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නසමොතස්සභගවසතොඅරහසතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

විනයපිටකෙ 

විනයසඞ්ගහ-අට්ඨෙථා 

ගන්ථාරම්භෙථා 

වත්ථුත්තයං නමස්සිත්වා, සරණංසබ්බපාණිනං; 
විනසයපාටවත්ථාය, සයොගාවචරභික්ඛුනං. 

විප්පකිණ්ණමසනකත්ථ, පාළිමුත්තවිිච්ඡයං; 
සමාහරිත්වාඑකත්ථ, දස්සයිස්සමනාකුලං. 

තත්රායංමාතිකා– 

‘‘දිවාසසයයාපරික්ඛාසරො, සභසජ්ජකරණම්පිච; 
පරිත්තංපටිසන්ථාසරො, විඤ්ඤත්තිකුලසඞ්ගසහො. 

‘‘ම්ඡමංසං අනාමාසං, අධිට්ඨානවිකප්පනං; 
චීවසරනවිනාවාසසො, භණ්ඩස්සපටිසාමනං. 

‘‘කයවික්කයසමාපත්ති, රූපියාදිපටිග්ගසහො; 
දානවිස්සාසග්ගාසහහි, ලාභස්සපරිණාමනං. 

‘‘පථවීභූතගාසමොච, දුවිධංසහසසයයකං; 
විහාසරසඞ්ඝිසකසසයයං, සන්ථරිත්වානපක්කසමො. 

‘‘කාලිකාිචපිචත්තාරි, කප්පියාචතුභූමිසයො; 
ඛාදනීයාදිපටිග්ගාසහො, පටික්සඛපපවාරණා. 

‘‘පබ්බජ්ජාිචස්සසයොසීමා, උසපොසථපවාරණං; 
වස්සූපනායිකාවත්තං, චතුප්චයභාජනං. 

‘‘කථිනංගරුභණ්ඩාිච, සචොදනාදිවිිච්ඡසයො; 
ගරුකාපත්තිවුට්ඨානං, කම්මාකම්මංපකිණ්ණක’’න්ති. 

1. දිවාකසයයවිිච්ඡයෙථා 

1. තත්ථ දිවාකසයයාති දිවාිචපජ්ජනං. තත්රායං විිච්ඡසයො – 
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, දිවා පටිසල්ලීයන්සතන ද්වාරං සංවරිත්වා
පටිසල්ලීයිතු’’න්ති (පාරා. 77) වචනසතො දිවා ිචපජ්ජන්සතන ද්වාරං
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සංවරිත්වාිචපජ්ජිතබ්බං.එත්ථචකිඤ්චාපිපාළියං‘‘අයං නාමආපත්තී’’ති
න වුත්තා, විවරිත්වා ිචපන්නසදොසසන පන උප්පන්සන වත්ථුස්මිං ද්වාරං
සංවරිත්වා ිචපජ්ජිතුං අනුඤ්ඤාතත්තා අසංවරිත්වා ිචපජ්ජන්තස්ස 

අට්ඨෙථායං දුක්කටං (පාරා. අට්ඨ. 1.77) වුත්තං. භගවසතො හි අධිප්පායං
ඤත්වා උපාලිත්සථරාදීහි අට්ඨකථා ඨපිතා. ‘‘අත්ථාපත්ති දිවා ආපජ්ජති, 
සනොරත්ති’’න්ති(පරි.323) ඉමිනාපිසචතංසිද්ධං. 

2. කීදිසං පන ද්වාරං සංවරිතබ්බං, කීදිසං න සංවරිතබ්බං? 
රුක්ඛපදරසවළුපදරකිලඤ්ජපණ්ණාදීනං සයන සකනචි කවාටං කත්වා
සහට්ඨා උදුක්ඛසල උපරි උත්තරපාසසක ච පසවසසත්වා කතං 
පරිවත්තකද්වාරසමව සංවරිතබ්බං. අඤ්ඤං සගොරූපානං වසජසු විය 
රුක්ඛසූචිකණ්ටකද්වාරං, ගාමථකනකං චක්කලකයුත්තද්වාරං, ඵලසකසු
වා කිටිකාසු වා ද්සව තීණි චක්කලකාිච සයොසජත්වා කතං
සංසරණකිටිකද්වාරං, ආපසණසු විය කතං උග්ඝාටනකිටිකද්වාරං, ද්වීසු
තීසු ඨාසනසු සවළුසලාකා සගොප්සඵත්වා පණ්ණකුටීසු කතං 
සලාකහත්ථකද්වාරං, දුස්සසාණිද්වාරන්ති එවරූපං ද්වාරංන සංවරිතබ්බං. 
පත්තහත්ථස්ස කවාටප්පණාමසන පන එකං දුස්සසාණිද්වාරසමව
අනාපත්තිකරං, අවසසසාිච පණාසමන්තස්ස ආපත්ති. දිවා
පටිසල්ලීයන්තස්ස පන පරිවත්තකද්වාරසමව ආපත්තිකරං, සසසාිච
සංවරිත්වාවාඅසංවරිත්වාවාිචපජ්ජන්තස්සආපත්තිනත්ථි, සංවරිත්වා පන
ිචපජ්ජිතබ්බං, එතංවත්තං. 

3. පරිවත්තකද්වාරංකිත්තසකනසංවුතංසහොති? සූචිඝටිකාසුදින්නාසු
සංවුතසමවසහොති. අපිචසඛොසූචිමත්සතපිදින්සනවට්ටති, ඝටිකාමත්සතපි
දින්සන වට්ටති, ද්වාරබාහං ඵුසිත්වා ඨපිතමත්සතපි වට්ටති, ඊසකං
අඵුසිසතපිවට්ටති, සබ්බන්තිසමනවිධිනා යාවතාසීසංනප්පවිසති, තාවතා
අඵුසිසතපි වට්ටති. සසච බහූනං වළඤ්ජනට්ඨානං සහොති, භික්ඛුං වා
සාමසණරං වා ‘‘ද්වාරං, ආවුසසො, ජග්ගාහී’’ති වත්වාපි ිචපජ්ජිතුං වට්ටති.
අථභික්ඛූචීවරකම්මංවාඅඤ්ඤංවාකිඤ්චිකසරොන්තාිචසින්නාසහොන්ති, 
‘‘එසත ද්වාරං ජග්ගිස්සන්තී’’ති ආසභොගං කත්වාපි ිචපජ්ජිතුං වට්ටති. 

කුරුන්දට්ඨෙථායං පන ‘‘උපාසකම්පි ආපු්ඡිත්වා වා ‘එස ජග්ගිස්සතී’ති
ආසභොගංකත්වාවාිචපජ්ජිතුංවට්ටති, සකවලංභික්ඛුිචංවාමාතුගාමංවා
ආපු්ඡිතුං න වට්ටතී’’ති වුත්තං, තං යුත්තං. එවං සබ්බත්ථපි සයො සයො
සථරවාසදො වා අට්ඨකථාවාසදො වා ප්ඡා වු්චති, සසො සසොව පමාණන්ති
ගසහතබ්බං. 

4. අථ ද්වාරස්ස උදුක්ඛලං වා උත්තරපාසසකො වා භින්සනො සහොති
අට්ඨපිසතො වා, සංවරිතුං න සක්සකොති, නවකම්මත්ථං වා පන
ඉට්ඨකපුඤ්සජො වා මත්තිකාදීනං වා රාසි අන්සතොද්වාසර කසතො සහොති, 
අට්ටංවාබන්ධන්ති, යථාසංවරිතුංනසක්සකොති.එවරූසපඅන්තරාසයසති 
අසංවරිත්වාපිිචපජ්ජිතුං වට්ටති. යදි පනකවාටං නත්ථි, ලද්ධකප්පසමව.
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පටුන 

උපරි සයන්සතන ිචස්සසණිං ආසරොසපත්වා ිචපජ්ජිතබ්බං. සසච
ිචස්සසණිමත්ථසක ථකනකං සහොති, ථසකත්වාපි ිචපජ්ජිතබ්බං. ගබ්සභ
ිචපජ්ජන්සතන ගබ්භද්වාරං වා පමුඛද්වාරං වා යං කිඤ්චි සංවරිත්වා
ිචපජ්ජිතුං වට්ටති. සසච එකකුට්ටසක සගසහ ද්වීසු පස්සසසු ද්වාරාිච
කත්වා වළඤ්ජන්ති, ද්සවපි ද්වාරාිච ජග්ගිතබ්බාිච, තිභූමසකපි පාසාසද 
ද්වාරං ජග්ගිතබ්බසමව. සසච භික්ඛාචාරා පටික්කම්ම සලොහපාසාදසදිසං
පාසාදංබහූ භික්ඛූ දිවාවිහාරත්ථංපවිසන්ති, සඞ්ඝත්සථසරනද්වාරපාලස්ස
‘‘ද්වාරං ජග්ගාහී’’ති වත්වා වා ‘‘ද්වාරජග්ගනං නාම එතස්ස භාසරො’’ති
ආසභොගංකත්වාවා පවිසිත්වාිචපජ්ජිතබ්බං.යාවසඞ්ඝනවසකනඑවසමව
කාතබ්බං. පුසර පවිසන්තානං ‘‘ද්වාරජග්ගනං නාම ප්ඡිමානං භාසරො’’ති
එවං ආසභොගං කාතුම්පි වට්ටති. අනාපු්ඡා වා ආසභොගං අකත්වා වා
අන්සතොගබ්සභවාඅසංවුතද්වාසරබහිවාිචපජ්ජන්තානංආපත්ති. ගබ්සභ
වාබහිවාිචපජ්ජනකාසලපි‘‘ද්වාරජග්ගනංනාමමහාද්වාසරද්වාරපාලස්ස 
භාසරො’’තිආසභොගං කත්වා ිචපජ්ජිතුං වට්ටතිසයව. එවං සලොහපාසාදාදීසු
ආකාසතසල ිචපජ්ජන්සතනපිද්වාරංසංවරිතබ්බසමව. 

අයඤ්සහත්ථ සඞ්සඛසපො – ඉදං දිවාපටිසල්ලීයනං සයන සකනචි 
පරික්ඛිත්සත සද්වාරබන්සධ ඨාසන කථිතං, තස්මා අබ්සභොකාසස වා
රුක්ඛමූසලවා මණ්ඩසපවායත්ථකත්ථචිසද්වාරබන්සධිචපජ්ජන්සතන
ද්වාරං සංවරිත්වාව ිචපජ්ජිතබ්බං. සසච මහාපරිසවණං සහොති
මහාසබොධියඞ්ගණසලොහපාසාදඞ්ගණසදිසං බහූනං ඔසරණට්ඨානං, යත්ථ
ද්වාරං සංවුතම්පි සංවුතට්ඨාසන න තිට්ඨති, ද්වාරං අලභන්තා පාකාරං
ආරුහිත්වාපිවිචරන්ති, තත්ථසංවරණකි්චංනත්ථි.රත්තිංද්වාරං විවරිත්වා
ිචපන්සනොඅරුසණඋග්ගසතවුට්ඨාති, අනාපත්ති.සසචපනපබුජ්ඣිත්වා 
පුන සුපති, ආපත්ති. සයො පන ‘‘අරුසණ උග්ගසත වුට්ඨහිස්සාමී’’ති 
පරි්ඡින්දිත්වාව ද්වාරං අසංවරිත්වා රත්තිං ිචපජ්ජති, යථාපරි්සඡදසමව 

වුට්ඨාති, තස්ස ආපත්තිසයව. මහාප්චරියං පන ‘‘එවං ිචපජ්ජන්සතො
අනාදරියදුක්කටාපිනමු්චතී’’තිවුත්තං. 

5. සයො පන බහුසදව රත්තිං ජග්ගිත්වා අද්ධානං වා ගන්ත්වා දිවා 
කිලන්තරූසපො මඤ්සච ිචසින්සනො පාසද භූමිසතො අසමොසචත්වාව
ිචද්දාවසසන ිචපජ්ජති, තස්ස අනාපත්ති. සසච ඔක්කන්තිචද්සදො
අජානන්සතොපි පාසද මඤ්චකං ආසරොසපති, ආපත්තිසයව. ිචසීදිත්වා
අපස්සාය සුපන්තස්ස අනාපත්ති. සයොපි ච ‘‘ිචද්දං විසනොසදස්සාමී’’ති
චඞ්කමන්සතොපතිත්වාසහසාවුට්ඨාති, තස්සපිඅනාපත්ති.සයොපන පතිත්වා
තත්සථවසයති, නවුට්ඨාති, තස්සආපත්ති. 

සකො මු්චති, සකො න මු්චතීති? මහාප්චරියං තාව ‘‘එකභඞ්සගන
ිචපන්නසකො එව මු්චති. පාසද පන භූමිසතො සමොසචත්වා ිචපන්සනොපි

යක්ඛගහිතසකොපිවිසඤ්ඤීභූසතොපිනමු්චතී’’තිවුත්තං. කුරුන්දට්ඨෙථායං 

පන ‘‘බන්ධිත්වාිචපජ්ජාපිසතොව මු්චතී’’තිවුත්තං. මහාඅට්ඨෙථායං පන
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‘‘සයොචඞ්කමන්සතො මු්ඡිත්වාපතිසතොතත්සථවසුපති, තස්සපිඅවිසයතාය
ආපත්තිනදිස්සති.ආචරියාපන එවංනකථයන්ති, තස්මාආපත්තිසයවාති
මහාපදුමත්සථසරන වුත්තං. ද්සව පන ජනා ආපත්තිසතො මු්චන්තිසයව, 
සයොචයක්ඛගහිතසකො, සයොචබන්ධිත්වා ිචපජ්ජාපිසතො’’ති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

දිවාසසයයවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

2. පරික්ඛාරවිිච්ඡයෙථා 

6. පරික්ඛාකරොති සමණපරික්ඛාසරො. තත්රායං 
කප්පියාකප්පියපරික්ඛාරවිිච්ඡසයො (පාරා. අට්ඨ. 1.85) – සකචි
තාලපණ්ණ්ඡත්තං අන්සතො වා බහි වා පඤ්චවණ්සණන සුත්සතන
සිබ්බිත්වා වණ්ණමට්ඨං කසරොන්ති, තං න වට්ටති. එකවණ්සණන පන
නීසලන වා පීතසකන වා සයන සකනචි සුත්සතන අන්සතො වා බහි වා 
සිබ්බිතුං, ඡත්තදණ්ඩග්ගාහකංසලාකපඤ්ජරංවාවිනන්ධිතුං වට්ටති, තඤ්ච
සඛො ථිරකරණත්ථං වට්ටති, න වණ්ණමට්ඨත්ථාය. ඡත්තපණ්සණසු 
මකරදන්තකං වා අඩ්ඪචන්දකං වා ඡින්දිතුං න වට්ටති. ඡත්තදණ්සඩ
සගහත්ථම්සභසු වියඝටසකොවාවාළරූපකංවානවට්ටති.සසචපිසබ්බත්ථ
ආරග්සගනසලඛාදින්නාසහොති, සාපිනවට්ටති.ඝටකංවාවාළරූපකංවා
භින්දිත්වාධාසරතබ්බං, සලඛාපිඝංසිත්වාවා අපසනතබ්බා, සුත්තසකනවා
දණ්සඩො සවසඨතබ්සබො. දණ්ඩබුන්සද පන අහි්ඡත්තකසණ්ඨානං වට්ටති.
වාතප්පහාසරනඅචලනත්ථංඡත්තමණ්ඩලිකංරජ්ජුසකහිගාසහත්වාදණ්සඩ 
බන්ධන්ති, තස්මිංබන්ධනට්ඨාසනවලයමිවඋක්කිරිත්වාසලඛංඨසපන්ති, 
සා වට්ටති. 

7. චීවරමණ්ඩනත්ථාය නානාසුත්තසකහි සතපදිසදිසං සිබ්බන්තා
ආගන්තුකපට්ටං ඨසපන්ති, අඤ්ඤම්පි යං කිඤ්චි සූචිකම්මවිකාරං
කසරොන්ති, පට්ටමුසඛවාපරියන්සතවාසවණිං වාසඞ්ඛලිකංවාමුග්ගරංවා
එවමාදිසබ්බංනවට්ටති, පකතිසූචිකම්මසමවවට්ටති. ගණ්ඨිකපට්ටකඤ්ච
පාසකපට්ටකඤ්ච අට්ඨසකොණම්පි සසොළසසකොණම්පි කසරොන්ති, තත්ථ 
අග්ඝියගයමුග්ගරාදීිච දස්සසන්ති, කක්කටක්ඛීිච උක්කිරන්ති, සබ්බං න
වට්ටති, චතුසකොණසමව වට්ටති, සකොණසුත්තපීළකා ච චීවසර රත්සත
දුවිඤ්සඤයයරූපා වට්ටන්ති. කඤ්ජිකපිට්ඨඛලිඅඅලකාදීසු චීවරං පක්ඛිපිතුං
න වට්ටති, චීවරකම්මකාසල පන හත්ථමලසූචිමලාදීනං සධොවනත්ථං
කිලිට්ඨකාසලචසධොවනත්ථංවට්ටති, ගන්ධංවාලාඛංවා සතලංවාරජසන
පක්ඛිපිතුංනවට්ටති. 

රජසනසුචහලිද්දිංඨසපත්වාසබ්බං මූලරජනං වට්ටති, මඤ්ජිට්ඨිඤ්ච

තුඞ්ගහාරඤ්ච ඨසපත්වා සබ්බං ඛන්ධරජනං වට්ටති. තුඞ්ගහාසරො නාම
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එසකො සකණ්ටකරුක්සඛො, තස්ස හරිතාලවණ්ණං ඛන්ධරජනං සහොති.

සලොද්දඤ්ච කණ්ඩුලඤ්ච ඨසපත්වා සබ්බං තචරජනං වට්ටති.

අල්ලිපත්තඤ්ච නීලිපත්තඤ්ච ඨසපත්වා සබ්බං පත්තරජනං වට්ටති. 
ගිහිපරිභුත්තකං පන අල්ලිපත්සතන එකවාරං රජිතුං වට්ටති. 

කිංසුකපුප්ඵඤ්ච කුසුම්භපුප්ඵඤ්ච ඨසපත්වා සබ්බං පුප්ඵරජනං වට්ටති. 

ඵලරජකන පනනකිඤ්චි නවට්ටති(මහාව.අට්ඨ.344). 

8. චීවරං රජිත්වා සඞ්සඛන වා මණිනා වා සයන සකනචි න
ඝට්සටතබ්බං, භූමියංජාණුකාිචිචහන්ත්වා හත්සථහිගසහත්වාසදොණියම්පි
න ඝංසිතබ්බං. සදොණියං වා ඵලසක වා ඨසපත්වා අන්සත ගාහාසපත්වා
හත්සථන පහරිතුං පන වට්ටති, තම්පි මුට්ඨිනා න කාතබ්බං.
සපොරාණකත්සථරා පන සදොණියම්පි න ඨසපසුං. එසකො චීවරං ගසහත්වා
තිට්ඨති, අපසරොහත්සථකත්වාහත්සථනපහරති.චීවරස්සකණ්ණසුත්තකං
න වට්ටති, රජිතකාසල ඡින්දිතබ්බං. යං පන ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, 
කණ්ණසුත්තක’’න්ති (මහාව. 344) එවං අනුඤ්ඤාතං, තං අනුවාසත
පාසකං කත්වා බන්ධිතබ්බං රජනකාසල ලග්ගනත්ථාය. ගණ්ඨිසකපි
සසොභාකරණත්ථං සලඛා වා පීළකා වා න වට්ටති, නාසසත්වා 
පරිභුඤ්ජිතබ්බං. 

9. පත්සතවා ථාලසකවාආරග්සගනසලඛංකසරොන්තිඅන්සතොවාබහි
වා, නවට්ටති.පත්තංභමං ආසරොසපත්වාමජ්ජිත්වාපචන්ති‘‘මණිවණ්ණං
කරිස්සාමා’’ති, න වට්ටති, සතලවණ්සණො පන වට්ටති. පත්තමණ්ඩසල
භිත්තිකම්මංනවට්ටති, මකරදන්තකංපනවට්ටති. 

ධමකරණඡත්තකස්සඋපරිවාසහට්ඨාවාධමකරණකු්ඡියංවාසලඛා
න වට්ටති, ඡත්තමුඛවට්ටියංපනස්සසලඛාවට්ටති. 

10. කායබන්ධනස්ස සසොභනත්ථං තහිං තහිං දිගුණං සුත්තං
සකොට්සටන්ති, කක්කටක්ඛීිච උට්ඨාසපන්ති, න වට්ටති, උසභොසු පන
අන්සතසුදසාමුඛස්සථිරභාවායදිගුණං සකොට්සටතුංවට්ටති.දසාමුසඛපන
ඝටකං වා මකරමුඛං වා සදඩ්ඩුභසීසං වා යං කිඤ්චි විකාරරූපං කාතුං න
වට්ටති, තත්ථ තත්ථ අ්ඡීිච දස්සසත්වා මාලාකම්මාදීිච වා කත්වා
සකොට්ටිතකායබන්ධනම්පි න වට්ටති, උජුකසමව පන ම්ඡකණ්ටකං වා 
ඛජ්ජූරිපත්තකං වා මට්ඨකපට්ටිකං වා කත්වා සකොට්සටතුං වට්ටති.
කායබන්ධනස්ස දසා එකා වට්ටති, ද්සවතීණිචත්තාරිපිවට්ටන්ති, තසතො
පරංනවට්ටන්ති. රජ්ජුකකායබන්ධනංඑකසමවවට්ටති, පාමඞ්ගසණ්ඨානං
පනඑකම්පිනවට්ටති, දසා පන පාමඞ්ගසණ්ඨානාපිවට්ටති, බහුරජ්ජුසක
එකසතො කත්වා එසකන ිචරන්තරං සවසඨත්වා කතං බහුරජ්ජුකන්ති න
වත්තබ්බං, තංවට්ටති. 
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පටුන 

කායබන්ධනවිසධ අට්ඨමඞ්ගලාදිකං යං කිඤ්චි විකාරරූපං න වට්ටති, 
පරි්සඡදසලඛාමත්තංවට්ටති.විධකස්සඋසභොසුඅන්සතසු ථිරකරණත්ථාය
ඝටකංකසරොන්ති, අයම්පිවට්ටති. 

11. අඤ්ජිචයං ඉත්ථිපුරිසචතුප්පදසකුණරූපං වා 
මාලාකම්මලතාකම්මමකරදන්තකසගොමුත්තකඅඩ්ඪචන්දකාදිසභදං වා
විකාරරූපංනවට්ටති, ඝංසිත්වා වා භින්දිත්වාවායථා වානපඤ්ඤායති, 
තථා සුත්තසකනසවසඨත්වාවළඤ්සජතබ්බා.උජුකසමවපනචතුරංසාවා
අට්ඨංසා වා සසොළසංසා වා අඤ්ජනී වට්ටති. සහට්ඨසතොපිස්සා ද්සව වා
තිස්සසො වා වට්ටසලඛාසයො වට්ටන්ති, ගීවායම්පිස්සා පිධානකබන්ධනත්ථං
එකාවට්ටසලඛාවට්ටති. 

අඤ්ජනීසලාකායපිවණ්ණමට්ඨකම්මංනවට්ටති, අඤ්ජනීථවිකායපියං 
කිඤ්චි නානාවණ්සණන සුත්සතන වණ්ණමට්ඨකම්මං න වට්ටති. එසසව
නසයො කුඤ්චිකසකොසසකපි. කුඤ්චිකාය වණ්ණමට්ඨකම්මං න වට්ටති, 
තථාසිපාටිකාය. එකවණ්ණසුත්සතනපනසයනසකනචියංකිඤ්චිසිබ්බිතුං
වට්ටති. 

12. ආරකණ්ටසකපි වට්ටමණිකං වා අඤ්ඤං වා වණ්ණමට්ඨං න
වට්ටති, ගීවායංපනපරි්සඡදසලඛාවට්ටති. පිප්ඵලිසකපිමණිකංවාපීළකං
වායංකිඤ්චිඋට්ඨාසපතුංනවට්ටති, දණ්ඩසකපන පරි්සඡදසලඛාවට්ටති.
නඛ්සඡදනං වලිතකංසයවකසරොන්ති, තස්මා තං වට්ටති. උත්තරාරණියං
වාපිඅරණිධනුසකවාඋපරිසපල්ලනදණ්ඩසකවාමාලාකම්මාදියංකිඤ්චි 
වණ්ණමට්ඨං න වට්ටති. සපල්ලනදණ්ඩකස්ස පන සවමජ්සඣ මණ්ඩලං
සහොති, තත්ථ පරි්සඡදසලඛාමත්තංවට්ටති.සූචිසණ්ඩාසංකසරොන්ති, සයන
සූචිංඩංසාසපත්වා ඝංසන්ති, තත්ථමකරමුඛාදිකංයංකිඤ්චිවණ්ණමට්ඨං
නවට්ටති, සූචිඩංසනත්ථංපන මුඛමත්තංසහොති, තංවට්ටති. 

දන්තකට්ඨ්සඡදනවාසියම්පි යං කිඤ්චි වණ්ණමට්ඨං න වට්ටති, 
උජුකසමවකප්පියසලොසහනඋසභොසුවාපස්සසසුචතුරංසංවාඅට්ඨංසංවා
බන්ධිතුං වට්ටති. කත්තරදණ්සඩපි යං කිඤ්චි වණ්ණමට්ඨං න වට්ටති, 
සහට්ඨා එකා වා ද්සව වා වට්ටසලඛා උපරි අහි්ඡත්තකමකුළමත්තඤ්ච
වට්ටති. 

13. සතලභාජසනසු විසාසණ වා නාළියං වා අලාබුසක වා
ආමණ්ඩසාරසකවාඨසපත්වා ඉත්ථිරූපංපුරිසරූපඤ්ච අවසසසංසබ්බම්පි
වණ්ණමට්ඨකම්මං වට්ටති. මඤ්චපීසඨ භිසිබිම්සබොහසන භූමත්ථරසණ 
පාදපුඤ්ඡසන චඞ්කමනභිසියා සම්මුඤ්ජිචයං කචවරඡඩ්ඩනසක
රජනසදොණිකාය පානීයඋළුඞ්සක පානීයඝසට පාදකථලිකාය ඵලකපීඨසක
වලයාධාරසක දණ්ඩාධාරසක පත්තපිධාසනතාලවණ්සට බීජසනතිඑසතසු
සබ්බංමාලාකම්මාදිවණ්ණමට්ඨකම්මං වට්ටති. 
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14. සසනාසසනපන ද්වාරකවාටවාතපානකවාටාදීසුසබ්බරතනමයම්පි
වණ්ණමට්ඨකම්මං වට්ටති. සසනාසසන කිඤ්චි පටිසසසධතබ්බං නත්ථි
අඤ්ඤත්ර විරුද්ධසසනාසනා. විරුද්ධසසනාසනං නාම අඤ්සඤසං සීමාය
රාජවල්ලසභහි කතසසනාසනං වු්චති. තස්මා සය තාදිසං සසනාසනං
කසරොන්ති, සතවත්තබ්බා ‘‘මා අම්හාකං සීමාය සසනාසනංකසරොථා’’ති. 
අනාදියිත්වා කසරොන්තිසයව, පුනපි වත්තබ්බා ‘‘මා එවං අකත්ථ, මා
අම්හාකං උසපොසථපවාරණානං අන්තරායමකත්ථ, මා සාමග්ගිං භින්දිත්ථ, 
තුම්හාකං සසනාසනං කතම්පි කතට්ඨාසන න ඨස්සතී’’ති. සසච
බලක්කාසරන කසරොන්තිසයව, යදා සතසං ලජ්ජිපරිසා උස්සන්නා සහොති, 
සක්කා ච සහොති ලද්ධං ධම්මිසකො විිච්ඡසයො, තදා සතසං සපසසතබ්බං
‘‘තුම්හාකං ආවාසං හරථා’’ති. සසච යාවතතියං සපසිසත හරන්ති, සාධ.
සනො සච හරන්ති, ඨසපත්වා සබොධිඤ්ච සචතියඤ්ච අවසසසසසනාසනාිච
භින්දිතබ්බාිච, සනො ච සඛො අපරිසභොගං කසරොන්සතහි, පටිපාටියා පන
ඡදනසගොපානසීඉට්ඨකාදීිච අපසනත්වා සතසං සපසසතබ්බං ‘‘තුම්හාකං
දබ්බසම්භාසරහරථා’’ති.සසචහරන්ති, සාධ.සනොසචහරන්ති, අථසතසු
දබ්බසම්භාසරසු හිමවස්සවාතාතපාදීහි පූතිභූසතසු වා සචොසරහි වා හසටසු 
අග්ගිනා වා දඩ්සඪසු සීමසාමිකා භික්ඛූ අනුපවජ්ජා, න ලබ්භා සචොසදතුං
‘‘තුම්සහහි අම්හාකං දබ්බසම්භාරානාසිතා’’තිවා ‘‘තුම්හාකංගීවා’’තිවා.
යං පන සීමසාමිසකහි භික්ඛූහි කතං, තං සුකතසමව සහොති. සයොපි භික්ඛු
බහුස්සුසතො විනයඤ්ඤූ අඤ්ඤං භික්ඛුං අකප්පියපරික්ඛාරං ගසහත්වා
විචරන්තංදිස්වාඡින්දාසපයයවා භින්දාසපයයවා, අනුපවජ්සජො, සසොසනව
සචොසදතබ්සබො න සාසරතබ්සබො, න තං ලබ්භා වත්තුං ‘‘අයං නාම මම
පරික්ඛාසරොතයානාසිසතො, තංසමසදහී’’ති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

පරික්ඛාරවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

3. කභසජ්ජාදිෙරණවිිච්ඡයෙථා 

15. කභසජ්ජෙරණපරිත්තපටිසන්ථාකරසු පන කභසජ්ජෙරකණ තාව
අයං විිච්ඡසයො (පාරා. අට්ඨ. 2.185-7) – ආගතාගතස්ස පරජනස්ස
සභසජ්ජං න කාතබ්බං, කසරොන්සතො දුක්කටං ආපජ්ජති. පඤ්චන්නං පන
සහධම්මිකානංකාතබ්බංභික්ඛුස්සභික්ඛුිචයා සික්ඛමානාය සාමසණරස්ස
සාමසණරියාති.සමසීලසද්ධාපඤ්ඤානඤ්හිඑසතසංතීසුසික්ඛාසුයුත්තානං 
සභසජ්ජං අකාතුංනලබ්භති.කසරොන්සතනචසසච සතසං අත්ථි, සතසං
සන්තකංගසහත්වා සයොසජත්වාදාතබ්බං, සසචනත්ථි, අත්තසනොසන්තකං
කාතබ්බං. සසච අත්තසනොපි නත්ථි, භික්ඛාචාරවත්සතන වා
ඤාතකපවාරිතට්ඨානසතො වා පරිසයසිතබ්බං, අලභන්සතන ගිලානස්ස 
අත්ථායඅකතවිඤ්ඤත්තියාපිආහරිත්වාකාතබ්බං. 
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16. අපසරසම්පි පඤ්චන්නං කාතුං වට්ටති මාතු පිතු තදුපට්ඨාකානං

අත්තසනො සවයයාව්චකරස්ස පණ්ඩුපලාසස්ස චාති. පණ්ඩුපලාකසො නාම
සයො පබ්බජ්ජාසපක්සඛො යාව පත්තචීවරං පටියාදියති, තාව විහාසර වසති.
සතසුසසචමාතාපිතසරොඉස්සරාසහොන්තින ප්චාසීසන්ති, අකාතුංවට්ටති.
සසච පන රජ්සජපි ඨිතා ප්චාසීසන්ති, අකාතුං න වට්ටති. සභසජ්ජං
ප්චාසීසන්තානංසභසජ්ජංදාතබ්බං, සයොසජතුංඅජානන්තානං සයොසජත්වා
දාතබ්බං. සබ්සබසං අත්ථාය සහධම්මිසකසු වුත්තනසයසනව
පරිසයසිතබ්බං. සසච පන මාතරං විහාරං ආසනත්වා ජග්ගති, සබ්බං
පරිකම්මංඅනාමසන්සතනකාතබ්බං, ඛාදනීයසභොජනීයංසහත්ථාදාතබ්බං.
පිතාපනයථාසාමසණසරො, එවංසහත්සථන න්හාපනසම්බාහනාදීිචකත්වා
උපට්ඨාතබ්සබො. සය ච මාතාපිතසරො උපට්ඨහන්ති පටිජග්ගන්ති, සතසම්පි

එවසමව කාතබ්බං. කවයයාව්චෙකරො නාම සයො සවතනං ගසහත්වා
අරඤ්සඤ දාරූිච වා ඡින්දති, අඤ්ඤං වා කිඤ්චි කම්මං කසරොති, තස්ස
සරොසගඋප්පන්සනයාවඤාතකාන පස්සන්ති, තාව සභසජ්ජංකාතබ්බං.
සයො පන භික්ඛුිචස්සිතසකොව හුත්වා සබ්බකම්මාිච කසරොති, තස්ස
සභසජ්ජංකාතබ්බසමව. පණ්ඩුපලාසසපිසාමසණසරවියපටිපජ්ජිතබ්බං. 

17. අපසරසම්පි දසන්නං කාතුං වට්ටති සජට්ඨභාතු කිචට්ඨභාතු
සජට්ඨභගිිචයා කිචට්ඨභගිිචයා චූළමාතුයා මහාමාතුයා චූළපිතුසනො
මහාපිතුසනොපිතු්ඡායමාතුලස්සාති.සතසංපන සබ්සබසම්පිකසරොන්සතන
සතසංසයව සන්තකං සභසජ්ජං ගසහත්වා සකවලං සයොසජත්වා දාතබ්බං.
සසච පන නප්පසහොන්ති යාචන්ති ච ‘‘සදථ සනො, භන්සත, තුම්හාකං
පටිදස්සාමා’’ති, තාවකාලිකං දාතබ්බං. සසචපි න යාචන්ති, ‘‘අම්හාකං 
සභසජ්ජංඅත්ථි, තාවකාලිකංගණ්හථා’’තිවත්වාවා ‘‘යදාසතසං භවිස්සති, 
තදා දස්සන්තී’’ති ආසභොගං වා කත්වා දාතබ්බං. සසච පටිසදන්ති, 
ගසහතබ්බං. සනො සච සදන්ති, න සචොසදතබ්බා. එසත දස ඤාතසක
ඨසපත්වාඅඤ්සඤසංන කාතබ්බං. 

එසතසං පුත්තපරම්පරාය පන යාව සත්තමා කුලපරිවට්ටා, තාව 
චත්තාසරො ප්චසය ආහරාසපන්තස්ස අකතවිඤ්ඤත්ති වා සභසජ්ජං
කසරොන්තස්ස සවජ්ජකම්මං වා කුලදූසකාපත්ති වා න සහොති. සසච භාතු
ජායා, භගිිචයා සාමිසකො වා ගිලාසනො සහොති, ඤාතකා සච, සතසම්පි
වට්ටති. අඤ්ඤාතකා සච, භාතු චභගිිචයා චකත්වා දාතබ්බං ‘‘තුම්හාකං
ජග්ගනට්ඨාසන සදථා’’ති. අථ වා සතසං පුත්තානං කත්වා දාතබ්බං
‘‘තුම්හාකංමාතාපිතූනංසදථා’’ති.එසතනුපාසයනසබ්බපසදසුවිිච්ඡසයො 
සවදිතබ්සබො. 

සතසං අත්ථාය ච සාමසණසරහි අරඤ්ඤසතො සභසජ්ජං
ආහරාසපන්සතන ඤාතිසාමසණසරහි වා ආහරාසපතබ්බං, අඤ්ඤාතසකහි
අත්තසනො අත්ථාය වා ආහරාසපත්වා දාතබ්බං. සතහිපි ‘‘උපජ්ඣායස්ස
ආහරාමා’’ති වත්තසීසසන ආහරිතබ්බං. උපජ්ඣායස්ස මාතාපිතසරො
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පටුන 

ගිලානා විහාරං ආග්ඡන්ති, උපජ්ඣාසයො ච දිසාපක්කන්සතො සහොති, 
සද්ධිවිහාරිසකන උපජ්ඣායස්ස සන්තකං සභසජ්ජං දාතබ්බං. සනො සච
අත්ථි, අත්තසනො සභසජ්ජං උපජ්ඣායස්ස පරි්චජිත්වා දාතබ්බං.
අත්තසනොපි අසන්සත වුත්තනසයසනව පරිසයසිත්වා උපජ්ඣායස්ස
සන්තකං කත්වා දාතබ්බං. උපජ්ඣාසයනපි සද්ධිවිහාරිකස්ස මාතාපිතූසු
එවසමව පටිපජ්ජිතබ්බං. එසසව නසයො ආචරියන්සතවාසිසකසුපි.
අඤ්සඤොපිසයොආගන්තුසකොවා සචොසරොවායුද්ධපරාජිසතොඉස්සසරොවා 
ඤාතසකහිපරි්චත්සතොකපසණො වා ගමියමනුස්සසො වා ගිලාසනො හුත්වා
විහාරංපවිසති, සබ්සබසංඅප්චාසීසන්සතනසභසජ්ජංකාතබ්බං. 

18. සද්ධං කුලං සහොති චතූහි ප්චසයහි උපට්ඨායකං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
මාතාපිතුට්ඨාිචයං, තත්ර සච සකොචි ගිලාසනො සහොති, තස්සත්ථාය
විස්සාසසන‘‘සභසජ්ජංකත්වාභන්සතසදථා’’ති වදන්ති, සනවදාතබ්බංන
කාතබ්බං.අථපනකප්පියංඤත්වාඑවංපු්ඡන්ති ‘‘භන්සත, අසුකස්සනාම
සරොගස්ස කිං සභසජ්ජං කසරොන්තී’’ති, ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච ගසහත්වා
කසරොන්තී’’ති වත්තුං වට්ටති. ‘‘භන්සත, මය්හං මාතා ගිලානා, සභසජ්ජං 
තාවආචික්ඛථා’’තිඑවංපු්ඡිසතපනනආචික්ඛිතබ්බං, අඤ්ඤමඤ්ඤංපන
කථාකාතබ්බා ‘‘ආවුසසො, අසුකස්සනාම භික්ඛුසනො ඉමස්මිං සරොසගකිං
සභසජ්ජංකරිංසූ’’ති.ඉදඤ්චිදඤ්චසභසජ්ජංභන්සතති. තංසුත්වාඉතසරො
මාතු සභසජ්ජං කසරොති, වට්ටති. මහාපදුමත්සථසරො කිර වසභරඤ්සඤොපි 
සදවියා සරොසග උප්පන්සන එකාය ඉත්ථියා ආගන්ත්වා පු්ඡිසතො ‘‘න
ජානාමී’’තිඅවත්වා එවසමවභික්ඛූහිසද්ධිංසමුල්ලසපසි.තංසුත්වාතස්සා
සභසජ්ජමකංසු. වූපසන්සත ච සරොසග තිචීවසරන තීහි ච කහාපණසසතහි
සද්ධිං සභසජ්ජචඞ්සකොටකං පූසරත්වා ආහරිත්වා සථරස්ස පාදමූසල
ඨසපත්වා‘‘භන්සත, පුප්ඵපූජංකසරොථා’’තිආහංසු.සථසරො‘‘ආචරියභාසගො 
නාම අය’’න්ති කප්පියවසසන ගාහාසපත්වා පුප්ඵපූජමකාසි. එවං තාව
සභසජ්සජ පටිපජ්ජිතබ්බං. 

19. පරිත්කත පන‘‘ගිලානස්සපරිත්තංකසරොථ, භන්සත’’තිවුත්සතන 
කාතබ්බං, ‘‘පරිත්තං භණථා’’ති වුත්සත පන භණිතබ්බං. සසචපිස්ස එවං
සහොති ‘‘මනුස්සා නාම න ජානන්ති, අකරියමාසන විප්පටිසාරිසනො
භවිස්සන්තී’’ති, කාතබ්බං. ‘‘පරිත්සතොදකං පරිත්තසුත්තංකත්වා සදථා’’ති
වුත්සත පන සතසංසයව උදකං හත්සථන චාසලත්වා සුත්තං පරිමජ්ජිත්වා
දාතබ්බං. සසච විහාරසතො උදකං අත්තසනො සන්තකං වා සුත්තං සදති, 
දුක්කටං. මනුස්සා උදකඤ්ච සුත්තඤ්ච ගසහත්වා ිචසීදිත්වා ‘‘පරිත්තං
භණථා’’තිවදන්ති, කාතබ්බං.සනොසචජානන්ති, ආචික්ඛිතබ්බං.භික්ඛූනං 
ිචසින්නානං පාසදසු උදකං ආකිරිත්වා සුත්තඤ්ච ඨසපත්වා ග්ඡන්ති
‘‘පරිත්තං කසරොථ, පරිත්තංභණථා’’ති, නපාදාඅපසනතබ්බා.මනුස්සාහි
විප්පටිසාරිසනො සහොන්ති. අන්සතොගාසමපි ගිලානස්ස අත්ථාය විහාරං
සපසසන්ති‘‘පරිත්තංභණන්තූ’’ති, භණිතබ්බං.අන්සතොගාසමරාජසගහාදීසු
සරොසග වා උපද්දසව වා උප්පන්සන පක්සකොසාසපත්වා භණාසපන්ති, 
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ආටානාටියසුත්තාදීිච භණිතබ්බාිච. ‘‘ආගන්ත්වා ගිලානස්ස සික්ඛාපදාිච
සදන්තු, ධම්මංකසථන්තු, රාජන්සතපුසර වා අම්චසගසහ වා ආගන්ත්වා
සික්ඛාපදාිචසදන්තු, ධම්මංකසථන්තූ’’තිසපසිසතපිගන්ත්වා සික්ඛාපදාිච
දාතබ්බාිච, ධම්සමො කසථතබ්සබො. ‘‘මතානං පරිවාරත්ථං ආග්ඡන්තූ’’ති 
පක්සකොසන්ති, න ගන්තබ්බං. ‘‘සීවථිකදස්සසන අසුභදස්සසන ච
මරණස්සතිං පටිලභිස්සාමා’’ති කම්මට්ඨානසීසසන ගන්තුං වට්ටති.
‘‘පහාසරදින්සන මසතපි අමරණාධිප්පායස්ස අනාපත්ති වුත්තා’’ති න
එත්තසකසනව අමනුස්සගහිතස්ස පහාසරො දාතබ්සබො, තාලපණ්ණං පන
පරිත්තසුත්තං වා හත්සථ වා පාසද වා බන්ධිතබ්බං, රතනසුත්තාදීිච
පරිත්තාිච භණිතබ්බාිච, ‘‘මා සීලවන්තං භික්ඛුං විසහසඨහී’’ති ධම්මකථා
කාතබ්බා, ආටානාටියපරිත්තංවාභණිතබ්බං. 

ඉධ පන ආටානාටියපරිත්තස්ස පරිකම්මං සවදිතබ්බං (දී. ිච. අට්ඨ. 

3.282). පඨමසමවහි ආටානාටියසුත්තං නභණිතබ්බං, කමත්තසුත්තං (ඛු.

පා. 9.1 ආදසයො; සු. ිච. 143 ආදසයො) ධජග්ගසුත්තං (සං. ිච. 1.249) 

රතනසුත්තන්ති(ඛු.පා.6.1ආදසයො; සු.ිච.224ආදසයො)ඉමාිච සත්තාහං
භණිතබ්බාිච.සසචමුඤ්චති, සුන්දරං.සනොසචමුඤ්චති, ආටානාටියසුත්තං
භණිතබ්බං.තංභණන්සතනචභික්ඛුනාපිට්ඨංවාමංසංවාන ඛාදිතබ්බං, 
සුසාසන න වසිතබ්බං. කස්මා? අමනුස්සා ඔතාරං ලභන්ති. 
පරිත්තකරණට්ඨානං හරිතූපලිත්තං කාසරත්වා තත්ථ පරිසුද්ධං ආසනං
පඤ්ඤසපත්වා ිචසීදිතබ්බං. පරිත්තකාරසකො භික්ඛු විහාරසතො ඝරං
සනන්සතහි ඵලකාවුසධහි පරිවාසරත්වා සනතබ්සබො. අබ්සභොකාසස
ිචසීදිත්වා න වත්තබ්බං, ද්වාරවාතපානාිච පිදහිත්වා ිචසින්සනන
ආවුධහත්සථහි සම්පරිවාරිසතන සමත්තචිත්තං පුසරචාරිකං කත්වා 
වත්තබ්බං, පඨමං සික්ඛාපදාිච ගාහාසපත්වා සීසල පතිට්ඨිතස්ස පරිත්තං
කාතබ්බං. එවම්පි සමොසචතුං අසක්සකොන්සතන විහාරං සනත්වා
සචතියඞ්ගසණ ිචපජ්ජාසපත්වා ආසනපූජං කාසරත්වා දීසප ජාලාසපත්වා
සචතියඞ්ගණං සම්මජ්ජිත්වා මඞ්ගලකථා වත්තබ්බා, සබ්බසන්ිචපාසතො
සඝොසසතබ්සබො, විහාරස්ස උපවසනසජට්ඨකරුක්සඛොනාම සහොති, තත්ථ 
‘‘භික්ඛුසඞ්සඝො තුම්හාකං ආගමනං පතිමාසනතී’’ති පහිණිතබ්බං.
සබ්බසන්ිචපාතට්ඨාසන අනාගන්තුං නාම න ලභති, තසතො
අමනුස්සගහිතසකො ‘‘ත්වං සකොනාසමොසී’’ති පු්ඡිතබ්සබො, නාසමකථිසත
නාසමසනව ආලපිතබ්සබො, ‘‘ඉත්ථන්නාම තුය්හං මාලාගන්ධාදීසු පත්ති, 
ආසනපූජායං පත්ති, පිණ්ඩපාසත පත්ති, භික්ඛුසඞ්සඝන තුය්හං
පණ්ණාකාරත්ථාය මහාමඞ්ගලකථා වුත්තා, භික්ඛුසඞ්සඝ ගාරසවන එතං
මුඤ්චාහී’’තිසමොසචතබ්සබො.සසචන මුඤ්චති, සදවතානංආසරොසචතබ්බං
‘‘තුම්සහ ජානාථ, අයං අමනුස්සසො අම්හාකං වචනං න කසරොති, මයං
බුද්ධආණංකරිස්සාමා’’තිපරිත්තංකාතබ්බං.එතංතාවගිහීනංපරිකම්මං. 
සසච පන භික්ඛු අමනුස්සසන ගහිසතො සහොති, ආසනාිච සධොවිත්වා
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සබ්බසන්ිචපාතං සඝොසාසපත්වා ගන්ධමාලාදීසු පත්තිං දත්වා පරිත්තං
භණිතබ්බං, ඉදංභික්ඛූනංපරිකම්මං.එවංපරිත්සතපටිපජ්ජිතබ්බං. 

20. පටිසන්ථාකර පන අයං විිච්ඡසයො (පාරා. අට්ඨ. 2.185-7) – 
අනාමට්ඨපිණ්ඩපාසතොකස්ස දාතබ්සබො, කස්සන දාතබ්සබො? මාතාපිතූනං
තාවදාතබ්සබො. සසචපිකහාපණග්ඝනසකොසහොති, සද්ධාසදයයවිිචපාතනං
නත්ථි. මාතාපිතුඋපට්ඨාකානං සවයයාව්චකරස්ස පණ්ඩුපලාසස්ස චාති
එසතසම්පි දාතබ්සබො. තත්ථ පණ්ඩුපලාසස්ස ථාලසක පක්ඛිපිත්වාපි දාතුං
වට්ටති, තං ඨසපත්වා අඤ්සඤසං අගාරිකානං මාතාපිතූනම්පි න වට්ටති. 

පබ්බජිතපරිකභොකගො හි අගාරිොනං කචතියට්ඨාිචකයො. අපිච
අනාමට්ඨපිණ්ඩපාසථො නාසමස සම්පත්තස්ස දාමරිකසචොරස්සපි
ඉස්සරියස්සපි දාතබ්සබො. කස්මා? සත හි අදීයමාසනපි ‘‘න සදන්තී’’ති
ආමසිත්වාදීයමාසනපි‘‘උ්ඡිට්ඨකංසදන්තී’’තිකුජ්ඣන්ති, කුද්ධා ජීවිතාපි
සවොසරොසපන්ති, සාසනස්සපිඅන්තරායංකසරොන්ති. රජ්ජංපත්ථයමානස්ස
විචරසතො සචොරනාගස්ස වත්ථු සචත්ථ කසථතබ්බං. එවං
අනාමට්ඨපිණ්ඩපාසතපටිපජ්ජිතබ්බං. 

පටිසන්ථාසරො ච නාමායං කස්ස කාතබ්සබො, කස්ස න කාතබ්සබො? 
පටිසන්ථාසරො නාම විහාරං සම්පත්තස්ස යස්ස කස්සචි ආගන්තුකස්ස වා 
දලිද්දස්සවාසචොරස්සවාඉස්සරස්සවාකාතබ්සබොසයව.කථං? ආගන්තුකං
තාව ඛීණපරිබ්බයං විහාරං සම්පත්තං දිස්වා ‘‘පානීයං පිවා’’ති දාතබ්බං, 
පාදමක්ඛනසතලං දාතබ්බං, කාසල ආගතස්ස යාගුභත්තං, විකාසල
ආගතස්සසසචතණ්ඩුලාඅත්ථි, තණ්ඩුලා දාතබ්බා.අසවලායසම්පත්සතොපි
‘‘ග්ඡාහී’’ති න වත්තබ්සබො, සයනට්ඨානං දාතබ්බං. සබ්බං
අප්චාසීයන්සතසනව කාතබ්බං. ‘‘මනුස්සා නාම චතුප්චයදායකා, එවං
සඞ්ගසහ කරියමාසනපුනප්පුනංපසීදිත්වාඋපකාරංකරිස්සන්තී’’තිචිත්තං
න උප්පාසදතබ්බං. සචොරානං පන සඞ්ඝිකම්පි දාතබ්බං.
පටිසන්ථාරාිචසංසදීපනත්ථඤ්ච සචොරනාගවත්ථු, භාතරා සද්ධිං
ජම්බුදීපගතස්ස මහානාගරඤ්සඤො වත්ථු, පිතුරාජස්ස රජ්සජ චතුන්නං 
අම්චානං වත්ථු, අභයසචොරවත්ථූති එවමාදීිච බහූිච වත්ථූිච 

මහාඅට්ඨෙථායං විත්ථාරසතොවුත්තාිච. 

තත්රායං එකවත්ථුදීපනා – සීහළදීසප කිර අභසයො නාම සචොසරො 
පඤ්චසතපරිවාසරො එකස්මිං ඨාසන ඛන්ධාවාරං බන්ධිත්වා සමන්තා
තිසයොජනං උබ්බාසසත්වා වසති. අනුරාධපුරවාසිසනො කදම්බනදිං න 
උත්තරන්ති, සචතියගිරිමග්සග ජනසඤ්චාසරො උප්ඡින්සනො. අසථකදිවසං
සචොසරො ‘‘සචතියගිරිං විලුම්පිස්සාමී’’ති අගමාසි. ආරාමිකා දිස්වා
දීඝභාණකඅභයත්සථරස්ස ආසරොසචසුං. සථසරො ‘‘සප්පිඵාණිතාදීිච
අත්ථී’’ති පු්ඡි. ‘‘අත්ථි, භන්සත’’ති. ‘‘සචොරානං සදථ’’. ‘‘තණ්ඩුලා
අත්ථී’’ති. ‘‘අත්ථි, භන්සත, සඞ්ඝස්සත්ථාය ආහටා තණ්ඩුලා ච
පක්කසාකඤ්ච සගොරසසො චා’’ති. ‘‘භත්තං සම්පාසදත්වා සචොරානං
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සදථා’’ති. ආරාමිකා තථා කරිංසු. සචොරා භත්තං භුඤ්ජිත්වා ‘‘සකනායං
පටිසන්ථාසරො කසතො’’ති පු්ඡිංසු. ‘‘අම්හාකං අසයයන
අභයත්සථසරනා’’ති.සචොරාසථරස්සසන්තිකංගන්ත්වා වන්දිත්වාආහංසු
‘‘මයං ‘සඞ්ඝස්ස ච සචතියස්ස ච සන්තකං අ්ඡින්දිත්වා ගසහස්සාමා’ති
ආගතා, තුම්හාකංපනඉමිනාපටිසන්ථාසරනමයංපසන්නා, අජ්ජපට්ඨාය 
විහාසරධම්මිකාරක්ඛාඅම්හාකංආයත්තාසහොතු, නාගරාආගන්ත්වාදානං
සදන්තු, සචතියං වන්දන්තූ’’ති. තසතො පට්ඨාය ච නාගසර දානං දාතුං
ආග්ඡන්සත නදීතීසරසයව ප්චුග්ගන්ත්වා රක්ඛන්තා විහාරං සනන්ති, 
විහාසරපි දානං සදන්තානං රක්ඛං කත්වා තිට්ඨන්ති. සතපි භික්ඛූනං
භුත්තාවසසසං සචොරානං සදන්ති. ගමනකාසලපි සත සචොරා නදීතීරං
පාසපත්වාිචවත්තන්ති. 

අසථකදිවසං භික්ඛුසඞ්සඝ ඛීයනකකථා උප්පන්නා ‘‘සථසරො
ඉස්සරවතාය සඞ්ඝසන්තකං සචොරානං අදාසී’’ති. සථසරො සන්ිචපාතං
කාරාසපත්වා ආහ ‘‘සචොරා ‘සඞ්ඝස්ස පකතිවට්ටඤ්ච සචතියසන්තකඤ්ච
අ්ඡින්දිත්වා ගණ්හිස්සාමා’ති ආගමිංසු, අථ සතසං මයා ‘එතං න
හරිස්සන්තී’තිඑත්තසකොනාමපටිසන්ථාසරොකසතො, තංසබ්බම්පිඑකසතො 
සම්පිණ්සඩත්වා අග්ඝාසපථ, සතන කාරසණනඅවිලුත්තංභණ්ඩං එකසතො
සම්පිණ්සඩත්වා අග්ඝාසපථා’’ති. තසතො සබ්බම්පි සථසරන දින්නකං
සචතියඝසර එකං වරසපොත්ථකචිත්තත්ථරණං න අග්ඝති. තසතො ආහංසු
‘‘සථසරන කසතො පටිසන්ථාසරො සුකසතො, සචොසදතුං වා සාසරතුං වා න
ලබ්භති, ගීවාවාඅවහාසරොවානත්ථී’’ති.එවංමහාිචසංසසො පටිසන්ථාසරොති
සල්ලක්සඛත්වාකත්තබ්සබොපණ්ඩිසතනභික්ඛුනාති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

සභසජ්ජාදිකරණවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

4. විඤ්ඤත්තිවිිච්ඡයෙථා 

21. විඤ්ඤත්තීති යාචනා. තත්රායං විිච්ඡසයො (පාරා. අට්ඨ. 2.342) – 
මූල්සඡජ්ජායපුරිසංයාචිතුංන වට්ටති, ‘‘සහායත්ථායකම්මකරණත්ථාය
පුරිසං සදථා’’ති යාචිතුං වට්ටති, පුරිසසන කත්තබ්බං හත්ථකම්මසඞ්ඛාතං
පුරිසත්තකරංයාචිතුංවට්ටතිසයව.හත්ථකම්මඤ්හි කිඤ්චිවත්ථුනසහොති, 
තස්මා තං ඨසපත්වා මිගලුද්දකම්ඡබන්ධනකාදීනං සකකම්මං අවසසසං
සබ්බංකප්පියං.‘‘කිං, භන්සත, ආගතාත්ථසකනකම්සමනා’’තිපු්ඡිසතවා 
අපු්ඡිසත වා යාචිතුං වට්ටති, විඤ්ඤත්තිප්චයා සදොසසො නත්ථි.
මිගලුද්දකාදසයො පන සකකම්මං න යාචිතබ්බා, ‘‘හත්ථකම්මං සදථා’’ති
අිචයසමත්වාපිනයාචිතබ්බා.එවං යාචිතාහිසත‘‘සාධ, භන්සත’’තිභික්ඛූ
උසයයොසජත්වා මිසගපි මාසරත්වා ආහසරයයං.ිචයසමත්වා පන ‘‘විහාසර
කිඤ්චි කත්තබ්බං අත්ථි, තත්ථ හත්ථකම්මං සදථා’’ති යාචිතබ්බා, 
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පටුන 

ඵාලනඞ්ගලාදීිච උපකරණාිච ගසහත්වා කසිතුං වා වපිතුං වා ලායිතුං වා
ග්ඡන්තං සකකි්චපසුතම්පිකස්සකං වා අඤ්ඤං වාකිඤ්චි හත්ථකම්මං 
යාචිතුංවට්ටසතව.සයොපනවිඝාසාසදොවාඅඤ්සඤොවාසකොචිිචක්කම්සමො
ිචරත්ථකකථං කසථන්සතොිචද්දායන්සතොවාවිහරති, එවරූපංඅයාචිත්වාපි
‘‘එහිසරඉදංවාඉදංවා කසරොහී’’තියදි්ඡකංකාරාසපතුංවට්ටති. 

හත්ථකම්මස්ස පන සබ්බකප්පියභාවදීපනත්ථං ඉමං නයං කසථන්ති. 
සසච හි භික්ඛු පාසාදං කාසරතුකාසමො සහොති, ථම්භත්ථාය
පාසාණසකොට්ටකානංඝරංගන්ත්වා වත්තබ්බං‘‘හත්ථකම්මංලද්ධංවට්ටති
උපාසකා’’ති. ‘‘කිං කාතබ්බං, භන්සත’’ති? ‘‘පාසාණත්ථම්භා උද්ධරිත්වා
දාතබ්බා’’ති. සසච සත උද්ධරිත්වා වා සදන්ති, උද්ධරිත්වා ිචක්ඛිත්සත
අත්තසනොථම්සභවා සදන්ති, වට්ටති. අථාපි වදන්ති ‘‘අම්හාකං, භන්සත, 
හත්ථකම්මං කාතුං ඛසණො නත්ථි, අඤ්ඤං උද්ධරාසපථ, තස්ස මූලං 
දස්සාමා’’ති, උද්ධරාසපත්වා ‘‘පාසාණත්ථම්සභ උද්ධටමනුස්සානං මූලං
සදථා’’ති වත්තුං වට්ටති. එසතසනව උපාසයන පාසාදදාරූනං අත්ථාය
වඩ්ඪකීනං සන්තිකං, ඉට්ඨකත්ථාය ඉට්ඨකවඩ්ඪකීනං, ඡදනත්ථාය
සගහ්ඡාදකානං, චිත්තකම්මත්ථාය චිත්තකාරානන්තිසයනසයනඅත්සථො
සහොති, තස්ස තස්ස අත්ථාය සතසං සතසං සිප්පකාරකානං සන්තිකං
ගන්ත්වා හත්ථකම්මං යාචිතුං වට්ටති, හත්ථකම්මයාචනවසසන ච
මූල්සඡජ්ජාය වා භත්තසවතනානුප්පදාසනනවා ලද්ධම්පිසබ්බං ගසහතුං
වට්ටති. අරඤ්ඤසතො ආහරාසපන්සතන ච සබ්බං අනජ්ඣාවුත්ථකං
ආහරාසපතබ්බං. 

22. න සකවලඤ්ච පාසාදං කාසරතුකාසමන, 
මඤ්චපීඨපත්තපරිස්සාවනධමකරණචීවරාදීිච කාරාසපතුකාසමනපි
දාරුසලොහසුත්තාදීිච ලභිත්වා සත සත සිප්පකාරසක උපසඞ්කමිත්වා
වුත්තනසයසනව හත්ථකම්මං යාචිතබ්බං. හත්ථකම්මයාචනවසසන ච
මූල්සඡජ්ජාය වා භත්තසවතනානුප්පදාසනන වා ලද්ධම්පි සබ්බං
ගසහතබ්බං. සසච පන කාතුං න ඉ්ඡන්ති, භත්තසවතනං ප්චාසීසන්ති, 
අකප්පියකහාපණාදි න දාතබ්බං, භික්ඛාචාරවත්සතන තණ්ඩුලාදීිච
පරිසයසිත්වා දාතුං වට්ටති. හත්ථකම්මවසසන පත්තං කාසරත්වා තසථව
පාසචත්වා නවපක්කස්ස පත්තස්ස පුඤ්ඡනසතලත්ථාය අන්සතොගාමං
පවිට්සඨන ‘‘භික්ඛායආගසතො’’ති සල්ලක්සඛත්වා යාගුයා වා භත්සත වා
ආනීසතහත්සථනපත්සතොපිධාතබ්සබො.සසචඋපාසිකා ‘‘කිං, භන්සත’’ති 
පු්ඡති, ‘‘නවපක්සකො පත්සතො, පුඤ්ඡනසතසලන අත්සථො’’ති වත්තබ්බං.
සසචසා‘‘සදහි, භන්සත’’තිපත්තංගසහත්වාසතසලනපුඤ්ඡිත්වායාගුයා
වාභත්තස්සවාපූසරත්වා සදති, විඤ්ඤත්තිනාමනසහොති, ගසහතුංවට්ටති. 

23. භික්ඛූ පසගව පිණ්ඩාය චරිත්වා ආසනසාලං ගන්ත්වා ආසනං
අපස්සන්තා තිට්ඨන්ති. තත්ර සච උපාසකා භික්ඛූ ඨිසත දිස්වා සයසමව
ආසනාිච ආහරාසපන්ති, ිචසීදිත්වා ග්ඡන්සතහි ආපු්ඡිත්වා ගන්තබ්බං, 
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අනාපු්ඡාගතානම්පිනට්ඨංගීවානසහොති, ආපු්ඡිත්වා ගමනංපනවත්තං.
සසච භික්ඛූහි ‘‘ආසනාිච ආහරථා’’ති වුත්සතහි ආහටාිච සහොන්ති, 
ආපු්ඡිත්වාවගන්තබ්බං, අනාපු්ඡාගතානංවත්තසභසදොචනට්ඨඤ්චගීවා. 
අත්ථරණසකොජවකාදීසුපිඑසසවනසයො. 

මක්ඛිකා බහුකා සහොන්ති, ‘‘මක්ඛිකබීජිචං ආහරථා’’ති වත්තබ්බං, 
පුචිමන්දසාඛාදීිච ආහරන්ති, කප්පියං කාරාසපත්වා පටිග්ගසහතබ්බාිච.
ආසනසාලායං උදකභාජනං රිත්තං සහොති, ‘‘ධමකරණං ගණ්හාහී’’ති න
වත්තබ්බං.ධමකරණඤ්හි රිත්තභාජසනපක්ඛිපන්සතොභින්සදයය, ‘‘නදිංවා
තළාකං වා ගන්ත්වා උදකං ආහරා’’ති පන වත්තුං වට්ටති, ‘‘සගහසතො
ආහරා’’ති සනව වත්තුං වට්ටති, නආහටං පරිභුඤ්ජිතුං. ආසනසාලාය වා
අරඤ්සඤ වා භත්තකි්චං කසරොන්සතහි තත්ථ ජාතකං අනජ්ඣාවුත්ථකං
යං කිඤ්චි උත්තරිභඞ්ගාරහං පත්තං වා ඵලං වා සසච කිඤ්චි කම්මං
කසරොන්තං ආහරාසපති, හත්ථකම්මවසසන ආහරාසපත්වා පරිභුඤ්ජිතුං
වට්ටති, අලජ්ජීහි පන භික්ඛූහි වා සාමසණසරහි වා හත්ථකම්මං න
කාසරතබ්බං.අයංතාවපුරිසත්තකසරනසයො. 

24. සගොණං පන අඤ්ඤාතකඅප්පවාරිතට්ඨානසතො ආහරාසපතුං න
වට්ටති, ආහරාසපන්තස්ස දුක්කටං. ඤාතකපවාරිතට්ඨානසතොපි
මූල්සඡජ්ජායයාචිතුංනවට්ටති, තාවකාලිකනසයනසබ්බත්ථවට්ටති.එවං
ආහරාපිතඤ්ච සගොණං රක්ඛිත්වා ජග්ගිත්වා සාමිකා පටි්ඡාසපතබ්බා.
සචස්ස පාසදො වා සිඞ්ගං වා භිජ්ජති වා නස්සති වා, සාමිකා සච
සම්පටි්ඡන්ති, ඉ්සචතං කුසලං. සනො සච සම්පටි්ඡන්ති, ගීවා සහොති.
සසච ‘‘තුම්හාකංසයව සදමා’’ති වදන්ති, න සම්පටි්ඡිතබ්බං. ‘‘විහාරස්ස
සදමා’’ති වුත්සත පන ‘‘ආරාමිකානං ආචික්ඛථ ජග්ගනත්ථායා’’ති
වත්තබ්බා. 

25. ‘‘සකටං සදථා’’තිපි අඤ්ඤාතකඅප්පවාරිසත වත්තුං න වට්ටති, 
විඤ්ඤත්ති එව සහොති, දුක්කටං ආපජ්ජති. ඤාතකපවාරිතට්ඨාසන පන
වට්ටති, තාවකාලිකං වට්ටති, කම්මං පන කත්වා පුන දාතබ්බං. සසච
සනමිආදීිච භිජ්ජන්ති, පාකතිකාිච කත්වා දාතබ්බං, නට්සඨ ගීවා සහොති.
‘‘තුම්හාකසමව සදමා’’ති වුත්සත දාරුභණ්ඩං නාම සම්පටි්ඡිතුං වට්ටති.
එස නසයො වාසිඵරසුකුඨාරීකුදාලිචඛාදසනසු වල්ලිආදීසු ච
පරපරිග්ගහිසතසු. ගරුභණ්ඩප්පසහොනසකසුසයව වල්ලිආදීසු විඤ්ඤත්ති
සහොති, නතසතොඔරං. 

26. අනජ්ඣාවුත්ථකං පන යං කිඤ්චි ආහරාසපතුං වට්ටති.
රක්ඛිතසගොපිතට්ඨාසනසයවහි විඤ්ඤත්තිනාමවු්චති.සාද්වීසුප්චසයසු
සබ්සබන සබ්බං න වට්ටති. සසනාසනප්චසය පන ‘‘ආහර සදහී’’ති
විඤ්ඤත්තිමත්තසමවනවට්ටති, පරිකසථොභාසිචමිත්තකම්මාිචවට්ටන්ති.
තත්ථඋසපොසථාගාරං වා සභොජනසාලං වා අඤ්ඤං වා කිඤ්චි සසනාසනං
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ඉ්ඡසතො‘‘ඉමස්මිංවතඔකාසසඑවරූපංසසනාසනංකාතුංවට්ටතී’’තිවා 

‘‘යුත්ත’’න්තිවා‘‘අනුරූප’’න්තිවාතිආදිනානසයනවචනං පරිෙථා නාම.
උපාසකා තුම්සහ කුහිං වසථාති. පාසාසද, භන්සතති. ‘‘කිං භික්ඛූනං පන

උපාසකා පාසාසදො න වට්ටතී’’ති එවමාදිවචනං ඔභාකසො නාම. මනුස්සස
දිස්වාරජ්ජුංපසාසරති, ඛීසලආසකොටාසපති, ‘‘කිංඉදං, භන්සත’’තිවුත්සත

‘‘ඉධ ආවාසං කරිස්සාමා’’ති එවමාදිකරණං පන ිචමිත්තෙම්මං නාම.
ගිලානප්චසයපනවිඤ්ඤත්තිපිවට්ටති, පසගව පරිකථාදීිච. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

විඤ්ඤත්තිවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

5. කුලසඞ්ගහවිිච්ඡයෙථා 

27. කුලසඞ්ගකහොති පුප්ඵඵලාදීහි කුලානං සඞ්ගසහො කුලසඞ්ගසහො.
තත්රායංවිිච්ඡසයො (පාරා.අට්ඨ.2.431) – කුලසඞ්ගහත්ථායමාලාව්ඡාදීිච
සරොසපතුං වා සරොපාසපතුං වා සිඤ්චිතුං වා සිඤ්චාසපතුං වා පුප්ඵාිච
ඔචිිචතුංවාඔචිනාසපතුංවාගන්ථිතුංවා ගන්ථාසපතුංවානවට්ටති.තත්ථ
අකප්පියසවොහාසරො කප්පියසවොහාසරො පරියාසයො ඔභාසසො 
ිචමිත්තකම්මන්තිඉමාිචපඤ්චජාිචතබ්බාිච. 

28. තත්ථ අෙප්පියකවොහාකරො නාම අල්ලහරිතානං සකොට්ටනං
සකොට්ටාපනං, ආවාටස්ස ඛණනං ඛණාපනං, මාලාව්ඡස්ස සරොපනං
සරොපාපනං, ආළියා බන්ධනං බන්ධාපනං, උදකස්ස සසචනං සසචාපනං, 
මාතිකාය සම්මුඛකරණං, කප්පියඋදකසිඤ්චනං, 

හත්ථපාදමුඛසධොවනනහාසනොදකසිඤ්චනං. ෙප්පියකවොහාකරො නාම ‘‘ඉමං 
රුක්ඛං ජාන, ඉමං ආවාටං ජාන, ඉමං මාලාව්ඡං ජාන, එත්ථ උදකං

ජානා’’තිආදිවචනං සුක්ඛමාතිකාය උජුකරණඤ්ච. පරියාකයො නාම
‘‘පණ්ඩිසතන මාලාව්ඡාදසයො සරොපාසපතබ්බා, නචිරස්සසව උපකාරාය

සංවත්තන්තී’’තිආදිවචනං. ඔභාකසො නාමකුදාලඛණිත්තාදීිචචමාලාව්සඡ
ච ගසහත්වා ඨානං. එවං ඨිතඤ්හි සාමසණරාදසයො දිස්වා ‘‘සථසරො

කාරාසපතුකාසමො’’ති ගන්ත්වා කසරොන්ති. ිචමිත්තෙම්මං නාම
කුදාලඛණිත්තිවාසිඵරසුඋදකභාජනාිචආහරිත්වා සමීසපඨපනං. 

29. ඉමාිච පඤ්චපි කුලසඞ්ගහත්ථාය සරොපනසරොපාපනාදීසු න
වට්ටන්ති.ඵලපරිසභොගත්ථාය කප්පියාකප්පියසවොහාරද්වයසමවනවට්ටති, 

ඉතරත්තයංවට්ටති. මහාප්චරියං පන‘‘කප්පියසවොහාසරොපිවට්ටති, යඤ්ච
අත්තසනො පරිසභොගත්ථාය වට්ටති, තං අඤ්ඤපුග්ගලස්ස වා සඞ්ඝස්ස වා
සචතියස්ස වා අත්ථායපි වට්ටතී’’ති වුත්තං. ආරාමත්ථාය පන වනත්ථාය
ඡායත්ථාය ච අකප්පියසවොහාරමත්තසමව න වට්ටති, සසසං වට්ටති. න
සකවලඤ්චසසසං, යංකිඤ්චිමාතිකම්පිඋජුංකාතුං කප්පියඋදකංසිඤ්චිතුං
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පටුන 

නහානසකොට්ඨකංකත්වානහායිතුං හත්ථපාදමුඛසධොවනඋදකාිච ච තත්ථ

ඡඩ්සඩතුම්පි වට්ටති. මහාප්චරියං පන කුරුන්දියඤ්ච ‘‘කප්පියපථවියං
සයං සරොසපතුම්පි වට්ටතී’’ති වුත්තං.ආරාමාදිඅත්ථායපනසරොපිතස්ස වා
සරොපාපිතස්සවාඵලංපරිභුඤ්ජිතුම්පි වට්ටති. 

30. අයං පන ආදිසතො පට්ඨාය විත්ථාසරන ආපත්තිවිිච්ඡසයො – 
කුලදූසනත්ථාය අකප්පියපථවියං මාලාව්ඡං සරොසපන්තස්ස 
පාචිත්තියඤ්සචවදුක්කටඤ්ච, තථාඅකප්පියසවොහාසරනසරොපාසපන්තස්ස.
කප්පියපථවියං සරොපසනපි සරොපාපසනපි දුක්කටසමව. උභයත්රාපි සකිං
ආණත්තියා බහූනම්පි සරොපසන එකසමව සපාචිත්තියදුක්කටං වා
සුද්ධදුක්කටංවාසහොති.පරිසභොගත්ථායකප්පියභූමියංවා අකප්පියභූමියංවා
කප්පියසවොහාසරන සරොපාපසන අනාපත්ති. ආරාමාදිඅත්ථායපි 
අකප්පියපථවියංසරොසපන්තස්සවාඅකප්පියවචසනනසරොපාසපන්තස්සවා

පාචිත්තියං. අයං පන නසයො මහාඅට්ඨෙථායං න සුට්ඨු විභත්සතො, 

මහාප්චරියං පනවිභත්සතොති. 

සිඤ්චනසිඤ්චාපසන පන අකප්පියඋදසකන සබ්බත්ථ පාචිත්තියං, 
කුලදූසනපරිසභොගත්ථාය දුක්කටම්පි. කප්පිසයන සතසංසයව ද්වින්නං
අත්ථාය දුක්කටං, පරිසභොගත්ථායසචත්ථකප්පියසවොහාසරනසිඤ්චාපසන
අනාපත්ති. ආපත්තිට්ඨාසන පන ධාරාව්සඡදවසසන පසයොගබහුලතාය ච
ආපත්තිබහුලතාසවදිතබ්බා. 

කුලසඞ්ගහත්ථාය ඔචිනසන පුප්ඵගණනාය දුක්කටපාචිත්තියාිච, 
අඤ්ඤත්ථ පාචිත්තියාසනව. බහූිච පන පුප්ඵාිච එකපසයොසගන
ඔචිනන්සතො පසයොගවසසන කාසරතබ්සබො. ඔචිනාපසන කුලදූසනත්ථාය
සකිංආණත්සතොබහුම්පිඔචිනාති, එකසමව සපාචිත්තියදුක්කටං, අඤ්ඤත්ර
පාචිත්තියසමව. 

31. ගන්ථනගන්ථාපසනසුපනසබ්බාපිඡපුප්ඵවිකතිසයොසවදිතබ්බා– 

ගන්ථිමංසගොප්ඵිමං සවධිමංසවඨිමංපූරිමංවායිමන්ති.තත්ථ ගන්ථිමං නාම 
සදණ්ඩසකසු වා උප්පලපදුමාදීසු අඤ්සඤසු වා දීඝවණ්සටසු පුප්සඵසු
දට්ඨබ්බං. දණ්ඩසකන වා දණ්ඩකං, වණ්සටන වා වණ්ටං ගන්සථත්වා
කතසමව හි ගන්ථිමං. තං භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුිචයා වා කාතුම්පි
අකප්පියවචසනන කාරාසපතුම්පි න වට්ටති, ‘‘එවං ජාන, එවං කසත
සසොසභයය, යථා එතාිච පුප්ඵාිච න විකිරියන්ති, තථා කසරොහී’’තිආදිනා
පනකප්පියවචසනනකාරාසපතුංවට්ටති. 

කගොප්ඵිමං නාම සුත්සතන වා වාකාදීහි වා වස්සිකපුප්ඵාදීනං
එකසතොවණ්ටිකඋභසතොවණ්ටිකමාලාවසසනසගොප්ඵනං, වාකංවාරජ්ජුංවා 
දිගුණං කත්වා තත්ථ අවණ්ටකාිච නීපපුප්ඵාදීිච පසවසසත්වා පටිපාටියා
බන්ධන්ති, එතම්පිසගොප්ඵිමසමව.සබ්බංපුරිමනසයසනවනවට්ටති. 
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කවධිමං නාම සවණ්ටකාිච වස්සිකපුප්ඵාදීිච වණ්සට, අවණ්ටකාිච 
වකුලපුප්ඵාදීිච අත්තසනො ඡිද්සදසු සූචිතාලහීරාදීහි විිචවිජ්ඣිත්වා
ආවුනන්ති, එතංසවධිමංනාම.තංපුරිමනසයසනවනවට්ටති.සකචිපන
කදලික්ඛන්ධම්හිකණ්ටසකවා තාලහීරාදීිචවාපසවසසත්වාතත්ථපුප්ඵාිච
විිචවිජ්ඣිත්වා ඨසපන්ති, සකචි කණ්ටකසාඛාසු, සකචි
පුප්ඵඡත්තපුප්ඵකූටාගාරකරණත්ථං ඡත්සත ච භිත්තියඤ්ච පසවසසත්වා
ඨපිතකණ්ටසකසු, සකචි ධම්මාසනවිතාසන බද්ධකණ්ටසකසු, සකචි 
කණිකාරපුප්ඵාදීිචසලාකාහිවිජ්ඣන්ති, ඡත්තාධිඡත්තංවියකසරොන්ති, තං 
අතිඔළාරිකසමව. පුප්ඵවිජ්ඣනත්ථං පන ධම්මාසනවිතාසන කණ්ටකම්පි
බන්ධිතුං කණ්ටකාදීහි වා එකපුප්ඵම්පි විජ්ඣිතුං පුප්සඵසයව වා පුප්ඵං
පසවසසතුං න වට්ටති.
ජාලවිතානසවදිකනාගදන්තකපුප්ඵපටි්ඡකතාලපණ්ණගුළකාදීනං පන
ඡිද්සදසු අසසොකපිණ්ඩියාවාඅන්තසරසුපුප්ඵාිචපසවසසතුංනසදොසසො.න
සහතංසවධිමංසහොති. ධම්මරජ්ජුයම්පිඑසසවනසයො. 

කවඨිමං නාමපුප්ඵදාමපුප්ඵහත්ථසකසු දට්ඨබ්බං.සකචිහිමත්ථකදාමං
කසරොන්තාසහට්ඨාඝටකාකාරංදස්සසතුංපුප්සඵහි සවසඨන්ති, සකචිඅට්ඨ
අට්ඨවා දසදසවාඋප්පලපුප්ඵාදීිචසුත්සතනවාවාසකනවා දණ්ඩසකසු
බන්ධිත්වා උප්පලහත්ථසක වා පදුමහත්ථසක වා කසරොන්ති, තං සබ්බං 
පුරිමනසයසනව න වට්ටති. සාමසණසරහි උප්පාසටත්වා ථසල
ඨපිතඋප්පලාදීිචකාසාසවන භණ්ඩිකම්පි බන්ධිතුංන වට්ටති. සතසංසයව
පනවාසකනවා දණ්ඩසකනවාබන්ධිතුං අංසභණ්ඩිකංවාකාතුංවට්ටති.
අංසභණ්ඩිකං නාම ඛන්සධ ඨපිතකාසාවස්ස උසභො අන්සත ආහරිත්වා
භණ්ඩිකංකත්වාතස්මිං පසිබ්බසකවියපුප්ඵාිචපක්ඛිපන්ති, අයං වු්චති
අංසභණ්ඩිකා, එතං කාතුං වට්ටති. දණ්ඩසකහි පදුමිිචපණ්ණං විජ්ඣිත්වා 
උප්පලාදීිච පණ්සණන සවසඨත්වා ගණ්හන්ති, තත්රාපි පුප්ඵානං උපරි 
පදුමිිචපණ්ණසමව බන්ධිතුං වට්ටති, සහට්ඨා දණ්ඩකං පන බන්ධිතුං න
වට්ටති. 

පූරිමං නාමමාලාගුසණචපුප්ඵපසටච දට්ඨබ්බං.සයොහිමාලාගුසණන
සචතියං වා සබොධිං වා සවදිකං වා පරික්ඛිපන්සතො පුන ආසනත්වා
පුරිමට්ඨානංඅතික්කාසමති, එත්තාවතාපූරිමංනාමසහොති, සකොපනවාසදො 
අසනකක්ඛත්තුං පරික්ඛිපන්තස්ස. නාගදන්තකන්තසරහි පසවසසත්වා
හරන්සතො ඔලම්බකං කත්වා පුනනාගදන්තකං පරික්ඛිපති, එතම්පි පූරිමං
නාම. නාගදන්තසක පන පුප්ඵවලයං පසවසසතුං වට්ටති. මාලාගුසණහි
පුප්ඵපටං කසරොන්ති, තත්රාපි එකසමව මාලාගුණං හරිතුං වට්ටති. පුන
ප්චාහරසතො පූරිමසමව සහොති. තං සබ්බං පුරිමනසයසනව න වට්ටති.
මාලාගුසණහි පන බහූහිපි කතං පුප්ඵදාමං ලභිත්වා ආසනමත්ථකාදීසු
බන්ධිතුං වට්ටති. අතිදීඝං පන මාලාගුණං එකවාරං හරිත්වා පරික්ඛිපිත්වා
පුනඉතරස්සභික්ඛුසනොදාතුංවට්ටති, සතනපිතසථවකාතුං වට්ටති. 
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වායිමං නාම පුප්ඵජාලපුප්ඵපටපුප්ඵරූසපසු දට්ඨබ්බං. සචතිසය
පුප්ඵජාලං කසරොන්තස්ස එකසමකම්හි ජාලඡිද්දසක දුක්කටං.
භිත්තිඡත්තසබොධිත්ථම්භාදීසුපිඑසසවනසයො. පුප්ඵපටංපනපසරහිපූරිතම්පි
වායිතුංනලබ්භති.සගොප්ඵිමපුප්සඵසහව හත්ථිඅස්සාදිරූපකාිචකසරොන්ති, 
තාිචපි වායිමට්ඨාසන තිට්ඨන්ති. පුරිමනසයසනව සබ්බං න වට්ටති.
අඤ්සඤහිකතපරි්සඡසදපනපුප්ඵාිචඨසපන්සතන හත්ථිඅස්සාදිරූපකම්පි

කාතුං වට්ටති. මහාප්චරියං පන කළම්බසකන අඩ්ඪචන්දසකන ච සද්ධිං
අට්ඨපුප්ඵවිකතිසයොවුත්තා. 

32. තත්ථ ෙළම්බකෙොති අඩ්ඪචන්දකන්තසර ඝටිකදාමඔලම්බසකො

වුත්සතො. අඩ්ඪචන්දකෙොති අඩ්ඪචන්දාකාසරන මාලාගුණපරික්සඛසපො.

තදුභයම්පි පූරිසමසයවපවිට්ඨං. කුරුන්දියං පන ‘‘ද්සවතසයො මාලාගුසණ 
එකසතො කත්වා පුප්ඵදාමකරණම්පි වායිමංසයවා’’ති වුත්තං. තම්පි ඉධ
පූරිමට්ඨාසනසයව පවිට්ඨං. න සකවලඤ්ච පුප්ඵදාමසමව, පිට්ඨමයදාමම්පි

සගණ්ඩුකපුප්ඵදාමම්පි කුරුන්දියං වුත්තං. ඛරපත්තදාමම්පි සික්ඛාපදස්ස
සාධාරණත්තා භික්ඛූනම්පි භික්ඛුනීනම්පි සනව කාතුං, න කාරාසපතුං
වට්ටති, පූජාිචමිත්තං පන කප්පියවචනං සබ්බත්ථ වත්තුං වට්ටති.
පරියායඔභාසිචමිත්තකම්මාිච වට්ටන්තිසයව. 

සයොහරිත්වාවාහරාසපත්වාවා පක්සකොසිත්වාවාපක්සකොසාසපත්වා 
වා සයං වා උපගතානං යං කිඤ්චි අත්තසනො සන්තකං පුප්ඵං
කුලසඞ්ගහත්ථාය සදති, තස්ස දුක්කටං, පරසන්තකං සදති, දුක්කටසමව.
සථයයචිත්සතනසදති, භණ්ඩග්සඝන කාසරතබ්සබො.එසනසයොසඞ්ඝිසකපි.
අයං පන විසසසසො – සසනාසනත්ථාය ිචයමිතං ඉස්සරවතාය දදසතො
ථුල්ල්චයන්ති. 

33. පුප්ඵංනාම කස්ස දාතුං වට්ටති, කස්සන වට්ටතීති? මාතාපිතූනං
තාව හරිත්වාපි හරාසපත්වාපි පක්සකොසිත්වාපි පක්සකොසාසපත්වාපි දාතුං
වට්ටති, සසසඤාතකානං පක්සකොසාසපත්වාව. තඤ්ච සඛො
වත්ථුපූජනත්ථාය, මණ්ඩනත්ථායපන සිවලිඞ්ගාදිපූජනත්ථායවාකස්සචිපි
දාතුං න වට්ටති. මාතාපිතූනඤ්ච හරාසපන්සතන ඤාතිසාමසණසරසහව
හරාසපතබ්බං. ඉතසර පන යදි සයසමව ඉ්ඡන්ති, වට්ටති. සම්මසතන 
පුප්ඵභාජසකනපුප්ඵභාජනකාසලසම්පත්තානංසාමසණරානංඋපඩ්ඪභාගං

දාතුං වට්ටති. කුරුන්දියං පන ‘‘සම්පත්තගිහීනං උපඩ්ඪභාගං’’, 

මහාප්චරියං ‘‘චූළකං දාතුං වට්ටතී’’ති වුත්තං. අසම්මසතන 
අපසලොසකත්වා දාතබ්බං. ආචරියුපජ්ඣාසයසු සගාරවා සාමසණරා බහූිච
පුප්ඵාිච ආහරිත්වා රාසිං කත්වා ඨසපන්ති, සථරා පාසතොව සම්පත්තානං
සද්ධිවිහාරිකාදීනංඋපාසකාදීනංවා ‘‘ත්වංඉදංගණ්හ, ත්වංඉදංගණ්හා’’ති
සදන්ති, පුප්ඵදානං නාම න සහොති. ‘‘සචතියං පූසජස්සාමා’’ති ගසහත්වා
ග්ඡන්තාපිපූජංකසරොන්තාපිතත්ථතත්ථසම්පත්තානං සචතියපූජනත්ථාය
සදන්ති, එතම්පි පුප්ඵදානං නාම න සහොති. උපාසසක අක්කපුප්ඵාදීහි
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පටුන 

පූසජන්සත දිස්වා ‘‘විහාසර කණිකාරපුප්ඵාදීිච අත්ථි, උපාසකා තාිච
ගසහත්වා පූසජථා’’ති වත්තුම්පි වට්ටති. භික්ඛූ පුප්ඵපූජං කත්වා දිවාතරං
ගාමංපවිට්සඨ ‘‘කිං, භන්සත, අතිදිවා පවිට්ඨත්ථා’’තිපු්ඡන්ති, ‘‘විහාසර
පුප්ඵාිච බහූිච, පූජං අකරිම්හා’’ති වදන්ති. මනුස්සා ‘‘බහූිච කිර විහාසර
පුප්ඵානී’’ති පුනදිවසස පහූතං ඛාදනීයං සභොජනීයං ගසහත්වා විහාරං
ගන්ත්වා පුප්ඵපූජඤ්චකසරොන්තිදානඤ්චසදන්ති, වට්ටති. 

34. මනුස්සා ‘‘මයං, භන්සත, අසුකදිවසං නාම පූසජස්සාමා’’ති
පුප්ඵවාරංයාචිත්වාඅනුඤ්ඤාතදිවසස ආග්ඡන්ති, සාමසණසරහිචපසගව
පුප්ඵාිච ඔචිිචත්වා ඨපිතාිච සහොන්ති, සතරුක්සඛසු පුප්ඵාිච අපස්සන්තා
‘‘කුහිං, භන්සත, පුප්ඵානී’’ති වදන්ති, සාමසණසරහි ඔචිිචත්වා ඨපිතාිච, 
තුම්සහ පන පූසජත්වා ග්ඡථ, සඞ්සඝො අඤ්ඤං දිවසං පූසජස්සතීති. සත

පූසජත්වා දානං දත්වාග්ඡන්ති, වට්ටති. මහාප්චරියං පන කුරුන්දියඤ්ච 
‘‘සථරා සාමසණසරහි දාසපතුං න ලභන්ති, සසච සයසමව තාිච පුප්ඵාිච
සතසංසදන්ති, වට්ටති. සථසරහිපන ‘සාමසණසරහිඔචිිචත්වාඨපිතානී’ති
එත්තකසමව වත්තබ්බ’’න්ති වුත්තං. සසච පන පුප්ඵවාරං යාචිත්වා
අසනොචිසතසු පුප්සඵසු යාගුභත්තාදීිච ආදාය ආගන්ත්වා සාමසණසර
‘‘ඔචිිචත්වා සදථා’’ති වදන්ති, ඤාභිසාමසණරානංසයව ඔචිිචත්වා දාතුං 
වට්ටති.අඤ්ඤාතසකඋක්ඛිපිත්වාරුක්ඛසාඛායඨසපන්ති, නඔසරොහිත්වා
පලායිතබ්බං, ඔචිිචත්වා දාතුං වට්ටති. සසච පන සකොචි ධම්මකථිසකො
‘‘බහූිච උපාසකාවිහාසරපුප්ඵාිච, යාගුභත්තාදීිචආදායගන්ත්වාපුප්ඵපූජං

කසරොථා’’ති වදති, තස්සසව න කප්පතීති මහාප්චරියඤ්ච කුරුන්දියඤ්ච 

වුත්තං. මහාඅට්ඨෙථායං පන ‘‘එතං අකප්පියංනවට්ටතී’’ති අවිසසසසන
වුත්තං. 

35. ඵලම්පි අත්තසනො සන්තකං වුත්තනසයසනව මාතාපිතූනඤ්ච
සසසඤාතීනඤ්ච දාතුං වට්ටති. කුලසඞ්ගහත්ථාය පන සදන්තස්ස
වුත්තනසයසනව අත්තසනො සන්තසක පරසන්තසක සඞ්ඝිසක 
සසනාසනත්ථාය ිචයමිසත ච දුක්කටාදීිච සවදිතබ්බාිච. අත්තසනො
සන්තකංසයව ගිලානමනුස්සානං වා සම්පත්තඉස්සරානං වා
ඛීණපරිබ්බයානං වා දාතුං වට්ටති, ඵලදානං න සහොති. ඵලභාජසකනපි
සම්මසතන සඞ්ඝස්ස ඵලභාජනකාසල සම්පත්තමනුස්සානං උපඩ්ඪභාගං 
දාතුං වට්ටති, අසම්මසතන අපසලොසකත්වා දාතබ්බං. සඞ්ඝාරාසමපි
ඵලපරි්සඡසදන වා රුක්ඛපරි්සඡසදන වා කතිකා කාතබ්බා ‘‘තසතො
ගිලානමනුස්සානං වා අඤ්සඤසං වා ඵලං යාචන්තානං යථාපරි්සඡසදන
චත්තාරිපඤ්චඵලාිචදාතබ්බාිච, රුක්ඛාවා දස්සසතබ්බා ‘ඉසතොගසහතුං
ලබ්භතී’’’ති. ‘‘ඉධ ඵලාිච සුන්දරාිච, ඉසතො ගණ්හථා’’ති එවං පන න
වත්තබ්බං. අත්තසනො සන්තකං සිරීසචුණ්ණං වා අඤ්ඤං වා යං කිඤ්චි
කසාවංකුලසඞ්ගහත්ථායසදති, දුක්කටං.පරසන්තකාදීසුපිවුත්තනසයසනව 
විිච්ඡසයොසවදිතබ්සබො.අයංපනවිසසසසො– සඞ්ඝස්සරක්ඛිතසගොපිතාපි
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රුක්ඛඡල්ලි ගරුභණ්ඩසමවාති. මත්තිකදන්තකට්ඨසවළුපණ්සණසුපි
ගරුභණ්ඩූපගංඤත්වාචුණ්සණ වුත්තනසයසනවවිිච්ඡසයොසවදිතබ්සබො. 

36. ජඞ්ඝකපසිචයන්තිගිහීනංදූසතයයංසාසනහරණකම්මංවු්චති, තං
න කාතබ්බං.ගිහීනඤ්හිසාසනංගසහත්වාග්ඡන්තස්සපසදපසදදුක්කටං.
තං කම්මං ිචස්සාය ලද්ධසභොජනං භුඤ්ජන්තස්සපි අජ්සඣොහාසර
අජ්සඣොහාසර දුක්කටං. පඨමං සාසනං අග්ගසහත්වාපි ප්ඡා ‘‘අයං දාිච
සසොගාසමො, හන්දනංසාසනංආසරොසචමී’’තිමග්ගා ඔක්කමන්තස්සපිපසද
පසද දුක්කටං. සාසනං ආසරොසචත්වා ලද්ධසභොජනං භුඤ්ජසතො 
පුරිමනසයසනව දුක්කටං. සාසනං අග්ගසහත්වා ආගසතන පන ‘‘භන්සත, 
තස්මිං ගාසම ඉත්ථන්නාමස්ස කා පවත්තී’’ති පු්ඡියමාසනන කසථතුං
වට්ටති, පු්ඡිතපඤ්සහ සදොසසො නත්ථි. පඤ්චන්නං පන සහධම්මිකානං
මාතාපිතූනංපණ්ඩුපලාසස්සඅත්තසනො සවයයාව්චකරස්ස සාසනංහරිතුං
වට්ටති, ගිහීනඤ්ච කප්පියසාසනං, තස්මා ‘‘මමවචසනනභගවසතො පාසද
වන්දථා’’ති වා ‘‘සචතියං පටිමං සබොධිං සඞ්ඝත්සථරං වන්දථා’’ති වා
‘‘සචතිසයගන්ධපූජංකසරොථා’’තිවා ‘‘පුප්ඵපූජං කසරොථා’’තිවා ‘‘භික්ඛූ
සන්ිචපාසතථ, දානං දස්සාම, ධම්මං සදසාපයිස්සාමා’’ති වා ඊදිසසසු
සාසසනසුකුක්කු්චංනකාතබ්බං.කප්පියසාසනාිචහිඑතාිච, නගිහීනං 
ගිහිකම්මපටිසංයුත්තානීති. ඉසමහි පන අට්ඨහි කුලදූසකකම්සමහි
උප්පන්නප්චයා පඤ්චන්නම්පි සහධම්මිකානං න කප්පන්ති.
අභූතාසරොචනරූපියසංසවොහාසරහි උප්පන්නප්චයසදිසාවසහොන්ති. 

පබ්බාජනීයකම්මකසතො පන යස්මිං ගාසම වා ිචගසම වා
කුලදූසකකම්මං කතං, යස්මිඤ්ච විහාසර වසති, සනව තස්මිං ගාසම වා
ිචගසම වා චරිතුං ලභති, න විහාසර වසිතුං. පටිප්පස්සද්ධකම්සමනපි ච
සතනසයසුකුසලසුපුබ්සබකුලදූසකකම්මංකතං, තසතොඋප්පන්නප්චයා
නගසහතබ්බා, ආසවක්ඛයපත්සතනපිනගසහතබ්බා, අකප්පියාව සහොන්ති.
‘‘කස්මා න ගණ්හථා’’ති පු්ඡිසතන ‘‘පුබ්සබ එවං කතත්තා’’ති වුත්සත
සසච වදන්ති ‘‘න මයං සතන කාරසණන සදම, ඉදාිච සීලවන්තතාය
සදමා’’ති, ගසහතබ්බා. පකතියා දානට්ඨාසනසයව කුලදූසකකම්මං කතං
සහොති, තසතොපකතිදානසමවගසහතුංවට්ටති.යං වඩ්සඪත්වාසදන්ති, තං
නවට්ටති.යස්මාචපු්ඡිතපඤ්සහසදොසසොනත්ථි, තස්මා අඤ්ඤම්පිභික්ඛුං
පුබ්බණ්සහවාසායන්සහවාඅන්තරඝරංපවිට්ඨංසකොචි පු්සඡයය‘‘කස්මා, 
භන්සත, චරථා’’ති. සයනත්සථන චරති, තං ආචික්ඛිත්වා ‘‘ලද්ධං න
ලද්ධ’’න්තිවුත්සතසසචනලද්ධං, ‘‘නලද්ධ’’න්තිවත්වායංසසො සදති, 
තංගසහතුංවට්ටති. 

37. ‘‘න ච, භික්ඛසව, පණිධාය අරඤ්සඤ වත්ථබ්බං, සයො වසසයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්ස.නච, භික්ඛසව, පණිධායපිණ්ඩායචරිතබ්බං…සප.… 
නච, භික්ඛසව, පණිධාය චඞ්කමිතබ්බං…සප.… නච, භික්ඛසව, පණිධාය
ඨාතබ්බං…සප.… න ච, භික්ඛසව, පණිධාය ිචසීදිතබ්බං…සප.… න ච, 



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

21 

පටුන 

භික්ඛසව, පණිධාය සසයයා කප්සපතබ්බා, සයො කප්සපයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති(පාරා.223ආදසයො)වුත්තත්තා‘‘එවං(පාරා.අට්ඨ.2.223) 
අරඤ්සඤ වසන්තං මං ජසනො අරහත්සත වා සසක්ඛභූමියං වා
සම්භාසවස්සති, තසතොසලොකස්ස සක්කසතොභවිස්සාමිගරුකසතොමාිචසතො
පූජිසතො’’ති එවං පත්ථනං කත්වා අරඤ්සඤ න වසිතබ්බං. එවං පණිධාය
‘‘අරඤ්සඤ වසිස්සාමී’’ති ග්ඡන්තස්ස පදවාසර පදවාසර දුක්කටං, තථා
අරඤ්සඤ කුටිකරණචඞ්කමනිචසීදනිචවාසනපාරුපනාදීසු සබ්බකි්සචසු
පසයොසග පසයොසග දුක්කටං, තස්මා එවං අරඤ්සඤ න වසිතබ්බං. එවං
වසන්සතො හි සම්භාවනං ලභතු වා මා වා, දුක්කටං ආපජ්ජති. සයො පන
සමාදින්නධතඞ්සගො‘‘ධතඞ්ගංරක්ඛිස්සාමී’’තිවා‘‘ගාමන්සතසම වසසතො
චිත්තංවික්ඛිපති, අරඤ්ඤංසප්පාය’’න්තිචින්සතත්වාවා‘‘අද්ධාඅරඤ්සඤ 
තිණ්ණංවිසවකානංඅඤ්ඤතරංපාපුණිස්සාමී’’තිවා ‘‘අරඤ්ඤංපවිසිත්වා
අරහත්තං අපාපුණිත්වා න ිචක්ඛමිස්සාමී’’ති වා ‘‘අරඤ්ඤවාසසො නාම
භගවතා පසත්සථො, මයි ච අරඤ්සඤ වසන්සත බහූ සබ්රහ්මචාරී ගාමන්තං
හිත්වා ආරඤ්ඤකා භවිස්සන්තී’’ති වා එවං අනවජ්ජවාසං වසිතුකාසමො
සහොති, සතසනව වසිතබ්බං. පිණ්ඩාය චරන්තස්සපි ‘‘අභික්කන්තාදීිච
සණ්ඨසපත්වාපිණ්ඩායචරිස්සාමී’’තිිචවාසනපාරුපනකි්චසතො පභුතියාව
සභොජනපරිසයොසානං, තාවපසයොසගපසයොසග දුක්කටං, සම්භාවනංලභතු
වා මා වා, දුක්කටසමව. ඛන්ධකවත්තසසඛියවත්තපරිපූරණත්ථං පන
සබ්රහ්මචාරීනං දිට්ඨානුගතිආපජ්ජනත්ථං වා පාසාදිසකහි
අභික්කමපටික්කමාදීහි පිණ්ඩාය පවිසන්සතො අනුපවජ්සජො විඤ්ඤූනං.
චඞ්කමනාදීසුපිඑසසවනසයො. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

කුලසඞ්ගහවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

6. ම්ඡමංසවිිච්ඡයෙථා 

38. ම්ඡමංකසසු පනම්ඡග්ගහසණනසබ්බම්පි ජලජංවුත්තං.තත්ථ
අකප්පියං නාම නත්ථි. මංසසසු පන 
මනුස්සහත්ථිඅස්සසුනඛඅහිසීහබයග්ඝදීපිඅ්ඡතර්ඡානංවසසනදසමංසාිච 
අකප්පියාිච. තත්ථ මනුස්සමංසස ථුල්ල්චයං, සසසසසු දුක්කටං. ඉති
ඉසමසං මනුස්සාදීනං දසන්නං මංසම්පි අට්ඨිපි සලොහිතම්පි චම්මම්පි
සලොමම්පි සබ්බං න වට්ටති. වසාසු පන එකා මනුස්සවසාව න වට්ටති.
ඛීරාදීසුඅකප්පියංනාමනත්ථි. ඉසමසුපනඅකප්පියමංසසසුඅට්ඨිආදීසුවා
යංකිඤ්චිඤත්වාවාඅඤත්වාවා ඛාදන්තස්සආපත්තිසයව.යදා ජානාති, 
තදා සදසසතබ්බා. ‘‘අපු්ඡිත්වාව ඛාදිස්සාමී’’තිගණ්හසතො පටිග්ගහසණපි
දුක්කටං, ‘‘පු්ඡිත්වා ඛාදිස්සාමී’’ති ගණ්හසතො අනාපත්ති. උද්දිස්සකතං
පන ජාිචත්වා ඛාදන්තස්සසව ආපත්ති, ප්ඡා ජානන්සතො ආපත්තියා න
කාසරතබ්සබො(මහාව.අට්ඨ.281). 
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පටුන 

තත්ථ (පාරා. අට්ඨ. 2.410) උද්දිස්සෙතං නාම භික්ඛූනං අත්ථාය
වධිත්වාසම්පාදිතං ම්ඡමංසං.උභයම්පිහිඋද්දිස්සකතංනවට්ටති.තම්පි
අදිට්ඨං අසුතං අපරිසඞ්කිතං වට්ටති. තිසකොටිපරිසුද්ධඤ්හි ම්ඡමංසං

භගවතා අනුඤ්ඤාතං අදිට්ඨං අසුතං අපරිසඞ්කිතං. තත්ථ අදිට්ඨං නාම

භික්ඛූනං අත්ථාය මිගම්සඡ වධිත්වා ගය්හමානං අදිට්ඨං. අසුතං නාම 

භික්ඛූනං අත්ථාය මිගම්සඡ වධිත්වා ගහිතන්ති අසුතං. අපරිසඞ්කිතං පන
දිට්ඨපරිසඞ්කිතං සුතපරිසඞ්කිතං තදුභයවිිචමුත්තපරිසඞ්කිතඤ්ච ඤත්වා
තබ්බිපක්ඛසතො ජාිචතබ්බං. කථං? ඉධ භික්ඛූ පස්සන්ති මනුස්සස
ජාලවාගුරාදිහත්සථ ගාමසතො වා ිචක්ඛමන්සත අරඤ්සඤ වා විචරන්සත.
දුතියදිවසසචසනසංතංගාමංපිණ්ඩායපවිට්ඨානංසම්ඡමංසංපිණ්ඩපාතං 
අභිහරන්ති. සතසතන දිට්සඨනපරිසඞ්කන්ති ‘‘භික්ඛූනංනුසඛො අත්ථාය

කත’’න්ති, ඉදං දිට්ඨපරිසඞ්කිතං, එතං ගසහතුං න වට්ටති. යං එවං 
අපරිසඞ්කිතං, තං වට්ටති. සසච පන සත මනුස්සා ‘‘කස්මා, භන්සත, න
ගණ්හථා’’ති පු්ඡිත්වාතමත්ථංසුත්වා‘‘නයිදං, භන්සත, භික්ඛූනංඅත්ථාය
කතං, අම්සහහි අත්තසනොඅත්ථායවාරාජයුත්තාදීනංවාඅත්ථායකත’’න්ති
වදන්ති, කප්පති. 

න සහව සඛො භික්ඛූ පස්සන්ති, අපිච සඛො සුණන්ති ‘‘මනුස්සා කිර 
ජාලවාගුරාදිහත්ථා ගාමසතො වා ිචක්ඛමන්ති, අරඤ්සඤ වා විචරන්තී’’ති.
දුතියදිවසසච සතසංතංගාමංපිණ්ඩායපවිට්ඨානංසම්ඡමංසංපිණ්ඩපාතං
අභිහරන්ති. සත සතන සුසතන පරිසඞ්කන්ති ‘‘භික්ඛූනං නු සඛො අත්ථාය

කත’’න්ති, ඉදං සුතපරිසඞ්කිතං නාම, එතං ගසහතුං න වට්ටති. යං එවං
අපරිසඞ්කිතං, තං වට්ටති. සසච පන සත මනුස්සා ‘‘කස්මා, භන්සත, න
ගණ්හථා’’තිපු්ඡිත්වා තමත්ථංසුත්වා‘‘නයිදං, භන්සත, භික්ඛූනංඅත්ථාය
කතං, අම්සහහිඅත්තසනොඅත්ථාය වාරාජයුත්තාදීනංවාඅත්ථායකත’’න්ති
වදන්ති, කප්පති. 

නසහවසඛො පනභික්ඛූ පස්සන්තිනසුණන්ති, අපිච සඛො සතසං තං 
ගාමං පිණ්ඩාය පවිට්ඨානං පත්තං ගසහත්වා සම්ඡමංසං පිණ්ඩපාතං
අභිසඞ්ඛරිත්වා අභිහරන්ති. සත පරිසඞ්කන්ති ‘‘භික්ඛූනං නු සඛො අත්ථාය

කත’’න්ති, ඉදං තදුභයවිිචමුත්තපරිසඞ්කිතං නාම, එතම්පි ගසහතුං න
වට්ටති.යං එවංඅපරිසඞ්කිතං, තංවට්ටති.සසචපනසතමනුස්සා‘‘කස්මා, 
භන්සත, න ගණ්හථා’’ති පු්ඡිත්වා තමත්ථං සුත්වා ‘‘නයිදං, භන්සත, 
භික්ඛූනං අත්ථායකතං, අම්සහහිඅත්තසනොඅත්ථායවාරාජයුත්තාදීනංවා
අත්ථාය කතං, පවත්තමංසං වා කප්පියසමව ලභිත්වා භික්ඛූනං අත්ථාය
සම්පාදිත’’න්තිවදන්ති, කප්පති.මතානංසපතකි්චත්ථායමඞ්ගලාදීනංවා
අත්ථායකසතපි එසසවනසයො. යං යඤ්හි භික්ඛූනංසයව අත්ථාය අකතං, 
යත්ථචිචබ්සබමතිසකොසහොති, තංසබ්බංකප්පති. 

39. සසච පන එකස්මිං විහාසර භික්ඛූනංඋද්දිස්සකතං සහොති, සත ච
අත්තසනොඅත්ථායකතභාවංන ජානන්ති, අඤ්සඤජානන්ති.සයජානන්ති, 
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පටුන 

සතසං න වට්ටති, ඉතසරසං පන වට්ටති. අඤ්සඤන ජානන්ති, සතසයව
ජානන්ති, සතසංසයව න වට්ටති, අඤ්සඤසං වට්ටති. සතපි ‘‘අම්හාකං
අත්ථාය කත’’න්ති ජානන්ති, අඤ්සඤපි ‘‘එසතසං අත්ථාය කත’’න්ති 
ජානන්ති, සබ්සබසම්පිනවට්ටති.සබ්සබනජානන්ති, සබ්සබසම්පිවට්ටති. 
පඤ්චසු හි සහධම්මිසකසු යස්ස වා තස්ස වා අත්ථාය උද්දිස්සකතං
සබ්සබසංන කප්පති. 

සසච පන සකොචි එකං භික්ඛුං උද්දිස්ස පාණං වධිත්වා තස්ස පත්තං 
පූසරත්වාසදති, සසොචඅත්තසනොඅත්ථායකතභාවංජානංසයවගසහත්වා
අඤ්ඤස්ස භික්ඛුසනො සදති, සසො තං තස්ස සද්ධාය පරිභුඤ්ජති, කස්ස
ආපත්තීති? ද්වින්නම්පි අනාපත්ති.යඤ්හිඋද්දිස්සකතං, තස්සඅභුත්තතාය
අනාපත්ති, ඉතරස්සඅජානනතාය. කප්පියමංසස්සහිපටිග්ගහසණආපත්ති
නත්ථි, උද්දිස්සකතඤ්ච අජාිචත්වා භුත්තස්ස ප්ඡා ඤත්වා
ආපත්තිසදසනාකි්චංනාමනත්ථි.අකප්පියමංසංපන අජාිචත්වාභුත්සතන
ප්ඡාඤත්වාපිආපත්තිසදසසතබ්බා.උද්දිස්සකතඤ්හිඤත්වා භුඤ්ජසතොව
ආපත්ති, අකප්පියමංසං අජාිචත්වා භුඤ්ජන්තස්සපි ආපත්තිසයව, තස්මා 
ආපත්තිභීරුසකන රූපං සල්ලක්සඛන්සතනපි පු්ඡිත්වාව මංසං
පටිග්ගසහතබ්බං. පරිසභොගකාසල ‘‘පු්ඡිත්වා පරිභුඤ්ජිස්සාමී’’ති වා
ගසහත්වා පු්ඡිත්වාව පරිභුඤ්ජිතබ්බං. කස්මා? දුවිඤ්සඤයයත්තා.
අ්ඡමංසම්පි හි සූකරමංසසදිසං සහොති, දීපිමංසාදීිච ච මිගමංසාදිසදිසාිච, 
තස්මාපු්ඡිත්වාගහණසමව වත්තන්තිවදන්ති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

ම්ඡමංසවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

7. අනාමාසවිිච්ඡයෙථා 

40. අනාමාසන්ති න පරාමසිතබ්බං. තත්රායං විිච්ඡසයො (පාරා. අට්ඨ.
2.281) – යස්මා මාතා වා සහොතු ධීතා වා භගිනී වා, ඉත්ථීනාම සබ්බාපි
බ්රහ්මචරියස්සපාරිබන්ථිකාවඅනාමාසාච, තස්මා‘‘අයංසමමාතා, අයංසම
ධීතා, අයං සම භගිනී’’ති සගහස්සිතසපසමන ආමසසතොපි දුක්කටසමව
වුත්තං. ඉමං පන භගවසතො ආණං අනුස්සරන්සතන සසචපි නදීසසොසතන
වුය්හමානං මාතරංපස්සති, සනවහත්සථනපරාමසිතබ්බා, පණ්ඩිසතනපන
භික්ඛුනා නාවා වා ඵලකං වා කදලික්ඛන්සධො වා දාරුක්ඛන්සධො වා
උපසංහරිතබ්සබො. තස්මිං අසති කාසාවම්පි උපසංහරිත්වා පුරසතො
ඨසපතබ්බං, ‘‘එත්ථ ගණ්හාහී’’ති පන න වත්තබ්බා. ගහිසත ‘‘පරික්ඛාරං
කඩ්ඪාමී’’තිකඩ්ඪන්සතන ගන්තබ්බං. සසච පන භායති, පුරසතො පුරසතො 
ගන්ත්වා ‘‘මාභායී’’තිසමස්සාසසතබ්බා.සසචභායමානාපුත්තස්සසහසා
ඛන්සධ වා අභිරුහති, හත්සථ වා ගණ්හාති, න ‘‘අසපහි මහල්ලිසක’’ති
ිචද්ධිචතබ්බා, ථලං පාසපතබ්බා. කද්දසම ලග්ගායපි කූසප පතිතායපි
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එසසව නසයො. තත්රාපි හි සයොත්තං වා වත්ථං වා පක්ඛිපිත්වා හත්සථන
ගහිතභාවංඤත්වාඋද්ධරිතබ්බා, නත්සවව ආමසිතබ්බා. 

නසකවලඤ්චමාතුගාමස්සසරීරසමවඅනාමාසං, ිචවාසනපාරුපනම්පි 
ආභරණභණ්ඩම්පි අන්තමසසො තිණණ්ඩුපකං වා තාලපණ්ණමුද්දිකං වා
උපාදාය අනාමාසසමව. තඤ්ච සඛො ිචවාසනපාවුරණං පිළන්ධනත්ථාය
ඨපිතසමව.සසචපනිචවාසනංවාපාරුපනංවා පරිවත්සතත්වාචීවරත්ථාය
පාදමූසල ඨසපති, වට්ටති. ආභරණභණ්සඩසු පන 
සීසපසාධනදන්තසූචිආදිකප්පියභණ්ඩං ‘‘ඉමං, භන්සත, තුම්හාකං සදම, 
ගණ්හථා’’ති දීයමානං සිපාටිකාසූචිආදිඋපකරණත්ථාය ගසහතබ්බං.
සුවණ්ණරජතමුත්තාදිමයං පන අනාමාසසමව, දීයමානම්පි න ගසහතබ්බං.
න සකවලඤ්ච එතාසං සරීරූපගසමව අනාමාසං, ඉත්ථිසණ්ඨාසනන කතං
කට්ඨරූපම්පි දන්තරූපම්පි අයරූපම්පි සලොහරූපම්පි තිපුරූපම්පි
සපොත්ථකරූපම්පි සබ්බරතනරූපම්පි අන්තමසසො පිට්ඨමයරූපම්පි 
අනාමාසසමව. පරිසභොගත්ථාය පන ‘‘ඉදං තුම්හාකං සහොතූ’’ති ලභිත්වා
ඨසපත්වා සබ්බරතනමයංඅවසසසංභින්දිත්වාඋපකරණාරහංඋපකරසණ, 
පරිසභොගාරහංපරිසභොසගඋපසනතුං වට්ටති. 

41. යථා ච ඉත්ථිරූපකං, එවං සත්තවිධං ධඤ්ඤම්පි අනාමාසසමව.
තස්මා සඛත්තමජ්සඣන ග්ඡන්සතන තත්ථජාතකම්පි ධඤ්ඤඵලං න
ආමසන්සතනගන්තබ්බං. සසච ඝරද්වාසර වා අන්තරාමග්සගවා ධඤ්ඤං
පසාරිතං සහොති, පස්සසන ච මග්සගො අත්ථි, න මද්දන්සතන ගන්තබ්බං.
ගමනමග්සග අසති මග්ගං අධිට්ඨාය ගන්තබ්බං. අන්තරඝසර ධඤ්ඤස්ස
උපරිආසනංපඤ්ඤසපත්වාසදන්ති, ිචසීදිතුං වට්ටති.සකචිආසනසාලාය
ධඤ්ඤං ආකිරන්ති, සසච සක්කා සහොති හරාසපතුං, හරාසපතබ්බං. සනො
සච, එකමන්තංධඤ්ඤංඅමද්දන්සතනපීඨකංපඤ්ඤසපත්වාිචසීදිතබ්බං.
සසච ඔකාසසො න සහොති, මනුස්සා ධඤ්ඤමජ්සඣසයව පඤ්ඤසපත්වා
සදන්ති, ිචසීදිතබ්බං. තත්ථජාතකාිච මුග්ගමාසාදීිච අපරණ්ණාිචපි
තාලපනසාදීිච වා ඵලාිච කීළන්සතන න ආමසිතබ්බාිච. මනුස්සසහි
රාසිකසතසුපි එසසව නසයො. අරඤ්සඤ පන රුක්ඛසතො පතිතාිච ඵලාිච 
‘‘අනුපසම්පන්නානංදස්සාමී’’තිගණ්හිතුංවට්ටති. 

42. මුත්තා මණි සවළුරිසයො සඞ්සඛො සිලා පවාළං රජතං ජාතරූපං

සලොහිතඞ්සකො මසාරගල්ලන්ති ඉසමසු දසසු රතසනසු මුත්තා අසධොතා
අවිද්ධා යථාජාතාව ආමසිතුං වට්ටති, සසසා අනාමාසාති වදන්ති, තං න

ගසහතබ්බං. මහාප්චරියං පන ‘‘මුත්තා සධොතාපි අසධොතාපි අනාමාසා, 
භණ්ඩමූලත්ථායචසම්පටි්ඡිතුංනවට්ටති, කුට්ඨසරොගස්සසභසජ්ජත්ථාය
පන වට්ටතී’’ති වුත්තං, තං යුත්තං. අන්තමසසො ජාතිඵලිකං උපාදාය

සබ්සබොපි නීලපීතාදිවණ්ණසභසදො මණි සධොතවිද්ධවට්ටිසතො අනාමාසසො, 
යථාජාසතො පන ආකරමුත්සතො පත්තාදිභණ්ඩමූලත්ථං සම්පටි්ඡිතුං

වට්ටතීති වුත්තං, තම්පි මහාප්චරියං පටික්ඛිත්තං. පචිත්වා කසතො
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කාචමණිසයසවසකො වට්ටතීති වුත්තං. කවළුරිකයපි මණිසදිසසොව
විිච්ඡසයො. 

සඞ්කඛො ධමනසඞ්සඛො ච සධොතවිද්සධො ච රතනමිස්සසො අනාමාසසො, 
පානීයසඞ්සඛො සධොසතොපි අසධොසතොපි ආමාසසොව. සසසඤ්ච 

අඤ්ජනාදිසභසජ්ජත්ථායපි භණ්ඩමූලත්ථායපි සම්පටි්ඡිතුං වට්ටති. සිලා 
සධොතවිද්ධා රතනසංයුත්තා මුග්ගවණ්ණාව අනාමාසා, සසසා 

සත්ථකිචඝංසනාදිඅත්ථාය ගණ්හිතුං වට්ටති. එත්ථ ච රතනසංයුත්තාති

සුවණ්සණන සද්ධිං සයොසජත්වා පචිත්වා කතාති වදන්ති. පවාළං 
සධොතවිද්ධං අනාමාසං, සසසංආමාසඤ්ච භණ්ඩමූලත්ථඤ්ච සම්පටි්ඡිතුං

වට්ටතීති වදන්ති, තං න ගසහතබ්බං. මහාප්චරියං පන ‘‘සධොතම්පි
අසධොතම්පි සබ්බං අනාමාසඤ්චනචසම්පටි්ඡිතුංවට්ටතී’’තිවුත්තං, තං
යුත්තං. 

රජතඤ්ච ජාතරූපඤ්චකතභණ්ඩම්පි අකතභණ්ඩම්පි සබ්සබන සබ්බං
බීජසතො පට්ඨායඅනාමාසඤ්චඅසම්පටි්ඡනීයඤ්ච.උත්තරරාජපුත්සතොකිර
සුවණ්ණසචතියං කාරාසපත්වා මහාපදුමත්සථරස්ස සපසසසි. සථසරො ‘‘න
කප්පතී’’ති පටික්ඛිපි. සචතියඝසර සුවණ්ණපදුමසුවණ්ණබුබ්බුළකාදීිච
සහොන්ති, එතාිචපි අනාමාසාිච. සචතියඝරසගොපකා පන 
රූපියඡඩ්ඩකට්ඨාසන ඨිතා, තස්මා සතසං සකළාපයිතුං වට්ටතීති වුත්තං. 

කුරුන්ධියං පන තම්පි පටික්ඛිත්තං, සුවණ්ණසචතිසය කචවරසමව හරිතුං
වට්ටතීති එත්තකසමව අනුඤ්ඤාතං. ආරකූටසලොහම්පි ජාතරූපගතිකසමව
අනාමාසන්ති සබ්බට්ඨකථාසු වුත්තං. සසනාසනපරිසභොසග පන සබ්සබොපි 
කප්පිසයො, තස්මාජාතරූපරජතමයාසබ්සබපිසසනාසනපරික්ඛාරාආමාසා, 
භික්ඛූනං ධම්මවිනයවණ්ණනට්ඨාසන රතනමණ්ඩසප කසරොන්ති
ඵලිකත්ථම්සභ රතනදාමපටිමණ්ඩිසත, තත්ථ සබ්බූපකරණාිච භික්ඛූනං

පටිජග්ගිතුං වට්ටන්ති. කලොහිතඞ්ෙමසාරගල්ලා සධොතවිද්ධා අනාමාසා, 
ඉතසර ආමාසා, භණ්ඩමූලත්ථාය ච සම්පටි්ඡිතුං වට්ටතීති වුත්තං. 

මහාප්චරියං පන ‘‘සධොතාපි අසධොතාපි සබ්බසසො අනාමාසා, න ච 
සම්පටි්ඡිතුංවට්ටන්තී’’තිපටික්ඛිත්තං. 

43. සබ්බං ආවුධභණ්ඩං අනාමාසං, භණ්ඩමූලත්ථාය දීයමානම්පි න 
සම්පටි්ඡිතබ්බං. සත්ථවණිජ්ජා නාම න වට්ටති. සුද්ධධනුදණ්සඩොපි
ධනුජියාපි පසතොසදොපිසතොමසරොපිඅඞ්කුසසොපිඅන්තමසසොවාසිඵරසුආදීිචපි
ආවුධසඞ්සඛසපන කතාිච අනාමාසාිච. සසච සකනචි විහාසර සත්ති වා
සතොමසරොවාඨපිසතොසහොති, විහාරංජග්ගන්සතන ‘‘හරන්තූ’’තිසාමිකානං
සපසසතබ්බං. සසච න හරන්ති, තං අචාසලන්සතන විහාසරො 
පටිජග්ගිතබ්සබො. යුද්ධභූමියං පන පතිතං අසිං වා සත්තිං වා සතොමරං වා
දිස්වා පාසාසණන වා සකනචි වා අසිං භින්දිත්වා සත්ථකත්ථාය ගසහතුං
වට්ටති. ඉතරාිචපි විසයොසජත්වා කිඤ්චි සත්ථකත්ථාය, කිඤ්චි
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පටුන 

කත්තරදණ්ඩාදිඅත්ථායගසහතුං වට්ටති. ‘‘ඉදං ගණ්හථා’’ති දීයමානං පන
විනාසසත්වා‘‘කප්පියභණ්ඩංකරිස්සාමී’’ති සබ්බම්පිසම්පටි්ඡිතුංවට්ටති. 

ම්ඡජාලපක්ඛිජාලාදීිචපි ඵලකජාලිකාදීිචපි සරපරිත්තාණාිචපි
සබ්බාිච අනාමාසාිච, පරිසභොගත්ථාය ලබ්භමාසනසු පන ජාලං තාව 
‘‘ආසනස්සවාසචතියස්සවාඋපරිබන්ධිස්සාමි, ඡත්තංවාසවසඨස්සාමී’’ති
ගසහතුං වට්ටති. සරපරිත්තාණං සබ්බම්පි භණ්ඩමූලත්ථාය සම්පටි්ඡිතුං
වට්ටති. පරූපසරොධිචවාරණඤ්හි එතං, න උපසරොධකරන්ති. ඵලකං
‘‘දන්තකට්ඨභාජනංකරිස්සාමී’’ති ගසහතුංවට්ටති. 

චම්මවිනද්ධාිච වීණාසභරිආදීිච අනාමාසාිච. කුරුන්දියං පන
‘‘සභරිසඞ්ඝාසටොපි වීණාසඞ්ඝාසටොපි තු්ඡසපොක්ඛරම්පි මුඛවට්ටියං
ආසරොපිතචම්මම්පිවීණාදණ්ඩසකොපිසබ්බං අනාමාස’’න්තිවුත්තං.ඔනහිතුං
වා ඔනහාසපතුං වා වාසදතුං වා වාදාසපතුං වා න ලබ්භතිසයව.
සචතියඞ්ගසණ පූජං කත්වා මනුස්සසහි ඡඩ්ඩිතං දිස්වාපි අචාසලත්වාව 
අන්තරන්තසර සම්මජ්ජිතබ්බං, කචවරඡඩ්ඩනකාසල පන

කචවරිචයාසමසනවහරිත්වාඑකමන්තං ිචක්ඛිපිතුංවට්ටතීති මහාප්චරියං 
වුත්තං. භණ්ඩමූලත්ථාය සම්පටි්ඡිතුම්පි වට්ටති, පරිසභොගත්ථාය
ලබ්භමාසනසුපන වීණාසදොණිකඤ්චසභරිසපොක්ඛරඤ්චදන්තකට්ඨභාජනං
කරිස්සාම, චම්මං සත්ථකසකොසකන්ති එවං තස්ස තස්ස පරික්ඛාරස්ස
උපකරණත්ථායගසහත්වාතථාතථාකාතුංවට්ටති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

අනාමාසවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

8. අධිට්ඨානවිෙප්පනවිිච්ඡයෙථා 

44. අධිට්ඨානවිෙප්පකනසු පන – අනුජානාමි, භික්ඛසව, තිචීවරං
අධිට්ඨාතුං න විකප්සපතුං, වස්සිකසාටිකං වස්සානං චාතුමාසං අධිට්ඨාතුං
තසතොපරංවිකප්සපතුං, ිචසීදනංඅධිට්ඨාතුංනවිකප්සපතුං, ප්චත්ථරණං 
අධිට්ඨාතුංනවිකප්සපතුං, කණ්ඩුප්පටි්ඡාදිංයාවආබාධාඅධිට්ඨාතුංතසතො
පරං විකප්සපතුං, මුඛපුඤ්ඡනසචොළං අධිට්ඨාතුං න විකප්සපතුං, 
පරික්ඛාරසචොළං අධිට්ඨාතුං න විකප්සපතු’’න්ති (මහාව. 358) වචනසතො
තිචීවරාදිිචයාසමසනව අධිට්ඨහිත්වා පරිභුඤ්ජිතුකආසමන ‘‘ඉමං සඞ්ඝාටිං
අධිට්ඨාමී’’තිආදිනා නාමං වත්වා අධිට්ඨාතබ්බං. විකප්සපන්සතන පන
නාමං අග්ගසහත්වාව ‘‘ඉමං චීවරං තුය්හං විකප්සපමී’’ති වත්වා

විකප්සපතබ්බං. තත්ථ (පාරා. අට්ඨ. 2.469) තිචීවරං අධිට්ඨහන්සතන
රජිත්වාකප්පබින්දුං දත්වාපමාණයුත්තසමවඅධිට්ඨාතබ්බං.අස්සපමාණං
උක්කට්ඨපරි්සඡසදනසුගතචීවරසතො ඌනකංවට්ටති, ලාමකපරි්සඡසදන
සඞ්ඝාටියාඋත්තරාසඞ්ගස්සච දීඝසතො මුට්ඨිපඤ්චකං, තිරියංමුට්ඨිත්තිකං
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පමාණං වට්ටති. අන්තරවාසසකො දීඝසසො මුට්ඨිපඤ්චසකො, තිරියං
ද්විහත්සථොපි වට්ටති. පාරුපසනනපි හි සක්කා නාභිං පටි්ඡාසදතුන්ති.
වුත්තප්පමාණසතොපනඅතිසරකඤ්චඌනකඤ්ච ‘‘පරික්ඛාරසචොළක’’න්ති 
අධිට්ඨාතබ්බං. 

තත්ථයස්මා‘‘ද්සවචීවරස්සඅධිට්ඨානාකාසයනවාඅධිට්සඨති, වාචාය
වාඅධිට්සඨතී’’ති(පරි.322) වුත්තං, තස්මාපුරාණසඞ්ඝාටිං‘‘ඉමං සඞ්ඝාටිං
ප්චුද්ධරාමී’’ති ප්චුද්ධරිත්වා නවං සඞ්ඝාටිං හත්සථන ගසහත්වා ‘‘ඉමං
සඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’’ති චිත්සතන ආසභොගං කත්වා කායවිකාරං
කසරොන්සතනකාසයන අධිට්ඨාතබ්බා.ඉදංකාසයනඅධිට්ඨානං, තංසයන
සකනචි සරීරාවයසවන අඵුසන්තස්ස න වට්ටති. වාචාය අධිට්ඨාසන පන
වචීසභදං කත්වා වාචාය අධිට්ඨාතබ්බා. තත්ර දුවිධං අධිට්ඨානං – සසච
හත්ථපාසස සහොති, ‘‘ඉමං සඞ්ඝාටිං අධිට්ඨාමී’’ති වාචා භින්දිතබ්බා. අථ
අන්සතොගබ්සභවාඋපරිපාසාසදවාසාමන්තවිහාසරවාසහොති, ඨපිතට්ඨානං
සල්ලක්සඛත්වා‘‘එතංසඞ්ඝාටිංඅධිට්ඨාමී’’තිවාචාභින්දිතබ්බා. එසනසයො
උත්තරාසඞ්සග අන්තරවාසසක ච. නාමමත්තසමව හි විසසසසො, තස්මා
සබ්බාිච සඞ්ඝාටිං උත්තරාසඞ්ගං අන්තරවාසකන්ති එවං අත්තසනො
නාසමසනව අධිට්ඨාතබ්බාිච. සසච අධිට්ඨහිත්වා ඨපිතවත්සථහි
සඞ්ඝාටිආදීිච කසරොති, ිචට්ඨිසත රජසන ච කප්සප ච ‘‘ඉමං
ප්චුද්ධරාමී’’ති ප්චුද්ධරිත්වා පුන අධිට්ඨාතබ්බාිච. අධිට්ඨිසතන පන 
සද්ධිං මහන්තතරසමව දුතියපට්ටං වා ඛණ්ඩං වා සිබ්බන්සතන පුන
අධිට්ඨාතබ්බං.සසමවාඛුද්දසකවාඅධිට්ඨානකි්චංනත්ථි. 

තිචීවරං පන පරික්ඛාරසචොළං අධිට්ඨාතුං වට්ටති, න වට්ටතීති? 
මහාපදුමත්සථසරො කිරාහ ‘‘තිචීවරං තිචීවරසමව අධිට්ඨාතබ්බං, සසච 
පරික්ඛාරසචොළාධිට්ඨානං ලසභයය, උසදොසිතසික්ඛාපසද පරිහාසරො
ිචරත්ථසකො භසවයයා’’ති. එවං වුත්සත කිර අවසසසා භික්ඛූ ආහංසු
‘‘පරික්ඛාරසචොළම්පි භගවතාව ‘අධිට්ඨාතබ්බ’න්ති වුත්තං, තස්මා

වට්ටතී’’ති. මහාප්චරියම්පි වුත්තං ‘‘පරික්ඛාරසචොළං නාම පාසටක්කං 
ිචධානමුඛසමතං. තිචීවරං ‘පරික්ඛාරසචොළ’න්ති අධිට්ඨහිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං
වට්ටති, උසදොසිතසික්ඛාපසද(පාරා.471ආදසයො)පනතිචීවරංඅධිට්ඨහිත්වා
පරිහරන්තස්ස පරිහාසරො වුත්සතො’’ති. උභසතොවිභඞ්ගභාණසකො
පුණ්ණවාලිකවාසී මහාතිස්සත්සථසරොපිකිරාහ ‘‘මයංපුබ්සබමහාසථරානං
අස්සුම්හා‘අරඤ්ඤවාසිසනො භික්ඛූරුක්ඛසුසිරාදීසුචීවරංඨසපත්වාපධානං
පදහනත්ථාය ග්ඡන්ති, සාමන්තවිහාසර ධම්මස්සවනත්ථාය ගතානඤ්ච
සතසංසූරිසයඋට්ඨිසතසාමසණරාවා දහරභික්ඛූවාපත්තචීවරංගසහත්වා
ග්ඡන්ති, තස්මා සුඛපරිසභොගත්ථං තිචීවරං පරික්ඛාරසචොළං අධිට්ඨාතුං

වට්ටතී’’’ති. මහාප්චරියම්පි වුත්තං ‘‘පුබ්සබ ආරඤ්ඤිකා භික්ඛූ
අබද්ධසීමාය දුප්පරිහාරන්ති තිචීවරං පරික්ඛාරසචොළසමව අධිට්ඨහිත්වා
පරිභුඤ්ජිංසූ’’ති. 
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45. වස්සිෙසාටිො අනතිරිත්තප්පමාණා නාමං ගසහත්වා
වුත්තනසයසනව චත්තාසරො වස්සිසක මාසස අධිට්ඨාතබ්බා, තසතො පරං
ප්චුද්ධරිත්වා විකප්සපතබ්බා. වණ්ණසභදමත්තරත්තාපි සචසා වට්ටති, 

ද්සව පන න වට්ටන්ති. ිචසීදනං වුත්තනසයන අධිට්ඨාතබ්බසමව, තඤ්ච

සඛො පමාණයුත්තං එකසමව, ද්සව න වට්ටන්ති. ප්චත්ථරණම්පි 
අධිට්ඨාතබ්බසමව, තං පන මහන්තම්පි වට්ටති, එකම්පි වට්ටති, බහූිචපි 
වට්ටන්ති, නීලම්පි පීතකම්පි සදසම්පි පුප්ඵදසම්පීති සබ්බප්පකාරං වට්ටති. 

ෙණ්ඩුප්පටි්ඡාදි යාව ආබාසධො අත්ථි, තාව පමාණිකා අධිට්ඨාතබ්බා.
ආබාසධ වූපසන්සත ප්චුද්ධරිත්වා විකප්සපතබ්බා, එකාව වට්ටති. 

මුඛපුඤ්ඡනකචොළං අධිට්ඨාතබ්බසමව, යාව එකං සධොවීයති, තාව අඤ්ඤං
පරිසභොගත්ථාය ඉ්ඡිතබ්බන්ති ද්සවපි වට්ටන්ති. අපසර පන සථරා 

‘‘ිචධානමුඛසමතං, බහූිචපිවට්ටන්තී’’තිවදන්ති. පරික්ඛාරකචොකළ ගණනා

නත්ථි, යත්තකං ඉ්ඡති, තත්තකං අධිට්ඨාතබ්බසමව. ථවිොපි 

පරිස්සාවනම්පි විකප්පනූපගප්ඡිමචීවරප්පමාණං ‘‘පරික්ඛාරසචොළ’’න්ති
අධිට්ඨාතබ්බසමව. තස්ස පමාණං දීඝසතො ද්සව විදත්ථිසයො තිරියං විදත්ථි, 
තංපනදීඝසතොවඩ්ඪකීහත්ථප්පමාණං, විත්ථාරසතොතසතොඋපඩ්ඪප්පමාණං 
සහොති. තත්රායං පාළි ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ආයාසමන අට්ඨඞ්ගුලං
සුගතඞ්ගුසලන චතුරඞ්ගුලවිත්ථතංප්ඡිමංචීවරංවිකප්සපතු’’න්ති (මහාව. 
358). බහූිචපි එකසතො කත්වා ‘‘ඉමාිච චීවරාිච පරික්ඛාරසචොළාිච
අධිට්ඨාමී’’ති අධිට්ඨාතුම්පි වට්ටතිසයව. සභසජ්ජනවකම්මමාතාපිතුආදීනං
අත්ථාය ඨසපන්සතන අනධිට්ඨිසතපි නත්ථි ආපත්ති. මඤ්චභිසි පීඨභිසි
බිම්සබොහනං පාවාසරො සකොජසවොතිඑසතසු පනසසනාසනපරික්ඛාරත්ථාය
දින්නප්චත්ථරසණචඅධිට්ඨානකි්චංනත්ථිසයව. 

සසච පන (පාරා. අට්ඨ. 2.636-38) ඤාතකපවාරිතට්ඨානසතො සුත්තං
ලභිත්වා ඤාතකපවාරිසතසනව තන්තවාසයන අඤ්සඤන වා මූලං දත්වා
චීවරංවායාසපති, වායාපනප්චයාඅනාපත්ති.දසාහාතික්කමනප්චයාපන
ආපත්තිං රක්ඛන්සතන විකප්පනුපගප්පමාණමත්සත වීසත තන්සත 
ඨිතංසයව අධිට්ඨාතබ්බං. දසාහාතික්කසමන ිචට්ඨාපියමානඤ්හි
ිචස්සග්ගියං භසවයයාති.ඤාතකාදීහිතන්තං ආසරොපාසපත්වා ‘‘තුම්හාකං, 
භන්සත, ඉදංචීවරංගණ්සහයයාථා’’තිිචයයාතිසතපිඑසසව නසයො. 

සසච තන්තවාසයො එවං පසයොජිසතො වා සයං දාතුකාසමො වා හුත්වා
‘‘අහං, භන්සත, තුම්හාකංචීවරංඅසුකදිවසසනාමවායිත්වාඨසපස්සාමී’’ති
වදති, භික්ඛු ච සතන පරි්ඡින්නදිවසසතො පට්ඨාය දසාහං අතික්කාසමති, 
ිචස්සග්ගියං පාචිත්තියං. සසච පන තන්තවාසයො ‘‘අහං තුම්හාකං චීවරං
වායිත්වා සාසනං සපසසස්සාමී’’ති වත්වා තසථව කසරොති, සතන
සපසිතභික්ඛු පන තස්ස භික්ඛුසනො න ආසරොසචති, අඤ්සඤො දිස්වා වා 
සුත්වා වා ‘‘තුම්හාකං, භන්සත, චීවරං ිචට්ඨිත’’න්ති ආසරොසචති, එතස්ස
ආසරොචනංන පමාණං. යදා පන සතන සපසිසතොසයවආසරොසචති, තස්ස
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පටුන 

වචනං සුතදිවසසතො පට්ඨාය දසාහං අතික්කාමයසතො ිචස්සග්ගියං
පාචිත්තියං. 

සසච තන්තවාසයො ‘‘අහං තුම්හාකං චීවරං වායිත්වා කස්සචි හත්සථ 
පහිණිස්සාමී’’ති වත්වා තසථව කසරොති, චීවරං ගසහත්වා ගතභික්ඛු පන
අත්තසනො පරිසවසණ ඨසපත්වා තස්ස න ආසරොසචති, අඤ්සඤො සකොචි
භණති ‘‘අපි, භන්සත, අධනාආභතං චීවරං සුන්දර’’න්ති.කුහිං, ආවුසසො, 
චීවරන්ති.ඉත්ථන්නාමස්සහත්සථසපසිතන්ති. එතස්සපිවචනංනපමාණං.
යදා පන සසො භික්ඛු චීවරං සදති, ලද්ධදිවසසතො පට්ඨාය දසාහං 
අතික්කාමයසතොිචස්සග්ගියංපාචිත්තියං.සසචපනවායාපනමූලංඅදින්නං
සහොති, යාව කාකණිකමත්තම්පිඅවසිට්ඨං, තාවරක්ඛති. 

46. අධිට්ඨිතචීවරං (පාරා. අට්ඨ. 2.469) පන පරිභුඤ්ජසතො කථං
අධිට්ඨානං විජහතීති? අඤ්ඤස්ස දාසනන අ්ඡින්දිත්වා ගහසණන
විස්සාසග්ගාසහන හීනායාවත්තසනන සික්ඛාප්චක්ඛාසනන කාලකිරියාය
ලිඞ්ගපරිවත්තසනන ප්චුද්ධරසණන ඡිද්දභාසවනාති ඉසමහි නවහි
කාරසණහි විජහති. තත්ථ පුරිසමහි අට්ඨහි සබ්බචීවරාිච අධිට්ඨානං
විජහන්ති, ඡිද්දභාසවන පන තිචීවරස්සසව සබ්බට්ඨකථාසු
අධිට්ඨානවිජහනං වුත්තං, තඤ්ච නඛපිට්ඨිප්පමාසණන ඡිද්සදන. තත්ථ 
නඛපිට්ඨිප්පමාණං කිචට්ඨඞ්ගුලිනඛවසසන සවදිතබ්බං, ඡිද්දඤ්ච 
විිචවිද්ධඡිද්දසමව. ඡිද්දස්ස හි අබ්භන්තසර එකතන්තු සචපි අ්ඡින්සනො
සහොති, රක්ඛති. තත්ථ සඞ්ඝාටියා ච උත්තරාසඞ්ගස්ස ච දීඝන්තසතො
විදත්ථිප්පමාණස්ස, තිරියන්තසතොඅට්ඨඞ්ගුලප්පමාණස්සපසදසස්සඔරසතො
ඡිද්දං අධිට්ඨානං භින්දති, අන්තරවාසකස්ස පන දීඝන්තසතො
විදත්ථිප්පමාණස්සසව, තිරියන්තසතො චතුරඞ්ගුලප්පමාණස්ස පසදසස්ස
ඔරසතොඡිද්දංඅධිට්ඨානංභින්දති, පරසතොන භින්දති, තස්මාජාසතඡිද්සද
තිචීවරං අතිසරකචීවරට්ඨාසන තිට්ඨති, සූචිකම්මං කත්වා පුන
අධිට්ඨාතබ්බං. සයො පන දුබ්බලට්ඨාසන පඨමං අග්ගළං දත්වා ප්ඡා 
දුබ්බලට්ඨානං ඡින්දිත්වා අපසනති, අධිට්ඨානං න භිජ්ජති.
මණ්ඩලපරිවත්තසනපි එසසවනසයො.දුපට්ටස්සඑකස්මිංපටසලඡිද්සදවා
ජාසතගළිසතවාඅධිට්ඨානංන භිජ්ජති, ඛුද්දකංචීවරංමහන්තංකසරොති, 
මහන්තං වා ඛුද්දකං කසරොති, අධිට්ඨානං න භිජ්ජති. උසභො සකොටිසයො
මජ්සඣ කසරොන්සතො සසච පඨමං ඡින්දිත්වා ප්ඡා ඝසටති, අධිට්ඨානං
භිජ්ජති. අථඝසටත්වා ඡින්දති, නභිජ්ජති. රජසකහිසධොවාසපත්වා සසතං 
කාරාසපන්තස්සපි අධිට්ඨානං අධිට්ඨානසමවාති. අයං තාව අධිට්ඨාසන
විිච්ඡසයො. 

47. විෙප්පකන පන ද්සව විකප්පනා සම්මුඛාවිකප්පනා 
පරම්මුඛාවිකප්පනා ච. කථං සම්මුඛාවිකප්පනා සහොති? චීවරානං
එකබහුභාවං සන්ිචහිතාසන්ිචහිතභාවඤ්ච ඤත්වා ‘‘ඉමං චීවර’’න්ති වා
‘‘ඉමාිචචීවරානී’’තිවා ‘‘එතංචීවර’’න්තිවා‘‘එතාිචචීවරානී’’තිවාවත්වා



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

30 

පටුන 

‘‘තුය්හංවිකප්සපමී’’ති වත්තබ්බං, අයසමකාසම්මුඛාවිකප්පනා.එත්තාවතා
ිචසධතුංවට්ටති, පරිභුඤ්ජිතුං පනවිස්සජ්සජතුංවාඅධිට්ඨාතුංවානවට්ටති.
‘‘මය්හං සන්තකං, මය්හං සන්තකාිච පරිභුඤ්ජ වා විස්සජ්සජහි වා
යථාප්චයං වා කසරොහී’’ති එවං පන වුත්සත ප්චුද්ධාසරො නාම සහොති, 
තසතොපභුතිපරිසභොගාදසයොපිවට්ටන්ති. 

අපසරො නසයො – තසථව චීවරානං එකබහුභාවං
සන්ිචහිතාසන්ිචහිතභාවඤ්ච ඤත්වාතස්සසවභික්ඛුසනොසන්තිසක ‘‘ඉමං
චීවර’’න්ති වා ‘‘ඉමාිච චීවරානී’’ති වා ‘‘එතං චීවර’’න්ති වා ‘‘එතාිච
චීවරානී’’ති වා වත්වා පඤ්චසු සහධම්මිසකසු අඤ්ඤතරස්ස අත්තනා
අභිරුචිතස්ස යස්ස කස්සචි නාමං ගසහත්වා ‘‘තිස්සස්ස භික්ඛුසනො
විකප්සපමී’’ති වා ‘‘තිස්සාය භික්ඛුිචයා, තිස්සාය සික්ඛමානාය, තිස්සස්ස
සාමසණරස්ස, තිස්සාය සාමසණරියා විකප්සපමී’’ති වා වත්තබ්බං, අයං
අපරාපි සම්මුඛාවිකප්පනා. එත්තාවතාිචසධතුං වට්ටති, පරිසභොගාදීසු පන
එකම්පි න වට්ටති. සතන පන භික්ඛුනා ‘‘තිස්සස්ස භික්ඛුසනො
සන්තකං…සප.… තිස්සායසාමසණරියාසන්තකංපරිභුඤ්ජවාවිස්සජ්සජහි
වා යථාප්චයං වා කසරොහී’’ති වුත්සත ප්චුද්ධාසරො නාම සහොති, තසතො
පභුතිපරිසභොගාදසයොපි වට්ටන්ති. 

කථං පරම්මුඛාවිකප්පනා සහොති? චීවරානං තසථව එකබහුභාවං 
සන්ිචහිතාසන්ිචහිතභාවඤ්ච ඤත්වා ‘‘ඉමං චීවර’’න්ති වා ‘‘ඉමාිච
චීවරානී’’තිවා ‘‘එතංචීවර’’න්තිවා‘‘එතාිචචීවරානී’’තිවාවත්වා‘‘තුය්හං
විකප්පනත්ථාය දම්මී’’තිවත්තබ්බං.සතනවත්තබ්සබො‘‘සකොසතමිත්සතො
වාසන්දිට්සඨොවා’’ති.තසතො ඉතසරනපුරිමනසයසනව‘‘තිස්සසොභික්ඛූ’’ති
වා…සප.… ‘‘තිස්සා සාමසණරී’’ති වා වත්තබ්බං. පුන සතන භික්ඛුනා
‘‘අහං තිස්සස්ස භික්ඛුසනො දම්මී’’ති වා…සප.… ‘‘තිස්සාය සාමසණරියා
දම්මී’’ති වා වත්තබ්බං, අයං පරම්මුඛාවිකප්පනා. එත්තාවතා ිචසධතුං
වට්ටති, පරිසභොගාදීසු පන එකම්පි න වට්ටති. සතන පන භික්ඛුනා 
දුතියසම්මුඛාවිකප්පනායං වුත්තනසයසනව ‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස සන්තකං
පරිභුඤ්ජ වා විස්සජ්සජහි වා යථාප්චයං වා කසරොහී’’ති වුත්සත
ප්චුද්ධාසරොනාමසහොති, තසතො පභුතිපරිසභොගාදසයොපිවට්ටන්ති. 

ද්වින්නං විකප්පනානං කිං නානාකරණං? සම්මුඛාවිකප්පනායං සයං 
විකප්සපත්වා පසරන ප්චුද්ධරාසපති, පරම්මුඛාවිකප්පනායං පසරසනව
විකප්පාසපත්වා පසරසනවප්චුද්ධරාසපති, ඉදසමත්ථනානාකරණං.සසච
පන යස්ස විකප්සපති, සසො පඤ්ඤත්තිසකොවිසදො න සහොති, න ජානාති
ප්චුද්ධරිතුං, තංචීවරංගසහත්වාඅඤ්ඤස්ස බයත්තස්සසන්තිකංගන්ත්වා
පුන විකප්සපත්වා පසරන ප්චුද්ධරාසපතබ්බං. විකප්පිතවිකප්පනා
නාසමසාවට්ටති.එවංතාවචීවසරඅධිට්ඨානවිකප්පනානසයො සවදිතබ්සබො. 
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48. පත්කත පන අයං නසයො – පත්තං අධිට්ඨහන්සතන 
උක්කට්ඨමජ්ඣිසමොමකානංඅඤ්ඤතසරොපමාණයුත්සතොවඅධිට්ඨාතබ්සබො.
තස්සපමාණං ‘‘අඩ්ඪාළ්හසකොදනංගණ්හාතී’’තිආදිනා(පාරා.602) නසයන
පාළියං වුත්තං. තත්රායං විිච්ඡසයො (පාරා. අට්ඨ. 2.602 ආදසයො) – 
අනුපහතපුරාණසාලිතණ්ඩුලානං සුසකොට්ටිතපරිසුද්ධානං ද්සව
මගධනාළිසයො ගසහත්වා සතහි තණ්ඩුසලහි 
අනුත්තණ්ඩුලමකිලින්නමපිණ්ඩිතං සුවිසදං කුන්දමකුළරාසිසදිසං
අවස්සාවිසතොදනං පචිත්වාිචරවසසසං පත්සතපක්ඛිපිත්වාතස්සඔදනස්ස 
චතුත්ථභාගප්පමාසණො නාතිඝසනො නාතිතනුසකො හත්ථහාරිසයො
සබ්බසම්භාරසඞ්ඛසතො මුග්ගසූසපො පක්ඛිපිතබ්සබො, තසතො ආසලොපස්ස
ආසලොපස්ස අනුරූපං යාවචරිමාසලොපප්පසහොනකං ම්ඡමංසාදිබයඤ්ජනං
පක්ඛිපිතබ්බං, සප්පිසතලතක්කරසකඤ්ජිකාදීිච පන ගණනූපගාිච න
සහොන්ති. තාිච හි ඔදනගතිකාිච සහොන්ති, සනව හාසපතුං, න වඩ්සඪතුං
සක්සකොන්ති. එවසමතං සබ්බම්පි පක්ඛිත්තං සසච පත්තස්ස මුඛවට්ටියා
සහට්ඨිමරාජිසමංතිට්ඨති, සුත්සතනවාහීසරනවා ඡින්දන්තස්සසුත්තස්ස

වාහීරස්සවාසහට්ඨිමන්තංඵුසති, අයං උක්ෙට්කඨො නාමපත්සතො.සසචතං

රාජිංඅතික්කම්මථූපීකතං තිට්ඨති, අයං උක්ෙට්කඨොමකෙො නාමපත්සතො.
සසච තං රාජිං න සම්පාපුණාති අන්සතොගධසමව සහොති, අයං 

උක්ෙට්ඨුක්ෙට්කඨො නාමපත්සතො. 

උක්කට්ඨසතො උපඩ්ඪප්පමාසණො මජ්ඣිසමො නාම පත්සතො.
මජ්ඣිමසතො උපඩ්ඪප්පමාසණො ඔමසකො. තස්මා සසච මගධනාළියා
නාළිසකොදනාදිසබ්බම්පි පක්ඛිත්තං වුත්තනසයසනව සහට්ඨිමරාජිසමං

තිට්ඨති, අයං මජ්ඣිකමො නාම පත්සතො.සසචතංරාජිංඅතික්කම්මථූපීකතං

තිට්ඨති, අයං මජ්ඣිකමොමකෙො නාම පත්සතො. සසච තං රාජිං න

සම්පාපුණාති අන්සතොගධසමව සහොති, අයං මජ්ඣිමුක්ෙට්කඨො නාම
පත්සතො. සසච මගධනාළියා උපඩ්ඪනාළිසකොදනාදිසබ්බම්පි පක්ඛිත්තං

සහට්ඨිමරාජිසමං තිට්ඨති, අයං ඔමකෙො නාම පත්සතො. සසච තං රාජිං

අතික්කම්මථූපීකතංතිට්ඨති, අයං ඔමකෙොමකෙො නාමපත්සතො.සසචතං

රාජිංනසම්පාපුණාති අන්සතොගධසමවසහොති, අයං ඔමකුක්ෙට්කඨො නාම
පත්සතො.එවසමසතනව පත්තා.සතසුද්සවඅපත්තාඋක්කට්ඨුක්කට්සඨොච
ඔමසකොමසකො චාති. තස්මා එසත භාජනපරිසභොසගන පරිභුඤ්ජිතබ්බා, න
අධිට්ඨානූපගා න විකප්පනූපගා. ඉතසර පන සත්ත අධිට්ඨහිත්වා වා
විකප්සපත්වාවාපරිභුඤ්ජිතබ්බා. 

පමාණයුත්තානම්පිඑසතසංඅධිට්ඨානවිකප්පනූපගත්තංඑවං සවදිතබ්බං
– අසයොපත්සතොපඤ්චහිපාසකහි, මත්තිකාපත්සතොද්වීහිපාසකහිපක්සකො 
අධිට්ඨානූපසගො. උසභොපි යං මූලං දාතබ්බං, තස්මිං දින්සනසයව. සසච
එසකොපි පාසකොඌසනො සහොති, කාකණිකමත්තම්පි වා මූලං අදින්නං, න
අධිට්ඨානූපසගො.සසචපත්තසාමිසකොවදති ‘‘යදාතුම්හාකංමූලංභවිස්සති, 
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තදා දස්සථ අධිට්ඨහිත්වා පරිභුඤ්ජථා’’ති, සනව අධිට්ඨානූපසගො සහොති, 
පාකස්ස හි ඌනත්තා පත්තසඞ්ඛයං න ග්ඡති, මූලස්ස සකලස්ස වා
එකසදසස්ස වාඅදින්නත්තාසකභාවංනඋසපති, අඤ්ඤස්සසව සන්තසකො
සහොති, තස්මා පාසක ච මූසල ච සුිචට්ඨිසතසයව අධිට්ඨානූපසගො සහොති.
සයො අධිට්ඨානූපසගො, ස්සවව විකප්පනූපසගො. සසො හත්ථං ආගසතොපි
අනාගසතොපි අධිට්ඨාතබ්සබො විකප්සපතබ්සබො වා. යදි හි පත්තකාරසකො
මූලංලභිත්වාසයං වා දාතුකාසමොහුත්වා ‘‘අහං භන්සතතුම්හාකංපත්තං
කත්වා අසුකදිවසස නාම පචිත්වා ඨසපස්සාමී’’ති වදති, භික්ඛු ච සතන
පරි්ඡින්නදිවසසතොපට්ඨායදසාහංඅතික්කාසමති, ිචස්සග්ගියං පාචිත්තියං.
සසච පන පත්තකාරසකො ‘‘අහං තුම්හාකං පත්තංකත්වා පචිත්වා සාසනං 
සපසසස්සාමී’’ති වත්වා තසථව කසරොති, සතන සපසිතභික්ඛු පන තස්ස 
භික්ඛුසනො න ආසරොසචති, අඤ්සඤො දිස්වා වා සුත්වා වා ‘‘තුම්හාකං, 
භන්සත, පත්සතො ිචට්ඨිසතො’’තිආසරොසචති, එතස්සආසරොචනංනපමාණං.
යදා පන සතන සපසිසතොසයව ආසරොසචති, තස්ස වචනං සුතදිවසසතො
පට්ඨාය දසාහං අතික්කාමයසතො ිචස්සග්ගියං පාචිත්තියං. සසච පන
පත්තකාරසකො ‘‘අහං තුම්හාකං පත්තං කත්වා පචිත්වා කස්සචි හත්සථ 
පහිණිස්සාමී’’තිවත්වාතසථවකසරොති, පත්තංගසහත්වාආගතභික්ඛුපන
අත්තසනො පරිසවසණ ඨසපත්වා තස්ස න ආසරොසචති, අඤ්සඤො සකොචි
භණති ‘‘අපි, භන්සත, අධනා ආභසතො පත්සතො සුන්දසරො’’ති. ‘‘කුහිං, 
ආවුසසො, පත්සතො’’ති? ‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස හත්සථ සපසිසතො’’ති. එතස්සපි
වචනංනපමාණං.යදාපනසසොභික්ඛුපත්තංසදති, ලද්ධදිවසසතො පට්ඨාය
දසාහං අතික්කාමයසතො ිචස්සග්ගියං පාචිත්තියං, තස්මා දසාහං 
අනතික්කාසමත්වාවඅධිට්ඨාතබ්සබොවිකප්සපතබ්සබොවා. 

තත්ථ ද්සව පත්තස්ස අධිට්ඨානා කාසයන වා අධිට්ඨාති, වාචාය වා 
අධිට්ඨාති.සතසංවසසනඅධිට්ඨහන්සතන‘‘ඉමංපත්තංප්චුද්ධරාමී’’තිවා
‘‘එතං පත්තං ප්චුද්ධරාමී’’ති වා වත්වා එවං සම්මුසඛ වා පරම්මුසඛ වා
ඨිතං පුරාණපත්තං ප්චුද්ධරිත්වා අඤ්ඤස්ස වා දත්වානවං පත්තං යත්ථ
කත්ථචි ඨිතං හත්සථන පරාමසිත්වා ‘‘ඉදං පත්තං අධිට්ඨාමී’’ති චිත්සතන
ආසභොගං කත්වා කායවිකාරං කසරොන්සතනකාසයන වා අධිට්ඨාතබ්සබො.
වචීසභදංකත්වාවාචායවාඅධිට්ඨාභබ්සබො.තත්ර දුවිධංඅධිට්ඨානං– සසච
හත්ථපාසස සහොති, ‘‘ඉමං පත්තං අධිට්ඨාමී’’ති වාචා භින්දිතබ්බා, අථ
අන්සතොගබ්සභවාඋපරිපාසාසදවා සාමන්තවිහාසරවාසහොති, ඨපිතට්ඨානං
සල්ලක්සඛත්වා ‘‘එතං පත්තං අධිට්ඨාමී’’ති වාචා භින්දිතබ්බා.
අධිට්ඨහන්සතනපනඑකසකනඅධිට්ඨාතුම්පිවට්ටති, අඤ්ඤස්ස සන්තිසක
අධිට්ඨාතුම්පි වට්ටති. අඤ්ඤස්ස සන්තිසක අයමාිචසංසසො – සචස්ස 
‘‘අධිට්ඨිසතො නු සඛො සම, සනො’’ති විමති උප්පජ්ජති, ඉතසරො සාසරත්වා
විමතිං ඡින්දිස්සතීති. සසච සකොචි දස පත්සත ලභිත්වා සබ්සබ අත්තනාව
පරිභුඤ්ජිතුකාසමො සහොති, නසබ්සබඅධිට්ඨාතබ්බා, එකංපත්තංඅධිට්ඨාය
පුනදිවසස තං ප්චුද්ධරිත්වා අඤ්සඤො අධිට්ඨාතබ්සබො. එසතසනව
උපාසයනවස්සසතම්පිපරිහරිතුං සක්කා. 
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පටුන 

එවං අප්පමත්තස්ස සියා අධිට්ඨානවිජහනන්ති? සියා. සසච හි සයං 
පත්තං අඤ්ඤස්ස සදති, විබ්භමති වා, සික්ඛං වා ප්චක්ඛාති, කාලං වා
කසරොති, ලිඞ්ගංවාස්සපරිවත්තති, ප්චුද්ධරතිවා, පත්සතවාඡිද්දංසහොති, 
අධිට්ඨානං විජහති.වුත්තඤ්සචතං– 

‘‘දින්නවිබ්භන්තප්චක්ඛා, කාලකිරියාකසතන ච; 
ලිඞ්ගප්චුද්ධරා සචව, ඡිද්සදන භවති සත්තම’’න්ති. (පාරා. අට්ඨ.
2.608) – 

සචොරගහණවිස්සාසග්ගාසහහිපි විජහතිසයව. කිත්තසකන ඡිද්සදන 
අධිට්ඨානංභිජ්ජති? සයනකඞ්ගුසිත්ථංිචක්ඛමතිසචවපවිසතිච.ඉදඤ්හි 
සත්තන්නංධඤ්ඤානංලාමකධඤ්ඤසිත්ථං.තස්මිංඡිද්සදඅයචුණ්සණනවා
ආණියාවා පටිපාකතිසකකසතදසාහබ්භන්තසරපුනඅධිට්ඨාතබ්සබො.අයං
තාසවත්ථඅධිට්ඨාසන විිච්ඡසයො. 

49. විෙප්පකන පන ද්සව විකප්පනා සම්මුඛාවිකප්පනා සචව 
පරම්මුඛාවිකප්පනා ච. කථං සම්මුඛාවිකප්පනා සහොති? පත්තානං
එකබහුභාවං සන්ිචහිතාසන්ිචහිතභාවඤ්ච ඤත්වා ‘‘ඉමං පත්ත’’න්ති වා
‘‘ඉසමපත්සත’’තිවා ‘‘එතංපත්ත’’න්තිවා ‘‘එසතපත්සත’’තිවාවත්වා
‘‘තුය්හංවිකප්සපමී’’ති වත්තබ්බං, අයසමකාසම්මුඛාවිකප්පනා.එත්තාවතා
ිචසධතුංවට්ටති, පරිභුඤ්ජිතුං පනවිස්සජ්සජතුංවාඅධිට්ඨාතුංවානවට්ටති.
‘‘මය්හංසන්තකංපරිභුඤ්ජවා විස්සජ්සජහිවායථාප්චයංවාකසරොහී’’ති
එවංපනවුත්සතප්චුද්ධාසරොනාමසහොති, තසතොපභුතිපරිසභොගාදසයොපි
වට්ටන්ති. 

අපසරො නසයො – තසථව පත්තානං එකබහුභාවං
සන්ිචහිතාසන්ිචහිතභාවඤ්ච ඤත්වාතස්සසවභික්ඛුසනොසන්තිසක ‘‘ඉමං
පත්ත’’න්ති වා ‘‘ඉසම පත්සත’’ති වා ‘‘එතං පත්ත’’න්ති වා ‘‘එසත
පත්සත’’ති වා වත්වා පඤ්චසු සහධම්මිසකසු අඤ්ඤතරස්ස අත්තනා
අභිරුචිතස්ස යස්ස කස්සචි නාමං ගසහත්වා ‘‘තිස්සස්ස භික්ඛුසනො
විකප්සපමී’’ති වා ‘‘තිස්සාය භික්ඛුිචයා, සික්ඛමානාය, සාමසණරස්ස, 
තිස්සාය සාමසණරියා විකප්සපමී’’ති වා වත්තබ්බං, අයං අපරාපි 
සම්මුඛාවිකප්පනා. එත්තාවතාිචසධතුං වට්ටති. පරිසභොගාදීසු පන එකම්පි
න වට්ටති. සතන පන භික්ඛුනා තිස්සස්ස භික්ඛුසනො සන්තකං…සප.… 
තිස්සායසාමසණරියාසන්තකං පරිභුඤ්ජවාවිස්සජ්සජහිවායථාප්චයංවා
කසරොහීතිවුත්සතප්චුද්ධාසරොනාම සහොති, තසතොපභුතිපරිසභොගාදසයොපි
වට්ටන්ති. 

කථං පරම්මුඛාවිකප්පනා සහොති? පත්තානං තසථව එකබහුභාවං 
සන්ිචහිතාසන්ිචහිතභාවඤ්ච ඤත්වා ‘‘ඉමං පත්ත’’න්ති වා ‘‘ඉසම
පත්සත’’තිවා ‘‘එතංපත්ත’’න්තිවා‘‘එසතපත්සත’’තිවාවත්වා‘‘තුය්හං
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විකප්පනත්ථාය දම්මී’’තිවත්තබ්බං.සතනවත්තබ්සබො‘‘සකොසතමිත්සතො
වා සන්දිට්සඨො වා’’ති. තසතො ඉතසරන පුරිමනසයන ‘‘තිස්සසො භික්ඛූ’’ති
වා…සප.… ‘‘තිස්සා සාමසණරී’’ති වා වත්තබ්බං. පුන සතන භික්ඛුනා
‘‘අහං තිස්සස්ස භික්ඛුසනො දම්මී’’ති වා…සප.… ‘‘තිස්සාය සාමසණරියා
දම්මී’’ති වා වත්තබ්බං, අයං පරම්මුඛාවිකප්පනා. එත්තාවතා ිචසධතුං
වට්ටති, පරිසභොගාදීසු පන එකම්පි න වට්ටති. සතන පන භික්ඛුනා
දුතියසම්මුඛාවිකප්පනායං වුත්තනසයසනව ‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස සන්තකං 
පරිභුඤ්ජ වා විස්සජ්සජහි වා යථාප්චයං වා කසරොහී’’ති වුත්සත
ප්චුද්ධාසරො නාම සහොති, තසතො පභුති පරිසභොගාදසයොපි වට්ටන්ති. අයං
විකප්පසනනසයො. 

50. එවං අධිට්ඨහිත්වා විකප්සපත්වා ච පරිභුඤ්ජන්සතන පත්සත
භින්සන කිං කාතබ්බන්ති? යස්ස පත්සත රාජිමුඛවට්ටිසතො සහට්ඨා
ද්වඞ්ගුලප්පමාණානසහොතිසතනනකිඤ්චි කාතබ්බං.යස්ස(පාරා.අට්ඨ.
2.612-3) පන තාදිසා එකාපි රාජි සහොති, සතන තස්සා රාජියා
සහට්ඨිමපරියන්සත පත්තසවධසකන විජ්ඣිත්වා පචිත්වා 
සුත්තරජ්ජුකමකචිරජ්ජුකාදීහිවාතිපුසුත්තසකනවාබන්ධිත්වාතංබන්ධනං 
ආමිසස්ස අලග්ගනත්ථං තිපුපට්සටන වා සකනචි වා බද්ධසිසලසසන
පටි්ඡාසදතබ්බං.සසො චපත්සතොඅධිට්ඨහිත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්සබො.සුඛුමංවා
ඡිද්දං කත්වා බන්ධිතබ්සබො. සුද්සධහි පන මධකසිත්ථකලාඛාසජ්ජුරසාදීහි
බන්ධිතුං න වට්ටති, ඵාණිතං ඣාසපත්වා පාසාණචුණ්සණන බන්ධිතුං
වට්ටති. මුඛවට්ටිසමීසප පන පත්තසවධසකන විජ්ඣියමාසනො කපාලස්ස
බහලත්තා භිජ්ජති, තස්මාසහට්ඨාවිජ්ඣිතබ්සබො. යස්සපනද්සවරාජිසයො, 
එකාසයවවාචතුරඞ්ගුලා, තස්සද්සවබන්ධනාිචදාතබ්බාිච. යස්සතිස්සසො, 
එකාසයව වා ඡළඞ්ගුලා, තස්ස තීණි. යස්ස චතස්සසො, එකාසයව වා 
අට්ඨඞ්ගුලා, තස්ස චත්තාරි. යස්ස පඤ්ච, එකාසයව වා දසඞ්ගුලා, සසො
බද්සධොපි අබද්සධොපිඅපත්සතොසයව, අඤ්සඤොවිඤ්ඤාසපතබ්සබො.එසතාව
මත්තිකාපත්සත විිච්ඡසයො. 

අකයොපත්කත පන සසචපි පඤ්ච වා අතිසරකාිච වා ඡිද්දාිච සහොන්ති, 
තාිච ච අයචුණ්සණන වා ආණියා වා සලොහමණ්ඩලසකන වා බද්ධාිච 
මට්ඨාිච සහොන්ති, ස්සවව පත්සතො පරිභුඤ්ජිතබ්සබො, අඤ්සඤො න
විඤ්ඤාසපතබ්සබො. අථ පන එකම්පි ඡිද්දං මහන්තං සහොති, 
සලොහමණ්ඩලසකන බද්ධම්පි මට්ඨං න සහොති, පත්සත ආමිසං ලග්ගති, 
අකප්පිසයො සහොති, අයං අපත්සතො, අඤ්සඤො විඤ්ඤාසපතබ්සබො. 
විඤ්ඤාසපන්සතන ච සඞ්ඝවසසන පවාරිතට්ඨාසන පඤ්චබන්ධසනසනව
පත්සතන අඤ්ඤං පත්තං විඤ්ඤාසපතුං වට්ටති, පුග්ගලවසසන පන
පවාරිතට්ඨාසන ඌනපඤ්චබන්ධසනනාපි වට්ටති. පත්තං ලභිත්වා
පරිභුඤ්ජන්සතන ච යාගුරන්ධනරජනපචනාදිනා අපරිසභොසගන න 
පරිභුඤ්ජිතබ්සබො, අන්තරාමග්සග පන බයාධිම්හි උප්පන්සන අඤ්ඤස්මිං
භාජසන අසතිමත්තිකායලිම්සපත්වා යාගුං වා පචිතුංඋදකංවාතාසපතුං
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වට්ටති. මඤ්චපීඨඡත්තනාගදන්තකාදිසක අසදසසපි න ිචක්ඛිපිතබ්සබො. 
පත්තස්ස හි ිචක්ඛිපනසදසසො ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, 
පත්තාධාරක’’න්තිආදිනා(චූළව. 254) නසයනඛන්ධසකවුත්සතොසයව. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

අධිට්ඨානවිකප්පනවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

9. චීවරවිප්පවාසවිිච්ඡයෙථා 

51. චීවකරනවිනාවාකසොති තිචීවරාධිට්ඨාසනන අධිට්ඨිතානං තිණ්ණං
චීවරානං අඤ්ඤතසරන විප්පවාසසො. එවං අධිට්ඨිසතසු හි තීසු චීවසරසු
එසකනපි විනා වසිතුං න වට්ටති, වසන්තස්ස සහ අරුණුග්ගමනා චීවරං 
ිචස්සග්ගියං සහොති, තස්මා අරුණුග්ගමනසමසය චීවරං 
අඩ්ඪසතයයරතනප්පමාසණ හත්ථපාසස කත්වා වසිතබ්බං. 
ගාමිචසවසනඋසදොසිතඅඩ්ඩමාළපාසාදහම්මියනාවාසත්ථසඛත්තධඤ්ඤකර
ණආරාමවිහාරරුක්ඛමූලඅජ්සඣොකාසසසු පනඅයං විසසසසො (පාරා. අට්ඨ.

2.477-8) – සසචඑකස්සරඤ්සඤොගාමසභොජකස්සවාසන්තසකො ගාකමො 
සහොති, සයනසකනචිපාකාසරනවාවතියාවාපරිඛායවා පරික්ඛිත්සතොච, 
එවරූසප ගාසම චීවරං ිචක්ඛිපිත්වා ගාමබ්භන්තසර යත්ථ කත්ථචි 
යථාරුචිතට්ඨාසන අරුණං උට්ඨාසපතුං වට්ටති. සසච පන අපරික්ඛිත්සතො
සහොති, එවරූසප ගාසම යස්මිං ඝසර චීවරංිචක්ඛිත්තං, තස්මිං වත්ථබ්බං, 
තස්ස වා ඝරස්ස හත්ථපාසස සමන්තා අඩ්ඪසතයයරතනබ්භන්තසර
වසිතබ්බං. තං පමාණං අතික්කමිත්වා සසචපි ඉද්ධිමා භික්ඛු ආකාසස
අරුණංඋට්ඨාසපති, චීවරංිචස්සග්ගියසමවසහොති. 

සසච නානාරාජූනං වා සභොජකානං වා ගාසමො සහොති
සවසාලීකුසිනාරාදිසදිසසො පරික්ඛිත්සතො ච, එවරූසප ගාසම යස්මිං ඝසර
චීවරං ිචක්ඛිත්තං, තත්ථ වා වත්ථබ්බං, තත්ථ සද්දසඞ්ඝට්ටසනන වා
ජනසම්බාසධන වා වසිතුං අසක්සකොන්සතන සභාසය වා වත්ථබ්බං
නගරද්වාරමූසල වා. තත්රාපි වසිතුං අසක්සකොන්සතන යත්ථ කත්ථචි 
ඵාසුකට්ඨාසන වසිත්වා අන්සතොඅරුසණ ආගම්ම සතසංසයව
සභායනගරද්වාරමූලානං හත්ථපාසස වසිතබ්බං. ඝරස්ස පන චීවරස්ස වා
හත්ථපාසසවත්තබ්බසමවනත්ථි. 

සසචඝසරඅට්ඨසපත්වා ‘‘සභාසයඨසපස්සාමී’’තිසභායංග්ඡන්සතො 
හත්ථං පසාසරත්වා ‘‘හන්දිමං චීවරං ඨසපහී’’ති එවං ිචක්සඛපසුසඛ
හත්ථපාසගසත කිස්මිඤ්චිආපසණචීවරංිචක්ඛිපති, සතනපුරිමනසයසනව
සභාසයවාවත්ථබ්බං, ද්වාරමූසලවාසතසංහත්ථපාසසවාවසිතබ්බං. 

සසචනගරස්සබහූිචපිද්වාරාිචසහොන්තිබහූිචචසභායාිච, සබ්බත්ථ
වසිතුංනවට්ටති.යස්සාපනවීථියාචීවරංඨපිතං, යංතස්සා සම්මුඛට්ඨාසන
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පටුන 

සභායඤ්චද්වාරඤ්ච, තස්සසභායස්සචද්වාරස්සචහත්ථපාසස වසිතබ්බං.
එවඤ්හි සති සක්කා චීවරස්ස පවත්තිං ජාිචතුං. සභායං පන ග්ඡන්සතන
යස්ස ආපණිකස්ස හත්සථ ිචක්ඛිත්තං, සසච සසො තං චීවරං අතිහරිත්වා
ඝසරිචක්ඛිපති, වීථිහත්ථපාසසොනරක්ඛති, ඝරස්සහත්ථපාසස වත්ථබ්බං.
සසචමහන්තංඝරංසහොතිද්සවවීථිසයොඵරිත්වාඨිතං, පුරසතොවාප්ඡසතො
වා හත්ථපාසසසයව අරුණං උට්ඨාසපතබ්බං. සභාසය ිචක්ඛිපිත්වා පන 
සභාසයවාතස්සසම්මුසඛනගරද්වාරමූසලවාසතසංසයවහත්ථපාසසවා
අරුණං උට්ඨාසපතබ්බං. සසච පන ගාසමො අපරික්ඛිත්සතො සහොති, යස්මිං
ඝසර චීවරං ිචක්ඛිත්තං, තස්මිං ඝසර තස්ස ඝරස්ස වා හත්ථපාසස
වත්ථබ්බං. 

සසච (පාරා. 480) එකකුලස්ස සන්තකං ිචකවසනං සහොති
පරික්ඛිත්තඤ්ච නානාගබ්භං නානාඔවරකං, අන්සතොිචසවසසන චීවරං
ිචක්ඛිපිත්වා අන්සතොිචසවසසන වත්ථබ්බං. සසච අපරික්ඛිත්තං, යස්මිං
ගබ්සභ චීවරං ිචක්ඛිත්තං සහොති, තස්මිං ගබ්සභ වත්ථබ්බං ගබ්භස්ස 
හත්ථපාසස වා. සසච නානාකුලස්ස ිචසවසනං සහොති පරික්ඛිත්තඤ්ච
නානාගබ්භං නානාඔවරකං, යස්මිංගබ්සභචීවරංිචක්ඛිත්තංසහොති, තස්මිං
ගබ්සභ වත්ථබ්බං, සබ්සබසං සාධාරසණ ඝරද්වාරමූසල වා ගබ්භස්ස වා
ඝරද්වාරමූලස්සවාහත්ථපාසස.සසච අපරික්ඛිත්තංසහොති, යස්මිංගබ්සභ
චීවරං ිචක්ඛිත්තං, තස්මිං ගබ්සභ වත්ථබ්බං ගබ්භස්ස වා හත්ථපාසස. 

උකදොසිතඅඩ්ඩමාළපාසාදහම්මිකයසුපි ිචසවසසන වුත්තනසයසනව
විිච්ඡසයො සවදිතබ්සබො. 

සසච එකකුලස්ස නාවා සහොති, අන්සතොනාවායං චීවරං ිචක්ඛිපිත්වා
අන්සතොනාවායං වත්ථබ්බං. සසචනානාකුලස්සනාවා සහොති නානාගබ්භා
නානාඔවරකා, යස්මිං ඔවරසක චීවරං ිචක්ඛිත්තං සහොති, තස්මිං ඔවරසක 
වත්ථබ්බංඔවරකස්සහත්ථපාසසවා. 

සසච එකකුලස්ස සත්කථො සහොති, තස්මිං සත්සථ චීවරං ිචක්ඛිපිත්වා
පුරසතො වා ප්ඡසතො වා සත්තබ්භන්තරා න විජහිතබ්බා, පස්සසතො
අබ්භන්තරංනවිජහිතබ්බං.එකංඅබ්භන්තරංඅට්ඨවීසතිහත්ථංසහොති.සසච 
නානාකුලස්ස සත්සථො සහොති, සත්සථ චීවරං ිචක්ඛිපිත්වා චීවරස්ස
හත්ථපාසස වසිතබ්බං. සසච සත්සථො ග්ඡන්සතො ගාමං වා නදිං වා
පරියාදියිත්වාතිට්ඨති, අන්සතොපවිට්සඨනසද්ධිංඑකාබද්සධොහුත්වාඔරඤ්ච
පාරඤ්චඵරිත්වාඨිසතොසහොති, සත්ථපරිහාසරොලබ්භති.අථගාසමවානදියා
වාපරියාපන්සනොසහොති, ගාමපරිහාසරොසචව නදීපරිහාසරොචලබ්භති.සසච
විහාරසීමං අතික්කමිත්වා තිට්ඨති, අන්සතොසීමාය ච චීවරං සහොති, විහාරං
ගන්ත්වා වසිතබ්බං. සසච බහිසීමාය චීවරං සහොති, සත්ථසමීසපසයව
වසිතබ්බං. සසච ග්ඡන්සතො සත්සථො සකසට වා භග්සග සගොසණ වා
නට්සඨ අන්තරා ඡිජ්ජති, යස්මිං සකොට්ඨාසස චීවරං ිචක්ඛිත්තං, තත්ථ
වසිතබ්බං. 
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සසච එකකුලස්ස කඛත්තං සහොති පරික්ඛිත්තඤ්ච, අන්සතොසඛත්සත
චීවරං ිචක්ඛිපිත්වාඅන්සතොසඛත්සතවත්ථබ්බං.සසචඅපරික්ඛිත්තංසහොති, 
චීවරස්ස හත්ථපාසස වසිතබ්බං. සසච නානාකුලස්ස සඛත්තං සහොති
පරික්ඛිත්තඤ්ච, අන්සතොසඛත්සතචීවරංිචක්ඛිපිත්වාද්වාරමූසලවත්ථබ්බං
ද්වාරමූලස්ස හත්ථපාසස වා. සසච අපරික්ඛිත්තං සහොති, චීවරස්ස
හත්ථපාසසවසිතබ්බං. 

සසච එකකුලස්ස ධඤ්ඤෙරණං සහොති පරික්ඛිත්තඤ්ච, 
අන්සතොධඤ්ඤකරසණ චීවරං ිචක්ඛිපිත්වා අන්සතොධඤ්ඤකරසණ 
වත්ථබ්බං.සසචඅපරික්ඛිත්තංසහොති, චීවරස්සහත්ථපාසසවසිතබ්බං.සසච 
නානාකුලස්සධඤ්ඤකරණංසහොතිපරික්ඛිත්තඤ්ච, අන්සතොධඤ්ඤකරසණ
චීවරං ිචක්ඛිපිත්වා ද්වාරමූසල වා වත්ථබ්බං ද්වාරමූලස්ස වා හත්ථපාසස.
සසච අපරික්ඛිත්තං සහොති, චීවරස්ස හත්ථපාසස වසිතබ්බං. 

පුප්ඵාරාමඵලාරාකමසුපි සඛත්සත වුත්තනසයසනව විිච්ඡසයො 
සවදිතබ්සබො. 

සසච එකකුලස්ස විහාකරො සහොති පරික්ඛිත්සතො ච, අන්සතොවිහාසර
චීවරංිචක්ඛිපිත්වාඅන්සතොවිහාසරවත්ථබ්බං.සසචඅපරික්ඛිත්සතො සහොති, 
යස්මිං විහාසර චීවරං ිචක්ඛිත්තං, තස්මිං වත්ථබ්බං තස්ස විහාරස්ස වා 
හත්ථපාසස. 

සසචඑකකුලස්ස රුක්ඛමූලං සහොති, යං මජ්ඣන්හිසකකාසලසමන්තා
ඡායා ඵරති, අන්සතොඡායාය චීවරං ිචක්ඛිපිත්වා අන්සතොඡායාය වත්ථබ්බං.
විරළසාඛස්ස පන රුක්ඛස්ස ආතසපන ඵුට්සඨොකාසස ඨපිතං 
ිචස්සග්ගියසමව සහොති, තස්මා තාදිසස්ස රුක්ඛස්ස සාඛ්ඡායාය වා
ඛන්ධ්ඡායාය වා ඨසපතබ්බං. සසච සාඛාය වා විටසප වා ඨසපති, උපරි
අඤ්ඤසාඛ්ඡායාය ඵුට්සඨොකාසසසයව ඨසපතබ්බං. ඛුජ්ජරුක්ඛස්ස ඡායා
දූරංග්ඡති, ඡායායගතට්ඨාසනඨසපතුං වට්ටතිසයව.සසචනානාකුලස්ස
රුක්ඛමූලංසහොති, චීවරස්සහත්ථපාසසවසිතබ්බං. 

අජ්ක ොොකස පන අගාමසක අරඤ්සඤ චීවරං ඨසපත්වා තස්ස
සමන්තා සත්තබ්භන්තසර වසිතබ්බං. අගාමකං නාම අරඤ්ඤං 
විඤ්ඣාටවීආදීසුවාසමුද්දමජ්සඣවාම්ඡබන්ධානංඅගමනපසථදීපසකසු
ලබ්භති. තාදිසස අරඤ්සඤ මජ්සඣ ඨිතස්ස සමන්තා 
සත්තබ්භන්තරපරි්සඡසදො, විිචබ්සබසධන චුද්දස සහොන්ති. මජ්සඣ
ිචසින්සනො පුරත්ථිමාය වා ප්ඡිමාය වා දිසාය පරියන්සත ඨපිතචීවරං
රක්ඛති.සසචපන අරුණුග්ගමනසමසයසකසග්ගමත්තම්පිපුරත්ථිමං දිසං
ග්ඡති, ප්ඡිමාය දිසාය චීවරං ිචස්සග්ගියං සහොති. එසනසයො ඉතරස්මිං.
ිචස්සග්ගියංපනචීවරංඅිචස්සජ්ජිත්වා පරිභුඤ්ජන්සතොදුක්කටංආපජ්ජති. 
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52. සසච පධාිචසකො භික්ඛු සබ්බරත්තිං පධානමනුයුඤ්ජිත්වා
ප්චූසසමසය ‘‘නහායිස්සාමී’’තිතීණිචීවරාිචතීසරඨසපත්වානදිංඔතරති, 
නහායන්තස්සසව චස්ස අරුණං උට්ඨහති, කිං කාතබ්බං? සසො හි යදි
උත්තරිත්වා චීවරං ිචවාසසති, ිචස්සග්ගියං චීවරං, අිචස්සජ්ජිත්වා
පරිභුඤ්ජනප්චයාදුක්කටංආපජ්ජති.අථ නග්සගොග්ඡති, එවම්පිදුක්කටං
ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති.සසොහියාවඅඤ්ඤං භික්ඛුංදිස්වාවිනයකම්මංන
කසරොති, තාව සතසං චීවරානං අපරිසභොගාරහත්තා නට්ඨචීවරට්ඨාසන
ඨිසතො සහොති, නට්ඨචීවරස්ස ච අකප්පියං නාම නත්ථි, තස්මා එකං 
ිචවාසසත්වා ද්සව හත්සථන ගසහත්වා විහාරං ගන්ත්වා විනයකම්මං
කාතබ්බං.සසච දූසරවිහාසරොසහොති, අන්තරාමග්සගමනුස්සාසඤ්චරන්ති, 
එකං ිචවාසසත්වා එකං පාරුපිත්වා එකං අංසකූසට ඨසපත්වා ගන්තබ්බං.
සසචවිහාසරසභාගංභික්ඛුංන පස්සති, භික්ඛාචාරංගතාසහොන්ති, සඞ්ඝාටිං
බහිගාසම ඨසපත්වා සන්තරුත්තසරන ආසනසාලං ගන්ත්වා විනයකම්මං
කාතබ්බං. සසචබහිගාසම සචොරභයං සහොති, පාරුපිත්වා ගන්තබ්බං. සසච
ආසනසාලා සම්බාධා සහොති, ජනාකිණ්ණා න සක්කා එකමන්සත චීවරං 
අපසනත්වා විනයකම්මං කාතුං, එකං භික්ඛුං ආදාය බහිගාමං ගන්ත්වා
විනයකම්මං කත්වාචීවරාිචපරිභුඤ්ජිතබ්බාිච. 

සසචසථරාභික්ඛූදහරානංහත්සථපත්තචීවරංදත්වාමග්ගං ග්ඡන්තා
ප්ඡිමයාසමසයිතුකාමාසහොන්ති, අත්තසනොඅත්තසනොචීවරංහත්ථපාසස 
කත්වාවසයිතබ්බං.සසචග්ඡන්තානංසයවඅසම්පත්සතසුදහසරසුඅරුණං
උග්ග්ඡති, චීවරං ිචස්සග්ගියං සහොති, ිචස්සසයො පනන පටිප්පස්සම්භති.
දහරානම්පි පුරසතො ග්ඡන්තානං සථසරසු අසම්පත්සතසු එසසව නසයො.
මග්ගං විරජ්ඣිත්වා අරඤ්සඤ අඤ්ඤමඤ්ඤං අපස්සන්සතසුපි එසසව
නසයො.සසචපනදහරා ‘‘මයං, භන්සත, මුහුත්තං සයිත්වාඅසුකස්මිංනාම
ඔකාසසතුම්සහසම්පාපුණිස්සාමා’’තිවත්වායාව අරුණුග්ගමනාසයන්ති, 
චීවරඤ්ච ිචස්සග්ගියං සහොති, ිචස්සසයො ච පටිප්පස්සම්භති. දහසර
උසයයොසජත්වා සථසරසු සයන්සතසුපි එසසව නසයො. ද්සවධාපථං දිස්වා
සථරා ‘‘අයං මග්සගො’’, දහරා ‘‘අයං මග්සගො’’තිවත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස
වචනං අග්ගසහත්වා ගතා, සහ අරුණස්ස උග්ගමනා චීවරාිච ච
ිචස්සග්ගියාිචසහොන්ති, ිචස්සසයොචපටිප්පස්සම්භති.සසචදහරාමග්ගසතො
ඔක්කම්ම ‘‘අන්සතොඅරුසණසයව ිචවත්තිස්සාමා’’ති සභසජ්ජත්ථාය ගාමං
පවිසිත්වාආග්ඡන්ති, අසම්පත්තානංසයව චසනසංඅරුසණොඋග්ග්ඡති, 
චීවරාිචිචස්සග්ගියාිච සහොන්ති, ිචස්සසයො පනන පටිප්පස්සම්භති. සසච
පන සධනුභසයන වා සුනඛභසයන වා මුහුත්තං ඨත්වා ‘‘ගමිස්සාමා’’ති
ඨත්වා වා ිචසීදිත්වා වා ග්ඡන්ති, අන්තරා අරුසණ උග්ගසත චීවරාිච ච
ිචස්සග්ගියාිචසහොන්ති, ිචස්සසයොචපටිප්පස්සම්භති. 

සසච ‘‘අන්සතොඅරුසණසයව ආගමිස්සාමා’’ති අන්සතොසීමායං ගාමං
පවිට්ඨානං අන්තරා අරුසණො උග්ග්ඡති, සනව චීවරාිච ිචස්සග්ගියාිච
සහොන්ති, න ිචස්සසයො පටිප්පස්සම්භති. සසච පන ‘‘විභායතු තාවා’’ති 
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පටුන 

ිචසීදන්ති, අරුසණඋග්ගසතනචීවරාිචිචස්සග්ගියාිචසහොන්ති, ිචස්සසයො
පන පටිප්පස්සම්භති. සසච සයපි ‘‘අන්සතොඅරුසණසයව ආගමිස්සාමා’’ති
සාමන්තවිහාරං ධම්මස්සවනත්ථාය සඋස්සාහා ග්ඡන්ති, 
අන්තරාමග්සගසයවචසනසංඅරුසණො උග්ග්ඡති, චීවරාිචිචස්සග්ගියාිච
සහොන්ති, ිචස්සසයො පන න පටිප්පස්සම්භති. සසච ධම්මගාරසවන
‘‘යාවපරිසයොසානං සුත්වාව ගමිස්සාමා’’ති ිචසීදන්ති, සහ අරුණස්ස 
උග්ගමනාචීවරාිචපිිචස්සග්ගියාිචසහොන්ති, ිචස්සසයොචපටිප්පස්සම්භති.
සථසරන දහරංචීවරසධොවනත්ථායගාමකංසපසසන්සතනඅත්තසනොචීවරං
ප්චුද්ධරිත්වාවදාතබ්බං, දහරස්සපිචීවරංප්චුද්ධරාසපත්වාවඨසපතබ්බං.
සසච අසතියා ග්ඡති, අත්තසනො චීවරං ප්චුද්ධරිත්වා දහරස්ස චීවරං
විස්සාසසනගසහත්වාඨසපතබ්බං.සසචසථසරොන සරති, දහසරොවසරති, 
දහසරන අත්තසනො චීවරං ප්චුද්ධරිත්වා සථරස්ස චීවරං විස්සාසසන 
ගසහත්වා ගන්ත්වා වත්තබ්බං ‘‘භන්සත, තුම්හාකං චීවරං අධිට්ඨහිත්වා 
පරිභුඤ්ජථා’’ති. අත්තසනොපි චීවරං අධිට්ඨාතබ්බං. එවං එකස්ස සතියාපි 
ආපත්තිසමොක්සඛොසහොති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

චීවරවිප්පවාසවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

10. භණ්ඩපටිසාමනවිිච්ඡයෙථා 

53. භණ්ඩස්ස පටිසාමනන්ති පසරසං භණ්ඩස්ස සගොපනං. පසරසඤ්හි
(පාචි. අට්ඨ. 506) කප්පියවත්ථු වා සහොතු අකප්පියවත්ථු වා, අන්තමසසො
මාතුකණ්ණපිළන්ධනං කාලපණ්ණම්පිගිහිසන්තකංභණ්ඩාගාරිකසීසසන
පටිසාසමන්තස්ස පාචිත්තියං. සසච පන මාතාපිතූනං සන්තකං අවස්සං
පටිසාසමතබ්බං කප්පියභණ්ඩං සහොති, අත්තසනො අත්ථාය ගසහත්වා
පටිසාසමතබ්බං. ‘‘ඉදංපටිසාසමත්වාසදහී’’තිපනවුත්සත ‘‘නවට්ටතී’’ති 
පටික්ඛිපිතබ්බං. සසච ‘‘පටිසාසමහී’’ති පාසතත්වා ග්ඡන්ති, පලිසබොසධො
නාම සහොති, පටිසාසමතුං වට්ටති. විහාසර කම්මං කසරොන්තා
වඩ්ඪකීආදසයො වා රාජවල්ලභා වා ‘‘අත්තසනො උපකරණභණ්ඩං වා
සයනභණ්ඩං වා පටිසාසමත්වා සදථා’’ති වදන්ති, ඡන්සදනපි භසයනපින
කාතබ්බසමව, ගුත්තට්ඨානං පන දස්සසතුං වට්ටති, බලක්කාසරන
පාසතත්වා ගසතසුචපටිසාසමතුං. 

සසච (පාරා. අට්ඨ. 1.111) අත්තසනො හත්සථ පටිසාමනත්ථාය ඨපිතං 
භණ්ඩං සාමිසකන ‘‘සදහිසමභණ්ඩ’’න්තියාචිසතො අදාතුකාසමො ‘‘නාහං
ගණ්හාමී’’ති භණති, සම්පජානමුසාවාසදපි අදින්නාදානස්ස පසයොගත්තා
දුක්කටං. ‘‘කිං තුම්සහ භණථ, සනවිදං මය්හං අනුරූපං, න
තුම්හාක’’න්තිආදීිචවදන්තස්සපිදුක්කටසමව.‘‘රසහොමයාඑතස්ස හත්සථ
ඨපිතං, නඅඤ්සඤොසකොචිජානාති, දස්සතිනුසඛොසම, සනො’’තිසාමිසකො
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පටුන 

විමතිං උප්පාසදති, භික්ඛුස්ස ථුල්ල්චයං. තස්ස ඵරුසාදිභාවං දිස්වා
සාමිසකො ‘‘න මය්හං දස්සතී’’ති ධරං ිචක්ඛිපති, තත්ර සචායං භික්ඛු
‘‘කිලසමත්වානං දස්සාමී’’තිදාසනසඋස්සාසහො, රක්ඛතිතාව.සසචපිසසො
දාසන ිචරුස්සාසහො, භණ්ඩසාමිසකො පන ගහසණ සඋස්සාසහො, 
රක්ඛතිසයව.යදිපනතස්මිංදාසනිචරුස්සාසහොභණ්ඩසාමිසකො‘‘න මය්හං
දස්සතී’’ති ධරං ිචක්ඛිපති, එවං උභින්නං ධරිචක්සඛසපන භික්ඛුසනො 
පාරාජිකං. යදිපි මුසඛන ‘‘දස්සාමී’’ති වදති, චිත්සතන පන අදාතුකාසමො, 
එවම්පි සාමිකස්ස ධරිචක්සඛසප පාරාජිකං. තං පන සඞ්සගොපනත්ථාය
අත්තසනොහත්සථපසරහිඨපිතං භණ්ඩංඅගුත්තසදසසතොඨානාචාසවත්වා
ගුත්තට්ඨාසන ඨපනත්ථාය හරසතො අනාපත්ති. සථයයචිත්සතනපි ඨානා
චාසවන්තස්සඅවහාසරොනත්ථි.කස්මා? අත්තසනොහත්සථ ිචක්ඛිත්තත්තා, 
භණ්ඩසදයයංපනසහොති.සථයයචිත්සතනපරිභුඤ්ජසතොපිඑසසව නසයො. 

54. පඤ්චන්නං සහධම්මිකානං සන්තකං පන යං කිඤ්චි පරික්ඛාරං
පටිසාසමතුං වට්ටති. සසච ආගන්තුසකො භික්ඛු ආවාසිකානං චීවරකම්මං 
කසරොන්තානංසමීසපපත්තචීවරංඨසපත්වා ‘‘එසතසඞ්සගොසපස්සන්තී’’ති
මඤ්ඤමාසනො නහායිතුං වා අඤ්ඤත්ර වා ග්ඡති, සසච තං ආවාසිකා
සඞ්සගොසපන්ති, ඉ්සචතංකුසලං. සනොසච, නට්සඨගීවානසහොති.සසචපි
සසො‘‘ඉදං, භන්සත, ඨසපථා’’තිවත්වාග්ඡති, ඉතසරචකි්චපසුතත්තාන
ජානන්ති, එසසව නසයො. අථාපි සත ‘‘ඉදං, භන්සත, ඨසපථා’’ති වුත්තා
‘‘මයං බයාවටා’’ති පටික්ඛිපන්ති, ඉතසරො ච ‘‘අවස්සං ඨසපස්සන්තී’’ති 
අනාදියිත්වා ග්ඡති, එසසව නසයො. සසච පන සත සතන යාචිතා වා
අයාචිතාවා‘‘මයං ඨසපස්සාම, ත්වංග්ඡා’’තිවදන්ති, තංසඞ්සගොපිතබ්බං.
සනොසචසඞ්සගොසපන්ති, නට්සඨගීවා.කස්මා? සම්පටි්ඡිතත්තා. 

සයො භික්ඛු භණ්ඩාගාරිසකො හුත්වා ප්චූසසමසය එව භික්ඛූනං 
පත්තචීවරාිච සහට්ඨාපාසාදං ඔසරොසපත්වා ද්වාරං අපිදහිත්වා සතසම්පි
අනාසරොසචත්වාව දූසර භික්ඛාචාරං ග්ඡති, තාිච සච සචොරා හරන්ති, 
තස්සසවගීවා.සයොපනභික්ඛු භික්ඛූහි‘‘ඔසරොසපථ, භන්සත, පත්තචීවරාිච, 
කාසලොසලාකග්ගහණස්සා’’තිවුත්සතො ‘‘සමාගතාත්ථා’’තිපු්ඡිත්වා‘‘ආම
සමාගතාම්හා’’ති වුත්සත පත්තචීවරාිච නීහරිත්වා ිචක්ඛිපිත්වා
භණ්ඩාගාරද්වාරං බන්ධිත්වා ‘‘තුම්සහ පත්තචීවරාිච ගසහත්වා
සහට්ඨාපාසාදද්වාරං පටිජග්ගිත්වා ග්සඡයයාථා’’ති වත්වා ග්ඡති. තත්ර
සචසකො අලසජාතිසකොභික්ඛු භික්ඛූසුගසතසුප්ඡා අක්ඛීිචපුඤ්ඡන්සතො 
උට්ඨහිත්වා උදකට්ඨානං මුඛසධොවනත්ථං ග්ඡති, තං ඛණං දිස්වා සචොරා
තස්ස පත්තචීවරංහරන්ති, සුහටං, භණ්ඩාගාරිකස්සගීවානසහොති. 

සසචපි සකොචි භණ්ඩාගාරිකස්ස අනාසරොසචත්වාව භණ්ඩාගාසර
අත්තසනො පරික්ඛාරං ඨසපති, තස්මිම්පි නට්සඨ භණ්ඩාගාරිකස්ස ගීවා න
සහොති. සසච පන භණ්ඩාගාරිසකො තං දිස්වා ‘‘අට්ඨාසන ඨපිත’’න්ති
ගසහත්වා ඨසපති, නට්සඨ තස්සසව ගීවා. සසචපි ඨපිතභික්ඛුනා ‘‘මයා, 
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භන්සත, ඊදිසසො නාම පරික්ඛාසරො ඨපිසතො, උපධාසරයයාථා’’ති වුත්සතො
‘‘සාධූ’’තිසම්පටි්ඡති, දුන්ිචක්ඛිත්තංවා මඤ්ඤමාසනොඅඤ්ඤස්මිංඨාසන
ඨසපති, නට්සඨ තස්සසව ගීවා. ‘‘නාහං ජානාමී’’ති පටික්ඛිපන්තස්ස පන
නත්ථි ගීවා. සයොපි තස්ස පස්සන්තස්සසව ඨසපති, භණ්ඩාගාරිකඤ්ච න
සම්පටි්ඡාසපති, නට්ඨං සුනට්ඨසමව. සසච පන නං භණ්ඩාගාරිසකො 
අඤ්ඤත්ර ඨසපති, නට්සඨ ගීවා. සසච භණ්ඩාගාරං සුගුත්තං, සබ්සබො
සඞ්ඝස්ස සචතියස්ස ච පරික්ඛාසරො තත්සථව ඨපීයති, භණ්ඩාගාරිසකො ච
බාසලො අබයත්සතොද්වාරංවිවරිත්වාධම්මකථංවාසසොතුංඅඤ්ඤංවාකිඤ්චි
කාතුං කත්ථචි ග්ඡති, තං ඛණං දිස්වා යත්තකං සචොරා හරන්ති, සබ්බං
තස්ස ගීවා. භණ්ඩාගාරසතො ිචක්ඛමිත්වා බහි චඞ්කමන්තස්ස වා ද්වාරං
විවරිත්වාසරීරංඋතුංගාහාසපන්තස්ස වාතත්සථව සමණධම්මානුසයොසගන
ිචසින්නස්ස වා තත්සථව ිචසීදිත්වා සකනචි කම්සමන බයාවටස්ස වා
උ්චාරපස්සාවපීළිතස්සපි සසතො තත්සථව උපචාසර විජ්ජමාසන බහි
ග්ඡසතො වා අඤ්සඤන වා සකනචිආකාසරන පමත්තස්ස සසතො ද්වාරං 
විවරිත්වාවාවිවටසමවපවිසිත්වාවාසන්ධිංඡින්දිත්වාවායත්තකංතස්ස 
පමාදප්චයා සචොරා හරන්ති, සබ්බං තස්සසව ගීවා. ‘‘උණ්හසමසය පන
වාතපානං විවරිත්වා ිචපජ්ජිතුං වට්ටතී’’ති වදන්ති. උ්චාරපීළිතස්ස පන
තස්මිං උපචාසර අසති අඤ්ඤත්ථ ග්ඡන්තස්ස ගිලානපක්සඛ ඨිතත්තා
අවිසසයො, තස්මාගීවානසහොති. 

55. සයො පන අන්සතො උණ්හපීළිසතො ද්වාරං සුගුත්තං කත්වා බහි
ිචක්ඛමති, සචොරාතං ගසහත්වා ‘‘ද්වාරං විවරා’’තිවදන්ති, යාවතතියංන
විවරිතබ්බං. යදි පන සත සචොරා ‘‘සසච න විවරසි, තඤ්ච මාසරස්සාම, 
ද්වාරඤ්ච භින්දිත්වා පරික්ඛාරං හරිස්සාමා’’ති ඵරසුආදීිච උක්ඛිපන්ති, 
‘‘මයිචමසතසඞ්ඝස්සචසසනාසසනවිනට්සඨගුසණොනත්ථී’’තිවිවරිතුං 
වට්ටති. ඉධාපි ‘‘අවිසයත්තා ගීවා නත්ථී’’ති වදන්ති. සසච සකොචි
ආගන්තුසකො කුඤ්චිකංවාසදති, ද්වාරංවාවිවරති, යත්තකංසචොරාහරන්ති, 
සබ්බං තස්ස ගීවා. සඞ්සඝන භණ්ඩාගාරං ගුත්තත්ථාය සූචියන්තකඤ්ච
කුඤ්චිකමුද්දිකාචසයොසජත්වා දින්නාසහොති, භණ්ඩාගාරිසකොඝටිකමත්තං
දත්වා ිචපජ්ජති, සචොරා විවරිත්වා පරික්ඛාරං හරන්ති, තස්සසව ගීවා.
සූචියන්තකඤ්ච කුඤ්චිකමුද්දිකඤ්ච සයොසජත්වා ිචපන්නං පසනතං සසච
සචොරා ආගන්ත්වා ‘‘ද්වාරං විවරාහී’’ති වදන්ති, තත්ථ පුරිමනසයසනව
පටිපජ්ජිතබ්බං.එවංසුගුත්තංකත්වාිචපන්සනපනසසචභිත්තිංවා ඡදනං
වාභින්දිත්වාඋමඞ්සගනවාපවිසිත්වාහරන්ති, නතස්සගීවා. 

සසචභණ්ඩාගාසරඅඤ්සඤපිසථරාවසන්ති, විවසටද්වාසරඅත්තසනො 
අත්තසනො පරික්ඛාරං ගසහත්වා ග්ඡන්ති, භණ්ඩාගාරිසකො සතසු ගසතසු
ද්වාරං න ජග්ගති, සසච තත්ථ කිඤ්චි අවහරීයති, භණ්ඩාගාරිකස්ස
ඉස්සරවතාය භණ්ඩාගාරිකස්සසවගීවා, සථසරහිපනසහාසයහිභවිතබ්බං.
අයඤ්හි සාමීචි. යදි භණ්ඩාගාරිසකො ‘‘තුම්සහ බහි ඨත්වා තුම්හාකං
පරික්ඛාරං ගණ්හථ, මා පවිසිත්ථා’’ති වදති, සතසඤ්ච එසකො
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සලොලමහාසථසරො සාමසණසරහිසචව උපට්ඨාසකහි චසද්ධිං භණ්ඩාගාරං
පවිසිත්වාිචසීදතිසචවිචපජ්ජතිච, යත්තකං භණ්ඩංනස්සති, සබ්බංතස්ස
ගීවා, භණ්ඩාගාරිසකන පන අවසසසසථසරහි ච සහාසයහි භවිතබ්බං. අථ
භණ්ඩාගාරිසකොව සලොලසාමසණසර ච උපට්ඨාසක ච ගසහත්වා
භණ්ඩාගාසරිචසීදති සචවිචපජ්ජතිච, යත්තකංනස්සති, සබ්බංතස්සසව
ගීවා. තස්මා භණ්ඩාගාරිසකසනව තත්ථ වසිතබ්බං, අවසසසසහි අප්සපව
රුක්ඛමූසලවසිතබ්බං, නචභණ්ඩාගාසරති. 

56. සය පන අත්තසනො අත්තසනො සභාගභික්ඛූනං වසනගබ්සභසු
පරික්ඛාරං ඨසපන්ති, පරික්ඛාසරනට්සඨ සයහිඨපිසතො, සතසංසයව ගීවා, 
ඉතසරහි පන සහාසයහි භවිතබ්බං. යදි පන සඞ්සඝො භණ්ඩාගාරිකස්ස
විහාසරසයව යාගුභත්තං දාසපති, සසො ච භික්ඛාචාරත්ථාය ගාමං ග්ඡති, 
නට්ඨං තස්සසව ගීවා. භික්ඛාචාරං පවිසන්සතහි අතිසරකචීවරං
රක්ඛණත්ථාය ඨපිතවිහාරවාරිකස්සපි යාගුභත්තං වා ිචවාපං වා 
ලභමානස්සසව භික්ඛාචාරං ග්ඡසතො යං තත්ථ නස්සති, සබ්බං ගීවා. න
සකවලඤ්ච එත්තකසමව, භණ්ඩාගාරිකස්ස විය යං තස්ස පමාදප්චයා
නස්සති, සබ්බංගීවා. 

සසච විහාසරො මහා සහොති, අඤ්ඤං පසදසං රක්ඛිතුං ග්ඡන්තස්ස 
අඤ්ඤස්මිංපසදසසිචක්ඛිත්තංහරන්ති, අවිසයත්තාගීවානසහොති.ඊදිසස
පන විහාසර සවමජ්සඣ සබ්සබසං ඔසරණට්ඨාසන පරික්ඛාසර ඨසපත්වා
ිචසීදිතබ්බං, විහාරවාරිකා වා ද්සව තසයො ඨසපතබ්බා. සසච සතසම්පි
අප්පමත්තානංඉසතොචිසතොචරක්ඛතංසයවකිඤ්චි නස්සති, ගීවානසහොති.
විහාරවාරිසක බන්ධිත්වා හරිතභණ්ඩම්පි සචොරානං පටිපථං ගසතසු 
අඤ්සඤනමග්සගනහරිතභණ්ඩම්පිනසතසංගීවා.සසචවිහාරවාරිකානං
විහාසර දාතබ්බං යාගුභත්තං වා ිචවාසපො වා න සහොති, සතහි
පත්තබ්බලාභසතො අතිසරකා ද්සව තිස්සසො යාගුසලාකා සතසං
පසහොනකභත්තසලාකා ච ඨසපතුං වට්ටති, ිචබද්ධං කත්වා පන න
ඨසපතබ්බා. මනුස්සා හි විප්පටිසාරිසනො සහොන්ති ‘‘විහාරවාරිකාසයව
අම්හාකං භත්තං භුඤ්ජන්තී’’ති, තස්මා පරිවත්සතත්වා පරිවත්සතත්වා
ඨසපතබ්බා. සසච සතසං සභාගා සලාකභත්තාදීිච ආහරිත්වා සදන්ති, 
ඉ්සචතංකුසලං. සනොසච සදන්ති, වාරංගාහාසපත්වානීහරාසපතබ්බාිච.
සසච විහාරවාරිසකො ද්සව තිස්සසො යාගුසලාකා ච චත්තාරි පඤ්ච
සලාකභත්තාිච ච ලභමාසනො භික්ඛාචාරං ග්ඡති, භණ්ඩාගාරිකස්ස විය
සබ්බංනට්ඨංගීවාසහොති.සසචසඞ්ඝස්සවිහාරපාලානංදාතබ්බං භත්තංවා
ිචවාසපො වා නත්ථි, භික්ඛූ විහාරවාරං ගසහත්වා අත්තසනො අත්තසනො 
ිචස්සිතසකවිහාරංජග්ගාසපන්ති, සම්පත්තවාරංඅග්ගසහතුංනලභති.යථා
අඤ්සඤ භික්ඛූකසරොන්ති, තසථවකාතබ්බං. භික්ඛූහි පන අසහායස්ස වා
අදුතියස්ස වා යස්ස සභාසගො භික්ඛු භත්තං ආසනත්වා දාතා නත්ථි, 
එවරූපස්සවාසරොනපාසපතබ්සබො. 
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පටුන 

යම්පිපාකවට්ටත්ථායවිහාසරඨසපන්ති, තංගසහත්වාඋපජීවන්සතන 
ඨාතබ්බං. සයො තං න උපජීවති, සසො වාරං න ගාහාසපතබ්සබො.
ඵලාඵලත්ථායපි විහාසර භික්ඛුං ඨසපන්ති, ජග්ගිත්වා සගොසපත්වා
ඵලවාසරන භාසජත්වා ඛාදන්ති. සයො තාිච ඛාදති, සතන ඨාතබ්බං, 
අනුපජීවන්සතො න ගාහාසපතබ්සබො.
සසනාසනමඤ්චපීඨප්චත්ථරණරක්ඛණත්ථායපි ඨසපන්ති, ආවාසස
වසන්සතන ඨාතබ්බං, අබ්සභොකාසිසකො පන රුක්ඛමූලිසකො වා න 
ගාහාසපතබ්සබො. එසකො නවසකො සහොති, බහුස්සුසතො පන බහූනං ධම්මං 
වාසචති, පරිපු්ඡං සදති, පාළිං වණ්සණති, ධම්මකථං කසථති, සඞ්ඝස්ස
භාරං ිචත්ථරති, අයංලාභංපරිභුඤ්ජන්සතොපිආවාසසවසන්සතොපිවාරංන
ගාහාසපතබ්සබො. ‘‘පුරිසවිසසසසො නාම ඤාතබ්සබො’’ති වදන්ති.
උසපොසථාගාරපටිමාඝරජග්ගනකස්ස පන දිගුණං යාගුභත්තං, සදවසිකං
තණ්ඩුලනාළි, සංව්ඡසර තිචීවරං දසවීසග්ඝනකං කප්පියභණ්ඩඤ්ච 
දාතබ්බං. සසච පන තස්ස තං ලභමානස්සසව පමාසදන තත්ථ කිඤ්චි
නස්සති, සබ්බංගීවා. බන්ධිත්වාබලක්කාසරනඅ්ඡින්නං, නගීවා.තත්ථ
සචතියස්ස වා සඞ්ඝස්ස වා සන්තසකන සචතියස්ස සන්තකං රක්ඛාසපතුං
වට්ටති, සචතියස්සසන්තසකනසඞ්ඝස්ස සන්තකංරක්ඛාසපතුංනවට්ටති.
යංපනසචතියස්සසන්තසකනසද්ධිංසඞ්ඝස්ස සන්තකංඨපිතංසහොති, තං
සචතියසන්තසක රක්ඛාපිසත රක්ඛිතසමව සහොතීති එවං වට්ටති. 
පක්ඛවාසරන උසපොසථාගාරාදීිච රක්ඛසතොපි පමාදවසසන නට්ඨං
ගීවාසයවාති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

භණ්ඩපටිසාමනවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

11. ෙයවික්ෙයසමාපත්තිවිිච්ඡයෙථා 

57. ෙයවික්ෙයසමාපත්තීති කයවික්කයසමාපජ්ජනං. ‘‘ඉමිනා ඉමං
සදහී’’තිආදිනා (පාරා. අට්ඨ. 2.595) හි නසයන පරස්ස කප්පියභණ්ඩං
ගණ්හන්සතො කයං සමාපජ්ජති, අත්තසනො කප්පියභණ්ඩං සදන්සතො
වික්කයං. අයං පන කයවික්කසයො ඨසපත්වා පඤ්ච සහධම්මිසක 
අවසසසසහිගිහිපබ්බජිසතහිඅන්තමසසොමාතාපිතූහිපිසද්ධිංනවට්ටති. 

තත්රායංවිිච්ඡසයො– වත්සථනවාවත්ථංසහොතු, භත්සතනවා භත්තං, 
යං කිඤ්චි කප්පියං ‘‘ඉමිනා ඉමං සදහී’’ති වදති, දුක්කටං. එවං වත්වා 
මාතුයාපිඅත්තසනොභණ්ඩංසදති, දුක්කටං, ‘‘ඉමිනාඉමංසදහී’’තිවුත්සතො
වා‘‘ඉමං සදහි, ඉමංසතදස්සාමී’’තිතංවත්වාවාමාතුයාපිභණ්ඩංඅත්තනා
ගණ්හාති, දුක්කටං, අත්තසනොභණ්සඩපරහත්ථං, පරභණ්සඩචඅත්තසනො
හත්ථංසම්පත්සත ිචස්සග්ගියංපාචිත්තියං.මාතරංවාපනපිතරංවා‘‘ඉමං
සදහී’’ති වදසතො විඤ්ඤත්ති න සහොති, ‘‘ඉමං ගණ්හාහී’’ති දදසතො
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සද්ධාසදයයවිිචපාතනං න සහොති. අඤ්ඤාතකං ‘‘ඉමං සදහී’’ති වදසතො
විඤ්ඤත්ති, ‘‘ඉමං ගණ්හාහී’’ති දදසතො සද්ධාසදයයවිිචපාතනං, ‘‘ඉමිනා
ඉමංසදහී’’තිකයවික්කයංආපජ්ජසතොිචස්සග්ගියං.තස්මාකප්පියභණ්ඩං 
පරිවත්තන්සතන මාතාපිතූහිපි සද්ධිං කයවික්කයං, අඤ්ඤාතසකහි සද්ධිං
තිස්සසො ආපත්තිසයොසමොසචන්සතනපරිවත්සතතබ්බං. 

තත්රායං පරිවත්තනවිධි – භික්ඛුස්ස පාසථයයතණ්ඩුලා සහොන්ති, සසො
අන්තරාමග්සගභත්තහත්ථංපුරිසංදිස්වා ‘‘අම්හාකංතණ්ඩුලාඅත්ථි, නච
සනො ඉසමහිඅත්සථො, භත්සතනපනඅත්සථො’’තිවදති, පුරිසසොතණ්ඩුසල
ගසහත්වා භත්තං සදති, වට්ටති. තිස්සසොපි ආපත්තිසයො න සහොන්ති, 
අන්තමසසො ිචමිත්තකම්මමත්තම්පි න සහොති. කස්මා? මූලස්ස අත්ථිතාය.
සයො පන එවං අකත්වා ‘‘ඉමිනා ඉමං සදහී’’ති පරිවත්සතති, 
යථාවත්ථුකසමව.විඝාසාදංදිස්වා‘‘ඉමංඔදනංභුඤ්ජිත්වාරජනංවාදාරූිච
වා ආහරා’’ති වදති, රජනඡල්ලිගණනාය දාරුගණනාය ච ිචස්සග්ගියාිච
සහොන්ති. ‘‘ඉමං ඔදනං භුඤ්ජිත්වා ඉමං නාම කසරොථා’’ති දන්තකාරාදීහි
සිප්පිසකහිධම්මකරණාදීසුතංතං පරික්ඛාරංකාසරති, රජසකහිවාවත්ථං
සධොවාසපති, යථාවත්ථුකසමව. නහාපිසතන සකසස ඡින්දාසපති, 
කම්මකාසරහි නවකම්මං කාසරති, යථාවත්ථුකසමව. සසච පන ‘‘ඉදං
භත්තං භුඤ්ජිත්වා ඉදං කසරොථා’’ති න වදති, ‘‘ඉදං භත්තං භුඤ්ජ, 
භුත්සතොසි, භුඤ්ජිස්සසි, ඉදං නාම කසරොහී’’ති වදති, වට්ටති. එත්ථ ච
කිඤ්චාපි වත්ථසධොවසනවාසකස්සඡදසන වාභූමිසසොධනාදිනවකම්සමවා
පරභණ්ඩං අත්තසනො හත්ථගතං ිචස්සජ්ජිතබ්බං නාම නත්ථි, 

මහාඅට්ඨෙථායං පනදළ්හංකත්වාවුත්තත්තානසක්කාඑතං පටික්ඛිපිතුං, 
තස්මා යථා ිචස්සග්ගියවත්ථුම්හි පරිභුත්සත වා නට්සඨ වා පාචිත්තියං
සදසසති, එවමිධාපිසදසසතබ්බං. 

යං කිඤ්චි කප්පියභණ්ඩං ගණ්හිතුකාමතාය අග්ඝං පු්ඡිතුං වට්ටති, 
තස්මා ‘‘අයංතවපත්සතොකිං අග්ඝතී’’තිපු්ඡිසත ‘‘ඉදංනාමා’’තිවදති, 
සසච අත්තසනො කප්පියභණ්ඩං මහග්ඝං සහොති, එවඤ්ච නං පටිවදති
‘‘උපාසක මම ඉදං වත්ථු මහග්ඝං, තව පත්තං අඤ්ඤස්ස සදහී’’ති. තං
සුත්වා ඉතසරො ‘‘අඤ්ඤං ථාලකම්පි දස්සාමී’’ති වදති, ගණ්හිතුං වට්ටති.
සසච සසො පත්සතො මහග්සඝො, භික්ඛුසනො වත්ථු අප්පග්ඝං, පත්තසාමිසකො
චස්ස අප්පග්ඝභාවං න ජානාති, පත්සතො න ගසහතබ්සබො, ‘‘මම වත්ථු
අප්පග්ඝ’’න්ති ආචික්ඛිතබ්බං. මහග්ඝභාවං ඤත්වා වඤ්සචත්වා 
ගණ්හන්සතොපි හි භණ්ඩං අග්ඝාසපත්වා කාසරතබ්බතං ආපජ්ජති. සසච
පත්තසාමිසකො ‘‘සහොතු, භන්සත, සසසං මම පුඤ්ඤං භවිස්සතී’’ති සදති, 
වට්ටති.කප්පියකාරකස්සපන ‘‘ඉමිනාඉමංගසහත්වාසදහී’’තිආචික්ඛිතුං
වට්ටති, තස්මා යස්ස හත්ථසතො භණ්ඩං ගණ්හාති, තං ඨසපත්වා අඤ්ඤං
අන්තමසසො තස්ස පුත්තභාතිකම්පි කප්පියකාරකං කත්වා ‘‘ඉමිනා ඉමං
නාම ගසහත්වා සදහී’’ති ආචික්ඛති, සසො සච සඡසකො සහොති, පුනප්පුනං 
අපසනත්වාවිවදිත්වාගණ්හාති, තුණ්හීභූසතනඨාතබ්බං.සනොසචසඡසකො
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සහොති, නජානාති ගසහතුං, වාණිජසකොචතංවඤ්සචති, ‘‘මාගණ්හාහී’’ති
වත්තබ්සබො. 

‘‘ඉදං පටිග්ගහිතං සතලං වා සප්පි වා අම්හාකං අත්ථි, අම්හාකඤ්ච
අඤ්සඤන අප්පටිග්ගහිතසකන අත්සථො’’ති වුත්සත පන සසච සසො තං
ගසහත්වා අඤ්ඤංසදති, පඨමංඅත්තසනොසතලංනමිනාසපතබ්බං.කස්මා? 
නාළියඤ්හි අවසිට්ඨසතලං සහොති, තං ප්ඡා මිනන්තස්ස අප්පටිග්ගහිතං
දූසසයය. අයඤ්ච කයවික්කසයො නාම කප්පියභණ්ඩවසසන වුත්සතො.
කප්පිසයන හි කප්පියං පරිවත්සතන්තස්ස කයවික්කයසික්ඛාපසදන
ිචස්සග්ගියං වුත්තං, අකප්පිසයන පන අකප්පියං පරිවත්සතන්තස්ස, 
කප්පිසයන වා අකප්පියං අකප්පිසයන වා කප්පියං පරිවත්සතන්තස්ස 
රූපියසංසවොහාරසික්ඛාපසදනිචස්සග්ගියං, තස්මාඋසභොසුවා එකස්මිං වා
අකප්පිසයසතිරූපියසංසවොහාසරොනාමසහොති. 

58. රූපියසංසවොහාරස්ස ච ගරුභාවදීපනත්ථං ඉදං පත්තචතුක්කං
සවදිතබ්බං.සයොහිරූපියං උග්ගණ්හිත්වාසතනඅයබීජංසමුට්ඨාසපති, තං
සකොට්ටාසපත්වා සතන සලොසහන පත්තං කාසරති, අයං පත්සතො
මහාඅකප්පිසයොනාම, නසක්කාසකනචිඋපාසයනකප්පිසයොකාතුං.සසචපි 
තං විනාසසත්වා ථාලකං කාසරති, තම්පි අකප්පියං. වාසිං කාසරති, තාය
ඡින්නදන්තකට්ඨම්පි අකප්පියං. බළිසං කාසරති, සතන මාරිතා ම්ඡාපි 
අකප්පියා. වාසිං තාසපත්වා උදකං වා ඛීරං වා උණ්හාසපති, තම්පි
අකප්පියසමව. 

සයොපනරූපියංඋග්ගණ්හිත්වාසතනපත්තංකිණාති, අයම්පිපත්සතො 

අකප්පිසයො. ‘‘පඤ්චන්නම්පි සහධම්මිකානං න කප්පතී’’ති මහාප්චරියං 
වුත්තං.සක්කාපනකප්පිසයොකාතුං.සසොහිමූසල මූලසාමිකානං, පත්සතච
පත්තසාමිකානං දින්සනකප්පිසයොසහොති, කප්පියභණ්ඩං දත්වා ගසහත්වා
පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති. 

සයොපිරූපියංඋග්ගණ්හාසපත්වාකප්පියකාරසකනසද්ධිං කම්මාරකුලං
ගන්ත්වා පත්තං දිස්වා ‘‘අයං මය්හංරු්චතී’’තිවදති, කප්පියකාරසකො ච
තං රූපියං දත්වා කම්මාරං සඤ්ඤාසපති, අයම්පි පත්සතො 
කප්පියසවොහාසරන ගහිසතොපි දුතියපත්තසදිසසොසයව, මූලස්ස
සම්පටි්ඡිතත්තා අකප්පිසයො. කස්මා සසසානං න කප්පතීති? මූලස්ස
අිචස්සට්ඨත්තා. 

සයොපනරූපියංඅසම්පටි්ඡිත්වා ‘‘සථරස්සපත්තංකිණිත්වා සදහී’’ති
පහිතකප්පියකාරසකනසද්ධිංකම්මාරකුලං ගන්ත්වා පත්තං දිස්වා ‘‘ඉසම 
කහාපසණ ගසහත්වා ඉමං සදහී’’ති කහාපසණ දාසපත්වා ගහිසතො, අයං
පත්සතොඑතස්සසව භික්ඛුසනොනවට්ටති දුබ්බිචාරිතත්තා, අඤ්සඤසංපන
වට්ටති මූලස්ස අසම්පටි්ඡිතත්තා. මහාසුමත්සථරස්ස කිර උපජ්ඣාසයො
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46 

පටුන 

අනුරුද්ධත්සථසරොනාමඅසහොසි. සසොඅත්තසනොඑවරූපංපත්තංසප්පිස්ස
පූසරත්වා සඞ්ඝස්ස ිචස්සජ්ජි. තිපිටකචූළනාගත්සථරස්ස සද්ධිවිහාරිකානං
එවරූසපො පත්සතො අසහොසි. තං සථසරොපි සප්පිස්ස පූසරත්වා සඞ්ඝස්ස
ිචස්සජ්ජාසපසීති.ඉදංඅකප්පියපත්තචතුක්කං. 

සසච පනරූපියංඅසම්පටි්ඡිත්වා‘‘සථරස්ස පත්තංකිණිත්වාසදහී’’ති
පහිතකප්පියකාරසකන සද්ධිං කම්මාරකුලං ගන්ත්වා පත්තං දිස්වා ‘‘අයං
මය්හංරු්චතී’’තිවා‘‘ඉමාහංගසහස්සාමී’’තිවාවදති, කප්පියකාරසකොච
තං රූපියං දත්වා කම්මාරං සඤ්ඤාසපති, අයං පත්සතො සබ්බකප්පිසයො 
බුද්ධානම්පි පරිසභොගාරසහො. ඉමං පන රූපියසංසවොහාරං කසරොන්සතන
‘‘ඉමිනාඉමංගසහත්වා සදහී’’තිකප්පියකාරකම්පිආචික්ඛිතුංනවට්ටති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

කයවික්කයසමාපත්තිවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

12. රූපියාදිපටිග්ගහණවිිච්ඡයෙථා 

59. රූපියාදිපටිග්ගකහොති ජාතරූපාදිපටිග්ගණ්හනං. තත්ථ(පාරා.අට්ඨ.
2.583-4) ජාතරූපං රජතං ජාතරූපමාසසකො රජතමාසසකොති චතුබ්බිධං 

ිචස්සග්ගියවත්ථු. තම්බසලොහාදීහි කසතො කලොහමාසකෙො. සාරදාරුනා වා
සවළුසපසිකාය වා අන්තමසසො තාලපණ්සණනපි රූපං ඡින්දිත්වා කසතො 

දාරුමාසකෙො. ලාඛාය වා ිචයයාසසන වා රූපං සමුට්ඨාසපත්වා කසතො 

ජතුමාසකෙො. සයො සයො යත්ථ යත්ථ ජනපසද යදා යදා සවොහාරං ග්ඡති, 
අන්තමසසො අට්ඨිමසයොපි චම්මමසයොපි රුක්ඛඵලබීජමසයොපි
සමුට්ඨාපිතරූසපොපි අසමුට්ඨාපිතරූසපොපීති අයං සබ්සබොපි
රජතමාසසකසනව සඞ්ගහිසතො. මුත්තා මණි සවළුරිසයො සඞ්සඛො සිලා
පවාළං සලොහිතඞ්සකො මසාරගල්ලං සත්ත ධඤ්ඤාිච 
දාසිදාසසඛත්තවත්ථුපුප්ඵාරාමඵලාරාමාදසයොති ඉදං දුක්කටවත්ථු. තත්ථ 
ිචස්සග්ගියවත්ථුං අත්තසනො වා සඞ්ඝගණපුග්ගලසචතියානං වා අත්ථාය
සම්පටි්ඡිතුං න වට්ටති. අත්තසනො අත්ථාය සම්පටි්ඡසතො ිචස්සග්ගියං
පාචිත්තියං සහොති, සසසානං අත්ථාය දුක්කටං. දුක්කටවත්ථුං සබ්සබසම්පි
අත්ථායසම්පටි්ඡසතො දුක්කටසමව. 

තත්රායංවිිච්ඡසයො(පාරා.අට්ඨ.2.538-9) – සසචසකොචි ජාතරූපරජතං
ආහරිත්වා ‘‘ඉදං සඞ්ඝස්ස දම්මි, ආරාමං වා කසරොථ සචතියං වා 
සභොජනසාලාදීනං වා අඤ්ඤතර’’න්ති වදති, ඉදං සම්පටි්ඡිතුං න වට්ටති.
සසච පන ‘‘නයිදං භික්ඛූනං සම්පටි්ඡිතුං වට්ටතී’’ති පටික්ඛිත්සත
‘‘වඩ්ඪකීනං වා කම්මකාරානං වා හත්සථ භවිස්සති, සකවලං තුම්සහ
සුකතදුක්කටං ජානාථා’’තිවත්වාසතසංහත්සථ දත්වාපක්කමති, වට්ටති.
අථාපි‘‘මමමනුස්සානං හත්සථභවිස්සති, මය්හසමවවාහත්සථභවිස්සති, 
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පටුන 

සකවලං තුම්සහ යං යස්ස දාතබ්බං, තදත්ථාය සපසසථා’’ති වදති, එවම්පි
වට්ටති. සසච පන සංඝං වා ගණං වා පුග්ගලං වා අනාමසිත්වා ‘‘ඉදං
හිරඤ්ඤසුවණ්ණංසචතියස්සසදම, විහාරස්සසදම, නවකම්මස්ස සදමා’’ති
වදන්ති, පටික්ඛිපිතුංනවට්ටති, ‘‘ඉසමඉදංභණන්තී’’තිකප්පියකාරකානං 
ආචික්ඛිතබ්බං. ‘‘සචතියාදීනං අත්ථාය තුම්සහ ගසහත්වා ඨසපත්වා’’ති
වුත්සතපන ‘‘අම්හාකංගසහතුංනවට්ටතී’’තිපටික්ඛිපිතබ්බං. 

සසච පන සකොචි බහුං හිරඤ්ඤසුවණ්ණං ආසනත්වා ‘‘ඉදං සංඝස්ස 
දම්මි, චත්තාසරො ප්චසය පරිභුඤ්ජථා’’ති වදති, තඤ්සච සංසඝො
සම්පටි්ඡති, පටිග්ගහසණපි පරිසභොසගපි ආපත්ති. තත්ර සචසකො භික්ඛු
‘‘නයිදං කප්පතී’’තිපටික්ඛිපති, උපාසසකො ච ‘‘යදිනකප්පති, මය්හසමව
භවිස්සතී’’තිතංආදාය ග්ඡති.සසොභික්ඛු ‘‘තයාසංඝස්සලාභන්තරාසයො
කසතො’’ති න සකනචි කිඤ්චි වත්තබ්සබො. සයො හි තං සචොසදති, ස්සවව
සාපත්තිසකොසහොති.සතනපසනසකනබහූඅනාපත්තිකා කතා.සසචපන
භික්ඛූහි ‘‘න වට්ටතී’’ති පටික්ඛිත්සත ‘‘කප්පියකාරකානං වා හත්සථ 
භවිස්සති, මම පුරිසානං වා මය්හං වා හත්සථ භවිස්සති, සකවලං තුම්සහ
ප්චසය පරිභුඤ්ජථා’’තිවදති, වට්ටති. 

චතුප්චයත්ථායචදින්නංසයනසයනප්චසයනඅත්සථොසහොති, තං 

තදත්ථංඋපසනතබ්බං. චිවරත්ථාය දින්නංචීවසරසයව උපසනතබ්බං.සසච
චීවසරන තාදිසසො අත්සථො නත්ථි, පිණ්ඩපාතාදීහි සංසඝො කිලමති, 
සංඝසුට්ඨුතාය අපසලොසකත්වා තදත්ථායපි උපසනතබ්බං. එස නසයො 

පිණ්ඩපාතගිලානප්චයත්ථාය දින්සනපි. කසනාසනත්ථාය දින්නං පන
සසනාසනස්ස ගරුභණ්ඩත්තා සසනාසසනසයව උපසනතබ්බං. සසච පන
භික්ඛූසුසසනාසනංඡඩ්සඩත්වාගසතසුසසනාසනංවිනස්සති, ඊදිසස කාසල
සසනාසනං විස්සජ්සජත්වාපි භික්ඛූනං පරිසභොසගො අනුඤ්ඤාසතො, තස්මා 
සසනාසනජග්ගනත්ථංමූල්සඡජ්ජංඅකත්වායාපනමත්තංපරිභුඤ්ජිතබ්බං. 

60. සසච සකොචි ‘‘මය්හං තිසස්සසම්පාදනකං මහාතළාකං අත්ථි, තං
සංඝස්ස දම්මී’’ති වදති, තඤ්සච සංසඝො සම්පටි්ඡති, පටිග්ගහසණපි
පරිසභොසගපිආපත්තිසයව. සයො පනතං පටික්ඛිපති, සසො පුරිමනසයසනව
නසකනචිකිඤ්චි වත්තබ්සබො. සයොහිතං සචොසදති, ස්සවවසාපත්තිසකො 
සහොති. සතනපසනසකනබහූඅනාපත්තිකාකතා.සයොපන ‘‘තාදිසංසයව 
තළාකං දම්මී’’ති වත්වා භික්ඛූහි ‘‘න වට්ටතී’’ති පටික්ඛිත්සතො වදති
‘‘අසුකඤ්ච අසුකඤ්ච සඞ්ඝස්ස තළාකං අත්ථි, තංකථං වට්ටතී’’ති. සසො
වත්තබ්සබො ‘‘කප්පියං කත්වා දින්නං භවිස්සතී’’ති. කථං දින්නං කප්පියං
සහොතීති.‘‘චත්තාසරොප්චසය පරිභුඤ්ජථා’’තිවත්වාදින්නන්ති.සසොසසච
‘‘සාධ, භන්සත චත්තාසරො ප්චසය පරිභුඤ්ජථා’’ති සදති, වට්ටති. අථාපි
‘‘තළාකං ගණ්හථා’’ති වත්වා ‘‘න වට්ටතී’’ති පටික්ඛිත්සතො
‘‘කප්පියකාරසකො අත්ථී’’ති පු්ඡිත්වා ‘‘නත්ථී’’ති වුත්සත ‘‘ඉදං අසුසකො
නාමවිචාසරස්සති, අසුකස්සවාහත්සථමය්හංවාහත්සථභවිස්සති, සඞ්සඝො 
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කප්පියභණ්ඩං පරිභුඤ්ජතූ’’ති වදති, වට්ටති. සසචපි ‘‘න වට්ටතී’’ති
පටික්ඛිත්සතො ‘‘උදකංපරිභුඤ්ජිස්සති, භණ්ඩකංසධොවිස්සති, මිගපක්ඛිසනො
පිවිස්සන්තී’’තිවදති, එවම්පි වට්ටති. අථාපි ‘‘නවට්ටතී’’තිපටික්ඛිත්සතො
වදති ‘‘කප්පියසීසසන ගණ්හථා’’ති. ‘‘සාධ උපාසක, සඞ්සඝො පානීයං
පිවිස්සති, භණ්ඩකං සධොවිස්සති, මිගපක්ඛිසනො පිවිස්සන්තී’’ති වත්වා
පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. අථාපි ‘‘මම තළාකං වා සපොක්ඛරණිං වා සඞ්ඝස්ස 
දම්මී’’තිවුත්සත‘‘සාධඋපාසක, සඞ්සඝොපානීයංපිවිස්සතී’’තිආදීිචවත්වා
පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටතිසයව. 

යදි පන භික්ඛූහි හත්ථකම්මං යාචිත්වා සහත්සථන ච කප්පියපථවිං 
ඛණිත්වා උදකපරිසභොගත්ථාය තළාකං කාරිතං සහොති, තඤ්සච ිචස්සාය
සස්සං ිචප්ඵාසදත්වා මනුස්සා විහාසරකප්පියභණ්ඩං සදන්ති, වට්ටති. අථ
මනුස්සා එව සඞ්ඝස්ස උපකාරත්ථාය සඞ්ඝිකභූමිං ඛණිත්වා තං ිචස්සාය
ිචප්ඵන්නසස්සසතො කප්පියභණ්ඩංසදන්ති, එතම්පිවට්ටති.‘‘අම්හාකංඑකං
කප්පියකාරකංඨසපථා’’ති වුත්සතචඨසපතුම්පිලබ්භති.අථසතමනුස්සා
රාජබලිනා උපද්දුතා පක්කමන්ති, අඤ්සඤ පටිපජ්ජන්ති, න ච භික්ඛූනං
කිඤ්චිසදන්ති, උදකංවාසරතුංලබ්භති, තඤ්ච සඛොකසිකම්මකාසලසයව, 
නසස්සකාසල.සසචසතවදන්ති ‘‘නනු, භන්සත, පුබ්සබපි මනුස්සාඉමං
ිචස්සාය සස්සං අකංසූ’’ති, තසතො වත්තබ්බා ‘‘සත සඞ්ඝස්ස ඉමඤ්ච 
ඉමඤ්චඋපකාරංඅකංසු, ඉදඤ්චිදඤ්චකප්පියභණ්ඩකංඅදංසූ’’ති.සසචසත
වදන්ති ‘‘මයම්පිදස්සාමා’’ති, එවම්පිවට්ටති. 

සසච පන සකොචි අබයත්සතො අකප්පියසවොහාසරන තළාකං
පටිග්ගණ්හාතිවා කාසරතිවා, තංභික්ඛූහිනපරිභුඤ්ජිතබ්බං, තංිචස්සාය
ලද්ධකප්පියභණ්ඩම්පි අකප්පියසමව. සසචභික්ඛූහිපරි්චත්තභාවංඤත්වා
සාමිසකොවා තස්සපුත්තධීතසරොවාඅඤ්සඤොවාසකොචිවංසසඋප්පන්සනො
පුන කප්පියසවොහාසරන සදති, වට්ටති. ප්ඡින්සන කුලවංසස සයො තස්ස
ජනපදස්ස සාමිසකො, සසො අ්ඡින්දිත්වා කප්පියසවොහාසරන පුන සදති

චිත්තලපබ්බසත භික්ඛුනා නීහටඋදකවාහකං අළනාගරාජමකහසී විය, 
එවම්පි වට්ටති. කප්පියසවොහාසරපි උදකවසසන පටිග්ගහිතතළාසක
සුද්ධචිත්තානං මත්තිකුද්ධරණපාළිබන්ධනාදීිච ච කාතුං වට්ටති. තං
ිචස්සායපනසස්සංකසරොන්සතදිස්වාකප්පියකාරකංඨසපතුංනවට්ටති.
යදිසත සයසමවකප්පියභණ්ඩංසදන්ති, ගසහතබ්බං.සනොසචසදන්ති, න
සචොසදතබ්බං. ප්චයවසසන පටිග්ගහිතතළාසක කප්පියකාරකං ඨසපතුං
වට්ටති, මත්තිකුද්ධරණපාළිබන්ධනාදීිච කාසරතුං න වට්ටති. සසච
කප්පියකාරකා සයසමව කසරොන්ති, වට්ටති. අබයත්සතන පන 
ලජ්ජිභික්ඛුනාකාරාපිසතසුකිඤ්චාපි පටිග්ගහණංකප්පියං, භික්ඛුස්ස පන 
පසයොගප්චයා උප්පන්සනන මිස්සත්තා විසගතපිණ්ඩපාසතො විය
අකප්පියමංසරසමිස්සසභොජනං විය ච දුබ්බිිචසභොගං සහොති, සබ්සබසං
අකප්පියසමව. 
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61. සසච පන උදකස්ස ඔකාසසො අත්ථි, තළාකස්ස පාළි ථිරා, ‘‘යථා
බහුං උදකං ගණ්හාති, එවං කසරොහි, තීරසමීසප උදකං කසරොහී’’ති එවං
උදකසමවවිචාසරති, වට්ටති.උද්ධසන අග්ගිංනපාසතන්ති, ‘‘උදකකම්මං
ලබ්භතු උපාසකා’’ති වත්තුං වට්ටති, ‘‘සස්සං කත්වා ආහරථා’’ති වත්තුං
පන න වට්ටති. සසච පන තළාසක අතිබහුං උදකං දිස්වා පස්සසතො වා
පිට්ඨිසතොවාමාතිකංනීහරාසපති, වනංඡින්දාසපත්වාසකදාසර කාරාසපති, 
සපොරාණසකදාසරසු වා පකතිභාගං අග්ගසහත්වා අතිසරකං ගණ්හාති, 
නවසස්සස වා අපරි්ඡින්නභාසග ‘‘එත්තසක කහාපසණ සදථා’’ති
කහාපසණඋට්ඨාසපති, සබ්සබසං අකප්පියං. 

සයොපන‘‘කසථවපථා’’තිඅවත්වා‘‘එත්තකායභූමියාඑත්තසකොනාම 
භාසගො’’තිඑවංභූමිංවාපතිට්ඨාසපති, ‘‘එත්තසකභූමිභාසගඅම්සහහිසස්සං
කතං, එත්තකං නාම භාගං ගණ්හථා’’ති වදන්සතසු කස්සසකසු
භූමිප්පමාණගහණත්ථං රජ්ජුයා වා දණ්සඩන වා මිනාති, ඛසල වා ඨත්වා
රක්ඛති, ඛලසතො වානීහරාසපති, සකොට්ඨාගාසර වා පටිසාසමති, තස්සසව
තං අකප්පියං. සසච කස්සකා කහාපසණ ආහරිත්වා ‘‘ඉසම සඞ්ඝස්ස 
ආහටා’’තිවදන්ති, අඤ්ඤතසරොචභික්ඛු‘‘නසඞ්සඝොකහාපසණඛාදතී’’ති
සඤ්ඤාය ‘‘එත්තසකහි කහාපසණහි සාටසක ආහරථ, එත්තසකහි
යාගුආදීිච සම්පාසදථා’’තිවදති, යංසතආහරන්ති, තංසබ්සබසංඅකප්පියං.
කස්මා? කහාපණානං විචාරිතත්තා.සසචධඤ්ඤංආහරිත්වා‘‘ඉදංසඞ්ඝස්ස
ආහට’’න්ති වදන්ති, අඤ්ඤතසරො ච භික්ඛු පුරිමනසයසනව ‘‘එත්තසකහි
වීහීහි ඉදඤ්චිදඤ්ච ආහරථා’’ති වදති, යං සත ආහරන්ති, තං තස්සසව
අකප්පියං.කස්මා? ධඤ්ඤස්සවිචාරිතත්තා.සසචතණ්ඩුලංවා අපරණ්ණං
වා ආහරිත්වා ‘‘ඉදං සඞ්ඝස්ස ආහට’’න්ති වදන්ති, අඤ්ඤතසරො ච භික්ඛු 
පුරිමනසයසනව ‘‘එත්තසකහිතණ්ඩුසලහි ඉදඤ්චිදඤ්චආහරථා’’ති වදති, 
යංසතආහරන්ති, තංසබ්සබසංකප්පියං.කස්මා? කප්පියානංතණ්ඩුලාදීනං
විචාරිතත්තා.කයවික්කසයපි අනාපත්තිකප්පියකාරකස්සආචික්ඛිතත්තා. 

62. පුබ්සබපන චිත්තලපබ්බසතඑසකොභික්ඛුචතුසාලද්වාසර ‘‘අසහො
වත ස්සව සඞ්ඝස්ස එත්තකප්පමාසණ පූසව පසචයය’’න්ති ආරාමිකානං
සඤ්ඤාජනනත්ථං භූමියං මණ්ඩලං අකාසි. තං දිස්වා සඡසකොආරාමිසකො
තසථවකත්වාදුතියදිවසසසභරියාආසකොටිතායසන්ිචපතිසතසඞ්සඝපූවං 
ගසහත්වා සඞ්ඝත්සථරං ආහ – ‘‘භන්සත, අම්සහහි ඉසතො පුබ්සබ සනව
පිතූනං, න පිතාමහානංඑවරූපංසුතපුබ්බං, එසකනඅසයයනචතුසාලද්වාසර
පූවත්ථාය සඤ්ඤා කතා, ඉසතො දාිච පභුති අයයා අත්තසනො අත්තසනො
චිත්තානුරූපං වදන්තු, අම්හාකම්පි ඵාසුවිහාසරො භවිස්සතී’’ති. මහාසථසරො
තසතොවිචවත්ති, එකභික්ඛුනාපිපූසවොනගහිසතො.එවං පුබ්සබතත්රුප්පාදං
නපරිභුඤ්ජිංසු.තස්මා– 

සල්සලඛං අ්චජන්සතන, අප්පමත්සතන භික්ඛුනා; 
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කප්පිසයපි න කාතබ්බා, ආමිසත්ථාය සලොලතාති. (පාරා. අට්ඨ. 
2.538-9); 

සයො චායං තළාසක වුත්සතො, සපොක්ඛරණීඋදකවාහකමාතිකාදීසුපි
එසසව නසයො. 

63. පුබ්බණ්ණාපරණ්ණඋ්ඡුඵලාඵලාදීනං විරුහනට්ඨානං යං කිඤ්චි
සඛත්තං වා වත්ථුං වා ‘‘දම්මී’’ති වුත්සතපි ‘‘න වට්ටතී’’ති පටික්ඛිපිත්වා
තළාසක වුත්තනසයසනව යදා කප්පියසවොහාසරන
‘‘චතුප්චයපරිසභොගත්ථාය දම්මී’’ති වදති, තදා සම්පටි්ඡිතබ්බං, ‘‘වනං
දම්මි අරඤ්ඤං දම්මී’’ති වුත්සත පන වට්ටති. සසච මනුස්සා භික්ඛූහි 
අනාණත්තාසයව තත්ථ රුක්සඛ ඡින්දිත්වා අපරණ්ණාදීිච සම්පාසදත්වා 
භික්ඛූනං භාගං සදන්ති, වට්ටති, අසදන්තා න සචොසදතබ්බා. සසච 
සකනචිසදව අන්තරාසයන සතසු පක්කන්සතසු අඤ්සඤකසරොන්ති, නච
භික්ඛූනං කිඤ්චි සදන්ති, සත වාසරතබ්බා. සසච වදන්ති ‘‘නනු, භන්සත, 
පුබ්සබමනුස්සාඉධසස්සාිච අකංසූ’’ති, තසතොවත්තබ්බා ‘‘සතසඞ්ඝස්ස
ඉදඤ්චිදඤ්චකප්පියභණ්ඩංඅදංසූ’’ති. සසචවදන්ති ‘‘මයම්පි දස්සාමා’’ති, 
එවංවට්ටති. 

කිඤ්චි සස්සුට්ඨානකං භූමිප්පසදසං සන්ධාය ‘‘සීමං සදමා’’ති වදන්ති, 
වට්ටති.සීමපරි්සඡදනත්ථංපනථම්භාවාපාසාණාවාසයංනඨසපතබ්බා, 
භූමි නාම අනග්ඝා, අප්පසකනපි පාරාජිසකො භසවයය. ආරාමිකානං පන
වත්තබ්බං ‘‘ඉමිනා ඨාසනනඅම්හාකංසීමාගතා’’ති.සසචපිහිසතඅධිකං
ගණ්හන්ති, පරියාසයන කථිතත්තා අනාපත්ති. යදි පන
රාජරාජමහාමත්තාදසයොසයසමවථම්සභඨපාසපත්වා‘‘චත්තාසරොප්චසය 
පරිභුඤ්ජථා’’තිසදන්ති, වට්ටතිසයව. 

සසච සකොචි අන්සතොසීමායං තළාකං වා ඛණති, විහාරමජ්සඣන වා
මාතිකං සනති, සචතියඞ්ගණසබොධියඞ්ගණාදීිච දුස්සන්ති, වාසරතබ්සබො. 
සසච සඞ්සඝො කිඤ්චි ලභිත්වා ආමිසගරුකතාය න වාසරති, එසකො භික්ඛු
වාසරති, සසොව භික්ඛු ඉස්සසරො. සසච එසකො භික්ඛු න වාසරති ‘‘සනථ
තුම්සහ’’ති, සතසංසයව පක්සඛො සහොති. සඞ්සඝො වාසරති, සඞ්සඝොව
ඉස්සසරො. සඞ්ඝිසකසු හි කම්සමසු සයො ධම්මකම්මං කසරොති, සසොව
ඉස්සසරො. සසච වාරියමාසනොපි කසරොති, සහට්ඨා ගහිතං පංසුං සහට්ඨා 
පක්ඛිපිත්වා, උපරිගහිතංපංසුංඋපරිපක්ඛිපිත්වාපූසරතබ්බා. 

සසච සකොචි යථාජාතසමව උ්ඡුං වා අපරණ්ණං වා
අලාබුකුම්භණ්ඩාදිකං වාවල්ලිඵලංදාතුකාසමො‘‘එතංසබ්බංඋ්ඡුසඛත්තං
අපරණ්ණවත්ථුංවල්ලිඵලාවාටං දම්මී’’තිවදති, සහවත්ථුනාපරාමට්ඨත්තා
න වට්ටතීති මහාසුමත්සථසරො ආහ. මහාපදුමත්සථසරො පන
‘‘අභිලාපමත්තසමතං, සාමිකානංසයවහිසසොභූමිභාසගො, තස්මා වට්ටතී’’ති
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ආහ. ‘‘දාසංදම්මී’’තිවදති, නවට්ටති. ‘‘ආරාමිකංදම්මි, සවයයාව්චකරං
දම්මි, කප්පියකාරකං දම්මී’’ති වුත්සත වට්ටති. සසච ආරාමිසකො 
පුසරභත්තම්පි ප්ඡාභත්තම්පි සඞ්ඝස්සසව කම්මං කසරොති, සාමසණරස්ස
වියසබ්බං සභසජ්ජංපටිජග්ගනම්පිතස්සකාතබ්බං.සසචපුසරභත්තසමව
සඞ්ඝස්සකම්මංකසරොති, ප්ඡාභත්තංඅත්තසනොකසරොති, සායංිචවාසපො
නදාතබ්සබො.සයපිපඤ්චදිවසවාසරන වාපක්ඛවාසරනවාසඞ්ඝස්සකම්මං
කත්වා සසසකාසල අත්තසනො කම්මං කසරොන්ති, සතසම්පි
කරණකාසලසයවභත්තඤ්චිචවාසපොචදාතබ්සබො.සසචසඞ්ඝස්සකම්මං 
නත්ථි, අත්තසනොසයව කම්මං කත්වා ජීවන්ති, සත සච හත්ථකම්මමූලං
ආසනත්වා සදන්ති, ගසහතබ්බං.සනොසචසදන්ති, නකිඤ්චිවත්තබ්බා.යං
කිඤ්චි රජකදාසම්පි සපසකාරදාසම්පි ආරාමිකනාසමන සම්පටි්ඡිතුං
වට්ටති. 

සසච ‘‘ගාසවොසදමා’’තිවදන්ති, ‘‘නවට්ටතී’’තිපටික්ඛිපිතබ්බා. ඉමා
ගාසවො කුසතොති. පණ්ඩිසතහි පඤ්චසගොරසපරිසභොගත්ථාය දින්නාති.
‘‘මයම්පි පඤ්චසගොරසපරිසභොගත්ථාය සදමා’’ති වුත්සත වට්ටන්ති.
අජිකාදීසුපිඑසසවනසයො. ‘‘හත්ථිංසදම, අස්සං, මහිංසං, කුක්කුටං, සූකරං
සදමා’’ති වදන්ති, සම්පටි්ඡිතුං න වට්ටති. සසච සකචි මනුස්සා
‘‘අප්සපොස්සුක්කා, භන්සත, තුම්සහ සහොථ, මයංඉසමගසහත්වාතුම්හාකං
කප්පියභණ්ඩං දස්සාමා’’ති ගණ්හන්ති, වට්ටති. කුක්කුටසූකසර ‘‘සුඛං
ජීවන්තූ’’ති අරඤ්සඤ විස්සජ්ජාසපතුං වට්ටති. ‘‘ඉමං තළාකං, ඉමං
සඛත්තං, ඉමංවත්ථුංවිහාරස්සසදමා’’තිවුත්සතපටික්ඛිපිතුංනලබ්භති. 

64. සසච සකොචි භික්ඛුං උද්දිස්ස දූසතන
හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිචීවරසචතාපන්නං පහිසණයය ‘‘ඉමිනා 
චීවරසචතාපන්සනන චීවරං සචතාසපත්වා ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං චීවසරන
අ්ඡාසදහී’’ති, සසොසචදූසතොතංභික්ඛුංඋපසඞ්කමිත්වාඑවංවසදයය‘‘ඉදං
සඛො, භන්සත, ආයස්මන්තං උද්දිස්ස චීවරසචතාපන්නං ආභතං, 
පටිග්ගණ්හතුආයස්මා චීවරසචතාපන්න’’න්ති, සතන භික්ඛුනාසසො දූසතො
එවමස්ස වචනීසයො ‘‘න සඛො මයං, ආවුසසො, චීවරසචතාපන්නං 
පටිග්ගණ්හාම, චීවරඤ්ච සඛො මයං පටිග්ගණ්හාමකාසලනකප්පිය’’න්ති.
සසො සච දූසතො තං භික්ඛුං එවං වසදයය ‘‘අත්ථි පනායස්මසතො සකොචි
සවයයාව්චකසරො’’ති, චීවරත්ථිසකන භික්ඛුනා සවයයාව්චකසරො
ිචද්දිසිතබ්සබො ආරාමිසකො වා උපාසසකො වා ‘‘එසසො සඛො, ආවුසසො, 
භික්ඛූනංසවයයාව්චකසරො’’ති.නවත්තබ්සබො ‘‘තස්සසදහී’’තිවා ‘‘සසො
වා ිචක්ඛිපිස්සති, සසොවාපරිවත්සතස්සති, සසොවාසචතාසපස්සතී’’ති. සසො
සච දූසතොතංසවයයාව්චකරංසඤ්ඤාසපත්වාතංභික්ඛුං උපසඞ්කමිත්වා
එවං වසදයය ‘‘යං සඛො, භන්සත, ආයස්මා සවයයාව්චකරං ිචද්දිසි, 
ආණත්සතො සසො මයා, උපසඞ්කමතු ආයස්මා කාසලන, චීවසරන තං
අ්ඡාසදස්සතී’’ති. චීවරත්ථිසකන භික්ඛුනා සවයයාව්චකසරො
උපසඞ්කමිත්වා ද්වත්තික්ඛත්තුං සචොසදතබ්සබො සාසරතබ්සබො ‘‘අත්සථො
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සම, ආවුසසො, චීවසරනා’’ති. න වත්තබ්සබො ‘‘සදහි සම චීවරං, ආහර සම
චීවරං, පරිවත්සතහි සම චීවරං, සචතාසපහි සම චීවර’’න්ති. සසච
ද්වත්තික්ඛත්තුං සචොදයමාසනො සාරයමාසනො තං චීවරං අභිිචප්ඵාසදති, 
ඉ්සචතං කුසලං. සනො සච අභිිචප්ඵාසදති, තත්ථ ගන්ත්වා චතුක්ඛත්තුං 
පඤ්චක්ඛත්තුංඡක්ඛත්තුපරමංතුණ්හීභූසතනඋද්දිස්සඨාතබ්බං, නආසසන 
ිචසීදිතබ්බං, න ආමිසං පටිග්ගසහතබ්බං, න ධම්සමො භාසිතබ්සබො. ‘‘කිං
කාරණා ආගසතොසී’’තිපු්ඡියමාසනන‘‘ජානාහි, ආවුසසො’’තිඑත්තකසමව
වත්තබ්බං. 

සසචආසසනවාිචසීදති, ආමිසංවාපටිග්ගණ්හාති, ධම්මංවාභාසති, 
ඨානං භඤ්ජති. සසච චතුක්ඛත්තුං සචොසදති, චතුක්ඛත්තුං ඨාතබ්බං.
පඤ්චක්ඛත්තුං සචොසදති, ද්වික්ඛත්තුං ඨාතබ්බං. ඡක්ඛත්තුං සචොසදති, න
ඨාතබ්බං. එකාය හි සචොදනාය ඨානද්වයං භඤ්ජති. යථා ඡක්ඛත්තුං
සචොසදත්වා න ඨාතබ්බං, එවං ද්වාදසක්ඛත්තුං ඨත්වා න සචොසදතබ්බං.
තස්මා සසච සචොසදතිසයව න තිට්ඨති, ඡ සචොදනා ලබ්භන්ති. සසච 
තිට්ඨතිසයව න සචොසදති, ද්වාදස ඨානාිච ලබ්භන්ති. සසච සචොසදතිපි
තිට්ඨතිපි, එකාය සචොදනාය ද්සව ඨානාිච හාසපතබ්බාිච. තත්ථ සයො
එකදිවසසමව පුනප්පුනං ගන්ත්වා ඡක්ඛත්තුං සචොසදති, සකිංසයව වා
ගන්ත්වා ‘‘අත්සථො සම, ආවුසසො, චීවසරනා’’ති ඡක්ඛත්තුං වදති, තත්ථ
එකදිවසසමව පුනප්පුනං ගන්ත්වා ද්වාදසක්ඛත්තුං තිට්ඨති, සකිසමව වා
ගන්ත්වාතත්රතත්රඨාසනතිට්ඨති, සසොපිසබ්බසචොදනාසයො සබ්බට්ඨානාිචච
භඤ්ජති, සකොපනවාසදොනානාදිවසසසු.තසතොසචඋත්තරිවායමමාසනො
තං චීවරං අභිිචප්ඵාසදති, පසයොසග දුක්කටං, පටිලාසභන ිචස්සග්ගියං
සහොති. සනො සච සක්සකොති තං අභිිචප්ඵාසදතුං, යසතො රාජසතො
රාජමහාමත්තසතොවාඅස්සභික්ඛුසනොතං චීවරසචතාපන්නංආනීතං, තස්ස
සන්තිකං සාමං වා ගන්තබ්බං, දූසතො වා පාසහතබ්සබො ‘‘යං සඛො තුම්සහ
ආයස්මන්සතො භික්ඛුං උද්දිස්ස චීවරසචතාපන්නං පහිණිත්ථ, නතං තස්ස 
භික්ඛුසනො කිඤ්චි අත්ථං අනුසභොති, යුඤ්ජන්තායස්මන්සතො සකං, මා
තුම්හාකං සන්තකංවිනස්සතූ’’ති.අයංතත්ථසාමීචි.සයොපනසනවසාමං
ග්ඡති, නදූතංපාසහති, වත්තසභසදදුක්කටංආපජ්ජති. 

65. කිං පන (පාරා. අට්ඨ. 2.538-9) සබ්බකප්පියකාරසකසු එවං
පටිපජ්ජිතබ්බන්ති? න පටිපජ්ජිතබ්බං. අයඤ්හි කප්පියකාරසකො නාම
සඞ්සඛපසතොදුවිසධොිචද්දිට්සඨො අිචද්දිට්සඨොච.තත්ථිචද්දිට්සඨො දුවිසධො
භික්ඛුනා ිචද්දිට්සඨො දූසතන ිචද්දිට්සඨොති. අිචද්දිට්සඨොපි දුවිසධො 
මුඛසවවටිකකප්පියකාරසකො පරම්මුඛකප්පියකාරසකොති. සතසු භික්ඛුනා 
ිචද්දිට්සඨො සම්මුඛාසම්මුඛවසසන චතුබ්බිසධො සහොති, තථා දූසතන
ිචද්දිට්සඨොපි. කථං? ඉසධක්සචො භික්ඛුස්ස චීවරත්ථාය දූසතන
අකප්පියවත්ථුංපහිණති, දූසතොතංභික්ඛුං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ඉදං, භන්සත, 
ඉත්ථන්නාසමනතුම්හාකංචීවරත්ථායපහිතං, ගණ්හථ න’’න්තිවදති, භික්ඛු
‘‘නයිදං කප්පතී’’ති පටික්ඛිපති, දූසතො ‘‘අත්ථි පන සත, භන්සත, 
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සවයයාව්චකසරො’’ති පු්ඡති, පුඤ්ඤත්ථිසකහි ච උපාසසකහි ‘‘භික්ඛූනං 
සවයයාව්චං කසරොථා’’ති ආණත්තා වා, භික්ඛූනං වා සන්දිට්ඨසම්භත්තා
සකචි සවයයාව්චකරා සහොන්ති, සතසං අඤ්ඤතසරො තස්මිං ඛසණ
භික්ඛුස්සසන්තිසක ිචසින්සනොසහොති, භික්ඛුතංිචද්දිසති‘‘අයංභික්ඛූනං
සවයයාව්චකසරො’’ති, දූසතො තස්සහත්සථඅකප්පියවත්ථුංදත්වා‘‘සථරස්ස
චීවරංකිණිත්වාසදහී’’තිග්ඡති, අයංභික්ඛුනාසම්මුඛාිචද්දිට්සඨො. 

සනො සච භික්ඛුස්ස සන්තිසක ිචසින්සනො සහොති, අපිච සඛො භික්ඛු 
ිචද්දිසති ‘‘අසුකස්මිං නාම ගාසම ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛූනං
සවයයාව්චකසරො’’ති, සසො ගන්ත්වා තස්ස හත්සථ අකප්පියවත්ථුං දත්වා
‘‘සථරස්ස චීවරං කිණිත්වා දසදයයාසී’’ති ආගන්ත්වා භික්ඛුස්ස
ආසරොසචත්වාග්ඡති, අයසමසකොභික්ඛුනා අසම්මුඛාිචද්දිට්සඨො. 

නසහව සඛො සසො දූසතො අත්තනාආගන්ත්වාආසරොසචති, අපිච සඛො
අඤ්ඤං පහිණති ‘‘දින්නංමයා, භන්සත, තස්සහත්සථචීවරසචතාපන්නං, 
තුම්සහ චීවරං ගණ්සහයයාථා’’ති, අයං දුතිසයො භික්ඛුනා
අසම්මුඛාිචද්දිට්සඨො. 

නසහවසඛොඅඤ්ඤංපහිණති, අපිචග්ඡන්සතොවභික්ඛුංවදති ‘‘අහං 
තස්සහත්සථචීවරසචතාපන්නංදස්සාමි, තුම්සහචීවරංගණ්සහයයාථා’’ති, 
අයං තතිසයො භික්ඛුනා අසම්මුඛාිචද්දිට්සඨොති එවං එසකො
සම්මුඛාිචද්දිට්සඨො තසයො අසම්මුඛාිචද්දිට්ඨාති ඉසම චත්තාසරො භික්ඛුනා
ිචද්දිට්ඨසවයයාව්චකරා නාම. එසතසු ඉධ වුත්තනසයසනව
පටිපජ්ජිතබ්බං. 

අපසරො භික්ඛු පුරිමනසයසනව දූසතන පු්ඡිසතො නත්ථිතාය වා 
අවිචාසරතුකාමතාය වා ‘‘නත්ථම්හාකං කප්පියකාරසකො’’ති වදති, තස්මිං
ඛසණ සකොචි මනුස්සසො ආග්ඡති, දූසතො තස්ස හත්සථ අකප්පියවත්ථුං
දත්වා ‘‘ඉමස්ස හත්ථසතො චීවරං ගණ්සහයයාථා’’ති වත්වා ග්ඡති, අයං
දූසතනසම්මුඛාිචද්දිට්සඨොතිඑවංඑසකො සම්මුඛාිචද්දිට්සඨො. 

අපසරො දූසතො ගාමං පවිසිත්වා අත්තනා අභිරුචිතස්ස කස්සචි හත්සථ
අකප්පියවත්ථුං දත්වා පුරිමනසයසනවආගන්ත්වාවාආසරොසචති, අඤ්ඤං
වාපහිණති‘‘අහංඅසුකස්සනාමහත්සථ චීවරසචතාපන්නංදස්සාමි, තුම්සහ
චීවරං ගණ්සහයයාථා’’ති වත්වා වා ග්ඡති, අයං තතිසයො දූසතන
අසම්මුඛාිචද්දිට්සඨොති එවං එසකො සම්මුඛාිචද්දිට්සඨො තසයො 
අසම්මුඛාිචද්දිට්ඨාති ඉසම චත්තාසරො දූසතන ිචද්දිට්ඨසවයයාව්චකරා
නාම. එසතසු සමණ්ඩකසික්ඛාපසද වුත්තනසයසනව පටිපජ්ජිතබ්බං.
වුත්තඤ්සහතං– 

‘‘සන්ති, භික්ඛසව, මනුස්සා සද්ධා පසන්නා, සත
කප්පියකාරකානං හත්සථ හිරඤ්ඤං උපිචක්ඛිපන්ති ‘ඉමිනා යං
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අයයස්ස කප්පියං, තං සදථා’ති. අනුජානාමි, භික්ඛසව, යං තසතො
කප්පියං, තං සාදිතුං, නත්සවවාහං, භික්ඛසව, ‘සකනචි පරියාසයන
ජාතරූපරජතංසාදිතබ්බංපරිසයසිතබ්බ’න්තිවදාමී’’ති(මහාව.299). 

එත්ථ සචොදනාය පරිමාණං නත්ථි, මූලං අසාදියන්සතන 
සහස්සක්ඛත්තුම්පිසචොදනායවාඨාසනනවාකප්පියභණ්ඩංසාදිතුංවට්ටති.
සනොසච සදති, අඤ්ඤංකප්පියකාරකංඨසපත්වාපිආහරාසපතබ්බං. සසච
ඉ්ඡති, මූලසාමිකානම්පි කසථතබ්බං.සනොසචඉ්ඡති, නකසථතබ්බං. 

අපසරො භික්ඛු පුරිමනසයසනව දූසතන පු්ඡිසතො ‘‘නත්ථම්හාකං 
කප්පියකාරසකො’’ති වදති, තදඤ්සඤො සමීසප ඨිසතො සුත්වා ‘‘ආහර සභො, 
අහං අයයස්ස චීවරං සචතාසපත්වා දස්සාමී’’ති වදති. දූසතො ‘‘හන්ද සභො
දසදයයාසී’’තිතස්සහත්සථ දත්වාභික්ඛුස්සඅනාසරොසචත්වාවග්ඡති, අයං
මුඛසවවටිකකප්පියකාරසකො. අපසරො භික්ඛුසනො උපට්ඨාකස්ස වා
අඤ්ඤස්සවාහත්සථඅකප්පියවත්ථුංදත්වා‘‘සථරස්ස චීවරංදසදයයාසී’’ති
එත්සතොව පක්කමති, අයං පරම්මුඛාකප්පියකාරසකොති ඉසම ද්සව 
අිචද්දිට්ඨකප්පියකාරකා නාම. එසතසු අඤ්ඤාතකඅප්පවාරිසතසු විය
පටිපජ්ජිතබ්බං. සසචසයසමවචීවරංආසනත්වාදදන්ති, ගසහතබ්බං.සනො
සච, න කිඤ්චි වත්තබ්බා. යථා ච දූතස්ස හත්සථ චීවරත්ථාය
අකප්පියවත්ථුම්හි සපසිසත විිච්ඡසයො වුත්සතො, එවං පිණ්ඩපාතාදීනම්පි
අත්ථායසපසිසතසයංආගන්ත්වාදීයමාසනචවිිච්ඡසයො සවදිතබ්සබො. 

66. උපිචක්ඛිත්තසාදියසන පනඅයංවිිච්ඡසයො(පාරා.අට්ඨ. 2.583-4) 
– කිඤ්චි අකප්පියවත්ථුං පාදමූසල ඨසපත්වා ‘‘ඉදං අයයස්ස සහොතූ’’ති 
වුත්සත සසචපි චිත්සතන සාදියති, ගණ්හිතුකාසමො සහොති, කාසයන වා
වාචාය වා ‘‘නයිදං කප්පතී’’ති පටික්ඛිපති, අනාපත්ති. කායවාචාහි වා 
අප්පටික්ඛිපිත්වාපි සුද්ධචිත්සතො හුත්වා ‘‘නයිදං අම්හාකං කප්පතී’’ති න 
සාදියති, අනාපත්තිසයව. තීසු ද්වාසරසු හි සයන සකනචි පටික්ඛිත්තං
පටික්ඛිත්තසමව සහොති. සසච පනකායවාචාහි අප්පටික්ඛිපිත්වා චිත්සතන
අධිවාසසති, කායවාචාහි කත්තබ්බස්ස පටික්සඛපස්ස අකරණසතො
අකිරියසමුට්ඨානං කායද්වාසර ච වචීද්වාසර ච ආපත්තිං ආපජ්ජති, 
මසනොද්වාසරපනආපත්තිනාමනත්ථි. 

එසකොසතංවාසහස්සංවාපාදමූසලඨසපති‘‘තුය්හිදංසහොතූ’’ති, භික්ඛු
‘‘නයිදං කප්පතී’’ති පටික්ඛිපති, උපාසසකො ‘‘පරි්චත්තං මයා 
තුම්හාක’’න්ති ගසතො, අඤ්සඤො තත්ථආගන්ත්වා පු්ඡති ‘‘කිං, භන්සත, 
ඉද’’න්ති, යංසතනචඅත්තනාචවුත්තං, තංආචික්ඛිතබ්බං.සසොසචවදති
‘‘සගොපයිස්සාමහං, භන්සත, ගුත්තට්ඨානං දස්සසථා’’ති, සත්තභූමිකම්පි
පාසාදං අභිරුහිත්වා ‘‘ඉදං ගුත්තට්ඨාන’’න්ති ආචික්ඛිතබ්බං, ‘‘ඉධ
ිචක්ඛිපාහී’’තිනවත්තබ්බං.එත්තාවතා කප්පියඤ්චඅකප්පියඤ්චිචස්සාය
ඨිතං සහොති, ද්වාරං පිදහිත්වා රක්ඛන්සතන වසිතබ්බං. සසච කිඤ්චි
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වික්කායිකභණ්ඩං පත්තං වා චීවරං වා ගසහත්වා ආග්ඡති, ‘‘ඉදං
ගසහස්සථ, භන්සත’’තිවුත්සත‘‘උපාසක, අත්ථිඅම්හාකංඉමිනාඅත්සථො, 
වත්ථු ච එවරූපං නාම සංවිජ්ජති, කප්පියකාරසකො නත්ථී’’ති වත්තබ්බං.
සසච සසො වදති ‘‘අහං කප්පියකාරසකො භවිස්සාමි, ද්වාරං විවරිත්වා
සදථා’’ති, ද්වාරංවිවරිත්වා ‘‘ඉමස්මිංඔකාසසඨපිත’’න්තිවත්තබ්බං, ‘‘ඉදං
ගණ්හා’’ති න වත්තබ්බං. එවම්පි කප්පියඤ්ච අකප්පියඤ්ච ිචස්සාය
ඨිතසමවසහොති.සසොසචතංගසහත්වාතස්ස කප්පියභණ්ඩංසදති, වට්ටති.
සසච අධිකං ගණ්හාති, ‘‘න මයං තව භණ්ඩං ගණ්හාම, ිචක්ඛමාහී’’ති
වත්තබ්සබො. 

67. සයනපන ජාතරූපාදිචතුබ්බිධංිචස්සග්ගියවත්ථුපටිග්ගහිතං, සතන
කිං කාතබ්බන්ති? සඞ්ඝමජ්සඣ ිචස්සජ්ජිතබ්බං. කථං? සතන භික්ඛුනා
(පාරා. 584) සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා
වුඩ්ඪානං භික්ඛූනං පාසද වන්දිත්වා උක්කුටිකං ිචසීදිත්වා අඤ්ජලිං
පග්ගසහත්වාඑවමස්සවචනීසයො‘‘අහං, භන්සත, රූපියං පටිග්ගසහසිං, ඉදං
සම ිචස්සග්ගියං, ඉමාහං ිචස්සජ්ජාමී’’ති ිචස්සජ්ජිත්වා ආපත්ති
සදසසතබ්බා. බයත්සතන භික්ඛුනා පටිබසලන ආපත්ති පටිග්ගසහතබ්බා.
සසච තත්ථ ආග්ඡති ආරාමිසකො වා උපාසසකො වා, සසො වත්තබ්සබො
‘‘ආවුසසො, ඉදංජානාහී’’ති.සසචසසොභණති‘‘ඉමිනාකිංආහරිස්සාමී’’ති, 
න වත්තබ්සබො‘‘ඉමංවාඉමංවාආහරා’’ති, කප්පියංආචික්ඛිතබ්බංසප්පිං
වා සතලං වා මධං වා ඵාණිතං වා. ආචික්ඛන්සතන ච ‘‘ඉමිනා සප්පිං වා
සතලං වා මධං වා ඵාණිතං වා ආහරා’’ති න වත්තබ්බං, ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච
සඞ්ඝස්ස කප්පිය’’න්ති එත්තකසමව වත්තබ්බං. සසච සසො සතන 
පරිවත්සතත්වාකප්පියංආහරති, රූපියපටිග්ගාහකංඨසපත්වාසබ්සබසහව
භාසජත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්බං, රූපියපටිග්ගාහසකනභාසගොනගසහතබ්සබො. 

අඤ්සඤසං (පාරා. අට්ඨ. 2.583-4) භික්ඛූනං වා ආරාමිකානං වා 
පත්තභාගම්පි ලභිත්වා පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටති, අන්තමසසො මක්කටාදීහි
තසතො හරිත්වා අරඤ්සඤ ඨපිතං වා සතසං හත්ථසතො ගළිතං වා
තිර්ඡානපටිග්ගහිතම්පි පංසුකූලම්පි න වට්ටතිසයව. තසතො ආහසටන
ඵාණිසතනසසනාසනධූපනම්පිනවට්ටති.සප්පිනා වාසතසලනවාපදීපං
කත්වා දීපාසලොසක ිචපජ්ජිතුං, කසිණපරිකම්මං කාතුං, සපොත්ථකම්පි 
වාසචතුං න වට්ටති. සතලමධඵාණිසතහි පන සරීසර වණං මක්සඛතුං න
වට්ටතිසයව. සතන වත්ථුනාමඤ්චපීඨාදීිචවා ගණ්හන්ති, උසපොසථාගාරං
වා සභොජනසාලං වා කසරොන්ති, පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටති. ඡායාපි
සගහපරි්සඡසදනඨිතාවනවට්ටති, පරි්සඡදාතික්කන්තාආගන්තුකත්තා
වට්ටති.තංවත්ථුංවිස්සජ්සජත්වාකසතන මග්සගනපිසසතුනාපිනාවායපි
උළුම්සපනාපිගන්තුංනවට්ටති.සතනවත්ථුනාඛණාපිතාය සපොක්ඛරණියා
උබ්භිසදොදකංපාතුංවාපරිභුඤ්ජිතුංවානවට්ටති.අන්සතොඋදසකපනඅසති 
අඤ්ඤංආගන්තුකංඋදකංවාවස්සසොදකංවාපවිට්ඨංවට්ටති.කීතායසයන
සද්ධිං කීතා, තං ආගන්තුකම්පි න වට්ටති. තං වත්ථුං උපිචක්සඛපං
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ඨසපත්වාසඞ්සඝො ප්චසය පරිභුඤ්ජති, සතපිප්චයාතස්සනවට්ටන්ති.
ආරාසමො ගහිසතො සහොති, සසොපි පරිභුඤ්ජිතුංන වට්ටති. යදිභූමිපිබීජම්පි
අකප්පියං, සනව භූමිං, න ඵලං පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. සසච භූමිංසයව
කිණිත්වාඅඤ්ඤාිචබීජාිචසරොපිතාිච, ඵලං වට්ටති.අථබීජාිචකිණිත්වා
කප්පියභූමියංසරොපිතාිච, ඵලංනවට්ටති, භූමියං ිචසීදිතුංවාිචපජ්ජිතුංවා
වට්ටති. 

සසච පනතත්ථආගසතොකප්පියකාරසකොතං පරිවත්සතත්වාසඞ්ඝස්ස
කප්පියං සප්පිසතලාදිං ආහරිතුං න ජානාති, සසො වත්තබ්සබො ‘‘ආවුසසො, 
ඉමංඡඩ්සඩහී’’ති.සසචසසොඡඩ්සඩති, ඉ්සචතංකුසලං.සනොසචඡඩ්සඩති, 
පඤ්චහඞ්සගහි සමන්නාගසතො භික්ඛු රූපියඡඩ්ඩසකො සම්මන්ිචතබ්සබො
සයො න ඡන්දාගතිං ග්සඡයය, න සදොසාගතිං ග්සඡයය, න සමොහාගතිං
ග්සඡයය, නභයාගතිං ග්සඡයය, ඡඩ්ඩිතාඡඩ්ඩිතඤ්ච ජාසනයය. එවඤ්ච
පන සම්මන්ිචතබ්සබො, පඨමං භික්ඛු යාචිතබ්සබො, යාචිත්වා බයත්සතන
භික්ඛුනාපටිබසලනසඞ්සඝොඤාසපතබ්සබො– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං රූපියඡඩ්ඩකං සම්මන්සනයය, එසා
ඤත්ති.සුණාතුසම, භන්සත, සඞ්සඝො, සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමංභික්ඛුං
රූපියඡඩ්ඩකං සම්මන්නති, යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුසනොරූපියඡඩ්ඩකස්සසම්මුති, සසොතුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, 
සසො භාසසයය. සම්මසතො සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
රූපියඡඩ්ඩසකො, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවසමතං 
ධාරයාමී’’ති(පාරා.585). 

68. සතනසම්මසතන (පාරා.අට්ඨ.2.585) භික්ඛුනාිචමිත්තංඅකත්වා
අක්ඛීිච ිචමීසලත්වා නදියා වා පපාසත වා වනගහසන වා ගූථං විය
අනසපක්සඛන පතිසතොකාසං අසමන්නාරහන්සතන ඡඩ්සඩතබ්බං. සසච
ිචමිත්තංකත්වාපාසතති, දුක්කටංආපජ්ජති.එවංජිගු්ඡිතබ්සබපිරූපිසය 
භගවා පරියාසයනභික්ඛූනං පරිසභොගංආචික්ඛි.රූපියපටිග්ගාහකස්ස පන
සකනචි පරියාසයන තසතො උප්පන්නප්චයපරිසභොසගො න වට්ටති. යථා
චායංඑතස්සනවට්ටති, එවං අසන්තසම්භාවනායවාකුලදූසකකම්සමනවා
කුහනාදීහි වාඋප්පන්නප්චයා සනව තස්ස, න අඤ්ඤස්ස වට්ටන්ති, 
ධම්සමන සසමනඋප්පන්නාපිඅප්චසවක්ඛිත්වාපරිභුඤ්ජිතුංනවට්ටන්ති.
චත්තාසරො හි පරිසභොගා – සථයයපරිසභොසගො ඉණපරිසභොසගො
දායජ්ජපරිසභොසගො සාමිපරිසභොසගොති. තත්ථ සඞ්ඝමජ්සඣපි ිචසීදිත්වා

පරිභුඤ්ජන්තස්සදුස්සීලස්සපරිසභොසගො කථයයපරිකභොකගො නාම.සීලවසතො

අප්චසවක්ඛිතපරිසභොසගො ඉණපරිකභොකගො නාම.තස්මාචීවරංපරිසභොසග
පරිසභොසග ප්චසවක්ඛිතබ්බං, පිණ්ඩපාසතො ආසලොසප ආසලොසප, තථා
අසක්සකොන්සතන 
පුසරභත්තප්ඡාභත්තපුරිමයාමමජ්ඣිමයාමප්ඡිමයාසමසු. සචස්ස
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පටුන 

අප්චසවක්ඛසතො අරුසණො උග්ග්ඡති, ඉණපරිසභොගට්ඨාසන තිට්ඨති.
සසනාසනම්පි පරිසභොසග පරිසභොසග ප්චසවක්ඛිතබ්බං. සභසජ්ජස්ස
පටිග්ගහසණපි පරිසභොසගපි සතිප්චයතා වට්ටති, එවං සන්සතපි
පටිග්ගහසණ සතිං කත්වා පරිසභොසග අකසරොන්තස්සසව ආපත්ති, 
පටිග්ගහසණ පන සතිං අකත්වා පරිසභොසග කසරොන්තස්ස අනාපත්ති.
චතුබ්බිධා හි සුද්ධි – සදසනාසුද්ධි සංවරසුද්ධි පරිසයට්ඨිසුද්ධි
ප්චසවක්ඛණසුද්ධීති. 

තත්ථ කදසනාසුද්ධි නාම පාතිසමොක්ඛසංවරසීලං. තඤ්හි සදසනාය

සුජ්ඣනසතො‘‘සදසනාසුද්ධී’’තිවු්චති. සංවරසුද්ධි නාමඉන්ද්රියසංවරසීලං.
තඤ්හි‘‘නපුසනවං කරිස්සාමී’’තිචිත්තාධිට්ඨානසංවසරසනවසුජ්ඣනසතො

‘‘සංවරසුද්ධී’’ති වු්චති. පරිකයට්ඨිසුද්ධි නාම ආජීවපාරිසුද්ධිසීලං. තඤ්හි
අසනසනං පහායධම්සමනසසමනප්චසයඋප්පාසදන්තස්සපරිසයසනාය

සුද්ධත්තා ‘‘පරිසයට්ඨිසුද්ධී’’ති වු්චති. ප්චකවක්ඛණසුද්ධි නාම 
ප්චයපරිසභොගසන්ිචස්සිතසීලං. තඤ්හි ‘‘පටිසඞ්ඛා සයොිචසසො චීවරං
පටිසසවාමී’’තිආදිනා (ම. ිච. 1.23; අ. ිච. 6.58) නසයන වුත්සතන
ප්චසවක්ඛසණන සුජ්ඣනසතො ‘‘ප්චසවක්ඛණසුද්ධී’’ති වු්චති, සතන
වුත්තං ‘‘පටිග්ගහසණ පන සතිං අකත්වා පරිසභොසග කසරොන්තස්ස
අනාපත්තී’’ති. 

සත්තන්නංසසක්ඛානංප්චයපරිසභොසගො දායජ්ජපරිකභොකගො නාම.සත
හි භගවසතො පුත්තා, තස්මා පිතුසන්තකානං ප්චයානං දායාදා හුත්වා සත
ප්චසය පරිභුඤ්ජන්ති. කිං පන සත භගවසතො ප්චසය පරිභුඤ්ජන්ති, 
ගිහීනං ප්චසය පරිභුඤ්ජන්තීති? ගිහීහි දින්නාපි භගවතා අනුඤ්ඤාතත්තා
භගවසතො සන්තකා සහොන්ති, තස්මා භගවසතො ප්චසය පරිභුඤ්ජන්තීති 

සවදිතබ්බං. ධම්මදායාදසුත්ත (ම. ිච. 1.29 ආදසයො) ඤ්සචත්ථ සාධකං.

ඛීණාසවානං පරිසභොසගො සාමිපරිකභොකගො නාම. සතහිතණ්හාය දාසබයං
අතීතත්තා සාමිසනො හුත්වා පරිභුඤ්ජන්ති. ඉති ඉසමසු පරිසභොසගසු 
සාමිපරිසභොසගො ච දායජ්ජපරිසභොසගො ච සබ්සබසම්පි වට්ටති, 
ඉණපරිසභොසගොනවට්ටති, සථයයපරිසභොසගකථාසයවනත්ථි. 

අපසරපි චත්තාසරො පරිසභොගා – ලජ්ජිපරිසභොසගො අලජ්ජිපරිසභොසගො 
ධම්මියපරිසභොසගොඅධම්මියපරිසභොසගොති.තත්ථඅලජ්ජිසනොලජ්ජිනාසද්ධිං 
පරිසභොසගො වට්ටති, ආපත්තියා න කාසරතබ්සබො. ලජ්ජිසනො අලජ්ජිනා 
සද්ධිංයාවනජානාති, තාවවට්ටති.ආදිසතොපට්ඨායහිඅලජ්ජීනාමනත්ථි, 
තස්මා යදාස්සඅලජ්ජිභාවංජානාති, තදාවත්තබ්සබො‘‘තුම්සහකායද්වාසර
වචීද්වාසරච වීතික්කමංකසරොථ, තංඅප්පතිරූපං, මාඑවමකත්ථා’’ති.සසච
අනාදියිත්වා කසරොතිසයව, යදි සතන සද්ධිං පරිසභොගං කසරොති, සසොපි
අලජ්ජීසයව සහොති. සයොපි අත්තසනො භාරභූසතන අලජ්ජිනා සද්ධිං
පරිසභොගං කසරොති, සසොපි ිචවාසරතබ්සබො. සසච න ඔරමති, අයම්පි 
අලජ්ජීසයවසහොති.එවංඑසකොඅලජ්ජීඅලජ්ජිසතම්පිකසරොති.අලජ්ජිසනො
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පනඅලජ්ජිනාව සද්ධිංපරිසභොසගආපත්තිනාමනත්ථි.ලජ්ජිසනොලජ්ජිනා
සද්ධිං පරිසභොසගො ද්වින්නං ඛත්තියකුමාරානං සුවණ්ණපාතියං
සභොජනසදිසසො. ධම්මියාධම්මියපරිසභොසගො ප්චයවසසසනව සවදිතබ්සබො.
තත්ථ සසච පුග්ගසලොපි අලජ්ජී, පිණ්ඩපාසතොපි අධම්මිසයො, උසභො
සජගු්ඡා. පුග්ගසලො අලජ්ජී, පිණ්ඩපාසතො ධම්මිසයො, පුග්ගලං ජිගු්ඡිත්වා

පිණ්ඩපාසතො න ගසහතබ්සබො. මහාප්චරියං පන ‘‘දුස්සීසලො සඞ්ඝසතො 
උද්සදසභත්තාදීිච ලභිත්වා සඞ්ඝස්සසව සදති, එතාිච යථාදානසමව
ගහිතත්තා වට්ටන්තී’’තිවුත්තං.පුග්ගසලොලජ්ජී, පිණ්ඩපාසතොඅධම්මිසයො, 
පිණ්ඩපාසතො සජගු්සඡොනගසහතබ්සබො. පුග්ගසලොලජ්ජී, පිණ්ඩපාසතොපි
ධම්මිසයො, වට්ටති. 

අපසර ද්සව පග්ගහා ද්සව ච පරිසභොගා – ලජ්ජිපග්ගසහො 
අලජ්ජිපග්ගසහො, ධම්මපරිසභොසගො ආමිසපරිසභොසගොති. තත්ථ අලජ්ජිසනො
ලජ්ජිං පග්ගසහතුං වට්ටති, න සසො ආපත්තියා කාසරතබ්සබො. සසච පන
ලජ්ජී අලජ්ජිං පග්ගණ්හාති, අනුසමොදනාය අජ්සඣසති, ධම්මකථාය
අජ්සඣසති, කුසලසුඋපත්ථම්සභති, ඉතසරොපි‘‘අම්හාකංආචරිසයොඊදිසසො
චඊදිසසොචා’’තිතස්සපරිසතිවණ්ණංභාසති, අයං සාසනංඔසක්කාසපති
අන්තරධාසපතීතිසවදිතබ්සබො.ධම්මපරිසභොගආමිසපරිසභොසගසුපනයත්ථ 
ආමිසපරිසභොසගො වට්ටති, ධම්මපරිසභොසගොපි තත්ථ වට්ටති. සයො පන
සකොටියං ඨිසතො, ගන්සථො තස්ස පුග්ගලස්ස අ්චසයන නස්සිස්සති, තං
ධම්මානුග්ගසහනඋග්ගණ්හිතුං වට්ටතීතිවුත්තං.තත්රිදංවත්ථු– මහාභසය
කිර එකස්සසව භික්ඛුසනො මහාිචද්සදසසො පගුසණො අසහොසි. අථ
චතුිචකායිකතිස්සත්සථරස්ස උපජ්ඣාසයො මහාතිපිටකත්සථසරො නාම 
මහාරක්ඛිතත්සථරං ආහ ‘‘ආවුසසො මහාරක්ඛිත, එතස්ස සන්තිසක 
මහාිචද්සදසං ගණ්හාහී’’ති. ‘‘පාසපො කිරායං, භන්සත, න ගණ්හාමී’’ති.
‘‘ගණ්හාවුසසො, අහං සත සන්තිසක ිචසීදිස්සාමී’’ති. ‘‘සාධ, භන්සත, 
තුම්සහසුිචසින්සනසු ගණ්හිස්සාමී’’තිපට්ඨසපත්වාරත්තින්දිවංිචරන්තරං
පරියාපුණන්සතො ඔසානදිවසස සහට්ඨාමඤ්සච ඉත්ථිං දිස්වා ‘‘භන්සත, 
සුතංසයවසමපුබ්සබ, සචාහංඑවංජාසනයයං, නඊදිසස්සසන්තිසකධම්මං
පරියාපුසණයය’’න්ති ආහ. තස්ස පන සන්තිසක බහූ මහාසථරා
උග්ගණ්හිත්වාමහාිචද්සදසංපතිට්ඨාසපසුන්ති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

රූපියාදිපටිග්ගහණවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

13. දානලක්ඛණාදිවිිච්ඡයෙථා 

69. දානවිස්සාසග්ගාකහහි ලාභස්සපරිණාමනන්තිඑත්ථතාව දානන්ති 
අත්තසනොසන්තකස්සචීවරාදිපරික්ඛාරස්සසද්ධිවිහාරිකාදීසුයස්සකස්සචි
දානං. තත්රිදං දානලක්ඛණං– ‘‘ඉදංතුය්හංසදමි දදාමි දජ්ජාමිඔසණොසජමි
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පරි්චජාමි විස්සජ්ජාමී’’ති වා ‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස සදමි…සප.… 
විස්සජ්ජාමී’’තිවාවදති, සම්මුඛාපිපරම්මුඛාපිදින්නංසයවසහොති. ‘‘තුය්හං
ගණ්හාහී’’ති වුත්සත ‘‘මය්හං ගණ්හාමී’’ති වදති, සුදින්නං සුග්ගහිතඤ්ච.
‘‘තව සන්තකං කසරොහි, තව සන්තකං සහොතු, තව සන්තකං සහොතී’’ති
වුත්සත ‘‘මම සන්තකං කසරොමි, මම සන්තකං සහොතු, මම සන්තකං 
කරිස්සාමී’’ති වදති, දුදින්නං දුග්ගහිතඤ්ච. සනව දාතා දාතුං ජානාති, න
ඉතසරො ගසහතුං, සසච පන ‘‘තව සන්තකං කසරොහී’’ති වුත්සත ‘‘සාධ, 
භන්සත, මය්හං ගණ්හාමී’’තිගණ්හාති, සුග්ගහිතං.සසචපනඑසකො ‘‘ඉදං
චීවරංගණ්හාහී’’තිවදති, ඉතසරො‘‘නගණ්හාමී’’තිවදති, පුනසසො‘‘දින්නං
මයා තුය්හං, ගණ්හාහී’’ති වදති, ඉතසරොපි ‘‘න මය්හං ඉමිනා අත්සථො’’ති
වදති, තසතොපුරිසමොපි‘‘මයාදින්න’’න්තිදසාහං අතික්කාසමති, ප්ඡිසමොපි
‘‘මයාපටික්ඛිත්ත’’න්ති, කස්සආපත්තීති? නකස්සචි. යස්සපනරු්චති, 
සතන අධිට්ඨහිත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං. ‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස සදහී’’ති දින්නං
යාව පරස්ස හත්ථං න පාපුණාති, තාව සයො පහිණති, තස්සසව සන්තකං, 
‘‘ඉත්ථන්නාමස්ස දම්මී’’ති දින්නං පන යස්ස පහීයති, තස්ස සන්තකං.
තස්මා භික්ඛුභික්ඛුස්සහත්සථචීවරංපහිණති‘‘ඉදං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස
සදහී’’ති. සසො අන්තරාමග්සග සයො පහිණති, තස්ස විස්සාසා ගණ්හාති, 
සුග්ගහිතං.යස්සපහීයති, තස්සවිස්සාසාගණ්හාති, දුග්ගහිතං. 

භික්ඛු(මහාව.378-379) භික්ඛුස්සහත්සථචීවරංපහිණති‘‘ඉමං චීවරං
ඉත්ථන්නාමස්සසදහී’’ති.සසොඅන්තරාමග්සගසුණාති‘‘සයොපහිණති, සසො 
කාලකසතො’’ති, තස්ස මතකචීවරං අධිට්ඨාති, ස්වාධිට්ඨිතං. යස්ස පහීයති, 
තස්ස විස්සාසාගණ්හාති, දුග්ගහිතං.භික්ඛුභික්ඛුස්සහත්සථචීවරංපහිණති
‘‘ඉමං චීවරංඉත්ථන්නාමස්සසදහී’’ති.සසොඅන්තරාමග්සගසුණාති‘‘යස්ස
පහීයති, සසො කාලකසතො’’ති, තස්ස මතකචීවරං අධිට්ඨාති, ද්වාධිට්ඨිතං.
සයොපහිණති, තස්ස විස්සාසාගණ්හාති, සුග්ගහිතං.භික්ඛුභික්ඛුස්සහත්සථ
චීවරංපහිණති‘‘ඉමං චීවරංඉත්ථන්නාමස්සසදහී’’ති.සසොඅන්තරාමග්සග
සුණාති ‘‘උසභොකාලකතා’’ති, සයො පහිණති, තස්සමතකචීවරංඅධිට්ඨාති, 
ස්වාධිට්ඨිතං. යස්ස පහීයති, තස්ස මතකචීවරං අධිට්ඨාති, ද්වාධිට්ඨිතං.
භික්ඛු භික්ඛුස්ස හත්සථ චීවරං පහිණති ‘‘ඉමං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස
දම්මී’’ති. සසො අන්තරාමග්සග සයො පහිණති, තස්ස විස්සාසා ගණ්හාති, 
දුග්ගහිතං. යස්ස පහීයති, තස්ස විස්සාසා ගණ්හාති, සුග්ගහිතං. භික්ඛු
භික්ඛුස්ස හත්සථ චීවරං පහිණති ‘‘ඉමං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස දම්මී’’ති. 
සසො අන්තරාමග්සග සුණාති ‘‘සයො පහිණති, සසො කාලකසතො’’ති, තස්ස 
මතකචීවරංඅධිට්ඨාති, ද්වාධිට්ඨිතං.යස්සපහීයති, තස්ස විස්සාසාගණ්හාති, 
සුග්ගහිතං. භික්ඛු භික්ඛුස්ස හත්සථ චීවරං පහිණති ‘‘ඉමං චීවරං
ඉත්ථන්නාමස්සදම්මී’’ති.සසොඅන්තරාමග්සගසුණාති‘‘යස්සපහීයති, සසො 
කාලකසතො’’ති, තස්ස මතකචීවරං අධිට්ඨාති, ස්වාධිට්ඨිතං. සයො පහිණති, 
තස්ස විස්සාසාගණ්හාති, දුග්ගහිතං.භික්ඛුභික්ඛුස්සහත්සථචීවරංපහිණති
‘‘ඉමං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස දම්මී’’ති. සසො අන්තරාමග්සග සුණාති
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‘‘උසභො කාලකතා’’ති. සයො පහිණති, තස්ස මතකචීවරං අධිට්ඨාති, 
ද්වාධිට්ඨිතං.යස්සපහීයති, තස්සමතකචීවරං අධිට්ඨාති, ස්වාධිට්ඨිතං. 

පරි්චජිත්වා දින්නංපුනසකනචිකාරසණනකුපිසතොආහරාසපතුංන 
ලභති.අත්තනාදින්නම්පිහිචීවරංසකසඤ්ඤායඅ්ඡින්දසතොිචස්සග්ගියං, 
අඤ්ඤං පරික්ඛාරං අන්තමසසො සූචිම්පි අ්ඡින්දසතො දුක්කටං. සසච පන
‘‘භන්සත, තුම්හාකං ඉදංසාරුප්ප’’න්තිසයසමවසදති, ගසහතුංවට්ටති.අථ
පන ‘‘ආවුසසො, මයංතුය්හං‘වත්තපටිවත්තංකරිස්සති, අම්හාකංසන්තිසක
උපජ්ඣං ගණ්හිස්සති, ධම්මං පරියාපුණිස්සතී’ති චීවරං අදම්හා, සසො දාිච
ත්වංනවත්තං කසරොසි, නඋපජ්ඣංගණ්හාසි, නධම්මංපරියාපුණාසී’’ති
එවමාදීිච වුත්සතො ‘‘භන්සත, චීවරත්ථාය මඤ්සඤ භණථ, ඉදං සවො
චීවර’’න්ති සදති, එවම්පි වට්ටති. දිසාපක්කමන්තං වා පන දහරං
‘‘ිචවත්සතථ න’’න්ති භණති, සසො න ිචවත්තති, චීවසර ගසහත්වා 
ිචරුන්ධථාති, එවඤ්සචිචවත්තති, සාධ.සසච‘‘පත්තචීවරත්ථායමඤ්සඤ
තුම්සහභණථ, ගණ්හථන’’න්තිසදති, එවම්පිවට්ටති.විබ්භමන්තංවාදිස්වා
‘‘මයං තුය්හං ‘වත්තං කරිස්සතී’ති පත්තචීවරං අදම්හා, සසො දාිච ත්වං
විබ්භමිත්වා චරසී’’ති වදති, ඉතසරො ‘‘ගණ්හථ තුම්හාකං පත්තචීවර’’න්ති
සදති, එවම්පි වට්ටති. ‘‘මම සන්තිසක උපජ්ඣං ගණ්හන්තස්සසව සදමි, 
අඤ්ඤත්ථ ගණ්හන්තස්ස න සදමි, වත්තං කසරොන්තස්සසව සදමි, 
අකසරොන්තස්ස න සදමි, ධම්මං පරියාපුණන්තස්සසව සදමි, 
අපරියාපුණන්තස්ස න සදමි, අවිබ්භමන්තස්සසව සදමි, විබ්භමන්තස්ස න
සදමී’’ති එවං පන දාතුං න වට්ටති, දදසතො දුක්කටං, ආහරාසපතුං පන
වට්ටති, විස්සජ්සජත්වා දින්නං අ්ඡින්දිත්වා ගණ්හන්සතො භණ්ඩග්සඝන
කාසරතබ්සබො.අයංතාවදාසන විිච්ඡසයො. 

70. විස්සාසග්ගාහලක්ඛණං පනඉමිනාසුත්සතනජාිචතබ්බං– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහි සමන්නාගතස්සවිස්සාසං
ගසහතුංසන්දිට්සඨොචසහොති, සම්භත්සතොච, ආලපිසතොච, ජීවති ච, 
ගහිසතචඅත්තමසනොසහොතී’’ති(මහාව.356). 

තත්ථ (පාරා. අට්ඨ. 1.131) සන්දිට්කඨොති දිට්ඨමත්තකමිත්සතො. 

සම්භත්කතොති දළ්හමිත්සතො. ආලපිකතොති ‘‘මම සන්තකං යං ඉ්ඡසි, තං

ගණ්සහයයාසි, ආපු්ඡිත්වා ගහසණ කාරණං නත්ථී’’ති වුත්සතො. ජීවතීති

අනුට්ඨානසසයයායසයිසතොපි යාවජීවිතින්ද්රියුප්සඡදංනපාපුණාති. ගහිකත

ච අත්තමකනොති ගහිසත තුට්ඨචිත්සතො සහොති. ‘‘එවරූපස්ස සන්තකං
ගහිසත සම අත්තමසනො භවිස්සතී’’ති ජානන්සතන ගසහතුං වට්ටති.
අනවසසසපරියාදානවසසන සචතාිච පඤ්චඞ්ගාිච වුත්තාිච, 
විස්සාසග්ගාසහො පන තීහි අඞ්සගහි රුහති සන්දිට්සඨො, ජීවති, ගහිසත
අත්තමසනො, සම්භත්සතො, ජීවති, ගහිසත අත්තමසනො, ආලපිසතො, ජීවති, 
ගහිසත අත්තමසනොති.සයොපනනජීවති, නච ගහිසතඅත්තමසනොසහොති, 
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පටුන 

තස්ස සන්තකං විස්සාසග්ගාසහන ගහිතම්පි පුන දාතබ්බං. දදමාසනන ච
මතකධනංතාවසයතස්ස ධසනඉස්සරාගහට්ඨාවාපබ්බජිතාවා, සතසං
දාතබ්බං.අනත්තමනස්සසන්තකංතස්සසව දාතබ්බං, සයොපනපඨමංසයව
‘‘සුට්ඨු කතං තයා මම සන්තකං ගණ්හන්සතනා’’ති වචීසභසදන වා
චිත්තුප්පාදමත්සතනවා අනුසමොදිත්වාප්ඡාසකනචිකාරසණනකුපිසතො, 
ප්චාහරාසපතුංනලභති, සයොපිඅදාතුකාසමො, චිත්සතනපනඅධිවාසසති, න
කිඤ්චි වදති, සසොපි පුන ප්චාහරාසපතුං න ලභති. සයො පන ‘‘මයා
තුම්හාකංසන්තකංගහිතංවා පරිභුත්තංවා’’තිවුත්සත ‘‘ගහිතංවාසහොතු
පරිභුත්තංවා, මයාපනතංසකනචිසදව කරණීසයනඨපිතං, තංපාකතිකං
කාතුං වට්ටතී’’ති වදති, අයං ප්චාහරාසපතුං ලභති. අයං විස්සාසග්ගාසහ
විිච්ඡසයො. 

71. ලාභස්ස පරිණාමනන්ති ඉදං පන අඤ්සඤසං අත්ථාය
පරිණතලාභස්ස අත්තසනො අඤ්ඤස්ස වා පරිණාමනං සන්ධාය වුත්තං.
තත්රායං විිච්ඡසයො (පාරා. අට්ඨ. 2.659-660) – සඞ්ඝස්ස පරිණතං
සහධම්මිකානං වා ගිහීනං වා අන්තමසසො මාතුසන්තකම්පි ‘‘ඉදං මය්හං
සදහී’’ති සඞ්ඝස්ස පරිණතභාවං ඤත්වා අත්තසනො පරිණාසමත්වා 
ගණ්හන්තස්ස ිචස්සග්ගියං පාචිත්තියං, ‘‘ඉමස්ස භික්ඛුසනො සදහී’’ති එවං 
අඤ්ඤස්ස පරිණාසමන්තස්ස සුද්ධිකපාචිත්තියං. තස්මා සයොපි
වස්සිකසාටිකසමසය මාතුඝසරපිසඞ්ඝස්සපරිණතංවස්සිකසාටිකංඤත්වා
අත්තසනො පරිණාසමති, ිචස්සග්ගියං පාචිත්තියං, පරස්ස පරිණාසමති, 
සුද්ධිකපාචිත්තියං. මනුස්සා ‘‘සඞ්ඝභත්තං කරිස්සාමා’’ති සප්පිසතලාදීිච
ආහරන්ති, ගිලාසනො සචපි භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පරිණතභාවං ඤත්වා කිඤ්චි
යාචති, ිචස්සග්ගියංපාචිත්තියසමව.සසචපනසසො ‘‘තුම්හාකං සප්පිආදීිච 
ආභතාිචඅත්ථී’’තිපු්ඡිත්වා‘‘ආම, අත්ථී’’ති වුත්සත‘‘මය්හම්පිසදථා’’ති
වදති, වට්ටති. අථාපි නං කුක්කු්චායන්තං උපාසකා වදන්ති ‘‘සඞ්සඝොපි
අම්සහහිදින්නසමවලභති, ගණ්හථ, භන්සත’’ති, එවම්පි වට්ටති. 

එකස්මිං විහාසර සඞ්ඝස්ස පරිණතං අඤ්ඤවිහාරං උද්දිසිත්වා 
‘‘අසුකස්මිං නාම විහාසර සඞ්ඝස්ස සදථා’’ති පරිණාසමති, ‘‘කිං සඞ්ඝස්ස
දාසනන, සචතියස්ස පූජං කසරොථා’’ති එවං සචතියස්ස වා පරිණාසමති, 
දුක්කටං.සචතියස්සපරිණතං අඤ්ඤසචතියස්සවාසඞ්ඝස්සවාගණස්සවා
පුග්ගලස්ස වා පරිණාසමති, දුක්කටසමව. ිචයසමත්වා අඤ්ඤසචතියස්ස
අත්ථාය සරොපිතමාලාව්ඡසතො අඤ්ඤසචතියම්හි පුප්ඵම්පි ආසරොසපතුං න
වට්ටති, එකස්සසචතියස්ස පනඡත්තංවා පටාකං වාආසරොසපත්වාඨිතං
දිස්වා සසසං අඤ්ඤසචතියස්ස දාසපතුං වට්ටති. අන්තමසසො සුනඛස්සපි
පරිණතං ‘‘ඉමස්ස සුනඛස්ස මා සදහි, එතස්ස සදහී’’ති එවං 
අඤ්ඤපුග්ගලස්ස පරිණාසමති, දුක්කටං. සසච පන දායකා ‘‘මයං
සඞ්ඝභත්තං කාතුකාමා, සචතියපූජං කාතුකාමා, එකස්ස භික්ඛුසනො
පරික්ඛාරං දාතුකාමා, තුම්හාකං රුචියා දස්සාම, භණථ කත්ථ සදමා’’ති
වදන්ති, එවං වුත්සත සතන භික්ඛුනා ‘‘යත්ථ ඉ්ඡථ, තත්ථ සදථා’’ති
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වත්තබ්බා. සසච පන සකවලං ‘‘කත්ථ සදමා’’ති පු්ඡන්ති, ‘‘යත්ථ 
තුම්හාකං සදයයධම්සමො පරිසභොගං වා ලසභයය, පටිසඞ්ඛාරං වා ලසභයය, 
චිරට්ඨිතිසකො වා අස්ස, යත්ථ වා පන තුම්හාකං චිත්තං පසීදති, තත්ථ
සදථා’’තිවත්තුං වට්ටති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

දානලක්ඛණාදිවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

14. පථවීඛණනවිිච්ඡයෙථා 

72. පථවීති ද්සවපථවීජාතාචපථවීඅජාතාච පථවීති.තත්ථ ජාතා නාම 

පථවී සුද්ධපංසුකා සුද්ධමත්තිකා අප්පපාසාණා අප්පසක්ඛරා අප්පකඨලා
අප්පමරුම්බා අප්පවාලුකා සයභුසයයනපංසුකා සයභුසයයනමත්තිකා, 
අදඩ්ඪාපිවු්චති‘‘ජාතා පථවී’’ති.සයොපිපංසුපුඤ්සජොවාමත්තිකාපුඤ්සජො

වා අතිසරකචාතුමාසං ඔවට්සඨො, සසොපි වු්චති ‘‘ජාතා පථවී’’ති. අජාතා 

නාම පථවී සුද්ධපාසාණා සුද්ධසක්ඛරා සුද්ධකඨලා සුද්ධමරුම්බා 
සුද්ධවාලුකා අප්පපංසුකා අප්පමත්තිකා සයභුසයයනපාසාණා
සයභුසයයනසක්ඛරා සයභුසයයනකඨලා සයභුසයයනමරුම්බා
සයභුසයයනවාලුකා, දඩ්ඪාපිවු්චති‘‘අජාතා පථවී’’ති.සයොපිපංසුපුඤ්සජො
වා මත්තිකාපුඤ්සජො වා ඔමකචාතුමාසං ඔවට්සඨො, සසොපි වු්චති ‘‘අජාතා
පථවී’’ති(පාචි.84-86). 

තත්ථජාතපථවිංඛණන්තස්සඛණාසපන්තස්සවා පාචිත්තියං. තත්රායං
විිච්ඡසයො (පාචි. අට්ඨ. 86) – සසච සයං ඛණති, පහාසර පහාසර
පාචිත්තියං. සසච අඤ්ඤංආණාසපති, සකිංආණත්සතොසසචපිසකලදිවසං
ඛණති, ආණාපකස්ස එකසමව පාචිත්තියං. සසච පන කුසීසතො සහොති, 
පුනප්පුනං ආණාසපතබ්සබො, තං ආණාසපත්වා ඛණාසපන්තස්ස වාචාය
වාචායපාචිත්තියං.සසච‘‘සපොක්ඛරණිංඛණාහී’’ති වදති, වට්ටති.ඛතාසයව
හි සපොක්ඛරණී නාම සහොති. තස්මා අයං කප්පියසවොහාසරො. එස නසයො 
‘‘වාපිං තළාකං ආවාටං ඛණා’’තිආදීසුපි. ‘‘ඉමං ඔකාසං ඛණ, ඉමස්මිං
ඔකාසසසපොක්ඛරණිං ඛණා’’තිවත්තුංපනනවට්ටති.‘‘කන්දංඛණ, මූලං
ඛණා’’තිඅිචයසමත්වාවත්තුං වට්ටති, ‘‘ඉමංවල්ලිංඛණ, ඉමස්මිංඔකාසස
කන්දංවාමූලංවාඛණා’’තිවත්තුංන වට්ටති. 

73. සපොක්ඛරණිං සසොසධන්සතහි සයො කුසටහි උස්සිඤ්චිතුං සක්කා
සහොතිතනුකකද්දසමො, තංඅපසනතුං වට්ටති, බහසලොනවට්ටති.ආතසපන
සුක්ඛකද්දසමො ඵලති, තත්ර සයො සහට්ඨා පථවියා අසම්බන්සධො, තසමව
අපසනතුං වට්ටති. උදසකන ගතට්ඨාසන උදකපප්පටසකො නාම සහොති, 
වාතපහාසරන චලති, තං අපසනතුං වට්ටති. සපොක්ඛරණීආදීනං තටං
භිජ්ජිත්වා උදකසාමන්තා පතති. සසච ඔමකචාතුමාසං ඔවට්ඨං, ඡින්දිතුං
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භින්දිතුංවාවට්ටති, චාතුමාසසතො උද්ධංනවට්ටති.සසචපන උදසකසයව
පතති, සදසවන අතිසරකචාතුමාසං ඔවට්සඨපි උදසකසයව උදකස්ස
පතිතත්තාවට්ටති. 

පාසාණපිට්ඨියං සසොණ්ඩිං ඛණන්ති, සසච තත්ථ පඨමසමව සුඛුමරජං 
පතති, තංසදසවනඔවට්ඨංසහොති, චාතුමාස්චසයනඅකප්පියපථවීසඞ්ඛයං
ග්ඡති. උදසක පරියාදින්සන සසොණ්ඩිං සසොසධන්සතහි විසකොසපතුං න
වට්ටති.සසචපඨමසමවඋදසකනපූරති, ප්ඡාරජංපතති, තංවිසකොසපතුං
වට්ටති. තත්ථ හි සදසව වස්සන්සතපි උදසකසයව උදකං පතති.
පිට්ඨිපාසාසණ සුඛුමරජං සහොති, සදසව ඵුසායන්සත අල්ලීයති, තම්පි 
චාතුමාස්චසයන විසකොසපතුං න වට්ටති. අකතපබ්භාසර වම්මිසකො
උට්ඨිසතො සහොති, යථාසුඛං විසකොසපතුං වට්ටති. සසච අබ්සභොකාසස
උට්ඨහති, ඔමකචාතුමාසං ඔවට්සඨොසයව වට්ටති. රුක්ඛාදීසු
ආරුළ්හඋපචිකමත්තිකායම්පි එසසව නසයො. 
ගණ්ඩුප්පාදගූථමූසිකුක්කරසගොකණ්ටකාදීසුපි එසසව නසයො.
සගොකණ්ටසකො නාම ගාවීනං ඛුර්ඡින්නකද්දසමො වු්චති. සසච පන
සහට්ඨිමතසලන භූමිසම්බන්සධො සහොති, එකදිවසම්පි න වට්ටති.
කසිතට්ඨාසනනඞ්ගල්ඡින්නමත්තිකාපිණ්ඩංගණ්හන්තස්ස එසසවනසයො. 

පුරාණසසනාසනං සහොති අ්ඡදනං වා විනට්ඨ්ඡදනං වා
අතිසරකචාතුමාසං ඔවට්ඨං ජාතපථවීසඞ්ඛයසමව ග්ඡති, තසතො අවසසසං 
ඡදිචට්ඨකං වා සගොපානසීආදිකං උපකරණං වා ‘‘ඉට්ඨකං ගණ්හාමි, 
සගොපානසිංභිත්තිපාදං පදරත්ථරණංපාසාදත්ථම්භංගණ්හාමී’’තිසඤ්ඤාය
ගණ්හිතුංවට්ටති, සතනසද්ධිං මත්තිකාපතති, අනාපත්ති, භිත්තිමත්තිකං
ගණ්හන්තස්ස පන ආපත්ති. සසච යා යා අතින්තා, තං තං ගණ්හාති, 
අනාපත්ති. අන්සතොසගසහ මත්තිකාපුඤ්සජො සහොති, තස්මිං එකදිවසං
ඔවට්සඨ සගහං ඡාසදන්ති. සසච සබ්සබො තින්සතො, චාතුමාස්චසයන
ජාතපථවීසයව. අථස්ස උපරිභාසගොසයව තින්සතො, අන්සතො අතින්සතො, 
යත්තකං තින්තං, තං කප්පියකාරසකහි කප්පියසවොහාසරන අපනාසමත්වා
සසසංයථාසුඛංවළඤ්සජතුංවට්ටතිඋදසකනසතමිතත්තා. එකාබද්ධාසයව
හි ජාතපථවී සහොති, න ඉතරාති. අබ්සභොකාසස මත්තිකාපාකාසරො සහොති, 
අතිසරකචාතුමාසං ඔවට්සඨො ජාතපථවීසඞ්ඛ්යං ග්ඡති, තත්ථ ලග්ගපංසුං
පන අල්ලහත්සථනඡුපිත්වාගසහතුංවට්ටති.සසචඉට්ඨකපාකාසරොසහොති, 
සයභුසයයනකඨලට්ඨාසන තිට්ඨති, යථාසුඛං විසකොසපතුං වට්ටති.
අබ්සභොකාසස ඨිතමණ්ඩපත්ථම්භං ඉසතො චිසතො ච සඤ්චාසලත්වා පථවිං
විසකොසපන්සතන ගසහතුං න වට්ටති, උජුකසමව උද්ධරිතුං වට්ටති.
අඤ්ඤම්පිසුක්ඛරුක්ඛංසුක්ඛඛාණුකංවා ගණ්හන්තස්සඑසසවනසයො. 

74. නවකම්මත්ථං ථම්භං වා පාසාණං වා රුක්ඛං වා දණ්ඩසකහි
උ්චාසලත්වා පවට්සටන්තා ග්ඡන්ති, තත්ථ ජාතපථවී භිජ්ජති, සසච
සුද්ධචිත්තා පවට්සටන්ති, අනාපත්ති. අථ පන සතන අපසදසසන පථවිං
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පටුන 

භින්දිතුකාමාසයව සහොන්ති, ආපත්ති. සාඛාදීිච කඩ්ඪන්තානම්පි පථවියං
දාරූිචඵාසලන්තානම්පිඑසසවනසයො. පථවියං අට්ඨිසූචිකණ්ටකාදීසුපියං
කිඤ්චිආසකොසටතුංවාපසවසසතුංවානවට්ටති, ‘‘පස්සාවධාරායසවසගන
පථවිං භින්දිස්සාමී’’ති එවං පස්සාවම්පි කාතුං න වට්ටති. කසරොන්තස්ස
භිජ්ජති, ආපත්ති, ‘‘විසමභූමිංසමං කරිස්සාමී’’තිසම්මජ්ජිචයා ඝංසිතුම්පින
වට්ටති. වත්තසීසසසනව හි සම්මජ්ජිතබ්බං. සකචි කත්තරයට්ඨියා භූමිං
සකොට්සටන්ති, පාදඞ්ගුට්ඨසකන විලිඛන්ති, ‘‘චඞ්කමිතට්ඨානං 
දස්සසස්සාමා’’තිපුනප්පුනංභූමිංභින්දන්තාචඞ්කමන්ති, සබ්බංනවට්ටති, 
වීරියසම්පග්ගහත්ථං පන සමණධම්මං කසරොන්සතන සුද්ධචිත්සතන
චඞ්කමිතුං වට්ටති. ‘‘හත්ථංසඛොවිස්සාමා’’තිපථවියංඝංසන්ති, නවට්ටති, 
අඝංසන්සතනපනඅල්ලහත්ථංපථවියංඨසපත්වාරජංගසහතුංවට්ටති. 

සකචි කණ්ඩුක්ඡුආදීහි ආබාධිකා ඡින්නතටාදීසු අඞ්ගප්චඞ්ගාිච 
ඝංසන්ති, න වට්ටති. ජාතපථවිං දහති වා දහාසපති වා, පාචිත්තියං, 
අන්තමසසො පත්තම්පිපචන්සතොයත්තසකසුඨාසනසුඅග්ගිංසදතිවාදාසපති
වා, තත්තකාිච පාචිත්තියාිච, තස්මා පත්තං පචන්සතනපි පුබ්සබ
පක්කට්ඨාසනසයවපචිතබ්සබො. අදඩ්ඪායපථවියාඅග්ගිංඨසපතුංනවට්ටති, 
පත්තපචනකපාලස්ස පන උපරි අග්ගිං ඨසපතුං වට්ටති. දාරූනං උපරි
ඨසපති, සසො අග්ගි තාිච දහන්සතො ගන්ත්වා පථවිං දහති, න වට්ටති.
ඉට්ඨකකපාලාදීසුපි එසසව නසයො. තත්රාපි හි ඉට්ඨකාදීනංසයව උපරි
ඨසපතුං වට්ටති. කස්මා? සතසං අනුපාදානත්තා. න හි තාිච අග්ගිස්ස
උපාදානසඞ්ඛයං ග්ඡන්ති, සුක්ඛඛාණුසුක්ඛරුක්ඛාදීසුපි අග්ගිං දාතුං න
වට්ටති.සසචපන ‘‘පථවිංඅප්පත්තසමවිචබ්බාසපත්වාගමිස්සාමී’’තිසදති, 
වට්ටති. ප්ඡා ිචබ්බාසපතුං න සක්සකොති, අවිසයත්තා අනාපත්ති.
තිණුක්කං ගසහත්වා ග්ඡන්සතො හත්සථ ඩය්හමාසන භූමියං පාසතති, 
අනාපත්ති. පතිතට්ඨාසනසයව උපාදානං දත්වා අග්ගිං කාතුං වට්ටති.
දඩ්ඪපථවියා ච යත්තකං ඨානං උසුමාය අනුගතං, සබ්බං විසකොසපතුං 
වට්ටති. 

සයො පන අජානනසකො භික්ඛු අරණිසහිසතන අග්ගිං ිචබ්බත්සතත්වා 
හත්සථන උක්ඛිපිත්වා ‘‘කිං කසරොමී’’ති වදති, ‘‘ජාසලහී’’ති වත්තබ්සබො.
‘‘හත්සථො ඩය්හතී’’ති වදති, ‘‘යථා න ඩය්හති, තථා කසරොහී’’ති
වත්තබ්සබො. ‘‘භූමියං පාසතහී’’ති පන න වත්තබ්සබො. සසච හත්සථ
ඩය්හමාසන පාසතති, ‘‘පථවිං දහිස්සාමී’’ති අපාතිතත්තා අනාපත්ති, 
පතිතට්ඨාසන පන අග්ගිංකාතුං වට්ටති. ‘‘ඉමස්ස ථම්භස්සආවාටං ජාන, 
මහාමත්තිකං ජාන, ථුසමත්තිකං ජාන, මහාමත්තිකං සදහි, ථුසමත්තිකං
සදහි, මත්තිකං ආහර, පංසුං ආහර, මත්තිකාය අත්සථො, පංසුනා අත්සථො, 
ඉමස්ස ථම්භස්සආවාටංකප්පියංකසරොහි, ඉමංමත්තිකංකප්පියංකසරොහි, 
ඉමං පංසුං කප්පියං කසරොහී’’ති එවං කප්පියසවොහාසරන යං කිඤ්චි
කාරාසපතුං වට්ටති. අඤ්ඤවිහිසතො සකනචි සද්ධිං කිඤ්චි කසථන්සතො
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පාදඞ්ගුට්ඨසකන කත්තරයට්ඨියා වා පථවිං විලිඛන්සතො තිට්ඨති, එවං
අසතියාවිලිඛන්තස්සභින්දන්තස්සවාඅනාපත්ති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

පථවීඛණනවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

15. භූතගාමවිිච්ඡයෙථා 

75. භූතගාකමොති පඤ්චහි බීසජහි ජාතානං රුක්ඛලතාදීනසමතං
අධිවචනං.තත්රිමාිචපඤ්චබීජාිච– මූලබීජං ඛන්ධබීජංඵළුබීජංඅග්ගබීජං

බීජබීජන්ති.තත්ථ මූලබීජං නාමහලිද්දිසිඞ්ගිසවරං වචා වචත්තං අතිවිසං
කටුකසරොහිණී උසීරං භද්දමුත්තකං, යාිච වා පනඤ්ඤාිචපි අත්ථි මූසල

ජායන්ති මූසල සඤ්ජායන්ති, එතං මූලබීජං නාම. ඛන්ධබීජං නාම
අස්සත්සථොිචසරොසධොපිලක්සඛො උදුම්බසරොක්ඡසකොකපිත්ථසනො, යාිච
වා පනඤ්ඤාිචපි අත්ථි ඛන්සධ ජායන්ති ඛන්සධ සඤ්ජායන්ති, එතං

ඛන්ධබීජංනාම. ඵළුබීජං නාමඋ්ඡුසවළු නසළො, යාිචවා පනඤ්ඤාිචපි

අත්ථිපබ්සබජායන්තිපබ්සබසඤ්ජායන්ති, එතංඵළුබීජං නාම. අග්ගබීජං 
නාම අජ්ජුකං ඵණිජ්ජකං හිරිසවරං, යාිච වා පනඤ්ඤාිචපි අත්ථි අග්සග

ජායන්ති අග්සග සඤ්ජායන්ති, එතං අග්ගබීජං නාම. බීජබීජං නාම
පුබ්බණ්ණංඅපරණ්ණං, යාිචවාපනඤ්ඤාිචපිඅත්ථි බීසජජායන්තිබීසජ
සඤ්ජායන්ති, එතං බීජබීජං නාම (පාචි. 91). තත්ථ භූතගාසම 
භූතගාමසඤ්ඤීඡින්දතිවාඡින්දාසපතිවාභින්දතිවාභින්දාසපතිවාපචතිවා 
පචාසපති වා, පාචිත්තියං. භූතගාමඤ්හි විසකොසපන්තස්ස පාචිත්තියං, 
භූතගාමපරිසමොචිතං පඤ්චවිධම්පිබීජගාමංවිසකොසපන්තස්සදුක්කටං. 

76. බීජගාමභූතගාසමො (පාචි. අට්ඨ. 922) නාසමස අත්ථි උදකට්සඨො, 
අත්ථි ථලට්සඨො. තත්ථ උදකට්සඨො සාසපමත්තිකතිලබීජකාදිසභදා
සපණ්ණිකා ච අපණ්ණිකා ච සබ්බා සසවාලජාති, අන්තමසසො
උදකපප්පටකං උපාදාය ‘‘භූතගාසමො’’ති සවදිතබ්සබො. උදකපප්පටසකො
නාමඋපරි ථද්සධොඵරුසවණ්සණොසහට්ඨාමුදුනීලවණ්සණොසහොති.තත්ථ
යස්ස සසවාලස්ස මූලං ඔරුහිත්වා පථවියං පතිට්ඨිතං, තස්ස පථවී ඨානං.
සයො උදසක සඤ්චරති, තස්ස උදකං. පථවියං පතිට්ඨිතං යත්ථ කත්ථචි
විසකොසපන්තස්ස, උද්ධරිත්වාවාඨානන්තරං සඞ්කාසමන්තස්සපාචිත්තියං, 
උදසකසඤ්චරන්තංවිසකොසපන්තස්සසවපාචිත්තියං. හත්සථහිපනඉසතො
චිසතොචවියූහිත්වානහායිතුංවට්ටති. සකලඤ්හිඋදකංතස්සඨානං, තස්මා
නසසොඑත්තාවතාඨානන්තරංසඞ්කාමිසතොසහොති.උදකසතො පනඋදසකන
විනා සඤ්චි්ච උක්ඛිපිතුං න වට්ටති, උදසකන සද්ධිං උක්ඛිපිත්වා පුන 
උදසක පක්ඛිපිතුං වට්ටති. උප්පලිිචපදුමිිචආදීිච ජලජවල්ලිතිණාිච
උදකසතො උද්ධරන්තස්ස වා තත්සථව විසකොසපන්තස්ස වා පාචිත්තියං, 
පසරහිඋප්පාටිතාිච විසකොසපන්තස්සදුක්කටං.තාිචහිබීජගාසමසඞ්ගහං 
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ග්ඡන්ති, තිලබීජකසාසපමත්තිකසසවාසලොපි උදකසතො උද්ධසටො

අමිලාසතො අග්ගබීජසඞ්ගහං ග්ඡති. මහාප්චරියාදීසු 
‘‘අනන්තකතිලබීජකඋදකපප්පටකාදීිච දුක්කටවත්ථූනී’’ති වුත්තං, තත්ථ

කාරණං න දිස්සති. අන්ධෙට්ඨෙථායං ‘‘සම්පුණ්ණභූතගාමං න සහොති, 
තස්මා දුක්කට’’න්ති වුත්තං, තම්පි න සසමති. භූතගාසම හි පාචිත්තියං
බීජගාසම දුක්කටං වුත්තං. අසම්පුණ්ණභූතගාසමො නාම තතිසයො

සකොට්ඨාසසො සනව පාළියං, න අට්ඨෙථාසු ආගසතො, අසථතං 
බීජගාමසඞ්ගහං ගමිස්සතීති, තම්පි න යුත්තං අභූතගාමමූලත්තා තාදිසස්ස 
බීජගාමස්සාති. අපිච ‘‘ගරුකලහුසකසු ගරුසක ඨාතබ්බ’’න්ති එතං
විනයලක්ඛණං. 

ථලට්සඨ ඡින්නරුක්ඛානං අවසිට්සඨො හරිතඛාණු නාම සහොති, තත්ථ 
කකුධකරඤ්ජපියඞ්ගුපනසාදීනං ඛාණු උද්ධං වඩ්ඪති, සසො භූතගාසමන
සඞ්ගහිසතො. තාලනාළිසකරාදීනංඛාණුඋද්ධංනවඩ්ඪති, සසොබීජගාසමන
සඞ්ගහිසතො.කදලියාපනඅඵලිතාය ඛාණුභූතගාසමනසඞ්ගහිසතො, ඵලිතාය
බීජගාසමන. කදලී පන ඵලිතා යාව නීලපණ්ණා, තාව භූතගාසමසනව
සඞ්ගහිතා, තථා ඵලිසතො සවළු. යදා පන අග්ගසතො පට්ඨාය සුස්සති, තදා 
බීජගාසමනසඞ්ගහංග්ඡති.කතරබීජගාසමන? ඵළුබීජගාසමන.කිංතසතො
ිචබ්බත්තති? න කිඤ්චි. යදි හි ිචබ්බත්සතයය, භූතගාසමන සඞ්ගහං
ග්සඡයය. ඉන්දසාලාදිරුක්සඛ ඡින්දිත්වා රාසිං කසරොන්ති, කිඤ්චාපි
රාසිකතදණ්ඩසකහි රතනප්පමාණාපි සාඛා ිචක්ඛමන්ති, බීජගාසමසනව
පන සඞ්ගහං ග්ඡන්ති. මණ්ඩපත්ථාය වා වතිඅත්ථාය වා 
වල්ලිආසරොපනත්ථාය වා භූමියං ිචඛණන්ති, මූසලසු සචව පණ්සණසු ච
ිචග්ගසතසු පුන භූතගාමසඞ්ඛයං ග්ඡන්ති, මූලමත්සතසු පන
පණ්ණමත්සතසුවාිචග්ගසතසුපි බීජගාසමනසඞ්ගහිතාඑව. 

යාිච කාිචචි බීජාිච පථවියං වා උදසකන සිඤ්චිත්වා ඨපිතාිච, 
කපාලාදීසු වා අල්ලපංසුං පක්ඛිපිත්වා ිචක්ඛිත්තාිච සහොන්ති, සබ්බාිච
මූලමත්සත වාපණ්ණමත්සතවාිචග්ගසතපිබීජාිචසයව.සසචපිමූලාිචච
උපරි අඞ්කුසරො ච ිචග්ග්ඡති, යාව අඞ්කුසරො හරිසතො න සහොති, තාව
බීජාිචසයව.මුග්ගාදීනංපනපණ්සණසු උට්ඨිසතසු, වීහිආදීනංවාඅඞ්කුසර
හරිසත නීලවණ්සණ ජාසත භූතගාමසඞ්ගහං ග්ඡන්ති. තාලට්ඨීනං පඨමං
සූකරදාඨා විය මූලං ිචග්ග්ඡති, ිචග්ගසතපි යාව උපරි පත්තවට්ටි න
ිචග්ග්ඡති, තාව බීජගාසමො නාමසයව. නාළිසකරස්ස තචං භින්දිත්වා
දන්තසූචිවිය අඞ්කුසරොිචග්ග්ඡති, යාවමිගසිඞ්ගසදිසා නීලපත්තවට්ටින 
සහොති, තාව බීජගාසමොසයව. මූසල අිචග්ගසතපි තාදිසාය පත්තවට්ටියා
ජාතායඅමූලකභූතගාසම සඞ්ගහංග්ඡති. 

අම්බට්ඨිආදීිච වීහිආදීහි විිච්ඡිිචතබ්බාිච.වන්දාකාවාඅඤ්ඤාවායා
කාචි රුක්සඛ ජායිත්වා රුක්ඛං ඔත්ථරති, රුක්සඛොව තස්සා ඨානං, තං
විසකොසපන්තස්ස වා තසතො උද්ධරන්තස්ස වා පාචිත්තියං. එකා අමූලිකා
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පටුන 

ලතාසහොති, අඞ්ගුලිසවඨසකොවියවනප්පගුම්බදණ්ඩසකසවසඨති, තස්සාපි
අයසමව විිච්ඡසයො. සගහපමුඛපාකාරසවදිකා සචතියාදීසු නීලවණ්සණො
සසවාසලො සහොති, යාව ද්සව තීණි පත්තාිච න සඤ්ජායන්ති, තාව
අග්ගබීජසඞ්ගහං ග්ඡති. පත්සතසු ජාසතසු පාචිත්තියවත්ථු, තස්මා
තාදිසසසු ඨාසනසු සුධාසලපම්පි දාතුං න වට්ටති, අනුපසම්පන්සනන
ලිත්තස්ස උපරි සිසනහසලසපො දාතුං වට්ටති. සසච ිචදාඝසමසය 
සුක්ඛසසවාසලොතිට්ඨති, තංසම්මුඤ්ජනීආදීහිඝංසිත්වාඅපසනතුංවට්ටති. 
පානීයඝටාදීනං බහි සසවාසලො දුක්කටවත්ථු, අන්සතො අබ්සබොහාරිසකො, 
දන්තකට්ඨපූවාදීසු කණ්ණකම්පිඅබ්සබොහාරිකසමව.වුත්තඤ්සහතං ‘‘සසච
සගරුකපරිකම්මකතා භිත්ති කණ්ණකිතා සහොති, සචොළකං සතසමත්වා
පීසළත්වාපමජ්ජිතබ්බා’’ති(මහාව.66). 

77. පාසාණජාති පාසාණදද්දුසසවාලසසසලයයකාදීිච අහරිතවණ්ණාිච
අපත්තකාිච ච දුක්කටවත්ථුකාිච. අහි්ඡත්තකං යාව මකුටං සහොති, තාව
දුක්කටවත්ථු, පුප්ඵිතකාලසතොපට්ඨාය අබ්සබොහාරිකං, අල්ලරුක්ඛසතොපන
අහි්ඡත්තකං ගණ්හන්සතො රුක්ඛතචං විසකොසපති, තස්මා තත්ථ
පාචිත්තියං.රුක්ඛපපටිකායපිඑසසවනසයො.යාපනඉන්දසාලකකුධාදීනං 
පපටිකා රුක්ඛසතො මු්චිත්වා තිට්ඨති, තං ගණ්හන්තස්ස අනාපත්ති.
ිචයයාසම්පි රුක්ඛසතො මු්චිත්වා ඨිතං සුක්ඛරුක්සඛ වා ලග්ගං ගණ්හිතුං
වට්ටති, අල්ලරුක්ඛසතො න වට්ටති. ලාඛායපි එසසව නසයො. රුක්ඛං
චාසලත්වා පණ්ඩුපලාසං වා පරිණතකණිකාරාදිපුප්ඵං වා පාසතන්තස්ස
පාචිත්තියසමව. හත්ථකුක්කු්සචන මුදුසකසු ඉන්දසාලනුහීඛන්ධාදීසු වා
තත්ථජාතකතාලපණ්ණාදීසු වා අක්ඛරං ඡින්දන්තස්සපි එසසව නසයො.
සාමසණරානංපුප්ඵංඔචිනන්තානංසාඛංඔනාසමත්වාදාතුංවට්ටති.සතහි
පන පුප්සඵහි පානීයං න වාසසතබ්බං, පානීයවාසත්ථිසකන සාමසණරං
උක්ඛිපිත්වා ඔචිනාසපතබ්බාිච. ඵලසාඛාපි අත්තනා ඛාදිතුකාසමන න
ඔනාසමතබ්බා, සාමසණරංඋක්ඛිපිත්වාඵලංගාහාසපතබ්බං.කිඤ්චිග්ඡං
වාලතංවාඋප්පාසටන්සතහි සාමසණසරහිසද්ධිංගසහත්වාආකඩ්ඪිතුංන
වට්ටති, සතසං පන උස්සාහජනනත්ථං අනාකඩ්ඪන්සතන කඩ්ඪනාකාරං
දස්සසන්සතනවියඅග්සගගසහතුංවට්ටති.සයසං රුක්ඛානංසාඛාරුහති, 
සතසං සාඛං මක්ඛිකබීජනාදීනං අත්ථාය කප්පියං අකාරාසපත්වා ගහිතං, 
තසච වා පත්සත වා අන්තමසසො නසඛනපි විසලඛන්තස්ස දුක්කටං. 
අල්ලසිඞ්ගිසවරාදීසුපි එසසව නසයො. සසච පන කප්පියං කාරාසපත්වා
සීතසල පසදසස ඨපිතස්ස මූලං සඤ්ජායති, උපරිභාසග ඡින්දිතුං වට්ටති.
සසචඅඞ්කුසරොජායති, සහට්ඨාභාසගඡින්දිතුංවට්ටති, මූසලචඅඞ්කුසරච
ජාසතනවට්ටති. 

‘‘සම්මුඤ්ජනීසලාකායපි තිණාිච ඡින්දිස්සාමී’’තිභූමියංසම්මජ්ජන්සතො
සයං වා ඡින්දති, අඤ්සඤන වා සඡදාසපති, න වට්ටති. චඞ්කමන්සතොපි
‘‘ඡිජ්ජනකං ඡිජ්ජතු, භිජ්ජනකං භිජ්ජතු, චඞ්කමිතට්ඨානං දස්සසස්සාමී’’ති
සඤ්චි්ච පාසදහි අක්කමන්සතො තිණවල්ලිආදීිච සයං වා ඡින්දති, 
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පටුන 

අඤ්සඤනවා සඡදාසපති, නවට්ටති. සසචපිහිතිණං වාලතං වා ගන්ථිං
කසරොන්තස්ස භිජ්ජති, ගන්ථිම්පි කාතුං න වට්ටති. තාලරුක්ඛාදීසු පන
සචොරානං අනාරුහණත්ථාය දාරුමක්කටකං ආසකොසටන්ති, කණ්ටසක
බන්ධන්ති, භික්ඛුස්සඑවංකාතුංනවට්ටති. සසචදාරුමක්කටසකොරුක්සඛ
අල්ලීනමත්සතොවසහොති, රුක්ඛංනපීසළති, වට්ටති. ‘‘රුක්ඛංඡින්ද, ලතං
ඡින්ද, කන්දං වා මූලං වා උප්පාසටහී’’ති වත්තුං වට්ටති අිචයමිතත්තා.
ිචයසමත්වා පන ‘‘ඉමං රුක්ඛං ඡින්දා’’තිආදි වත්තුං න වට්ටති. නාමං 
ගසහත්වාපි ‘‘අම්බරුක්ඛං චතුරංසවල්ලිං ආලුවකන්දං මුඤ්ජතිණං 
අසුකරුක්ඛ්ඡල්ලිං ඡින්ද භින්දඋප්පාසටහී’’තිආදිවචනම්පි අිචයමිතසමව
සහොති. ‘‘ඉමං අම්බරුක්ඛ’’න්තිආදිවචනසමව හි ිචයමිතං නාම, තං න
වට්ටති. පත්තම්පි පචිතුකාසමො තිණාදීනං උපරි සඤ්චි්ච අග්ගිං
කසරොන්සතො සයං වා පචති, අඤ්සඤන වා පචාසපති, න වට්ටති.
අිචයසමත්වාපන ‘‘මුග්සගපච, මාසසපචා’’තිආදිවත්තුං වට්ටති, ‘‘ඉසම
මුග්සගපචා’’තිඑවංවත්තුංනවට්ටති.‘‘ඉමංමූලසභසජ්ජංජාන, ඉමං මූලං
වාපණ්ණංවාසදහි, ඉමංරුක්ඛංවාලතංවාආහර, ඉමිනාපුප්සඵනඵසලන
වා අත්සථො, ඉමංරුක්ඛංවාලතංවාඵලංවාකප්පියංකසරොහී’’තිඑවංපන
වත්තුංවට්ටති. එත්තාවතාභූතගාමපරිසමොචිතංකතංසහොති. 

78. පරිභුඤ්ජන්සතන පන බීජගාමපරිසමොචනත්ථං පුන කප්පියං 
කාරාසපතබ්බං.කප්පියකරණඤ්සචත්ථඉමිනාසුත්තානුසාසරනසවදිතබ්බං
– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පඤ්චහිසමණකප්සපහිඵලංපරිභුඤ්ජිතුං 
අග්ගිපරිජිතං සත්ථපරිජිතං නඛපරිජිතං අබීජං ිචබ්බට්ටබීජඤ්සඤව
පඤ්චම’’න්ති (චූළව.250). 

තත්ථ අග්ගිපරිජිතන්ති අග්ගිනා පරිජිතං අධිභූතං දඩ්ඪං ඵුට්ඨන්ති

අත්සථො. සත්ථපරිජිතන්ති සත්සථන පරිජිතං අධිභූතං ඡින්නං විද්ධං වාති 
අත්සථො.එසනසයොනඛපරිජිසත.අබීජිචබ්බට්ටබීජාිචසයසමවකප්පියාිච.
අග්ගිනා කප්පියං කසරොන්සතන කට්ඨග්ගිසගොමයග්ගිආදීසු සයන සකනචි
අන්තමසසො සලොහඛණ්සඩනපි ආදිත්සතනකප්පියංකාතබ්බං, තඤ්ච සඛො
එකසදසස ඵුසන්සතන ‘‘කප්පිය’’න්ති වත්වාව කාතබ්බං. සත්සථන
කසරොන්සතන යස්ස කස්සචි සලොහමයසත්ථස්ස අන්තමසසො 
සූචිනඛ්සඡදනානම්පි තුණ්සඩන වා ධාරාය වා සඡදං වා සවධං වා 
දස්සසන්සතන ‘‘කප්පිය’’න්ති වත්වාව කාතබ්බං. නසඛන කප්පියං
කසරොන්සතන පූතිනසඛන න කාතබ්බං, මනුස්සානං පන
සීහබයග්ඝදීපිමක්කටානං සකුන්තානඤ්ච නඛා තිඛිණා සහොන්ති, සතහි
කාතබ්බං. අස්සමහිංසසූකරමිගසගොරූපාදීනං ඛුරා අතිඛිණා, සතහි න 
කාතබ්බං, කතම්පිඅකතංසහොති.හත්ථිනඛාපනඛුරානසහොන්ති, සතහිච
වට්ටති. සයහි පන කාතුං වට්ටති, සතහි තත්ථජාතසකහිපි උද්ධරිත්වා
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ගහිතසකපි සඡදං වා සවධං වා දස්සසන්සතන ‘‘කප්පිය’’න්ති වත්වාව
කාතබ්බං. 

තත්ථසසචපිබීජානංපබ්බතමත්සතොරාසි, රුක්ඛසහස්සංවා ඡින්දිත්වා
එකාබද්ධං කත්වා උ්ඡූනං වා මහාභාසරො බන්ධිත්වා ඨපිසතො සහොති, 
එකස්මිංබීසජවාරුක්ඛසාඛායවාඋ්ඡුම්හිවාකප්පිසයකසතසබ්බංකතං
සහොති. උ්ඡූ ච දාරූිච ච එකසතො බද්ධාිච සහොන්ති, ‘‘උ්ඡුං කප්පියං
කරිස්සාමී’’ති දාරුං විජ්ඣති, වට්ටතිසයව. සසච පන යාය රජ්ජුයා වා
වල්ලියා වා බද්ධාිච, තං විජ්ඣති, න වට්ටති. උ්ඡුඛණ්ඩානං ප්ඡිං
පූසරත්වා ආහරන්ති, එකස්මිං ඛණ්සඩ කප්පිසය කසත සබ්බං කතසමව.
මරීචපක්කාදීහි ච මිස්සසත්වා භත්තං ආහරන්ති, ‘‘කප්පියං කසරොහී’’ති
වුත්සත සසචපි භත්තසිත්සථ විජ්ඣති, වට්ටතිසයව. තිලතණ්ඩුලාදීසුපි 
එසසව නසයො. යාගුයා පක්ඛිත්තාිච පන එකාබද්ධාිච හුත්වා න 
සන්තිට්ඨන්ති, තත්ථ එකසමකං විජ්ඣිත්වා කප්පියං කාතබ්බසමව.
කපිත්ථඵලාදීනං අන්සතො මිඤ්ජං කටාහං මුඤ්චිත්වා සඤ්චරති, 
භින්දාසපත්වාකප්පියං කාරාසපතබ්බං, එකාබද්ධංසහොති, කටාසහපිකාතුං
වට්ටති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

භූතගාමවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

16. සහකසයයවිිච්ඡයෙථා 

79. දුවිධං සහසසයයකන්ති ‘‘සයො පන භික්ඛු අනුපසම්පන්සනන 
උත්තරිදිරත්තතිරත්තං සහසසයයංකප්සපයය, පාචිත්තියං (පාචි. 49). සයො
පන භික්ඛුමාතුගාසමනසහසසයයංකප්සපයය, පාචිත්තිය’’න්ති(පාචි.56) 
එවංවුත්තං සහසසයයසික්ඛාපදද්වයංසන්ධායවුත්තං.තත්රායංවිිච්ඡසයො
(පාචි. අට්ඨ. 50-51) – අනුපසම්පන්සනන සද්ධිං තිණ්ණං රත්තීනං උපරි
චතුත්ථදිවසස අත්ථඞ්ගසත සූරිසය සබ්බ්ඡන්නසබ්බපරි්ඡන්සන
සයභුයය්ඡන්නසයභුයයපරි්ඡන්සන වා සසනාසසන පුබ්බාපරිසයන වා
එකක්ඛසණ වා ිචපජ්ජන්තස්ස පාචිත්තියං. තත්ථ ඡදනං අනාහ්ච
දියඩ්ඪහත්ථුබ්සබසධන පාකාරාදිනා සයන සකනචි පරි්ඡන්නම්පි 
සබ්බපරි්ඡන්නමි්සචවසවදිතබ්බං.යංසසනාසනංඋපරිපඤ්චහිඡදසනහි

අඤ්සඤන වා සකනචි සබ්බසමව පරි්ඡන්නං, ඉදං සබ්බ්ඡන්නං නාම 
සසනාසනං. අට්ඨකථාසු පන පාකටසවොහාරං ගසහත්වා වාචුග්ගතවසසන
‘‘සබ්බ්ඡන්නං නාම පඤ්චහි ඡදසනහි ඡන්න’’න්ති වුත්තං. කිඤ්චාපි
වුත්තං, අථ සඛො දුස්සකුටියං සයන්තස්සපි න සක්කා අනාපත්ති කාතුං, 
තස්මා යං කිඤ්චි පටි්ඡාදනසමත්ථං ඉධ ඡදනඤ්ච පරි්ඡන්නඤ්ච
සවදිතබ්බං. පඤ්චවිධ්ඡදසනසයව හි ගය්හමාසන පදර්ඡන්සනපි
සහසසයයානභසවයය, තස්මායංසසනාසනංභූමිසතොපට්ඨායයාවඡදනං 
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ආහ්ච පාකාසරන වා අඤ්සඤන වා සකනචි අන්තමසසො වත්සථනපි

පරික්ඛිත්තං, ඉදං සබ්බපරි්ඡන්නං නාම සසනාසනං. ඡදනං අනාහ්ච
සබ්බන්තිසමන පරියාසයන දියඩ්ඪහත්ථුබ්සබසධන පාකාරාදිනා
පරික්ඛිත්තම්පි සබ්බපරි්ඡන්නසමව. යස්ස පන උපරි බහුතරං ඨානං
ඡන්නං, අප්පං අ්ඡන්නං, සමන්තසතො වා බහුතරං පරික්ඛිත්තං, අප්පං

අපරික්ඛිත්තං, ඉදං කයභුකයයනඡන්නං කයභුකයයනපරි්ඡන්නං නාම. 

ඉමිනා ලක්ඛසණන සමන්නාගසතො සසචපි සත්තභූමිසකො පාසාසදො
එකූපචාසරොසහොති, සතගබ්භංවාචතුසාලං, එකංසසනාසනමි්සචවසඞ්ඛං 
ග්ඡති. එවරූසප සසනාසසන අනුපසම්පන්සනන සද්ධිං චතුත්ථදිවසස
අත්ථඞ්ගසතසූරිසය ිචපජ්ජන්තස්සපාචිත්තියංවුත්තං.සසචපනසම්බහුලා
සාමසණරා, එසකො භික්ඛු, සාමසණරගණනාය පාචිත්තියා. සත සච
උට්ඨායුට්ඨාය ිචපජ්ජන්ති, සතසං පසයොසග පසයොසග භික්ඛුස්ස ආපත්ති, 
භික්ඛුස්සඋට්ඨායුට්ඨායිචපජ්ජසනපනභික්ඛුස්සසව පසයොසගනභික්ඛුස්ස
ආපත්ති. සසච සම්බහුලා භික්ඛූ, එසකො සාමසණසරො, එසකොපි සබ්සබසං 
ආපත්තිං කසරොති. තස්ස උට්ඨායුට්ඨාය ිචපජ්ජසනනපි භික්ඛූනං
ආපත්තිසයව.උභසයසං සම්බහුලභාසවපිඑසසවනසයො. 

80. අපිසචත්ථ එකාවාසාදිකම්පිචතුක්කංසවදිතබ්බං.සයොහිඑකස්මිං
ආවාසස එසකසනව අනුපසම්පන්සනන සද්ධිං තිරත්තං සහසසයයං
කප්සපති, තස්ස චතුත්ථදිවසසතො පට්ඨාය සදවසිකා ආපත්ති. සයොපි
එකස්මිංසයවආවාසසනානාඅනුපසම්පන්සනහිසද්ධිං තිරත්තංසහසසයයං
කප්සපති, තස්සපි. සයොපි නානාආවාසසසු එසකසනව අනුපසම්පන්සනන 
සද්ධිං තිරත්තං සහසසයයං කප්සපති, තස්සපි. සයොපි නානාආවාසසසු 
නානාඅනුපසම්පන්සනහි සද්ධිං සයොජනසතම්පි ගන්ත්වා සහසසයයං
කප්සපති, තස්සපි චතුත්ථදිවසසතොපට්ඨායසදවසිකාආපත්ති. 

අයඤ්ච සහසසයයාපත්ති නාම ‘‘භික්ඛුං ඨසපත්වා අවසසසසො 
අනුපසම්පන්සනො නාමා’’ති වචනසතො අන්තමසසො පාරාජිකවත්ථුභූසතන
තිර්ඡානගසතනපි සද්ධිං සහොති, තස්මා සසචපි සගොධාබිළාලමඞ්ගුසාදීසු
සකොචි පවිසිත්වා භික්ඛුසනො වසනසසනාසසන එකූපචාරට්ඨාසන සයති, 
සහසසයයාවසහොති.යදිපනථම්භානංඋපරි කතපාසාදස්සඋපරිමතසලන
සද්ධිං අසම්බද්ධභිත්තිකස්ස භිත්තියා උපරිඨිතසුසිරතුලාසීසස්ස සුසිසරන
පවිසිත්වා තුලාය අබ්භන්තසර සයිත්වා සතසනව සුසිසරන ිචක්ඛමිත්වා
ග්ඡති, සහට්ඨාපාසාසද සයිතභික්ඛුස්ස අනාපත්ති. සසච ඡදසන ඡිද්දං
සහොති, සතන පවිසිත්වා අන්සතොඡදසන වසිත්වා සතසනව පක්කමති, 
නානූපචාසර උපරිමතසලඡදනබ්භන්තසරසයිතස්සආපත්ති, සහට්ඨිමතසල
සයිතස්සඅනාපත්ති.සසච අන්සතොපාසාසදසනවආසරොහිත්වාසබ්බතලාිච
පරිභුඤ්ජන්ති, එකූපචාරාිච සහොන්ති, සතසු යත්ථ කත්ථචි සයිතස්ස
ආපත්ති, සභාසඞ්සඛසපන කසත අඩ්ඪකුට්ටසක සසනාසසන සයිතස්ස
තුලාවාළසඝාටාදීසු කසපොතාදසයො සයන්ති, ආපත්තිසයව. පරික්සඛපස්ස
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පටුන 

බහිගසත ිචබ්බසකොසබ්භන්තසර සයන්ති, අනාපත්ති. පරිමණ්ඩලං වා 
චතුරස්සංවාඑක්ඡදනායගබ්භමාලායසතගබ්භංසචපිසසනාසනංසහොති, 
තත්ර සච එසකන සාධාරණද්වාසරන පවිසිත්වා විසුං පාකාසරන
අපරි්ඡින්නගබ්භූපචාසර සබ්බගබ්සභපි පවිසන්ති, එකගබ්සභපි
අනුපසම්පන්සන ිචපන්සන සබ්බගබ්සභසු ිචපන්නානං ආපත්ති. සසච
සපමුඛාගබ්භාසහොන්ති, පමුඛඤ්චඋපරිඅ්ඡන්නං, පමුසඛසයිසතොගබ්සභ
සයිතානං ආපත්තිං න කසරොති. සසච පන ගබ්භ්ඡදසනසනව සද්ධිං
සම්බන්ධඡදනං, තත්ර සයිසතො සබ්සබසං ආපත්තිං කසරොති. කස්මා? 
සබ්බ්ඡන්නත්තාචසබ්බපරි්ඡන්නත්තාච. ගබ්භපරික්සඛසපොසයවහිස්ස
පරික්සඛසපො. 

81. සයපි එකසාලද්විසාලතිසාලචතුසාලසන්ිචසවසා මහාපාසාදා
එකස්මිං ඔකාසස පාසද සධොවිත්වා පවිට්සඨන සක්කා සහොන්ති සබ්බත්ථ
අනුපරිගන්තුං, සතසුපි සහසසයයාපත්තියා න මු්චති. සසච තස්මිං තස්මිං
ඨාසන උපචාරං පරි්ඡින්දිත්වා කතා සහොන්ති, එකූපචාරට්ඨාසනසයව
ආපත්ති. ද්වීහි ද්වාසරහි යුත්තස්ස සුධාඡදනමණ්ඩපස්ස මජ්සඣ පාකාරං
කසරොන්ති, එසකන ද්වාසරන පවිසිත්වා එකස්මිං පරි්සඡසද
අනුපසම්පන්සනො සයති, එකස්මිං භික්ඛු, අනාපත්ති. පාකාසර සගොධාදීනං 
පවිසනමත්තං ඡිද්දං සහොති, එකස්මිඤ්ච පරි්සඡසද සගොධා සයන්ති, 
අනාපත්තිසයව. න හි ඡිද්සදන සගහං එකූපචාරං නාම සහොති. සසච
පාකාරමජ්සඣ ඡින්දිත්වා ද්වාරං සයොසජන්ති, එකූපචාරතාය ආපත්ති. තං
ද්වාරං කවාසටන පිදහිත්වා සයන්ති, ආපත්තිසයව. න හි ද්වාරපිදහසනන
සගහං නානූපචාරං නාම සහොති, ද්වාරං වා අද්වාරං. කවාටඤ්හි 
සංවරණවිවරසණහි යථාසුඛං වළඤ්ජනත්ථාය කතං, න
වළඤ්ජුප්සඡදනත්ථාය.සසචතංද්වාරං පුනඉට්ඨකාහිපිදහන්ති, අද්වාරං
සහොති, පුරිසමනානූපචාරභාසවසයවතිට්ඨති. දීඝපමුඛංසචතියඝරංසහොති, 
එකං කවාටං අන්සතො, එකං බහි, ද්වින්නං කවාටානං අන්තසර 
අනුපසම්පන්සනො අන්සතොසචතියඝසර සයන්තස්ස ආපත්තිං කසරොති
එකූපචාරත්තා. 

අයඤ්සහත්ථසඞ්සඛසපො– සසනාසනංඛුද්දකංවාසහොතුමහන්තංවා, 
අඤ්සඤනසද්ධිංසම්බන්ධංවාඅසම්බන්ධංවා, දීඝංවාවට්ටංවාචතුරස්සං
වා, එකභූමිකං වා අසනකභූමිකං වා, යං යං එකූපචාරං, සබ්බත්ථ 
සහසසයයාපත්ති සහොතීති. එත්ථ ච සයන සකනචි පටි්ඡදසනන
සබ්බ්ඡන්සන සබ්බපරි්ඡන්සන පාචිත්තියං, සයභුසයයනඡන්සන
සයභුසයයනපරි්ඡන්සන පාචිත්තියං, සබ්බ්ඡන්සන
සයභුසයයනපරි්ඡන්සන පාචිත්තියං, සබ්බ්ඡන්සන උපඩ්ඪපරි්ඡන්සන
පාචිත්තියං, සයභුසයයනඡන්සන උපඩ්ඪපරි්ඡන්සන පාචිත්තියං, 
සබ්බපරි්ඡන්සන සයභුසයයනඡන්සන පාචිත්තියං, සබ්බපරි්ඡන්සන 
උපඩ්ඪ්ඡන්සන පාචිත්තියං, සයභුසයයනපරි්ඡන්සන උපඩ්ඪ්ඡන්සන 
පාචිත්තියන්ති අට්ඨ පාචිත්තියාිච. උපඩ්ඪ්ඡන්සන උපඩ්ඪපරි්ඡන්සන 
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දුක්කටං, සබ්බ්ඡන්සන චූළකපරි්ඡන්සන දුක්කටං, සයභුසයයනඡන්සන 
චූළකපරි්ඡන්සන දුක්කටං, සබ්බපරි්ඡන්සන චූළක්ඡන්සන දුක්කටං, 
සයභුසයයනපරි්ඡන්සන චූළක්ඡන්සන දුක්කටන්ති පඤ්ච දුක්කටාිච
සවදිතබ්බාිච. සබ්බ්ඡන්සන සබ්බඅපරි්ඡන්සන, සබ්බපරි්ඡන්සන
සබ්බඅ්ඡන්සන, සයභුසයයනඅ්ඡන්සන සයභුසයයනඅපරි්ඡන්සන, 
උපඩ්ඪ්ඡන්සන චූළකපරි්ඡන්සන, උපඩ්ඪපරි්ඡන්සන චූළක්ඡන්සන
චූළකපරි්ඡන්සනචඅනාපත්ති.මාතුගාසමනසහ ිචපජ්ජන්තස්සපිඅයසමව
විිච්ඡසයො. අයඤ්සහත්ථ විසසසසො – අනුපසම්පන්සනන සද්ධිං 
ිචපජ්ජන්තස්ස චතුත්ථදිවසස ආපත්ති, මාතුගාසමන සද්ධිං පඨමදිවසසති.
යක්ඛිසපතීහි පන දිස්සමානකරූපාහි තිර්ඡානගතිත්ථියා ච
සමථුනධම්මවත්ථුභූතායඑවදුක්කටං, සසසාහිඅනාපත්ති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

සහසසයයවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

17. මඤ්චපීඨාදිසඞ්ඝිෙකසනාසකනසුපටිපජ්ජිතබ්බවිිච්ඡයෙථා 

82. විහාකර සඞ්ඝිකෙ කසයයං, සන්ථරිත්වාන පක්ෙකමොති සඞ්ඝිසක
විහාසර සසයයං සන්ථරිත්වාන අඤ්ඤත්ථ වසිතුකාමතාය විහාරසතො
පක්කමනං.තත්රායංවිිච්ඡසයො– 

‘‘සයො පන භික්ඛු සඞ්ඝිසක විහාසර සසයයං සන්ථරිත්වා වා 
සන්ථරාසපත්වා වා තං පක්කමන්සතො සනව උද්ධසරයය න
උද්ධරාසපයයඅනාපු්ඡංවා ග්සඡයය, පාචිත්තිය’’න්ති(පාචි.115) – 

වචනසතො සඞ්ඝිසක විහාසර සසයයං සයං සන්ථරිත්වා අඤ්සඤන වා
සන්ථරාසපත්වා උද්ධරණාදීිච අකත්වා පරික්ඛිත්තස්ස ආරාමස්ස
පරික්සඛපං, අපරික්ඛිත්තස්සඋපචාරංඅතික්කමන්තස්සපාචිත්තියං. 

තත්ථ කසයයා නාමභිසිචිමිලිකා උත්තරත්ථරණංභූමත්ථරණංතට්ටිකා
චම්මඛණ්සඩො ිචසීදනං ප්චත්ථරණං තිණසන්ථාසරො පණ්ණසන්ථාසරොති

දසවිධා. තත්ථ භිසීති මඤ්චකභිසි වා පීඨකභිසි වා. චිමිලිො නාම
සුධාදිපරිකම්මකතාය භූමියා වණ්ණානුරක්ඛණත්ථං කතා, තං සහට්ඨා

පත්ථරිත්වා උපරි කටසාරකං පත්ථරන්ති. උත්තරත්ථරණං නාම

මඤ්චපීඨානංඋපරි අත්ථරිතබ්බකප්චත්ථරණං. භූමත්ථරණං නාමභූමියං

අත්ථරිතබ්බාකටසාරකාදිවිකති. තට්ටිො නාමතාලපණ්සණහිවාවාසකහි

වා කතතට්ටිකා. චම්මඛණ්කඩො නාම සීහබයග්ඝදීපිතර්ඡචම්මාදීසුපි යං
කිඤ්චි චම්මං. අට්ඨකථාසු හි සසනාසනපරිසභොසග පටික්ඛිත්තචම්මං න
දිස්සති, තස්මා සීහබයග්ඝචම්මාදීනං පරිහරසණසයව පටික්සඛසපො

සවදිතබ්සබො. ිචසීදනන්ති සදසං සවදිතබ්බං. ප්චත්ථරණන්ති පාවාසරො
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සකොජසවොති එත්තකසමව වුත්තං. තිණසන්ථාකරොති සයසං සකසඤ්චි

තිණානංසන්ථාසරො.එසනසයො පණ්ණසන්ථාකරපි.එවංපනඉමංදසවිධං
සසයයං සඞ්ඝිසක විහාසර සන්ථරිත්වා වා සන්ථරාසපත්වා වා
පක්කමන්සතන ආපු්ඡිත්වා පක්කමිතබ්බං, ආපු්ඡන්සතන ච භික්ඛුම්හි
සති භික්ඛු ආපු්ඡිතබ්සබො, තස්මිං අසති සාමසණසරො, තස්මිං අසති
ආරාමිසකො, තස්මිං අසති සයන විහාසරො කාරිසතො, සසො විහාරසාමිසකො, 
තස්ස වා කුසල සයො සකොචි ආපු්ඡිතබ්සබො, තස්මිම්පි අසති චතූසු
පාසාසණසු මඤ්චං ඨසපත්වා මඤ්සච අවසසසමඤ්චපීඨාිච ආසරොසපත්වා
උපරි භිසිආදිකං දසවිධම්පි සසයයං රාසිං කත්වා දාරුභණ්ඩං
මත්තිකාභණ්ඩං පටිසාසමත්වා ද්වාරවාතපානාිච පිදහිත්වා ගමියවත්තං
පූසරත්වාගන්තබ්බං. 

සසච පන සසනාසනං ඔවස්සති, ඡදනත්ථඤ්ච තිණං වා ඉට්ඨකා වා
ආනීතා සහොන්ති, සසච උස්සහති, ඡාසදතබ්බං. සනො සච සක්සකොති, සයො
ඔකාසසො අසනොවස්සසකො, තත්ථ මඤ්චපීඨාදීිච ිචක්ඛිපිත්වා ගන්තබ්බං.
සසචසබ්බම්පිඔවස්සති, උස්සහන්සතන අන්සතොගාසමඋපාසකානංඝසර
ඨසපතබ්බං. සසච සතපි ‘‘සඞ්ඝිකං නාම, භන්සත, භාරියං, අග්ගිදාහාදීනං
භායාමා’’ති න සම්පටි්ඡන්ති, අබ්සභොකාසසපි පාසාණානං උපරි මඤ්චං 
ඨසපත්වා සසසං පුබ්සබ වුත්තනසයසනව ිචක්ඛිපිත්වා තිසණහි ච
පණ්සණහි ච පටි්ඡාසදත්වා ගන්තුං වට්ටති. යඤ්හි තත්ථ අඞ්ගමත්තම්පි
අවසිස්සති, තං අඤ්සඤසං තත්ථ ආගතභික්ඛූනං උපකාරං භවිස්සතීති.
උද්ධරිත්වා ග්ඡන්සතන පන මඤ්චපීඨකවාටං සබ්බං අපසනත්වා
සංහරිත්වා චීවරවංසස ලග්සගත්වාව ගන්තබ්බං. ප්ඡා ආගන්ත්වා
වසනකභික්ඛුනාපි පුන මඤ්චපීඨං ඨපයිත්වා ග්ඡන්සතන තසථව
කාතබ්බං.අන්සතොකුට්ටසතොසසයයංබහිකුට්සටපඤ්ඤසපත්වා වසන්සතන
ගමනකාසල පුන ගහිතට්ඨාසනසයව පටිසාසමතබ්බං. උපරිපාසාදසතො
ඔසරොසපත්වා සහට්ඨාපාසාසද වසන්තස්සපි එසසව නසයො.
රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨාසනසු මඤ්චපීඨං පඤ්ඤසපත්වා බහිගමනකාසල පුන
ගහිතට්ඨාසනසයවඨසපතබ්බං. 

83. සසනාසසනසුපන අයංආපු්ඡිතබ්බානාපු්ඡිතබ්බවිිච්ඡසයො– යා
තාව භූමියං දීඝසාලා වා පණ්ණසාලා වා සහොති, යං වා රුක්ඛත්ථම්සභසු
කතසගහංඋපචිකානංඋට්ඨානට්ඨානංසහොති, තසතො පක්කමන්සතනතාව
ආපු්ඡිත්වාවපක්කමිතබ්බං.තස්මිඤ්හිකතිපයාිචදිවසාිච අජග්ගියමාසන
වම්මිකාවසන්තිට්ඨන්ති.යංපනපාසාණපිට්ඨියංවාපාසාණත්ථම්සභසු වා
කතසසනාසනං සිලු්චයසලණං වා සුධාලිත්තසසනාසනං වා, යත්ථ යත්ථ
උපචිකාසඞ්කා නත්ථි, තසතොපක්කමන්තස්සආපු්ඡිත්වාපිඅනාපු්ඡිත්වාපි
ගන්තුංවට්ටති, ආපු්ඡනංපනවත්තං.සසචතාදිසසපිසසනාසසනඑසකන
පස්සසන උපචිකා ආසරොහන්ති, ආපු්ඡිත්වාව ගන්තබ්බං. සයො පන
ආගන්තුසකො භික්ඛු සඞ්ඝිකසසනාසනං ගසහත්වාව සන්තං භික්ඛුං
අනුවත්තන්සතො අත්තසනො සසනාසනං අග්ගසහත්වා වසති, යාව සසො න 
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ගණ්හාති, තාවතංසසනාසනංපුරිමභික්ඛුස්සසවපලිසබොසධො.යදාපනසසො
සසනාසනං ගසහත්වා අත්තසනො ඉස්සරිසයන වසති, තසතො පට්ඨාය
ආගන්තුකස්සසව පලිසබොසධො. සසච උසභොපි විභජිත්වා ගණ්හන්ති, 
උභින්නම්පිපලිසබොසධො. 

මහාප්චරියං පන වුත්තං – සසච ද්සව තසයො එකසතො හුත්වා
පඤ්ඤසපන්ති, ගමනකාසල සබ්සබහි ආපු්ඡිතබ්බං. සතසු සච පඨමං 
ග්ඡන්සතො ‘‘ප්ඡිසමො ජග්ගිස්සතී’’ති ආසභොගං කත්වා ග්ඡති, වට්ටති, 
ප්ඡිමස්සආසභොසගනමුත්තිනත්ථි.බහූඑකංසපසසත්වා සන්ථරාසපන්ති, 
ගමනකාසලසබ්සබහිවාආපු්ඡිතබ්බං, එකංවාසපසසත්වා ආපු්ඡිතබ්බං.
අඤ්ඤසතො මඤ්චපීඨාදීිච ආසනත්වා අඤ්ඤත්ර වසිත්වා ගමනකාසල 
තත්සථවසනතබ්බාිච.සසචඅඤ්ඤසතොආසනත්වාවසමානස්සඅඤ්සඤො
වුඩ්ඪතසරොආග්ඡති, න පටිබාහිතබ්සබො, ‘‘මයා, භන්සත, අඤ්ඤාවාසසතො
ආනීතං, පාකතිකං කසරයයාථා’’ති වත්තබ්බං. සතන ‘‘එවංකරිස්සාමී’’ති
සම්පටි්ඡිසත ඉතරස්ස ගන්තුං වට්ටති. එවං අඤ්ඤත්ථ හරිත්වාපි
සඞ්ඝිකපරිසභොසගනපරිභුඤ්ජන්තස්සහි නට්ඨංවාජිණ්ණංවාසචොසරහිවා
හටං ගීවා සනව සහොති, පුග්ගලිකපරිසභොසගන පරිභුඤ්ජන්තස්ස පන ගීවා
සහොති. අඤ්ඤස්ස මඤ්චපීඨං පන සඞ්ඝිකපරිසභොසගන වා 
පුග්ගලිකපරිසභොසගන වා පරිභුඤ්ජන්තස්ස නට්ඨං ගීවාසයව.
අන්සතොවිහාසර සසයයං සන්ථරිත්වා ‘‘අජ්සජව ආගන්ත්වා
පටිජග්ගිස්සාමී’’ති එවං සාසපක්සඛො නදීපාරං ගාමන්තරං වා ගන්ත්වා
යත්ථස්ස ගමනචිත්තං උප්පන්නං, තත්සථව ඨිසතො කඤ්චි සපසසත්වා
ආපු්ඡති, නදීපූරරාජසචොරාදීසු වා සකනචි පලිසබොසධො සහොති උපද්දුසතො, 
න සක්සකොතිප්චාගන්තුං, එවංභූතස්සඅනාපත්ති. 

විහාරස්සඋපචාසරපනඋපට්ඨානසාලායවාමණ්ඩසපවාරුක්ඛමූසල
වා සසයයං සන්ථරිත්වා වා සන්ථරාසපත්වා වා තං පක්කමන්සතො සනව
උද්ධරතින උද්ධරාසපතිඅනාපු්ඡංවාග්ඡති, දුක්කටං.වුත්තප්පකාරඤ්හි
දසවිධං සසයයං අන්සතොගබ්භාදිම්හි ගුත්තට්ඨාසන පඤ්ඤසපත්වා
ග්ඡන්තස්ස යස්මා සසයයාපි සසනාසනම්පි උපචිකාහි පලුජ්ජති, 
වම්මිකරාසිසයව සහොති, තස්මා පාචිත්තියං වුත්තං. බහි පන
උපට්ඨානසාලාදීසු පඤ්ඤසපත්වා ග්ඡන්තස්ස සසයයාමත්තසමව
නස්සසයය ඨානස්ස අගුත්තතාය, න සසනාසනං, තස්මා එත්ථ දුක්කටං
වුත්තං.මඤ්චපීඨංපන යස්මානසක්කාසහසාඋපචිකාහිඛායිතුං, තස්මා
තං විහාසරපි සන්ථරිත්වා ග්ඡන්තස්ස දුක්කටං. විහාරස්සූපචාසර
උපට්ඨානසාලායං මණ්ඩසප රුක්ඛමූසලපි සන්ථරිත්වා පක්කමන්තස්ස
දුක්කටසමව. 

84. ‘‘සයොපන භික්ඛුසඞ්ඝිකංමඤ්චංවාපීඨංවාභිසිංවාසකෝඡංවා
අජ්සඣොකාසසසන්ථරිත්වා වාසන්ථරාසපත්වාවාතංපක්කමන්සතොසනව
උද්ධසරයය න උද්ධරාසපයය අනාපු්ඡං වා ග්සඡයය, පාචිත්තිය’’න්ති
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(පාචි. 109) වචනසතො සඞ්ඝිකාිච පන මඤ්චපීඨාදීිච චත්තාරි
අජ්සඣොකාසසසන්ථරිත්වා වාසන්ථරාසපත්වා වාඋද්ධරණාදීිචඅකත්වා 
‘‘අජ්සජව ආගමිස්සාමී’’ති ග්ඡන්තස්සපි ථාමමජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස 

සලඩ්ඩුපාතාතික්කසම පාචිත්තියං. එත්ථ කෙෝඡං නාම වාකමයං වා
උසීරමයං වා මුඤ්ජමයං වා පබ්බජමයං වා සහට්ඨා ච උපරි ච විත්ථතං
මජ්සඣ සංඛිත්තං පණවසණ්ඨානං කත්වා බද්ධං. තං කිර මජ්සඣ 
සීහබයග්ඝචම්මපරික්ඛිත්තම්පි කසරොන්ති, අකප්පියචම්මං නාසමත්ථනත්ථි.
සසනාසනඤ්හිසසොවණ්ණමයම්පිවට්ටති, තස්මාතංමහග්ඝංසහොති. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, අට්ඨමාසස අවස්සිකසඞ්සකසතමණ්ඩසපවා
රුක්ඛමූසලවායත්ථකාකාවාකුලලාවානඌහදන්ති, තත්ථසසනාසනං
ිචක්ඛිපිතු’’න්ති (පාචි. 110) වචනසතො පන වස්සිකවස්සානමාසාති එවං 
අපඤ්ඤාසතචත්තාසරො සහමන්තිසක, චත්තාසරො ගිම්හිසකතිඅට්ඨ මාසස
සාඛාමණ්ඩසප වා පදරමණ්ඩසප වා රුක්ඛමූසල වා ිචක්ඛිපිතුං වට්ටති.
යස්මිං පන කාකා වා කුලලා වා අඤ්සඤ වා සකුන්තා ධවිචවාසසන
කුලාවසකකත්වාවසන්ති, තස්සරුක්ඛස්සමූසලන ිචක්ඛිපිතබ්බං.‘‘අට්ඨ
මාසස’’ති වචනසතො සයසු ජනපසදසු වස්සකාසල න වස්සති, සතසු 
චත්තාසරො මාසස ිචක්ඛිපිතුං න වට්ටතිසයව. ‘‘අවස්සිකසඞ්සකසත’’ති
වචනසතො යත්ථ සහමන්සත සදසවො වස්සති, තත්ථ සහමන්සතපි
අජ්සඣොකාසසිචක්ඛිපිතුංනවට්ටති. ගිම්සහපනසබ්බත්ථවිගතවලාහකං
විසුද්ධං නතං සහොති, එවරූසප කාසල සකනචිසදව කරණීසයන 
අජ්සඣොකාසසමඤ්චපීඨංිචක්ඛිපිතුංවට්ටති. 

85. අබ්සභොකාසිසකනපි වත්තං ජාිචතබ්බං. තස්ස හි සසච
පුග්ගලිකමඤ්චසකො අත්ථි, තත්සථව සයිතබ්බං. සඞ්ඝිකං ගණ්හන්සතන
සවත්සතන වා වාසකන වා වීතමඤ්චසකො ගසහතබ්සබො, තස්මිං අසති
පුරාණමඤ්චසකො ගසහතබ්සබො, තස්මිං අසතිනවවායිසමො වා ඔනද්ධසකො
වා ගසහතබ්සබො. ගසහත්වා පන ‘‘අහං උක්කට්ඨරුක්ඛමූලිසකො
උක්කට්ඨඅබ්සභොකාසිසකො’’ති චීවරකුටිම්පි අකත්වා අසමසය
අජ්සඣොකාසස වා රුක්ඛමූසල වා පඤ්ඤසපත්වා ිචපජ්ජිතුං න වට්ටති.
සසච පන චතුග්ගුසණනපි චීවසරන කතා කුටි අසතසමන්තං රක්ඛිතුං න
සක්සකොති, සත්තාහවද්දලිකාදීිච භවන්ති, භික්ඛුසනො කායානුගතිකත්තා
වට්ටති. අරඤ්සඤ පණ්ණකුටීසු වසන්තානං සීලසම්පදාය පසන්නචිත්තා
මනුස්සා නවං මඤ්චපීඨං සදන්ති ‘‘සඞ්ඝිකපරිසභොසගන පරිභුඤ්ජථා’’ති, 
වසිත්වා ග්ඡන්සතහි සාමන්තවිහාසර සභාගභික්ඛූනං සපසසත්වා
ගන්තබ්බං, සභාගානං අභාසවන අසනොවස්සසක ිචක්ඛිපිත්වා ගන්තබ්බං, 
අසනොවස්සසක අසති රුක්සඛ ලග්සගත්වා ගන්තබ්බං. සචතියඞ්ගසණ 
සම්මජ්ජිචං ගසහත්වා සභොජනසාලඞ්ගණං වා උසපොසථාගාරඞ්ගණං වා 
පරිසවණදිවාට්ඨානඅග්ගිසාලාදීසු වා අඤ්ඤතරං සම්මජ්ජිත්වා සධොවිත්වා
පුන සම්මජ්ජිචමාළසකසයවඨසපතබ්බා.උසපොසථාගාරාදීසුඅඤ්ඤතරස්මිං
ගසහත්වාඅවසසසාිච සම්මජ්ජන්තස්සපිඑසසවනසයො. 
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සයො පනභික්ඛාචාරමග්ගංසම්මජ්ජන්සතො ගන්තුකාසමොසහොති, සතන
සම්මජ්ජිත්වා සසච අන්තරාමග්සග සාලා අත්ථි, තත්ථ ඨසපතබ්බා. සසච
නත්ථි, වලාහකානං අනුට්ඨිතභාවං සල්ලක්සඛත්වා ‘‘යාවාහං ගාමසතො
ිචක්ඛමාමි, තාවනවස්සිස්සතී’’තිජානන්සතනයත්ථ කත්ථචිිචක්ඛිපිත්වා
පුනප්චාග්ඡන්සතනපාකතිකට්ඨාසනඨසපතබ්බා. ‘‘සසච වස්සිස්සතීති

ජානන්සතො අජ්සඣොකාසස ඨසපති, දුක්කට’’න්ති මහාප්චරියං වුත්තං.
සසචපනතත්රතසත්රවසම්මජ්ජනත්ථාය සම්මජ්ජනීිචක්ඛිත්තාසහොති, තං
තං ඨානං සම්මජ්ජිත්වා තත්ර තසත්රව ිචක්ඛිපිතුං වට්ටති, ආසනසාලං
සම්මජ්ජන්සතන වත්තං ජාිචතබ්බං. තත්රිදං වත්තං – මජ්ඣසතො පට්ඨාය
පාදට්ඨානාභිමුඛා වාලිකා හරිතබ්බා, කචවරං හත්සථහි ගසහත්වා බහි 
ඡඩ්සඩතබ්බං. 

86. සසච වුත්තප්පකාරං චතුබ්බිධම්පි සඞ්ඝිකං සසනාසනං
අජ්සඣොකාසස වා රුක්ඛමූසල වා මණ්ඩසප වා අනුපසම්පන්සනන
සන්ථරාසපති, සයන සන්ථරාපිතං, තස්ස පලිසබොසධො. සසච පන 
උපසම්පන්සනනසන්ථරාසපති, සයනසන්ථතං, තස්සපලිසබොසධො.තත්රායං
විිච්ඡසයො (පාචි. අට්ඨ. 111) – සථසරො සභොජනසාලායං භත්තකි්චං
කත්වා දහරං ආණාසපති ‘‘ග්ඡ දිවාට්ඨාසන මඤ්චපීඨං පඤ්ඤසපහී’’ති.
සසො තථා කත්වා ිචසින්සනො, සථසරො යථාරුචි විචරිත්වා තත්ථ ගන්ත්වා
ථවිකංවාඋත්තරාසඞ්ගංවාඨසපති, තසතොපට්ඨායසථරස්ස පලිසබොසධො.
ිචසීදිත්වා සයං ග්ඡන්සතො සනව උද්ධරති න උද්ධරාසපති, 
සලඩ්ඩුපාතාතික්කසම පාචිත්තියං. සසච පන සථසරො තත්ථ ථවිකං වා
උත්තරාසඞ්ගං වා අට්ඨසපත්වා චඞ්කමන්සතොව දහරං ‘‘ග්ඡ ත්ව’’න්ති
භණති, සතන‘‘ඉදං, භන්සත, මඤ්චපීඨ’’න්තිආචික්ඛිතබ්බං.සසචසථසරො
වත්තංජානාති, ‘‘ත්වංග්ඡ, අහං පාකතිකංකරිස්සාමී’’තිවත්තබ්බං.සසච
බාසලොසහොතිඅනුග්ගහිතවත්සතො, ‘‘ග්ඡ, මා ඉධතිට්ඨ, සනවිචසීදිතුංන
ිචපජ්ජිතුංසදමී’’තිදහරංතජ්සජතිසයව.දහසරන ‘‘භන්සත, සුඛංසයථා’’ති
කප්පං ලභිත්වා වන්දිත්වා ගන්තබ්බං. තස්මිං ගසත සථරස්සසව
පලිසබොසධො, පුරිමනසයසනවචස්සආපත්තිසවදිතබ්බා. 

අථ පන ආණත්තික්ඛසණසයව දහසරො ‘‘මය්හං භණ්සඩ
භණ්ඩසධොවනාදි කිඤ්චි කරණීයං අත්ථී’’ති වදති, සථසරො පන තං
‘‘පඤ්ඤසපත්වා ග්ඡාහී’’ති වත්වා සභොජනසාලසතො ිචක්ඛමිත්වා
අඤ්ඤත්ථ ග්ඡති, පාදුද්ධාසරන කාසරතබ්සබො. සසච තත්සථව ගන්ත්වා
ිචසීදති, පුරිමනසයසනව චස්ස සලඩ්ඩුපාතාතික්කසම ආපත්ති. සසච පන
සථසරො සාමසණරං ආණාසපති, සාමසණසර තත්ථ මඤ්චපීඨං
පඤ්ඤසපත්වා ිචසින්සනපි සභොජනසාලසතො අඤ්ඤත්ථ ග්ඡන්සතො 
පාදුද්ධාසරන කාසරතබ්සබො. ගන්ත්වා ිචසින්සනො පුන ගමනකාසල
සලඩ්ඩුපාතාතික්කසමආපත්තියා කාසරතබ්සබො.සසචපනආණාසපන්සතො
‘‘මඤ්චපීඨංපඤ්ඤසපත්වාතත්සථවිචසීදා’’ති ආණාසපති, යත්රි්ඡති, තත්ර
ගන්ත්වා ආගන්තුං ලභති. සයං පන පාකතිකං අකත්වා ග්ඡන්තස්ස
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සලඩ්ඩුපාතාතික්කසම පාචිත්තියං. අන්තරසන්ිචපාසත මඤ්චපීඨාදීිච
පඤ්ඤසපත්වාිචසින්සනහිගමනකාසලආරාමිකානං‘‘ඉදං පටිසාසමථා’’ති
වත්තබ්බං, අවත්වාග්ඡන්තානංසලඩ්ඩුපාතාතික්කසමආපත්ති. 

87. මහාධම්මස්සවනං නාම සහොති, තත්ථ උසපොසථාගාරසතොපි
සභොජනසාලසතොපි ආහරිත්වා මඤ්චපීඨාිච පඤ්ඤසපන්ති, 
ආවාසිකානංසයව පලිසබොසධො. සසච ආගන්තුකා ‘‘ඉදං අම්හාකං
උපජ්ඣායස්ස, ඉදං ආචරියස්සා’’ති ගණ්හන්ති, තසතො පට්ඨාය සතසං
පලිසබොසධො. ගමනකාසල පාකතිකං අකත්වා සලඩ්ඩුපාතං

අතික්කමන්තානං ආපත්ති. මහාප්චරියං පන වුත්තං ‘‘යාව අඤ්සඤ න
ිචසීදන්ති, තාව සයහි පඤ්ඤත්තං, සතසං භාසරො, අඤ්සඤසු ආගන්ත්වා
ිචසින්සනසු ිචසින්නකානං භාසරො. සසච සත අනුද්ධරිත්වා වා 
අනුද්ධරාසපත්වා වා ග්ඡන්ති, දුක්කටං. කස්මා? අනාණත්තියා
පඤ්ඤපිතත්තා’’ති. ධම්මාසසන පඤ්ඤත්සත යාව උස්සාරසකො වා
ධම්මකථිසකො වා නාග්ඡති, තාව පඤ්ඤාපකානං පලිසබොසධො. තස්මිං
ආගන්ත්වාිචසින්සනතස්සපලිසබොසධො.සකලංඅසහොරත්තංධම්මස්සවනං 
සහොති, අඤ්සඤො උස්සාරසකො වා ධම්මකථිසකො වා උට්ඨාති, අඤ්සඤො
ිචසීදති, සයො සයො ආගන්ත්වා ිචසීදති, තස්ස තස්සසව භාසරො.
උට්ඨහන්සතන පන ‘‘ඉදමාසනං තුම්හාකං භාසරො’’ති වත්වා ගන්තබ්බං.
සසචපි ඉතරස්මිං අනාගසත පඨමංිචසින්සනො උට්ඨාය ග්ඡති, තස්මිඤ්ච
අන්සතොඋපචාරට්සඨසයව ඉතසරො ආගන්ත්වා ිචසීදති, උට්ඨාය ගසතො 
ආපත්තියා න කාසරතබ්සබො. සසච පන ඉතරස්මිං අනාගසතසයව පඨමං
ිචසින්සනො උට්ඨායාසනා සලඩ්ඩුපාතං අතික්කමති, ආපත්තියා
කාසරතබ්සබො. ‘‘සබ්බත්ථ සලඩ්ඩුපාතාතික්කසම පඨමපාසද දුක්කටං, 

දුතියපාසදපාචිත්තිය’’න්තිඅයංනසයො මහාප්චරියං වුත්සතොති. 

88. සසච පන වුත්තප්පකාරසසනාසනසතො අඤ්ඤං සඞ්ඝිකං චිමිලිකං
වා උත්තරත්ථරණං වා භූමත්ථරණං වා තට්ටිකං වා චම්මඛණ්ඩං වා
පාදපුඤ්ඡිචං වා ඵලකපීඨං වා අජ්සඣොකාසස සන්ථරිත්වා වා
සන්ථරාසපත්වා වා තං පක්කමන්සතො සනව උද්ධරති න උද්ධරාසපති
අනාපු්ඡං වා ග්ඡති, දුක්කටං. ආධාරකං පත්තපිධානකං පාදකඨලිකං
තාලවණ්ටං බීජිචපත්තකං යං කිඤ්චි දාරුභණ්ඩං අන්තමසසො
පානීයඋළුඞ්කං පානීයසඞ්ඛං අජ්සඣොකාසස ිචක්ඛිපිත්වා ග්ඡන්තස්සපි
දුක්කටං. අජ්සඣොකාසස රජනං පචිත්වා රජනභාජනං රජනඋළුඞ්සකො
රජනසදොණිකාති සබ්බං අග්ගිසාලාය පටිසාසමතබ්බං. සසච අග්ගිසාලා
නත්ථි, අසනොවස්සසක පබ්භාසර ිචක්ඛිපිතබ්බං. තස්මිම්පි අසති යත්ථ 
ඔසලොසකන්තාභික්ඛූපස්සන්ති, තාදිසසඨාසනඨසපත්වාගන්තුං වට්ටති. 
අඤ්ඤපුග්ගලිසක පන මඤ්චපීඨාදිසසනාසසනපි දුක්කටසමව. එත්ථ පන
‘‘යස්මිං විස්සාසග්ගාසහොනරුහති, තස්සසන්තසක දුක්කටං. යස්මිං පන
විස්සාසග්ගාසහො රුහති, තස්සසන්තකංඅත්තසනොපුග්ගලිකසමවසහොතී’’ති 

මහාප්චරියාදීසු වුත්තං. අත්තසනො පුග්ගලිසක පන අනාපත්තිසයව. සයො
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පටුන 

භික්ඛු වාසාමසණසරොවාආරාමිසකොවාලජ්ජීසහොති, අත්තසනො පලිසබොධං
වියමඤ්ඤති, තථාරූපංඅනාපු්ඡිත්වාග්ඡන්තස්සපිඅනාපත්ති.සයොපන 
ආතසප ඔතාසපන්සතො ‘‘ආගන්ත්වා උද්ධරිස්සාමී’’ති ග්ඡති, තස්සපි
අනාපත්ති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

මඤ්චපීඨාදිසඞ්ඝිකසසනාසසනසු 

පටිපජ්ජිතබ්බවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

18. ොලිෙවිිච්ඡයෙථා 

89. ොලිොිචපි චත්තාරීති එත්ථ (පාචි. අට්ඨ. 255-256) යාවකාලිකං
යාමකාලිකං සත්තාහකාලිකං යාවජීවිකන්ති ඉමාිච චත්තාරි කාලිකාිච
සවදිතබ්බාිච.තත්ථ පුසරභත්තංපටිග්ගසහත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්බංයංකිඤ්චි
ඛාදනීයසභොජනීයං යාව මජ්ඣන්හිකසඞ්ඛසතො කාසලො, තාව

පරිභුඤ්ජිතබ්බසතො යාවොලිෙං. සද්ධිං අනුසලොමපාසනහි අට්ඨවිධං පානං
යාවරත්තියාප්ඡිමයාමසඞ්ඛාසතො යාසමො, තාවපරිභුඤ්ජිතබ්බසතොයාසමො

කාසලොඅස්සාති යාමොලිෙං. සප්පිආදිපඤ්චවිධංසභසජ්ජංපටිග්ගසහත්වා

සත්තාහං ිචසධතබ්බසතො සත්තාසහො කාසලො අස්සාති සත්තාහොලිෙං. 
ඨසපත්වා උදකං අවසසසං සබ්බම්පි පටිග්ගහිතං යාවජීවං පරිහරිත්වා සති

ප්චසය පරිභුඤ්ජිතබ්බසතො යාවජීවිෙන්තිවු්චති. 

90. තත්ථ යාවකාලිසකසු කභොජනීයං නාම ඔදසනො කුම්මාසසො සත්තු
ම්සඡො මංසන්ති. පඤ්ච සභොජනාිච යාමකාලිකං සත්තාහකාලිකං

යාවජීවිකඤ්චඨසපත්වාඅවසසසං ඛාදනීයං නාම.එත්ථ(පාචි.අට්ඨ.248-
9) පනයංතාව සක්ඛලිසමොදකාදිපුබ්බණ්ණාපරණ්ණමයංඛාදනීයං, තත්ථ
වත්තබ්බසමව නත්ථි. යම්පි වනමූලාදිප්පසභදං ආමිසගතිකං සහොති.
සසයයථිදං – මූලඛාදනීයං කන්දඛාදනීයං මුළාලඛාදනීයං මත්ථකඛාදනීයං
ඛන්ධඛාදනීයං තචඛාදනීයං පත්තඛාදනීයං පුප්ඵඛාදනීයං ඵලඛාදනීයං
අට්ඨිඛාදනීයං පිට්ඨඛාදනීයං ිචයයාසඛාදනීයන්ති, ඉදම්පි 
ඛාදනීයසඞ්ඛයසමවග්ඡති. 

තත්ථ පන ආමිසගතිකසල්ලක්ඛණත්ථං ඉදං මුඛමත්තිචදස්සනං – 

මූලඛාදනීකය තාව මූලකමූලං ඛාරකමූලං ච්චුමූලං තම්බකමූලං 
තණ්ඩුසලයයකමූලං වත්ථුසලයයකමූලං වජකලිමූලං ජජ්ඣරිමූලන්ති
එවමාදීිච සූසපයයපණ්ණමූලාිච ආමිසගතිකාිච. එත්ථ ච වජකලිමූසල
ජරට්ඨං ඡින්දිත්වා ඡඩ්සඩන්ති, තං යාවජීවිකං සහොති. අඤ්ඤම්පි එවරූපං
එසතසනවනසයනසවදිතබ්බං. මූලකඛාරකජජ්ඣරිමූලානංපනජරට්ඨාිචපි
ආමිසගතිකාසනවාතිවුත්තං.යාිචපනපාළියං – 
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‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, මූලාිච සභසජ්ජාිච හලිද්දිං සිඞ්ගිසවරං 
වචංවචත්තං අතිවිසංකටුකසරොහිණිංඋසීරංභද්දමුත්තකං, යාිචවා
පනඤ්ඤාිචපිඅත්ථි මූලාිචසභසජ්ජාිච සනවඛාදනීසයඛාදනීයත්ථං
ඵරන්ති, නසභොජනීසය සභොජනීයත්ථංඵරන්තී’’ති(මහාව.263) – 

වුත්තාිච, තාිචයාවජීවිකාිච.සතසංචූළපඤ්චමූලං මහාපඤ්චමූලන්තිආදිනා
නසයන ගණියමානානං ගණනාය අන්සතො නත්ථි, ඛාදනීයත්ථඤ්ච 
සභොජනීයත්ථඤ්ච අඵරණභාසවොසයව පසනසතසං ලක්ඛණං. තස්මා යං
කිඤ්චි මූලං සතසු සතසු ජනපසදසු පකතිආහාරවසසන මනුස්සානං
ඛාදනීයත්ථංසභොජනීයත්ථඤ්චඵරති, තංයාවකාලිකං, ඉතරංයාවජීවිකන්ති
සවදිතබ්බං. සුබහුං වත්වාපි හි ඉමස්මිංසයව ලක්ඛසණ ඨාතබ්බං.
නාමසඤ්ඤාසු පන වු්චමානාසු තං තං නාමං අජානන්තානං 
සම්සමොසහොසයව සහොති, තස්මා නාමසඤ්ඤාය ආදරං අකත්වා
ලක්ඛණසමව දස්සිතං. යථා ච මූසල, එවං කන්දාදීසුපි ලක්ඛණං
දස්සයිස්සාම, තස්සසවවසසනවිිච්ඡසයොසවදිතබ්සබො. යඤ්චතංපාළියං
හලිද්දාදිඅට්ඨවිධංවුත්තං, තස්සඛන්ධතචපුප්ඵඵලාදිසබ්බං යාවජීවිකන්ති
වුත්තං. 

ෙන්දඛාදනීකය දුවිසධොකන්සදොදීසඝොච භිසකිංසුකකන්දාදි, වට්සටොච
උප්පලකසසරුකකන්දාදි, යංගණ්ඨීතිපිවදන්ති.තත්ථ සබ්සබසංකන්දානං
ජිණ්ණජරට්ඨට්ඨානඤ්ච ඡල්ලි ච සුඛුමමූලාිච ච යාවජීවිකාිච, තරුසණො
පන සුඛඛාදනීසයො සාලකලයාණිසපොතකකන්සදො කිංසුකසපොතකකන්සදො
අම්බාටකකන්සදො සකතකකන්සදො මාලුවකන්සදො භිසසඞ්ඛාසතො
පදුමපුණ්ඩරීකකන්සදො පිණ්ඩාලුමසාලුආදසයො ච ඛීරවල්ලිකන්සදො
ආලුවකන්සදො සිග්ගුකන්සදො තාලකන්සදො 
නීලුප්පලරත්තුප්පලකුමුදසසොගන්ධිකානං කන්දා කදලිකන්සදො
සවළුකන්සදො කසසරුකකන්සදොති එවමාදසයො සතසු සතසු ජනපසදසු
පකතිආහාරවසසන මනුස්සානං ඛාදනීයත්ථඤ්ච සභොජනීයත්ථඤ්ච
ඵරණකකන්දා යාවකාලිකා. ඛීරවල්ලිකන්සදො අසධොසතො යාවජීවිසකො, 
සධොසතො යාවකාලිසකො. ඛීරකාසකොලිජීවිකඋසභකලසුණාදිකන්දා පන
යාවජීවිකා. සත පාළියං ‘‘යාිච වා පනඤ්ඤාිචපි අත්ථි මූලාිච
සභසජ්ජානී’’තිඑවං(මහාව.263) මූලසභසජ්ජසඞ්ගසහසනව සඞ්ගහිතා. 

මුළාලඛාදනීකය පදුමමුළාලං පුණ්ඩරීකමුළාලං මූලසදිසංසයව.
එරකමුළාලං කන්දුලමුළාලන්ති එවමාදි සතසු සතසු ජනපසදසු
පකතිආහාරවසසන මනුස්සානං ඛාදනීයත්ථං සභොජනීයත්ථඤ්ච
ඵරණකමුළාලං යාවකාලිකං, 
හලිද්දිසිඞ්ගිසවරමකචිචතුරස්සවල්ලිසකතකතාලහින්තාලකුන්තාලනාළිසක
රපූගරුක්ඛාදිමුළාලං පන යාවජීවිකං. තං සබ්බම්පි පාළියං ‘‘යාිච වා
පනඤ්ඤාිචපිඅත්ථිමූලාිච සභසජ්ජානී’’තිඑවංමූලසභසජ්ජසඞ්ගසහසනව
සඞ්ගහිතං. 
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මත්ථෙඛාදනීකය 
තාලහින්තාලකුන්තාලසකතකනාළිසකරපූගරුක්ඛඛජ්ජූරිසවත්තඑරකකදලී
නං කළීරසඞ්ඛාතා මත්ථකා, සවණුකළීසරො නළකළීසරො උ්ඡුකළීසරො 
මූලකකළීසරො සාසපකළීසරො සතාවරිකළීසරො සත්තන්නං ධඤ්ඤානං
කළීරාති එවමාදි සතසු සතසු ජනපසදසු පකතිආහාරවසසන මනුස්සානං
ඛාදනීයත්ථං සභොජනීයත්ථඤ්ච ඵරණසකො රුක්ඛවල්ලිආදීනං මත්ථසකො
යාවකාලිසකො, හලිද්දිසිඞ්ගිසවරවචමකචිලසුණානං කළීරා, 
තාලහින්තාලකුන්තාලනාළිසකරකළීරානඤ්ච ඡින්දිත්වා පාතිසතො
ජරට්ඨබුන්සදො යාවජීවිසකො. 

ඛන්ධඛාදනීකය අන්සතොපථවීගසතො සාලකලයාණීඛන්සධොඋ්ඡුඛන්සධො
නීලුප්පලරත්තුප්පලකුමුදසසොගන්ධිකානං දණ්ඩකඛන්ධාති එවමාදි සතසු
සතසු ජනපසදසු පකතිආහාරවසසන මනුස්සානං ඛාදනීයත්ථං 
සභොජනීයත්ථඤ්ච ඵරණසකො ඛන්සධො යාවකාලිසකො, උප්පලජාතීනං
පණ්ණදණ්ඩසකොපදුමජාතීනං සබ්සබොපිදණ්ඩසකොකරවින්දදණ්ඩාදසයොච
අවසසසසබ්බඛන්ධායාවජීවිකා. 

තචඛාදනීකය උ්ඡුතසචොව එසකො යාවකාලිසකො, සසොපි සරසසො, 
සසසසොසබ්සබොයාවජීවිසකො.සතසංපනමත්ථකඛන්ධතචානංතිණ්ණම්පි
පාළියං කසාවසභසජ්සජනසඞ්ගසහොසවදිතබ්සබො.වුත්තඤ්සහතං– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, කසාවාිච සභසජ්ජාිච ිචම්බකසාවං
කුටජකසාවං පසටොලකසාවං ඵග්ගවකසාවං නත්තමාලකසාවං, යාිච
වා පනඤ්ඤාිචපි අත්ථි කසාවාිච සභසජ්ජාිච සනව ඛාදනීසය
ඛාදනීයත්ථං ඵරන්ති, න සභොජනීසය සභොජනීයත්ථං ඵරන්තී’’ති 
(මහාව.263). 

එත්ථ හි එසතසම්පි සඞ්ගසහො සිජ්ඣති. වුත්තකසාවාිච ච 
සබ්බකප්පියානීතිසවදිතබ්බාිච. 

පත්තඛාදනීකය මූලකං ඛාරසකො ච්චු තම්බසකො තණ්ඩුසලයයසකො
පපුන්නාසගොවත්ථුසලයයසකොවජකලිජජ්ඣරිසසල්ලුසිග්ගු කාසමද්දසකො
උම්මාචීනමුග්සගො මාසසො රාජමාසසො ඨසපත්වා මහාිචප්ඵාවං
අවසසසිචප්ඵාසවො අග්ගිමන්සථො සුිචසන්නසකො සසතවරසණො නාළිකා
භූමියංජාතසලොණීතිඑසතසංපත්තාිච, අඤ්ඤාිචචඑවරූපාිචසතසුසතසු
ජනපසදසු පකතිආහාරවසසන මනුස්සානං ඛාදනීයත්ථඤ්ච 
සභොජනීයත්ථඤ්ච ඵරණකාිච පත්තාිච එකංසසන යාවකාලිකාිච, යා 
පනඤ්ඤා මහානඛපිට්ඨිමත්තපණ්ණා සලොණිරුක්සඛ ච ග්සඡ ච 
ආසරොහති, තස්සා පත්තං යාවජීවිකං. බ්රහ්මිපත්තඤ්ච යාවකාලිකන්ති
දීපවාසිසනො වදන්ති. අම්බපල්ලවං යාවකාලිකං, අසසොකපල්ලවං පන
යාවජීවිකං.යාිචචඤ්ඤාිචපාළියං – 
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‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පණ්ණාිච සභසජ්ජාිච ිචම්බපණ්ණං 
කුටජපණ්ණංපසටොලපණ්ණංසුලසිපණ්ණංකප්පාසපණ්ණං, යාිචවා
පනඤ්ඤාිචපි අත්ථි පණ්ණාිච සභසජ්ජාිච සනව ඛාදනීසය
ඛාදනීයත්ථං ඵරන්ති, න සභොජනීසය සභොජනීයත්ථං ඵරන්තී’’ති
(මහාව.263) – 

වුත්තාිච, තාිච යාවජීවිකාිච. න සකවලඤ්ච පණ්ණාිච, සතසං 
පුප්ඵඵලාිචපි. යාවජීවිකපණ්ණානං පන ඵග්ගවපණ්ණං අජ්ජුකපණ්ණං
ඵණිජ්ජකපණ්ණං තම්බූලපණ්ණං පදුමිිචපණ්ණන්ති එවං ගණනවසසන
අන්සතොනත්ථි. 

පුප්ඵඛාදනීකය මූලකපුප්ඵං ඛාරකපුප්ඵං ච්චුපුප්ඵං තම්බකපුප්ඵං
වජකලිපුප්ඵං ජජ්ඣරිපුප්ඵං චූළිචප්ඵාවපුප්ඵං මහාිචප්ඵාවපුප්ඵං
කසසරුකපුප්ඵං නාළිසකරතාලසකතකානං තරුණපුප්ඵාිච
සසතවරණපුප්ඵං සිග්ගුපුප්ඵං උප්පලපදුමජාතිකානං පුප්ඵානං
කණ්ණිකාමත්තංඅගන්ධිපුප්ඵං කරීරපුප්ඵංජීවන්තීපුප්ඵන්තිඑවමාදිසතසු
සතසු ජනපසදසු පකතිආහාරවසසන මනුස්සානං ඛාදනීයත්ථං
සභොජනීයත්ථඤ්ච ඵරණපුප්ඵං යාවකාලිකං, 
අසසොකබකුලකුයයකපුන්නාගචම්පකජාතිකරවීරකණිකාරකුන්දනවමාලිකම
ල්ලිකාදීනංපනපුප්ඵං යාවජීවිකං, තස්සගණනායඅන්සතොනත්ථි.පාළියං
පනස්සකසාවසභසජ්සජනසඞ්ගසහො සවදිතබ්සබො. 

ඵලඛාදනීකය 
පනසලබුජතාලනාළිසකරඅම්බජම්බුඅම්බාටකතින්තිණිකමාතුලුඞ්ගකපිත්ථ
ලාබුකුම්භණ්ඩපුස්සඵලතිම්බරූසකතිපුසවාතිඞ්ගණසචොචසමොචමධකාදීනං 
ඵලාිච, යාිච සලොසක සතසු සතසු ජනපසදසු පකතිආහාරවසසන
මනුස්සානං ඛාදනීයත්ථං සභොජනීයත්ථඤ්ච ඵරන්ති, සබ්බාිච තාිච
යාවකාලිකාිච, නාමගණනවසසන සතසං න සක්කා පරියන්තං දස්සසතුං.
යාිචපනපාළියං– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ඵලාිච සභසජ්ජාිච බිලඞ්ගං පිප්පලිං
මරීචං හරීතකංවිභීතකංආමලකංසගොට්ඨඵලං, යාිචවාපනඤ්ඤාිචපි 
අත්ථි ඵලාිච සභසජ්ජාිච සනව ඛාදනීසය ඛාදනීයත්ථං ඵරන්ති, න
සභොජනීසයසභොජනීයත්ථං ඵරන්තී’’ති(මහාව.263) – 

වුත්තාිච, තාිච යාවජීවිකාිච. සතසම්පි අපරිපක්කාිච
අ්ඡිවබිම්බවරණසකතකකාස්මරීආදීනං ඵලාිච ජාතිඵලං කටුකඵලං එළා 
තක්සකොලන්තිඑවංනාමවසසනනසක්කාපරියන්තංදස්සසතුං. 

අට්ඨිඛාදනීකය ලබුජට්ඨි පනසට්ඨි අම්බාටකට්ඨි සාලට්ඨි
ඛජ්ජූරීසකතකතිම්බරූසකානං තරුණඵලට්ඨි තින්තිණිකට්ඨි බිම්බඵලට්ඨි
උප්පලපදුමජාතීනං සපොක්ඛරට්ඨීති එවමාදීිච සතසු සතසු ජනපසදසු 
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මනුස්සානංපකතිආහාරවසසනඛාදනීයත්ථංසභොජනීයත්ථඤ්චඵරණකාිච
අට්ඨීිච යාවකාලිකාිච, මධකට්ඨි පුන්නාගට්ඨි හරීතකාදීනං අට්ඨීිච
සිද්ධත්ථකට්ඨි රාජිකට්ඨීති එවමාදීිච අට්ඨීිච යාවජීවිකාිච. සතසං පාළියං
ඵලසභසජ්සජසනවසඞ්ගසහොසවදිතබ්සබො. 

පිට්ඨඛාදනීකය සත්තන්නං තාව ධඤ්ඤානං ධඤ්ඤානුසලොමානං
අපරණ්ණානඤ්චපිට්ඨංපනසපිට්ඨංලබුජපිට්ඨංඅම්බාටකපිට්ඨං සාලපිට්ඨං
සධොතකතාලපිට්ඨං ඛීරවල්ලිපිට්ඨඤ්චාති එවමාදීිච සතසු සතසු ජනපසදසු 
පකතිආහාරවසසනමනුස්සානංඛාදනීයත්ථංසභොජනීයත්ථඤ්චඵරණකාිච
පිට්ඨාිච යාවකාලිකාිච, අසධොතකං තාලපිට්ඨං ඛීරවල්ලිපිට්ඨං
අස්සගන්ධාදිපිට්ඨාිචච යාවජීවිකාිච.සතසං පාළියංකසාසවහිමූලඵසලහි
චසඞ්ගසහොසවදිතබ්සබො. 

ිචයයාසඛාදනීකය – එසකොඋ්ඡුිචයයාසසොව සත්තාහකාලිසකො, සසසා
– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ජතූිච සභසජ්ජාිච හිඞ්ගුං හිඞ්ගුජතුං 
හිඞ්ගුසිපාටිකං තකං තකපත්තිං තකපණ්ණිං සජ්ජුලසං, යාිච වා
පනඤ්ඤාිචපිඅත්ථි ජතූිචසභසජ්ජානී’’ති(මහාව.263) – 

එවං පාළියං වුත්තා ිචයයාසා යාවජීවිකා. තත්ථ සයවාපනකවසසන 
සඞ්ගහිතානං අම්බිචයයාසසො කණිකාරිචයයාසසොති එවං නාමවසසන න
සක්කා පරියන්තං දස්සසතුං. එවං ඉසමසු මූලඛාදනීයාදීසු යං කිඤ්චි
යාවකාලිකං, සබ්බම්පි ඉමස්මිං අත්සථ අවසසසං ඛාදනීයං නාමාති
සඞ්ගහිතං. 

91. යාමකාලිසකසු පන අට්ඨ පානාිච නාම අම්බපානං ජම්බුපානං
සචොචපානං සමොචපානං මධකපානං මුද්දිකපානං සාලූකපානං
ඵාරුසකපානන්ති ඉමාිච අට්ඨ පානාිච. තත්ථ (මහාව. අට්ඨ. 300) 

අම්බපානන්ති ආසමහිවාපක්සකහිවාඅම්සබහිකතපානං.තත්ථආසමහි
කසරොන්සතන අම්බතරුණාිච භින්දිත්වා උදසක පක්ඛිපිත්වා ආතසප
ආදි්චපාසකන පචිත්වා පරිස්සාසවත්වා තදහුපටිග්ගහිතසකහි
මධසක්කාරකප්පූරාදීහි සයොසජත්වා කාතබ්බං, එවං කතං පුසරභත්තසමව
කප්පති. අනුපසම්පන්සනහි කතං ලභිත්වා පන පුසරභත්තං පටිග්ගහිතං
පුසරභත්තංසාමිසපරිසභොසගනපිවට්ටති, ප්ඡාභත්තං ිචරාමිසපරිසභොසගන

යාව අරුණුග්ගමනා වට්ටති. එස නසයො සබ්බපාසනසු. ජම්බුපානන්ති

ජම්බුඵසලහි කතපානං. කචොචපානන්ති අට්ඨිකකදලිඵසලහි කතපානං. 

කමොචපානන්ති අනට්ඨිසකහි කදලිඵසලහි කතපානං. මධුෙපානන්ති
මධකානංජාතිරසසනකතපානං.තංපනඋදකසම්භින්නං වට්ටති, සුද්ධංන

වට්ටති. මුද්දිෙපානන්තිමුද්දිකා උදසකමද්දිත්වාඅම්බපානංවියකතපානං. 

සාලූෙපානන්ති රත්තුප්පලනීලුප්පලාදීනං සාලූසක මද්දිත්වා කතපානං. 
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ඵාරුසෙපානන්ති ඵාරුසකඵසලහි අම්බපානං විය කතපානං. ඉමාිච අට්ඨ 
පානාිචසීතාිචපිආදි්චපාකාිචපිවට්ටන්ති, අග්ගිපාකාිචනවට්ටන්ති. 

අවසසසාිච 
සවත්තතින්තිණිකමාතුලුඞ්ගකපිත්ථසකොසම්බකරමන්දාදිඛුද්දකඵලපානාිච 
අට්ඨපානගඅකාසනව.තාිචකිඤ්චාපිපාළියංනවුත්තාිච, අථසඛොකප්පියං
අනුසලොසමන්ති, තස්මාකප්පන්ති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සබ්බංඵලරසං
ඨසපත්වා ධඤ්ඤඵලරස’’න්ති (මහාව. අට්ඨ. 300) වුත්තත්තා ඨසපත්වා
සානුසලොමධඤ්ඤඵලරසං අඤ්ඤංඵලපානංනාම අකප්පියංනත්ථි, සබ්බං

යාමකාලිකසමව.තත්ථ සානුකලොමධඤ්ඤඵලරකසො නාමසත්තන්නඤ්සචව
ධඤ්ඤානං 
තාලනාළිසකරපනසලබුජඅලාබුකුම්භණ්ඩපුස්සඵලතිපුසඑළාලුකාති
නවන්නඤ්ච මහාඵලානං සබ්සබසඤ්ච පුබ්බණ්ණාපරණ්ණානං
අනුසලොමධඤ්ඤානං රසසො යාවකාලිසකො, තස්මා ප්ඡාභත්තංන වට්ටති.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සබ්බංපත්තරසංඨසපත්වා ඩාකරස’’න්ති(මහාව.
300) වුත්තත්තා පක්කඩාකරසං ඨසපත්වා යාවකාලිකපත්තානම්පි 
සීසතොදසකන මද්දිත්වා කතරසසො වා ආදි්චපාසකො වා වට්ටති.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සබ්බං පුප්ඵරසං ඨසපත්වා මධකපුප්ඵරස’’න්ති
වුත්තත්තාමධකපුප්ඵරසංඨසපත්වා සබ්සබොපිපුප්ඵරසසොවට්ටති. 

92. සත්තාහකාලිකං නාමසප්පිනවනීතංසතලංමධඵාණිතන්තිඉමාිච 

පඤ්ච සභසජ්ජාිච. තත්ථ සප්පි නාම සගොසප්පි වා අජිකාසප්පි වා

මහිංසසප්පිවාසයසංමංසංකප්පති, සතසංසප්පි. නවනීතං නාමසතසංසයව

නවනීතං. කතලං නාම තිලසතලං සාසපසතලං මධකසතලං එරණ්ඩසතලං

වසාසතලං. මධු නාම මක්ඛිකාමධ. ඵාණිතං නාමඋ්ඡුම්හාිචබ්බත්තං(පචි. 
260). යාවජීවිකං පන සහට්ඨා යාවකාලිසක මූලඛාදනීයාදීසු
වුත්තනසයසනවසවදිතබ්බං. 

93. තත්ථ (පාචි. අට්ඨ. 256) අරුසණොදසය පටිග්ගහිතං යාවකාලිකං 
සතක්ඛත්තුම්පි ිචදහිත්වා යාව කාසලො නාතික්කමති, තාව පරිභුඤ්ජිතුං
වට්ටති, යාමකාලිකං එකං අසහොරත්තං, සත්තාහකාලිකං සත්තරත්තං, 
ඉතරං සති ප්චසය යාවජීවම්පි පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. පටිග්ගසහත්වා
එකරත්තං වීතිනාමිතං පන යං කිඤ්චි යාවකාලිකං වා යාමකාලිකං වා
අජ්සඣොහරිතුකාමතාය ගණ්හන්තස්ස පටිග්ගහසණ තාව දුක්කටං, 
අජ්සඣොහරසතො පන එකසමකස්මිං අජ්සඣොහාසර සන්ිචධිප්චයා
පාචිත්තියං. සසචපිපත්සතො දුද්සධොසතොසහොති, යං අඞ්ගුලියාඝංසන්තස්ස
සලඛා පඤ්ඤායති, ගණ්ඨිකපත්තස්ස වා ගණ්ඨිකන්තසර ස්සනසහො
පවිට්සඨොසහොති, සසොඋණ්සහඔතාසපන්තස්ස පග්ඝරති, උණ්හයාගුයාවා
ගහිතායසන්දිස්සති, තාදිසසපත්සතපිපුනදිවසස භුඤ්ජන්තස්සපාචිත්තියං, 
තස්මාපත්තංසධොවිත්වාපුනතත්ථඅ්සඡොදකංවා ආසිඤ්චිත්වාඅඞ්ගුලියා
වා ඝංසිත්වා ිචස්සනහභාසවො ජාිචතබ්සබො. සසච හි උදසක වා 
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ස්සනහභාසවො, පත්සත වා අඞ්ගුලිසලඛා පඤ්ඤායති, දුද්සධොසතො සහොති, 
සතලවණ්ණපත්සතපන අඞ්ගුලිසලඛාපඤ්ඤායති, සාඅබ්සබොහාරිකා.යම්පි
භික්ඛූ ිචරසපක්ඛා සාමසණරානං පරි්චජන්ති, තඤ්සච සාමසණරා
ිචදහිත්වාසදන්ති, සබ්බංවට්ටති.සයං පටිග්ගසහත්වාඅපරි්චත්තසමවහි
දුතියදිවසස න වට්ටති. තසතො හි එකසිත්ථම්පි අජ්සඣොහරසතො
පාචිත්තියසමව. අකප්පියමංසසසු මනුස්සමංසස ථුල්ල්චසයන සද්ධිං 
පාචිත්තියං, අවසසසසසුදුක්කසටනසද්ධිං. 

යාමකාලිකං සති ප්චසය අජ්සඣොහරසතො පාචිත්තියං, ආහාරත්ථාය 
අජ්සඣොහරසතො දුක්කසටන සද්ධිං පාචිත්තියං. සසච පවාරිසතො හුත්වා
අනතිරිත්තකතං අජ්සඣොහරති, පකතිආමිසස ද්සව පාචිත්තියාිච, 
මනුස්සමංසසථුල්ල්චසයනසද්ධිං ද්සව, සසසඅකප්පියමංසස දුක්කසටන
සද්ධිං.යාමකාලිකංසති ප්චසයසාමිසසනමුසඛනඅජ්සඣොහරසතොද්සව, 
ිචරාමිසසන එකසමව. ආහාරත්ථාය අජ්සඣොහරසතො විකප්පද්වසයපි
දුක්කටං වඩ්ඪති. සසච විකාසල අජ්සඣොහරති, පකතිසභොජසන
සන්ිචධිප්චයා ච විකාලසභොජනප්චයා ච ද්සව පාචිත්තියාිච, 
අකප්පියමංසස ථුල්ල්චයං දුක්කටඤ්ච වඩ්ඪති. යාමකාලිසක
විකාලප්චයාඅනාපත්ති. අනතිරිත්තප්චයාපනවිකාසලසබ්බවිකප්සපසු
අනාපත්ති. 

සත්තාහකාලිකං පන යාවජීවිකඤ්ච ආහාරත්ථාය පටිග්ගණ්හසතො 
පටිග්ගණ්හනප්චයා තාව දුක්කටං, අජ්සඣොහරසතො පන සසච ිචරාමිසං
සහොති, අජ්සඣොහාසර දුක්කටං. අථ ආමිසසංසට්ඨං පටිග්ගසහත්වා ඨපිතං
සහොති, යථාවත්ථුකං පාචිත්තියසමව. 

94. සත්තාහකාලිසකසු පන සප්පිආදීසු අයං විිච්ඡසයො (පාරා. අට්ඨ.

2.622) – සප්පි තාව පුසරභත්තං පටිග්ගහිතං තදහුපුසරභත්තං සාමිසම්පි
ිචරාමිසම්පි පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති, ප්ඡාභත්තසතො පට්ඨාය සත්තාහං
ිචරාමිසං පරිභුඤ්ජිතබ්බං. සත්තාහාතික්කසම සසච එකභාජසන ඨපිතං, 
එකංිචස්සග්ගියං.සසචබහූසු, වත්ථුගණනායිචස්සග්ගියාිච.ප්ඡාභත්තං 
පටිග්ගහිතං ිචරාමිසසමව වට්ටති, පුසරභත්තං වා ප්ඡාභත්තං වා
උග්ගහිතකංකත්වා ිචක්ඛිත්තංඅජ්සඣොහරිතුංනවට්ටති, අබ්භඤ්ජනාදීසු
උපසනතබ්බං. සත්තාහාතික්කසමපි අනාපත්ති අනජ්සඣොහරණීයතං
ආපන්නත්තා. සසච අනුපසම්පන්සනො පුසරභත්තං පටිග්ගහිතනවනීසතන
සප්පිං කත්වා සදති, පුසරභත්තං සාමිසම්පි වට්ටති, සසච සයං කසරොති, 
සත්තාහම්පි ිචරාමිසසමව වට්ටති. ප්ඡාභත්තං පටිග්ගහිතනවනීසතන 
සයනසකනචිකතසප්පිසත්තාහම්පිිචරාමිසසමවවට්ටති, උග්ගහිතසකන
කසත පුබ්සබ වුත්තසුද්ධසප්පිනසයසනව විිච්ඡසයො සවදිතබ්සබො.
පුසරභත්තං පටිග්ගහිතඛීසරන වා දධිනා වා කතසප්පි අනුපසම්පන්සනන
කතංසාමිසම්පිතදහුපුසරභත්තංවට්ටති, සයංකතං ිචරාමිසසමවවට්ටති. 
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95. නවනීතං තාසපන්තස්ස හි සාමංපාසකොන සහොති, සාමංපක්සකන
පන සතන සද්ධිං ආමිසං න වට්ටති, ප්ඡාභත්තසතො පට්ඨාය ච න
වට්ටතිසයව. සත්තාහාතික්කසමපිඅනාපත්තිසවත්ථුකස්සපටිග්ගහිතත්තා.
ප්ඡාභත්තං පටිග්ගහිතසකහි කතං පන අබ්භඤ්ජනාදීසු උපසනතබ්බං.
පුසරභත්තම්පි ච උග්ගහිතසකහි කතං, උභසයසම්පි සත්තාහාතික්කසම
අනාපත්ති. එස නසයො අකප්පියමංසසප්පිම්හි. අයං පන විසසසසො – යත්ථ
පාළියං ආගතසප්පිනා ිචස්සග්ගියං, තත්ථ ඉමිනා දුක්කටං. 

අන්ධෙට්ඨෙථායං කාරණපතිරූපකං වත්වා මනුස්සසප්පි ච නවනීතඤ්ච

පටික්ඛිත්තං, තංදුප්පටික්ඛිත්තං සබ්බඅට්ඨෙථාසු අනුඤ්ඤාතත්තා.පරසතො
චස්ස විිච්ඡසයොපි ආග්ඡිස්සති. පාළියං ආගතනවනීතම්පි පුසරභත්තං
පටිග්ගහිතං තදහුපුසරභත්තං සාමිසම්පි වට්ටති, ප්ඡාභත්තසතො පට්ඨාය
ිචරාමිසසමව. සත්තාහාතික්කසම නානාභාජසනසුඨපිසතභාජනගණනාය, 
එකභාජසනපි අමිස්සසත්වා පිණ්ඩපිණ්ඩවසසන ඨපිසත පිණ්ඩගණනාය
ිචස්සග්ගියාිච. ප්ඡාභත්තං පටිග්ගහිතං සප්පිනසයන සවදිතබ්බං. එත්ථ
පන දධිගුළිකාසයොපි තක්කබින්දූිචපි සහොන්ති, තස්මා සධොතං වට්ටතීති 
උපඩ්ඪත්සථරා ආහංසු. මහාසිවත්සථසරො පන ‘‘භගවතා
අනුඤ්ඤාතකාලසතොපට්ඨායතක්කසතො උද්ධටමත්තසමවඛාදිංසූ’’තිආහ.
තස්මා නවනීතං පරිභුඤ්ජන්සතන සධොවිත්වා 
දධිතක්කමක්ඛිකාකිපිල්ලිකාදීිච අපසනත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං. පචිත්වා
සප්පිං කත්වාපරිභුඤ්ජිතුකාසමනඅසධොතම්පිපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති.යංතත්ථ
දධිගතං වා තක්කගතං වා, තං ඛයං ගමිස්සති. එත්තාවතා හි
සවත්ථුකපටිග්ගහිතං නාම න සහොතීති අයසමත්ථ අධිප්පාසයො. ආමිසසන
සද්ධිං පක්කත්තා පන තස්මිම්පි කුක්කු්චායන්ති කුක්කු්චකා. ඉදාිච
උග්ගසහත්වා ඨපිතනවනීසත ච පුසරභත්තං ඛීරදධීිච පටිග්ගසහත්වා
කතනවනීසත ච ප්ඡාභත්තං තාිච පටිග්ගසහත්වා කතනවනීසත ච
උග්ගහිතසකහි කතනවනීසත ච අකප්පියමංසනවනීසත ච සබ්සබො 
ආපත්තානාපත්තිපරිසභොගාපරිසභොගනසයො සප්පිම්හි වුත්තක්කසමසනව
ගසහතබ්සබො. සතලභික්ඛාය පවිට්ඨානං පන භික්ඛූනං තත්සථව සප්පිම්පි
නවනීතම්පි පක්කසතලම්පි අපක්කසතලම්පි ආකිරන්ති. තත්ථ
තක්කදධිබින්දූිචපි භත්තසිත්ථාිචපි තණ්ඩුලකණාපි මක්ඛිකාදසයොපි
සහොන්ති, ආදි්චපාකං කත්වා පරිස්සාසවත්වා ගහිතං සත්තාහකාලිකං
සහොති. පටිග්ගසහත්වා ච ඨපිතසභසජ්සජහි සද්ධිං පචිත්වා නත්ථුපානම්පි
කාතුං වට්ටති. සසච වද්දලිසමසය ලජ්ජී සාමසණසරො යථා තත්ථ 
පතිතතණ්ඩුලකණාදසයො න ප්චන්ති, එවං අග්ගිම්හි විලීයාසපත්වා
පරිස්සාසවත්වා පුනපචිත්වාසදති, පුරිමනසයසනවසත්තාහංවට්ටති. 

96. කතකලසු තිලසතලං තාව පුසරභත්තං පටිග්ගහිතං පුසරභත්තං
සාමිසම්පි වට්ටති, ප්ඡාභත්තසතො පට්ඨාය ිචරාමිසසමව වට්ටති.
සත්තාහාතික්කසම තස්ස භාජනගණනාය ිචස්සග්ගියභාසවො සවදිතබ්සබො.
ප්ඡාභත්තං පටිග්ගහිතං සත්තාහං ිචරාමිසසමව වට්ටති, උග්ගහිතකං
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කත්වාිචක්ඛිත්තං අජ්සඣොහරිතුංනවට්ටති, සීසමක්ඛනාදීසුඋපසනතබ්බං, 
සත්තාහාතික්කසමපි අනාපත්ති. පුසරභත්තං තිසල පටිග්ගසහත්වා
කතසතලං පුසරභත්තං සාමිසම්පි වට්ටති, ප්ඡාභත්තසතො පට්ඨාය
අනජ්සඣොහරණීයං සහොති, සීසමක්ඛනාදීසු උපසනතබ්බං, 
සත්තාහාතික්කසමපි අනාපත්ති. ප්ඡාභත්තං තිසල පටිග්ගසහත්වා
කතසතලං අනජ්සඣොහරණීයසමව සවත්ථුකපටිග්ගහිතත්තා.
සත්තාහාතික්කසමපිඅනාපත්ති, සීසමක්ඛනාදීසුඋපසනතබ්බං.පුසරභත්තං
වා ප්ඡාභත්තං වා උග්ගහිතකතිසලහි කතසතසලපි එසසව නසයො.
පුසරභත්තං පටිග්ගහිතතිසල භජ්ජිත්වා වා තිලපිට්ඨං වා සසසදත්වා
උණ්සහොදසකනවාසතසමත්වාකතසතලංසසචඅනුපසම්පන්සනනකතං, 
පුසරභත්තං සාමිසම්පි වට්ටති, අත්තනාකතංිචබ්බට්ටිතත්තා පුසරභත්තං
ිචරාමිසං වට්ටති, සාමංපක්කත්තා සාමිසං න වට්ටති.
සවත්ථුකපටිග්ගහිතත්තා පන ප්ඡාභත්තසතො පට්ඨාය උභයම්පි
අනජ්සඣොහරණීයං, සීසමක්ඛනාදීසු උපසනතබ්බං, සත්තාහාතික්කසමපි 
අනාපත්ති. යදි පන අප්පං උණ්සහොදකං සහොති අබ්භුක්කිරණමත්තං, 
අබ්සබොහාරිකං සහොති සාමංපාකගණනං න ග්ඡති. සාසපසතලාදීසුපි
අවත්ථුකපටිග්ගහිසතසුඅවත්ථුකතිලසතසල වුත්තසදිසසොවවිිච්ඡසයො. 

සසච පන පුසරභත්තං පටිග්ගහිතානං සාසපාදීනං චුණ්සණහි 
ආදි්චපාසකන සක්කා සතලං කාතුං, තං පුසරභත්තං සාමිසම්පි වට්ටති, 
ප්ඡාභත්තසතො පට්ඨාය ිචරාමිසසමව වට්ටති, සත්තාහාතික්කසම
ිචස්සග්ගියං. යස්මා පන සාසපමධකචුණ්ණාිචසසසදත්වා එරණ්ඩකට්ඨීිච
ච භජ්ජිත්වා එව සතලං කසරොන්ති, තස්මා එසතසං සතලං
අනුපසම්පන්සනහි කතං පුසරභත්තං සාමිසම්පි වට්ටති, වත්ථූනං 
යාවජීවිකත්තා පන සවත්ථුකපටිග්ගහසණ සදොසසො නත්ථි. අත්තනා කතං
සත්තාහං ිචරාමිසපරිසභොසගසනව පරිභුඤ්ජිතබ්බං. උග්ගහිතසකහි කතං 
අනජ්සඣොහරණීයං, බාහිරපරිසභොසග වට්ටති, සත්තාහාතික්කසමපි
අනාපත්ති. සතලකරණත්ථාය සාසපමධකඑරණ්ඩකට්ඨීිච පටිග්ගසහත්වා
කතසතලං සත්තාහකාලිකං, දුතියදිවසස කතං ඡාහං වට්ටති, තතියදිවසස
කතං පඤ්චාහං වට්ටති, චතුත්ථ, පඤ්චම, ඡට්ඨ, සත්තමදිවසස කතං 
තදසහව වට්ටති. සසච යාව අරුණස්ස උග්ගමනා තිට්ඨති, ිචස්සග්ගියං, 
අට්ඨමදිවසස කතං අනජ්සඣොහරණීයං, අිචස්සග්ගියත්තා පන
බාහිරපරිසභොසග වට්ටති.සසචපිනකසරොති, සතලත්ථායගහිතසාසපාදීනං 
සත්තාහාතික්කසම දුක්කටසමව. පාළියං පන අනාගතාිච අඤ්ඤාිචපි 
නාළිසකරිචම්බසකොසම්බකරමන්දාදීනං සතලාිච අත්ථි, තාිච
පටිග්ගසහත්වා සත්තාහං අතික්කාමයසතො දුක්කටං සහොති. අයසමසතසු
විසසසසො – සසසං යාවකාලිකවත්ථුං යාවජීවිකවත්ථුඤ්ච සල්ලක්සඛත්වා 
සාමංපාකසවත්ථුකපුසරභත්තප්ඡාභත්තපටිග්ගහිතඋග්ගහිතවත්ථුවිධානං
සබ්බං වුත්තනසයසනවසවදිතබ්බං. 
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වසාසතලං නාම ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පඤ්ච වසාිච අ්ඡවසං 
ම්ඡවසං සුසුකාවසං සූකරවසං ගද්රභවස’’න්ති (මහාව. 262) එවං
අනුඤ්ඤාතවසානං සතලං. එත්ථ ච ‘‘අ්ඡවස’’න්ති වචසනන ඨසපත්වා
මනුස්සවසං සබ්සබසං අකප්පියමංසානං වසා අනුඤ්ඤාතා.
ම්ඡග්ගහසණන ච සුසුකාපි ගහිතා සහොන්ති, වාළම්ඡත්තා පන විසුං 
වුත්තං. ම්ඡාදිග්ගහසණන සචත්ථ සබ්සබසම්පි කප්පියමංසානං වසා
අනුඤ්ඤාතා. මංසසසු හි දස
මනුස්සහත්ථිඅස්සසුනඛඅහිසීහබයග්ඝදීපිඅ්ඡතර්ඡානං මංසාිච 
අකප්පියාිච, වසාසු එකා මනුස්සවසා. ඛීරාදීසු අකප්පියං නාම නත්ථි. 
අනුපසම්පන්සනහි කතං ිචබ්බට්ටිතං වසාසතලං පුසරභත්තං පටිග්ගහිතං
පුසරභත්තං සාමිසම්පි වට්ටති, ප්ඡාභත්තසතො පට්ඨාය සත්තාහං
ිචරාමිසසමව වට්ටති. යං පන තත්ථ සුඛුමරජසදිසං මංසං වා න්හාරු වා
අට්ඨි වා සලොහිතං වා සහොති, තං අබ්සබොහාරිකං. සසච පන වසං
පටිග්ගසහත්වා සයං කසරොති, පුසරභත්තං පටිග්ගසහත්වා පචිත්වා 
පරිස්සාසවත්වා සත්තාහං ිචරාමිසපරිසභොසගන පරිභුඤ්ජිතබ්බං.
ිචරාමිසපරිසභොගඤ්හි සන්ධාය ඉදං වුත්තං ‘‘කාසල පටිග්ගහිතං කාසල
ිචප්පක්කං කාසල සංසට්ඨං සතලපරිසභොසගන පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති (මහාව.
262). තත්රාපි අබ්සබොහාරිකං අබ්සබොහාරිකසමව, ප්ඡාභත්තං පන
පටිග්ගසහතුංවාකාතුංවානවට්ටතිසයව. වුත්තඤ්සහතං– 

‘‘විකාසල සච, භික්ඛසව, පටිග්ගහිතං විකාසල ිචප්පක්කං
විකාසල සංසට්ඨං, තං සච පරිභුඤ්සජයය, ආපත්ති තිණ්ණං
දුක්කටානං. කාසල සච, භික්ඛසව, පටිග්ගහිතං විකාසල ිචප්පක්කං
විකාසල සංසට්ඨං, තං සච පරිභුඤ්සජයය, ආපත්ති ද්වින්නං
දුක්කටානං. කාසල සච, භික්ඛසව, පටිග්ගහිතං කාසල ිචප්පක්කං
විකාසල සංසට්ඨං, තංසචපරිභුඤ්සජයය, ආපත්තිදුක්කටස්ස. කාසල 
සච, භික්ඛසව, පටිග්ගහිතංකාසලිචප්පක්කංකාසලසංසට්ඨං, තංසච
පරිභුඤ්සජයය, අනාපත්තී’’ති(මහාව.262). 

උපතිස්සත්සථරං පන අන්සතවාසිකා පු්ඡිංසු ‘‘භන්සත, 
සප්පිනවනීතවසාිච එකසතො පචිත්වා ිචබ්බට්ටිතාිච වට්ටන්ති, න 
වට්ටන්තී’’ති? ‘‘න වට්ටන්ති, ආවුසසො’’ති. සථසරො කිසරත්ථ
පක්කසතලකසසට විය කුක්කු්චායති. තසතො නං උත්තරි පු්ඡිංසු
‘‘භන්සත, නවනීසතදධිගුළිකාවා තක්කබින්දුවාසහොති, එතංවට්ටතී’’ති? 
‘‘එතම්පි, ආවුසසො, න වට්ටතී’’ති. තසතො නං ආහංසු ‘‘භන්සත, එකසතො
පචිත්වා එකසතො සංසට්ඨාිච සතජවන්තාිච සහොන්ති, සරොගං 
ිචග්ගණ්හන්තී’’ති. ‘‘සාධාවුසසො’’ති සථසරො සම්පටි්ඡි. මහාසුමත්සථසරො
පනාහ ‘‘කප්පියමංසවසාව සාමිසපරිසභොසග වට්ටති, ඉතරා
ිචරාමිසපරිසභොසග වට්ටතී’’ති. මහාපදුමත්සථසරො පන ‘‘ඉදං කි’’න්ති
පටික්ඛිපිත්වා ‘‘නනු වාතාබාධිකා භික්ඛූ පඤ්චමූලකසාවයාගුයං
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අ්ඡසූකරසතලාදීිච පක්ඛිපිත්වා යාගුං පිවන්ති, සා සතජුස්සදත්තා සරොගං
ිචග්ගණ්හාතී’’තිවත්වා‘‘වට්ටතී’’තිආහ. 

97. මධු නාමමධකරීහිමධමක්ඛිකාහිඛුද්දකමක්ඛිකාහිභමරමක්ඛිකාහි 
ච කතං මධ. තං පුසරභත්තං පටිග්ගහිතං පුසරභත්තං සාමිසපරිසභොගම්පි
වට්ටති, ප්ඡාභත්තසතො පට්ඨාය සත්තාහං ිචරාමිසපරිසභොගසමව වට්ටති, 
සත්තාහාතික්කසම ිචස්සග්ගියං. සසච සිසලසසදිසං මහාමධං ඛණ්ඩං
කත්වා ඨපිතං, ඉතරං වා නානාභාජසනසු, වත්ථුගණනාය ිචස්සග්ගියාිච.
සසච එකසමව ඛණ්ඩං, එකභාජසන වා ඉතරං, එකසමව ිචස්සග්ගියං.
උග්ගහිතකං වුත්තනසයසනව සවදිතබ්බං, අරුමක්ඛනාදීසු උපසනතබ්බං. 
මධපටලංවාමධසිත්ථකංවාසසචමධනාඅමක්ඛිතංපරිසුද්ධං, යාවජීවිකං, 
මධමක්ඛිතං පන මධගතිකසමව. චීරිකා නාම සපක්ඛා දීඝමක්ඛිකා
තුම්බළනාමිකාචඅට්ඨිපක්ඛිකා කාළමහාභමරාසහොන්ති, සතසංආසසයසු
ිචයයාසසදිසංමධසහොති, තංයාවජීවිකං. 

98. ඵාණිතං නාම උ්ඡුරසං උපාදාය අපක්කා වා අවත්ථුකපක්කා වා 
සබ්බාපි අවත්ථුකා උ්ඡුවිකති. තං ඵාණිතං පුසරභත්තං පටිග්ගහිතං
පුසරභත්තං සාමිසම්පි වට්ටති, ප්ඡාභත්තසතො පට්ඨාය සත්තාහං
ිචරාමිසසමව වට්ටති, සත්තාහාතික්කසම වත්ථුගණනායිචස්සග්ගියං. බහූ
පිණ්ඩාචුණ්සණකත්වාඑකභාජසන පක්ඛිත්තාසහොන්තිඝනසන්ිචසවසා, 
එකසමව ිචස්සග්ගියං. උග්ගහිතකං වුත්තනසයසනව සවදිතබ්බං, 
ඝරධූපනාදීසු උපසනතබ්බං. පුසරභත්තං පටිග්ගහිසතන 
අපරිස්සාවිතඋ්ඡුරසසන කතඵාණිතං සසච අනුපසම්පන්සනන කතං, 
සාමිසම්පිවට්ටති, සයංකතංිචරාමිසසමව වට්ටති, ප්ඡාභත්තසතොපට්ඨාය
පන සවත්ථුකපටිග්ගහිතත්තා අනජ්සඣොහරණීයං, සත්තාහාතික්කසමපි
අනාපත්ති. ප්ඡාභත්තං අපරිස්සාවිතපටිග්ගහිසතන කතම්පි
අනජ්සඣොහරණීයසමව, සත්තාහාතික්කසමපිඅනාපත්ති.එසනසයොඋ්ඡුං
පටිග්ගසහත්වා කතඵාණිසතපි. පුසරභත්තං පන පරිස්සාවිතපටිග්ගහිසතන
කතං සසච අනුපසම්පන්සනන කතං, පුසරභත්තං සාමිසම්පි වට්ටති, 
ප්ඡාභත්තසතො පට්ඨාය සත්තාහං ිචරාමිසසමව. සයංකතං පුසරභත්තම්පි
ිචරාමිසසමව, ප්ඡාභත්තං පරිස්සාවිතපටිග්ගහිසතන කතං පන 
ිචරාමිසසමව සත්තාහං වට්ටති. උග්ගහිතකතං වුත්තනයසමව.
‘‘ඣාමඋ්ඡුඵාණිතං වා සකොට්ටිතඋ්ඡුඵාණිතං වා පුසරභත්තසමව

වට්ටතී’’ති මහාඅට්ඨෙථායං වුත්තං. මහාප්චරියං පන ‘‘එතං
සවත්ථුකපක්කං වට්ටති, සනො වට්ටතී’’ති පු්ඡං කත්වා ‘‘උ්ඡුඵාණිතං 
ප්ඡාභත්තං සනො වට්ටනකං නාම නත්ථී’’ති වුත්තං, තං යුත්තං.
සීසතොදසකන කතං මධකපුප්ඵඵාණිතං පුසරභත්තං සාමිසම්පි වට්ටති, 
ප්ඡාභත්තසතොපට්ඨායසත්තාහං ිචරාමිසසමවවට්ටති, සත්තාහාතික්කසම
වත්ථුගණනායදුක්කටං, ඛීරංපක්ඛිපිත්වා කතංමධකඵාණිතංයාවකාලිකං.
ඛණ්ඩසක්ඛරංපනඛීරජල්ලිකංඅපසනත්වාසසොසධන්ති, තස්මාවට්ටති. 
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99. මධකපුප්ඵං පනපුසරභත්තම්පි අල්ලං වට්ටති.භජ්ජිතම්පිවට්ටති, 
භජ්ජිත්වාතිලාදීහි මිස්සංවාඅමිස්සංවාකත්වාසකොට්ටිතංවට්ටති.යදිපන
තං ගසහත්වා සමරයත්ථාය සයොසජන්ති, සයොජිතං බීජසතො පට්ඨාය න
වට්ටති. කදලීඛජ්ජූරීඅම්බලබුජපනසචිඤ්චාදීනං සබ්සබසං
යාවකාලිකඵලානං ඵාණිතං යාවකාලිකසමව. මරිචපක්සකහි ඵාණිතං
කසරොන්ති, තං යාවජීවිකං.එවංයථාවුත්තාිචසත්තාහකාලිකාිචසප්පිආදීිච
පඤ්ච ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පඤ්ච සභසජ්ජානී’’ති (මහාව. 260) 
සභසජ්ජනාසමන අනුඤ්ඤාතත්තා සභසජ්ජකි්චං කසරොන්තු වා මා වා, 
ආහාරත්ථං ඵරිතුං සමත්ථාිචපි පටිග්ගසහත්වා තදහුපුසරභත්තං යථාසුඛං, 
ප්ඡාභත්තසතො පට්ඨාය සති ප්චසය වුත්තනසයන සත්තාහං 
පරිභුඤ්ජිතබ්බාිච, සත්තාහාතික්කසම පන සභසජ්ජසික්ඛාපසදන
ිචස්සග්ගියං පාචිත්තියං. සසචපි සාසපමත්තං සහොති, සකිං වා අඞ්ගුලියා
ගසහත්වා ජිව්හාය සායනමත්තං, ිචස්සජ්ජිතබ්බසමව පාචිත්තියඤ්ච
සදසසතබ්බං. ිචස්සට්ඨං පටිලභිත්වා න අජ්සඣොහරිතබ්බං, නකායිසකන
පරිසභොසගනපරිභුඤ්ජිතබ්බං, කාසයොවාකාසයඅරුවානමක්සඛතබ්බං.
සතහි මක්ඛිතාිච කාසාවකත්තරයට්ඨිඋපාහනපාදකඨලිකමඤ්චපීඨාදීිචපි
අපරිසභොගාිච. ‘‘ද්වාරවාතපානකවාසටසුපි හත්සථන ගහණට්ඨානං න

මක්සඛතබ්බ’’න්ති මහාප්චරියං වුත්තං. ‘‘කසාසව පන පක්ඛිපිත්වා 

ද්වාරවාතපානකවාටාිච මක්සඛතබ්බානී’’ති මහාඅට්ඨෙථායං වුත්තං.
පදීසප වා කාළවණ්සණ වා උපසනතුං වට්ටති. අඤ්සඤන පන භික්ඛුනා
කායිසකන පරිසභොසගන පරිභුඤ්ජිතබ්බං, න අජ්සඣොහරිතබ්බං.
‘‘අනාපත්ති අන්සතොසත්තාහං අධිට්සඨතී’’ති (පාරා. 625) වචනසතො පන
සත්තාහබ්භන්තසර සප්පිඤ්ච සතලඤ්ච වසඤ්ච මුද්ධිච සතලං වා
අබ්භඤ්ජනංවාමධංඅරුමක්ඛනංඵාණිතං ඝරධූපනංඅධිට්සඨතිඅනාපත්ති, 
සනව ිචස්සග්ගියං සහොති. සසච අධිට්ඨිතසතලං අනධිට්ඨිතසතලභාජසන
ආකිරිතුකාසමො සහොති, භාජසන සච සුඛුමං ඡිද්දං, පවිට්ඨං පවිට්ඨං සතලං
පුරාණසතසලනඅජ්සඣොත්ථරීයති, පුනඅධිට්ඨාතබ්බං.අථමහාමුඛංසහොති, 
සහසාව බහු සතලං පවිසිත්වා පුරාණසතලං අජ්සඣොත්ථරති, පුන
අධිට්ඨානකි්චංනත්ථි. අධිට්ඨිතගතිකසමවහිතංසහොති.එසතනනසයන
අධිට්ඨිතසතලභාජසනඅනධිට්ඨිතසතලආකිරණම්පි සවදිතබ්බං. 

සසච පන සත්තාහාතික්කන්තං අනුපසම්පන්නස්ස පරි්චජිත්වා සදති, 
පුනසතනඅත්තසනොසන්තකංකත්වාදින්නංපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති.සසචහි
සසො අභිසඞ්ඛරිත්වා වා අනභිසඞ්ඛරිත්වා වා තස්ස භික්ඛුසනො
නත්ථුකම්මත්ථං දසදයය, ගසහත්වා නත්ථුකම්මං කාතබ්බං. සසච බාසලො
සහොති, දාතුං න ජානාති, අඤ්සඤන භික්ඛුනා වත්තබ්සබො ‘‘අත්ථි සත
සාමසණරසතල’’න්ති? ‘‘ආම, භන්සත, අත්ථී’’ති.ආහරසථරස්ස සභසජ්ජං
කරිස්සාමාති.එවම්පිවට්ටති.සසචද්වින්නංසන්තකංඑසකනපටිග්ගහිතං 
අවිභත්තං සහොති, සත්තාහාතික්කසම ද්වින්නම්පි අනාපත්ති, පරිභුඤ්ජිතුං
පනන වට්ටති.සසචසයනපටිග්ගහිතං, සසොඉතරංභණති‘‘ආවුසසො, ඉමං
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සතලං සත්තාහමත්තං පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතී’’ති, සසො ච පරිසභොගං න
කසරොති, කස්ස ආපත්ති? න කස්සචි. කස්මා? සයන පටිග්ගහිතං, සතන
විස්සජ්ජිතත්තා, ඉතරස්සඅප්පටිග්ගහිතත්තා. 

100. ඉසමසු (මහාව. අට්ඨ. 305) පන චතූසු කාලිසකසු යාවකාලිකං
යාමකාලිකන්තිඉදසමව ද්වයං අන්සතොවුත්ථකඤ්සචවසන්ිචධිකාරකඤ්ච
සහොති, සත්තාහකාලිකඤ්ච යාවජීවිකඤ්ච අකප්පියකුටියං ිචක්ඛිපිතුම්පි
වට්ටති, සන්ිචධිම්පි න ජසනති. යාවකාලිකං පන අත්තනා සද්ධිං
සම්භින්නරසාිච තීණිපි යාමකාලිකාදීිච අත්තසනො සභාවං උපසනති.
යාමකාලිකං ද්සවපි සත්තාහකාලිකාදීිච අත්තසනො සභාවං උපසනති, 
සත්තාහකාලිකම්පි අත්තනා සද්ධිං සංසට්ඨං යාවජීවිකං අත්තසනො 
සභාවඤ්සඤවඋපසනති, තස්මායාවකාලිසකනතදහුපටිග්ගහිසතනසද්ධිං
සංසට්ඨං සම්භින්නරසං සසසකාලිකත්තයං තදහුපුසරභත්තසමව වට්ටති.
යාමකාලිසකන සංසට්ඨං පන ඉතරද්වයං තදහුපටිග්ගහිතං යාව
අරුණුග්ගමනාවට්ටති.සත්තාහකාලිසකනපන තදහුපටිග්ගහිසතනසද්ධිං
සංසට්ඨං තදහුපටිග්ගහිතං වා පුසරපටිග්ගහිතං වා යාවජීවිකං සත්තාහං
කප්පති. ද්වීහපටිග්ගහිසතන ඡාහං. තීහපටිග්ගහිසතන පඤ්චාහං…සප.… 
සත්තාහපටිග්ගහිසතන තදසහව කප්පතීති සවදිතබ්බං. 
කාලයාමසත්තාහාතික්කසමසු සචත්ථ
විකාලසභොජනසන්ිචධිසභසජ්ජසික්ඛාපදානං වසසන ආපත්තිසයො
සවදිතබ්බා. 

සසච පනඑකසතොපටිග්ගහිතාිචපිචත්තාරි කාලිකාිචසම්භින්නරසාිච
නසහොන්ති, තස්සතස්සසවකාලස්සවසසනපරිභුඤ්ජිතුං වට්ටන්ති.සසචහි
ඡල්ලිම්පි අනපසනත්වා සකසලසනව නාළිසකරඵසලන සද්ධිං 
අම්බපානාදිපානකං පටිග්ගහිතං සහොති, නාළිසකරං අපසනත්වා තං
විකාසලපිකප්පති. උපරි සප්පිපිණ්ඩං ඨසපත්වා සීතලපායාසං සදන්ති, යං
පායාසසනඅසංසට්ඨංසප්පි, තං අපසනත්වාසත්තාහංපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති.
ථද්ධමධඵාණිතාදීසුපි එසසව නසයො. තක්සකොලජාතිඵලාදීහි අලඞ්කරිත්වා
පිණ්ඩපාතං සදන්ති, තාිච උද්ධරිත්වා සධොවිත්වා යාවජීවං
පරිභුඤ්ජිතබ්බාිච. යාගුයං පක්ඛිපිත්වා දින්නසිඞ්ගිසවරාදීසුපි සතලාදීසු
පක්ඛිපිත්වා දින්නලට්ඨිමධකාදීසුපි එසසව නසයො. එවං යං යං 
අසම්භින්නරසං සහොති, තංතං එකසතො පටිග්ගහිතම්පියථා සුද්ධං සහොති, 
තථා සධොවිත්වා ත්සඡත්වා වා තස්ස තස්සකාලස්ස වසසන පරිභුඤ්ජිතුං
වට්ටති.සසචසම්භින්නරසං සහොතිසංසට්ඨං, නවට්ටති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

කාලිකවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 
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පටුන 

19. ෙප්පියභූමිවිිච්ඡයෙථා 

101. ෙප්පියාචතුභූමිකයොති එත්ථ ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, චතස්සසො
කප්පියභූමිසයො උස්සාවනන්තිකං සගොිචසාදිකං ගහපතිං සම්මුති’’න්ති
(මහාව. 295) වචනසතො උස්සාවනන්තිකා සගොිචසාදිකා ගහපති සම්මුතීති
ඉමා චතස්සසො කප්පියභූමිසයො සවදිතබ්බා. තත්ථ (මහාව. අට්ඨ. 295) 

උස්සාවනන්තිො තාව එවංකාතබ්බා– සයොථම්භානංවාඋපරිභිත්තිපාසද
වා ිචඛිචත්වා විහාසරො කරීයති, තස්ස සහට්ඨා ථම්භපටි්ඡකා පාසාණා
භූමිගතිකා එව. පඨමත්ථම්භං පන පඨමභිත්තිපාදං වා පතිට්ඨාසපන්සතහි
බහූහි සම්පරිවාසරත්වා ‘‘කප්පියකුටිං කසරොම, කප්පියකුටිං කසරොමා’’ති
වාචං ිච්ඡාසරන්සතහි මනුස්සසසු උක්ඛිපිත්වා පතිට්ඨාසපන්සතසු 
ආමසිත්වා වා සයං උක්ඛිපිත්වා වා ථම්සභො වා භිත්තිපාසදො වා

පතිට්ඨාසපතබ්සබො. කුරුන්දිමහාප්චරීසු පන ‘‘කප්පියකුටි කප්පියකුටීති 

වත්වා පතිට්ඨාසපතබ්බ’’න්ති වුත්තං. අන්ධෙට්ඨෙථායං ‘‘සඞ්ඝස්ස
කප්පියකුටිං අධිට්ඨාමී’’ති වුත්තං, තං පන අවත්වාපි අට්ඨකථාසු 
වුත්තනසයන වුත්සත සදොසසො නත්ථි. ඉදං පසනත්ථ සාධාරණලක්ඛණං
‘‘ථම්භපතිට්ඨාපනඤ්ච වචනපරිසයොසානඤ්චසමකාලංවට්ටතී’’ති.සසචහි
අිචට්ඨිසත වචසන ථම්සභො පතිට්ඨාති, අප්පතිට්ඨිසත වා තස්මිං වචනං

ිචට්ඨාති, අකතාසහොතිකප්පියකුටි.සතසනව මහාප්චරියං වුත්තං ‘‘බහූහි
සම්පරිවාසරත්වාවත්තබ්බං, අවස්සඤ්හිඑත්ථඑකස්සපිවචනිචට්ඨානඤ්ච
ථම්භපතිට්ඨානඤ්ච එකසතො භවිස්සතී’’ති. ඉට්ඨකාසිලාමත්තිකාකුට්ටකාසු
පනකුටීසු සහට්ඨා චයං බන්ධිත්වා වා අබන්ධිත්වා වා කසරොන්තු, යසතො
පට්ඨායභිත්තිංඋට්ඨාසපතුකාමාසහොන්ති, තං සබ්බපඨමංඉට්ඨකංවාසිලං
වා මත්තිකාපිණ්ඩං වා ගසහත්වා වුත්තනසයසනව කප්පියකුටි කාතබ්බා, 
ඉට්ඨකාදසයො භිත්තියං පඨමිට්ඨකාදීනං සහට්ඨා න වට්ටන්ති, ථම්භා පන

උපරි උග්ග්ඡන්ති, තස්මා වට්ටන්ති. අන්ධෙට්ඨෙථායං ‘‘ථම්සභහි
කරියමාසන චතූසු සකොසණසු චත්තාසරො ථම්භා, ඉට්ඨකාදිකුට්සට චතූසු
සකොසණසු ද්සව තිස්සසො ඉට්ඨකා අධිට්ඨාතබ්බා’’ති වුත්තං. තථා පන
අකතායපිසදොසසොනත්ථි, අට්ඨකථාසුහිවුත්තසමවපමාණං. 

කගොිචසාදිො දුවිධා ආරාමසගොිචසාදිකා විහාරසගොිචසාදිකාති. තාසු
යත්ථ සනව ආරාසමො, න සසනාසනාිච පරික්ඛිත්තාිච සහොන්ති, අයං 

ආරාමකගොිචසාදිො නාම. යත්ථ සසනාසනාිච සබ්බාිච වා එක්චාිච වා

පරික්ඛිත්තාිච, ආරාසමොඅපරික්ඛිත්සතො, අයං විහාරකගොිචසාදිො නාම.ඉති
උභයත්රාපි ආරාමස්ස අපරික්ඛිත්තභාසවොසයව පමාණං. ‘‘ආරාසමො පන
උපඩ්ඪපරික්ඛිත්සතොපි බහුතරංපරික්ඛිත්සතොපිපරික්ඛිත්සතොසයවනාමා’’ති 

කුරුන්දිමහාප්චරීසු වුත්තං, එත්ථකප්පියකුටිංලද්ධං වට්ටති. 

ගහපතීතිමනුස්සාආවාසංකත්වා ‘‘කප්පියකුටිංසදම, පරිභුඤ්ජථා’’ති
වදන්ති, එසා ගහපති නාම, ‘‘කප්පියකුටිං කාතුං සදමා’’ති වුත්සතපි
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වට්ටතිසයව. අන්ධෙට්ඨෙථායං පන ‘‘යස්මා භික්ඛුං ඨසපත්වා
සසසසහධම්මිකානංසබ්සබසඤ්චසදවමනුස්සානංහත්ථසතො පටිග්ගසහොච
සන්ිචධි ච අන්සතොවුත්ථඤ්ච සතසං සන්තකං භික්ඛුස්ස වට්ටති, තස්මා 
සතසංසගහාිචවාසතහිදින්නකප්පියකුටිවාගහපතීතිවු්චතී’’තිවුත්තං, 
පුනපි වුත්තං ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස විහාරං ඨසපත්වා භික්ඛුනුපස්සසයො වා
ආරාමිකානං වා තිත්ථියානං වා සදවතානං වා නාගානං වා අපි බ්රහ්මානං
විමානං කප්පියකුටි සහොතී’’ති, තං සුවුත්තං. සඞ්ඝසන්තකසමව හි
භික්ඛුසන්තකංවාසගහංගහපතිකුටිකානසහොති. 

සම්මුති නාමඤත්තිදුතියකම්මවාචාය සාසවත්වාසම්මතා.එවඤ්චපන, 
භික්ඛසව, සම්මන්ිචතබ්බා, බයත්සතන භික්ඛුනා පටිබසලන සඞ්සඝො
ඤාසපතබ්සබො– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං විහාරං කප්පියභූමිං සම්මන්සනයය, එසා
ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො. සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං විහාරං 
කප්පියභූමිං සම්මන්නති. යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස
විහාරස්ස කප්පියභූමියා සම්මුති, සසො තුණ්හස්ස. යස්ස නක්ඛමති, 
සසොභාසසයය. 

‘‘සම්මසතො සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාසමො විහාසරො කප්පියභූමි ඛමති 
සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති(මහාව.295). 

කම්මවාචං අවත්වා අපසලොකනකම්මවසසන සාසවත්වා කතාපි සම්මතා 
එව. 

102. යං (මහාව.අට්ඨ.295) ඉමාසුචතූසුකප්පියභූමීසුවුත්තංආමිසං, 
තං සබ්බං අන්සතොවුත්ථසඞ්ඛයං න ග්ඡති. භික්ඛූනඤ්ච භික්ඛුනීනඤ්ච 
අන්සතොවුත්ථඅන්සතොපක්කසමොචනත්ථඤ්හි කප්පියකුටිසයො අනුඤ්ඤාතා.
යංපන අකප්පියභූමියංසහසසයයප්පසහොනසකසගසහවුත්තං සඞ්ඝිකංවා 
පුග්ගලිකං වා භික්ඛුස්ස භික්ඛුිචයා වා සන්තකං එකරත්තම්පි ඨපිතං, තං 
අන්සතොවුත්ථං, තත්ථ පක්කඤ්ච අන්සතොපක්කං නාම සහොති, එතං න
කප්පති. සත්තාහකාලිකංපනයාවජීවිකඤ්චවට්ටති. 

තත්රායං විිච්ඡසයො – සාමසණසරො භික්ඛුස්ස තණ්ඩුලාදිකං ආමිසං 
ආහරිත්වා කප්පියකුටියං ිචක්ඛිපිත්වා පුනදිවසස පචිත්වා සදති, 
අන්සතොවුත්ථංන සහොති.තත්ථඅකප්පියකුටියංිචක්ඛිත්තසප්පිආදීසුකිඤ්චි

පක්ඛිපිත්වා සදති. මුඛසන්ිචධි නාම සහොති. මහාප්චරියං පන
‘‘අන්සතොවුත්ථං සහොතී’’ති වුත්තං. තත්ථ නාමමත්තසමව නානාකරණං, 
භික්ඛුඅකප්පියකුටියං ඨපිතසප්පිඤ්චයාවජීවිකපණ්ණඤ්චඑකසතොපචිත්වා
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පරිභුඤ්ජති, සත්තාහං ිචරාමිසං වට්ටති. සසච ආමිසසංසට්ඨං කත්වා
පරිභුඤ්ජති, අන්සතොවුත්ථඤ්සචව සාමංපක්කඤ්ච සහොති. එසතනුපාසයන
සබ්බසංසග්ගාසවදිතබ්බා.යංකිඤ්චිආමිසංභික්ඛුසනොපචිතුංන වට්ටති.
සසචපිස්ස උණ්හයාගුයා සුලසිපණ්ණාිච වා සිඞ්ගිසවරං වා සලොණං වා 
පක්ඛිපන්ති, තම්පි චාසලතුං න වට්ටති, ‘‘යාගුං ිචබ්බාසපමී’’ති පන
චාසලතුං වට්ටති.උත්තණ්ඩුලභත්තංලභිත්වාපිදහිතුංනවට්ටති.සසචපන
මනුස්සා පිදහිත්වා සදන්ති, වට්ටති. ‘‘භත්තං මා ිචබ්බායතූ’’ති පිදහිතුං
වට්ටති, ඛීරතක්කාදීසුපනසකිංකුථිසතසුඅග්ගිංකාතුංවට්ටතිපුනපාකස්ස 
අනුඤ්ඤාතත්තා. 

ඉමා පන කප්පියකුටිසයො කදා ජහිතවත්ථුකා සහොන්ති? 
උස්සාවනන්තිකා තාවයාථම්භානංඋපරිභිත්තිපාසදවාිචඛිචත්වාකතා, 
සා සබ්සබසුථම්සභසුච භිත්තිපාසදසු ච අපනීසතසුජහිතවත්ථුකා සහොති.
සසචපනථම්සභවාභිත්තිපාසදවා පරිවත්සතන්ති, සයොසයොඨිසතො, තත්ථ
තත්ථ පතිට්ඨාති, සබ්සබසුපි පරිවත්තිසතසු අජහිතවත්ථුකාව සහොති.
ඉට්ඨකාදීහි කතා චයස්ස උපරි භිත්තිඅත්ථාය ඨපිතං ඉට්ඨකං වා සිලං වා
මත්තිකාපිණ්ඩං වා ආදිං කත්වා විනාසිතකාසල ජහිතවත්ථුකාව සහොති.
සයහිපන ඉට්ඨකාදීහිඅධිට්ඨිතා, සතසුඅපනීසතසුපිතදඤ්සඤසුපතිට්ඨාතීති
අජහිතවත්ථුකාව සහොති. සගොිචසාදිකා පාකාරාදීහි පරික්සඛසප කසත
ජහිතවත්ථුකාව සහොති. පුන තස්මිං ආරාසම කප්පියකුටිං ලද්ධං වට්ටති.
සසචපනපුනපිපාකාරාදසයො තත්ථතත්ථඛණ්ඩාසහොන්ති, තසතොතසතො
ගාසවොපවිසන්ති, පුනකප්පියකුටිසහොති.ඉතරා පනද්සවසගොපානසීමත්තං
ඨසපත්වා සබ්බස්මිං ඡදසන විනට්සඨ ජහිතවත්ථුකාව සහොන්ති. සසච
සගොපානසීනංඋපරිඑකම්පිපක්ඛපාසකමණ්ඩලංඅත්ථි, රක්ඛති. 

103. යත්ර පිචමා චතස්සසොපි කප්පියභූමිසයො නත්ථි, තත්ථ කිං
කාතබ්බන්ති? අනුපසම්පන්නස්ස දත්වා තස්ස සන්තකං කත්වා
පරිභුඤ්ජිතබ්බං. තත්රිදං වත්ථු – කරවිකතිස්සත්සථසරො කිර
විනයධරපාසමොක්සඛො මහාසීවත්සථරස්ස සන්තිකං අගමාසි. සසො 
දීපාසලොසකන සප්පිකුම්භං පස්සිත්වා ‘‘භන්සත, කිසමත’’න්ති පු්ඡි.
සථසරො ‘‘ආවුසසො, ගාමසතො සප්පිකුම්සභො ආභසතො ලූඛදිවසස සප්පිනා
භුඤ්ජනත්ථායා’’තිආහ.තසතො නංතිස්සත්සථසරො‘‘නවට්ටති, භන්සත’’ති
ආහ. සථසරො පුනදිවසස පමුසඛ ිචක්ඛිපාසපසි. තිස්සත්සථසරො පුන
එකදිවසං ආගසතො තං දිස්වා තසථව පු්ඡිත්වා ‘‘භන්සත, 
සහසසයයප්පසහොනකට්ඨාසන ඨසපතුං න වට්ටතී’’ති ආහ. සථසරො
පුනදිවසස බහි නීහරාසපත්වා ිචක්ඛිපාසපසි, තං සචොරා හරිංසු. සසො පුන
එකදිවසංආගතංතිස්සත්සථරමාහ ‘‘ආවුසසො, තයා ‘නවට්ටතී’තිවුත්සත
සසො කුම්සභො බහි ිචක්ඛිත්සතො සචොසරහි හසටො’’ති. තසතො නං 
තිස්සත්සථසරො ආහ ‘‘නනු, භන්සත, අනුපසම්පන්නස්ස දාතබ්සබො අස්ස, 
අනුපසම්පන්නස්සහිදත්වාතස්සසන්තකංකත්වාපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටතී’’ති. 



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

94 

පටුන 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

කප්පියභූමිවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

20. පටිග්ගහණවිිච්ඡයෙථා 

104. ඛාදනීයාදිපටිග්ගාකහොති අජ්සඣොහරිතබ්බස්ස යස්ස කස්සචි
ඛාදනීයස්සවාසභොජනීයස්සවාපටිග්ගහණං.තත්රායංවිිච්ඡසයො– පඤ්චහි
අඞ්සගහි පටිග්ගහණං රුහති, ථාමමජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස උ්චාරණමත්තං
සහොති, හත්ථපාසසො පඤ්ඤායති, අභිහාසරො පඤ්ඤායති, සදසවො වා
මනුස්සසො වා තිර්ඡානගසතොවාකාසයනකායපටිබද්සධනිචස්සග්ගිසයන
වා සදති, තඤ්සච භික්ඛුකාසයන වා කායපටිබද්සධන වා පටිග්ගණ්හාති.
එවංපඤ්චහඞ්සගහිපටිග්ගහණංරුහති. 

තත්ථඨිතිචසින්නිචපන්නානංවසසනඑවං හත්ථපාකසො සවදිතබ්සබො– 
සසච භික්ඛු ිචසින්සනො සහොති, ආසනස්ස ප්ඡිමන්තසතො පට්ඨාය, සසච
ඨිසතො, පණ්හිඅන්තසතො පට්ඨාය, සසච ිචපන්සනො, සයන පස්සසන
ිචපන්සනො, තස්සපාරිමන්තසතොපට්ඨාය, දායකස්සිචසින්නස්සවාඨිතස්ස
වා ිචපන්නස්සවාඨසපත්වාපසාරිතහත්ථංයංආසන්නතරංඅඞ්ගං, තස්ස
ඔරිමන්සතන පරි්ඡින්දිත්වාඅඩ්ඪසතයයහත්සථොහත්ථපාසසොනාම. 

සසචපනදායකපටිග්ගාහසකසුඑසකොආකාසසසහොති, එසකොභූමියං, 
භූමට්ඨස්ස ච සීසසන, ආකාසට්ඨස්ස ච ඨසපත්වා දාතුං වා ගසහතුං වා
පසාරිතහත්ථං යං ආසන්නතරං අඞ්ගං, තස්ස ඔරිමන්සතන
හත්ථපාසපමාණං පරි්ඡින්දිතබ්බං. සසචපි එසකො කූසප සහොති, එසකො
කූපතසට, එසකො වා පන රුක්සඛ, එසකො පථවියං, වුත්තනසයසනව
හත්ථපාසපමාණං පරි්ඡින්දිතබ්බං. එවරූසප හත්ථපාසස ඨත්වා සසචපි
පක්ඛීමුඛතුණ්ඩසකනවාහත්ථී වාසසොණ්ඩායගසහත්වාපුප්ඵංවාඵලංවා
සදති, පටිග්ගහණං රුහති. සසච පන අඩ්ඪට්ඨමරතනස්සපි හත්ථිසනො
ඛන්සධ ිචසින්සනො සතන සසොණ්ඩාය දීයමානං ගණ්හාති, වට්ටතිසයව.
හත්ථාදීසුසයනසකනචිසරීරාවයසවනඅන්තමසසොපාදඞ්ගුලියාපිදීයමානං 
කාසයනදින්නංනාමසහොති.පටිග්ගහසණපිඑසසවනසයො.සයනසකනචි
හිසරීරාවයසවනගහිතං කාසයනගහිතසමවසහොති.සසචපිනත්ථුකරණියං
දීයමානංනාසාපුසටනඅකල්ලසකොවාමුසඛන පටිග්ගණ්හාති, ආසභොගසමව
සහත්ථපමාණං. 

105. කට්ඡුආදීසු පන සයන සකනචි උපකරසණන දින්නං
කායපටිබද්සධනදින්නංනාමසහොති. පටිග්ගහසණපිඑසසවනසයො.සයන
සකනචි හි සරීරසම්බද්සධන පත්තථාලකාදිනා ගහිතං කායපටිබද්සධන 
ගහිතසමව සහොති. කායසතො පන කායපටිබද්ධසතො ච සමොසචත්වා
හත්ථපාසස ඨිතස්ස කාසය වා කායපටිබද්සධ වා පාතියමානම්පි
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ිචස්සග්ගිසයන පසයොසගන දින්නං නාම සහොති. එසකො බහූිච
භත්තබයඤ්ජනභාජනාිච සීසස කත්වා භික්ඛුස්ස සන්තිකං ආගන්ත්වා
ඨිතසකොව ‘‘ගණ්හථා’’ති වදති, න තාව අභිහාසරො පඤ්ඤායති, තස්මා න
ගසහතබ්බං. සසච පන ඊසකම්පි ඔනමති, භික්ඛුනා හත්ථං පසාසරත්වා
සහට්ඨිමභාජනංඑකසදසසනපිසම්පටි්ඡිතබ්බං.එත්තාවතා සබ්බභාජනාිච
පටිග්ගහිතාිචසහොන්ති.තසතොපට්ඨායඔසරොසපත්වාඋග්ඝාසටත්වාවායං 
ඉ්ඡති, තං ගසහතුං වට්ටති. භත්තප්ඡිආදිම්හි පන එකභාජසන
වත්තබ්බසමව නත්ථි. 

කාසජන භත්තං හරන්සතොපි සසච කාජං ඔනසමත්වා සදති, වට්ටති. 
තිංසහත්සථොසවණුසහොති, එකස්මිංඅන්සතගුළකුම්සභොබද්සධො, එකස්මිං
සප්පිකුම්සභො, තඤ්සච පටිග්ගණ්හාති, සබ්බං පටිග්ගහිතසමව.
උ්ඡුයන්තසදොණිසතොපග්ඝරන්තසමව ‘‘රසංගණ්හථා’’තිවදති, අභිහාසරො
නපඤ්ඤායතීතිනගසහතබ්සබො. සසචපනකසටං ඡඩ්සඩත්වාහත්සථන
උස්සිඤ්චිත්වාසදති, වට්ටති.බහූපත්තාමඤ්සචවාපීසඨවා කටසාසරවා
සදොණියංවාඵලසකවාඨපිතාසහොන්ති, යත්ථඨිතස්සදායසකොහත්ථපාසස
සහොති, තත්ථ ඨත්වා පටිග්ගහණසඤ්ඤාය මඤ්චාදීිච අඞ්ගුලියාපි ඵුසිත්වා
ඨිසතන වා ිචසින්සනනවාිචපන්සනන වා යං සතසු පත්සතසු දීයති, තං
සබ්බං පටිග්ගහිතං සහොති. සසචපි ‘‘පටිග්ගසහස්සාමී’’ති මඤ්චාදීිච
අභිරුහිත්වාිචසීදති, වට්ටතිසයව. 

පථවියං පන සසචපි කු්ඡියා කු්ඡිං ආහ්ච ඨිතා සහොන්ති, යං යං 
අඞ්ගුලියා වා සූචියා වා ඵුසිත්වා ිචසින්සනො සහොති, තත්ථ තත්ථ
දීයමානසමව පටිග්ගහිතං සහොති. යත්ථ කත්ථචි
මහාකටසාරහත්ථත්ථරණාදීසුඨපිතපත්සතපටිග්ගහණංන රුහතීතිවුත්තං, 
තංහත්ථපාසාතික්කමංසන්ධායවුත්තන්තිසවදිතබ්බං, හත්ථපාසස පනසති
යත්ථ කත්ථචි වට්ටති අඤ්ඤත්ර තත්ථජාතකා. තත්ථජාතසක පන
පදුමිිචපණ්සණ වා කිංසුකපණ්ණාදිම්හි වා න වට්ටති. න හි තං
කායපටිබද්ධසඞ්ඛයං ග්ඡති. යථා ච තත්ථජාතසක, එවං ඛාණුසක
බන්ධිත්වා ඨපිතමඤ්චාදිම්හි අසංහාරිසම ඵලසක වා පාසාසණ වා න
රුහතිසයව. සතපි හි තත්ථජාතකසඞ්ඛයපගා සහොන්ති. භූමියං අත්ථසතසු
සුඛුසමසු තින්තිණිකාදිපණ්සණසු පටිග්ගහණං න රුහති. න හි තාිච
සන්ධාසරතුංසමත්ථානීති. මහන්සතසුපනපදුමිිචපණ්ණාදීසුරුහති.සසච
හත්ථපාසංඅතික්කම්මඨිසතොදීඝදණ්ඩසකන උළුඞ්සකනසදති, ‘‘ආගන්ත්වා
සදහී’’ති වත්තබ්සබො. වචනං අසුත්වා වා අනාදියිත්වා වා පත්සත
ආකිරතිසයව, පුන පටිග්ගසහතබ්බං. දූසර ඨත්වා භත්තපිණ්ඩං ඛිපන්සතපි 
එසසවනසයො. 

106. සසච පත්තථවිකසතො නීහරියමාසන පත්සත රජනචුණ්ණාිච 
සහොන්ති, සති උදසක සධොවිතබ්සබො, අසති රජනචුණ්ණං පුඤ්ඡිත්වා
පටිග්ගසහත්වා වා පිණ්ඩාය චරිතබ්බං. සසච පිණ්ඩාය චරන්තස්ස පත්සත
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රජං පතති, පටිග්ගසහත්වා භික්ඛා ගණ්හිතබ්බා, අප්පටිග්ගසහත්වා
ගණ්හසතො විනයදුක්කටං, තං පන පුන පටිග්ගසහත්වා භුඤ්ජසතො
අනාපත්ති.සසචපන‘‘පටිග්ගසහත්වාසදථා’’තිවුත්සතවචනං අසුත්වාවා
අනාදියිත්වා වා භික්ඛං සදන්තිසයව, විනයදුක්කටං නත්ථි, පුන 
පටිග්ගසහත්වාඅඤ්ඤාභික්ඛාගසහතබ්බා.සසචමහාවාසතොතසතොතසතො
රජං පාසතති, න සක්කා සහොති භික්ඛං ගසහතුං, ‘‘අනුපසම්පන්නස්ස
දස්සාමී’’තිසුද්ධචිත්සතන ආසභොගංකත්වාගණ්හිතුංවට්ටති.එවංපිණ්ඩාය
චරිත්වා විහාරං වා ආසනසාලං වා ගන්ත්වා තං අනුපසම්පන්නස්ස දත්වා
පුනසතනදින්නංවාතස්සවිස්සාසසනවා පටිග්ගසහත්වාභුඤ්ජිතුංවට්ටති.
සසච භික්ඛාචාසර සරජං පත්තං භික්ඛුස්ස සදති, සසො වත්තබ්සබො ‘‘ඉමං
පටිග්ගසහත්වා භික්ඛං වා ගණ්සහයයාසි පරිභුඤ්සජයයාසි වා’’ති, සතන
තථාකාතබ්බං. සසච රජංඋපරිඋප්පිලවති, කඤ්ජිකං පවාසහත්වා සසසං 
භුඤ්ජිතබ්බං. සසච අන්සතොපවිට්ඨං සහොති, පටිග්ගසහතබ්බං.
අනුපසම්පන්සන අසති හත්ථසතො අසමොසචන්සතසනව යත්ථ
අනුපසම්පන්සනො අත්ථි, තත්ථ සනත්වා පටිග්ගසහතබ්බං. සුක්ඛභත්සත
පතිතරජං අපසනත්වා භුඤ්ජිතුං වට්ටති. සසච අතිසුඛුමං සහොති, උපරි
භත්සතන සද්ධිං අපසනතබ්බං, පටිග්ගසහත්වා වා භුඤ්ජිතබ්බං. යාගුං වා
සූපංවාපුරසතොඨසපත්වාආලුසළන්තානංභාජනසතොඵුසිතාිච උග්ගන්ත්වා
පත්සතපතන්ති, පත්සතොපටිග්ගසහතබ්සබො. 

107. උළුඞ්සකන ආහරිත්වා සදන්තානං පඨමතරං උළුඞ්කසතො සථවා
පත්සත පතන්ති, සුපතිතා, අභිහටත්තා සදොසසො නත්ථි. සසචපි චරුසකන
භත්සත ආකිරියමාසන චරුකසතො මසි වා ඡාරිකා වා පතති, අභිහටත්තා
සනවත්ථිසදොසසො.අනන්තරස්සභික්ඛුසනොදීයමානංපත්තසතොඋප්පතිත්වා 
ඉතරස්ස පත්සත පතති, සුපතිතං. පටිග්ගහිතසමව හි තං සහොති. සසච
ජජ්ඣරිසාඛාදිං ඵාසලත්වාඑකස්සභික්ඛුසනොසදන්තානංසාඛසතොඵුසිතාිච
අඤ්ඤස්ස පත්සත පතන්ති, පත්සතො පටිග්ගසහතබ්සබො, යස්ස පත්තස්ස
උපරිඵාසලන්ති, තස්සපත්සතපතිසතසු දාතුකාමතායඅභිහටත්තාසදොසසො
නත්ථි.පායාසස්සපූසරත්වාපත්තංසදන්ති, උණ්හත්තාසහට්ඨාගසහතුංන
සක්සකොති, මුඛවට්ටියාපි ගසහතුං වට්ටති. සසච තථාපි න සක්සකොති, 
ආධාරසකන ගසහතබ්සබො. ආසනසාලාය පත්තං ගසහත්වා ිචසින්සනො
භික්ඛුිචද්දංඔක්කන්සතොසහොති, සනවආහරියමානං, නදීයමානංජානාති, 
අප්පටිග්ගහිතං සහොති. සසච පන ආසභොගං කත්වා ිචසින්සනො සහොති, 
වට්ටති.සසචපිසසො හත්සථනආධාරකංමුඤ්චිත්වාපාසදනසපල්සලත්වා
ිචද්දායති, වට්ටතිසයව.පාසදන ආධාරකංඅක්කමිත්වාපටිග්ගණ්හන්තස්ස
පනජාගරන්තස්සපිඅනාදරපටිග්ගහණංසහොති, තස්මානකත්තබ්බං.සකචි
‘‘එවං ආධාරසකන පටිග්ගහණං කායපටිබද්ධපටිබද්සධන පටිග්ගහණං
නාමසහොති, තස්මානවට්ටතී’’තිවදන්ති, තං වචනමත්තසමව, අත්ථසතො
පනසබ්බම්සපතංකායපටිබද්ධසමවසහොති.කායසංසග්සගපිසචසනසයො 
දස්සිසතො. යම්පි භික්ඛුස්ස දීයමානං පතති, තම්පි සාමං ගසහත්වා
පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. 
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පටුන 

තත්රිදංසුත්තං– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, යං දීයමානං පතති, තංසාමං ගසහත්වා 
පරිභුඤ්ජිතුං, පරි්චත්තංතං, භික්ඛසව, දායසකහී’’ති(චූළව.273). 

ඉදඤ්ච පන සුත්තං සනයයත්ථං, තස්මා එවසමත්ථ අධිප්පාසයො 
සවදිතබ්සබො – යං දීයමානං දායකස්ස හත්ථසතො පරිගළිත්වා සුද්ධාය වා
භූමියා පදුමිිචපණ්සණවාවත්ථකටසාරකාදීසුවාපතති, තංසාමංගසහත්වා
පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති.යංපනසරජායභූමියංපතති, තංරජංපුඤ්ඡිත්වා වා
සධොවිත්වා වා පටිග්ගසහත්වා වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං. සසච පවට්ටන්තං
අඤ්ඤස්සභික්ඛුසනොසන්තිකං ග්ඡති, සතනආහරාසපතුම්පිවට්ටති.සසච
තං භික්ඛුං වදති ‘‘ත්වංසයව ඛාදා’’ති, තස්සපි ඛාදිතුං වට්ටති, 
අනාණත්සතන පන සතන න ගසහතබ්බං. ‘‘අනාණත්සතනපි ඉතරස්ස 

දස්සාමීතිගසහතුංවට්ටතී’’ති කුරුන්දියං වුත්තං.කස්මා පසනතංඉතරස්ස
භික්ඛුසනො ගසහතුං න වට්ටතීති? භගවතා අනනුඤ්ඤාතත්තා. භගවතා හි 
‘‘සාමංගසහත්වාපරිභුඤ්ජිතු’’න්තිවදන්සතනයස්සසවතංදීයමානංපතති, 
තස්ස අප්පටිග්ගහිතකම්පි තං ගසහත්වා පරිසභොසගො අනුඤ්ඤාසතො.
‘‘පරි්චත්තං තං, භික්ඛසව, දායසකහී’’ති වචසනන පසනත්ථ
පරසන්තකභාසවො දීපිසතො, තස්මා අඤ්ඤස්සසාමං ගසහත්වා පරිභුඤ්ජිතුං
න වට්ටති, තස්ස පන ආණත්තියා වට්ටතීති අයං කිසරත්ථ අධිප්පාසයො.
යස්මා ච එතං අප්පටිග්ගහිතකත්තා අනුඤ්ඤාතං, තස්මා යථාඨිතංසයව
අනාමසිත්වා සකනචි පිදහිත්වා ඨපිතං දුතියදිවසසපි පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති, 
සන්ිචධිප්චයා අනාපත්ති, පටිග්ගසහත්වා පන පරිභුඤ්ජිතබ්බං. තං 
දිවසංසයවහිතස්සසාමංගසහත්වා පරිසභොසගො අනුඤ්ඤාසතො, නතසතො
පරන්තිඅයම්පි කිසරත්ථඅධිප්පාසයො. 

108. ඉදාිච අබ්සබොහාරිකනසයො වු්චති. භුඤ්ජන්තානඤ්හි දන්තා
ඛීයන්ති, නඛා ඛීයන්ති, පත්තස්ස වණ්සණො ඛීයති, සබ්බං අබ්සබොහාරිකං.
සත්ථසකන උ්ඡුආදීසු ඵාලිසතසු මලං පඤ්ඤායති, එතං නවසමුට්ඨිතං
නාම, පටිග්ගසහත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්බං.සත්ථකං සධොවිත්වාඵාලිසතසුමලං
න පඤ්ඤායති, සලොහගන්ධමත්තං සහොති, තං අබ්සබොහාරිකං. යම්පි 
සත්ථකං ගසහත්වා පරිහරන්ති, සතන ඵාලිසතපි එසසව නසයො. න හි තං 
පරිසභොගත්ථාය පරිහරන්තීති. මූලසභසජ්ජාදීිච පිසන්තානං වා
සකොට්සටන්තානං වා ිචසදිචසදසපොතකඋදුක්ඛලමුසලාදීිච ඛීයන්ති, 
පරිහරණකවාසිං තාසපත්වා සභසජ්ජත්ථාය තක්සක වා ඛීසර වා
පක්ඛිපන්ති, තත්ථ නීලිකා පඤ්ඤායති, සත්ථසක වුත්තසදිසසොව 
විිච්ඡසයො. ආමකතක්කාදීසු පන සයං න පක්ඛිපිතබ්බා, පක්ඛිපති සච, 
සාමංපාකසතොන මු්චති.සදසවවස්සන්සතපිණ්ඩායචරන්තස්සසරීරසතො
වා චීවරසතො වා කිලිට්ඨඋදකං පත්සත පතති, පටිග්ගසහතබ්බං.
රුක්ඛමූලාදීසු භුඤ්ජන්තස්ස පතිසතපි එසසවනසයො. සසච පන සත්තාහං
වස්සන්සතසදසවසුද්ධංඋදකංසහොති, අබ්සභොකාසසතොවාපතති, වට්ටති. 
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109. සාමසණරස්ස ඔදනං සදන්සතන තස්ස පත්තගතං
අ්ඡුපන්සතසනව දාතබ්සබො, පත්සතො වාස්ස පටිග්ගසහතබ්සබො.
අප්පටිග්ගහිසතඔදනංඡුපිත්වාපුනඅත්තසනොපත්සතඔදනං ගණ්හන්තස්ස
උග්ගහිතසකො සහොති. සසච පන දාතුකාසමො හුත්වා ‘‘ආහර, සාමසණර, 
පත්තං, ඔදනං ගණ්හාහී’’ති වදති, ඉතසරො ‘‘අලං මය්හ’’න්ති පටික්ඛිපති, 
පුන ‘‘තසවතං මයා පරි්චත්ත’’න්ති ච වුත්සත ‘‘න මය්හං
එසතනත්සථො’’ති වදති, සතක්ඛත්තුම්පි පරි්චජතු, යාව අත්තසනො
හත්ථගතං, තාව පටිග්ගහිතසමව සහොති. සසච පන ආධාරසක ඨිතං 
ිචරසපක්සඛො ‘‘ගණ්හාහී’’ති වදති, පුන පටිග්ගසහතබ්බං. සාසපක්සඛො
ආධාරසක පත්තං ඨසපත්වා ‘‘එත්සතො පූවං වා භත්තං වා ගණ්හාහී’’ති
සාමසණරං වදති, සාමසණසරො හත්ථං සධොවිත්වා සසචපි සතක්ඛත්තුං
ගසහත්වාඅත්තසනොපත්තගතංඅඵුසන්සතොවඅත්තසනොපත්සත පක්ඛිපති, 
පුනපටිග්ගහණකි්චංනත්ථි.යදිපනඅත්තසනො පත්තගතංඵුසිත්වාතසතො
ගණ්හාති, සාමසණරසන්තසකන සංසට්ඨං සහොති, පුන පටිග්ගසහතබ්බං.
සකචි පන ‘‘සසචපි ගය්හමානං ඡිජ්ජිත්වා තත්ථ පතති, පුන 
පටිග්ගසහතබ්බ’’න්ති වදන්ති. තං ‘‘එකං භත්තපිණ්ඩං ගණ්හ, එකං පූවං
ගණ්හ, ඉමස්ස ගුළපිණ්ඩස්ස එත්තකං පසදසං ගණ්හා’’ති එවං
පරි්ඡින්දිත්වාවුත්සත සවදිතබ්බං, ඉධපනපරි්සඡසදොනත්ථි, තස්මායං
සාමසණරස්ස පත්සත පතති, තසදව පටිග්ගහණං විජහති, හත්ථගතං පන
යාව සාමසණසරො වා ‘‘අල’’න්ති න ඔරමති, භික්ඛු වා න වාසරති, තාව
භික්ඛුස්සසවසන්තකං, තස්මාපටිග්ගහණංනවිජහති.සසචඅත්තසනොවා 
භික්ඛූනං වා යාගුපචනකභාජසන සකසඤ්චි අත්ථාය භත්තං පක්ඛිපති, 
‘‘සාමසණර, භාජනස්ස උපරි හත්ථං කසරොහී’’ති වත්වා තස්ස හත්සථ
පක්ඛිපිතබ්බං. තස්ස හත්ථසතො භාජසන පතිතඤ්හි දුතියදිවසස භාජනස්ස
අකප්පියභාවං න කසරොති පරි්චත්තත්තා. සසච එවං අකත්වා පක්ඛිපති, 
පත්තමිවභාජනංිචරාමිසංකත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්බං. 

110. දායකා යාගුකුටං ඨසපත්වා ගතා, තං දහරසාමසණසරො
පටිග්ගණ්හාසපතුං න සක්සකොති, භික්ඛු පත්තං උපනාසමති, සාමසණසරො
කුටස්ස ගීවං පත්තස්ස මුඛවට්ටියං ඨසපත්වා ආවජ්සජති, පත්තගතා යාගු
පටිග්ගහිතාව සහොති. අථ වා භික්ඛු භූමියං හත්ථං ඨසපති, සාමසණසරො
පවට්සටත්වාහත්ථංආසරොසපති, වට්ටති. පූවප්ඡිභත්තප්ඡිඋ්ඡුභාරාදීසුපි
එසසවනසයො.සසචපටිග්ගහණූපගංභාරංද්සවතසයො සාමසණරාසදන්ති, 
එසකන වා බලවතා උක්ඛිත්තං ද්සව තසයො භික්ඛූ ගණ්හන්ති, වට්ටති.
මඤ්චස්ස වා පීඨස්ස වා පාසද සතලඝටං වා ඵාණිතඝටං වා ලග්සගන්ති, 
භික්ඛුස්සමඤ්සචපිපීසඨපිිචසීදිතුංවට්ටති, උග්ගහිතකංනාමනසහොති. 

නාගදන්තසකවාඅඞ්කුසසකවාද්සවසතලඝටාලග්ගිතාසහොන්තිඋපරි 
පටිග්ගහිතසකො, සහට්ඨා අප්පටිග්ගහිතසකො. උපරිමං ගසහතුං වට්ටති, 
සහට්ඨා පටිග්ගහිතසකො, උපරිඅප්පටිග්ගහිතසකො, උපරිමංගසහත්වාඉතරං
ගණ්හසතො උපරිසමො උග්ගහිතසකො සහොති. සහට්ඨාමඤ්සච
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අප්පටිග්ගහිතකං සතලථාලකං සහොති, තඤ්සච සම්මජ්ජන්සතො
සම්මුඤ්ජිචයා ඝට්සටති, උග්ගහිතකං න සහොති, ‘‘පටිග්ගහිතකං 
ගණ්හිස්සාමී’’ති අප්පටිග්ගහිතකං ගසහත්වා ඤත්වා පුන ඨසපති, 
උග්ගහිතකං න සහොති, බහි නීහරිත්වා සඤ්ජානාති, බහි අට්ඨසපත්වා
හරිත්වාතත්සථවඨසපතබ්බං, නත්ථි සදොසසො.සසච පනපුබ්සබවිවරිත්වා
ඨපිතං, න පිදහිතබ්බං. යථා පුබ්සබ ඨිතං, තසථව ඨසපතබ්බං. සසච බහි
ඨසපති, පුනනඡුපිතබ්බං. 

111. පටිග්ගහිතසකසතලාදිම්හිකණ්ණිකාඋට්සඨති, සිඞ්ගිසවරාදිම්හි
ඝනචුණ්ණං, තංසමුට්ඨානසමව නාම තං, පුන පටිග්ගහණකි්චං නත්ථි.
තාලං වා නාළිසකරං වා ආරුළ්සහො සයොත්සතන ඵලපිණ්ඩිං ඔතාසරත්වා
උපරිඨිසතොව ‘‘ගණ්හථා’’තිවදති, නගසහතබ්බං. සසච අඤ්සඤොභූමියං
ඨිසතො සයොත්තපාසසක ගසහත්වා උක්ඛිපිත්වා සදති, වට්ටති. සඵලං 
මහාසාඛං කප්පියං කාසරත්වා පටිග්ගණ්හාති, ඵලාිච පටිග්ගහිතාසනව
සහොන්ති, යථාසුඛං පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. අන්සතොවතියං ඨත්වා වතිං
ඡින්දිත්වා උ්ඡුං වා තිම්බරූසකං වා සදන්ති, හත්ථපාසස සති වට්ටති.
දණ්ඩසකසුඅපහරිත්වාිචග්ගතං ගණ්හන්තස්සවට්ටති, පහරිත්වාිචග්ගසත
අට්ඨකථාසු සදොසසො න දස්සිසතො. මයං පන ‘‘යං ඨානං පහටං, තසතො
සයංපතිතමිව සහොතී’’ති තක්කයාම, තම්පි ඨත්වා ග්ඡන්සත යුජ්ජති
සුඞ්කඝාතසතො පවට්සටත්වා බහිපතිතභණ්ඩං විය. වතිං වා පාකාරං වා 
ලඞ්ඝාසපත්වා සදන්ති, සසච පන අපුථුසලො පාකාසරො, අන්සතොපාකාසර
බහිපාකාසරචඨිතස්ස හත්ථපාසසොපසහොති, හත්ථසතම්පිඋද්ධංගන්ත්වා
සම්පත්තංගසහතුංවට්ටති. 

භික්ඛු ගිලානං සාමසණරං ඛන්සධන වහති, සසො ඵලාඵලං දිස්වා 
ගසහත්වා ඛන්සධ ිචසින්සනොව සදති, වට්ටති. අපසරො භික්ඛුං වහන්සතො
ඛන්සධ ිචසින්නස්ස භික්ඛුසනො සදති, වට්ටතිසයව. භික්ඛු ඵලිිචං සාඛං 
ඡායත්ථාය ගසහත්වා ග්ඡති, ඵලාිච ඛාදිතුං චිත්සත උප්පන්සන
පටිග්ගහාසපත්වා ඛාදිතුං වට්ටති. ම්ඡිකවාරණත්ථං කප්පියං කාසරත්වා
පටිග්ගණ්හාති, ඛාදිතුකාසමො සච සහොති, මූලපටිග්ගහණසමව වට්ටති, 
ඛාදන්තස්ස නත්ථි සදොසසො. භික්ඛු පටිග්ගහණාරහං භණ්ඩං මනුස්සානං
යාසන ඨසපත්වා මග්ගං ග්ඡති, යානං කද්දසම ලග්ගති, දහසරො චක්කං
ගසහත්වාඋක්ඛිපති, වට්ටති, උග්ගහිතකංනාමනසහොති.නාවායඨසපත්වා
නාවං අරිත්සතන වා පාසජති, හත්සථන වා කඩ්ඪති, වට්ටති. උළුම්සපපි
එසසවනසයො.චාටියංවා කුණ්ඩසකවාඨසපත්වාපිතංඅනුපසම්පන්සනන
ගාහාසපත්වා අනුපසම්පන්නං බාහායං ගසහත්වා තරිතුං වට්ටති. තස්මිම්පි
අසතිඅනුපසම්පන්නංගාහාසපත්වාතංබාහායං ගසහත්වාතරිතුංවට්ටති. 

උපාසකා ගමිකභික්ඛූනං පාසථයයතණ්ඩුසල සදන්ති, සාමසණරා
භික්ඛූනං තණ්ඩුසල ගසහත්වා අත්තසනො තණ්ඩුසල ගසහතුං න 
සක්සකොන්ති, භික්ඛූ සතසං තණ්ඩුසල ගණ්හන්ති, සාමසණරා අත්තනා
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ගහිතතණ්ඩුසලසු ඛීසණසු ඉතසරහි තණ්ඩුසලහි යාගුං පචිත්වා සබ්සබසං
පත්තාිච පටිපාටියා ඨසපත්වා යාගුං ආකිරන්ති, පණ්ඩිසතො සාමසණසරො
අත්තසනො පත්තං ගසහත්වා සථරස්ස සදති, සථරස්ස පත්තං
දුතියත්සථරස්සාති එවං සබ්බාිචපි පරිවත්සතති, සබ්සබහි සාමසණරස්ස 
සන්තකං භුත්තං සහොති, වට්ටති. සසචපිසාමසණසරො අපණ්ඩිසතො සහොති, 
අත්තසනො පත්සත යාගුං සයසමව පාතුංආරභති, ‘‘ආවුසසො, තුය්හං යාගුං
මය්හං සදහී’’ති සථසරහි පටිපාටියා යාචිත්වාපි පිවිතුං වට්ටති, සබ්සබහි
සාමසණරස්ස සන්තකසමව භුත්තං සහොති, සනව උග්ගහිතප්චයා, න
සන්ිචධිප්චයාවජ්ජංඵුසන්ති.එත්ථපනමාතාපිතූනං සතලාදීිච, ඡායාදීනං
අත්ථාය සාඛාදීිච ච හරන්තානං ඉසමසඤ්ච විසසසසො න දිස්සති, තස්මා
කාරණංඋපපරික්ඛිතබ්බං. 

112. සාමසණසරො භත්තං පචිතුකාසමො තණ්ඩුසල සධොවිත්වා
ිච්චාසලතුං න සක්සකොති, භික්ඛුනා තණ්ඩුසල ච භාජනඤ්ච
පටිග්ගසහත්වා තණ්ඩුසල සධොවිත්වා ිච්චාසලත්වා භාජනං උද්ධනං 
ආසරොසපතබ්බං, අග්ගිනකාතබ්සබො, පක්කකාසලවිවරිත්වාපක්කභාසවො
ජාිචතබ්සබො.සසච දුප්පක්කංසහොති, පාකත්ථායපිදහිතුංනවට්ටති, රජස්ස
වාඡාරිකායවාඅපතනත්ථාය වට්ටති, පක්කකාසලඔසරොපිතුංභුඤ්ජිතුම්පි
වට්ටති, පුන පටිග්ගහණකි්චං නත්ථි. සාමසණසරො පටිබසලො පචිතුං, 
ඛසණො පනස්ස නත්ථි කත්ථචි ගන්තුකාසමො, භික්ඛුනා සතණ්ඩුසලොදකං
භාජනං පටිග්ගසහත්වා උද්ධනං ආසරොසපත්වා ‘‘අග්ගිං ජාසලත්වා 
ග්ඡා’’ති වත්තබ්සබො. තසතො පරං පුරිමනසයසනව සබ්බං කාතුං වට්ටති.
භික්ඛු යාගුඅත්ථාය සුද්ධභාජනං ආසරොසපත්වා උදකං තාසපති, වට්ටති.
තත්සතඋදසකසාමසණසරො තණ්ඩුසලපක්ඛිපති, තසතොපට්ඨායභික්ඛුනා
අග්ගින කාතබ්සබො, පක්කයාගුංපටිග්ගසහත්වාපාතුංවට්ටති.සාමසණසරො
යාගුංපචති, හත්ථකුක්කු්චසකො භික්ඛුකීළන්සතොභාජනංආමසති, පිධානං
ආමසති, උග්ගතං සඵණං ඡින්දිත්වා පහරති, තස්සසව පාතුං න වට්ටති, 
දුරුපචිණ්ණං නාම සහොති. සසච පන දබ්බිං වා උළුඞ්කං වා ගසහත්වා
අනුක්ඛිපන්සතො ආසලොසළති, සබ්සබසංනවට්ටති, සාමංපාකඤ්සචවසහොති
දුරුපචිණ්ණඤ්ච.සසචඋක්ඛිපති, උග්ගහිතකම්පිසහොති. 

113. භික්ඛුනා පිණ්ඩාය චරිත්වා ආධාරසක පත්සතො ඨපිසතො සහොති.
තත්ර සච අඤ්සඤො සලොලභික්ඛු කීළන්සතො පත්තං ආමසති, පත්තපිධානං

ආමසති, තස්සසව තසතො ලද්ධභත්තං න වට්ටති. සකච න පත්තං
උක්ඛිපිත්වා ඨසපති, සබ්සබසං න වට්ටති. තත්ථජාතකඵලිිචසාඛාය වා
වල්ලියා වා ගසහත්වා චාසලති, තස්සසව තසතො ලද්ධඵලං න වට්ටති, 
දුරුපචිණ්ණදුක්කටඤ්චආපජ්ජති. ‘‘ඵලරුක්ඛං පන අපස්සයිතුං වා තත්ථ 

කණ්ටකං වා බන්ධිතුං වට්ටති, දුරුපචිණ්ණං න සහොතී’’ති මහාප්චරියං

වුත්තං. අරඤ්සඤපතිතංපනඅම්බඵලාදිංදිස්වා ‘‘සාමසණරස්සදස්සාමී’’ති
ආහරිත්වා දාතුං වට්ටති. සීහවිඝාසාදිං දිස්වාපි ‘‘සාමසණරස්ස දස්සාමී’’ති
පටිග්ගසහත්වාවාඅප්පටිග්ගසහත්වාවාආහරිත්වා දාතුංවට්ටති.සසචපන
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පටුන 

සක්සකොති විතක්කං සසොසධතුං, තසතො ලද්ධං ඛාදිතුම්පි වට්ටති, සනව
ආමකමංසපටිග්ගහණප්චයා, න උග්ගහිතකප්චයා වජ්ජං ඵුසති.
මාතාපිතූනං අත්ථාය සතලාදීිචගසහත්වාග්ඡසතො අන්තරාමග්සගබයාධි
උප්පජ්ජති, තසතොයංඉ්ඡති, තං පටිග්ගසහත්වාපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති.සසච
පනමූසලපිපටිග්ගහිතංසහොති, පුන පටිග්ගහණකි්චංනත්ථි.මාතාපිතූනං
තණ්ඩුසලආහරිත්වාසදති, සතතසතොසයවයාගුආදීිච සම්පාසදත්වාතස්ස
සදන්ති, වට්ටති, සන්ිචධිප්චයාඋග්ගහිතප්චයාවාසදොසසො නත්ථි. 

114. භික්ඛු පිදහිත්වා උදකං තාසපති, යාව පරික්ඛයා පරිභුඤ්ජිතුං
වට්ටති. සසච පසනත්ථ ඡාරිකා පතති, පටිග්ගසහතබ්බං. දීඝසණ්ඩාසසන
ථාලකං ගසහත්වා සතලං පචන්තස්ස ඡාරිකා පතති, හත්සථන
අමුඤ්චන්සතසනවපචිත්වාඔතාසරත්වාපටිග්ගසහතබ්බං.සසචඅඞ්ගාරාපි 
දාරූිචපිපටිග්ගසහත්වාඨපිතාිච, මූලපටිග්ගහණසමවවට්ටති.භික්ඛුඋ්ඡුං
ඛාදති, සාමසණසරො ‘‘මය්හම්පි සදථා’’ති වදති, ‘‘ඉසතො ඡින්දිත්වා
ගණ්හා’’ති වුත්සතො ගණ්හාති, අවසසසස පුන පටිග්ගහණකි්චං නත්ථි.
ගුළපිණ්ඩං ඛාදන්තස්සපි එසසව නසයො. වුත්සතොකාසසතො ඡින්දිත්වා
ගහිතාවසසසඤ්හි අජහිතපටිග්ගහණසමව සහොති. භික්ඛු ගුළං භාසජන්සතො
පටිග්ගසහත්වා සකොට්ඨාසස කසරොති, භික්ඛූපි සාමසණරාපි ආගන්ත්වා 
එකග්ගහසණසනව එකසමකං සකොට්ඨාසං ගණ්හන්ති, ගහිතාවසසසං 
පටිග්ගහිතසමවසහොති.සසචසලොලසාමසණසරො ගණ්හිත්වාගණ්හිත්වාපුන
ඨසපති, තස්සගහිතාවසසසං අප්පටිග්ගහිතකසමවසහොති. 

භික්ඛු ධූමවට්ටිං පටිග්ගසහත්වා ධූමං පිවති, මුඛඤ්ච කණ්සඨො ච 
මසනොසිලාය ලිත්සතො විය සහොති, යාවකාලිකං භුඤ්ජිතුං වට්ටති, 
යාවකාලිසකන යාවජීවිකසංසග්සග සදොසසො නත්ථි. පත්තං වා රජනං වා
පචන්තස්ස කණ්ණනාස්ඡිද්සදහි ධූසමො පවිසති, බයාධිප්චයා පුප්ඵං වා
ඵලං වා උපසිඞ්ඝති, අබ්සබොහාරිකත්තා වට්ටති. භත්තුග්ගාසරො තාලුං
ආහ්ච අන්සතොසයව පවිසති, අවිසයත්තා වට්ටති, මුඛං පවිට්ඨං පන
අජ්සඣොහරසතොවිකාසලආපත්ති. දන්තන්තසරලග්ගස්සආමිසස්සරසසො 
පවිසති, ආපත්තිසයව. සසච සුඛුමං ආමිසං සහොති, රසසො න පඤ්ඤායති, 
අබ්සබොහාරිකපක්ඛං භජති. උපකට්සඨ කාසල ිචරුදකට්ඨාසන භත්තං
භුඤ්ජිත්වා කක්ඛාසරත්වා ද්සව තසයො සඛළපිණ්සඩ පාසතත්වා
උදකට්ඨානං ගන්ත්වා මුඛං වික්ඛාසලතබ්බං. පටිග්ගසහත්වා 
ඨපිතසිඞ්ගිසවරාදීනං අඞ්කුරා ිචක්ඛමන්ති, පුන පටිග්ගහණකි්චං නත්ථි.
සලොසණ අසතිසමුද්සදොදසකනසලොණකි්චංකාතුංවට්ටති, පටිග්ගසහත්වා
ඨපිතසලොසණොදකං සලොණං සහොති, සලොණං වා උදකං සහොති, රසසො වා
ඵාණිතංසහොති, ඵාණිතංවාරසසොසහොති, මූලපටිග්ගහණසමව වට්ටති. 

හිමකරකා උදකගතිකා එව. පාරිහාරිසකන කතකට්ඨිනා උදකං
පසාසදන්ති, තං අබ්සබොහාරිකං, ආමිසසන සද්ධිං වට්ටති. ආමිසගතිසකහි
කපිත්ථඵලාදීහි පසාදිතං පුසරභත්තසමව වට්ටති. සපොක්ඛරණීආදීසු උදකං
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පටුන 

බහලං සහොති, වට්ටති. සසච පන මුසඛ හත්සථ ච ලග්ගති, න වට්ටති, 
පටිග්ගසහත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං. සඛත්සතසු කසිතට්ඨාසන බහලං උදකං
සහොති, පටිග්ගසහතබ්බං. සසච සන්දිත්වා කන්දරාදීිච පවිසිත්වා නදිං 
පූසරති, වට්ටති.කකුධසසොබ්භාදසයොසහොන්තිරුක්ඛසතොපතිසතහිපුප්සඵහි 
සඤ්ඡන්සනොදකා. සසච පුප්ඵරසසො න පඤ්ඤායති, පටිග්ගහණකි්චං
නත්ථි. පරිත්තං උදකං සහොති, රසසො පඤ්ඤායති, පටිග්ගසහතබ්බං.
පබ්බතකන්දරාදීසු කාළවණ්ණපණ්ණ්ඡන්නඋදසකපිඑසසවනසයො. 

පානීයඝසට සසරණුකාිච වා සවණ්ටඛීරාිච වා පුප්ඵාිච පක්ඛිත්තාිච 
සහොන්ති, පටිග්ගසහතබ්බං, පුප්ඵාිච වා පටිග්ගසහත්වා පක්ඛිපිතබ්බාිච. 
පාටලිමල්ලිකාපක්ඛිත්තාසහොන්ති, වාසමත්තංතිට්ඨති, තංඅබ්සබොහාරිකං. 
දුභියදිවසසපි ආමිසසන සද්ධිං වට්ටති. භික්ඛුනා 
ඨපිතපුප්ඵවාසිතකපානීයසතොසාමසණසරොපානීයංගසහත්වාපීතාවසසසකං
තත්සථවආකිරති, පටිග්ගසහතබ්බං. පදුමසරාදීසු උදකං සන්ථරිත්වා ඨිතං
පුප්ඵසරණුං ඝසටන වික්ඛම්සභත්වා උදකං ගසහතුං වට්ටති. කප්පියං
කාරාසපත්වා පටිග්ගසහත්වා ඨපිතං දන්තකට්ඨං සහොති, සසච තස්ස රසං
පිවිතුකාසමො, මූලපටිග්ගහණසමව වට්ටති, අප්පටිග්ගසහත්වා ඨපිතං
පටිග්ගසහතබ්බං. අජානන්තස්ස රසස පවිට්සඨපි ආපත්තිසයව.
අචිත්තකඤ්හිඉදංසික්ඛාපදං. 

115. මහාභූසතසු කිං වට්ටති, කිං න වට්ටතීති? ඛීරං තාව වට්ටති, 
කප්පියමංසඛීරං වා සහොතු අකප්පියමංසඛීරං වා, පිවන්තස්ස අනාපත්ති.
අස්සුසඛසළොසිඞ්ඝාණිකාමුත්තංකරීසං සසම්හං දන්තමලංඅක්ඛිගූථසකො
කණ්ණගූථසකොසරීසරඋට්ඨිතසලොණන්තිඉදංසබ්බං වට්ටති.යංපසනත්ථ
ඨානසතො චවිත්වා පත්සත වා හත්සථ වා පතති, තං පටිග්ගසහතබ්බං, 
අඞ්ගලග්ගං පටිග්ගහිතකසමව. උණ්හපායාසං භුඤ්ජන්තස්ස සසසදො
අඞ්ගුලිඅනුසාසරන එකාබද්සධොවහුත්වාපායාසසසන්තිට්ඨති, පිණ්ඩායවා
චරන්තස්සහත්ථසතොපත්තස්ස මුඛවට්ටිසතොවාපත්තතලංඔසරොහති, එත්ථ
පටිග්ගහණකි්චං නත්ථි, ඣාමමහාභූසත ඉදං නාම න වට්ටතීති නත්ථි, 
දුජ්ඣාපිතංපනනවට්ටති.සුජ්ඣාපිතංපන මනුස්සට්ඨිම්පිචුණ්ණංකත්වා
සලසහ උපසනතුං වට්ටති. චත්තාරි මහාවිකටාිච අසති කප්පියකාරසක
සාමං ගසහත්වා පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටන්ති. එත්ථ ච දුබ්බසචොපි අසමත්සථොපි
කප්පියකාරසකො අසන්තපක්සඛසයව තිට්ඨති. ඡාරිකාය අසති සුක්ඛදාරුං 
ඣාසපත්වාඡාරිකාගසහතබ්බා.සුක්ඛදාරුම්හිඅසතිඅල්ලදාරුංරුක්ඛසතො 
ඡින්දිත්වාපිකාතුං වට්ටති. ඉදං පන චතුබ්බිධම්පි මහාවිකටංකාසලොදිස්සං
නාම, සප්පදට්ඨක්ඛසණසයවවට්ටති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

පටිග්ගහණවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 
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21. පවාරණාවිිච්ඡයෙථා 

116. පටික්කඛපපවාරණාති පඤ්චන්නං සභොජනානං අඤ්ඤතරං
භුඤ්ජමාසනන යස්ස කස්සචි අභිහටසභොජනස්ස පටික්සඛපසඞ්ඛාතා
පවාරණා. සා ච න සකවලං පටික්සඛපමත්සතන සහොති, අථ සඛො
පඤ්චඞ්ගවසසන. තත්රිමාිච පඤ්චඞ්ගාිච – අසනං, සභොජනං, දායකස්ස

හත්ථපාසසඨානං, අභිහාසරො, අභිහටස්සපටික්සඛසපොති.තත්ථ අසනන්ති
විප්පකතසභොජනං, භුඤ්ජමාසනො සචස පුග්ගසලො සහොතීති අත්සථො. 

කභොජනන්ති පවාරණප්පසහොනකං සභොජනං, ඔදනාදීනඤ්ච අඤ්ඤතරං

පටික්ඛිපිතබ්බංසභොජනංසහොතීතිඅත්සථො. දායෙස්සහත්ථපාකසඨානන්ති
පවාරණප්පසහොනකං සභොජනං ගණ්හිත්වා දායකස්ස

අඩ්ඪසතයයහත්ථප්පමාසණ ඔකාසස අවට්ඨානං. අභිහාකරොති හත්ථපාසස

ඨිතස්ස දායකස්ස කාසයන අභිහාසරො. අභිහටස්ස පටික්කඛකපොති එවං
අභිහටස්ස කාසයන වා වාචාය වා පටික්සඛසපො. ඉති ඉසමසං පඤ්චන්නං
අඞ්ගානංවසසනපවාරණාසහොති.වුත්තම්පිසචතං – 

‘‘පඤ්චහි, උපාලි, ආකාසරහි පවාරණා පඤ්ඤායති, අසනං
පඤ්ඤායති, සභොජනං පඤ්ඤායති, හත්ථපාසස ඨිසතො, අභිහරති, 
පටික්සඛසපොපඤ්ඤායතී’’ති(පරි. 428). 

117. තත්රායං විිච්ඡසයො(පාචි.අට්ඨ.238-9) – ‘‘අසන’’න්තිආදීසුතාව
යං අස්නාති, යඤ්ච සභොජනං හත්ථපාසසඨිසතනඅභිහටං පටික්ඛිපති, තං
ඔදසනො කුම්මාසසො සත්තු ම්සඡො මංසන්ති ඉසමසං අඤ්ඤතරසමව

සවදිතබ්බං.තත්ථ ඔදකනො නාමසාලිවීහියසවො සගොධසමොකඞ්ගුවරසකො

කුද්රසූසකොති සත්තන්නං ධඤ්ඤානං තණ්ඩුසලහි ිචබ්බත්සතො. තත්ර සාලීති

අන්තමසසො නීවාරං උපාදාය සබ්බාපි සාලිජාති. වීහීති සබ්බාපි වීහිජාති. 

යවකගොධුකමසු සභසදො නත්ථි. ෙඞ්ගූති සසතරත්තකාළසභදා සබ්බාපි

කඞ්ගුජාති. වරකෙොති අන්තමසසො වරකසචොරකං උපාදාය සබ්බාපි

සසතවණ්ණාවරකජාති. කුද්රසූකෙොති කාළකුද්රූසසකොසචවසාමාකාදිසභදාච
සබ්බාපි තිණධඤ්ඤජාති. නීවාරවරකසචොරකා සචත්ථ ධඤ්ඤානුසලොමාති
වදන්ති, ධඤ්ඤාිච සහොන්තු ධඤ්ඤානුසලොමාිච වා, එසතසං 
වුත්තප්පසභදානං සත්තන්නං ධඤ්ඤානං තණ්ඩුසල ගසහත්වා ‘‘භත්තං
පචිස්සාමා’’ති වා ‘‘යාගුංපචිස්සාමා’’තිවා ‘‘අම්බිලපායාසාදීසුඅඤ්ඤතරං
පචිස්සාමා’’ති වා යං කිඤ්චි සන්ධාය පචන්තු, සසච උණ්හං සීතලං වා
භුඤ්ජන්තානං සභොජනකාසල ගහිතගහිතට්ඨාසන ඔධි පඤ්ඤායති, 
ඔදනසඞ්ගහසමව ග්ඡති, පවාරණං ජසනති. සසච ඔධි න පඤ්ඤායති, 
යාගුසඞ්ගහංග්ඡති, පවාරණංනජසනති. 

සයොපි පායාසසොවා පණ්ණඵලකළීරමිස්සකාඅම්බිලයාගුවාඋද්ධනසතො
ඔතාරිතමත්තා අබ්භුණ්හා සහොති ආවජ්ජිත්වා පිවිතුං සක්කා, හත්සථන
ගහිසතොකාසසපිඔධිංනදස්සසති, පවාරණංන ජසනති.සසචපනඋසුමාය
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විගතායසීතලභූතාඝනභාවංග්ඡති, ඔධිංදස්සසති, පුනපවාරණං ජසනති, 
පුබ්සබ තනුභාසවො න රක්ඛති. සසචපි දධිතක්කාදීිච ආසරොසපත්වා බහූ 
පණ්ණඵලකළීසරපක්ඛිපිත්වාමුට්ඨිමත්තාපිතණ්ඩුලාපක්ඛිත්තාසහොන්ති, 
සභොජනකාසල සච ඔධි පඤ්ඤායති, පවාරණං ජසනති. අයාගුසක
ිචමන්තසන ‘‘යාගුං දස්සාමා’’ති භත්සත උදකකඤ්ජිකඛීරාදීිචආකිරිත්වා
‘‘යාගුං ගණ්හථා’’ති සදන්ති. කිඤ්චාපි තනුසකො සහොති, පවාරණං
ජසනතිසයව. සසච පන පක්කුථිසතසු උදකාදීසු පක්ඛිපිත්වා පචිත්වා 
සදන්ති, යාගුසඞ්ගහසමවග්ඡති.යාගුසඞ්ගහංගසතපිතස්මිංවාඅඤ්ඤස්මිං
වා යත්ථම්ඡමංසංපක්ඛිපන්ති, සසචසාසපමත්තම්පිම්ඡමංසඛණ්ඩංවා
න්හාරුවා පඤ්ඤායති, පවාරණංජසනති, සුද්ධරසසකොපනරසකයාගුවා
නජසනති.ඨසපත්වා වුත්තධඤ්ඤතණ්ඩුසලඅඤ්සඤහිසවණුතණ්ඩුලාදීහි
වාකණ්ඩමූලඵසලහිවාසයහිසකහිචි කතංභත්තම්පිපවාරණංනජසනති, 
පසගව ඝනයාගු. සසච පසනත්ථ ම්ඡමංසං පක්ඛිපන්ති, ජසනති. 

මහාප්චරියං ‘‘පුප්ඵිඅත්ථාය භත්තම්පි පවාරණං ජසනතී’’ති වුත්තං.
පුප්ඵිඅත්ථාය භත්තං නාම පුප්ඵිඛජ්ජකත්ථාය කුථිතුදසක පක්ඛිපිත්වා
සසදිතතණ්ඩුලාවු්චන්ති.සසචපනසතතණ්ඩුසලසුක්ඛාසපත්වා ඛාදන්ති, 
වට්ටති, සනව සත්තුසඞ්ඛයං, න භත්තසඞ්ඛයං ග්ඡන්ති. පුන සතහි 
කතභත්තං පවාසරතිසයව. සතතණ්ඩුසලසප්පිසතලාදීසු වා පචන්ති, පූවං
වා කසරොන්ති, න පවාසරන්ති. පුථුකා වා තාහි කතසත්තුභත්තාදීිච වා න
පවාසරන්ති. 

කුම්මාකසො නාම යසවහි කතකුම්මාසසො. අඤ්සඤහි පන මුග්ගාදීහි
කතකුම්මාසසොපවාරණංනජසනති. 

සත්තු නාම සාලිවීහියසවහි කතසත්තු. කඞ්ගුවරකකුද්රූසකසීසාිචපි
භජ්ජිත්වාඊසකංසකොට්සටත්වාථුසසපලාසපත්වාපුන දළ්හංසකොට්සටත්වා
චුණ්ණං කසරොන්ති. සසචපි තං අල්ලත්තා එකබද්ධං සහොති, 
සත්තුසඞ්ගහසමව ග්ඡති. ඛරපාකභජ්ජිතානං වීහීනං තණ්ඩුසල
සකොට්සටත්වා සදන්ති, තම්පි චුණ්ණං සත්තුසඞ්ගහසමව ග්ඡති.
සමපාකභජ්ජිතානං පන වීහීනං වා වීහිපලාසානං වා තණ්ඩුලා
භජ්ජිතතණ්ඩුලා එව වා න පවාසරන්ති. සතසං පන තණ්ඩුලානං චුණ්ණං
පවාසරති, ඛරපාකභජ්ජිතානං වීහීනං කුණ්ඩකම්පි පවාසරති. 
සමපාකභජ්ජිතානංපනආතපසුක්ඛානංවාකුණ්ඩකංනපවාසරති.ලාජාවා
සතහි කතභත්තසත්තුආදීිචවානපවාසරන්ති, භජ්ජිතපිට්ඨංවා යං කිඤ්චි
සුද්ධඛජ්ජකංවානපවාසරති.ම්ඡමංසපූරිතඛජ්ජකංපනසත්තුසමොදසකො

වා පවාසරති. ම්කඡොමංසඤ්ච පාකටසමව. 

අයං පන විසසසසො – සසච යාගුං පිවන්තස්ස යාගුසිත්ථමත්තාසනව 
ද්සවම්ඡඛණ්ඩාිචවාමංසඛණ්ඩාිචවාඑකභාජසනවානානාභාජසනවා
සදන්ති, තාිච සච අඛාදන්සතො අඤ්ඤං යං කිඤ්චි පවාරණප්පසහොනකං
පටික්ඛිපති, නපවාසරති.තසතොඑකං ඛාදිතං, එකංහත්සථවාපත්සතවා
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සහොති, සසො සචඅඤ්ඤංපටික්ඛිපති, පවාසරති. ද්සවපි ඛාදිතාිචසහොන්ති, 
මුසඛ සාසපමත්තම්පි අවසිට්ඨං නත්ථි, සසචපි අඤ්ඤං පටික්ඛිපති, න
පවාසරති. කප්පියමංසං ඛාදන්සතො කප්පියමංසං පටික්ඛිපති, පවාසරති. 
කප්පියමංසං ඛාදන්සතො අකප්පියමංසං පටික්ඛිපති, න පවාසරති. කස්මා? 
අවත්ථුතාය. යඤ්හි භික්ඛුසනො ඛාදිතුං වට්ටති, තංසයව පටික්ඛිපසතො
පවාරණා සහොති. ඉදං පන ජානන්සතො අකප්පියත්තා පටික්ඛිපති, 
අජානන්සතොපිපටික්ඛිපිතබ්බට්ඨාසනඨිතසමවපටික්ඛිපති නාම, තස්මාන
පවාසරති. සසච පන අකප්පියමංසං ඛාදන්සතො කප්පියමංසං පටික්ඛිපති, 
පවාසරති. කස්මා? වත්ථුතාය. යඤ්හි සතන පටික්ඛිත්තං, තං පවාරණාය
වත්ථු, යංපන ඛාදති, තංකිඤ්චාපිපටික්ඛිපිතබ්බට්ඨාසනඨිතං, ඛාදියමානං
පන මංසභාවං න ජහති, තස්මා පවාසරති. අකප්පියමංසං වා ඛාදන්සතො
අකප්පියමංසං පටික්ඛිපති, පුරිමනසයසනව න පවාසරති. කප්පියමංසං වා
අකප්පියමංසං වා ඛාදන්සතො පඤ්චන්නං සභොජනානං යං කිඤ්චි 
කප්පියසභොජනං පටික්ඛිපති, පවාසරති. 
කුලදූසකසවජ්ජකම්මඋත්තරිමනුස්සධම්මාසරොචනසාදිතරූපියාදීහි
ිචබ්බත්තං බුද්ධපටිකුට්ඨං අසනසනාය උප්පන්නං අකප්පියසභොජනං
පටික්ඛිපති, නපවාසරති. කප්පියසභොජනංවාඅකප්පියසභොජනංපටික්ඛිපති, 
න පවාසරති. කප්පියසභොජනං වා අකප්පියසභොජනං වා භුඤ්ජන්සතොපි
කප්පියසභොජනං පටික්ඛිපති, පවාසරති. අකප්පියසභොජනං පටික්ඛිපති, න
පවාසරතීතිසබ්බත්ථවුත්තනසයසනවකාරණංසවදිතබ්බං. 

118. එවං ‘‘අසන’’න්තිආදීසු යඤ්ච අස්නාති, යඤ්ච සභොජනං
හත්ථපාසසඨිසතනඅභිහටං පටික්ඛිපන්සතොපවාරණංආපජ්ජති, තංඋත්වා

ඉදාිච යථා ආපජ්ජති, තස්ස ජානනත්ථං අයං විිච්ඡසයො – අසනං

කභොජනන්තිඑත්ථතාවසයන එකසිත්ථම්පිඅජ්සඣොහටංසහොතිසසො සසච
පත්තමුඛහත්ථානං යත්ථ කත්ථචි පඤ්චසු සභොජසනසු එකස්මිම්පි සති
අඤ්ඤං පඤ්චසු සභොජසනසු එකම්පි පටික්ඛිපති, පවාසරති. කත්ථචි
සභොජනං නත්ථි, ආමිසගන්ධමත්තං පඤ්ඤායති, න පවාසරති. මුසඛ ච
හත්සථ ච සභොජනං නත්ථි, පත්සත අත්ථි, තස්මිං පන ආසසන 
අභුඤ්ජිතුකාසමො, විහාරං වා පවිසිත්වා භුඤ්ජිතුකාසමො, අඤ්ඤස්ස වා
දාතුකාසමො තස්මිංසචඅන්තසර සභොජනංපටික්ඛිපති, නපවාසරති.කස්මා? 
විප්පකතසභොජනභාවස්ස උප්ඡින්නත්තා. ‘‘සයොපි අඤ්ඤත්ර ගන්ත්වා
භුඤ්ජිතුකාසමො මුසඛ භත්තං ගිලිත්වා සසසං ආදාය ග්ඡන්සතො
අන්තරාමග්සග අඤ්ඤං සභොජනං පටික්ඛිපති, තස්සපි පවාරණා න

සහොතී’’ති මහාප්චරියං වුත්තං.යථාචපත්සත, එවංහත්සථපි.මුසඛපිවා
විජ්ජමානංසභොජනංසසච අනජ්සඣොහරිතුකාසමොසහොති, තස්මිඤ්චඛසණ
අඤ්ඤං පටික්ඛිපති, න පවාසරති. එකස්මිඤ්හි පසද වුත්තං ලක්ඛණං

සබ්බත්ථ සවදිතබ්බං සහොති. අපිච කුරුන්දියං එස නසයො දස්සිසතොසයව.
වුත්තඤ්හි තත්ථ ‘‘මුසඛ භත්තං ගිලිතං, හත්සථ භත්තං විඝාසාදස්ස
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දාතුකාසමො, පත්සත භත්තං භික්ඛුස්ස දාතුකාසමො, සසච තස්මිං ඛසණ
පටික්ඛිපති, නපවාසරතී’’ති. 

හත්ථපාකස ඨිකතොති එත්ථ පන සසච භික්ඛු ිචසින්සනො සහොති, 
ආසනස්සප්ඡිමන්තසතොපට්ඨාය, සසචඨිසතො, පණ්හිඅන්තසතොපට්ඨාය, 
සසචිචපන්සනො, සයනපස්සසනිචපන්සනො, තස්සපාරිමන්තසතොපට්ඨාය, 
දායකස්ස ිචසින්නස්ස වා ඨිතස්ස වා ිචපන්නස්ස වා ඨසපත්වා
පසාරිතහත්ථං යංආසන්නතරං අඞ්ගං, තස්ස ඔරිමන්සතනපරි්ඡින්දිත්වා
අඩ්ඪසතයයහත්සථො ‘‘හත්ථපාසසො’’ති සවදිතබ්සබො.තස්මිංඨත්වාඅභිහටං
පටික්ඛිපන්තස්සසවපවාරණාසහොති, නතසතො පරං. 

අභිහරතීති හත්ථපාසබ්භන්තසර ඨිසතො ගහණත්ථං උපනාසමති. සසච
පනඅනන්තරිචසින්සනොපිභික්ඛුහත්සථවාඌරූසුවාආධාරසක වාඨිතං
පත්තංඅනභිහරිත්වා‘‘භත්තංගණ්හාහී’’තිවදති, තංපටික්ඛිපසතොපවාරණා 
නත්ථි. භත්තප්ඡිං ආසනත්වා පුරසතො භූමියං ඨසපත්වා ‘‘ගණ්හාහී’’ති
වුත්සතපි එසසව නසයො. ඊසකං පන උද්ධරිත්වා වා අපනාසමත්වා වා
‘‘ගණ්හථා’’ති වුත්සත පටික්ඛිපසතො පවාරණා සහොති. සථරාසසන
ිචසින්සනො සථසරො දූසර ිචසින්නස්ස දහරභික්ඛුස්ස පත්තං සපසසත්වා
‘‘ඉසතො ඔදනං ගණ්හාහී’’ති වදති, ගණ්හිත්වා පන ගසතො තුණ්හී තිට්ඨති, 
දහසරො ‘‘අලං මය්හ’’න්ති පටික්ඛිපති, න පවාසරති. කස්මා? සථරස්ස 
දූරභාවසතොදූතස්ස චඅනභිහරණසතො.සසචපනගසහත්වාආගසතොභික්ඛු 
‘‘ඉදං භත්තං ගණ්හා’’ති වදති, තං පටික්ඛිපසතො පවාරණා සහොති.
පරිසවසනායඑසකො එසකන හත්සථන ඔදනප්ඡිං, එසකන කට්ඡුං
ගසහත්වා භික්ඛුං පරිවිසති, තත්ර සච අඤ්සඤො ආගන්ත්වා ‘‘අහං ප්ඡිං
ධාසරස්සාමි, ත්වං ඔදනං සදහී’’ති වත්වා ගහිතමත්තසමව කසරොති, 
පරිසවසසකො එව පන තං ධාසරති, තස්මා සා අභිහටාව සහොති, තසතො
දාතුකාමතාය ගණ්හන්තං පටික්ඛිපන්තස්ස පවාරණා සහොති. සසච පන
පරිසවසසකන ඵුට්ඨමත්තාව සහොති, ඉතසරොව නං ධාසරති, තසතො
දාතුකාමතායගණ්හන්තං පටික්ඛිපන්තස්ස පවාරණානසහොති, කට්ඡුනා
උද්ධටභත්සත පන සහොති. කට්ඡුනා අභිහාසරොසයව හි තස්ස අභිහාසරො. 

‘‘ද්වින්නං සමභාසරපි පටික්ඛිපන්සතො පවාසරතිසයවා’’ති මහාප්චරියං 
වුත්තං.අනන්තරස්සභික්ඛුසනො භත්සතදීයමාසනඉතසරොපත්තංහත්සථන
පිදහති, පවාරණානත්ථි.කස්මා? අඤ්ඤස්ස අභිහසටපටික්ඛිත්තත්තා. 

පටික්කඛකපො පඤ්ඤායතීති එත්ථ වාචාය අභිහටං පටික්ඛිපසතො
පවාරණානත්ථි, කාසයනඅභිහටංපනසයනසකනචිආකාසරනකාසයන
වා වාචාය වා පටික්ඛිපන්තස්ස පවාරණා සහොතීති සවදිතබ්සබො. තත්ර
කාසයන පටික්සඛසපො නාම අඞ්ගුලිං වා හත්ථං වා මක්ඛිකාබීජිචං වා
චීවරකණ්ණං වා චාසලති, භමුකාය වා ආකාරං කසරොති, කුද්සධො වා
ඔසලොසකති.වාචායපටික්සඛසපොනාම‘‘අල’’න්තිවා‘‘නගණ්හාමී’’ති වා
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‘‘මාආකිරා’’තිවා‘‘අපග්ඡා’’තිවාවදති.එවංසයනසකනචිආකාසරන
කාසයනවාවාචාය වාපටික්ඛිත්සතපවාරණාසහොති. 

119. එසකො අභිහසට භත්සත පවාරණාය භීසතො හත්සථ අපසනත්වා
පුනප්පුනං පත්සත ඔදනං ආකිරන්තං ‘‘ආකිර ආකිර, සකොට්සටත්වා
සකොට්සටත්වා පූසරහී’’ති වදති, එත්ථ කථන්ති? මහාසුමත්සථසරො තාව
‘‘අනාකිරණත්ථායවුත්තත්තාපවාරණාසහොතී’’තිආහ.මහාපදුමත්සථසරො
පන ‘‘ආකිර පූසරහීති වදන්තස්සනාමකස්සචි පවාරණා අත්ථී’’ති වත්වා
‘‘නපවාසරතී’’තිආහ. 

අපසරො භත්තං අභිහරන්තං භික්ඛුං සල්ලක්සඛත්වා ‘‘කිං, ආවුසසො, 
ඉසතොපි කිඤ්චි ගණ්හිස්සසි, දම්මි සත කිඤ්චී’’ති ආහ, තත්රාපි ‘‘එවං 
නාගමිස්සතීති වුත්තත්තා පවාරණා සහොතී’’ති මහාසුමත්සථසරො ආහ.
මහාපදුමත්සථසරො පන ‘‘ගණ්හිස්සසීති වදන්තස්සනාමකස්සචි පවාරණා
අත්ථී’’ති වත්වා‘‘නපවාසරතී’’තිආහ. 

එසකොසමංසකංරසංඅභිහරිත්වා ‘‘රසංගණ්හථා’’තිවදති, තංසුත්වා 
පටික්ඛිපසතො පවාරණා නත්ථි. ‘‘ම්ඡමංසරස’’න්ති වුත්සත පටික්ඛිපසතො
පවාරණා සහොති, ‘‘ඉදං ගණ්හථා’’ති වුත්සතපි සහොතිසයව. මංසං විසුං
කත්වා ‘‘මංසරසං ගණ්හථා’’ති වදති, ‘‘තත්ථ සච සාසපමත්තම්පි
මංසඛණ්ඩං අත්ථි, තං පටික්ඛිපසතො පවාරණා සහොති. සසච පන
පරිස්සාවිසතොසහොති, වට්ටතී’’තිඅභයත්සථසරොආහ. 

මංසරසසන ආපු්ඡන්තං මහාසථසරො ‘‘මුහුත්තං ආගසමහී’’ති වත්වා 
‘‘ථාලකං, ආවුසසො, ආහරා’’තිආහ, එත්ථකථන්ති? මහාසුමත්සථසරොතාව
‘‘අභිහාරකස්ස ගමනං උප්ඡින්නං, තස්මා පවාසරතී’’ති ආහ.
මහාපදුමත්සථසරො පන ‘‘අයං කුහිං ග්ඡති, කීදිසං එතස්ස ගමනං, 
ගණ්හන්තස්සපිනාමකස්සචිපවාරණාඅත්ථී’’ති වත්වා ‘‘නපවාසරතී’’ති
ආහ. 

කළීරපනසාදීහි මිස්සසත්වා මංසං පචන්ති, තං ගසහත්වා ‘‘කළීරසූපං 
ගණ්හථ, පනසබයඤ්ජනං ගණ්හථා’’ති වදන්ති, එවම්පි න පවාසරති.
කස්මා? අපවාරණාරහස්ස නාසමන වුත්තත්තා. සසච පන ‘‘ම්ඡසූපං
මංසසූප’’න්තිවා‘‘ඉදං ගණ්හථා’’තිවාවදන්ති, පවාසරති, මංසකරම්බසකො
නාම සහොති. තං දාතුකාසමොපි ‘‘කරම්බකං ගණ්හථා’’ති වදති, වට්ටති, න
පවාසරති, ‘‘මංසකරම්බක’’න්ති වා ‘‘ඉද’’න්ති වා වුත්සත පන පවාසරති.
එසනසයොසබ්සබසුම්ඡමංසමිස්සසකසු. 

120. ‘‘සයො පන ිචමන්තසන භුඤ්ජමාසනො මංසං අභිහටං
‘උද්දිස්සකත’න්ති මඤ්ඤමාසනො පටික්ඛිපති, පවාරිසතොව සහොතී’’ති 

මහාප්චරියං වුත්තං. මිස්සකකථා පන කුරුන්දියං සුට්ඨු වුත්තා. එවඤ්හි
තත්ථවුත්තං– පිණ්ඩචාරිසකොභික්ඛුභත්තමිස්සකංයාගුංආහරිත්වා‘‘යාගුං
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ගණ්හථා’’ති වදති, න පවාසරති, ‘‘භත්තං ගණ්හථා’’ති වුත්සත පවාසරති.
කස්මා? සයනාපු්ඡිසතො, තස්ස අත්ථිතාය. අයසමත්ථ අධිප්පාසයො – 
‘‘යාගුමිස්සකංගණ්හථා’’තිවදති, තත්රසචයාගු බහුතරාවාසහොතිසමසමා
වා, න පවාසරති. යාගු මන්දා, භත්තං බහුතරං, පවාසරති. ඉදඤ්ච 
සබ්බඅට්ඨකථාසු වුත්තත්තා න සක්කා පටික්ඛිපිතුං, කාරණං පසනත්ථ
දුද්දසං. ‘‘භත්තමිස්සකං ගණ්හථා’’ති වදති, භත්තං බහුතරං වා සමං වා
අප්පතරං වා සහොති, පවාසරතිසයව. භත්තං වා යාගුං වා අනාමසිත්වා
‘‘මිස්සකං ගණ්හථා’’තිවදති, තත්රසචභත්තංබහුතරංවාසමකංවාසහොති, 
පවාසරති, අප්පතරංන පවාසරති, ඉදඤ්චකරම්බසකනනසමාසනතබ්බං.
කරම්බසකො හි මංසමිස්සසකොපි සහොති අමංසමිස්සසකොපි, තස්මා
කරම්බකන්තිවුත්සතපවාරණානත්ථි, ඉදං පන භත්තමිස්සකසමව. එත්ථ
වුත්තනසයසනව පවාරණා සහොති. බහුරසස භත්සත රසං, බහුඛීසර ඛීරං, 
බහුසප්පිම්හි ච පායාසස සප්පිං ගණ්හථාති විසුං කත්වා සදති, තං 
පටික්ඛිපසතොපවාරණානත්ථි. 

සයො පන ග්ඡන්සතො පවාසරති, සසො ග්ඡන්සතොව භුඤ්ජිතුං ලභති. 
කද්දමංවාඋදකංවාපත්වාඨිසතනඅතිරිත්තංකාසරතබ්බං.සසචඅන්තරා
නදීපූරා සහොති, නදීතීසරගුම්බංඅනුපරියායන්සතනභුඤ්ජිතබ්බං.අථනාවා
වා සසතු වා අත්ථි, තං අභිරුහිත්වාපි චඞ්කමන්සතසනව භුඤ්ජිතබ්බං, 
ගමනංනඋප්ඡින්දිතබ්බං.යාසන වාහත්ථිඅස්සපිට්සඨවාචන්දමණ්ඩසල
වාසූරියමණ්ඩසලවාිචසීදිත්වාපවාරිසතන යාවමජ්ඣන්හිකං, තාවසතසු
ග්ඡන්සතසුපි ිචසින්සනසනව භුඤ්ජිතබ්බං. සයො ඨිසතො පවාසරති, 
ඨිසතසනව, සයොිචසින්සනොපවාසරති, ිචසින්සනසනවපරිභුඤ්ජිතබ්බං, තං
තංඉරියාපථංවිසකොසපන්සතනඅතිරිත්තං කාසරතබ්බං.සයොඋක්කුටිසකො
ිචසීදිත්වා පවාසරති, සතන උක්කුටිසකසනව භුඤ්ජිතබ්බං. තස්ස පන
සහට්ඨා පලාලපීඨං වා කිඤ්චි වා ිචසීදනකං දාතබ්බං. පීඨසක ිචසීදිත්වා 
පවාරිසතනආසනංඅචාසලත්වාවචතස්සසොදිසාපරිවත්තන්සතනභුඤ්ජිතුං
ලබ්භති.මඤ්සච ිචසීදිත්වාපවාරිසතනඉසතොවාඑත්සතොවාසඤ්චරිතුංන
ලබ්භති. සසච පන නං සහ මඤ්සචන උක්ඛිපිත්වා අඤ්ඤත්ර සනන්ති, 
වට්ටති. ිචපජ්ජිත්වා පවාරිසතන ිචපන්සනසනව පරිභුඤ්ජිතබ්බං.
පරිවත්තන්සතන සයන පස්සසන ිචපන්සනො, තස්ස ඨානං 
නාතික්කසමතබ්බං. 

121. පවාරිසතන පනකිංකාතබ්බන්ති? සයනඉරියාපසථනපවාරිසතො
සහොති, තංවිසකොසපත්වාඅඤ්සඤනඉරියාපසථන සචභුඤ්ජති, අතිරිත්තං
කාරාසපත්වා භුඤ්ජිතබ්බං. අනතිරිත්තං පන යං කිඤ්චි 
යාවකාලිකසඞ්ගහිතං ඛාදනීයං වා සභොජනීයං වා ඛාදති වා භුඤ්ජති වා, 
අජ්සඣොහාසර අජ්සඣොහාසරපාචිත්තියං. 
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තත්ථ අනතිරිත්තං නාම නාතිරිත්තං, න අධිකන්ති අත්සථො. තං පන
යස්මා කප්පියකතාදීහි සත්තහි විනයකම්මාකාසරහි අකතං වා ගිලානස්ස
අනධිකංවාසහොති, තස්මාපදභාජසනවුත්තං– 

‘‘අනතිරිත්තං නාම අකප්පියකතං සහොති, අප්පටිග්ගහිතකතං
සහොති, අනු්චාරිතකතං සහොති, අහත්ථපාසස කතං සහොති, 
අභුත්තාවිනා කතං සහොති, භුත්තාවිනා ච පවාරිසතන ආසනා
වුට්ඨිසතන කතං සහොති, ‘අලසමතං සබ්බ’න්ති අවුත්තං සහොති, න
ගිලානාතිරිත්තංසහොති, එතංඅනතිරිත්තංනාමා’’ති(පාචි.239). 

තත්ථ අෙප්පියෙතන්ති යං තත්ථ ඵලං වා කන්දමූලාදිං වා පඤ්චහි
සමණකප්සපහිකප්පියංඅකතං, යඤ්චඅකප්පියමංසංවා අකප්පියසභොජනං
වා, එතං අකප්පියං නාම. තං අකප්පියං ‘‘අලසමතං සබ්බ’’න්ති එවං 

අතිරිත්තංකතම්පි ‘‘අකප්පියකත’’න්තිසවදිතබ්බං. අප්පටිග්ගහිතෙතන්ති
භික්ඛුනා අප්පටිග්ගහිතංසයව පුරිමනසයන අතිරිත්තං කතං. 

අනු්චාරිතෙතන්ති කප්පියං කාසරතුං ආගසතන භික්ඛුනා ඊසකම්පි

අනුක්ඛිත්තං වා අනපනාමිතං වා කතං. අහත්ථපාකස ෙතන්ති කප්පියං

කාසරතුංආගතස්සහත්ථපාසසතොබහිඨිසතනකතං. අභුත්තාවිනාෙතන්ති
සයො ‘‘අලසමතං සබ්බ’’න්ති අතිරිත්තං කසරොති, සතන

පවාරණප්පසහොනකසභොජනං අභුත්සතන කතං. භුත්තාවිනා පවාරිකතන

ආසනා වුට්ඨිකතන ෙතන්ති ඉදං උත්තානසමව. ‘‘අලකමතං සබ්බ’’න්ති

අවුත්තන්ති වචීසභදං කත්වා එවං අවුත්තං සහොති. ඉති ඉසමහි සත්තහි
විනයකම්මාකාසරහි යං අතිරිත්තං කප්පියං අකතං, යඤ්ච න
ගිලානාතිරිත්තං, තදුභයම්පි‘‘අනතිරිත්ත’’න්තිසවදිතබ්බං. 

122. අතිරිත්තං පන තස්සසව පටිපක්ඛනසයන සවදිතබ්බං. සතසනව
වුත්තංපදභාජසන– 

‘‘අතිරිත්තං නාම කප්පියකතං සහොති, පටිග්ගහිතකතං සහොති, 
උ්චාරිතකතං සහොති, හත්ථපාසස කතං සහොති, භුත්තාවිනා කතං
සහොති, භුත්තාවිනා පවාරිසතන ආසනා අවුට්ඨිසතන කතං සහොති, 
‘අලසමතං සබ්බ’න්ති වුත්තං සහොති, ගිලානාතිරිත්තං සහොති, එතං
අතිරිත්තංනාමා’’ති(පාචි.239). 

අපිසචත්ථ භුත්තාවිනා ෙතං කහොතීති අනන්තරිචසින්නස්ස සභාගස්ස
භික්ඛුසනො පත්තසතො එකම්පි සිත්ථං වා මංසහීරං වා ඛාදිත්වා කතම්පි

‘‘භුත්තාවිනාව කතං සහොතී’’ති සවදිතබ්බං. ආසනා අවුට්ඨිකතනාති එත්ථ
පනඅසම්සමොහත්ථං අයංවිිච්ඡසයො – ද්සවභික්ඛූපාසතොසයවභුඤ්ජමානා
පවාරිතාසහොන්ති, එසකනතත්සථවිචසීදිතබ්බං, ඉතසරනිච්චභත්තංවා
සලාකභත්තං වා ආසනත්වා උපඩ්ඪං තස්ස භික්ඛුසනො පත්සත ආකිරිත්වා
හත්ථං සධොවිත්වා සසසං සතන භික්ඛුනා කප්පියං කාරාසපත්වා 
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භුඤ්ජිතබ්බං. කස්මා? යඤ්හි තස්ස හත්සථ ලග්ගං, තං අකප්පියං සහොති.
සසච පන පඨමං ිචසින්සනො භික්ඛු සයසමව තස්ස පත්තසතො හත්සථන
ගණ්හාති, හත්ථසධොවනකි්චං නත්ථි.සසචපනඑවං ‘කප්පියංකාසරත්වා
භුඤ්ජන්තස්ස පුන කිඤ්චි බයඤ්ජනං වා ඛාදනීයං වා පත්සතආකිර’න්ති
සයනපඨමංකප්පියංකතංසහොති, සසොපුනකාතුංනලභති. සයනඅකතං, 

සතනකාතබ්බං, යඤ්චඅකතං, තංකාතබ්බං. කයන අෙතන්තිඅඤ්සඤන

භික්ඛුනා සයන පඨමං නකතං, සතනකාතබ්බං. යඤ්ච අෙතන්ති සයන
පඨමංකප්පියංකතං, සතනපියංඅකතං, තං කාතබ්බං.පඨමභාජසනපන
කාතුංනලබ්භති.තත්ථහිකරියමාසනපඨමංකසතනසද්ධිංකතං සහොති, 
තස්මා අඤ්ඤස්මිං භාජසන කාතුං වට්ටතීති අධිප්පාසයො. එවං කතං පන
සතන භික්ඛුනාපඨමංකසතනසද්ධිංභුඤ්ජිතුංවට්ටති. 

කප්පියං කසරොන්සතන ච න සකවලං පත්සතසයව, කුණ්සඩපි
ප්ඡියම්පි යත්ථකත්ථචිපුරසතොඨසපත්වාඔනාමිතභාජසනකාතබ්බං.තං
සසච භික්ඛුසතං පවාරිතං සහොති, සබ්සබසං භුඤ්ජිතුං වට්ටති, 
අප්පවාරිතානම්පිවට්ටති.සයනපනකප්පියං කතං, තස්සනවට්ටති.සසචපි
පවාසරත්වා පිණ්ඩායපවිට්ඨං භික්ඛුංපත්තංගසහත්වාඅවස්සංභුඤ්ජනසක
මඞ්ගලිචමන්තසන ිචසීදාසපන්ති, අතිරිත්තං කාරාසපත්වාව භුඤ්ජිතබ්බං.
සසච තත්ථ අඤ්සඤො භික්ඛු නත්ථි, ආසනසාලං වා විහාරං වා පත්තං
සපසසත්වා කාසරතබ්බං, කප්පියං කසරොන්සතන පන අනුපසම්පන්නස්ස
හත්සථ ඨිතංනකාතබ්බං. සසචආසනසාලායං අබයත්සතො භික්ඛු සහොති, 
සයංගන්ත්වාකප්පියංකාරාසපත්වාආසනත්වාභුඤ්ජිතබ්බං. 

ගිලානාතිරිත්තන්ති එත්ථ න සකවලං යං ගිලානස්ස භුත්තාවසසසං
සහොති, තංගිලානාතිරිත්තං, අථසඛොයංකිඤ්චිගිලානං උද්දිස්ස‘‘අජ්ජවා
යදා වා ඉ්ඡති, තදා ඛාදිස්සතී’’ති ආහටං, තං සබ්බං ගිලානාතිරිත්තන්ති
සවදිතබ්බං. යාමකාලිකං පන සත්තාහකාලිකං යාවජීවිකං වා යං කිඤ්චි
අනතිරිත්තං ආහාරත්ථාය පරිභුඤ්ජන්තස්ස අජ්සඣොහාසර අජ්සඣොහාසර
දුක්කටං. සසච පන යාමකාලිකාදීිච ආමිසසංසට්ඨාිච සහොන්ති, 
ආහාරත්ථායපි අනාහාරත්ථායපි පටිග්ගසහත්වා අජ්සඣොහරන්තස්ස
පාචිත්තියසමව, අසංසට්ඨාිචපනසති ප්චසයභුඤ්ජන්තස්සඅනාපත්ති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

පවාරණාවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

22. පබ්බජ්ජාවිිච්ඡයෙථා 

123. පබ්බජ්ජාති එත්ථ පන පබ්බජ්ජාසපක්ඛං කුලපුත්තං
පබ්බාසජන්සතන සය පාළියං ‘‘න භික්ඛසව පඤ්චහි ආබාසධහි ඵුට්සඨො 
පබ්බාසජතබ්සබො’’තිආදිනා (මහාව. 89) පටික්ඛිත්තා පුග්ගලා, සත



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

111 

පටුන 

වජ්සජත්වා පබ්බජ්ජාසදොසවිරහිසතො පුග්ගසලො පබ්බාසජතබ්සබො. තත්රායං
විිච්ඡසයො (මහාව. අට්ඨ. 88) – කුට්ඨං ගණ්සඩො කිලාසසො සසොසසො
අපමාසරොති ඉසමහි පඤ්චහි ආබාසධහි ඵුට්සඨො න පබ්බාසජතබ්සබො, 
පබ්බාසජන්සතො පන දුක්කටං ආපජ්ජති ‘‘සයො පබ්බාසජයය, ආපත්ති 

දුක්කටස්සා’’ති වුත්තත්තා. තත්ථ කුට්ඨන්ති රත්තකුට්ඨං වා සහොතු
කාළකුට්ඨං වා, යං කිඤ්චි කිටිභදද්දඋක්ඡුආදිප්පසභදම්පි සබ්බං
කුට්ඨසමවාතිවුත්තං.තඤ්සචනඛපිට්ඨිප්පමාණම්පිවඩ්ඪනකපක්සඛඨිතං 
සහොති, න පබ්බාසජතබ්සබො. සසච පන ිචවාසනපාවුරසණහි
පකතිපටි්ඡන්නට්ඨාසන නඛපිට්ඨිප්පමාණංඅවඩ්ඪනකපක්සඛඨිතංසහොති, 
වට්ටති. ‘‘මුසඛ පන හත්ථපාදපිට්ඨීසු වා සසචපි අවඩ්ඪනකපක්සඛ ඨිතං, 

නඛපිට්ඨිසතො ච ඛුද්දකතරම්පි න වට්ටතිසයවා’’ති කුරුන්දියං වුත්තං.
තිකි්ඡාසපත්වා පබ්බාසජන්සතනපි පකතිවණ්සණ ජාසතසයව
පබ්බාසජතබ්සබො, සගොධාපිට්ඨිසදිසචුණ්ණඔකිරණසරීරම්පි පබ්බාසජතුං න
වට්ටති. 

ගණ්කඩොති සමදගණ්සඩො වා සහොතු අඤ්සඤො වා, සයො සකොචි
සකොලට්ඨිමත්තසකොපි සච වඩ්ඪනකපක්සඛ ඨිසතො ගණ්සඩො සහොති, න
පබ්බාසජතබ්සබො. පටි්ඡන්නට්ඨාසන පන සකොලට්ඨිමත්සත
අවඩ්ඪනකපක්සඛ ඨිසත වට්ටති, මුඛාදිසක අප්පටි්ඡන්නට්ඨාසන
අවඩ්ඪනකපක්සඛ ඨිසතපි න වට්ටති. තිකි්ඡාසපත්වා පබ්බාසජන්සතනපි
සරීරංස්ඡවිංකාරාසපත්වාපබ්බාසජතබ්සබො.උණ්ණිගණ්ඩානාම සහොන්ති
සගොථනකා විය අඞ්ගුලිකා විය ච තත්ථ තත්ථ ලම්බන්ති, එසතපි
ගණ්ඩාසයව, සතසු සති පබ්බාසජතුං න වට්ටති. දහරකාසල ඛීරපීළකා
සයොබ්බන්නකාසල ච මුසඛ ඛරපීළකා නාම සහොන්ති, මහල්ලකකාසල
නස්සන්ති, නතා ගණ්ඩසඞ්ඛයං ග්ඡන්ති, තාසු සති පබ්බාසජතුං වට්ටති.
අඤ්ඤා පනසරීසරඛරපීළකානාම, අපරා පදුමකණ්ණිකානාමසහොන්ති, 
අඤ්ඤා සාසපබීජකා නාම සාසපමත්තාසයව සකලසරීරං ඵරන්ති, සබ්බා
කුට්ඨජාතිකාව, තාසුසතිනපබ්බාසජතබ්සබො. 

කිලාකසොතින භිජ්ජනකංන පග්ඝරණකං පදුමපුණ්ඩරීකපත්තවණ්ණං
කුට්ඨං. සයන ගුන්නං විය සබලං සරීරං සහොති, තස්මිං කුට්සඨ

වුත්තනසයසනව විිච්ඡසයො සවදිතබ්සබො. කසොකසොති සසොසබයාධි. තස්මිං 

සතින පබ්බාසජතබ්සබො. අපමාකරොති පිත්තුම්මාසදො වා යක්ඛුම්මාසදො වා.
තත්ථ පුබ්බසවරිසකන අමනුස්සසන ගහිසතො දුත්තිකි්සඡො සහොති, 
අප්පමත්තසකපිපනඅපමාසරසති නපබ්බාසජතබ්සබො. 

124. ‘‘න, භික්ඛසව, රාජභසටො පබ්බාසජතබ්සබො, සයො පබ්බාසජයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 90) වචනසතො රාජභසටොපි න
පබ්බාසජතබ්සබො.එත්ථචඅම්සචොවාසහොතුමහාමත්සතොවා සසවසකොවා
කිඤ්චි ඨානන්තරං පත්සතො වා අප්පත්සතො වා, සයො සකොචි රඤ්සඤො
භත්තසවතනභසටො, සබ්සබො රාජභසටොති සඞ්ඛයං ග්ඡති, සසො න
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පබ්බාසජතබ්සබො. තස්ස පන පුත්තනත්තභාතුකා සය රාජසතො
භත්තසවතනංන ගණ්හන්ති, සත පබ්බාසජතුං වට්ටති. සයො පන රාජසතො
ලද්ධං ිචබද්ධසභොගං වා මාසසංව්ඡරපරිබ්බයං වා රඤ්සඤොසයව
ිචයයාසදති, පුත්තභාතුසක වා තං ඨානං සම්පටි්ඡාසපත්වා රාජානං ‘‘න
දානාහංසදවස්සභසටො’’ති ආපු්ඡති, සයනවායංකාරණාසවතනංගහිතං, 
තං කම්මං කතං සහොති, සයො වා ‘‘පබ්බජස්සූ’’ති රඤ්ඤා අනුඤ්ඤාසතො
සහොති, තම්පිපබ්බාසජතුංවට්ටති. 

125. සචොසරොපි ධජබන්සධො න පබ්බාසජතබ්සබො ‘‘න, භික්ඛසව, 
ධජබන්සධො සචොසරො පබ්බාසජතබ්සබො, සයො පබ්බාසජයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති(මහාව.91) වුත්තත්තා.තත්ථධජං බන්ධිත්වාවියවිචරතීති 

ධජබන්කධො, මූලසදවාදසයොවියසලොසක පාකසටොතිවුත්තංසහොති.තස්මා
සයො ගාමඝාතං වා පන්ථදුහනං වා නගසර සන්ධි්සඡදාදිකම්මං වා
කසරොන්සතො විචරති, පඤ්ඤායති ච ‘‘අසුසකොනාමඉදං ඉදංකසරොතී’’ති, 
සසො න පබ්බාසජතබ්සබො. සයො පන රාජපුත්සතො රජ්ජං පත්සථන්සතො
ගාමඝාතාදීිච කසරොති, සසො පබ්බාසජතබ්සබො. රාජාසනො හි තස්මිං
පබ්බජිසත තුස්සන්ති, සසචපනනතුස්සන්ති, නපබ්බාසජතබ්සබො.පුබ්සබ
මහාජසන පාකසටො සචොසරො ප්ඡා සචොරකම්මං පහාය පඤ්ච සීලාිච
සමාදියති, තඤ්සච මනුස්සා එවං ජානන්ති, පබ්බාසජතබ්සබො. සය පන
අම්බලබුජාදිසචොරකා සන්ධි්සඡදාදිසචොරා එව වා අදිස්සමානා සථයයං
කසරොන්ති, ප්ඡාපි ‘‘ඉමිනානාම ඉදං කත’’න්තින පඤ්ඤායන්ති, සතපි 
පබ්බාසජතුංවට්ටති. 

126. කාරසභදසකො පනසචොසරොන පබ්බාසජතබ්සබො ‘‘න, භික්ඛසව, 
කාරසභදසකො සචොසරො පබ්බාසජතබ්සබො, සයො පබ්බාසජයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 92) වුත්තත්තා. තත්ථ කාසරො වු්චති
බන්ධනාගාරං. ඉධ පන අන්දුබන්ධනං වා සහොතු සඞ්ඛලිකබන්ධනං වා 
රජ්ජුබන්ධනං වා ගාමබන්ධනං වා ිචගමබන්ධනං වා නගරබන්ධනං වා
පුරිසගුත්තිවා ජනපදබන්ධනං වා දීපබන්ධනං වා, සයො එසතසුයංකිඤ්චි
බන්ධනං භින්දිත්වා වා ඡින්දිත්වා වා මුඤ්චිත්වා වා විවරිත්වා වා 

අපස්සමානානං වා පලායති, සසො ොරකභදකෙොති සඞ්ඛයං ග්ඡති. තස්මා
ඊදිසසො කාරසභදසකොසචොසරොදීපබන්ධනංභින්දිත්වාදීපන්තරංගසතොපින
පබ්බාසජතබ්සබො. සයො පන න සචොසරො, සකවලං හත්ථකම්මං
අකසරොන්සතො ‘‘එවං සනො අපලායන්සතො කරිස්සතී’’ති රාජයුත්තාදීහි
බද්සධො, සසො කාරං භින්දිත්වා පලාසතොපි පබ්බාසජතබ්සබො. සයො පන 
ගාමිචගමපට්ටනාදීිච සකණියා ගසහත්වා තං අසම්පාසදන්සතො
බන්ධනාගාරං පසවසිසතො සහොති, සසොපි පලායිත්වා ආගසතො න
පබ්බාසජතබ්සබො. සයොපි කසිකම්මාදීහි ධනං සම්පාසදත්වා ජීවන්සතො
‘‘ිචධානං ඉමිනා ලද්ධ’’න්ති සපසුඤ්ඤං උපසංහරිත්වා සකනචි
බන්ධාපිසතො සහොති, තංතත්සථවපබ්බාසජතුංනවට්ටති, පලායිත්වාගතං
පනගතට්ඨාසනපබ්බාසජතුං වට්ටති. 
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127. ‘‘න, භික්ඛසව, ලිඛිතසකො සචොසරො පබ්බාසජතබ්සබො, සයො
පබ්බාසජයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 93) වචනසතො පන

ලිඛිතසකොසචොසරොනපබ්බාසජතබ්සබො.තත්ථ ලිඛිතකෙො නාමසයොසකොචි
සචොරිකං වා අඤ්ඤං වා ගරුං රාජාපරාධං කත්වා පලාසතො, රාජා ච නං 
පණ්සණවාසපොත්ථසකවා‘‘ඉත්ථන්නාසමොයත්ථ දිස්සති, තත්ථගසහත්වා
මාසරතබ්සබො’’තිවා‘‘හත්ථපාදාදීිචඅස්ස ඡින්දිතබ්බානී’’තිවා ‘‘එත්තකං
නාමදණ්ඩංආහරාසපතබ්සබො’’තිවාලිඛාසපති, අයං ලිඛිතසකොනාම, සසො
නපබ්බාසජතබ්සබො. 

128. කසාහසතො කතදණ්ඩකම්සමොපි න පබ්බාසජතබ්සබො ‘‘න, 
භික්ඛසව, කසාහසතො කතදණ්ඩකම්සමො පබ්බාසජතබ්සබො, සයො
පබ්බාසජයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 94) වචනසතො. එත්ථ පන
සයොවචනසපසනාදීිචඅකසරොන්සතොහඤ්ඤති, නසසොකතදණ්ඩකම්සමො.
සයො පන සකණියා වා අඤ්ඤථා වා කිඤ්චි ගසහත්වා ඛාදිත්වා පුන දාතුං
අසක්සකොන්සතො ‘‘අයසමව සත දණ්සඩො සහොතූ’’ති කසාහි හඤ්ඤති, 

අයසමව ෙසාහකතො ෙතදණ්ඩෙම්කමො. සසො ච කසාහි වා හසතො සහොතු
අඩ්ඪදණ්ඩකාදීනං වා අඤ්ඤතසරන, යාව අල්ලවසණො සහොති, න තාව 
පබ්බාසජතබ්සබො, වසණ පන පාකතිසක කත්වා පබ්බාසජතබ්සබො. සසච
පනජාණූහිවාකප්පසරහි වානාළිසකරපාසාණාදීහිවාඝාසතත්වාමුත්සතො
සහොති, සරීසරචස්සගණ්ඨිසයො පඤ්ඤායන්ති, නපබ්බාසජතබ්සබො, ඵාසුකං
කත්වාඑවගණ්ඨීසුසන්ිචසින්නාසු පබ්බාසජතබ්සබො. 

129. ලක්ඛණාහසතො පනකතදණ්ඩකම්සමොනපබ්බාසජතබ්සබො ‘‘න, 
භික්ඛසව, ලක්ඛණහසතො කතදණ්ඩකම්සමො පබ්බාසජතබ්සබො, සයො
පබ්බාසජයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 95) වචනසතො. එත්ථපි
කතදණ්ඩකම්මභාසවොපුරිමනසයසනවසවදිතබ්සබො.යස්සපනනලාසටවා
ඌරුආදීසු වා තත්සතන සලොසහන ලක්ඛණං ආහතං සහොති, සසො සසච
භුජිස්සසො, යාව අල්ලවසණො සහොති, තාවන පබ්බාසජතබ්සබො. සසචපිස්ස
වණා රුළ්හා සහොන්ති ඡවියා සමපරි්සඡදා, ලක්ඛණං න පඤ්ඤායති, 
තිමණ්ඩලං ිචවත්ථස්ස උත්තරාසඞ්සග කසත පටි්ඡන්සනොකාසස සච
සහොති, පබ්බාසජතුංවට්ටති, අප්පටි්ඡන්සනොකාසසසච, න වට්ටති. 

130. ‘‘න, භික්ඛසව, ඉණායිසකොපබ්බාසජතබ්සබො, සයොපබ්බාසජයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 96) වචනසතො ඉණායිසකොපි න

පබ්බාසජතබ්සබො. තත්ථ ඉණායිකෙො නාම යස්ස පිතිපිතාමසහහි වා ඉණං
ගහිතංසහොති, සයංවාඉණංගහිතංසහොති, යංවාආඨසපත්වාමාතාපිතූහි
කිඤ්චි ගහිතංසහොති, සසොතංඉණංපසරසංධාසරතීතිඉණායිසකො.යංපන
අඤ්සඤඤාතකාආඨසපත්වා කිඤ්චිගණ්හන්ති, සසොනඉණායිසකො.නහි
සතතංආඨසපතුංඉස්සරා, තස්මාතං පබ්බාසජතුංවට්ටති, ඉතරංනවට්ටති.
සසච පනස්සඤාතිසාසලොහිතා ‘‘මයං දස්සාම, පබ්බාසජථන’’න්ති ඉණං
අත්තසනො භාරං කසරොන්ති, අඤ්සඤො වා සකොචි තස්ස ආචාරසම්පත්තිං
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දිස්වා ‘‘පබ්බාසජථනං, අහං ඉණං දස්සාමී’’තිවදති, පබ්බාසජතුං වට්ටති.
සතසු අසති භික්ඛුනා තථාරූපස්ස උපට්ඨාකස්සපි ආසරොසචතබ්බං
‘‘සසහතුසකො සත්සතො ඉණපලිසබොසධන න පබ්බජතී’’ති. සසච සසො
පටිපජ්ජති, පබ්බාසජතබ්සබො. සසචපි අත්තසනො කප්පියභණ්ඩං අත්ථි, 
‘‘එතං දස්සාමී’’ති පබ්බාසජතබ්සබො. සසච පන සනව ඤාතකාදසයො
පටිපජ්ජන්ති, න අත්තසනො ධනං අත්ථි, ‘‘පබ්බාසජත්වා භික්ඛාය චරිත්වා 
සමොසචස්සාමී’’ති පබ්බාසජතුං න වට්ටති. සසච පබ්බාසජති, දුක්කටං.
පලාසතොපි ආසනත්වාදාතබ්සබො.සනොසචසදති, සබ්බංඉණංගීවාසහොති.
අජාිචත්වා පබ්බාජයසතො අනාපත්ති, පස්සන්සතන පන ආසනත්වා
ඉණසාමිකානංදස්සසතබ්සබො, අපස්සන්තස්සගීවා නසහොති. 

සසච ඉණායිසකො අඤ්ඤං සදසං ගන්ත්වා පු්ඡියමාසනොපි ‘‘නාහං 
කස්සචි කිඤ්චි ධාසරමී’’ති වත්වා පබ්බජති, ඉණසාමිසකො ච තං
පරිසයසන්සතො තත්ථ ග්ඡති, දහසරො තං දිස්වා පලායති, සසො සථරං
උපසඞ්කමිත්වා ‘‘අයං, භන්සත, සකන පබ්බාජිසතො, මම එත්තකං නාම
ධනං ගසහත්වා පලාසතො’’ති වදති, සථසරන වත්තබ්බං ‘‘මයා, උපාසක, 
‘අණසණො අහ’න්ති වදන්සතො පබ්බාජිසතො, කිං දාිච කසරොමි, පස්ස සම 
පත්තචීවර’’න්ති.අයංතත්ථසාමීචි.පලාසතපනගීවානසහොති.සසචපන
නං සථරස්ස සම්මුඛාව දිස්වා ‘‘අයං මම ඉණායිසකො’’ති වදති, ‘‘තව
ඉණායිකංත්වසමවජානාහී’’ති වත්තබ්සබො, එවම්පිගීවානසහොති.සසචපි
සසො ‘‘පබ්බජිසතොඅයංදාිචකුහිං ගමිස්සතී’’තිවදති, සථසරන ‘‘ත්වංසයව
ජානාහී’’ති වත්තබ්සබො. එවම්පිස්ස පලාසත ගීවා න සහොති. සසච පන
සථසරො ‘‘කුහිං දාිච අයං ගමිස්සති, ඉසධව අ්ඡතූ’’ති වදති, සසො සච
පලායති, ගීවා සහොති. සසච සසො සසහතුසකො සත්සතො සහොති
වත්තසම්පන්සනො, සථසරන ‘‘ඊදිසසො අය’’න්ති වත්තබ්බං. ඉණසාමිසකො
සච ‘‘සාධූ’’ති විස්සජ්සජති, ඉ්සචතං කුසලං, ‘‘උපඩ්ඪුපඩ්ඪං සදථා’’ති 
වදති, දාතබ්බං.අපසරනසමසයනඅතිආරාධසකොසහොති, ‘‘සබ්බංසදථා’’ති
වුත්සතපි දාතබ්බසමව. සසච පන උද්සදසපරිපු්ඡාදීසු කුසසලො සහොති
බහූපකාසරො භික්ඛූනං, භික්ඛාචාරවත්සතන පරිසයසිත්වාපි ඉණං
දාතබ්බසමව. 

131. දාසසොපි න පබ්බාසජතබ්සබො ‘‘න, භික්ඛසව, දාසසො
පබ්බාසජතබ්සබො, සයො පබ්බාසජයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 97) 

වචනසතො. තත්ථ චත්තාසරො දාසා අන්සතොජාසතො ධනක්කීසතො

කරමරානීසතො සාමං දාසබයං උපගසතොති. තත්ථ අන්කතොජාකතො නාම

ජාතියාදාසසොඝරදාසියාපුත්සතො. ධනක්කීකතො නාමමාතාපිතූනංසන්තිකා
පුත්සතො වා සාමිකානං සන්තිකා දාසසො වා ධනං දත්වා දාසචාරිත්තං
ආසරොසපත්වා කීසතො. එසත ද්සවපි න පබ්බාසජතබ්බා. පබ්බාසජන්සතන

තත්ථතත්ථචාරිත්තවසසනඅදාසසකත්වාපබ්බාසජතබ්බා. ෙරමරානීකතො 
නාම තිසරොරට්ඨං විසලොපං වා කත්වා උපලාසපත්වා වා තිසරොරට්ඨසතො
භුජිස්සමානුසකාිච ආහරන්ති, අන්සතොරට්සඨසයව වා කතාපරාධං කිඤ්චි
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පටුන 

ගාමං රාජා ‘‘විලුම්පථා’’තිචආණාසපති, තසතොමානුසකාිචපිආහරන්ති, 
තත්ථ සබ්සබ පුරිසා දාසා, ඉත්ථිසයො දාසිසයො. එවරූසපො කරමරානීසතො
දාසසො සයහි ආනීසතො, සතසං සන්තිසක වසන්සතො වා බන්ධනාගාසර
බද්සධොවාපුරිසසහිරක්ඛියමාසනොවානපබ්බාසජතබ්සබො, පලායිත්වාපන 
ගසතො ගතට්ඨාසන පබ්බාසජතබ්සබො. රඤ්ඤා තුට්සඨන ‘‘කරමරානීතසක
මුඤ්චථා’’ති වත්වා වා සබ්බසාධාරසණන වා නසයන බන්ධනසමොක්සඛ
කසතපබ්බාසජතබ්සබොව. 

සාමංදාසබයංඋපගකතො නාමජීවිතසහතුවා ආරක්ඛසහතුවා‘‘අහංසත
දාසසො’’ති සයසමව දාසභාවං උපගසතො රාජූනං 
හත්ථිඅස්සසගොමහිංසසගොපකාදසයො විය. තාදිසසො දාසසො න
පබ්බාසජතබ්සබො. රඤ්සඤො වණ්ණදාසීනං පුත්තා සහොන්ති
අම්චපුත්තසදිසා, සතපි න පබ්බාසජතබ්බා. භුජිස්සිත්ථිසයො අසඤ්ඤතා
වණ්ණදාසීහි සද්ධිං විචරන්ති, තාසං පුත්සත පබ්බාසජතුං වට්ටති. සසච 
සයසමවපණ්ණංආසරොසපන්ති, නවට්ටති.භටිපුත්තගණාදීනංදාසාපිසතහි
අදින්නා න පබ්බාසජතබ්බා. විහාසරසු රාජූහි ආරාමිකදාසා නාම දින්නා 
සහොන්ති, සතපි පබ්බාසජතුංන වට්ටති, භුජිස්සසකත්වා පනපබ්බාසජතුං

වට්ටති. මහාප්චරියං ‘‘අන්සතොජාතධනක්කීතසක ආසනත්වා 
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස‘ආරාමිසකසදමා’තිසදන්ති, තක්කංසීසසආසිත්තකසදිසාව

සහොන්ති, සතපබ්බාසජතුං වට්ටතී’’තිවුත්තං. කුරුන්දියං පන ‘‘ආරාමිකං
සදමාති කප්පියසවොහාසරන සදන්ති, සයන සකනචි සවොහාසරන දින්සනො
සහොතු, සනව පබ්බාසජතබ්සබො’’තිවුත්තං.දුග්ගතමනුස්සා‘‘සඞ්ඝංිචස්සාය
ජීවිස්සාමා’’ති විහාසරකප්පියකාරකාසහොන්ති, එසතපබ්බාසජතුංවට්ටති.
යස්සමාතාපිතසරොදාසා, මාතාඑවවාදාසී, පිතාඅදාසසො, තංපබ්බාසජතුංන
වට්ටති. යස්ස පන මාතා අදාසී, පිතා දාසසො, තං පබ්බාසජතුං වට්ටති.
භික්ඛුස්ස ඤාතකා වා උපට්ඨාකා වා දාසං සදන්ති ‘‘ඉමං පබ්බාසජථ, 
තුම්හාකං සවයයාව්චං කරිස්සතී’’ති, අත්තසනො වාස්ස දාසසො අත්ථි, 
භුජිස්සසො කසතොව පබ්බාසජතබ්සබො. සාමිකා දාසං සදන්ති ‘‘ඉමං 
පබ්බාසජථ, සසචඅභිරමිස්සති, අදාසසො.විබ්භමිස්සතිසච, අම්හාකංදාසසොව 
භවිස්සතී’’ති, අයං තාවකාලිසකො නාම, තං පබ්බාසජතුං න වට්ටතීති 

කුරුන්දියං වුත්තං. ිචස්සාමිකදාසසො සහොති, සසොපි භුජිස්සසො කසතොව 
පබ්බාසජතබ්සබො. අජානන්සතො පබ්බාසජත්වා උපසම්පාසදත්වා වා ප්ඡා
ජානන්ති, භුජිස්සංකාතුසමවවට්ටති. 

ඉමස්ස ච අත්ථස්ස පකාසනත්ථං ඉදං වත්ථුං වදන්ති – එකා කිර 
කුලදාසීඑසකනසද්ධිංඅනුරාධපුරාපලායිත්වාසරොහසණවසමානාපුත්තං
පටිලභි, සසො පබ්බජිත්වාඋපසම්පන්නකාසලලජ්ජීකුක්කු්චසකොඅසහොසි.
අසථකදිවසං මාතරං පු්ඡි ‘‘කිං උපාසිසක තුම්හාකං භාතා වා භගිනී වා
නත්ථි, නකිඤ්චිඤාතකං පස්සාමී’’ති. තාත, අහං අනුරාධපුසර කුලදාසී, 
තවපිතරාසද්ධිංපලායිත්වාඉධවසාමීති.සීලවා භික්ඛු ‘‘අසුද්ධාකිරසම
පබ්බජ්ජා’’ති සංසවගං ලභිත්වා මාතරං තස්ස කුලස්ස නාමසගොත්තං
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පු්ඡිත්වා අනුරාධපුරං ආගම්ම තස්ස කුලස්ස ඝරද්වාසර අට්ඨාසි, 
‘‘අති්ඡථ, භන්සත’’ති වුත්සතපි නාතික්කමි. සත ආගන්ත්වා ‘‘කිං, 
භන්සත’’ති පු්ඡිංසු. ‘‘තුම්හාකං ඉත්ථන්නාමා දාසී පලාතා අත්ථී’’ති? 
‘‘අත්ථි, භන්සත’’. අහං තස්සා පුත්සතො, සසච මං තුම්සහ අනුජානාථ, 
පබ්බජ්ජංලභාමි, තුම්සහමය්හං සාමිකාති.සතහට්ඨතුට්ඨාහුත්වා‘‘සුද්ධා, 
භන්සත, තුම්හාකංපබ්බජ්ජා’’තිතං භුජිස්සංකත්වාමහාවිහාසර වසාසපසුං
චතූහිප්චසයහි පටිජග්ගන්තා. සථසරොතංකුලංිචස්සායවසමාසනොසයව
අරහත්තංපාපුණීති. 

132. ‘‘න, භික්ඛසව, හත්ථ්ඡින්සනො පබ්බාසජතබ්සබො. න
පාද්ඡින්සනො, න හත්ථපාද්ඡින්සනො, න කණ්ණ්ඡින්සනො, න
කණ්ණනාස්ඡින්සනො, න අඞ්ගුලි්ඡින්සනො, න අළ්ඡින්සනො, න 
කණ්ඩර්ඡින්සනො, න ඵණහත්ථසකො, න ඛුජ්සජො, න වාමසනො න
ගලගණ්ඩී, නලක්ඛණාහසතො, න කසාහසතො, නලිඛිතසකො, නසීපදී, න
පාපසරොගී, න පරිසදූසසකො, න කාසණො, න කුණී, න ඛඤ්සජො, න 
පක්ඛහසතො, නඡින්ිචරියාපසථො, නජරාදුබ්බසලො, නඅන්සධො, නමූසගො, න
බධිසරො, න අන්ධමූසගො, න අන්ධබධිසරො, න මූගබධිසරො, න
අන්ධමූගබධිසරො පබ්බාසජතබ්සබො, සයො පබ්බාසජයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 119) වචනසතො පන හත්ථ්ඡින්නාදසයොපි න
පබ්බාසජතබ්බා. 

තත්ථ හත්ථ්ඡින්කනොතියස්සහත්ථතසලවාමණිබන්සධවාකප්පසර
වා යත්ථ කත්ථචි එසකො වා ද්සව වා හත්ථා ඡින්නා සහොන්ති. 

පාද්ඡින්කනොති යස්ස අග්ගපාසද වා සගොප්ඵසකසු වා ජඞ්ඝාය වා යත්ථ

කත්ථචි එසකො වා ද්සව වා පාදා ඡින්නා සහොන්ති. හත්ථපාද්ඡින්කනොති
යස්සවුත්තප්පකාසරසනවචතූසුහත්ථපාසදසු ද්සවවාතසයොවාසබ්සබවා

හත්ථපාදා ඡින්නා සහොන්ති. ෙණ්ණ්ඡින්කනොති යස්ස කණ්ණමූසල වා
කණ්ණසක්ඛලිකායවාඑසකොවා ද්සවවාකණ්ණාඡින්නාසහොන්ති.යස්ස
පනකණ්ණාවට්සටඡිජ්ජන්ති, සක්කාච සහොතිසඞ්ඝාසටතුං, සසොකණ්ණං

සඞ්ඝාසටත්වා පබ්බාසජතබ්සබො. නාස්ඡින්කනොති යස්ස අජපදසක වා
අග්සග වා එකපුසට වා යත්ථ කත්ථචි නාසා ඡින්නා සහොති. යස්ස පන
නාසිකා සක්කා සහොති සන්සධතුං, සසො තං ඵාසුකං කත්වා

පබ්බාසජතබ්සබො. ෙණ්ණනාස්ඡින්කනො උභයවසසන සවදිතබ්සබො. 

අඞ්ගුලි්ඡින්කනොති යස්ස නඛසසසං අදස්සසත්වා එකා වා බහූ වා
අඞ්ගුලිසයො ඡින්නා සහොන්ති. යස්ස පන සුත්තතන්තුමත්තම්පි නඛසසසං

පඤ්ඤායති, තං පබ්බාසජතුං වට්ටති. අළ්ඡින්කනොති යස්ස චතූසු
අඞ්ගුට්ඨසකසු අඞ්ගුලියං වුත්තනසයසනව එසකො වා බහූ වා අඞ්ගුට්ඨකා

ඡින්නා සහොන්ති. ෙණ්ඩර්ඡින්කනොති යස්ස කණ්ඩරනාමකා මහාන්හාරූ
පුරසතො වා ප්ඡසතො වා ඡින්නා සහොන්ති, සයසු එකස්සපි ඡින්නත්තා
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අග්ගපාසදන වා චඞ්කමති, මූසලන වා චඞ්කමති, න පාදං පතිට්ඨාසපතුං
සක්සකොති. 

ඵණහත්ථකෙොති යස්ස වග්ගුලිපක්ඛකා විය අඞ්ගුලිසයො සම්බද්ධා
සහොන්ති, එතං පබ්බාසජතුකාසමන අඞ්ගුලන්තරිකාසයො ඵාසලත්වා සබ්බං
අන්තරචම්මං අපසනත්වා ඵාසුකං කත්වා පබ්බාසජතබ්සබො. යස්සපි ඡ
අඞ්ගුලිසයො සහොන්ති, තං පබ්බාසජතුකාසමන අධිකං අඞ්ගුලිං ඡින්දිත්වා

ඵාසුකං කත්වා පබ්බාසජතබ්සබො. ඛුජ්කජොති සයො උරස්ස වා පිට්ඨියා වා
පස්සස්ස වා ිචක්ඛන්තත්තා ඛුජ්ජසරීසරො. යස්ස පන කිඤ්චි කිඤ්චි
අඞ්ගප්චඞ්ගං ඊසකං වඞ්කං, තං පබ්බාසජතුං වට්ටති. මහාපුරිසසො එව හි

බ්රහ්මුජුගත්සතො, අවසසසසො සත්සතො අඛුජ්සජො නාම නත්ථි. වාමකනොති
ජඞ්ඝවාමසනො වා කටිවාමසනො වා උභයවාමසනො වා. ජඞ්ඝවාමනස්ස 
කටිසතො පට්ඨාය සහට්ඨිමකාසයො රස්සසො සහොති, උපරිමකාසයො
පරිපුණ්සණො.කටිවාමනස්සකටිසතො පට්ඨායඋපරිමකාසයොරස්සසොසහොති, 
සහට්ඨිමකාසයො පරිපුණ්සණො. උභයවාමනස්ස උසභොපි කායා රස්සා
සහොන්ති, සයසං රස්සත්තා භූතානං විය පරිවටුසමො මහාකු්ඡිඝටසදිසසො
අත්තභාසවො සහොති, තංතිවිධම්පිපබ්බාසජතුංනවට්ටති. 

ගලගණ්ඩීති යස්ස කුම්භණ්ඩං විය ගසල ගණ්සඩො සහොති.
සදසනාමත්තසමව සචතං, යස්මිං කිස්මිඤ්චි පන පසදසස ගණ්සඩ සතින 
පබ්බාසජතබ්සබො. තත්ථ විිච්ඡසයො ‘‘න, භික්ඛසව, පඤ්චහි ආබාසධහි
ඵුට්සඨො පබ්බාසජතබ්සබො’’ති (මහාව. 89) එත්ථ වුත්තනසයසනව

සවදිතබ්සබො. ලක්ඛණාහතෙසාහතලිඛිතකෙසු යං වත්තබ්බං, තං සහට්ඨා

වුත්තසමව. සීපදීති භාරපාසදො වු්චති. යස්ස පාසදො ථූසලො සහොති
සඤ්ජාතපීළසකො ඛසරො, සසො න පබ්බාසජතබ්සබො. යස්ස පන න තාව
ඛරභාවං ගණ්හාති, සක්කා සහොති උපනාහං බන්ධිත්වා උදකආවාසට
පසවසසත්වා උදකවාලිකාය පූසරත්වා යථා සිරා පඤ්ඤායන්ති, ජඞ්ඝා ච
සතලනාළිකා විය සහොති, එවං මිලාසපතුං, තස්ස පාදං ඊදිසං කත්වා තං
පබ්බාසජතුංවට්ටති.සසචපුනවඩ්ඪති, උපසම්පාසදන්සතනපිතථාකත්වාව 

උපසම්පාසදතබ්සබො. පාපකරොගීති අරිසභගන්දරපිත්තසසම්හකාසසසොසාදීසු
සයන සකනචි සරොසගන ිච්චාතුසරො අසතකි්ඡසරොසගො සජගු්සඡො
අමනාසපො, අයංනපබ්බාසජතබ්සබො. 

133. පරිසදූසකෙොතිසයොඅත්තසනොවිරූපතායපරිසංදූසසති, අතිදීසඝො
වා සහොති අඤ්සඤසං සීසප්පමාණනාභිප්පසදසසො, අතිරස්සසො වා
උභයවාමනභූතරූපංවිය, අතිකාසළොවා ඣාපිතක්සඛත්සතඛාණුසකො විය, 
අ්සචොදාසතොවාදධිතක්කාදීහි පමජ්ජිතතම්බසලොහවණ්සණො, අතිකිසසොවා
මන්දමංසසලොහිසතො අට්ඨිසිරාචම්මසරීසරො විය, අතිථූසලො වා භාරියමංසසො
මසහොදසරොමහාභූතසදිසසො, අභිමහන්තසීසසොවාප්ඡිංසීසසකත්වා ඨිසතො
විය, අතිඛුද්දකසීසසො වා සරීරස්ස අනනුරූසපන අතිඛුද්දසකන සීසසන
සමන්නාගසතො, කූටකූටසීසසො වා තාලඵලපිණ්ඩිසදිසසන සීසසන
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සමන්නාගසතො, සිඛරසීසසො වා උද්ධං අනුපුබ්බතනුසකන සීසසන
සමන්නාගසතො, නාළිසීසසො වා මහාසවණුපබ්බසදිසසන සීසසන 
සමන්නාගසතො, කප්පසීසසො වා පබ්භාරසීසසො වා චතූසු පස්සසසු සයන
සකනචි පස්සසන ඔනසතන සීසසන සමන්නාගසතො, වණසීසසො වා
පූතිසීසසොවාකණ්ණිකසකසසොවාපාණසකහිඛායිතසකදාසර සස්සසදිසසහි
තහිං තහිං උට්ඨිසතහි සකසසහි සමන්නාගසතො, ිචල්සලොමසීසසො වා 
ථූලථද්ධසකසසො වා තාලහීරසදිසසහි සකසසහි සමන්නාගසතො, 
ජාතිපලිසතහි පණ්ඩරසකසසො වා පකතිතම්බසකසසො වා ආදිත්සතහි විය
සකසසහිසමන්නාගසතො, ආවට්ටසීසසො වා ගුන්නංසරීසර ආවට්ටසදිසසහි
උද්ධග්සගහි සකසාවට්සටහි සමන්නාගසතො, සීසසලොසමහි සද්ධිං 
එකාබද්ධභමුකසලොසමොවාජාලබද්සධනවියනලාසටනසමන්නාගසතො. 

සම්බද්ධභමුසකො වා ිචල්සලොමභමුසකො වා මක්කටභමුසකො වා 
අතිමහන්තක්ඛිවාඅතිඛුද්දකක්ඛිවාමහිංසචම්සමවාසිසකොසණනපහරිත්වා 
කතඡිද්දසදිසසහිඅක්ඛීහිසමන්නාගසතො, විසමක්ඛිවාඑසකනමහන්සතන, 
එසකන ඛුද්දසකන අක්ඛිනා සමන්නාගසතො, විසමචක්කසලො වා එසකන
උද්ධං, එසකනඅසධොතිඑවංවිසමජාසතහි අක්ඛිචක්සකහිසමන්නාගසතො, 
සකකසරො වා ගම්භීරක්ඛි වා යස්ස ගම්භීසර උදපාසන උදකතාරකා විය
අක්ඛිතාරකා පඤ්ඤායන්ති, ිචක්ඛන්තක්ඛි වා යස්ස කක්කටස්සසව 
අක්ඛිතාරකා ිචක්ඛන්තා සහොන්ති, හත්ථිකණ්සණො වා මහන්තාහි
කණ්ණසක්ඛලීහි සමන්නාගසතො, මූසිකකණ්සණො වා ජතුකකණ්සණො වා
ඛුද්දකාහි කණ්ණසක්ඛලීහි සමන්නාගසතො, ඡිද්දමත්තකණ්සණො වා යස්ස
විනාකණ්ණසක්ඛලීහි කණ්ණ්ඡිද්දමත්තසමවසහොති, අවිද්ධකණ්සණොවා, 
සයොනකජාතිසකොපනපරිසදූසසකොනසහොති, සභාසවොසයවහිසසොතස්ස.
කණ්ණභගන්දරිසකො වා ිච්චපූතිනා කණ්සණන සමන්නාගසතො, 
ගණ්ඩකණ්සණො වා සදා පග්ඝරිතපුබ්සබන කණ්සණන සමන්නාගසතො, 
ටඞ්කිතකණ්සණො වා සගොභත්තනාළිකාය අග්ගසදිසසහි කණ්සණහි
සමන්නාගසතො, අතිපිඞ්ගලක්ඛි වා, මධපිඞ්ගලං පන පබ්බාසජතුං වට්ටති.
ිචප්පඛුමක්ඛි වා අස්සුපග්ඝරණක්ඛි වා පුප්ඵිතක්ඛි වා අක්ඛිපාසකන
සමන්නාගතක්ඛිවා. 

අතිමහන්තනාසිසකො වා අතිඛුද්දකනාසිසකො වා චිපිටනාසිසකො වා
මජ්සඣ අප්පතිට්ඨහිත්වාඑකපස්සසඨිතවඞ්කනාසිසකොවාදීඝනාසිසකොවා
සුකතුණ්ඩසදිසාය ජිව්හාය සලහිතුං සක්කුසණයයාය නාසිකාය
සමන්නාගසතො, ිච්චං පග්ඝරිතසිඞ්ඝාණිකනාසසොවා, මහාමුසඛොවායස්ස
පටඞ්ගමණ්ඩූකස්සසව මුඛිචමිත්තංසයව මහන්තං සහොති, මුඛං පන
ලාබුසදිසං අතිඛුද්දකං, භින්නමුසඛො වා වඞ්කමුසඛො වා මහාඔට්සඨො වා
උක්ඛලිමුඛවට්ටිසදිසසහි ඔට්සඨහි සමන්නාගසතො, තනුකඔට්සඨො වා 
සභරිචම්මසදිසසහි දන්සත පිදහිතුං අසමත්සථහි ඔට්සඨහි සමන්නාගසතො, 
මහාධසරොට්සඨො වා තනුකඋත්තසරොට්සඨො වා තනුකඅධසරොට්සඨො වා
මහාඋත්තසරොට්සඨොවාඔට්ඨඡින්නසකොවාඑළමුසඛො වාඋප්පක්කමුසඛොවා
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සඞ්ඛතුණ්ඩසකො වා බහි සසසතහි අන්සතො අතිරත්සතහි ඔට්සඨහි 
සමන්නාගසතො, දුග්ගන්ධකුණපමුසඛො වා, මහාදන්සතො වා
අට්ඨකදන්තසදිසසහිදන්සතහි සමන්නාගසතො, අසුරදන්සතොවාසහට්ඨාවා
උපරිවාබහිිචක්ඛන්තදන්සතො, යස්සපන සක්කාසහොතිඔට්සඨහිපිදහිතුං, 
කසථන්තස්සසවපඤ්ඤායති, සනොඅකසථන්තස්ස, තං පබ්බාසජතුංවට්ටති.
පූතිදන්සතොවාිචද්දන්සතොවාඅතිඛුද්දකදන්සතොවායස්සපන දන්තන්තසර
කලන්දකදන්සතොවියසුඛුමදන්සතොසහොති, තංපබ්බාසජතුංවට්ටති. 

මහාහනුසකොවා සගොහනුසදිසසනහනුනාසමන්නාගසතො, දීඝහනුසකො
වා චිපිටහනුසකො වා අන්සතොපවිට්සඨන විය අතිරස්සසන හනුසකන
සමන්නාගසතො, භින්නහනුසකොවා වඞ්කහනුසකොවාිචම්මස්සුදාඨිසකොවා
භික්ඛුනීසදිසමුසඛො, දීඝගසලො වා බකගලසදිසසනගසලන සමන්නාගසතො, 
රස්සගසලොවාඅන්සතොපවිට්සඨනවියගසලනසමන්නාගසතො, භින්නගසලො
වා භට්ඨඅංසකූසටො වා අහත්සථො වා එකහත්සථො වා අතිරස්සහත්සථො වා
අතිදීඝහත්සථො වා භින්නඋසරො වා භින්නපිට්ඨි වා ක්ඡුගත්සතො වා
කණ්ඩුගත්සතො වා දද්දුගත්සතො වා සගොධාගත්සතො වා යස්ස සගොධාය විය
ගත්තසතො චුණ්ණාිච පතන්ති. සබ්බඤ්සචතං විරූපකරණං සන්ධාය
විත්ථාරිතවසසන වුත්තං, විිච්ඡසයොපසනත්ථ පඤ්චාබාසධසුවුත්තනසයන
සවදිතබ්සබො. 

භට්ඨකටිසකො වාමහාආිචසසදොවා උද්ධනකූටසදිසසහිආිචසදමංසසහි
අ්චුග්ගසතහි සමන්නාගසතො, මහාඌරුසකො වා වාතණ්ඩිසකො වා
මහාජාණුසකොවාසඞ්ඝට්ටනජාණුසකොවාදීඝජඞ්සඝොවායට්ඨිසදිසජඞ්සඝො, 
විකසටො වා සඞ්ඝට්සටො වා උබ්බද්ධපිණ්ඩිසකො වා, සසො දුවිසධො සහට්ඨා
ඔරුළ්හාහිවාඋපරි ආරුළ්හාහිවාමහතීහිජඞ්ඝපිණ්ඩිකාහිසමන්නාගසතො, 
මහාජඞ්සඝො වා ථූලජඞ්ඝපිණ්ඩිසකො වා මහාපාසදො වා මහාපණ්හි වා
පිට්ඨිකපාසදො වා පාදසවමජ්ඣසතො උට්ඨිතජඞ්සඝො, වඞ්කපාසදො වා, සසො
දුවිසධො අන්සතො වා බහි වා පරිවත්තපාසදො, ගණ්ඨිකඞ්ගුලි වා 
සිඞ්ගිසවරඵණසදිසාහි අඞ්ගුලීහි සමන්නාගසතො, අන්ධනසඛො වා
කාළවණ්සණහි පූතිනසඛහි සමන්නාගසතො, සබ්සබොපි එස පරිසදූසසකො.
එවරූසපොපරිසදූසසකොනපබ්බාසජතබ්සබො. 

134. ොකණොතිපසන්නන්සධොවාසහොතුපුප්ඵාදීහිවාඋපහතපසාසදො, 
ද්වීහි වා එසකන වා අක්ඛිනා න පස්සති, සසො න පබ්බාසජතබ්සබො. 

මහාප්චරියං පනඑකක්ඛිකාසණො‘‘කාසණො’’තිවුත්සතො, ද්විඅක්ඛිකාසණො 

අන්සධනසඞ්ගහිසතො. මහාඅට්ඨෙථායං ජ්චන්සධො‘‘අන්සධො’’ති වුත්සතො.

තස්මා උභයම්පි පරියාසයන යුජ්ජති. කුණීති හත්ථකුණී වා පාදකුණී වා
අඞ්ගුලිකුණී වා, යස්ස එසතසු හත්ථාදීසු යං කිඤ්චි වඞ්කං පඤ්ඤායති. 

ඛඤ්කජොති නතජාණුසකො වා භින්නජඞ්සඝො වා මජ්සඣ සංකුටිතපාදත්තා
කුණ්ඨපාදසකො වා පිට්ඨිපාදමජ්සඣන චඞ්කමන්සතො, අග්සග 
සංකුටිතපාදත්තා කුණ්ඨපාදසකො වා පිට්ඨිපාදග්සගන චඞ්කමන්සතො, 
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අග්ගපාසදසනව චඞ්කමනඛඤ්සජො වා පණ්හිකාය චඞ්කමනඛඤ්සජො වා
පාදස්ස බාහිරන්සතන චඞ්කමනඛඤ්සජො වා පාදස්ස අබ්භන්තසරන
චඞ්කමනඛඤ්සජොවාසගොප්ඵකානංඋපරිභග්ගත්තාසකසලන පිට්ඨිපාසදන
චඞ්කමනඛඤ්සජොවා.සබ්සබොසපසඛඤ්සජොසයව, නපබ්බාසජතබ්සබො. 

පක්ඛහකතොතියස්සඑසකොහත්සථොවාපාසදොවා අද්ධසරීරංවාසුඛංන

වහති. ඡින්ිචරියාපකථොති පීඨසප්පී වු්චති. ජරාදුබ්බකලොති ජිණ්ණභාසවන 
දුබ්බසලො අත්තසනො චීවරරජනාදිකම්මම්පි කාතුං අසමත්සථො. සයො පන 
මහල්ලසකොපි බලවා සහොති, අත්තානං පටිජග්ගිතුං සක්සකොති, සසො

පබ්බාසජතබ්සබො. අන්කධොතිජ්චන්සධොවු්චති. මූකගොති යස්සවචීසභසදො
න පවත්තති, යස්සපි පවත්තති, සරණගමනං පන පරිපුණ්ණං භාසිතුං න 
සක්සකොති, තාදිසං මම්මනම්පි පබ්බාසජතුං න වට්ටති. සයො පන
සරණගමනමත්තං පරිපුණ්ණංභාසිතුංසක්සකොති, තංපබ්බාසජතුංවට්ටති. 

බධිකරොතිසයොසබ්සබනසබ්බංනසුණාති.සයොපනමහාසද්දංසුණාති, තං 

පබ්බාසජතුං වට්ටති. අන්ධමූගාදසයො උභයසදොසවසසන වුත්තා. සයසඤ්ච
පබ්බජ්ජා පටික්ඛිත්තා, උපසම්පදාපි සතසං පටික්ඛිත්තාව. සසච පන සන 
සඞ්සඝො උපසම්පාසදති, සබ්සබපි සූපසම්පන්නා, කාරකසඞ්සඝො පන
ආචරියුපජ්ඣායාච ආපත්තිසතොනමු්චන්ති. 

135. පණ්ඩසකො උභසතොබයඤ්ජනසකො සථයයසංවාසසකො
තිත්ථියපක්කන්තසකො තිර්ඡානගසතො මාතුඝාතසකො පිතුඝාතසකො
අරහන්තඝාතසකොසලොහිතුප්පාදසකොසඞ්ඝසභදසකොභික්ඛුනීදූසසකොතිඉසම 
පන එකාදස පුග්ගලා ‘‘පණ්ඩසකො, භික්ඛසව, අනුපසම්පන්සනො න
උපසම්පාසදතබ්සබො, උපසම්පන්සනො නාසසතබ්සබො’’ති (මහාව. 109) 
ආදිවචනසතො අභබ්බා, සනව සනසං පබ්බජ්ජා, න උපසම්පදා ච රුහති, 
තස්මානපබ්බාසජතබ්බානඋපසම්පාසදතබ්බා, ජාිචත්වා පබ්බාසජන්සතො
උපසම්පාසදන්සතො ච දුක්කටං ආපජ්ජති. අජාිචත්වාපි පබ්බාජිතා 
උපසම්පාදිතාචජාිචත්වාලිඞ්ගනාසනායනාසසතබ්බා. 

තත්ථ පණ්ඩකෙොති ආසිත්තපණ්ඩසකො උසූයපණ්ඩසකො
ඔපක්කමිකපණ්ඩසකො පක්ඛපණ්ඩසකො නපුංසකපණ්ඩසකොති පඤ්ච
පණ්ඩකා. සතසු යස්ස පසරසං අඞ්ගජාතං මුසඛන ගසහත්වා අසුචිනා

ආසිත්තස්ස පරිළාසහො වූපසම්මති, අයං ආසිත්තපණ්ඩකෙො. යස්ස පසරසං
අජ්ඣාචාරං පස්සසතො උසූයාය උප්පන්නාය පරිළාසහො වූපසම්මති, අයං 

උසූයපණ්ඩකෙො. යස්ස උපක්කසමන බීජාිච අපනීතාිච, අයං 

ඔපක්ෙමිෙපණ්ඩකෙො. එක්සචො පන අකුසලවිපාකානුභාසවන
කාළපක්සඛපණ්ඩසකොසහොති, ජුණ්හපක්සඛපනස්සපරිළාසහො වූපසම්මති, 

අයං පක්ඛපණ්ඩකෙො. සයො පන පටිසන්ධියංසයව අභාවසකො උප්පන්සනො, 

අයං නපුංසෙපණ්ඩකෙො. සතසුආසිත්තපණ්ඩකස්ස චඋසූයපණ්ඩකස්සච
පබ්බජ්ජානවාරිතා, ඉතසරසංතිණ්ණංවාරිතා. ‘‘සතසුපිපක්ඛපණ්ඩකස්ස
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පටුන 

යස්මිං පක්සඛ පණ්ඩසකො සහොති, තස්මිංසයවස්ස පක්සඛ පබ්බජ්ජා

වාරිතා’’ති කුරුන්දියං වුත්තං. 

136. උභකතොබයඤ්ජනකෙොති (මහාව. අට්ඨ. 116) 
ඉත්ථිිචමිත්තුප්පාදනකම්මසතො ච පුරිසිචමිත්තුප්පාදනකම්මසතො ච 
උභසතොබයඤ්ජනමස්ස අත්ථීතිඋභසතොබයඤ්ජනසකො. සසො දුවිසධො සහොති 
ඉත්ථිඋභසතොබයඤ්ජනසකො පුරිසඋභසතොබයඤ්ජනසකොති. තත්ථ
ඉත්ථිඋභසතොබයඤ්ජනකස්ස ඉත්ථිිචමිත්තං පාකටං සහොති, පුරිසිචමිත්තං
පටි්ඡන්නං. පුරිසඋභසතොබයඤ්ජනකස්ස පුරිසිචමිත්තං පාකටං, 
ඉත්ථිිචමිත්තංපටි්ඡන්නං.ඉත්ථිඋභසතොබයඤ්ජනකස්ස ඉත්ථීසුපුරිසත්තං
කසරොන්තස්ස ඉත්ථිිචමිත්තං පටි්ඡන්නං සහොති, පුරිසිචමිත්තං පාකටං.
පුරිසඋභසතොබයඤ්ජනකස්ස පුරිසානං ඉත්ථිභාවං උපග්ඡන්තස්ස
පුරිසිචමිත්තං පටි්ඡන්නං සහොති, ඉත්ථිිචමිත්තං පාකටං සහොති. 
ඉත්ථිඋභසතොබයඤ්ජනසකොසයඤ්චගබ්භංගණ්හාති, පරඤ්චගණ්හාසපති, 
පුරිසඋභසතොබයඤ්ජනසකොපනසයංනගණ්හාති, පරංපනගණ්හාසපතීති
ඉදසමසතසංනානාකරණං. ඉමස්ස පන දුවිධස්සපි උභසතොබයඤ්ජනකස්ස
සනවපබ්බජ්ජාඅත්ථි, නඋපසම්පදා. 

137. කථයයසංවාසකෙොති තසයො සථයයසංවාසකා ලිඞ්ගත්සථනසකො
සංවාසත්සථනසකො උභයත්සථනසකොති. තත්ථසයොසයංපබ්බජිත්වාවිහාරං
ගන්ත්වා න භික්ඛුවස්සාිච ගසණති, න යථාවුඩ්ඪං වන්දනං සාදියති, න
ආසසනන පටිබාහති, න උසපොසථපවාරණාදීසු සන්දිස්සති, අයං

ලිඞ්ගමත්තස්සසව සථිචතත්තා ලිඞ්ගත්කථනකෙො නාම. සයො පන භික්ඛූහි
පබ්බාජිසතො සාමසණසරො සමාසනො විසදසං ගන්ත්වා ‘‘අහං දසවස්සසො වා
වීසතිවස්සසොවා’’තිමුසාවත්වා භික්ඛුවස්සාිචගසණති, යථාවුඩ්ඪංවන්දනං
සාදියති, ආසසනන පටිබාහති, උසපොසථපවආරණාදීසු සන්දිස්සති, අයං

සංවාසමත්තස්සසව සථිචතත්තා සංවාසත්කථනකෙො නාම.
භික්ඛුවස්සගණනාදිසකො හි සබ්සබොපි කිරියසභසදො ඉමස්මිං අත්සථ
‘‘සංවාසසො’’තිසවදිතබ්සබො.සික්ඛංප්චක්ඛාය‘‘නමංසකොචි ජානාතී’’ති
පුනඑවංපටිපජ්ජන්සතපිඑසසවනසයො.සයොපනසයංපබ්බජිත්වාවිහාරං 
ගන්ත්වා භික්ඛුවස්සාිච ගසණති, යථාවුඩ්ඪං වන්දනං සාදියති, ආසසනන
පටිබාහති, උසපොසථපවාරණාදීසුසන්දිස්සති, අයංලිඞ්ගස්සසචව සංවාසස්ස

ච සථිචතත්තා උභයත්කථනකෙො නාම. අයං තිවිසධොපි සථයයසංවාසසකො 
අනුපසම්පන්සනො න උපසම්පාසදතබ්සබො, උපසම්පන්සනො නාසසතබ්සබො, 
පුනපබ්බජ්ජං යාචන්සතොපිනපබ්බාසජතබ්සබො. 

138. එත්ථච අසම්සමොහත්ථංඉදංපකිණ්ණකංසවදිතබ්බං– 

‘‘රාජදුබ්භික්ඛකන්තාර, සරොගසවරිභසයනවා; 
චීවරාහරණත්ථංවා, ලිඞ්ගංආදියතීධසයො. 
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‘‘සංවාසංනාධිවාසසති, යාවසසොසුද්ධමානසසො; 
සථයයසංවාසසකො නාම, තාව එස න වු්චතී’’ති. (මහාව. අට්ඨ. 
110); 

තත්රායංවිත්ථාරනසයො– ඉසධක්චස්සරාජාකුද්සධොසහොති, සසො ‘‘එවං
සම සසොත්ථි භවිස්සතී’’ති සයසමව ලිඞ්ගං ගසහත්වා පලායති. තං දිස්වා
රඤ්සඤො ආසරොසචන්ති, රාජා ‘‘සසච පබ්බජිසතො, න තං ලබ්භා කිඤ්චි
කාතු’’න්තිතස්මිංසකොධං පටිවිසනති.සසො ‘‘වූපසන්තංසමරාජභය’’න්ති
සඞ්ඝමජ්ඣං අසනොසරිත්වාව ගිහිලිඞ්ගං ගසහත්වා ආගසතො
පබ්බාසජතබ්සබො. අථාපි ‘‘සාසනංිචස්සායමයාජීවිතංලද්ධං, හන්ද දාිච
අහං පබ්බජාමී’’ති උප්පන්නසංසවසගො සතසනව ලිඞ්සගන ආගන්ත්වා
ආගන්තුකවත්තං න සාදියති, භික්ඛූහි පුට්සඨො වා අපුට්සඨො වා
යථාභූතමත්තානං ආවිකත්වා පබ්බජ්ජං යාචති, ලිඞ්ගං අපසනත්වා
පබ්බාසජතබ්සබො.සසචපනසසොවත්තංසාදියති, පබ්බජිතාලයං දස්සසති, 
සබ්බං පුබ්සබ වුත්තං වස්සගණනාදිසභදං විධිං පටිපජ්ජති, අයං න
පබ්බාසජතබ්සබො. 

ඉධ පසනක්සචො දුබ්භික්සඛ ජීවිතුං අසක්සකොන්සතො සයසමව ලිඞ්ගං 
ගසහත්වා සබ්බපාසණ්ඩියභත්තාිච භුඤ්ජන්සතො දුබ්භික්සඛ වීතිවත්සත
සඞ්ඝමජ්ඣං අසනොසරිත්වාව ගිහිලිඞ්ගං ගසහත්වා ආගසතොති සබ්බං
පුරිමසදිසසමව. 

අපසරො මහාකන්තාරං ිචත්ථරිතුකාසමො සහොති, සත්ථවාසහො ච
පබ්බජිසත ගසහත්වා ග්ඡති. සසො ‘‘එවං මං සත්ථවාසහො ගසහත්වා
ගමිස්සතී’’ති සයසමව ලිඞ්ගං ගසහත්වා සත්ථවාසහන සද්ධිං කන්තාරං
ිචත්ථරිත්වා සඛමන්තං පත්වා සඞ්ඝමජ්ඣං අසනොසරිත්වාව ගිහිලිඞ්ගං
ගසහත්වාආගසතොතිසබ්බංපුරිමසදිසසමව. 

අපසරො සරොගභසයඋප්පන්සනජීවිතුං අසක්සකොන්සතොසයසමවලිඞ්ගං
ගසහත්වා සබ්බපාසණ්ඩියභත්තාිච භුඤ්ජන්සතො සරොගභසය වූපසන්සත
සඞ්ඝමජ්ඣං අසනොසරිත්වාව ගිහිලිඞ්ගං ගසහත්වා ආගසතොති සබ්බං 
පුරිමසදිසසමව. 

අපරස්ස එසකො සවරිසකොකුද්සධො සහොති, ඝාසතතුකාසමොනං විචරති.
සසො ‘‘එවං සමසසොත්ථිභවිස්සතී’’තිසයසමවලිඞ්ගංගසහත්වා පලායති.
සවරිසකො‘‘කුහිං සසො’’තිපරිසයසන්සතො‘‘පබ්බජිත්වාපලාසතො’’තිසුත්වා
‘‘සසච පබ්බජිසතො, න තං ලබ්භා කිඤ්චි කාතු’’න්ති තස්මිං සකොධං
පටිවිසනති. සසො ‘‘වූපසන්තං සම සවරිභය’’න්ති සඞ්ඝමජ්ඣං
අසනොසරිත්වාවගිහිලිඞ්ගංගසහත්වාආගසතොතිසබ්බංපුරිමසදිසසමව. 

අපසරො ඤාතිකුලං ගන්ත්වා සික්ඛං ප්චක්ඛාය ගිහී හුත්වා ‘‘ඉමාිච
චීවරාිච ඉධ නස්සිස්සන්ති, සසචපි ඉමාිච ගසහත්වා විහාරං ගමිස්සාමි, 
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අන්තරාමග්සග මං ‘සචොසරො’තිගසහස්සන්ති, යංනූනාහංකායපරිහාරියාිච
කත්වා ග්සඡයය’’න්ති චීවරාහරණත්ථං ිචවාසසත්වා ච පාරුපිත්වා ච
විහාරං ග්ඡති. තං දූරසතොව ආග්ඡන්තං දිස්වා සාමසණරා ච දහරා ච
අබ්භුග්ග්ඡන්ති, වත්තං දස්සසන්ති. සසො න සාදියති, යථාභූතමත්තානං
ආවිකසරොති.සසචභික්ඛූ‘‘නදාිචමයංතං මුඤ්චිස්සාමා’’තිබලක්කාසරන
පබ්බාසජතුකාමා සහොන්ති, කාසායාිච අපසනත්වා පුන පබ්බාසජතබ්සබො.
සසචපන‘‘නයිසමමංහීනායාවත්තභාවංජානන්තී’’තිතංසයවභික්ඛුභාවං 
පටිජාිචත්වාසබ්බංපුබ්සබවුත්තංවස්සගණනාදිසභදංවිධිං පටිපජ්ජති, අයං
නපබ්බාසජතබ්සබො. 

අපසරො මහාසාමසණසරො ඤාතිකුලං ගන්ත්වා උප්පබ්බජිත්වා 
කම්මන්තානුට්ඨාසනන උබ්බාළ්සහො පුන ‘‘දාිච අහං සාමසණසරො
භවිස්සාමි, සථසරොපිසම උප්පබ්බජිතභාවංනජානාතී’’තිතසදවපත්තචීවරං
ආදාය විහාරං ග්ඡති, තමත්ථං භික්ඛූනං න ආසරොසචති, සාමසණරභාවං
පටිජානාති, අයං සථයයසංවාසසකොසයව, පබ්බජ්ජං න ලභති. සසචපිස්ස
ලිඞ්ගග්ගහණකාසල එවං සහොති ‘‘නාහං කස්සචි ආසරොසචස්සාමී’’ති, 
විහාරඤ්ච ගසතො ආසරොසචති, ගහසණසනව සථයයසංවාසසකො. අථාපිස්ස
ගහණකාසල ‘‘ආචික්ඛිස්සාමී’’ති චිත්තං උප්පන්නං සහොති, විහාරඤ්ච
ගන්ත්වා ‘‘කුහිං ත්වං, ආවුසසො, ගසතො’’ති වුත්සතො ‘‘න දාිච මං ඉසම
ජානන්තී’’ති වඤ්සචත්වා නාචික්ඛති, ‘‘නාචික්ඛිස්සාමී’’ති සහ
ධරිචක්සඛසපන අයම්පි සථයයසංවාසසකොව. සසච පනස්ස ගහණකාසලපි
‘‘ආචික්ඛිස්සාමී’’තිසහොති, විහාරං ගන්ත්වාපිආචික්ඛති, අයංපුනපබ්බජ්ජං
ලභති. 

අපසරො දහරසාමසණසරො මහන්සතො වා පන අබයත්සතො. සසො
පුරිමනසයසනව උප්පබ්බජිත්වා ඝසර ව්ඡකසගොරක්ඛණාදීිච කම්මාිච
කාතුං න ඉ්ඡති. තසමනං ඤාතකා තාිචසයව කාසායාිච අ්ඡාසදත්වා
ථාලකං වා පත්තං වා හත්සථ දත්වා ‘‘ග්ඡ, සමසණොව සහොහී’’ති ඝරා
නීහරන්ති. සසො විහාරං ග්ඡති, සනව නං භික්ඛූ ජානන්ති ‘‘අයං 
උප්පබ්බජිත්වාපුනසයසමවපබ්බජිසතො’’ති, නාපිසයංජානාති‘‘සයොඑවං
පබ්බජති, සසො සථයයසංවාසසකො නාම සහොතී’’ති. සසච පන තං
පරිපුණ්ණවස්සං උපසම්පාසදන්ති, සූපසම්පන්සනො. සසච පන
අනුපසම්පන්නකාසලසයවවිනයවිිච්ඡසයවත්තමාසනසුණාති‘‘සයො එවං
පබ්බජති, සසො සථයයසංවාසසකො නාම සහොතී’’ති, සතන ‘‘මයා එවං
කත’’න්ති භික්ඛූනං ආචික්ඛිතබ්බං. එවං පුන පබ්බජ්ජං ලභති. සසච පන
‘‘දාිච න මං සකොචි ජානාතී’’ති නාසරොසචති, ධරං ිචක්ඛිත්තමත්සතසයව
සථයයසංවාසසකො. 

භික්ඛුසික්ඛංප්චක්ඛායලිඞ්ගංඅනපසනත්වාදුස්සීලකම්මං කත්වාවා
අකත්වාවාපුනසබ්බංපුබ්සබවුත්තංවස්සගණනාදිසභදංවිධිං පටිපජ්ජති, 
සථයයසංවාසසකො සහොති. සික්ඛං අප්ප්චක්ඛායසලිඞ්සගඨිසතො සමථුනං 
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පටුන 

පටිසසවිත්වාවස්සගණනාදිසභදංවිධිංආපජ්ජන්සතොසථයයසංවාසසකොන

සහොති, පබ්බජ්ජාමත්තං ලභති. අන්ධෙට්ඨෙථායං පන ‘‘එසසො 
සථයයසංවාසසකො’’තිවුත්තං, තංනගසහතබ්බං. 

එසකො භික්ඛු කාසාසය සඋස්සාසහොව ඔදාතං ිචවාසසත්වා සමථුනං
පටිසසවිත්වා පුන කාසායාිච ිචවාසසත්වා වස්සගණනාදිසභදං විධිං 
ආපජ්ජති, අයම්පිසථයයසංවාසසකොනසහොති, පබ්බජ්ජාමත්තංලභති.සසච
පනකාසාසය ධරංිචක්ඛිපිත්වාඔදාතංිචවාසසත්වාසමථුනංපටිසසවිත්වා
පුන කාසායාිච ිචවාසසත්වා වස්සගණනාදිසභදං විධිං ආපජ්ජති, 
සථයයසංවාසසකො සහොති. සාමසණසරො සලිඞ්සග ඨිසතො
සමථුනාදිඅස්සමණකරණධම්මං ආපජ්ජිත්වාපිසථයයසංවාසසකො න සහොති.
සසචපි කාසාසය සඋස්සාසහොව කාසායාිච අපසනත්වා සමථුනං
පටිසසවිත්වා පුන කාසායාිච ිචවාසසති, සනව සථයයසංවාසසකො සහොති.
සසච පන කාසාසය ධරං ිචක්ඛිපිත්වා නග්සගො වා ඔදාතවත්සථො වා 
සමථුනසසවනාදීහි අස්සමසණො හුත්වා කාසායං ිචවාසසති, 
සථයයසංවාසසකො සහොති. 

සසචගිහිභාවංපත්ථයමාසනොකාසායංඔවට්ටිකංකත්වාඅඤ්සඤනවා 
ආකාසරනගිහිිචවාසසනනිචවාසසති ‘‘සසොභතිනුසඛොසමගිහිලිඞ්ගං, න
සසොභතී’’ති වීමංසනත්ථං, රක්ඛතිතාව. ‘‘සසොභතී’’තිසම්පටි්ඡිත්වා පන
පුන ලිඞ්ගං සාදියන්සතො සථයයසංවාසසකො සහොති. ඔදාතං ිචවාසසත්වා
වීමංසනසම්පටි්ඡසනසුපිඑසසව නසයො.සසචපනිචවත්ථකාසාවස්සඋපරි
ඔදාතංිචවාසසත්වාවීමංසතිවාසම්පටි්ඡතිවා, රක්ඛතිසයව.භික්ඛුිචයාපි
එසසව නසයො. සාපි ගිහිභාවං පත්ථයමානා සසච කාසායං ගිහිිචවාසනං
ිචවාසසති ‘‘සසොභතිනුසඛො සමගිහිලිඞ්ගං, නසසොභතී’’තිවීමංසනත්ථං, 
රක්ඛතිසයව. සසච ‘‘සසොභතී’’ති සම්පටි්ඡති, න රක්ඛති. ඔදාතං
ිචවාසසත්වා වීමංසනසම්පටි්ඡසනසුපි එසසව නසයො. ිචවත්ථකාසායස්ස
පනඋපරිඔදාතංිචවාසසත්වා වීමංසතුවාසම්පටි්ඡතුවා, රක්ඛතිසයව. 

සසචසකොචිවුඩ්ඪපබ්බජිසතොවස්සාිචඅගසණත්වාපාළියම්පි අට්ඨත්වා
එකපස්සසන ගන්ත්වා මහාසපළාදීසු කට්ඡුනා උක්ඛිත්සත භත්තපිණ්සඩ 
පත්තං උපනාසමත්වා සසසනො විය මංසසපසිං ගසහත්වා ග්ඡති, 
සථයයසංවාසසකො න සහොති, භික්ඛුවස්සාිච පන ගසණත්වා ගණ්හන්සතො
සථයයසංවාසසකො සහොති. සයං සාමසණසරොව සාමසණරපටිපාටියා
කූටවස්සාිච ගසණත්වා ගණ්හන්සතො සථයයසංවාසසකො න සහොති. භික්ඛු 
භික්ඛුපටිපාටියා කූටවස්සාිච ගසණත්වා ගණ්හන්සතො භණ්ඩග්සඝන
කාසරතබ්සබො. 

139. තිත්ථියපක්ෙන්තකෙොති තිත්ථිසයසු පක්කන්සතො පවිට්සඨොති 
තිත්ථියපක්කන්තසකො, සසොපි න පබ්බාසජතබ්සබො. තත්රායං විිච්ඡසයො – 
උපසම්පන්සනො භික්ඛු ‘‘තිත්ථිසයො භවිස්සාමී’’ති සලිඞ්සගසනව සතසං



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

125 

පටුන 

උපස්සයං ග්ඡති, පදවාසර පදවාසර දුක්කටං, සතසං ලිඞ්සග
ආදින්නමත්සතතිත්ථියපක්කන්තසකො සහොති.සයොපිසයසමව ‘‘තිත්ථිසයො
භවිස්ස’’න්ති කුසචීරාදීිච ිචවාසසති, තිත්ථියපක්කන්තසකො සහොතිසයව.
සයො පන නග්සගො නහායන්සතො අත්තානං ඔසලොසකත්වා ‘‘සසොභති සම
ආජීවකභාසවො, ආජීවසකො භවිස්ස’’න්ති කාසායාිච අනාදාය නග්සගො 
ආජීවකානං උපස්සයං ග්ඡති, පදවාසර පදවාසර දුක්කටං. සසච පනස්ස
අන්තරාමග්සග හිසරොත්තප්පං උප්පජ්ජති, දුක්කටාිච සදසසත්වා මු්චති. 
සතසං උපස්සයං ගන්ත්වාපි සතහි වා ඔවදිසතො අත්තනා වා ‘‘ඉසමසං
පබ්බජ්ජා අතිදුක්ඛා’’තිදිස්වාිචවත්තන්සතොපිමු්චතිසයව.සසචපන‘‘කිං
තුම්හාකං පබ්බජ්ජාය උක්කට්ඨ’’න්ති පු්ඡිත්වා
‘‘සකසමස්සුලුඤ්චනාදීනී’’ති වුත්සතො එකසකසම්පි ලුඤ්චාසපති, 
උක්කුටිකප්පධානාදීිචවාවත්තාිචආදියති, සමොරපිඤ්ඡාදීිච වාිචවාසසති, 
සතසං ලිඞ්ගං ගණ්හාති, ‘‘අයං පබ්බජ්ජා සසට්ඨා’’ති සසට්ඨභාවං වා 
උපග්ඡති, නමු්චති, තිත්ථියපක්කන්තසකොසහොති.සසචපන ‘‘සසොභති
නු සඛො සම තිත්ථියපබ්බජ්ජා, නනු සඛො සසොභතී’’ති වීමංසනත්ථං
කුසචීරාදීිචවාිචවාසසති, ජටංවා බන්ධති, ඛාරිකාජංවාආදියති, යාවන
සම්පටි්ඡති ලද්ධිං, තාව රක්ඛති, සම්පටි්ඡිතමත්සත
තිත්ථියපක්කන්තසකො සහොති. අ්ඡින්නචීවසරො පන කුසචීරාදීිච 
ිචවාසසන්සතො රාජභයාදීහි වා තිත්ථියලිඞ්ගං ගණ්හන්සතො ලද්ධියා
අභාසවන සනව තිත්ථියපක්කන්තසකො සහොති. ‘‘අයඤ්ච
තිත්ථියපක්කන්තසකො නාම උපසම්පන්නභික්ඛුනා කථිසතො, තස්මා
සාමසණසරො සලිඞ්සගන තිත්ථියායතනං ගසතොපි පුන පබ්බජ්ජඤ්ච 

උපසම්පදඤ්චලභතී’’ති කුරුන්දියං වුත්තං.පුරිසමොපන සථයයසංවාසසකො
අනුපසම්පන්සනන කථිසතො, තස්මා උපසම්පන්සනො කූටවස්සං
ගසණන්සතොපි අස්සමසණො න සහොති. ලිඞ්සග සඋස්සාසහො පාරාජිකං
ආපජ්ජිත්වාභික්ඛුවස්සාදීිච ගණ්හන්සතොපිසථයයසංවාසසකොනසහොති. 

140. තිර්ඡානගකතොති නාසගො වා සහොතු සුපණ්ණමාණවකාදීනං වා
අඤ්ඤතසරො අන්තමසසො සක්කං සදවරාජානං උපාදාය සයො සකොචි
අමනුස්සජාතිසයො, සබ්සබොව ඉමස්මිං අත්සථ ‘‘තිර්ඡානගසතො’’ති
සවදිතබ්සබො. සසො ච සනව උපසම්පාසදතබ්සබො න පබ්බාසජතබ්සබො, 
උපසම්පන්සනොපිනාසසතබ්සබො. 

141. මාතුඝාතොදීසු පන සයනමනුස්සිත්ථිභූතා ජිචකා මාතා සයම්පි 
මනුස්සජාතිසකසනව සභා සඤ්චි්ච ජීවිතා සවොසරොපිතා, අයං

ආනන්තරිසයන මාතුඝාතකකම්සමන මාතුඝාතකෙො. එතස්ස පබ්බජ්ජා ච
උපසම්පදා ච පටික්ඛිත්තා. සයන පන මනුස්සිත්ථිභූතාපි අජිචකා
සපොසාවිචකාමාතාවා චූළමාතාවාජිචකාපිවාන මනුස්සිත්ථිභූතාමාතා 
ඝාතිතා, තස්සපබ්බජ්ජානවාරිතා, න චආනන්තරිසකොසහොති.සයනසයං
තිර්ඡානභූසතන මනුස්සිත්ථිභූතා මාතා ඝාතිතා, සසොපි ආනන්තරිසකො න

සහොති, තිර්ඡානගතත්තා පනස්ස පබ්බජ්ජා පටික්ඛිත්තා. පිතුඝාතකෙපි
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එසසවනසයො. සසචපි හි සවසියා පුත්සතො සහොති, ‘‘අයං සම පිතා’’තින
ජානාති, යස්ස සම්භසවන ිචබ්බත්සතො, සසො සච අසනන ඝාතිසතො, 
පිතුඝාතසකොත්සවවසඞ්ඛයංග්ඡති, ආනන්තරියඤ්ච ඵුසති. 

අරහන්තඝාතකෙොපි මනුස්සඅරහන්තවසසසනව සවදිතබ්සබො.
මනුස්සජාතියඤ්හිඅන්තමසසොඅපබ්බජිතම්පිඛීණාසවංදාරකංවාදාරිකංවා 
සඤ්චි්ච ජීවිතා සවොසරොසපන්සතො අරහන්තඝාතසකොව සහොති, 
ආනන්තරියඤ්ච ඵුසති, පබ්බජ්ජා චස්ස වාරිතා. අමනුස්සජාතිකං පන
අරහන්තං මනුස්සජාතිකං වා අවසසසං අරියපුග්ගලං ඝාසතත්වා
ආනන්තරිසකො න සහොති, පබ්බජ්ජාපිස්ස න වාරිතා, කම්මං පන බලවං
සහොති. තිර්ඡාසනො මනුස්සඅරහන්තම්පි ඝාසතත්වා ආනන්තරිසකො න
සහොති, කම්මංපන භාරියන්තිඅයසමත්ථවිිච්ඡසයො. 

සයො පන සදවදත්සතො විය දුට්ඨචිත්සතන වධකචිත්සතන තථාගතස්ස 
ජීවමානකසරීසර ඛුද්දකමක්ඛිකාය පිවනමත්තම්පි සලොහිතං උප්පාසදති, 

අයං කලොහිතුප්පාදකෙො නාම.එතස්සපබ්බජ්ජාචඋපසම්පදාචවාරිතා.සයො 
පන සරොගවූපසමත්ථං ජීවසකො විය සත්සථන ඵාසලත්වා පූතිමංසසලොහිතං
හරිත්වාඵාසුකං කසරොති, බහුංසසොපුඤ්ඤංපසවතීති. 

සයො සදවදත්සතො විය සාසනං උද්ධම්මං උබ්බිනයං කත්වා චතුන්නං 

කම්මානං අඤ්ඤතරවසසන සඞ්ඝං භින්දති, අයං සඞ්ඝකභදකෙො නාම. 
එතස්සපබ්බජ්ජාචඋපසම්පදාචවාරිතා. 

සයොපනපකතත්තංභික්ඛුිචංතිණ්ණංමග්ගානංඅඤ්ඤතරස්මිං දූසසති, 

අයං භික්ඛුනීදූසකෙො නාම.එතස්සපබ්බජ්ජාච උපසම්පදාචවාරිතා.සයො
පනකායසංසග්සගනසීලවිනාසංපාසපති, තස්සපබ්බජ්ජාච උපසම්පදාච
න වාරිතා. බලක්කාසරන ඔදාතවත්ථවසනං කත්වා අිච්ඡමානංසයව
දූසසන්සතොපි භික්ඛුනීදූසසකොසයව, බලක්කාසරන පන ඔදාතවත්ථවසනං
කත්වා ඉ්ඡමානං දූසසන්සතො භික්ඛුනීදූසසකො න සහොති. කස්මා? යස්මා
ගිහිභාසවසම්පටි්ඡිතමත්සතසයවසා අභික්ඛුනීසහොති.සකිංසීලවිපන්නං
ප්ඡා දූසසන්සතො සික්ඛමානසාමසණරීසු ච විප්පටිපජ්ජන්සතො සනව
භික්ඛුනීදූසසකොසහොති, පබ්බජ්ජම්පි උපසම්පදම්පිලභති.ඉතිඉසමඑකාදස
අභබ්බපුග්ගලාසවදිතබ්බා. 

142. ඌනවීසතිවස්සස්ස පන උපසම්පදාසයව පටික්ඛිත්තා, න
පබ්බජ්ජා, තස්මා පටිසන්ධිග්ගහණසතො පට්ඨාය පරිපුණ්ණවීසතිවස්සසො 
උපසම්පාසදතබ්සබො.ගබ්භවීසසොපිහිපරිපුණ්ණවීසතිවස්සසොත්සවවසඞ්ඛයං
ග්ඡති. යථාහභගවා– 
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‘‘යං, භික්ඛසව, මාතුකු්ඡිස්මිං පඨමං චිත්තං උප්පන්නං, පඨමං 
විඤ්ඤාණංපාතුභූතං, තදුපාදායසාවස්සජාති.අනුජානාමි, භික්ඛසව, 
ගබ්භවීසං උපසම්පාසදතු’’න්ති(මහාව.124). 

තත්ථ (පාචි. අට්ඨ. 404) සයො ද්වාදස මාසස මාතුකු්ඡිස්මිං වසිත්වා
මහාපවාරණාය ජාසතො, සසො තසතො පට්ඨාය යාව එකූනවීසතිසම වස්සස
මහාපවාරණා, තං අතික්කමිත්වා පාටිපසද උපසම්පාසදතබ්සබො.
එසතනුපාසයන හායනවඩ්ඪනං සවදිතබ්බං. සපොරාණකත්සථරා පන
එකූනවීසතිවස්සං සාමසණරං ිචක්ඛමනීයපුණ්ණමාසිං අතික්කම්ම 
පාටිපදදිවසස උපසම්පාසදන්ති. කස්මා? එකස්මිං වස්සස ඡ
චාතුද්දසිකඋසපොසථා සහොන්ති, ඉති වීසතියා වස්සසසු චත්තාසරො මාසා
පරිහායන්ති, රාජාසනො තතිසය තතිසය ගස්සස වස්සං උක්කඩ්ඪන්ති, ඉති
අට්ඨාරසවස්සසසු ඡ මාසා වඩ්ඪන්ති, තසතො උසපොසථවසසන පරිහීසන
චත්තාසරො මාසස අපසනත්වා ද්සව මාසා අවසසසා සහොන්ති, සත ද්සව 
මාසසගසහත්වාවීසතිවස්සාිචපරිපුණ්ණාිචසහොන්තීතිිචක්කඞ්ඛාහුත්වා 
ිචක්ඛමනීයපුණ්ණමාසිංඅතික්කම්මපාටිපසදඋපසම්පාසදන්ති. 

එත්ථ පන සයො පවාසරත්වා වීසතිවස්සසො භවිස්සති, තං සන්ධාය 
‘‘එකූනවීසතිවස්ස’’න්ති වුත්තං. තස්මා සයො මාතුකු්ඡිස්මිං ද්වාදස මාසස
වසි, සසො එකවීසතිවස්සසො සහොති. සයො සත්ත මාසස වසි, සසො
සත්තමාසාධිකවීසතිවස්සසො. ඡමාසජාසතො පන න ජීවති, ඌනවීසතිවස්සං
පන‘‘පරිපුණ්ණවීසතිවස්සසො’’තිසඤ්ඤාය උපසම්පාසදන්තස්සඅනාපත්ති, 
පුග්ගසලොපනඅනුපසම්පන්සනොවසහොති.සසචපනසසො දසවස්ස්චසයන
අඤ්ඤංඋපසම්පාසදති, තඤ්සචමුඤ්චිත්වාගසණොපූරති, සූපසම්පන්සනො.
සසොපි ච යාව න ජානාති, තාවස්ස සනව සග්ගන්තරාසයො න
සමොක්ඛන්තරාසයො, ඤත්වාපනපුනඋපසම්පජ්ජිතබ්බං. 

143. ඉති ඉසමහි පබ්බජ්ජාසදොසසහි විරහිසතොපි ‘‘න, භික්ඛසව, 
අනනුඤ්ඤාසතො මාතාපිතූහි පුත්සතො පබ්බාසජතබ්සබො’’ති (මහාව. 105) 
වචනසතොමාතාපිතූහිඅනනුඤ්ඤාසතොනපබ්බාසජතබ්සබො. තත්ථ (මහාව.

අට්ඨ. 105) මාතාපිතූහීති ජනසක සන්ධාය වුත්තං. සසච ද්සවපි අත්ථි, 
ද්සවපිආපු්ඡිතබ්බා. සසච පිතා මසතො සහොති මාතා වා, සයො ජීවති, සසො
ආපු්ඡි තබ්සබො, පබ්බජිතාපි ආපු්ඡිතබ්බාව. ආපු්ඡන්සතන සයං වා 
ගන්ත්වා ආපු්ඡිතබ්බං, අඤ්සඤො වා සපසසතබ්සබො. සසො එව වා 
සපසසතබ්සබො ‘‘ග්ඡ මාතාපිතසරො ආපු්ඡිත්වා එහී’’ති. සසච
‘‘අනුඤ්ඤාසතොම්හී’’ති වදති, සද්දහන්සතන පබ්බාසජතබ්සබො. පිතා සයං
පබ්බජිසතො පුත්තම්පි පබ්බාසජතුකාසමො සහොති, මාතරං ආපු්ඡිත්වා
පබ්බාසජතු. මාතා වා ධීතරං පබ්බාසජතුකාමා පිතරං ආපු්ඡිත්වාව
පබ්බාසජතු. පිතා පුත්තදාසරන අනත්ථිසකො පලායි, මාතා ‘‘ඉමං 
පබ්බසජථා’’ති පුත්තං භික්ඛූනං සදති, ‘‘පිතාස්ස කුහි’’න්ති වුත්සත 
‘‘චිත්තසකළිං කීළිතුං පලාසතො’’ති වදති, තං පබ්බාසජතුං වට්ටති. මාතා
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පටුන 

සකනචි පුරිසසන සද්ධිං පලාතා සහොති, පිතා පන ‘‘පබ්බාසජථා’’ති වදති, 
එත්ථාපි එසසව නසයො. පිතා විප්පවුත්සථො සහොති, මාතා පුත්තං
‘‘පබ්බාසජථා’’තිඅනුජානාති, ‘‘පිතාස්ස කුහි’’න්තිවුත්සත ‘‘කිංතුම්හාකං

පිතරා, අහංජාිචස්සාමී’’තිවදති, පබ්බාසජතුං වට්ටතීති කුරුන්දියං වුත්තං. 

මාතාපිතසරොමතා, දාරසකොචූළමාතාදීනංසන්තිසකසංවද්සධො, තස්මිං 
පබ්බාජියමාසන ඤාතකා කලහං වා කසරොන්ති ඛියයන්ති වා, තස්මා
විවාදුප්සඡදනත්ථං ආපු්ඡිත්වා පබ්බාසජතබ්සබො, අනාපු්ඡිත්වා
පබ්බාසජන්තස්ස පන ආපත්ති නත්ථි. දහරකාසල ගසහත්වා සපොසකා
මාතාපිතසරො නාම සහොන්ති, සතසුපි එසසව නසයො. පුත්සතො අත්තානං
ිචස්සාය ජීවති, න මාතාපිතසරො. සසචපි රාජා සහොති, ආපු්ඡිත්වාව 
පබ්බාසජතබ්සබො. මාතාපිතූහි අනුඤ්ඤාසතො පබ්බජිත්වා පුන විබ්භමති, 
සසචපි සතක්ඛත්තුං පබ්බජිත්වා විබ්භමති, ආගතාගතකාසල පුනප්පුනං
ආපු්ඡිත්වාව පබ්බාසජතබ්සබො. සසචපි එවං වදන්ති ‘‘අයං විබ්භමිත්වා
සගහංආගසතො, අම්හාකංකම්මං නකසරොති, පබ්බජිත්වාතුම්හාකංවත්තං
න පූසරති, නත්ථි ඉමස්ස ආපු්ඡනකි්චං, ආගතාගතං නං
පබ්බාසජයයාථා’’ති, එවංිචස්සට්ඨංපුන අනාපු්ඡාපිපබ්බාසජතුංවට්ටති. 

සයොපි දහරකාසලසයව ‘‘අයං තුම්හාකං දින්සනො, යදා ඉ්ඡථ, තදා 
පබ්බාසජයයාථා’’ති එවං දින්සනො සහොති, සසොපි ආගතාගසතො පුන
අනාපු්ඡිත්වාව පබ්බාසජතබ්සබො.යංපනදහරකාසලසයව‘‘ඉමං, භන්සත, 
පබ්බාසජයයාථා’’තිඅනුජාිචත්වා ප්ඡා වුඩ්ඪිප්පත්තකාසලනානුජානන්ති, 
අයං න අනාපු්ඡා පබ්බාසජතබ්සබො. එසකො මාතාපිතූහි සද්ධිං භණ්ඩිත්වා
‘‘පබ්බාසජථම’’න්තිආග්ඡති, ‘‘ආපු්ඡිත්වා එහී’’තිච වුත්සතො ‘‘නාහං
ග්ඡාමි, සසචමංනපබ්බාසජථ, විහාරංවාඣාසපමි, සත්සථන වාතුම්සහ
පහරාමි, තුම්හාකං ඤාතකානං වා උපට්ඨාකානං වා ආරාම්සඡදනාදීහි
අනත්ථං උප්පාසදමි, රුක්ඛා වා පතිත්වා මරාමි, සචොරමජ්ඣං වා පවිසාමි, 
සදසන්තරං වා ග්ඡාමී’’තිවදති, තංතස්සසව රක්ඛණත්ථායපබ්බාසජතුං
වට්ටති. සසච පනස්ස මාතාපිතසරො ආගන්ත්වා ‘‘කස්මා අම්හාකං පුත්තං
පබ්බාජයිත්ථා’’ති වදන්ති, සතසං තමත්ථංආසරොසචත්වා ‘‘රක්ඛණත්ථාය
නං පබ්බාජයිම්හ, පඤ්ඤායථ තුම්සහ පුත්සතනා’’ති වත්තබ්බා. ‘‘රුක්ඛා
පතිස්සාමී’’ති අභිරුහිත්වා පන හත්ථපාසද මුඤ්චන්තං පබ්බාසජතුං
වට්ටතිසයව. 

එසකො විසදසං ගන්ත්වා පබ්බජ්ජං යාචති, ආපු්ඡිත්වා සච ගසතො, 
පබ්බාසජතබ්සබො. සනො සච, දහරභික්ඛුං සපසසත්වා ආපු්ඡාසපත්වා
පබ්බාසජතබ්සබො. අතිදූරඤ්සච සහොති, පබ්බාසජත්වාපි භික්ඛූහි සද්ධිං

සපසසත්වා දස්සසතුං වට්ටති. කුරුන්දියං පන වුත්තං ‘‘සසච දූරං සහොති, 
මග්සගො ච මහාකන්තාසරො, ‘ගන්ත්වා ආපු්ඡිස්සාමී’ති පබ්බාසජතුං
වට්ටතී’’ති. සසච පන මාතාපිතූනං බහූ පුත්තා සහොන්ති, එවඤ්ච වදන්ති
‘‘භන්සත, එසතසං දාරකානං යං ඉ්ඡථ, තං පබ්බාසජයයාථා’’ති, දාරසක
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වීමංසිත්වායංඉ්ඡති, සසොපබ්බාසජතබ්සබො. සසචපිසකසලනකුසලනවා
ගාසමනවාඅනුඤ්ඤාසතොසහොති‘‘භන්සත, ඉමස්මිංකුසලවාගාසමවා යං
ඉ්ඡථ, තංපබ්බාසජයයාථා’’ති, යංඉ්ඡති, සසොපබ්බාසජතබ්සබොති. 

144. එවං (මහාව. අට්ඨ. 34) පබ්බජ්ජාසදොසවිරහිතං මාතාපිතූහි
අනුඤ්ඤාතං පබ්බාසජන්සතනපි ච සසච අ්ඡින්නසකසසො සහොති, 
එකසීමායඤ්ච අඤ්සඤපි භික්ඛූ අත්ථි, සකස්සඡදනත්ථාය භණ්ඩුකම්මං
ආපු්ඡිතබ්බං.තත්රායංආපු්ඡනවිධි(මහාව. අට්ඨ.98) – සීමාපරියාපන්සන
භික්ඛූසන්ිචපාසතත්වාපබ්බජ්ජාසපක්ඛංතත්ථ සනත්වා‘‘සඞ්ඝං, භන්සත, 
ඉමස්සදාරකස්සභණ්ඩුකම්මංආපු්ඡාමී’’ති තික්ඛත්තුංවාද්වික්ඛත්තුංවා
සකිං වා වත්තබ්බං. එත්ථ ච ‘‘ඉමස්ස දාරකස්ස භණ්ඩුකම්මං
ආපු්ඡාමී’’තිපි ‘‘ඉමස්ස සමණකරණං ආපු්ඡාමී’’තිපි ‘‘අයං සමසණො 
සහොතුකාසමො’’තිපි ‘‘අයං පබ්බජිතුකාසමො’’තිපි වත්තුං වට්ටතිසයව. සසච
සභාගට්ඨානං සහොති, දසවාවීසතිවාතිංසංවාභික්ඛූවසන්තීතිපරි්සඡසදො
පඤ්ඤායති, සතසං ඨිසතොකාසං වා ිචසින්සනොකාසං වා ගන්ත්වාපි
පුරිමනසයසනව ආපු්ඡිතබ්බං. පබ්බජ්ජාසපක්ඛං විනාව දහරභික්ඛූ වා
සාමසණසර වා සපසසත්වාපි ‘‘එසකො, භන්සත, පබ්බජ්ජාසපක්සඛො අත්ථි, 
තස්ස භණ්ඩුකම්මං ආපු්ඡාමා’’තිආදිනා නසයන ආපු්ඡාසපතුං වට්ටති.
සසච සකචි භික්ඛූ සසනාසනං වා ගුම්බාදීිච වා පවිසිත්වා ිචද්දායන්ති වා
සමණධම්මං වාකසරොන්ති, ආපු්ඡකා ච පරිසයසන්තාපි අදිස්වා ‘‘සබ්සබ
ආපු්ඡිතාඅම්සහහී’’තිසඤ්ඤිසනොසහොන්ති, පබ්බජ්ජානාමලහුකකම්මං, 
තස්මාපබ්බජිසතොසුපබ්බජිසතො, පබ්බාසජන්තස්සපිඅනාපත්ති. 

සසච පන විහාසරො මහා සහොති අසනකභික්ඛුසහස්සාවාසසො, සබ්සබ
භික්ඛූ සන්ිචපාතාසපතුම්පි දුක්කරං, පසගව පටිපාටියා ආපු්ඡිතුං, 
ඛණ්ඩසීමාය වා ඨත්වා නදීසමුද්දාදීිච වා ගන්ත්වා පබ්බාසජතබ්සබො. සයො
පනනවමුණ්සඩොවාසහොති විබ්භන්තසකොවාිචගණ්ඨාදීසු අඤ්ඤතසරොවා
ද්වඞ්ගුලසකසසො වා ඌනද්වඞ්ගුලසකසසො වා, තස්ස සකස්සඡදනකි්චං
නත්ථි, තස්මා භණ්ඩුකම්මං අනාපු්ඡිත්වාපි තාදිසං පබ්බාසජතුං වට්ටති.
ද්වඞ්ගුලාතිරිත්තසකසසො පන සයො සහොති අන්තමසසො
එකසිඛාමත්තධසරොපි, සසොභණ්ඩුකම්මංආපු්ඡිත්වාවපබ්බාසජතබ්සබො. 

145. එවං ආපු්ඡිත්වා පබ්බාසජන්සතන ච පරිපුණ්ණපත්තචීවසරොව
පබ්බාසජතබ්සබො. සසච තස්ස නත්ථි, යාචිතසකනපි පත්තචීවසරන
පබ්බාසජතුං වට්ටති, සභාගට්ඨාසන විස්සාසසන ගසහත්වාපි පබ්බාසජතුං
වට්ටති. සසච (මහාව. අට්ඨ. 118) පන අපක්කං පත්තං චීවරූපගාිච ච
වත්ථාිච ගසහත්වා ආගසතො සහොති, යාව පත්සතො ප්චති, චීවරාිච ච 
කරීයන්ති, තාව විහාසර වසන්තස්ස අනාමට්ඨපිණ්ඩපාතං දාතුං වට්ටති, 
ථාලසකසු භුඤ්ජිතුං වට්ටති. පුසරභත්තං සාමසණරභාගසමසකො 
ආමිසභාසගො දාතුං වට්ටති, සසනාසනග්ගාසහො පන
සලාකභත්තඋද්සදසභත්තිචමන්තනාදීිච ච න වට්ටන්ති. ප්ඡාභත්තම්පි
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සාමසණරභාගසසමො සතලතණ්ඩුලමධඵාණිතාදිසභසජ්ජභාසගො වට්ටති.
සසච ගිලාසනො සහොති, සභසජ්ජමස්ස කාතුං වට්ටති, සාමසණරස්ස විය
සබ්බං පටිජග්ගනකම්මං. උපසම්පදාසපක්ඛං පන යාචිතසකන
පත්තචීවසරන උපසම්පාසදතුං න වට්ටති. ‘‘න, භික්ඛසව, යාචිතසකන
පත්තචීවසරන උපසම්පාසදතබ්සබො, සයො උපසම්පාසදයය, ආපත්ති 
දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 118) වුත්තං. තස්මා සසො
පරිපුණ්ණපත්තචීවසරොසයව උපසම්පාසදතබ්සබො. සසච තස්ස නත්ථි, 
ආචරියුපජ්ඣායා චස්ස දාතුකාමා සහොන්ති, අඤ්සඤ වා භික්ඛූ
ිචරසපක්සඛහි ිචස්සජ්ජිත්වා අධිට්ඨානුපගං පත්තචීවරං දාතබ්බං.
යාචිතසකනපනපත්සතනවාචීවසරනවාඋපසම්පාසදන්තස්සසවආපත්ති
සහොති, කම්මංපනනකුප්පති. 

146. පරිපුණ්ණපත්තචීවරං(මහාව.අට්ඨ.34) පබ්බාසජන්සතනපිසසච
ඔකාසසො සහොති, සයං පබ්බාසජතබ්සබො. සසච උද්සදසපරිපු්ඡාදීහි
බයාවසටො සහොති, ඔකාසං න ලභති, එසකො දහරභික්ඛු වත්තබ්සබො ‘‘එතං
පබ්බාසජහී’’ති.අවුත්සතොපිසචදහරභික්ඛුඋපජ්ඣායං උද්දිස්සපබ්බාසජති, 
වට්ටති. සසච දහරභික්ඛු නත්ථි, සාමසණසරොපි වත්තබ්සබො ‘‘එතං
ඛණ්ඩසීමං සනත්වා පබ්බාසජත්වා කාසායාිච අ්ඡාසදත්වා එහී’’ති.
සරණාිච පන සයං දාතබ්බාිච. එවං භික්ඛුනාව පබ්බාජිසතො සහොති.
පුරිසඤ්හිභික්ඛුසතොඅඤ්සඤො පබ්බාසජතුංනලභති, මාතුගාමංභික්ඛුනීසතො
අඤ්සඤො, සාමසණසරො පන සාමසණරී වා ආණත්තියා කාසායාිච දාතුං
ලභන්ති, සකසසොසරොපනංසයනසකනචිකතංසුකතං. 

සසචපනභබ්බරූසපොසහොතිසසහතුසකොඤාසතොයසස්සීකුලපුත්සතො, 
ඔකාසං කත්වාපි සයසමව පබ්බාසජතබ්සබො, ‘‘මත්තිකාමුට්ඨිං ගසහත්වා
නහායිත්වා ආග්ඡාහී’’තිචනපනවිස්සජ්සජතබ්සබො. පබ්බජිතුකාමානඤ්හි 
පඨමං බලවඋස්සාසහො සහොති, ප්ඡා පන කාසායාිච ච
සකසහරණසත්ථකඤ්ච දිස්වා උත්රසන්ති, එත්සතොසයව පලායන්ති, තස්මා
සයසමව නහානතිත්ථං සනත්වා සසච නාතිදහසරො, ‘‘නහාහී’’ති
වත්තබ්සබො, සකසා පනස්ස සයසමව මත්තිකං ගසහත්වා සධොවිතබ්බා. 
දහරකුමාරසකො පන සයං උදකං ඔතරිත්වා සගොමයමත්තිකාහි ඝංසිත්වා 
නහාසපතබ්සබො.සසචපිස්සක්ඡුවාපිළකාවාසහොන්ති, යථාමාතාපුත්තං
න ජිගු්ඡති, එවසමවංඅජිගු්ඡන්සතනසාධකංහත්ථපාදසතොචසීසසතොච
පට්ඨාය ඝංසිත්වා ඝංසිත්වා නහාසපතබ්සබො. කස්මා? එත්තසකන හි
උපකාසරන කුලපුත්තා ආචරියුපජ්ඣාසයසු ච සාසසන ච බලවසිසනහා
තිබ්බගාරවා අිචවත්තිධම්මා සහොන්ති, උප්පන්නං අනභිරතිං විසනොසදත්වා
සථරභාවංපාපුණන්ති, කතඤ්ඤුකතසවදිසනොසහොන්ති. 

එවං නහාපනකාසල පන සකසමස්සුං ඔසරොපනකාසල වා ‘‘ත්වං
ඤාසතොයසස්සී, ඉදාිචමයංතංිචස්සායප්චසයහිනකිලමිස්සාමා’’තින
වත්තබ්සබො, අඤ්ඤාපි අිචයයාිචකකථා න වත්තබ්බා, අථ ඛ්වස්ස
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‘‘ආවුසසො, සුට්ඨු උපධාසරහි, සතිං උපට්ඨාසපහී’’ති වත්වා
තචපඤ්චකකම්මට්ඨානං ආචික්ඛිතබ්බං. ආචික්ඛන්සතන ච 
වණ්ණසණ්ඨානගන්ධාසසයොකාසවසසන අසුචිසජගු්ඡපටික්කූලභාවං
ිචජ්ජීවිචස්සත්තභාවං වා පාකටං කසරොන්සතන ආචික්ඛිතබ්බං. සසච හි
සසො පුබ්සබ මද්දිතසඞ්ඛාසරො සහොති භාවිතභාවසනො
කණ්ටකසවධාසපක්සඛොවියපරිපක්කගණ්සඩොසූරියුග්ගමනාසපක්ඛංවියච 
පරිණතපදුමං, අථස්ස ආරද්ධමත්සත කම්මට්ඨානං මනසිකාසර ඉන්දාසිච
විය පබ්බසත කිසලසපබ්බසත චුණ්ණයමානංසයව ඤාණං පවත්තති, 
ඛුරග්සගසයවඅරහත්තංපාපුණාති.සයහි සකචිඛුරග්සගඅරහත්තංපත්තා, 
සබ්සබ සත එවරූපං සවනං ලභිත්වා කලයාණමිත්සතන ආචරිසයන
දින්නනයං ිචස්සාය, සනො අිචස්සාය. තස්මාස්ස ආදිසතොව එවරූපී කථා 
කසථතබ්බාති. 

සකසසසු පන ඔසරොපිසතසු හලිද්දිචුණ්සණන වා ගන්ධචුණ්සණන වා 
සීසඤ්ච සරීරඤ්ච උබ්බට්සටත්වා ගිහිගන්ධං අපසනත්වා කාසායාිච
තික්ඛත්තුං වා ද්වික්ඛත්තුං වා සකිං වා පටිග්ගාහාසපතබ්සබො. අථාපිස්ස
හත්සථඅදත්වාආචරිසයො වාඋපජ්ඣාසයොවාසයසමවඅ්ඡාසදති, වට්ටති.
සසචඅඤ්ඤංදහරංවාසාමසණරංවාඋපාසකං වාආණාසපති ‘‘ආවුසසො, 
එතාිචකාසායාිචගසහත්වාඑතංඅ්ඡාසදහී’’ති, තඤ්සඤවවා ආණාසපති
‘‘එතාිච ගසහත්වා අ්ඡාසදහී’’ති, සබ්බං තං වට්ටති, සබ්බං සතන 
භික්ඛුනාවදින්නංසහොති.යංපනිචවාසනංවාපාරුපනං වා අනාණත්තියා
ිචවාසසති වා පාරුපති වා, තං අපසනත්වා පුන දාතබ්බං. භික්ඛුනා හි
සහත්සථන වා ආණත්තියා වා දින්නසමව කාසායං වට්ටති, අදින්නං න
වට්ටති. සසචපි තස්සසව සන්තකං සහොති, සකො පන වාසදො
උපජ්ඣායමූලසක. 

147. එවං පන දින්නාිච කාසායාිච අ්ඡාදාසපත්වා එකංසං
උත්තරාසඞ්ගං කාරාසපත්වා සය තත්ථ සන්ිචපතිතා භික්ඛූ, සතසං පාසද
වන්දාසපත්වා අථ සරණගහණත්ථං උක්කුටිකං ිචසීදාසපත්වා අඤ්ජලිං
පග්ගණ්හාසපත්වා ‘‘එවං වසදහී’’ති වත්තබ්සබො, ‘‘යමහං වදාමි, තං
වසදහී’’ති වත්තබ්සබො. අථස්ස උපජ්ඣාසයන වා ආචරිසයන වා ‘‘බුද්ධං
සරණං ග්ඡාමී’’තිආදිනා නසයන සරණාිච දාතබ්බාිච
යථාවුත්තපටිපාටියාව, න උප්පටිපාටියා. සසච හි එකපදම්පි එකක්ඛරම්පි
උප්පටිපාටියාසදති, බුද්ධංසරණංසයවවා තික්ඛත්තුං දත්වාපුනඉතසරසු
එසකකංතික්ඛත්තුංසදති, අදින්නාිචසහොන්ති සරණාිච. 

ඉමඤ්ච පනසරණගමනුපසම්පදං පටික්ඛිපිත්වා අනුඤ්ඤාතඋපසම්පදා 
එකසතොසුද්ධියාවට්ටති, සාමසණරපබ්බජ්ජාපනඋභසතොසුද්ධියාවවට්ටති, 
සනො එකසතොසුද්ධියා. තස්මා උපසම්පදාය සසච ආචරිසයො
ඤත්තිසදොසඤ්සචව කම්මවාචාසදොසඤ්ච වජ්සජත්වා කම්මං කසරොති, 
සුකතංසහොති.පබ්බජ්ජායපනඉමාිචතීණිසරණාිචබු-කාර ධ-කාරාදීනං
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බයඤ්ජනානං ඨානකරණසම්පදං අහාසපන්සතන ආචරිසයනපි
අන්සතවාසිසකනපි වත්තබ්බාිච. සසච ආචරිසයො වත්තුං සක්සකොති, 
අන්සතවාසිසකොන සක්සකොති, අන්සතවාසිසකො වා සක්සකොති, ආචරිසයො
නසක්සකොති, උසභොපිවානසක්සකොන්ති, නවට්ටති.සසචපනඋසභොපි 
සක්සකොන්ති, වට්ටති.ඉමාිචචපනදදමාසනන‘‘බුද්ධංසරණංග්ඡාමී’’ති
එවං එකසම්බන්ධාිච අනුනාසිකන්තාිච වා කත්වා දාතබ්බාිච, ‘‘බුද්ධම
සරණමග්ඡාමී’’ති එවංවි්ඡින්දිත්වාමකාරන්තාිචවාකත්වාදාතබ්බාිච. 

අන්ධෙට්ඨෙථායං ‘‘නාමං සාසවත්වා ‘අහං, භන්සත, බුද්ධරක්ඛිසතො 
යාවජීවං බුද්ධං සරණං ග්ඡාමී’’ති වුත්තං, තං එකට්ඨකථායම්පි නත්ථි, 
පාළියම්පි න වුත්තං, සතසං රුචිමත්තසමව, තස්මා න ගසහතබ්බං. න හි
තථා අවදන්තස්ස සරණං කුප්පති. එත්තාවතා ච සාමසණරභූමියං
පතිට්ඨිසතොසහොති. 

148. සසචපසනස ගතිමාසහොතිපණ්ඩිතජාතිසකො, අථස්සතස්මිංසයව
ඨාසන සික්ඛාපදාිච උද්දිසිතබ්බාිච. කථං? යථා භගවතා උද්දිට්ඨාිච.
වුත්තඤ්සහතං– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සාමසණරානංදස සික්ඛාපදාිච, සතසුච
සාමසණසරහි සික්ඛිතුං. පාණාතිපාතා සවරමණි, අදින්නාදානා 
සවරමණි, අබ්රහ්මචරියා සවරමණි, මුසාවාදා සවරමණි, 
සුරාසමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා සවරමණි, විකාලසභොජනා සවරමණි, 
න්චගීතවාදිතවිසූකදස්සනා සවරමණි, මාලාගන්ධවිසලපනධාරණ
මණ්ඩන විභූසනට්ඨානා සවරමණි, උ්චාසයනමහාසයනා සවරමණි, 
ජාතරූපරජතපටිග්ගහණාසවරමණී’’ති(මහාව.106). 

අන්ධෙට්ඨෙථායං පන ‘‘අහං, භන්සත, ඉත්ථන්නාසමො යාවජීවං
පාණාතිපාතා සවරමණිසික්ඛාපදං සමාදියාමී’’ති එවං සරණදානං විය 
සික්ඛාපදදානම්පි වුත්තං, තං සනව පාළියං, න අට්ඨකථාසු අත්ථි, තස්මා
යථාපාළියාව උද්දිසිතබ්බාිච. පබ්බජ්ජා හි සරණගමසනසහව සිද්ධා, 
සික්ඛාපදාිචපනසකවලං සික්ඛාපදපූරණත්ථංජාිචතබ්බාිච, තස්මාපාළියා
ආගතනසයසනව උග්ගසහතුං අසක්සකොන්තස්ස යාය කායචි භාසාය
අත්ථවසසනපි ආචික්ඛිතුං වට්ටති. යාව පන අත්තනා 
සික්ඛිතබ්බසික්ඛාපදාිච න ජානාති, 
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණට්ඨානිචසජ්ජාදීසු පානසභොජනාදිවිධිම්හි ච න
කුසසලොසහොති, තාවසභොජනසාලංවාසලාකභාජනට්ඨානංවාඅඤ්ඤංවා 
තථාරූපට්ඨානං න සපසසතබ්සබො, සන්තිකාවචසරොසයව කාතබ්සබො, 
බාලදාරසකො විය පටිපජ්ජිතබ්සබො, සබ්බමස්ස කප්පියාකප්පියං
ආචික්ඛිතබ්බං, ිචවාසනපාරුපනාදීසු අභිසමාචාරිසකසු විසනතබ්සබො.
සතනපි– 
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‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, දසහඞ්සගහි සමන්නාගතං සාමසණරං
නාසසතුං. පාණාතිපාතීසහොති, අදින්නාදායීසහොති, අබ්රහ්මචාරීසහොති, 
මුසාවාදීසහොති, මජ්ජපායී සහොති, බුද්ධස්සඅවණ්ණංභාසති, ධම්මස්ස
අවණ්ණංභාසති, සඞ්ඝස්සඅවණ්ණං භාසති, මි්ඡාදිට්ඨිසකොසහොති, 
භික්ඛුනීදූසසකොසහොතී’’ති(මහාව.108) – 

එවං වුත්තාිච දස නාසනඞ්ගාිච ආරකා පරිවජ්සජත්වා ආභිසමාචාරිකං
පරිපූසරන්සතනදසවිසධසීසලසාධකංසික්ඛිතබ්බං. 

149. සයො පන(මහාව.අට්ඨ.108) පාණාතිපාතාදීසුදසසුනාසනඞ්සගසු
එකම්පි කම්මං කසරොති, සසො ලිඞ්ගනාසනාය නාසසතබ්සබො. තීසු හි
නාසනාසු ලිඞ්ගනාසනාසයව ඉධාධිප්සපතා. යථා ච භික්ඛූනං
පාණාතිපාතාදීසු තා තා ආපත්තිසයො සහොන්ති, න තථා සාමසණරානං.
සාමසණසරොහිකුන්ථකිපිල්ලිකම්පිමාසරත්වාමඞ්ගුලණ්ඩකම්පි භින්දිත්වා
නාසසතබ්බතංසයව පාපුණාති, තාවසදවස්ස සරණගමනාිච ච
උපජ්ඣායග්ගහණඤ්ච සසනාසනග්ගාසහොචපටිප්පස්සම්භන්ති, සඞ්ඝලාභං
න ලභති, ලිඞ්ගමත්තසමව එකං අවසිට්ඨං සහොති. සසො සසච
ආකිණ්ණසදොසසොව සහොති, ආයතිංසංවසරන තිට්ඨති, ිචක්කඩ්ඪිතබ්සබො.
අථ සහසා විරජ්ඣිත්වා ‘‘දුට්ඨු මයා කත’’න්ති පුන සංවසර ඨාතුකාසමො
සහොති, ලිඞ්ගනාසනකි්චං නත්ථි, යථාිචවත්ථපාරුතස්සසව සරණාිච 
දාතබ්බාිච, උපජ්ඣාසයො දාතබ්සබො. සික්ඛාපදාිච පන සරණගමසනසනව
ඉජ්ඣන්ති. සාමසණරානඤ්හි සරණගමනං භික්ඛූනං
උපසම්පදකම්මවාචාසදිසං, තස්මා භික්ඛූනං විය චතුපාරිසුද්ධිසීලං ඉමිනාපි
දස සීලාිච සමාදින්නාසනව සහොන්ති, එවං සන්සතපි දළ්හීකරණත්ථං
ආයතිං සංවසර පතිට්ඨාපනත්ථං පුන දාතබ්බාිච. සසච පුරිමිකාය පුන 
සරණාිච ගහිතාිච, ප්ඡිමිකාය වස්සාවාසිකං ල්ඡති. සසච ප්ඡිමිකාය
ගහිතාිච, සඞ්සඝන අපසලොසකත්වා ලාසභො දාතබ්සබො. අදින්නාදාසන
තිණසලාකමත්සතනපිවත්ථුනා, අබ්රහ්මචරිසයතීසුමග්සගසුයත්ථකත්ථචි
විප්පටිපත්තියා, මුසාවාසද හසාධිප්පායතායපි මුසා භණිසත අස්සමසණො
සහොති, නාසසතබ්බතංආපජ්ජති, මජ්ජපාසන පන භික්ඛුසනො අජාිචත්වාපි
බීජසතො පට්ඨාය මජ්ජං පිවන්තස්ස පාචිත්තියං. සාමසණසරො ජාිචත්වා
පිවන්සතොවසීලසභදංආපජ්ජති, නඅජාිචත්වා.යාිචපනස්සඉතරාිචපඤ්ච 
සික්ඛාපදාිච, එසතසු භින්සනසුනනාසසතබ්සබො, දණ්ඩකම්මංකාතබ්බං.
සික්ඛාපසද පන පුන දින්සනපි අදින්සනපි වට්ටති, දණ්ඩකම්සමන පන
පීසළත්වාආයතිංසංවසර ඨපනත්ථායදාතබ්බසමව. 

අවණ්ණභාසසන පන ‘‘අරහං සම්මාසම්බුද්සධො’’තිආදීනං
පටිපක්ඛවසසන බුද්ධස්ස වා ‘‘ස්වාක්ඛාසතො’’තිආදීනං පටිපක්ඛවසසන
ධම්මස්ස වා ‘‘සුප්පටිපන්සනො’’තිආදීනං පටිපක්ඛවසසන සඞ්ඝස්ස වා
අවණ්ණං භාසන්සතො රතනත්තයං ිචන්දන්සතො ගරහන්සතො
ආචරියුපජ්ඣායාදීහි ‘‘මා එවං අවචා’’ති අවණ්ණභාසසන ආදීනවං 
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පටුන 

දස්සසත්වා ිචවාසරතබ්සබො. ‘‘සසච යාවතතියං වු්චමාසනො න ඔරමති, 

කණ්ටකනාසනාය නාසසතබ්සබො’’ති කුරුන්දියං වුත්තං. මහාඅට්ඨෙථායං 
පන‘‘සසචඑවංවු්චමාසනොතංලද්ධිංිචස්සජ්ජති, දණ්ඩකම්මංකාසරත්වා
අ්චයං සදසාසපතබ්සබො. සසච න ිචස්සජ්ජති, තසථව ආදාය පග්ගය්හ
තිට්ඨති, ලිඞ්ගනාසනායනාසසතබ්සබො’’තිවුත්තං, තංයුත්තං. අයසමව හි 
නාසනා ඉධාධිප්සපතාති. මි්ඡාදිට්ඨිසකපි එසසව නසයො.
සස්සතු්සඡදානඤ්හි අඤ්ඤතරදිට්ඨිසකො සසච ආචරියාදීහි ඔවදියමාසනො
ිචස්සජ්ජති, දණ්ඩකම්මං කාසරත්වා අ්චයං සදසාසපතබ්සබො, 
අපටිිචස්සජ්ජන්සතොව නාසසතබ්සබො. භික්ඛුනීදූසසකො සචත්ථ කාමං
අබ්රහ්මචාරිග්ගහසණන ගහිසතොව, අබ්රහ්මචාරිං පන ආයතිං සංවසර
ඨාතුකාමංසරණාිච දත්වාඋපසම්පාසදතුංවට්ටති.භික්ඛුනීදූසසකොආයතිං
සංවසර ඨාතුකාසමොපි පබ්බජ්ජම්පි න ලභති, පසගව උපසම්පදන්ති
එතමත්ථංදස්සසතුං ‘‘භික්ඛුනීදූසසකො’’තිඉදංවිසුංදසමංඅඞ්ගංවුත්තන්ති
සවදිතබ්බං. 

150. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහි සමන්නාගතස්ස 
සාමසණරස්සදණ්ඩකම්මංකාතුං.භික්ඛූනංඅලාභායපරිසක්කති, භික්ඛූනං
අනත්ථාය පරිසක්කති, භික්ඛූනං අවාසාය පරිසක්කති, භික්ඛූ අක්සකොසති, 
පරිභාසති, භික්ඛූ භික්ඛූහිසභසදතී’’ති(මහාව.107) ‘‘වචනසතොපනඉමාිච
පඤ්චඅඞ්ගාිච, සික්ඛාපසදසුච ප්ඡිමාිචවිකාලසභොජනාදීිචපඤ්චාතිදස
දණ්ඩකම්මවත්ථූිච. කිංපසනත්ථ දණ්ඩකම්මං කත්තබ්බ’’න්ති? 
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, යත්ථ වා වසති, යත්ථ වා පටික්කමති, තත්ථ
ආවරණං කාතු’’න්ති (මහාව. 107) වචනසතො යත්ථ (මහාව. අට්ඨ. 107) 
වසති වා පවිසති වා, තත්ථ ආවරණං කාතබ්බං ‘‘මා ඉධ පවිසා’’ති.
උභසයනපි අත්තසනො පරිසවණඤ්ච වස්සග්සගන පත්තසසනාසනඤ්ච
වුත්තං.තස්මානසබ්සබොසඞ්ඝාරාසමොආවරණංකාතබ්සබො, කසරොන්සතො
ච දුක්කටං ආපජ්ජති ‘‘න, භික්ඛසව, සබ්සබො සඞ්ඝාරාසමො ආවරණං
කාතබ්සබො, සයො කසරයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති වුත්තත්තා. න ච
මුඛද්වාරිසකො ආහාසරො ආවරණං කාතබ්සබො, කසරොන්සතො ච දුක්කටං
ආපජ්ජති‘‘න, භික්ඛසව, මුඛද්වාරිසකොආහාසරොආවරණං කාතබ්සබො, සයො
කසරයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති වුත්තත්තා. තස්මා ‘‘අජ්ජ මා ඛාද මා
භුඤ්ජා’’ති වදසතොපි ‘‘ආහාරම්පි ිචවාසරස්සාමී’’ති පත්තචීවරං අන්සතො 
ිචක්ඛිපසතොපි සබ්බපසයොසගසු දුක්කටං. අනාචාරස්ස පන
දුබ්බචසාමසණරස්සදණ්ඩකම්මං කත්වායාගුංවාභත්තංවාපත්තචීවරංවා
දස්සසත්වා ‘‘එත්තසක නාම දණ්ඩකම්සමආහසට ඉදං ල්ඡසී’’ති වත්තුං
වට්ටති. භගවතා හි ආවරණසමව දණ්ඩකම්මං වුත්තං.
ධම්මසඞ්ගාහකත්සථසරහි පන ‘‘අපරාධානුරූපං උදකදාරුවාලිකාදීනං
ආහරාපනම්පි කාතබ්බ’’න්ති වුත්තං, තස්මා තම්පි කාතබ්බං, තඤ්ච සඛො
‘‘ඔරමිස්සති විරමිස්සතී’’ති අනුකම්පාය, න ‘‘නස්සිස්සති 
විබ්භමිස්සතී’’තිආදිනයප්පවත්සතන පාපජ්ඣාසසයන. ‘‘දණ්ඩකම්මං
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කසරොමී’’තිච උණ්හපාසාසණවාිචපජ්ජාසපතුංපාසාණිට්ඨකාදීිචවාසීසස
ිචක්ඛිපාසපතුංඋදකංවා පසවසසතුංනවට්ටති. 

උපජ්ඣායං අනාපු්ඡාපි දණ්ඩකම්මං න කාසරතබ්බං ‘‘න, භික්ඛසව, 
උපජ්ඣායං අනාපු්ඡා ආවරණං කාතබ්බං, සයො කසරයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 108) වචනසතො. එත්ථ පන ‘‘තුම්හාකං
සාමසණරස්ස අයං නාම අපරාසධො, දණ්ඩකම්මමස්ස කසරොථා’’ති
තික්ඛත්තුංවුත්සතසසචසසොඋපජ්ඣාසයොදණ්ඩකම්මංනකසරොති, සයං
කාතුං වට්ටති. සසචපිආදිසතො උපජ්ඣාසයො වදති ‘‘මය්හං සාමසණරානං
සදොසසසතිතුම්සහ දණ්ඩකම්මංකසරොථා’’ති, කාතුංවට්ටතිසයව.යථා ච
සාමසණරානං, එවං සද්ධිවිහාරිකන්සතවාසිකානම්පි දණ්ඩකම්මං කාතුං
වට්ටති, අඤ්සඤසංපනපරිසාන අපලාසළතබ්බා, අපලාසළන්සතොදුක්කටං
ආපජ්ජති ‘‘න, භික්ඛසව, අඤ්ඤස්ස පරිසා අපලාසළතබ්බා, සයො
අපලාසළයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 108) වචනසතො. තස්මා
‘‘තුම්හාකං පත්තං සදම, චීවරං සදමා’’ති අත්තසනො උපට්ඨානකරණත්ථං
සඞ්ගණ්හිත්වා සාමසණරා වා සහොන්තු උපසම්පන්නා වා, අන්තමසසො 
දුස්සීලභික්ඛුස්සපි පරස්ස පරිසභූසත භින්දිත්වා ගණ්හිතුං න වට්ටති, 
ආදීනවං පන වත්තුං වට්ටති ‘‘තයා නහායිතුංආගසතන ගූථමක්ඛනං විය
කතං දුස්සීලං ිචස්සාය විහරන්සතනා’’ති. සසච සසො සයසමව ජාිචත්වා
උපජ්ඣංවාිචස්සයංවායාචති, දාතුං වට්ටති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

පබ්බජ්ජාවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

23. ිචස්සයවිිච්ඡයෙථා 

151. ිචස්සකයොති එත්ථ පන අයං ිචස්සසයො නාම සකන දාතබ්සබො, 
සකනන දාතබ්සබො, කස්ස දාතබ්සබො, කස්සන දාතබ්සබො, කථං ගහිසතො
සහොති, කථං පටිප්පස්සම්භති, ිචස්සාය සකන වසිතබ්බං, සකන ච න 

වසිතබ්බන්ති? තත්ථ කෙන දාතබ්කබො, කෙනන දාතබ්කබොති එත්ථ තාව
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, බයත්සතන භික්ඛුනා පටිබසලන දසවස්සසන වා 
අතිසරකදසවස්සසන වා උපසම්පාසදතුං, ිචස්සයං දාතු’’න්ති (මහාව. 76, 
82) චවචනසතොසයො බයත්සතොසහොතිපටිබසලොඋපසම්පදායදසවස්සසොවා
අතිසරකදසවස්සසො වා, සතන දාතබ්සබො, ඉතසරන න දාතබ්සබො. සසච
සදති, දුක්කටංආපජ්ජති. 

එත්ථ (පාචි. අට්ඨ. 145-147) ච ‘‘බයත්සතො’’ති ඉමිනා 
පරිසුපට්ඨාපකබහුස්සුසතො සවදිතබ්සබො. පරිසුපට්ඨාපසකන හි
සබ්බන්තිසමන පරි්සඡසදන පරිසං අභිවිනසය විසනතුං ද්සව විභඞ්ගා
පගුණා වාචුග්ගතා කාතබ්බා, අසක්සකොන්සතන තීහි ජසනහි සද්ධිං
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පරිවත්තනක්ඛමා කාතබ්බා, කම්මාකම්මඤ්ච ඛන්ධකවත්තඤ්ච 
උග්ගසහතබ්බං, පරිසාය පන අභිධම්සම විනයනත්ථං සසච
මජ්ඣිමභාණසකො සහොති, මූලපණ්ණාසසකො උග්ගසහතබ්සබො, 
දීඝභාණසකනමහාවග්සගො, සංයුත්තභාණසකනසහට්ඨිමාවාතසයො වග්ගා
මහාවග්සගොවා, අඞ්ගුත්තරභාණසකනසහට්ඨාවාඋපරිවාඋපඩ්ඪිචකාසයො 
උග්ගසහතබ්සබො, අසක්සකොන්සතනතිකිචපාතසතොපට්ඨායඋග්ගසහතුම්පි

වට්ටති. මහාප්චරියං පන ‘‘එකං ගණ්හන්සතන චතුක්කිචපාතං වා
පඤ්චකිචපාතං වා උග්ගසහතුං වට්ටතී’’ති වුත්තං. ජාතකභාණසකන
සාට්ඨකථං ජාතකං උග්ගසහතබ්බං, තසතො ඔරං න වට්ටති. ‘‘ධම්මපදම්පි

සහ වත්ථුනා උග්ගසහතුං වට්ටතී’’ති මහාප්චරියං වුත්තං. තසතො තසතො
සමු්චයං කත්වා මූලපණ්ණාසකමත්තං වට්ටති, ‘‘න වට්ටතී’’ති 

කුරුන්දට්ඨෙථායං පටික්ඛිත්තං, ඉතරාසු විචාරණාසයවනත්ථි. අභිධම්සම
කිඤ්චි ගසහතබ්බන්ති න වුත්තං. යස්ස පන සාට්ඨකථම්පි විනයපිටකං 
අභිධම්මපිටකඤ්චපගුණං, සුත්තන්සතචවුත්තප්පකාසරොගන්සථොනත්ථි, 
පරිසං උපට්ඨාසපතුං න ලභති. සයන පන සුත්තන්තසතො ච විනයසතො ච
වුත්තප්පමාසණො ගන්සථො උග්ගහිසතො, අයං පරිසුපට්ඨාසකො බහුස්සුසතොව
සහොති, දිසාපාසමොක්සඛොසයනකාමංගසමොපරිසං උපට්ඨාසපතුංලභති, අයං
ඉමස්මිංඅත්සථ‘‘බයත්සතො’’තිඅධිප්සපසතො. 

සයො පනඅන්සතවාසිසනොවා සද්ධිවිහාරිකස්සවාගිලානස්සසක්සකොති
උපට්ඨානාදීිචකාතුං, අයංඉධ‘‘පටිබසලො’’ති අධිප්සපසතො.යංපනවුත්තං
– 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛසව, අඞ්සගහි සමන්නාගසතන භික්ඛුනා න 
උපසම්පාසදතබ්බං, න ිචස්සසයො දාතබ්සබො, න සාමසණසරො
උපට්ඨාසපතබ්සබො. න අසසක්සඛන සීලක්ඛන්සධන සමන්නාගසතො
සහොති, නඅසසක්සඛනසමාධික්ඛන්සධනසමන්නාගසතොසහොති, න 
අසසක්සඛන පඤ්ඤාක්ඛන්සධන සමන්නාගසතො සහොති, න
අසසක්සඛන විමුත්තික්ඛන්සධන සමන්නාගසතො සහොති, න
අසසක්සඛනවිමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්සධනසමන්නාගසතොසහොති.
ඉසමහි සඛො, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහි සමන්නාගසතනභික්ඛුනාන
උපසම්පාසදතබ්බං, න ිචස්සසයො දාතබ්සබො, න සාමසණසරො
උපට්ඨාසපතබ්සබො. 

‘‘අපසරහිපි, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහිසමන්නාගසතනභික්ඛුනා
න උපසම්පාසදතබ්බං, න ිචස්සසයො දාතබ්සබො, න සාමසණසරො
උපට්ඨාසපතබ්සබො. අත්තනා න අසසක්සඛන සීලක්ඛන්සධන
සමන්නාගසතොසහොති, නපරංඅසසක්සඛසීලක්ඛන්සධසමාදසපතා. 
අත්තනානඅසසක්සඛනසමාධික්ඛන්සධනසමන්නාගසතොසහොති, න
පරං අසසක්සඛ සමාධික්ඛන්සධ සමාදසපතා. අත්තනා න
අසසක්සඛන පඤ්ඤාක්ඛන්සධන සමන්නාගසතො සහොති, න පරං
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අසසක්සඛ පඤ්ඤාක්ඛන්සධ සමාදසපතා. අත්තනා න අසසක්සඛන
විමුත්තික්ඛන්සධන සමන්නාගසතො සහොති, න පරං අසසක්සඛ
විමුත්තික්ඛන්සධ සමාදසපතා. අත්තනා න අසසක්සඛන 
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්සධන සමන්නාගසතො සහොති, න පරං
අසසක්සඛ විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්සධ සමාදසපතා. ඉසමහි සඛො, 
භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහි සමන්නාගසතන භික්ඛුනා න
උපසම්පාසදතබ්බං, න ිචස්සසයො දාතබ්සබො, න සාමසණසරො 
උපට්ඨාසපතබ්සබො. 

‘‘අපසරහිපි, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහිසමන්නාගසතනභික්ඛුනා
න උපසම්පාසදතබ්බං, න ිචස්සසයො දාතබ්සබො, න සාමසණසරො
උපට්ඨාසපතබ්සබො. අස්සද්සධො සහොති, අහිරිසකො සහොති, 
අසනොත්තප්පීසහොති, කුසීසතොසහොති, මුට්ඨස්සතිසහොති.ඉසමහිසඛො, 
භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහි සමන්නාගසතන භික්ඛුනා න
උපසම්පාසදතබ්බං, න ිචස්සසයො දාතබ්සබො, න සාමසණසරො
උපට්ඨාසපතබ්සබො. 

‘‘අපසරහිපි, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහිසමන්නාගසතනභික්ඛුනා
න උපසම්පාසදතබ්බං, න ිචස්සසයො දාතබ්සබො, න සාමසණසරො
උපට්ඨාසපතබ්සබො. අධිසීසල සීලවිපන්සනො සහොති, අජ්ඣාචාසර 
ආචාරවිපන්සනො සහොති, අතිදිට්ඨියා දිට්ඨිවිපන්සනො සහොති, 
අප්පස්සුසතො සහොති, දුප්පඤ්සඤො සහොති. ඉසමහි සඛො, භික්ඛසව, 
පඤ්චහඞ්සගහි සමන්නාගසතන භික්ඛුනා න උපසම්පාසදතබ්බං, න
ිචස්සසයොදාතබ්සබො, න සාමසණසරොඋපට්ඨාසපතබ්සබො. 

‘‘අපසරහිපි, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහිසමන්නාගසතනභික්ඛුනා
න උපසම්පාසදතබ්බං, න ිචස්සසයො දාතබ්සබො, න සාමසණසරො
උපට්ඨාසපතබ්සබො.නපටිබසලොසහොති අන්සතවාසිංවාසද්ධිවිහාරිං
වා ගිලානං උපට්ඨාතුං වා උපට්ඨාසපතුං වා, අනභිරතං වූපකාසසතුං
වාවූපකාසාසපතුංවා, උප්පන්නංකුක්කු්චංධම්මසතොවිසනොසදතුං, 
ආපත්තිං න ජානාති, ආපත්තියා වුට්ඨානං න ජානාති. ඉසමහි සඛො, 
භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහි සමන්නාගසතන භික්ඛුනා න
උපසම්පාසදතබ්බං, න ිචස්සසයො දාතබ්සබො, න සාමසණසරො
උපට්ඨාසපතබ්සබො. 

‘‘අපසරහිපි, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහිසමන්නාගසතනභික්ඛුනා
න උපසම්පාසදතබ්බං, න ිචස්සසයො දාතබ්සබො, න සාමසණසරො
උපට්ඨාසපතබ්සබො.නපටිබසලොසහොති අන්සතවාසිංවාසද්ධිවිහාරිං
වා ආභිසමාචාරිකාය සික්ඛාය සික්ඛාසපතුං, ආදිබ්රහ්මචරියකාය
සික්ඛාය විසනතුං, අභිධම්සම විසනතුං, අභිවිනසය විසනතුං, 
උප්පන්නං දිට්ඨිගතං ධම්මසතො විසවසචතුං. ඉසමහි සඛො, භික්ඛසව, 
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පඤ්චහඞ්සගහි සමන්නාගසතන භික්ඛුනා න උපසම්පාසදතබ්බං, න
ිචස්සසයොදාතබ්සබො, නසාමසණසරො උපට්ඨාසපතබ්සබො. 

‘‘අපසරහිපි, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහිසමන්නාගසතනභික්ඛුනා
න උපසම්පාසදතබ්බං, න ිචස්සසයො දාතබ්සබො, න සාමසණසරො
උපට්ඨාසපතබ්සබො. ආපත්තිං න ජානාති, අනාපත්තිං න ජානාති, 
ලහුකං ආපත්තිං න ජානාති, ගරුකං ආපත්තිං න ජානාති, උභයාිච
සඛො පනස්ස පාතිසමොක්ඛාිචවිත්ථාසරනන ස්වාගතාිචසහොන්තින
සුවිභත්තාිච න සුප්පවත්තීිච න සුවිිච්ඡිතාිච සුත්තසසො 
අනුබයඤ්ජනසසො. ඉසමහි සඛො, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහි
සමන්නාගසතන භික්ඛුනා න උපසම්පාසදතබ්බං, න ිචස්සසයො
දාතබ්සබො, නසාමසණසරොඋපට්ඨාසපතබ්සබො. 

‘‘අපසරහිපි, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහිසමන්නාගසතනභික්ඛුනා
න උපසම්පාසදතබ්බං, න ිචස්සසයො දාතබ්සබො, න සාමසණසරො
උපට්ඨාසපතබ්සබො. ආපත්තිං න ජානාති, අනාපත්තිං න ජානාති, 
ලහුකං ආපත්තිං න ජානාති, ගරුකං ආපත්තිං න ජානාති, 
ඌනදසවස්සසො සහොති. ඉසමහි සඛො, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහි 
සමන්නාගසතන භික්ඛුනා න උපසම්පාසදතබ්බං, න ිචස්සසයො
දාතබ්සබො, න සාමසණසරො උපට්ඨාසපතබ්සබො’’තිආදි (මහාව. 84). 
තම්පි– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, බයත්සතන භික්ඛුනා පටිබසලන
දසවස්සසන වා අතිසරකදසවස්සසන වා උපසම්පාසදතුං, ිචස්සයං
දාතු’’න්ති (මහාව. 76, 82) ච එවං සඞ්සඛපසතො වුත්තස්සසව
උපජ්ඣායාචරියලක්ඛණස්සවිත්ථාරදස්සනත්ථංවුත්තං. 

තත්ථ (මහාව. අට්ඨ. 84) කිඤ්චි අයුත්තවසසන පටික්ඛිත්තං, කිඤ්චි
ආපත්තිඅඞ්ගවසසන. තථා හි ‘‘න අසසක්සඛන සීලක්ඛන්සධනා’’ති ච
‘‘අත්තනාන අසසක්සඛනා’’තිච‘‘අස්සද්සධො’’තිචආදීසුතීසුපඤ්චසකසු
අයුත්තවසසන පටික්සඛසපො කසතො, න ආපත්තිඅඞ්ගවසසන. සයො හි
අසසක්සඛහි සීලක්ඛන්ධාදීහි අසමන්නාගසතො පසර ච තත්ථ සමාදසපතුං
අසක්සකොන්සතො අස්සද්ධියාදිසදොසයුත්සතොවහුත්වා පරිසංපරිහරති, තස්ස
පරිසා සීලාදීහි පරියායතිසයව න වඩ්ඪති, තස්මා ‘‘සතන න 
උපසම්පාසදතබ්බ’’න්තිආදිඅයුත්තවසසනවුත්තං, නආපත්තිඅඞ්ගවසසන.
න හි ඛීණාසවස්සසව උපජ්ඣාචරියභාසවො භගවතා අනුඤ්ඤාසතො, යදි
තස්සසව අනුඤ්ඤාසතො අභවිස්ස, ‘‘සසච උපජ්ඣායස්ස අනභිරති
උප්පන්නා සහොතී’’තිආදිං න වසදයය, යස්මා පන ඛීණාසවස්ස පරිසා
සීලාදීහිනපරිහායති, තස්මා‘‘පඤ්චහි, භික්ඛසව, අඞ්සගහි සමන්නාගසතන
භික්ඛුනාඋපසම්පාසදතබ්බ’’න්තිආදිවුත්තං. 
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අධිසීකල සීලවිපන්කනොතිආදීසු පාරාජිකඤ්ච සඞ්ඝාදිසසසඤ්ච
ආපන්සනො අධිසීසල සීලවිපන්සනො නාම. ඉතසර පඤ්චාපත්තික්ඛන්සධ

ආපන්සනො අජ් ාචාකර ආචාරවිපන්කනො නාම. සම්මාදිට්ඨිං පහාය

අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා සමන්නාගසතො අතිදිට්ඨියා දිට්ඨිවිපන්කනො නාම.
යත්තකං සුතං පරිසං පරිහරන්තස්ස ඉ්ඡිතබ්බං, සතන විරහිතත්තා 

අප්පස්සුකතො. යං සතන ජාිචතබ්බං ආපත්තාදි, තස්ස අජානනසතො 

දුප්පඤ්කඤො. ඉමස්මිං පඤ්චසක පුරිමාිච තීණි පදාිච අයුත්තවසසන 
වුත්තාිච, ප්ඡිමාිචද්සවආපත්තිඅඞ්ගවසසන. 

ආපත්තිංනජානාතීති ‘‘ඉදංනාමමයා කත’’න්තිවුත්සත ‘‘ඉමංනාම

ආපත්තිං අයං ආපන්සනො’’ති න ජානාති. වුට්ඨානං න ජානාතීති
‘‘වුට්ඨානගාමිිචසතො වා සදසනාගාමිිචසතො වා ආපත්තිසතො එවං නාම
වුට්ඨානංසහොතී’’තිනජානාති.ඉමස්මිඤ්හිපඤ්චසකපුරිමාිච ද්සවපදාිච
අයුත්තවසසනවුත්තාිච, ප්ඡිමාිචතීණිආපත්තිඅඞ්ගවසසන. 

ආභිසමාචාරිොය සික්ඛායාති ඛන්ධකවත්සත විසනතුං න පටිබසලො

සහොතීති අත්සථො. ආදිබ්රහ්මචරියොයාති සසක්ඛපණ්ණත්තියං විසනතුං න

පටිබසලොති අත්සථො. අභිධම්කමති නාමරූපපරි්සඡසද විසනතුං න

පටිබසලොති අත්සථො. අභිවිනකයති සකසල විනයපිටසක විසනතුං න

පටිබසලොති අත්සථො. විකනතුංන පටිබකලොතිච සබ්බත්ථ සික්ඛාසපතුංන 

සක්සකොතීති අත්සථො. ධම්මකතො විකවකචතුන්ති ධම්සමන කාරසණන 
විස්සජ්ජාසපතුං.ඉමස්මිංපඤ්චසකසබ්බපසදසුආපත්ති. 

‘‘ආපත්තිං න ජානාතී’’තිආදිපඤ්චකස්මිං විත්ථාකරනාති

උභසතොවිභඞ්සගන සද්ධිං. න ස්වාගතානීති න සුට්ඨු ආගතාිච. 

සුවිභත්තානීති සුට්ඨු විභත්තාිච පදප්චාභට්ඨසඞ්කරසදොසරඅතාිච. 

සුප්පවත්තීනීති පගුණාිච වාචුග්ගතාිච සුවිිච්ඡිතාිච. සුත්තකසොති
ඛන්ධකපරිවාරසතො ආහරිතබ්බසුත්තවසසන සුට්ඨු විිච්ඡිතාිච. 

අනුබයඤ්ජනකසොති අක්ඛරපදපාරිපූරියා ච සුවිිච්ඡිතාිච අඛණ්ඩාිච
අවිපරීතක්ඛරාිච. එසතන අට්ඨකථා දීපිතා. අට්ඨකථාසතො හි එස
විිච්ඡසයො සහොතීති. ඉමස්මිං පඤ්චසකපි සබ්බපසදසු ආපත්ති. 
ඌනදසවස්සපරිසයොසානපඤ්චසකපි එසසව නසයො. ඉති ආදිසතො තසයො
පඤ්චකා, චතුත්සථතීණිපදාිච, පඤ්චසමද්සවපදානීතිසබ්සබපිචත්තාසරො
පඤ්චකාඅයුත්තවසසනවුත්තා, චතුත්සථ පඤ්චසකද්සව පදාිච, පඤ්චසම
තීණි, ඡට්ඨසත්තමට්ඨමා තසයො පඤ්චකාති සබ්සබපි චත්තාසරො පඤ්චකා
ආපත්තිඅඞ්ගවසසනවුත්තා. 

සුක්කපක්සඛ පන වුත්තවිපරියාසයන ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛසව, අඞ්සගහි 
සමන්නාගසතන භික්ඛුනා උපසම්පාසදතබ්බං, ිචස්සසයො දාතබ්සබො, 
සාමසණසරො උපට්ඨාසපතබ්සබො. අසසක්සඛන සීලක්ඛන්සධන
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සමන්නාගසතො සහොතී’’තිආදිනා (මහාව. 84) අට්ඨ පඤ්චකාආගතාසයව.
තත්ථසබ්බත්සථවඅනාපත්ති. 

152. ෙස්ස දාතබ්කබො, ෙස්ස න දාතබ්කබොති එත්ථ පන සයො ලජ්ජී
සහොති, තස්ස දාතබ්සබො. ඉතරස්සන දාතබ්සබො ‘‘න, භික්ඛසව, අලජ්ජීනං
ිචස්සසයො දාතබ්සබො, සයො දසදයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 120) 
වචනසතො. ිචස්සාය වසන්සතනපි අලජ්ජී ිචස්සාය න වසිතබ්බං.
වුත්තඤ්සහතං‘‘න, භික්ඛසව, අලජ්ජීනංිචස්සාය වත්ථබ්බං, සයොවසසයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 120). එත්ථ (මහාව. අට්ඨ. 120) ච 

අලජ්ජීනන්ති උපසයොගත්සථ සාමිවචනං, අලජ්ජිපුග්ගසල ිචස්සාය න
වසිතබ්බන්ති වුත්තං සහොති. තස්මා නවං ඨානං ගසතන ‘‘එහි, භික්ඛු, 
ිචස්සයං ගණ්හාහී’’ති වු්චමාසනනපි චතූහපඤ්චාහං ිචස්සයදායකස්ස 
ලජ්ජිභාවංඋපපරික්ඛිත්වාිචස්සසයොගසහතබ්සබො.‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, 
චතූහපඤ්චාහංආගසමතුංයාවභික්ඛුසභාගතංජානාමී’’ති (මහාව.120) හි
වුත්තං. සසච ‘‘සථසරො ලජ්ජී’’ති භික්ඛූනං සන්තිසක සුත්වා
ආගතදිවසසසයව ගසහතුකාසමො සහොති, සථසරො පන ‘‘ආගසමහි තාව, 
වසන්සතො ජාිචස්සසී’’තිකතිපාහං ආචාරං උපපරික්ඛිත්වා ිචස්සයං සදති, 
වට්ටති, පකතියාිචස්සයගහණට්ඨානංගසතනපනතදසහව ගසහතබ්සබො, 
එකදිවසම්පිපරිහාසරොනත්ථි.සසචපඨමයාසමආචරියස්සඔකාසසොනත්ථි, 
ඔකාසං අලභන්සතො ‘‘ප්චූසසමසය ගසහස්සාමී’’ති සයති, අරුණං
උග්ගතම්පින ජානාති, අනාපත්ති. සසච පන ‘‘ගණ්හිස්සාමී’’තිආසභොගං
අකත්වා සයති, අරුණුග්ගමසන දුක්කටං. අගතපුබ්බං ඨානං ගසතන ද්සව
තීණි දිවසාිච වසිත්වා ගන්තුකාසමන අිචස්සිසතන වසිතබ්බං. ‘‘සත්තාහං
වසිස්සාමී’’ති ආලයං කසරොන්සතන පන ිචස්සසයො ගසහතබ්සබො. සසච 
සථසරො ‘‘කිං සත්තාහං වසන්තස්ස ිචස්සසයනා’’ති වදති, 
පටික්ඛිත්තකාලසතොපට්ඨාය ලද්ධපරිහාසරොසහොති. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, අද්ධානමග්ගප්පටිපන්සනනභික්ඛුනාිචස්සයං
අලභමාසනන අිචස්සිසතන වත්ථු’’න්ති වචනසතො පන
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්සනො සසච අත්තනා සද්ධිං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නං 
ිචස්සයදායකංනලභති, එවංිචස්සයංඅලභමාසනනඅිචස්සිසතනබහූිචපි
දිවසාිචගන්තුං වට්ටති.සසචපුබ්සබිචස්සයංගසහත්වාවුත්ථපුබ්බංකිඤ්චි
ආවාසං පවිසති, එකරත්තං වසන්සතනපි ිචස්සසයො ගසහතබ්සබො.
අන්තරාමග්සගවිස්සමන්සතොවාසත්ථංවා පරිසයසන්සතොකතිපාහංවසති, 
අනාපත්ති. අන්සතොවස්සස පන ිචබද්ධවාසං වසිතබ්බං, ිචස්සසයො ච
ගසහතබ්සබො. නාවාය ග්ඡන්තස්ස පන වස්සාසන ආගසතපි ිචස්සයං 
අලභන්තස්ස අනාපත්ති. සසච අන්තරාමග්සග ගිලාසනො සහොති, ිචස්සයං
අලභමාසනන අිචස්සිසතනවසිතුංවට්ටති. 

ගිලානුපට්ඨාසකොපි ගිලාසනන යාචියමාසනො අිචස්සිසතො එව වසිතුං
ලභති. වුත්තඤ්සහතං‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ගිලාසනනභික්ඛුනාිචස්සයං
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අලභමාසනන අිචස්සිසතන වත්ථුං, අනුජානාමි, භික්ඛසව, 
ගිලානුපට්ඨාසකන භික්ඛුනා ිචස්සයං අලභමාසනන යාචියමාසනන
අිචස්සිසතන වත්ථු’’න්ති (මහාව. 121). සසච පන ‘‘යාචාහි ම’’න්ති
වු්චමාසනොපිගිලාසනොමාසනනනයාචති, ගන්තබ්බං. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ආරඤ්ඤිසකන භික්ඛුනා ඵාසුවිහාරං 
සල්ලක්සඛන්සතන ිචස්සයං අලභමාසනන අිචස්සිසතන වත්ථුං ‘යදා
පතිරූසපොිචස්සයදායසකො ආග්ඡිස්සති, තදාතස්සිචස්සායවසිස්සාමී’’’ති
වචනසතො පන යත්ථ වසන්තස්ස සමථවිපස්සනානං පටිලාභවසසන ඵාසු
සහොති, තාදිසං ඵාසුවිහාරං සල්ලක්සඛන්සතන ිචස්සයං අලභමාසනන
අිචස්සිසතන වත්ථබ්බං. ඉමඤ්ච පන පරිහාරං සනව සසොතාපන්සනො, න 
සකදාගාමිඅනාගාමිඅරහන්සතො ලභන්ති, න ථාමගතස්ස සමාධිසනො වා 
විපස්සනාය වා ලාභී, විස්සට්ඨකම්මට්ඨාසන පන බාලපුථුජ්ජසන කථාව
නත්ථි.යස්ස සඛොපනසමසථොවාවිපස්සනාවාතරුණාසහොති, අයංඉමං
පරිහාරං ලභති, පවාරණාසඞ්ගසහොපි එතස්සසව අනුඤ්ඤාසතො. තස්මා
ඉමිනා පුග්ගසලන ආචරිසය පවාසරත්වා ගසතපි ‘‘යදා 
පතිරූසපොිචස්සයදායසකො ආග්ඡිස්සති, තං ිචස්සාය වසිස්සාමී’’ති
ආසභොගං කත්වා පුන යාව ආසාළ්හීපුණ්ණමා, තාව අිචස්සිසතන වත්ථුං
වට්ටති. සසච පන ආසාළ්හීමාසස ආචරිසයො නාග්ඡති, යත්ථ ිචස්සසයො
ලබ්භති, තත්ථගන්තබ්බං. 

153. ෙථං ගහිකතො කහොතීති එත්ථ උපජ්ඣායස්ස සන්තිසක තාව
උපජ්ඣං ගණ්හන්සතන එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා පාසද වන්දිත්වා
උක්කුටිකංිචසීදිත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගසහත්වා ‘‘උපජ්ඣාසයොසම, භන්සත, 
සහොහී’’ති තික්ඛත්තුං වත්තබ්බං. එවං සද්ධිවිහාරිසකන වුත්සත සසච 
උපජ්ඣාසයො‘‘සාහූ’’තිවා‘‘ලහූ’’තිවා‘‘ඔපායික’’න්තිවා‘‘පතිරූප’’න්ති
වා ‘‘පාසාදිසකන සම්පාසදහී’’ති වා කාසයන විඤ්ඤාසපති, වාචාය
විඤ්ඤාසපති, කාසයනවාචාය විඤ්ඤාසපති, ගහිසතොසහොතිඋපජ්ඣාසයො.
ඉදසමවසහත්ථඋපජ්ඣායග්ගහණං, යදිදං උපජ්ඣායස්ස ඉසමසුපඤ්චසු
පසදසු යස්ස කස්සචි පදස්ස වාචාය සාවනං කාසයන වා 
අත්ථවිඤ්ඤාපනන්ති.සකචිපන ‘‘සාධූ’’තිසම්පටි්ඡනංසන්ධායවදන්ති, 
නතං පමාණං.ආයාචනදානමත්සතනහිගහිසතොසහොතිඋපජ්ඣාසයො, න
එත්ථ සම්පටි්ඡනං අඞ්ගං. සද්ධිවිහාරිසකනපි න සකවලං ‘‘ඉමිනා සම
පසදනඋපජ්ඣාසයොගහිසතො’’තිඤාතුංවට්ටති, ‘‘අජ්ජතග්සගදාිචසථසරො
මය්හං භාසරො, අහම්පි සථරස්ස භාසරො’’ති ඉදම්පි ඤාතුං වට්ටති (මහාව.
අට්ඨ.64). වුත්තඤ්සහතං– 

‘‘උපජ්ඣාසයො, භික්ඛසව, සද්ධිවිහාරිකම්හි පුත්තචිත්තං 
උපට්ඨසපස්සති, සද්ධිවිහාරිසකො උපජ්ඣායම්හි පිතුචිත්තං
උපට්ඨසපස්සති, එවං සත අඤ්ඤමඤ්ඤං සගාරවා සප්පතිස්සා
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සභාගවුත්තිසනො විහරන්තා ඉමස්මිං ධම්මවිනසය වුඩ්ඪිං විරූළ්හිං
සවපුල්ලංආපජ්ජිස්සන්තී’’ති(මහාව.65). 

ආචරියස්ස සන්තිසක ිචස්සයග්ගහසණපි අයසමව විිච්ඡසයො. අයං 
පසනත්ථ විසසසසො – ආචරියස්ස සන්තිසක ිචස්සයං ගණ්හන්සතන
උක්කුටිකං ිචසීදිත්වා ‘‘ආචරිසයො සම, භන්සත, සහොහි, ආයස්මසතො
ිචස්සාය ව්ඡාමී’’ති (මහාව. 77) තික්ඛත්තුං වත්තබ්බං, සසසං
වුත්තනයසමව. 

154. ෙථං පටිප්පස්සම්භතීති එත්ථ තාව උපජ්ඣායම්හා
පඤ්චහාකාසරහි ිචස්සයපටිප්පස්සද්ධි සවදිතබ්බා, ආචරියම්හා ඡහි
ආකාසරහි.වුත්තඤ්සහතං– 

‘‘පඤ්චිමා, භික්ඛසව, ිචස්සයපටිප්පස්සද්ධිසයො උපජ්ඣායම්හා. 
උපජ්ඣාසයොපක්කන්සතොවාසහොති, විබ්භන්සතොවා, කාලකසතොවා, 
පක්ඛසඞ්කන්සතො වා, ආණත්තිසයව පඤ්චමී. ඉමා සඛො, භික්ඛසව, 
පඤ්චිචස්සයපටිප්පස්සද්ධිසයො උපජ්ඣායම්හා. 

ඡයිමා, භික්ඛසව, ිචස්සයපටිප්පස්සද්ධිසයො ආචරියම්හා.
ආචරිසයො පක්කන්සතො වා සහොති, විබ්භන්සතො වා, කාලකසතො වා, 
පක්ඛසඞ්කන්සතො වා, ආණත්තිසයව පඤ්චමී, උපජ්ඣාසයන වා
සසමොධානගසතො සහොති. ඉමා සඛො, භික්ඛසව, ඡ
ිචස්සයපටිප්පස්සද්ධිසයොආචරියම්හා’’ති(මහාව.83). 

තත්රායං විිච්ඡසයො (මහාව. අට්ඨ. 83) – පක්ෙන්කතොති දිසං ගසතො.
එවං ගසත ච පන තස්මිං සසච විහාසර ිචස්සයදායසකො අත්ථි, යස්ස
සන්තිසක අඤ්ඤදාපි ිචස්සසයො වා ගහිතපුබ්සබො සහොති, සයො වා
එකසම්සභොගපරිසභොසගො, තස්ස සන්තිසක ිචස්සසයො ගසහතබ්සබො, 
එකදිවසම්පි පරිහාසරො නත්ථි. සසච තාදිසසො නත්ථි, අඤ්සඤො ලජ්ජී
සපසසලො අත්ථි, තස්ස සපසලභාවං ජානන්සතන තදසහව ිචස්සසයො
යාචිතබ්සබො. සසච සදති, ඉ්සචතං කුසලං. අථ පන ‘‘තුම්හාකං
උපජ්ඣාසයො ලහුංආගමිස්සතී’’තිපු්ඡති, උපජ්ඣාසයනසචතථාවුත්තං, 
‘‘ආම, භන්සත’’ති වත්තබ්බං. සසච වදති ‘‘සතන හි උපජ්ඣායස්ස
ආගමනං ආගසමථා’’ති, වට්ටති. අථ පනස්ස පකතියා සපසලභාවං න
ජානාති, චත්තාරි පඤ්ච දිවසාිච තස්ස භික්ඛුස්ස සභාගතං ඔසලොසකත්වා
ඔකාසං කාසරත්වා ිචස්සසයො ගසහතබ්සබො. සසච පන විහාසර
ිචස්සයදායසකො නත්ථි, උපජ්ඣාසයොච‘‘අහංකතිපාසහනආගමිස්සාමි, මා
උක්කණ්ඨිත්ථා’’තිවත්වා ගසතො, යාවආගමනාපරිහාසරොලබ්භති, අථාපි
නංතත්ථමනුස්සාපරි්ඡින්නකාලසතො උත්තරිපිපඤ්චවාදසවාදිවසාිච
වාසසන්තිසයව, සතන විහාරං පවත්ති සපසසතබ්බා ‘‘දහරා මා
උක්කණ්ඨන්තු, අහං අසුකදිවසං නාම ආගමිස්සාමී’’ති, එවම්පි පරිහාසරො 
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ලබ්භති. අථ ආග්ඡසතො අන්තරාමග්සග නදීපූසරන වා සචොරාදීහි වා
උපද්දසවො සහොති, සථසරො උදසකොසක්කනං වා ආගසමති, සහාසය වා
පරිසයසති, තං සච පවත්තිං දහරා සුණන්ති, යාව ආගමනා පරිහාසරො
ලබ්භති. සසච පන සසො ‘‘ඉසධවාහං වසිස්සාමී’’ති පහිණති, පරිහාසරො 
නත්ථි. යත්ථ ිචස්සසයො ලබ්භති, තත්ථ ගන්තබ්බං. විබ්භන්සත පන
කාලකසත පක්ඛසඞ්කන්සත වා එකදිවසම්පි පරිහාසරො නත්ථි, යත්ථ
ිචස්සසයොලබ්භති, තත්ථ ගන්තබ්බං. 

ආණත්තීති පනිචස්සයපණාමනාවු්චති, තස්මා ‘‘පණාසමමිත’’න්ති
වා‘‘මාඉධ පටික්කමී’’තිවා‘‘නීහරසතපත්තචීවර’’න්තිවා‘‘නාහංතයා
උපට්ඨාසපතබ්සබො’’ති වාති ඉමිනා පාළිනසයන ‘‘මා මං ගාමප්පසවසනං
ආපු්ඡී’’තිආදිනා පාළිමුත්තකනසයන වා සයො ිචස්සයපණාමනාය
පණාමිසතොසහොති, සතනඋපජ්ඣාසයොඛමාසපතබ්සබො.සසචආදිසතොවන
ඛමති, දණ්ඩකම්මං ආහරිත්වා තික්ඛත්තුං තාව සයසමව ඛමාසපතබ්සබො.
සනොසචඛමති, තස්මිං විහාසරමහාසථසරගසහත්වාඛමාසපතබ්සබො.සනො
සචඛමති, සාමන්තවිහාසරභික්ඛූගසහත්වා ඛමාසපතබ්සබො.සසචඑවම්පි
න ඛමති, අඤ්ඤත්ථ ගන්ත්වා උපජ්ඣායස්ස සභාගානං සන්තිසක
වසිතබ්බං ‘‘අප්සපව නාම ‘සභාගානං සම සන්තිසක වසතී’ති ඤත්වාපි 
ඛසමයයා’’ති. සසච එවම්පි න ඛමති, තසත්රව වසිතබ්බං. තත්ර සච 
දුබ්භික්ඛාදිසදොසසන න සක්කා සහොති වසිතුං, තංසයව විහාරං ආගන්ත්වා
අඤ්ඤස්ස සන්තිසක ිචස්සයං ගසහත්වා වසිතුං වට්ටති. අයමාණත්තියං
විිච්ඡසයො. 

ආචරියම්හාිචස්සයපටිප්පස්සද්ධීසු ආචරිකයො පක්ෙන්කතොවාකහොතීති
එත්ථ සකොචි ආචරිසයො ආපු්ඡිත්වා පක්කමති, සකොචි අනාපු්ඡිත්වා, 
අන්සතවාසිසකොපි එවසමව. තත්ර සසච අන්සතවාසිසකොආචරියංආපු්ඡති 
‘‘අසුකංනාම, භන්සත, ඨානංගන්තුංඉ්ඡාමිසකනචිසදවකරණීසයනා’’ති, 
ආචරිසයන ච ‘‘කදා ගමිස්සසී’’ති වුත්සතො ‘‘සායන්සහ වා රත්තිං වා
උට්ඨහිත්වා ගමිස්සාමී’’ති වදති, ආචරිසයොපි ‘‘සාධූ’’ති සම්පටි්ඡති, තං
ඛණංසයව ිචස්සසයො පටිප්පස්සම්භති. සසච පන ‘‘භන්සත, අසුකං නාම
ඨානං ගන්තුකාසමොම්හී’’ති වුත්සත ආචරිසයො ‘‘අසුකස්මිං නාම ගාසම
පිණ්ඩායචරිත්වාප්ඡාජාිචස්සසී’’තිවදති, සසොච‘‘සාධූ’’ති සම්පටි්ඡති, 
තසතො සච ගසතො සුගසතො. සසච පන න ග්ඡති, ිචස්සසයො න
පටිප්පස්සම්භති. අථාපි ‘‘ග්ඡාමී’’ති වුත්සතආචරිසයන ‘‘මා තාව ග්ඡ, 
රත්තිංමන්සතත්වා ජාිචස්සාමා’’තිවුත්සතොමන්සතත්වාග්ඡති, සුගසතො.
සනො සච ග්ඡති, ිචස්සසයො න පටිප්පස්සම්භති. ආචරියං අනාපු්ඡා
පක්කමන්තස්ස පන උපචාරසීමාතික්කසම ිචස්සසයො පටිප්පස්සම්භති, 
අන්සතොඋපචාරසීමසතො පටිිචවත්තන්තස්ස න පටිප්පස්සම්භති. සසච පන
ආචරිසයො අන්සතවාසිකං ආපු්ඡති ‘‘ආවුසසො, අසුකං නාම ඨානං 
ගමිස්සාමී’’ති, අන්සතවාසිසකන ච ‘‘කදා’’ති වුත්සත ‘‘සායන්සහ වා
රත්තිභාසග වා’’ති වදති, අන්සතවාසිසකොපි ‘‘සාධූ’’ති සම්පටි්ඡති, තං
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ඛණංසයව ිචස්සසයොපටිප්පස්සම්භති, සසචපනආචරිසයො‘‘ස්සවපිණ්ඩාය
චරිත්වා ගමිස්සාමී’’ති වදති, ඉතසරො ච ‘‘සාධූ’’ති සම්පටි්ඡති, එකදිවසං
තාව ිචස්සසයො න පටිප්පස්සම්භති, පුනදිවසස පටිප්පස්සද්සධො සහොති.
‘‘අසුකස්මිං නාම ගාසම පිණ්ඩාය චරිත්වා ජාිචස්සාමි මම ගමනං වා
අගමනංවා’’තිවත්වා පනසසචනග්ඡති, ිචස්සසයොනපටිප්පස්සම්භති.
අථාපි ‘‘ග්ඡාමී’’ති වුත්සත අන්සතවාසිසකන ‘‘මා තාව ග්ඡථ, රත්තිං
මන්සතත්වා ජාිචස්සථා’’තිවුත්සතොමන්සතත්වාපිනග්ඡති, ිචස්සසයොන
පටිප්පස්සම්භති. සසච උසභොපි ආචරියන්සතවාසිකා සකනචිසදව
කරණීසයන බහිසීමං ග්ඡන්ති, තසතො සච ආචරිසයො ගමියචිත්සත
උප්පන්සන අනාපු්ඡාව ගන්ත්වා ද්වින්නං සලඩ්ඩුපාතානං අන්සතොසයව 
ිචවත්තති, ිචස්සසයො න පටිප්පස්සම්භති. සසච ද්සව සලඩ්ඩුපාසත
අතික්කමිත්වා ිචවත්තති, පටිප්පස්සද්සධො සහොති. ආචරියුපජ්ඣායා ද්සව
සලඩ්ඩුපාසත අතික්කම්ම අඤ්ඤස්මිං විහාසර වසන්ති, ිචස්සසයො
පටිප්පස්සම්භති. ආචරිසය විබ්භන්සත කාලකසත පක්ඛසඞ්කන්සත ච තං
ඛණංසයවපටිප්පස්සම්භති. 

ආණත්තියංපනආචරිසයොමුඤ්චිතුකාසමොවහුත්වාිචස්සයපණාමනාය 
පණාසමති, අන්සතවාසිසකො ච ‘‘කිඤ්චාපි මං ආචරිසයො පණාසමති, අථ
සඛො හදසයන මුදුසකො’’ති සාලසයො සහොති, ිචස්සසයො න පටිප්පස්සම්භති.
සසචපි ආරිසයො සාලසයො, අන්සතවාසිසකො ිචරාලසයො ‘‘න දාිච ඉමං
ිචස්සායවසිස්සාමී’’තිධරංිචක්ඛිපති, එවම්පින පටිප්පස්සම්භති.උභින්නං
සාලයභාසව පන න පටිප්පස්සම්භතිසයව, උභින්නං ධරිචක්සඛසපන
පටිප්පස්සම්භති, පණාමිසතන දණ්ඩකම්මං ආහරිත්වා තික්ඛත්තුං 
ඛමාසපතබ්සබො.සනොසචඛමති, උපජ්ඣාසයවුත්තනසයනපටිපජ්ජිතබ්බං.
යථාපඤ්ඤත්තං පන ආචරියුපජ්ඣායවත්තං පරිපූසරන්තං
අධිමත්තසපමාදිපඤ්චඞ්ගසමන්නාගතං අන්සතවාසිකං සද්ධිවිහාරිකං වා
පණාසමන්තස්ස දුක්කටං, ඉතරං අපණාසමන්තස්සපි දුක්කටසමව. 
වුත්තඤ්සහතං– 

‘‘න, භික්ඛසව, සම්මාවත්තන්සතො පණාසමතබ්සබො, සයො
පණාසමයය, ආපත්ති දුක්කටස්ස. න ච, භික්ඛසව, 
අසම්මාවත්තන්සතො න පණාසමතබ්සබො, සයො න පණාසමයය, 
ආපත්තිදුක්කටස්ස(මහාව.80). 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛසව, අඞ්සගහි සමන්නාගතං අන්සතවාසිකං
අපණාසමන්සතො ආචරිසයො සාතිසාසරො සහොති, පණාසමන්සතො
අනතිසාසරො සහොති. ආචරියම්හි නාධිමත්තං සපමං සහොති, 
නාධිමත්සතො පසාසදො සහොති, නාධිමත්තා හිරී සහොති, නාධිමත්සතො
ගාරසවො සහොති, නාධිමත්තා භාවනා සහොති. ඉසමහි සඛො, භික්ඛසව, 
පඤ්චහඞ්සගහි සමන්නාගතං අන්සතවාසිකං අපණාසමන්සතො



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

145 

පටුන 

ආචරිසයො සාතිසාසරො සහොති, පණාසමන්සතො අනතිසාසරො සහොති
(මහාව.81). 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛසව, අඞ්සගහි සමන්නාගතං සද්ධිවිහාරිකං
අපණාසමන්සතො උපජ්ඣාසයො සාතිසාසරො සහොති, පණාසමන්සතො
අනතිසාසරො සහොති. උපජ්ඣායම්හි නාධිමත්තං සපමං සහොති, 
නාධිමත්සතො පසාසදො සහොති, නාධිමත්තා හිරී සහොති, නාධිමත්සතො
ගාරසවො සහොති, නාධිමත්තා භාවනා සහොති. ඉසමහි සඛො, භික්ඛසව, 
පඤ්චහඞ්සගහි සමන්නාගතං සද්ධිවිහාරිකං අපණාසමන්සතො
උපජ්ඣාසයො සාතිසාසරො සහොති, පණාසමන්සතො අනතිසාසරො
සහොතී’’තිආදි(මහාව.68). 

තත්ථ (මහාව. අට්ඨ. 68) නාධිමත්තං කපමං කහොතීති උපජ්ඣායම්හි

අධිමත්තං සගහස්සිතසපමං න සහොති. නාධිමත්තා භාවනා කහොතීති
අධිමත්තාසමත්තාභාවනානසහොතීති අත්සථො. 

උපජ් ාකයන වා සකමොධානගකතොති එත්ථ (මහාව. අට්ඨ. 83) 
දස්සනසවනවසසන සසමොධානං සවදිතබ්බං. සසච හි ආචරියං ිචස්සාය
වසන්සතො සද්ධිවිහාරිසකොඑකවිහාසරසචතියංවාවන්දන්තං, එකගාසමවා
පිණ්ඩාය චරන්තං උපජ්ඣායං පස්සති, ිචස්සසයො පටිප්පස්සම්භති.
උපජ්ඣාසයො පස්සති, සද්ධිවිහාරිසකො න පස්සති, න පටිප්පස්සම්භති.
මග්ගප්පටිපන්නං වාආකාසසන වා ග්ඡන්තං උපජ්ඣායං දිස්වා දූරත්තා
‘‘භික්ඛූ’’ති ජානාති, ‘‘උපජ්ඣාසයො’’ති න ජානාති, න පටිප්පස්සම්භති.
සසච ජානාති, පටිප්පස්සම්භති. උපරිපාසාසද උපජ්ඣාසයො වසති, සහට්ඨා
සද්ධිවිහාරිසකො, තං අදිස්වාවයාගුං පිවිත්වා පටික්කමති, ආසනසාලාය වා 
ිචසින්නංඅදිස්වාවඑකමන්සතභුඤ්ජිත්වාපක්කමති, ධම්මස්සවනමණ්ඩසප
වා ිචසින්නම්පි තං අදිස්වාව ධම්මං සුත්වා පක්කමති, ිචස්සසයො න
පටිප්පස්සම්භති. එවං තාව දස්සනවසසන සසමොධානං සවදිතබ්බං.
සවනවසසනපනසසච උපජ්ඣායස්සවිහාසරවාඅන්තරඝසරවාධම්මංවා
කසථන්තස්ස අනුසමොදනං වා කසරොන්තස්සසද්දංසුත්වා ‘‘උපජ්ඣායස්ස
සමසද්සදො’’තිසඤ්ජානාති, ිචස්සසයො පටිප්පස්සම්භති, අසඤ්ජානන්තස්ස
නපටිප්පස්සම්භති.අයංසසමොධාසන විිච්ඡසයො. 

155. ිචස්සාය සකන වසිතබ්බං, සකන න වසිතබ්බන්ති එත්ථ පන
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, බයත්සතන භික්ඛුනා පටිබසලන පඤ්ච වස්සාිච
ිචස්සාය වත්ථුං, අබයත්සතන යාවජීව’’න්ති (මහාව. 103) වචනසතො සයො
අබයත්සතො සහොති, සතනයාවජීවංිචස්සාසයවවසිතබ්බං. සචායං (මහාව.
අට්ඨ. 103) වුඩ්ඪතරං ආචරියං න ලභති, උපසම්පදාය සට්ඨිවස්සසො වා 
සත්තතිවස්සසොවාසහොති, නවකතරස්සපිබයත්තස්සසන්තිසකඋක්කුටිකං
ිචසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගසහත්වා ‘‘ආචරිසයො සම, ආවුසසො, සහොති, 
ආයස්මසතො ිචස්සාය ව්ඡාමී’’ති එවං තික්ඛත්තුං වත්වා ිචස්සසයො
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ගසහතබ්සබොව. ගාමප්පසවසනං ආපු්ඡන්සතනපි උක්කුටිකං ිචසීදිත්වා
අඤ්ජලිංපග්ගසහත්වා‘‘ගාමප්පසවසනං ආපු්ඡාමිආචරියා’’තිවත්තබ්බං.
එසනසයොසබ්බආපු්ඡසනසු. 

සයො පන බයත්සතො සහොති උපසම්පදාය පඤ්චවස්සසො, සතන
අිචස්සිසතන වත්ථුංවට්ටති.තස්මාිචස්සයමු්චනසකන(පාචි.අට්ඨ.145-
147) උපසම්පදාය පඤ්චවස්සසන සබ්බන්තිසමන පරි්සඡසදන ද්සව
මාතිකා පගුණා වාචුග්ගතා කත්තබ්බා, පක්ඛදිවසසසු ධම්මස්සවනත්ථාය
සුත්තන්තසතො චත්තාසරො භාණවාරා, සම්පත්තානං පරිසානං

පරිකථනත්ථාය අන්ධෙවින්ද(අ.ිච.5.114) මහාරාහුකලොවාද(ම.ිච.2.113 

ආදසයො) අම්බට්ඨ(දඊ. ිච. 1.254 ආදසයො) සදිසසො එසකො කථාමග්සගො, 
සඞ්ඝභත්තමඞ්ගලාමඞ්ගසලසු අනුසමොදනත්ථාය තිස්සසො අනුසමොදනා, 
උසපොසථපවාරණාදිජානනත්ථං කම්මාකම්මවිිච්ඡසයො, 
සමණධම්මකරණත්ථං සමාධිවසසන වා විපස්සනාවසසන වා
අරහත්තපරිසයොසානසමකං කම්මට්ඨානං, එත්තකං උග්ගසහතබ්බං. 
එත්තාවතාහිඅයංබහුස්සුසතොසහොතිචාතුද්දිසසො, යත්ථකත්ථචිඅත්තසනො
ඉස්සරිසයන වසිතුංලභති.යංපනවුත්තං– 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛසව, අඞ්සගහි සමන්නාගසතන භික්ඛුනා න
අිචස්සිසතන වත්ථබ්බං. න අසසක්සඛන සීලක්ඛන්සධන
සමන්නාගසතො සහොති, න අසසක්සඛන සමාධික්ඛන්සධන… න
අසසක්සඛන පඤ්ඤාක්ඛන්සධන… න අසසක්සඛන 
විමුත්තික්ඛන්සධන… න අසසක්සඛන
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්සධනසමන්නාගසතොසහොති. ඉසමහිසඛො, 
භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහිසමන්නාගසතනභික්ඛුනාන අිචස්සිසතන 
වත්ථබ්බං. 

‘‘අපසරහිපි, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහිසමන්නාගසතනභික්ඛුනා
න අිචස්සිසතන වත්ථබ්බං. අස්සද්සධො සහොති, අහිරිසකො සහොති, 
අසනොත්තප්පීසහොති, කුසීසතො සහොති, මුට්ඨස්සතිසහොති.ඉසමහිසඛො, 
භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහිසමන්නාගසතනභික්ඛුනා නඅිචස්සිසතන
වත්ථබ්බං. 

‘‘අපසරහිපි, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහිසමන්නාගසතනභික්ඛුනා
න අිචස්සිසතන වත්ථබ්බං. අධිසීසල සීලවිපන්සනො සහොති, 
අජ්ඣාචාසර ආචාරවිපන්සනො සහොති, අතිදිට්ඨියා දිට්ඨිවිපන්සනො
සහොති, අප්පස්සුසතො සහොති, දුප්පඤ්සඤො සහොති. ඉසමහි සඛො, 
භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහිසමන්නාගසතනභික්ඛුනාන අිචස්සිසතන
වත්ථබ්බං. 
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‘‘අපසරහිපි, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහි සමන්නාගසතනභික්ඛුනා
න අිචස්සිසතන වත්ථබ්බං. ආපත්තිං න ජානාති, අනාපත්තිං න 
ජානාති, ලහුකං ආපත්තිං න ජානාති, ගරුකං ආපත්තිං න ජානාති, 
උභයාිච සඛො පනස්ස පාතිසමොක්ඛාිච විත්ථාසරන න ස්වාගතාිච
සහොන්තිනසුවිභත්තාිචනසුප්පවත්තීිචන සුවිිච්ඡිතාිචසුත්තසසො
අනුබයඤ්ජනසසො. ඉසමහි සඛො, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහි 
සමන්නාගසතනභික්ඛුනානඅිචස්සිසතනවත්ථබ්බං. 

‘‘අපසරහිපි, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහිසමන්නාගසතනභික්ඛුනා
න අිචස්සිසතන වත්ථබ්බං. ආපත්තිං න ජානාති, අනාපත්තිං න
ජානාති, ලහුකං ආපත්තිං න ජානාති, ගරුකං ආපත්තිං න ජානාති, 
ඌනපඤ්චවස්සසො සහොති. ඉසමහි සඛො, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහි
සමන්නාගසතන භික්ඛුනා න අිචස්සිසතන වත්ථබ්බ’’න්ති (මහාව.
103). එත්ථාපි පුරිමනසයසනවඅයුත්තවසසනආපත්තිඅඞ්ගවසසනච 
පටික්සඛසපොකසතොතිදට්ඨබ්බං. 

බාලානංපනඅබයත්තානංදිසංගමිකානංඅන්සතවාසිකසද්ධිවිහාරිකානං 
අනුඤ්ඤානදාතබ්බා.සසචසදන්ති, ආචරියුපජ්ඣායානංදුක්කටං.සතසච
අනනුඤ්ඤාතා ග්ඡන්ති, සතසම්පිදුක්කටං.වුත්තඤ්සහතං– 

‘‘ඉධපන, භික්ඛසව, සම්බහුලාභික්ඛූබාලාඅබයත්තාදිසංගමිකා 
ආචරියුපජ්ඣාසය ආපු්ඡන්ති. සත, භික්ඛසව, ආචරියුපජ්ඣාසයහි
පු්ඡිතබ්බා ‘‘කහං ගමිස්සථ, සකන සද්ධිං ගමිස්සථා’’ති. සත සච, 
භික්ඛසව, බාලාඅබයත්තාඅඤ්සඤ බාසලඅබයත්සතඅපදිසසයයං.න, 
භික්ඛසව, ආචරියුපජ්ඣාසයහි අනුජාිචතබ්බා, අනුජාසනයයං සච, 
ආපත්ති දුක්කටස්ස. සත සච, භික්ඛසව, බාලා අබයත්තා 
අනනුඤ්ඤාතා ආචරියුපජ්ඣාසයහි ග්සඡයයං සච, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති(මහාව. 163). 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

ිචස්සයවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

24. සීමාවිිච්ඡයෙථා 

156. සීමාති එත්ථ (කඞ්ඛා. අට්ඨ. ිචදානවණ්ණනා) සීමා නාසමසා
බද්ධසීමා අබද්ධසීමාති දුවිධා සහොති. තත්ථ එකාදස විපත්තිසීමාසයො 
අතික්කමිත්වා තිවිධසම්පත්තියුත්තා ිචමිත්සතන ිචමිත්තං බන්ධිත්වා

සම්මතා සීමා බද්ධසීමා නාම. අතිඛුද්දකා, අතිමහතී, ඛණ්ඩිචමිත්තා, 
ඡායාිචමිත්තා, අිචමිත්තා, බහිසීසම ඨිතසම්මතා, නදියා සම්මතා, සමුද්සද
සම්මතා, ජාතස්සසරසම්මතා, සීමායසීමංසම්භින්දන්සතනසම්මතා, සීමාය
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සීමං අජ්සඣොත්ථරන්සතනසම්මතාතිඉසමහිඑකාදසහිආකාසරහිසීමසතො

කම්මාිචවිපජ්ජන්තීති වචනසතොඑතා විපත්තිසීමාකයො නාම. 

තත්ථ අතිඛුද්දො නාමයත්ථඑකවීසති භික්ඛූිචසීදිතුංනසක්සකොන්ති. 

අතිමහතී නාමයා සකසග්ගමත්සතනපිතිසයොජනංඅතික්කමිත්වාසම්මතා. 

ඛණ්ඩිචමිත්තා නාම අඝටිතිචමිත්තා වු්චති. පුරත්ථිමාය දිසාය ිචමිත්තං
කිත්සතත්වා අනුක්කසමන දක්ඛිණාය දිසාය ප්ඡිමාය උත්තරාය දිසාය
කිත්සතත්වාපුනපුරත්ථිමායදිසායපුබ්බකිත්තිතං පටිකිත්සතත්වාඨසපතුං
වට්ටති, එවං අඛණ්ඩිචමිත්තා සහොති. සසච පන අනුක්කසමන ආහරිත්වා
උත්තරාය දිසාය ිචමිත්තං කිත්සතත්වා තත්සථව ඨසපති, ඛණ්ඩිචමිත්තා 

සහොති. අපරාපි ඛණ්ඩිචමිත්තා නාම යා අිචමිත්තුපගං තචසාරරුක්ඛං වා
ඛාණුකං වා පංසුපුඤ්ජං වා වාලුකපුඤ්ජං වා අඤ්ඤතරං අන්තරා 

එකිචමිත්තං කත්වා සම්මතා. ඡායාිචමිත්තා නාම පබ්බතඡායාදීනං යං

කිඤ්චි ඡායං ිචමිත්තං කත්වා සම්මතා. අිචමිත්තා නාම සබ්සබන සබ්බං

ිචමිත්තාිචඅකිත්සතත්වා සම්මතා. බහිසීකමඨිතසම්මතා නාමිචමිත්තාිච

කිත්සතත්වා ිචමිත්තානංබහිඨිසතනසම්මතා. නදියා, සමුද්කද, ජාතස්සකර 

සම්මතා නාම එසතසු නදිආදීසු සම්මතා. සා හි එවං සම්මතාපි ‘‘සබ්බා, 
භික්ඛසව, නදී අසීමා, සබ්සබො සමුද්සදො අසීසමො, සබ්සබො ජාතස්සසරො

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

සම්භින්දන්කතන සම්මතා (මහාව. අට්ඨ. 148) නාම අත්තසනො සීමාය
පසරසං සීමං සම්භින්දන්සතන සම්මතා. සසචහි සපොරාණකස්ස විහාරස්ස
පුරත්ථිමාය දිසාය අම්සබො සචව ජම්බු චාති ද්සව රුක්ඛා අඤ්ඤමඤ්ඤං
සංසට්ඨවිටපාසහොන්ති, සතසුඅම්බස්සප්ඡිමදිසාභාසග ජම්බු, විහාරසීමාච 

ජම්බුං අන්සතොකත්වා අම්බං කිත්සතත්වා බද්ධා සහොති. අථ ප්ඡා තස්ස
විහාරස්සපුරත්ථිමායදිසායවිහාසරකසත සීමංබන්ධන්තාභික්ඛූතංඅම්බං
අන්සතොකත්වා ජම්බුං කිත්සතත්වා බන්ධන්ති, සීමාය සීමං සම්භින්නා
සහොති. තස්මා සසච පඨමතරං කතස්ස විහාරස්ස සීමා අසම්මතා සහොති, 
සීමාය උපචාසරො ඨසපතබ්සබො. සසච සම්මතා සහොති, ප්ඡිමසකොටියා

හත්ථමත්තා සීමන්තරිකා ඨසපතබ්බා. කුරුන්දියං ‘‘විදත්ථිමත්තම්පි’’, 

මහාප්චරියං ‘‘චතුරඞ්ගුලමත්තම්පි වට්ටතී’’ති වුත්තං. එෙරුක්සඛොපි ච
ද්වින්නං සීමානං ිචමිත්තං සහොති. සසො පන වඩ්ඪන්සතො සීමසඞ්කරං

කසරොති, තස්මානකාතබ්සබො. සීමායසීමං අජ්ක ොත්ථරන්කතනසම්මතා 
නාමඅත්තසනොසීමායපසරසංසීමංඅජ්සඣොත්ථරන්සතන සම්මතා.සසචහි
පසරසං බද්ධසීමං සකලං වා තස්සා පසදසං වා අන්සතොකත්වා අත්තසනො 
සීමංසම්මන්නන්ති, සීමායසීමංඅජ්සඣොත්ථරිතානාමසහොති.භික්ඛුනීනං
පනසීමං අජ්සඣොත්ථරිත්වාඅන්සතොපිභික්ඛූනංසීමංසම්මන්ිචතුංවට්ටති.
භික්ඛුනීනම්පි භික්ඛූනං සීමාය එසසව නසයො.න හි සත අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස
කම්සම ගණපූරකා සහොන්ති, න කම්මවාචං වග්ගං කසරොන්ති. ඉති ඉමා
එකාදසවිපත්තිසීමාසයො අතික්කමිත්වාසීමාසම්මන්ිචතබ්බා. 
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157. තිවිධසම්පත්තියුත්තා නාම ිචමිත්තසම්පත්තියා පරිසසම්පත්තියා

කම්මවාචාසම්පත්තියා ච යුත්තා. තත්ථ ිචමිත්තසම්පත්තියා යුත්තා නාම
පබ්බතිචමිත්තං පාසාණිචමිත්තං වනිචමිත්තං රුක්ඛිචමිත්තං
මග්ගිචමිත්තං වම්මිකිචමිත්තං නදීිචමිත්තං උදකිචමිත්තන්ති එවං
වුත්සතසු අට්ඨසු ිචමිත්සතසු තස්මිං තස්මිං දිසාභාසග යථාලද්ධාිච
ිචමිත්තුපගාිච ිචමිත්තාිච ‘‘පුරත්ථිමාය දිසාය කිං ිචමිත්තං. පබ්බසතො, 
භන්සත.එසසොපබ්බසතොිචමිත්ත’’න්තිආදිනානසයනසම්මාකිත්සතත්වා 
සම්මතා. 

තත්රායං විිච්ඡසයො (මහාව. අට්ඨ. 138) – විනයධසරන පු්ඡිතබ්බං
‘‘පුරත්ථිමාය දිසායකිංිචමිත්ත’’න්ති? ‘‘පබ්බසතො, භන්සත’’ති. ඉදං පන
උපසම්පන්සනො වා ආචික්ඛතු අනුපසම්පන්සනො වා, වට්ටතිසයව. පුන
විනයධසරන ‘‘එසසොපබ්බසතොිචමිත්ත’’න්තිඑවංිචමිත්තංකිත්සතතබ්බං, 
‘‘එතං පබ්බතං ිචමිත්තං කසරොම, කරිස්සාම, ිචමිත්තං කසතො, ිචමිත්තං
සහොතු, සහොති, භවිස්සතී’’ති එවංපනකිත්සතතුංනවට්ටති.පාසාණාදීසුපි
එසසවනසයො.පුරත්ථිමායදිසාය, පුරත්ථිමායඅනුදිසාය, දක්ඛිණායදිසාය, 
දක්ඛිණාය අනුදිසාය, ප්ඡිමාය දිසාය, ප්ඡිමාය අනුදිසාය, උත්තරාය
දිසාය, උත්තරාය අනුදිසාය කිං ිචමිත්තං? උදකං, භන්සත. එතං උදකං
ිචමිත්තන්ති කිත්සතතබ්බං. එත්ථ පන අට්ඨසපත්වා පුන ‘‘පුරත්ථිමාය
දිසාය කිං ිචමිත්තං? පබ්බසතො, භන්සත. එසසො පබ්බසතො ිචමිත්ත’’න්ති 
එවං පඨමං කිත්තිතිචමිත්තං කිත්සතත්වාව ඨසපතබ්බං. එවඤ්හි
ිචමිත්සතන ිචමිත්තං ඝටිතං සහොති, ිචමිත්තාිච සකිං කිත්තිතාිචපි

කිත්තිතාසනව සහොන්ති. අන්ධෙට්ඨෙථායං පන ‘‘තික්ඛත්තුංසීමමණ්ඩලං 
බන්ධන්සතනිචමිත්තංකිත්සතතබ්බ’’න්තිවුත්තං. 

158. ඉදාිච ිචමිත්තුපගාිච පබ්බතාදීිච සවදිතබ්බාිච – තිවිසධො 

පබ්බකතො සුද්ධපංසුපබ්බසතොසුද්ධපාසාණපබ්බසතොඋභයමිස්සසකොති.සසො
තිවිසධොපිවට්ටති, වාලිකරාසිපනනවට්ටති.ඉතසරොපිහත්ථිප්පමාණසතො
ඔමකතසරො න වට්ටති, හත්ථිප්පමාණසතො පට්ඨාය සිසනරුප්පමාසණොපි
වට්ටති.සසචචතූසුදිසාසුචත්තාසරොතීසුවාතසයොපබ්බතා සහොන්ති, චතූහි
වාතීහිවාපබ්බතිචමිත්සතහි සම්මන්ිචතුම්පිවට්ටති, ද්වීහිපනිචමිත්සතහි
එසකන වා සම්මන්ිචතුං න වට්ටති. ඉසතො පසරසු පාසාණිචමිත්තාදීසුපි
එසසව නසයො. තස්මා පබ්බතිචමිත්තං කසරොන්සතන පු්ඡිතබ්බං
‘‘එකාබද්සධො, නඑකාබද්සධො’’ති.සසචඑකාබද්සධොසහොති, න කාතබ්සබො.
තඤ්හි චතූසු වා අට්ඨසු වා දිසාසු කිත්සතන්සතනපි එකසමව ිචමිත්තං 
කිත්තිතං සහොති, තස්මා සයො එවං චක්කසණ්ඨාසනන විහාරම්පි
පරික්ඛිපිත්වාඨිසතො පබ්බසතො, තංඑකදිසායකිත්සතත්වාඅඤ්ඤාසුදිසාසු
තං බහිද්ධාකත්වා අන්සතො අඤ්ඤාිචිචමිත්තාිචකිත්සතතබ්බාිච. සසච
පබ්බතස්සතතියභාගංවාඋපඩ්ඪංවා අන්සතොසීමායකත්තුකාමාසහොන්ති, 
පබ්බතංඅකිත්සතත්වායත්තකංපසදසංඅන්සතො කත්තුකාමා, තස්සපරසතො
තස්මිංසයව පබ්බසත ජාතරුක්ඛවම්මිකාදීසු අඤ්ඤතරං ිචමිත්තං
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පටුන 

කිත්සතතබ්බං. සසච එකසයොජනද්විසයොජනප්පමාණං සබ්බං පබ්බතං
අන්සතො කත්තුකාමා සහොන්ති, පබ්බතස්ස පරසතො භූමියං
ජාතරුක්ඛවම්මිකාදීිචිචමිත්තාිච කිත්සතතබ්බාිච. 

පාසාණිචමිත්කත අයගුසළොපි පාසාණසඞ්ඛයසමව ග්ඡති, තස්මා සයො
සකොචිපාසාසණොවට්ටති.පමාණසතොපන හත්ථිප්පමාසණොපබ්බතසඞ්ඛයං
ගසතො, තස්මාසසොනවට්ටති, මහාසගොණමහාමහිංසප්පමාසණො පනවට්ටති.
සහට්ඨිමපරි්සඡසදන ද්වත්තිංසපලගුළපිණ්ඩප්පමාසණො වට්ටති, තසතො 
ඛුද්දකතසරො ඉට්ඨකා වා මහන්තීපි න වට්ටති, අිචමිත්තුපගපාසාණානං
රාසිපි න වට්ටති, පසගව පංසුවාලුකරාසි. භූමිසසමො ඛලමණ්ඩලසදිසසො
පිට්ඨිපාසාසණො වා භූමිසතො ඛාණුසකො විය උට්ඨිතපාසාසණො වා සහොති, 
සසොපි පමාණුපසගො සච, වට්ටති. පිට්ඨිපාසාසණො අතිමහන්සතොපි
පාසාණසඞ්ඛයසමව ග්ඡති, තස්මා සසච මහසතො පිට්ඨිපාසාණස්ස 
එකප්පසදසං අන්සතොසීමාය කත්තුකාමා සහොන්ති, තං අකිත්සතත්වා
තස්සුපරිඅඤ්සඤො පාසාසණොකිත්සතතබ්සබො.සසචපිට්ඨිපාසාණුපරිවිහාරං
කසරොන්ති, විහාරමජ්සඣන වා පිට්ඨිපාසාසණො විිචවිජ්ඣිත්වා ග්ඡති, 
එවරූසපොපිට්ඨිපාසාසණොනවට්ටති.සසචහි තංකිත්සතන්ති, ිචමිත්තස්ස
උපරි විහාසරො සහොති, ිචමිත්තඤ්ච නාම බහිසීමාය සහොති, විහාසරොපි
බහිසීමායං ආපජ්ජති. විහාරං පරික්ඛිපිත්වා ඨිතපිට්ඨිපාසාසණො එකත්ථ
කිත්සතත්වාඅඤ්ඤත්ථන කිත්සතතබ්සබො. 

වනිචමිත්කත තිණවනං වා තචසාරතාලනාළිසකරාදිරුක්ඛවනං වා න
වට්ටති, අන්සතොසාරානං පන සාකසාලාදීනං අන්සතොසාරමිස්සකානං වා
රුක්ඛානං වනං වට්ටති, තඤ්ච සඛො සහට්ඨිමපරි්සඡසදන 
චතුපඤ්චරුක්ඛමත්තම්පි, තසතො ඔරං න වට්ටති, පරං සයොජනසතිකම්පි
වට්ටති.සසචපන වනමජ්සඣවිහාරංකසරොන්ති, වනංනකිත්සතතබ්බං.
එකසදසං අන්සතොසීමාය කාතුකාසමහිපි වනං අකිත්සතත්වා තත්ථ
රුක්ඛපාසාණාදසයොකිත්සතතබ්බා. විහාරං පරික්ඛිපිත්වා ඨිතවනංඑකත්ථ
කිත්සතත්වාඅඤ්ඤත්ථනකිත්සතතබ්බං. 

රුක්ඛිචමිත්කත තචසාසරො තාලනාළිසකරාදිරුක්සඛො න වට්ටති, 
අන්සතොසාසරො ජීවමානසකො අන්තමසසො උබ්සබධසතො අට්ඨඞ්ගුසලො
පරිණාහසතොසූචිදණ්ඩකප්පමාසණොපි වට්ටති.තසතොඔරංන වට්ටති, පරං 
ද්වාදසසයොජසනො සුප්පතිට්ඨිතිචසරොසධොපි වට්ටති. වංසනළකසරාවාදීසු
බීජංසරොසපත්වා වඩ්ඪාපිසතොපමාණුපසගොපිනවට්ටති, තසතොඅපසනත්වා
පනතංඛණම්පිභූමියංසරොසපත්වා සකොට්ඨකංකත්වාඋදකංආසිඤ්චිත්වා
කිත්සතතුං වට්ටති. නවමූලසාඛාිචග්ගමනං අකාරණං, ඛන්ධං ඡින්දිත්වා
සරොපිසත පන එතං යුජ්ජති. කිත්සතන්සතන ච ‘‘රුක්සඛො’’තිපි වත්තුං
වට්ටති ‘‘සාකරුක්සඛො’’තිපි ‘‘සාලරුක්සඛො’’තිපි. එකාබද්ධං පන
සුප්පතිට්ඨිතිචසරොධසදිසං එකත්ථ කිත්සතත්වා අඤ්ඤත්ථ කිත්සතතුං න 
වට්ටති. 
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මග්ගිචමිත්කත අරඤ්ඤසඛත්තනදීතළාකමග්ගාදසයො න වට්ටන්ති, 
ජඞ්ඝමග්සගො වාසකටමග්සගොවා වට්ටති. සයොිචබ්බිජ්ඣිත්වා ද්සවතීණි
ගාමන්තරාිචග්ඡති, සයොපනජඞ්ඝමග්ගසකටමග්ගසතො ඔක්කමිත්වාපුන
සකටමග්ගසමවඔතරති, සයවාජඞ්ඝමග්ගසකටමග්ගාඅවළඤ්ජා, සතන 
වට්ටන්ති, ජඞ්ඝසත්ථසකටසත්සථහි වළඤ්ජියමානාසයව වට්ටන්ති. සසච
ද්සව මග්ගා ිචක්ඛමිත්වා ප්ඡා සකටධරමිව එකීභවන්ති, ද්සවධා
භින්නට්ඨාසන වා සම්බන්ධට්ඨාසන වා සකිං කිත්සතත්වා පුන න
කිත්සතතබ්බා. එකාබද්ධිචමිත්තඤ්සහතං සහොති. සසච විහාරං
පරික්ඛිපිත්වා චත්තාසරො මග්ගා චතූසු දිසාසු ග්ඡන්ති, මජ්සඣ එකං
කිත්සතත්වා අපරං කිත්සතතුං න වට්ටති. එකාබද්ධිචමිත්තඤ්සහතං.
සකොණං ිචබ්බිජ්ඣිත්වා ගතං පන පරභාසග කිත්සතතුං වට්ටති.
විහාරමජ්සඣන ිචබ්බිජ්ඣිත්වා ගතමග්සගො පන න කිත්සතතබ්සබො, 
කිත්තිසත ිචමිත්තස්ස උපරි විහාසරො සහොති. සසච සකටමග්ගස්ස
අන්තිමචක්කමග්ගං ිචමිත්තං කසරොන්ති, මග්සගො බහිසීමාය සහොති, සසච
බාහිරචක්කමග්ගං ිචමිත්තං කසරොන්ති, බාහිරචක්කමග්සගො බහිසීමාය
සහොති, සසසං අන්සතොසීමං භජති. මග්ගං කිත්සතන්සතන ‘‘මග්සගො 
පන්සථොපසථොපජ්සජො’’තිආදීසුදසසුසයන සකනචිනාසමනචකිත්සතතුං
වට්ටති, පරිඛාසණ්ඨාසනන විහාරං පරික්ඛිපිත්වා ගතමග්සගො එකත්ථ
කිත්සතත්වාඅඤ්ඤත්ථකිත්සතතුංනවට්ටති. 

වම්මිෙිචමිත්කත සහට්ඨිමපරි්සඡසදන තං දිවසං ජාසතො
අට්ඨඞ්ගුලුබ්සබසධොසගොවිසාණප්පමාසණොපිවම්මිසකොවට්ටති, තසතොඔරං
න වට්ටති.පරංහිමවන්තපබ්බතසදිසසොපිවට්ටති, විහාරංපරික්ඛිපිත්වාඨිතං
පන එකාබද්ධංඑකත්ථකිත්සතත්වාඅඤ්ඤත්ථකිත්සතතුංනවට්ටති. 

නදීිචමිත්කත යස්සා ධම්මිකානං රාජූනං කාසල අන්වඩ්ඪමාසං
අනුදසාහං අනුපඤ්චාහන්ති එවං සදසව වස්සන්සත වලාහසකසු 
විගතමත්සතසු සසොතං ප්ඡිජ්ජති, අයංනදීසඞ්ඛයංන ග්ඡති. යස්සා පන
ඊදිසස සුවුට්ඨිකාසල වස්සානස්ස චාතුමාසස සසොතං න ප්ඡිජ්ජති, යත්ථ
තිත්සථනවා අතිත්සථනවාසික්ඛාකරණීසයආගතලක්ඛසණනතිමණ්ඩලං
පටි්ඡාසදත්වා අන්තරවාසකං අනුක්ඛිපිත්වා උත්තරන්තියා භික්ඛුිචයා
එකඞ්ගුලද්වඞ්ගුලමත්තම්පි අන්තරවාසසකො සතමියති, අයං නදී සීමං
බන්ධන්තානං ිචමිත්තං සහොති. භික්ඛුිචයා නදීපාරගමසනපි
උසපොසථාදිසඞ්ඝකම්මකරසණපි නදීපාරසීමාසම්මන්නසනපි අයසමව නදී.
යාපන මග්සගොවියසකටධරසණ්ඨාසනනවාපරිඛාසණ්ඨාසනනවාවිහාරං
පරික්ඛිපිත්වා ගතා, තං එකත්ථ කිත්සතත්වා අඤ්ඤත්ථ කිත්සතතුං න
වට්ටති. විහාරස්ස චතූසු දිසාසු අඤ්ඤමඤ්ඤං විිචබ්බිජ්ඣිත්වා ගසත
නදීචතුක්සකපි එසසව නසයො. අසම්මිස්සා නදිසයො පන චතස්සසොපි
කිත්සතතුං වට්ටති. සසච වතිං කසරොන්සතො විය රුක්ඛපාසද ිචඛණිත්වා 
වල්ලිපලාලාදීහිනදීසසොතංරුන්ධන්ති, උදකංඅජ්සඣොත්ථරිත්වාආවරණං
පවත්තතිසයව, ිචමිත්තංකාතුංවට්ටති.යථාපනඋදකංනපවත්තති, එවං
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සසතුම්හි කසත අපවත්තමානා නදීිචමිත්තං කාතුං න වට්ටති, 
පවත්තනට්ඨාසන නදීිචමිත්තං, අප්පවත්තනට්ඨාසන උදකිචමිත්තං කාතුං
වට්ටති.යාපනදුබ්බුට්ඨිකාසලවාගිම්සහවාිචරුදකභාසවනන පවත්තති, 
සා වට්ටති. මහානදිසතො උදකමාතිකංනීහරන්ති, සාකුන්නදීසදිසා හුත්වා 
තීණිසස්සාිචසම්පාසදන්තීිච්චංපවත්තති, කිඤ්චාපිපවත්තති, ිචමිත්තං 
කාතුං න වට්ටති. යා පන මූසල මහානදිසතො නීහතාපි කාලන්තසරන
සතසනව නීහතමග්සගන නදිං භින්දිත්වා සයං ග්ඡති, ග්ඡන්තී පරසතො
සුසුමාරාදිසමාකිණ්ණා නාවාදීහි සඤ්චරිතබ්බා නදී සහොති, තං ිචමිත්තං
කාතුංවට්ටති. 

උදෙිචමිත්කත ිචරුදකට්ඨාසන නාවාය වා චාටිආදීසු වා උදකං
පූසරත්වාඋදකිචමිත්තං කිත්සතතුංනවට්ටති, භූමිගතසමවවට්ටති.තඤ්ච
සඛො අප්පවත්තනඋදකං 
ආවාටසපොක්ඛරණීතළආකජාතස්සරසලොණිසමුද්දාදීසු ඨිතං, අට්ඨිතං පන 

ඔඝනදීඋදකවාහකමාතිකාදීසු උදකං න වට්ටති. අන්ධෙට්ඨෙථායං පන
‘‘ගම්භීසරසු ආවාටාදීසු උක්සඛපිමං උදකං ිචමිත්තං න කාතබ්බ’’න්ති
වුත්තං, තං දුවුත්තං, අත්තසනොමතිමත්තසමව. ඨිතං පන අන්තමසසො
සූකරඛතායපි ගාමදාරකානං කීළනවාපියම්පි තං ඛණඤ්සඤව පථවියං
ආවාටං කත්වා කුසටහි ආහරිත්වා පූරිතඋදකම්පි සසච යාව
කම්මවාචාපරිසයොසානා තිට්ඨති, අප්පං වා සහොතුබහුං වා, වට්ටති. තස්මිං
පන ඨාසන ිචමිත්තසඤ්ඤාකරණත්ථං පාසාණවාලිකාපංසුආදිරාසි වා
පාසාණත්ථම්සභොවා දාරුත්ථම්සභොවාකාතබ්සබො.තංකාතුං කාසරතුඤ්ච
භික්ඛුස්සවට්ටති, ලාභසීමායංපනනවට්ටති.සමානසංවාසකසීමාකස්සචි 
පීළනං න කසරොති, සකවලං භික්ඛූනං විනයකම්මසමව සාසධති, තස්මා
එත්ථවට්ටති. 

ඉසමහි ච අට්ඨහි ිචමිත්සතහි අසම්මිස්සසහිපි අඤ්ඤමඤ්ඤං 
සම්මිස්සසහිපි සීමා සම්මන්ිචතුං වට්ටතිසයව. සා එවං සම්මන්ිචත්වා
බජ්ඣමානා එසකන ද්වීහි වා ිචමිත්සතහි අබද්ධා සහොති, තීණි පනආදිං
කත්වා වුත්තප්පකාරානං ිචමිත්තානං සසතනපි බද්ධා සහොති. සා තීහි
සිඞ්ඝාටකසණ්ඨානා සහොති, චතූහි චතුරස්සා වා
සිඞ්ඝාටකඅඩ්ඪචන්දමුදිඞ්ගාදිසණ්ඨානා වා, තසතො අධිසකහි
නානාසණ්ඨානා. එවං වුත්තනසයන ිචමිත්තාිච කිත්සතත්වා සම්මතා
‘‘ිචමිත්තසම්පත්තියුත්තා’’ති සවදිතබ්බා. 

159. පරිසසම්පත්තියුත්තා නාම සබ්බන්තිසමන පරි්සඡසදන චතූහි 
භික්ඛූහි සන්ිචපතිත්වා යාවතිකා තස්මිං ගාමසඛත්සත බද්ධසීමං වා 
නදීසමුද්දජාතස්සසර වා අසනොක්කමිත්වා ඨිතා භික්ඛූ, සත සබ්සබ
හත්ථපාසසවා කත්වාඡන්දංවාආහරිත්වාසම්මතා. 

160. ෙම්මවාචාසම්පත්තියුත්තා නාම– 
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‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, යාවතා සමන්තා ිචමිත්තා
කිත්තිතා, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො එසතහි ිචමිත්සතහි
සීමංසම්මන්සනයය සමානසංවාසංඑකූසපොසථං, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, යාවතා සමන්තා ිචමිත්තා
කිත්තිතා, සඞ්සඝො එසතහි ිචමිත්සතහි සීමං සම්මන්නති
සමානසංවාසං එකූසපොසථං, යස්සායස්මසතො ඛමති එසතහි
ිචමිත්සතහි සීමාය සම්මුති සමානසංවාසාය එකූසපොසථාය, සසො
තුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘සම්මතා සීමා සඞ්සඝන එසතහි ිචමිත්සතහි සමානසංවාසා
එකූසපොසථා, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවසමතං ධාරයාමී’’ති
(මහාව. 139) – 

එවං වුත්තාය පරිසුද්ධාය ඤත්තිදුතියකම්මවාචාය සම්මතා. 
කම්මවාචාපරිසයොසාසන ිචමිත්තානං අන්සතො සීමා සහොති, ිචමිත්තාිච
සීමසතොබහි සහොන්ති. 

161. එවං බද්ධාය ච සීමාය තිචීවසරන විප්පවාසසුඛත්ථං
දළ්හීකම්මත්ථඤ්ච අවිප්පවාසසම්මුතිකාතබ්බා.සාපනඑවංකත්තබ්බා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, යා සා සඞ්සඝන සීමා සම්මතා 
සමානසංවාසා එකූසපොසථා, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො තං
සීමං තිචීවසරන අවිප්පවාසං සම්මන්සනයය ඨසපත්වා ගාමඤ්ච
ගාමූපචාරඤ්ච, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, යා සා සඞ්සඝන සීමා සම්මතා 
සමානසංවාසාඑකූසපොසථා, සඞ්සඝොතංසීමංතිචීවසරනඅවිප්පවාසං
සම්මන්නතිඨසපත්වා ගාමඤ්චගාමූපචාරඤ්ච, යස්සායස්මසතොඛමති
එතිස්සා සීමාය තිචීවසරන අවිප්පවාසාය සම්මුති ඨසපත්වා ගාමඤ්ච
ගාමූපචාරඤ්ච, සසොතුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, සසො භාසසයය. 

‘‘සම්මතා සා සීමා සඞ්සඝන තිචීවසරන අවිප්පවාසා ඨසපත්වා
ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්ච, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවසමතං
ධාරයාමී’’ති(මහාව. 143). 

එත්ථ (මහාව. අට්ඨ. 144) චිචගමනගරානම්පි ගාසමසනව සඞ්ගසහො 

සවදිතබ්සබො. ගාමූපචාකරොති පරික්ඛිත්තස්ස පරික්සඛසපො, අපරික්ඛිත්තස්ස
පරික්සඛසපොකාසසො. ඉසමසු පන ගාමගාමූපචාසරසු අධිට්ඨිතසතචීවරිසකො 
භික්ඛු පරිහාරං න ලභති. අයඤ්හි අවිප්පවාසසීමා ‘‘ඨසපත්වා ගාමඤ්ච 
ගාමූපචාරඤ්චා’’ති වුත්තත්තා ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්ච න ඔත්ථරති, 
සමානසංවාසකසීමාව ඔත්ථරති. සමානසංවාසකසීමා සචත්ථ අත්තසනො
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ධම්මතාය ග්ඡති, අවිප්පවාසසීමාපනයත්ථසමානසංවාසකසීමා, තත්සථව
ග්ඡති.නහිතස්සා විසුංිචමිත්තකිත්තනංඅත්ථි, තත්ථසසචඅවිප්පවාසාය
සම්මුතිකාසලගාසමොඅත්ථි, තංසානඔත්ථරති. සසචපනසම්මතායසීමාය
ප්ඡා ගාසමො ිචවිසති, සසොපි සීමසඞ්ඛයංසයව ග්ඡති. යථා ච ප්ඡා
ිචවිට්සඨො, එවංපඨමංිචවිට්ඨස්ස ප්ඡාවඩ්ඪිතප්පසදසසොපිසීමසඞ්ඛයසමව
ග්ඡති. සසච සීමාසම්මුතිකාසල සගහාිච කතාිච, ‘‘පවිසිස්සාමා’’ති
ආලසයොපි අත්ථි, මනුස්සා පන අප්පවිට්ඨා, සපොරාණකගාමං වා සසච
සගහසමවඡඩ්සඩත්වා අඤ්ඤත්ථගතා, අගාසමොසයවඑස, සීමාඔත්ථරති.
සසචපනඑකම්පි කුලංපවිට්ඨංවාඅගතංවාඅත්ථි, ගාසමොසයව, සීමාන
ඔත්ථරති.අයසමත්ථ සඞ්සඛසපො. 

162. අයංපන විත්ථාසරො(මහාව.අට්ඨ.138) සීමංබන්ධිතුකාසමනහි
සාමන්තවිහාසරසු භික්ඛූ තස්ස තස්ස විහාරස්ස සීමාපරි්සඡදං පු්ඡිත්වා
බද්ධසීමවිහාරානංසීමායසීමන්තරිකං, අබද්ධසීමවිහාරානංසීමායඋපචාරං
ඨසපත්වා දිසාචාරිකභික්ඛූනං ිචස්සඤ්චාරසමසය සසච එකස්මිං
ගාමසඛත්සතසීමංබන්ධිතුකාමා, සයතත්ථබද්ධසීමවිහාරා, සතසුභික්ඛූනං 
‘‘මයං අජ්ජ සීමං බන්ධිස්සාම, තුම්සහ සකසීමාය පරි්සඡදසතො මා
ිචක්ඛමිත්ථා’’ති සපසසතබ්බං.සයඅබද්ධසීමවිහාරා, සතසුභික්ඛූඑකජ්ඣං
සන්ිචපාසතතබ්බා, ඡන්දාරහානං ඡන්සදො ආහරාසපතබ්සබො. ‘‘සසච
අඤ්ඤාිචපි ගාමසඛත්තාිච අන්සතොකාතුකාමා, සතසු ගාසමසු සය භික්ඛූ
වසන්ති, සතහිපිආගන්තබ්බං, අනාග්ඡන්තානංඡන්සදො ආහරිතබ්සබො’’ති
මහාසුමත්සථසරොආහ.මහාපදුමත්සථසරොපන‘‘නානාගාමසඛත්තාිචනාම 
පාටිසයක්කං බද්ධසීමසදිසාිච, න තසතො ඡන්දපාරිසුද්ධි ආග්ඡති, 
අන්සතොිචමිත්තගසතහි පන භික්ඛූහි ආගන්තබ්බ’’න්ති වත්වා පුන ආහ 
‘‘සමානසංවාසකසීමාසම්මන්නනකාසලආගමනම්පිඅනාගමනම්පිවට්ටති, 
අවිප්පවාසසීමාසම්මන්නනකාසල පන අන්සතොිචමිත්තගසතහි
ආගන්තබ්බං, අනාග්ඡන්තානං ඡන්සදොආහරිතබ්සබො’’ති. 

එවංසන්ිචපතිසතසුභික්ඛූසුඡන්දාරහානංඡන්සදආහසටසතසුසතසු 
මග්සගසු නදීතිත්ථගාමද්වාරාදීසු ච ආගන්තුකභික්ඛූනං සීඝං සීඝං 
හත්ථපාසනයනත්ථඤ්සචව බහිසීමකරණත්ථඤ්ච ආරාමිසක සචව
සමණුද්සදසස ච ඨසපත්වා සභරිසඤ්ඤං වා සඞ්ඛසඤ්ඤං වා කත්වා 
ිචමිත්තකිත්තනානන්තරං වුත්තාය ‘‘සුණාතු සම භන්සත
සඞ්සඝො’’තිආදිකාය කම්මවාචාය සීමා බන්ධිතබ්බා.
කම්මවාචාපරිසයොසාසනසයව ිචමිත්තාිච බහිකත්වා සහට්ඨා 
පථවීසන්ධාරකංඋදකපරියන්තංකත්වාසීමාගතාසහොති. 

163. ඉමං පන සමානසංවාසකසීමං සම්මන්නන්සතහි

පබ්බජ්ජූපසම්පදාදීනං සඞ්ඝකම්මානං සුඛකරණත්ථං පඨමං ඛණ්ඩසීමා 
බන්ධිතබ්බා. තං පන බන්ධන්සතහි වත්තං ජාිචතබ්බං. සසච හි
සබොධිසචතියභත්තසාලාදීිච සබ්බවත්ථූිච පතිට්ඨාසපත්වා කතවිහාසර
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බන්ධන්ති, විහාරමජ්සඣ බහූනං සසමොසරණට්ඨාසන අබන්ධිත්වා
විහාරප්චන්සතවිවිත්සතොකාසසබන්ධිතබ්බා. අකතවිහාසරබන්ධන්සතහි 
සබොධිසචතියාදීනං සබ්බවත්ථූනං ඨානං සල්ලක්සඛත්වා යථා පතිට්ඨිසතසු
වත්ථූසු විහාරප්චන්සත විවිත්සතොකාසස සහොති, එවං බන්ධිතබ්බා. සා
සහට්ඨිමපරි්සඡසදනසසච එකවීසතිභික්ඛූගණ්හාති, වට්ටති, තසතොඔරං
න වට්ටති, පරං භික්ඛුසහස්සං ගණ්හන්තීපි වට්ටති. තං බන්ධන්සතහි
සීමමාළකස්සසමන්තාිචමිත්තුපගා පාසාණා ඨසපතබ්බා, නඛණ්ඩසීමාය
ඨිසතහි මහාසීමා බන්ධිතබ්බා, න මහාසීමාය ඨිසතහි ඛණ්ඩසීමා, 
ඛණ්ඩසීමායසමවපනඨත්වාඛණ්ඩසීමාබන්ධිතබ්බා. 

තත්රායංබන්ධනවිධි– සමන්තා ‘‘එසසොපාසාසණොිචමිත්ත’’න්තිඑවං 
ිචමිත්තාිචකිත්සතත්වාකම්මවාචායසීමාසම්මන්ිචතබ්බා.අථතස්සාඑව 
දළ්හීකම්මත්ථං අවිප්පවාසකම්මවාචා කාතබ්බා. එවඤ්හි ‘‘සීමං
සමූහිචස්සාමා’’ති ආගතාසමූහිචතුංනසක්ඛිස්සන්ති.සීමංසම්මන්ිචත්වා
බහි සීමන්තරිකපාසාණා ඨසපතබ්බා. සීමන්තරිකා ප්ඡිමසකොටියා

එකරතනප්පමාණා වට්ටති. ‘‘විදත්ථිප්පමාණාපි වට්ටතී’’ති කුරුන්දියං, 

‘‘චතුරඞ්ගුලප්පමාණාපි වට්ටතී’’ති මහාප්චරියං වුත්තං.සසචපනවිහාසරො
මහාසහොති, ද්සවපිතිස්සසොපිතතුත්තරිම්පිඛණ්ඩසීමාසයොබන්ධිතබ්බා. 

එවං ඛණ්ඩසීමං සම්මන්ිචත්වා මහාසීමසම්මුතිකාසල ඛණ්ඩසීමසතො 
ිචක්ඛමිත්වා මහාසීමායං ඨත්වා සමන්තා අනුපරියායන්සතහි
සීමන්තරිකපාසාණා කිත්සතතබ්බා, තසතොඅවසසසිචමිත්තාිචකිත්සතත්වා
හත්ථපාසං අවිජහන්සතහි කම්මවාචාය සමානසංවාසකසීමං සම්මන්ිචත්වා
තස්සා දළ්හීකම්මත්ථං අවිප්පවාසකම්මවාචාපි කාතබ්බා. එවඤ්හි ‘‘සීමං
සමූහිචස්සාමා’’ති ආගතා සමූහිචතුං න සක්ඛිස්සන්ති. සසච පන
ඛණ්ඩසීමාය ිචමිත්තාිච කිත්සතත්වා තසතො සීමන්තරිකාය ිචමිත්තාිච
කිත්සතත්වා මහාසීමාය ිචමිත්තාිච කිත්සතන්ති, එවං තීසු ඨාසනසු
ිචමිත්තාිචකිත්සතත්වායංසීමංඉ්ඡන්ති, තං පඨමංබන්ධිතුංවට්ටති.එවං
සන්සතපි යථාවුත්තනසයන ඛණ්ඩසීමසතොව පට්ඨාය බන්ධිතබ්බා. එවං
බද්ධාසු පන සීමාසු ඛණ්ඩසීමාය ඨිතා භික්ඛූ මහාසීමාය කම්මං 
කසරොන්තානං න සකොසපන්ති, මහාසීමාය වා ඨිතා ඛණ්ඩසීමාය
කසරොන්තානං, සීමන්තරිකාය පන ඨිතා උභින්නම්පි න සකොසපන්ති.
ගාමසඛත්සත ඨත්වා කම්මං කසරොන්තානං පන සීමන්තරිකාය ඨිතා
සකොසපන්ති.සීමන්තරිකාහිගාමසඛත්තංභජති. 

සීමා චනාසමසානසකවලාපථවීතසලසයවබද්ධා බද්ධානාමසහොති, 
අථ සඛො පිට්ඨිපාසාසණපි කුටිසගසහපි සලසණපි පාසාසදපි 

පබ්බතමත්ථසකපි බද්ධා බද්ධාසයව සහොති. තත්ථ පිට්ඨිපාසාකණ 
බන්ධන්සතහි පාසාණපිට්ඨියං රාජිං වා සකොට්සටත්වා උදුක්ඛලං වා
ඛණිත්වාිචමිත්තංනකාතබ්බං, ිචමිත්තුපගපාසාසණඨසපත්වා ිචමිත්තාිච
කිත්සතතබ්බාිච. කම්මවාචාපරිසයොසාසන සීමා පථවීසන්ධාරකං
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පටුන 

උදකපරියන්තං කත්වා ඔතරති.ිචමිත්තපාසාණා යථාඨාසනනතිට්ඨන්ති, 
තස්මාසමන්තසතොරාජිවා උපට්ඨාසපතබ්බා, චතූසුවාසකොසණසුපාසාණා
විජ්ඣිතබ්බා, ‘‘අයංසීමාපරි්සඡසදො’’ති වත්වාඅක්ඛරාිචවාඡින්දිතබ්බාිච.
සකචි උසූයකා ‘‘සීමං ඣාසපස්සාමා’’ති අග්ගිං සදන්ති, පාසාණාව
ඣායන්ති, නසීමා. 

කුටිකගකහපි භිත්තිංඅකිත්සතත්වා එකවීසතියාභික්ඛූනංඔකාසට්ඨානං
අන්සතොකරිත්වා පාසාණිචමිත්තාිච ඨසපත්වා සීමා සම්මන්ිචතබ්බා, 
අන්සතොකුට්ටසමවසීමාසහොති.සසචඅන්සතොකුට්සටඑකවීසතියා භික්ඛූනං
ඔකාසසොනත්ථි, පමුසඛිචමිත්තපාසාසණඨසපත්වාසම්මන්ිචතබ්බා.සසච 
එවම්පි නප්පසහොති, බහි ිචබ්සබොදකපතනට්ඨාසනපි ිචමිත්තාිච ඨසපත්වා 
සම්මන්ිචතබ්බා.එවංසම්මතායපනසබ්බංකුටිසගහංසීමට්ඨසමවසහොති. 

චතුභිත්තියකලකණපි බන්ධන්සතහි කුට්ටං අකිත්සතත්වා පාසාණාව
කිත්සතතබ්බා, අන්සතොඔකාසසඅසතිපමුසඛපිිචමිත්තාිච ඨසපතබ්බාිච, 
එවංසලණස්සඅන්සතොචබහිචසීමාසහොති. 

උපරිපාසාකදපි භිත්තිං අකිත්සතත්වා අන්සතොපාසාසණඨසපත්වා සීමා 
සම්මන්ිචතබ්බා. සසච නප්පසහොති, පමුසඛපි පාසාසණ ඨසපත්වා
සම්මන්ිචතබ්බා.එවං සම්මතාඋපරිපාසාසදසයවසහොති, සහට්ඨානඔතරති.
සසච පන බහූසු ථම්සභසු තුලානං උපරි කතපාසාදස්ස සහට්ඨිමතසල
කුට්සටොයථාිචමිත්තානංඅන්සතොසහොති, එවංඋට්ඨහිත්වා තුලාරුක්සඛහි
එකසම්බන්සධො ඨිසතො, සහට්ඨාපි ඔතරති, එකථම්භපාසාදස්ස පන
උපරිතසල බද්ධාසීමා.සසචථම්භමත්ථසකඑකවීසතියාභික්ඛූනංඔකාසසො
සහොති, සහට්ඨා ඔතරති. සසච පාසාදභිත්තිසතො ිචග්ගසතසු ිචයූහකාදීසු
පාසාසණ ඨසපත්වා සීමං බන්ධන්ති, පාසාදභිත්ති අන්සතොසීමාය සහොති.
සහට්ඨාපනස්සාඔතරණාසනොතරණංවුත්තනසයසනව සවදිතබ්බං. 

සහට්ඨාපාසාසද කිත්සතන්සතහිපි භිත්ති ච රුක්ඛත්ථම්භා ච න 
කිත්සතතබ්බා, භිත්තිලග්සගපනපාසාණත්ථම්සභකිත්සතතුංවට්ටති.එවං
කිත්තිතා සීමා සහට්ඨාපාසාදස්ස පරියන්තථම්භානං අන්සතොසයව සහොති.
සසච පන සහට්ඨාපාසාදස්ස කුට්සටො උපරිමතසලන සම්බද්සධො සහොති, 
උපරිපාසාදම්පි අභිරුහති. සසච පාසාදස්ස බහි ිචබ්සබොදකපතනට්ඨාසන
ිචමිත්තාිචකසරොන්ති, සබ්සබොපාසාසදො සීමට්සඨොසහොති. 

පබ්බතමත්ථකෙ තලංසහොතිඑකවීසතියා භික්ඛූනංඔකාසාරහං, තත්ථ
පිට්ඨිපාසාසණ විය සීමං බන්ධන්ති, සහට්ඨාපබ්බසතපි සතසනව
පරි්සඡසදනසීමාඔතරති.තාලමූලකපබ්බසතපිඋපරිසීමාබද්ධාසහට්ඨා
ඔතරසතව. සයොපනවිතානසණ්ඨාසනොසහොති, උපරිඑකවීසතියාභික්ඛූනං
ඔකාසසො අත්ථි, සහට්ඨානත්ථි, තස්සුපරි බද්ධා සීමා සහට්ඨා න ඔතරති.
එවංමුදිඞ්ගසණ්ඨාසනො වා සහොතු පණවසණ්ඨාසනො වා, යස්සසහට්ඨා වා
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මජ්සඣවාසීමප්පමාණංනත්ථි, තස්සඋපරිබද්ධාසීමා සහට්ඨානඔතරති.
යස්ස පන ද්සව කූටාිච ආසන්සන ඨිතාිච, එකස්සපි උපරි සීමප්පමාණං 
නප්පසහොති, තස්සකූටන්තරංචිිචත්වාවාපූසරත්වාවාඑකාබද්ධංකත්වා
උපරිසීමා සම්මන්ිචතබ්බා.එසකොසප්පඵණසදිසසොපබ්බසතො, තස්සඋපරි
සීමප්පමාණස්ස අත්ථිතාය සීමං බන්ධන්ති, තස්ස සච සහට්ඨා
ආකාසපබ්භාරං සහොති, සීමා න ඔතරති. සසච පනස්ස සවමජ්සඣ
සීමප්පමාසණො සුසිරපාසාසණො සහොති, ඔතරති, සසො ච පාසාසණො
සීමට්සඨොසයව සහොති. අථාපිස්ස සහට්ඨාසලණස්ස කුට්සටො අග්ගසකොටිං
ආහ්ච තිට්ඨති, ඔතරති, සහට්ඨා ච උපරි ච සීමාසයව සහොති. සසච පන
සහට්ඨා උපරිමස්ස සීමාපරි්සඡදස්ස පාරසතො අන්සතොසලණං සහොති, බහි
සීමා න ඔතරති. අථාපි උපරිමස්ස සීමාපරි්සඡදස්ස ඔරසතො බහි සලණං
සහොති, අන්සතො සීමා න ඔතරති. අථාපි උපරි සීමාපරි්සඡසදො ඛුද්දසකො, 
සහට්ඨා සලණංමහන්තංසීමාපරි්සඡදමතික්කමිත්වාඨිතං, සීමාඋපරිසයව
සහොති, සහට්ඨා න ඔතරති. යදි පන සලණං ඛුද්දකං
සබ්බප්ඡිමසීමාපරිමාණං, උපරි සීමා මහතී නං අජ්සඣොත්ථරිත්වා ඨිතා, 
සීමාඔතරති.අථසලණංඅතිඛුද්දකංසීමප්පමාණංනසහොති, සීමා උපරිසයව
සහොති, සහට්ඨා න ඔතරති. සසච තසතො උපඩ්ඪං භිජ්ජිත්වා පතති, 
සීමප්පමාණං සචපිසහොති, බහිපතිතංඅසීමා.අපතිතංපනයදිසීමප්පමාණං, 
සීමාසහොතිසයව. 

ඛණ්ඩසීමා ච නීචවත්ථුකා සහොති, තං පූසරත්වා උ්චවත්ථුකං 
කසරොන්ති, සීමාසයව. සීමාය සගහං කසරොන්ති, සීමට්ඨකසමව සහොති.
සීමායසපොක්ඛරණිං ඛණන්ති, සීමාසයව.ඔසඝොසීමාමණ්ඩලංඔත්ථරිත්වා
ග්ඡති, සීමාමාළසකඅට්ටං බන්ධිත්වාකම්මංකාතුංවට්ටති.සීමායසහට්ඨා
උමඞ්ගනදීසහොති, ඉද්ධිමාභික්ඛු තත්ථිචසීදති.සසචසානදීපඨමංගතා, 
සීමාප්ඡාබද්ධා, කම්මංනසකොසපති.අථපඨමං සීමාබද්ධා, ප්ඡානදී
ගතා, කම්මංසකොසපති, සහට්ඨාපථවීතසලඨිසතොපන සකොසපතිසයව. 

සීමාමාළසක වටරුක්සඛො සහොති, තස්ස සාඛා වා තසතො
ිචග්ගතපාසරොසහො වා මහාසීමාය පථවීතලං වා තත්ථජාතරුක්ඛාදීිච වා
ආහ්ච තිට්ඨති, මහාසීමං වා සසොසධත්වා කම්මං කාතබ්බං, සත වා
සාඛාපාසරොහා ඡින්දිත්වා බහිට්ඨකා කාතබ්බා. අනාහ්ච ඨිතසාඛාදීසු
ආරුළ්හභික්ඛූහත්ථපාසංආසනතබ්බා.එවංමහාසීමාය ජාතරුක්ඛස්සසාඛා
වාපාසරොසහොවාවුත්තනසයසනවසීමාමාළසකපතිට්ඨාති, වුත්තනසයසනව 
සීමං සසොසධත්වා වා කම්මං කාතබ්බං, සත වා සාඛාපාසරොහා ඡින්දිත්වා
බහිට්ඨකා කාතබ්බා. සසච මාළසක කම්සම කරියමාසන සකොචි භික්ඛු
මාළකස්ස අන්සතො පවිසිත්වා සවහාසං ඨිතසාඛාය ිචසීදති, පාදා වාස්ස
භූමිගතා සහොන්ති, ිචවාසනපාරුපනං වා භූමිං ඵුසති, කම්මං කාතුං න
වට්ටති. පාසද පන ිචවාසනපාරුපනඤ්ච උක්ඛිපාසපත්වා කාතුං කම්මං
වට්ටති, ඉදඤ්ච ලක්ඛණං පුරිමනසයපි සවදිතබ්බං. අයං පන විසසසසො – 
තත්රඋක්ඛිපාසපත්වාකාතුංනවට්ටති, හත්ථපාසසමවආසනතබ්සබො.සසච 
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අන්සතොසීමසතො පබ්බසතො අබ්භුග්ග්ඡති, තත්රට්සඨො භික්ඛු හත්ථපාසං
ආසනතබ්සබො. ඉද්ධියා අන්සතොපබ්බතං පවිට්සඨපි එසසව නසයො.
බජ්ඣමානා එව හි සීමා පමාණරහිතං පසදසං න ඔතරති, බද්ධාය සීමාය
ජාතං යං කිඤ්චි යත්ථ කත්ථචි එකසම්බන්සධන ගතං සීමාසඞ්ඛයසමව
ග්ඡතීති. 

තිකයොජනපරමං පන සීමං සම්මන්නන්සතන මජ්සඣ ඨත්වා යථා
චතූසුපිදිසාසු දියඩ්ඪදියඩ්ඪසයොජනංසහොති, එවංසම්මන්ිචතබ්බා.සසචපන
මජ්සඣඨත්වාඑසකකදිසසතො තිසයොජනංකසරොන්ති, ඡසයොජනංසහොතීති
නවට්ටති.චතුරස්සංවාතිසකොණංවා සම්මන්නන්සතනයථාසකොණසතො
සකොණං තිසයොජනං සහොති, එවං සම්මන්ිචතබ්බා. සසච හි සයන සකනචි
පරියන්සතන සකසග්ගමත්තම්පි තිසයොජනං අතික්කාසමති, ආපත්තිඤ්ච
ආපජ්ජති, සීමාචඅසීමාසහොති. 

164. ‘‘න, භික්ඛසව, නදීපාරසීමාසම්මන්ිචතබ්බා, සයොසම්මන්සනයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 140) වචනසතො නදීපාරසීමා න
සම්මන්ිචතබ්බා. යත්ර පන ධවනාවා වා ධවසසතු වා අභිමුඛතිත්සථසයව
අත්ථි, එවරූපංනදීපාරසීමං සම්මන්ිචතුං වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, 
යත්ථස්සධවනාවාවාධවසසතුවා, එවරූපං නදීපාරසීමංසම්මන්ිචතු’’න්ති
හි වුත්තං. සසච ධවනාවා වා ධවසසතු වා අභිමුඛතිත්සථ නත්ථි, ඊසකං
උද්ධං අභිරුහිත්වා අසධො වා ඔසරොහිත්වා අත්ථි, එවම්පි වට්ටති.
කරවිකතිස්සත්සථසරොපන‘‘ගාවුතමත්තබ්භන්තසරපිවට්ටතී’’තිආහ. 

ඉමඤ්ච පන නදීපාරසීමං සම්මන්නන්සතන එකස්මිඤ්ච තීසර ඨත්වා 
උපරිසසොසත නදීතීසර ිචමිත්තං කිත්සතත්වා තසතො පට්ඨාය අත්තානං
පරික්ඛිපන්සතන යත්තකං පරි්සඡදං ඉ්ඡති, තස්ස පරිසයොසාසන 
අසධොසසොසතපි නදීතීසර ිචමිත්තං කිත්සතත්වා පරතීසර සම්මුඛට්ඨාසන
නදීතීසර ිචමිත්තං කිත්සතතබ්බං. තසතො පට්ඨාය යත්තකං පරි්සඡදං
ඉ්ඡති, තස්සවසසනයාවඋපරිසසොසත පඨමංකිත්තිතිචමිත්තස්සසම්මුඛා
නදීතීසර ිචමිත්තං, තාව කිත්සතත්වා ප්චාහරිත්වා
පඨමකිත්තිතිචමිත්සතනසද්ධිංඝසටතබ්බං.අථසබ්බිචමිත්තානං අන්සතො
ඨිසත භික්ඛූ හත්ථපාසගසත කත්වා කම්මවාචාය සීමා සම්මන්ිචතබ්බා.
නදියා ඨිතා අනාගතාපි කම්මං න සකොසපන්ති, සම්මුතිපරිසයොසාසන 
ඨසපත්වා නදිං ිචමිත්තානං අන්සතො පරතීසර ච ඔරිමතීසර ච එකසීමා
සහොති, නදීපන බද්ධසීමාසඞ්ඛයංනග්ඡති.විසුංනදීසීමාඑවහිසා. 

සසච අන්සතොනදියං දීපසකො සහොති, තං අන්සතොසීමාය කාතුකාසමන 
පුරිමනසයසනව අත්තනා ඨිතතීසර ිචමිත්තාිච කිත්සතත්වා දීපකස්ස
ඔරිමන්සත ච පාරිමන්සත චිචමිත්තං කිත්සතතබ්බං. අථ පරතීසරනදියා
ඔරිමතීසරිචමිත්තස්ස සම්මුඛට්ඨාසනිචමිත්තංකිත්සතත්වාතසතොපට්ඨාය
පුරිමනසයසනව යාව උපරිසසොසත පඨමං කිත්තිතිචමිත්තස්ස සම්මුඛා
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ිචමිත්තං, තාව කිත්සතතබ්බං. අථ දීපකස්ස පාරිමන්සත ච ඔරිමන්සත ච
ිචමිත්තං කිත්සතත්වා ප්චාහරිත්වා පඨමං කිත්තිතිචමිත්සතන සද්ධිං
ඝසටතබ්බං. අථ ද්වීසු තීසරසු දීපසකසු ච භික්ඛූ සබ්සබ හත්ථපාසගසත
කත්වා කම්මවාචාය සීමා සම්මන්ිචතබ්බා, නදියං ඨිතා අනාග්ඡන්තාපි 
කම්මං න සකොසපන්ති, සම්මුතිපරිසයොසාසන ඨසපත්වා නදිං ිචමිත්තානං
අන්සතො තීරද්වයඤ්චදීපසකොචඑකසීමාසහොති, නදීපනනදීසීමාසයව. 

සසච පන දීපසකො විහාරසීමාපරි්සඡදසතො උද්ධං වා අසධො වා
අධිකතසරො සහොති, අථ විහාරසීමාපරි්සඡදිචමිත්තස්ස උජුකසමව
සම්මුඛීභූසත දීපකස්ස ඔරිමන්සත ිචමිත්තං කිත්සතත්වා තසතො පට්ඨාය
දීපකසිඛරං පරික්ඛිපන්සතන පුන දීපකස්ස ඔරිමන්සත ිචමිත්තසම්මුසඛ
පාරිමන්සතිචමිත්තංකිත්සතතබ්බං. තසතො පරං පුරිමනසයසනවපරතීසර
සම්මුඛිචමිත්තමාදිං කත්වා පරතීසර ිචමිත්තාිච ච දීපකස්ස 
පාරිමන්තඔරිමන්සත ිචමිත්තාිච ච කිත්සතත්වා පඨමකිත්තිතිචමිත්සතන
සද්ධිං ඝටනා කාතබ්බා. එවංකිත්සතත්වා සම්මතා සීමා පබ්බතසණ්ඨානා
සහොති. සසච පන දීපසකො විහාරසීමාපරි්සඡදසතො උද්ධම්පි අසධොපි
අධිකතසරොසහොති, පුරිමනසයසනවදීපකස්සඋසභොපි සිඛරාිචපරික්ඛිපිත්වා
ිචමිත්තාිච කිත්සතන්සතන ිචමිත්තඝටනා කාතබ්බා. එවං කිත්සතත්වා
සම්මතාසීමාමුදිඞ්ගසණ්ඨානාසහොති.සසචදීපසකො විහාරසීමාපරි්සඡදස්ස
අන්සතො ඛුද්දසකො සහොති, සබ්බපඨසමන නසයන දීපසක ිචමිත්තාිච 
කිත්සතතබ්බාිච. එවං කිත්සතත්වා සම්මතා සීමා පණවසණ්ඨානා සහොති.
එවංතාව සීමාබන්ධනංසවදිතබ්බං. 

165. එවං බද්ධා පන සීමා කදා අසීමා සහොතීති? යදා සඞ්සඝො සීමං
සමූහනති, තදා අසීමා සහොති. කථං පසනසා සමූහිචතබ්බාති? ‘‘සීමං, 
භික්ඛසව, සම්මන්නන්සතන පඨමං සමානසංවාසසීමා සම්මන්ිචතබ්බා, 
ප්ඡා තිචීවසරන අවිප්පවාසසො සම්මන්ිචතබ්සබො. සීමං, භික්ඛසව, 
සමූහනන්සතන පඨමං තිචීවසරන අවිප්පවාසසො සමූහන්තබ්සබො, ප්ඡා
සමානසංවාසසීමා සමූහන්තබ්බා’’ති වචනසතො පඨමං අවිප්පවාසසො 
සමූහිචතබ්සබො, ප්ඡා සීමා සමූහිචතබ්බාති. කථං? බයත්සතන භික්ඛුනා
පටිබසලන සඞ්සඝොඤාසපතබ්සබො– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, සයො සසො සඞ්සඝනතිචීවසරන
අවිප්පවාසසො සම්මසතො, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො තං
තිචීවසරනඅවිප්පවාසංසමූහසනයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, සයො සසො සඞ්සඝනතිචීවසරන
අවිප්පවාසසො සම්මසතො, සඞ්සඝොතංතිචීසරනඅවිප්පවාසංසමූහනති.
යස්සායස්මසතොඛමතිඑතස්ස තිචීවසරනඅවිප්පවාසස්සසමුග්ඝාසතො, 
සසොතුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, සසො භාසසයය. 
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පටුන 

‘‘සමූහසතො සසො සඞ්සඝන තිචීවසරන අවිප්පවාසසො, ඛමති
සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති(මහාව.145) – 

එවංතාවඅවිප්පවාසසොසමූහිචතබ්සබො. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, යා සා සඞ්සඝන සීමා සම්මතා 
සමානසංවාසා එකූසපොසථා, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො තං
සීමංසමූහසනයය සමානසංවාසංඑකූසපොසථං, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, යා සා සඞ්සඝන සීමා සම්මතා 
සමානසංවාසාඑකූසපොසථා, සඞ්සඝොතංසීමංසමූහනතිසමානසංවාසං
එකූසපොසථං. යස්සායස්මසතො ඛමති එතිස්සා සීමාය සමානසංවාසාය
එකූසපොසථාය සමුග්ඝාසතො, සසො තුණ්හස්ස. යස්ස නක්ඛමති, සසො
භාසසයය. 

‘‘සමූහතා සා සීමා සඞ්සඝන සමානසංවාසා එකූසපොසථා, ඛමති
සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති(මහාව.146) – 

එවං සීමාසමූහිචතබ්බා. 

සමූහනන්සතනපනභික්ඛුනාවත්තංජාිචතබ්බං.තත්රිදංවත්තං (මහාව.
අට්ඨ. 144) – ඛණ්ඩසීමාය ඨත්වා අවිප්පවාසසීමා න සමූහන්තබ්බා, තථා 
අවිප්පවාසසීමාය ඨත්වා ඛණ්ඩසීමාපි. ඛණ්ඩසීමාය පන ඨිසතන
ඛණ්ඩසීමාව සමූහිචතබ්බා, තථා ඉතරාය ඨිසතන ඉතරා. සීමංනාම ද්වීහි
කාරසණහිසමූහනන්තිපකතියාඛුද්දකංපුන ආවාසවඩ්ඪනත්ථායමහතිංවා
කාතුං, පකතියාමහතිංපුනඅඤ්සඤසංවිහාසරොකාසදානත්ථාය ඛුද්දකංවා
කාතුං. තත්ථ සසච ඛණ්ඩසීමඤ්ච අවිප්පවාසසීමඤ්ච ජානන්ති, 
සමූහිචතුඤ්සචව බන්ධිතුඤ්ච සක්ඛිස්සන්ති. ඛණ්ඩසීමං පන ජානන්තා
අවිප්පවාසං අජානන්තාපි සමූහිචතුඤ්සචව බන්ධිතුඤ්ච සක්ඛිස්සන්ති.
ඛණ්ඩසීමං අජානන්තා අවිප්පවාසංසයව ජානන්තා
සචතියඞ්ගණසබොධියඞ්ගණඋපඔසථාගාරාදීසු ිචරාසඞ්කට්ඨාසනසු ඨත්වා
අප්සපව නාම සමූහිචතුං සක්ඛිස්සන්ති, පටිබන්ධිතුං පන න 
සක්ඛිස්සන්සතව. සසචබන්සධයයං, සීමාසම්සභදංකත්වා විහාරං අවිහාරං 
කසරයයං, තස්මානසමූහිචතබ්බා.සයපනඋසභොපිනජානන්ති, සතසනව
සමූහිචතුං, න බන්ධිතුංසක්ඛිස්සන්ති. අයඤ්හිසීමානාමකම්මවාචායවා
අසීමා සහොති සාසනන්තරධාසනන වා, න ච සක්කා සීමං අජානන්සතහි
කම්මවාචා කාතුං, තස්මා න සමූහිචතබ්බා, සාධකං පන ඤත්වාසයව
සමූහිචතබ්බාසචවබන්ධිතබ්බාචාති.අයංතාව බද්ධසීමායවිිච්ඡසයො. 

166. අබද්ධසීමා පනගාමසීමා සත්තබ්භන්තරසීමා උදකුක්සඛපසීමාති 

තිවිධා. තත්ථ යාවතා එකං ගාමසඛත්තං, අයං ගාමසීමා නාම, 
ගාමග්ගහසණනසචත්ථ(මහාව.අට්ඨ.147) නගරම්පිිචගමම්පිගහිතසමව
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සහොති. තත්ථ යත්තසක පසදසස තස්ස තස්ස ගාමස්ස ගාමසභොජකා බලිං
ලභන්ති, සසො පසදසසො අප්සපො වා සහොතු මහන්සතො වා, ගාමසීමාත්සවව
සඞ්ඛයං ග්ඡති. නගරිචගමසීමාසුපි එසසව නසයො. යම්පි එකස්මිංසයව
ගාමසඛත්සත එකං පසදසං ‘‘අයං විසුංගාසමො සහොතූ’’ති පරි්ඡින්දිත්වා 
රාජාකස්සචිසදති, සසොපිවිසුංගාමසීමාසහොතිසයව, තස්මාසාචඉතරාච 
පකතිගාමනගරිචගමසීමා බද්ධසීමාසදිසාසයව සහොන්ති, සකවලං පන 
තිචීවරවිප්පවාසපරිහාරංනලභන්ති. 

අගාමසකපනඅරඤ්සඤසමන්තාසත්තබ්භන්තරා සත්තබ්භන්තරසීමා 

නාම.තත්ථ අගාමෙං නාම අරඤ්ඤං විඤ්ඣාටවීආදීසුවාසමුද්දමජ්සඣවා

ම්ඡබන්ධානං අගමනපසථ දීපසකසු ලබ්භති. සමන්තා සත්තබ්භන්තරාති
මජ්සඣ ඨිතානං සබ්බදිසාසු සත්තබ්භන්තරා විිචබ්සබසධන චුද්දස
සහොන්ති.තත්ථඑකං අබ්භන්තරංඅට්ඨවීසතිහත්ථප්පමාණංසහොති.අයඤ්ච
සීමා පරිසවසසන වඩ්ඪති, තස්මා සමන්තා පරිසපරියන්තසතො පට්ඨාය
අබ්භන්තරපරි්සඡසදො කාතබ්සබො. සසච පනද්සවසඞ්ඝා විසුංඋසපොසථං
කසරොන්ති, ද්වින්නං සත්තබ්භන්තරානංඅන්තසරඅඤ්ඤසමකංඅබ්භන්තරං
උපචාරත්ථායඨසපතබ්බං. 

167. යා පසනසා ‘‘සබ්බා, භික්ඛසව, නදී අසීමා, සබ්සබො සමුද්සදො
අසීසමො, සබ්සබො ජාතස්සසරො අසීසමො’’ති (මහාව. 147) එවං නදීආදීනං
බද්ධසීමභාවං පටික්ඛිපිත්වා පුන ‘‘නදියා වා, භික්ඛසව, සමුද්සද වා
ජාතස්සසරවායංමජ්ඣිමස්සපුරිසස්සසමන්තාඋදකුක්සඛපා, අයංතත්ථ 

සමානසංවාසාඑකූසපොසථා’’ති(මහාව.147) වුත්තා, අයං උදකුක්කඛපසීමා 
නාම.තත්ථනදීනදීිචමිත්සතවුත්තලක්ඛණාව, සමුද්සදොපිපාකසටොසයව.
සයො පන සයන සකනචි ඛණිත්වා අකසතො සයංජාසතො සසොබ්සභො
සමන්තසතො ආගසතන උදසකන පූරිසතො තිට්ඨති, යත්ථ නදියං
වුත්තප්පකාසර වස්සකාසල උදකං සන්තිට්ඨති, අයං ජාතස්සසරො නාම.
සයොපිනදිංවාසමුද්දංවාභින්දිත්වා ිචක්ඛන්තඋදසකනඛසතොසසොබ්සභො
එතං ලක්ඛණං පාපුණාති, අයම්පි ජාතස්සසරොසයව. එසතසු නදීආදීසු යං
ඨානංථාමමජ්ඣිමස්සපුරිසස්සසමන්තසතොඋදකුක්සඛසපනපරි්ඡින්නං, 
අයංඋදකුක්සඛපසීමානාම. 

කථං පන උදකුක්සඛසපො කාතබ්සබොති? යථා අක්ඛධත්තා දාරුගුළං 
ඛිපන්ති, එවං උදකං වා වාලුකං වා හත්සථන ගසහත්වා ථාමමජ්ඣිසමන
පුරිසසනසබ්බථාසමන ඛිපිතබ්බං.යත්ථඑවංඛිත්තංඋදකංවාවාලුකාවා
පතති, අයසමසකො උදකුක්සඛසපො, තස්ස අන්සතොහත්ථපාසං විජහිත්වා
ඨිසතො කම්මං සකොසපති. යාව පරිසා වඩ්ඪති, තාව සීමාපි වඩ්ඪති, 
පරිසපරියන්තසතො උදකුක්සඛසපොසයව පමාණං, අයං පන එසතසං
නදීආදීනං අන්සතොසයවලබ්භති, නබහි. තස්මානදියා වා ජාතස්සසර වා
යත්තකං පසදසංපකතිවස්සකාසලචතූසුමාසසසුඋදකංඔත්ථරති, සමුද්සද
යස්මිං පසදසස පකතිවීචිසයො ඔසරිත්වා සණ්ඨහන්ති, තසතො පට්ඨාය
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කප්පියභූමි, තත්ථඨත්වා උසපොසථාදිකම්මංකාතුංවට්ටති, දුබ්බුට්ඨිකාසල
වා ගිම්සහ වා නදීජාතස්සසරසු සුක්සඛසුපි සා එව කප්පියභූමි. සසච පන
සුක්සඛ ජාතස්සසර වාපිං වා ඛණන්ති, වප්පං වා කසරොන්ති, තං ඨානං
ගාමසඛත්තං සහොති. යා පසනසා ‘‘කප්පියභූමී’’ති වුත්තා, තසතො බහි
උදකුක්සඛපසීමා න ග්ඡති, අන්සතො ග්ඡති, තස්මා සතසං අන්සතො
පරිසපරියන්තසතො පට්ඨාය සමන්තා උදකුක්සඛපපරි්සඡසදො කාතබ්සබො, 
අයසමත්ථසඞ්සඛසපො. 

අයංපනවිත්ථාසරො– සසචනදීනාතිදීඝාසහොති, පභවසතොපට්ඨායයාව 
මුඛද්වාරා සබ්බත්ථ සඞ්සඝො ිචසීදති, උදකුක්සඛපසීමාය කම්මං නත්ථි, 
සකලාපි නදී එසතසංසයව භික්ඛූනං පසහොති. යං පන මහාසුමත්සථසරන
වුත්තං ‘‘සයොජනංපවත්තමානාසයවනදී, තත්රාපිඋපරිඅඩ්ඪසයොජනංපහාය
සහට්ඨාඅඩ්ඪසයොජසන කම්මංකාතුංවට්ටතී’’ති, තංමහාපදුමත්සථසරසනව
පටික්ඛිත්තං. භගවතා හි ‘‘තිමණ්ඩලං පටි්ඡාසදත්වා යත්ථ කත්ථචි
උත්තරන්තියා භික්ඛුිචයා අන්තරවාසසකො සතමියතී’’ති (පාචි. 692) ඉදං
නදියාපමාණංවුත්තං, නසයොජනංවාඅඩ්ඪසයොජනංවා, තස්මායාඉමස්ස
සුත්තස්ස වසසන පුබ්සබ වුත්තලක්ඛණා නදී, තස්සා පභවසතො පට්ඨාය 
සඞ්ඝකම්මං කාතුං වට්ටති. සසච පසනත්ථ බහූ භික්ඛූ විසුං විසුං කම්මං
කසරොන්ති, සබ්සබහිඅත්තසනොචඅඤ්සඤසඤ්චඋදකුක්සඛපපරි්සඡදස්ස
අන්තරා අඤ්සඤො උදකුක්සඛසපො සීමන්තරිකත්ථාය ඨසපතබ්සබො, තසතො
අධිකං වට්ටතිසයව, ඌනං පන න වට්ටතීති වුත්තං. ජාතස්සරසමුද්සදපි
එසසවනසයො. 

නදියා පන‘‘කම්මංකරිස්සාමා’’තිගසතහි සසචනදීපරිපුණ්ණාසහොති
සමතිත්තිකා, උදකසාටිකං ිචවාසසත්වා අන්සතොනදියංසයව කම්මං 
කාතබ්බං. සසච න සක්සකොන්ති, නාවායපි ඨත්වා කාතබ්බං. ග්ඡන්තියා
පනනාවාය කාතුංනවට්ටති.කස්මා? උදකුක්සඛපමත්තසමවහිසීමා.තං
නාවාසීඝසමවඅතික්කමති, එවංසතිඅඤ්ඤිස්සාසීමායඤත්ති, අඤ්ඤිස්සා
අනුසාවනා සහොති, තස්මා නාවං අරිත්සතන වා ඨසපත්වා පාසාසණ වා
ලම්සබත්වා අන්සතොනදියං ජාතරුක්සඛ වා බන්ධිත්වා කම්මං කාතබ්බං.
අන්සතොනදියංබද්ධඅට්ටසකපි අන්සතොනදියංජාතරුක්සඛපිඨිසතහිකාතුං
වට්ටති. සසච පන රුක්ඛස්ස සාඛා වා තසතො ිචක්ඛන්තපාසරොසහො වා
බහිනදීතීසරවිහාරසීමායවාගාමසීමායවාපතිට්ඨිසතො, සීමංවා සසොසධත්වා
සාඛං වා ඡින්දිත්වා කම්මං කාතබ්බං. බහිනදීතීසර ජාතරුක්ඛස්ස 
අන්සතොනදියං පවිට්ඨසාඛාය වා පාසරොසහ වා නාවං බන්ධිත්වා කම්මං
කාතුං න වට්ටති, කසරොන්සතහි සීමා වා සසොසධතබ්බා, ඡින්දිත්වා වාස්ස
බහිපතිට්ඨිතභාසවො නාසසතබ්සබො. නදීතීසර පන ඛාණුකං සකොට්සටත්වා
තත්ථ බද්ධනාවාය න වට්ටතිසයව. නදියං සසතුං කසරොන්ති, සසච
අන්සතොනදියංසයවසසතුචසසතුපාදාචසහොන්ති, සසතුම්හිඨිසතහිකම්මං 
කාතුංවට්ටති.සසචපනසසතුවාසසතුපාදාවාබහිතීසරපතිට්ඨිතා, කම්මං
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කාතුංන වට්ටති, සීමංසසොසධත්වාකාතබ්බං.අථසසතුපාදාඅන්සතො, සසතු
පනඋභින්නම්පි තීරානංඋපරිආකාසසඨිසතො, වට්ටති. 

අන්සතොනදියංපාසාසණොවාදීපසකොවාසහොති, තත්ථයත්තකංපසදසං 
පුබ්සබවුත්තප්පකාසරපකතිවස්සකාසලවස්සානස්සචතූසුමාසසසුඋදකං
ඔත්ථරති, සසො නදීසඞ්ඛයසමව ග්ඡති. අතිවුට්ඨිකාසල ඔසඝන
ඔත්ථසතොකාසසො න ගසහතබ්සබො. සසො හි ගාමසීමාසඞ්ඛයසමව ග්ඡති.
නදිසතොමාතිකංනීහරන්තානදියංආවරණංකසරොන්ති, තංසච ඔත්ථරිත්වා
වා විිචබ්බිජ්ඣිත්වා වා උදකංග්ඡති, සබ්බත්ථපවත්තනට්ඨාසන කම්මං
කාතුංවට්ටති.සසචපනආවරසණනවාසකොට්ටකබන්ධසනන වා සසොතං
ප්ඡින්දති, උදකං නප්පවත්තති, අප්පවත්තනට්ඨාසන කාතුං න වට්ටති, 
ආවරණමත්තසකපි කාතුං න වට්ටති. සසච සකොචි ආවරණප්පසදසසො
පුබ්සබ වුත්තපාසාණදීපකප්පසදසසොවියඋදසකනඅජ්සඣොත්ථරීයති, තත්ථ
වට්ටති. සසො හි නදීසඞ්ඛයසමව ග්ඡති. නදිං විනාසසත්වා තළාකං
කසරොන්ති, සහට්ඨාපාළිබද්ධාඋදකං ආගන්ත්වාතළාකංපූසරත්වාතිට්ඨති, 
එත්ථ කම්මං කාතුං න වට්ටති, උපරි පවත්තනට්ඨාසන සහට්ඨා ච
ඡඩ්ඩිසතොදකං නදිං ඔතරිත්වා සන්දනට්ඨානසතො පට්ඨාය වට්ටති. සදසව
අවස්සන්සත සහමන්තගිම්සහසු වා සුක්ඛනදියාපි වට්ටති, නදිසතො 
නීහටමාතිකාය න වට්ටති. සසච සා කාලන්තසරන භිජ්ජිත්වා නදී සහොති, 
වට්ටති. කාචි නදී උප්පතිත්වා ගාමිචගමසීමං ඔත්ථරිත්වා පවත්තති, 
නදීසයව සහොති, කම්මං කාතුං වට්ටති. සසච පන විහාරසීමං ඔත්ථරති, 
විහාරසීමාත්සවවසඞ්ඛයංග්ඡති. 

සමුද්කදපි කම්මං කසරොන්සතහි යං පසදසං උද්ධං වඩ්ඪනඋදකං වා
පකතිවීචිවාසවසගනආගන්ත්වාඔත්ථරති, තත්ථකාතුංනවට්ටති.යස්මිං
පන පසදසස පකතිවීචිසයො ඔසරිත්වා සණ්ඨහන්ති, සසො උදකන්තසතො
පට්ඨාය අන්සතො සමුද්සදො නාම, තත්ථ ඨිසතහි කම්මං කාතබ්බං. සසච
ඌමිසවසගො බාධති, නාවාය වා අට්ටසක වා ඨත්වා කාතබ්බං. සතසු
විිච්ඡසයො නදියං වුත්තනසයසනව සවදිතබ්සබො. සමුද්සද පිට්ඨිපාසාසණො
සහොති, තංකදාචිඌමිසයොආගන්ත්වා ඔත්ථරන්ති, කදාචිනඔත්ථරන්ති, 
තත්ථකම්මංකාතුංනවට්ටති.සසොහිගාමසීමාසඞ්ඛයසමව ග්ඡති.සසච
පන වීචීසු ආගතාසුපි අනාගතාසුපි පකතිඋදසකසනව ඔත්ථරීයති, වට්ටති. 
දීපසකො වා පබ්බසතො වා සහොති, සසො සච දූසර සහොති ම්ඡබන්ධානං
අගමනපසථ, අරඤ්ඤසීමාසඞ්ඛයසමව ග්ඡති. සතසං ගමනපරියන්තස්ස
ඔරසතොපනගාමසීමාසඞ්ඛයං ග්ඡති, තත්ථගාමසීමංඅසසොසධත්වාකම්මං
කාතුංනවට්ටති.සමුද්සදොගාමසීමංවා ිචගමසීමංවාඔත්ථරිත්වාතිට්ඨති, 
සමුද්සදොව සහොති, තත්ථ කම්මං කාතුං වට්ටති. සසච පන විහාරසීමං
ඔත්ථරති, විහාරසීමාත්සවවසඞ්ඛයංග්ඡති. 

ජාතස්සකර කම්මං කසරොන්සතහි යත්ථ පුබ්සබ වුත්තප්පකාසර
වස්සකාසල වස්සස ප්ඡින්නමත්සත පිවිතුං වා හත්ථපාසද වා සධොවිතුං
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උදකං න සහොති, සුක්ඛති, අයං න ජාතස්සසරො, ගාමසඛත්තසඞ්ඛයසමව
ග්ඡති, තත්ථකම්මංනකාතබ්බං.යත්ථපනවුත්තප්පකාසරවස්සකාසල
උදකංසන්තිට්ඨති, අයසමවජාතස්සසරො.තස්සයත්තසකපසදසසවස්සානං
චාතුමාසසඋදකංතිට්ඨති, තත්ථ කම්මංකාතුංවට්ටති.සසචගම්භීරංඋදකං, 
අට්ටකං බන්ධිත්වා තත්ථ ඨිසතහිපි ජාතස්සරස්ස අන්සතොජාතරුක්ඛම්හි
බද්ධඅට්ටසකපි කාතුං වට්ටති. පිට්ඨිපාසාණදීපසකසු පසනත්ථ නදියං
වුත්තසදිසසොවවිිච්ඡසයො.සමවස්සසදවකාසල පසහොනකජාතස්සසරොපන
සචපිදුබ්බුට්ඨිකකාසලවා ගිම්හසහමන්සතසු වාසුක්ඛති, ිචරුදසකොසහොති, 

තත්ථසඞ්ඝකම්මංකාතුං වට්ටති. යං අන්ධෙට්ඨෙථායං වුත්තං ‘‘සබ්සබො
ජාතස්සසරො සුක්සඛො අසනොදසකො ගාමසඛත්තංසයව භජතී’’ති, තං න
ගසහතබ්බං. සසච පසනත්ථඋදකත්ථායආවාටං වා සපොක්ඛරණීආදීිචවා
ඛණන්ති, තං ඨානං අජාතස්සසරො සහොති, ගාමසීමාසඞ්ඛයං ග්ඡති. 
ලාබුතිපුසකාදිවප්සපකසතපිඑසසවනසයො.සසචපනනංපූසරත්වාථලංවා
කසරොන්ති, එකස්මිං දිසාභාසගපාළිංබන්ධිත්වාසබ්බසමවනංමහාතළාකං
වා කසරොන්ති, සබ්සබොපි අජාතස්සසරො සහොති, ගාමසීමාසඞ්ඛයං ග්ඡති.
සලොණීපි ජාතස්සරසඞ්ඛයසමව ග්ඡති. වස්සිසක චත්තාසරො මාසස
උදකට්ඨාසනොකාසසකම්මංකාතුං වට්ටතීති.අයංඅබද්ධසීමායවිිච්ඡසයො. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

සීමාවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

25. උකපොසථපවාරණාවිිච්ඡයෙථා 

168. උකපොසථපවාරණාති එත්ථ (කඞ්ඛා. අට්ඨ. ිචදානවණ්ණනා)
දිවසවසසන තසයො උසපොසථා චාතුද්දසිසකො පන්නරසිසකො
සාමග්ගීඋසපොසසථොති. තත්ථ සහමන්තගිම්හවස්සානානං තිණ්ණං උතූනං

තතියසත්තමපක්සඛසු ද්සව ද්සව කත්වා ඡ චාතුද්දසිො, සසසා 

පන්නරසිොති එවං එකසංව්ඡසර චතුවීසති උසපොසථා. ඉදං තාව 
පකතිචාරිත්තං. තථාරූපප්චසය සති අඤ්ඤස්මිම්පි චාතුද්දසස උසපොසථං
කාතුං වට්ටති.පුරිමවස්සංවුට්ඨානංපනපුබ්බකත්තිකපුණ්ණමා, සතසංසයව
සසච භණ්ඩනකාරසකහි උපද්දුතා පවාරණං ප්චුක්කඩ්ඪන්ති, අථ
කත්තිකමාසස්ස කාළපක්ඛචාතුද්දසසො වා ප්ඡිමකත්තිකපුණ්ණමා වා
ප්ඡිමවස්සංවුට්ඨානඤ්ච ප්ඡිමකත්තිකපුණ්ණමා එව වාති ඉසම තසයො
පවාරණාදිවසාපිසහොන්ති.ඉදම්පි පකතිචාරිත්තසමව.තථාරූපප්චසයසති
ද්වින්නං කත්තිකපුණ්ණමානං පුරිසමසු චාතුද්දසසසුපි පවාරණං කාතුං

වට්ටති. යදා පන කෙොසම්බෙක්ඛන්ධකෙ (මහාව. 451 ආදසයො)
ආගතනසයන භින්සන භික්ඛුසඞ්සඝ ඔසාරිසත තස්මිං භික්ඛුස්මිං සඞ්සඝො
තස්ස වත්ථුස්ස වූපසමාය සඞ්ඝසාමග්ගිං කසරොති, තදා තාවසදව
උසපොසසථො කාතබ්සබො. ‘‘පාතිසමොක්ඛං උද්දිසිතබ්බ’’න්ති වචනසතො
ඨසපත්වා චාතුද්දසපන්නරසස අඤ්සඤොපි සයො සකොචි දිවසසො 
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උකපොසථදිවකසො නාමසහොති, වස්සංවුට්ඨානං පන කත්තිකමාසබ්භන්තසර
අයසමව සාමග්ගීපවාරණාදිවසසො නාම සහොති. ඉති ඉසමසු තීසු දිවසසසු 
උසපොසසථො කාතබ්සබො. කසරොන්සතන පන සසච චාතුද්දසිසකො සහොති, 
‘‘අජ්ජුසපොසසථො චාතුද්දසසො’’ති වත්තබ්බං. සසච සාමග්ගීඋසපොසසථො
සහොති, ‘‘අජ්ජුසපොසසථො සාමග්ගී’’ති වත්තබ්බං. පන්නරසියං පන පාළියං
ආගතනසයසනව ‘‘අජ්ජුසපොසසථොපන්නරසසො’’තිවත්තබ්බං. 

169. සඞ්සඝ උසපොසසථො (කඞ්ඛා. අට්ඨ. ිචදානවණ්ණනා), ගසණ
උසපොසසථො, පුග්ගසල උසපොසසථොති එවං කාරකවසසන අපසරපි තසයො
උසපොසථා වුත්තා, කත්තබ්බාකාරවසසන පන සුත්තුද්සදසසො
පාරිසුද්ධිඋසපොසසථො අධිට්ඨානුසපොසසථොති අපසරපි තසයො උසපොසථා.

තත්ථ සුත්තුද්කදකසො නාම ‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො’’තිආදිනා
නසයනවුත්සතොපාතිසමොක්ඛුද්සදසසො.සය පිචතසරද්සවඋසපොසථා, සතසු 

පාරිසුද්ධිඋකපොසකථො තාව අඤ්සඤසඤ්ච සන්තිසක අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච
ආසරොචනවසසන දුවිසධො. තත්ථ ය්වායං අඤ්සඤසං සන්තිසක කරීයති, 
සසොපි පවාරිතානඤ්ච අප්පවාරිතානඤ්ච සන්තිසක කරණවසසන දුවිසධො. 
තත්ථ මහාපවාරණාය පවාරිතානං සන්තිසක ප්ඡිමිකාය උපගසතන වා
අනුපගසතන වා ඡින්නවස්සසන වා චාතුමාසිිචයං පන පවාරිතානං
සන්තිසක අනුපගසතන වා ඡින්නවස්සසන වා කායසාමග්ගිං දත්වා
‘‘පරිසුද්සධොඅහංභන්සත, පරිසුද්සධොතිමං ධාසරථා’’තිතික්ඛත්තුංවත්වා
කාතබ්සබො. ඨසපත්වා පනපවාරණාදිවසං අඤ්ඤස්මිං කාසලආවාසිසකහි
උද්දිට්ඨමත්සත පාතිසමොක්සඛ අවුට්ඨිතාය වා එක්චාය වුට්ඨිතාය වා
සබ්බාය වා වුට්ඨිතාය පරිසාය සය අඤ්සඤ සමසමා වා සථොකතරා වා
ආග්ඡන්ති, සතහි සතසං සන්තිසක වුත්තනසයසනව පාරිසුද්ධි
ආසරොසචතබ්බා. 

සයො පනායං අඤ්ඤමඤ්ඤං ආසරොචනවසසන කරීයති, සසො ඤත්තිං
ඨසපත්වා කරණවසසන ච අට්ඨසපත්වා කරණවසසන ච දුවිසධො. තත්ථ
යස්මිං ආවාසස තසයො භික්ඛූ විහරන්ති, සතසු උසපොසථදිවසස
සන්ිචපතිසතසු එසකන භික්ඛුනා ‘‘සුණන්තු සම ආයස්මන්තා, 
අජ්ජුසපොසසථො චාතුද්දසසො’’ති වා ‘‘පන්නරසසො’’ති වා වත්වා 
‘‘යදායස්මන්තානං පත්තකල්ලං, මයං අඤ්ඤමඤ්ඤං පාරිසුද්ධිඋසපොසථං
කසරයයාමා’’ති ඤත්තියාඨපිතායසථසරනභික්ඛුනාඑකංසංඋත්තරාසඞ්ගං
කරිත්වා උක්කුටිකං ිචසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගසහත්වා ‘‘පරිසුද්සධො අහං, 
ආවුසසො, පරිසුද්සධොති මං ධාසරථා’’ති තික්ඛත්තුං වත්තබ්බං. ඉතසරහි
‘‘භන්සත’’තිවත්වාඑවසමවවත්තබ්බං. එවංඤත්තිංඨසපත්වාකාතබ්සබො.
යත්රපනද්සවභික්ඛූවිහරන්ති, තත්රඤත්තිං අට්ඨසපත්වාවුත්තනසයසනව

පාරිසුද්ධිආසරොසචතබ්බාතිඅයං පාරිසුද්ධිඋකපොසකථො. 

සසච පන එසකොව භික්ඛු සහොති, සබ්බං පුබ්බකරණීයං කත්වා
අඤ්සඤසංඅනාගමනංඤත්වා ‘‘අජ්ජසමඋසපොසසථොචාතුද්දසසො’’තිවා 
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පටුන 

‘‘පන්නරසසො’’ති වා වත්වා ‘‘අධිට්ඨාමී’’ති වත්තබ්බං. අයං 

අධිට්ඨානුකපොසකථොති එවං කත්තබ්බාකාරවසසන තසයො උසපොසථා
සවදිතබ්බා. එත්තාවතානවඋසපොසථා දීපිතා සහොන්ති. සතසු දිවසවසසන
පන්නරසිසකො, කාරකවසසන සඞ්ඝුසපොසසථො, කත්තබ්බාකාරවසසන
සුත්තුද්සදසසොති එවං තිලක්ඛණසම්පන්සන උසපොසසථ පවත්තමාසන
උසපොසථංඅකත්වාතදහුසපොසසථඅඤ්ඤංඅභික්ඛුකංනානාසංවාසසකහිවා 
සභික්ඛුකංආවාසංවාඅනාවාසංවාවාසත්ථායඅඤ්ඤත්රසඞ්සඝනඅඤ්ඤත්ර
අන්තරායා ග්ඡන්තස්සදුක්කටංසහොති. 

170. උසපොසථකරණත්ථංසන්ිචපතිසතසඞ්සඝබහිඋසපොසථංකත්වා
ආගසතන සන්ිචපාතට්ඨානං ගන්ත්වා කායසාමග්ගිං අසදන්සතන ඡන්සදො
දාතබ්සබො.සයොපිගිලාසනොවාසහොති කි්චපසුසතොවා, සතනපිපාරිසුද්ධිං
සදන්සතන ඡන්සදොපි දාතබ්සබො. කථං? එකස්ස භික්ඛුසනො සන්තිසක
‘‘ඡන්දං දම්මි, ඡන්දං සම හර, ඡන්දං සම ආසරොසචහී’’ති අයමත්සථො 
කාසයනවාවාචායවාඋභසයනවාවිඤ්ඤාසපතබ්සබො, එවංදින්සනොසහොති
ඡන්සදො. අකතුසපොසසථන ගිලාසනන වා කි්චපසුසතන වා පාරිසුද්ධි
දාතබ්බා.කථං? එකස්සභික්ඛුසනොසන්තිසක ‘‘පාරිසුද්ධිංදම්මි, පාරිසුද්ධිං
සමහර, පාරිසුද්ධිංසම ආසරොසචහී’’තිඅයමත්සථොකාසයනවාවාචායවා
උභසයන වා විඤ්ඤාසපතබ්සබො, එවං දින්නා සහොති පාරිසුද්ධි. තං පන
සදන්සතන ඡන්සදොපි දාතබ්සබො. වුත්තඤ්සහතං භගවතා ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛසව, තදහුසපොසසථ පාරිසුද්ධිං සදන්සතන ඡන්දම්පි දාතුං, සන්ති 
සඞ්ඝස්ස කරණීය’’න්ති (මහාව. 165). තත්ථ පාරිසුද්ධිදානං සඞ්ඝස්සපි
අත්තසනොපි උසපොසථකරණං සම්පාසදති, න අවසසසං සඞ්ඝකි්චං, 
ඡන්දදානං සඞ්ඝස්සසව උසපොසථකරණඤ්ච සසසකි්චඤ්ච සම්පාසදති, 
අත්තසනො පනස්ස උසපොසසථො අකසතොසයව සහොති, තස්මා පාරිසුද්ධිං
සදන්සතන ඡන්සදොපි දාතබ්සබො. පුබ්සබ වුත්තං පන සුද්ධික්ඡන්දං වා 
පාරිසුද්ධිං වා ඉමං වා ඡන්දපාරිසුද්ධිං එසකන බහූනම්පිආහරිතුං වට්ටති.
සසච පන සසො අන්තරාමග්සග අඤ්ඤං භික්ඛුං පස්සිත්වා සයසං සතන
ඡන්සදො වා පාරිසුද්ධි වා ගහිතා, සතසඤ්ච අත්තසනො ච ඡන්දපාරිසුද්ධිං
සදති, තස්සසවආග්ඡති.ඉතරා පනබිළාලසඞ්ඛලිකාඡන්දපාරිසුද්ධිනාම
සහොති, සා න ආග්ඡති, තස්මා සයසමව සන්ිචපාතට්ඨානං ගන්ත්වා
ආසරොසචතබ්බං. සසච පන සඤ්චි්ච නාසරොසචති, දුක්කටං ආපජ්ජති, 
ඡන්දපාරිසුද්ධිපනතස්මිංහත්ථපාසංඋපගතමත්සතසයවආගතා සහොති. 

171. පාරිවාසිසයනපනඡන්දදාසනනයංකිඤ්චිසඞ්ඝකම්මංකාතුංන
වට්ටති. තත්ථ (පාචි. අට්ඨ. 1167) චතුබ්බිධං පාරිවාසියං පරිසපාරිවාසියං
රත්තිපාරිවාසියං ඡන්දපාරිවාසියං අජ්ඣාසයපාරිවාසියන්ති. සතසු 

පරිසපාරිවාසියං නාමභික්ඛූසකනචිසදවකරණීසයනසන්ිචපතිතා සහොන්ති, 
අථ සමසඝො වා උට්සඨති, උස්සාරණා වා කරීයති, මනුස්සා වා
අජ්සඣොත්ථරන්තා ආග්ඡන්ති, භික්ඛූ ‘‘අසනොකාසා මයං, අඤ්ඤත්ථ
ග්ඡාමා’’ති ඡන්දං අවිස්සජ්සජත්වාව උට්ඨහන්ති. ඉදං පරිසපාරිවාසියං.
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පටුන 

කිඤ්චාපි පරිසපාරිවාසියං, ඡන්දස්ස පන අවිස්සට්ඨත්තා කම්මං කාතුං
වට්ටති. 

පුනභික්ඛූ ‘‘උසපොසථාදීිචකරිස්සාමා’’තිරත්තිංසන්ිචපතිත්වා ‘‘යාව
සබ්සබ සන්ිචපතන්ති, තාව ධම්මං සුණිස්සාමා’’ති එකං අජ්සඣසන්ති, 
තස්මිං ධම්මකථං කසථන්සතසයව අරුසණො උග්ග්ඡති. සසච
‘‘චාතුද්දසිකං උසපොසථං කරිස්සාමා’’ති ිචසින්නා, පන්නරසසොති කාතුං
වට්ටති. සසච පන්නරසිකං කාතුං ිචසින්නා, පාටිපසද අනුසපොසසථ
උසපොසථංකාතුංන වට්ටති, අඤ්ඤං පනසඞ්ඝකි්චංකාතුං වට්ටති. ඉදං 

රත්තිපාරිවාසියං නාම. 

පුනභික්ඛූ‘‘කිඤ්චිසදවඅබ්භානාදිසඞ්ඝකම්මංකරිස්සාමා’’ති ිචසින්නා
සහොන්ති, තසත්රසකොනක්ඛත්තපාඨසකොභික්ඛුඑවංවදති‘‘අජ්ජනක්ඛත්තං 
දාරුණං, මා ඉමංකසරොථා’’ති. සතතස්ස වචසනනඡන්දං විස්සජ්සජත්වා
තත්සථව ිචසින්නා සහොන්ති. අථඤ්සඤො ආගන්ත්වා ‘‘නක්ඛත්තං 
පතිමාසනන්තං, අත්සථො බාලං උප්චගා’’ති (ජා. 1.1.49) වත්වා ‘‘කිං

නක්ඛත්සතන, කසරොථා’’ති වදති. ඉදං ඡන්දපාරිවාසියඤ්කචව 

අජ් ාසයපාරිවාසියඤ්ච. එතස්මිං පාරිවාසිසය පුන ඡන්දපාරිසුද්ධිං 
අනාසනත්වාකම්මංකාතුංනවට්ටති. 

172. සසචසකොචි භික්ඛුගිලාසනොනසක්සකොතිඡන්දපාරිසුද්ධිංදාතුං, 
සසො මඤ්සචන වා පීසඨන වා සඞ්ඝමජ්ඣං ආසනතබ්සබො. සසච
ගිලානුපට්ඨාකානං භික්ඛූනං එවං සහොති ‘‘සසච සඛො මයං ගිලානං ඨානා
චාසවස්සාම, ආබාසධො වා අභිවඩ්ඪිස්සති, කාලකිරියා වා භවිස්සතී’’ති, න 
සසො භික්ඛු ඨානා චාසවතබ්සබො, සඞ්සඝන තත්ථ ගන්ත්වා උසපොසසථො 
කාතබ්සබො.සසචබහූතාදිසාගිලානාසහොන්ති, සඞ්සඝනපටිපාටියාඨත්වා
සබ්සබ හත්ථපාසසකාතබ්බා.සසචදූසරසහොන්ති, සඞ්සඝොනප්පසහොති, තං
දිවසං උසපොසසථො න කාතබ්සබො. න ත්සවව වග්සගන සඞ්සඝන
උසපොසසථොකාතබ්සබො, කසරයයසච, දුක්කටං. 

සසච (මහාව. අට්ඨ. 149) එකස්මිං විහාසර චතූසු භික්ඛූසු වසන්සතසු
එකස්ස ඡන්දපාරිසුද්ධිං ආහරිත්වා තසයො පාරිසුද්ධිඋසපොසථං කසරොන්ති, 
තීසු වා වසන්සතසු එකස්ස ඡන්දපාරිසුද්ධිං ආහරිත්වා ද්සව පාතිසමොක්ඛං 

උද්දිසන්ති, අධම්කමන වග්ගං උසපොසථකම්මං සහොති. සසච පන 
චත්තාසරොපිසන්ිචපතිත්වාපාරිසුද්ධිඋසපොසථංකසරොන්ති, තසයොවාද්සව

වා පාතිසමොක්ඛංඋද්දිසන්ති, අධම්කමනසමග්ගං නාමසහොති.සසච චතූසු
ජසනසුඑකස්සපාරිසුද්ධිංආහරිත්වාතසයොපාතිසමොක්ඛංඋද්දිසන්ති, තීසු
වා ජසනසු එකස්ස පාරිසුද්ධිං ආහරිත්වා ද්සව පාරිසුද්ධිඋසපොසථං

කසරොන්ති, ධම්කමන වග්ගං නාම සහොති. සසච පන චත්තාසරො එකත්ථ
වසන්තා සබ්සබ සන්ිචපතිත්වා පාතිසමොක්ඛං උද්දිසන්ති, තසයො
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පාරිසුද්ධිඋසපොසථං කසරොන්ති, ද්සව අඤ්ඤමඤ්ඤං පාරිසුද්ධිඋසපොසථං

කසරොන්ති, ධම්කමනසමග්ගං නාමසහොති. 

173. පවාරණාකම්සමසු(මහාව.අට්ඨ.212) පනසසචඑකස්මිංවිහාසර
පඤ්චසු භික්ඛූසු වසන්සතසු එකස්ස පවාරණං ආහරිත්වා චත්තාසරො
ගණඤත්තිං ඨසපත්වා පවාසරන්ති, චතූසු වා තීසු වා වසන්සතසු එකස්ස
පවාරණංආහරිත්වාතසයොවාද්සවවාසඞ්ඝඤත්තිං ඨසපත්වාපවාසරන්ති, 

සබ්බසමතං අධම්කමන වග්ගං පවාරණාකම්මං. සසච පන සබ්සබපි පඤ්ච
ජනාඑකසතොසන්ිචපතිත්වාගණඤත්තිංඨසපත්වා පවාසරන්ති, චත්තාසරො
වා තසයො වා ද්සව වා වසන්තා එකසතො සන්ිචපතිත්වා සඞ්ඝඤත්තිං 

ඨසපත්වා පවාසරන්ති, සබ්බසමතං අධම්කමන සමග්ගං පවාරණාකම්මං.
සසචපඤ්චසුජසනසුඑකස්සපවාරණංආහරිත්වාචත්තාසරොසඞ්ඝඤත්තිං 
ඨසපත්වාපවාසරන්ති, චතූසුවාතීසු වාඑකස්සපවාරණං ආහරිත්වාතසයො

වාද්සවවාගණඤත්තිංඨසපත්වාපවාසරන්ති, සබ්බසමතං ධම්කමනවග්ගං 
පවාරණාකම්මං. සසච පන සබ්සබපි පඤ්ච ජනා එකසතො සන්ිචපතිත්වා
සඞ්ඝඤත්තිං ඨසපත්වා පවාසරන්ති, චත්තාසරො වා තසයො වා එකසතො 
සන්ිචපතිත්වා ගණඤත්තිං ඨසපත්වා පවාසරන්ති, ද්සව අඤ්ඤමඤ්ඤං 
පවාසරන්ති, එකසකො වසන්සතො අධිට්ඨානපවාරණං කසරොති, සබ්බසමතං 

ධම්කමනසමග්ගං නාමපවාරණාකම්මන්ති. 

එත්ථසසචචාතුද්දසිකාසහොති, ‘‘අජ්ජසමපවාරණාචාතුද්දසී’’ති, සසච
පන්නරසිකා, ‘‘අජ්ජ සම පවාරණා පන්නරසී’’ති එවං අධිට්ඨාතබ්බං.
පවාරණං සදන්සතන පන ‘‘පවාරණං දම්මි, පවාරණං සම හර, මමත්ථාය
පවාසරහී’’ති කාසයන වා වාචාය වා කායවාචාහි වා අයමත්සථො
විඤ්ඤාසපතබ්සබො. එවං දින්නාය (මහාව. අට්ඨ. 213) පවාරණාය
පවාරණාහාරසකන සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා එවං පවාසරතබ්බං ‘‘තිස්සසො, 
භන්සත, භික්ඛු සඞ්ඝං පවාසරති දිට්සඨන වා සුසතන වා පරිසඞ්කාය වා, 
වදතුතං, භන්සත, සඞ්සඝො අනුකම්පං උපාදාය, පස්සන්සතො පටිකරිස්සති.
දුතියම්පි, භන්සත…සප.… තතියම්පි, භන්සත, තිස්සසො භික්ඛු සඞ්ඝං
පවාසරති…සප.… පටිකරිස්සතී’’ති. සසච පන වුඩ්ඪතසරො සහොති, 
‘‘ආයස්මා, භන්සත, තිස්සසො’’ති වත්තබ්බං. එවඤ්හි සතන තස්සත්ථාය
පවාරිතංසහොති.පවාරණංසදන්සතනපනඡන්සදොපි දාතබ්සබො, ඡන්දදානං 
සහට්ඨා වුත්තනසයසනව සවදිතබ්බං. ඉධාපි ඡන්දදානං
අවසසසකම්මත්ථාය. තස්මා සසච පවාරණං සදන්සතො ඡන්දං සදති, 
වුත්තනසයන ආහටාය පවාරණාය සතන ච භික්ඛුනා සඞ්සඝන ච 
පවාරිතසමවසහොති.අථපවාරණසමවසදති, නඡන්දං, තස්සචපවාරණාය
ආසරොචිතාය සඞ්සඝන ච පවාරිසත සබ්සබසං සුප්පවාරිතං සහොති, අඤ්ඤං
පනකම්මංකුප්පති.සසචඡන්දසමව සදති, නපවාරණං, සඞ්ඝස්සපවාරණා
චසසසකම්මාිචචනකුප්පන්ති, සතනපනභික්ඛුනා අප්පවාරිතං සහොති, 
පවාරණාදිවසසපනබහිසීමායපවාරණංඅධිට්ඨහිත්වාආගසතනපිඡන්සදො 
දාතබ්සබොසතනසඞ්ඝස්සපවාරණාකම්මංනකුප්පති. 
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සසච පුරිමිකාය පඤ්ච භික්ඛූ වස්සං උපගතා, ප්ඡිමිකායපි පඤ්ච, 
පුරිසමහි ඤත්තිං ඨසපත්වා පවාරිසත ප්ඡිසමහි සතසං සන්තිසක
පාරිසුද්ධිඋසපොසසථො කාතබ්සබො, න එකස්මිං උසපොසථග්සග ද්සව
ඤත්තිසයොඨසපතබ්බා.සසචපිප්ඡිමිකාය උපගතාචත්තාසරොතසයොද්සව
එසකො වා සහොති, එසසව නසයො. අථ පුරිමිකාය චත්තාසරො, ප්ඡිමිකායපි
චත්තාසරොතසයො ද්සවඑසකොවා, එසසවනසයො. අථාපිපුරිමිකායතසයො, 
ප්ඡිමිකායපිතසයොද්සවඑසකොවා, එසසවනසයො.ඉදඤ්සහත්ථලක්ඛණං. 

සසච පුරිමිකාය උපගසතහි ප්ඡිමිකාය උපගතා සථොකතරා සචව
සහොන්ති සමසමා ච, සඞ්ඝපවාරණාය ච ගණං පූසරන්ති, 
සඞ්ඝපවාරණාවසසන ඤත්ති ඨසපතබ්බා. සසච පන ප්ඡිමිකාය එසකො
සහොති, සතන සද්ධිං සත චත්තාසරො සහොන්ති, චතුන්නං සඞ්ඝඤත්තිං
ඨසපත්වාපවාසරතුංනවට්ටති.ගණඤත්තියා පනසසොගණපූරසකොසහොති, 
තස්මා ගණවසසන ඤත්තිං ඨසපත්වා පුරිසමහි පවාසරතබ්බං, ඉතසරන 
සතසං සන්තිසක පාරිසුද්ධිඋසපොසසථො කාතබ්සබොති. පුරිමිකාය ද්සව, 
ප්ඡිමිකායද්සව වාඑසකොවාඑසසවනසයො.පුරිමිකායඑසකොප්ඡිමිකාය
එසකොති එසකන එකස්ස සන්තිසක පවාසරතබ්බං, එසකන
පාරිසුද්ධිඋසපොසසථො කාතබ්සබො. සසච පුරිසමහි වස්සූපගසතහි ප්ඡා 
වස්සූපගතාඑසකනපිඅධිකතරාසහොන්ති, පඨමංපාතිසමොක්ඛංඋද්දිසිත්වා
ප්ඡා සථොකතසරහිසතසංසන්තිසකපවාසරතබ්බං. 

කත්තිකාය චාතුමාසිිචපවාරණාය පන සසච පඨමවස්සූපගසතහි
මහාපවාරණාය පවාරිසතහි ප්ඡා උපගතා අධිකතරා වා සමසමා වා
සහොන්ති, පවාරණාඤත්තිං ඨසපත්වා පවාසරතබ්බං. සතහිපවාරිසතප්ඡා
ඉතසරහි පාරිසුද්ධිඋසපොසසථො කාතබ්සබො. අථ මහාපවාරණායං පවාරිතා
බහූ සහොන්ති, ප්ඡා වස්සූපගතා සථොකා වා එසකො වා, පාතිසමොක්සඛ 
උද්දිට්සඨ ප්ඡා සතසං සන්තිසක සතන පවාසරතබ්බං. කිං පසනතං
පාතිසමොක්ඛං සකලසමව උද්දිසිතබ්බං, උදාහු එකසදසම්පීති? එකසදසම්පි
උද්දිසිතුංවට්ටති. වුත්තඤ්සහතංභගවතා– 

‘‘පඤ්චිසම, භික්ඛසව, පාතිසමොක්ඛුද්සදසා, ිචදානං උද්දිසිත්වා 
අවසසසං සුසතන සාසවතබ්බං, අයං පඨසමො පාතිසමොක්ඛුද්සදසසො.
ිචදානංඋද්දිසිත්වා චත්තාරිපාරාජිකාිචඋද්දිසිත්වාඅවසසසංසුසතන
සාසවතබ්බං, අයං දුතිසයො පාතිසමොක්ඛුද්සදසසො. ිචදානං උද්දිසිත්වා
චත්තාරි පාරාජිකාිච උද්දිසිත්වා සතරස සඞ්ඝාදිසසසස උද්දිසිත්වා
අවසසසං සුසතන සාසවතබ්බං, අයං තතිසයො පාතිසමොක්ඛුද්සදසසො.
ිචදානං උද්දිසිත්වා චත්තාරි පාරාජිකාිච උද්දිසිත්වා සතරස 
සඞ්ඝාදිසසසස උද්දිසිත්වා ද්සව අිචයසත උද්දිසිත්වා අවසසසං
භුසතන සාසවතබ්බං, අයං චතුත්සථො පාතිසමොක්ඛුද්සදසසො.
විත්ථාසරසනවපඤ්චසමො’’ති(මාහාව.150). 
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පටුන 

තත්ථ (මහාව. අට්ඨ. 150) ිචදානං උද්දිසිත්වා අවකසසං සුකතන

සාකවතබ්බන්ති ‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො…සප.… ආවිකතා හිස්ස
ඵාසු සහොතී’’ති ඉමං ිචදානං උද්දිසිත්වා ‘‘උද්දිට්ඨං සඛො ආයස්මන්සතො
ිචදානං, තත්ථායස්මන්සත පු්ඡාමි ක්චිත්ථ පරිසුද්ධා. දුතියම්පි
පු්ඡාමි…සප.… එවසමතං ධාරයාමි. සුතා සඛො පනායස්මන්සතහි 
චත්තාසරොපාරාජිකාධම්මා …සප.… අවිවදමාසනහි සික්ඛිතබ්බ’’න්තිඑවං
අවසසසං සුසතන සාසවතබ්බං. එසතන නසයන සසසාපි චත්තාසරො 
පාතිසමොක්ඛුද්සදසාසවදිතබ්බා. 

174. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සති අන්තරාසය සංඛිත්සතන
පාතිසමොක්ඛං උද්දිසිතුං. න, භික්ඛසව, අසති අන්තරාසය සංඛිත්සතන
පාතිසමොක්ඛං උද්දිසිතබ්බං, සයො උද්දිසසයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති
(මහාව.150) වචනසතොපනවිනාඅන්තරායාසංඛිත්සතන පාතිසමොක්ඛංන
උද්දිසිතබ්බං. තත්රිසම අන්තරායා – රාජන්තරාසයො සචොරන්තරාසයො 
අගයන්තරාසයො උදකන්තරාසයො මනුස්සන්තරාසයො අමනුස්සන්තරාසයො
වාළන්තරාසයො සරීසපන්තරාසයොජීවිතන්තරාසයොබ්රහ්මචරියන්තරාසයොති. 

තත්ථ සසච භික්ඛූසු උසපොසථං කරිස්සාමාති ිචසින්සනසු රාජා 

ආග්ඡති, අයං රාජන්තරාකයො. සචොරාආග්ඡන්ති, අයං කචොරන්තරාකයො. 

දවඩාසහො ආග්ඡති, ආවාසස වා අග්ගි උට්ඨාති, අයං අගයන්තරාකයො. 

සමසඝො වා උට්සඨති, ඔසඝො වා ආග්ඡති, අයං උදෙන්තරාකයො. බහූ

මනුස්සා ආග්ඡන්ති, අයං මනුස්සන්තරාකයො. භික්ඛුං යක්සඛො ගණ්හාති, 

අයං අමනුස්සන්තරාකයො. බයග්ඝාදසයො චණ්ඩමිගා ආග්ඡන්ති, අයං 

වාළන්තරාකයො. භික්ඛුංසප්පාදසයොඩංසන්ති, අයං සරීසපන්තරාකයො. භික්ඛු
ගිලාසනො වා සහොති, කාලං වා කසරොති, සවරිසනො වා තං මාසරතුකාමා

ගණ්හන්ති, අයං ජීවිතන්තරාකයො. මනුස්සා එකං වා බහූ වා භික්ඛූ

බ්රහ්මචරියාචාසවතුකාමාගණ්හන්ති, අයං බ්රහ්මචරියන්තරාකයො. එවරූසපසු
අන්තරාසයසු සංඛිත්සතන පාතිසමොක්සඛො උද්දිසිතබ්සබො, පඨසමො වා
උද්සදසසො උද්දිසිතබ්සබො. ආදිම්හි ද්සව තසයො චත්තාසරො වා. එත්ථ
දුතියාදීසු උද්සදසසසු යස්මිං අපරිසයොසිසත අන්තරාසයො සහොති, සසොපි 
සුසතසනව සාසවතබ්සබො. ිචදානුද්සදසස පන අිචට්ඨිසත සුසතන
සාසවතබ්බංනාමනත්ථි. 

පවාරණාකම්සමපි සති අන්තරාසය ද්සවවාචිකං එකවාචිකං
සමානවස්සිකං වා පවාසරතුං වට්ටති. එත්ථ (මහාව. අට්ඨ. 234) ඤත්තිං 
ඨසපන්සතනපි ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො ද්සවවාචිකං
පවාසරයයා’’ති වත්තබ්බං. එකවාචිසක ‘‘එකවාචිකං පවාසරයයා’’ති, 
සමානවස්සිසකපි‘‘සමානවස්සිකං පවාසරයයා’’තිවත්තබ්බං.එත්ථචබහූපි
සමානවස්සාඑකසතොපවාසරතුංලභන්ති. ‘‘සුණාතුසම, භන්සත, සඞ්සඝො, 
අජ්ජ පවාරණා පන්නරසී, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො
පවාසරයයා’’තිඉමායපනසබ්බසඞ්ගාහිකායඤත්තියාඨපිතායසතවාචිකං 
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ද්සවවාචිකං එකවාචිකඤ්ච පවාසරතුං වට්ටති, සමානවස්සිකං න වට්ටති.
‘‘සතවාචිකං පවාසරයයා’’තිවුත්සතපනසතවාචිකසමවවට්ටති, අඤ්ඤංන
වට්ටති. ‘‘ද්සවවාචිකං පවාසරයයා’’ති වුත්සත ද්සවවාචිකං සතවාචිකඤ්ච 
වට්ටති, එකවාචිකඤ්ච සමානවස්සිකඤ්ච න වට්ටති. ‘‘එකවාචිකං
පවාසරයයා’’ති වුත්සත පන එකවාචිකද්සවවාචිකසතවාචිකාිච වට්ටන්ති, 
සමානවස්සිකසමවනවට්ටති. ‘‘සමානවස්සික’’න්තිවුත්සතසබ්බංවට්ටති. 

175. සකන පන පාතිසමොක්ඛං උද්දිසිතබ්බන්ති? ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛසව, සථරාධිකං පාතිසමොක්ඛ’’න්ති (මහාව.154) වචනසතොසථසරන
වා පාතිසමොක්ඛං උද්දිසිතබ්බං, ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සයො තත්ථ භික්ඛු
බයත්සතො පටිබසලො, තස්සාසධයයං පාතිසමොක්ඛ’’න්ති (මහාව. 155) 
වචනසතො නවකතසරන වා. එත්ථ (මහාව. අට්ඨ. 155) ච කිඤ්චාපි
නවකතරස්සපිබයත්තස්සපාතිසමොක්ඛංඅනුඤ්ඤාතං, අථසඛොඑත්ථඅයං 
අධිප්පාසයො – සසච සථරස්ස පඤ්ච වා චත්තාසරො වා තසයො වා
පාතිසමොක්ඛුද්සදසා නාග්ඡන්ති, ද්සව පන අඛණ්ඩා සුවිසදා වාචුග්ගතා
සහොන්ති, සථරායත්තංව පාතිසමොක්ඛං. සසචපනඑත්තකම්පිවිසදංකාතුං
න සක්සකොති, බයත්තස්ස භික්ඛුසනො ආයත්ථං සහොති, තස්මා සයං වා
උද්දිසිතබ්බං, අඤ්සඤොවාඅජ්සඣසිතබ්සබො.‘‘න, භික්ඛසව, සඞ්ඝමජ්සඣ
අනජ්ඣිට්සඨන පාතිසමොක්ඛං උද්දිසිතබ්බං, සයො උද්දිසසයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 154) වචනසතො අනජ්ඣිට්සඨන පාතිසමොක්ඛං න 
උද්දිසිතබ්බං. න සකවලං පාතිසමොක්ඛංසයව, ධම්සමොපි න භාසිතබ්සබො
‘‘න, භික්ඛසව, සඞ්ඝමජ්සඣ අනජ්ඣිට්සඨන ධම්සමො භාසිතබ්සබො, සයො
භාසසයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති(මහාව.150) වචනසතො. 

අජ්සඣසනා සචත්ථ සඞ්සඝන සම්මතධම්මජ්සඣසකායත්තා වා
සඞ්ඝත්සථ රායත්තා වා, තස්මා ධම්මජ්සඣසසක අසති සඞ්ඝත්සථරං
ආපු්ඡිත්වා වා සතනයාචිසතො වා භාසිතුං ලභති. සඞ්ඝත්සථසරනපිසසච 
විහාසරබහූධම්මකථිකාසහොන්ති, වාරපටිපාටියාවත්තබ්සබො.‘‘ත්වංධම්මං
භණ, ධම්මදානං සදහී’’ති වා වුත්සතනතීහිපි විධීහි ධම්සමො භාසිතබ්සබො, 
‘‘ඔසාසරහී’’ති වුත්සතො පන ඔසාසරතුසමව ලභති, ‘‘කසථහී’’ති වුත්සතො
කසථතුසමව, ‘‘සරභඤ්ඤං භණාහී’’ති වුත්සතො සරභඤ්ඤසමව.
සඞ්ඝත්සථසරොපිචඋ්චතසරආසසනිචසින්සනොයාචිතුංනලභති.සසච 
උපජ්ඣාසයො සචව සද්ධිවිහාරිසකො ච සහොති, උපජ්ඣාසයො ච නං
උ්චාසසන ිචසින්සනො ‘‘භණා’’ති වදති, සජ්ඣායං අධිට්ඨහිත්වා
භණිතබ්බං. සසච පසනත්ථ දහරභික්ඛූ සහොන්ති, ‘‘සතසං භණාමී’’ති
භණිතබ්බං. සසච විහාසර සඞ්ඝත්සථසරො අත්තසනොසයව ිචස්සිතසක
භණාසපති, අඤ්සඤ මධරභාණසකපි නාජ්සඣසති, සසො අඤ්සඤහි
වත්තබ්සබො – ‘‘භන්සත, අසුකං නාම භණාසපමා’’ති. සසච
‘‘භණාසපථා’’ති වදති, තුණ්හී වා සහොති, භණාසපතුං වට්ටති. සසච පන
පටිබාහති, න භණාසපතබ්බං. යදි පන අනාගසතසයව සඞ්ඝත්සථසර 
ධම්මස්සවනං ආරද්ධං, පුන ආගසත ඨසපත්වා ආපු්ඡනකි්චං නත්ථි.
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ඔසාසරත්වා පන කසථන්සතන ආපු්ඡිත්වා අට්ඨසපත්වාසයව වා
කසථතබ්බං.කසථන්තස්සපුනආගසතපිඑසසවනසයො. 

උපිචසින්නකථායම්පි සඞ්ඝත්සථසරොව සාමී, තස්මා සතන සයං වා 
කසථතබ්බං, අඤ්සඤො වා භික්ඛු ‘‘කසථහී’’ති වත්තබ්සබො, සනො ච සඛො
උ්චතසර ආසන්සන ිචසින්සනන, මනුස්සානං පන ‘‘භණාහී’’ති වත්තුං
වට්ටති. මනුස්සා අත්තසනො ජානනකං භික්ඛුං පු්ඡන්ති, සතන සථරං
ආපු්ඡිත්වාපි කසථතබ්බං. සසච සඞ්ඝත්සථසරො ‘‘භන්සත, ඉසම පඤ්හං
පු්ඡන්තී’’ති පුට්සඨො ‘‘කසථහී’’ති වා භණති, තුණ්හී වා සහොති, කසථතුං
වට්ටති.අන්තරඝසරඅනුසමොදනාදීසුපිඑසසවනසයො.සසචසඞ්ඝත්සථසරො 
‘‘විහාසරවාඅන්තරඝසරවාමංඅනාපු්ඡිත්වාපිකසථයයාසී’’තිඅනුජානාති, 
ලද්ධකප්පියංසහොති, සබ්බත්ථවත්තුංවට්ටති.සජ්ඣායංකසරොන්සතනාපි
සථසරො ආපු්ඡිතබ්සබොසයව. එකං ආපු්ඡිත්වා සජ්ඣායන්තස්ස අපසරො
ආග්ඡති, පුන ආපු්ඡනකි්චංනත්ථි.සසචපි ‘‘විස්සමිස්සාමී’’තිඨපිතස්ස
ආග්ඡති, පුන ආරභන්සතනආපු්ඡිතබ්බං. සඞ්ඝත්සථසර අනාගසතසයව
ආරද්ධං සජ්ඣායන්තස්සාපි එසසවනසයො. එසකනසඞ්ඝත්සථසරන ‘‘මං
අනාපු්ඡාපි යථාසුඛං සජ්ඣායාහී’’ති අනුඤ්ඤාසත යථාසුඛං සජ්ඣායිතුං
වට්ටති, අඤ්ඤස්මිංපනආගසතතං ආපු්ඡිත්වාවසජ්ඣායිතබ්බං. 

යස්මිං පන විහාසර සබ්සබව භික්ඛූ බාලා සහොන්ති අබයත්තා න 
ජානන්ති පාතිසමොක්ඛං උද්දිසිතුං, තත්ථ කිං කාතබ්බන්ති? සතහි භික්ඛූහි
එසකො භික්ඛු සාමන්තා ආවාසා සජ්ජුකං පාසහතබ්සබො ‘‘ග්ඡාවුසසො, 
සංඛිත්සතනවා විත්ථාසරනවාපාතිසමොක්ඛංපරියාපුණිත්වාආග්ඡාහී’’ති.
එවඤ්සචතං ලසභථ, ඉ්සචතං කුසලං. සනො සච ලසභථ, සතහි භික්ඛූහි
සබ්සබසහව යත්ථ තාදිසා භික්ඛූ සහොන්ති, සසො ආවාසසො
උසපොසථකරණත්ථායඅන්වඩ්ඪමාසංගන්තබ්සබො, අග්ඡන්තානංදුක්කටං.
ඉදඤ්ච උතුවස්සසසයව, වස්සාසනපනපුරිමිකායපාතිසමොක්ඛුද්සදසසකන
විනා න වස්සං උපග්ඡිතබ්බං. සසච සසො වස්සූපගතානං පක්කමති වා
විබ්භමති වා කාලං වා කසරොති, අඤ්ඤස්මිං සතිසයව ප්ඡිමිකාය වසිතුං
වට්ටති, අසති අඤ්ඤත්ථ ගන්තබ්බං, අග්ඡන්තානං දුක්කටං. සසච පන
ප්ඡිමිකාය පක්කමති වා විබ්භමති වා කාලං වා කසරොති, මාසද්වයං
වසිතබ්බං. 

යත්ථ පන සත බාලා භික්ඛූ විහරන්ති අබයත්තා, සසච තත්ථ සකොචි 
භික්ඛු ආග්ඡති බහුස්සුසතො ආගතාගසමො ධම්මධසරො විනයධසරො
මාතිකාධසරො පණ්ඩිසතො බයත්සතො සමධාවී ලජ්ජී කුක්කු්චසකො
සික්ඛාකාසමො, සතහි භික්ඛූහි සසො භික්ඛු සඞ්ගසහතබ්සබො
අනුග්ගසහතබ්සබො උපලාසපතබ්සබො, උපට්ඨාසපතබ්සබො චුණ්සණන
මත්තිකාය දන්තකට්සඨන මුසඛොදසකන. සනො සච සඞ්ගසහයයං
අනුග්ගසහයයං උපලාසපයයං, උපට්ඨාසපයයං චුණ්සණන මත්තිකාය
දන්තකට්සඨනමුසඛොදසකන, සබ්සබසං දුක්කටං.ඉධසනවසථරා, නදහරා
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මු්චන්ති, සබ්සබහි වාසරන උපට්ඨාසපතබ්සබො. අත්තසනො වාසර
අනුපට්ඨහන්තස්ස ආපත්ති. සතන පන මහාසථරානං 
පරිසවණසම්මජ්ජනදන්තකට්ඨදානාදීිච න සාදිතබ්බාිච, එවම්පි සති
මහාසථසරහි සායංපාතං උපට්ඨානං ආගන්තබ්බං, සතන පන සතසං
ආගමනං ඤත්වා පඨමතරං මහාසථරානං උපට්ඨානං ගන්තබ්බං. සචස්ස
සද්ධිඤ්චරා භික්ඛූ උපට්ඨාකා අත්ථි, ‘‘මය්හං උපට්ඨාකා අත්ථි, තුම්සහ
අප්සපොස්සුක්කා විහරථා’’ති වත්තබ්බං. අථාපිස්ස සද්ධිඤ්චරා නත්ථි, 
තස්මිංසයව විහාසර එසකො වා ද්සව වා වත්තසම්පන්නා වදන්ති ‘‘මයං
සථරස්ස කත්තබ්බං කරිස්සාම, අවසසසා ඵාසු විහරන්තූ’’ති, සබ්සබසං 
අනාපත්ති. 

176. ‘‘යස්ස සියා ආපත්ති, සසො ආවිකසරයයා’’ති(මහාව. 134) 
ආදිවචනසතො න සාපත්තිසකන උසපොසසථො කාතබ්සබො, තස්මා
තදහුසපොසසථ ආපත්තිං සරන්සතන සදසසතබ්බා. සදසසන්සතන ච එකං
භික්ඛුං උපසඞ්කමිත්වා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා උක්කුටිකං 
ිචසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගසහත්වා එවං වත්තබ්සබො ‘‘අහං, ආවුසසො, 
ඉත්ථන්නාමං ආපත්තිංආපන්සනො, තං පටිසදසසමී’’ති. සසචනවකතසරො
සහොති, ‘‘අහං, භන්සත’’ති වත්තබ්බං. ‘‘තං පටිසදසසමී’’ති ඉදං පන
අත්තසනො අත්තසනො අනුරූපවසසන ‘‘තං තුය්හමූසල, තං තුම්හමූසල
පටිසදසසමී’’තිවුත්සතපි සුවුත්තසමව සහොති. පටිග්ගාහසකනපි අත්තසනො
අත්තසනො අනුරූපවසසන ‘‘පස්සථ, භන්සත, තං ආපත්තිං, පස්සසි, 
ආවුසසො, තංආපත්ති’’න්තිවාවත්තබ්බං, පුනසදසසකන‘‘ආම, ආවුසසො, 
පස්සාමි, ආම, භන්සත, පස්සාමී’’ති වා වත්තබ්බං. පුන පටිග්ගාහසකන
‘‘ආයතිං, භන්සත, සංවසරයයාථ, ආයතිං, ආවුසසො, සංවසරයයාසී’’ති වා
වත්තබ්බං.එවංවුත්සත සදසසකන‘‘සාධසුට්ඨුආවුසසොසංවරිස්සාමි, සාධ
සුට්ඨු, භන්සත, සංවරිස්සාමී’’ති වාවත්තබ්බං.සසචආපත්තියාසවමතිසකො
සහොති, එකං භික්ඛුං උපසඞ්කමිත්වා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා
උක්කුටිකං ිචසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගසහත්වා එවං වත්තබ්සබො ‘‘අහං, 
ආවුසසො, ඉත්ථන්නාමාය ආපත්තියා සවමතිසකො, යදා ිචබ්සබමතිසකො 
භවිස්සාමි, තදා තං ආපත්තිං පටිකරිස්සාමී’’ති වත්වා උසපොසසථො
කාතබ්සබො, පාතිසමොක්ඛං සසොතබ්බං, නත්සවවතප්ප්චයා උසපොසථස්ස
අන්තරාසයොකාතබ්සබො.‘‘න, භික්ඛසව, සභාගාආපත්තිසදසසතබ්බා, සයො
සදසසයය, ආපත්ති දුක්කටස්ස. න, භික්ඛසව, සභාගා ආපත්ති
පටිග්ගසහතබ්බා, සයො පටිග්ගණ්සහයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව.
169) වචනසතො යං ද්සවපි ජනා විකාලසභොජනාදිනා සභාගවත්ථුනා 
ආපත්තිංආපජ්ජන්ති, එවරූපාවත්ථුසභාගාආපත්තිසනවසදසසතබ්බා, න
ච පටිග්ගසහතබ්බා. විකාලසභොජනප්චයා ආපන්නං පන ආපත්තිසභාගං 
අනතිරිත්තසභොජනප්චයාආපන්නස්සසන්තිසකසදසසතුංවට්ටති. 

සසච පන සබ්සබො සඞ්සඝො විකාලසභොජනාදිනා සභාගවත්ථුනා
ලහුකාපත්තිං ආපජ්ජති, තත්ථකිංකාතබ්බන්ති? සතහිභික්ඛූහිඑසකොභික්ඛු
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පටුන 

සාමන්තා ආවාසා සජ්ජුකං පාසහතබ්සබො ‘‘ග්ඡාවුසසො, තං ආපත්තිං 
පටිකරිත්වා ආග්ඡ, මයං සත සන්තිසක ආපත්තිං පටිකරිස්සාමා’’ති.
එවඤ්සචතං ලසභථ, ඉ්සචතං කුසලං. සනො සච ලසභථ, බයත්සතන
භික්ඛුනා පටිබසලන සඞ්සඝො ඤාසපතබ්සබො – ‘‘සුණාතු සම, භන්සත, 
සඞ්සඝො, අයං සබ්සබො සඞ්සඝො සභාගංආපත්තිංආපන්සනො, යදා අඤ්ඤං
භික්ඛුං සුද්ධංඅනාපත්තිකංපස්සිස්සති, තදාතස්සසන්තිසකතංආපත්තිං 
පටිකරිස්සතී’’ති (මහාව. 171) වත්වා උසපොසසථො කාතබ්සබො. සසච පන
සවමතිසකොසහොති, ‘‘සුණාතුසම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයංසබ්සබොසඞ්සඝො
සභාගාය ආපත්තියා සවමතිසකො, යදා ිචබ්සබමතිසකො භවිස්සති, තදා තං
ආපත්තිං පටිකරිස්සතී’’ති (මහාව. 171) වත්වා උසපොසසථො කාතබ්සබො.
සසච පසනත්ථ සකොචි ‘‘තං සභාගං ආපත්තිං සදසසතුං වට්ටතී’’ති 
මඤ්ඤමාසනොඑකස්සසන්තිසකසදසසති, සදසිතාසුසදසිතාව.අඤ්ඤංපන
සදසනාප්චයා සදසසකො පටිග්ගහණප්චයා පටිග්ගාහසකො චාති උසභොපි
දුක්කටං ආපජ්ජන්ති, තං නානාවත්ථුකං සහොති, තස්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං
සදසසතබ්බං. එත්තාවතා සත ිචරාපත්තිකා සහොන්ති, සතසං සන්තිසක
සසසසහි සභාගාපත්තිසයො සදසසතබ්බා වා ආසරොසචතබ්බා වා. සසච සත
එවං අකත්වා උසපොසථං කසරොන්ති, ‘‘පාරිසුද්ධිං ආයස්මන්සතො
ආසරොසචථා’’තිආදිනා නසයන සාපත්තිකස්ස උසපොසථකරසණ
පඤ්ඤත්තංදුක්කටංආපජ්ජන්ති. 

සසචසකොචිභික්ඛුපාතිසමොක්සඛඋද්දිස්සමාසනආපත්තිංසරති, සතන 
භික්ඛුනාසාමන්සතොභික්ඛුඑවංවත්තබ්සබො‘‘අහං, ආවුසසො, ඉත්ථන්නාමං
ආපත්තිං ආපන්සනො, ඉසතො වුට්ඨහිත්වා තං ආපත්තිං පටිකරිස්සාමී’’ති.
සාමන්සතොචභික්ඛු සභාසගොසයවවත්තබ්සබො. විසභාගස්සහිවු්චමාසන
භණ්ඩනකලහසඞ්ඝසභදාදීිචපි සහොන්ති, තස්මා තස්ස අවත්වා ‘‘ඉසතො
වුට්ඨහිත්වා පටිකරිස්සාමී’’ති ආසභොගං කත්වා උසපොසසථො කාතබ්සබො.
සසච පන සකොචි පාතිසමොක්සඛ උද්දිස්සමාසන ආපත්තියා සවමතිසකො
සහොති, සතනපි සභාසගොසයව සාමන්සතො භික්ඛු එවං වත්තබ්සබො ‘‘අහං, 
ආවුසසො, ඉත්ථන්නාමාය ආපත්තියා සවමතිසකො, යදා ිචබ්සබමතිසකො
භවිස්සාමි, තදාතංආපත්තිංපටිකරිස්සාමී’’ති.එවඤ්ච වත්වාඋසපොසසථො
කාතබ්සබො, පාතිසමොක්ඛං සසොතබ්බං, නත්සවවතප්ප්චයා උසපොසථස්ස 
අන්තරාසයොකාතබ්සබො. 

177. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, උසපොසථාගාරං සම්මජ්ජිතු’’න්ති(මහාව.
159) ආදිවචනසතො– 

‘‘සම්මජ්ජනීපදීසපොච, උදකංආසසනනච; 
උසපොසථස්ස එතාිච, පුබ්බකරණන්ති වු්චතී’’ති. (මහාව. අට්ඨ. 
168) – 
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එවංවුත්තංචතුබ්බිධංපුබ්බකරණංකත්වාවඋසපොසසථොකාතබ්සබො. සකන
පන තං කාතබ්බන්ති? ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සථසරන භික්ඛුනා නවං
භික්ඛුං ආණාසපතුං, න, භික්ඛසව, සථසරන ආණත්සතන අගිලාසනන න
සම්මජ්ජිතබ්බං, සයො න සම්මජ්සජයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’තිආදිවචනසතො සයො සථසරන ආණත්සතො, සතන කාතබ්බං. 
ආණාසපන්සතනචකිඤ්චිකම්මංකසරොන්සතොවාසදාකාලසමවඑසකොවා
භාරිචත්ථරණසකො වා සරභාණකධම්මකථිකාදීසු අඤ්ඤතසරො වා න
උසපොසථාගාරසම්මජ්ජනත්ථං ආණාසපතබ්සබො, අවසසසා පන වාසරන
ආණාසපතබ්බා. සසච ආණත්සතො සම්මුඤ්ජිචං තාවකාලිකම්පි න ලභති, 
සාඛාභඞ්ගං කප්පියං කාසරත්වා සම්මජ්ජිතබ්බං, තම්පි අලභන්තස්ස
ලද්ධකප්පියංසහොති. 

ආසනපඤ්ඤාපනත්ථංආණත්සතනචසසචඋසපොසථාගාසරආසනාිච
නත්ථි, සඞ්ඝිකාවාසසතො ආහරිත්වා පඤ්ඤසපත්වා පුන ආහරිතබ්බාිච, 
ආසසනසු අසති කටසාරසකපි තට්ටිකාසයොපි පඤ්ඤාසපතුං වට්ටති, 
තට්ටිකාසුපි අසති සාඛාභඞ්ගාිච කප්පියං කාසරත්වා පඤ්ඤසපතබ්බාිච, 
කප්පියකාරකංඅලභන්තස්සලද්ධකප්පියංසහොති. 

පදීපකරණත්ථංආණාසපන්සතනපන‘‘අසුකස්මිංනාමඔකාසසසතලං
වා වට්ටි වා කපල්ලිකා වා අත්ථි, තං ගසහත්වා කසරොහී’’ති වත්තබ්සබො.
සසච සතලාදීිච නත්ථි, පරිසයසිතබ්බාිච, පරිසයසිත්වා අලභන්තස්ස
ලද්ධකප්පියංසහොති.අපිචකපාසල අග්ගිපිජාසලතබ්සබො. 

‘‘ඡන්දපාරිසුද්ධිඋතුක්ඛානං, භික්ඛුගණනාචඔවාසදො; 
උසපොසථස්සඑතාිච, පුබ්බකි්චන්තිවු්චතී’’ති.(මහාව.168) – 

එවං වුත්තංපනචතුබ්බිධම්පි පුබ්බකි්චංපුබ්බකරණසතොප්ඡාකාතබ්බං.
තම්පිහිඅකත්වාඋසපොසසථොන කාතබ්සබො. 

178. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො උසපොසථං කසරයයා’’ති
(මහාව.143) වචනසතොයදාසඞ්ඝස්සඋසපොසථකම්මංපත්තකල්ලංසහොති, 
තදා තං කාතබ්බං, පත්තකල්ලඤ්ච නාසමතං චතූහි අඞ්සගහි සඞ්ගහිතං.
සතනාහුඅට්ඨකථාචරියා– 

‘‘උසපොසසථොයාවතිකාචභික්ඛූකම්මප්පත්තා, 
සභාගාපත්තිසයොචනවිජ්ජන්ති; 
වජ්ජනීයාචපුග්ගලාතස්මිංනසහොන්ති, 
පත්තකල්ලන්තිවු්චතී’’ති.(මහාව.අට්ඨ.168); 

තත්ථ උකපොසකථොති තීසු උසපොසථදිවසසසු අඤ්ඤතරදිවසසො.
තස්මිඤ්හි සති ඉදං සඞ්ඝස්ස උසපොසථකම්මං පත්තකල්ලං නාම සහොති, 



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

176 

පටුන 

නාසති.යථාහ ‘‘නච, භික්ඛසව, අනුසපොසසථඋසපොසසථොකාතබ්සබො’’ති
(මහාව.183). 

යාවතිො ච භික්ඛූ ෙම්මප්පත්තාති යත්තකා භික්ඛූ තස්ස
උසපොසථකම්මස්ස පත්තා යුත්තා අනුරූපා සබ්බන්තිසමන පරි්සඡසදන
චත්තාසරොපකතත්තා, සතචසඛොහත්ථපාසංඅවිජහිත්වාඑකසීමායංඨිතා.
සතසු හි චතූසුභික්ඛූසු එකසීමායං හත්ථපාසං අවිජහිත්වා ඨිසතස්සවවතං
සඞ්ඝස්ස උසපොසථකම්මං පත්තකල්ලං නාම සහොති, න ඉතරථා. යථාහ
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, චතුන්නං පාතිසමොක්ඛං උද්දිසිතු’’න්ති (මහාව.
168). 

සභාගාපත්තිකයො ච න විජ්ජන්තීති එත්ථ යං සබ්සබො සඞ්සඝො
විකාලසභොජනාදිනා සභාගවත්ථුනා ලහුකාපත්තිං ආපජ්ජති, එවරූපා 
වත්ථුසභාගා සභාගාති වු්චති. එතාසු අවිජ්ජමානාසුපි සභාගාසු
විජ්ජමානාසුපි පත්තකල්ලංසහොතිසයව. 

වජ්ජනීයාචපුග්ගලාතස්මිංන කහොන්තීති ‘‘න, භික්ඛසව, සගහට්ඨාය
පරිසායපාතිසමොක්ඛං උද්දිසිතබ්බ’’න්ති(මහාව.154) වචනසතොගහට්සඨො
ච, ‘‘න, භික්ඛසව, භික්ඛුිචයා ිචසින්නපරිසාය පාතිසමොක්ඛං
උද්දිසිතබ්බ’’න්තිආදිනා(මහාව.183) නසයනවුත්තා භික්ඛුනී, සික්ඛමානා, 
සාමසණසරො, සාමසණරී, සික්ඛාප්චක්ඛාතසකො, 
අන්තිමවත්ථුඅජ්ඣාපන්නසකො, ආපත්තියා අදස්සසන උක්ඛිත්තසකො, 
ආපත්තියා අප්පටිකම්සම උක්ඛිත්තසකො, පාපිකාය දිට්ඨියා
අප්පටිිචස්සග්සග උක්ඛිත්තසකො, පණ්ඩසකො, සථයයසංවාසසකො, 
තිත්ථියපක්කන්තසකො, තිර්ඡානගසතො, මාතුඝාතසකො, පිතුඝාතසකො, 
අරහන්තඝාතසකො, භික්ඛුනීදූසසකො, සඞ්ඝසභදසකො, සලොහිතුප්පාදසකො, 
උභසතොබයඤ්ජනසකොතිඉසමවීසතිචාතිඑකවීසතිපුග්ගලා වජ්ජනීයානාම.
සත හත්ථපාසසතො බහිකරණවසසන වජ්සජතබ්බා. එසතසු හි තිවිසධ 
උක්ඛිත්තසක සති උසපොසථං කසරොන්සතො සඞ්සඝො පාචිත්තියං ආපජ්ජති, 

සසසසසුදුක්කටං, එත්ථච තිර්ඡානගකතොතියස්සඋපසම්පදාපටික්ඛිත්තා. 
තිත්ථියාගහට්සඨසනවසඞ්ගහිතා. එසතපිහිවජ්ජනීයා. එවංපත්තකල්ලං
ඉසමහි චතූහි අඞ්සගහි සඞ්ගහිතන්ති සවදිතබ්බං. ඉදඤ්ච සබ්බං
පවාරණාකම්සමපි සයොසජත්වා දස්සසතබ්බං. ‘‘න, භික්ඛසව, 
පාතිසමොක්ඛුද්සදසසකන සඤ්චි්ච න සාසවතබ්බං, සයො න සාසවයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛසව, පාතිසමොක්ඛුද්සදසසකන 
වායමිතුං ‘කථංසාසවයය’න්ති, වායමන්තස්ස අනාපත්තී’’ති (මහාව. 154) 
වචනසතො පාතිසමොක්ඛුද්සදසසකනපරිසංසාසවතුංවායමිතබ්බන්ති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

උසපොසථපවාරණාවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

177 

පටුන 

26. වස්සූපනායිෙවිිච්ඡයෙථා 

179. වස්සූපනායිොති එත්ථපුරිමිකාප්ඡිමිකාති දුසවවස්සූපනායිකා.
තත්ථ (මහාව. අට්ඨ. 184 ආදසයො) ආසාළ්හීපුණ්ණමාය අනන්තසර 
පාටිපදදිවසසපුරිමිකාඋපගන්තබ්බා, ප්ඡිමිකාපනආසාළ්හීපුණ්ණමසතො
අපරාය පුණ්ණමාය අනන්තසර පාටිපදදිවසස. උපග්ඡන්සතන ච විහාරං
පටිජග්ගිත්වා පානීයං පරිසභොජනීයං උපට්ඨාසපත්වා සබ්බං
සචතියවන්දනාදිසාමීචිකම්මං ිචට්ඨාසපත්වා ‘‘ඉමස්මිං විහාසර ඉමං
සතමාසංවස්සංඋසපමී’’තිසකිංවාද්වත්තික්ඛත්තුංවා වාචංිච්ඡාසරත්වා
වස්සං උපගන්තබ්බං. සසචපි ‘‘ඉධ වසිස්සාමී’’තිආලසයො අත්ථි, අසතියා
පනවස්සංනඋසපති, ගහිතසසනාසනංසුග්ගහිතං, ඡින්නවස්සසොනසහොති, 
පවාසරතුං ලභතිසයව. විනාපි හි වචීසභදං ආලයකරණමත්සතනපි වස්සං
උපගතසමව සහොති. ‘‘ඉධ වස්සං වසිස්සාමී’’ති චිත්තුප්පාසදොසයසවත්ථ
ආලසයොනාම. 

‘‘න, භික්ඛසව, තදහුවස්සූපනායිකාය වස්සං අනුපගන්තුකාසමන
සඤ්චි්ච ආවාසසො අතික්කමිතබ්සබො, සයො අතික්කසමයය, ආපත්ති 
දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 186) වචනසතො වස්සූපනායිකදිවසස වස්සං
අනුපගන්තුකාසමො විහාරසීමංඅතික්කමති, විහාරගණනායදුක්කටං.සසචහි
තං දිවසං විහාරසතස්ස උපචාරං ඔක්කමිත්වා අතික්කමති, සතං
ආපත්තිසයො.සසචපනවිහාරංඅතික්කමිත්වාඅඤ්ඤස්ස විහාරස්සඋපචාරං
අසනොක්කමිත්වාව ිචවත්තති, එකාව ආපත්ති. සකනචි අන්තරාසයන 
පුරිමිකංඅනුපගසතනප්ඡිමිකාඋපගන්තබ්බා. 

‘‘න, භික්ඛසව, අසසනාසිචසකන වස්සං උපගන්තබ්බං, සයො 
උපග්සඡයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 204) වචනසතො යස්ස
පඤ්චන්නං ඡදනානං අඤ්ඤතසරන ඡන්නං සයොජිතද්වාරබන්ධනං
සසනාසනං නත්ථි, සතන න උපගන්තබ්බං. ‘‘න, භික්ඛසව, ඡවකුටිකාය
වස්සං උපගන්තබ්බං, සයො උපග්සඡයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති(මහාව.
204) ආදිවචනසතොඡවකුටිකායංඡත්සතචාටියඤ්චඋපගන්තුංන වට්ටති.

තත්ථ ඡවකුටිො නාම ටඞ්කිතමඤ්චාදිසභදා කුටි. තත්සථව උපගන්තුං න
වට්ටති, සුසාසනපනඅඤ්ඤංකුටිකංකත්වාඋපගන්තුංවට්ටති, ඡත්සතපි
චතූසු ථම්සභසු ඡත්තං ඨසපත්වා ආවරණං කත්වා ද්වාරං සයොසජත්වා
උපගන්තුං වට්ටති, ඡත්තකුටි නාසමසා සහොති. චාටියාපි මහන්සතන
කපල්සලන ඡත්සතවුත්තනසයනකුටිකංකත්වාඋපගන්තුංවට්ටති. 

‘‘න, භික්ඛසව, රුක්ඛසුසිසරවස්සංඋපගන්තබ්බං, සයො උපග්සඡයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 204) වචනසතො සුද්සධ රුක්ඛසුසිසර 
උපගන්තුංනවට්ටති, මහන්තස්සපනරුක්ඛසුසිරස්සඅන්සතොපදර්ඡදනං
කුටිකං කත්වා පවිසනද්වාරං සයොසජත්වා උපගන්තුං වට්ටති, රුක්ඛං
ඡින්දිත්වා ඛාණුකමත්ථසකපදර්ඡදනංකුටිකංකත්වාපිවට්ටතිසයව.‘‘න, 
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භික්ඛසව, රුක්ඛවිටභියා’’ති(මහාව.204) ආදිවචනසතොසුද්සධවිටභිමත්සත
උපගන්තුං න වට්ටති, මහාවිටසප පන අට්ටකං බන්ධිත්වා තත්ථ
පදර්ඡදනංකුටිකංකත්වාද්වාරංසයොසජත්වා උපගන්තබ්බං. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, වසජවස්සංඋපගන්තු’’න්තිආදිවචනසතොවසජ 

සත්සථ නාවායඤ්ච උපගන්තුං වට්ටති. තත්ථ වකජොති සගොපාලකානං 
ිචවාසට්ඨානං.වසජවුට්ඨිසතවසජනසද්ධිංගතස්සවස්ස්සඡසදඅනාපත්ති 
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සයන වසජො, සතන ගන්තු’’න්ති (මහාව. 203) 
වුත්තත්තා. සත්සථ වස්සං උපග්ඡන්සතන පන වස්සූපනායිකදිවසස
උපාසකා වත්තබ්බා ‘‘කුටිකා ලද්ධං වට්ටතී’’ති. සසච කරිත්වා සදන්ති, 
තත්ථ පවිසිත්වා ‘‘ඉධ වස්සං උසපමී’’ති තික්ඛත්තුං වත්තබ්බං. සනො සච
සදන්ති, සාලාසඞ්සඛසපන ඨිතසකටස්ස සහට්ඨා උපගන්තබ්බං. තම්පි
අලභන්සතනආලසයොකාතබ්සබො, සත්සථපන වස්සංඋපගන්තුංනවට්ටති. 

ආලකයො නාම ‘‘ඉධ වස්සං වසිස්සාමී’’ති චිත්තුප්පාදමත්තං. සසච
මග්ගප්පටිපන්සනසයව සත්සථ පවාරණාදිවසසො සහොති, තත්සථව
පවාසරතබ්බං. අථ සත්සථො අන්සතොවස්සසසයව භික්ඛුනා පත්ථිතට්ඨානං 
පත්වා අතික්කමති, පත්ථිතට්ඨාසන වසිත්වා තත්ථ භික්ඛූහි සද්ධිං
පවාසරතබ්බං. අථාපිසත්සථොඅන්සතොවස්සසසයවඅන්තරාඑකස්මිංගාසම
තිට්ඨති වා විප්පකිරති වා, තස්මිංසයව ගාසම භික්ඛූහි සද්ධිං වසිත්වා
පවාසරතබ්බං, අප්පවාසරත්වාතසතොපරං ගන්තුංනවට්ටති.නාවායවස්සං
උපග්ඡන්සතනපි කුටියංසයව උපගන්තබ්බං, පරිසයසිත්වා අලභන්සතන
ආලසයො කාතබ්සබො. සසච අන්සතොසතමාසං නාවා සමුද්සදසයව සහොති, 
තත්සථව පවාසරතබ්බං. අථ නාවා කූලං ලභති, අයඤ්ච පරසතො
ගන්තුකාසමො සහොති, ගන්තුංන වට්ටති, නාවාය ලද්ධගාසමසයව වසිත්වා
භික්ඛූහිසද්ධිංපවාසරතබ්බං.සසචපිනාවා අනුතීරසමවඅඤ්ඤත්ථග්ඡති, 
භික්ඛු ච පඨමං ලද්ධගාසමසයව වසිතුකාසමො, නාවා ග්ඡතු, භික්ඛුනා
තත්සථව වසිත්වා භික්ඛූහි සද්ධිං පවාසරතබ්බං. ඉති වසජ සත්සථ
නාවායන්තිතීසුඨාසනසුනත්ථිවස්ස්සඡසදආපත්ති, පවාසරතුඤ්චලභති. 

‘‘න, භික්ඛසව, වස්සං උපගන්ත්වා පුරිමං වා සතමාසං ප්ඡිමං වා 
සතමාසං අවසිත්වා චාරිකා පක්කමිතබ්බා, සයො පක්කසමයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති(මහාව.186) වචනසතොපුරිමිකායවස්සංඋපගසතනපුරිමං 
සතමාසං, ප්ඡිමිකාය උපගසතන ප්ඡිමං සතමාසං අවසිත්වා චාරිකා න
පක්කමිතබ්බා, වස්සංඋපගන්ත්වා පනඅරුණංඅනුට්ඨාසපත්වාපිතදසහව
සත්තාහකරණීසයන පක්කමන්තස්සපි අන්සතොසත්තාසහ ිචවත්තන්තස්ස
අනාපත්ති, සකො පන වාසදො ද්වීහතීහං වසිත්වා සත්තාහකරණීසයන
පක්කමන්තස්සඅන්සතොසත්තාසහිචවත්තන්තස්ස. 

180. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සත්තන්නං සත්තාහකරණීසයනපහිසත
ගන්තුං, න ත්සවව අප්පහිසත. භික්ඛුස්ස භික්ඛුිචයා සික්ඛමානාය
සාමසණරස්ස සාමසණරියා උපාසකස්ස උපාසිකායා’’ති (මහාව. 187) 
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වචනසතො පඤ්චන්නං සහධම්මිකානං අඤ්ඤතසරන සඞ්ඝගණපුග්ගසල
උද්දිස්ස අත්තසනො වා අත්ථාය විහාරං අඩ්ඪසයොගං පාසාදං හම්මියං ගුහං
පරිසවණං සකොට්ඨකං උපට්ඨානසාලං අග්ගිසාලං කප්පියකුටිං ව්චකුටිං
චඞ්කමංචඞ්කමනසාලංඋදපානංඋදපානසාලංජන්තාඝරං ජන්තාඝරසාලං
සපොක්ඛරණිං මණ්ඩපං ආරාමං ආරාමවත්ථුං වා කාසරත්වා ‘‘ආග්ඡන්තු 
භික්ඛූ, ඉ්ඡාමිදානඤ්චදාතුංධම්මඤ්චසසොතුංභික්ඛූචපස්සිතු’’න්තිඑවං 
ිචද්දිසිත්වාසපසිසතගන්තබ්බංසත්තාහකරණීසයන, නත්සවවඅප්පහිසත.
උපාසසකො වා උපාසිකා වා තසථව සඞ්ඝගණපුග්ගසල උද්දිස්ස විහාරාදීසු
අඤ්ඤතරං කාසරත්වා අත්තසනො වා අත්ථාය ිචසවසනසයිචඝරාදීසු
අඤ්ඤතරංකාරාසපත්වා අඤ්ඤං වා කි්චකරණීයං ිචද්දිසිත්වා ගිලාසනො
වා හුත්වා භික්ඛූනං සන්තිසක දූතං පහිසණයය ‘‘ආග්ඡන්තු භදන්තා, 
ඉ්ඡාමිදානඤ්චදාතුංධම්මඤ්චසසොතුංභික්ඛූචපස්සිතු’’න්ති, ගන්තබ්බං
සත්තාහකරණීසයන, නත්සවවඅප්පහිසත. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සත්තන්නං සත්තාහකරණීසයන අප්පහිසතපි 
ගන්තුං, පසගව පහිසත. භික්ඛුස්ස භික්ඛුිචයා සික්ඛමානාය සාමසණරස්ස
සාමසණරියා මාතුයාචපිතුස්සචා’’ති(මහාව.198) වචනසතො‘‘ගිලානානං
එසතසං භික්ඛුආදීනං සහධම්මිකානං මාතාපිතූනඤ්ච ගිලානානංසයව
ගිලානභත්තං වා ගිලානුපට්ඨාකභත්තං වා සභසජ්ජං වා පරිසයසිස්සාමි, 
පු්ඡිස්සාමි වා උපට්ඨහිස්සාමි වා’’ති ඉමිනා කාරසණන අප්පහිසතපි

ගන්තබ්බං, පසගව පහිසත. අන්ධෙට්ඨෙථායං පන ‘‘සය මාතාපිතූනං
උපට්ඨාකා ඤාතකා වා අඤ්ඤාතකා වා, සතසම්පි අප්පහිසත ගන්තුං
වට්ටතී’’ති වුත්තං, තං සනව අට්ඨකථායං, න පාළියං වුත්තං, තස්මා න
ගසහතබ්බං. 

සසචපනභික්ඛුසනොභාතාවාඅඤ්සඤොවාඤාතසකොගිලාසනොසහොති, 
සසො සච භික්ඛුස්ස සන්තිසක දූතං පහිසණයය ‘‘අහං ගිලාසනො, ආග්ඡතු
භදන්සතො, ඉ්ඡාමි භදන්තස්සආගත’’න්ති, ගන්තබ්බංසත්තාහකරණීසයන, 
න ත්සවව අප්පහිසත. සසච එකස්මිං විහාසර භික්ඛූහි සද්ධිං වසන්සතො
භික්ඛුභත්තිසකො ගිලාසනො සහොති, සසො සච භික්ඛූනං සන්තිසක දූතං
පහිසණයය ‘‘අහං ගිලාසනො, ආග්ඡන්තු භික්ඛූ, ඉ්ඡාමි භික්ඛූනං
ආගත’’න්ති, ගන්තබ්බංසත්තාහකරණීසයන, නත්සවව අප්පහිසත. 

සසච භික්ඛුස්ස භික්ඛුිචයා සික්ඛමානාය සාමසණරස්ස සාමසණරියා
අනභිරති වා කුක්කු්චං වා දිට්ඨිගතං වා උප්පන්නං සහොති, ගන්තබ්බං
සත්තාහකරණීසයන අප්පහිසතපි ‘‘අනභිරතිං වූපකාසසස්සාමි වා 
වූපකාසාසපස්සාමි වා කුම්කු්චං විසනොසදස්සාමි වා විසනොදාසපස්සාමි වා
දිට්ඨිගතං විසවසචස්සාමි වා විසවචාසපස්සාමි වා ධම්මකථං වා
කරිස්සාමී’’ති, පසගවපහිසත.සසච සකොචිභික්ඛුගරුධම්මංඅජ්ඣාපන්සනො
සහොති පරිවාසාරසහො මූලායපටිකස්සනාරසහො මානත්තාරසහො
අබ්භානාරසහො වා, අප්පහිසතපි ගන්තබ්බං ‘‘පරිවාසදානාදීසු උස්සුක්කං 
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පටුන 

ආපජ්ජිස්සාමි, අනුස්සාසවස්සාමි, ගණපූරසකො වා භවිස්සාමී’’ති, පසගව
පහිසත. භික්ඛුිචයාපි මානත්තාරහාය මූලායපටිකස්සනාරහාය
අබ්භානාරහායවා එසසවනසයො.සසච සාමසණසරොඋපසම්පජ්ජිතුකාසමො
සහොති, වස්සංවාපු්ඡිතුකාසමො, සික්ඛමානාවා උපසම්පජ්ජිතුකාමාසහොති, 
සික්ඛාවාස්සාකුපිතා, සාමසණරීවාසික්ඛා සමාදියිතුකාමාසහොති, වස්සංවා
පු්ඡිතුකාමා, අප්පහිසතපිගන්තබ්බං, පසගව පහිසත. 

සසච භික්ඛුස්ස භික්ඛුිචයා වා සඞ්සඝො කම්මං කාතුකාසමො සහොති, 
තජ්ජනීයං වාිචයස්සං වා පබ්බාජනීයං වා පටිසාරණීයං වා උක්සඛපනීයං
වා, අප්පහිසතපිගන්තබ්බං, පසගවපහිසත‘‘කිංනුසඛොසඞ්සඝොකම්මංන
කසරයය, ලහුකාය වාපරිණාසමයයා’’ති.සසචපිකතංසයවසහොතිකම්මං, 
අප්පහිසතපිගන්තබ්බං ‘‘කිංනු සඛොසම්මාවත්සතයය, සලොමංපාසතයය, 
සනත්ථාරංවත්සතය්ය, සඞ්සඝොතංකම්මං පටිප්පස්සම්සභයයා’’ති. 

181. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සඞ්ඝකරණීසයන ගන්තු’’න්ති (මහාව.
199) වචනසතො සසනාසනපටිබද්ධසඞ්ඝකරණීසයනපිගන්තුංවට්ටති.එත්ථ
(මහාව. අට්ඨ. 199) හි යං කිඤ්චි උසපොසථාගාරාදීසු සසනාසසනසු
සචතියඡත්තසවදිකාදීසු වා කත්තබ්බං, අන්තමසසො භික්ඛුසනො
පුග්ගලිකසසනාසනම්පි සබ්බං සඞ්ඝකරණීයසමවාති අධිප්සපතං, තස්මා
තස්ස ිචප්ඵාදනත්ථං දබ්බසම්භාරාදීිච වා ආහරිතුං වඩ්ඪකීපභුතීනං
භත්තසවතනාදීිචවා දාතුංගන්තබ්බං.අපිසචත්ථඅයම්පිපාළිමුත්තකනසයො
සවදිතබ්සබො– ධම්මස්සවනත්ථායඅිචමන්තිසතනගන්තුංනවට්ටති, සසච
එකස්මිං මහාවාසස පඨමංසයව කතිකා කතා සහොති ‘‘අසුකදිවසං නාම
සන්ිචපතිතබ්බ’’න්ති, ිචමන්තිසතොසයව නාම සහොති, ගන්තුං වට්ටති.
‘‘භණ්ඩකංසධොවිස්සාමී’’තිගන්තුංන වට්ටති.සසචපන ආචරියුපජ්ඣායා
පහිණන්ති, වට්ටති. නාතිදූසර විහාසරො සහොති, ‘‘තත්ථ ගන්ත්වා අජ්සජව
ආගමිස්සාමී’’තිසම්පාපුණිතුංනසක්සකොති, වට්ටති.උද්සදසපරිපු්ඡාදීනං
අත්ථායපි ගන්තුං න ලභති, ‘‘ආචරියං පන පස්සිස්සාමී’’ති ගන්තුං ලභති.
සසචනංආචරිසයො ‘‘අජ්ජමාග්ඡා’’තිවදති, වට්ටති, උපට්ඨාකකුලංවා
ඤාතිකුලංවාදස්සනායගන්තුංනලභති. 

සසච භික්ඛූසු වස්සූපගසතසු ගාසමො සචොසරහි වුට්ඨාති, තත්ථ කිං 
කාතබ්බන්ති? සයනගාසමො, සතනගන්තබ්බං.සසචගාසමොද්විධාභිජ්ජති, 
යත්ථබහුතරා මනුස්සා, තත්ථගන්තබ්බං.සසචබහුතරාඅස්සද්ධාසහොන්ති
අප්පසන්නා, යත්ථ සද්ධාපසන්නා, තත්ථගන්තබ්බං.එත්ථචසසචගාසමො
අවිදූරගසතො සහොති, තත්ථ පිණ්ඩාය චරිත්වා විහාරසමව ආගන්ත්වා
වසිතබ්බං.සසචදූරංගසතො, සත්තාහවාසරන අරුසණොඋට්ඨාසපතබ්සබො, න
සක්කා සච සහොති, තත්සථව සභාගට්ඨාසන වසිතබ්බං. සසච මනුස්සා
යථාපවත්තාිච සලාකභත්තාදීිච සදන්ති, ‘‘න මයං තස්මිං විහාසර 
වසිම්හා’’තිවත්තබ්බා.‘‘මයංවිහාරස්සවාපාසාදස්සවානසදම, තුම්හාකං
සදම, යත්ථ කත්ථචි වසිත්වා භුඤ්ජථා’’ති වුත්සත පන යථාසුඛං
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භුඤ්ජිතබ්බං, සතසංසයව තං පාපුණාති. ‘‘තුම්හාකං වසනට්ඨාසන
පාපුණාසපත්වා භුඤ්ජථා’’ති වුත්සත පන යත්ථ වසන්ති, තත්ථ සනත්වා
වස්සග්සගන පාපුණාසපත්වා භුඤ්ජිතබ්බං. සසච පවාරිතකාසල 
වස්සාවාසිකං සදන්ති, යදි සත්තාහවාසරන අරුණං උට්ඨාපයිංසු, 
ගසහතබ්බං. ඡින්නවස්සසහි පන ‘‘න මයං තත්ථ වසිම්හ, ඡින්නවස්සා
මය’’න්ති වත්තබ්බං. යදි ‘‘සයසං අම්හාකං සසනාසනං පාපිතං, සත
ගණ්හන්තූ’’තිවදන්ති, ගසහතබ්බං.යංපන ‘‘විහාසරඋපිචක්ඛිත්තකංමා
විනස්සී’’ති ඉධ ආහටං චීවරාදිසවභඞ්ගියභණ්ඩං, තං තත්සථව ගන්ත්වා
අපසලොසකත්වා භාසජතබ්බං. ‘‘ඉසතො අයයානං චත්තාසරො ප්චසය 
සදථා’’ති කප්පියකාරකානං දින්සන සඛත්තවත්ථුආදිසක තත්රුප්පාසදපි
එසසවනසයො. සඞ්ඝිකඤ්හිසවභඞ්ගියභණ්ඩංඅන්සතොවිහාසරවාබහිසීමාය
වාසහොතු, බහිසීමායඨිතානං අපසලොසකත්වාභාසජතුංනවට්ටති.උභයත්ථ
ඨිතම්පිපනඅන්සතොසීමායඨිතානං අපසලොසකත්වාභාසජතුංවට්ටතිසයව. 

සසච පනවස්සූපගතාභික්ඛූවාසළහි උබ්බාළ්හාසහොන්ති, ගණ්හන්තිපි
පරිපාසතන්තිපි, සරීසසපහි වා උබ්බාළ්හා සහොන්ති, ඩංසන්තිපි
පරිපාසතන්තිපි, සචොසරහි වා උබ්බාළ්හා සහොන්ති, විලුම්පන්තිපි
ආසකොසටන්තිපි, පිසාසචහිවාඋබ්බාළ්හාසහොන්ති, ආවිසන්තිපි හනන්තිපි, 
‘‘එසසවඅන්තරාසයො’’තිපක්කමිතබ්බං, නත්ථිවස්ස්සඡසදආපත්ති.සසච 
ගාසමොඅග්ගිනාවාදඩ්සඪොසහොති, උදසකනවාවුළ්සහො.භික්ඛූපිණ්ඩසකන
කිලමන්ති, ‘‘එසසව අන්තරාසයො’’ති පක්කමිතබ්බං, වස්ස්සඡසද
අනාපත්ති.සසනාසනංඅග්ගිනාවා දඩ්ඪංසහොති, උදසකනවාවුළ්හං, භික්ඛූ
සසනාසසනන කිලමන්ති, ‘‘එසසව අන්තරාසයො’’ති පක්කමිතබ්බං, 
වස්ස්සඡසද අනාපත්ති. සසච වස්සූපගතා භික්ඛූ න ලභන්ති ලූඛස්ස වා
පණීතස්ස වා සභොජනස්ස යාවදත්ථං පාරිපූරිං, ‘‘එසසව අන්තරාසයො’’ති
පක්කමිතබ්බං. සසච ලභන්ති ලූඛස්ස වා පණීතස්ස වා සභොජනස්ස 
යාවදත්ථං පාරිපූරිං, න ලභන්ති සප්පායාිච සභොජනාිච, ‘‘එසසව
අන්තරාසයො’’ති පක්කමිතබ්බං. සසචපි ලභන්ති ලූඛස්ස වා පණීතස්ස වා
සභොජනස්සයාවදත්ථං පාරිපූරිං, ලභන්තිසප්පායාිචසභොජනාිච, නලභන්ති
සප්පායාිච සභසජ්ජාිච, ‘‘එසසව අන්තරාසයො’’ති පක්කමිතබ්බං. සසච
ලභන්තිලූඛස්සවාපණීතස්සවාසභොජනස්ස යාවදත්ථංපාරිපූරිං, ලභන්ති
සප්පායාිච සභොජනාිච, ලභන්ති සප්පායාිච සභසජ්ජාිච, න ලභන්ති
පතිරූපං උපට්ඨාකං, ‘‘එසසව අන්තරාසයො’’ති පක්කමිතබ්බං, සබ්බත්ථ 
වස්ස්සඡසදඅනාපත්ති. 

සසච පන වස්සූපගතං භික්ඛුං ඉත්ථී ිචමන්සතති ‘‘එහි, භන්සත, 
හිරඤ්ඤංවාසතසදමි, සුවණ්ණංවාසඛත්තංවාවත්ථුංවාගාවුංවාගාවිං
වාදාසංවා දාසිංවාසතසදමි, ධීතරංවාසතසදමිභරියත්ථාය, අහංවාසත
භරියාසහොමි, අඤ්ඤංවා සතභරියංආසනමී’’ති, තත්රසචභික්ඛුසනොඑවං
සහොති‘‘ලහුපරිවත්තංසඛොචිත්තං වුත්තංභගවතා, සියාපිසමබ්රහ්මචරියස්ස
අන්තරාසයො’’ති, පක්කමිතබ්බං, නත්ථි වස්ස්සඡසද ආපත්ති.
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වුත්තනසයසනව සවසී වා ිචමන්සතති, ථුල්ලකුමාරී වා ිචමන්සතති, 
පණ්ඩසකො වා ිචමන්සතති, ඤාතකා වා ිචමන්සතන්ති, රාජාසනො වා 
ිචමන්සතන්ති, සචොරාවාිචමන්සතන්ති, ධත්තාවාිචමන්සතන්ති, එසසව
නසයො.සසච වස්සූපගසතොභික්ඛුපස්සතිඅසාමිකංිචධිං, තත්රසචභික්ඛුසනො
එවං සහොති ‘‘ලහුපරිවත්තං සඛො චිත්තං වුත්තං භගවතා, සියාපි සම
බ්රහ්මචරියස්ස අන්තරාසයො’’ති, පක්කමිතබ්බං, අනාපත්තිවස්ස්සඡසද. 

සසච වස්සූපගසතො භික්ඛු පස්සති සම්බහුසල භික්ඛූ සඞ්ඝසභදාය
පරක්කමන්සත, සුණාති වා ‘‘සම්බහුලා භික්ඛූ සඞ්ඝසභදාය 
පරක්කමන්තී’’ති, තත්ර සච භික්ඛුසනො එවං සහොති ‘‘ගරුසකො සඛො
සඞ්ඝසභසදො වුත්සතො භගවතා, මා මයි සම්මුඛීභූසත සඞ්සඝො භිජ්ජී’’ති, 
පක්කමිතබ්බං, අනාපත්ති වස්ස්සඡසද. සසච වස්සූපගසතො භික්ඛු සුණාති
‘‘අසුකස්මිංකිරආවාසසසම්බහුලා භික්ඛූ සඞ්ඝසභදාය පරක්කමන්තී’’ති, 
තත්ර සච භික්ඛුසනො එවං සහොති ‘‘සත ච සඛො සම භික්ඛූ මිත්තා, තයාහං
වක්ඛාමි ‘ගරුසකො සඛො, ආවුසසො, සඞ්ඝසභසදො වුත්සතො භගවතා, මා 
ආයස්මන්තානං සඞ්ඝසභසදො රු්චිත්ථා’ති, කරිස්සන්ති සම වචනං 
සුස්සූසිස්සන්ති, සසොතං ඔදහිස්සන්තී’’ති, පක්කමිතබ්බං, අනාපත්ති 
වස්ස්සඡසද, භින්සනපනසඞ්සඝගන්ත්වාකරණීයංනත්ථි. 

සසච පනසකොචිභික්ඛු ‘‘ඉමං සතමාසං ඉධ වස්සං වසථා’’තිවුත්සත
පටිස්සුණිත්වා විසංවාසදති, දුක්කටං. න සකවලං තස්සසව පටිස්සවස්ස
විසංවාසද දුක්කටං, ‘‘ඉමං සතමාසං භික්ඛං ගණ්හථ, උසභොපි මයං ඉධ
වස්සං වසිස්සාම, එකසතො උද්දිසාසපස්සාමා’’ති එවමාදිනාපි තස්ස තස්ස
පටිස්සවස්ස විසංවාසද දුක්කටං. තඤ්ච සඛො පඨමං සුද්ධචිත්තස්ස ප්ඡා
විසංවාදනප්චයා, පඨමම්පි අසුද්ධචිත්තස්ස පන පටිස්සසව පාචිත්තියං.
විසංවාසදදුක්කටන්ති පාචිත්තිසයනසද්ධිංදුක්කටංයුජ්ජති. 

182. වස්සූපගසතහි (චූළව. අට්ඨ. 318) අන්සතොවස්සස ිචබද්ධවත්තං
ඨසපත්වා වස්සූපගතා භික්ඛූ ‘‘සම්මුඤ්ජිචසයො බන්ධථා’’ති වත්තබ්බා.
සුලභා සච දණ්ඩකා සචව සලාකාසයො ච සහොන්ති, එකසකන ඡ පඤ්ච
මුට්ඨිසම්මුඤ්ජිචසයො ද්සව තිස්සසො යට්ඨිසම්මුඤ්ජිචසයො වා බන්ධිතබ්බා.
දුල්ලභා සහොන්ති, ද්සව තිස්සසො මුට්ඨිසම්මුඤ්ජිචසයො එකා 
යට්ඨිසම්මුඤ්ජනී බන්ධිතබ්බා. සාමසණසරහි පඤ්ච පඤ්ච උක්කා වා
සකොට්සටතබ්බා, වසනට්ඨාසනසු කසාවපරිභණ්ඩං කාතබ්බං. වත්තං
කසරොන්සතහි ච න උද්දිසිතබ්බං න උද්දිසාසපතබ්බං, න සජ්ඣාසයො
කාතබ්සබො, න පබ්බාසජතබ්බං න උපසම්පාසදතබ්බං, න ිචස්සසයො
දාතබ්සබො, න ධම්මස්සවනං කාතබ්බං. සබ්සබව හි එසත පපඤ්චා, 
ිචප්පපඤ්චා හුත්වා සමණධම්මසමව කරිස්සාමාති වා සබ්සබ සතරස
ධතඞ්ගාිච සමාදියන්තු, සසයයං අකප්සපත්වා ඨානචඞ්කසමහි
වීතිනාසමන්තු, මූගබ්බතං ගණ්හන්තු, සත්තාහකරණීසයන ගතාපි 
භාජනීයභණ්ඩං ලභන්තූති වා එවරූපං අධම්මිකවත්තං න කාතබ්බං. එවං
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පනකාතබ්බං – පරියත්තිධම්සමො නාම තිවිධම්පි සද්ධම්මං පතිට්ඨාසපති, 
තස්මා සක්ක්චං උද්දිසථ උද්දිසාසපථ, සජ්ඣායං කසරොථ, පධානඝසර 
වසන්තානං සඞ්ඝට්ටනං අකත්වා අන්සතොවිහාසර ිචසීදිත්වා උද්දිසථ
උද්දිසාසපථ, සජ්ඣායං කසරොථ, ධම්මස්සවනං සමිද්ධං කසරොථ, 
පබ්බාසජන්තා සසොසධත්වා පබ්බාසජථ, සසොසධත්වා උපසම්පාසදථ, 
සසොසධත්වා ිචස්සයං සදථ. එසකොපි හි කුලපුත්සතො පබ්බජ්ජඤ්ච 
උපසම්පදඤ්ච ලභිත්වා සකලං සාසනං පතිට්ඨාසපති, අත්තසනො ථාසමන
යත්තකාිච සක්සකොථ, තත්තකාිච ධතඞ්ගාිච සමාදියථ, අන්සතොවස්සං
නාසමතං සකලදිවසං රත්තියා ච පඨමයාමප්ඡිමයාසමසු අප්පමත්සතහි
භවිතබ්බං, වීරියං ආරභිතබ්බං. සපොරාණකමහාසථරාපි සබ්බපලිසබොසධ
ඡින්දිත්වාඅන්සතොවස්සසඑකචාරියවත්තංපූරයිංසු, භස්සසමත්තං ජාිචත්වා
දසවත්ථුකථං දසඅසුභදසානුස්සතිඅට්ඨතිංසාරම්මණකථං කාතුං වට්ටති, 
ආගන්තුකානංවත්තංකාතුං, සත්තාහකරණීසයනගතානංඅපසලොසකත්වා
දාතුංවට්ටතීති එවරූපංවත්තංකාතබ්බං. 

අපිචභික්ඛූඔවදිතබ්බා‘‘විග්ගාහිකපිසුණඵරුසවචනාිචමාවදථ, දිවසස
දිවසස සීලාිච ආවජ්සජන්තා චතුරාරක්ඛං අහාසපන්තා මනසිකාරබහුලා
විහරථා’’ති. දන්තකට්ඨඛාදනවත්තං ආචික්ඛිතබ්බං, සචතියංවාසබොධිංවා 
වන්දන්සතන ගන්ධමාලං වා පූසජන්සතන පත්තං වා ථවිකාය
පක්ඛිපන්සතන න කසථතබ්බං, භික්ඛාචාරවත්තං ආචික්ඛිතබ්බං, 
අන්සතොගාසමමනුස්සසහිසද්ධිං ප්චයසඤ්ඤුත්තකථාවාවිසභාගකථාවා
න කසථතබ්බා, රක්ඛිතින්ද්රිසයහි භවිතබ්බං, ඛන්ධකවත්තඤ්ච
සසඛියවත්තඤ්ච පූසරතබ්බන්ති එවරූපා බහුකාපි ිචයයාිචකකථා 
ආචික්ඛිතබ්බාති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

වස්සූපනායිකවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

27. උපජ් ායාදිවත්තවිිච්ඡයෙථා 

183. වත්තන්ති එත්ථ පන වත්තං නාසමතං උපජ්ඣායවත්තං
ආචරියවත්තං ආගන්තුකවත්තං ආවාසිකවත්තං ගමිකවත්තං 
භත්තග්ගවත්තං පිණ්ඩචාරිකවත්තං ආරඤ්ඤිකවත්තං සසනාසනවත්තං

ජන්තාඝරවත්තං ව්චකුටිවත්තන්තිබහුවිධං.තත්ථ උපජ් ායවත්තං තාව
එවං සවදිතබ්බං – සද්ධිවිහාරිසකන කාලස්සසව උට්ඨාය උපාහනා
ඔමුඤ්චිත්වා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා උපජ්ඣායස්ස දන්තකට්ඨං
දාතබ්බං, මුසඛොදකං දාතබ්බං. තත්ථ දන්තකට්ඨං සදන්සතන මහන්තං
මජ්ඣිමං ඛුද්දකන්ති තීණි දන්තකට්ඨාිච උපසනත්වා ඉසතො යං තීණි
දිවසාිච ගණ්හාති, චතුත්ථදිවසසතො පට්ඨාය තාදිසසමව දාතබ්බං. සසච
අිචයමංකත්වායංවාතංවාගණ්හාති, අථයාදිසංලභති, තාදිසංදාතබ්බං.
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පටුන 

මුසඛොදකං සදන්සතනපිසීතඤ්චඋණ්හඤ්ච උදකංඋපසනත්වාතසතො යං
තීණි දිවසාිච වළඤ්සජති. චතුත්ථදිවසසතො පට්ඨාය තාදිසසමව
මුඛසධොවසනොදකං දාතබ්බං. සසච දුවිධම්පි වළඤ්සජති, දුවිධම්පි
උපසනතබ්බං. උදකං මුඛසධොවනට්ඨාසනඨසපත්වා ව්චකුටිසතො පට්ඨාය 
සම්මජ්ජිතබ්බං. සථසර ව්චකුටිගසත පරිසවණං සම්මජ්ජිතබ්බං, එවං
පරිසවණං අසුඤ්ඤංසහොති.සථසරව්චකුටිසතොඅිචක්ඛන්සතසයවආසනං
පඤ්ඤසපතබ්බං. සරීරකි්චං කත්වාආගන්ත්වා තස්මිංිචසින්නස්ස සසච
යාගුසහොති, භාජනංසධොවිත්වායාගු උපනාසමතබ්බා, යාගුංපිවිතස්සඋදකං
දත්වා භාජනං පටිග්ගසහත්වා නීචං කත්වා සාධකං අප්පටිඝංසන්සතන
සධොවිත්වා පටිසාසමතබ්බං. උපජ්ඣායම්හි වුට්ඨිසතආසනං උද්ධරිතබ්බං.
සසචසසොසදසසොඋක්ලාසපොසහොතිසකනචිකචවසරනසංකිණ්සණො, සසො
සදසසො සම්මජ්ජිතබ්සබො. සසච පන අඤ්සඤො කචවසරො නත්ථි, 
උදකඵුසිතාසනවසහොන්ති, හත්සථන පමජ්ජිතබ්සබො. 

සසච උපජ්ඣාසයො ගාමං පවිසිතුකාසමො සහොති, ිචවාසනං දාතබ්බං, 
පටිිචවාසනං පටිග්ගසහතබ්බං, කායබන්ධනං දාතබ්බං, සගුණං කත්වා
සඞ්ඝාටිසයො දාතබ්බා, සධොවිත්වා පත්සතො සඋදසකො දාතබ්සබො. සසච
උපජ්ඣාසයො ප්ඡාසමණං ආකඞ්ඛති, තිමණ්ඩලං පටි්ඡාසදන්සතන
පරිමණ්ඩලං ිචවාසසත්වා කායබන්ධනං බන්ධිත්වා සගුණං කත්වා
සඞ්ඝාටිසයො පාරුපිත්වා ගණ්ඨිකං පටිමුඤ්චිත්වා සධොවිත්වා පත්තං
ගසහත්වා උපජ්ඣායස්සප්ඡාසමසණනසහොතබ්බං, නාතිදූසරගන්තබ්බං, 
නා්චාසන්සන ගන්තබ්බං. එත්ථ පන සසච උපජ්ඣායං ිචවත්තිත්වා
ඔසලොසකන්තංඑසකනවාද්වීහිවා පදවීතිහාසරහිසම්පාපුණාති, එත්තාවතා
නාතිදූසරනා්චාසන්සනගසතො සහොතීති සවදිතබ්බං. සසච උපජ්ඣාසයන
භික්ඛාචාසරයාගුයාවාභත්සතවා ලද්සධපත්සතොඋණ්සහොවාභාරිසකොවා
සහොති, අත්තසනො පත්තං තස්ස දත්වා සසො පත්සතො ගසහතබ්සබො, න
උපජ්ඣායස්ස භණමානස්ස අන්තරන්තරා කථා ඔපාසතතබ්බා. ඉසතො
පට්ඨාය පන යත්ථ යත්ථ න-කාසරන පටිසසසධො කරීයති, සබ්බත්ථ 
දුක්කටාපත්ති සවදිතබ්බා. උපජ්ඣාසයො ආපත්තිසාමන්තා භණමාසනො
ිචවාසරතබ්සබො. ිචවාසරන්සතන ච ‘‘භන්සත, ඊදිසංනාම වත්තුං වට්ටති, 
ආපත්ති න සහොතී’’ති එවං පු්ඡන්සතන විය වාසරතබ්සබො, 
‘‘වාසරස්සාමී’’තිපනකත්වා‘‘මහල්ලක, මාඑවං භණා’’තිනවත්තබ්සබො. 

සසච ආසන්සන ගාසමො සහොති, විහාසර වා ගිලාසනො භික්ඛු සහොති, 
ගාමසතො පඨමතරංආගන්තබ්බං.සසචදූසරගාසමොසහොති, උපජ්ඣාසයන
සද්ධිං ආග්ඡන්සතොපි නත්ථි, සතසනව සද්ධිං ගාමසතො ිචක්ඛමිත්වා
චීවසරනපත්තංසවසඨත්වාඅන්තරාමග්ගසතොපඨමතරං ආගන්තබ්බං.එවං
පඨමතරං ආගසතන ආසනං පඤ්ඤසපතබ්බං, පාසදොදකං පාදපීඨං
පාදකථලිකං උපිචක්ඛිපිතබ්බං, ප්චුග්ගන්ත්වා පත්තචීවරං
පටිග්ගසහතබ්බං, පටිිචවාසනං දාතබ්බං, ිචවාසනංපටිග්ගසහතබ්බං.සසච
චීවරංසසදග්ගහිතංසහොති, මුහුත්තංඋණ්සහ ඔතාසපතබ්බං, නචඋණ්සහ
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චීවරංිචදහිතබ්බං, චීවරංසඞ්ඝරිතබ්බං.චීවරං සඞ්ඝරන්සතනචචතුරඞ්ගුලං
කණ්ණං උස්සාසරත්වා චීවරං සඞ්ඝරිතබ්බං. කිංකාරණා? මා මජ්සඣ
භඞ්සගො අසහොසීති. සමං කත්වා සඞ්ඝරිතස්ස හි මජ්සඣ භඞ්සගො සහොති, 
තසතො ිච්චං භිජ්ජමානං දුබ්බලං සහොති, තං ිචවාරණත්ථසමතං වුත්තං.
තස්මායථාඅජ්ජ භඞ්ගට්ඨාසනසයවස්සවනභිජ්ජිස්සති, තථාදිවසසදිවසස
චතුරඞ්ගුලංඋස්සාසරත්වා සඞ්ඝරිතබ්බං, ඔසභොසගකායබන්ධනංකාතබ්බං. 

සසච පිණ්ඩපාසතො සහොති, උපජ්ඣාසයො ච භුඤ්ජිතුකාසමො සහොති, 
උදකං දත්වා පිණ්ඩපාසතො උපනාසමතබ්සබො, උපජ්ඣාසයො පානීසයන
පු්ඡිතබ්සබො. පු්ඡන්සතනච තික්ඛත්තුං ‘‘පානීයං, භන්සත, ආහරීයතූ’’ති
පානීසයන පු්ඡිතබ්සබො. සසච කාසලො අත්ථි, උපජ්ඣාසය භුත්සත සයං
භුඤ්ජිතබ්බං. සසච උපකට්සඨො කාසලො, පානීයං උපජ්ඣායස්ස සන්තිසක
ඨසපත්වා සයම්පි භුඤ්ජිතබ්බං. භුත්තාවිස්ස උදකං දත්වා පත්තං
පටිග්ගසහත්වානීචංකත්වාසාධකංඅප්පටිඝංසන්සතනසධොවිත්වාසවොදකං
කත්වා මුහුත්තං උණ්සහ ඔතාසපතබ්සබො, න ච උණ්සහ පත්සතො
ිචදහිතබ්සබො, පත්තචීවරං ිචක්ඛිපිතබ්බං. පත්තං ිචක්ඛිපන්සතන එසකන
හත්සථන පත්තං ගසහත්වා එසකන හත්සථන සහට්ඨාමඤ්චං වා
සහට්ඨාපීඨං වා පරාමසිත්වා පත්සතො ිචක්ඛිපිතබ්සබො, න ච
තට්ටිකචම්මඛණ්ඩාදීහි අනන්තරහිතාය භූමියා පත්සතො ිචක්ඛිපිතබ්සබො.
සසච පන කාළවණ්ණකතා වා සුධාබද්ධා වා භූමි සහොති ිචරජමත්තිකා, 
තථාරූපාය භූමියා ඨසපතුං වට්ටති, සධොතවාලිකායපි ඨසපතුං වට්ටති, 
පංසුරජසක්ඛරාදීසුන වට්ටති.තත්රපනපණ්ණංවාආධාරකංවාඨසපත්වා
තත්ර ිචක්ඛිපිතබ්සබො. චීවරං ිචක්ඛිපන්සතන එසකන හත්සථන චීවරං
ගසහත්වා එසකන හත්සථන චීවරවංසං වා චීවරරජ්ජුං වා පමජ්ජිත්වා 
පාරසතො අන්තං ඔරසතො සභොගං කත්වා චීවරං ිචක්ඛිපිතබ්බං. ඉදඤ්ච
චීවරවංසාදීනං සහට්ඨා හත්ථං පසවසසත්වා අභිමුසඛන හත්සථන සණිකං
ිචක්ඛිපනත්ථං වුත්තං. අන්සත පන ගසහත්වා සභොසගන චීවරවංසාදීනං
උපරි ඛිපන්තස්සභිත්තියංසභොසගොපටිහඤ්ඤති, තස්මාතථානකාතබ්බං.
උපජ්ඣායම්හි වුට්ඨිසත ආසනං උද්ධරිතබ්බං, පාසදොදකං පාදපීඨං
පාදකථලිකං පටිසාසමතබ්බං. සසච සසො සදසසො උක්ලාසපො සහොති, සසො
සදසසොසම්මජ්ජිතබ්සබො. 

සසච උපජ්ඣාසයො නහායිතුකාසමො සහොති, නහානං පටියාසදතබ්බං.
සසචසීසතන අත්සථොසහොති, සීතංපටියාසදතබ්බං.සසචඋණ්සහනඅත්සථො
සහොති, උණ්හං පටියාසදතබ්බං. 

සසච උපජ්ඣාසයො ජන්තාඝරං පවිසිතුකාසමො සහොති, චුණ්ණං 
සන්සනතබ්බං, මත්තිකාසතසමතබ්බා.ජන්තාඝරපීඨංආදායඋපජ්ඣායස්ස
පිට්ඨිසතො පිට්ඨිසතො ගන්ත්වා ජන්තාඝරපීඨං දත්වා චීවරං පටිග්ගසහත්වා
එකමන්සත ිචද්ධූමට්ඨාසන ඨසපතබ්බං, චුණ්ණං දාතබ්බං, මත්තිකා
දාතබ්බා.සසචඋස්සහති, ජන්තාඝරංපවිසිතබ්බං, පවිසන්සතනමත්තිකාය
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මුඛං මක්සඛත්වා පුරසතො ච ප්ඡසතො ච පටි්ඡාසදත්වා ජන්තාඝරං
පවිසිතබ්බං. න සථසර භික්ඛූ අනුපඛජ්ජ ිචසීදිතබ්බං, න නවා භික්ඛූ
ආසසනන පටිබාහිතබ්බා, ජන්තාඝසර උපජ්ඣායස්ස පරිකම්මංකාතබ්බං. 
ජන්තාඝසර පරිකම්මං නාම අඞ්ගාරමත්තිකාඋණ්සහොදකදානාදිකං
සබ්බකි්චං. ජන්තාඝරා ිචක්ඛමන්සතන ජන්තාඝරපීඨං ආදාය පුරසතො ච
ප්ඡසතොචපටි්ඡාසදත්වාජන්තාඝරා ිචක්ඛමිතබ්බං. 

උදසකපිඋපජ්ඣායස්සඅඞ්ගප්චඞ්ගඝංසනාදිකංපරිකම්මං කාතබ්බං, 
නහාසතන පඨමතරං උත්තරිත්වා අත්තසනො ගත්තං සවොදකං කත්වා
ිචවාසසත්වා උපජ්ඣායස්ස ගත්තසතො උදකං පමජ්ජිතබ්බං, ිචවාසනං
දාතබ්බං, සඞ්ඝාටි දාතබ්බා, ජන්තාඝරපීඨං ආදාය පඨමතරං ආගන්ත්වා
ආසනං පඤ්ඤසපතබ්බං, පාසදොදකං පාදපීඨං පාදකථලිකං
උපිචක්ඛිපිතබ්බං, උපජ්ඣාසයො පානීසයන පු්ඡිතබ්සබො. ජන්තාඝසර හි
උණ්හසන්තාසපන පිපාසා සහොති. සසච උද්දිසාසපතුකාසමො සහොති, 
උද්දිසිතබ්සබො.සසචපරිපු්ඡිතුකාසමොසහොති, පරිපු්ඡිතබ්සබො. 

යස්මිං විහාසර උපජ්ඣාසයො විහරති, සසච සසො විහාසරො උක්ලාසපො
සහොති, සසච උස්සහති, සකනචි සගලඤ්සඤන අනභිභූසතො සහොති, 
සසොසධතබ්සබො. අගිලාසනන හි සද්ධිවිහාරිසකන සට්ඨිවස්සසනපි සබ්බං
උපජ්ඣායවත්තං කාතබ්බං, අනාදසරන අකසරොන්තස්ස වත්තසභසද
දුක්කටං, න-කාරපටිසංයුත්සතසුපනපසදසුගිලානස්සපි පටික්ඛිත්තකිරියං
කසරොන්තස්ස දුක්කටසමව. විහාරං සසොසධන්සතන පඨමං පත්තචීවරං 
නීහරිත්වා එකමන්තං ිචක්ඛිපිතබ්බං, ිචසීදනප්චත්ථරණං නීහරිත්වා
එකමන්තං ිචක්ඛිපිතබ්බං, භිසිබිම්සබොහනං නීහරිත්වා එකමන්තං 
ිචක්ඛිපිතබ්බං, මඤ්සචො නීචං කත්වා සාධකං අපටිඝංසන්සතන
අසඞ්ඝට්සටන්සතන කවාටපීඨංනීහරිත්වාඑකමන්තංිචක්ඛිපිතබ්සබො, පීඨං
නීචං කත්වා සාධකං අපටිඝංසන්සතන අසඞ්ඝට්සටන්සතන කවාටපීඨං
නීහරිත්වාඑකමන්තංිචක්ඛිපිතබ්බං, මඤ්චපටිපාදකානීහරිත්වාඑකමන්තං
ිචක්ඛිපිතබ්බා, සඛළමල්ලසකො නීහරිත්වා එකමන්තං ිචක්ඛිපිතබ්සබො, 
අපස්සසනඵලකං නීහරිත්වා එකමන්තං ිචක්ඛිපිතබ්බං. භූමත්ථරණං
යථාපඤ්ඤත්තංසල්ලක්සඛත්වානීහරිත්වාඑකමන්තංිචක්ඛිපිතබ්බං. සසච
විහාසර සන්තානකං සහොති, උල්සලොකා පඨමං ඔහාසරතබ්බං, 
ආසලොකසන්ධිකණ්ණභාගා පමජ්ජිතබ්බා. සසච සගරුකපරිකම්මකතා
භිත්ති කණ්ණකිතා සහොති, සචොළකං සතසමත්වා පීසළත්වා පමජ්ජිතබ්බා.
සසච කාළවණ්ණකතා භූමි කණ්ණකිතා සහොති, සචොළකං සතසමත්වා 
පීසළත්වාපමජ්ජිතබ්බා.සසචඅකතාසහොතිභූමි, උදසකනපරිප්සඵොසිත්වා 
පරිප්සඵොසිත්වාසම්මජ්ජිතබ්බා‘‘මාවිහාසරොරසජනඋහඤ්ඤී’’ති, සඞ්කාරං 
විචිිචත්වාඑකමන්තංඡඩ්සඩතබ්බං. 

භූමත්ථරණංඔතාසපත්වාසසොසධත්වාපප්සඵොසටත්වාඅභිහරිත්වායථා 
පඨමං පඤ්ඤත්තං අසහොසි, තසථව පඤ්ඤසපතබ්බං. එතදත්ථසමව හි
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පටුන 

‘‘යථාපඤ්ඤත්තං සල්ලක්සඛත්වා නීහරිත්වා එකමන්තං
ිචක්ඛිපිතබ්බ’’න්ති වුත්තං. සසච පන පඨමං අජානන්සතන සකනචි
පඤ්ඤත්තං අසහොසි, සමන්තසතො භිත්තිං ද්වඞ්ගුලමත්සතන වා 
තිවඞ්ගුලමත්සතන වා සමොසචත්වා පඤ්ඤසපතබ්බං. ඉදඤ්සහත්ථ
පඤ්ඤාපනවත්තං – සසචකටසාරසකොසහොතිඅතිමහන්සතොච, ඡින්දිත්වා
සකොටිං ිචවත්සතත්වා බන්ධිත්වා පඤ්ඤසපතබ්සබො. සසච සකොටිං
ිචවත්සතත්වා බන්ධිතුං න ජානාති, න ඡින්දිතබ්සබො. මඤ්චපටිපාදකා
ඔතාසපත්වා පමජ්ජිත්වා යථාඨාසන ඨසපතබ්බා, මඤ්සචො ඔතාසපත්වා
සසොසධත්වා පප්සඵොසටත්වා නීචං කත්වා සාධකං අපටිඝංසන්සතන
අසඞ්ඝට්සටන්සතන කවාටපීඨං අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං 
පඤ්ඤසපතබ්සබො, පීඨං ඔතාසපත්වා සසොසධත්වා පප්සඵොසටත්වා නීචං
කත්වා සාධකං අපටිඝංසන්සතන අසඞ්ඝට්සටන්සතන කවාටපීඨං
අතිහරිත්වායථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤසපතබ්බං, භිසිබිම්සබොහනංඔතාසපත්වා
සසොසධත්වා පප්සඵොසටත්වා අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තංපඤ්ඤසපතබ්බං, 
ිචසීදනප්චත්ථරණංඔතාසපත්වාසසොසධත්වා පප්සඵොසටත්වා අතිහරිත්වා
යථාපඤ්ඤත්තංපඤ්ඤසපතබ්බං, සඛළමල්ලසකොඔතාසපත්වා පමජ්ජිත්වා
අතිහරිත්වා යථාඨාසන ඨසපතබ්සබො, අපස්සසනඵලකං ඔතාසපත්වා
පමජ්ජිත්වා අතිහරිත්වායථාඨාසනඨසපතබ්බං.පත්තචීවරංිචක්ඛිපිතබ්බං, 
පත්තං ිචක්ඛිපන්සතන එසකන හත්සථන පත්තං ගසහත්වා එසකන
හත්සථන සහට්ඨාමඤ්චං වා සහට්ඨාපීඨං වා පරාමසිත්වා පත්සතො
ිචක්ඛිපිතබ්සබො, න ච අනන්තරහිතාය භූමියා පත්සතො ිචක්ඛිපිතබ්සබො.
චීවරංිචක්ඛිපන්සතනඑසකනහත්සථනචීවරංගසහත්වාඑසකනහත්සථන 
චීවරවංසං වා චීවරරජ්ජුං වා පමජ්ජිත්වා පාරසතො අන්තං, ඔරසතො සභොගං
කත්වාචීවරං ිචක්ඛිපිතබ්බං. 

සසච පුරත්ථිමාසරජාවාතාවායන්ති, පුරත්ථිමාවාතපානාථසකතබ්බා.
සසචප්ඡිමා, උත්තරා, දක්ඛිණාසරජාවාතා වායන්ති, දක්ඛිණාවාතපානා
ථසකතබ්බා. සසච සීතකාසලො සහොති, දිවා වාතපානා විවරිතබ්බා, රත්තිං
ථසකතබ්බා. සසච උණ්හකාසලො සහොති, දිවා ථසකතබ්බා, රත්තිං 
විවරිතබ්බා. 

සසච උක්ලාපං සහොති, පරිසවණං සම්මජ්ජිතබ්බං, සකොට්ඨසකො 
සම්මජ්ජිතබ්සබො, උපට්ඨානසාලා සම්මජ්ජිතබ්බා, අග්ගිසාලා
සම්මජ්ජිතබ්බා, ව්චකුටි සම්මජ්ජිතබ්බා, පානීයං පරිසභොජනීයං
උපට්ඨසපතබ්බං, ආචමනකුම්භියාඋදකං ආසිඤ්චිතබ්බං. 

සසච උපජ්ඣායස්ස අනභිරති උප්පන්නා සහොති, සද්ධිවිහාරිසකන 
අඤ්ඤත්ථසනතබ්සබො, අඤ්සඤොවාභික්ඛුවත්තබ්සබො ‘‘සථරංගසහත්වා
අඤ්ඤත්ථ ග්ඡා’’ති, ධම්මකථා වාස්ස කාතබ්බා. සසච උපජ්ඣායස්ස
කුක්කු්චංඋප්පන්නං සහොති, සද්ධිවිහාරිසකනවිසනොසදතබ්බං, අඤ්සඤන
වා විසනොදාසපතබ්බං ධම්මකථා වාස්ස කාතබ්බා. සසච උපජ්ඣායස්ස
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පටුන 

දිට්ඨිගතං උප්පන්නං සහොති, සද්ධිවිහාරිසකන විස්සජ්සජතබ්බං, අඤ්සඤො
වා වත්තබ්සබො ‘‘සථරං දිට්ඨිගතං විස්සජ්ජාසපහී’’ති, ධම්මකථා වාස්ස
කාතබ්බා. සසච උපජ්ඣාසයො ගරුධම්මං අජ්ඣාපන්සනො සහොති
පරිවාසාරසහො, සද්ධිවිහාරිසකනඋස්සුක්කංකාතබ්බං, පරිවාසදානත්ථංසසො
සසො භික්ඛු උපසඞ්කමිත්වා යාචිතබ්සබො. සසච අත්තනා පටිබසලො සහොති, 
අත්තනාවදාතබ්සබො.සනොසචපටිබසලොසහොති, අඤ්සඤනදාසපතබ්සබො.
සසච උපජ්ඣාසයො මූලායපටිකස්සනාරසහො සහොති මානත්තාරසහො
අබ්භානාරසහො වා, වුත්තනසයසනව උස්සුක්කං කාතබ්බං. සසච සඞ්සඝො
උපජ්ඣායස්ස කම්මං කත්තුකාසමො සහොති තජ්ජනීයං වා ිචයස්සං වා
පබ්බාජනීයං වා පටිසාරණීයං වා උක්සඛපනීයං වා, සද්ධිවිහාරිසකන
උස්සුක්කං කාතබ්බං ‘‘සකන නු සඛො උපාසයන සඞ්සඝො උපජ්ඣායස්ස
කම්මං න කසරයය, ලහුකාය වා පරිණාසමයයා’’ති. සද්ධිවිහාරිසකන හි
‘‘උපජ්ඣායස්ස උක්සඛපනීයකම්මං කත්තුකාසමො සඞ්සඝො’’ති ඤත්වා
එකසමකං භික්ඛුං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘මා, භන්සත, අම්හාකං උපජ්ඣායස්ස
කම්මං කරිත්ථා’’ති යාචිතබ්බා. සසච කසරොන්තිසයව, ‘‘තජ්ජනීයං වා 
ිචයස්සංවාලහුකකම්මංකසරොථා’’තියාචිතබ්බා.සසචකසරොන්තිසයව, අථ
උපජ්ඣාසයො ‘‘සම්මා වත්තථ, භන්සත’’ති යාචිතබ්සබො. ඉති තං සම්මා
වත්තාසපත්වා ‘‘පටිප්පස්සම්සභථ, භන්සත, කම්ම’’න්තිභික්ඛූයාචිතබ්බා. 

සසච උපජ්ඣායස්ස චීවරං සධොවිතබ්බං සහොති, සද්ධිවිහාරිසකන 
සධොවිතබ්බං, උස්සුක්කංවාකාතබ්බං‘‘කින්තිනුසඛොඋපජ්ඣායස්සචීවරං 
සධොවිසයථා’’ති. සසච උපජ්ඣායස්ස චීවරං කාතබ්බං සහොති, රජනං වා 
පචිතබ්බං, චීවරංවාරසජතබ්බංසහොති, සද්ධිවිහාරිසකනසබ්බංකාතබ්බං, 
උස්සක්කං වාකාතබ්බං‘‘කින්තිනුසඛොඋපජ්ඣායස්සචීවරංරජිසයථා’’ති.
චීවරං රජන්සතන සාධකං සංපරිවත්සතත්වා රසජතබ්බං, නච අ්ඡින්සන
සථසවපක්කමිතබ්බං. 

නඋපජ්ඣායංඅනාපු්ඡාඑක්චස්සපත්සතොදාතබ්සබො, න එක්චස්ස
පත්සතො පටිග්ගසහතබ්සබො, න එක්චස්ස චීවරං දාතබ්බං, න එක්චස්ස 
චීවරංපටිග්ගසහතබ්බං, නඑක්චස්සපරික්ඛාසරොදාතබ්සබො, නඑක්චස්ස
පරික්ඛාසරො පටිග්ගසහතබ්සබො, න එක්චස්ස සකසා සඡසදතබ්බා, න
එක්සචන සකසා සඡදාසපතබ්බා, න එක්චස්ස පරිකම්මං කාතබ්බං, න
එක්සචන පරිකම්මං කාරාසපතබ්බං, න එක්චස්ස සවයයාව්සචො
කාතබ්සබො, නඑක්සචන සවයයාව්සචො කාරාසපතබ්සබො, නඑක්චස්ස
ප්ඡාසමසණන සහොතබ්බං, න එක්සචො ප්ඡාසමසණො ආදාතබ්සබො, න
එක්චස්ස පිණ්ඩපාසතො නීහරිතබ්සබො, න එක්සචන පිණ්ඩපාසතො
නීහරාසපතබ්සබො, න උපජ්ඣායංඅනාපු්ඡාගාසමොපවිසිතබ්සබො, පිණ්ඩාය
වාඅඤ්සඤනවාකරණීසයන පවිසිතුකාසමනආපු්ඡිත්වාවපවිසිතබ්සබො.
සසච උපජ්ඣාසයො කාලස්සසව වුට්ඨාය දූරං භික්ඛාචාරං ගන්තුකාසමො
සහොති, ‘‘දහරා පිණ්ඩාය පවිසන්තූ’’ති වත්වා ගන්තබ්බං. අවත්වා ගසත
පරිසවණංගන්ත්වාඋපජ්ඣායංඅපස්සන්සතනගාමංපවිසිතුංවට්ටති.සසච 
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ගාමං පවිසන්සතොපි පස්සති, දිට්ඨට්ඨානසතො පට්ඨාය ආපු්ඡිතුංසයව
වට්ටති. න උපජ්ඣායං අනාපු්ඡා වාසත්ථාය වා අසුභදස්සනත්ථාය වා
සුසානං ගන්තබ්බං, න දිසා පක්කමිතබ්බා, පක්කමිතුකාසමන පනකම්මං
ආචික්ඛිත්වා යාවතතියං යාචිතබ්සබො. සසච අනුජානාති, සාධ, සනො සච
අනුජානාති, තං ිචස්සාය වසසතො චස්ස උද්සදසසො වා පරිපු්ඡා වා
කම්මට්ඨානං වා න සම්පජ්ජති, උපජ්ඣාසයො බාසලො සහොති අබයත්සතො, 
සකවලං අත්තසනො සන්තිසක වසාසපතුකාමතාය එව ගන්තුං න සදති, 
එවරූසප ිචවාසරන්සතපි ගන්තුං වට්ටති. සසච උපජ්ඣාසයො ගිලාසනො
සහොති, යාවජීවං උපට්ඨාසපතබ්සබො, වුට්ඨානමස්ස ආගසමතබ්බං, න 
කත්ථචි ගන්තබ්බං. සසච අඤ්සඤො භික්ඛු උපට්ඨාසකො අත්ථි, සභසජ්ජං
පරිසයසිත්වා තස්සහත්සථදත්වා ‘‘භන්සත, අයංඋපට්ඨහිස්සතී’’තිවත්වා
ගන්තබ්බං.ඉදංතාව උපජ්ඣායවත්තං. 

184. ඉදසමව ච අන්සතවාසිසකන ආචරියස්ස කත්තබ්බත්තා 

ආචරියවත්තන්ති වු්චති. නාමමත්තසමව සහත්ථ නානං. තත්ථ යාව
චීවරරජනං, තාවවත්සතඅකරියමාසන උපජ්ඣායස්සආචරියස්සචපරිහාිච
සහොති, තස්මා තං අකසරොන්තස්ස ිචස්සයමුත්තකස්සපි අමුත්තකස්සපි
ආපත්තිසයව, එක්චස්ස පත්තදානසතො පට්ඨාය අමුත්තිචස්සයස්සසව
ආපත්ති. උපජ්ඣාසය ආචරිසය වා වත්තං සාදියන්සත සද්ධිවිහාරිකා
අන්සතවාසිකාචබහුකාපිසහොන්තු, සබ්සබසංආපත්ති.සසච උපජ්ඣාසයො
ආචරිසයො වා ‘‘මය්හං උපට්ඨාසකො අත්ථි, තුම්සහ අත්තසනො 
සජ්ඣායමනසිකාරාදීසු සයොගං කසරොථා’’ති වදති, සද්ධිවිහාරිකාදීනං
අනාපත්ති.උපජ්ඣාසයො වාආචරිසයොවාසසචසාදියනංවාඅසාදියනංවා
න ජානාති, බාසලො සහොති, සද්ධිවිහාරිකාදසයො බහූ, සතසු එසකො
වත්තසම්පන්සනො භික්ඛු ‘‘උපජ්ඣායස්ස වා ආචරියස්ස වා කි්චං අහං
කරිස්සාමි, තුම්සහ අප්සපොස්සුක්කා විහරථා’’ති එවඤ්සච අත්තසනො භාරං
කත්වාඉතසරවිස්සජ්සජති, තස්සභාරකරණසතොපට්ඨායසතසංඅනාපත්ති. 
එත්ථඅන්සතවාසිසකසුපනිචස්සයන්සතවාසිසකනයාවආචරියංිචස්සාය
වසති, තාව සබ්බං ආචරියවත්තං කාතබ්බං.
පබ්බජ්ජඋපසම්පදධම්මන්සතවාසිසකහි පන ිචස්සයමුත්තසකහිපි ආදිසතො
පට්ඨාය යාව චීවරරජනං, තාව වත්තං කාතබ්බං. අනාපු්ඡිත්වා 
පත්තදානාදිම්හිපනඑසතසංඅනාපත්ති. 

එසතසු පබ්බජ්ජන්සතවාසිසකො ච උපසම්පදන්සතවාසිසකො ච
ආචරියස්ස යාවජීවංභාරා.ිචස්සයන්සතවාසිසකොචධම්මන්සතවාසිසකොච
යාවසමීසපවසන්ති, තාව ආචරියුපජ්ඣාසයහිපිඅන්සතවාසිකසද්ධිවිහාරිකා
සඞ්ගසහතබ්බා අනුග්ගසහතබ්බා උද්සදසසන පරිපු්ඡාය ඔවාසදන
අනුසාසිචයා. සසච අන්සතවාසිකසද්ධිවිහාරිකානං පත්සතො වා චීවරං වා
අඤ්සඤො වා සකොචි පරික්ඛාසරො නත්ථි, අත්තසනො අතිසරකපත්තචීවරං 
අතිසරකපරික්ඛාසරො වා අත්ථි, දාතබ්බං. සනො සච, ධම්මිසයන නසයන
පරිසයසනත්ථාය උස්සුක්කං කාතබ්බං. සසච අන්සතවාසිකසද්ධිවිහාරිකා
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ගිලානා සහොන්ති, උපජ්ඣායවත්සත වුත්තනසයන දන්තකට්ඨදානං ආදිං
කත්වා ආචමනකුම්භියා උදකසිඤ්චනපරිසයොසානං සබ්බං වත්තං
කාතබ්බසමව, අකසරොන්තානං ආපත්ති. තස්මා ආචරියුපජ්ඣාසයහිපි
අන්සතවාසිකසද්ධිවිහාරිසකසු සම්මා වත්තිතබ්බං. ආචරියුපජ්ඣායාදීසු හි
සයොසයොනසම්මාවත්තති, තස්සතස්සආපත්ති. උපජ්ඣායාදිවත්තකථා. 

185. ඉදාිච ආගන්තුෙවත්තාදීිච සවදිතබ්බාිච.ආගන්තුසකනභික්ඛුනා 
උපචාරසීමාසමීපං ගන්ත්වා උපාහනා ඔමුඤ්චිත්වා නීචං කත්වා
පප්සඵොසටත්වා උපාහනදණ්ඩසකන ගසහත්වා ඡත්තං උපනාසමත්වා සීසං
විවරිත්වා සීසස චීවරං ඛන්සධ කරිත්වා සාධකං අතරමාසනන ආරාසමො
පවිසිතබ්සබො, ආරාමං පවිසන්සතන සල්ලක්සඛතබ්බං ‘‘කත්ථ ආවාසිකා
භික්ඛූ සන්ිචපතන්තී’’ති. යත්ථ ආවාසිකා භික්ඛූ සන්ිචපතන්ති 
උපට්ඨානසාලාය වා මණ්ඩසප වා රුක්ඛමූසල වා, තත්ථ ගන්ත්වා
එකමන්තං පත්සතො ිචක්ඛිපිතබ්සබො, එකමන්තං චීවරං ිචක්ඛිපිතබ්බං, 
පතිරූපංආසනංගසහත්වා ිචසීදිතබ්බං, පානීයංපු්ඡිතබ්බං, පරිසභොජනීයං
පු්ඡිතබ්බං ‘‘කතමං පානීයං, කතමං පරිසභොජනීය’’න්ති. සසච පානීසයන
අත්සථොසහොති, පානීයංගසහත්වා පාතබ්බං.සසචපරිසභොජනීසයනඅත්සථො
සහොති, පරිසභොජනීයං ගසහත්වා පාදා සධොවිතබ්බා. පාසද සධොවන්සතන
එසකන හත්සථන උදකං ආසිඤ්චිතබ්බං, එසකන හත්සථන පාදා
සධොවිතබ්බා, න සතසනව හත්සථන උදකං ආසිඤ්චිතබ්බං, න සතසනව
හත්සථනපාදා සධොවිතබ්බා, උපාහනපුඤ්ඡනසචොළකංපුඤ්ඡිත්වාඋපාහනා
පුඤ්ඡිතබ්බා, උපාහනා පුඤ්ඡන්සතන පඨමං සුක්සඛන සචොළසකන
පුඤ්ඡිතබ්බා, ප්ඡා අල්සලන, උපාහනපුඤ්ඡනසචොළකං සධොවිත්වා
එකමන්තංපත්ථරිතබ්බං. 

සසචආවාසිසකොභික්ඛුවුඩ්සඪොසහොති, අභිවාසදතබ්සබො.සසචනවසකො 
සහොති, අභිවාදාසපතබ්සබො. සසනාසනං පු්ඡිතබ්බං ‘‘කතමං සම
සසනාසනංපාපුණාතී’’ති, අජ්ඣාවුට්ඨංවාඅනජ්ඣාවුට්ඨංවාපු්ඡිතබ්බං, 
‘‘සගොචරගාසමො ආසන්සන, උදාහු දූසර, කාලස්සසව පිණ්ඩාය චරිතබ්බං, 
උදාහු දිවා’’ති එවං භික්ඛාචාසරො පු්ඡිතබ්සබො, අසගොචසරො පු්ඡිතබ්සබො, 
සගොචසරො පු්ඡිතබ්සබො. අසගොචසරො නාම මි්ඡාදිට්ඨිකානං ගාසමො
පරි්ඡින්නභික්සඛොවාගාසමො, යත්ථඑකස්සවාද්වින්නං වාභික්ඛාදීයති, 
සසක්ඛසම්මහාිච කුලාිච පු්ඡිතබ්බාිච, ව්චට්ඨානං පු්ඡිතබ්බං, 
පස්සාවට්ඨානං පු්ඡිතබ්බං, ‘‘කිං ඉමිස්සා සපොක්ඛරණියා පානීයංසයව
පිවන්ති, නහානාදිපරිසභොගම්පි කසරොන්තී’’ති එවං පානීයඤ්සචව 
පරිසභොජනීයඤ්ච පු්ඡිතබ්බං, කත්තරදණ්සඩො පු්ඡිතබ්සබො, සඞ්ඝස්ස
කතිකසණ්ඨානං පු්ඡිතබ්බං, සකසුචි ඨාසනසු වාළමිගා වා අමනුස්සා වා
සහොන්ති, තස්මා ‘‘කං කාලං පවිසිතබ්බං, කං කාලං ිචක්ඛමිතබ්බ’’න්ති
පු්ඡිතබ්බං.සසචවිහාසරො අනජ්ඣාවුට්සඨොසහොති, කවාටංආසකොසටත්වා
මුහුත්තං ආගසමත්වා ඝටිකං උග්ඝාසටත්වා කවාටං පණාසමත්වා බහි
ඨිසතනිචල්සලොසකතබ්සබො. 
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පටුන 

සසචසසොවිහාසරොඋක්ලාසපොසහොති, මඤ්සචවාමඤ්සචොආසරොපිසතො
සහොති, පීසඨ වා පීඨං ආසරොපිතං සහොති, සසනාසනං උපරි පුඤ්ජීකතං
සහොති, සසච සක්සකොති, සබ්සබො විහාසරො සසොසධතබ්සබො, 
අසක්සකොන්සතන අත්තසනො වසසනොකාසසො ජග්ගිතබ්සබො. සබ්බං
සසොසධතුං සක්සකොන්සතන පන උපජ්ඣායවත්සත වුත්තනසයන
භූමත්ථරණමඤ්චපීඨාදීිච බහි නීහරිත්වා විහාරං සසොසධත්වා පුන
අතිහරිත්වායථාඨාසනපඤ්ඤසපතබ්බාිච. 

සසච පුරත්ථිමාසරජාවාතාවායන්ති, පුරත්ථිමාවාතපානාථසකතබ්බා.
සසචප්ඡිමා, උත්තරා, දක්ඛිණාසරජාවාතා වායන්ති, දක්ඛිණාවාතපානා
ථසකතබ්බා. සසච සීතකාසලො සහොති, දිවා වාතපානා විවරිතබ්බා, රත්තිං
ථසකතබ්බා. සසච උණ්හකාසලො සහොති, දිවා ථසකතබ්බා, රත්තිං 
විවරිතබ්බා. 

සසච උක්ලාපං සහොති, පරිසවණං සම්මජ්ජිතබ්බං, සකොට්ඨසකො 
සම්මජ්ජිතබ්සබො, උපට්ඨානසාලා සම්මජ්ජිතබ්බා, අග්ගිසාලා 
සම්මජ්ජිතබ්බා, ව්චකුටි සම්මජ්ජිතබ්බා, පානීයං පරිසභොජනීයං
උපට්ඨාසපතබ්බං, ආචමනකුම්භියා උදකං ආසිඤ්චිතබ්බං. ඉදං
ආගන්තුකවත්තං. 

186. ආවාසිෙවත්කත ආවාසිසකන භික්ඛුනා ආගන්තුකං භික්ඛුං
වුඩ්ඪතරං දිස්වාආසනංපඤ්ඤසපතබ්බං, පාසදොදකංපාදපීඨංපාදකථලිකං
උපිචක්ඛිපිතබ්බං, ප්චුග්ගන්ත්වාපත්තචීවරංපටිග්ගසහතබ්බං, පානීසයන
පු්ඡිතබ්සබො, පු්ඡන්සතනපනසකිංආනීතං පානීයංසබ්බං පිවති, ‘‘පුන
ආසනමී’’ති පු්ඡිතබ්සබොසයව. බීජසනනපි බීජිතබ්සබො, බීජන්සතන සකිං
පාදපිට්ඨියං බීජිත්වා සකිං මජ්සඣ, සකිං සීසස බීජිතබ්සබො, ‘‘අලං
සහොතූ’’තිවුත්සතනමන්දතරංබීජිතබ්බං, පුන‘‘අල’’න්තිවුත්සතනතසතො
මන්දතරං බීජිතබ්බං, තතියවාරං වුත්සතන බීජනී ඨසපතබ්බා, පාදාපිස්ස
සධොවිතබ්බා.සසච අත්තසනොසතලං අත්ථි, සතසලනමක්සඛතබ්බා. සනො
සච අත්ථි, තස්ස සන්තසකන මක්සඛතබ්බා. සසච උස්සහති, උපාහනා
පුඤ්ඡිතබ්බා. උපාහනා පුඤ්ඡන්සතන පඨමං සුක්සඛන සචොසළන
පුඤ්ඡිතබ්බා, ප්ඡා අල්සලන, උපාහනපුඤ්ඡනසචොළකං සධොවිත්වා
එකමන්තංවිස්සජ්සජතබ්බං. 

ආගන්තුසකො භික්ඛු අභිවාසදතබ්සබො, සසනාසනං පඤ්ඤසපතබ්බං
‘‘එතං සසනාසනං පාපුණාතී’’ති. අජ්ඣාවුට්ඨං වා අනජ්ඣාවුට්ඨං වා
ආචික්ඛිතබ්බං, සගොචසරො ආචික්ඛිතබ්සබො, අසගොචසරො ආචික්ඛිතබ්සබො, 
සසක්ඛසම්මතාිච කුලාිච ආචික්ඛිතබ්බාිච, ව්චට්ඨානං ආචික්ඛිතබ්බං, 
පස්සාවට්ඨානං ආචික්ඛිතබ්බං, පානීයං ආචික්ඛිතබ්බං, පරිසභොජනීයං
ආචික්ඛිතබ්බං, කත්තරදණ්සඩොආචික්ඛිතබ්සබො, සඞ්ඝස්සකතිකසණ්ඨානං
ආචික්ඛිතබ්බං‘‘ඉමංකාලංපවිසිතබ්බං, ඉමංකාලං ිචක්ඛමිතබ්බ’’න්ති. 
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සසච ආගන්තුසකො නවසකො සහොති, ිචසින්නසකසනව ආචික්ඛිතබ්බං
‘‘අත්ර පත්තං ිචක්ඛිපාහි, අත්ර චීවරං ිචක්ඛිපාහි, ඉදං ආසනං, ිචසීදාහී’’ති.
පානීයං ආචික්ඛිතබ්බං, පරිසභොජනීයං ආචික්ඛිතබ්බං, 
උපාහනපුඤ්ඡනසචොළකං ආචික්ඛිතබ්බං, ආගන්තුසකො භික්ඛු
අභිවාදාසපතබ්සබො, සසනාසනාදීිචපි ිචසින්සනසනව ආචික්ඛිතබ්බාිච.
වුඩ්ඪතසර පන ආගසත ආසනං පඤ්ඤසපතබ්බන්ති එවමාදි සබ්බං 
චීවරකම්මං වා නවකම්මං වා ඨසපත්වාපි කාතබ්බං. සචතියඞ්ගණං
සම්මජ්ජන්සතන සම්මුඤ්ජිචංිචක්ඛිපිත්වාතස්සවත්තංකාතුංආරභිතබ්බං.
පණ්ඩිසතොහි ආගන්තුසකො ‘‘සම්මජ්ජාහිතාවසචතියඞ්ගණ’’න්තිවක්ඛති.
ගිලානස්ස සභසජ්ජං කසරොන්සතන පන සසච නාතිආතුසරො ගිලාසනො
සහොති, සභසජ්ජං අකත්වා වත්තසමව කාතබ්බං, මහාගිලානස්ස පන
සභසජ්ජසමව කාතබ්බං. පණ්ඩිසතො හි ආගන්තුසකො ‘‘කසරොහි තාව
සභසජ්ජ’’න්තිවක්ඛති.ඉදංආවාසිකවත්තං. 

187. ගමිෙවත්කත ගමිසකන භික්ඛුනා මඤ්චපීඨාදිදාරුභණ්ඩං 
මත්තිකාභණ්ඩම්පි රජනභාජනාදි සබ්බං අග්ගිසාලායං වා අඤ්ඤස්මිං වා 
ගුත්තට්ඨාසන පටිසාසමත්වා ද්වාරවාතපානං ථසකත්වා සසනාසනං
ආපු්ඡිත්වා පක්කමිතබ්බං. සසච භික්ඛු න සහොති, සාමසණසරො
ආපු්ඡිතබ්සබො. සසචසාමසණසරොන සහොති, ආරාමිසකොආපු්ඡිතබ්සබො.
සසචනසහොතිභික්ඛුවාසාමසණසරොවාආරාමිසකොවා, චතූසු පාසාසණසු
මඤ්චං පඤ්ඤසපත්වා මඤ්සච මඤ්චං ආසරොසපත්වා පීසඨ පීඨං
ආසරොසපත්වා සසනාසනං උපරි පුඤ්ජං කරිත්වා දාරුභණ්ඩං
මත්තිකාභණ්ඩං පටිසාසමත්වා ද්වාරවාතපානං ථසකත්වා පක්කමිතබ්බං.
සසචවිහාසරොඔවස්සති, සසචඋස්සහති, සබ්සබො ඡාසදතබ්සබො, උස්සුක්කං
වාකාතබ්බං ‘‘කින්තිනුසඛොවිහාසරොඡාදිසයථා’’ති, එවඤ්සචතංලසභථ, 
ඉ්සචතං කුසලං. සනො සච ලසභථ, සයො සදසසො අසනොවස්සසකො සහොති, 
තත්ථ චතූසු පාසාසණසු මඤ්චං පඤ්ඤසපත්වා මඤ්සච මඤ්චං
ආසරොසපත්වා පීසඨපීඨංආසරොසපත්වා සසනාසනංඋපරිපුඤ්ජංකරිත්වා
දාරුභණ්ඩං මත්තිකාභණ්ඩං පටිසාසමත්වා ද්වාරවාතපානං ථසකත්වා
පක්කමිතබ්බං.සසචවිහාසරොඔවස්සති, සසචඋස්සහති, සසනාසනං ගාමං
අතිහරිතබ්බං, උස්සුක්කං වාකාතබ්බං ‘‘කින්තිනුසඛො සසනාසනංගාමං 
අතිහරිසයථා’’ති, එවඤ්සචතංලසභථ, ඉ්සචතංකුසලං.සනොසචලසභථ, 
අජ්සඣොකාසස චතූසු පාසාසණසු මඤ්චං පඤ්ඤසපත්වා මඤ්සච මඤ්චං
ආසරොසපත්වාපීසඨපීඨංආසරොසපත්වා සසනාසනංඋපරිපුඤ්ජංකරිත්වා
දාරුභණ්ඩං මත්තිකාභණ්ඩං පටිසාසමත්වා තිසණන වා පණ්සණන වා
පටි්ඡාසදත්වා පක්කමිතබ්බං ‘‘අප්සපව නාම අඞ්ගාිචපි සසසසයය’’න්ති.
ඉදංගමිකවත්තං. 

188. භත්තග්ගවත්කත සසච ආරාසම කාසලො ආසරොචිසතො සහොති, 
තිමණ්ඩලං පටි්ඡාසදන්සතන පරිමණ්ඩලං ිචවාසසත්වා කායබන්ධනං
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බන්ධිත්වාසගුණංකත්වා සඞ්ඝාටිසයොපාරුපිත්වාගණ්ඨිකංපටිමුඤ්චිත්වා
සධොවිත්වාපත්තංගසහත්වාසාධකං අතරමාසනනගාසමොපවිසිතබ්සබො. 

නඔක්කම්මසථරානංභික්ඛූනංපුරසතොගන්තබ්බං. සුප්පටි්ඡන්සනන, 
සුසංවුසතන, ඔක්ඛිත්තචක්ඛුනා, අප්පසද්සදන අන්තරඝසර ගන්තබ්බං, න
උක්ඛිත්තකාය, න උජ්ජග්ඝිකාය අන්තරඝසර ගන්තබ්බං, න 
කායප්පචාලකං, න බාහුප්පචාලකං, න සීසප්පචාලකං අන්තරඝසර
ගන්තබ්බං, නඛම්භකසතන, නඔගුණ්ඨිසතන, නඋක්කුටිකායඅන්තරඝසර
ගන්තබ්බං. 

සුප්පටි්ඡන්සනන, සුසංවුසතන, ඔක්ඛිත්තචක්ඛුනා, අප්පසද්සදන
අන්තරඝසරිචසීදිතබ්බං, නඋක්ඛිත්තකාය, න උජ්ජග්ඝිකායඅන්තරඝසර
ිචසීදිතබ්බං, න කායප්පචාලකං, න බාහුප්පචාලකං, න සීසප්පචාලකං
අන්තරඝසර ිචසීදිතබ්බං, න ඛම්භකසතන, න ඔගුණ්ඨිසතන, න
පල්ලත්ථිකාය අන්තරඝසර ිචසීදිතබ්බං, න සථසර භික්ඛූ අනුපඛජ්ජ
ිචසීදිතබ්බං. සසච මහාසථරස්ස ිචසින්නාසසනන සමකං ආසනං සහොති, 
බහූසු ආසසනසු සති එකං ද්සව ආසනාිච ඨසපත්වා ිචසීදිතබ්බං. භික්ඛූ
ගසණත්වා පඤ්ඤත්තාසසනසු අිචසීදිත්වා මහාසථසරන ‘‘ිචසීදා’’ති
වුත්සතනිචසීදිතබ්බං.සනොසචමහාසථසරොවදති, ‘‘ඉදං, භන්සත, ආසනං 
උ්ච’’න්ති වත්තබ්බං. ‘‘ිචසීදා’’ති වුත්සතනිචසීදිතබ්බං. සසච පන එවං 
ආපු්ඡිසතපි න වදති, ිචසීදන්තස්ස අනාපත්ති, මහාසථරස්සසව ආපත්ති.
නවසකො හි එවරූසප ආසසන අනාපු්ඡා ිචසීදන්සතො ආපජ්ජති, සථසරො
ආපු්ඡිසත අනනුජානන්සතො. නනවා භික්ඛූආසසනන පටිබාහිතබ්බා, න
සඞ්ඝාටිකංඔත්ථරිත්වාඅන්තරඝසර ිචසීදිතබ්බං. 

පත්තසධොවසනොදසක දීයමාසන උසභොහි හත්සථහි පත්තං
පටිග්ගසහත්වා උදකං පටිග්ගසහතබ්බං, දක්ඛිසණොදකං පන පුරසතො
ආධාරසක පත්තං ඨසපත්වා ගසහතබ්බං, නීචං කත්වා උදකසද්දං
අකසරොන්සතන අපටිඝංසන්සතන පත්සතො සධොවිතබ්සබො. සසච 
උදකපටිග්ගාහසකො සහොති, නීචං කත්වා උදකපටිග්ගාහසක උදකං
ආසිඤ්චිතබ්බං ‘‘මා උදකපටිග්ගාහසකො උදසකන ඔසිඤ්චි, මා සාමන්තා
භික්ඛූ උදසකන ඔසිඤ්චිංසු, මා සඞ්ඝාටි උදසකන ඔසිඤ්චී’’ති. සසච
උදකපටිග්ගාහසකො න සහොති, නීචං කත්වා ඡමාය උදකං ආසිඤ්චිතබ්බං
‘‘මා සාමන්තා භික්ඛූ උදසකන ඔසිඤ්චිංසු, මා සඞ්ඝාටි උදසකන
ඔසිඤ්චී’’ති. 

ඔදසන දීයමාසන උසභොහි හත්සථහි පත්තං පටිග්ගසහත්වා ඔදසනො 
පටිග්ගසහතබ්සබො. යථා සූපස්ස ඔකාසසො සහොති, එවං මත්තාය ඔදසනො
ගණ්හිතබ්සබො.සසචසහොති සප්පිවාසතලංවාඋත්තරිභඞ්ගංවා, සථසරන
වත්තබ්සබො ‘‘සබ්සබසං සමකං සම්පාසදහී’’ති. ඉදඤ්ච න සකවලං
සප්පිආදීසු, ඔදසනපිවත්තබ්බං.සප්පිආදීසුපනයං අප්පංසහොතිඑකස්සවා
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පටුන 

ද්වින්නංවාඅනුරූපං, තංසබ්සබසංසමකංසම්පාසදහීති වුත්සතමනුස්සානං
විසහසාසහොති, තස්මාතාදිසංසකිංවාද්වික්ඛත්තුංවා ගසහත්වාසසසංන
ගසහතබ්බං. සක්ක්චං පිණ්ඩපාසතො පටිග්ගසහතබ්සබො, පත්තසඤ්ඤිනා 
පිණ්ඩපාසතො පටිග්ගසහතබ්සබො, සමසූපසකො සමතිත්ථිසකො පිණ්ඩපාසතො
පටිග්ගසහතබ්සබො, න තාව සථසරන භුඤ්ජිතබ්බං, යාව න සබ්සබසං
ඔදසනො සම්පත්සතො සහොති. ඉදඤ්ච යං පරි්ඡින්නභික්ඛුකං භත්තග්ගං, 
යත්ථ මනුස්සා සබ්සබසං පාසපත්වා වන්දිතුකාමා සහොන්ති, තං සන්ධාය
වුත්තං. යංපනමහාභත්තග්ගංසහොති, යත්ථ එකස්මිංපසදසසභුඤ්ජන්ති, 
එකස්මිංපසදසසඋදකංදීයති, තත්ථයථාසුඛං භුඤ්ජිතබ්බං. 

සක්ක්චං පිණ්ඩපාසතො භුඤ්ජිතබ්සබො, පත්තසඤ්ඤිනා පිණ්ඩපාසතො 
භුඤ්ජිතබ්සබො, සපදාසනො පිණ්ඩපාසතො භුඤ්ජිතබ්සබො, සමසූපසකො
පිණ්ඩපාසතො භුඤ්ජිතබ්සබො, න ථූපකසතො ඔමද්දිත්වා පිණ්ඩපාසතො
භුඤ්ජිතබ්සබො, න සූපං වා බයඤ්ජනං වා ඔදසනන පටි්ඡාසදතබ්බං
භිසයයොකමයතං උපාදාය, න සූපං වා ඔදනං වා අගිලාසනන අත්තසනො
අත්ථාය විඤ්ඤාසපත්වා භුඤ්ජිතබ්බං, න උජ්ඣානසඤ්ඤිනා පසරසං 
පත්සතො ඔසලොසකතබ්සබො, නාතිමහන්සතො කබසළො කාතබ්සබො, 
පරිමණ්ඩලං ආසලොසපො කාතබ්සබො, න අනාහසට කබසළ මුඛද්වාරං
විවරිතබ්බං, න භුඤ්ජමාසනන සබ්සබො හත්සථො මුසඛ පක්ඛිපිතබ්සබො, න
සකබසළන මුසඛන බයාහරිතබ්බං, න පිණ්ඩුක්සඛපකං භුඤ්ජිතබ්බං, න
කබළාව්සඡකං, න අවගණ්ඩකාරකං, න හත්ථිචද්ධනකං, න
සිත්ථාවකාරකං, න ජිව්හාිච්ඡාරකං, නචපුචපුකාරකං, නසුරුසුරුකාරකං, 
න හත්ථිචල්සලහකං, න පත්තිචල්සලහකං, න ඔට්ඨිචල්සලහකං
භුඤ්ජිතබ්බං. 

න සාමිසසන හත්සථන පානීයථාලසකො පටිග්ගසහතබ්සබො, න තාව
සථසරන හත්ථසධොවනඋදකං පටිග්ගසහතබ්බං, යාව න සබ්සබ 
භුත්තාවිසනොසහොන්ති.සසචමනුස්සා‘‘සධොවථ, භන්සත, පත්තඤ්චහත්සථ
චා’’ති වදන්ති, භික්ඛූ වා ‘‘තුම්සහ උදකං ගණ්හථා’’ති වදන්ති, වට්ටති.
උදසක දීයමාසන උසභොහි හත්සථහි පත්තං පටිග්ගසහත්වා උදකං
පටිග්ගසහතබ්බං, නීචංකත්වාඋදකසද්දං අකසරොන්සතනඅපටිඝංසන්සතන
පත්සතො සධොවිතබ්සබො. සසච උදකපටිග්ගාහසකො සහොති, නීචං කත්වා 
උදකපටිග්ගාහසකඋදකංආසිඤ්චිතබ්බං‘‘මාඋදකපටිග්ගාහසකොඋදසකන
ඔසිඤ්චි, මා සාමන්තා භික්ඛූ උදසකන ඔසිඤ්චිංසු, මා සඞ්ඝාටි උදසකන
ඔසිඤ්චී’’ති.සසච උදකපටිග්ගාහසකොනසහොති, නීචංකත්වාඡමායඋදකං
ආසිඤ්චිතබ්බං ‘‘මා සාමන්තා භික්ඛූ උදසකන ඔසිඤ්චිංසු, මා සඞ්ඝාටි
උදසකන ඔසිඤ්චී’’ති, න සසිත්ථකං පත්තසධොවනං අන්තරඝසර
ඡඩ්සඩතබ්බං. 

භත්තග්ගසතො උට්ඨාය ිචවත්තන්සතසු නවසකහි භික්ඛූහි පඨමතරං 
ිචවත්තිතබ්බං, ප්ඡා සථසරහි. සම්බාසධසු හි ඝසරසු මහාසථරානං
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පටුන 

ිචක්ඛමසනොකාසසොන සහොති, තස්මාඑවංවුත්තං.එවංිචවත්තන්සතහිපන
නවසකහි සගහද්වාසර ඨත්වා සථසරසු ිචක්ඛමන්සතසු පටිපාටියා
ගන්තබ්බං. සසච පන මහාසථරා ධසර ිචසින්නා සහොන්ති, නවකා 
අන්සතොසගසහ, සථරාසනසතො පට්ඨාය පටිපාටියා එව ිචක්ඛමිතබ්බං, 
කාසයන කායං අසඞ්ඝට්සටන්සතන යථා අන්තසරන මනුස්සා ගන්තුං
සක්සකොන්ති, එවං විරළායපාළියාගන්තබ්බං. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සථසරන භික්ඛුනා භත්තග්සග 
අනුසමොදිතු’’න්ති (චූළව. 362) වචනසතො සඞ්ඝත්සථසරන භත්තග්සග
අනුසමොදිතබ්බං.තං එකසමවඔහායසසසසහිනගන්තබ්බං. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, භත්තග්සග චතූහි පඤ්චහි සථරානුසථසරහි 
භික්ඛූහි ආගසමතු’’න්ති (චූළව. 362) වචනසතො සඞ්ඝත්සථසරන
අනුසමොදනත්ථාය ිචසින්සන සහට්ඨා පටිපාටියා චතූහි ිචසීදිතබ්බං, 
අනුසථසරිචසින්සනමහාසථසරනචසහට්ඨාච තීහිිචසීදිතබ්බං, පඤ්චසම
ිචසින්සනඋපරිචතූහිිචසීදිතබ්බං, සඞ්ඝත්සථසරන සහට්ඨාදහරභික්ඛුස්මිං
අජ්ඣිට්සඨපි සඞ්ඝත්සථරසතො පට්ඨාය චතූහි ිචසීදිතබ්බසමව. සසච පන
අනුසමොදසකොභික්ඛු‘‘ග්ඡථ, භන්සත, ආගසමතබ්බකි්චංනත්ථී’’තිවදති, 
ගන්තුංවට්ටති.මහාසථසරන ‘‘ග්ඡාම, ආවුසසො’’ති වුත්සත ‘‘ග්ඡථා’’ති
වදති, එවම්පි වට්ටති, ‘‘බහිගාසම ආගමිස්සාමා’’ති ආසභොගං කත්වාපි
බහිගාමං ගන්ත්වා අත්තසනො ිචස්සිතසක ‘‘තුම්සහ තස්ස ආගමනං
ආගසමථා’’ති වත්වාපිගන්තුං වට්ටතිසයව. සසච පනමනුස්සා අත්තසනො
රුචිසතන එසකන අනුසමොදනං කාසරන්ති, සනව තස්ස අනුසමොදසතො
ආපත්ති, න මහාසථරස්ස භාසරො සහොති. උපිචසින්නකථායසමව හි
මනුස්සසසු කථාසපන්සතසු සථසරො ආපු්ඡිතබ්සබො. මහාසථසරන ච
අනුසමොදනාය අජ්ඣිට්සඨොව ආගසමතබ්සබොති ඉදසමත්ථ ලක්ඛණං.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සති කරණීසය ආනන්තරිකං භික්ඛුං ආපු්ඡිත්වා
ගන්තු’’න්ති(චූළව.362) වචනසතොපන ව්චාදිපීළිසතනඅනන්තරංභික්ඛුං
ආපු්ඡිත්වාගන්තබ්බන්ති.ඉදං භත්තග්ගවත්තං. 

189. පිණ්ඩචාරිෙවත්කත පනපිණ්ඩචාරිසකනභික්ඛුනා ‘‘ඉදාිචගාමං 
පවිසිස්සාමී’’ති තිමණ්ඩලං පටි්ඡාසදන්සතන පරිමණ්ඩලං ිචවාසසත්වා
කායබන්ධනං බන්ධිත්වාසගුණංකත්වාසඞ්ඝාටිසයොපාරුපිත්වාගණ්ඨිකං
පටිමුඤ්චිත්වා සධොවිත්වා පත්තං ගසහත්වා සාධකං අතරමාසනන ගාසමො
පවිසිතබ්සබො. සුප්පටි්ඡන්සනන අන්තරඝසර ගන්තබ්බන්තිආදි සබ්බං
භත්තග්ගවත්සතවුත්තනසයසනවඉධාපි සවදිතබ්බං. 

ිචසවසනංපවිසන්සතනසල්ලක්සඛතබ්බං‘‘ඉමිනාපවිසිස්සාමි, ඉමිනා
ිචක්ඛමිස්සාමී’’ති, නාතිසහසා පවිසිතබ්බං, නාතිදූසර නා්චාසන්සන 
ඨාතබ්බං, නාතිචිරං ඨාතබ්බං, නාතිලහුකං ිචවත්තිතබ්බං, ඨිසතන
සල්ලක්සඛතබ්බං ‘‘භික්ඛංදාතුකාමාවාඅදාතුකාමාවා’’ති. සසචකම්මංවා 
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ිචක්ඛිපති, ආසනාවාවුට්ඨාති, කට්ඡුංවාපරාමසති, භාජනංවාපරාමසති, 
ඨසපති වා, ‘‘දාතුකාමස්සා’’ති ඨාතබ්බං. භික්ඛාය දීයමානාය වාසමන
හත්සථන සඞ්ඝාටිං උ්චාසරත්වා දක්ඛිසණන හත්සථන පත්තං
පණාසමත්වා උසභොහි හත්සථහි පත්තං පටිග්ගසහත්වා භික්ඛා
පටිග්ගසහතබ්බා, ඉත්ථී වා සහොතු පුරිසසො වා, භික්ඛාදානසමසය මුඛං න
ඔසලොසකතබ්බං, සල්ලක්සඛතබ්බං‘‘සූපංදාතුකාමාවාඅදාතුකාමාවා’’ති.
සසච කට්ඡුං වා පරාමසති, භාජනං වා පරාමසති, ඨසපති වා, 
‘‘දාතුකාමස්සා’’ති ඨාතබ්බං. භික්ඛාය දින්නාය සඞ්ඝාටියා පත්තං
පටි්ඡාසදත්වාසාධකංඅතරමාසනන ිචවත්තිතබ්බං. 

සයො පඨමං ගාමසතො පිණ්ඩාය පටික්කමති, සතන ආසනං
පඤ්ඤසපතබ්බං, පාසදොදකං පාදපීඨං පාදකථලිකං උපිචක්ඛිපිතබ්බං, 
අවක්කාරපාති සධොවිත්වා උපට්ඨාසපතබ්බා, පානීයං පරිසභොජනීයං
උපට්ඨාසපතබ්බං. සයො ප්ඡාගාමසතො පිණ්ඩායපටික්කමති, සසචසහොති
භුත්තාවසසසසො, සසච ආකඞ්ඛති, භුඤ්ජිතබ්බං. සනො සච ආකඞ්ඛති, 
අප්පහරිසත වා ඡඩ්සඩතබ්බං, අප්පාණසක වා උදසක ඔපිලාසපතබ්බං, 
සතන ආසනං උද්ධරිතබ්බං, පාසදොදකං පාදපීඨං පාදකථලිකං
පටිසාසමතබ්බං, අවක්කාරපාති සධොවිත්වා පටිසාසමතබ්බා, පානීයං
පරිසභොජනීයං පටිසාසමතබ්බං, භත්තග්ගං සම්මජ්ජිතබ්බං. සයො පස්සති
පානීයඝටං වා පරිසභොජනීයඝටං වා ව්චඝටං වා රිත්තං තු්ඡං, සතන 
උපට්ඨාසපතබ්බං. සචස්ස සහොති අවිසය්හං, හත්ථවිකාසරන දුතියං
ආමන්සතත්වා හත්ථවිලඞ්ඝසකනඋපට්ඨාසපතබ්බං, නචතප්ප්චයාවාචා
භින්දිතබ්බාති.ඉදං පිණ්ඩචාරිකවත්තං. 

190. ආරඤ්ඤිෙවත්කත ආරඤ්ඤිසකනභික්ඛුනාකාලස්සසවඋට්ඨාය
පත්තං ථවිකාය පක්ඛිපිත්වා අංසස ලග්සගත්වා චීවරං ඛන්සධ කරිත්වා
උපාහනා ආසරොහිත්වා දාරුභණ්ඩං මත්තිකාභණ්ඩං පටිසාසමත්වා
ද්වාරවාතපානං ථසකත්වා වසනට්ඨානසතො ිචක්ඛමිතබ්බං. ‘‘ඉදාිච ගාමං
පවිසිස්සාමා’’තිඋපාහනාඔමුඤ්චිත්වානීචංකත්වා පප්සඵොසටත්වාථවිකාය
පක්ඛිපිත්වා අංසසලග්සගත්වාතිමණ්ඩලං පටි්ඡාසදන්සතන පරිමණ්ඩලං
ිචවාසසත්වා කායබන්ධනං බන්ධිත්වා සගුණං කත්වා සඞ්ඝාටිසයො 
පාරුපිත්වා ගණ්ඨිකං පටිමුඤ්චිත්වා සධොවිත්වා පත්තං ගසහත්වා සාධකං
අතරමාසනන ගාසමො පවිසිතබ්සබො. සුප්පටි්ඡන්සනන අන්තරඝසර
ගන්තබ්බන්තිආදි සබ්බං ගමනවිධානං ඉධාපි භත්තග්ගවත්සත
වුත්තනසයසනවසවදිතබ්බං. 

ිචසවසනංපවිසන්සතනසල්ලක්සඛතබ්බං‘‘ඉමිනාපවිසිස්සාමි, ඉමිනා
ිචක්ඛමිස්සාමී’’තිආදි සබ්බං භික්ඛාචාරවිධානං පිණ්ඩචාරිකවත්සත 
වුත්තනසයසනව සවදිතබ්බං. ආරඤ්ඤිසකන භික්ඛුනා පානීයං 
පරිසභොජනීයංඋපට්ඨාසපතබ්බං.සසචභාජනාිචනප්පසහොන්ති, පානීයසමව
පරිසභොජනීයම්පි කත්වා උපට්ඨාසපතබ්බං. භාජනං අලභන්සතන



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

197 

පටුන 

සවළුනාළිකායපි උපට්ඨාසපතබ්බං. තම්පි අලභන්තස්ස යථා සමීසප
උදකආවාසටො සහොති, එවං කාතබ්බං. අග්ගි උපට්ඨාසපතබ්සබො, 
අරණිසහිතංඋපට්ඨාසපතබ්බං, අරණිසහිසතසතිඅග්ගිංඅකාතුම්පිවට්ටති.
යථා ච ආරඤ්ඤිකස්ස, එවං කන්තාරප්පටිපන්නස්සපි අරණිසහිතං
ඉ්ඡිතබ්බං. ගණවාසිසනො පන සතන විනාපි වට්ටති. කත්තරදණ්සඩො 
උපට්ඨාසපතබ්සබො, නක්ඛත්තපදාිච උග්ගසහතබ්බාිච සකලාිච වා
එකසදසාිචවා, දිසාකුසසලනභවිතබ්බං.ඉදං ආරඤ්ඤිකවත්තං. 

191. කසනාසනවත්කත යස්මිං විහාසර විහරති, සසච සසො විහාසරො
උක්ලාසපො සහොති, සසචඋස්සහති, සසොසධතබ්සබො.විහාරංසසොසධන්සතන
පඨමං පත්තචීවරං නීහරිත්වා එකමන්තං ිචක්ඛිපිතබ්බං, 
ිචසීදනප්චත්ථරණංනීහරිත්වාඑකමන්තං ිචක්ඛිපිතබ්බං, භිසිබිම්සබොහනං
නීහරිත්වා එකමන්තං ිචක්ඛිපිතබ්බං, මඤ්සචො නීචං කත්වා සාධකං
අපටිඝංසන්සතන අසඞ්ඝට්සටන්සතන කවාටපීඨං නීහරිත්වා එකමන්තං 
ිචක්ඛිපිතබ්සබො, පීඨං නීචං කත්වා සාධකං අපටිඝංසන්සතන
අසඞ්ඝට්සටන්සතන කවාටපීඨං නීහරිත්වා එකමන්තං ිචක්ඛිපිතබ්බං, 
මඤ්චපටිපාදකා නීහරිත්වා එකමන්තං ිචක්ඛිපිතබ්බා, සඛළමල්ලසකො
නීහරිත්වා එකමන්තං ිචක්ඛිපිතබ්සබො, අපස්සසනඵලකං නීහරිත්වා
එකමන්තං ිචක්ඛිපිතබ්බං, භූමත්ථරණං යථාපඤ්ඤත්තං සල්ලක්සඛත්වා 
නීහරිත්වා එකමන්තං ිචක්ඛිපිතබ්බං. සසච විහාසර සන්තානකං සහොති, 
උල්සලොකාපඨමං ඔහාසරතබ්බං, ආසලොකසන්ධිකණ්ණභාගාපමජ්ජිතබ්බා.
සසච සගරුකපරිකම්මකතා භිත්ති කණ්ණකිතා සහොති, සචොළකං
සතසමත්වා පීසළත්වා පමජ්ජිතබ්බා. සසච කාළවණ්ණකතා භූමි 
කණ්ණකිතා සහොති, සචොළකං සතසමත්වා පීසළත්වා පමජ්ජිතබ්බා. සසච
අකතාසහොතිභූමි, උදසකනපරිප්සඵොසිත්වාපරිප්සඵොසිත්වාසම්මජ්ජිතබ්බා
‘‘මා විහාසරො රසජන උහඤ්ඤී’’ති, සඞ්කාරං විචිිචත්වා එකමන්තං
ඡඩ්සඩතබ්බං. 

න භික්ඛුසාමන්තා සසනාසනං පප්සඵොසටතබ්බං, න විහාරසාමන්තා 
සසනාසනං පප්සඵොසටතබ්බං, න පානීයසාමන්තා සසනාසනං
පප්සඵොසටතබ්බං, න පරිසභොජනීයසාමන්තා සසනාසනං පප්සඵොසටතබ්බං, 
න පටිවාසත අඞ්ගසණ සසනාසනං පප්සඵොසටතබ්බං, අසධොවාසත
සසනාසනංපප්සඵොසටතබ්බං. 

භූමත්ථරණං ඔතාසපත්වා සසොසධත්වා පප්සඵොසටත්වා අතිහරිත්වා 
යථාපඤ්ඤත්තංපඤ්ඤසපතබ්බං, මඤ්චපටිපාදකාඑකමන්තංඔතාසපත්වා
පමජ්ජිත්වා අභිහරිත්වා යථාඨාසන ඨසපතබ්බා, මඤ්සචො එකමන්තං
ඔතාසපත්වා සසොසධත්වා පප්සඵොසටත්වා නීචං කත්වා සාධකං
අපටිඝංසන්සතන අසඞ්ඝට්සටන්සතන කවාටපීඨං අතිහරිත්වා
යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤසපතබ්සබො, පීඨං එකමන්තං ඔතාසපත්වා
සසොසධත්වා පප්සඵොසටත්වා නීචං කත්වා සාධකං අපටිඝංසන්සතන 
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අසඞ්ඝට්සටන්සතන කවාටපීඨං අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං
පඤ්ඤසපතබ්බං, භිසිබිම්සබොහනං එකමන්තං ඔතාසපත්වා සසොසධත්වා
පප්සඵොසටත්වා අතිහරිත්වා යථාපඤ්ඤත්තං පඤ්ඤසපතබ්බං, 
ිචසීදනප්චත්ථරණං ඔතාසපත්වා පප්සඵොසටත්වා අතිහරිත්වා
යථාපඤ්ඤත්තංපඤ්ඤසපතබ්බං, සඛළමල්ලසකොඑකමන්තං ඔතාසපත්වා
පමජ්ජිත්වා අතිහරිත්වා යථාඨාසන ඨසපතබ්සබො, අපස්සසනඵලකං
එකමන්තං ඔතාසපත්වා පමජ්ජිත්වා යථාඨාසන ඨසපතබ්බං. පත්තචීවරං
ිචක්ඛිපිතබ්බං, පත්තං ිචක්ඛිපන්සතනඑසකනහත්සථනපත්තංගසහත්වා
එසකනහත්සථනසහට්ඨාමඤ්චං වා සහට්ඨාපීඨං වා පරාමසිත්වා පත්සතො
ිචක්ඛිපිතබ්සබො, න ච අනන්තරහිතාය භූමියා පත්සතො ිචක්ඛිපිතබ්සබො.
චීවරංිචක්ඛිපන්සතනඑසකනහත්සථනචීවරංගසහත්වාඑසකන හත්සථන
චීවරවංසං වා චීවරරජ්ජුං වා පමජ්ජිත්වා පාරසතො අන්තං, ඔරසතො සභොගං
කත්වා චීවරංිචක්ඛිපිතබ්බං. 

සසචපුරත්ථිමාසරජාවාතාවායන්ති, පුරත්ථිමාවාතපානා ථසකතබ්බා.
සසචප්ඡිමා, උත්තරා, දක්ඛිණාසරජාවාතාවායන්ති, දක්ඛිණාවාතපානා 
ථසකතබ්බා. සසච සීතකාසලො සහොති, දිවා වාතපානා විවරිතබ්බා, රත්තිං
ථසකතබ්බා.සසච උණ්හකාසලොසහොති, දිවාවාතපානාථසකතබ්බා, රත්තිං
විවරිතබ්බා. 

සසච උක්ලාපං සහොති, පරිසවණං සම්මජ්ජිතබ්බං, සකොට්ඨසකො 
සම්මජ්ජිතබ්සබො, උපට්ඨානසාලා සම්මජ්ජිතබ්බා, අග්ගිසාලා
සම්මජ්ජිතබ්බා, ව්චකුටිසම්මජ්ජිතබ්බා. සසච පානීයංන සහොති, පානීයං
උපට්ඨාසපතබ්බං. සසච පරිසභොජනීයං න සහොති, පරිසභොජනීයං
උපට්ඨාසපතබ්බං.සසචආචමනකුම්භියාඋදකංනසහොති, ආචමනකුම්භියා
උදකංආසිඤ්චිතබ්බං. 

සසච වුඩ්සඪන සද්ධිං එකවිහාසර විහරති, න වුඩ්ඪං අනාපු්ඡා 
උද්සදසසොදාතබ්සබො, නපරිපු්ඡාදාතබ්බා, නසජ්ඣාසයොකාතබ්සබො, න
ධම්සමො භාසිතබ්සබො, නපදීසපොකාතබ්සබො, නපදීසපොවිජ්ඣාසපතබ්සබො, 
න වාතපානා විවරිතබ්බා, න වාතපානා ථසකතබ්බා. ද්වාරං නාම යස්මා
මහාවළඤ්ජං, තස්මා තත්ථ ආපු්ඡනකි්චං නත්ථි, සසසාිච පන
උද්සදසදානාදීිචආපු්ඡිත්වාවකාතබ්බාිච, සදවසිකම්පි ආපු්ඡිතුංවට්ටති.
අථාපි ‘‘භන්සත, ආපු්ඡිතසමව සහොතූ’’ති වුත්සත වුඩ්ඪතසරො ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටි්ඡති, සයසමවවා‘‘ත්වංයථාසුඛංවිහරාහී’’තිවදති, එවම්පි වට්ටති.
සභාගස්ස විස්සාසසනපි වට්ටතිසයව. සසච වුඩ්සඪන සද්ධිං එකචඞ්කසම 
චඞ්කමති, සයන වුඩ්සඪො, සතන පරිවත්සතතබ්බං, න ච වුඩ්සඪො
සඞ්ඝාටිකණ්සණන ඝට්සටතබ්සබො.ඉදංසසනාසනවත්තං. 

192. ජන්තාඝරවත්කත සයො පඨමං ජන්තාඝරං ග්ඡති, සසච ඡාරිකා
උස්සන්නාසහොති, ඡාරිකා ඡඩ්සඩතබ්බා.සසච උක්ලාපංසහොති, ජන්තාඝරං
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සම්මජ්ජිතබ්බං, පරිභණ්ඩං සම්මජ්ජිතබ්බං, පරිසවණං සම්මජ්ජිතබ්බං, 
සකොට්ඨසකො සම්මජ්ජිතබ්සබො, ජන්තාඝරසාලා සම්මජ්ජිතබ්බා, චුණ්ණං
සන්සනතබ්බං, මත්තිකා සතසමතබ්බා, උදකසදොණියා උදකං
ආසිඤ්චිතබ්බං. ජන්තාඝරං පවිසන්සතන මත්තිකාය මුඛං මක්සඛත්වා
පුරසතො ච ප්ඡසතො ච පටි්ඡාසදත්වා ජන්තාඝරං පවිසිතබ්බං, න සථසර
භික්ඛූ අනුපඛජ්ජ ිචසීදිතබ්බං, න නවා භික්ඛූ ආසසනන පටිබාහිතබ්බා.
සසච උස්සහති, ජන්තාඝසර සථරානං භික්ඛූනං පරිකම්මං කාතබ්බං.
ජන්තාඝරා ිචක්ඛමන්සතන ජන්තාඝරපීඨං ආදාය පුරසතො ච ප්ඡසතො ච 
පටි්ඡාසදත්වා ජන්තාඝරා ිචක්ඛමිතබ්බං. සසච උස්සහති, උදසකපි
සථරානං භික්ඛූනං පරිකම්මං කාතබ්බං, න සථරානං භික්ඛූනං පුරසතො
නහායිතබ්බං, න උපරිසතො නහායිතබ්බං, නහාසතන උත්තරන්සතන
ඔතරන්තානං මග්සගො දාතබ්සබො. සයො ප්ඡා ජන්තාඝරා ිචක්ඛමති, සසච
ජන්තාඝරං චික්ඛල්ලං සහොති, සධොවිතබ්බං, මත්තිකාසදොණිං සධොවිත්වා
ජන්තාඝරපීඨං පටිසාසමත්වා අග්ගිං විජ්ඣාසපත්වා ද්වාරං ථසකත්වා
පක්කමිතබ්බං.ඉදං ජන්තාඝරවත්තං. 

193. ව්චකුටිවත්කත සයො ව්චකුටිං ග්ඡති, බහි ඨිසතන 
උක්කාසිතබ්බං, අන්සතො ිචසින්සනනපි උක්කාසිතබ්බං, චීවරවංසස වා
චීවරරජ්ජුයා වා චීවරං ිචක්ඛිපිත්වා සාධකං අතරමාසනන ව්චකුටි
පවිසිතබ්බා, නාතිසහසා පවිසිතබ්බා, න උබ්භජිත්වා පවිසිතබ්බා, 
ව්චපාදුකාය ඨිසතන උබ්භජිතබ්බං, න ිචත්ථුනන්සතන ව්සචො
කාතබ්සබො, න දන්තකට්ඨං ඛාදන්සතන ව්සචො කාතබ්සබො, න බහිද්ධා
ව්චසදොණිකාය ව්සචො කාතබ්සබො, න බහිද්ධා පස්සාවසදොණිකාය
පස්සාසවො කාතබ්සබො, නපස්සාවසදොණිකායසඛසළොකාතබ්සබො, ඵාලිසතන
වා ඛසරන වා ගණ්ඨිසකන වා කණ්ටසකන වා සුසිසරන වා පූතිනා වා
කට්සඨනනඅවසලඛිතබ්බං, අවසලඛනකට්ඨංපන අග්ගසහත්වාපවිට්ඨස්ස
ආපත්ති නත්ථි, න අවසලඛනකට්ඨං ව්චකූපම්හි පාසතතබ්බං, 
ව්චපාදුකාය ඨිසතන පටි්ඡාසදතබ්බං, නාතිසහසා ිචක්ඛමිතබ්බං, න 
උබ්භජිත්වා ිචක්ඛමිතබ්බං, ආචමනපාදුකාය ඨිසතන උබ්භජිතබ්බං, න
චපුචපුකාරකං ආචසමතබ්බං, න ආචමනසරාවසක උදකං සසසසතබ්බං.
ඉදඤ්ච සබ්බසාධාරණට්ඨානං සන්ධාය වුත්තං. තත්ර හි අඤ්සඤ අඤ්සඤ
ආග්ඡන්ති, තස්මා උදකං න සසසසතබ්බං. යං පන සඞ්ඝිසකපි විහාසර
එකසදසස ිචබද්ධගමනත්ථාය කතං ඨානං සහොති පුග්ගලිකට්ඨානං වා, 
තස්මිං වට්ටති. විසරචනං පිවිත්වා පුනප්පුනං පවිසන්තස්සපි වට්ටතිසයව.
ආචමනපාදුකායඨිසතනපටි්ඡාසදතබ්බං. 

සසච ව්චකුටි උහතා සහොති බහි ව්චමක්ඛිතා, උදකං ආහරිත්වා 
සධොවිතබ්බා. උදකං අත්ථි, භාජනං නත්ථි, අසන්තං නාම සහොති. භාජනං
අත්ථි, උදකං නත්ථි, එතම්පි අසන්තං. උභයස්මිං අසති අසන්තසමව, 
කට්සඨන වා සකනචි වා පුඤ්ඡිත්වා ගන්තබ්බං. සසච අවසලඛනපිටසකො
පූරිසතො සහොති, අවසලඛනකට්ඨං ඡඩ්සඩතබ්බං. සසච කචවරං අත්ථි, 
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ව්චකුටි සම්මජ්ජිතබ්බා, පරිභණ්ඩං සම්මජ්ජිතබ්බං, පරිසවණං
සම්මජ්ජිතබ්බං, සකොට්ඨසකො සම්මජ්ජිතබ්සබො. සසච ආචමනකුම්භියා
උදකංනසහොති, ආචමනකුම්භියාඋදකංආසිඤ්චිතබ්බං. 

‘‘න, භික්ඛසව, ව්චං කත්වා සති උදසක නාචසමතබ්බං, සයො 
නාචසමයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 373) වචනසතො උදසක සති
උදකකි්චං අකසරොන්තස්සආපත්ති.සසචඋදකංඅත්ථි, පටි්ඡන්නට්ඨානං
පන නත්ථි, භාජසනන නීහරිත්වා ආචමිතබ්බං. භාජසන අසති පත්සතන
නීහරිතබ්බං, පත්සතපිඅසතිඅසන්තංනාම සහොති.‘‘ඉදංඅතිවිවටං, පුරසතො
අඤ්ඤං උදකං භවිස්සතී’’ති ගතස්ස උදකං අලභන්තස්සසව 
භික්ඛාචාරසවලා සහොති, කට්සඨන වා සකනචි වා පුඤ්ඡිත්වා ගන්තබ්බං, 
භුඤ්ජිතුම්පි අනුසමොදිතුම්පි වට්ටති. ‘‘න, භික්ඛසව, ව්චකුටියායථාවුඩ්ඪං
ව්සචො කාතබ්සබො, සයො කසරයය, ආපත්ති දුක්කටස්ස. අනුජානාමි, 
භික්ඛසව, ආගතපටිපාටියා ව්චං කාතු’’න්ති (චුළව. 373) වචනසතො
ව්චකුටිං පවිසන්සතන ආගතපටිපාටියා පවිසිතබ්බං. ව්චකුටියං
පස්සාවට්ඨාසන නහානතිත්සථති තීසුපි ආගතපටිපාටිසයව පමාණං. ඉදං 
ව්චකුටිවත්තං. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

උපජ්ඣායාදිවත්තවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

28. චතුප්චයභාජනීයවිිච්ඡයෙථා 

194. චතුප්චයභාජනන්ති චීවරාදීනං චතුන්නං ප්චයානං භාජනං.
තත්ථ චීවරභාජසන තාව චීවරපටිග්ගාහසකො සවදිතබ්සබො, චීවරිචදහසකො
සවදිතබ්සබො, භණ්ඩාගාරිසකො සවදිතබ්සබො, භණ්ඩාගාරං සවදිතබ්බං, 
චීවරභාජසකොසවදිතබ්සබො, චීවරභාජනංසවදිතබ්බං. 

තත්ථ(මහාව.අට්ඨ.340-342) ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහි
සමන්නාගතං භික්ඛුං චීවරපටිග්ගාහකං සම්මන්ිචතුං, සයො න ඡන්දාගතිං 
ග්සඡයය, නසදොසාගතිංග්සඡයය, නසමොහාගතිංග්සඡයය, නභයාගතිං
ග්සඡයය, ගහිතාගහිතඤ්චජාසනයයා’’ති (මහාව. 342) වචනසතොඉසමහි

පඤ්චහඞ්සගහිසමන්නාගසතො චීවරපටිග්ගාහකෙො සම්මන්ිචතබ්සබො.තත්ථ
ප්ඡාආගතානම්පි අත්තසනොඤාතකාදීනංපඨමතරංපටිග්ගණ්හන්සතොවා
එක්චස්මිංසපමංදස්සසත්වා ගණ්හන්සතොවාසලොභපකතිතායඅත්තසනො

පරිණාසමන්සතො වා ඡන්දාගතිං ග්ඡති නාම. පඨමතරං ආගතස්සපි
සකොධවසසනප්ඡාගණ්හන්සතොවා දුග්ගතමනුස්සසසුඅවමඤ්ඤංකත්වා
ගණ්හන්සතොවා‘‘කිංසවොඝසරඨපසනොකාසසොනත්ථි, තුම්හාකංසන්තකං
ගසහත්වා ග්ඡථා’’ති එවං සඞ්ඝස්ස ලාභන්තරායං කසරොන්සතො වා 

කදොසාගතිං ග්ඡති නාම. සයො පන මුට්ඨස්සති අසම්පජාසනො, අයං 
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පටුන 

කමොහාගතිංග්ඡති නාම.ප්ඡාආගතානම්පිඉස්සරානංභසයන පඨමතරං
පටිග්ගණ්හන්සතො වා ‘‘චීවරපටිග්ගාහකට්ඨානං නාසමතං භාරිය’’න්ති 

සන්තසන්සතො වා භයාගතිං ග්ඡති නාම. ‘‘මයා ඉදඤ්චිදඤ්ච ගහිතං, 

ඉදඤ්චිදඤ්ච න ගහිත’’න්ති එවං ජානන්සතො ගහිතාගහිතං ජානාති නාම. 
තස්මා සයො ඡන්දාගතිආදිවසසන න ග්ඡති, 
ඤාතකඅඤ්ඤාතකඅඩ්ඪදුග්ගසතසු විසසසං අකත්වා ආගතපටිපාටියා
ගණ්හාති, සීලාචාරපටිපත්තියුත්සතො සහොති සතිමා සමධාවී බහුස්සුසතො, 
සක්සකොති දායකානං විස්සට්ඨාය වාචාය පරිමණ්ඩසලහි පදබයඤ්ජසනහි 
අනුසමොදනංකසරොන්සතොපසාදංජසනතුං, එවරූසපොසම්මන්ිචතබ්සබො. 

එවඤ්ච පන සම්මන්ිචතබ්සබො. පඨමං භික්ඛු යාචිතබ්සබො, යාචිත්වා 
බයත්සතනභික්ඛුනාපටිබසලනසඞ්සඝොඤාසපතබ්සබො– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමංභික්ඛුංචීවරපටිග්ගාහකංසම්මන්සනයය, එසා
ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං
චීවරපටිග්ගාහකංසම්මන්නති, යස්සායස්මසතො ඛමතිඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුසනො චීවරපටිග්ගාහකස්ස සම්මුති, සසො තුණ්හස්ස. යස්ස 
නක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘සම්මසතො සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු චීවරපටිග්ගාහසකො, 
ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති(මහාව.342) – 

ඉති ඉමාය කම්මවාචාය වා අපසලොකසනන වා අන්සතොවිහාසර 
සබ්බසඞ්ඝමජ්සඣපි ඛණ්ඩසීමායම්පි සම්මන්ිචතුං වට්ටතිසයව. එවං
සම්මසතනච විහාරප්චන්සතවාපධානඝසරවානඅ්ඡිතබ්බං.යත්ථපන
ආගතාගතා මනුස්සා සුඛං පස්සන්ති, තාදිසස ධරවිහාරට්ඨාසන බීජිචං
පස්සසඨසපත්වාසුිචවත්සථනසුපාරුසතන ිචසීදිතබ්බං. 

195. චීවරිචදහකෙොපි ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහි
සමන්නාගතං භික්ඛුං චීවරිචදහකං සම්මන්ිචතුං, සයො න ඡන්දාගතිං
ග්සඡයය, නසදොසාගතිං ග්සඡයය, නසමොහාගතිංග්සඡයය, නභයාගතිං
ග්සඡයය, ිචහිතාිචහිතඤ්ච ජාසනයයා’’ති වචනසතො
පඤ්චඞ්ගසමන්නාගසතොභික්ඛු– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං චීවරිචදහකං සම්මන්සනයය, එසා
ඤත්ති. 
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‘‘සුණාතු සම භන්සත සඞ්සඝො, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං 
චීවරිචදහකං සම්මන්නති, යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුසනො චීවරිචදහකස්සසම්මුති, සසොතුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, 
සසොභාසසයය. 

‘‘සම්මසතොසඞ්සඝනඉත්ථන්නාසමොභික්ඛුචීවරිචදහසකො, ඛමති 
සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති(මහාව.342) – 

ඉති ඉමාය කම්මවාචාය වා අපසලොකසනන වා වුත්තනසයසනව 
සම්මන්ිචතබ්සබො. 

196. භණ්ඩාගාරිකෙොපි ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහි
සමන්නාගතං භික්ඛුං භණ්ඩාගාරිකං සම්මන්ිචතුං, සයො න ඡන්දාගතිං
ග්සඡයය, නසදොසාගතිං ග්සඡයය, නසමොහාගතිංග්සඡයය, නභයාගතිං
ග්සඡයය, ගුත්තාගුත්තඤ්ච ජාසනයයා’’ති (මහාව. 343) වචනසතො
පඤ්චඞ්ගසමන්නාගසතො භික්ඛු ‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, යදි
සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං භණ්ඩාගාරිකං 
සම්මන්සනයයා’’තිආදිනා (මහාව. 343) නසයන කම්මවාචාය වා
අපසලොකසනනවා සම්මන්ිචතබ්සබො. 

එත්ථ(මහාව.අට්ඨ.343) චයත්ථඡදනාදීසුසකොචිසදොසසොනත්ථි, තං 
ගුත්තං. යත්ථ පන ඡදනතිණං වා ඡදිචට්ඨකා වා යත්ථ කත්ථචි පතිතා, 
සයනඔවස්සතිවා, මූසිකාදීනංවාපසවසසොසහොති, භිත්තිආදීසුවාකත්ථචි
ඡිද්දං සහොති, උපචිකා වා උට්ඨහන්ති, තං සබ්බං අගුත්තං නාම. තං
සල්ලක්සඛත්වා භණ්ඩාගාරිසකන පටිසඞ්ඛරිතබ්බං. සීතසමසය ද්වාරඤ්ච
වාතපානඤ්ච සුපිහිතං කාතබ්බං. සීසතන හි චීවරාිච කණ්ණකිතාිච
සහොන්ති.උණ්හසමසයඅන්තරන්තරාවාතප්පසවසනත්ථං විවරිතබ්බං.එවං

කසරොන්සතොහි ගුත්තාගුත්තංජානාති නාම. 

197. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, භණ්ඩාගාරං සම්මන්ිචතුං, යං සඞ්සඝො
ආකඞ්ඛති විහාරං වා අඩ්ඪසයොගං වා පාසාදං වා හම්මියං වා ගුහං වා’’ති

(මහාව. 343) වචනසතො භණ්ඩාගාරං සම්මන්ිචත්වා ඨසපතබ්බං. එත්ථ ච
සයො ආරාමමජ්සඣ ආරාමිකසාමසණරාදීහි අවිවිත්සතො සබ්සබසං
සසමොසරණට්ඨාසන විහාසරො වා අඩ්ඪසයොසගො වා සහොති, සසො
සම්මන්ිචතබ්සබො. ප්චන්තසසනාසනංපනනසම්මන්ිචතබ්බං. ඉමංපන
භණ්ඩාගාරං ඛණ්ඩසීමංගන්ත්වාඛණ්ඩසීමායිචසින්සනහිසම්මන්ිචතුංන
වට්ටති. විහාරමජ්සඣසයව ‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, යදි සඞ්ඝස්ස
පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං විහාරං භණ්ඩාගාරං
සම්මන්සනයයා’’තිආදිනා (මහාව. 343) නසයන කම්මවාචාය වා
අපසලොකසනනවාසම්මන්ිචතබ්බං. 
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චීවරපටිග්ගාහකාදීහි පන තීහිපි අත්තසනො වත්තං ජාිචතබ්බං. තත්ථ 
චීවරපටිග්ගාහසකන තාව යං යං මනුස්සා ‘‘කාලචීවර’’න්ති වා
‘‘අකාලචීවර’’න්ති වා ‘‘අ්සචකචීවර’’න්ති වා ‘‘වස්සිකසාටික’’න්ති වා
‘‘ිචසීදන’’න්ති වා ‘‘ප්චත්ථරණ’’න්ති වා ‘‘මුඛපුඤ්ඡනසචොළ’’න්ති වා
සදන්ති, තංසබ්බංඑකරාසිං කත්වාමිස්සසත්වානගණ්හිතබ්බං, විසුංවිසුං
කත්වාව ගණ්හිත්වා චීවරිචදහකස්ස තසථව ආචික්ඛිත්වා දාතබ්බං.
චීවරිචදහසකනපි භණ්ඩාගාරිකස්ස දදමාසනන ‘‘ඉදං කාලචීවරං…සප.… 
ඉදං මුඛපුඤ්ඡනසචොළ’’න්ති ආචික්ඛිත්වාව දාතබ්බං. භණ්ඩාගාරිසකනපි
තසථව විසුං විසුං සඤ්ඤාණං කත්වා ඨසපතබ්බං. තසතො සඞ්සඝන
‘‘කාලචීවරං ආහරා’’ති වුත්සත කාලචීවරසමව දාතබ්බං…සප.… 
‘‘මුඛපුඤ්ඡනසචොළං ආහරා’’ති වුත්සත තසදව දාතබ්බං. ඉති භගවතා
චීවරපටිග්ගාහසකො අනුඤ්ඤාසතො, චීවරිචදහසකො අනුඤ්ඤාසතො, 
භණ්ඩාගාරිසකො අනුඤ්ඤාසතො, භණ්ඩාගාරංඅනුඤ්ඤාතං, නබාහුලිකතාය, 
න අසන්තුට්ඨිතාය, අපිච සඛො සඞ්ඝානුග්ගහාය. සසච හි ආහටාහටං
ගසහත්වා භික්ඛූ භාසජයයං, සනව ආහටං, න අනාහටං, න දින්නං, න
අදින්නං, න ලද්ධං, න අලද්ධං ජාසනයයං, ආහටාහටං සථරාසසන වා 
දසදයයං, ඛණ්ඩාඛණ්ඩං වා ඡින්දිත්වා ගණ්සහයයං, එවං සති
අයුත්තපරිසභොසගො ච සහොති, න ච සබ්සබසං සඞ්ගසහො කසතො සහොති.
භණ්ඩාගාසරපනචීවරංඨසපත්වාඋස්සන්නකාසල එසකකස්සභික්ඛුසනො
තිචීවරං වා ද්සව ද්සව වා එසකකං වා චීවරං දස්සන්ති, ලද්ධාලද්ධං
ජාිචස්සන්ති, අලද්ධභාවංඤත්වාසඞ්ගහංකාතුං මඤ්ඤිස්සන්තීති. 

198. චීවරභාජකෙොවි ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පඤ්චහඞ්සගහි
සමන්නාගතං භික්ඛුං චීවරභාජකං සම්මන්ිචතුං, සයො න ඡන්දාගතිං
ග්සඡයය, නසදොසාගතිං ග්සඡයය, නසමොහාගතිංග්සඡයය, නභයාගතිං
ග්සඡයය, භාජිතාභාජිතඤ්ච ජාසනයයා’’ති (මහාව. 343) වචනසතො
පඤ්චහඞ්සගහි සමන්නාගසතොසයව ‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, යදි
සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං චීවරභාජකං 
සම්මන්සනයයා’’ති(මහාව. 343) ආදිනා නසයන කම්මවාචාය වා
අපසලොකසනනවා සම්මන්ිචත්වාඨසපතබ්සබො. 

එත්ථ සභාගානං භික්ඛූනං අපාපුණන්තම්පි මහග්ඝචීවරං සදන්සතො 

ඡන්දාගතිං ග්ඡති නාම. අඤ්සඤසං වුඩ්ඪතරානං පාපුණන්තම්පි

මහග්ඝචීවරං අදත්වා අප්පග්ඝං සදන්සතො කදොසාගතිං ග්ඡති නාම.

සමොහමූළ්සහො චීවරදානවත්තං අජානන්සතො කමොහාගතිං ග්ඡති නාම.
මුඛරානංනවකානම්පිභසයනඅපාපුණන්තං එවමහග්ඝංචීවරංසදන්සතො 

භයාගතිං ග්ඡති නාම. සයො එවං න ග්ඡති, සබ්සබසං තුලාභූසතො
පමාණභූසතො මජ්ඣත්සතො, සසො සම්මන්ිචතබ්සබො. සතනපි චීවරං
භාසජන්සතනපඨමං ‘‘ඉදංථූලං, ඉදංසණ්හං, ඉදංඝනං, ඉදංතනුකං, ඉදං
පරිභුත්තං, ඉදංඅපරිභුත්තං, ඉදංදීඝසතොඑත්තකං, පුථුලසතො එත්තක’’න්ති
එවං වත්ථාිච විචිිචත්වා ‘‘ඉදං එත්තකං අග්ඝති, ඉදං එත්තක’’න්ති එවං
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පටුන 

අග්ඝපරි්සඡදං කත්වා සසච සබ්සබසං එසකකසමව දසදසඅග්ඝනකං
පාපුණාති, ඉ්සචතං කුසලං. සනො සච පාපුණාති, යං නව වා අට්ඨ වා
අග්ඝති, තං අඤ්සඤන එකඅග්ඝනසකන ච ද්විඅග්ඝනසකන ච සද්ධිං
බන්ධිත්වා එසතන උපාසයන සසම පටිවීසස ඨසපත්වා කුසසො 
පාසතතබ්සබො.සසචඑසකකස්සදීයමාසනචීවසරදිවසසොනප්පසහොති, දස
දස භික්ඛූ ගසණත්වා දස දස චීවරපටිවීසස එකසතො බන්ධිත්වා භණ්ඩිකං
කත්වා එසකො චීවරපටිවීසසො ඨසපතබ්සබො. එවං ඨපිසතසු චීවරපටිවීසසසු
කුසසොපාසතතබ්සබො.සතහිපිභික්ඛූහි පුනකුසපාතංකත්වාභාසජතබ්බං. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සාමසණරානං උපඩ්ඪපටිවීසං දාතු’’න්ති 
(මහාව. 343) වචනසතො සය සාමසණරා අත්තිස්සරා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
කත්තබ්බකම්මං න කසරොන්ති, උද්සදසපරිපු්ඡාසු යුත්තා
ආචරියුපජ්ඣායානංසයව වත්තපටිවත්තං කසරොන්ති, අඤ්සඤසං න
කසරොන්ති, එසතසංසයවඋපඩ්ඪභාසගොදාතබ්සබො.සයපනපුසරභත්තඤ්ච 
ප්ඡාභත්තඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝස්සසව කත්තබ්බකි්චං කසරොන්ති, සතසං
සමසකො දාතබ්සබො. ඉදඤ්ච පිට්ඨිසමසය උප්පන්සනන භණ්ඩාගාසර
ඨපිසතනඅකාලචීවසරසනවකථිතං, කාලචීවරංපනසමකංසයව දාතබ්බං.
තතු්රප්පාදවස්සාවාසිකං සම්මුඤ්ජනීබන්ධනාදි සඞ්ඝස්ස ඵාතිකම්මං කත්වා
ගසහතබ්බං. එතඤ්සහත්ථ සබ්සබසං වත්තං. භණ්ඩාගාරචීවසරපි සසච
සාමසණරාආගන්ත්වා‘‘භන්සත, මයංයාගුංපචාම, භත්තංපචාම, ඛජ්ජකං
පචාම, අප්පහරිතං කසරොම, දන්තකට්ඨං ආහරාම, රඞ්ගඡල්ලිං කප්පියං
කත්වා සදම, කිං අම්සහහි න කතං නාමා’’ති උක්කුට්ඨිං කසරොන්ති, 
සමභාසගොව දාතබ්සබො. එතංසයව විරජ්ඣිත්වා කසරොන්ති, සයසඤ්ච
කරණභාසවොනපඤ්ඤායති, සතසන්ධායවුත්තං ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, 

සාමසණරානංඋපඩ්ඪපටිවීසංදාතු’’න්ති. කුරුන්දියං පන‘‘සසචසාමසණරා
‘කස්මා මයං, භන්සත, සඞ්ඝකම්මං න කසරොම, කරිස්සාමා’ති යාචන්ති, 
සමපටිවීසසොදාතබ්සබො’’තිවුත්තං. 

සසච සකොචි භික්ඛු සකං භාගං ගසහත්වා සත්ථං ලභිත්වා නදිං වා
කන්තාරංවාඋත්තරිත්වාදිසාපක්කමිතුකාසමොසහොති, තස්ස ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛසව, උත්තරන්තස්ස සකං භාගං දාතු’’න්ති (මහාව. 343) වචනසතො 
චීවසරසු භණ්ඩාගාරසතො බහි නීහසටසු ඝණ්ටිං පහරිත්වා භික්ඛුසඞ්සඝ
සන්ිචපතිසත චීවරභාජසකන ‘‘ඉමස්ස භික්ඛුසනො සකොට්ඨාසසන
එත්තසකනභවිතබ්බ’’න්ති තක්සකත්වා නයග්ගාසහන සමභාසගන චීවරං
දාතබ්බං. තුලාය තුලිතමිව හි සමසමං දාතුං න සක්කා, තස්මා ඌනං වා
සහොතුඅධිකංවා, එවංතක්සකනනසයනදින්නංසුදින්නං.සනවඌනකං
පුන දාතබ්බං, නාතිරිත්තං පටිග්ගණ්හිතබ්බං. සසච දස භික්ඛූ සහොන්ති, 
සාටකාපිදසසව, සතසුඑසකොද්වාදසඅග්ඝති, සසසාදසග්ඝනකා.සබ්සබසු
දසග්ඝනකවසසනකුසසපාතිසත යස්සභික්ඛුසනොද්වාදසග්ඝනසකොකුසසො
පාතිසතො, සතනයත්තකංතස්මිංපටිවීසසඅධිකං, තත්තකංඅග්ඝනකංයං
කිඤ්චි අත්තසනො සන්තකං කප්පියභණ්ඩං දත්වා සසො අතිසරකභාසගො 
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ගසහතබ්සබො. සසච සබ්සබසං පඤ්ච පඤ්ච වත්ථාිච පත්තාිච, සසසාිචපි
අත්ථි, එසකකංපන නපාපුණාති, ඡින්දිත්වාදාතබ්බාිච. 

ඡින්දන්සතන ච අඩ්ඪමණ්ඩලාදීනං වා උපාහනත්ථවිකාදීනං වා
පසහොනකාිච ඛණ්ඩාිච කත්වා දාතබ්බාිච. සහට්ඨිමපරි්සඡසදන 
චතුරඞ්ගුලවිත්ථාරම්පි අනුවාතප්පසහොනකායාමං ඛණ්ඩං කත්වා දාතුං
වට්ටති, අපරිසභොගං පන න කාතබ්බං. සසචපි එකස්ස භික්ඛුසනො
සකොට්ඨාසස එකං වා ද්සව වා වත්ථාිච නප්පසහොන්ති, තත්ථ අඤ්ඤං
සාමණකංපරික්ඛාරංඨසපත්වාසයොසතනතුස්සති, තස්සතංභාගංකත්වා
ප්ඡා කුසපාසතො කාතබ්සබො. සසච දස දස භික්ඛූ ගසණත්වා වග්ගං 
කසරොන්තානං එසකො වග්සගොන පූරති, අට්ඨ වානවවා සහොන්ති, සතසං
අට්ඨ වා නව වා සකොට්ඨාසා ‘‘තුම්සහ ඉසම ගසහත්වා විසුං භාසජථා’’ති
දාතබ්බා.එවංදත්වාප්ඡා කුසපාසතොකාතබ්සබො. 

199. ඉදාිච ‘‘අට්ඨිමා, භික්ඛසව, මාතිකා චීවරස්ස උප්පාදාය, සීමාය
සදති, කතිකාය සදති, භික්ඛාපඤ්ඤත්තියා සදති, සඞ්ඝස්ස සදති, 
උභසතොසඞ්ඝස්සසදති, වස්සංවුට්ඨසඞ්ඝස්සසදති, ආදිස්සසදති, පුග්ගලස්ස
සදතී’’ති (මහාව. 379) චීවරානං පටිලාභසඛත්තදස්සනත්ථං යා තා අට්ඨ
මාතිකාවුත්තා, තාසංවසසනවිිච්ඡසයො සවදිතබ්සබො. 

තත්ථ ‘‘සීමාය දම්මී’’ති එවං සීමං පරාමසිත්වා සදන්සතො සීමාය කදති 
නාම. එවං සීමාය දින්නං යාවතිකා භික්ඛූ අන්සතොසීමාගතා, සතහි
භාසජතබ්බං. සීමා ච නාසමසා ඛණ්ඩසීමා උපචාරසීමා සමානසංවාසසීමා
අවිප්පවාසසීමා ලාභසීමා ගාමසීමා ිචගමසීමා නගරසීමා අබ්භන්තරසීමා
උදකුක්සඛපසීමා ජනපදසීමා රට්ඨසීමා රජ්ජසීමා දීපසීමා චක්කවාළසීමාති

පන්නරසවිධා සහොති. තත්ථ ඛණ්ඩසීමා සීමාකථායං වුත්තාව. උපචාරසීමා 
නාම පරික්ඛිත්තස්ස විහාරස්ස පරික්සඛසපන, අපරික්ඛිත්තස්ස
පරික්සඛපාරහට්ඨාසනන පරි්ඡින්නා සහොති. අපිච භික්ඛූනං
ධවසන්ිචපාතට්ඨානසතො පරියන්සත ඨිතසභොජනසාලසතො වා 
ිචබද්ධවසනආවාසසතො වා ථාමමජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස ද්වින්නං
සලඩ්ඩුපාතානං අන්සතො උපචාරසීමාති සවදිතබ්බා. සා පන ආවාසසසු

වඩ්ඪන්සතසු වඩ්ඪති, පරිහායන්සතසු පරිහායති. මහාප්චරියං පන
‘‘භික්ඛූසුපි වඩ්ඪන්සතසු වඩ්ඪතී’’ති වුත්තං. තස්මා සසච විහාසර
සන්ිචපතිතභික්ඛූහි සද්ධිං එකාබද්ධා හුත්වා සයොජනසතම්පි පූසරත්වා
ිචසීදන්ති, සයොජනසතම්පි උපචාරසීමාව සහොති, සබ්සබසං ලාසභො

පාපුණාති. සමානසංවාසඅවිප්පවාසසීමාද්වයම්පි වුත්තසමව. ලාභසීමා නාම
සනවසම්මාසම්බුද්සධනඅනුඤ්ඤාතා, නධම්මසඞ්ගාහකත්සථසරහිඨපිතා, 
අපිච සඛො රාජරාජමහාමත්තා විහාරංකාසරත්වා ගාවුතං වා අඩ්ඪසයොජනං
වා සයොජනං වා සමන්තසතො පරි්ඡින්දිත්වා ‘‘අයං අම්හාකං විහාරස්ස 
ලාභසීමා’’ති නාමලිඛිතසක ථම්සභ ිචඛණිත්වා ‘‘යං එත්ථන්තසර
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උප්පජ්ජති, සබ්බං අම්හාකං විහාරස්ස සදමා’’ති සීමා ඨසපන්ති, අයං

ලාභසීමානාම. ගාමිචගමනගරඅබ්භන්තරඋදකුක්කඛපසීමාපිවුත්තාඑව. 

ජනපදසීමා නාම කාසිසකොසලරට්ඨාදීනංඅන්සතොබහූජනපදාසහොන්ති, 

තත්ථ එසකසකො ජනපදපරි්සඡසදො ජනපදසීමා. රට්ඨසීමා නාම

කාසිසකොසලාදිරට්ඨපරි්සඡසදො. රජ්ජසීමා නාම ‘‘සචොළසභොසගො

සකරළසභොසගො’’තිඑවංඑසකකස්සරඤ්සඤො ආණාපවත්තිට්ඨානං. දීපසීමා 

නාම සමුද්දන්සතන පරි්ඡින්නමහාදීපා ච අන්තරදීපා ච. චක්ෙවාළසීමා 
චක්කවාළපබ්බසතසනව පරි්ඡින්නා. එවසමතාසු සීමාසු ඛණ්ඩසීමාය
සකනචි කම්සමන සන්ිචපතිතං සඞ්ඝං දිස්වා ‘‘එත්සථව සීමාය සඞ්ඝස්ස
සදමී’’ති වුත්සත යාවතිකා භික්ඛූ අන්සතොඛණ්ඩසීමාගතා, සතහි
භාසජතබ්බං. සතසංසයව හි තං පාපුණාති, අඤ්සඤසං සීමන්තරිකාය වා
උපචාරසීමාය වාඨිතානම්පිනපාපුණාති. ඛණ්ඩසීමායඨිසතපනරුක්සඛ
වා පබ්බසත වා ඨිතස්ස සහට්ඨා වා පථවීසවමජ්ඣගතස්ස පාපුණාතිසයව.
‘‘ඉමිස්සා උපචාරසීමාය සඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති දින්නං පන 
ඛණ්ඩසීමාසීමන්තරිකාසු ඨිතානම්පි පාපුණාති. ‘‘සමානසංවාසසීමාය
දම්මී’’ති දින්නං පන ඛණ්ඩසීමාසීමන්තරිකාසු ඨිතානං න පාපුණාති.
අවිප්පවාසසීමාලාභසීමාසු දින්නං තාසු සීමාසු අන්සතොගතානං පාපුණාති.
ගාමසීමාදීසු දින්නං තාසං සීමානං අබ්භන්තසර බද්ධසීමාය ඨිතානම්පි
පාපුණාති. අබ්භන්තරසීමාඋදකුක්සඛපසීමාසු දින්නං තත්ථ 
අන්සතොගතානංසයව පාපුණාති. ජනපදරට්ඨරජ්ජදීපචක්කවාළසීමාසුපි
ගාමසීමාදීසු වුත්තසදිසසොසයවවිිච්ඡසයො. 

සසචපනජම්බුදීසපඨිසතො‘‘තම්බවණ්ණිදීසපසඞ්ඝස්සදම්මී’’ති වදති, 
තම්බපණ්ණිදීපසතොඑසකොපිආගන්ත්වාසබ්සබසංගණ්හිතුංලභති.සසචපි
තසත්රව එසකො සභාගභික්ඛු සභාගානං භාගං ගණ්හාති, න වාසරතබ්සබො.
එවං තාව සයො සීමං පරාමසිත්වා සදති, තස්ස දාසන විිච්ඡසයො
සවදිතබ්සබො. සයො පන ‘‘අසුකසීමාය’’න්ති වත්තුං න ජානාති, සකවලං
‘‘සීමා’’තිවචනමත්තසමවජානන්සතොවිහාරංආගන්ත්වා‘‘සීමාය දම්මී’’ති
වා ‘‘සීමට්ඨකසඞ්ඝස්ස දම්මී’’තිවාභණති, සසොපු්ඡිතබ්සබො ‘‘සීමා නාම
බහුවිධා, කතරසීමංසන්ධායභණසී’’ති.සසචවදති‘‘අහං‘අසුකසීමා’තින
ජානාමි, සීමට්ඨකසඞ්සඝො භාසජත්වා ගණ්හතූ’’ති, කතරසීමාය
භාසජතබ්බං? මහාසීවත්සථසරො කිරාහ ‘‘අවිප්පවාසසීමායා’’ති. තසතො නං
ආහංසු‘‘අවිප්පවාසසීමානාමතිසයොජනාපිසහොති, එවං සන්සතතිසයොජසන
ඨිතා ලාභං ගණ්හිස්සන්ති, තිසයොජසන ඨත්වා ආගන්තුකවත්තං පූසරත්වා
ආරාමං පවිසිතබ්බං භවිස්සති, ගමිසකො තිසයොජනං ගන්ත්වා සසනාසනං 
ආපු්ඡිස්සති, ිචස්සයප්පටිපන්නස්ස තිසයොජනාතික්කසම ිචස්සසයො 
පටිප්පස්සම්භිස්සති, පාරිවාසිසකන තිසයොජනං අතික්කමිත්වා අරුණං
උට්ඨසපතබ්බං භවිස්සති, භික්ඛුිචයාතිසයොජසනඨත්වාආරාමප්පසවසනං
ආපු්ඡිතබ්බං භවිස්සති, සබ්බම්සපතං උපචාරසීමාපරි්සඡදවසසසනව
කාතුංවට්ටති, තස්මාඋපචාරසීමාය භාසජතබ්බ’’න්ති. 
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200. ෙතිොය කදතීති එත්ථ පන කතිකා නාම සමානලාභකතිකා.
තසත්රවං කතිකා කාතබ්බා, එකස්මිං විහාසර සන්ිචපතිසතහි භික්ඛූහි යං
විහාරං සඞ්ගණ්හිතුකාමා සමානලාභං කාතුං ඉ්ඡන්ති, තස්ස නාමං
ගසහත්වා ‘‘අසුසකො නාම විහාසරො සපොරාණසකො’’ති වා 
‘‘බුද්ධාධිවුත්සථො’’තිවා‘‘අප්පලාසභො’’තිවායකිඤ්චිකාරණංවත්වා‘‘තං
විහාරං ඉමිනා විහාසරන සද්ධිං එකලාභං කාතුං සඞ්ඝස්ස රු්චතී’’ති
තික්ඛත්තුං සාසවතබ්බං. එත්තාවතා තස්මිං විහාසර ිචසින්සනොපි ඉධ
ිචසින්සනොව සහොති. තස්මිං විහාසරපි සඞ්සඝන එවසමව කාතබ්බං.
එත්තාවතා ඉධිචසින්සනොපි තස්මිං ිචසින්සනොව සහොති. එකස්මිං විහාසර
ලාසභභාජියමාසනඉතරස්මිංඨිතස්සභාගංගසහතුංවට්ටති.එවං එසකන
විහාසරනසද්ධිංබහූපිආවාසාඑකලාභාකාතබ්බා.එවඤ්චකසතඑකස්මිං
ආවාසස දින්සනසබ්බත්ථදින්නංසහොති. 

201. භික්ඛාපඤ්ඤත්ති නාම අත්තසනො පරි්චාගපඤ්ඤාපනට්ඨානං, 
යත්ථ සඞ්ඝස්ස ධවකාරා කරීයන්ති. එත්ථ ච යස්මිං විහාසර ඉමස්ස
චීවරදායකස්ස සන්තකං සඞ්ඝස්ස පාකවට්ටං වා වත්තති, යස්මිං විහාසර
භික්ඛූ අත්තසනො භාරං කත්වා සදා සගසහ සභොසජති, යත්ථ වා සතන
ආවාසසො කාරිසතො, සලාකභත්තාදීිච වා ිචබද්ධාිච, ඉසම ධවකාරා නාම.
සයනපනසකසලොපිවිහාසරොපතිට්ඨාපිසතො, තත්ථවත්තබ්බසමවනත්ථි, 
තස්මා සසච සසො ‘‘යත්ථ මය්හං ධවකාරා කරීයන්ති, තත්ථ දම්මී’’ති වා
‘‘තත්ථ සදථා’’ති වා භණති, බහූසු සචපි ඨාසනසු ධවකාරා සහොන්ති, 
සබ්බත්ථ දින්නසමව සහොති. සසච පන එකස්මිං විහාසර භික්ඛූ බහුතරා
සහොන්ති, සතහිවත්තබ්බං‘‘තුම්හාකං ධවකාසරඑකත්ථභික්ඛූබහූ, එකත්ථ
අප්පකා’’ති. සසච ‘‘භික්ඛුගණනාය ගණ්හථා’’ති භණති, තථා භාසජත්වා
ගණ්හිතුංවට්ටති.එත්ථචවත්ථසභසජ්ජාදිඅප්පකම්පිසුසඛන භාජීයති.යදි
පන මඤ්සචො වා පීඨං වා එකසමව සහොති, තං පු්ඡිත්වා යස්ස විහාරස්ස, 
එකවිහාසරපිවායස්සසසනාසනස්සසසොවිචාසරති, තත්ථදාතබ්බං.සසචපි
‘‘අසුකභික්ඛු ගණ්හතූ’’ති වදති, වට්ටති. අථ ‘‘මය්හං ධවකාසර සදථා’’ති
වත්වා අවිචාසරත්වා ග්ඡති, සඞ්ඝස්සපි විචාසරතුං වට්ටති. එවං පන
විචාසරතබ්බං, ‘‘සඞ්ඝත්සථරස්ස වසනට්ඨාසන සදථා’’ති වත්තබ්බං. සසච
තත්ථ සසනාසනං පරිපුණ්ණං සහොති, යත්ථ නප්පසහොති, තත්ථ දාතබ්බං.
සසච එසකො භික්ඛු ‘‘මය්හං වසනට්ඨාසන සසනාසනපරිසභොගභණ්ඩං
නත්ථී’’තිවදති, තත්ථදාතබ්බං. 

202. සඞ්ඝස්ස කදතීති එත්ථ පන සසච විහාරං පවිසිත්වා ‘‘ඉමාිච
චීවරාිච සඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති සදති, උපචාරසීමාය ඨිසතන සඞ්සඝන ඝණ්ටිං
පහරිත්වා කාලංසඝොසසත්වාභාසජතබ්බාිච, සීමට්ඨකස්සඅසම්පත්තස්සපි
භාගං ගණ්හන්සතො න වාසරතබ්සබො. විහාසරො මහා සහොති, සථරාසනසතො 
පට්ඨාය වත්සථසු දීයමාසනසු අලසජාතිකා මහාසථරා ප්ඡා ආග්ඡන්ති, 
‘‘භන්සත, වීසතිවස්සානං දීයති, තුම්හාකං ඨිතිකා අතික්කන්තා’’ති න
වත්තබ්බා, ඨිතිකං ඨසපත්වා සතසං දත්වා ප්ඡා ඨිතිභාය දාතබ්බං.
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පටුන 

‘‘අසුකවිහාසර කිර බහු චීවරං උප්පන්න’’න්ති සුත්වා
සයොජනන්තරිකවිහාරසතොපි භික්ඛූ ආග්ඡන්ති, සම්පත්තසම්පත්තානං 
ඨිතට්ඨානසතො පට්ඨාය දාතබ්බං, අසම්පත්තානම්පිඋපචාරසීමං පවිට්ඨානං 
අන්සතවාසිකාදීසු ගණ්හන්සතසු දාතබ්බසමව. ‘‘බහිඋපචාරසීමාය ඨිතානං
සදථා’’ති වදන්ති, න දාතබ්බං. සසච පන උපචාරසීමං ඔක්කන්සතහි
එකාබද්ධා හුත්වා අත්තසනො විහාරද්වාසර වා අන්සතොවිහාසරසයව වා
සහොන්ති, පරිසවසසන වඩ්ඪිතා නාම සීමා සහොති, තස්මා දාතබ්බං.
සඞ්ඝනවකස්ස දින්සනපි ප්ඡා ආගතානං දාතබ්බසමව. දුතියභාසග පන 
සථරාසනං ආරුළ්සහ ආගතානං පඨමභාසගො න පාපුණාති, දුතියභාගසතො
වස්සග්සගනදාතබ්බං. 

එකස්මිංවිහාසරදසභික්ඛූසහොන්ති, දසවත්ථාිච ‘‘සඞ්ඝස්ස සදමා’’ති
සදන්ති, පාසටක්කං භාසජතබ්බාිච. සසච ‘‘සබ්බාසනව අම්හාකං 
පාපුණන්තී’’ති ගසහත්වා ග්ඡන්ති, දුප්පාපිතාිච සචව දුග්ගහිතාිච ච, 
ගතගතට්ඨාසන සඞ්ඝිකාසනව සහොන්ති. එකං පන උද්ධරිත්වා ‘‘ඉදං
තුම්හාකං පාපුණාතී’’ති සඞ්ඝත්සථරස්ස පාසපත්වා ‘‘සසසාිච අම්හාකං
පාපුණන්තී’’ති ගසහතුං වට්ටති. එකසමව වත්ථං ‘‘සඞ්ඝස්ස සදමා’’ති
ආහරන්ති, අභාසජත්වාව ‘‘අම්හාකං පාපුණාතී’’ති ගණ්හන්ති, 
දුප්පාපිතඤ්සචව දුග්ගහිතඤ්ච. සත්ථසකන වා හලිද්දිආදිනා වා සලඛං
කත්වාඑකසකොට්ඨාසං‘‘ඉදංඨානංතුම්හාකංපාපුණාතී’’ති සඞ්ඝත්සථරස්ස
පාසපත්වා ‘‘සසසං අම්හාකං පාපුණාතී’’ති ගසහතුං වට්ටති. යං පන 
වත්ථස්සසවපුප්ඵංවාවලිවා, සතනපරි්සඡදංකාතුංනවට්ටති.සසචඑකං
තන්තං උද්ධරිත්වා ‘‘ඉදං ඨානං තුම්හාකං පාපුණාතී’’ති සථරස්ස දත්වා
‘‘සසසං අම්හාකං පාපුණාතී’’ති ගණ්හන්ති, වට්ටති. ඛණ්ඩං ඛණ්ඩං
ඡින්දිත්වාභාජියමානං වට්ටතිසයව. 

එකභික්ඛුසක විහාසර සඞ්ඝස්ස චීවසරසු උප්පන්සනසු සසච පුබ්සබ 
වුත්තනසයසනව සසො භික්ඛු ‘‘සබ්බාිච මය්හං පාපුණන්තී’’ති ගණ්හාති, 
සුග්ගහිතාිච, ඨිතිකාපනනතිට්ඨති.සසචඑසකකංඋද්ධරිත්වා ‘‘ඉදංමය්හං
පාපුණාතී’’ති ගණ්හාති, ඨිතිකා තිට්ඨති. තත්ථ අට්ඨිතාය ඨිතිකාය පුන 
අඤ්ඤස්මිං චීවසර උප්පන්සන සසච එසකො භික්ඛු ආග්ඡති, මජ්සඣ
ඡින්දිත්වා ද්වීහිපි ගසහතබ්බං. ඨිතාය ඨිතිකාය පුන අඤ්ඤස්මිං චීවසර
උප්පන්සන සසච නවකතසරො ආග්ඡති, ඨිතිකා සහට්ඨා ඔසරොහති. සසච
වුඩ්ඪතසරොආග්ඡති, ඨිතිකාඋද්ධංආසරොහති. අථඅඤ්සඤොනත්ථි, පුන
අත්තසනොපාසපත්වාගසහතබ්බං.‘‘සඞ්ඝස්සසදමා’’තිවා ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
සදමා’’ති වා සයන සකනචි ආකාසරන සඞ්ඝං ආමසිත්වා දින්නං පන 
පංසුකූලිකානං න වට්ටති ‘‘ගහපතිචීවරං පටික්ඛිපාමි, පංසුකූලිකඞ්ගං
සමාදියාමී’’ති වුත්තත්තා, න පන අකප්පියත්තා. භික්ඛුසඞ්සඝන 
අපසලොසකත්වා දින්නම්පි න ගසහතබ්බං. යං පන භික්ඛු අත්තසනො
සන්තකං සදති, තං භික්ඛුදත්තියං නාම වට්ටති, පංසුකූලං පන න සහොති.
එවං සන්සතපි ධතඞ්ගං න භිජ්ජති. ‘‘භික්ඛූනං සදම, සථරානං සදමා’’ති
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වුත්සතපනපංසුකූලිකානම්පිවට්ටති, ‘‘ඉදංවත්ථංසඞ්ඝස්සසදම, ඉමිනා
උපාහනත්ථවිකපත්තත්ථවිකආසයොගඅංසබද්ධකාදීිච කසරොන්තූ’’ති
දින්නම්පි වට්ටති. පත්තත්ථවිකාදීනං අත්ථාය දින්නාිච බහූිචපි සහොන්ති, 
චීවරත්ථායපිපසහොන්ති, තසතොචීවරංකත්වාපාරුපිතුංවට්ටති.සසචපන 
සඞ්සඝොභාජිතාතිරිත්තාිචවත්ථාිචඡින්දිත්වාඋපාහනත්ථවිකාදීනංඅත්ථාය
භාසජති, තසතොගසහතුංනවට්ටති.සාමිසකහිවිචාරිතසමවහිවට්ටති, න
ඉතරං. පංසුකූලිකං ‘‘සඞ්ඝස්ස ධම්මකරණපටාදීනං අත්ථාය සදමා’’ති
වුත්සතපිගසහතුංවට්ටති, පරික්ඛාසරොනාමපංසුකූලිකානම්පිඉ්ඡිතබ්සබො.
යංතත්ථඅතිසරකංසහොති, තංචීවසරපි උපසනතුංවට්ටති.සුත්තංසඞ්ඝස්ස
සදන්ති, පංසුකූලිසකහිපිගසහතබ්බං. අයං තාව විහාරං පවිසිත්වා ‘‘ඉමාිච
චීවරාිච සඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති දින්සනසු විිච්ඡසයො. සසච පන
බහිඋපචාරසීමාය අද්ධානමග්ගප්පටිපන්සන භික්ඛූ දිස්වා ‘‘සඞ්ඝස්ස
දම්මී’’ති සඞ්ඝත්සථරස්ස වා සඞ්ඝනවකස්ස වා ආසරොසචති, සසචපි
සයොජනංඵරිත්වාපරිසාඨිතා සහොති, එකාබද්ධාසච, සබ්සබසංපාපුණාති.
සයපනද්වාදසහිහත්සථහිපරිසං අසම්පත්තා, සතසංනපාපුණාති. 

203. උභකතොසඞ්ඝස්ස කදතීති එත්ථ ‘‘උභසතොසඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති
වුත්සතපි ‘‘ද්විධා සඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති, ‘‘ද්වින්නං සඞ්ඝානං දම්මී’’ති, 
‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සචභික්ඛුනීසඞ්ඝස්ස චදම්මී’’ති වුත්සතපිඋභසතොසඞ්ඝස්ස
දින්නසමව සහොති. තත්ථ සසච බහුකාපි භික්ඛූ සහොන්ති, එකා භික්ඛුනී
සහොති, උපඩ්ඪං දාතබ්බං, ද්සව භාසග සසම කත්වා එසකො භාසගො
දාතබ්සබොති අත්සථො. සසච බහුකාපි භික්ඛුිචසයො සහොන්ති, එසකො භික්ඛු
සහොති, උපඩ්ඪංදාතබ්බං. ‘‘උභසතොසඞ්ඝස්සචතුය්හඤ්චදම්මී’’තිවුත්සත
සසච දස දසභික්ඛූචභික්ඛුිචසයො චසහොන්ති, එකවීසතිපටිවීසසකත්වා
එසකො පුග්ගලස්ස දාතබ්සබො, දස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස, දස භික්ඛුනීසඞ්ඝස්ස.
සයන පුග්ගලිසකො ලද්සධො, සසො සඞ්ඝසතොපි අත්තසනො වස්සග්සගන 
ගසහතුං ලභති. කස්මා? උභසතොසඞ්ඝග්ගහසණන ගහිතත්තා.
‘‘උභසතොසඞ්ඝස්ස ච සචතියස්ස ච දම්මී’’ති වුත්සතපි එසසවනසයො. ඉධ
පන සචතියස්ස සඞ්ඝසතො පාපුණනසකොට්ඨාසසො නාම නත්ථි, 
එකපුග්ගලස්ස පත්තසකොට්ඨාසසසමොව සකොට්ඨාසසො සහොති.
‘‘උභසතොසඞ්ඝස්ස ච තුය්හඤ්ච සචතියස්ස චා’’ති වුත්සත පන ද්වාවීසති
සකොට්ඨාසසකත්වාදසභික්ඛූනං, දසභික්ඛුනීනං, එසකොපුග්ගලස්ස, එසකො
සචතියස්සදාතබ්සබො.තත්ථපුග්ගසලො සඞ්ඝසතොපිඅත්තසනොවස්සග්සගන
ගසහතුංලභති, සචතියස්සඑසකොසයව. 

‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච භික්ඛුනීනඤ්ච දම්මී’’ති වුත්සත පන න මජ්සඣ
භින්දිත්වා දාතබ්බං, භික්ඛූ ච භික්ඛුිචසයො ච ගසණත්වා දාතබ්බං.
‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච භික්ඛුනීනඤ්ච තුය්හඤ්චා’’ති වුත්සත පන පුග්ගසලො
විසුං න ලභති, පාපුණනට්ඨානසතො එකසමව ලභති. කස්මා? 
භික්ඛුසඞ්ඝග්ගහසණන ගහිතත්තා. ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච භික්ඛුනීනඤ්ච
තුය්හඤ්ච සචතියස්ස චා’’ති වුත්සතපි සචතියස්ස එකපුග්ගලපටිවීසසො
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ලබ්භති, පුග්ගලස්සවිසුං නලබ්භති, තස්මාඑකංසචතියස්සදත්වාඅවසසසං
භික්ඛූචභික්ඛුිචසයොචගසණත්වා භාසජතබ්බං. 

‘‘භික්ඛූනඤ්චභික්ඛුනීනඤ්ච දම්මී’’තිවුත්සතපිමජ්සඣ භින්දිත්වාන
දාතබ්බං, පුග්ගලගණනාය එව විභජිතබ්බං. ‘‘භික්ඛූනඤ්ච භික්ඛුනීනඤ්ච
තුය්හඤ්ච, භික්ඛූනඤ්ච භික්ඛුනීනඤ්ච සචතියස්ස ච, භික්ඛූනඤ්ච 
භික්ඛුනීනඤ්ච තුය්හඤ්ච සචතියස්ස චා’’ති එවං වුත්සතපි සචතියස්ස
එකපටිවීසසො ලබ්භති, පුග්ගලස්ස විසුං නත්ථි, භික්ඛූ ච භික්ඛුිචසයො ච
ගසණත්වාඑව භාසජතබ්බං.යථාචභික්ඛුසඞ්ඝංආදිංකත්වානසයොනීසතො, 
එවංභික්ඛුනීසඞ්ඝංආදිං කත්වාපිසනතබ්සබො. 

‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස චතුය්හඤ්චා’’ති වුත්සතපුග්ගලස්සවිසුංනලබ්භති, 
වස්සග්සගසනවගසහතබ්බං. ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස චසචතියස්සචා’’තිවුත්සත
පන සචතියස්ස විසුං පටිවීසසො ලබ්භති. ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච තුය්හඤ්ච
සචතියස්ස චා’’ති වුත්සතපි සචතියස්සසව විසුං ලබ්භති, න පුග්ගලස්ස.
‘‘භික්ඛූනඤ්ච තුය්හඤ්චා’’ති වුත්සතපි විසුං න ලබ්භති, ‘‘භික්ඛූනඤ්ච
සචතියස්සචා’’තිවුත්සතපනසචතියස්සලබ්භති. ‘‘භික්ඛූනඤ්චතුය්හඤ්ච
සචතියස්ස චා’’ති වුත්සතපි සචතියස්සසව විසුං ලබ්භති, න පුග්ගලස්ස.
භික්ඛුනීසඞ්ඝංආදිංකත්වාපිඑවසමවසයොසජතබ්බං. 

පුබ්සබබුද්ධප්පමුඛස්සඋභසතොසඞ්ඝස්ස දානංසදන්ති, භගවා මජ්සඣ
ිචසීදති, දක්ඛිණසතො භික්ඛූ, වාමසතො භික්ඛුිචසයො ිචසීදන්ති, භගවා
උභින්නං සඞ්ඝත්සථසරො, තදා භගවා අත්තනා ලද්ධප්චසය අත්තනාපි
පරිභුඤ්ජති, භික්ඛූනම්පි දාසපති. එතරහි පන පණ්ඩිතමනුස්සා සධාතුකං
පටිමං වා සචතියං වා ඨසපත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස උභසතොසඞ්ඝස්ස දානං
සදන්ති, පටිමාය වා සචතියස්ස වා පුරසතො ආධාරසක පත්තං ඨසපත්වා
දක්ඛිසණොදකංදත්වා‘‘බුද්ධානංසදමා’’ති, තත්ථපඨමං ඛාදනීයසභොජනීයං
සදන්ති, විහාරං වා ආහරිත්වා ‘‘ඉදං සචතියස්ස සදමා’’ති පිණ්ඩපාතඤ්ච
මාලාගන්ධාදීිචචසදන්ති, තත්ථකථංපටිපජ්ජිතබ්බන්ති? මාලාගන්ධාදීිච
තාව සචතිසය ආසරොසපතබ්බාිච, වත්සථහි පටාකා, සතසලන පදීපා
කාතබ්බා. පිණ්ඩපාතමධඵාණිතාදීිච පන සයො ිචබද්ධසචතියජග්ගසකො
සහොති පබ්බජිසතොවාගහට්සඨොවා, තස්සදාතබ්බාිච.ිචබද්ධජග්ගසකඅසති
ආහටභත්තං ඨසපත්වා වත්තං කත්වා පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති, උපකට්සඨ
කාසලභුඤ්ජිත්වා ප්ඡාපිවත්තංකාතුංවට්ටතිසයව.මාලාගන්ධාදීසුචයං 
කිඤ්චි ‘‘ඉදං හරිත්වා සචතිසය පූජං කසරොථා’’ති වුත්සත දූරම්පි හරිත්වා
පූසජතබ්බං, ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස හරා’’තිවුත්සතපිහරිතබ්බං.සසචපන‘‘අහං
පිණ්ඩාය චරාමි, ආසනසාලාය භික්ඛූ අත්ථි, සත හරිස්සන්තී’’ති වුත්සත
‘‘භන්සත, තුය්හසමව දම්මී’’ති වදති, භුඤ්ජිතුං වට්ටති. අථ පන
‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දස්සාමී’’ති හරන්තස්ස ග්ඡසතො අන්තරාව කාසලො
උපකට්සඨොසහොති, අත්තසනොපාසපත්වාභුඤ්ජිතුංවට්ටති. 
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204. වස්සංවුට්ඨසඞ්ඝස්ස කදතීති එත්ථ පන සසච විහාරං පවිසිත්වා 
‘‘ඉමාිචචීවරාිචවස්සංවුට්ඨසඞ්ඝස්සදම්මී’’තිසදති, යත්තකාභික්ඛූතස්මිං 
ආවාසස වස්ස්සඡදං අකත්වා පුරිමවස්සංවුට්ඨා, සතහි භාසජතබ්බං, 
අඤ්සඤසං න පාපුණාති. දිසාපක්කන්තස්සපි සති ගාහසක යාව
කථිනස්සුබ්භාරා දාතබ්බං. ‘‘අනත්ථසත පන කථිසන අන්සතොසහමන්සත
එවඤ්චවත්වා දින්නංප්ඡිමවස්සංවුට්ඨානම්පිපාපුණාතී’’තිලක්ඛණඤ්ඤූ
වදන්ති. අට්ඨකථාසු පසනතං න විචාරිතං. සසච පන බහිඋපචාරසීමායං
ඨිසතො ‘‘වස්සංවුට්ඨසඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති වදති, සම්පත්තානං සබ්සබසං
පාපුණාති. අථ ‘‘අසුකවිහාසර වස්සංවුට්ඨසඞ්ඝස්සා’’ති වදති, තත්ර
වස්සංවුට්ඨානසමව යාව කථිනස්සුබ්භාරා පාපුණාති. සසච පන ගිම්හානං 
පඨමදිවසසතොපට්ඨායඑවංවදති, තත්රසම්මුඛීභූතානංසබ්සබසංපාපුණාති.
කස්මා? පිට්ඨිසමසය උප්පන්නත්තා. අන්සතොවස්සසසයව ‘‘වස්සං
වසන්තානං දම්මී’’ති වුත්සත ඡින්නවස්සා න ලභන්ති, වස්සං වසන්තාව
ලභන්ති.චීවරමාසසපන ‘‘වස්සං වසන්තානංදම්මී’’තිවුත්සතප්ඡිමිකාය
වස්සූපගතානංසයව පාපුණාති, පුරිමිකාය වස්සූපගතානඤ්ච
ඡින්නවස්සානඤ්චනපාපුණාති. 

චීවරමාසසතො පට්ඨාය යාව සහමන්තස්ස ප්ඡිසමො දිවසසො, තාව 
‘‘වස්සාවාසිකංසදමා’’තිවුත්සතකථිනංඅත්ථතංවාසහොතුඅනත්ථතංවා, 
අතීතවස්සංවුට්ඨානසමව පාපුණාති. ගිම්හානං පඨමදිවසසතො පට්ඨාය
වුත්සත පන මාතිකා ආසරොසපතබ්බා ‘‘අතීතපස්සාවාසස්ස පඤ්ච මාසා
අතික්කන්තා, අනාගසතො චාතුමාස්චසයන භවිස්සති, කතරවස්සාවාසස්ස
සදසී’’ති. සසච ‘‘අතීතවස්සංවුට්ඨානං දම්මී’’ති වදති, තං
අන්සතොවස්සංවුට්ඨානසමව පාපුණාති, දිසාපක්කන්තානම්පි සභාගා
ගණ්හිතුං ලභන්ති. සසච ‘‘අනාගසත වස්සාවාසිකං දම්මී’’ති වදති, තං
ඨසපත්වා වස්සූපනායිකදිවසස ගසහතබ්බං. අථ ‘‘අගුත්සතො විහාසරො, 
සචොරභයංඅත්ථි, නසක්කා ඨසපතුංගණ්හිත්වාවාආහිණ්ඩිතු’’න්තිවුත්සත
‘‘සම්පත්තානං දම්මී’’තිවදති, භාසජත්වාගසහතබ්බං.සසචවදති ‘‘ඉසතො
සම, භන්සත, තතිසයවස්සස වස්සාවාසිකංනදින්නං, තංදම්මී’’ති, තස්මිං
අන්සතොවස්සස වුට්ඨභික්ඛූනං පාපුණාති. සසච සත දිසා පක්කන්තා, 
අඤ්සඤො විස්සාසිසකො ගණ්හාති, දාතබ්බං. අසථසකොසයව අවසිට්සඨො, 
සසසා කාලකතා, සබ්බං එකස්සසව පාපුණාති. සසච එසකොපි නත්ථි, 
සඞ්ඝිකංසහොති, සම්මුඛීභූසතහිභාසජතබ්බං. 

205. ආදිස්ස කදතීති එත්ථ පන යාගුයා වා භත්සත වා ඛාදනීසය වා
චීවසරවා සසනාසසනවාසභසජ්සජවාආදිසිත්වාපරි්ඡින්දිත්වාසදන්සතො
ආදිස්සසදතිනාම. තත්රායංවිිච්ඡසයො– භික්ඛූඅජ්ජතනායවා ස්වාතනාය
වා යාගුයාිචමන්සතත්වා සතසං ඝරං පවිට්ඨානං යාගුං සදති, යාගුං දත්වා
පීතාය යාගුයා ‘‘ඉමාිච චීවරාිච සයහි මය්හං යාගු පීතා, සතසං දම්මී’’ති
සදති, සයහි ිචමන්තිසතහි යාගු පීතා, සතසංසයව පාපුණාති. සයහි පන
භික්ඛාචාරවත්සතනඝරද්වාසරනග්ඡන්සතහි වාඝරංපවිට්සඨහිවායාගු
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පටුන 

ලද්ධා, සයසංවාආසනසාලසතොපත්තංආහරිත්වාමනුස්සසහි නීතා, සයසං
වා සථසරහි සපසිතා, සතසං න පාපුණාති. සසච පන ිචමන්තිහභික්ඛූහි
සද්ධිං අඤ්සඤපිබහූආගන්ත්වාඅන්සතොසගහඤ්චබහිසගහඤ්චපූසරත්වා
ිචසින්නා, දායසකොච එවංවදති‘‘ිචමන්තිතාවාසහොන්තුඅිචමන්තිතාවා, 
සයසංමයායාගුදින්නා, සබ්සබසං ඉමාිචවත්ථාිචසහොන්තූ’’ති, සබ්සබසං
පාපුණාති.සයහිපනසථරානංහත්ථසතොයාගු ලද්ධා, සතසංනපාපුණාති.
අථ සසො ‘‘සයහි මය්හං යාගු පීතා, සබ්සබසං සහොතූ’’ති වදති, සබ්සබසං
පාපුණාති. භත්තඛාදනීසයසුපි එසසව නසයො. චීවසර පන පුබ්සබපි සතන
වස්සං වාසසත්වා භික්ඛූනං චීවරං දින්නපුබ්බං සහොති, සසො සච භික්ඛූ
සභොසජත්වාවදති ‘‘සයසංමයාපුබ්සබචීවරංදින්නං, සතසංසයවඉමංචීවරං
වා සුත්තං වා සප්පිමධඵාණිතාදීිච වා සහොන්තූ’’ති, සබ්බං සතසංසයව
පාපුණාති. සසනාසසනපි ‘‘සයො මයා කාරිසත විහාසර වා පරිසවසණ වා
වසති, තස්සිදං සහොතූ’’ති වුත්සත තස්සසව සහොති. සභසජ්සජපි ‘‘මයං
කාසලනකාලංසථරානංසප්පිආදීිචසභසජ්ජාිචසදම, සයහිතාිච ලද්ධාිච, 
සතසංසයවිදංසහොතූ’’තිවුත්සතසතසංසයවසහොති. 

206. පුග්ගලස්ස කදතීති එත්ථ පන ‘‘ඉමං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස 
දම්මී’’තිඑවං පරම්මුඛා වා, පාදමූසලඨසපත්වා ‘‘ඉදං, භන්සත, තුම්හාකං 
දම්මී’’ති එවං සම්මුඛා වා සදති, තං තස්සසව සහොති. සසච පන ‘‘ඉදං
තුම්හාකඤ්ච තුම්හාකංඅන්සතවාසිකානඤ්චදම්මී’’තිඑවංවදති, සථරස්සච
අන්සතවාසිකානඤ්ච පාපුණාති. උද්සදසං ගසහතුං ආගසතො ගසහත්වා
ග්ඡන්සතො ච අත්ථි, තස්සපි පාපුණාති. ‘‘තුම්සහහි සද්ධිං
ිචබද්ධචාරිකභික්ඛූනං දම්මී’’ති වුත්සත උද්සදසන්සතවාසිකානං වත්තං
කත්වා උද්සදසපරිපු්ඡාදීිච ගසහත්වා විචරන්තානං සබ්සබසං පාපුණාති.
අයං‘‘පුග්ගලස්සසදතී’’තිඉමස්මිංපසද විිච්ඡසයො. 

සසච සකොචි භික්ඛු එසකොව වස්සං වසති, තත්ථ මනුස්සා ‘‘සඞ්ඝස්ස 
සදමා’’තිචීවරාිචසදන්ති, තත්ථකිංකාතබ්බන්ති? ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, 
තස්සසව තාිචචීවරාිචයාවකථිනස්සඋබ්භාරා’’ති(මහාව.363) වචනසතො
සසච (මහාව. අට්ඨ. 363) ගණපූරසක භික්ඛූ ලභිත්වා කථිනං අත්ථතං
සහොති, පඤ්චමාසස, සනො සචඅත්ථතංසහොති, එකංචීවරමාසංඅඤ්ඤත්ථ
ගසහත්වා නීතාිචපි තස්සසව තාිච චීවරාිච, න සතසං අඤ්සඤො සකොචි
ඉස්සසරො.යංයඤ්හි‘‘සඞ්ඝස්සසදමා’’තිවා‘‘සඞ්ඝං උද්දිස්සසදමා’’තිවා
‘‘වස්සංවුට්ඨසඞ්ඝස්ස සදමා’’ති වා ‘‘වස්සාවාසිකං සදමා’’ති වා සදන්ති, 
සසචපි මතකචීවරං අවිභජිත්වා තං විහාරං පවිසති, තං සබ්බං තස්සසව
භික්ඛුසනො සහොති. යම්පි සසො වස්සාවාසත්ථාය වඩ්ඪිං පසයොසජත්වා 
ඨපිතඋපිචක්සඛපසතොවාතත්රුප්පාදසතොවාවස්සාවාසිකංගණ්හාති, සබ්බං
සුග්ගහිතසමව සහොති. ඉදඤ්සහත්ථ ලක්ඛණං – සයන සතනාකාසරන
සඞ්ඝස්ස උප්පන්නවත්ථං අත්ථතකථිනස්ස පඤ්ච මාසස, 
අනත්ථතකථිනස්ස එකං චීවරමාසං පාපුණාති. සසච පන සකොචි භික්ඛු
වස්සානසතො අඤ්ඤස්මිං උතුකාසල එකසකො වසති, තත්ථ මනුස්සා
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‘‘සඞ්ඝස්ස සදමා’’ති චීවරාිච සදන්ති, සතන භික්ඛුනා අධිට්ඨාතබ්බං
‘‘මය්හිමාිචචීවරානී’’ති. අධිට්ඨහන්සතනපනවත්තංජාිචතබ්බං.සතනහි
භික්ඛුනාඝණ්ටිං වා පහරිත්වාකාලං වා සඝොසසත්වා සථොකංආගසමත්වා
සසචඝණ්ටිසඤ්ඤායවාකාලසඤ්ඤායවාභික්ඛූ ආග්ඡන්ති, සතහිසද්ධිං
භාසජතබ්බාිච. සතහි සච භික්ඛූහි තස්මිං චීවසර භාජියමාසන අපාතිසත
කුසසඅඤ්සඤොභික්ඛුආග්ඡති, සමසකොදාතබ්සබොභාසගො, පාතිසතකුසස 
අඤ්සඤොභික්ඛුආග්ඡති, නඅකාමාදාතබ්සබොභාසගො.එකසකොට්ඨාසසපි
හි කුසදණ්ඩසක පාතිතමත්සත සසචපි භික්ඛුසහස්සං සහොති, ගහිතසමව
නාම චීවරං, තස්මා න අකාමා භාසගො දාතබ්සබො. සසච පන අත්තසනො
රුචියාදාතුකාමාසහොන්ති, සදන්තු.අනුභාසගපිඑසසව නසයො. 

අථ ඝණ්ටිසඤ්ඤාය වා කාලසඤ්ඤාය වා අඤ්සඤ භික්ඛූ න 
ආග්ඡන්ති, ‘‘මය්හිමාිච චීවරාිච පාපුණන්තී’’ති අධිට්ඨාතබ්බාිච. එවං 
අධිට්ඨිසත සබ්බාිච තස්සසව සහොන්ති, ඨිතිකා පන න තිට්ඨති. සසච
එසකකං උද්ධරිත්වා ‘‘අයං පඨමභාසගො මය්හං පාපුණාති, අයං
දුතියභාසගො’’තිඑවංගණ්හාති, ගහිතාිචචසුග්ගහිතාිචසහොන්ති, ඨිතිකාච
තිට්ඨති, එවං පාසපත්වා ගණ්හන්සතනපි අධිට්ඨිතසමව සහොති. සසච පන
ඝණ්ටිංපහරිත්වාවාඅප්පහරිත්වාවාකාලම්පි සඝොසසත්වාවාඅසඝොසසත්වා
වා ‘‘අහසමසවත්ථ, මය්හසමව ඉමාිච චීවරානී’’ති ගණ්හාති, දුග්ගහිතාිච
සහොන්ති. අථ ‘‘අඤ්සඤො සකොචි ඉධනත්ථි, මය්හං එතාිච පාපුණන්තී’’ති
ගණ්හාති, සුග්ගහිතාිච. අථ අනධිට්ඨහිත්වාව තාිච චීවරාිච ගසහත්වා
අඤ්ඤං විහාරං උද්දිස්ස ග්ඡති ‘‘තත්ථ භික්ඛූහි සද්ධිං භාසජස්සාමී’’ති, 
තාිච චීවරාිච ගතගතට්ඨාසන සඞ්ඝිකාසනව සහොන්ති. භික්ඛූහි
දිට්ඨමත්තසමසවත්ථ පමාණං. තස්මා සසච සකචි පටිපථං ආග්ඡන්තා
‘‘කුහිං, ආවුසසො, ග්ඡසී’’තිපු්ඡිත්වාතමත්ථංසුත්වා‘‘කිං, ආවුසසො, මයං
සඞ්සඝොන සහොමා’’තිතත්සථවභාසජත්වාගණ්හන්ති, සුග්ගහිතාිච.සසචපි
එස මග්ගා ඔක්කමිත්වා කඤ්චි විහාරං වා ආසනසාලං වා පිණ්ඩාය
චරන්සතො එකසගහසමව වා පවිසති, තත්ර ච නං භික්ඛූ දිස්වා තමත්ථං
පු්ඡිත්වාභාසජත්වාගණ්හන්ති, සුග්ගහිතාසනව. 

‘‘න, භික්ඛසව, අඤ්ඤත්ර වස්සංවුට්සඨන අඤ්ඤත්ර චීවරභාසගො 
සාදිතබ්සබො, සයො සාදිසයයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 364) 
වචනසතොඅඤ්ඤත්ර වස්සංවුට්සඨොඅඤ්ඤත්රභාගංගණ්හාති, දුක්කටං.එත්ථ
පන කිඤ්චාපි ලහුකා ආපත්ති, අථ සඛො ගහිතාිච චීවරාිච ගහිතට්ඨාසන
දාතබ්බාිච. සසචපි නට්ඨාිච වා ජිණ්ණාිච වා සහොන්ති, තස්සසව ගීවා.
‘‘සදහී’’තිවුත්සතඅසදන්සතොධරිචක්සඛසප භණ්ඩග්සඝනකාසරතබ්සබො. 

එසකො භික්ඛු ද්වීසු ආවාසසසු වස්සං වසති ‘‘එවං සම බහු චීවරං 
උප්පජ්ජිස්සතී’’ති, එකං පුග්ගලපටිවීසංසයව ලභති. තස්මා සසච
එසකකස්මිං විහාසර එකාහසමකාහං වා සත්තාහං වා වසති, එසකකස්මිං
විහාසරයංඑසකොපුග්ගසලොලභති, තසතොතසතො උපඩ්ඪංඋපඩ්ඪංදාතබ්බං.
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එවඤ්හි එකපුග්ගලපටිවීසසො දින්සනො සහොති. සසච පන එකස්මිං විහාසර
වසන්සතො ඉතරස්මිං සත්තාහවාසරන අරුණසමව උට්ඨාසපති, බහුතරං
වසිතවිහාරසතො තස්සපටිවීසසොදාතබ්සබො.එවම්පිඑකපුග්ගලපටිවීසසොසයව
දින්සනො සහොති. ඉදඤ්ච නානාලාසභහි නානූපචාසරහි එකසීමාවිහාසරහි
කථිතං, නානාසීමාවිහාසර පනසසනාසනග්ගාසහො පටිප්පස්සම්භති.තස්මා
තත්ථ චීවරපටිවීසසො න පාපුණාති, සසසං පන ආමිසසභසජ්ජාදි සබ්බං
සබ්බත්ථඅන්සතොසීමාගතස්සපාපුණාති. 

207. ‘‘භික්ඛුස්ස, භික්ඛසව, කාලකසතසඞ්සඝොසාමීපත්තචීවසර, අපිච
ගිලානුපට්ඨාකා බහූපකාරා, අනුජානාමි, භික්ඛසව, සඞ්සඝන තිචීවරඤ්ච 
පත්තඤ්ච ගිලානුපට්ඨාකානංදාතුං, යංතත්ථලහුභණ්ඩංලහුපරික්ඛාරං, තං
සම්මුඛීභූසතන සඞ්සඝනභාසජතුං, යංතත්ථගරුභණ්ඩංගරුපරික්ඛාරං, තං
ආගතානාගතචාතුද්දිසස්ස සඞ්ඝස්ස අවිස්සජ්ජිකං අසවභඞ්ගික’’න්ති
(මහාව.369) වචනසතොභික්ඛුස්මිං කාලකසතඅපසලොසකත්වාවා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
කාලකසතො, ඉදං තස්ස තිචීවරඤ්ච පත්සතො ච, යදි සඞ්ඝස්ස
පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො ඉමංතිචීවරඤ්චපත්තඤ්චගිලානුපට්ඨාකානං
දසදයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
කාලකසතො, ඉදං තස්ස තිචීවරඤ්ච පත්සතො ච, සඞ්සඝො ඉමං
තිචීවරඤ්චපත්තඤ්චගිලානුපට්ඨාකානං සදති, යස්සායස්මසතොඛමති
ඉමස්ස තිචීවරස්ස ච පත්තස්ස ච ගිලානුපට්ඨාකානං දානං, සසො
තුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දින්නංඉදංසඞ්සඝනතිචීවරඤ්චපත්සතොචගිලානුපට්ඨාකානං, 
ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති(මහාව.367) – 

එවංකම්මවාචංවාසාසවත්වාගිලානුපට්ඨාකානංපත්තචීවරං දත්වාසසසං
ලහුපරික්ඛාරංසම්මුඛීභූසතනසඞ්සඝනභාසජත්වාගසහතබ්බං. 

208. ගිලානුපට්ඨාකානං ලාසභ පන අයං විිච්ඡසයො – සසච සකසල
භික්ඛුසඞ්සඝ උපට්ඨහන්සත කාලං කසරොති, සබ්සබපි සාමිකා. අථ
එක්සචහි වාසර කසත එක්සචහි අකසතසයව කාලං කසරොති, තත්ර
එක්සචආචරියාවදන්ති‘‘සබ්සබපිඅත්තසනොවාසරසම්පත්සතකසරයයං, 
තස්මාසබ්සබපිසාමිසනො’’ති.එක්සචවදන්ති ‘‘සයහිජග්ගිසතො, සතඑව
ලභන්ති, ඉතසර නලභන්තී’’ති.සාමසණසරපිකාලකසතසසචචීවරංඅත්ථි, 
ගිලානුපට්ඨාකානං දාතබ්බං. සනො සච අත්ථි, යං අත්ථි, තං දාතබ්බං.
අඤ්ඤස්මිං පරික්ඛාසර සති චීවරභාගං කත්වා දාතබ්බං. භික්ඛු ච
සාමසණසරො ච සසච සමං උපට්ඨහිංසු, සමසකො භාසගො දාතබ්සබො. අථ 
සාමසණසරොව උපට්ඨහති, භික්ඛුස්ස සංවිදහනමත්තසමව සහොති, 
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පටුන 

සාමසණරස්ස සජට්ඨසකොට්ඨාසසො දාතබ්සබො. සසචසාමසණසරො භික්ඛුනා
ආනීතඋදසකන යාගුං පචිත්වා පටිග්ගහාපනමත්තසමව කසරොති, භික්ඛු
උපට්ඨහති, භික්ඛුස්සසජට්ඨභාසගො දාතබ්සබො. බහූභික්ඛූසබ්සබසමග්ගා
හුත්වාඋපට්ඨහන්ති, සබ්සබසංසමසකොභාසගො දාතබ්සබො. සයො පසනත්ථ
විසසසසනඋපට්ඨහති, තස්සවිසසසසොකාතබ්සබො. 

සයන පන එකදිවසම්පි ගිලානුපට්ඨාකවසසන යාගුභත්තං වා පචිත්වා 
දින්නං, න්හානංවාපටිසාදිතං, සසොපිගිලානුපට්ඨාසකොව.සයොපනසමීපං
අනාගන්ත්වා සභසජ්ජතණ්ඩුලාදීිච සපසසති, අයං ගිලානුපට්ඨාසකො න
සහොති. සයො පරිසයසිත්වා ගාසහත්වා ආග්ඡති, අයං ගිලානුපට්ඨාසකොව. 
එසකො වත්තසීසසන ජග්ගති, එසකො ප්චාසාය, මතකාසල උසභොපි
ප්චාසීසන්ති, උභින්නම්පි දාතබ්බං. එසකො උපට්ඨහිත්වා ගිලානස්ස වා
කම්සමන අත්තසනො වා කම්සමන කත්ථචි ගසතො ‘‘පුන ආගන්ත්වා 
ජග්ගිස්සාමී’’ති, එතස්සපි දාතබ්බං. එසකො චිරං උපට්ඨහිත්වා ‘‘ඉදාිච න 
සක්සකොමී’’ති ධරං ිචක්ඛිපිත්වා ග්ඡති, සසචපි තං දිවසසමව ගිලාසනො
කාලංකසරොති, උපට්ඨාකභාසගොනදාතබ්සබො.ගිලානුපට්ඨාසකොනාමගිහී
වාසහොතුපබ්බජිසතොවාඅන්තමසසො මාතුගාසමොපි, සබ්සබභාගංලභන්ති.
සසචතස්සභික්ඛුසනොපත්තචීවරමත්තසමවසහොති, අඤ්ඤංනත්ථි, සබ්බං
ගිලානුපට්ඨාකානංසයව දාතබ්බං. සසචපි සහස්සං අග්ඝති, අඤ්ඤං පන
බහුම්පි පරික්ඛාරං සතන ලභන්ති, සඞ්ඝස්සසව සහොති. අවසසසං භණ්ඩං
බහු සචව මහග්ඝඤ්ච, තිචීවරං අප්පග්ඝං, තසතො ගසහත්වා
තිචීවරපරික්ඛාසරො දාතබ්සබො, සබ්බඤ්සචතං සඞ්ඝිකසතොව ලබ්භති. සසච
පනසසොජීවමාසනොසයවසබ්බංඅත්තසනොපරික්ඛාරං ිචස්සජ්ජිත්වාකස්සචි
අදාසි, සකොචි වා විස්සාසං අග්ගසහසි, යස්ස දින්නං, සයන ච ගහිතං, 
තස්සසව සහොති, තස්ස රුචියා එව ගිලානුපට්ඨාකා ලභන්ති. අඤ්සඤසං
අදත්වා දූසරඨපිතපරික්ඛාරාපිතත්ථතත්ථසඞ්ඝස්සසවසහොන්ති.ද්වින්නං
සන්තකං සහොති අවිභත්තං, එකස්මිං කාලකසත ඉතසරො සාමී. බහූනම්පි
සන්තසක එසසව නසයො. සබ්සබසු මසතසු සඞ්ඝිකං සහොති. සසචපි
අවිභජිත්වා සද්ධිවිහාරිකාදීනං සදන්ති, අදින්නසමව සහොති, විභජිත්වා
දින්නංපනසුදින්නං.තංසතසුමසතසුපිසද්ධිවිහාරිකාදීනංසයවසහොති, න 
සඞ්ඝස්ස. 

සසච වස්සංවුට්සඨො භික්ඛු අනුප්පන්සන වා උප්පන්සන වා චීවසර
අභාජිසත වා පක්කමති, උම්මත්තසකො ඛිත්තචිත්සතො සවදනාට්සටො 
උක්ඛිත්තසකො වා සහොති, සන්සත පතිරූසප ගාහසක භාසගො දාතබ්සබො.
සසච පන විබ්භමති වා කාලං වා කසරොති සාමසණසරො වා පටිජානාති, 
සික්ඛං ප්චක්ඛාතසකො, අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්නසකො, පණ්ඩසකො, 
සථයයසංවාසසකො, තිත්ථියපක්කන්තසකො, තිර්ඡානගසතො, මාතුඝාතසකො, 
පිතුඝාතසකො, අරහන්තඝාතසකො, භික්ඛුනීදූසසකො, සඞ්ඝසභදසකො, 
සලොහිතුප්පාදසකො, උභසතොබයඤ්ජනසකො වා පටිජානාති, සඞ්සඝො සාමී, 
භාසගොනදාතබ්සබො. 
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සසච වස්සංවුට්ඨානං භික්ඛූනං අනුප්පන්සන චීවසර සඞ්සඝො භිජ්ජති, 
සකොසම්බකභික්ඛූවියද්සවසකොට්ඨාසාසහොන්ති, තත්ථමනුස්සාඑකස්මිං 
පක්සඛ දක්ඛිසණොදකඤ්ච ගන්ධාදීිච ච සදන්ති, එකස්මිං චීවරාිච සදන්ති
‘‘සඞ්ඝස්ස සදමා’’ති, යත්ථවාඋදකංදින්නං, යස්මිංසයවපක්සඛචීවරාිච
සදන්ති ‘‘සඞ්ඝස්ස සදමා’’ති, සඞ්ඝස්සසව තාිච චීවරාිච, ද්වින්නම්පි
සකොට්ඨාසානං පාපුණන්ති, ඝණ්ටිං පහරිත්වා ද්වීහිපි පක්සඛහි එකසතො
භාසජතබ්බාිච. සසච පන මනුස්සා එකස්මිං පක්සඛ දක්ඛිසණොදකං
ගන්ධාදීිචචසදන්ති, එකස්මිංපක්සඛචීවරාිචසදන්ති ‘‘පක්ඛස්ස සදමා’’ති, 
පක්ඛස්සසව තාිච චීවරාිච. එවඤ්හි දින්සන යස්ස සකොට්ඨාසස්ස උදකං
දින්නං, තස්සඋදකසමවසහොති.යස්සචීවරංදින්නං, තස්සසවචීවරං.යස්මිං
පසදසස දක්ඛිසණොදකං පමාණං සහොති, තත්ථ එසකො පක්සඛො 
දක්ඛිසණොදකස්ස ලද්ධත්තා චීවරාිච ලභති, එසකො චීවරානසමව
ලද්ධත්තාති උසභොහි එකසතො හුත්වා යථාවුඩ්ඪං භාසජතබ්බං. ‘‘ඉදං කිර

පරසමුද්සද ලක්ඛණ’’න්ති මහාඅට්ඨෙථායං වුත්තං. සසච යස්මිං පක්සඛ
උදකං දින්නං, තස්මිංසයව පක්සඛ චීවරාිච සදන්ති ‘‘පක්ඛස්ස සදමා’’ති, 
පක්ඛස්සසව තාිච චීවරාිච, ඉතසරො පක්සඛො අිචස්සසරොසයව. සසච පන
වස්සංවුට්ඨානං භික්ඛූනං උප්පන්සන චීවසර අභාජිසත සඞ්සඝො භිජ්ජති, 
සබ්සබසංසමකංභාසජතබ්බං. 

සසච සම්බහුසලසු භික්ඛූසු අද්ධානමග්ගප්පටිපන්සනසු සකචි භික්ඛූ
පංසුකූලත්ථාය සුසානං ඔක්කමන්ති, සකචි අනාගසමන්තා පක්කමන්ති, 
අනාගසමන්තානං න අකාමා භාසගො දාතබ්සබො, ආගසමන්තානං පන
අකාමාපිදාතබ්සබොභාසගො.යදි පනමනුස්සා‘‘ඉධාගතාඑවගණ්හන්තූ’’ති
සදන්ති, සඤ්ඤාණං වා කත්වා ග්ඡන්ති ‘‘සම්පත්තා ගණ්හන්තූ’’ති, 
සම්පත්තානංසබ්සබසම්පිපාපුණාති. සසචඡඩ්සඩත්වාගතා, සයනගහිතං, 
සසොඑවසාමී.සසචසකචිභික්ඛූ පඨමංසුසානංඔක්කමන්ති, සකචිප්ඡා, 
තත්ථපඨමංඔක්කන්තාපංසුකූලංලභන්ති, ප්ඡාඔක්කන්තානලභන්ති.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ප්ඡා ඔක්කන්තානං න අකාමා භාගං දාතු’’න්ති
(මහාව.341) වචනසතොප්ඡාඔක්කන්තානංඅකාමාභාසගොනදාතබ්සබො. 
සසච පන සබ්සබපි සමං ඔක්කන්තා, සකචි ලභන්ති, සකචි න ලභන්ති.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සදිසානංඔක්කන්තානංඅකාමාපිභාගං දාතු’’න්ති
(මහාව. 341) වචනසතො සමං ඔක්කන්තානං අකාමාපි භාසගො දාතබ්සබො.
සසචපන ‘‘ලද්ධංපංසුකූලංසබ්සබභාසජත්වා ගණ්හිස්සාමා’’තිබහිසමව
කතිකං කත්වා සුසානං ඔක්කන්තා සකචි ලභන්ති, සකචි න ලභන්ති, 
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, කතිකං කත්වා ඔක්කන්තානං අකාමා භාගං
දාතු’’න්ති (මහාව.341) වචනසතොකතිකංකත්වාඔක්කන්තානම්පිඅකාමා
භාසගොදාතබ්සබො.අයංතාව චීවරභාජනීයකථා. 

209. පිණ්ඩපාතභාජකන පන ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සඞ්ඝභත්තං 
උද්සදසභත්තං ිචමන්තනං සලාකභත්තං පක්ඛිකං උසපොසථිකං
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පාටිපදික’’න්ති (චූළව. 325) එවං අනුඤ්ඤාසතසු සඞ්ඝභත්තාදීසු අයං
විිච්ඡසයො(චූළව.අට්ඨ.325) – 

සඞ්ඝභත්තං නාම සකලස්ස සඞ්ඝස්ස දාතබ්බං භත්තං. තස්මා
සඞ්ඝභත්සතඨිතිකානාමනත්ථි, තසතොසයව ච‘‘අම්හාකංඅජ්ජදසද්වාදස
දිවසාභුඤ්ජන්තානං, ඉදාිච අඤ්ඤසතොභික්ඛූආසනථා’’තිනඑවංතත්ථ
වත්තබ්බං, ‘‘පුරිමදිවසසසු අම්සහහි න ලද්ධං, ඉදාිච තං අම්හාකං
ගාසහථා’’තිඑවම්පිවත්තුංනලභති.තඤ්හිආගතාගතානං පාපුණාතිසයව. 

උද්කදසභත්තාදීසු පනඅයංනසයො– රඤ්ඤා වා රාජමහාමත්සතනවා
‘‘සඞ්ඝසතො උද්දිසිත්වා එත්තසක භික්ඛූ ආසනථා’’ති පහිසත කාලං 
සඝොසසත්වාඨිතිකාපු්ඡිතබ්බා.සසච අත්ථි, තසතො පට්ඨායගාසහතබ්බං.
සනො සච, සථරාසනසතො පට්ඨාය ගාසහතබ්බං. උද්සදසසකන
පිණ්ඩපාතිකානම්පි න අතික්කාසමතබ්බං. සත පන ධතඞ්ගං රක්ඛන්තා
සයසමවඅතික්කමිස්සන්ති.එවංගාහියමාසනඅලසජාතිකා මහාසථරාප්ඡා
ආග්ඡන්ති, ‘‘භන්සත, වීසතිවස්සානං ගාහීයති, තුම්හාකං ඨිතිකා 
අතික්කන්තා’’තින වත්තබ්බා, ඨිතිකං ඨසපත්වා සතසං ගාසහත්වා ප්ඡා
ඨිතිකාය ගාසහතබ්බං. ‘‘අසුකවිහාසර බහු උද්සදසභත්තං උප්පන්න’’න්ති 
සුත්වා සයොජනන්තරිකවිහාරසතොපි භික්ඛූ ආග්ඡන්ති, 
සම්පත්තසම්පත්තානං ඨිතට්ඨානසතො පට්ඨාය ගාසහතබ්බං, 
අසම්පත්තානම්පි උපචාරසීමං පවිට්ඨානං අන්සතවාසිකාදීසු ගණ්හන්සතසු
ගාසහතබ්බසමව. ‘‘බහිඋපචාරසීමායං ඨිතානං ගාසහථා’’ති වදන්ති, න
ගාසහතබ්බං.සසචඋපචාරසීමංඔක්කන්සතහිඑකාබද්ධාහුත්වාඅත්තසනො 
විහාරද්වාසර වා අන්සතොවිහාසරසයව වා සහොන්ති, පරිසවසසන වඩ්ඪිතා
නාම සීමා සහොති, තස්මා ගාසහතබ්බං. සඞ්ඝනවකස්ස දින්සනපි ප්ඡා
ආගතානං ගාසහතබ්බසමව. දුතියභාසග පන සථරාසනං ආරුළ්සහ පුන
ආගතානං පඨමභාසගො න පාපුණාති, දුතියභාගසතො වස්සග්සගන 
ගාසහතබ්බං. 

එකස්මිං විහාසර එකං භත්තුද්සදසට්ඨානං පරි්ඡින්දිත්වා 
ගාවුතප්පමාණායපිඋපචාරසීමායයත්ථකත්ථචිආසරොචිතංඋද්සදසභත්තං
තස්මිංසයව භත්තුද්සදසට්ඨාසන ගාසහතබ්බං. එසකො එකස්ස භික්ඛුසනො
පහිණති ‘‘ස්සව සඞ්ඝසතො උද්දිසිත්වා දස භික්ඛූ පහිණථා’’ති, සතනසසො
අත්සථො භත්තුද්සදසකස්ස ආසරොසචතබ්සබො. සසච තං දිවසං පමුස්සති, 
දුතියදිවසස පාසතොව ආසරොසචතබ්සබො, අථ පමුස්සිත්වාව පිණ්ඩාය
පවිසන්සතොසරති, යාවඋපචාරසීමංනාතික්කමති, තාවයා සභොජනසාලාය
පකතිඨිතිකා, තස්සාසයව වසසන ගාසහතබ්බං. සසචපි උපචාරසීමං
අතික්කන්සතො, භික්ඛූ ච උපචාරසීමට්ඨසකහි එකාබද්ධා සහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤං ද්වාදසහත්ථන්තරං අවිජහිත්වා ග්ඡන්ති, පකතිඨිතිකාය
වසසන ගාසහතබ්බං. භික්ඛූනං පන තාදිසස එකාබද්සධ අසති
බහිඋපචාරසීමාය යස්මිං ඨාසන සරති, තත්ථ නවං ඨිතිකං කත්වා 
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ගාසහතබ්බං. අන්සතොගාසම ආසනසාලාය සරන්සතන ආසනසාලාය
ඨිතිකායගාසහතබ්බං.යත්ථ කත්ථචිසරිත්වාගාසහතබ්බසමව, අගාසහතුං
නවට්ටති.නහිඑතංදුතියදිවසස ලබ්භතීති. 

සසච සකවිහාරසතො අඤ්ඤං විහාරං ග්ඡන්සත භික්ඛූ දිස්වා සකොචි
උද්සදසභත්තංඋද්දිසාසපති, යාවඅන්සතොඋපචාසරවා උපචාරසීමට්ඨසකහි
සද්ධිංවුත්තනසයනඑකාබද්ධාවාසහොන්ති, තාවසකවිහාසර ඨිතිකාවසසන
ගාසහතබ්බං. බහිඋපචාසර ඨිතානං දින්නං පන ‘‘සඞ්ඝසතො, භන්සත, 
එත්තසක නාම භික්ඛූ උද්දිසථා’’ති වුත්සත සම්පත්තසම්පත්තානං 
ගාසහතබ්බං. තත්ථ ද්වාදසහත්ථන්තරං අවිජහිත්වා එකාබද්ධනසයන දූසර
ඨිතාපි සම්පත්තාසයවාති සවදිතබ්බා. සසච යං විහාරං ග්ඡන්ති, තත්ථ
පවිට්ඨානං ආසරොසචන්ති, තස්ස විහාරස්ස ඨිතිකාවසසන ගාසහතබ්බං.
සසචපිගාමද්වාසරවාවීථියංවා චතුක්සකවාඅන්තරඝසරවාභික්ඛූදිස්වා
සකොචි සඞ්ඝුද්සදසං ආසරොසචති, තස්මිං තස්මිං ඨාසන
අන්සතොඋපචාරගතානංගාසහතබ්බං. 

ඝරූපචාසරො සචත්ථ එකඝරං එකූපචාරං, එකඝරං නානූපචාරං, 
නානාඝරං එකූපචාරං, නානාඝරං නානූපචාරන්ති ඉසමසං වසසන
සවදිතබ්සබො. තත්ථ යං එකකුලස්ස ඝරං එකවළඤ්ජං සහොති, තං
සුප්පපාතපරි්සඡදස්ස අන්සතො එකූපචාරං නාම, තත්ථුප්පන්සනො 
උද්සදසලාසභොඑකස්මිංඋපචාසරභික්ඛාචාරවත්සතනපිඨිතානංසබ්සබසං

පාපුණාති. එතං එෙඝරං එකූපචාරං නාම. යං පන එකඝරං ද්වින්නං
භරියානං සුඛවිහාරත්ථායමජ්සඣභිත්තිංඋට්ඨසපත්වානානාද්වාරවළඤ්ජං
කතං, තත්ථුප්පන්සනො උද්සදසලාසභො භිත්තිඅන්තරිකස්ස න පාපුණාති, 

තස්මිංතස්මිංඨාසන ිචසින්නස්සසවපාපුණාති. එතං එෙඝරංනානූපචාරං 
නාම.යස්මිං පනඝසරබහූභික්ඛූිචමන්සතත්වාඅන්සතොසගහසතොපට්ඨාය
එකාබද්සධ කත්වා පටිවිස්සකඝරාිචපි පූසරත්වා ිචසීදාසපන්ති, තත්ථ
උප්පන්සනො උද්සදසලාසභො සබ්සබසං පාපුණාති. යම්පි නානාකුලස්ස
ිචසවසනං මජ්සඣ භිත්තිං අකත්වා එකද්වාසරසනව වළඤ්ජන්ති, තත්රාපි

එසසව නසයො. එතං නානාඝරං එකූපචාරං නාම. සයො පන
නානාිචසවසසනසු ිචසින්නානං භික්ඛූනං උද්සදසලාසභො උප්පජ්ජති, 
කිඤ්චාපි භිත්ති්ඡිද්සදන භික්ඛූ දිස්සන්ති, තස්මිං තස්මිං ිචසවසසන

ිචසින්නානංසයව පාපුණාති.එතං නානාඝරංනානූපචාරං නාම. 

සයොපනගාමද්වාරවීථිචතුක්සකසුඅඤ්ඤතරස්මිංඨාසනඋද්සදසභත්තං 
ලභිත්වා අඤ්ඤස්මිං භික්ඛුස්මිං අසති අත්තසනොව පාපුණාසපත්වා
දුතියදිවසසපි තස්මිංසයවඨාසනඅඤ්ඤංලභති, සතනයංඅඤ්ඤංනවකංවා
වුඩ්ඪං වා භික්ඛුං පස්සති, තස්ස ගාසහතබ්බං. සසච සකොචි නත්ථි, 
අත්තසනොව පාසපත්වා භුඤ්ජිතබ්බං. සසච ආසනසාලාය ිචසීදිත්වා කාලං
පටිමාසනන්සතසු භික්ඛූසු සකොචි ආගන්ත්වා ‘‘සඞ්ඝුද්සදසපත්තං සදථ, 
උද්සදසපත්තං සදථ, සඞ්ඝසතො උද්දිසිත්වා පත්තං සදථ, සඞ්ඝිකං පත්තං
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සදථා’’ති වා වදති, උද්සදසපත්තං ඨිතිකාය ගාසහත්වා දාතබ්බං. 
‘‘සඞ්ඝුද්සදසභික්ඛුං සදථ, සඞ්ඝසතො උද්දිසිත්වා භික්ඛුං සදථ, සඞ්ඝිකං 
භික්ඛුංසදථා’’තිවුත්සතපිඑසසවනසයො. 

උද්සදසසකො පසනත්ථ සපසසලො ලජ්ජී සමධාවී ඉ්ඡිතබ්සබො, සතන
තික්ඛත්තුං ඨිතිකං පු්ඡිත්වා සසච සකොචි ඨිතිකං ජානන්සතො නත්ථි, 
සථරාසනසතො ගාසහතබ්බං. සසච පන ‘‘අහං ජානාමි, දසවස්සසන 
ලද්ධ’’න්ති සකොචි භණති, ‘‘අත්ථාවුසසො, දසවස්සා භික්ඛූ’’ති පු්ඡිතබ්බං.
සසච තස්ස සුත්වාව ‘‘දසවස්සම්හ දසවස්සම්හා’’ති බහූ ආග්ඡන්ති, 
‘‘තුය්හං පාපුණාති, තුය්හං පාපුණාතී’’ති අගත්වා ‘‘සබ්සබ අප්පසද්දා
සහොථා’’තිවත්වා පටිපාටියාඨසපතබ්බා, ඨසපත්වා‘‘කතිභික්ඛූඉ්ඡථා’’ති
උපාසසකො පු්ඡිතබ්සබො, ‘‘එත්තසක නාම, භන්සත’’ති වුත්සත ‘‘තුය්හං
පාපුණාති, තුය්හංපාපුණාතී’’ති අවත්වාසබ්බනවකස්සවස්සග්ගඤ්චඋතුච
දිවසභාසගොචඡායාචපු්ඡිතබ්බා.සසච ඡායායපිපු්ඡියමානායඅඤ්සඤො
වුඩ්ඪතසරො ආග්ඡති, තස්ස දාතබ්බං. අථ ඡායං පු්ඡිත්වා ‘‘තුය්හං
පාපුණාතී’’ති වුත්සත වුඩ්ඪතසරො ආග්ඡති, නලභති. කථාපපඤ්සචන හි
ිචසින්නස්සපි ිචද්දායන්තස්සපි ගාහිතං සුග්ගාහිතං, අතික්කන්තං
සුඅතික්කන්තං. භාජනීයභණ්ඩඤ්හි නාසමතං සම්පත්තස්සසව පාපුණාති, 
තත්ථ සම්පත්තභාසවො උපචාසරන පරි්ඡින්දිතබ්සබො. ආසනසාලාය ච
අන්සතොපරික්සඛසපො උපචාසරො, තස්මිංඨිතස්සලාසභොපාපුණාති. 

සකොචි ආසනසාලසතො අට්ඨ උද්සදසපත්සත ආහරාසපත්වා සත්ත
පත්සත පණීතසභොජනානං, එකං උදකස්ස පූසරත්වාආසනසාලං පහිණති, 
ගසහත්වා ආගතා කිඤ්චි අවත්වා භික්ඛූනං හත්සථසු පතිට්ඨසපත්වා
පක්කමන්ති, සයනයංලද්ධං, තස්සසවතංසහොති. සයනපනඋදකංලද්ධං, 
තස්ස අතික්කන්තම්පි ඨිතිකං ඨසපත්වා අඤ්ඤං උද්සදසභත්තං 
ගාසහතබ්බං, තඤ්චලූඛංවාලභතුපණීතංවාතිචීවරපරිවාරංවා, තස්සසව
තං සහොති. ඊදිසසො හිස්ස පුඤ්ඤවිසසසසො, උදකං පන යස්මා ආමිසං න
සහොති, තස්මා අඤ්ඤං උද්සදසභත්තං ලභති. සසච පන සත ගසහත්වා
ආගතා‘‘ඉදංකිර, භන්සත, සබ්බංභාසජත්වාභුඤ්ජථා’’ති වත්වාග්ඡන්ති, 
සබ්සබහි භාසජත්වා භුඤ්ජිත්වා උදකං පාතබ්බං. ‘‘සඞ්ඝසතො උද්දිසිත්වා
අට්ඨ මහාසථසර සදථ, මජ්ඣිසම සදථ, නවසක සදථ, පරිපුණ්ණවස්සස
සාමසණසර සදථ, මජ්ඣිමභාණකාදසයොසදථ, මය්හංඤාතිභික්ඛූසදථා’’ති
වදන්තස්ස පන ‘‘උපාසක, ත්වං එවං වදසි, ඨිතිකාය පන සතසං න
පාපුණාතී’’ති වත්වා ඨිතිකාවසසසනව දාතබ්බා. දහරසාමසණසරහි පන
උද්සදසභත්සතසු ලද්සධසු සසච දායකානං ඝසර මඞ්ගලං සහොති, 
‘‘තුම්හාකං ආචරියුපජ්ඣාසය සපසසථා’’ති වත්තබ්බං. යස්මිං පන
උද්සදසභත්සත පඨමභාසගො සාමසණරානං පාපුණාති, අනුභාසගො
මහාසථරානං, නතත්ථ සාමසණරා ‘‘මයංපඨමභාගංලභිම්හා’’තිපුරසතො
ගන්තුං ලභන්ති, යථාපටිපාටියා එව ගන්තබ්බං. ‘‘සඞ්ඝසතො උද්දිසිත්වා
තුම්සහ එථා’’ති වුත්සත ‘‘මය්හං අඤ්ඤදාපි ජාිචස්සසි, ඨිතිකා පන එවං
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ග්ඡතී’’ති ඨිතිකාවසසසනව ගාසහතබ්බං. අථ ‘‘සඞ්ඝුද්සදසපත්තං
සදථා’’ති වත්වා අග්ගාහිසතසයව පත්සත යස්ස කස්සචි පත්තං ගසහත්වා
පූසරත්වාආහරති, ආහටම්පි ඨිතිකායඑවගාසහතබ්බං. 

එසකො‘‘සඞ්ඝුද්සදසපත්තංආහරා’’තිසපසිසතො‘‘භන්සත, එකංපත්තං 
සදථ, ිචමන්තනභත්තං ආහරිස්සාමී’’ති වදති, සසො සච
‘‘උද්සදසභත්තඝරසතො අයං ආගසතො’’ති ඤත්වා භික්ඛූහි ‘‘නනු ත්වං
අසුකඝරසතො ආගසතො’’ති වුත්සතො ‘‘ආම, භන්සත, න ිචමන්තනභත්තං, 
උද්සදසභත්ත’’න්තිභණති, ඨිතිකායගාසහතබ්බං.සයොපන ‘‘එකංපත්තං 
ආහරා’’තිවුත්සත‘‘කින්තිවත්වාආහරාමී’’තිවත්වා‘‘යථාසතරු්චතී’’ති 
වුත්සතො ආග්ඡති, අයං විස්සට්ඨදූසතො නාම. උද්සදසපත්තං වා
පටිපාටිපත්තංවා පුග්ගලිකපත්තංවායංඉ්ඡති, තංඑතස්සදාතබ්බං.එසකො
බාසලොඅබයත්සතො ‘‘උද්සදසපත්තංආහරා’’තිසපසිසතොවත්තුංනජානාති, 
තුණ්හීභූසතො තිට්ඨති, සසො ‘‘කස්ස සන්තිකං ආගසතොසී’’ති වා ‘‘කස්ස
පත්තං හරිස්සසී’’ති වා න වත්තබ්සබො. එවඤ්හි වුත්සතො පු්ඡාසභාසගන
‘‘තුම්හාකං සන්තිකංආගසතොම්හී’’ති වා ‘‘තුම්හාකං පත්තං හරිස්සාමී’’ති
වාවසදයය.තසතොතංභික්ඛුංඅඤ්සඤභික්ඛූජිගු්ඡන්තාන ඔසලොසකයයං, 
‘‘කුහිං ග්ඡසි, කිං කසරොන්සතො ආහිණ්ඩසී’’ති පන වත්තබ්සබො. තස්ස 
‘‘උද්සදසපත්තත්ථාය ආගසතොම්හී’’ති වදන්තස්ස ගාසහත්වා පත්සතො
දාතබ්සබො. 

එකා කූටට්ඨිතිකා නාම සහොති. රඤ්සඤො වා රාජමහාමත්තස්ස වා
සගසහ අතිපණීතාිච අට්ඨ උද්සදසභත්තාිච ිච්චං දීයන්ති, තාිච
එකචාරිකභත්තාිච කත්වා භික්ඛූ විසුං ඨිතිකාය පරිභුඤ්ජන්ති. එක්සච
භික්ඛූ ‘‘ස්සව දාිච අම්හාකං පාපුණිස්සන්තී’’ති අත්තසනො ඨිතිකං
සල්ලක්සඛත්වා ගතා. සතසු අනාගසතසුසයව අඤ්සඤ ආගන්තුකා භික්ඛූ
ආගන්ත්වාආසනසාලායිචසීදන්ති.තඞ්ඛණඤ්සඤවරාජපුරිසා ආගන්ත්වා
‘‘පණීතභත්තපත්සත සදථා’’ති වදන්ති, ආගන්තුකා ඨිතිකං අජානන්තා 
ගාසහන්ති, තඞ්ඛණඤ්සඤව ච ඨිතිකං ජානනකභික්ඛූ ආගන්ත්වා ‘‘කිං
ගාසහථා’’ති වදන්ති. රාජසගසහපණීතභත්තන්ති.කතිවස්සසතොපට්ඨායාති. 
එත්තකවස්සසතො නාමාති. ‘‘මා ගාසහථා’’ති ිචවාසරත්වා ඨිතිකාය
ගාසහතබ්බං. ගාහිසත ආගසතහිපි, පත්තදානකාසල ආගසතහිපි, 
දින්නකාසල ආගසතහිපි, රාජසගහසතො පත්සත පූසරත්වා ආහටකාසල
ආගසතහිපි, රාජා ‘‘අජ්ජ භික්ඛූසයව ආග්ඡන්තූ’’ති සපසසත්වා
භික්ඛූනංසයව හත්සථපිණ්ඩපාතංසදති, එවංදින්නංපිණ්ඩපාතංගසහත්වා
ආගතකාසල ආගසතහිපි ඨිතිකං ජානනකභික්ඛූහි ‘‘මා භුඤ්ජිත්ථා’’ති
වාසරත්වාඨිතිකායසමවගාසහතබ්බං. 

අථසනරාජාසභොසජත්වාපත්සතපිසනසංපූසරත්වාසදති, යංආහටං, 
තං ඨිතිකාය ගාසහතබ්බං. සසච පන ‘‘මා තු්ඡහත්ථා ග්ඡන්තූ’’ති 
සථොකසමව පත්සතසු පක්ඛිත්තං සහොති, තං න ගාසහතබ්බං. ‘‘අථ
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භුඤ්ජිත්වා තු්ඡපත්තාව ආග්ඡන්ති, යං සතහි භුත්තං, තං සනසං ගීවා
සහොතී’’ති මහාසුමත්සථසරො ආහ. මහාපදුමත්සථසරො පනාහ ‘‘ගීවාකි්චං
එත්ථනත්ථි, ඨිතිකං පන අජානන්සතහියාව ජානනකාආග්ඡන්ති, තාව
ිචසීදිතබ්බං සියා, එවං සන්සතපි භික්ඛූහි භුත්තං සුභුත්තං, ඉදාිච
පත්තට්ඨාසනනගාසහතබ්බ’’න්ති. 

එසකො තිචීවරපරිවාසරො සතග්ඝනසකො පිණ්ඩපාසතො අවස්සිකස්ස
භික්ඛුසනො පත්සතො, විහාසර ච ‘‘එවරූසපො පිණ්ඩපාසතො අවස්සිකස්ස
පත්සතො’’තිලිඛිත්වාඨසපසුං. අථසට්ඨිවස්ස්චසයනඅඤ්සඤොතථාරූසපො
පිණ්ඩපාසතොඋප්පන්සනො, අයංකිං අවස්සිකඨිතිකායගාසහතබ්සබො, උදාහු
සට්ඨිවස්සඨිතිකායාති? සට්ඨිවස්සඨිතිකායාති වුත්තං. අයඤ්හිභික්ඛුඨිතිකං
ගසහත්වාසයවවඩ්ඪිසතොති.එසකොඋද්සදසභත්තං භුඤ්ජිත්වාසාමසණසරො
ජාසතො, පුනතංභත්තංසාමසණරඨිතිකායපත්තංගණ්හිතුංලභති. අයංකිර
අන්තරාභට්ඨසකො නාම. සයො පන පරිපුණ්ණවස්සසො සාමසණසරො ‘‘ස්සව
උද්සදසභත්තං ලභිස්සතී’’ති අජ්සජව උපසම්පජ්ජති, අතික්කන්තා තස්ස
ඨිතිකා.එකස්සභික්ඛුසනො උද්සදසභත්තංපත්තං, පත්සතොචස්සනතු්සඡො
සහොති, සසොඅඤ්ඤස්සසමීසප ිචසින්නස්සපත්තංදාසපති, තංසචසථයයාය
හරන්ති, ගීවා සහොති. සසච පන සසො භික්ඛු ‘‘මය්හං පත්තං දම්මී’’ති
සයසමව සදති, අස්ස ගීවා න සහොති. අථාපි සතන භත්සතන අනත්ථිසකො
හුත්වා ‘‘අලං මය්හං, තසවතං භත්තං දම්මි, පත්තං සපසසත්වා
ආහරාසපහී’’තිඅඤ්ඤංවදති, යංතසතොආහරීයති, සබ්බංපත්තසාමිකස්ස
සහොති. පත්තංසචසථයයායහරන්ති, සුහසටො, භත්තස්සදින්නත්තාගීවාන
සහොති. 

විහාසර දස භික්ඛූ සහොන්ති, සතසු නව පිණ්ඩපාතිකා, එසකො
සාදියනසකො, ‘‘දසඋද්සදසපත්සතසදථා’’තිවුත්සතපිණ්ඩපාතිකාගසහතුං
න ඉ්ඡන්ති. ඉතසරො භික්ඛු ‘‘සබ්බාිච මය්හං පාපුණන්තී’’ති ගණ්හාති, 
ඨිතිකානසහොති. එසකකං සච පාසපත්වා ගණ්හාති, ඨිතිකාතිට්ඨති. එවං
ගාසහත්වා දසහිපි පත්සතහි ආහරාසපත්වා ‘‘භන්සත, මය්හං සඞ්ගහං
කසරොථා’’තිනව පත්සත පිණ්ඩපාතිකානං සදති, භික්ඛුදත්තියං නාසමතං, 
ගසහතුං වට්ටති. සසච සසො උපාසසකො ‘‘භන්සත, ඝරං ආගන්තබ්බ’’න්ති
වදති, සසො ච භික්ඛු සත භික්ඛූ ‘‘එථ, භන්සත, මය්හං සහායා සහොථා’’ති
තස්සඝරංග්ඡති, යංතත්ථලභති, සබ්බංතස්සසවසහොති, ඉතසරසතන
දින්නං ලභන්ති.අථසනසංඝසරසයවිචසීදාසපත්වා දක්ඛිසණොදකං දත්වා
යාගුඛජ්ජකාදීිච සදන්ති ‘‘භන්සත, යං මනුස්සා සදන්ති, තං ගණ්හථා’’ති, 
තස්ස භික්ඛුසනො වචසනසනව ඉතසරසං වට්ටති. භුත්තාවීනං පත්සත
පූසරත්වා ගණ්හිත්වා ගමනත්ථාය සදන්ති, සබ්බං තස්සසව භික්ඛුසනො
සහොති, සතන දින්නං ඉතසරසං වට්ටති. යදි පන සත විහාසරසයව සතන
භික්ඛුනා ‘‘භන්සත, මය්හං භික්ඛං ගණ්හථ, මනුස්සානං වචනං කාතුං
වට්ටතී’’තිවුත්තාග්ඡන්ති, තත්ථයංභුඤ්ජන්තිසචව නීහරන්තිච, සබ්බං
තං සතසංසයව සන්තකං. අථාපි ‘‘මය්හං භික්ඛං ගණ්හථා’’ති අවුත්තා



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

222 

පටුන 

‘‘මනුස්සානංවචනංකාතුංවට්ටතී’’තිග්ඡන්ති, තත්රසචඑකස්සමධසරන 
සසරනඅනුසමොදනංකසරොන්තස්සසුත්වා සථරානඤ්චඋපසසමපසීදිත්වා
බහුං සමණපරික්ඛාරං සදන්ති, අයං සථසරසු පසාසදන උප්පන්සනො
අකතභාසගොනාම, තස්මාසබ්සබසංපාපුණාති. 

එසකො සඞ්ඝසතො උද්දිසාසපත්වා ඨිතිකාය ගාහිතපත්තං හරිත්වා 
පණීතස්ස ඛාදනීයසභොජනීයස්ස පූසරත්වා ආහරිත්වා ‘‘ඉමං, භන්සත, 
සබ්සබොසඞ්සඝො පරිභුඤ්ජතූ’’තිසදති, සබ්සබහිභාසජත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්බං.
පත්තසාමිකස්ස පන අතික්කන්තම්පි ඨිතිකං ඨසපත්වා අඤ්ඤං
උද්සදසභත්තං දාතබ්බං. අථ පඨමංසයව ‘‘සබ්බං සඞ්ඝිකපත්තං සදථා’’ති
වදති, එකස්සලජ්ජිභික්ඛුසනොසන්තසකොපත්සතො දාතබ්සබො.ආහරිත්වාච
‘‘සබ්සබො සඞ්සඝො පරිභුඤ්ජතූ’’ති වුත්සත භාසජත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං.
එසකො පාතියා භත්තං ආහරිත්වා ‘‘සඞ්ඝුද්සදසං දම්මී’’ති වදති, එසකකං
ආසලොපංඅදත්වාඨිතිකායඑකස්සයාපනමත්තංකත්වාදාතබ්බං. අථසසො
භත්තංආහරිත්වාකිඤ්චිවත්තුංඅජානන්සතොතුණ්හීභූසතොඅ්ඡති, ‘‘කස්ස
සත ආනීතං, කස්ස දාතුකාසමොසී’’ති න වත්තබ්බං. පු්ඡාසභාසගන හි
‘‘තුම්හාකංආනීතං, තුම්හාකංදාතුකාසමොම්හී’’තිවසදයය, තසතොතංභික්ඛුං
අඤ්සඤ භික්ඛූ ජිගු්ඡන්තා ගීවං පරිවත්සතත්වා ඔසලොසකතබ්බම්පි න
මඤ්සඤයයං. සසච පන ‘‘කුහිං යාසි, කිං කසරොන්සතො ආහිණ්ඩසී’’ති
වුත්සත ‘‘උද්සදසභත්තං ගසහත්වා ආගසතොම්හී’’ති වදති, එසකන
ලජ්ජිභික්ඛුනා ඨිතිකාය ගාසහතබ්බං. සසච ආභතං බහු සහොති, සබ්සබසං 
පසහොති, ඨිතිකාකි්චං නත්ථි. සථරාසනසතො පට්ඨාය පත්තං පූසරත්වා
දාතබ්බං. 

‘‘සඞ්ඝුද්සදසපත්තං සදථා’’ති වුත්සත ‘‘කිං ආහරිස්සසී’’ති අවත්වා
පකතිඨිතිකායඑවගාසහතබ්බං.සයොපනපායාසසොවාරසපිණ්ඩපාසතොවා
ිච්චං ලබ්භති, එවරූපානංපණීතසභොජනානංආසවණිකාඨිතිකාකාතබ්බා, 
තථා සපරිවාරාය යාගුයා මහග්ඝානං ඵලානං පණීතානඤ්ච ඛජ්ජකානං.
පකතිභත්තයාගුඵලඛජ්ජකානං එකාව ඨිතිකා කාතබ්බා. ‘‘සප්පිං
ආහරිස්සාමී’’ති වුත්සත සබ්බසප්පීනං එකාව ඨිතිකා වට්ටති, තථා
සබ්බසතලානං. ‘‘මධංආහරිස්සාමී’’තිවුත්සතපනමධසනොඑකාවඨිතිකා
වට්ටති, තථා ඵාණිතස්ස ලට්ඨිමධකාදීනඤ්ච සභසජ්ජානං. සසච පන
ගන්ධමාලං සඞ්ඝුද්සදසං සදන්ති, පිණ්ඩපාතිකස්ස වට්ටති, න වට්ටතීති? 
ආමිසස්සසව පටික්ඛිත්තත්තාවට්ටති. ‘‘සඞ්ඝංඋද්දිස්සදින්නත්තාපනන
ගසහතබ්බ’’න්ති වදන්ති. 

උද්සදසභත්තකථාිචට්ඨිතා. 

210. ිචමන්තනං පුග්ගලිකං සච, සයසමව ඉස්සසරො. සඞ්ඝිකං පන 
උද්සදසභත්සත වුත්තනසයසනව ගාසහතබ්බං. සසච පසනත්ථ දූසතො
බයත්සතොසහොති, ‘‘භන්සත, රාජසගසහභික්ඛුසඞ්ඝස්සභත්තංගණ්හථා’’ති
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පටුන 

අවත්වා‘‘භික්ඛං ගණ්හථා’’තිවදති, පිණ්ඩපාතිකානම්පිවට්ටති.අථදූසතො
අබයත්සතො ‘‘භත්තං ගණ්හථා’’ති වදති, භත්තුද්සදසසකො බයත්සතො
‘‘භත්ත’’න්ති අවත්වා ‘‘භන්සත, තුම්සහ යාථ, තුම්සහ යාථා’’ති වදති, 
එවම්පි පිණ්ඩපාතිකානම්පිවට්ටති, ‘‘තුම්හාකං, භන්සත, පටිපාටියාභත්තං
පාපුණාතී’’ති වුත්සත පන න වට්ටති. සසච ිචමන්තිතුං ආගතමනුස්සසො
ආසනසාලංපවිසිත්වා ‘‘අට්ඨ භික්ඛූසදථා’’තිවා ‘‘අට්ඨපත්සතසදථා’’ති
වාවදති, එවම්පිපිණ්ඩපාතිකානං වට්ටති, ‘‘තුම්සහචතුම්සහචග්ඡථා’’ති
වත්තබ්බං. සසච ‘‘අට්ඨභික්ඛූසදථ, භත්තං ගණ්හථ, අට්ඨපත්සතසදථ, 
භත්තං ගණ්හථා’’ති වා වදති, පටිපාටියා ගාසහතබ්බං. ගාසහන්සතන පන
වි්ඡින්දිත්වා ‘‘භත්ත’’න්තිඅවදන්සතන ‘‘තුම්සහච තුම්සහචග්ඡථා’’ති
වුත්සතපිණ්ඩපාතිකානංවට්ටති.‘‘භන්සත, තුම්හාකංපත්තං සදථ, තුම්සහ
එථා’’ති වුත්සත පන ‘‘සාධ උපාසකා’’ති ගන්තබ්බං. ‘‘සඞ්ඝසතො 
උද්දිසිත්වාතුම්සහඑථා’’තිවුත්සතපිඨිතිකායගාසහතබ්බං. 

ිචමන්තනභත්තඝරසතො පන පත්තත්ථාය ආගතස්ස උද්සදසභත්සත 
වුත්තනසයසනවඨිතිකායපත්සතොදාතබ්සබො.එසකො‘‘සඞ්ඝසතොපටිපාටියා
පත්ත’’න්ති අවත්වා සකවලං ‘‘එකං පත්තං සදථා’’ති වත්වා
අග්ගාහිසතසයවපත්සතයස්සකස්සචි පත්තංගසහත්වාපූසරත්වාආහරති, 
තංපත්තසාමිකස්සසවසහොති.උද්සදසභත්සතවිය ඨිතිකායනගාසහතබ්බං.
ඉධාපි සයො ආගන්ත්වා තුණ්හීභූසතො තිට්ඨති, සසො ‘‘කස්ස සන්තිකං
ආගසතොසී’’ති වා ‘‘කස්ස පත්තං හරිස්සසී’’ති වා න වත්තබ්සබො. 
පු්ඡාසභාසගන හි ‘‘තුම්හාකං සන්තිකං ආගසතො, තුම්හාකං පත්තං
හරිස්සාමී’’ති වසදයය, තසතොසසොභික්ඛුභික්ඛූහිජිගු්ඡනීසයොඅස්ස.‘‘කුහිං
ග්ඡසි, කිං කසරොන්සතො ආහිණ්ඩසී’’ති පන වුත්සත ‘‘තස්ස පත්තත්ථාය
ආගසතොම්හී’’ති වදන්තස්ස පටිපාටිභත්තට්ඨිතිකාය ගසහත්වා පත්සතො
දාතබ්සබො. ‘‘භත්තහරණපත්තංසදථා’’ති වුත්සතපිපටිපාටිභත්තට්ඨිතිකාය
එව දාතබ්සබො. සසච ආහරිත්වා ‘‘සබ්සබො සඞ්සඝො භුඤ්ජතූ’’ති වදති, 
භාසජත්වාභුඤ්ජිතබ්බං.පත්තසාමිකස්සඅතික්කන්තම්පි ඨිතිකංඨසපත්වා
අඤ්ඤංපටිපාටිභත්තංගාසහතබ්බං. 

එසකො පාතියා භත්තං ආහරිත්වා ‘‘සඞ්ඝස්ස දම්මී’’ති වදති, 
ආසලොපභත්තට්ඨිතිකසතොපට්ඨායආසලොපසඞ්සඛසපනභාසජතබ්බං.සසච
පන තුණ්හීභූසතො අ්ඡති, ‘‘කස්ස සතආභතං, කස්ස දාතුකාසමොසී’’ති න 
වත්තබ්සබො. සසච පන ‘‘කුහිං ග්ඡසි, කිං කසරොන්සතො ආහිණ්ඩසී’’ති
වුත්සත පන ‘‘සඞ්ඝස්ස සම භත්තං ආභතං, සථරානං සම භත්තං
ආභත’’න්ති වදති, ගසහත්වා ආසලොපභත්තට්ඨිතිකාය භාසජතබ්බං. සසච
පනඑවංආභතංභත්තංබහුසහොති, සකලසඞ්ඝස්ස පසහොති, අභිහටභික්ඛා
නාම, පිණ්ඩපාතිකානම්පි වට්ටති, ඨිතිකාපු්ඡනකි්චං නත්ථි, 
සථරාසනසතොපට්ඨායපත්තංපූසරත්වාදාතබ්බං. 
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උපාසසකොසඞ්ඝත්සථරස්ස වා ගන්ථධතඞ්ගවසසනඅභිඤ්ඤාතස්ස වා 
භත්තුද්සදසකස්ස වා පහිණති ‘‘අම්හාකං භත්තගහණත්ථාය අට්ඨ භික්ඛූ
ගසහත්වා ආග්ඡථා’’ති, සසචපිඤාතිඋපට්ඨාසකහි සපසිතං සහොති, ඉසම
තසයො ජනා පු්ඡිතුං න ලභන්ති, ආරුළ්හාසයව මාතිකං. සඞ්ඝසතො අට්ඨ
භික්ඛූඋද්දිසාසපත්වාඅත්තනවසමහි ගන්තබ්බං.කස්මා? භික්ඛුසඞ්ඝස්සහි
එසත භික්ඛූ ිචස්සාය ලාසභො උප්පජ්ජතීති. ගන්ථධතඞ්ගාදීහි පන
අනභිඤ්ඤාසතො ආවාසිකභික්ඛු ආපු්ඡිතුං ලභති, තස්මා සතන ‘‘කිං
සඞ්ඝසතොගණ්හාමි, උදාහුසයජානාමි, සතහිසද්ධිංආග්ඡාමී’’තිමාතිකං 
ආසරොසපත්වා යථා දායකා වදන්ති, තථා පටිපජ්ජිතබ්බං. ‘‘තුම්හාකං
ිචස්සිතසක වා සය වා ජානාථ, සත ගසහත්වා එථා’’ති වුත්සත පන සය
ඉ්ඡන්ති, සතහි සද්ධිං ගන්තුං ලභති. සසච ‘‘අට්ඨ භික්ඛූ පහිණථා’’ති
සපසසන්ති, සඞ්ඝසතොව සපසසතබ්බා. අත්තනා සසච අඤ්ඤස්මිං ගාසම
සක්කාසහොතිභික්ඛාලභිතුං, අඤ්සඤොගාසමොගන්තබ්සබො.නසක්කාසච 
සහොතිලභිතුං, සසොසයවගාසමොපිණ්ඩායපවිසිතබ්සබො. 

ිචමන්තිතභික්ඛූ ආසනසාලාය ිචසින්නා සහොන්ති, තත්ර සච මනුස්සා 
‘‘පත්සත සදථා’’ති ආග්ඡන්ති, අිචමන්තිසතහි න දාතබ්බා, ‘‘එසත
ිචමන්තිතා භික්ඛූ’’ති වත්තබ්බං, ‘‘තුම්සහපි සදථා’’ති වුත්සත පන දාතුං
වට්ටති. උස්සවාදීසු මනුස්සා සයසමව පරිසවණාිච ච පධානඝරාිච ච
ගන්ත්වාතිපිටසකච ධම්මකථිසකචභික්ඛුසසතනපිසද්ධිංිචමන්සතන්ති, 
තදා සතහි සය ජානන්ති, සත ගසහත්වා ගන්තුං වට්ටති. කස්මා? න හි
මහාභික්ඛුසඞ්සඝන අත්ථිකා මනුස්සා පරිසවණපධානඝරාිච ග්ඡන්ති, 
සන්ිචපාතට්ඨානසතොවයථාසත්තියථාබලංභික්ඛූ ගණ්හිත්වාග්ඡන්තීති. 

සසච පන සඞ්ඝත්සථසරො වා ගන්ථධතඞ්ගවසසන අභිඤ්ඤාසතො වා
භත්තුද්සදසසකොවා අඤ්ඤත්රවාවස්සං වසිත්වාකත්ථචිවා ගන්ත්වා පුන
සකට්ඨානං ආග්ඡති, මනුස්සා ච ආගන්තුකස්ස සක්කාරං කසරොන්ති, 
එකවාරංසයජානන්ති, සතගසහත්වාගන්තබ්බං. පටිබද්ධකාලසතොපට්ඨාය
දුතියවාසර ආරද්සධ සඞ්ඝසතොසයව ගසහත්වා ගන්තබ්බං. 
අභිනවආගන්තුකාව හුත්වා ‘‘ඤාතී වා උපට්ඨාසක වා පස්සිස්සාමී’’ති
ග්ඡන්ති, තත්රසචසතසංඤාතීචඋපට්ඨාකාචසක්කාරංකසරොන්ති, එත්ථ
පන සය ජානන්ති, සත ගසහත්වා ගන්තුම්පි වට්ටති. සයො පන අතිලාභී
සහොති, සකට්ඨානඤ්ච ආගන්තුකට්ඨානඤ්ච එකසදිසං, සබ්බත්ථ මනුස්සා
සඞ්ඝභත්තං සජ්සජත්වාව ිචසීදන්ති, සතන සඞ්ඝසතොව ගසහත්වා
ගන්තබ්බන්ති අයං ිචමන්තසන විසසසසො. අවසසසසො සබ්බපඤ්සහො

උද්සදසභත්සත වුත්තනසයසනව සවදිතබ්සබො. කුරුන්දියං පන ‘‘අට්ඨ
මහාසථසර සදථාති වුත්සත අට්ඨ මහාසථරාව දාතබ්බා’’ති වුත්තං. එස
නසයොමජ්ඣිමාදීසු.සසචපනඅවිසසසසත්වා‘‘අට්ඨභික්ඛූ සදථා’’තිවදති, 
සඞ්ඝසතොදාතබ්බාති. 

ිචමන්තනභත්තකථාිචට්ඨිතා. 
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211. සලාෙභත්තං පන‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සලාකායවාපට්ටිකාය
වා උපිචබන්ධිත්වා ඔපුඤ්ජිත්වා භත්තං උද්දිසිතු’’න්ති (චූළව. 326) 
වචනසතො රුක්ඛසාරමයාය සලාකාය වා සවළුවිලීවතාලපණ්ණාදිමයාය
පට්ටිකාය වා ‘‘අසුකස්ස නාම සලාකභත්ත’’න්ති එවං අක්ඛරාිච
උපිචබන්ධිත්වා ප්ඡියං වා චීවරසභොසග වා කත්වා සබ්බසලාකාසයො
ඔපුඤ්ජිත්වා පුනප්පුනං සහට්ඨුපරියවසසන ආසලොසළත්වා 
පඤ්චඞ්ගසමන්නාගසතනභත්තුද්සදසසකනසසචඨිතිකාඅත්ථි, ඨිතිකසතො
පට්ඨාය, සනො සච අත්ථි, සථරාසනසතො පට්ඨාය සලාකා දාතබ්බා. ප්ඡා
ආගතානම්පි එකාබද්ධවසසන දූසර ඨිතානම්පි උද්සදසභත්සත
වුත්තනසයසනවදාතබ්බා. 

සසච විහාරස්ස සමන්තසතො බහූ සගොචරගාමා, භික්ඛූ පන න බහූ, 
ගාමවසසනපි සලාකා පාපුණන්ති. ‘‘තුම්හාකං අසුකගාසම සලාකභත්තං
පාපුණාතී’’ති ගාමවසසසනව ගාසහතබ්බං. එවං ගාසහන්සතන සසචපි
එකසමකස්මිං ගාසම නානප්පකාරාිච සට්ඨි සලාකභත්තාිච, සබ්බාිච
ගහිතාසනව සහොන්ති. තස්ස පත්තගාමසමීසප අඤ්ඤාිචපි ද්සව තීණි
සලාකභත්තාිච සහොන්ති, තාිච තස්සසව දාතබ්බාිච. න හි සක්කා සතසං
කාරණාඅඤ්ඤංභික්ඛුංපහිණිතුන්ති. 

සසච එක්සචසු ගාසමසු බහූිච සලාකභත්තාිච සල්ලක්සඛත්වා 
සත්තන්නම්පිඅට්ඨන්නම්පිභික්ඛූනං දාතබ්බාිච.සදන්සතනපනචතුන්නං 
පඤ්චන්නං භත්තානං සලාකාසයො එකසතො බන්ධිත්වා දාතබ්බා. සසච තං
ගාමං අතික්කමිත්වා අඤ්සඤො ගාසමො සහොති, තස්මිඤ්ච එකසමව
සලාකභත්තං, තං පන පාසතොව සදන්ති, තම්පි එසතසු භික්ඛූසු එකස්ස
ිචග්ගසහන දත්වා ‘‘පාසතොව තං ගසහත්වා ප්ඡා ඔරිමගාසම ඉතරාිච
භත්තාිච ගණ්හාහී’’ති වත්තබ්සබො. සසච ඔරිමගාසම සලාකභත්සතසු
අග්ගහිසතස්සවව ගහිතසඤ්ඤාය ග්ඡති, පරභාගගාසම සලාකභත්තං 
ගසහත්වා පුන විහාරං ආගන්ත්වා ඉතරාිච ගසහත්වා ඔරිමගාසමො
ගන්තබ්සබො.නහි බහිසීමාය සඞ්ඝලාසභො ගාසහතුං ලබ්භතීති අයංනසයො 

කුරුන්දියං වුත්සතො.සසචපනභික්ඛූබහූසහොන්ති, ගාමවසසනසලාකාන
පාපුණන්ති, වීථිවසසන වා වීථියං එකසගහවසසන වා එකකුලවසසන වා
ගාසහතබ්බං. වීථිආදීසු ච යත්ථ බහූිච භත්තාිච, තත්ථ ගාසම
වුත්තනසයසනව බහූනං භික්ඛූනං ගාසහතබ්බාිච, සලාකාසු අසති 
උද්දිසිත්වාපිගාසහතබ්බාිච. 

212. සලාකදායසකන පන වත්තං ජාිචතබ්බං. සතන හි කාලස්සසව
වුට්ඨාය පත්තචීවරං ගසහත්වා සභොජනසාලං ගන්ත්වා අසම්මට්ඨට්ඨානං
සම්මජ්ජිත්වාපානීයංපරිසභොජනීයංඋපට්ඨාසපත්වා ‘‘ඉදාිචභික්ඛූහිවත්තං
කතං භවිස්සතී’’ති කාලං සල්ලක්සඛත්වා ඝණ්ටිං පහරිත්වා භික්ඛූසු
සන්ිචපතිසතසු පඨමසමව වාරගාසම සලාකභත්තං ගාසහතබ්බං, ‘‘තුය්හං
අසුකස්මිං නාම වාරගාසම සලාකා පාපුණාති, තත්ර ග්ඡා’’ති වත්තබ්බං. 
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සසච අභිසරකගාවුසත ගාසමො සහොති, තං දිවසං ග්ඡන්තා කිලමන්ති, 
‘‘ස්සවතුය්හං වාරගාසමපාපුණාතී’’තිඅජ්සජවගාසහතබ්බං.සයොවාරගාමං
සපසියමාසනො න ග්ඡති, අඤ්ඤං සලාකං මග්ගති, න දාතබ්බා.
සද්ධානඤ්හි මනුස්සානං පුඤ්ඤහාිච ච සඞ්ඝස්ස ච ලාභ්සඡසදො සහොති, 
තස්මා තස්ස දුතිසයපි තතිසයපි දිවසස අඤ්ඤා සලාකා න දාතබ්බා, 
‘‘අත්තසනො පත්තට්ඨානං ගන්ත්වා භුඤ්ජාහී’’ති වත්තබ්සබො, තීණි පන
දිවසාිච අග්ඡන්තස්ස වාරගාමසතො ඔරිමවාරගාසම සලාකා ගාසහතබ්බා.
තඤ්සචනගණ්හාති, තසතො පට්ඨායතස්සඅඤ්ඤංසලාකංදාතුංනවට්ටති, 
දණ්ඩකම්මං දළ්හං කාතබ්බං. සට්ඨිසතො වා පණ්ණාසසතො වා න
පරිහාසපතබ්බං.වාරගාසමගාසහත්වා විහාරවාසරොගාසහතබ්සබො, ‘‘තුය්හං
විහාරවාසරො පාපුණාතී’’ති වත්තබ්බං. විහාරවාරිකස්ස ද්සව තිස්සසො
යාගුසලාකාසයොතිස්සසො චතස්සසොභත්තසලාකාසයො ච දාතබ්බා, ිචබද්ධං
කත්වා පන න දාතබ්බා. යාගුභත්තදායකා හි ‘‘අම්හාකං යාගුභත්තං 
විහාරසගොපකාවභුඤ්ජන්තී’’ති අඤ්ඤථත්තං ආපජ්සජයයං, තස්මා
අඤ්සඤසුකුසලසු දාතබ්බා. 

සසචවිහාරවාරිකානංසභාගාආහරිත්වාසදන්ති, ඉ්සචතංකුසලං.සනො 
සච, වාරං ගසහත්වා සතසං යාගුභත්තං ආහරාසපතබ්බං, තාව සනසං
සලාකාඵාතිකම්මසමව භවන්ති.වස්සග්සගනපත්තට්ඨාසනපනඅඤ්ඤම්පි
පණීතභත්තසලාකං ගණ්හිතුං ලභන්තිසයව. අතිසරකඋත්තරිභඞ්ගස්ස
එකචාරිකභත්තස්ස විසුං ඨිතිකං කත්වා සලාකා දාතබ්බා. සසච සයන
සලාකාලද්ධා, සසොතංදිවසංතංභත්තංනලභති, පුනදිවසස ගාසහතබ්බං.
භත්තඤ්සඤව ලභති, න උත්තරිභඞ්ගං, එවම්පි පුන ගාසහතබ්බං.
ඛීරභත්තසලාකායපි එසසව නසයො. සසච පන ඛීරසමව ලභති, න භත්තං, 
ඛීරලාභසතො පට්ඨාය පුන න ගාසහතබ්බං. ද්සව තීණි එකචාරිකභත්තාිච
එකස්සසව පාපුණන්ති, දුබ්භික්ඛසමසය සඞ්ඝනවසකන ලද්ධකාසල
විජසටත්වා විසුං ගාසහතබ්බාිච. පාකතිකසලාකභත්තං අලද්ධස්සපි
පුනදිවසසගාසහතබ්බං. 

සසච ඛුද්දසකො විහාසරො සහොති, සබ්සබ භික්ඛූ එකසම්සභොගා, 
උ්ඡුසලාකං ගාසහන්සතන යස්ස කස්සචි සම්මුඛීභූතස්ස පාසපත්වා
මහාසථරාදීනං දිවා ත්සඡත්වා දාතුං වට්ටති. රසසලාකං පාසපත්වා
ප්ඡාභත්තම්පිපරිස්සාසවත්වා ඵාණිතංවාකාසරත්වාපිණ්ඩපාතිකාදීනම්පි
දාතබ්බං, ආගන්තුකානං ආගතානාගතභාවං ඤත්වා ගාසහතබ්බා.
මහාආවාසස ඨිතිකං කත්වා ගාසහතබ්බා. තක්කසලාකම්පි සභාගට්ඨාසන 
පාසපත්වා වා ධූමාසපත්වා පචාසපත්වා වා සථරානං දාතුං වට්ටති.
මහාආවාසස වුත්තනසයසනව පටිපජ්ජිතබ්බං.
ඵලසලාකපූවසලාකසභසජ්ජගන්ධමාලාසලාකාසයොපි විසුං ඨිතිකාය
ගාසහතබ්බා. සභසජ්ජාදිසලාකාසයො සචත්ථ කිඤ්චාපි පිණ්ඩපාතිකානම්පි 
වට්ටන්ති, සලාකවසසනපනගාහිතත්තානසාදිතබ්බා.අග්ගභික්ඛාමත්තං
සලාකභත්තං සදන්ති, ඨිතිකං පු්ඡිත්වා ගාසහතබ්බං. අසතියා ඨිතිකාය 
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සථරාසනසතො පට්ඨාය ගාසහතබ්බං. සසච තාදිසාිච භත්තාිච බහූිච
සහොන්ති, එසකකස්ස භික්ඛුසනො ද්සව තීණි දාතබ්බාිච. සනො සච, 
එසකකසමවදත්වාපටිපාටියාගතායපුන සථරාසනසතොපට්ඨායදාතබ්බං.
අථ අන්තරාව උප්ඡිජ්ජති, ඨිතිකා සල්ලක්සඛතබ්බා. යදි පන තාදිසං
භත්තංිචබද්ධසමවසහොති, යස්ස පාපුණාති, සසො වත්තබ්සබො ‘‘ලද්ධා වා 
අලද්ධා වා ස්සවපි ගණ්සහයයාසී’’ති. එකං අිචබද්ධං සහොති, ලභනදිවසස
පනයාවදත්ථං ලභති.අලභනදිවසාබහුතරාසහොන්ති, තංයස්සපාපුණාති, 
සසොඅලභිත්වා‘‘ස්සව ගණ්සහයයාසී’’තිවත්තබ්සබො. 

සයොසලාකාසුගහිතාසුප්ඡාආග්ඡති, තස්සඅතික්කන්තාවසලාකා 
න උපට්ඨාසපත්වා දාතබ්බා. සලාකං නාම ඝණ්ටිං පහරණසතො පට්ඨාය
ආගන්ත්වා හත්ථං පසාසරන්සතොව ලභති, අඤ්ඤස්ස ආගන්ත්වා සමීසප
ඨිතස්සපි අතික්කන්තා අතික්කන්තාව සහොති. සසච පනස්ස අඤ්සඤො
ගණ්හන්සතො අත්ථි, සයං අනාගසතොපි ලභති, සභාගට්ඨාසන ‘‘අසුසකො
අනාගසතො’’ති ඤත්වා ‘‘අයං තස්ස සලාකා’’ති ඨසපතුං වට්ටති. සසච 
‘‘අනාගතස්ස න දාතබ්බා’’ති කතිකං කසරොන්ති, අධම්මිකා සහොති.
අන්සතොඋපචාසර ඨිතස්ස හි භාජනීයභණ්ඩං පාපුණාති. සසච පන
‘‘අනාගතස්ස සදථා’’ති මහාසද්දං කසරොන්ති, දණ්ඩකම්මං ඨසපතබ්බං, 
‘‘ආගන්ත්වා ගණ්හන්තූ’’ති වත්තබ්බං. ඡ පඤ්චසලාකා නට්ඨා සහොන්ති, 
භත්තුද්සදසසකො දායකානං නාමං න සරති, සසො සච නට්ඨසලාකා
මහාසථරස්ස වාඅත්තසනොවාපාසපත්වාභික්ඛූවසදයය‘‘මයාඅසුකගාසම 
සලාකභත්තං මය්හං පාපිතං, තුම්සහ තත්ථ ලද්ධසලාකභත්තං 
භුඤ්සජයයාථා’’ති, වට්ටති, විහාසර අපාපිතංපනආසනසාලායතංභත්තං
ලභිත්වා තත්සථව පාසපත්වා භුඤ්ජිතුං න වට්ටති. ‘‘අජ්ජ පට්ඨාය මය්හං
සලාකභත්තං ගණ්හථා’’තිවුත්සතතත්රආසනසාලායගාසහතුංනවට්ටති, 
විහාරං ආසනත්වා ගාසහතබ්බං. ‘‘ස්සව පට්ඨායා’’ති වුත්සත පන
භත්තුද්සදසකස්ස ආචික්ඛිතබ්බං ‘‘ස්සව පට්ඨාය අසුකකුලං නාම
සලාකභත්තං සදති, සලාකග්ගාහණකාසල සසරයයාසී’’ති. දුබ්භික්සඛ
සලාකභත්තං ප්ඡින්දිත්වා සුභික්සඛ ජාසත කඤ්චි භික්ඛුං දිස්වා ‘‘අජ්ජ
පට්ඨාය අම්හාකං සලාකභත්තං ගණ්හථා’’ති පුන පට්ඨසපන්ති, 
අන්සතොගාසම අගාසහත්වා විහාරං ආසනත්වා ගාසහතබ්බං. ඉදඤ්හි
සලාකභත්තං නාම උද්සදසභත්තසදිසං න සහොති, විහාරසමව සන්ධාය
දීයති, තස්මාබහිඋපචාසරගාසහතුංන වට්ටති, ‘‘ස්සවපට්ඨායා’’තිවුත්සත
පනවිහාසරගාසහතබ්බසමව. 

ගමිසකො භික්ඛු යං දිසාභාගං ගන්තුකාසමො, තත්ථ අඤ්සඤන 
වාරගාමසලාකා ලද්ධා සහොති, තං ගසහත්වා ඉතරං භික්ඛුං ‘‘මය්හං
පත්තසලාකං ත්වං ගණ්හාහී’’ති වත්වා ගන්තුං වට්ටති. සතන පන
උපචාරසීමං අනතික්කන්සතසයව තස්මිං තස්ස සලාකා ගාසහතබ්බා.
ඡඩ්ඩිතවිහාසර වසිත්වා මනුස්සා ‘‘සබොධිසචතියාදීිච ජග්ගිත්වා
භුඤ්ජන්තූ’’ති සලාකභත්තං පට්ඨසපන්ති, භික්ඛූ සභාගට්ඨාසනසු වසිත්වා
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කාලස්සසවගන්ත්වාතත්ථවත්තංකරිත්වාතංභත්තංභුඤ්ජන්ති, වට්ටති.
සසච සතසු ස්වාතනාය අත්තසනො පාසපත්වා ගසතසු ආගන්තුසකො භික්ඛු 
ඡඩ්ඩිතවිහාසර වසිත්වා කාලස්සසව වත්තං කත්වා ඝණ්ටිං පහරිත්වා
සලාකභත්තං අත්තසනො පාසපත්වා ආසනසාලං ග්ඡති, සසොව තස්ස
භත්තස්ස ඉස්සසරො. සයො පන භික්ඛූසු වත්තං කසරොන්සතසුසයව භූමියං
ද්සව තසයො සම්මුඤ්ජනීපහාසර දත්වා ඝණ්ටිං පහරිත්වා ‘‘ධරගාසම
සලාකභත්තංමය්හංපාපුණාතී’’තිග්ඡති, තස්සතංසචොරිකායගහිතත්තා
න පාපුණාති, වත්තංකත්වාපාසපත්වාප්ඡාගතභික්ඛූනංසයවසහොති. 

එසකො ගාසමො අතිදූසර සහොති, භික්ඛූ ිච්චං ගන්තුං න ඉ්ඡන්ති, 
මනුස්සා‘‘මයංපුඤ්සඤනපරිබාහිරාසහොමා’’තිවදන්ති, සයතස්සගාමස්ස 
ආසන්නවිහාසර සභාගභික්ඛූ, සත වත්තබ්බා ‘‘ඉසමසං භික්ඛූනං
අනාගතදිවසසතුම්සහ භුඤ්ජථා’’ති, සලාකාපනසදවසිකංපාසපතබ්බා.තා
චසඛොපනඝණ්ටිපහරණමත්සතනවා ප්ඡිචාලනමත්සතනවාපාපිතාන
සහොන්ති, ප්ඡිං පන ගසහත්වා සලාකා පීඨසක ආකිරිතබ්බා, ප්ඡි පන
මුඛවට්ටියං න ගසහතබ්බා. සසච හි තත්ථ අහි වා වි්ඡිසකො වා භසවයය, 
දුක්ඛං උප්පාසදයය, තස්මා සහට්ඨා ගසහත්වා ප්ඡිං පරම්මුඛං කත්වා 
සලාකාආකිරිතබ්බා‘‘සසචපිසප්සපොභවිස්සති, එත්සතොවපලායිස්සතී’’ති.
එවං සලාකා ආකිරිත්වා ගාමාදිවසසන පුබ්සබ වුත්තනසයසනව
ගාසහතබ්බා. 

අපිච එකං මහාසථරස්ස පාසපත්වා ‘‘අවසසසා මය්හං පාපුණන්තී’’ති
අත්තසනො පාසපත්වා වත්තං කත්වා සචතියං වන්දිත්වා විතක්කමාළසක
ඨිසතහි භික්ඛූහි ‘‘පාපිතා, ආවුසසො, සලාකා’’ති වුත්සත ‘‘ආම, භන්සත, 
තුම්සහ ගතගතගාසම සලාකභත්තං ගණ්හථා’’ති වත්තබ්බං. එවඤ්හි 
පාපිතාපිසුපාපිතාවසහොන්ති.භික්ඛූසබ්බරත්තිංධම්මස්සවනත්ථංඅඤ්ඤං
විහාරං ග්ඡන්තා‘‘මයංතත්ථදානංඅග්ගසහත්වාවඅම්හාකංසගොචරගාසම
පිණ්ඩාය චරිත්වා ආගමිස්සාමා’’ති සලාකා අග්ගසහත්වාව ගතා විහාසර
සථරස්ස පත්තං සලාකභත්තං භුඤ්ජිතුං ආග්ඡන්ති, වට්ටති. අථ
මහාසථසරොපි ‘‘අහං ඉධ කිං කසරොමී’’ති සතහිසයව සද්ධිං ග්ඡති, සතහි
ගතවිහාසර අභුඤ්ජිත්වාව සගොචරගාමං අනුප්පත්සතහි ‘‘සදථ, භන්සත, 
පත්සත, සලාකයාගුආදීිච ආහරිස්සාමා’’ති වුත්සත පත්තා න දාතබ්බා.
කස්මා, භන්සත, න සදථාති. විහාරට්ඨකං භත්තං විහාසර වුත්ථානං
පාපුණාති, මයං අඤ්ඤවිහාසර වුත්ථාති. ‘‘සදථ, භන්සත, නමයං විහාසර
පාලිකායසදම, තුම්හාකංසදම, ගණ්හථ අම්හාකංභික්ඛ’’න්තිවුත්සතපන
වට්ටති. 

සලාකභත්තකථාිචට්ඨිතා. 

213. පක්ඛිොදීසු පන යං අභිලක්ඛිසතසු චාතුද්දසී පඤ්චදසී පඤ්චමී 
අට්ඨමීති ඉසමසු පක්සඛසු කම්මප්පසුසතහි උසපොසථං කාතුං
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පටුන 

සතිකරණත්ථාය දීයති, තං පක්ඛිකං නාම. තං සලාකභත්තගතිකසමව
සහොති, ගාසහත්වා භුඤ්ජිතබ්බං. සසච සලාකභත්තම්පි පක්ඛිකභත්තම්පි
බහුං සබ්සබසං විිචවිජ්ඣිත්වා ග්ඡති, ද්සවපි භත්තාිච විසුං විසුං
ගාසහතබ්බාිච. සසච භික්ඛුසඞ්සඝො මහා, පක්ඛිකං ගාසහත්වා තස්ස
ඨිතිකාය සලාකභත්තං ගාසහතබ්බං, සලාකභත්තං වා ගාහාසපත්වා තස්ස
ඨිතිකාය පක්ඛිකං ගාසහතබ්බං. සයසං න පාපුණාති, සත පිණ්ඩාය
චරිස්සන්ති.සසචද්සවපි භත්තාිචබහූිච, භික්ඛූමන්දා, සලාකභත්තංනාම
සදවසිකංලබ්භති, තස්මා තං ඨසපත්වා ‘‘පක්ඛිකං, ආවුසසො, භුඤ්ජථා’’ති
පක්ඛිකසමව දාතබ්බං. පක්ඛිකං පණීතං සදන්ති, විසුං ඨිතිකා කාතබ්බා, 
‘‘ස්සවපක්සඛො’’තිඅජ්ජපක්ඛිකංනගාසහතබ්බං. සසචපනදායකාවදන්ති
‘‘ස්සවපි අම්හාකං ඝසර ලූඛභත්තං භවිස්සති, අජ්සජව පක්ඛිකභත්තං
උද්දිසථා’’ති, එවංවට්ටති. 

උකපොසථිෙං නාම අන්වඩ්ඪමාසස උසපොසථදිවසස උසපොසථඞ්ගාිච

සමාදියිත්වා යං අත්තනා භුඤ්ජති, තසදව දීයති. පාටිපදිෙං නාම
‘‘උසපොසසථබහූසද්ධාපසන්නා භික්ඛූනංසක්කාරංකසරොන්ති, පාටිපසද
පනභික්ඛූකිලමන්ති, පාටිපසදදින්නං දුබ්භික්ඛදානසදිසංමහප්ඵලංසහොති, 
උසපොසථකම්සමන වා පරිසුද්ධසීලානං දුතියදිවසස දින්නං මහප්ඵලං
සහොතී’’ති සල්ලක්සඛත්වා පාටිපසද දීයමානකදානං. තම්පි උභයං
සලාකභත්තගතිකසමව. ඉති ඉමාිච සත්තපි භත්තාිච පිණ්ඩපාතිකානං න
වට්ටන්ති, ධතඞ්ගසභදංකසරොන්තිසයව. 

214. අපරාිචපි චීවරක්ඛන්ධසක (මහාව. 350) විසාඛායවරංයාචිත්වා
දින්නාිච ආගන්තුකභත්තං ගමිකභත්තං ගිලානභත්තං
ගිලානුපට්ඨාකභත්තන්ති චත්තාරි භත්තාිච පාළියං ආගතාසනව. තත්ථ

ආගන්තුකානංදින්නංභත්තං ආගන්තුෙභත්තං. එසනසයො සසසසසු.සසච
පසනත්ථ ආගන්තුකභත්තාිචපි ආගන්තුකාපි බහූ සහොන්ති, සබ්සබසං
එසකකං ගාසහතබ්බං. භත්සතසු අප්පසහොන්සතසු ඨිතිකාය ගාසහතබ්බං.
එසකො ආගන්තුසකො පඨමසමව ආගන්ත්වා සබ්බං ආගන්තුකභත්තං
අත්තසනො ගාසහත්වා ිචසීදති, සබ්බං තස්සසව සහොති. ප්ඡා ආගසතහි
ආගන්තුසකහි සතන දින්නාිච පරිභුඤ්ජිතබ්බාිච. සතනපි එකං අත්තසනො 
ගසහත්වාසසසාිචදාතබ්බාිච.අයංඋළාරතා.සසචපනපඨමංආගන්ත්වාපි
අත්තසනො අග්ගසහත්වා තුණ්හීභූසතො ිචසීදති, ප්ඡා ආගසතහි සද්ධිං
පටිපාටියා ගණ්හිතබ්බං. සසච ිච්චං ආගන්තුකා ආග්ඡන්ති, 
ආගතදිවසසසයව භුඤ්ජිතබ්බං. අන්තරන්තරා සච ආග්ඡන්ති, ද්සව තීණි

දිවසාිච භුඤ්ජිතබ්බං. මහාප්චරියං පන ‘‘සත්ත දිවසාිච භුඤ්ජිතුං
වට්ටතී’’ති වුත්තං. ආවාසිසකො කත්ථචි ගන්ත්වා ආගසතො, සතනපි
ආගන්තුකභත්තංභුඤ්ජිතබ්බං.සසචපනතං විහාසරිචබන්ධාපිතංසහොති, 
විහාසරගාසහතබ්බං.අථවිහාසරොදූසරසහොති, ආසනසාලාය ිචබන්ධාපිතං, 
ආසනසාලාය ගාසහතබ්බං. සසච පන දායකා ‘‘ආගන්තුසකසු අසති
ආවාසිකාපි භුඤ්ජන්තූ’’තිවදන්ති, වට්ටති, අවුත්සතපනනවට්ටති. 
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පටුන 

ගමිෙභත්කතපි අයසමව කථාමග්සගො. අයං පන විසසසසො – 
ආගන්තුසකො ආගන්තුකභත්තසමව ලභති, ගමිසකො ආගන්තුකභත්තම්පි 
ගමිකභත්තම්පි.ආවාසිසකොපිපක්කමිතුකාසමො ගමිසකොසහොති, ගමිකභත්තං 
ලභති.යථාපනආගන්තුකභත්තං, එවමිදංද්සවතීණිවාසත්තවා දිවසාිච
නලභති.‘‘ගමිස්සාමී’’තිභුත්සතොපිතංදිවසංසකනචිකාරසණනනගසතො, 
පුනදිවසසපි භුඤ්ජිතුං වට්ටති සඋස්සාහත්තා. ‘‘ගමිස්සාමී’’ති භුත්තස්ස
සචොරාවා පන්ථංරුන්ධන්ති, උදකංවාසදසවොවාවස්සති, සත්සථොවාන
ග්ඡති, සඋස්සාසහන භුඤ්ජිතබ්බං. ‘‘එසත උපද්දසව ඔසලොසකන්සතන

ද්සවතසයො දිවසසභුඤ්ජිතුංවට්ටතී’’ති මහාප්චරියං වුත්තං. ‘‘ගමිස්සාමි
ගමිස්සාමී’’තිපනසලසං ඔඩ්සඩත්වාභුඤ්ජිතුංනලභති. 

ගිලානභත්තම්පි සසච සබ්සබසං ගිලානානං පසහොති, තං සබ්සබසං
දාතබ්බං. සනො සච, ඨිතිකං කත්වා ගාසහතබ්බං. එසකො ගිලාසනො 
අසරොගරූසපොසක්සකොතිඅන්සතොගාමංගන්තුං, එසකොනසක්සකොති, අයං
මහාගිලාසනො නාම, එතස්ස ගිලානභත්තං දාතබ්බං. ද්සව මහාගිලානා, 
එසකොලාභී අභිඤ්ඤාසතො බහුංඛාදනීයසභොජනීයංලභති, එසකො අනාසථො
අප්පලාභතාය අන්සතොගාමං පවිසති, එතස්ස ගිලානභත්තං දාතබ්බං.
ගිලානභත්සත දිවසපරි්සඡසදො නත්ථි, යාව සරොසගො න වූපසම්මති, 
සප්පායසභොජනං අභුඤ්ජන්සතො න යාසපති, තාව භුඤ්ජිතබ්බං. යදා පන 
මිස්සකයාගුං වා මිස්සකභත්තං වා භුත්තස්සපි සරොසගොනකුප්පති, තසතො
පට්ඨායන භුඤ්ජිතබ්බං. 

ගිලානුපට්ඨාෙභත්තම්පියංසබ්සබසං පසහොති, තංසබ්සබසංදාතබ්බං.
සනො සච පසහොති, ඨිතිකං කත්වා ගාසහතබ්බං. ඉදම්පි ද්වීසු ගිලාසනසු
මහාගිලානුපට්ඨාකස්ස ගාසහතබ්බං, ද්වීසු මහාගිලාසනසු 
අනාථගිලානුපට්ඨාකස්ස. යං කුලං ගිලානභත්තම්පි සදති
ගිලානුපට්ඨාකභත්තම්පි, තත්ථ යස්ස ගිලානස්ස ගිලානභත්තං පාපුණාති, 
තදුපට්ඨාකස්සපි තත්සථව ගාසහතබ්බං. ගිලානුපට්ඨාකභත්සතපි
දිවසපරි්සඡසදො නත්ථි, යාව ගිලාසනො ලභති, තාවස්ස උපට්ඨාසකොපි
ලභතීති. ඉමාිච චත්තාරි භත්තාිච සසච එවං දින්නාිච සහොන්ති 
‘‘ආගන්තුකගමිකගිලානගිලානුපට්ඨාකා මම භික්ඛං ගණ්හන්තූ’’ති, 
පිණ්ඩපාතිකානම්පි වට්ටති. සසච පන ‘‘ආගන්තුකාදීනං චතුන්නං භත්තං
ිචබන්ධාසපමි, මම භත්තං ගණ්හන්තූ’’ති එවං දින්නාිච සහොන්ති, 
පිණ්ඩපාතිකානංනවට්ටති. 

215. අපරාිචපි ධරභත්තං කුටිභත්තං වාරකභත්තන්ති තීණි භත්තාිච.

තත්ථ ධුරභත්තන්ති ිච්චභත්තං වු්චති, තං දුවිධං සඞ්ඝිකඤ්ච 
පුග්ගලිකඤ්ච.තත්ථයං ‘‘සඞ්ඝස්සධරභත්තංසදමා’’තිිචබන්ධාපිතං, තං 
සලාකභත්තගතිකං. ‘‘මම ිචබද්ධභික්ඛංගණ්හන්තූ’’තිවත්වා දින්නංපන
පිණ්ඩපාතිකානම්පි වට්ටති. පුග්ගලිසකපි ‘‘තුම්හාකං ධරභත්තං දම්මී’’ති
වුත්සත පිණ්ඩපාතිසකො සච, න වට්ටති, ‘‘මමිචබද්ධභික්ඛං ගණ්හථා’’ති 
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වුත්සත පන වට්ටති, සාදිතබ්බං. සසච ප්ඡා කතිපාසහ වීතිවත්සත
‘‘ධරභත්තං ගණ්හථා’’තිවදති, මූසලසුට්ඨුසම්පටි්ඡිතත්තාවට්ටති. 

කුටිභත්තං නාම යං සඞ්ඝස්ස ආවාසං කාසරත්වා ‘‘අම්හාකං
සසනාසනවාසිසනොඅම්හාකංසයවභත්තංගණ්හන්තූ’’තිඑවං ිචබන්ධාපිතං, 
තං සලාකභත්තගතිකසමව සහොති, ගාසහත්වා භුඤ්ජිතබ්බං. ‘‘අම්හාකං 
සසනාසනවාසිසනො අම්හාකංසයව භික්ඛං ගණ්හන්තූ’’ති වුත්සත පන
පිණ්ඩපාතිකානම්පි වට්ටති. යං පන පුග්ගසල පසීදිත්වා තස්ස ආවාසං
කත්වා ‘‘තුම්හාකං සදමා’’ති දින්නං, තං තස්සසව සහොති, තස්මිං කත්ථචි
ගසතිචස්සිතසකහිභුඤ්ජිතබ්බං. 

වාරෙභත්තං නාම දුබ්භික්ඛසමසය ‘‘වාසරන භික්ඛූ ජග්ගිස්සාමා’’ති
ධරසගහසතො පට්ඨාය දින්නං, තම්පි භික්ඛාවචසනන දින්නං 
පිණ්ඩපාතිකානං වට්ටති, ‘‘වාරකභත්ත’’න්ති වුත්සත පන
සලාකභත්තගතිකං සහොති. සසච තණ්ඩුලාදීිච සපසසන්ති ‘‘සාමසණරා
පචිත්වා සදන්තූ’’ති, පිණ්ඩපාතිකානං වට්ටති. ඉති ඉමාිච ච තීණි, 
ආගන්තුකභත්තාදීිච ච චත්තාරීති සත්ත, තාිච සඞ්ඝභත්තාදීහි සහ චුද්දස
භත්තාිචසහොන්ති. 

216. අට්ඨකථායං පන විහාරභත්තං අට්ඨකභත්තං චතුක්කභත්තං
ගුළ්හකභත්තන්ති අඤ්ඤාිචපි චත්තාරි භත්තාිච වුත්තාිච. තත්ථ 

විහාරභත්තං නාම විහාසර තතු්රප්පාදභත්තං, තං සඞ්ඝභත්සතන සඞ්ගහිතං.
තං පන තිස්සමහාවිහාරචිත්තලපබ්බතාදීසු පටිසම්භිදාප්පත්සතහි
ඛීණාසසවහි යථා පිණ්ඩපාතිකානම්පි සක්කා සහොන්ති පරිභුඤ්ජිතුං, තථා
පටිග්ගහිතත්තාතාදිසසසු ඨාසනසුපිණ්ඩපාතිකානම්පිවට්ටති.‘‘අට්ඨන්නං

භික්ඛූනං සදම, චතුන්නං සදමා’’ති එවං දින්නං පන අට්ඨෙභත්තඤ්කචව

චතුක්ෙභත්තඤ්ච, තම්පි භික්ඛාවචසනනදින්නංපිණ්ඩපාතිකානං වට්ටති.

මහාභිසඞ්ඛාසරනඅතිරසකපූසවනපත්තං ථසකත්වාදින්නං ගුළ්හෙභත්තං 

නාම. ඉමාිච තීණි සලාකභත්තගතිකාසනව. අපරම්පි ගුළ්හෙභත්තං නාම
අත්ථි, ඉසධක්සචමනුස්සාමහාධම්මස්සවනඤ්චවිහාරපූජඤ්චකාසරත්වා
‘‘සකලසඞ්ඝස්ස දාතුං න සක්සකොම, ද්සව තීණි භික්ඛුසතාිච අම්හාකං
භික්ඛං ගණ්හන්තූ’’ති භික්ඛුපරි්සඡදජානනත්ථං ගුළ්හසක සදන්ති, ඉදං
පිණ්ඩපාතිකානම්පිවට්ටති. 

පිණ්ඩපාතභාජනීයංිචට්ඨිතං. 

217. ගිලානප්චයභාජනීයං පන එවං සවදිතබ්බං (චූළව. අට්ඨ. 325
පක්ඛිකභත්තාදිකථා)– සප්පිආදීසුසභසජ්සජසුරාජරාජමහාමත්තා සප්පිස්ස
තාව කුම්භසතම්පි කුම්භසහස්සම්පි විහාරං සපසසන්ති, ඝණ්ටිං පහරිත්වා
සථරාසනසතොපට්ඨායගහිතභාජනංපූසරත්වාදාතබ්බං, පිණ්ඩපාතිකානම්පි 
වට්ටති. සසච අලසජාතිකා මහාසථරා ප්ඡා ආග්ඡන්ති, ‘‘භන්සත, 
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වීසතිවස්සානං දීයති, තුම්හාකං ඨිතිකා අතික්කන්තා’’ති න වත්තබ්බා, 
ඨිතිකංඨසපත්වාසතසං දත්වාප්ඡාඨිතිකායදාතබ්බං.‘‘අසුකවිහාසරබහු
සප්පිඋප්පන්න’’න්තිසුත්වා සයොජනන්තරවිහාරසතොපි භික්ඛූආග්ඡන්ති, 
සම්පත්තසම්පත්තානම්පිඨිතට්ඨානසතො පට්ඨායදාතබ්බං.අසම්පත්තානම්පි
උපචාරසීමං පවිට්ඨානං අන්සතවාසිකාදීසු ගණ්හන්සතසු දාතබ්බසමව.
‘‘බහිඋපචාරසීමාය ඨිතානං සදථා’’ති වදන්ති, න දාතබ්බං. සසච පන
උපචාරසීමං ඔක්කන්සතහි එකාබද්ධා හුත්වා අත්තසනො විහාරද්වාසර 
අන්සතොවිහාසරසයව වා සහොන්ති, පරිසවසසන වඩ්ඪිතානාම සීමා සහොති, 
තස්මා දාතබ්බා. සඞ්ඝනවකස්ස දින්සනපි ප්ඡා ආගතානං දාතබ්බසමව.
දුතියභාසගපනසථරාසනංආරුළ්සහ ආගතානංපඨමභාසගොනපාපුණාති, 
දුතියභාගසතො වස්සග්සගන දාතබ්බං. අන්සතොඋපචාරසීමං පවිසිත්වා යත්ථ
කත්ථචිදින්නංසහොති, සබ්බංසන්ිචපාතට්ඨාසනසයව භාසජතබ්බං. 

යස්මිං විහාසර දස භික්ඛූ, දසසව ච සප්පිකුම්භා දීයන්ති, 
එසකකකුම්භවසසන භාසජතබ්බං. එසකො සප්පිකුම්සභො සහොති, දසභික්ඛූහි
භාසජත්වා ගසහතබ්බං. සසච ‘‘යථාඨිතංසයව අම්හාකං පාපුණාතී’’ති 
ගණ්හන්ති, දුග්ගහිතං, තංගතගතට්ඨාසනසඞ්ඝිකසමවසහොති.කුම්භංපන
ආවජ්සජත්වා ථාලසකසථොකංසප්පිංකත්වා‘‘ඉදංමහාසථරස්සපාපුණාති, 
අවසසසං අම්හාකං පාපුණාතී’’ති වත්වා තම්පි කුම්සභසයව ආකිරිත්වා
යථි්ඡිතං ගසහත්වා ගන්තබ්බං. සසච ථිනං සප්පි සහොති, සලඛං කත්වා
‘‘සලඛසතො පරභාසගො මහාසථරස්ස පාපුණාති, අවසසසං අම්හාක’’න්ති
ගහිතම්පි සුග්ගහිතං. වුත්තපරි්සඡදසතො ඌනාධිසකසු භික්ඛූසු 
සප්පිකුම්සභසුචඑසතසනවඋපාසයනභාසජතබ්බං.සසචපසනසකොභික්ඛු, 
එසකො කුම්සභො සහොති, ඝණ්ටිං පහරිත්වා ‘‘අයං මය්හං පාපුණාතී’’තිපි
ගසහතුංවට්ටති. ‘‘අයංපඨමභාසගො මය්හංපාපුණාති, අයංදුතියභාසගො’’ති
එවං සථොකංසථොකම්පි පාසපතුං වට්ටති. එසනසයො නවනීතාදීසුපි. යස්මිං
පන විප්පසන්නතිලසතලාදිම්හි සලඛා න සන්තිට්ඨති, තං උද්ධරිත්වා
භාසජතබ්බං. සිඞ්ගිසවරමරිචාදිසභසජ්ජම්පි 
අවසසසපත්තථාලකාදිසමණපරික්ඛාසරොපි සබ්සබො වුත්තානුරූසපසනව
නසයන සුට්ඨු සල්ලක්සඛත්වා භාසජතබ්සබොති. අයං
ගිලානප්චයභාජනීයකථා. 

218. ඉදාිච කසනාසනග්ගාකහ විිච්ඡසයො සවදිතබ්සබො (චූළව. අට්ඨ.
318) – අයං සසනාසනග්ගාසහො නාම දුවිසධො සහොති උතුකාසල ච

වස්සාවාසසච.තත්ථ උතුොකල තාවසකචිආගන්තුකාභික්ඛූපුසරභත්තං
ආග්ඡන්ති, සකචි ප්ඡාභත්තං පඨමයාමං මජ්ඣිමයාමං ප්ඡිමයාමං වා.
සය යදා ආග්ඡන්ති, සතසං තදාව භික්ඛූ උට්ඨාසපත්වා සසනාසනං
දාතබ්බං, අකාසලොනාමනත්ථි.සසනාසනපඤ්ඤාපසකනපන පණ්ඩිසතන
භවිතබ්බං, එකංවා ද්සවවාමඤ්චට්ඨානාිචඨසපතබ්බාිච.සසචවිකාසල
එසකො වා ද්සව වා සථරා ආග්ඡන්ති, සත වත්තබ්බා ‘‘භන්සත, ආදිසතො
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පටුන 

පට්ඨාය වුට්ඨාපියමාසනසබ්සබපිභික්ඛූඋබ්භණ්ඩිකාභවිස්සන්ති, තුම්සහ
අම්හාකං වසනට්ඨාසනවසථා’’ති. 

බහූසුපනආගසතසුවුට්ඨාසපත්වාපටිපාටියා දාතබ්බං.සසචඑසකකං 
පරිසවණං පසහොති, එසකකං පරිසවණං දාතබ්බං. තත්ථ
අග්ගිසාලාදීඝසාලාමණ්ඩලමාළාදසයො සබ්සබපි තස්සසව පාපුණන්ති. එවං
අප්පසහොන්සත පාසාදග්සගන දාතබ්බං, පාසාසදසු අප්පසහොන්සතසු
ඔවරකග්සගන දාතබ්බං, ඔවරසකසු අප්පසහොන්සතසු සසයයග්සගන 
දාතබ්බං, සසයයග්සගසු අප්පසහොන්සතසු මඤ්චට්ඨාසනන දාතබ්බං, 
මඤ්චට්ඨාසන අප්පසහොන්සත එකපීඨකට්ඨානවසසන දාතබ්බං, භික්ඛුසනො
පනඨිසතොකාසමත්තංනගාසහතබ්බං. එතඤ්හිසසනාසනංනාමනසහොති.
පීඨකට්ඨාසන පන අප්පසහොන්සතඑකං මඤ්චට්ඨානං වා එකං පීඨට්ඨානං
වා‘‘වාසරනවාසරන, භන්සත, විස්සමථා’’තිතිණ්ණංජනානංදාතබ්බං.න
හි සක්කා සීතසමසය සබ්බරත්තිං අජ්සඣොකාසසව වසිතුං. මහාසථසරන 
පඨමයාමං විස්සමිත්වා ිචක්ඛමිත්වා දුතියත්සථරස්ස වත්තබ්බං ‘‘ආවුසසො
ඉධ පවිසාහී’’ති.සසචමහාසථසරොිචද්දාගරුසකොසහොති, කාලංනජානාති, 
උක්කාසිත්වා ද්වාරං ආසකොසටත්වා ‘‘භන්සත කාසලො ජාසතො, සීතං
අනුදහතී’’තිවත්තබ්බං.සතනිචක්ඛමිත්වා ඔකාසසොදාතබ්සබො, අදාතුංන
ලභති. දුතියත්සථසරනපි මජ්ඣිමයාමං විස්සමිත්වා පුරිමනසයසනව
ඉතරස්ස දාතබ්බං. ිචද්දාගරුසකො වුත්තනසයසනව වුට්ඨාසපතබ්සබො. එවං
එකරත්තිං එකමඤ්චට්ඨානං තිණ්ණං දාතබ්බං. ජම්බුදීසප පන එක්සච
භික්ඛූ ‘‘සසනාසනං නාම මඤ්චට්ඨානං වා පීඨට්ඨානං වා කිඤ්චිසදව
කස්සචි සප්පායංසහොති, කස්සචිඅසප්පාය’’න්තිආගන්තුකාසහොන්තුවාමා
වා, සදවසිකං සසනාසනං ගාසහන්ති. අයං උතුකාසල සසනාසනග්ගාසහො
නාම. 

219. වස්සාවාකස පන අත්ථිආගන්තුකවත්තං, අත්ථිආවාසිකවත්තං. 
ආගන්තුසකන තාව සකට්ඨානං මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤත්ථ ගන්ත්වා
වසිතුකාසමන වස්සූපනායිකදිවසසමවතත්ථනගන්තබ්බං.වසනට්ඨානංවා
හි තත්ර සම්බාධං භසවයය, භික්ඛාචාසරො වා න සම්පජ්සජයය, සතන න
ඵාසුකං විහසරයය, තස්මා ‘‘ඉදාිච මාසමත්සතන වස්සූපනායිකා
භවිස්සතී’’ති තං විහාරං පවිසිතබ්බං. තත්ථ මාසමත්තං වසන්සතො සසච
උද්සදසත්ථිසකො, උද්සදසසම්පත්තිං සල්ලක්සඛත්වා, සසච 
කම්මට්ඨාිචසකො, කම්මට්ඨානසප්පායතං සල්ලක්සඛත්වා, සසච
ප්චයත්ථිසකො, ප්චයලාභං සල්ලක්සඛත්වා අන්සතොවස්සස සුඛං
වසිස්සති. සකට්ඨානසතො ච තත්ථ ග්ඡන්සතන න සගොචරගාසමො
ඝට්සටතබ්සබො. න තත්ථ මනුස්සා වත්තබ්බා ‘‘තුම්සහ ිචස්සාය
සලාකභත්තාදීිච වා යාගුඛජ්ජකාදීිච වා වස්සාවාසිකං වා නත්ථි, අයං 
සචතියස්ස පරික්ඛාසරො, අයං උසපොසථාගාරස්ස, ඉදං තාළඤ්සචව සූචි ච, 
සම්පටි්ඡථ තුම්හාකං විහාර’’න්ති. සසනාසනං පන ජග්ගිත්වා
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දාරුභණ්ඩමත්තිකාභණ්ඩාිච පටිසාසමත්වා ගමිකවත්තං පූසරත්වා
ගන්තබ්බං. 

එවං ග්ඡන්සතනපි දහසරහි පත්තචීවරභණ්ඩිකාසයො උක්ඛිපාසපත්වා 
සතලනාළිකත්තරදණ්ඩාදීිච ගාසහත්වා ඡත්තං පග්ගය්හ අත්තානං
දස්සසන්සතන ගාමද්වාසරසනව න ගන්තබ්බං, පටි්ඡන්සනන
අටවිමග්සගන ගන්තබ්බං. අටවිමග්සග අසති ගුම්බාදීිච මද්දන්සතන න
ගන්තබ්බං, ගමිකවත්තං පන පූසරත්වා විතක්කං ඡින්දිත්වා සුද්ධචිත්සතන
ගමනවත්සතසනව ගන්තබ්බං. සසච පන ගාමද්වාසරන මග්සගො සහොති, 
ග්ඡන්තඤ්ච නං සපරිවාරං දිස්වා මනුස්සා ‘‘අම්හාකං සථසරො වියා’’ති 
උපධාවිත්වා ‘‘කුහිං, භන්සත, සබ්බපරික්ඛාසර ගසහත්වා ග්ඡථා’’ති
වදන්ති, සතසු සචඑසකොඑවංවදති‘‘වස්සූපනායිකකාසලොනාමායං, යත්ථ
අන්සතොවස්සසිචබද්ධභික්ඛාචාසරො භණ්ඩපටි්ඡාදනඤ්ච ලබ්භති, තත්ථ
භික්ඛූ ග්ඡන්තී’’ති, තස්ස සච සුත්වා සත මනුස්සා ‘‘භන්සත, ඉමස්මිම්පි
ගාසමජසනො භුඤ්ජතිසචවිචවාසසතිච, මාඅඤ්ඤත්ථග්ඡථා’’තිවත්වා 
මිත්තාම්සච පක්සකොසිත්වා සබ්සබ සම්මන්තයිත්වා විහාසර
ිචබද්ධවත්තඤ්ච සලාකභත්තාදීිචචවස්සාවාසිකඤ්චඨසපත්වා ‘‘ඉසධව, 
භන්සත, වසථා’’ති යාචන්ති, සබ්සබසං සාදිතුං වට්ටති. සබ්බඤ්සචතං

කප්පියඤ්සචව අනවජ්ජඤ්ච. කුරුන්දියං පන ‘‘කුහිං ග්ඡථාති වුත්සත
‘අසුකට්ඨාන’න්ති වත්වා ‘කස්මා තත්ථ ග්ඡථා’ති වුත්සත ‘කාරණං
ආචික්ඛිතබ්බ’’’න්තිවුත්තං. උභයම්පිපසනතංසුද්ධචිත්තත්තාවඅනවජ්ජං.

ඉදං ආගන්තුෙවත්තං නාම. 

ඉදං පන ආවාසිෙවත්තං. පටික්සචව හි ආවාසිසකහි විහාසරො
ජග්ගිතබ්සබො, ඛණ්ඩඵුල්ලපටිසඞ්ඛරණපරිභණ්ඩාිච කාතබ්බාිච, 
රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානව්චකුටිපස්සාවට්ඨානාිච පධානඝරවිහාරමග්සගොති
ඉමාිච සබ්බාිච පටිජග්ගිතබ්බාිච. සචතිසය සුධාකම්මං මුණ්ඩසවදිකාය
සතලමක්ඛනං මඤ්චපීඨජග්ගනන්ති ඉදම්පි සබ්බං කාතබ්බං ‘‘වස්සං
වසිතුකාමා ආගන්ත්වා උද්සදසපරිපු්ඡාකම්මට්ඨානානුසයොගාදීිච
කසරොන්තා සුඛං වසිස්සන්තී’’ති. කතපරිකම්සමහි
ආසාළ්හීජුණ්හපඤ්චමිසතො පට්ඨාය වස්සාවාසිකං පු්ඡිතබ්බං. කත්ථ 
පු්ඡිතබ්බං? යසතොපකතියාලබ්භති.සයහිපනනදින්නපුබ්බං, සතපු්ඡිතුං
න වට්ටති. කස්මා පු්ඡිතබ්බං? කදාචි හි මනුස්සා සදන්ති, කදාචි
දුබ්භික්ඛාදීහි උපද්දුතානසදන්ති, තත්ථසයන දස්සන්ති, සතඅපු්ඡිත්වා
වස්සාවාසිසක ගාහිසත ගාහිතභික්ඛූනං ලාභන්තරාසයො සහොති, තස්මා
පු්ඡිත්වාවගාසහතබ්බං. 

පු්ඡන්සතන ‘‘තුම්හාකං වස්සාවාසිකං ගාහණකාසලො උපකට්සඨො’’ති 
වත්තබ්බං.සසචවදන්ති‘‘භන්සත, ඉමංසංව්ඡරංඡාතකාදීහිඋපද්දුතම්හ, 
න සක්සකොමදාතු’’න්තිවා‘‘යංපුබ්සබසදම, තසතොඌනතරංදස්සාමා’’ති
වා‘‘ඉදාිච කප්පාසසොසුලසභො, යංපුබ්සබසදම, තසතොබහුතරංදස්සාමා’’ති
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වා, තංසල්ලක්සඛත්වා තදනුරූසපනනසයනසතසංසසනාසසනභික්ඛූනං
වස්සාවාසිකං ගාසහතබ්බං. සසච මනුස්සා වදන්ති ‘‘යස්ස අම්හාකං
වස්සාවාසිකං පාපුණාති, සසො සතමාසං පානීයංඋපට්ඨාසපතු, විහාරමග්ගං
ජග්ගතු, සචතියඞ්ගණසබොධියඞ්ගණාිච ජග්ගතු, සබොධිරුක්සඛ උදකං 
ආසිඤ්චතූ’’ති, යස්සතංපාපුණාති, තස්සආචික්ඛිතබ්බං.සයොපනගාසමො
පටික්කම්ම සයොජනද්විසයොජනන්තසර සහොති, තත්ර සච කුලාිච
උපිචක්සඛපං ඨසපත්වා පහාසර වස්සාවාසිකං සදන්තිසයව, තාිච කුලාිච 
ආපු්ඡිත්වාපි සතසං සසනාසසන වත්තං කත්වා වසන්තස්ස වස්සාවාසිතං
ගාසහතබ්බං. සසචපනසතසංසසනාසසනපංසුකූලිසකොවසති, ආගතඤ්ච
තං දිස්වා ‘‘තුම්හාකං වස්සාවාසිකං සදමා’’ති වදන්ති, සතන සඞ්ඝස්ස
ආචික්ඛිතබ්බං. සසච තාිච කුලාිච සඞ්ඝස්ස දාතුං න ඉ්ඡන්ති, 
‘‘තුම්හාකංසයව සදමා’’ති වදන්ති, සභාසගො භික්ඛු ‘‘වත්තං කත්වා 
ගණ්හාහී’’ති වත්තබ්සබො. පංසුකූලිකස්ස පසනතං න වට්ටති. ඉති 
සද්ධාසදයයදායකමනුස්සාපු්ඡිතබ්බා. 

තතු්රප්පාසද පන කප්පියකාරකා පු්ඡිතබ්බා. කථං පු්ඡිතබ්බා? කිං, 
ආවුසසො, සඞ්ඝස්සභණ්ඩපටි්ඡාදනංභවිස්සතීති? සසචවදන්ති ‘‘භවිස්සති, 
භන්සත, එසකකස්සනවහත්ථසාටකං දස්සාම, වස්සාවාසිකං ගාසහථා’’ති, 
ගාසහතබ්බං. සසචපි වදන්ති ‘‘සාටකා නත්ථි, වත්ථු පන අත්ථි, ගාසහථ, 
භන්සත’’ති, වත්ථුම්හි සන්සතපි ගාසහතුං වට්ටතිසයව.
කප්පියකාරකානඤ්හි හත්සථ ‘‘කප්පියභණ්ඩං පරිභුඤ්ජථා’’ති
දින්නවත්ථුසතො යං යං කප්පියං, සබ්බං පරිභුඤ්ජිතුං අනුඤ්ඤාතං. යං
පසනත්ථ පිණ්ඩපාතත්ථාය ගිලානප්චයත්ථාය ච උද්දිස්ස දින්නං, තං
චීවසරඋපනාසමන්සතහිසඞ්ඝසුට්ඨුතාය අපසලොසකත්වා උපනාසමතබ්බං, 
සසනාසනත්ථාය පන උද්දිස්ස දින්නං ගරුභණ්ඩං සහොති. චීවරවසසසනව
පන චතුප්චයවසසන වා දින්නං චීවසර උපනාසමන්තානං
අපසලොකනකම්මකි්චං නත්ථි. අපසලොකනකම්මං කසරොන්සතහි ච
පුග්ගලවසසසනව කාතබ්බං, සඞ්ඝවසසන න කාතබ්බං. 
ජාතරූපරජතවසසනපි ආමකධඤ්ඤවසසන වා අපසලොකනකම්මං න
වට්ටති, කප්පියභණ්ඩවසසන චීවරතණ්ඩුලාදිවසසසනවචවට්ටති.තංපන
එවංකත්තබ්බං ‘‘ඉදාිචසුභික්ඛං සුලභපිණ්ඩං, භික්ඛූචීවසරනකිලමන්ති, 
එත්තකං නාම තණ්ඩුලභාගං භික්ඛූනං චීවරං කාතුං රු්චතී’’ති, 
‘‘ගිලානප්චසයො සුලසභො, ගිලාසනො වා නත්ථි, එත්තකං නාම 
තණ්ඩුලභාගංභික්ඛූනංචීවරංකාතුංරු්චතී’’ති. 

එවං චීවරප්චයං සල්ලක්සඛත්වා සසනාසනස්ස කාසල සඝොසිසත 
සන්ිචපතිසත සඞ්සඝ සසනාසනග්ගාහසකො සම්මන්ිචතබ්සබො.
සම්මන්නන්සතන ච ද්සව සම්මන්ිචතබ්බාති වුත්තං. එවඤ්හි නවසකො
වුඩ්ඪස්ස, වුඩ්සඪො ච නවකස්ස ගාසහස්සතීති. මහන්සත පන
මහාවිහාරසදිසස විහාසර තසයො චත්තාසරො ජනා සම්මන්ිචතබ්බා. 

කුරුන්දියං පන ‘‘අට්ඨපි සසොළසපිජසනසම්මන්ිචතුං වට්ටතී’’තිවුත්තං.
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පටුන 

සතසං සම්මුති කම්මවාචායපි අපසලොකසනනපි වට්ටතිසයව. සතහි
සම්මසතහි භික්ඛූහි සසනාසනං සල්ලක්සඛතබ්බං. සචතියඝරං සබොධිඝරං 
ආසනඝරං සම්මුඤ්ජිචඅට්සටො දාරුඅට්සටො ව්චකුටි ඉට්ඨකසාලා
වඩ්ඪකිසාලා ද්වාරසකොට්ඨසකො පානීයමාසළො මග්සගො සපොක්ඛරණීති
එතාිච හි අසසනාසනාිච, විහාසරො අඩ්ඪසයොසගො පාසාසදො හම්මියං ගුහා
මණ්ඩසපො රුක්ඛමූලං සවළුගුම්සබොති ඉමාිච සසනාසනාිච, තාිච
ගාසහතබ්බාිච. 

220. ගාසහන්සතන ච ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පඨමංභික්ඛූගසණතුං, 
භික්ඛූ ගසණත්වා සසයයා ගසණතුං, සසයයා ගසණත්වා සසයයග්සගන
ගාසහතු’’න්ති(චූළව. 318) ආදිවචනසතො පඨමං විහාසර භික්ඛූ ගසණත්වා
මඤ්චට්ඨානාිච ගසණතබ්බාිච, තසතො එසකකං මඤ්චට්ඨානං එසකකස්ස
භික්ඛුසනො ගාසහතබ්බං. සසච මඤ්චට්ඨානාිච අතිසරකාිච සහොන්ති, 
විහාරග්සගන ගාසහතබ්බං. සසච විහාරාපි අතිසරකා සහොන්ති, 
පරිසවණග්සගන ගාසහතබ්බං. පරිසවසණසුපි අතිසරසකසු පුන අපසරොපි
භාසගොදාතබ්සබො.අතිමන්සදසුහි භික්ඛූසුඑසකකස්සභික්ඛුසනොද්සවතීණි
පරිසවණාිචදාතබ්බාිච.ගහිසතපනදුතියභාසග අඤ්සඤොභික්ඛුආග්ඡති, 
න අත්තසනො අරුචියා සසො භාසගො තස්ස දාතබ්සබො. සසච පන සයන 
ගහිසතො, සසො අත්තසනො රුචියා තං දුතියභාගං වා පඨමභාගං වා සදති, 
වට්ටති. 

‘‘න, භික්ඛසව, ිචස්සීසම ඨිතස්ස සසනාසනං ගාසහතබ්බං, සයො 
ගාසහයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව.318) වචනසතොඋපචාරසීධසතො
බහි ඨිතස්ස න ගාසහතබ්බං, අන්සතොඋපචාරසීමාය පන දූසර ඨිතස්සපි
ලබ්භතිසයව. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ගිලානස්සපතිරූපංසසයයං දාතු’’න්ති (චූළව.
316) වචනසතො සයො (චූළව. අට්ඨ. 316) කාසසාසභගන්දරාතිසාරාදීහි
ගිලාසනො සහොති, සඛළමල්ලකව්චකපාලාදීිච ඨසපතබ්බාිච සහොන්ති, 
කුට්ඨී වා සහොති, සසනාසනං දූසසති, එවරූපස්ස
සහට්ඨාපාසාදපණ්ණසාලාදීසු අඤ්ඤතරං එකමන්තං සසනාසනං දාතබ්බං.
යස්මිං වසන්සතසසනාසනංනදුස්සති, තස්සවරසසයයාපිදාතබ්බාව.සයොපි 
සිසනහපානවිසරචනනත්ථුකම්මාදීසුයංකිඤ්චි සභසජ්ජංකසරොති, සබ්සබො
සසොගිලාසනොසයව.තස්සපිසල්ලක්සඛත්වාපතිරූපංසසනාසනංදාතබ්බං. 

‘‘න, භික්ඛසව, එසකන ද්සව පටිබාසහතබ්බා, සයො පටිබාසහයය, 
ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති(චූළව.319) වචනසතොඑසකනද්සවසසනාසනාිච
නගසහතබ්බාිච. සසචපිගණ්සහයය, ප්ඡිසමනගහසණනපුරිමග්ගහණං
පටිප්පස්සම්භති.ගහසණනහිගහණං පටිප්පස්සම්භති, ගහසණනආලසයො
පටිප්පස්සම්භති, ආලසයන ගහණං පටිප්පස්සම්භති, ආලසයන ආලසයො
පටිප්පස්සම්භති. කථං? ඉසධක්සචො (චූළව. අට්ඨ. 319) 
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පටුන 

වස්සූපනායිකදිවසසඑකස්මිංවිහාසරසසනාසනංගසහත්වාසාමන්තවිහාරං
ගන්ත්වා තත්රාපි ගණ්හාති, තස්ස ඉමිනා ගහසණන පුරිමග්ගහණං
පටිප්පස්සම්භති. අපසරො ‘‘ඉධ වසිස්සාමී’’ති ආලයමත්තං කත්වා
සාමන්තවිහාරං ගන්ත්වා තත්ථ සසනාසනං ගණ්හාති, තස්ස ඉමිනා
ගහසණසනවපුරිසමොආලසයොපටිප්පස්සම්භති.එසකො ‘‘ඉධවසිස්සාමී’’ති 
සසනාසනං වා ගසහත්වා ආලයං වා කත්වා සාමන්තවිහාරං ගන්ත්වා
‘‘ඉසධවදාිච වසිස්සාමී’’තිආලයංකසරොති, ඉ්චස්සආලසයනවාගහණං, 
ආලසයන වා ආලසයො පටිප්පස්සම්භති, සබ්බත්ථ ප්ඡිසම ගහසණ වා
ආලසය වා තිට්ඨති. සයො පන එකස්මිං විහාසර සසනාසනං ගසහත්වා
‘‘අඤ්ඤස්මිං විහාසර වසිස්සාමී’’ති ග්ඡති, තස්ස උපචාරසීමාතික්කසම
සසනාසනග්ගාසහො පටිප්පස්සම්භති. යදි පන ‘‘තත්ථ ඵාසු භවිස්සති, 
වසිස්සාමි, සනොසච, ආගමිස්සාමී’’තිගන්ත්වාඅඵාසුකභාවංඤත්වා ප්ඡා
වාග්ඡති, වට්ටති. 

සසනාසනග්ගාහසකන ච සසනාසනං ගාසහත්වා වස්සාවාසිකං
ගාසහතබ්බං. ගාසහන්සතන සසච සඞ්ඝිසකො ච සද්ධාසදසයයො චාති ද්සව
චීවරප්චයාසහොන්ති, සතසුයං භික්ඛූපඨමංගහිතුංඉ්ඡන්ති, තංගසහත්වා
තස්සඨිතිකසතොපට්ඨායඉතසරො ගාසහතබ්සබො.‘‘සසචභික්ඛූනංඅප්පතාය
පරිසවණග්සගන සසනාසසන ගාහියමාසන එකං පරිසවණං මහාලාභං
සහොති, දස වා ද්වාදස වා චීවරාිච ලභන්ති, තං විජසටත්වා අඤ්සඤසු
අලාභසකසු ආවාසසසු පක්ඛිපිත්වා අඤ්සඤසම්පි භික්ඛූනං
ගාසහතබ්බ’’න්ති මහාසුමත්සථසරො ආහ. මහාපදුමත්සථසරො පනාහ ‘‘න
එවං කාතබ්බං. මනුස්සා හි අත්තසනො ආවාසපටිජග්ගනත්ථාය ප්චයං
සදන්ති, තස්මාඅඤ්සඤහිභික්ඛූහිතත්ථ පවිසිතබ්බ’’න්ති. 

221. සසච පසනත්ථ මහාසථසරො පටික්සකොසති ‘‘මා, ආවුසසො, එවං
ගාසහථ, භගවසතො අනුසිට්ඨිං කසරොථ. වුත්තඤ්සහතං භගවතා
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පරිසවණග්සගනගාසහතු’’න්ති(චූළව. 318). තස්ස
පටික්සකොසනාය අට්ඨත්වා ‘‘භන්සත, භික්ඛූ බහූ, ප්චසයො මන්සදො, 
සඞ්ගහංකාතුංවට්ටතී’’තිසඤ්ඤාසපත්වාගාසහතබ්බසමව.ගාසහන්සතන
ච සම්මසතන භික්ඛුනා මහාසථරස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා එවං වත්තබ්බං
‘‘භන්සත, තුම්හාකං සසනාසනං පාපුණාති, ප්චයං ධාසරථා’’ති.
අසුකකුලස්ස ප්චසයො අසුකසසනාසනඤ්ච මය්හං පාපුණාති, ආවුසසොති.
පාපුණාති භන්සත, ගණ්හථ නන්ති. ගණ්හාමි, ආවුසසොති. ගහිතං සහොති.
‘‘සසච පන ‘ගහිතං සවො, භන්සත’ති වුත්සත ‘ගහිතං සම’ති වා, 
‘ගණ්හිස්සථ, භන්සත’ති වුත්සත ‘ගණ්හිස්සාමී’ති වා වදති, අග්ගහිතං
සහොතී’’ති මහාසුමත්සථසරො ආහ. මහාපදුමත්සථසරො පනාහ
‘‘අතීතානාගතවචනං වා සහොතු වත්තමානවචනං වා, සතුප්පාදමත්තං 
ආලයකරණමත්තසමවසචත්ථපමාණං, තස්මාගහිතසමවසහොතී’’ති. 
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සයොපිපංසුකූලිසකොභික්ඛුසසනාසනංගසහත්වාප්චයං විස්සජ්සජති, 
අයම්පි න අඤ්ඤස්මිං ආවාසස පක්ඛිපිතබ්සබො, තස්මිංසයව පරිසවසණ 
අග්ගිසාලායවා දීඝසාලායවාරුක්ඛමූසලවාඅඤ්ඤස්සගාසහතුංවට්ටති.
පංසුකූලිසකො ‘‘වසාමී’’ති සසනාසනං ජග්ගිස්සති, ඉතසරො ‘‘ප්චයං
ගණ්හාමී’’ති එවං ද්වීහි කාරසණහි සසනාසනං සුජග්ගිතතරං භවිස්සති. 

මහාප්චරියං පනවුත්තං‘‘පංසුකූලිසකවාසත්ථායසසනාසනංගණ්හන්සත 
සසනාසනග්ගාහසකන වත්තබ්බං, ‘භන්සත ඉධ ප්චසයො අත්ථි, සසො කිං
කාතබ්සබො’ති.සතන ‘සහට්ඨාඅඤ්ඤංගාහාසපහී’තිවත්තබ්සබො.සසචපන
කිඤ්චි අවත්වාව වසති, වුට්ඨවස්සස්ස ච පාදමූසල ඨසපත්වා සාටකං
සදන්ති, වට්ටති. අථ ‘වස්සාවාසිකං සදමා’ති වදන්ති, තස්මිං සසනාසසන
වස්සංවුට්ඨභික්ඛූනංපාපුණාතී’’ති.සයසංපන සසනාසනංනත්ථි, සකවලං
ප්චයසමව සදන්ති, සතසං ප්චයං අවස්සාවාසිකසසනාසසන ගාසහතුං
වට්ටති. මනුස්සා ථූපං කත්වා වස්සාවාසිකං ගාහාසපන්ති. ථූසපො නාම 
අසසනාසනං, තස්ස සමීසප රුක්සඛ වා මණ්ඩසප වා උපිචබන්ධිත්වා 
ගාසහතබ්බං. සතන භික්ඛුනා සචතියං ජග්ගිතබ්බං. 
සබොධිරුක්ඛසබොධිඝරආසනඝරසම්මුඤ්ජිචඅට්ටදාරුඅට්ටව්චකුටිද්වාරසකො
ට්ඨකපානීයකුටිපානීයමාළකදන්තකට්ඨමාළසකසුපි එසසව නසයො.
සභොජනසාලා පන සසනාසනසමව, තස්මා තං එකස්ස වා බහූනං වා

පරි්ඡින්දිත්වා ගාසහතුං වට්ටතීති සබ්බමිදං විත්ථාසරන මහාප්චරියං 
වුත්තං. 

සසනාසනග්ගාහසකනපනපාටිපදඅරුණසතොපට්ඨායයාවපුනඅරුණං
න භිජ්ජති, තාවගාසහතබ්බං. ඉදඤ්හි සසනාසනග්ගාහස්ස සඛත්තං. සසච
පාසතොවගාභිසත සසනාසසනඅඤ්සඤොවිතක්කචාරිසකොභික්ඛුආගන්ත්වා
සසනාසනං යාචති, ‘‘ගහිතං, භන්සත, සසනාසනං, වස්සූපගසතො සඞ්සඝො, 
රමණීසයො විහාසරො, රුක්ඛමූලාදීසු යත්ථ ඉ්ඡථ, තත්ථ වසථා’’ති
වත්තබ්සබො. ප්ඡිමවස්සූපනායිකදිවසස පන සසච කාලං සඝොසසත්වා
සන්ිචපතිසත සඞ්සඝසකොචිදසහත්ථංවත්ථංආහරිත්වාවස්සාවාසිකංසදති, 
ආගන්තුසකොසචභික්ඛු සඞ්ඝත්සථසරොසහොති, තස්සදාතබ්බං.නවසකොසච
සහොති, සම්මසතන භික්ඛුනා සඞ්ඝත්සථසරො වත්තබ්සබො ‘‘සසච, භන්සත, 
ඉ්ඡථ, පඨමභාගංමුඤ්චිත්වාඉදංවත්ථංගණ්හථා’’ති, අමුඤ්චන්තස්සන
දාතබ්බං. සසච පන පුබ්සබ ගාහිතං මුඤ්චිත්වා ගණ්හාති, දාතබ්බං.
එසතසනව උපාසයන දුතියත්සථරසතො පට්ඨාය පරිවත්සතත්වා
පත්තට්ඨාසනව ආගන්තුකස්ස දාතබ්බං. සසච පන පඨමවස්සූපගතා ද්සව
තීණි චත්තාරි පඤ්ච වා වත්ථාිච අලත්ථුං, ලද්ධං ලද්ධං එසතසනව
උපාසයන විස්සජ්ජාසපත්වා යාව ආගන්තුකස්ස සමකං සහොති, තාව
දාතබ්බං. සතන සමසක ලද්සධ අවසිට්සඨො අනුභාසගො සථරාසසන 
දාතබ්සබො. ප්චුප්පන්සන ලාසභ සති ඨිතිකාය ගාසහතුං කතිකං කාතුං
වට්ටති. 



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

239 

පටුන 

සසච දුබ්භික්ඛං සහොති, ද්වීසුපි වස්සූපනායිකාසු වස්සූපගතා භික්ඛූ
භික්ඛායකිලමන්තා ‘‘ආවුසසො, ඉධ වසන්තා සබ්සබවකිලමාම, සාධ වත
ද්සව භාගාසහොම, සයසංඤාතිපවාරිතට්ඨානාිචඅත්ථි, සතතත්ථවසිත්වා
පවාරණාය ආගන්ත්වා අත්තසනො පත්තං වස්සාවාසිකං ගණ්හන්තූ’’ති
වදන්ති, සතසු සය තත්ථ වසිත්වා පවාරණාය ආග්ඡන්ති, සතසං
අපසලොසකත්වා වස්සාවාසිකං දාතබ්බං. සාදියන්තාපි හි සතසනව
වස්සාවාසිකස්ස සාමිසනො, ඛීයන්තාපි ච ආවාසිකා සනව අදාතුං ලභන්ති. 

කුරුන්දියං පන වුත්තං ‘‘කතිකවත්තං කාතබ්බං ‘සබ්සබසං සනො ඉධ
යාගුභත්තං නප්පසහොති, සභාගට්ඨාසනවසිත්වා ආග්ඡථ, තුම්හාකංපත්තං
වස්සාවාසිකං ලභිස්සථා’ති. තඤ්සච එසකො පටිබාහති, සුපටිබාහිතං. සනො
සච පටිබාහති, කතිකා සුකතා. ප්ඡා සතසං තත්ථ වසිත්වා ආගතානං 
අපසලොසකත්වා දාතබ්බං, අපසලොකනකාසල පටිබාහිතුං න ලබ්භතී’’ති.
පුනපිවුත්තං‘‘සසච වස්සූපගසතසුඑක්චානංවස්සාවාසිසකඅපාපුණන්සත
භික්ඛූ කතිකං කසරොන්ති ‘ඡින්නවස්සානං වස්සාවාසිකඤ්ච ඉදාිච
උප්පජ්ජනකවස්සාවාසිකඤ්ච ඉසමසං දාතුං රු්චතී’ති, එවං කතිකාය
කතායගාහිතසදිසසමවසහොති, උප්පන්නුප්පන්නංසතසසමව දාතබ්බ’’න්ති.
සතමාසංපානීයංඋපට්ඨාසපත්වාවිහාරමග්ගසචතියඞ්ගණසබොධියඞ්ගණාිච 
ජග්ගිත්වා සබොධිරුක්සඛ උදකං සිඤ්චිත්වා පක්කන්සතොපි විබ්භන්සතොපි 
වස්සාවාසිකං ලභතිසයව. භතිිචවිට්ඨඤ්හි සතන කතං, සඞ්ඝිකං පන
අපසලොකනකම්මංකත්වා ගාහිතං අන්සතොවස්සස විබ්භන්සතොපි ලභසතව, 
ප්චයවසසනගාහිතංපනනලභතීති වදන්ති. 

සසච වුට්ඨවස්සසො දිසංගමිසකො භික්ඛු ආවාසිකස්ස හත්ථසතො 
කිඤ්චිසදව කප්පියභණ්ඩං ගසහත්වා ‘‘අසුකකුසල මය්හං වස්සාවාසිකං
පත්තං, තං ගණ්හථා’’ති වත්වා ගතට්ඨාසන විබ්භමති, වස්සාවාසිකං
සඞ්ඝිකං සහොති. සසච පන මනුස්සස සම්මුඛා සම්පටි්ඡාසපත්වා ග්ඡති, 
ලභති.‘‘ඉදංවස්සාවාසිකංඅම්හාකං සසනාසසනවුත්ථභික්ඛුසනොසදමා’’ති
වුත්සත යස්ස ගාහිතං, තස්සසව සහොති. සසච පන සසනාසනසාමිකස්ස
පියකමයතාය පුත්තධීතාදසයො බහූිච වත්ථාිච ආහරිත්වා ‘‘අම්හාකං 
සසනාසසන සදමා’’ති සදන්ති, තත්ථ වස්සූපගතස්ස එකසමව වත්ථං
දාතබ්බං, සසසාිච සඞ්ඝිකාිච සහොන්ති. වස්සාවාසිකඨිතිකාය
ගාසහතබ්බාිච, ඨිතිකාය අසති සථරාසනසතො පට්ඨාය ගාසහතබ්බාිච.
සසනාසසන වස්සූපගතං භික්ඛුං ිචස්සාය උප්පන්සනන චිත්තප්පසාසදන
බහූිච වත්ථාිච ආහරිත්වා ‘‘සසනාසනස්ස සදමා’’ති දින්සනසුපි එසසව 
නසයො.සසචපනපාදමූසලඨසපත්වා‘‘එතස්සභික්ඛුසනොසදමා’’තිවදන්ති, 
තස්සසව සහොන්ති. 

එකස්ස සගසහ ද්සව වස්සාවාසිකාිච, පඨමභාසගො සාමසණරස්ස
ගාහිසතො සහොති, දුතිසයොසථරාසසන.සසොඑකංදසහත්ථං, එකංඅට්ඨහත්ථං
සාටකං සපසසති ‘‘වස්සාවාසිකං පත්තභික්ඛූනං සදථා’’ති, විචිිචත්වා
වරභාගංසාමසණරස්ස දත්වා අනුභාසගොසථරාසසනදාතබ්සබො. සසචපන
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පටුන 

උසභොපි ඝරං සනත්වා සභොසජත්වා සයසමව පාදමූසල ඨසපති, යං යස්ස

දින්නං, තසදවතස්සසහොති.ඉසතොපරං මහාප්චරියං ආගතනසයොසහොති– 
එකස්ස ඝසර දහරසාමසණරස්ස වස්සාවාසිකං පාපුණාති, සසො සච පු්ඡති
‘‘අම්හාකං වස්සාවාසිකං කස්ස පත්ත’’න්ති, ‘‘සාමසණරස්සා’’ති අවත්වා 
‘‘දානකාසල ජාිචස්සසී’’ති වත්වා දානදිවසස එකං මහාසථරං සපසසත්වා
නීහරාසපතබ්බං.සසචයස්ස වස්සාවාසිකංපත්තං, සසොවිබ්භමතිවාකාලං
වා කසරොති, මනුස්සා සච පු්ඡන්ති ‘‘කස්ස අම්හාකං වස්සාවාසිකං
පත්ත’’න්ති, සතසංයථාභූතංආචික්ඛිතබ්බං.සසචසත වදන්ති ‘‘තුම්හාකං
සදමා’’ති, තස්සභික්ඛුසනොපාපුණාති.අථසඞ්ඝස්සවාගණස්ස වාසදන්ති, 
සඞ්ඝස්සවාගණස්සවාපාපුණාති.සසචවස්සූපගතාසුද්ධපංසුකූලිකාසයව 
සහොන්ති, ආසනත්වා දින්නං වස්සාවාසිකංසසනාසනපරික්ඛාරං වාකත්වා
ඨසපතබ්බං, බිම්සබොහනාදීිචවාකාතබ්බානීති. 

අයංතාවඅන්සතොවස්සසවස්සූපනායිකදිවසවසසන 

සසනාසනග්ගාහකථා. 

222. අයමපසරොපි උතුකාසල අන්තරාමුත්තකෙො නාම
සසනාසනග්ගාසහො සවදිතබ්සබො. දිවසවසසන හි තිවිසධො
සසනාසනග්ගාසහො පුරිමසකො ප්ඡිමසකො අන්තරාමුත්තසකොති. 
වුත්තඤ්සහතං– 

‘‘තසයොසම, භික්ඛසව, සසනාසනග්ගාහා, පුරිමසකො ප්ඡිමසකො 
අන්තරාමුත්තසකො. අපරජ්ජුගතාය ආසාළ්හියා පුරිමසකො
ගාසහතබ්සබො, මාසගතාය ආසාළ්හියා ප්ඡිමසකො ගාසහතබ්සබො, 
අපරජ්ජුගතායපවාරණායආයතිංවස්සාවාසත්ථායඅන්තරාමුත්තසකො 
ගාසහතබ්සබො’’ති(මහාව.318). 

එසතසු (චූළව. අට්ඨ. 318) තීසු සසනාසනග්ගාසහසු පුරිමසකො 
ප්ඡිමසකො චාති ඉසම ද්සව ගාහා ථාවරා, අන්තරාමුත්තසකො පන
සසනාසනපටිජග්ගනත්ථං භගවතාඅනුඤ්ඤාසතො.තථාහිඑකස්මිංවිහාසර
මහාලාභං සසනාසනං සහොති, සසනාසනසාමිකා වස්සූපගතං භික්ඛුං
සබ්බප්චසයහි සක්ක්චං උපට්ඨහිත්වා පවාසරත්වා ගමනකාසල බහුං
සමණපරික්ඛාරං සදන්ති, මහාසථරා දූරසතොව ආගන්ත්වා
වස්සූපනායිකදිවසස තං ගසහත්වා ඵාසුං වසිත්වා වුට්ඨවස්සා ලාභං
ගණ්හිත්වා පක්කමන්ති. ආවාසිකා ‘‘මයං එත්ථුප්පන්නං ලාභං න ලභාම, 
ිච්චං ආගන්තුකමහාසථරාව ලභන්ති, සතසයව නං ආගන්ත්වා
පටිජග්ගිස්සන්තී’’ති පලුජ්ජන්තම්පි න ඔසලොසකන්ති. භගවා තස්ස
පටිජග්ගනත්ථං ‘‘අපරජ්ජුගතාය පවාරණාය ආයතිං වස්සාවාසත්ථාය
අන්තරාමුත්තසකොගාසහතබ්සබො’’තිආහ. 
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තං ගාසහන්සතන සඞ්ඝත්සථසරො වත්තබ්සබො ‘‘භන්සත, 
අන්තරාමුත්තකසසනාසනං ගණ්හථා’’ති. සසච ගණ්හාති, දාතබ්බං. සනො
සච, එසතසනව උපාසයන අනුසථරං ආදිං කත්වා සයො ගණ්හාති, තස්ස
අන්තමසසො සාමසණරස්සපි දාතබ්බං. සතන තං සසනාසනං අට්ඨ මාසස
පටිජග්ගිතබ්බං, ඡදනභිත්තිභූමීසුයංකිඤ්චිඛණ්ඩංවාඵුල්ලංවාසහොති, තං
සබ්බං පටිසඞ්ඛරිතබ්බං. උද්සදසපරිපු්ඡාදීහි දිවසං සඛසපත්වා රත්තිං
තත්ථවසිතුං වට්ටති, රත්තිංපරිසවසණවසිත්වාතත්ථ දිවසංසඛසපතුම්පි
වට්ටති, රත්තින්දිවං තත්සථව වසිතුම්පි වට්ටති, උතුකාසල ආගතානං
වුඩ්ඪානං න පටිබාහිතබ්බං. වස්සූපනායිකදිවසස පන සම්පත්සත සසච
සඞ්ඝත්සථසරො ‘‘මය්හං ඉදං පන සසනාසනං සදථා’’ති වදති, න ලභති.
‘‘භන්සත, ඉදං අන්තරාමුත්තකං ගසහත්වා එසකන භික්ඛුනා 
පටිජග්ගිත’’න්ති වත්වා න දාතබ්බං, අට්ඨ මාසස පටිජග්ගිතභික්ඛුස්සසව
ගාහිතං සහොති.යස්මිංපනසසනාසසනඑකසංව්ඡසරද්වික්ඛත්තුංප්චසය
සදන්ති ඡමාස්චසයන ඡමාස්චසයන, තං අන්තරාමුත්තකං න
ගාසහතබ්බං. යස්මිං වා තික්ඛත්තුං සදන්ති චතුමාස්චසයන
චතුමාස්චසයන, යස්මිං වා චතුක්ඛත්තුං සදන්ති සතමාස්චසයන 
සතමාස්චසයන, තංඅන්තරාමුත්තකංනගාසහතබ්බං.ප්චසයසනවහිතං
පටිජග්ගනං ලභිස්සති. යස්මිං පන එකසංව්ඡසර සකිසදව බහූ ප්චසය
සදන්ති, එතං අන්තරාමුත්තකංගාසහතබ්බන්ති. 

223. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, අකතංවාවිහාරංවිප්පකතංවානවකම්මං
දාතුං, ඛුද්දසක විහාසරකම්මංඔසලොසකත්වාඡප්පඤ්චවස්සිකංනවකම්මං
දාතුං, අඩ්ඪසයොසග කම්මං ඔසලොසකත්වා සත්තට්ඨවස්සිකං නවකම්මං
දාතුං, මහල්ලසක විහාසර පාසාසද වා කම්මං ඔසලොසකත්වා
දසද්වාදසවස්සිකං නවකම්මං දාතු’’න්ති (චූළව. 323) වචනසතො අකතං 
විප්පකතං වා සසනාසනං එකස්ස භික්ඛුසනො අපසලොකසනන වා
කම්මවාචාය වා සාසවත්වා නවකම්මං කත්වා වසිතුං
යථාවුත්තකාලපරි්සඡදවසසන දාතබ්බං. නවකම්මිසකො භික්ඛු
අන්සතොවස්සස තං ආවාසං ලභති, උතුකාසල පටිබාහිතුං න ලභති. 
ලද්ධනවකම්සමන පන භික්ඛුනා වාසිඵරසුිචඛාදනාදීිච ගසහත්වා සයං න
කාතබ්බං, කතාකතං ජාිචතබ්බං. සසච සසො ආවාසසො ජීරති, 
ආවාසසාමිකස්ස වා තස්ස වංසස උප්පන්නස්ස වා කස්සචි කසථතබ්බං
‘‘ආවාසසො සත නස්සති, ජග්ගථ එතං ආවාස’’න්ති. සසච සසො න
සක්සකොති, භික්ඛූහි ඤාතීහි වා උපට්ඨාසකහි වා සමාදාසපත්වා
ජග්ගිතබ්සබො. සසච සතපි න සක්සකොන්ති, සඞ්ඝිසකන ප්චසයන
ජග්ගිතබ්සබො, තස්මිම්පි අසති එකං ආවාසං විස්සජ්සජත්වා අවසසසා
ජග්ගිතබ්බා, බහූවිස්සජ්සජත්වාඑකංසණ්ඨසපතුම්පි වට්ටතිසයව. 

දුබ්භික්සඛ භික්ඛූසු පක්කන්සතසු සබ්සබ ආවාසා නස්සන්ති, තස්මා
එකං වා ද්සව වා තසයො වා ආවාසස විස්සජ්සජත්වා තසතො 
යාගුභත්තචීවරාදීිචපරිභුඤ්ජන්සතහිසසසාවාසාජග්ගිතබ්බාසයව. 
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කුරුන්දියං පනවුත්තං‘‘සඞ්ඝිසක ප්චසයඅසතිඑසකොභික්ඛු‘තුය්හං
එකමඤ්චට්ඨානංගසහත්වාජග්ගාහී’ති වත්තබ්සබො.සසචබහුතරංඉ්ඡති, 
තිභාගං වා උපඩ්ඪභාගං වා දත්වාපි ජග්ගාසපතබ්බං. අථ
ථම්භමත්තසමසවත්ථඅවසිට්ඨං, බහුකම්මංකාතබ්බන්තිනඉ්ඡති, ‘තුය්හං 
පුග්ගලිකසමව කත්වා ජග්ගාහී’ති දාතබ්බං. එවම්පි හි ‘සඞ්ඝස්ස 
භණ්ඩකඨපනට්ඨානඤ්ච නවකානඤ්ච වසනට්ඨානං ලභිස්සතී’ති
ජග්ගාසපතබ්සබො.එවං ජග්ගිසතොපනතස්මිංජීවන්සතපුග්ගලිසකොසහොති, 
මසත සඞ්ඝිසකොව. සසච සද්ධිවිහාරිකානං දාතුකාසමො සහොති, කම්මං
ඔසලොසකත්වාතිභාගංවාඋපඩ්ඪංවා පුග්ගලිකංකත්වාජග්ගාසපතබ්සබො.
එවඤ්හි සද්ධිවිහාරිකානං දාතුං ලභති. එවං ජග්ගනසක පන අසති එකං
ආවාසං විස්සජ්සජත්වාතිආදිනා නසයන ජග්ගාසපතබ්සබො’’ති වුත්තං.
ඉදම්පිචඅඤ්ඤංතත්සථවවුත්තං. 

ද්සව භික්ඛූ සඞ්ඝිකභූමිං ගසහත්වා සසොසධත්වා සඞ්ඝිකසසනාසනං 
කසරොන්ති, සයන සා භූමි පඨමං ගහිතා, සසො සාමී. උසභොපි පුග්ගලිකං
කසරොන්ති, සසොසයව සාමී. සසො සඞ්ඝිකං කසරොති, ඉතසරො පුග්ගලිකං
කසරොති, අඤ්ඤං සච බහු සසනාසනට්ඨානං අත්ථි, පුග්ගලිකං
කසරොන්සතොපිනවාසරතබ්සබො. අඤ්ඤස්මිංපනතාදිසසපතිරූසපඨාසන 
අසති තංපටිබාහිත්වාසඞ්ඝිකංකසරොන්සතසනවකාතබ්බං.යංපන තස්ස
තත්ථ වයකම්මං කතං, තං දාතබ්බං. සසච පන කතාවාසස වා
ආවාසකරණට්ඨාසනවා ඡායූපගඵලූපගාරුක්ඛාසහොන්ති, අපසලොසකත්වා
හාසරතබ්බා. පුග්ගලිකා සච සහොන්ති, සාමිකා ආපු්ඡිතබ්බා. සනො සච
සදන්ති, යාවතතියකං ආපු්ඡිත්වා ‘‘රුක්ඛඅග්ඝනකමූලං දස්සාමා’’ති
හාසරතබ්බා. 

224. සයො පන සඞ්ඝිකං වල්ලිමත්තම්පි අග්ගසහත්වා ආහරිසමන
උපකරසණනසඞ්ඝිකායභූමියා පුග්ගලිකවිහාරංකාසරති, උපඩ්ඪංසඞ්ඝිකං
සහොති, උපඩ්ඪං පුග්ගලිකං. පාසාසදො සච සහොති, සහට්ඨාපාසාසදො
සඞ්ඝිසකො, උපරි පුග්ගලිසකො. සසච සයො සහට්ඨාපාසාදං ඉ්ඡති, 
සහට්ඨාපාසාදං තස්ස සහොති. අථ සහට්ඨා ච උපරි ච ඉ්ඡති, උභයත්ථ
උපඩ්ඪංලභති. ද්සවසසනාසනාිචකාසරති, එකංසඞ්ඝිකං, එකංපුග්ගලිකං.
සසච විහාසර උට්ඨිසතන දබ්බසම්භාසරන කාසරති, තිභාගං ලභති. සසච
අකතට්ඨාසන චයං වා පමුඛං වා කසරොති බහිකුට්සට, උපඩ්ඪං සඞ්ඝස්ස, 
උපඩ්ඪංතස්ස. අථමහන්තංවිසමංපූසරත්වාඅපසද පදං දස්සසත්වාකතං
සහොති, අිචස්සසරොතත්ථසඞ්සඝො. 

සසච භික්ඛු සඞ්ඝිකවිහාරසතො සගොපානසිආදීිච ගසහත්වා අඤ්ඤස්මිං
සඞ්ඝිකාවාසසසයොසජති, සුසයොජිතාිච.පුග්ගලිකාවාසසසයොසජන්සතහි පන
මූලං වා දාතබ්බං, පටිපාකතිකං වා කාතබ්බං. ඡඩ්ඩිතවිහාරසතො
මඤ්චපීඨාදීිච සථයයචිත්සතන ගණ්හන්සතො උද්ධාසරසයව භණ්ඩග්සඝන
කාසරතබ්සබො. ‘‘පුන ආවාසිකකාසල දස්සාමී’’ති ගසහත්වා
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පටුන 

සඞ්ඝිකපරිසභොසගනපරිභුඤ්ජන්තස්සනට්ඨංසුනට්ඨං, ජිණ්ණං සුජිණ්ණං.
අසරොගංසච, පාකතිකංකාතබ්බං, පුග්ගලිකපරිසභොසගනපරිභුඤ්ජන්තස්ස 
නට්ඨංවාජිණ්ණංවාගීවාසහොති.තසතොද්වාරවාතපානාදීිචසඞ්ඝිකාවාසස
වා පුග්ගලිකාවාසස වා සයොජිතාිච, පටිදාතබ්බාිචසයව. සසච සකොචි
සඞ්ඝිසකො විහාසරො උන්ද්රියති, යං තත්ථ මඤ්චපීඨාදිකං, තං ගුත්තත්ථාය
අඤ්ඤත්ර හරිතුං වට්ටති. තස්මා අඤ්ඤත්ර හරිත්වා සඞ්ඝිකපරිසභොසගන
පරිභුඤ්ජන්තස්සනට්ඨංසුනට්ඨං, ජිණ්ණංසුජිණ්ණං.සසචඅසරොගං, තස්මිං
විහාසර පටිසඞ්ඛසත පුන පාකතිකං කාතබ්බං. පුග්ගලිකපරිසභොසගන
පරිභුඤ්ජසතො නට්ඨං වා ජිණ්ණං වා ගීවා සහොති, තස්මිං පටිසඞ්ඛසත 
දාතබ්බසමව.අයංසසනාසනග්ගාහකථා. 

225. අයං පසනත්ථ චතුප්චයසාධාරණෙථා (චූළව. අට්ඨ. 325
පක්ඛිකභත්තාදිකථා) – සම්මසතන අප්පමත්තකවිස්සජ්ජසකන භික්ඛුනා
චීවරකම්මං කසරොන්තස්ස ‘‘සූචිංසදහී’’තිවදසතොඑකාදීඝා, එකාරස්සාති
ද්සව සූචිසයො දාතබ්බා. ‘‘අවිභත්තං සඞ්ඝිකභණ්ඩ’’න්ති පු්ඡිතබ්බකි්චං
නත්ථි. පිප්ඵලත්ථිකස්ස එසකො පිප්ඵලසකො, කන්තාරං පටිපජ්ජිතුකාමස්ස
උපාහනයුගළං, කායබන්ධනත්ථිකස්ස කායබන්ධනං, ‘‘අංසබද්ධසකො සම
ජිණ්සණො’’ති ආගතස්ස අංසබද්ධසකො, පරිස්සාවනත්ථිකස්ස පරිස්සාවනං
දාතබ්බං, ධම්මකරණත්ථිකස්ස ධම්මකරසණො. සසච පට්ටසකො න සහොති, 
ධම්මකරසණො පට්ටසකන සද්ධිං දාතබ්සබො. ‘‘ආගන්තුකපත්තං
ආසරොසපස්සාමී’’ති යාචන්තස්ස කුසියා ච අඩ්ඪකුසියා ච පසහොනකං
දාතබ්බං. ‘‘මණ්ඩලං නප්පසහොතී’’ති ආගතස්ස මණ්ඩලං එකං දාතබ්බං, 
අඩ්ඪමණ්ඩලාිච ද්සව දාතබ්බාිච, ද්සව මණ්ඩලාිච යාචන්තස්ස න
දාතබ්බාිච. අනුවාතපරිභණ්ඩත්ථිකස්ස එකස්ස චීවරස්ස පසහොනකං 
දාතබ්බං, සප්පිනවනීතාදිඅත්ථිකස්සගිලානස්සඑකංසභසජ්ජංනාළිමත්තං
කත්වා තසතො තතියසකොට්ඨාසසො දාතබ්සබො. එවං තීණි දිවසාිච දත්වා
නාළියාපරිපුණ්ණායචතුත්ථදිවසසතො පට්ඨායසඞ්ඝංආපු්ඡිත්වාදාතබ්බං, 
ගුළපිණ්සඩපිඑකදිවසංතතියභාසගොදාතබ්සබො. එවංතීහිදිවසසහිිචට්ඨිසත
පිණ්සඩ තසතො පරං සඞ්ඝං ආපු්ඡිත්වා දාතබ්බං. සම්මන්ිචත්වා
ඨපිතයාගුභාජකාදීහි ච භාජනීයට්ඨානං ආගතමනුස්සානං අනාපු්ඡිත්වාව 
උපඩ්ඪභාසගොදාතබ්සබො.අසම්මසතහිපනඅපසලොසකත්වාදාතබ්සබොති. 

සඞ්ඝස්ස සන්තකං සම්මසතන වා ආණත්සතහි වා ආරාමිකාදීහි 
දීයමානං, ගිහීනඤ්ච සන්තකං සාමිසකන වා ආණත්සතන වා දීයමානං 
‘‘අපරස්ස භාගං සදහී’’ති අසන්තං පුග්ගලං වත්වා ගණ්හසතො
භණ්ඩාසදයයං. අඤ්සඤන දීයමානං ගණ්හන්සතො භණ්ඩග්සඝන
කාසරතබ්සබො. අසම්මසතන වා අනාණත්සතන වා දීයමාසන ‘‘අපරම්පි
භාගං සදහී’’ති වත්වා වා කූටවස්සාිච ගසණත්වා වා ගණ්හන්සතො 
උද්ධාසරසයව භණ්ඩග්සඝන කාසරතබ්සබො. ඉතසරහි දීයමානං එවං
ගණ්හසතොභණ්ඩාසදයයං සාමිසකනපන‘‘ඉමස්සසදහී’’තිදාපිතංවාසයං
දින්නංවාසුදින්නන්තිඅයං සබ්බට්ඨකථාවිිච්ඡයසතොසාසරො. 
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පිණ්ඩාය පවිට්ඨස්සපිඔදනපටිවීසසො අන්සතොඋපචාරසීමායංඨිතස්සසව
ගසහතුං වට්ටති. යදි පන දායකා ‘‘බහිඋපචාරසීමට්ඨානම්පි, භන්සත, 
ගණ්හථ, ආගන්ත්වා පරිභුඤ්ජිස්සන්තී’’ති වදන්ති, එවං
අන්සතොගාමට්ඨානම්පිගසහතුංවට්ටති. 

පාළිංඅට්ඨකථඤ්සචව, ඔසලොසකත්වාවිචක්ඛසණො; 
සඞ්ඝිසකප්චසයඑවං, අප්පමත්සතොවභාජසයති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහසබ්බාකාරසතො 

චතුප්චයභාජනීයවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

29. ෙථිනත්ථාරවිිච්ඡයෙථා 

226. ෙථිනන්ති එත්ථ(මහාව.අට්ඨ.306) පනකථිනං අත්ථරිතුංසක
ලභන්ති, සකනලභන්ති? ගණනවසසනතාවප්ඡිමසකොටියාපඤ්චජනා 
ලභන්ති, උද්ධං සතසහස්සම්පි, පඤ්චන්නං සහට්ඨා න ලභන්ති.
වුට්ඨවස්සවසසන පුරිමිකාය වස්සං උපගන්ත්වා පඨමපවාරණාය පවාරිතා
ලභන්ති.ඡින්නවස්සාවා ප්ඡිමිකායඋපගතාවානලභන්ති.‘‘අඤ්ඤස්මිං

විහාසර වුට්ඨවස්සාපි න ලභන්තී’’ති මහාප්චරියං වුත්තං. පුරිමිකාය
උපගතානං පන සබ්සබ ගණපූරකා සහොන්ති, ආිචසංසං න ලභන්ති, 
ආිචසංසසො ඉතසරසංසයව සහොති. සසච පුරිමිකාය උපගතා චත්තාසරො වා
සහොන්තිතසයො වා ද්සවවාඑසකොවා, ඉතසරගණපූරසකකත්වාකථිනං 
අත්ථරිතබ්බං. අථ චත්තාසරො භික්ඛූ උපගතා, එසකො පරිපුණ්ණවස්සසො
සාමසණසරො, සසොසච ප්ඡිමිකායඋපසම්පජ්ජති, ගණපූරසකොසචවසහොති
ආිචසංසඤ්ච ලභති. තසයො භික්ඛූ ද්සව සාමසණරා, ද්සව භික්ඛූ තසයො
සාමසණරා, එසකොභික්ඛුචත්තාසරොසාමසණරාතිඑත්ථාපිඑසසව නසයො.
සසච පුරිමිකාය උපගතා කථිනත්ථාරකුසලා න සහොන්ති, අත්ථාරකුසලා 
ඛන්ධකභාණකත්සථරා පරිසයසිත්වා ආසනතබ්බා. කම්මවාචං සාසවත්වා
කථිනං අත්ථරාසපත්වා දානඤ්ච භුඤ්ජිත්වා ගමිස්සන්ති, ආිචසංසසො පන
ඉතසරසංසයවසහොති. 

කථිනං සකනදින්නංවට්ටති? සයනසකනචිසදසවන වාමනුස්සසනවා
පඤ්චන්නං වා සහධම්මිකානං අඤ්ඤතසරන දින්නං වට්ටති. 
කථිනදායකස්ස වත්තං අත්ථි, සසච සසො තං අජානන්සතො පු්ඡති – 
‘‘භන්සත, කථංකථිනං දාතබ්බ’’න්ති, තස්සඑවංආචික්ඛිතබ්බං‘‘තිණ්ණං
චීවරානං අඤ්ඤතරප්පසහොනකං සූරියුග්ගමනසමසය වත්ථං ‘කථිනචීවරං
සදමා’තිදාතුංවට්ටති.තස්සපරිකම්මත්ථං එත්තකානාමසූචිසයො, එත්තකං
සුත්තං, එත්තකං රජනං, පරිකම්මං කසරොන්තානං එත්තකානං භික්ඛූනං
යාගුභත්තඤ්චදාතුංවට්ටතී’’ති. 
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කථිනත්ථාරසකනපි ධම්සමන සසමන උප්පන්නං කථිනං
අත්ථරන්සතන වත්තං ජාිචතබ්බං. තන්තවායසගහසතො හි
ආභතසන්තාසනසනවඛලිමක්ඛිතසාටසකොනවට්ටති, මලීනසාටසකොපින
වට්ටති, තස්මා කථිනත්ථාරසාටකං ලභිත්වා සුට්ඨු සධොවිත්වා සූචිආදීිච
චීවරකම්මූපකරණාිචසජ්සජත්වා බහූහිභික්ඛූහි සද්ධිං තදසහව සිබ්බිත්වා
ිචට්ඨිතසූචිකම්මං රජිත්වා කප්පබින්දුං දත්වා කථිනං අත්ථරිතබ්බං. සසච
තස්මිංඅනත්ථසතසයවඅඤ්ඤංකථිනසාටකංආහරති, අඤ්ඤාිචච බහූිච
කථිනාිචසංසවත්ථාිචසදති, සයොආිචසංසංබහුංසදති, තස්ස සන්තසකන
අත්ථරිතබ්බං.ඉතසරොතථාතථාඔවදිත්වාසඤ්ඤාසපතබ්සබො. 

කථිනං පන සකන අත්ථරිතබ්බං? යස්ස සඞ්සඝො කථිනචීවරං සදති. 
සඞ්සඝන පන කස්ස දාතබ්බං? සයො ජිණ්ණචීවසරො සහොති. සසච බහූ
ජිණ්ණචීවරා, වුඩ්ඪස්ස දාතබ්බං.වුඩ්සඪසුපිසයොමහාපරිසසොතදසහවචීවරං
කත්වාඅත්ථරිතුංසක්සකොති, තස්ස දාතබ්බං.සසචවුඩ්සඪොනසක්සකොති, 
නවකතසරො සක්සකොති, තස්ස දාතබ්බං. අපිච සඞ්සඝන මහාසථරස්ස
සඞ්ගහං කාතුං වට්ටති, තස්මා ‘‘තුම්සහ, භන්සත, ගණ්හථ, මයං කත්වා 
දස්සාමා’’තිවත්තබ්බං.තීසුචීවසරසුයංජිණ්ණංසහොති, තදත්ථායදාතබ්බං.
පකතියා දුපට්ටචීවරස්සදුපට්ටත්ථාසයවදාතබ්බං.සසචපිස්සඑකපට්ටචීවරං
ඝනං සහොති, කථිනසාටකා ච සපලවා, සාරුප්පත්ථාය
දුපට්ටප්පසහොනකසමවදාතබ්බං, ‘‘අහංඅලභන්සතො එකපට්ටංපාරුපාමී’’ති
වදන්තස්සපිදුපට්ටංදාතුංවට්ටති.සයොපනසලොභපකතිසකොසහොති, තස්ස
නදාතබ්බං.සතනපි ‘‘කථිනංඅත්ථරිත්වාප්ඡාවිසිබ්බිත්වාද්සවචීවරාිච 
කරිස්සාමී’’තිනගසහතබ්බං.යස්සපනදීයති, තස්ස– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, ඉදං සඞ්ඝස්ස කථිනදුස්සං 
උප්පන්නං, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො ඉමං කථිනදුස්සං
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනොදසදයයකථිනංඅත්ථරිතුං, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, ඉදං සඞ්ඝස්ස කථිනදුස්සං
උප්පන්නං, සඞ්සඝො ඉමං කථිනදුස්සං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො
සදති කථිනංඅත්ථරිතුං, යස්සායස්මසතොඛමතිඉමස්සකථිනදුස්සස්ස
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො දානංකථිනංඅත්ථරිතුං, සසොතුණ්හස්ස.
යස්සනක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දින්නං ඉදං සඞ්සඝන කථිනදුස්සං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො 
කථිනං අත්ථරිතුං, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවසමතං
ධාරයාමී’’ති(මහාව.307) – 

එවංදුතියකම්මවාචායදාතබ්බං. 

එවං දින්සන පනකථිසනසසචතංකථිනදුස්සංිචට්ඨිතපරිකම්මසමව 
සහොති, ඉ්සචතං කුසලං. සනො සච ිචට්ඨිතපරිකම්මං සහොති, ‘‘අහං
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සථසරො’’ති වා ‘‘බහුස්සුසතො’’ති වා එසකනපි අකාතුං න ලබ්භති, 
සබ්සබසහව සන්ිචපතිත්වා සධොවනසිබ්බනරජනාිච ිචට්ඨාසපතබ්බාිච.
ඉදඤ්හි කථිනවත්තං නාම බුද්ධප්පසත්ථං. අතීසත පදුමුත්තසරොපි භගවා
කථිනවත්තංඅකාසි.තස්සකිර අග්ගසාවසකොසුජාතත්සථසරොනාමකථිනං
ගණ්හි. තං සත්ථා අට්ඨසට්ඨියා භික්ඛුසතසහස්සසහි සද්ධිං ිචසීදිත්වා
අකාසි. 

කතපරිසයොසිතං පන කථිනං ගසහත්වා අත්ථාරසකන භික්ඛුනා සසච 
සඞ්ඝාටියා කථිනං අත්ථරිතුකාසමො සහොති, සපොරාණිකා සඞ්ඝාටි
ප්චුද්ධරිතබ්බා, නවා සඞ්ඝාටි අධිට්ඨාතබ්බා, ‘‘ඉමාය සඞ්ඝාටියා කථිනං
අත්ථරාමී’’ති වාචා භින්දිතබ්බා. සසච උත්තරාසඞ්සගන කථිනං
අත්ථරිතුකාසමො සහොති, සපොරාණසකො උත්තරාසඞ්සගො ප්චුද්ධරිතබ්සබො, 
නසවොඋත්තරාසඞ්සගොඅධිට්ඨාතබ්සබො, ‘‘ඉමිනා උත්තරාසඞ්සගනකථිනං
අත්ථරාමී’’ති වාචා භින්දිතබ්බා. සසච අන්තරවාසසකන කථිනං 
අත්ථරිතුකාසමො සහොති, සපොරාණසකො අන්තරවාසසකො ප්චුද්ධරිතබ්සබො, 
නසවොඅන්තරවාසසකො අධිට්ඨාතබ්සබො, ‘‘ඉමිනාඅන්තරවාසසකනකථිනං
අත්ථරාමී’’තිවාචාභින්දිතබ්බා. 

සතන (පරි. 413) කථිනත්ථාරසකන භික්ඛුනා සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා 
එකංසංඋත්තරාසඞ්ගංකරිත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගසහත්වාඑවමස්සවචනීසයො
‘‘අත්ථතං, භන්සත, සඞ්ඝස්ස කථිනං, ධම්මිසකො කථිනත්ථාසරො, 
අනුසමොදථා’’ති. සතහි අනුසමොදසකහි භික්ඛූහි එකංසං උත්තරාසඞ්ගං
කරිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගසහත්වා එවමස්ස වචනීසයො ‘‘අත්ථතං, ආවුසසො, 
සඞ්ඝස්ස කථිනං, ධම්මිසකො කථිනත්ථාසරො, අනුසමොදාමා’’ති. සතන
කථිනත්ථාරසකන භික්ඛුනා සම්බහුසල භික්ඛූ උපසඞ්කමිත්වා එකංසං
උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගසහත්වා එවමස්ස වචනීසයො
‘‘අත්ථතං, භන්සත, සඞ්ඝස්ස කථිනං, ධම්මිසකො කථිනත්ථාසරො, 
අනුසමොදථා’’ති. සතහි අනුසමොදසකහි භික්ඛූහි එකංසං උත්තරාසඞ්ගං
කරිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගසහත්වා එවමස්ස වචනීසයො ‘‘අත්ථතං, ආවුසසො, 
සඞ්ඝස්ස කථිනං, ධම්මිසකො කථිනත්ථාසරො, අනුසමොදාමා’’ති. සතන 
කථිනත්ථාරසකන භික්ඛුනා එකං භික්ඛුං උපසඞ්කමිත්වා එකංසං
උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගසහත්වා එවමස්ස වචනීසයො
‘‘අත්ථතං, ආවුසසො, සඞ්ඝස්ස කථිනං, ධම්මිසකො කථිනත්ථාසරො, 
අනුසමොදාහී’’ති. සතන අනුසමොදසකන භික්ඛුනා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං
කරිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගසහත්වා එවමස්ස වචනීසයො ‘‘අත්ථතං, ආවුසසො, 
සඞ්ඝස්සකථිනං, ධම්මිසකො කථිනත්ථාසරො, අනුසමොදාමී’’ති.එවංසබ්සබසං
අත්ථතං සහොති කථිනං. වුත්තඤ්සහතං පරිවාසර ‘‘ද්වින්නං පුග්ගලානං
අත්ථතංසහොතිකථිනංඅත්ථාරකස්සචඅනුසමොදකස්ස චා’’ති (පරි. 403). 
පුනපි වුත්තං ‘‘නසඞ්සඝො කථිනං අත්ථරති, නගසණොකථිනං අත්ථරති, 
පුග්ගසලොකථිනංඅත්ථරති, සඞ්ඝස්සඅනුසමොදනායගණස්සඅනුසමොදනාය 
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පුග්ගලස්ස අත්ථරාය සඞ්ඝස්ස අත්ථතං සහොති කථිනං, ගණස්ස අත්ථතං
සහොතිකථිනං, පුග්ගලස්සඅත්ථතංසහොතිකථින’’න්ති(පරි.414). 

එවං අත්ථසත පන කථිසන සසච කථිනචීවසරන සද්ධිං ආභතං
ආිචසංසං දායකා ‘‘සයන අම්හාකං කථිනං ගහිතං, තස්සසව සදමා’’ති
සදන්ති, භික්ඛුසඞ්සඝො අිචස්සසරො. අථ අවිචාසරත්වාව දත්වා ග්ඡන්ති, 
භික්ඛුසඞ්සඝො ඉස්සසරො. තස්මා සසච කථිනත්ථාරකස්ස සසසචීවරාිචපි
දුබ්බලාිච සහොන්ති, සඞ්සඝන අපසලොසකත්වා සතසම්පි අත්ථාය වත්ථාිච
දාතබ්බාිච, කම්මවාචා පන එකාසයව වට්ටති. අවසසසකථිනාිචසංසස 
බලවවත්ථාිච වස්සාවාසිකඨිතිකාය දාතබ්බාිච, ඨිතිකාය අභාසව
සථරාසනසතො පට්ඨාය දාතබ්බාිච, ගරුභණ්ඩං න භාසජතබ්බං. සසච පන
එකසීමාය බහූ විහාරා සහොන්ති, සබ්සබහි භික්ඛූහි සන්ිචපාතාසපත්වා
එකත්ථකථිනංඅත්ථරිතබ්බං, විසුංවිසුංඅත්ථරිතුංන වට්ටති. 

‘‘අත්ථතකථිනානං සවො, භික්ඛසව, පඤ්ච කප්පිස්සන්ති, 
අනාමන්තචාසරො අසමාදානචාසරො ගණසභොජනං යාවදත්ථචීවරං සයො ච
තත්ථ චීවරුප්පාසදො. සසො සනසං භවිස්සතී’’ති (මහාව. 306) වචනසතො
අත්ථතකථිනානං භික්ඛූනං අනාමන්තචාරාදසයො පන පඤ්චාිචසංසා

ලබ්භන්ති.තත්ථ අනාමන්තචාකරොතිඅනාමන්සතත්වාචරණං, යාවකථිනං
න උද්ධරීයති, තාව චාරිත්තසික්ඛාපසදන අනාපත්තීති වුත්තං සහොති. 

අසමාදානචාකරොති චීවරං අසමාදාය චරණං, චීවරවිප්පවාසසොති අත්සථො. 

ගණකභොජනන්ති ගණසභොජනසික්ඛාපසදන අනාපත්ති වුත්තා. 

යාවදත්ථචීවරන්ති යාවතා චීවසරන අත්සථො, තාවතකං අනධිට්ඨිතං 

අවිකප්පිතං වට්ටතීති අත්සථො. කයො ච තත්ථ චීවරුප්පාකදොති තත්ථ
කථිනත්ථතසීමාය මතකචීවරං වා සහොතු සඞ්ඝං උද්දිස්ස දින්නං වා
සඞ්ඝිසකන තතු්රප්පාසදනආභතංවා, සයනසකනචිආකාසරනයංසඞ්ඝිකං
චීවරංඋප්පජ්ජති, තංසතසං භවිස්සතීතිඅත්සථො. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

කථිනත්ථාරවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

30. ගරුභණ්ඩවිිච්ඡයෙථා 

227. ගරුභණ්ඩානීති එත්ථ ‘‘පඤ්චිමාිච, භික්ඛසව, අවිස්සජ්ජියාිචන
විස්සජ්සජතබ්බාිචසඞ්සඝනවාගසණනවාපුග්ගසලනවා, විස්සජ්ජිතාිචපි
අවිස්සජ්ජිතාිච සහොන්ති, සයො විස්සජ්සජයය, ආපත්ති 
ථුල්ල්චයස්සා’’තිආදිනා (චූළව. 321) නසයන දස්සිතාිච ආරාසමො
ආරාමවත්ථු, විහාසරො විහාරවත්ථු, මඤ්සචො පීඨං භිසි බිම්සබොහනං, 
සලොහකුම්භීසලොහභාණකංසලොහවාරසකොසලොහකටාහං වාසිඵරසුකුඨාරී
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කුදාසලොිචඛාදනං, වල්ලිසවළුමුඤ්ජංපබ්බජංතිණංමත්තිකා දාරුභණ්ඩං
මත්තිකාභණ්ඩන්තිඉමාිචපඤ්චගරුභණ්ඩාිචනාම. 

තත්ථ(චූළව.අට්ඨ.321) ආරාකමො නාම පුප්ඵාරාසමොවාඵලාරාසමොවා. 

ආරාමවත්ථු නාම සතසංසයව ආරාමානං අත්ථාය පරි්ඡින්දිත්වා
ඨපිසතොකාසසො, සතසු වා ආරාසමසු විනට්සඨසු සතසං 

සපොරාණකභූමිභාසගො. විහාකරො නාම යං කිඤ්චි පාසාදාදි සසනාසනං. 

විහාරවත්ථු නාම තස්ස පතිට්ඨාසනොකාසසො. මඤ්කචො නාම මසාරසකො
බුන්දිකාබද්සධො කුළීරපාදසකො ආහ්චපාදසකොති ඉසමසං චතුන්නං

මඤ්චානං අඤ්ඤතසරො. පීඨං නාම මසාරකාදීනංසයව චතුන්නං පීඨානං

අඤ්ඤතරං. භිසි නාම උණ්ණභිසිආදීනං පඤ්චන්නං අඤ්ඤතරා. 

බිම්කබොහනං නාම රුක්ඛතූලලතාතූලසපොටකීතූලානං අඤ්ඤතරං. 

කලොහකුම්භී නාම කාළසලොසහන වා තම්බසලොසහන වා සයන සකනචි

සලොසහන කතකුම්භී. කලොහභාණොදීසුපි එසසව නසයො. එත්ථ පන 

භාණෙන්ති අරඤ්ජසරො වු්චති. වාරකෙොති ඝසටො. ෙටාහං කටාහසමව. 

වාසිආදීසු වල්ලිආදීසුචදුවිඤ්සඤයයංනාමනත්ථි. පඤ්චාතිචරාසිවසසන
වුත්තං, සරූපවසසනපසනතාිචපඤ්චවීසතිවිධාිච සහොන්ති.වුත්තඤ්සහතං
– 

‘‘ද්විසඞ්ගහාිචද්සවසහොන්ති, තතියංචතුසඞ්ගහං; 
චතුත්ථංනවසකොට්ඨාසං, පඤ්චමංඅට්ඨසභදනං. 

‘‘ඉතිපඤ්චහිරාසීහි, පඤ්චිචම්මලසලොචසනො; 
පඤ්චවීසවිධංනාසථො, ගරුභණ්ඩංපකාසයී’’ති. 

තත්රායං විිච්ඡයකථා – ඉදඤ්හි සබ්බම්පි ගරුභණ්ඩං
සසනාසනක්ඛන්ධසක ‘‘අවිස්සජ්ජිය’’න්ති වුත්තං, කීටාගිරිවත්ථුස්මිං 
‘‘අසවභඞ්ගිය’’න්තිදස්සිතං, පරිවාසරපන– 

‘‘අවිස්සජ්ජියංඅසවභඞ්ගියං, 
පඤ්චවුත්තාමසහසිනා; 
විස්සජ්සජන්තස්සපරිභුඤ්ජන්තස්සඅනාපත්ති, 
පඤ්හාසමසාකුසසලහිචින්තිතා’’ති.(පරි.479) – 

ආගතං. තස්මා මූල්සඡජ්ජවසසන අවිස්සජ්ජියඤ්ච අසවභඞ්ගියඤ්ච, 
පරිවත්තනවසසන පන විස්සජ්සජන්තස්ස පරිභුඤ්ජන්තස්ස ච අනාපත්තීති
එවසමත්ථඅධිප්පාසයොසවදිතබ්සබො. 

228. තත්රායං අනුපුබ්බිකථා – ඉදං තාව පඤ්චවිධම්පි
චීවරපිණ්ඩපාතසභසජ්ජත්ථාය උපසනතුං න වට්ටති, ථාවසරන ච ථාවරං, 
ගරුභණ්සඩන ච ගරුභණ්ඩං පරිවත්සතතුං වට්ටති. ථාවසර පන සඛත්තං
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පටුන 

වත්ථුතළාකංමාතිකාතිඑවරූපං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස විචාසරතුංවාසම්පටි්ඡිතුං
වා අධිවාසසතුං වා න වට්ටති, කප්පියකාරසකසහව විචාරිතසතො
කප්පියභණ්ඩං වට්ටති. ආරාසමන පන ආරාමං ආරාමවත්ථුං විහාරං 
විහාරවත්ථුන්තිඉමාිචචත්තාරිපිපරිවත්සතතුංවට්ටති. 

තත්රායං පරිවත්තනනසයො – සඞ්ඝස්ස නාළිසකරාරාසමො දූසර සහොති, 
කප්පියකාරකා බහුතරං ඛාදන්ති, යම්පි න ඛාදන්ති, තසතො සකටසවතනං
දත්වා අප්පසමව ආහරන්ති, අඤ්සඤසං පන තස්ස ආරාමස්ස අවිදූසර
ගාමවාසීනං මනුස්සානං විහාරස්ස සමීසප ආරාසමො සහොති, සත සඞ්ඝං
උපසඞ්කමිත්වාසසකනආරාසමනතංආරාමංයාචන්ති, සඞ්සඝන‘‘රු්චති
සඞ්ඝස්සා’’ති අපසලොසකත්වා සම්පටි්ඡිතබ්සබො. සසචපි භික්ඛූනං
රුක්ඛසහස්සං සහොති, මනුස්සානං පඤ්ච සතාිච, ‘‘තුම්හාකං ආරාසමො 
ඛුද්දසකො’’තිනවත්තබ්බං.කිඤ්චාපිහිඅයංඛුද්දසකො, අථසඛොඉතරසතො
බහුතරං ආයං සදති. සසචපි සමකසමව සදති, එවම්පි ඉ්ඡිති්ඡිතක්ඛසණ
පරිභුඤ්ජිතුං සක්කාති ගසහතබ්බසමව. සසච පන මනුස්සානං බහුතරා
රුක්ඛා සහොන්ති, ‘‘නනු තුම්හාකං බහුතරා රුක්ඛා’’ති වත්තබ්බං. සසච
‘‘අතිසරකං අම්හාකං පුඤ්ඤං සහොතු, සඞ්ඝස්ස සදමා’’ති වදන්ති, 
ජානාසපත්වා සම්පටි්ඡිතුං වට්ටති. භික්ඛූනං රුක්ඛා ඵලධාරිසනො, 
මනුස්සානංරුක්ඛානතාවඵලංගණ්හන්ති, කිඤ්චාපිනගණ්හන්ති, ‘‘න
චිසරන ගණ්හිස්සන්තී’’ති සම්පටි්ඡිතබ්බසමව. මනුස්සානං රුක්ඛා
ඵලධාරිසනො, භික්ඛූනං රුක්ඛා න තාව ඵලං ගණ්හන්ති, ‘‘නනු තුම්හාකං
රුක්ඛා ඵලධාරිසනො’’ති වත්තබ්බං. සසච ‘‘ගණ්හථ, භන්සත, අම්හාකං
පුඤ්ඤං භවිස්සතී’’ති සදන්ති, ජානාසපත්වා සම්පටි්ඡිතුං වට්ටති. එවං
ආරාසමනආරාසමො පරිවත්සතතබ්සබො. එසතසනව නසයනආරාමවත්ථුපි
විහාසරොපි විහාරවත්ථුපි ආරාසමන පරිවත්සතතබ්බං, ආරාමවත්ථුනා ච
මහන්සතනවාඛුද්දසකනවා ආරාමආරාමවත්ථුවිහාරවිහාරවත්ථූිච. 

කථං විහාසරන විහාසරො පරිවත්සතතබ්සබො? සඞ්ඝස්ස අන්සතොගාසම
සගහං සහොති, මනුස්සානංවිහාරමජ්සඣපාසාසදොසහොති, උසභොපිඅග්සඝන
සමකා, සසචමනුස්සා සතන පාසාසදනතං සගහං යාචන්ති, සම්පටි්ඡිතුං
වට්ටති. භික්ඛූනං සච මහග්ඝතරං සගහං සහොති, ‘‘මහග්ඝතරං අම්හාකං
සගහ’’න්ති වුත්සත ච ‘‘කිඤ්චාපි මහග්ඝතරං පබ්බජිතානං අසාරුප්පං, න 
සක්කාතත්ථපබ්බජිසතහිවසිතුං, ඉදංපනසාරුප්පං, ගණ්හථා’’තිවදන්ති, 
එවම්පිසම්පටි්ඡිතුංවට්ටති.සසචපන මනුස්සානංමහග්ඝංසහොති, ‘‘නනු
තුම්හාකං සගහං මහග්ඝ’’න්ති වත්තබ්බං. ‘‘සහොතු, භන්සත, අම්හාකං
පුඤ්ඤං භවිස්සති, ගණ්හථා’’ති වුත්සත පන සම්පටි්ඡිතුං වට්ටති. එවම්පි
විහාසරන විහාසරො පරිවත්සතතබ්සබො. එසතසනව නසයන විහාරවත්ථුපි 
ආරාසමොපි ආරාමවත්ථුපි විහාසරන පරිවත්සතතබ්බං, විහාරවත්ථුනා ච
මහග්සඝන වා අප්පග්සඝන වා විහාරවිහාරවත්ථුආරාමආරාමවත්ථූිච. එවං 

ථාවකරන ථාවරපරිවත්තනංසවදිතබ්බං. 



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

250 

පටුන 

ගරුභණ්කඩන ගරුභණ්ඩපරිවත්තකන පන මඤ්චපීඨං මහන්තං වා
සහොතු ඛුද්දකං වා, අන්තමසසො චතුරඞ්ගුලපාදකං ගාමදාරසකහි 
පංස්වාගාරසකසු කීළන්සතහි කතම්පි සඞ්ඝස්ස දින්නකාලසතො පට්ඨාය
ගරුභණ්ඩං සහොති. සසචපි රාජරාජමහාමත්තාදසයො එකප්පහාසරසනව
මඤ්චසතං වා මඤ්චසහස්සං වා සදන්ති, සබ්සබ කප්පියමඤ්චා
සම්පටි්ඡිතබ්බා, සම්පටි්ඡිත්වා ‘‘වුඩ්ඪපටිපාටියා සඞ්ඝිකපරිසභොසගන
පරිභුඤ්ජථා’’ති දාතබ්බා, පුග්ගලිකවසසන න දාතබ්බා. අතිසරකමඤ්සච 
භණ්ඩාගාරාදීසුපඤ්ඤසපත්වාපත්තචීවරංිචක්ඛිපිතුම්පිවට්ටති.බහිසීමාය 
‘‘සඞ්ඝස්ස සදමා’’ති දින්නමඤ්සචො සඞ්ඝත්සථරස්ස වසනට්ඨාසන
දාතබ්සබො.තත්ථසච බහූමඤ්චාසහොන්ති, මඤ්සචනකම්මංනත්ථි.යස්ස
වසනට්ඨාසන කම්මං අත්ථි, තත්ථ ‘‘සඞ්ඝිකපරිසභොසගන පරිභුඤ්ජථා’’ති
දාතබ්සබො.මහග්සඝනසතග්ඝනසකනවා සහස්සග්ඝනසකනවාමඤ්සචන
අඤ්ඤං මඤ්චසතං ලභති, පරිවත්සතත්වා ගසහතබ්බං. න සකවලං
මඤ්සචන මඤ්සචොසයව, 
ආරාමආරාමවත්ථුවිහාරවිහාරවත්ථුපීඨභිසිබිම්සබොහනාිචපි පරිවත්සතතුං
වට්ටන්ති. එස නසයො පීඨභිසිබිම්සබොහසනසුපි. එසතසු පන අකප්පියං න 
පරිභුඤ්ජිතබ්බං, කප්පියං සඞ්ඝිකපරිසභොසගන පරිභුඤ්ජිතබ්බං. අකප්පියං
වා මහග්ඝං කප්පියං වා පරිවත්සතත්වා වුත්තවත්ථූිච ගසහතබ්බාිච.
අගරුභණ්ඩුපගංපන භිසිබිම්සබොහනංනාමනත්ථි. 

229. කලොහකුම්භී කලොහභාණෙං කලොහෙටාහන්ති ඉමාිච තීණි
මහන්තාිච වා සහොන්තු ඛුද්දකාිච වා, අන්තමසසො

පසතමත්තඋදකගණ්හනකාිචපි ගරුභණ්ඩාිචසයව. කලොහවාරකෙො පන 
කාළසලොහතම්බසලොහවට්ටසලොහකංසසලොහානං සයන සකනචි කසතො
සීහළදීසප පාදගණ්හනසකො භාසජතබ්සබො. පාසදො ච නාම මගධනාළියා
පඤ්චනාළිමත්තං ගණ්හාති, තසතො අතිසරකගණ්හනසකො ගරුභණ්ඩං.
ඉමාිච තාව පාළියං ආගතාිච සලොහභාජනාිච. පාළියං පන අනාගතාිච 
භිඞ්ගාරපටිග්ගහඋළඋඞ්කදබ්බිකට්ඡුපාතිතට්ටකසරකසමුග්ගඅඞ්ගාරකපල්
ලධූමකට්ඡුආදීිච ඛුද්දකාිච වා මහන්තාිච වා සබ්බාිච ගරුභණ්ඩාිච.
පත්සතො අයථාලකං තම්බසලොහථාලකන්ති ඉමාිච පන භාජනීයාිච.
කංසසලොහවට්ටසලොහභාජනවිකති සඞ්ඝිකපරිසභොසගන වා ගිහිවිකටා වා
වට්ටති, පුග්ගලිකපරිසභොසගන න වට්ටති. කංසසලොහාදිභාජනං සඞ්ඝස්ස 
දින්නම්පි හි පාරිහාරියං න වට්ටති, ගිහිවිකටනීහාසරසනව

පරිභුඤ්ජිතබ්බන්ති මහාප්චරියං වුත්තං. 

ඨසපත්වා පන භාජනවිකතිං අඤ්ඤස්මිම්පි කප්පියසලොහභණ්සඩ 
අඤ්ජනී අඤ්ජිචසලාකා කණ්ණමලහරණී සූචි පණ්ණසූචි ඛුද්දසකො
පිප්ඵලසකොඛුද්දකං ආරකණ්ටකංකුඤ්චිකාතාළංකත්තරයට්ඨිසවධසකො
නත්ථුදානං භිණ්ඩිවාසලො සලොහකූසටො සලොහකුත්ති සලොහගුසළො
සලොහපිණ්ඩිසලොහචක්කලිකං අඤ්ඤම්පි විප්පකතසලොහභණ්ඩං භාජනීයං. 
ධූමසනත්තඵාලදීපරුක්ඛදීපකපල්ලකඔලම්බකදීපඉත්ථිපුරිසතිර්ඡානගතරූ
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පකාිච පන අඤ්ඤාිච වා භිත්ති්ඡදනකවාටාදීසු උපසනතබ්බාිච
අන්තමසසො සලොහඛිලකං උපාදාය සබ්බාිච සලොහභණ්ඩාිච
ගරුභණ්ඩාිචසයව සහොන්ති, අත්තනා ලද්ධාිචපි පරිහරිත්වා 
පුග්ගලිකපරිසභොසගන න පරිභුඤ්ජිතබ්බාිච, සඞ්ඝිකපරිසභොසගන වා
ගිහිවිකටාිච වා වට්ටන්ති. තිපුභණ්සඩපි එසසව නසයො. ඛීරපාසාණමයාිච
තට්ටකසරකාදීිච ගරුභණ්ඩාිචසයව. 

ඝටකෙො පන සතලභාජනං වා පාදගණ්හනකසතො අතිසරකසමව
ගරුභණ්ඩං. සුවණ්ණරජතහාරකූටජාතිඵලිකභාජනාිච ගිහිවිකටාිචපි න
වට්ටන්ති, පසගව සඞ්ඝිකපරිසභොසගන වා පුග්ගලිකපරිසභොසගන වා.
සසනාසනපරිසභොසගපනආමාසම්පි අනාමාසම්පිසබ්බංවට්ටති. 

වාසිආදීසුයායවාසියාඨසපත්වා දන්තකට්ඨ්සඡදනංවාඋ්ඡුත්ඡනං
වාඅඤ්ඤංමහාකම්මංකාතුංනසක්කා, අයං භාජනීයා.තසතොමහන්තතරා

සයනසකනචිආකාසරනකතාවාසිගරුභණ්ඩසමව. ඵරසු පනඅන්තමසසො

සවජ්ජානං සිරාසවධනඵරසුපි ගරුභණ්ඩසමව. කුඨාරියං ඵරසුසදිසසොසයව

විිච්ඡසයො. යා පන ආවුධසඞ්සඛසපන කතා, අයං අනාමාසා. කුදාකලො 

අන්තමසසොචතුරඞ්ගුලමත්සතොපිගරුභණ්ඩසමව. ිචඛාදනං චතුරස්සමුඛංවා
සහොතු සදොණිමුඛං වා වඞ්කං වා උජුකං වා, අන්තමසසො 
සම්මුඤ්ජනීදණ්ඩකසවධනම්පි දණ්ඩබද්ධං සච, ගරුභණ්ඩසමව.
සම්මුඤ්ජනීදණ්ඩඛණනකං පන අදණ්ඩකං ඵලමත්තසමව. යං සක්කා
සිපාටිකාය පක්ඛිපිත්වා පරිහරිතුං, තං භාජනීයං. සිඛරම්පි ිචඛාදසනසනව 
සඞ්ගහිතං.සයහිමනුස්සසහිවිහාසරවාසිආදීිචදින්නාිචසහොන්ති, සතසච
ඝසර දඩ්සඪ වා සචොසරහිවා විලුත්සත ‘‘සදථසනො, භන්සත, උපකරසණ, 
පුන පාකතිසක කරිස්සාමා’’ති වදන්ති, දාතබ්බා. සසච ආහරන්ති, න
වාසරතබ්බා, අනාහරන්තාපිනසචොසදතබ්බා. 

කම්මාරත්ඡකාරචුන්දකාරනළකාරමණිකාරපත්තබන්ධකානං 
අධිකරණිමුට්ඨිකසණ්ඩාසතුලාදීිච සබ්බාිච සලොහමයඋපකරණාිච සඞ්සඝ
දින්නකාලසතො පට්ඨාය ගරුභණ්ඩාිච.
තිපුසකොට්ටකසුවණ්ණකාරචම්මකාරඋපකරසණසුපි එසසව නසයො. අයං
පන විසසසසො – තිපුසකොට්ටකඋපකරසණසුපි තිපු්සඡදනකසත්ථකං, 
සුවණ්ණකාරඋපකරසණසු සුවණ්ණ්සඡදනකසත්ථකං, 
චම්මකාරඋපකරසණසු කතපරිකම්මචම්ම්සඡදනකඛුද්දකසත්ථකන්ති
ඉමාිච භාජනීයභණ්ඩාිච. නහාපිතතුන්නකාරඋපකරසණසුපි ඨසපත්වා
මහාකත්තරිං මහාසණ්ඩාසං මහාපිප්ඵලිකඤ්ච සබ්බං භාජනීයං, 
මහාකත්තරිආදීිචගරුභණ්ඩාිච. 

වල්ලිආදීසු සවත්තවල්ලිආදිකා යා කාචි අඩ්ඪබාහුප්පමාණා වල්ලි
සඞ්ඝස්සදින්නාවාතත්ථජාතකාවාරක්ඛිතසගොපිතා ගරුභණ්ඩංසහොති, සා
සඞ්ඝකම්සම ච සචතියකම්සම ච කසත සසච අතිසරකා සහොති, 
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පටුන 

පුග්ගලිකකම්සමපි උපසනතුං වට්ටති. අරක්ඛිතා පන ගරුභණ්ඩසමව න
සහොති. සුත්තමකචිවාකනාළිසකරහීරචම්මමයා රජ්ජුකා වා සයොත්තාිච වා
වාසක ච නාළිසකරහීසර ච වට්සටත්වා කතා එකවට්ටා වා ද්විවට්ටා වා
සඞ්ඝස්ස දින්නකාලසතො පට්ඨාය ගරුභණ්ඩං. සුත්තං පන අවට්සටත්වා
දින්නං මකචිවාකනාළිසකරහීරා ච භාජනීයා. සයහි පසනතාිච
රජ්ජුකසයොත්තාදීිචදින්නාිචසහොන්ති, සතඅත්තසනොකරණීසයනහරන්තා
න වාසරතබ්බා. 

සයොසකොචිඅන්තමසසොඅට්ඨඞ්ගුලසූචිදණ්ඩකමත්සතොපි කවළු සඞ්ඝස්ස
දින්සනො වා තත්ථජාතසකො වා රක්ඛිතසගොපිසතො ගරුභණ්ඩං, සසොපි
සඞ්ඝකම්සමචසචතියකම්සමචකසතඅතිසරසකොපුග්ගලිකකම්සමචදාතුං 
වට්ටති. පාදගණ්හනකසතලනාළි පන කත්තරයට්ඨි උපාහනදණ්ඩසකො
ඡත්තදණ්ඩසකො ඡත්තසලාකාති ඉදසමත්ථ භාජනීයභණ්ඩං.
දඩ්ඪසගහමනුස්සා ගණ්හිත්වා ග්ඡන්තා න වාසරතබ්බා. රක්ඛිතසගොපිතං
සවළුං ගණ්හන්සතන සමකං වා අතිසරකං වා ථාවරං අන්තමසසො
තංඅග්ඝනකවල්ලිකායපි ඵාතිකම්මං කත්වා ගසහතබ්සබො, ඵාතිකම්මං
අකත්වාගණ්හන්සතනතත්සථවවළඤ්සජතබ්සබො.ගමනකාසලසඞ්ඝිසක
ආවාසස ඨසපත්වා ගන්තබ්බං, අසතියා ගසහත්වා ගසතන පහිණිත්වා
දාතබ්සබො. සදසන්තරගසතන සම්පත්තවිහාසරො සඞ්ඝිකාවාසස
ඨසපතබ්සබො. 

තිණන්ති මුඤ්ජඤ්ච පබ්බජඤ්ච ඨසපත්වා අවසසසං යංකිඤ්චි තිණං.
යත්ථ පන තිණං නත්ථි, තත්ථ පණ්සණහි ඡාසදන්ති, තස්මා පණ්ණම්පි
තිසණසනව සඞ්ගහිතං. ඉති මුඤ්ජාදීසු යං කිඤ්චි මුට්ඨිප්පමාණං තිණං
තාලපණ්ණාදීසු ච එකපණ්ණම්පි සඞ්ඝස්ස දින්නං වා තත්ථජාතකං වා
බහාරාසම සඞ්ඝස්ස තිණවත්ථුසතො ජාතතිණං වා රක්ඛිතසගොපිතං
ගරුභණ්ඩං සහොති, තම්පිසඞ්ඝකම්සමචසචතියකම්සමචකසතඅතිසරකං
පුග්ගලිකකම්සම දාතුං වට්ටති, දඩ්ඪසගහමනුස්සා ගසහත්වා ග්ඡන්තාන
වාසරතබ්බා. අට්ඨඞ්ගුලප්පමාසණොපිරිත්තසපොත්ථසකොගරුභණ්ඩසමව. 

මත්තිො පකතිමත්තිකා වා සහොතු පඤ්චවණ්ණා වා සුධා වා
සජ්ජුරසකඞ්ගුට්ඨසිසලසාදීසු වා යං කිඤ්චි දුල්ලභට්ඨාසන ආසනත්වා
දින්නංතත්ථජාතකංවා, රක්ඛිතසගොපිතංතාලඵලපක්කමත්තංගරුභණ්ඩං
සහොති, තම්පි සඞ්ඝකම්සම ච සචතියකම්සම ච ිචට්ඨිසත අතිසරකං
පුග්ගලිකකම්සමචදාතුං වට්ටති, හිඞ්ගුහිඞ්ගුලකහරිතාලමසනොසිලඤ්ජනාිච
පනභාජනීයභණ්ඩාිච. 

දාරුභණ්කඩ ‘‘සයොසකොචි අට්ඨඞ්ගුලසූචිදණ්ඩමත්සතොපිදාරුභණ්ඩසකො
දාරුදුල්ලභට්ඨාසන සඞ්ඝස්ස දින්සනො වා තත්ථජාතසකො වා

රක්ඛිතසගොපිසතො, අයං ගරුභණ්ඩං සහොතී’’ති කුරුන්දියං වුත්තං. 

මහාඅට්ඨෙථායං පන සබ්බම්පි දාරුසවළුචම්මපාසාණාදිවිකතිං
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දාරුභණ්සඩන සඞ්ගණ්හිත්වා ආසන්දිකසතො පට්ඨාය දාරුභණ්සඩ
විිච්ඡසයො වුත්සතො. තත්රායං නසයො – ආසන්දිසකො සත්තඞ්සගො භද්දපීඨං
පීඨිකා එකපාදකපීඨං ආමණ්ඩකවණ්ටකපීඨං ඵලකං සකෝඡං
පලාලපීඨන්ති ඉසමසු තාව යං කිඤ්චි ඛුද්දකං වා සහොතු මහන්තං වා, 
සඞ්ඝස්ස දින්නං ගරුභණ්ඩං සහොති. පලාලපීසඨන සචත්ථ
කදලිපත්තාදිපීඨාිචපි සඞ්ගහිතාිච. බයග්ඝචම්මඔනද්ධම්පි 
වාළරූපපරික්ඛිත්තං රතනපරිසිබ්බිතං සකෝඡං ගරුභණ්ඩසමව, 
වඞ්කඵලකං දීඝඵලකං චීවරසධොවනඵලකංඝට්ටනඵලකං ඝට්ටනමුග්ගසරො 
දන්තකට්ඨ්සඡදනගණ්ඨිකා දණ්ඩමුග්ගසරො අම්බණං රජනසදොණි
උදකපටි්ඡසකො දාරුමසයො වා දන්තමසයො වා සවළුමසයො වා සපාදසකොපි
අපාදසකොපි සමුග්සගො මඤ්ජූසා පාදගණ්හනකසතො අතිසරකප්පමාසණො
කරණ්සඩො උදකසදොණි උදකකටාහං උළුඞ්සකො කට්ඡු පානීයසරාවං 
පානීයසඞ්සඛොති එසතසුපි යං කිඤ්චි සඞ්සඝ දින්නං ගරුභණ්ඩං.
සඞ්ඛථාලකංපන භාජනීයං, තථාදාරුමසයොඋදකතුම්සබො. 

පාදකථලිකමණ්ඩලංදාරුමයංවාසහොතුසචොළපණ්ණාදිමයංවා, සබ්බං 
ගරුභණ්ඩං.ආධාරසකොපත්තපිධානංතාලවණ්ටංබීජනීචඞ්සකොටකංප්ඡි 
යට්ඨිසම්මුඤ්ජනීමුට්ඨිසම්මුඤ්ජනීතිඑසතසුපියංකිඤ්චිඛුද්දකංවාසහොතු 
මහන්තංවා, දාරුසවළුපණ්ණචම්මාදීසුසයනසකනචිකතංගරුභණ්ඩසමව. 
ථම්භතුලාසසොපානඵලකාදීසු දාරුමයං වා පාසාණමයං වා යං කිඤ්චි
සගහසම්භාරරූපං සයො සකොචි කටසාරසකො යං කිඤ්චි භූමත්ථරණං යං
කිඤ්චි අකප්පියචම්මං, සබ්බං සඞ්සඝ දින්නං ගරුභණ්ඩං, භූමත්ථරණං
කාතුං වට්ටති. එළකචම්මං පන ප්චත්ථරණගතිකං සහොති, තම්පි

ගරුභණ්ඩසමව. කප්පියචම්මාිච භාජනීයාිච. කුරුන්දියං පන ‘‘සබ්බං
මඤ්චප්පමාණංචම්මං ගරුභණ්ඩ’’න්තිවුත්තං. 

උදුක්ඛලං මුසලං සුප්පං ිචසදං ිචසදසපොසතො පාසාණසදොණි
පාසාණකටාහං තුරිසවමභස්තාදි සබ්බං සපසකාරාදිභණ්ඩං සබ්බං
කසිභණ්ඩං සබ්බං චක්කයුත්තකං යානං ගරුභණ්ඩසමව. මඤ්චපාසදො
මඤ්චඅටනීපීඨපාසදොපීඨඅටනීවාසිඵරසුආදීනංදණ්ඩාති එසතසුයංකිඤ්චි
විප්පකතත්ඡනකම්මං අිචට්ඨිතසමව භාජනීයං, ත්ඡිතමට්ඨං පන 
ගරුභණ්ඩං සහොති. අනුඤ්ඤාතවාසියා පන දණ්සඩො ඡත්තමුට්ඨිපණ්ණං
කත්තරයට්ඨි උපාහනා අරණිසහිතං ධම්මකරසණො පාදගණ්හනකසතො
අනතිරිත්තං ආමලකතුම්බං ආමලකඝසටො ලාබුකතුම්බං ලාබුඝසටො
විසාණකතුම්බන්ති සබ්බසමසවතං භාජනීයං, තසතො මහන්තතරං
ගරුභණ්ඩං. හත්ථිදන්සතොවායංකිඤ්චිවිසාණංවාඅත්ඡිතංයථාගතසමව
භාජනීයං. සතහි කතමඤ්චපාදාදීසු පුරිමසදිසසොසයව විිච්ඡසයො.
ත්ඡිතිචට්ඨිසතොපි හිඞ්ගුකරණ්ඩසකො ගණ්ඨිකා විසධො අඤ්ජනී
අඤ්ජනීසලාකාඋදකපුඤ්ඡනීතිඉදංසබ්බංභාජනීයසමව. 
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මත්තිොභණ්කඩ සබ්බං මනුස්සානං උපසභොගපරිසභොගං
ඝටපීඨරාදිකුලාලභාජනං පත්තකටාහං අඞ්ගාරකටාහං ධූමදානං
දීපරුක්ඛසකො දීපකපල්ලිකා චයිචට්ඨකා ඡදිචට්ඨකා ථූපිකාති සඞ්ඝස්ස 
දින්නකාලසතො පට්ඨාය ගරුභණ්ඩං, පාදගණ්හනකසතො
අනතිරිත්තප්පමාසණො පන ඝටසකො පත්තං ථාලකං කඤ්චනසකො
කුණ්ඩිකාති ඉදසමත්ථ භාජනීයභණ්ඩං. යථා ච මත්තිකාභණ්සඩ, එවං 
සලොහභණ්සඩපි කුණ්ඩිකා භාජනීයසකොට්ඨාසසමව භජතීති අයසමත්ථ
අනුපුබ්බිකථා. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

ගරුභණ්ඩවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

31. කචොදනාදිවිිච්ඡයෙථා 

230. කචොදනාදිවිිච්ඡකයොති එත්ථ (පාරා. අට්ඨ. 2.385-6) පන
සචොසදතුංසකොලභති, සකොනලභති? දුබ්බලසචොදකවචනංතාවගසහත්වා
සකොචි න ලභති. දුබ්බලසචොදසකො නාම සම්බහුසලසු කථාසල්ලාසපන
ිචසින්සනසු එසකො එකං ආරබ්භ අසනොදිස්සකං කත්වා පාරාජිකවත්ථුං
කසථති, අඤ්සඤො තං සුත්වා ඉතරස්ස ගන්ත්වා ආසරොසචති, සසො තං
උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ත්වංකිරමංඉදඤ්චිදඤ්චවදසී’’තිභණති, සසො ‘‘නාහං
එවරූපං ජානාමි, කථාපවත්තියං පන මයා අසනොදිස්සකං කත්වා
වුත්තමත්ථි. සසච අහං තව ඉමං දුක්ඛුප්පත්තිං ජාසනයයං, එත්තකම්පි න
කසථයය’’න්ති. අයං දුබ්බලසචොදසකො. තස්සසතංකථාසල්ලාපං ගසහත්වා
තං භික්ඛුං සකොචි සචොසදතුං න ලභති, එතං පන අග්ගසහත්වා
සීලසම්පන්සනො භික්ඛු භික්ඛුං වා භික්ඛුිචං වා, සීලසම්පන්නා ච භික්ඛුනී
භික්ඛුනීසමව සචොසදතුං ලභතීතිමහාපදුමත්සථසරොආහ. මහාසුමත්සථසරො
පන ‘‘පඤ්චපිසහධම්මිකාලභන්තී’’තිආහ.සගොදත්තත්සථසරො‘‘නසකොචි
නලභතී’’තිවත්වා ‘‘භික්ඛුස්සසුත්වාසචොසදති, භික්ඛුිචයාසුත්වා…සප.… 
තිත්ථියසාවකානං සුත්වා සචොසදතී’’ති ඉදං සුත්තං ආහරි. තිණ්ණම්පි
සථරානංවාසදචුදිතකස්සසවපටිඤ්ඤාය කාසරතබ්සබො. 

අයංපනසචොදනානාමදිට්ඨසචොදනාසුතසචොදනාපරිසඞ්කිතසචොදනාති
තිවිධා සහොති. අපරාපි චතුබ්බිධා සහොති සීලවිපත්තිසචොදනා
ආචාරවිපත්තිසචොදනා දිට්ඨිවිපත්තිසචොදනා ආජීවවිපත්තිසචොදනාති. තත්ථ

ගරුකානං ද්වින්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං වසසන සීලවිපත්තිකචොදනා 

සවදිතබ්බා, අවසසසානං වසසන ආචාරවිපත්තිකචොදනා, 

මි්ඡාදිට්ඨිඅන්තග්ගාහිකදිට්ඨිවසසන දිට්ඨිවිපත්තිකචොදනා, ආජීවසහතු

පඤ්ඤත්තානං ඡන්නං සික්ඛාපදානං වසසන ආජීවවිපත්තිකචොදනා 
සවදිතබ්බා. 



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

255 

පටුන 

අපරාපි චතුබ්බිධා සහොති වත්ථුසන්දස්සනා ආපත්තිසන්දස්සනා 

සංවාසපටික්සඛසපො සාමීචිපටික්සඛසපොති. තත්ථ වත්ථුසන්දස්සනා නාම
‘‘ත්වංසමථුනංධම්මංපටිසසවි, අදින්නං ආදියි, මනුස්සංඝාතයිත්ථ, අභූතං

ආසරොචයිත්ථා’’ති එවං පවත්තා. ආපත්තිසන්දස්සනා නාම ‘‘ත්වං
සමථුනධම්මපාරාජිකාපත්තිං ආපන්සනො’’තිඑවමාදිනයප්පවත්තා. 

සංවාසපටික්කඛකපො නාම ‘‘නත්ථිතයාසද්ධිංඋසපොසසථොවාපවාරණාවා

සඞ්ඝකම්මං වා’’ති එවං පවත්සතො. සාමීචිපටික්කඛකපො නාම 
අභිවාදනප්චුට්ඨානඅඤ්ජලීකම්මබීජනාදිකම්මානංඅකරණං.තං පටිපාටියා
වන්දනාදීිච කසරොන්සතො එකස්ස අකත්වා සසසානං කරණකාසල
සවදිතබ්බං. එත්තාවතාපි සචොදනා නාම සහොති. යාගුභත්තාදිනා පන යං
ඉ්ඡති, තංආපු්ඡති, නතාවතා සචොදනාසහොති. 

අපරා පාතිකමොක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධකෙ (චූළව. 387) ‘‘එකං, භික්ඛසව, 
අධම්මිකං පාතිසමොක්ඛට්ඨපනං, එකං ධම්මික’’න්තිආදිං කත්වා යාව දස
අධම්මිකාිච පාතිසමොක්ඛට්ඨපනාිච, දස ධම්මිකානීති එවං අධම්මිකා 
පඤ්චපඤ්ඤාස, ධම්මිකාපඤ්චපඤ්ඤාසාති දසුත්තරසතංසචොදනාවුත්තා.
තා දිට්සඨන සචොසදන්තස්ස දසුත්තරසතං, සුසතන සචොසදන්තස්ස
දසුත්තරසතං, පරිසඞ්කාය සචොසදන්තස්ස දසුත්තරසතන්ති තිංසාධිකාිච
තීණිසතාිචසහොන්ති.තාිචකාසයන සචොසදන්තස්ස, වාචායසචොසදන්තස්ස, 
කායවාචාය සචොසදන්තස්සාතිතිගුණාිචකතාිච නවුතාධිකාිචනව සතාිච
සහොන්ති. තාිච අත්තනා සචොසදන්තස්සපි පසරන සචොදාසපන්තස්සපි 
තත්තකාසනවාතිවීසතිඌනාිචද්සවසහස්සාිචසහොන්ති.පුනදිට්ඨාදිසභසද 
සමූලිකාමූලිකවසසනඅසනකසහස්සාසචොදනාසහොන්තීතිසවදිතබ්බා. 

231. වුත්තප්පසභදාසු පන ඉමාසු සචොදනාසු යාය කායචි සචොදනාය
වසසනසඞ්ඝමජ්සඣඔසසට වත්ථුස්මිංචුදිතකසචොදකාවත්තබ්බා‘‘තුම්සහ
අම්හාකංවිිච්ඡසයනතුට්ඨා භවිස්සථා’’ති.සසච ‘‘භවිස්සාමා’’ති වදන්ති, 
සඞ්සඝන තං අධිකරණං සම්පටි්ඡිතබ්බං. අථ පන ‘‘විිච්ඡිනථ තාව, 
භන්සත, සසචඅම්හාකං ඛමිස්සති, ගණ්හිස්සාමා’’තිවදන්ති, ‘‘සචතියංතාව
වන්දථා’’තිආදීිච වත්වා දීඝසුත්තං කත්වා විස්සජ්ජිතබ්බං. සත සච
චිරරත්තංකිලන්තාපක්කන්තපරිසා උප්ඡින්නපක්ඛාහුත්වාපුනයාචන්ති, 
යාවතතියං පටික්ඛිපිත්වා යදා ිචම්මදා සහොන්ති, තදා සනසං අධිකරණං
විිච්ඡිිචතබ්බං. විිච්ඡිනන්සතහි ච සසච අලජ්ජුස්සන්නා සහොති පරිසා, 
උබ්බාහිකාය තං අධිකරණං විිච්ඡිිචතබ්බං. සසච බාලුස්සන්නා සහොති
පරිසා, ‘‘තුම්හාකං සභාසග විනයධසර පරිසයසථා’’ති විනයධසර 
පරිසයසාසපත්වාසයනධම්සමනසයනවිනසයනසයනසත්ථුසාසසනනතං
අධිකරණංවූපසම්මති, තථාතංඅධිකරණංවූපසසමතබ්බං. 

තත්ථ ච ධම්කමොති භූතං වත්ථු. විනකයොති සචොදනා සචව සාරණා ච. 

සත්ථුසාසනන්තිඤත්තිසම්පදාචඅනුස්සාවනසම්පදාච.තස්මා සචොදසකන
වත්ථුස්මිංආසරොචිසතචුදිතසකොපු්ඡිතබ්සබො‘‘සන්තසමතං, සනො’’ති.එවං 
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පටුන 

වත්ථුං උපපරික්ඛිත්වා භූසතන වත්ථුනා සචොසදත්වා සාසරත්වා
ඤත්තිසම්පදාය ච අනුස්සාවනසම්පදාය ච තං අධිකරණං වූපසසමතබ්බං.
තත්රසචඅලජ්ජීලජ්ජිංසචොසදති, සසොචඅලජ්ජීබාසලොසහොතිඅබයත්සතො, 
නාස්ස නසයො දාතබ්සබො, එවං පන වත්තබ්සබො ‘‘කිම්හිනං සචොසදසී’’ති.
අද්ධා සසො වක්ඛති ‘‘කිමිදං, භන්සත, කිම්හි නං නාමා’’ති. ‘‘ත්වං කිම්හි
නම්පිනජානාසි, නයුත්තංතයාඑවරූසපන බාසලනපරංසචොසදතු’’න්ති
උසයයොසජතබ්සබො, නාස්ස අනුසයොසගො දාතබ්සබො. සසච පනසසො අලජ්ජී
පණ්ඩිසතො සහොති බයත්සතො, දිට්සඨන වා සුසතන වා අජ්සඣොත්ථරිත්වා 
සම්පාසදතුං සක්සකොති, එතස්ස අනුසයොගං දත්වා ලජ්ජිස්සසව පටිඤ්ඤාය
කම්මං කාතබ්බං. 

සසචලජ්ජීඅලජ්ජිංසචොසදති, සසොචලජ්ජීබාසලොසහොතිඅබයත්සතො, 
නසක්සකොතිඅනුසයොගංදාතුං, තස්සනසයොදාතබ්සබො‘‘කිම්හිනංසචොසදසි
සීලවිපත්තියා වාආචාරවිපත්තිආදීසුවාඑකිස්සා’’ති.කස්මාපනඉමස්සසව
එවං නසයො දාතබ්සබො, න ඉතරස්සාති, නනු න යුත්තං විනයධරානං
අගතිගමනන්ති? න යුත්තසමව. ඉදං පන අගතිගමනං න සහොති, 
ධම්මානුග්ගසහොනාමඑසසො.අලජ්ජිිචග්ගහත්ථායහිලජ්ජිපග්ගහත්ථායච 
සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. තත්ර අලජ්ජී නයං ලභිත්වා අජ්සඣොත්ථරන්සතො
එහිති, ලජ්ජී පන නයං ලභිත්වා දිට්සඨ දිට්ඨසන්තාසනන සුසත
සුතසන්තාසනන පතිට්ඨාය කසථස්සති, තස්මා තස්ස ධම්මානුග්ගසහො
වට්ටති. සසච පන සසො ලජ්ජී පණ්ඩිසතො සහොති බයත්සතො, පතිට්ඨාය
කසථති, අලජ්ජී ච ‘‘එතම්පිනත්ථි, එතම්පි නත්ථී’’ති පටිඤ්ඤං න සදති, 
අලජ්ජිස්සපටිඤ්ඤායඑවකාතබ්බං. 

තදත්ථදීපනත්ථඤ්ච ඉදං වත්ථු සවදිතබ්බං – තිපිටකචූළාභයත්සථසරො 
කිර සලොහපාසාදස්ස සහට්ඨා භික්ඛූනං විනයං කසථත්වා සායන්හසමසය
වුට්ඨාති, තස්ස වුට්ඨානසමසය ද්සව අත්තප්චත්ථිකා කථං පවත්සතසුං.
එසකො ‘‘එතම්පි නත්ථි, එතම්පි නත්ථී’’ති පටිඤ්ඤං න සදති, අථ
අප්පාවසසසස පඨමයාසම සථරස්ස තස්මිං පුග්ගසල ‘‘අයං පතිට්ඨාය
කසථති, අයංපනපටිඤ්ඤංනසදති, බහූිචචවත්ථූිචඔසටාිච, අද්ධාඑතං
කතං භවිස්සතී’’ති අසුද්ධලද්ධි උප්පන්නා. තසතො බීජනීදණ්ඩසකන 
පාදකථලිකායසඤ්ඤංදත්වා‘‘අහං, ආවුසසො, විිච්ඡිිචතුංඅනනු්ඡවිසකො, 
අඤ්සඤන විිච්ඡිනාසපහී’’තිආහ.‘‘කස්මා, භන්සත’’ති? සථසරොතමත්ථං
ආසරොසචසි. චුදිතකපුග්ගලස්සකාසයඩාසහොඋට්ඨිසතො, තසතොසසොසථරං
වන්දිත්වා ‘‘භන්සත, විිච්ඡිිචතුං අනුරූසපන විනයධසරන නාම
තුම්හාදිසසසනව භවිතුං වට්ටති, සචොදසකන ච ඊදිසසසනව භවිතුං
වට්ටතී’’ති වත්වා සසතකාිච ිචවාසසත්වා ‘‘චිරං කිලමිතාත්ථ මයා’’ති
ඛමාසපත්වාපක්කාමි. 

එවං ලජ්ජිනා සචොදියමාසනො අලජ්ජී බහූසුපි වත්ථූසු උප්පන්සනසු 
පටිඤ්ඤංනසදති, සසොසනව‘‘සුද්සධො’’තිවත්තබ්සබො, න‘‘අසුද්සධො’’ති, 
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ජීවමතසකොනාම ආමකපූතිසකොනාමසචස.සසචපනස්සඅඤ්ඤම්පිතාදිසං
වත්ථුඋප්පජ්ජති, න විිච්ඡිිචතබ්බං, තථානාසිතසකොභවිස්සති. සසචපන
අලජ්ජීසයව අලජ්ජිං සචොසදති, සසො වත්තබ්සබො ‘‘ආවුසසො, තව
වචසනනායං කිං සක්කා වත්තු’’න්ති. ඉතරම්පි තසථව වත්වා ‘‘උසභොපි
එකසම්සභොගපරිසභොගා හුත්වා ජීවථා’’ති උසයයොසජතබ්බා. සීලත්ථාය
සනසං විිච්ඡසයො න කාතබ්සබො, පත්තචීවරපරිසවණාදිඅත්ථාය පන
පතිරූපං සක්ඛිංලභිත්වාකාතබ්සබොති. 

අථ ලජ්ජී ලජ්ජිං සචොසදති, විවාසදො ච සනසං කිස්මිඤ්චිසදව 
අප්පමත්තසකො සහොති, සඤ්ඤාසපත්වා ‘‘මා එවං කසරොථා’’ති අ්චයං
සදසාසපත්වා උසයයොසජතබ්බා. අථ පසනත්ථ චුදිතසකන සහසා විරද්ධං
සහොති, ආදිසතොපට්ඨායඅලජ්ජීනාමනත්ථි.සසොචපක්ඛානුරක්ඛණත්ථාය
පටිඤ්ඤං න සදති, ‘‘මයං සද්දහාම, මයං සද්දහාමා’’ති බහූ උට්ඨහන්ති, 
සසො සතසං පටිඤ්ඤාය එකවාරං ද්සවවාරං සුද්සධො සහොතු, අථ පන
විරද්ධකාලසතොපට්ඨායඨාසනනතිට්ඨති, විිච්ඡසයොන දාතබ්සබො. 

232. අදින්නාදානවත්ථුං විිච්ඡිනන්සතන (පාරා. අට්ඨ. 1.92) පන
පඤ්චවීසති අවහාරා සාධකං සල්ලක්සඛතබ්බා. සතසු ච කුසසලන

විනයධසරන ඔතිණ්ණං වත්ථුං සහසා අවිිච්ඡිිචත්වාව පඤ්ච ඨානාිච 
ඔසලොසකතබ්බාිච, යාිච සන්ධායසපොරාණාආහු– 

‘‘වත්ථුංකාලඤ්චසදසඤ්ච, අග්ඝංපරිසභොගපඤ්චමං; 
තුලයිත්වා පඤ්ච ඨානාිච, ධාසරයයත්ථං විචක්ඛසණො’’ති. (පාරා. 
අට්ඨ.1.92); 

තත්ථ වත්ථුන්තිභණ්ඩං.අවහාරසකනහි ‘‘මයාඉදංනාමඅවහට’’න්ති
වුත්සතපිආපත්තිං අනාසරොසපත්වාව තං භණ්ඩං ‘‘සසාමිකං වා අසාමිකං
වා’’ති උපපරික්ඛිතබ්බං. සසාමිසකපි සාමිකානං සාලයභාසවො වා
ිචරාලයභාසවො වා උපපරික්ඛිතබ්සබො. සසච සතසං සාලයකාසල අවහටං, 
භණ්ඩංඅග්ඝාසපත්වාආපත්ති කාතබ්බා.සසචිචරාලයකාසල, පාරාජිසකන
න කාතබ්බා. භණ්ඩසාමිසකසු පන භණ්ඩං ආහරාසපන්සතසු භණ්ඩං
දාතබ්බං.අයසමත්ථසාමීචි. 

ඉමස්ස පනත්ථස්ස දීපනත්ථමිදං වත්ථු – භාතියරාජකාසල කිර 
මහාසචතියපූජාය දක්ඛිණදිසසතොඑසකොභික්ඛුසත්තහත්ථංපණ්ඩුකාසාවං
අංසස කරිත්වා සචතියඞ්ගණං පාවිසි. තඞ්ඛණසමව ච රාජාපි
සචතියවන්දනත්ථං ආගසතො. තසතො උස්සාරණාය වත්තමානාය
මහාජනසම්මද්සදො අසහොසි. අථ සසො භික්ඛු ජනසම්මද්දපීළිසතො අංසසතො
පතන්තං කාසාවං අදිස්වාව ිචක්ඛන්සතො, ිචක්ඛමිත්වා කාසාවං 
අපස්සන්සතො ‘‘සකො ඊදිසස ජනසම්මද්සද කාසාවං ල්ඡති, න දාිච තං
මය්හ’’න්ති ධරිචක්සඛපං කත්වා ගසතො. අථඤ්සඤො භික්ඛු ප්ඡා
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ආග්ඡන්සතොතංකාසාවංදිස්වා සථයයචිත්සතනගසහත්වාපුනවිප්පටිසාරී
හුත්වා ‘‘අස්සමසණො දාිචම්හි, විබ්භමිස්සාමී’’ති චිත්සත උප්පන්සන
‘‘විනයධසරපු්ඡිත්වාඤස්සාමී’’ති චින්සතසි. 

සතන සමසයන චූළසුමනත්සථසරො නාම සබ්බපරියත්තිධසරො
විනයාචරියපාසමොක්සඛො මහාවිහාසර පටිවසති. සසො භික්ඛු සථරං 
උපසඞ්කමිත්වාවන්දිත්වාඔකාසංකාසරත්වා අත්තසනොකුක්කු්චංපු්ඡි.
සථසරො සතන භට්සඨ ජනකාසය ප්ඡා ආගන්ත්වා ගහිතභාවං ඤත්වා
‘‘අත්ථි දාිච එත්ථ ඔකාසසො’’ති චින්සතත්වා ආහ ‘‘සසච කාසාවසාමිකං
භික්ඛුං ආසනයයාසි, සක්කා භසවයය තව පතිට්ඨා කාතු’’න්ති. කථාහං, 
භන්සත, තංදක්ඛිස්සාමීති.තහිංතහිංගන්ත්වා ඔසලොසකහීති.සසොපඤ්චපි
මහාවිහාසර ඔසලොසකත්වා සනව අද්දක්ඛි. තසතො නං සථසරො පු්ඡි 
‘‘කතරාය දිසාය බහූභික්ඛූආග්ඡන්තී’’ති? ‘‘දක්ඛිණදිසාය, භන්සත’’ති.
සතන හි කාසාවං දීඝසතො ච තිරියඤ්ච මිිචත්වා ඨසපහි, ඨසපත්වා
දක්ඛිණදිසාය විහාරපටිපාටියා විචිිචත්වා තං භික්ඛුං ආසනහීති. සසො තථා
කත්වාතංභික්ඛුංදිස්වාසථරස්ස සන්තිකංආසනසි.සථසරොපු්ඡි‘‘තසවදං
කාසාව’’න්ති? ‘‘ආම, භන්සත’’ති. කුහිං සත පාතිතන්ති? සසො සබ්බං
ආචික්ඛි.සථසරොසතනකතංධරිචක්සඛපංසුත්වාඉතරංපු්ඡි ‘‘තයාඉදං
කුහිංදිස්වාගහිත’’න්ති? සසොපිසබ්බංආසරොසචසි.තසතොතංසථසරොආහ
‘‘සසච සත සුද්ධචිත්සතන ගහිතං අභවිස්ස, අනාපත්තිසයව සත අස්ස, 
සථයයචිත්සතන පන ගහිතත්තා දුක්කටං ආපන්සනොසි, තං සදසසත්වා
අනාපත්තිසකො සහොති, ඉදඤ්ච කාසාවං අත්තසනො සන්තකං කත්වා
එතස්සසව භික්ඛුසනො සදහී’’ති. සසො භික්ඛු අමසතසනව අභිසිත්සතො
වරමස්සාසප්පත්සතොඅසහොසි.එවංවත්ථුඔසලොසකතබ්බං. 

ොකලොති අවහාරකාසලො. තසදව හි භණ්ඩං කදාචි අප්පග්ඝං සහොති, 
කදාචිමහග්ඝං.තස්මාතංභණ්ඩංයස්මිංකාසලඅවහටං, තස්මිංසයව කාසල
සයො තස්ස අග්සඝො සහොති, සතන අග්සඝන ආපත්ති කාසරතබ්බා. එවං
කාසලො ඔසලොසකතබ්සබො. 

කදකසොති අවහාරසදසසො. තඤ්හි භණ්ඩං යස්මිං සදසස අවහටං, 
තස්මිංසයව සදසස සයො තස්ස අග්සඝො සහොති, සතන අග්සඝන ආපත්ති 
කාසරතබ්බා. භණ්ඩුට්ඨානසදසස හි භණ්ඩං අප්පග්ඝං සහොති, අඤ්ඤත්ථ
මහග්ඝං. 

ඉමස්සපි චඅත්ථස්ස දීපනත්ථමිදංවත්ථු– අන්තරසමුද්සදකිරඑසකො
භික්ඛු සුසණ්ඨානං නාළිසකරං ලභිත්වා භමං ආසරොසපත්වා 
සඞ්ඛථාලකසදිසං මසනොරමං පානීයථාලකං කත්වා තත්සථව ඨසපත්වා
සචතියගිරිංඅගමාසි. අඤ්සඤොභික්ඛුඅන්තරසමුද්දංගන්ත්වාතස්මිංවිහාසර 
පටිවසන්සතොතංථාලකංදිස්වාසථයයචිත්සතනගසහත්වාසචතියගිරිසමව
ආගසතො.තස්ස තත්ථයාගුංපිවන්තස්සතංථාලකංදිස්වාථාලකසාමිසකො
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පටුන 

භික්ඛුආහ‘‘කුසතොසතඉදං ලද්ධ’’න්ති.අන්තරසමුද්දසතොසමආනීතන්ති.
සසො තං ‘‘සනතං තව සන්තකං, සථයයාය සත ගහිත’’න්ති සඞ්ඝමජ්ඣං
ආකඩ්ඪි.තත්ථචවිිච්ඡයංඅලභිත්වාමහාවිහාරංඅගමිංසු, තත්ථචසභරිං
පහරාසපත්වා මහාසචතියසමීසප සන්ිචපාතං කත්වා විිච්ඡයං ආරභිංසු. 
විනයධරත්සථරාඅවහාරංසඤ්ඤාසපසුං. 

තස්මිඤ්ච සන්ිචපාසත ආභිධම්මිකසගොදත්තත්සථසරො නාම
විනයකුසසලො සහොති, සසො එවමාහ ‘‘ඉමිනා ඉදං ථාලකං කුහිං
අවහට’’න්ති? ‘‘අන්තරසමුද්සද අවහට’’න්ති. තත්ථ තං කිං අග්ඝතීති. න
කිඤ්චි අග්ඝති. තත්ර හි නාළිසකරං භින්දිත්වා මිඤ්ජං ඛාදිත්වා කපාලං
ඡඩ්සඩති, දාරුඅත්ථංපනඵරතීති.ඉමස්ස භික්ඛුසනොඑත්ථහත්ථකම්මංකිං
අග්ඝතීති? මාසකං වා ඌනමාසකං වාති. අත්ථි පන කත්ථචි
සම්මාසම්බුද්සධනමාසසකවාඌනමාසසකවාපාරාජිකංපඤ්ඤත්තන්ති.
එවං වුත්සත‘‘සාධසාධ, සුකථිතංසුවිිච්ඡිත’’න්තිඑකසාධකාසරොඅසහොසි.
සතනචසමසයන භාතියරාජාපිසචතියවන්දනත්ථංනගරසතොිචක්ඛන්සතො
තංසද්දංසුත්වා ‘‘කිංඉද’’න්ති පු්ඡිත්වාසබ්බංපටිපාටියාසුත්වානගසර
සභරිං චරාසපසි ‘‘මයි සන්සත භික්ඛූනම්පි භික්ඛුනීනම්පි ගිහීනම්පි
අධිකරණං ආභිධම්මිකසගොදත්තත්සථසරන විිච්ඡිතං සුවිිච්ඡිතං, තස්ස
විිච්ඡසය අතිට්ඨමානං රාජාණාය ඨසපමී’’ති. එවං සදසසො
ඔසලොසකතබ්සබො. 

අග්කඝොති භණ්ඩග්සඝො. නවභණ්ඩස්ස හි සයො අග්සඝො සහොති, සසො
ප්ඡා පරිහායති.යථානවසධොසතො පත්සතො අට්ඨ වා දසවා අග්ඝති, සසො 
ප්ඡා භින්සනො වා ඡිද්සදො වා ආණිගණ්ඨිකාහසතො වා අප්පග්සඝො සහොති, 
තස්මා න සබ්බදා භණ්ඩං පකතිඅග්සඝසනව කාතබ්බන්ති. එවං අග්සඝො
ඔසලොසකතබ්සබො. 

පරිකභොකගොති භණ්ඩපරිසභොසගො. පරිසභොසගනපි හි වාසිආදිභණ්ඩස්ස
අග්සඝො පරිහායති. තස්මා එවං උපපරික්ඛිතබ්බං – සසච සකොචි කස්සචි 
පාදග්ඝනකංවාසිංහරති, තත්රවාසිසාමිසකොපු්ඡිතබ්සබො ‘‘තයාඅයංවාසි
කිත්තසකන කීතා’’ති? ‘‘පාසදන, භන්සත’’ති. කිං පන සත කිණිත්වාව
ඨපිතා, උදාහුනංවළඤ්සජසීති? සසචවදති‘‘එකදිවසංසමදන්තකට්ඨං වා
රජනඡල්ලිවා පත්තපචනකදාරුවාඡින්නං, ඝංසිත්වාවාිචසිතා’’ති, අථස්ස
සපොරාණසකො අග්සඝො භට්සඨොති සවදිතබ්සබො. යථා ච වාසියා, එවං
අඤ්ජිචයාවා අඤ්ජිචසලාකායවාකුඤ්චිකායවාපලාසලනවාථුසසහිවා
ඉට්ඨකචුණ්සණන වා එකවාරං ඝංසිත්වා සධොවිතමත්සතනපි අග්සඝො
භස්සති. තිපුමණ්ඩලස්ස මකරදන්ත්සඡදසනනපි පරිමජ්ජනමත්සතනපි, 
උදකසාටකස්ස සකිං ිචවාසනපාරුපසනනපි පරිසභොගසීසසන අංසස වා
සීසස වාඨපනමත්සතනපි, තණ්ඩුලාදීනංපප්සඵොටසනනපිතසතොඑකංවා
ද්සව වා අපනයසනනපි අන්තමසසො එකං පාසාණසක්ඛරං උද්ධරිත්වා
ඡඩ්ඩිතමත්සතනපි, සප්පිසතලාදීනං භාජනන්තරපඅවත්තසනනපි
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අන්තමසසො තසතො මක්ඛිකං වා කිපිල්ලිකං වා උද්ධරිත්වා 
ඡඩ්ඩිතමත්සතනපි, ගුළපිණ්ඩකස්ස මධරභාවජානනත්ථං නසඛන
විජ්ඣිත්වාඅණුමත්තං ගහිතමත්සතනපිඅග්සඝොභස්සති.තස්මායංකිඤ්චි
පාදග්ඝනකංවුත්තනසයසනවසාමිසකහි පරිසභොසගනඌනංකතංසහොති, 
න තං අවහසටො භික්ඛු පාරාජිසකන කාතබ්සබොති. එවං අග්සඝො 
ඔසලොසකතබ්සබො. 

එවං ඉමාිච තුලයිත්වා පඤ්ච ඨානාිච ධාසරයය අත්ථං විචක්ඛසණො, 
ආපත්තිං වා අනාපත්තිං වා ගරුකං වා ලහුකං වා ආපත්තිං යථාඨාසන
ඨසපයයාති.සතනාහු අට්ඨකථාචරියා– 

‘‘සික්ඛාපදංසමංසතන, අඤ්ඤංකිඤ්චිනවිජ්ජති; 
අසනකනයසවොකිණ්ණං, ගම්භීරත්ථවිිච්ඡයං. 

‘‘තස්මාවත්ථුම්හිඔතිණ්සණ, භික්ඛුනාවිනයඤ්ඤුනා; 
විනයානුග්ගසහසනත්ථ, කසරොන්සතනවිිච්ඡයං. 

‘‘පාළිංඅට්ඨකථඤ්සචව, සාධිප්පායමසසසසතො; 
ඔගය්හඅප්පමත්සතන, කරණීසයොවිිච්ඡසයො. 

‘‘ආපත්තිදස්සනුස්සාසහො, නකත්තබ්සබොකුදාචනං; 
පස්සිස්සාමිඅනාපත්ති-මිතිකයිරාථමානසං. 

‘‘පස්සිත්වාපිචආපත්තිං, අවත්වාවපුනප්පුනං; 
වීමංසිත්වාථවිඤ්ඤූහි, සංසන්දිත්වාචතංවසද. 

‘‘කප්පිසයපි ච වත්ථුස්මිං, චිත්තස්සලහුවත්තිසනො; 
වසසනසාමඤ්ඤගුණා, චවන්තීධපුථුජ්ජනා. 

‘‘තස්මාපරපරික්ඛාරං, ආසීවිසමිසවොරගං; 
අග්ගිංවියචසම්පස්සං, නාමසසයයවිචක්ඛසණො’’ති.(පාරා. අට්ඨ.
1.160-1තත්රායංඅනුසාසනී); 

233. උත්තරිමනුස්සධම්මාසරොචනං විිච්ඡිනන්සතන (පාරා. අට්ඨ.
2.197) පන‘‘කිංසත අධිගතං.කින්තිසතඅධිගතං, කදාසතඅධිගතං, කත්ථ
සත අධිගතං, කතසම සත කිසලසා පහීනා, කතසමසං ත්වං ධම්මානං
ලාභී’’ති ඉමාිච ඡ ඨානාිච විසසොසධතබ්බාිච. සසච හි සකොචි භික්ඛු
උත්තරිමනුස්සධම්මාධිගමං බයාකසරයය, න සසො එත්තාවතා සක්කාසරො 
කාතබ්සබො, ඉසමසං පන ඡන්නං ඨානානං සසොධනත්ථං එවං වත්තබ්සබො
‘‘කිංසතඅධිගතං, කිං ඣානංඋදාහුවිසමොක්ඛාදීසුඅඤ්ඤතර’’න්ති.සයොහි
සයනඅධිගසතොධම්සමො, සසොතස්සපාකසටො සහොති.සසච‘‘ඉදංනාමසම
අධිගත’’න්ති වදති, තසතො ‘‘කින්ති සත අධිගත’’න්ති පු්ඡිතබ්සබො, 
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‘‘අිච්චලක්ඛණාදීසු කිං ධරං කත්වා අට්ඨතිංසාය වා ආරම්මසණසු 
රූපාරූපඅජ්ඣත්තබහිද්ධාදිසභසදසු වා ධම්සමසු සකන මුසඛන
අභිිචවිසිත්වා’’ති. සයො හි යස්සාභිිචසවසසො, සසො තස්ස පාකසටො සහොති.
සසච ‘‘අයංනාම සම අභිිචසවසසො, එවං මයා අධිගත’’න්ති වදති, තසතො
‘‘කදා සත අධිගත’’න්ති පු්ඡිතබ්සබො, ‘‘කිං පුබ්බණ්සහ, උදාහු
මජ්ඣන්හිකාදීසු අඤ්ඤතරස්මිං කාසල’’ති. සබ්සබසඤ්හි අත්තනා
අධිගතකාසලො පාකසටොසහොති.සසච‘‘අමුකස්මිංනාමකාසලඅධිගක’’න්ති
වදති, තසතො ‘‘කත්ථ සත අධිගත’’න්ති පු්ඡිතබ්සබො, ‘‘කිං දිවාට්ඨාසන, 
උදාහු රත්තිට්ඨානාදීසු අඤ්ඤතරස්මිං ඔකාසස’’ති. සබ්සබසඤ්හි අත්තනා
අධිගසතොකාසසො පාකසටො සහොති. සසච ‘‘අමුකස්මිං නාම සම ඔකාසස
අධිගත’’න්තිවදති, තසතො ‘‘කතසමසතකිසලසාපහීනා’’ති පු්ඡිතබ්සබො, 
‘‘කිං පඨමමග්ගවජ්ඣා, උදාහු දුතියාදිමග්ගවජ්ඣා’’ති. සබ්සබසඤ්හි 
අත්තනාඅධිගතමග්සගනපහීනාකිසලසාපාකටාසහොන්ති. 

සසච ‘‘ඉසම නාම සම කිසලසා පහීනා’’ති වදති, තසතො ‘‘කතසමසං
ත්වං ධම්මානං ලාභී’’ති පු්ඡිතබ්සබො, ‘‘කිං සසොතාපත්තිමග්ගස්ස, උදාහු 
සකදාගාමිමග්ගාදීසු අඤ්ඤතරස්සා’’ති. සබ්සබසඤ්හි අත්තනා
අධිගතධම්සමොපාකසටො සහොති.සසච‘‘ඉසමසංනාමාහංධම්මානංලාභී’’ති
වදති, එත්තාවතාපිස්ස වචනං න සද්ධාතබ්බං. බහුස්සුතා හි
උග්ගහපරිපු්ඡාකුසලා භික්ඛූ ඉමාිච ඡ ඨානාිච සසොසධතුං සක්සකොන්ති, 
ඉමස්සපනභික්ඛුසනොආගමනපටිපදා සසොසධතබ්බා.යදිආගමනපටිපදාන
සුජ්ඣති, ‘‘ඉමාය පටිපදාය සලොකුත්තරධම්සමො නාම න ලබ්භතී’’ති
අපසනතබ්සබො. යදි පනස්ස ආගමනපටිපදා සුජ්ඣති, දීඝරත්තං තීසු
සික්ඛාසු අප්පමත්සතො ජාගරියමනුයුත්සතො චතූසු ප්චසයසු අලග්සගො 
ආකාසස පාණිසසමන සචතසා විහරතීති පඤ්ඤායති, තස්ස භික්ඛුසනො
බයාකරණං පටිපදාය සද්ධිං සංසන්දති. ‘‘සසයයථාපි නාම ගඞ්සගොදකං
යමුසනොදසකන සංසන්දති සසමති, එවසමව සුපඤ්ඤත්තා සතන භගවතා
සාවකානං ිචබ්බානගාමිනී පටිපදා, සංසන්දති ිචබ්බානඤ්ච පටිපදා චා’’ති
(දී.ිච. 2.296) වුත්තසදිසං සහොති. අපිච සඛොන එත්තසකනපිසක්කාසරො 
කාතබ්සබො. කස්මා? එක්චස්ස හි පුථුජ්ජනස්සපි සසතො ඛීණාසවස්ස
පටිපත්තිසදිසා පටිපත්ති සහොති, තස්මා සසො භික්ඛු සතහි සතහි උපාසයහි
උත්තාසසතබ්සබො.ඛීණාසවස්ස නාමඅසිචයාපිමත්ථසකපතමානායභයං
වා ඡම්භිතත්තං වා සලොමහංසසො වා න සහොති, පුථුජ්ජනස්ස
අප්පමත්තසකනපිසහොති. 

තත්රිමාිචවත්ථූිච(ම.ිච.අට්ඨ.3.102) – දීඝභාණකඅභයත්සථසරො කිර
එකංපිණ්ඩපාතිකංපරිග්ගසහතුංඅසක්සකොන්සතො දහරස්සසඤ්ඤංඅදාසි.
සසොතං නහායමානංකලයාණීනදීමුඛද්වාසරිචමුජ්ජිත්වාපාසදඅග්ගසහසි.
පිණ්ඩපාතිසකො ‘‘කුම්භීසලො’’ති සඤ්ඤාය මහාසද්දමකාසි, තදා නං
‘‘පුථුජ්ජසනො’’තිජාිචංසු. 
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චන්දමුඛතිස්සරාජකාසල පන මහාවිහාසර සඞ්ඝත්සථසරො ඛීණාසසවො 
දුබ්බලචක්ඛුසකො විහාසරසයව අ්ඡති. රාජා ‘‘සථරං පරිග්ගණ්හිස්සාමී’’ති
භික්ඛූසු භික්ඛාචාරංගසතසුඅප්පසද්සදොඋපසඞ්කමිත්වාසප්සපොවියපාසද
අග්ගසහසි. සථසරො සිලාථම්සභො විය ිච්චසලො හුත්වා ‘‘සකො එත්ථා’’ති
ආහ. ‘‘අහං, භන්සත, තිස්සසො’’ති? ‘‘සුගන්ධංවායසිසනොතිස්සා’’ති.එවං
ඛීණාසවස්සභයංනාමනත්ථි. 

එක්සචො පන පුථුජ්ජසනොපි අතිසූසරො සහොති ිචබ්භසයො. සසො
රජනීසයන ආරම්මසණන පරිග්ගණ්හිතබ්සබො. වසභරාජාපි එකං සථරං
පරිග්ගණ්හමාසනො ඝසර ිචසීදාසපත්වා තස්ස සන්තිසක බදරසාළවං
මද්දමාසනො ිචසීදි. මහාසථරස්සසඛසළොචලිසතො, සථරස්සපුථුජ්ජනභාසවො
ආවිභූසතො. ඛීණාසවස්ස හි රසතණ්හා නාම සුප්පහීනා, දිබ්සබසුපි රසසසු
ිචකන්තිනාම න සහොති, තස්මා ඉසමහි උපාසයහි පරිග්ගසහත්වා සචස්ස
භයං වා ඡම්භිතත්තං වා රසතණ්හා වා උප්පජ්ජති, ‘‘නච ත්වං අරහා’’ති
අපසනතබ්සබො.සසචපනඅභීරුඅ්ඡම්භීඅනුත්රාසීහුත්වාසීසහොවිය ිචසීදති, 
දිබ්බාරම්මසණපි ිචකන්තිං න ජසනති, අයං භික්ඛු
සම්පන්නසවයයාකරසණො සමන්තා රාජරාජමහාමත්තාදීහි සපසිතං
සක්කාරං අරහතීති සවදිතබ්සබො. එවං තාව උත්තරිමනුස්සධම්මාසරොචනං
විිච්ඡිිචතබ්බං. 

234. සකසල පන විනයවිිච්ඡසය (පාරා. අට්ඨ. 1.45) සකොසල්ලං

පත්ථයන්සතන චතුබ්බිකධොවිනකයො ජාිචතබ්සබො. 

චතුබ්බිධඤ්හිවිනයං, මහාසථරාමහිද්ධිකා; 
නීහරිත්වාපකාසසසුං, ධම්මසඞ්ගාහකාපුරා. 

කතමං චතුබ්බිධං? සුත්තං සුත්තානුසලොමං ආචරියවාදං 
අත්තසනොමතින්ති. යං සන්ධාය වුත්තං ‘‘ආහ්චපසදන සඛො, මහාරාජ, 

රසසනආචරියවංසසන අධිප්පායා’’ති(මි.ප.4.2.3). එත්ථහි ආහ්චපදන්ති 

සුත්තංඅධිප්සපතං. රකසොතිසුත්තානුසලොමං. ආචරියවංකසොතිආචරියවාසදො. 

අධිප්පාකයොති අත්තසනොමති. 

තත්ථ සුත්තං නාමසකලවිනයපිටසක පාළි. 

සුත්තානුකලොමං නාමචත්තාසරොමහාපසදසා.සය භගවතාඑවංවුත්තා– 

‘‘යං, භික්ඛසව, මයා‘ඉදංනකප්පතී’තිඅප්පටික්ඛිත්තං, තඤ්සච 
අකප්පියංඅනුසලොසමති, කප්පියංපටිබාහති, තංසවොනකප්පති.යං, 
භික්ඛසව, මයා ‘ඉදං නකප්පතී’තිඅප්පටික්ඛිත්තං, තඤ්සචකප්පියං
අනුසලොසමති, අකප්පියං පටිබාහති, තං සවො කප්පති. යං, භික්ඛසව, 
මයා‘ඉදංකප්පතී’තිඅනනුඤ්ඤාතං, තංසචඅකප්පියං අනුසලොසමති, 
කප්පියං පටිබාහති, තං සවො න කප්පති. යං, භික්ඛසව, මයා ‘ඉදං
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කප්පතී’ති අනනුඤ්ඤාතං, තඤ්සචකප්පියංඅනුසලොසමති, අකප්පියං
පටිබාහති, තංසවොකප්පතී’’ති (මහාව.305). 

ආචරියවාකදො නාම ධම්මසඞ්ගාහසකහිපඤ්චහිඅරහන්තසසතහිඨපිතා
පාළිවිිචමුත්තා ඔක්කන්තවිිච්ඡයප්පවත්තාඅට්ඨකථාතන්ති. 

අත්තකනොමති නාම සුත්තසුත්තානුසලොමආචරියවාසද මුඤ්චිත්වා
අනුමාසනනඅත්තසනොඅනුබුද්ධියා නයග්ගාසහනඋපට්ඨිතාකාරකථනං. 

අපිච සුත්තන්තාභිධම්මවිනයට්ඨකථාසු ආගසතො සබ්සබොපි සථරවාසදො 
අත්තසනොමති නාම. තං පන අත්තසනොමතිං ගසහත්වා කසථන්සතන න
දළ්හග්ගාහං ගසහත්වා සවොහරිතබ්බං, කාරණං සල්ලක්සඛත්වා අත්සථන
පාළිං, පාළියා ච අත්ථං සංසන්දිත්වා කසථතබ්බං, අත්තසනොමති
ආචරියවාසද ඔතාසරතබ්බා. සසච තත්ථ ඔතරති සචව සසමති ච, 
ගසහතබ්බා. සසච සනව ඔතරති න සසමති, න ගසහතබ්බා. අයඤ්හි
අත්තසනොමති නාම සබ්බදුබ්බලා, අත්තසනොමතිසතො ආචරියවාසදො
බලවතසරො. 

ආචරියවාසදොපි සුත්තානුසලොසම ඔතාසරතබ්සබො. තත්ථ ඔතරන්සතො
සසමන්සතො එවගසහතබ්සබො, ඉතසරොනගසහතබ්සබො.ආචරියවාදසතොහි
සුත්තානුසලොමංබලවතරං. 

සුත්තානුසලොමම්පි සුත්සත ඔතාසරතබ්බං. තත්ථ ඔතරන්තං 
සසමන්තසමව ගසහතබ්බං, ඉතරං න ගසහතබ්බං. සුත්තානුසලොමසතො හි
සුත්තසමවබලවතරං. සුත්තඤ්හිඅප්පටිවත්තියංකාරකසඞ්ඝසදිසංබුද්ධානං
ඨිතකාලසදිසං. තස්මා යදා ද්සව භික්ඛූ සාක්ඡන්ති, සකවාදී සුත්තං
ගසහත්වාකසථති, පරවාදීසුත්තානුසලොමං. සතහිඅඤ්ඤමඤ්ඤංසඛපංවා
ගරහං වා අකත්වා සුත්තානුසලොමං සුත්සත ඔතාසරතබ්බං. සසච ඔතරති
සසමති, ගසහතබ්බං, සනො සච, න ගසහතබ්බං, සුත්තස්මිංසයව ඨාතබ්බං.
අථායං සුත්තංගසහත්වාකසථති, පසරොආචරියවාදං.සතහිපිඅඤ්ඤමඤ්ඤං
සඛපං වා ගරහං වා අකත්වාආචරියවාසදො සුත්සත ඔතාසරතබ්සබො. සසච
ඔතරති සසමති, ගසහතබ්සබො. අසනොතරන්සතො අසසමන්සතො ච
ගාරය්හාචරියවාසදො න ගසහතබ්සබො, සුත්තස්මිංසයව ඨාතබ්බං. අථායං 
සුත්තං ගසහත්වා කසථති, පසරො අත්තසනොමතිං. සතහිපි අඤ්ඤමඤ්ඤං
සඛපං වා ගරහං වා අකත්වා අත්තසනොමති සුත්සත ඔතාසරතබ්බා. සසච
ඔතරති සසමති, ගසහතබ්බා, සනො සච, න ගසහතබ්බා, සුත්තස්මිංසයව
ඨාතබ්බං. 

අථායං සුත්තානුසලොමං ගසහත්වා කසථති, පසරො සුත්තං, 
සුත්තානුසලොසමඔතාසරතබ්බං.සසචඔතරතිසසමති, තිස්සසොසඞ්ගීතිසයො
ආරුළ්හං පාළිආගතංපඤ්ඤායති, ගසහතබ්බං, සනොසචතථාපඤ්ඤායති, 
නඔතරතිනසසමති, බාහිරකසුත්තංවාසහොතිසිසලොසකොවාඅඤ්ඤංවා
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පටුන 

ගාරය්හසුත්තං ගුළ්හසවස්සන්තරගුළ්හවිනයසවදල්ලාදීනං අඤ්ඤතරසතො
ආභතං, න ගසහතබ්බං, සුත්තානුසලොමස්මිංසයව ඨාතබ්බං. අථායං
සුත්තානුසලොමං ගසහත්වා කසථති, පසරො ආචරියවාදං. ආචරියවාසදො 
සුත්තානුසලොසමඔතාසරතබ්සබො.සසචඔතරති සසමති, ගසහතබ්සබො.සනො
සච, න ගසහතබ්සබො, සුත්තානුසලොසමසයව ඨාතබ්බං. අථායං 
සුත්තානුසලොමං ගසහත්වා කසථති, පසරො අත්තසනොමතිං. අත්තසනොමති
සුත්තානුසලොසම ඔතාසරතබ්බා. සසච ඔතරති සසමති, ගසහතබ්බා. සනො
සච, නගසහතබ්බා, සුත්තානුසලොසමසයව ඨාතබ්බං. 

අථායං ආචරියවාදං ගසහත්වා කසථති, පසරො සුත්තං. සුත්තං
ආචරියවාසද ඔතාසරතබ්බං. සසච ඔතරති සසමති, ගසහතබ්බං. ඉතරං
ගාරය්හසුත්තං න ගසහතබ්බං, ආචරියවාසදසයව ඨාතබ්බං. අථායං
ආචරියවාදං ගසහත්වා කසථති, පසරො සුත්තානුසලොමං. සුත්තානුසලොමං
ආචරියවාසද ඔතාසරතබ්බං. ඔතරන්තං සසමන්තසමව ගසහතබ්බං, ඉතරං
න ගසහතබ්බං, ආචරියවාසදසයවඨාතබ්බං. අථායංආචරියවාදංගසහත්වා
කසථති, පසරො අත්තසනොමතිං. අත්තසනොමති ආචරියවාසද ඔතාසරතබ්බා.
සසච ඔතරති සසමති, ගසහතබ්බා. සනො සච, න ගසහතබ්බා, 
ආචරියවාසදසයවඨාතබ්බං. 

අථ පනායං අත්තසනොමතිං ගසහත්වා කසථති, පසරො සුත්තං. සුත්තං 
අත්තසනොමතියං ඔතාසරතබ්බං. සසච ඔතරති සසමති, ගසහතබ්බං. ඉතරං
ගාරය්හසුත්තං න ගසහතබ්බං, අත්තසනොමතියසමව ඨාතබ්බං. අථායං
අත්තසනොමතිං ගසහත්වා කසථති, පසරො සුත්තානුසලොමං. සුත්තානුසලොමං
අත්තසනොමතියං ඔතාසරතබ්බං. ඔතරන්තං සසමන්තසමව ගසහතබ්බං, 
ඉතරං න ගසහතබ්බං, අත්තසනොමතියසමව ඨාතබ්බං. අථායං
අත්තසනොමතිං ගසහත්වා කසථති, පසරො ආචරියවාදං. ආචරියවාසදො
අත්තසනොමතියං ඔතාසරතබ්සබො. සසච ඔතරති සසමති, ගසහතබ්සබො.
ඉතසරො ගාරය්හාචරියවාසදො න ගසහතබ්සබො, අත්තසනොමතියසමව 
ඨාතබ්බං, අත්තසනො ගහණසමව බලියං කාතබ්බං. සබ්බට්ඨාසනසු ච
සඛසපො වාගරහාවානකාතබ්බාති. 

අථපනායංකප්පියන්තිගසහත්වාකසථති, පසරොඅකප්පියන්ති, සුත්සත
ච සුත්තානුසලොසම ච ඔතාසරතබ්බං. සසච කප්පියං සහොති, කප්පිසය
ඨාතබ්බං. සසච අකප්පියං, අකප්පිසය ඨාතබ්බං. අථායං තස්ස
කප්පියභාවසාධකං සුත්තසතො බහුං කාරණඤ්ච විිච්ඡයඤ්ච දස්සසති, 
පසරො කාරණං න වින්දති, කප්පිසයව ඨාතබ්බං. අථ පසරො තස්ස
අකප්පියභාවසාධකං සුත්තසතො බහුං කාරණඤ්ච විිච්ඡයඤ්ච දස්සසති, 
අසනන අත්තසනොගහණන්තිකත්වාදළ්හංආදායනඨාතබ්බං, ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටි්ඡිත්වා අකප්පිසය එව ඨාතබ්බං. අථ ද්වින්නම්පි කාරණ්ඡායා
දිස්සති, පටික්ඛිත්තභාසවොසයවසාධ, අකප්පිසයඨාතබ්බං.විනයඤ්හිපත්වා 
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කප්පියාකප්පියවිචාරණංආගම්මරුන්ධිතබ්බං, ගාළ්හංකත්තබ්බං, සසොතං 
ප්ඡින්දිතබ්බං, ගරුකභාසවසයවඨාතබ්බං. 

අථ පනායංඅකප්පියන්තිගසහත්වාකසථති, පසරො කප්පියන්ති, සුත්සත
ච සුත්තානුසලොසම ච ඔතාසරතබ්බං. සසච කප්පියං සහොති, කප්පිසය 
ඨාතබ්බං. සසච අකප්පියං, අකප්පිසය ඨාතබ්බං. අථායං බහූහි
සුත්තවිිච්ඡයකාරසණහි අකප්පියභාවංදස්සසති, පසරොකාරණංනවින්දති, 
අකප්පිසයඨාතබ්බං.අථපසරොබහූහි සුත්තවිිච්ඡයකාරසණහිකප්පියභාවං
දස්සසති, අයං කාරණං න වින්දති, කප්පිසය ඨාතබ්බං. අථ ද්වින්නම්පි
කාරණ්ඡායා දිස්සති, අත්තසනො ගහණං න විස්සජ්සජතබ්බං. යථා චායං
කප්පියාකප්පිසය අකප්පියකප්පිසය ච විිච්ඡසයො වුත්සතො, එවං
අනාපත්තිආපත්තිවාසද ආපත්තානාපත්තිවාසද ච, ලහුකගරුකාපත්තිවාසද 
ගරුකලහුකාපත්තිවාසදචාපිවිිච්ඡසයොසවදිතබ්සබො.නාමමත්සතසයවහි
එත්ථනානං, සයොජනානසයනානංනත්ථි, තස්මානවිත්ථාරිතං. 

එවං කප්පියාකප්පියාදිවිිච්ඡසය උප්පන්සන සයො 
සුත්තසුත්තානුසලොමආචරියවාදඅත්තසනොමතීසු අතිසරකකාරණං ලභති, 
තස්සවාසදඨාතබ්බං, සබ්බසසොපනකාරණවිිච්ඡයංඅලභන්සතනසුත්තං
න ජහිතබ්බං, සුත්තස්මිංසයව ඨාතබ්බන්ති. එවං සකලවිනයවිිච්ඡසය
සකොසල්ලංපත්ථයන්සතනඅයංචතුබ්බිසධොවිනසයො ජාිචතබ්සබො. 

ඉමඤ්ච පන චතුබ්බිධං විනයං ඤත්වාපි විනයධසරන පුග්ගසලන 

තිලක්ඛණසමන්නාගසතන භවිතබ්බං. තීණි හි විනයධරස්ස ලක්ඛණාිච 
ඉ්ඡිතබ්බාිච. කතමාිච තීණි? සුත්තඤ්චස්ස ස්වාගතං සහොති සුප්පවත්ති
සුවිිච්ඡිතං සුත්තසතො අනුබයඤ්ජනසසොති ඉදසමකං ලක්ඛණං. විනසය
සඛොපනඨිසතොසහොතිඅසංහීසරොතිඉදං දුතියං.ආචරියපරම්පරාසඛොපනස්ස
සුග්ගහිතාසහොතිසුමනසිකතාසූපධාරිතාතිඉදං තතියං. 

තත්ථ සුත්තං නාමසකලංවිනයපිටකං. තදස්ස ස්වාගතංකහොතීතිසුට්ඨු

ආගතං. සුප්පවත්තීති සුට්ඨු පවත්තං පගුණං වාචුග්ගතං. සුවිිච්ඡිතං

සුත්තකසොඅනුබයඤ්ජනකසොතිපාළිසතොචපරිපු්ඡසතොච අට්ඨකථාසතොච

සුවිිච්ඡිතං සහොති කඞ්ඛාසඡදනං කත්වා උග්ගහිතං. විනකය කඛො පන

ඨිකතො කහොතීති විනසය ලජ්ජිභාසවන පතිට්ඨිසතො සහොති. අලජ්ජී හි
බහුස්සුසතොපි සමාසනො ලාභගරුකතාය තන්තිං විසංවාසදත්වා උද්ධම්මං 
උබ්බිනයං සත්ථුසාසනං දීසපත්වා සාසසන මහන්තං උපද්දවං කසරොති, 
සඞ්ඝසභදම්පි සඞ්ඝරාජිම්පි උප්පාසදති. ලජ්ජී පන කුක්කු්චසකො
සික්ඛාකාසමො ජීවිතසහතුපි තන්තිං අවිසංවාසදත්වා ධම්මසමව විනයසමව
දීසපති, සත්ථුසාසනං ගරුකං කත්වා ඨසපති. තථා හි පුබ්සබ මහාසථරා

තික්ඛත්තුං වාචං ිච්ඡාසරසුං ‘‘අනාගකත ලජ්ජී රක්ඛිස්සති, ලජ්ජී 

රක්ඛිස්සති, ලජ්ජීරක්ඛිස්සතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.1.45). එවං සයොලජ්ජී, සසො
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විනයං අවිජහන්සතො අසවොක්කමන්සතො ලජ්ජිභාසවසනව විනසය ඨිසතො
සහොති සුප්පතිට්ඨිසතොති. 

අසංහීකරොතිසංහීසරොනාමසයොපාළියංවා අට්ඨකථායංවාසහට්ඨසතො
වා උපරිසතො වා පදපටිපාටියා වා පු්ඡියමාසනො විත්ථුනති විප්ඵන්දති
සන්තිට්ඨිතුං න සක්සකොති, යං යං පසරන වු්චති, තං තං අනුජානාති, 
සකවාදංඡඩ්සඩත්වාපරවාදංගණ්හාති.සයොපනපාළියංවාඅට්ඨකථායංවා
සහට්ඨුපරිසයන වා පදපටිපාටියා වා පු්ඡියමාසනො න විත්ථුනති න
විප්ඵන්දති, එසකකසලොමංසණ්ඩාසසන ගණ්හන්සතොවිය‘‘එවංමයංවදාම, 
එවංසනොආචරියාවදන්තී’’තිවිස්සජ්සජති, යම්හි පාළිචපාළිවිිච්ඡසයොච
සුවණ්ණභාජසනපක්ඛිත්තසීහවසාවියපරික්ඛයංපරියාදානං අග්ඡන්සතො
තිට්ඨති, අයංවු්චති‘‘අසංහීසරො’’ති. 

ආචරියපරම්පරා කඛො පනස්ස සුග්ගහිතා කහොතීති සථරපරම්පරා

වංසපරම්පරා අස්ස සුට්ඨු ගහිතා සහොති. සුමනසිෙතාති සුට්ඨු මනසිකතා, 

ආවජ්ජිතමත්සතඋජ්ජලිතපදීසපොවිය සහොති. සූපධාරිතාතිසුට්ඨුඋපධාරිතා
පුබ්බාපරානුසන්ධිසතො අත්ථසතොකාරණසතොචඋපධාරිතා. අත්තසනොමතිං
පහාය ආචරියසුද්ධියා වත්තා සහොති, ‘‘මය්හං ආචරිසයො අසුකාචරියස්ස
සන්තිසක උග්ගණ්හි, සසො අසුකස්සා’’ති එවං සබ්බං ආචරියපරම්පරං
සථරවාදඞ්ගං හරිත්වා යාව උපාලිත්සථසරො සම්මාසම්බුද්ධස්ස සන්තිසක
උග්ගණ්හීති පාසපත්වා ඨසපති, තසතොපි ආහරිත්වා උපාලිත්සථසරො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස සන්තිසක උග්ගණ්හි, දාසකත්සථසරො අත්තසනො 
උපජ්ඣායස්සඋපාලිත්සථරස්ස, සසොණත්සථසරොඅත්තසනොඋපජ්ඣායස්ස
දාසකත්සථරස්ස, සිග්ගවත්සථසරො අත්තසනො උපජ්ඣායස්ස
සසොණත්සථරස්ස, සමොග්ගලිපුත්තතිස්සත්සථසරො අත්තසනොඋපජ්ඣායස්ස
සිග්ගවත්සථරස්ස චණ්ඩවජ්ජිත්සථරස්ස චාති එවං සබ්බං ආචරියපරම්පරං
සථරවාදඞ්ගං ආහරිත්වා අත්තසනො ආචරියං පාසපත්වා ඨසපති. එවං 
උග්ගහිතාහිආචරියපරම්පරාසුග්ගහිතාසහොති.එවංඅසක්සකොන්සතනපන
අවස්සං ද්සව තසයොපරිවට්ටාඋග්ගසහතබ්බා.සබ්බප්ඡිසමනහිනසයන
යථාආචරිසයොආචරියාචරිසයොච පාළිඤ්චපරිපු්ඡඤ්චවදන්ති, තථාඤාතුං
වට්ටති. 

ඉසමහි ච පන තීහි ලක්ඛසණහි සමන්නාගසතන විනයධසරන 
වත්ථුවිිච්ඡයත්ථංසන්ිචපතිසතසඞ්සඝඔතිණ්සණවත්ථුස්මිංසචොදසකන

ච චුදිතසකන ච වුත්සත වත්තබ්සබ සහසා අවිිච්ඡිිචත්වාව ඡ ඨානාිච 
ඔසලොසකතබ්බාිච. කතමාිච ඡ? වත්ථු ඔසලොසකතබ්බං, මාතිකා
ඔසලොසකතබ්බා, පදභාජනීයං ඔසලොසකතබ්බං, තිකපරි්සඡසදො
ඔසලොසකතබ්සබො, අන්තරාපත්ති ඔසලොසකතබ්බා, අනාපත්ති 
ඔසලොසකතබ්බාති. 
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පටුන 

වත්ථුං ඔසලොසකන්සතොපිහි‘‘තිසණනවාපණ්සණන වාපටි්ඡාසදත්වා
ආගන්තබ්බං, නත්සවවනග්සගනආගන්තබ්බං, සයොආග්සඡයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති(පාරා.517) එවංඑක්චංආපත්තිංපස්සති, සසොතංසුත්තං 
ආසනත්වාතංඅධිකරණංවූපසසමස්සති. 

මාතිකංඔසලොසකන්සතොපි‘‘සම්පජානමුසාවාසදපාචිත්තිය’’න්තිආදිනා 
(පාචි.3) නසයනපඤ්චන්නංආපත්තීනංඅඤ්ඤතරංආපත්තිංපස්සති, සසො
තංසුත්තං ආසනත්වාතංඅධිකරණංවූපසසමස්සති. 

පදභාජනීයං ඔසලොසකන්සතොපි ‘‘අක්ඛයිසත සරීසර සමථුනං ධම්මං 
පටිසසවති, ආපත්ති පාරාජිකස්ස. සයභුසයයන ඛයිසත සරීසර සමථුනං
ධම්මං පටිසසවති, ආපත්ති ථුල්ල්චයස්සා’’තිආදිනා (පාරා. 59 අත්ථසතො 
සමානං)නසයනසත්තන්නංආපත්තීනංඅඤ්ඤතරංආපත්තිංපස්සති, සසො
පදභාජනීයසතො සුත්තංආසනත්වාතංඅධිකරණංවූපසසමස්සති. 

තිකපරි්සඡදං ඔසලොසකන්සතොපි තිකසඞ්ඝාදිසසසං වා තිකපාචිත්තියං 
වා තිකදුක්කටං වා අඤ්ඤතරං වා ආපත්තිං තිකපරි්සඡසද පස්සති, සසො
තසතොසුත්තං ආසනත්වාතංඅධිකරණංවූපසසමස්සති. 

අන්තරාපත්තිං ඔසලොසකන්සතොපි ‘‘පටිලාතං උක්ඛිපති, ආපත්ති 
දුක්කටස්සා’’ති (පාචි. 355) එවං යා සික්ඛාපදන්තසරසු අන්තරාපත්ති
සහොති, තං පස්සති, සසොතංසුත්තංආසනත්වාතංඅධිකරණංවූපසසමස්සති. 

අනාපත්තිං ඔසලොසකන්සතොපි ‘‘අනාපත්ති භික්ඛු අසාදියන්තස්ස, 
අසථයයචිත්තස්ස, න මරණාධිප්පායස්ස, අනුල්ලපනාධිප්පායස්ස, න 
සමොචනාධිප්පායස්සඅසඤ්චි්චඅසතියාඅජානන්තස්සා’’ති(පාරා.72, 136, 
180, 225, 263 සථොකං සථොකං විසදිසං) එවං තස්මිං තස්මිං සික්ඛාපසද
ිචද්දිට්ඨං අනාපත්තිං පස්සති, සසො තං සුත්තං ආසනත්වා තං අධිකරණං
වූපසසමස්සති. 

සයොහිභික්ඛුචතුබ්බිධවිනයසකොවිසදොතිලක්ඛණසම්පන්සනොඉමාිචඡ 
ඨානාිච ඔසලොසකත්වා අධිකරණං වූපසසමස්සති, තස්ස විිච්ඡසයො
අප්පටිවත්තිසයො බුද්සධනසයංිචසීදිත්වා විිච්ඡිතසදිසසො සහොති.තං සච
එවං විිච්ඡයකුසලං භික්ඛුං සකොචි කතසික්ඛාපදවීතික්කසමො භික්ඛු
උපසඞ්කමිත්වා අත්තසනො කුක්කු්චං පු්සඡයය, සතන සාධකං
සල්ලක්සඛත්වා සසච අනාපත්ති සහොති, ‘‘අනාපත්තී’’ති වත්තබ්බං. සසච
පනආපත්තිසහොති, සාසදසනාගාමිනීසච, ‘‘සදසනාගාමිනී’’තිවත්තබ්බං.
වුට්ඨානගාමිනීසච, ‘‘වුට්ඨානගාමිනී’’ති වත්තබ්බං.අථස්සපාරාජික්ඡායා
දිස්සති, ‘‘පාරාජිකාපත්තී’’ති න වත්තබ්බං. කස්මා? 
සමථුනධම්මවීතික්කසමොහිඋත්තරිමනුස්සධම්මවීතික්කසමොචඔළාරිසකො, 
අදින්නාදානමනඋස්සවිග්ගහවීතික්කමා පන සුඛුමා චිත්තලහුකා. සත
සුඛුසමසනව ආපජ්ජති, සුඛුසමන රක්ඛති, තස්මා විසසසසන තංවත්ථුකං



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

268 

පටුන 

කුක්කු්චං පු්ඡියමාසනො ‘‘ආපත්තී’’ති අවත්වා සචස්ස ආචරිසයො ධරති, 
තසතොසතනසසොභික්ඛු‘‘අම්හාකංආචරියං පු්ඡා’’තිසපසසතබ්සබො.සසච
සසො පුන ආගන්ත්වා ‘‘තුම්හාකං ආචරිසයො සුත්තසතො නයසතො
ඔසලොසකත්වා‘සසතකි්සඡො’තිමංආහා’’තිවදති, තසතොසතනසසො ‘‘සාධ
සුට්ඨු යං ආචරිසයො භණති, තං කසරොහී’’ති වත්තබ්සබො. අථ පනස්ස
ආචරිසයො නත්ථි, සද්ධිං උග්ගහිතත්සථසරො පන අත්ථි, තස්ස සන්තිකං
සපසසතබ්සබො ‘‘අම්සහහි සහ උග්ගහිතත්සථසරො ගණපාසමොක්සඛො, තං
ගන්ත්වා පු්ඡා’’ති. සතනපි ‘‘සසතකි්සඡො’’ති විිච්ඡිසත ‘‘සාධ සුට්ඨු
තස්සවචනංකසරොහී’’තිවත්තබ්සබො.අථතස්සසද්ධිං උග්ගහිතත්සථසරොපි
නත්ථි, අන්සතවාසිසකො පණ්ඩිසතො අත්ථි, තස්ස සන්තිකං සපසසතබ්සබො
‘‘අසුකදහරං ගන්ත්වා පු්ඡා’’ති. සතනපි ‘‘සසතකි්සඡො’’ති විිච්ඡිසත 
‘‘සාධ සුට්ඨු තස්ස වචනං කසරොහී’’ති වත්තබ්සබො. අථ දහරස්සපි
පාරාජික්ඡායාව උපට්ඨාති, සතනපි ‘‘පාරාජිසකොසී’’ති න වත්තබ්සබො.
දුල්ලසභො හි බුද්ධප්පාසදො, තසතො දුල්ලභතරා පබ්බජ්ජා ච උපසම්පදා ච.
එවංපනවත්තබ්සබො‘‘විවිත්තංඔකාසං සම්මජ්ජිත්වාදිවාවිහාරංිචසීදිත්වා
සීලාිච විසසොසධත්වා ද්වත්තිංසාකාරං තාව මනසිකසරොහී’’ති. සසච තස්ස
අසරොගංසීලං, කම්මට්ඨානංඝටයති, සඞ්ඛාරාපාකටාහුත්වා උපට්ඨහන්ති, 
උපචාරප්පනාප්පත්තංවියචිත්තංඑකග්ගංසහොති, දිවසං අතික්කන්තම්පින
ජානාති, සසොදිවසාතික්කසමඋපට්ඨානංආගසතොඑවංවත්තබ්සබො ‘‘කීදිසා
සත චිත්තප්පවත්තී’’ති. ආසරොචිතාය ච චිත්තපවත්තියා වත්තබ්සබො 
‘‘පබ්බජ්ජා නාම චිත්තවිසුද්ධත්ථාය, අප්පමත්සතො සමණධම්මං
කසරොහී’’ති. 

යස්ස පන සීලං භින්නං සහොති, තස්ස කම්මට්ඨානං න ඝටයති, 
පසතොදාභිතුන්නං විය චිත්තං විකම්පති, විප්පටිසාරග්ගිනා ඩය්හති, 
තත්තපාසාසණ ිචසින්සනොවියතඞ්ඛසණසයවවුට්ඨාති.සසොආගසතො‘‘කා
සත චිත්තපවත්තී’’ති පු්ඡිතබ්සබො. ආසරොචිතාය චිත්තපවත්තියා ‘‘නත්ථි
සලොසක රසහො නාම පාපකම්මං පකුබ්බසතො. සබ්බපඨමඤ්හි පාපං
කසරොන්සතො අත්තනා ජානාති. අථස්ස ආරක්ඛසදවතා පරචිත්තවිදූ
සමණබ්රාහ්මණාඅඤ්ඤාචසදවතාජානන්ති, ත්වංසයවදාිචතවසසොත්ථිං 
පරිසයසාහී’’ති වත්තබ්සබො. එවං කතවීතික්කසමසනව භික්ඛුනා සයසමව
ආගන්ත්වාආසරොචිසතපටිපජ්ජිතබ්බං. 

235. ඉදාිච යා සා පුබ්සබ වුත්තප්පසභදා සචොදනා, තස්සාසයව
සම්පත්තිවිපත්තිජානනත්ථං ආදිමජ්ඣපරිසයොසානාදීනංවසසනවිිච්ඡසයො
සවදිතබ්සබො. සසයයථිදං, සචොදනාය සකො ආදි, කිං මජ්සඣ, කිං

පරිසයොසානං? කචොදනාය ‘‘අහං තං වත්තුකාසමො, කසරොතු සම ආයස්මා

ඔකාස’’න්ති එවං ඔකාසකම්මං ආදි. ඔතිණ්සණන වත්ථුනා සචොසදත්වා

සාසරත්වා විිච්ඡසයො මජ්ක . ආපත්තියං වා අනාපත්තියං වා 

පතිට්ඨාපසනනසමසථො පරිකයොසානං. 
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සචොදනාය කති මූලාිච, කති වත්ථූිච, කති භූමිසයො? සචොදනාය ද්සව 
මූලාිච සමූලිකා වා අමූලිකා වා. තීණි වත්ථූිච දිට්ඨං සුතං පරිසඞ්කිතං.
පඤ්ච භූමිසයොකාසලනවක්ඛාමි, සනොඅකාසලන, භූසතනවක්ඛාමි, සනො
අභූසතන, සණ්සහන වක්ඛාමි, සනො ඵරුසසන, අත්ථසංහිසතන වක්ඛාමි, 
සනො අනත්ථසංහිසතන, සමත්තචිත්සතො වක්ඛාමි, සනො සදොසන්තසරොති.

ඉමාය ච පන සචොදනාය කචොදකෙන පුග්ගසලන ‘‘පරිසුද්ධකායසමාචාසරො
නු සඛොම්හී’’තිආදිනා (පරි. 436) නසයන උපාලිපඤ්චසකසු වුත්සතසු

පන්නරසසු ධම්සමසු පතිට්ඨාතබ්බං. චුදිතකෙන ද්වීසු ධම්සමසු
පතිට්ඨාතබ්බංස්සචචඅකුප්සපචාති. 

අනුවිජ්ජකෙන (පරි. 360) ච සචොදසකො පු්ඡිතබ්සබො ‘‘යං සඛො ත්වං, 
ආවුසසො, ඉමංභික්ඛුංසචොසදසි, කිම්හිනංසචොසදසි, සීලවිපත්තියාසචොසදසි, 
ආචාරවිපත්තියා සචොසදසි, දිට්ඨිවිපත්තියා සචොසදසී’’ති. සසො සච එවං
වසදයය ‘‘සීලවිපත්තියා වා සචොසදමි, ආචාරවිපත්තියා වා සචොසදමි, 
දිට්ඨිවිපත්තියා වා සචොසදමී’’ති. සසො එවමස්ස වචනීසයො ‘‘ජානාසි
පනායස්මා සීලවිපත්තිං, ජානාසිආචාරවිපත්තිං, ජානාසිදිට්ඨිවිපත්ති’’න්ති.
සසො සච එවං වසදයය ‘‘ජානාමි සඛො අහං, ආවුසසො, සීලවිපත්තිං, ජානාමි
ආචාරවිපත්තිං, ජානාමි දිට්ඨිවිපත්ති’’න්ති.සසොඑවමස්සවචනීසයො‘‘කතමා
පනාවුසසො, සීලවිපත්ති, කතමා ආචාරවිපත්ති, කතමාදිට්ඨිවිපත්තී’’ති? සසො
සච එවං වසදයය ‘‘චත්තාරි පාරාජිකාිච සතරස සඞ්ඝාදිසසසා, අයං
සීලවිපත්ති.ථුල්ල්චයංපාචිත්තියංපාටිසදසනීයං දුක්කටංදුබ්භාසිතං, අයං
ආචාරවිපත්ති.මි්ඡාදිට්ඨිඅන්තග්ගාහිකාදිට්ඨි, අයංදිට්ඨිවිපත්තී’’ති. 

සසොඑවමස්සවචනීසයො‘‘යංසඛොත්වං, ආවුසසො, ඉමංභික්ඛුංසචොසදසි, 
දිට්සඨන වා සචොසදසි, සුසතන වා සචොසදසි, පරිසඞ්කාය වා සචොසදසී’’ති. 
සසො සච එවං වසදයය ‘‘දිට්සඨන වා සචොසදමි, සුසතන වා සචොසදමි, 
පරිසඞ්කාය වා සචොසදමී’’ති. සසො එවමස්ස වචනීසයො ‘‘යං සඛො ත්වං, 
ආවුසසො, ඉමංභික්ඛුංදිට්සඨනසචොසදසි, කිංසතදිට්ඨං, කින්තිසතදිට්ඨං, 
කදා සත දිට්ඨං, කත්ථ සත දිට්ඨං, පාරාජිකං අජ්ඣාපජ්ජන්සතො දිට්සඨො, 
සඞ්ඝාදිසසසං අජ්ඣාපජ්ජන්සතො දිට්සඨො, ථුල්ල්චයං පාචිත්තියං
පාටිසදසනීයං දුක්කටං දුබ්භාසිතං අජ්ඣාපජ්ජන්සතො දිට්සඨො, කත්ථ චායං
භික්ඛුඅසහොසි, කත්ථචත්වං කසරොසි, කිඤ්චත්වංකසරොසි, කිංඅයංභික්ඛු
කසරොතී’’ති? 

සසො සච එවං වසදයය ‘‘නසඛො අහං, ආවුසසො, ඉමං භික්ඛුං දිට්සඨන 
සචොසදමි, අපිච සුසතන සචොසදමී’’ති. සසො එවමස්ස වචනීසයො ‘‘යං සඛො
ත්වං, ආවුසසො, ඉමං භික්ඛුං සුසතන සචොසදසි, කිං සත සුතං, කින්ති සත
සුතං, කදා සත සුතං, කත්ථ සත සුතං, පාරාජිකං අජ්ඣාපන්සනොති සුතං, 
සඞ්ඝාදිසසසංඅජ්ඣාපන්සනොතිසුතං, ථුල්ල්චයං පාචිත්තියංපාටිසදසනීයං
දුක්කටංදුබ්භාසිතංඅජ්ඣාපන්සනොතිසුතං, භික්ඛුස්ස සුතං, භික්ඛුිචයාසුතං, 
සික්ඛමානාය සුතං, සාමසණරස්ස සුතං, සාමසණරියා සුතං, උපාසකස්ස
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සුතං, උපාසිකාය සුතං, රාජූනං සුතං, රාජමහාමත්තානං සුතං, තිත්ථියානං 
සුතං, තිත්ථියසාවකානංසුත’’න්ති. 

සසො සච එවං වසදයය ‘‘න සඛො අහං, ආවුසසො, ඉමං භික්ඛුං සුසතන 
සචොසදමි, අපිචපරිසඞ්කායසචොසදමී’’ති.සසොඑවමස්සවචනීසයො‘‘යංසඛො
ත්වං, ආවුසසො, ඉමං භික්ඛුං පරිසඞ්කාය සචොසදසි, කිං පරිසඞ්කසි, කින්ති
පරිසඞ්කසි, කදා පරිසඞ්කසි, කත්ථ පරිසඞ්කසි? පාරාජිකං ධම්මං
අජ්ඣාපන්සනොති පරිසඞ්කසි, සඞ්ඝාදිසසසං ථුල්ල්චයං පාචිත්තියං
පාටිසදසනීයං දුක්කටං දුබ්භාසිතං අජ්ඣාපන්සනොති පරිසඞ්කසි, භික්ඛුස්ස
සුත්වා පරිසඞ්කසි, භික්ඛුිචයා සුත්වා…සප.… තිත්ථියසාවකානං සුත්වා
පරිසඞ්කසී’’ති. 

දිට්ඨංදිට්සඨනසසමති, දිට්සඨනසංසන්දසතදිට්ඨං; 
දිට්ඨංපටි්චනඋසපති, අසුද්ධපරිසඞ්කිසතො; 
සසොපුග්ගසලොපටිඤ්ඤාය, කාතබ්සබොසතනුසපොසසථො. 

සුතංසුසතනසසමති, සුසතනසංසන්දසතසුතං; 
සුතංපටි්චනඋසපති, අසුද්ධපරිසඞ්කිසතො; 
සසොපුග්ගසලොපටිඤ්ඤාය, කාතබ්සබොසතනුසපොසසථො. 

මුතං මුසතනසසමති, මුසතන සංසන්දසතමුතං; 
මුතංපටි්චනඋසපති, අසුද්ධපරිසඞ්කිසතො; 
සසොපුග්ගසලොපටිඤ්ඤාය, කාතබ්සබොසතනුසපොසසථො. 

පටිඤ්ඤාලජ්ජීසුකතා, අලජ්ජීසුඑවංනවිජ්ජති; 
බහුම්පි අලජ්ජී භාසසයය, වත්තානුසන්ධිසතන කාරසයති. (පරි. 
359); 

අපිසචත්ථ සඞ්ගාමාවචසරන භික්ඛුනා සඞ්ඝං උපසඞ්කමන්සතන 
නීචචිත්සතන සඞ්සඝො උපසඞ්කමිතබ්සබො රසජොහරණසසමන චිත්සතන, 
ආසනකුසසලන භවිතබ්බං ිචසජ්ජකුසසලන, සථසර භික්ඛූ
අනුපඛජ්ජන්සතනනසවභික්ඛූආසසනනඅප්පටිබාහන්සතන යථාපතිරූසප
ආසසන ිචසීදිතබ්බං, අනානාකථිසකන භවිතබ්බං අතිර්ඡානකථිසකන, 
සාමං වා ධම්සමො භාසිතබ්සබො, පසරො වා අජ්සඣසිතබ්සබො, අරිසයො වා
තුණ්හීභාසවො නාතිමඤ්ඤිතබ්සබො. 

සඞ්සඝනඅනුමසතනපුග්ගසලනඅනුවිජ්ජසකනඅනුවිජ්ජිතුකාසමනන 
උපජ්ඣාසයො පු්ඡිතබ්සබො, නආචරිසයො පු්ඡිතබ්සබො, නසද්ධිවිහාරිසකො
පු්ඡිතබ්සබො, න අන්සතවාසිසකො පු්ඡිතබ්සබො, න සමානුපජ්ඣායසකො
පු්ඡිතබ්සබො, න සමානාචරියසකො පු්ඡිතබ්සබො, න ජාති පු්ඡිතබ්බා, න
නාමං පු්ඡිතබ්බං, නසගොත්තං පු්ඡිතබ්බං, නආගසමො පු්ඡිතබ්සබො, න
කුලපසදසසොපු්ඡිතබ්සබො, නජාතිභූමි පු්ඡිතබ්බා.තංකිංකාරණා? අත්රස්ස
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සපමංවාසදොසසොවා, සපසමවාසතිසදොසසවා ඡන්දාපිග්සඡයයසදොසාපි
ග්සඡයයසමොහාපිග්සඡයයභයාපිග්සඡයයාති. 

සඞ්සඝන අනුමසතන පුග්ගසලන අනුවිජ්ජසකන අනුවිජ්ජිතුකාසමන 
සඞ්ඝගරුසකන භවිතබ්බං, සනො පුග්ගලගරුසකන, සද්ධම්මගරුසකන
භවිතබ්බං, සනො ආමිසගරුසකන, අත්ථවසිසකන භවිතබ්බං, සනො
පරිසකප්පිසකන, කාසලන අනුවිජ්ජිතබ්බං, සනො අකාසලන, භූසතන
අනුවිජ්ජිතබ්බං, සනොඅභූසතන, සණ්සහනඅනුවිජ්ජිතබ්බං, සනොඵරුසසන, 
අත්ථසංහිසතන අනුවිජ්ජිතබ්බං, සනො අනත්ථසංහිසතන, සමත්තචිත්සතන 
අනුවිජ්ජිතබ්බං, සනොසදොසන්තසරන, නඋපකණ්ණකජප්පිනාභවිතබ්බං, න
ජිම්හං සපක්ඛිතබ්බං, නඅක්ඛිිචඛණිතබ්බං, නභමුකං උක්ඛිපිතබ්බං, න
සීසං උක්ඛිපිතබ්බං, න හත්ථවිකාසරො කාතබ්සබො, න හත්ථමුද්දා
දස්සසතබ්බා. 

ආසනකුසසලන භවිතබ්බංිචසජ්ජකුසසලන, යුගමත්තංසපක්ඛන්සතන
අත්ථං අනුවිධියන්සතන සසක ආසසන ිචසීදිතබ්බං, න ච ආසනා
වුට්ඨාතබ්බං, න වීතිහාතබ්බං, න කුම්මග්සගො සසවිතබ්සබො, න
බාහාවික්සඛපකං භණිතබ්බං, අතුරිසතන භවිතබ්බං අසාහසිසකන, 
අචණ්ඩිකසතන භවිතබ්බං වචනක්ඛසමන, සමත්තචිත්සතන භවිතබ්බං
හිතානුකම්පිනා, කාරුණිසකන භවිතබ්බං හිතපරිසක්කිනා, 
අසම්ඵප්පලාපිනා භවිතබ්බං පරියන්තභාණිනා, අසවරවසිසකන භවිතබ්බං 
අනසුරුත්සතන, අත්තා පරිග්ගසහතබ්සබො, පසරො පරිග්ගසහතබ්සබො, 
සචොදසකො පරිග්ගසහතබ්සබො, චුදිතසකො පරිග්ගසහතබ්සබො, 
අධම්මසචොදසකො පරිග්ගසහතබ්සබො, අධම්මචුදිතසකො පරිග්ගසහතබ්සබො, 
ධම්මසචොදසකො පරිග්ගසහතබ්සබො, ධම්මචුදිතසකො පරිග්ගසහතබ්සබො, 
වුත්තං අහාසපන්සතන අවුත්තං අප්පකාසසන්සතන ඔතිණ්ණාිච 
පදබයඤ්ජනාිච සාධකං උග්ගසහත්වා පසරො පරිපු්ඡිත්වා යථාපටිඤ්ඤාය
කාසරතබ්සබො, මන්සදො හාසසතබ්සබො, භීරු අස්සාසසතබ්සබො, චණ්සඩො
ිචසසසධතබ්සබො, අසුචි විභාසවතබ්සබො, උජුමද්දසවන න ඡන්දාගති
ගන්තබ්බා, නසදොසාගතිගන්තබ්බා, නසමොහාගතිගන්තබ්බා, නභයාගති
ගන්තබ්බා, මජ්ඣත්සතනභවිතබ්බංධම්සමසුචපුග්ගසලසුච, එවඤ්චපන 
අනුවිජ්ජසකො අනුවිජ්ජමාසනො සත්ථු සචව සාසනකසරො සහොති, 
විඤ්ඤූනඤ්චසබ්රහ්මචාරීනං පිසයොචසහොතිමනාසපොචගරුචභාවනීසයො
චාති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

සචොදනාදිවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 
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32. ගරුොපත්තිවුට්ඨානවිිච්ඡයෙථා 

236. ගරුොපත්තිවුට්ඨානන්ති පරිවාසමානත්තාදීහි විනයකම්සමහි
ගරුකාපත්තිසතො වුට්ඨානං. තත්ථ (චූළව. අට්ඨ. 102) තිවිසධො පරිවාසසො 
පටි්ඡන්නපරිවාසසො සුද්ධන්තපරිවාසසො සසමොධානපරිවාසසොති. සතසු 

පටි්ඡන්නපරිවාකසො තාවයථාපටි්ඡන්නායආපත්තියාදාතබ්සබො. කස්සචි
හිඑකාහප්පටි්ඡන්නාආපත්තිසහොති, කස්සචිද්වීහප්පටි්ඡන්නා, කස්සචි
එකාපත්ති සහොති, කස්සචි ද්සව තිස්සසො තතුත්තරි වා. තස්මා 
පටි්ඡන්නපරිවාසංසදන්සතන පඨමංතාවපටි්ඡන්නභාසවො ජාිචතබ්සබො.
අයඤ්හිආපත්තිනාමදසහාකාසරහිපටි්ඡන්නාසහොති. 

තත්රායංමාතිකා– ආපත්තිචසහොතිආපත්තිසඤ්ඤීච, පකතත්සතොච 
සහොතිපකතත්තසඤ්ඤීච, අනන්තරායිසකොචසහොතිඅනන්තරායිකසඤ්ඤී
ච, පහුචසහොති පහුසඤ්ඤීච, ඡාසදතුකාසමොචසහොතිඡාසදතිචාති.තත්ථ 

ආපත්ති ච කහොති ආපත්තිසඤ්ඤී චාති යං ආපන්සනො, සා ආපත්තිසයව
සහොති, සසොපිචතත්ථ ආපත්තිසඤ්ඤීසයව.ඉතිජානන්සතොඡාසදති, ඡන්නා
සහොති, අථ පනායං තත්ථ අනාපත්තිසඤ්ඤී, අ්ඡන්නා සහොති. අනාපත්ති
පන ආපත්තිසඤ්ඤායපි අනාපත්තිසඤ්ඤායපි ඡාසදන්සතන අ්ඡාදිතාව
සහොති, ලහුකං වා ගරුකාති ගරුකං වා ලහුකාති ඡාසදති, අලජ්ජිපක්සඛ
තිට්ඨති, ආපත්ති පන අ්ඡන්නා සහොති, ගරුකං ලහුකාති මඤ්ඤමාසනො
සදසසති, සනව සදසිතා සහොති, න ඡන්නා, ගරුකං වා ගරුකාති ඤත්වා 
ඡාසදති, ඡන්නා සහොති, ගරුකලහුකභාවං න ජානාති, ආපත්තිං ඡාසදමීති
ඡාසදති, ඡන්නාව සහොති. 

පෙතත්කතොති තිවිධං උක්සඛපනීයකම්මං අකසතො. සසො සච
පකතත්තසඤ්ඤී හුත්වා ඡාසදති, ඡන්නා සහොති. අථ ‘‘මය්හං සඞ්සඝන 
කම්මං කත’’න්ති අපකතත්තසඤ්ඤී හුත්වා ඡාසදති, අ්ඡන්නා සහොති.
අපකතත්සතන පන පකතත්තසඤ්ඤිනා වා අපකතත්තසඤ්ඤිනා වා
ඡාදිතාපිඅ්ඡන්නාවසහොති.වුත්තම්පි සචතං– 

‘‘ආපජ්ජතිගරුකංසාවසසසං, 
ඡාසදතිඅනාදරියංපටි්ච; 
න භික්ඛුනීසනොචඵුසසයයවජ්ජං, 
පඤ්හාසමසාකුසසලහිචින්තිතා’’ති.(පරි.481) – 

අයඤ්හිපඤ්සහොඋක්ඛිත්තසකනකථිසතො. 

අනන්තරායිකෙොති යස්ස දසසු අන්තරාසයසු එසකොපි නත්ථි, සසො සච
අනන්තරායිකසඤ්ඤී හුත්වා ඡාසදති, ඡන්නා සහොති. සසචපි සසො 
භීරුජාතිකතාය අන්ධකාසර අමනුස්සචණ්ඩමිගභසයන අන්තරායිකසඤ්ඤී
හුත්වා ඡාසදති, අ්ඡන්නාව සහොති. යස්සපි පබ්බතවිහාසර වසන්තස්ස
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කන්දරං වා නදිංවාඅතික්කමිත්වාආසරොසචතබ්බංසහොති, අන්තරාමග්සග
ච චණ්ඩවාළඅමනුස්සාදිභයං අත්ථි, මග්සග අජගරා ිචපජ්ජන්ති, නදී පූරා
සහොති, එතස්මිං පන සතිසයව අන්තරාසය අන්තරායිකසඤ්ඤී ඡාසදති, 
අ්ඡන්නා සහොති. අන්තරායිකස්ස පන අන්තරායිකසඤ්ඤාය ඡාදයසතො
අ්ඡන්නාව. 

පහූති සසො සක්සකොති භික්ඛුසනො සන්තිකං ගන්තුඤ්සචව
ආසරොසචතුඤ්ච, සසොසචපහුසඤ්ඤීහුත්වාඡාසදති, ඡන්නාසහොති.සචස්ස 
මුසඛඅප්පමත්තසකොගණ්සඩොවාසහොති, හනුකවාසතොවාවිජ්ඣති, දන්සතො
වාරුජ්ජති, භික්ඛාවාමන්දාලද්ධාසහොති, තාවතසකනපනසනවවත්තුංන
සක්සකොති, නගන්තුං, අපිච සඛො ‘‘නසක්සකොමී’’තිසඤ්ඤී සහොති, අයං
පහු හුත්වා අප්පහුසඤ්ඤීනාම. ඉමිනා ඡාදිතාපි අ්ඡාදිතා. අප්පහුනා පන
වත්තුං වා ගන්තුං වා අසමත්සථන පහුසඤ්ඤිනා වා අප්පහුසඤ්ඤිනා වා
ඡාදිතාසහොති, අ්ඡාදිතාව. 

ඡාකදතුොකමොචකහොතිඡාකදතිචාතිඉදං උත්තානත්ථසමව.සසචපන
‘‘ඡාසදස්සාමී’’ති ධරිචක්සඛපං කත්වා පුසරභත්සත වා ප්ඡාභත්සත වා
පඨමයාමාදීසු වා ලජ්ජිධම්මං ඔක්කමිත්වා අන්සතොඅරුසණසයව

ආසරොසචති, අයං ඡාකදතුොකමො න ඡාකදති නාම. යස්ස පන අභික්ඛුසක
ඨාසන වසන්තස්ස ආපජ්ජිත්වා සභාගස්ස භික්ඛුසනො ආගමනං
ආගසමන්තස්ස, සභාගස්සසන්තිකං වාග්ඡන්තස්සඅඩ්ඪමාසසොපිමාසසොපි

අතික්කමති, අයං න ඡාකදතුොකමො ඡාකදති නාම, අයම්පි අ්ඡන්නාව
සහොති. සයො පන ආපන්නමත්සතොව අග්ගිං අක්කන්තපුරිසසො විය සහසා

පක්කමිත්වා සභාගට්ඨානං ගන්ත්වාආවිකසරොති, අයං නඡාකදතුොකමොව

න ඡාකදති නාම. සසච පන සභාගං දිස්වාපි ‘‘අයං සම උපජ්ඣාසයො වා
ආචරිසයො වා’’ති ලජ්ජාය නාසරොසචති, ඡන්නාව සහොති ආපත්ති. 
උපජ්ඣායාදිභාසවො හි ඉධ අප්පමාණං, අසවරිසභාගමත්තසමව පමාණං.
තස්මා අසවරිසභාගස්ස සන්තිසක ආසරොසචතබ්බා. සයො පන විසභාසගො
සහොති සුත්වා පකාසසතුකාසමො, එවරූපස්ස උපජ්ඣායස්සපි සන්තිසක න
ආසරොසචතබ්බා. 

තත්ථපුසරභත්තංවාආපත්තිංආපන්සනොසහොතුප්ඡාභත්තංවා දිවා 
වාරත්තිංවා, යාවඅරුණංනඋග්ග්ඡති, තාවආසරොසචතබ්බං.උද්ධස්සත 
අරුසණ පටි්ඡන්නා සහොති, පටි්ඡාදනප්චයා ච දුක්කටං ආපජ්ජති, 
සභාගසඞ්ඝාදිසසසංආපන්නස්සපනසන්තිසකආවිකාතුංනවට්ටති.සසච
ආවිකසරොති, ආපත්ති ආවිකතා සහොති, දුක්කටා පන න මු්චති. තස්මා
සුද්ධස්ස සන්තිසක ආවිකාතබ්බා. ආවිකසරොන්සතො ච ‘‘තුය්හං සන්තිසක
එකං ආපත්තිං ආවිකසරොමී’’ති වා ‘‘ආචික්ඛාමී’’ති වා ආසරොසචමී’’ති වා
‘‘මම එකං ආපත්තිං ආපන්නභාවං ජානාහී’’ති වා වදතු, ‘‘එකං
ගරුකාපත්තිංආවිකසරොමී’’තිආදිනාවානසයනවදතු, සබ්සබහිපිආකාසරහි 

අප්පටි්ඡන්නාව සහොතීති කුරුන්දියං වුත්තං. සසච පන ‘‘ලහුකාපත්තිං
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ආවිකසරොමී’’තිආදිනා නසයන වදති, පටි්ඡන්නාව සහොති. වත්ථුං
ආසරොසචති, ආපත්තිං ආසරොසචති, උභයං ආසරොසචති, තිවිසධනපි
ආසරොචිතාවසහොති. 

237. ඉති ඉමාිච දස කාරණාිච උපපරික්ඛිත්වා පටි්ඡන්නපරිවාසං
සදන්සතන පඨමසමව පටි්ඡන්නභාසවො ජාිචතබ්සබො, තසතො
පටි්ඡන්නදිවසස ච ආපත්තිසයො ච සල්ලක්සඛත්වා සසච 
එකාහප්පටි්ඡන්නා සහොති, ‘‘අහං, භන්සත, එකං ආපත්තිං ආපජ්ජිං
සඤ්සචතිචකං සුක්කවිස්සට්ඨිංඑකාහප්පටි්ඡන්න’’න්තිඑවංයාචාසපත්වා 

ඛන්ධකෙ (චූළව. 98) ආගතනසයසනව කම්මවාචං වත්වා පරිවාසසො
දාතබ්සබො. අථ ද්වීහතීහාදිපටි්ඡන්නා සහොති, ‘‘ද්වීහප්පටි්ඡන්නං, 
තීහප්පටි්ඡන්නං, චතූහප්පටි්ඡන්නං, පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නං…සප.… 
චුද්දසාහප්පටි්ඡන්න’’න්ති එවං යාව චුද්දසදිවසාිච දිවසවසසන සයොජනා
කාතබ්බා, පඤ්චදසදිවසපටි්ඡන්නාය ‘‘පක්ඛපටි්ඡන්න’’න්ති සයොජනා
කාතබ්බා. තසතො යාව එකූනතිංසතිසමො දිවසසො, තාව 
‘‘අතිසරකපක්ඛපටි්ඡන්න’’න්ති, තසතො ‘‘මාසපටි්ඡන්නං, 
අතිසරකමාසපටි්ඡන්නං, ද්සවමාසපටි්ඡන්නං, 
අතිසරකද්සවමාසපටි්ඡන්නං, සතමාස…සප.… 
අතිසරකඑකාදසමාසපටි්ඡන්න’’න්ති එවං සයොජනා කාතබ්බා. සංව්ඡසර
පුණ්සණ ‘‘එකසංව්ඡරපටි්ඡන්න’’න්ති, තසතොපරං‘‘අතිසරකසංව්ඡරං, 
ද්සවසංව්ඡර’’න්ති එවං යාව ‘‘සට්ඨිසංව්ඡරං, 
අතිසරකසට්ඨිසංව්ඡරපටි්ඡන්න’’න්ති වා තසතො වා භිසයයොපි වත්වා
සයොජනාකාතබ්බා. 

සසචපනද්සවතිස්සසොතතුත්තරිවාආපත්තිසයොසහොන්ති, යථා‘‘එකං 
ආපත්ති’’න්ති වුත්තං, එවං ‘‘ද්සව ආපත්තිසයො, තිස්සසො ආපත්තිසයො’’ති
වත්තබ්බං. තසතො පරං පන සතං වා සහොතු සහස්සං වා, ‘‘සම්බහුලා’’ති
වත්තුං වට්ටති.නානාවත්ථුකාසුපි ‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලාසඞ්ඝාදිසසසා 
ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං එකං සුක්කවිස්සට්ඨිං, එකං කායසංසග්ගං, එකං 
දුට්ඨුල්ලවාචං, එකං අත්තකාමං, එකං සඤ්චරිත්තං, 
එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො’’ති එවං ගණනවසසන වා ‘‘අහං, භන්සත, 
සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං නානාවත්ථුකා 
එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො’’තිඑවං වත්ථුකිත්තනවසසන වා ‘‘අහං, භන්සත, 
සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො’’ති
එවං නාමමත්තවසසන වා සයොජනා කාතබ්බා. තත්ථ නාමං දුවිධං
සජාතිසාධාරණං සබ්බසාධාරණඤ්ච. තත්ථ සඞ්ඝාදිසසසසොති 

සජාතිසාධාරණං. ආපත්තීති සබ්බසාධාරණං. තස්මා ‘‘සම්බහුලා
ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො’’ති එවං 

සබ්බසාධාරණනාමවකසනපි වට්ටති. ඉදඤ්හි පරිවාසාදිවිනයකම්මං 

වත්ථුවකසන කගොත්තවකසන නාමවකසන ආපත්තිවකසන ච කාතුං
වට්ටතිසයව. 
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තත්ථ සුක්කවිස්සට්ඨීති වත්ථු සචව කගොත්තඤ්ච. සඞ්ඝාදිසසසසොති 

නාමඤ්සචව ආපත්ති ච.තත්ථ ‘‘සුක්කවිස්සට්ඨිංකායසංසග්ග’’න්තිආදිනා
වචසනනපි ‘‘නානාවත්ථුකාසයො’’ති වචසනනපි වත්ථු සචව සගොත්තඤ්ච
ගහිතං සහොති. ‘‘සඞ්ඝාදිසසසසො’’ති වචසනනපි ‘‘ආපත්තිසයො’’ති 
වචසනනපි නාමඤ්සචව ආපත්ති ච ගහිතා සහොති. තස්මා එසතසු යස්ස
කස්සචි වසසන කම්මවාචා කාතබ්බා. ඉධ පන සබ්බාපත්තීනං
සාධාරණවසසන සම්බහුලනසයසනව ච සබ්බත්ථ කම්මවාචං සයොසජත්වා
දස්සයිස්සාම. එකඤ්හි ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා ‘‘සම්බහුලා’’ති විනයකම්මං
කසරොන්තස්සපිවුට්ඨාතිඑකංවිනාසම්බහුලානංඅභාවසතො.සම්බහුලාපන 
ආපජ්ජිත්වා ‘‘එකං ආපජ්ජි’’න්ති කසරොන්තස්ස න වුට්ඨාති, තස්මා
සම්බහුලනසයසනව සයොජයිස්සාම. සසයයථිදං – පටි්ඡන්නපරිවාසං
සදන්සතනසසචඑකාහප්පටි්ඡන්නා ආපත්තිසහොති. 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං, භන්සත, සඞ්ඝං සම්බහුලානං
ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං යාචාමි. අහං, 
භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, 
දුතියම්පි, භන්සත, සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං 
එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං යාචාමි. අහං, භන්සත, 
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තතියම්පි, 
භන්සත, සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං
එකාහපරිවාසංයාචාමීති– 

එවංතික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලාආපත්තිසයොආපජ්ජි එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං
යාචති, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං
එකාහපරිවාසංදසදයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයොආපජ්ජි එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං
යාචති, සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුසනො සම්බහුලානංආපත්තීනං
එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං සදති, යස්සායස්මසතො ඛමති 
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසස්සදානං, සසොතුණ්හස්ස.යස්ස
නක්ඛමති, සසොභාසසයය. 
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පටුන 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘දින්සනො සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං 
ආපත්තීනංඑකාහප්පටි්ඡන්නානංඑකාහපරිවාසසො, ඛමතිසඞ්ඝස්ස, 
තස්මාතුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවංසයොසයොආපන්සනොසහොති, තස්සතස්සනාමංගසහත්වාකම්මවාචා 
කාතබ්බා. 

කම්මවාචාපරිසයොසාසනචසතනභික්ඛුනාමාළකසීමායසමව‘‘පරිවාසං 
සමාදියාමි, වත්තංසමාදියාමී’’තිවත්තංසමාදාතබ්බං, සමාදියිත්වාතත්සථව 
සඞ්ඝස්සආසරොසචතබ්බං.ආසරොසචන්සතනච– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං
අදාසි, සසොහංපරිවසාමි, සවදියාමහං, භන්සත, සවදියතීතිමංසඞ්සඝො
ධාසරතූ’’ති– 

එවං ආසරොසචතබ්බං. ඉමඤ්ච අත්ථං ගසහත්වා යාය කායචි වාචාය 
ආසරොසචතුංවට්ටතිසයව. 

ආසරොසචත්වා (චූළව. අට්ඨ. 102) සසච ිචක්ඛිපිතුකාසමො සහොති, 
‘‘පරිවාසං ිචක්ඛිපාමි, වත්තං ිචක්ඛිපාමී’’ති ිචක්ඛිපිතබ්බං. එකපසදනපි
සචත්ථ ිචක්ඛිත්සතො සහොති පරිවාසසො, ද්වීහි පන සුිචක්ඛිත්සතොසයව.
සමාදාසනපි එසසවනසයො. ිචක්ඛිත්තකාලසතො පට්ඨාය පකතත්තට්ඨාසන 
තිට්ඨති.මාළකසතොභික්ඛූසුිචක්ඛන්සතසුඑකස්සපිසන්තිසකිචක්ඛිපිතුං
වට්ටති, මාළකසතො ිචක්ඛමිත්වා සතිං පටිලභන්සතන සහග්ඡන්තස්ස
සන්තිසක ිචක්ඛිපිතබ්බං. සසච සසොපි පක්කන්සතො, අඤ්ඤස්ස යස්ස
මාළසකනාසරොචිතං, තස්සආසරොසචත්වා ිචක්ඛිපිතබ්බං.ආසරොසචන්සතන
ච අවසාසන ‘‘සවදියතීති මං ආයස්මා ධාසරතූ’’ති වත්තබ්බං. ද්වින්නං
ආසරොසචන්සතන ‘‘ආයස්මන්තාධාසරන්තූ’’ති, තිණ්ණං ආසරොසචන්සතන
‘‘ආයස්මන්සතො ධාසරන්තූ’’ති වත්තබ්බං. සසච අප්පභික්ඛුසකො විහාසරො 
සහොති, සභාගා භික්ඛූ වසන්ති, වත්තං අිචක්ඛිපිත්වා විහාසරසයව
රත්තිපරිග්ගසහො කාතබ්සබො. අථ න සක්කා සසොසධතුං, වුත්තනසයසනව
වත්තංිචක්ඛිපිත්වා ප්චූසසමසය එසකනභික්ඛුනා සද්ධිං පරික්ඛිත්තස්ස
විහාරස්ස පරික්සඛපසතො, අපරික්ඛිත්තස්ස විහාරස්ස
පරික්සඛපාරහට්ඨානසතො ද්සව සලඩ්ඩුපාසත අතික්කමිත්වා මහාමග්ගසතො 
ඔක්කම්ම ගුම්සබන වා වතියා වා පටි්ඡන්නට්ඨාසන ිචසීදිතබ්බං, 
අන්සතොඅරුසණසයව වුත්තනසයන වත්තං සමාදියිත්වා ආසරොසචතබ්බං.
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ආසරොසචන්සතනසසචනවකතසරොසහොති, ‘‘ආවුසසො’’තිවත්තබ්බං.සසච
වුඩ්ඪතසරො, ‘‘භන්සත’’ති වත්තබ්බං. සසච අඤ්සඤො සකොචි භික්ඛු
සකනචිසදවකරණීසයනතංඨානංආග්ඡති, සසචඑසතංපස්සති, සද්දං
වාස්ස සුණාති, ආසරොසචතබ්බං, අනාසරොසචන්තස්ස රත්ති්සඡසදො සචව
වත්තසභසදො ච. අථ ද්වාදසහත්ථංඋපචාරං ඔක්කමිත්වා අජානන්තස්සසව
ග්ඡති, රත්ති්සඡසදො සහොතිසයව, වත්තසභසදො පන නත්ථි, උග්ගසත
අරුසණවත්තංිචක්ඛිපිතබ්බං. සසච සසොභික්ඛු සකනචිසදවකරණීසයන
පක්කන්සතො සහොති, යං අඤ්ඤං සබ්බපඨමං පස්සති, තස්සආසරොසචත්වා 
ිචක්ඛිපිතබ්බං. විහාරං ගන්ත්වාපි යං පඨමං පස්සති, තස්ස ආසරොසචත්වා 

ිචක්ඛිපිතබ්බං.අයං ිචක්ඛිත්තවත්තස්සපරිහාකරො. 

238. එවං යත්තකාිචදිවසාිචආපත්තිපටි්ඡන්නාසහොති, තත්තකාිච
තසතො අධිකතරාිච වා කුක්කු්චවිසනොදනත්ථාය පරිවසිත්වා සඞ්ඝං
උපසඞ්කමිත්වාවත්තං සමාදියිත්වාමානත්තංයාචිතබ්බං. අයඤ්හිවත්සත
සමාදින්සන එව මානත්තාරසහො සහොති ිචක්ඛිත්තවත්සතන පරිවුත්ථත්තා.
අිචක්ඛිත්තවත්තස්ස පන පුන සමාදානකි්චං නත්ථි. සසො හි
පටි්ඡන්නදිවසාතික්කසමසනව මානත්තාරසහො සහොති, තස්මා තස්ස 
මානත්තංදාතබ්බසමව.තංසදන්සතන– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං
අදාසි, සසොහං, භන්සත, පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං සම්බහුලානං
ආපත්තීනංඑකාහප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංයාචාමි.අහං, 
භන්සත…සප.… සසොහංපරිවුත්ථපරිවාසසො, දුතියම්පි, භන්සත, සඞ්ඝං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං
යාචාමි.අහං, භන්සත…සප.… සසොහං පරිවුත්ථපරිවාසසො, තතියම්පි, 
භන්සත, සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං
ඡාරත්තංමානත්තංයාචාමී’’ති– 

එවංතික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයොආපජ්ජි එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානංආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානංඑකාහපරිවාසංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
එකාහප්පටි්ඡන්නානංඑකාහපරිවාසංඅදාසි, සසො පරිවුත්ථපරිවාසසො
සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං 
මානත්තංයාචති, යදිසඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමස්ස
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භික්ඛුසනො සම්බහුලානංආපත්තීනංඑකාහප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තං
මානත්තංදසදයය, එසා ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයොආපජ්ජි එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං 
සම්බහුලානංආපත්තීනංඑකාහප්පටි්ඡන්නානංඑකාහපරිවාසංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසංඅදාසි, සසොපරිවුත්ථපරිවාසසො
සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං
මානත්තං යාචති, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං
ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං සදති, 
යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං
ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තස්සදානං, සසො
තුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘දින්නං සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං 
ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං, ඛමති
සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවං කම්මවාචාකාතබ්බා. 

කම්මවාචාපරිසයොසාසන ච සතන භික්ඛුනා මාළකසීමායසමව
‘‘මානත්තං සමාදියාමි, වත්තං සමාදියාමී’’ති වත්තං සමාදාතබ්බං, 
සමාදියිත්වාතත්සථව සඞ්ඝස්සආසරොසචතබ්බං.ආසරොසචන්සතනච– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං
අදාසි, සසොහං පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං 
එකාහප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංයාචිං, තස්සසමසඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං
අදාසි, සසොහං මානත්තං චරාමි, සවදියාමහං භන්සත, සවදියතීති මං
සඞ්සඝොධාසරතූ’’ති– 

එවං ආසරොසචතබ්බං. ඉමඤ්ච පන අත්ථං ගසහත්වා යාය කායචි වාචාය 
ආසරොසචතුංවට්ටතිසයව. 
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පටුන 

ආසරොසචත්වා සසච ිචක්ඛිපිතුකාසමො සහොති, ‘‘මානත්තං ිචක්ඛිපාමි, 
වත්තං ිචක්ඛිපාමී’’ති සඞ්ඝමජ්සඣ ිචක්ඛිපිතබ්බං. මාළකසතො භික්ඛූසු
ිචක්ඛන්සතසු එකස්සපි සන්තිසක ිචක්ඛිපිතුං වට්ටති. මාළකසතො 
ිචක්ඛමිත්වා සතිං පටිලභන්සතන සහග්ඡන්තස්ස සන්තිසක
ිචක්ඛිපිතබ්බං. සසච සසොපි පක්කන්සතො, අඤ්ඤස්ස යස්ස මාළසක
නාසරොචිතං, තස්ස ආසරොසචත්වා ිචක්ඛිපිතබ්බං. ආසරොසචන්සතන පන
අවසාසන ‘‘සවදියතීති මං ආයස්මා ධාසරතූ’’ති වත්තබ්බං. ද්වින්නං
ආසරොසචන්සතන ‘‘ආයස්මන්තාධාසරන්තූ’’ති, තිණ්ණං ආසරොසචන්සතන
‘‘ආයස්මන්සතො ධාසරන්තූ’’ති වත්තබ්බං. ිචක්ඛිත්තකාලසතො පට්ඨාය 
පකතත්තට්ඨාසන තිට්ඨති. සසච අප්පභික්ඛුසකො විහාසරො සහොති, සභාගා
භික්ඛූ වසන්ති, වත්තං අිචක්ඛිපිත්වා අන්සතොවිහාසරසයව රත්තිසයො
ගසණතබ්බා. අථ න සක්කා සසොසධතුං, වුත්තනසයසනව වත්තං
ිචක්ඛිපිත්වාප්චූසසමසයචතූහිපඤ්චහිවාභික්ඛූහි සද්ධිංපරික්ඛිත්තස්ස
විහාරස්ස පරික්සඛපසතො, අපරික්ඛිත්තස්ස පරික්සඛපාරහට්ඨානසතො ද්සව
සලඩ්ඩුපාසතඅතික්කමිත්වාමහාමග්ගසතොඔක්කම්ම ගුම්සබනවාවතියාවා
පටි්ඡන්නට්ඨාසනිචසීදිතබ්බං, අන්සතොඅරුසණසයවවුත්තනසයන වත්තං
සමාදියිත්වා ආසරොසචතබ්බං. සසච අඤ්සඤො සකොචි භික්ඛු සකනචිසදව
කරණීසයනතං ඨානංආග්ඡති, සසචඑසතංපස්සති, සද්දංවාස්සසුණාති, 
ආසරොසචතබ්බං. අනාසරොසචන්තස්ස රත්ති්සඡසදො සචව වත්තසභසදො ච, 
අථ ද්වාදසහත්ථං උපචාරං ඔක්කමිත්වා අජානන්තස්සසව ග්ඡති, 
රත්ති්සඡසදො සහොති එව, වත්තසභසදො පන නත්ථි. ආසරොචිතකාලසතො
පට්ඨායඑකංභික්ඛුංඨසපත්වා සසසසහිසති කරණීසයගන්තුම්පිවට්ටති, 
අරුසණ උට්ඨිසත තස්ස භික්ඛුස්ස සන්තිසක වත්තං ිචක්ඛිපිතබ්බං. සසච
සසොපි සකනචි කම්සමන පුසර අරුසණසයව ග්ඡති, අඤ්ඤං විහාරසතො 
ිචක්ඛන්තං වා ආගන්තුකං වා යං පඨමං පස්සති, තස්ස සන්තිසක
ආසරොසචත්වාවත්තං ිචක්ඛිපිතබ්බං.අයඤ්චයස්මාගණස්සආසරොසචත්වා
භික්ඛූනඤ්ච අත්ථිභාවං සල්ලක්සඛත්වාව වසි, සතනස්ස ඌසන ගසණ
චරණසදොසසොවාවිප්පවාසසොවානසහොති.සසචන කඤ්චිපස්සති, විහාරං
ගන්ත්වාපි යං පඨමං පස්සති, තස්ස ආසරොසචත්වා ිචක්ඛිපිතබ්බං. අයං 

ිචක්ඛිත්තවත්තස්සපරිහාකරො. 

239. එවං ඡාරත්තංමානත්තංඅඛණ්ඩංචරිත්වායත්ථසියාවීසතිගසණො
භික්ඛුසඞ්සඝො, තත්ථ සසො භික්ඛු අබ්සභතබ්සබො. අබ්සභන්සතහි ච පඨමං 
අබ්භානාරසහො කාතබ්සබො.අයඤ්හිිචක්ඛිත්තවත්තත්තාපකතත්තට්ඨාසන
ඨිසතො, පකතත්තස්ස ච අබ්භානං කාතුං න වට්ටති, තස්මා වත්තං
සමාදාසපතබ්සබො, වත්සත සමාදින්සන අබ්භානාරසහො සහොති. සතනපි
වත්තං සමාදියිත්වා ආසරොසචත්වා අබ්භානං යාචිතබ්බං. 
අිචක්ඛිත්තවත්තස්ස පුන වත්තසමාදානකි්චං නත්ථි. සසො හි
ඡාරත්තාතික්කසමසනව අබ්භානාරසහොසහොති, තස්මාසසොඅබ්සභතබ්සබො.
අබ්සභන්සතනච– 
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‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං
අදාසි, සසොහං පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං 
එකාහප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංයාචිං, තස්සසමසඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං
අදාසි, සසොහං, භන්සත, චිණ්ණමානත්සතො සඞ්ඝං අබ්භානං යාචාමි.
අහං, භන්සත…සප.… සසොහං චිණ්ණමානත්සතො දුතියම්පි, භන්සත, 
සඞ්ඝං අබ්භානං යාචාමි. අහං, භන්සත…සප.… සසොහං
චිණ්ණමානත්සතො තතියම්පි, භන්සත, සඞ්ඝංඅබ්භානංයාචාමී’’ති– 

එවංතික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයොආපජ්ජි එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානංආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානංඑකාහපරිවාසංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
එකාහප්පටි්ඡන්නානංඑකාහපරිවාසංඅදාසි, සසො පරිවුත්ථපරිවාසසො
සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං
මානත්තං යාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං
ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසො
චිණ්ණමානත්සතොසඞ්ඝංඅබ්භානංයාචති, යදිසඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, 
සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමංභික්ඛුංඅබ්සභයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයොආපජ්ජි එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං 
සම්බහුලානංආපත්තීනංඑකාහප්පටි්ඡන්නානංඑකාහපරිවාසංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසංඅදාසි, සසොපරිවුත්ථපරිවාසසො
සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං
මානත්තං යාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං
ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසො 
චිණ්ණමානත්සතො සඞ්ඝං අබ්භානං යාචති, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං
භික්ඛුං අබ්සභති, යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො
අබ්භානං, සසොතුණ්හස්ස.යස්ස නක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 
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‘‘අබ්භිසතො සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු, ඛමති සඞ්ඝස්ස, 
තස්මා තුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවංකම්මවාචාකාතබ්බා. 

එවං තාව එකාහප්පටි්ඡන්නාය ආපත්තියා පටි්ඡන්නපරිවාසසො 
මානත්තදානං අබ්භානඤ්ච සවදිතබ්බං. ඉමිනාව නසයන
ද්වීහාදිපටි්ඡන්නාසුපි තදනුරූපාකම්මවාචාකාතබ්බා. 

240. සසච පන අප්පටි්ඡන්නා ආපත්ති සහොති, පරිවාසං අදත්වා
මානත්තසමව දත්වා චිණ්ණමානත්සතො අබ්සභතබ්සබො. කථං? මානත්තං
සදන්සතනතාව– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං, භන්සත, සඞ්ඝංසම්බහුලානංආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තං යාචාමි.අහං, භන්සත…සප.… 
දුතියම්පි, භන්සත, සඞ්ඝංසම්බහුලානංආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං
ඡාරත්තංමානත්තංයාචාමි.අහං, භන්සත…සප.… තතියම්පි, භන්සත, 
සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං
මානත්තංයාචාමී’’ති– 

තික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං
යාචති, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං
මානත්තංදසදයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං
යාචති, සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුසනො සම්බහුලානංආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං සදති, යස්සායස්මසතො ඛමති
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තං මානත්තස්සදානං, සසොතුණ්හස්ස.යස්ස
නක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 
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‘‘දින්නං සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං 
ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං, ඛමති සඞ්ඝස්ස, 
තස්මාතුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවංකම්මවාචාකාතබ්බා. 

කම්මවාචාපරිසයොසාසන ච වත්තසමාදානං වත්තිචක්සඛසපො 
මානත්තචරණඤ්ච සබ්බං වුත්තනසයසනව සවදිතබ්බං. ආසරොසචන්සතන
පන– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තංමානත්තංඅදාසි, 
සසොහංමානත්තංචරාමි, සවදියාමහං, භන්සත, සවදියතීතිමං සඞ්සඝො
ධාසරතූ’’ති– 

එවංආසරොසචතබ්බං. 

එකස්ස ද්වින්නං තිණ්ණං වා ආසරොසචන්සතන පටි්ඡන්නමානත්සත 
වුත්තනසයසනව ආසරොසචතබ්බං. චිණ්ණමානත්සතො ච යත්ථ සියා
වීසතිගසණොභික්ඛුසඞ්සඝො, තත්ථසසොඅබ්සභතබ්සබො.අබ්සභන්සතනච– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානංආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංඅදාසි, 
සසොහං චිණ්ණමානත්සතො සඞ්ඝං අබ්භානං යාචාමි. අහං, 
භන්සත…සප.… සසොහංචිණ්ණමානත්සතොදුතියම්පි, භන්සත, සඞ්ඝං
අබ්භානං යාචාමි. අහං, භන්සත…සප.… සසොහං චිණ්ණමානත්සතො
තතියම්පි, භන්සත, සඞ්ඝංඅබ්භානං යාචාමී’’ති– 

එවංතික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානංආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංඅදාසි, සසො චිණ්ණමානත්සතො
සඞ්ඝං අබ්භානං යාචති, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො 
ඉත්ථන්නාමංභික්ඛුංඅබ්සභයය, එසාඤත්ති. 
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‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානංආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංඅදාසි, සසො චිණ්ණමානත්සතො
සඞ්ඝං අබ්භානං යාචති, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං අබ්සභති, 
යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො අබ්භානං, සසො
තුණ්හස්ස.යස්ස නක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං
වදාමි…සප.…. 

අබ්භිසතොසඞ්සඝනඉත්ථන්නාසමොභික්ඛු, ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මා 
තුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවං කම්මවාචං වත්වා අබ්සභතබ්සබො. එවං අප්පටි්ඡන්නාය ආපත්තියා
වුට්ඨානංසවදිතබ්බං. 

241. සසච කස්සචිඑකාපත්තිපටි්ඡන්නාසහොති, එකාඅප්පටි්ඡන්නා, 
තස්ස පටි්ඡන්නාය ආපත්තියා පරිවාසං දත්වා පරිවුත්ථපරිවාසස්ස
මානත්තං සදන්සතන අප්පටි්ඡන්නාපත්තිං පටි්ඡන්නාපත්තියා
සසමොධාසනත්වාපි දාතුං වට්ටති. කථං? සසච පටි්ඡන්නාපත්ති
එකාහප්පටි්ඡන්නාසහොති– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං
අදාසි, සසොහං පරිවුත්ථපරිවාසසො, අහං, භන්සත, සම්බහුලා
ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං, භන්සත, සඞ්ඝං
තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං පටි්ඡන්නානඤ්ච
අප්පටි්ඡන්නානඤ්චඡාරත්තංමානත්තංයාචාමී’’ති– 

තික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයොආපජ්ජි එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානංආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානංඑකාහපරිවාසංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
එකාහප්පටි්ඡන්නානංඑකාහපරිවාසංඅදාසි, සසො පරිවුත්ථපරිවාසසො, 
අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි 
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
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පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං යාචති, 
යදිසඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුසනොතාසං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච
ඡාරත්තංමානත්තංදසදයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලාආපත්තිසයොආපජ්ජි එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානංආපත්තීනංඑකාහප්පටි්ඡන්නානංඑකාහපරිවාසංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසංඅදාසි, සසොපරිවුත්ථපරිවාසසො, 
අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං යාචති, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං 
පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං සදති, 
යස්සායස්මසතො ඛමතිඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුසනොතාසංසම්බහුලානං
ආපත්තීනං පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං
මානත්තස්සදානං, සසොතුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘දින්නංසඞ්සඝනඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුසනොතාසංසම්බහුලානං 
ආපත්තීනං පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං
මානත්තං, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවංකම්මවාචාකාතබ්බා. 

කම්මවාචාපරිසයොසාසන ච වත්තසමාදානාදි සබ්බං වුත්තනයසමව. 
ආසරොසචන්සතනපන– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං
අදාසි, සසොහං පරිවුත්ථපරිවාසසො, අහං, භන්සත, සම්බහුලා
ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං, භන්සත, සඞ්ඝං
තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං පටි්ඡන්නානඤ්ච
අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො 
තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං පටි්ඡන්නානඤ්ච
අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසොහං මානත්තං
චරාමි, සවදියාමහං, භන්සත, සවදියතීතිමංසඞ්සඝො ධාසරතූ’’ති– 
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එවං ආසරොසචතබ්බං. 

සමාදින්නමානත්සතන ච අනූනං කත්වා වුත්තනසයන ඡාරත්තං
මානත්තං චරිතබ්බං. චිණ්ණමානත්සතො ච යත්ථ සියා වීසතිගසණො
භික්ඛුසඞ්සඝො, තත්ථසසො අබ්සභතබ්සබො.අබ්සභන්සතනච– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානං එකාහපරිවාසං
අදාසි, සසොහං පරිවුත්ථපරිවාසසො, අහං, භන්සත, සම්බහුලා
ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං, භන්සත, සඞ්ඝං
තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං පටි්ඡන්නානඤ්ච
අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො 
තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං පටි්ඡන්නානඤ්ච
අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසොහං, භන්සත, 
චිණ්ණමානත්සතොසඞ්ඝංඅබ්භානංයාචාමී’’ති– 

එවංතික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයොආපජ්ජි එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානංආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානංඑකාහපරිවාසංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
එකාහප්පටි්ඡන්නානංඑකාහපරිවාසංඅදාසි, සසො පරිවුත්ථපරිවාසසො, 
අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි 
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං යාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පටි්ඡන්නාඤ්චඅප්පටි්ඡන්නානඤ්චඡාරත්තං මානත්තංඅදාසි, සසො
චිණ්ණමානත්සතොසඞ්ඝංඅබ්භානංයාචති, යදිසඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, 
සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමංභික්ඛුංඅබ්සභයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයොආපජ්ජි එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
තාසංසම්බහුලානංආපත්තීනං එකාහප්පටි්ඡන්නානංඑකාහපරිවාසං
යාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
එකාහප්පටි්ඡන්නානංඑකාහපරිවාසංඅදාසි, සසො පරිවුත්ථපරිවාසසො, 
අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං 
පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං යාචි, 
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පටුන 

සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං 
පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, 
සසො චිණ්ණමානත්සතොසඞ්ඝංඅබ්භානංයාචති, සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමං
භික්ඛුං අබ්සභති, යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො
අබ්භානං, සසොතුණ්හස්ස.යස්ස නක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘අබ්භිසතො සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු, ඛමති සඞ්ඝස්ස, 
තස්මා තුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවංකම්මවාචංකත්වාඅබ්සභතබ්සබො. 

පටි්ඡන්නපරිවාසකථාිචට්ඨිතා. 

242. සුද්ධන්තපරිවාසසොසසමොධානපරිවාසසොතිද්සවඅවසසසා.තත්ථ

(චූළව. අට්ඨ. 102) සුද්ධන්තපරිවාකසො දුවිසධො චූළසුද්ධන්සතො
මහාසුද්ධන්සතොති. දුවිසධොපි සචස රත්තිපරි්සඡදං සකලං වා එක්චං වා
අජානන්තස්ස ච අස්සරන්තස්ස ච තත්ථ සවමතිකස්ස ච දාතබ්සබො.
ආපත්තිපරියන්තංපන‘‘එත්තකාඅහංආපත්තිසයො ආපන්සනො’’තිජානාතු
වා මා වා, අකාරණසමතං, තත්ථ සයො උපසම්පදසතො පට්ඨාය 
අනුසලොමක්කසමනවාආසරොචිතදිවසසතො පට්ඨායපටිසලොමක්කසමනවා
‘‘අසුකඤ්ච අසුකඤ්ච දිවසං වා පක්ඛං වා මාසං වා සංව්ඡරං වා තව
සුද්ධභාවංජානාසී’’තිපු්ඡියමාසනො‘‘ආම, භන්සත, ජානාමි, එත්තකංනාම
කාලං අහං සුද්සධො’’ති වදති, තස්ස දින්සනො සුද්ධන්තපරිවාසසො 

චූළසුද්ධන්කතොතිවු්චති. 

තංගසහත්වාපරිවසන්සතනයත්තකංකාලංඅත්තසනොසුද්ධිංජානාති, 
තත්තකංඅපසනත්වාඅවසසසංමාසංවාද්සවමාසංවාපරිවසිතබ්බං.සසච
‘‘මාසමත්තං අසුද්සධොම්හී’’තිසල්ලක්සඛත්වා අග්ගසහසි, පරිවසන්සතොච
පුන අඤ්ඤං මාසං සරති, තම්පි මාසං පරිවසිතබ්බසමව, පුන
පරිවාසදානකි්චංනත්ථි.අථ‘‘ද්සවමාසං අසුද්සධොම්හී’’තිසල්ලක්සඛත්වා
අග්ගසහසි, පරිවසන්සතො ච ‘‘මාසමත්තසමවාහං අසුද්සධොම්හී’’ති
සන්ිචට්ඨානං කසරොති, මාසසමව පරිවසිතබ්බං, පුන පරිවාසදානකි්චං 
නත්ථි. අයඤ්හි සුද්ධන්තපරිවාසසො නාම උද්ධම්පි ආසරොහති, සහට්ඨාපි
ඔසරොහති. ඉදමස්ස ලක්ඛණං. අඤ්ඤස්මිං පන ආපත්තිවුට්ඨාසන ඉදං
ලක්ඛණං – සයො අප්පටි්ඡන්නං ආපත්තිං ‘‘පටි්ඡන්නා’’ති විනයකම්මං
කසරොති, තස්සාපත්ති වුට්ඨාති. සයො පටි්ඡන්නං ‘‘අප්පටි්ඡන්නා’’ති 
විනයකම්මං කසරොති, තස්ස න වුට්ඨාති. අචිරපටි්ඡන්නං
‘‘චිරපටි්ඡන්නා’’ති කසරොන්තස්සපි වුට්ඨාති, චිරපටි්ඡන්නං
‘‘අචිරපටි්ඡන්නා’’තිකසරොන්තස්සන වුට්ඨාති.එකංආපත්තිංආපජ්ජිත්වා
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‘‘සම්බහුලා’’තිකසරොන්තස්සවුට්ඨාතිඑකං විනාසම්බහුලානංඅභාවසතො.
සම්බහුලාපනආපජ්ජිත්වා‘‘එකංආපජ්ජි’’න්ති කසරොන්තස්සනවුට්ඨාති. 

සයො පන යථාවුත්සතන අනුසලොමපටිසලොමනසයන පු්ඡියමාසනොපි 
රත්තිපරියන්තංනජානාතිනස්සරති, සවමතිසකොවාසහොති, තස්සදින්සනො 

සුද්ධන්තපරිවාසසො මහාසුද්ධන්කතොතිවු්චති.තංගසහත්වා ගහිතදිවසසතො
පට්ඨාය යාව උපසම්පදදිවසසො, තාව රත්තිසයො ගසණත්වා පරිවසිතබ්බං, 
අයං උද්ධංනාසරොහති, සහට්ඨා පනඔසරොහති.තස්මාසසචපරිවසන්සතො
රත්තිපරි්සඡසද සන්ිචට්ඨානංකසරොති ‘‘මාසසොවාසංව්ඡසරොවාමය්හං
ආපන්නස්සා’’ති, මාසංවා සංව්ඡරංවාපරිවසිතබ්බං. 

පරිවාසයාචනදානලක්ඛණංපසනත්ථඑවංසවදිතබ්බං– සතනභික්ඛුනා 
සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා එකංසං උත්තරාසඞ්ගංකරිත්වා වුඩ්ඪානං භික්ඛූනං
පාසද වන්දිත්වා උක්කුටිකං ිචසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගසහත්වා එවමස්ස
වචනීසයො– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං, 
ආපත්තිපරියන්තං න ජානාමි, රත්තිපරියන්තං න ජානාමි, 
ආපත්තිපරියන්තං නස්සරාමි, රත්තිපරියන්තං නස්සරාමි, 
ආපත්තිපරියන්සතසවමතිසකො, රත්තිපරියන්සතසවමතිසකො, සසොහං
සඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංසුද්ධන්තපරිවාසංයාචාමී’’ති. 

දුතියම්පියාචිතබ්සබො.තතියම්පියාචිතබ්සබො. 

බයත්සතනභික්ඛුනාපටිබසලනසඞ්සඝොඤාසපතබ්සබො– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි, ආපත්තිපරියන්තං න
ජානාති, රත්තිපරියන්තං න ජානාති, ආපත්තිපරියන්තං නස්සරති, 
රත්තිපරියන්තං නස්සරති, ආපත්තිපරියන්සත සවමතිසකො, 
රත්තිපරියන්සත සවමතිසකො, සසො සඞ්ඝං තාසං ආපත්තීනං 
සුද්ධන්තපරිවාසං යාචති, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො 
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං ආපත්තීනං සුද්ධන්තපරිවාසං
දසදයය, එසා ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි, ආපත්තිපරියන්තං න
ජානාති, රත්තිපරියන්තං න ජානාති, ආපත්තිපරියන්තං නස්සරති, 
රත්තිපරියන්තං නස්සරති, ආපත්තිපරියන්සත සවමතිසකො, 
රත්තිපරියන්සත සවමතිසකො, සසො සඞ්ඝං තාසං ආපත්තීනං
සුද්ධන්තපරිවාසං යාචති, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං
ආපත්තීනං සුද්ධන්තපරිවාසං සදති, යස්සායස්මසතො ඛමති
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ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං ආපත්තීනං සුද්ධන්තපරිවාසස්ස 
දානං, සසොතුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘දින්සනො සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං
ආපත්තීනං. සුද්ධන්තපරිවාසසො, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, 
එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවංසුද්ධන්තපරිවාසසොදාතබ්සබො. 

කම්මවාචාපරිසයොසාසන වත්තසමාදානාදි සබ්බං වුත්තනයසමව. 
ආසරොසචන්සතනපන– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං, 
ආපත්තිපරියන්තං න ජානාමි, රත්තිපරියන්තං න ජානාමි, 
ආපත්තිපරියන්තං නස්සරාමි, රත්තිපරියන්තං නස්සරාමි, 
ආපත්තිපරියන්සතසවමතිසකො, රත්තිපරියන්සතසවමතිසකො, සසොහං, 
භන්සත, සඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංසුද්ධන්තපරිවාසංයාචිං, තස්සසම
සඞ්සඝො තාසංආපත්තීනංසුද්ධන්තපරිවාසංඅදාසි, සසොහංපරිවසාමි, 
සවදියාමහං, භන්සත, සවදියතීති මං සඞ්සඝො ධාසරතූ’’ති
ආසරොසචතබ්බං. 

එකස්ස ද්වින්නං වා තිණ්ණං වා ආසරොචනං වුත්තනයසමව.
පරිවුත්ථපරිවාසස්සමානත්තංසදන්සතන– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං, 
ආපත්තිපරියන්තං න ජානාමි, රත්තිපරියන්තං න ජානාමි, 
ආපත්තිපරියන්තං නස්සරාමි, රත්තිපරියන්තං නස්සරාමි, 
ආපත්තිපරියන්සතසවමතිසකො, රත්තිපරියන්සතසවමතිසකො, සසොහං, 
භන්සත, සඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංසුද්ධන්තපරිවාසං යාචිං, තස්සසම
සඞ්සඝොතාසංආපත්තීනංසුද්ධන්තපරිවාසං අදාසි, සසොහං, භන්සත, 
පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං තාසං ආපත්තීනං ඡාරත්තං මාරත්තං
යාචාමී’’ති– 

එවංතික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි, ආපත්තිපරියන්තං න
ජානාති, රත්තිපරියන්තං න ජානාති, ආපත්තිපරියන්තං නස්සරති, 
රත්තිපරියන්තං නස්සරති, ආපත්තිපරියන්සත සවමතිසකො, 
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රත්තිපරියන්සත සවමතිසකො, සසො සඞ්ඝං තාසං ආපත්තීනං
සුද්ධන්තපරිවාසං යාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං
ආපත්තීනං සුද්ධන්තපරිවාසං අදාසි, සසො පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං
තාසං ආපත්තීනං ඡාරත්තං මානත්තං යාචති, යදි සඞ්ඝස්ස 
පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං ආපත්තීනං
ඡාරත්තංමානත්තං දසදයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි, ආපත්තිපරියන්තං න
ජානාති, රත්තිපරියන්තං න ජානාති, ආපත්තිපරියන්තං නස්සරති, 
රත්තිපරියන්තං නස්සරති, ආපත්තිපරියන්සත සවමතිසකො, 
රත්තිපරියන්සත සවමතිසකො, සසො සඞ්ඝං තාසං ආපත්තීනං
සුද්ධන්තපරිවාසං යාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං
ආපත්තීනං සුද්ධන්තපරිවාසං අදාසි, සසො පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං
තාසංආපත්තීනංඡාරත්තංමානත්තංයාචති, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුසනො තාසං ආපත්තීනං ඡාරත්තං මානත්තං සදති, 
යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං ආපත්තීනං
ඡාරත්තං මානත්තස්ස දානං, සසො තුණ්හස්ස. යස්ස නක්ඛමති, සසො
භාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘දින්නං සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුසනොතාසංආපත්තීනං
ඡාරත්තං මානත්තං, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවසමතං
ධාරයාමී’’ති– 

එවංකම්මවාචාකාතබ්බා. 

කම්මවාචාපරිසයොසාසන මානත්තසමාදානාදි සබ්බං වුත්තනයසමව. 
ආසරොසචන්සතනපන– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං, 
ආපත්තිපරියන්තං න ජානාමි, රත්තිපරියන්තං න ජානාමි, 
ආපත්තිපරියන්තං නස්සරාමි, රත්තිපරියන්තං නස්සරාමි, 
ආපත්තිපරියන්සතසවමතිසකො, රත්තිපරියන්සතසවමතිසකො, සසොහං
සඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංසුද්ධන්තපරිවාසංයාචිං, තස්සසමසඞ්සඝො
තාසං ආපත්තීනංසුද්ධන්තපරිවාසංඅදාසි, සසොහංපරිවුත්ථපරිවාසසො
සඞ්ඝංතාසංආපත්තීනං ඡාරත්තංමානත්තංයාචිං, තස්සසමසඞ්සඝො
තාසංආපත්තීනංඡාරත්තංමානත්තංඅදාසි, සසොහංමානත්තංචරාමි, 
සවදියාමහං, භන්සත, සවදියතීතිමංසඞ්සඝොධාසරතූ’’ති– 
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එවංආසරොසචතබ්බං. 

චිණ්ණමානත්සතොචයත්ථසියාවීසතිගසණොභික්ඛුසඞ්සඝො, තත්ථසසො 
භික්ඛුඅබ්සභතබ්සබො.අබ්සභන්සතනච– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං, 
ආපත්තිපරියන්තං න ජානාමි, රත්තිපරියන්තං න ජානාමි, 
ආපත්තිපරියන්තං නස්සරාමි, රත්තිපරියන්තං නස්සරාමි, 
ආපත්තිපරියන්සතසවමතිසකො, රත්තිපරියන්සතසවමතිසකො, සසොහං
සඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංසුද්ධන්තපරිවාසංයාචිං, තස්සසමසඞ්සඝො
තාසං ආපත්තීනංසුද්ධන්තපරිවාසංඅදාසි, සසොහංපරිවුත්ථපරිවාසසො
සඞ්ඝංතාසංආපත්තීනං ඡාරත්තංමානත්තංයාචිං, තස්සසමසඞ්සඝො
තාසං ආපත්තීනං ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසොහං භන්සත
චිණ්ණමානත්සතොසඞ්ඝංඅබ්භානංයාචාමී’’ති– 

එවං තික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි, ආපත්තිපරියන්තං න
ජානාති, රත්තිපරියන්තං න ජානාති, ආපත්තිපරියන්තං නස්සරති, 
රත්තිපරියන්තං නස්සරති, ආපත්තිපරියන්සත සවමතිසකො, 
රත්තිපරියන්සත සවමතිසකො, සසො සඞ්ඝං තාසං ආපත්තීනං
සුද්ධන්තපරිවාසං යාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං 
ආපත්තීනං සුද්ධන්තපරිවාසං අදාසි, සසො පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං
තාසංආපත්තීනං ඡාරත්තංමානත්තංයාචි, සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුසනො තාසං ආපත්තීනං ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසො
චිණ්ණමානත්සතොසඞ්ඝංඅබ්භානංයාචති, යදිසඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, 
සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමංභික්ඛුංඅබ්සභයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි, ආපත්තිපරියන්තං න
ජානාති, රත්තිපරියන්තං න ජානාති, ආපත්තිපරියන්තං නස්සරති, 
රත්තිපරියන්තං නස්සරති, ආපත්තිපරියන්සත සවමතිසකො, 
රත්තිපරියන්සත සවමතිසකො, සසො සඞ්ඝං තාසං ආපත්තීනං
සුද්ධන්තපරිවාසං යාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං
ආපත්තීනං සුද්ධන්තපරිවාසං අදාසි, සසො පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං
තාසංආපත්තීනංඡාරත්තංමානත්තංයාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුසනො තාසං ආපත්තීනං ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසො 
චිණ්ණමානත්සතො සඞ්ඝං අබ්භානං යාචති, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං
භික්ඛුං අබ්සභති, යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො
අබ්භානං, සසොතුණ්හස්ස.යස්ස නක්ඛමති, සසොභාසසයය. 
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පටුන 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘අබ්භිසතො සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු, ඛමති සඞ්ඝස්ස, 
තස්මා තුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවංකම්මවාචංකත්වාඅබ්සභතබ්සබො. 

සුද්ධන්තපරිවාසකථාිචට්ඨිතා. 

243. සකමොධානපරිවාකසො පන තිවිසධො සහොති – ඔධානසසමොධාසනො 
අග්ඝසසමොධාසනො මිස්සකසසමොධාසනොති. තත්ථ (චූළව. අට්ඨ. 102) 

ඔධානසකමොධාකනො නාම අන්තරාපත්තිං ආපජ්ජිත්වා පටි්ඡාසදන්තස්ස
පරිවුත්ථදිවසස ඔධිචත්වා මක්සඛත්වා පුරිමාය ආපත්තියා
මූලදිවසපරි්සඡසද ප්ඡා ආපන්නං ආපත්තිං සසමොදහිත්වා 
දාතබ්බපරිවාසසොවු්චති. 

අයං පසනත්ථ විිච්ඡසයො – සයො පටි්ඡන්නාය ආපත්තියා පරිවාසං 
ගසහත්වා පරිවසන්සතො වා මානත්තාරසහො වා මානත්තං චරන්සතො වා
අබ්භානාරසහො වා අිචක්ඛිත්තවත්සතො අඤ්ඤං ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා
පුරිමාය ආපත්තියා සමා වා ඌනතරා වා රත්තිසයො පටි්ඡාසදති, තස්ස
මූලායපටිකස්සසනන සත පරිවුත්ථදිවසස ච මානත්තචිණ්ණදිවසස ච
සබ්සබ ඔධිචත්වා අදිවසස කත්වා ප්ඡා ආපන්නාපත්තිං මූලආපත්තියං
සසමොධායපරිවාසසො දාතබ්සබො. සතනසසචමූලාපත්තිපක්ඛපටි්ඡන්නා, 
අන්තරාපත්ති ඌනකපක්ඛපටි්ඡන්නා, පුන පක්ඛසමව පරිවාසසො
පරිවසිතබ්සබො. අථාපි අන්තරාපත්ති පක්ඛපටි්ඡන්නාව, පක්ඛසමව
පරිවසිතබ්බං. එසතනුපාසයනයාව සට්ඨිවස්සපටි්ඡන්නා මූලාපත්ති, තාව
විිච්ඡසයො සවදිතබ්සබො. සට්ඨිවස්සාිචපි පරිවසිත්වා මානත්තාරසහො
හුත්වාපි හි එකදිවසං අන්තරාපත්තිං පටි්ඡාසදත්වා පුන සට්ඨිවස්සාිච
පරිවාසාරසහො සහොති. එවං මානත්තචාරිකමානත්තාරහකාසලපිආපන්නාය 
ආපත්තියා මූලායපටිකස්සසන කසත මානත්තචිණ්ණදිවසාපි
පරිවාසවුත්ථදිවසාපි සබ්සබ මක්ඛිතාව සහොන්ති. සසච පන
ිචක්ඛිත්තවත්සතො ආපජ්ජති, මූලායපටිකස්සනාරසහො නාම න සහොති.
කස්මා? යස්මානසසොපරිවසන්සතොආපන්සනො, පකතත්තට්ඨාසනඨිසතො
ආපන්සනො, තස්මා තස්සා ආපත්තියා විසුං මානත්තං චරිතබ්බං. සසච
පටි්ඡන්නාසහොති, පරිවාසසොපිවසිතබ්සබො. 

‘‘සසච පන අන්තරාපත්ති මූලාපත්තිසතො අතිසරකපටි්ඡන්නා සහොති, 
තත්ථකිංකාතබ්බ’’න්තිවුත්සතමහාසුමත්සථසරොආහ‘‘අසතකි්සඡොඅයං
පුග්ගසලො, අසතකි්සඡො නාම ආවිකාරාසපත්වා විස්සජ්සජතබ්සබො’’ති.
මහාපදුමත්සථසරො පනාහ ‘‘කස්මා අසතකි්සඡො නාම, නනු අයං
සමු්චයක්ඛන්ධසකො නාම බුද්ධානං ඨිතකාලසදිසසො, ආපත්ති නාම
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පටි්ඡන්නා වා සහොතු අප්පටි්ඡන්නා වා
සමකඌනතරඅතිසරකපටි්ඡන්නා වා, විනයධරස්ස කම්මවාචං සයොසජතුං
සමත්ථභාසවොසයසවත්ථ පමාණං, තස්මා යා අතිසරකපටි්ඡන්නා සහොති, 
තං මූලාපත්තිං කත්වා තත්ථ ඉතරං සසමොධාය පරිවාසසො දාතබ්සබො’’ති.
අයංඔධානසසමොධාසනොනාම. 

තංසදන්සතනපඨමංමූලායපටිකස්සිත්වාප්ඡාපරිවාසසොදාතබ්සබො. 
සසච සකොචි භික්ඛු පක්ඛපටි්ඡන්නාය ආපත්තියා පරිවසන්සතො අන්තරා 
අිචක්ඛිත්තවත්සතොවපුනපඤ්චාහප්පටි්ඡන්නංආපත්තිංආපජ්ජති, සතන
භික්ඛුනා සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා එකංසංඋත්තරාසඞ්ගංකරිත්වා වුඩ්ඪානං
භික්ඛූනං පාසද වන්දිත්වා උක්කුටිකං ිචසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගසහත්වා
එවමස්සවචනීසයො– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං අදාසි, 
සසොහං පරිවසන්සතො අන්තරා සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං, භන්සත, සඞ්ඝං අන්තරා
සම්බහුලානංආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සනං
යාචාමී’’ති. 

දුතියම්පියාචිතබ්සබො.තතියම්පියාචිතබ්සබො. 

බයත්සතනභික්ඛුනාපටිබසලනසඞ්සඝොඤාසපතබ්සබො– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානංපක්ඛපරිවාසංඅදාසි, සසොපරිවසන්සතො අන්තරා
සම්බහුලාආපත්තිසයොආපජ්ජිපඤ්චාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොසඞ්ඝං
අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං
මූලායපටිකස්සනං යාචති, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො
ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සසයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං අදාසි, සසොපරිවසන්සතොඅන්තරා
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සම්බහුලාආපත්තිසයොආපජ්ජි පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොසඞ්ඝං
අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං
මූලායපටිකස්සනං යාචති, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං අන්තරා
සම්බහුලානංආපත්තීනංපඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සති, 
යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො අන්තරා
සම්බහුලානංආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සනා, 
සසොතුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, සසො භාසසය්ය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘පටිකස්සිසතො සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු අන්තරා
සම්බහුලානංආපත්තීනංපඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සනා, 
ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවංමූලායපටිකස්සනාකාතබ්බා. 

එවඤ්ච සසමොධානපරිවාසසො දාතබ්සබො. සතන භික්ඛුනා සඞ්ඝං 
උපසඞ්කමිත්වා…සප.… එවමස්සවචනීසයො– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං අදාසි, 
සසොහං පරිවසන්සතො අන්තරා සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං
ආපත්තීනංපඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සනං යාචිං, තංමං
සඞ්සඝො අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං
මූලාය පටිකස්සි, සසොහං, භන්සත, සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං
ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං පුරිමාසු ආපත්තීසු
සසමොධානපරිවාසංයාචාමී’’ති. 

දුතියම්පියාචිතබ්සබො.තතියම්පියාචිතබ්සබො. 

බයත්සතනභික්ඛුනාපටිබසලනසඞ්සඝොඤාසපතබ්සබො– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානංපක්ඛපරිවාසං අදාසි, සසොපරිවසන්සතොඅන්තරා
සම්බහුලාආපත්තිසයොආපජ්ජි පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොසඞ්ඝං
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අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං
මූලායපටිකස්සනං යාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං මූලාය පටිකස්සි, 
සසො සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං පුරිමාසු ආපත්තීසු සසමොධානපරිවාසං
යාචති, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුසනො අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං පුරිමාසු ආපත්තීසු සසමොධානපරිවාසං
දසදයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානංපක්ඛපරිවාසංඅදාසි, සසොපරිවසන්සතො අන්තරා
සම්බහුලාආපත්තිසයොආපජ්ජිපඤ්චාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොසඞ්ඝං
අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං
මූලායපටිකස්සනං යාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං මූලාය පටිකස්සි, 
සසො සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං 
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං පුරිමාසු ආපත්තීසු සසමොධානපරිවාසං
යාචති, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො අන්තරා සම්බහුලානං
ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං පුරිමාසු ආපත්තීසු
සසමොධානපරිවාසං සදති, යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස 
භික්ඛුසනො අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං පුරිමාසු ආපත්තීසු සසමොධානපරිවාසස්ස
දානං, සසොතුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘දින්සනො සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනංපඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංපුරිමාසුආපත්තීසු
සසමොධානපරිවාසසො, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවසමතං
ධාරයාමී’’ති– 

එවංසසමොධානපරිවාසසොදාතබ්සබො. 

කම්මවාචාපරිසයොසාසන ච වත්තසමාදානාදි සබ්බං පුබ්සබ 
වුත්තනයසමව.ආසරොසචන්සතනපන– 
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‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං අදාසි, 
සසොහං පරිවසන්සතො අන්තරා සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං
ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සනංයාචිං, තංමං
සඞ්සඝො අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං
මූලාය පටිකස්සි, සසොහං සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංපුරිමාසුආපත්තීසුසසමොධානපරිවාසං යාචිං, 
තස්ස සම සඞ්සඝො අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං පුරිමාසුආපත්තීසුසසමොධානපරිවාසංඅදාසි, 
සසොහං පරිවසාමි, සවදියාමහං, භන්සත, සවදියතීති මං සඞ්සඝො
ධාසරතූ’’ති– 

එවංආසරොසචතබ්බං. 

පරිවුත්ථපරිවාසස්සමානත්තංසදන්සතන– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං අදාසි, 
සසොහං පරිවසන්සතො අන්තරා සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං
ආපත්තීනංපඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සනං යාචිං, තංමං
සඞ්සඝො අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං
මූලාය පටිකස්සි, සසොහං සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං පුරිමාසුආපත්තීසුසසමොධානපරිවාසංයාචිං, 
තස්ස සම සඞ්සඝො අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංපුරිමාසු ආපත්තීසුසසමොධානපරිවාසංඅදාසි, 
සසොහං, භන්සත, පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
ඡාරත්තංමානත්තංයාචාමී’’ති– 

එවංතික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානංපක්ඛපරිවාසංඅදාසි, සසොපරිවසන්සතො අන්තරා
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පටුන 

සම්බහුලාආපත්තිසයොආපජ්ජිපඤ්චාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොසඞ්ඝං
අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං 
මූලායපටිකස්සනං යාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං අන්තරා 
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං මූලාය පටිකස්සි, 
සසො සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංපුරිමාසුආපත්තීසු සසමොධානපරිවාසංයාචි, 
සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුසනොඅන්තරාසම්බහුලානං ආපත්තීනං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංපුරිමාසුආපත්තීසුසසමොධානපරිවාසංඅදාසි, 
සසො පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං ඡාරත්තං
මානත්තංයාචති, යදි සඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුසනො අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං ඡාරත්තං මානත්තං
දසදයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානංපක්ඛපරිවාසංඅදාසි, සසොපරිවසන්සතො අන්තරා
සම්බහුලාආපත්තිසයොආපජ්ජිපඤ්චාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොසඞ්ඝං
අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං
මූලායපටිකස්සනං යාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං මූලාය පටිකස්සි, 
සසො සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං 
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංපුරිමාසුආපත්තීසුසසමොධානපරිවාසංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුසනොඅන්තරාසම්බහුලානංආපත්තීනං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං පුරිමාසුආපත්තීසුසසමොධානපරිවාසංඅදාසි, 
සසො පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං ඡාරත්තං
මානත්තං යාචති, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං 
ආපත්තීනං ඡාරත්තං මානත්තං සදති, යස්සායස්මසතො ඛමති
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං ඡාරත්තං
මානත්තස්සදානං, සසොතුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘දින්නං සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනංඡාරත්තංමානත්තං, ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මා
තුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති – 

එවංකම්මවාචාකාතබ්බා. 
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කම්මවාචාපරිසයොසාසන ච මානත්තසමාදානාදි සබ්බං වුත්තනයසමව. 
ආසරොසචන්සතනපන– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං අදාසි, 
සසොහං පරිවසන්සතො අන්තරා සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං
ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සනංයාචිං, තංමං
සඞ්සඝො අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං
මූලාය පටිකස්සි, සසොහං සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංපුරිමාසුආපත්තීසුසසමොධානපරිවාසං යාචිං, 
තස්ස සම සඞ්සඝො අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං පුරිමාසුආපත්තීසුසසමොධානපරිවාසංඅදාසි, 
සසොහං පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං ඡාරත්තං
මානත්තංයාචිං, තස්සසමසඞ්සඝොසම්බහුලානංආපත්තීනං ඡාරත්තං
මානත්තං අදාසි, සසොහං මානත්තං චරාමි, සවදියාමහං භන්සත, 
සවදියතීතිමංසඞ්සඝොධාසරතූ’’ති– 

එවංආසරොසචතබ්බං. 

චිණ්ණමානත්තංඅබ්සභන්සතනච– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං අදාසි, 
සසොහං පරිවසන්සතො අන්තරා සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං
ආපත්තීනංපඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සනං යාචිං, තංමං
සඞ්සඝො අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං
මූලාය පටිකස්සි, සසොහං සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං පුරිමාසුආපත්තීසුසසමොධානපරිවාසංයාචිං, 
තස්ස සම සඞ්සඝො අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංපුරිමාසුආපත්තීසුසසමොධානපරිවාසංඅදාසි, 
සසොහං පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං සම්බහුලානංආපත්තීනං ඡාරත්තං
මානත්තංයාචිං, තස්සසම සඞ්සඝොසම්බහුලානංආපත්තීනංඡාරත්තං
මානත්තංඅදාසි, සසොහං, භන්සත, චිණ්ණමානත්සතොසඞ්ඝංඅබ්භානං
යාචාමී’’ති– 
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එවං තික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානංපක්ඛපරිවාසංඅදාසි, සසොපරිවසන්සතො අන්තරා
සම්බහුලාආපත්තිසයොආපජ්ජිපඤ්චාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොසඞ්ඝං
අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං
මූලායපටිකස්සනං යාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං මූලාය පටිකස්සි, 
සසො සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං 
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංපුරිමාසුආපත්තීසුසසමොධානපරිවාසංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුසනොඅන්තරාසම්බහුලානංආපත්තීනං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං පුරිමාසුආපත්තීසුසසමොධානපරිවාසංඅදාසි, 
සසො පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං ඡාරත්තං
මානත්තං යාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං 
ආපත්තීනංඡාරත්තංමානත්තංඅදාසි, සසොචිණ්ණමානත්සතොසඞ්ඝං
අබ්භානං යාචති, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං
භික්ඛුංඅබ්සභයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානංපක්ඛපරිවාසංඅදාසි, සසොපරිවසන්සතො අන්තරා
සම්බහුලාආපත්තිසයොආපජ්ජිපඤ්චාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොසඞ්ඝං
අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං
මූලායපටිකස්සනං යාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං මූලාය පටිකස්සි, 
සසො සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං 
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානංපුරිමාසුආපත්තීසුසසමොධානපරිවාසංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුසනොඅන්තරාසම්බහුලානංආපත්තීනං
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නානං පුරිමාසුආපත්තීසුසසමොධානපරිවාසංඅදාසි, 
සසො පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං ඡාරත්තං
මානත්තං යාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං 
ආපත්තීනංඡාරත්තංමානත්තංඅදාසි, සසොචිණ්ණමානත්සතොසඞ්ඝං
අබ්භානං යාචති, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං අබ්සභති, 
යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො අබ්භානං, සසො
තුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, සසොභාසසයය. 
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පටුන 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං
වදාමි…සප.…. 

‘‘අබ්භිසතො සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු, ඛමති සඞ්ඝස්ස, 
තස්මා තුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවංකම්මවාචාකාතබ්බා. 

සසච මානත්තාරසහො වා මානත්තං චරන්සතො වා අබ්භානාරසහො වා
අිචක්ඛිත්තවත්සතො අන්තරාපත්තිං ආපජ්ජිත්වා පටි්ඡාසදති, 
වුත්තනසයසනව පුරිමාපත්තියා අන්තරාපත්තියා ච දිවසපරි්සඡදං
සල්ලක්සඛත්වා තදනුරූපාය කම්මවාචාය මූලාය පටිකස්සිත්වා පරිවාසං
දත්වා පරිවුත්ථපරිවාසස්ස මානත්තං දත්වා චිණ්ණමානත්සතො
අබ්සභතබ්සබො. සසච පන පටි්ඡන්නාය ආපත්තියා පරිවසන්සතො
අන්තරාපත්තිං ආපජ්ජිත්වා න පටි්ඡාසදති, තස්ස මූලායපටිකස්සනාසයව 
කාතබ්බා, පුන පරිවාසදානකි්චං නත්ථි. මූලායපටිකස්සසනන පන
පරිවුත්ථදිවසානං මක්ඛිතත්තා පුන ආදිසතො පට්ඨාය පරිවසිතබ්බං.
පරිවුත්ථපරිවාසස්ස ච මූලාපත්තියා අන්තරාපත්තිං සසමොධාසනත්වා
මානත්තං දාතබ්බං, චිණ්ණමානත්සතො ච අබ්සභතබ්සබො. කථං? 
මූලායපටිකස්සනං කසරොන්සතන තාව සසච මූලාපත්ති පක්ඛපටි්ඡන්නා
සහොති, 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං අදාසි, 
සසොහං පරිවසන්සතො අන්තරා සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං, භන්සත, සඞ්ඝං අන්තරාසම්බහුලානං
ආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සනං යාචාමී’’ති– 

තික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානංපක්ඛපරිවාසංඅදාසි, සසොපරිවසන්සතො අන්තරා
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං 
මූලායපටිකස්සනං යාචති, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො
ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සසයය, එසාඤත්ති. 
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‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං 
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානංපක්ඛපරිවාසං අදාසි, සසොපරිවසන්සතොඅන්තරා
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං
මූලායපටිකස්සනං යාචති, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං මූලාය පටිකස්සති, 
යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො අන්තරා 
සම්බහුලානංආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං මූලායපටිකස්සනා, සසො
තුණ්හස්ස.යස්ස නක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘පටිකස්සිසතො සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු, අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සනාඛමති
සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවංකම්මවාචාකාතබ්බා. 

එවං මූලාය පටිකස්සිසතන පුන ආදිසතො පට්ඨාය පරිවසිතබ්බං. 
පරිවසන්සතනච– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං අදාසි, 
සසොහං පරිවසන්සතො අන්තරා සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සනංයාචිං, තංමං සඞ්සඝො අන්තරා
සම්බහුලානංආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං මූලායපටිකස්සි, සසොහං
පරිවසාමි, සවදියාමහං, භන්සත, සවදියතීතිමංසඞ්සඝො ධාසරතූ’’ති– 

ආසරොසචතබ්බං. 

පරිවුත්ථපරිවාසස්ස මානත්තංසදන්සතන – 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
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සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං අදාසි, 
සසොහං පරිවසන්සතො අන්තරා සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහංසඞ්ඝං අන්තරාසම්බහුලානංආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සනංයාචිං, තංමං සඞ්සඝො අන්තරා
සම්බහුලානංආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සි, සසොහං, 
භන්සත, පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං
යාචාමී’’ති– 

තික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානංපක්ඛපරිවාසංඅදාසි, සසොපරිවසන්සතො අන්තරා
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං
මූලායපටිකස්සනංයාචි, තංසඞ්සඝොඅන්තරා සම්බහුලානංආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං මූලාය පටිකස්සි, සසො පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං
තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං පටි්ඡන්නානඤ්ච
අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං යාචති, යදි සඞ්ඝස්ස
පත්තකල්ලං, සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනොතාසංසම්බහුලානං
ආපත්තීනං පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං
මානත්තංදසදයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානංපක්ඛපරිවාසංඅදාසි, සසො පරිවසන්සතොඅන්තරා
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං 
මූලායපටිකස්සනංයාචි, තංසඞ්සඝොඅන්තරාසම්බහුලානංආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං මූලාය පටිකස්සි, සසො පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං
තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං පටි්ඡන්නානඤ්ච
අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං යාචති, සඞ්සඝො 
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං සදති, 
යස්සායස්මසතොඛමතිඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනොතාසංසම්බහුලානං
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ආපත්තීනං පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං
මානත්තස්සදානං, සසොතුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘දින්නංසඞ්සඝනඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුසනොතාසංසම්බහුලානං 
ආපත්තීනං පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං
මානත්තං, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවංකම්මවාචාකාතබ්බා. 

කම්මවාචාපරිසයොසාසන මානත්තසමාදානාදි සබ්බං වුත්තනයසමව. 
ආසරොසචන්සතනපන– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං අදාසි, 
සසොහං පරිවසන්සතො අන්තරා සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහංසඞ්ඝං අන්තරාසම්බහුලානංආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සනංයාචිං, තංමං සඞ්සඝො අන්තරා
සම්බහුලානංආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සි, සසොහං 
පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං යාචිං, 
තස්සසමසඞ්සඝොතාසංසම්බහුලානං ආපත්තීනංපටි්ඡන්නානඤ්ච
අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසොහං මානත්තං
චරාමි, සවදියාමහං භන්සත, සවදියතීතිමංසඞ්සඝොධාසරතූ’’ති– 

එවංආසරොසචතබ්බං. 

චිණ්ණමානත්තංඅබ්සභන්සතනච– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං අදාසි, 
සසොහං පරිවසන්සතො අන්තරා සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහංසඞ්ඝං අන්තරාසම්බහුලානංආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සනංයාචිං, තංමං සඞ්සඝො අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනං අපටි්ඡන්නානං මූලාය පටිකස්සි, සසොහං 
පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
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පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං යාචිං, 
තස්සසමසඞ්සඝොතාසංසම්බහුලානං ආපත්තීනංපටි්ඡන්නානඤ්ච
අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසොහං භන්සත
චිණ්ණමානත්සතොසඞ්ඝංඅබ්භානංයාචාමී’’ති– 

තික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානංපක්ඛපරිවාසංඅදාසි, සසොපරිවසන්සතො අන්තරා
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං
මූලායපටිකස්සනංයාචි, තංසඞ්සඝොඅන්තරා සම්බහුලානංආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං මූලාය පටිකස්සි, සසො පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං
තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං පටි්ඡන්නානඤ්ච
අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං යාචි, සඞ්සඝො
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, 
සසො චිණ්ණමානත්සතො සඞ්ඝං අබ්භානං යාචති, යදි සඞ්ඝස්ස 
පත්තකල්ලං, සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමංභික්ඛුංඅබ්සභයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි පක්ඛපටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං 
සම්බහුලානං ආපත්තීනං පක්ඛපටි්ඡන්නානං පක්ඛපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පක්ඛපටි්ඡන්නානංපක්ඛපරිවාසං අදාසි, සසොපරිවසන්සතොඅන්තරා
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං
මූලායපටිකස්සනංයාචි, තං සඞ්සඝොඅන්තරාසම්බහුලානංආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං මූලාය පටිකස්සි, සසො පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං
තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං පටි්ඡන්නානඤ්ච 
අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං යාචි, සඞ්සඝො
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
පටි්ඡන්නානඤ්ච අප්පටි්ඡන්නානඤ්ච ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, 
සසොචිණ්ණමානත්සතොසඞ්ඝංඅබ්භානංයාචති, සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමං 
භික්ඛුං අබ්සභති, යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො
අබ්භානං, සසො තුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, සසොභාසසයය. 
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‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘අබ්භිසතො සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු, ඛමති සඞ්ඝස්ස, 
තස්මා තුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවංකම්මවාචාකාතබ්බා. 

ඉමිනාව නසයන මානත්තාරහමානත්තචාරිකඅබ්භානාරහකාසලසුපි 
අන්තරාපත්තිං ආපජ්ජිත්වා අප්පටි්ඡාසදන්තස්ස මූලායපටිකස්සනසමව
කත්වා මූලාපත්තියා අන්තරාපත්තිං සසමොධාසනත්වා මානත්තං දත්වා
චිණ්ණමානත්තස්ස අබ්භානං කාතබ්බං. එත්ථ පන ‘‘සසොහං
පරිවසන්සතො’’ති ආගතට්ඨාසන ‘‘සසොහං පරිවුත්ථපරිවාසසො
මානත්තාරසහො’’ති වා ‘‘සසොහං මානත්තං චරන්සතො’’ති වා ‘‘සසොහං 
චිණ්ණමානත්සතොඅබ්භානාරසහො’’තිවාවත්තබ්බං. 

සසච පන අප්පටි්ඡන්නාය ආපත්තියා මානත්තං චරන්සතො
අන්තරාපත්තිං ආපජ්ජිත්වා න පටි්ඡාසදති, සසො මූලාය පටිකස්සිත්වා
අන්තරාපත්තියා පුන මානත්තං දත්වා චිණ්ණමානත්සතො අබ්සභතබ්සබො. 
කථං? මූලායපටිකස්සනංකසරොන්සතනතාව– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානංආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංඅදාසි, 
සසොහංමානත්තංචරන්සතොඅන්තරා සම්බහුලාආපත්තිසයොආපජ්ජිං
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං, භන්සත, සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං
ආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සනංයාචාමී’’ති– 

තික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානංආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසො මානත්තං 
චරන්සතො අන්තරා සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං මූලායපටිකස්සනං යාචති, යදි සඞ්ඝස්ස
පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං අන්තරා සම්බහුලානං 
ආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සසයය, එසාඤත්ති. 
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‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානංආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසො මානත්තං 
චරන්සතො අන්තරා සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං මූලායපටිකස්සනං යාචති, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං
භික්ඛුං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං මූලාය
පටිකස්සති, යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො
අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං
මූලායපටිකස්සනා, සසො තුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘පටිකස්සිසතො සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු, අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානං මූලායපටිකස්සනාඛමති
සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවංකම්මවාචාකාතබ්බා. 

එවංමූලායපටිකස්සිත්වාමානත්තංසදන්සතන– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානංආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තං අදාසි, 
සසොහංමානත්තංචරන්සතොඅන්තරාසම්බහුලාආපත්තිසයොආපජ්ජිං 
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහංසඞ්ඝංඅන්තරාසම්බහුලානංආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං මූලායපටිකස්සනංයාචිං, තංමංසඞ්සඝො අන්තරා
සම්බහුලානංආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සි, සසොහං, 
භන්සත, සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං
ඡාරත්තංමානත්තංයාචාමී’’ති– 

තික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානංආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසො මානත්තං 
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චරන්සතො අන්තරා සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං මූලායපටිකස්සනං යාචි, තං සඞ්සඝො අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං මූලාය පටිකස්සි, සසො
සඞ්ඝංඅන්තරාසම්බහුලානංආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තං 
මානත්තංයාචති, යදිසඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුසනො අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං
ඡාරත්තංමානත්තංදසදයය, එසා ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානංආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසො මානත්තං
චරන්සතො අන්තරා සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි 
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං මූලායපටිකස්සනං යාචි, තං සඞ්සඝො අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං මූලාය පටිකස්සි, සසො
සඞ්ඝංඅන්තරාසම්බහුලානංආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං
මානත්තං යාචති, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංසදති, 
යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තස්ස
දානං, සසොතුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘දින්නං සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තං, ඛමති
සඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවංකම්මවාචාකාතබ්බා. 

කම්මවාචාපරිසයොසාසන මානත්තසමාදානාදි සබ්බං වුත්තනයසමව. 
ආසරොසචන්සතනපන– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානංආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තං අදාසි, 
සසොහංමානත්තං චරන්සතොඅන්තරාසම්බහුලාආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
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අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහංසඞ්ඝංඅන්තරාසම්බහුලානංආපත්තීනං 
අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංයාචිං, තංමංසඞ්සඝොඅන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සි, සසොහං
සඞ්ඝංඅන්තරාසම්බහුලානං ආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තං
මානත්තංයාචිං, තස්සසමසඞ්සඝොඅන්තරා සම්බහුලානංආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංඅදාසි, සසොහංමානත්තං චරාමි, 
සවදියාමහං, භන්සත, සවදියතීතිමංසඞ්සඝොධාසරතූ’’ති– 

එවංආසරොසචතබ්බං. 

චිණ්ණමානත්තං අබ්සභන්සතනච– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො
සම්බහුලානංආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තං අදාසි, 
සසොහංමානත්තංචරන්සතොඅන්තරාසම්බහුලාආපත්තිසයොආපජ්ජිං 
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං සඞ්ඝං සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං මූලායපටිකස්සනංයාචිං, තංමංසඞ්සඝො අන්තරා
සම්බහුලානංආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානංමූලායපටිකස්සි, සසොහං
සඞ්ඝංඅන්තරාසම්බහුලානංආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තං
මානත්තංයාචිං, තස්සසමසඞ්සඝොඅන්තරාසම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසොහං, භන්සත, 
චිණ්ණමානත්සතොසඞ්ඝංඅබ්භානංයාචාමී’’ති– 

තික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානංආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසො මානත්තං 
චරන්සතො අන්තරා සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං මූලායපටිකස්සනං යාචි, තං සඞ්සඝො අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං මූලාය පටිකස්සි, සසො
සඞ්ඝංඅන්තරාසම්බහුලානංආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං
මානත්තං යාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංඅදාසි, 
සසො චිණ්ණමානත්සතො සඞ්ඝං අබ්භානං යාචති, යදි සඞ්ඝස්ස
පත්තකල්ලං, සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමංභික්ඛුං අබ්සභයය, එසාඤත්ති. 
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‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං
සම්බහුලානංආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංයාචි, 
සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසො මානත්තං 
චරන්සතො අන්තරා සම්බහුලා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි
අප්පටි්ඡන්නාසයො, සසො සඞ්ඝං අන්තරා සම්බහුලානං ආපත්තීනං
අප්පටි්ඡන්නානං මූලායපටිකස්සනං යාචි, තං සඞ්සඝො අන්තරා
සම්බහුලානං ආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානං මූලාය පටිකස්සි, සසො
සඞ්ඝංඅන්තරාසම්බහුලානංආපත්තීනං අප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තං
මානත්තං යාචි, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො අන්තරා
සම්බහුලානංආපත්තීනංඅප්පටි්ඡන්නානංඡාරත්තංමානත්තංඅදාසි, 
සසො චිණ්ණමානත්සතොසඞ්ඝංඅබ්භානංයාචති, සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමං
භික්ඛුං අබ්සභති, යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො
අබ්භානං, සසොතුණ්හස්ස.යස්ස නක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘අබ්භිසතො සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු, ඛමති සඞ්ඝස්ස, 
තස්මා තුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවංකම්මවාචංකත්වාඅබ්සභතබ්සබො. 

අබ්භානාරහකාසලපි අන්තරාපත්තිං ආපජ්ජිත්වා අප්පටි්ඡාසදන්තස්ස
ඉමිනාවනසයනමූලායපටිකස්සනාමානත්තදානංඅබ්භානඤ්ච සවදිතබ්බං.
සකවලං පසනත්ථ ‘‘මානත්තං චරන්සතො’’ති අවත්වා ‘‘චිණ්ණමානත්සතො
අබ්භානාරසහො’’තිවත්තබ්බං. 

ඔධානසසමොධානපරිවාසකථාිචට්ඨිතා. 

244. අග්ඝසකමොධාකනො (චූළව.අට්ඨ.102) නාමසම්බහුලාසුආපත්තීසු
යා එකා වා ද්සව වා තිස්සසො වා සම්බහුලා වා ආපත්තිසයො
සබ්බචිරපටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන සසමොධාය තාසං
රත්තිපරි්සඡදවසසන අවසසසානං ඌනතරපටි්ඡන්නානං ආපත්තීනං 
පරිවාසසො දීයති, අයං වු්චති අග්ඝසසමොධාසනො. යස්ස පන සතං
ආපත්තිසයො දසාහප්පටි්ඡන්නා, අපරම්පි සතං ආපත්තිසයො
දසාහප්පටි්ඡන්නාති එවං දසක්ඛත්තුං කත්වා ආපත්තිසහස්සං දිවසසතං
පටි්ඡන්නංසහොති, සතනකිං කාතබ්බන්ති? සබ්බාසසමොදහිත්වාදසදිවසස
පරිවසිතබ්බං. එවං එසකසනව දසාසහන දිවසසතම්පි පරිවසිතබ්බසමව
සහොති.වුත්තම්පිසචතං– 
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‘‘දසසතංරත්තිසතං, ආපත්තිසයොඡාදයිත්වාන; 
දසරත්තිසයොවසිත්වාන, මු්සචයයපාරිවාසිසකො’’ති.(පරි. 477); 

අයං අග්ඝසසමොධාසනොනාම. 

තස්ස ආසරොචනදානලක්ඛණං එවං සවදිතබ්බං – සසච කස්සචි
භික්ඛුසනො එකා ආපත්ති එකාහප්පටි්ඡන්නා සහොති, එකා ආපත්ති
ද්වීහප්පටි්ඡන්නා, එකා තීහපටි්ඡන්නා, එකා චතූහප්පටි්ඡන්නා, එකා
පඤ්චාහප්පටි්ඡන්නා, එකා ඡාහප්පටි්ඡන්නා, එකාසත්තාහප්පටි්ඡන්නා, 
එකා අට්ඨාහප්පටි්ඡන්නා, එකා නවාහප්පටි්ඡන්නා, එකා
දසාහප්පටි්ඡන්නා සහොති, සතනභික්ඛුනා සඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා එකංසං
උත්තරාසඞ්ගංකරිත්වා…සප.… එවමස්සවචනීසයො– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
සම්බහුලා ආපත්තිසයො එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො සම්බහුලා
ආපත්තිසයො ද්වීහප්පටි්ඡන්නාසයො…සප.… සම්බහුලා ආපත්තිසයො
දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහං, භන්සත, සඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංයා
ආපත්තිසයො දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන 
සසමොධානපරිවාසංයාචාමී’’ති. 

දුතියම්පියාචිතබ්සබො.තතියම්පියාචිතබ්සබො. 

බයත්සතන භික්ඛුනාපටිබසලනසඞ්සඝො ඤාසපතබ්සබො– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසාආපත්තිසයොආපජ්ජිසම්බහුලාආපත්තිසයො
එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො…සප.… සම්බහුලා ආපත්තිසයො
දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොසඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංයාආපත්තිසයො 
දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන සසමොධානපරිවාසං යාචති, 
යදිසඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුසනොතාසං
ආපත්තීනං යා ආපත්තිසයො දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන
සසමොධානපරිවාසංදසදයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසාආපත්තිසයොආපජ්ජිසම්බහුලාආපත්තිසයො
එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො…සප.… සම්බහුලා ආපත්තිසයො
දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොසඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංයාආපත්තිසයො 
දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන සසමොධානපරිවාසං යාචති, 
සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනොතාසංආපත්තීනංයාආපත්තිසයො
දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන සසමොධානපරිවාසං සදති, 
යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං ආපත්තීනං 
යා ආපත්තිසයො දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන 
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සසමොධානපරිවාසස්ස දානං, සසො තුණ්හස්ස. යස්ස නක්ඛමති, සසො
භාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘දින්සනොසඞ්සඝනඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුසනොතාසංආපත්තීනං
යා ආපත්තිසයො දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන
සසමොධානපරිවාසසො, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවසමතං
ධාරයාමී’’ති– 

එවංකම්මවාචාකාතබ්බා. 

කම්මවාචාපරිසයොසාසන වත්තසමාදානාදි සබ්බං වුත්තනයසමව. 
ආසරොසචන්සතනපන– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
සම්බහුලා ආපත්තිසයො එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො…සප.… සම්බහුලා 
ආපත්තිසයොදසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහංසඞ්ඝංතාසංආපත්තීනං
යා ආපත්තිසයො දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන
සසමොධානපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො තාසං ආපත්තීනං යා
ආපත්තිසයො දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන
සසමොධානපරිවාසං අදාසි, සසොහං පරිවසාමි, සවදියාමහං, භන්සත, 
සවදියතීතිමංසඞ්සඝොධාසරතූ’’ති– 

එවංආසරොසචතබ්බං. 

පරිවුත්ථපරිවාසස්සමානත්තංසදන්සතන– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
සම්බහුලා ආපත්තිසයො එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො…සප.… සම්බහුලා
ආපත්තිසයො දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහංසඞ්ඝංතාසංආපත්තීනං
යා ආපත්තිසයො දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන
සසමොධානපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො තාසං ආපත්තීනං යා
ආපත්තිසයො දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන
සසමොධානපරිවාසංඅදාසි, සසොහං, භන්සත, පරිවුත්ථපරිවාසසොසඞ්ඝං
තාසංආපත්තීනංඡාරත්තංමානත්තං යාචාමී’’ති– 

තික්ඛත්තුං යාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසාආපත්තිසයොආපජ්ජිසම්බහුලාආපත්තිසයො
එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො…සප.… සම්බහුලා ආපත්තිසයො



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

311 

පටුන 

දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොසඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංයාආපත්තිසයො 
දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන සසමොධානපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනොතාසංආපත්තීනංයාආපත්තිසයො
දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන සසමොධානපරිවාසං අදාසි, 
සසො පරිවුත්ථපරිවාසසොසඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංඡාරත්තංමානත්තං 
යාචති, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස 
භික්ඛුසනොතාසංආපත්තීනංඡාරත්තංමානත්තංදසදයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසාආපත්තිසයොආපජ්ජිසම්බහුලාආපත්තිසයො
එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො…සප.… සම්බහුලා ආපත්තිසයො
දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොසඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංයාආපත්තිසයො 
දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන සසමොධානපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනොතාසංආපත්තීනංයාආපත්තිසයො
දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන සසමොධානපරිවාසං අදාසි, 
සසො පරිවුත්ථපරිවාසසොසඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංඡාරත්තංමානත්තං 
යාචති, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො තාසං ආපත්තීනං
ඡාරත්තං මානත්තං සදති, යස්සායස්මසතො ඛමති ඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුසනො තාසං ආපත්තීනං ඡාරත්තං මානත්තස්ස දානං, සසො
තුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘දින්නං සඞ්සඝනඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුසනොතාසංආපත්තීනං 
ඡාරත්තං මානත්තං, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවසමතං
ධාරයාමී’’ති– 

එවංකම්මවාචාකාතබ්බා. 

කම්මවාචාපරිසයොසාසන ච මානත්තසමාදානාදි සබ්බං වුත්තනයසමව. 
ආසරොසචන්සතනපන– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
සම්බහුලා ආපත්තිසයො එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො…සප.… සම්බහුලා 
ආපත්තිසයොදසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහංසඞ්ඝංතාසංආපත්තීනං
යා ආපත්තිසයො දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන
සසමොධානපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො තාසං ආපත්තීනං යා
ආපත්තිසයො දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන
සසමොධානපරිවාසං අදාසි, සසොහං පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං තාසං
ආපත්තීනං ඡාරත්තං මානත්තං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො තාසං
ආපත්තීනං ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසොහං මානත්තං චරාමි, 
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සවදියාමහං, භන්සත, සවදියතීති මං සඞ්සඝො ධාසරතූ’’ති
ආසරොසචතබ්බං. 

චිණ්ණමානත්සතොඅබ්සභතබ්සබො.අබ්සභන්සතනච– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං 
සම්බහුලා ආපත්තිසයො එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො…සප.… සම්බහුලා
ආපත්තිසයො දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොහංසඞ්ඝංතාසංආපත්තීනං
යා ආපත්තිසයො දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන
සසමොධානපරිවාසං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො තාසං ආපත්තීනං යා
ආපත්තිසයො දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන
සසමොධානපරිවාසං අදාසි, සසොහං පරිවුත්ථපරිවාසසො සඞ්ඝං තාසං
ආපත්තීනං ඡාරත්තං මානත්තං යාචිං, තස්ස සම සඞ්සඝො තාසං
ආපත්තීනං ඡාරත්තං මානත්තං අදාසි, සසොහං, භන්සත, 
චිණ්ණමානත්සතො සඞ්ඝංඅබ්භානංයාචාමී’’ති– 

තික්ඛත්තුංයාචාසපත්වා– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසාආපත්තිසයොආපජ්ජිසම්බහුලාආපත්තිසයො
එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො…සප.… සම්බහුලා ආපත්තිසයො
දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොසඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංයාආපත්තිසයො 
දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන සසමොධානපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනොතාසංආපත්තීනංයාආපත්තිසයො
දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන සසමොධානපරිවාසං අදාසි, 
සසො පරිවුත්ථපරිවාසසොසඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංඡාරත්තංමානත්තං 
යාචි, සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුසනොතාසංආපත්තීනංඡාරත්තං
මානත්තංඅදාසි, සසොචිණ්ණමානත්සතොසඞ්ඝංඅබ්භානංයාචති, යදි
සඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමංභික්ඛුංඅබ්සභයය, එසා
ඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසාආපත්තිසයොආපජ්ජිසම්බහුලා ආපත්තිසයො 
එකාහප්පටි්ඡන්නාසයො…සප.… සම්බහුලා ආපත්තිසයො 
දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, සසොසඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංයාආපත්තිසයො 
දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන සසමොධානපරිවාසං යාචි, 
සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනොතාසංආපත්තීනංයාආපත්තිසයො
දසාහප්පටි්ඡන්නාසයො, තාසං අග්සඝන සසමොධානපරිවාසං අදාසි, 
සසො පරිවුත්ථපරිවාසසොසඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංඡාරත්තංමානත්තං 
යාචි, සඞ්සඝොඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුසනොතාසංආපත්තීනංඡාරත්තං
මානත්තං අදාසි, සසො චිණ්ණමානත්සතො සඞ්ඝං අබ්භානං යාචති, 
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සඞ්සඝො ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං අබ්සභති, යස්සායස්මසතො ඛමති
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො අබ්භානං, සසො තුණ්හස්ස. යස්ස 
නක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… තතියම්පි එතමත්ථං 
වදාමි…සප.…. 

‘‘අබ්භිසතො සඞ්සඝන ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු, ඛමති සඞ්ඝස්ස, 
තස්මා තුණ්හී, එවසමතංධාරයාමී’’ති– 

එවංකම්මවාචංකත්වාඅබ්සභතබ්සබො. 

අග්ඝසසමොධානපරිවාසකථාිචට්ඨිතා. 

245. මිස්සෙසකමොධාකනො (චුළව. අට්ඨ. 102) නාම – සයො
නානාවත්ථුකා ආපත්තිසයොඑකසතොකත්වාදීයති.තත්රායංනසයො– 

‘‘අහං, භන්සත, සම්බහුලා සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජිං
එකං සුක්කවිස්සට්ඨිං, එකංකායසංසග්ගං, එකං දුට්ඨුල්ලවාචං, එකං
අත්තකාමං, එකං සඤ්චරිත්තං, එකං කුටිකාරං, එකං විහාරකාරං, 
එකං දුට්ඨසදොසං, එකං අඤ්ඤභාගියං, එකං සඞ්ඝසභදකං, එකං
සඞ්ඝසභදානුවත්තකං, එකං දුබ්බචං, එකං කුලදූසකං, සසොහං, 
භන්සත, සඞ්ඝංතාසංආපත්තීනංසසමොධානපරිවාසංයාචාමී’’ති– 

තික්ඛත්තුංයාචාසපත්වාතදනුරූපායකම්මවාචායපරිවාසසො දාතබ්සබො. 

එත්ථ ච ‘‘සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි නානාවත්ථුකාසයො’’තිපි
‘‘සඞ්ඝාදිසසසා ආපත්තිසයො ආපජ්ජි’’ඉතිපි එවං පුබ්සබ වුත්තනසයන
වත්ථුවසසනපි සගොත්තවසසනපි නාමවසසනපි ආපත්තිවසසනපි 
සයොසජත්වා කම්මං කාතුං වට්ටතිසයව, තස්මා න ඉධ විසුං කම්මවාචං
සයොසජත්වා දස්සයිස්සාමපුබ්සබසබ්බාපත්තිසාධාරණංකත්වාසයොසජත්වා
දස්සිතායඑව කම්මවාචායනානාවත්ථුකාහිපිආපත්තීහිවුට්ඨානසම්භවසතො
සාසයසවත්ථකම්මවාචා අලන්ති. 

මිස්සකසසමොධානපරිවාසකථාිචට්ඨිතා. 

246. සසචසකොචි භික්ඛුපරිවසන්සතොවිබ්භමති, සාමසණසරොවාසහොති, 
විබ්භමන්තස්ස සාමසණරස්ස ච පරිවාසසො න රුහති. සසො සච පුන
උපසම්පජ්ජති, තස්ස තසදව පුරිමං පරිවාසදානං, සයො පරිවාසසො දින්සනො, 
සුදින්සනො, සයො පරිවුත්සථො, සුපරිවුත්සථො, අවසසසසො පරිවසිතබ්සබො. 
සසචපි මානත්තාරසහො මානත්තං චරන්සතො අබ්භානාරසහො වා විබ්භමති, 
සාමසණසරො වා සහොති, සසො සච පුන උපසම්පජ්ජති, තස්ස තසදව පුරිමං
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පරිවාසදානං, සයො පරිවාසසො දින්සනො, සුදින්සනො, සයො පරිවුත්සථො, 
සුපරිවුත්සථො, යං මානත්තං දින්නං, සුදින්නං, යං මානත්තං චිණ්ණං, තං
සුචිණ්ණං, සසොභික්ඛුඅබ්සභතබ්සබො. 

සසච සකොචි භික්ඛු පරිවසන්සතො උම්මත්තසකො සහොති ඛිත්තචිත්සතො 
සවදනාට්සටො, උම්මත්තකස්සඛිත්තචිත්තස්සසවදනාට්ටස්සචපරිවාසසොන
රුහති.සසො සචපුනඅනුම්මත්තසකොසහොතිඅඛිත්තචිත්සතොඅසවදනාට්සටො, 
තසදව පුරිමං පරිවාසදානං, සයො පරිවාසසො දින්සනො, සුදින්සනො, සයො
පරිවුත්සථො, සුපරිවුත්සථො, අවසසසසො පරිවසිතබ්සබො. මානත්තාරහාදීසුපි
එසසවනසයො. 

සසච සකොචි පරිවසන්සතො උක්ඛිත්තසකො සහොති, උක්ඛිත්තකස්ස
පරිවාසසො නරුහති.සසචපුනඔසාරීයති, තස්සතසදවපුරිමංපරිවාසදානං, 
සයො පරිවාසසො දින්සනො, සුදින්සනො, සයො පරිවුත්සථො, සුපරිවුත්සථො, 
අවසසසසොපරිවසිතබ්සබො.මානත්තාරහාදීසුපි එසසවනසයො. 

සසච කස්සචි භික්ඛුසනො ඉත්ථිලිඞ්ගං පාතුභවති, තස්ස සාසයව 
උපජ්ඣා, සාසයවඋපසම්පදා, පුනඋපජ්ඣානගසහතබ්බා, උපසම්පදාච
න කාතබ්බා, භික්ඛුඋපසම්පදසතො පභුති යාව වස්සගණනා, සාසයව
වස්සගණනා, න ඉසතො පට්ඨාය වස්සගණනා කාතබ්බා. අප්පතිරූපං
දාිචස්සා භික්ඛූනං මජ්සඣ වසිතුං, තස්මා භික්ඛුනුපස්සයං ගන්ත්වා
භික්ඛුනීහිසද්ධිංවසිතබ්බං.යා සදසනාගාමිිචසයොවාවුට්ඨානගාමිිචසයොවා
ආපත්තිසයො භික්ඛූනං භික්ඛුනීහි සාධාරණා, තාසං භික්ඛුනීහි කාතබ්බං, 
විනයකම්මසමව භික්ඛුනීනං සන්තිසක කාතබ්බං. යා පන භික්ඛූනං
භික්ඛුනීහි අසාධාරණා සුක්කවිස්සට්ඨිආදිකා ආපත්තිසයො, තාහි ආපත්තීහි
අනාපත්ති, ලිඞ්සග පරිවත්සත තා ආපත්තිසයො වුට්ඨිතාව සහොන්ති, පුන
පකතිලිඞ්සගඋප්පන්සනපිතාහිආපත්තීහිතස්සඅනාපත්තිසයව. භික්ඛුිචයා
පුරිසලිඞ්සගපාතුභූසතපිඑසසවනසයො.වුත්තඤ්සචතං– 

‘‘සතනසඛොපනසමසයනඅඤ්ඤතරස්සභික්ඛුසනොඉත්ථිලිඞ්ගං
පාතුභූතං සහොති. භගවසතො එතමත්ථං ආසරොසචසුං. අනුජානාමි
භික්ඛසවතංසයවඋපජ්ඣං, තංසයව උපසම්පදං, තාිචසයවවස්සාිච
භික්ඛුනීහිසඞ්ගමිතුං, යාආපත්තිසයොභික්ඛූනං භික්ඛුනීහිසාධාරණා, 
තා ආපත්තිසයො භික්ඛුනීනං සන්තිසක වුට්ඨාතුං. යා ආපත්තිසයො 
භික්ඛූනංභික්ඛුනීහිඅසාධාරණා, තාහිආපත්තීහිඅනාපත්ති. 

‘‘සතනසඛොපනසමසයනඅඤ්ඤතරිස්සාභික්ඛුිචයාපුරිසලිඞ්ගං 
පාතුභූතං සහොති. භගවසතො එතමත්ථං ආසරොසචසුං. අනුජානාමි
භික්ඛසවතංසයවඋපජ්ඣං, තංසයව උපසම්පදං, තාිචසයවවස්සාිච
භික්ඛූහිසඞ්ගමිතුං, යාආපත්තිසයොභික්ඛුනීනං භික්ඛූහිසාධාරණා, තා
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ආපත්තිසයොභික්ඛූනංසන්තිසකවුට්ඨාතුං.යාආපත්තිසයො භික්ඛුනීනං
භික්ඛූහිඅසාධාරණා, තාහිආපත්තීහිඅනාපත්තී’’ති(පාරා.69). 

247. අයං පකනත්ථ පාළිමුත්තෙවිිච්ඡකයො (පාරා. අට්ඨ. 1.69) – 
ඉසමසු ද්වීසු ලිඞ්සගසු පුරිසලිඞ්ගං උත්තමං, ඉත්ථිලිඞ්ගං හීනං, තස්මා
පුරිසලිඞ්ගං බලවඅකුසසලන අන්තරධායති, ඉත්ථිලිඞ්ගං දුබ්බලකුසසලන
පතිට්ඨාති. ඉත්ථිලිඞ්ගං පන අන්තරධායන්තං දුබ්බලඅකුසසලන
අන්තරධායති, පුරිසලිඞ්ගං බලවකුසසලන පතිට්ඨාති. එවං උභයම්පි
අකුසසලනඅන්තරධායති, කුසසලනපටිලබ්භති. 

තත්ථ සසචද්වින්නංභික්ඛූනංඑකසතො සජ්ඣායංවාධම්මසාක්ඡංවා
කත්වා එකාගාසර ිචපජ්ජිත්වා ිචද්දං ඔක්කන්තානං එකස්ස ඉත්ථිලිඞ්ගං
පාතුභවති, උභින්නම්පි සහසසයයාපත්ති සහොති. සසො සච පටිබුජ්ඣිත්වා
අත්තසනො විප්පකාරං දිස්වා දුක්ඛී දුම්මසනො රත්තිභාසගසයව ඉතරස්ස
ආසරොසචයය, සතන සමස්සාසසතබ්සබො ‘‘සහොතු මා චින්තයිත්ථ, 
වට්ටස්සසසවසසො සදොසසො, සම්මාසම්බුද්සධන ද්වාරං දින්නං, භික්ඛු වා
සහොතු භික්ඛුනී වා, අනාවසටො ධම්සමො, අවාරිසතො සග්ගමග්සගො’’ති.
සමස්සාසසත්වාඑවංවත්තබ්බං‘‘තුම්සහහි භික්ඛුනුපස්සයංගන්තුංවට්ටති, 
අත්ථි පන සත කාචි සන්දිට්ඨා භික්ඛුිචසයො’’ති. සචස්සා සහොන්ති තාදිසා
භික්ඛුිචසයො, ‘‘අත්ථී’’ති, සනොසචසහොන්ති, ‘‘නත්ථී’’තිවත්වාසසොභික්ඛු
වත්තබ්සබො ‘‘මම සඞ්ගහං කසරොථ, ඉදාිච මං පඨමං භික්ඛුනුපස්සයං
සනථා’’ති.සතනභික්ඛුනාතංගසහත්වා තස්සාවාසන්දිට්ඨානංඅත්තසනො
වා සන්දිට්ඨානං භික්ඛුනීනං සන්තිකං ගන්තබ්බං. ග්ඡන්සතන ච න
එකසකන ගන්තබ්බං, චතූහි පඤ්චහි භික්ඛූහි සද්ධිං සජොතිකඤ්ච
කත්තරදණ්ඩකඤ්ච ගසහත්වා සංවිදහනං පරිසමොසචත්වා ‘‘මයං අසුකං
නාමඨානං ග්ඡාමා’’තිගන්තබ්බං. සසචබහිගාසම දූසර විහාසරො සහොති, 
අන්තරාමග්සග ගාමන්තරනදීපාරරත්තිවිප්පවාසගණඔහීයනාපත්තීහි
අනාපත්ති. භික්ඛුනුපස්සයං ගන්ත්වා තා භික්ඛුිචසයො වත්තබ්බා ‘‘අසුකං
නාම භික්ඛුං ජානාථා’’ති? ‘‘ආම, අයයා’’ති. තස්ස ඉත්ථිලිඞ්ගං පාතුභූතං, 
සඞ්ගහං දාිචස්සා කසරොථාති. තා සච ‘‘සාධ අයයා, ඉදාිච මයම්පි
සජ්ඣායිස්සාම, ධම්මං සසොස්සාම, ග්ඡථ තුම්සහ’’ති වත්වා සඞ්ගහං
කසරොන්ති, ආරාධිකාචසහොන්තිසඞ්ගාහිකාලජ්ජිිචසයො, තාසකොසපත්වා 
අඤ්ඤත්ථ න ගන්තබ්බං. ග්ඡති සච, 
ගාමන්තරනදීපාරරත්තිවිප්පවාසගණඔහීයනාපත්තීහිනමු්චති. 

සසචපනලජ්ජිිචසයොසහොන්ති, නසඞ්ගාහිකාසයො, අඤ්ඤත්ථගන්තුං 
ලබ්භති. සසචපි අලජ්ජිිචසයො සහොන්ති, සඞ්ගහං පන කසරොන්ති, තාපි
පරි්චජිත්වා අඤ්ඤත්ථගන්තුංලබ්භති.සසචලජ්ජිිචසයොචසඞ්ගාහිකාච, 
ඤාතිකා න සහොන්ති, ආසන්නගාසම පන අඤ්ඤා ඤාතිකා සහොන්ති
පටිජග්ගිචකා, තාසම්පිසන්තිකංගන්තුං වට්ටතීතිවදන්ති. ගන්ත්වාසසච
භික්ඛුභාසවපි ිචස්සයපටිපන්සනො, පතිරූපාය භික්ඛුිචයා සන්තිසක
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ිචස්සසයො ගසහතබ්සබො, මාතිකා වා විනසයො වා උග්ගහිසතො සුග්ගහිසතො, 
පුන උග්ගණ්හනකාරණං නත්ථි. සසච භික්ඛුභාසවපි පරිසාවචසරො, තස්ස 
සන්තිසකසයව උපසම්පන්නා සූපසම්පන්නා, අඤ්ඤස්ස සන්තිසක 
ිචස්සසයො ගසහතබ්සබො. පුබ්සබ තං ිචස්සාය වසන්සතහිපි අඤ්ඤස්ස
සන්තිසක ිචස්සසයො ගසහතබ්සබො. පරිපුණ්ණවස්සසාමසණසරනපි
අඤ්ඤස්සසන්තිසකඋපජ්ඣාගසහතබ්බා. 

යංපනස්සභික්ඛුභාසවඅධිට්ඨිතංතිචීවරඤ්චපත්සතොච, තං අධිට්ඨානං
විජහති, පුනඅධිට්ඨාතබ්බං.සඞ්ක්චිකාචඋදකසාටිකාචගසහතබ්බා.යං 
අතිසරකචීවරංවාඅතිසරකපත්සතොවාවිනයකම්මංකත්වාඨපිසතොසහොති, 
තම්පි සබ්බං විනයකම්මං විජහති, පුන කාතබ්බං.
පටිග්ගහිතසතලමධඵාණිතාදීිචපි පටිග්ගහණං විජහන්ති. සසච
පටිග්ගහණසතො සත්තසම දිවසස ලිඞ්ගං පරිවත්තති, පුන පටිග්ගසහත්වා 
සත්තාහං වට්ටති. යං පන භික්ඛුකාසල අඤ්ඤස්ස භික්ඛුසනො සන්තකං
පටිග්ගහිතං, තං පටිග්ගහණං න විජහති. යම්පි උභින්නං සාධාරණං
අවිභජිත්වා ඨපිතං, තං පකතත්සතො රක්ඛති. යං පන විභත්තං එතස්සසව
සන්තකං, තං පටිග්ගහණංවිජහති.වුත්තඤ්සචතංපරිවාසර– 

‘‘සතලංමධඵාණිතඤ්චාපිසප්පිං, සාමංගසහත්වා ිචක්ඛිසපයය; 
අවීතිවත්සතසත්තාසහ, සතිප්චසයපරිභුඤ්ජන්තස්සආපත්ති; 
පඤ්හාසමසාකුසසලහිචින්තිතා’’ති.(පරි.480); 

ඉදඤ්හි ලිඞ්ගපරිවත්තනං සන්ධාය වුත්තං. පටිග්ගහණං නාම 
ලිඞ්ගපරිවත්තසනන, කාලකිරියාය, සික්ඛාප්චක්ඛාසනන, 
හීනායාවත්තසනන, අනුපසම්පන්නස්ස දාසනන, අනසපක්ඛවිස්සජ්ජසනන, 
අ්ඡින්දිත්වා ගහසණන ච විජහති. තස්මා සසචපි හරීතකඛණ්ඩම්පි
පටිග්ගසහත්වා ඨපිතමත්ථි, සබ්බමස්ස පටිග්ගහණං විජහති. භික්ඛුවිහාසර
පන යං කිඤ්චිස්සා සන්තකං පටිග්ගසහත්වා වා අප්පටිග්ගසහත්වා වා
ඨපිතං, සබ්බස්ස සාව ඉස්සරා, ආහරාසපත්වා ගසහතබ්බං. යං පසනත්ථ
ථාවරං තස්සා සන්තකං සසනාසනං වා උපසරොපකා වා, සත යස්සි්ඡති, 
තස්ස දාතබ්බා. සතරසසු සම්මුතීසු යා භික්ඛුකාසල ලද්ධා සම්මුති, සබ්බා 
පටිප්පස්සම්භති, පුරිමිකාය සසනාසනග්ගාසහො පටිප්පස්සම්භති. සසච
ප්ඡිමිකාය සසනාසසන ගහිසත ලිඞ්ගං පරිවත්තති, භික්ඛුසඞ්සඝො චස්සා
උප්පන්නලාභංදාතුකාසමො සහොති, අපසලොසකත්වාදාතබ්සබො. 

සසච භික්ඛුනීහි සාධාරණාය පටි්ඡන්නාය ආපත්තියා පරිවසන්තස්ස 
ලිඞ්ගං පරිවත්තති, පුන පක්ඛමානත්තසමව දාතබ්බං. සසච මානත්තං
චරන්තස්ස පරිවත්තති, පුන පක්ඛමානත්තසමව දාතබ්බං. සසච 
චිණ්ණමානත්තස්ස පරිවත්තති, භික්ඛුනීහි අබ්භානකම්මං කාතබ්බං. සසච 
අකුසලවිපාසක පරික්ඛීසණ පක්ඛමානත්තකාසල පුනසදව ලිඞ්ගං
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පටුන 

පරිවත්තති, ඡාරත්තං මානත්තසමව දාතබ්බං. සසච චිණ්සණ
පක්ඛමානත්සතපරිවත්තති, භික්ඛූහි අබ්භානකම්මංකාතබ්බන්ති. 

භික්ඛුිචයා ලිඞ්ගපරිවත්තසනපි වුත්තනසයසනව සබ්සබො විිච්ඡසයො 
සවදිතබ්සබො. අයං පන විසසසසො – සසච භික්ඛුිචකාසල ආපන්නා
සඤ්චරිත්තාපත්ති පටි්ඡන්නා සහොති, පරිවාසදානං නත්ථි, ඡාරත්තං
මානත්තසමවදාතබ්බං.සසච පක්ඛමානත්තංචරන්තියාලිඞ්ගංපරිවත්තති, 
නසතනත්සථො, ඡාරත්තංමානත්තසමව දාතබ්බං.සසචචිණ්ණමානත්තාය
පරිවත්තති, පුන මානත්තං අදත්වා භික්ඛූහි අබ්සභතබ්සබො. අථ භික්ඛූහි
මානත්සතඅදින්සනපුනලිඞ්ගංපරිවත්තති, භික්ඛුනීහි පක්ඛමානත්තසමව
දාතබ්බං. අථ ඡාරත්තං මානත්තං චරන්තස්ස පුන පරිවත්තති, 
පක්ඛමානත්තසමව දාතබ්බං. චිණ්ණමානත්තස්ස පන ලිඞ්ගපරිවත්සත
ජාසත භික්ඛුනීහි අබ්භානකම්මං කාතබ්බං. පුන පරිවත්සත ච ලිඞ්සග 
භික්ඛුිචභාසව ඨිතායපි යා ආපත්තිසයො පුබ්සබ පටිප්පස්සද්ධා, තා 
සුප්පටිප්පස්සද්ධාඑවාති. 

248. ඉසතොපරං පාරිවාසිකාදීනංවත්තංදස්සයිස්සාම– පාරිවාසිසකන
(චූළව. අට්ඨ. 76) භික්ඛුනා උපජ්ඣාසයන හුත්වා න උපසම්පාසදතබ්බං, 
වත්තං ිචක්ඛිපිත්වා පන උපසම්පාසදතුං වට්ටති. ආචරිසයන හුත්වාපි
කම්මවාචානසාසවතබ්බා, අඤ්ඤස්මිංඅසතිවත්තං ිචක්ඛිපිත්වාසාසවතුං
වට්ටති. ආගන්තුකානං ිචස්සසයො න දාතබ්සබො. සයහිපි පකතියාව 
ිචස්සසයො ගහිසතො, සත වත්තබ්බා ‘‘අහං විනයකම්මං කසරොමි, 
අසුකත්සථරස්ස නාම සන්තිසක ිචස්සයං ගණ්හථ, මය්හං වත්තං මා
කසරොථ, මා මං ගාමප්පසවසනං ආපු්ඡථා’’ති. සසච එවං වුත්සතපි
කසරොන්තිසයව, වාරිතකාලසතො පට්ඨාය කසරොන්සතසුපි අනාපත්ති.
අඤ්සඤො සාමසණසරොපි න ගසහතබ්සබො, උපජ්ඣං දත්වා
ගහිතසාමසණසරොපිවත්තබ්සබො ‘‘අහංවිනයකම්මංකසරොමි, මය්හංවත්තං
මා කසරොථ, මා මං ගාමප්පසවසනං ආපු්ඡථා’’ති. සසච එවං වුත්සතපි
කසරොන්තිසයව, වාරිතකාලසතො පට්ඨාය කසරොන්සතසුපි අනාපත්ති. න 
භික්ඛුසනොවාදකසම්මුති සාදිතබ්බා, සම්මසතනපි භික්ඛුිචසයො න
ඔවදිතබ්බා, තස්මා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස වත්තබ්බං ‘‘භන්සත, අහං විනයකම්මං
කසරොමි, භික්ඛුසනොවාදකං ජානාථා’’ති. පටිබලස්ස වා භික්ඛුස්ස භාසරො
කාතබ්සබො.ආගතා භික්ඛුිචසයො‘‘සඞ්ඝස්සසන්තිකංග්ඡථ, සඞ්සඝොසවො
ඔවාදදායකංජාිචස්සතී’’තිවා ‘‘අහංවිනයකම්මංකසරොමි, අසුකභික්ඛුස්ස
නාමසන්තිකංග්ඡථ, සසොසවොඔවාදං දස්සතී’’තිවාවත්තබ්බා. 

යාය ආපත්තියා සඞ්සඝන පරිවාසසො දින්සනො සහොති, සා ආපත්ති න 
ආපජ්ජිතබ්බා, අඤ්ඤා වා තාදිසිකා තසතො වා පාපිට්ඨතරා, කම්මං න
ගරහිතබ්බං, කම්මිකා න ගරහිතබ්බා, න පකතත්තස්ස භික්ඛුසනො
උසපොසසථො ඨසපතබ්සබො, න පවාරණා ඨසපතබ්බා, පලිසබොධත්ථාය වා
පක්සකොසනත්ථාය වා සවචනීයං න කාතබ්බං. පලිසබොධත්ථාය හි 
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කසරොන්සතො ‘‘අහං ආයස්මන්තං ඉමස්මිං වත්ථුස්මිං සවචනීයං කසරොමි, 
ඉමම්හා ආවාසා පරම්පි මා පක්කම, යාව න තං අධිකරණං වූපසන්තං
සහොතී’’ති එවං කසරොති, පක්සකොසනත්ථාය කසරොන්සතො ‘‘අහං තං
සවචනීයංකසරොමි, එහිමයා සද්ධිං විනයධරානං සම්මුඛීභාවං ග්ඡාහී’’ති
එවං කසරොති, තදුභයම්පි න කාතබ්බං. විහාසර සජට්ඨකට්ඨානං න
කාතබ්බං, පාතිසමොක්ඛුද්සදසසකනවාධම්මජ්සඣසසකනවානභවිතබ්බං, 
නපි සතරසසු සම්මුතීසු එකසම්මුතිවසසනපි ඉස්සරියකම්මං කාතබ්බං, 
‘‘කසරොතු සම ආයස්මා ඔකාසං, අහං තං වත්තුකාසමො’’ති එවං
පකතත්තස්ස ඔකාසසො න කාසරතබ්සබො, වත්ථුනා වා ආපත්තියා වා න 
සචොසදතබ්සබො, ‘‘අයං සත සදොසසො’’ති න සාසරතබ්සබො, භික්ඛූහි
අඤ්ඤමඤ්ඤං සයොසජත්වා කලසහො න කාසරතබ්සබො, සඞ්ඝත්සථසරන
හුත්වා පකතත්තස්ස භික්ඛුසනො පුරසතො න ගන්තබ්බං න ිචසීදිතබ්බං, 
ද්වාදසහත්ථං උපචාරං මුඤ්චිත්වා එකසකසනව ගන්තබ්බඤ්සචව
ිචසීදිතබ්බඤ්ච, සයොසහොතිසඞ්ඝස්සආසනපරියන්සතොසසයයාපරියන්සතො 
විහාරපරියන්සතො, සසොතස්සදාතබ්සබො. 

තත්ථ ආසනපරියන්කතො නාම භත්තග්ගාදීසු සඞ්ඝනවකාසනං, ස්වස්ස

දාතබ්සබො, තත්ථ ිචසීදිතබ්බං. කසයයාපරියන්කතො නාම සසයයානං
පරියන්සතො සබ්බලාමකං මඤ්චපීඨං. අයඤ්හි වස්සග්සගන අත්තසනො
පත්තට්ඨාසන සසයයං ගසහතුං න ලභති, සබ්බභික්ඛූහි විචිිචත්වා
ගහිතාවසසසා මඞ්ගුලගූථභරිතා සවත්තලතාදිවිනද්ධා ලාමකසසයයාවස්ස 
දාතබ්බා. යථා ච සසයයා, එවං වසනආවාසසොපි වස්සග්සගන අත්තසනො
පත්තට්ඨාසනතස්සන වට්ටති, සබ්බභික්ඛූහිවිචිිචත්වාගහිතාවසසසාපන
රසජොහතභූමි ජතුකමූසිකභරිතා පණ්ණසාලා අස්ස දාතබ්බා. සසච
පකතත්තා සබ්සබ රුක්ඛමූලිකා අබ්සභොකාසිකා ච සහොන්ති, ඡන්නං න
උසපන්ති, සබ්සබපිඑසතහිවිස්සට්ඨාවාසානාම සහොන්ති, සතසුයංඉ්ඡති, 
තංලභති. 

වස්සූපනායිකදිවසස ප්චයං එකපස්සස ඨත්වා වස්සග්සගන ගණ්හිතුං
ලභති, සසනාසනං න ලභති, ිචබද්ධවස්සාවාසිකං සසනාසනං ගණ්හිතු
කාසමන වත්තංිචක්ඛිපිත්වාගසහතබ්බං.ඤාතිපවාරිතට්ඨාසන‘‘එත්තසක
භික්ඛූගසහත්වා ආග්ඡථා’’තිිචමන්තිසතන ‘‘භන්සත, අසුකංනාමකුලං
භික්ඛූ ිචමන්සතසි, එථ, තත්ථ ග්ඡාමා’’ති එවං සංවිධාය භික්ඛූනං
පුසරසමසණනවාප්ඡාසමසණනවාහුත්වාකුලාිචන උපසඞ්කමිතබ්බාිච, 
‘‘භන්සත, අසුකස්මිං නාම ගාසම මනුස්සා භික්ඛූනං ආගමනං ඉ්ඡන්ති, 
සාධ වතස්ස, සසච සතසං සඞ්ගහං කසරයයාථා’’ති එවං පනස්ස
විනයපරියාසයන කසථතුං වට්ටති. ආගතාගතානං ආසරොසචතුං
හරායමාසනන ආරඤ්ඤිකධතඞ්ගං න සමාදාතබ්බං. සයනපි පකතියා
සමාදින්නං, සතන දුතියං භික්ඛුං ගසහත්වා අරඤ්සඤ අරුණං 
උට්ඨාසපතබ්බං, න එකසකන වත්ථබ්බං. තථා භත්තග්ගාදීසු
ආසනපරියන්සත ිචසජ්ජාය හරායමාසනන පිණ්ඩපාතිකධතඞ්ගම්පි න
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සමාදාතබ්බං.සයොපනපකතියාවපිණ්ඩපාතිසකො, තස්සපටිසසසධොනත්ථි, 
න ච තප්ප්චයා පිණ්ඩපාසතො නීහරාසපතබ්සබො ‘‘මා මං ජාිචංසූ’’ති.
නීහටභත්සතො හුත්වා විහාසරසයව ිචසීදිත්වා භුඤ්ජන්සතො ‘‘රත්තිසයො 
ගණයිස්සාමි, ග්ඡසතොසමභික්ඛුංදිස්වාඅනාසරොසචන්තස්සරත්ති්සඡසදො
සියා’’ති ඉමිනා කාරසණන පිණ්ඩපාසතො න නීහරාසපතබ්සබො, ‘‘මා මං
එකභික්ඛුපි ජානාතූ’’ති ච ඉමිනා අජ්ඣාසසයන විහාසර සාමසණසරහි
පචාසපත්වා භුඤ්ජිතුම්පි න ලභති, ගාමං පිණ්ඩාය පවිසිතබ්බසමව.
ගිලානස්ස පන නවකම්මආචරියුපජ්ඣායකි්චාදිපසුතස්ස වා විහාසරසයව 
අ්ඡිතුංවට්ටති. 

සසචපි ගාසම අසනකසතා භික්ඛූ විචරන්ති, න සක්කා සහොති
ආසරොසචතුං, ගාමකාවාසං ගන්ත්වා සභාගට්ඨාසන වසිතුං වට්ටති. යස්මා 
‘‘පාරිවාසිසකන, භික්ඛසව, භික්ඛුනා ආගන්තුසකන ආසරොසචතබ්බං, 
ආගන්තුකස්ස ආසරොසචතබ්බං, උසපොසසථ ආසරොසචතබ්බං, පවාරණාය
ආසරොසචතබ්බං, සසච ගිලාසනො සහොති, දූසතනපි ආසරොසචතබ්බ’’න්ති
(චූළව. 76) වුත්තං, තස්මා කඤ්චි විහාරං ගසතන ආගන්තුසකන තත්ථ
භික්ඛූනං ආසරොසචතබ්බං. සසච සබ්සබ එකට්ඨාසන ඨිසත පස්සති, 
එකට්ඨාසන ඨිසතසනව ආසරොසචතබ්බං. අථ රුක්ඛමූලාදීසු විසුං ඨිතා
සහොන්ති, තත්ථ තත්ථ ගන්ත්වා ආසරොසචතබ්බං, සඤ්චි්ච
අනාසරොසචන්තස්ස රත්ති්සඡසදො ච සහොති, වත්තසභසද ච දුක්කටං. අථ
විචිනන්සතො එක්සච න පස්සති, රත්ති්සඡසදොව සහොති, න වත්තසභසද
දුක්කටං. 

ආගන්තුකස්සපිඅත්තසනොවසනවිහාරංආගතස්සඑකස්සවාබහූනංවා 
වුත්තනසයසනව ආසරොසචතබ්බං, රත්ති්සඡදවත්තසභදාපි සචත්ථ
වුත්තනසයසනව සවදිතබ්බා. සසච ආගන්තුකා මුහුත්තං විස්සමිත්වා වා
අවිස්සමිත්වා එවවා විහාරමජ්සඣනග්ඡන්ති, සතසම්පිආසරොසචතබ්බං.
සසච තස්ස අජානන්තස්සසව ග්ඡන්ති, අයඤ්ච ගතකාසල ජානාති, 
ගන්ත්වාආසරොසචතබ්බං, සම්පාපුණිතුංවා සාසවතුංවා අසක්සකොන්තස්ස
රත්ති්සඡසදොව සහොති, න වත්තසභසද දුක්කටං. සයපි අන්සතොවිහාරං
අප්පවිසිත්වාඋපචාරසීමංඔක්කමිත්වාග්ඡන්ති, අයඤ්චසනසං ඡත්තසද්දං
වා උක්කාසිතසද්දං වා ඛිපිතසද්දං වා සුත්වා ආගන්තුකභාවං ජානාති, 
ගන්ත්වා ආසරොසචතබ්බං, ගතකාසල ජානන්සතනපි අනුබන්ධිත්වා
ආසරොසචතබ්බසමව, සම්පාපුණිතුං අසක්සකොන්තස්ස රත්ති්සඡසදොව
සහොති, න වත්තසභසද දුක්කටං. සයොපි රත්තිං ආගන්ත්වා රත්තිංසයව
ග්ඡති, සසොපිස්ස රත්ති්සඡදං කසරොති, අඤ්ඤාතත්තා පන වත්තසභසද
දුක්කටංනත්ථි.සසචඅජාිචත්වාව අබ්භානංකසරොති, අකතසමවසහොතීති 

කුරුන්දියං වුත්තං, තස්මා අධිකා රත්තිසයො ගසහත්වා කාතබ්බං. අයං
අපණ්ණකපටිපදා. 
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පටුන 

නදීආදීසුනාවායග්ඡන්තම්පි පරතීසරඨිතම්පිආකාසස ග්ඡන්තම්පි
පබ්බතතලඅරඤ්ඤාදීසු දූසර ඨිතම්පි භික්ඛුං දිස්වා සසච ‘‘භික්ඛූ’’ති
වවත්ථානං අත්ථි, නාවාදීහි ගන්ත්වා වා මහාසද්දං කත්වා වා සවසගන 
අනුබන්ධිත්වාවාආසරොසචතබ්බං, අනාසරොසචන්තස්සරත්ති්සඡසදොසචව
වත්තසභසද දුක්කටඤ්ච.සසචවායමන්සතොපිසම්පාපුණිතුංවාසාසවතුංවා
න සක්සකොති, රත්ති්සඡසදොව සහොති, න වත්තසභසද දුක්කටං.
සඞ්ඝසසනාභයත්සථසරො පන විසයාවිසසයන කසථති ‘‘විසසය කිර
අනාසරොසචන්තස්ස රත්ති්සඡසදො සචව වත්තසභසද දුක්කටඤ්ච සහොති, 
අවිසසයපනඋභයම්පිනත්ථී’’ති.කරවීකතිස්සත්සථසරො‘‘සමසණොඅයන්ති
වවත්ථානසමව පමාණං.සසචපිඅවිසසයොසහොති, වත්තසභසදදුක්කටසමව
නත්ථි, රත්ති්සඡසදොපන සහොතිසයවා’’තිආහ. 

උසපොසථදිවසස ‘‘උසපොසථං සම්පාපුණිස්සාමා’’ති ආගන්තුකා භික්ඛූ
ආග්ඡන්ති, ඉද්ධියා ග්ඡන්තාපි උසපොසථභාවං ඤත්වා ඔතරිත්වා
උසපොසථං කසරොන්ති, තස්මා ආගන්තුකසසොධනත්ථං උසපොසථදිවසසපි
ආසරොසචතබ්බං. පවාරණායපි එසසව නසයො. ගන්තුං අසමත්සථන
ගිලාසනන භික්ඛුං සපසසත්වා ආසරොචාසපතබ්බං, අනුපසම්පන්නං
සපසසතුංනවට්ටති. 

න පාරිවාසිසකන භික්ඛුනා සභික්ඛුකා ආවාසා වා අනාවාසා වා 
අභික්ඛුසකොනානාසංවාසසකහිවාසභික්ඛුසකොආවාසසොවාඅනාවාසසොවා
ගන්තබ්සබොඅඤ්ඤත්ර පකතත්සතනඅඤ්ඤත්රඅන්තරායා.යත්ථහිඑසකොපි
භික්ඛුනත්ථි, තත්ථනවසිතබ්බං. නහිතත්ථවුත්ථරත්තිසයොගණනූපිකා
සහොන්ති. දසවිසධ අන්තරාසය පන සසචපි රත්තිසයො ගණනූපිකා න
සහොන්ති, අන්තරායසතො පරිමු්චනත්ථාය ගන්තබ්බසමව. සතන වුත්තං 
‘‘අඤ්ඤත්රඅන්තරායා’’ති.නානාසංවාසසකහිසද්ධිංවිනයකම්මංකාතුංන
වට්ටති, සතසං අනාසරොචසනපි රත්ති්සඡසදො නත්ථි, 
අභික්ඛුකාවාසසදිසසමව සහොති. සතන වුත්තං ‘‘නානාසංවාසසකහි වා
සභික්ඛුසකො’’ති. 

නපාරිවාසිසකනභික්ඛුනාපකතත්සතනභික්ඛුනාසද්ධිං එක්ඡන්සන

ආවාසස වා අනාවාසස වා වත්ථබ්බං. තත්ථ ආවාකසො නාම වසනත්ථාය

කතසසනාසනං. අනාවාකසො නාම සචතියඝරං සබොධිඝරං 
සම්මුඤ්ජනීඅට්ටසකො දාරුඅට්ටසකො පානීයමාසළො ව්චකුටි
ද්වාරසකොට්ඨසකොති එවමාදි. ‘‘එසතසු යත්ථ කත්ථචි එක්ඡන්සන
ඡදනසතොඋදකපතනට්ඨානපරි්ඡින්සනඔකාසස උක්ඛිත්තසකොවවසිතුංන

ලභති, පාරිවාසිසකො පන අන්සතොආවාසසසයවනලභතී’’ති මහාප්චරියං 

වුත්තං. මහාඅට්ඨෙථායං අවිසසසසන ‘‘උදකපාසතන වාරිත’’න්ති වුත්තං. 

කුරුන්දියං පන ‘‘එසතසු එත්තසකසු පඤ්චවණ්ණ්ඡදනබද්ධට්ඨාසනසු
පාරිවාසිකස්ස ච උක්ඛිත්තකස්ස ච පකතත්සතන සද්ධිං උදකපාසතන
වාරිත’’න්ති වුත්තං. තස්මා නානූපචාසරපි එක්ඡන්සන න වට්ටති. සසච



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

321 

පටුන 

පසනත්ථ තදහුපසම්පන්සනපි පකතත්සත පඨමං පවිසිත්වා ිචපන්සනපි
සට්ඨිවස්සිසකොපි පාරිවාසිසකො ප්ඡා පවිසිත්වා ජානන්සතො ිචපජ්ජති, 
රත්ති්සඡසදො සචව වත්තසභසද දුක්කටඤ්ච, අජානන්තස්ස
රත්ති්සඡසදොව, න වත්තසභසදදුක්කටං.සසචපනතස්මිංිචසින්සනප්ඡා
පකතත්සතො පවිසිත්වා ිචපජ්ජති, පාරිවාසිසකො ච ජානාති, රත්ති්සඡසදො
සචව වත්තසභසද දුක්කටඤ්ච. සනො සච ජානාති, රත්ති්සඡසදොව, න
වත්තසභසදදුක්කටං. 

පාරිවාසිසකන භික්ඛුනා පකතත්තං භික්ඛුං තදහුපසම්පන්නම්පි දිස්වා
ආසනා වුට්ඨාතබ්බං, වුට්ඨාය ච ‘‘අහං ඉමිනා සුඛිචසින්සනො
වුට්ඨාපිසතො’’ති පරම්මුසඛනපිනගන්තබ්බං, ‘‘ඉදංආචරියආසනං, එත්ථ
ිචසීදථා’’ති එවං පකතත්සතො භික්ඛු ආසසනන ිචමන්සතතබ්සබොසයව.
නවසකන පන ‘‘මහාසථරං ඔබද්ධං කසරොමී’’ති පාරිවාසිකත්සථරස්ස
සන්තිකං න ගන්තබ්බං. පාරිවාසිසකන පකතත්සතන භික්ඛුනා සද්ධිං න
එකාසසන ිචසීදිතබ්බං, න නීසච ආසසන ිචසින්සන උ්සච ආසසන 
ිචසීදිතබ්බං, නඡමායංිචසින්සනආසසනිචසීදිතබ්බං, ද්වාදසහත්ථංපන
උපචාරං මුඤ්චිත්වාිචසීදිතුංවට්ටති.පාරිවාසිසකනභික්ඛුනාපකතත්සතන
සද්ධිං න එකචඞ්කසම චඞ්කමිතබ්බං, න නීසච චඞ්කසම චඞ්කමන්සත
උ්සච චඞ්කසම චඞ්කමිතබ්බං, න ඡමායං චඞ්කමන්සත චඞ්කසම
චඞ්කමිතබ්බං.එත්ථපන අකතපරි්සඡදායභූමියාචඞ්කමන්සතපරි්සඡදං
කත්වාවාලුකංආකිරිත්වාආලම්බනං සයොසජත්වාකතචඞ්කසමනීසචපින
චඞ්කමිතබ්බං, සකො පන වාසදො ඉට්ඨකචසයන සම්පන්සන 
සවදිකාපරික්ඛිත්සත. සසච පන පාකාරපරික්ඛිත්සතො සහොති, 
ද්වාරසකොට්ඨකයුත්සතො පබ්බතන්තරවනන්තරගුම්බන්තසරසු වා
සුප්පටි්ඡන්සනො, තාදිසස චඞ්කසම චඞ්කමිතුං වට්ටති, අප්පටි්ඡන්සනපි
උපචාරංමුඤ්චිත්වාවට්ටති. 

පාරිවාසිසකන භික්ඛුනා පාරිවාසිකවුඩ්ඪතසරන භික්ඛුනා සද්ධිං 
මූලායපටිකස්සනාරසහන මානත්තාරසහන මානත්තචාරිසකන
අබ්භානාරසහනභික්ඛුනාසද්ධිංන එක්ඡන්සනආවාසසවාඅනාවාසසවා
වත්ථබ්බං.එත්ථපනසසචවුඩ්ඪතසරපාරිවාසිසක පඨමංිචපන්සනඉතසරො
ජානන්සතො ප්ඡා ිචපජ්ජති, රත්ති්සඡසදො චස්ස සහොති, වත්තසභසද ච
දුක්කටං. වුඩ්ඪතරස්ස පන රත්ති්සඡසදොව, න වත්තසභසද දුක්කටං. 
අජාිචත්වා ිචපජ්ජති, ද්වින්නම්පි වත්තසභසදො නත්ථි, රත්ති්සඡසදො පන
සහොති.අථ නවකපාරිවාසිසකපඨමංිචපන්සනවුඩ්ඪතසරොප්ඡාිචපජ්ජති, 
නවසකො ච ජානාති, රත්ති චස්ස ඡිජ්ජති, වත්තසභසද ච දුක්කටං සහොති.
වුඩ්ඪතරස්සරත්ති්සඡසදොව, න වත්තසභසදො.සනොසචජානාති, ද්වින්නම්පි
වත්තසභසදො නත්ථි, රත්ති්සඡසදො පන සහොති. සසච අප්ඡාපුරිමං
ිචපජ්ජන්ති, වුඩ්ඪතරස්ස රත්ති්සඡසදොව, ඉතරස්ස වත්තසභසදොපීති 

කුරුන්දියං වුත්තං. 
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ද්සව පාරිවාසිකා සමවස්සා, එසකො පඨමං ිචපන්සනො, එසකො
ජානන්සතොවප්ඡාිචපජ්ජති, රත්තිචස්සඡිජ්ජති, වත්තසභසදච දුක්කටං.
පඨමං ිචපන්නස්ස රත්ති්සඡසදොව, න වත්තසභසදො. සසච ප්ඡා 
ිචපජ්ජන්සතොපිනජානාති, ද්වින්නම්පිවත්තසභසදොනත්ථි, රත්ති්සඡසදො
පන සහොති. සසච ද්සවපි අප්ඡාපුරිමං ිචපජ්ජන්ති, ද්වින්නම්පි
රත්ති්සඡසදොසයව, න වත්තසභසදො. සසච හි ද්සව පාරිවාසිකා එකසතො
වසසයයං, සත අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස අජ්ඣාචාරං ඤත්වා අගාරවා වා
විප්පටිසාරිසනොවාහුත්වාතංවාආපත්තිංආපජ්සජයයංතසතො පාපිට්ඨතරං
වා, විබ්භසමයයංවා, තස්මාසනසංසහසසයයාසබ්බපකාසරන පටික්ඛිත්තා.
මූලායපටිකස්සනාරහාදසයොසචත්ථපාරිවාසිකානංපකතත්තට්ඨාසනඨිතාති 
සවදිතබ්බා. තස්මා පාරිවාසිසකන භික්ඛුනා මූලායපටිකස්සනාරසහන 
මානත්තාරසහන මානත්තචාරිසකන අබ්භානාරසහන භික්ඛුනා සද්ධිං න 
එකාසසන ිචසීදිතබ්බං, න නීසච ආසසන ිචසින්සන උ්සච ආසසන
ිචසීදිතබ්බං, න ඡමාය ිචසින්සන ආසසන ිචසීදිතබ්බං, න එකචඞ්කසම
චඞ්කමිතබ්බං, න නීසච චඞ්කසම චඞ්කමන්සත උ්සච චඞ්කසම
චඞ්කමිතබ්බං, නඡමායචඞ්කමන්සතචඞ්කසම චඞ්කමිතබ්බං. 

‘‘න, භික්ඛසව, පාරිවාසිසකන භික්ඛුනා සාදිතබ්බං පකතත්තානං 
භික්ඛූනං අභිවාදනං ප්චුට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං සාමීචිකම්මං
ආසනාභිහාසරො සසයයාභිහාසරො පාසදොදකං පාදපීඨං පාදකථලිකං
පත්තචීවරපටිග්ගහණං නහාසන පිට්ඨිපරිකම්මං, සයො සාදිසයයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 75) වචනසතො පකතත්තානං භික්ඛූනං ඨසපත්වා
නවකතරං පාරිවාසිකං අවසසසානං අන්තමසසො 
මූලායපටිකස්සනාරහාදීනම්පි අභිවාදනාදිං සාදියන්තස්ස දුක්කටං, 
සද්ධිවිහාරිකානම්පිසාදියන්තස්සදුක්කටසමව.තස්මාසතවත්තබ්බා‘‘අහං 
විනයකම්මං කසරොමි, මය්හං වත්තං මා කසරොථ, මා මං ගාමප්පසවසනං
ආපු්ඡථා’’ති. සසච සද්ධාපබ්බජිතා කුලපුත්තා ‘‘තුම්සහ, භන්සත, 
තුම්හාකං විනයකම්මං කසරොථා’’ති වත්වා වත්තං කසරොන්ති, 
ගාමප්පසවසනම්පිආපු්ඡන්තිසයව, වාරිතකාලසතොපට්ඨාය අනාපත්ති. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පාරිවාසිකානං භික්ඛූනං මිථූ යථාවුඩ්ඪං 
අභිවාදනං ප්චුට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං සාමීචිකම්මං ආසනාභිහාරං
සසයයාභිහාරං පාසදොදකං පාදපීඨං පාදකථලිකං පත්තචීවරපටිග්ගහණං
නහාසන පිට්ඨිපරිකම්ම’’න්ති (චූළව. 75) වචනසතො පන පාරිවාසිකානං
භික්ඛූනං අඤ්ඤමඤ්ඤං සයො සයො වුඩ්සඪො, සතන සතන නවකතරස්ස
අභිවාදනාදිංසාදිතුංවට්ටති. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පාරිවාසිකානං භික්ඛූනං පඤ්ච යථාවුඩ්ඪං 
උසපොසථං පවාරණං වස්සිකසාටිකං ඔසණොජනං භත්ත’’න්ති (චූළව. 75) 
වචනසතොඉමාිච උසපොසථාදීිචපඤ්චපකතත්සතහිපිසද්ධිංවුඩ්ඪපටිපාටියා
කාතුං වට්ටති, තස්මා (චූළව. අට්ඨ. 75) පාතිසමොක්සඛ උද්දිස්සමාසන
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පටුන 

හත්ථපාසසිචසීදිතුංවට්ටති. මහාප්චරියං පන‘‘පාළියාඅිචසීදිත්වාපාළිං
විහාය හත්ථපාසං අමුඤ්චන්සතන ිචසීදිතබ්බ’’න්ති වුත්තං.
පාරිසුද්ධිඋසපොසසථ කරියමාසන සඞ්ඝනවකට්ඨාසන ිචසීදිත්වා තත්සථව
ිචසින්සනන අත්තසනො පාළියා පාරිසුද්ධිඋසපොසසථො කාතබ්සබො.
පවාරණායපි සඞ්ඝනවකට්ඨාසන ිචසීදිත්වා තත්සථව ිචසින්සනන
අත්තසනො පාළියා පවාසරතබ්බං. සඞ්සඝන ඝණ්ටිං පහරිත්වා භාජියමානං
වස්සිකසාටිකම්පි අත්තසනොපත්තට්ඨාසනගසහතුංවට්ටති. 

ඔකණොජනන්ති විස්සජ්ජනං වු්චති. සසච හි පාරිවාසිකස්ස ද්සව තීණි 
උද්සදසභත්තාදීිච පාපුණන්ති, අඤ්ඤා චස්ස පුග්ගලිකභත්තප්චාසා
සහොති, තාිච පටිපාටියාගසහත්වා‘‘භන්සත, සහට්ඨාගාසහථ, අජ්ජමය්හං
භත්තප්චාසා අත්ථි, ස්සවව ගණ්හිස්සාමී’’ති වත්වා විස්සජ්සජතබ්බාිච.
එවං තාිච පුනදිවසසසු ගණ්හිතුං ලභති. ‘‘පුනදිවසස සබ්බපඨමං තස්ස

දාතබ්බ’’න්ති කුරුන්දියං වුත්තං. යදි පන න ගණ්හාති න විස්සජ්සජති, 
පුනදිවසස න ලභති. ඉදං ඔසණොජනං නාම පාරිවාසිකස්සසව ඔදිස්ස
අනුඤ්ඤාතං.කස්මා? තස්සහිසඞ්ඝනවකට්ඨාසනිචසින්නස්සභත්තග්සග
යාගුඛජ්ජකාදීිච පාපුණන්ති වා න වා, තස්මා ‘‘සසො භික්ඛාහාසරන මා
කිලමිත්ථා’’තිඉදමස්සසඞ්ගහකරණත්ථායඔදිස්ස අනුඤ්ඤාතං. 

භත්තන්තිආගතාගසතහි වුඩ්ඪපටිපාටියා ගසහත්වා ගන්තබ්බං විහාසර
සඞ්ඝස්ස චතුස්සාලභත්තං. එතං යථාවුඩ්ඪං ලභති, පාළියා පන ගන්තුං වා
ඨාතුංවානලභති, තස්මාපාළිසතොඔසක්කිත්වාහත්ථපාසසඨිසතන හත්ථං
පසාසරත්වා යථා සසසනො ිචපතිත්වා ගණ්හාති, එවං ගණ්හිතබ්බං. 
ආරාමිකසමණුද්සදසසහිආහරාසපතුංනලභති. සසච සයසමවආහරන්ති, 
වට්ටති.රඤ්සඤො මහාසපළභත්සතපිඑසසවනසයො.චතුස්සාලභත්සතපන
සසච ඔසණොජනං කත්තුකාසමො සහොති, අත්තසනො අත්ථාය උක්ඛිත්සත 
පිණ්සඩ ‘‘අජ්ජ සම භත්තං අත්ථි, ස්සවව ගණ්හිස්සාමී’’ති වත්තබ්බං.

‘‘පුනදිවසස ද්සව පිණ්සඩ ලභතී’’ති මහාප්චරියං වුත්තං.
උද්සදසභත්තාදීිචපි පාළිසතො ඔසක්කිත්වාව ගසහතබ්බාිච, යත්ථ පන
ිචසීදාසපත්වා පරිවිසන්ති, තත්ථ සාමසණරානං සජට්ඨසකන, භික්ඛූනං
සඞ්ඝනවසකනහුත්වාිචසීදිතබ්බං.ඉදංපාරිවාසිකවත්තං. 

මූලායපටිකස්සනාරහානං මානත්තාරහානං මානත්තචාරිකානං 
අබ්භානාරහානඤ්ච ඉදසමව වත්තන්ති සවදිතබ්බං. මානත්තචාරිකස්ස
වත්සතපන ‘‘සදවසිකංආසරොසචතබ්බ’’න්තිවිසසසසො. රත්ති්සඡසදසුච
‘‘තසයො සඛො, උපාලි, පාරිවාසිකස්ස භික්ඛුසනො රත්ති්සඡදා, සහවාසසො
විප්පවාසසොඅනාසරොචනා’’ති(චූළව.83) වචනසතොය්වායං‘‘පකතත්සතන
භික්ඛුනාසද්ධිංඑක්ඡන්සන’’තිආදිනානසයනවුත්සතො සහවාසසො, සයොච
එකස්සසව වාසසො, යා චායං ආගන්තුකාදීනං අනාසරොචනා, එසතසු තීසු
එසකනපි කාරසණනපාරිවාසිකස්සභික්ඛුසනොරත්ති්සඡසදොසහොති. 
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මානත්තචාරිකස්ස පන ‘‘චත්තාසරො සඛො, උපාලි, මානත්තචාරිකස්ස 
භික්ඛුසනො රත්ති්සඡදා, සහවාසසො, විප්පවාසසො, අනාසරොචනා, ඌසන
ගසණ චරණ’’න්ති වචනසතො ඉසමසු චතූසු කාරසණසු එසකනපි 

රත්ති්සඡසදොසහොති. ගකණොතිසචත්ථචත්තාසරොවාඅතිසරකාවා.තස්මා
සසචපිතීහි භික්ඛූහිසද්ධිංවසති, රත්ති්සඡසදොසහොතිසයව. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

ගරුකාපත්තිවුට්ඨානවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

33. ෙම්මාෙම්මවිිච්ඡයෙථා 

249. ෙම්මාෙම්මන්ති එත්ථ (පරි. 482-484) පන කම්මාිචචත්තාරි – 
අපසලොකනකම්මං ඤත්තිකම්මං ඤත්තිදුතියකම්මං 
ඤත්තිචතුත්ථකම්මන්ති. ඉමාිච චත්තාරි කම්මාිච කතිහාකාසරහි
විපජ්ජන්ති? පඤ්චහාකාසරහි විපජ්ජන්ති – වත්ථුසතො වා ඤත්තිසතො වා
අනුස්සාවනසතොවාසීමසතොවා පරිසසතොවා. 

කථං වත්ථුකතො ෙම්මාිච විපජ්ජන්ති? සම්මුඛාකරණීයං කම්මං
අසම්මුඛාකසරොති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං.පටිපු්ඡාකරණීයංකම්මං
අපටිපු්ඡා කසරොති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං. පටිඤ්ඤාය කරණීයං
කම්මං අපටිඤ්ඤාය කසරොති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං.
සතිවිනයාරහස්ස අමූළ්හවිනයං සදති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං. 
අමූළ්හවිනයාරහස්ස තස්ස පාපියසිකකම්මං කසරොති, වත්ථුවිපන්නං
අධම්මකම්මං. තස්ස පාපියසිකකම්මාරහස්ස තජ්ජනීයකම්මං කසරොති, 
වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං. තජ්ජනීයකම්මාරහස්ස ිචයස්සකම්මං
කසරොති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං. ිචයස්සකම්මාරහස්ස
පබ්බාජනීයකම්මං කසරොති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං. 
පබ්බාජනීයකම්මාරහස්ස පටිසාරණීයකම්මං කසරොති, වත්ථුවිපන්නං
අධම්මකම්මං. පටිසාරණීයකම්මාරහස්ස උක්සඛපනීයකම්මං කසරොති, 
වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං. උක්සඛපනීයකම්මාරහස්ස පරිවාසං සදති, 
වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං. පරිවාසාරහස්ස මූලාය පටිකස්සති, 
වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං. මූලායපටිකස්සනාරහස්ස මානත්තං සදති, 
වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං. මානත්තාරහං අබ්සභති, වත්ථුවිපන්නං 
අධම්මකම්මං. අබ්භානාරහං උපසම්පාසදති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං.
අනුසපොසසථ උසපොසථං කසරොති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං.
අපවාරණාය පවාසරති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං. පණ්ඩකං
උපසම්පාසදති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්මං. සථයයසංවාසකං, 
තිත්ථියපක්කන්තකං, තිර්ඡානගතං, මාතුඝාතකං, පිතුඝාතකං, 
අරහන්තඝාතකං, භික්ඛුිචදූසකං, සඞ්ඝසභදකං, සලොහිතුප්පාදකං, 
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උභසතොබයඤ්ජනකං, ඌනවීසතිවස්සං පුග්ගලං උපසම්පාසදති, 
වත්ථුවිපන්නංඅධම්මකම්මං.එවංවත්ථුසතොකම්මාිච විපජ්ජන්ති. 

කථං ඤත්තිකතො ෙම්මාිච විපජ්ජන්ති? පඤ්චහාකාසරහි ඤත්තිසතො
කම්මාිචවිපජ්ජන්ති– වත්ථුංනපරාමසති, සඞ්ඝංන පරාමසති, පුග්ගලංන
පරාමසති, ඤත්තිං න පරාමසති, ප්ඡා වා ඤත්තිං ඨසපති. ඉසමහි 
පඤ්චහාකාසරහිඤත්තිසතොකම්මාිචවිපජ්ජන්ති. 

කථං අනුස්සාවනකතො ෙම්මාිච විපජ්ජන්ති? පඤ්චහාකාසරහි
අනුස්සාවනසතො කම්මාිච විපජ්ජන්ති – වත්ථුං න පරාමසති, සඞ්ඝං න
පරාමසති, පුග්ගලං න පරාමසති, සාවනං හාසපති, අකාසල වා සාසවති. 
ඉසමහිපඤ්චහාකාසරහිඅනුස්සාවනසතොකම්මාිචවිපජ්ජන්ති. 

කථං සීමකතො ෙම්මාිච විපජ්ජන්ති? එකාදසහි ආකාසරහි සීමසතො
කම්මාිච විපජ්ජන්ති – අතිඛුද්දකං සීමං සම්මන්නති, අතිමහතිං සීමං
සම්මන්නති, ඛණ්ඩිචමිත්තං සීමං සම්මන්නති, ඡායාිචමිත්තං සීමං 
සම්මන්නති, අිචමිත්තංසීමං සම්මන්නති, බහිසීසමඨිසතොසීමං සම්මන්නති, 
නදියා සීමං සම්මන්නති, සමුද්සද සීමං සම්මන්නති, ජාතස්සසර සීමං 
සම්මන්නති, සීමාය සීමං සම්භින්දති, සීමාය සීමං අජ්සඣොත්ථරති. ඉසමහි
එකාදසහි ආකාසරහිසීමසතොකම්මාිචවිපජ්ජන්ති. 

කථං පරිසකතො ෙම්මාිච විපජ්ජන්ති? ද්වාදසහි ආකාසරහි පරිසසතො
කම්මාිච විපජ්ජන්ති – චතුවග්ගකරණීසය කම්සම යාවතිකා භික්ඛූ
කම්මප්පත්තා සත අනාගතා සහොන්ති, ඡන්දාරහානං ඡන්සදො අනාහසටො
සහොති, සම්මුඛීභූතා පටික්සකොසන්ති, චතුවග්ගකරසණ කම්සම යාවතිකා
භික්ඛූකම්මප්පත්තා, සතආගතාසහොන්ති, ඡන්දාරහානංඡන්සදොඅනාහසටො
සහොති, සම්මුඛීභූතා පටික්සකොසන්ති, චතුවග්ගකරසණ කම්සම යාවතිකා
භික්ඛූකම්මප්පත්තා, සතආගතාසහොන්ති, ඡන්දාරහානං ඡන්සදොආහසටො
සහොති, සම්මුඛීභූතාපටික්සකොසන්ති. 

පඤ්චවග්ගකරසණකම්සම…සප.… දසවග්ගකරසණකම්සම…සප.… 
වීසතිවග්ගකරසණ කම්සම යාවතිකා භික්ඛූ කම්මප්පත්තා, සත අනාගතා
සහොන්ති, ඡන්දාරහානං ඡන්සදො අනාහසටො සහොති, සම්මුඛීභූතා
පටික්සකොසන්ති, වීසතිවග්ගකරසණ කම්සමයාවතිකාභික්ඛූකම්මප්පත්තා, 
සතආගතාසහොන්ති, ඡන්දාරහානංඡන්සදො අනාහසටොසහොති, සම්මුඛීභූතා
පටික්සකොසන්ති, වීසතිවග්ගකරසණකම්සමයාවතිකාභික්ඛූ කම්මප්පත්තා, 
සත ආගතා සහොන්ති, ඡන්දාරහානං ඡන්සදො ආහසටො සහොති, සම්මුඛීභූතා 
පටික්සකොසන්ති.ඉසමහිද්වාදසහිආකාසරහිපරිසසතොකම්මාිචවිපජ්ජන්ති. 

චතුවග්ගකරසණ කම්සම චත්තාසරො භික්ඛූ පකතත්තා කම්මප්පත්තා, 
අවසසසාපකතත්තාඡන්දාරහා.යස්සසඞ්සඝොකම්මංකසරොති, සසොසනව
කම්මප්පත්සතො නාපි ඡන්දාරසහො, අපිච කම්මාරසහො. පඤ්චවග්ගකරසණ
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පටුන 

කම්සම පඤ්ච භික්ඛූ පකතත්තා කම්මප්පත්තා, අවසසසා පකතත්තා
ඡන්දාරහා.යස්සසඞ්සඝොකම්මංකසරොති, සසොසනව කම්මප්පත්සතොනාපි
ඡන්දාරසහො, අපිච කම්මාරසහො. දසවග්ගකරසණ කම්සම දස භික්ඛූ
පකතත්තා කම්මප්පත්තා, අවසසසා පකතත්තා ඡන්දාරහා. යස්ස සඞ්සඝො
කම්මං කසරොති, සසො සනව කම්මප්පත්සතො නාපි ඡන්දාරසහො, අපිච
කම්මාරසහො. වීසතිවග්ගකරසණ කම්සම වීසති භික්ඛූ පකතත්තා
කම්මප්පත්තා, අවසසසා පකතත්තා ඡන්දාරහා. යස්ස සඞ්සඝො කම්මං
කසරොති, සසොසනව කම්මප්පත්සතොනාපිඡන්දාරසහො, අපිචකම්මාරසහො. 

250. අපකලොෙනෙම්මං කති ඨානාිච ග්ඡති? ඤත්තිෙම්මං, 

ඤත්තිදුතියෙම්මං, ඤත්තිචතුත්ථෙම්මං කති ඨානාිච ග්ඡති? 
අපසලොකනකම්මං පඤ්ච ඨානාිච ග්ඡති. ඤත්තිකම්මං නව ඨානාිච
ග්ඡති. ඤත්තිදුතියකම්මං සත්ත ඨානාිච ග්ඡති. ඤත්තිචතුත්ථකම්මං
සත්තඨානාිචග්ඡති. 

අපකලොෙනෙම්මං කතමාිච පඤ්ච ඨානාිච ග්ඡති? ඔසාරණං
ිචස්සාරණං භණ්ඩුකම්මං බ්රහ්මදණ්ඩං කම්මලක්ඛණඤ්සඤව පඤ්චමං.
අපසලොකනකම්මංඉමාිචපඤ්චඨානාිචග්ඡති. 

ඤත්තිෙම්මං කතමාිච නව ඨානාිච ග්ඡති? ඔසාරණං ිචස්සාරණං
උසපොසථං පවාරණං සම්මුතිං දානං පටිග්ගහණං ප්චුක්කඩ්ඪනං 
කම්මලක්ඛණඤ්සඤවනවමං.ඤත්තිකම්මංඉමාිචනවඨානාිචග්ඡති. 

ඤත්තිදුතියෙම්මං කතමාිච සත්ත ඨානාිච ග්ඡති? ඔසාරණං
ිචස්සාරණං සම්මුතිං දානං උද්ධරණං සදසනං කම්මලක්ඛණඤ්සඤව 
සත්තමං.ඤත්තිදුතියකම්මංඉමාිචසත්තඨානාිචග්ඡති. 

ඤත්තිචතුත්ථෙම්මං කතමාිච සත්ත ඨානාිච ග්ඡති? ඔසාරණං
ිචස්සාරණං සම්මුතිං දානං ිචග්ගහං සමනුභාසනං කම්මලක්ඛණඤ්සඤව 
සත්තමං. ඤත්තිචතුත්ථකම්මං ඉමාිච සත්ත ඨානාිච ග්ඡති. අයං තාව
පාළිනසයො. 

251. අයං පසනත්ථආදිසතොපට්ඨායවිිච්ඡයකථා(පරි.අට්ඨ.482) – 

අපකලොෙනෙම්මං නාම සීමට්ඨකසඞ්ඝං සසොසධත්වා ඡන්දාරහානං ඡන්දං 
ආහරිත්වා සමග්ගස්ස සඞ්ඝස්ස අනුමතියා තික්ඛත්තුං සාසවත්වා

කත්තබ්බකම්මං. ඤත්තිෙම්මං නාමවුත්තනසයසනවසමග්ගස්සසඞ්ඝස්ස 

අනුමතියා එකාය ඤත්තියා කත්තබ්බකම්මං. ඤත්තිදුතියෙම්මං නාම
වුත්තනසයසනවසමග්ගස්සසඞ්ඝස්සඅනුමතියාඑකායඤත්තියාඑකායච 
අනුස්සාවනායාති එවං ඤත්තිදුතියාය අනුස්සාවනාය කත්තබ්බකම්මං. 

ඤත්තිචතුත්ථෙම්මං නාම වුත්තනසයසනවසමග්ගස්සසඞ්ඝස්සඅනුමතියා
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එකාය ඤත්තියා තීහි ච අනුස්සාවනාහීති එවං ඤත්තිචතුත්ථාහි තීහි
අනුස්සාවනාහිකත්තබ්බකම්මං. 

තත්ර අපසලොකනකම්මං අපසලොසකත්වාව කාතබ්බං, 
ඤත්තිකම්මාදිවසසන න කාතබ්බං. ඤත්තිකම්මම්පි එකං ඤත්තිං
ඨසපත්වාව කාතබ්බං, අපසලොකනකම්මාදිවසසන න කාතබ්බං.
ඤත්තිදුතියකම්මං පන අපසලොසකත්වා කාතබ්බම්පි අකාතබ්බම්පි අත්ථි.
තත්ථසීමාසම්මුතිසීමාසමූහනංකථිනදානංකථිනුද්ධාසරො කුටිවත්ථුසදසනා
විහාරවත්ථුසදසනාතිඉමාිචඡකම්මාිචගරුකාිචඅපසලොසකත්වාකාතුංන 
වට්ටති, ඤත්තිදුතියකම්මවාචං සාසවත්වාව කාතබ්බාිච. අවසසසා සතරස
සම්මුතිසයො සසනාසනග්ගාහකමතකචීවරදානාදිසම්මුතිසයො චාති එතාිච
ලහුකකම්මාිච, අපසලොසකත්වාපි කාතුං වට්ටන්ති, 
ඤත්තිකම්මඤත්තිචතුත්ථකම්මවසසන පන න කාතබ්බසමව. 
‘‘ඤත්තිචතුත්ථකම්මවසසන කයිරමානං දළ්හතරං සහොති, තස්මා
කාතබ්බ’’න්ති එක්සච වදන්ති. එවං පන සති කම්මසඞ්කසරො සහොති, 
තස්මා න කාතබ්බන්ති පටික්ඛිත්තසමව. සසච පන අක්ඛරපරිහීනං වා
පදපරිහීනංවාදුරුත්තපදංවාසහොති, තස්සසසොධනත්ථං පුනප්පුනංවත්තුං
වට්ටති. ඉදං අකුප්පකම්මස්ස දළ්හීකම්මං සහොති, කුප්පකම්සම කම්මං
හුත්වාතිට්ඨති.ඤත්තිචතුත්ථකම්මංඤත්තිඤ්චතිස්සසොචකම්මවාචාසයො 
සාසවත්වාවකාතබ්බං, අපසලොකනකම්මාදිවසසනනකාතබ්බං. 

සම්මුඛාෙරණීයං ෙම්මං අසම්මුඛා ෙකරොති, වත්ථුවිපන්නං

අධම්මෙම්මන්ති එත්ථ පන අත්ථි කම්මං සම්මුඛාකරණීයං, අත්ථි කම්මං

අසම්මුඛාකරණීයං. තත්ථ අසම්මුඛාෙරණීයං නාම දූසතනූපසම්පදා, 
පත්තිචක්කුජ්ජනං, පත්තුක්කුජ්ජනං, උම්මත්තකස්ස භික්ඛුසනො 
උම්මත්තකසම්මුති, සසක්ඛානං කුලානං සසක්ඛසම්මුති, ඡන්නස්ස
භික්ඛුසනො බ්රහ්මදණ්සඩො, සදවදත්තස්ස පකාසනීයකම්මං, අපසාදනීයං
දස්සසන්තස්ස භික්ඛුසනො භික්ඛුිචසඞ්සඝන කාතබ්බං අවන්දියකම්මන්ති
අට්ඨවිධං සහොති. ඉදං අට්ඨවිධම්පි කම්මං අසම්මුඛා කතං සුකතං සහොති
අකුප්පං, සසසාිච සබ්බකම්මාිච සම්මුඛා එව කාතබ්බාිච. සඞ්ඝසම්මුඛතා
ධම්මසම්මුඛතා විනයසම්මුඛතා පුග්ගලසම්මුඛතාති ඉමං චතුබ්බිධං
සම්මුඛාවිනයංඋපසනත්වාවකාතබ්බාිච.එවංකතාිචහිසුකතාිචසහොන්ති, 
එවංඅකතාිචපසනතාිචඉමංසම්මුඛාවිනයසඞ්ඛාතංවත්ථුංවිනාකතත්තා 
වත්ථුවිපන්නාිච නාම සහොන්ති. සතන වුත්තං ‘‘සම්මුඛාකරණීයං කම්මං
අසම්මුඛා කසරොති, වත්ථුවිපන්නං අධම්මකම්ම’’න්ති. 

පටිපු්ඡාෙරණීයාදීසුපි පටිපු්ඡාදිකරණසමව වත්ථු, තං වත්ථුං විනා
කතත්තා සතසම්පි වත්ථුවිපන්නතා සවදිතබ්බා. අපිචඌනවීසතිවස්සං වා 
අන්තිමවත්ථුං අජ්ඣාපන්නපුබ්බං වා එකාදසසු වා අභබ්බපුග්ගසලසු
අඤ්ඤතරංඋපසම්පාසදන්තස්සපි වත්ථුවිපන්නංඅධම්මකම්මංසහොති.අයං
වත්ථුසතොකම්මවිපත්තියංවිිච්ඡසයො. 
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ඤත්තිකතො විපත්තියං පන වත්ථුං න පරාමසතීති යස්ස
උපසම්පදාදිකම්මං කසරොති, තං න පරාමසති, තස්ස නාමං න ගණ්හාති.
‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ධම්මරක්ඛිසතො ආයස්මසතො
බුද්ධරක්ඛිතස්සඋපසම්පදාසපක්සඛො’’තිවත්තබ්සබ‘‘සුණාතුසම, භන්සත, 
සඞ්සඝො, ආයස්මසතො බුද්ධරක්ඛිතස්ස උපසම්පදාසපක්සඛො’’ති වදති. එවං
වත්ථුංන පරාමසති. 

සඞ්ඝං න පරාමසතීති සඞ්ඝස්ස නාමං න ගණ්හාති. ‘‘සුණාතු සම, 
භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ධම්මරක්ඛිසතො’’ති වත්තබ්සබ ‘‘සුණාතු සම, 
භන්සත, අයංධම්මරක්ඛිසතො’’තිවදති.එවංසඞ්ඝංනපරාමසති. 

පුග්ගලංනපරාමසතීතිසයො උපසම්පදාසපක්ඛස්සඋපජ්ඣාසයො, තංන
පරාමසති, තස්සනාමංනගණ්හාති. ‘‘සුණාතුසම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං
ධම්මරක්ඛිසතො ආයස්මසතො බුද්ධරක්ඛිතස්ස උපසම්පදාසපක්සඛො’’ති
වත්තබ්සබ ‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ධම්මරක්ඛිසතො 
උපසම්පදාසපක්සඛො’’තිවදති.එවංපුග්ගලංනපරාමසති. 

ඤත්තිං න පරාමසතීති සබ්සබන සබ්බං ඤත්තිං න පරාමසති, 
ඤත්තිදුතියකම්සම ඤත්තිං අට්ඨසපත්වා ද්වික්ඛත්තුං කම්මවාචාය එව
අනුස්සාවනකම්මං කසරොති, ඤත්තිචතුත්ථකම්සමපි ඤත්තිං අට්ඨසපත්වා 
චතුක්ඛත්තුංකම්මවාචායඑවඅනුස්සාවනකම්මංකසරොති.එවංඤත්තිංන
පරාමසති. 

ප්ඡා වා ඤත්තිං ඨකපතීති පඨමං කම්මවාචාය අනුස්සාවනකම්මං
කත්වා‘‘එසාඤත්තී’’තිවත්වා‘‘ඛමතිසඞ්ඝස්ස, තස්මාතුණ්හී, එවසමතං
ධාරයාමී’’තිවදති.එවංප්ඡාඤත්තිංඨසපති.ඉතිඉසමහි පඤ්චහාකාසරහි
ඤත්තිසතොකම්මාිචවිපජ්ජන්ති. 

අනුස්සාවනකතො විපත්තියං පන වත්ථුආදීිච තාව වුත්තනසයසනව
සවදිතබ්බාිච.එවංපනසනසංඅපරාමසනංසහොති– ‘‘සුණාතුසම, භන්සත, 
සඞ්සඝො’’ති පඨමානුස්සාවනාය වා ‘‘දුතියම්පි එතමත්ථං වදාමි…සප.… 
තතියම්පි එතමත්ථං වදාමි. සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො’’ති
දුතියතතියානුස්සාවනාසු වා ‘‘අයං ධම්මරක්ඛිසතො ආයස්මසතො
බුද්ධරක්ඛිතස්සඋපසම්පදාසපක්සඛො’’තිවත්තබ්සබ ‘‘සුණාතුසම, භන්සත, 

සඞ්සඝො, ආයස්මසතො බුද්ධරක්ඛිතස්සා’’ති වදන්සතො වත්ථුං න පරාමසති 
නාම. ‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයංධම්මරක්ඛිසතො’’තිවත්තබ්සබ

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, අයං ධම්මරක්ඛිසතො’’ති වදන්සතො සඞ්ඝං න 

පරාමසති නාම. ‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ධම්මරක්ඛිසතො
ආයස්මසතො බුද්ධරක්ඛිතස්සා’’ති වත්තබ්සබ ‘‘සුණාතු සම, භන්සත, 

සඞ්සඝො, අයංධම්මරක්ඛිසතො උපසම්පදාසපක්සඛො’’තිවදන්සතො පුග්ගලංන

පරාමසති නාම. 
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පටුන 

සාවනං හාකපතීති සබ්සබන සබ්බං කම්මවාචාය අනුස්සාවනං න
කසරොති, ඤත්තිදුතියකම්සම ද්වික්ඛත්තුං ඤත්තිසමව ඨසපති, 
ඤත්තිචතුත්ථකම්සම චතුක්ඛත්තුං ඤත්තිසමව ඨසපති. එවං සාවනං
හාසපති.සයොපි ඤත්තිදුතියකම්සමඑකංඤත්තිංඨසපත්වාඑකංකම්මවාචං
අනුස්සාසවන්සතො අක්ඛරං වා ඡඩ්සඩති, පදංවා දුරුත්තංකසරොති, අයම්පි
සාවනං හාසපතිසයව. ඤත්තිචතුත්ථකම්සම පන එකං ඤත්තිං ඨසපත්වා
සකිසමව වා ද්වික්ඛත්තුං වා කම්මවාචාය අනුස්සාවනං කසරොන්සතොපි
අක්ඛරං වා පදං වා ඡඩ්සඩන්සතොපි දුරුත්තං කසරොන්සතොපි අනුස්සාවනං 
හාසපතිසයවාතිසවදිතබ්සබො. 

252. ‘‘දුරුත්තං කසරොතී’’ති එත්ථ පන අයං විිච්ඡසයො. සයො හි
අඤ්ඤස්මිංඅක්ඛසර වත්තබ්සබඅඤ්ඤංවදති, අයංදුරුත්තංකසරොතිනාම.
තස්මාකම්මවාචංකසරොන්සතන භික්ඛුනාය්වායං– 

‘‘සිථිලංධිචතඤ්චදීඝරස්සං, ගරුකංලහුකඤ්චිචග්ගහිතං; 
සම්බන්ධං වවත්ථිතං විමුත්තං, දසධා බයඤ්ජනබුද්ධියා 
පසභසදො’’ති.– 

වුත්සතො, අයං සුට්ඨු උපලක්සඛතබ්සබො. එත්ථ හි සිථිලං නාම පඤ්චසු

වග්සගසුපඨමතතියං. ධිචතං නාමසතස්සවවදුතියචතුත්ථං. දීඝන්තිදීසඝන

කාසලන වත්තබ්බආකාරාදි. රස්සන්ති තසතො උපඩ්ඪකාසලන

වත්තබ්බඅකාරාදි. ගරුෙන්ති දීඝසමව, යං වා ‘‘ආයස්මසතො
බුද්ධරක්ඛිතත්සථරස්ස යස්ස නක්ඛමතී’’ති එවං සංසයොගපරං කත්වා

වු්චති. ලහුෙන්තිරස්සසමව, යංවා ‘‘ආයස්මසතොබුද්ධරක්ඛිතත්සථරස්ස 

යස්ස න ඛමතී’’ති එවං අසංසයොගපරං කත්වා වු්චති. ිචග්ගහිතන්ති යං
කරණාිච ිචග්ගසහත්වා අවිස්සජ්සජත්වා අවිවසටන මුසඛන සානුනාසිකං

කත්වා වත්තබ්බං. සම්බන්ධන්ති යං පරපසදන සම්බන්ධිත්වා

‘‘තුණ්හිස්සා’’තිවා ‘‘තුණ්හස්සා’’තිවාවු්චති. වවත්ථිතන්තියංපරපසදන 
අසම්බන්ධංකත්වාවි්ඡින්දිත්වා‘‘තුණ්හීඅස්සා’’තිවා‘‘තුණ්හඅස්සා’’ති 

වා වු්චති. විමුත්තන්ති යං කරණාිච අිචග්ගසහත්වා විස්සජ්සජත්වා
විවසටනමුසඛනඅනුනාසිකංඅකත්වාවු්චති. 

තත්ථ ‘‘සුණාතුසම’’ති වත්තබ්සබත-කාරස්සථ-කාරංකත්වා‘‘සුණාථු
සම’’ති වචනං සිථිලස්ස ධිචතකරණං නාම, තථා ‘‘පත්තකල්ලං එසා
ඤත්තී’’ති වත්තබ්සබ ‘‘පත්ථකල්ලං එසා ඤත්ථී’’තිආදිවචනං. ‘‘භන්සත
සඞ්සඝො’’තිවත්තබ්සබභ-කාරඝ-කාරානංබ-කාරග-කාසරකත්වා‘‘බන්සත 
සංසගො’’තිවචනංධිචතස්සසිථිලකරණංනාම. ‘‘සුණාතුසම’’තිවිවසටන
මුසඛනවත්තබ්සබපන ‘‘සුණංතුසම’’තිවා ‘‘එසාඤත්තී’’තිවත්තබ්සබ
‘‘එසං ඤත්තී’’ති වා අවිවසටන මුසඛන අනනුනාසිකං කත්වා වචනං
විමුත්තස්ස ිචග්ගහිතවචනං නාම. ‘‘පත්තකල්ල’’න්ති අවිවසටන මුසඛන
අනුනාසිකං කත්වා වත්තබ්සබ ‘‘පත්තකල්ලා’’ති විවසටන මුසඛන 
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පටුන 

අනුනාසිකංඅකත්වාවචනංිචග්ගහිතස්සවිමුත්තවචනංනාම.ඉතිසිථිසල
කත්තබ්සබ ධිචතං, ධිචසත කත්තබ්සබ සිථිලං, විමුත්සත කත්තබ්සබ
ිචග්ගහිතං, ිචග්ගහිසත කත්තබ්සබ විමුත්තන්ති ඉමාිච චත්තාරි
බයඤ්ජනාිච අන්සතොකම්මවාචාය කම්මං දූසසන්ති. එවං වදන්සතො හි
අඤ්ඤස්මිංඅක්ඛසරවත්තබ්සබඅඤ්ඤංවදති, දුරුත්තං කසරොතීතිවු්චති. 

ඉතසරසු පන දීඝරස්සාදීසු ඡසු බයඤ්ජසනසු දීඝට්ඨාසන දීඝසමව, 
රස්සට්ඨාසනරස්සසමවාතිඑවංයථාඨාසනතංතසදවඅක්ඛරංභාසන්සතන
අනුක්කමාගතං පසවණිංඅවිනාසසන්සතනකම්මවාචාකාතබ්බා.සසචපන
එවංඅකත්වාදීසඝවත්තබ්සබ රස්සං, රස්සසවාවත්තබ්සබදීඝංවදති, තථා
ගරුසකවත්තබ්සබලහුකං, ලහුසකවා වත්තබ්සබගරුකංවදති, සම්බන්සධ
වා පන වත්තබ්සබ වවත්ථිතං, වවත්ථිසත වා වත්තබ්සබසම්බන්ධං වදති, 
එවං වුත්සතපිකම්මවාචානකුප්පති. ඉමාිචහිඡ බයඤ්ජනාිචකම්මංන
සකොසපන්ති.යංපනසුත්තන්තිකත්සථරා ‘‘ද-කාසරො ත-කාරමාපජ්ජති, ත-
කාසරො ද-කාරමාපජ්ජති, ච-කාසරො ජ-කාරමාපජ්ජති, ජ-කාසරො ච-
කාරමාපජ්ජති, ය-කාසරො ක-කාරමාපජ්ජති, ක-කාසරො ය-කාරමාපජ්ජති, 
තස්මා ද-කාරාදීසු වත්තබ්සබසු ත-කාරාදිවචනං න විරුජ්ඣතී’’ති වදන්ති, 
තංකම්මවාචං පත්වා න වට්ටති. තස්මා විනයධසරන සනව ද-කාසරො ත-
කාසරොකාතබ්සබො…සප.… නක-කාසරොය-කාසරො. යථාපාළියාිචරුත්තිං
සසොසධත්වා දසවිධාය බයඤ්ජනිචරුත්තියා වුත්තසදොසස පරිහරන්සතන
කම්මවාචාකාතබ්බා.ඉතරථාහිසාවනංහාසපතිනාම. 

අොකල වා සාකවතීති සාවනාය අකාසල අසනොකාසස ඤත්තිං
අට්ඨසපත්වාපඨමංසයවඅනුස්සාවනකම්මංකත්වාප්ඡාඤත්තිංඨසපති.
ඉති ඉසමහිපඤ්චහාකාසරහිඅනුස්සාවනසතොකම්මාිචවිපජ්ජන්ති. 

253. සීමකතො විපත්තියං පන අතිඛුද්දෙසීමා නාමයාඑකවීසතිභික්ඛූන

ගණ්හාති. කුරුන්දියං පන ‘‘යත්ථ එකවීසති භික්ඛූ ිචසීදිතුං න
සක්සකොන්තී’’තිවුත්තං.තස්මායාඑවරූපාසීමා, අයංසම්මතාපි අසම්මතා
ගාමසඛත්තසදිසාව සහොති, තත්ථ කතං කම්මං කුප්පති. එස නසයො

සසසසීමාසුපි. එත්ථපන අතිමහතී නාමයාසකසග්ගමත්සතනපිතිසයොජනං 

අතික්කමිත්වාසම්මතාසහොති. ඛණ්ඩිචමිත්තා නාම අඝටිතිචමිත්තාවු්චති.
පුරත්ථිමාය දිසාය ිචමිත්තං කිත්සතත්වා අනුක්කසමසනව දක්ඛිණාය
ප්ඡිමාය උත්තරාය දිසාය කිත්සතත්වා පුන පුරත්ථිමාය දිසාය 
පුබ්බකිත්තිතං ිචමිත්තං පටිකිත්සතත්වා ඨසපතුං වට්ටති, එවං
අඛණ්ඩිචමිත්තා සහොති. සසච පන අනුක්කසමන ආහරිත්වා උත්තරාය
දිසාය ිචමිත්තං කිත්සතත්වා තත්සථව ඨසපති, ඛණ්ඩිචමිත්තා සහොති.

අපරාපි ඛණ්ඩිචමිත්තා නාමයා අිචමිත්තුපගංතචසාරරුක්ඛංවාඛාණුකං
වා පංසුපුඤ්ජං වා වාලුකපුඤ්ජං වා අඤ්ඤතරං අන්තරා එකං ිචමිත්තං

කත්වාසම්මතාසහොති. ඡායාිචමිත්තා නාමයාපබ්බත්ඡායාදීනංයංකිඤ්චි

ඡායංිචමිත්තංකත්වාසම්මතාසහොති. අිචමිත්තා නාමයාසබ්සබනසබ්බං
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ිචමිත්තාිචඅකිත්සතත්වා සම්මතාසහොති. බහිසීකමඨිකතොසීමංසම්මන්නති 

නාම ිචමිත්තාිචකිත්සතත්වා ිචමිත්තානං බහි ඨිසතො සම්මන්නති. නදියා 

සමුද්කදජාතස්සකරසීමංසම්මන්නතීතිඑසතසුනදීආදීසුයංසම්මන්නති, සා 
එවං සම්මතාපි ‘‘සබ්බා, භික්ඛසව, නදී අසීමා, සබ්සබො සමුද්සදො අසීසමො, 
සබ්සබො ජාතස්සසරොඅසීසමො’’ති(මහාව.147) වචනසතොඅසම්මතාවසහොති. 

සීමායසීමං සම්භින්දතීතිඅත්තසනොසීමායපසරසංසීමංසම්භින්දති. සීමාය

සීමං අජ්ක ොත්ථරතීති අත්තසනො සීමාය පසරසං සීමං අජ්සඣොත්ථරති.
තත්ථ යථා සම්සභසදො ච අජ්සඣොත්ථරණඤ්ච සහොති, තං සබ්බං
සීමාකථායං වුත්තසමව. ඉති ඉමා එකාදසපි සීමා අසීමා ගාමසඛත්තසදිසා
එව, තාසුිචසීදිත්වාකතං කම්මංකුප්පති.සතනවුත්තං‘‘ඉසමහිඑකාදසහි
ආකාසරහිසීමසතොකම්මාිච විපජ්ජන්තී’’ති. 

පරිසකතො ෙම්මවිපත්තියං පන කිඤ්චි අනුත්තානං නාම නත්ථි. යම්පි
තත්ථ කම්මප්පත්තඡන්දාරහලක්ඛණං වත්තබ්බං සියා, තම්පි පරසතො
‘‘චත්තාසරොභික්ඛූපකතත්තාකම්මප්පත්තා’’තිආදිනානසයන වුත්තසමව.

තත්ථ පෙතත්තා ෙම්මප්පත්තාති චතුවග්ගකරසණ කම්සම චත්තාසරො
පකතත්තා අනුක්ඛිත්තා අිචස්සාරිතා පරිසුද්ධසීලා චත්තාසරො භික්ඛූ
කම්මප්පත්තා කම්මස්ස අරහා අනු්ඡවිකා සාමිසනො. න සතහි විනා තං
කම්මංකරීයති, නසතසංඡන්සදොවාපාරිසුද්ධි වාඑති, අවසසසාපනසසචපි
සහස්සමත්තාසහොන්ති, සසචසමානසංවාසකාසබ්සබඡන්දාරහාව සහොන්ති, 
ඡන්දපාරිසුද්ධිංදත්වාආග්ඡන්තුවාමාවා, කම්මංපනතිට්ඨති. යස්සපන
සඞ්සඝො පරිවාසාදිකම්මං කසරොති, සසො සනව කම්මප්පත්සතො නාපි
ඡන්දාරසහො, අපිච යස්මා තං පුග්ගලං වත්ථුං කත්වා සඞ්සඝො කම්මං
කසරොති, තස්මාකම්මාරසහොතිවු්චති.සසසකම්සමසුපිඑසසවනසයො. 

254. අපකලොෙනෙම්මං ෙතමාිච පඤ්ච ඨානාිච ග්ඡති, ඔසාරණං

ිචස්සාරණං භණ්ඩුෙම්මං බ්රහ්මදණ්ඩං ෙම්මලක්ඛණඤ්කඤව පඤ්චමන්ති
එත්ථ ‘‘ඔසාරණං ිචස්සාරණ’’න්ති පදසිලිට්ඨතාසයතං වුත්තං, පඨමං පන
ිචස්සාරණා සහොති, ප්ඡා ඔසාරණා. තත්ථ යා සා කණ්ටකස්ස
සාමසණරස්ස දණ්ඩකම්මනාසනා, සා ිචස්සාරණාති සවදිතබ්බා. තස්මා
එතරහිසසචපිසාමසණසරොබුද්ධස්සවාධම්මස්සවාසඞ්ඝස්සවා අවණ්ණං
භණති, අකප්පියං ‘‘කප්පිය’’න්ති දීසපති, මි්ඡාදිට්ඨිසකො සහොති, 
අන්තග්ගාහිකායදිට්ඨියාසමන්නාගසතො, සසොයාවතතියංිචවාසරත්වාතං
ලද්ධිං විස්සජ්ජාසපතබ්සබො.සනොසචවිස්සජ්සජති, සඞ්ඝංසන්ිචපාසතත්වා 
‘‘විස්සජ්සජහී’’තිවත්තබ්සබො.සනොසචවිස්සජ්සජති, බයත්සතනභික්ඛුනා 
අපසලොකනකම්මංකත්වාිචස්සාසරතබ්සබො.එවඤ්චපනකම්මංකාතබ්බං
– 

‘‘සඞ්ඝං, භන්සත, පු්ඡාමි ‘අයං ඉත්ථන්නාසමො සාමසණසරො
බුද්ධස්ස ධම්මස්සසඞ්ඝස්සඅවණ්ණවාදීමි්ඡාදිට්ඨිසකො, යංඅඤ්සඤ
සාමසණරාලභන්ති දිරත්තතිරත්තංභික්ඛූහිසද්ධිංසහසසයයං, තස්සා
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අලාභාය ිචස්සාරණා රු්චති සඞ්ඝස්සා’ති. දුතියම්පි. තතියම්පි
භන්සත සඞ්ඝං පු්ඡාමි ‘අයං ඉත්ථන්නාසමො සාමසණසරො…සප.… 
රු්චතිසඞ්ඝස්සා’ති, චරපිසරවිනස්සා’’ති. 

සසො අපසරන සමසයන ‘‘අහං, භන්සත, බාලතාය අඤාණතාය
අලක්ඛිකතාය එවං අකාසිං, ස්වාහං සඞ්ඝං ඛමාසපමී’’ති ඛමාසපන්සතො
යාවතතියංයාචාසපත්වා අපසලොකනකම්සමසනවඔසාසරතබ්සබො, එවඤ්ච
පනඔසාසරතබ්සබො.සඞ්ඝමජ්සඣබයත්සතන භික්ඛුනාසඞ්ඝස්සඅනුමතියා
සාසවතබ්බං– 

‘‘සඞ්ඝං, භන්සත, පු්ඡාමි ‘අයං ඉත්ථන්නාසමො සාමසණසරො
බුද්ධස්සධම්මස්සසඞ්ඝස්සඅවණ්ණවාදීමි්ඡාදිට්ඨිසකො, යංඅඤ්සඤ
සාමසණරාලභන්තිදිරත්තතිරත්තංභික්ඛූහිසද්ධිංසහසසයයං, තස්සා 
අලාභාය ිචස්සාරිසතො, ස්වායං ඉදාිච සසොරසතො ිචවාතවුත්ති
ලජ්ජිධම්මං ඔක්කන්සතො හිසරොත්තප්සප පතිට්ඨිසතො
කතදණ්ඩකම්සමොඅ්චයංසදසසති, ඉමස්සසාමසණරස්සයථා පුසර
කායසම්සභොගසාමග්ගිදානංරු්චතිසඞ්ඝස්සා’’’ති. 

එවං තික්ඛත්තුං වත්තබ්බං. එවං අපසලොකනකම්මං ඔසාරණඤ්ච

ිචස්සාරණඤ්ච ග්ඡති. භණ්ඩුෙම්මං පබ්බජ්ජාවිිච්ඡයකථායවුත්තසමව. 

බ්රහ්මදණ්කඩො පන න සකවලං ඡන්නස්සසව පඤ්ඤත්සතො, සයො
අඤ්සඤොපි භික්ඛු මුඛසරො සහොති, භික්ඛූ දුරුත්තවචසනහි ඝට්සටන්සතො 
ඛුංසසන්සතො වම්සභන්සතො විහරති, තස්සපි දාතබ්සබො, එවඤ්ච පන
දාතබ්සබො. සඞ්ඝමජ්සඣ බයත්සතන භික්ඛුනා සඞ්ඝස්ස අනුමතියා
සාසවතබ්බං– 

‘‘භන්සත, ඉත්ථන්නාසමොභික්ඛුමුඛසරො, භික්ඛූදුරුත්තවචසනහි 
ඝට්සටන්සතො ඛුංසසන්සතො වම්සභන්සතො විහරති, සසො භික්ඛු යං
ඉ්සඡයය, තං වසදයය, භික්ඛූහි ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු සනව
වත්තබ්සබො, න ඔවදිතබ්සබො න අනුසාසිතබ්සබො, සඞ්ඝං, භන්සත, 
පු්ඡාමි ‘ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො බ්රහ්මදණ්ඩස්ස දානං රු්චති
සඞ්ඝස්සා’ති. දුතියම්පි පු්ඡාමි…සප.… තතියම්පි පු්ඡාමි 
‘ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො බ්රහ්මදණ්ඩස්ස දානං රු්චති
සඞ්ඝස්සා’’’ති. 

තස්ස අපසරන සමසයන සම්මා වත්තිත්වා ඛමාසපන්තස්ස 
බ්රහ්මදණ්සඩොපටිප්පස්සම්සභතබ්සබො, එවඤ්චපනපටිප්පස්සම්සභතබ්සබො. 
බයත්සතනභික්ඛුනාසඞ්ඝමජ්සඣසාසවතබ්බං– 

‘‘භන්සත, භික්ඛුසඞ්සඝොඅසුකස්සභික්ඛුසනොබ්රහ්මදණ්ඩංඅදාසි, 
සසො භික්ඛු සසොරසතො ිචවාතවුත්ති ලජ්ජිධම්මං ඔක්කන්සතො
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හිසරොත්තප්සපපතිට්ඨිසතො පටිසඞ්ඛාආයතිංසංවසරතිට්ඨති, සඞ්ඝං, 
භන්සත, පු්ඡාමි ‘තස්ස භික්ඛුසනො බ්රහ්මදණ්ඩස්ස පටිප්පස්සද්ධි
රු්චතිසඞ්ඝස්සා’’’ති. 

එවං යාවතතියං වත්වා අපසලොකනකම්සමසනව බ්රහ්මදණ්සඩො 
පටිප්පස්සම්සභතබ්සබොති. 

ෙම්මලක්ඛණඤ්කඤව පඤ්චමන්තියංතංභගවතා භික්ඛුිචක්ඛන්ධසක
– 

‘‘සතන සඛො පන සමසයන ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ භික්ඛුිචසයො
කද්දසමොදසකන ඔසිඤ්චන්ති ‘අප්සපව නාම අම්සහසු
සාරජ්සජයය’න්ති, කායං විවරිත්වා භික්ඛුනීනං දස්සසන්ති, ඌරුං
විවරිත්වා භික්ඛුනීනං දස්සසන්ති, අඞ්ගජාතං විවරිත්වා භික්ඛුනීනං
දස්සසන්ති. භික්ඛුිචසයො ඔභාසසන්ති, භික්ඛුනීහි සද්ධිං 
සම්පසයොසජන්ති ‘අප්සපවනාමඅම්සහසුසාරජ්සජයය’’’න්ති(චූළව.
411) – 

ඉසමසු වත්ථූසු සයසං භික්ඛූනං දුක්කටං පඤ්ඤසපත්වා ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛසව, තස්ස භික්ඛුසනො දණ්ඩකම්මං කාතු’’න්ති වත්වා ‘‘කිං නු සඛො
දණ්ඩකම්මං කාතබ්බ’’න්ති සංසසය උප්පන්සන ‘‘අවන්දිසයො සසො, 
භික්ඛසව, භික්ඛු භික්ඛුිචසඞ්සඝන කාතබ්සබො’’ති එවං අවන්දියකම්මං
අනුඤ්ඤාතං, තං කම්මලක්ඛණඤ්සඤව පඤ්චමං, ඉමස්ස
අපසලොකනකම්මස්ස ඨානං සහොති. තස්ස හි කම්මඤ්සඤව ලක්ඛණං, න
ඔසාරණාදීිච, තස්මා කම්මලක්ඛණන්ති වු්චති. තස්ස කරණං 
පටිප්පස්සද්ධියා සද්ධිං විත්ථාරසතො දස්සයිස්සාම. භික්ඛුනුපස්සසය 
සන්ිචපතිතස්ස භික්ඛුිචසඞ්ඝස්ස අනුමතියා බයත්තාය භික්ඛුිචයා
සාසවතබ්බං – 

‘‘අසයය, අසුසකොනාමඅසයයොභික්ඛුනීනංඅපාසාදිකං දස්සසති, 
එතස්ස අයයස්ස අවන්දියකරණංරු්චතී’’තිභික්ඛුිචසඞ්ඝං පු්ඡාමි.
‘අසයය, අසුසකො නාම අසයයො භික්ඛුනීනං අපාසාදිකං දස්සසති, 
එතස්ස අයයස්ස අවන්දියකරණං රු්චතී’ති දුතියම්පි. තතියම්පි
භික්ඛුිචසඞ්ඝංපු්ඡාමී’’ති. 

එවංතික්ඛත්තුංසාසවත්වාඅපසලොකනකම්සමනඅවන්දියකම්මං කාතබ්බං. 

තසතො පට්ඨාය සසො භික්ඛු භික්ඛුනීහි න වන්දිතබ්සබො. සසච 
අවන්දියමාසනො හිසරොත්තප්පං ප්චුපට්ඨසපත්වා සම්මා වත්තති, සතන
භික්ඛුිචසයො ඛමාසපතබ්බා. ඛමාසපන්තන භික්ඛුනුපස්සයං අගන්ත්වා
විහාසරසයවසඞ්ඝංවාගණංවා එකංභික්ඛුංවාඋපසඞ්කමිත්වාඋක්කුටිකං
ිචසීදිත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගසහත්වා ‘‘අහං, භන්සත, පටිසඞ්ඛාආයතිංසංවසර
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තිට්ඨාමි, නපුනඅපාසාදිකංදස්සසස්සාමි, භික්ඛුිචසඞ්සඝොමය්හංඛමතූ’’ති
ඛමාසපතබ්බං. සතන සඞ්සඝන වා ගසණන වා එකං භික්ඛුං සපසසත්වා
එකභික්ඛුනා වා සයසමව ගන්ත්වා භික්ඛුිචසයො වත්තබ්බා ‘‘අයං භික්ඛු 
පටිසඞ්ඛාආයතිංසංවසර ඨිසතො, ඉමිනාඅ්චයංසදසසත්වා භික්ඛුිචසඞ්සඝො
ඛමාපිසතො, භික්ඛුිචසඞ්සඝො ඉමං භික්ඛුං වන්දියං කසරොතූ’’ති. සසො 
වන්දිසයො කාතබ්සබො, එවඤ්ච පන කාතබ්සබො. භික්ඛුනුපස්සසය
සන්ිචපතිතස්ස භික්ඛුිචසඞ්ඝස්ස අනුමතියා බයත්තාය භික්ඛුිචයා
සාසවතබ්බං– 

‘‘අසයය, අසුසකොනාමඅසයයොභික්ඛුනීනංඅපාසාදිකංදස්සසතීති 
භික්ඛුිචසඞ්සඝන අවන්දිසයො කසතො, සසො ලජ්ජිධම්මං ඔක්කමිත්වා
පටිසඞ්ඛා ආයතිං සංවසර ඨිසතො, අ්චයං සදසසත්වා භික්ඛුිචසඞ්ඝං
ඛමාසපසි, තස්ස අයයස්ස වන්දියකරණං රු්චතීති භික්ඛුිචසඞ්ඝං
පු්ඡාමී’’ති– 

තික්ඛත්තුං වත්තබ්බං.එවං අපසලොකනකම්සමසනවවන්දිසයොකාතබ්සබො. 

255. අයං පසනත්ථ පාළිමුත්තසකොපි කම්මලක්ඛණවිිච්ඡසයො (පරි.
අට්ඨ. 495-496). ඉදඤ්හි කම්මලක්ඛණං නාම භික්ඛුිචසඞ්ඝමූලකං
පඤ්ඤත්තං, භික්ඛුසඞ්ඝස්සපි පසනතං ලබ්භතිසයව. යඤ්හි භික්ඛුසඞ්සඝො
සලාකභත්තඋසපොසථග්සගසු ච අපසලොකනකම්මං කසරොති, එතම්පි
කම්මලක්ඛණසමව. අ්ඡින්නචීවරජිණ්ණචීවරනට්ඨචීවරානඤ්හි සඞ්ඝං 
සන්ිචපාසතත්වා බයත්සතන භික්ඛුනා යාවතතියං සාසවත්වා
අපසලොකනකම්මං කත්වා චීවරං දාතුං වට්ටති. අප්පමත්තකවිස්සජ්ජසකන
පනචීවරංකසරොන්තස්ස ප්චයභාජනීයකථායංවුත්තප්පසභදාිචසූචිආදීිච
අනපසලොසකත්වාපි දාතබ්බාිච. සතසං දාසන සසොසයව ඉස්සසරො, තසතො
අතිසරකං සදන්සතන අපසලොසකත්වා දාතබ්බං. තසතො හි අතිසරකදාසන 
සඞ්සඝො සාමී. ගිලානසභසජ්ජම්පි තත්ථ වුත්තප්පකාරං සයසමව දාතබ්බං, 
අතිසරකං ඉ්ඡන්තස්ස අපසලොසකත්වා දාතබ්බං. සයොපි ච දුබ්බසලො වා
ඡින්ිචරියාපසථො වා ප්ඡින්නභික්ඛාචාරපසථො වා මහාගිලාසනො, තස්ස
මහාවාසසසු තත්රුප්පාදසතො සදවසිකං නාළි වා උපඩ්ඪනාළි වා, 
එකදිවසංසයව වා පඤ්ච වා දස වා තණ්ඩුලනාළිසයො සදන්සතන 
අපසලොකනකම්මං කත්වාව දාතබ්බා. සපසලස්ස භික්ඛුසනො තත්රපු්පාදසතො
ඉණපලිසබොධම්පි බහුස්සුතස්ස සඞ්ඝභාරිචත්ථරකස්ස භික්ඛුසනො
අනුට්ඨාපනීයසසනාසනම්පි සඞ්ඝකි්චං කසරොන්තානං කප්පියකාරකාදීනං
භත්තසවතනම්පිඅපසලොකනකම්සමනදාතුං වට්ටති. 

චතුප්චයවසසන දින්නතතු්රප්පාදසතො සඞ්ඝිකං ආවාසං ජග්ගාසපතුං
වට්ටති, ‘‘අයං භික්ඛු ඉස්සරවතාය විචාසරතී’’ති කථාප්ඡින්දනත්ථං පන
සලාකග්ගාදීසු වා අන්තරසන්ිචපාසත වා සඞ්ඝං ආපු්ඡිත්වාව
ජග්ගාසපතබ්සබො. චීවරපිණ්ඩපාතත්ථාය ඔදිස්ස දින්නතතු්රප්පාදසතොපි
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පටුන 

අපසලොසකත්වා ආවාසසො ජග්ගාසපතබ්සබො, අනපසලොසකත්වාපි වට්ටති, 
‘‘සූසරො වතායං භික්ඛු චීවරපිණ්ඩපාතත්ථාය ඔදිස්ස දින්නසතො ආවාසං
ජග්ගාසපතී’’ති එවං උප්පන්නකථාප්සඡදනත්ථං පන
අපසලොකනකම්මසමවකත්වාජග්ගාසපතබ්සබො. 

සචතිසයඡත්තංවාසවදිකංවාසබොධිඝරංවාආසනඝරංවාඅකතංවා 
කසරොන්සතන ජිණ්ණං වා පටිසඞ්ඛසරොන්සතන සුධාකම්මං වා
කසරොන්සතනමනුස්සස සමාදසපත්වාකාතුංවට්ටති.සසචකාරසකොනත්ථි, 
සචතියස්ස උපිචක්සඛපසතො කාසරතබ්බං. උපිචක්සඛසපපි අසති
අපසලොකනකම්මං කත්වා තත්රුප්පාදසතො කාසරතබ්බං, සඞ්ඝිසකනපි 
අපසලොසකත්වා සචතියකි්චං කාතුං වට්ටති. සචතියස්ස සන්තසකන
අපසලොසකත්වාපි සඞ්ඝිකකි්චං න වට්ටති, තාවකාලිකං පන ගසහත්වා
පටිපාකතිකං කාතුං වට්ටති. සචතිසය සුධාකම්මාදීිච කසරොන්සතහි පන
භික්ඛාචාරසතො වා සඞ්ඝසතො වා යාපනමත්තං අලභන්සතහි 
සචතියසන්තකසතොයාපනමත්තං ගසහත්වාපරිභුඤ්ජන්සතහිවත්තං කාතුං
වට්ටති, ‘‘වත්තංකසරොමා’’තිම්ඡමංසාදීහිසඞ්ඝභත්තංකාතුංනවට්ටති. 

සය විහාසර සරොපිතා ඵලරුක්ඛා සඞ්සඝන පරිග්ගහිතා සහොන්ති, 
ජග්ගනකම්මං ලභන්ති. සයසං ඵලාිච ඝණ්ටිං පහරිත්වා භාසජත්වා
පරිභුඤ්ජන්ති, සතසුඅපසලොකනකම්මංනකාතබ්බං.සයපනඅපරිග්ගහිතා, 
සතසු අපසලොකනකම්මං කාතබ්බං, තං පන
සලාකග්ගයාගග්ගභත්තග්ගඅන්තරසඅආපාසතසුපි කාතුං වට්ටති, 
උසපොසථග්සග පන වට්ටතිසයව. තත්ථ හි අනාගතානම්පි ඡන්දපාරිසුද්ධි
ආහරීයති, තස්මාතංසුවිසසොධිතං සහොති.එවඤ්චපනකාතබ්බං, බයත්සතන
භික්ඛුනාභික්ඛුසඞ්ඝස්සඅනුමතියා සාසවතබ්බං– 

‘‘භන්සත, යං ඉමස්මිං විහාසර අන්සතොසීමාය සඞ්ඝසන්තකං 
මූලතචපත්තඅඞ්කුරපුප්ඵඵලඛාදනීයාදි අත්ථි, තං සබ්බං
ආගතාගතානං භික්ඛූනං යථාසුඛං පරිභුඤ්ජිතුං රු්චතීති සඞ්ඝං
පු්ඡාමී’’ති– 

තික්ඛත්තුංපු්ඡිතබ්බං. 

චතූහි පඤ්චහිභික්ඛූහිකතංසුකතසමව. යස්මිම්පිවිහාසරද්සවතසයො
ජනාවසන්ති, සතහිිචසීදිත්වාකතම්පිසඞ්සඝන කතසදිසසමව.යස්මිංපන
එසකො භික්ඛු සහොති, සතන භික්ඛුනා උසපොසථදිවසස 
පුබ්බකරණපුබ්බකි්චංකත්වාිචසින්සනනකතම්පිකතිකවත්තංසඞ්සඝන
කතසදිසසමව සහොති. කසරොන්සතන පන ඵලවාසරන කාතුම්පි චත්තාසරො
මාසස ඡ මාසස එකසංව්ඡරන්ති එවං පරි්ඡින්දිත්වාපි අපරි්ඡින්දිත්වාපි
කාතුං වට්ටති. පරි්ඡින්සන යථාපරි්සඡදං පරිභුඤ්ජිත්වා පුන කාතබ්බං.
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අපරි්ඡින්සන යාව රුක්ඛා ධරන්ති, තාව වට්ටති. සයපි සතසංරුක්ඛානං
බීසජහිඅඤ්සඤරුක්ඛාසරොපිතාසහොන්ති, සතසම්පි සාඑවකතිකා. 

සසචපනඅඤ්ඤස්මිංවිහාසරසරොපිතාසහොන්ති, සතසංයත්ථසරොපිතා, 
තස්මිංසයව විහාසර සඞ්සඝො සාමී. සයපි අඤ්ඤසතො බීජාිච ආහරිත්වා
පුරිමවිහාසර ප්ඡා සරොපිතා, සතසු අඤ්ඤා කතිකා කාතබ්බා, කතිකාය
කතාය පුග්ගලිකට්ඨාසන තිට්ඨන්ති, යථාසුඛං ඵලාදීිච පරිභුඤ්ජිතුං
වට්ටන්ති.සසචපසනත්ථතංතංඔකාසං පරික්ඛිපිත්වාපරිසවණාිචකත්වා
ජග්ගන්ති, සතසං භික්ඛූනං පුග්ගලිකට්ඨාසන තිට්ඨන්ති, අඤ්සඤ
පරිභුඤ්ජිතුං න ලභන්ති. සතහි පන සඞ්ඝස්ස දසමභාගං දත්වා
පරිභුඤ්ජිතබ්බාිච. සයොපි මජ්සඣවිහාසර රුක්ඛං සාඛාහි පරිවාසරත්වා
රක්ඛති, තස්සපිඑසසවනසයො. 

සපොරාණකවිහාරංගතස්සසම්භාවනීයභික්ඛුසනො‘‘සථසරොආගසතො’’ති
ඵලාඵලං ආහරන්ති, සසචතත්ථමූසලසබ්බපරියත්තිධසරොබහුස්සුතභික්ඛු
විහාසි, ‘‘අද්ධා එත්ථ දීඝා කතිකා කතා භවිස්සතී’’ති ිචක්කුක්කු්සචන
පරිභුඤ්ජිතබ්බං. විහාසර ඵලාඵලං පිණ්ඩපාතිකානම්පි වට්ටති, ධතඞ්ගංන
සකොසපති.සාමසණරාඅත්තසනො ආචරියුපජ්ඣායානංබහූිචඵලාිචසදන්ති, 
අඤ්සඤ භික්ඛූ අලභන්තා ඛියයන්ති, ඛියයනමත්තසමව තං සහොති. සසච
දුබ්භික්ඛංසහොති, එකංපනසරුක්ඛංිචස්සායසට්ඨිපි ජනාජීවන්ති, තාදිසස
කාසල සබ්සබසං සඞ්ගහකරණත්ථාය භාසජත්වා ඛාදිතබ්බං. අයං සාමීචි.
යාවපනකතිකවත්තංනපටිප්පස්සම්භති, තාවසතහිඛායිතංසුඛායිතසමව.
කදා පන කතිකවත්තං පටිප්පස්සම්භති? යදා සමග්සගො සඞ්සඝො
සන්ිචපතිත්වා ‘‘ඉසතො පට්ඨාය භාසජත්වා ඛාදන්තූ’’ති සාසවභි, 
එකභික්ඛුසක පන විහාසර එසතන සාවිසතපි පුරිමකතිකා 
පටිප්පස්සම්භතිසයව. සසච පටිප්පස්සද්ධාය කතිකාය සාමසණරා සනව
රුක්ඛසතොපාසතන්ති, නභූමිසතොගසහත්වාභික්ඛූනංසදන්ති, පතිතඵලාිච
පාසදහි පහරන්තා විචරන්ති, සතසං දසමභාගසතො පට්ඨාය යාව
උපඩ්ඪඵලභාසගන ඵාතිකම්මං කාතබ්බං. අද්ධා ඵාතිකම්මසලොසභන
ආහරිත්වා දස්සසන්ති, පුන සුභික්සඛ ජාසත කප්පියකාරසකසු ආගන්ත්වා
සාඛාපරිවාරාදීිචකත්වාරුක්සඛරක්ඛන්සතසුසාමසණරානංඵාතිකම්මංන 
කාතබ්බං, භාසජත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්බං. 

‘‘විහාසර ඵලාඵලං අත්ථී’’ති සාමන්තගාසමහි මනුස්සා ගිලානානං වා 
ගබ්භිනීනං වා අත්ථාය ආගන්ත්වා ‘‘එකං නාළිසකරං සදථ, අම්බං සදථ, 
ලබුජංසදථා’’ති යාචන්ති, දාතබ්බං, නදාතබ්බන්ති? දාතබ්බං.අදීයමාසනහි
සත සදොමනස්සිකා සහොන්ති. සදන්සතන පන සඞ්ඝං සන්ිචපාසතත්වා
යාවතතියං සාසවත්වා අපසලොකනකම්මං කත්වාව දාතබ්බං, කතිකවත්තං
වා කත්වා ඨසපතබ්බං, එවඤ්ච පන කාතබ්බං. බයත්සතන භික්ඛුනා
සඞ්ඝස්සඅනුමතියාසාසවතබ්බං– 
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‘‘සාමන්තගාසමහි මනුස්සා ආගන්ත්වා ගිලානාදීනං අත්ථාය
ඵලාඵලං යාචන්ති, ද්සවනාළිසකරාිචද්සවතාලඵලාිචද්සවපනසාිච
පඤ්ච අම්බාිච පඤ්ච කදලිඵලාිච ගණ්හන්තානං අිචවාරණං, 
අසුකරුක්ඛසතොචඅසුකරුක්ඛසතොචඵලංගණ්හන්තානං අිචවාරණං
රු්චතිභික්ඛුසඞ්ඝස්සා’’ති– 

තික්ඛත්තුං වත්තබ්බං. තසතො පට්ඨාය ගිලානාදීනං නාමං ගසහත්වා
යාචන්තා ‘‘ගණ්හථා’’ති න වත්තබ්බා, වත්තං පන ආචික්ඛිතබ්බං
‘‘නාළිසකරාදීිචඉමිනානාමපරි්සඡසදනගණ්හන්තානංඅසුකරුක්ඛසතො
ච අසුකරුක්ඛසතො ච ඵලං ගණ්හන්තානං අිචවාරණං කත’’න්ති.
අනුවිචරිත්වා පන ‘‘අයං මධරඵසලො අම්සබො, ඉසතො ගණ්හථා’’තිපි න
වත්තබ්බා. 

ඵලභාජනකාසල පන ආගතානං සම්මසතන උපඩ්ඪභාසගො දාතබ්සබො, 
අසම්මසතන අපසලොසකත්වා දාතබ්බං. ඛීණපරිබ්බසයො වා
මග්ගගමියසත්ථවාසහො වා අඤ්සඤො වා ඉස්සසරො ආගන්ත්වා යාචති, 
අපසලොසකත්වාව දාතබ්බං, බලක්කාසරන ගසහත්වා ඛාදන්සතො න 
වාසරතබ්සබො. කුද්සධො හි සසො රුක්සඛපි ඡින්සදයය, අඤ්ඤම්පි අනත්ථං
කසරයය. පුග්ගලිකපරිසවණං ආගන්ත්වා ගිලානස්ස නාසමන යාචන්සතො
‘‘අම්සහහි ඡායාදීනං අත්ථාය සරොපිතං, සසච අත්ථි, තුම්සහ ජානාථා’’ති
වත්තබ්සබො. යදි පන ඵලභරිතාව රුක්ඛා සහොන්ති, කණ්ටසක බන්ධිත්වා
ඵලවාසරනගණ්හන්ති, අප්චාසීසන්සතනහුත්වා දාතබ්බං, බලක්කාසරන
ගණ්හන්සතොනවාසරතබ්සබො.පුබ්සබ වුත්තසමසවත්ථකාරණං. 

සඞ්ඝස්ස ඵලාරාසමො සහොති, පටිජග්ගනං න ලභති. සසච තං සකොචි 
වත්තසීසසන ජග්ගති, සඞ්ඝස්සසව සහොති. අථාපි කස්සචි පටිබලස්ස
භික්ඛුසනො ‘‘ඉමං සප්පුරිසජග්ගිත්වාසදහී’’තිසඞ්සඝොභාරංකසරොති, සසො
සච වත්තසීසසන ජග්ගති, එවම්පි සඞ්ඝස්සසව සහොති. ඵාතිකම්මං
ප්චාසීසන්තස්ස පන තතියභාසගන වා උපඩ්ඪභාසගන වා ඵාතිකම්මං
කාතබ්බං. ‘‘භාරියං කම්ම’’න්ති වත්වා එත්තසකන අිච්ඡන්සතො පන
‘‘සබ්බං තසවව සන්තකං කත්වා මූලභාගං දසමභාගමත්තං දත්වා 
ජග්ගාහී’’තිපි වත්තබ්සබො, ගරුභණ්ඩත්තා පන න මූල්සඡජ්ජවසසන
දාතබ්බං.සසො මූලභාගංදත්වාඛාදන්සතොඅකතාවාසංවාකත්වාකතාවාසං
වා ජග්ගිත්වා ිචස්සිතකානං ආරාමං ිචයයාසතති, සතහිපි මූලභාසගො
දාතබ්සබොව. 

යදා පන භික්ඛූ සයං ජග්ගිතුං පසහොන්ති, අථ සතසං ජග්ගිතුං න 
දාතබ්බං, ජග්ගිතකාසල පන න වාසරතබ්බා, ජග්ගනකාසලසයව
වාසරතබ්බා.‘‘බහුතුම්සහහි ඛායිතං, ඉදාිචමාජග්ගිත්ථ, භික්ඛුසඞ්සඝොසයව
ජග්ගිස්සතී’’තිවත්තබ්බං.සසච පනසනවවත්තසීසසනජග්ගන්සතොඅත්ථි, 
න ඵාතිකම්සමන, න සඞ්සඝො ජග්ගිතුං පසහොති, එසකො අනාපු්ඡිත්වාව
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ජග්ගිත්වා ඵාතිකම්මං වඩ්සඪත්වා ප්චාසීසති, අපසලොකනකම්සමන
ඵාතිකම්මං වඩ්සඪත්වාව දාතබ්බං. ඉති ඉමං සබ්බම්පි කම්මලක්ඛණසමව
සහොති.අපසලොකනකම්මංඉමාිචපඤ්චඨානාිචග්ඡති. 

256. ඤත්තිෙම්මට්ඨානකභකද පන(පරි.අට්ඨ.495-496) – 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, ඉත්ථන්නාසමො ඉත්ථන්නාමස්ස
ආයස්මසතොඋපසම්පදාසපක්සඛො, අනුසිට්සඨොසසොමයා, යදිසඞ්ඝස්ස 
පත්තකල්ලං, ඉත්ථන්නාසමො ආග්සඡයය, ‘ආග්ඡාහී’ති
වත්තබ්සබො’’ති– 

එවංඋපසම්පදාසපක්ඛස්සඔසාරණා ඔසාරණා නාම. 

‘‘සුණන්තු සම ආයස්මන්තා, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
ධම්මකථිසකො, ඉමස්සසනවසුත්තංආග්ඡති, සනොසුත්තවිභඞ්සගො, 
සසො අත්ථං අසල්ලක්සඛත්වා බයඤ්ජන්ඡායාය අත්ථං පටිබාහති, 
යදායස්මන්තානං පත්තකල්ලං, ඉත්ථන්නාමං භික්ඛුං වුට්ඨාසපත්වා
අවසසසාඉමංඅධිකරණංවූපසසමයයාමා’’ති– 

එවං උබ්බාහිකවිිච්ඡසය ධම්මකථිකස්ස භික්ඛුසනො ිචස්සාරණා 

ිචස්සාරණා නාම. 

‘‘සුණාතුසම, භන්සත, සඞ්සඝො, අජ්ජුසපොසසථොපන්නරසසො, යදි
සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝොඋසපොසථංකසරයයා’’ති– 

එවංඋසපොසථකම්මවසසනඨපිතාඤත්ති උකපොසකථො නාම. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අජ්ජ පවාරණා පන්නරසී, යදි 
සඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, සඞ්සඝොපවාසරයයා’’ති– 

එවංපවාරණකම්මවසසනඨපිතාඤත්ති පවාරණා නාම. 

‘‘සුණාතුසම, භන්සත, සඞ්සඝො, ඉත්ථන්නාසමොඉත්ථන්නාමස්ස 
ආයස්මසතො උපසම්පදාසපක්සඛො, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, අහං
ඉත්ථන්නාමං අනුසාසසයය’’න්ති, ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, 
ඉත්ථන්නාසමො ඉත්ථන්නාමං අනුසාසසයයා’’ති, ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස
පත්තකල්ලං, අහං ඉත්ථන්නාමං අන්තරායිසක ධම්සම
පු්සඡයය’’න්ති, ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, ඉත්ථන්නාසමො 
ඉත්ථන්නාමං අන්තරායිසක ධම්සම පු්සඡයයා’’ති, ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස
පත්තකල්ලං, අහං ඉත්ථන්නාමං විනයං පු්සඡයය’’න්ති, ‘‘යදි
සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, ඉත්ථන්නාසමො ඉත්ථන්නාමං විනයං
පු්සඡයයා’’ති, ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, අහං ඉත්ථන්නාසමන
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විනයං පුට්සඨො විස්සජ්සජයය’’න්ති, ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, 
ඉත්ථන්නාසමොඉත්ථන්නාසමන විනයංපුට්සඨොවිස්සජ්සජයයා’’ති– 

එවංඅත්තානංවාපරංවාසම්මන්ිචතුංඨපිතාඤත්ති සම්මුති නාම. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, ඉදං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස
භික්ඛුසනො ිචස්සග්ගියං සඞ්ඝස්ස ිචස්සට්ඨං, යදි සඞ්ඝස්ස
පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො ඉමං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො
දසදයයා’’ති, ‘‘යදායස්මන්තානං පත්තකල්ලං, ආයස්මන්තා ඉමං
චීවරංඉත්ථන්නාමස්සභික්ඛුසනො දසදයය’’න්ති– 

එවංිචස්සට්ඨචීවරපත්තාදීනංදානං දානං නාම. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අයං ඉත්ථන්නාසමො භික්ඛු
ආපත්තිං සරති විවරති උත්තාිචං කසරොති සදසසති, යදි සඞ්ඝස්ස
පත්තකල්ලං, අහං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො ආපත්තිං
පටිග්ගණ්සහයය’’න්ති, ‘‘යදායස්මන්තානං පත්තකල්ලං, අහං
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුසනො ආපත්තිං පටිග්ගණ්සහයය’’න්ති, සතන 
වත්තබ්සබො‘‘පස්සසී’’ති.ආම, පස්සාමීති.‘‘ආයතිංසංවසරයයාසී’’ති
– 

එවංආපත්තිපටිග්ගසහො පටිග්ගකහො නාම. 

‘‘සුණන්තු සම ආයස්මන්තා ආවාසිකා, යදායස්මන්තානං
පත්තකල්ලං, ඉදාිච උසපොසථං කසරයයාම, පාතිසමොක්ඛං
උද්දිසසයයාම, ආගසමකාසළ පවාසරයයාමා’’ති. 

සත සච, භික්ඛසව, භික්ඛූ භණ්ඩනකාරකා කලහකාරකා විවාදකාරකා 
භස්සකාරකාසඞ්සඝඅධිකරණකාරකාතංකාළංඅනුවසසයයං, ආවාසිසකන
භික්ඛුනා බයත්සතනපටිබසලනආවාසිකාභික්ඛූඤාසපතබ්බා– 

‘‘සුණන්තු සම ආයස්මන්තා ආවාසිකා, යදායස්මන්තානං
පත්තකල්ලං, ඉදාිච උසපොසථං කසරයයාම, පාතිසමොක්ඛං
උද්දිසසයයාම, ආගසමජුණ්සහ පවාසරයයාමා’’ති– 

එවං කතාපවාරණාප්චුක්කඩ්ඪනා ප්චුක්ෙඩ්ඪනා නාම. 

සබ්සබසහව එකජ්ඣං සන්ිචපතිතබ්බං, සන්ිචපතිත්වා බයත්සතන 
භික්ඛුනාපටිබසලනසඞ්සඝොඤාසපතබ්සබො– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, අම්හාකං භණ්ඩනජාතානං
කලහජාතානං විවාදාපන්නානං විහරතං බහුං අස්සාමණකං
අජ්ඣාචිණ්ණං භාසිතපරික්කන්තං, සසච මයං ඉමාහි ආපත්තීහි
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අඤ්ඤමඤ්ඤං කාසරස්සාම, සියාපි තං අධිකරණං කක්ඛළත්තාය
වාළත්තාය සභදායසංවත්සතයය, යදිසඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, සඞ්සඝො 
ඉමං අධිකරණංතිණවත්ථාරසකනවූපසසමයයඨසපත්වාථුල්ලවජ්ජං
ඨසපත්වා ගිහිප්පටිසංයුත්ත’’න්ති– 

එවං තිණවත්ථාරකසමසථන කත්වා සබ්බපඨමා සබ්බසඞ්ගාහිකඤත්ති 

ෙම්මලක්ඛණං නාම. 

තථාතසතොපරාඑසකකස්මිංපක්සඛඑසකකංකත්වාද්සවඤත්තිසයො.
ඉති යථාවුත්තප්පසභදං ඔසාරණං ිචස්සාරණං…සප.… 
කම්මලක්ඛණඤ්සඤවනවමන්තිඤත්තිකම්මං ඉමාිචනවඨානාිචග්ඡති. 

257. ඤත්තිදුතියෙම්මට්ඨානකභකද (පරි.අට්ඨ.495-496) පනවඩ්ඪස්ස 

ලි්ඡවිසනො පත්තිචක්කුජ්ජනවසසන ඛන්ධසක වුත්තා ිචස්සාරණා, 

තස්සසවපත්තුක්කුජ්ජනවසසනඛන්ධසකවුත්තා ඔසාරණා චසවදිතබ්බා.
වුත්තඤ්සහතං(චූළව.265-266) – 

‘‘අට්ඨහි, භික්ඛසව, අඞ්සගහි සමන්නාගතස්ස උපාසකස්ස
පත්සතො ිචක්කුජ්ජිතබ්සබො. භික්ඛූනං අලාභාය පරිසක්කති, භික්ඛූනං
අනත්ථාය පරිසක්කති, භික්ඛූනං අවාසාය පරිසක්කති, භික්ඛූ
අක්සකොසති පරිභාසති, භික්ඛූ භික්ඛූහි සභසදති, බුද්ධස්ස අවණ්ණං
භාසති, ධම්මස්ස අවණ්ණං භාසති, සඞ්ඝස්ස අවණ්ණං භාසති.
අනුජානාමි, භික්ඛසව, ඉසමහි අට්ඨහි අඞ්සගහි සමන්නාගතස්ස
උපාසකස්ස පත්තංිචක්කුජ්ජිතුං. 

එවඤ්ච පන භික්ඛසව ිචක්කුජ්ජිතබ්සබො. බයත්සතන භික්ඛුනා 
පටිබසලනසඞ්සඝොඤාසපතබ්සබො– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, වඩ්සඪො ලි්ඡවී ආයස්මන්තං
දබ්බං මල්ලපුත්තං අමූලිකාය සීලවිපත්තියා අනුද්ධංසසති, යදි 
සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො වඩ්ඪස්ස ලි්ඡවිස්ස පත්තං
ිචක්කුජ්සජයය, අසම්සභොගංසඞ්සඝනකසරයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, වඩ්සඪො ලි්ඡවී ආයස්මන්තං
දබ්බං මල්ලපුත්තං අමූලිකාය සීලවිපත්තියා අනුද්ධංසසති, සඞ්සඝො
වඩ්ඪස්ස ලි්ඡවිස්ස පත්තං ිචක්කුජ්ජති, අසම්සභොගං සඞ්සඝන
කසරොති, යස්සායස්මසතො ඛමති වඩ්ඪස්ස ලි්ඡවිස්ස පත්තස්ස
ිචක්කුජ්ජනා අසම්සභොගං සඞ්සඝන කරණං, සසො තුණ්හස්ස. යස්ස
නක්ඛමති, සසොභාසසයය. 
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‘‘ිචක්කුජ්ජිසතො සඞ්සඝන වඩ්ඪස්ස ලි්ඡවිස්ස පත්සතො
අසම්සභොසගො සඞ්සඝන, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවසමතං
ධාරයාමී’’ති. 

අට්ඨහි, භික්ඛසව, අඞ්සගහිසමන්නාගතස්සඋපාසකස්සපත්සතො 
උක්කුජ්ජිතබ්සබො. න භික්ඛූනං අලාභාය පරිසක්කති, න භික්ඛූනං
අනත්ථාය පරිසක්කති…සප.… න සඞ්ඝස්ස අවණ්ණං භාසති.
අනුජානාමි, භික්ඛසව, ඉසමහි අට්ඨහි අඞ්සගහි සමන්නාගතස්ස
උපාසකස්සපත්තංඋක්කුජ්ජිතුං. 

එවඤ්ච පන, භික්ඛසව, උක්කුජ්ජිතබ්සබො. සතන, භික්ඛසව, වඩ්සඪන 
ලි්ඡවිනාසඞ්ඝංඋපසඞ්කමිත්වාඑකංසංඋත්තරාසඞ්ගංකරිත්වාභික්ඛූනං
පාසද වන්දිත්වා උක්කුටිකං ිචසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගසහත්වා එවමස්ස
වචනීසයො– 

‘‘සඞ්සඝන සම, භන්සත, පත්සතො ිචක්කුජ්ජිසතො, 
අසම්සභොසගොම්හි සඞ්සඝන, සසොහං, භන්සත, සම්මාවත්තාමි, සලොමං
පාසතමි, සනත්ථාරංවත්තාමි, සඞ්ඝං පත්තුක්කුජ්ජනංයාචාමී’’ති. 

දුතියම්පියාචිතබ්සබො.තතියම්පියාචිතබ්සබො. 

බයත්සතනභික්ඛුනාපටිබසලනසඞ්සඝොඤාසපතබ්සබො– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, සඞ්සඝන වඩ්ඪස්ස ලි්ඡවිස්ස 
පත්සතොිචක්කුජ්ජිසතො, අසම්සභොසගො සඞ්සඝන, සසොසම්මාවත්තති, 
සලොමංපාසතති, සනත්ථාරංවත්තති, සඞ්ඝංපත්තුක්කුජ්ජනංයාචති, 
යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්සඝො වඩ්ඪස්ස ලි්ඡවිස්ස පත්තං
උක්කුජ්සජයය, සම්සභොගං සඞ්සඝනකසරයය, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත, සඞ්සඝො, සඞ්සඝන වඩ්ඪස්ස ලි්ඡවිස්ස 
පත්සතොිචක්කුජ්ජිසතො, අසම්සභොසගොසඞ්සඝන, සසොසම්මාවත්තති, 
සලොමංපාසතති, සනත්ථාරංවත්තති, සඞ්ඝංපත්තුක්කුජ්ජනංයාචති, 
සඞ්සඝොවඩ්ඪස්සලි්ඡවිස්ස පත්තංඋක්කුජ්ජති, සම්සභොගංසඞ්සඝන
කසරොති, යස්සායස්මසතො ඛමති වඩ්ඪස්ස ලි්ඡවිස්ස පත්තස්ස
උක්කුජ්ජනා සම්සභොගං සඞ්සඝන කරණං, සසො තුණ්හස්ස. යස්ස
නක්ඛමති, සසොභාසසයය. 

‘‘උක්කුජ්ජිසතො සඞ්සඝන වඩ්ඪස්ස ලි්ඡවිස්ස පත්සතො
සම්සභොසගො සඞ්සඝන, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවසමතං
ධාරයාමී’’ති. 
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එත්ථ (චූළව. අට්ඨ. 265) ච අට්ඨසු අඞ්සගසු එකසකනපි අඞ්සගන 
සමන්නාගතස්ස පත්තිචක්කුජ්ජනකම්මංකාතුං වට්ටති, අන්සතොසීමාය වා
ිචස්සීමං ගන්ත්වානදීආදීසුවාිචක්කුජ්ජිතුංවට්ටතිසයව.එවංිචක්කුජ්ජිසත
පනපත්සත තස්සසගසහසකොචිසදයයධම්සමොනගසහතබ්සබො, ‘‘අසුකස්ස
සගසහ භික්ඛං මා ගණ්හිත්ථා’’ති අඤ්ඤවිහාසරසුපි සපසසතබ්බං.
උක්කුජ්ජනකාසල පන යාවතතියං යාචාසපත්වා හත්ථපාසං විජහාසපත්වා
ඤත්තිදුතියකම්සමනඋක්කුජ්ජිතබ්සබො. 

සීමාසම්මුති, තිචීවසරන අවිප්පවාසසම්මුති, සන්ථතසම්මුති, 
භත්තුද්සදසකසසනාසනග්ගාහාපකභණ්ඩාගාරියචීවරපටිග්ගාහකචීවරභාජක
යාගුභාජකඛජ්ජභාජකඵලභාජකඅප්පමත්තකවිස්සජ්ජකසාටියග්ගාහාපකප
ත්තග්ගාහාපකආරාමිකසපසකසාමසණරසපසකසම්මුතීති එතාසංසම්මුතීනං

වසසන සම්මුති සවදිතබ්බා. කථිනචීවරදානමතකචීවරදානවසසන දානං 

සවදිතබ්බං. කථිනුද්ධාරවසසන උද්ධාකරො සවදිතබ්සබො. 

කුටිවත්ථුවිහාරවත්ථුසදසනාවසසන කදසනා සවදිතබ්බා. යා පන 
තිණවත්ථාරකසමසථ සබ්බසඞ්ගාහිකඤත්තිඤ්ච එසකකස්මිං පක්සඛ
එසකකඤත්තිඤ්චාති තිස්සසො ඤත්තිසයො ඨසපත්වා පුන එසකකස්මිං
පක්සඛ එසකකාති ද්සව ඤත්තිදුතියකම්මවාචා වුත්තා, තාසං වසසන 

ෙම්මලක්ඛණං සවදිතබ්බං. ඉති ඤත්තිදුතියකම්මං ඉමාිච සත්ත ඨානාිච
ග්ඡති. 

258. ඤත්තිචතුත්ථෙම්මට්ඨානකභකද පන තජ්ජනීයකම්මාදීනං

සත්තන්නං කම්මානං වසසන ිචස්සාරණා, සතසංසයව ච කම්මානං

පටිප්පස්සම්භනවසසන ඔසාරණා සවදිතබ්බා.

භික්ඛුසනොවාදකසම්මුතිවසසන සම්මුති සවදිතබ්බා.

පරිවාසදානමානත්තදානවසසන දානං සවදිතබ්බං. 

මූලායපටිකස්සනකම්මවසසන ිචග්ගකහො සවදිතබ්සබො. 
උක්ඛිත්තානුවත්තිකා, අට්ඨයාවතතියකා, අරිට්සඨො, චණ්ඩකාළීචඉසමසත

යාවතතියකාති ඉමාසංඑකාදසන්නංසමනුභාසනානංවසසන සමනුභාසනා 

සවදිතබ්බා. උපසම්පදකම්මඅබ්භානකම්මවසසන ෙම්මලක්ඛණං 
සවදිතබ්බං. ඉතිඤත්තිචතුත්ථකම්මං ඉමාිච සත්ත ඨානාිච ග්ඡති. එවං 
කම්මාිච ච කම්මවිපත්ති ච සතසං කම්මානං කාරකසඞ්ඝපරි්සඡසදො ච
විපත්තිවිරහිතානං කම්මානංඨානසභදගමනඤ්චසවදිතබ්බං. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

කම්මාකම්මවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

පකිණ්ණෙෙණ්ඩමාතිො 

ගණසභොජං පරම්පරං, නාපු්ඡාපංසුකූලකං; 
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අ්ඡින්නංපටිභානඤ්ච, විප්පකතඋද්දිසනං. 

තිවස්සන්තංදීඝාසනං, ගිලානුපට්ඨවණ්ණනං; 
අත්තපාතමනසවක්ඛං, සිලාපවිජ්ඣලිම්පනං. 

මි්ඡාදිට්ඨිසගොපදානං, ධම්මිකාරක්ඛු්චාරාදි; 
න්හානඝංසංපණ්ඩකාදි, දීඝසකසාදයාදාසාදි. 

න්චාදඞ්ගසඡදිචද්ධි, පත්සතොසබ්බපංසුකූලං; 
පරිස්සාවනංනග්සගොච, පුප්ඵගන්ධආසිත්තකං. 

මසළොරිසකකභාජනං, සචලපටිපාදඝංසී; 
බීජනීඡත්තනඛාදි, කායබන්ධිචවාසනං. 

කාජහරංදන්තකට්ඨං, රුක්ඛාසරොසහොඡන්දාසරොසපො; 
සලොකායතංඛිපිතසකො, ලසුණංනක්කමිතබ්බං. 

අවන්දිසයොතූලභිසි, බිම්සබොහනආසන්දාදි; 
උ්චාසනමහාසනං, චීවරඅධම්සමොකාසසො. 

සද්ධාසදයයංසන්තුත්තරං, ිචක්සඛසපොසත්ථකම්මාදි; 
නහාපිසතොදසභාසගො, පාසථයයංමහාපසදසසො; 
ආිචසංසසොතිමාතිකා. 

34. පකිණ්ණෙවිිච්ඡයෙථා 

1. ඉදාිච පකිණ්ණකකථා ච සවදිතබ්බා. ‘‘ගණසභොජසන අඤ්ඤත්ර

සමයාපාචිත්තිය’’න්ති(පාචි.217) වුත්තං ගණකභොජනං (පාචි.අට්ඨ.217-
218) ද්වීහිආකාසරහිපසවති විඤ්ඤත්තිසතො වාිචමන්තනසතො වා.කථං 

විඤ්ඤත්තිකතො පසවති? චත්තාසරො භික්ඛූ එකසතො ඨිතා වා ිචසින්නා වා
උපාසකංදිස්වා‘‘අම්හාකං චතුන්නම්පිභත්තංසදහී’’තිවාවිඤ්ඤාසපයයං, 
පාසටක්කං වා පස්සිත්වා ‘‘මය්හං සදහි, මය්හං සදහී’’ති එවං එකසතො වා
නානාසතොවාවිඤ්ඤාසපත්වාඑකසතොවා ග්ඡන්තුනානාසතොවා, භත්තං
ගසහත්වාපිඑකසතොවාභුඤ්ජන්තුනානාසතොවා.සසචඑකසතො ගණ්හන්ති, 
ගණසභොජනංසහොති, සබ්සබසංආපත්ති.පටිග්ගහණසමවසහත්ථපමාණං.
එවං විඤ්ඤත්තිසතොපසවති. 

කථං ිචමන්තනකතො පසවති? චත්තාසරො භික්ඛූ උපසඞ්කමිත්වා
‘‘තුම්සහ, භන්සත, ඔදසනන ිචමන්සතමි, ඔදනං සම ගණ්හථ ආකඞ්ඛථ 
ඔසලොසකථඅධිවාසසථපටිමාසනථා’’තිඑවංසයනසකනචිසවවචසනනවා
භාසන්තසරන වා පඤ්චන්නං සභොජනානං නාමං ගසහත්වා ිචමන්සතති.
එවංඑකසතොිචමන්තිතාපරි්ඡින්නකාලවසසන අජ්ජතනායවාස්වාතනාය
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වා එකසතො ග්ඡන්ති, එකසතො ගණ්හන්ති, එකසතො භුඤ්ජන්ති, 
ගණසභොජනං සහොති, සබ්සබසංආපත්ති. එකසතොිචමන්තිතා එකසතො වා
නානාසතො වා ග්ඡන්ති, එකසතො ගණ්හන්ති, එකසතො වා නානාසතො වා
භුඤ්ජන්ති, ආපත්තිසයව. එකසතො ිචමන්තිතා එකසතො වා නානාසතො වා
ග්ඡන්ති, නානාසතො ගණ්හන්ති, එකසතො වා නානාසතො වා භුඤ්ජන්ති, 
අනාපත්ති. චත්තාරි පරිසවණාිච වා විහාසර වා ගන්ත්වා නානාසතො
ිචමන්තිතා, එකට්ඨාසන ඨිසතසුසයව වා එසකො පුත්සතන එසකො පිතරාති
එවම්පිනානාසතොිචමන්තිතාඑකසතො වානානාසතොවාග්ඡන්තු, එකසතො
වා නානාසතො වා භුඤ්ජන්තු, සසච එකසතො ගණ්හන්ති, ගණසභොජනං
සහොති, සබ්සබසංආපත්ති.එවංතාවිචමන්තනසතොපසවති. 

තස්මා සසච සකොචි සඞ්ඝභත්තං කත්තුකාසමන ිචමන්තනත්ථාය
සපසිසතො විහාරං ආගම්ම ‘‘භන්සත, ස්සව අම්හාකං ඝසර භික්ඛං
ගණ්හථා’’තිඅවත්වා ‘‘භත්තං ගණ්හථා’’තිවා ‘‘සඞ්ඝභත්තංගණ්හථා’’ති
වා ‘‘සඞ්සඝො භත්තං ගණ්හතූ’’ති වා වදති, භත්තුද්සදසසකන පණ්ඩිසතන
භවිතබ්බං.ිචමන්තිචකා ගණසභොජනසතො, පිණ්ඩපාතිකාචධතඞ්ගසභදසතො
සමොසචතබ්බා.කථං? එවංතාවවත්තබ්බං ‘‘ස්සවනසක්කා උපාසකා’’ති.
පුනදිවසස, භන්සතති. පුනදිවසසපි න සක්කාති. එවං යාව අඩ්ඪමාසම්පි
හරිත්වා පුන වත්තබ්සබො ‘‘කිං ත්වං අවචා’’ති. සසච පුනපි ‘‘සඞ්ඝභත්තං
ගණ්හථා’’තිවදති, තසතො‘‘ඉමංතාවඋපාසකපුප්ඵංකප්පියං කසරොහි, ඉමං
තිණ’’න්ති එවං වික්සඛපං කත්වා පුන ‘‘ත්වං කිං කථයිත්ථා’’ති 
පු්ඡිතබ්සබො.සසචපුනපිතසථවවදති, ‘‘ආවුසසො, ත්වංපිණ්ඩපාතිසකවා 
මහල්ලකත්සථසර වා න ල්ඡසි, සාමසණසර ල්ඡසී’’ති වත්තබ්සබො.
‘‘නනු, භන්සත, අසුකස්මිං අසුකස්මිඤ්ච ගාසම භදන්සත සභොසජසුං, අහං
කස්මානලභාමී’’තිචවුත්සත සතිචමන්තිතුංජානන්ති, ත්වංනජානාසීති.
සත කථං ිචමන්සතසුං, භන්සතති? සත එවමාහංසු ‘‘අම්හාකං, භන්සත, 
භික්ඛංගණ්හථා’’ති.සසචසසොපිතසථවවදති, වට්ටති. 

අථ පුනපි ‘‘භත්තං ගණ්හථා’’ති වදති, ‘‘න දාිච ත්වං, ආවුසසො, බහූ 
භික්ඛූල්ඡසි, තසයොඑව, ආවුසසො, ල්ඡසී’’තිවත්තබ්සබො.‘‘නනු, භන්සත, 
අමුකස්මිඤ්ච අමුකස්මිඤ්ච ගාසම සකලං භික්ඛුසඞ්ඝං සභොසජසුං, අහං
කස්මා න ලභාමී’’ති. ‘‘ත්වං ිචමන්තිතුං න ජානාසී’’ති. සත කථං
ිචමන්සතසුං, භන්සතති? සත එවමාහංසු ‘‘අම්හාකං, භන්සත, භික්ඛං
ගණ්හථා’’ති.සසචසසොපිතසථව ‘‘භික්ඛං ගණ්හථා’’තිවදති, වට්ටති.අථ
පුනපි ‘‘භත්තසමවා’’ති වදති, තසතො වත්තබ්සබො – ‘‘ග්ඡ ත්වං, 
නත්ථම්හාකං තව භත්සතනත්සථො, ිචබද්ධසගොචසරො එස අම්හාකං, 
මයසමත්ථ පිණ්ඩායචරිස්සාමා’’ති.තං ‘‘චරථ, භන්සත’’තිවත්වාආගතං
පු්ඡන්ති ‘‘කිං සභො ලද්ධා භික්ඛූ’’ති? කිං එසතන, බහු එත්ථ වත්තබ්බං, 
සථරා‘‘ස්සවපිණ්ඩාය චරිස්සාමා’’තිආහංසු, මාදාිචතුම්සහපමජ්ජිත්ථාති.
දුතියදිවසස සචතියවත්තං කත්වා ඨිතභික්ඛූ සඞ්ඝත්සථසරන වත්තබ්බා
‘‘ආවුසසො, ධරගාසම සඞ්ඝභත්තං, අපණ්ඩිතමනුස්සසො පන අගමාසි, 
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ග්ඡාම, ධරගාසම පිණ්ඩාය චරිස්සාමා’’ති. භික්ඛූහි සථරස්ස වචනං
කාතබ්බං, න දුබ්බසචහි භවිතබ්බං, ගාමද්වාසර අට්ඨත්වාව පිණ්ඩාය 
චරිතබ්බං, සතසු පත්තාිච ගසහත්වා ිචසීදාසපත්වා සභොසජන්සතසු
භුඤ්ජිතබ්බං. 

සසච ආසනසාලාය භත්තං ඨසපත්වා රථිකාසු ආහිණ්ඩන්තා
ආසරොසචන්ති ‘‘ආසනසාලායං, භන්සත, භත්තං ගණ්හථා’’ති, න වට්ටති.
අථපන‘‘භත්තංආදායතත්ථ තත්ථගන්ත්වාභත්තංගණ්හථා’’තිවදන්ති, 
පටික්සචව වා විහාරං අතිහරිත්වා පතිරූසප ඨාසන ඨසපත්වා
ආගතාගතානං සදන්ති, අයං අභිහටභික්ඛා නාම වට්ටති. සසච පන
භත්තසාලායදානංසජ්සජත්වාතංතංපරිසවණංපහිණන්ති‘‘භත්තසාලාය 
භත්තංගණ්හථා’’ති, වට්ටති.සයපනමනුස්සාපිණ්ඩචාරිසකභික්ඛූදිස්වා
ආසනසාලං සම්මජ්ජිත්වා තත්ථ ිචසීදාසපත්වා සභොසජන්ති, න සත
පටික්ඛිපිතබ්බා. සය පන ගාසම භික්ඛං අලභිත්වා ගාමසතො ිචක්ඛමන්සත
භික්ඛූදිස්වා ‘‘භන්සත, භත්තංගණ්හථා’’තිවදන්ති, සතපටික්ඛිපිතබ්බා, න 
ිචවත්තිතබ්බං. සසච ‘‘ිචවත්තථ, භන්සත, භත්තං ගණ්හථා’’ති වදන්ති, 
‘‘ිචවත්තථා’’තිවුත්තපසදිචවත්තිතුං වට්ටති. ‘‘ිචවත්තථ, භන්සත, ඝසර
භත්තං කතං, ගාසමභත්තංකත’’න්තිවදන්ති, සගසහචගාසමචභත්තං
නාම යස්ස කස්සචි සහොති, ිචවත්තිතුං වට්ටති. ‘‘ිචවත්තථ භත්තං
ගණ්හථා’’ති සම්බන්ධං කත්වා වදන්ති, ිචවත්තිතුං න වට්ටති.
ආසනසාලාසතො පිණ්ඩාය චරිතුං ිචක්ඛමන්සත දිස්වා ‘‘ිචසීදථ, භන්සත, 
භත්තංගණ්හථා’’තිවුත්සතපිඑසසවනසයො. 

‘‘අඤ්ඤත්ර සමයා’’ති වචනසතො ගිලානසමසයො චීවරදානසමසයො
චීවරකාරසමසයො අද්ධානගමනසමසයො නාවාභිරුහනසමසයො මහාසමසයො
සමණභත්තසමසයොති එසතසු සත්තසු සමසයසු අඤ්ඤතරස්මිං අනාපත්ති.
තස්මා යථා මහාචම්මස්ස පරසතො මංසං දිස්සති, එවං අන්තමසසො පාදාපි
ඵාලිතා සහොන්ති, වාලිකාය වා සක්ඛරාය වා පහටමත්සත දුක්ඛං 
උප්පාසදන්ති, න සක්කා ච සහොති අන්සතොගාසම පිණ්ඩාය චරිතුං, ඊදිසස

සගලඤ්සඤ ගිලානසමකයොතිභුඤ්ජිතබ්බං, නසලසකප්පියංකාතබ්බං. 

චීවරදානසමකයො නාම අනත්ථසත කථිසන වස්සානස්ස ප්ඡිසමො
මාසසො, අත්ථසතකථිසනපඤ්චමාසා.එත්ථන්තසර ‘‘චීවරදානසමසයො’’ති

භුඤ්ජිතබ්බං. චීවසර කරියමාසන චීවරොරසමකයොති භුඤ්ජිතබ්බං. යදා හි
සාටකඤ්ච සුත්තඤ්ච ලභිත්වා චීවරං කසරොන්ති, අයං චීවරකාරසමසයො
නාම, විසුං චීවරකාරසමසයො නාම නත්ථි, තස්මා සයො තත්ථ චීවසර

කත්තබ්බං යං කිඤ්චි කම්මං කසරොති, මහාප්චරියඤ්හි ‘‘අන්තමසසො
සූචිසවධසකො’’තිපි වුත්තං. සතන ‘‘චීවරකාරසමසයො’’ති භුඤ්ජිතබ්බං. 

කුරුන්දියං පන විත්ථාසරසනව වුත්තං ‘‘සයො චීවරං විචාසරති ඡින්දති, 
සමොඝසුත්තකං ඨසපති, ආගන්තුකපත්තං ඨසපති, ප්චාගතං සිබ්සබති, 
ආගන්තුකපත්තං බන්ධති, අනුවාතං ඡින්දති ඝසටති ආසරොසපති, තත්ථ
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ප්චාගතං සිබ්සබති, සුත්තං කසරොති වසලති, පිප්ඵලිකං ිචසසති, 
පරිවත්තනං කසරොති, සබ්සබොපි චීවරං කසරොතිසයවාති වු්චති. සයො පන
සමීසපිචසින්සනොජාතකංවාධම්මපදංවාකසථති, අයංනචීවරකාරසකො, 
එතං ඨසපත්වාසසසානංගණසභොජසනඅනාපත්තී’’ති. 

අද්ධානගමනසමකය අන්තමසසො අඩ්ඪසයොජනං ගන්තුකාසමනපි
‘‘අඩ්ඪසයොජනං ග්ඡිස්සාමී’’ති භුඤ්ජිතබ්බං, ග්ඡන්සතන භුඤ්ජිතබ්බං, 
ගසතනඑකදිවසංභුඤ්ජිතබ්බං. 

නාවාභිරුහනසමකය ‘‘නාවං අභිරුහිස්සාමී’’ති භුඤ්ජිතබ්බං, 
ආරුළ්සහන ඉ්ඡිතට්ඨානංගන්ත්වාපියාවනඔසරොහති, තාවභුඤ්ජිතබ්බං, 
ඔරුළ්සහනඑකදිවසං භුඤ්ජිතබ්බං. 

මහාසමකයො නාමයත්ථද්සවතසයොභික්ඛූ පිණ්ඩායචරිත්වායාසපන්ති, 
අන්තමසසොචතුත්සථපිආගසතනයාසපන්ති, අයංමහාසමසයො. යත්ථපන
සතං වා සහස්සං වා සන්ිචපතන්ති, තත්ථ වත්තබ්බසමව නත්ථි, තස්මා 
තාදිසසකාසල‘‘මහාසමසයො’’තිඅධිට්ඨහිත්වාභුඤ්ජිතබ්බං. 

සමණභත්තසමකයො නාම සයො සකොචි පරිබ්බාජකසමාපන්සනො භත්තං
කසරොති, අයං සමණභත්තසමසයොව. තස්මා සහධම්මිසකසු වා තිත්ථිසයසු
වා අඤ්ඤතසරන සයන සකනචි කසත භත්සත ‘‘සමණභත්තසමසයො’’ති
භුඤ්ජිතබ්බං. ‘‘අනාපත්ති සමසය, ද්සව තසයො එකසතො භුඤ්ජන්ති, 
පිණ්ඩාය චරිත්වා එකසතො සන්ිචපතිත්වා භුඤ්ජන්ති, ිච්චභත්තං, 
සලාකභත්තං, පක්ඛිකං, උසපොසථිකං, පාටිපදිකං, පඤ්ච සභොජනාිච
ඨසපත්වා සබ්බත්ථ අනාපත්තී’’ති (පාචි. 220) වචනසතො සයපි 
අකප්පියිචමන්තනං සාදියිත්වා ද්සව වා තසයො වා එකසතො ගසහත්වා
භුඤ්ජන්ති, සතසම්පිඅනාපත්ති. 

තත්ථඅිචමන්තිතචතුත්ථංපිණ්ඩපාතිකචතුත්ථං අනුපසම්පන්නචතුත්ථං
පත්තචතුත්ථං ගිලානචතුත්ථන්ති පඤ්චන්නං චතුත්ථානං වසසන 
විිච්ඡසයො සවදිතබ්සබො. කථං? ඉසධක්සචො චත්තාසරො භික්ඛූ ‘‘භත්තං
ගණ්හථා’’ති ිචමන්සතති.සතසුතසයොගතා, එසකොනගසතො.උපාසසකො
‘‘එසකො, භන්සත, සථසරො කුහි’’න්ති පු්ඡති. නාගසතො උපාසකාති. සසො
අඤ්ඤං තංඛණප්පත්තං කඤ්චි ‘‘එහි, භන්සත’’ති ඝරං පසවසසත්වා
චතුන්නම්පි භත්තං සදති, සබ්සබසං අනාපත්ති. කස්මා? ගණපූරකස්ස
අිචමන්තිතත්තා.තසයොඑවහිතත්ථිචමන්තිතාගණ්හිංසු, සතහි ගසණොන
පූරති, ගණපූරසකො ච අිචමන්තිසතො, සතන ගසණො භිජ්ජතීති. එතං 

අිචමන්තිතචතුත්ථං. 

පිණ්ඩපාතිෙචතුත්කථ ිචමන්තනකාසල එසකො පිණ්ඩපාතිසකො සහොති, 
සසො නාධිවාසසති, ගමනසවලායං පන ‘‘එහි භන්සත’’ති වුත්සත 



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

347 

පටුන 

අනධිවාසිතත්තා අනාග්ඡන්තම්පි ‘‘එථ භික්ඛං ල්ඡථා’’ති ගසහත්වා
ග්ඡන්ති, සසොතංගණංභින්දති, තස්මාසබ්සබසංඅනාපත්ති. 

අනුපසම්පන්නචතුත්කථ සාමසණසරන සද්ධිං ිචමන්තිතා සහොන්ති, 
සසොපිගණංභින්දති. 

පත්තචතුත්කථ එසකො සයංආගන්ත්වාපත්තංසපසසති, එවම්පිගසණො
භිජ්ජති, තස්මාසබ්සබසං අනාපත්ති. 

ගිලානචතුත්කථ ගිලාසනන සද්ධිං ිචමන්තිතා සහොන්ති, තත්ථ
ගිලානස්සසව අනාපත්ති, ඉතසරසං පන ගණපූරසකො සහොති. න හි 

ගිලාසනන ගසණො භිජ්ජති, තස්මා සතසං ආපත්ති. මහාප්චරියං පන
අවිසසසසන වුත්තං ‘‘සමයලද්ධසකො සයසමව මු්චති, සසසානං
ගණපූරකත්තා ආපත්තිකසරො සහොතී’’ති. තස්මා
චීවරදානසමයලද්ධකාදීනම්පිවසසනචතුක්කාිචසවදිතබ්බාිච. 

සසචපනඅධිවාසසත්වාගසතසුපිචතූසුජසනසුඑසකොපණ්ඩිසතොභික්ඛු 
‘‘අහං තුම්හාකං ගණං භින්දිස්සාමි, ිචමන්තනං සාදියථා’’ති වත්වා 
යාගුඛජ්ජකාවසාසනභත්තත්ථායපත්තංගණ්හන්තානංඅදත්වා‘‘ඉසමතාව
භික්ඛූ සභොසජත්වා විස්සජ්සජථ, අහං ප්ඡා අනුසමොදනං කත්වා
ගමිස්සාමී’’තිිචසින්සනො, සතසුභුත්වාගසතසු‘‘සදථ, භන්සත, පත්ත’’න්ති
උපාසසකන පත්තං ගසහත්වා භත්සත දින්සන භුඤ්ජිත්වා අනුසමොදනං
කත්වා ග්ඡති, සබ්සබසං අනාපත්ති. පඤ්චන්නඤ්හි සභොජනානංසයව
වසසන ගණසභොජසන විසඞ්සකතං නත්ථි, ඔදසනන ිචමන්සතත්වා
කුම්මාසං ගණ්හන්තාපි ආපජ්ජන්ති, තාිච ච සතහි එකසතො න ගහිතාිච, 
යාගුආදීහි පන විසඞ්සකතං සහොති, තාිච සතහි එකසතො ගහිතානීති එවං

එසකො පණ්ඩිසතො අඤ්සඤසම්පි අනාපත්තිං කසරොති. ිච්චභත්තන්ති
ධවභත්තං වු්චති, ‘‘ිච්චභත්තං ගණ්හථා’’ති වදන්ති, බහූනං එකසතො

ගසහතුංවට්ටති. සලාෙභත්තාදීසුපිඑසසවනසයො. 

2. ‘‘පරම්පරසභොජසන අඤ්ඤත්රසමයාපාචිත්තිය’’න්ති(පාචි.222-223, 

225) වුත්තං පරම්පරකභොජනං පන ිචමන්තනසතොසයව පසවති. සයො හි 
‘‘පඤ්චන්නං සභොජනානං අඤ්ඤතසරන සභොජසනන භත්තං
ගණ්හථා’’තිආදිනා ිචමන්තිසතො තං ඨසපත්වා අඤ්ඤං පඤ්චන්නං
සභොජනානං අඤ්ඤතරසභොජනං භුඤ්ජති, තස්සසතං සභොජනං 
‘‘පරම්පරසභොජන’’න්තිවු්චති.එවංභුඤ්ජන්තස්සඨසපත්වාගිලානසමයං
චීවරදානසමයං චීවරකාරසමයඤ්ච අඤ්ඤස්මිං සමසය පාචිත්තියං වුත්තං, 
තස්මාිචමන්තනපටිපාටියාව භුඤ්ජිතබ්බං, නඋප්පටිපාටියා. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, විකප්සපත්වා පරම්පරසභොජනං භුඤ්ජිතු’’න්ති
(පාචි. 226) වචනසතො පඨමිචමන්තනං අඤ්ඤස්ස විකප්සපත්වාපි 
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පටුන 

පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. අයං (පාචි. අට්ඨ. 226 ආදසයො) විකප්පනා නාම
සම්මුඛාපි පරම්මුඛාපිවට්ටති.සම්මුඛාදිස්වා‘‘මය්හංභත්තප්චාසංතුය්හං 
විකප්සපමී’’ති වා ‘‘දම්මී’’ති වා වත්වා භුඤ්ජිතබ්බං, අදිස්වා පඤ්චසු 
සහධම්මිසකසු යස්ස කස්සචි නාමං ගසහත්වා ‘‘මය්හං භත්තප්චාසං
ඉත්ථන්නාමස්සවිකප්සපමී’’තිවා ‘‘දම්මී’’තිවාවත්වා භුඤ්ජිතබ්බං.ද්සව
තීණි ිචමන්තනාිච පන එකස්මිං පත්සත පක්ඛිපිත්වා මිස්සසත්වා එකං
කත්වා භුඤ්ජිතුං වට්ටති. ‘‘අනාපත්ති ද්සව තසයො ිචමන්තසන එකසතො 
භුඤ්ජතී’’ති (පාචි.229) හිවුත්තං.සසචද්සවතීණිකුලාිචිචමන්සතත්වා 
එකස්මිංඨාසනිචසීදාසපත්වාඉසතොචිසතොචආහරිත්වාභත්තංආකිරන්ති, 
සූපබයඤ්ජනං ආකිරන්ති, එකමිස්සකංසහොති, එත්ථාපිඅනාපත්ති. 

සසච පන මූලිචමන්තනං සහට්ඨා සහොති, ප්ඡිමං ප්ඡිමං උපරි, තං 
උපරිසතොපට්ඨායභුඤ්ජන්තස්සආපත්ති, හත්ථංපනඅන්සතොපසවසසත්වා
පඨමිචමන්තනසතො එකම්පි කබළං උද්ධරිත්වා භුත්තකාලසතො පට්ඨාය
යථා තථා වා භුඤ්ජන්තස්ස අනාපත්ති. ‘‘සසචපි තත්ථ ඛීරං වා රසං වා
ආකිරන්ති, සයන අජ්සඣොත්ථතං භත්තං එකරසං සහොති, සකොටිසතො

පට්ඨායභුඤ්ජන්තස්සඅනාපත්තී’’ති මහාප්චරියං වුත්තං. මහාඅට්ඨෙථායං 
පන වුත්තං ‘‘ඛීරභත්තං වා රසභත්තං වා ලභිත්වා ිචසින්නස්ස තත්සථව
අඤ්සඤපි ඛීරභත්තංවාරසභත්තංවාආකිරන්ති, ඛීරංවාරසංවාපිවසතො
අනාපත්ති, භුඤ්ජන්සතන පඨමංලද්ධමංසඛණ්ඩංවාභත්තපිණ්ඩංවාමුසඛ
පක්ඛිපිත්වා සකොටිසතො පට්ඨාය භුඤ්ජිතුං වට්ටති. සප්පිපායාසසපි එසසව
නසයො’’ති. 

මහාඋපාසසකො භික්ඛුංිචමන්සතති, තස්සකුලං උපගතස්සඋපාසසකොපි
තස්ස පුත්තදාරභාතුභගිිචආදසයොපි අත්තසනො අත්තසනො සකොට්ඨාසං 
ආහරිත්වා පත්සත පක්ඛිපන්ති, ‘‘උපාසසකන පඨමං දින්නං අභුඤ්ජිත්වා

ප්ඡා ලද්ධං භුඤ්ජන්තස්ස ආපත්තී’’ති මහාඅට්ඨෙථායං වුත්තං. 

කුරුන්දට්ඨෙථායං ‘‘වට්ටතී’’ති වුත්තං. මහාප්චරියං ‘‘සසච පාසටක්කං
පචන්ති, අත්තසනො අත්තසනො පක්කභත්තසතො ආහරිත්වා සදන්ති, තත්ථ
ප්ඡාආහටංපඨමංභුඤ්ජන්තස්ස පාචිත්තියං.යදිපනසබ්සබසංඑසකොව
පාසකො සහොති, පරම්පරසභොජනං න සහොතී’’ති වුත්තං. මහාඋපාසසකො
ිචමන්සතත්වා ිචසීදාසපති, අඤ්සඤො මනුස්සසො පත්තං ගණ්හාති, න
දාතබ්බං. කිං, භන්සත, න සදථාති. නනු උපාසක තයා ිචමන්තිතම්හාති.
‘‘සහොතු, භන්සත, ලද්ධං ලද්ධං භුඤ්ජථා’’ති වදති, භුඤ්ජිතුං වට්ටති.
‘‘අඤ්සඤනආහරිත්වාභත්සතදින්සන ආපු්ඡිත්වාපිභුඤ්ජිතුංවට්ටතී’’ති 

කුරුන්දියං වුත්තං. 

අනුසමොදනං කත්වා ග්ඡන්තං ධම්මං සසොතුකාමා ‘‘ස්සවපි, භන්සත, 
ආග්සඡයයාථා’’ති සබ්සබ ිචමන්සතන්ති, පුනදිවසස ආගන්ත්වා ලද්ධං
ලද්ධං භුඤ්ජිතුං වට්ටති.කස්මා? සබ්සබහිිචමන්තිතත්තා. එසකොපි භික්ඛු
පිණ්ඩාය චරන්සතො භත්තං ලභති, තමඤ්සඤො උපාසසකො ිචමන්සතත්වා
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ඝසර ිචසීදාසපති, නචතාවභත්තංසම්පජ්ජති, සසචසසොභික්ඛුපිණ්ඩාය 
චරිත්වා ලද්ධභත්තං භුඤ්ජති, ආපත්ති. අභුඤ්ජිත්වා ිචසින්සන ‘‘කිං, 
භන්සත, න භුඤ්ජසී’’ති වුත්සත ‘‘තයාිචමන්තිතත්තා’’ති වත්වා ‘‘ලද්ධං
ලද්ධං භුඤ්ජථ, භන්සත’’ති වුත්සත භුඤ්ජිතුං වට්ටති. සකසලන ගාසමන
එකසතොහුත්වාිචමන්තිතස්ස යත්ථකත්ථචිභුඤ්ජසතොඅනාපත්ති.පූසගපි
එසසවනසයො. ‘‘අනාපත්තිසකසලනගාසමන ිචමන්තිසතොතස්මිං ගාසම
යත්ථකත්ථචිභුඤ්ජති, සකසලනපූසගනිචමන්තිසතොතස්මිං පූසගයත්ථ
කත්ථචි භුඤ්ජති, ිචමන්තියමාසනො ‘භික්ඛං ගසහස්සාමී’ති භණති, 
ිච්චභත්සත සලාකභත්සත පක්ඛිසක උසපොසථිසක පාටිපදිසක පඤ්ච
සභොජනාිචඨසපත්වා සබ්බත්ථඅනාපත්තී’’ති(පාචි.229) වුත්තං. 

තත්ථ ිචමන්තියමාකනො භික්ඛං ගකහස්සාමීති භණතීති එත්ථ ‘‘භත්තං
ගණ්හා’’ති ිචමන්තියමාසනො ‘‘න මය්හං තව භත්සතනත්සථො, භික්ඛං
ගණ්හිස්සාමී’’තිවදති, අනාපත්තීතිඅත්සථො. එත්ථපන මහාපදුමත්සථසරො
ආහ ‘‘එවං වදන්සතො ඉමස්මිං සික්ඛාපසද අිචමන්තනංකාතුං සක්සකොති, 
භුඤ්ජනත්ථාය පන ඔකාසසො කසතො සහොතීති සනව ගණසභොජනසතො, න
චාරිත්තසතො මු්චතී’’ති. මහාසුමත්සථසරො ආහ ‘‘යදග්සගන අිචමන්තනං
කාතුංසක්සකොති, තදග්සගන සනවගණසභොජනං, නචාරිත්තංසහොතී’’ති. 

තත්ථ චාරිත්තන්ති– 

‘‘සයොපනභික්ඛුිචමන්තිසතොසභත්සතොසමාසනොසන්තංභික්ඛුං 
අනාපු්ඡා පුසරභත්තං වා ප්ඡාභත්තං වා කුසලසු චාරිත්තං
ආපජ්සජයය අඤ්ඤත්ර සමයා පාචිත්තියං. තත්ථායං සමසයො
චීවරදානසමසයො චීවරකාරසමසයො. අයං තත්ථ සමසයො’’ති (පාචි.
299) – 

එවමාගතං චාරිත්තසික්ඛාපදං වුත්තං. ඉමිනා හි සික්ඛාපසදන සයො 
පඤ්චන්නං සභොජනානං අඤ්ඤතසරන ‘‘භත්තං ගණ්හථා’’තිආදිනා
අකප්පියිචමන්තසනන ිචමන්තිසතො, සතසනව ිචමන්තනභත්සතන
සභත්සතොසමාසනොසන්තංභික්ඛුං‘‘අහං ඉත්ථන්නාමස්සඝරංග්ඡාමී’’ති
වා ‘‘චාරිත්තං ආපජ්ජාමී’’ති වා ඊදිසසන වචසනන අනාපු්ඡිත්වා සයන
භත්සතන ිචමන්තිසතො, තං භුත්වා වා අභුත්වා වා අවීතිවත්සතසයව 
මජ්ඣන්හිසක යස්මිං කුසල ිචමන්තිසතො, තසතො අඤ්ඤාිච කුලාිච
පවිසසයය, තස්ස වුත්තලක්ඛණං දුවිධම්පි සමයං ඨසපත්වා අඤ්ඤත්ථ
පාචිත්තියං වුත්තං. තස්මා අකප්පියිචමන්තසනන ිචමන්තියමාසනො සසච
‘‘භික්ඛංගණ්හිස්සාමී’’තිවදති, ඉමිනාපි සික්ඛාපසදනඅනාපත්ති. 

3. සන්තං භික්ඛුං අනාපු්ඡාතිඑත්ථ(පාචි.අට්ඨ.298) පනකිත්තාවතා
සන්සතො සහොති, කිත්තාවතා අසන්සතො? අන්සතොවිහාසර යත්ථ ඨිතස්ස
කුලාිච පයිරුපාසනචිත්තං උප්පන්නං, තසතො පට්ඨාය යං පස්සස වා
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අභිමුසඛවාපස්සති, යස්සසක්කාසහොති පකතිවචසනනආසරොසචතුං, අයං
සන්සතොනාම, ඉසතො චිසතො ච පරිසයසිත්වාආසරොචනකි්චං පන නත්ථි.
සයො හි එවං පරිසයසිතබ්සබො, සසො අසන්සතොසයව. අපිච
අන්සතොඋපචාරසීමාය භික්ඛුං දිස්වා ‘‘ආපු්ඡිස්සාමී’’ති ග්ඡති. තත්ථ යං
පස්සති, සසොආපු්ඡිතබ්සබො.සනො සචපස්සති, අසන්තංභික්ඛුංඅනාපු්ඡා
පවිට්සඨොනාමසහොති.විකාලගාමප්පසවසසනපි අයසමවනසයො. 

සසච (පාචි. අට්ඨ. 512) පන සම්බහුලා සකනචි කම්සමන ගාමං
පවිසන්ති, ‘‘විකාසලගාමප්පසවසනංආපු්ඡාමී’’තිසබ්සබහි අඤ්ඤමඤ්ඤං
ආපු්ඡිතබ්බං. තස්මිං ගාසම තං කම්මං න සම්පජ්ජතීති අඤ්ඤං ගාමං 
ග්ඡන්ති, ගාමසතම්පි සහොතු, පුන ආපු්ඡනකි්චං නත්ථි. සසච පන
උස්සාහං පටිප්පස්සම්සභත්වා විහාරං ග්ඡන්තා අන්තරා අඤ්ඤං ගාමං
පවිසිතුකාමාසහොන්ති, පුනආපු්ඡිතබ්බසමව.කුලඝසරවාආසනසාලායවා
භත්තකි්චංකත්වාසතලභික්ඛායවා සප්පිභික්ඛායවාචරිතුකාසමොසහොති, 
සසච පස්සස භික්ඛු අත්ථි, ආපු්ඡිත්වා ගන්තබ්බං. අසන්සත භික්ඛුම්හි
‘‘නත්ථී’’ති ගන්තබ්බං, වීථිං ඔතරිත්වා භික්ඛුං පස්සති, ආපු්ඡනකි්චං
නත්ථි, අනාපු්ඡිත්වාපිචරිතබ්බසමව. ගාමමජ්සඣනමග්සගොසහොති, සතන
ග්ඡන්තස්ස ‘‘සතලාදිභික්ඛාය චරිස්සාමී’’ති චිත්සත උප්පන්සන සසච
පස්සසභික්ඛුඅත්ථි, ආපු්ඡිත්වාචරිතබ්බං.මග්ගා අසනොක්කම්මභික්ඛාය
චරන්තස්ස පන ආපු්ඡනකි්චං නත්ථි. සසච සීසහො වා බයග්සඝො වා
ආග්ඡති, සමසඝොවාඋට්සඨති, අඤ්සඤොවාසකොචිඋපද්දසවොඋප්පජ්ජති, 
එවරූපාසු ආපදාසුඅනාපු්ඡාපිබහිගාමසතොඅන්සතොගාමංපවිසිතුංවට්ටති. 

4. ‘‘න ච, භික්ඛසව, අභින්සන සරීසර පංසුකූලං ගසහතබ්බං, සයො
ගණ්සහයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (පාරා. 137) වචනසතො අබ්භුණ්සහ

අල්ලසරීසර පංසුකූලං න ගසහතබ්බං, ගණ්හන්සතො දුක්කටං ආපජ්ජති.
උපද්දවාච තස්සසහොන්ති, භින්සනපනගසහතුංවට්ටති. 

කිත්තාවතා පන භින්නං සහොති? කාකකුලලසසොණසිඞ්ගාලාදීහි 
මුඛතුණ්ඩසකනවාදාඨායවාඊසකංඵාලිතමත්සතනපි.යස්සපනපතසතො
ඝංසසනනඡවිමත්තං ඡින්නංසහොති, චම්මංඅ්ඡින්නං, එතංඅභින්නසමව, 
චම්සම පන ඡින්සන භින්නං. යස්සපි සජීවකාසලසයව පභින්නා
ගණ්ඩකුට්ඨපීළකා වා වසණො වා සහොති, ඉදම්පි භින්නං, තතියදිවසසතො
පභුතිඋද්ධමාතකාදිභාසවනකුණපභාවංඋපගතම්පිභින්නසමව.සබ්සබන
සබ්බං පන අභින්සනපි සුසානසගොපසකහි වා අඤ්සඤහි වා මනුස්සසහි 
ගාහාසපතුං වට්ටති. සනො සච අඤ්ඤං ලභති, සත්ථසකන වා සකනචි වා
වණං කත්වා ගසහතබ්බං. විසභාගසරීසර පන සතිං උපට්ඨසපත්වා
සමණසඤ්ඤං උප්පාසදත්වා සීසස වා හත්ථපාදපිට්ඨියං වා වණං කත්වා
ගසහතුංවට්ටති. 
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5. අ්ඡින්නචීවරකෙන භික්ඛුනාකථං පටිපජ්ජිතබ්බන්ති? ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛසව, අ්ඡින්නචීවරස්සවානට්ඨචීවරස්ස වාඅඤ්ඤාතකංගහපතිංවා
ගහපතාිචං වා චීවරං විඤ්ඤාසපතුං. යං ආවාසං පඨමං උපග්ඡති, සසච
තත්ථසහොතිසඞ්ඝස්සවිහාරචීවරංවාඋත්තරත්ථරණංවාභූමත්ථරණංවා
භිසි්ඡවි වා, තං ගසහත්වා පාරුපිතුං ‘ලභිත්වා ඔදහිස්සාමී’ති. සනො සච
සහොති සඞ්ඝස්ස විහාරචීවරං වා උත්තරත්ථරණං වා භූමත්ථරණං වා
භිසි්ඡවි වා, තිසණන වා පණ්සණන වා පටි්ඡාසදත්වා ආගන්තබ්බං, න
ත්සවවනග්සගනආගන්තබ්බං, සයොආග්සඡයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති
(පාරා.517) වචනසතොඉධවුත්තනසයනපටිපජ්ජිතබ්බං. 

අයං පසනත්ථ අනුපුබ්බකථා (පාරා. අට්ඨ. 2.517). සසච හි සචොසර 
පස්සිත්වා දහරා පත්තචීවරාිච ගසහත්වා පලාතා, සචොරා සථරානං
ිචවාසනපාරුපනමත්තංසයව හරිත්වාග්ඡන්ති, සථසරහිසනවතාවචීවරං
විඤ්ඤාසපතබ්බං, නසාඛාපලාසං භඤ්ජිතබ්බං.අථදහරාසබ්බංභණ්ඩකං
ඡඩ්සඩත්වාපලාතා, සචොරාසථරානඤ්ච ිචවාසනපාරුපනංතඤ්චභණ්ඩකං
හරිත්වා ග්ඡන්ති, දහසරහි ආගන්ත්වා අත්තසනො ිචවාසනපාරුපනාිචන
තාව සථරානං දාතබ්බාිච. න හි සත අන්ඡින්නචීවරා අත්තසනො අත්ථාය
සාඛාපලාසං භඤ්ජිතුං ලභන්ති, අ්ඡින්නචීවරානං පන අත්ථාය ලභන්ති. 
අ්ඡින්නචීවරාව අත්තසනොපි පසරසම්පි අත්ථායලභන්ති, තස්මා සථසරහි
වාසාඛාපලාසං භඤ්ජිත්වාවාකාදීහිගන්සථත්වාදහරානංදාතබ්බං, දහසරහි
වා සථරානං අත්ථාය භඤ්ජිත්වා ගන්සථත්වා සතසං හත්සථ දත්වා වා
අදත්වා වා අත්තනාිචවාසසත්වා අත්තසනොිචවාසනපාරුපනාිචසථරානං
දාතබ්බාිච, සනවභූතගාමපාතබයතායපාචිත්තියං සහොති, නසතසංධාරසණ
දුක්කටං. 

සසච අන්තරාමග්සග රජකත්ථරණං වා සහොති, අඤ්සඤ වා තාදිසස 
මනුස්සස පස්සන්ති, චීවරං විඤ්ඤාසපතබ්බං. යාිච ච සනසං සත වා
විඤ්ඤත්තමනුස්සා අඤ්සඤ වා සාඛාපලාසිචවාසසන භික්ඛූ දිස්වා
උස්සාහජාතා වත්ථාිච සදන්ති, තාිච සදසාිච වා සහොන්තු අදසාිච වා
නීලාදිනානාවණ්ණාිච වා, කප්පියාිචපි අකප්පියාිචපි සබ්බාිචපි
අ්ඡින්නචීවරට්ඨාසන ඨිතත්තා සතසං ිචවාසසතුඤ්ච පාරුපිතුඤ්ච 
වට්ටන්ති. 

වුත්තම්පිසහතං පරිවාසර– 

‘‘අකප්පකතංනාපිරජනායරත්තං, 
සතනිචවත්සථොසයනකාමංවසජයය; 
නචස්සසහොතිආපත්ති, 
සසොචධම්සමොසුගසතනසදසිසතො; 
පඤ්හාසමසාකුසසලහිචින්තිතා’’ති.(පරි.481); 
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අයඤ්හි පඤ්සහො අ්ඡින්නචීවරකභික්ඛුං සන්ධාය වුත්සතො. අථ පන 
තිත්ථිසයහිසමාග්ඡන්ති, සතචසනසංකුසචීරවාකචීරඵලකචීරාිචසදන්ති, 
තාිචපි ලද්ධිං අග්ගසහත්වා ිචවාසසතුං වට්ටන්ති, ිචවාසසත්වාපි ලද්ධින
ගසහතබ්බා. 

යං ආවාසං පඨමං උපග්ඡන්ති, තත්ථ විහාරචීවරාදීසු යං අත්ථි, තං 
අනාපු්ඡාපි ගසහත්වා ිචවාසසතුං වා පාරුපිතුං වා ලභති. තඤ්ච සඛො
‘‘ලභිත්වා ඔදහිස්සාමි, පුනඨසපස්සාමී’’තිඅධිප්පාසයන, නමූල්සඡජ්ජාය.
ලභිත්වා ච පන ඤාතිසතො වා උපට්ඨාකසතො වා අඤ්ඤසතො වා කුසතොචි
පාකතිකසමව කාතබ්බං. විසදසගසතන පන එකස්මිං සඞ්ඝිසක ආවාසස
සඞ්ඝිකපරිසභොසගන භුඤ්ජනත්ථාය ඨසපතබ්බං. සචස්ස පරිසභොසගසනව
තංජීරතිවානස්සතිවා, ගීවානසහොති.සසචපනඑසතසංවුත්තප්පකාරානං 
ගිහිවත්ථාදීනං භිසි්ඡවිපරියන්තානං කිඤ්චි න ලභති, සතන තිසණන වා
පණ්සණනවා පටි්ඡාසදත්වාආගන්තබ්බන්ති. 

6. ‘‘න, භික්ඛසව, පටිභානචිත්තං කාරාසපතබ්බං ඉත්ථිරූපකං
පුරිසරූපකං, සයො කාරාසපයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 299) 
වචනසතොඉත්ථිපුරිසරූපංකාතුංවාකාරාසපතුංවා භික්ඛුසනොනවට්ටති.න
සකවලං (චූළව. අට්ඨ. 299) ඉත්ථිපුරිසරූපසමව, තිර්ඡානරූපම්පි
අන්තමසසොගණ්ඩුප්පාදරූපංභික්ඛුසනොසයංකාතුංවා‘‘කසරොහී’’ති වත්තුං
වා න වට්ටති, ‘‘උපාසක ද්වාරපාලං කසරොහී’’ති වත්තුම්පි න ලභති. 
ජාතකපකරණඅසදිසදානාදීිච පන පසාදනීයාිච ිචබ්බිදාපටිසංයුත්තාිච වා
වත්ථූිචපසරහි කාරාසපතුංලභති, මාලාකම්මාදීිචසයම්පිකාතුංලභති. 

7. ‘‘න, භික්ඛසව, විප්පකතසභොජසනො භික්ඛු වුට්ඨාසපතබ්සබො, සයො
වුට්ඨාසපයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව.316) වචනසතොඅන්තරඝසර
(චූළව.අට්ඨ.316) වාවිහාසර වා අරඤ්සඤවායත්ථකත්ථචිභුඤ්ජමාසනො 
භික්ඛු අිචට්ඨිසත සභොජසන න වුට්ඨාසපතබ්සබො, අන්තරඝසර ප්ඡා
ආගසතන භික්ඛං ගසහත්වා ගන්තබ්බං. සසච මනුස්සා වා භික්ඛූ වා
‘‘පවිසථා’’ති වදන්ති, ‘‘මයි පවිසන්සත භික්ඛූ උට්ඨහිස්සන්තී’’ති
වත්තබ්බං.‘‘එථ, භන්සත, ආසනංඅත්ථී’’ති වුත්සතපනපවිසිතබ්බං.සසච
සකොචි කිඤ්චි න වදති, ආසනසාලං ගන්ත්වා අතිසමීපං අගන්ත්වා
සභාගට්ඨාසන ඨාතබ්බං. ඔකාසස කසත ‘‘පවිසථා’’ති වුත්සතන
පවිසිතබ්බං. සසච පන යං ආසනං තස්ස පාපුණාති, තත්ථ අභුඤ්ජන්සතො
භික්ඛුිචසින්සනොසහොති, තං උට්ඨාසපතුංවට්ටති.යාගුඛජ්ජකාදීසුපනයං
කිඤ්චි පිවිත්වා ඛාදිත්වා වා යාව අඤ්සඤො ආග්ඡති, තාව ිචසින්නං
රිත්තහත්ථම්පි උට්ඨාසපතුං න වට්ටති. විප්පකතසභොජසනොසයව හි සසො
සහොති. 

සසච පන ආපත්තිං අතික්කමිත්වාපි වුට්ඨාසපතිසයව, යං සසො 
වුට්ඨාසපති, අයඤ්ච භික්ඛු පවාරිසතො සහොති, සතන වත්තබ්සබො ‘‘ග්ඡ
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උදකං ආහරාහී’’ති. වුඩ්ඪතරං භික්ඛුං ආණාසපතුං ඉදසමව එකට්ඨානං.
සසචසසොඋදකම්පින ආහරති, සාධකංසිත්ථාිචගිලිත්වාවුඩ්ඪස්සආසනං
දාතබ්බං.වුත්තම්පිසචතං – 

‘‘සසච වුට්ඨාසපති, පවාරිසතො ච සහොති, ‘ග්ඡඋදකංආහරා’ති 
වත්තබ්සබො.එවඤ්සචතංලසභථ, ඉ්සචතංකුසලං.සනොසචලසභථ, 
සාධකං සිත්ථාිච ගිලිත්වා වුඩ්ඪස්ස ආසනං දාතබ්බං. නත්සවවාහං, 
භික්ඛසව, ‘සකනචි පරියාසයන වුඩ්ඪතරස්ස භික්ඛුසනො ආසනං
පටිබාහිතබ්බ’න්තිවදාමි, සයොපටිබාසහයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති
(චූළව.316). 

8. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, නවසකනභික්ඛුනාඋද්දිසන්සතනසමසක
වා ආසසන ිචසීදිතුං උ්චතසර වා ධම්මගාරසවන, සථසරන භික්ඛුනා
උද්දිසාසපන්සතන සමසක වා ආසසන ිචසීදිතුං නීචතසර වා 
ධම්මගාරසවනා’’ති (චූළව. 320) වචනසතො නවකතසරන භික්ඛුනා
උද්දිසන්සතන උ්චතසරපි ආසසන ිචසීදිතුං, වුඩ්ඪතසරන භික්ඛුනා
උද්දිසාසපන්සතනනීචතසරපිආසසනිචසීදිතුං වට්ටති. 

9. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, තිවස්සන්තසරනසහිචසීදිතු’’න්ති (චූළව.
320) වචනසතො තිවස්සන්තසරන භික්ඛුනා සද්ධිං එකාසසන ිචසීදිතුං

වට්ටති. තිවස්සන්තකරො (චූළව. අට්ඨ. 320) නාම සයො ද්වීහි වස්සසහි 
මහන්තතසරො වා දහරතසරො වා සහොති, සයො පන එසකන වස්සසන 
මහන්තතසරො වා දහරතසරො වා, සයො වා සමානවස්සසො, තත්ථ
වත්තබ්බසමවනත්ථි, ඉසමසබ්සබඑකස්මිං මඤ්සචවාපීසඨවාද්සවද්සව
හුත්වා ිචසීදිතුං ලභන්ති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, දුවග්ගස්ස මඤ්චං
දුවග්ගස්සපීඨ’’න්ති(චූළව.320) හිවුත්තං. 

10. යංපන තිණ්ණංපසහොති, තංසංහාරිමං වා සහොතුඅසංහාරිමංවා, 
තථාරූසප අපි ඵලකඛණ්සඩ අනුපසම්පන්සනනපි සද්ධිං ිචසීදිතුං වට්ටති.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, යං තිණ්ණං පසහොති, එත්තකං ප්ඡිමං
දීඝාසන’’න්ති (චූළව. 320) හි වුත්තං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ඨසපත්වා
පණ්ඩකංමාතුගාමංඋභසතොබයඤ්ජනකංඅසමානාසිචසකහිසහදීඝාසසන 
ිචසීදිතු’’න්ති (චූළව. 320) වචනසතො පන දීඝාසසනපි පණ්ඩකාදීහි සහ
ිචසීදිතුංන වට්ටති. 

11. ගිලානං උපට්ඨහන්සතන ‘‘නත්ථි සවො, භික්ඛසව, මාතා, නත්ථි
පිතා, සය සවො උපට්ඨසහයයං, තුම්සහ සච, භික්ඛසව, අඤ්ඤමඤ්ඤං න
උපට්ඨහිස්සථ, අථ සකො චරහි උපට්ඨහිස්සති. සයො, භික්ඛසව, මං
උපට්ඨසහයය, සසොගිලානංඋපට්ඨසහයයා’’ති(මහාව.365) ඉමංභගවසතො 
අනුසාසිචංඅනුස්සරන්සතනසක්ක්චංඋපට්ඨාතබ්සබො. 
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පටුන 

සසච උපජ්ඣාසයො සහොති, උපජ්ඣාසයන යාවජීවං
උපට්ඨාතබ්සබො, වුට්ඨානමස්සආගසමතබ්බං.සසචආචරිසයොසහොති, 
ආචරිසයන යාවජීවං උපට්ඨාතබ්සබො, වුට්ඨානමස්ස ආගසමතබ්බං.
සසච සද්ධිවිහාරිසකො සහොති, සද්ධිවිහාරිසකන යාවජීවං 
උපට්ඨාතබ්සබො, වුට්ඨානමස්සආගසමතබ්බං. සසච අන්සතවාසිසකො
සහොති, අන්සතවාසිසකන යාවජීවං උපට්ඨාතබ්සබො, වුට්ඨානමස්ස
ආගසමතබ්බං. සසච සමානුපජ්ඣායසකො සහොති, 
සමානුපජ්ඣායසකන යාවජීවං උපට්ඨාතබ්සබො, වුට්ඨානමස්ස
ආගසමතබ්බං. සසච සමානාචරියසකො සහොති, සමානාචරියසකන
යාවජීවං උපට්ඨාතබ්සබො, වුට්ඨානමස්ස ආගසමතබ්බං. සසච න
සහොති උපජ්ඣාසයො වා ආචරිසයො වා සද්ධිවිහාරිසකො වා
අන්සතවාසිසකො වා සමානුපජ්ඣායසකො වා සමානාචරියසකො වා, 
සඞ්සඝන උපට්ඨාතබ්සබො. සනො සච උපට්ඨසහයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති(මහාව.365) – 

වචනසතොයස්ස (මහාව. අට්ඨ. 365) සතඋපජ්ඣායාදසයොතස්මිං විහාසර
නත්ථි, ආගන්තුසකො සහොති එකචාරිකභික්ඛු, සඞ්ඝස්ස භාසරො, තස්මා
සඞ්සඝන උපට්ඨාතබ්සබො. සනො සච උපට්ඨසහයය, සකලස්ස සඞ්ඝස්ස
ආපත්ති.වාරංඨසපත්වා ජග්ගන්සතසුපනසයොඅත්තසනොවාසරනජග්ගති, 
තස්සසව ආපත්ති, සඞ්ඝත්සථසරොපි වාරසතො න මු්චති. සසච සකසලො
සඞ්සඝො එකස්ස භාරං කසරොති, එසකො වා වත්තසම්පන්සනො භික්ඛු
‘‘අහසමවජග්ගිස්සාමී’’තිජග්ගති, සඞ්සඝොආපත්තිසතො මු්චති. 

ගිලාසනනපන– 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛසව, අඞ්සගහිසමන්නාගසතොගිලාසනොදූපට්සඨො
සහොති. අසප්පායකාරීසහොති, සප්පාසයමත්තංනජානාති, සභසජ්ජං
න පටිසසවිතා සහොති, අත්ථකාමස්ස ගිලානුපට්ඨාකස්ස යථාභූතං
ආබාධං නාවිකත්තා සහොති ‘අභික්කමන්තං වා අභික්කමතීති, 
පටික්කමන්තං වා පටික්කමතීති, ඨිතං වා ඨිසතො’ති, උප්පන්නානං 
සාරීරිකානං සවදනානං දුක්ඛානං තිබ්බානං ඛරානං කටුකානං
අසාතානං අමනාපානං පාණහරානං අනධිවාසකජාතිසකො සහොතී’’ති
(මහාව.366) – 

එවංවුත්තාිචපඤ්චඅයුත්තඞ්ගාිචආරකාපරිවජ්සජත්වා– 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛසව, අඞ්සගහිසමන්නාගසතොගිලාසනොසූපට්සඨො
සහොති. සප්පායකාරී සහොති, සප්පාසය මත්තං ජානාති, සභසජ්ජං
පටිසසවිතාසහොති, අත්ථකාමස්ස ගිලානුපට්ඨාකස්සයථාභූතංආබාධං
ආවිකත්තා සහොති ‘අභික්කමන්තං වා අභික්කමතීති, පටික්කමන්තං
වා පටික්කමතීති, ඨිතං වා ඨිසතො’ති, උප්පන්නානං සාරීරිකානං
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සවදනානං දුක්ඛානං තිබ්බානං ඛරානං කටුකානං අසාතානං
අමනාපානංපාණහරානංඅධිවාසකජාතිසකො සහොතී’’ති(මහාව.366) 
– 

එවංවුත්තපඤ්චඞ්ගසමන්නාගසතනභවිතබ්බං. 

ගිලානුපට්ඨාසකන ච– 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛසව, අඞ්සගහි සමන්නාගසතො ගිලානුපට්ඨාසකො
නාලං ගිලානං උපට්ඨාතුං.න පටිබසලො සහොති සභසජ්ජං සංවිධාතුං, 
සප්පායාසප්පායං න ජානාති, අසප්පායං උපනාසමති, සප්පායං
අපනාසමති, ආමිසන්තසරොගිලානංඋපට්ඨාති, සනො සමත්තචිත්සතො, 
සජගු්ඡීසහොතිඋ්චාරංවාපස්සාවංවාසඛළංවාවන්තංවානීහාතුං, 
න පටිබසලො සහොති ගිලානං කාසලන කාලං ධම්මියා කථාය
සන්දස්සසතුං සමාදසපතුංසමුත්සතසජතුංසම්පහංසසතු’’න්ති(මහාව.
366) – 

එවංවුත්තාිචපඤ්චඅයුත්තඞ්ගාිචආරකාපරිවජ්සජත්වා– 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛසව, අඞ්සගහි සමන්නාගසතො ගිලානුපට්ඨාසකො
අලං ගිලානං උපට්ඨාතුං. පටිබසලො සහොති සභසජ්ජං සංවිධාතුං, 
සප්පායාසප්පායං ජානාති, අසප්පායං අපනාසමති, සප්පායං
උපනාසමති, සමත්තචිත්සතොගිලානංඋපට්ඨාති, සනො ආමිසන්තසරො, 
අසජගු්ඡී සහොති උ්චාරං වා පස්සාවං වා සඛළං වා වන්තං වා
නීහාතුං, පටිබසලො සහොති ගිලානං කාසලන කාලං ධම්මියා කථාය
සන්දස්සසතුංසමාදසපතුං සමුත්සතසජතුංසම්පහංසසතු’’න්ති(මහාව.
366) – 

එවංවුත්තපඤ්චඞ්ගසමන්නාගසතනභවිතබ්බං. 

12. ධම්මිංකථං කසරොන්සතන(මහාව.අට්ඨ.2.180) ච‘‘සීලවාහිත්වං
කතකුසසලො, කස්මා මීයමාසනො භායසි, නනු සීලවසතො සග්සගො නාම
මරණමත්තපටිබද්සධොසයවා’’තිඑවංගිලානස්සභික්ඛුසනො මරණවණ්සණො
න සංවණ්සණතබ්සබො. සසච හි තස්ස සංවණ්ණනං සුත්වා
ආහාරුප්සඡදාදිනා උපක්කසමන එකජවනවාරාවසසසසපි ආයුස්මිං
අන්තරාකාලංකසරොති, ඉමිනාවමාරිසතොසහොති. පණ්ඩිසතනපනභික්ඛුනා
ඉමිනා නසයන අනුසිට්ඨි දාතබ්බා ‘‘සීලවසතො නාම අන්ඡරියා 
මග්ගඵලුප්පත්ති, තස්මා විහාරාදීසුආසත්තිං අකත්වා බුද්ධගතං ධම්මගතං 
සඞ්ඝගතං කායගතඤ්ච සතිං උපට්ඨසපත්වා මනසිකාසර අප්පමාසදො
කාතබ්සබො’’ති. මරණවණ්සණපි සංවණ්ණිසත සසො තාය සංවණ්ණනාය
කඤ්චිඋපක්කමංඅකත්වාඅත්තසනො ධම්මතාය යථායුනායථානුසන්ධිනාව
මරති, තප්ප්චයාසංවණ්ණසකො ආපත්තියානකාසරතබ්සබො. 
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13. ‘‘නච, භික්ඛසව, අත්තානංපාසතතබ්බං, සයොපාසතයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති(පාරා.183) වචනසතොගිලාසනන(පාරා.අට්ඨ.2.182-183) 
භික්ඛුනාපිසයනසකනචිඋපක්කසමනඅන්තමසසො ආහාරුප්සඡදසනනපි
අත්තා න මාසරතබ්සබො. සයොපි ගිලාසනො විජ්ජමාසන සභසජ්සජ ච 
උපට්ඨාසකසුචමරිතුකාසමොආහාරංඋප්ඡින්දති, දුක්කටසමව.යස්සපන
මහාආබාසධො චිරානුබන්සධො, භික්ඛූ උපට්ඨහන්තා කිලමන්ති ජිගු්ඡන්ති, 
‘‘කදා නු සඛො ගිලානසතො මු්චිස්සාමා’’ති අට්ටීයන්ති. සසච සසො ‘‘අයං
අත්තභාසවො පටිජග්ගියමාසනොපිනතිට්ඨති, භික්ඛූචකිලමන්තී’’තිආහාරං
උප්ඡින්දති, සභසජ්ජංනසසවති, වට්ටති.සයොපන‘‘අයංසරොසගොඛසරො, 
ආයුසඞ්ඛාරානතිට්ඨන්ති, අයඤ්චසමවිසසසාධිගසමොහත්ථප්පත්සතොවිය
දිස්සතී’’ති උප්ඡින්දති, වට්ටතිසයව. අගිලානස්සපි උප්පන්නසංසවගස්ස
‘‘ආහාරපරිසයසනංනාමපපඤ්සචො, කම්මට්ඨානසමව අනුයුඤ්ජිස්සාමී’’ති
කම්මට්ඨානසීසසන උප්ඡින්දන්තස්ස වට්ටති. විසසසාධිගමං බයාකරිත්වා
ආහාරං උප්ඡින්දති, න වට්ටති. සභාගානඤ්හි ලජ්ජීභික්ඛූනං කසථතුං 
වට්ටති. 

14. ‘‘න ච, භික්ඛසව, අප්පටිසවක්ඛිත්වා ආසසන ිචසීදිතබ්බං, සයො
ිචසීසදයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (පාරා. 180) වචනසතො ආසනං
අනුපපරික්ඛිත්වානිචසීදිතබ්බං.කීදිසං (පාරා. අට්ඨ. 2.180) පනආසනං
උපපරික්ඛිතබ්බං, කීදිසංනඋපපරික්ඛිතබ්බං? යං සුද්ධංආසනසමවසහොති
අප්චත්ථරණකං, යඤ්චආගන්ත්වාඨිතානංපස්සතංසයව අත්ථරීයති, තං
න ප්චසවක්ඛිතබ්බං, ිචසීදිතුං වට්ටති. යම්පි මනුස්සා සයං හත්සථන
අක්කමිත්වා ‘‘ඉධ භන්සත ිචසීදථා’’ති සදන්ති, තස්මිම්පි වට්ටති. සසචපි 
පඨමසමවආගන්ත්වාපිිචසින්නා ප්ඡා උද්ධං වා අසධො වා සඞ්කමන්ති, 
පටිසවක්ඛණකි්චං නත්ථි. යම්පි තනුසකන වත්සථන යථා තලං දිස්සති, 
එවං පටි්ඡන්නං සහොති, තස්මිම්පි පටිසවක්ඛණකි්චං නත්ථි. යං පන
පටික්සචව පාවාරසකොජවාදීහි අත්ථතං සහොති, තං හත්සථනපරාමසිත්වා

සල්ලක්සඛත්වා ිචසීදිතබ්බං. මහාප්චරියං පන‘‘ඝනසාටසකනපිඅත්ථසත 
යස්මිංවලිනපඤ්ඤායති, තංනපටිසවක්ඛිතබ්බ’’න්තිවුත්තං. 

15. ‘‘න, භික්ඛසව, දවාය සිලා පටිවිජ්ඣිතබ්බා, සයො පටිවිජ්සඣයය, 
ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති(පාරා.183) වචනසතොහසාධිප්පාසයනපාසාසණො
න පවට්සටතබ්සබො. න සකවලඤ්ච (පාරා. අට්ඨ. 2.182-183) පාසාසණො, 
අඤ්ඤම්පි යං කිඤ්චි දාරුඛණ්ඩං වා ඉට්ඨකඛණ්ඩං වා හත්සථන වා
යන්සතනවා පටිවිජ්ඣිතුංන වට්ටති. සචතියාදීනං අත්ථාය පාසාණාදසයො
හසන්තා හසන්තා පවට්සටන්තිපි ඛිපන්තිපි උක්ඛිපන්තිපි, 
‘‘කම්මසමසයො’’ති වට්ටති, අඤ්ඤම්පි ඊදිසං නවකම්මං වා කසරොන්තා
භණ්ඩකං වා සධොවන්තා රුක්ඛං වා සධොවනදණ්ඩකං වා උක්ඛිපිත්වා
පටිවිජ්ඣන්ති, වට්ටති, භත්තවිස්සග්ගකාලාදීසු කාසක වා සසොසණ වා
කට්ඨංවාකථලංවාඛිපිත්වාපලාසපන්ති, වට්ටති. 
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16. ‘‘න, භික්ඛසව, දාසයොආලිම්පිතබ්සබො, සයොආලිම්සපයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 283) වචනසතො වසන අග්ගි න දාතබ්සබො. සසච
(පාරා. අට්ඨ. 2.190) පන ‘‘එත්ථන්තසර සයො සකොචි සත්සතො මරතූ’’ති
අග්ගිං සදති, පාරාජිකානන්තරියථුල්ල්චයපාචිත්තියවත්ථූනං අනුරූපසතො
පාරාජිකාදීිචඅකුසලරාසිච සහොති. ‘‘අල්ලතිණවනප්පතසයොඩය්හන්තූ’’ති
අග්ගිං සදන්තස්ස පාචිත්තියං, ‘‘දබ්බූපකරණාිච විනස්සන්තූ’’ති අග්ගිං

සදන්තස්සදුක්කටං. ‘‘ඛිඩ්ඩාධිප්පාසයනපිදුක්කට’’න්ති සඞ්කඛපට්ඨෙථායං 
වුත්තං. ‘‘යං කිඤ්චි අල්ලසුක්ඛං සඉන්ද්රියාිචන්ද්රියං ඩය්හතූ’’ති අග්ගිං 
සදන්තස්ස වත්ථුවසසන පාරාජිකථුල්ල්චයපාචිත්තියදුක්කටාිච
සවදිතබ්බාිච. 

පටග්ගිදානං පන පරිත්තකරණඤ්ච භගවතා අනුඤ්ඤාතං, තස්මා
අරඤ්සඤ වනකම්මිසකහිවා දින්නංසයංවාඋට්ඨිතංඅග්ගිංආග්ඡන්තං
දිස්වා ‘‘තිණකුටිසයො මා විනස්සන්තූ’’ති තස්ස අග්ගිසනො පටිඅග්ගිං දාතුං
වට්ටති, සයන සද්ධිං ආග්ඡන්සතො අග්ගි එකසතො හුත්වා ිචරුපාදාසනො
ිචබ්බාති. ‘‘පරිත්තම්පි කාතුං වට්ටතී’’ති තිණකුටිකානං සමන්තා
භූමිත්ඡනං පරිඛාඛණනං වා, යථා ආගසතො අග්ගි උපාදානං අලභිත්වා
ිචබ්බාති, එතඤ්ච සබ්බං උට්ඨිසතසයව අග්ගිස්මිං අසති අනුපසම්පන්සන
සයම්පි කාතුං වට්ටති. අනුට්ඨිසත පන අනුපසම්පන්සනහි 
කප්පියසවොහාසරන කාසරතබ්බං, උදසකන පන ිචබ්බාසපන්සතහි
අප්පාණකසමවඋදකං ආසිඤ්චිතබ්බං. 

17. අස්සද්සධසු (පාරා. අට්ඨ. 2.181) මි්ඡාදිට්ඨිකුසලසු සක්ක්චං 
පණීතසභොජනං ලභිත්වා අනුපපරික්ඛිත්වා සනව අත්තනා පරිභුඤ්ජිතබ්බං, 
නපසරසං දාතබ්බං.විසමිස්සම්පිහිතාිචකුලාිචපිණ්ඩපාතංසදන්ති.යම්පි
ආභිසදොසිකං භත්තංවාඛජ්ජකංවාතසතොලභති, තම්පිනපරිභුඤ්ජිතබ්බං.
අපිහිතවත්ථුම්පිහි සප්පවි්ඡිකාදීහිඅධිසයිතංඡඩ්ඩනීයධම්මංතාිචකුලාිච
සදන්ති. ගන්ධහලිද්දාදිමක්ඛිසතොපි තසතො පිණ්ඩපාසතො න ගසහතබ්සබො.
සරීසර සරොගට්ඨානාිච පුඤ්ඡිත්වා ඨපිතභත්තම්පි හි තාිච දාතබ්බං
මඤ්ඤන්තීති. 

18. ‘‘අනාපත්ති, භික්ඛසව, සගොපකස්සදාසන’’ති(පාරා.156) වුත්තං.
තත්ථ(පාරා.අට්ඨ.1.156) කතරං සගොපකදානංවට්ටති, කතරංනවට්ටති? 
මහාසුමත්සථසරොතාවආහ ‘‘යංසගොපකස්ස පරි්ඡින්දිත්වාදින්නංසහොති
‘එත්තකං දිවසස දිවසස ගණ්හා’ති, තසදව වට්ටති, තසතො උත්තරි න
වට්ටතී’’ති. මහාපදුමත්සථසරො පනාහ ‘‘කිං සගොපකානං පණ්ණං
ආසරොසපත්වා ිචමිත්තසඤ්ඤං වා කත්වා දින්නං අත්ථි, එසතසං හත්සථ
විස්සට්ඨකස්ස එසත ඉස්සරා, තස්මායං සදන්ති, තංබහුකම්පිවට්ටතී’’ති. 

කුරුන්දට්ඨෙථායං පන වුත්තං ‘‘මනුස්සානං ආරාමං වා අඤ්ඤං වා 
ඵලාඵලං දාරකා රක්ඛන්ති, සතහි දින්නං වට්ටති, ආහරාසපත්වා පන න
ගසහතබ්බං. සඞ්ඝිසක පන සචතියස්ස සන්තසක ච සකණියා ගසහත්වා 
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රක්ඛන්තස්සසව දානං වට්ටති, සවතසනන රක්ඛන්තස්ස අත්තසනො

භාගමත්තං වට්ටතී’’ති. මහාප්චරියං පන ‘‘යං ගිහීනං ආරාමරක්ඛකා 
භික්ඛූනං සදන්ති, එතම්පි වට්ටති. භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ආරාමසගොපකා යං
අත්තසනොභතියා ඛණ්ඩිත්වාසදන්ති, එතංවට්ටති.සයොපිඋපඩ්ඪාරාමංවා
සකචිසදව රුක්සඛ වා භතිං ලභිත්වා රක්ඛති, තස්සපි අත්තසනො
සම්පත්තරුක්ඛසතොසයව දාතුං වට්ටති, සකණියා ගසහත්වා රක්ඛන්තස්ස
පන සබ්බම්පි වට්ටතී’’ති වුත්තං. එතං පන සබ්බං බයඤ්ජනසතො නානං, 
අත්ථසතොඑකසමව, තස්මාඅධිප්පායංඤත්වාගසහතබ්බං. 

අපිසචත්ථඅයම්පිවිිච්ඡසයොසවදිතබ්සබො(පාරා.අට්ඨ.1.156) – යත්ථ
ආවාසිකා ආගන්තුකානං න සදන්ති, ඵලවාසර ච සම්පත්සත අඤ්සඤසං
අභාවං දිස්වා සචොරිකාය අත්තනාව ඛාදන්ති, තත්ථආගන්තුසකහිඝණ්ටිං
පහරිත්වා භාසජත්වා පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. යත්ථ පන ආවාසිකා රුක්සඛ
රක්ඛිත්වාඵලවාසරසම්පත්සත භාසජත්වාඛාදන්ති, චතූසුප්චසයසුසම්මා
උපසනන්ති, අිචස්සරා තත්ථ ආගන්තුකා. සයපි රුක්ඛා චීවරත්ථාය
ිචයසමත්වා දින්නා, සතසුපි ආගන්තුකා අිචස්සරා. එස නසයො
සසසප්චයත්ථාය ිචයසමත්වා දින්සනපි. සය පන තථා අිචයසමත්වා
ආවාසිකාචසතරක්ඛිත්වාසගොසපත්වාසචොරිකායපරිභුඤ්ජන්ති, න සතසු
ආවාසිකානංකතිකායඨාතබ්බං.සයඵලපරිසභොගත්ථායදින්නා, ආවාසිකා
ච සන රක්ඛිත්වා සගොසපත්වා සම්මා උපසනන්ති, සතසුසයව සතසං

කතිකාය ඨාතබ්බං. මහාප්චරියං පන වුත්තං ‘‘චතුන්නං ප්චයානං
ිචයසමත්වාදින්නං සථයයචිත්සතනපරිභුඤ්ජන්සතොභණ්ඩංඅග්ඝාසපත්වා
කාසරතබ්සබො, පරිසභොගවසසන භාසජත්වාපරිභුඤ්ජන්තස්සභණ්ඩසදයයං.
යංපසනත්ථසසනාසනත්ථායිචයමිතං, තං පරිසභොගවසසසනවභාසජත්වා
පරිභුඤ්ජන්තස්සථුල්ල්චයඤ්ච භණ්ඩසදයයඤ්චා’’ති. 

ඔදිස්ස චීවරත්ථාය දින්නං චීවසරසයව උපසනතබ්බං. සසච දුබ්භික්ඛං
සහොති, භික්ඛූපිණ්ඩපාසතනකිලමන්ති, චීවරංපනසුලභං, සඞ්ඝසුට්ඨුතාය
අපසලොකනකම්මංකත්වාපිණ්ඩපාසතපිඋපසනතුංවට්ටති.සසනාසසනන 
ගිලානප්චසයන වා කිලමන්සතසු සඞ්ඝසුට්ඨුතාය අපසලොකනකම්මං
කත්වා තදත්ථායපි උපසනතුං වට්ටති. ඔදිස්ස පිණ්ඩපාතත්ථාය ච
ගිලානප්චයත්ථාය ච දින්සනපි එසසව නසයො. ඔදිස්ස සසනාසනත්ථාය
දින්නං පන ගරුභණ්ඩං සහොති, තං රක්ඛිත්වා සගොසපත්වා තදත්ථසමව
උපසනතබ්බං. සසච පන දුබ්භික්ඛං සහොති, භික්ඛූ පිණ්ඩපාසතන න
යාසපන්ති, එත්ථ රාජසරොගසචොරභයාදීහි අඤ්ඤත්ථ ග්ඡන්තානං විහාරා
පලුජ්ජන්ති, තාලනාළිසකරාදිසක විනාසසන්ති, සසනාසනප්චයං පන
ිචස්සාය යාසපතුං සක්කා සහොති, එවරූසප කාසල සසනාසනං
විස්සජ්සජත්වාපි සසනාසනජග්ගනත්ථාය පරිසභොසගො භගවතා 
අනුඤ්ඤාසතො.තස්මාඑකංවාද්සවවාවරසසනාසනාිචඨසපත්වා ඉතරාිච
ලාමකසකොටියා පිණ්ඩපාතත්ථාය විස්සජ්සජතුං වට්ටන්ති, මූලවත්ථු්සඡදං
පනකත්වානඋපසනතබ්බං. 
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සයො පන ආරාසමො චතුප්චයත්ථාය ිචයසමත්වා දින්සනො, තත්ථ 
අපසලොකනකම්මං න කාතබ්බං. සයන ප්චසයන පන ඌනං, තදත්ථං
උපසනතුංවට්ටති, ආරාසමො පටිජග්ගිතබ්සබො, සවතනංදත්වාපිජග්ගාසපතුං
වට්ටති. සය පන සවතනං ලභිත්වා ආරාසමසයව සගහං කත්වා වසන්තා
රක්ඛන්ති, සත සච ආගතානං භික්ඛූනං නාළිසකරං වා තාලපක්කං වා
සදන්ති, යංසතසංසඞ්සඝනඅනුඤ්ඤාතංසහොති ‘‘දිවසස දිවසසඑත්තකං
නාම ඛාදථා’’ති, තසදව සත දාතුං ලභන්ති, තසතො උත්තරි සතසං 
සදන්තානම්පිගසහතුංනවට්ටන්ති. සයොපනආරාමංසකණියාගසහත්වා
සඞ්ඝස්ස චතුප්චයත්ථාය කප්පියභණ්ඩසමව සදති, අයං බහුකම්පි දාතුං
ලභති. සචතියස්ස පදීපත්ථාය වා ඛණ්ඩඵුල්ලපටිසඞ්ඛරණත්ථාය වා
දින්නආරාසමොපි ජග්ගිතබ්සබො, සවතනං දත්වාපි ජග්ගාසපතබ්සබො.
සවතනඤ්ච පසනත්ථ සචතියසන්තකම්පි සඞ්ඝසන්තකම්පි දාතුං වට්ටති.
එතම්පි ආරාමං සවතසනන තත්සථව වසිත්වා රක්ඛන්තානඤ්ච සකණියා 
ගසහත්වාකප්පියභණ්ඩදායකානඤ්චතත්ථජාතකඵලදානංවුත්තනසයසනව
සවදිතබ්බං. 

19. ධම්මිකරක්ඛං (පාචි. අට්ඨ.679) යාචන්සතනඅතීතං අනාගතංවා
ආරබ්භ ඔදිස්ස ආචික්ඛිතුං න වට්ටති. අතීතඤ්හි ආරබ්භ අත්ථි ඔදිස්ස
ආචික්ඛනා, අත්ථි අසනොදිස්සආචික්ඛනා, අනාගතංආරබ්භපිඅත්ථිඔදිස්ස

ආචික්ඛනා, අත්ථි අසනොදිස්ස ආචික්ඛනා. කථං අතීතං ආරබ්භ ඔදිස්ස

ආචික්ඛනා සහොති? භික්ඛූනං විහාසර ගාමදාරකා වා ධත්තාදසයො වා සය
සකචි අනාචාරං ආචරන්ති, රුක්ඛං වා ඡින්දන්ති, ඵලාඵලං වා හරන්ති, 
පරික්ඛාසරවාඅ්ඡින්දන්ති, භික්ඛුසවොහාරිසක උපසඞ්කමිත්වා‘‘අම්හාකං
විහාසර ඉදං නාම කත’’න්ති වදති. ‘‘සකනා’’ති වුත්සත ‘‘අසුසකන ච
අසුසකනචා’’තිආචික්ඛති.එවංඅතීතංආරබ්භඔදිස්සආචික්ඛනාසහොති, 
සා න වට්ටති. තඤ්සච සුත්වා සත සවොහාරිකා සතසං දණ්ඩං කසරොන්ති, 
සබ්බංභික්ඛුස්ස ගීවාසහොති, ‘‘දණ්ඩංගණ්හිස්සන්තී’’තිඅධිප්පාසයපිසති
ගීවාසයව සහොති. සසච පන ‘‘තස්ස දණ්ඩං ගණ්හථා’’ති වදති, 
පඤ්චමාසකමත්සත ගහිසත පාරාජිකං සහොති. ‘‘සකනා’’ති වුත්සත පන
‘‘අසුසකනාති වත්තුං අම්හාකං න වට්ටති, තුම්සහසයව ජාිචස්සථ. 
සකවලඤ්හි මයං රක්ඛං යාචාම, තං සනො සදථ, අවහටභණ්ඩඤ්ච

ආහරාසපථා’’තිවත්තබ්බං. එවං අකනොදිස්සආචික්ඛනා සහොති, සාවට්ටති.
එවං වුත්සත සසචපි සත සවොහාරිකා කාරසක ගසවසිත්වා සතසං දණ්ඩං
කසරොන්ති, සබ්බසාපසතසයයපිගහිසත භික්ඛුසනොසනවගීවා, නආපත්ති.
පරික්ඛාරං හරන්සත දිස්වා සතසං අනත්ථකාමතාය ‘‘සචොසරො සචොසරො’’ති
වත්තුම්පිනවට්ටති.එවංවුත්සතපිහියං සතසංදණ්ඩංකසරොන්ති, සබ්බං
භික්ඛුසනොගීවාසහොති.අත්තසනොවචනකරංපන‘‘ඉමිනාසම පරික්ඛාසරො
ගහිසතො, තං ආහරාසපහි, මා චස්ස දණ්ඩං කසරොහී’’ති වත්තුං වට්ටති.
දාසදාසීවාපිආදීනම්පිඅත්ථායඅඩ්ඩංකසරොන්ති අයංඅකප්පියඅඩ්සඩොනාම, 
නවට්ටති. 



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

360 

පටුන 

කථං අනාගතං ආරබ්භ ඔදිස්ස ආචික්ඛනා සහොති? වුත්තනසයසනව
පසරහි අනාචාරාදීසු කසතසු භික්ඛු සවොහාරිසක එවං වදති ‘‘අම්හාකං 
විහාසර ඉදඤ්චිදඤ්ච කසරොන්ති, රක්ඛං සනො සදථ ආයතිං
අකරණත්ථායා’’ති. ‘‘සකන එවං කත’’න්ති වුත්සත ච ‘‘අසුසකන ච
අසුසකන චා’’ති ආචික්ඛති. එවං අනාගතං ආරබ්භ ඔදිස්ස ආචික්ඛනා
සහොති, සාපි න වට්ටති. සතසඤ්හි දණ්සඩ කසත පුරිමනසයසනව සබ්බං 
භික්ඛුස්සගීවා, සසසංපුරිමසදිසසමව.සසචසවොහාරිකා ‘‘භික්ඛූනංවිහාසර
එවරූපං අනාචාරං කසරොන්තානං ඉමං නාම දණ්ඩං කසරොමා’’ති සභරිං
චරාසපත්වා ආණාය අතිට්ඨමාසන පරිසයසිත්වා දණ්ඩං කසරොන්ති, 
භික්ඛුසනො සනව ගීවා, න ආපත්ති. විහාරසීමාය රුක්ඛාදීිච ඡින්දන්තානං
වාසිඵරසුආදීිචගසහත්වාපාසාසණහිසකොට්සටන්ති, න වට්ටති.සසචධාරා
භිජ්ජති, කාරාසපත්වාදාතබ්බා.උපධාවිත්වාසතසංපරික්ඛාසර ගණ්හන්ති, 
තම්පිනකාතබ්බං.ලහුපරිවත්තඤ්හිචිත්තං, සථයයසචතනාය උප්පන්නාය
මූල්සඡජ්ජම්පිග්සඡයය. 

20. උ්චාරං වා පස්සාවං වාසඞ්කාරංවා විඝාසං වාතිසරොකුට්සටවා
තිසරොපාකාසරවාඡඩ්සඩතුංවා ඡඩ්ඩාසපතුංවානවට්ටති.චත්තාරිපි(පාචි.
අට්ඨ. 826) වත්ථූිච එකපසයොසගන ඡඩ්සඩන්තස්ස එකසමව දුක්කටං, 
පාසටක්කංඡඩ්සඩන්තස්සවත්ථුගණනායදුක්කටාිච. ආණත්තියම්පිඑසසව
නසයො. දන්තකට්ඨඡඩ්ඩසනපි දුක්කටසමව. ඔසලොසකත්වා වා අවලඤ්සජ 
වා උ්චාරාදීිච ඡඩ්සඩන්තස්ස අනාපත්ති. යම්පි මනුස්සානං
උපසභොගපරිසභොගං සරොපිමං සඛත්තං සහොතු නාළිසකරාදිආරාසමො වා, 
තත්ථාපි යත්ථකත්ථචි සරොපිමහරිතට්ඨාසන එතාිච වත්ථූිච ඡඩ්සඩතුංන
වට්ටති. ඡඩ්සඩන්තස්ස පුරිමනසයසනව ආපත්තිසභසදො සවදිතබ්සබො. 
සඛත්සතවාආරාසමවාිචසීදිත්වාභුඤ්ජමාසනොඋ්ඡුආදීිචවාඛාදමාසනො
ග්ඡන්සතො උ්ඡිට්සඨොදකචලකාදීිච හරිතට්ඨාසන ඡඩ්සඩති, අන්තමසසො
උදකං පිවිත්වා මත්ථක්ඡින්නනාළිසකරම්පි ඡඩ්සඩති, දුක්කටං.
කසිතට්ඨාසන ිචක්ඛිත්තබීසජ අඞ්කුසර උට්ඨිසතපි අවුට්ඨිසතපි
දුක්කටසමව. අිචක්ඛිත්තබීසජසු පන සඛත්තසකොණාදීසු වා
අසඤ්ජාතසරොපිසමසු සඛත්තමරියාදාදීසු වා ඡඩ්සඩතුං වට්ටති, මනුස්සානං
කචවරඡඩ්ඩනට්ඨාසනපි වට්ටති. මනුස්සසසු සස්සං උද්ධරිත්වා ගසතසු
ඡඩ්ඩිතසඛත්තං නාම සහොති, තත්ථ වට්ටති. යත්ථ පන ‘‘ලායිතම්පි 
පුබ්බණ්ණාදිපුනඋට්ඨහිස්සතී’’තිරක්ඛන්ති, තත්ථනවට්ටති. 

21. ‘‘න, භික්ඛසව, නහායමාසනන භික්ඛුනා රුක්සඛ කාසයො
උග්ඝංසසතබ්සබො, සයො උග්ඝංසසයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති(චූළව.243) 
වචනසතො නහායන්සතන (චූළව. අට්ඨ. 243 ආදසයො) රුක්සඛ වා
නහානතිත්සථ ිචඛිචත්වා ඨපිතත්ථම්සභ වා ඉට්ඨකසිලාදාරුකුට්ටානං
අඤ්ඤතරස්මිංකුට්සටවාකාසයොනඝංසසතබ්සබො. 
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‘‘න, භික්ඛසව, අට්ටාසන නහායිතබ්බං, සයො නහාසයයය, ආපත්ති 
දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 243) වචනසතො අට්ටාසනපි නහායිතුං න වට්ටති. 

අට්ටානං නාම රුක්ඛං ඵලකං විය ත්සඡත්වා අට්ඨපදාකාසරන රාජිසයො 
ඡින්දිත්වානහානතිත්සථිචඛනන්ති, තත්ථචුණ්ණාිචආකිරිත්වාමනුස්සා
කායං ඝංසන්ති. 

‘‘න, භික්ඛසව, ගන්ධබ්බහත්ථසකන නහායිතබ්බං, සයො නහාසයයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළ්ව. 243) වචනසතො නහානතිත්සථ ඨපිසතන
දාරුමයහත්සථන චුණ්ණාිච ගසහත්වා මනුස්සා සරීරං ඝංසන්ති, සතන
නහායිතුංනවට්ටති. 

‘‘න, භික්ඛසව, කුරුවින්දකසුත්තියා නහායිතබ්බං, සයො නහාසයයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 243) වචනසතො කුරුවින්දකසුත්තියාපි

නහායිතුංන වට්ටති. කුරුවින්දෙසුත්ති නාමකුරුවින්දකපාසාණචුණ්ණාිච 
ලාඛාය බන්ධිත්වා කතගුළිකකලාපසකො වු්චති, යං උසභොසු අන්සතසු
ගසහත්වාසරීරං ඝංසන්ති. 

‘‘න, භික්ඛසව, විග්ගය්හ පරිකම්මංකාරාසපතබ්බං, සයො කාරාසපයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 243) වචනසතො අඤ්ඤමඤ්ඤං සරීසරන 
ඝංසිතුංනවට්ටති. 

‘‘න, භික්ඛසව, මල්ලසකන නහායිතබ්බං, සයො නහාසයයය, ආපත්ති 
දුක්කටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛසව, ගිලානස්ස අකතමල්ලක’’න්ති (චූළව.
243-244) වචනසතො මකරදණ්ඩසක ඡින්දිත්වා මල්ලකමූලසණ්ඨාසනන

කතං ‘‘මල්ලක’’න්ති වු්චති, ඉදං ගිලානස්සපින වට්ටති. අෙතමල්ලෙං 
නාමදන්සත අ්ඡින්දිත්වාකතං, ඉදංඅගිලානස්සනවට්ටති, ඉට්ඨකඛණ්ඩං
පනකපාලඛණ්ඩංවා වට්ටති. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, උක්කාසිකං පුථුපාණික’’න්ති (චූළව. 244) 

වචනසතො උක්කාසිකං පුථුපාණිකඤ්ච වට්ටති. උක්ොසිෙං නාම 
වත්ථවට්ටි, තස්මානහායන්තස්ස යස්සකස්සචි නහානසාටකවට්ටියාපිට්ඨිං

ඝංසිතුං වට්ටති. පුථුපාණිෙන්ති හත්ථපරිකම්මං වු්චති, තස්මා සබ්සබසං
හත්සථන පිට්ඨිපරිකම්මංකාතුංවට්ටති. 

ඉදංපසනත්ථනහානවත්තං– උදකතිත්ථංගන්ත්වායත්ථවාතත්ථ වා
චීවරං ිචක්ඛිපිත්වා සවසගන ඨිතසකසනව න ඔතරිතබ්බං, සබ්බදිසා පන
ඔසලොසකත්වා විවිත්තභාවං ඤත්වා ඛාණුගුම්බලතාදීිච වවත්ථසපත්වා
තික්ඛත්තුංඋක්කාසිත්වා අවකුජ්ජඨිසතනඋත්තරාසඞ්ගචීවරං අපසනත්වා
පසාසරතබ්බං, කායබන්ධනං සමොසචත්වා චීවරපිට්සඨසයව ඨසපතබ්බං.
සසච උදකසාටිකා නත්ථි, උදකන්සත උක්කුටිකං ිචසීදිත්වා ිචවාසනං
සමොසචත්වා සසච ිචන්නට්ඨානං අත්ථි, ආතසප පසාසරතබ්බං. සනො සච
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අත්ථි, සංහරිත්වා ඨසපතබ්බං. ඔතරන්සතන සණිකං නාභිප්පමාණමත්තං
ඔතරිත්වා වීචිං අනුට්ඨසපන්සතන සද්දං අකසරොන්සතන ිචවත්තිත්වා
ආගතදිසාභිමුසඛන ිචමුජ්ජිතබ්බං, එවං චීවරං රක්ඛිතං සහොති.
උම්මුජ්ජන්සතනපි සද්දං අකසරොන්සතන සණිකං උම්මුජ්ජිත්වා
නහානපරිසයොසාසන උදකන්සත උක්කුටිසකන ිචසීදිත්වා ිචවාසනං 
පරික්ඛිපිත්වාඋට්ඨායසුපරිමණ්ඩලංිචවාසසත්වාකායබන්ධනංබන්ධිත්වා
චීවරං පාරුපිත්වාවඨාතබ්බං. 

22. ‘‘න, භික්ඛසව, වල්ලිකා ධාසරතබ්බා… න පාමඞ්සගො
ධාසරතබ්සබො… න කණ්ඨසුත්තකං ධාසරතබ්බං… න කටිසුත්තකං
ධාසරතබ්බං… න ඔවට්ටිකං ධාසරතබ්බං… නකායූරං ධාසරතබ්බං… න
හත්ථාභරණංධාසරතබ්බං… නඅඞ්ගුලිමුද්දිකාධාසරතබ්බා, සයො ධාසරයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 245) වචනසතො කණ්ණපිළන්ධනාදි යං

කිඤ්චි ආභරණං න වට්ටති. තත්ථ (චූළව. අට්ඨ. 245) වල්ලිොති 
කණ්ණසතොිචක්ඛන්තමුත්සතොලම්බකාදීනංඑතංඅධිවචනං.නසකවලඤ්ච
වල්ලිකාඑව, යං කිඤ්චිකණ්ණපිළන්ධනංඅන්තමසසොතාලපණ්ණම්පින

වට්ටති. පාමඞ්ගන්ති යං කිඤ්චි පලම්බකසුත්තං. ෙණ්ඨසුත්තෙන්ති යං

කිඤ්චි ගීවූපගං ආභරණං. ෙටිසුත්තෙන්ති යං කිඤ්චි කටිපිළන්ධනං, 

අන්තමසසො සුත්තතන්තුමත්තම්පි. ඔවට්ටිෙන්ති වලයං. ොයූරාදීිච
පාකටාසනව. 

23. ‘‘න, භික්ඛසව, දීඝා සකසා ධාසරතබ්බා, සයො ධාසරයය, ආපත්ති
දුක්කටස්ස.අනුජානාමි, භික්ඛසව, ද්සවමාසිකංවාදුවඞ්ගුලංවා’’ති(චූළව.
246) වචනසතො සසච සකසා අන්සතොද්සවමාසස ද්වඞ්ගුලං පාපුණන්ති, 
අන්සතොද්සවමාසසසයව ඡින්දිතබ්බා, ද්වඞ්ගුසලහි අතික්කාසමතුං න
වට්ටති. සසචපි න දීඝා, ද්සවමාසසතො එකදිවසම්පි අතික්කාසමතුං න
ලභතිසයව.උභයථාපි උක්කට්ඨපරි්සඡසදොවවුත්සතො, තසතොඔරංපනන
වට්ටනභාසවොනාමනත්ථි. 

‘‘න, භික්ඛසව, කත්තරිකාය සකසා සඡදාසපතබ්බා, සයො සඡදාසපයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛසව, ආබාධප්චයා කත්තරිකාය
සකසසසඡදාසපතු’’න්ති(චූළව.275) වචනසතොආබාධංවිනා කත්තරිකාය
සකසසසඡදාසපතුංනවට්ටති. 

‘‘න, භික්ඛසව, සකෝසඡන සකසා ඔසණ්සඨතබ්බා… න ඵණසකන
සකසා ඔසණ්සඨතබ්බා… නහත්ථඵණසකනසකසාඔසණ්සඨතබ්බා… න
සිත්ථසතලසකන සකසා ඔසණ්සඨතබ්බා… න උදකසතලසකන සකසා
ඔසණ්සඨතබ්බා, සයො ඔසණ්සඨයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 246) 
වචනසතො මණ්ඩනත්ථාය සකෝඡාදීහි සකසා න ඔසණ්සඨතබ්බා, 
උද්ධසලොසමන පන අනුසලොමිචපාතනත්ථං හත්ථං සතසමත්වා සීසං 
පුඤ්ඡිතබ්බං, උණ්හාභිතත්තරජසිරානම්පිඅල්ලහත්සථනපුඤ්ඡිතුංවට්ටති. 
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24. ‘‘න, භික්ඛසව, ආදාසස වා උදකපත්සත වා මුඛිචමිත්තං
ඔසලොසකතබ්බං, සයො ඔසලොසකයය, ආපත්ති දුක්කටස්ස. අනුජානාමි, 
භික්ඛසව, ආබාධප්චයා ආදාසස වා උදකපත්සත වා මුඛිචමිත්තං 
ඔසලොසකතු’’න්ති (චූළව. 247) වචනසතො ආබාධං විනා ආදාසස වා
උදකපත්සතවා මුඛංන ඔසලොසකතබ්බං. එත්ථ චකංසපත්තාදීිචපිසයසු
මුඛිචමිත්තං පඤ්ඤායති, සබ්බාිච ආදාසසඞ්ඛසමව ග්ඡන්ති, 
කඤ්ජියාදීිචපි ච උදකපත්තසඞ්ඛසමව. තස්මා යත්ථ කත්ථචි 
ඔසලොසකන්තස්ස දුක්කටං. ආබාධප්චයා පන ‘‘සඤ්ඡවි නු සඛො සම
වසණො, උදාහු න තාවා’’ති ජානනත්ථං වට්ටති, ‘‘ජිණ්සණො නු සඛොම්හි, 
සනො’’තිඑවංආයුසඞ්ඛාරංඔසලොකනත්ථම්පි වට්ටතීතිවුත්තං. 

‘‘න, භික්ඛසව, මුඛංආලිම්පිතබ්බං… නමුඛංඋම්මද්දිතබ්බං… න මුඛං
චුණ්සණතබ්බං… නමසනොසිලිකායමුඛංලඤ්සඡතබ්බං… නඅඞ්ගරාසගො
කාතබ්සබො… න මුඛරාසගො කාතබ්සබො… න අඞ්ගරාගමුඛරාසගො
කාතබ්සබො, සයො කසරයය, ආපත්ති දුක්කටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛසව, 
ආබාධප්චයා මුඛං ආලිම්පිතු’’න්ති (චූළව. 247) වචනසතොආබාධං විනා
මුඛවිලිම්පනාදිනකාතබ්බං. 

25. ‘‘න, භික්ඛසව, න්චංවාගීතංවාවාදිතංවාදස්සනායගන්තබ්බං, 
සයො ග්සඡයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 248) වචනසතො න්චාදිං

දස්සනායනගන්තබ්බං. එත්ථ(පාචි.අට්ඨ.835) ච න්චන්තිනටාදසයොවා 
න්චන්තු සසොණ්ඩා වා අන්තමසසො සමොරසූවමක්කටාදසයොපි, සබ්බසමතං
න්චසමව, තස්මා අන්තමසසො සමොරන්චම්පි දස්සනාය ග්ඡන්තස්ස
දුක්කටං. සයම්පි න්චන්තස්ස වා න්චාසපන්තස්ස වා දුක්කටසමව. 

ගීතන්ති නටාදීනං වා ගීතං සහොතු අරියානං පරිිචබ්බානකාසල 
රතනත්තයගුණූපසඤ්හිතං සාධකීළිතගීතං වා අසඤ්ඤතභික්ඛූනං
ධම්මභාණකගීතං වා අන්තමසසො දන්තගීතම්පි, ‘‘යං ගායිස්සාමා’’ති
පුබ්බභාසගඔකූජන්තාකසරොන්ති, සබ්බසමතංගීතසමව, සයංගායන්තස්සපි
ගායාසපන්තස්සපිදුක්කටසමව. 

‘‘පඤ්චිසම, භික්ඛසව, ආදීනවාආයතසකනගීතස්සසරනධම්මං 
ගායන්තස්ස. අත්තනාපි තස්මිං සසර සාරජ්ජති, පසරපි තස්මිං සසර
සාරජ්ජන්ති, ගහපතිකාපි උජ්ඣායන්ති, සරකුත්තිම්පි
ිචකාමයමානස්ස සමාධිස්ස භඞ්සගො සහොති, ප්ඡිමා ජනතා
දිට්ඨානුගතිං ආපජ්ජති. ඉසම සඛො, භික්ඛසව, පඤ්ච ආදීනවා
ආයතසකන ගීතස්සසරන ධම්මං ගායන්තස්ස. න, භික්ඛසව, 
ආයතසකන ගීතස්සසරන ධම්සමො ගායිතබ්සබො, සයො ගාසයයය, 
ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති(චූළව.249) – 

වචනසතොආයතසකනගීතස්සසරනධම්සමොපිනගායිතබ්සබො. 
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ආයතකෙො (චූළව.අට්ඨ.249) නාම ගීතස්සකරො තංතංවත්තංභින්දිත්වා
අක්ඛරාිචවිනාසසත්වා පවත්සතො.ධම්සමපනසුත්තන්තවත්තංනාමඅත්ථි, 
ජාතකවත්තංනාමඅත්ථි, ගාථාවත්තංනාමඅත්ථි, තංවිනාසසත්වාඅතිදීඝං
කාතුං න වට්ටති, චතුරස්සසන වත්සතන පරිමණ්ඩලාිච පදබයඤ්ජනාිච
දස්සසතබ්බාිච. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සරභඤ්ඤ’’න්ති (චූළව. 249) 

වචනසතො පන සසරන ධම්මං භණිතුං වට්ටති. සරභඤ්කඤ කිර
තරඞ්ගවත්තසධොතකවත්තගලිතවත්තාදීිච ද්වත්තිංස වත්තාිච අත්ථි, සතසු
යංඉ්ඡති, තංකාතුංලභති.සබ්සබසංපදබයඤ්ජනං අවිනාසසත්වාවිකාරං 
අකත්වාසමණසාරුප්සපනචතුරස්සසනනසයන පවත්තනංසයවලක්ඛණං. 

වාදිතං නාම තන්තිබද්ධාදිවාදනීයභණ්ඩං වාදිතං වා සහොතු
කුටසභරිවාදිතංවාඅන්තමසසොඋදකසභරිවාදිතම්පි, සබ්බසමතංනවට්ටති. 
යං පන ිචට්ඨුභන්සතො වා සාසඞ්සක වා ඨිසතො අ්ඡරිකං වා සඵොසටති, 
පාණිංවාපහරති, තත්ථඅනාපත්ති, සබ්බංඅන්තරාරාසමඨිතස්සපස්සසතො
අනාපත්ති, පස්සිස්සාමීති විහාරසතො විහාරං ග්ඡන්තස්ස ආපත්තිසයව.
ආසනසාලායං ිචසින්සනො පස්සති, අනාපත්ති. පස්සිස්සාමීති උට්ඨහිත්වා
ග්ඡසතො ආපත්ති, වීථියං ඨත්වා ගීවං පරිවත්සතත්වා පස්සසතොපි
ආපත්තිසයව. සලාකභත්තාදීනං වා අත්ථාය අඤ්සඤන වා සකනචි
කරණීසයන ගන්ත්වා ගතට්ඨාසන පස්සති වා සුණාති වා, අනාපත්ති.
ආපදාසු තාදිසසන උපද්දසවන උපද්දුසතො සමජ්ජට්ඨානං පවිසති, එවං
පවිසිත්වා පස්සන්තස්ස සුණන්තස්ස වා අනාපත්ති. ‘‘සචතියස්ස උපහාරං
සදථඋපාසකා’’තිවත්තුම්පි, ‘‘තුම්හාකං සචතියස්සඋපහාරංකසරොමා’’ති
වුත්සත සම්පටි්ඡිතුම්පි න ලභති. ‘‘තුම්හාකං සචතියස්ස උපට්ඨානං
කසරොමා’’ති වුත්සත පන ‘‘උපට්ඨානකරණං නාම සුන්දර’’න්ති වත්තුං
වට්ටති. 

26. ‘‘න, භික්ඛසව, අත්තසනො අඞ්ගජාතං සඡතබ්බං, සයො ඡින්සදයය, 
ආපත්ති ථුල්ල්චයස්සා’’ති(චූළව.251) වචනසතොඅඞ්ගජාතං(චූළව.251) 
ඡින්දන්තස්ස ථුල්ල්චයං, අඤ්ඤංපනකණ්ණනාසාඅඞ්ගුලිආදිංයංකිඤ්චි
ඡින්දන්තස්ස තාදිසං වා දුක්ඛං උප්පාසදන්තස්ස දුක්කටං. අහිකීටදට්ඨාදීසු
පන අඤ්ඤාබාධප්චයා වා සලොහිතං වා සමොසචන්තස්ස ඡින්දන්තස්ස වා
අනාපත්ති. 

27. ‘‘න, භික්ඛසව, ගිහීනං උත්තරිමනුස්සධම්මං ඉද්ධිපාටිහාරියං
දස්සසතබ්බං, සයො දස්සසයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 252) 
වචනසතො ගිහීනං විකුබ්බිචද්ධිං දස්සසතුං න වට්ටති, අධිට්ඨාිචද්ධි පන
අප්පටික්ඛිත්තා. 

28. ‘‘න, භික්ඛසව, සසොවණ්ණමසයො පත්සතො ධාසරතබ්සබො…සප.… 
නරූපියමසයො…සප.… නමණිමසයො…සප.… න සවළුරියමසයො…සප.… 
නඵලිකමසයො…සප.… නකංසමසයො…සප.… නකාචමසයො…සප.… න
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තිපුමසයො …සප.… න සීසමසයො…සප.… න තම්බසලොහමසයො පත්සතො
ධාසරතබ්සබො, සයො ධාසරයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 252) 
වචනසතො සුවණ්ණමයාදිපත්සතො න වට්ටති. සසචපි ගිහී භත්තග්සග
සුවණ්ණතට්ටිකාදීසු බයඤ්ජනං කත්වා උපනාසමන්ති, ආමසිතුම්පි න
වට්ටති. ඵලිකමයකාචමයකංසමයාිච පන තට්ටිකාදීිච භාජනාිච 
පුග්ගලිකපරිසභොසගසනවනවට්ටන්ති, සඞ්ඝිකපරිසභොසගනවාගිහිවිකටාිච
වා වට්ටන්ති. තම්බසලොහමසයොපි පත්සතොසයව න වට්ටති, ථාලකං පන
වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ද්සව පත්සත අසයොපත්තං
මත්තිකාපත්ත’’න්ති(චූළව.252) ද්සවසයවචපත්තා අනුඤ්ඤාතා. 

‘‘න, භික්ඛසව, තුම්බකටාසහ පිණ්ඩාය චරිතබ්බං, සයො චසරයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 255) වචනසතො ලාබුකටාහං පරිහරිතුං න

වට්ටති, තං ලභිත්වා පන තාවකාලිකං පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටති. ඝටිෙටාකහපි 
එසසවනසයො. 

‘‘න, භික්ඛසව, ඡවසීසපත්සතො ධාසරතබ්සබො, සයො ධාසරයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති(චූළව.255) වචනසතොඡවසීසමසයොපිපත්සතොන වට්ටති. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පත්තාධාරක’’න්ති (චූළව. 254) වචනසතො 
භූමිදාරුදණ්ඩවඅලසවත්තාදීහි කසත භූමිආධාරසක දාරුදණ්ඩආධාරසක ච
පත්තංඨසපතුං වට්ටති.එත්ථච‘‘භූමිආධාරසකතසයොදණ්ඩාධාරසකද්සව

පත්සත උපරූපරි ඨසපතුං වට්ටතී’’ති කුරුන්දියං වුත්තං. මහාඅට්ඨෙථායං 
පනවුත්තං‘‘භූමිආධාරසකතිණ්ණංපත්තානංඅසනොකාසසො, ද්සවඨසපතුං
වට්ටති. දාරුආධාරකදණ්ඩාධාරසකසුපි සුසජ්ජිසතසු එසසව නසයො. 
භමසකොටිසදිසසො පන දාරුආධාරසකො තීහි දණ්ඩසකහි බද්සධො, 
දණ්ඩාධාරසකො ච එකස්සපි පත්තස්ස අසනොකාසසො, තත්ථ ඨසපත්වාපි
හත්සථන ගසහත්වාව ිචසීදිතබ්බං, භූමියං පන ිචක්කුජ්ජිත්වා එකසමව
ඨසපතබ්බ’’න්ති. 

‘‘න, භික්ඛසව, මිඩ්ඪන්සතපත්සතොිචක්ඛිපිතබ්සබො, සයො ිචක්ඛිසපයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 254) වචනසතො ආලින්දකමිඩ්ඪිකාදීනං 
අන්සතඨසපතුංනවට්ටති.සසචපනපරිවත්සතත්වාතත්සථවපතිට්ඨාති, 
එවරූපාය විත්ථිණ්ණායමිඩ්ඪිකායඨසපතුංවට්ටති. 

‘‘න, භික්ඛසව, පරිභණ්ඩන්සත පත්සතො ිචක්ඛිපිතබ්සබො, සයො 
ිචක්ඛිසපයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති(චූළව.254) වචනසතොබාහිරපස්සස
කතාය තනුකමිඩ්ඪිකාය අන්සතපි එසසවනසයො. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, 
සචොළක’’න්ති(චූළව.254) වචනසතොසචොළකං පත්ථරිත්වාතත්ථඨසපතුං
වට්ටති. තස්මිං පන අසති කටසාරසක වා තට්ටිකාය වා මත්තිකාය වා
පරිභණ්ඩකතායභූමියායත්ථන දුස්සති, තථාරූපායවාලිකායවාඨසපතුං
වට්ටති.පංසුරජාදීසුපනඛරභූමියංවාඨසපන්තස්ස දුක්කටං. 
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පටුන 

‘‘න, භික්ඛසව, පත්සතො ලග්සගතබ්සබො, සයො ලග්සගයය, ආපත්ති 
දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 254) වචනසතො නාගදන්තාදීසු යත්ථ කත්ථචි
ලග්සගතුංන වට්ටති, චීවරවංසසපිබන්ධිත්වාඨසපතුංනවට්ටති. 

‘‘න, භික්ඛසව, මඤ්සච පත්සතො ිචක්ඛිපිතබ්සබො, සයො ිචක්ඛිසපයය, 
ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති(චූළව.254) වචනසතොභණ්ඩකට්ඨපනත්ථසමවවා 
කතං සහොතු ිචසීදනසයනත්ථං වා, යත්ථ කත්ථචි මඤ්සච වා පීසඨ වා
ඨසපන්තස්ස දුක්කටං, අඤ්සඤන පන භණ්ඩසකන සද්ධිං බන්ධිත්වා
ඨසපතුං, අටිචයං බන්ධිත්වා ඔලම්බිතුං වා වට්ටති, බන්ධිත්වාපි උපරි
ඨසපතුං න වට්ටතිසයව. සසච පන මඤ්සචො වා පීඨං වා උක්ඛිපිත්වා
චීවරවංසාදීසු අට්ටක්ඡන්සනන ඨපිතං සහොති, තත්ථ ඨසපතුං වට්ටති.
අංසවට්ටනසකන අංසකූසට ලග්සගත්වා අඞ්සක ඨසපතුං වට්ටති, ඡත්සත
භත්තපූසරොපිඅංසකූසටලග්ගිතපත්සතොපි ඨසපතුංනවට්ටති.භණ්ඩසකන
පන සද්ධිං බන්ධිත්වා අට්ටකං කත්වා වා ඨපිසත සයො සකොචි ඨසපතුං
වට්ටති. 

‘‘න, භික්ඛසව, පත්තහත්සථන කවාටං පණාසමතබ්බං, සයො
පණාසමයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 255) වචනසතො
පත්තහත්සථන කවාටං න පණාසමතබ්බං. එත්ථ ච න සකවලං යස්ස
පත්සතො හත්සථ, සසො එව පත්තහත්සථො. න සකවලඤ්ච කවාටසමව 
පණාසමතුංනලභති, අපිචසඛොපනහත්සථවාපිට්ඨිපාසදවායත්ථයත්ථචි
සරීරාවයසව පත්තස්මිං සති හත්සථන වා පාසදන වා සීසසන වා සයන
සකනචිසරීරාවයසවනකවාටංවා පණාසමතුංඝටිකංවාඋක්ඛිපිතුංසූචිංවා
කුඤ්චිකායඅවාපුරිතුංනලභති, අංසකූසටපන පත්තංලග්සගත්වායථාසුඛං
අවාපුරිතුංලභති. 

‘‘න, භික්ඛසව, චලකාිචවාඅට්ඨිකාිචවාඋ්ඡිට්සඨොදකංවා පත්සතන
නීහරිතබ්බං, සයො නීහසරයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 255) 

වචනසතො චලකාදීිච පත්සතන නීහරිතුං න වට්ටති. එත්ථ ච චලොනීති 

චබ්සබත්වා අපවිද්ධාමිසාිච. අට්ඨිොනීති ම්ඡමංසඅඅකාිච. 

උ්ඡිට්කඨොදෙන්ති මුඛවික්ඛාලිසතොදකං. එසතසු යං කිඤ්චි පත්සතන
නීහරන්තස්ස දුක්කටං. පත්තං පටිග්ගහං කත්වා හත්ථං සධොවිතුම්පි න
ලභති. හත්ථසධොතපාදසධොතඋදකම්පි පත්සත ආකිරිත්වා නීහරිතුං න 
වට්ටති, අනු්ඡිට්ඨං සුද්ධපත්තං උ්ඡිට්ඨහත්සථන ගණ්හිතුං න වට්ටති, 
වාමහත්සථනපසනත්ථඋදකංආසිඤ්චිත්වාඑකංඋදකගණ්ඩුසංගසහත්වා
උ්ඡිට්ඨහත්සථන ගණ්හිතුංවට්ටති.එත්තාවතාපිහිසසොඋ්ඡිට්ඨපත්සතො
සහොති, හත්ථං පන බහිඋදසකන වික්ඛාසලත්වා ගසහතුං වට්ටති.
ම්ඡමංසඵලාඵලාදීිච ච ඛාදන්සතො යං තත්ථ අට්ඨිං වා චලකං වා
ඡඩ්සඩතුකාසමො සහොති, තං පත්සත ඨසපතුං න ලභති. යං පන
පටිඛාදිතුකාසමො සහොති, තං පත්සත ඨසපතුං ලභති. අට්ඨිකකණ්ටකාදීිච
තත්සථවකත්වාහත්සථනලුඤ්චිත්වා ඛාදිතුංවට්ටති.මුඛසතොනීහටංපන
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යං කිඤ්චි පුන ඛාදිතුකාසමො පත්සත ඨසපතුං න ලභති, 
සිඞ්ගිසවරනාළිසකරඛණ්ඩාදීිචඩංසිත්වාපුනඨසපතුංලභති. 

29. ‘‘න ච, භික්ඛසව, සබ්බපංසුකූලිසකන භවිතබ්බං, සයො භසවයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 255) වචනසතො සබ්බපංසුකූලිසකන න
භවිතබ්බං. එත්ථ පන චීවරඤ්ච මඤ්චපීඨඤ්ච පංසුකූලං වට්ටති, 
අජ්සඣොහරණීයංපනදින්නසමවගසහතබ්බං. 

30. ‘‘න, භික්ඛසව, අද්ධානමග්ගප්පටිපන්සනනභික්ඛුනාපරිස්සාවනං 
යාචියමාසනනනදාතබ්බං, සයොනදසදයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති(චූළව.
259) වචනසතො අපරිස්සාවනකස්ස (චූළව. අට්ඨ. 259) යාචමානස්ස
පරිස්සාවනං අදාතුං න වට්ටති. සයො පන අත්තසනො හත්සථ පරිස්සාවසන
විජ්ජමාසනපියාචති, තස්සනඅකාමාදාතබ්බං. 

‘‘න ච, භික්ඛසව, අපරිස්සාවනසකන භික්ඛුනා අද්ධානමග්සගො 
පටිපජ්ජිතබ්සබො, සයො පටිපජ්සජයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 259) 
වචනසතො අපරිස්සාවනසකන මග්සගො න ගන්තබ්සබො. සසචපි න සහොති
පරිස්සාවනංවාධම්මකරණංවා, සඞ්ඝාටිකණ්සණොඅධිට්ඨාතබ්සබො‘‘ඉමිනා
පරිස්සාසවත්වාපිවිස්සාමී’’ති. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, දණ්ඩපරිස්සාවන’’න්ති(චූළව.259) වචනසතො

දණ්ඩපරිස්සාවනම්පි වට්ටති. දණ්ඩපරිස්සාවනං නාම යත්ථ රජකානං
ඛාරපරිස්සාවනං වියචතූසුපාසදසුබද්ධිචස්සසණිකායසාටකංබන්ධිත්වා 
මජ්සඣදණ්ඩසකඋදකංආසිඤ්චන්ති, තංඋසභොපිසකොට්ඨාසසපූසරත්වා
පරිස්සාවති. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ඔත්ථරක’’න්ති (චූළව. 259) වචනසතො

ඔත්ථරකං පරිස්සාවනම්පිවට්ටති. ඔත්ථරෙං නාමයංඋදසකඔත්ථරිත්වා
ඝටසකන උදකං ගණ්හන්ති, තඤ්හි චතූසු දණ්ඩසකසු වත්ථං බන්ධිත්වා
උදසක චත්තාසරො ඛාණුසක ිචඛිචත්වා සතසු බන්ධිත්වා සබ්බපරියන්සත
උදකසතොසමොසචත්වාමජ්සඣඔත්ථරිත්වාඝසටනඋදකං ගණ්හන්ති. 

31. ‘‘න, භික්ඛසව, නග්සගන නග්සගො අභිවාසදතබ්සබො, සයො
අභිවාසදයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’තිආදිවචනසතො (චූළව. 261) න
නග්සගන නග්සගො අභිවාසදතබ්සබො, න නග්සගන අභිවාසදතබ්බං, න
නග්සගනනග්සගො අභිවාදාසපතබ්සබො, නනග්සගනඅභිවාදාසපතබ්බං, න 
නග්සගනනග්ගස්සපරිකම්මංකාතබ්බං, නනග්සගනනග්ගස්ස දාතබ්බං, 
න නග්සගන පටිග්ගසහතබ්බං, න නග්සගන ඛාදිතබ්බං, න නග්සගන
භුඤ්ජිතබ්බං, නනග්සගන සායිතබ්බං, නනග්සගනපාතබ්බං. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, තිස්සසො පටි්ඡාදිසයො ජන්තාඝරපටි්ඡාදිං
උදකපටි්ඡාදිං වත්ථපටි්ඡාදි’’න්ති (චූළව. 261) වචනසතො තිස්සසො
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පටි්ඡාදිසයො වට්ටන්ති. එත්ථ ච ජන්තාඝරපටි්ඡාදි උදකපටි්ඡාදි ච 
පරිකම්මං කසරොන්තස්සසව වට්ටති, සසසසසු අභිවාදනාදීසු න වට්ටති.
වත්ථපටි්ඡාදි පනසබ්බකම්සමසුවට්ටති. 

32. ‘‘න, භික්ඛසව, පුප්ඵාභිකිණ්සණසු සයසනසු සයිතබ්බං, සයො
සසසයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 264) වචනසතො පුප්සඵහි
සන්ථසතසු සයසනසු න සයිතබ්බං, ගන්ධගන්ධං පන ගසහත්වා කවාසට
පඤ්චඞ්ගුලිංදාතුංවට්ටතිපුප්ඵං ගසහත්වාවිහාසරඑකමන්තංිචක්ඛිපිතුං. 

33. ‘‘න, භික්ඛසව, ආසිත්තකූපධාසන භුඤ්ජිතබ්බං, සයො භුඤ්සජයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 264) වචනසතො ආසිත්තකූපධාසන

ඨසපත්වා න භුඤ්ජිතබ්බං. ආසිත්තකූපධානන්ති තම්බසලොසහන වා
රජසතනවාකතායසපළායඑතං අධිවචනං, පටික්ඛිත්තත්තාපනදාරුමයාපි
නවට්ටති. 

34. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, මසළොරික’’න්ති (චූළව. 264) වචනසතො

මසළොරිකාය ඨසපත්වා භුඤ්ජිතුං වට්ටති. මකළොරිොති දණ්ඩාධාරසකො
වු්චති. යට්ඨිආධාරකපණ්ණාධාරකප්ඡිකපීඨාදීිචපි එත්සථව පවිට්ඨාිච.
ආධාරකසඞ්සඛපගමනසතො හි පට්ඨාය ඡිද්දං විද්ධම්පි අවිද්ධම්පි
වට්ටතිසයව. 

35. ‘‘න, භික්ඛසව, එකභාජසනභුඤ්ජිතබ්බං, සයොභුඤ්සජයය, ආපත්ති 
දුක්කටස්සා’’ති(චූළව. 264) ආදිවචනසතොනඑකභාජසනභුඤ්ජිතබ්බං, න
එකථාලසක පාතබ්බං.සසචපනඑසකොභික්ඛුභාජනසතොඵලංවාපූපංවා
ගසහත්වා ග්ඡති, තස්මිං අපගසත ඉතරස්ස සසසකං භුඤ්ජිතුං වට්ටති, 
ඉතරස්සපිතස්මිංඛීසණපුනගසහතුං වට්ටති. 

‘‘න, භික්ඛසව, එකමඤ්සච තුවට්ටිතබ්බං, සයො තුවට්සටයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති(චූළව.264) ආදිවචනසතොනඑකමඤ්සචිචපජ්ජිතබ්බං, න 
එකත්ථරසණිචපජ්ජිතබ්බං. වවත්ථානං පන දස්සසත්වා මජ්සඣකාසාවං
වා කත්තරයට්ඨිංවාඅන්තමසසොකායබන්ධනම්පිඨසපත්වාිචපජ්ජන්තානං
අනාපත්ති. එකපාවුරසණහි එකත්ථරණපාවුරසණහි ච න ිචපජ්ජිතබ්බං.
එකං අත්ථරණඤ්සචව පාවුරණඤ්ච එසතසන්ති එකත්ථරණපාවුරණා.
සංහාරිමානං පාවාරත්ථරණකටසාරකාදීනං එකං අන්තං අත්ථරිත්වා එකං
පාරුපිත්වාිචපජ්ජන්තානසමතංඅධිවචනං. 

36. ‘‘න, භික්ඛසව, සචලප්පටිකා අක්කමිතබ්බා, සයො අක්කසමයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 268) වචනසතො න සචලසන්ථාසරො
අක්කමිතබ්සබො, ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ගිහීනං මඞ්ගලත්ථාය
යාචියමාසනන සචලප්පටිකං අක්කමිතු’’න්ති (චූළව. 268) වචනසතො පන
කාචි ඉත්ථී (චූළව. අට්ඨ. 268) අපගතගබ්භා වා සහොති ගරුගබ්භා වා, 
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එවරූසපසු ඨාසනසු මඞ්ගලත්ථාය යාචියමාසනන අක්කමිතුං වට්ටති.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සධොතපාදකං අක්කමිතු’’න්ති (චූළව. 268) 
වචනසතො පාදසධොවනට්ඨාසන සධොසතහි පාසදහි අක්කමනත්ථාය
අත්ථතප්චත්ථරණංඅක්කමිතුංවට්ටති. 

37. ‘‘න, භික්ඛසව, කතකං පරිභුඤ්ජිතබ්බං, සයො පරිභුඤ්සජයය, 

ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති (චූළව.269) වචනසතොකතකංනවට්ටති. ෙතෙං 
නාම පදුමකණ්ණිකාකාරං පාදඝංසනත්ථංකණ්ටසකඋට්ඨාසපත්වාකතං.
තං වට්ටං වා සහොතු චතුරස්සාදිසභදං වා, බාහුලිකානුසයොගත්තා
පටික්ඛිත්තසමව, සනවපටිග්ගසහතුං, න පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති.‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛසව, තිස්සසො පාදඝංසිචසයො සක්ඛරං කථලං සමුද්දසඵණක’’න්ති

(චූළව. 269) වචනසතො සක්ඛරාදීහි පාදඝංසනං වට්ටති. සක්ඛරාති
පාසාසණොවු්චති, පාසාණසඵණසකොපිවට්ටතිසයව. 

38. ‘‘න, භික්ඛසව, චාමරිබීජනී ධාසරතබ්බා, සයො ධාසරයය, ආපත්ති 
දුක්කටස්සා’’ති(චූළව.269) වචනසතොචාමරිවාසලහිකතබීජනීනවට්ටති.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, මකසබීජිචං. අනුජානාමි භික්ඛසව තිස්සසො
බීජිචසයො වාකමයං උසීරමයං සමොරපිඤ්ඡමයං. අනුජානාමි, භික්ඛසව, 
විධූපනඤ්ච තාලවණ්ටඤ්චා’’ති (චූළව. 269) වචනසතො මකසබීජනීආදි

වට්ටති.තත්ථ විධූපනන්තිබීජනී වු්චති. තාලවණ්ටං පනතාලපණ්සණහි
වාකතංසහොතු සවළුදන්තවිලීසවහිවාසමොරපිඤ්සඡහිවාචම්මවිකතීහිවා, 

සබ්බං වට්ටති. මෙසබීජනී දන්තමයවිසාණමයදණ්ඩකාපි වට්ටති.
වාකමයබීජිචයා සකතකපාසරොහකුන්තාලපණ්ණාදිමයාපිසඞ්ගහිතා. 

39. ‘‘න, භික්ඛසව, ඡත්තං ධාසරතබ්බං, සයො ධාසරයය, ආපත්ති
දුක්කටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛසව, ගිලානස්ස ඡත්ත’’න්ති (චූළව. 270) 
වචනසතො අගිලාසනන ඡත්තං න ධාසරතබ්බං. යස්ස පන කායඩාසහො වා
පිත්තසකොසපො වා සහොති චක්ඛු වා දුබ්බලං, අඤ්සඤො වා සකොචිආබාසධො 
විනා ඡත්සතන උප්පජ්ජති, තස්ස ගාසම වා අරඤ්සඤ වා ඡත්තං වට්ටති.
වස්සස පන චීවරගුත්තත්ථම්පි වාළමිගසචොරභසයසු අත්තගුත්තත්ථම්පි
වට්ටති, එකපණ්ණ්ඡත්තං පන සබ්බත්සථව වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛසව, අගිලාසනනපිආරාසම ආරාමූපචාසරඡත්තංධාසරතු’’න්ති(චූළව.
270) වචනසතො පන අගිලානස්සපි ආරාමආරාමූපචාසරසු ඡත්තං ධාසරතුං
වට්ටති. 

40. ‘‘න, භික්ඛසව, දීඝා නඛා ධාසරතබ්බා, සයො ධාසරයය, ආපත්ති
දුක්කටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛසව, මංසප්පමාසණන නඛං ඡින්දිතු’’න්ති
(චූළව.274) වචනසතො දීඝානඛාඡින්දිතබ්බා. ‘‘න, භික්ඛසව, වීසතිමට්ඨං
කාරාසපතබ්බං, සයො කාරාසපයය, ආපත්ති දුක්කටස්ස. අනුජානාමි, 
භික්ඛසව, මලමත්තංඅපකඩ්ඪිතු’’න්ති(චූළව.274) වචනසතොවීසතිපිනසඛ
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ලිඛිතමට්සඨ කාරාසපතුං න වට්ටති, නඛසතො මලමත්තං පන අපකඩ්ඪිතුං 
වට්ටති. 

‘‘න, භික්ඛසව, සම්බාසධසලොමංසංහරාසපතබ්බං, සයොසංහරාසපයය, 
ආපත්තිදුක්කටස්ස.අනුජානාමි, භික්ඛසව, ආබාධප්චයාසම්බාසධසලොමං 
සංහරාසපතු’’න්ති (චූළව. 275) වචනසතො ගණ්ඩවණාදිආබාධං විනා
සම්බාසධ සලොමං සංහරාසපතුං න වට්ටති. ‘‘න, භික්ඛසව, දීඝං
නාසිකාසලොමංධාසරතබ්බං, සයො ධාසරයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති(චූළව.
275) වචනසතො සණ්ඩාසසන නාසිකාසලොමං සංහරාසපතුං වට්ටති.
සක්ඛරාදීහි නාසිකාසලොමං ගාහාපසනපි ආපත්ති නත්ථි, අනුරක්ඛණත්ථං
පන ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සණ්ඩාස’’න්ති (චූළව. 275) සණ්ඩාසසො 
අනුඤ්ඤාසතො. ‘‘න, භික්ඛසව, පලිතං ගාහාසපතබ්බං, සයො ගාහාසපයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 275) වචනසතො පලිතං ගාහාසපතුං න
වට්ටති.යංපනභමුකායවා නලාසටවාදාඨිකායවාඋග්ගන්ත්වාබීභ්ඡං
හුත්වාඨිතං, තාදිසංසලොමංපලිතංවා අපලිතංවාගාහාසපතුංවට්ටති. 

41. ‘‘න, භික්ඛසව, අකායබන්ධසනන ගාසමො පවිසිතබ්සබො, සයො
පවිසසයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 278) වචනසතො
අකායබන්ධසනන ගාසමො න පවිසිතබ්සබො, අබන්ධිත්වා ිචක්ඛමන්සතන 
යත්ථ සරති, තත්ථ බන්ධිතබ්බං. ‘‘ආසනසාලාය බන්ධිස්සාමී’’ති ගන්තුං
වට්ටති, සරිත්වායාවනබන්ධති, නතාවපිණ්ඩායචරිතබ්බං. 

42. ‘‘න, භික්ඛසව, ගිහිිචවත්ථං ිචවාසසතබ්බං, සයො ිචවාසසයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති(චූළව.280) ආදිවචනසතොහත්ථිසසොණ්ඩාදිවසසන
ගිහිිචවත්ථං න ිචවාසසතබ්බං, සසතපටපාරුතාදිවසසන න ගිහිපාරුතං
පාරුපිතබ්බං, මල්ලකම්මකරාදසයො විය ක්ඡං බන්ධිත්වා න
ිචවාසසතබ්බං. එවං ිචවාසසතුං ගිලානස්සපි මග්ගප්පටිපන්නස්සපි න
වට්ටති. යම්පි මග්ගං ග්ඡන්තා එකං වා ද්සව වා සකොසණ උක්ඛිපිත්වා
අන්තරවාසකස්ස උපරි ලග්ගන්ති, අන්සතො වා එකං කාසාවං තථා 
ිචවාසසත්වා බහි අපරං ිචවාසසන්ති, සබ්බං න වට්ටති. ගිලාසනො පන
අන්සතොකාසාවස්ස ඔවට්ටිකං දස්සසත්වා අපරං උපරි ිචවාසසතුං ලභති, 
අගිලාසනනද්සවිචවාසසන්සතන සගුණංකත්වාිචවාසසතබ්බාිච. 

43. ‘‘න, භික්ඛසව, උභසතොකාජං හරිතබ්බං, සයො හසරයය, ආපත්ති 
දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 281) වචනසතො උභසතොකාජං හරිතුං න වට්ටති.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, එකසතොකාජං අන්තරාකාජං සීසභාරං ඛන්ධභාරං
කටිභාරංඔලම්බක’’න්තිවචනසතො එකසතොකාජාදිංහරිතුංවට්ටති. 

44. ‘‘න, භික්ඛසව, දීඝංදන්තකට්ඨංඛාදිතබ්බං, සයොඛාසදයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 282) වචනසතො න දීඝං දන්තකට්ඨං ඛාදිතබ්බං.
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, අට්ඨඞ්ගුලපරමං දන්තකට්ඨං. අනුජානාමි, 
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භික්ඛසව, චතුරඞ්ගුලප්ඡිමං දන්තකට්ඨ’’න්ති (චූළව. 282) වචනසතො
මනුස්සානං පමාණඞ්ගුසලන අට්ඨඞ්ගුලපරමං චතුරඞ්ගුලප්ඡිමඤ්ච
දන්තකට්ඨංඛාදිතබ්බං. 

45. ‘‘න, භික්ඛසව, රුක්සඛො අභිරුහිතබ්සබො, සයො අභිරුසහයය, 
ආපත්තිදුක්කටස්ස.අනුජානාමි, භික්ඛසව, සතිකරණීසයසපොරිසංරුක්ඛං
අභිරුහිතුං ආපදාසු යාවදත්ථ’’න්ති (චූළව. 284) වචනසතො න රුක්ඛං
අභිරුහිතබ්බං, සුක්ඛකට්ඨගහණාදිකි්සච පන සති පුරිසප්පමාණං

අභිරුහිතුංවට්ටති. ආපදාසූතිවාළමිගාදසයොවා දිස්වාමග්ගමූළ්සහොවාදිසා
ඔසලොසකතුකාසමො හුත්වා දවඩාහං වා උදසකොඝං වා ආග්ඡන්තං දිස්වා
අතිඋ්චම්පිරුක්ඛංආසරොහිතුංවට්ටති. 

46. ‘‘න, භික්ඛසව, බුද්ධවචනං ඡන්දසසො ආසරොසපතබ්බං, සයො
ආසරොසපයය, ආපත්තිදුක්කටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛසව, සකායිචරුත්තියා
බුද්ධවචනංපරියාපුණිතු’’න්ති(චූළව.285) වචනසතොසවදංවියබුද්ධවචනං
සක්කටභාසාය වාචනාමග්ගං ආසරොසචතුං න වට්ටති, සකාය පන 
මාගධිකායිචරුත්තියාපරියාපුණිතබ්බං. 

47. ‘‘න, භික්ඛසව, සලොකායතංපරියාපුණිතබ්බං, සයොපරියාපුසණයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති(චඌළව. 286) ආදිවචනසතො සලොකායතසඞ්ඛාතං
‘‘සබ්බං උ්ඡිට්ඨං, සබ්බං අනු්ඡිට්ඨං, සසසතො කාසකො, කාසළො බසකො
ඉමිනා ච ඉමිනා ච කාරසණනා’’ති එවමාදිිචරත්ථකකාරණපටිසංයුත්තං
තිත්ථියසත්ථං සනව පරියාපුණිතබ්බං, න පරස්ස වාසචතබ්බං. න ච
තිර්ඡානවිජ්ජාපරියාපුණිතබ්බා, නපරස්සවාසචතබ්බා. 

48. ‘‘න, භික්ඛසව, ඛිපිසත‘ජීවා’තිවත්තබ්සබො, සයොවසදයය, ආපත්ති
දුක්කටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛසව, ගිහීනං ‘ජීවථ භන්සත’ති වු්චමාසනන 
‘චිරං ජීවා’ති වත්තු’’න්ති (චූළව. 288) වචනසතො ඛිපිසත ‘‘ජීවා’’ති න
වත්තබ්බං, ගිහිනා පන ‘‘ජීවථා’’ති වු්චමාසනන ‘‘චිරං ජීවා’’ති වත්තුං
වට්ටති. 

49. ‘‘න, භික්ඛසව, ලසුණං ඛාදිතබ්බං, සයො ඛාසදයය, ආපත්ති
දුක්කටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛසව, ආබාධප්චයා ලසුණං ඛාදිතු’’න්ති
(චූළව. 289) වචනසතො ආබාධං විනා ලසුණං ඛාදිතුං න වට්ටති, 
සූපසම්පාකාදීසු (පාචි. අට්ඨ. 797) පක්ඛිත්තං පන වට්ටති. තඤ්හි
ප්චමාසනසු මුග්ගසූපාදීසු වා ම්ඡමංසවිකතියා වා සතසල වා
බදරසාළවාදීසු වා අම්බිලසාකාදීසු වා උත්තරිභඞ්සගසු වා යත්ථ කත්ථචි
අන්තමසසොයාගුභත්සතපිපක්ඛිත්තංවට්ටති. 

50. ‘‘න, භික්ඛසව, අසධොසතහිපාසදහිසසනාසනංඅක්කමිතබ්බං, සයො
අක්කසමයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 324) වචනසතො අසධොසතහි
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පටුන 

පාසදහිමඤ්චපීඨාදිසසනාසනංපරිකම්මකතා වාභූමිනඅක්කමිතබ්බා.‘‘න, 
භික්ඛසව, අල්සලහි පාසදහි සසනාසනං අක්කමිතබ්බං, සයො අක්කසමයය
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 324) වචනසතො සයහි (චූළව. අට්ඨ. 324) 
අක්කන්තට්ඨාසන උදකං පඤ්ඤායති, එවරූසපහි අල්ලපාසදහි
පරිභණ්ඩකතා භූමි වා සසනාසනං වා න අක්කමිතබ්බං. සසච පන
උදකසිසනහමත්තසමව පඤ්ඤායති, න උදකං, වට්ටති. පාදපුඤ්ඡිචං පන
අල්ලපාසදහිපි අක්කමිතුං වට්ටතිසයව. ‘‘න, භික්ඛසව, සඋපාහසනන 
සසනාසනං අක්කමිතබ්බං, සයො අක්කසමයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති
(චූළව. 324) වචනසතො සධොතපාසදහි අක්කමිතබ්බට්ඨානං සඋපාහසනන
අක්කමිතුංනවට්ටති. 

‘‘න, භික්ඛසව, පරිකම්මකතායභූමියාිචට්ඨුභිතබ්බං, සයො ිචට්ඨුසභයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 324) වචනසතොපරිකම්මකතායභූමියාන 
ිචට්ඨුභිතබ්බං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සඛළමල්ලක’’න්ති (චූළව. 324) 
එවං අනුඤ්ඤාසත සඛළමල්ලසක ිචට්ඨුභිතබ්බං. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, 
සචොළසකන පලිසවසඨතු’’න්ති (චූළව. 324) වචනසතො සුධාභූමියා වා
පරිභණ්ඩභූමියා වා මඤ්චපීඨං ිචක්ඛිපන්සතන සසච තට්ටිකා වා
කටසාරසකො වා නත්ථි, සචොළසකන මඤ්චපීඨානං පාදා සවසඨතබ්බා, 
තස්මිං අසති පණ්ණම්පි අත්ථරිතුං වට්ටති, කිඤ්චි අනත්ථරිත්වා 
ඨසපන්තස්සපනදුක්කටං.යදිපනතත්ථසනවාසිකාඅනත්ථතායභූමියාපි
ඨසපන්ති, අසධොතපාසදහිපිවළඤ්සජන්ති, තසථවවළඤ්සජතුංවට්ටති. 

‘‘න, භික්ඛසව, පරිකම්මකතා භිත්ති අපස්සසතබ්බා, සයො අපස්සසයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 324) වචනසතො පරිකම්මකතා භිත්ති
සසතභිත්තිවාසහොතුචිත්තකම්මකතාවා, නඅපස්සසතබ්බා.න සකවලඤ්ච
භිත්තිසමව, ද්වාරම්පි වාතපානම්පි අපස්සසනඵලකම්පි පාසාණත්ථම්භම්පි 
රුක්ඛත්ථම්භම්පිචීවසරනවාසයනසකනචිඅප්පටි්ඡාසදත්වාඅපස්සිතුංන
ලභති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ප්චත්ථරිත්වාිචපජ්ජිතු’’න්ති (චූළව.325) 
වචනසතො පන සධොතපාසදහි අක්කමිතබ්බං, පරිභණ්ඩකතං භූමිං වා
භූමත්ථරණං සසනාසනං වා සඞ්ඝිකමඤ්චපීඨං වා අත්තසනො සන්තසකන
ප්චත්ථරසණන ප්චත්ථරිත්වාව ිචපජ්ජිතබ්බං. සසච ිචද්දායසතොපි
ප්චත්ථරසණසඞ්කුටිසත සකොචි සරීරාවයසවො මඤ්චං වා පීඨං වා ඵුසති, 
ආපත්තිසයව, සලොසමසු පන ඵුසන්සතසු සලොමගණනාය ආපත්තිසයො. 
පරිසභොගසීසසනඅපස්සයන්තස්සපිඑසසවනසයො.හත්ථතලපාදතසලහිපන
ඵුසිතුං අක්කමිතුං වා වට්ටති, මඤ්චං වා පීඨං වා හරන්තස්ස කාසය
පටිහඤ්ඤති, අනාපත්ති. 

51. ‘‘දසයිසම, භික්ඛසව, අවන්දියා. පුසරඋපසම්පන්සනන
ප්ඡුපසම්පන්සනො අවන්දිසයො, අනුපසම්පන්සනො අවන්දිසයො, 
නානාසංවාසසකො වුඩ්ඪතසරො අධම්මවාදී අවන්දිසයො, මාතුගාසමො 
අවන්දිසයො, පණ්ඩසකො අවන්දිසයො, පාරිවාසිසකො අවන්දිසයො, 
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මූලායපටිකස්සනාරසහො අවන්දිසයො, මානත්තාරසහො අවන්දිසයො, 
මානත්තචාරිසකො අවන්දිසයො, අබ්භානාරසහො අවන්දිසයො’’ති (චූළව. 312) 
වචනසතොඉසමදසඅවන්දියාතිසවදිතබ්බා. 

‘‘ප්ඡුපසම්පන්සනනපුසරඋපසම්පන්සනොවන්දිසයො, නානාසංවාසසකො 
වුඩ්ඪතසරො ධම්මවාදී වන්දිසයො, තථාගසතො අරහං සම්මාසම්බුද්සධො
වන්දිසයො’’ති(චූළව. 312) – වචනසතොඉසමතසයොවන්දිතබ්බා. 

52. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, තීණි තූලාිච රුක්ඛතූලං ලතාතූලං
සපොටකීතූල’’න්ති (චූළව. 297) වචනසතො ඉමාිච තීණිතූලාිචකප්පියාිච.

තත්ථ (චූළව. අට්ඨ. 297) රුක්ඛතූලන්ති සිම්බලිරුක්ඛාදීනං සයසං

සකසඤ්චි රුක්ඛානං තූලං. ලතාතූලන්ති ඛීරවල්ලිආදීනං යාසං කාසඤ්චි

වල්ලීනං තූලං. කපොටකීතූලන්ති සපොටකීතිණාදීනං සයසං සකසඤ්චි 
තිණජාතිකානං අන්තමසසො උ්ඡුනළාදීනම්පි තූලං. එසතහි තීහි
සබ්බභූතගාමා සඞ්ගහිතා සහොන්ති.රුක්ඛවල්ලිතිණජාතිසයො හි මුඤ්චිත්වා
අඤ්සඤො භූතගාසමො නාම නත්ථි, තස්මා යස්ස කස්සචි භූතගාමස්ස තූලං
බිම්සබොහසන වට්ටති. භිසිං පන පාපුණිත්වා සබ්බසමතං අකප්පියතූලන්ති
වු්චති. න සකවලඤ්ච බිම්සබොහසන එතං තූලසමව, හංසසමොරාදීනං 
සබ්බසකුණානං සීහාදීනං සබ්බචතුප්පදානඤ්ච සලොමම්පි වට්ටති, 
පියඞ්ගුපුප්ඵබකුලපුප්ඵාදීනංපනයංකිඤ්චිපුප්ඵංනවට්ටති.තමාලපත්තං 
සුද්ධසමව නවට්ටති, මිස්සකංපනවට්ටති, භිසීනංඅනුඤ්ඤාතං පඤ්චවිධං
උණ්ණාදිතූලම්පිවට්ටති. 

53. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පඤ්ච භිසිසයො උණ්ණභිසිං සචොළභිසිං
වාකභිසිං තිණභිසිං පණ්ණභිසි’’න්ති (චූළව. 297) වචනසතො පඤ්චහි
උණ්ණාදීහි පූරිතා පඤ්ච භිසිසයො අනුඤ්ඤාතා. තූලගණනාය හි එතාසං
ගණනා වුත්තා. තත්ථ උණ්ණග්ගහසණන න සකවලං එළකසලොමසමව
ගහිතං, ඨසපත්වාපන මනුස්සසලොමංයංකිඤ්චිකප්පියාකප්පියමංසජාතීනං
පක්ඛිචතුප්පදානංසලොමංසබ්බංඉධ උණ්ණග්ගහසණසනවගහිතං.තස්මා
ඡන්නං චීවරානං ඡන්නං අනුසලොමචීවරානඤ්ච අඤ්ඤතසරන භිසි්ඡවිං
කත්වා තං සබ්බං පක්ඛිපිත්වා භිසිං කාතුං වට්ටති. එළකසලොමාිච පන 
අපක්ඛිපිත්වා කම්බලසමව චතුග්ගුණං පඤ්චගුණං වා පක්ඛිපිත්වා කතාපි 

උණ්ණභිසිසඞ්ඛයසමවග්ඡති. 

කචොළභිසිආදීසු යං කිඤ්චි නවසචොළං වා පුරාණසචොළං වා සංහරිත්වා
අන්සතොපක්ඛිපිත්වාවාකතාසචොළභිසි.යංකිඤ්චිවාකං පක්ඛිපිත්වාකතා 

වාෙභිසි. යං කිඤ්චි තිණං පක්ඛිපිත්වා කතා තිණභිසි. අඤ්ඤත්ර

සුද්ධතමාලපත්තා යං කිඤ්චි පණ්ණං පක්ඛිපිත්වා කතා පණ්ණභිසීති
සවදිතබ්බා. තමාලපත්තං පන අඤ්සඤන මිස්සසමව වට්ටති. සුද්ධං න
වට්ටති.යංපසනතංඋණ්ණාදිපඤ්චවිධංතූලං භිසියංවට්ටති, තංමසූරසකපි

වට්ටතීති කුරුන්දියං වුත්තං.එසතනමසූරකංපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටතීතිසිද්ධං
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සහොති. භිසියා පමාණිචයසමො නත්ථි, මඤ්චභිසි පීඨභිසි භූමත්ථරණභිසි
චඞ්කමනභිසි පාදපුඤ්ඡනභිසීති එතාසං අනුරූපසතො සල්ලක්සඛත්වා
අත්තසනො රුචිවසසන පමාණං කාතබ්බං. බිම්සබොහනං පන 
පමාණයුත්තසමවවට්ටති. 

54. ‘‘න, භික්ඛසව, අඩ්ඪකායිකාිචබිම්සබොහනාිචධාසරතබ්බාිච, සයො
ධාසරයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති(චූළව.297) සයසුකටිසතොපට්ඨායයාව
සීසං උපදහන්ති, තාදිසාිච උපඩ්ඪකායප්පමාණාිච බිම්සබොහනාිච
පටික්ඛිපිත්වා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සීසප්පමාණං බිම්සබොහන’’න්ති

(චූළව. 297) සීසප්පමාණං අනුඤ්ඤාතං. සීසප්පමාණං නාම යස්ස
විත්ථාරසතො තීසු කණ්සණසු ද්වින්නං කණ්ණානං අන්තරං මිිචයමානං
විදත්ථි සචව චතුරඞ්ගුලඤ්ච සහොති, මජ්ඣට්ඨානං මුට්ඨිරතනං සහොති.

‘‘දීඝසතො පන දියඩ්ඪරතනං වා ද්විරතනං වා’’ති කුරුන්දියං වුත්තං. අයං
සීසප්පමාණස්ස උක්කට්ඨපරි්සඡසදො, ඉසතො උද්ධං න වට්ටති, සහට්ඨා
වට්ටති. අගිලානස්ස සීසූපධානඤ්ච පාදූපධානඤ්චාති ද්වයසමව වට්ටති, 
ගිලානස්ස බිම්සබොහනාිච සන්ථරිත්වා උපරි ප්චත්ථරණං දත්වා
ිචපජ්ජිතුම්පි වට්ටති. ‘‘යාිච පන භිසීනං අනුඤ්ඤාතාිච පඤ්ච
කප්පියතූලාිච, සතහි බිම්සබොහනං මහන්තම්පි වට්ටතී’’ති
ඵුස්සසදවත්සථසරො ආහ. විනයධරඋපතිස්සත්සථසරො පන ‘‘බිම්සබොහනං 
කරිස්සාමීති කප්පියතූලං වා අකප්පියතූලං වා පක්ඛිපිත්වා කසරොන්තස්ස
පමාණසමව වට්ටතී’’තිආහ. 

55. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ආසන්දික’’න්ති (චූළව. 297) වචනසතො
චතුරස්සපීඨසඞ්ඛාසතොආසන්දිසකො වට්ටති, සසොච‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, 
උ්චකම්පි ආසන්දික’’න්ති (චූළව. 297) වචනසතො අට්ඨඞ්ගුලසතො
උ්චපාදසකොපි වට්ටති. එකසතොභාසගන දීඝපීඨසමව හි අට්ඨඞ්ගුලසතො 
උ්චපාදකංනවට්ටති, තස්මාචතුරස්සපීඨංපමාණාතික්කන්තම්පිවට්ටති. 
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සත්තඞ්ග’’න්ති(චූළව.297) වචනසතොතීසුදිසාසු
අපස්සයං කත්වාකතමඤ්සචොපිවට්ටති.‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, උ්චකම්පි
සත්තඞ්ග’’න්ති (චූළව. 297) වචනසතො අයම්පි පමාණාතික්කන්සතො ච
වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, භද්දපීඨ’’න්තිආදිනා (චූළව.297) පාළියං
අනුඤ්ඤාතංසවත්තමයපීඨං පිසලොතිකාබද්ධපීඨංදාරුපට්ටිකායඋපරිපාසද
ඨසපත්වා සභොජනඵලකං විය කතං එළකපාදපීඨං ආමලකාකාසරන
සයොජිතංබහුපාදකංආමණ්ඩකවට්ටිකපීඨංපලාලපීඨංඵලකපීඨඤ්චපාළියං 
අනාගතඤ්චඅඤ්ඤම්පියංකිඤ්චිදාරුමයපීඨංවට්ටති. 

‘‘න, භික්ඛසව, උ්සච මඤ්සච සයිතබ්බං, සයො සසයයය, ආපත්ති 
දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 297) වචනසතො පමණාතික්කන්සත මඤ්සච
සයන්තස්ස දුක්කටං, තං පනකසරොන්තස්සකාරාසපන්තස්ස ච සඡදනකං
පාචිත්තියං. අඤ්සඤන කතං පටිලභිත්වා පරිභුඤ්ජන්සතන ඡින්දිත්වා
පරිභුඤ්ජිතබ්බං.සසචනඡින්දිතුකාසමොසහොති, භූමියං ිචඛිචත්වාපමාණං
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උපරි දස්සසති, උත්තානකං වා කත්වා පරිභුඤ්ජති, උක්ඛිපිත්වා 
තුලාසඞ්ඝාසටඨසපත්වාඅට්ටංකත්වාපරිභුඤ්ජති, වට්ටති.‘‘න, භික්ඛසව, 
උ්චා මඤ්චපටිපාදකා ධාසරතබ්බා, සයො ධාසරයය, ආපත්ති දුක්කටස්ස.
අනුජානාමි, භික්ඛසව, අට්ඨඞ්ගුලපරමං මඤ්චපටිපාදක’’න්ති (චූළව. 297) 
වචනසතො මනුස්සානං පමාණඞ්ගුසලන අට්ඨඞ්ගුලපරසමොව
මඤ්චපටිපාදසකොවට්ටති, තසතොඋද්ධංනවට්ටති. 

56. ‘‘න, භික්ඛසව, උ්චාසයනමහාසයනාිචධාසරතබ්බාිච, සසයයථිදං, 
ආසන්දිපල්ලඞ්සකොසගොනසකොචිත්තසකොපටිකාපටලිකාතූලිකාවිකතිකා
උද්දසලොමි එකන්තසලොමි කට්ටිස්සං සකොසසයයං කුත්තකං හත්ථත්ථරං
අස්සත්ථරං රථත්ථරං අජිනපසවණී කදලිමිගපවරප්චත්ථරණං
සඋත්තර්ඡදං උභසතොසලොහිතකූපධානං, සයො ධාසරයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 254) වචනසතො උ්චාසයනමහාසයනාිච න

වට්ටන්ති.තත්ථ(මහාව.අට්ඨ.254) උ්චාසයනං නාමපමාණාතික්කන්තං

මඤ්චං. මහාසයනං නාම අකප්පියත්ථරණං. ආසන්දිආදීසු ආසන්දීති

පමාණාතික්කන්තාසනං. පල්ලඞ්කෙොති පාසදසු වාළරූපාිච ඨසපත්වා

කසතො. කගොනකෙොතිදීඝසලොමසකොමහාසකොජසවො.චතුරඞ්ගුලාධිකාිචකිර

තස්ස සලොමාිච. චිත්තකෙොති රතනචිත්රඋණ්ණාමයත්ථරසකො. පටිොති

උණ්ණාමසයො සසතත්ථරසකො. පටලිොති ඝනපුප්ඵසකො

උණ්ණාමයසලොමත්ථරසකො, සයො ‘‘ආමලකපසටො’’තිපි වු්චති. තූලිොති

පකතිතූලිකාසයව. විෙතිොති සීහබයග්ඝාදිරූපවිචිසත්රො

උණ්ණාමයත්ථරසකො. උද්දකලොමීති එකසතො උග්ගතසලොමං

උණ්ණාමයත්ථරණං. එෙන්තකලොමීති උභසතො උග්ගතසලොමං

උණ්ණාමයත්ථරණං. ෙට්ටිස්සන්ති රතනපරිසිබ්බිතං

සකොසසයයකට්ටිස්සමයං ප්චත්ථරණං. කෙොකසයයන්ති රතනපරිසිබ්බිතං
සකොසියසුත්තමයංප්චත්ථරණං, සුද්ධසකොසසයයංපනවට්ටති. 

කුත්තෙන්ති සසොළසන්නං නාටකිත්ථීනං ඨත්වා න්චනසයොග්ගං

උණ්ණාමයත්ථරණං. හත්ථත්ථරඅස්සත්ථරා හත්ථිඅස්සපිට්ඨීසු

අත්ථරණකඅත්ථරණා එව. රථත්ථසරපි එසසව නසයො. අජිනපකවණීති
අජිනචම්සමහි මඤ්චප්පමාසණන සිබ්බිත්වා කතා පසවණී. 

ෙදලිමිගපවරප්චත්ථරණන්ති කදලිමිගචම්මං නාම අත්ථි, සතන කතං 
පවරප්චත්ථරණන්තිඅත්සථො.තංකිරසසතවත්ථස්සඋපරිකදලිමිගචම්මං

පත්ථරිත්වා සිබ්බිත්වා කසරොන්ති. සඋත්තර්ඡදන්ති සහ උත්තර්ඡසදන, 
උපරිබද්සධන රත්තවිතාසනනසද්ධින්ති අත්සථො. සසතවිතානම්පි සහට්ඨා
අකප්පියප්චත්ථරසණ සති න වට්ටති, අසති පන වට්ටති. 

උභකතොකලොහිතකූපධානන්ති සීසූපධානඤ්ච පාදූපධානඤ්චාති මඤ්චස්ස 
උභසතොසලොහිතකූපධානං, එතං න කප්පති. යං පන එකසමව උපධානං
උසභොසු පස්සසසු රත්තං වා සහොතු පදුමවණ්ණං වා විචිත්රං වා, සසච
පමාණයුත්තං, වට්ටති, මහාඋපධානංපන පටික්ඛිත්තං.සගොනකාදීිච(චූළව.
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අට්ඨ. 320) සඞ්ඝිකවිහාසර වා පුග්ගලිකවිහාසර වා මඤ්චපීඨසකසු
අත්ථරිත්වාපරිභුඤ්ජිතුංන වට්ටන්ති, ධම්මාසසනපනගිහිවිකතනීහාසරන
ලබ්භන්ති, තත්රාපිිචපජ්ජිතුංන වට්ටති. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ඨසපත්වා තීණි ආසන්දිං පල්ලඞ්කං තූලිකං
ගිහිවිකතං අභිිචසීදිතුං, න ත්සවව අභිිචපජ්ජිතු’’න්ති (චූළව. 314) – 
වචනසතො ආසන්දාදිත්තයංඨසපත්වාඅවසසසසසුසගොනකාදීසුගිහිවිකසතසු
ධම්මාසසනවාභත්තග්සග වාඅන්තරඝසරවාිචසීදිතුංවට්ටති, ිචපජ්ජිතුංන
වට්ටති.තූසලොනද්ධංපන මඤ්චපීඨංභත්තග්සගඅන්තරඝසරසයවිචසීදිතුං 
වට්ටති, තත්ථාපි ිචපජ්ජිතුං වට්ටති. තූසලොනද්ධං පන මඤ්චපීඨං
කාරාසපන්තස්සපි උද්දාලනකංපාචිත්තියං. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ඔනද්ධමඤ්චං ඔනද්ධපීඨ’’න්ති (චූළව. 297) 
වචනසතො පන චම්මාදීහි ඔනද්ධං මඤ්චපීඨං වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛසව, පාවාරං. අනුජානාමි, භික්ඛසව, සකොසසයයපාවාරං. අනුජානාමි, 
භික්ඛසව, සකොජවං. අනුජානාමි, භික්ඛසව, කම්බල’’න්ති(මහාව.337-338) 
– වචනසතොපාවාරාදීිචසඞ්ඝිකාිච වා සහොන්තුපුග්ගලිකාිචවා, යථාසුඛං
විහාසරවාඅන්තරඝසරවායත්ථකත්ථචි පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටන්ති.සකොජවං
පසනත්ථපකතිසකොජවසමවවට්ටති, මහාපිට්ඨියසකොජවංන වට්ටති. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සබ්බං පාසාදපරිසභොග’’න්ති (චූළව. 320) 
වචනසතො සුවණ්ණරජතාදිවිචිත්රාිච (චූළව. අට්ඨ. 320) කවාටාිච
මඤ්චපීඨාිච තාලවණ්ටාිච සුවණ්ණරජතසයොිච පානීයඝටපානීයසරාවාිච, 
යං කිඤ්චි චිත්තකම්මකතං, සබ්බං සසනාසනපරිසභොසග වට්ටති.
‘‘පාසාදස්ස දාසිදාසං සඛත්තවත්ථුං සගොමහිංසං සදමා’’ති වදන්ති, 
පාසටක්කං ගහණකි්චං නත්ථි, පාසාසද පටිග්ගහිසත පටිග්ගහිතසමව 
සහොති. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, එකපලාසිකංඋපාහනං… න, භික්ඛසව, දිගුණා 
උපාහනා ධාසරතබ්බා… න තිගුණා උපාහනා ධාසරතබ්බා… න
ගුණඞ්ගුණූපාහනා ධාසරතබ්බා… සයො ධාසරයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති
(මහාව.245) – වචනසතොඑකපටලාසයවඋපාහනාවට්ටති, ද්විපටලාපන

තිපටලා න වට්ටතිසයව. ගුණඞ්ගුණූපාහනා (මහාව. අට්ඨ. 245) නාම
චතුපටලසතො පට්ඨාය වු්චති, සා පන මජ්ඣිමසදසසසයව න වට්ටති. 
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සබ්බප්චන්තිසමසු ජනපසදසු
ගුණඞ්ගුණූපාහන’’න්ති(මහාව. 259) – වචනසතොප්චන්තිසමසුජනපසදසු
ගුණඞ්ගුණූපාහනා නවාවා සහොතුපරිභුත්තාවා, වට්ටති.මජ්ඣිමසදසසපන
‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ඔමුක්කං ගුණඞ්ගුණූපාහනං. න, භික්ඛසව, නවා
ගුණඞ්ගුණූපාහනා ධාසරතබ්බා, සයො ධාසරයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති
(මහාව. 247) වචනසතො පටිමුඤ්චිත්වා අපනීතා පරිභුත්තාසයව 
ගුණඞ්ගුණූපාහනා වට්ටති, අපරිභුත්තා පටික්ඛිත්තාසයව. එකපටලා පන



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

377 

පටුන 

පරිභුත්තාවා සහොතුඅපරිභුත්තාවා, සබ්බත්ථවට්ටති.එත්ථචමනුස්සචම්මං
ඨසපත්වා සයන සකනචි චම්සමන කතා උපාහනා වට්ටති.
උපාහනසකොසකසත්ථකසකොසකකුඤ්චිකසකොසසකසුපිඑසසවනසයො. 

‘‘න, භික්ඛසව, සබ්බනීලිකා උපාහනා ධාසරතබ්බා… න සබ්බපීතිකා
උපාහනා ධාසරතබ්බා… න සබ්බසලොහිතිකා උපාහනා ධාසරතබ්බා… න
සබ්බමඤ්ජිට්ඨිකා උපාහනා ධාසරතබ්බා… න සබ්බකණ්හා උපාහනා
ධාසරතබ්බා… න සබ්බමහාරඞ්ගරත්තා උපාහනා ධාසරතබ්බා. න
සබ්බමහානාමරත්තා උපාහනා ධාසරතබ්බා, සයො ධාසරයය, ආපත්ති
දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 246) – වචනසතො සබ්බනීලිකාදි උපාහනා න 

වට්ටති. එත්ථ ච නීලිො උමාපුප්ඵවණ්ණා සහොති. පීතිො 

කණිකාරපුප්ඵවණ්ණා… කලොහිතිො ජයසුමනපුප්ඵවණ්ණා… මඤ්ජිට්ඨිො 

මඤ්ජිට්ඨවණ්ණා එව… ෙණ්හා අද්දාරිට්ඨකවණ්ණා… මහාරඞ්ගරත්තා 

සතපදිපිට්ඨිවණ්ණා… මහානාමරත්තා සම්භින්නවණ්ණා සහොති

පණ්ඩුපලාසවණ්ණා. කුරුන්දියං පන‘‘පදුමපුප්ඵවණ්ණා’’තිවුත්තං.එතාසු
යං කිඤ්චි ලභිත්වා රජනං සචොළසකන පුඤ්ඡිත්වා වණ්ණං භින්දිත්වා
ධාසරතුංවට්ටති, අප්පමත්තසකපිභින්සනවට්ටතිසයව. 

‘‘න, භික්ඛසව, නීලකවද්ධිකා උපාහනා ධාසරතබ්බා… න
පීතකවද්ධිකා උපාහනා ධාසරතබ්බා… න සලොහිතකවද්ධිකා උපාහනා
ධාසරතබ්බා… න මඤ්ජිට්ඨිකවද්ධිකා උපාහනා ධාසරතබ්බා… න
කණ්හවද්ධිකාඋපාහනාධාසරතබ්බා… නමහාරඞ්ගරත්තවද්ධිකා උපාහනා
ධාසරතබ්බා… න මහානාමරත්තවද්ධිකා උපාහනා ධාසරතබ්බා… සයො
ධාසරයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 246) – වචනසතො යාසං
වද්ධාසයව නීලාදිවණ්ණා සහොන්ති, තාපි න වට්ටන්ති, වණ්ණසභදං පන
කත්වාධාසරතුංවට්ටති. 

‘‘න, භික්ඛසව, ඛල්ලකබද්ධා උපාහනා ධාසරතබ්බා… න පුටබද්ධා 
උපාහනා ධාසරතබ්බා… න පාලිගුණ්ඨිමා උපාහනා ධාසරතබ්බා… න
තූලපුණ්ණිකා උපාහනා ධාසරතබ්බා… න තිත්තිරපත්තිකා උපාහනා
ධාසරතබ්බා… න සමණ්ඩවිසාණවද්ධිකා උපාහනා ධාසරතබ්බා… න
අජවිසාණවද්ධිකා උපාහනා ධාසරතබ්බා… න වි්ඡිකාළිකා උපාහනා
ධාසරතබ්බා… නසමොරපිඤ්ඡපරිසිබ්බිතාඋපාහනාධාසරතබ්බා… න චිත්රා
උපාහනා ධාසරතබ්බා, සයො ධාසරයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව.
246) – වචනසතො ඛල්ලකබද්ධාදි උපාහනාපි න වට්ටති. තත්ථ 

ඛල්ලෙබද්ධාති පණ්හිපිධානත්ථං තසල ඛල්ලකං බන්ධිත්වා කතා. 

පුටබද්ධාති සයොනකඋපාහනා වු්චති, යා යාව ජඞ්ඝසතො සබ්බපාදං 

පටි්ඡාසදති. පාලිගුණ්ඨිමාති පලිගුණ්ඨිත්වා කතා, උපරි පාදමත්තසමව

පටි්ඡාසදති, න ජඞ්ඝං. තූලපුණ්ණිොති තූලපිචුනා පූසරත්වා කතා. 

තිත්තිරපත්තිොති තිත්තිරපත්තසදිසා විචිත්රබද්ධා. කමණ්ඩවිසාණවද්ධිොති 
කණ්ණිකට්ඨාසන සමණ්ඩකසිඞ්ගසණ්ඨාසන වද්සධ සයොසජත්වා කතා. 
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පටුන 

අජවිසාණවද්ධිොදීසුපි එසසව නසයො, වි්ඡිොළිොපි තත්සථව
වි්ඡිකනඞ්ගුට්ඨසණ්ඨාසන වද්සධ සයොසජත්වා කතා. 

කමොරපිඤ්ඡපරිසිබ්බිතාති තසලසු වා වද්සධසු වා සමොරපිඤ්සඡහි

සුත්තකසදිසසහිපරිසිබ්බිතා. චිත්රාතිවිචිත්රා.එතාසුයංකිඤ්චිලභිත්වාසසච 
තාිච ඛල්ලකාදීිචඅපසනත්වාසක්කාසහොන්තිවළඤ්ජිතුං, වළඤ්සජතබ්බා.
සතසුපනසති වළඤ්ජන්තස්සදුක්කටං. 

‘‘න, භික්ඛසව, සීහචම්මපරික්ඛටා උපාහනා ධාසරතබ්බා… න 
බ්යග්ඝචම්මපරික්ඛටා උපාහනා ධාසරතබ්බා… න දීපිචම්මපරික්ඛටා
උපාහනා ධාසරතබ්බා… න අජිනචම්මපරික්ඛටා උපාහනා ධාසරතබ්බා… 
න උද්දචම්මපරික්ඛටා උපාහනා ධාසරතබ්බා… න මජ්ජාරචම්මපරික්ඛටා
උපාහනාධාසරතබ්බා… නකාළකචම්මපරික්ඛටා උපාහනාධාසරතබ්බා… 
න ලුවකචම්මපරික්ඛටා උපාහනා ධාසරතබ්බා, සයො ධාසරයය, ආපත්ති 
දුක්කටස්සා’’ති (මහාව.246) – වචනසතොසීහචම්මාදිපරික්ඛටාපිඋපාහනා

නවට්ටති. තත්ථ සීහචම්මපරික්ඛටා නාමපරියන්සතසුචීවසරඅනුවාතංවිය 

සීහචම්මං සයොසජත්වා කතා. එසනසයො සබ්බත්ථ. ලුවෙචම්මපරික්ඛටාති
පක්ඛිබිළාලචම්මපරික්ඛටා. එතාසුපි යා කාචි තං චම්මං අපසනත්වා
ධාසරතබ්බා. 

‘‘න, භික්ඛසව, කට්ඨපාදුකා ධාසරතබ්බා… නතාලපත්තපාදුකා… න 
සවළුපත්තපාදුකා, නතිණපාදුකා… නමුඤ්ජපාදුකා, නපබ්බජපාදුකා… න
හින්තාලපාදුකා, න කමලපාදුකා… න කම්බලපාදුකා… න
සසොවණ්ණපාදුකා… න රූපියමයා පාදුකා… න මණිමයා… න 
සවළුරියමයා… න ඵලිකමයා … න කංසමයා… න කාචමයා… න
තිපුමයා… න සීසමයා… නතම්බසලොහමයා… නකාචිසඞ්කමනීයාපාදුකා
ධාසරතබ්බා, සයො ධාසරයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 250-251) – 
වචනසතො සයන සකනචි තිසණන වා අඤ්සඤන වා කතා යා කාචි
සඞ්කමනීයාපාදුකානධාසරතබ්බා.‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, තිස්සසොපාදුකා 
ධවට්ඨාිචයා අසඞ්කමනීයාසයො, ව්චපාදුකං පස්සාවපාදුකං
ආචමනපාදුක’’න්ති (මහාව. 251) – වචනසතො පන භූමියං සුප්පතිට්ඨිතා
ිච්චලාඅසංහාරියාව්චපාදුකාදීතිස්සසො පාදුකාපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටන්ති. 

‘‘න, භික්ඛසව, සඋපාහසනන ගාසමො පවිසිතබ්සබො, සයො පවිසසයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 259) වචනසතො සඋපාහසනනගාසමොන
පවිසිතබ්සබො. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ගිලාසනන භික්ඛුනා සඋපාහසනන
ගාමං පවිසිතු’’න්ති (මහාව. 256) වචනසතො පන යස්ස පාදා වා ඵාලිතා
පාදඛීලා වා ආබාසධො පාදා වා දුක්ඛා සහොන්ති, සයො න සක්සකොති
අනුපාහසනො ගාමං පවිසිතුං, එවරූසපන ගිලාසනන සඋපාහසනන ගාමං
පවිසිතුං වට්ටති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, අජ්ඣාරාසම උපාහනං ධාසරතුං
උක්කං පදීපං කත්තරදණ්ඩ’’න්ති (මහාව. 249) වචනසතො අජ්ඣාරාසම
අගිලානස්සපි උපාහනංධාසරතුංවට්ටති. 
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‘‘න, භික්ඛසව, ආචරිසයසු ආචරියමත්සතසු උපජ්ඣාසයසු 
උපජ්ඣායමත්සතසු අනුපාහසනසු චඞ්කමමාසනසු සඋපාහසනන
චඞ්කමිතබ්බං, සයොචඞ්කසමයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 248) – 
වචනසතො ආචරියාදීසු අනුපාහසනසු චඞ්කමන්සතසු සඋපාහසනන න
චඞ්කමිතබ්බං. එත්ථ (මහාව. අට්ඨ. 248) ච පබ්බජ්ජාචරිසයො 
උපසම්පදාචරිසයොිචස්සයාචරිසයොඋද්සදසාචරිසයොතිඉසමචත්තාසරොපිඉධ 

ආචරියා එව. අවස්සිකස්ස ඡබ්බස්සසො ආචරියමත්සතො. සසො හි 
චතුවස්සකාසල තං ිචස්සාය ව්ඡති. එවං එකවස්සස්ස සත්තවස්සසො, 
දුවස්සස්ස අට්ඨවස්සසො, තිවස්සස්සනවවස්සසො, චතුවස්සස්ස දසවස්සසොති

ඉසමපි ආචරියමත්තා එව. උපජ්ඣායස්ස සන්දිට්ඨසම්භත්තා පන 
සහායභික්ඛූ, සය වා පන සකචි දසවස්සසහි මහන්තතරා, සත සබ්සබපි 

උපජ් ායමත්තා නාම. එත්තසකසු භික්ඛූසු අනුපාහසනසු චඞ්කමන්සතසු
සඋපාහනස්සචඞ්කමසතොආපත්ති. 

‘‘න, භික්ඛසව, මහාචම්මාිච ධාසරතබ්බාිච සීහචම්මං බයග්ඝචම්මං
දීපිචම්මං, සයොධාසරයය, ආපත්තිදුක්කටස්ස’’. ‘‘න, භික්ඛසව, සගොචම්මං
ධාසරතබ්බං, සයො ධාසරයය, ආපත්ති දුක්කටස්ස’’. ‘‘න, භික්ඛසව, කිඤ්චි
චම්මංධාසරතබ්බං, සයොධාසරයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති(මහාව. 255) – 
වචනසතොමජ්ඣිමසදසසසීහචම්මාදියංකිඤ්චිචම්මංගසහත්වාපරිහරිතුං
න වට්ටති. සීහචම්මාදීනඤ්ච පරිහරසණසයව පටික්සඛසපො කසතො.
භූමත්ථරණවසසන පන අඤ්ඤත්ථ අනීහරන්සතන යං කිඤ්චි චම්මං
පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, සබ්බප්චන්තිසමසු ජනපසදසු චම්මාිච 
අත්ථරණාිචඑළකචම්මංඅජචම්මංමිගචම්ම’’න්ති(මහාව.259) වචනසකො
පන ප්චන්තිසමසුජනපසදසුයංකිඤ්චි(මහාව.අට්ඨ.259) එළකචම්මඤ්ච
අජචම්මඤ්ච අත්ථරිත්වා ිචපජ්ජිතුං වා ිචසීදිතුං වා වට්ටති. මිගචම්සම
එණිමිසගො වාතමිසගො පසදමිසගො කුරුඞ්ගමිසගො මිගමාතුසකො
සරොහිතමිසගොතිඑසතසංසයවචම්මාිචවට්ටන්ති, අඤ්සඤසංපන– 

මක්කසටොකාළසීසහොච, සරසභොකදලීමිසගො; 
සයචවාළමිගාසකචි, සතසංචම්මංනවට්ටති. 

තත්ථ වාළමිගාති සීහබයග්ඝඅ්ඡතර්ඡා. න සකවලඤ්ච එසතසයව, 
සයසංවාපනචම්මංවට්ටතීතිවුත්තං, සතඨසපත්වාඅවසසසාඅන්තමසසො
සගොමහිංසසසබිළාරාදසයොපි සබ්සබ ඉමස්මිං අත්සථ ‘‘වාළමිගා’’ත්සවව
සවදිතබ්බා.එසතසඤ්හිසබ්සබසංපනචම්මංනවට්ටති. 

‘‘න, භික්ඛසව, යාසනන යායිතබ්බං, සයො යාසයයය, ආපත්ති 
දුක්කටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛසව, ගිලානස්ස යාන’’න්ති (මහාව. 253) 
වචනසතො අගිලාසනනභික්ඛුනායාසනනනගන්තබ්බං.කතරංපනයානං
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කප්පති, කතරං න කප්පතීති? ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පුරිසයුත්තං
හත්ථවට්ටකං. අනුජානාමි, භික්ඛසව, සිවිකං පාටඞ්කි’’න්ති (මහාව. 253) 
වචනසතො පුරිසයුත්තං හත්ථවට්ටකං සිවිකා පාටඞ්කී ච වට්ටති. එත්ථ ච
පුරිසයුත්තංඉත්ථිසාරථිවාසහොතුපුරිසසාරථිවා, වට්ටති, සධනුයුත්තංපන
න වට්ටති. හත්ථවට්ටකං පන ඉත්ථිසයො වා වට්සටන්තු පුරිසා වා, 
වට්ටතිසයව. 

57. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, අහතානං දුස්සානං අහතකප්පානං දිගුණං
සඞ්ඝාටිං එක්චියං උත්තරාසඞ්ගං එක්චියං අන්තරවාසකං, උතුද්ධටානං
දුස්සානංචතුග්ගුණං සඞ්ඝාටිංදිගුණංඋත්තරාසඞ්ගංදිගුණංඅන්තරවාසකං, 
පංසුකූසල යාවදත්ථං, පාපණිසක උස්සාසහො කරණීසයො’’ති (මහාව. 348) 
වචනසතොඅසධොතානං(මහාව.අට්ඨ. 348) එකවාරංසධොතානඤ්චවත්ථානං
දුපට්ටාසඞ්ඝාටිකාතබ්බා, උත්තරාසඞ්සගො අන්තරවාසසකොචඑකපට්සටො
කාතබ්සබො. උතුද්ධටානං පන හතවත්ථානං පිසලොතිකානං සඞ්ඝාටි 
චතුග්ගුණා කාතබ්බා, උත්තරාසඞ්සගො අන්තරවාසසකො ච දුපට්සටො
කාතබ්සබො, පංසුකූසල පන යථාරුචි කාතබ්බං. අන්තරාපණසතො
පතිතපිසලොතිකචීවසරපි උස්සාසහො කරණීසයො, පරිසයසනා කාතබ්බා, 
පරි්සඡසදො පන නත්ථි, පට්ටසතම්පි වට්ටති. සබ්බමිදං සාදියන්තස්ස 
භික්ඛුසනොවුත්තං.තීසුපනචීවසරසුද්සවවාඑකංවාඡින්දිත්වාකාතබ්බං.
සසච නප්පසහොති, ආගන්තුකපත්තං දාතබ්බං. ආගන්තුකපත්තඤ්හි
අප්පසහොනසකඅනුඤ්ඤාතං. වුත්තඤ්සහතං– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ද්සව ඡින්නකාිච එකං අ්ඡින්නකන්ති. 
ද්සවඡින්නකාිචඑකංඅ්ඡින්නකංනප්පසහොති.භගවසතොඑතමත්ථං
ආසරොසචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛසව, ද්සව අ්ඡින්නකාිච එකං
ඡින්නකන්ති. ද්සව අ්ඡින්නකාිච එකං ඡින්නකං නප්පසහොති.
භගවසතො එතමත්ථං ආසරොසචසුං. අනුජානාමි, භික්ඛසව, 
අන්වාධිකම්පි ආසරොසපතුං. න ච, භික්ඛසව, සබ්බං අ්ඡින්නකං
ධාසරතබ්බං, සයොධාසරයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති(මහාව.360). 

තස්මා සසචපසහොතිආගන්තුකපත්තං, න වට්ටති, ඡින්දිතබ්බසමව. 

‘‘න, භික්ඛසව, සපොත්ථසකොිචවාසසතබ්සබො, සයොිචවාසසයය, ආපත්ති 
දුක්කටස්ස. න, භික්ඛසව, සබ්බනීලකාිච චීවරාිච ධාසරතබ්බාිච… න
සබ්බපීතකාිච… න සබ්බසලොහිතකාිච… න සබ්බමඤ්ජිට්ඨකාිච… න
සබ්බකණ්හාිච… න සබ්බමහාරඞ්ගරත්තාිච… න
සබ්බමහානාමරත්තාිච… න අ්ඡින්නදසාිච… න දීඝදසාිච… න
පුප්ඵදසාිච… න ඵලදසාිච චීවරාිච ධාසරතබ්බාිච… න කඤ්චුකං… න
තිරීටකං… නසවඨනංධාසරතබ්බං, සයොධාසරයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති
(මහාව. 371-372) – වචනසතො සපොත්ථකාදීිච න ධාසරතබ්බාිච. තත්ථ

(මහාව. අට්ඨ. 371-372) කපොත්ථකෙොති මකචිමසයො වු්චති, 



 විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථා 

381 

පටුන 

අක්කදුස්සකදලිදුස්සඑරකදුස්සාිචපිසපොත්ථකගතිකාසනව. සබ්බනීලොදීිච
රජනං සධොවිත්වා පුන රජිත්වා ධාසරතබ්බාිච. න සක්කා සච සහොන්ති
සධොවිතුං, ප්චත්ථරණාිච වා කාතබ්බාිච. තිපට්ටචීවරස්ස වා මජ්සඣ
දාතබ්බාිච. සතසං වණ්ණනානත්තං උපාහනාසු වුත්තනයසමව. 

අ්ඡින්නදසදීඝදසාිච දසා ඡින්දිත්වා ධාසරතබ්බාිච. ෙඤ්චුෙං ලභිත්වා

ඵාසලත්වාරජිත්වාපරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති. කවඨකනපිඑසසවනසයො. තිරීටෙං 
පන රුක්ඛ්ඡල්ලිමයං, තංපාදපුඤ්ඡිචංකාතුංවට්ටති. 

58. ‘‘න, භික්ඛසව, අධම්මකම්මං කාතබ්බං, සයො කසරයය, ආපත්ති
දුක්කටස්ස. අනුජානාමි, භික්ඛසව, අධම්මකම්සම කයිරමාසන
පටික්සකොසිතු’’න්ති (මහාව. 154) වචනසතො අධම්මකම්මං න කාතබ්බං, 
කයිරමානඤ්ච ිචවාසරතබ්බං. ිචවාසරන්සතහි ච ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, 
චතූහි පඤ්චහි පටික්සකොසිතුං, ද්වීහි තීහි දිට්ඨිං ආවිකාතුං, එසකන 
අධිට්ඨාතුං ‘න සමතං ඛමතී’’ති (මහාව. 154) වචනසතො යත්ථ
ිචවාසරන්තස්ස භික්ඛුසනො උපද්දවං කසරොන්ති, තත්ථ එකසකන න
ිචවාසරතබ්බං. සසච චත්තාසරො පඤ්ච වා සහොන්ති, ිචවාසරතබ්බං. සසච 
පනද්සවවාතසයොවාසහොන්ති, ‘‘අධම්මකම්මංඉදං, නසමතං ඛමතී’’ති
එවං අඤ්ඤස්ස සන්තිසක අත්තසනො දිට්ඨි ආවිකාතබ්බා. සසච එසකොව
සහොති, ‘‘න සමතං ඛමතී’’ති අධිට්ඨාතබ්බං. සබ්බඤ්සචතං සතසං
අනුපද්දවත්ථායවුත්තං. 

59. ‘‘න, භික්ඛසව, අසනොකාසකසතොභික්ඛුආපත්තියාසචොසදතබ්සබො, 
සයො සචොසදයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 153) වචනසතො
සචොසදන්සතන ‘‘කසරොතු සමආයස්මා ඔකාසං, අහං තං වත්තුකාසමො’’ති
එවං ඔකාසං කාරාසපත්වා සචොසදතබ්සබො. අධිප්පායසභසදො පසනත්ථ 
සවදිතබ්සබො (මහාව. අට්ඨ. 2.389). අයඤ්හි අධිප්පාසයො නාම
චාවනාධිප්පාසයො අක්සකොසාධිප්පාසයො කම්මාධිප්පාසයොවුට්ඨානාධිප්පාසයො 
උසපොසථපවාරණට්ඨපනාධිප්පාසයො අනුවිජ්ජනාධිප්පාසයො
ධම්මකථාධිප්පාසයොති අසනකවිසධො. තත්ථ පුරිසමසු චතූසු අධිප්පාසයසු
ඔකාසං අකාරාසපන්තස්ස දුක්කටං, ඔකාසං කාරාසපත්වාපි සම්මුඛා
අමූලසකන පාරාජිසකන සචොසදන්තස්ස සඞ්ඝාදිසසසසො, අමූලසකන 
සඞ්ඝාදිසසසසන සචොසදන්තස්ස පාචිත්තියං, අමූලිකාය ආචාරවිපත්තියා
සචොසදන්තස්ස දුක්කටං, අක්සකොසාධිප්පාසයන වදන්තස්ස පාචිත්තියං.
අසම්මුඛාපනසත්තහිපි ආපත්තික්ඛන්සධහිවදන්තස්සදුක්කටං, අසම්මුඛා

එව සත්තවිධම්පි කම්මං කසරොන්තස්ස දුක්කටසමව. කුරුන්දියං පන 
‘‘වුට්ඨානාධිප්පාසයන ‘ත්වං ඉමං නාම ආපත්තිං ආපන්සනො, තං
පටිකසරොහී’ති වදන්තස්ස ඔකාසකි්චං නත්ථී’’ති වුත්තං.
උසපොසථපවාරණං ඨසපන්තස්සපිඔකාසකම්මංනත්ථි, ඨපනසඛත්තං පන
ජාිචතබ්බං‘‘සුණාතුසම, භන්සත, සඞ්සඝො, අජ්ජුසපොසසථොපන්නරසසො, යදි
සඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, සඞ්සඝොඋසපොසථං කසර’’ති. 
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එතස්මිඤ්හි කර-කාසර අනතික්කන්සතසයව ඨසපතුං ලබ්භති, තසතො

පරංපන යය-කාසරපත්සතනලබ්භති.එස නසයොපවාරණාය. 

අනුවිජ්ජකස්සපි ඔසසට වත්ථුස්මිං ‘‘අත්සථතං තවා’’ති 
අනුවිජ්ජනාධිප්පාසයන වදන්තස්ස ඔකාසකම්මං නත්ථි. ධම්මකථිකස්සපි
ධම්මාසසන ිචසීදිත්වා ‘‘සයො ඉදඤ්චිදඤ්ච කසරොති, අයං භික්ඛු
අස්සමසණො’’තිආදිනා නසයන අසනොදිස්ස ධම්මං කසථන්තස්ස
ඔකාසකම්මංනත්ථි.සසචපනඔදිස්සිචයසමත්වා ‘‘අසුසකොචඅසුසකොච
අස්සමසණොඅනුපාසසකො’’තිකසථති, ධම්මාසනසතොඔසරොහිත්වාආපත්තිං 
සදසසත්වාගන්තබ්බං. ‘‘න, භික්ඛසව, සුද්ධානංභික්ඛූනංඅනාපත්තිකානං 
අවත්ථුස්මිං අකාරසණ ඔකාසසො කාරාසපතබ්සබො, සයො කාරාසපයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 153) වචනසතො සුද්ධානං භික්ඛූනං
අකාරසණ වත්ථුස්මිං ඔකාසසොනකාසරතබ්සබො. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, 
පුග්ගලංතුලයිත්වාඔකාසංකාතු’’න්ති(මහාව.153) වචනසතො ‘‘භූතසමව
නු සඛො ආපත්තිං වදති, අභූත’’න්ති එවං උපපරික්ඛිත්වා ඔකාසසො 
කාතබ්සබො. 

60. ‘‘න, භික්ඛසව, සද්ධාසදයයං විිචපාසතතබ්බං, සයො විිචපාසතයය, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 361) වචනසතො සද්ධාසදයයං න
විිචපාසතතබ්බං.ඨසපත්වා මාතාපිතසරො(මහාව.අට්ඨ.361) සසසඤාතීනං
සදන්සතොපිවිිචපාසතතිසයව, මාතාපිතසරොපන රජ්සජඨිතාපිපත්ථයන්ති, 
දාතබ්බං. 

61. ‘‘න, භික්ඛසව, සන්තරුත්තසරන ගාසමො පවිසිතබ්සබො, සයො
පවිසසයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 362) වචනසතො
සන්තරුත්තසරනගාසමොන පවිසිතබ්සබො. 

62. ‘‘පඤ්චිසම, භික්ඛසව, ප්චයාසඞ්ඝාටියාිචක්සඛපාය.ගිලාසනොවා
සහොති, වස්සිකසඞ්සකතං වා සහොති, නදීපාරගතං වා සහොති, 
අග්ගළගුත්තිවිහාසරො වා සහොති, අත්ථතකථිනං වා සහොති. ඉසම සඛො, 
භික්ඛසව, පඤ්ච ප්චයා සඞ්ඝාටියා ිචක්සඛපායා’’ති (මහාව. 362) – 
වචනසතො පන ගසහත්වා ගන්තුං අසමත්සථො ගිලාසනො වා සහොති, 
වස්සිකසඞ්සකතාදීසු වා අඤ්ඤතරං කාරණං, එවරූසපසු ප්චසයසු
සඞ්ඝාටිං අග්ගළගුත්තිවිහාසර ඨසපත්වා සන්තරුත්තසරනගන්තුං වට්ටති.
සබ්සබස්සවව හි එසතසු
ගිලානවස්සිකසඞ්සකතනදීපාරගමනඅත්ථතකථිනභාසවසු
අග්ගළගුත්තිසයව පමාණං, ගුත්සත එව විහාසර ිචක්ඛිපිත්වා බහි ගන්තුං
වට්ටති, නාගුත්සත.ආරඤ්ඤකස්සපන විහාසරොනසුගුත්සතොසහොති, සතන
භණ්ඩුක්ඛලිකායපක්ඛිපිත්වා පාසාණසුසිරරුක්ඛසුසිරාදීසු සුපටි්ඡන්සනසු
ඨසපත්වා ගන්තබ්බං. උත්තරාසඞ්ගඅන්තරවාසකානං ිචක්සඛසපපි
ඉසමසයවපඤ්චප්චයාසවදිතබ්බා. 
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63. ‘‘න, භික්ඛසව, සම්බාධස්ස සාමන්තා ද්වඞ්ගුලා සත්ථකම්මං වා
වත්ථිකම්මං වා කාරාසපතබ්බං, සයො කාරාසපයය, ආපත්ති
ථුල්ල්චයස්සා’’ති (මහාව. 279) වචනසතො යථාපරි්ඡින්සන ඔකාසස
(මහාව.අට්ඨ.279) සයනසකනචිසත්සථනවාසූචියාවා කණ්ටසකනවා
සත්තිකායවා පාසාණසක්ඛලිකායවානසඛනවා ඡින්දනං වා ඵාලනංවා 
විජ්ඣනං වා සලඛනං වා න කාතබ්බං, සබ්බඤ්සහතං සත්ථකම්මසමව
සහොති. සයන සකනචි පන චම්සමන වා වත්සථන වා වත්ථිපීළනම්පි න

කාතබ්බං, සබ්බඤ්සහතං වත්ථිකම්මසමව සහොති. එත්ථ ච ‘‘සම්බාධස්ස

සාමන්තාද්වඞ්ගුලා’’තිඉදං සත්ථකම්මංසයවසන්ධායවුත්තං, වත්ථිකම්මං
පනසම්බාසධසයව පටික්ඛිත්තං. තත්ථ පනඛාරං වා දාතුං සයන සකනචි
රජ්ජුසකන වා බන්ධිතුං වට්ටති, යදි සතන ඡිජ්ජති, සු්ඡින්නං.
අණ්ඩවුඩ්ඪිසරොසගපි සත්ථකම්මං න වට්ටති, තස්මා ‘‘අණ්ඩං ඵාසලත්වා
බීජාිච උද්ධරිත්වා අසරොගං කරිස්සාමී’’ති න කාතබ්බං, 
අග්ගිතාපනසභසජ්ජසලපසනසු පන පටික්සඛසපො නත්ථි. ව්චමග්සග
සභසජ්ජමක්ඛිතා ආදානවට්ටිවාසවළුනාළිකාවාවට්ටති, යායඛාරකම්මං
වාකසරොන්ති, සතලංවා පසවසසන්ති. 

64. ‘‘න, භික්ඛසව, නහාපිතපුබ්සබන ඛුරභණ්ඩං පරිහරිතබ්බං, සයො
පරිහසරයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 303) වචනසතො
නහාපිතපුබ්සබන (මහාව. අට්ඨ. 303) ඛුරභණ්ඩං ගසහත්වා පරිහරිතුං න
වට්ටති, අඤ්ඤස්ස සන්තසකන පන සකසස සඡසදතුං වට්ටති. සසච 
සවතනං ගසහත්වා ඡින්දති, න වට්ටති. සයො අනහාපිතපුබ්සබො, තස්සසව
පරිහරිතුංවට්ටති, තංවාඅඤ්ඤංවාගසහත්වාසකසසසඡසදතුම්පි වට්ටති. 

65. ‘‘සඞ්ඝිකාිච, භික්ඛසව, බීජාිචපුග්ගලිකායභූමියාසරොපිතාිච භාගං
දත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බාිච. පුග්ගලිකාිචබීජාිචසඞ්ඝිකාය භූමියා සරොපිතාිච 
භාගං දත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බානී’’ති (මහාව. 304) – වචනසතො පුග්ගලිකාය
භූමියා සඞ්ඝිසකසු බීසජසු සරොපිසතසු සඞ්ඝිකාය භූමියා වා පුග්ගලිසකසු
බීසජසු සරොපිසතසු දසමභාගං දත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං. ඉදං කිර ජම්බුදීසප
සපොරාණකචාරිත්තං, තස්මා දස සකොට්ඨාසස කත්වා එසකො සකොට්ඨාසසො
භූමිසාමිකානංදාතබ්සබො. 

66. ‘‘සන්ති, භික්ඛසව, මග්ගා කන්තාරා අප්සපොදකා අප්පභක්ඛා, න
සුකරාඅපාසථසයයනගන්තුං. අනුජානාමි, භික්ඛසව, පාසථයයංපරිසයසිතුං.
තණ්ඩුසලො තණ්ඩුලත්ථිසකන, මුග්සගො මුග්ගත්ථිසකන, මාසසො
මාසත්ථිසකන, සලොණං සලොණත්ථිසකන, ගුසළො ගුළත්ථිසකන, සතලං 
සතලත්ථිසකන, සප්පිසප්පිත්ථිසකනා’’ති(මහාව.299) – වචනසතොතාදිසං
කන්තාරං ිචත්ථරන්සතන පාසථයයං පරිසයසිතුං වට්ටති. කථං පන
පරිසයසිතබ්බන්ති? සසච(මහාව. අට්ඨ.296) සකචිසයසමවඤත්වාසදන්ති, 
ඉ්සචතං කුසලං. සනො සච සදන්ති, ඤාතිපවාරිතට්ඨානසතො වා
භික්ඛාචාරවත්සතන වා පරිසයසිතබ්බං. තථා අලභන්සතන 
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අඤ්ඤාතිකඅප්පවාරිතට්ඨානසතො යාචිත්වාපි ගසහතබ්බං. එකදිවසසන
ගමනීසය මග්සග එකභත්තත්ථාය පරිසයසිතබ්බං. දීසඝ අද්ධාසන
යත්තසකනකන්තාරංිචත්ථරති, තත්තකං පරිසයසිතබ්බං. 

67. ‘‘යං, භික්ඛසව, මයා ‘ඉදංනකප්පතී’තිඅප්පටික්ඛිත්තං, තඤ්සච
අකප්පියං අනුසලොසමති, කප්පියං පටිබාහති, තං සවො න කප්පති. යං, 
භික්ඛසව, මයා ‘ඉදං න කප්පතී’ති අප්පටික්ඛිත්තං, තඤ්සච කප්පියං
අනුසලොසමති, අකප්පියං පටිබාහති, තං සවො කප්පති. යං, භික්ඛසව, මයා
‘ඉදංකප්පතී’තිඅනනුඤ්ඤාතං, තඤ්සචඅකප්පියංඅනුසලොසමති, කප්පියං
පටිබාහති, තං සවො න කප්පති. යං, භික්ඛසව, මයා ‘ඉදං කප්පතී’ති 
අනනුඤ්ඤාතං, තඤ්සච කප්පියං අනුසලොසමති, අකප්පියං පටිබාහති, තං
සවො කප්පතී’’ති (මහාව. 305) – ඉසම චත්තාසරො මහාපසදසස භගවා
භික්ඛූනං නයග්ගහණත්ථාය ආහ. තත්ථ ධම්මසඞ්ගාහකත්සථරා සුත්තං
ගසහත්වා පරිමද්දන්තා ඉදං අද්දසංසු. ‘‘ඨසපත්වා ධඤ්ඤඵලරස’’න්ති
සත්ත ධඤ්ඤරසාිච ‘‘ප්ඡාභත්තං න කප්පතී’’ති පටික්ඛිත්තාිච. 
තාලනාළිසකරපනසලබුජඅලාබුකුම්භණ්ඩපුස්සඵලතිපුසඵලඑළාලුකාිචනව 
මහාඵලාිච සබ්බඤ්ච අපරණ්ණං ධඤ්ඤගතිකසමව. තං කිඤ්චාපි න
පටික්ඛිත්තං, අථ සඛො අකප්පියං අනුසලොසමති, තස්මා ප්ඡාභත්තං න
කප්පති. අට්ඨ පානාිච අනුඤ්ඤාතාිච, අවසසසාිච 
සවත්තතින්තිණිකමාතුලුඞ්ගකපිට්ඨසකොසම්බකරමන්දාදිඛුද්දකඵලපානාිච 
අට්ඨපානගතිකාසනව.තාිචකිඤ්චාපිනඅනුඤ්ඤාතාිච, අථසඛොකප්පියං
අනුසලොසමන්ති, තස්මාකප්පන්ති.ඨසපත්වාහිසානුසලොමංධඤ්ඤඵලරසං
අඤ්ඤං ඵලපානං නාම අකප්පියං නත්ථි, සබ්බං යාමකාලිකංසයවාති 

කුරුන්දියං වුත්තං. 

භගවතා – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, ඡ චීවරාිච සඛොමං කප්පාසිකං 
සකොසසයයං කම්බලං සාණං භඞ්ග’’න්ති (මහාව. 339) ඡ චීවරාිච
අනුඤ්ඤාතාිච, ධම්මසඞ්ගාහකත්සථසරහි සතසං අනුසලොමාිච දුකූලං
පත්තුණ්ණංචීනපට්ටංසසොමාරපට්ටං ඉද්ධිමයංසදවදත්තියන්තිඅපරාිචඡ

අනුඤ්ඤාතාිච. තත්ථ පත්තුණ්ණන්ති පත්තුණ්ණසදසස පාණසකහි
සඤ්ජාතවත්ථං. ද්සව පටාිච සදසනාසමසනව වුත්තාිච. තීණි
සකොසසයයස්සඅනුසලොමාිච, දුකූලංසාණස්ස, ඉතරාිච ද්සවකප්පාසිකස්ස
වාසබ්සබසංවා. 

භගවතා එකාදස පත්සත පටික්ඛිපිත්වා ද්සව පත්තා අනුඤ්ඤාතා 
සලොහපත්සතො ච මත්තිකාපත්සතො ච. සලොහථාලකං මත්තිකාථාලකං
තම්බසලොහථාලකන්ති සතසංසයව අනුසලොමාිච. භගවතා තසයො තුම්බා
අනුඤ්ඤාතා සලොහතුම්සබො කට්ඨතුම්සබො ඵලතුම්සබොති. කුණ්ඩිකා

කඤ්චනසකො උදකතුම්සබොති සතසංසයව අනුසලොමාිච. කුරුන්දියං පන
‘‘පානීයසඞ්ඛපානීයසරාවකානං එසත අනුසලොමා’’ති වුත්තං. පට්ටිකා
සූකරන්තන්ති ද්සව කායබන්ධනාිච අනුඤ්ඤාතාිච. දුස්සපට්සටන 
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රජ්ජුසකනචකතකායබන්ධනාිච සතසංසයව අනුසලොමාිච. සසත්ඡත්තං
කිලඤ්ජ්ඡත්තං පණ්ණ්ඡත්තන්ති තීණි ඡත්තාිච අනුඤ්ඤාතාිච.
එකපණ්ණ්ඡත්තං සතසංසයව අනුසලොමන්ති ඉමිනා නසයන පාළිඤ්ච
අට්ඨකථඤ්චඅනුසපක්ඛිත්වාඅඤ්ඤාිචපි කප්පියාකප්පියානංඅනුසලොමාිච
විනයධසරනසවදිතබ්බාිච. 

68. විනයධසරො (පාචි. අට්ඨ. 438) ච පුග්ගසලො විනයපරියත්තිමූලසක
පඤ්චාිචසංසස ඡාිචසංසස සත්තාිචසංසස අට්ඨාිචසංසස නවාිචසංසස
දසාිචසංසස එකාදසාිචසංසස ලභති. කතසම පඤ්චාිචසංසස ලභති? 
අත්තසනොසීලක්ඛන්ධගුත්තිආදිසක. වුත්තඤ්සහතං– 

‘‘පඤ්චිසම, භික්ඛසව, ආිචසංසාවිනයධසරපුග්ගසල.අත්තසනො 
සීලක්ඛන්සධො සුගුත්සතො සහොති සුරක්ඛිසතො, කුක්කු්චපකතානං
පටිසරණං සහොති, විසාරසදො සඞ්ඝමජ්සඣ සවොහරති, ප්චත්ථිසක
සහධම්සමනසුිචග්ගහිතංිචග්ගණ්හාති, සද්ධම්මට්ඨිතියාපටිපන්සනො
සහොතී’’ති(පරි.325). 

කථමස්ස අත්තකනො සීලක්ඛන්කධො සුගුත්කතො කහොති සුරක්ඛිකතො? 
ඉසධක්සචො භික්ඛු ආපත්තිං ආපජ්ජන්සතො ඡහාකාසරහි ආපජ්ජති
අලජ්ජිතා, අඤ්ඤාණතා, කුක්කු්චපකතතා, අකප්පිසය කප්පියසඤ්ඤිතා, 

කප්පිසය අකප්පියසඤ්ඤිතා, සතිසම්සමොසා. කථං අලජ්ජිතාය ආපජ්ජති? 
අකප්පියභාවං ජානන්සතොසයව මද්දිත්වා වීතික්කමං කසරොති. වුත්තම්පි
සචතං– 

‘‘සඤ්චි්චආපත්තිංආපජ්ජති, ආපත්තිංපරිගූහති; 
අගතිගමනඤ්ච ග්ඡති, එදිසසො වු්චති අලජ්ජිපුග්ගසලො’’ති. (පරි.
359); 

කථං අඤ්ඤාණතාය ආපජ්ජති? අඤ්ඤාණපුග්ගසලො හි මන්සදො
සමොමූසහො කත්තබ්බාකත්තබ්බං අජානන්සතො අකත්තබ්බං කසරොති, 
කත්තබ්බං විරාසධති. එවං අඤ්ඤාණතාය ආපජ්ජති. කථං 

කුක්කු්චපෙතතාය ආපජ්ජති? කප්පියාකප්පියං ිචස්සාය කුක්කු්සච
උප්පන්සන විනයධරං පු්ඡිත්වා කප්පියං සච, කත්තබ්බං සියා, අකප්පියං
සච, නකත්තබ්බං, අයංපන ‘‘වට්ටතී’’තිමද්දිත්වාවීතික්කමතිසයව.එවං 
කුක්කු්චපකතතායආපජ්ජති. 

කථං අෙප්පිකය ෙප්පියසඤ්ඤිතාය ආපජ්ජති? අ්ඡමංසං
‘‘සූකරමංස’’න්තිඛාදති, දීපිමංසං‘‘මිගමංස’’න්තිඛාදති, අකප්පියසභොජනං
‘‘කප්පියසභොජන’’න්ති භුඤ්ජති, විකාසල කාලසඤ්ඤාය භුඤ්ජති, 
අකප්පියපානකං ‘‘කප්පියපානක’’න්ති පිවති. එවං අකප්පිසය

කප්පියසඤ්ඤිතාය ආපජ්ජති. කථං ෙප්පිකය අෙප්පියසඤ්ඤිතාය 
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ආපජ්ජති? සූකරමංසං ‘‘අ්ඡමංස’’න්ති ඛාදති, මිගමංසං ‘‘දීපිමංස’’න්ති
ඛාදති, කප්පියසභොජනං ‘‘අකප්පියසභොජන’’න්ති භුඤ්ජති, කාසල
විකාලසඤ්ඤාය භුඤ්ජති, කප්පියපානකං ‘‘අකප්පියපානක’’න්ති පිවති.

එවං කප්පිසය අකප්පියසඤ්ඤිතාය ආපජ්ජති. කථං සතිසම්කමොසා 
ආපජ්ජති? සහසසයයචීවරවිප්පවාසසභසජ්ජචීවරකාලාතික්කමනප්චයා
ආපත්තිං සතිසම්සමොසා ආපජ්ජති. එවමිසධක්සචො භික්ඛු ඉසමහි ඡහි
ආකාසරහිආපත්තිංආපජ්ජති. 

විනයධසරො පන ඉසමහි ඡහාකාසරහි ආපත්තිං න ආපජ්ජති. කථං 

ලජ්ජිතාය නාපජ්ජති? සසො හි ‘‘පස්සථ සභො, අයං කප්පියාකප්පියං 
ජානන්සතොසයව පණ්ණත්තිවීතික්කමං කසරොතී’’ති ඉමං පරූපවාදං
රක්ඛන්සතොපි නාපජ්ජති. එවං ලජ්ජිතාය නාපජ්ජති, සහසා ආපන්නම්පි
සදසනාගාමිිචං සදසසත්වා වුට්ඨානගාමිිචයා වුට්ඨහිත්වා සුද්ධන්සත
පතිට්ඨාති.තසතො– 

‘‘සඤ්චි්ච ආපත්තිංනාපජ්ජති, ආපත්තිංන පරිගූහති; 
අගතිගමනඤ්චනග්ඡති, එදිසසොවු්චතිලජ්ජිපුග්ගසලො’’ති. (පරි.
359) – 

ඉමස්මිංලජ්ජිභාසවපතිට්ඨිසතොවසහොති. 

කථං ඤාණතාය නාපජ්ජති? සසො හි කප්පියාකප්පියං ජානාති, තස්මා
කප්පියංසයව කසරොති, අකප්පියං න කසරොති. එවංඤාණතාය නාපජ්ජති.

කථං අකුක්කු්චපෙතතාය නාපජ්ජති? කප්පියාකප්පියං ිචස්සාය
කුක්කු්සච උප්පන්සන වත්ථුං ඔසලොසකත්වා මාතිකං පදභාජනං
අන්තරාපත්තිං අනාපත්තිං ඔසලොසකත්වා කප්පියං සච සහොති, කසරොති, 
අකප්පියං සච, න කසරොති. එවං අකුක්කු්චපකතතාය නාපජ්ජති. කථං 

අෙප්පිකය ෙප්පියසඤ්ඤිතාදීහිනාපජ්ජති? සසොහිකප්පියාකප්පියංජානාති, 
තස්මා අකප්පිසය කප්පියසඤ්ඤී න සහොති, කප්පිසය අකප්පියසඤ්ඤී න
සහොති, සුප්පතිට්ඨිතා චස්ස සති සහොති, අධිට්ඨාතබ්බං අධිට්සඨති, 
විකප්සපතබ්බංවිකප්සපති.ඉතිඉසමහි ඡහිආකාසරහිආපත්තිංනාපජ්ජති.
අනාපජ්ජන්සතො අඛණ්ඩසීසලො සහොති, පරිසුද්ධසීසලො සහොති. එවමස්ස
අත්තසනොසීලක්ඛන්සධොසුගුත්සතොසහොතිසුරක්ඛිසතො. 

කථං කුක්කු්චපෙතානං පටිසරණං කහොති? තිසරොරට්සඨසු
තිසරොජනපසදසු ච උප්පන්නකුක්කු්චා භික්ඛූ ‘‘අසුකස්මිං කිර විහාසර 
විනයධසරො වසතී’’ති දූරසතොව තස්ස සන්තිකං ආගන්ත්වා කුක්කු්චං
පු්ඡන්ති. සසො සතහි කතස්ස කම්මස්ස වත්ථුං ඔසලොසකත්වා
ආපත්තානාපත්තිගරුකලහුකාදිසභදං සල්ලක්සඛත්වා සදසනාගාමිිචං
සදසාසපත්වා, වුට්ඨානගාමිිචයා වුට්ඨාසපත්වා සුද්ධන්සත පතිට්ඨාසපති.
එවංකුක්කු්චපකතානංපටිසරණංසහොති. 
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විසාරකදො සඞ්ඝමජ්ක  කවොහරතීති අවිනයධරස්ස හි සඞ්ඝමජ්සඣ
කසථන්තස්සභයං සාරජ්ජංඔක්කමති, විනයධරස්සතංනසහොති.කස්මා? 
‘‘එවංකසථන්තස්සසදොසසොසහොති, එවංනසදොසසො’’තිඤත්වාකථනසතො. 

ප්චත්ථිකෙ සහධම්කමන සුිචග්ගහිතං ිචග්ගණ්හාතීති එත්ථ ද්විධා
ප්චත්ථිකා නාම අත්තප්චත්ථිකා ච සාසනප්චත්ථිකා ච. තත්ථ
සමත්තියභූමජකා ච භික්ඛූ වඩ්සඪො ච ලි්ඡවී අමූලසකන අන්තිමවත්ථුනා

සචොසදසුං, ඉසම අත්තප්චත්ථිො නාම. සය පන අඤ්සඤපි දුස්සීලා
පාපධම්මා, සබ්සබසත අත්තප්චත්ථිකා. විපරීතදස්සනා පන
අරිට්ඨභික්ඛුකණ්ටකසාමසණරසවසාලිකවජ්ජිපුත්තකා 
පරූපහාරඅඤ්ඤාණකඞ්ඛාවිතරණාදිවාදා මහාසඞ්ඝිකාදසයො ච

අබුද්ධසාසනං ‘‘බුද්ධසාසන’’න්ති වත්වා කතපග්ගහා සාසනප්චත්ථිො 
නාම. සත සබ්සබපි සහධම්සමන සහකාරසණන වචසනන යථා තං
අසද්ධම්මං පතිට්ඨාසපතුං න සක්සකොන්ති, එවං සුිචග්ගහිතං කත්වා
ිචග්ගණ්හාති. 

සද්ධම්මට්ඨිතියා පටිපන්කනො කහොතීති එත්ථ පන තිවිසධො සද්ධම්සමො
පරියත්තිපටිපත්තිඅධිගමවසසන. තත්ථ සතපිටකං බුද්ධවචනං 

පරියත්තිසද්ධම්කමො නාම. සතරස ධතගුණා චුද්දස ඛන්ධකවත්තාිච

ද්සවඅසීතිමහාවත්තානීතිඅයං පටිපත්තිසද්ධම්කමො නාම.චත්තාසරොමග්ගා

චචත්තාරිඵලාිචච, අයං අධිගමසද්ධම්කමො නාම. 

තත්ථ සකචි සථරා ‘‘සයො සවො, ආනන්ද, මයා ධම්සමො ච විනසයො ච
සදසිසතො පඤ්ඤත්සතො, සසොසවොමම්චසයනසත්ථා’’තිඉමිනාසුත්සතන
(දී.ිච.2.216) ‘‘සාසනස්ස පරියත්තිමූල’’න්තිවදන්ති.සකචිසථරා‘‘ඉසම
ච සුභද්ද භික්ඛූ සම්මා විහසරයයං, අසුඤ්සඤො සලොසකො අරහන්සතහි
අස්සා’’තිඉමිනාසුත්සතන(දී.ිච.2.214) ‘‘සාසනස්සපටිපත්තිමූල’’න්ති
වත්වා‘‘යාවපඤ්චභික්ඛූසම්මාපටිපන්නා සංවිජ්ජන්ති, තාවසාසනංඨිතං
සහොතී’’ති ආහංසු. ඉතසර පන සථරා ‘‘පරියත්තියා අන්තරහිතාය
සුප්පටිපන්නස්සපිධම්මාභිසමසයොනත්ථී’’තිවත්වාආහංසු‘‘සසචපි පඤ්ච
භික්ඛූ චත්තාරි පාරාජිකාිච රක්ඛකා සහොන්ති, සත සද්සධ කුලපුත්සත 
පබ්බාසජත්වා ප්චන්තිසම ජනපසද උපසම්පාසදත්වා දසවග්ගං ගණං
පූසරත්වා මජ්ඣිමජනපසද උපසම්පදං කරිස්සන්ති, එසතනුපාසයන
වීසතිවග්ගං සඞ්ඝං පූසරත්වා අත්තසනොපි අබ්භානකම්මං කත්වා සාසනං
වුද්ධිං විරූළ්හිං ගමයිස්සන්ති. එවමයං විනයධසරොතිවිධස්සපිසද්ධම්මස්ස 
චිරට්ඨිතියා පටිපන්සනො සහොතී’’ති. එවමයං විනයධසරො ඉසම තාව
පඤ්චාිචසංසසපටිලභතීති සවදිතබ්සබො. 

කතසම ඡාිචසංසස ලභතීති? තස්සාසධසයයො උසපොසසථො පවාරණා 
සඞ්ඝකම්මං පබ්බජ්ජාඋපසම්පදා, ිචස්සයංසදති, සාමසණරංඋපට්ඨාසපති.
සයපි ඉසම චාතුද්දසිසකො, පන්නරසිසකො, සාමග්ගිඋසපොසසථො, සඞ්සඝ
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උසපොසසථො, ගසණ උසපොසසථො, පුග්ගසල උසපොසසථො, සුත්තුද්සදසසො, 
පාරිසුද්ධි, අධිට්ඨානඋසපොසසථොති නව උසපොසථා, සබ්සබ සත 
විනයධරායත්තා, යාපිචඉමාචාතුද්දසිකා, පන්නරසිකා, සාමග්ගිපවාරණා, 
සඞ්සඝ පවාරණා, ගසණ පවාරණා, පුග්ගසල පවාරණා, සතවාචිකා
පවාරණා, ද්සවවාචිකාපවාරණා, සමානවස්සිකාපවාරණාතිනවපවාරණා, 
තාපිවිනයධරායත්තාඑව, තස්සසන්තකා, සසොතාසංසාමී. 

යාිචපි ඉමාිච අපසලොකනකම්මං ඤත්තිකම්මං ඤත්තිදුතියකම්මං 
ඤත්තිචතුත්ථකම්මන්ති චත්තාරි සඞ්ඝකම්මාිච, යා චායං උපජ්ඣාසයන
හුත්වා කුලපුත්තානං පබ්බජ්ජා ච උපසම්පදා ච කාතබ්බා, අයම්පි
විනයධරායත්තාව.නහි අඤ්සඤොද්විපිටකධසරොපිඑවංකාතුංලභති, සසො
එවිචස්සයංසදති, සාමසණරංඋපට්ඨාසපති, අඤ්සඤොසනවිචස්සයංදාතුං
ලභති, නසාමසණරංඋපට්ඨාසපතුං.සතසනව‘‘න, භික්ඛසව, එසකනද්සව
සාමසණරාඋපට්ඨාසපතබ්බා, සයොඋපට්ඨාසපයය, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති 
(මහාව.101) පටික්ඛිපිත්වාපුනඅනුජානන්සතනපි‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, 
බයත්සතන භික්ඛුනාඑසකනද්සවසාමසණසරඋපට්ඨාසපතුං, යාවතසකවා
පන උස්සහති ඔවදිතුං අනුසාසිතුං, තාවතසක උපට්ඨාසපතු’’න්ති (මහාව.
105) බයත්තස්සසව සාමසණරුපට්ඨාපනං අනුඤ්ඤාතං.
සාමසණරුපට්ඨාපනංප්චාසීසන්සතොපනවිනයධරස්ස සන්තිසකඋපජ්ඣං
ගාහාසපත්වා වත්තපටිපත්තිං සාදිතුං ලභති. එත්ථ ච ිචස්සයදානඤ්සචව
සාමසණරුපට්ඨානඤ්ච එකමඞ්ගං. ඉති ඉසමසු ඡසු ආිචසංසසසු එසකන 
සද්ධිංපුරිමාිචපඤ්චඡසහොන්ති.ද්වීහිසද්ධිංසත්ත, තීහිසද්ධිංඅට්ඨ, චතූහි
සද්ධිං නව, පඤ්චහි සද්ධිං දස, සබ්සබහිසපසතහි සද්ධිං එකාදසාති එවං 
විනයධසරොපුග්ගසලොපඤ්චඡසත්තඅට්ඨනව දසඑකාදසචආිචසංසස
ලභතීති සවදිතබ්සබො. 

මහාිචසංසමි්සචවං, සකොසල්ලංවිනසයසදා; 
පත්සථන්සතසනත්ථකාතබ්සබො, අභිසයොසගොපුනප්පුනන්ති. 

ඉතිපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහ 

පකිණ්ණකවිිච්ඡයකථාසමත්තා. 

ිචට්ඨිසතොචායංපාළිමුත්තකවිනයවිිච්ඡයසඞ්ගසහො. 

ිචගමනෙථා 

අජ්සඣසිසතොනරින්සදන, සසොහං පරක්ෙමබාහුනා; 
සද්ධම්මට්ඨිතිකාසමන, සාසනුජ්සජොතකාරිනා. 

සතසනව කාරිසතරම්සම, පාසාදසතමණ්ඩිසත; 
නානාදුමගණාකිණ්සණ, භාවනාභිරතාලසය. 
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සීතලූදකසම්පන්සන, වසං කජතවකන ඉමං; 

විනයසඞ්ගහං සාරං, අකාසිසයොගිනං හිතං. 

යංසිද්ධංඉමිනාපුඤ්ඤං, යඤ්චඤ්ඤංපසුතංමයා; 
එසතනපුඤ්ඤකම්සමන, දුතිසයඅත්තසම්භසව. 

තාවතිංසසපසමොසදන්සතො, සීලාචාරගුසණරසතො; 
අලග්සගොපඤ්චකාසමසු, පත්වානපඨමංඵලං. 

අන්තිසමඅත්තභාවම්හි, සමත්සතයයංමුිචපුඞ්ගවං; 
සලොකග්ගපුග්ගලංනාථං, සබ්බසත්තහිසතරතං. 

දිස්වානතස්සධීරස්ස, සුත්වාසද්ධම්මසදසනං; 
අධිගන්ත්වාඵලංඅග්ගං, සසොසභයයංජිනසාසනන්ති. 

විනයසඞ්ගහ-අට්ඨකථාිචට්ඨිතා. 

 



 

 

 

 

 

 

iínodkx Oïu odkx ðkd;s" 

iínrix Oïu rix ðkd;s¦ 

iínr;sx Oïu r;sx ðkd;s 

;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
 

O¾u odkh msKsihs''''''''' 


