දුක්කටං පන දහොති. නි ජ්ජ ් ාකද මාතුගාදමන  ද්ධිං රදහො නිසින්න ් 

මුත්දතපි අනාපත්ති, රදහොනි ජ්ජාපත්ති පන දහොති. වාච ් ාකද මාතුගාමං
දමථුනප්පටි ංයුත්තාහි වාචාහි ාභා න්ත ්  මුත්දතපි අනාපත්ති, 

දුට්ඨුල්ලවාචා ඞ්ඝාදිද  ං පන ආපජ්ජති. කගහසිතකපකම මාතාදීනං

මාතාදිදපදමන ආලිඞ්ගනාදිං කදරොන්ත ්  මුත්දතපි අනාපත්ති. වනභඞ්ගං 
 න්ථවකරණත්ථාය රත්ථියා දපසිතපුප්ඵාදිවනභඞ්ග ඤ්ඤිතං පණ්ණාකාරං
‘‘රත්ථන්නාමාය රමං දපසිත’’න්ති අ ් ාදදන ආම න්ත ්  මුත්දතපි
අනාපත්තීති. එවදමදතසු දමොචන ් ාදදන ආපත්ති දහොතීති ද ්ද තුං
‘‘දමොදචතු…දප.… නා’’ති වුත්තං. අථ වා දමොදචතුකාමං චිත්තං ය ්  

ද ොයං කමොකචතුොමචිත්කතො, දතන, රත්ථම්භූදත කරණවචනං, 
දමොදචතුකාමචිත්දතොහුත්වාතිඅත්දථො. 

උපක්ෙම්මාති හත්ථාදීසු දයන දකනචි නිමිත්දත උපක්කමිත්වාති

අත්දථො. විකමොචයන්ති යං අන්තමද ො එකා ඛුද්දකමක්ඛිකා පිදවයය, 

තත්තකම්පි විදමොදචන්දතොති අත්දථො. සුක්ෙන්ති 
නීලපීතදලොහිදතොදාතතක්කදතලදකඛීරදධි ප්පිවණ්ණ ඞ්ඛාදතසු ද විදධසු

සුක්දකසුයං කිඤ්චිසුක්කං. අඤ්ඤත්රසුපිනාතියාසුපිනන්දත සුක්කවි ් ට්ඨි

දහොති, තං ඨදපත්වාති අත්දථො.  මකණොති දයො දකොචි උප ම්පන්දනො. 

ගරුෙන්ති  ඞ්ඝාදිද  ං. ඵුක ති ආපජ්දජයයාති අත්දථො. දචතනා
උපක්කදමො මුච්චනන්ති රමාදනත්ථ තීණි අඞ්ගානීති.
සුක්කවි ් ට්ඨිසික්ඛාපදං. 

11. රදානි කාය ං ග්ගංද ්ද තුං ‘‘ොය ං ග්ගරාකගනා’’තිආදිමාරද්ධං.
භික්ඛු මනු ්සිත්ථියා මනු ්සිත්ථි ඤ්ඤී හුත්වා කාය ං ග්ගරාදගන
උපක්කමිත්වා මනු ්සිත්ථිං පරාම න්දතො  ඞ්ඝාදිද  ං ආපජ්දජයයාති

දයොජනා. තත්ථ ොය ං ග්ගරාකගනාති හත්ථග්ගහණාදිකාය ම්ඵ ්ද න

රාදගන කායමි ් රාදගන. මනු ්සිත්ථින්ති තදහුජාතම්පි 

ජීවමානකමනු ්සිත්ථිං. පරාම න්ති පරාම න්දතො, රත්ථීති  ඤ්ඤා

රත්ථි ඤ්ඤා,  ා අ ්  අත්ථීති ඉත්ථි ඤ්ඤී, රත්ථි ඤ්ඤීහුත්වාති අත්දථො.
මනු ්සිත්ථී, රත්ථි ඤ්ඤිතා, කාය ං ග්ගරාදගො, දතන රාදගන වායාදමො, 
හත්ථග්ගාහාදි මාපජ්ජනන්ති රමාදනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි.
කාය ං ග්ගසික්ඛාපදං. 
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12. රදානි දුට්ඨුල්ලං ද ්ද තුං ‘‘දුට්ඨුල්ලවාච ් ාකදනා’’තිආදි ආරද්ධං.

තත්ථ දුට්ඨුල්ලවාච ් ාකදනාති 

වච්චමග්ගප ් ාවමග්ගදමථුනධම්මප්පටි ංයුත්තවාච ් ාදරාදගන. මග්ගං

වාරබ්භකමථුනන්තිවච්චමග්ගප ් ාවමග්ගානංඅඤ්ඤතරං මග්ගංවාදමථුනං

වාආරබ්භාතිඅත්දථො. ඔභා න්කතොති අවභා න්දතො. මනු ්සිත්ථින්තිවිඤ්ඤුං
පටිබලං සුභාසිතදුබ්භාසිතං දුට්ඨුල්ලාදුට්ඨුල්ලං  ල්ලක්ඛණ මත්ථං

මනු ්සිත්ථිං. සුණමානන්ති සුණන්තිං. රමිනා පටිබලායපි රත්ථියා 
අවිඤ්ඤත්තිපදථ ඨිතාය දූදතන වා පණ්දණන වා ආදරොදචන්ත ් 
දුට්ඨුල්ලවාචාපත්ති න දහොතීති දීපිතං දහොති. මනු ්සිත්ථී, රත්ථි ඤ්ඤිතා, 
දුට්ඨුල්ලවාච ් ාදරාදගො, දතන රාදගන ාභා නං, තඞ්ඛණවිජානනන්ති
රමාදනත්ථපඤ්චඅඞ්ගානි. දුට්ඨුල්ලවාච ් ාදසික්ඛාපදං. 

13. රදානි අත්තකාමපාරිචරියංද ්ද තුං ‘‘වණ්ණ’’න්තයාදිවුත්තං. තත්ථ
දයොභික්ඛුඅත්තදනොකාමපාරිචරියායවණ්ණංවත්වාදමථුනරාදගනරත්ථිං

දමථුනං යාචමාදනො ගරුං ඵුද ති  ම්බන්දධො. වණ්ණං වත්වාති ුණණං 

ආනි ං ංපකාද ත්වා. අත්තකනොොමපාරිචරියායාති දමථුනධම්ම ඞ්ඛාදතන
කාදමන පාරිචරියා කාමපාරිචරියා, අත්තදනො අත්ථාය කාමපාරිචරියා 
අත්තදනොකාමපාරිචරියා, අලුත්ත මාද ොයං. අථවා අත්තදනොතිකත්වත්දථ
 ාමිවචනං, අත්තදනො කාමිතා රච්ඡිතාති අත්තදනොකාමා,  යං
දමථුනරාගවද නපත්ථිතාති අත්දථො, අත්තදනොකාමා ච  ා පාරිචරියා චාති

අත්තදනොකාමපාරිචරියා, තාය අත්තකනොොමපාරිචරියාය, ‘‘එතදග්ගං, භගිනි, 
පාරිචරියානං, යා මාදි ං සීලවන්තං කලයාණධම්මං බ්රහ්මචාරිං එදතන
ධම්දමන පරිචදරයයා’’ති එවං වණ්ණං වත්වාති අත්දථො. යාචධාතුදනො

ද්විකම්මිකත්තා ‘‘ඉත්ථිං කමථුනං යාචමාකනො’’ති වුත්තං. තත්ථ ඉත්ථින්ති 
දුට්ඨුල්දලොභා දන වුත්තප්පකාරං රත්ථිං. මනු ්සිත්ථී, රත්ථි ඤ්ඤිතා, 
අත්තකාමපාරිචරියාය රාදගො, දතන රාදගන වණ්ණභණනං, 
තඞ්ඛණවිජානනන්ති රමාදනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි.
අත්තකාමපාරිචරියසික්ඛාපදං. 

14. රදානි  ඤ්චරිත්තං ද ්ද තුං ‘‘ න්කද ’’න්තයාදිමාරද්ධං. තත්ථ
භික්ඛුපුරි  ් වා න්දද ං, රත්ථියාවා න්දද ංපටිග්ගදහත්වා වීමංසිත්වා

පච්චාහරන්දතො ගරුකං ඵුද ති  ම්බන්දධො. තත්ථ  න්කද න්ති ‘‘ගච්ඡ, 
භන්දත, රත්ථන්නාමං මාතුරක්ඛිතං බ්රූහි ‘දහොහි කිර රත්ථන්නාම ්  භරියා
ධනක්කීතා’’ති (පාරා. 305) එවං වුත්තං පුරි  ්   ා නං, ‘‘ගච්ඡ, භන්දත, 
රත්ථන්නාමං පුරි ං බ්රූහි ‘අහං ත ්  භරියා භවි ් ාමී’’ති (පාරා. 326-327

දථොකං වි දි ං) එවං වුත්තං රත්ථියා  ා නං. පටිග්ගණ්හිත්වාති ‘‘ ාම
උපා කා’’ති වා ‘‘දහොතූ’’ති වා ‘‘ආදරොදච ් ාමී’’ති වා දයන දකනචි
ආකාදරන වචීදභදං කත්වා වා සී කම්පනාදීහි වා පටිග්ගණ්හිත්වා
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 ම්පටිච්ඡිත්වාති අත්දථො. වීමංසිත්වාති වුත්තප්පකාදරන  ා නං ගදහත්වා
පුරි  ්  වා රත්ථියා වා දත ං අව ් ාදරොචනකානං

මාතාපිතාභාතාභගිනිආදීනං වා ආදරොදචත්වාති අත්දථො. හරංපච්චාති එත්ථ
‘‘පච්චාහර’’න්ති වත්තබ්දබ ඡන්දහානිභයා හර- ද්දං පුබ්බනිපාතං කත්වා
වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. යත්ථ පහිදතන තත්ථ ගන්ත්වා දතන ආදරොචිතා  ා
රත්ථී‘‘ ාධූ’’ති ම්පටිච්ඡතුවාපටික්ඛිපතුවා ලජ්ජායවාතුණ්හීදහොතු, පුන
ආගන්ත්වා ත ්  පුරි  ්  හරන්දතො එත්තාවතා රමාය 
පටිග්ගහණාදරොචනප්පච්චාහරණ ඞ්ඛාතාය තිවඞ්ග ම්පත්තියා ද ො භික්ඛු
 ඞ්ඝාදිද  ංආපජ්දජයයාතිඅත්දථො.දත ංමනු ් ජාතිකතා, අලංවචනීයතා, 
පටිග්ගණ්හනවීමං නප්පච්චාහරණානීති රමාදනත්ථ පඤ්ච අඞ්ගානි. 
 ඤ්චරිත්තසික්ඛාපදං. 

15. රදානි අමූලකං පකාද තුං ‘‘චාකවතුොකමො’’තිආදිමාරද්ධං.
චාදවතුකාදමො භික්ඛු අමූලන්තිමවත්ථුනා අඤ්ඤං සුණමානං භික්ඛුං
දචොදදන්දතො වා දචොදාදපන්දතො වා ගරුං ඵුද ති  ම්බන්දධො. තත්ථ 

චාකවතුොකමොතිබ්රහ්මචරියා චාදවතුකාදමො. කචොකදන්කතොති‘‘ත්වංපාරාජිකං
ධම්මං ආපන්දනොසි, අ ් මදණොසි, අ කයපුත්තිදයොසී’’තිආදීහිවචදනහි යං
දචොදදන්දතොති අත්දථො. එවං දචොදදන්ත ්  වාචාය වාචාය  ඞ්ඝාදිද ද ො. 

අමූලන්කමවත්ථුනාති යං දචොදදකන චුදිතකම්හි පුග්ගදල අදිට්ඨං අසුතං
අපරි ඞ්කිතං, රදං එදත ං ද ් න වනපරි ඞ්කිත ඞ්ඛාතානං මූලානං
අභාවදතො නා ්  මූලන්ති අමූලං, අන්තිමං වත්ථු ය ්  පාරාජික ්  තදිදං
අන්තිමවත්ථු, අමූලඤ්ච තං අන්තිමවත්ථු දචති අමූලන්තිමවත්ථු, දතන
අමූලන්තිමවත්ථුනා, භික්ඛුදනො අනුරූදපසු එකූනවී තියා පාරාජිදකසු

අඤ්ඤතදරනාතිඅත්දථො. කචොදාපයන්තිදචොදාපයන්දතො, ත ්  මීදපඨත්වා 
අඤ්ඤං භික්ඛුං ආණාදපත්වා දචොදාදපන්දතො ත ්  ආණත්ත ්  වාචාය 

වාචාය ගරුං ඵුද ති අත්දථො. සුණමානන්ති රමිනා පරම්මුඛා දූදතන වා
පණ්දණනවාදචොදදන්ත ් නරුහතීතිදීපිතංදහොති.පරම්මුඛාපන ත්තහි 
ආපත්තික්ඛන්දධහිවදන්ත ් දුක්කටං.යංදචොදදති, ත ් උප ම්පන්දනොති 
 ඞ්ඛූපගමනං, ත ්මිං සුද්ධ ඤ්ඤිතා, දයන පාරාජිදකන දචොදදති, ත ්  
දිට්ඨාදිවද න අමූලකතා, චාවනාධිප්පාදයන  ම්මුඛා දචොදනා, ත ් 
තඞ්ඛණවිජානනන්ති රමාදනත්ථපඤ්චඅඞ්ගානි.අමූලකසික්ඛාපදං. 

16. රදානි අඤ්ඤභාගියං ද ්ද තුං ‘‘කල මත්ත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ 

කල මත්තමුපාදායාති 
ජාතිනාමදගොත්තලිඞ්ගාපත්තිපත්තචීවරූපජ්ඣායාචරියද නා නදල  ඞ්ඛා
දතසු ද සු දලද සු දයො ත ්මිං පුග්ගදල දි ් ති, තං දල මත්තං උපාදාය
නි ් ාය භික්ඛුං බ්රහ්මචරියා චාදවතුකාදමො අමූලන්තිමවත්ථුනා සුණමානං
භික්ඛුංදචොදදන්දතොගරුං ඵුද තිඅත්දථො.කථං? අඤ්දඤොඛත්තියජාතිදකො
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රමිනා දචොදදකන පාරාජිකං ධම්මං අජ්ඣාපජ්ජන්දතො දිට්දඨො දහොති, ද ො
අඤ්ඤං අත්තදනො දවරිං ඛත්තියජාතිකං භික්ඛුං ප ්සිත්වා තං
ඛත්තියජාතිදල ං ගදහත්වා එවං ‘‘ඛත්තිදයො මයා දිට්දඨො පාරාජිකං ධම්මං
අජ්ඣාපජ්ජන්දතො, ත්වං ඛත්තිදයො පාරාජිකං ධම්මං ආපන්දනොසී’’ති වා
‘‘ත්වං ද ොඛත්තිදයො, නාඤ්දඤො, පාරාජිකංධම්මංඅජ්ඣාපන්දනොසී’’තිවා
දචොදදති, එවං නාමදල ාදදයොපි දවදිතබ්බා. අඞ්ගානි පදනත්ථ
අනන්තර දි ානි. අඤ්ඤභාගියසික්ඛාපදං. 

ගරුකාපත්තිනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. නි ් ග්ගියනිද්කද වණ්ණනා 

17. රදානි චීවරවිධිං ද ්ද තුං ‘‘විෙප්පන’’න්තයාදිමුද්ධටං. දයො භික්ඛු
අකාලචීවරංවිකප්පනඤ්චඅධිට්ඨානඤ්චඅකත්වාද ාහංඅතික්කාදමති, ත ්  

භික්ඛුදනො නි ් ග්ගියං සියාති පිණ්ඩත්දථො. තත්ථ අොලචීවරන්ති අකාදල
චීවරං, දඛොමංකප්පාසිකංදකොද යයංකම්බලං  ාණංභඞ්ගන්තිජාතිදතොඡ
චීවරානි, දුකූලං පට්ටුණ්ණං ද ොමාරපට්ටං චීනපට්ටං රද්ධිජං දදවදින්නන්ති
රමානි පන ඡ අනුදලොමචීවරානි. දතසු දුකූලං  ාණ ්  අනුදලොමං 
වාකමයත්තා. පට්ටුණ්ණාදීනි තීණි දකොද යය ්  අනුදලොමානි පාණදකහි
කතසුත්තමයත්තා. රද්ධිජාදීනි ද්වයානි දඛොමාදීනං අනුදලොමානි 
දත මඤ්ඤතරභාවදතො. රදම ංඡන්නංචීවරානංඅඤ්ඤතරං අකාලචීවරං. 

විෙප්පනමධිට්ඨානන්ති එත්ථ පන විකප්පනූපගං අධිට්ඨානූපගඤ්ච එවං
දවදිතබ්බං. තත්රායං පාළි – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ආයාදමන අට්ඨඞ්ුණලං
සුගතඞ්ුණදලන චතුරඞ්ුණලවිත්ථතං පච්ඡිමචීවරං විකප්දපතු’’න්ති (මහාව.
358). මජ්ඣිම ්  පුරි  ්  දීඝද ො ද්දව විදත්ථිදයො, තිරියං විදත්ථි. ද්දව
විකප්පනා  ම්මුඛාවිකප්පනා ච පරම්මුඛාවිකප්පනා ච. කථං? ‘‘රමං චීවරං

තුය්හං විකප්දපමී’’ති වත්තබ්බං, අයං  ම්මුඛාවිෙප්පනා. ‘‘මය්හං  න්තකං
පරිභුඤ්ජ වා වි ් ජ්දජහි වා යථාපච්චයං වා කදරොහී’’ති, එක ්   න්තිදක
‘‘රමං චීවරං ති ්  ්  භික්ඛුදනො විකප්දපමී’’ති වත්තබ්බං, අයං අපරාපි 

 ම්මුඛාවිෙප්පනා. දතනභික්ඛුනා ‘‘ති ්  ් භික්ඛුදනො න්තකංපරිභුඤ්ජ
වා වි ් ජ්දජහි වා යථාපච්චයං වා කදරොහී’’ති, ‘‘රමං චීවරං තුය්හං
විකප්පනත්ථායදම්මී’’ති වත්තබ්බං, දතනවත්තබ්දබො‘‘දකොදතමිත්දතොවා
 න්දිට්දඨො වා  ම්භත්දතො වා’’ති, තදතො රතදරන ‘‘ති ්ද ො භික්ඛූ’’ති
වත්තබ්බං, පුන දතන ‘‘අහං ති ්  ්  භික්ඛුදනො දම්මී’’ති වත්තබ්බං, අයං 

පරම්මුඛාවිෙප්පනා. ‘‘ති ්  ් භික්ඛුදනො න්තකංපරිභුඤ්ජවාවි ් ජ්දජහි
වා යථාපච්චයං වා කදරොහී’’ති වුත්දත පච්චුද්ධාදරො නාම දහොති. බහුදක
‘‘රමානී’’ති, අහත්ථපාද ‘‘එතං, එතානී’’තිවා.එවංවිකප්පනඤ්චඅකත්වාති
අත්දථො. 
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තිචීවර ්  පන පමාණං උක්කට්ඨපරිච්දඡදදන සුගතචීවරදතො ඌනකං 
වට්ටති, ලාමකපරිච්දඡදදන  ඞ්ඝාටියා, උත්තරා ඞ්ග ්  ච දීඝදතො
මුට්ඨිපඤ්චකං, තිරියංමුට්ඨිත්තිකං, අන්තරවා දකොදීඝදතොමුට්ඨිපඤ්චදකො, 
තිරියං ද්විහත්දථොපි අඩ්ඪදතදයයො වා වට්ටති. වුත්තප්පමාණදතො අධිකඤ්ච
ඌනකඤ්ච ‘‘පරික්ඛාරදචොෙ’’න්ති අධිට්ඨාතබ්බං. ද්දව චීවර ්  අධිට්ඨානා
කාදයන වා අධිට්දඨති, වාචාය වා අධිට්දඨති. තිචීවරං අධිට්ඨහන්දතන
රජිත්වා කප්පබින්දුං දත්වා පුරාණ ඞ්ඝාටිං ‘‘රමං  ඞ්ඝාටිං පච්චුද්ධරාමී’’ති
පච්චුද්ධරිත්වා නවං  ඞ්ඝාටිං හත්දථන ගදහත්වා ‘‘රමං  ඞ්ඝාටිං
අධිට්ඨාමී’’තිචිත්දතනආදභොගංකත්වා කායවිකාරංකදරොන්දතනකාදයන
අධිට්ඨාතබ්බා, රදං කාදයන අධිට්ඨානං. තං දයන දකනචි  රීරාවයදවන
අඵු න්ත ්  න වට්ටති. වාචාය අධිට්ඨානං පන වචීදභදං කත්වා වාචාය 
අධිට්ඨාතබ්බං,  දච හත්ථපාද  ‘‘රමං  ඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’’ති,  දච
අහත්ථපාද  ඨපිතට්ඨානං ල්ලක්දඛත්වා‘‘එතං ඞ්ඝාටිංඅධිට්ඨාමී’’තිවාචා
භින්දිතබ්බා. එ  නදයො උත්තරා ඞ්දග, අන්තරවා දක ච. තිචීවරාදීනි
 බ්බානි එකදතො කත්වා ‘‘රමානි චීවරානි පරික්ඛාරදචොොනි අධිට්ඨාමී’’ති
අධිට්ඨාතුම්පි වට්ටතීති.එවංඅධිට්ඨානඤ්චඅකත්වාතිඅත්දථො. 

ද අහානි ද ාහං.අකමාකපතීති අතික්කාදමති. ත ් ාතිත ් භික්ඛුදනො. 

නි ් ග්ගියන්ති නි ් ජ්ජනං නි ් ග්ගියං, පුබ්බභාදග කත්තබ්බ ් 
විනයකම්ම ්ද තං නාමං, නි ් ග්ගියම ්  අත්ථීති නි ් ග්ගියං, කිං තං? 
පාචිත්තියං, තං අතික්කාමයදතො  හනි ් ග්ගියවිනයකම්මං පාචිත්තියං සියා, 
අයදමත්ථ අත්දථො. තං පදනතං චීවරං යං දිව ං උප්පන්නං, ත ්  දයො
අරුදණො, ද ො උප්පන්නදිව නි ්සිදතො, ත ්මා චීවරුප්පාදදිවද න  ද්ධිං
එකාදද  අරුුගග්ගමදන ද ාහාතික්කමිතං දහොතීති. චීවර ්  අත්තදනො
 න්තකතා, ජාතිප්පමාණයුත්තතා, ඡින්නපලිදබොධභාදවො, අතිදරකචීවරතා, 
ද ාහාතික්කදමොතිරමාදනත්ථපඤ්චඅඞ්ගානි. පඨමකථිනසික්ඛාපදං. 

18. රදානි දුතියං ද ්ද තුං ‘‘භික්ඛු ම්මුකයා’’තයාදිමාරද්ධං. දයො 
භික්ඛු ම්මුතිං වජ්දජත්වා කාලඤ්ච විනා අධිට්ඨිතං තිචීවරං එකාහං 
අතික්කමාදපති, ත ්  නි ් ග්ගියං සියාති  ම්බන්දධො. තත්ථ 

භික්ඛු ම්මුකයාඤ්ඤත්රාති යං  ඞ්දඝො ගිලාන ්  භික්ඛුදනො තිචීවදරන

විප්පවා  ම්මුතිං දදති, තං ඨදපත්වා. කචීවරමධිට්ඨිතන්ති කරණත්දථ
උපදයොගවචනං, දතන තිචීවරාධිට්ඨානනදයන අධිට්ඨිදතසු  ඞ්ඝාටිආදීසු

දයන දකනචි චීවදරන. එොහන්ති එකරත්තං. අකමාකපතීති විප්පව ති, 
වියුත්දතොව තීතිඅත්දථො.ත ් අලද්ධ ම්මුතික ් භික්ඛුදනො එකරත්තම්පි

චීවදරනවිප්පවා දතොනි ් ග්ගියංපාචිත්තියංසියාතිඅත්දථො.  මයංවිනාති
චීවරකාලංවජ්දජත්වා.අධිට්ඨිතචීවරතා, අනත්ථතකථිනතා, අලද්ධ ම්මුතිතා, 
රත්තිවිප්පවාද ොතිරමාදනත්ථචත්තාරිඅඞ්ගානි. දුතියකථිනසික්ඛාපදං. 
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19. රදානි පුරාණචීවරං ද ්ද තුං ‘‘අඤ්ඤාකො’’තයාදි ආරද්ධං. තත්ථ 

අඤ්ඤාකොති අඤ්ඤාතිකාය ‘‘පටි ඞ්ඛා දයොනිද ො’’තිආදීසු විය, 
අඤ්ඤාතිකාය දනව මාතු ම්බන්දධන න පිතු ම්බන්දධන  ම්බද්ධායාති

වුත්තං දහොති. භික්ඛුනියාති අට්ඨවාචිකකම්දමන උප ම්පන්නාය. 

ආකෙොටාකපතීති පහරාදපති. තන්ති නි ් ග්ගියං පාචිත්තියං භදවයයාති
අත්දථො.පුරාණචීවරතා, උපචාදර ඨත්වාඅඤ්ඤාතිකාය භික්ඛුනියාආණාපනං, 
ත ් ාදධොවනාදීනිචාතිරමාදනත්ථතීණිඅඞ්ගානි. පුරාණචීවරසික්ඛාපදං. 

20. කිඤ්චි මූලෙන්ති කිඤ්චි පාභතං. චීවරාදාකනති චීවර ්  ආදාදන
චීවරප්පටිග්ගහදණ. විකප්පනූපගචීවරතා, පාරිවත්තකාභාදවො, අඤ්ඤාතිකාය
හත්ථදතොගහණන්තිරමාදනත්ථතීණි අඞ්ගානි.චීවරප්පටිග්ගහණසික්ඛාපදං. 

21. අප්පවාරිතන්ති ‘‘වදදයයාථ, භන්දත, දයන අත්දථො’’ති රච්ඡාපිතං 

රච්ඡං රුචිං උප්පාදිතං, න පවාරිතන්ති අප්පවාරිතං. විඤ්ඤාකපන්ත ් ාති

යාචන්ත ් . අඤ්ඤත්ර  මයාති නට්ඨචීවරකාලං ඨදපත්වා.
විකප්පනූපගචීවරතා,  මයාභාදවො, අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්ති, තාය ච
පටිලාදභොතිරමාදනත්ථචත්තාරිඅඞ්ගානි. අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදං. 

22. රජතන්ති රූපියං. ජාතරූපන්තිසුවණ්ණං. මා ෙන්තිතදයො මා කා

දලොහමා දකො දාරුමා දකො ජතුමා දකොති. තත්ථ කලොහමා කෙොති 

තම්බදලොහාදීහි කතමා දකො. දාරුමා කෙොති  ාරදාරුනා වා දවළුදපසිකාය

වාඅන්තමද ොතාලපණ්දණනපිරූපංඡින්දිත්වාකතමා දකො. ජතුමා කෙොති

ලාඛායවානියයාද නවාරූපං මුට්ඨාදපත්වාකතමා දකො. ෙහාපණන්ති

සුවණ්ණමයංවාරූපියමයංවාපාකතිකංවා. ගණ්කහයයාතිඅත්තදනොඅත්ථාය
දීයමානං වා කත්ථචි ඨිතං වා නිප්පරිග්ගහං දි ්වා  යං ගණ්දහයය. 

ගණ්හාකපයයාති තදදව අඤ්දඤන ගාහාදපයය. නි ් ග්ගීති ගහණාදීසු යං 
කිඤ්චිකදරොන්ත ් අඝනබද්දධසුවත්ථුගණනායනි ් ග්ගිසියාතිඅත්දථො. 

 ාදිකයයය වාති කායවාචාහි අප්පටික්ඛිපිත්වා චිත්දතන අධිවාද යය.
ජාතරූපරජතභාදවො, අත්තුද්දදසිකතා, ගහණාදීසු අඤ්ඤතරභාදවොති
රමාදනත්ථ තීණිඅඞ්ගානි.රූපියප්පටිග්ගහණසික්ඛාපදං. 

23. රජතාදිචතුබ්බිධංඅකප්පියංකප්පිදයනාපිපරිවත්දතයය හධම්මිදක

ඨදපත්වා, නි ් ග්ගියං සියාති  ම්බන්දධො. තත්ථ අෙප්පියන්ති 

අකප්පියවත්ථුං. ෙප්පිකයනාති කප්පියවත්ථුනා.  හධම්මිකෙති
භික්ඛුභික්ඛුනි ාමදණර ාමදණරිසික්ඛමාන ඞ්ඛාදත පඤ්ච  හධම්මිදක.
රූපියභාදවො, පරිවත්තනඤ්චාති රමාදනත්ථ ද්දව අඞ්ගානි. 
රූපියපරිවත්තනසික්ඛාපදං. 
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24. ‘‘රමං පත්තංතුය්හංවිකප්දපමී’’තිආදිනා විෙප්පනඤ්ච ‘‘රමංපත්තං

අධිට්ඨාමී’’තිආදිනා අධිට්ඨානඤ්ච අකත්වාතිඅත්දථො. පමාණිෙන්තිඑත්ථායං
විනිච්ඡදයො – අනුපහතපුරාණ ාලිතණ්ඩුලානං සුදකොට්ටිතපරිසුද්ධානං ද්දව
මගධනාළිදයො ගදහත්වා දතහි තණ්ඩුදලහි 
අනුත්තණ්ඩුලමකිලින්නමපිණ්ඩිතං සුවි දං කුන්දමකුෙරාසි දි ං
අව ් ාවිදතොදනං පචිත්වා නිරවද  ං පත්දත පක්ඛිපිත්වා ත ්  ාදන ්  
චතුත්ථභාගප්පමාදණො නාතිඝදනො නාතිතනුදකො හත්ථහාරිදයො 
 බ්බ ම්භාර ඞ්ඛදතො මුග්ගසූදපො පක්ඛිපිතබ්දබො, තදතො ආදලොප ් 
අනුරූපං යාවචරිමාදලොපප්පදහොනකං මච්ඡමං ාදිබයඤ්ජනං පක්ඛිපිතබ්බං. 
 ප්පිදතලතක්කර කඤ්ජිකාදීනි පන අගණනූපගානි දහොන්ති. තානි හි
ාදනගතිකානිදනව හාදපතුං, නවඩ්දඪතුං ක්දකොන්ති.එවදමතං බ්බම්පි
පක්ඛිත්තං දචපනපත්ත ්  මුඛවට්ටියාදහට්ඨිමරාජි මංතිට්ඨති, සුත්දතන
වාහීදරනවාඡින්දන්ත ්  සුත්ත ් වාහීර ් වාදහට්ඨිමන්තංඵු ති, අයං 

උක්ෙට්කඨො නාමපත්දතො. දචතංරාජිංඅතික්කම්මථූපීකතං තිට්ඨති, අයං 

උක්ෙට්කඨොමකෙො නාම පත්දතො.  දච තං රාජිං න  ම්පාපුණාති, 

අන්දතොගතදමව දහොති, අයං උක්ෙට්ඨුක්ෙට්කඨො නාම. උක්කට්ඨදතො

උපඩ්ඪප්පමාදණො මජ්ඣිකමො. මජ්ඣිමදතො උපඩ්ඪප්පමාදණො ඔමකෙො. 
දත ම්පි වුත්තනදයදනව පදභදදො දවදිතබ්දබො. රච්දචදතසු
උක්කට්ඨුක්කට්දඨොචාමදකොමදකොචාතිද්දවඅපත්තා, ද  ා  ත්තපත්තා
පමාණයුත්තා නාමාති එවං පමාදණන යුත්දතො පමාණිදකො, තං පමාණිකං. 

පත්තන්ති  ත්තසු පත්දතසු අඤ්ඤතරං පත්තං. පත්ත ්  අත්තදනො 
 න්තකතා, පමාණයුත්තතා, අධිට්ඨානූපගතා, අතිදරකපත්තතා, 
ද ාහාතික්කදමොතිරමාදනත්ථ පඤ්චඅඞ්ගානි.පඨමපත්තසික්ඛාපදං. 

25. දයොභික්ඛු පඤ්චබන්ධනදතොඌනපත්දත තිපරංපනනවංපත්තං
විඤ්ඤාදපති, ත ් පි භික්ඛුදනො නි ් ග්ගියං සියාති  ම්බන්දධො. තත්ථ 

පරන්ති අඤ්ඤං, ‘‘නවං පත්ත’’න්තිමිනා තුලයාධිකරණං.
අධිට්ඨානූපගපත්ත ්  ඌනපඤ්චබන්ධනතා, අත්තුද්දදසිකතා, 
කතවිඤ්ඤත්ති, තාය ච පටිලාදභොති රමාදනත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි. 
ඌනපඤ්චබන්ධනසික්ඛාපදං. 

26. දයො  ප්පිදතලාදිකං පන දභ ජ්ජං පටිග්ගදහත්වා  ත්තාහපරමං
 න්නිධිකාරකං භුඤ්ජන්දතො  ත්තාහං අතික්කාදමති, ත ්  නි ් ග්ගියං

සියාති අත්දථො. තත්ථ  ප්පිකතලාදිෙන්ති එත්ථ ආදි- ද්දදො

නවනීතමමඵාණිතං  ඞ්ගණ්හාති. තත්ථ  ප්පි නාම ගවාදීනං  ප්පි, දය ං

මං ං කප්පති, දත ං  ප්පි, තථා නවනීතං. කතලං නාම

තිල ා පමමකඑරණ්ඩව ාදීහි නිබ්බත්තං. මධු නාම මක්ඛිකාමමදමව.
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උච්ඡුර ං උපාදාය පන අපක්කා වා අවත්ථුකපක්කා වා  බ්බාපි උච්ඡුවිකති 

ඵාණිතන්තිදවදිතබ්බං.දභ ජ්ජවිධානසික්ඛාපදං. 

27. භික්ඛු ්  චීවරංදත්වාපුනතංචීවරං ක ඤ්ඤායඅච්ඡින්දන්ත ් වා

අච්ඡින්දාපයදතොපි වා නි ් ග්ගියං සියාති දයොජනා. තත්ථ දත්වාති 

දවයයාවච්චාදීනිපච්චාසී මාදනො දත්වා. අච්ඡින්දන්ත ් ාතිදවයයාවච්චාදීනි

අකදරොන්තං දි ්වා බලක්කාදරන ගණ්හන්ත ් , තථා අච්ඡින්දාපයකතොති. 
විකප්පනූපගචීවරතා,  ාමංදින්නතා,  ක ඤ්ඤිතා, උප ම්පන්නතා, 
දකොධවද නඅච්ඡින්දනං වාඅච්ඡින්දාපනංවාතිරමාදනත්ථපඤ්චඅඞ්ගානි.
අච්ඡින්දනසික්ඛාපදං. 

28. අප්පවාරිතං අඤ්ඤාතිං ගහපතිං සුත්තං යාචිත්වා ඤාතිප්පවාරිදත
වජ්දජත්වා තන්තවාදයහි චීවරං වායාදපන්ත ්  නි ් ග්ගියං සියාති

පිණ්ඩත්දථො.තත්ථ සුත්තන්තිඡබ්බිධංදඛොමසුත්තාදිකංවාදත ංඅනුදලොමං

වා. යාචියාති චීවරත්ථාය යාචිත්වා. චීවරත්ථාය විඤ්ඤාපිතසුත්තං, 
අත්තුද්දදසිකතා, අකප්පියතන්තවාදයන අකප්පියවිඤ්ඤත්තියා වායාපනන්ති
රමාදනත්ථ තීණිඅඞ්ගානි.සුත්තවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදං. 

29. දයො භික්ඛු  ඞ්ඝ ්  පරිණතං ලාභං ජානන්දතො අත්තදනො

පරිණාදමති, ත ් නි ් ග්ගියංසියාති අත්දථො.තත්ථ ජානන්තිජානන්දතො. 

ලාභන්ති ලභිතබ්බං චීවරාදිවත්ථුං. පරිණතන්ති  ඞ්ඝ ්  නින්නං  ඞ්ඝ ් 

දපොණං  ඞ්ඝ ්  පබ්භාරං හුත්වා ඨිතං. අත්තකනො පරිණාකමතීති ‘‘මය්හං
දදථා’’තිආදීනිවදන්දතොඅත්තනිනින්නංකදරොති. ඞ්දඝපරිණතභාදවො, තං 
ඤත්වා අත්තදනො පරිණාමනං, පටිලාදභොති රමාදනත්ථ තීණි අඞ්ගානි. 
පරිණාමනසික්ඛාපදං. 

නි ් ග්ගියනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පාචිත්කයනිද්කද වණ්ණනා 

30. රදානි පාචිත්තියං ද ්ද තුං ‘‘ ම්පජානමු ාවාකද’’තයාදි ආරද්ධං.

තත්ථ  ම්පජානමු ාවාකදති නිමිත්තත්දථ භුම්මවචනං, ත ්මා දයො භික්ඛු 
 ම්පජානන්දතො මු ා වදති, ත ්  තන්නිමිත්තං තංදහතු තප්පච්චයා

පාචිත්තියං උදීරිතන්ති අත්දථො. භික්ඛුඤ්ච ඔම න්ත ් ාති 
ජාතිනාමදගොත්තකම්මසිප්පවයආබාධලිඞ්ගකිදල ාපත්තිඅක්දකොද සු
භූදතන වා අභූදතන වා දයන දකනචි මුඛ ත්තිනා භික්ඛුං ාවිජ්ඣන්ත ් 

භික්ඛුදනොපාචිත්තියංඋදීරිතන්ති අත්දථො. කපසුඤ්ඤහරකණපිචාතිභික්ඛු ් 
දපසුඤ්ඤහරදණ, ජාතිආදීහි අක්දකො වත්ථූහි භික්ඛුං අක්දකො න්ත ් 
භික්ඛුදනො සුත්වා භික්ඛුදනො පියකමයතාය වා දභදාධිප්පාදයන වා දයො
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අක්කුද්දධො, ත ්  භික්ඛු ්  කාදයන වා වාචාය වා දපසුඤ්ඤහරණවචදන
පාචිත්තියංඋදීරිතන්තිඅත්දථො. 

31.  ඞ්ගීතිත්තයමාරුේහං පිටකත්තයං ධම්මං භික්ඛුඤ්ච භික්ඛුනිඤ්ච
ඨදපත්වා අඤ්දඤන පුග්ගදලන  ද්ධිං එකදතො පදං පදං භණන්ත ් 
භික්ඛුදනොපදගණනායපාචිත්තියං උදීරිතන්ති මුදායත්දථො. 

32. අනුප ම්පන්කනකනවාති භික්ඛුං ඨදපත්වා අන්තමද ො 
පාරාජිකවත්ථුභූදතන තිරච්ඡානගදතනාපි  හ තිරත්තියං  යිත්වා
චතුත්ථදිවද  අත්ථඞ්ගදත සූරිදය පුන  හද යයාය පාචිත්ති සියාති 

 ම්බන්දධො. තත්ථ  හක යයායාති  බ්බච්ඡන්නපරිච්ඡින්දන, 
දයභුදයයනච්ඡන්නපරිච්ඡින්දන වා ද නා දන පුබ්බාපරිදයන වා
එකක්ඛදණ වා එකදතො නි ජ්ජනාය. තත්ථ ඡදනං අනාහච්ච 
දියඩ්ඪහත්ථුබ්දබදධන පාකාරාදිනා පරිච්ඡින්නම්පි  බ්බපරිච්ඡින්නමිච්දචව 
දවදිතබ්බං. 

33. එකරත්තම්පි රත්ථියා  ද්ධිං ද යයං කප්පයදතො ත ්  භික්ඛුදනොපි

පාචිත්ති සියාති අත්දථො. තත්ථ ඉත්ථියාති අන්තමද ො තදහුජාතායපි

මනු ්සිත්ථියා. කදක න්ත ්  විනා විඤ්ඤුං, ධම්මඤ්ච ඡප්පදුත්තරින්ති 
විඤ්ඤුං පුරි ං විනා රත්ථියා ඡප්පදදතො උත්තරිං ධම්මං දදද න්ත ් 
භික්ඛුදනො පාචිත්ති සියාති අත්දථො. තත්ථ ‘‘ඡප්පදුත්තරි’’න්ති එත්ථ එදකො
ගාථාපාදදො එකං පදන්ති එවං  බ්බත්ථ පදප්පමාණං දවදිතබ්බං. ඡ පදානි
ඡප්පදං, ඡප්පදදතොඋත්තරිං ඡප්පදුත්තරිං. 

34. භික්ඛු ම්මුතිං ඨදපත්වා භික්ඛුදනො දුට්ඨුල්ලං වජ්ජං අභික්ඛුදනො

වදන්ත ්  පාචිත්තියං උදීරිතන්ති අත්දථො. තත්ථ දුට්ඨුල්ලන්ති රධ

 ඞ්ඝාදිද  ං අධිප්දපතං. භික්ඛු ම්මුකයාති යං  ඞ්දඝො අභිණ්හාපත්තික ් 
භික්ඛුදනො ආයතිං  ංවරත්ථායආපත්තීනඤ්චකුලානඤ්ච පරියන්තං කත්වා
වා අකත්වා වා තික්ඛත්තුං අපදලොදකත්වා කතිකං කදරොති, තං ඨදපත්වා. 

අභික්ඛුකනොතිඅනුප ම්පන්න ් . වදන්ත ් ාතිආදරොදචන්ත ් . 

35. දයොඅකප්පියං පථවිංඛදණයයවාඛණාදපයයවා, ත ් පාචිත්තියං

සියා. තත්ථ අෙප්පියන්ති උද්ධනපචනාදිවද න වා තථා තථා අදඩ්ඪා වා

ජාතපථවී වුච්චති.  ා තිවිධා සුද්ධමි ් පුඤ්ජවද න. තත්ථ සුද්ධපථවී නාම

පකතියා සුද්ධපංසු වා සුද්ධමත්තිකා වා. මි ් පථවී නාම යත්ථ පංසුදතො වා
මත්තිකදතො වා පා ාණ ක්ඛරකථලමරුම්බවාලුකාසු අඤ්ඤතර ් 

තතියභාදගො දහොති. පුඤ්ජපථවී නාම අතිදරකචාතුමා ං ාවට්දඨො 
පංසුපුඤ්දජො වා මත්තිකාපුඤ්දජො වා දහොති. වුත්තලක්ඛදණන පන
මි ් කපුඤ්දජොපි පිට්ඨිපා ාදණ ඨිතසුඛුමරජම්පි ච දදදව ඵු යන්දත  කිං
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දචතින්තං, චාතුමා ච්චදයන තින්දතොකාද ො පුඤ්ජපථවී ඞ්ඛදමව ගච්ඡති.
දයොභික්ඛුභූතගාමංවිදකොදපයය, ත ්  පාචිත්තියංසියාති ම්බන්දධො.තත්ථ 

භූතගාමන්තිභවන්ති, අභවුංචාතිභූතා, ජායන්තිවඩ්ඪන්තිජාතාවඩ්ඪතාචාති
අත්දථො, ගාදමොති රාසි, භූතානං ගාදමො, භූතා එව වා ගාදමොති භූතගාදමො, 

පතිට්ඨිතහරිතතිණරුක්ඛාදීනදමතං අධිවචනං. තං භූතගාමං. විකෙොකපයයාති
දඡදනදභදනාදීනිකදරයය. 

36. දයොභික්ඛු  ඞ්ඝිකංමඤ්චාදිංඅජ්දඣොකාද  න්ථරණාදිකංකත්වා
ආපුච්ඡනාදිකං අකත්වා යාති, ත ්  පාචිත්ති සියාති අත්දථො. තත්ථ 

 ඞ්ඝිෙන්ති  ඞ්ඝ ්   න්තකං. මඤ්චාදින්ති එත්ථ ආදි- ද්දදන

පීඨභිසිදකොච්ඡාදිං  ඞ්ගණ්හාති.  න්ථරණාදිෙන්ති  න්ථරණාදිං කත්වා වා

කාරාදපත්වාවා. ආපුච්ඡනාදිෙන්තිආපුච්ඡනංවාඋද්ධරණංවාඋද්ධරාපනං

වාති අත්දථො. යාතීතිගච්ඡති. 

37. දයො භික්ඛු  ඞ්ඝිකාව දථ ද යයං  න්ථරණාදිකං කත්වා
ආපුච්ඡනාදිකංඅකත්වායාති, ත ්  භික්ඛුදනොපාචිත්තිසියාතිඅත්දථො.තත්ථ 

 ඞ්ඝිොව කථති  ඞ්ඝ ්  න්තදකආව දථවිහාදරගබ්දභවාඅඤ්ඤ ්මිං

වා  බ්බපරිච්ඡින්දන ුණත්තද නා දන. ක යයන්ති භිසි චිමිලිකා පාවුරණං 
උත්තරත්ථරණංභූමත්ථරණංතට්ටිකාචම්මක්ඛණ්ඩංනිසීදනංපච්චත්ථරණං 

තිණ න්ථාදරො පණ්ණ න්ථාදරොතිඑවමාදිකං.  න්ථරණාදිෙන්තිදතසුදයන
දකනචිඅත්ථරණාදිකංකත්වාවා කාරාදපත්වාවා. 

38-9. දයො පන භික්ඛු ජානං  ප්පාණකං දතොයං පරිභුඤ්ජදය, ත ් 

භික්ඛුදනො පාචිත්ති සියාති දයොජනා. තත්ථ ජානං  ප්පාණෙන්ති
‘‘ ප්පාණකමිද’’න්ති දි ්වා වා සුත්වා වා දයන දකනචි ආකාදරන

ජානන්දතො. කතොයන්ති උදකං. පරිභුඤ්ජකයති පරිභුඤ්දජයය. දයො භික්ඛු
පාරිවත්තකංඨදපත්වා අඤ්ඤාතිකායභික්ඛුනියාචීවරංදදති, ත ් භික්ඛුදනො
පාචිත්තිසියා. චීවරප්පටිග්ගහණසික්ඛාපදදභික්ඛුපටිග්ගාහදකොරධභික්ඛුනී, 
අයංවිද ද ො. අඤ්ඤාතිකායභික්ඛුනියාචීවරංසිබ්බදතොපිත ් භික්ඛුදනො

පාචිත්ති සියාති අත්දථො. චීවරන්ති නිවා නපාරුපනූපගං. සිබ්බකතොති  යං
සිබ්බන්ත ්  සූචිං පදවද ත්වා නීහරදණ පදයොගගණනාය පාචිත්ති.
සිබ්බාදපන්ත ්  පන ‘‘සිබ්බා’’ති වුත්දතො  දචපි  බ්බං සූචිකම්මං 
නිට්ඨාදපසි, එකදමවපාචිත්ති, ආණත්ත ් පදයොගගණනායපාචිත්තිදහොති.
පවාදරත්වාන අතිරිත්තං අකාදරත්වා භුඤ්ජදතො පාචිත්ති සියාති අත්දථො.
තත්රායංවිනිච්ඡදයො– ාදදනො ත්තුකුම්මාද ොමච්දඡොමං න්තිපඤ්චන්නං
දභොජනානංඅඤ්ඤතරං ා පමත්තම්පි අජ්දඣොහරිත්වාදභොජනංපටික්දඛපං
කත්වා අඤ්දඤන රරියාපදථන ‘‘අලදමතං  බ්බ’’න්ති අතිරිත්තං
අකාදරත්වාපරිභුඤ්ජදතොපාචිත්තිදහොතීති. 
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40. දයො භික්ඛු ආ ාදනාදපක්දඛො භුත්තාවිං පවාරිතං භික්ඛුං ‘‘හන්ද, 
භික්ඛු, ඛාදවාභුඤ්ජවා’’ති අනතිරිත්දතනපවාදරති, දභොජදනභුත්දතත ් 

පාචිත්තියංඋදීරිතන්තිඅත්දථො.තත්ථ ආ ාදනාකපක්කඛොතිආ ාදනංදචොදනං
මඞ්කුකරණභාවං අදපක්ඛමාදනො. 

41-2. දයො භික්ඛු න්නිධිදභොජනංභුඤ්දජයය, ත ් භික්ඛුදනොපාචිත්ති

සියාති අත්දථො. තත්ථ  න්නිධිකභොජනන්ති පටිග්ගදහත්වා එකරත්තං 
වීතිනාමිතදභොජනං. විකාදල යාවකාලිකං භුඤ්ජදතො වාපි පාචිත්ති සියාති

දයොජනා. තත්ථ විොකලති විගතකාදල, මජ්ඣන්හිකාතික්කමදතො පට්ඨාය 

යාව අරුුගග්ගමනාති අත්දථො. යාවොලිෙන්ති වනමූලඵලාදිකං
ආමි දභොජනං. අගිලාදනො භික්ඛු පණීතකං  ප්පිභත්තාදිකම්පි 
විඤ්ඤාදපත්වාන භුඤ්දජයය, ත ්  භික්ඛුදනො පාචිත්ති සියාති දයොජනා.

තත්ථ අගිලාකනොති කල්ලදකො. පණීතෙන්ති 
 ප්පිදතලමමඵාණිතමච්ඡමං ඛීරදධි ඞ්ඛාදතහි  ං ට්ඨං
 ත්තධඤ්ඤනිබ්බත්තං පණීතදභොජනං. දයො භික්ඛු දන්තකට්දඨොදකං
වජ්දජත්වා අප්පටිග්ගහිතකං භුඤ්දජයය, පාචිත්ති සියාති අත්දථො. තත්ථ 

අප්පටිග්ගහිතන්ති කාදයන වා කායප්පටිබද්දධන වා ගණ්හන්ත ්  
හත්ථපාද ඨත්වාකායකායප්පටිබද්ධනි ් ග්ගියානංඅඤ්ඤතදරනනදින්නං 
අප්පටිග්ගහිතංනාම. 

43. දයොභික්ඛු තිත්ථිය ්  හත්ථදතොකිඤ්චිභුඤ්ජිතබ්බංදදදයය, ත ් 

පාචිත්ති සියාති  ම්බන්දධො. තත්ථ කත්ථිය ් ාති අඤ්ඤතිත්ථිය ් . කිඤ්චි

භුඤ්ජිතබ්බන්ති යං කිඤ්චි දභොජනීයං.  හත්ථකතොති  හත්ථා. දයො භික්ඛු
මාතුගාදමන එකදතො රදහො නි ජ්ජං කප්දපයය, ත ්  පාචිත්ති සියාති

 ම්බන්දධො. තත්ථ රකහොති පටිච්ඡන්දන. ෙප්කපති කප්දපයය. එෙකතොති
 ද්ධිං. 

44. සුරාකමරයපාකනපීති එත්ථ පිට්ඨාදීහි කතං මජ්ජං සුරා. පුප්ඵාදීහි

කදතොආ දවො කමරයං. දයො භික්ඛුතදුභයම්පිබීජදතොපට්ඨායකු ග්දගනාපි
පිවති, ත ්  තප්පානපච්චයා පාචිත්තියං උදීරිතන්ති අත්දථො. 

අඞ්ු ලිපකතොදකෙ චාපීති අඞ්ුණලීහි උපකච්ඡකාදීනං ඝට්ටනපච්චයා පාචිත්ති

සියාති අත්දථො. හ ධම්කමපි කචොදකෙති උපරිදගොප්ඵදක උදදක හ ධම්දම
කීොනිමිත්තං ත ් පාචිත්තිසියාතිඅත්දථො. 

45. අනාදකරපි පාචිත්තීති පුග්ගල ්  වා ධම්ම ්  වා අනාදරකරදණපි 
පාචිත්ති සියාති අත්දථො. දයො භික්ඛු උප ම්පන්දනන පඤ්ඤත්දතන
වුච්චමාදනො ත ්  වා වචනං අකත්තුකාමතාය, තං වා ධම්මං
අසික්ඛිතුකාමතායඅනාදරියංකදරොති, ත ් ත ්මිංඅනාදරිදයපාචිත්තිසියාති 
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අත්දථො. භයානකං කථං කත්වා වා භයානකං රූපං ද ්ද ත්වා වා භික්ඛුං
භී යදතොපි පාචිත්තිසියාතිඅත්දථො. 

46. දයොභික්ඛු අගිලාදනොකිඤ්චිපච්චයංඨදපත්වාදජොතිංජදලයයවා

ජලාදපයයවා, ත ්  පාචිත්තියංසියාති ම්බන්දධො.තත්ථ කිඤ්චිපච්චයන්ති 
පදීපුජ්ජලනංවාපත්තපචනාදීසුදජොතිකරණංවාතිඑවරූපංපච්චයංඨදපත්වා. 

කජොකන්තිඅග්ගිං. 

47-8. කප්පබින්දුංඅනාදාය නවචීවරකභොගිකනො නවංචීවරං භුඤ්ජන්ත ් 

පාචිත්ති සියාති අත්දථො. ෙප්පබින්දුන්ති දමොරක්ඛිමණ්ඩලමඞ්ුණලපිට්ඨීනං

අඤ්ඤතරප්පමාණං කප්පබින්දුං. අනාදායාති අනාදියිත්වා. භික්ඛුදනො
චීවරාදිකං පරික්ඛාරං අපදනත්වා නිදධන්ත ්  වා නිධාදපන්ත ්  වා

හ ාදපක්ඛ ්  භික්ඛුදනොපාචිත්තිසියාතිඅත්දථො. චීවරාදිෙන්ති ආදි- ද්දදන

පත්තනිසීදනසූචිඝරකායබන්ධනාදිං  ඞ්ගණ්හාති. නිකධන්ත ් ාති

නිදහන්ත ් . හ ාකපක්ඛ ් ාති හ ාධිප්පාය ් . ජානං පාණං හකන භික්ඛු, 

කරච්ඡානගතම්පි චාති දයො භික්ඛු ‘‘පාදණො’’ති ජානන්දතො තිරච්ඡානගතං
පාණංඛුද්දකම්පිමහන්තම්පිහදනයය, ත ් පාචිත්තියංසියාති අත්දථො. 

49. ඡාකදතුොකමො ඡාකදක, දුට්ඨුල්ලං භික්ඛුකනොපි චාති දයො භික්ඛු 
භික්ඛුදනො දුට්ඨුල්ල ඞ්ඛාතං  ඞ්ඝාදිද  ං ඡාදදතුකාදමො හුත්වා ඡාදදති, 
ත ්  පාචිත්තියං සියාති අත්දථො. රත්ථියා  හ  ංවිධාය ගාමන්තරගත ් 
භික්ඛුදනො පාචිත්තියංසියාතිදයොජනා. 

50. භික්ඛුං වා පහකරයයාථාති දයො භික්ඛු භික්ඛුං පහදරයය, ත ් 

පාචිත්තියංසියාති දයොජනා. තල ත්කෙමුග්ගිකරතිදයොභික්ඛුපහරණාකාරං 
ද ්ද න්දතො කායං වා කායප්පටිබද්ධං වා උග්ගිදරයය, ත ්  පාචිත්තියං

සියාති අත්දථො. කචොකදයය වා කචොදාකපයය, භික්ඛුං අමූලකෙන චාති දයො 
භික්ඛු භික්ඛුං අමූලදකන  ඞ්ඝාදිද ද න දචොදදයය වා දචොදාදපයය වා, 

ත ්  පාචිත්තියංසියාතිඅත්දථො.තත්ථ අමූලකෙනාති දිට්ඨාදිමූලවිරහිදතන. 

51. කුක්කුච්චුප්පාදකනචාපීති‘‘ඌනවී තිව ්ද ොත්වං මඤ්දඤ’’තිආදීනි
භණන්දතොකුක්කුච්චංඋප්පාදදයය, ත ්  කුක්කුච්චුප්පාදනපච්චයාපාචිත්තියං
දහොති.දයොභික්ඛුභණ්ඩනත්ථාය භණ්ඩනජාතානංවචනංද ොතුංඋප ්සුතිං

යාති, ත ්  පාචිත්තියං සියාති  ම්බන්දධො. තත්ථ භණ්ඩනත්ථායාති

කලහත්ථාය. භණ්ඩනජාතානන්තිකලහජාතානං. උප ්සුකන්තිසුති මීපං. 

52. දයොභික්ඛු  ඞ්ඝ ් පරිණාමිතංයංලාභං, තංපරපුග්ගල ් නාදමති, 

ත ්  පාචිත්තියං සියාති  ම්බන්දධො. තත්ථ නාකමතීති පරිණාදමති. පුච්ඡං

අෙත්වාති‘‘විකාදලගාමප්පදව නංආපුච්ඡාමී’’තිවා ‘‘ගාමංපවිසි ් ාමී’’ති



ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා  මූලසික්ඛා-ටීකා 
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වා අනාපුච්ඡිත්වා.  න්තභික්ඛුන්ති අන්දතොඋපචාරසීමාය ද ් නූපචාදර
භික්ඛුං දි ්වායං ක්කාදහොතිපකතිවචදනනආපුච්ඡිතුං, තාදි ංවිජ්ජමානං

භික්ඛුං. ගාම ් ාති ගාමං, කම්මත්දථ  ාමිවචනං. ගකතක  ම්පදානත්දථ
භුම්මවචනං, ගත ් ාතිඅත්දථො. න්තං භික්ඛුංඅනාපුච්ඡිත්වාවිකාදලගාමං
ගත ් භික්ඛුදනොපාචිත්තියංසියාතිඅත්දථො. ද  ංඋත්තානදමවාති. 

පාචිත්තියනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පකිණ්ණෙනිද්කද වණ්ණනා 

53. රදානි පකිණ්ණකංද ්ද තුං ‘‘ ඞ්ඝිෙ’’න්තයාදිආරද්ධං.තත්ථදයො
භික්ඛු ර ් දරො හුත්වා  ඞ්ඝිකං ගරුභණ්ඩං අඤ්ඤ ්  දදති, ත ් 
ථුල්ලච්චයං සියා. දථයයාය අඤ්ඤ ්  දදති, යථාවත්ථු පාරාජිකාදි සියා, 
දුක්කටවත්ථු දුක්කටං, ථුල්ලච්චයවත්ථු ථුල්ලච්චයං, පාරාජිකවත්ථුපාරාජිකං
සියාතිවුත්තංදහොති. 

54. කු ාදිමයචීරානීති එත්ථ ආදි- ද්දදො වාකඵලකං  ඞ්ගණ්හාති, 
කු මයචීරං වාකමයචීරං ඵලකමයචීරන්ති.තත්ථකුද ගන්දථත්වා කතචීරං
කු මයචීරං. වාකමයචීරං නාම තාප ානං වක්කලං. ඵලකමයචීරං නාම

ඵලක ණ්ඨානානි ඵලකානි සිබ්දබත්වා කතචීරං. ෙම්බලං කෙ වාලජන්ති
දක ජං කම්බලං වාලජං කම්බලං, දක කම්බලං වාලකම්බලන්ති අත්දථො.
දකද හිතන්දතවායිත්වා කතකම්බලංදක කම්බලං.චමරිවාදලහිවායිත්වා

කතකම්බලං වාලකම්බලං.  මයං විනාති නට්ඨචීවරකාලං ඨදපත්වා. 

ධාරයකතො ධාරයන්ත ් . ලූෙපක්ඛාජිනක්ඛිපන්ති උලූකපක්ඛිඅජිනක්ඛිපං.

තත්ථ උලූෙපක්ඛීක උලූක කුණපක්දඛහි කතනිවා නං. අජිනක්ඛිපන්ති
 දලොමං  ඛුරං අජිනමිගචම්මං. නට්ඨචීවරකාලං ඨදපත්වා රදමසු  ත්තසු
වත්ථූසුයංකිඤ්චිධාරයදතොථුල්ලච්චයංසියාති අත්දථො. 

55.  ත්ථදකන කත්තබ්බං කම්මං  ත්ථකම්මං, ත ්මිං  ත්ථෙම්කම. 

වත්ථිම්හිකත්තබ්බංකම්මංවත්ථිකම්මං, ත ්මිං වත්ථිෙම්කම. ංනිමිත්තන්ති
අත්තදනො අඞ්ගජාතං. තං ඡින්දදතො ථුල්ලච්චයං සියාති  ම්බන්දධො. 

මං ාදිකභොජකනතිඑත්ථ ආදි- ද්දදොඅට්ඨිදලොහිතචම්මදලොමානි ඞ්ගණ්හාති.
ත ්මා මනු ් ානං මං අට්ඨිදලොහිතචම්මදලොමදභොජනපච්චයා ථුල්ලච්චයං
සියාතිඅත්දථො. 

56. ෙදකලරෙක්ෙදු ් ානීති එත්ථ කදලිඑරකඅක්කවාදකහි කතානි

වත්ථානි ධාරයන්ත ්  දුක්කටං. කපොත්ථෙන්ති මකචිවාදකහි කතං

දපොත්ථකදු ් ං.  බ්බපීතාදිෙන්ති එත්ථ ආදි- ද්දදන 
 බ්බදලොහිතක බ්බකණ්හක බ්බමඤ්දජට්ඨිකං  ඞ්ගණ්හාති. තත්ථ
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 බ්බදමවනීලකං  බ්බනීලෙං. එවං ද ද සුපි. නීලං උම්මාරපුප්ඵවණ්ණං. 

පීතං කණිකාරපුප්ඵවණ්ණං. කලොහිතං ජයසුමනපුප්ඵවණ්ණං. ෙණ්හෙං 

අද්දාරිට්ඨකවණ්ණං. මඤ්කජට්ඨිෙං ලාඛාර වණ්ණං. රදමසු අට්ඨසු වත්ථූසු
යංකිඤ්චිධාරයන්ත ් දුක්කටංසියාතිඅත්දථො. 

57-8. හත්ථි ්සුරගක ොණානන්ති හත්ථිඅ ් උරගද ොණානං මං ං

අට්ඨිරුධිරචම්මදලොමානි. සීහබයග්ඝච්ඡදීපිනන්ති සීහබයග්ඝඅච්ඡදීපීනං
මං ාදීනි. තරච්ඡ ්  ච මං ාදිං උද්දි ් කතමං ඤ්ච අනාපුච්ඡිතමං ඤ්ච

භුඤ්ජදතො දුක්කටං සියා. දෙකත්ථාදිෙන්ති එත්ථ ආදි- ද්දදො

වච්චප ් ාවකුටිදයො  ඞ්ගණ්හාති. දතන යාතානුපුබ්බං ආගතප්පටිපාටිං 

හිත්වාන වජ්දජත්වා නහානතිත්ථඤ්ච වච්චකුටිඤ්ච ප ් ාවකුටිඤ්ච වකජ 
වදජයයගච්දඡයය, දුක්කටංත ් සියාතිඅත්දථො. 

59.  හ ාති දවග ා දවදගන. වුබ්භජිත්වානාති අන්තරවා කං දූරදතොව

උක්ඛිපිත්වා, ව-කාදරො  න්ධිවද නාගදතො. පවික ති පවිද යය. 

වච්චප ් ාවකුටිෙන්ති වච්චකුටිකං ප ් ාවකුටිකං. වික ති පවිද යය. දයො
භික්ඛු වච්චප ් ාවකුටිකං හ ා පවිද යය වානික්ඛදමයය වා, උබ්භජිත්වා
වාපවිද යයවානික්ඛදමයයවා, උක්කාසිකං වජ්දජත්වාතංපවිද යය, ත ් 
දුක්කටංසියාතිදයොජනා. 

60. නිත්ථුනන්දතො වච්චං කදරයය දන්තකට්ඨඤ්ච ඛාදන්දතො, ත ් 
දුක්කටං සියාති අත්දථො. වච්චප ් ාවදදොණීනං බහි වච්චාදිකං වච්චප ් ාවං
කදරයය, ත ් දුක්කටං සියා. 

61. ඛකරන චාවකලකඛයයාති ඵාලිතකට්දඨනවාඵරුද නවාගණ්ඨිදකන

වා පූතිකට්දඨන වා සුසිදරන වා අවදලදඛයයාති අත්දථො. ෙට්ඨන්ති

අවදලඛනකට්ඨං. කූපකෙති වච්චකූපදක. ඌහතඤ්චාති ගූථමක්ඛිතඤ්ච. න

කධොකවයයාති අත්තනා වා න දධොදවයය පදරන වා න දධොවාදපයය. 

උක්ලාපඤ්චාතිකචවරඤ්ච. නක ොධකයන ම්මජ්දජයය. 

62. චපුචපූති  ද්දං කත්වා උදකකිච්චං කදරොන්ත ්  ආචමන්ත ්  

දුක්කටං සියාති අත්දථො. අනජ්ඣිට්කඨොවාති අනාණත්දතොදයව. කථකරනාති

 ඞ්ඝත්දථදරන. පාකකමොක්ඛන්ති පාතිදමොක්ඛුද්දද ං. උද්දික  උද්දිද යය, 
දුක්කටංසියා. 

63. අනාපුච්ඡාය පඤ්හ ් කථදන, අනාපුච්ඡාය පඤ්හ ්  වි ් ජ්ජදන, 
අනාපුච්ඡාය  ජ්ඣායකරදණ, අනාපුච්ඡාය පදීපජාලදන, අනාපුච්ඡාය
පදීපවිජ්ඣාපදනතිරදමසුචතූසුපච්චදයසුත ්  දුක්කටංසියා. 
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64. අනාපුච්ඡා වාතපානකවාටානි විවදරයය වා ථදකයය වා, ත ් 

දුක්කටං සියාති  ම්බන්දධො. වන්දනාදින්ති එත්ථ ආදි- ද්දදො වන්දාපනං
 ඞ්ගණ්හාති. දයො භික්ඛු නග්දගො වන්දනං කදරයය, වන්දාපනං කදරයය, 
ගමනංකදරයය, දභොජනංකදරයය, පිවනංකදරයය, ඛාදනං කදරයය, ගහණං
කදරයය, දානංකදරයය, ත ්  බ්බත්ථදුක්කටන්ති  ම්බන්දධො. 

65. කපටිච්ඡන්නෙංවිනාති‘‘අනුජානාමි, භික්ඛදව, ති ්ද ො පටිච්ඡාදිදයො
ජන්තාඝරප්පටිච්ඡාදිංඋදකප්පටිච්ඡාදිංවත්ථප්පටිච්ඡාදි’’න්ති (චූෙව.261) එවං
වුත්තා ති ්ද ො පටිච්ඡාදිදයො  මාහටාති ‘‘තිපටිච්ඡාදී’’ති වුත්තං.
තිපටිච්ඡන්නකං ඨදපත්වා පරිකම්මං  යංකදරයය, පරංකාරාදපයය, ත ්  

දුක්කටංසියාතිඅත්දථො. දයොභික්ඛු නහායං නහායන්දතොකුට්දටවාථම්දභ
වාතරුම්හිවාකායං උපඝංද යය, ත ් දුක්කටංසියා. 

66. දයො භික්ඛු නහායන්දතො කුරුවින්දකසුත්දතන කායං ඝංද යය, 

ොයකතො කාදයන අඤ්ඤමඤ්ඤං ඝංද යය, ත ්  දුක්කටං සියාති

 ම්බන්දධො. දයො අගිලාදනො  උපාහදනො බහාරාකම බහිආරාදම චදරයය, 
ත ් දුක්කටංසියාති ම්බන්දධො. 

67.  බ්බනීලාදිෙම්පි චාති එත්ථ ආදි- ද්දදො 
දලොහිදතොදාතපීතකණ්හමඤ්දජට්ඨමහාරඞ්ගමහානාමරඞ්ගරත්තාදදයො
උපාහනාදයො ඞ්ගණ්හාති. දයොභික්ඛු බ්බනීල බ්බදලොහිතාදිකංඋපාහනං

ධාදරති, ත ් දුක්කටංසියාති  ම්බන්දධො.දයොභික්ඛු රත්කතො රත්තචිත්දතො

තදහුජාතායපි ඉත්ථියා නිමිත්තං ප ්ද යය, ත ්  දුක්කටං සියා. දයො භික්ඛු 

භික්ඛදායියා භික්ඛදායිකායරත්ථියාමුඛං ප ්ද යය, ත ් දුක්කටංසියා. 

68-9. දයො භික්ඛුඋජ්ඣාන ඤ්ඤීහුත්වා අඤ්ඤ ්  භික්ඛුදනොපත්තං වා
ප ්ද යය, ත ්  දුක්කටං සියා. ආදා ාදිම්හි උදකපත්දත අත්තදනො මුඛං 

ප ්ද යය, ත ්  දුක්කටං සියා. උච්චා නමහා දන නි ජ්ජාදිං 
නිසීදන යනාදිං කදරොන්ත ්  භික්ඛුදනො දුක්කටං සියා. 
උක්ඛිත්තානුප ම්පන්නනානා ංවා කාදීනං වන්දදනපි දුක්කටං සියාති

 ම්බන්දධො. තත්ථ උක්ඛිත්කතොති ආපත්තියා අද ් දන උක්ඛිත්තදකො, 
ආපත්තියා අප්පටිකම්දම උක්ඛිත්තදකො, පාපිකාය දිට්ඨියා අප්පටිනි ් ග්දග 

උක්ඛිත්තදකොති තිවිදධොපි රධාධිප්දපදතො. අනුප ම්පන්කනොති රමිනා
භික්ඛුනි ාමදණර ාමදණරිසික්ඛමානපණ්ඩකරත්ථිසික්ඛාපච්චක්ඛාතකා 

ගහිතා. නානා ංවා ොති ලද්ධිනානා ංවා කා ගහිතා. ආදි- ද්දදන
ඡින්නමූලකාගහිතා. 
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70-71. දයො දීඝා දන පණ්ඩකිත්ථීහි පණ්ඩදකන වා රත්ථියා වා

උභදතොබයඤ්ජදනන වා එකදතො නිසීදදයය, ත ්  දුක්කටං සියා. අදීකඝ

ආ කනති ර ්ද  ආ දන. දයො භික්ඛු ර ් ා දන මඤ්දච වා පීදඨ වා
අ මානා නිදකන එකදතො  දයයය, ත ්  දුක්කටං සියාති අත්දථො. 

ඵලපුප්ඵාදිෙන්ති එත්ථ ආදි- ද්දදන දවළුචුණ්ණදන්තකට්ඨමත්තිකාදදයො
 ඞ්ගහිතා. කුල ඞ්ගහත්ථාය ඵලපුප්ඵාදිකං දදදතො දුක්කටං සියාති
 ම්බන්දධො. 

72-3. දයො භික්ඛු ගන්ථිමාදිං  යං කදරයය, පරං කාරාදපයය, ත ් 
දුක්කටංසියා.දයොභික්ඛු ජිදනනවාරිතපච්චදයපරිභුඤ්දජයය, ත ් දුක්කටං

සියා. අබයත්කතො බාදලො දයො භික්ඛු ආචරියුපජ්ඣාදය අනි ් ාය නි ් යං

අග්ගදහත්වා වද යය, ත ්  දුක්කටං සියා. දයො භික්ඛු අනුඤ්ඤාකතහි 

මාතාපිතුආදීහිපුග්ගදලහි අඤ්ඤ ්  පුග්ගල ් දභ ජ්ජංකදරයයවාවදදයය
වා, ත ්  දුක්කටං සියා.  ාපත්තිදකො දයො භික්ඛු උදපො ථප්පවාරණං
කදරයය, ත ්  දුක්කටං සියාති  ම්බන්දධො. තත්ථ ජිදනන භගවතා වාරිතා
ජිනවාරිතා, ජිනවාරිතා ච දත පච්චයා දචති ජිනවාරිතපච්චයා, දත 

ජිනවාරිතපච්චකය. ද්දවමාතිකාඅප්පුණණතාය අබයත්කතො. 

74. දයො භික්ඛු ආදභොගං වා නිදයොගං වා වජ්දජත්වා ද්වාරබන්ධාදිදක
ඨාදන පරිවත්තකවාටකං අපිධාය දිවා  දයයය, ත ්  දුක්කටං සියාති

 ම්බන්දධො. ද්වාරබන්ධාදිකෙති දයන දකනචි පරික්ඛිත්දත අබ්දභොකාද පි 
රුක්ඛමූදලපි අන්තමද ො රමිනා ලක්ඛදණන යුත්තආකා ඞ්ගදණපි. 

අපිධායාති අපිදහිත්වා. විනාකභොගන්ති ‘‘එ  ද්වාරං ජග්ගි ් තී’’තිආදභොගං

ඨදපත්වාති අත්දථො. නිකයොගන්ති අව ට්ඨානං, අත්තදනො අව ං
බහු ාධාරණට්ඨානං ඨදපත්වා. ‘‘ වද ො’’ති වා පාදඨො,  වද ො හුත්වාති

අත්දථො. දිවාතිදිවාකාදල. 

75. ධඤ්ඤන්ති  ාලි වීහි යදවො දගොමදමො කඞ්ුණ වරදකො කුද්රූ දකොති 

 ත්තවිධං ධඤ්ඤං. ඉත්ථිරූපන්ති දාරුදලොහමයාදිරත්ථිරූපං. රතනන්ති

මුත්තාදිද විධං රතනං. ආවුධන්ති  ත්තිදතොමරාදි බ්බාවුධභණ්ඩං. 

ඉත්ථිප ාධනන්ති රත්ථියා සී ාදිඅලඞ්කාරං. තූරියභණ්ඩන්ති

ධමන ඞ්ඛාදි බ්බං තූරියභණ්ඩං. ඵලරුක්කඛති ඵලිතරුක්දඛ. 

පුබ්බණ්ණාදිෙන්ති මුග්ගමා ාදිකං. ආදි- ද්දදන වාකුරකුමිනාදදයො ගහිතා.
එදතසුයං කිඤ්චිආමද යය, ත ් දුක්කටංසියාතිඅත්දථො. 

76.  සිත්කථොදෙකතකලහීති දයො පන මමසිත්ථකදතදලන වා

උදකමි ් කදතදලන වා දයන දකනචි චික්ඛල්දලන වා. ඵණහත්ථඵකණහි

වාති දන්තමයාදිඵදණනවාඵණකිච්ච ාධදකහිහත්ථඞ්ුණලීහිවාදකොච්දඡන
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වා දක දමො ණ්ඨදන දුක්කටං සියාති අත්දථො. එක ්මිං භාජදන
දභොජනනිමිත්දතදුක්කටංසියාතිඅත්දථො. 

77. ද්දව භික්ඛූ එකත්ථරණා  දයයූං, ද්දව භික්ඛූ එකපාවුරණා
 දයයයං, ද්දව භික්ඛූ එකමඤ්චදක  දයයයං, දත ං දුක්කටානි දහොන්තීති
 ම්බන්දධො. පමාණදතො අධිකං වා ඌනං වා දන්තකට්ඨං ඛාදදයය, ත ් 

දුක්කටං සියාති දයොජනා. තත්ථ අධිෙන්ති අට්ඨඞ්ුණලදතො අධිකං. ඌනන්ති 
චතුරඞ්ුණලදතොඌනං. 

78. දයොභික්ඛු නච්චඤ්චගීතඤ්චවාදිතඤ්චදයොදජතිවාදයොජාදපතිවා, 
ත ්  දුක්කටංසියා.දත ං නච්චානං ද ් නං, දත ංගීතානං වනං, දත ං
වාදිතානං වනඤ්චකදරොන්ත ් දුක්කටං සියාතිඅත්දථො. 

79. වීහාදිකරොපිකමති වීහිආදීනං රුහනට්ඨාදන. බහිපාොරකුට්ටකෙති

පාකාරකුට්ටානං බහි. වච්චාදිඡඩ්ඩනාදිම්හීති වච්චප ් ාව ඞ්කාරචලකාදීනං 

ඡඩ්ඩනවි ් ජ්ජනපච්චයා දුක්කටං සියාති අත්දථො. දීඝකෙ ාදිධාරකණති
දීඝදක ධාරදණදීඝනඛධාරදණදුක්කටංසියාති අත්දථො. 

80. නඛමට්ඨෙරණාදිම්හීති එත්ථ ආදි- ද්දදන රජනකරණං ගහිතං. 

 ම්බාකධ කලොමහාරකණති  ම්බාදධ උපකච්ඡකමුත්තකරණට්ඨාදන
දලොමුද්ධරදණ.  උපාහදනො භික්ඛු පරිකම්මකතං භූමිං අක්කදමයයාති
 ම්බන්දධො. 

81. අකධොතඅල්ලපාකදහීතිදයොභික්ඛුඅදධොතපාදදහිවාඅල්ලපාදදහිවා 
 ඞ්ඝිකංමඤ්චංවාපීඨංවාඅක්කදමයය, පරිකම්මකතංභිත්තිංවාකායදතො 
ආම න්ත ් දුක්කටංසියාතිඅත්දථො. 

82-3.  ඞ්ඝාටියාපි පල්ලත්කථතිඅධිට්ඨිතචීවදරනවිහාදරවාඅන්තරඝදර

වා පල්ලත්ථිකංකදරයය, ත ් දුක්කටං. දුප්පරිභුඤ්කජයය චීවරන්තිතිණ්ණං

චීවරානංඅඤ්ඤතරංචීවරංදුප්පරිදභොදගනපරිභුඤ්දජයය. අොයබන්ධකනොති

කායබන්ධනවිරහිදතො භික්ඛු ගාමං වදජයය ගච්දඡයය. දයො භික්ඛු වච්චෙං 

උච්චාරංකත්වානඋදදක  න්දත නාචකමයය උදකසුද්ධිංනකදරයය, ත ් 

දුක්කටං සියාති අත්දථො.  මාකදයය අෙප්පිකයති භික්ඛුං වා  ාමදණරාදිදක
ද   හධම්මිදකවාඅකප්පිදයනිදයොදජයය, ත ් දුක්කටංසියාතිඅත්දථො. 

 භාගාපත්තියා දද නාදරොචනපච්චයා දුක්කටං සියාති අත්දථො.  භාගාති
එත්ථවත්ථු භාගතාවරධාධිප්දපතා, නආපත්ති භාගතා. 

84. න වක  ව ් න්ති දයො භික්ඛු ව ් ං න වද යය න උපගච්දඡයය, 

ත ්  දුක්කටං සියා. වි ංවාකද සුද්ධචිත්කතති එත්ථ  ම්පදානත්දථ
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භුම්මවචනං, පටි ් වං වි ංවාදදන්ත ්  සුද්ධචිත්ත ්  දුක්කටං සියාති

අත්දථො. ව ් ං වසිත්වා අනනුඤ්ඤාතකිච්චකතො අනනුඤ්ඤාතකිච්දචන
භික්ඛුදනොගමදනදුක්කටං සියාතිදයොජනා. 

85. ආපදං වජ්දජත්වා තරු ්  උද්ධං දපොරි ම්හා අභිරුහදණ දුක්කටං

සියාති ම්බන්දධො. ආපදන්තිඅන්තරායං. තරු ් ාති රුක්ඛ ් . කපොරි ම්හාති
එකදපොරි ප්පමාණා මජ්ඣිම ්  පුරි  ්  පඤ්චහත්ථා. අපරි ් ාවදනො දයො
භික්ඛුඅද්ධානංගච්දඡයය, දයොචභික්ඛු තංපරි ් ාවනංයාචදතොනදදදයය, 

ත ්  දුක්කටං සියාති දයොජනා. අද්ධානන්ති අද්ධදයොජනදමව
අන්තිමමද්ධානං. 

86. අත්තදනො ඝාතදන දුක්කටං සියාති  ම්බන්දධො. දයො භික්ඛු
රත්ථිරූපාදිරූපංකදරයයවා කාරාදපයයවා, ත ්  දුක්කටංසියා. මාලාදිකං
විචිත්තංඨදපත්වාජාතකාදිවත්ථුං  යංකදරයය, දුක්කටංසියාති ම්බන්දධො. 

87. භුඤ්ජන්තමුට්ඨකපති දයො භික්ඛු භුඤ්ජන්තං උට්ඨාදපයය, ත ්  
දුක්කටං සියා. භත්ත ාලාදීසු වුඩ්ඪානං ාකා ං අදත්වා නිසීදදතො දුක්කටං
සියාති දයොජනා. 

88. යානානීති වය්හං රදථො  කටං  න්දමානිකාදීනි. ෙල්ලකෙොති
අගිලාදනො.අගිලාදනො දයොභික්ඛු යානානිඅභිරුදහයය, ත ් දුක්කටංසියාති

අත්දථො. වකද දවන්ති දකළිං වදදයය, රතනත්තයං ආරබ්භ දකළිං වදදයය, 
ත ් දුක්කටං සියාතිඅත්දථො.අඤ්ඤපරි ායඋපලාලදනදුක්කටංදහොති. 

89. ොයාදින්ති එත්ථ ආදි- ද්දදො ඌරුනිමිත්තං  ඞ්ගණ්හාති. කායං වා

ඌරුං වා නිමිත්තං වා විවරිත්වා භික්ඛුනීනං න ද ් කය න ද ්ද යයාති
අත්දථො. දලොකායතං තිරච්ඡානාදිවිජ්ජං න ච  යං වාදචයය, පරඤ්ච න
වාචාදපයය. පලිතං ගණ්දහයය වා ගණ්හාදපයය වා, ත ්  දුක්කටං සියාති
දයොජනා. 

90-92. යත්ථ කත්ථචිදපොයංපක්ඛිපිත්වාභත්තංභුඤ්ජන්ත ් දුක්කටං
සියාති  ම්බන්දධො. පත්තහත්ථදකො දයො භික්ඛු වාතපානං වා කවාටං වා 

පණාකම පණාදමයය, ක ොදෙං පත්තං උණ්කහයය උණ්දහ ාතාදපයය වා

පටි ාදමයය වා, කවොදෙං පත්තං අකඋණ්කහයය අතිඨදපයය, ත ්  දුක්කටං
සියාතිඅත්දථො.දයො භික්ඛුපත්තංභූමියංවාඅඞ්දකවාමඤ්දචවාපීදඨවා
මිඩ්ඪන්දතවා පරිභණ්ඩන්දතවාපාදදවාඡත්දතවාඨදපයය, ත ් දුක්කටං

සියාති ම්බන්දධො. භූමියන්තිදයනදකනචිඅනත්ථතායපංසු ක්ඛරමි ් ාය. 

අඞ්කෙති ද්වින්නං ඌරූනං මජ්දඣ. මිඩ්ඪන්කතති මිඩ්ඪපරියන්දත. 

පරිභණ්ඩන්කතති බාහිරප ්ද  කතාය තනුකමිඩ්ඪයා අන්දත. දයො භික්ඛු
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චලකාදිං වා පත්දත ඨදපයය, පත්දත වා හත්ථකධොවකන හත්ථ ් 
දධොවනප්පච්චයාත ් දුක්කටංසියාති ම්බන්දධො. 

93. උච්ඡිට්ඨං මුඛදධොවනං උදෙම්පි පත්දතන නීහරන්ත ්  භික්ඛුදනො
දුක්කටං සියා. දයො භික්ඛු අකප්පියං පත්තං පරිභුඤ්දජයය, ත ්  දුක්කටං

සියාතිඅත්දථො.තත්ථ අෙප්පියංපත්තන්තිදාරුමයපත්තාදිං. 

94. දයො භික්ඛු ඛිපිදත ‘‘ජීවා’’ති වකද වදදයය, ත ්  දුක්කටං සියාති 

අත්දථො. දයො භික්ඛු පරිමණ්ඩලකාදිම්හි පඤ්ච ත්තති ක ඛිකය අනාදදරො
හුත්වානසික්ඛති, ත ් දුක්කටංසියාති ම්බන්දධො. 

95. දයො භික්ඛු භණ්ඩාගාදර පයුදතො මාතුයා පිතුදනො ච භණ්ඩකං

දගොදපයය, අ ්  භික්ඛුදනොපාචිත්තියංසියාති ම්බන්දධො.තත්ථ පයුකතොති 

භණ්ඩාගාදර බයාපාරවද න යුත්තප්පයුත්දතො. කගොපකයති දගොදපයය. කයො 
භික්ඛු දවාය හීදනන ජාතිආදිනා උත්තමම්පි වදදයය, දුබ්භාසිතං සියාති 
 ම්බන්දධො.තත්ථහීදනහිවාඋක්කට්දඨහිවාජාතිආදීහිඑවංඋක්කට්ඨංවා
හීනං වා ‘‘චණ්ඩාදලොසී’’තිආදිනා නදයන උජුං වා ‘‘ න්ති රදධකච්දච
චණ්ඩාලදවනදන ාදා’’තිආදිනා නදයනඅඤ්ඤාපදදද නවාඋප ම්පන්නං
වා අනුප ම්පන්නං වා අක්දකො ාධිප්පායං විනා දකවලං කීොධිප්පාදයන
වදදයය, දුබ්භාසිතංසියාති. 

පකිණ්ණකනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. වත්තාදිෙණ්ඩනිද්කද වණ්ණනා 

96. රදානි වත්තං ද ්ද තුං ‘‘උපජ්ඣාචරියවත්ත’’න්ති වුත්තං. තත්ථ 
උපජ්ඣායවත්තඤ්ච ආචරියවත්තඤ්ච ගමිකවත්තඤ්ච ආගන්තුකවත්තඤ්ච 

ද නා නාදිවත්තඤ්ච පියසීකලන භික්ඛුනා කාතබ්බන්ති  ම්බන්දධො. 

ගමිොගන්තුෙන්ති ගමිකං ආගන්තුකන්ති දඡදදො, ගමිකවත්තං
ආගන්තුකවත්තඤ්චාතිඅත්දථො. 

97. දාතුකාදමො හත්ථපාද  ඨිදතො කිඤ්චි ගහිතබ්බං එදකන පුරිද න

ගහිතබ්බං උක්ඛිපනක්ඛමං වත්ථුං කධා තීසු පකාදරසු එදකනාකාදරන 

දදදයය, ගකහතුොකමො භික්ඛු ද්විධා ද්වීසු එදකන ගණ්දහයය, අයං 
පඤ්චඞ්දගොපටිග්ගදහොති අත්දථො. 

98-100. දූදර ඨිතං චීවරං ඨපිදතොකා ං  ල්ලක්දඛත්වා ‘‘එත’’න්ති
වත්තබ්බං. හත්ථපාද  ඨිතං හත්දථන ආමසිත්වා ‘‘රම’’න්ති වත්තබ්බං.
‘‘එතං අධිට්ඨාමි, රමං අධිට්ඨාමී’’ති රදම ං පදානං මජ්දඣ  ඞ්ඝාටිආදීසු
පච්දචකංදයොදජත්වාතිචීවරංඅධිට්දඨයය.කථං? ‘‘එතං ඞ්ඝාටිංඅධිට්ඨාමි, 
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රමං  ඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’’ති අධිට්දඨයය. එවං ද ද සු ච චීවදරසු. යථා
චීවරාදිං විධානංඑවංපත්දතපි අධිට්දඨයයපච්චුද්ධදරයයාතිඅත්දථො. 

101.  ඤ්චරිත්තං ඨදපත්වා ද  ා ගරුකා ච පාරාජිකා ච  චිත්තකාති

 ම්බන්දධො. අන්කමාති පාරාජිකා. අච්ඡින්නසික්ඛාපදං, 
පරිණතසික්ඛාපදඤ්චාති රමං ද්වයං ඨදපත්වා ද  ං නි ් ග්ගියං
අචිත්තකන්ති අත්දථො. 

102-3. ගාමප්පකව නන්කතකතති ගාමප්පදව නං රති එදත. පාචිත්තීසු 

එකත පදද ොධම්මාදදයොගාමප්පදව නන්තා ත්තර සික්ඛාපදා අචිත්තකා. 

104-5. පකිණ්ණදකසුඋද්දි ් කතංඨදපත්වා අඤ්ඤමං ෙං ද  මං ං 
අචිත්තකන්ති අත්දථො. එත්ථ පකිණ්ණදකසු අඤ්ඤමං ාදිකං පත්තහත්දථො
කවාටකන්තං දතර විධං රදං සික්ඛාපදං අචිත්තකං, ද  ං  බ්බං
 චිත්තකන්තිඅත්දථො. 

106. ආචරියා වීතික්කමනචිත්දතන  චිත්තකං අචිත්තකන්ති වදන්ති, 
පඤ්ඤත්තිජානදනන චිත්දතන තථා  චිත්තකං අචිත්තකන්ති ආචරියා

වදන්තීතිඅත්දථො. තථා- ද්දදන‘‘ චිත්තකංඅචිත්තක’’න්තිරදංගහිතං. 

107-9. පුබ්බෙරණාදිෙන්ති එත්ථ ආදි- ද්දදො පුබ්බකිච්චං  ඞ්ගණ්හාති.
තත්ථ– 

‘‘ ම්මජ්ජනීපදීදපොච, උදකංආ දනනච; 
උදපො ථ ් එතානි, පුබ්බකරණන්තිවුච්චති. 

‘‘ඡන්දපාරිසුද්ධිඋතුක්ඛානං, භික්ඛුගණනාචාවාදදො; 
උදපො ථ ් එතානි, පුබ්බකිච්චන්තිවුච්චතී’’ති.– 

එවං පුබ්බකරණාදිකං නවධා දීපිතං  බ්බං උදපො ථප්පවාරණං පියසීලිනා
කාතබ්බන්තිඅත්දථො. 

112. යථාක්ෙමන්ති එත්ථායමධිප්පාදයො – ගදණො පාරිසුද්ධිඋදපො ථං
කදරයය, පුග්ගදලො අධිට්ඨානඋදපො ථං කදරයය,  ඞ්දඝො 
සුත්තුද්දද උදපො ථංකදරයයාති. 

113. චාතුද්දක ො පන්නරක ො,  ාමග්ගී දිනකතො කධාති චාතුද්දද ො
උදපො දථො, පන්නරද ො උදපො දථො,  ාමග්ගීඋදපො දථොති දිනදතො තිධා
දහොන්ති. දිනදතො පුග්ගලදතො කත්තබ්බාකාරදතො දත උදපො ථා නව රති
ඊරිතාතිඅත්දථො. 
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114. කතවාචී ද්කවෙවාචීති දතවාචිකා පවාරණා, ද්දවවාචිකා පවාරණා, 
එකවාචිකාපවාරණාරතිනවපවාරණාවුත්තා. 

115. ත ් ාක ඵග්ුණනමා  ් . තකතොක  න්ති ආ ාේහිඅන්තිමපක්ඛම්හා
යාවකත්තිකපුණ්ණමා ව ් කාලන්ති අත්දථො. එත්ථ හි එක ්මිං  ංවච්ඡදර
චතුවී තිඋදපො ථාදහොන්ති. 

116. එකතසූති එදතසු තීසු චතූසු එදකක ්මිං උතුම්හි තතියපක්ඛා 

 ත්තමපක්ඛා. චාතුද්ද ාති ඡ චාතුද්ද ාති අත්දථො. ද  ානි 
උත්තානත්ථාදනවාති. 

වත්තාදිකණ්ඩනිද්දද වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිගමනෙථා 

එත්තාවතා  මාරද්ධා, මූලසික්ඛත්ථවණ්ණනා; 
නිට්ඨිතායා  මාද න, අඩ්ඪමා  ් අච්චදය. 

අමනූප ම්පන්නානං, හිතත්ථාය මා දතො; 
රමංඅත්ථංවණ්ණයතා, යංපුඤ්ඤංධිගතංමයා. 

දතනපුඤ්දඤනයංදලොදකො, සුඛායපටිපත්තියා; 
පාපුණාතුවිසුද්ධාය, නිබ්බානංඅජරංපදං. 

නානාතරුගණාකිණ්දණ, නානාකු ලකාමිදනො; 
රම්දමයුද්ධානපතිදනො, විහාදරව තා තා. 

 ා දනසිද්ධිපත්ත ් , සිද්ධිනාඤාණසිද්ධිනා; 
පණ්ඩිදතනකතාඑ ා, මූලසික්ඛත්ථවණ්ණනා. 

මූලසික්ඛා-ටීකා මත්තා. 
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